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ถำม : ขอ้ ๒๑๑๖. เร่ือง “ท ำดีแลว้ถูกกลัน่แกลง้” 

หลวงพ่อเจำ้คะ ท ำไมสังคมทุกวนัน้ีมีแต่อิจฉำริษยำกนั ไม่กลวับำปกรรม เบียดเบียน
ผูอ่ื้น ท ำร้ำยเขำ คนถูกกระท ำก็ไดรู้้ตวัวำ่ท ำไมถึงเจอคนประเภทน้ีตลอด แต่พอโยมเขำ้วดั โยมก็
เจอเบำบำงลงบำ้ง แต่ก็ยงัมีส่ิงพวกน้ีกวนใจตลอด บำงทีขำดสติ ไม่ยอม ก็มีกำรปะทะกนั 
สุดทำ้ยเรำแพ ้ เพรำะเรำเป็นลูกนอ้งบำ้ง และสังคมคนชัว่ก็มำก โยมถึงอยำกรู้วำ่ สังคมสมยัน้ีท ำ
ชัว่มำกข้ึนทุกวนัค่ะ  

ตอบ : น่ีค  ำถำมเนำะ ค ำถำมหรือค ำร ำพึงร ำพนั สังคมมนัเป็นสังคม สังคมตอนน้ีเรำว่ำ
มนัดีข้ึน ดีข้ึนพอสมควรเลยล่ะ สังคมก่อนหนำ้นั้น ถำ้สังคมก่อนหนำ้นั้นตั้งแต่ก่อนหนำ้เรำ เรำ
ยอ้นกลบัมำดูสังคมของพระ ถำ้สังคมของพระนะ เวลำพระถำ้ผูน้ ำไม่ไดเ้ขม้แขง็ และถำ้ผูน้ ำไม่
เป็นตวัอยำ่งท่ีดี 

เวลำผูน้ ำเป็นตวัอยำ่งท่ีดี อยำ่งเช่นองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ อยำ่งเช่นครูบำ
อำจำรยข์องเรำ หลวงปู่เสำร์ หลวงปู่มัน่ เวลำหลวงปู่เสำร์ หลวงปู่มัน่ท่ำนอุทิศชีวิตของท่ำน 
ท่ำนอุทิศตวัของท่ำน ท่ำนท ำใหเ้ห็นไง พอท่ำนท ำใหเ้ห็น ถึงเรำจะเช่ือหรือไม่เช่ือก็แลว้แต่ ส่ิงท่ี
มนัเป็นตวัอยำ่งอนันั้นน่ะมนัท ำใหพ้ระอยูใ่นร่องในรอยมำกข้ึน เพรำะอะไร เรำจะบอกว่ำ เวลำ
เรำบวชใหม่ๆ ไปอยูใ่นวงสังคมของพระ พระเขำพูดกนับอกว่ำ “ท ำไม่ไดห้รอก ธรรมวินยัท ำ
ไม่ไดห้รอก ไม่มีใครท ำได”้ 

ทีน้ีพอไม่มีใครท ำได ้ เรำกฟั็งไวหู้หน่ึง แต่พอเรำไปฟังเทศน์หลวงปู่ฝ้ัน หลวงปู่ฝ้ันเวลำ
ท่ำนพูดนะ ท่ำนเทศน์ ไปฟังเทปหลวงปู่ฝ้ันสิ ท่ำนบอกว่ำ “ไม่ใช่ว่ำท ำไม่ไดน้ะ พยำยำมจะท ำ
ทุกตวัอกัษรเลย” น่ีเวลำหลวงปู่ฝ้ันท่ำนพูดอยำ่งนั้น 
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แลว้มำถึงครูบำอำจำรยข์องเรำ หลวงตำ หลวงตำท่ำนพูดว่ำ หลวงตำเวลำท่ำนพูดนะ 
ท่ำนพูดกบัพระ พูดเวลำท่ำนเทศน์กบัพระ ท่ำนบอกว่ำ “ใหจ้ริงๆ ใหท้  ำตำมวินยั ใหท้  ำให้
ถูกตอ้งทั้งหมดมนัท ำไดย้ำก มนัท ำไดย้ำก แต่เรำก็จะพยำยำมท ำใหผ้ดินอ้ยท่ีสุด” น่ีเวลำหลวงตำ
ท่ำนพูดอยำ่งน้ี หลวงตำท่ำนพูดอยำ่งน้ีเพรำะสังคมมนัเจริญข้ึนใช่ไหม สังคมมนัเจริญข้ึน กำร
ส่ือสำรมนัรวดเร็วข้ึน ทีน้ีรวดเร็วข้ึน ทุกคนก็ส่ือมนัจะไวมำก ฉะนั้น พอส่ือไวมำกข้ึนมำ ท ำส่ิง
ใดแลว้มนัก็ไปไวไง 

ฉะนั้นบอกว่ำ ถำ้จะบอกว่ำท ำถูกๆ ไอค้นจบัผดิมนัมำกไง ถำ้คนจบัผดิมนัมำกมนัก็บอก
อยำ่งนูน้ผดิอยำ่งน้ีผดิไง อยำ่งเช่นไดย้นิไดฟั้งมำมำกนะบอกว่ำ กำรเค้ียวหมำกมนัเป็นกิเลส กำร
เค้ียวหมำกของท่ำนน่ะ แลว้มนัมีพระพูดอยำ่งน้ีนะ เรำไดย้นิมำนะ บอกว่ำธรรมะออกมำจำก
กิเลส 

เรำก็งง เอะ๊! ธรรมะออกมำจำกกิเลสคืออะไร ธรรมะออกมำจำกกิเลสคือเวลำธรรมะจำก
โอษฐ์ จำกค ำพูดของท่ำน เวลำมนัผำ่นปำกของท่ำนเพรำะท่ำนเค้ียวหมำกไง ท่ำนบอกว่ำไอพ้วก
หมำกพวกน้ีมนัของแบบว่ำผดิศีล 

แต่ควำมจริงของท่ำน ไอพ้วกหมำกพวกส่ิงน้ีมนัมีตั้งแต่โบรำณ ถำ้โบรำณมนัเป็นยำ
รักษำเหงือก รักษำฟัน น่ีคนโบรำณเรำ คนโบรำณ ถำ้สังคมมนัไม่เจริญข้ึน สุขภำพฟัน ถำ้เขำไม่
ตอ้งกำรควำมสะอำดนะ ถำ้ไม่ตอ้งกำรควำมสะอำด ทนัตแพทยแ์ทบจะไม่มีอำชีพเลยแหละ 
เพรำะอะไร เพรำะคนกินหมำกๆ คนกินหมำกมนัก็รักษำรำกฟัน มนัเป็นสมุนไพรชนิดหน่ึง เป็น
ยำชนิดหน่ึง ว่ำอยำ่งนั้นเถอะ แต่มนัเป็นเร่ืองสุขภำพฟันใช่ไหม 

เวลำพระจุลจอมเกลำ้ฯ รัชกำลท่ี ๕ ท่ำนจะไปประพำสยโุรป เพรำะท่ำนฉนัหมำก
เหมือนกนั มนัฟันด ำไง ท่ำนพยำยำมรักษำ เพรำะตอ้งไปเผชิญหนำ้กบัทำงตะวนัตกเขำ ท่ำนก็
หยดุ เวลำท่ำนไปนะ ท่ำนก็หยดุกินหมำก 

น่ีพูดถึงว่ำ เวลำเขำบอก เรำเจอเวลำพระเขำจบัผดิ เวลำพระเขำมนัมีแนวคิดต่ำงๆ บอกว่ำ
ธรรมะผำ่นจำกกิเลสมำ น่ีเวลำพูดเขำพูดไดแ้ค่นั้นไง เขำพูดมนัเป็นวิทยำศำสตร์ เป็นส่ิงท่ีเห็นได้
ดว้ยตำเน้ือ เพรำะอะไร เพรำะค ำพูดมนัออกมำจำกล่องเสียง ออกมำจำกปำก แลว้ในปำกของ
ท่ำน ท่ำนฉนัหมำกของท่ำน น่ีเวลำเขำพูด 
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หลวงตำท่ำนถึงไดพู้ดว่ำ เรำพยำยำมจะประพฤติปฏิบติั จะท ำใหผ้ดินอ้ยท่ีสุด ถำ้บอกว่ำ
จะไม่ผดิเลย มนัเป็นประเด็นใหมี้กำรโตแ้ยง้ไง หลวงตำท่ำนเป็นพระท่ีประเสริฐมำก ส่ิงใดท่ีมี
กำรกระทบกระเทือนนะ ท่ำนจะไม่พูดถึง ท่ำนจะไม่พูดถึงนะ 

เวลำเรำอยูก่บัท่ำน เวลำปัญหำสังคมมีอะไร มีคนถำมปัญหำมำอยำ่งน้ี จดหมำยมำนะ 
ท่ำนบอกท่ำนไม่พูด ท่ำนพูดแต่ส่ิงท่ีมนัเป็นสมำนฉนัท ์ มนัเป็นควำมสำมคัคี ส่ิงใดท่ีเห็นซ่ึงๆ 
หนำ้เลย ค ำพูดของเขำขดัแยง้แลว้ผดิ แลว้ท่ำนอธิบำยไดด้ว้ย แต่ท่ำนบอกไม่พูด มนักระเทือน
กนั หลวงตำท่ำนพูดบอกว่ำมนัจะสะเทือนกนั ท่ำนไม่พูด ท่ำนปล่อยใหเ้ป็นกรรมของสัตว ์ 

