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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

ถาม : เรื่อง “สต”ิ 

อยากทราบว่า ท าไมคนท าสมาธถิงึสตไิม่ดคีะ 

ตอบ : “อยากทราบว่า ท าไมคนท าสมาธถิงึสตไิม่ด”ี 

มนักเ็หมอืนกบัว่า ท าไมคนไม่ท างานแลว้มนัรวย 

เออ! คนถ้าจะรวย คนจะรวย คนจะมฐีานะเขาตอ้งมหีน้าทีก่ารงาน เขาท าสิง่ใด

แลว้ประสบความส าเรจ็แลว้เขาถงึจะรวย คนมฐีานะเขาตอ้งมงีานมกีารของเขา แล้วเป็น

สุจรติ สมัมาอาชวีะ ท าเสรจ็แลว้จะไม่มคีวามผดิกฎหมาย ไม่มผีลเป็นอกุศล ท าความดี

แลว้กเ็ป็นความด ีความด ีท าสิง่ที่เป็นสุจรติ เป็นสมัมาอาชวีะ มนัท าแล้วมนัมคีวามสบายใจ

ไง 

ถ้าเป็นมจิฉาล่ะ ไปคดไปโกงเขามา ไปท าเขามา รวยไหม เออ! รวย แต่รวย

แลว้มคีวามสุขไหม ไม่มคีวามสุขหรอก มแีต่ความทุกข ์ถ้ามคีวามทุกขแ์ลว้ เวรกรรม

มนัใหผ้ลดว้ย 

เวลาเวรกรรมมนัมา “ท าไมมนัเป็นอย่างนี้ ท าไมมนัเป็นอย่างนี้”...กก็รรมไง 

การกระท าไง ท ามาดว้ยมจิฉา ดว้ยความทุจรติ เวลาใหผ้ลมามนัเศรา้หมองทัง้นัน้น่ะ 

ฉะนัน้ถงึบอกว่า คนท าสมาธทิ าไมสตมินัไม่ด ี

มนักบ็อกอยู่แลว้ คนท าสมาธกิค็นท าสมาธ ิ

เขาบอกคนท าสมาธติอ้งเป็นคนด ี
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ไปดูสวนญี่ปุ่ นส ิ ไปดูทีพุ่ทธมณฑลส ิ ไปดูธรรมจกัรทีเ่ขาวางไว้นะ ธรรมจกัร

เขาแกะหนิแกรนิตเบอ้เริม่เลย แลว้กว็างไว ้มนันิ่งเลย นัน่มนัท าสมาธหิรอืเปล่า ดูส ิไป

ดูสวนญี่ปุ่ นเขาจดัหนิวางไว ้มนี ้าตกด้วย มนัไหลซ่าๆ มนัท าสมาธหิรอืเปล่า 

เราเหน็แต่กิรยิาว่าท าสมาธไิง เหน็ว่าเขาท าสมาธ ิ ท าสมาธแิลว้ตอ้งสตดิ ี ท า

สมาธ ิ

อะไรเป็นสมาธลิ่ะ สมาธมินัเกดิจากใครล่ะ 

สมาธมินักเ็กิดจากจติ มนัตอ้งมจีติ ตอ้งมชีวีติไง มนัตอ้งมชีวีติ มคีวามสุขความ

ทุกขไ์ง แล้วถ้ามนัมคีวามทุกข ์จติมนัฟุ้งซ่าน ท าความสงบของใจเขา้มา สมาธมินัอยู่

ทีใ่จ ใจของคนท าสมาธไิด ้สิง่มชีวีติมวีญิญาณครอง วญิญาณครองนัน่น่ะท าสมาธไิด้ 

แลว้คนท าสมาธทิ าไมสตมินัไม่ด ี

กอ้นหนิมนัตัง้อยู่เป็นปีเป็นชาตมินัไม่มสีตเิลย ก้อนหนิมชีวีติหรอืเปล่า มนัไม่

มหีรอก ธรรมจกัรทีว่างไวต้ามแหล่งทีเ่ป็นอุทยานต่างๆ ไปดูส ิเวลาไปตามอนุสาวรยี์ เขา

ท าของเขาไว้ โอโ้ฮ! รูปปั้นเบอ้เริม่เทิม่เลย มนัมสีมาธิหรอืเปล่า มนัยนืนิ่งเลย อนุสาวรยี์

ยนืเฉยเลย มนัท าสมาธหิรอืเปล่า 

นี้บอกว่า คนท าสมาธทิ าไมสตมินัไม่ด ี

อา้ว! สตมินัไม่ดมีนักม็จิฉาแล้ว เวลาคนภาวนาไปแลว้มนัมจิฉา มนัเขา้ใจว่าสิง่

นี้เป็นธรรม มนัควบคุมตวัมนัไม่ได ้แล้วมสีตไิหม เพราะขาดสต ิ

หลวงตาท่านพดูประจ า ถ้ามีสติ มสีติ การท านัน้ถึงจะเป็นสมัมา การท า

นัน้ถึงถกูต้อง มนัถึงจะเป็นประโยชน์ 

ถ้าขาดสต ิ พอขาดสตไิปแลว้นะ โอโ้ฮ! ไปรู้ไปเหน็อะไร อู๋ย! โมป้ากเปียก

ปากแฉะ อู๋ย! ภาวนาเก่ง 

คนภาวนาเก่งเขามสีต ิ อะไรควรไม่ควร เขารูอ้ะไรผดิ มนักระทบกระเทอืน

หมู่คณะ กระทบกระเทอืนหมู่คณะมนักเ็บยีดเบยีนตนก่อนแลว้ ถ้ามนัไม่เบยีดเบยีน

ตน เราจะไปท าอะไรกระทบกระเทอืนคนอื่นไหม ถ้าไม่เบยีดเบยีนตน ถ้าเบยีดเบยีน
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ตนนะ เพราะตนหลงผดิ มนัเบยีดเบยีนตนแลว้ มนัเบยีดเบยีนตนแลว้กเ็บยีดเบยีน

ผูอ้ื่น 

ถ้ามนัไม่เบยีดเบยีนตน ไม่เบยีดเบยีนตนแลว้กไ็ม่เบียดเบียนผูอ้ื่น เอาชนะตน

แลว้ ท าประโยชน์แลว้ ชนะตนแลว้กเ็ป็นประโยชน์กบัคนอื่น 

ท าไมถงึไม่มสีต ิ

ไม่มสีต ิ มนับอกมาตัง้แต่ตน้ มนัผดิมาตัง้แต่ตน้ มนับอกมาเลยว่าท าผดิมา

ตัง้แต่ตน้ แลว้ท าผดิมาตัง้แต่ตน้ เวลาใครมาถามปัญหานะ ไอน้ัน่คอือะไร ไอน้ี่คอือะไร 

ยนืกระต่ายขาเดยีวจะใหถู้กใหไ้ดไ้ง 

ถูกหรอืผดิมนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสนัทฏิฐิโก ใจนัน้มนัเป็นเอง ทนีี้เพยีงแต่ว่า

มนัอยู่กบัครูบาอาจารย ์ถ้าอยู่กบัครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท์่านมคีุณธรรม ก็ยงัไม่

กลา้แสดงออก 

หลวงตาท่านพูดประจ านะ ตอนทีอ่ยู่บา้นตาด ท่านบอกพระทีอ่ยู่กบัท่าน ถ้า

ท่านยงัอยู่ มนัยงัเกบ็เขี้ยวเกบ็เลบ็ของมนัไว้ เวลามนัออกจากวดัของท่านไปมนัจะไป

กางเขีย้วกางเลบ็ เวลามนัออกไปแล้วมนัจะกางเขีย้วกางเลบ็เลย เขีย้วยาวเท่าไรมนัจะ

แสดงออก เลบ็มเีท่าไรมนัจะตะปบเขา 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาภาวนาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มนัไม่แสดงออก เงยีบ แหม! 

