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คำนำ

หนงัสอื “บวชดนีกัแล” เปนหนังสือทีด่อีกีเลมหนึง่ของหลวงพอ
พยอม กลยฺาโณ แหงวดัสวนแกว เหตจุงูใจทีท่ำหนงัสือเลมนีข้ึน้มา

กเ็นือ่งจากวา “เวลานี ้! คนบวช...นอยลง เปนอยางมาก”
ทานจงึไดสะทอนออกมาใหเหน็ถงึปญหาและออกมาเชญิชวนใหผทูี่
ประสงคจะเขาบรรพชา-อปุสมบทและบวชเนกขมัมบารม ีถอือโุบสถศลี
ในเทศกาลเขาพรรษา พรอมกนันี ้ในปพทุธศกัราช 2555 คอื เปนปแหง
การตรสัรธูรรมของพระพทุธเจา ครบรอบ 2600 ป ีหรอืเรยีกอกี
อยางวา พทุธชยนัต ี2600 ป จงึมคีวามสำคญัตอชาวพทุธ ทีจ่ะตอง
ตระหนักเห็นความสำคัญในปดังกลาว เพื่อที่จะไดเพิ่มพูนปญญา
บารมีในวาระพิเศษนี้

สุดทาย หนังสือเลมนี้ จะเปนประโยชนอยางมากในการ
ทำความเขาใจในวถิชีวีติของพระ ทีจ่ะดำรงตนใหอยอูยางมคีณุคา
และคณุภาพ เมือ่ทานทัง้หลายไดอานแลวสามารถแนะนำ ลกู หลาน
ญาติมติร ตลอดถงึผสูนใจ ไดปรบัตวัและเขาใจในการใชชวีติกอน
จะเขามาบวชเปนพระในพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี

คณะผูจัดทำ
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ปรารภธรรม

เหตจุงูใจทีท่ำหนงัสอืเลมนีข้ึน้มา กเ็นือ่งจากวา “เวลานี ้ !
คนบวช...นอยลง เปนอยางมาก” แลวทีบ่วชกบ็วชไมนาน
ประเภทบวชจิม้ดดู 15 วนั หรอื 1 เดอืน

ประเภททีจ่ะบวชแชอิม่อยกูนั 2 พรรษา 3 พรรษา  5 พรรษา
เหมอืนแตกอน...ยากมาก มนีอยมาก เหตจุงูใจก ็ ! โรงงาน...ไปเกดิ
ตามหมบูานมากขึน้ กท็ำให...การบวชลดนอยลงไป

ถามวา ? ทำไมตองมาเขยีนหนงัสอืเลมนี.้..กค็ง
ตองบอกวา...อะไรทีม่คีวามดอีย ูแตพอคนไมสนใจ ไมร.ู..
กค็อย ๆ เลอืนหายไป
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ขนบธรรมเนยีมจารตีประเพณชีายไทย 20 ป ไดบวช เปนการ
ลดความคกึคะนอง ลดความเขาใจผดิอะไรบางอยาง โดยเฉพาะถาเปน
“มจิฉาทฏิฐิ” ไป แลวจะแกไขยากลำบาก

เขาจึงมีการชักชวนใหบวช เมื่อวัย 20 ป ก็จะทำใหศึกษา
เรียนร.ู..ขนบธรรมเนยีมจารตีประเพณ.ี..ระบบความคดิ ! จะไดถกูตอง
และ...หนงัสอืประเภทบวช ๆ  เรยีนกม็คีนเขยีนกนัเยอะ “บวชดนีกัแล”
ตามพทุธสภุาษติ “สาธ ุโข ปพพฺชชฺา”

จะมีอะไรดี ! แตละองคแตละทานท่ีเขียนเลากันไป ก็มี
ประโยชนอย.ู..

แตวนันี ้ขณะนีอ้ยากจะเสรมิอกีสกัเลมหนึง่ เผือ่วาคนทีไ่มได
บวชไดอานแลวอาจจะมองเหน็...อะไรบางอยาง แลวโนมใจศรทัธา
อยากบวชขึน้มา กเ็ปนได

สำหรบัผทูีบ่วชอย ูแลวไดเหน็ความดขีองการบวชอยางแจมแจง
ชดัเจนมากขึน้ พดูงาย ๆ วา ถาเหน็วาดกีวาไมไดบวช กแ็นนอน...วา
จะอยใูนรมผากาสาวพสัตร ไปอยางมคีวามสขุ ไมเกดิ

คำวา “จวีรรอน” ตามคำพดูของหลวงพอพทุธทาสวา  “จวีร
มนัรอน เพราะมองเหน็อยางอืน่ดกีวา...เหน็วาบวชไมด ีทรมาน เสยี
โอกาสสนกุสนาน รืน่เรงิ กเ็ลยทำให ! รอนรมุ กลมุทกุข อยใูนรม
ผากาสาวพสัตร กนัไมได”

อนันีน้าจะเปนประโยชน ตรงนี.้..จงึไดตัง้ใจทำเรยีบเรยีงขึน้สกั
เลมหนึง่ ลองอานตดิตามดกูแ็ลวกนั
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สาธ ุโข ปพพฺชชฺา : บวชดนีกัแล

บวชจะดนีกัแล  มนัตองฟนธงลงไปวาบวชกนั...อยางไร ! อะไร

เปนตวัชวยใหการบวชดนีกัแล มนักค็อื...ตองจรงิ  !
“ทีบ่วชเลน บวชลอง บวชผลาญขาวสกุ บวชสนกุตามเพือ่น”

หรอืสำนวนทีเ่ขาชอบพดูกนั...“อกหกั หลกัลอย คอยงาน สงัขารโทรม”
ถาบวชแบบนีก้แ็นนอนละ ไมได...เปนพระ เปนแพะ ! มาแพะ

มาพงิองิศาสนายังชพี อนันีก้ต็องบอกวา...บวชดนีกัแล ใชไมได เปน
นกับวชโจร เปนนกับวชทีป่ลนศาสนาน่ี กม็ี

วนัน้ีขอพดูกนัเรือ่งท่ี...บวชจรงิ เรยีนจรงิ ปฏบิตัจิรงิ ๆ เผย
แผจรงิ จนไดผลจรงิ ๆ

เริม่คำวา “บวชจรงิ” บวชจรงินีค่อือะไร ควรพยายามเวน อะไร
ทีต่องเวน ตามภาษาของคำวา ปพพฺชชฺา นี ่  ซึง่มนัแปลวา ไป, เวน...ทัว่
ทีม่รีากศพัท คอื ป + วช

ป แปลวา ทัว่ หรอืสิน้เชงิ
วช แปลวา ไป หรอืเวน

คำวา ป + วช แปลวา ไปโดยสิน้เชงิ หรอืเวนโดยสิน้เชงิ ทีว่า
“ไปโดยสิน้เชงิ” นัน้หมายถงึ ไปจากความเปนฆราวาส คอื จากการ
ครองเรอืนไปสคูวามเปนบรรพชติ คอื ผไูมครองเรอืนโดยสิน้เชงิ

โวหารทีส่งูไปกวานัน้ ทานเรยีกวา ไปจากโลกโดยสิน้เชงิ ซึง่
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หมายความวา ละเสยีจากวสิยัชาวโลกเขามกีนั เปนกนัโดยสิน้เชงิน่ันเอง
ถาเราลองพยายามเวนอะไรไดมาก ๆ   จรงิ ๆ  นี ่ถาตามความ

หมายวา “เวน” ใหเวนได
คนเรานี.่..เวร ! มนัเกดิขึน้  เพราะเราไมเวน  คอยทำรายชวีติ

เขาไมเวน ทำรายรางกายเขาไมเวน เดีย๋วคด ีๆ  เดีย๋ว...ชวีติหนึง่ ๆ  แลว
มนัจะยงังยั ? เขากจ็ะเปนคนซาดสิท (Sadism) โหดรายใจดำ อำมหติ

แตพอบวชแลว...เวนฆายงัไมพอ  ยงัแถมเมตตา สงสาร ปรานี
ชวยเหลอืเอือ้อาทรเขาอกี  จติกพ็ลกิมาเปนอะไร ? เปนพรหมไปเลย...ไม
ใชเปนพาล !

ถาไมบวชนี ่ดไีมด ี ! เอยีงไปทางเปนพาลมาก โหดรายใจดำทบุตี
ทำรายรางกายกนั   เดีย๋วนี.้.. “ดสู ิ!  อนัธพาลครองเมอืง” กบัพวกที่
จ ู ๆ กไ็ปไลฟนเขา โอ ! อาตมาดเูขาไลฟนกนั เขาเอาของกนั เอา
นาฬกิากนั เอาโทรศพัทกนั

อยากจะพดูคำเดยีวพวกคนพาล... “นี ่ !  มนับดัซบ”  แตพระ...
“นี ่! ประเสรฐิ”

ถาลองไมไดบวชนี.่..มสีทิธิเ์ปนพาลไดงาย  ถาบวชจรงินีม่สีทิธิ์
เปนพระ...

พระมาจากคำวา “วร” แปลวา ผปูระเสรฐิ แตจะประเสรฐิ
ไมประเสรฐิตองจรงิ ! ตองมกีารบวชจรงิ ๆ

อาตมาชอบไปคยุกบัเณรภาคฤดรูอน...เณร ? ใครบวชจรงิยก
มอื พรบึเลย ใครบวชเลน ยกมอื ? ไมยก ! แตพอถามวา...ใครบวชจรงิ
แตยงัเลน ? ยกกนัผบั ๆ ๆ ๆ เดีย๋วนีบ้วชแลวชอบเลน...เกม เลน
เทคโนโลยสีมยัใหม เลนไปเลนมา...กไ็มรยูงัไงกนั !
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แตอาตมานีไ่มเลนกลอง ไมเลนโทรศพัท ไมเลนเวบ็ อะไรทัง้นัน้
เพราะอะไร ! ถกูดถุกูเตอืนจากหลวงพอพทุธทาสวา...

