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มายาคต ิ
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม วันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 

เราบอกวาถาเปนธรรม  สิ่งที่เปนธรรมกจ็ะมีเหตุมผีล  สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนมายาคติ 
มันเปนมายาคติเปนความเห็นของเขาเอง  สังเกตไดไหม  เวลาพระทีอ่อกมาจะมีชือ่เสียงจะ 
บอกเลยวาหลวงตารบัประกันทัง้นัน้ เปนลกูศิษยหลวงตา หลวงตารับประกัน ทําไมเอาทาน 
มาอางละ  เนี่ยมีคนมาถามบอยวาทีน่ี่เปนลกูศิษยใคร  เราบอกวายูตองไปถามอาจารยรับเรา 
เปนลูกศิษยหรอืเปลา ไมใชเราจะอางวาเราเปนลูกศษิยใคร 

อยางเชนเราเปนชาวพุทธนี่  เราจะบอกเลยวาเราเปนชาวพทุธ  เราเปนลูกศิษยของ 
พระพุทธเจา  ถูกตองไหม  ถูกตอง  เราเปนลูกศิษยพระพุทธเจา  เราเปนสาวกสาวกะ  เวลาครู 
บาอาจารยองคไหนเปนบุคคลสาธารณะเรากน็ับถือใครก็ไดทัง้นัน้  แตนับถือทานแลวทาํให 
มันสมกับความนบัถือนั้นหรือเปลา เวลาเราตองการประโยชน เราจะก็อางไปทั่วไปหมด ทุก 
คนจะอางเวลาจะไปไหนก็แลวแต ก็บอกวาเปนลูกศิษยหลวงตา ลูกศิษยหลวงตาทัง้นัน้ 

เอาหลวงตานี่เปนแบ็คกอน  อางวาหลวงตาใหออกมาเทศน  หลวงตาใหออกมา 
ชวยเหลอืประชาชน  หลวงตาทัง้นัน้เลย  เวลาจะเอาทานมาหาประโยชน  นี้พอทานมาหา 
ประโยชน  ถาเปนประโยชนมนัก็เปนสิ่งที่ดี  ครูบาอาจารยทานเหมือนเราพอแมนะ  พอแมมี 
ลูก  ลูกเราหรอืเปลา  ก็ลูกเรา  ลูกเราทาํดีคือลูกเราใชไหม  ถาลูกเราทาํไมดี  มันก็กระเทือนถึง 
พอแมเหมือนกนั แลวถาลูกเรามนัเปนลกูเราโดยขอเท็จจรงิอยูแลว 

นี่ก็เหมือนกันเราเปนลกูศิษยของครูบาอาจารย  ถาเรานับถือองคใด  เราก็เปนลกูศิษย 
ของทานโดยความเคารพบูชา มนัก็เปนเรื่องธรรมดาอยูแลว นี้ถาเราบอกวาเราเปนลูกศิษยครู 
บาอาจารยแลว  เราก็จะควรทําอะไรก็ได  ทีม่ันไมไปสะเทือนถงึครบูาอาจารยเราใชไหม  สิ่ง
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ใดที่เปนประโยชน  เรากจ็ะเชิดชูครูบาอาจารยของเรา  คือจิตใจเราเคารพบชูาทาํแตคุณงาม 
ความดี 

เวลาเรานึกถึงเห็นไหม  เราระลกึถึงคุณงามความดี  เราทาํความดีเพื่อพอแมของเรา  นี้ 
ถาทาํความดีเพื่อครูบาอาจารย มันก็จบใชไหม ถาเปนความดจีริง แตถามนัเปนความไมดจีริง 
ละ  มันเปนมายาภาพเห็นไหม  เปนมายาภาพบอกไวเลยบอกวา  เนี่ย  ถาเขาไมออกมาเผยแผ 
ธรรมอยางนี้ หลวงตาจะไมดังอยางนี้หรอก หลวงตาดังก็เพราะวาการดจูิตของเขา  เขามาเผย 
แผการดูจิต ทําใหคนมาปฏิบัติมากขึน้ คนรูจักหลวงตามากขึน้ หลวงตานีม่ีคนรูจกัเฉพาะแค 
ผาปาชวยชาติ แคเรี่ยไรทอง 

เขามองแคนี้จริงๆ นะ เขาบอกวาที่เขารูจักหลวงตา ก็หลวงตาออกมาชวยชาติ หลวง 
ตาออกมาหาทอง  ก็คนรูจักก็แคสวนหนึ่ง  แตเพราะเขาเผยแผธรรมะ  คนกร็ูจักหลวงตามาก 
ขึ้น  คําพูดอยางนี้ฟงดมูันรืน่หูนะ  เพราะเหมือนเปนการสงเสริมกัน  แตถามองมมุกลับนะ 
คําพูดนี้คือเอาหลวงตามาเปนแบ็ค  เอาหลวงตามาเพราะอะไร  เพราะตัวเองกาํลงัมีการ 
ตรวจสอบมกีารเพลี่ยงพล้ําใชไหม  ก็ตองวาตัวเองทําประโยชน  คอืจะเอาหลวงตามาเปน 
ยันตกนัผี เอาหลวงตามาอาง มาบังหนา 

เวลาจะออกมาก็เอาหลวงตามาอาง  เวลาวาหลวงตาทานสอนพุทโธ  พุทโธ  หลวงตา 
ไมเคยบอกใหสอนดูจิตเลย  ทาํไมเวลาขัดแยงทาํไมไมพูดบางละ  แตเวลาอยางนี้บอกเพราะ 
หลวงตาจะมีชื่อเสียงขึน้มา เพราะคนรูจักหลวงตาขึน้มา เพราะวาการกระทาํของเขา ไอนี่คอื 
มายาคตนิะ มายาคติคือเห็นแกตวั ตัวเองทาํอะไรไมเคยผิดพลาดเลย ตัวเองทาํอะไรดีไปหมด 

