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ตนไม ปาไม มันมีไมหลายชนิด ไมบางชนิดเห็นไหม ดูอยาง เชนไมทมี่ ันเปนยา
มันจะขมมาก เห็นไหม บอระเพ็ดจะขมมาก แตมันเอามาเปนยาไดประโยชนมาก แลว
บางอยางเปนไมที่ใชประโยชน บางอยางใชไมไดประโยชน แตถามันคลุมไปในปานัน้
มันเปนประโยชนหมด เพราะปามันอาศัยกัน สิ่งทีป่ ามันอาศัยกัน มันถึงเปนปา มันถึง
ดํารงเผาพันธุของมัน มันถึงไมสูญพันธุของมันไปได ถามันชุมชื้น
สังคมของเรา สังคมของสังฆะ เราบวชมาเพือ่ อะไร สังคมของพระ เวลาบวชแลว
มาจากตระกูลตางๆ กัน เวลาบวชแลวนี่เสมอกันโดยศีล เราเสมอกัน เราเปนสมมติสงฆ
สงฆนี่เสมอกันดวยศีล ๒๒๗ อุปชฌายอาจารย บวชมายกเขามาในหมู เปนหมูแลวมันก็
เหมือนปาหนึง่ มันเหมือนประเทศหนึ่ง สังฆะ เราตองดูแลกัน เราตองชวยเหลือกัน ถึง
คราวหนึ่ง เราจะตองกลับมาถึงธรรมวินัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เราจะไม
ออกไปกับโลก
ถาเราอยูไปอยางนี้แลวเราไมมีผูนํา เราอยูก ันประสาเราวาเหมือนเด็กมันอาศัยกัน
มันก็เกาะกันอยูอ ยางนั้น มันจะเลี้ยงชีวิตกันรอดไดอยางไร มันตองมีพอแมใหพึ่งพาอาศัย
เราก็มีครูบาอาจารยอาศัย ครูองคแรกคือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไง ธรรมและ
วินัยเปนศาสดาของเรา เปนครูอาจารยของเรา เราอยานอยเนือ้ ต่ําใจ ชีวิตของเรา ดูเขาเกิด
มา ดูสิอาบเหงื่อตางน้ําขึน้ มาเพือ่ ดํารงชีวิตของเขา ชีวิตอยางนั้นใครจะใชก็ได เราเกิดมามี
สิทธิเสมอภาค
สังคมสงฆเกิดมาโดยบุญกุศลมาก เกิดในสังคมของชาวพุทธ เพราะสังคมชาว
พุทธ มีการออกบวช ออกบวชเพือ่ อะไร เพือ่ แสวงหา สังคมใหโอกาสหมดเลย สังคมจะ
ไมยุงกับเราเลย เพียงแตถาเรารักษาเกียรติของพระ เขาจะไมเขามากาวลวงเรา แตถาเราไป
ยุงกับเขา เราทอดสะพานออกไป
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ดูสิ ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวาประทุษรายสกุล ทั้งสกุล
ของเราดวย สกุลของสมณะ มันทําใหเขาไมใหความเคารพถึงใจ สกุลของเราดวย สกุล
ของสมณะดวย สกุลของเขาดวย เพราะอะไร เพราะถาเขาเคารพ ดูสิ ดูประเพณี
วัฒนธรรมของทางอีสาน ผูหญิงจะไมใหเขามายุงเลย หามขึ้นในที่ตางๆ เห็นไหม เพราะ
อะไร เพราะเขาเคารพจากประเพณีวัฒนธรรมของเขา เขาเคารพในสกุลของเขา เพราะ
ศาสนาของเขา เขาเปนคฤหัสถไง บริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เห็นไหม
อุบาสก อุบาสิกา เขาก็มีสิทธิ์ของเขา
