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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมเนาะ ฟังธรรมะ ฟังธรรมะเพ่ือให้หัวใจร่มเยน็ เราเกิดมาเป็นมนุษยน์ะ การ

เกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก การเกิดเป็นมนุษยมี์สิทธิเสรีภาพเสมอกนั แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พทุธเจา้ก็เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดเป็นมนุษยแ์ตกตา่งกบัเรา 

เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดเป็นมนุษย ์ ท่านเดินได ้ ๗ กา้ว เปลง่วาจาวา่เกิดชาติน้ี

เป็นชาติสุดทา้ย จะไม่เกิดอีก ของเราเกิดมาแลว้สติสตงัไม่มีเลยละ่ กวา่จะมีส านึกรู้ได ้พอ่แม่เล้ียง

ดูมาขนาดไหนถึงจะมีความส านึกรู้ได ้

เห็นไหม การเกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั สิทธิเสรีภาพเหมือนกนั แต่องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้สร้างบุญญาธิการมหาศาล ถึงเวลาเกิดมานะ เดินได ้๗ กา้ว น่ีส่ิงท่ีเป็นไป เป็นไป

ดว้ยอภินิหาร ดว้ยบุญญาธิสมภารขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดมา เวลาพราหมณ์มาพยากรณ์ๆ ถา้อยูใ่นโลกน้ีจะเป็นจกัรพรรดิๆ เวลา

ถา้ออกบวชจะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

สร้างบุญญาธิการมาขนาดนั้นแลว้ โลกเขาวา่กนัไปแบบนั้น 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลามีส่ิงใดท่ีเกิดข้ึน เวลายมทูตมาให้เห็นคนเกิด 

คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ส่ิงท่ียมทูตมาให้เห็นๆ กระเทือนถึงหัวใจ กระเทือนถึงบุญญาธิการท่ีสร้างมา 

ส่ิงท่ีสร้างมา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ร้ือคน้มากร้ื็อคน้ดว้ยใจขององคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพทุธเจา้เอง ออกประพฤติปฏิบติัมาถึงเตม็ท่ีนะ เวลาเป็นมนุษย ์ แต่วา่เวลาประพฤติปฏิบติั

ไปแลว้ เวลาส้ินกิเลสไปแลว้ ความท่ีวา่เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บุญญาธิการมหาศาล 

เวลาสัง่สอนลกูศิษยแ์ลว้ตั้งเอตทคัคะ ๘๐ องค ์ก็องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูต้ ั้งเอง 

เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ส้ินกิเลสไป แลว้

เวลาท่ีตั้งสาวก ๘๐ องคเ์ป็นเอตทคัคะ ก็เป็นพระอรหันตเ์หมือนกนั แต่การเป็นพระอรหันต ์ ดูสิ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เค่ียวเขญ็มาขนาดไหน เวลาประพฤติปฏิบติัมา มีครูบาอาจารย์

น าหนา้ไป ขนาดมีครูบาอาจารยน์ าหนา้ไปยงัลม้ลกุคลกุคลานขนาดนั้น 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ การท่ีตรัสรู้เองโดยชอบ โดยชอบ

ธรรม โดยความชอบธรรมอนันั้น เห็นไหม มนุษยเ์หมือนกนั เวลาส้ินกิเลสแลว้ อคัรสาวกก็เป็นพระ

อรหันตเ์หมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กเ็ป็นพระอรหันตเ์หมือนกนั แต่มนัแตกตา่ง

กนัมหาศาลท่ีการท าบุญกุศลมา น่ีแตกต่างกนัมหาศาลดว้ยอ านาจวาสนาบารมี 

พทุธกิจ ๕ มีใครท าได ้ ใครท าไม่ไดห้รอก ใครท าแทนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

ไม่ได ้เพราะวา่พทุธวสิัยมีหน่ึงเดียวเท่านั้น ฉะนั้น มีหน่ึงเดียว ดว้ยสัจจะ ดว้ยความเป็นจริงอนันั้น 

เวลามนุษยเ์หมือนกนั ถา้ท าเสร็จแลว้มนัเป็นแบบนั้นไง ฉะนั้น เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มีศกัยภาพ

ของความเป็นมนุษย ์ฉะนั้น ถา้เรามีศรัทธาความเช่ือในพระพทุธศาสนา เราออกมาจากโลก เรามา

บวชเป็นพระ บวชเป็นพระน่ีนกัรบๆ เรารบกบักิเลสของเรา ถา้รบกบักิเลสของเรา เราหากิเลสของ

เราไม่เจอกห็ันรีหันขวางอยูน่ี่ แลว้เราจะต่อสูก้บักิเลสของเรา 

เราออกจากบา้นจากเรือนมาประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ถา้เราออกจากบา้นจากเรือนมา

ประพฤติปฏิบติัใช่ไหม หนา้ท่ีของเรา เราจะปราบกิเลสของเรา แลว้ส่ิงสภาวะแวดลอ้มความ

เป็นอยู ่ท าไมตอ้งไปกระทบกระเทือนกนัละ่ สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู ่ทุกคนก็มีกิเลสทั้งนั้นน่ะ 

คนท่ีเขามีกิเลสอยู ่ เขาจะควบคุมกิเลสของเขา เขาจะประพฤติปฏิบติัของเขา นิสัยใจคอของเขาเป็น

แบบนั้น มนัก็เป็นเร่ืองของเขา ส่ิงท่ีเป็นหนา้ท่ีของเรา เราก็จะประพฤติปฏิบติัของเราเพ่ือจะช าระ

ลา้งกิเลสของเรา ถา้ช าระลา้งกิเลสของเรา 
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กิเลสมนัน่ากลวันกั พญามารมนัครองใจสัตวโ์ลก อาศยัใจของสตัวโ์ลกเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

ขบัถา่ยในหัวใจของสตัวโ์ลก แลว้มนัก็บีบคั้นหัวใจเราให้ทุกขใ์หย้ากนะ เรามีความทุกขค์วามยากกนั

มาก เวลาความทุกขค์วามยาก ความทุกขค์วามยากเพราะอะไร เพราะมนัเป็นสัจจะ เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางอริยสจัไว ้ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขเ์ป็นสจัจะ

เป็นความจริง ถา้ทุกขเ์ป็นสัจจะเป็นความจริง ถา้เราหันหนา้เผชิญกบัความทุกขข์องเรา เราหันหนา้

เผชิญกบัความจริงของเรา แลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาให้มีมรรค เห็นไหม ทุกข ์ เหตุให้

เกิดทุกข ์ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์นิโรธ มรรค ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์เราพยายามฝืนทนของเรา เรา

พยายามกระท าตามความเป็นจริงของเราข้ึนมา มนัเป็นความจริงๆ ไง 

แต่โลกเขาวิง่หนี โลกเขาพยายามปฏิเสธ เขาพยายามจะหาความสุขของเขาดว้ยความเห็น

ของโลกไง กิเลสมนัไดช่้องตรงน้ี ถา้กิเลสมนัไดช่้องตรงน้ี มนัก็พาหัวใจของสัตวโ์ลกลม้ลกุ

คลกุคลานไป น่ีมนัหาความสุขไง ความสุขของโลกไง โดยทางวทิยาศาสตร์เขาวา่ทุกขนิ์ยม 

พระพทุธศาสนาเป็นทุกขนิ์ยม ไม่น่าร่ืนรมยเ์ลย ศาสนาของเขาสิ ออ้นวอนเอา ขอเอา ไดส้มความ

ปรารถนาทั้งหมดเลย มนัเป็นความจริงไหมละ่ มนัเป็นความจริงไปไม่ไดห้รอก 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้เขาจะไปออ้นวอนขอเอาจากใคร คนท่ีมีกิเลสทั้งนั้น มีการเกิดอยูใ่น

วฏัฏะน่ีคนท่ีมีกิเลสทั้งนั้น คนท่ีมีกิเลสเขาจะมีส่ิงใดมาช้ีน าใหเ้ราได ้ มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย แต่เพราะ

ดว้ยศกัยภาพของความเป็นมนุษยไ์ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 

แต่มีศกัยภาพ เวลาตรัสรู้เองโดยชอบ เราก็เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั คนท่ีมีความเช่ือความศรัทธาใน

พระพทุธศาสนาก็เช่ือมัน่ในรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แกว้สารพดันึก ใครมีความรู้

ความเห็นมากนอ้ยขนาดไหนก็พยายามท าคุณงามความดีของเราไดม้ากขนาดนั้น คนท่ีเขาไม่เช่ือ 

เขาไม่เช่ือของเขา เขาอยูน่อกศาสนา เขาก็เช่ือของเขาตามความเห็นของเขา เขาออ้นวอนขอของเขา แลว้

เขาก็มองกลบัมา เขาเยาะเยย้ถากถางอีกดว้ยวา่เป็นทุกขนิ์ยมๆ 
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มันเป็นทุกข์นิยมมาจากไหน มันเป็นสัจนิยมต่างหากล่ะ มันไม่ทุกข์หรือ ใครบ้างไม่

ทุกข์ แต่เพราะความปฏิเสธ ความแสวงหาความสุขทางโลกไง ความคิดของเราเองว่าส่ิงนั้น

จะเป็นความสุข ส่ิงนั้นจะเป็นความสมความปรารถนา โดยพญามารมันหลอกมันล่อไป เรากว็ิง่

ตามมันไป วิง่ตามมันไป แต่กไ็ม่มีใครย้อนกลบัมาดูใจของตัวเลย เวลาองค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ เพราะมีการกระท าอนันีมั้นถึงมาตรัสรู้เองโดยชอบ เพราะ

โดยสัจจะโดยความจริง อาสวกัขยญาณท าลายอวชิชาในใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า 

มนุษยเ์หมือนกนั เวลาพระอรหันตใ์นสมยัพทุธกาลก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั เป็นพระ

อรหันตเ์หมือนกนั แต่อ  านาจวาสนาบารมีมนัไม่เหมือนกนั แตกต่างกนัมหาศาล เพราะวา่การ

สร้างสมมาแตกตา่งกนั การสร้างสมมาแตกตา่งกนัเพราะวา่พทุธวสิัย ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 

อสงไขย การสร้างสมมามหาศาลนะ ความมหาศาล มนัเป็นความทุกขไ์หม ถา้เป็นพระโพธิสัตว์

เขาพอใจ ส่ิงน้ีเป็นทุกขไ์หม เป็น เป็นทุกข ์ แต่ในเม่ือมีเป้าหมาย ท าข้ึนมาเพ่ือสร้างอ านาจวาสนา

บารมี เขาท าไดท้ั้งนั้นน่ะ เขาท าไดเ้พราะเขาเตม็ใจท า เขาเตม็ใจแลว้เขาพอใจ แลว้มีความสุขใน

การกระท า 

แต่ของเรา เราท าข้ึนมาดว้ยความเขา้ใจผิด เขา้ใจผิดวา่ท าบุญตอ้งไดบุ้ญ ท าบาปตอ้งไดบ้าป 

เราก็ท าบุญกุศลของเราแลว้จะใหส้มความปรารถนาของเรา น่ีกิเลสมนัหลอกนะ ถา้กิเลสมนั

หลอก เห็นไหม หลอกตน มนัหลอกเราก่อน พอหลอกเราแลว้มนัไปหลอกผูอ่ื้นต่อไป ถา้กิเลสมนั

หลอกตน มนัหลอกอยา่งไรละ่ มนัหลอกเรา เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ มีศกัยภาพเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์

ศกัยภาพทุกคน แลว้มนุษยก์็มีการศึกษา พอมีการศึกษาข้ึนมาแลว้มีปัญญา เราศึกษาของเราแลว้ เราก็

วา่เขา้ใจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีกิเลสมนัหลอก ถา้กิเลสมนัหลอกตน ก็หันรี

หันขวางไง พอมนัหลอกตน หลอกตนวา่เราไม่มีศกัยภาพพอ เราให้กิเลสมนัหลอก ถา้หลอกตนแลว้

เราไปไหนละ่ 
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เวลาศึกษามา ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 

เป็นความจริงข้ึนมา จิตมนัสงบมาไม่ได ้ ถา้จิตสงบมาแลว้มนัยกข้ึนวปัิสสนาไม่เป็น ถา้ยกข้ึน

วปัิสสนาไม่เป็น มนัก็หลอกอยูน่ัน่น่ะ ธรรมะเป็นแบบน้ี แลว้ตีความเขา้ใจธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ผิดพลาดไปดว้ย 

แลว้ถา้ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา ถา้กิเลสมนัหลอก

ตน กิเลสมนัหลอกเรา เราเขา้ใจไม่ได ้ ถา้เราเขา้ใจสจัธรรมอนันั้นไม่ได ้ แต่ความรู้ความเห็นของ

เราให้กิเลสมนัหลอก กิเลสมนัหลอกเพราะวา่อะไร เพราะวฒิุภาวะมนัออ่นดอ้ย ถา้วฒิุภาวะออ่น

ดอ้ย ส่ิงใดเกิดข้ึนมาจากเรา ความรู้สึกข้ึนมาจากเรา เราก็วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม แลว้เคลมให้วา่เหมือน

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัอนัเดียวกนักบัธรรมของครูบาอาจารยข์องเรา แลว้

มนัเป็นจริงไหมละ่ น่ีมนัหลอกตน ถา้หลอกตนนะ หลอกตนมนัเป็นโทษอยา่งไร หลอกตน เรา

ประพฤติปฏิบติัไม่ไดต้ามความเป็นจริง 

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกดิเป็นมนุษย์แล้วมีศักยภาพด้วย ในบรรดาสัตว์

สองเท้า องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุด เรากเ็กดิเป็นมนุษย์ แล้วเวลาเกดิ

เป็นมนุษย์ เราประพฤติปฏิบตัิของเราล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่ มันหลอกตน เวลาล่วงไป วนัคืน