แตเวลาทําขึ้นมาทุกอยางวาตัวเองเห็นชอบเห็นดีงามแลว  สิ่งนั้นเปนประโยชน  เปน 
ธรรมเปนประโยชน  มันเปนเรือ่งความนกึคิดเอาเอง  แตถามนัเปนสัจจะความจรงินะ  คนลง 
ใจ ดูสิเห็นไหมพระพุทธเจาบอกไวนะ ภิกษุถงึจะอยูไกลเราขนาดไหน ปฏิบัติเหมอืนเรา ทํา 
เหมือนเรา เหมอืนอยูใกลเรา ภิกษุจับชายจีวรของเราไว ไมปฏิบัติตามเรา จับชายจีวรเหมือน 
อยูติดกันอยูใกลกนัเลย  แตไมปฏิบัติตามเรานัน่ถือวาอยูหางไกลกับเรา  นี้พูดถึงพระพุทธเจา 
พูดไวในธรรมะเลยนะ
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แลวนี่บอกวาตวัเองทาํเพื่อครบูาอารย  ตัวทาํอยางนี้เสร็จแลวครูบาอาจารยจะมี 
ชื่อเสียงขึน้มา  ครูบาอาจารย  โธ  เขาไมไดมองถึงสจัธรรมนะ  เขาไมมองถึงสัจธรรมวาที่เขา 
เคารพครบูาอาจารยของเราเนี่ย ครบูาอาจารยทานทาํมา หลวงตาอายุเทาไรแลว หลวงตาอายุ 
เกือบรอยแลว แลวทานจะมาหวังอะไรกับความรูจกัเห็นไหม 

หลวงตาพูดประจาํนะ  เราเบื่อมาก  คนเนี่ย  เราเบื่อมาก  แตเราเห็นแกหัวใจของคน ที่ 
เราอยูนี่อยูเพราะหวัใจของคน เพื่อประโยชนของหวัใจของคน ไมใชใหคนไปหาทาน ถาอยู 
เพราะหัวใจของคนก็ใหคนมันทําสมาธิ  ใหมันปฏบิัติขึ้นมาสิ  หัวใจของคนมนัไดสมัผัส 
ธรรมอนันัน้ หลวงตาทานอยูเพราะเหตุนั้น หลวงตาทานอยูเพื่อเปนหลักชัย 

ใช  ถาพูดถึงหลวงตาทานพูดเองในหมูกรรมฐาน  ทานเหมือนเปนหลกัใหพวกเรา 
เปนที่พึ่งอาศัย  ถาทีพ่ึ่งอาศัย  เรามีเหตุ  เราทาํสิ่งใดถามันมีอุปสรรค  เออ  เราไปขอความ 
ชวยเหลอืทานโดยทานดแูลเรา  อันนั้นก็เปนเรื่องธรรมดา  แตนีไ่ปทวงบุญทวงคุณนะ  หลวง 
ตาเนี่ยมีคนรูจักมากก็เพราะวามีการเผยแผธรรมของเขา  ถาไมมีการเผยแผธรรม  หลวงตาจะ 
ไมดังแบบนี้ จรงิหรือวะ จรงิหรอื มันไมเปนความจริงอยางนั้นหรอก 

หลวงตาทานมีศักยภาพของทาน  ทานไมหวังความมชีื่อเสียงจากเอง็ไปเผยแผธรรม 
แลวใหคนมารูจักทานหรอก มันไมมีหรอก แตนี่คิดเอง มายาภาพ มายาคติ หลงตัวเองหลงวา 
ตัวเองทาํคุณงามความดแีลว  คนอื่นจะมาชีค้วามผิดของตัวไมได  ก็ตัวเองวาคิดวาตัวเองทาํ 
ความดี  ทําความดีเพื่อเชิดชูหลวงตา  แลวเชิดชจูรงิหรือเปลาละ  ถาเชิดชูจริงเวลาพูดถงึนะ 
เวลาสัจจะความจรงินะ หลวงตานะเวลาทานแกในการประพฤตปิฏิบัตินะ เอา ใหถามมา ให 
ถามมา แลวใหบอกมา 

นี่เหมือนกันเวลามีคนไปถามไปถามเรื่องปฏิบัติ  แลวตอบมาสิ  เหตุผลมันอยูทีน่ี่ 
เหตุผลมันอยูทีข่อเท็จจริง ไมใชเหตุผลทีว่าสิ่งทีว่าทาํเพื่อใคร ทําเพื่ออะไร ถาทาํเพื่อใคร ทาํ 
เพื่ออะไร  ทกุคนจะอางวาเผยแผธรรม  เผยแผธรรม  ก็เผยแผธรรมตามกิเลสของตัว  เผยแผ 
ธรรมตามความเห็นของตวั แลวมันเปนความจริงขึน้มาไหมละ มันไมเปนความจรงิขึ้นมา 

เพราะถาเปนความจรงิขึ้นมา  มันตองพูดทีน่ี่  ในเมือ่เราจะเผยแผ  หลวงตาเห็นไหม 
หลวงปูมั่นทานพูดเลยไหม  องคสมเด็จสัมมาสัมพทุธเจานั่งอยูตอหนา  สาธุ  ก็ไมถามองค
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สมเด็จสัมมาสมัพุทธเจาเลย เอาแตความรูความจรงิในใจของหลวงปูมั่นมาสอนพวกเรา แลว 
เวลาเทศนาวาการเห็นไหม  ใครคิดออกนอกเห็นไหม  เวลาทานพูดกับหลวงปูฝนนะ  คอยจบั 
ขโมยใหผมที  เวลาผมเทศนนะขโมยมนัคิดเรื่องอืน่ คอยจบัขโมยใหผมที  เพราะผมเทศนมัน 
ไมถนัด ถาผมไมไดเทศนคือหลวงปูมัน่ไมไดเทศน ใครคิดอะไร ทานดกัหมดเลย อะไรควร 
ไมควร อะไรทําดไีมดี 

ทําไมหลวงปูมั่นทานไมอางพระพุทธเจา พุทธพจน พุทธพจนสักคําหนึ่งเลย ทานเอา 
จิตของทาน  ทานเอาความรูของทานแลวคอยจบัขโมย  ลูกศิษยของทานใจมันเปนขโมย  มนั 
ขโมยคิด  ขโมยคิดออกนอกลูนอกทาง  มนัขโมยออกจากอรยิสัจ  มันไมทาํงานอยูในอริยสัจ 
ทานดกัหนา  ทานคอยติคอยเตือน  นี่หลวงปูมั่นทานเอาความรูจริงของทานสอนลูกศิษยลูก 
หา 

หลวงตาเวลาทานประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  ทานเอาความจรงิของทานสอนลกูศิษยลูก 
หา  ทานก็บอกทานเรียนมาจนเปนมหา  ถาไมไดเรียนเปนมหา  ใครๆ  เขาจะติเตียนเราวาเรา 
พูดแตภาคปฏิบัติ  ภาคปฏบิัติ  เพราะเราก็เปนมหาเหมือนกัน  ในวงการปฏบิัติเขาถึงไมกลาติ 
เตียนหลวงตา  เพราะหลวงตาทานก็มกีารศึกษาของทานมา  ทานศึกษาจนถึงขัน้เปนมหา  แต 
เวลาทานเทศนขึน้มา ทานบอกทานไมไดเอาความรูในการเรียนเปนมหามาเทศนเลย ทานเอา 
ความจรงิในหวัใจของทานออกมาเทศน 

เอาความจริงใจของทานออกมาเทศน เวลาทานฝกสอนขึน้มา พระผูปฏิบัติขึน้มา มนั 
ถึงมีความรูจริงขึ้นมาตามความเท็จจริงในอริยสัจขึ้นมา  ใหมีหลักมีเกณฑขึ้นมา  มีหลกัมี 
เกณฑนี่  แลวเวลาทานเผยแผธรรมของทาน  เวลาทานปกครองดแูลพระกรรมฐาน  ปกครอง 
ดูแลลูกศิษยมา  ใครบางจะตองไปชวยเหลือทาน  ใครบางเนี่ยที่บอกวาเพราะมีลูกศิษยขึน้มา 
จะทําใหหลวงตามีชือ่เสียง ใครๆๆ พูดอยางนัน้ ไมเห็นมีเลย 

แลวนีม่ันมาจากไหน  มันมาจากไหน  มันบอกวาทีห่ลวงตาดังขึน้มา  หลวงตามีคน 
รูจักขึน้มาก็เพราะวาเขา  เขาเปนคนเผยแผธรรมขึน้มา  คนเลยรูจักหลวงตามากขึ้น  มีเอ็ง 
หรือไมมีเอ็ง  หลวงตาทานกอ็ายุเกือบรอยแลว  พระลูกศิษยลูกหาคนที่เคารพบชูาหลวงตา
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มหาศาล  แลวเวลาหลวงตาทานใชความจริงเปนความจริงของทานเพื่อสัจธรรม  เพื่อความ 
เปนจริงของทาน 

แลวเอ็งวาพวกเอ็งเผยแผธรรม  เอ็งก็เอาความจริงของเอ็งออกมาพิสูจนสิ  เอาความ 
จริงในใจออกมาพิสูจน  ไมใชวาคาํก็พุทธพจน  สองคํากพ็ุทธพจน  อางพระพุทธเจาบงัหนา 
หลวงตาบอกเอาเปนฉากบังหนาไว ขางหลังเปดแผลกันไป ขางหลังทาํแตผลประโยชน ใคร 
หวานไถหาผลประโยชนขึ้นมา เอาพระพุทธเจาบงัหนาไว หลังฉากพระพุทธเจาคืออะไร คือ 
กิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

แตเวลาหลวงตานะ ทานไมอางพระพทุธเจาเลย หลวงปูมั่นทานก็ไมอางพระพุทธเจา 
เลย ทั้งๆ ที่วาทานพูดเอง หลวงตาทานพูดเองอยูที่ดอยธรรมเจดยี เวลาจิตมันรวมลงกิเลสมัน 
ขาด พุทธ  ธรรม  สงฆ  รวมลงหนึง่อยูที่ใจ  พระพทุธเจารูอยางนี้  พระพุทธเจารูอยางนี้  พระ 
สาวกเขารูอยางนี้ แลวทานก็รูอยางนี้ เนี่ยทั้งๆ ที่เห็นธรรมพระตถาคต ใจของทานเปนพทุธะ 
เต็มหัวใจเลย แลวทานอางพระพุทธเจาบางหรือเปลาละ 

ทานเอาแตความจริงในหัวใจของทานออกมาเผยแผธรรม  ออกมาเพือ่ประโยชนกบั 
โลก  แลวคิดวาตัวเองทาํไมไมเอาความจริงของตวัเองออกมา  เพื่อออกมาแกไขเพื่อความ 
บกพรองของตัวละ ทําไมบอกวาเอาแตครูบาอาจารยมาบังหนาไว  เอาสิ่งตางๆ มาบังหนาไว 
สรางบุญคุณไง สรางบุญคุณพระพุทธเจา  นี่เขามาพดูอยู ทางฝายที่เขาไมเห็นดวย เขาบอกวา 
ทําไมหลวงตาไมออกมาตัดสนิเรื่องอยางนี้ ไมตัดสนิเรื่องอยางนี้ มันจะตัดสินไดยังไง หลวง 
ตาบอกขี้ ขี้มนัเหม็นอยาไปเขี่ยมนั ยิ่งเขี่ยยิ่งเหมน็ 

ความที่ไมเปนธรรม ถาเรายิง่ไปคุยเขี่ยนะ มันยิง่ทาํใหสังคมเขาสนใจขึน้มาจากคนที่ 
ไมมีใครสนใจ คนก็สนใจขึน้มา แลวเอาขี้ไปเทียบกบัทองคําไดยังไง พอบอกขี้มนัเหม็น พอ 
บอกคุยขึ้นมาขีม้ันก็เหม็นใชไหม  พอเหม็นตอนนีก้็มีกลิน่เหม็นอยู  เอ็งชาํระความเหมน็ 
คราบไคลขีอ้อกจากตัวเอง ไมใชวาขี้ของเอ็งแลวจะไปปายหลวงตาดวย บอกวาเพราะเขาเผย 
แผธรรมจนมีคนรูจักหลวงตามากขึ้น 

อันนีม้ันจะเอาหลวงตามาเปนโล  มาเปนการที่วาความเห็นอันเดียวกนัไง  ความเห็น 
ของตัวผิดใชไหม  ความเห็นของตัว  การสอนของตัว  คาํสอนของตัว  มนัขัดแยงกับ
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ขอเท็จจรงิใชไหม  เราจะอธิบายความจริงนัน้ออกมาใหโลกเขาเขาใจไมไดใชไหม  เพราะ 
โลกเขาใจไมได 

