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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๗๐๑. เร่ือง "อะไรคือเคร่ืองคุม้ครอง" (เขาถามนะอะไรคือเคร่ือง
คุม้ครอง) 

 หนูขอกราบเรียนหลวงพ่อ ตวัหนูนบัถือสายพระป่าเป็นหลกั แต่ครอบครัวหนู
ชอบเล่นหวย ชอบเคร่ืองรางของขลงั เขา้ทรงต่างๆ เพื่อใหกิ้จการร ่ารวย ซ่ึงหนูไม่ชอบ
เลย แต่ตอ้งโดนแม่ลากไปเสมอๆ เล่ียงไม่ได ้ มีคร้ังหน่ึงแม่พาไปกราบพระ พอสนทนา
กบัท่านหนูรู้สึกว่าพระองคน้ี์ตอ้งมีพวกเมตตามหานิยมแน่ๆ รู้สึกมีอะไรเคลือบท่ีหนา้
ตวัเองท าใหห้นูรู้สึกเคลิ้มๆ ตวัอ่อน นึกถึงแต่หนา้ท่าน หนูเลยรีบเผ่น กว่าอาการน้ีจะ
หายไปหลายวนั  

 มีอีกคร้ังแม่พาไปเขา้ร่วมพิธีหลวงพ่อองคห์น่ึงแบบเปิดบุญ มีข่าวโด่งดงัมาก หนู
ก็ไม่ศรัทธา ไม่ค่อยเช่ือ ก็ปรากฏว่าอยูดี่ๆ รู้สึกว่ามีแมงป่องเกาะขา ตกใจมาก รู้ตวัว่าคง
โดนดีแน่ๆ หนูเรียนถามหลวงพ่อดงัน้ี 

 ๑. ท าไมหนูนบัถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้หนูยงัโดนของไม่ค่อยดีล่ะ
คะ หรือว่าหนูท าบุญยงัไม่พอ  

 ๒. ถา้ท าอยา่งไรถึงจะมีเกราะป้องกนัส่ิงไม่ดีทั้งหลายท่ีเขา้มาหาเรา เพราะตอ้ง
โดนครอบครัวลากไปตลอด 

 ๓. บางคร้ังหนูเจอพระท่ีมีเจโตปริยญาณอ่านใจหนูได ้ แต่หนูรู้สึกว่าท่านเนน้หา
เงินดูหมอ หนูไม่ศรัทธา ท าอยา่งไรท่านถึงไม่สามารถอ่านใจหนูไดค้ะ  
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 ตอบ   :   น่ีเขาเช่ือนะ น่ีขอ้ท่ี ๓ ปัญหาสังคม ปัญหาชาวพุทธ เอาอารัมภบทก่อน
นะ หนูนบัถือสายพระป่า แต่ครอบครัวของหนูมีความเห็นต่าง น่ีมนัก็เป็นปัญหานะ 
ปัญหาว่าความเห็น ทีน้ีเขาบอกว่าถา้เป็นศรัทธา เราศรัทธาดว้ยกนั เพราะเราเป็นชาวพุทธ 
เราศรัทธาสายพระป่า เพราะสายพระป่านะ ในสายพระป่าว่าพระป่าน่ีเป็นพระปฏิบติั แต่
เวลาเม่ือก่อนมีคนไปหาหลวงตา บอกว่าเขาอ่านประวติัหลวงปู่ มัน่แลว้เขาศรัทธามาก 
เขาบอกว่าเขานบัถือพระสายหลวงปู่ มัน่มาก ท่านพดูเองนะบอกในสายหลวงปู่ มัน่ก็มีทั้ง
ดีและไม่ดี  

 น่ีก็เหมือนกนั หนูนบัถือสายพระป่าค่ะ หนูชอบพระป่า แต่ครอบครัวหนูท่านไม่
ชอบ ท่านชอบเล่นหวย ท่านชอบเคร่ืองรางของขลงั ท่านชอบไปเขา้ทรง น่ีเราว่าเราดีกว่า
เขา แต่เราถือว่าสายพระป่ามนัพระป่าอยา่งไรล่ะ? พระป่านะ ดูสิเวลาครูบาอาจารยข์อง
เรา ดูหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยออกมาจากเมืองเลย เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่น
ป่าอยูแ่ลว้นะ เวลาท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วยท่านเขา้ป่าลึกไปกว่านั้นอีก  

 หลวงตาท่านบอกว่าเวลาท่านอยูว่ดันะท่านอยูโ่ดยปกติ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยท่าน
เขา้ป่าลึกไปกว่านั้น อยูป่กติคือว่าบิณฑบาตแลว้ฉนัอาหารโดยปกติ เวลาท่านเจบ็ไขไ้ด้
ป่วยท่านเขา้ป่าไปนะท่านฉนัขา้วตม้กบัเกลือ พวกเราเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยตอ้งบ ารุง แต่
หลวงปู่ มัน่เวลาท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วยท่านยิง่เขา้ป่าลึกเขา้ไปอีก ท่านยิง่ฉนัขา้วตม้กบัเกลือ
เท่านั้นแหละ ท่านใชธ้รรมโอสถรักษาท่าน น่ีพระป่า ไอข้องเรานะหลวงตาบอกว่าไอ
แคก็ก็จะไปโรงพยาบาล เดินพอมนัปวดเม่ือยก็จะไปโรงพยาบาล มนัจะเขา้เมืองอยู่
ตลอดเวลา 

 ถา้หนูชอบสายพระป่า พระป่ามนัก็ตอ้งมีกฎ มีกติกานะ มีธรรมเนียมของเขา ถา้มี
ธรรมเนียมของเขานะ เขาหาท่ีสงดัท่ีวิเวก แลว้อยา่งท่ีว่าเขาตอ้งการความสงบสงดั เขา
ตอ้งการกาลเวลาปฏิบติั เวลาหลวงตาท่านธุดงคไ์ป เห็นไหม ท่านบอกว่าหาบา้นนอ้ยๆ 
๒ หลงั ๓ หลงัพอใหไ้ดรั้บบิณฑบาต ใหมี้อาหารตกถึงบาตรกพ็อ แต่ถา้บา้นใหญ่ บา้น
ใหญ่มนัก็สังคมใช่ไหม เขาก็ตอ้งมาสนทนาธรรม เขาก็ตอ้งอยากจะฟังเทศน์ มนัเสียเวลา
ปฏิบติั น่ีถา้สายพระป่าจริงเขามีวฒันธรรม เขาตอ้งการความสงบ เขาตอ้งการความสงดั 
เขาตอ้งการความปลีกความวิเวก สังคมก็วา่เห็นแก่ตวั เป็นพระก็ตอ้งช่วยสังคมสิ ตอ้ง
คลุกคลีกนั คลุกคลีกนั เวลาพระไม่ดีก็บอกว่าพระไม่ดี อา้ว ถา้พระดีมนัมาจากไหนล่ะ?  
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 น่ีพดูถึงว่าสายพระป่านะ สายพระป่าเราก็ตอ้งหมัน่สังเกตเหมือนกนั เราตอ้ง
วินิจฉยัว่ามนัจริงหรือไม่จริง มนัเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้ เพราะหลวงตาท่านพดูเอง 
ในลูกศิษยห์ลวงปู่ มัน่มีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งถูกและไม่ถกู ไอน่ี้เป็นเร่ืองธรรมดา ในสังคม
ทุกสังคมเป็นอยา่งนั้น น่ีถา้เขาบอกว่าเรานบัถือสายพระป่าแลว้กมี็อีโกเ้ลยวา่สายพระป่า
มนัตอ้งดีกว่าเขา มนัตอ้งดีกว่าเขา มนัดีตรงไหนล่ะ? มนัมีอะไรดี อา้ว ถา้มนัมีดี มนัมีดี
มนัก็ตอ้งมีดีจากภายใน มีดีจากหวัใจ มีดีจากขอ้วตัรปฏิบติัอนันั้นถึงจะเป็นดีจริง 

