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ตนไม  ปาไม  มันมีไมหลายชนิด  ไมบางชนิดเหน็ไหม  ดูอยาง  เชนไมทีม่ันเปนยา 
มันจะขมมาก  เห็นไหม  บอระเพ็ดจะขมมาก  แตมันเอามาเปนยาไดประโยชนมาก แลว 
บางอยางเปนไมที่ใชประโยชน  บางอยางใชไมไดประโยชน  แตถามันคลุมไปในปานัน้ 
มันเปนประโยชนหมด  เพราะปามนัอาศัยกนั  สิ่งทีป่ามันอาศัยกนั  มนัถงึเปนปา  มนัถึง 
ดํารงเผาพันธุของมัน มนัถงึไมสูญพันธุของมนัไปได ถามันชุมช้ืน 

สังคมของเรา สังคมของสังฆะ เราบวชมาเพือ่อะไร สังคมของพระ  เวลาบวชแลว 
มาจากตระกลูตางๆ  กัน  เวลาบวชแลวนี่เสมอกนัโดยศีล  เราเสมอกัน  เราเปนสมมติสงฆ 
สงฆนี่เสมอกนัดวยศีล ๒๒๗ อุปชฌายอาจารย บวชมายกเขามาในหมู  เปนหมูแลวมันก็ 
เหมือนปาหนึง่  มันเหมือนประเทศหนึ่ง  สังฆะ  เราตองดูแลกนั  เราตองชวยเหลือกนั  ถึง 
คราวหนึ่ง  เราจะตองกลับมาถึงธรรมวนิัยขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เราจะไม 
ออกไปกับโลก 

ถาเราอยูไปอยางนี้แลวเราไมมีผูนํา  เราอยูกันประสาเราวาเหมือนเดก็มนัอาศัยกนั 
มันกเ็กาะกนัอยูอยางนั้น มนัจะเลี้ยงชีวิตกันรอดไดอยางไร มันตองมีพอแมใหพึ่งพาอาศัย 
เราก็มีครูบาอาจารยอาศัย  ครูองคแรกคอืองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาไง  ธรรมและ 
วินัยเปนศาสดาของเรา  เปนครอูาจารยของเรา เราอยานอยเนือ้ต่ําใจ ชีวิตของเรา ดูเขาเกิด 
มา ดูสิอาบเหงื่อตางน้ําขึน้มาเพือ่ดํารงชีวิตของเขา ชีวิตอยางนั้นใครจะใชก็ได เราเกิดมามี 
สิทธิเสมอภาค 

สังคมสงฆเกิดมาโดยบุญกุศลมาก  เกิดในสังคมของชาวพุทธ  เพราะสังคมชาว 
พุทธ มีการออกบวช ออกบวชเพือ่อะไร  เพือ่แสวงหา สังคมใหโอกาสหมดเลย สังคมจะ 
ไมยุงกับเราเลย เพียงแตถาเรารกัษาเกียรตขิองพระ เขาจะไมเขามากาวลวงเรา แตถาเราไป 
ยุงกับเขา เราทอดสะพานออกไป
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ดูสิ  ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาบอกวาประทุษรายสกุล  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 

แตขณะที่ออกมาเปนพันธุไมเหน็ไหม  ไมตางชนิด  คุณสมบัติมนัก็ตางกนั 
ประโยชนก็ตางกนั  ดูเห็ดสิ  เห็ดมนัเกิดช่ัวคราวเหน็ไหม  เดี๋ยวมันก็สลายตัวกันไป  แตถา 
เขาเก็บทนั  เขาก็เอามาทําอาหารได นี่เหมือนกนั โอกาสของแตละคนมนัก็แคนั้น โอกาส 
เห็นไหม  เราวนมาเจอกัน  เราก็แยกจากกัน ผลของวฏัฏะเหมอืนสวะเลย ลอยน้ํามา มาถึง 
ก็ชนกัน แลวแยกออกจากกัน นี่คอืผลของวัฏฏะ การเกิดและการตายของเรา 

