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ถาม : เรื่อง “พระหลงอะไรหรือเปล่า”
หลวงพ่อ : เขาถามนะ “พระหลงอะไรหรือเปล่า” เขาจะให้พระรับผิดชอบสังคมไง
คาถาม “พระหลงอะไรหรือเปล่าครับ”

ถาม : กราบนมัสการหลวงพ่อ ผมขอถามหลวงพ่อว่า ทาไมถึงเป็ นแบบนี้ แบบทีว่ ่าคือ
สมัยนี้พระก็เยอะ วัดวามีให้เห็นทัวทุ
่ กที่ แล้วทาไมคนถึงมีกเิ ลสตัณหา ราคะ โทสะ
โมหะ ฆ่ากัน ทาชัวกั
่ นเป็ นว่าเล่น ยิง่ มากขึน้ ๆ พระทีม่ มี าก การทาชัวน่
่ าจะลดลงนะ
ครับ หลวงพ่อพิจารณาในสิง่ ทีเ่ ป็ นไป สาธุครับ

ตอบ : ทุกคนก็ปรารถนาอย่างนี้ ทุกคนก็คดิ แบบนี้ไง คิดว่า พระพุทธศาสนา เวลาคนเขา
ถามมานะ บอกว่า ทาบุญทีไ่ หนก็แล้วแต่ไม่เท่ากับทาบุญกับพระอรหันต์ ทาบุญกับ
พระพุทธเจ้า ทาบุญในพระพุทธศาสนา แล้วชาวพุทธเขาทาบุญกันมหาศาลเลย ชาว
พุทธทาไมไม่เป็ นเศรษฐีโลก เศรษฐีโลก เขาบอกไม่เป็ นชาวพุทธเลย เป็ นผูถ้ อื คริสต์
ถือศาสนาต่างๆ นี่เวลาเขาพูดไง เพราะอะไร
เพราะว่าเวลาเราพูดถึงการทาบุญไง ทาบุญแล้วจะได้บุญกุศลมหาศาล ใคร
ทาบุญแล้วจะได้บุญมาก เขาถึงถามกลับว่า แล้วทาบุญมากแล้ว คนไทยทาบุญทุกๆ คน
ทาไมคนไทยมีแต่คนทุกข์คนยาก เขาก็ถามปัญหานี้มา
นี่กเ็ หมือนกัน เขาถามหลวงพ่อว่า ทาไมแบบทีว่ ่านี้ สมัยนี้พระก็เยอะ วัดวามี
ทุกทีท่ ุกแห่ง แล้วทาไมคนถึงมีกเิ ลสตัณหาความทะยานอยาก มีแต่ฆ่ากัน มีแต่ทาความ
ชัวยิ
่ ง่ มากขึน้ ๆ พระมีมากขึน้ ความชัวน่
่ าจะน้อยลง
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พระมากขึน้ แล้วพระมากขึน้ พระมีคุณภาพไหม ถ้าคุณภาพของพระล่ะ ถ้า
พระมีมากขึ้น ดูส ิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีองค์เดียว พระพุทธเจ้าตรัส
รูอ้ งค์เดียวนะ หลวงปู่มั ่นเวลาท่านกระเสือกกระสนของท่านกับหลวงปู่เสาร์ ๒ องค์ เวลา
สาเร็จ ท่านสาเร็จก่อนองค์เดียว แล้วท่านมาสร้างสมของท่าน ท่านสร้างอานาจวาสนา
บารมีของท่าน นี่พระน้อยๆ แต่มคี ุณภาพ
แต่พอพระมีมากขึน้ เราบอกว่าเราจะเผยแผ่ศาสนาๆ
หลวงตาท่านถามประจา เวลาเผยแผ่ศาสนาไปทัวโลกเลย
่
ท่านบอกว่าเอา
กิเลสไปเผยแผ่หรือเอาธรรมะไปเผยแผ่ เออ! เอาอะไรไปเผยแผ่เวลาเผยแผ่ธรรมๆ
ไป
นี่พูดถึงในความเห็นของเขาว่า ทาไมวัดวามีทุกที่ สิง่ ต่างๆ มันต้องดีขน้ึ
วัดวามีทุกทีน่ ะ หลวงตาท่านพูดประจา ทีไ่ หนมีบา้ นมีเรือน ทีน่ นั ่ จะสร้างวัด
ขึน้ มา สร้างวัดขึน้ มาเพราะอะไร เพราะเราชาวพุทธ เราต้องมีศาสนพิธี เราต้องมี
พิธกี รรมของชาวพุทธ เราต้องมีท่อี บอุ่นหัวใจ ถ้ามีทอ่ี บอุ่นหัวใจนะ เวลาคนเกิด คน
เกิดเขาก็ทาบุญกุศล เวลา ๗ วัน เวลาคนเกิด ๑ เดือน ๒ เดือน ทาบุญวันเกิด เวลามี
คนเสียชีวติ เขาก็ตอ้ งนิมนต์พระไป กุสลา ธมฺมา นี่พูดถึงประเพณีวฒ
ั นธรรม ที่ไหนมี
บ้านมีเรือน ทีน่ นั ่ ก็จะมีวดั มีวาขึน้ มา
ฉะนัน้ บอกว่า วัดมีทวทุ
ั ่ กหนทุกแห่ง แล้วทาไมสังคมมันมีปัญหาล่ะ
สังคมมีปัญหานะ เพราะอะไร เพราะสังคมโง่ สังคมโง่เอง สังคมตามืดบอด
เอง เวลาว่าเจริญๆ โลกเจริญๆ ไปเที่ยว ไปดูสงิ่ ต่างๆ เมื่อก่อนยุโรปมีแต่ป่าแต่เขา
ยิง่ อเมริกายิง่ คนเถื่อนเลย เวลาสมัยโรมัน โรมนี่เจริญก่อน พอโรมเจริญก่อน แล้วพอ
โรมันรุกเข้าไป บุกเข้าไปก็เผยแผ่ความเจริญไป ตัดป่ าตัดเขาไป เราก็ไปดู เดีย๋ วนี้เขา
สร้างตึก สร้างบ้านเรือนบ้านช่อง เขาสร้างกันในยุโรป ในอเมริกา โอ๋ย! เขาเจริญมาก
เมืองไทยเป็ นเมืองล้าหลัง พูดถึงทางเอเชียเป็ นเมืองล้าหลัง
มันล้าหลัง ล้าหลังทางวัตถุ แต่มนั เชิดชูทางหัวใจ มีกตัญญูมกี ตเวที มีความ
กตัญญูกนั มีการรักการผูกพันกัน มีน้าใจต่อกัน
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นี่เขาบอกว่าเวลาโลกมันเจริญ เจริญแบบโลกๆ ฉะนัน้ เวลาว่าวัดมีทวไป
ั่
ทาไมคนเราถึงมีกเิ ลสตัณหาความทะยานอยาก
ก็บริโภคนิยมไง
สมัยก่อนนะ รัฐบาลบอกว่าห้ามสอนเรื่องมักน้อยสันโดษ เพราะถือว่าความ
มักน้อยสันโดษมันทาให้ไม่เจริญ เขาห้ามสอนเรื่องมักน้อยสันโดษเลย ถ้าไม่มกั น้อย
สันโดษ คนมันก็แก่งแย่งชิงดีกนั มันก็จะเจริญทางโลก เราก็จะว่าเจริญทางโลก นี่มนั
บริโภคนิยม
ฉะนัน้ เวลาบริโภคนิยม ดูการโฆษณาชวนเชื่อสิ ในการโฆษณาชวนเชื่อ ใน
การโฆษณา ทุกคนก็ตดิ ในการโฆษณากันไป พอติดโฆษณาแล้วมันก็แข่งขันกัน มันมี
แต่แข่งขันกัน มันมีแต่เอาการบริโภคมายัดเยียด แล้วมันก็เป็ นกระแส
ถ้าประเทศทีเ่ จริญแล้วต้องคุณภาพชีวติ