ล่วงไปๆ เดีย๋วมันกห็มดอายุขัยไป แล้วการประพฤติปฏิบัติอย่างนีม้ันได้ส่ิงใดเป็นประโยชน์

กบัตัวเอง เพราะหลอกตน หลอกตน ท าให้การประพฤติปฏิบัตขิองเราไม่ก้าวหน้า จะท า

ความจริงของเราขึน้มากไ็ม่ได้ แล้วถ้าท าความจริงของเราไม่ได้ขึน้มา มันขาดอะไร ขาดรส

แห่งธรรมความเป็นสัจธรรมไง 

ถา้สัจธรรมมนัเกิดข้ึนมา ดูสิ เรามีสติยบัย ั้งข้ึนมา เวลาจิตใจของเรามนัลม้ลกุคลกุคลาน 

ถา้มีสติยบัย ั้ง เรายงัยบัย ั้งหัวใจเราไดว้า่ การกระท าน้ีมนัไม่สมควรกระท า ส่ิงท่ีท าน้ีให้โทษกบัเรา 

เรายบัย ั้งของเราไดเ้ลย น่ีถา้มีสติข้ึนมา มนัก็ไดรั้บรู้อยา่งน้ี วา่เรามีศีลข้ึนมา ศีลคือความปกติของใจ 

ถา้ใจมีความปกติของเราข้ึนมา เวลาจิตใจเราสงบร่มเยน็ข้ึนมา แหม! ท าไมมีความสุขขนาดน้ี 
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จิตใจของเรามนัร่มเยน็เป็นสุข มนัมีความร่ืนเริงขนาดน้ี น่ีรสของธรรมๆ แลว้ถา้เกิดท าขณิกสมาธิ 

อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้มนัมีสมาธิข้ึนมา มนัมีสัจธรรม มนัมีความจริงของมนั 

แลว้ถา้เกิดยกข้ึนสู่วปัิสสนา มนัขนพองสยองเกลา้ มนัเห็นเลยวา่ส่ิงท่ีเป็นกิเลส ส่ิงท่ีวา่ถา้

เราไม่รู้ไม่เห็นส่ิงน้ี เราจะไม่ไดรั้บรสอยา่งน้ีเลย ถา้เราไม่รู้ไม่เห็นส่ิงน้ี ความสกปรกโสมมของ

กิเลสในใจของเรา พญามารท่ีมนัครอบใจของเรา มนัจะครอบครองใจเราตลอดไป แต่เพราะเราได้

รู้ไดเ้ห็น ถา้เราไดรู้้ไดเ้ห็นข้ึนมา เราใชปั้ญญาของเราแยกแยะของเรา มนัจะลม้ลกุคลกุคลาน ถา้

ปัญญามนัแยกแยะได ้ มนัมีก าลงัข้ึนมา มนัก็ท าของมนัประสบความส าเร็จ เราก็ไดล้ิ้มรสของ

ความสงบร่มเยน็ 

แต่ถา้เราใชปั้ญญาของเราลม้ลกุคลกุคลาน เพราะสมาธิมนัออ่นลง สติปัญญามนัใชไ้ม่

สมบูรณ์ ปัญญามนักา้วเดินไปก็ลม้ลกุคลกุคลาน มนักมี็ความล าบากล าบน มนัก็มีความทุกขค์วาม

ยาก ปฏิบติัแลว้มนัก็มีความหนกัหน่วงในหัวใจ มนัเป็นเร่ืองธรรมดา ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองธรรมดา การ

ต่อสู้มนัเป็นอยา่งน้ีไง น่ีรสของธรรมๆ 

ถา้กิเลสมนัหลอกนะ ถา้กิเลสมนัหลอกตน หลอกเรา มนัไม่มีปฏิกิริยาอยา่งน้ี มนัไม่มี

การกระท าแบบน้ี มนัไม่ไดเ้ดินมรรคในหัวใจเราตามความเป็นจริง ถา้มนัไม่ไดเ้ดินมรรคตาม

ความเป็นจริง เรามีความรู้ขนาดไหนละ่ ท าความสงบของใจได ้ก าหนดพทุโธได ้พอพทุโธได ้ท า

อยา่งน้ีมนัเป็นพลงัจิตๆ มนัจะมีก าลงัของมนั แลว้มนัปราบปรามกิเลสไดท้ั้งหมดเลย เวลามนั

หลอกตน หลอกตนแลว้ แลว้ยงัไปหลอกผูอ่ื้นต่อ หลอกตนก็ท าให้ตนไม่มีมรรคมีผลตามความเป็น

จริง เพราะหลอกตน กิเลสมนัเกล้ียกลอ่มจนเราเช่ือ พอเราเช่ือข้ึนมา เราก็สร้างเหตสุร้างผลของเรา

ข้ึนมาเอง แลว้ก็พยายามจะยดัเยียดให้เป็นวา่ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีคือ

นิพพาน ส่ิงน้ีคือสูงสุดของธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มนัเป็นจริงไปไม่ไดห้รอก 

ดูสิ วตัถส่ิุงใดๆ ก็แลว้แต่ มนัก็มีความแปรสภาพของมนัเป็นธรรมดา ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการ

เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา ส่ิงใดก็แลว้แต่ถา้สร้างข้ึนมา เราจะมีวตัถส่ิุงใด
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ก็แลว้แต่ มนัตอ้งเส่ือมสภาพไปเป็นธรรมดา มนัตอ้งผกุร่อนกดักร่อนเป็นธรรมดา แลว้มนัมีส่ิงใด

เป็นประโยชน์ข้ึนมาบา้งละ่ เพราะมนัไม่มีจิตไม่มีวญิญาณ ไม่มีส่ิงใดรับรู้ 

แต่ถา้เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ รูป รส กล่ิน เสียงอนัวจิิตรไม่ใช่กิเลส 

ไม่ใช่ ส่ิงท่ีเป็นกิเลสๆ มนัคือตณัหาความทะยานอยากในใจของเราต่างหากละ่ ถา้กิเลสตณัหา

ความทะยานอยากในใจของเรา เราจะไปรู้ส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร เราจะไปแกไ้ขของเราไดอ้ยา่งไร 

ถา้เราแกไ้ขของเราไม่ได ้ ดูสิ เราประพฤติปฏิบติัของเราอยู ่ เรามีก าลงัข้ึนมาขนาดไหน 

พอมีก าลงัข้ึนมาแลว้เขาวา่เป็นคนดี คนท่ีมีความทุกขค์วามยากคือวา่มนัมีความฟุ้งซ่าน มนัมีกิเลส

ตณัหาความทะยานอยากครอบง าใจของเราอยู ่พอท าสมาธิข้ึนมาได ้ ใจมนัมีก าลงัข้ึนมา มนัมีพลงั

จิตข้ึนมา น่ีเป็นคนดี เป็นผูว้เิศษ ถา้วเิศษขนาดไหนแลว้ ส่ิงน้ีถา้ดูแลรักษาไป มนัจะปราบปรามกิเลส

ของมนัไป...น่ีมนัหลอกตน กิเลสมนัหลอก 

พอกิเลสมนัหลอกแลว้ ดว้ยความไม่เขา้ใจ ก็เลยไม่เขา้ใจเร่ืองศาสนาเลย ไม่เขา้ใจเร่ืองมรรค

เร่ืองผล ไม่เขา้ใจเร่ืองเหตุแห่งการกระท า มนัไม่มีเหตุมีผลข้ึนมามนัจะไปสู่ท่ีไหนละ่ เพราะหลอก

ตนมนัเสียหายไปหมดนะ น่ีกิเลสมนัหลอกๆ หลอกตน แลว้เวลาหลอกตนแลว้หลอกผูอ่ื้นต่อไป 

หลอกผูอ่ื้นต่อไปนะ เวลาไปสั่งสอนเขา เวลาไปพดูแนะน าเขา เพราะธรรมดาของพระใช่ไหม 

ธรรมดาของผูอ้าวโุส อยูน่านไป แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน ถา้แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะ

อยูน่าน มีอายขุยัข้ึนมา แลว้เขาก็นบัหนา้ถือตา แลว้ก็เอาธรรมแบบน้ี เอาส่ิงท่ีกิเลสมนัหลอก แลว้

ก็ไปสั่งสอนผูอ่ื้น มนัจะเป็นความจริงข้ึนมาจากไหนละ่ มนัไม่มีความจริงข้ึนมาเลย ถา้ไม่มีความ

จริงข้ึนมา มนัเสียหายท่ีใครละ่ 

ดูสิ เวลาสมยัของหลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรานะ หลวงปู่ต้ือท่านอยูท่างเชียงใหม่ 

เวลาท่านข้ึนไปวเิวก แลว้ข้ึนไปสนทนาธรรมกบัลกูศิษย ์ จากภูเขา ข้ึนไปบนเขาแลว้ท่านก็ลงมา 

ท่านระลึกไดว้า่ค  าพดูของท่านมีค าพดูอยูค่  าหน่ึงท่ีมนัอาจจะคลาดเคล่ือนได ้ ท่านถึงปีนเขาข้ึนไป 

ไปหาลกูศิษยบ์อกวา่ “ส่ิงท่ีผมพดูนัน่น่ะมนัอาจจะคลาดเคล่ือนไดน้ะ ความจริงมนัไม่เป็นอยา่ง

นั้น” 
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ลกูศิษยข์องท่านนะ โอโ้ฮ! กราบขมาลาโทษวา่ “ท่านอาจารยไ์ม่ตอ้งมากไ็ด ้ พรุ่งน้ีเชา้

บิณฑบาตถา้ลงไปเจอแลว้ค่อยบอกก็ได ้ ท าไมท่านอาจารยต์อ้งข้ึนมาเด๋ียวน้ีละ่ เพ่ิงลงไป” เพราะ

ลกูศิษยม์นัเคารพบูชาไง 

“ไม่ได!้ เด๋ียวเธอไปบอกคนอ่ืน มนัจะมีความเสียหาย” น่ีไง ถา้ไปหลอกคนอ่ืน ท าให้คนอ่ืน

เสียหาย คนท่ีมีคุณธรรมในหัวใจมนัสังเวชนะ คนท่ีมีคุณธรรมในใจมนัสังเวชมาก 

เราจะไม่ให้คนอ่ืนเสียหายไปจากเราเลย แต่โดยธรรมชาติของกิเลสนะ แมแ้ต่แก่เพราะกิน

ขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน พอมีอายพุรรษามากข้ึนมา น่ีให้กิเลสมนัหลอก หลอกตนเอง ไดแ้ต่วา่ท า

ความรู้ความเห็นของตวัมนัเป็นมรรคเป็นผล น่ีให้กิเลสมนัหลอก แลว้ขนาดตวัเองเป็นพระเป็นเจา้

บวชอยูใ่นพระพุทธศาสนา แลว้ยงัเป็นครูบาอาจารยน์ะ เป็นพระปฏิบติัเสียดว้ย มีครูมีอาจารยม์า มีช่ือ

มีเสียงดว้ย แลว้ฆราวาสญาติโยมเขา แลว้พระบวชใหม่ ฆราวาสญาติโยมมีศรัทธาความเช่ือมาก็

บวชพระ บวชพระข้ึนมาก็อยากจะพน้ทุกข ์อยากจะประพฤติปฏิบติั แลว้เวลาบวชข้ึนมา แก่เพราะ

กินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน พอเห็นวา่เป็นครูบาอาจารยก์็เขา้ไปศึกษา แลว้เขา้ไปศึกษา ศึกษามนัจะ

ไดส่ิ้งใดมาละ่ ศึกษาข้ึนมาแลว้ แลว้เขามีวฒิุภาวะส่ิงใด 

พระบวชใหม่นะ ในนวโกวาทบอกไวเ้ลย พระบวชใหม่เป็นผูว้า่ยากสอนยาก พระบวช

ใหม่ตอ้งให้ศึกษา ให้รู้จกัขอ้วตัร เวลาหลวงปู่มัน่ท่านจะบวชพระข้ึนมา ท่านให้เป็นปะขาว ๓ ปี ๔ 

ปี เพ่ือจะดดันิสัย เพ่ือจะดดัข้ึนมา ให้ท้ิงนิสัยของฆราวาสมา ให้เขา้ไปสู่นิสัยของสมณะ ถา้นิสัยของ

สมณะ เวลาความเป็นอยู ่ ศีล จะรู้ไดต้่อเม่ือเราอยูด่ว้ยกนั ธรรมะ จะรู้ไดต้่อเม่ือแสดงธรรม ธรรมะ

จะรู้ไดต้่อเม่ือเปิดอกมา เปิดอกวา่เราจะมีคุณธรรมมากนอ้ยแค่ไหน ถา้มนัไม่มีคุณธรรมมากนอ้ย

แค่ไหน พดูส่ิงใดมามนัก็ซ ้ าๆ ซากๆ อยูน่ัน่น่ะ ไอค้นฟังมนัเบ่ือหน่ายนะ ของพดูแลว้ก็พดูอยูน่ัน่

ละ่ ไม่มีส่ิงใดเป็นเน้ือธรรมเลย เป็นเน้ืออรรถเน้ือธรรมข้ึนมาเพ่ือจะให้ช าระลา้งกิเลส เพ่ือจะไดข้่มข่ี

กิเลสในหัวใจเราให้มนัไดอ้าย 

เวลาศึกษาธรรม เพราะวฒิุภาวะมนัไม่มี เวลาครูบาอาจารยท่ี์โดนกิเลสมนัหลอกตนอยู ่

เวลาแสดงออกมา เขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร เขารู้ไม่ไดห้รอก เขารู้ไม่ได ้ วฒิุภาวะมนัออ่นดอ้ยอยา่งนั้น 
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พอพดูมาส่ิงใดมนัก็เช่ือไป มนัเสียหายกนัไปหมดเลย แลว้คนท่ีมีกิเลส คนท่ีมาประพฤติปฏิบติัก็