ดูสิ  ถาบวชในพรรษาหนึ่ง  เรามวีาสนาแคนี้  เราลาบวชได  ๓  เดือน  ช่ัวคราวแปบ 
เดียว  อุโบสถทีแรก  เดี๋ยวกอ็ุโบสถที่  ๒  ครบ  ๖  อุโบสถกอ็อกพรรษา  ออกพรรษาก็ 
กลับไปใชชีวิตอยางเดมิ  แตขณะที่อยูใน  ๓  เดือน  เราจะสรางโอกาสของเราขนาดไหน 
สวะลอยมาชนกนั  ถามันเกาะกันไปดี  มันพาไปดี  ถาทวนกระแสน้ํา  ปลาเปนมนัจะทวน 
คลื่นกระแสน้ําไป ถาเราปลอยเปนปลาตาย ปลาตายมันเวียนไปตามน้ํา ไหลไปตามน้ํา 

นี่ก็เหมอืนกันชีวิตของเรา เราบวชมา ชีวิตทางโลกเราก็ใชมาแลว ในสิ่งที่เปนทาง 
โลก แลวทางธรรมละ วิมุตติสุข สุขอันประเสริฐ ประเสริฐมาจากไหน สุขของเขานะ เขา 
ไดเสพ รูป รส กลิน่ เสยีง คือความสุขของโลกนะ แตทางธรรมของเราเห็นไหม ถาเราไม 
เปนจิตตั้งมัน่ จิตเราไมตั้งมั่นมันก็ฟุงซานไป มนัฟุงซานไปในอะไร มันก็ในรปู รส กลิน่ 
เสียง  รูป รส กลิ่น เสียงเปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร แตทางโลกนี้เขาพอใจ 
เขาพอใจในบวงของมารเอง เขาติดบวงของมารนะ 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเทศน  เทศนปญจวัคคีย  และยสะ  ๖๑  องค 
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาสั่งเสยีนะ  เราเปนผูที่พนจากบวงที่เปนทพิยและ 
บวงทีเ่ปนโลก  ทั้งบวงของทิพยดวย  ของทิพยคือบวงทีว่าเกิดบนสวรรค  เปนอนิทร  เปน
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พรหมนั้นกเ็ปนบวงอนัหนึ่ง  คนเขาสนใจกนัในลทัธิตางๆ  ที่เจาลัทธิเขาไปไดแคนั้น 
อยางมากไปไดแคพรหม ถาจิตสงบแลวไปไดแคพรหมนะ ติดถึงพรหมแคนั้นเอง แลวไป 
อยูนานเขา  เขาก็วานี่คอืนิพพานของเขา 

นิพพานของเขาคือวาไมมีความรูสกึไง  ตอนเปนพรหมมนัเปนอนิจจงัอยู  มันเปน 
ไตรลักษณอยู  มนัเปนวัฏฏะอยู  กย็ังคิดวามันเปนนิพพาน  นี่สุขของเขาทําไดเทานั้นเอง 
แลวสุขของเราละ ถาจิตมันตัง้มัน่ บวงของมารเราพยายามดับใหได  ตั้งสติมันจะผานบวง 
อันนีไ้ป  ดูเขาดักสัตวกนัในปา  มนัมบีวง  มีแรวนี่  มันก็ดกัสัตวได  เขากักสัตวได  ถึงกับ 
เสียชีวิตนะ  บวงของมารจะทําใหเราเสียกบัเพศนะ  ถาเราทนสิ่งนี้ไมไหว  เรากเ็สียสิ่งนี้ 
ออกไป มันไมถงึกับตาย แตมนัก็อยูในโลกของเขา 

แตถาเรากําหนดหัวใจของเราได  มนัไมพนนะ  มนัไมติดบวง  มนัไมติดบวงมันก็ 
ผานจากบวงเขาไป มนัก็เปนความสงบ ความสงบเฉยๆ  บวงของโลก บวงของทิพย เราก็ 
พยายามใชปญญาเราแกไข ถาเปนบวงของทพิย บวงของทิพยมันติดไง  เราติดปญญาของ 
เรา  เราติดความเหน็ของเรา  เราไมเขาใจ  มนักต็ิดในบวงที่เปนทพิย  สิ่งที่เปนทพิย 
ความสุขอยางนีม้ันจะเกิดมาจากไหน 