ประเทศไหนไม่เจริญมันเป็ นป่ า

เถื่อน พอป่ าเถื่อนขึน้ มา เราก็อยากเจริญกับเขาไง เวลาเจริญกับเขา มันโลภไหม มัน
โทสะไหม มันโลภะ โทสะ โมหะไหม แล้วมันฆ่าแกงกันไหม มันฆ่าแกงกันเพราะว่า
เราเอาโลกเป็ นใหญ่ไง เรามองแต่เรื่องทางโลกเป็ นใหญ่ เขาบอกนี่มนั เจริญๆ ไง แล้ว
ตอนนี้กม็ าโทษ เห็นไหม พอวัดก็มมี ากไป พระก็มมี หาศาลเลย ทาไมในสังคมมีแต่
ตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ มีแต่ฆ่าแกงกัน ยิง่ ทามากขึน้ ๆ ทุกวัน
ทาไมจะไม่มากขึน้ ล่ะ ไปกระตุน้ กิเลส ทาไมจะไม่มากขึน้ ล่ะ เวลาหลวงตา
ท่านด่านะ เดินแฟชันๆ
่ ท่านบอกว่าแฟชันพ่
่ อมึง เวลาหลวงตาท่านพูด
ไอ้เราก็แฟชันกั
่ นสิ แฟชันๆ
่ ไอ้นี่มนั เป็ นเรื่องโลกๆ แล้วเราส่งเสริมกันแบบนี้
เวลาเราส่งเสริมก็ส่งเสริมกันแบบนี้ วันวาเลนไทน์นะ โอ้โฮ! ทัง้ โลกเลยนะ วัน
มาฆบูชาไม่รจู้ กั เวลาวันมาฆบูชาไม่รจู้ กั นะ วาเลนไทน์นี่ไปกัน
วาเลนไทน์มนั เกีย่ วอะไรล่ะ มันก็ไปกระตุน้ ไง มันไปกระตุน้ กิเลส มันมีแต่เรื่อง
กระตุน้ กิเลส กระตุน้ กิเลสทัง้ นัน้ เลย แล้วโลกก็เจริญ แล้วการสื่อสาร การโฆษณา นี่
บริโภคนิยม บริโภคนิยมก็ตอ้ งมีคุณภาพ ต้องทัดเทียมกัน มันไปกระตุน้ ตรงนัน้ แล้ว
มันจะเป็ นอย่างไรล่ะ
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เวลาชาวพุทธของเรานะ เมื่อก่อนนะ ในเมืองไทยเราหยุดวันโกน วันพระ
ตอนนี้ลงั กาเขาหยุดวันโกน วันพระ เขากาลังวิจยั กันอยู่ เขาจะเปลีย่ นมาเป็ นวันเสาร์
อาทิตย์แล้ว เพราะเขาไม่ทนั โลก ในลังกา แต่เมืองไทยเมื่อก่อนก็หยุดวันพระ วันโกน
วันโกน วันพระนี่วนั หยุด แล้วเขาอยากให้เจริญ เขาก็เปลีย่ นมาเป็ นหยุดวันเสาร์
อาทิตย์ พอหยุดเสาร์อาทิตย์แล้ว เพื่อการธุรกิจต่างๆ จะให้มนั ทันโลกกันไง นี่เรา
เปลีย่ นไปกับเขาเอง จิตใจเราไม่มั ่นคงเอง จิตใจเราไม่มั ่นคงเองเพราะเรามองไม่เห็น
คุณค่าของศาสนา ไม่เห็นคุณค่าของศาสนา
เราไปเห็นนะ ดูส ิ การท่องเทีย่ วๆ เขามาเทีย่ วอะไร เขาเทีย่ ววัดทัง้ นัน้ น่ะ เขา
เทีย่ ววัด เขาเที่ยวสิง่ ทีเ่ ป็ นธรรมชาติ เขาไปเทีย่ วทีไ่ หน
เวลาเขาอยู่ของเขา เขาอยู่ในประเทศเขา เขามีแต่ความเร่าร้อน เขาอยู่แต่วตั ถุ
นิยม เขามีแต่ความเร่าร้อน เขาก็มาหาศีลธรรม วัฒนธรรม ถ้ามาหาศีลธรรม
วัฒนธรรม เขาก็มาเที่ยวของเขา เขาก็กลับไปเร่าร้อนของเขา ไอ้ของเราอยู่กบั
ศีลธรรมจริยธรรม มองไม่เห็นคุณค่าของมัน ว่าจะส่งเสริมความทันสมัย ถ้าทันสมัย
ถ้ามันทันธรรมสิ ทันธรรมคือมันทันหัวใจของตัวสิ ถ้ามันทันหัวใจของตัว มัน
จะเป็ นประโยชน์ นี่มนั ไม่ทนั หัวใจของตัว มันไปกระตุน้ แต่เรื่องกิเลส แล้วจะบอกว่าให้
คนมีศลี ๕
เพราะมันขาดศีล ๕ ทัง้ ๆ ทีศ่ ลี ๕ มันเป็ นเรื่องสามัญสานึกของมนุษย์เลย
เวลาหลวงปู่ฝั้นท่านสอน ศีล ๕ คืออะไร ศีรษะ ๑ แขน ๒ เท้า ๒ ศีล ๕ ศีล ๕ คือ
มนุษย์นี่ แล้วถ้ามนุษย์มนั ลืมศีรษะของมัน มนุษย์มนั ลืมแขนซ้าย แขนขวา เท้าซ้าย
เท้าขวา มนุษย์มนั เป็ นมนุษย์ไปได้ไหม
มนุษย์คนใดขาดแขนไปข้างหนึ่ง ขาดขาไปข้างหนึ่ง เขาก็คนพิการ แต่เวลาศีล
รับศีลก็บอกว่ารับ ๔ ข้อ สุราเมรยฯ ขอไว้ก่อน มันจะตัดหัวทิ้งไง มันจะมีแขน ๒
แขน แล้วขา ๒ ขา หัวไม่เอา เวลาหัวมันจะเอา แต่เวลารับศีลรับ ๔ ข้อ มันจะเอาแขน
๒ ข้าง เอาขา ๒ ข้างพอ หัวไม่ตอ้ ง หัวตัดทิ้งไป นี่โลกเป็ นแบบนัน้ โลกเป็ นอย่างนัน้
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แล้วจะมาโทษพระ เห็นไหม บอกพระก็มากขึน้ วัดวาเต็มไปหมดเลย แต่
ทาไมสังคมถึงมีแต่ราคะ โทสะ ทาแต่ความชัวกั
่ น นี่เวลาบอกว่าวัดเต็มไปหมด
วัด วัดในสมัยพุทธกาลนะ วิสุงคามสีมา สีมาหมายถึงว่ากาหนดเขต หิน ๔
ก้อนวางไว้ ๔ มุม ตรงนัน้ พระสวดสมมุตขิ น้ึ มาให้เป็ นวิสุงคามสีมา สมัยโบราณนะ ไอ้
สิง่ ทีว่ ดั ทีเ่ ขาซ่อมกัน วัดมันก็คอื อิฐหินทรายปูน มันก็ปูนเหมือนกัน มันก็บา้ นคนน่ะ
มันก็ตกึ แล้วเราบอกว่าวัด วัดมีทวไป
ั ่ วัดอะไรล่ะ วัดอะไร
แต่ถ้าเป็ นพระป่ าเขาอยู่ป่าอยู่เขา หิน ๔ ก้อนวางไว้ ๔ มุม สมมุตวิ ่าเป็ น
วิสุงคามสีมา
สีมา ไปดูในพระไตรปิ ฎก สีมา ๔ ชนิดมีอะไรบ้าง สีมา นี่พูดถึง แล้วสิง่ ปลูก
สร้างมา ปลูกสร้างมาทาไม วัดเขามีไว้อะไร
แต่ถ้าวัดนะ วัดของหลวงปู่มั ่น วัดของครูบาอาจารย์เรา วัดคือข้อวัตรปฏิบตั ิ
หลวงปู่ฝั้นบอกวัดก็ไปวัดใจ วัดใจคือหัวใจดี หัวใจมีขอ้ วัตรปฏิบตั ิ หัวใจมีน้าใจ นัน่ น่ะ
คนทีม่ วี ดั
ไอ้คนวัดร้าง คนทีไ่ ม่มกี ติกากับตัวเองคือคนวัดร้าง คือคนทีไ่ ม่มวี ดั ในหัวใจ
ไม่มขี อ้ วัตรในหัวใจ
คนทีม่ ขี อ้ วัตรในหัวใจ เห็นไหม มีกติกา มีขอ้ วัตรปฏิบตั ิ คาว่า “ข้อวัตร” คือ
ข้อห้าม ข้อห้ามมีประจาใจ ถ้ามีประจาใจ เขามีวตั รอยู่ในกลางหัวใจของเขา
นี่ไง วัด มีวดั ทัวไป
่ วัดอะไร วัดอะไร วัดอิฐหินทรายปูนใช่ไหม ถ้าวัดอิฐหิน
ทรายปูนทีไ่ หนมันก็มี มันสอนใคร
หลวงตาท่านบอกว่า โบสถ์หลังไหนมันสอนคน มีโบสถ์หลังไหนมันสอนคน
บ้าง มีวดั วัดไหนทีม่ นั สังสอนคนให้
่
เป็ นคนดีบา้ ง ไม่มี มีแต่พระ พระในวัดนัน้ สอน แต่
วัดมันสอนไม่ได้ วัดมันสอนคนไม่ได้หรอก วัดมันเป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย มันเป็ นทีส่ าธารณะที่
คนเข้าไปทากิจกรรม
แต่ถ้ามันมีพระทีด่ ๆี อยู่ในวัดนัน้ มันก็จะเป็ นประโยชน์กบั สังคมนัน้ ถ้ามันไม่มี
พระทีด่ อี ยู่ในวัดนัน้ วัดนัน้ มันก็เป็ นอิฐหินทรายปูนเหมือนกัน วัดมีทวไป
ั ่ เห็นไหม
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หลวงตาท่านพูด ท่านเคยมาทีน่ ี่ ท่านพูดบ่อยบอกว่า ทีไ่ หนมีบา้ นมีเรือน เขาก็
ต้องมีวดั มีวาของเขาขึ้นมาเพื่อความอบอุ่นของเขา เขาได้ทาบุญกุศลของเขา ถ้าเขา
ไม่ได้ทาบุญกุศลของเขา เหมือนกับคนแห้งแล้ง คนขาดบาทขาดตาเต็ง คือคนไม่
สมประกอบ ถ้าคนสมประกอบของเขา เขามีจติ ใจของเขา เขาอยากทาบุญกุศลของ
เขา มันมีทท่ี าบุญกุศลมันก็สมประกอบ
คนเรามีร่างกายกับจิตใจ จิตใจคือนามธรรม จิตใจมันหาทีอ่ บอุ่น มันก็หาทีพ่ ง่ึ
อาศัย ทีไ่ หนมีบา้ นมีเรือนของคน ทีน่ นั ่ ก็ตอ้ งมีวดั มีวาขึน้ มา ถ้าวัดอย่างนัน้ เพื่อ
ประโยชน์กบั สังคม สังคมอย่างนัน้ วัดนัน้ ก็เป็ นศูนย์รวมของสังคม วัดนัน้ มีประเพณี
วัฒนธรรมในวัดนัน้ นี่พูดถึงประเพณีวฒ
ั นธรรมทางโลก
ทีน้บี อกว่า เรื่องโทสะ โมหะ มันเป็ นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว ถ้าเรื่องโทสะ โมหะนะ
คนทาชัวกั
่ นเป็ นว่าเล่น ทายิง่ มากขึ้น ทาไมทามากขนาดนัน้ ทาไมทามากขึ้นล่ะ
อ้าว! ก็ไปกระตุ้นกิเลส ก็ไปกระตุน้ กิเลส แม้แต่พระก็เหมือนกัน เวลาพระเรา
เวลาไปเรียนปริยตั ิ เรียนเสร็จแล้ว เรียนไปทาไมล่ะ เขาเรียนแล้วเขาก็ไปปฏิบตั ิ เขา
ปฏิบตั เิ พื่ออะไรล่ะ เขาปฏิบตั กิ จ็ ะไปละมันไง จะไปลดมันไง ลดราคะ ลดโทสะ ลดโมหะ
แล้วทีว่ ่าเขาฆ่ากัน ทาชัวกั
่ น เราไม่ฆ่า เราลดโทสะ โมหะ แล้วเราจะฆ่ากิเลส
ต่างหากล่ะ ฉะนัน้ ถ้าฆ่ากิเลสมันก็ต้องนัง่ สมาธิภาวนา เขาก็ตอ้ งหาทีส่ งบสงัด หาที่
สงบสงัด
เวลาพระทีด่ ๆี เราก็ควรจะส่งเสริม อยากจะมีของดี ดูส ิ หลวงตาโดยปกติ
เวลาปฏิบตั ิ ไปนิมนต์ท่าน ท่านไม่รบั กิจนิมนต์ ท่านไม่รบั กิจนิมนต์ ท่านบอกว่า รับ
กิจนิมนต์ ออกไปเห็นแสงสีต่างๆ ขึน้ มา แล้วก็มาพุทโธๆ ท่านไม่รบั กิจนิมนต์ วัดที่
เขาจะเป็ นวัดที่ดๆี เราก็ควรส่งเสริม
เวลาวัด หลวงตาท่านบอกเหมือนกับสระน้า สระน้า สระน้าหนึ่ง ถ้าสระน้าทีใ่ ส
สะอาด ใครเดินทางมา ใครหิวกระหายมา สระน้านัน้ ก็ได้ไว้ด่มื กินใช่ไหม ถ้าสระน้าไหน
มันมีแต่มูตรแต่คูถ มีแต่มูตรแต่คูถคือมีขม้ี เี ยี่ยวปะปนไป มันเป็ นน้าเสีย มันจะใช้
ประโยชน์ได้ไหม
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วัดวัดหนึ่ง พระปฏิบตั ทิ ด่ี ๆี องค์หนึ่ง เราก็เป็ นน้าสะอาด เป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัยของ
สังคม เราก็ช่วยกันดูแล ช่วยกันรักษาวัดนัน้ ช่วยกันดูแลรักษาสระน้านัน้ ให้มนั สะอาด
บริสุทธิ ์ อย่าให้สระน้ านัน้ มันมีแต่มูตรแต่คูถ มีแต่สงิ่ สกปรกเข้าไปในสระน้านัน้ สระน้า
นัน้ มันก็ไม่เป็ นประโยชน์กบั ใคร
พระแต่ละองค์จะสร้างขึ้นมา แต่ให้เป็ นพระทีป่ ฏิบตั ขิ น้ึ มาได้แต่ละองค์ กว่า
พระองค์นนั ้ จะได้ชนะตัวเอง ชนะใจตัวเอง มันสมบุกสมบันมามหาศาลเลย เวลา
