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 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๘๔. เร่ือง "การเผยแผส่ื่อธรรมะ" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีเคารพ ขอสอบถามเก่ียวกบัการเผยแผส่ื่อธรรมะใน
ปัจจุบนัน้ีครับ กรณีท่ีท างานเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ ซ่ึงรายการเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั
ธรรมะ ทั้งจากพระไตรปิฎกและของครูบาอาจารย ์ แลว้เราท าการขอสปอนเซอร์โฆษณา 
รายไดส่้วนหน่ึงก็เอาไวจ่้ายเงินเดือนพนกังานและค่าใชจ่้ายต่างๆ ของทีมงาน ส่วนหน่ึงก็
เพื่อใหร้ายการไดด้  าเนินการต่อไปได ้ ส่วนท่ีเป็นก าไรก็เก็บสะสมไวท้  าบุญบา้ง ใชจ่้าย
บา้งนั้น ไม่ทราบว่าในทางธรรมจะถือว่าผดิหรือไม่ครับ เพราะว่าก าไรท่ีเกิดข้ึนนั้นก็
ไม่ไดม้อบใหก้บัพระพุทธศาสนา ๑๐๐ เปอร์เซ็นตค์รับ แลว้เราควรเผยแผอ่ยา่งไรใหเ้กิด
ความสมดุลทั้งทางโลก ทางธรรมครับ กราบขอบพระคุณอยา่งสูง (น่ีขอค าตอบ) 

 ตอบ   :   การเผยแผธ่รรมะ เห็นไหม การเผยแผธ่รรมะโดยสัจธรรม น่ีธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระ
อรหนัต ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ เพราะอะไร? เพราะวา่เวลา
คนท่ีปฏิบติั ถา้เป็นครูบาอาจารยท่ี์ตามความเป็นจริง เพราะโดยปกติคนเกิดมามีอวิชชา 
คนเกิดมามีความทุกขโ์ดยสัจจะ โดยความจริง  

 น่ีโดยสัจจะ โดยความจริงความทุกขม์นัเผาลนในหวัใจอยูแ่ลว้ ทั้งๆ ท่ีเราคิดดี เรา
ปรารถนาดี พระโพธิสัตว ์ เห็นไหม พระโพธิสัตวพ์ยายามจะสร้างคุณงามความดี สร้าง
คุณงามความดีไป การสร้างคุณงามความดีนั้น พระโพธิสัตวส์ร้างคุณงามความดีมนัก็มี
มาร มีมารคือฝ่ายตรงขา้ม มีฝ่ายโตแ้ยง้ มีต่างๆ มนัมีความทุกขท์ั้งนั้นแหละ จะท าคุณงาม
ความดีมนัมีความทุกข ์มีความทุกขเ์ก่ียวเน่ืองกนัไปตลอด  
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 ฉะนั้น เวลาความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจอยา่งนั้น แลว้เวลามาประพฤติปฏิบติั เวลาท า
ความจริงข้ึนมา เห็นไหม ดูสิเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา จาก
ทุกขสุ์ดๆ นะ เวลานางพิมพานอนอยู ่ เวลาจะออกบวชไม่กลา้เขา้ไปลา เพราะตดัใจจาก
ลูกไม่ได ้กลวัติด น่ีมนัทุกขอ์ยูเ่ตม็หวัใจนัน่น่ะ ทุกขสุ์ดๆ เลย แลว้ไปท าทุกรกิริยา ๖ ปี 
เวลามนัเผชิญกบัทุกรกิริยา ความทุกขอ์นันั้นมนัฝังใจ แต่พอเรามาปฏิบติั เวลาปฏิบติัถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์ ถึงท่ีสุดแห่งทุกขม์นัเห็นความต่าง ระหว่างจิตท่ีมนัมีความทุกขค์รอบง า
ในหวัใจ กบัจิตท่ีพน้จากกิเลสไป จิตท่ีพน้จากกิเลสเป็นธรรมธาตุ เป็นพระอรหนัต ์ 

 ถา้เป็นพระอรหนัต ์ น่ีความปรารถนาร้ือสตัวข์นสัตว ์ ความปรารถนาอยากให้
สาวก สาวกะ อยากใหผู้ท่ี้ไดย้นิไดฟั้งใหรู้้ธรรมๆ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ทอดธุระเลยล่ะ มนัจะสอนไดอ้ยา่งไร เขาจะเขา้ใจไดอ้ยา่งไร 
ค าว่าเขาเขา้ใจไดอ้ยา่งไร เพราะว่าตวัเองเขา้ไปเผชิญ รู้ถึงความหยาบ ความละเอียด 
เพราะเวลามนัหยาบ เวลามนัครอบง าเรารู้ไดเ้ตม็หวัใจใช่ไหม เวลามนัส ารอก มนัคาย
ของมนั มนัละเอียดขนาดไหนล่ะ? แลว้เราจะไปบอกเขา เขาจะมีวุฒิภาวะรู้ไดอ้ยา่งไร 
จนทอดธุระนะ น่ีจนทอดธุระ เราจะใหเ้ห็นความต่างระหว่างโลกกบัธรรมมนัแตกต่าง
กนัอยา่งไรไง เราใหเ้ห็นความต่างว่าเวลาธรรมะจริงๆ มนัเป็นอยา่งไร แลว้เวลาความ
เป็นทางโลกมนัเป็นอยา่งไร  

 ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ถึงได้
ประทานเอาไวเ้อง การท าทานท่ีสูงท่ีสุดคือการใหธ้รรมเป็นทาน เห็นไหม ใหธ้รรมเป็น
ทานก็เหมือนในหลวง ในหลวงน่ีโครงการราชด าริๆ ทีแรกยงัเร่ิมตน้อยูก่็ไปแจกอาหาร 
ไปใหเ้ขามีอยูมี่กิน แต่สุดทา้ยแลว้นะฝึกวชิาชีพเขา การใหธ้รรมเป็นทานคือใหอ้าชีพ 
ธรรมก็คือปัญญาไง การใหธ้รรมเป็นทานๆ คือใหเ้ขารู้ ใหเ้ขาเห็น พยายามท าใหเ้ขาหูตา
สว่าง น่ีการใหธ้รรมเป็นทานใช่ไหม ทีน้ีเราบอกการใหธ้รรมเป็นทานเราก็ตีความกนั ให้
ธรรมเป็นทานก็ใหธ้รรมะ ใหธ้รรมะอยูไ่หน คือใหพ้ระไตรปิฎก พระไตรปิฎกก็พมิพ์
เลย พิมพพ์ระไตรปิฎกแจก  

 ใหธ้รรมเป็นทานหรือเปล่า เป็น แต่ในความปรารถนาขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ การใหธ้รรมเป็นทาน ตอ้งการใหเ้ขาบรรลุธรรม ตอ้งการใหเ้ขารู้ธรรม 
ถา้ตอ้งการใหเ้ขารู้ธรรม ท าวิธีการอยา่งไรถึงใหเ้ขารู้ธรรม ใหธ้รรมเป็นทาน น่ีเวลาเรา
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ไดรั้บแจกหนงัสือ เราบวชใหม่ๆ เราไดรั้บแจกหนงัสือต่างๆ เราก็ดีใจทั้งนั้นแหละ แต่
เวลาเราปฏิบติัไปแลว้เราติดขดั เวลาข้ึนไปหาหลวงตาน่ีหงายทอ้ง ตกกุฏิเลยล่ะ ท่านอดั
ทีเดียวหงายทอ้งเลย แต่ตวัไม่ไดห้งาย นัง่อยูน่ัน่แหละ แต่ความรู้สึกเรามนัเหมือนหงาย
ทอ้งเลย โดนเขา้ไปค าเดียวหงายหลงัเลย เพราะมนัไม่มีการโตแ้ยง้ไง เออ อยา่งน้ีแบบว่า
มนัเป็นการไดเ้สียกนัเลย เป็นการเผชิญหนา้กนั  