โลกเขาเปนไปประสาของเขา ยอนไปดูความเปนอยูอยางนัน้  แลวก็ตายไปนะ อยู 
อยางนี้แลวก็ตองตายไป  แลวกเ็กิดตาย  เกิดตาย  โดยที่เขาไมรูตัว  เขาไมรูตวัของเขาเลย 
เช่ือก็เช่ือโดยลอยๆ  ไมเช่ือแบบพวกเรา  พวกเราเปนนกับวชเหน็ไหม  ความรูสึกมนั 
สัมผัสไดที่ใจ  สันทิฏฐิโก  เราอยูในสงัคมของพระ สังคมของครูบาอาจารยเรา  ไปภาวนา 
ในปาประสบสิ่งใดมาบาง  สิง่ที่ประสบมานี้  พูดไปใครจะเช่ือ  วงกรรมฐานจะเช่ือในวง 
กรรมฐาน  เพราะวงกรรมฐานไดสมัผัสจรงิ  วงกรรมฐานเขาไปสัมผัสไมไดสัมผัสจาก 
ตํารา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานีเ้ปนพทุธวิสัย  ไมมีใครมีปญญาเหนือองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เวลาโลกธรรม  ๘  กไ็มมีใครถูกกระทบแรงเทาองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  แตไปศึกษาแลวเห็นไหม  ไปศึกษาจากตํารา  ไปศึกษาจากสัญญา 
จากภายนอก  มนัไมซึ้งใจเห็นไหม  แตในวงกรรมฐานของเราศึกษาจากการประพฤติ 
ปฏิบัติ ศึกษาจากประสบการณตรงของตน ใครทําจติของตัวเองใหสงบไดเห็นไหม
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อยูกับครูบาอาจารยแตจิตไมเคยสงบเลย  เวลาไปถามปญหาขึ้นมาก็พูดแบบนอก 
เรื่องนอกทางไป  มนัไมซึง้ใจหรอก  แตถาเราเคยสงบขึ้นมานะ  พูดถึงความสงบเปน 
อยางไร  จิตมนัจะมีสติเขามาขนาดไหน  จิตสงบเขามาเปนขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ 
อัปปนาสมาธิ  มันสักแตวารู  จิตมันสักแตรูวาอยางไร  มันมคีวามเห็นเปนอยางไรมนั 
เปนไปผานนิมิตหรือไมผานนมิิตเหน็ไหม  ผานความเห็นหรือไมผานความเห็น  มันสงบ 
เขามาแลว แลวมันเสื่อมถอยออกมา มนัเปนอยางไร สิ่งนี้มนัหลอกกนัไมไดหรอก 

ในสังคมการปฏบิัติของเรา  มนัจะมีของจริงอยู  แลวถาเราอยูกับของจริงเห็นไหม 
ผูที่นําทาง  ผูที่จะพาเราขึน้ฝงไง  สิง่ที่จะพาขึ้นฝงมนัตอง  ดูสิ  ดูเวลาเขาเหเรือกัน  เขาตอง 
ฝกซอมกนัเปนปเปนเดือน  แลวก็สงตอกนัมาเปนรุน  เปนรุนมา  ตองไดผานพิธีกรรมมา 
ตางๆ  มันจะมีความชํานาญของเขา  กําหนดเวลาไดเลยวาโคงนัน้เขาอยางนัน้  ฝพายอยาง 
นั้น  น้ําเอื่อยขนาดไหนก็เปนไปได  ความเปนไปไดของจิตก็เหมือนกัน  ถาคนที่ผานการ 
กระทํามาแลว มันจะบอกไดหมด 

เราติดของเรา บวงที่เปนทิพย บวงคอืความเห็นของใจ บวงคือกเิลส กิเลสที่มนัไป 
ติดวาสิ่งนี้เปนธรรม สิ่งนีเ้ปนธรรม มนัไมเปนหรอก มันไมเปนเพราะอะไร  เพราะมนัยงั 
ติดบวงอยู  แตถามันปลดบวงละ  จะปลดบวงมนัก็ตองมกีารกระทําของมันนะ  มันวิธีการ 
ของมัน  เราไมเอาวิธีการเปนเปาหมาย  วิธีการเห็นไหม การกระทําอยูเชนอดอาหาร  เชน 
ทําความสงบของใจ อุบายวิธีการมันเปนวิธีการที่จะกาวเดินเขาไปสูเปาหมาย 

