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จติหลอกลวง 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

จิตหลอกลวง ทาํไมหลอกลวงก็คือวา่ ถา้คนหลอกคนลวง

และคนชอบลกัขโมยหลอกลวงคน ไม่สนใจ ถา้ไม่เห็นตนเหน็ตวั

เรยีกวา่ผีหลอก คาํวา่หลอกในท่ีนีห้มายถงึการหลอกลวงให้

หลงเช่ือวา่เป็นจรงิอยา่งนัน้ แตว่า่มนัไม่เป็นจรงิ ทา่นเรยีกวา่

หลอกลวง  

จิตท่ีคนเรานัน้ทกุคนมีจิตอยูแ่ลว้ แตอี่กจิตดวงหนึง่นัน้

หลอกลวงคนเราใหลุ้ม่หลงไปดว้ยประการตา่งๆ ท่านเทศนาวา่ 

จติเฺตน ว�จฺติา จิตหลอกลวงจิต หลอกลวงดว้ยประการตา่งๆ 

หลายเรื่องหลายอยา่งท่ีมนัหลอก เราทาํตามความหลง เรยีกวา่

มวัเมาตามจิต พระพทุธเจา้ท่านวา่มนัหลง คนเราหลงอยู่กบัโลก

อนันีแ้หละ เขา้ใจวา่เป็นจรงิเป็นจงัทกุส่ิงทกุอย่าง สมมติุวา่ตน

วา่ตวัอยา่งนีเ้ป็นตน้ แทท่ี้จรงิไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตวั เป็นสภาพ

อนัหนึ่ง เป็นส่ิงหนึ่งซึง่เกิดขึน้มาจากธาต๔ุ แลว้ก็สลายเป็นธาตุ

๔ ไม่ทราบวา่เป็นอะไร เราไม่ไดเ้รยีกวา่คนซะ มนัก็หมดเรื่องกนั
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ไป ส่ิงในโลกอนันีม้นัเป็นอยูอ่ย่างนัน้แตไ่หนแตไ่รมา เกิดขึน้แลว้

ดบัไปๆ เลยเรยีกวา่คน มนัก็หมดเรื่องหมดราว  

เด๋ียวนีจ้ิตมนัมาหลอกคนเรานะสิ จิตมาหลอกจิตน่ะสิ วา่

คนอย่างนัน้อย่างนี ้ก็สมมติุวา่คนก็เลยเป็นคนจรงิๆจงัๆ มาไล่

ลองด ูอวยัวะ ๓๒ เป็นคน ผมเป็นคนมัย้ ขนเป็นคนมัย้ เลบ็เป็น

คนมัย้ ฟันหนงัเนือ้เอ็นกระดกูเป็นคนมัย้ มนัไม่ใช่คนทัง้นัน้ 

อาการ ๓๒ ครบทัง้ตนทัง้ตวัหมด ยงัไมมี่คนเลย จิตท่ีวา่น่ีท่ีมา

อยู่ครองในตวัของเรานัน้ มนัเป็นเจา้ของ มนัใชบ้งัคบัใหต้าหู

จมกูลิน้กายกระทาํงานการตา่งๆ ทาํดีทาํชั่วทาํบาปทาํบญุ เป็น

คนมัย้ จิตนัน้เป็นคนมัย้ ก็ไมใ่ช่คนเหมือนกนั  

คาํวา่จิตนัน้นะ่หมายความถึงเรื่องความคิดความนกึ

ตา่งหาก ผูคิ้ดผูน้กึก็เรยีกวา่จิต ถา้หากวา่เรยีกวา่จิตจะวา่อะไร

มัย้ ก็ไม่มีอะไรอีกอะ้ เน่ียมนัหลอกคนเรา อนันีน้อกจากนัน้อีก 

มนัหลอกคนเรา หลอกจิตใหเ้ราเช่ือ ใหเ้ราหลง เป็นหญิงเป็น

ชาย เป็นนายนั่นนายน่ี แลว้ก็ทกุอย่างเป็นนายรอ้ย นายพนั 

นายพลอะไรตา่งๆ เป็นตลอดถึงทาํการหนา้ท่ีตา่งๆ แผนกตา่งๆ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 
 

