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เราเป็นเหยือ่ของตัวเอง !  

เวลาเป็นเหยือ่ เห็นไหม เราเป็นเหยือ่ของคนอ่ืน หรือคนอ่ืนเขาเป็นเหยือ่กนั หลอกลวงกนั 
แต่ความจริงแล้ว ถ้าเราไม่เข้าใจเรากเ็ป็นเหยื่อของตัวเอง ความคิดของตัวเองท าให้ตัวเองเป็นไป 

เวลาเราคิดขึ้นมาแล้วเราเช่ือไง เช่ือขึ้นมา แล้วถ้าความคิดผิดล่ะ เรากเ็ป็นเหยื่อของตัวเอง แล้ว
การกระท าของเรา เรากเ็ป็นเหยือ่ของตนเอง เพราะเราไม่เข้าใจเร่ืองของความคดิของเรา  

เราคิดข้ึนมาแลว้ เราคิดว่า “โอกาสอยา่งน้ีดี ท าอยา่งน้ีดี” แต่พอท าไปแลว้มนัพลาดพลั้ง 
มนัท าลายโอกาสของตวัเอง เป็นเหยือ่ตวัเอง ตวัเองโดนตวัเองหลอก ถา้ตวัเองโดนความคิดของ
เราหลอกอย่างนอ้ยก็ท  าให้โอกาสของตวัเองพลดัพรากออกไป ท าให้โอกาสของเราเสียหายไป 
ถา้โอกาสของเราเสียหายไป อยา่งอ่ืนก็จะเสียหายออกไปเร่ือยๆ ความเสียหายออกไป เห็นไหม 
ถา้เสียหายนอ้ยก็เป็นไปขนาดนั้นๆ แต่ถา้ความเสียหายมากถึงกบัฆ่าตวัเอง “คนถ้าฆ่าตัวเอง น่ัน
ล่ะ เป็นเหยือ่ของความคดิ ความคดิมนัหลอกเรา”  

เวลามนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาจากไหน กิเลสมนัร้ายกาจมาก ถา้เราเป็นเหยือ่ของตวัเรา
เอง เราจะท าอะไรไม่ไดเ้ลย  

แลว้เราจะแกไ้ขอย่างไร การแกไ้ข เห็นไหม พ่อแม่ครูอาจารย์ถึงส าคัญตรงนี้ไง พ่อแม่
เล้ียงเราด้วยอาหาร เล้ียงเราข้ึนมา เล้ียงลูก ก็เล้ียงได้แต่ตวั แต่เล้ียงใจไม่ได้ ส่วนพ่อแม่ครู
อาจารย์เลีย้งทั้งตัวเลีย้งทั้งใจ พยายามเล้ียงหวัใจให้ได ้ในการประพฤติปฏิบติั เร่ืองความเป็นอยู่
น้ีตอ้งมีปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั เร่ืองเคร่ืองอยู่อาศยัก็อยูก่บัท่านหมด แลว้ยงัคอยช าระจิตใจช้ีน า
ทางใหอ้อก  
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ถา้ช้ีน าทางออกไม่ได ้เราจะมีความทุกข์มาก เราเป็นเหยื่อของเราเอง แลว้เราไม่เข้า
ใจความเป็นเหยือ่ของเราเอง เราจึงตอ้งมีความทุกขย์ากตลอดไป มนัถึงตอ้งท า  

ถ้าเราจะแก้ไขของเรา พระพุทธเจ้าถึงสอน “เร่ืองทาน ศีล ภาวนา” มันไม่พ้นไปจาก
ตรงนี้ มันพ้นจากทาน ศีล ภาวนา ไปไม่ได้เลย ถ้าพ้นจาก ทาน ศีล ภาวนา ไป มันไม่สะเทือน
หัวใจ มนักไ็ม่สะเทอืนถงึไอ้เจ้าเล่ห์ ความเจ้าเล่ห์ของเรา คอื กเิลสของเรา  

กิเลสของเรา ความไม่เข้าใจของเรา มันหลอกเราขึ้นมา มันหลอกแล้ว มันคิดข้ึน
มาแลว้ มนัก็เป็นไปตามประสามนั ตดัทอนโอกาสของตวัเองท่ีจะเป็นประโยชน์ โอกาสท่ีเราจะ
ไดป้ระโยชน์ มนัก็ไม่ไดป้ระโยชน์ของเราเองข้ึนมาเลย เพราะเราเช่ือความเห็นของเรา  