นี่ก็บวงเหมือนกนั  บวงขณะที่มวีิธีการ  สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา  ที่วาสิ่งนี้เปนธรรม 
สิ่งนี้เปนธรรม ดูสิพระไตรปฎกบอกไวนี้ถูกตองหมด เราก็ทําตามพระไตรปฎกนี้ อยางนี้ 
ถูกตองหมด  มันเปนพิธีการทัง้นัน้แหละ  พิธีการเพราะอะไร  เพราะในพระไตรปฎกบอก 
ไวแตวิธีการ  บอกไวแตเหตุไง  แตเวลาเปนผล  นิพพานเปนอยางไร  นพิพานเปนอยางไร 
ในพระไตรปฎกบอกวานพิพานเปนอยางไร  แตเวลาพูดกับคฤหัสถ  ถามวานิพพานเปน 
อยางไร องคสมเด็จพระพุทธเจาก็อธิบาย อธิบายเหมือนคนรูไง 

อยางเชน เราไมเคยลงไปในทะเลเลย ในทะเลมนัมปีะการัง มนัมีสิง่ใด คนที่ดําไป 
ในปะการงั  จะบอกวา  ปะการังมันจะสวยอยางนั้น  มันมีปลาพนัธุนั้น  อยูในใตทองทะเล 
นั้น  น้ําลึกขนาดไหน น้ําใสขนาดไหน มันจะมีความสุขขนาดนั้น สิ่งนี้กเ็ปนไปเพราะคน
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เห็น  นี่เหมือนกนัครูบาอาจารยจะชี้นําอยางนัน้  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เห็นมา 
หมดรูมาหมด  แลวบางอยางยงัไมพยากรณอีกตางหากนะ  ไมพยากรณเพราะมนัไมเปน 
ประโยชนไง 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาจะพยากรณแตสิ่งทีเ่ปนประโยชน  สิ่งทีเ่ปน 
ประโยชนเปนกับจริตนิสยั  เปนกับพันธุไมในปา  พนัธุไมในปาหมายถึงหวัใจของเรา  จิต 
ของเราแตละดวง  กค็ือพนัธุไมชนิดหนึ่ง  จิตชนิดหนึ่งประเภทหนึ่ง  คือการกระทําก็ตอง 
ตรงกับพนัธุไมนั้น  บางคนนุมนวล  บางคนแข็งกระดาง  มันเปนเพราะการสรางสมมา 
สิ่งนี้มนัเปนพืน้ฐานเห็นไหม ถาจิตสงบขึ้นมา มันจะดัดแปลงพืน้ฐานอันนี้เขามา 

แลวถาจิตมนัมอีํานาจวาสนาของมัน  มนัจะวิปสสนาของมันเขาไป  วิธีการนี้มนั 
ไมเหมือนกันสกัอยางหนึ่ง  ไมเหมือนกนัเลย  การทํางานของเขา  ดูอยางเชิงชาง  ในการ 
สรางศาลา สรางกุฏิหลังหนึง่ สุดทายแลวมันตองเปนแปลนแบบนัน้ จะมวีิธีการอยางไรก็ 
ตองเปนแบบนั้น แตจิตไมเปนอยางนั้นเลย จิตมันมกีารกระทํา กระทําเหมอืนกนั สรางจิต 
เหมือนกนั  แตการกระทําไมเหมือนกัน  ไมเหมือนกันเพราะอะไร  เพราะความเปนไปไม 
เหมือนกนั เพราะวสัดุที่เอามาใชไมเหมือนกัน 

การสรางนี้ใชวัสดอุยางหนึ่ง วิธีการก็เปนอยางหนึง่ ออกมาเปนกุฏิเหมือนกนั นี่ก็ 
เหมือนกนั  จิตดวงหนึง่  กิเลสอยางหนึ่ง  ทิฏฐิมานะอยางหนึง่  การกระทําออกมาเพราะ 
วัสดุไมเหมอืนกนั  ความเปนไปไมเหมือนกนั  เราถึงตองวิปสสนาของเรา  แตมันไมพน 
จากกรอบของสติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม  กายนอก กายใน 