“ตอไปโลกเรานีจ่ะววิฒันาการ (Evolution) ทางเทคโนโลย ีไป
สคูวามวนิาศนาการทางศลีธรรม”

มพีระนกับวชหลายองค...เสยีหายเพลีย่งพล้ำ   กบัคำวา “ชอบ
เลนเทคโนโลย ี  อ-ีคอมเมริซ (e-commerce) บลทูธู (bluetooth) สมยั
ใหม” กพ็อเลนมา เลนไป ไมร ู!...ใคร ? เลนใคร ! ใคร...ถกูเลนงาน  ถกู
ความอยาก ความเพลนิ ความหลง เลยกลายจากบวชจรงิเปนบวชเลน
ทีม่นัไมไดผล เปนเพราะวา...บวชเลน

คนเดีย๋วนีน้ะ...เราดซูวิา บวชแลว…ดนัเสอืก ! ไปเลนการพนนั
ทีส่วนลำไย เขาวา “ถงึระดบัเจาอาวาสกม็”ี

นี ่! แตถาบวชจรงินี ่ไอเรือ่งเลน...การพนนั เลนหวย เลนเบอร
นี ่มนัไปกนัคนละโลก อาตมานีก่อนบวชชอบเลนหวยมาก ใตดนิแทง
หนา แทงหลัง ขางลาง ขางบนสารพดั

แตพอบวชแลว...นี ่! 40 กวาปมานี.่..ไมเคยแทงหวยเลยสกับาท
เดยีว แลวเวลาไปบณิฑบาตยงัสอนโยมอกี “โยม ! ใครใสบาตรเกง
ใหเกงแลว ขอให...หาเกงนะ หา...ดวยมอืนะ อยาหา...ดวยหวยกแ็ลว
กนั” นี ่! ยงัสอนเขาดวยอกี ใหหาดวยมอื อยาหาดวยหวย

ถาไมไดบวช ! ตวัเองเลนหวยแลวจะไปสอนใคร ไมมคีวามเปน
ทฏิฐานคุต ิเปนแบบอยางในการลด ละ เลิก เวน

พอบวชแลวนี ่ในการเวนได...มเีวน...กนิ  เวน...กาม เวน...เกยีรติ
มนัก.็..เปนเรือ่ง ๆ ทีจ่ะไดมากเพิม่ขึน้ไปอกี

แตจะวาเวน...การโหดราย ใจดำ อำมหติ เวนการลกัขโมย  โกง
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คอรรปัชัน่ ทจุรติ โอ  ! เปนของสบาย ๆ ไมตองทำ... “อเนสนา”
หลอกลวงใคร หากนิดวยวธิกีารสารพดัโกง บวชแลว ไมถกูเรยีกวาแกง
18 มงกฎุ

ไมถูกเรียกวา เหมือนอยางกับพระองคหนึ่งก็แลวกัน ชื่อ
พระรกัเกยีรต ิสขุธนะ ทานเขยีนวา “ถาอาตมารธูรรมะพระพทุธเจา
เสียกอน อาตมาคงไมตองติดคุก” ตอนนั้นโกงยา โกงอะไรที่...
กระทรวงสาธารณสขุ แลวกต็ดิคกุ ออกมาบวชแลว ทานกเ็ริม่เหน็
ความสุข พวกทรพัย...ทีไ่ดมา โกง ๆ ๆ ทจุรติน่ี ทานเหน็เปนโทษเปน
ภยั แมพระพทุธเจาทานกต็รสัขทุทฺกนกิาย สคาถวรรควา

“โลโภ ธมมฺาน ํปรปินโฺถ”
ความโลภเปนอนัตรายแหงธรรมทัง้หลาย

ไมมอีะไร ตวัอะไร ทีท่ำอันตรายเราไดมากเทากบัความโลภ...แต
พอบวชแลว เรามจีติคดิให  สบาย...เหลือเกนิ !

“จติทีค่ดิ จะใหสบาย กวาจติที ่คดิจะเอา”
ถาอาตมาเกบ็เงนิไดนะ!...ไดมากเ็กบ็ ๆ  เอาตะพดึนี ่ปานน้ี...กค็ง

ไดสตางคเยอะ นาจะเปนพนัลาน ตัง้แตขายเทป ขายซดีอีะไรทีเ่ขา
ขายกนัน่ี  เขากส็งมาถวายกนั

แต...เราไมมานอนกอดกากพวกนี ้ เราถอืพวกนีว้า “เปนสขุกาก”
มนัชอบตรงนี ้!

“สขุกาก” คอืไดอะไรมา...กเ็หน็ตวัอยางเขาที.่..พนัตำรวจเอกไป
ปลนเขาบาง ! มรีฐัมนตรทีีไ่ปโกงเขาบาง ! แลวกเ็หน็หนกีนักระเจงิ
กระเซอะ กระเซงิ เหน็ไหม ? ไดยศแลวกม็าทำอปัยศ เพราะความโลภ
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แตเรามาพยายามเวน...เอาชนะ ! ความโลภ พยายามจรงิ ๆ
ใหเขาจรงิ ๆ  ไดมาเทาไหร  ใหหมด !  อาตมาป ๆ  หนึง่จายใหแรงงาน
เดก็หมด  พอโรงเรยีนเปดเทอมกจ็ายใหเขา  ถาไมไดบวชคงไมมโีอกาส
ใหทนุการศกึษา ใหโรงพยาบาล ใหโรงเรยีน

พอมาบวชจรงิ ๆ  เขากศ็รทัธาเราจรงิ  พอศรทัธา
เราจรงิ...เรากต็องเวนจรงิ ๆ ...ไมใชเขาศรทัธาใหมา เรากม็า
นอนกอดกากเขา แลวจะมคีวามสขุอยางไง ! เปนปโูสม
เฝาทรพัย งก ๆ  อยกูบัทรพัย...แลวกลายเปนทรพัย ทีไ่ม
ไดเปนทรพัยประเสรฐิอะไร...
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แตพอบวชแลวไดฝก มศีรทัธาจรงิ ๆ  ไดปญญาจรงิมาก ๆ   เขา
“โอโฮ ! มหาศาลเลย” แลวกเ็รือ่งเวน ในเรือ่งเนือ้หนงั เรือ่งเพศนี่
“โอย !  บางคนนีม่นัหวัปกหวัปำ...มนัขาดไมไดเอาซะจรงิ ๆ”

ครัง้หนึง่อาตมาจำไดอยสูวนโมกขฯ...ผวักบัเมยีเขาจะนอนอยู
ดวยกนั เขามหีอพกัวาหญงิกไ็ปพกัทีห่นึง่ ชายพกัทีห่นึง่ เขากบ็อกขอนอน
ดวยกนัไมไดหรอื ? เขาบอกวามนัขาดการลบูคลำ จบัดม อะไรกนัไม
ได เขาแยกกนัไมได...เถยีงกบัพระทีจ่ดัทีพ่กัให

ปรากฏวา พระกก็ลมุกบัพวกทีข่าดเนือ้หนงัไมได...ตองนอนกาย
นอนกก นอนกอด สวนเรานี ่นอนคนเดยีวสบาย จะผายลมตอนไหน
กไ็ด  ไมเหน็จะตองมาอัน้...ใหคขูาง  นอนขางลำบาก  หรอืเขาระบาย
มา เรากล็ำบาก นอนคนเดียวนี.่..สบาย ! ไมตองเหน็ดเหน่ือย ลบู ลวง
ควกั จบั เสพสอด กอดจบูอะไรนี ่!

เดีย๋วนีด้พูวกดารา พวกเขาทีไ่มไดบวชส ิ! พอแตงงานกนัก.็..
“โอโห  ! จบูกนั” สวนพวกนกัขาวกป็ระหลาด....“ขาวอืน่ละกแ็วบ...หาย
แวบ...หาย”  แตขาวดาราจบูกันกก็ลบัเปนขาวแช  ! พอทขีาว...พระทำ
ความด ี“แหม ! แทบจะไมไดเหน็ภาพเลย  วิง่ปรดู  !  ผานปราด!”
นีก่เ็ปนซะอยางนี้

กส็รปุวา...ขอนีไ้ดเวน การทีเ่ราเวนเรือ่งเน้ือหนัง แลวเอาเวลา
ไปทำอยางอ่ืน ไมเสยีเวลา จนกระทัง่มนัไดเกดิความคดิวา...

“เราจะบวชเพือ่ทำงาน...รบัใชพระศาสนาพระพทุธเจา จะไม
เอาเหง่ือรบัใชกเิลสตัณหา ใครมนัจะสวยแคไหน...มนัชวนไปเสยีเหง่ือ
กบัมนัไมเอาเดด็ขาด  ! ไมไปเดด็ขาด”

เรากเ็ลยเหลือเวลา “โอโห  !  ปลกูตนไมไดเยอะ อานหนงัสอื
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เขยีนหนังสอืกไ็ดเยอะ  เวลาจะเดนิจงกรม  ทำกรรมฐาน  เดนิไปใน
สวน โอ  ! พอเดนิหมดแรงกก็ลบัมานอน ไมใชกายกอดกนัจนหมดแรง
แลวจะเดนิไปไหนกไ็ปไมรอด กเ็ลยทำใหเมือ่มาคดิด.ู..

การบวชนีม่นั...ยอดกต็รงนี ้ ! ถาเวนไดจรงิ ๆ เวน...เรือ่งเนือ้
หนงัไดจรงิ ๆ มนัเปนความบรสิทุธิ ์ทีญ่าติโยมเขาจะนบัถอืมากเลย
ถาพระไมมคีวามเสยีหายเรือ่งเพศ...เรือ่งสกีา...แลวละก็

เขาสรปุไวยอ ๆ  วา “เปนพระชัน้ยอดเย่ียมไดเลย ! กค็อืเรือ่ง
เงนิกบัผหูญงิ ถาเวนไดจรงิ ๆ  บวชแลวเวนเรือ่งน้ีไดจรงิ ๆ  แค 2 เรือ่ง”
โยมก็นบัถอืหวัปกหวัปำ...เทดิทนูอยางสดุ ๆ

ถาไมไดบวช เขาจะเทดิทนู อะไรคณุตรงไหนกนันกัหนา  คณุ
กบ็ากาม มกีิก๊มกีัก๊กนั แลวก.็..เดีย๋วกเ็อานำ้กรดสาดหนากนั  เดีย๋วกฆ็า
ฟนกนั ศกึชงินางชงิรกัหกัสวาท

“ออ ! ศกึชงินาง” บางทกีน็าทเุรศเหมอืนกนัพวกเดก็ผหูญงิ
สงสยัมนัไมเคยคดิเวนพวกนี.้..เขาตบกนัเพือ่แยงผชูาย ถาพดูงาย ๆ
หยาบ ๆ  กแ็ยงผชูายกนัถงึกบัตบกนั เพราะวาพดูตรง ๆ  กค็อื “แยงทอ
ปสสาวะอนัเดยีวกนัน่ี” เขาจงึตองทำสงครามกนั