อยากจะพน้จากกิเลส อยากจะมีครูบาอาจารยท่ี์ถกูตอ้งดีงาม แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ถกูตอ้งดีงามมา

จากไหนละ่ ครูบาอาจารยท่ี์ถกูตอ้งดีงามมนัอยูท่ี่ไหน 

ครูบาอาจารยท่ี์ถกูตอ้งดีงามกห็ลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ท่านซ่ือตรงต่อธรรม ท่านมีสจั

ธรรม ท่านแสดงส่ิงใดก็มีอรรถมีธรรม จะไม่พน้จากอรรถจากธรรมไป ไอพ้วกเรามีแตกิ่เลสไง มีแต่

ความเคยชินไง มีนิสยัของฆราวาส มีนิสยัของสงัคมไง โฆษณาชวนเช่ือ มีแตก่ระแสสงัคม เวลาไป

เห็นอยา่งนั้นเขา้มนัขดัหูขดัตา มนัขดัหูขดัตาเพราะอะไร เพราะท่านอยูเ่หนือโลก ท่านอยูเ่หนือโลก 

อยูเ่หนือสังคม ท่านสั่งสอนส่ิงใดมามนัก็แทงเขา้หัวใจเราทั้งนั้นน่ะ 

พอมนัแทงเขา้หัวใจ แทงเขา้กิเลสของเรา มนัไม่บอกวา่แทงเขา้หัวใจนะ มนับอกวา่ “ท า

ร้ายเรา ท าลายเรา ไม่เมตตาเรา ไม่อุม้ชูเรา” น่ีกิเลสมนัพลิกไปอยา่งนั้นน่ะ ถา้กิเลสมนัพลิกไปอยา่ง

นั้น ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ดี เราอยากหาครูบาอาจารยท่ี์ดีงาม ผูท่ี้มีคุณธรรมในหัวใจ เวลาเราไดย้ิน

ช่ือเสียงกิตติศพัทกิ์ตติคุณของท่าน เรากร็ะลึกถึงท่าน เวลาเราจะเขา้ไปศึกษา เพราะสัจธรรมมนั

เหนือโลก เหนือความจินตนาการ เหนือการคาดหมาย แลว้เหนือการจินตนาการ เหนือการคาดหมาย แลว้

ท าอยา่งไรละ่ 

ถา้เหนือการจินตนาการ เหนือการคาดหมาย เราก็ตอ้งพยายามขวนขวายของเราสิ เพราะ

เราแสวงหาครูบาอาจารยใ์ช่ไหม ถา้เราแสวงหาครูบาอาจารยข้ึ์นมา เราก็พยายามท าความสงบของใจ

เขา้มาก่อนสิ ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา นัน่ก็คือการปฏิบติัธรรม ตบะธรรมมนัแผดเผาท าลาย

กิเลส ท าลายกิเลสหยาบๆ ไอพ้วกลกูหลานเหลนของมนัท่ีมนัท าให้เราร าคาญ ยงุร าคาญๆ มนัไม่มี

เช้ือโรคกบัใครนะ ยงุร าคาญมนัก็กดัเท่านั้นน่ะ แต่ถา้เป็นยงุกน้ปลอ่งมนัมีมาลาเรียนะ มนักดัเขา้

ไปเด๋ียวจะเป็นมาลาเรีย 

น่ีก็เหมือนกนั ขณะท่ียงุร าคาญ ส่ิงท่ีมนัเป็นความฟุ้งซ่านในใจมนัเป็นเร่ืองยงุร าคาญทั้งนั้น

น่ะ ถา้เราก าหนดพทุโธ ปัญญาอบรมสมาธิ เราพยายามปรับหัวใจของเราข้ึนมา แต่ไอแ้ก่เพราะกิน

ขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน มนัก็บอกวา่ “น่ีท าความสงบเขา้มา มนัเป็นพลงัจิต มนัมีก าลงัของมนั ส่ิงท่ี
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มนุษยเ์ขามีความเบียดเบียนกนัเพราะจิตใจเขาเป็นกิเลส เขาถึงเบียดเบียนกนั พอท าใจสงบเขา้

มาแลว้มนัจะไม่เบียดเบียนกนั” 

ไม่เบียดเบียนกนั น่ีหลอกตนเอง พอหลอกตนเอง ไม่เบียดเบียนกนั ไปหลอกลวงชาวบา้นท าไม 

ถา้ไม่เบียดเบียนกนั ท่ีพดูอยูน่ัน่มนัหลอกลวงชาวบา้น ตวัเองก็รู้ เพราะมนัไม่มีเหตุมีผลเทียบเคียงกบั

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัไม่มีธรรมเทียบเคียงกบัธรรมของครูบาอาจารยข์อง

เรา 

ก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้นน่ะ มีครูบาอาจารยเ์หมือนกนัทั้งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะมรรค ๔ 

ผล ๔ ไง ถา้มรรค ๔ ผล ๔ อะไรเป็นมรรค อะไรเป็นผล ส่ิงท่ีกา้วเดินไปมนัเป็นอยา่งไร ทุกข ์เหตุ

ให้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์ ถา้มนัไม่มีวธีิการดบัทุกข ์ มนัดบัทุกขอ์ยา่งไร ถา้มนัดบัทุกข์

อยา่งไร อยา่งเรา เราแสวงหากนัอยูน่ี่ วธีิการดบัทุกขก์แ็สวงหากนัอยูน่ี่ มนัยงัลม้ลกุคลกุคลาน มนั

ไม่มีวธีิการดบัทุกขเ์สียที ไม่มีวธีิการดบัทุกขเ์สียที 

ก็เราเกิดเป็นมนุษยไ์ง เราเกิดเป็นมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กเ็กิดเป็นมนุษย ์

มนุษยมี์ศกัยภาพเหมือนกนั อ านาจวาสนาบารมีของคนมนัแตกต่างกนั ถา้อ านาจวาสนาบารมีของคน

แตกต่างกนั แต่เราก็มีอ  านาจวาสนาบารมี เราไม่ปลอ่ยให้ชีวติลว่งไป เห็นไหม ดูสิ คนท่ีประสบ

ความส าเร็จทางโลกเขาจะมีฐานะสูงส่งขนาดไหน เขาก็ตายทั้งนั้นน่ะ คนเกิดมา เกิดมาเป็นคน

เหมือนกนั เกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนั แลว้ก็ด  ารงชีวติอยูช่ัว่คราว แลว้ก็ตอ้งตายไปหมดเลย แต่

เราจะเอาสมบติัทางไหนละ่ ถา้เอาสมบติัทางโลก เขากแ็สวงหากนัอยูน่ี่ไง 

แลว้ถา้เราเอาสมบติัทางธรรมละ่ สมบติัทางธรรม เราตอ้งท าหัวใจเราให้ได ้หัวใจเท่านั้น

ไม่ใหกิ้เลสมนัหลอก ไม่หลอกตน เราไม่หลอกตวัเราเอง เราซ่ือสตัยก์บัตวัเราเอง เรามีจุดมุ่งหมาย

ของเรา เราวา่เราจะเอาจริงของเราๆ ถา้เอาจริงของเรานะ คนท่ีมีวฒิุภาวะ ดูสิ ดูโปฐิละนะ เวลา

ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นครูเป็นอาจารยส์อนปริยติั คือสอนทาง

วชิาการขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ลกูศิษยล์กูหา ๕๐๐ นะ ไปไหนลกูศิษยล์กูหาลอ้มหนา้
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ลอ้มหลงัหมดเลย เวลาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ “โปฐิละใบลานเปลา่มาแลว้หรือ 

โปฐิละใบลานเปลา่กลบัแลว้หรือ โปฐิละใบลานเปลา่” 

จนไดคิ้ดนอ้ยใจวา่ เราก็ท าประโยชน์ แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน เราก็ท าประโยชน์ 

ดูสิ ลกูศิษยล์กูหา ๕๐๐ ไปไหนมีคนนบัหนา้ถือตาทั้งบา้นทั้งเมือง เพราะอะไร เพราะขณะท่ีวา่

บวชเป็นพระ เป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ การโฆษณาชวนเช่ือ ในการแสดง

ธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเอามาสั่งสอนก็ธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ธรรมของเราละ่ ความจริงของเราละ่ 

เพราะเราเป็นมนุษยก์นัใช่ไหม เราตอ้งการพน้จากทุกขใ์ช่ไหม เราตอ้งการสจัธรรมใน

หัวใจใช่ไหม เราตอ้งการเน้ืออรรถเน้ือธรรม ความเป็นจริงในใจของเรา ถา้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็น

ปัญญา ก็ให้มนัมีจริงในหัวใจของเรา แต่เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนั

เป็นปริยติั มนัเป็นแนวทาง แนวทางท่ีปฏิบติั มนัเป็นความจ า ถา้ความจ าไม่ใช่ความจริง 

ถา้ความจ า เราเป็นชาวพุทธใช่ไหม เราจะศึกษาข้ึนมาเพ่ือประดบัเกียรติวา่เราเป็นชาวพุทธ 

เรารู้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ก็ศึกษา ศึกษาเป็นแนวทาง แลว้มีสติมีปัญญาไหม 

สติปัญญาท่ีวนัใดวนัหน่ึงเราจะออกปฏิบติัไหม เหมือนกบัยา ยาเราอา่นแต่ฉลากยา ในบา้นเรา

ฉลากยาวางเป็นตั้งๆ เลย แตต่วัยาไม่มีสักเมด็หน่ึง ยาเพ่ือแกโ้รคแกภ้ยัไม่มีเลย เราจะเป็นอยา่งนั้นไหม 

ถา้เราไม่เจ็บไขไ้ดป่้วย มนัก็ยงัไม่เห็นความจ าเป็น วนัใดเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมา มนัจะเห็นความจ าเป็น

เลย 

น่ีก็เหมือนกนั เราเรียนปริยติัมาๆ เราเรียนทางวชิาการของธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้มาเพ่ือความรับรู้ เพ่ือความดีงาม แต่เวลาเราออกปฏิบติัละ่ ถา้ออกปฏิบติัข้ึนมา 

มนัตอ้งเอาความจริงข้ึนมา แลว้ออกปฏิบติัเอาท่ีไหนล่ะ 

เวลาทางโลกเขา สินคา้ในตลาดเราตอ้งการส่ิงใด เราก็ไปหาซ้ือไดถ้า้เรามีเงินทองไปซ้ือเขา

มา เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค ๘ ทุกข ์

เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์ อริยสจั สจัจะความจริง สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต 
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ธรรม รู้ไปหมด แลว้ใหกิ้เลสมนัหลอก พอหลอกตน มนัรู้ไปหมด แลว้ก็เทียบเคียงเอง สร้าง

จินตนาการของตวัเอง แลว้สร้างมโนกรรมของตวัเอง แลว้ก็วา่กนัไป แลว้ก็อา้งอิงไปหมดเลยวา่

เป็นเหมือนคนนูน้ เป็นเหมือนคนน้ี น่ีกิเลสมนัหลอก 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เตือนโปฐิละๆ “โปฐิละใบลานเปลา่มาแลว้หรือ 

โปฐิละใบลานเปลา่กลบัแลว้หรือ” น่ีมนัไดคิ้ด เห็นไหม ถา้คนไดคิ้ด ไม่ใหกิ้เลสมนัหลอกไง 

ไม่ให้กิเลสมนัค ้าคอไง เราเป็นคนมีศกัยภาพ ไปไหนลกูศิษยล์กูหา ๕๐๐ มีชาวบา้นนบัหนา้ถือตา

มหาศาล แลว้มนัก็ตายเปลา่ไง มีบุญกุศลตายไปก็เกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม ก็เท่านั้น ในวฏัฏะ

ไง ก็เกิดในวฏัฏะอยูน่ัน่น่ะ 

แต่เพราะมีอ านาจวาสนา เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตือนขึน้มา ได้คิดไง 

ทิง้หมู่คณะ หนีไปโดยตัวคนเดยีว ไปวดัปฏิบัติ มันมีช่ือเสียงไง วดัปฏิบัต ิล้มลุกคลุกคลานกนั

มาทั้งนั้นน่ะ ปฏิบัตขิึน้มากป็ฏิบัติเพ่ือช าระล้างกเิลส พอช าระล้างกเิลสแล้วกมี็ความสุข มีความ

ร่มเยน็เป็นสุข อยู่ที่ไหนมันกมี็ความสุข องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่โคนต้นไม้กมี็

ความสุข อยู่ที่ไหนกมี็ความสุข พระปฏิบัติเขาอยู่ในป่าในเขาของเขา เขามีสติปัญญาทันกเิลส

ของเขา เขาไม่ใช่หลอกตน เขาท าลายกิเลสในหัวใจตน ถ้าท าลายกเิลสในหัวใจตนมันกม็ีความ

ร่มเยน็เป็นสุข เห็นไหม เขาอยู่กนัด้วยความร่มเยน็เป็นสุข อยู่โดยสัจธรรม ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง 

ไม่คิดจะหาส่ิงใด 

หลวงตาบอกวา่ ไก่มนัยงัมีหงอน หาหงอนไก่มาเสียบหัวไวไ้ง อยากมีหัวโขน อยากใหค้น

นบัหนา้ถือตา น่ีกิเลสมนัหลอก หลอกตน ถา้หลอกตนแลว้มนัก็หลอกคนอ่ืน อยากให้เขานบัหนา้

ถือตา ไก่มนัอยากมีขน อยากมีหงอน มนัมีของมนัไง ถา้ไก่มนัอยากมีขน มนัก็ด้ินรนของมนัไป 

แต่เวลาโปฐิละ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่ “โปฐิละใบลานเปลา่มาแลว้หรือ 

โปฐิละใบลานเปลา่ไปแลว้หรือ” 
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น่ีท้ิงหมู่คณะ ท้ิงหัวโขน ท้ิงส่ิงท่ีสังคมเขานบัหนา้ถือตา สงัคมเขานบัหนา้ถือตามนัเป็น

