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ถาม : เรื่อง “พระหลงอะไรหรอืเปล่า” 

หลวงพ่อ : เขาถามนะ “พระหลงอะไรหรอืเปล่า” เขาจะใหพ้ระรบัผดิชอบสงัคมไง 

ค าถาม “พระหลงอะไรหรอืเปล่าครบั” 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมขอถามหลวงพ่อว่า ท าไมถงึเป็นแบบนี้ แบบทีว่่าคอื

สมยันี้พระกเ็ยอะ วดัวามใีหเ้หน็ทัว่ทุกที ่ แลว้ท าไมคนถงึมกีเิลสตณัหา ราคะ โทสะ 

โมหะ ฆ่ากนั ท าชัว่กนัเป็นว่าเล่น ยิง่มากขึน้ๆ พระทีม่มีาก การท าชัว่น่าจะลดลงนะ

ครบั หลวงพ่อพจิารณาในสิง่ทีเ่ป็นไป สาธุครบั 

ตอบ : ทุกคนกป็รารถนาอย่างนี้ ทุกคนก็คดิแบบนี้ไง คดิว่า พระพุทธศาสนา เวลาคนเขา

ถามมานะ บอกว่า ท าบุญทีไ่หนกแ็ล้วแต่ไม่เท่ากบัท าบุญกบัพระอรหนัต์ ท าบุญกบั

พระพุทธเจา้ ท าบุญในพระพุทธศาสนา แล้วชาวพุทธเขาท าบุญกนัมหาศาลเลย ชาว

พุทธท าไมไม่เป็นเศรษฐโีลก เศรษฐโีลก เขาบอกไม่เป็นชาวพุทธเลย เป็นผูถ้อืครสิต ์

ถอืศาสนาต่างๆ นี่เวลาเขาพูดไง เพราะอะไร 

เพราะว่าเวลาเราพูดถงึการท าบุญไง ท าบุญแลว้จะไดบุ้ญกุศลมหาศาล ใคร

ท าบุญแล้วจะไดบุ้ญมาก เขาถงึถามกลบัว่า แลว้ท าบุญมากแล้ว คนไทยท าบุญทุกๆ คน 

ท าไมคนไทยมแีต่คนทุกขค์นยาก เขากถ็ามปัญหานี้มา 

นี่กเ็หมอืนกนั เขาถามหลวงพ่อว่า ท าไมแบบทีว่่านี้ สมยันี้พระกเ็ยอะ วดัวามี

ทุกทีทุ่กแห่ง แลว้ท าไมคนถงึมกีเิลสตณัหาความทะยานอยาก มแีต่ฆ่ากนั มแีต่ท าความ

ชัว่ยิง่มากขึน้ๆ พระมมีากขึน้ ความชัว่น่าจะน้อยลง 
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พระมากขึน้ แลว้พระมากขึน้ พระมคีุณภาพไหม ถ้าคุณภาพของพระล่ะ ถ้า

พระมมีากขึ้น ดูส ิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มอีงคเ์ดยีว พระพุทธเจา้ตรสั

รูอ้งค์เดยีวนะ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านกระเสอืกกระสนของท่านกบัหลวงปู่ เสาร ์๒ องค ์เวลา

ส าเรจ็ ท่านส าเรจ็ก่อนองคเ์ดยีว แลว้ท่านมาสรา้งสมของท่าน ท่านสรา้งอ านาจวาสนา

บารมขีองท่าน นี่พระน้อยๆ แต่มคีุณภาพ 

แต่พอพระมมีากขึน้ เราบอกว่าเราจะเผยแผ่ศาสนาๆ 

หลวงตาท่านถามประจ า เวลาเผยแผ่ศาสนาไปทัว่โลกเลย ท่านบอกว่าเอา

กเิลสไปเผยแผ่หรอืเอาธรรมะไปเผยแผ่ เออ! เอาอะไรไปเผยแผ่เวลาเผยแผ่ธรรมๆ 

ไป 

นี่พูดถงึในความเหน็ของเขาว่า ท าไมวดัวามทีุกที ่สิง่ต่างๆ มนัตอ้งดขีึน้ 

วดัวามทีุกทีน่ะ หลวงตาท่านพูดประจ า ทีไ่หนมบีา้นมเีรอืน ทีน่ัน่จะสรา้งวดั

ขึน้มา สรา้งวดัขึน้มาเพราะอะไร เพราะเราชาวพุทธ เราตอ้งมศีาสนพธิ ี เราต้องมี

พธิกีรรมของชาวพุทธ เราตอ้งมทีี่อบอุ่นหวัใจ ถ้ามทีีอ่บอุ่นหวัใจนะ เวลาคนเกิด คน

เกดิเขาก็ท าบุญกุศล เวลา ๗ วนั เวลาคนเกดิ ๑ เดอืน ๒ เดอืน ท าบุญวนัเกดิ เวลามี

คนเสยีชวีติ เขากต็อ้งนิมนต์พระไป กสุลา ธมมฺา นี่พูดถงึประเพณีวฒันธรรม ที่ไหนมี

บา้นมเีรอืน ทีน่ัน่กจ็ะมวีดัมวีาขึน้มา 

ฉะนัน้ บอกว่า วดัมทีัว่ทุกหนทุกแห่ง แลว้ท าไมสงัคมมนัมปัีญหาล่ะ 

สงัคมมปัีญหานะ เพราะอะไร เพราะสงัคมโง่ สงัคมโง่เอง สงัคมตามดืบอด

เอง เวลาว่าเจรญิๆ โลกเจรญิๆ ไปเที่ยว ไปดูสิง่ต่างๆ เมื่อก่อนยุโรปมแีต่ป่าแต่เขา 

ยิง่อเมรกิายิง่คนเถื่อนเลย เวลาสมยัโรมนั โรมน่ีเจรญิก่อน พอโรมเจรญิก่อน แลว้พอ

โรมนัรุกเขา้ไป บุกเขา้ไปกเ็ผยแผ่ความเจรญิไป ตดัป่าตดัเขาไป เรากไ็ปดู เดีย๋วนี้เขา

สรา้งตกึ สรา้งบา้นเรอืนบา้นช่อง เขาสรา้งกนัในยุโรป ในอเมรกิา โอ๋ย! เขาเจรญิมาก 

เมอืงไทยเป็นเมอืงลา้หลงั พูดถงึทางเอเชยีเป็นเมอืงลา้หลงั 

มนัลา้หลงั ลา้หลงัทางวตัถุ แต่มนัเชดิชูทางหวัใจ มกีตญัญูมกีตเวท ีมคีวาม

กตญัญูกนั มกีารรกัการผูกพนักนั มนี ้าใจต่อกนั 
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นี่เขาบอกว่าเวลาโลกมนัเจรญิ เจรญิแบบโลกๆ ฉะนัน้ เวลาว่าวดัมทีัว่ไป 

ท าไมคนเราถงึมกีเิลสตณัหาความทะยานอยาก 

กบ็รโิภคนิยมไง 

สมยัก่อนนะ รฐับาลบอกว่าหา้มสอนเรื่องมกัน้อยสนัโดษ เพราะถอืว่าความ

มกัน้อยสนัโดษมนัท าใหไ้ม่เจรญิ เขาหา้มสอนเรื่องมกัน้อยสนัโดษเลย ถ้าไม่มกัน้อย

สนัโดษ คนมนักแ็ก่งแย่งชงิดกีนั มนักจ็ะเจรญิทางโลก เรากจ็ะว่าเจรญิทางโลก นี่มนั

บรโิภคนิยม 

ฉะนัน้ เวลาบรโิภคนิยม ดูการโฆษณาชวนเชื่อส ิ ในการโฆษณาชวนเชื่อ ใน

การโฆษณา ทุกคนกต็ดิในการโฆษณากนัไป พอตดิโฆษณาแลว้มนักแ็ข่งขนักนั มนัมี

แต่แข่งขนักนั มนัมแีต่เอาการบรโิภคมายดัเยยีด แล้วมนักเ็ป็นกระแส 

ถ้าประเทศทีเ่จรญิแลว้ตอ้งคุณภาพชวีติ ประเทศไหนไม่เจรญิมนัเป็นป่า

เถื่อน พอป่าเถื่อนขึน้มา เรากอ็ยากเจรญิกบัเขาไง เวลาเจรญิกบัเขา มนัโลภไหม มนั

โทสะไหม มนัโลภะ โทสะ โมหะไหม แล้วมนัฆ่าแกงกนัไหม มนัฆ่าแกงกนัเพราะว่า

เราเอาโลกเป็นใหญ่ไง เรามองแต่เรื่องทางโลกเป็นใหญ่ เขาบอกนี่มนัเจรญิๆ ไง แลว้

ตอนนี้กม็าโทษ เหน็ไหม พอวดักม็มีากไป พระกม็มีหาศาลเลย ท าไมในสงัคมมแีต่

ตณัหา ราคะ โทสะ โมหะ มแีต่ฆ่าแกงกนั ยิง่ท ามากขึน้ๆ ทุกวนั 

ท าไมจะไม่มากขึน้ล่ะ ไปกระตุน้กเิลส ท าไมจะไม่มากขึน้ล่ะ เวลาหลวงตา

ท่านด่านะ เดนิแฟชัน่ๆ ท่านบอกว่าแฟชัน่พ่อมงึ เวลาหลวงตาท่านพูด 

ไอเ้ราก็แฟชัน่กนัส ิแฟชัน่ๆ ไอน้ี่มนัเป็นเรื่องโลกๆ แลว้เราส่งเสรมิกนัแบบนี้ 

เวลาเราส่งเสรมิกส็่งเสรมิกนัแบบนี้ วนัวาเลนไทน์นะ โอโ้ฮ! ทัง้โลกเลยนะ วนั

มาฆบูชาไม่รูจ้กั เวลาวนัมาฆบูชาไม่รูจ้กันะ วาเลนไทน์นี่ไปกนั 

วาเลนไทน์มนัเกีย่วอะไรล่ะ มนักไ็ปกระตุน้ไง มนัไปกระตุน้กเิลส มนัมแีต่เรื่อง

กระตุน้กเิลส กระตุน้กเิลสทัง้นัน้เลย แล้วโลกกเ็จรญิ แลว้การสื่อสาร การโฆษณา นี่

บรโิภคนิยม บรโิภคนิยมกต็อ้งมคีุณภาพ ตอ้งทดัเทยีมกนั มนัไปกระตุน้ตรงนัน้ แลว้

มนัจะเป็นอย่างไรล่ะ 
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เวลาชาวพุทธของเรานะ เมื่อก่อนนะ ในเมอืงไทยเราหยุดวนัโกน วนัพระ 

