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ตั้งใจฟังธรรมะเลย ตั้งใจฟังธรรมดีกว่า ธรรมะคือสจัจะ สจัจะความจริงที่เราแสวงหา
นะ เราบวชมา เห็นไหม เราเกดิเป็นมนุษย์ถ้าเราอยู่ทางโลกเรากท็ ามาหากนิไปกบัเขา ถ้า
ประสบความส าเรจ็ในชีวติ ชีวติมันกม็ีสถานะ มีสถานะทางสงัคม จะมีสถานะทางสงัคมขนาด
ไหนมันกม็ีความทุกข์อยู่ในหัวใจทั้งนั้น 

นี่คนเรา เหน็ไหม ถงึเวลาชีวติมีการพลดัพรากเป็นที่สดุ เราต้องตายไปแน่นอน ช้าหรือ
เรว็เท่านั้น ถ้าตายไปแน่นอนแล้วตายแล้วไปไหน นี่เกดิมาเป็นมนุษยเ์กดิมาพบ
พระพุทธศาสนา มันมีโอกาสให้ได้ประพฤติปฏบิตัิ ให้ได้แสวงหาความจริง ธรรมโอสถๆ เห็น
ไหม ไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย พ้นจากการเกดิ แก่ เจบ็ตายทั้งสิ้น การเกดิ แก่ เจบ็ ตาย นี่
เป็นเร่ืองสจัจะเป็นเร่ืองความจริง มันเร่ืองธรรมชาตินะ มันเป็นเร่ืองสจัจะความจริง เราจะมี
ศาสนาไม่มีศาสนากเ็ป็นแบบนี้  

แล้วถ้ามีศาสนาอืน่ๆ เขากอ้็อนวอนขอเอาไง ให้พระเจ้าพยากรณ ์ ให้พระเจ้าคุ้มครอง
ดูแลไง แต่ในพุทธศาสนามันไม่มีอย่างนั้น พระพุทธศาสนาปฏเิสธทั้งนั้น นี่พุทธศาสนาปฏเิสธ
แล้วเวลาการกระท าๆ เราต้องท าของเราขึ้นมาเอง ถ้าเราท าขึ้นมาเอง เวลาคนเกดิมามีอวชิชามี
ความไม่รู้  ถ้ามีความไม่รู้แต่มีวาสนาเพราะตัวเราไม่รู้  แต่เราเกดิมาเป็นมนุษยเ์กดิมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม องค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวางธรรมวนิัยนี้ ไว้เป็นศาสดาของเราๆ  

เราเกดิมาเป็นมนุษย์ กึ่งพุทธกาลศาสนาเจริญอกีหนหนึ่ง เจริญมาจากไหน เจริญขึ้นมา
จากหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ครบูาอาจารย์ของเราท่านค้นคว้าของท่านมา ถ้าท่านค้นคว้าของ
ท่านมา เห็นไหม ธรรมะที่ว่ามันอยู่ในทฤษฎ ีมนัอยู่ในความจ านะ มันถงึสบืต่อกนัมา เห็นไหม 
เกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา ได้มาบวชเป็นพระ ได้บวชเป็นพระทรงจ าธรรม
วนิัยศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าให้มีรัตนตรัย ให้มีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ 
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  เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแสดงธรรมน่ะ พระอญัญาโกณ
ฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม นั่นนะเป็นอริยสงฆ ์สงฆแ์ท้ๆ ไง แล้วเวลาสงฆแ์ท้ๆ ขึ้นมามันกเ็ป็น
ธรรมวนิัยบญัญตัิไว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นแก้วสารพัดนึก เป็นไตรสรณคมน์ของ
เรา เห็นไหม มนัเป็นทฤษฎี มนัเป็นความเช่ือมาไง หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นท่านประพฤติ
ปฏบิตัิขึ้นมาให้เป็นความจริงขึ้นมาในใจของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ขึ้นมาไง ถ้ามันเป็นขึ้นมา 
เห็นไหม ธรรมะสดๆ ร้อนๆ ไง  

  ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เพราะคนเรามันเกดิ แก่ เจบ็ ตายด้วยกนัทั้งสิ้นไง เวลาหลวงปู่เสาร์ 
หลวงปู่มั่นท่านสิ้นกเิลสไปแล้ว นั่นจบสิ้นกระบวนการของการเกดิ การแก่ การเจบ็ การตายไง 
เวลาพ้นจากการเกดิ การแก่ การเจบ็ การตาย แล้วมันเป็นอย่างไรในหัวใจของหลวงปู่เสาร์ 
หลวงปู่มั่นไง แล้วถ้ามันเป็นหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เห็นไหม หลวงปู่มั่นท่านเทศนาว่าการ
อบรมสัง่สอนขึ้นมาให้ประพฤติปฏบิตัินะ หลวงปู่เสาร์ท่านท าให้ดูๆ เห็นไหม ท าให้ดูกนัขนาด
นี้มันยังไม่เอาแล้วจะไปสอนอะไรมัน หลวงปู่เสาร์ท่านพูดอย่างนั้นประจ า  

นี่ไง คนเกดิมามีอวชิชา มีความไม่รู้มาทั้งนั้น คนเรามีกเิลสทั้งนั้น มีความไม่รู้ๆ ไง ถ้า
โง่เขลาปัญญามันกโ็ง่เขลาปัญญาเพราะกเิลสตัณหาความทะยานอยากมันปิดบงัหัวใจ ถ้ามัน
ปิดบงัหัวใจนะ คนโง่ๆ เหน็ไหม คนโง่เขากฝึ็กฝน เห็นไหม ในชาติที่เจริญแล้วนี่ทรัพยากร
มนุษยข์องเขานี่มีคุณภาพ มีคุณภาพเพราะมีการศกึษา เพราะมีปัญญาไง  

  ประเทศชาติที่เจริญๆ เพราะทรัพยากรบุคลากรของเขาประชากรในชาติของเขามี
ปัญญาไง ประเทศไหนที่ประชากรมีปัญญาแล้วประเทศชาตินั้นจะรุ่งเรือง รุ่งเรืองเพราะอะไร 
เพราะมีนวตักรรมมีปัญญาที่ส่งเสริมกนั เห็นไหม มันเป็นสจัจะเป็นความจริงของมันอยู่อย่าง
นั้นไง นี่เวลาเกดิมาๆ เกดิมาด้วยความไม่รู้ ด้วยอวชิชาด้วยความไม่รู้  มันกแ็ก้ไขไง มันแก้ไขมัน
ส่งเสริมกนัไง คนโง่ๆ นี่ฝึกหัดมนัได้ ขนาดคนโง่ๆ คนโง่เป็นเร่ืองเชาวน์ปัญญานะ คนโง่
พยายามฝึกหัด เวลาฝึกฝนมนันี่คนโง่นี่  