นีเ่พราะวาเขาไมไดบวชไง...ถาบวชแลวเขาคงไมคดิแยงกนัถงึ
ขนาดนัน้ เพราะเขาเริม่มาพจิารณาเนือ้หนงั เปนของปฏกิลู ! ผม  ขน
เลบ็ ฟน หนงั  ทีล่บูเลากนันีเ่ปนของทีป่ลงแลว...ดแูลว...ถาไมบวชแลว
ไมมโีอกาสไดพจิารณา เพราะวากรรมฐานขอแรกทีพ่ระอปุชฌาย  ...ให
แกผบูวช คอื พจิารณา  ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั  ทีเ่รยีกวา “ตจปญจก
กรรมฐาน” คอื ไดกรรมฐานขอนีม้าเหมอืนไดอาวธุเลย ทำใหเปนตวั
ชวย ใหเกดิเวนเรือ่งเน้ือหนังซึง่คนอ่ืนหลงใหลคลัง่ไคล
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เดีย๋วนีด้สู.ิ..เขาบาความสขุทางเนือ้หนงั จนเอาซากทารกไปทิง้
กนั ทีว่ดัอะไร...(วดัไผเงนิ) เปนพนั ๆ ซากทารก

นีค่อื...สขุกาก สขุเนือ้หนงั สขุต่ำ ทีค่นไมไดบวชแสวงหากนั
หวัปกหวัปำ

บางคนคนแก...จนจะแงมฝาโลง แลวยงัมวัแงมกนเดก็อยเูลย
กเ็พราะนสิยัของคนทีไ่มเคยไดบวช เขาเคยแตเบยีด

โบราณเขาถงึเตอืนวา “อยาเบยีดกอนบวช” ใหบวชซะกอน
แลวคอยไปเบยีด มนัจะไดไมหลง

ถา...ไปเบยีดกอนมสีทิธิท์ีจ่ะหลง จะรอดออกมายาก
แตถาบวช แลวไปเบยีด มนัจะยงัพอ...รเูทา รทูนั รแูก รกูนั

ถอนตวัไดบาง
แตวา  ! หากบวชไป แลวเกดิเหน็สจัธรรม...เรือ่งเน้ือหนงันี ่มนั

กจ็ะเวนไดจรงิ ขอใหปฏบิตัอิยางจรงิ ๆ มสีตไิวถงึขัน้วา...
“เออ ! เหน็แลว ๆ  ไดยนิแลวทัง้รปูทัง้เสยีง  พระพทุธเจาทาน

ตรสัวา...
“เรามองไมเหน็รปูประเภทใดประเภทหนึง่ ทีจ่ะครอบงำจติใจ

ของบรุษุแลวตัง้มัน่อย ูเหมอืนรปูของสตร ีฯลฯ
ไมเหน็เสียงประเภทใดประเภทหนึง่ทีค่รอบงำจติใจของบรุษุ

และตัง้มัน่อย ูเหมอืนเสียงของสตรี
ไมเหน็กลิน่ชนดิใดชนดิหนึง่ทีค่รอบงำจติใจของบรุษุ แลวตัง้

มัน่อย ูเหมอืนกลิน่ของสตรี
แลวกไ็มเหน็รสชนดิใดชนดิหน่ึงเกดิขึน้ครอบงำจติใจบรุษุ แลว

ตัง้มัน่อย ู เหมอืนรสทีเ่กดิมาจากหรอืเนือ่งมาจากสตรี
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ไมเห็นโผฏฐัพพะหรือสัมผัสผิวหนังชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้น
ครอบงำจติบรุษุ แลวตัง้มัน่อย ูเหมอืนโผฏฐพัพะทีเ่นือ่งมาจากสตรี

ไมเหน็ธรรมารมณอนัใดอนัหน่ึง คอื ความคดิ ความนกึ ความฝน
อะไรกต็าม ทีค่รอบงำจติใจบรุษุ แลวตัง้มัน่อย ูเหมอืนธรรมารมณที่
เนือ่งดวยสตรี

พดูตรงกนัขามกค็รอบงำจติใจของสตร.ี..เหมอืน รปู เสียง กลิน่
รส สมัผสั ธรรมารมณ ทีม่าจากบรุษุ กเ็ปนอนัวาพดูทัง้สองฝาย ไม
เหน็อะไรทีจ่ะครอบงำจติของบรุษุ แลวตัง้มัน่แนนแฟนอยเูหมอืนเรือ่ง
ทีเ่กีย่วกบัสตร ี ; แลวไมเหน็อะไรทีค่รอบงำจติใจสตร ีแลวตัง้มัน่อยู
เหมอืนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเรือ่งบรุษุ...(สุต. อัง. เอก.เลม 1 ภาค 1 หนาท่ี 1)

แตเราบวชนี ่สิง่เหลานีไ้มครอบงำเรา  เรากเ็ปนคนท่ีเรยีกวา
“สบายเลย” คนถกูครอบกไ็มถกูครอบ

ระหวางเปนคนมคีรอบครวั แลวถูกครวัครอบ
กบัคนทีไ่มไดมคีรอบครวั แลวไมไดถกูครวัครอบ
แลวเปนคนโสด กย็งัจะสบายไปอกีแบบหนึง่
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แตวาคนโสดยงัมอีารมณอยากอย ูกไ็มเปนสขุ บวชแลวยงัมี
อารมณไมเวนเรือ่งน้ีจรงิ ๆ ยงักอรอกอตกิ เปนพระเจาชไูกแจ  หมา
หยอกไก บางองคทีบ่วชไมจรงิ  ชอบบวชเลน แลวทำตวัเปนหมา
หยอกไก เจอผหูญงิก็...เพีย้ว ! กนักม็ ีพวกทีผ่บูวชไมจรงิ...จะเปนยงังี ้!

ถาบวชไมจรงิแลวละก.็..สกีาพายเรอืผานหนากฏุ ิ เดนิผานหนา
กฏุทิำเปน...เพีย้ว ! ๆ คกึคะนอง อยางทีเ่ขาพดูวา...

แบบเจาชู ประตดูนิ ถวลิหา
ชอบพดูจา หนาทะเลน เนนความใคร
ทำยกัคิว้ หลิว่ตา หาเกีย้วไป
เจาชไูด ไมเลอืกที่ มากลีลา

คิว้กไ็มมแีตเสอืกยกัคิว้ใสสกีา นีค่อื พวกบวชเลน พวกบวชคกึ
คะนอง

แตถาบวชจรงินี ่จะมสีตติรงผสัสะ พอเหน็สกีาสวย… “เออ !
เหน็แลว...ระวงั ๆ ๆ อยารกั อยาชงั อยาวบูวาบไปกบัมนั”

เดีย๋วนีค้นทีไ่มไดบวช เห็นเมยีเขาสวย...วบู ! เหน็ผวัเขาหลอ...
วบู ! กไ็ปเปนกิก๊เปนอะไรกบัเขา ไปปนตนงิว้กบัเขา นีแ่หละ ! จงใหรู
ไวเถอะวา บวชมนัเปนอยางนี ้และอกีอยางหนึง่....

บวชแลว เราเวนการพดูหยาบ พดูเพอเจอ พดูสอเสยีด พดูไร
สาระ มาพดูอะไรทีเ่ปนอรรถเปนธรรม

พอพดูแลว...แหม ! ทีท่ำใหอาตมาตะลงึจรงิ ๆ ในการบวชนี ่!
สำหรบัคนอืน่อาจจะไมมจีงัหวะได เหมอืนกบัอาตมาไดเทศน แลวใส
เทปคาสเซท็สมยัทีด่งัทีส่ดุ !

เขาบอกมีคนเอาเทปไปขายไดตั้ง 40 ลานตลับ เปดกัน
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บนรถเมล รถทวัร สถานตีาง ๆ ตามสถานทีท่ำงาน ในสวนยาง กรดี
ยางไป เปดไปฟงไป...นี ่! คอื คำพดูของนกับวช ของคนบวช

สวนพวกทีพ่ดูเพอเจอ พดูหยาบคาย เดีย๋วนีด้สู.ิ..แกนนำมอบ
นี ่พดูกนัยงังยั ! พดูกนั  แลวกม็แีตเรือ่งแตกราว หยาบคาย แตกแยก

พอเราพดูอะไร...เปนอรรถ เปนธรรม พดูไป พดูมา เขาเชือ่
ถอืในคำพดู เขาไปเลกิเหลา เลิกยา เพราะเราได

คำพดูเราเลยปาก...เปนบญุ บวชนีน่ะ ปากเปนบญุ
มากกวาอกี  เพราะวนั ๆ  หนึง่ กใ็หศลีใหพร ปากกไ็ดบญุ
ตลอด ไมไดดา ไดแชง ไดสาปใคร ไดพดูลามกสกปรก

สวนพวกนัน้นะ ปากเปยกปากแฉะ กบัในเรือ่ง...บาป ๆ  เรยีก
วา “ปากอปัมงคล” “ปากไมมกีศุล”

พอบวชแลวไดสวดมนตบาง  ไดพดู  ไดเทศนไดสอน  โอย  !
พดูงาย ๆ วา ชายไทยถาไมไดบวช พดูไปกค็งไมมใีครอยากเชือ่...