แตขณะที่ออกมาเปนพันธุไมเห็นไหม ไมตางชนิด คุณสมบัติมนั ก็ตางกัน
ประโยชนก็ตางกัน ดูเห็ดสิ เห็ดมันเกิดชั่วคราวเห็นไหม เดี๋ยวมันก็สลายตัวกันไป แตถา
เขาเก็บทัน เขาก็เอามาทําอาหารได นี่เหมือนกัน โอกาสของแตละคนมันก็แคนั้น โอกาส
เห็นไหม เราวนมาเจอกัน เราก็แยกจากกัน ผลของวัฏฏะเหมือนสวะเลย ลอยน้ํามา มาถึง
ก็ชนกัน แลวแยกออกจากกัน นี่คอื ผลของวัฏฏะ การเกิดและการตายของเรา
ดูสิ ถาบวชในพรรษาหนึ่ง เรามีวาสนาแคนี้ เราลาบวชได ๓ เดือน ชั่วคราวแปบ
เดียว อุโบสถทีแรก เดี๋ยวก็อุโบสถที่ ๒ ครบ ๖ อุโบสถก็ออกพรรษา ออกพรรษาก็
กลับไปใชชีวิตอยางเดิม แตขณะที่อยูใน ๓ เดือน เราจะสรางโอกาสของเราขนาดไหน
สวะลอยมาชนกัน ถามันเกาะกันไปดี มันพาไปดี ถาทวนกระแสน้ํา ปลาเปนมันจะทวน
คลื่นกระแสน้ําไป ถาเราปลอยเปนปลาตาย ปลาตายมันเวียนไปตามน้ํา ไหลไปตามน้ํา
นี่ก็เหมือนกันชีวิตของเรา เราบวชมา ชีวิตทางโลกเราก็ใชมาแลว ในสิ่งที่เปนทาง
โลก แลวทางธรรมละ วิมุตติสุข สุขอันประเสริฐ ประเสริฐมาจากไหน สุขของเขานะ เขา
ไดเสพ รูป รส กลิน่ เสียง คือความสุขของโลกนะ แตทางธรรมของเราเห็นไหม ถาเราไม
เปนจิตตั้งมัน่ จิตเราไมตั้งมั่นมันก็ฟุงซานไป มันฟุงซานไปในอะไร มันก็ในรูป รส กลิน่
เสียง รูป รส กลิ่น เสียงเปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร แตทางโลกนี้เขาพอใจ
เขาพอใจในบวงของมารเอง เขาติดบวงของมารนะ
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทศน เทศนปญ
 จวัคคีย และยสะ ๖๑ องค
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสั่งเสียนะ เราเปนผูที่พนจากบวงที่เปนทิพยและ
บวงทีเ่ ปนโลก ทั้งบวงของทิพยดวย ของทิพยคือบวงทีว่ าเกิดบนสวรรค เปนอินทร เปน
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พรหมนั้นก็เปนบวงอันหนึ่ง คนเขาสนใจกันในลัทธิตางๆ ที่เจาลัทธิเขาไปไดแคนั้น
อยางมากไปไดแคพรหม ถาจิตสงบแลวไปไดแคพรหมนะ ติดถึงพรหมแคนั้นเอง แลวไป
อยูนานเขา เขาก็วานี่คอื นิพพานของเขา
นิพพานของเขาคือวาไมมีความรูสกึ ไง ตอนเปนพรหมมันเปนอนิจจังอยู มันเปน
ไตรลักษณอยู มันเปนวัฏฏะอยู ก็ยังคิดวามันเปนนิพพาน นี่สุขของเขาทําไดเทานั้นเอง
แลวสุขของเราละ ถาจิตมันตัง้ มัน่ บวงของมารเราพยายามดับใหได ตั้งสติมันจะผานบวง
อันนีไ้ ป ดูเขาดักสัตวกนั ในปา มันมีบวง มีแรวนี่ มันก็ดกั สัตวได เขากักสัตวได ถึงกับ
เสียชีวิตนะ บวงของมารจะทําใหเราเสียกับเพศนะ ถาเราทนสิ่งนี้ไมไหว เราก็เสียสิ่งนี้