  แต่ไอ้ที่แกล้งโง่นี่ส  าคัญ ไอ้คนโง่ๆ มันยังแก้ไขได้นะ ไอ้แกล้งโง่นี่เพราะ เพราะว่ามันกร็ู้
ว่าผดิทั้งนั้น แต่ว่ามันขี้ เกยีจๆ มันขี้คร้าน มนัมีผลประโยชน์ทบัซ้อนในใจไง อยากดังอยาก
ใหญ่อยากมีอ านาจ แต่ท าโง่ๆ ไอ้แกล้งโง่นี่แก้ยาก ไอ้คนโง่นี่มันยังแก้ง่ายๆ นะ คนโง่เพราะ
ด้วยเหตุด้วยผลมันเห็นของมัน มันกแ็ก้ไขของมนัถ้าคนโง่ ไอ้แกล้งโง่นี่มันแก้ไม่ได้เลย เพราะ
อะไร เพราะมันกร็ู้ของมันอยู่ มนัปลิ้นปล้อนมาตั้งแต่ในหัวใจ นี่ในหัวใจมันปลิ้นปล้อนของมัน 
มันไม่ยอมรับความจริงของมัน ไม่ยอมรับความจริงของมันแล้วกย็ังเรียกร้องไง  
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นี่เรียกร้องว่า อ้าว ครบูาอาจารย์กต้็องฝึกฝนส ิ ต้องรับผดิชอบส ิ ถ้าครบูาอาจารย์ที่ดีก็
ต้อง นี่ไงทรัพยากรมนุษย์ๆ ไง เห็นไหม เป็นรัฐบาลๆ เขากแ็ก้ไขของเขา พอเวลารัฐบาลแก้ไข
ของเขา ทรัพยากรในชาติของเขา เห็นไหม นี่จดีีพ ีดสู ิ ในทางเศรษฐกจิเขาวดัคุณค่าในความรู้
ของประชากรไง วดัค่าเลย มีความรู้ทางวทิยาศาสตร์ มีความรู้ทางทฤษฎ ีมีความรู้ เท่าไรวดัค่า
เลย นี่แล้วสดุท้ายแล้วนี่แสดงว่าประเทศล่มจม ไม่มีคนฉลาดเลย โอ้ รัฐบาลหน้าแตก รัฐบาลมี
ความเสยีหายมาก โทษรัฐบาลเลย 

นี่กเ็หมือนกนั แกล้งโง่ๆ กไ็ม่รู้ เร่ือง ทรัพยากรมันไม่มีคุณภาพ ทรัพยากรมันเหลวไหล
ไง นี่ครบูาอาจารย์กเ็ป็นผู้ฝึกหัดไง สอนฉันสิๆ  ฉันจะเป็นคนดี ฉันอยากเป็นคนดีแต่ฉันไม่รู้  
ฉันไม่รู้  กฉ็ันไม่รู้  มีอะไรกบ็อกฉันส ิแล้วมันกปิ็ดหูปิดตาของมัน มันจะให้เอาใจมัน ให้ส่งเสริม
มัน เฮ้ย ส่งเสริมอะไร ส่งเสริมกเิลสเหรอ ส่งเสริมให้มันมาเหยียบย ่าคนอืน่เหรอ ส่งเสริมอะไร 
นี่เพราะความส่งเสริมๆ กม็ีธรรมวนิัยในหัวใจนี้ส ิ 

ถ้ามันมีคุณธรรมในใจๆ เหน็ไหม คุณธรรมในใจเขาเห็นสิง่ใดมันเป็นความดีงามไป
ทั้งนั้น ด้วยความดีงามเห็นแล้วมันร่ืนเริง คุณงามความดีมันยังอยู่ที่นี่ บุญกุศลมันอยู่ที่ไหน 
บุญกุศลมันอยู่ที่หัวใจทั้งนั้น ด้วยอ านาจวาสนามาเกดิเป็นมนุษยน์ะ แล้วเกดิมาเป็นมนุษย ์เกดิ
มาพบพระพุทธศาสนา แล้วเกดิมาพบพระพุทธศาสนาศาสนาสอนเร่ืองอะไร นี่ดูส ิ ศลี สมาธ ิ
ปัญญา ศลี สมาธ ิ ปัญญา ศาสนาสอนเร่ืองเงนิเร่ืองทองเหรอ ศาสนาสอนเร่ืองให้คนนับหน้า
ถอืตาเหรอ ศาสนาสอนให้คนคอยมาจ านนเหรอ ไม่ดคูรบูาอาจารย์ของเราหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่
มั่นท่านอยู่ในป่าในเขาท่านไม่สนใจอะไร ครบูาอาจารย์ที่เป็นธรรมๆ นะ ท่านไม่สนใจสตัวโ์ลก
เลยล่ะ เวลาหลวงตาท่านพูดนะ เวลามันยุ่งกบัโลกนี่คลกุขี้  ต้องเอาตัวไปคลกุกบัขี้ เลย มัน
เหมน็ 

การสรรเสริญนินทาโลกมีเท่านั้น แล้วเราละจากมันมาแล้ว เราละจากมันมาแล้วมาบวช
เป็นพระ บวชมาเป็นพระ ศลี สมาธ ิ ปัญญามันต้องมีศลี สิง่ที่มีศลีๆ มีศลีคือความปรกติของ
ใจ นี่ถ้าศลีกศ็ลี ๕ ศีล ๑๐ ศลี ๒๒๗ แล้วศลีกศ็ีล ศลีคือข้อห้าม ดูส ิเวลาครบูาอาจารย์ของเรา 
เห็นไหม สติวนิัยๆ ท่านพ้นไปแล้วๆ นะ ผู้ใดท า เหน็ไหม กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกดิต่างๆ กนั 
ถ้ามันเป็นแกล้งโง่ๆ ว่าอวดตัวเองฉลาด ถ้าไปท ามันกเ็ป็นบาปกรรมของท่านทั้งนั้น ใครท าสิง่
ใดมันกต้็องได้ผลอย่างนั้น การกระท าๆ ต้องให้ผลหมด ไม่มีของฟรี ไม่มีขออ้อนวอน ไม่ม ี
มันเป็นสจัจะมันเป็นความจริง ใครท าอย่างใดได้อย่างนั้น 

ฉะนั้น ถ้าเป็นสติวนิัยๆ ท่านท าของท่านมันกเ็ป็นเวรกรรมของท่าน ถ้ามันเป็นความไม่
จริง ถ้าเป็นความจริงๆ ความจริงในเมื่อมรรคญาณมันท าลายอวชิชาไปแล้วนี่ มันไม่มีภวาสวะ
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ไม่มีภพ อะไรมันจะตามอนันั้นไป ถ้าไม่มีสิง่ใดตามอนันั้นไปนั้นกเ็ป็นบุญกุศลของท่าน เป็น
สจัจะเป็นความจริงในใจของท่าน ถ้าเป็นสติวนิัยตามความเป็นจริง ถ้าสติวนิัยกเ็ป็นสติวนิัย สติ
วนิัยครบูาอาจารย์ที่ท่านพ้นไปแล้วนะ อย่างเช่นหลวงปู่ตื้ออย่างนี้  หลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระ
อรหันต์ เห็นไหม เวลาไปอยู่กบัหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นท่านอบรมสัง่สอน ธรรมทายาทๆ ใครจะ
มาก้าวล่วงธรรมวนิัยไม่ได้ เวลาแจกอาหารอยู่ เห็นไหม หลวงปู่ตื้อเวลาเห็นท่านกฉ็ันเลย ฉัน
ต่อหน้าหลวงปู่มั่นนั่นน่ะ  

“ตื้อ ท าไมท าอย่างนั้น”  

“อ้าว กผ็มหิว อะไร กผ็มหิว”  