บางทไีปเปนผวัใคร...เมยีเขากบ็น
“โอย ! ไดผวัเขาคนเหมอืนไดผเีขาบาน มนัหลอกไมเปนเวล่ำเวลา”

เหน็ไหม ? คำพดูคำจาไมไดเรือ่ง ไมมใีครเชือ่ถอื
แตเปนพระทีพ่ดูจรงิ ทำจรงิ นี ่ ! อาตมาเหน็ คนเขาจองฟง

หลวงพอพุทธทาส ฟงพระพรหมคุณาภรณ เวลาทานเทศนออก
โทรทศัน อาตมากย็งันัง่อยาก นัง่ฟงอย ู เพราะวาทานพดูมอีรรถ มี
ธรรม  มสีาระ ทีพ่ึง่ มทีีอ่าง ทีอ่งิ เปนสุภาษติ วาจาสภุาษติ

เดีย๋วนีเ้ขาพดูอะไรกนั  ?  พวกเดก็ผหูญงิ...“เรยีนไปกป็วดหวั
มผีวัดกีวา”
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โอ ! สนัดาน ไปเอาภาษติมาจากไหน ? “อกหกัดกีวารกัไมเปน”
นีเ่ขาพดู...แลวมนัโงเอาอก เอาใจไปใหเขาหกัทำไม ?
ไมลองมาฟงของพระดบูาง อาตมานี ่ยอมเลย ยอมโง...ในเรือ่ง

ความรกั กเ็ลยพดูใหเดก็ ๆ เขาฟงวา…
“ฉนัยอมโง เรือ่งความรกั แตขอฉลาด...รกัษาใจ ไมใหใคร

หกัอก”
นีเ่ปนพระแลวกจ็ะนกึพดู แตเรือ่งอะไรทีจ่ะหกัหาม ยบัยัง้  เบรก

รัง้ ไมใชไหลลืน่ไปกบักเิลส พดูกนัสงเดชไปเรือ่ย ๆ โอ ! ถาไมไดบวช
ไมรจูะพดูคำน้ีเปนหรอืเปลา...ในเรือ่งทีว่า “ยอมโงใหความรกั แต
ขอฉลาดรกัษาใจไมใหใครหกัอก”

เชือ่วา ! คงไมเปนหรอก แลวทีจ่ะพดู แลวเปนเงนิลาน  เอา
มาสรางโนน สรางนี ่ไดคงยาก...ปากเงนิลาน เพราะไดบวชแท ๆ  เลย

ถาไมไดบวช คงไมไดเปนนกัรอง จะรองเพลง สกัเพลงอดั
อลับัม้...คงขายไมออก  แลวกท็ีพ่ดูดงัฮติตดิเปนสโลแกนวา

“โกรธคอืโง  โมโหคอืบา”
เขากไ็ปใชกนัเยอะ
“ขยนัใหเหงือ่ออกทางขมุขน ดกีวาขีเ้กยีจแลวยากจน น้ำลน

ออกทางตา”
อยางนี ้! แลวกพ็ดูอะไรทีม่นัตดิหตูดิตาคนไป
นี ่ ! ถาไมไดบวช กไ็มรคูำพดูอาตมา จะหายไปกลางอากาศ

ไมได...ไปพดูกนัตอ  ทีน่าทึง่ กค็อืวา พดู...แลวเอาเทป-หนังสอืไปแจก
แมคาในตลาด โอ ! ปากแมคานี ่เขากช็วยพดูขยายหลกัธรรมกนัตอ
ไปอกี หลกัธรรมของพระพทุธเจากแ็พรตอไปอกี
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โอ ! แสดงวา บวชนีม่นัดจีรงิ ๆ  นะ ใคร...ไมเคยบวชกล็องดู
ลองด.ู..สกัตัง้หนึง่นา ! ลองบวช...ชมิลองดกูไ็ด

ถาด.ี..กอ็ยตูอ ถาไมด.ี..สกึไป กย็งัเปนพอพนัธทุีด่นีะ อยาง
นอย ๆ  กเ็ปนผนูำพอบาน...ทีไ่มพาบานแตกสาแหรกขาด ไมสรางนรก
ในบาน อาจจะใหลกู ๆ ในบานรองครวญเพลง...“บานคอืวมิานของ
เรา” “พอเรากเ็ปนพอพระ แมเรากเ็ปนแมพระ”

โอ  ! สวรรคเลย นีแ่หละ ! ทีเ่ขาวาบวช แลวพาพอแมขึน้สวรรค
พาครอบครวัไปสวรรค...กล็องด ู!

ใครสรางโบสถ สรางวหิาร สรางเจดยี ทอดกฐนิ ผาปา นี ่!
เขาบอกอานสิงสไดไมมาก

แตถาบวชนี.่..ตวัเองกไ็ด ญาตกิไ็ด  สงัคมกไ็ด ศาสนากไ็ด
แลวขอสดุทายเลย “การเวน” ทีเ่วนเหลา เวนยา...แหม ! แต

บวชไมเวนน่ี
บางองคกน็าสมเพช ! บวชแลวพอไปบณิฑบาต ยงัสบูบหุรี.่..ไม

กระดากปาก ไมกระดากสายตา...คนเขามอง
นี ่! บวชแลวไง...ไมเวน บวชแลว...ยงัเปนขีเ้หลาขีย้า แมกระทัง่

หมากพล ูบหุรี ่อะไร ! เวนไมไดของนดิเดยีว บหุรีม่วนเทานิว้กอย หลวง
พอปญญาทานบอกวา “ตายซะ ! ในการตอส ูยงัดกีวาอยอูยางคนแพ”

บหุรีต่วัเทานิว้กอย ส.ู..ไมได แลวจะไปสอูะไร !  ละ...ไมได แลวจะ
ไปละอะไร !

ฟงแคนีอ้าตมาวา  สบาย ๆ สบายเลย พวกลโิพ กระทงิแดง
ไมตองไปกนิทกุวนั เออ ! ๆ  นาน ๆ  ท ีบางคนนี ่แหม ! กระทงิแดง...เยอ
แรง ๆ กนิแลวไมเหน็จะออกแรงเลย กน็อนหมดแรงเหมอืนเดมิ
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มนัอยทูีใ่จ...เขมแขง็ แลวรางกายมนักเ็ขมแขง็ ฮดึส ู! ทำได !
เพราะฉะนัน้ การบวชนี ่ทำใหเราไดเวนเรือ่งยาบา ยาเสพตดิ
ถามวา “ถาบวช แลวถูกอบรม ฝกฝน ฝกฝน ฝกหัด

ให...เวน ๆ ๆ ๆ ๆ จรงิ ๆ”
ทีว่าบวชจรงิ ปฏบิตั.ิ..เรือ่งเวนจรงิ ๆ  แลวกเ็ผยแผ...ชวนคนให

เวนกนัไดจรงิ ๆ แลวจะไมมปีญหา...เรือ่งยาเสพตดิ แตทีเ่หน็มกีนั
พอตดิคกุ...กค็นกนัในคกุกระเจดิกระเจงิ

เสียงบประมาณเทาไหรรมูัย้นัน่...เอาตำรวจสีห่ารอยคนไปลอม
คกุ ตรวจคนนี ่คาเบีย้เลีย้งคนืหน่ึง...อยางนอยกส็องรอยสามรอย เพราะ
ไปตรวจดกึ ๆ ทำ...ใหเสียงบประมาณแผนดนิ
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นี ่! เปนเพราะไมไดบวชไง ไมไดเวนไง มนักเ็ลย...เลนมา เลน
ยาบา  เลนกนัเปนวรรคเปนเวร แลวกจ็ะโง

จะโง...เรือ่งพรรณนี ้ถาไมบวชนี ่มสีทิธิท์ีจ่ะโง แลวพวกทีม่า
ตดิกนัตอนบวชนี ่สวนใหญกต็ดิมากอน โงมาเสยีกอนนี่

ถามาฉลาดบวชแลว...เอามาเลย ! แลวอยางท่ีเขาบอก... “ยาบา
เปนพษิภยั” ทีจ่รงิไมใช !

แตเปนที ่“มจิฉาทฐิ”ิ ของเราเองทีไ่มไดฝกฝน อบรม เรยีนรู
จนเหน็ผดิเปนชอบ เหน็ชัว่เปนด ี เหน็กงจกัรเปนดอกบวั  ทำตวัเหมอืน
เปนแมลงเมาบนิเขากองไฟ กนัไป

เอามัย๊ ! ลองเอายาบาแสนเมด็ใสยาม แลวแขวนในกฏุพิระ
พยอม

อาตมารบัประกนัไดเลย...ยาบา มนัจะทำอะไรเราได มนักอ็ยู
ในหอ ในยาม ในแพค็ สบิป มนักห็มดอาย ุเสือ่ม ฝอ แลวจะทำอนัตราย
เราไดยงัไง

เพราะเราบวช แลวเราฉลาด ศลี สมาธ ิปญญา นีม่นัสุดยอด
เขาเรยีก “ไตรสกิขา”

บวชเรยีน บวชจรงิ บวชเรยีน กเ็รยีนเรือ่งระเบยีบวนิยั จดัวนิยั
ชวีติ บรหิารจดัระเบยีบวนิยัชวีติ

ชวีติเรานี ่ฝกควบคมุตวัเอง ทำไม ! ตองโงไปใหผ.ู..คมุ ๆ   สราง
คกุ สรางตะรางกเ็อาเงินภาษรีาษฎร สรางเสรจ็แลวกเ็อาขงัราษฎร
จายเงนิเดอืนผคูมุกเ็งนิภาษรีาษฎร เสรจ็แลวกม็าคมุราษฎร...ทีโ่ง !

หรอืบวชแลวเขาถงึเรยีกบณัฑติ พอเวลาสกึไปเขาเรยีก “ทดิ”
เขาเรยีกบณัฑติบาง แตกม็ ี“ไอทดิถกึทอื” กม็ ีสกึไป แลวไมรเูรือ่ง เพราะ
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เขาไมเรยีน
บวชจริงตองเรียนจริงดวย ปฏิบัติจริง ชวยกันเผยแผจริง

อาตมาทำงานเผยแผมาเปนเวลา 30-40 ป
เดีย๋วนี ้ชืน่ใจทีไ่ดยนิคำพดูจากเดก็ ๆ  “นี ่! ฟงหลวงพอ...ตัง้แต

อยมูธัยม เดีย๋วนี ้! งานการกาวหนา ยงัจำหลกัธรรมคำสอนหลวง
พอมาใช”

เขาพดูใหเราไดฟงอยางนีว้า “ชวีติเขาด ีเพราะเรา”
ถาไมไดบวช จะไดยนิไหมนี ่ ? คงไมไดยนินะ ! เพราะไมรทูำด.ี..

