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โลกนี้เปนมายา  มันเปนมายาตอเมื่อเราเหน็ธรรมไง  ถาเราไมเหน็ธรรมนะโลกนี้ 
เปนความจริง เปนความจรงิเพราะวาเราไปยึดมนัไง เราไปยึดมันเราไปทกุขกับมันวาเปน 
ความจรงิ  แตมันตองเปนความจรงิไปกอน  ถาเราจะบอกวาเปนมายาเลย  เห็นไหม  มายา 
มันกเ็หมอืนโลกนี้คือละครสิ 

ถาโลกนี้คือละคร เหน็ไหม ผลัดกนัเลน  เลนคนละบทคนละบาท โลกนี้คอืละคร 
เวลาเราไปดูละครไปดูหนังไปดูอะไร  เรามอีารมณรวมไปกับเขา  มันกจ็บไปแลวเขาได 
ตังคดวย  แตชีวิตจรงิมนัไมไดตังคหรอก  ชีวิตจรงิมันมีแตความทุกขไง  ชีวิตจรงิมีแต 
ความทุกขเห็นไหม 

โลกนี้คือละคร  ถาเราใชปญญาเขาไปใครครวญมนั  แตโลกนีจ้ะเปนความจรงิ 
เพราะมนัเปนสมมุติ  จริงโดยสมมุติไง  ถาจริงโดยสมมุติ  เหน็ไหม  ถาเปนมายา  ความ 
เปนมายาจากภายนอก มันไมรายกาจเทากับมายาของเราเองนะ 

ถาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะยอนกลับมาใหเราเอาชนะตัวเรา 
เอง ถาชนะตวัเอง หนาที่ของเรา ธรรมและวินยัเอาไวจับผิดตัวเราเอง ขี้บนหัวเรา เราตอง 
ดูแลกอนจะไปดขูี้บนหวัคนอื่น 

เวลาไฟมันอยูบนหัวเรา ใครๆ กจ็ะปดไฟบนหวัคนอื่น ทุกคนตองปดไฟที่อยูบน 
หัวเราเองกอน  ถาทุกคนจะปดไฟบนหัวตวัเองกอน  ตองกลับมาดูที่เรา  เห็นไหม  ธรรม 
และวินยัยอนกลบัมาที่ตัวเรา 

ตัวคนอืน่ เห็นไหม สภาคกรรม ถาเปนอาบัติ อาบัตทิั้งวัดเห็นไหม ปลงอาบัติกนั 
ไมได  เพราะเปนอาบัติรวมกนั  รวมกนักนิ  รวมกนัปกปด  รวมกนัทํา  มันเปนสภาคาบัติ 
จะปลงอาบัติไมได  ตองไปปลงกับสํานักอื่นมากอน  แลวคอยมาปลงอาบัติกับเราเห็น 
ไหม



เทศนพระ ๙ ส.ค. ๔๙ ๒ 

นี่ก็เหมือนกัน  ถามันเปนกรรมรวม  เปนความเปนไปของวัด  สภาคาบัติ  มันก็ 
แกไขไปตามสภาวะนั้น แตถาเปนธรรมของเรา เห็นไหม โลกยีธรรม โลกุตตรธรรม ถา 
โลกียธรรม เห็นไหม เปนโลกียหมด ธรรมและวนิัยก็ยังเปนสมมุตอิยู ธรรมและวนิัยเปน 
สมมุตินะ  เพราะอะไร  เพราะมันเปนบัญญัติขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  แตถา 
จิตของเรา  เราถึงยอนกลับมาที่เราไง  ถายอนกลับมาที่เรา  มันตองศีลของเราบริสุทธิ์กอน 
ศีลของเราบริสุทธิ์ 

มายาอันนี้ละเอียดมาก เห็นไหม มายาอันนี้มนัจะพลิกแพลงไป มันไมยอมปดไฟ 
บนหัวของตวัเองไง แตจะไปปดไฟบนหัวของคนอืน่ตลอด ไฟบนหัวคนอืน่ “รอนๆ นะ 
เอาออกๆ” แตไฟบนหัวตัวเองทําไมไมดู ถาดูไฟบนหัวตัวเอง มนัจะเริม่มีศีลขึน้มาไง 

ถามีศีล  มันไมเปนมายากับเราเหน็ไหม  มันจะซื่อสตัยกับเรา  เราซื่อตรงกับธรรม 
และวินยั ถาเราซื่อตรงกับธรรมวนิัย เราจะมีโอกาสทําตัวของเรา ถาตัวของเราดีขึน้มา ตัว 
ของเราดีขึ้นมา  เห็นไหม  ความเปนมายามนัจะนอยลง  จากที่เปนมายาของโลก  สมมุตินี้ 
เปนมายาทั้งหมดเลย 