ออกไป มันไมถงึ กับตาย แตมนั ก็อยูในโลกของเขา
แตถาเรากําหนดหัวใจของเราได มันไมพนนะ มันไมติดบวง มันไมติดบวงมันก็
ผานจากบวงเขาไป มันก็เปนความสงบ ความสงบเฉยๆ บวงของโลก บวงของทิพย เราก็
พยายามใชปญญาเราแกไข ถาเปนบวงของทิพย บวงของทิพยมันติดไง เราติดปญญาของ
เรา เราติดความเห็นของเรา เราไมเขาใจ มันก็ติดในบวงที่เปนทิพย สิ่งที่เปนทิพย
ความสุขอยางนีม้ ันจะเกิดมาจากไหน
โลกเขาเปนไปประสาของเขา ยอนไปดูความเปนอยูอ ยางนัน้ แลวก็ตายไปนะ อยู
อยางนี้แลวก็ตอ งตายไป แลวก็เกิดตาย เกิดตาย โดยที่เขาไมรูตัว เขาไมรูตวั ของเขาเลย
เชื่อก็เชื่อโดยลอยๆ ไมเชื่อแบบพวกเรา พวกเราเปนนักบวชเห็นไหม ความรูสึกมัน
สัมผัสไดที่ใจ สันทิฏฐิโก เราอยูในสังคมของพระ สังคมของครูบาอาจารยเรา ไปภาวนา
ในปาประสบสิ่งใดมาบาง สิง่ ที่ประสบมานี้ พูดไปใครจะเชื่อ วงกรรมฐานจะเชื่อในวง
กรรมฐาน เพราะวงกรรมฐานไดสมั ผัสจริง วงกรรมฐานเขาไปสัมผัสไมไดสัมผัสจาก
ตํารา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานีเ้ ปนพุทธวิสัย
ไมมีใครมีปญญาเหนือองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เวลาโลกธรรม ๘ ก็ไมมีใครถูกกระทบแรงเทาองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา แตไปศึกษาแลวเห็นไหม ไปศึกษาจากตํารา ไปศึกษาจากสัญญา
จากภายนอก มันไมซึ้งใจเห็นไหม แตในวงกรรมฐานของเราศึกษาจากการประพฤติ
ปฏิบัติ ศึกษาจากประสบการณตรงของตน ใครทําจิตของตัวเองใหสงบไดเห็นไหม
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อยูกับครูบาอาจารยแตจิตไมเคยสงบเลย เวลาไปถามปญหาขึ้นมาก็พูดแบบนอก
เรื่องนอกทางไป มันไมซงึ้ ใจหรอก แตถาเราเคยสงบขึ้นมานะ พูดถึงความสงบเปน
อยางไร จิตมันจะมีสติเขามาขนาดไหน จิตสงบเขามาเปนขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ
อัปปนาสมาธิ มันสักแตวารู จิตมันสักแตรวู าอยางไร มันมีความเห็นเปนอยางไรมัน
เปนไปผานนิมิตหรือไมผานนิมิตเห็นไหม ผานความเห็นหรือไมผานความเห็น มันสงบ
เขามาแลว แลวมันเสื่อมถอยออกมา มันเปนอยางไร สิ่งนี้มนั หลอกกันไมไดหรอก
ในสังคมการปฏิบัติของเรา มันจะมีของจริงอยู แลวถาเราอยูกับของจริงเห็นไหม
ผูที่นําทาง ผูที่จะพาเราขึน้ ฝงไง สิง่ ที่จะพาขึ้นฝงมันตอง ดูสิ ดูเวลาเขาเหเรือกัน เขาตอง
ฝกซอมกันเปนปเปนเดือน แลวก็สง ตอกันมาเปนรุน เปนรุนมา ตองไดผานพิธีกรรมมา