ตอนน้ีลงักาเขาหยุดวนัโกน วนัพระ เขาก าลงัวจิยักนัอยู่ เขาจะเปลีย่นมาเป็นวนัเสาร์

อาทติยแ์ลว้ เพราะเขาไม่ทนัโลก ในลงักา แต่เมอืงไทยเมื่อก่อนกห็ยุดวนัพระ วนัโกน 

วนัโกน วนัพระนี่วนัหยุด แลว้เขาอยากใหเ้จรญิ เขากเ็ปลีย่นมาเป็นหยุดวนัเสาร์

อาทติย ์ พอหยุดเสาร์อาทติยแ์ลว้ เพื่อการธุรกจิต่างๆ จะใหม้นัทนัโลกกนัไง นี่เรา

เปลีย่นไปกบัเขาเอง จติใจเราไม่มัน่คงเอง จติใจเราไม่มัน่คงเองเพราะเรามองไม่เหน็

คุณค่าของศาสนา ไม่เหน็คุณค่าของศาสนา 

เราไปเหน็นะ ดูส ิการท่องเทีย่วๆ เขามาเทีย่วอะไร เขาเทีย่ววดัทัง้นัน้น่ะ เขา

เทีย่ววดั เขาเที่ยวสิง่ทีเ่ป็นธรรมชาต ิเขาไปเทีย่วทีไ่หน 

เวลาเขาอยู่ของเขา เขาอยู่ในประเทศเขา เขามแีต่ความเร่าร้อน เขาอยู่แต่วตัถุ

นิยม เขามแีตค่วามเร่ารอ้น เขากม็าหาศลีธรรม วฒันธรรม ถ้ามาหาศลีธรรม 

วฒันธรรม เขากม็าเที่ยวของเขา เขากก็ลบัไปเร่ารอ้นของเขา ไอข้องเราอยู่กบั

ศลีธรรมจรยิธรรม มองไม่เหน็คุณค่าของมนั ว่าจะส่งเสรมิความทนัสมยั ถ้าทนัสมยั 

ถ้ามนัทนัธรรมส ิทนัธรรมคอืมนัทนัหวัใจของตวัส ิถ้ามนัทนัหวัใจของตวั มนั

จะเป็นประโยชน์ นี่มนัไม่ทนัหวัใจของตวั มนัไปกระตุน้แต่เรื่องกเิลส แลว้จะบอกว่าให้

คนมศีลี ๕ 

เพราะมนัขาดศลี ๕ ทัง้ๆ ทีศ่ลี ๕ มนัเป็นเรื่องสามญัส านึกของมนุษยเ์ลย 

เวลาหลวงปู่ ฝั้นท่านสอน ศลี ๕ คอือะไร ศรีษะ ๑ แขน ๒ เทา้ ๒ ศลี ๕ ศลี ๕ คอื

มนุษยน์ี่ แลว้ถ้ามนุษยม์นัลมืศีรษะของมนั มนุษยม์นัลมืแขนซ้าย แขนขวา เทา้ซ้าย 

เทา้ขวา มนุษยม์นัเป็นมนุษยไ์ปได้ไหม 

มนุษย์คนใดขาดแขนไปขา้งหนึ่ง ขาดขาไปข้างหนึ่ง เขาก็คนพกิาร แต่เวลาศลี 

รบัศลีกบ็อกว่ารบั ๔ ขอ้ สุราเมรยฯ ขอไว้ก่อน มนัจะตดัหวัทิ้งไง มนัจะมแีขน ๒ 

แขน แลว้ขา ๒ ขา หวัไม่เอา เวลาหวัมนัจะเอา แต่เวลารบัศลีรบั ๔ ขอ้ มนัจะเอาแขน 

๒ ขา้ง เอาขา ๒ ขา้งพอ หวัไม่ตอ้ง หวัตดัทิ้งไป นี่โลกเป็นแบบนัน้ โลกเป็นอย่างนัน้ 
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แลว้จะมาโทษพระ เหน็ไหม บอกพระกม็ากขึน้ วดัวาเตม็ไปหมดเลย แต่

ท าไมสงัคมถงึมแีต่ราคะ โทสะ ท าแต่ความชัว่กนั นี่เวลาบอกว่าวดัเตม็ไปหมด 

วดั วดัในสมยัพุทธกาลนะ วสิุงคามสมีา สมีาหมายถงึว่าก าหนดเขต หนิ ๔ 

กอ้นวางไว ้๔ มุม ตรงนัน้พระสวดสมมุตขิึน้มาใหเ้ป็นวสิุงคามสมีา สมยัโบราณนะ ไอ้

สิง่ทีว่ดัทีเ่ขาซ่อมกนั วดัมนักค็อือฐิหนิทรายปูน มนักป็ูนเหมอืนกนั มนักบ็า้นคนน่ะ 

มนักต็กึ แลว้เราบอกว่าวดั วดัมทีัว่ไป วดัอะไรล่ะ วดัอะไร 

แต่ถ้าเป็นพระป่าเขาอยู่ป่าอยู่เขา หนิ ๔ กอ้นวางไว ้ ๔ มุม สมมตุว่ิาเป็น

วสิุงคามสมีา 

สมีา ไปดูในพระไตรปิฎก สมีา ๔ ชนิดมอีะไรบา้ง สมีา นี่พูดถงึ แลว้สิง่ปลูก

สรา้งมา ปลูกสรา้งมาท าไม วดัเขามไีวอ้ะไร 

แต่ถ้าวดันะ วดัของหลวงปู่ มัน่ วดัของครูบาอาจารยเ์รา วดัคอืขอ้วตัรปฏบิตั ิ

หลวงปู่ ฝั้นบอกวดักไ็ปวดัใจ วดัใจคอืหวัใจด ีหวัใจมขีอ้วตัรปฏบิตั ิหวัใจมนี ้าใจ นัน่น่ะ

คนทีม่วีดั 

ไอค้นวดัรา้ง คนทีไ่ม่มกีตกิากบัตวัเองคอืคนวดัรา้ง คอืคนทีไ่ม่มวีดัในหวัใจ 

ไม่มขีอ้วตัรในหวัใจ 

คนทีม่ขีอ้วตัรในหวัใจ เหน็ไหม มกีตกิา มขีอ้วตัรปฏบิตั ิค าว่า “ขอ้วตัร” คอื

ขอ้หา้ม ขอ้หา้มมปีระจ าใจ ถ้ามปีระจ าใจ เขามวีตัรอยู่ในกลางหวัใจของเขา 

นี่ไง วดั มวีดัทัว่ไป วดัอะไร วดัอะไร วดัอิฐหนิทรายปูนใช่ไหม ถ้าวดัอิฐหนิ

ทรายปูนทีไ่หนมนักม็ ีมนัสอนใคร 

หลวงตาท่านบอกว่า โบสถ์หลงัไหนมนัสอนคน มโีบสถ์หลงัไหนมนัสอนคน

บา้ง มวีดัวดัไหนทีม่นัสัง่สอนคนใหเ้ป็นคนดบีา้ง ไม่ม ีมแีต่พระ พระในวดันัน้สอน แต่

วดัมนัสอนไม่ได ้วดัมนัสอนคนไม่ไดห้รอก วดัมนัเป็นทีพ่ึง่อาศยั มนัเป็นทีส่าธารณะที่

คนเขา้ไปท ากจิกรรม 

แต่ถ้ามนัมพีระทีด่ีๆ  อยู่ในวดันัน้มนักจ็ะเป็นประโยชน์กบัสงัคมนัน้ ถ้ามนัไม่มี

พระทีด่อียู่ในวดันัน้ วดันัน้มนักเ็ป็นอิฐหนิทรายปูนเหมอืนกนั วดัมทีัว่ไป เหน็ไหม 
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หลวงตาท่านพูด ท่านเคยมาทีน่ี่ ท่านพูดบ่อยบอกว่า ทีไ่หนมบีา้นมเีรอืน เขาก็