กรรมของสัตว ์ หมำยควำมว่ำ ใครมีสติปัญญำมำกนอ้ยแค่ไหน ถำ้ใครมีสติปัญญำมำก 
มนัก็จะเอำสัจจะควำมจริงมำเทียบเคียงกนัว่ำอะไรถูกอะไรผดิ แลว้ก็คดัแยกเอำ แต่ถำ้วุฒิภำวะ
เขำต ่ำ เขำก็จะเช่ืออยำ่งนั้นไป มนัก็เป็นกรรมของสัตว ์ เรำจะไปบอกใหค้นจะรู้จะเห็นเหมือนเรำ 
ไปควบคุมควำมคิดของสังคมทั้งหมดมนัเป็นไปไม่ได ้แต่เรำมีครูบำอำจำรยท่ี์ดี ครูบำอำจำรยท่ี์ดี
ท่ำนท ำเป็นตวัอยำ่ง ท ำเป็นตวัอยำ่งนะ พอท ำเป็นตวัอยำ่ง คนท่ีจะท ำเอำแต่ใจของตน บอกว่ำนู่น
ก็ท  ำไม่ได ้น่ีก็ท  ำไม่ได ้ 

หลวงปู่เสำร์ หลวงปู่มัน่ท่ำนท ำเป็นตวัอย่ำง หลวงปู่ฝ้ันบอกว่ำ จะท ำทุกตวัอกัษรเลย 
เวลำหลวงตำท่ำนบอกว่ำ เรำจะท ำใหม้นัผดินอ้ยท่ีสุด ใหม้นัผดินอ้ยท่ีสุด เรำพยำยำมจะท ำควำม
ถูกตอ้งใหม้นัผดินอ้ยท่ีสุด แลว้ถำ้มนัจะสุดวิสัย หรือมนัเป็นควำมผดิพลำดโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ 
อนันั้นมนัมีได ้พอมีไดแ้ลว้ใครจะติเตียน ท่ำนถึงบอกว่ำท ำใหผ้ดินอ้ยท่ีสุด 

น่ีพูดถึงว่ำถำ้สังคมมนัจะดีมนัจะเลว อยูท่ี่ครูบำอำจำรย ์ หรืออยูท่ี่ผูน้  ำสังคมท่ีดี ผูน้ ำ
สังคมท่ีดีนะ เวลำหลวงตำท่ำนพูดสมยัก่อน เวลำสมยัก่อนนะ วนัข้ึนปีใหม่ วนัต่ำงๆ 
นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเขำจะถือแกว้อวยพรกนั ชนแกว้กนั ท่ำนบอกท่ำนเห็นแลว้
สะเทือนใจมำก ท่ำนพูดอยำ่งน้ีนะ ท่ำนบอกว่ำ เป็นผูน้ ำประเทศ ถำ้เป็นผูน้ ำประเทศ เพรำะ
ควำมเป็นอยูข่องผูน้ ำประเทศ ทุกคนเขำดูแบบอยำ่ง ถำ้เขำดูแบบอยำ่ง ถำ้ผูน้  ำประเทศท่ีดีเขำจะ
ไม่เอำอยำ่งนั้นชนแกว้ออกหนำ้ ๑ เลยอยำ่งน้ี หลวงตำท่ำนพูดบ่อยสมยัเรำอยูก่บัท่ำนนะ เวลำ
ท่ำนพูดบ่อย 

เรำจะบอกว่ำ สังคมท่ีมนัเลวทรำม สังคมท่ีมนัเบียดเบียนกนั 
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สังคมก็คือสังคม สังคม เพรำะเรำเกิดมำ กรรมจ ำแนกสัตวใ์หเ้กิดต่ำงๆ กนั เรำเกิดมำใน
วฏัฏะ เรำเกิดมำในสังคมมนุษย ์ มนุษยก์มี็ทั้งดีทั้งเลว แต่ทุกคนก็บอกว่ำมนัตอ้งมีคนดีมำกกวำ่
คนเลว ถำ้มีคนดีมำกกว่ำคนเลว สังคมมนัถึงไดส้งบสุขอยูไ่ง ถำ้สังคมมีคนเลวมำกกว่ำ คนเลว
มนัก็เอำรัดเอำเปรียบทั้งนั้นน่ะ  

ฉะนั้น เวลำเขำจะบงัคบัดว้ยกฎหมำยๆ เวลำลทัธิคอมมิวนิสต์ใหจ้นเสมอกนั ใหจ้นเสมอ
กนั ใหเ้สมอภำคกนั จนเสมอกนั อยำ่งนั้นมนัดว้ยกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย แต่เวลำถำ้บอกจะให้
สังคมมนัเจริญ มนัตอ้งเปิดใหทุ้กคนไดแ้สดงควำมสำมำรถ เวลำทุกคนแสดงควำมสำมำรถ ส่ิงท่ี
แสดงควำมสำมำรถ ทุกคนท่ีใชส้ติปัญญำข้ึนมำ นั้นมนัเป็นกำรแข่งขนั เวลำกำรแข่งขนัข้ึนมำ 
คนท่ีเป็นธรรมๆ เขำก็ไดม้ำดว้ยควำมสุจริต ไดม้ำดว้ยควำมถูกตอ้งดีงำม แต่เวลำคนถำ้ไม่มี
ปัญญำเสมอเทียบเคียงเขำ ไม่ใชด้ว้ยเล่ห์ก็ใชด้ว้ยกล ไม่ใชด้ว้ยกลก็ใชม้นตค์ำถำ ใชว้ิธีกำร
แบบอยำ่งท ำลำยทั้งนั้นเลย  

มนัก็เขำ้มำปัญหำของโยมน่ีไง ปัญหำว่ำ ท  ำไมเรำอยูใ่นสังคม สังคมทุกวนัน้ีมนัมีแต่
อิจฉำริษยำกนั ท ำไมเขำไม่กลวับำปกลวักรรม 

ตรงน้ีส ำคญั ท ำไมเขำไม่กลวับำปกลวักรรม เวลำบำปกรรมนะ เวลำบำ้นแตกสำแหรก
ขำด เวลำครูบำอำจำรยท่์ำนพูดบ่อย ในสมยัปัจจุบนัน้ีเวลำท ำงำนกนั พ่ออยูท่ี่หน่ึง แม่อยูท่ี่หน่ึง 
ลูกอยูท่ี่หน่ึง ต่ำงคนต่ำงท ำงำน บำ้นแตกสำแหรกขำด เวลำบำ้นแตกสำแหรกขำด เขำบอกว่ำน่ี
ไง เวลำนกกำมนัมีรวงมีรังของมนัก็ไปท ำลำยมนั ไปว่ำส่ิงนั้นมนัเป็นสินคำ้ ส่ิงนั้นมนัเป็น
อำหำร ไปท ำลำยเขำๆ บำ้นแตกสำแหรกขำด เวลำมำถึงเรำ บำ้นแตกสำแหรกขำด แต่คนท่ีเขำดี
เขำก็ไม่ท ำอยำ่งนั้น ถำ้ไม่ท ำอยำ่งนั้น มนัเห็นควำมผกูพนัไง  

ดูสิ ในปัจจุบนัเขำไปยงิแม่ชำ้งเพื่อเอำลูกชำ้งมำ เอำลูกชำ้งมำเล้ียง เขำไปฆ่ำแม่มนัแลว้
เอำลูกมนัมำเล้ียงกนั เอำลูกมนัมำขำยกนั เขำบอกว่ำมนัเป็นอำชีพ แต่ถำ้คนเขำมีสติปัญญำ เขำ
ไม่ท ำอยำ่งนั้น เวลำท ำอยำ่งนั้นข้ึนมำ เวลำเวียนว่ำยตำยเกิดในวฏัฏะมนัก็จะไปประสบพบกรรม
อยำ่งน้ี เวลำของเรำ ท ำไมบำ้นพลดัพรำกกนั ท ำไมมนัมีปัญหำกนั 

มนัมีปัญหำข้ึนมำมนัก็เป็นอุบติัเหตุ เลยบอกว่ำอุบติัเหตุมนัคือกรรม อุบติัเหตุนัน่แหละ 
ท ำไมมนัสุดวิสัย เจำะจงจะตอ้งมำเป็นเรำ ท ำไมคนอ่ืนเขำผำ่นไปๆ ไดห้มดเลย มนัมำแจค็พอต
ตรงเรำพอดีเลย  
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แต่ถำ้มนัมีสติปัญญำนะ กรรม เห็นไหม กรรมดี กรรมชัว่ กรรมดี มนัสร้ำงกรรมดีมำก
ข้ึนๆ กรรมดีมนัก็เจือจำนใหก้รรมชัว่เบำบำงลงๆ กรรมชัว่ เพรำะควำมดีมนัมำกข้ึนๆ ไง มนัอยู่
ท่ีเรำท ำ ถำ้อยูท่ี่เรำท ำ ส่ิงท่ีมนัจะเป็นอยำ่งนั้นป๊ับ ฉะนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ถึงได้
สอนพระ เวลำสอนพระ “ภิกษุทั้งหลำย เธอจงพิจำรณำสังขำรดว้ยควำมไม่ประมำทเถิด” องค์
สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ไม่ใหมี้ควำมประมำทเลินเล่อไง ไอค้วำมท่ีมนัไม่มีควำมประมำท 
ท่ีว่ำกรรมชัว่ๆ มนัเบำบำงลง เบำบำงลงดว้ยสติดว้ยปัญญำ  