แตหลวงตาทานเปนความจริงของทาน  ตั้งแตหลวงปูมั่นลงมา  ตั้งแตหลวงปูฝน 
หลวงปูขาว หลวงปูพรหม หลวงปูแหวน ทานมีความจรงิของทานมา ทานไมเคยอางใครเลย 
ทานเอาสัจจะความจรงิของทาน  แลวเปนหลักชัยในศาสนา  ใหพวกเรามีทีพ่ึ่งอาศัย  พวกเรา 
ไดกราบไหวบูชากนั แลวเราประพฤตปิฏิบัติกนัเห็นไหม ทานอางใคร เนี่ยทานอางใคร แลว 
ทานเปนหลักเปนชัยของเรา ทานอางใคร ทานไมไดอางใคร 

ตัวเองกระทาํขึ้นมา อยาดงึฟาต่าํ! อยามาอวดอางวาการเผยแผธรรมของพวกเอง็ ทํา 
ใหหลวงตามีช่ือเสียงขึ้นมา ทานมีชื่อเสียงมาตั้งแตเอ็งยงัไมบวช เอ็งยังไมบวชช่ือเสียงทานก็ 
คับจักรวาลคับโลกนี้แลว เอ็งอาศัยช่ือเสยีงของทาน หลวงตารับประกัน หลวงตาเห็นดวย ใน 
การปฏิบัติเนี่ยหลวงตาเหน็ดวย  แลวไปกราบหลวงตาแลว  หลวงตาทานวาถูกตอง  ก็อาศัย 
หลวงตาเปนแบ็คนัน่นะ  เหยียบขึ้นมานะ  จนมีชื่อเสยีงขึ้นมาแลวพอมีชื่อเสียงขึน้มา 
ช่ือเสียงที่เปนขี้เหม็นคลุงเนีย่ แลวจะกลับไปบอกวาทําเพื่อหลวงตาไดยังไง 

ถาเปนมันจริงก็เอาความจริงของตัวออกมาสิ  ก็พูดออกไปตวัเองถกูหรือผิด  เขาถาม 
มาก็ตอบไปสิ  สิ่งที่ทาํมาเนี่ย  สิ่งที่สอนดูจิตมนัดูยงัไง  แลวเผลอสติมนัมาเอง  มนัมาอยางไร 
แลวปญญาเกิดจากสภาวะจํา ถรีสัญญาทีม่ันจําขึ้นมาเปนปญญาเนี่ย มนัเปนยังไงก็พูดออกมา 
สิ ไมตองบอกวาทําเพื่อหลวงตา ทาํเพื่อหลวงตา แลวก็จะไปดึงลงมาเพื่อเปนฉากบงั เปนเอา 
ตัวเองแอบแฝงไวขางหลัง แลวก็จะมาหาผลประโยชนของตวัเองตอไป 

ทานไมพูด เวลาใครจะยังไง แลวพยายามจะดึงมา ดงึมาใหเห็นวา  เขาถามวาเขาก็ลูก 
ศิษยหลวงตา พวกเราก็ศิษยหลวงตา ลูกศิษยๆ  หลวงตาก็เปนเอกภาพ แลวมาขุดคุยกนัทาํไม 
แนะ!  โอยในเว็บไซต  โห  คนมาเลาใหฟงเยอะ  คนนูนวาเขาพยายามออกมาแฉลบไปเรื่อย 
แฉลบไปเรื่อย แฉลบไปจนแบบวา... 

ประเด็นมนัอยูที่วาสอนผิดสอนถูก  แตเขาไมพูดเรือ่งผิดเรื่องถกูนะ  เขาคิดแตวาคน 
อื่นรบัรอง  คนอื่นรับรอง  เขาจะบอกวาหลวงตาก็รบัรอง  ใครก็รบัรอง  แลวรับรองจริงหรือ
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เปลา  แตเวลาถูกผิด  เวลาถามถงึปญหาขึ้นมาไมพูด  แตเวลาพูดยอนไปพระพทุธพจน  พระ 
พุทธพจนมีอยูแลว พุทธพจนสวนพุทธพจน 

ดูสิเราจะทาํอาหาร  อาหารแตละชนิดสวนผสมของอาหารมมีหาศาลไป  ในแกง 
อันหนึง่ อนัแกงอันหนึ่งเขาบอกวามีกระชาย กระชายถูก มึงกนิกระชายนะ มงึตมกระชายให 
กินวนัยังค่ําเลย ในแกงกม็ีกระชายใชไหม มีขา มีตะไคร แตมันตาํครกขึ้นมาเปนพริกแกงใช 
ไหม มันตองมีสวนผสมหลากหลาย พริกแกงมันถึงจะเปนพรกิแกงขึน้มาได 

แตพระพุทธเจา พอพูดถงึพุทธพจนพูดถึงประเด็นบางประเด็น  เนี่ยในแกงก็มแีตขามี 
แตตะไคร แลวมะเขือละ  แลวเกลือละ  แลวสวนผสมที่มนัมกีะทิละ มันจะเปนแกงขึ้นมานะ 
ถาคนมจีริงคนทําไดจริงๆ  ถารูจริงขึน้มาเนี่ย  เราเปนคนหาเครื่องแกงมาเอง  เราเปนคนทาํ 
ความสะอาดเอง  เราเปนคนซอย  คนหั่นเอง  เราเปนคนตําของเราขึ้นมาเอง  แลวเราทาํขึน้มา 
ทําไมไมบอกออกมาละ  พูดออกมาสิ  ขอเท็จจรงิไมพูด  แตอางหลวงตา  แลวยังอางบุญอาง 
คุณ ทวงบุญทวงคุณ 

เหมือนกับจะเอาประเด็นนี้มากลบเกลื่อนไง  มากลบเกลื่อน  มาบังหนา  ไอกลบ 
เกลื่อนบังหนานีม่ัน ธรรมดานะมันก็แบบวามายาคตอิยูแลว เพราะเขาเห็นแกตัวเขาเอง มายา 
ภาพอยูแลว แตมายาภาพเนี่ย  เราไมพูด มันก็กระเทอืน มันออกไปในเว็บไซตตลอดไป ออก 
ในเว็บไซตเต็มไปหมดเลย เนี่ยหลวงตารับประกัน เวลาที่เขาพูดถึงวาหลวงตา เขาก็พูดถงึวา 
เขาบอกวาหลวงตากร็ับรองทกัษิณเห็นไหม 