ตอ้งมวีดัมวีาของเขาขึ้นมาเพื่อความอบอุ่นของเขา เขาไดท้ าบุญกุศลของเขา ถ้าเขา

ไม่ได้ท าบุญกุศลของเขา เหมอืนกบัคนแหง้แลง้ คนขาดบาทขาดตาเตง็ คอืคนไม่

สมประกอบ ถ้าคนสมประกอบของเขา เขามจีติใจของเขา เขาอยากท าบุญกุศลของ

เขา มนัมทีีท่ าบุญกุศลมนักส็มประกอบ 

คนเรามร่ีางกายกบัจติใจ จติใจคอืนามธรรม จติใจมนัหาทีอ่บอุ่น มนักห็าทีพ่ึง่

อาศยั ทีไ่หนมบีา้นมเีรอืนของคน ทีน่ัน่กต็อ้งมวีดัมวีาขึน้มา ถ้าวดัอย่างนัน้เพื่อ

ประโยชน์กบัสงัคม สงัคมอย่างนัน้ วดันัน้กเ็ป็นศูนยร์วมของสงัคม วดันัน้มปีระเพณี

วฒันธรรมในวดันัน้ นี่พูดถงึประเพณีวฒันธรรมทางโลก 

ทนีี้บอกว่า เรื่องโทสะ โมหะ มนัเป็นอกีเรื่องหนึ่งแลว้ ถ้าเรื่องโทสะ โมหะนะ 

คนท าชัว่กนัเป็นว่าเล่น ท ายิง่มากขึ้น ท าไมท ามากขนาดนัน้ ท าไมท ามากขึ้นล่ะ 

อา้ว! กไ็ปกระตุ้นกเิลส ก็ไปกระตุน้กิเลส แม้แต่พระกเ็หมอืนกนั เวลาพระเรา 

เวลาไปเรยีนปรยิตั ิ เรยีนเสรจ็แลว้ เรยีนไปท าไมล่ะ เขาเรยีนแลว้เขาก็ไปปฏบิตั ิ เขา

ปฏบิตัเิพื่ออะไรล่ะ เขาปฏบิตักิจ็ะไปละมนัไง จะไปลดมนัไง ลดราคะ ลดโทสะ ลดโมหะ 

แลว้ทีว่่าเขาฆ่ากนั ท าชัว่กนั เราไม่ฆ่า เราลดโทสะ โมหะ แลว้เราจะฆ่ากิเลส

ต่างหากล่ะ ฉะนัน้ ถ้าฆ่ากเิลสมนักต็้องนัง่สมาธภิาวนา เขากต็อ้งหาทีส่งบสงดั หาที่

สงบสงดั 

เวลาพระทีด่ีๆ  เราก็ควรจะส่งเสรมิ อยากจะมขีองด ี ดูส ิ หลวงตาโดยปกติ

เวลาปฏบิตั ิ ไปนิมนต์ท่าน ท่านไม่รบักจินิมนต์ ท่านไม่รบักจินิมนต์ ท่านบอกว่า รบั

กจินิมนต์ ออกไปเหน็แสงสตี่างๆ ขึน้มา แลว้กม็าพุทโธๆ ท่านไม่รบักจินิมนต์ วดัที่

เขาจะเป็นวดัที่ดีๆ  เราก็ควรส่งเสรมิ 

เวลาวดั หลวงตาท่านบอกเหมอืนกบัสระน ้า สระน ้า สระน ้าหนึ่ง ถ้าสระน ้าทีใ่ส

สะอาด ใครเดนิทางมา ใครหวิกระหายมา สระน ้านัน้กไ็ด้ไวด้ื่มกนิใช่ไหม ถ้าสระน ้าไหน

มนัมแีต่มูตรแต่คูถ มแีต่มูตรแต่คูถคอืมขีีม้เียี่ยวปะปนไป มนัเป็นน ้าเสยี มนัจะใช้

ประโยชน์ได้ไหม 
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วดัวดัหนึ่ง พระปฏบิตัทิีด่ีๆ  องคห์นึ่ง เราก็เป็นน ้าสะอาด เป็นทีพ่ึง่อาศยัของ

สงัคม เรากช็่วยกนัดูแล ช่วยกนัรกัษาวดันัน้ ช่วยกนัดูแลรกัษาสระน ้านัน้ใหม้นัสะอาด

บรสิุทธิ ์ อย่าใหส้ระน ้านัน้มนัมแีต่มูตรแต่คูถ มแีต่สิง่สกปรกเขา้ไปในสระน ้านัน้ สระน ้า

นัน้มนักไ็ม่เป็นประโยชน์กบัใคร 

พระแต่ละองคจ์ะสรา้งขึ้นมา แต่ใหเ้ป็นพระทีป่ฏบิตัขิึน้มาได้แต่ละองค ์ กว่า

พระองค์นัน้จะไดช้นะตวัเอง ชนะใจตวัเอง มนัสมบุกสมบนัมามหาศาลเลย เวลา

สมบุกสมบนัมามหาศาลนะ เราเคยไปเจอหลวงปู่ สุวจัน์ เราไปนวดเสน้หลวงปู่ สุวจัน์ 

ท่านบอกว่า ตอนนัน้จากกรุงเทพฯ ท่านจะไปภูเกต็ ตอนนัน้พระลงไปเที่ยวภูเกต็กนั 

หลวงปู่ สุวจัน์ เรานวดเสน้ท่าน ไปนวดเสน้กบัพระ แลว้ถามว่า “หงบ เอง็คนทีไ่หน” 

บอก “ผมคนจงัหวดัราชบุรคีรบั” 

ท่านกน็ึกถงึอดตีของท่านได ้ ท่านบอกว่า “อ๋อ! ราชบุรหีรอื เราเคยผ่านไป 

เราเคยผ่านไป” ท่านบอกว่าท่านเดนิหมอนรถไฟ เดนิจากกรุงเทพฯ ไปถงึภูเกต็ แลว้

ท่านต่อเรอืไป ท่านบอกว่า ท่านเล่าใหฟั้งนะ พอเดนิผ่านไป เดนิธุดงคม์า อู๋ย! คนมา

ใส่บาตร มาสนทนาธรรมเยอะแยะเลย แลว้กถ็ามว่า “หลวงพ่อ หลวงพ่อจะไปไหน” 

“จะไปภูเกต็” 

“ท าไมไม่ขึน้รถไฟล่ะ” 

หลวงปู่ สุวจัน์ ท่านมศีลี เพราะว่าไม่ใช่ญาต ิไม่ใช่ปวารณา ท่านจะไม่พูดนะ 

ถามว่าท าไมไม่ขึน้รถไฟล่ะ แลว้เขากค็ุยสนทนาธรรม สนทนาเสรจ็แล้วเขาก็

กลบั คนอื่นก็มาถามอกีนะ “หลวงพ่อ หลวงพ่อจะไปไหน” 

“จะไปภูเกต็” 

“อา้ว! ท าไมหลวงพ่อไม่ขึน้รถไฟล่ะ” 

แลว้กพ็ูดธรรมะไป แลว้เขากก็ลบั 

ท่านบอกว่ามนัถามทุกคนเลยว่าท าไมไม่ขึน้รถไฟ แตม่นัไม่ตตีัว๋ให ้ มนัไม่ตตีัว๋

ใหส้กัใบเลย ใครๆ ก็มาถามว่าท าไมไม่ขึ้นรถไฟล่ะ แต่มนัไม่ตตีัว๋ให ้ แลว้ท่านกไ็ม่มี
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สตางค ์ ท่านบอกว่าเดนิตัง้แต่กรุงเทพฯ ไปภูเกต็ มแีต่คนถามว่าท าไมไม่ขึน้รถไฟ 

ท าไมไม่ขึน้รถไฟ แต่ไม่มใีครซื้อตัว๋ใหส้กัใบ เดนิไปถงึภูเกต็ นี่พระ 

ถ้าเป็นในสมยัปัจจบุนันี้เวลาพระเขามาธุดงคก์นั พระมาบณิฑบาต เขาจะมี

เครื่องบรขิารเตม็หลงัเลย บอกว่ามาจากจงัหวดัทีไ่กลๆ แลว้จะตอ้งกลบัจงัหวดันัน้ ขอ

ค่ารถๆ 

มนัต่างกนัไหม เดีย๋วนี้มแีต่คนแบมอืขอค่ารถ บณิฑบาตเอาค่ารถ แลว้เราก็

ควกัใส่ใหค้่ารถเขาไป แลว้เขาไปจรงิหรอืเปล่า 

แต่เวลาหลวงปู่ สุวจัน์ นี่ท่านพูดเอง เพราะท่านถามเราบอกว่า “หงบ เอง็เป็น

คนทีไ่หน” 

“ผมคนจงัหวดัราชบุรคีรบั” 

“อ๋อ! ราชบุรเีราเคยไป มนัถามทุกสถานีเลยว่าจะไปไหน บอกว่าจะไปภูเกต็ 

แลว้มนักก็ลบั แต่มนัไม่ซื้อตัว๋ใหส้กัใบ” ถามตลอดทางเลย แลว้ท่านกเ็ดนิตัง้แต่

กรุงเทพฯ ยนัภูเกต็ ท่านเดนิไป นี่เวลาพระทีด่นีะ ไม่ใช่ญาต ิไม่ใช่ปวารณา ขอไม่ได้ 

ขอ เป็นอาบตั ิ

ทนีี้ค าว่า “ขอ เป็นอาบตั”ิ คนทีม่คีุณธรรมท่านฝืนไม่ได ้ คนทีม่คีุณธรรมใน

หวัใจท่านไม่ฝืนเรื่องอย่างนี้ เพราะค าบญัญตัขิององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ธรรมวนิัยเป็นศาสดา ไม่กา้วข้ามล่วงไป พระทีด่ีๆ  นะ 