สงบ โอ๋ย! มนัรื่นเรงิ ภาวนาด ีมนัเกบ็เขี้ยวเกบ็เลบ็มนัไว ้เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารย์

ท่านมสีจัธรรม ท่านเหนือเขีย้วเลบ็อนันัน้ กลวัไง กลวัเขาเหน็เราแสดงเขีย้วแสดงเลบ็ 

เขีย้วเลบ็มนัเขี้ยวเลบ็ของสตัว์ มนัจะเบยีดเบยีนกนั มนัจะท ารา้ยกนั ไอน้ี่ก็

เหมอืนกนั ใจตวัเองมกีเิลสไง กเ็กบ็เขีย้วเกบ็เลบ็ไว ้ สงบเสงีย่ม มคีุณธรรม มี

คุณธรรมนะ มคีุณธรรม เวลาออกไปแลว้มนักางเขีย้วกางเลบ็นัน่น่ะ นัน่มนัแสดงออก

ของมนั 

ฉะนัน้ เวลาอยู่กบัครูบาอาจารย ์ เวลาถามปัญหามนัถงึว่า โอ๋ย! ดไีปหมด

แหละ เวลาออกไปแลว้มนักางเขีย้วเลบ็ เอาตวัเองรอดไหมล่ะ 

ถ้าเอาตวัเองไม่รอด นี่ไง “ท าไมคนท าสมาธสิตถิงึไม่ด”ี 
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สตไิม่ดมีนัเป็นสมาธไิดอ้ย่างไร สตไิม่ดกีท็ าสมาธไิม่ได ้ คนเราท าธุรกจิท า

การคา้ ถ้ามนัไม่รูจ้กัรายรบัรายจ่าย การคา้เขาอยู่ได้อย่างไร มนัอยู่ไม่ได ้คนมนัจะอยู่

ไดม้นัตอ้งรูต้น้ทุนมนัเทา่ไร แลว้มนัไดท้ าผลติสนิคา้มาน่ีจะขายเท่าไร จะมกี าไรเท่าไร 

แลว้จะปิดบญัชอีย่างไร มนัตอ้งมสีตสิมบูรณ์ ท าธุรกจิการคา้เขายงัมสีตสิมบูรณ์อย่าง

นัน้ แลว้มาปฏบิตั ิ

ท าไมคนท าสมาธถิงึไม่มสีต ิ

กโ็รงพยาบาลศรธีญัญาไง เวลาไปโรงพยาบาลศรธีญัญา ลองไปเยี่ยมส ิ

มงึน่ะบา้ เราเขา้ไป มนัชีเ้ราบา้เลยนะ ไอ้คนในโรงพยาบาลศรธีญัญามนัเตม็เลยล่ะ 

คนเขา้ไปเยีย่มไขม้นัจะบอก โอ๋ย! คนบา้มาแลว้ ไอค้นทีอ่ยู่ในโรงพยาบาลศรธีญัญา

มนับอกมนัเป็นคนดหีมดเลย มนับอกมนัเป็นคนดนีะ แต่ถ้าใครไปเยีย่มไข ้คนเดนิเข้า

มา บา้ ไอบ้า้ ไอบ้า้ แต่มนัเป็นคนด ี

นี่ไง นัน่น่ะสตดิ ีท าสมาธแิลว้สตดิเีป็นอย่างนัน้น่ะ อา้ว! ถ้ามนัจะท าสมาธมินั

ตอ้งมสีต ิถ้ามสีตขิึน้มาแล้วมนัเป็นไปตามข้อเทจ็จรงิ ถ้ามนัฟุ้งซา่นกรู็ว่้าฟุ้งซ่าน ถ้ามนั

เครยีดกรู็ว่้าเครยีด แลว้เราพยายามก าหนดพุทโธ ค าบรกิรรมมนัจะกรอง มนัจะท าให้

สะอาดบรสิุทธิ ์

แต่ถ้าเราไปกดไว ้ เราไปเคลมของเราเอง เรานึกของเราเองว่าเราท าด ี

พยายามอวดเขา เหน็ไหม คนปฏบิตัวินัสองวนั “แหม! เมื่อก่อนผมเป็นคนขีโ้ลภมาก

เลย ผมเป็นคนทีข่ีโ้กรธมากเลย ผมเป็นคนขีเ้หลา้เมายามากเลย เดีย๋วนี้ผมหาย

หมดแลว้” เยอะแยะ นักปฏบิตัใิหม่ๆ น่ะ “แหม! เมื่อก่อนผมเป็นคนทีข่ีโ้ลภมากเลยนะ 

ผมเป็นคนขีโ้กรธมาก ใครนี่สะกิดผมไม่ไดเ้ลย เดีย๋วนี้ผมปฏบิตันิะ เดีย๋วนี้ไม่มเีลย 

ขาดหมดเลย” 

ขีโ้มท้ัง้นัน้น่ะ เพราะครูบาอาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตันิะ แทบเป็นแทบตาย 

เวลาปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามิ

ผล อนาคามมิรรค อนาคามผิล มนัถงึจะชนะความโลภ ความโกรธ ความหลง แลว้
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อวชิชาคอืความหลงอนัละเอียด คอืความเคลบิเคลิ้ม อวชิชา นัน่อุปกเิลสอนัละเอยีด 

แต่คนทีจ่ะละโลภ โกรธ หลงได ้อย่างน้อยตอ้งพระอนาคาม ี

แลว้เขาปฏบิตั ิ๒ วนั เขาบอกว่า เดีย๋วนี้เขาละความโกรธไดห้มดเลย เดีย๋วนี้

เขาละความโลภ เดีย๋วนี้สงัคมนักปฏบิตัคิุยกนัแบบนี้ทัง้นัน้น่ะ แลว้กเ็ป็นการ

ประชาสมัพนัธ์ เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ เอาคนทีม่สีถานะทางสงัคม มชีื่อเสยีง แล้วก็

พยายามสมัภาษณ์ แลว้กพ็ยายามส่งเสรมิกนั แลว้กต็พีมิพก์นัออกไป อวดอา้งกนัไป 

คนคนนี้เมื่อก่อนเป็นคนขีโ้ลภ เป็นคนขีโ้กรธ เป็นคนขีห้ลง เดีย๋วนี้เขาเป็นคนทีจ่ติใจ

ใสสะอาด เขาเป็นคนทีย่อดเยีย่ม 

มนัเป็นมารยาสาไถย เป็นการโฆษณาชวนเชื่อทัง้นัน้น่ะ มนัไม่เป็นความจรงิ

หรอก 

ถ้าเป็นความจรงิขึน้มา ถ้าเขาละโลภ ละโกรธ ละหลง เขาตอ้งมาโฆษณาบอก

ใคร หลวงปู่ มัน่เคยโฆษณาบอกใคร ครูบาอาจารยข์องเราเคยโฆษณาบอกใคร ท่านไม่

เคยโฆษณาบอกใครเลย แต่ท่านท าหน้าทีข่องท่าน 

ศาสนทายาทเป็นทายาทโดยธรรม ท่านซาบซึ้งในธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ หลวงตาเวลาทา่นบรรลุธรรมขึน้มา ท่านกราบองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ กราบแลว้กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า 

ค าว่า “กราบแลว้กราบเล่า” มนัซาบซึ้งบุญคุณ ซาบซึ้งปัญญาคุณ เมตตาคุณ 

วสิุทธคิุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แล้วจติใจมนัไดส้มัผสักอ็ยากจะเผยแผ่ 

อยากจะท าหน้าที ่ท าหน้าทีใ่ห้คน นัน่น่ะท่านท าหน้าทีข่องท่าน ท่านไม่ไดอ้วดว่าท่าน