มนัตดัทอนความคิดความเห็น แลว้เราคิดข้ึนมาก็ตดัทอนโอกาส โอกาสท่ีจะท าคุณงาม
ความดี มนัไม่ใหท้  าคุณงามความดีมนัเป็นไปตามประสามนั เพราะความคิดของมนั มนัน่าสลด
สังเวชตรงน้ี แลว้มนัอยูท่ี่ไหน  

มนัอยู่ในหัวใจของเราตรงน้ี อวิชชา ปัจจยา สังขารา มนัถึงส าคญัมาก อวิชชา เห็นไหม 
ความไม่รู้ของมัน มันรู้ออกมาโดยพลงังานของมัน รู้ออกมาด้วยความคิดความเห็น แต่ไม่รู้ใน
ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร” ความคิดของเราท่ี
มนัคิดข้ึนมาน้ี แล้วมีความคิดอีกอันหน่ึง “ปัญญา” ความคิดของเราที่่มันรอบรู้ในกองสังขาร 
อนัน้ีมนักรองความเห็นผดิ ความเห็นถูก  

ถา้ความเห็นถูก มนัก็เป็นธรรม ถา้ความเห็นผิด มนัก็เป็นกิเลส มนัถึงว่า ถา้เราจะมีธรรม 
เราตอ้งใชปั้ญญาก่อนถึงรักษาศีล  มนัก็ถูกตอ้งอยู ่“ตอ้งใชปั้ญญา แต่ปัญญามนัก็ตอ้งเป็นธรรม”  

ถา้ปัญญาท่ีไม่เป็นธรรม มนัจะบอกว่า การรักษาศีลน้ี ไม่เป็นประโยชน์เลย การรักษาศีล
ท าให้เราเสียโอกาส ท าใหเ้ราล าบากล าบนอนัน้ีมนัเป็นปัญญาทางฝ่ายกิเลส ปัญญาทางฝ่ายข้ีโกง 
ความข้ีโกงของเราน้ี มนัจะท าใหเ้ราเสียโอกาสไป  

ถ้าปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรม มันจะบอกว่า การรักษาศีล การท าให้ใจเป็นปกติ มันจะเป็น
ความอบอุ่นของใจ ใจมนัจะอบอุ่นได้ มนัจะมทีีพ่ึง่อาศัยได้ มนัต้องรักษาตัวเองขึน้มา ถ้าเรารักษา
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ใจเราขึน้มา มันจะมีความอบอุ่นของใจ ถ้าใจมีความอบอุ่นขึน้มา น่ันล่ะ..มันเป็นศีลขึน้มาแล้ว 
พอเป็นศีลขึน้มามนักเ็ป็นความปกติของใจ  

“ความเป็นปกติของใจ” ส่ิงใดจะเกิดข้ึนมา “ปัญญารอบรู้ใน กองสังขาร” มนัจะเร่ิม
เกิดข้ึนตรงน้ี รอบรู้ในกองสังขาร รอบรู้ในความคิดของตวัเอง แลว้ความคิดของตวัเองมนัก็
กรองความคิดของตวัเองมนัแยกแยะตามโอกาสไป แต่ อวิชชา ปัจจยา สังขารา ความไม่เขา้ใจใน
ใจของตวัเอง มนัก็ผลกัไสใหเ้ป็นเหยือ่ไปจนได ้มนัจะผลกัไสใหเ้ราเป็นไป ออกไปขา้งนอก ถา้
มนัเป็นไปขา้งนอก โอกาสของเราก็เสียไปถา้โอกาสของเราเสียไป มนัจะไม่เป็นประโยชน์กบัเรา
เลย นัน่ล่ะ...เหยือ่ เห็นไหม เราเป็นเหยือ่ของตนเอง  

ถ้าเราจะไม่เป็นเหยื่อของเราเอง เราต้องพยายามรักษาใจของเรา แล้วเราต้านทานมัน 
ไม่ให้มันเป็นความเห็น ไม่ให้มันเป็นโทษกบัเรา มันอยู่กบัเราเอง มันเป็นความเห็นของเราเอง 
มันเกดิขึน้มาจากหัวใจของเรา แล้วมันท าลายโอกาสของเราได้อย่างไร โอกาสของเราน่ีโดนเรา
ท าลายเอง เห็นความแหลมคมของกเิลสไหม มันแหลมคมมากขนาดไหน แล้วมันท าลายเรามา
ขนาดไหน  