แต่ในสมยัปัจจบุนัน้ีมคีนมาบ่นใหฟั้งเยอะเลย ขอแต่ค่ารถ มาตัง้แต่ชายแดน

ไกลๆ ทัง้นัน้น่ะ ขอแต่ค่ารถ แลว้เราจะท าอย่างไรล่ะ เราจะใหท้่านหรอืไม่ใหท้่านล่ะ 

ซื้อตัว๋ให ้อย่าใหเ้งนิ ซื้อตัว๋ใหก้ไ็ม่เอาอกีล่ะ จะเอาเงนิสด นี่พูดถงึพระมมีาก 

ท าไมสงัคมเป็นแบบนี้ วดักม็มีาก ท าไมสงัคมเป็นแบบนี้ สงัคมเป็นแบบนี้ 

เพราะสงัคม ผูน้ าทีด่ ีหลวงตาท่านปรารถนาจะสรา้งผูน้ า ผูน้ าทีด่หีายากมาก 

ถ้าผูน้ าทีด่นีะ มนัน าทีไ่หนล่ะ มนัน าทีใ่นหวัใจของผู้นัน้ก่อน หวัใจผูน้ัน้จะรูว่้าหวัใจมนั

ขาดแคลนอะไร หวัใจมนัตอ้งการอะไร หวัใจมนัปรารถนาสิง่ใด แลว้สิง่นี้มนัเป็นสิง่ทีห่า

ไดย้าก เพราะศลี สมาธ ิ ปัญญามนัไม่มขีายในทอ้งตลาด มนัเอาเงนิไปซื้อขาย
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แลกเปลีย่นไม่ได ้ มนัไม่มใีครท าใหใ้คร ไม่มใีครปรารถนาจะช่วยเหลือใคร มแีต่คอย

ชีน้ า คอยบอก คอยแนะ แต่ศลี สมาธ ิปัญญามนัตอ้งสรา้งขึน้มาแตล่ะบุคคลทีจ่ะสรา้ง

ขึน้มาเอง ฉะนัน้ จะสรา้งพระแต่ละองค์มนัแสนยาก 

ทนีี้มนัแสนยาก เราจะส่งเสรมิพระทีด่ีๆ  หรอืเปลา่ล่ะ เราบอกใหส้งัคมทีด่ีๆ  เรา

ไปโทษว่าพระเยอะแยะ วดัเยอะแยะเลย ท าไมสงัคมเป็นแบบนี้ แลว้ไม่โทษสงัคมเลย 

สงัคมทีไ่ปแกลง้พระ มอีะไรดีๆ  กไ็ปถวายพระ พระจะเอาเฮลคิอปเตอร์กซ็ื้อให ้ พระ

จะเอาเครื่องบนิเจท็ กซ็ื้อให ้อา้ว! อย่างนี้ท าลายพระหรอืส่งเสรมิพระ 

ซื้ออะไรใหก้แ็ลว้แต่นะ มนัเป็นภาระรบัผดิชอบ มนัตอ้งดูแลทัง้นัน้น่ะ แลว้

ใครไปดูแลใหล้่ะ ถ้าซื้อไปแลว้ไม่มใีครดูแลให ้ ท่านตอ้งดูแลเอง อย่างนี้เป็นการ

ช่วยเหลอืพระหรอืเป็นการท าลายพระ นี่ไง เราต้องคดิก่อนไง 

นี่พูดถงึว่า เขาบอกว่า เวลาพระกม็มีากขึน้ ท าไมคนในสงัคมถงึไดท้ าชัว่มาก

ขึน้ ยิง่ท ามากขึน้ๆ ท าแต่สิง่เลวรา้ยๆ 

ค าว่า “ท าสิง่เลวรา้ย” ในสมยัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า พระเทวทตัมา

เกดิเป็นลูกพีลู่กน้อง พระเทวทตัไดบ้วชดว้ย พระเทวทตัอยู่กบัองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้มาตลอด พระเทวทตัไดท้ าลายศาสนาหรอืไม่ พระเทวทตัพยายาม

แย่งชงิอ านาจจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แลว้พยายามปรารถนาจะปกครอง

สงฆ ์

ทัง้ๆ ทีอ่ยู่กบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ยกพระเทวทตัขึน้มาใหเ้หน็ว่า 

พระเทวทตักบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นคู่เวรคู่กรรมกนัมาแต่อดตีชาต ิ ค า

ว่า “อดตีชาต”ิ การสรา้งสมบุญญาธกิารของคนมาแตกต่างกนั 

ฉะนัน้ มนุษยเ์กดิมา มนุษยเ์กิดมาแต่ละคนมนัมเีวรมกีรรมของแต่ละคนมา 

ทนีี้ค าว่า “มเีวรมกีรรมของแต่ละคนมา” มนักเ็ป็นจรติเป็นนิสยั เรากป็รารถนาทุกคน

ใหเ้ป็นคนด ีปรารถนาใหพ้ระเป็นพระทีด่ทีัง้นัน้น่ะ 

แต่พระทีม่าบวชแลว้กเ็ริม่ปรารถนาดมีาก่อน ทุกคนเวลาบวชกอ็ยากจะพน้

ทุกข ์แต่เวลามาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาแลว้ เวลามนัสูก้บักเิลสของตวัเองไม่ไหว มนัแพ้
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กเิลสของตวัเอง มนัเสยีโอกาส ท าลายโอกาสของตวัจนหย าเปไป อนันัน้มนัก็เป็นเรื่อง

จรตินิสยัของเขาอนัหนึ่ง เป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมอนัหนึ่ง 

แต่ทนีี้เวลาว่า พระมมีากขึน้มาแลว้พระจะดไีปหมดเลย แต่พระทีเ่วลาขีทุ้กข์

ขีย้ากขึน้มา ทุคตะเขญ็ใจอยู่ทางโลกกท็ุกขม์ากมหาศาล เวลามาบวชเป็นพระ บวช

เป็นพระเขาประพฤตปิฏบิตัขิองเขา เขาท าความเป็นจรงิของเขา เวลาเขาบรรลุธรรม

ขึน้ไป เขาตรสัรูธ้รรมขึ้นไปแลว้เขาเป็นพระอรหนัต์ขึน้มา เขาเป็นพระอรหนัต์ขึน้มา

มนัเป็นอะไรล่ะ กเ็ป็นสมบตัขิองเขาใช่ไหม 

เขาขีทุ้กข์ขีย้ากขึน้มา เขามคีวามทุกขค์วามยาก เขาปฏบิตัขิองเขามา เขาก็

ไดค้วามสุขของเขามา เขาได้รบัรูธ้รรมของเขามา เวลาเขาช าระกเิลสของเขา เขา

ส ารอกเขาคายกิเลสของเขาออกไปเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป จนเวลาเขาสิน้กเิลสไป เขาก็

มคีุณธรรมของเขา คณุธรรมของเขากค็อืวมิุตตสิุข 

ค าว่า “วมิุตตสิุข” คอืเขาต้องสุขก่อน เขาต้องมคีวามสุขของเขา เขาตอ้งมี

ความจรงิจงัในหวัใจของเขา เขามคีุณธรรมในหวัใจของเขา แลว้เขาละสิง่นัน้ขึน้ไป 

เขาไดว้มิุตตสิุขก่อน แลว้คนทีไ่ดว้มิุตตสิุข สุขทีเ่หนือโลก เขาจะลงมาคลุกคลกีบัโลก

ไหม ลงมาคลุกคลสีิง่ทีเ่รื่องโลกๆ เรื่องลาภสกัการะ เรื่องโลกธรรม ๘ มนัเป็นเรื่อง

โลกๆ เขาจะลงมาคลุกคลไีหม 

หนึ่ง ไม่ลงมาคลุกคลเีดด็ขาด แต่หลวงตาท่านบอกว่า เขาบอกว่าหลุมสว้ม ขึน้

จากหลุมสว้มแลว้ ถงัขยะ ท่านตอ้งลงมาคลุกกบัถงัขยะเพราะอยากจะช่วยโลก 

ถ้าครูบาอาจารยท์ี่อยากจะช่วยโลกนะ ค าว่า “อยากจะช่วย” อยากจะช่วย

แบ่งเบาคนทีข่ีทุ้กขข์ี้ยาก คนทีม่คีวามทุกข์ความยาก บรรเทาใหเ้ขา กต็อ้งลงมาคลุก

คล ีถ้าคนไม่เขา้ใจกไ็ปตเิตยีน 

ไปตเิตยีน ท่านบอกว่าท่านตอ้งทนเอา ตอ้งทนเอา แต่โดยสามญัส านึก ท่าน

ไม่ตอ้งมาลงคลุก ไม่ตอ้งลงมาในถงัขยะกไ็ด ้แต่ท่านบอกว่า พระมาจากไหน พระกม็ี

พ่อมแีม ่พระกม็าจากประชาชน เพราะประชาชนมคีรอบครวัถึงมลีูกมเีตา้ เพราะมลีูกมี

เตา้ มลีูกมเีตา้ถึงมาบวชพระ 
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พระ เหน็ว่าสงัคมมปีระโยชน์กบัสงฆ ์ เพราะสงัคมเป็นผูดู้แลสงฆ ์ สงฆท์ีม่ี