โลกธรรม ๘ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ แลว้มนัแกไ้ขกิเลสของเราตรงไหน แลว้มนัจะท าให้

เรารู้แจง้เห็นจริงตามสัจธรรมตรงไหน มนัไม่มีส่ิงใดจะมารู้แจง้เห็นจริงในสัจธรรมอนันั้น ท้ิง

หัวโขนแลว้ไปหาพระปฏิบติั ไปหาพระป่า ไปถึงในวดั ตั้งแต่เจา้อาวาสลงมา พระอรหันตห์มดเลย ที

น้ีพระอรหันตห์มดเลย จะไปกราบขอฝากตวัเป็นลกูศิษยไ์ง ก็มีช่ือเสียงคบัฟ้า ไปท่ีไหนก็มีคนนบั

หนา้ถือตาทั้งนั้น แลว้มาสมคัรเป็นลกูศิษย ์

เจา้อาวาสบอกวา่ “เราเป็นคนอ านาจวาสนานอ้ย เราอยูใ่นป่าในเขา ไม่มีศกัยภาพจะสอน

ไดห้รอก” ผลกัไปเร่ือยๆ “ถา้เราไม่ไดก้็องคต์่อไปเถอะ” องคต์่อไปก็ผลกัต่อไป จนถึงสามเณร

นอ้ย สามเณรนอ้ยก็เป็นพระอรหันต ์น่ีถา้ไม่หลอกตน 

ถา้หลอกตนมนัมีแต่หัวโขน มีแต่ศกัยภาพทางสงัคม เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษยไ์ง มนุษย์

คือสัตวส์ังคม สังคมถา้รวมเป็นชุมชนข้ึนมามนัก็มีศกัยภาพ ใครมีความนบัหนา้ถือตาใคร คนนั้นก็

มีช่ือเสียงข้ึนมา แลว้ช่ือเสียงมนัเป็นอะไรละ่ ช่ือเสียงมนัเป็นประโยชน์อะไรกบัการปฏิบติัละ่ 

ช่ือเสียงไม่มีประโยชน์ในการปฏิบติัเลย แต่อยากมีช่ือมีเสียง ไก่อยากมีหงอน อยากจะมีหัวโขน 

อยากใหค้นรู้จกั แลว้มนัมีประโยชน์อะไรกบัชีวติเรา น่ีหลอกตน หลอกตนมนัหลอกอยา่งน้ี กิเลส

มนัเสียบเขา้มาแลว้หลอกตน ท าให้ตนเสียหาย 

ทั้งๆ ท่ีเราเกิดเป็นมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิดเป็นมนุษย ์ เดินได ้ ๗ กา้ว 

เปลง่วาจาเลย “เราเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” แลว้ท่านก็ปฏิบติัของท่านข้ึนมาตามความเป็นจริง 

พระอคัรสาวกในสมยัพทุธกาลก็เหมือนกนั เกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนั ประพฤติปฏิบติัตามองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นพระอรหันตไ์ปเหมือนกนัทั้งหมดเลย จิตใจมนัเป็นความจริง น่ีไม่

หลอกตน มนัเป็นความจริง ความจริง รู้จริงเห็นจริง ถา้รู้จริงเห็นจริงตามความจริงข้ึนมามนัก็เป็น

ประโยชน์ตามความเป็นจริงอนันั้น 

น่ีเราก็เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั แลว้เกิดเป็นมนุษยใ์ห้กิเลสมนัร้อยมนัรัด ให้กิเลสมนับีบ

คั้นของเราข้ึนมา แลว้เราแสวงหาครูบาอาจารยข้ึ์นมา ครูบาอาจารยก์็แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยู่
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นาน พอท าความสงบของใจเขา้มามนัจะมีฤทธ์ิมีเดช มนัจะมีเหตุมีผล มนัจะส้ินกิเลสไปได ้ มนั

เป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ได ้นัน่เพราะมนัเป็นไปไม่ได ้

ดูสิ โปฐิละไปอยูก่บัสามเณรนอ้ย สามเณรนอ้ยเป็นพระอรหันต์ ถา้เป็นพระอรหันต ์

ปราบทิฏฐิ “ถา้อยา่งนั้นเรากจ็ะลองสอนดู ลองสอนดูก่อน ลองดู” ลองดูก็ดูกิริยา “เราตอ้งการไมท่ี้

เป็นไมไ้ผ ่ ไมไ้ผม่นัอยูใ่นดงไผ ่ หนามไมไ้ผม่นัก็มี ให้ห่มจีวรเขา้ไปเอา” มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 

เพราะห่มจีวรเขา้ไป หนามตอ้งเก่ียวแน่นอน พอเขา้ไปใกล้ๆ  ข้ึนมา ตอ้งท า 

พอลงไปท า เพราะทิฏฐิมานะ เพราะเราก็คิด น่ีทางโลกไง มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร ห่มจีวร

เขา้ไป จีวรก็ตอ้งขาด สามเณรนอ้ยท าไมมาไหวว้านของท่ีเป็นไปไม่ได ้ของท่ีท าลายอยา่งน้ี น่ีมนั

ก็คิดอยา่งนั้นนะ แต่ดว้ยเพราะวา่ “โปฐิละมาแลว้หรือ โปฐิละกลบัแลว้หรือ” ส่ิงนั้นลดทิฏฐิมานะ

มา ให้ท าอยา่งไรก็ท า 

พอเขา้ไปใกล้ๆ  บอก “ไม่เอาแลว้ ไม่เอาแลว้ พอแลว้” เขาไม่ไดต้อ้งการเอาหรอก แต่เขา

ตอ้งการดูทิฏฐิมานะ เขาตอ้งการดูกิเลสมนัหลอก กิเลสมนัร้อยมนัรัดข้ึนมาแลว้ก็มีทิฏฐิมานะถือตวั

ถือตนไง “ไม่เอาแลว้ จะเอาน ้าๆ ให้ห่มจีวรลงไปเอาน ้า” ถา้ตกัน ้า ห่มจีวร พอไปใกล้ๆ  น ้า บอก “ไม่เอา 

ไม่เอาแลว้ ไดแ้ลว้” 

สังเกต สงัเกตวา่มีทิฏฐิมานะ ถา้มีทิฏฐิมานะ กิเลสมนัจะหลอกคนคนนั้น ถา้มนัมีทิฏฐิ

มานะ เวลาสามเณรนอ้ยสอนก็ฟังไวเ้ขา้หูซา้ยทะลหูุขวา ฟังไว ้ ค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ ฟังค าสั่งสอนของครูบาอาจารยก์ก็องท้ิงไวน้ัน่ น่ีมนัฟังแลว้มนัไม่เขา้ใจไง หัวใจ

มนัไม่เปิดรับ ภาชนะมนัไม่หงายข้ึนมา ถา้ภาชนะไม่หงายข้ึนมา พดูธรรมะนะ พดูจนชินปาก ฟัง

จนชินหู แต่ใจมนัดา้น ใจมนัด้ือมนัดา้น มนัอวดตวัอวดตน มนัจะจองหองพองขน มนัจะข่ีคอคน 

มนุษยก์็คือมนุษยเ์ท่ากนั แต่เวลาปฏิบติัข้ึนมา ใจของใครเท่านั้นท่ีจะยอ้นกลบัเขา้มาใน

หัวใจ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีสติปัญญา น่ีไง ท่ีวา่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านดุๆ ไง ท่านดุ ท่านก็

ปราบทิฏฐิมานะของคน ท่านปราบทิฏฐิมานะ กิเลสในใจของคนน่ะ แต่เวลาใครไปไหนกจ็ะให้

โอ๋ๆ ไอน่ี้มนัก็ไปอยูก่บัแก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่านไง กระแสสังคมไง โฆษณาชวนเช่ือไง 
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ไปไหนมีศกัยภาพไง คนลอ้มหนา้ลอ้มหลงัไง แลว้มนัมีความจริงไหมละ่ มนัไม่มีความจริงเพราะ

อะไร มนัเป็นไปไม่ได ้

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ความอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่าน

อยูด่ว้ยความสงบระงบั ส่ิงท่ีอยูใ่นสถานท่ีวเิวก คนท่ีจะปฏิบติัมนัตอ้งสถานท่ีวเิวก กายวเิวก จิต

วเิวก ความวเิวกอนันั้นมนัจะท าให้จิตใจเราสงบระงบัเขา้มา ส่ิงท่ีสงบระงบัเขา้มา เราเองเป็นคนสัง่

สอนเขา แลว้เราเองสั่งสอนเขา แลว้เราจะคลกุคลีกบัหมู่คณะ เราจะท าตวัของเราให้เป็นแบบนั้น 

แลว้มนัเป็นจริงข้ึนมาไดอ้ยา่งไรละ่ ฟังท่านสอนนะ ค าสั่งสอนของท่านเป็นประโยชน์หมดเลย 

แต่อยา่ดูการกระท าของฉันนะ การกระท าของฉันไปอีกเร่ืองหน่ึงเลย 

แต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านไม่ท าแบบนั้น ท่านใชชี้วติของท่านเป็นแบบอยา่งเลย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พทุธวสิัยนะ เวลานอน นอนสีหไสยาสน์ น่ีชีวติเป็นแบบอยา่ง 

พทุธวสิัย พทุธกิจ ๕ ท่านท าของท่านตลอดจนถึงวนันิพพาน น่ีครูบาอาจารยท่์านท าของท่านมาอยา่งนั้น 

น่ีไง น่ีมนัไม่ให้กิเลสมนัหลอกไง ถา้กิเลสมนัไม่หลอก ไม่หลอกตนเสียอยา่งหน่ึง แลว้เราพยายาม

ท าความจริงของเราข้ึนมา ถา้เป็นความจริงของเราข้ึนมานะ เราท าเพ่ือประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์

กบัเรานะ ถา้มนัเป็นความจริง เวลาสอน สอนพระโปฐิละจนถึงส้ินกิเลสเลย 

น่ีเหมือนกนั ดหูลวงปู่ขาวสิ หลวงปู่ขาวกบัหลวงตาอยูก่บัหลวงปู่มัน่ หลวงปู่ขาวท่านท าส่ิงใด

อยู ่ถา้มีความผิด หลวงปู่มัน่มาแลว้ มาในนิมิตเลย “ท าอยา่งน้ีไม่ถกูตอ้ง วางของไม่เป็นท่ีเป็นทาง” 

หลวงปู่ขาวท่านเลา่ให้หลวงตาฟัง แมแ้ต่วางของไม่เป็นท่ีไม่เป็นทาง หลวงปู่มัน่มาติเลย มาติเลย 

ค าวา่ “มาติ” น่ีถึงกนัดว้ยหัวใจ คนท่ีถึงกนัดว้ยหัวใจนะ 

หลวงตาท่านไปอยูเ่มืองจนัท ์ เวลาออกบิณฑบาต หมู่คณะเดินทางไกล เวลากลบัมาเดิน

สะพานไมล้  าเดียว ตกจากสะพานนั้น คืนนั้นหลวงปู่มัน่มาเลย “น่ีเป็นหัวหนา้ เอาเปรียบลกูนอ้ง ให้

ลกูนอ้งไปไกลๆ แลว้หัวหนา้เดินวนเวยีนอยูข่า้งวดัน่ะ” 
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น่ีคนท่ีเขาเคารพบูชา คนท่ีหัวใจเขาเป็นธรรม เขารับรู้ไดถึ้งขนาดนั้น ถา้เขารับรู้ไดถึ้ง

ขนาดนั้นนะ เวลาปฏิบติัข้ึนไปท าไมถึงเป็นอยา่งนั้นละ่ เวลาปฏิบติัข้ึนไป อยูก่บัครูบาอาจารยข้ึ์นมา 

มนัดว้ยความเคารพบูชา ดว้ยใจเจตนาท่ีดี ดว้ยการประพฤติปฏิบติัท่ีดี มนัไม่มีทิฏฐิมานะไง 

ส่ิงท่ีไปอยูก่บัครูบาอาจารยข้ึ์นมาแลว้เกิดมีทิฏฐิมานะ “ครูบาอาจารยส์อน สอนผิด เรา

เป็นลกูศิษย ์เราสอนถกู ลกูศิษยมี์ความรู้มากกวา่อาจารย ์อาจารยท์ าอยา่งน้ี ไม่ควรท าอยา่งน้ี ควรท า

อยา่งท่ีเราแนะน าให้ท า” น่ีเกิดทิฏฐิมานะอยา่งน้ี 

แลว้พอออกจากครูบาอาจารยม์า หลวงปู่ขาว หลวงตา ท่านเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของเรา

ชาวพทุธ เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของสังคม ท่านช่วยเราทั้งสังคม ดว้ยความเมตตาคอยสัง่สอนให้เรา

เป็นคนท่ีดีงาม พระปฏิบติัไปอยูก่บัท่าน ท่านก็พยายามแกไ้ขเร่ืองทิฏฐิมานะ เร่ืองกิเลสในหัวใจ

ของตวั 

แต่เวลาคนท่ีไปอยูก่บัครูบาอาจารยแ์ลว้เก่งกวา่ครูบาอาจารย ์ เห็นไหม “ท าอยา่งนั้นไม่ถกู 

ตอ้งท าอยา่งฉัน ท าอยา่งฉัน” แลว้ก็ออกมาอยูก่บัสังคมเหมือนกนั อยูก่บัสังคมก็ไปคลกุคลี คลกุ

คลีกบักระแสสังคมอยา่งนั้นน่ะ แลว้มนัเป็นจริงไหมละ่ 

ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นความจริง ถา้เป็นความจริงมนัเป็นแบบน้ีไง เป็นความจริง 