ตางๆ มันจะมีความชํานาญของเขา กําหนดเวลาไดเลยวาโคงนัน้ เขาอยางนัน้ ฝพายอยาง
นั้น น้ําเอื่อยขนาดไหนก็เปนไปได ความเปนไปไดของจิตก็เหมือนกัน ถาคนที่ผานการ
กระทํามาแลว มันจะบอกไดหมด
เราติดของเรา บวงที่เปนทิพย บวงคือความเห็นของใจ บวงคือกิเลส กิเลสที่มนั ไป
ติดวาสิ่งนี้เปนธรรม สิ่งนีเ้ ปนธรรม มันไมเปนหรอก มันไมเปนเพราะอะไร เพราะมันยัง
ติดบวงอยู แตถามันปลดบวงละ จะปลดบวงมันก็ตอ งมีการกระทําของมันนะ มันวิธีการ
ของมัน เราไมเอาวิธีการเปนเปาหมาย วิธีการเห็นไหม การกระทําอยูเชนอดอาหาร เชน
ทําความสงบของใจ อุบายวิธีการมันเปนวิธีการที่จะกาวเดินเขาไปสูเปาหมาย
นี่ก็บว งเหมือนกัน บวงขณะที่มวี ิธีการ สัพเพ ธัมมา อนัตตา ที่วาสิ่งนี้เปนธรรม
สิ่งนี้เปนธรรม ดูสิพระไตรปฎกบอกไวนี้ถูกตองหมด เราก็ทําตามพระไตรปฎกนี้ อยางนี้
ถูกตองหมด มันเปนพิธีการทัง้ นัน้ แหละ พิธีการเพราะอะไร เพราะในพระไตรปฎกบอก
ไวแตวิธีการ บอกไวแตเหตุไง แตเวลาเปนผล นิพพานเปนอยางไร นิพพานเปนอยางไร
ในพระไตรปฎกบอกวานิพพานเปนอยางไร แตเวลาพูดกับคฤหัสถ ถามวานิพพานเปน
อยางไร องคสมเด็จพระพุทธเจาก็อธิบาย อธิบายเหมือนคนรูไ ง
อยางเชน เราไมเคยลงไปในทะเลเลย ในทะเลมันมีปะการัง มันมีสงิ่ ใด คนที่ดําไป
ในปะการัง จะบอกวา ปะการังมันจะสวยอยางนั้น มันมีปลาพันธุนั้น อยูในใตทองทะเล
นั้น น้ําลึกขนาดไหน น้ําใสขนาดไหน มันจะมีความสุขขนาดนั้น สิ่งนี้กเ็ ปนไปเพราะคน
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เห็น นี่เหมือนกันครูบาอาจารยจะชี้นําอยางนัน้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เห็นมา
หมดรูมาหมด แลวบางอยางยังไมพยากรณอีกตางหากนะ ไมพยากรณเพราะมันไมเปน
ประโยชนไง
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะพยากรณแตสิ่งทีเ่ ปนประโยชน
สิ่งทีเ่ ปน
ประโยชนเปนกับจริตนิสยั เปนกับพันธุไมในปา พันธุไมในปาหมายถึงหัวใจของเรา จิต
ของเราแตละดวง ก็คือพันธุไมชนิดหนึ่ง จิตชนิดหนึ่งประเภทหนึ่ง คือการกระทําก็ตอง
ตรงกับพันธุไมนั้น บางคนนุมนวล บางคนแข็งกระดาง มันเปนเพราะการสรางสมมา
สิ่งนี้มนั เปนพืน้ ฐานเห็นไหม ถาจิตสงบขึ้นมา มันจะดัดแปลงพืน้ ฐานอันนี้เขามา
แลวถาจิตมันมีอํานาจวาสนาของมัน มันจะวิปสสนาของมันเขาไป วิธีการนี้มนั
ไมเหมือนกันสักอยางหนึ่ง ไมเหมือนกันเลย การทํางานของเขา ดูอยางเชิงชาง ในการ
สรางศาลา สรางกุฏิหลังหนึง่ สุดทายแลวมันตองเปนแปลนแบบนัน้ จะมีวิธีการอยางไรก็