 ธมัมสากจัฉา เอตมัมงัคลมุตตมงั ก าลงัสนทนาธรรมกนั ส่ิงนั้นนัน่ล่ะใหธ้รรม
เป็นทาน น้ีค  าว่าใหธ้รรมเป็นทาน ใหธ้รรมเป็นทานประเสริฐท่ีสุด เพราะอะไร? เพราะ
มนัท าใหค้นท่ีติดขอ้ง คนท่ีมีความทุกขม์นัหลุดพน้เลยนะ เวลามนักระเทือนในหวัใจ ถา้
มนัสว่างโพลง เห็นไหม เราปฏิบติักนัแทบเป็นแทบตายนะ ปฏิบติัน่ีอูฮู้ นัง่สมาธิกนันะ 
ดูสิหลวงปู่ ต้ือ ๗ วนั ๗ คืน หลวงปู่ มัน่ท่านทรมานขนาดไหน แต่เวลามนัจะรู้นะ ชา้ง
กระดิกหู งูแลบลิ้น แพล่บ แพล่บ จบเลยนะ แต่กว่าจะจบนะ อูฮู้ สร้างกนัมานะ สร้าง
ฐานกนัมา 

 ฉะนั้น บอกว่าชา้งกระดิกหู งูแลบลิ้น ปฏิบติัง่ายๆ แค่ชา้งกระดิกหูแป๊บเดียวก็จบ 
จริงหรือ? เวลามรรคสามคัคี เวลามนัลงมนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ ชา้งกระดิกหู งูแลบลิ้นนะ 
แต่ แต่เราจะไดส้ถานะอยา่งนั้น กว่าเราจะสร้างความพร้อมของใจข้ึนมาไดข้นาดนั้น
แสนทุกข ์ แสนยาก ธรรมะอยูฟ่ากตาย ฟากตายคือเราปรับ เหมือนกบัทางธุรกิจ เราท า
สินคา้มาเกือบตายเลย แต่เวลามนัส าเร็จ ส าเร็จตรงเก็บสตางคน์ัน่น่ะ ก็จ่ายสตางคม์ากจ็บ 
แต่เขาไม่มีสินคา้เขาจะจ่ายสตางคไ์หม?  

 ไม่มีศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีมรรค ไม่มีผล ไม่มีการประพฤติปฏิบติัข้ึนไป มนัจะ
เป็นชา้งกระดิกหูไหม? ชา้งกระดิกหูมนัก็ชา้งในสวนสัตวไ์งมนักระดิกทั้งวนันัน่น่ะ แต่
มนัก็ยงัเป็นชา้งอยูน่ัน่ มนัยงัไม่เป็นคน มนัเป็นคนยงัเป็นไม่ไดเ้ลย มนักระดิกหูทุกวนั 
มนัเป็นบุคลาธิษฐาน มนัเป็นการเปรียบเทียบ มนัเป็นการบอกใหเ้ราเห็นภาพ ใหเ้ป็น
รูปธรรมใหเ้รารู้ เราเห็น แต่ความจริงมนัทุกขย์ากขนาดนั้น น่ีพดูถึงว่าใหธ้รรมเป็นทานๆ 
ไง  

 ฉะนั้น ใหธ้รรมเป็นทาน ส่ิงท่ีว่าใหธ้รรมเป็นทาน มนัใหธ้รรมเป็นทานแบบองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหธ้รรมเป็นทานแบบหลวงตา ครูบาอาจารยข์องเรา หลวง
ปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ใหธ้รรมเป็นทาน ท่านพยายามสั่งสอน พยายามท าเป็นตวัอยา่ง ท่าน
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พยายามจะคอยบอก คอยเตือนนะ แลว้ถา้ใครจิตใจท่ีเป็นธรรมนะมนัรับไดไ้ง เห็นไหม 
หลวงตาท่านพดูนะ อยูก่บัหลวงปู่ มัน่กลวัก็กลวันะ รักกรั็ก ทั้งรัก ทั้งกลวั กลวัมาก 
เพราะท่านคอยบอก คอยช้ี แลว้ความผดิของเรา โอโ้ฮ เหมือนกบัเราเป็นนกัโทษ ผูคุ้มมา
คุมน่ีกลวัไหม? ท าอะไรผดิท่านรู้หมด บอกกลวัก็กลวัแต่รัก รักมาก รักมากเพราะอะไร? 
เพราะมนัไม่มีใครบอกอยา่งน้ีได ้มนัไม่มีใครรู้จริง  

 หลวงตาท่านพดูว่าทั้งรัก ทั้งกลวั รักมาก แต่ก็กลวัมาก น่ีเวลาอยูก่บัครูบาอาจารย์
เป็นอยา่งนั้น แต่ถา้มนัรับไม่ไดม้นัก็บอกว่า โอโ้ฮ ดุ อะไรคอยจบัผดิ อู๋ย ผดิอะไรเลก็ๆ 
นอ้ยๆ ก็ไม่ได ้ก็เลก็ๆ นอ้ยๆ มนัท าใหเ้สียคน แลว้เวลาท่านคอยบอก เพียงแต่ว่าเรารับได้
ไหม? แลว้ครูบาอาจารยท่์านคอยว่าเดก็มนัโตข้ึนมาหรือยงั มนัจะรับน ้าหนกัไดม้ากนอ้ย
แค่ไหน ท่านก็ค่อยๆ บอกมานัน่แหละ น่ีพูดถึงว่าใหธ้รรมเป็นทานนะ  

 ฉะนั้น ยอ้นกลบัมาท่ีปัญหา ปัญหา เห็นไหม น่ีเขาบอกว่า 

 ถาม   :   เขาท างานเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นรายการเน้ือหาเก่ียวกบั
ธรรมะ ทั้งจากพระไตรปิฎกและจากครูบาอาจารย ์แลว้เราก็ขอสปอนเซอร์โฆษณา  

 ตอบ   :   ไอน่ี้เราจะบอกว่าถา้เป็นรายการโทรทศัน์ รายการโทรทศัน์เป็นบริษทั 
ฉะนั้น บริษทั ทีน้ีบริษทั เห็นไหม บริษทัท่ีเขาท าธุรกิจ น่ีเขาเป็นเร่ืองโลกเลย เขาหาแต่
ผลประโยชน์ของเขา แต่ถา้บริษทัใดมีธรรมาภิบาล เขาท าส่ิงใดแลว้เพื่อประโยชน์สังคม 
ก็เพราะเขาไดจ้ากการตลาด ตลาดก็คือมนุษย ์ มนุษยก์็เป็นสังคมข้ึนมา ในเม่ือธุรกิจของ
เขาอยูใ่นตลาด ตลาดนั้นเพื่อประโยชน์กบัเขา เขายงัมีน ้าใจของเขาตอบแทนสังคม เขามี
น ้าใจของเขาตอบแทนสังคม เป็นธรรมาภิบาล แลว้บริษทันั้นนะ ดูสิผูท่ี้ใชบ้ริการนั้นเขา
ก็เห็นว่าบริษทัน้ีไม่เอารัดเอาเปรียบ บริษทันั้นก็ย ัง่ยนื น่ีพดูถึงว่าถา้บริษทันั้นท่ีมีธรรม  