ถามันจะเปนมายา  เราตองเห็นความเปนมายาของใจเรากอน  ถาเห็นความเปนมา 
ยาของใจเรา  เรายอนกลับมาที่เรา  มนัจะมีศีลเปนความปกติของใจ  ถาใจปกติความเปน 
มายาของเราก็นอยลง  แตมันยังมเีช้ือไขอยู  เช้ือไขคือตัวอวิชชา  เช้ือไขคือสิง่ที่วามัน 
ขับเคลือ่น ตัวนี้เราเอามนัไมได ถาเอามนัไมได เห็นไหม ปญญายังไมเกิด 

“โลกียธรรม  โลกุตตรธรรม”  โลกียธรรม  ธรรมประเพณี  สังฆกรรมกเ็ปน 
ประเพณอีันหนึ่งเห็นไหม  พระอรหนัตสมยัพุทธกาลนะ  ถามวา  “เราจะตองลงอุโบสถ 
ไหม ถาเราบริสุทธิ์ผุดผองแลวทําไมตองมาลงอโุบสถ” องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 
มาตอหนาเลย  “ถาเธอไมลงอุโบสถแลวหมูคณะเขาจะเอาอะไรเปนทีพ่ึ่งละ”  แมแต 
บริสุทธิ์ขนาดไหนก็ใหลงอุโบสถ เห็นไหม 

เวลาพระอรหนัต  ๑,๒๕๐  องค  มาฆบูชา  จาตุรงคสันนบิาต  เวลาบอก 
โอวาทปาติโมกข  เหน็ไหม  จะไมทําความช่ัวใดๆ  ทั้งสิ้น  ทําแตคุณงามความดี  ทําจิตใจ 
ใหผองแผว  แมแตพระอรหันต  เหน็ไหม  เพราะอะไร  เพราะการดํารงชีวิตไง  ถาการ
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ดํารงชีวิตแบบจริตนิสัยมันกเ็ปนไป  แตมันจะเปนความผิดไปไมไดหรอก  เพราะตัวเอง 
เปนพระอรหันต เหน็ไหม แตมนัก็ทําเพือ่สังคม เพือ่สังฆะ 

เวลาลงอุโบสถ  สิ่งทีเ่ปนอุโบสถ  สิ่งที่เปนธรรมวนิัย  ถาเปนสมมุติตองจริงตาม 
สมมุติ  ถาวาเปนสมมุติแลวเราปฏิเสธหมด  แลวจะไปอยางไร  ถาปฏิเสธสมมุติแลวก็อยา 
กินขาวสิ  ถาเปนสมมุติแลวกอ็ยาใชปจจยัเครื่องอาศัยสิ  ปจจัยเครื่องอาศัยก็เปนสมมุติ 
ชีวิตก็เปนสมมุติ สมมุตอิันนี้ก็ตองจรงิตามสมมุติ 

ถาจริงตามสมมุติ  เห็นไหม  มันจะไมเปนมายากับใจของเรา  ใจของเราเริ่มตน 
กรรมมนัคลุกเคลาไง เวลาปรมัตถธรรมกเ็อามาอางอิงกนั เห็นไหม “สิ่งนี้กเ็ปนสมมุติ สิ่ง 
นี้ก็จะไมทํา  สิ่งนีก้็ปฏิเสธ”  จะไมทําอะไรเลย  จะใหธรรมมนัลอยมาจากฟา  มันเปนไป 
ไมไดหรอก ธรรมะมนัไมลอยมาจากฟาหรอก 

ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเปนใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา ธรรมะของเรามันกเิลสทวมหวั อวิชชาปดบังไว เราตองรือ้คนมัน เราตองแหวก 
มันออกมา เราตองพยายามเปดมันออกมา ใหหัวใจมีโอกาสขึ้นมากอน ถาหัวใจมีโอกาส 
ขึ้นมาเราแหวกมนัออกมา  ถาเราแหวกมนัออกมาไมได  เห็นไหม  มนัก็เปนมายาจาก 
ภายใน 

มายาจากภายนอก  เห็นไหม  ชีวิตนี้คือมายา  โลกนีค้ือมายา  กิเลสเปนมายา  แลว 
มายาที่เหนอืความรูสึก  มายาที่อยูในจิตใตสํานึก  มนัเปนจิตใตสํานึก  มนัเปนมายา  มัน 
เปนขีเ้รือ้นทีเ่ราทนไมได  ถาเรามีขี้เรื้อนที่ทนไมไดมันกจ็ะเหยียบย่ําเรา  ถาเหยียบย่ําเรา 
มันกอ็อกมาเปนสมมุติ  เห็นไหม  เปนอารมณความรูสึก  แลวออกไปเปนสังคม  แลว 
ออกไป เห็นไหม 