ถำ้กรรมมนัตำยตวั สมมุติว่ำเรำท ำกรรมไว ้ โดยในลทัธิศำสนำอ่ืนเขำบอกว่ำคนเกิดมำ
เป็นคนก็จะเป็นคนตลอดไป คนเกิดเป็นสัตวก์็เป็นสัตวต์ลอดไป มนัคงท่ีไง แลว้คงท่ีอยำ่งนั้น 
ถำ้กิเลสก็คือกิเลสตลอดไป ท ำลำยกิเลสไดอ้ยำ่งไร 

น่ีไง กรรมจ ำแนกสัตวใ์หเ้กิดต่ำงๆ กนั แต่กรรมสำมำรถกระท ำได ้ ส้ินสุดแห่งกิเลส
ตณัหำควำมทะยำนอยำกได ้ถำ้ส้ินสุดกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกกก็ำรกระท ำน่ีไง ถำ้ท ำดี เรำ
ถึงพยำยำมท ำคุณงำมควำมดีกนั แลว้ถำ้คุณงำมควำมดีมนัจะพฒันำ แลว้ใครจะบอกว่ำโง่เง่ำเต่ำ
ตุ่นนัน่มนัเร่ืองของกิเลส เร่ืองของคนโง่ เร่ืองของสังคมมำร มนัก็พยำยำมจะเอำรัดเอำเปรียบกนั
นัน่น่ะ ควำมเอำรัดเอำเปรียบมนัจะไดป้ระโยชน์ มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัตอ้งควำมดีทั้งนั้นๆ แลว้
ควำมดีเป็นเคร่ืองด ำเนิน เห็นไหม 

เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ ครูบำอำจำรยข์องเรำผำ่นพน้ไปทั้งบุญและบำป 
ถำ้เป็นบุญๆ ควำมดีของเรำน่ีหวงเลยดี ก็เลยบอกว่ำคนดีทะเลำะกนั เวลำคนดีทะเลำะกนัน่ียุง่
มำกเลยนะ ไอค้นดีกบัคนชัว่ทะเลำะกนัก็เห็นชดัๆ นะ ไอค้นดีทะเลำะกนั ไม่รู้จะเขำ้ขำ้งใคร 
มนัดีทั้งคู่เลย เลยไม่รู้จะเขำ้ทำงใดถูก 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ขำ้มพน้ทั้งดีและชัว่ ท  ำดี เรำไม่ติดดีไง 
เรำท ำคุณงำมควำมดีของเรำ ท ำถึงท่ีสุดเลย แลว้วำงไวก้บัสังคมใหเ้ป็นประโยชน์กบัสังคมเขำไป 
เรำท ำดีแลว้เพื่อประโยชน์คนอ่ืน เห็นไหม ท ำถนนหนทำงใหป้ระชำชนเขำไดใ้ชไ้ดส้อย ท ำส่ิง
ใดใหค้นอ่ืนไดป้ระโยชน์มำใชส้อย เรำไดท้  ำแลว้เรำไดบุ้ญตลอดไป เขำมำใชส้อยแลว้เขำมี
ควำมสุขของเขำ เขำพอใจของเขำ เรำก็ปล้ืมใจ ควำมปล้ืมใจนัน่บุญของเรำ เรำท ำเพื่อเหตุน้ี เรำ
ท ำเพื่อเหตุน้ี ท  ำดีข้ึนๆ นะ มนัพฒันำข้ึน ท ำได ้ 
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ฉะนั้น เรำถึงเห็นบำงคนท ำดี โอโ้ฮ! ท ำดีมหำศำลเลย เขำท ำไดข้นำดนั้น เรำยงัอำยเขำ
เลยนะ ไอค้นท ำชัว่ก็ แหม! มนัท ำลำยเขำตลอดนะ น่ีพูดถึงสังคมไง ถำ้บอกว่ำสังคมจะดีข้ึนเลว
ลง มนัอยูท่ี่สมยัก่อนพุทธกำล มีองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้มำตรัสรู้ เวลำตรัสรู้ข้ึนมำแลว้
ท่ำนมีอนำคตงัสญำณ ท่ำนรู้ท่ำนเห็นของท่ำนเพรำะมนัเป็นสหชำติ กำรเกิดร่วมกบัองคส์มเดจ็
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ท  ำคุณงำมควำมดีไวม้หำศำล แลว้คนเห็นแบบอยำ่ง ใครๆ ก็อยำกเป็น 
เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ลงมำจำกดำวดึงส์ วนัตกับำตรเทโวนัน่น่ะ ทุกคนเห็น น่ี
บำรมีขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ จะมีโอกำสอยำ่งนั้นหนหน่ึง ตอนนั้นมีผูท่ี้เห็นใน
เหตุกำรณ์นั้นอธิษฐำนขอเป็นพระโพธิสัตว ์ ขออธิษฐำนอยำกไดเ้ป็นพระพุทธเจำ้อยำ่งนั้น ตอ้ง
สร้ำงบุญกุศลไปอีกมหำศำลเลย น่ีเวลำตวัอยำ่งท่ีดี เห็นไหม 

ในสมยัปัจจุบนัน้ี ในหมู่สงฆ ์ในกลุ่มในกอ้นท่ีเขำท ำคุณงำควำมดีก็มี เรำก็เห็นว่ำมี แต่ว่ำ
เวลำเรำใกลชิ้ด เรำก็เห็นว่ำหลวงปู่เสำร์ หลวงปู่มัน่ท่ำนท ำคุณงำมควำมดีของท่ำน แลว้ท ำคุณ
งำมควำมดีของท่ำนเพื่ออะไร เพื่อธรรม เพื่อธรรมคือเพื่อท่ำนละกิเลสในใจของท่ำน แลว้ท่ำนมี
ควำมจริงในหวัใจของท่ำน ท่ำนถึงมีควำมสุขจริงในใจของท่ำน ท่ำนถึงเสมอตน้เสมอปลำย 
ชีวิตของท่ำนเสมอตน้และเสมอปลำย รำบเรียบ ไม่มีส่ิงใดด่ำงพร้อย จนถึงท่ีสุดแห่งกำรส้ินชีวิต
ของท่ำนไป ท่ำนสละไวเ้พื่อใคร สละไวเ้พือ่สังคมของสงฆ ์สังคมของชำวพุทธไง แลว้ชำวพุทธ
เรำมำ ในปัจจุบนัน้ีพระป่ำๆ ก็ตน้เหงำ้ รำกเหงำ้เคำ้มูลมนัก็มำจำกหลวงปู่เสำร์ หลวงปู่มัน่ทั้งนั้น
น่ะ  

ฉะนั้นว่ำ สังคมมนัดีข้ึนไง น้ีสังคมมนัดีข้ึน ฉะนั้น กลบัมำค ำถำม “ท ำไมสังคมทุกวนัน้ี
มนัมีแต่อิจฉำริษยำกนั ไม่กลวับำปกลวักรรม เบียดเบียนผูอ่ื้น ท ำร้ำยผูอ่ื้นเขำ คนถูกกระท ำไม่รู้
ว่ำถูกกระท ำ ท  ำไมถึงเจอประเภทน้ี” 

มนัก็กรรมของสัตวไ์ง กรรมของสัตวน์ะ สงัคมมนัเป็นแบบนั้น เรำจะใหส้ังคมทุกอยำ่งดี
เหมือนท่ีเรำปรำรถนำ มนัไม่มีหรอก เรำคิดอยำ่งนั้นไม่ได ้ เขำเรียกว่ำภำยนอก ภำยในไง 
ภำยนอก เวลำธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ใหรู้้เท่ำทนัทั้งภำยนอกและภำยใน 
ภำยนอกคือปัญหำสังคม ปัญหำสังคมท่ีมนัเป็นอยู่อยำ่งน้ี เรำรู้จกัหลบหลีกไง ไม่ใช่ว่ำเรำซ่ือบ้ือ 
เรำไม่มีสติปัญญำ เรำบอกว่ำทุกคนเป็นคนดี ชำวพุทธเป็นคนดี ศำสนำพุทธเป็นศำสนำแห่ง
ควำมดี วดัในกรุงเทพฯ มหำศำลเลย ดูสิ ไปไหนจะเดินชนแต่วดัเลย แลว้เดินชนแต่วดั วดัก็เป็น
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ผูอ้บรมสั่งสอนใหส้ังคมเป็นคนดี ทุกอยำกก็เป็นควำมดี เรำเช่ืออยำ่งนั้นนะ เด๋ียวก็โดนหลอก
หมดล่ะ 