กายโดยปญญาวิมุตติ ใชปญญาใครครวญไป 

กายโดยเจโตวมิุตติ จะเหน็ภาพของกาย เห็นภาพของวิปสสนากายตอไป 

วัสดุไมเหมอืนกนั  การประกอบกนัออกมาเปนกุฏิ  ที่มีการกระทําไมเหมอืนกัน  แตผล 
สุดทายตอบสนองตองเหมือนกนั  สิ่งทีเ่หมอืนกนั  เหมือนกันเพราะอะไร  เพราะมนัสราง 
เปนกฏุิ  ดูสิ  ดูกุฏิวิหารแตละหลงัเห็นไหม  ทรวดทรงแลวแตเขาจะออกแบบอยางไร  แต 
เปนทีพ่ักอาศัยเหมือนกนั
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จิตของเราก็เหมือนกนั อํานาจวาสนามาก อํานาจวาสนานอยไง พระอรหนัตแตละ 
องคกไ็มเหมือนกนั  พระอรหันตแตละองคมีฤทธิ์มเีดช  บางองคเปนเจโตวมิุตติ  หรือเปน 
ปญญาวิมุตติมันก็ไมเหมอืนกัน  ออกปฏิบัติเหมือนกัน  แตกุฏเิหมอืนกัน  ความรูสึก 
เหมือนกนัไง  ความสิน้กเิลสตองเหมือนกัน  ถาไมเหมือนกันจะตรวจสอบกันไดอยางไร 
จะเปนไปอยางนัน้ไดอยางไร มันตองเปนไปอยางนัน้ มันตรวจสอบกนัได เพราะถายังไม 
ผาน 

ดูสิ  เวลาครบูาอาจารยของเรา  เวลาถาม  ธมฺมสากจฉฺา  ปลอยวางขนาดนัน้  แลว 
ตอไปละ  แคนี้หรอืครับนิพพาน    ขณะที่องคหนึง่บอกแลวตอไปละ  คําวาตอไป  มนัยังมี 
ตายอีกนะ  สรางกฏุิมาเสรจ็แลว  แตยังไมไดมุงหลังคา  แลวบอกวากุฏเิสร็จไดอยางไร 
องคหนึง่บอกวากุฏเิสรจ็  แตยังไมมีหลงัคา  พอบอกวา  แลวทําตอไปอยางไร  เสร็จแลว 
ครับ กุฏิเสร็จแลวครับ แตกุฏิยงัไมมีหลงัคา 

ถามีหลังคาเรือนยอดของมารไง  เรอืนยอดของมาร  เรือนสามหลงั  เรอืนยอดของ 
มารเปนอยางไร  นางตัณหา  นางอรดเีห็นไหม  ความโลภ  ความโกรธ  ตัณหาปลอยวาง 
หมด  ปลอยวางธาตุขันธมาหมดเลย  ปลอยมาหมดแลว  แลวตอไปละ  ตอไปบอกจบแลว 
แตถาครูบาอาจารยที่เปน ตอไปเห็นไหม ตัวผูรู ตวัอวิชชา จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้ 
หมองไปดวยอุปกิเลส จิตเดิมแทนี่ผองใส จิตเดิมแทมันผองใสเพราะธรรมชาติของมัน 

แตพวกเรานี่จิตขุนมัว  จิตขุนมวัเพราะอะไร  เพราะมันมีตะกอนไง  พอมีตะกอน 
ขึ้นมาเหน็ไหม ดูจิตสิ มนัมอีาการของใจ ตัวใจ ตัวอาการของใจ วปิสสนามามนัจะปลอย 
มาเรื่อยๆ ขาดมาเรื่อยๆเปนช้ันเปนตอน ปลอยหมดเลยนี่ จิตเดมิแทนี้ผองใส สิ่งทีม่ันผอง 
ใสไมได  มนัไมเปนตามความผองใส  ถาผองใสโดยปุถุชน  ก็ผองใสโดยจิตรวมใหญ  ถา 
จิตรวมใหญยังสวางหมด  ผองใสหมดเลย  จิตรวมใหญอยางนี้  มันรวมใหญโดยกดกิเลส 
ไว  แตถามันถึงเรอืนยอดนัน้  มันจะใสอยูอยางนั้นตลอดไปเลย  มนัใสอยูอยางนั้น  ใสจน 
ติดไดวานี่คือนิพพาน 