เป็นกรมเป็นกอง เป็นรฐัมนตร ีเป็นนายกรฐัมนตร ีไปตามเรื่อง 

แทท่ี้จรงิเทา่เกา่น่ะคนเรา  

คนเราน่ีมนัเทา่เก่า เป็นอะไรก็เอาเถอะ ตวัของเราน่ีแหละ 

ตวันีแ้หละ ทานอาหารก็ทานเขา้ปากน่ีแหละ ลงไปลาํคอลาํไส ้

แลว้ก็ไปอยู่ในพงุ ก็ถา่ยออกไปก็เท่าเก่า เป็นอย่างนีแ้หละเทา่

เก่า การเจ็บการป่วยก็เทา่เกา่ เจ็บหวัปวดทอ้งเป็นไขห้นาวก็เทา่

เก่า ก็เท่านีแ้หละของท่ีเป็น ไม่ใช่อ่ืนไกล สายก็นอนเทา่เก่า 

ไม่ไดยื้นตาย ไม่ไดเ้ดินตายหรอก ตายแลว้ก็เทา่เกา่หรอก เป่ือย

เน่ือยเน่าก็ของเกา่ คือวา่มนัหลอก จิตน่ีมนัหลอกใหลุ้ม่ใหห้ลง

ใหส้าํคญัหมายมั่นอะไรตา่งๆไปตามเรื่อง เกิดทิฐิมานะขึน้ 

สาํคญัวา่เป็นตนจรงิๆจงัๆ เป็นเจา้ขนุมลูนาย ไดเ้ป็นขา้ราชการ

หนา้ท่ีตา่งๆ เขา้ใจวา่เป็นจรงิเป็นจงั แตแ่ทท่ี้จรงิมนัทาํงาน

หนา้ท่ีอนันัน้ตา่งหาก เป็นนายเจา้กรมเจา้กองเป็นรฐัมนตรอีะไร

ตา่งๆ เป็นนายกรฐัมนตรก็ีทาํงานตามหนา้ท่ีเฉยๆน่ี เคา้มอบ

งานมอบการหนา้ท่ีใหท้าํ ก็ทาํไปตามเรื่อง ทาํแลว้มนัเอาอะไร

ทาํ ก็กายนีแ้หละทาํ วาจานีแ้หละทาํ ใจนีแ้หละทาํ นอกจาก
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กาย วาจา ใจแลว้ ไม่มีอะไรทาํทัง้หมด ในตวัก็เอาอนันีแ้หละไป

ทาํ  

เม่ือคิดดถ่ีูถว้นแลว้ มนษุยค์นเราจะวา่เป็นสภาพอนัหนึง่

เท่านัน้แหละ เกิดขึน้มาแลว้ก็แก่ไปเท่ากนั ก็เจ็บไปเท่ากนั ก็

ตายไปเทา่กนั ไม่มีอะไรเหลือหลอ เพราะฉะนัน้ใหเ้ขา้ใจเสียวา่

อนันัน้เป็นสมมติุตา่งหาก สมมติุท่ีมนัเคลือบความเป็นจรงิไว ้

หุม้ห่อความเป็นจรงิไว ้ไม่ใหเ้หน็ความเป็นจรงิเลย มนัเคลือบ

มนัคลมุห่อไวใ้หป้กปิดมิดชิดในความจรงิ ครัน้เลิกอนันัน้ออกไป

แลว้ เลิกหุม้หอ่นัน้ออกไปแลว้ จงึไดเ้ห็นความจรงิ อยา่งท่ีวา่ให้

ฟัง เลิกออกเสีย เป็นเจา้ขนุมลูนาย เจา้กรมเจา้กองอะไร เป็น

รฐัมนตร ีนายกรฐัมนตรก็ีเลิกออกหมดเสีย นายอะไรก็เลิกออก

หมดเสีย คนเราก็เลิกออกหมดเสีย แลว้ไมมี่อะไรหรอก ความ

เป็นจรงิเกิดขึน้มา นั่นหละจงึไดเ้ป็นธรรม  

ความเป็นจรงิเกิดขึน้แลว้นั่นหละ ธรรมอยูต่รงนัน้ เรามาติด

อยู่เพียงแคนี่ ้มามวัแตติ่ดเพียงแคนี่ ้มาหลงอยู่เพียงเราเน่ีย

แหละจงึไม่เหน็ความเป็นจรงิ เหตฉุะนัน้จงึวา่การปฏิบติัเพ่ือ
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ชาํระแกไ้ขของเหลา่นีใ้หห้มดออกไป เห็นตามเป็นจรงิแลว้ แต่