 ถาม   :   ๒. ครอบครัวของหนูชอบเล่นหวย ชอบเคร่ืองรางของขลงั ชอบไปหา
เขา้ทรงเพื่อใหกิ้จการร ่ารวย 

 ตอบ   :   ค าว่ากิจการร ่ ารวย ใครก็อยากร ่ารวย ใครก็อยากจะอุดมสมบรูณ์ ใครก็
อยากจะมีความสุขทั้งนั้นแหละ โดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตตอ้งการความดีทั้งนั้นแหละ 
น้ีความดี ความดีมนัดีเพื่ออะไรล่ะ? แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม ไม่ใหเ้ช่ือ
มงคลต่ืนข่าว ถา้เราอยากร ่ารวยเราก็ตอ้งท าอาชีพของเรา เราก็มีหนา้ท่ีการงานของเรา เรา
อยากเป็นคนดีเราก็ตอ้งขยนัหมัน่เพียร เราอยากมีอะไร หลวงปู่ ฝ้ันท่านก็สอนใหมี้ผูรู้้ ผู ้
ต่ืน ผูเ้บิกบาน ใหมี้สติ มีปัญญา ใครจะมาหลอกเราได ้ 

 หลวงปู่ ฝ้ันท่านพดูประจ า ครูบาอาจารยเ์ราถา้เป็นสายพระป่านะท่านใหข้ยนั 
ท่านใหห้มัน่เพียร เพราะอะไร? เพราะว่าคนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพยีร พระยงั
ตอ้งขยนัหมัน่เพียรเลย พระยงัตอ้งเขา้ทางจงกรมเลย พระตอ้งนัง่สมาธิภาวนา พระตอ้ง
หมัน่ใชปั้ญญา ถา้มนัไม่ใชปั้ญญา ปัญญาไม่ฝึกข้ึนมา สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้แต่สมาธิเป็น
ท่ีสงบระงบัข้ึนมาแลว้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา พอเกิดปัญญาข้ึนมา เรามีปัญญา เราท าอะไรก็
ส าเร็จถา้มีปัญญานะ เวน้ไวแ้ต่มนัมีกรรม กรรมท่ีมนัหนกัหน่วง กรรมท่ีมนัท าให้
ผดิพลาด อนันั้นก็อีกเร่ืองหน่ึง  

 ฉะนั้น ว่าถา้อยากจะร ่ารวย ค าว่าอยากจะร ่ารวย ร ่ารวยมนัก็ตอ้งขยนัหมัน่เพียร 
ร ่ ารวยมนัก็ตอ้งมีสติปัญญา ค าว่าสติปัญญานะ เจรจาคา้ขายธุรกิจต่างๆ เราก็ตอ้งมีปัญญา
ว่ามนัเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้ ท าหนา้ท่ีการงาน ท าหนา้ท่ีการงานเราก็มีความ
ขยนัหมัน่เพียร เราก็มีสติปัญญาของเรา เจอหมู่คณะท่ีดี เจอพรรคพวกท่ีดีเขาก็ชกัจูงกนั
ไปท่ีดี เจอพรรคพวกท่ีเขาเห็นแก่ตวัเราก็ท  าความดีของเรา เพราะเราเลือกไม่ได ้ เราเกิด
มาเจอสภาพแบบน้ีไง น่ีพดูถึงว่าถา้เราอยากจะร ่าอยากจะรวย  
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 ค าว่าอยากจะร ่าจะรวยไม่ใช่ว่าไปอยูพ่ระป่ามีแต่จนๆ ทั้งนั้นแหละ ไปอยูพ่ระป่า
แลว้จะท ามาหากินไม่เจริญ ไม่ใช่ จะอยูท่ี่ไหนมนัก็เจริญถา้เรามีสติปัญญา เพราะธรรมะ
เป็นของกลาง ธรรมะเป็นของกลาง เห็นไหม อากาศน่ีเป็นของกลาง ใครมีจมูกก็หายใจ
เขา้ไปมนัเป็นของกลาง แต่ใครมีสติ มีปัญญาเราจะหายใจอากาศท่ีบริสุทธ์ิ ถา้อากาศท่ี
ไหนไม่ดีเราก็หลบหลีก หลีกเร้นซะ เราก็ไม่ไปท่ีนัน่ 

 น่ีก็เหมือนกนั เราขยนัหมัน่เพียรของเรา เราท าของเราข้ึนมา ไอค้วามร ่ารวยเป็น
เร่ืองหน่ึง แต่ถา้ไปว่าเขาชอบเล่นหวย เล่นหวยก็เล่นการพนนัแลว้ การพนนัก็ผดิศีลแลว้ 
ถา้มนัผดิศีล เคร่ืองรางของขลงั เคร่ืองรางของขลงัเราตอ้งเอาชีวิตไปฝากไวท่ี้นัน่ใช่ไหม 
ชีวิตของเราก็เป็นชีวิตของเราไง ส่ิงต่างๆ ถา้เขาชอบ ถา้เขาชอบก็เร่ืองของเขา ถา้เขาชอบ 
เพราะจริตนิสัยของคน เราจะไปเปล่ียนความรู้สึกนึกคิดของคนไม่ได ้ แต่เราก็ตอ้งมี
จุดยนืของเรา เห็นไหม  

 เขาบอกว่า ค  าถามน่ีว่าจะมีอะไรคุม้ครอง ก็มีคุณธรรม กุศล ความถูกตอ้งดีงาม
เป็นการคุม้ครอง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถือศีล ศีลธรรมจะคุม้ครองเรา 
คุม้ครองเพราะเราท าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ มนัท าดว้ยความถูกตอ้งไง น่ีกุศลธรรม 
อกุศลธรรม อกุศล อกุศลคือท าความผดิ ท าความเศร้าหมอง ท าใหม้นัผดิพลาดไป ท า
เหมือนกนั แต่ท าแลว้มนัเป็นอกุศล อกุศลมนัก็ท  าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานไง แต่ถา้เป็น
กุศลๆ  

 ทีน้ีเขาบอกว่าโดนแม่ลากเสมอๆ เล่ียงไม่ไดโ้ดนแม่ลากไป ธรรมดาแม่ แม่ยงั
กลวัเลย แม่ยงัตอ้งลากลูกไปเป็นเพื่อน เออ ถา้ความดีก็ไปโกยเอาคนเดียวเลย ท าไมตอ้ง
เอาลูกไปดว้ย อา้ว ก็มีเมตตาก็อยากใหลู้กไดด้ว้ย แม่ลากไป แม่ลากไปเราตอ้งมีสติ เรา
ตอ้งมีสตินะ เพราะธรรมดาลูกน่ีจะพดูใหแ้ม่เขา้ใจไดย้าก เพราะแม่ถือสิทธ์ิ ถา้แม่ถือ
สิทธ์ิ เวลาไปเราก็ตอ้งตั้งสติ กุศลธรรม กุศลไง เราไม่เช่ืออยูแ่ลว้น่ี เห็นไหม น่ีไม่เช่ือ มี
คร้ังหน่ึงพาไปหาพระ พระองคน้ี์เราว่ามีพวกเมตตามหานิยม เพราะรู้สึกว่ามนัมีอะไร
เคลือบท่ีหนา้ตวัเอง เคลิ้มๆ เลยนึกถึงหนา้ท่าน  