ส่ิงใดเป็นจริง ส่ิงใดเป็นความจอมปลอม มนัก็เป็นโลกธรรม ๘ เป็นเร่ืองโลก โลกคือการโฆษณาชวน

เช่ือ ถา้การโฆษณาชวนเช่ือ น่ีหลอกตนแลว้กห็ลอกคนอ่ืน หลอกคนอ่ืนท่ีไหนละ่ หลอกคนอ่ืน 

เห็นไหม 

ดูสิ ดูหนงัสือประวติัหลวงปู่มัน่ ทั้งๆ ท่ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัโลก ทั้งๆ ท่ีมนัจะเป็น

ประโยชน์กบัโลกนะ ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติักบัหลวงปู่มัน่มา ท่านไดป้ระโยชน์ของท่าน

มา ท่านเอาส่ิงนั้นเป็นตวัตั้ง แลว้เอาส่ิงน้ีออกมาเพ่ือประโยชน์กบัสังคม 

ไอแ้ก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน มนัเอาส่ิงนั้นมาเพ่ือประโยชน์กบัโลกธรรม ๘ มี

ลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ อยากไดล้าภ อยากไดย้ศ อยากจะมีหัวโขน ถา้ประพฤติปฏิบติั ศีล 

สมาธิตวัเองยงัไม่เขา้ใจ สมาธิตวัเองก็ท าไม่ได ้ แลว้เกิดปัญญาภาวนามยปัญญาก็ยงัไม่เขา้ใจอยา่ง
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นั้น ถา้ไม่เขา้ใจอยา่งนั้น จะเขา้ใจค าสั่งสอนนั้นไดอ้ยา่งไร สัจธรรมอนันั้นมนัเป็นเร่ืองการปราบกิเลส 

ปราบทิฏฐิมานะในหัวใจของสัตวโ์ลก แลว้ถา้หัวใจของสัตวโ์ลก หัวใจของสัตวโ์ลกท่ียงัไม่มีหลกัมี

เกณฑจ์ะไปเขา้ใจส่ิงนั้นไดอ้ยา่งไร 

กระแสสังคมเขาสอนกนัลดัสั้นๆ เขาสอนกนัรักษากิเลสไว ้ รักษากิเลสไวใ้ห้อยูใ่นเตาไฟ 

อยา่ให้กิเลสมนัแผดเผาไปขา้งนอก แลว้ก็ตั้งสติกนัท าอยา่งนั้น ไปตั้งสติท าแบบนั้น แลว้ก็มาคุย

โออ้วด บอกวา่ท่ีเราอยูไ่ด้ๆ  อยูไ่ดเ้พราะการปฏิบติัลดัสั้น มนัท าให้อยูไ่ด้ๆ  น่ีไง มนัหลอกตนๆ 

แลว้มนัหลอกตนอยา่งนั้น พอมีทิฏฐิมานะ มีความเห็นอยา่งน้ีข้ึนมา 

ประวติัหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ มนัเป็นการกา้วเดินไป เป็นอริยสัจ เป็นบุคคล ๔ คู่ โสดา

ปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค 

อรหัตตผล การกา้วเดินไปก็ไม่เขา้ใจ การกา้วเดินไปก็กา้วเดินไปไม่ถกู พอการกา้วเดินไปกก็า้วไปไม่

ถกู เพราะคนตาบอด คนตาบอดไม่มีหูมีตา มนัไม่เขา้ใจส่ิงใด ฉะนั้น เวลาไม่เขา้ใจส่ิงใด ยงัหลอก

ตนแลว้หลอกคนอ่ืน ตนเองก็ไม่รู้ ตนเองก็ไม่เขา้ใจ 

แลว้ประวติัครูบาอาจารย ์ ประวติัของท่าน ธรรมะค าสั่งสอนของหลวงปู่มัน่มนัเป็น

ประโยชน์ ถา้เป็นประโยชน์ ดูสิ “โปฐิละใบลานเปลา่มาแลว้หรือ โปฐิละใบลานเปลา่ไปแลว้หรือ” 

เพราะอะไร เพราะจ ามาเฉยๆ เป็นความจ า ไม่ใช่ความจริง น่ีก็เหมือนกนั เวลาประวติัของครูบา

อาจารยม์นัเป็นความจริงจากการรจนาออกมาจากหลวงตา มนัเป็นการรจนาออกมาจากครูบา

อาจารย ์ หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบ หลวงตา ท่านเป็นลูกศิษยห์ลวงปู่มัน่ ลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่ท่ีหัวใจ

เคารพบูชา หัวใจท่ีถึงธรรมในใจของหลวงปู่มัน่ ส่ิงท่ีเคารพบูชา ส่ิงน้ีท่านเชิดชู ท่านเอามาเป็น

ประโยชน์กบัเรา เอามาเป็นสดมภห์ลกัของกรรมฐาน เอามาเป็นสดมภห์ลกัของเราเพ่ือประโยชน์

กบัชุมชน ประโยชน์กบัสาธารณะ ประโยชน์กบัสังคมสงฆ ์ประโยชน์กบัสังคมของชาวพทุธ 

แต่เพราะวา่มนัหลอกตน พอกิเลสมนัหลอกตนเอง เพราะตนเองมนัโดนกิเลสหลอก แลว้

ก็บอกวา่เพราะกิเลสหลอก มนัถึงปฏิบติัแลว้ไม่เขา้ใจส่ิงน้ี พอไม่เขา้ใจส่ิงน้ีป๊ับ ตวัเองเขา้ใจส่ิงใด

ละ่ ตวัเองเขา้ใจก็เขา้ใจเร่ืองกิเลส น่ีมนัหลอกตนๆ หลอกตนจนตนเช่ือนะวา่ตวัเองมีมรรคมีผล ก็เลย
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เอาความรู้ความเห็นของตวัเองเขา้ไปวนิิจฉัย พอเอาเขา้ไปวนิิจฉัย วนิิจฉยัออกมาอยา่งไรละ่ 

วนิิจฉัยออกมาก็ผิดหมดละ่ แลว้ผิดหมด น่ีหลอกคนอ่ืนหรือยงั 

หลอกตนแลว้ก็หลอกผูอ่ื้น ผูอ่ื้นเขาไม่อยากใหห้ลอก ผูอ่ื้นเขามีหูมีตา เขาจะรักษาส่ิงน้ีไว ้

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านศึกษาจนมาเป็นมหานะ แลว้ท่านออกประพฤติปฏิบติั อยากจะหาครูบาอาจารย ์

ไปหาหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่บอกเลย “มหา ส่ิงท่ีมหาเรียนมา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ ส่ิงนั้นประเสริฐมาก เทิดใส่ศีรษะไว ้ เคารพบูชานะ ส่ิงท่ีเป็นภาคปริยติั เป็นสจัธรรม 

ธรรมและวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราเคารพบูชา เทิดใส่ศีรษะไวน้ะ เก็บใส่

ล้ินชกัไว ้ แลว้ลัน่กุญแจมนัไวก่้อน อยา่เพ่ิงเอามาผนวกกบัการประพฤติปฏิบติั ถา้เอามาผนวกกบั

การประพฤติปฏิบติั มนัจะเตะมนัจะถีบกนั” 

คือมนัเป็นสัญญา คือมนัเป็นจินตนาการ เพราะเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ มนัไม่ใช่ของเรา ถา้เรายึดมัน่ถือมัน่มนัก็จะหลอกตน หลอกตนในธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้นะ เวลาปฏิบติัไปจะเป็นอยา่งนั้น “อ๋อ! น่ีไง น่ีเป็นสมาธิอยา่งน้ีไง อ๋อ! น่ีปัญญา

อยา่งน้ีไง น่ีโสดาปัตติมรรคไง อ๋อ! น่ีโสดาปัตติผลไง” น่ีมนัจะหลอกอยา่งน้ี 

แลว้การปฏิบติัเรา เราปฏิบติักนั ครูบาอาจารยข์องเราท่านปฏิบติัมานะ หลวงปู่มัน่ท่าน

ทุกขย์ากมามาก ท่านกระเสือกกระสนของท่านมา ท าส่ิงใด ปฏิบติัไปแลว้ ลงมากรุงเทพฯ ก็มา

ปรึกษากบัเจา้คุณอบุาลีฯ เวลาอยูภ่าคอีสานก็ไปปรึกษากบัหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่เสาร์บอกวา่ “เรา

ไม่มีความรู้อยา่งน้ี ท่านตอ้งแกต้วัท่านเอง” 

ท่านกระเสือกกระสนของท่านมา ท่านเห็นความทุกขย์ากอยา่งน้ีมา ถา้เห็นความทุกขย์าก

อยา่งน้ีมา เวลาหลวงตาข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่ เห็นไหม “ส่ิงท่ีท่านศึกษามา ศึกษามาเป็นธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ประเสริฐมาก เทิดใส่ศีรษะไว”้ 

ไม่ใช่ดูถกูเหยียดหยาม ไม่ใช่เห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ

เจา้มนัจะมีธรรมวนิยัน้ีมาไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่มีธรรมและวินยัน้ี มนัจะมีศาสดาไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่มีธรรม

วนิยั เราจะมีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆห์รือ เราจะมีรัตนตรัยไดอ้ยา่งไร เรามีรัตนตรัยอยู ่แต่ถา้
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กิเลสมนัหลอก มนัหลอกตนอยูน่ี่ กิเลสเรายงัมีอยูน่ี่ เราจะเอาส่ิงน้ีมาเคลมวา่เป็นสมบติัของเรา 

มนัยงัไม่เป็นสมบติัของเรา 

เราเกิดมามีพอ่มีแม่ใช่ไหม พอ่แม่เล้ียงเรามาใช่ไหม เราหาเงินหาทองยงัไม่เป็นใช่ไหม 

เวลาเรามีการศึกษา เราโตข้ึนมา เรามีหนา้ท่ีการงานของเรา เราท าหนา้ท่ีการงานของเราเอง เราหา

เงินหาทองไดเ้องใช่ไหม เราเล้ียงตวัเองไดใ้ช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั เราศึกษามาๆ มีพอ่มีแม่ มี

รัตนตรัย มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก ส่ิงท่ีเราศึกษามาแลว้ ศึกษามาเพ่ือ

เป็นแนวทาง แต่เรายงัมีกิเลสอยู ่เรายงัไม่ไดป้ฏิบติั 

ถ้าเราจะปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านปฏิบตัมิาก่อนแล้ว ท่านถึงบอกว่า ส่ิงที่

เป็นคุณธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่ิงที่สูงส่ง ส่ิงที่น่าเชิดชู ส่ิงที่น่าเคารพ

บูชา แต่เราควรจะเกบ็เอาไว้ในลิน้ชักก่อน แล้วลัน่กุญแจมันไว้ อย่าให้มันออกมา ออกมามันจะ

มาเตะมาถีบกบัการปฏิบัต ิ จะให้ล้มลุกคลุกคลานอย่างนี ้ แล้วท่านปฏิบัติไป พอปฏิบัติไป 

เดีย๋วถ้ามันเป็นความจริงขึน้มาแล้วมันจะเป็นอนัเดยีวกนั อนัเดยีวกนัคือผลมันเป็นอนั

เดยีวกนัไง ส่ิงที่มันเป็นอนัเดยีวกนั เห็นไหม เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านเคารพบูชากนั

แบบนีไ้ง แล้วถ้าปฏิบัติแล้วปฏิบัตใิห้เป็นความจริงขึน้มา 

เวลาเป็นความจริงนะ พอท าความสงบของใจข้ึนมา หลวงตาท่านเลา่ให้ฟัง เวลาปฏิบติัเร่ิมตน้

จิตมนัเส่ือม ท าส่ิงใดก็ท าไม่ไดเ้ลย ข้ึนไปหาท่าน “จิตมนัเส่ือม ท าส่ิงใดก็ไม่ได”้ 

“อืม! จิตมนัเหมือนเดก็ๆ เดก็ๆ มนัก็วิง่เลน่ของมนัตามประสาของมนั เดก็มนัตอ้งมีอาหาร

ของมนันะ ฉะนั้น เราอยา่ไปสนใจกบัเดก็นั้น เราควรจะดูแลอาหารของเดก็นั้น ถา้เดก็มนัหิว เด๋ียว

มนัจะกลบัมากินอาหารนั้น ให้พทุโธๆ ไว”้ 

ท่านพยายามกลั้นใจนึกพทุโธตลอด พทุโธๆๆ จะท าอยา่งไรก็พทุโธ เพราะท่านเองท่านก็

ดูจิตมาก่อนเหมือนกนั ท่านบอกวา่ท่านปลอ่ยตามสบาย พอปลอ่ยตามสบาย ท าสมาธิก็ท าได ้ ไม่

ก าหนดพทุโธไง ไม่ก าหนดแลว้ปล่อยจิต แลว้ก็มีสติตามไป มนัก็ดีมนัก็เลวอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ลม้ลกุ
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คลกุคลานอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เห็นไหม คนท่ีปฏิบติัมาเขาปฏิบติัมาแลว้ ไอล้ดัสั้นน่ะ แลว้ปฏิบติั

มาแลว้ เขาสลดัท้ิงมาแลว้ แลว้ตวัเองยงัไปก าหนดอยูอ่ยา่งนั้น เพราะอะไร เพราะมนัมีอ  านาจวาสนา

ท าไดแ้ค่นั้น พอท าไดแ้ค่นั้นแลว้ก็วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ โดยใหกิ้เลสมนัหลอกเอา หลอกตนๆ หลอกตน

จนตนเช่ือ หลอกตนจนตนมีความรู้ความเห็นแบบนั้น แลว้ก็เอามาวนิิจฉัย ต ารับต าราผิดพลาดไป

หมดเลย 

แต่หลวงตาท่านมีอ านาจวาสนาบารมีของท่าน เวลาท่านมีส่ิงใดขดัขอ้งหมองใจ ท่านมีส่ิง

ใดท่ีกระเทือนใจ ท่านมีส่ิงใดท่ีท่านเอาชนะตนเองไม่ได ้ ท่านเขา้ไปหาหลวงปู่มัน่นะ หลวงปู่มัน่