สังคมจะดีจะชัว่ เรำตอ้งมีสติปัญญำของเรำ ในสมยัปัจจุบนัน้ีไอค้อลเซ็นเตอร์ๆ หลอกผู ้
เฒ่ำผูแ้ก่ หลอกใหโ้อนเงินๆ เพรำะมีควำมรู้ทำงโลกไง บญัชีมนัเก่ียวพนักบัยำเสพติด ตอ้งส่ง
บญัชีมำใหเ้รำก่อน น่ีกลวั รู้คร่ึงๆ กลำงๆ ไง แต่ถำ้ควำมจริงแลว้มนัไม่มี ธนำคำรชำติ ทุกอยำ่ง
เขำออกมำพูดเองว่ำไอเ้ร่ืองกำรกล่ำวโทษกนัทำงโทรศพัทไ์ม่มี กำรโทรศพัทไ์ปแจง้ควำมไม่มี 
ไม่มี แต่ไอเ้รำมนัรู้คร่ึงๆ กลำงๆ พอรู้คร่ึงๆ กลำงๆ เวลำมำอยำ่งนั้น น่ีก็เหมือนกนั เรำปรำรถนำ
ว่ำสังคมจะใหเ้ป็นคนดี สังคมจะใหส้มควำมปรำรถนำ สังคมจะดี เรำคำดหมำยไปขำ้งนอกแลว้ 

ถำ้สังคมมนัเป็นดี มนัอยูท่ี่กำรอบรมสั่งสอน อยูท่ี่พ่อท่ีแม่อบรมสั่งสอนตั้งแต่เดก็แต่เลก็
มำไง แต่พ่อแม่ทุกคนก็ปรำรถนำใหลู้กเป็นคนดีทั้งนั้นน่ะ แต่มนัก็เป็นกรรมของสัตว ์ เห็นไหม 
พ่อแม่บำงทีเอำลูกไวไ้ม่อยู ่ พ่อแม่ก็เจบ็ช ้ำน ้ ำใจกบัลูกกเ็ยอะมหำศำล ไอน่ี้มนัเป็นเวรเป็นกรรม
ไง ถำ้เป็นเวรเป็นกรรม ก็ว่ำ “พระพุทธศำสนำอะไรก็กรรมๆๆ เป็นศำสนำยอมจ ำนน ไม่ยอมรับ
อะไรเลย อะไรก็ยกใหก้รรม” 

มนัไม่ใช่อยำ่งนั้น มนัเป็นควำมจริง มนัเป็นวิทยำศำสตร์ คนเรำเจบ็ไขไ้ดป่้วยเพรำะ
อะไร เพรำะพฤติกรรมของกำรด ำรงชีวิตน้ี กำรด ำรงชีวิต ดูทำงภำคอีสำนเขำกินอำหำรดิบๆ 
ข้ึนมำเขำก็เป็นพยำธิใบไมใ้นตบั เพรำะอะไร เพรำะเขำกินอำหำรดิบ น่ีก็เหมือนกนั ใครท ำส่ิงใด
แลว้มนัก็ฝังไวจ้ริตนิสัยอยำ่งนั้น พอมนัท ำจริตนิสัยอยำ่งนั้น เวลำมนัแสดงผลมนัก็แสดงผลดว้ย
ควำมด้ือร้ันนัน่แหละ ไอค้วำมด้ือร้ัน ไอค้วำมต่ำงๆ มนัมีส่ิงนั้นมำ แลว้ควำมด้ือร้ันมนัก็แกไ้ขได ้
แกไ้ขไดถ้ำ้วนัไหนเขำส ำนึก ส ำนึกวำ่เขำท ำอยำ่งนั้นแลว้ไม่มีประโยชน์ทั้งเขำดว้ยและกบัสังคม
รอบขำ้งดว้ย ถำ้เขำจะแกนิ้สยัของเขำ นิสัยแกไ้ด ้นิสัยแกไ้ด ้ 

ยกหลวงตำ หลวงตำท่ำนบอกว่ำ หลวงปู่ค ำดีๆ เม่ือก่อนท่ำนเป็นคนอำรมณ์ฉุนเฉียวมำก 
สุดทำ้ยแลว้วนัหน่ึงเณรตดัสบงให ้ แลว้ตดัแลว้ไม่ถูกใจท่ำน ท่ำนฉีกสบงนั้นต่อหนำ้เณร แลว้
เณรมนัก็นัง่ร้องไห ้ พอนัง่ร้องไห ้ ท่ำนเดินไปเห็นเขำ้ โอโ้ฮ! เณรน่ะ สำมเณรนอ้ยมีควำม
ปรำรถนำดีกบัครูบำอำจำรย ์ อุตส่ำห์เสียสละตดัจีวรให ้ แลว้พอไม่ถูกใจเรำคือว่ำมนัไม่ไดส้ม
ควำมปรำรถนำ เรำกใ็ชอ้ำรมณ์ไปกบัเณรนอ้ย ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป เรำจะไม่ยอมแสดงกิริยำ
อยำ่งน้ี เรำจะไม่ใหอ้ำรมณ์อยำ่งน้ีเกิดกบัเรำอีก ตั้งแต่บดันั้นมำท่ำนเปล่ียนนิสัยเป็นพระท่ีเรียบ 
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ใครไปกรำบทีหลงั โอโ้ฮ! ท  ำไมหลวงปู่ค ำดีท่ำนสุดยอดๆ นัน่มนัเปล่ียนได ้เห็นไหม ฉะนั้น มนั
เปล่ียนได ้คนท่ีจะเปล่ียนได ้

น่ีก็เหมือนกนั ท่ีเขำด้ือดำ้นต่ำงๆ ท่ีเขำมีในหวัใจของเขำ ถำ้เขำไปเห็นถึงผลกระทบของ
เขำว่ำเขำท ำแลว้มนัเป็นผลกระทบทั้งตวัเขำเองดว้ย เพรำะส่ิงท่ีเขำท ำมนัผดิอยูแ่ลว้ มนักระเทือน
สังคมทัว่ไป แลว้ถำ้มนัรุนแรงข้ึนมำผดิกฎหมำย มนัก็มีโทษทำงอำญำ ถำ้โทษทำงอำญำข้ึนมำ 
เวลำเขำ้ไปอยูใ่นคุกมนัก็เดือดร้อนทั้งครอบครัว พอมนัคิดได ้ ถำ้มนัเปล่ียนได ้ ถำ้มนัเปล่ียนได้
มนัก็จบ น่ีถำ้มนัด้ือดำ้น มนัเปล่ียนได ้ แต่สันดำนมนัเปล่ียนยำก เพรำะกรรม แต่มนัเปล่ียนได ้
มนัท ำได ้ แต่ถำ้เวลำคนเรำโดยธรรมชำติก็ปล่อยตำมสัญชำตญำณ สัญชำตญำณเพรำะมนัเป็น
อยำ่งนั้นไง 

น่ีพูดถึงว่ำปัญหำสังคมนะ ทีน้ีปัญหำสังคม เรำถึงบอกว่ำ สังคมมีทั้งคนดีและคนเลว แต่
ท่ีมนัไม่สมควำมปรำรถนำเรำ แลว้ทุกคนก็บอกว่ำติเตียนทั้งนั้นน่ะ มนัเห็นกำรกระท ำ กำรทิง้
ขยะท่ีไม่เป็นท่ีเป็นทำง กำรขบัรถท่ีเอำรัดเอำเปรียบกนั กำรท ำต่ำงๆ มนัเป็นปัญหำสังคมทั้งนั้น
น่ะ กฎหมำยเขียนมำน่ีดีไปหมดเลย แลว้กต็ั้งพนกังำน เจำ้พนกังำนท ำสุดยอดไปหมดเลย แต่มนั
ไม่ได ้ แต่ถำ้เป็นปัญหำสังคมมนัตอ้งแกด้ว้ยสังคมไง อยำ่งเช่น เรำเห็นบ่อยนะ เม่ือก่อนกำรล่ำ
สัตว ์กำรท ำอะไร ส่วนใหญ่แลว้โทษพวกเจำ้หนำ้ท่ีทั้งนั้นน่ะ ไอค้นจะล่ำก็ไอค้นท่ีดูแลอยูน่ัน่น่ะ
มนัล่ำ ไอค้นท่ีเอำมำขำยก็ผูท่ี้ปกป้องดูแลมนัจะเอำมำขำยกนัเอง แลว้สุดทำ้ยแลว้ในหลวง รำชินี
ท่ำนบอกใหเ้อำจริง พอเอำจริงเอำจงัข้ึนมำ กฎหมำยมนัมีอยูแ่ลว้ แต่พวกเรำไม่ไดท้  ำจริงท ำจงั
กนัเอง ลูบหนำ้ปะจมูกกนัเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ  

เวลำจะเอำจริงเอำจงักนัไง ตอนน้ีชำ้งลน้ป่ำเลย ชำ้งมนัเขำ้ เพรำะท่ำนบอกไม่ได ้ใครฆ่ำ
ชำ้งตอ้งจบัใหไ้ด ้ ตั้งแต่ท่ำนปกป้องดูแลมำ ปัญหำสังคมมนัเบำลง เบำลงอยำ่งน้ี สังคมมนั
เปล่ียนได ้ เปล่ียนไดต่้อเม่ือมนัจริงจงัต่อกนั ถำ้จริงจงัต่อกนั แต่มนัตอ้งฝึกฝนมำแลว้ทุกคนท ำ
เหมือนๆ กนั ทุกคนมีมุมมองเหมือนกนั มนัเห็นแลว้มนัก็ท  ำได ้