ดูส ิ หลวงปู่มั่นท่านไปว่าอะไรบ้าง นี่ไง เวลาคนที่มคีุณธรรมๆ มันเข้ากนัได้ทั้งนั้นนะ 
ท่านบอกง่วงกน็อน หิวกก็นิ กม็ีเท่านั้น เสรจ็แล้ว อ้าว ตื้อท าไมท าอย่างนั้น กผ็มหิวๆ ท่านก็
ต่อหน้านะ “ใครอย่าเอาแบบท่านตื้อนี้ ไม่ได้นะ ใครอย่าเอาแบบอย่าง” เพราะหลวงปู่ตื้อกว่า
ท่านจะประพฤติปฏบิตัิมาท่านสมบุกสมบันมาขนาดไหน  

ในวงปฏบิตัิเราๆ หลวงปู่ชอบหลวงปู่ตื้อนี่เป็นผู้ที่มีเกยีรติศพัทเ์กยีรติคุณถงึความ
เพียรอนัอกุฤษฏ ์เวลาท่านท าความเพียรของท่าน ท่านท าจริงท าจังของท่าน เวลาท่านท าจริงท า
จงัของท่าน ท่านนั่งสมาธขิองท่าน ๗ วนั ๗ คืนท่านท าของท่าน ท่านทรมานกเิลสของท่าน 
ท่านต่อสู้กเิลสของท่าน ท่านท าด้วยคุณงามความจริงของท่าน แล้วท่านท าด้วยความเป็นจริง
ของท่านแล้วท่านพ้นไปแล้ว แล้วท่านพ้นไปแล้วนี่ สิ่งที่ว่าภวาสวะไม่มีภวาสวะ ไม่มีสถานที่ไม่
มีสิง่ใดในหัวใจของท่าน เป็นธรรมธาตุล้วนๆ ขึ้นมาอย่างนั้น ถ้าเป็นธรรมธาตุล้วนๆ ขึ้นมา
อย่างนั้น แล้วท่านแสดงออกๆ ต่อหน้าหลวงปู่มั่น ไม่ได้ไปแสดงออกลบัหลังใคร  

เวลาต่อหน้าครบูาอาจารย์ท ากระมิดกระเมี้ยน แกล้งโง่ๆ ไอ้พวกแกล้งโง่ นี่แกล้งโง่แต่
พลกิแพลง นี่ท่านแสดงออกต่อหน้าหลวงปู่มั่นเลยนะ แล้วหลวงปู่มั่นท่านกย็อมรับนะ ใครอย่า
เอาแบบท่านนะ ค าว่าอย่าเอาแบบคืออย่าเอาแบบๆ นี้  เอาแบบที่ว่าหิวกก็นิ ง่วงกน็อน แต่มัน
กต้็องเป็นเวล ่าเวลา มันต้องมีข้อวตัรปฏบิตัิของท่าน 

  แต่นี้มันเป็นอบุาย มันเป็นการกระท าๆ ที่จะฟังธรรมจากหลวงปู่มั่น เวลาอยากให้
หลวงปู่มั่นท่านแสดงออกถงึความถูกความผดิ เวลาการกระท า เห็นไหม ในการกระท ามันมีถูก
และผดิ อย่างเช่นที่เกดิสิง่ใดขึ้นเห็นไหม ผู้ที่คุ้มครองดูแลต้องวนิิจฉัยไง นี่ท่านกท็ าให้ดู เห็น
ไหม ท าให้หลวงปู่มั่นท่านได้แสดงออก ท าให้หลวงปู่มั่นท่านได้แสดงธรรม เวลาครบูาอาจารย์
ที่ท่านมีธรรมๆ ท่านต้องการให้ครบูาอาจารย์แสดงออกมาเพื่อเป็นหลกัฐาน เพื่อเป็นแนวทาง
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ในวงกรรมฐานของเรา  

ครบูาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรมนะ ท่านท าอะไรท่านท าเป็นธรรม แต่ท่านไม่ได้มาอวด
หรอก ฉันจะท าให้ดนูะ ฉันจะวางบรรทดัฐานให้เห็น มึงรอไปเถอะอกี ๕๐๐ ชาติ ความจริงเป็น
ความจริง ความจริงเขากท็ าความจริงกบัความจริงที่มันสอดรับกนั ความสอดรับกนัที่มันเป็น
ความจริงอนันั้นที่มันจะสอดรับกนั ถ้ามันเป็นความจริงๆ อนันั้นมันจะเป็นคุณธรรมขึ้นมา 
เวลาเขาท ามา นี้ ไง เวลาท่านท าท่านไม่ได้ท าลบัหลงั ท่านท าต่อหน้าทั้งนั้น ท าต่อหน้าขึ้นมามัน
เป็นการวนิิจฉัยของหลวงปู่มั่นที่วนิิจฉัยให้เห็นว่า ถ้าเป็นปุถุชนคนหนา เป็นคนที่ไม่มีคุณธรรม
ในหัวใจ ถ้าไม่มีคุณธรรมในหัวใจท่านไล่ออกจากวดัทั้งนั้น ท่านไม่ให้อยู่เลย แม้แต่เข้าไป เห็น
ไหม ที่นี่กุฏเิตม็แล้ว ไม่มีทีใ่ห้พักอาศยัทั้งสิ้น ไล่ออกๆ อย่างเดียว แล้วคนปฏบิตัิกไ็ล่ออก
อย่างเดียว 

แต่นี่เห็นไหม ลกูศษิย์ท่านป้ันมากบัมือ หลวงปู่ตื้อครบูาอาจารย์นะท่านไปหาหลวงปู่
มั่น หลวงปู่มั่นท่านป้ันมากบัมือ เวลาท่านป้ันมานี่ท่านภาวนามานี่ มันได้ตรวจสอบมันได้จุน
เจอืกนัมาแล้ว มันรู้ความจริงในใจไง ถ้ารู้ความจริงในใจ เห็นไหม นี่คุณธรรมกบัคุณธรรมมันก็
เป็นคุณธรรมอย่างนั้น ถ้าเป็นคุณธรรม สจัจะความจริงมันเป็นสจัจะความจริงไง ไม่ใช่ว่าขี้หมา 
ขี้หมามันเหมน็แล้วเที่ยวจะไปป้ายคนโน้น ป้ายคนนี้  จะไปป้ายไง  

นี่ไง เวลาครูบาอาจารย์ท่านพูด ไปอยู่กบัครบูาอาจารย์ไหนกไ็ป ไปเอาช่ือเอาเสยีงไป
เอาเกยีรติของท่านไปขาย ไม่ได้เป็นความจริงขึ้นมาเลย ถ้ามันไม่ได้เป็นความจริงขึ้นมา เหน็
ไหม เราไปเพื่ออะไร เพื่อดัดแปลงหัวใจของเราไง เวลาเราจะปฏบิตัิขึ้นมาเรากแ็สวงหาใช่ไหม 
แสวงหาความจริงๆ แล้วความจริงมันอยู่ไหน ความจริงเวลามันจะเกดิมันเกดิอย่างนี้  เกดิที่ว่า
เอง็ท าความจริงได้หรือเปล่า ถ้าความจริงที่ท าออกมามันเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  