ถามันไมใสมนัไมดี  จะติดไดอยางไร  เพราะมันติด  มันวามันเปนนิพพาน  เพราะ 
มันวางหมด มนัใสหมด นี่คอืสรางกุฏิเสร็จแตยังไมไดมุงหลงัคา
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ธมฺมสากจฺฉา  เอตมมฺํคลมุตฺตมํ  การสนทนาธรรม  ครูบาอาจารยทานเปนอยางนี้ 
สันทิฏฐิโกในวงปฏิบัตเิรา  ในวงปฏิบัติมีครูมอีาจารยนะ  ถาอยูในวงปฏิบัตมิา  มันตอง 
เหมือนกนั มันถึงตรวจสอบกนัได จะไมบอกวาจะเปนอยางนัน้ บอกไมได บอกไมได คํา 
วาบอกไมไดเหมือนกับสัญชัยไง ไมใช ไมใช ไมรู ไมใช อยางนัน้มนัเปนธรรมหรือ 

คนเราที่ผานประสบการณมาแลวพูดไมได มนัเปนไปไมไดหรอก เขาบอกวาพระ 
ปจเจกพุทธเจาสอนไมได สอนได สอนไดแนนอน สอนไดดวยขณะทีท่านมีชีวิตอยูสอน 
ได  แตการจะวางเปนทฤษฎี  ตองเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะการสราง 
วาสนาบารมมีันตางกนั ปญญามันตางกนั ดูสิ พุทธวิสัยกวางขวางขนาดไหน พระปจเจก 
พุทธเจามีไมถึงกับพุทธวิสยัเพราะอะไร  เพราะเปนพระปจเจกพุทธเจา  แตสอนตวัเองได 
รูได  เพราะในสมัยกอน  ในพระไตรปฎกบอกวา  พระปจเจกพทุธเจาเปนพนัๆ  องคก็มี  ที่ 
จําพรรษาดวยกันเหน็ไหม  ถึงคราวหนึ่ง  ถาไมมีศาสนาสิ่งนี้จะเกิดขึน้มาไมได  สิ่งนี้เกิด 
ขึ้นมาเพราะอํานาจวาสนาของแตละบุคคล  เราเกดิมาแลว  ในทามกลางพุทธศาสนา 
กรรมฐานเรากําลังเจริญรุงเรือง  เพราะอะไร  เพราะการประพฤติปฏิบัตมิีคนสนใจ  เพราะ 
การประพฤติปฏิบัตเิหมอืนเงินแทเลย  พอมีเงนิแทมันกม็ีเงินเทียม  เพราะมีครบูาอาจารย 
หลวงปูมั่น  หลวงปูเสารเปนของแทขึ้นมา  เปนผูที่บากบั่นออกมา  สิ่งนี้ออกมาก็มีของ 
เทียม 

ของเทียมนะ ในวงกรรมฐานนี่พิสูจนงายๆเลย  เราปฏิบัติเรารูจริงแลวเอาธรรมะนี่ 
ถาม  เอาความเห็นของเรานี่ถาม  จะตอบไมถกูหรอก  ตอบไมถกูเพราะอะไร  เพราะคนตา 
บอด  จะเปนตาบอดคลําชางเด็ดขาด  ถาตาบอดคลําชางจะไมกลาพูดสิ่งใดเลย พูดออกไป 
นี่มนัจะมีแตความผิด  เราจะรูไดแคไหน  ถาเราตาสวางขนาดไหน  เราจะรูไดแคนัน้  สิ่งนี้ 
มันถงึวาธัมมสากจัฉา  แลวเราประพฤติปฏิบัติ  เราตองพึ่งพาอาศัยในธรรมวนิัย  ถาเราอยู 
ในหมูคณะ ธรรมวนิัยนีเ้หมอืนกับดอกไม ดอกไมถามีดายรอยเปนพวงมาลัย 