ตองเปนแบบนั้น แตจิตไมเปนอยางนั้นเลย จิตมันมีการกระทํา กระทําเหมือนกัน สรางจิต
เหมือนกัน แตการกระทําไมเหมือนกัน ไมเหมือนกันเพราะอะไร เพราะความเปนไปไม
เหมือนกัน เพราะวัสดุที่เอามาใชไมเหมือนกัน
การสรางนี้ใชวัสดุอยางหนึ่ง วิธีการก็เปนอยางหนึง่ ออกมาเปนกุฏิเหมือนกัน นี่ก็
เหมือนกัน จิตดวงหนึง่ กิเลสอยางหนึ่ง ทิฏฐิมานะอยางหนึง่ การกระทําออกมาเพราะ
วัสดุไมเหมือนกัน ความเปนไปไมเหมือนกัน เราถึงตองวิปสสนาของเรา แตมันไมพน
จากกรอบของสติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม กายนอก กายใน
กายโดยปญญาวิมุตติ ใชปญญาใครครวญไป
กายโดยเจโตวิมุตติ จะเห็นภาพของกาย เห็นภาพของวิปสสนากายตอไป
วัสดุไมเหมือนกัน การประกอบกันออกมาเปนกุฏิ ที่มีการกระทําไมเหมือนกัน แตผล
สุดทายตอบสนองตองเหมือนกัน สิ่งทีเ่ หมือนกัน เหมือนกันเพราะอะไร เพราะมันสราง
เปนกุฏิ ดูสิ ดูกุฏิวิหารแตละหลังเห็นไหม ทรวดทรงแลวแตเขาจะออกแบบอยางไร แต
เปนทีพ่ ักอาศัยเหมือนกัน

เทศนพระ ๒๕ ก.ค. ๔๙

๖

จิตของเราก็เหมือนกัน อํานาจวาสนามาก อํานาจวาสนานอยไง พระอรหันตแตละ
องคกไ็ มเหมือนกัน พระอรหันตแตละองคมีฤทธิ์มเี ดช บางองคเปนเจโตวิมุตติ หรือเปน
ปญญาวิมุตติมันก็ไมเหมือนกัน ออกปฏิบัติเหมือนกัน แตกุฏเิ หมือนกัน ความรูสึก
เหมือนกันไง ความสิน้ กิเลสตองเหมือนกัน ถาไมเหมือนกันจะตรวจสอบกันไดอยางไร
จะเปนไปอยางนัน้ ไดอยางไร มันตองเปนไปอยางนัน้ มันตรวจสอบกันได เพราะถายังไม
ผาน
ดูสิ เวลาครูบาอาจารยของเรา เวลาถาม ธมฺมสากจฺฉา ปลอยวางขนาดนัน้ แลว
ตอไปละ แคนี้หรือครับนิพพาน ขณะที่องคหนึง่ บอกแลวตอไปละ คําวาตอไป มันยังมี
ตายอีกนะ สรางกุฏิมาเสร็จแลว แตยังไมไดมุงหลังคา แลวบอกวากุฏเิ สร็จไดอยางไร
องคหนึง่ บอกวากุฏเิ สร็จ แตยังไมมีหลังคา พอบอกวา แลวทําตอไปอยางไร เสร็จแลว
ครับ กุฏิเสร็จแลวครับ แตกุฏิยงั ไมมีหลังคา
ถามีหลังคาเรือนยอดของมารไง เรือนยอดของมาร เรือนสามหลัง เรือนยอดของ
มารเปนอยางไร นางตัณหา นางอรดีเห็นไหม ความโลภ ความโกรธ ตัณหาปลอยวาง
หมด ปลอยวางธาตุขันธมาหมดเลย ปลอยมาหมดแลว แลวตอไปละ ตอไปบอกจบแลว
แตถาครูบาอาจารยที่เปน ตอไปเห็นไหม ตัวผูรู ตัวอวิชชา จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้
หมองไปดวยอุปกิเลส จิตเดิมแทนี่ผองใส จิตเดิมแทมันผองใสเพราะธรรมชาติของมัน
แตพวกเรานี่จิตขุน มัว จิตขุน มัวเพราะอะไร เพราะมันมีตะกอนไง พอมีตะกอน