ถ้าเป็นความจริงขึ้นมา ความจริงกบัความจริงมันไม่หนีกนัหรอก อณุหภมูิความร้อนไป
อยู่ที่ไหนมันกร้็อน มนัไม่มทีี่ลบัที่แจ้งทั้งสิ้น ที่ลบัที่แจ้งมันไม่มีกบัผู้ท าความเป็นจริงไง ถ้าเป็น
จริงกต้็องเป็นจริงอย่างนี้  นี่ให้มันเป็นจริงมันกต้็องฝึกหัด คนโง่มนักย็ังฝึกหัดให้มันฉลาด
ขึ้นมาได้นะ ไอ้พวกแกล้งโง่นี่ แกล้งโง่นี่มันอเีดียด แกล้งโง่มันสะอดิสะเอยีน ไอ้คนโง่นะมันพูด
ได้ เวลามันโง่ โง่จริงๆ เวลาโง่เห็นไหม เพราะอะไร เพราะเขากอ็ยากศกึษานะ 

คนเรา ดูส ิ เวลาจูฬปันถก มหาปันถกเป็นพระอรหันต์ จูฬปันถก เห็นไหม เขาก็
พยายามฝึกของเขา แต่มันได้เท่านั้น แต่เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าให้ลบูผ้าขาว 
แล้วลบูผ้าขาวนี่ ขาวหนอ ขาวหนอ มันไปตรงกบัจริตเลย นี่เขากฝึ็กหัดๆ แต่คนไม่มีสติปัญญา
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มันกฝึ็กหัดขึ้นมาไม่ได้ แต่ถ้าเวลาฝึกหัดเขากเ็จตนาของเขาดีทั้งนั้น แต่ด้วยเวรด้วยกรรม คน
ไปถามองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท าไมเป็นอย่างนั้น กไ็ปหัวเราะเยาะเขา มีชาติหนึ่งที่
บวชเป็นพระไง เวลาพระท่องปาฏโิมกข์อยู่นี่ ตัวเองเป็นปราชญท่์องจ าได้แม่นย านัก เห็นเขา
ท่องผดิๆ ถูกๆ กข็ าๆ ไง เขากอ็าย เขินอายไป ท าให้เขาไม่ท าคุณงามความดีไป บาปกรรมมัน
มี เหน็ไหม นี่ใครท าได้ทั้งนั้น มีว่าสติวนิัยๆ มันกเ็ป็นบาปเป็นกรรมของท่าน ถ้ามันไม่จริง ถ้า
มันจริงขึ้นมามันกส็าธไุง เรามีวฒุิภาวะไหม  

ถ้าเรามีวฒุิภาวะ เห็นไหม ดูส ิ เวลาหลวงปู่ตื้อท่านฉันต่อหน้าหลวงปู่มั่น นี่เวลาฉัน 
เวลาแจกอาหารมันกใ็นคราวภัตกิจนั่นน่ะ แต่ แต่ในเมื่อหลวงปู่มั่นท่านเป็นหัวหน้านะ ท่าน
เป็นผู้ควบคุมดูแล ท่านสร้างทายาทๆ เวลาท่านพูดถงึ เห็นไหม เราท าคุณงามความดีไว้
มหาศาล ใครจะระลกึถึงบ้าง ดูส ิเวลาคนที่เป็นธรรมๆ ด้วยกนั เห็นไหม หลวงตาท่านบอก อู้ฮู 
ระลกึถงึเตม็หัวอกเลย แต่งานยังไม่เสร็จ เออ ใช่ เอางานของตัวให้เสรจ็ก่อน  

พองานของตัวเสรจ็ เห็นไหม ดูส ิ มาเขียนประวตัิหลวงปู่มั่น เวลาเขียนประวตัิหลวงปู่
มั่นขึ้นมา เหน็ไหม ถ้าในทางโลกมันเป็นประวตัิจริงหรือเปล่าล่ะ มันเป็นธรรมๆ มันออกมา
เป็นการแสดงธรรมมากกว่าไง ไปพูดถงึความถูกความผดิความมั่นคง ในเร่ืองประวตัิหลวงปู่
มั่น ท่านเขียนขึ้นมาเพื่อเชิดชูๆ เพราะอะไร เพราะชวีติของหลวงปู่มั่นในชีวติหนึ่งท่านกท็ าคุณ
งามความดีมหาศาล แล้วท าคุณงามความดีมหาศาล แล้วมันจะมารวบรวมให้มันลงไปใน
หนังสอืเล่มเดียวมันเป็นไปไม่ได้  

แต่ท่านเขียนออกมาเป็นธรรม เป็นธรรมคือคุณงามความดีไง แต่เวลาหลวงปู่มั่น เห็น
ไหม ดูส ิ เวลาท่านบุกเบกิในสงัคม ในสงัคมทุกสงัคมที่ยังไม่มีใครประพฤติปฏบิตัิ สงัคมที่ยัง
มืดบอดอยู่ แล้วมีคนมีผู้หนึ่งมาจุดไฟขึ้นมา จุดไฟขึ้นมาในความมืดนั้น จุดไฟขึ้นมาแล้ว
พยายามกระท าคุณงามความดี เสี้ยนหนามมนัมหาศาลทั้งนั้น  

เวลาท่านโดนกระทบกระเทอืน โดนการบบีคั้น เหน็ไหม ในประวตัิหลวงปู่มั่น ใน
ส านวนของหลวงตาไม่มีเลย ไม่เคยเขียนเลยว่าหลวงปู่มั่นท่านโดนไล่ออกมาจากจงัหวดัอุบล 
ไม่เคยเขียนเลยว่าท่านจะโดนทุกข์ยากขนาดไหน เขียนแต่คุณงามความดีว่าท่านเกดิมาด้วยบุญ
กุศล ท่านท าคุณงามความดีขึ้นมาเพื่อศาสนา ท่านประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาเพื่อช าระล้างกเิลส ไอ้
กเิลสในหัวใจของตน เห็นไหม ท่านเข้าไปอยู่ในป่าในเขา ไปเผชิญกบัเสอื เผชิญกบัสตัวร้์าย
ต่างๆ กเ็พื่อให้กเิลสมันสงบมันยุบยอบตัวลง แล้วท่านมาฝึกหัดใช้ปัญญา  

เวลาฝึกหัดปัญญา เห็นไหม ดูส ิ ปัญญาที่มันยังไม่เข้าสู่อริยสจั เวลาพิจารณากายๆ ไป
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แล้วออกมามันกเ็หมือนเดิม เวลาท่านพิจารณาของท่านว่ามันเป็นเพราะเหตุใด เวลาท่านไปลา
พระโพธสิตัวข์องท่านแล้ว เวลาท่านไปท าความสงบใจเข้ามา พอจติมันสงบเข้าไปแล้วมันไป
เห็นกาย เห็นไหม พอพิจารณากายนี่เห็นมันถอดมันถอน เหมือนเสี้ยนเหมือนหนามที่มันถอด
มันถอนออกไปจากเท้าของคน 