นี่ก็เหมือนกัน  ขอวัตรปฏิบัติเรานี่เหมือนดอกไม  อยาทิ้งนะ  ขอวัตรปฏบิัติมันจะ 
บอกถงึนิสยั ถึงความรักหรือไมรกัในธรรมวนิัย ถารักในธรรมวนิัย สิ่งนี้มนัเปนเครื่องวัด 
ดูขาราชการเขาสิ  เขายังมีกฎระเบียบของเขา  ถาทําผิดกฎระเบยีบ  เปนอันวาผิดในการ 
ประพฤตปิฏิบัติของเขา  ของเราก็ตองมีธรรมวนิัย  ธรรมวนิัยของเรานี้ตองพยายามรักษา
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ไว รักษาไวนะ เพราะอะไร เพราะจิตบางทมีันแบบตกตะกอนไง มนัมเีจริญ มเีสื่อม ถาเรา 
เสื่อม มันจะไมยอมทํา มันเบื่อของมัน 

ถาเบื่อของมัน ขอวัตรนีม่นัจะชําระตรงนี้ได เหมือนคนเราเวลาตื่นนอนขึน้มา มัน 
งวงเหงาหาวนอน  ดูคนมนังวงนอน  อยางเชนคนขับรถเห็นไหม  ถาหลับในจะประสบ 
อุบัติเหตุนะ จิตกเ็หมือนกนัเวลามนัหลับใน มนัไมตองการทําสิ่งใดเลย ขอวัตรปฏิบัตมิัน 
จะชวยได  ขอวัตรปฏิบัตนิี่มนัจะชวยใหเราไมนอนจมไง  มนัทําใหเราเคลื่อนไหว 
ตลอดเวลา จิตที่มกีารเคลื่อนไหวไป มันจะไมกดถวงตัวเองนะ ขอวัตรปฏิบัตมิีประโยชน 
มาก มีประโยชนตอการดํารงชีวิตของเรา 

เวลาหลวงปูมั่นทานอยูกับลกูศิษยลูกหา  ทานบอกเลย  เดี๋ยวมันจะไมมีขอวัตรติด 
หัวมันเห็นไหม  ใหมนัมีขอวัตรติดหัวมนั ฝกนะ เพราะในสมยันัน้ผูที่เปนมอืเปนเทาของ 
หลวงปูมั่นยังนอยอยู หลวงปูมัน่ตองฝกพระเอง องคหนึ่งอยู ๓ - ๔ ปแลวออกไป เปลีย่น 
มา  เปลี่ยนใหม  เปลี่ยนมาเพื่อใหสิง่นี้เปนสายเลือดของเรา  เปนสายเลือดของกรรมฐาน 
เอาขอวัตรปฏิบัตนิี้คอยควบคุมอยาใหใจมันหดหู  ถาใจมันจะหดหูมนัจะไมยอม  มนัจะ 
จํานนกบักิเลสนะ 

ขอวัตรปฏิบัติกเ็ปนการขวนขวายเหมอืนการตอลมหายใจ  ออกซิเจน  ใหลม 
หายใจกับผูปวย  จิตมนัปวยจิตมันไมสู  ก็เอาขอวัตรปฏิบัตินีเ้ปนที่อาศัยไป  อยางทิง้ขอ 
วัตร  รักษาไป  จะเบือ่หนาย  จะจําเจอยางไรก็ทํา  ยิง่การจําเจ  ดูสนิักกีฬา  เวลานักกีฬาเขา 
ตองฝกซอม  การฝกซอมเขาทําจําเจมาก  เขาฝกซอมขึ้นมาเพื่อสติของเขา  เพื่อความเห็น 
ของเขา เราเปนนักบวช เราจะพนจากกเิลสนะ เราจะชําระกิเลส เราจะสูกับตัวเราเอง 

ฉะนั้นสิ่งนี้มนัเปนการฝกซอมเรา  ขอปฏบิัตินี้ใหฝกซอม  ถึงเวลาใหทํา  ใหหัวใจ 
เหมือนน้ําทีม่ีออกซิเจน มนัจะเหมอืนน้ําที่ไมเสีย 