 กรณีน้ีถา้พดูถึงโดยพระป่า โดยสัจจะ เห็นไหม โดยสัจจะนะเขาไม่ถือมงคลต่ืน
ข่าว ใหถื้อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระพุทธคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน พระธรรม พระธรรมคือสัจธรรม อริยสัจ สัจจะ สติปัฏฐาน ๔ 
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อริยสัจ ๔ มรรค ๘ น่ีสัจธรรม น่ีใหเ้ช่ือท่ีน่ี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระสงฆคื์อ
พระอริยสงฆ ์ พระอริยสงฆคื์อหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรานะท่านพา 
พาใหข้ยนัหมัน่เพียร  

 แมแ้ต่พระนะ หลวงปู่ เสาร์ เห็นไหม ท่านพาพระสร้างเสนาสนะ ท่านพาพระท า
แต่ส่ิงท่ีดีๆ ใหมี้บุญกุศลติดตวัไป เวลาหลวงปู่ มัน่บอกกบัหลวงตาว่ามหา มหามีพรรษา
เยอะแลว้ไม่ตอ้งข้ึนมาหรอก ใหพ้ระใหม่ๆ พระฝึกหดัมนัข้ึนมา มนัจะไดมี้ขอ้วตัร
ปฏิบติัติดหวัมนัไป ติดหวัใจมนัไป ถา้มนัมีขอ้วตัรปฏิบติัใช่ไหมมนัรู้สูง รู้ต  ่าใช่ไหม 
อาวุโส ภนัเตใช่ไหม ครูบาอาจารยอุ์ปัฏฐากท่าน ไดฝึ้กหดันิสัย มนัจะไดมี้ขอ้วตัรปฏิบติั
ติดหวัมนัไป  

 น่ีเวลาครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่ี์เป็นอริยสงฆ ์ เราถือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ถา้เราถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ส่ิงน้ีถา้เราเป็นชาวพุทธไง ถา้เป็นชาว
พุทธเราถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระป่าเขาถือกนัอยา่งน้ี พระท่ีประพฤติปฏิบติั
เขาจะซ่ือสัตย ์ เขาจะสะอาดบริสุทธ์ิ ซ่ือสัตยก์บัธรรมะ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 
ส่ิงท่ีเราท ามนัจะสมควรแก่เราเพราะมนัเป็นความจริง เราซ่ือสัตย ์ ซ่ือสัตยก์บัความจริง
นั้น แลว้มีความเพียร มีขนัติธรรม มีความอดทน ประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงนั้น  

 ฉะนั้น พอบอกว่าไปหาพระองคห์น่ึง ท่านมีเมตตามหานิยม ถา้พระป่า พระป่า
โดยศรัทธา โดยความเช่ือไม่เช่ือเร่ืองน้ี ใหเ้ช่ือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์แต่เร่ืองน้ีมี
ไหม? มี ไสยศาสตร์มี ไสยศาสตร์พระท่ีท าอยา่งน้ีมี ท่ีว่าน่ี เวลาไปไหนนะยิง่ใหเ้ป่าหวั
ดว้ย พรมน ้ามนต ์เคลิบเคลิ้มเลยนะ น่ีมนัเป็นไป ส่ิงน้ีมี แต่มีมนัเป็นไสยศาสตร์ มนัเป็น
เร่ืองไสยศาสตร์ เป็นเร่ืองติรัจฉานวิชา วิชาท าใหเ้น่ินชา้ท่ีเราจะเขา้สู่สัจธรรม แลว้มนัมี
อยูไ่หม?  

 เพราะมนัมีอยูไ่ง แลว้มนัมีอยูเ่ขาถือ ดูเขาถือเคร่งของเขา เขาท าของเขา พวก
อภิญญาเขาท า แลว้เราไปหาอยา่งนั้น เพราะว่าเร่ิมตน้ไงก็พ่อแม่อยากร ่าอยากรวย ชอบ
เล่นหวย ชอบหาหวย ก็เราไปหาเขา ถา้มนัเป็นกุศล กุศล เห็นไหม ดูสิเวลาครูบาอาจารย์
ท่านบอกเลย เชา้ข้ึนมาขอใหไ้ดท้  าทาน ตกับาตรพระสักวนัละองค ์ ๒ องคก์็ยงัดี น่ีถึง
เวลาเราสวดมนตข์องเรา เราเขา้หอ้งพระของเรา เราก าหนดพุทโธ เราภาวนาของเรา เรา
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จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานในหวัใจของเรา 
เราจะหาความจริงของเรา เราไม่ตอ้งไปหาใคร  

 ไอน่ี้อกุศลเราไปหาเขาเอง พอเราไปหาเขาเองมนัเคลิบเคลิ้ม อา้ว ก็แม่ลากหนูไป 
หนูไม่ไดไ้ป ก็แม่ลากไป แม่ลากไปเราก็ตอ้งมีสติปัญญา น่ีพดูถึงขอ้เทจ็จริง ฉะนั้น เวลา
เขาพดูมาเขาว่าอยา่งนั้น 

 ถาม    :   มีคร้ังหน่ึงพ่อแม่พาไปท่ีเขาท าบุญท่ีมีช่ือเสียงมาก 

 ตอบ   :   อนัน้ีก็เร่ืองของเขานะ น่ีเป็นเร่ืองกระแสโลก เป็นเร่ืองกระแสโลก แต่
เขาบอกพอไปแลว้ท าไมอยูดี่ๆ มีแมงป่องมาเกาะขาเขา มีแมงป่องมาเกาะขา เขาตกใจ
มาก ไอเ้ร่ืองน้ีเพราะใจเรามนัตกอยูแ่ลว้ พอมีอะไรข้ึนมามนัก็คิดไปเองไง สัตวม์นัก็มี
ของมนัอยูแ่ลว้ สัตวก์็มีอยูแ่ลว้ แมงป่องมาเกาะขาก็คือแมงป่อง แลว้เวลาเราหายใจ
จุลินทรียเ์ขา้ไปในจมูกมนัจะเขา้มาไดอ้ยา่งไรล่ะ? ส่ิงต่างๆ มนัเขา้มา เห็นไหม ไออ้ยา่งน้ี
มนัก็เร่ืองหน่ึง ฉะนั้น กรณีน้ีมนัเป็นกรณีหน่ึงยกไว ้น่ีเขา้ค าถามแลว้ 

 ถาม   :   ๑. ท าไมหนูนบัถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้หนูยงัโดนของท่ี
ไม่ค่อยดีคะ หรือว่าหนูยงัท าบุญไม่พอ  

 ตอบ   :    ท  าบุญนะ ถา้ไปเจอแบบหลวงพ่อท่ีท าบุญท่ีมีช่ือเสียงดงัๆ เวลาบอกว่า
ใช่ โยมยงัท าบุญไม่พอ แลว้ท าอยา่งไรถึงใหพ้อล่ะ? ท าบุญอยา่งไรใหพ้อ น่ีหนูนบัถือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เวลานบัถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆน์ะเราก็ตั้งพทุธ
มามกะเขาตอ้งใหเ้ราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เวลาจะขอศีลเขาถือไตร
สรณาคมน์แลว้ขอศีล เราถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้ถา้ท าบุญไม่พอ แลว้
ขนาดไหนถึงจะพอล่ะ?  