ท่านสั่งสอนนะ “จิตมนัเหมือนเดก็ เดก็มนัตอ้งกินอาหาร เรารักษาอาหารมนัไว ้เราก าหนดพทุโธไว้ๆ  

พทุโธจนจิตมนัสงบได”้ 

เดก็ จิตใจท่ีเป็นเดก็มนัก็เร่ร่อนของมนัไป มนัก็เท่ียวเลน่ของมนัไปตามอ านาจวาสนาของ

มนั ตามฤทธ์ิตามเดชของมนั พทุโธๆ พทุโธคือสติ พุทโธมีสติ มีค าบริกรรม ค าบริกรรม พทุธานุ

สติ มีสติก าหนดพทุโธไว ้พทุโธๆ ถา้มีสติก าหนดไว ้ จิตท่ีมนัเร่ร่อนไป ท่ีมนัออกไปเท่ียวเลน่ มนัจะ

ไปไหนละ่ มนัก็หดสั้นเขา้มาๆๆ หดสั้นเขา้มาจนพทุโธละเอียดมากข้ึนๆ ละเอียดจนพทุโธไม่ได้

เลย น่ีไง เดก็มนักลบัมากินอาหารไง เดก็มนักลบัมาสู่พทุโธไง 

เวลาสติมนัเกิดท่ีไหน มนัเกิดท่ีจิต ถา้เรามีจิต เรามีความรู้สึก ถา้เราไม่ก าหนดข้ึนมาจาก

ความรู้สึก สติมนัจะมีไดไ้หม สติมนัจะมีไดม้นัก็มีไดจ้ากเราระลึกรู้ข้ึนมา เวลาพทุโธๆ เวลาค า

บริกรรมมนับริกรรมท่ีไหน บริกรรมท่ีใจ เพราะใจมนันึกเอา พทุโธๆ ข้ึนมา น่ีอาหารของมนั แลว้

จิตท่ีมนัเร่ร่อนไปเพราะมนัเส่ือม ดว้ยกิเลสมนัขบัมนัไส พอกิเลสมนัขบัมนัไสไปข้ึนไป มนัขบัมนัไส

โดยธรรมชาติของมาร มารมนัอยูก่บัใจอยูแ่ลว้ มนัเป็นอนุสัย มนัก็ขบัไสใหจิ้ตใจเราเดือดร้อน 

เดก็มนัก็เท่ียวเลน่ของมนัตามประสาของมนั ถา้เราก าหนดพทุโธๆ อาหารของมนั เด๋ียว

ตอ้งมาท่ีน่ี เราพทุโธไวท่ี้จิต เวลามนัสงบเขา้มามนัก็หดเขา้มาท่ีจิต เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา ท่าน

ร าพนันะ เวลาไม่รู้ เวลาไม่รู้นะ สอนก็สอนเหมือนเดก็นอ้ยเลย เวลาเรียนมาจนเป็นมหา ท าอะไรก็

ท าไม่เป็น ส่ิงท่ีเวลาไปสอน ไปถามครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านอยูป่่าอยูเ่ขาของท่าน แต่ท่าน
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ไดล้ม้ลกุคลกุคลานมาก่อน ท่านไดมี้เหตุมีผลมาก่อน เวลาท่านแนะวธีิการ น่ีไง ปริยติั ปฏิบติัไง 

เวลามนัหดสั้นเขา้มาๆ เวลามนัร่มเยน็เขา้มา มนัก็ฟ้ืนคืนมา พอฟ้ืนคืนมานะ ตั้งแต่บดัน้ีจะก าหนด

พทุโธตลอด จะไม่ให้มนัเร่ร่อนไปไหนเลย แลว้ออกฝึกหัดใชปั้ญญา เวลาจิตมนัสงบข้ึนไปแลว้ มนั

นัง่ตลอดรุ่ง มนัเห็นกายของมนั มนัพิจารณาของมนั เห็นไหม บุคคล ๔ คู ่มนัมีเหตุมีผล ถา้มนัมี

เหตุมีผลข้ึนมา มนัถึงพฒันาของมนัข้ึนไป ถา้กิเลสมนัไม่หลอก 

ถา้กิเลสมนัหลอก ไม่ตอ้งท าส่ิงใดเลย ลดัสั้น ดูจิต รักษาจิตไว ้มนัข้ีเกียจ คนข้ีเกียจ คน

มกังา่ย คนเกียจคร้าน มนัจะเอาคุณงามความดีมาจากไหน เวลากิริยา ปากก็พดูดี กิริยาท่าทางก็อยู่

ภายนอก แตห่ัวใจมนัไม่ท า หัวใจมนัไม่ท า หัวใจมนัไม่ท าเพราะมนัมีทิฏฐิมานะ เวลาลดัสั้นๆ ก็

รักษาใจไวแ้ค่นั้น พอรักษาใจตวัเองไวไ้ดก้รั็กษาเพศไวไ้ด ้ รักษาใจของตวัไวไ้ม่ให้มนัส่งออกไป

นอก เวลาออกมาเคล่ือนไหวก็ออกมาเคล่ือนไหว น่ีหนา้ท่ีของสงฆ์ๆ  ไอน่ี้โลกธรรม ๘ มีลาภ เส่ือม

ลาภ มียศ เส่ือมยศ มนัเร่ืองของโลก มนัไม่ใช่เร่ืองของการปฏิบติั 

ถา้เร่ืองของการปฏิบติันะ หนา้ท่ีการงานกห็นา้ท่ีการงานนะ ถึงคราว ดสิู ในธรรมวนิยั

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “เวน้ไวแ้ต่สมมุติ” ห้ามภิกษุท านัน่ๆๆ แต่เวน้ไวแ้ต่สมมุติ 

หนา้ท่ีการงานของสงฆเ์ขายงัเวน้ไวแ้ต่สมมุติ สมมุติน้ีเป็นผูค้วบคุมดูแลรักษา ค าวา่ “สงฆ”์ มนัมีหมู่

มีคณะ มีการรับผิดชอบ มนัก็มีของมนั 

ฉะนั้น เหมือนกนั หนา้ท่ีการงานก็เหมือนกนั ถา้เราท าหนา้ท่ีการงานทางโลกมนัก็เร่ืองทาง

โลก แต่ถึงเวลาเราปฏิบติั เพราะมนัทรัพยส์มบติัของเรานะ มนัเป็นอริยทรัพยน์ะ ทรัพยข์องใครของ

มนันะ หนา้ท่ีของสงฆ ์ เราก็ช่วยเหลือสงฆ ์แต่เวลาหนา้ท่ีของสงฆ ์ เวลาท าไปแลว้มนัก็เหน่ือยยาก 

คนเรานะ เวลาท างานอาบเหง่ือต่างน ้ามนัทุกขย์ากทั้งนั้นน่ะ คนอาบเหง่ือต่างน ้ามนัตอ้งพกัผอ่น 

มนัก็ตอ้งมีอาหารกิน 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ีมนัออกท าหนา้ท่ีการงานแลว้ ถึงเวลาปฏิบติัตอ้งมี ถา้เวลาปฏิบติัมี

ข้ึนมา ปฏิบติัแลว้มนัเป็นความจริงข้ึนมา อยา่หลอกตน อยา่หลอกวา่รู้ ถา้หลอกวา่รู้แลว้น่ีหลอกผูอ่ื้น 

ถึงท าให้เสียหายกนั ส่ิงท่ีจะเป็นสดมภห์ลกัของกรรมฐาน ถา้ไม่รู้ อยา่เพ่ิงวนิิจฉัย ถา้ไม่รู้ อยา่ตีความ 
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ถา้เราตีความ เราตีความเป็นเร่ืองส่วนตวัของเราสิ อยา่ไปเอาทรัพยส์มบติั เอาเพชรนิลจินดาของ

ครูบาอาจารยเ์ราท่ีท่านเก็บหอมรอมริบมาจากหลวงปู่มัน่ 

ท่านเกบ็หอมรอมริบเพชรนิลจินดาไว้เป็นเคร่ืองประดบักบัวงกรรมฐาน ถ้าใครมี

อ านาจวาสนาบวชเป็นพระเข้ามาแล้วศึกษา แล้วประพฤติปฏบิัติ แล้วท าให้จริงจงั เขาจะได้

เพชรนิลจินดาขึน้มาจากหัวใจของเขา หัวใจของเขาถ้าเขาท าตามความเป็นจริง มันจะมีเพชร

นิลจินดาขึน้มาที่นั่น 

แต่ดว้ยการวนิิจฉัยของเรา กิเลสมนัหลอกตนแลว้ยงัหลอกผูอ่ื้น โดยเอามาวนิิจฉัยท าให้มนั

ดอ้ยค่าไป ต่อไปมนัก็กลายเป็นเพชรอดั มนัก็เป็นพลาสติก มนัไม่มีเพชรจริงแลว้ ไม่มีเพชรจริง

เพราะอะไร เพราะต ารามนัสอนอยา่งนั้น เพราะผูห้ลอกตนแลว้หลอกผูอ่ื้น ความหลอกมนัจะมี

ความจริงมาจากไหนละ่ ถา้เป็นความจริงนะ ส่ิงท่ีเรายงัไม่รู้ แขวนไวก่้อน วางไวน้ัน่ แลว้เราท า

ความจริงของเราเขา้มา อยา่หลอกตวัเอง ถา้ไม่หลอกตวัเอง ท าความสงบของใจให้ได ้ ถา้ใจมนั

สงบเขา้มานะ 

ครูบาอาจารยท่์านสอนไวแ้ลว้ ถา้มนัฟุ้งซ่าน มนัทุกขม์นัยาก โดยสญัชาตญาณ กิเลสมนั

ท าหนา้ท่ีของมนัอยา่งนั้น ธรรมท่ีมีรสมีชาติ ธรรมท่ีมีความสุข มีความสงบ มีความระงบั พทุธานุ

สติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ กรรมฐาน ๔๐ ห้อง วธีิการท าความสงบของใจ ๔๐ วธีิการ ถา้วธีิการท า

ความสงบของใจ ๔๐ วธีิการ เราก็ท าของเราสิ เราท าใหม้นัสงบเขา้มา ให้มนัมีเน้ืออรรถเน้ือธรรม ให้

มนัมีขอ้เทจ็จริงกบัใจเราข้ึนมา ถา้เรามีขอ้เทจ็จริงกบัใจเราข้ึนมานะ มนัจะกราบแลว้กราบเลา่ เวลาหลวง

ตาท่านกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท่านกราบขนาดนั้นน่ะ เห็นไหม ท่านกราบแลว้

กราบเลา่ กราบแลว้กราบเลา่ มนัซาบซ้ึง ถา้มนัซาบซ้ึงนะ มนัซาบซ้ึงแลว้เราจะไปแกไ้ขไหม เรา

จะวนิิจฉัยไหม เราจะนอ้มมาให้เป็นความเห็นของเราไหม 

นัน่มนัเพชรนิลจินดาของครูบาอาจารยเ์ราท่ีท่านหามานะ เพชรนิลจินดาท่ีครูบาอาจารยห์ามา 

ท่านประดบัไวเ้ป็นเกียรติกบัศาสนานะ ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เวลาเราปฏิบติัของเราข้ึนมา ถา้

มนัสงบเขา้มา เรารู้เราเห็นของเรา ถา้มนัเป็นความจริง มนัมีเน้ืออรรถเน้ือธรรม ถา้เน้ืออรรถเน้ือ
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ธรรมในใจมนัมี มนัจะเขา้ใจเน้ืออรรถเน้ือธรรมของครูบาอาจารยห์มด มนัจะเขา้ใจเร่ืองเพชรนิลจินดา

วา่มนัสมควรอยา่งใด 

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร แลว้เราจะท าอยา่งไรให้

หัวใจเราพน้จากการบีบคั้นของมาร ถา้เราพน้จากการบีบคั้นของมาร ถา้ท าความสงบของใจเขา้มาได ้

เรารักษาใจของเราอยา่งไร ถา้เรารักษาไม่ไดม้นัก็เจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือมเป็นเร่ืองธรรมดา 

ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา เรารักษาของเราไว ้ เราพยายามท าของเราไวใ้ห้มนัมัน่คงไว ้ เอกคัคตารมณ์ 

จิตตั้งมัน่ๆ คนท่ีจิตไม่ตั้งมัน่ คนท่ีไม่มีก าลงัจะไปท าส่ิงใด ถา้จิตตั้งมัน่แลว้นอ้มไป นอ้มไปเห็น

กาย นอ้มไปเห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถา้นอ้มไป น่ีงานของมนัเกิดข้ึน 

คนไม่มีหนา้ท่ีการงานท า ไม่อาบเหง่ือต่างน ้า มนัจะเอาผลตอบแทนมาจากไหน ถา้ท า

ความสงบของใจ พลงัจิตๆ ท าความสงบของใจ พทุโธๆๆ จนจิตสงบเท่านั้น น่ีเคยท าไดแ้ค่สมาธิ แลว้

สมาธิกไ็ม่เป็นสัมมาเสียดว้ย ถา้สมาธิเป็นสัมมา มนัไม่เป็นฤๅษีชีไพร ในสมยัพทุธกาลฤๅษีชีไพร

เขาท าสมาธิอยูแ่ลว้ เขาไดส้มาบติั ๘ อยูแ่ลว้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปฏิเสธไวห้มดเลย 

กลบัมาก าหนดอานาปานสติ พอจิตสงบแลว้ร าพึงออกไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม 

ให้เห็นกิเลส ให้คน้ควา้หากิเลส ถา้คน้ควา้หากิเลส มนัจะกา้วเดินไป บุคคล ๔ คู่ มนักา้วเดินเป็น

ชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัเป็นมรรคเป็นผลของมนัข้ึนมา 