สมบุกสมบันมามหาศาลนะ เราเคยไปเจอหลวงปู่สุวจั น์ เราไปนวดเส้นหลวงปู่สุวจั น์
ท่านบอกว่า ตอนนัน้ จากกรุงเทพฯ ท่านจะไปภูเก็ต ตอนนัน้ พระลงไปเที่ยวภูเก็ตกัน
หลวงปู่สุวจั น์ เรานวดเส้นท่าน ไปนวดเส้นกับพระ แล้วถามว่า “หงบ เอ็งคนทีไ่ หน”
บอก “ผมคนจังหวัดราชบุรคี รับ”
ท่านก็นึกถึงอดีตของท่านได้ ท่านบอกว่า “อ๋อ! ราชบุรหี รือ เราเคยผ่านไป
เราเคยผ่านไป” ท่านบอกว่าท่านเดินหมอนรถไฟ เดินจากกรุงเทพฯ ไปถึงภูเก็ต แล้ว
ท่านต่อเรือไป ท่านบอกว่า ท่านเล่าให้ฟังนะ พอเดินผ่านไป เดินธุดงค์มา อู๋ย! คนมา
ใส่บาตร มาสนทนาธรรมเยอะแยะเลย แล้วก็ถามว่า “หลวงพ่อ หลวงพ่อจะไปไหน”
“จะไปภูเก็ต”
“ทาไมไม่ขน้ึ รถไฟล่ะ”
หลวงปู่สุวจั น์ ท่านมีศลี เพราะว่าไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา ท่านจะไม่พูดนะ
ถามว่าทาไมไม่ขน้ึ รถไฟล่ะ แล้วเขาก็คุยสนทนาธรรม สนทนาเสร็จแล้วเขาก็
กลับ คนอื่นก็มาถามอีกนะ “หลวงพ่อ หลวงพ่อจะไปไหน”
“จะไปภูเก็ต”
“อ้าว! ทาไมหลวงพ่อไม่ขน้ึ รถไฟล่ะ”
แล้วก็พูดธรรมะไป แล้วเขาก็กลับ
ท่านบอกว่ามันถามทุกคนเลยว่าทาไมไม่ขน้ึ รถไฟ แต่มนั ไม่ตตี ั ๋วให้ มันไม่ตตี ั ๋ว
ให้สกั ใบเลย ใครๆ ก็มาถามว่าทาไมไม่ข้นึ รถไฟล่ะ แต่มนั ไม่ตตี ั ๋วให้ แล้วท่านก็ไม่มี
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สตางค์ ท่านบอกว่าเดินตัง้ แต่กรุงเทพฯ ไปภูเก็ต มีแต่คนถามว่าทาไมไม่ขน้ึ รถไฟ
ทาไมไม่ขน้ึ รถไฟ แต่ไม่มใี ครซื้อตั ๋วให้สกั ใบ เดินไปถึงภูเก็ต นี่พระ
ถ้าเป็ นในสมัยปัจจุบนั นี้เวลาพระเขามาธุดงค์กนั พระมาบิณฑบาต เขาจะมี
เครื่องบริขารเต็มหลังเลย บอกว่ามาจากจังหวัดทีไ่ กลๆ แล้วจะต้องกลับจังหวัดนัน้ ขอ
ค่ารถๆ
มันต่างกันไหม เดีย๋ วนี้มแี ต่คนแบมือขอค่ารถ บิณฑบาตเอาค่ารถ แล้วเราก็
ควักใส่ให้ค่ารถเขาไป แล้วเขาไปจริงหรือเปล่า
แต่เวลาหลวงปู่สุวจั น์ นี่ท่านพูดเอง เพราะท่านถามเราบอกว่า “หงบ เอ็งเป็ น
คนทีไ่ หน”
“ผมคนจังหวัดราชบุรคี รับ”
“อ๋อ! ราชบุรเี ราเคยไป มันถามทุกสถานีเลยว่าจะไปไหน บอกว่าจะไปภูเก็ต
แล้วมันก็กลับ แต่มนั ไม่ซ้อื ตั ๋วให้สกั ใบ” ถามตลอดทางเลย แล้วท่านก็เดินตัง้ แต่
กรุงเทพฯ ยันภูเก็ต ท่านเดินไป นี่เวลาพระทีด่ นี ะ ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา ขอไม่ได้
ขอ เป็ นอาบัติ
ทีน้คี าว่า “ขอ เป็ นอาบัต”ิ คนทีม่ คี ุณธรรมท่านฝืนไม่ได้ คนทีม่ คี ุณธรรมใน
หัวใจท่านไม่ฝืนเรื่องอย่างนี้ เพราะคาบัญญัตขิ ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรมวินัยเป็ นศาสดา ไม่กา้ วข้ามล่วงไป พระทีด่ ๆี นะ
แต่ในสมัยปัจจุบนั นี้มคี นมาบ่นให้ฟังเยอะเลย ขอแต่ค่ารถ มาตัง้ แต่ชายแดน
ไกลๆ ทัง้ นัน้ น่ะ ขอแต่ค่ารถ แล้วเราจะทาอย่างไรล่ะ เราจะให้ท่านหรือไม่ให้ท่านล่ะ
ซื้อตั ๋วให้ อย่าให้เงิน ซื้อตั ๋วให้กไ็ ม่เอาอีกล่ะ จะเอาเงินสด นี่พูดถึงพระมีมาก
ทาไมสังคมเป็ นแบบนี้ วัดก็มมี าก ทาไมสังคมเป็ นแบบนี้ สังคมเป็ นแบบนี้
เพราะสังคม ผูน้ าทีด่ ี หลวงตาท่านปรารถนาจะสร้างผูน้ า ผูน้ าทีด่ หี ายากมาก
ถ้าผูน้ าทีด่ นี ะ มันนาทีไ่ หนล่ะ มันนาทีใ่ นหัวใจของผู้นนั ้ ก่อน หัวใจผูน้ นั ้ จะรูว้ ่าหัวใจมัน
ขาดแคลนอะไร หัวใจมันต้องการอะไร หัวใจมันปรารถนาสิง่ ใด แล้วสิง่ นี้มนั เป็ นสิง่ ทีห่ า
ได้ยาก เพราะศีล สมาธิ ปัญญามันไม่มขี ายในท้องตลาด มันเอาเงินไปซื้อขาย
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แลกเปลีย่ นไม่ได้ มันไม่มใี ครทาให้ใคร ไม่มใี ครปรารถนาจะช่วยเหลือใคร มีแต่คอย
ชีน้ า คอยบอก คอยแนะ แต่ศลี สมาธิ ปัญญามันต้องสร้างขึน้ มาแต่ละบุคคลทีจ่ ะสร้าง
ขึน้ มาเอง ฉะนัน้ จะสร้างพระแต่ละองค์มนั แสนยาก
ทีน้มี นั แสนยาก เราจะส่งเสริมพระทีด่ ๆี หรือเปล่าล่ะ เราบอกให้สงั คมทีด่ ๆี เรา
ไปโทษว่าพระเยอะแยะ วัดเยอะแยะเลย ทาไมสังคมเป็ นแบบนี้ แล้วไม่โทษสังคมเลย
สังคมทีไ่ ปแกล้งพระ มีอะไรดีๆ ก็ไปถวายพระ พระจะเอาเฮลิคอปเตอร์กซ็ ้อื ให้ พระ
จะเอาเครื่องบินเจ็ท ก็ซ้อื ให้ อ้าว! อย่างนี้ทาลายพระหรือส่งเสริมพระ
ซื้ออะไรให้กแ็ ล้วแต่นะ มันเป็ นภาระรับผิดชอบ มันต้องดูแลทัง้ นัน้ น่ะ แล้ว
ใครไปดูแลให้ล่ะ ถ้าซื้อไปแล้วไม่มใี ครดูแลให้ ท่านต้องดูแลเอง อย่างนี้เป็ นการ
ช่วยเหลือพระหรือเป็ นการทาลายพระ นี่ไง เราต้องคิดก่อนไง
นี่พูดถึงว่า เขาบอกว่า เวลาพระก็มมี ากขึน้ ทาไมคนในสังคมถึงได้ทาชัวมาก
่
ขึน้ ยิง่ ทามากขึน้ ๆ ทาแต่สงิ่ เลวร้ายๆ
คาว่า “ทาสิง่ เลวร้าย” ในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเทวทัตมา
เกิดเป็ นลูกพีล่ ูกน้อง พระเทวทัตได้บวชด้วย พระเทวทัตอยู่กบั องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาตลอด พระเทวทัตได้ทาลายศาสนาหรือไม่ พระเทวทัตพยายาม
แย่งชิงอานาจจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วพยายามปรารถนาจะปกครอง
สงฆ์
ทัง้ ๆ ทีอ่ ยู่กบั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยกพระเทวทัตขึน้ มาให้เห็นว่า
พระเทวทัตกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นคูเ่ วรคู่กรรมกันมาแต่อดีตชาติ คา
ว่า “อดีตชาติ” การสร้างสมบุญญาธิการของคนมาแตกต่างกัน
ฉะนัน้ มนุษย์เกิดมา มนุษย์เกิดมาแต่ละคนมันมีเวรมีกรรมของแต่ละคนมา
ทีน้คี าว่า “มีเวรมีกรรมของแต่ละคนมา” มันก็เป็ นจริตเป็ นนิสยั เราก็ปรารถนาทุกคน
ให้เป็ นคนดี ปรารถนาให้พระเป็ นพระทีด่ ที งั ้ นัน้ น่ะ
แต่พระทีม่ าบวชแล้วก็เริม่ ปรารถนาดีมาก่อน ทุกคนเวลาบวชก็อยากจะพ้น
ทุกข์ แต่เวลามาประพฤติปฏิบตั ขิ น้ึ มาแล้ว เวลามันสูก้ บั กิเลสของตัวเองไม่ไหว มันแพ้
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กิเลสของตัวเอง มันเสียโอกาส ทาลายโอกาสของตัวจนหยาเปไป อันนัน้ มันก็เป็ นเรื่อง
จริตนิสยั ของเขาอันหนึ่ง เป็ นเรื่องเวรเรื่องกรรมอันหนึ่ง
แต่ทนี ้เี วลาว่า พระมีมากขึน้ มาแล้วพระจะดีไปหมดเลย แต่พระทีเ่ วลาขีท้ ุกข์
ขีย้ ากขึน้ มา ทุคตะเข็ญใจอยู่ทางโลกก็ทุกข์มากมหาศาล เวลามาบวชเป็ นพระ บวช
เป็ นพระเขาประพฤติปฏิบตั ขิ องเขา เขาทาความเป็ นจริงของเขา เวลาเขาบรรลุธรรม
ขึน้ ไป เขาตรัสรูธ้ รรมขึ้นไปแล้วเขาเป็ นพระอรหันต์ขน้ึ มา เขาเป็ นพระอรหันต์ขน้ึ มา
มันเป็ นอะไรล่ะ ก็เป็ นสมบัตขิ องเขาใช่ไหม
เขาขีท้ ุกข์ขย้ี ากขึน้ มา เขามีความทุกข์ความยาก เขาปฏิบตั ขิ องเขามา เขาก็
ได้ความสุขของเขามา เขาได้รบั รูธ้ รรมของเขามา เวลาเขาชาระกิเลสของเขา เขา
สารอกเขาคายกิเลสของเขาออกไปเป็ นชัน้ เป็ นตอนขึน้ ไป จนเวลาเขาสิน้ กิเลสไป เขาก็
มีคุณธรรมของเขา คุณธรรมของเขาก็คอื วิมุตติสุข
คาว่า “วิมุตติสุข” คือเขาต้องสุขก่อน เขาต้องมีความสุขของเขา เขาต้องมี
ความจริงจังในหัวใจของเขา เขามีคุณธรรมในหัวใจของเขา แล้วเขาละสิง่ นัน้ ขึน้ ไป
เขาได้วมิ ุตติสุขก่อน แล้วคนทีไ่ ด้วมิ ุตติสุข สุขทีเ่ หนือโลก เขาจะลงมาคลุกคลีกบั โลก
ไหม ลงมาคลุกคลีสงิ่ ทีเ่ รื่องโลกๆ เรื่องลาภสักการะ เรื่องโลกธรรม ๘ มันเป็ นเรื่อง
โลกๆ เขาจะลงมาคลุกคลีไหม
หนึ่ง ไม่ลงมาคลุกคลีเด็ดขาด แต่หลวงตาท่านบอกว่า เขาบอกว่าหลุมส้วม ขึน้
จากหลุมส้วมแล้ว ถังขยะ ท่านต้องลงมาคลุกกับถังขยะเพราะอยากจะช่วยโลก
ถ้าครูบาอาจารย์ท่อี ยากจะช่วยโลกนะ คาว่า “อยากจะช่วย” อยากจะช่วย
แบ่งเบาคนทีข่ ท้ี ุกข์ข้ยี าก คนทีม่ คี วามทุกข์ความยาก บรรเทาให้เขา ก็ตอ้ งลงมาคลุก
คลี ถ้าคนไม่เข้าใจก็ไปติเตียน
ไปติเตียน ท่านบอกว่าท่านต้องทนเอา ต้องทนเอา แต่โดยสามัญสานึก ท่าน
ไม่ตอ้ งมาลงคลุก ไม่ตอ้ งลงมาในถังขยะก็ได้ แต่ท่านบอกว่า พระมาจากไหน พระก็มี
พ่อมีแม่ พระก็มาจากประชาชน เพราะประชาชนมีครอบครัวถึงมีลูกมีเต้า เพราะมีลูกมี
เต้า มีลูกมีเต้าถึงมาบวชพระ
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พระ เห็นว่าสังคมมีประโยชน์กบั สงฆ์ เพราะสังคมเป็ นผูด้ ูแลสงฆ์ สงฆ์ทม่ี ี
คุณธรรมท่านลงมาคลุกถังขยะ ลงมาคลุกก็เพื่อประโยชน์กบั โลก ทีน้พี ระอย่างนี้เวลา
มาช่วยสังคม ช่วยสังคมเพราะว่าท่านเสียสละของท่าน
แต่ถ้าคนทีค่ อยจับผิด คนทีบ่ อกว่า ถ้าพระต้องมีคุณธรรมแบบนี้ ต้องมี
มาตรฐานอย่างนี้ ก็บอกว่านี่ไม่ใช่กจิ ของสงฆ์ๆ นัน่ ก็พูดไปอีกอย่างหนึ่ง เห็นไหม