 น่ีพดูถึงเขาท าธุรกิจทางโลกนะ แต่ถา้เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบัส่ือ ถา้
รายการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบัส่ือ เห็นไหม ดูสิรายการโทรทศัน์ รายการท่ีเขาออกเป็นละคร
น ้าเน่า เขาท าใหค้นน ้าตาไหล ท าคนใหมี้ความทุกข ์ ความยาก อนันั้นก็เป็นเร่ืองโลกใช่
ไหม แต่รายการโทรทศัน์ของเราน่ีเราเก่ียวกบัเร่ืองธรรมะ เออ เก่ียวกบัเร่ืองธรรมะ 
เก่ียวกบัเร่ืองพระไตรปิฎก เก่ียวกบัเร่ืองใหป้ระชาชนมีสติมีปัญญาเก่ียวกบัเร่ืองความรู้
ชีวิต อนัน้ีใหธ้รรมเป็นทานหรือเปล่า  
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 เราจะบอกว่าใหธ้รรมเป็นทานในทางโลกไง เพราะรายการโทรทศัน์รายการท่ีดีๆ 
รายการท่ีดี รายการสารคดีสอนใหค้นมีสติ สอนใหค้นมีปัญญา รายการอยา่งนั้นมนัก็เพื่อ
ประโยชน์กบัสังคม อยา่งนั้นถา้ไม่ใช่รายการธรรมะมนัก็เหมือนเป็นธรรมะ เพราะเขาให้
ปัญญาคน เขาใหปั้ญญาคน แต่รายการไหนเขาใหแ้ต่ความบนัเทิง  

 น่ีรายการบางรายการ เห็นไหม ดูสิสินคา้พวกแชร์ลกูโซ่เขาหลอกลวงดว้ย 
หลอกลวงใหค้นต่ืนไปกบัเขา อนันั้นเป็นเร่ืองโลกเลย น่ีเวลาประพฤติปฏิบติั เราน่ีนะ
เวลาปฏิบติัแลว้เราหลงเราก็เสียเวลาเราแลว้ เราหลง เราหลงดว้ย เราเห็นผดิดว้ย แต่เวลา
เราหลง เราเห็นผดิแลว้เราไปสอนใหค้นอ่ืนหลงเห็นผดิโทษมนัมากกว่าอีก เพราะตวัของ
เรา ผดิถูกก็เป็นตวัของเราใช่ไหม แต่เราไปชกัน าใหค้นอ่ืนเสียหาย นัน่ล่ะบาปกรรม  

 น่ีก็เหมือนกนั รายการท่ีเขาไปใหท้างโลกเสียหายใช่ไหม แต่ถา้เราเป็นรายการ
โทรทศัน์ แลว้รายการของเรา เราเก่ียวกบัเร่ืองธรรมะ เก่ียวกบัเร่ืองธรรมะแลว้เก่ียวกบั
เร่ืองพระไตรปิฎก แต่เวลาท าแลว้เราก็ไปหาสปอนเซอร์ เราก็ไปหานะ อนันั้นเราจะบอก
ว่าตอ้งดูท่ีมาไง โยมเป็นฆราวาส เป็นทางคฤหสัถ ์ถา้โยมมีความคิดอยา่งน้ี มีความคิดถึง 
แบบว่ามีสามญัส านึกว่าถกูผดิ อนัน้ีเราก็ชมเชยแลว้นะ แต่ถา้ทางโลกเราก็ว่าอยา่งน้ีให้
ธรรมเป็นทานไหม? มนัก็เป็นเร่ืองธุรกิจของโลก  

 เราจะบอกว่าเผยแผธ่รรมทางโลก แต่ถา้เป็นหลวงตา เป็นครูบาอาจารยข์องเรา
ท่านเผยแผท่างธรรม ท่านจะไม่ใหมี้ธุรกิจเขา้มาแอบแฝงเลย มีมาก มีนอ้ยเราหามา หามา
เราจะท าเพื่อประโยชน์ เราท าประโยชน์ใหห้มดไปเลย ไม่มีการแลกเปล่ียน ใหคื้อให ้ให้
ดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ใหคื้อให ้ไม่มีก็ไม่ตอ้งใหเ้พราะมนัไม่มี มีกใ็ห ้ใหแ้ลว้จบ น่ีให้
ธรรมเป็นทานแบบพระ แบบครูบาอาจารยข์องเรา แต่ตอนน้ีมนัไปหมด  

 ดูสิเวลาโยมพดูพดูอยา่งน้ี ขนาดเขาเป็นโยมนะเขาบอกเขาท ารายการโทรทศัน์ 
เวลาเขาไปหาสปอนเซอร์เขามีการโฆษณา แลว้น่ีเขามีรายไดเ้ขาก็จ่ายลูกนอ้งต่างๆ เขา
ยงัมีความละอายใจ แลว้เวลาพระท าธุรกิจอายเขาไหม? เวลาพระท่ีท าๆ กนัในโลกอาย
เขาไหม? น่ีไงมนัอยูท่ี่น ้ าใจไง ใจของคนมนัสูง มนัต ่ามนัอยูต่รงน้ี เวลาพระท าธุรกิจอาย
เขาไหม?  
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 โอโ้ฮ เราเคยไปเห็นทีหน่ึงนะ โอโ้ฮ เราชอ็กเลยนะ มนัโฆษณาไปทาง
หนงัสือพิมพ ์ เขาบอกว่าเป็นรายการท าบุญ ท าบุญเสร็จแลว้เขาก็แจกใบอนุโมทนา มนัมี
ตน้ขั้วไง ตน้ขั้วใบอนุโมทนาเขาไปจบัฉลากไดโ้ตโยตา้คนัหน่ึง ท าบุญมนัเหมือนกบัเล่น
หวยเลย เวลาโยมมาท าบุญมนัก็มีใบอนุโมทนาใช่ไหม มนัก็มีขั้วไง แลว้เขาก็ไปจบัท่ีขั้ว
จบัเบอร์ จบัเบอร์แลว้แจกโตโยตา้ ไออ้ยา่งน้ีมนัก็เท่ากบัซ้ือบตัรแลว้  

 น้ีพดูถึงพระท าไง น่ีเรายกมาเปรียบเทียบว่าโยมคิดอยา่งน้ี เรายงัคิดว่าโยมน่ีคิดดี 
โยมคิดดี แมแ้ต่ว่าเราเป็นบริษทั เพราะเขาบอกว่ารายการโทรทศัน์มนัก็เป็นบริษทัทาง
โลกอยูแ่ลว้ รายการโทรทศัน์เขาท ารายการอะไรก็ได ้ รายการเดก็ก็ได ้ รายการบนัเทิงก็
ได ้รายการอะไรเขาก็ท  าได ้แต่เขามาท ารายการธรรมะ เออ เราก็เออ คิดอยา่งน้ีเราก็ว่าถา้
โยมคิดไดอ้ยา่งน้ีโยมก็ดีแลว้ล่ะ ดีประสาโยม แต่ถา้พดูถึงว่าใหธ้รรมเป็นทานๆ จะให้
บริสุทธ์ิ เพราะเวลาเขาศึกษาไง รายการส่วนหน่ึงมีรายจ่ายใหพ้นกังาน เสร็จแลว้
ค่าใชจ่้ายต่างๆ เป็นทีม  