แต่ถา้เราไม่มีมรรคมีผลข้ึนมา น่ีพลงัจิตๆ แค่นั้น ไม่มีส่ิงใดมากไปกวา่นั้น เพียงแต่วา่เป็น

การโฆษณาชวนเช่ือวา่มนุษยท่ี์ทุกข ์มนุษยท่ี์มีการบีบคั้นในใจ กบัมนุษยท่ี์มีความสุข เท่านั้นเอง พดู

เท่าน้ี แลว้บอกวา่ต่อไปพลงัจิตมนัเขม้แขง็ข้ึนไป มนัจะปราบปรามกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

แลว้มนัเป็นอยา่งไรละ่ 

หลอกตน หลอกตนแลว้ก็หลอกคนอ่ืน ท าลายคนอ่ืน นั้นก็เป็นส่วนหน่ึง แต่ไอพ้วกท่ีไม่รู้สิ 

ไม่รู้แลว้เอามาท าลายเลย มนัยิ่งน่าเกลียด ยิ่งน่าเกลียดมาก เพราะอะไร เพราะดูสิ เวลาเขา้ไปอยูก่บัครู

บาอาจารย ์หลวงปู่ขาว หลวงตาไปอยูก่บัครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท่์านเมตตาขนาดไหน 



หลอกตนและผูอ่ื้น ๒๔ 

©2013 www.sa-ngob.com 

ไอ้นี่กเ็หมือนกนั เราไปอยู่กบัครูบาอาจารย์ ท่านเมตตา เมตตาทางอะไร ถ้าเมตตา 

เมตตาทางโลกนี่นะ ใครกเ็มตตาได้ เมตตาทางโลก ดูรัฐสวสัดกิารเขาดูแลยิง่กว่านีอ้กี แต่

เมตตาทางธรรมๆ เพราะต้องส่งเข้าไปสู่ใจ ถ้าใจมีหลกัมีเกณฑ์ มันจะเป็นประโยชน์กบับุคคล

คนนั้น ถ้าใจมีหลกัมีเกณฑ์ มันมีอรรถมีธรรม มันมีเน้ือหาสาระ ถ้ามีเน้ือหาสาระขึน้มา คนที่มี

เนื้อหาสาระเป็นผู้น าได้ไหม 

คนท่ีไม่มีเน้ือหาสาระ ขา้งในมนักลวง ขา้งในมนัวา่งเปลา่ ส่ิงท่ีวา่งเปลา่ แลว้ท าอยา่งไรละ่ 

ถา้วา่งเปลา่แลว้สงบเสง่ียมอยูใ่นความวา่งเปลา่นั้น แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน มนัก็ยงัน่า

เคารพบูชา เพราะอะไร เพราะมนัเป็นอ านาจของวาสนา เป็นจริตนิสัยของใจอยา่งนั้น แต่ขา้งใน

มนัวา่งเปลา่แลว้อยากจะมีหัวโขน อยากจะให้คนเคารพศรัทธา ไม่มีผลงานก็เอาส่ิงน้ีมาเป็นผลงาน 

ส่ิงท่ีมนัดีงามอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งไปท าให้มนัยุง่วุน่วาย ไม่ตอ้งเอาส่ิงท่ีเป็นเพชรนิลจินดาของครูบา

อาจารยท่ี์ท่านท าของท่านมาแลว้ ดูสิ เวลาพทุธวสิัย วิสัยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใคร

จะมีปัญญามากไปกวา่นั้น น่ีก็เหมือนกนั หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านเป็นครูใหญ่ของเรา ท่าน

เป็นอาจารยใ์หญ ่ แลว้มีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไดคุ้ณธรรมมาๆ ท่านก็มีคุณธรรมของท่าน ท่านก็มี

ความเป็นจริงของท่าน แลว้เราไม่มีความรู้ เราไปวนิิจฉยัไดอ้ยา่งไร เพราะเราไม่มีความจริงใน

หัวใจของเรา เราถึงเอาส่ิงนั้นมาเพ่ือจะเป็นผลงาน เพ่ือให้สงัคมเขายอมรับศรัทธา แลว้มนัเป็นความ

จริงไหม มนัท าเสียหายไปหมดเลย ส่ิงท่ีเสียหายเพราะกิเลสมนัหลอกนะ 

คนเราท าส่ิงใดไม่ตอ้งการให้สังคมรู้วา่เราโงห่รือฉลาด ทุกคนจะอวดวา่ตวัเองฉลาด เป็น

ผูรู้้ๆ แต่เพราะกิเลสมนัหลอกตน เพราะตวัเองไม่รู้ ถึงไดท้ าออกไป ถา้เรารู้ เราจะแสดงความชัว่

ร้ายของเราออกไปให้สงัคมเห็นไหม เวน้ไวแ้ต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมๆ ท่านท าเป็นอบุาย 

ถา้ท่านท าเป็นอบุายนะ อบุายใหค้นเห็น ให้คนไดคิ้ด ถา้อบุายให้คิด นัน่น่ะครูบาอาจารยท่์าน

ประเสริฐ ประเสริฐอยา่งนั้นเลย แต่ผูท่ี้ไม่มีคุณธรรมในความเป็นจริง ท าส่ิงใดไปเขาเห็นหมดละ่ 

ธรรมจะรู้ได้ต่อเม่ือแสดงธรรม ถา้มีอรรถมีธรรม การแสดงธรรม การวนิิจฉยัส่ิงใด 

การวนิิจฉยัเร่ืองมรรคเร่ืองผล การวนิิจฉัยเร่ืองเส้นทางการด าเนิน เร่ืองมรรค มนัชดัเจนมาก แต่ถา้
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คนเราวนิิจฉัยผิดพลาดมาตลอด วนิิจฉัยไปตรงไหนผิดทุกที วนิิจฉัยไปตรงไหนผิดทุกที แตก่็ไม่มี

ใครอยากท า ไม่มีใครอยากท า ไม่มีใครอยากท าให้เสียหาย ดว้ยหมู่ดว้ยคณะเขาก็พยายามเตือนกนั 

พยายามสะกิดบอกกนั แต่สะกิดบอกกนัแลว้ก็ควรจะหยดุสิ แต่น้ีท าไมท าลายต่อเน่ือง ท าลายส่ิงท่ี

เป็นประโยชน์ เป็นสดมภห์ลกัของศาสนา เป็นสดมภ์หลกัของกรรมฐาน ท าไมเราท าลายต่อเน่ือง 

แลว้ท าลายต่อเน่ืองแลว้มนัผิดตรงไหนละ่ มนัผิดตรงไหน ไม่มีใครรับรู้ ผิดตรงไหน 

เพราะมนัหลอกตนไง เพราะหลอกตนถึงไม่รู้วา่อะไรผิดอะไรถกูไง เพราะไม่รู้วา่อะไร

ผิดอะไรถกู แลว้หลอกคนอ่ืนต่อไง คนท่ีวฒิุภาวะมนัดอ้ยเขาก็เช่ือถือกนัไปไง แลว้เช่ือถือน่ะ ใน

เม่ือต ารามนัผิด แผนท่ีผิด คนท่ีเดินตามแผนท่ีนั้นมนัจะไปไหนละ่ แต่ถา้แผนท่ีเรารักษาให้มนัถกู

ไว ้คนท่ีมีอ  านาจวาสนา คนท่ีมีก าลงัเขาเดินได ้เขาพยายามขวนขวายของเขาได ้เขาจะไปสู่เป้าหมาย

ได ้

แต่ถา้คนเขาไม่มีอ  านาจวาสนา คนท่ีเขาออ่นแอ คนท่ีมกังา่ย เขาก็นัง่อา่นแผนท่ีอยูน่ัน่น่ะ 

เขาก็วติกอยูน่ัน่น่ะวา่เราจะท าไดห้รือท าไม่ได ้แผนท่ีจนเน่าจนเป่ือยแลว้เขายงัไม่กา้วเดินของเขาเลย 

อนัน้ีมนัก็เป็นอ านาจวาสนาของเขา มนัไม่เก่ียวกบัเร่ืองแผนท่ีใช่ไหม มนัไม่เก่ียวกบัค าสั่งสอน

ของหลวงปู่มัน่ มนัไม่เก่ียวกบัการสั่งสอนของประวติัท่ีไดเ้ก็บหอมรอมริบกนัมา มนัเป็นอ านาจวาสนา

ของเขา เราไม่ตอ้งไปสงสารเขาหรอก เพราะเราสงสารเขา เราพยายามจะตีความให้มนัสะดวก ให้

มนัง่าย แลว้ตีความตามความเห็น ตีความตามความพอใจ ถา้มีทิฏฐิมานะ เพราะกิเลสมนัหลอกตน 

ตนมีวฒิุแค่น้ี ตนมีความสามารถแค่น้ี ก็จะบอกวา่ตอ้งเป็นอยา่งท่ีตนรู้ๆ น่ีไง แลว้แสดงออกไปมนั

ก็เสียหาย มนัเสียหายตรงไหนละ่ มนัเสียหายกบัประชาชนทั้งหมด มนัเสียหายกบัผูท่ี้ปฏิบติัทั้งหมด 

แลว้คนท่ีรู้ละ่ มีครูบาอาจารยท่์านเห็น ท่านถึงสงัเวชไง ท่านสังเวชมาก พอสังเวชข้ึนมา พอจะแกไ้ข 

แกไ้ขก็บอกวา่ไม่ไวห้นา้กนั 

อา้ว! โจรมนัจะปลน้บา้น ไวห้นา้โจรใช่ไหม โจรมนัปลน้อยูน่ี่ ไวห้นา้มนัให้มนัปลน้ให้

หมดใช่ไหม ถา้โจรจะปลน้บา้น เราก็บอกวา่โจรมนัปลน้ มนัจะเสียหายตรงไหนละ่ แลว้เสียหาย



หลอกตนและผูอ่ื้น ๒๖ 

©2013 www.sa-ngob.com 

แลว้เราก็มาซ่อมแซมบา้นเรือนของเราเอง ทรัพยส์มบติันั้นเราก็หากลบัมา แลว้ใครใชส้อยเขาก็ใชส้อย

ของเขา น่ีถา้ไม่หลอกตน 

การหลอกตน กิเลสมนัหลอก น่าเห็นใจมาก ฉะนั้น ส่ิงท่ีท าส่ิงใด เราไม่ควรจะผลีผลาม

ท าก่อน เราควรจะวนิิจฉัยให้มนัถกูตอ้งก่อน ถา้วนิิจฉัยให้มนัถกูตอ้ง มนัเป็นเร่ืองจริงนะ เร่ืองจริง 

คนท่ีปฏิบติั จิตใจท่ีมนัยงัไม่สูงส่งพอ มนัสงสัยไปตลอดละ่ ถา้เรายงัมีความสงสัย ยงัไม่มีความ

แน่ใจ เราท าลงไปท าไม เราท าลงไปท าไมถา้มนัยงัสงสัยอยูน่่ะ 

ถ้ามันสงสัยอยู่ เราพยายามแก้ความสงสัยของเราก่อนสิ เราพยายามกลบัมาดูใจของ

เรา กรรมฐาน ๔๐ ห้อง ท าให้มันสงบลงมาให้ได้ ถ้ามันสงบลงมาได้ ส่ิงที่ตัวเองรู้ตัวเองเห็น 

ตัวเองที่รักษาใจอยู่ได้ ที่ลดัส้ัน ที่ตัวเองท าอยู่นั่นน่ะ จะรู้เลยว่าส่ิงนีเ้ป็นมิจฉา มจิฉาเพราะ

มันไม่ลงสู่ความจริง ถ้ามันลงสู่ความจริงนะ สัมมาสมาธิ แค่สัมมาสมาธิมันระลกึรู้ ถ้าคนมี

สัมมาสมาธิมันจะเข้าใจเร่ืองเพชรนิลจินดา มันจะรู้เลยนะ ถ้าสัมมาสมาธิ ถ้าเรายงัก้าวสู่ไม่ได้

ใช่ไหม เรากเ็ห็นร่องเห็นรอย ถ้าเห็นร่องเห็นรอยนะ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต” คนที่

ปฏิบัติไป อริยสัจมันมีอนัเดยีว มันไม่มีสองมีสามหรอก อริยสัจมีหนึ่งเดยีว ถ้าเราปฏิบัตขิึน้ไป

ถึงหนึ่งเดยีวนั้น เราจะเข้าไปสู่สัจธรรม ถ้าสัจธรรมนะ 

ท าสมาธิได ้ เราท าสมาธิได ้ ถา้ท าสมาธิได ้ รักษาสมาธิไว ้ ถา้มนัส้ินอายขุยั มนัก็ไปเกิด

บนพรหม แลว้ท าบุญกุศล ปฏิบติัธรรมบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้บอกพระอานนท ์ “อานนท ์ เธอบอกเขานะ ให้ปฏิบติับูชาเราเถิด อยา่บูชาดว้ย

อามิสแก่เราเลย” 

แลว้เราปฏิบติัลม้ลกุคลกุคลานอยูน่ี่ เราก็นอ้ยเน้ือต ่าใจวา่เราปฏิบติัแลว้เราจะไดม้รรคผล

เม่ือไหร่ ถา้ไดม้รรคผลเม่ือไหร่ก็ตรงน้ีไง ตรงท่ีเราปฏิบติับูชามนัไดบุ้ญกุศลมากท่ีสุด 

พาหิยะฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทีเดียวเป็นพระอรหนัต ์ เพราะเขาไดข้ึ้นไป

บนหนา้ผาตดัในอดีตชาติของเขา ไปปฏิบติักนับนนั้น ๗ คน แลว้เขาถีบพะองของเขาท้ิง มีผูส้ าเร็จ
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เป็นพระอรหันตใ์ห้เหาะลงมาๆ เหาะลงมาได ้ ๑ เป็นอนาคามี ๑ แลว้ตายบนนั้น ๕ น่ีพาหิยะเขา