เราจะบอกว่า เวลาพระที่เขาฉ้ อฉลเขาก็สร้างภาพของเขา ข้าง
นอกเขาสวยงาม แต่ข้างในของเขามันมีแต่มูตรแต่คถู แต่พระที่สะอาด
บริสุทธิ์ สะอาดบริสุทธิ์ มนั ไม่ต้องไปอวดใครหรอก เพราะมันไม่มีใครรู้
เรื่องสะอาดบริสุทธิ์ หรอก เรื่องในใจของตัว มันไม่มีใครรู้กบั คนคนนัน้
หรอก ใจของใคร คนนัน้ ก็ร้ใู จของเขาเอง แล้วถ้าเรื่องในใจของเขา เขา
ต้องมาอวดใคร เขาไม่อวดใครอยู่แล้ว ผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ เขาไม่อวด
หรอก พอเขาไม่อวดแล้ว แต่เขามีเมตตา เขามีเมตตาอยากจะช่วยโลก
เขาก็มาช่วยโลก
ถ้าเขามาช่วยโลก โลกก็ตเิ ตียน เพราะอะไร
แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้แต่พระพุทธรูป ใครมาก็บอกว่านี่
เป็ นอย่างนัน้ ติไปหมด นี่เป็ นเรื่องของโลกนะ ถ้าพระ บอกว่าพระก็มหาศาล พระหลง
ไปหรือเปล่า เขาถาม เขาถามเองว่าพระหลงไปหรือเปล่า
ฉะนัน้ คาว่า “พระหลงไปหรือเปล่า” โยมคงเคยเห็นแล้วโยมคงจะหนักใจ
เนาะ ถึงว่าพระหลงไปหรือเปล่า หลงตัวเองหรือเปล่า ประกาศตนว่าเป็ นนู่นเป็ นนี่
หรือเปล่า แล้วพฤติกรรมมันทาให้เสียหายหรือเปล่า แล้วโยมก็หวังสังคมว่าสังคมชาว
พุทธต้องร่มเย็นเป็ นสุข
ฉะนัน้ พระก็มาจากสังคม แล้วพอสังคมแสดงออกอย่างใด มันเหมือนสื่อ เขา
บอกว่าไปทีช่ าติใด ถ้าสื่ออย่างไร ประชาชนในสังคมนัน้ ก็มคี วามชอบอย่างนัน้ ถึงได้
เสพสื่ออย่างนัน้
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นี่กเ็ หมือนกัน พระหลงไปหรือเปล่า สังคมหลงไปหรือเปล่า
เราถามกลับเลย สังคมอุปัฏฐากดูแลพระอย่างใด พระถึงได้เป็ นแบบนัน้ ดูแล
พระอย่างใด พระถึงได้เป็ นแบบนัน้
ถ้าพระก็เหมือนปลา ปลาต้องอยู่กบั น้า ถ้าน้าสะอาดน้าบริสุทธิ ์ ปลานัน้ ก็อยู่
ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข ถ้าน้านัน้ ขาดออกซิเจน ปลาก็ตาย ปลาก็อยู่ไม่ได้
พระหลงไปหรือเปล่า ฉะนัน้ พระหลงไปหรือเปล่า
เราจะบอกโยมนะว่า โยมใช้กาลามสูตร ในสังคมทุกสังคมมีทงั ้ คนดีและคนชัว่
แม้แต่สมัยทีห่ ลวงตาท่านยังมีชวี ติ มีลูกศิษย์ของท่าน ท่านบอกว่าศึกษาแล้วศรัทธา
มากในกรรมฐานสายหลวงปู่มั ่น ก็ไปหาหลวงตา บอกว่าศึกษาประวัตขิ องหลวงปู่มั ่นแล้ว
ศรัทธามากเลยพระสายหลวงปู่มั ่น
หลวงตาท่านตอบเลยนะ ท่านบอกว่า แม้แต่ในสายหลวงปู่มั ่นก็มพี ระที่ดแี ละ
เลวปนกัน
ท่านบอกว่าท่านพูดไว้เพื่อพอเราศรัทธา เราศรัทธาข้างเดียว แล้วพอเราไป
เจอสิง่ ใด เจอความผิดหวัง เจอสิง่ ทีก่ ระทบกระเทือนใจ ศรัทธานัน้ มันจะเป็ นลบไง
ศรัทธานัน้ มันจะพลิกให้คนคนนัน้ สะเทือนใจมากเกินไป
ท่านเลยเตือนไว้บอกว่า
ศรัทธานัน่ น่ะดีมาก ในสังคมทุกสังคมมีทงั ้ คนดีและคนเลวปนกัน มันต้องมีคนเลวและคน
ดีปนกัน มันจะไม่ดหี มดและเลวหมดหรอก
ฉะนัน้ บอกว่า ศรัทธาพระสายหลวงปู่มั ่นมากๆ