ไม่ออกมาใชต้ามเป็นจรงิ คือของนัน้เอามาใชไ้ม่ไดส้าํหรบัโลก

อนันี ้ภาษาสม มติุเช่นไรก็เป็นไปตามภาษาเชน่นัน้ แตค่วาม

เป็นจรงิใหเ้อาไวต้า่งหาก อยา่ไปพดู เรื่องอะไร อย่าไปพดู เคา้

ถามน่ะ อนันัน้เป็นอะไร อยา่ไปพดูอนันัน้ บอกไม่มีอะไร อย่าไป

พดู เป็นสภาวะหนึง่ตา่งหาก ก็พดูอยา่งนัน้เคา้หาวา่บา้ สมมติุ

อย่างไรก็ตอ้งเป็นไปเช่นนัน้  

พระพทุธเจา้ทา่นก็พดูสมมติุตามเรื่อง แตค่วามเป็นจิตของ

พระองคย์งัมีอีกอย่างหนึ่งตา่งหาก เอาไวภ้ายใน ทา่นจงึไม่ติด 

ท่านจงึไม่ผกูพนั ทา่นจงึไมเ่ก่ียวขอ้งในเรือ่งทัง้หลายนัน้ๆ หาก

วา่เราเหน็อย่างพระพทุธเจา้แลว้ เราไม่เก่ียวขอ้งผกูพนัทัง้หลาย 

มนัอยู่เป็นสขุ เราอยู่สบาย เด๋ียวนีเ้ราเก่ียวขอ้งอนันีไ้ม่ไดไ้ปยุ่ง 

หาวา่เป็นพ่ีเป็นนอ้ง เห็นเป็นญาติเป็นวงศ ์เป็นบตุรธิดา เห็น

เป็นสามี เห็นเครื่องอนันีท้ัง้หลายเก่ียวขอ้งพวัพนัเขา้ไปหมด หา

วา่เป็นจรงิเป็นจงั ยดึเกิดขึน้มา มนัก็เกิดขึน้มาตามสภาวะของ

สตัว ์ยงัมีอปุาทานยดึมั่นในส่ิงใด ในกามคณุ มนัก็เกิดมาใน
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กามโลก ในรูปภพ มนัยดึในกามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัก็เกิดใน

ภพนัน้ๆ มนัก็เป็นไปตามเรื่องของมนั  

เม่ือมนัเกิดขึน้มาแลว้จงึใหคิ้ดถึงบญุของคณุของกนัและกนั 

เห็นตามเป็นจรงิแหละแตใ่หคิ้ดถึงบญุถึงคณุ เพราะวา่เราเกิด

ขึน้มานัน้ ยากนกัยากหนาท่ีจะไดเ้กิดมาเป็นคน เรามาไดก้าํเนิด

เกิดจากบิดามารดา ไดช่ื้อวา่มีคณุปูการะมากท่ีสดุ เป็นมนษุยน่ี์

แสนยาก การท่ีเกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน เปรต อสรุกาย สตัวใ์นโลก

นีม้ากกวา่มนษุย ์อักโขหงั คือเกิดไดใ้นทกุประเภท อนัท่ีมา

สรา้งเราเป็นคนคือบิดามารดาเราสรา้งขึน้มา ไดช่ื้อวา่เราจะมี 

จะรวย เราจะเป็นผูดิ้บผูดี้ เราจะเป็นเจา้เป็นนาย เป็นใหญ่เป็น

โต แมท่ี้สดุจะเป็นพระอรหตัอรหนัตบ์วชในพระพทุธศาสนา ก็ได้

กาํเนิดมาจากบิดามารดา ทาํใหเ้กิดขึน้มา จงึไดช่ื้อมีคณุปูการะ

มาก  

พวกคอมมิวนิสตเ์คา้บอกวา่เกิดขึน้มาไม่มีคณุบิดามารดา 

บิดามารดาก็ตา่งหาก บตุรก็ตา่งหาก มนัเกิดขึน้มาตามเรื่องของ

ใครของมนั อนันัน้มนัพดูง่ายโดยการท่ีไมคิ่ดไม่พิจารณาถึงเรื่อง
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ประโยชน ์ไมคิ่ดถึงเรื่องคณุปูการะประโยชนแ์ก่กนัและกนัแลว้ 