ละอะไรได ้ท่านไม่เคยอวด พระครูบาอาจารย์ทีป่ฏบิตัไิม่เคยอวด 

ถ้าจะบอกกรณีหลวงตา กรณีหลวงตากก็รณโีครงการช่วยชาตเิท่านัน้ ถ้าไม่มี

โครงการช่วยชาต ิท่านไม่แสดงตวัออกมาหรอก 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า คนท าสมาธทิ าไมถงึสตไิม่ด ี

ความจรงิมนัไม่ตอ้งถามหรอก ถา้สตไิม่ด ีเขากไ็ม่มสีมาธอิยู่แลว้ ถ้าสตไิม่ด ีสิง่ที่

ท ามามนักบ็อกอยู่แลว้ เวลาเราเอาตวัเลขธนาคารมาอวด ของเรานี่สแีดงหมดเลย ใน
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ธนาคารเราตวัแดงหมดเลย แลว้ตวัเลขเยอะด้วย เราจะบอกว่าเรารวยมากเลย เราก็

โมข้องเราไปไดเ้นาะ 

ในบญัชขีองเรา โอโ้ฮ! ตวัแดงเตม็เลยนะ แลว้เรากป็ลื้มใจว่า อูฮู้! ฉันรวย ฉัน

รวยนะ เพราะตวัเลขฉันเยอะไง 

ไอค้นทีม่นัเป็นมนัข า ไอต้วัแดงนี่มนัหนี้ทัง้นัน้น่ะ มนัไม่ใช่เงนิสด ไอต้วัแดง 

ตวัเลขมนัเป็นหนี้ทัง้นัน้น่ะ 

ถ้าในธนาคารเขานะ เขาไม่ใช่ตวัแดง เขามตีวัเลขเยอะๆ เออ! นัน่ของเขาจรงิ 

ไอข้องเราก็มตีวัเลขเหมอืนกนั แต่สแีดงเถอืกเลย ตอ้งก าหนดช าระเมื่อนัน้ ตอ้ง

ก าหนดช าระเมื่อนี้ ตวัเลขทัง้นัน้เลย แลว้มนัคอือะไรนัน่น่ะ หนี้ทัง้นัน้เลย 

นี่ไง ฉะนัน้ ที่ว่าเขาไปแสดงออกกนัๆ แสดงออกอะไร ถ้าเราบอกว่า ถ้าท า

สมาธแิลว้สตไิม่ด ี มนักบ็อกแลว้ ตวัเลขมนัสแีดง จะตอ้งก าหนดใชเ้ขาเมื่อไหร่ ถ้า

ก าหนดไม่ใช ้เดีย๋วเราลม้ละลาย ถ้าลม้ละลายขึน้ไปกเ็ขา้โรงพยาบาลไง 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าคนท าสมาธสิตไิม่ด ี มนักบ็อกอยู่แลว้ว่า ทีท่ ามานัน่ไม่ใช่

ทัง้นัน้ มนัไม่ใช่ทัง้นัน้ ถ้ามนัใช่ สตติอ้งสมบูรณ์ ทุกอย่างตอ้งพรอ้ม ถ้าท าสมาธแิลว้

สตไิม่ด ีสมาธนิัน่ไม่ใช่ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนัมเีหตุมผีล ธรรมทัง้หลายมา

แต่เหตุ เหตุผลมนัชีช้ดัอยู่แลว้ ถ้ามนัชีช้ดัอย่างนี้ ถ้ามนัป ้ าๆ เป๋อๆ มนักไ็ม่ใช่อยู่แลว้ 

ถ้ามนัป ้ าๆ เป๋อๆ แลว้บอกว่าพระอรหนัต์ 

อมื! เอ็งไปกราบกนัเถอะ กูไม่เอา หยบิจบัอะไรหล่นไปหมด ป ้ าๆ เป๋อๆ เออ! 

พระอรหนัต์ของพวกเอง็ เอง็ไปกราบกนัเอง ไม่เกีย่ว คนภาวนาจะเป็นอย่างนัน้หรอื ไม่

เป็นอย่างนัน้ 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัมิาถงึทีสุ่ดแลว้ ไอก้รณีทีว่่าความสะอาด

บรสิุทธิน์ัน่อกีกรณีหนึ่ง แต่ถ้ามนัอยู่ด้วยกนัเขาจะรู้ได ้ ถ้าเขารูไ้ด ้ อย่างนัน้เป็นกรณี

หนึ่งนะ 

นี้พูดถงึว่า ท าสมาธทิ าไมสตถิงึไม่ด ี
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ถ้าอย่างนัน้มนัฟ้องแลว้ว่าสิง่ที่ท ามานัน้ไม่ถูกตอ้ง 

ถาม : เรื่อง “เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม” 

กราบเทา้หลวงพ่อดว้ยความเคารพดว้ยเศยีรเกลา้ ผมฟังวทิยุเสยีงธรรมเพื่อ

ประชาชนคลื่นเอฟเอม็ ๑๐๓.๒๕ ของหลวงตามหาบวั แลว้มอียู่ตอนหนึ่งท่านเทศน์แสดง

ธรรมว่า “เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม” 

ท าใหผ้มเกดิความสงสยัว่ามนัหมายความว่าอย่างไรกนันะ รบกวนหลวงพ่อ

ช่วยอธบิายและขยายความขอ้ธรรมขอ้นี้ใหก้ระจา่งชดัๆ ใหห้ายสงสยัดว้ยครบั 

ค าถาม : ตอ้งเป็นพระหรอืฆราวาสผูต้ ัง้อยู่ในอรยิบุคคล ๔ คู ่ โสดาปัตตมิรรค 

โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล 

อรหตัตมรรค อรหตัตผลเท่านัน้จงึจะแสดงธรรมสัง่สอนนักประพฤตปิฏบิตัแิละ

ประชาชนได ้ นอกจากนัน้สัง่สอนไม่ได ้ ใช่หรอืไม่ครบั กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ

มาก 

ตอบ : อนัน้ีมนัเป็นความเหน็ มนัเป็นทศันะของหลวงตา แต่เรากเ็หน็ด้วย เวลาหลวง

ตาท่านพูดถงึค านี้ เหน็ดว้ยมากๆ ทุกทเีลย บอกว่า “เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้

แสดงธรรม” 

ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ผูท้ีศ่กึษาในภาคปรยิตั ิ ถงึ

บอกว่าการแสดงธรรม แสดงธรรมตัง้แต่ตน้ ท่ามกลาง และทีสุ่ด แสดงธรรมไปโดยทีไ่ม่

เบยีดเบยีนเขาและไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น ไม่เบยีดเบยีนตนและไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น ไม่

แสดงธรรมเพื่อลาภ ไม่แสดงธรรมไป นี่พูดถงึเวลาศกึษาปรยิตันิะ การแสดงธรรม 

พระพุทธเจา้บอกวธิกีารไวม้หาศาลเลย นี่การแสดงธรรม 

ทนีี้พูดถงึแสดงธรรม ถ้าแสดงธรรมอย่างนัน้ โดยแสดงธรรมอย่างนัน้ดว้ยความ

ถูกตอ้งมนักถ็ูกตอ้งใช่ไหม แต่ในปัจจบุนันี้ไม่ใช่อย่างนัน้ ดูส ิเวลาเขาแสดงธรรมมนัเหมอืน

การประชาสมัพนัธ์ มนัมจีรงิหรอืไม่มจีรงิกพ็ูดกนัไป แลว้มจีรงิหรอืไม่จรงิกพ็ยายามจะ

พูดใหม้นัแปลก พยายามพูดใหม้นัดูไม่เหมอืนคนอื่น แลว้มนัเป็นจรงิหรอืเปล่าล่ะ มนั

ไม่เป็นจรงิหรอก 
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ฉะนัน้ การแสดงธรรม การแสดงธรรมในพระไตรปิฎกกบ็อกไวแ้ล้ว วธิกีาร 