ท าลายมาตั้งแต่หนุ่ม ตั้งแต่เด็กมาจนเป็นผูใ้หญ่ มนัจะหลอกมาตลอดเลย “รอให้เป็น
ผู้ใหญ่ รอให้ถึงเม่ือน้ันๆ แล้วค่อยมาประพฤติ ปฏิบัติ พอเป็นผู้ใหญ่ขึน้มาแล้วกร็อโอกาสไป
ก่อน” โอกาสของเราก็โดนท าลายออกไปหมด น่ี..เหยือ่ของตวัเอง เราเป็นเหยือ่ของ อวิชชา ปัจจ
ยา สังขารา ในหัวใจ ถา้เราไม่เป็นเหยื่อของอวิชชา ปัจจยา สังขาราเราตอ้งแยกออกจากวฏัฏะไป
ได ้เราตอ้งพยายามช าแรกออกไปจากวฏัฏะ “วฏัวน”  

ชีวิตความเป็นอยู่ มนัก็เป็นอยู่อย่างน้ี มนัพอเป็นอยู่ได ้แลว้เวลาออก ถา้เราไม่มีอาชีพ
การงาน แลว้เราออกบวช เรายงัอาศยัปัจจยั ๔มนัก็มีทางเป็นไปได ้ 

ถา้ไม่ประพฤติปฏิบติั เราจะกงัวลว่า เราตอ้งหาปัจจยั ตอ้ง หาเคร่ืองอยู่อาศยั อนันั้นมนั
ตอ้งหาเคร่ืองอยู่อาศยัโดยธรรมชาติ โดยหนา้ท่ีการงาน เพราะเราเป็นคฤหัสถ์ ถา้เป็นคฤหัสถ์
แลว้ ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัเราตอ้งแสวงหา การแสวงหาน้ีก็แสวงหาดว้ยบาปดว้ยบุญ  

ถา้บาปอกุศลเกิดข้ึนมา มนัจะพลดัพราก มนัจะหลุดมือออกไปมนัจะเป็นไป คนเราจะมี
สูงมีต ่า มนัไม่แน่นอน มนัสูงไดต้  ่าไดด้ว้ยอ านาจวาสนา หน่ึง แลว้สูงต ่ามนัก็อยูท่ี่การประพฤติ
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ปฏิบติัของเรา จังหวะและโอกาสของเรา ถา้ไดอ้  านาจมนัจะสูงข้ึนไปมนัจะเป็นไปได  ้น่ีปัจจยั
เคร่ืองอยูอ่าศยั มนัจะอาศยัไปอยา่งนั้น แลว้มนัตอ้งจริงจงัข้ึนมา  

อยู่ท่ีนิสัย เห็นไหม อ านาจวาสนา หน่ึง นิสัยความเป็นไป หน่ึง ความจงใจ ความตั้งใจ 
ความจริงใจของเรา ถา้เราตั้งใจ เราท าของเราขึน้มา มนัจะเป็นประโยชน์กบัเราขึน้มา  

แต่ถ้าเรานอนใจ เราไม่ท า โอกาสของเรากเ็สียไป โอกาสจากภายนอก โอกาสในการหา
ปัจจยั ๔ นั้นอนัหน่ึง ส่วนโอกาสในการ ประพฤติปฏิบติัน้ีก็ยากข้ึนมาอีกเพราะอะไร เพราะมนั
ละเอียดอ่อนกว่านั้น  

สังคมเป็นเร่ืองของกิเลส สังคมเป็นเร่ืองของโลกเขา เขาจะดูกันท่ีความส าเร็จทางโลกแต่
อย่างเดียว  

ถ้าความส าเร็จทางธรรมนี้มันเป็น “ความสุขของหัวใจ” ความส าเร็จทางธรรมน้ี ดูอยา่ง 
พระเจา้พิมพิสารท่ีบอกกบัองค์สมเด็จพระ- สัมมาสัมพุทธเจา้ว่า “ให้ไปประพฤติปฏิบติั ถา้ได้
ธรรมแลว้ให้มาสั่ง สอนกนับา้ง ให้มาบอกกนับา้ง” เห็นไหม การสั่งสอน การบอกกนัถา้องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา กาฬเทวิล เขาก็ยงัท  าสมาบติัได ้แต่เขาก็ไปต่อ
ไม่ได ้ 