เวลาถาหลวงตาพูดอะไรขัดแยงเขา  เขาก็ทิม่มาเลย  เวลาเขาจะใชหลวงตา  เอาหลวง 
ตามาเปนพืน้ฐาน  เขาวาเหมือนกนั  แลวสุดทายตอนนี้ที่เขาเผยแผธรรมอยูนี้  เขาเผยแผธรรม 
เพื่อหลวงตามชีื่อเสียงขึ้นมา  หลวงตาทีม่ีคนรูจักก็เพราะแคออกมาชวยชาติ  แครับบริจาค 
ทอง  โอโฮ  ไอที่บริจาคทองเนี่ยนะมนัปลายเหตุ  หลวงตาทานพูดออกมาเห็นไหม  เวลา 
ออกมาชวยชาตินะ  ทานจะบอกเลยวาคนที่เปนผูนาํเปนยังไง  นาไวเนือ้เชื่อใจมากนอยขนาด 
ไหน 

ทานพูดถงึวาทานออกประพฤติปฏิบัตติัง้กี่ป  แลวทานชําระกิเลสของทานเมื่อไหร 
สิ่งนั้นตางหากคือคุณธรรมในหัวใจ  ทาํใหประชาชนเขาเชื่อถือศรัทธา  เพราะมีคุณธรรมอัน
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นั้นทองคํามนัถงึไดมา  แตเขาบอกวาหลวงตามีคนรูจักก็เพราะออกมาบริจาคทอง  เพราะคน 
จิตใจมันต่าํ จิตใจมันไมรูจกัวาธรรมะมันคืออะไร ไมรูจักวาคุณธรรม ศีลธรรม มนัเปนอยาง 
ใด เห็นแตวาเขารูจักหลวงตาก็แคบริจาคทอง 

แลวเขารูจกัเอ็งเพราะอะไรละ หลวงตาบริจาคทอง แตเอ็งอางหลวงตาเนี่ย เอง็เลวอกี 
กี่ชั้นเนีย่  แลวจะยอนกลับมาวาสงเสริมทานอีก  มนัเปนเรื่องความเห็นแกตวั  เรื่องความเห็น 
แกตัว คนอืน่ผิดหมด เราถูกอยูคนเดียว แลวพูดทาํนองนี้ เขาก็ติเรามากจะวาเขาดาเรามากเลย 
ละวา เราก็เห็นวาคนอืน่ผิดหมด เราถูกอยูคนเดียว นัน้ผิดถูก เราพูดนะ ถาเราพูดนะผิดถกูมนั 
พูดลบลางกันดวยเหตุผลสิ  เราก็บอกวา  เนี่ยเราบอกสีนี้สีดํา ถากบูอดสีเอ็งเห็นเปนสอีื่น  เอง็ 
บอกมาวาสีดํา จะไดวาเราเนี่ยตาบอดสี มองเห็นสนีีผ้ิดแสดงวาเราพดูผิด 

ไอนี่เวลาบอกเปนสีดํา  เขากแ็กสีดาํเราไมไดสกัทีหนึ่ง  ก็คือมนัสีดําวันยังค่าํ  แลว 
บอกวาเรานี่เปนคนแบบวาเห็นคนอืน่ผิดไปหมด  ตวัเองถูกอยูคนเดียว  กม็ันสีดําจริงๆ  เราก็ 
บอกวาเปนสีดํา ถาวันไหนเขาพิสจูนไดวาไมใชสีดํา  เราจะบอกวาเราผิด แลวเราจะไปแกไข 
เราวาเราจะไมจับผิดคนอื่น  เราจะจับผิดตัวเราเองบาง  แตเราก็เห็นเปนสีดํากบ็อกเปนสีดาํ 
เห็นไหม  เวลาเราพูดออกไปดวยเหตุผลวาสิง่นัน้มนัผิด  มันผิดมนัถูก  มนัผิดมันถูก  เราก็พูด 
เหมือนวานี่สีดํา  นี่สีขาว  เราพูดสีดําตามเฉดของสีมนัเลย  แลวถาจะบอกวาเราถูกหรือผิด  ก็ 
ตองอธิบายมาวาสนีี้มนัแตกตางยังไง  มนัเปนยงัไง  เราเห็นผิดยงัไง  ถาพูดมาดวยขอเท็จจริง 
แลวเราเห็นเปนอยางนัน้จริง เราจะแกไขตัวเราทันทีเลย 

แตนี่เวลาพูดไปแลวสีดําก็สีดําจริงๆ มันแกอะไรไมได แตเวลาบอกเราพูดผิด พูดผิด 
คําวาเราจะจับผิดคนอืน่ หรือไมจบัผิดคนอืน่ มนัอยูที่วาเราพูดถกูหรือผิด ถาเราพูดผิดนั่นเรา 
จับผิดคนอืน่ ถาเราพูดถูก มันเปนการจับผิดไหมละ มันเปนการบอกกลาววาสิง่นีม้ันถูกหรอื 
ผิดนะ ถามันถูกผิด สังคมเห็นไหม ดูสิ ถาในสงัคมเราใชเงินตราอยู เงินตราที่ใชในสงัคมมัน 
เงินตราถูกตองตามกฎหมาย  แลวมีเงนิตราสิง่ทีม่ันผดิ  มันเปนเงินเทียม  เงินปลอม  เขามาใน 
สังคมในทองตลาดเนี่ย  เราบอกอนันีผ้ิด  เราชวยสังคมหรือเปลา  เราชวยใหเครดิต  ใหความ 
นาเชือ่ถือของเงนิตรานัน้มนัมีคาไหม แลวเราทาํอยางนี้เราผิดหรอืเราถูกละ นี่พูดถึงวา อยาง 
วานะดูหนงัดูละครตองยอนดูตัว
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จะบอกเขาติเตียน  เขาหาแตผลประโยชนในครูบาอาจารยของเราทั้งๆ  ที่เวลาเขาไป 
เขาโฉบไปเทานั้นเอง แตที่มนัรับไมได พอพูดบอกวาหลวงตาดงัขึ้นมาก็เพราะวาเขา เขาเปน 
คนออกมาเผยแผ  พอเผยแผขึ้นมาเนีย่เขาก็รูจักหลวงตามากขึ้น  อันนี้รบัไมไดแตอยางอืน่มา 
เพราะหลวงตาทานรบัอยูแลว  มีปญหาขึน้ไปถงึทานนะ  ทานจะบอกวาเรื่องอะไรของเรา 
ทั้งๆ  ที่ทานรบัผิดชอบอยูแลวนะ  เรื่องอะไรของเรา  ตอหนานะเหมือนพอแมเลย  พอแมเลย 
ตอหนาเวลาลูกมาฟองนะ ไมเขาขางใคร 