ยอนกลับมา  ยอนกลับมาที่เรา  ถาจิตนีย้อนกลบัมา  เห็นไหม  มนัจะยอนกลบัมา 
ถาเรามีธรรม  เรามีธรรมของเรา  โลกียธรรมก็เปนโลกียธรรม  จรงิตามสมมุติไป  เกาะไป 
เกาะสิ่งทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาวางไวเปนปฏิปทาเครื่องดําเนนิ 

ครูบาอาจารยเวลาทานพนจากทุกขไปนะ
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“สิ่งนี้เปนความลกึลับมหัศจรรย  แลวจะไปสอนใครไดหนอ  จะสอนใครได 
หนอ” 

“อาว!แลวเรามาไดอยางไร” 

“ก็เรามาไดดวยขอวัตรปฏิปทานี่ไง เรามาดวยขอดําเนินไง” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกกับพระอรหันต  เห็นไหม  “ถาเธอไมลง 
อุโบสถ  ถาเธอไมทําสังฆกรรม  ถาเธอไมเปนแบบอยาง  แลวเดก็รุนหลัง  แลวอนุชนรุน 
หลัง  แลวสิ่งทีว่าเปนสังฆะนีม้ันจะอยูกันไดอยางไร  พุทธบริษัท  ๔  มันจะอยูกนัได 
อยางไร” 

ถาพุทธบริษัท  ๔  อยูได  เห็นไหม  ครูบาอาจารย  พอแมตองรักลูก  การรักตองรกั 
ในธรรมวินยั  ไมใชรักแบบโจรนะ  ถารักแบบโจรเห็นไหม  ดูสิ  เวลาเขาใหเด็กไปลัก 
ขโมยกัน  พอแมใหลูกไปลักขโมยมา  ไดอยูไดอาศัยก็พอใจ  แตวันไหนถาลูกโดนจับ 
ขึ้นมาเหน็ไหม  พอไปเยี่ยมลูก  ลูกมันกัดหูเอาเลย  แลวมนับอกวา  เวลาผิดทําไมไมสอน 
มัน  เวลาผิดทําไมไมบอก  แลวพอไปลักขโมยเขาไดมา  ก็บอกวา  “อยางนี้ดี  อยางนีไ้ด 
อาศัย” แลวเวลาติดคุกติดตะรางขึน้มาทําไงละ ก็นัง่คอตกกนัไง 

นี่ก็เหมือนกัน  เรารกักนั  เราดูแลกัน  มันก็ตองบอกในสิ่งทีเ่ปนสมัมา  เปนความ 
ถูกตอง สิ่งที่เปนมจิฉา สิ่งที่ไมสมควร เราอยาไปทํา เพราะอะไร 

เพราะเวลาเขือ่นมันจะพัง มนัพังจากตามด เห็นไหม สิ่งที่เปนรอยราวตางๆ จะทํา 
ใหทุกอยางราวรานไปหมดเลย ผงเขาตาของคนนะ ซุงไมเขาตาใครหรอก ความผิดพลาด 
แมแตเล็กนอย  มันเปนสิ่งที่ไมดีเลย  เพราะอะไร  เพราะมันจะเปนจริตนิสัย  เธอทํา 
บอยครัง้เขา  ทําจนเคยตัวขึน้มา  เห็นไหม มันเปนมายาซอนมายาตรงนี้ไง  มันก็เปนมายา 
ขึ้นมาอกี เห็นไหม เราก็จะผิดพลาดไปเรื่อยๆ เราก็จะทําของเราไปเรื่อยๆ 

แลวเราจะทวนกระแสไง  เราจะทวนกระแส  เราจะเปนหลักของสังคม  เราเปน 
นักรบ เราเปนภกิษุ เราเปนผูนําสังคม ผูนําสังคมตองมีจุดยืนของเรา แลวรักษาจุดยนืของ 
เรานะ ไฟบนหัวเรานีเ่อาออกกอน สิ่งทีเ่ปนเรานีไ่ปเอาออกกอน
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ครูบาอาจารยทานสอนมาประจํานะ  “เราจะสอนเขาโดยไมตองสั่งสอนเลย”  คือ 
การดํารงชีวิตนี้  ถาการดํารงชีวิตของเรา  เราอยูของเราได  จิตมันไมขี้เรื้อนไง  จิตมนัไมขี้ 
เรื้อน  การแสดงออกมนัเปนอยางนัน้  ทําไมพระสารบีุตรเห็นพระอัสสชิ  เห็นไหม ทําไม 
มันนาเคารพเลื่อมใสละ 