จิตใจเราไมเสยี  จิตใจเราไมขุนมัว  ถามนัขุนมัว  มนัไมยอมทํา  ก็ฝนมันทํา  เวลา 
หลวงตาทานจิตเสื่อมเหน็ไหม พทุโธๆๆ ๓ วันเอาไวกับจิตนะ อกมันจะระเบิด มนัจะไม 
ยอมทํา  ถาเปนกิเลสมนัจะตอตาน  มันจะทําใหเราไมยอมทําสิ่งใดทีเ่ปนประโยชนกบัมนั 
เลย  เอาสิ่งนี้เปนตัวหลัก  เกาะไว จะเปนจะตายกท็ํา จะเปนอยางไรกท็ํา พอมันผานวิกฤติ
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อันนีไ้ปนะ จะเห็นคุณคาของขอวัตรมาก โอโฮ ขณะที่มันเฉา มันทุกข มันไมเอานะ มนัมี 
ความกดถวงใจขนาดไหน 

ขณะที่ใชขอวัตร ออกซเิจนนี้ตอชีวิตเรามา พอพนจากนั้นมา มนัโลง มันสบายใจ 
ถาตอนนัน้เรายอมจํานนไป เราก็เสยีคน แตพอเราใชขอวัตรผานพนมาเหน็ไหม มนัมีการ 
กระทํา  ในการดํารงชีวิตของเรา  มนัจะมีเจบ็ไขไดปวย  มนัจะมีความทุกขความจน  มัน 
เปนกาลอยูตลอดเวลา  จิตก็เหมือนกัน  เดี๋ยวมนัก็เหีย่วเฉา  เดี๋ยวมันกร็ื่นเริง  เดี๋ยวมนัทุกข 
ยาก เดี๋ยวมันกอ็ะไร อาศัยอยางนีใ้นการดํารงชีวิตนะ กรรมฐานจะรักษาอยางนี้ 

ครูบาอาจารยทานฝกฝนนะ  ถึงไมมีครูอาจารยกพ็ยายามเอาธรรมวนิัยเปนที่ตัง้ 
แลวฝกฝนสิ่งนี้มา  แลวฝากไวกับเราเหน็ไหม  ศากยบุตรพุทธชิโนรส  เปนบุตรขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แลวสังฆะก็ดูแลกัน ชวยเหลอืกัน  จุนเจือกัน  เพือ่ชีวิตของ 
นักรบไง เราเปนนักรบ องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาออกประพฤติปฏิบัติ พระเจาพิม 
พิสารนึกวาโดนปฏวิัติมา  ก็ใหกองทัพครึ่งหนึ่ง  ไมใช  จะออกแสวงหาโมกขธรรมจริงๆ 
ถาอยางนัน้สําเรจ็แลว  ถาคนเจอแลวใหมาสอนดวย 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปเทศนกบัพระเจาพิมพิสาร  จนเปนพระ 
โสดาบันขึ้นมา  พวกเรานีเ้ปนนักรบ  ขณะนี้เราจะรบกับกเิลส  โลกเขาจะรูหรอืไมรูกเ็รื่อง 
ของเขา เดี๋ยวนี้สังคมโลกเขาเปนพิธีกรรมเฉยๆ นัน่เรื่องของเขา อยาไปเอามาใสใจ ถาเอา 
สิ่งนั้นมาใสใจเรา เราจะออนแอไปกับเขา ทําไมเขาสุขสบาย  เขาอยูกนัอยางนั้น ทําไมเรา 
ตองมาทุกขมายาก  สังคมโลกเปนอยางไรก็เรื่องของเขา  เพราะนั่นไมใชองคศาสดาสอน 
เรื่องของคนโง คนโงที่พอใจกับสิ่งที่ต่ําตอย 

แตเราเปนคนฉลาด  เราเปนคนทีจ่ะเอาคุณคาของเราขึ้นมา  เราตองเช่ือองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ถาเราเช่ือองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจานะ  มันจะทุกขจน 
เข็ญใจในสงัคมของเรา เราตองขวนขวาย รักษาชีวิต รักษาความเปนไปของเรา รักษาชีวิต 
ของเรา  แลวรักษาขอวัตรปฏิบัติ  อยาใหใจเศราหมอง  อยาใหใจขุนมัว  แลวเราจะมีความ 
เปนไป เอวัง