ใหใครด ี จะไปแนะนำสัง่สอนใครใหด ีแลวเขาจะลด ละ เลกิความ
ชัว่ราย...มาเปนคนด ีจนมัง่มศีรสีขุ

โอ ! เกดิมานี.่..ไมมอีะไรด ีเทากบัเหน็คนเขาด ีเพราะเราเปน
ตนเหตุ

คนเราทั่วไปนี่ ชอบเปนตนเหตุ...ของความชั่วราย รถ
ชนกนั...กม็นัเปนเหต ุขาวของหาย...มนัเปนเหตุ

สวนเรานี.่..กลายเปนวา เออ ! บวชแลวนี ่เปนตนเหต.ุ...ใหคนละ
เลกิ เวน ตามความหมายของบวช

เราเวนดวย แลวชวนคนอืน่เวนอกี “โอ ! มนักลาย
เปนลกูโซ ของการเวน” มนัเปนการลากจงูไปสคูวามเวน
มนักเ็ลยย่ิงสุดยอดเลย แลวกบ็วชตอไป ตลอดไป

แลวกแ็ปลกนะ ! “บวชเปนพระ”
เขาบอกขาราชการเกษียณ แลวก็ไปนั่งเหงาเศราอยูที่บาน

พวกเออรีไ่ปกอน...ยิง่ไมรจูะอยกูนัยงัไง
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แตพระนีป่ระหลาด ! ยิง่อายเุลยเกษยีณ...ยิง่สบาย เขาเรยีก
“อยตูวั” “ขลงัแลว” เริม่มขีลงั

“ขลงั” ในทีน่ีไ้มใชเสกเสกิอะไรเกง หมายความวา เขาเชือ่มัน่
วา เรานีค่งเอาตวัรอดไดดวยพรหมจรรย คงไมดางพรอย   คงไมเสีย
หาย  เขากเ็คารพนบัถอื กราบไหว ทำบญุทำทาน...กท็ำสนทิใจ

รสูกึวา มนัปลืม้ใจตรงไหน ? เขามองเรา...เปนเนือ้นาบญุ !
ถาบวช...จรงินะ ! ถาบวช...ไมจรงิ ! กม็องเปนเนือ้นรกไป กห็ลาย

องค
ฉะนัน้ พวกเนือ้นรก คอื พวกบวชไมจรงิ
ถาบวช...จรงิ ๆ กจ็ะเปน...เนือ้นาบญุ เขาอยากจะ...หวานบญุ

เขาอยากเหน็...ความงอกงาม ในบญุทีเ่ขาทำ
เรากเ็ลยกลายเปนตนบญุ ตนกศุลอะไรไป...
แลวถาไมบวชนี ่แลวจะกลายเปนอะไร...หวัหนาโจร หวัหนา

แกง ขาใหญในคกุอะไรทำนองนี้
เออ ! อาตมาคงไมถงึขัน้...เปนขาใหญ ในวงการผาเหลอืง แต

กส็บายไปอกีแบบหนึง่แหละ แลวกไ็มเหน็มใีครมาตามลา นี ่! มนัสบาย
ตรงนี้

เพราะฉะนัน้ อยากใหคนมองเหน็วา...“บวชจรงิ เรยีนจรงิ
เผยแผจรงิ ปฏบิตัจิรงิ”

แลวมนัไดผล...จรงิ ๆ คอื มนัละไดจรงิ ๆ
สบายเลย ! บหุรีไ่มตองสบู ไมตองเส้ียนยา
คำวา “เสีย้น” แหม ! เส้ียนตำ เรานี ่มนัทรมานเรา...เผลอมนั

กแ็ปลบ !
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พวกทีพ่อตดิเหลา ตดิยาไมไดกนิ...มนักเ็สีย้น ไอคนโงดนัเอา
เสีย้น...มาตำทำไม ? ตำใหมนัตดิไปทำไม ? แกวงไปทำไม ?

ทีเ่ขาเรยีก “แสหาเสีย้น”
“แสหาทุกข”
“แสไปหาเหลา หายา มากนิ มาตดิ”
“แสแกวงเทาหาเสีย้น เสีย้นกต็ำตดิ”
“แสไปหาอะไรมากนิ มาตดิ ไมไดเวน ไมไดละ ไมไดเลกิ”
แตพอเปนนักบวช ไดบวชนี ่กค็ดิ...แตเรือ่งจะละ จะเลกิ พอละ

ไมได เลกิไมไดกอ็ายเขา
ชาวบานบางคนนี ่เขาถอืศลี  เขาละ เขาเลกิได  เรากต็องละ

ตองเลกิไดมากกวาเขา มนักเ็ลยทำใหเรา เขมแขง็ในการละ เลกิ เวน
เหมอืนอยางทีก่ลาวมาตัง้แต...
เวนการใจดำอำมหติ
เวนการลกัขโมยละโมบโลภมาก
เวนการบาความสขุทางเนือ้หนงั
เวนจากการพดูจาใหมนัเปนปญหา ใหเขาเกลยีดปาก พดูแลว

ไมมใีครใหเครดติ
แตพอมาบวชนี ่กไ็ดเยอะเลย แลวเรือ่งละ เวน ในเรือ่งเสพ

ตดิ ทีใ่ครเขาถกูตรวจฉีน่ี่
อาตมาเชือ่วา...ชาตนิี ้ ! ไมมใีครจะเอาพระพยอมเปนขาวฉีส่ี

มวงอะไรทำนองนี ้ไมตองม ีคงไมมตีำรวจหนาไหน...อยากจะมาตรวจ
ฉีพ่ระพยอม

พวกเดก็ทัว่ไปทีต่องโดนตรวจฉี ่เพราะไมบวช  แลวโง ! แสไป
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หาเรือ่งโนน  เรือ่งน้ี  ตดิ แทนทีจ่ะเวน...กไ็มเวน

“ควรเวนในสิง่ทีค่วรเวน...ไมเวน ทำ...ในสิง่ทีค่วรทำ
ควรประพฤต”ิ

บวชแลว สรปุวา มนัยอดเยีย่มตรงที ่รจูกัเวนในสิง่
ทีค่วรเวน รจูกัประพฤตใินสิง่ทีค่วรประพฤติ

คนเราทีท่ำตวัเปนตวัปญหา ตวัจญัไร ตวัเสนยีดนี ่กค็อื เขา
ดนัไมเวน ในเรือ่งทีค่วรเวน

เหลายาเขา...ควรจะเวน แลวกไ็ปกนิตดิกนังอมแงม
ขบัรถเมา ชนกนัอบุตัเิหต.ุ..สงกรานต ปใหม
นี ่! ก ็จญัไรแท ๆ  เลย เพราะไมเวน แลวนาจะประพฤตติวัให

ดงีาม กลบัประพฤตติวัเปนเสนยีด เขาเกลยีด เขาชงั
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นีแ่หละ ! จงึเรยีกวา “บวชมนัสดุยอดตรงนี”้ รจูกัเวนในสิง่ที่
ควรเวน ตามความหมายของ คำวา “บวชจรงิ” แลวกป็ระพฤต ิหา
ขอประพฤต ิปฏบิตัทิีท่ำใหตวัเองนี ่อยอูยาง...เบา แลวกห็ลุด แลวกร็อด
ปลอดภยัดวย

นี ่! หลดุ รอด ปลอดภยั กด็วยหวงัวา ใครอานมาถงึตอนน้ี
แลวโนมเอยีงใจ บวชไดบาง กเ็ชญิ ! ทีว่ดัอาตมายงัรบัอย.ู..สำหรบับวช
จรงินะ ! แตถาบวชเลน...กไ็ปบวชทีอ่ืน่เถอะ ! แลวกย็งัมพีระบาลวีา

“อะป รชัเชนะ ตงั วะรงั”
บรรพชานัน้เปนสิง่ประเสรฐิกวาการเปนจกัรพรรดิ

การบวช หรอืการบรรพชานี ่  ประเสรฐิกวาเปนจกัรพรรดิ
เพราะวาอะไร?

เพราะวาจกัรพรรดนิี ่ยงัไงกย็งันอนหวาดผวาวา “จะมคีนชงิ
ราชบลัลงัก” ซึง่จะมกีารลมลางกษตัรยิ...ถกูฆามาไมรกูีอ่งค ในโลกนี้
แลวจงึนอนหวาดระแวง

เคยมพีระรปูหนึง่ทีเ่คยอยใูนเวยีงวงั ลองคดิด.ู..ขนาดไมตอง
เปนจกัรพรรด ิ เปนถงึเจาชาย มอีย ู6 องค ๆ หน่ึงที ่พอออกบวชชือ่
พระภทัทยิเถระ ไปนอนอยตูามโคนไม ปาชา และเรอืนวาง จะเปลง
อทุานเสมอวา “สขุหนอ... สขุหนอ...”

คนกแ็ปลกใจวา...ทำไม !
เขาบอกวาตอนท่ีอยใูนวงันี.่..มนันากลวั ! เพราะวาญาตผิใูหญ

หลายฝาย หลายคน ชงิด ีชงิเดน แยงบลัลงักกนั เขากน็อนสะดงุกลวั !
กลวัอะไรบาง ?
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“กลวัทรพัยสนิจะหายบาง  กลวัตำแหนงอำนาจจะถกูแยงบาง
กลวัคนรกัจะโดนแยงบาง”

นอนกลวั ! อยใูนวงั ทัง้ ๆ ทีม่มีหาดเลก็คนคอยดแูล ยามอะไร
เยอะแยะไปหมด  แตพอมาอยคูนเดียว โคนตนไม กลบับอก “สขุหนอ ๆ  ๆ ”

ลองคิดด ูแสดงวา การบวชนีม่นัตอง...ยอดเย่ียม !
ฉะนั้น จึงไดมีคำกลาววา...การเปนจักรพรรดินี่ ซึ่งเราดูวา

จกัรพรรดญิีป่นุหรอืทีไ่หน ๆ  กต็าม เขากต็องมเีรือ่งวงศวานวงศเครอื
ญาต ิทีจ่ะตองมปีญหาแนนอน !

เรากด็เูถอะ...เริม่ตัง้แตขาวเจาหญิงไดอานามาแลวนี่
ไมอยากพดู...กแ็ลวกนัวา ถาจะพดูวาถาเปนเจาหญงิไดอานา

กบัเปนนกับวช มนัสขุกนัคนละโลกเลย เปนแมช ีเปนภกิษณุ.ี..กด็กีวา
เยอะ !
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ชวีตินกับวช

ชวีตินกับวช ตองอาศยัอยดูวยปจจยั 4 กค็อื...