 ตรงน้ีมนัส าคญั ตรงท่ีว่าเก็บไวด้  าเนินการต่อไป แลว้ในทางธรรมล่ะอยา่งน้ีถือว่า
ผดิหรือไม่ครับ เพราะรายการโทรทศัน์มนัเป็นรายการโลกอยูแ่ลว้ รายการโลกอยูแ่ลว้เรา
บอกว่าเผยแผท่างโลก เพราะเผยแผท่างโลกเขาคิดแบบทุนนิยม ทุนนิยมมนัตอ้งมีตน้ทุน 
มีต่างๆ แต่ถา้เป็นทางพระ ทางพระท่ีว่าไม่มีจุดยนื ทางพระท่ีว่าอยากจะต่อเน่ืองเขาก็คิด
ของเขาอยา่งนั้น แต่ถา้เป็นหลวงตาท่านไม่คิดอยา่งนั้น ท่านมีเท่าไรท่านใหห้มด ถา้ให้
แลว้เท่าท่ีมี จบแลว้คือจบ แลว้ถา้มีอีกก็ใหอี้ก ถา้ไม่มีกจ็บ แต่ตอนน้ีเพียงแต่คนท าดีอย่าง
นั้นมนัมีประโยชน์นะ  

 น่ีเวลาเราอยูก่บัหลวงตาสมยันั้น สมยัท่ีหลวงตาท่านพิมพห์นงัสือใหม่ๆ นะ แลว้
เวลามีคนท่ีเขาเห็นดี เห็นงามดว้ย เอ่ยช่ือเลยก็ได ้ ดอ็กเตอร์เชาวก์บัคุณหญิงนงเยาว ์ เขา
บอกว่าใหห้ลวงตาสั่งพิมพไ์ดต้ามสบายใจ สั่งพิมพไ์ดต้ามแต่ตอ้งการปรารถนา แลว้สอง
คนนั้นเขาเป็นคนจ่ายสตางค ์ ฉะนั้น หนงัสือท่ีแจกๆ มา เงินทุนก็เงินทุนของด็อกเตอร์
เชาวก์บัคุณหญิงนงเยาว ์สุดทา้ยแลว้พอหนงัสือมนัอ่ิมเตม็แลว้ท่านก็สั่งหยดุเอง  

 แลว้มาตอนหลงัมาตอนโครงการช่วยชาติมนัพิมพก์นัดว้ยพวกเราเต้ียอุม้ค่อม คือ
ใครจะพิมพที์ก็เร่ียไรกนัทีหน่ึงในกลุ่มใครกลุ่มมนั แลว้เวลากลุ่มใครกลุ่มมนัแลว้กย็งั
เสนอความเห็นของตวั เพราะตวัเองเป็นคนหาทุน ตวัเองก็เอามุมมอง เอามุมมอง เอา



ให้ธรรม ๗ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

ทศันคติบวกธรรมะเขา้ไป ก็เลยไปกนัใหญ่ เลยไปกนัใหญ่เพราะมนัเป็นโลกไป
หมดแลว้ไง เพราะหลวงตาออกมาช่วยโลกมนัก็เลยแจกธรรมะไปในทางโลก แต่ถา้เป็น
ทางธรรมๆ เพราะเขาถามว่า 

 ถาม   :   ไม่ทราบว่าในทางธรรมว่าส่ิงน้ีผดิหรือไม่ครับ 

 ตอบ  :  ในทางธรรม ในทางธรรมมนัอยูท่ี่ใจสูง ใจต ่า ถา้ใจมนัสูงนะเรามีการ
แลกเปล่ียน เรามีอยา่งน้ีมนัก็เหมือนกบัเราก็ เหมือนกบัถือศีล ๕ หรือศีล ๘ เห็นไหม ถือ
ศีล ๘ ถือพรหมจรรย ์ ถือพรหมจรรยเ์ขาไม่นอนในท่ีสูง เขาไม่ใชเ้คร่ืองหอมใช่ไหม เรา
ถือศีล ๘ ถา้บริสุทธ์ิเขาก็ไม่ใชก้นั ทีน้ีพอไม่ใชก้นัมนัอยูท่ี่น่ีเขาโดนแดดมนัเผา โอโ้ฮ 
เกรียมหมดเลยนะ เราบอกว่ายากนัแดดเราถือว่าเป็นยาเวย้ ทาได ้ ครีมกนัแดดทาได ้
ไม่ใช่ครีมบ ารุงผวิ มนัเป็นยาป้องกนั ทาได ้ เพราะเขาไม่ทาไง เขามานะ ดสิูอยูบ่า้นอูฮู้ 
ประทินผวิกนัเตม็ท่ีเลย พอมาท่ีน่ี อูฮู้ แดดเปร้ียงๆ เลย เพราะเด๋ียวผดิศีล ไม่กลา้ทา โอ๋ย 
ลอกเป็นแผน่ๆ เลย หนา้น่ีลอกเป็นแผน่ๆ เลย  

 เราเห็นเขา้เราบอกว่าถา้เรามีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ กนัแดด ครีมกนัแดดมนัเป็นการ
ประทินผวิหรือมนัเป็นกนัแดด เห็นไหม จิตใจท่ีสูง จิตใจท่ีต ่า ถา้จิตใจท่ีสูง แมแ้ต่ศีล ๕ 
ศีล ๘ คนถือเคร่ง คนถือเคร่งก็ว่า โอโ้ฮ นัน่เคร่งเกินไป ฉะนั้น ส่ิงน้ีมนัเป็นจริต เป็นนิสัย
ของคน ฉะนั้น บอกว่า 

 ถาม    :   ถา้ในทางธรรมถือว่าผดิไหม?  

 ตอบ   :   ถา้ในทางธรรมแบบโลกท่ีเราพดูถึงโยมไม่ผดิ แต่ถา้ในทางธรรมแบบ
ครูบาอาจารยท่ี์ใจใสสะอาด ใจท่ีเป็นธรรม ผดิ ผดิเพราะว่าตอ้งแลกเปล่ียนไง ถา้
แลกเปล่ียน เด๋ียวน้ีไม่ตอ้งแลกเปล่ียน เราใหอ้ยา่งเดียว แลว้แต่เขาจะท าบุญ เพราะอะไร? 
เพราะใจของคนเขาอยาก คนท่ีเขาใจเป็นธรรมนะเขาเอาไปเขาไม่สบายใจ เขาก็อยากจะ
ตอบแทน ถา้อยา่งนั้น กรณีน้ีมนัสุดวิสัย มนัตอ้งใหเ้ขาเพราะว่าหลวงตาเวลาท่านไป
ไหนท่านพดูอยา่งน้ีนะ ท่ีท่านพยายามไปไหนมาน่ีท่านไม่ไปเอาอะไรเลย ท่านไปเอา
หวัใจคน 

 ฉะนั้น คนท่ีเขาไดส่ิ้งของท่ีเขาพอใจไปแลว้ เขาจะแสดงออกน ้าใจของเขา เราจะ
ไปปิดกั้นเขาไดอ้ยา่งไร เวลาเรา เรายงัแสดงน ้าใจเลย แลว้เวลาเขาไดข้องเราไปเขาจะ
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แสดงน ้าใจบา้งไม่ไดห้รือ? ถา้เขาแสดงน ้าใจมนัก็เป็นเร่ืองการแสดงน ้าใจของเขา ถา้ใจ
เราสะอาดนะ เพราะเราไม่ไดป้รารถนาว่าฉนัแสดงน ้าใจ ๒ บาท เธอตอ้งแสดงน ้าใจ
กลบัมา ๔ บาท แสดงน ้าใจอยา่งน้ีมนัแสดงน ้าใจดว้ยเจตนา มนัเจตนาเร่ิมตน้แสดงน ้าใจ
ไปมนัเร่ิมตน้แลว้ แต่ถา้แสดงน ้าใจทิง้เหว ท าบุญทิง้เหวตั้งแต่ตน้ แลว้เขาแสดงน ้าใจมนั
เป็นเร่ืองคุณงามความดีทั้งนั้น เป็นเร่ืองความดี ความดีกบัความดีมนัเขา้กนั อนัน้ีพดูถึง
ว่าใหธ้รรมเป็นทาน 