 ท าบุญร้อยหน พนัหน ไม่เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหน 
พนัหน ไม่เท่ากบัท าสมาธิไดห้นหน่ึง ท าสมาธิไดอี้กร้อยหน พนัหน ไม่เท่ากบัเกิด
ปัญญาข้ึนมาหนหน่ึง แลว้บุญท่ีไหนมนัมา บุญก็นัง่สมาธิน่ีไง ถา้บุญ ถา้เรามีบุญนัง่
สมาธิ พอนัง่สมาธิมนัเกิดปัญญานะ พอมนัเกิดปัญญา น่ีเราทบทวนไดเ้ลยนัง่สมาธิไป 
วนัน้ีไปท าอะไรมาผดิบา้ง ท่ีท  ามามีอะไรถูกบา้ง มีอะไรผดิบา้ง ถา้มีอะไรถกูอะไรผดิ น่ี
ฝึกหดัแลว้ มนัก็เหมือนคนไปท าอะไรกลบัมาแลว้มาทบทวนตวัเองว่าถูกหรือผดิ 
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 น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัถูกหรือผดิ ถา้มนัถูกหรือผดิ อะไรถูกหรือผดิ วนัหลงัเราเจอ
อีกเราก็แยกแยะได ้ เรากมี็สติปัญญาทนัเขาได ้ เพราะวา่เราภาวนาน่ีแหละมนัจะเกิด
ปัญญา ถา้เกิดปัญญาบุญพอหรือไม่พอล่ะ? น่ีเขาบอกว่าท าไมถือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆแ์ลว้หนูยงัโดนอยา่งน้ีอีก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาตรัสรู้เป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เป็นศาสดาของเรา ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ถึงเจอพวกโยมเขาจา้งคนมาด่า เออ น่ีพระพุทธเจา้โดนคนจา้งมาด่านะ นางจิญจมาณวิกา
ท่ีว่าไปช้ีหนา้พระพุทธเจา้เลยนะ เดินเขา้ไปแลว้ก็เดินออกมา เดินเขา้ไปวดัพระพุทธเจา้ 
เดินออกมาสวนกบัโยมตลอด แลว้พอถึงพระพุทธเจา้เทศน์อยูไ่ปช้ีหนา้พระพุทธเจา้เลย 

 "น่ีดีแต่สอนคนอ่ืน ท าดิฉนัทอ้งอยูน่ี่ท  าไมไม่ยอมรับ" 

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูต่อหนา้โยมเลยนะ "นอ้งหญิง เธอกบัเราสอง
คนรู้กนัอยูส่องคน ถา้มนัจะทอ้งไดม้นัตอ้งคนสองคนมนัถึงจะทอ้งไดใ้ช่ไหม เธอกบัเรา
สองคนรู้กนัว่าท าใหเ้ธอทอ้ง" 

 เทวดาทนไม่ไหวนะ เทวดาแปลงร่างเป็นหนูนะ เพราะเขาจะมากล่าวตู่ไง เขาเอา
หมอนผกูไวท่ี้ทอ้ง เอาเชือกผกูไว ้แลว้ก็เขาแกลง้ อยูใ่นธรรมบท พวกเดียรถียเ์ขาบอกว่า
ลาภ เส่ือมลาภไปหมดเลย เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เผยแผธ่รรมแลว้
ธรรมะน่ีเจริญรุ่งเรือง เขาไปท าบุญกนัหมด ไม่ท าบุญกบัพวกเดียรถียเ์ลย แลว้ก็ปรึกษา
กบัลูกศิษยเ์ขาว่าจะท าลายช่ือเสียงอยา่งไร ปรึกษาลกูศิษยเ์ขารับอาสา เวลากลางคืน เวลา
โยมไปวดัตอนเชา้ใช่ไหมเขาก็เดินสวนออกมา เวลาโยมจะกลบัก็เดินสวนเขา้ไป
กลางคืน เขาถือว่ากลางคืนอยูก่บัพระพุทธเจา้ไง พออยูก่นัสักพกัหน่ึง พอพระพุทธเจา้
เทศน์อยูเ่ขาก็เอาหมอนผกูไวท่ี้ทอ้ง แลว้ก็เอาเส้ือคลุมไว ้พอพระพุทธเจา้เทศน์ก็บอกว่า  

 "ดีแต่สอนคนอ่ืน ท าดิฉนัทอ้งอยู่น่ีท  าไมไม่รับผดิชอบ" 

 เทวดาทนไม่ได ้เทวดาแปลงร่างเป็นหนูไต่เขา้ไปไปกดัเชือกนั้นขาด พอเชือกนั้น
ขาด หมอนน่ีตกลงมา ผูห้ญิงโดนรุมประชาทณัฑเ์ลย สุดทา้ยออกมาธรณีสูบเลย น้ีพดูถึง
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาวาระแห่งกรรมมา พระพุทธเจา้บอกเราเคยท า
กรรมอยา่งนั้นๆ อดีตชาตินานมาแลว้มนัมา น่ีพดูถึงว่าถา้เราคิดว่าท าไมหนูนบัถือพระ
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พุทธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้จะไม่โดนอะไรกระทบกระเทือนเลย ลอยมาจากฟ้า มี
อะไรก็โดนเราไม่ไดเ้ลย มนัไม่มีอยูใ่นโลกน้ีไง  

 เรานบัถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ใช่ไหม จะไปไหนก็มีแต่คนยกยอ่ง
สรรเสริญนะ หลวงตาน่ีพระอะไร? ออกมาโครงการช่วยชาติสังคมเสียดสีแรงขนาดไหน 
เขาบอกไม่ใช่กิจของสงฆ ์ คนนูน้ก็โจมตี คนนั้นก็โจมตี หลวงตาท่านเป็นพระอะไร? 
แลว้ท่านท าเพื่อสังคมขนาดนั้น ลูกศิษยท่ี์เช่ือถือศรัทธาอยา่งพวกเราก็ช่ืนชม ช่ืนชมว่าครู
บาอาจารยข์องเราท่านเป็นสัตบุรุษ ท่านเป็นผูน้ าท่ีดี ทางโลกก็น าทางถูกตอ้ง ทางธรรมก็
ชกัน าใหพ้วกเราปฏิบติัใหถู้กตอ้ง ท่านท าแต่ส่ิงดีงามทั้งนั้นเลย แต่อีกฝ่ายหน่ึงเขาบอก
ไม่ใช่กิจของสงฆ ์ไม่ใช่หนา้ท่ีของพระ พระไม่ควรมาท า น่ีหลวงตาท่านโดนขนาดนั้น  

 ทีน้ีกลบัมาท่ีผูถ้าม เห็นไหม  

 ถาม   :   ท าไมหนูนบัถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้หนูยงัโดนของท่ีไม่ดี
อยา่งน้ีล่ะคะ หรือว่าหนูท าบุญไม่พอ  