คุณธรรมท่านลงมาคลุกถงัขยะ ลงมาคลุกกเ็พื่อประโยชน์กบัโลก ทนีี้พระอย่างนี้เวลา

มาช่วยสงัคม ช่วยสงัคมเพราะว่าท่านเสยีสละของท่าน 

แต่ถ้าคนทีค่อยจบัผดิ คนทีบ่อกว่า ถ้าพระตอ้งมคีุณธรรมแบบนี้ ตอ้งมี

มาตรฐานอย่างนี้ กบ็อกว่านี่ไม่ใช่กจิของสงฆ์ๆ นัน่กพ็ูดไปอกีอย่างหนึ่ง เห็นไหม 

เราจะบอกว่า เวลาพระท่ีเขาฉ้อฉลเขาก็สร้างภาพของเขา ข้าง

นอกเขาสวยงาม แต่ข้างในของเขามนัมีแต่มูตรแต่คถู แต่พระท่ีสะอาด

บริสุทธ์ิ สะอาดบริสุทธ์ิมนัไม่ต้องไปอวดใครหรอก เพราะมนัไมม่ีใครรู้

เรื่องสะอาดบริสุทธ์ิหรอก เรื่องในใจของตวั มนัไมม่ีใครรู้กบัคนคนนัน้

หรอก ใจของใคร คนนัน้กร็ู้ใจของเขาเอง แล้วถ้าเรื่องในใจของเขา เขา

ต้องมาอวดใคร เขาไม่อวดใครอยู่แล้ว ผู้ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเขาไม่อวด

หรอก พอเขาไม่อวดแล้ว แต่เขามีเมตตา เขามีเมตตาอยากจะช่วยโลก 

เขากม็าช่วยโลก 

ถ้าเขามาช่วยโลก โลกกต็เิตยีน เพราะอะไร 

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แมแ้ต่พระพุทธรูป ใครมากบ็อกว่านี่

เป็นอย่างนัน้ ตไิปหมด นี่เป็นเรื่องของโลกนะ ถ้าพระ บอกว่าพระกม็หาศาล พระหลง

ไปหรอืเปล่า เขาถาม เขาถามเองว่าพระหลงไปหรอืเปล่า 

ฉะนัน้ ค าว่า “พระหลงไปหรอืเปล่า” โยมคงเคยเหน็แลว้โยมคงจะหนักใจ

เนาะ ถงึว่าพระหลงไปหรอืเปล่า หลงตวัเองหรอืเปล่า ประกาศตนว่าเป็นนู่นเป็นน่ี

หรอืเปล่า แลว้พฤตกิรรมมนัท าใหเ้สยีหายหรอืเปล่า แลว้โยมกห็วงัสงัคมว่าสงัคมชาว

พุทธตอ้งร่มเยน็เป็นสุข 

ฉะนัน้ พระกม็าจากสงัคม แลว้พอสงัคมแสดงออกอย่างใด มนัเหมอืนสื่อ เขา

บอกว่าไปทีช่าตใิด ถ้าสื่ออย่างไร ประชาชนในสงัคมนัน้กม็คีวามชอบอย่างนัน้ ถงึได้

เสพสื่ออย่างนัน้ 
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นี่กเ็หมอืนกนั พระหลงไปหรอืเปล่า สงัคมหลงไปหรอืเปล่า 

เราถามกลบัเลย สงัคมอุปัฏฐากดูแลพระอย่างใด พระถงึได้เป็นแบบนัน้ ดูแล

พระอย่างใด พระถงึไดเ้ป็นแบบนัน้ 

ถ้าพระกเ็หมอืนปลา ปลาตอ้งอยู่กบัน ้า ถา้น ้าสะอาดน ้าบรสิุทธิ ์ ปลานัน้กอ็ยู่

ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ถ้าน ้านัน้ขาดออกซเิจน ปลากต็าย ปลากอ็ยู่ไม่ได้ 

พระหลงไปหรอืเปล่า ฉะนัน้ พระหลงไปหรอืเปล่า 

เราจะบอกโยมนะว่า โยมใชก้าลามสูตร ในสงัคมทุกสงัคมมทีัง้คนดแีละคนชัว่ 

แมแ้ต่สมยัทีห่ลวงตาท่านยงัมชีวีติ มลีูกศิษย์ของท่าน ท่านบอกว่าศึกษาแล้วศรทัธา

มากในกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ กไ็ปหาหลวงตา บอกว่าศกึษาประวตัขิองหลวงปู่ มัน่แลว้

ศรทัธามากเลยพระสายหลวงปู่ มัน่ 

หลวงตาท่านตอบเลยนะ ท่านบอกว่า แมแ้ต่ในสายหลวงปู่ มัน่กม็พีระที่ดแีละ

เลวปนกนั 

ท่านบอกว่าท่านพูดไวเ้พื่อพอเราศรทัธา เราศรทัธาขา้งเดยีว แลว้พอเราไป

เจอสิง่ใด เจอความผดิหวงั เจอสิง่ทีก่ระทบกระเทอืนใจ ศรทัธานัน้มนัจะเป็นลบไง 

ศรทัธานัน้มนัจะพลกิใหค้นคนนัน้สะเทอืนใจมากเกนิไป ท่านเลยเตอืนไวบ้อกว่า 

ศรทัธานัน่น่ะดมีาก ในสงัคมทุกสงัคมมทีัง้คนดแีละคนเลวปนกนั มนัตอ้งมคีนเลวและคน

ดปีนกนั มนัจะไม่ดหีมดและเลวหมดหรอก 

ฉะนัน้ บอกว่า ศรทัธาพระสายหลวงปู่ มัน่มากๆ 

ในพระสายหลวงปู่ มัน่มีทัง้ดีและเลวปนกนัเหมือนกนั ถ้ามีดี

และเลวปนกนั ถ้ามีดี เรากช่ื็นชม เรากช่ื็นชม เรากส็าธ ุ มีส่ิงท่ีดีๆ ให้

เราอบอุ่นใจ ถ้าพระองคน์ัน้เขาปฏิบติัข้ึนไปแล้วเขาล้มเหลว เขาท า

ตวัเองเขาเลวทรามไป เรากส็าธ ุ มนัเป็นเวรเป็นกรรมของเขา เขาได้

สร้างเวรสร้างกรรมของเขา เราไม่ได้ไปร่วมเวรร่วมกรรมกบัเขา น่ีเวลา

ท่านพดู ท่านพดูแบบน้ี น่ีหลวงตาเวลาท่านเตือนนะ 
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ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าถา้พระมมีากขึน้ เรากลบัเหน็ว่าสงัคมจะส่งเสรมิจะดูแลพระ

อย่างใดต่างหาก ถ้าส่งเสรมิดูแลพระ 

ถ้าพระทีด่ ี หนึ่งตวัอย่างดกีว่ารอ้ยค าสัง่ การสอนโดยไม่ตอ้งสอน คอืพระองค์

นัน้ประพฤตปิฏบิตัใิหด้ ีประพฤตปิฏบิตัอิยู่ในศลีในธรรม พระองคน์ัน้ด ีสงัคมเขาพอใจ 

แต่พระส่วนใหญ่แลว้อยากจะสอน อย่างเช่นเรานี่พูดทุกวนัเลย อยากจะสอนเขาๆ แลว้

เขาจะเชื่อไหม 

ความเป็นอยู่ของเรามนัจะสอน การสอนท่ีประเสริฐท่ีสุดโดยไม่

ต้องสอน การสอนท่ีดีท่ีสุดคือเราท าตวัเราให้ดี เราอยู่ในขอบในเขต เรา

อยู่ในศีลในธรรม ส่ิงน้ีคนเขาเหน็ ประชาชนเขามีหมูีตา ถ้าเขารู้เขาเหน็

นะ นัน่น่ะการสอนโดยท่ีไม่ต้องสอน 

แต่ถ้าการสอน เวลาพูด “อู๋ย! องคน์ัน้กเ็ทศน์ด ีองคน์ี้กเ็ทศน์ด”ี 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนัประเสรฐิอยู่แลว้ ธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐิทีสุ่ด แล้วเวลาเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้มาพูด แตพ่ฤตกิรรมของตวัเองนัน้อกีเรื่องหนึ่งนะ 

แต่ถ้าความเป็นอยู่ของเราอยู่ในขอบในเขต ความเป็นอยู่ของเรามนัประเสรฐิ 

อนันัน้ด ีไม่ตอ้งไปห่วงอะไรเลย 

หลวงตาท่านสอนนะ ถ้าเราคน้ควา้หาความผดิของเรา ถ้าเราดูความผดิของ

เรา ถ้าเราหาของเราไม่เจอ ใครจะมาหาความผดิเราได ้ความผดินะ ในหวัใจของเรา 

แต่กริยิา ใครๆ มนักจ็บัผดิทัง้นัน้น่ะ พระตอ้งเป็นแบบพระพุทธรูป ตอ้งนัง่นิ่งเลยนะ 

ถ้าพูดกเ็จรญิพรๆ โอ๋ย! โยมฟังแลว้กช็ื่นใจเนาะ ไปเจอพระกระโชกโฮกฮากเขา้ วิง่

หนีเลย 

อนันัน้เขาพูดจากหวัใจ พระกระโชกโฮกฮากมนัอยู่ทีจ่รตินิสยั แต่ถ้านุ่มนวล

นะ มนักเ็ป็นของดอียู่แลว้ เจรญิพรๆ เป็นของดอียู่แลว้ แต่คนทีส่มบุกสมบนัมนัไม่ทนั

กเิลสนะ เวลาคนต่อสูก้บักเิลสมนัถงึลูกถงึคนมาตลอด เวลามนัถงึลูกถงึคน มนั
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เหมอืนกบัมนัมนัเขีย้ว ท าอะไรแลว้มนัอดือาด มนัทนไม่ไหว มนัทนไม่ไหว มนัมนั

เขีย้ว มนัเตม็ทีเ่ลย อนันัน้เป็นพระทีเ่ขาต่อสูก้บักเิลสของเขามา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า ท าไมวดักม็มีาก พระกม็มีาก ท าไมสงัคมมนัถงึท าเลวกนั