แต่น้ีขยะเรำเก็บไปทิง้ขยะ เรำแยกขยะ ไอค้นมำทิง้เกล่ือนเลย แลว้เรำแยกอยูค่นเดียว 
เด๋ียวเรำก็ทิง้เกล่ือนอยำ่งนั้นน่ะ แต่ทุกคนเห็นโทษของมนั ทุกคนเห็นควำมผดิพลำดของมนั ทุก
คนเห็น แลว้ทุกคนช่วยกนัๆ น่ีไง สังคมยกข้ึนอยำ่งน้ี มนัตอ้งปัญหำสังคมตอ้งแกด้ว้ยปัญหำ
สังคม ทุกคนตอ้งเห็นโทษของมนั เวลำน ้ำท่วมกรุงเทพฯ ทุกคนเห็นโทษของมนั แลว้เอง็ยงัทิ้ง
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กนัอีกไหม เอง็ยงัจะทิง้กนัอยูอี่กไหม ถำ้เอง็ทิง้ก็ท่วมบำ้นเอง็นัน่น่ะ ทุกคนว่ำทิง้ไปแลว้มนัเป็น
ควำมสะดวกของตนไง ทุกคนท ำแลว้ก็คิดว่ำตวัเองไดเ้ปรียบไง แต่สุดทำ้ยมนักลบัมำท ำลำยเรำ
ทั้งนั้นน่ะ สุดทำ้ย 

น่ีไง เวลำนกัวิชำกำรเขำบอกเลยนะ ท่ีเรำถำมปัญหำๆ กนัอยูน่ี่ ต่อไปลูกหลำนเรำจะใช้
อะไร ต่อไปลูกหลำนเรำ ปัญหำสังคมมนัจะหมกัหมมไป หมกัหมมไป ไอค้นเกิดมำใหม่ๆ มนั
จะเจอปัญหำของมนัไป แต่ถำ้เรำช่วยกนัๆ แลว้มนัจะเบำบำงของมนัไป น่ีสังคมมนัพฒันำ มนั
เปล่ียนแปลงกนัไป มนัเป็นปัญหำสังคม 

น่ีก็เหมือนกนั น่ีพูดถึงว่ำเขำอิจฉำริษยำกนั 

อนันั้น ควำมจริงเร่ืองอยำ่งน้ีมนัเป็นเร่ืองกิเลสภำยใน ถำ้เร่ืองกิเลสภำยในนะ แลว้มนั
เป็นสังคมอยำ่งนั้น ถำ้เขำอิจฉำริษยำกนั นัน่เร่ืองของเขำ เร่ืองของเรำ หลวงตำท่ำนสอน ใครจะ
ท ำดีท ำชัว่เร่ืองของเขำว่ะ เรำจะท ำคุณงำมควำมดีของเรำ เรำตอ้งท ำดี ท  ำดีตอ้งไดดี้ ท  ำดีไดดี้
ตรงไหน หน่ึง สบำยใจ สบำยใจนะ ถำ้เรำไม่ไดท้  ำทุจริตใดๆ โอ๋ย! ยิม้ อยูท่ี่ไหนก็สบำย แต่ถำ้
มนัท ำทุจริตนะ ทุกขใ์จ เม่ือไหร่ เม่ือไหร่วะ  

ท ำดีตอ้งไดดี้ ท  ำดีเร่ิมตน้ไดดี้แลว้ ไดดี้ท่ีว่ำเรำไม่ท ำทุจริตในใจของเรำ พอท ำไปแลว้นะ 
เวรกรรมมีแต่กรรมดี แลว้พูดถึงถำ้ทำงโลกเขำจะเห็นว่ำเรำไม่ดี ทำงโลกเขำจะกลัน่แกลง้ ไอ้
เร่ืองกลัน่แกลง้น่ีกรรมของสัตว ์ท  ำดีนะ ท ำดี 

เรำมีญำติโยมท่ีเม่ือก่อนเขำไปวดัเรำ เวลำร้ำนกำแฟเขำกินเหลำ้เมำยำกนั เวลำเขำมำวดั
โดนแซวตลอดเลย จนเขำมำบอกว่ำเขำไม่อยำกมำเลย พอมำแลว้มีแต่คนพูดแขวะพูดแซวเขำ  

เรำบอก เขำกินเหลำ้เมำยำกนั แต่คนคนหน่ึงจะไปวดัไปวำ ถือจงัหนัจะไปถวำยท่ีวดั เขำ
เห็นแลว้มนัตรงขำ้มกนัน่ะ เวลำไอค้นท่ีมนัท ำชัว่ๆ อยู ่ ใครท ำดีกบัมนัคนเดียวนะ คนนั้นท ำคน
เดียวนะ ไอค้นนั้นกิเลสมนัรับไม่ได ้ ตอ้งมำกินเหลำ้เมำยำเหมือนกนั แต่ถำ้มนักินเหลำ้เมำยำ 
เพรำะอะไร เพรำะควำมดีควำมชัว่มนัพิสูจน์กนั พอควำมดีควำมชัว่มนัพิสูจน์กนั ควำมดี ควำมดี
ก็คือควำมดีไง แต่ไอค้วำมชัว่ท่ีมนัท ำอยูน่ัน่น่ะ เขำจะไปวดัก็หวัเรำะเยำะเขำ แต่ดีชัว่มนัรู้อยูแ่ก่
ใจทั้งนั้นน่ะ น่ีพูดถึงปัญหำสังคมไง สังคมเขำคิดกนัอยำ่งนั้น  
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ฉะนั้น เวลำเขำมำหำเรำ เรำก็บอกว่ำ เร่ืองของเขำ เร่ืองของเขำ ถำ้โยมมำไดก้็มำ ถำ้โยม
มำไม่ได ้โยมก็ไม่ตอ้งมำก็ได ้เรำก็เห็นถึงผลกระทบกำรเสียดสีในสังคมนั้น เรำใหแ้ลว้แต่เขำ แต่
เขำก็มำตลอด แลว้มำตลอดมนัก็ดีข้ึนๆ มำตลอด ค ำว่ำ “ดีข้ึน” ควำมดีมนัคือควำมดี  

ฉะนั้นบอกว่ำ ท  ำไมสังคมทุกวนัน้ีมีแต่คนอิจฉำตำร้อนกนั 

มนัอิจฉำทั้งนั้นน่ะ แลว้เขำไม่เกรงบำปเกรงกรรม เขำไม่เกรงบำปเกรงกรรมก็น่ีพื้นฐำน
ของควำมรู้ไง พื้นฐำนของชำวพุทธ ศีล ๕ เวลำหลวงตำท่ำนบอกท่ำนใหศี้ลแลว้ ผูรั้บศีลไปเป็น
ศูนย ์ เวลำมนัเป็นอยำ่งน้ี แลว้มนัมองเป็นพื้นๆ เรำไปมองกนัแต่ว่ำมนัเป็นขอ้บงัคบั มนัเป็น
ควำมล ำบำก แลว้ถำ้ใครสะดวกสบำย ใครปล่อยตวัเองเหลวไหลว่ำสะดวกสบำย ปล่อยตวัเอง
เหลวไหล ปล่อยตวัเองใหไ้หลไปตำมกิเลส แลว้บอกว่ำมนัเป็นควำมสุข มนัเป็นไปไดอ้ยำ่งไร 
ในบำ้นเรำมีศีล ๕ ในบำ้นของเรำมีแต่ควำมเห็นอกเห็นใจกนั ในบำ้นมีแต่ควำมคุยกนั ในบำ้นมี
แต่ควำมอบอุ่น น่ีสิ น่ีบุญอยูต่รงน้ี กินเหลำ้เมำยำกนัมำแลว้กม็ำทะเลำะเบำะแวง้กนัในบำ้น เวลำ
อยูข่ำ้งนอกก็เก่งไปทั้งนั้นเลย กลบัเขำ้บำ้นไปมีแต่ปัญหำ 

น่ีไง ถำ้ควำมดีก็คือควำมดีไง ถำ้เขำบอกท ำไมเขำไม่กลวับำปกลวักรรม เขำไม่กลวับำป
กลวักรรมเพรำะว่ำเขำมืดบอด เพรำะว่ำเขำไม่มีกำรศึกษำ แลว้ภำษำเรำนะ ตวัอยำ่งท่ีดีๆ ไง ถำ้
ตวัอยำ่งท่ีดี ท่ีครูบำอำจำรยเ์รำท่ีดี ดูสิ วดัป่ำๆ วดัครูบำอำจำรยเ์รำเงียบสงดัหมด แลว้เวลำคนเขำ้
ไปวดัเขำส ำรวมระวงันะ ดูวดัทัว่ไปสิ อูฮู้! เปิดเคร่ืองเสียงกนัลัน่ๆๆ เลย มนัยิง่กว่ำโรงมหรสพ 
มนัท ำใหเ้หมือนสังคมไง 