 ตอบ   :   ถา้เราเป็นพวกตอ้งการนะเราจะบอกใช่ท าบุญไม่พอ ใหข้นมาไดเ้ลย 
เปิดบญัชีก็ได ้ โอนมาเยอะๆ จะไดท้  าบุญใหพ้อไง แต่น่ีมนัไม่ใช่ ท  าบุญร้อยหนพนัหน
ไม่เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหน ไม่เท่ากบัท าสมาธิหนหน่ึง 
ท าสมาธิไดร้้อยหนพนัหน ไม่เท่ากบัเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาหนหน่ึง นัง่สมาธิ ภาวนา
น่ีท าใหเ้กิดปัญญา ท าใหเ้กิดฉลาด ท าใหเ้กิดไม่เป็นเหยือ่ใคร นัง่สมาธิน่ี มาทบทวนว่า
วนัน้ีโดนหลอกมาก่ีหนแลว้ วนัน้ีโดนใครหลอกบา้ง ทบทวนเลย เออ วนัน้ีโดนนัน่เขา
หลอกทีหน่ึงนะ โอ๋ย อนัน้ีไม่น่าใหโ้ดนหลอกเลยก็โดนหลอกไปแลว้  

 น่ีมนัจะทบทวนข้ึนมา น่ีมนัจะแกท่ี้น่ีไง ไม่ใช่ว่านบัถือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆสุ์ดยอด สุดยอด แต่วุฒิภาวะของเรายงัอ่อนแอ เราก็คิดว่าเป็นคิดอยา่งนั้น เพราะ
พระบวชใหม่ๆ คิดอยา่งน้ีหมดแหละ เพราะมีลูกศิษยห์ลายองคบ์อกว่าเขาอยากภาวนา 
ถา้ภาวนาเสร็จแลว้ เขามีคุณธรรมแลว้มนัจะเหมือนหนงัจีนเลย เขาจะเหาะเหินเดินฟ้าได ้
เขาว่าอยา่งนั้นนะ แลว้พอมาภาวนาหลายๆ เขา้มนัไม่ใช่ ถา้เหาะเหินเดินฟ้าอยา่งนั้นได้
จริงมนัเป็นอภิญญา พอเป็นอภิญญาป๊ับเราจะไม่ไดเ้ขา้ถึงสัจธรรมเลย เราภาวนากนัเพื่อ



กุศลธรรม ๙ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

เขา้ถึงสัจธรรม เขา้ถึงอริยสัจ เราไม่ไดภ้าวนาดว้ยหายตวัได ้ ภาวนาดว้ยเหาะเหินเดินฟ้า
ได ้ 

 การภาวนาเหาะเหินเดินฟ้าไดเ้ป็นอภิญญา เทวทตัไดอ้ภิญญา ปลอมตวัเป็นงูไป
พนัหวัอชาติศตัรู ยงัท าลายพระพุทธเจา้ แต่เวลาคนไม่เขา้ใจว่าถา้เราภาวนาแลว้เราจะ
เหาะเหินเดินฟ้าไดแ้บบหนงัจีนเลย เพราะ เพราะลูกศิษยพ์ระมาถาม บอกว่าเม่ือก่อนคิด
อยา่งน้ีไง คิดว่าภาวนา อยากจะเหาะเหินเดินฟ้า อยากจะเป็นแบบหนงัจีน แต่สุดทา้ยพอ
มาบวชเขา้จริงๆ มาภาวนาจริงๆ เขา้ความคิดมนัต่างเลย อ๋อ เขา้อริยสัจมนัเป็นแบบน้ี มนั
ไม่ใช่อยา่งท่ีเราคิดทีแรก เราคิดทีแรกว่าเราภาวนาไปแลว้เราจะมีฤทธ์ิมีเดช เราจะรู้ไป
ทุกเร่ืองเลย รู้นัน่ส่งออก รู้น่ีเด๋ียวน้ีมีเคร่ืองจบัเทจ็ รู้น่ีเด๋ียวน้ีมนัมีเคร่ืองยนตก์ลไก เขา
ดีกว่าเราอีก  

 ฉะนั้น ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราถือ แต่การถือของเรา เราถือแลว้เรา
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ราฉลาดข้ึนมา ใหเ้รามีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา ถา้มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา ไอ้
ค  าถามท่ีถามๆ มาน่ีตกไปหมดเลย น่ีขอ้ท่ี ๑ 

 ถาม   :   ๒. ท าอยา่งไรจะมีเกราะป้องกนัส่ิงไม่ดีทั้งหลายท่ีจะเขา้มาหาเรา เพราะ
ตอ้งโดนครอบครัวลากไปตลอด  

 ตอบ    :    ถา้โดนครอบครัวลากไปตลอดเราก็รู้อยูแ่ลว้ใช่ไหม ส่ิงนั้นเวลาเราไป
ไหนก็แลว้แต่ถา้มนัเป็นสังคมของผูท่ี้เป็นปัญญาชนเราก็สบายใจได ้ ในธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มงคล ๓๘ ประการ อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 
เราจะไม่คบคนพาล เราจะคบบณัฑิต เราเป็นสังคมท่ีเป็นบณัฑิต สังคมท่ีเป็นบณัฑิตเรา
เขา้ไปแลว้เราสบายใจไดเ้ลย ดูสิท่ีเขาบอกวา่เวลาเขาไปท าบุญท่ีไหน ของตกมีคนเก็บได้
ก็มาคืนให ้ไปท าบุญกบัหลวงตามีโรงทาน มีอ  านวยความสะดวก เพราะอะไร? แต่ถา้ไป
ท่ีอ่ืนล่ะ? ไปท่ีอ่ืนเขาก็มีเหมือนกนั มีเหมือนกนั แต่เบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงัเขามี  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราบอกว่าจะท าอยา่งไรมีส่ิงป้องกนัตวั เพราะโดนครอบครัวลากไป 
เพราะลากไปในสังคมอยา่งนั้น ลากไปสังคมอยา่งนั้นเราก็ตอ้ง ประสาเรานะถา้จะบอก
ว่าล่อนจอ้นไปเลยมนัก็น่าเกลียดใช่ไหม จะตอ้งไม่มีอะไรติดตวัไปเลย มีแต่ตวั มีเส้ือผา้
ไปดว้ย คือว่าไม่มีอะไรใหห้ลอก แต่จะมีอยา่งเดียวก็เซ็นใหเ้ขาอีกแหละ เด๋ียวก็จะเซ็นให้
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เขาอีก ถา้ไปอยา่งนั้นแลว้ เพราะเราไปสังคมอยา่งนั้นน่ี เราไปสังคมอยา่งนั้น สังคมท่ีว่า
เขาเป็นเร่ืองทางโลกหมดแหละ เป็นเร่ืองทางโลกอยากร ่าอยากรวย มนัมีแต่ความฉอ้ฉล 
เราก็อยากรวย พระก็อยากรวย ถา้เราอยากรวย พระเขาไม่ใหเ้ราหรอกเขารวยก่อน เขา
อยากรวยก่อน  