1) อาหาร (บณิฑบาต)
2) เสือ้ผา (จวีร)
3) ทีอ่ยอูาศยั (กฏุ-ิเสนาสนะ)
4) ยารักษาโรค (เภสชั)

ทีเ่ริม่ตนเรือ่งน้ี กเ็พราะวาในอปณณกปฏปิทา ทานบอกวา
จะบวชใหดไีมมคีวามผดิ...ไมประพฤตเิกดิความเสยีหาย...กต็องเขา
ใจเรือ่ง...กนิ นอน สงัวรระวงั เหลานีเ้ปนทีต่ัง้

ทนีีม้าเริม่ดวูา ! บวชนี.่..เรือ่งกนินีด่อียางไร ?
กนิ กอนจะฉนั จะบรโิภค พระองคใหปจเวกขณ...คอื  พจิารณา

วา กนิเพือ่อะไร? จะไดไมหลงใหล ตะกละตะกลาม กนิมมูมาม  แลว
กม็กีารสอนเรือ่งมารยาทการกนิ ไมใหดงั “ซีด๊ซาด จบุจับ๊” ไมใชอา
ปาก !  คอยตัง้นานกวาชอนจะถงึปาก, ไมใหอาปากคอยคางนาน กเ็ปน
เรือ่งคอนขางท่ีจะฝก !…มรรยาทในการกนิ แตทีล่มุลกึไปกวานัน้

เชือ่วาหลายทานทีไ่มเคยอาน...เจอคำสอนทีว่า การรจูกักำหนด
การกนิด ีๆ  จะทำใหเราละเรือ่งอืน่ ๆ  ไดเยอะ เชนกาม ! เพราะขณะกนิ
ขณะเคีย้ว ขณะขยบั...ปาก ลิน้ตะลอม เกดิความเอรด็อรอย...กท็ำให
พจิารณาสมัผสัอืน่ ๆ ไดเหมอืนกนั เมือ่ ! รสอาหารสมัผสัลิน้ แลว
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เมือ่มอียางอืน่สมัผสัอวยัวะสวนตาง ๆ  แมกระทัง่อวยัวะเพศ เรากจ็ะ
กำหนดรไูดดวีา...ขณะทีส่มัผสัน้ัน ทำไม ? ถงึตองเกดิอาการทีเ่รยีกกนั
วา เวทนา

สขุเวทนา จากรสอาหารทีแ่ตะลิน้ ตองเค้ียว ตองกลนืกนิ บาง
ทกีนิมากอิม่ ! อดึอดั ! ทานกส็อนวา...ใกลจะอิม่ ! เหลอืสกั 5 คำ 7 คำ
กห็ยดุ แลวดืม่น้ำ...มนัจะทำใหเกดิความพอดไีมอดึอดั ! แลวกย็งัมเีรือ่ง
อะไรทีล่กึซึง้ แบบวา...เราจะมาทำบาปเพราะเหน็แกกนิกนัทำไม ?
ในเมือ่มนัก.็..วบู ๆ วาบ ๆ อรอยปลายลิน้แลวกห็ายไป

เรือ่งนีเ้คยมนีกับวชทีช่ือ่ดงัทีส่ดุในประเทศไทย สมเดจ็พระ
พฒุาจารย (โต พรฺหมฺรสํ)ี ทานชอบฉนั...แกงสมดอกแค เมือ่ทานอยาก
ฉนักบ็อกโยมอปุฏฐาก หรอืโยมทีป่วารณา (วาอยากจะได ! อยากจะฉนั
อะไร ! ใหบอก) มคีนแกคนหนึง่กอ็ยากจะแกงตามทีท่านขอรองมา
หรอืวาบอกมา กไ็ปปนตนดอกแค หลนลงมาเดีย้ง ! พอสมเดจ็ทานรู
เขากเ็ลยบอกวา “นีเ่ปนเพราะความอยากกนิของเรา ทำใหคนอ่ืนลำบาก
ตองหลนมาเจบ็” ทานกเ็ลยฉนั แลวอมไวในปากไมขยบัลิน้ ขยบักราม
บดขยีอ้าหารเลย แลวสกัพกัหนึง่ทานกเ็อาแกงสมโปะไปทีศ่รีษะทาน
บอก “นีม่นัอยากกนิจนคนอืน่เขาลำบาก..” ทานกเ็ลยเหมอืนกบัประชด
กเิลสซะบาง แลวหนกั ๆ เขา ทานกก็ระทำอยางน้ี กำหนดอยางน้ี

ในเรือ่งอาหารการกนิแพงนี ่มนักเ็ปนปญหากนัมาก ! เดีย๋วนี้
บนกนัเหลือเกนิของกนิแพง ๆ  ขาวของแพง

แตแปลกไหม ? เวลากนิยาบากนัเมด็ละ 100–200 บาท ไมเหน็
ใครไปรองทุกขกระทรวงพาณชิยอะไรกนั !

สรปุวา ! เรือ่งกนินี ้ ถาไดเปนนกับวช แลวไดปจเวกขณ คอื
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พจิารณากอนฉนัทกุครัง้ กอนจะเอาอาหารเขาปากทกุครัง้ มนัจะสราง
สตปิญญามากกวาคนทีห่ลงกนิพสิดาร กนิเหลา กนิภตัตาคาร กนิสงู
แลวตกเจบ็

บางคนทัง้เหน็แกกนิ และทำบาป เพราะเหน็แกปากแกทองและ
ในทีส่ดุ...กถ็งึขนาดเปนหนีเ้ปนสนิ กเ็พราะเหน็แกกนิ แลววนัหนึง่ ๆ  กจ็ะ
หมดเวลาไปกบัการกนิอยางนาเสียดาย

แตพอเปนพระนี่ฉันมื้อเดียวก็เหลือเวลาศึกษาพระธรรม
ปฏบิตัธิรรม สวดมนตภาวนาไดมากมาย พจิารณาทกุขไดมากมาย...

กก็ลายเปนเรือ่ง...ฉลาดในการกนิ แลวกจ็ะยงัรสูกึวา...ตอง
ทำงานใหคมุคากบัการกนิกม็พีทุธสภุาษติ

“ยถา  ภตุตฺจฺ  พยฺาหร”
“จงทำงานใหคมุกับอาหารทีท่านเขาไป”
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รวมแลวเปนบทสอนเรือ่งอาหารการกนินี ้เปนเรือ่งตน ๆ  กค็อน
ขางทีจ่ะละเอยีดออนสามารถเอามากำกบัชวีติใหฉลาด...เรือ่งกนิจนไม
ทำบาป เพราะเหน็แกปากแกทอง เหน็แกกนิ นีแ่หละ ! มนัถงึเปน

เรื่องที่ สรปุคำเดยีววาไมตองทำบาป เพราะเหน็แกกนิ ถอืวา
เปนความดขีอแรกของการบวช

ขอทีส่อง เรือ่ง...สบง จวีร เสือ้ผาอาภรณพระมสีเีดยีว..ไม
ตองเลือกสโีนน สนีี ้คำวา...เลอืกสโีนน สนีี ้ไมไดหมายความวา...เลอืก
เหลอืง เลอืกแดงเขาขางใดขางหนึง่

แตหมายความวา...ยงุยากมากเรือ่งจะเสยีเวลาพจิารณาจะเอา
สไีหนไปด ี พระนี ่! ไปงานศพ...กส็เีดยีว ไปงานแตง...กส็เีดยีว แลวเขา
ไปเทศนในกระทรวง ในเวยีงวงั... ก ็! สเีดยีวเรยีกวาไมตองมจีวีรปาน
สวสิ อะไรทีม่นัแพงเกนิควร แลวถาเปนสมยักอน ผาเปรอะฝนุ เปอน
ฝนุทีเ่รยีกวา “ผาบงัสกุลุ” มไิดตดิใจหลงใหลในแฟชัน่ทนัสมยั ไมเคย
ใสจวีรแลวไปเทยีบกบัแฟชัน่ของใคร ใสไปอยางสบายใจ บางคนใสเสือ้
แลวกม็านัง่ทกุขวาของเราตกรนุ...ของเขามาใหม เกดิทะเยอทะยานแขง
ขนัทรุนทรุาย อยากจะมแีฟชัน่ใหม ๆ เหมอืนเขา...แลวกแ็ขงกนัตาม
สมยั จนกระทัง่บอกวา ! มนัเปนกาก เปนขยะเอาไปทิง้ไปขวางกนัเยอะ
แยะไปหมด

ความดเีรือ่งตกแตงรางกาย เนือ้หนัง พระนีแ่ทบจะไมตองอินงั
ขงัขอบ เขากม็าถวายจนกระทัง่อาตมาตองบอกตองเตือน “โยม ! อยา
ถวายไตรจวีรพระมาก”  ถวายกนัมากเกนิไป !

อาตมาใชจวีรผนืหนึง่บางทตีัง้สอง-สามป  ปหนึง่โยมถวายตัง้
เจด็-แปดไตร สบิไตร ยีส่บิไตร...มากเกนิไป ! จงึกลายเปนสวนเกนิ  แลว
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ก็อยากจะเลาสรุปรายละเอียดวา มีเหตุการณที่พระมเหสีของ
พระเจาอเุทน แหงนครโกสมัพ ีเลือ่มใสในการแสดงธรรมของพระอานนท
จงึไดถวายจวีรจำนวน 500 ผนื แดพระอานนท ทีเ่ปนผปูระหยดัและ
ฉลาดในเรือ่งนีม้าก เมือ่พระเจาอเุทนสงสยักต็ำหนพิระอานนทวา เรือ่ง
การใชสบง จวีรนี ่ใชอยางประหยดัหรอืเปลา ? ทานกบ็อกวา...