ขึ้นมาเห็นไหม ดูจิตสิ มันมีอาการของใจ ตัวใจ ตัวอาการของใจ วิปสสนามามันจะปลอย
มาเรื่อยๆ ขาดมาเรื่อยๆเปนชั้นเปนตอน ปลอยหมดเลยนี่ จิตเดิมแทนี้ผอ งใส สิ่งทีม่ ันผอง
ใสไมได มันไมเปนตามความผองใส ถาผองใสโดยปุถุชน ก็ผองใสโดยจิตรวมใหญ ถา
จิตรวมใหญยังสวางหมด ผองใสหมดเลย จิตรวมใหญอยางนี้ มันรวมใหญโดยกดกิเลส
ไว แตถามันถึงเรือนยอดนัน้ มันจะใสอยูอยางนั้นตลอดไปเลย มันใสอยูอ ยางนั้น ใสจน
ติดไดวานี่คือนิพพาน
ถามันไมใสมันไมดี จะติดไดอยางไร เพราะมันติด มันวามันเปนนิพพาน เพราะ
มันวางหมด มันใสหมด นี่คอื สรางกุฏิเสร็จแตยังไมไดมุงหลังคา
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ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมํคลมุตฺตมํ การสนทนาธรรม ครูบาอาจารยทานเปนอยางนี้
สันทิฏฐิโกในวงปฏิบัตเิ รา ในวงปฏิบัติมีครูมอี าจารยนะ ถาอยูในวงปฏิบัตมิ า มันตอง
เหมือนกัน มันถึงตรวจสอบกันได จะไมบอกวาจะเปนอยางนัน้ บอกไมได บอกไมได คํา
วาบอกไมไดเหมือนกับสัญชัยไง ไมใช ไมใช ไมรู ไมใช อยางนัน้ มันเปนธรรมหรือ
คนเราที่ผานประสบการณมาแลวพูดไมได มันเปนไปไมไดหรอก เขาบอกวาพระ
ปจเจกพุทธเจาสอนไมได สอนได สอนไดแนนอน สอนไดดว ยขณะทีท่ านมีชีวิตอยูสอน
ได แตการจะวางเปนทฤษฎี ตองเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะการสราง
วาสนาบารมีมันตางกัน ปญญามันตางกัน ดูสิ พุทธวิสัยกวางขวางขนาดไหน พระปจเจก
พุทธเจามีไมถึงกับพุทธวิสยั เพราะอะไร เพราะเปนพระปจเจกพุทธเจา แตสอนตัวเองได
รูได เพราะในสมัยกอน ในพระไตรปฎกบอกวา พระปจเจกพุทธเจาเปนพันๆ องคก็มี ที่
จําพรรษาดวยกันเห็นไหม ถึงคราวหนึ่ง ถาไมมีศาสนาสิ่งนี้จะเกิดขึน้ มาไมได สิ่งนี้เกิด
ขึ้นมาเพราะอํานาจวาสนาของแตละบุคคล เราเกิดมาแลว ในทามกลางพุทธศาสนา
กรรมฐานเรากําลังเจริญรุงเรือง เพราะอะไร เพราะการประพฤติปฏิบัตมิ ีคนสนใจ เพราะ
การประพฤติปฏิบัตเิ หมือนเงินแทเลย พอมีเงินแทมันก็มีเงินเทียม เพราะมีครูบาอาจารย
หลวงปูม ั่น หลวงปูเ สารเปนของแทขึ้นมา เปนผูท ี่บากบั่นออกมา สิ่งนี้ออกมาก็มีของ
เทียม
ของเทียมนะ ในวงกรรมฐานนี่พิสูจนงายๆเลย เราปฏิบัติเรารูจริงแลวเอาธรรมะนี่
ถาม เอาความเห็นของเรานี่ถาม จะตอบไมถกู หรอก ตอบไมถกู เพราะอะไร เพราะคนตา
บอด จะเปนตาบอดคลําชางเด็ดขาด ถาตาบอดคลําชางจะไมกลาพูดสิ่งใดเลย พูดออกไป
นี่มนั จะมีแตความผิด เราจะรูไดแคไหน ถาเราตาสวางขนาดไหน เราจะรูไดแคนนั้ สิ่งนี้