 น้ีเราไปหาเขาอยา่งนั้นไง ท าบุญแลว้ร ่ าแลว้รวย ถา้ไม่ร ่ าไม่รวยใหต้ั้งพระนั้นเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเลย ประเทศไทยจะไดร้ ่ ารวยทั้งประเทศ มนัจะร ่ามนัจะ
รวยมนัอยูท่ี่สติปัญญาของคน เราจะท าของเรา เห็นไหม ถา้ครอบครัวลากไป ถึงบอกว่า
กุศล อกุศลไง ถา้มนัเป็นท่ีอกุศล มนัเป็นเร่ืองสังคมของคนพาลว่าอยา่งนั้นเลย สังคมของ
คนท่ีไม่จริงใจต่อกนั สังคมท่ีจริงใจต่อกนันะเขาบอกถึงความบกพร่อง เขาบอกถึงทุศีล 
เขาบอกถึงศีลท่ีผดิปกติ เขาจะบอกถึงศีล อธิศีล ศีลท่ีเป็นปกติท าอยา่งไร 

 ส่ิงใด เห็นไหม เวลาเราประพฤติปฏิบติักนั เราจะสละทรัพยเ์พื่อรักษาอวยัวะ เรา
จะสละอวยัวะรักษาชีวิต เราจะสละชีวิตรักษาธรรม ธรรมะน่ีสัจธรรมท่ีเราแสวงหาเขาก็
ว่าอยา่งนั้น เราจะสละทรัพยเ์พื่อรักษาอวยัวะ เราจะสละอวยัวะเพื่อรักษาชีวิต น่ีก็
เหมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราปฏิบติัไปแลว้มนัมีอุปสรรค มีอะไรเราก็
ตอ้งมีความเขม้แขง็ เราก็ตอ้งมีความอดทนของเรา เพราะเราจะถอดถอนกิเลสนะ เราจะ
เอาคุณงามความดีนะ ถา้เราอยากจะร ่าอยากจะรวย อยากจะรวยทางโลกเรายงัไม่มีอ  านาจ
วาสนาจะปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ เราก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเราดว้ยมีสติ ดว้ยมีปัญญา
ของเรา เพื่อประโยชน์กบัเราไง  

 ทีน้ีทางบา้นเขามีความเห็นอยา่งนั้นเขาตอ้งลากเราไปอีก เราจะมีเกราะอะไร
ป้องกนัตวั พุทโธไว ้ ต่อไปถา้เขาจะลากไปนะตั้งสติไวเ้ลย ตั้งสติไว ้ พุทโธไว ้ อะไรมา
ไม่ใหเ้ช่ือ กาลามสูตรเลยไม่ใหเ้ช่ือทั้งนั้น ถา้เราไม่เช่ือ แม่จะเช่ือล่ะ? แม่ชอบ แม่จะยดั
เยยีดความเช่ือใหเ้รา อนันั้นมนัก็ตอ้งหาทางหลบหลีก ไอก้ารน้ีมนัแบบว่าเราอยูใ่นสังคม
ใดไง เร่ืองสังคมมีปัญหามาก วุฒิภาวะของคนมนัสูง มนัต ่า ถา้มนัสูงนะ มนัสูงข้ึนมานะ 
แลว้อยา่งต ่าๆ อยา่งพวกเราล่ะ?  

 ก่อนบวชเราก็แค่น้ีแหละ ความรู้ก็เขา้สังคมน่ีแหละ มนัจะดีไปกว่าเขา ก็มอง
สังคมอยา่งน้ีเหมือนกนั แต่พอบวชไปแลว้ บวชไปแลว้ ภาวนาไปแลว้ เพราะมนัเคยผดิ
มาก่อน พอมนัถูกมนัถึงอ๋อน่ีผดิ พอผดิมนัก็ปล่อยวางละทิง้ความผดินั้นท าดีข้ึนมา แต่น้ี
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สังคมเขาเช่ือกนัอยา่งนั้น สังคมเขาเป็นทางโลกไง ถึงอยากไดล้าภ ครอบครัวจะลากไป 
แลว้จะมีอะไรป้องกนั ป้องกนัก็ตั้งสติไวแ้ลว้พุทโธ พุทโธไวเ้ท่านั้นแหละ เพราะว่าอยา่ง
ท่ีว่าน่ีเร่ืองภายในบา้น ขอ้ ๓. อนัน้ีสิน่าคิด  

 ถาม   :   ๓. บางคร้ังหนูเจอพระท่ีมีเจโตปริยญาณอ่านใจหนูได ้ แต่หนูรู้สึกว่า
ท่านเนน้การหาเงิน ดูหมอ หนูไม่ศรัทธา ท าไมท่านถึงไม่สามารถอ่านใจหนูไดค้ะ  

 ตอบ   :   มนัขดัแยง้กนัไง มนัขดัแยง้ทีแรกว่าเขาอ่านใจหนูได ้พออ่านใจหนูได้
เราคิดอะไรเขารู้บางเร่ืองไง แต่ไอเ้ร่ืองท่ีเราไม่ตอ้งการใหเ้ขามาเอาเงินเราน่ีเขาไม่รู้ เห็น
ไหม ท าไมเขาถึงไม่สามารถอ่านใจหนูได ้ ทีแรกว่าอ่านใจได ้ อ่านใจไดเ้ขาตอ้งรู้สิวา่เรา
ไม่ชอบ เราไม่ชอบแลว้ส่ิงใดท่ีว่าเราคิดอยูเ่ขาตอ้งท าตรงขา้มกบัน่ีสิ น่ีท  าไม? เพราะว่า
เราไปใหค่้าเขาเองไง ท าไมเขาไม่อ่านใจหนูได ้ อ่านใจหนูไดก้็ส่ิงท่ีเขาพดูมาตรงกบั
ความคิดเรา แต่ไอท่ี้เราไม่ตอ้งการ เราไม่ตอ้งเราไม่ชอบไง เราไม่ชอบว่าเป็นหมอดู เป็น
การหาเงิน น่ีเราไม่ชอบเลย ท าไมเขาอ่านใจเราไม่ได ้เออ  

 เขาอ่านไดแ้ต่เขาจะเอาสตางค ์ เขาจะเอาเงินนั้น เขาก็ท  าไขสือ ท าไม่รับรู้ ถา้เขา
อ่านไดจ้ริงนะ เราไม่เช่ือว่าอ่านไดจ้ริงไง ถา้อ่านไดจ้ริง เจโตปริยญาณ ส่ิงท่ีรู้วาระจิตเขา
ตอ้งมีศีล เขาตอ้งมีศีล เขาตอ้งมีสมาธิมนัถึงมีญาณหยัง่รู้อยา่งนั้น ถา้ญาณหยัง่รู้อยา่งนั้น
มนัตอ้งมีพื้นฐานมาจากศีล แลว้ศีลน่ีดูสิเขาจะหาเงินหาทอง เขาเป็นหมอดูเขาจะหาเงิน
หาทอง เขาทุจริตตลอด อกุศลตลอด ถา้อกุศลตลอดจิตเขาจะสงบไหม? เขาจะสามารถ
เกิดญาณหยัง่รู้อยา่งน้ีไดไ้หม? เราไม่เช่ือไง แต่พอคนมนัพดูมากไง พดูมากบางอยา่งมนั
ก็โดนใจเราสักค าสองค า ก็วา่เขารู้ไง  