นี่กเ็หมือนกนั เหมือนกบักเิลสตัณหาความทะยานอยากในใจของคน เวลามันเกดิสจั
ธรรมเกดิศลี สมาธ ิ ปัญญา ไปถอดไปถอนไอ้กเิลสตัณหาความทะยานอยากที่มันปักเสยีบอยู่
กลางใจ แล้วมันถอดมันถอนออกมานี่ มันมีความรู้สกึ เห็นไหม เออ! อย่างนี้ ใช่ๆ คนที่เขามี
สติมีปัญญาเขาท าแบบนี้  แล้วมันอย่างนี้ ใช่ แล้วมันกเ็ข้ามาถูกทาง เห็นไหม เวลามาถูกทาง
ขึ้นมามันเพราะอะไร เพราะลาพระโพธสิตัวเ์สรจ็แล้วมันสจัจะความจริงเข้าไป ความจริงในใจที่
มันเกดิขึ้น กระท าเข้าไปมันเป็นความจริงเข้าไป พอเป็นความจริงเข้าไปนี่เวลาปฏบิตัิเข้าไป 
เวลาเป็นความจริงๆ เวลาท่านท าคุณงามความดีๆ  

ในที่มืดเห็นไหม พอจุดไฟให้มันสว่างขึ้นมานี่ แรงเสยีดสขีองสงัคม ความอจิฉาตาร้อน 
ดูส ิ ทฏิฐิพระ มานะกษัตริย์ วงการพระนะเขาอยู่สขุสบาย แหม จะมาธดุงค์เชียว แหม จะมา
เป็นพระป่าๆ โน้นเขานอนกนิกนัอยู่นี่ เห็นไหม แล้วกม็ีแต่ความสขุ นี่ความสขุๆ แบบโลกไง
แต่ในเมื่อเป็นความสขุ ท่านออกสมบุกสมบนัขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขกเิลสในใจของท่าน เวลามัน
จะแก้ไขกเิลสในใจของท่าน ท่านปฏบิตัิตามความเป็นจริงในใจของท่าน แล้วปฏบิตัิตามความ
เป็นจริงในใจของท่านมันเป็นจริงขึ้นมา เห็นไหม ท าคุณงามความดีๆ เราท าความดีไว้มากมาย
มีใครรู้ ใครเหน็บ้าง เวลาหลวงตาท่านบอกท่านรู้ ท่านเห็นทั้งนั้น แต่ แต่งานของเราไม่เสรจ็ไง 
เออ ใช่ๆ  

เพราะนี่ไง เพราะเวลาครบูาอาจารย์ท่านประพฤติปฏบิตัิของท่านมา เวลาท่านประพฤติ
ปฏบิตัิของท่านมา นี่ดูส ิเวลากเิลสที่มันครอบง าหัวใจ มันอย่างไร เห็นไหม เวลาโง่นี่โง่นัก เรา
โง่จริงๆ โง่กเิลสของตน เวลาคนโง่มันโง่อย่างนี้  เวลาคนโง่ขึ้นมา มันจะเอาจริงเอาจริงขึ้นมามัน
จะประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา เห็นไหม มนัจะสร้างศลี สมาธ ิ ปัญญานี่ ปัญญาๆ คือความสว่างไสว 
ปัญญาคือการรู้แจ้ง ปัญญาคือการสอดส่อง การเห็นความเป็นภายใน ปัญญาๆ ที่มันจะช าระ
ล้างเข้าไปในใจของตนไง เวลามันประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาเป็นความจริงขึ้นมา โอ้โฮ มันสว่างไสว 
เห็นไหม 

นี่สงัคมมืดบอด ผู้ที่จุดไฟไปให้ความสว่างไสวกับเขา เขาหาว่านี่อยากดัง แต่เวลาใจมัน
มืดบอด มันเป็นใจที่มืดมันโง่เขลา เวลาประพฤติปฏบิตัิขึ้นมามันเกดิศลี เกดิสมาธ ิเกดิปัญญา 
ปัญญาที่มันเกดิสว่างกระจ่างแจ้งในหัวใจ มันเป็นความจริงขึ้นมา ความจริง เห็นไหม เวลาคน
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โง่ถ้าประพฤติปฏบิตัิ ถ้ามันมีสจัจะ มีความจริง มีความกล้าหาญ มีความเผชิญหน้ากบัมัน เห็น
ไหม ความโง่นั้นนะมันจะโดนแสงแห่งปัญญาท าลายล้างไป คนโง่นะมันแก้ไขได้  

แต่แกล้งโง่นี่ เออ แกล้งโง่ไง กไ็ปอยู่ข้างๆ แล้วกท็ าแกล้งโง่ไง แกล้งโง่มันปิดใจมัน 
ภาชนะที่คว ่าไม่ยอมรับใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีเหตมุีผล ไม่ยอมรับอะไรผดิอะไรถูก ทฏิฐิมานะเหนือ
หัวใจ ทฏิฐิมานะว่าข้าแน่ ข้าใหญ่ ข้าถูกต้อง แต่ แต่ด้วยความอยากใหญ่อยากดัง ไปอยู่กับครู
บาอาจารย์กท็ าความสงบงบเงยีบ แกล้งโง่ๆ ซกุซ่อนเอาไว้ในใจก่อน รอเวลาให้มันจะเบ่งบาน
ขึ้นมา 

  แล้วถ้าเวลาเข้าไป เขาเข้าไปประพฤติปฏบิตัิ เขาไปขุดคุ้ย เขาเข้าไปแสวงหา เข้าไป
ท าลายมัน ไม่ใช่เข้าไปโดยการซุ่ม ซุ่มเข้าไปท าแกล้งโง่ๆ แกล้งสงบระงบัเข้าไปอยู่ ไปพึ่งพา
อาศยัไง แล้วพอไปแล้วมันกจ็ะไปเบ่งบานอยู่ข้างนอก ไอ้พวกแกล้งโง่นี่มนัแก้ไม่ได้ๆ เพราะ
มันไม่มีสจัจะไม่มีความจริงในใจไง ถ้ามันไม่มีสจัจะไม่มีความจริงในใจ มันไม่มีรสของธรรมไง 
รสของธรรมคือการกระท า เห็นไหม ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่วไง  

สิง่ที่ท าเราเป็นคนท า เราเป็นคนได้ทั้งนั้นนะ สิง่ที่เราท าคุณงามความดีเรากไ็ด้คุณงาม
ความดีไง ถ้าเราท าความชั่วมันกไ็ด้ความชั่วไง แล้วความช่ัวที่ท าอยู่เพราะความว่าแกล้งโง่ 
เพราะว่ามันแกล้งโง่ มันกแ็กล้งท าว่ามันดีไง เปลอืกมันดีแต่ข้างในมันชั่ว พอมันชั่วของมัน 
เห็นไหม นี่ไอ้พวกแกล้งโง่มันแก้ไขยาก  

ฟังธรรมๆ มันกส็ะเทอืนหัวใจนี้แหละ ให้หัวใจมนัเหน็คุณค่า อะไรผดิอะไรถูก สิง่ใดๆ 
เห็นไหม ดูส ิ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถ้าเป็นผ้าเหลอืงห่มตอนี่ เป็นโมฆ
บุรษุ เวลาฉันอาหารนะ ท่านเปรียบว่าเหมือนนั่นกลนืถ่านแดงๆ เข้าท้องทุกค ากลนื นี่ธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นนะ  