“เพือ่แบงถวายแกพระภกิษผุมูจีวีรเกาคร่ำครา”
“จะเอาจวีรเกาคร่ำคราไปทำอะไร”
“เอาไปทำผาปทูีน่อน”
“จะเอาผาปทูีน่อนเกาไปทำอะไร”
“เอาไปทำผาปพูืน้”
“จะเอาผาปพูืน้เกาไปทำอะไร”
“เอาไปทำผาเชด็เทา”
“จะเอาผาเชด็เทาเกาไปทำอะไร”
“เอาไปโขลกขยำกบัโคลนแลวฉาบทาฝา”

 ถงึขัน้เรยีกกนัวา “นกับวช” ไมมกีารใช คำวา “เปลอืง”
ทรพัยากรธรรมชาตจิะไมมคีำวาเปลอืง

ตอมากค็อื ทีอ่ยอูาศยักุฏ ิทานกไ็มไดใหตกแตงมากมาย ถา
ไปทำใหญเกนิ นัง่ตกแตงกฏุเิกนิ มพีระรปูหนึง่ (พระธนยิะ) จงึคดิสราง
กฏุดินิ เพราะเปนผชูำนาญในการผสมดนิปนหมอมากอน จงึเอาดิน
เหลวมาขยำ แลวทำเปนกฏุดินิลวน เอาหญาไมและมลูโคมาสมุกฏุทิี่
ทำไวแลว ใหเปนกฏุดินิเผา สวยงามมสีแีดงดงัตวัแมลงเตาทอง กน็ัง่
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ตกแตง สวยงามอวดกเ็ลยถกูสัง่ใหถกูอาบตัไิปใหรือ้ใหถอนใหเลกิ นี่
กเ็ปนเรือ่งทีเ่กดิขึน้

สรปุวา ไมใหใหญโต หรหูรา ฟฟูา เพราะใหญโตมากไปมนั
ก.็..ทำลายทรพัยากร ทีต่องตดัปาไม  ตองระเบดิหนิ  ปนูทราย กต็อง
ตกั ตองดดูกนั วนิาศสนัตะโร รางกาย ยาววาหนาคบืกวางศอก ไม
นาจะตองสรางกนัใหญโต เหมอืนยุคน้ี โอโห ! สรางกนัหลังหน่ึง สาม
สีส่บิลาน หาสบิลาน แลวมทีีเ่หน็ไปสราง หวงัจะพกัสบายบนวงัน้ำเขยีว
ถกูรถแทรกเตอรของกรมอทุยานไถทิง้ไปซะกห็ลายหลงั
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สดุทาย เรือ่งความเจบ็ไข  พระ ! ทานอนุญาตใหนำปสสาวะ
ทำยาบาง กบัสมอพเิภกบาง พวกสมนุไพรไทย ๆ ไมตองทุรนทรุาย
อยากจะกนิยาเมด็ละเทานัน้ เทานี้

แลวสรปุวา มบีทปลงไวดวีา

ถงึกนิดี กนิแลวขี้ ไมมเีหลอื
ถงึแตงดี เพือ่ปกปด รางกายผี
ถงึอยดูี เพยีงหลบฝน ทัง้จนมี
ถงึเจบ็ไข ตายกด็ี ยามนัแพง

ถงึกนิด ีกนิแลวขี ้ไมมเีหลอื ถงึแตงด ีเพยีงเพือ่ปกปดเนือ้  ราง
กายผ ีถงึอยดู ี เพยีงเพือ่กนัแดดฝนทัง้จนม ี จะบานหลงัใหญหลังโต
กแ็คกนัแดดกนัฝน  ทัง้จนทัง้ม ี เจบ็ไขตายพอดหีมดปญหาเพราะ...ยา
มนัแพง ไมตองไปอาลยัอาวรณอาทรมนัมากนกั

อาตมานกึถงึตอนหลวงพอพทุธทาสอาพาธ (ปวย) ทานไม
อยากใหใครเอารางทานไป...สงโรงพยาบาล ทานบอก “อยาหอบ
สงัขารเราหนตีายไปไหนเลย เราตัง้ทารอรบัดบัดิง่ไวพรอมแลว”

นี ่ ! ความสามารถ ความรคูวามประเสรฐิของความเปนนกับวช
โดยเฉพาะเรือ่งปจจยั 4 นี ่! มนษุยปจจบุนั นี.่..

โง ! กบัเรือ่งกนิ
โง ! กบัเรือ่งแตงตวัทำใหชวีติตนทนุสูง
โง ! กบัเรือ่ง การปลกูบานใหญโต แลวกด็แูลไมทัว่ถงึ

จางคนใช 3 คนกย็งักวาดไมหมด
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โง ! กบัการรกัษาดแูลสขุภาพ...แกจนจะแย ! กย็งัอยาก
จะใชออกซเิยน ชวยชวีติ ยือ้ชวีติ  ทัง้ ๆ  ที ่ชวีติ ! ไมไดเปนของทีจ่ะอยู
ยัง้ยนืยง

กข็อเลาเรือ่งปจจยั 4 ไวแคนีก้อน เพราะยงัมเีรือ่งอืน่จะชีใ้ห
เหน็วาบวชดนีกัแล...ด ี! เรือ่ง

ควบคมุการกิน
ควบคมุการแตงเนือ้แตงตวั
การจะหลบหลบันอน หลบแดดฝน ไมไดคดิทีจ่ะทำจนหมด

เวล่ำเวลา บางคนนีป่ลกูบานสามปไมเสรจ็ !
เพราะวา...อยากจะตอเตมิตะพดึ บางคนนีก่ไ็มนาเชือ่วา หา

กนิมา 10 ป ปวย ! ปเดยีวหมดตวั แลวกต็ายอกี...เอาเงนิไปรกัษาหมดตวั
แลวตายอกี

ฉะนัน้ กล็องคิดด ู! ถาไมใชนกับวชจะคดิไดอยางน้ี พดูอยางน้ี
เขยีนอยางนี.้..เปนหรอืเปลา ! ถาอาตมาไมบวช คงเขยีนเรือ่งนีไ้มได
แลวกน็กึไมออก ไมรจูะรสูกึใน...เรือ่งกนิ เรือ่งแตงตวั บานอยอูาศยั
ยารกัษาไขโรค จะทำไดอยางน้ีหรอืเปลา ? จะบอกใครตอใครวามนัด.ี..
ไดอยางน้ีหรอืเปลา ! นีข่อไวแคยอ ๆ กอน
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อานสิงสของการบวช

ตอไปกค็งจะพดูถงึเรือ่ง  อานสิงส  คอื ผลทีต่ามมาจากการ
บวช มอีย ู3 ประเดน็

ประเดน็แรก กจ็ะไดแกตวัผบูวชเอง  เพราะการบวชเปนการ
ทีเ่ขาเรยีกวา  “บวชเรยีน” ฝกฝน ฝกฝน ฝกหดั ลองคิดด ู เราเคยได
ยนิพทุธสภุาษติวา “ทนโฺต เสฏโฐ มนสุเฺสส”ุ (ในหมมูนษุย ผฝูกตนแลว
เปนผปูระเสรฐิสดุ)

ในบรรดาผทูีจ่ะเปนนกักฬีา เปนทหาร เขากฝ็กกนั เขาฝกเพือ่
ใหรางกายแขง็แรงบาง  ใหคลองตวับาง...เพือ่จะไดชนะ ! คแูขง หรอื
ฝายตรงขาม

แต...พอเราบวช แลวนีต่รงกนัขามกบัพวกนัน้ ฝกฝนเพือ่เอาชนะ !
กเิลสหรอืความทกุข เมือ่คนน้ันได...ฝกไป ๆ  ๆ  ทกุขกท็วมทบัจติใจยาก

สรปุก ็ คอื จะเปนคนสขุงาย แลวทกุขยาก  ตาง ๆ
กับพวกท่ีไมไดบวชไมไดฝก จะกลายเปนคนทุกขงาย
แลวสขุยาก ซึง่กลบัตรงกนัขาม

พอบวช แลวมนัจะกลายเปนสุขงาย แลวทกุขยาก รองไหยาก...
แตเงยีบงาย

บางทกีม็เีดก็นี ่เขารองงาย...แตเงยีบยาก  นาทำปยุไมนาเลีย้ง
สวนสำหรบัพระนี ่ ! ถาลองทกุขงาย แลวสขุยาก กไ็มนาเลีย้ง
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เหมอืนกนั แตสวนใหญแลว ทานจะดำรงชวีติแบบ...ไมรองไหงาย ๆ
ถาพระรองไห...เบ ! แลวใหโยมปลอบละก.็..ถลกจวีรออกไดแลว

แตตองเปนคนท่ีทกุขยาก ! หรอืมคีาถาประจำใจบาง ซึง่อาตมาไมรู
เรือ่งเลยตอนกอนบวช...ทกุขหวัแทบแตก

กลมุเรือ่ง...ทีไ่มมทีีจ่ะปลกูบาน กลมุ...ไมมอีะไร ๆ  ทีม่นัจะปรน
เปรอบำเรอชวีติ “กลมุ ! ทกุข ! เครยีด !”

แตพอมาบวช แลวถูกฝกใหม ถูกคำสอนที่เปนคาถาตวาด
ทกุข...อยางหลวงพอพทุธทาสทานสอนพระวา ตองรจูกั “ธารณ”ี หรอื
“มนตรา” ตวาดความทกุข ดวยคำวา

“กไูมไดเกดิมาเพือ่เปนทกุขโวย”
คำนี ้! ถาไมไดบวชไมรจูะพดูเปนไหม ?
มแีตจะพดูวา “ทกุขกท็กุขไปซโิวย !” มนักร็วงโรยไปกบัความ

ทกุข
นีเ่ปนอานสิงส...จะไดแกตวัผบูวช  ทำใหรหูลกัธรรม ทำให

แกลวกลา อาจหาญ ในสมาคมตาง ๆ
พระนีไ่ปไหน ! ไมเหน็ตองไป ดวยความหวาดกลวั ตองหลบ

ตองซอน...ไป บณิฑบาตนี ่อาตมาไปตามตลาด...ไมเหน็ทีจ่ะตองหลบ
หนาใคร เพราะเราฝกตวัมาไมใหพายแพกเิลส

ถาเราแพกเิลสทุกเรือ่งทุกอยาง โลภจดั โกรธจดั ถกูความโลภ
จกิหวัไปทำชัว่  ปลนแยงชงิ ลกัขโมย

ถาเราลองไปแยงชงิลกัขโมยเขาแลวนี ่จะเชดิหนาชตูาเดนิ เดนิ
ลอยหนาลอยตา ไปใหใครเหน็หนาเหน็ตาได กต็องหลบหนา...
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โกรธเขาแลวไปฆาเขา ไปเกลยีดเขา  ไปดาเขา  วนัหลงั ถาได
สตขิึน้มา กต็องหลบหนา หลบตาเขาอกี

ถาโงไปตดิเหลาตดิยา พอไปขบัรถ ถกูเขาตรวจฉี.่..เขา ! ถกู
จบัเขาคกุเขาตะราง เสรจ็อกี!

พอบวชแลวนี ่! เรือ่งเหลานี ้เรากช็นะพอสมควรเลยแหละ ถงึ
ไมชนะเดด็ขาด ไดนพิพานสงูสุด แต...อยางนอย...มนักไ็ดชมิลอง เรือ่ง
ความชนะกเิลสเปนบางชวง บางคราว

นี่ ! ถาหากวา เกิดบวช แลวมันชนะตลอดกาล...ไดมรรค
ผลนิพพานเปนพระอรหนัตขึน้มาจะขนาดไหน !

นีอ่าตมาเลาในฐานะ เปนพระปถุชุน  แตอาจจะเลยปถุชุนมา
นดิ ๆ ทีเ่ขาเรยีกวา  “กลัยาณชน”

“ปถุ”ุ แปลวาหนาไป ต่ำไป แตถา “กลัยาณชน” กด็งีามขึน้
มานดิ !