 ถา้เขารู้ท  าไมเรากรู้็ ก็น่ีคนถามเขาถามเอง แต่รู้สึกวา่ท่านเป็นหมอดู ท่านเป็น
พระหาเงิน น่ีหนูไม่ศรัทธา แลว้เราก็เห็นๆ อยู ่ เราก็เห็นอยู ่ แลว้น่ีท่ีเขาทายเขาพดูมาตรง
กบัความคิดเรา ตรงกบัความคิดก็ไม่เห็นเป็นไร ก็เราคิดอยา่งนั้นจริงๆ ตรงกบัความคิด
เราก็มีปัญญาของเราไง แลว้กส็รุปว่า แลว้ท าไมเขาไม่สามารถรู้ใจเราท่ีเราไม่ชอบล่ะ? น่ี
มนัก็ขดัแยง้กนัแลว้ ขดัแยง้กบัท่ีว่าเขารู้ไง เพราะ เพราะเขาไม่รู้หรอก มนัเป็นวิชาชีพเขา 
วิชาชีพน่ีมนัเป็นสถิติ เขาท าบ่อยๆ เขามีปฏิภาณ เขาพดูดกัหนา้ดกัหลงั  
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 เด๋ียวน้ีมีพระอยา่งน้ีเยอะ พดูดกัหนา้ดกัหลงันะ บางคนจิตวิทยามนัมี ศึกษา
จิตวิทยาก็ได ้ พดูทางจิตวิทยานะ พดูจิตวิทยาพยายามใหเ้ขาส่ือสาร พอเขาส่ือสารจบั
ค าพดู แลว้พดูนอ้มน าไป มีคนมาพดูอยา่งน้ีเยอะ บอกเขารู้วาระจิตๆ เราไม่เช่ือหรอก ถา้
เขารู้วาระจิตนะเขาไม่มาหาเงินอยา่งน้ีหรอก ถา้เขารู้วาระจิตเขาจะไม่มาสุมหวักนัอยูใ่น
กรุงเทพฯ น่ีหรอก เขาไม่มาสุมหวักรุงเทพฯ มาหาสตางคก์นัอยา่งน้ีหรอก เพราะอะไร? 
เพราะคุณธรรม หวัใจมนัมีค่ากว่าเงิน มีค่ากว่าเยอะ ธรรมะน่ีมีค่าสูงส่ง ธรรมะมีค่ามาก 
แต่ท าไมคนท่ีมีธรรมะมาหาสตางค ์โอ๋ย มนังง เออ ท าไมคนท่ีมีธรรมะกลบัโนม้ลงมาหา
อสรพิษ  

 เงินน้ีเป็นอสรพิษเพราะมนัท าใหค้นผดิใจกนั เงินน่ีท าใหค้นเจบ็ปวดนะ ท าให้
คนเจบ็ช ้าน ้ าใจท าใหค้นมีผลกระทบกระเทือนกนั แลว้คนท่ีมีคุณธรรมกลบัไปหาส่ิงท่ี
เป็นอสรพิษมนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร? เราถึงไม่เช่ือไง เราไม่เคยเช่ือเร่ืองอยา่งน้ีเลย ถา้คนท่ี
มีคุณธรรม น่ีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เรา หลวงตาเรารวยมากหลายหม่ืนๆ ลา้นเลย แต่
ท่านก็ใหค้ลงัหลวงหมด ท่านใหค้ลงัหลวงหมด เงินทองท่านใหค้นอ่ืนหมด ท่านเอา
หวัใจท่านไว ้ท่านเอาธรรมของท่านไว ้ท่านไม่เอาอยา่งอ่ืนเลย  

 แต่ในเม่ือจะช่วยโลกมนัตอ้งช่วยกนัดว้ยเงิน ดว้ยปัจจยั ท่านก็หาส่ิงนั้นช่วยโลก 
เพราะโลกตอ้งอาศยัส่ิงนั้นเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน เพื่อเป็นการปลดหน้ี ท่านก็หาส่ิงนั้น
มาช่วยโลก แต่ท่านก็รักษาคุณธรรมในใจท่าน ท่านก็รักษาหวัใจท่านใหสู้งส่งไว ้ท่านไม่
ลงมาเกลือกกลั้ว แต่ท่ีลงมาเกลือกกลั้วเพราะความจ าเป็นจะช่วยโลก ถา้จิตใจคนมีธรรม
นะ ธรรมะมนัสูงส่ง สูงส่งกว่าอสรพิษ แลว้ถา้เขาเป็นพระหมอดู พระหาสตางค์หนูไม่
ชอบเลย บางคร้ังหนูเจอพระท่ีมีเจโตปริยญาณ ไม่ตอ้งเช่ือ ไม่เช่ือเลย แลว้ถา้ไม่เช่ือ ไม่
เช่ือมนัมีอะไรคุม้ครอง  

 น่ีไงขอ้ท่ี ๑ ไง หนูนบัถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ถา้หนูนบัถือพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะเรานบัถือพระพุทธ พระพุทธคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เรานบัถือพระธรรม พระธรรมคือสัจธรรม คืออาสวกัขยญาณท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม พระสงฆ ์ พระสงฆต์ั้งแต่พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆ์
องคแ์รกของโลก เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง มีแกว้สารพดันึกเป็นท่ีพึ่ง 
แลว้เราไปเจอเจโตปริยญาณของใคร เราจะไปกลวัเจโตปริยญาณของใคร ถา้เราไปกลวั
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เจโตปริยญาณนะก็กลวัแสงเลเซอร์เวลาเขาผา่ตดัสิ แสงเลเซอร์เวลาเขาผา่ตดัเขาใชแ้สง
เลเซอร์ผา่ตดัเด๋ียวน้ี แสงเลเซอร์มนัผา่เน้ือได ้ มนัท าอุตสาหกรรมได ้ อนันั้นเป็น
วิทยาศาสตร์  

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ถา้เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นรัตนตรัย เรามีพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งแลว้ เจโตปริยญาณของใคร? เราจะบอกว่าเราไม่เช่ือ
ว่ามนัเป็นอยา่งนั้นจริงไง เราไม่เช่ือ ไม่เช่ือๆ ถา้คนท่ีไดอ้ยา่งน้ีจริง คนท่ีไดอ้ยา่งน้ีจริง
เขาจะมีคุณธรรมในใจของเขา เพราะเขาตอ้งมีคุณธรรมในใจของเขา เขาถึงจะไดส่ิ้งท่ี
เป็นสัจธรรม ส่ิงท่ีดีงามประดบัหวัใจของเขา แต่คนท่ีหวัใจของเขาเขาคิดแต่เร่ืองเงินเร่ือง
ทอง เร่ืองแต่ทางโลกเขาจะมีส่ิงน้ีไม่ไดเ้ลย มนัไม่มีส่ิงน้ีในหวัใจของเขาหรอก แต่เขามี
ปฏิภาณ เขามีปฏิภาณ เขามีการฝึกฝน เขามีปฏิภาณของเขา เขาใชส่ิ้งน้ีจนมีความช านาญ 
แลว้ก็มาดกัความคิดของคน ดกัหนา้ดกัหลงั ไอค้นท่ีโดนเขาทกัเขา้ไปก็ต่ืนเตน้ เขาทกั  

 ดูสิเวลาหลวงตาท่านเล่า เวลาหลวงปู่ ขาวกบัหลวงปู่ แหวนท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ 
ท่านเดินไปดว้ยกนันะ ท่านเดินไปดว้ยกนัธุดงคไ์ปหาหลวงปู่ มัน่แลว้ท่านก็คุยกนั หลวง
ปู่ ขาวกบัหลวงปู่ แหวนท่านคุยกนั เราจะไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านจะรู้ไหมว่าเรา
คิดอะไร เออ หลวงปู่ ขาวท่านว่านะ น่ีแหละเจโตปริยญาณ ท่านธุดงคไ์งแลว้จะไปกราบ
หลวงปู่ มัน่ แลว้ก็คุยกนัตลอดทาง สององคคุ์ยกนัไป ถา้เราไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่
จะรู้วาระจิตเราไหม? หลวงปู่ มัน่จะรู้ว่าเราคิดอะไรไหม?  