 ใหธ้รรมนะ เราวา่ทางศาสนาผดิไหม? มนัก็อยูท่ี่ใจสูง ใจต ่า ใจสูงข้ึนมามนัท า
ดว้ยหวัใจท่ีเป็นธรรม มนัจะไม่มีส่ิงใดเขา้มาขดัแยง้ แต่ถา้ใจมนัไม่เสมอกนั มนัเถียงกนั
ไม่จบนะ มนัเถียงกนัไม่จบ เพียงแต่เป็นวุฒิภาวะคนมาจากต ่า ถา้เขาพฒันาข้ึนมาแลว้เขา
เป็นของเขาเอง เม่ือก่อนเราท าอยา่งน้ี พอโตข้ึนมาเราจะท าดีข้ึน ส่ิงท่ีเราเคยท ามา
ผดิพลาดไปแลว้ ผดิพลาดไปแลว้ก็โอเคผดิพลาดไปแลว้ก็ไม่เอาอดีตมาเหยยีบย  า่หวัใจ
ของเราผดิพลาดไปแลว้ก็วาง ตอนนั้นยงัโง่อยู ่ ยงัไม่เขา้ใจก็ไดท้  าไปแลว้ แต่ตอนน้ี 
ตอนน้ีหวัใจเราดีข้ึนมา เราเขา้ใจแลว้ เราท าดีข้ึน แลว้ถา้มนัดีข้ึนไปอีก ดีข้ึนไปอีก ดีข้ึน
ไปจนถึงครูบาอาจารยข์องเรานะ  

 เราจะสรุปตรงน้ีเลยล่ะ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านเสียสละชีวิตเพื่อรักษา
ธรรม เวลาจะภาวนากนั เวลากิเลสมนัหลอก มนัหลอกเอาตายนะ หลวงตาท่านเล่าอยู ่ มี
พระองคห์น่ึงเวลานัง่ภาวนาไปแลว้มนัเห็นเป็นดวงแกว้เลย ดวงแกว้ลอยข้ึนไป ลอยไป
ท่านก็เดินตามไป ขนาดลุกเดินแลว้ยงัไม่ออกจากสมาธิเลย เดินตามไปนะ ดวงน้ีมนัลอย
สูงข้ึน พระองคน์ั้นปีนตน้ไมข้ึ้นไปเลยนะ ปีนข้ึนไป ออกก าลงัมาก พอไปถึงท่ีสุดแลว้
ดวงแกว้นั้นหายแวบ็ไปเลยล่ะ พอหายแวบ็ไปน่ีร้องไหล้งไม่ได ้ คนตอ้งไปช่วยเอาลง
มานะ ท่านบอกว่าดวงน่ีนะถา้มนัไปหนา้ผา แลว้มนัเดินไปน่ีมนัจะตกไหม?  

 น่ีไงเวลาภาวนาไป เวลาท่ีว่าเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมๆ เวลามนัหลอก เวลา
มนัหลอกใหพ้ระปฏิบติัถึงตายไดเ้ลยล่ะ เวลามนัหลอกนะ เวลามนัสร้างภาพข้ึนมา ในวง
ปฏิบติัจะมีมาก เราเจอพระองคห์น่ึงเขาบอกว่ามนัภาวนาไปแลว้นะ เขาบอกว่าถา้วนั
ไหนเขาเผาตวัตาย วนันั้นเขาไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ แลว้เขาก็พยายามจะเผาตวัตายนะ น่ี
เร่ืองจริงนะไม่ไดพ้ดูเล่น มีพระองคห์น่ึง กิเลสมนัหลอกข้ึนมาอยา่งไรไม่รู้ มนับอกว่าถา้
วนัไหนมนัไดเ้ผา เหมือนเราเอาน ้ามนัราดตวัแลว้เผา ถา้วนัไหนเผาตวัตาย จะไดเ้ป็นพระ
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อรหนัตไ์ปพร้อมกบัการตายนั้น แลว้มนัก็ท  าอยา่งนั้นอยู ่ ๒ หน ๓ หน แลว้พระเขาก็
พยายามจะคอยระวงักนั สุดทา้ยเผลอก็เผาจนไดจ้ริงๆ ตาย  

 น่ีเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม เสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม เวลาภาวนาไป ไอค้น
ท่ีไม่เคยภาวนาก็ยงัไม่รู้อยา่งน้ีหรอก อยูใ่นวงกรรมฐานมนัจะรู้ เพราะว่าเรานกัปฏิบติั
ทั้งหมด ทุกคนจะมีอุปสรรคทั้งหมด ทุกคนจะมีกิเลสมนัหลอกทั้งหมด แลว้เวลามาคุย
กนั มาคุยกนั มาปรึกษากนั ใครมีส่ิงใดก็จะมาคุยกนั น่ีธมฺมสากจฺฉา ในวงกรรมฐานจะมี
เร่ืองอยา่งน้ีมาคุยกนั มาคุยกนั เอง็มีประสบการณ์อยา่งไร มีปัญหาอยา่งไรก็จะมาคุยกนั  

 ฉะนั้น เวลาปฏิบติัไป เวลาอดอาหาร เวลาต่างๆ มนัหลอกใหถึ้งกบัตายไดเ้ลยล่ะ 
แลว้ถา้เรามีสติปัญญา น่ีหาทางพลิกแพลงมนัหลุดพน้ไปได ้ แลว้หลุดพน้ไปได ้ แลว้พน้
กิเลสไปได ้ เห็นไหม ธรรมะอยูฟ่ากตาย แมแ้ต่เสียสละชีวิต พระกรรมฐานท่ีเขาว่าให้
ธรรมเป็นทานๆ แมแ้ต่ชีวิตเขายงัสละกนัเลย สละเพื่อจะอยากไดม้รรคไดผ้ล แลว้
นบัประสาอะไรกบัส่ิงท่ีว่าเป็นธุรกิจ ฉะนั้น เป็นธุรกิจแลว้ เห็นแลว้กใ็ชปั้ญญาเอา คิด
เอาเนาะ  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าถา้ใหธ้รรมเป็นทานในทางพระท่ีเราพดูน่ี แต่ใหธ้รรมเป็นโยม เรา
พดูเองเลยว่าถา้เป็นบริษทัทางธุรกิจมาตั้งแต่ตน้ แลว้เป็นคฤหสัถถ์า้มีอาชีพ เราว่าไม่ผดิ 
เพราะเขาไม่ใช่พระ เขาเป็นโยม แลว้เขาตอ้งมีอาชีพ เล้ียงชีพเขา นัน่เร่ืองของเขา นัน่
เร่ืองของโลก เพียงแต่เขามาท ารายการทางธรรมะ อนัน้ีเป็นอยา่งนั้นไป  

 น่ีพดูถึงว่าใหธ้รรมเป็นทานเนาะ ใหธ้รรมเป็นทาน อยา่งไรถูก อยา่งไรผดิ แลว้
เราเองเราก็พิจารณาเอา จิตใจใครสูง ใครต ่าขนาดไหน มนัก็เป็นมุมมอง มุมมองของ
จิตใจท่ีสูงส่งก็มุมมอง อืม หลวงพ่อพดูดี ไอจิ้ตใจท่ีมนัต ่า โอโ้ฮ หลวงพ่อ พดูอยา่งน้ีแลว้
มนัอยูก่นัไดอ้ยา่งไรล่ะ? แสดงว่าตอ้งบวชเป็นพระกนัหมดเลยใช่ไหม แลว้เชา้ก็มีบาตร
ใบหน่ึงเท่ียวบิณฑบาต นัน่มนัอยู่ท่ีมุมมองของคน มุมมองใครสูง ใครต ่า อนัน้ีพดูถึงว่า
ใหธ้รรมเป็นทานนะ  