สุดทายแลวพอแมจะมาหาเหตุผลเองวา  ลูกเราคนไหนผิด  หลวงตานะตอหนาไปพูด 
นะ ทานบอกไมใชเรื่องของเรา แตทานดูแลเราอยูเพราะทานดูแลเราแบบผูใหญ ทานไมดูแล 
พวกเราแบบเด็กๆ ถาดูแลเราแบบเด็กๆ เราจะฟงทางโนน ฟงทางนีแ้ลวเด็กๆ มันจะงอแงไป 
ตลอด แตถาพอแมเลี้ยงลูกเปนนะ ลกูมานะก็รับฟงไวแลวเหตุผลผูใหญจะแกไขสิ่งนัน้ได นี่ 
เวลาไปถามทานนะ ไมใชเรื่องอะไรของเรา  เขาเกี่ยวของอะไรกับเรา หลวงตาจะถามอยางนี้ 
เลย แลวเขาเกี่ยวของอะไรกบัเรา ถึงดึงเราเขาไปเกี่ยวของดวย 

แตพูดถงึเวลาสังคมไทย เวลามนัจะสะเทือนสิ่งใด  เราอยูในสงัคมไทยใชไหม เราอยู 
ในประเทศไทย  เราเปนประชาชนชาวไทย  มนัก็สะเทือนกนัไปหมด  แตเราจะแกไข  ยังไง 
มันอยูที่คนมวีุฒิภาวะจะแกไขไดหรอืแกไขไมได  แลวแกไขไดนะบางทมีันเปนเรือ่งของ 
กรรม  เปนเรื่องของความสุดวิสัย คนๆ นั้นเปนอยางนั้น เราก็ตองหลบหลีกกันเอาเองเพื่อจะ 
ใหสังคมนี้ไมกระเทือนกนัจนเกนิไป 

ทีนี้สังคมเราจะไปแลกไมไดเราตองรักษา  นิว้ไหนรายนิ้วนั้นตัดทิง้  รักษาสิ่งที่มนั 
เปนประโยชนเอาไว สิ่งที่เปนประโยชนยงัรักษาเปนประโยชนได กรรมมันหนักหนา กรรม 
มันปดหปูดตาขนาดที่วาเขาไมรับรูสิ่งใดเลย ใครๆ เขาผิดไปหมด เขาถูกอยูคนเดียว แลวพอ 
บอกถงึเวลาจนตรอกขึ้นมา  ไมไดพูดอยางนัน้  ไมเคยพูดอยางนั้น  มนันิสัยเปนอยางนี้มา 
ตลอด  ไมเคยรบัผิดชอบสิ่งใดๆ  เลย  แตถาเปนคนมีศีลมธีรรมในทางเปนจริงนะ  เราพูดผิด 
เราก็รูวาเราพูดผิดนะ  แลวเราพูดถูกเราก็รูวาเราพูดถูก  ถาผิดถูกเรากแ็กไขไปตามผิดถูกนั้น 
สังคมมันกร็มเย็นเปนสุข  ไอนี่พูดอะไรกแ็ลวแตแลวแตตัวเองคิดอะไรไดก็พูดเหมือนตัวเอง 
ขาดสติ ถึงที่สุดแลวเวลาจนตรอกขึ้นมา อางคนนี้ อางคนนี้มาบังไวหมดเลย
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ทีนี้พูดเนี่ยพูดเปนมายาคติเปนความเห็นผิดของเขา หลวงตาไมมีสวนเกี่ยวของกับสิ่ง 
ใดๆ  ทั้งสิ้น  ถาพูดอยางนีน้ะ  เขาอาจวาหลวงตาเรานี่  เห็นวามพีระขึน้มาจะมชีื่อเสียงคงจะ 
อิจฉา  คงจะแบบวาสงไอเจกบานี้มาขวางเขาสิ  ไมมทีาง  ไมมีทาง  เราไมเคยไปขวางใคร  ถา 
มันเปนความดีขึน้มาเราจะสาธุเลย  เราไมเคยขวางใครนะ  ถาขวางเราจะสรางพระกนัขึ้นมา 
ทําไม  โอย  ถาเปนคุณงามความดี  สาธุนะ  แตนี้ดูสิเวลาปฏิบัติขึน้ไปเห็นไหม  ดแูถลงการณ 
เขาก็รู  ปฏิบัติแลวยิง่ออนแอปฏิบัตแิลวยิ่งพึง่ตัวเองไมได  ปฏิบัติขึ้นมาแลวเหมือนนกโดน 
หักปก  ตองคอยไปถามปญหาอยูตลอดเวลา  นี่หรอื  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ  นี่หรือที่ 
พระพุทธเจาสอนใหทกุคนเขมแขง็ขึ้นมา 

เนี่ยพวกเขาเองแถลงการณเขายงัฟดกนัเองเลย  นัน่ก็เรื่องของเขาไมใชเรื่องของเรา 
จริงๆ  นีก่็ไมเรื่องของเรา  เรื่องของเราคือเรื่องของตั้งแตครูบาอาจารยของเราลงมา  พวกเรา 
เคารพครบูาอาจารยดวยหัวใจ  เพราะเราเคารพครูบาอาจารยดวยหวัใจ  แลวคนอื่นเขาจะเอา 
เปนประโยชนใชไหม  เหมือนยานี่ใครทุกคนใชประโยชนไดทัง้นัน้  ธรรมของครูบาอาจารย 
เรา  ถาคนอื่นเอาไปเพื่อประโยชนของเขา  เอาไปประพฤติปฏบิัติของเขา  เขาไดเห็นบรรลุ 
ธรรมขึ้นมา เราก็สาธุ 