ในพระสายหลวงปู่ มันมี
่ ทงั ้ ดีและเลวปนกันเหมือนกัน

ถ้ามีดี

และเลวปนกัน ถ้ามีดี เราก็ชื่นชม เราก็ชื่นชม เราก็สาธุ มีสิ่งที่ดีๆ ให้
เราอบอุ่นใจ ถ้าพระองค์นนั ้ เขาปฏิ บตั ิ ขึ้นไปแล้วเขาล้มเหลว เขาทา
ตัวเองเขาเลวทรามไป เราก็สาธุ มันเป็ นเวรเป็ นกรรมของเขา เขาได้
สร้างเวรสร้างกรรมของเขา เราไม่ได้ไปร่วมเวรร่วมกรรมกับเขา นี่ เวลา
ท่านพูด ท่านพูดแบบนี้ นี่ หลวงตาเวลาท่านเตือนนะ
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ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่าถ้าพระมีมากขึน้ เรากลับเห็นว่าสังคมจะส่งเสริมจะดูแลพระ
อย่างใดต่างหาก ถ้าส่งเสริมดูแลพระ
ถ้าพระทีด่ ี หนึ่งตัวอย่างดีกว่าร้อยคาสัง่ การสอนโดยไม่ตอ้ งสอน คือพระองค์
นัน้ ประพฤติปฏิบตั ใิ ห้ดี ประพฤติปฏิบตั อิ ยู่ในศีลในธรรม พระองค์นนั ้ ดี สังคมเขาพอใจ
แต่พระส่วนใหญ่แล้วอยากจะสอน อย่างเช่นเรานี่พูดทุกวันเลย อยากจะสอนเขาๆ แล้ว
เขาจะเชื่อไหม