ทําไมอยูกับสัญชัย  ศึกษาคนควาหมดทัว่โลกเลยละ  จะไปกับเขามาทั่ว  พระสารี 
บุตรไมใชคนไมมีปญญานะ  เปนลูกคหบดีมีสมบตัิมากมีเพาเวอรที่จะคนควาสิ่งใดก็ได 
ไปศึกษาสํานักไหนก็ไมเช่ือ  เห็นไหม  แลวทําไมมาเจอพระอัสสชิเดนิบิณฑบาตอยู 
ทําไมมนัเลือ่มใสขนาดนัน้ละ 

นี่ไงถาใจมนัไมขีเ้รือ้นซะอยางหนึ่ง ถาใจไมขีเ้รือ้น เห็นไหม มายาจากภายในไม 
มี ที่นี่คือมายา ไมตองไปวาที่อืน่เปนมายาเลย ตองวากิเลสในหวัใจเราเปนมายา มายามัน 
มาหลอกเราไดอยางไร  แลวเราเปนขีเ้รื้อนเราไปยอมรบัมนัไดอยางไร  เราไปยอมรบั 
ความเปนมายาอยางนีท้ําไม 

แลวเรากว็า  เราเปนลูกศิษยตถาคต  เหน็ไหม  เราเปนผูทรงธรรม  ผูทรงธรรมนี่สิง่ 
ที่มันกวนหัวใจ ทําไมรักษามนัไมได สิ่งที่มนักวนใจนี้ สิ่งที่กวนใจเราตองรกัษาไดสิ  เรา 
เปนนักรบ เห็นไหม ดูสิ ทหารเขาจะออกรบ เห็นไหม เขาฝกฝน เขามีกําลังมาก เขาแบก 
อาวุธ เขาแบกเครือ่งหลงั เขาเดินไปในปา เขาจะตอสูกับขาศึก เขาเปนไปไดหมดเลย 

แลวเราละ  เราก็เปนนกัรบ  แลวทําไมเราไมมีปฏิปทาเครื่องดําเนินเอาหัวใจเราไว 
ใหไดละ  ทําไมเราไมเอาปฏิปทาเครือ่งดําเนนิ  เครื่องรบของเรา  อาวุธของเรา  สมาธิ 
ปญญา เครื่องรบของเรา รบกับกิเลสเราสิ 

ถารบกับกเิลสของเรา  เราเปนนักรบ  รบกบัเรากอน  ถารบกับเราเอาหัวใจของเรา 
ไวกับอํานาจของเราใหได  ความเปนมายามนัจะออนลง  แลวเวลาเกิดปญญาขึ้นมา  การ 
เกิดปญญาไมตองหวงวาจะเกิดปญญาอยางไร  ไมตองไปคิด  ไมตองไปคาดหมายกบั 
ปญญาของครูบาอาจารยองคใดที่ทานเทศนไว วาเราตองใหเหมือนเขา ไมตอง
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มันเปนสมบัติของทาน เราเปนสมบัติของเรา ตองเปนปจจุบันธรรม สิ่งทีป่จจบุัน 
ธรรมเกิดขึ้นมา มันจะเกิดภาพสิ่งใดก็แลวแต จิตสงบขนาดไหน นอมไปหาอวิชชา นอม 
ไปหาธรรมะในหัวใจ ธรรมะๆๆ ธรรมะคือสิง่ที่มนัเปนสภาวธรรมในปจจุบนัไง 

ถาเปนกเิลสละ  เปนกิเลส  เปนสัญญา  เปนความคาดหมาย  เห็นไหม  อยากได 
มรรค  อยากไดผล  อยากใหเปนไป  เห็นไหม  ชิงสุกกอนหาม  ขายกอนซื้อทุกอยางเลย 
“ตองเปนผลอยางนัน้ เปนผลอยางนี”้ 

เดี๋ยวนี้ธรรมะมนัเฟอ  ธรรมะไมเฟอแตวากิเลสมันเฟอ  มันเฟอแสดงวามันไปยึด 
ธรรมะของครบูาอาจารยมาเฟอไง เฟอในหัวใจ ธรรมจะเปนสภาวะแบบนี้ เหน็ไหม กาว 
เดินไป ๒ กาว ๓ กาวถงึเปาหมาย  เปนอยางนั้นหมดเลย พอขยบัขึ้นมาจิตนัน้จะเปนไป 
กอนเห็นไหม สิ่งสภาวะแบบนั้นนั่นเปนปญญาเหรอ เปนปญญาอยางนัน้เหรอ 