แตอยาเนรคุณ  อยายอนกลับมาทําลาย  ถายอนกลับมาทําลายนะ  มันไมใชเอาธรรม 
ของครูบาอาจารยเราเปนประโยชน  ธรรมเนี่ย  ธรรมของพระพุทธเจาสงวนสิทธิกบัใคร 
พระพุทธเจาพูดไวเปนประจาํเห็นไหม  ไมมีกาํมอืในเรา  พระพุทธเจาแบตลอดเลย  ธรรมะ 
พระพุทธเจาแบตลอด  ใหทกุคนไดใชประโยชนทั้งหมดเลย  แตคนจะใชประโยชนไดหรอื 
ไมได มันเปนคนที่เขาถึงหรือไมถงึตางหากละ พระพุทธเจาไมมีกาํมอืในเรา พระพุทธเจาแบ 
ตลอด 

ธรรมพระพุทธเจานี่เปนสาธารณะ  ทุกคนแสวงหาไดหมด  ทุกคนทําไดหมดเลย  นี้ 
เวลาครบูาอาจารยของเราขึ้นมา  ทานก็ปรารถนาอยางนั้นเหมอืนกัน  เพราะทานตอง 
ปรารถนาความรมเย็นเปนสุข  ใหสังคมมีความรมเย็นเปนสุข  ทานก็เผยแผ  พยายามนะ  ดูสิ 
กองทพัธรรมเห็นไหม หลวงปูสงิห หลวงปูมหาปน เขามาทีข่อนแกนมาปราบผนีะ เมื่อกอน 
คนเราทกุขยากมากนะ หาไดมาครึ่งหนึ่ง ไดไกมาตวัหนึ่งผาครึ่งเอาไวกิน อีกครึ่งตองไปเซน
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ผี  ก็เหมือนเราทําอาชีพนี่  ครึ่งหนึง่ตองแบงไปเซนความเชือ่ของเรา  อีกครึ่งหนึ่งเรามาใช 
ประโยชนเห็นไหม 

กองทพัธรรมตัง้แตหลวงปูมัน่  แตใหหลวงปูสงิหกบัพระมหาปนเปนหัวหนา  ตั้งแต 
ขอนแกนโคราชเนี่ย  พวกเจาคณะผูวาการมณฑลเหน็ไหม  พวกนายอาํเภอเนี่ย  เขาเอาเขาไป 
เพื่อพยายามทําใหคน  ทําใหความเห็นของคนใหกลบัมาเปนชาวพทุธเห็นไหม  ชาวพทุธเห็น 
ไหมมีปจจยัเครื่องอาศัยหามาไดเพื่อใชประโยชนสวนตัว  เพื่อทําบุญกุศล  ใหมันเปนสัจจะ 
ความจรงิ  เนี่ยแกไขมาตลอด  ครูบาอาจารยของเราแกไข  สังคมไทยแกไขมา  ใครทาํอยางนี้ 
บางเปนกองทัพธรรม  กองทพัธรรม  กองทัพธรรมก็เที่ยวแตไถเงินหลอกลวงเอาแตเงินของ 
คนอื่น 

กองทพัธรรมของหลวงปูมัน่ ทานมาเนีย่ ทานเปลี่ยนแนวความคิดของสงัคม สงัคมที่ 
เขามีถอืผถีือสาง  ใหเขาเปลี่ยนแนวความคดิใหมาเปนชาวพุทธ  เนี่ยกองทัพธรรม!!  ไมใช 
กองทพักิเลสที่จะมาตักตวงเอาแตผลประโยชน  ไอนัน่มนักองทัพกิเลสแตอางวากองทัพ 
ธรรม  กองทัพธรรม  กองทัพธรรมเปนกองทัพธรรมของหลวงปูมัน่  หลวงปูสงิห  พระมหา 
ปน  เนี่ยกองทัพธรรมทีท่านมาฟนฟู  ฟนฟูความเชือ่  ฟนฟูพทุธศาสนา  ทานทาํของทานมา 
ตั้งแตเอ็งยังไมเกิด แลวบอกจะมีชือ่เสียงก็เพราะดูจติของพวกมงึ มันเปนไปไมไดหรอก!! 

สิ่งที่ทานทาํมา  ทานวางแผนมาเปนรากเปนฐานของสังคมไทย  แลวเอง็เกิดมาใน 
สังคมไทย  เอ็งเกิดมาในคราวทีค่รูบาอาจารยทานวางไว  จนพระปาทานประพฤตปิฏิบัติเปน 
ความเชื่อถือของสังคม  เอ็งมาถงึเอ็งก็ตกัตวงเอาผลประโยชน  แลวบอกกองทัพธรรม  เผยแผ 
ธรรม เผยแผกระเปามึงนะเผยแผธรรม แลวมันทําอะไร มนัทาํไปแตอยายอนมากัด อยายอน 
มาทาํลาย ไอนีม่ันยอนมาทําลายครบูาอาจารยของเรานะ เพราะครูบาอาจารยจะรูจักไดเพราะ 
ความเผยแผของเขา 

แลวสิ่งที่เอ็งออกมาเผยแผ เอ็งมาทําอยูนี่ ครูบาอาจารยกูไมมชีื่อเสียงไมมีใครรูจักเลย 
หรือ หลวงตานี่ไมมีใครรูจกัเลยหรอื หลวงตาทานมัน่คงของทานอยูแลว แลวทานเบื่อหนาย 
คนมาก ทานบอกทานหนีตาย หนีตาย ออกจากวัดกห็นีคนนี่แหละ หนีคนมาพักผอนอยูเนี่ย 
ทานตองการใหเอ็งเอาคนไปประเคนทานอีกหรือ  มันไมมีหรอก  เพียงแตเวลาเอามาพูดนะ
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ทวงบุญทวงคุณ  เอาทวงบุญทวงสงัคมแลวก็บอกสงัคมอยามาดูแลเขานะ  อยามาตรวจสอบ 
เขา 

อยามาตรวจสอบเขา  แลวมนัอยางวาก็ลกูศิษยหลวงตาดวยกัน  เขาบอกเขาก็ลูกศิษย 
หลวงตา  พวกเราก็ศิษยหลวงตาแลวทาํไมตรวจเช็คกันทาํไม  เขาวา  เนี่ยๆ  มันพูดไปพูดแทง 
พูดทําลายเสรจ็แลวกย็ัง  คือวาเอาแตผลประโยชนตวัเอง  เปนมายาคติ  เปนมายาภาพ  เขามา 
เลาใหฟงเยอะ แลวเขาถามนะ  เขาพูดอยางนี้ เขาอยากใหหลวงตาออกมา พวกเด็กๆ ของเขา 
เนี่ยเขามาถามเราวา  เนี่ยพวกเราเห็นแกสงัคม  แลวหลวงตาทาํใหสงัคม  ทําไมหลวงตาไม 
ออกมาชวยละ ขีน้ะ 