เหตุแห่งการแสดงธรรม ไม่ใช่เพื่อหวงัลาภ ไม่ใช่เพื่อชกัจูงเขา ไม่ใช่เพื่อต้องการให้

เขามาศรทัธา นี่การแสดงธรรมมนัมขี้อปฏบิตัขิองเขาอยู่แลว้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่วลาหลวงตาบอกว่า เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม 

ดูส ิคนเรานะ ถ้ามนัรูว่้าท าผดิ อย่างเช่นถ้ามนัผดิศีล เราผดิศลีอยู่ เราผดิศลี 

ค าว่า “ผดิศลี” เพราะว่าศลีกบัธรรมคอืตวัแทนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เป็นศาสดาของเราไง เป็นศาสดาโดยทีอ่งคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้นิพพานไป

แลว้ ธรรมและวนิัยจะเป็นศาสดาของเรา แล้วเราท าหย าเปกนัแลว้แสดงธรรม อย่างนี้

เหยยีบหวัพระพุทธเจา้หรอืเปล่า 

คนเรานะ เบื้องหน้าเบื้องหลงัไง เวลาต่อหน้ากบ็อกว่า เรื่องส่วนตวัไม่ตอ้งมอง 

เอาแต่ผลงาน ผลงานคอืการวจิยั การแสดงธรรม แต่เบือ้งหลงั อูฮู้! นี่ไง เขาบอกว่าเป็น

เรื่องส่วนตวั มนัเรื่องส่วนตวัๆ 

ม ี เขาพยายามจะท ากนั แยกใหเ้ป็นเรื่องส่วนตวักบัเรื่องผลงาน แล้วถ้าเรื่อง

ส่วนตวัมนัหย าเปอย่างนัน้น่ะ แลว้เรื่องผลงานมนัจะมปีระโยชน์อะไร นี่ไง เหยยีบหวั

พระพุทธเจา้แสดงธรรม เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แสดงธรรมคอืว่าผดิธรรมผดิวนิัยแล้ว

แสดงออกไป แลว้แสดงออกไปนะ ถา้มนัแสดงออกไป นี่ไง เหยยีบหวัพระพทุธเจา้ไป

แลว้แสดงธรรม 

แต่ถ้ามนัถูกตอ้ง เหน็ไหม ค าถามเขาถามว่า “แลว้อย่างนี้พูดถงึว่าตอ้งเป็น

บุคคล ๔ คู่ใช่ไหมถงึจะแสดงธรรมได ้นอกนัน้แสดงธรรมไม่ได ้ใช่หรอืไม่ครบั” 

มนัไม่ใช่ เวลาเราศึกษามาแลว้ เราเป็นพระ ศกึษามา เวลาเขาเทศน์ใบลาน

กนั เขาเทศน์ใบลาน ใบลานมาจากไหนล่ะ ใบลานทีเ่ขาคดัลอกมาจากพระไตรปิฎก

เอย เขาแต่งอะไรขึน้มา ถ้ามนัเป็นคุณงามความด ีแสดงธรรมเขากอ่็านใบลานกนั ถ้าอ่าน

ใบลานกนั มนักอ่็านใบลานอนันัน้ไป ถ้าอ่านใบลานอย่างนัน้มนัสอนไดไ้หมล่ะ มนัก็

สอนได้ 
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ค าว่า “สอนได”้ หนึ่ง เราปรารถนาด ีเราปรารถนาด ีแต่ค าว่า “ปรารถนาด”ี ค า

ว่า “ไม่ผดิ” ไม่ได ้ การปรารถนาทีท่ าผดิกม็ ี เขาปรารถนาของเขา ถ้าเขาไม่มหีลกัมี

เกณฑข์องเขา นัน่น่ะผดิ แลว้แสดงธรรมออกไป 

ถ้าเราปรารถนาด ีถ้าเรายงัไม่มสีิง่ใด ถ้าเราไม่รู ้ เราไม่ควรแสดงออกไป แต่

ถ้าแสดงออกไป กพ็ระไตรปิฎกกม็แีลว้ ต ารบัต ารามหาศาลเลย ถ้าจะเทศน์กเ็ทศน์

ตามนัน้ เวลาเขาจะเทศน์กนั เขามใีบลานไป กเ็ทศน์ทีไ่หนกไ็ด ้ ถ้าอย่างนี้ อย่างนี้ก็

จบ 

แต่ถ้าเราแสดงของเราเองไง เขาบอกว่า เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดง

ธรรม ท าใหส้งสยั 

สงสยั เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แสดงธรรม มนัตอ้งอยู่กบัพระด้วยกนั พระ

ดว้ยกนัเขารู้ เขารูว่้าสิง่ทีพู่ดออกไปจรงิหรอืไม่จรงิ ถ้าไม่จรงิ ไม่จรงิแลว้ทีแ่สดง

ออกไปมนัคอือะไร 

พระพุทธเจา้ของจรงิอยู่แลว้ แลว้ถ้าพระพุทธเจา้ของจรงิ แต่เราพูดสิง่ทีไ่ม่

จรงิออกไป ไม่จรงิตรงไหนล่ะ ไมจ่รงิตรงทีเ่ราไม่รูไ้ง เพราะเราไม่รู ้ เราถงึพูดออกไป 

เราพูดออกไป ถ้าพระทีม่ศีกัยภาพทีส่งัคมเขาเชื่อถอืพูดออกไป เขากเ็ชื่อนะ แลว้ถา้

เชื่อ พอคนทีป่ฏบิตัทิ าตามนัน้มนัจะไปไหนล่ะ 

เพราะอะไร เพราะเมื่อก่อนนัน้จะมพีวกปัญญาชนมาหาเยอะมาก แลว้กบ็อกว่า 

ธรรมะเป็นอย่างนัน้ เขาปฏบิตัแิลว้เป็นอย่างนัน้ เขาเป็นอย่างนัน้ 

เราบอกเขา การท าสมาธ ิการใชว้ปัิสสนาอย่างนี้มนัไมถู่กตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

เขากบ็อกว่า มนัไม่ถูกตอ้งไดอ้ย่างไร กต็ ารบัต าราทัง้นัน้ ต ารบัต าราทีเ่ขา

เขยีนคอืหนังสอื หนังสอืทางวชิาการของพระทีเ่ขาท ากนัไว้ แล้วเขากศ็ึกษาสิง่นัน้มา 

แลว้เขากท็ าตาม แลว้เขากต็ดิ เพราะเขาท าตามแลว้เขากต็ดินะ พอตดิแลว้เขากม็าหาเรา

ไง พอมาหาเรา เรากอ็ธบิายใหเ้ขาฟัง เราจะอธบิายถูกอธบิายผดินัน่อกีเรื่องหนึ่ง แต่

เรากอ็ธบิายใหเ้ขาฟัง 
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พออธบิายใหเ้ขาฟังไป เขาฟังค าอธบิายของเราแล้วเขายนืกระต่ายขาเดยีว 