ปฏิบติับูชาๆ เพราะเขาปฏิบติับูชา เขาไดส้ร้างอ านาจวาสนาบารมีในใจของเขา เวลาเขามาเกิดใน

ชาติท่ีมาพบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาก็มีอ  านาจวาสนาของเขา เขาเป็นพ่อคา้เรือแตกจาก

กลางทะเลเขา้มาสู่ฝ่ัง คนนบัหนา้ถือตา เพ่ือนของเขามายบัยั้งกลางอากาศไง “เธอไม่ใช่พระอรหนัต ์

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดแลว้ ให้ไปฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้” ไปฟัง

เทศนอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทีเดียวเป็นพระอรหันตเ์ลย 

น่ีเขาปฏิบติัง่ายรู้ง่าย แลว้ก็เอามาอา้งมาอิงกนั แต่ไม่ไดบ้อกวา่เขาปฏิบติับูชามาขนาดไหน 

แลว้เราเองถา้เรามีสติปัญญา เราไม่ให้กิเลสหลอก เราไม่ให้กิเลสหลอกเรา แลว้เรากไ็ม่หลอกคนอ่ืน

ดว้ย ฉะนั้น ถา้เราไม่ให้กิเลสหลอกเรา เราก็พิสูจน์ของเราสิ เราใชเ้ชาวน์ปัญญาของเราสิ เชาวน์

ปัญญาของเรามนัเป็นสมบติัของเรา 

เวลาใจน้ีเป็นของเรานะ ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวญิญาณเวียนตายเวยีนเกิดของเรา แลว้อวชิชา

พญามารมนัครอบง าอยู ่ ปัจจุบนัน้ีเราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดเหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ

เจา้ มีกายกบัใจ ถา้มีกายกบัใจ เราจะประพฤติปฏิบติัในปัจจุบนัน้ี ถา้เราประพฤติปฏิบติัอยูน่ี่ เราใช้

ปัญญาของเราแยกแยะ เราปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พาหิยะฟังเทศน์หนเดียว

นั้นเป็นอ านาจวาสนาของพาหิยะ ของเราเป็นแบบน้ี ถา้เป็นอ านาจวาสนาของพาหิยะ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหันต ์พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นพระอรหันต ์อคัรสาวกในสมยั

พทุธกาลเป็นพระอรหันต ์เราก็อยากเป็นพระอรหันต ์เอาสมบติัของเขามาแลว้เป็นของเราไหม ไม่ 

น่ีหลอกตน หลอกตนเพราะไม่ใช่สมบติัของเราไง หลอกตนเพราะวา่ สมบติัของคนอ่ืน 

แลว้เราพยายามจะมายดัเยยีดใส่ในหัวใจของเรา มนัเป็นไปไม่ได ้ ความสะอาดบริสุทธ์ิเฉพาะตนๆ 

ตอ้งจิตของเราเอง จิตปฏิสนธิวญิญาณของเราถา้มนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัมีขอ้เทจ็จริง มีอรรถ

มีธรรมของมนัข้ึนมา มนักจ็ะเร่ิมสงบระงบัเขา้มา เวลามนัออกฝึกหัดใชปั้ญญา มนัใชปั้ญญา

ออกไป มรรคญาณมนัเกิด ธรรมจกัรมนัเกิด ปัญญามนัเกิด ภาวนามยปัญญามนัเกิด มนัก็เขา้มา

ช าระลา้งในหัวใจของเรา มนัก็ช าระลา้งกิเลสของเรา มนัก็ถอดถอนกิเลสของเรา เวลาถอดถอน
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กิเลสของเราข้ึนไป กิเลสมนัออกเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป เราจะไม่พดูหรือท าอยา่งท่ีเขาท ากนัเลย 

ถา้เรารู้จริงเห็นจริง เราท าอยา่งนั้นไม่ได ้ เราจะไปท าเป้าหมาย ท าเส้นทางด าเนินท่ีหลวงปู่เสาร์ 

หลวงปู่มัน่ท่านด าเนินมา ท่านไดส้ร้างวาสนามา 

หลวงปู่มัน่ท่านบอกวา่ท่านปรารถนาพระโพธิสัตวเ์หมือนกนั หลวงปู่เสาร์ท่านปรารถนา

พระปัจเจกพทุธเจา้ คนท่ีปรารถนามาอยา่งนั้น คนท่ีมีอ  านาจวาสนาอยา่งนั้น ท่านถึงมีสติปัญญา

รักษาตวัท่าน รักษาหัวใจของท่าน แลว้พยายามพาหัวใจของท่านฝ่าดงพงไพร คือกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากของใจ ไม่ให้กิเลสมนัหลอกในใจ ฝ่าดงพงไพรจากการธุดงคจ์ากชีวติจริง แลว้

เวลาภาวนาข้ึนมา มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มีมรรคมีผลข้ึนมาในหัวใจ มีอรรถมีธรรมข้ึนมา ฝ่าดงพง

ไพรกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจ ท่านท าของท่านมาขนาดนั้น 

ถา้ส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่์านท าของท่านมา ส่ิงท่ีท ามาเพราะท่านลม้ลกุคลกุคลานมา ท่านท า

ส่ิงนั้นมา เพราะมนัมีเหตุมีผลตามความเป็นจริงของท่านข้ึนมา แลว้เราเป็นลกูศิษยล์กูหา เราจะ

ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราตอ้งท าความจริงของเรา ถา้ความจริงมนัเกิดข้ึนมา มนัเคารพบูชาๆ เคารพ

บูชามาก มนัเห็นคุณไง เห็นคุณ 

ดูสิ เราเดินทางกนั รัฐบาลเขาตดัถนนหนทาง ๔ เลน ๘ เลน ๑๐ เลน แลว้ให้เราเดินทาง

สะดวกสบาย ถา้รัฐบาลไหนเขาโกงกิน เขาไม่ท า เขาคอร์รัปชนัเอาแต่งบประมาณนั้นไปเป็นของตน 

ถนนหนทางนั้นจะช ารุดทรุดโทรม เราจะไม่มีหนทางให้เดิน เราคิดถึงใคร 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านด าเนินการมาก่อน ข้อวตัรปฏิบัตินีคื้อถนนหนทาง ข้อ

วตัรปฏิบัติ ค าสอนของท่านมันเป็นเหมือนถนนหนทางให้จิตมันก้าวเดนิไป จิตมันก้าวเดนิไป 

เวลาธุดงค์ไป ธุดงค์ไปป่าไปเขา เราธุดงค์ไปด้วยชีวติของเรา ด้วยความเป็นอยู่ของเรา ถ้า

จิตใจเราก้าวเดนิไปนะ มีศีล มีสมาธ ิ มีปัญญานะ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกทิาคามิ

มรรค สกทิาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหตัตผล มันจะก้าวเดนิของ
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มันไปด้วยแนวทาง ด้วยถนนหนทางที่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันที่ท่านได้บุกเบิกมา ท่านได้วาง

ไว้นะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกพระอานนท์ “อานนท ์ เธอปฏิบติับูชาเถิด อยา่

อามิสบูชาเลย” ปฏิบติับูชาก็ถนนหนทาง ดว้ยมรรคดว้ยผลขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ดว้ยธรรมดว้ยวนิยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดส้ั่งไดส้อนไว ้ ดว้ยบุกเบิกไว ้ แลว้องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีชีวติอยูท่่านก็สั่งสอนและอบรมของท่าน เวลาท่านนิพพานไป ก็มีครู

บาอาจารยข์องเราเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา ต่อเน่ืองกนัมา แต่ธรรมวนิยัยงัมีอยู่ๆ  แต่ผูรู้้จริงยงัไม่มี ถา้

มนัมีอยู ่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ไม่ตอ้งล าบากขนาดนั้น แต่มนัก็เป็นเร่ืองผลของวฏัฏะๆ มนัเป็นเวร

เป็นกรรมไง 

เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ “ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง” 

เวลาเจริญข้ึนมา ใครจะเจริญ ทั้งๆ ท่ีมีธรรมวนิยันะ มีศาสดานะ มีธรรมวนิยัเป็นศาสดาของเรา แต่

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านสร้าง ท่านปรารถนามาเป็นพระโพธิสัตวไ์ง ท่านปรารถนามา ท่านถึง

มีเชาวน์มีปัญญา ไอพ้วกเราสาวกสาวกะไดย้ินไดฟั้ง เราตอ้งพยายามรักษาผลประโยชน์ของสงัคม 

แนวทางปฏิบติัมนัเป็นผลประโยชน์ของชาวพทุธเรา แลว้เรารักษาผลประโยชน์นั้นไวก้บัสังคม

ของเรา นั้นเป็นประโยชน์สังคม เป็นเร่ืองขา้งนอก เร่ืองขา้งนอกคือปริยติั เร่ืองขา้งนอกคือทาง

วชิาการ ถา้เราเห็นภยัตรงนั้น เราตอ้งรีบขวนขวายแลว้ เห็นไหม ผูท่ี้เป็นเจา้ของ 

หลวงตาเพ่ิงเสียชีวติไป ๒ ปี เขาท ากนัไดข้นาดนั้น เขาท าลายกนัไดข้นาดนั้น ให้คนได้

สับสน งงๆ สับสนปนเปวา่จะเช่ือส่ิงใด จะเช่ือทางไหน จะเช่ือส่ิงท่ีหลวงตาท่านรจนาไว ้ ท่านท า

ของท่านไว ้หรือจะเช่ือส่ิงท่ีเขาเอาเขา้มาแอบแฝง เอาเขา้มาเจือปน เอาเขา้มาท าอยา่งนั้น ให้เห็นภยั

สิ แค่ ๒ ปีนะ แลว้ถา้เราเห็นวา่เป็นแบบนั้น ตอนน้ีเราก็พยายามจะช่วยเหลือกนั พยายามท าให้มนั

ชดัเจนข้ึนมา 

แต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุดคือหัวใจของเรา ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุดคือการภาวนาของ

เรา เราตอ้งท าของเรา น่ีมนัเตือนเราไง เตือนเราวา่ แมวไม่อยู ่ หนูมนัร่าเริง ครูบาอาจารยข์องเรา
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เพ่ิงเสียไป ๒ ปี ไอพ้วกหนู ไอพ้วกหลงตนมนัท าลายไดข้นาดนั้น แลว้ถา้ต่อไปเราจะเอาอะไร

เป็นหลกัเป็นเกณฑล์ะ่ 

ถา้เป็นหลกัเป็นเกณฑ ์ เพราะปัจจุบนัน้ีเพราะเรายงัมีชีวติกนัอยูใ่ช่ไหม เพราะเราเป็นลกู

ศิษยห์ลวงตากนัใช่ไหม เพราะเราไดเ้ห็นไดย้ินมา เราถึงรู้อะไรถกูอะไรผิด แลว้เขาท าต่อหนา้ เรา

ถึงไดรู้้ แลว้ถา้เวลามนัผา่นไป ถา้ไม่มีใครรู้ใครเห็น มนัจะไปไหนละ่ 

เอาส่ิงนีม้าเตือนตัวเรา เอาวกิฤติของสังคมมาเตือนจิตใจของเราให้เข้มแข็ง เอาวิกฤติ

ของสังคมมาเตือนตัวเราให้ขวนขวาย อย่าชะล่าใจ ชีวตินีส้ั้นนัก ชีวตินีม้ค่ีานัก ชีวตินีเ้ราได้รู้

ได้เห็น เราได้เห็นครูบาอาจารย์มาด้วยกนั แล้วครูบาอาจารย์ท่านกผ่็านล่วงไปแล้ว ชีวตินีม้ีค่า

นัก ชีวตินีต้้องประพฤติปฏิบัต ิเตือนหัวใจให้มันต่ืนตัว อย่าขีเ้กยีจขีค้ร้าน 

ถา้ข้ีเกียจข้ีคร้าน ต่อไปถนนหนทาง คนจะท าให้มนัลม่จม ถนนหนทาง คนจะท าให้เรา

ลม้ลกุคลกุคลาน น่ีถนนหนทางมนัยงัไฮเวยน์ะ มรรคผลนิพพานยงัมีอยูใ่ห้เรากา้วเดินนะ ธรรม

และวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หน่ึง ดว้ยประวติัหลวงปู่มัน่ ประวติัของครูบาอาจารย์

ของเราเป็นขอ้วตัรปฏิบติั เป็นถนนหนทางให้เรา มนัเป็นภาษาปัจจุบนั มนัเป็นภาษาท่ีเราเขา้ใจได้

ง่าย เราศึกษาแลว้เราพยายามขวนขวาย เราพยายามท าของเราให้เป็นความจริงของเราข้ึนมา 

ประโยชน์เรา ประโยชน์ท่าน ประโยชน์เรานะ รักษาใจของเราให้ไดก่้อน ถา้ท าใจของเรา

ไดน้ะ เราจะช่วยเหลือสังคมไดโ้ดยท่ีไม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไป แต่ถา้เราก็ทุกขเ์ราก็ร้อน แลว้เราจะ

ช่วยเหลือสังคม วกิฤติสังคม เราช่วยเหลือสังคม เรากทุ็กขร้์อนไปดว้ย อยูก่บัสังคมโดยไม่ทุกขไ์ม่

ยาก อยูก่บัสังคม ดูแลเพ่ือผลประโยชน์กบัชาวพทุธ 

ส่ิงท่ีเป็นผลประโยชน์ ครูบาอาจารยท่์านสละชีวิตของท่านท ามาเพือ่สงัคม เพื่อสังคมชาวพทุธ เพื่อหลกัเพือ่เกณฑข์อง
กรรมฐานเรา เราจะท าต่อไป เตือนหวัใจเราใหเ้รามีสติปัญญา อยา่ประมาทกบัชีวิต เอาชีวิตน้ีท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา 

เอวงั 