 น่ีสองคนคุยกนัไปนะ พอเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ ไปกราบหลวงปู่ มัน่นะหลวงปู่ มัน่
ท่านใส่เอาเลยนะ ใจตวัล่ะไม่ดู อยากแต่ใหค้นอ่ืนมาดูใจของตวั เวลาใจของตวั ผูท่ี้
ปฏิบติัมนัก็ตอ้งรักษาใจของตวั น่ีมรรคก็มรรคเกิดในใจเท่านั้นแหละ เวลาใจของคนล่ะ
ไม่ดู แต่จะใหค้นอ่ืนมาดู เห็นไหม น่ีของจริงเป็นแบบน้ี ไปดว้ยกนัสององค ์ ก่อนไปคุย
กนัสองคน คุยกนัไปเร่ือย ท่านจะรู้วาระจิตเราไหม ท่านจะทกัเราไหม ท่านจะรู้เร่ืองเรา
ไหม  

 น่ีคุยกนัไปสองคน รู้กนัสองคน พอไปกราบท่านทั้งสองคนหนา้หงายเลย ใจของ
ตวัล่ะไม่ดู ใจของตวั ธุดงคม์ามนัก็ตอ้ง น่ีหลวงตาท่านพดู เห็นไหม ธุดงคไ์ปก็เร่งความ
เพียรไป เดินจงกรมไป เดินจงกรมใชปั้ญญา ปัญญาก็เป็นมรรค เป็นมรรคมนัเขา้มาดูใจ
ของตวั เพราะมรรคมนัเขา้มาร้ือคน้ในใจของตวัใช่ไหม แต่น่ีบอกว่าหลวงปู่ มัน่จะรู้ของ
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เราไหม เราไปหลวงปู่ มัน่จะทายถูกไหม สองคนคุยไปตลอดทาง ใจของตวัไม่ดู จะให้
คนอ่ืนมาดูตวัแทน  

 น่ีก็เหมือนกนั ของจริงเป็นแบบนั้น ถา้ของจริงท่านรู้จริงของท่านแลว้ท าเพื่อ
ประโยชน์ ประโยชน์ท่ีไหน? ประโยชน์เพื่อสร้างมนุษยใ์หเ้ป็นพระอริยเจา้ สร้างมนุษย์
ใหเ้ป็นพระอริยเจา้ สร้างมนุษยข้ึ์นมาใหมี้คุณธรรมในใจ ถา้มนุษยมี์คุณธรรมในใจ 
คุณธรรมอนันั้นส าคญัมากเพราะอะไร? เพราะมนุษยมี์คุณธรรมในใจมนัตอ้งมีวิธีการ 
ตอ้งมีมรรค เขาจะเอาประสบการณ์ เอามรรคนัน่ล่ะมาสอนคน เอาวิธีการท่ีเราท าไดน้ัน่
ล่ะมาเป็นคติ แลว้มัน่ใจดว้ย เพราะเราท าแลว้ประสบความส าเร็จ เราท าแลว้มนัมีเหตุมี
ผล เขาเอาเหตุเอาผลมาสอน  

 ครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านสอนได ้ ท่ีเป็นคุง้เป็นแควเพราะท่านมีคุณธรรมในใจ 
ท่านมีวิธีการของท่าน ท่านมีเหตุมีผลของท่าน ท่านเอาเหตุเอาผลของท่านมาสอนเรา 
แลว้เราท าน่ีจะไดไ้ม่ไดเ้ราก็พยายามท าของเรา ถา้เราท าแลว้ถา้มนัมีเหตุมีผลของเรา น่ี
ปัจจตัตงั เราจะมีปัจจตัตงั มีสันทิฏฐิโก มีขอ้เท็จจริงในใจของเรา ถา้มีอนันั้น เห็นไหม น่ี
เพราะศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ถา้มีมรรค มีผลข้ึนมาในใจเรา เราจะรู้
จริงเห็นจริงตามสัจธรรมนั้นเลย นัน่ล่ะเป็นมรรค ผลของเรา อนัน้ีเป็นคุณธรรมของเรา 
น่ีแหละพระพุทธ พระธรรม พระสงฆท่ี์จะคุม้ครองไง  

 มนัเป็นกุศล กุศลกบัอกุศล ถา้มีกุศลธรรม กุศลธรรมจะคุม้ครองเรา พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆท่ี์เป็นกุศลธรรมจะคุม้ครองเรา อกุศลอา้งพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆเ์หมือนกนั ลทัธิใดก็วา่เป็นพุทธะ ลทัธิใดก็เอาพระพุทธรูปไปตั้งไว ้ จะท า
พิธีกรรมอะไรก็เอาพระพุทธรูปไปตั้งไว ้ กลวัวา่ไอพ้วกเหยือ่มนัจะไม่เช่ือ เอา
พระพุทธรูปไปตั้งไวก่้อน ใหค้นเห็นพระพุทธรูปแลว้เขายอมจ านนไง น่ีไงเขาก็ว่าเขาถือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์หมือนกนั แต่เป็นอกุศลไง เป็นทุจริตไง เป็นหา
ผลประโยชน์ไง แต่ของเราน่ีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นกุศลไง พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่ใจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่ความสะอาดบริสุทธ์ิไง พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์น่ีกุศลธรรมจะคุม้ครอง  

 ท าไมเราถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ไม่คุม้ครองเรา ถือพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆเ์ราก็ตั้งไวไ้กลๆ นัน่ไง แลว้ก็คิดไปร้อยแปดเลย ถา้เราถือพระพุทธ พระ
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ธรรม พระสงฆใ์นหวัใจของเรา เห็นไหม เราอยูก่บัพุทธะ เราอยูก่บัสัจจะ เราอยูก่บั
คุณธรรมของสังฆะ มนัจะมาหลอกอยา่งไรกไูม่เช่ือมึง กไูม่กลวัดว้ย ไม่หลอกดว้ย ไอน่ี้
อะไรก็สั่นไหวไปหมดเลย เขาอา้งอะไร เขาดกัหนา้ดกัหลงัลม้เลย แต่ถา้พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆใ์นหวัใจแลว้ไม่กลวัอะไร ไม่หวัน่ไหวไปกบัอะไร แลว้จะคุม้ครองเราได้
จริง  

 เขาถามว่าจะมีส่ิงใดเป็นเคร่ืองคุม้ครองใจเรา กุศลธรรม คุณงามความดี อ  านาจ
วาสนาบารมีของครูบาอาจารยใ์หป้กเกลา้ ดแูล คุม้ครองใจเรา เอวงั 