ขนาดนี้ แลว้ใหห้ลวงพ่อพจิารณา 

ถ้าหลวงพ่อพจิารณานะ กพ็จิารณาอย่างนี้ พจิารณาว่า ถ้าพระทีด่ ีพระเป็นผู้

ประเสรฐิ ฉะนัน้ พระทีด่ ีพระ ทุกคนมสีทิธิเ์ป็นได ้แมแ้ต่นางวสิาขาเป็นคฤหสัถ์กเ็ป็น

พระโสดาบนั ถ้าค าว่า “เป็นพระโสดาบนั” หวัใจเราเป็นพระ ถ้าเรามองว่าหวัใจเราเป็น

พระ สิง่นี้มนัเป็นนามธรรมเกนิไป ถ้าพูดกบัโลกนะ สิง่นี้เป็นนามธรรมเกินไป 

อา้ว! แลว้จะวดักนัอย่างไรล่ะ จะวดักนัอย่างไร 

ถ้าวดักนัอย่างไร ในวงกรรมฐานเขาวดักนัได ้ เขาวดักนัได ้ เขารูไ้ด ้ เพราะสิง่ที่

อย่างนางวสิาขาเป็นพระโสดาบนั เวลามวีกิฤตใินภกิษุณี ตัง้กรรมการสอบ เขาตัง้

นางวสิาขานี้เป็นกรรมการสอบ เพราะอะไร เพราะถ้าเป็นพระโสดาบนัไม่สลีพัพตปรา

มาส ไม่มคีวามสงสยั ไม่ลูบคล า ตอ้งพูดตามความเป็นจรงิอนันัน้ 

ฉะนัน้ จติใจของเรา ถ้าเราเป็นพระขึน้มาในหวัใจของเราแล้ว เราเป็นธรรม

ของเรา เราวดัของเราไดแ้ลว้ เราเขา้ใจของเรา เรารูข้องเรา ถ้าเรารูข้องเรา สิง่ทีเ่ป็น

นามธรรมมนักลบัเป็นความจรงิไง เป็นความจรงิ พระทีป่ฏบิตั ิ พระทีเ่รามสีทิธเิป็น

พระ ไม่ใช่ว่ายกใหพ้ระไปเลย 

ฉะนัน้ กรณีนี้เวลาสงัคมมอีะไรกต็อ้งว่าอย่างนี้ วดัมอียู่ทัว่ไป พระมอียู่ทัว่ไป 

ท าไมสงัคมเป็นแบบนี้ 

เพราะเราคดิกนัว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ สจัธรรม เวลาใครเหน็สจั

ธรรมมนัส ารอกมนัคาย มนัคายกเิลส คายตณัหาความทะยานอยาก แล้วเวลาถงึทีสุ่ด

แห่งทุกข์ วมิุตตสิุขๆ มนัประเสรฐิมากๆ ท าไมสงัคมเราเป็นแบบนี้ๆ 

ถ้าสงัคมเป็นแบบนี้ มนักเ็หมอืนเวลาพระบวชเขา้ไปแลว้ เวลาปฏบิตัแิลว้มนั

ไม่ไดร้สของธรรม ถ้าไม่ได้รสของธรรม มนักเ็ป็นฆราวาส ฆราวาสเขาทีเ่ป็นคนมศีลีมี

ธรรมเขายงัดกีว่า แต่นี่เราเป็นเพศของนักบวช แต่จติใจของเรามนัเร่าร้อน จติใจของ
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เรา เราท าของเราไม่ได ้ มนัไม่เป็นอย่างนัน้ปับ๊ มนักเ็ป็นแค่รูปแบบไง ถ้าเป็นแค่

รูปแบบ 

ทนีี้มนัเป็นรูปแบบแลว้ เราเคยบอกว่า พระ เวลาเป็นพระแลว้เรากค็าดหมาย

เลยว่าจะตอ้งใหส้มความปรารถนา ใหสู้งส่งเหมอืนที่เราคดิเลย 

มนัเป็นสมมุตสิงฆ ์ สงฆโ์ดยสมมุต ิ สงฆโ์ดยการบวช เป็นพระโดยการบวช 

เป็นพระโดยรูปแบบ ถ้าเป็นรูปแบบ เป็นพระไหม เป็น เป็นพระไหม เพราะเวลาสงฆ์

ลงอุโบสถ เวลาท าสงัฆกรรมมนัตอ้งเป็นแบบนัน้น่ะ เป็นสงฆไ์หม เป็น ถ้าเป็นพระ

ไหม เป็น แล้วถ้าเป็นพระแล้ว ใจเป็นพระหรอืยงัล่ะ 

ถ้าใจมนัยงัไม่เป็นพระ ฉะนัน้ พอบวชเป็นพระแลว้เป็นสมมตุสิงฆ ์ เป็นพระโดย

รูปแบบปับ๊ เขากต็อ้งมาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาให้เป็นพระไปในใจ 

ถ้าเป็นพระไปในใจแล้ว อย่างท่ีโยมถามน่ี พระไม่หลงแล้ว เพราะ

มนัเป็นพระในใจ ถ้าเป็นพระในใจ ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นัน้เหน็ตถาคต 

พระพทุธเจ้าเข้าใจอย่างใด พระองคน์ัน้กม็ีความรู้สึกอย่างนัน้ พระองค์

นัน้กเ็ข้าใจแบบนัน้เหมือนกนั ถ้าพระองคน์ัน้เข้าใจแบบนัน้ 

ดูส ิ ทีเ่ราศกึษาธรรมพระพุทธเจา้มา ศกึษามาเพื่อคุณงามความด ี ศึกษามา

เพื่อประโยชน์กบัเรา แต่ว่าพระองคน์ัน้เป็นพระในใจแลว้ขึน้มามนักอ็นัเดยีวกนัแลว้ 

มนัจะท าอย่างอื่นไปไม่ได ้ ถ้ามนัท าอย่างอื่นไปไม่ไดม้นักเ็ป็นพระภายในใจ ถ้าเป็น

พระทีแ่ทจ้รงิ 

แลว้พระภายในใจส่วนใหญ่แลว้พระทีท่่านประพฤตปิฏบิตัไิดจ้รงิ ดูหลวงปู่

เสาร ์หลวงปู่ มัน่ส ิท่านอยู่ในป่าตลอดเลย พระที่เป็นพระในใจ ใจเป็นพระจรงิๆ สิง่นี้

เขาไม่แสดงออก เพราะการแสดงออก เขาเรยีกว่ามนัมคีวามละอาย คนทีม่คีวามละอาย 

มหีริ ิมโีอตปัปะ เขามดีเีขาไม่พูดนะ เขามดีเีขาไม่พูดหรอก เวลาเขาจะพูด เขาพดูตอน

ไหนรูไ้หม เวลาจะพูด เขาพูดตอนลูกศษิยไ์ปถามปัญหาธรรมะนี่แหละ 
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เวลาไปถามปัญหาธรรมะ เพราะอะไร เพราะคนทีไ่ปถามปัญหาธรรมะเขามี

ความขอ้งใจ เขาปฏบิตัไิปแลว้เขาตดิขดั เวลาไปถามครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นจรงินะ โอ้โฮ! 

ท่านออกมาเป็นน ้าไหลไฟดบัเลยตอนนัน้น่ะ เพราะอะไร เพราะตอนนัน้เป็นตอนทีธ่รรม

จะไดอ้อก เป็นตอนทีส่จัธรรมมนัไดแ้สดงออกมาเพื่อจะไปใหผู้ท้ีป่ฏบิตัทิีย่งัเหน็ผดิมนั

จะไปช าระลา้ง มนัจะไปช าระลา้งกเิลสในใจผูท้ีป่ฏบิตัิ ตอนนัน้น่ะมนัจะออกไปเตม็ที่

เลย 

แต่ถ้าเป็นพระในใจแลว้ท่านจะพูดว่าท่านเป็นพระที่ดีๆ  ท่านมคีวามละอาย 

ท่านพูดไม่ออกหรอก ท่านพูดไม่ได้ 

แลว้มนัจะวดักนัว่าเป็นพระดหีรอืพระไม่ด ี เราตอ้งปฏบิตั ิ ถ้าเราปฏบิตัแิลว้ 

เราไดส้มาธไิหม พอไดส้มาธแิลว้ไปถามท่านว่าสมาธทิ าอย่างใด ท่านจะอธบิายใหฟั้ง

ว่าท าอย่างไร 

แลว้บอกว่าเราท าสมาธมิาแลว้เป็นอย่างนี้ๆ อย่างนี้ถูกไหม 

ท่านจะอธบิายว่าอย่างนี้เป็นมจิฉา อย่างนี้เป็นสมัมา อย่างนี้เป็นสมาธ ิ

เป็นขณิกะ เป็นอุปจาระ เป็นอปัปนา ทา่นจะอธบิายใหเ้ราฟังถ้าท่านท าสมาธไิด ้

แต่ถ้าเป็นพระในใจ ถ้าเป็นโสดาบนั ท่านจะอธบิายเลยว่า การช าระลา้ง

สงัโยชน์ ๓ ตวั ท่านท าอย่างใด ถ้าเป็นสกทิาคาม ีท่านจะบอกเลย กามราคะอ่อนไป

อย่างไร ขาดไปอย่างไร ถ้าเป็นพระอนาคาม ีท่านจะบอกเลยว่าท่านช าระลา้งอย่างไร 

ถ้าเราปฏบิตัขิึน้มาแล้วเราได้แค่น้ี แต่เรายงัก้าวไปไม่ถงึ ท่านจะอธบิายวธิีการ

เลย ถ้าจติมนัเกาะอย่างนี้แลว้ต้องพจิารณาอย่างนี้ ตอ้งแยกอย่างนี้ ตอ้งไปอย่างนี้ มนั