ปญญาอยางนั้นเปนปญญากิเลสมันหลอกตางหากละ  เปนมายาของกิเลสนะ  มนั 
มาหลอกเราอีกตางหากนะ แลวเวลาเปนนกัปฏิบัติ ปฏิบัติอะไร ปฏิบัติธรรมะเอามาเชือด 
คอตัวเองไง ธรรมะใหผลกับใคร ธรรมชาติ อากาศ ใหผลกับใคร อากาศ แหลงน้ํา ไปให 
ผลรายกับใคร มันใหแตความดีทั้งนั้นแหละ 

ธรรมะกเ็หมอืนกนัมนัใหผลรายกับใคร  แตเพราะกิเลสไปเอามันมา  แลวกิเลส 
พลิกขึน้มาเชือดคอตัวเองไง  มนัก็ติดอยูอยางนัน้  มันติด  ถามนัติดเหน็ไหม  ดูสิ  เวลา 
สัมมาสมาธิ สัมมาสติ มันตองใหเปนสมัมา มนัตองถูกตอง 

ถามิจฉา  มิจฉาเพราะอะไร  มิจฉาเพราะมนัหลง  เพราะมนัไปบิดเบือนไง 
บิดเบือนอยางนัน้มาเชือดคอตัวเอง  แลวกว็า  “อยางนี้เปนสภาวธรรม  อยางนี้เปนมรรค 
สามัคคี มรรคสามัคคจีะเปนไป” แลวมันเปนไปไหม ถามนัเปนไปมันตองแกไขกิเลสได 
สิ  มันรูเอง  สันทิฏฐิโก  ใจนีรู้เอง  ใจนี้สัมผัสเอง  ไมตองมีใครหลอกหรอก  กิเลสหลอก 
ตัวเองทั้งนั้นเลย  ไมตองเอาใครมาหลอกตัวเราเลย  แลวก็บอกวา  “คนนั้นหลอกเรา  คน 
โนนไมดีกบัเรา” ไอกิเลสในหวัใจเรามนัหลอกเราอยูทําไมไมดู หัวใจเรานัน่นะ กิเลสใน 
หัวใจเรานั่นนะ เห็นไหม



เทศนพระ ๙ ส.ค. ๔๙ ๗ 

สิ่งนี้  เหน็ไหม  ธรรมะจะเปนอยางนี้  นักรบรบกับตรงนี้ไง  ถาเราเปนนักรบ  เรา 
เปนศากยบุตร  เราเปนบุตรขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  อาจหาญรื่นเริงในการ 
บรรพชา  อุปสมบทบรรพชามาดวยความอาจหาญรื่นเรงิเลย  เวลาอุปสมบทนี่คิดมี 
จุดเปาหมายเลยวาจะตองสิ้นกเิลสได  “โลกนี้เปนมายา  โลกนีเ้ปนความทกุข  ขาพเจาจะ 
ละโลกนี้  ขาพเจาจะไมยอมอยูใตอํานาจของโลกนีไ้ง”  แลวเดี๋ยวนีก้ําลังใจไปไหนหมด 
ละ บวชมาแลวมีกําลังใจมาจากไหน มนัมีความมมุานะไหม มคีวามเปนไปไหม 

วิริยะอุตสาหะ  ความเพียรชอบ  ไมใชขี้ลอยน้ํา  ขี้ลอยน้ําปลอยมันไปตามกระแส 
เลย ทํามนัไปวนัๆ หนึง่ คิดอยากสักแตวาทํา ถาทําไปจะเปนกเิลสเปนอัตตกิลมถานโุยค 
ทําใหตัวลําบากเปลา  ไอนัน้นะกิเลสมนัหลอกหมดเลย  กิเลสมนัเอาธรรมะมาเชือดคอ 
หมดเลย 

อางธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจานะ  มัชฌิมาปฏิปทา  ตองกินอิ่ม 
นอนอุน กเิลสพองตัวจนทวมหวันีไ่ง  เหยียบหัวจมลงในอุงตนีมนัเลย แตเวลาทําขึ้นมาก็ 
บอกวาเปนอัตตกิลมถานโุยค อนันีเ้ปนกิเลส 