ความเป็ นอยู่ของเรามันจะสอน การสอนที่ประเสริฐที่สุดโดยไม่
ต้องสอน การสอนที่ดีที่สุดคือเราทาตัวเราให้ดี เราอยู่ในขอบในเขต เรา
อยู่ในศีลในธรรม สิ่ งนี้ คนเขาเห็น ประชาชนเขามีหมู ีตา ถ้าเขารู้เขาเห็น
นะ นัน่ น่ ะการสอนโดยที่ไม่ต้องสอน
แต่ถ้าการสอน เวลาพูด “อู๋ย! องค์นนั ้ ก็เทศน์ดี องค์น้ีกเ็ ทศน์ด”ี
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันประเสริฐอยู่แล้ว ธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐทีส่ ุด
แล้วเวลาเอาธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาพูด แต่พฤติกรรมของตัวเองนัน้ อีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่ถ้าความเป็ นอยู่ของเราอยู่ในขอบในเขต ความเป็ นอยู่ของเรามันประเสริฐ
อันนัน้ ดี ไม่ตอ้ งไปห่วงอะไรเลย
หลวงตาท่านสอนนะ ถ้าเราค้นคว้าหาความผิดของเรา ถ้าเราดูความผิดของ
เรา ถ้าเราหาของเราไม่เจอ ใครจะมาหาความผิดเราได้ ความผิดนะ ในหัวใจของเรา
แต่กริ ยิ า ใครๆ มันก็จบั ผิดทัง้ นัน้ น่ะ พระต้องเป็ นแบบพระพุทธรูป ต้องนัง่ นิ่งเลยนะ
ถ้าพูดก็เจริญพรๆ โอ๋ย! โยมฟังแล้วก็ช่นื ใจเนาะ ไปเจอพระกระโชกโฮกฮากเข้า วิง่
หนีเลย
อันนัน้ เขาพูดจากหัวใจ พระกระโชกโฮกฮากมันอยู่ทจ่ี ริตนิสยั แต่ถ้านุ่มนวล
นะ มันก็เป็ นของดีอยู่แล้ว เจริญพรๆ เป็ นของดีอยู่แล้ว แต่คนทีส่ มบุกสมบันมันไม่ทนั
กิเลสนะ เวลาคนต่อสูก้ บั กิเลสมันถึงลูกถึงคนมาตลอด เวลามันถึงลูกถึงคน มัน
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เหมือนกับมันมันเขีย้ ว ทาอะไรแล้วมันอืดอาด มันทนไม่ไหว มันทนไม่ไหว มันมัน
เขีย้ ว มันเต็มทีเ่ ลย อันนัน้ เป็ นพระทีเ่ ขาต่อสูก้ บั กิเลสของเขามา
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่า ทาไมวัดก็มมี าก พระก็มมี าก ทาไมสังคมมันถึงทาเลวกัน
ขนาดนี้ แล้วให้หลวงพ่อพิจารณา
ถ้าหลวงพ่อพิจารณานะ ก็พจิ ารณาอย่างนี้ พิจารณาว่า ถ้าพระทีด่ ี พระเป็ นผู้
ประเสริฐ ฉะนัน้ พระทีด่ ี พระ ทุกคนมีสทิ ธิ ์เป็ นได้ แม้แต่นางวิสาขาเป็ นคฤหัสถ์กเ็ ป็ น
พระโสดาบัน ถ้าคาว่า “เป็ นพระโสดาบัน” หัวใจเราเป็ นพระ ถ้าเรามองว่าหัวใจเราเป็ น
พระ สิง่ นี้มนั เป็ นนามธรรมเกินไป ถ้าพูดกับโลกนะ สิง่ นี้เป็ นนามธรรมเกินไป
อ้าว! แล้วจะวัดกันอย่างไรล่ะ จะวัดกันอย่างไร
ถ้าวัดกันอย่างไร ในวงกรรมฐานเขาวัดกันได้ เขาวัดกันได้ เขารูไ้ ด้ เพราะสิง่ ที่
อย่างนางวิสาขาเป็ นพระโสดาบัน เวลามีวกิ ฤติในภิกษุณี ตัง้ กรรมการสอบ เขาตัง้
นางวิสาขานี้เป็ นกรรมการสอบ เพราะอะไร เพราะถ้าเป็ นพระโสดาบันไม่สลี พั พตปรา
มาส ไม่มคี วามสงสัย ไม่ลูบคลา ต้องพูดตามความเป็ นจริงอันนัน้
ฉะนัน้ จิตใจของเรา ถ้าเราเป็ นพระขึน้ มาในหัวใจของเราแล้ว เราเป็ นธรรม
ของเรา เราวัดของเราได้แล้ว เราเข้าใจของเรา เรารูข้ องเรา ถ้าเรารูข้ องเรา สิง่ ทีเ่ ป็ น
นามธรรมมันกลับเป็ นความจริงไง เป็ นความจริง พระทีป่ ฏิบตั ิ พระทีเ่ รามีสทิ ธิเป็ น
พระ ไม่ใช่ว่ายกให้พระไปเลย
ฉะนัน้ กรณีน้เี วลาสังคมมีอะไรก็ตอ้ งว่าอย่างนี้ วัดมีอยู่ทวไป
ั ่ พระมีอยู่ทวไป
ั่
ทาไมสังคมเป็ นแบบนี้
เพราะเราคิดกันว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สัจธรรม เวลาใครเห็นสัจ
ธรรมมันสารอกมันคาย มันคายกิเลส คายตัณหาความทะยานอยาก แล้วเวลาถึงทีส่ ุด
แห่งทุกข์ วิมุตติสุขๆ มันประเสริฐมากๆ ทาไมสังคมเราเป็ นแบบนี้ๆ
ถ้าสังคมเป็ นแบบนี้ มันก็เหมือนเวลาพระบวชเข้าไปแล้ว เวลาปฏิบตั แิ ล้วมัน
ไม่ได้รสของธรรม ถ้าไม่ได้รสของธรรม มันก็เป็ นฆราวาส ฆราวาสเขาทีเ่ ป็ นคนมีศลี มี
ธรรมเขายังดีกว่า แต่นี่เราเป็ นเพศของนักบวช แต่จติ ใจของเรามันเร่าร้อน จิตใจของ
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เรา เราทาของเราไม่ได้ มันไม่เป็ นอย่างนัน้ ปับ๊ มันก็เป็ นแค่รูปแบบไง ถ้าเป็ นแค่
รูปแบบ
ทีน้มี นั เป็ นรูปแบบแล้ว เราเคยบอกว่า พระ เวลาเป็ นพระแล้วเราก็คาดหมาย
เลยว่าจะต้องให้สมความปรารถนา ให้สูงส่งเหมือนที่เราคิดเลย
มันเป็ นสมมุตสิ งฆ์ สงฆ์โดยสมมุติ สงฆ์โดยการบวช เป็ นพระโดยการบวช
เป็ นพระโดยรูปแบบ ถ้าเป็ นรูปแบบ เป็ นพระไหม เป็ น เป็ นพระไหม เพราะเวลาสงฆ์
ลงอุโบสถ เวลาทาสังฆกรรมมันต้องเป็ นแบบนัน้ น่ะ เป็ นสงฆ์ไหม เป็ น ถ้าเป็ นพระ
ไหม เป็ น แล้วถ้าเป็ นพระแล้ว ใจเป็ นพระหรือยังล่ะ
ถ้าใจมันยังไม่เป็ นพระ ฉะนัน้ พอบวชเป็ นพระแล้วเป็ นสมมุตสิ งฆ์ เป็ นพระโดย
รูปแบบปับ๊ เขาก็ตอ้ งมาประพฤติปฏิบตั ขิ น้ึ มาให้เป็ นพระไปในใจ

ถ้าเป็ นพระไปในใจแล้ว อย่างที่โยมถามนี่ พระไม่หลงแล้ว เพราะ
มันเป็ นพระในใจ ถ้าเป็ นพระในใจ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นนั ้ เห็นตถาคต
พระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างใด พระองค์นนั ้ ก็มีความรู้สึกอย่างนัน้ พระองค์
นัน้ ก็เข้าใจแบบนัน้ เหมือนกัน ถ้าพระองค์นนั ้ เข้าใจแบบนัน้
ดูส ิ ทีเ่ ราศึกษาธรรมพระพุทธเจ้ามา ศึกษามาเพื่อคุณงามความดี ศึกษามา
เพื่อประโยชน์กบั เรา แต่ว่าพระองค์นัน้ เป็ นพระในใจแล้วขึน้ มามันก็อนั เดียวกันแล้ว
มันจะทาอย่างอื่นไปไม่ได้ ถ้ามันทาอย่างอื่นไปไม่ได้มนั ก็เป็ นพระภายในใจ ถ้าเป็ น
พระทีแ่ ท้จริง
แล้วพระภายในใจส่วนใหญ่แล้วพระทีท่ ่านประพฤติปฏิบตั ไิ ด้จริง

ดูหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่มั ่นสิ ท่านอยู่ในป่ าตลอดเลย พระที่เป็ นพระในใจ ใจเป็ นพระจริงๆ สิง่ นี้
เขาไม่แสดงออก เพราะการแสดงออก เขาเรียกว่ามันมีความละอาย คนทีม่ คี วามละอาย
มีหริ ิ มีโอตัปปะ เขามีดเี ขาไม่พูดนะ เขามีดเี ขาไม่พูดหรอก เวลาเขาจะพูด เขาพูดตอน
ไหนรูไ้ หม เวลาจะพูด เขาพูดตอนลูกศิษย์ไปถามปั ญหาธรรมะนี่แหละ
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เวลาไปถามปัญหาธรรมะ เพราะอะไร เพราะคนทีไ่ ปถามปัญหาธรรมะเขามี
ความข้องใจ เขาปฏิบตั ไิ ปแล้วเขาติดขัด เวลาไปถามครูบาอาจารย์ทเ่ี ป็ นจริงนะ โอ้โฮ!
ท่านออกมาเป็ นน้ าไหลไฟดับเลยตอนนัน้ น่ะ เพราะอะไร เพราะตอนนัน้ เป็ นตอนทีธ่ รรม
จะได้ออก เป็ นตอนทีส่ จั ธรรมมันได้แสดงออกมาเพื่อจะไปให้ผทู้ ป่ี ฏิบตั ทิ ย่ี งั เห็นผิดมัน
จะไปชาระล้าง มันจะไปชาระล้างกิเลสในใจผูท้ ป่ี ฏิบตั ิ ตอนนัน้ น่ะมันจะออกไปเต็มที่
เลย
แต่ถ้าเป็ นพระในใจแล้วท่านจะพูดว่าท่านเป็ นพระที่ดๆี ท่านมีความละอาย
ท่านพูดไม่ออกหรอก ท่านพูดไม่ได้
แล้วมันจะวัดกันว่าเป็ นพระดีหรือพระไม่ดี เราต้องปฏิบตั ิ ถ้าเราปฏิบตั แิ ล้ว
เราได้สมาธิไหม พอได้สมาธิแล้วไปถามท่านว่าสมาธิทาอย่างใด ท่านจะอธิบายให้ฟัง
ว่าทาอย่างไร
แล้วบอกว่าเราทาสมาธิมาแล้วเป็ นอย่างนี้ๆ อย่างนี้ถูกไหม
ท่านจะอธิบายว่าอย่างนี้เป็ นมิจฉา อย่างนี้เป็ นสัมมา อย่างนี้เป็ นสมาธิ
เป็ นขณิกะ เป็ นอุปจาระ เป็ นอัปปนา ท่านจะอธิบายให้เราฟังถ้าท่านทาสมาธิได้
แต่ถ้าเป็ นพระในใจ ถ้าเป็ นโสดาบัน ท่านจะอธิบายเลยว่า การชาระล้าง
สังโยชน์ ๓ ตัว ท่านทาอย่างใด ถ้าเป็ นสกิทาคามี ท่านจะบอกเลย กามราคะอ่อนไป
อย่างไร ขาดไปอย่างไร ถ้าเป็ นพระอนาคามี ท่านจะบอกเลยว่าท่านชาระล้างอย่างไร
ถ้าเราปฏิบตั ขิ น้ึ มาแล้วเราได้แค่น้ี แต่เรายังก้าวไปไม่ถงึ ท่านจะอธิบายวิธีการ
เลย ถ้าจิตมันเกาะอย่างนี้แล้วต้องพิจารณาอย่างนี้ ต้องแยกอย่างนี้ ต้องไปอย่างนี้ มัน
ไปแล้ว เราก็ยงั ไม่รู้นะ ท่านจะชักไปเลย จูงไปเลย
แล้วพอเราชาระไป ถ้าเราถึงอนาคามี แต่เรายังไปต่อไปไม่ได้ ท่านจะบอก
วิธกี ารว่า เราจะน้อมอย่างไร เราจะกลับมาอย่างไร เราจะหาอย่างไร ให้ไปหาพญา
มาร ให้เจอพญามาร แล้วจะชาระล้างไปอย่างไร
ถ้าพระในใจเป็ นอย่างนัน้ เขามีความละอาย มีหริ ิ มีโอตัปปะ ท่านจะเก็บไว้
ในใจของท่าน ท่านจะไม่พูดพร่าเพรื่อหรอก
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พูดพร่าเพรื่อเพราะอะไร พูดพร่าเพรื่อแล้ว เห็นไหม สมมุตมิ เี ท่านี้ คือคาพูดมี
เท่านี้ “อริยสัจ สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔” ท่องเป็ นนกแก้วนกขุนทองเลย แต่ไม่มี
เนื้อหาสาระเลย
แต่คนทีเ่ ป็ นจริงฟังคาเดียวก็รู้ จับอย่างไร พิจารณาอย่างไร คนทีเ่ ป็ นพระใน
ใจเขาฟังทีเดียวเขาก็รู้ แล้วรูแ้ ล้วอธิบายให้ฟังได้ด้วย แล้วอธิบาย
ถ้าเราเริม่ ปฏิบตั นิ ะ แล้วเราติดขัด เราก็ว่าเราแน่แล้วล่ะ เพราะอะไร เพราะ
เราปฏิบตั ิ ไม่มใี ครทาได้อย่างเราเลย เราเป็ นคนที่ว่าในสังคมนี้เราเก่งทีส่ ุด ในสังคมนี้
เราเป็ นปราชญ์ในสังคมนี้ เรายอดเยีย่ มทีส่ ุดเลย
แต่เวลาไปเจอพระในใจ พระในใจเวลาท่านพูดมา ไอ้ท่นี ักปราชญ์นี่งงเลยนะ มัน
ไปไม่เป็ น มันไปไม่เป็ น เพราะโลกียปัญญากับโลกุตตรปัญญามันคนละเรื่องกัน มัน
คาดหมายไม่ได้เลยล่ะ แล้วถ้าจะทา ทาอย่างไร
กรณีน้มี นั ก็มพี ระวังคีสะในสมัยพุทธกาล ที่ว่าเคาะกะโหลกแล้วรูห้ มดว่าใคร
ไปเกิดทีไ่ หนๆ เคาะตลอด เคาะไปเรื่อย เขาก็คดิ ว่าตัวเองเก่งมาก ทีน้กี ไ็ ปเฝ้ าองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาชวนกันไป พระพุทธเจ้าก็เอากะโหลกมาให้เคาะเลย
มี ๓-๔ กะโหลก อ้าว! เคาะเลย
เออ! กะโหลกนี้ไปนรก
พระพุทธเจ้าบอกว่าใช่
เคาะเลย กะโหลกนี้ไปสวรรค์
ใช่เลย
ไปเคาะ เคาะกะโหลกพระอรหันต์นะ เคาะแล้วเคาะอีก ไม่รู้ ตอบไม่ได้ เสีย
ฟอร์ม
พระพุทธเจ้าถามว่าอยากรูไ้ หม
อยากรู้
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อยากรูม้ าภาวนาสิ กาหนดพุทโธ พอภาวนากาหนดพุทโธ พอสาเร็จเป็ นพระ
อรหันต์ ไม่ถามอีกเลย
ถ้ามันไม่รู้ อย่างไรมันก็ไม่รู้ เคาะกะโหลกพระอรหันต์ เคาะแล้วงง เคาะแล้วบอก
ไม่ได้ นี่ไม่รู้เป็ นแบบนี้ ถ้าไม่รหู้ รือไม่ถึงเป็ นแบบนี้ มันไม่รหู้ รอก
นี่กเ็ หมือนกัน เป็ นนักปราชญ์ของสังคมเลย อู๋ย! แน่ไปหมด เข้าใจไปหมด
สังคมพูดทีไ่ หนก็รู้ นี่เขาเรียกโลกียปัญญา ตรรกะ ความเข้าใจได้ของโลก พอความ
เข้าใจได้ของโลก อธิบายใครก็เข้าใจได้ พอไปเจอครูบาอาจารย์ พอพูดธรรมะ ฟังไม่
ออกนะ โลกุตตรปัญญากับโลกียปัญญาคนละเรื่องเลย นี่พูดถึงว่าพระที่ไม่หลงนะ
นี่เขาบอกว่า พระหลงอะไรหรือเปล่า
เพราะธรรมดาเราเข้าใจสังคม ก็คดิ ว่าสังคมชาวพุทธก็อยากได้สงั คมทีด่ ี แล้ว
วัดก็มเี ต็มวัด เต็มประเทศไทยเลย แล้วพระก็โอ้โฮ! เต็มไปหมดเลย แต่พูดถึงพระ เรา
ก็สงั เวช เราสังเวชพระที่อลี ุ่ยฉุยแฉกก็มี พระทีเ่ ขาอยากทาคุณงามความดีแล้วไม่มใี คร
ส่งเสริมก็มี อย่างเช่นหลวงปู่สุวจั น์ พระทีย่ งั เล็กยังน้อยอยู่ ยังไม่มชี ่อื เสียง แล้วยัง
ขวนขวาย ถ้าจิตใจเขาเป็ นธรรมนะ เขาละอาย เขารังเกียจ รังเกียจในการทุศลี
รังเกียจในการกระทาทีผ่ ดิ ศีล
แล้วเขาทาอะไร บางทีพระทีเ่ ดินธุดงค์ตามถนน แล้วเขาจอดรถเข้าไปรับ ถ้า
ท่านตัง้ สัจจะ บางองค์เป็ นอย่างนัน้ นะ บางองค์ตงั ้ สัจจะว่าเราจะเดินไปถึงเป้ าหมาย
นัน้ ก็เดินไปเรื่อย รถจะมาจอดทันทีเลย “นิมนต์ครับ” เดินไปอีกหน่อย เดีย๋ วคันใหม่
มาแล้วจอด “นิมนต์ครับ”
เขาตัง้ สัจจะของเขาว่าเขาจะเดินไปถึงเป้ าหมาย

แต่ไอ้สงั คมก็อยากช่วยๆ

เดีย๋ วรถก็มาเทียบแล้ว “นิมนต์ครับ จะไปส่งทีน่ ัน่ ” เขาตัง้ สัจจะ พอตัง้ สัจจะว่าเราจะเดิน
ไปทีน่ นั ่ ๆ พระบางองค์เขาตัง้ สัจจะนะ เขาก็ไม่อยากเสียสัจจะเขา แต่ไอ้คนอยากส่งเสริม
ก็เยอะมากเลยนะ
แต่ไอ้พระทีม่ นั ทุกข์มนั ยากนี่อยากจะให้คนซื้อตั ๋วรถไฟไปภูเก็ตนี่ มันไม่ซ้อื ให้
สักใบ
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แล้วตอนนี้มนั ไม่ได้ธุดงค์ ตอนนี้เดินทาง ตอนเดินทางท่านจะไปหาครูบา
อาจารย์ ท่านก็อยากจะไปให้ถงึ ไม่ได้เดินธุดงค์ ไม่มใี ครส่งเลย เห็นไหม ไอ้กรณีน้กี ็
เหมือนกับจะให้มนั พอดี ให้มนั มาสมบูรณ์ มันยาก
เราไม่เข้าใจว่าคนคนหนึ่งตัง้ เป้ าหมายว่าอย่างใด คนคนหนึ่งตัง้ สัจจะไว้อย่าง
ใด คนคนหนึ่งปรารถนาอะไร แล้วเราจะอุปัฏฐากให้เหมือนกันมันเป็ นไปได้ยาก ถ้ามัน
เป็ นไปได้ยากนะ ฉะนัน้ พระองค์หนึ่งกว่าจะประพฤติปฏิบตั ขิ น้ึ มาให้เป็ นทีก่ ราบไหว้
บูชาของสังคมไม่ใช่ของง่าย

หลวงปู่ มนท่
ั ่ านพูดประจา แล้วเราซึ้งมาก เวลาท่านแก่เฒ่า หลวง
ตาท่านมาเล่าให้ฟังเฉยๆ เวลาท่านชราภาพนะ ท่านเป็ นห่วงมาก “หมู่
คณะให้ปฏิ บตั ิ มานะ หมูค่ ณะให้ปฏิ บตั ิ มานะ แก้จิตมันแก้ยากนะ ผู้เฒ่า
ตายไปแล้วไม่มีใครแก้นะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ ปฏิ บตั ิ มาสิ ปฏิ บตั ิ ขึ้นมาให้มนั มี
อุปสรรคมา แล้วผู้เฒ่าจะบอกว่ะ ผู้เฒ่าตายไปแล้วไม่มีใครแก้นะ” นี่
ท่านเน้ นยา้ ๆ ตลอด เพราะอะไร เพราะท่านปฏิ บตั ิ มามันทุกข์ยาก
เวลามันปลิ้นปล้อน