ประพฤติปฏิบติัมาจนส าเร็จแลว้ “จะสอนใครก่อนดี” อาฬาร-ดาบสไดส้มาบติัอยู่แลว้ 
ควรจะไดก่้อน เพราะเคยเป็นอาจารยเ์ก่าของตวั ก าหนดจิตไปดูก็ตายไปเสียแลว้ น่ันล่ะโอกาส
ของเขาเสียไปเพราะเขาไม่ได้พบพระพุทธศาสนา แต่เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว เราต้อง
พยายามท าของเราขึน้มา  

เราจะสร้างโอกาสของเราข้ึนมาอยา่งไร โอกาสขา้งนอกนั้นเป็นเร่ืองปัจจยัเคร่ืองอยูอ่าศยั 
เราก็พยายามแสวงหาของเรา  

โอกาสในหวัใจของเราน้ี มนัทุกขม์นัยาก มนัทุกขย์ากขนาดไหน เวลามนัเผารนใจตวัเอง 
ใจตวัเองโดนเผารนน่ี ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครมา สัมผสักบัเรา แต่เราจะสัมผสัของเราเอง เราจะทุกข์
ของเราเอง มนัจะเผารนหวัใจของเราเอง น่ีเป็นความทุกขข์องเราเอง  
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เวลาความทุกข์เกดิขึน้มา ใครจะช่วยเหลอืเราได้ เรากต้็องทนนะ ทนจนกว่ามนัจะจางไป
โดยธรรมชาติของมนั มันเป็นสรรพส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ สรรพส่ิงนั้นต้องแปรสภาพไปโดย
ธรรมชาติของมนัทนจนกว่ามนัจะจางหายไปเอง แลว้ก็ทุกขใ์หม่.. ทุกขใ์หม่..  

เราจะทุกข์อยู่อย่างน้ัน ไม่มีใครจะสามารถแก้ไขให้เราได้ แลว้เทียบเอาตรงน้ีข้ึนมา กบัท่ี
เราจะแกไ้ขตรงน้ีข้ึนมา แกไ้ขความเห็นจากภายใน มนัจะไม่เศร้าหมอง มนัจะไม่เฉาอยู่ในหัวใจ
ของตวัเอง มนัจะร่ืนเริงของมนัตลอดไป เพราะมนัมีเคร่ืองอยูอ่าศยั จากเคร่ืองอยู่อาศยัท่ีมนัเหงา
มนัหงอยข้ึนมาน้ี  

แล้วโอกาสท่ีจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา มันกต้็องแสวงหา เป็นการแสวงหาจากข้างนอกเข้า
มาก่อน  

“สัปปายะ” ความสงบวิเวก เช่น ในการประพฤติปฏิบติัจะให้ไปท่ีป่าชา้ ไปท่ีมนัสงบ
วิเวก ไปท่ีนัน่เพราะอะไร เพราะว่าถา้มนัไปในท่ีน่ากลวัข้ึนมา ความคิดมนัจะไม่อิสระเสรี  

“ท าไมถึงจ าเป็นจะต้องไปอยู่ประพฤติปฏิบัติ ถ้าจะท าจริง ท าท่ี ไหนกไ็ด้” 

ท าท่ีไหนก็ไดถ้า้มนัถึงเวลา แต่ถา้ยงัไม่ถึงเวลา ก็ควรจะหาท่ีก่อน เพราะอะไร “เพราะเป็น
การกา้วเดิน” เหมือนเราเป็นโรคอยู่ ถา้เรารักษาโรคหายน่ีเราจะมีโอกาส ถา้เราเป็นโรคเป็นภยั
อยู ่ แลว้เราไม่รักษาเป็นโรคเป็นภยัอยูแ่ลว้ก็ปฏิบติัไปดว้ย  