แหม มนัมากมายเหลือเกิน เกิดขึน้มาแลว้ไม่ใช่ใหญ่ทีเดียว ตอ้ง

เป็นเด็กเติบโตขึน้มาดว้ยขา้วฟ้อนนํา้นม อบรมสั่งสอนใหมี้

ความรู ้สรา้งใหมี้วิชาอาชีพ เปลืองเงนิเปลืองทองมาหมดซกั

เท่าไรกวา่จะเป็นคนมา อายตุัง้๒๐ ๓๐ ไปหาเงินไม่ได ้อาศยั

เงนิทนุบิดามารดา โนน่นะ่คณุมากมายหลายประการ เหลือท่ีจะ

คณานบั ท่ีวา่ไม่มีคณุก็คือคนไม่คิดถึงคณุนั่นเอง จงึวา่ใหคิ้ดถึง

คณุ อนันัน้เกิดขึน้มาแลว้ ทัง้สว่นท่ีพิจารณาใหเ้ห็นเป็นสภาพ

อนัหนึ่งนัน้ เป็นอีกเรื่องหนึง่ตา่งหาก  

ของท่ีไม่ติดไม่ขอ้งอนันัน้หละเป็นของดี คือบตุรธิดา หรอืวา่

ญาติมิตรอะไร พวกพอ้งพ่ีนอ้งทัง้ปวงหมด ไม่มีติดมีขอ้งอนันัน้

เป็นการดีมาก มนัติดมนัขอ้งมนัก็ตอ้งมาเป็นทกุขเ์ดือดรอ้น มนั

เก่ียวขอ้งผกูพนัมนัก็จะเดือดรอ้นวุน่วาย อนัลกูของเราเจ็บป่วย

ไม่อยู่ดีสบายก็ไปยดึ เขา้ใจวา่เป็นลกูจรงิๆ เขา้ใจวา่ลกูของตน

จรงิๆ บิดามารดาก็เขา้ใจวา่บิดามารดาของตนจรงิๆ เวลาบิดา

มารดาป่วยตอ้งตายหายสญู ก็เขา้ใจวา่บิดาเราจรงิๆ เลยเป็น
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ทกุขเ์ดือดรอ้น มนัเลยไม่คอ่ยพน้จากทกุข ์เพราะเหตนีุเ้อง ให้

พิจารณาใหเ้หน็ อนันัน้ก็ท่านก็เป็นความทกุขต์า่งหาก บิดา

มารดาก็เป็นความทกุขอ์นัหนึ่งตา่งหาก เรามีหนา้ท่ีท่ีจะทะนุ

ถนอม ในเม่ือมีชีวิตอยู่ก็บาํรุงบาํเรอทา่นไป และเม่ือตายแลว้ก็

เป็นเรื่องอีกตา่งหาก ไม่ใช่วา่ใครจะเอาไวไ้ด ้การเหน็เชน่นีแ้หละ

จะช่วยใหเ้ป็นของเหน็สองดา้นสองทาง  

พระพทุธเจา้ทา่นพิจารณาเห็นอยา่งนัน้ ทา่นยงัไม่เป็นทกุข์

ไม่เดือดรอ้นวุน่วายในโลกอนันี ้ทา่นวา่ สัพพโลเกอนภริต

สัญญา จงพิจารณาโดยสญัญาวา่ไม่ใช่อะไรทัง้หมด โลกอนันี ้

ไม่ใช่ของเราทัง้หมด เป็นของสญูเปลา่ เป็นของวา่งเปลา่จงึจะ

ปราศจากความกงัวลเก่ียวขอ้ง จงึไดช่ื้อวา่มีความสขุสบาย เม่ือ

อธิบายใหฟัังถงึเรื่องจิตมนัหลอกมนัลวง ถา้เราลุม่หลงมวัเมา

ดว้ยประการตา่งๆ สาํคญันั่นๆน่ีๆอะไรตา่งๆ มนัหลอกลวง

ทัง้หมด ความเป็นจรงินัน้ไมใ่ช่ทัง้นัน้ สาํคญัวา่ตนวา่ตวัก็ไม่ใช่

ตนใช่ตวัทัง้นัน้ เวลามนัหายสญูแลว้ก็ไมใ่ช่ตวั บิดามารดาวา่

ของตน มนัก็ไม่ใช่ของตน เวลาตายแลว้ก็พลดัพรากจากกนัหมด
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เรื่องหมดราวไป ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงหมดไมใ่ช่ของเราทัง้นัน้ ให้

มนัปลอ่ยวางไดอ้ย่างนัน้ จงึจะสงบสขุ จงึจะเหน็ความจรงิใน

ธรรมะ อนันีเ้รยีกวา่ธรรม ธรรมะสจัจะของจรงิเป็นอยา่งนัน้ เอา

หละอธิบายเทา่นัน้นะ่ 

ท่ีมา: https://youtu.be/Ox_RS_i9ygM  

 

https://youtu.be/Ox_RS_i9ygM