ในใจเรามันปลิ้นปล้อน

เราไม่ทนั หรอก

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดไม่ถึง โอ๋ย! ร้อยแปด แล้วท่านก็ต่อสู้มาตลอด
ทีท่ ่านชราภาพขึน้ มาท่านจะเน้นย้าเลย “ให้ปฏิบตั มิ านะ แก้จติ แก้ยากนะ แก้
จิตแก้ยากนะ คนแก้หายากนะ ผูเ้ ฒ่าอยากแก้ว่ะ” ผูเ้ ฒ่าคือตัวท่านน่ะ คือตัวหลวงปู่
มั ่นท่านอยากแก้ อยากจะแก้ อยากจะให้พวกเราปฏิบตั ิ แล้วมีอุปสรรค ท่านจะได้แก้ไข
เรา ท่านจะได้คอยดูแลเรา “ผูเ้ ฒ่าจะแก้ว่ะ”
แล้วพอท่านตายไป พอท่านเสียไปแล้ว หลวงตาท่านไปนัง่ ปลายเท้า ท่านร้องไห้
เพราะว่าท่านกาลังสมบุกสมบันไง ท่านบอกเลยนะ หัวใจดวงนี้มนั ดื้อนัก ดื้อนักคือว่ามัน
ต้องมีเหตุผลเหนือเหตุผลมันถึงจะฟัง แล้วคนทีม่ าพูดให้ท่านฟัง เวลาท่านไปถามปัญหา
มันตอบเหตุผลอันนี้ไม่ได้ ท่านก็ไม่ค่อยยอมฟัง แล้วท่านก็ยอมฟังเฉพาะหลวงปู่มั ่น
หลวงปู่มั ่นท่านก็มาเสียไปเสียแล้ว โอ๋ย! ท่านเสียใจมากนะ ท่านเสียใจมาก
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ทีน้ที ่านก็มาคิดถึงคาทีห่ ลวงปู่มั ่นท่านสังไว้
่ “อย่าทิ้งผูร้ ู้ อย่าทิ้งพุทโธนะ ให้
อยู่กบั ผูร้ ู้ ให้อยู่กบั พุทโธจะไม่เสีย” เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าเราอยู่กบั ตัวเราเอง
รักษาตัวเอง มันจะไม่เสียหาย

“อยู่กบั ผู้รู้ อยู่กบั พุทโธ อย่าทิ้ งนะ อยู่กบั ผู้รู้ อยู่กบั พุทโธ ถ้ามีสิ่ง
ใดไม่เข้าใจ มีสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้ ให้กลับมาที่ผ้รู ู้ ให้กลับมาที่พทุ โธทันที”
ท่านยา้ ไว้นะ
เวลาพระแต่ละองค์ทจ่ี ะขึน้ มาได้ จะเอาตัวรอดได้ก็แสนยาก ฉะนัน้ “พระมี
มาก แต่การทาชัวมั
่ นน่าจะลดลง แต่ทาไมนี่มนั ยิง่ มากขึน้ ” นี่เขาพูดนะ
สังคมมันเสื่อมทรามไปเรื่อยๆ สังคมมันเสื่อมทรามไปเรื่อยๆ แล้วอย่างที่
บอกว่า กึง่ พุทธกาลแล้ว ต่อไปมันจะเรียวแหลมๆ มันไม่ใช่เรียวแหลมทีศ่ าสนาหรอก
มันเรียวแหลมทีส่ งั คม เรียวแหลมทีจ่ ติ ใจคนไม่เชื่อ อย่างพวกเรา เราเชื่อใช่ไหม แล้วเรา
ปฏิบตั ไิ ด้ไหม เราทาสมาธิได้สมความปรารถนาไหม เราใช้ปัญญาเราได้สมความ
ปรารถนาไหม ทาไมล้มลุกคลุกคลานขนาดนี้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราเชื่อ ทัง้ ทีเ่ ราเชื่อ เรามุมานะ
เราบุกบัน่ เรายังเป็ นอย่างนี้ แล้วคนทีเ่ ขาไม่เชื่อเขายิง่ สบประมาทใหญ่ ฉะนัน้ อันนี้
เป็ นเวรกรรมของเขา เราต้องทาของเรา
ฉะนัน้ “พระมีมาก แต่คนทาชัวมั
่ นน่าจะลดลง หลวงพ่อพิจารณาอย่างไร”
เราพิจารณาว่าเป็ นกรรมของสัตว์ สัตว์มนั มีกรรมนะ ใครทากรรมสิง่ ใดมามันจะ
ปิ ดหูปิดตาให้คดิ อย่างนัน้ น่ะ แต่สตั ว์โลกมันก็มสี ตั ว์ทม่ี อี านาจวาสนาเหมือนกัน ถ้า
สัตว์ตวั ไหนมันมีอานาจวาสนา มันมีความคิดที่ดๆี มันมีความคิดทีจ่ ะเอาตัวมันรอด คา
ว่า “ความคิดทีจ่ ะเอาตัวมันรอด” มันต้องมีความมุมานะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่ี
ถูกต้อง
ถ้าเข้าไปหาครูบาอาจารย์ทถ่ี ูกต้อง ธมฺมสากจฺฉา สิง่ ทีเ่ ราประพฤติปฏิบตั ิ
ขึน้ มามันมีสงิ่ ใดทีม่ นั สะดุดใจ มีสงิ่ ใดทีไ่ ม่แน่ใจ เรียนถามท่าน เรียนถามท่าน มันไม่ตอ้ ง
เสียเวลาทีเ่ รามาไตร่ตรอง ท่านจะแก้เราๆ
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ถ้าเราไปหาครูบาอาจารย์แล้วเราเรียนถามท่าน ท่านตอบเราไม่ได้ เราวัดภูมิ
ครูบาอาจารย์ท่านเป็ นอาจารย์แต่ช่อื ท่านไม่มคี ุณธรรมจริง เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ เราไป
วัดมาเยอะ บวชใหม่ๆ เราไปถามมาเยอะ ใหม่ๆ ก็โดนหลอกมาก่อน โดนหลอก
ทัง้ นัน้ น่ะ โดนหลอกเพราะอะไร เพราะเราไม่มกี นึ๋ เลย เรายังเป็ นวุน้ อยู่เลย ฟังใครก็
เชื่อเขาไปหมด โดนหลอกทัง้ นัน้ น่ะ
แต่พอมันเป็ นวุน้ ขึน้ มาบ้าง พอ เออ! อันนี้มนั ไม่ใช่ อันนี้เป็ นน้า น้าไม่ใช่วนุ้
พอมีวนุ้ ขึน้ มาก็รแู้ ล้วว่าน้าไม่ใช่วนุ้ แล้ว พอมันขึน้ ไป รูเ้ ลยว่าอาจารย์องค์ไหนเป็ น
หรือไม่เป็ น รูเ้ ลย อาจารย์องค์ไหนเป็ นหรือไม่เป็ น

ถ้าเป็ นนะ ไม่มีคลาดเคลื่อนเลย กรรมฐานเขาพูดกันคาเดียว
เท่านัน้ น่ ะ ผลัวะ! ผลัวะ! แล้วเถียงไม่ขึ้น เถียงไม่ได้เลย เถียงไม่ได้ แล้ว
ยอมรับด้วย
ใหม่ๆ ยังไม่ยอมรับ กลับไปเดินจงกรมก่อน เดินไปเดินมา เออ! ใช่ เราผิด
เอง ถ้าเออ! ใช่ เราผิดเอง พอผิดมันก็หาหนทาง หาโอกาส พยายามต่อสู้ มันก็
พัฒนาขึน้ มา ฉะนัน้ พระแต่ละองค์แสนยากนะ
ฉะนัน้ สิง่ ทีโ่ ยมถามมานี่มนั เป็ นความปรารถนาอยากจะให้สงั คมดีๆ อยากให้ทุก
คนเป็ นคนดี อยากให้พระเป็ นพระทีด่ ๆี ทุกคนอยากได้ดหี มดแหละ อยากได้พระดีๆ
อยากได้คนสังคมดีๆ แต่มนั เป็ นผลของวัฏฏะ มันเป็ นเวรเป็ นกรรม เราเกิดร่วมสมัย
อันนี้มนั เป็ นผลของวัฏฏะ ถ้าเป็ นผลของวัฏฏะมันเป็ นเรื่องเวรเรื่องกรรม
ถ้าเรื่องเวรเรื่องกรรมนะ ทุกคนปรารถนาดีหมดแหละ แต่เขาทาเวรทากรรมมา
อย่างนัน้ เขามีความคิดอย่างนัน้ เขาถึงแสดงออกอย่างนัน้ แล้วเรามาอยู่ร่วมกับเขา
เรามีสติปัญญารักษาใจเรา เราจะเข้าใจสังคมอย่างนี้ แล้วเราจะรักษาใจเราโดยที่ไม่ตอ้ ง
ทุกข์ยากมากเกินไป ไม่ต้องทุกข์ยากไปกับเขา เอวัง
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