ยนืกระต่ายขาเดยีวว่า ทีเ่ขาท านี้เขาท าตามหนังสอื ท าตามวชิาการทีพ่ระเขาเขยีนมา 

เราบอกว่า พระทีเ่ขยีนคอืใคร เพราะเขาไม่ยอมบอกว่าเป็นใครไง แลว้พระที่

เขยีนนัน้คอืใคร แลว้พระทีเ่ขยีนมวุีฒภิาวะแค่ไหน พระทีเ่ขาเขยีนมาเขามวุีฒภิาวะแค่

ไหน ถ้าไม่มวุีฒภิาวะ หรอืเขาเขยีนผดิไดไ้หม 

แต่ไอพ้วกทีเ่ราเชื่อ เราไม่ไดเ้ชื่อทีค่นเขยีนถูกหรอืเขยีนผดิไง เราเชื่อว่ามนั

เป็นวชิาการ เราเชื่อว่ามนัเป็นต ารา แลว้พอเราเชื่อ เพราะปัญญาชนเหน็ว่าเป็น

หนังสอืเป็นต าราแลว้มนัตอ้งถูกหมด แลว้ต ารามนัถูกจรงิหรอืเปล่าล่ะ มนัถูกไม่จรงิ 

ฉะนัน้ เวลาหนังสอืธรรมะทีเ่ขาจะเอามาใหเ้ราแจกๆ เราไม่หยบิเลย ไม่ตอ้ง

หรอก ดูทางการเขยีนเขาตอ้งมคีนเขยีน ตอ้งมนีามปากกา เขาตอ้งมคีนรบัผดิชอบว่า

ใครเป็นคนเขยีน 

แต่ในปัจจบุนัน้ีเลวรา้ยกว่า เลวรา้ยกว่าเพราะอะไรรู้ไหม เพราะคนทีจ่ะไปท า

หนังสอืไม่มวุีฒภิาวะอะไรเลย ไม่รูอ้ะไรเลย แลว้กไ็ปเกบ็เอาต ารา ไปเกบ็เอามาๆ แลว้

เอามาเรยีบเรยีงกนั ตอนนี้ไปเกบ็ของใครมาบา้งกไ็ม่รู ้แลว้กเ็อามาเรยีบเรยีงกนั แลว้

กบ็อกว่านี่เป็นบูรพาจารย ์ เป็นบูรพาจารย ์ เป็นสายของหลวงปู่ มัน่ แลว้กไ็ปหยบิจบั

มาหย าเปไปหมดเลย เหน็ไหม นี่เหยยีบหวัพระพุทธเจา้หรอืเปลา่ นี่เหยยีบหวัครูบา

อาจารยไ์ง กไ็ปเกบ็มาไง ครูบาอาจารยอ์งคน์ัน้ ครูบาอาจารย์องคน์ี้ ท่านกเ็ทศน์อย่าง

นี้ 

ครูบาอาจารยส์่วนใหญ่ท่านเทศน์ พอท่านเทศน์เสรจ็แลว้ ไอค้นที่ไปนัง่ฟัง 

นัง่ฟังกต็คีวาม ใครมคีวามเขา้ใจอย่างไร เพราะค าพูดค าหนึ่งมนัตคีวามไปได้

หลากหลาย คนมานัง่อยู่เตม็ศาลามนัก็มคีวามเหน็ฟุ้งไปเตม็ศาลาเลย แลว้ใครจบั

ประเดน็ไหนไดก้ไ็ปเขยีนกนั 

พอไปเขยีนกนัขึ้นมากบ็อกว่า อาจารยอ์งคน์ี้ว่าอย่างนี้ อาจารย์องคน์ี้ว่าอย่าง

นี้ แลว้เขากไ็ปจบัมารวบรวมกนั แลว้ตอนน้ีก็มาพมิพเ์ป็นเล่มกนัแลว้ แลว้จะมาแจก 

แลว้กบ็อก ในกฐินน่ีเขากจ็ะมาฝากใหแ้จก 
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นี่กเ็หมอืนกนั เอาหนังสอื บอกว่าเป็นของหลวงตาๆ 

เราบอกว่า เป็นของหลวงตา มนัสมบูรณ์ทีห่ลวงตาท าเสรจ็แลว้ พวกเอ็งไม่ตอ้ง

มาเกบ็เลก็ผสมน้อยแลว้ก็เอามารวมกนัว่าเป็นของหลวงตาอกีหรอก เอง็ไม่มี

ความสามารถอย่างนัน้หรอก นี้เหยยีบหวัครูบาอาจารย ์ ไม่ได้เหยยีบหวัองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เวลาว่าเหยยีบหวัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมวนิัยไง ธรรมวนิัยทีม่นั

มอียู่นี ่ถ้าเรา ดูส ิท าตวัหย าเปเลย ท าตวัหย าเป นี่เหยยีบธรรมวนิัยไหม ท ารา้ยธรรม

วนิัยไหม ถา้ท ารา้ยแลว้แสดงธรรมออกไป นี่ไง เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม 

นี่พูดถงึว่า ถ้าเราท าผดิก็ยอมรบัว่าผดิแลว้ พระเรานะ ถ้าเป็นอาบตัปัิบ๊ วง

กรรมฐาน เวลาเป็นอาบตัเิลก็น้อยขนาดไหนก็แลว้แต่ รบีปลงอาบตัทินัท ีถา้ไม่ปลงอาบตัิ

นะ มนัเกดินิวรณ ์พอเกดินิวรณ์แลว้ภาวนาไม่ลงหรอก 

เวลาพระกรรมฐานมนัวดักนัที่ว่าท าสมาธไิดห้รอืท าสมาธไิม่ได้ พอท าสมาธไิด้

แลว้ยกขึน้วปัิสสนาไดห้รอืไม่ได ้ ถ้าไม่ได ้ เขาจะหาเหตุผลทนัทเีลยว่าท าไมมนัเป็น

แบบนี้ ท าไมมนัเป็นแบบนี้นะ 

เราอยู่ในวงการกรรมฐาน พระบางองคไ์ปบวชมาจากอุปัชฌาย ์ แลว้สงสยัในตวั

อุปัชฌาย ์เขาสกึเลย แลว้เขาบวชใหม่ บางองคน์ะ เวลาเขาสงสยัในตวัอุปัชฌาย ์สงสยั

ในสงัฆกรรมนัน้ว่ามนัสะอาดบรสิุทธิห์รอืไม่สะอาดบรสิุทธิ ์เขากส็กึ เขาบวชใหม่เลย 

บางทบีางองคเ์ขาสงสยั เขาท าทฬัหกีรรมคอืบวชซ ้า เขาบวชซ ้านะ บวชซ ้า

เพื่ออะไร บวชซ ้าเพื่อเดีย๋วเราไปนัง่สมาธ ิ เราไปวปัิสสนา เพราะคนนัง่สมาธไิดม้นัจะมี

ความสุข แล้วคนวปัิสสนาไดม้นัจะเจรญิกา้วหน้าไป แลว้เวลาคนเคยท าไดแ้ลว้มนัท า

ไม่ได ้ มนัตดิขดัอะไร ถา้มนัตดิขดัอะไร เขาจะตรวจสอบขึน้มา นี่วงกรรมฐานเขาท า

อย่างนัน้น่ะ 

แลว้เวลาใครภาวนาแลว้ตดิขดั ตดิขดัเวลาจะเขา้ไปสู่หมู่คณะ แลว้จะ

ปรกึษาหารอืกนัว่า เราท าอย่างนี้มนัตดิขดัอย่างนี้ มนัท าอย่างนี้มนัตดิขดัอย่างนี้ มนัจะ

ปรกึษาหารอื มนัจะมกีารช่วยกนัแกไ้ข ถ้าช่วยกนัแกไ้ข ถ้ามนัไปไดก้ถ็อืว่าไปได้ 
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ถ้ามนัถอืว่าไปไม่ไดน้ะ หลวงปู่ เจี๊ยะท่านเคยเล่าใหฟั้ง ท่านบอกว่า เวลาท่าน

สนทนาธรรมกบัหมู่คณะ แลว้ท่านพูดถงึประสบการณ์ของท่าน แลว้ท่านกลบัมา

สนเท่ห ์เอ๊ะ! เราพูดไปนี่เราอวดมากไปหรอืเปล่า 

เราพูดไป ทัง้ๆ ที่เวลาคุยกนัน่ีคุยกนัเพื่อประโยชน์ ธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงฺ

คลมุตฺตม  คอืคุยธรรมะกนั แกไ้ขกนั แล้วท่านเล่าใหเ้ราฟังเอง พอพูดไปแลว้มนัก็

เกดิธรรมสะกดิใจขึน้มา 

ท่านเล่าใหเ้ราฟังนะ ท่านปฏญิาณเลย ถ้าคนืน้ีนัง่ตลอดรุ่ง ถ้ามนัเป็นไปได้ 

ถ้าจติลงได ้ เราถอืว่าเราบรสิุทธิ ์ ถ้าจติเราลงไม่ได ้ ถอืว่าเราผดิ แลว้ท่านกน็ัง่ของท่าน

เลย พสิจูน์กนัว่าสิง่ทีท่่านท าถูกหรอืผดิ ท่านนัง่ตลอดรุ่งเลย 

ท่านบอกว่า นัง่ไปนี่เวทนามนัเกดิ ท่านพจิารณาของท่านไป เพราะว่าท่านมี

ปัญญาของท่านอยู่แลว้ ท่านภาวนาเก่งอยู่แลว้ พอพจิารณาไปๆ ถงึทีสุ่ดท่านบอกมนั

รวมลงหมดเลย สว่างโพลงหมดเลย สิง่ทีว่่าผดิหรอืถูกในใจหลุดหมด ไม่มอีะไรคาใจ

เลย นี่วงกรรมฐานเขาท ากนัแบบนี้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ราคุยกนั เราปรกึษากนั เราเพื่อประโยชน์ไง ฉะนัน้ เวลาปฏบิตัิ

ไปแลว้ สิง่ทีว่งกรรมฐาน ครูบาอาจารยท์ีป่ฏบิตั ิ ไอต้รงนี้ทีว่่า เหยยีบหวัพระพุทธเจา้

ไป หรอืเหยยีบหวัครูบาอาจารยไ์ป มนัจะยอ้นกลบัมาเลยว่าเอ็งภาวนาไดห้รอืเปล่า 

พวกเราบวชมา เรานักปฏบิตั ิ ชาวพุทธเราปฏบิตั ิ เรากห็วงัมรรคผล แลว้

เวลาปฏบิตัไิป จติมนัเคยเป็นสมาธ ิ จติมนัเคยวปัิสสนา แลว้มนัท าไม่ได ้ มนัตดิขดั 

มนัตดิขดัอย่างไร 

เหมอืนของทีเ่ราจะได ้เราจะหยบิฉวยไดแ้ลว้ แลว้หลุดมอืไป นี่เป็นของนะ แต่

ถ้ามนัเป็นมรรคเป็นผล โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรยม์าก แล้วมหศัจรรยม์าก เราจะท าอย่างไร

ใหม้นัไดล้่ะ แลว้แกไ้ข อดนอนผ่อนอาหาร หาอุบาย พยายามท าไปใหไ้ด ้แลว้บางองค์

ทีว่่ามนัไปแลว้มนัไปไม่ได้ๆ  เห็นไหม 
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ฉะนัน้ ในวนิัยถงึบอกว่า ถ้าเป็นอาบตัหินักไม่ใหเ้ขา้ร่วมสงัฆกรรม ถ้าเขา้

ร่วมสงัฆกรรมมนัจะเกดิกรรมหนัก เหน็ไหม ถ้าเรามคีรูบาอาจารยท์ีเ่ราเชื่อว่าท่านมี

คุณธรรม เราจะไม่เขา้ไปร่วมสงัฆกรรมนัน้ 

เพราะมนัยิง่สะอาดบรสิุทธิ ์ มนัยิง่ท าใหก้รรมเรามากขึน้ พอเขามอีาบตัปัิบ๊ 

เขาจะรบีไปแกไ้ขของเขา เขาจะไม่ใหส้ิง่นี้มาปิดกัน้มรรคผลของเขา 

แลว้คนทีเ่ขาเป็น คนทีเ่ขารูก้นัว่าเขาเป็น แลว้เขายงัหน้าดา้นเทศน์อยู่เรื่อย นี่

ไง เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม นี่ไง เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม 

มนัยิง่สรา้งเวรสรา้งกรรมไปน่ะ 

ทนีี้เรากบ็อกกนัว่า อนัน้ีมนัเป็นการเผยแผ่ธรรมะนะ มนัเป็นประโยชน์นะ 

มนัเป็นประโยชน์ ประโยชน์กบัปากไง ประโยชน์กบัลาภสกัการะไง แต่ถ้ามนั

เป็นความจรงิ หลวงปู่ มัน่ท่านอยู่ในป่าในเขา ท าไมคนดิ้นรนไปหาทา่นล่ะ ท าไมครูบา

อาจารยข์องเราท่านอยู่ของท่านดว้ยความวเิวก ท าไมคนถงึแสวงหาไปหาท่านล่ะ ท าไม

ท่านไม่เหน็ตอ้งเผยแผ่อะไรเลย 

เวลาท่านจะท า เรากบ็อกว่า ท่านจะท ากท็ าตามหน้าที ่ ครูบาอาจารยท์ีท่่าน

ประพฤตปิฏบิตัแิลว้ท่านจะท าตามหน้าที่ สิง่ใดทีม่นัเป็นความจรงิ คุณประโยชน์กบั

สงัคม คุณประโยชน์กบัโลก ท่านจะท าหน้าทีข่องท่าน 

แลว้ผูท้ีไ่ปฟัง ไปฟังแลว้ ถ้าคนมอี านาจวาสนาฟังแลว้มนัเหน็ช่องเหน็ทาง 

มนัฟังแลว้มนัรื่นเรงิ มนัอาจหาญ มนัอยากประพฤตปิฏบิตั ิ

แต่คนทีไ่ม่มอี านาจวาสนานะ พอไปไดย้นิไดฟั้ง เข่าอ่อนเลย “อูฮู้! มนัตอ้ง

ล าบากขนาดนัน้เชยีวหรอื โอโ้ฮ! ท าไมมนัตอ้งท ายากขนาดนัน้เลยเชยีวหรอื” เหน็

ไหม คนทีอ่ านาจวาสนาไม่ถงึ นัน้กเ็ป็นอ านาจวาสนาของเขา 

แต่ถ้าคนมอี านาจวาสนาเขาขวนขวายของเขา เขาไปไดย้นิไดฟั้งอย่างนัน้

เขาชื่นใจของเขามาก ถ้าชื่นใจมนักเ็ป็นประโยชน์ นี่ส่งเสรมิ ไม่ไดเ้หยยีบหวั

พระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม 
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การทีค่ าว่า “เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แสดงธรรม” คอืว่า อย่างทีว่่า หนึ่ง เขาไม่

รู ้ ถ้าไม่รูน้ะ ถ้าไม่รูแ้ลว้ไม่มใีนตน พูดออกไปมนัอวดอุตตรเิสยีดว้ย อวดอุตตรเิสยี

ดว้ย 

ทนีี้เขาบอกว่า หลวงตาท าได ้คนอื่นท าได ้ฉันกจ็ะท า เขาไม่ได้อวด 

หลวงตาท่านบอกว่าท่านมขีองท่าน ท่านมคีุณธรรมจรงิของท่าน แลว้ท่าน

แสดงธรรมเพื่อประโยชน์กบัผูป้ฏบิตั ิ

แลว้นี่พูดถงึว่า ถ้าไม่มใีนตน ถ้ามใีนตน จบ แลว้ถ้าไม่มใีนตนแลว้ยงัท า

อาบตัอิกี เหน็ไหม 

ฉะนัน้ ค าว่า “เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แสดงธรรม” หนึ่ง ค าถามบอกว่า “หรอื

ตอ้งเป็นฆราวาสหรอืเป็นพระที่อยู่ในบุคคล ๔ คูเ่ท่านัน้ถงึจะแสดงธรรม” 