หลวงตาเรามันเหนอืฟา  มันลอยอยูบนสวรรคนะไมลงมาคลุกขี้  เหมือนเทวดากับไอ 
ขี้ในสวมนะ ไอตัวหนอนในสวมเห็นไหม ทานไมลงมาคลุกขี้หรอก ทานมีสติ มปีญญาของ 
ทานสมบรูณมาก  เพียงแตวาพวกเราทาํอะไรนะ มนัทําเกินกวาเหตุ ทําเกินกวาเหตุแลวจะมา 
...ออกเว็บไซตนะอยูในสงัคมของเขา  วันนี้ขอพูดแทนเพราะหลวงตาทานไมพูดอะไรหรอก 
แลวพวกนัน้มนัก็หาแตผลประโยชนเหยียบย่าํกนัไป 

วันนีพู้ดแทนนะดวยความลบลางมายาคติของเขา  เปนมายาคติตัวเองหลงตัวเอง 
ตัวเองหาผลประโยชนตัวเอง  ตัวเองหาผลประโยชนโดยอางธรรมะ  แลวถึงเวลาสะดุดขา 
ตัวเองลมลง ไปโทษหลวงตา ตัวเองนะอางธรรมะนะวาเปนธรรม เผยแผธรรม แลวสะดุดขา 
ตัวเอง  ใครไปทํานะ  โทษเขาไปทั่ว  เปนมนตดํา  เปนนารีพิฆาต  เปนทุกอยาง  แตความจรงิ 
สะดุดขาตัวเองลมนัน่นะ  ถาสะดุดขาตัวเองลมก็เอาความจรงิขึน้มา  เอาความจริง  ลกุขึ้นยืน 
แลวเอาความจริงขึน้มาเปดเผยสิ  อยาดงึหลวงตาเราเขาไปยุง  อยาดงึหลวงตาลงมายุง  อยาดงึ 
พวกเราเขาไปยุง 

ในเมื่อสังคมนั้นเขาทาํกนัขึน้มา  เพราะสงัคมวาเขาเผยแผธรรม  แลวคนรูจักเขามาก 
ขึ้นใชไหม เขากแ็กไขของเขาสิ ในเมื่อเขามคีวามสามารถเผยแผธรรมจนคนจะไปรูจักหลวง 
ตามากขึน้นะ เอง็เกงขนาดนั้นเอ็งก็ตองแกไขเหตุการณของเอง็ได ถาเอ็งแกไขเหตุการณของ 
เอ็งได  เอ็งก็คงจะไมอางวาเอง็ทําเพือ่หลวงตาอีก  ใหคนรูจกัหลวงตามากขึน้  ทําประโยชน
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กับศาสนามากขึ้น  ในเมือ่เอ็งทาํประโยชนกับศาสนา  เอ็งเกงมาก  เอ็งกแ็กไขเรือ่งของเอ็งสิ 
เอ็งจะมาอางอิงถึงหลวงตาของเราทาํไม 

อยาดงึฟาต่ํา  อยาดึงครูบาอาจารยเราเขาไปยุง  เอ็งสรางเหตุสรางปญหากนัขึ้นมา  เอ็ง 
ก็ตองแกไขปญหาของเอ็ง อยามาเขาใจผิดวาพวกเราเขาไปทาํลาย ไมมีหรอก พอแมคนไหน 
บางไมอยากใหตระกลูเรามั่นคง  สังคมไหนบางไมอยากใหสงัคมนั้นมั่นคง  สังคมไหนก็ 
ตองการความมัน่คงทั้งนั้น  แลวตองการความมัน่คง  ที่มันมัน่คงตามความเปนจรงิ  ไมใช 
มั่นคงแบบขี้โลภ  ขี้โกรธ  ขี้หลง  มั่นคงอยางนั้นมัน่คงแกไอหัวหนาที่พากระทาํ  แตมันไม 
มั่นคงจรงินะสิ 

ฉะนั้นใหหยุด  ใหแกไขกันเองในสังคมของเขา  อยาดึงครูบาอาจารย  อยาดงึพวกเรา 
เขาไปเกี่ยวของ  ไมมีสวนเกี่ยวของดวยทัง้สิ้น  เพียงแตวาธรรมของพระพุทธเจาทกุคนมันรู 
ได  สิ่งที่รูไดที่เขาทาํอยูนี่  ยนือยูบนความเปนจริง  เขาตองการความจรงิ  เขาคุยกันเรื่องความ 
เปนจริงเหมอืนผูใหญเขาคุยกัน เด็กอยาเขามาคุย เด็กมันเลนประสาเด็ก เด็กเลนประสาเด็กก็ 
ใหเขาเลนกันไป แตธรรมของพระพุทธเจาคอืความเปนจรงิ 

แลวครูบาอาจารยของเราเห็นไหม  กองทัพธรรมของหลวงปูมัน่  ตั้งแตครูบาอาจารย 
มันเปนความจริงทัง้หมด  เขาคุยกันเรื่องจรงิๆ  ปฏิบตัิจริงๆ  แลวบรรลุมรรคผลจริงๆ  ไมใช 
ปฏิบัติเลนๆ  อยางนัน้  แลวเวลาบรรลุก็บรรลลุงนรกอเวจี  แลวบรรลุอเวจี  แลวสะดุดขา 
กันเอง  ขัดแยงกันเอง  แลวเวลามีปญหากันเอง  ทําไมเอาสังคม  เอาคนอืน่เขาไปเกี่ยวของ  ก็ 
ตัวเองทาํกันเอง มีใครเขาไปเกี่ยวของดวย  หลวงตาเขามาเกี่ยวของดวยหรอืเปลา  พวกเราไม 
มีใครเขาไปเกี่ยวของดวย  ตัวเองทาํกนัเองก็แกไขกันเอง  อยาเอาพวกเราเขาไปเกี่ยวของ 
เอวัง