มันถึงวาธัมมสากัจฉา แลวเราประพฤติปฏิบัติ เราตองพึ่งพาอาศัยในธรรมวินัย ถาเราอยู
ในหมูคณะ ธรรมวินัยนีเ้ หมือนกับดอกไม ดอกไมถา มีดายรอยเปนพวงมาลัย
นี่ก็เหมือนกัน ขอวัตรปฏิบัติเรานี่เหมือนดอกไม อยาทิ้งนะ ขอวัตรปฏิบัติมันจะ
บอกถึงนิสยั ถึงความรักหรือไมรกั ในธรรมวินัย ถารักในธรรมวินัย สิ่งนี้มนั เปนเครื่องวัด
ดูขาราชการเขาสิ เขายังมีกฎระเบียบของเขา ถาทําผิดกฎระเบียบ เปนอันวาผิดในการ
ประพฤติปฏิบัติของเขา ของเราก็ตองมีธรรมวินัย ธรรมวินัยของเรานี้ตองพยายามรักษา
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ไว รักษาไวนะ เพราะอะไร เพราะจิตบางทีมันแบบตกตะกอนไง มันมีเจริญ มีเสื่อม ถาเรา
เสื่อม มันจะไมยอมทํา มันเบื่อของมัน
ถาเบื่อของมัน ขอวัตรนีม่ นั จะชําระตรงนี้ได เหมือนคนเราเวลาตื่นนอนขึน้ มา มัน
งวงเหงาหาวนอน ดูคนมันงวงนอน อยางเชนคนขับรถเห็นไหม ถาหลับในจะประสบ
อุบัติเหตุนะ จิตก็เหมือนกันเวลามันหลับใน มันไมตองการทําสิ่งใดเลย ขอวัตรปฏิบัตมิ ัน
จะชวยได ขอวัตรปฏิบัตนิ ี่มนั จะชวยใหเราไมนอนจมไง มันทําใหเราเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา จิตที่มกี ารเคลื่อนไหวไป มันจะไมกดถวงตัวเองนะ ขอวัตรปฏิบัตมิ ีประโยชน
มาก มีประโยชนตอ การดํารงชีวิตของเรา
เวลาหลวงปูม ั่นทานอยูก ับลูกศิษยลูกหา ทานบอกเลย เดี๋ยวมันจะไมมีขอ วัตรติด
หัวมันเห็นไหม ใหมนั มีขอ วัตรติดหัวมัน ฝกนะ เพราะในสมัยนัน้ ผูที่เปนมือเปนเทาของ
หลวงปูม ั่นยังนอยอยู หลวงปูมนั่ ตองฝกพระเอง องคหนึ่งอยู ๓ - ๔ ปแลวออกไป เปลีย่ น
มา เปลี่ยนใหม เปลี่ยนมาเพื่อใหสงิ่ นี้เปนสายเลือดของเรา เปนสายเลือดของกรรมฐาน
เอาขอวัตรปฏิบัตนิ ี้คอยควบคุมอยาใหใจมันหดหู ถาใจมันจะหดหูมนั จะไมยอม มันจะ
จํานนกับกิเลสนะ
ขอวัตรปฏิบัติกเ็ ปนการขวนขวายเหมือนการตอลมหายใจ ออกซิเจน ใหลม
หายใจกับผูปวย จิตมันปวยจิตมันไมสู ก็เอาขอวัตรปฏิบัตินเี้ ปนที่อาศัยไป อยางทิง้ ขอ
วัตร รักษาไป จะเบือ่ หนาย จะจําเจอยางไรก็ทํา ยิง่ การจําเจ ดูสนิ ักกีฬา เวลานักกีฬาเขา
ตองฝกซอม การฝกซอมเขาทําจําเจมาก เขาฝกซอมขึ้นมาเพื่อสติของเขา เพื่อความเห็น
ของเขา เราเปนนักบวช เราจะพนจากกิเลสนะ เราจะชําระกิเลส เราจะสูก ับตัวเราเอง
ฉะนั้นสิ่งนี้มนั เปนการฝกซอมเรา ขอปฏิบัตินี้ใหฝกซอม ถึงเวลาใหทํา ใหหัวใจ
เหมือนน้ําทีม่ ีออกซิเจน มันจะเหมือนน้ําที่ไมเสีย
จิตใจเราไมเสีย จิตใจเราไมขุนมัว ถามันขุน มัว มันไมยอมทํา ก็ฝนมันทํา เวลา