ถงึแสดงธรรม แมแ้ต่โสดาบนั สกทิาคาม ีถ้าพูดถงึปฏบิตัอิยู่ หลวงตาท่านบอก

ว่า เวลาท่านปฏบิตัอิยู่ท่านไม่แสดง แลว้ท่านไม่พูดเลย เพราะท่านตอ้งการเวลา 

ทนีี้ค าว่า “มนัถงึคราวจ าเป็นไง” คราวจ าเป็น เราไปอยู่ในหมู่บา้นใด ถ้าเขามี

กจิกรรม ไม่มพีระ เราตอ้งไปเพราะศรทัธาไทย ถ้าเราไป มนักต็อ้งมสีวดมนต์ มนักต็อ้ง

มเีทศน์ ถ้ามเีทศน์กม็กีารสัง่สอนเหมอืนกนั พระเรามนัอยู่ทีเ่หตุการณ์เฉพาะหน้า ถ้า

ท าอย่างไรเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์คอืว่า รกัษาหวัใจของเขาไว ้รกัษาหวัใจของเขาที่

ทุกขท์ีย่าก 

เวลาไปอยู่ในหมู่บา้นใด ญาตขิองเขาเสยีไป เขาตอ้งการท าบุญกุศล เรากไ็ป

สวดมนต ์ เรากป็ลอบใจเขาดว้ยการเทศนาว่าการ ไอน้ัน่มนัเป็นครัง้เป็นคราวเพื่อ

รกัษาน ้าใจของเขา รกัษาหวัใจของชาวพุทธไว ้มนัท าอย่างนัน้เพื่อประโยชน์ไง 

เขาไม่ไดท้ าเพื่อมกัใหญ่ใฝ่สูง เพื่อลาภสกัการะ เพื่อต่างๆ เหน็ไหม ไม่

เหยยีบหวัพระพทุธเจา้แลว้แสดงธรรม แต่มนัแสดงธรรมโดยเนื้อหาสาระ โดยขอ้เทจ็จรงิ

ทีค่วรจะท า เพราะเราเป็นบรษิทั ๔ ดว้ยกนั 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าตอ้งเป็นบุคคล ๔ คู่เท่านัน้ถึงจะแสดงธรรมใช่ไหม 
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มนัทัง้ใช่และไม่ใช่ ถ้าใช่ ใช่เพราะเขารูจ้รงิ เขากพ็ูดไดต้ามทีเ่ขารู ้ ถ้าไม่ใช่ 

ไม่ใช่เพราะเขาก็ไม่ตอ้งการแสดงเหมอืนกนั เขาตอ้งการเอาตวัเขารอดทัง้นัน้น่ะ 

เราเชิดชูองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผู้ใดเหน็ธรรมผู้นัน้เหน็

ตถาคต เราอยากไปเฝ้าองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าองคจ์ริงๆ องคท่ี์

สมบรูณ์แบบ องคท่ี์มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ในหวัใจ เราต้องการตรงนัน้ ถ้า

เราท าส่ิงนัน้ให้จบส้ินกระบวนการของเราก่อน แล้วเรามาเทศนาว่าการ ไม่มี

แล้วท่ีว่าเหยียบหวัพระพทุธเจ้าแสดงธรรม ไม่มี เพราะไม่มีเจตนา ไม่มีภวา

สวะ ไม่มีภพ ไม่มีส่ิงใดทัง้ส้ิน เหนือโลก ถ้าเหนือโลก ท าส่ิงใดไปเพ่ือประโยชน์

ทัง้นัน้น่ะ ถ้าเพื่อประโยชน์นะ 

แต่โลกกย็งัจบัผดิกนั เหน็ไหม แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ลทัธิ

ต่างๆ เขายงัจา้งคนมาตฉิินนินทา มากล่าวรา้ย 

ฉะนัน้ ถา้หวัใจของเรามนัมคีุณธรรมจรงิ มนัไมล่บหลู ่ สิง่ทีว่่าเหยยีบหวั

พระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรมคอืการลบหลู่ การลบหลู่ เหน็ไหม กเิลสมนัพาหวัใจนี้ลบ

หลู่ ลบหลู่ เหยยีบหวัครูบาอาจารยก์็เทีย่วไปหยบิไปฉวย ครูบาอาจารยท์่านพูดถูกก็

ไปตคีวามใหม้นัผดิ เพราะอะไร เพราะตวัเองหวัใจมนัไม่ม ี ท่านพูดของท่านน่ะถูก 

นิวเคลยีรน์ิวตรอนของท่านถูก ไปแกไ้ขเป็นกลว้ยหอมกลว้ยไข่กนัน่ะ 

หลวงตาท่านพูด เหน็ไหม ของเราเป็นนิวเคลยีรน์ิวตรอนมนัมหาศาลเลย ไอ้

พวกนี้มนัไปแกไ้ขเป็นกลว้ยหอมกลว้ยไข่ 

นี่มนัเหยยีบหวัครูบาอาจารยน่์ะ เหยยีบหวัครูบาอาจารยด์ว้ย เหยยีบหวั

พระพุทธเจา้ดว้ย เหยยีบหวักนัไปหมด เพราะอะไร เพราะจติใจมนับอดไง จติใจมนั

บอดมนัถงึลบหลู่ไง มนัเป็นการลบหลู่ไง เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แสดงธรรมคอืการลบ

หลู่ธรรมะ การลบหลู่วนิัย มนัลบหลู่ ลบหลู่ดว้ยอะไร 

ลบหลู่ดว้ยความไม่รูเ้ท่า ลบหลู่ดว้ยกเิลสตณัหาความทะยานอยากของตวั นี่มนั

เป็นกเิลส แต่พลกิว่าเป็นคุณงามความดดีว้ยความมดืบอด หวัใจมนัมดืบอด มนัลบหลู่ 
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ลบหลู่โดยไม่รูต้วันะ แลว้เวลาใครเตอืนไปใครบอกไปกไ็ม่ฟังดว้ยนะ ถ้าเตอืนไปบอก

ไปกห็าว่าหมู่คณะไม่ใหค้วามร่วมมอืกนั 

ถ้าความร่วมมอืกนัน่ะ ถ้าไม่รูก้ภ็าวนาใหม้นัรูเ้สยีก่อนส ิ ถ้าเรายงัไม่รูส้ ิง่ใด

นะ เราพยายามขวนขวายภาวนาของเราใหม้นัไดข้องเรา ถ้าเราภาวนาได ้ท าได ้ เรา

จะท าประโยชน์ไดม้ากเลย ถ้าเรายงัภาวนาไม่ได ้สิง่ใดไม่ไดก้ย็งัไม่ควรท า แต่โลกเป็น

อย่างนี้หมด 

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านพูด ท่านเทศน์ว่า “เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดง

ธรรม” ท่านพูดบ่อย ท่านพูดบ่อยเพราะว่ามนัเป็นธรรมสงัเวช คนทีเ่ขารูเ้ขาเหน็ ที่

เขาท าอะไรกนัอยู่ เราเหน็คนทีท่ าผดิ เราเหน็คนทีช่กัน าคนไปทางทีผ่ดิ เราสงัเวช

ไหม 

เรา บนถนนหนทาง คนทีข่บัรถอยู่ แลว้คนบอกทางเขาไปทางทีผ่ดิ เราได้

ยนิไดฟั้ง เราสงัเวชไหม มนัสงัเวชนะ แลว้สงัเวช ไปบอกเขา เขากไ็ม่เชื่อ เขาบอก

เขารู ้ เขาชีถู้ก ฉะนัน้ คนทีม่นัเป็นกรรมของสตัว ์ถ้าเขาเชื่อกนัอย่างนัน้ เขาท าอย่าง

นัน้ มนักเ็ป็นกรรมของเขา 

แต่ถ้าใครมอี านาจวาสนา มนักาลามสตูร ฟังแลว้มาวนิิจฉัยว่ามนัใช่หรอืไม่ใช่ 

แลว้ถ้ามนัไม่ใช่ เรากพ็ยายามหลกีเลีย่ง แลว้ถ้ามนัมทีางไหนทีใ่ช่ เราไปทางนัน้ นี่ถ้า