น่ีพูดถึงปัญหำสังคม ท ำไมเขำถึงไม่กลวับำปกลวักรรม 

เขำไม่กลวับำปกลวักรรมเพรำะเขำไม่มีพื้นฐำน เขำไม่เช่ือเร่ืองนรกสวรรคไ์ง นรก
สวรรคเ์วลำพูดไป ทุกคนหวัเรำะเยำะ ถำ้พดูเร่ืองนรกสวรรคย์ิม้เลย โอโ้ฮ! มีจริงหรือ มีจริงหรือ 
แลว้พอมีจริงหรือ มีจริงหรือ 

ครูบำอำจำรยข์องเรำท่ำนประพฤติปฏิบติัข้ึนมำ สวรรคใ์นอก นรกในใจไง พอพูดถึง
สวรรคใ์นอก นรกในใจ ทุกคนก็เขำ้ใจไดไ้งว่ำสวรรคใ์นอก นรกในใจ ไอพ้วกสวรรคใ์นอก 
นรกในใจมนัเป็นอำรมณ์ในปัจจุบนั เวลำภพชำติหน่ึงเกิดข้ึน เวลำควำมคิดเกิดข้ึน น่ีมนัเสวย
อำรมณ์หน่ึงก็ภพชำติหน่ึง ควำมคิดหน่ึงก็เป็นอำรมณ์หน่ึง น่ีสวรรคใ์นอก นรกในใจ แลว้เวลำ
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มนัพิจำรณำ เวลำมนัท ำควำมสงบของใจเขำ้มำได ้ ใจสงบแลว้มนัใชปั้ญญำวิปัสสนำ เวลำมนั
ช ำระลำ้งกิเลสเขำ้ไปแลว้ น่ีไง ช ำระลำ้งกิเลสมนัคืออะไร มนัละภพละชำติ ค  ำว่ำ “ละภพละ
ชำติ” คือว่ำละกำรเกิด แลว้ส่ิงท่ีมนัจะไปเกิดในนรกสวรรคม์นัเป็นอยำ่งไร แลว้เวลำเรำละแลว้ 
เรำละ เรำถอดเรำถอน มนัเห็นอยำ่งไร น่ีถำ้เป็นสวรรคใ์นอก นรกในใจ ตน้ขั้วมนัอยูท่ี่น่ี แลว้มนั
ถอนมนัละกนัท่ีน่ี ถำ้มนัถอนมนัละกนัท่ีน่ี 

ทีน้ีพอมนัถอนมนัละแลว้ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ พระโมคคลัลำนะ อนำค
ตงัสญำณ เวลำพระโมคคลัลำนะไปเท่ียวนรกสวรรคแ์ลว้ก็มำบอกองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธ
เจำ้ไงว่ำ ตระกลูน้ีบำ้นน้ีตำยแลว้ไปเกิดนรกชั้นนั้น บำ้นน้ีตำยแลว้ไปเกิดบนสวรรคช์ั้นนั้น มำ
ทูลองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้กพ็ยำกรณ์ต่อหนำ้
ธำรก ำนลัในนครรำชคฤห์ เออ! อนัน้ีนรกสวรรคจ์ริงๆ ขำ้งนอก 

มนัตอ้งมีของมนัสิ มนัมีของมนั ถำ้มนัมีของมนั อยำ่งเช่นเรำ เรำปวดกำรขบัถ่ำย วำ่อยำ่ง
นั้นเลย เวลำเรำปวดทอ้งมำก เรำไม่ขบัถ่ำยออกไป เรำไม่อั้นตำยหรือ จิตมนัตอ้งเวียนว่ำยตำยเกิด
ในวฏัฏะ มนัไม่ไปไดไ้หม มนัตอ้งมีท่ีมำท่ีไปสิ มนัตอ้งมีวฏัฏะ มีกำมภพ มีรูปภพ อรูปภพ นัน่
สถำนท่ี แลว้ไอต้วัท่ีไปเกิดมนัคืออะไร มนัคือตวัจิต ถำ้ตวัจิต น่ีนรกสวรรคไ์ง เพรำะจิตมนัจะ
ไปเกิด มนัเกิดท่ีไหน เกิดท่ีกรรมดีกรรมชัว่น่ีไง ท ำดีไดดี้ ท  ำชัว่ไดช้ัว่น่ีไง ท ำดีไดดี้ ท  ำชัว่ไดช้ัว่ 
ถำ้มนัท ำดีมนัก็เกิดบนสวรรคไ์ง ถำ้มนัท ำชัว่ตกนรกไง ถำ้ท ำมนุษยส์มบติัมนัก็ไดเ้กิดเป็นมนุษย์
น่ีไง น่ีกำรเกิดในวฏัฏะไง ในวิชชำ ๓ ขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ไง 
บุพเพนิวำสำนุสติญำณ จุตูปปำตญำณ อำสวกัขยญำณขององคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไง 
แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้พยำกรณ์เห็นไวห้มดแลว้ไง  

ฉะนั้นบอกว่ำ ส่ิงท่ีว่ำบอกนรกสวรรคแ์ลว้ โอ๋ย! ยิม้ๆ ไอส่ิ้งท่ีนรกสวรรคท่ี์มนัมีปัญหำ 
มนัมีปัญหำเพรำะว่ำไอพ้วก ๑๘ มงกุฎ ไอพ้วกเล่ห์กลมนัอำ้งนรกสวรรคม์ำ แลว้จดัฉำก พยำยำม
ท ำใหว้่ำไปนรกสวรรค ์ แลว้พอมนัท ำแลว้ ดว้ยควำมทุจริต ดว้ยควำมไม่บริสุทธ์ิ มนัท ำแลว้มนั
ทิง้หลกัฐำนไวใ้หเ้ขำจบัไดท้ั้งนั้นน่ะ 

แต่ถำ้เป็นควำมจริงๆ ครูบำอำจำรยข์องเรำเป็นควำมจริงข้ึนมำ ท่ำนรู้หมด แลว้ท่ำนอยูใ่น
หวัใจของท่ำน หลวงปู่มัน่น่ีทะลุปรุโปร่ง หลวงปู่มัน่ หลวงปู่เสำร์ ครูบำอำจำรยข์องเรำทะลุปรุ
โปร่ง ของอยำ่งน้ีมนัเหมือนกบันกบินได ้ เป็นเร่ืองธรรมดำ ธรรมชำติ นกบินไดม้นัแปลก
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ประหลำดไหม ไม่ประหลำดเลย แลว้ไอน้กท่ีบินไม่ไดล่้ะ นกกระจอกเทศบินไม่ไดน้ะ 
นกกระจอกเทศมนับินไม่ได ้ แลว้นกท่ีมนับินไดม้นัแปลกประหลำดไหม ไม่เห็นแปลก
ประหลำดเลย นกมนับินได ้ ครูบำอำจำรยท่์ำนรู้จกันรกสวรรคม์นัก็เหมือนนกบินได ้ เร่ือง
ธรรมดำ เพรำะมนัเป็นสัจธรรมในหวัใจของท่ำน ไอท่ี้บินไม่ไดน่ี้สิมนัอยำกบินนั ่ ไอพ้วกบิน
ไม่ไดน่ี้แหละเห็นนกมนับินก็อยำกบินน่ะ น่ีไง ไอพ้วก ๑๘ มงกุฎ ทีน้ีนรกสวรรคค์วำมจริงมนัก็
เป็น น่ีพูดถึงนรกสวรรค ์

ท ำไมเขำไม่เช่ือบำปเช่ือกรรม ควำมเบียดเบียนผูอ่ื้น คนท ำถูก คนถูกกระท ำมีควำมรู้สึก
ว่ำท ำไมถึงเจอคนประเภทน้ี 

น่ีสภำคกรรม เวลำท ำบุญกุศล เรำบอกว่ำเรำอยำกท ำบุญกุศล แต่เรำอตัคดัขดัสน เรำไม่มี
ส่ิงใดท่ีเรำจะท ำได ้ เขำเรียกวำ่เวลำเรำไม่มี เรำก็อนุโมทนำทำน เห็นเขำท ำควำมดี เรำก็
อนุโมทนำไปกบัเขำ อนุโมทนำไปกบัเขำ มนัก็ไดบุ้ญเหมือนกนั ไดบุ้ญเพรำะใจเรำดี เรำท ำคุณ
งำมควำมดี แต่เรำไม่ไดท้  ำดว้ยวตัถุของเรำ เวลำเรำไปเกิดบนสวรรค ์ ไปเกิดเป็นเทวดำ เรำกไ็ป
เกิดเป็นพวกของเขำ น่ีก็เหมือนกนั เวลำเรำเจอคนประเภทน้ี เจอคนประเภทน้ี เจอสภำคกรรม 
กรรมมนัคลุกมนัเคลำ้มำร่วมกนั มนัถึงมำเจอคนประเภทน้ี สภำคกรรมไง แลว้เรำเจอคนท่ีดีๆ 
ล่ะ 