ดูทางโลกเขาส ิ เวลาเร่ืองของโลก เห็นไหม ท่านเปรียบเลยนะ เวลาอาชีพมีอาชีพครอง
เรือน เร่ืองของกามเหมือนกบัป้อนงเูห่า นี่เหมอืนเอาอะไรไว้เสยีบเข้าไปในปากของปากงู 
องคชาติเสยีบเข้าไปในปากง ู องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเปรียบอย่างนั้นนะ อยู่ใน
พระไตรปิฎก นี่เวลาเปรียบถ้าคนมันฉลาดเขาไม่ท าอย่างนั้น เพราะนี่สิง่ที่มีชีวติสถานะของ
ความเป็นมนุษยม์ันรับสภาพนี้อยู่ เวลางดพ้นจากความเป็นมนุษยน์ะ เวลาตายไปนะกรรมมัน
ให้ผลแน่นอน นรกอเวจ ีเวลาตกนรกอเวจไีปแล้วเวลามันจะรู้จกัไง  

ฉะนั้นเวลาตกนรกอเวจ ี เห็นไหม ผ้าเหลอืงที่พาดอยู่ปากนรก แอ่นเลย พระตกนรก
มหาศาลเลย เวลาอยู่ทางโลกนะพระอรหันต์ มีฤทธิ์ ฉันมีคุณธรรม ตายไปผ้าเหลอืงไปพาดอยู่

©2018 www.sa-ngob.com



เทศน์พระ เร่ือง แกล้งโง่ ๙ 

 

ที่ปากนรก ผ้าเหลอืงน่ะผ้าเหลก็เท่าล าตาลแอ่นเลย นี่มีคุณธรรมทั้งนั้น มีคุณธรรมมีสจัจะ
ทั้งนั้น นี่เวลามันแกล้งโง่ไง แต่ถ้ามันโง่ โง่เรากพ็ยายามศกึษาของเรา พยายามกระท าของเรา 
กระท าของเรานะด้วยการรักตน ความรักตนใครๆ กร็ักตนทั้งนั้น ถ้าเรารักเราๆ กต้็องพยายาม
แสวงหาความจริงของเรา แล้วถ้าแสวงหาความจริงแสวงหาได้ตอนมีชีวตินี่ ตอนมีชีวติมันแก้ไข
ในปัจจุบนันี่  

  ในปัจจุบนันี้คนมีชีวติอยู่มันแก้ไขได้นะ มันแก้ไขได้เพราะอะไร เพราะว่าจะถอนเสี้ยน
หนามจากใจไง ถอนเสี้ยนหนามจากใจเพราะใจมันอยู่กบัเรานี้  ถ้าเราถอนได้ตอนนี้นะ ด้วยสติ
ด้วยปัญญาของเรา เพราะอะไร ถ้าไม่มีสติมีปัญญาเราไม่มีความระลกึที่จะมาบวชเป็นพระ
หรอก แล้วมาบวชเป็นพระ เห็นไหม ดูส ิพระทางโลกๆ เขาอยู่กนัสขุอยู่สบาย นี่ไปไหน โอ้โฮ 
มีรถน าหน้าปิดหลงัปิดท้าย อู้ฮู มีแต่มีหน้ามีตาไปทั้งนั้น นั่นน่ะทางโลก เห็นไหม นี่เป็น
ความสขุอย่างนั้นเหรอ  

  แล้วท าไมเราต้องบากหน้าเข้าป่า บากหน้าเข้าไป เห็นไหม อยู่กบัปัจจุบนันี้  เราบากหน้า
ไปท าไม กบ็ากหน้ากนัไป เห็นไหม ตบะธรรมๆ ไง ตบะธรรมมันจะแผดเผากเิลสเรานี้แหละ 
ถ้าตบะธรรมจะแผดเผากเิลสมันไม่เข้า นี่มันกไ็ม่ยอมเข้าอย่างนั้น มันจะป้ันหน้าแกล้งโง่ไป
อย่างนั้น ไม่รู้ ว่าธรรมวนิัยเขาห้ามไว้ มันแกล้งโง่ ฉันเป็นพระๆ ฉันอยู่แบบพระนะ พระเขาอยู่
กนัอย่างนี้  แต่เวลาพระที่เขาปฏบิตัิไม่เห็น ไอ้พวกนั้นพวกโง่ไม่มีการศกึษา ไอ้พวกพระอยู่
ป่าน่ะ พวกป่าเถือ่น ไม่มีวฒันธรรม สู้ฉันไม่ได้ ฉันนี่ลกูศษิย์ตถาคตเชียวนะ  

  พระไตรปิฎกตู้ เดียวกนั ธรรมวนิัยองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าองค์เดียวกนั มีแต่
ใครมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหน มีสติปัญญามากน้อยแค่ไหน สิง่ที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้าบญัญตัิไว้เป็นธรรมวนิัยเป็นศาสดาของเรา ถ้าเป็นศาสดาของเรานี่เราจะศกึษา เราจะ
ค้นคว้า เราจะการกระท านี่ ถ้ามันท าจริงๆ มันจะท าเข้ามาในใจอนันี้  ถ้าในใจอนันี้  เห็นไหม เรา
ศกึษาๆ นี่ปัจจตัตัง สนัทฏิฐิโก เราต้องท าของเราเองไง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าวาง
แนวทางเอาไว้ไง เราเองเท่านั้นที่จะประพฤติปฏบิตัิ 

ฉะนั้นหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ครบูาอาจารย์ของเราท่านซือ่สตัย์กับตัวตนของท่าน 
เพราะท่านได้สร้างอ านาจวาสนาบารมีของท่านขึ้นมา เวลาท่านจะปฏบิตัิจริงๆ ท่านท าจริงๆ 
ของท่าน ท่านท าจริงๆ นี่ทางจงกรม ทางนั่งสมาธภิาวนาที่ไหนกไ็ด้ แต่ท าไมท่านต้องหลกีเร้น
ไปล่ะ หลกีเร้นไปเพราะว่ากเิลสมันฟู กเิลสมันดิ้นรนนะ แล้วการประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาเหมือน
คนท างาน คนท างานกต้็องการสถานที่ท างานที่เจาะจงที่ตรงหัวมัน เห็นไหม ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศนาว่าการ นี่เวลามันตี
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หัวกเิลสๆ กเิลสมันไม่กล้าโผล่หัวมาหรอก  

นี่กเ็หมือนกนั เวลาศกึษามาๆ เห็นไหม เรากต็ีข้างๆ คูๆ ไปอย่างนั้น กเิลสในใจมันก็
อ้างนี่บังเงา ธรรมะบงัเงา เอาธรรมะมาบงั เห็นไหม กเิลสเตม็หัวใจไง เวลาไอ้คนโง่กโ็ง่เพราะ
ไม่รู้ ไง ไอ้นี้ รู้ๆ แกล้งโง่ไง แกล้งโง่แสดงธรรมว่ามีคุณธรรมไง แต่กเิลสมันกบ็ังอยู่ไง นี่ไงๆ 
กเิลสมันบงัเงาอยู่ในหัวใจนี้ ไง แล้วกศ็กึษามาๆ อ้างธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
เจ้าไง แล้วเรากไ็ม่จริงไม่จงักบัตัวเราไง ถ้าไม่จริงไม่จังกบัตัวเรา เรากไ็ม่ท าจริงของเราไง  