คนมอี านาจวาสนานะ 

ถ้าคนไม่มวีาสนา จติใจมนัอ่อนแอนะ พอจติใจอ่อนแอ คนทีโ่อโ้ลมปฏโิลมเอา

อกเอาใจสงัคม เจรญิพรๆ คนไปเยอะ ก็มองกนัตรงนัน้น่ะ มองว่าคนเชื่อถอืศรทัธา คน

เยอะ คนทีเ่ขาไปกนั 

แต่ทีไ่หนทีม่นัเป็นความทุกขค์วามยาก มนัเป็นความจรงิ คนตอ้ง

ตะเกยีกตะกาย ตอ้งขวนขวาย คนมนัน้อย ของจรงิมนัน้อย ขนโคกบัเขาโค 

พอคนมนัน้อยขึน้มา “อมื! เราจะมาทุกขย์ากอยู่ทีค่นน้อย  ๆ ท าไม ทางทีค่นเยอะ 

คนสบาย เขาสะดวกสบาย โอโ้ลมปฏโิลมกนั เราไปทางนู้นดกีว่า” เหน็ไหม คนที่

อ านาจวาสนามนัอ่อนด้อย 
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ถ้าคนทีม่อี านาจวาสนา เราใชปั้ญญาของเรา ใชส้ตปัิญญาของเราแยกแยะ 

แลว้ถ้าถงึเป็นเขาโคมนัจะน้อย แต่ถ้าเป็นความจรงิ เราควรท าแบบนัน้เพื่อประโยชน์

ของเรา 

นี่เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม แต่ถ้าไม่เหยยีบหวันะ แมแ้ต่ว่าไม่ใช่

บุคคล ๔ คู ่เป็นปุถุชน แตจ่ติใจดว้ยความสะอาดบรสิุทธิ ์เวลาเทศน์ เวลาเราจะแสดง

ธรรม เรากพ็ระไตรปิฎก อ่านสจัธรรมอนันัน้ดว้ยจติใจทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์ ดว้ยความ

เมตตา ดว้ยบุญกุศลของสงัคม อนัน้ีดว้ยเจตนา 

แต่นี้ค าว่า “เจตนา” กเิลสของคนมนัม ี โปฐลิะ เริม่ต้นกเ็ทศน์ไปก่อน พอคน

เชื่อถอืศรทัธาขึน้ไปกค็ดิว่าตวัเองมคีุณธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

บอก “ใบลานเปล่าๆ” 

แลว้มนัมทีีพ่ระสมยัโบราณ ทแีรกก็เทศน์ธรรมะของพระพุทธเจา้ พอคนฟังๆ เยอะ

ขึน้ เห็น นึกว่าเขาเชื่อไง ก็เอาความเห็นตวัเองใส่เข้าไป ความเห็นของตวัๆ เหยยีบ

พระพุทธเจา้นี่ความเหน็ของตวั ตายไปตกนรกอเวจ ี หมดจากนรกอเวจขีึน้มา มาเกดิ

เป็นปลา เกลด็เป็นทองค า 

แลว้ทีใ่นมคธ คนเขาไปตกปลา ชาวประมงเขาไดป้ลามา ไดป้ลาตะเพยีนทอง

ค ามา พอปลาตะเพยีนทองค า เพราะสงัคมมนัแคบใช่ไหม เอาไปกก็ลวัจะเป็นโทษ ก็

เลยไปถวายพระเจา้ปเสนทโิกศล เขาเอาไปอยู่กลางราชวงัเลย กลางทอ้งพระโรงเลย 

มนัอา้ปากมานะ อูฮู้! เหมน็ไปทัว่เลย 

พระเจา้ปเสนทโิกศลเหน็แลว้กส็งสยั กไ็ปถามองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ เพราะสมยันัน้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ยงัด ารงชพีอยู่ 

เวลาถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

บอกว่า ไอป้ลาตวันี้อดตีชาตกิาลโพน้มาแลว้ในพระพุทธเจา้องคก่์อน เขาไดบ้วชเป็น

พระ แลว้ทแีรกเขาก็แสดงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พอแสดงธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มนัมสีจัธรรมใช่ไหม ทุกคนกศ็รทัธา มคีวามเชื่อ 

โอโ้ฮ! มคีวามเคารพเลื่อมใส 
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ทนีี้ดว้ยความเคารพเลื่อมใส ท าใหเ้ขาหลงตนเอง พอเขาหลงตนเอง หลง

ตนเองปับ๊ เขากเ็อาความเหน็เขาเตมิเขา้ไป เขาแสดงธรรม เขาแสดงธรรมดว้ยทฏิฐิ

ดว้ยความเหน็ของเขา ดว้ยความผดิของเขาไง คนก็ยงัเชื่อถอืศรทัธาเพราะมนัมธีรรม

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทีท่ าใหค้นเชื่อมัน่เขาแลว้ นี่เหยยีบหวั

พระพุทธเจา้แลว้แสดงธรรม ตายไปตกนรกอเวจนีะ ตกนรกอเวจ ี

ตกนรกอเวจเีพราะอะไร เพราะกล่าวตู่พุทธพจน์ เหยยีบหวัพระพุทธเจา้

แสดงความผดิพลาดอนันัน้ไป ตกนรกอเวจ ี พน้จากนรกอเวจขีึน้มา เขาบวชเป็นพระ 

เขาส่งเสรมิ  ๆ จนมาเกดิเป็นสตัว์เดรจัฉาน เกดิเป็นปลา เกลด็เป็นทองค าเพราะว่าเวลา

บวชพระไดส้รา้งคุณงามความด ี นี่เกลด็เป็นทองค า เวลาอา้ปากนี่ปากเหมน็หมดเลย 

เหมน็ทัง้ทอ้งพระโรงเลย นี่กล่าวตู่พุทธพจน์ นี่ไง เหยยีบหวัพระพุทธเจา้แลว้แสดง

ธรรม 

มนัมีอยู่ในพระไตรปิฎก มนัมีอยู่ทัว่ไป เพียงแต่ว่าคนจะศึกษาใส่ใจ

แล้วเอามาเป็นคติสอนตวัเอง สอนตวัเองว่าตวัเองพฤติกรรมเลือกเอาจะท าส่ิง

ใด สอนตนเอง ไม่ได้สอนใคร สอนตนเอง ไม่เหยียบหวัพระพทุธเจ้า เคารพ

บูชาพระพทุธเจ้า กตญัญกูตเวทีกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

หลวงปู่ มัน่ท่านนัง่อยู่ทีไ่หนก็แลว้แต่ ถ้ามตีวัอกัษร ท่านไม่นัง่ ท่านยกใหสู้งขึน้ 

ท่านบอกว่าสื่อสารธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ได ้

แต่โดยภาคปรยิตับิอกว่า กรรมฐานตัง้แต่หลวงปู่ มัน่มาไม่เคารพองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพราะไม่ศกึษาปรยิตั ิเขาว่าอย่างนัน้นะ 

เคารพมาก ปรยิตัแิลว้ปฏบิตัิ ปฏบิตั ิ ปฏบิตัใิหม้นัรูจ้รงิเหน็จรงิ แลว้เคารพ

บูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาก แมแ้ต่อกัษรทุกภาษา หลวงตาท่านเล่าให้

ฟัง ถ้าวางไวท้ีพ่ ืน้ ท่านจะไม่ยอมนัง่ ท่านจะตอ้งยกใหสู้งขึน้ แลว้ท่านถงึจะนัง่ทีพ่ ืน้ 

เหตุผล เหตุผลเพราะอกัษรทุกชนิดสื่อสารธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ได ้เอวงั 