ไฟบนหวัรักษาใหดี  ตั้งสติใหดี  คมุตัวเองใหได  ถาศีลของเรา  รักษาของเรา  เปน 
ธรรมของเรา  อันนี้เปนสมบัติอนัประเสริฐมากเห็นไหม  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ  จะเกิด 
อยางนี้  ธรรมเกิดขึน้มาจากหัวใจ  ถามีหัวใจเปรียบเทียบ  ความสงบสุขของใจเปน 
สภาวธรรม  ความเดอืดรอนของใจเปนสภาวะของกเิลส  แลวกิเลสมนัก็ซอนๆๆ  เขาไป 
ดวยมายาของมนั  เห็นไหม  ทําใหเราออนแอ  ทําใหเราคาดหมายไปอดีตอนาคต  ไมตอง 
ไปคาดนะ 

วันนีค้รบ ๑ เดือนเหน็ไหม อกี ๒ เดือนจะออกพรรษาแลว ถาออกพรรษาเราเอา 
ใจของเราไว จะกี่พรรษา  เวลาครูบาอาจารยทานสิ้นกิเลสแลว  เห็นไหม มรีาตรีเดียว มัน 
เปนแคมืดกับสวาง  ๒๔  ช่ัวโมงเทานัน้แหละ  มนัจะหมนุอยางนี้อกีลานๆ  ปนะ  เวลา 
แผนดินไหว เวลาโลกเคลื่อนที่ มันเคลือ่นกี่องศา  เลก็นอย 

แตโลกเปนอจินไตย  ไมแตกสลายหรอก  ยังเปนสภาวะแบบนี้ไปตลอดเลย  แลว 
วันคนืเดือนปมันจะมปีระโยชนอะไรละ  เรากี่พรรษา จะรอยพรรษาแสนพรรษาก็แลวแต 
ถามันแกไขใจไมไดมนักจ็ะเวียนตายเวียนเกิดอยางนี้
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แตถามันแกไขตรงนี้ได  เห็นไหม  ถาแกไขตรงนี้ไดชีวิตอยางนอยกม็ีตนมีปลาย 
เปนพระโสดาบนันะ  อีก  ๗  ชาติเทานั้นจะสิ้นกิเลส  จะมีตนมีปลาย  ไมไปตามกระแส 
ชีวิตนี้เปนเหมือนสวะเลย  ผลของวัฏฏะ  เห็นไหม  การเกิดและการตายเปนผลของวัฏฏะ 
วัฏฏะ คือ กามภพ รปูภพ อรูปภพ 

แลวชีวิตเราเกิดตายเกิดตาย สวะมันยงัเปนวัตถุที่มนักระทบแลวมนัเหน็ไดนะ แต 
จิตนี้มนัเปนปฏิสนธิจิต  เวลามันหมุนเปลีย่นแปลงไปเกิดเปนเทวดา  เปนอินทร  เปน 
พรหม เกิดในนรกอเวจี เกิดเปนมนุษยนี่ แลวตรงนีม้ันจะเตือนใจเราไดอยางไร ตรงนีม้ัน 
จะเปนอยางไรใหเราฉุกคิดบางไง ใหชีวิตเรามีคุณคาไง 

ดูสิ บวชมาแลวเปนนกัรบ รบกับกเิลส สิ่งนี้มนัตอหนาเราเลย เปนสิง่ที่เผชิญหนา 
เลย มนัเปนหนาที่ของเราเลยเหน็ไหม 

โลกเขาทําสัมมาอาชีวะของเขา  เขาหากินของเขา  เขามีหนาที่ของเขา  เขาทําไป 
ของเขา  ไอหนาที่ของเราตอสูกับกิเลส  เชาขึ้นมาบณิฑบาตมันเหลอืเฟอ  ทุกอยางพรอม 
หมด ปจจัยเครือ่งอาศัยทุกคนเขาก็เผ่ือแผตลอดเวลา แตหนาที่ของตัวเอง ทําไมไมทํา 

หนาที่ของตวั  หนาที่ของเรา  ไมตองไปตืน่  ไมตองไปคาดการณอนาคต  อนาคต 
ถึงเวลามนัเปนไปมันก็เปนไป  เรามีอํานาจวาสนา  เรามีผูที่จรรโลงชวยเหลือเจือจานอยูนี้ 
มันเปนไปได แตปจจุบนันีไ้ฟบนหัวอยาคิดไปอดีต อยาคิดไปอนาคตมากนัก 

ใหอยูในปจจบุันนี้ ใหตั้งใจนะ ตั้งใจทํา มันนาสลดสังเวช ใบไมผลัดใบตลอดนะ 
ครูบาอาจารยลวงไปๆ นะ แลวถงึเวลาหมดครูบาอาจารยนะ  เหมือนเขาโรงพยาบาลแลว 
ไมมีหมอเลย ถาเขาโรงพยาบาลไปแลวหมอไมมีเลย คิดดูวามันนาสลดสงัเวชขนาดไหน 