อนัน้ีก็เหมือนกนั ใจเราเป็นโรคอยู่ มนัคดิไปตามประสามนั ถงึต้องอาศัยสัปปายะ นัน่ล่ะ
สถานท่ีเป็นสัปปายะ โอกาสของเราจะเกิดข้ึนจากตรงนั้น หมู่คณะเป็นสัปปายะ ครูบาอาจารย์
เป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัปปายะ  

อาหารกอ็ยู่ท่ีเราจะคัดเลือกเอง ถ้าเราคัดเลือกมันจะเป็นสัปปายะกับเรา  

สัปปายะ คือ กินแลว้มนัไม่ง่วงเหงาหาวนอน มนัพอทรงตวัอยู่ไดอ้นันั้นเป็นสัปปายะ 
อะไรท่ีว่ามนัเป็นสัปปายะ คือว่ามนัมีกินเฉยๆ ไม่ไดมี้มากหรือมีนอ้ย อยา่งเช่น ไขมนัน้ี มนัท าให้
เราง่วงเหงาหาวนอน มนัจะภาวนาไปไม่ได ้มนัก็ไม่เป็นสัปปายะ สัปปายะเร่ืองอาหารน้ีมนั ก็อยูท่ี่
ธาตุขนัธ์ อยู่ท่ีการแสวงหาของเรา แลว้โอกาสของเราจะเกิดข้ึน มา มนัตอ้งเป็นไปตามประสา
โอกาสของเรา  



เทศน์เชา้ ๑๒ ม.ค. ๔๕ ๖ 

©2015 www.sa-ngob.com 

ถ้าโอกาสของเราเกดิขึน้มาแล้ว เราท าลายโอกาสของเรา เรากเ็ป็นเหยื่อของตัวเอง พลดั
พรากจากโอกาสนั้นไป เหยื่อของตัวเองท าจนตัวเองทุกข์ยากในหัวใจ ในหวัใจของตวัเองจะทุกข์
ยากมากทุกขย์ากจนมีความเผารนของหวัใจเกิดข้ึน  

“ความเผารนของใจ” มนัเผารนไปอย่างนั้น แลว้ก็แก้ไขไม่ไดเ้ห็นไหม ถา้อย่างน้ีขา้ว
ของเงินทองท่ีหามาแลว้ มนัเป็นประโยชน์กบัเราไหม ถา้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา มนัตอ้งท าให้
หัวใจเราร่มเยน็เป็นสุข ข้ึนมาไดบ้า้ง มันกร่็มเย็นเป็นสุขต่อเมือ่มันได้มาใหม่ๆ ส่ิงทีไ่ด้มาใหม่ๆ 
มนัจะพอใจ แล้วมันกต้็องแสวงหาต่อไป.. แสวงหาต่อไป..ไม่มีวนัส้ินสุด แล้วมันจะให้ความสุข
กบัใจได้อย่างไร  

แต่ศีลธรรมมันให้ความสุขกับหัวใจ เร่ิมต้น..มันจะขดัใจไปตลอด ขดัใจจนมันไม่สามารถ
จะเป็นไปตามประสามันได้  

ถ้าไม่ขัดใจ.. มันก็เป็นไปตามประสามัน ความคิดของมนั มนัจะคิดตลอดไปอย่างนั้น 
ความคิดของมนัจะเป็นร่องของมนั เห็นไหม เหมือนแม่น ้ าไหลไปตามร่องน ้ า ร่องน ้ าน้ีจะลึก
หรือต้ืนก็อยู่ท่ีร่องน ้ าของ มนั น่ีก็เหมือนกนั ความคิดมนัเคยผลกัไสออกไป มนัเคยคิดออกไป
มนัจะเกิดข้ึนบ่อยแลว้มนัจะคิดไดง่้าย เพราะมนัจะเป็นร่องไปในหัวใจ หัวใจจะเป็นแผลใจไป
ตลอด แลว้คิดไปย  ้าคิดย  ้าท  าอยู่อย่างนั้น ถา้ไม่มีศีลธรรมมนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นเร่ืองของโลก 
โลกมนัหมุนไปตามประสาของมนั แลว้มนัเป็นไปอยา่งนั้น 

แต่ถ้าศีลเข้าไปกั้นตรงนี้ ไตร่ตรองตรงน้ีข้ึนมา มนัจะเป็น ประโยชน์กับใจดวงนั้น ใจ
ดวงนั้นจะพยายามพฒันาเขา้มา พฒันาเองนะ  