  ถ้ามันจะท าจริงท าจงัขึ้นมา เห็นไหม ธรรมและวนิัยเป็นศาสดาของเรา ถ้าเป็นศาสดา
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตีหัวกเิลส ตีหัวกเิลสกค็ือตีทฏิฐิมานะ ตีความเห็นผดิของเรา
นี่ไง ถ้าตีความผดิของเราขึ้นมา เรากจ็ะท าจริงท าจังขึ้นมา มันกจ็ะเป็นความจริงของเราขึ้นมา
ในใจของเรานี่ ถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมามันกม็ีคุณธรรมขึ้นมาบ้างๆ มันมีจุดยืนไง คนมีจุดยืน 
คนเข้มแขง็ คนไม่เหลวไหล คนไม่เบยีดเบยีนไม่บดิพลิ้ว ไม่เบยีดบงัใคร 

  ไอ้เร่ืองของเขามันเร่ืองของเขาทั้งนั้น ทุกคนเกดิมาปรารถนาความสขุเกลยีดความทุกข์
ทั้งนั้น ทุกคนต้องการความจริงทั้งนั้น ไอ้ทางจงกรมนั่งสมาธภิาวนามันสทิธขิองเราไง ถ้ามัน
สทิธขิองเรา ทางจงกรม ดูส ิหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นท่านอยู่ในป่าในเขาใครท าให้ นี่ถ้าไม่มีใคร
ท าให้ท่านกเ็ดินไปเร่ือยๆ จนกว่ามันจะเรียบไปของมันไปเอง ถ้ามันเรียบไปเอง เห็นไหม มันก็
พยายามเดินของเรา ถ้ามันสงูหน่อยเรากย็กเท้าสงูขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เพราะมันไม่มใีครท าให้ทุก
ที่ไปหรอก แต่ถ้าไปสถานที่ใดที่เขาเคารพบูชานี่เรียบป๊ีบเลย จะปูด้วยทองค ายังได้เลย ถ้าไป
อยู่ในหมู่ของลกูศษิย์ แต่เราจะอยู่อย่างนั้นใช่ไหม เราเกดิมาเราจะไม่ไปไหนเลย เราจะอยู่
ท่ามกลางลกูศษิย์ของเรา 

  การเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ไม่มีสิง่ใดที่เราปรารถนาแล้วจะสมความปรารถนา มัน
เป็นไปเพราะเร่ืองเวรเร่ืองกรรมเท่านั้น ใครท ากรรมกบัสิง่ใดมันต้องให้ผลกบัสิ่งนั้น กรรมเป็น
อจนิไตย กรรมยิ่งใหญ่นัก แล้วยิ่งใหญ่มาจากไหน ยิ่งใหญ่มันมาจากฟ้าเหรอ ยิ่งใหญ่มาจาก
มือ กเ็ราท าทั้งนั้น ท าดีเรากท็ า ท าชั่วเรากท็ า อ้าวๆ เราท ามาทั้งนั้นนะ กรรมเกดิจากเราท า
ทั้งนั้น เราเป็นคนท า มนัดีหรือชั่ว ดีหรือชั่ว 

  ดูส ิครบูาอาจารย์เราหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เวลามันดีมันดีจากภายใน ดีเกดิจากมรรค
เกดิจากผลเลย ดีเกดิจากค าบริกรรม ดีเกดิจากการกระท าคือจติมันสงบเลย พอจติสงบอยู่ใน
ป่าในเขา เทวดามาอนุโมทนาเลย นี่ดูส ิ หลวงปู่ชอบ เห็นไหม เทวดาจะเอาอาหารทพิย์เอามา
ไล้ร่างกายให้เข้าไปสู่ร่างกายนั้นเลย นั้นไง นี่เพราะอะไร เพราะท่านสร้างคุณธรรมของท่านมา 
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ท่านมีคุณธรรมของท่าน 

นี่กเ็หมือนกนั การท าคุณงามความดี ดีจนเป็นทพิย์ แล้วเป็นทพิย์ เห็นไหม ดูส ิ เวลา
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพระอรหันต์ ๖๑ องค์ เห็นไหม เธอพ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและ
เป็นทพิย ์ บ่วงที่เป็นโลกนี่สิง่ที่เขาสรรเสริญเขานินทาเขายกย่องสรรเสริญกนันั้นน่ะ พ้นหมด
เลย ไม่สนใจ มันเร่ืองของโลก ไปดูดาราส ิ ดาราเวลามันไปโปรโมทหน้ง ฮู้อยู คนนี่มืดฟ้ามัว
ดิน ดาราเป็นใคร ดารามันเป็นคนเดก็ๆ ด้วย แต่เขาอยู่การบริหารจดัการ เขาอยู่ด้วยการ
โฆษณา การโน้มน้าวชักน า เอาเดก็บางคนมาป้ัน แล้วประชาชนกเ็ช่ือไปหมดเลย มันเดินมานะ
กร๊ีดๆ นี่เอาอย่างนั้นเหรอ เดก็ๆ คนหนึ่งโลกเขายังป้ันขึ้นมาให้คนหลงใหลได้  

  ไอ้นี่มันเป็นพระเท่านั้นจะอยู่กบัสงัคมอย่างนั้นเหรอ สงัคมอยากให้เขานับหน้าถอืตา 
อยากดังอยากใหญ่อยากมีอ านาจเหรอ นี่ถ้ามันโง่ได้ขนาดนั้น ถ้ามันเป็นจริงธรรมมันเหนือโลก 
เห็นไหม ถ้ามันมีสติปัญญามันจะย้อนกลบัเข้ามาในไง ถ้ามันไม่โง่นะ โง่นะมันแก้ไขได้ ไอ้แกล้ง
โง่นี่ แกล้งจริงๆ นะมันพลกิแพลง ความจริงนั่นน่ะกเิลสทั้งนั้นนะ  

  กรรมอยู่ที่การกระท า เราท ามาทั้งนั้น กรรมดีกรรมช่ัวจะมาแข่งขันกนั แข่งขันไปแล้ว
บั้นปลายมันจะจบลงนะ แข่งขัน การแข่งขันการกระท านี่ ในนิยายในประวตัิศาสตร์การแข่งขัน
จบลงกนัด้วยคุกด้วยตะราง ดูส ิ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากบัเทวทตั สดุท้ายแล้ว
เทวทตันรกอเวจ ี องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเวลาจะนิพพานเทวดาอนิทร์พรหมมาทั่ว
ท้องฟ้า ดอกไม้ทพิย์โปรยเตม็ไปหมด ประชาชนหลั่งไหลมาจะได้เห็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้าเป็นครั้งสดุท้ายแล้ว ทุกคนหลั่งไหลมาเฝ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

  การแข่งขันระหว่างธรรมกบักเิลส เวลามันแข่งขันกนั เวลากเิลสมันจบลงด้วยนรกอเวจี
นะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจบลงด้วยการนิพพานสิ้นกเิลสไป มเีสวยวมิุตติสขุ นี่เวลา
แข่งขันๆ กบัทางโลก เราจะไปแข่งขันกนัด้วยคุกด้วยตะรางใช่ไหม เราไปแข่งขันจบลงด้วย
อะไร แล้วท าไมท าแกล้งโง่ ท าบดิท าพลิ้วขึ้นมา แล้วมันจบลงตรงไหน เราท าทั้งนั้นนะ กรรม
คือการกระท า ท าดีท าชั่ว ถ้าท าคุณงามความดีๆ มันจะมีอะไร โลกธรรม ๘ มใีครบ้างที่ไม่มี
สทิธไิด้เสพช่ือเสยีงเกยีรติศพัทเ์กยีรติคุณ การสรรเสริญนินทา เราจ้างให้ใครมาชมเรากไ็ด้ 