ปฏิบัติไปไมเคยมีใครบอกเลย  ติดขนาดไหนกไ็มมใีครช้ีนําได  ตาบอดคลําชาง 
โมเมโมช่ันวากนัไปตามกิเลส ถึงเวลานั้นจะคอตกนะ ถึงเวลานั้นจะเสียใจ  เวลาที่ยังมีอยู 
นี่ทําไมไมสู  สูไปสิเขาโรงพยาบาลไป  ครูบาอาจารยทานช้ีนําเอง  ไปปฏิบัตมิาใหมี 
ผลงานมาสิ ปฏิบัติมาใหมันมีปญหาขึ้นมา แลวดูสิวาหมอเขาจะแกไขไดไหม 

ถาเปนโรคภัยไขเจบ็ขึ้นมาแลวเขาไปโรงพยาบาลไหน  โรงพยาบาลนัน้เขาแกไข 
เราได  “เออ..โรงพยาบาลนีม้ีหมอ  โรงพยาบาลนี้เปนโรงพยาบาลที่ด”ี  แตถาเขาไป
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โรงพยาบาลแลวรกัษาอะไรไมไดเลย ใหไดแตน้ําเกลือ แลวเราก็ออกจากโรงพยาบาลนัน้ 
มา 

นี่ก็เหมือนกัน  ใบไมผลัดใบไปตลอด  ครูบาอาจารยลวงไปตลอดนะ  สังเวชมาก 
สังเวชมาก  เพราะความนอนใจ  ถาเราไมนอนใจนะ  เราจะมุมานะของเรา  ถามีโอกาสที่ 
มันเปนไปได  มีโอกาสที่ภาวนาไป  ใจเราสงบขึน้มา  ใจเราพนจากมายา  เราแกไขเราได 
แลวเราจะเปนหลักเปนชัยไปนะ  ศาสนาเจริญเจริญตรงนี้ไง  เจริญจากใจของหลวงปูมั่น 
เจริญจากใจของหลวงปูเสาร  ศาสนาเจริญเจริญที่ใจ  พอเจริญที่ใจ  อะไรมนัจะปดใจดวง 
นั้นไดละ 

ถาใจนั้นสิน้จากกิเลสนะ  วัฏฏะ  เห็นไหม  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  มันปดกั้นใจ 
ดวงนีไ้ดไหม ถาใจดวงนีม้ันยังไมเขาใจเรื่อง กามภพ รูปภพ อรูปภพ มันจะพนจากวัฏฏะ 
ไดไหม  มนัก็พนจากวัฏฏะไมได  แตถาพนจากวัฏฏะไปแลว  สิง่ใดมนัจะปดกั้นใจดวงนี้ 
ละ  ถาใจดวงนี้มนัเขาใจตามวัฏฏะนี้ทัง้หมดเลย  แลวมนัเปนหลกัชัยอยางนี้มนัจะสงสัย 
ในโลกไดอยางไร 

นี่เห็นไหม  “โลกนอก-โลกใน”  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  โลกวิทู  รูแจง 
โลกนอกโลกใน โลกนอกเขาใจไดหมด เห็นไดหมดเลย อนาคตังสญาณจะเขาใจไดหมด 
เลย  โลกในคือโลกกิเลสไง  ถาผูที่ประพฤติปฏิบัตนิะแลวแตอํานาจวาสนา  โลกในตอง 
คว่ําไดหมด  ถาใครคว่ําโลกในไมได  ไมใชพระอรหันต  พระอรหันตตองรูแจงโลกจาก 
ภายใน  โลกคือโลกทัศน  โลกคือหัวใจ  โลกคืออวิชชา  โลกคือความเปนไปในหัวใจ 
จะตองทําลายทั้งหมด  เขาใจวัฏฏะทัง้หมดเลย  นี่หมอเปนอยางนี้  แลวมนัจะเขาใจไดอีก 
ไหม 

พระโสดาบัน เห็นไหม เกิดอกี ๗ ชาติ พระสกิทาคามีก็ยังเกิดอีก ๑ ชาติ เห็นไหม 
พระอนาคามีไมเกิดในกามภพ  แตเกิดบนพรหม  พรหม  ๕  ช้ันเปนอยางไร  แลวเวลาสิ้น 
กิเลสไป มันพนไปจากวัฏฏะไปอยางไร 