“ปัจจัตตัง” รู้จ าเพาะตน มนัตอ้งให้ใจเจริญข้ึนมา ถา้ใจเส่ือมสภาพไป ใจนั้นจะตกไป
ในท่ีต ่า มนัเป็นเร่ืองของใจดวงนั้นท่ีจะเป็นไป 

“ปัจจัตตัง” รู้จ าเพาะตน ปฏิบติัไดห้รือไม่ไดไ้ง ถา้คนท่ีปฏิบติัไดม้นัจะพฒันาข้ึนมา 
แลว้มนัจะเขา้ใจ แลว้มนัอยากได ้ถา้คนปฏิบติัไม่ได ้ปฏิบติัแลว้มนัเป็นไปไม่ได ้มนัก็อ่อนลา้
ข้ึนมา แลว้มนัก็นอ้ยเน้ือต ่าใจ  
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ถึงบอกว่า อ านาจวาสนาที่เราท ามา เราเคยสะสมมา มันเป็น อ านาจวาสนาของใจดวงน้ัน 
มันจะยากหรือมันจะง่าย มันขึน้อยู่ที่ ใจดวงน้ัน ใจดวงน้ันเป็นผู้ที่ปฏิบัติ มันไม่ใช่ยากหรือง่าย
เพราะเราปรารถนาหรอก  

ท่ีเราปรารถนาน้ีเป็น “อธิษฐานบารมี” ปรารถนาในตอนน้ี ขณะท่ียงัมีชีวิตอยู่ ขณะท่ี
ประพฤติปฏิบติัอยู ่ขณะท่ีเราท าอยูน้ี่ เราปรารถนาท่ีจะสร้างคุณงามความดี อนัน้ีเป็นเจตนาท่ีดี  

แต่ขณะท่ีปรารถนาดว้ยตณัหาความทะยานอยาก คือ มนัไม่เป็นไปตามความเป็นจริง แต่
เราก็แสวงหา เราก็ตอ้งการอย่างนั้นเราพยายาม เราตอ้งการจะเรียกร้องอย่างนั้น ความเรียกร้อง
อยา่งนั้นเป็น “ตัณหาซ้อนตัณหา” ความเผารนของใจ มนัจะเผารนใจ แลว้เราก็ไม่ไดอ้ยา่งเขา 
เราถึงบอกว่า “ต้องปฏบิัติโดยไม่หวงัผล ปฏบิัติโดยธรรมชาติของมนั แล้วมนัจะเป็นไปเอง”  

ความเป็นไปเองนั้น มนัจะเกิดข้ึนจาก “ความเพยีร” เกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติั มนั
เกิดข้ึนจากตรงน้ี มนัก็เป็นสมบติั เป็น “ปัจจัตตัง” รู้จ าเพาะใจ ใจมนัจะร่มเยน็ข้ึนมา มันต้อง
ร่มเยน็อยา่งน้ีร่มเยน็จากการประพฤติปฏิบติัของเรา ร่มเยน็จากความเป็นจริง จากภายในของเรา 

ถ้าเราเป็นจริง เราท าของเราได้ มันก็เป็นความร่มเย็นของเราแล้วฆ่ากิเลสในหัวใจ
ออกไป จะไม่เป็นเหย่ือของตัวเอง  

ถ้าตัวเองพ้นจากความเป็นเหยื่อของตัวเอง พ้นจากความหลอกลวงของตัวเอง แล้วมันจะ
ไปหลอกลวงใคร มันหลอกลวงใครไม่ได้ มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเอง เป็น “ปัจจัตตัง” รู้
จ าเพาะตนขึ้นมา เป็นประโยชน์กับตัวเองก่อน แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับสัตว์โลก ที่มันจะช้ี
ทางถูกได้  

แต่ถา้ใจมนัยงัมีความมืดบอดในหัวใจ มนัจะไปช้ีความผดิความถูกกบัใครได ้มนัช้ีไม่ได้
หรอก มนัจะเป็นทุกข์อยู่ตลอดไป แลว้มนัจะเป็นเหยื่อของตวัเองตลอดไป เป็นเหยื่อของสัตว์
โลก เป็นเหยือ่ของวฏัฏะ อยูใ่นโลกน้ีตลอดไป เอวงั  

 