ในงานศพ เห็นไหม นางร้องไห้นะ เขาไปจ้างมาให้ร้องไห้ นางร้องไห้ ศพของเราตั้งไว้ 
แล้วเรามีเงนิไปจ้างให้นางร้องไห้มาคร ่าครวญอยู่ที่ศพนั้นนะ เขากม็านั่งร้องไห้ ร้องไห้เอาตัง นี่
เอาอย่างนั้นเหรอ มันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องอะไรเขา แต่เขาจ้างนางร้องไห้มาร้องไห้คร ่า
ครวญอยู่ที่ศพนะ ร้องไห้โฮๆ เลย ร้องไห้เอาตัง นี่โลกมันเป็นแบบนี้  เพราะถ้ามันโง่มันเขลา 
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แล้วเอง็ท าไมไม่หูตาสว่างให้รู้ เท่ามัน ถ้ามันรู้ เท่ามันแล้วมันมีอะไรขึ้นมา ถ้ามันไม่มีสิง่ใดขึ้นมา 
มันกเ็ข้ามาที่ใจเรานี่ไง ถ้าเข้ามาที่ใจ เห็นไหม ท าสิง่ใดให้มันเป็นประโยชน์กบัเราขึ้นมา  

  เร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยัมันเป็นเร่ืองหนึ่ง เร่ืองถ้ามีสติปัญญาขึ้นมาแล้วนะ เร่ืองเจบ็ไข้
ได้ป่วยกเ็ร่ืองหนึ่ง ความเจบ็ไข้ได้ป่วยมันมีอยู่ทุกคน แล้วถ้าเจบ็ไข้ได้ป่วยขึ้นมามันจะท าอย่าง
ไงด้วยสติด้วยปัญญา เวลาเราอยู่กบัหลวงตา ท่านจะบอกเวลาป่วยให้ป่วยอยู่คนเดียว ให้
ร่างกายมันป่วยไปแต่จติใจอย่าไปป่วย ถ้าจติใจไม่ป่วยนะ ไอ้เร่ืองโลกจิ๊บๆ ไอ้โลกจิ๊บๆ นี่ แต่
ถ้าใจมันป่วยนะ โอ้ มันยิ่งใหญ่ โอ้ ยิ่งกว่าภเูขา แต่ถ้าใจมันยิ่งใหญ่นะ จิ๊บๆ จะเป็นอะไรกจ็ิ๊บๆ 
ถ้าจติใจมันยิ่งใหญ่ แต่ถ้าจติใจมันแกล้งโง่ โอ้โฮ มดกดัมันกใ็หญ่ เจบ็ปวดมาก มดกดัปัดแล้ว
ปัดอกีเลยนะ มดกดับวมเลย เจบ็มาก นี่ถ้าจติใจมันไม่ยิ่งใหญ่ ถ้าจติใจยิ่งใหญ่ ถ้ามันยิ่งใหญ่
ขึ้นมาแล้วมันพัฒนาได้ 

  คนโง่มันกโ็ง่ด้วยกเิลสด้วยตัณหาความทะยานอยาก แต่แกล้งโง่นี่ ไอ้แกล้งโง่นี่มันไม่ใช่
โง่ มันเห็นผดิเป็นชอบ เห็นเขาท าคุณงามความดีกันกฉ็ันจะเด่นกว่า พลกิแพลงไปเหยียบย ่า
เขา เห็นเขาท าอะไรกค็ิดว่าฉันนี่ฉลาดกว่า ไอ้พวกแกล้งโง่นี่ เขามีศรัทธามีความเช่ือ เช่ือใน
ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เช่ือในวตัรปฏบิตัิ เขามีความเช่ือในวตัรปฏบิตัิ 
เห็นไหม นี่เวลาปฏบิตัิบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไอ้เราท าแกล้งโง่ แล้วจะไปต่อยอด
ไปเหยียบย ่าเอาความดีจากเขา แล้วเวลาผดิพลาดกท็ าเป็นแกล้งโง่นะ ไม่รู้ครับๆ ไอ้ถ้าโง่จริงๆ 
มันกน่็าเห็นใจ โง่จริง 

ในบุพพสกิขาไง ถ้าโง่จริงๆ กใ็นบุพพสกิขา ในมหาวรรค นี่โง่จริงๆ พระไตรปิฎกก็
ศกึษาได้ ถ้าโง่จริงๆ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านวางข้อวตัรไว้นี่ เข้าไปในวดัใดกแ็ล้วแต่เราไป
ศกึษา เราบวชมา เรากไ็ป สายหลวงปู่ฝั้นกท่็านท าอย่างนี้  สายบ้านตาดท่านท าอย่างนี้  ดูส ิ
อาจารย์สงิห์ทองเวลาท่านพูด ที่วดัอืน่เขาท าวตัรเยน็ไง แล้วอาจารย์สงิห์ทองพูดเอง ครบูา
อาจารย์เราไม่พาท า เพราะที่บ้านตาดท่านให้สวดมนต์ส่วนตัว แล้วนี่เวลาไปท าวตัรนี่หลวงปู่
สงิห์ทองท่านเป็นรองหลวงตา นี่แล้วหมู่คณะกถ็าม ท าไมเราไม่ท าอย่างนั้น อาจารย์เราไม่พา
ท า นี่อาจารย์สงิห์ทองพูดเอง  

  นี่เห็นไหม เวลาเราไปเราบอกว่าเราจะไปอยู่ในสงัคมใดอยู่ในชมุนใด ในเมื่อครบูา
อาจารย์ท่านท าแบบนั้น เรากเ็ข้าไปศึกษาไง นี่ไง แล้วถ้าศกึษาบุพพสกิขา ในมหาวรรค นี่เรา
ศกึษาของเรา แล้วเวลาเราธดุงค์ไปนี่ มีครบูาอาจารย์เรากศ็กึษา มาจากไหนได้หมด เพราะเรา
ศกึษามาแล้ว ออ๋ สายครบูาอาจารย์อย่างนี้ ท่านน าพาท าอย่างนี่ สายครูบาอาจารย์ท่านท าอย่าง
นี้  แต่ส่วนใหญ่กม็าจากหลวงปู่มั่นนั่นแหละ แต่กย็ังจะเป็นจริตเป็นนิสยั 
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  ถ้าเราศกึษาส ิ ค้นคว้าหาความจริง ถ้าได้ความจริงขึ้นมาแล้ว เห็นไหม เราเช่ือตามนั้น 
แล้วเราท าตามนั้น นี่ไงถ้าโง่มันแก้ได้ ถ้าแกล้งโง่ โอ้โฮ มนัพลกิแพลง มันบดิเบอืน มัน
บดิเบอืนแล้วนี่มันกก็รรมของสตัว ์ สดุท้ายแล้วมันเป็นกรรมของสตัว์ๆ  เพราะสตัวช์อบอย่าง
นั้น สตัวท์ าอย่างนั้น เพราะมันเช่ืออย่างนั้น สตัวม์ันเช่ืออย่างนั้น มันเห็นอย่างนั้น มันท าตาม
ความเช่ือของมัน เอวงั 
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