พนจากวฏัฏะไป  เห็นไหม  ครูบาอาจารยทานบอกเลย  ถาใจทีพ่นจากกิเลส  เหน็ 
ไหม ใจนีว้างหมด ดูความวางของโลกในอวกาศสิ แลวใจดวงนี้ ดูสิ โลกทัง้ ๓ โลกหัวใจ 
ดวงนีค้รอบงํามนัไวหมดเลย นี่เหน็ไหมมายาไมมีในใจนี้ ถาใจนี้ไมมมีายา มันจะพนจาก
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ความเปนไป  เห็นไหม ปดไฟบนหัวของเรา ศีลธรรมแกไขเรา ความเปนไปสิ่งนี้แกไขที่ 
ใจเรา เรือ่งของสังคมเรื่องของหมูคณะเราชวยเหลือกันเราเจือจานกนั 

คนเราเกิดมา  สัตวสังคม  เหน็ไหม  สงัฆะ  หมายถึงสงฆ  สงฆ  ๔  องคขึ้นไป 
เปนสงัฆะ  สิ่งที่เปนสังฆะ  ถาเปนสงัฆกรรมก็ตองสังฆกรรม  อยางเชนวนันีเ้ราจะลง 
อุโบสถสงัฆกรรม 

เห็นไหม  เวลาครบูาอาจารย  หลวงปูมั่นทานสั่งไวตลอดเหน็ไหม  เวลาพระจะ 
ออกวิเวกนะ “ทํามาฆะเองนะถาไมมเีวลา สังฆะกรรมถาทําไดก็ทํา” 

“บุคคลอโุบสถ คณะอโุบสถ สังฆอุโบสถ” เห็นไหม บุคคลหนึง่เดียวก็เปนบคุคล 
อุโบสถ บอกอโุบสถดวยตัวเอง ๒ คนก็เปนคณะอุโบสถ เห็นไหม ๓ คนขึ้นไปตองเปน 
ญัตติ เห็นไหม ๔ องคขึน้ไปเปนสงัฆะ ตองสวดสังฆกรรมแลวเหน็ไหม นี่ละสังฆะ สิ่ง 
ที่เปนไป 

สังฆะนี่เกิดที่ไหนละ  ถาใจมนัออนนิ่ม  ใจมันเปนไปมันจะเคารพธรรมวินยั  มัน 
จะเคารพตรงนีไ้ง  ถาสังฆะเกิดจากธรรมและวินยั  สงฆรวมกันมาเปนสังฆะ  สังฆะอยูที่ 
ไหน  แลวถาเกิดสังฆะอริยทรัพยเกิดขึน้มาจากเราละ  สังฆะอยูที่ไหน  สงัฆะอยูที่ใจ 
เพราะใจทีเ่ปนสังฆะเหน็ไหม ใจนี้เปนอริยบุคคล นีส่ังฆกรรมเกิดตรงนี้ไง 

ถาสังฆกรรมเกิดตรงนี้ ครูบาอาจารยบางองค เหน็ไหม ทานถือวาตัวทานเองเปน 
สงฆ  สิ่งที่เปนกจิกรรมบางอยางทานจะทําของทานไปเลย  นัน่อยูที่จริตอยูที่นิสัย  ถาเรา 
จะอยูเพื่อหมูคณะ  อยูเพื่อความเปนไป  เพื่อปฏปิทาเครื่องดําเนนิ  เพื่อจะเปดชองทาง 
ใหกับอนุชนรุนหลัง  เราก็ควรจะอยูในรองในรอย  สิ่งใดถามันสวยงาม  เห็นไหม 
พวงดอกไมถามีดายรอยไปเปนพวงมาลยัจะสวยงาม  สิ่งนี้สวยงามเพื่อใหจรรโลงใจกับ 
เขากับเรา 

ดูสิ  ของสวยๆ  ทุกคนตองสนใจ  ทุกคนไมตองการของขี้เหรหรอก  ฉะนั้นของ 
สวยของที่ดีเราสนใจ  เราก็ตองทําใหจิตใจเราใหสวยงาม  ทําใหหมูคณะเรามีความรมเยน็ 
เปนสุข  ถารมเยน็เปนสุขศาสนาจะเจริญ  เครือ่งอยูอาศัยเราก็จะมีความสขุ  ใจเราก็มี 
ความสุข
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มารยาสาไถยในหวัใจเราตองพยายามระงับมัน  สิง่นี้ไมเปนประโยชนกับใจเรา 
แลวก็ไมเปนประโยชนกับหมูคณะ ถาหัวใจรมเย็นเปนสุข มันจะเปนประโยชนกับใจเรา 
แลวก็เปนประโยชนกับหมูคณะ สิ่งนีเ้ปนคติเตือนใจ เอวงั 
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