ทีน้ีไอค้วำมดีควำมชัว่ วุฒิภำวะนะ ค ำว่ำ “วุฒิภำวะ” บุคคล ๔ คู่ ปุถุชนคนหนำมีแต่
ปัญหำ กลัยำณปุถุชนคือควบคุมหวัใจได ้ คือท ำสมำธิไดง่้ำย ท ำสมำธิไดง่้ำย เขำจะเห็นรูป รส 
กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมำร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมำร รูป รส กล่ิน เสียง ส่ิงท่ีกระทบกระทัง่กนั 
ส่ิงท่ีกระเทือนกนั เขำเห็นว่ำเป็นบ่วงของมำร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมำร เขำเห็นว่ำมนัเป็นส่ิงร้อย
รัดหวัใจไง เขำมีสติปัญญำรักษำเขำได ้ เขำก็เป็นกลัยำณปุถุชน เวลำเขำยกข้ึนสู่โสดำปัตติมรรค 
โสดำปัตติผล สกิทำคำมิมรรค สกิทำคำมิผล อนำคำมิมรรค อนำคำมิผล อรหตัตมรรค 
อรหตัตผล เรำจะบอกว่ำควำมสูงควำมต ่ำมนัแตกต่ำงกนัมำก พอมนัแตกต่ำง มนัอยูใ่นสังคม
เดียวกนั นกัปฏิบติัเถียงกนัๆ ก็เถียงกนัตรงน้ี เถียงกนัว่ำของใครสูงใครต ่ำ ใครดีใครชัว่ เขำเถียง
กนัอยำ่งน้ี แลว้เถียงกนั ถำ้ ธมฺมสำกจฺฉำ นะ ครูบำอำจำรยท่ี์มีบุญกุศลนะ เถียงกนัเพื่อเหตุเพื่อผล 
ถำ้เหตุผลของเรำสู้ไม่ได ้ เรำก็พยำยำมจะหำขอ้เทจ็จริง เรำก็พยำยำมปฏิบติั มนัก็แกไ้ขใหเ้รำ
สูงข้ึนๆ น่ีมนัมีประโยชน์อยำ่งน้ี ถำ้มนัมีประโยชน์อยำ่งน้ี น่ีพูดถึงว่ำควำมสูงควำมต ่ำของหวัใจ  
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ฉะนั้น เวลำบอกว่ำ ท  ำไมเรำเจอคนประเภทน้ี 

มนัเกิดสภำคกรรมกำรเกิดร่วมกนัมำ แต่เกิดแลว้ก็ขอใหม้นัเกิดดี เกิดมำแลว้ใหเ้จอสังคม
ท่ีดี ถำ้สังคมท่ีเขำไม่ดี เรำก็ตอ้งหำสังคมภำยในของเรำ หำสังคมในใจน้ี เรำจะคบใคร เรำจะคบ
ใคร 

มีคนพูดมำก ไปถึงเขำบอกว่ำผูช้ำยไม่กินเหลำ้คบไม่ได ้ถำ้ผูช้ำยไม่เท่ียวกบัเรำ ไม่หย  ำเป
เหมือนเรำ ไม่ใช่ลูกผูช้ำย  

แลว้เขำกม็ำหำเรำนะ เรำบอกว่ำมนัปำกสกปรก เอง็จะเช่ือเขำหรือเช่ือพระพุทธเจำ้ เออ! 
เวลำอยูใ่กลเ้รำ เขำก็เช่ือพระพุทธเจำ้ เวลำออกไปแลว้เขำเช่ือไม่ไดห้รอกเพรำะว่ำเขำเป็นสังคม
เดียวกนั น่ีสภำคกรรมไง มนัเป็นปัญหำสังคมๆ แต่เรำตอ้งมีสังคมภำยในของเรำดว้ย สังคม
ภำยในของเรำ เรำศึกษำธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ เรำมีครูบำอำจำรยเ์ป็น
แบบอยำ่งนะ ถำ้มีครูบำอำจำรยเ์ป็นแบบอย่ำง เรำตอ้งยดึหลกัอนัน้ีไว ้

ฉะนั้น น่ีพูดถึงในทำงโลกเขำ เวลำโยมท่ีมำวดัเขำบอกว่ำพอโยมมำวดัมนัก็เบำบำงลง 
แต่มนัก็มีส่ิงท่ีกวนใจตลอด บำงทีขำดสติมนัก็เกิดกำรปะทะกนั สุดทำ้ยเรำตอ้งแพเ้ขำ สุดทำ้ย
มนัจะมีกำรปะทะกนั 

เรำบอกกำรปะทะกนัมนัไม่ดีเลย กำรปะทะกนันะ ถำ้มนัจะเป็นส่ิงท่ีดีงำมท่ีสุด สงครำม
ธำตุกบัสงครำมขนัธ์น่ะ สงครำมธำตุ สงครำมธำตุคือส่ิงท่ีสัจจะเป็นขอ้เทจ็จริงอยูแ่ลว้ สงครำม
ขนัธ์ กิเลสขนัธ์ กิเลสมำร ขนัธมำร ส่ิงน้ีถำ้มนัเกิดข้ึน เวลำองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
ไม่ใหก้ระทบกระเทือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ เร่ืองน้ีจะส ำคญัมำกนะ เวรยอ่ม
ระงบัดว้ยกำรไม่จองเวร ใหอ้ภยัต่อกนั อยำ่ท ำร้ำยกนั องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ตรงน้ีศีล 
๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ก็เร่ืองอยำ่งน้ีทั้งนั้นเลย 

แต่เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้แสดงเร่ืองธรรมะๆ กำรประหำร กำรฆ่ำท่ี
ประเสริฐท่ีสุดคือกำรฆ่ำกิเลส กำรฆ่ำควำมเห็นผดิของเรำ กำรฆ่ำควำมคำดหมำยหวงั
ผลประโยชน์ของเรำ ฆ่ำตรงน้ีประเสริฐท่ีสุด น่ีเวลำถำ้มนักลบัมำท่ีน่ีไง ถำ้มนักลบัมำท่ีน่ี เวลำ
เขำ้วดัเขำ้วำแลว้มนัก็ดีข้ึน แต่เวลำขำดสติมนัก็ไปปะทะเขำ แต่เรำก็แพเ้ขำไปทุกทีเลยเพรำะเรำ
เป็นลูกนอ้งเขำ 
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กำรเป็นลูกนอ้งเขำ โดยส่วนมำกผูท่ี้ท  ำงำนก็อยำกจะเจอลูกพี่ท่ีดี อยำกเจอเจำ้นำยท่ีดี ถำ้
เจำ้นำยท่ีดีมนัก็เป็นวำสนำนะ เจำ้นำยท่ีดี เจำ้นำยนั้นก็ตอ้งสร้ำงอ ำนำจวำสนำมำ กว่ำจะเป็น
เจำ้นำยท่ีดี แลว้เจำ้นำยท่ีดีเขำก็ตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชำของเขำ เขำก็ตอ้งมีคนท่ีตอ้งกำรผลประโยชน์
ของเขำ เขำจะยนืปกป้องเรำไดไ้หม เขำจะยนืคุม้ครองดูแลเรำไดไ้หม เขำตอ้งเสียสละ เขำตอ้ง
เป็นคนจริง เป็นคนจริง เป็นคนท่ีมีอ  ำนำจวำสนำ สำมำรถทนแรงเสียดสีของพวกอิทธิพลได ้ถำ้
เรำเจอเจำ้นำยอยำ่งนั้น สำธุ แต่มนัหำยำก เพรำะอะไร เพรำะมนัโดนแรงเสียดสีแลว้มนัล ำบำก 
แลว้มีผลกระทบไง 

แต่ทีน้ีถำ้เป็นเจำ้นำย เขำก็มีควำมจ ำเป็นของเขำนะ เจำ้นำยท่ีเจำ้นำยโดยธรรมชำติ
โดยทัว่ไปก็อยำ่งหน่ึง เจำ้นำยท่ีดีนะ เขำก็มีเหตุผล เขำกมี็ผลกระทบของเขำ ถำ้เขำมีผลกระทบ
ของเขำ ในมุมมองของเขำ เขำก็อยำกจะใหอ้งคก์รหรือว่ำพวกเรำท ำงำนใหไ้ม่ไดผ้ลงำนอะไร
ท ำนองนั้นน่ะ ฉะนั้น เวลำกำรปะทะกนั เรำยงัไม่เป็นเจำ้นำย เรำยงัไม่ไดเ้ป็นผูน้ ำ เรำก็ยงัไม่เห็น
ถึงผลกระทบอนันั้นหรอก พอเรำข้ึนไปเห็นถึงผลกระทบ เรำจะซำบซ้ึงมำกเลย เม่ือก่อนก็บอก 
แหม! แหม! เลยนะ พอข้ึนมำถึงเวลำแลว้น ้ำท่วมปำก อุบ๊ๆๆ เลย เวลำอยูข่ำ้งล่ำงก็ แหม! แหม! 
เลยนะ เออ! พอข้ึนไปแลว้ อ๊ึกๆๆ พูดไม่ออกเชียว น่ีพูดถึงว่ำเวลำปะทะกนัแลว้แพทุ้กทีเพรำะ
เรำเป็นลูกนอ้งเขำ 