 ถาม   :  ขอ้ ๑๖๘๕. เร่ือง "ฟังเทศน์หลวงพ่อแลว้ซาบซ้ึงกินใจและฮึกเหิม" (น่ีคือ
ค าถาม) 
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 กราบนมสัการหลวงพ่อดว้ยความเคารพยิง่ กราบขอโอกาสเรียกแทนตวัเองว่าลูก
ค่ะ ลูกเป็นผูส้นใจใฝ่ปฏิบติัธรรมอยูท่ี่ขอนแก่น มีโอกาสไดท้  าบุญกบัหลวงพ่ออยูห่ลาย
คร้ัง ตอนน้ีลูกฟังเทศน์ของหลวงตาพระมหาบวั และฟังเทศน์ของหลวงพ่อเป็นประจ า 
ควบคู่กบัการฝึกปฏิบติัค่ะ แต่ยงัปฏิบติัไดไ้ม่ค่อยต่อเน่ืองนกั และยงัลม้ลุกคลุกคลานอยู่ 
แต่จะสู้ไม่ถอยค่ะ จะพยายามท าเหตุใหเ้ตม็ท่ีตามก าลงัมีค่ะ (ทางของฆราวาสนั้นคบัแคบ
ดงัเช่นท่ีพระพุทธองคแ์ละหลวงพ่อไดก้ล่าวไวจ้ริงๆ ค่ะ) 

 การฟังเทศน์และฟังการตอบปัญหาของหลวงพ่อในระยะหลงั ลูกฟังแลว้มีความ
เขา้ใจมากข้ึน ฟังแลว้ซาบซ้ึงกินใจ ฟังแลว้ฮึกเหิม ฟังแลว้อยากจะปฏิบติัใหย้ิง่ข้ึน ฟัง
แลว้มีความเพียรมากข้ึนค่ะ จึงอยากจะเขียนมาเพื่อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นท่ีสุด
ท่ีเมตตาสั่งสอนช้ีน าทางด าเนินอนัถูกตอ้ง เมตตาต่อลูกหลานผู ้ สนใจต่ออรรถ
ธรรมและสรรพสัตวท์ั้งหลายอยา่งไม่มีประมาณ ลกูขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออยา่ง
สูงค่ะ และขอนอบนอ้มถวายปัจจยัเป็นพุทธบชูา ธรรมบชูา สังฆบชูาแก่หลวงพ่อ 

 ตอบ   :   เขาบอกว่าเขาไดโ้อนเงินมาเขา้มูลนิธิ เป็นวนัเกิดของพ่อเขา น่ีเขาโอน
ปัจจยัมาให ้ แลว้ก็กราบขอบพระคุณอยา่งสูง ไอน่ี้เพียงแต่ว่ารายงานผลไง รายงายผลว่า
ไดท้  าบุญกบัหลวงพ่อหลายหน ไดฟั้งเทศน์บ่อยๆ เขา้ ถา้ฟังเทศน์บ่อยๆ เขา้ เห็นไหม 
เพราะฟังแลว้มนัมีความเขา้ใจมากข้ึน มนัก็ดีข้ึน แต่ถา้ฟังไม่เขา้ใจ เพราะมีผูท่ี้มาหาเรา
เยอะมากนะ ท่ีมาหาน่ีแสดงว่าเขาลงใจแลว้ ถา้ยงัไม่ลงใจเขาไม่มาหรอก  

 เวลาเขาลงใจแลว้เขาจะบอกเลย เขาบอกว่าเม่ือก่อนนะเขาเป็นพระ เขาบอกว่าเขา
อยูท่างเหนือ ทางวดันั้นเขาเอาซีดีเราไปเปิดไง เขาคิดในใจเลย เอะ๊ เอามาเปิดไดอ้ยา่งไร
วะ มนัพดูเร็วขนาดน้ีไม่รู้เร่ือง เอามาเปิดไดอ้ยา่งไร?เขาติน่าดูเลย แต่ แต่เพราะว่าเขาเป็น
พระลูกวดัในวดันั้น เขาหลีกหนีไม่ได ้เขากต็อ้งทนฟัง เขาตอ้งทนฟัง แต่เขาตินะ เฮย้ ไป
เอาอะไรมาเปิดวะ โอ๋ย พดูเร็วมากไม่รู้เร่ืองเลย  

 น่ีเขาพดูเอง แลว้เขาเป็นลูกวดัเขาหนีไม่ได ้ เขาตอ้งทนฟังไป ฟังไปๆ มนัดีข้ึน 
เออ๊ะ พดูแปลก ชกัดีข้ึน เพราะมนัจบัประเดน็ไดช้อบพดูแปลก ฟังไปๆ ติด พอติด วนัท่ี
มาเขาเอามาใหเ้ห็นดว้ย เขาก็ไปซ้ือของเขา แลว้เขาไปโหลดเอาจากเวบ็ไซต์ เขาบอกว่า
ฟังทั้งวนัทั้งคืนเลย เขามาเขาก็ท  าใหดู้ เขาเสียบหูมาดว้ย เขาบอกว่าเขาไปเอามาจาก
เวบ็ไซตแ์ลว้เสียบหูไวเ้ลย แต่เร่ิมตน้เวลาฟังทีแรกมนัเอาอะไรมาเปิด  



ให้ธรรม ๑๑ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

 เราจะบอกว่ากรณีน้ีเจอบ่อยมาก เวลาใครมานะ เพราะเราก็เขา้ใจ มนัเป็นนิสัย
ของเราไง ถา้ใหพ้ดูชา้ๆ เนิบๆ มนัไม่ออก พดูชา้ๆ เนิบๆ มนัแบบว่าเหมือนน ้าไม่ไหล 
มนัขาดๆ ช่วงๆ แต่ถา้เป็นอยา่งน้ีพดูได ้ ใหไ้หลพรืดๆ อยา่งน้ีพดูได ้ แต่ถา้ใหพ้ดูชา้ๆ 
เนิบๆ นะเสร็จเลย คนพดูก็พดูไม่ได ้ มนัไม่ต่อเน่ือง ฉะนั้น พอมนัต่อเน่ืองไป เพราะครู
บาอาจารยท่์านบอกมนัเป็นจริตนิสัยของคน ถา้จริตนิสัยอยา่งน้ี มนัเป็นอยา่งน้ีมนัก็เป็น
อยา่งน้ี  

 ฉะนั้น เวลาเขาฟังไปๆ มนัไดป้ระโยชน์แลว้มนัฮึกเหิม ถา้มนัฮึกเหิมนะ ไอก้รณี
น้ีมนัเป็นกรณีในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกหลวงตาท่านพดูบ่อย เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เดินธุดงคไ์ป แลว้ไปเจอชาวบา้นเขาหาบผลไมม้าไง เขาเดินผา่น
พระพุทธเจา้ไปเฉยเลย พระอนุรุทธะถามว่าท าไมเขาไม่เคารพพระพุทธเจา้เลยหรือ? เขา
บอกว่าไม่ใช่ลูกศิษยเ์รา เรานัง่รอกนัอยูน่ี่ ท่านใหพ้ระอานนทป์ผูา้ไวเ้ลย รอกิน เด๋ียวมนั
มาเอง แลว้แม่คา้เขาก็หาบไปนะ หาบไปเจอพระกสัสปะหรือไปเจอพระอะไรจ าไม่ได ้
เป็นลูกศิษย ์ไปถวายพระกสัสปะ พระกสัสปะตอ้งเรียกเขากลบัมาถวายพระพุทธเจา้  