ไปแล้ว เราก็ยงัไม่รู้นะ ท่านจะชกัไปเลย จูงไปเลย 

แลว้พอเราช าระไป ถ้าเราถงึอนาคาม ี แต่เรายงัไปต่อไปไม่ได ้ ท่านจะบอก

วธิกีารว่า เราจะน้อมอย่างไร เราจะกลบัมาอย่างไร เราจะหาอย่างไร ใหไ้ปหาพญา

มาร ใหเ้จอพญามาร แลว้จะช าระลา้งไปอย่างไร 

ถ้าพระในใจเป็นอย่างนัน้ เขามคีวามละอาย มหีริ ิ มโีอตปัปะ ท่านจะเกบ็ไว้

ในใจของท่าน ท่านจะไม่พูดพร ่าเพรื่อหรอก 
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พูดพร ่าเพรื่อเพราะอะไร พูดพร ่าเพรื่อแล้ว เหน็ไหม สมมุตมิเีท่านี้ คอืค าพูดมี

เท่านี้ “อรยิสจั สตปัิฏฐาน ๔ สตปัิฏฐาน ๔” ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเลย แต่ไม่มี

เน้ือหาสาระเลย 

แต่คนทีเ่ป็นจรงิฟังค าเดยีวก็รู ้จบัอย่างไร พจิารณาอย่างไร คนทีเ่ป็นพระใน

ใจเขาฟังทเีดยีวเขากรู็ ้แลว้รูแ้ล้วอธบิายใหฟั้งไดด้้วย แลว้อธบิาย 

ถ้าเราเริม่ปฏบิตันิะ แลว้เราตดิขดั เรากว่็าเราแน่แล้วล่ะ เพราะอะไร เพราะ

เราปฏบิตั ิไม่มใีครท าไดอ้ย่างเราเลย เราเป็นคนที่ว่าในสงัคมนี้เราเก่งทีสุ่ด ในสงัคมนี้

เราเป็นปราชญ์ในสงัคมนี้ เรายอดเยีย่มทีสุ่ดเลย 

แต่เวลาไปเจอพระในใจ พระในใจเวลาท่านพูดมา ไอท้ี่นักปราชญ์นี่งงเลยนะ มนั

ไปไม่เป็น มนัไปไม่เป็น เพราะโลกียปัญญากบัโลกุตตรปัญญามนัคนละเรื่องกนั มนั

คาดหมายไม่ไดเ้ลยล่ะ แลว้ถ้าจะท า ท าอย่างไร 

กรณีนี้มนักม็พีระวงัคสีะในสมยัพุทธกาล ที่ว่าเคาะกะโหลกแลว้รูห้มดว่าใคร

ไปเกดิทีไ่หนๆ เคาะตลอด เคาะไปเรื่อย เขากค็ดิว่าตวัเองเก่งมาก ทนีี้กไ็ปเฝ้าองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เขาชวนกนัไป พระพุทธเจ้ากเ็อากะโหลกมาให้เคาะเลย 

ม ี๓-๔ กะโหลก อา้ว! เคาะเลย 

เออ! กะโหลกน้ีไปนรก 

พระพุทธเจา้บอกว่าใช่ 

เคาะเลย กะโหลกน้ีไปสวรรค์ 

ใช่เลย 

ไปเคาะ เคาะกะโหลกพระอรหนัต์นะ เคาะแลว้เคาะอกี ไม่รู ้ตอบไม่ได ้ เสยี

ฟอรม์ 

พระพุทธเจา้ถามว่าอยากรูไ้หม 

อยากรู้ 
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อยากรูม้าภาวนาส ิก าหนดพุทโธ พอภาวนาก าหนดพุทโธ พอส าเรจ็เป็นพระ

อรหนัต์ ไม่ถามอกีเลย 

ถ้ามนัไม่รู ้อย่างไรมนักไ็ม่รู ้เคาะกะโหลกพระอรหนัต์ เคาะแลว้งง เคาะแล้วบอก

ไม่ได้ นี่ไม่รู้เป็นแบบนี้ ถ้าไม่รูห้รอืไม่ถึงเป็นแบบนี้ มนัไม่รูห้รอก 

นี่กเ็หมอืนกนั เป็นนักปราชญ์ของสงัคมเลย อู๋ย! แน่ไปหมด เขา้ใจไปหมด 

สงัคมพูดทีไ่หนกรู็้ นี่เขาเรยีกโลกยีปัญญา ตรรกะ ความเขา้ใจไดข้องโลก พอความ

เขา้ใจไดข้องโลก อธบิายใครกเ็ขา้ใจได ้พอไปเจอครูบาอาจารย์ พอพูดธรรมะ ฟังไม่

ออกนะ โลกุตตรปัญญากบัโลกียปัญญาคนละเรื่องเลย นี่พูดถงึว่าพระที่ไม่หลงนะ 

นี่เขาบอกว่า พระหลงอะไรหรอืเปล่า 

เพราะธรรมดาเราเขา้ใจสงัคม กค็ดิว่าสงัคมชาวพุทธกอ็ยากไดส้งัคมทีด่ี แลว้

วดักม็เีตม็วดั เตม็ประเทศไทยเลย แลว้พระกโ็อโ้ฮ! เตม็ไปหมดเลย แต่พูดถงึพระ เรา

กส็งัเวช เราสงัเวชพระที่อลีุ่ยฉุยแฉกกม็ ีพระทีเ่ขาอยากท าคุณงามความดแีลว้ไม่มใีคร

ส่งเสรมิกม็ ี อย่างเช่นหลวงปู่ สุวจัน์ พระทีย่งัเลก็ยงัน้อยอยู่ ยงัไม่มชีื่อเสยีง แลว้ยงั

ขวนขวาย ถ้าจติใจเขาเป็นธรรมนะ เขาละอาย เขารงัเกยีจ รงัเกียจในการทุศลี 

รงัเกียจในการกระท าทีผ่ดิศลี 

แลว้เขาท าอะไร บางทพีระทีเ่ดนิธุดงคต์ามถนน แล้วเขาจอดรถเขา้ไปรบั ถ้า

ท่านตัง้สจัจะ บางองคเ์ป็นอย่างนัน้นะ บางองคต์ัง้สจัจะว่าเราจะเดนิไปถงึเป้าหมาย

นัน้ กเ็ดนิไปเรื่อย รถจะมาจอดทนัทเีลย “นิมนต์ครบั” เดนิไปอกีหน่อย เดีย๋วคนัใหม่

มาแลว้จอด “นิมนต์ครบั” 

เขาตัง้สจัจะของเขาว่าเขาจะเดนิไปถงึเป้าหมาย แต่ไอส้งัคมกอ็ยากช่วยๆ 

เดีย๋วรถกม็าเทยีบแล้ว “นิมนต์ครบั จะไปส่งทีน่ัน่” เขาตัง้สจัจะ พอตัง้สจัจะว่าเราจะเดนิ

ไปทีน่ัน่ๆ พระบางองคเ์ขาตัง้สจัจะนะ เขาก็ไม่อยากเสยีสจัจะเขา แต่ไอค้นอยากส่งเสรมิ

กเ็ยอะมากเลยนะ 

แต่ไอพ้ระทีม่นัทุกขม์นัยากนี่อยากจะให้คนซื้อตัว๋รถไฟไปภูเกต็นี่ มนัไม่ซื้อให้

สกัใบ 
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แลว้ตอนน้ีมนัไม่ไดธุ้ดงค ์ ตอนน้ีเดนิทาง ตอนเดนิทางท่านจะไปหาครูบา

อาจารย์ ท่านก็อยากจะไปใหถ้งึ ไม่ได้เดนิธุดงค ์ ไม่มใีครส่งเลย เห็นไหม ไอก้รณีนี้ก็

เหมอืนกบัจะใหม้นัพอด ีใหม้นัมาสมบูรณ์ มนัยาก 

เราไม่เขา้ใจว่าคนคนหนึ่งตัง้เป้าหมายว่าอย่างใด คนคนหนึ่งตัง้สจัจะไวอ้ย่าง

ใด คนคนหนึ่งปรารถนาอะไร แลว้เราจะอุปัฏฐากใหเ้หมอืนกนัมนัเป็นไปได้ยาก ถ้ามนั

เป็นไปไดย้ากนะ ฉะนัน้ พระองคห์นึ่งกว่าจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาใหเ้ป็นทีก่ราบไหว้

บูชาของสงัคมไม่ใช่ของง่าย 

หลวงปู่ มัน่ท่านพดูประจ า แล้วเราซ้ึงมาก เวลาท่านแก่เฒา่ หลวง

ตาท่านมาเล่าให้ฟังเฉยๆ เวลาท่านชราภาพนะ ท่านเป็นห่วงมาก “หมู่

คณะให้ปฏิบติัมานะ หมูค่ณะให้ปฏิบติัมานะ แก้จิตมนัแก้ยากนะ ผู้เฒ่า

ตายไปแลว้ไมม่ีใครแก้นะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ ปฏิบติัมาสิ ปฏิบติัข้ึนมาให้มนัมี