หลวงตาทานจิตเสื่อมเห็นไหม พุทโธๆๆ ๓ วันเอาไวกับจิตนะ อกมันจะระเบิด มันจะไม
ยอมทํา ถาเปนกิเลสมันจะตอตาน มันจะทําใหเราไมยอมทําสิ่งใดทีเ่ ปนประโยชนกบั มัน
เลย เอาสิ่งนี้เปนตัวหลัก เกาะไว จะเปนจะตายก็ทํา จะเปนอยางไรก็ทํา พอมันผานวิกฤติ
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อันนีไ้ ปนะ จะเห็นคุณคาของขอวัตรมาก โอโฮ ขณะที่มันเฉา มันทุกข มันไมเอานะ มันมี
ความกดถวงใจขนาดไหน
ขณะที่ใชขอวัตร ออกซิเจนนี้ตอชีวิตเรามา พอพนจากนั้นมา มันโลง มันสบายใจ
ถาตอนนัน้ เรายอมจํานนไป เราก็เสียคน แตพอเราใชขอวัตรผานพนมาเห็นไหม มันมีการ
กระทํา ในการดํารงชีวิตของเรา มันจะมีเจ็บไขไดปวย มันจะมีความทุกขความจน มัน
เปนกาลอยูตลอดเวลา จิตก็เหมือนกัน เดี๋ยวมันก็เหีย่ วเฉา เดี๋ยวมันก็รื่นเริง เดี๋ยวมันทุกข
ยาก เดี๋ยวมันก็อะไร อาศัยอยางนีใ้ นการดํารงชีวิตนะ กรรมฐานจะรักษาอยางนี้
ครูบาอาจารยทานฝกฝนนะ ถึงไมมีครูอาจารยกพ็ ยายามเอาธรรมวินัยเปนที่ตงั้
แลวฝกฝนสิ่งนี้มา แลวฝากไวกับเราเห็นไหม ศากยบุตรพุทธชิโนรส เปนบุตรขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวสังฆะก็ดูแลกัน ชวยเหลือกัน จุนเจือกัน เพือ่ ชีวิตของ
นักรบไง เราเปนนักรบ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกประพฤติปฏิบัติ พระเจาพิม
พิสารนึกวาโดนปฏิวัติมา ก็ใหกองทัพครึ่งหนึ่ง ไมใช จะออกแสวงหาโมกขธรรมจริงๆ
ถาอยางนัน้ สําเร็จแลว ถาคนเจอแลวใหมาสอนดวย
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปเทศนกบั พระเจาพิมพิสาร
จนเปนพระ
โสดาบันขึ้นมา พวกเรานีเ้ ปนนักรบ ขณะนี้เราจะรบกับกิเลส โลกเขาจะรูหรือไมรูกเ็ รื่อง
ของเขา เดี๋ยวนี้สังคมโลกเขาเปนพิธีกรรมเฉยๆ นัน่ เรื่องของเขา อยาไปเอามาใสใจ ถาเอา
สิ่งนั้นมาใสใจเรา เราจะออนแอไปกับเขา ทําไมเขาสุขสบาย เขาอยูกนั อยางนั้น ทําไมเรา
ตองมาทุกขมายาก สังคมโลกเปนอยางไรก็เรื่องของเขา เพราะนั่นไมใชองคศาสดาสอน
เรื่องของคนโง คนโงที่พอใจกับสิ่งที่ต่ําตอย
แตเราเปนคนฉลาด เราเปนคนทีจ่ ะเอาคุณคาของเราขึ้นมา เราตองเชื่อองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ถาเราเชื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะ มันจะทุกขจน
เข็ญใจในสังคมของเรา เราตองขวนขวาย รักษาชีวิต รักษาความเปนไปของเรา รักษาชีวิต
ของเรา แลวรักษาขอวัตรปฏิบัติ อยาใหใจเศราหมอง อยาใหใจขุนมัว แลวเราจะมีความ
เปนไป เอวัง