แลว้ท ำไมสังคมมนัชัว่มำก โยมถึงรู้ว่ำสังคมสมยัน้ีมนัชัว่มำก 

แลว้ไอค้วำมชัว่อยำ่งนั้นมนัเป็นเร่ืองภำยนอกนะ เรำจะดูกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก
ของเรำ เพรำะเรำยงัมีกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกอยู ่เรำตอ้งเวียนว่ำยตำยเกิดในวฏัฏะ เวลำเรำ
มีสติสัมปชญัญะ เรำก็คิดไดอ้ยำ่งน้ี แต่เวลำเรำไปโดนแรงกระทบข้ึนไปหรือผลประโยชน์เขำ้มำ 
เรำจะรักษำอยำ่งไร เรำพยำยำมศึกษำใหห้วัใจเรำเขม้แขง็ ถำ้เรำไปเจอผลประโยชน์อย่ำงนั้น เรำ
เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมำอยำ่งนั้น เรำจะคุม้ครองลูกนอ้งเรำไหม เรำจะดูแลลูกนอ้งเรำไหม เรำฝึกหวัใจ
ของเรำไว ้ วุฒิภำวะมนัตอ้งเติบโตข้ึน ใจของคนมนัจะเติบโตข้ึน หนำ้ท่ีกำรงำนของเรำมนัจะ
เติบโตข้ึน พอเติบโตข้ึนไปถึงตรงนั้นแลว้เรำจะไปรักษำตรงนั้นใหม้นัเป็นปัจจุบนัธรรม 

เรำอยูท่ี่ไหน เรำอยูใ่นฐำนะเป็นลูกนอ้ง เรำก็ปัจจุบนัลูกนอ้งท่ีดี ถำ้เรำไปเป็นหวัหนำ้ ถำ้
เรำเป็นหวัหนำ้ ในปัจจุบนัเรำก็จะเป็นหวัหนำ้ท่ีดี ถำ้เรำมีผลประโยชน์ส่ิงใดมำ ถำ้มนัเป็น
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ผลประโยชน์เพื่อประเทศชำติ เพื่อส่วนรวม นั้นเป็นส่วนรวม เรำรักษำส่ิงนั้น ถำ้เพือ่ส่วนรวม
ของเรำ เรำคิดใหดี้ ท  ำใหดี้ น่ีพูดถึงว่ำถำ้เป็นอยำ่งนั้นนะ  

เรำบอกว่ำ ท  ำดีแลว้ท ำไมถูกกลัน่แกลง้ 

ท ำดีแลว้ถูกกลัน่แกลง้มนัถูกกำลเทศะหรือไม่ เรำท ำคุณงำมควำมดีของเรำ เรำจะบอกว่ำ
ตอ้งท ำควำมดี ท ำดีตอ้งไดดี้ ท  ำชัว่ตอ้งไดช้ัว่ ส่ิงใดท่ีสะสมปกปิดกนัไว ้ ถึงเวลำแลว้มนัเปิด
ออกมำหมดแหละ ควำมลบัไม่มีในโลก แลว้น่ีพูดถึงผลของสมมุตินะ ของกฎหมำยนะ แต่ผล
ของกรรม ไม่มี ผลของกรรมชดัเจน ไม่มีทำงแกไ้ขได ้ผลของกรรมชดัเจน แลว้เวลำชดัเจนอยำ่ง
นั้น เวลำถึงท่ีแลว้เรำเป็นคนรับเอง ถำ้ผลของกรรม เรำเป็นคนรับเอง เรำจะท ำไม่ท ำมนัเป็นท่ีวุฒิ
ภำวะท่ีเขม้แขง็หรือไม่เขม้แขง็ ถำ้เขม้แขง็ ส่ิงน้ีท  ำได ้ 

ฉะนั้น เรำจะบอกว่ำ อยูใ่นสังคม สังคมเป็นอยำ่งน้ี ท  ำดีท  ำไมถึงโดนกลัน่แกลง้ 

ไอโ้ดนกลัน่แกลง้มนัอยูท่ี่วุฒิภำวะสูงหรือต ่ำ ถำ้เรำเป็นลูกนอ้ง เรำก็มีลูกนอ้งต่อไป เรำ
โดนกลัน่แกลง้ เรำจะไม่กลัน่แกลง้คนอ่ืนต่อไป เพรำะว่ำเรำธุดงคม์ำ เรำก็เจอสภำพน้ี เรำเจอส่ิง
ใดเรำเก็บไวค้นเดียว แลว้เวลำข้ึนมำ เรำมีแต่คอยคุม้ครองพระเดก็ๆ นะ พระเลก็พระนอ้ย เรำ
พยำยำมดูแลอยู ่ เวน้ไวแ้ต่พระท่ีมนัพำล ถำ้พำล เรำไม่ใหเ้ขำ้มำใกลเ้ลย ไม่เอำ แลว้ถำ้พระมนัดี
แลว้มนัโดนแรงเสียดสี เรำพยำยำมจะปกป้อง แต่เรำก็เจบ็ พอเจบ็ข้ึนมำ จนแบบว่ำ ในควำมคิด
เรำนะ ไม่เก่ียวกบัคนอ่ืน ในควำมคิดเรำ เรำว่ำเรำท ำของเรำถูกตอ้ง แต่ในควำมคิดเรำเหมือนกนั 
สังคมพระเขำจะบอกว่ำ ไอห้งบน่ีพระประหลำด พระมหศัจรรย ์ พระอะไรก็ไม่รู้ มนัก็เหมือน
ขวำนผำ่ซำก อยูต่รงๆ อยำ่งน้ี เพรำะนิสัยเรำมนัเขำ้อยำ่งนั้นไม่ได ้เขำ้กบัผลประโยชน์ตอบแทน
แลกเปล่ียนกนั เรำเขำ้ไม่ได ้ นิสัยมนัไม่เขำ้ ก็เลยกลำยเป็นพระประหลำดไปเลย เป็นพระ
ประหลำด น่ีมนัเป็นควำมเห็นของเขำ เรำรู้ว่ำพระเขำมองเรำอยำ่งไร แต่เรำไม่สนใจ เรำไม่สนใจ
เพรำะว่ำเรำน่ีไง ท ำดีแลว้ถูกสังคมกลัน่แกลง้ไง  

สังคมก็ส่วนสังคม เรำก็คือเรำ เรำก็อยูใ่นสงัคมเหมือนกนั เรำสอนพระทุกวนั เรำเป็นคน
ไทย บวชเป็นพระไทย ตอ้งยอมรับกฎหมำยไทย กฎหมำยไทย พ.ร.บ.สงฆ ์ กฎหมำยยอมรับ
หมดแหละ เพรำะมนัเป็นกฎหมำย แต่เรำไม่ท ำผดิ แลว้เรำก็ไม่สนใจ เรำไม่รับรู้ ไม่รับรู้ 
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อยูใ่ตก้ฎหมำยไทยไง เพรำะเรำไม่ท ำผดิกฎหมำย แต่เรำก็ไม่สุงสิงกบัใคร เรำเป็นคน
ไทย บวชพระไทย ยอมรับกฎหมำยไทย แต่ไม่ท ำตำมสังคม ไม่ท ำตำมเขำ เรำท ำตำมธรรมวินยั 
เพรำะพระมนัมีธรรมและวินยัอีกชั้นหน่ึง พระตอ้งมีธรรมวินยัดว้ย มีพ.ร.บ.สงฆด์ว้ย แลว้มี
กฎหมำยอำญำ กฎหมำยแพ่งดว้ย โอ๋ย! กฎหมำยหลำยชั้นเลยพระน่ี ใครบอกบวชพระสบำย เห็น
ไหม มนัก็เลยมองสังคมอยำ่งน้ีไง  

ฉะนั้น เขำบอกว่ำ ท  ำดีแลว้ถูกกลัน่แกลง้ แลว้ท ำอยำ่งไร 

น่ีพยำยำมพูดใหเ้ห็นว่ำมนัเป็น ถำ้ภำษำพระ มนัเป็นเช่นนั้นเอง พอมนัเป็นเช่นนั้นเอง 
สังคมมนัสะสมกนัมำจนมนัเป็นปัญหำสังคม สังคมจะแกก้็ตอ้งเป็นปัญหำสังคมท่ีสังคมต่ืนตวั 
สังคมต่ืนตวัแลว้จะพยำยำมแกไ้ขกนัเอง ท ำใหม้นัพฒันำข้ึน สังคมทั้งสังคมไม่ทิง้ขยะ ไม่ขบัรถ
ปำดหนำ้กนั เคำรพกฎจรำจร สังคมมนัจะดีข้ึนๆ มนัก็เป็นปัญหำสังคม ตอ้งแกปั้ญหำสังคม 

ปัญหำของเรำ เรำรักษำใจเรำ ท ำดีตอ้งไดดี้ ตอ้งท ำควำมดี ควำมดีเท่ำนั้นท ำใหเ้รำอบอุ่น
หวัใจ ควำมดีเท่ำนั้นไม่ท ำใหเ้รำนอนสะดุง้ ไม่ท ำใหเ้รำตอ้งวิตกกงัวล ไม่ตอ้งท ำใหเ้รำคิดมำก 
ท ำดีตอ้งไดดี้เพรำะหวัใจเรำมนัจะมีคุณธรรม มีคุณงำมควำมดีอยูใ่นหวัใจของเรำ เอวงั 