 น่ีไงน่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกก็มีอยา่งน้ี เราจะบอกว่าคนจริตนิสัย
มนัชอบ นิสัยมนัเขา้กนัไดม้นัก็เขา้กนั ถา้นิสัยเขาเขา้กนัไม่ได ้ เราพดูขนาดไหนเขากไ็ม่
เขา้ใจ พดูดีขนาดไหนนะเขาก็ไม่เขา้ใจ แลว้เขาฟังแลว้มนัไม่เขา้ใจเขา แต่ถา้เขาถกูจริต
นะเขาเขา้ใจของเขา ฉะนั้น หลวงตาถึงบอกว่าสายบุญสายกรรม ค าว่าสายบุญสายกรรม 
เห็นไหม เราท าบุญๆ กนัน่ี เราถึงบอกว่าท าบุญกบัใคร? ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมเรา
ท ากบัครูบาอาจารย ์ น่ีสายบุญสายกรรม ต่อไปเราจะมีเวรมีกรรมผกูพนักนัไป ถา้เราไป
ท าบุญกบัท่ีเราพอใจๆ เขาจะอีลุ่ยฉุยแฉกอยา่งไรเราก็ไปกบัเขา ต่อไปสายบุญสายกรรม
มนัก็พาเราไปทางนั้นแหละ พาเราไปทางนั้น 

 ฉะนั้น เวลาท าบุญเราตอ้งมีปัญญา เราท าบุญของเรา เราจะท าบุญท่ีไหน เราจะท า
อยา่งไร น่ีมนัเป็นสายบุญสายกรรม ถา้เป็นสายบุญสายกรรมมนัจะเป็นอยา่งนั้น ไอน่ี้พดู
ถึงธรรมะ ธรรมะเวลาฟังแลว้ เห็นไหม ถา้ฟังใหม่ๆ มนัไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ แลว้เวลาฟัง
ธรรมๆ นะ เราฟังธรรมหลวงตาตลอด ถา้อยูค่นเดียวน่ีเปิดวิทยหุลวงตาเลย เพราะวทิยุ
เราอยูข่า้งบน เปิดเลย แลว้ฟังเป็นค าๆ บางค าพอฟังอ้ึง ทั้งหมดเอาค าเดียว แลว้พอคร้ัง
ต่อไปนะฟังมว้นเก่าน่ีแหละ ฟังเทศน์เก่าน่ีแหละมนัไปไดต้รงอ่ืน แลว้คนก็จะมาถาม
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บ่อยเลย น่ีเอาเทศน์หลวงพ่อไปฟัง คราวน้ีมนัไดย้นิตรงน้ีมนักินใจมากเลย แลว้พอมา
เปิดซ ้ า ท  าไมตรงนั้นมนัดีกว่าตรงน้ี ตรงน้ีมนัดีกว่าตรงนั้นล่ะ?  

 มนัเป็นท่ีว่าบางคราว กณัฑเ์ดียวนัน่แหละ บางทีมนัป๊ิงค าน้ี ถา้ไดค้  าเดียวมนั
เหมือนกบัเราไดชุ่้มช่ืนแลว้ มนัไดส่ิ้งท่ีกระทบแลว้ เอาแค่น้ี ฟังธรรมๆ แค่น้ี เราฟัง
ธรรมๆ ก็ฟังธรรมเพื่อ เหมือนรดน ้าพรวนดินนัน่แหละ ถา้รดน ้าตน้ไมม้นัไดน้ ้ า ไดปุ๋้ย
มนัจะงอกงาม จิตใจของเราเวลาค าเทศน์ คุณธรรมถา้มนัสะเทือนหวัใจ อูฮู้ มนัพองหมด
เลย น่ีเอาค าเดียว น ้าขนัเดียวรดตน้ไมน้ัน่ล่ะเอาวนัละขนัพอ แลว้พอตน้ไมม้นัเติบโต
ข้ึนมา เด๋ียวมนัข้ึนมา  

 น่ีฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อเหตุน้ี เวลาฟังธรรมก าหนดไวเ้ฉยๆ ส่ิงนั้นจะเขา้มา
กระทบเราเอง แลว้เวลากระทบมนัอยูท่ี่ว่าอะไรมนัโดนใจ ค าน้ีมนัฝังใจ ค าน้ีมนัสะเทือน
ใจ มนัเป็นประโยชน์ตรงน้ี น่ีการฟังธรรม การฟังน้ีส าคญัมาก เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ เทวดา อินทร์ พรหมส าเร็จเป็นแสนๆ เวลาเทศนาว่าการที 
ชฎิล ๓ พี่นอ้ง ๑,๐๐๓ คน เทศน์ทีหน่ึงพระอรหนัตเ์ป็นพนัเลย เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์ น่ีเวลาเทศน์ 

 น่ีก็เหมือนกนั หลวงตาท่านบอกท่านฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ เวลาเทศน์ไปนิพพาน
หยบิเอาไดเ้ลยนิพพาน เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านอธิบายเร่ืองนิพพาน เราไม่รู้จกันิพพาน แต่
หลวงปู่ มัน่อธิบายเพราะใจท่านเป็น ทีน้ีเป็นเราก็จินตนาการ หยบิเอาไดเ้ลยนะ หลวงตา
พดูอยา่งน้ี เวลาหลวงปู่ มัน่เทศน์ โอโ้ฮ นิพพานหยบิจบัเอาไดเ้ลย พอหลวงปู่ มัน่เทศน์จบ 
นิพพานก็ปิด ปิดหมดเลย เพราะมนัไม่มีคนบอกไม่มีคนช้ีน า เอง็นึกไม่ออก เอง็นึกไม่ได้
หรอก แต่เวลาคนเป็นเขาพดู หลวงปู่ มัน่ท่านพดูถึงมรรค ถึงผล พดูถึงวิธีการ โอโ้ฮ หยบิ
เอาไดเ้ลย กกู็รู้ สุดยอดๆ พอเทศน์จบ ฟ้าปิด ฟ้าปิด มืดเลย  

 น่ีฟังธรรมๆ ถา้กรรมฐานฟังธรรม เพราะจิตใจครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมท่าน
อธิบาย หลวงตาท่านบอกเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์เหมือนเคร่ืองบิน มนัแทก็ซ่ีแลว้มนั
ข้ึนเลยนะ ตั้งแต่ท าสมาธิ พอท าสมาธิ ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติ
ผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล 
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เหินข้ึนไปเลยนะ แต่ท่านไม่บอกช่ือ แต่ท่านบอกวิธีการ คน
ปฏิบติัรู้ คนไม่ปฏิบติัไม่รู้เร่ืองหรอก  
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 คนไม่ปฏิบติัไม่รู้เร่ืองนะ แต่คนท่ีปฏิบติัรู้เลย เทศน์ทีหน่ึงมนัก็เหมือนกบั
เคร่ืองบินข้ึนหนหน่ึง ข้ึนเลย จากสนามบินข้ึนเลย ข้ึนสู่นิพพานเลยแลว้ก็จบ แลว้เทศน์
ต่อไปก็เป็นอยา่งน้ี เพียงแต่ว่าเคร่ืองบินอะไร เพราะอุบายวิธีการมนัเปล่ียนแปลงไป
ตลอด อริยสัจมีหน่ึงเดียว แต่อุบายวิธีการ อุบายของคน จริตของคนท่านจะเปล่ียนไป
เร่ือยๆ เปล่ียนไปเร่ือยๆ เพราะคนจริตมนัไม่เหมือนกนั ความรู้สึกคนไม่เหมือนกนั ไปดู
หนงัสิ เร่ิมตน้ตั้งแต่เดก็ โตข้ึนมาแลว้พระเอก นางเอกก็ไดก้นั จบ ทุกเร่ือง น่ีดูหนงั
เร่ิมตน้มาแลว้ เออ ตั้งแต่เดก็มาเลย พระเอกนะกว่าจะโตนะ เสร็จแลว้พอพระเอก 
นางเอกรักกนั แต่งงานกนั จบ ทุกเร่ือง แต่ก็ดูกนัมาตั้งแต่ก่ีสิบปีแลว้ ก็ดูกนัอยูอ่ยา่งน้ี  