อปุสรรคมา แล้วผู้เฒ่าจะบอกว่ะ ผู้เฒ่าตายไปแล้วไม่มีใครแก้นะ” น่ี

ท่านเน้นย า้ๆ ตลอด เพราะอะไร เพราะท่านปฏิบติัมามนัทุกขย์าก 

เวลามนัปล้ินปล้อน ในใจเรามนัปล้ินปล้อน เราไม่ทนัหรอก 

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดไมถ่ึง โอ๋ย! ร้อยแปด แลว้ท่านกต่็อสู้มาตลอด 

ทีท่่านชราภาพขึน้มาท่านจะเน้นย ้าเลย “ใหป้ฏบิตัมิานะ แกจ้ติแกย้ากนะ แก้

จติแกย้ากนะ คนแกห้ายากนะ ผูเ้ฒ่าอยากแกว่้ะ” ผูเ้ฒ่าคอืตวัทา่นน่ะ คอืตวัหลวงปู่

มัน่ท่านอยากแก ้อยากจะแก ้อยากจะใหพ้วกเราปฏบิตั ิแลว้มอุีปสรรค ท่านจะไดแ้กไ้ข

เรา ท่านจะไดค้อยดูแลเรา “ผูเ้ฒ่าจะแกว่้ะ” 

แลว้พอท่านตายไป พอท่านเสยีไปแลว้ หลวงตาท่านไปนัง่ปลายเทา้ ท่านรอ้งไห ้

เพราะว่าทา่นก าลงัสมบุกสมบนัไง ท่านบอกเลยนะ หวัใจดวงนี้มนัดื้อนัก ดื้อนักคอืว่ามนั

ตอ้งมเีหตผุลเหนือเหตผุลมนัถงึจะฟัง แลว้คนทีม่าพูดใหท้่านฟัง เวลาทา่นไปถามปัญหา

มนัตอบเหตุผลอนันี้ไม่ได ้ ทา่นกไ็ม่ค่อยยอมฟัง แลว้ท่านกย็อมฟังเฉพาะหลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ มัน่ท่านกม็าเสยีไปเสยีแลว้ โอ๋ย! ท่านเสยีใจมากนะ ท่านเสยีใจมาก 
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ทนีี้ท่านกม็าคดิถงึค าทีห่ลวงปู่ มัน่ท่านสัง่ไว้ “อย่าทิ้งผูรู้ ้ อย่าทิ้งพุทโธนะ ให้

อยู่กบัผูรู้ ้ ใหอ้ยู่กบัพุทโธจะไม่เสยี” เพราะอย่างไรกแ็ลว้แต่ ถ้าเราอยู่กบัตวัเราเอง 

รกัษาตวัเอง มนัจะไม่เสยีหาย 

“อยู่กบัผู้รู้ อยู่กบัพทุโธ อย่าท้ิงนะ อยู่กบัผู้รู้ อยู่กบัพทุโธ ถ้ามีส่ิง

ใดไม่เข้าใจ มีส่ิงใดท่ีแก้ไขไม่ได้ ให้กลบัมาท่ีผู้รู้ ให้กลบัมาท่ีพทุโธทนัที” 

ท่านย า้ไว้นะ 

เวลาพระแต่ละองคท์ีจ่ะขึน้มาได้ จะเอาตวัรอดไดก้็แสนยาก ฉะนัน้ “พระมี

มาก แต่การท าชัว่มนัน่าจะลดลง แต่ท าไมนี่มนัยิง่มากขึน้” นี่เขาพูดนะ 

สงัคมมนัเสื่อมทรามไปเรื่อยๆ สงัคมมนัเสื่อมทรามไปเรื่อยๆ แลว้อย่างที่

บอกว่า กึง่พุทธกาลแลว้ ต่อไปมนัจะเรยีวแหลมๆ มนัไม่ใช่เรยีวแหลมทีศ่าสนาหรอก 

มนัเรยีวแหลมทีส่งัคม เรยีวแหลมทีจ่ติใจคนไม่เชื่อ อย่างพวกเรา เราเชื่อใช่ไหม แลว้เรา

ปฏบิตัไิดไ้หม เราท าสมาธไิดส้มความปรารถนาไหม เราใชปั้ญญาเราไดส้มความ

ปรารถนาไหม ท าไมลม้ลุกคลุกคลานขนาดนี้ ทัง้ๆ ทีเ่ราเชื่อ ทัง้ทีเ่ราเชื่อ เรามุมานะ 

เราบุกบัน่ เรายงัเป็นอย่างนี้ แลว้คนทีเ่ขาไม่เชื่อเขายิง่สบประมาทใหญ่ ฉะนัน้ อนัน้ี

เป็นเวรกรรมของเขา เราตอ้งท าของเรา 

ฉะนัน้ “พระมมีาก แต่คนท าชัว่มนัน่าจะลดลง หลวงพ่อพจิารณาอย่างไร” 

เราพจิารณาว่าเป็นกรรมของสตัว ์สตัวม์นัมกีรรมนะ ใครท ากรรมสิง่ใดมามนัจะ

ปิดหูปิดตาใหค้ดิอย่างนัน้น่ะ แต่สตัวโ์ลกมนักม็สีตัวท์ีม่อี านาจวาสนาเหมอืนกนั ถ้า

สตัวต์วัไหนมนัมอี านาจวาสนา มนัมคีวามคดิที่ดีๆ  มนัมคีวามคดิทีจ่ะเอาตวัมนัรอด ค า

ว่า “ความคดิทีจ่ะเอาตวัมนัรอด” มนัตอ้งมคีวามมุมานะเขา้ไปหาครูบาอาจารยท์ี่

ถูกตอ้ง 

ถ้าเขา้ไปหาครูบาอาจารย์ทีถู่กตอ้ง ธมมฺสากจฺฉา สิง่ทีเ่ราประพฤตปิฏบิตัิ

ขึน้มามนัมสีิง่ใดทีม่นัสะดุดใจ มสีิง่ใดทีไ่ม่แน่ใจ เรยีนถามท่าน เรยีนถามท่าน มนัไม่ตอ้ง

เสยีเวลาทีเ่รามาไตร่ตรอง ท่านจะแกเ้ราๆ 
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ถ้าเราไปหาครูบาอาจารยแ์ลว้เราเรยีนถามท่าน ทา่นตอบเราไมไ่ด ้ เราวดัภูม ิ

ครูบาอาจารย์ท่านเป็นอาจารยแ์ต่ชื่อ ท่านไม่มคีุณธรรมจรงิ เป็นอย่างนัน้จรงิๆ เราไป

วดัมาเยอะ บวชใหม่ๆ เราไปถามมาเยอะ ใหม่ๆ กโ็ดนหลอกมาก่อน โดนหลอก

ทัง้นัน้น่ะ โดนหลอกเพราะอะไร เพราะเราไม่มกีึน๋เลย เรายงัเป็นวุน้อยู่เลย ฟังใครก็

เชื่อเขาไปหมด โดนหลอกทัง้นัน้น่ะ 

แต่พอมนัเป็นวุน้ขึน้มาบา้ง พอ เออ! อนัน้ีมนัไมใ่ช ่ อนัน้ีเป็นน ้า น ้าไม่ใช่วุน้ 

พอมวุีน้ขึน้มากรู็แ้ลว้ว่าน ้าไม่ใช่วุน้แลว้ พอมนัขึน้ไป รูเ้ลยว่าอาจารยอ์งคไ์หนเป็น

หรอืไม่เป็น รูเ้ลย อาจารย์องคไ์หนเป็นหรอืไม่เป็น 

ถ้าเป็นนะ ไมม่ีคลาดเคลื่อนเลย กรรมฐานเขาพดูกนัค าเดียว

เท่านัน้น่ะ ผลวัะ! ผลวัะ! แล้วเถียงไม่ข้ึน เถยีงไม่ได้เลย เถียงไม่ได้ แล้ว

ยอมรบัด้วย 

ใหม่ๆ ยงัไม่ยอมรบั กลบัไปเดนิจงกรมก่อน เดนิไปเดนิมา เออ! ใช่ เราผดิ

เอง ถ้าเออ! ใช่ เราผดิเอง พอผดิมนักห็าหนทาง หาโอกาส พยายามต่อสู ้ มนัก็

พฒันาขึน้มา ฉะนัน้ พระแต่ละองคแ์สนยากนะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีโ่ยมถามมานี่มนัเป็นความปรารถนาอยากจะใหส้งัคมดีๆ  อยากใหทุ้ก

คนเป็นคนด ี อยากใหพ้ระเป็นพระทีด่ีๆ  ทุกคนอยากไดด้หีมดแหละ อยากไดพ้ระดีๆ  

อยากไดค้นสงัคมดีๆ  แต่มนัเป็นผลของวฏัฏะ มนัเป็นเวรเป็นกรรม เราเกิดร่วมสมยั 

อนัน้ีมนัเป็นผลของวฏัฏะ ถ้าเป็นผลของวฏัฏะมนัเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรม 

ถ้าเรื่องเวรเรื่องกรรมนะ ทุกคนปรารถนาดหีมดแหละ แต่เขาท าเวรท ากรรมมา
อย่างนัน้ เขามคีวามคดิอย่างนัน้ เขาถงึแสดงออกอย่างนัน้ แล้วเรามาอยู่ร่วมกบัเขา 
เรามสีตปัิญญารกัษาใจเรา เราจะเขา้ใจสงัคมอย่างนี้ แลว้เราจะรกัษาใจเราโดยที่ไม่ตอ้ง
ทุกข์ยากมากเกินไป ไม่ต้องทุกขย์ากไปกบัเขา เอวงั 