 อริยสัจ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 
อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล เหมือนกนั จบเหมือนกนั แต่คนฟัง
เป็น คนเป็นดว้ยกนัน่ีจบ แต่คนไม่เป็นฟังแลว้ก็ อืม คราวน้ีดี คราวน้ีไม่ดี คราวนั้นเป็น
อยา่งนั้น คราวน้ีเป็นอยา่งน้ี ฉะนั้น เวลาเราอยูบ่า้นตาด เวลาหลวงตาท่านเทศน์จบ หลวง
ตาท่านเป็นพระอรหันต ์ หลวงปู่ ลีก็เป็นพระอรหนัต ์ เวลาอยูท่ี่บา้นตาดเรานัง่ฟังอยูด่ว้ย 
เวลาท่านเทศน์จบนะ เพราะถา้มีพระท่ีมีคุณธรรมเราพยายามแอบเก็บหมดแหละ เก็บคุณ
งามความดีของท่าน  

 หลวงตาท่านเทศน์จบแลว้ท่านจะหนัไปหาหลวงปู่ ลี ลีเนาะ ลีเนาะ คือท่ีเราพดูมา
คือพระอรหนัตพ์ดู แลว้ก็พระอรหนัตฟั์ง ถา้มนัผดิมนัมีการบกพร่อง หลวงปู่ ลีตอ้งรู้ 
เพราะหลวงปู่ ลีก็เป็นพระอรหนัต ์ ทั้งๆ ท่ีหลวงปู่ ลีเป็นลูกศิษยข์องหลวงตา หลวงตาน่ี
เป็นพระอรหนัต ์ ฝึกหดัหลวงปู่ ลีข้ึนมาจนเป็นพระอรหนัต ์ แลว้พระอรหนัตเ์วลาเทศน์
ธรรมะ พระอรหนัตม์นัก็ตอ้งรู้มรรค ๔ ผล ๔ เหมือนกนัหมด เวลาท่านเทศน์จบท่านพดู
ค าน้ี เรานัง่ฟังอยูแ่ลว้เราเห็นกบัตาเลยล่ะ ลีเนาะ เทศน์จบนะ ลีเนาะ ถูกไหม? ถูกตอ้ง
หรือเปล่า? มีอะไรขดัแยง้หรือเปล่า?  

 แต่คนอ่ืนฟังจะคิดอยา่งไรก็แลว้แต่ แต่เราคิดของเราอยา่งน้ี เรานัง่อยูบ่นศาลา 
เวลาท่านเทศน์จบท่านถามหลวงปู่ ลีเลยนะ ลีเนาะ ท่ีธรรมะน่ีเนาะ หลวงปู่ ลีก ็ นิสัยท่าน
ท่านก็เงียบเฉยอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่น่ีเป็นการยนืยนัไง เราก็นัง่ฟังอยู ่ มนัอยูท่ี่ว่าคนมีวุฒิ
ภาวะมากนอ้ยแค่ไหน อยูใ่นเหตุการณ์รู้เลยว่าอะไรเกิดข้ึน อะไรไม่เกิดข้ึน คนไม่รู้มนัก็
ภาชนะคว  ่า ภาชนะมนัคว  ่าไวไ้ม่รู้เร่ืองอะไรหรอก แต่ถา้ภาชนะมนัหงายข้ึนมามนัจะรับ 
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มนัจะรู้ มนัจะไดป้ระโยชน์ทั้งนั้นแหละ น้ีพดูถึงว่าเวลาฟังธรรมแลว้มนัฮึกเหิม ถา้มนัฮึก
เหิมนะมนัจบัประเดน็ไดก้็ค่อยประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหม้นัเป็นประโยชน์กบัเรา  

 การฟังธรรมๆ เวลาท่ีเราปฏิบติัอยู ่ เห็นไหม เวลามนัเฉา เวลามนัเหงา มนัหงอย
จะเขา้ไปหาหลวงตา ไปท าไมรู้ไหม? ไปชาร์จไฟ ถา้ภาษาโลกก็ไปใหโ้ดนด่า เขา้ไปน่ี
โดนอยูแ่ลว้ เขา้ไปหมดัซา้ย หมดัขวา โอโ้ฮ กลิ้งเลย แต่ไปชาร์จไฟ มนัต่ืนตวั 
ไม่อยา่งนั้นมนัเสียหายหมด เวลาเราอยูก่บัท่าน มีปัญหาข้ึนมาตอ้งใหท่้านคอยใหธ้รรม 
น่ีพดูถึงว่าจิตใจคนท่ีเป็นธรรม ส่ิงใดท่ีท่านพดูมาเป็นธรรมหมด แต่ถา้จิตใจไม่เป็นธรรม
นะ จบัผดิอีกแลว้ โดนอีกแลว้ ท าไมวา่แต่ฉนัคนเดียว ท าไมคนอ่ืนไม่ว่า  

 ก็คนอ่ืนมนัไม่เอาไหน คนอ่ืนมนัทองกน้เบา้ มนัไม่มีประโยชน์ พดูไปก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร แต่ถา้คนมีประโยชน์ท่านจะส่งเสริม ท่านจะคอยส่งเสริม ท่านจะคอย
บอก คอยแนะ ถา้พระท่ีดีนะ แลว้พระท่ีดีไดรั้บส่ิงนั้นแลว้ช้ีขุมทรัพย ์ ช้ีอริยสัจ สจัจะ
ความจริง ท่านจะพอใจมาก แต่ถา้เราไม่มีเราก็คิดของเราไปอยา่งนั้น น่ีพดูถึงใหธ้รรม 
การใหธ้รรมเป็นทานเนาะ การใหธ้รรมแบบโลกก็อยา่งหน่ึง การใหธ้รรมแบบธรรม ทีน้ี
เวลาพระบวชมาแลว้ ถา้ใจเขายงัเป็นโลกอยูม่นัก็แค่สมมุติสงฆ ์ แค่ว่าไดส้ถานะของ
ความเป็นพระ แต่จิตใจเป็นโลกก็ใหธ้รรมในประสาโลกๆ แต่พระหรือครูบาอาจารยข์อง
เราถา้จิตใจเป็นธรรม ท่านใหโ้ดยความเป็นธรรมนะ แลว้พอใหโ้ดยความเป็นธรรมๆ เรา
ก็คิดของเราเองไงว่าเราผดิหรือเปล่าๆ  

 มนัอยูท่ี่เหตุและปัจจยั ถา้เหตุและปัจจยั สถานะเราตอ้งมีการด ารงชีพอยา่งน้ีเราก็
ท  าของเราไป น่ีเราถึงบอกทางโลก แต่ถา้เป็นทางธรรม ถา้ทางธรรมเราเสียสละหมด 
เสียสละแมแ้ต่อาชีพ เสียสละแมแ้ต่ครอบครัวมาบวชเป็นพระ แลว้มาปฏิบติัจบเลย ถา้
อยา่งนั้นมนัถึงจะเป็นธรรม น่ีธรรมแท้ๆ  เอวงั 