นี ่ขนาดยงัเปนปถุชุน อาตมายงัรสูกึวามนั !...มนัตางจากชวีติ
ฆราวาสเหลอืเกนิ

ตวัเราเอง...ตอนเปนฆราวาส มนัเครยีด ! กวาตอนท่ีมาบวช
อยนูี ่ “โอโห !  ฟากบัเหว กแ็ลวกัน”

เมือ่กอนน้ี จม  ! อยดูวยความงก ความโลภ อยากได
อยากม ีอยากเปน...สารพดั พอมาเปนเจาอาวาสเขา พอ
คดิ ๆ  แลวเปนเจาวดั ลำบากภาระ ทกุขสมภารเจาวดัเลย
ลาออก ใหลกูศษิยเปนบาง แตลกูศษิยกเ็ปนยงัไงไมรเูขา เกดิ
ความอยากเปนนรินัดรถาวรขึน้มา กเ็ลย...ยงุ !
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แตวาพระหลายรปู ทีท่านไมตองการความอยากม ีอยากได
ถงึเวลาจะเปน...กไ็มใชอยากจะไมเปน...แลวเปนทกุข
เขาใหเปน...แตถาเราอยากไมเปนมาก ๆ เขา...เรากม็ทีกุข
สำหรบัอาตมา พระผใูหญทานใหกลบัมาเปนอกี...กต็องเอา !

เรากเ็ปน...แลวหาผชูวย แลวกไ็มไดเปนแบบถกูลอ็คตวัไว ยงัมอีสิระ
ไปโนน...ไปนี ่ไปจำพรรษาทีโ่นน...ทีน่ี ่ไปไดกวางขวางทัว่ไทย  เหนือใต
อสีาน...ไปอยมูาครบ

ถาไมไดบวชนี ่! ถามคีรอบครวั...กถ็กูครวัครอบ  ไมไดมโีอกาส
ไปโนน ไปนี ่ไปนัน่  ใชชวีติแรมรายคนื เปนอสิระ ! ไดแกตวัผบูวช...บวช
แลวสบาย ! ไมตองเปนผวัใคร เปนพอใคร ไมตองสบืพนัธ ุแตสบืศาสนา
นี ่ มนัมคีณุคากบัชวีติมหาศาลเลย

ขอทีส่อง ไดแก พวกมพีระคณุทัง้หลายพอแม ญาต ิพีน่อง
พอเราบวชเขาไปนีเ่ขากจ็ะมคีวามเลือ่มใส ศรทัธา อยางทีเ่ขาบอกวา
ศรทัธาศรทัไธ เอาลกูไปฝากไว พอแมกม็ศีรทัธาไปวดัทกุวนั พอลกู
สกึหมด...กห็ดศรทัธา อยบูานไมคอยใสบาตร ไมคอยทำบญุเทาไหร

พอลกูไดบวชนี…่แหม ! พอแมจะ...ไมรนูะ !
เสยีดายโยมพอ โยมแม อาตมาไมไดอย ู ถาอยรูวูาลกูไดบวช

เปนอยางน้ี  ๆ ทำประโยชนอยางนัน้ ๆ กค็งจะมคีวามสขุมาก...เรยีกวา

ลกูบวชมาสรางเกยีรตปิระวตัใินความดี
ลกูเปนอภชิาตบตุร  พอบวชพรรษาเดยีว ลกูบวช...สีส่บิหาสบิ

พรรษานี ่แลวก.็..ทำคณุประโยชนมหาศาล
ถาไมไดบวช กไ็มรจูะหาเงนิทำประโยชนอะไรไดสกัเทาไหร

สรางบญุบารม.ี..กค็งไดนดิหนอย  แตนีท่ำโครงการได 9 แหง 9 สาขา
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เปนประโยชนตอบาน ตอเมอืง ตอศาสนา  ตอสงัคม นี.่..ทำใหญาตพิี่
นอง หรอืไมใชญาตพิีน่อง กพ็ลอยไดรบัประโยชน เรยีกวาอานสิงส
ผลทีต่ามมาจากการไดบวช

ถาอาตมาไมบวชนี ่กอ็าจจะไมม.ี..วดัสวนแกว กอ็าจจะไมม.ี..
โครงการรมโพธิแ์กวทีโ่นน ทีน่ี่

นีไ่งมนัตามมาจากผลแหงการไดบวช  ไดแก...ญาติพีน่อง แลว
กไ็ดแก...

ศาสนาสดุทายนี ่กค็อืวา ใครบวชเดอืน กส็บืศาสนาเดอืนหนึง่
ศาสนาจะมอีายุยัง่ยืน เปนทีพ่ึง่แกสตัวโลก กด็วย...มคีนบวช

ถามแีตวดั...ไมมพีระบวช คนมา...บวชพระ กจ็ะกลายเปนวดั
ราง กลายเปนซากวดั วดัตายซาก

แตพอวดัไหนมคีนบวช...กค็กึคกั มกีารเรยีน การปฏบิตั ิ จดั
กจิกรรมทางศาสนา วสิาขบชูา มาฆบชูา...มพีระเปนผนูำจติใจ และบาง
ทีไมนาเชือ่วา...บางหมบูานพระทีท่านสงเคราะหญาตโิยม ดวยการตัง้
ธนาคารหมบูาน เปนศนูยรวมจติใจ  คนกเ็ชือ่ !วา พระไมโกง เอาเงิน
มาฝาก มาอะไรหนกั ๆ  เขากก็ลายเปนกอบ เปนกอน เปนธนาคารหมู
บาน  ไปหยบิไปยมืกนั มคีนซือ่สตัยสจุรติมาชวยกนับรหิาร กลายเปน
วาทำใหศาสนาน่ี มัน่คง แขง็แกรง ยัง่ยนื

ถาสตัวโลกยงัเขาหาทีพ่ึง่และศาสนาเขมแขง็นี ่เพราะมคีนบวช
ถามคีนบวชแลวทำงานศาสนาอยาง...หลวงพอพทุธทาส เขยีน

หนังสอืหนงัหา ตำรบัตำรา อยางพระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยตุโฺต)
จนไดรบัรางวลัยเูนสโก (UNESCO) ถาพระในศาสนาไดรบัรางวลั
ระดบัโลกอยางใหญ ๆ บาง ชือ่เสียงของศาสนากจ็ะกระฉอนทำให
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ศาสนาในประเทศไทย ยัง่ยนื เปนทีพ่ึง่แกจติใจคนไทย
ลองนึกดกูแ็ลวกนั ! ถาไมมวีดั ไมมพีระ ไมมศีาสนา ไมมหีลัก

ธรรมคำสอน คนมนัจะทำชัว่กนัขนาดไหน
นีข่นาดมนีะ ! แตวาบงัเอญิมแีตซาก ๆ แทรก ๆ
ศาสนาทุกวนัน้ี มแีตซากกบัแทรก ๆ กค็อืวา...(“แตกไ็มอยาก

จะพดู มนัจะสะเทอืนใจ แตกเ็อาสกันดิหนึง่”)
เดีย๋วนีเ้ราไปบำรงุโบราณสถานในประเทศเรากเ็ยอะ แถมยงั

ไปทำทีอ่นิเดยี การเอาเงนิไปทะนบุำรงุซาก ปรกัหกัพงั ซอมสงัเวชนยี
สถาน แตกเ็อาเถอะ ! ถงึแมจะเปนบญุ เปนเรือ่งด ีแตวามนักด็.ี..ที่
เปลอืก ทีซ่าก ไปซอมซาก ทีม่แีทรกกันเขามา

แตถาเรามาซอมหลกัธรรมวมิตุ ความหลดุพนกนัใหจรงิจงั ทมุ
เงนิใหคนหลดุพน เหมอืนกบัทมุเงนิเอาคนตดิยา ไปบำบดั พอเขาเลกิ
ยาได เขากไ็มบาลกัขโมย โลกกส็บายมทีีพ่ึง่



บวชดนีกัแล : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ)44

เพราะฉะนัน้...ถามนีกับวช ลกูชาวบานออกมาบวช แลวเกดิ
เจอ ! นกับวชทีม่ดีกีร ีมปีรญิญาบาง

ไมใช...แหม ! ลกูเรยีนไมไดเรือ่ง ตดิเหลา ตดิยา...ดนัพามาบวช
อยางนี ้ ! ทำใหศาสนา...ออนแอ

ไมไดคดัสรร คนทีบ่วชอยางดมีคีณุภาพ มดีกีร ี สามารถที่
จะ...ถายทอดหลกัธรรมอยางเปนล่ำ เปนสัน เปนชิน้ เปนอัน เปนผลงาน
หนงัสอืหนงัหา เปนตำรบัตำราเขยีนกนัขึน้มา แมกระทัง่ ทาน ว.วชริเมธี
(พระมหาวฒุชิยั วชริเมธ)ี เปนพระเลก็ ๆ  อายุไมมาก กท็ำใหวยัรนุตืน่
ธรรม

ลองคิดดเูถอะ ! ถาเรามพีระอยางน้ีมาบวช มลีกูชาวบานอยาง
นีม้าบวช ศาสนาจะไดยัง่ยนืแขง็แรง อยเูปนทีพ่ึง่ของสตัวโลก

ถาสตัวโลกไมมทีีพ่ึง่ เขาจะเปนยงัไง ! เขากจ็ะไปพึง่ยาบา เขา
กจ็ะไปพึง่อะไรตออะไร ๆ ทีท่ำใหบานเมอืงวนุวาย สงัคมเดอืดรอน
แลวใครมาบวชแลวทำใหศาสนาอยยูัง่ยนื เปนทีพ่ึง่

ลองคดิดวูา...การบวชนัน้ดไีหม ! บวชทำใหศาสนายัง่ยืน มัน่คง
แขง็แรง เปนทีพ่ึง่ ฉะนัน้ ชวยกนัลองมาบวชดบูาง คนเกง ๆ ด ีๆ
แลวจะ...ปลืม้ใจ  ทีเ่ราแตงตำรบัตำรา แลวมคีนเขาอานกนัเยอะ !  หรอื
เราพดู เราเทศนไป แลวคนเขาฟงกนัเยอะ !

อาตมามานัง่นกึปลืม้เชยีว ! ตอนท่ีซดี.ี..เขาไปอดัขายกนั ดงั
กระหึม่ ! เปดกนัไปทัว่ทกุสถาน ีชองโนน ชองนี ้ฟงแลวกน็กึครึม้ ๆ
เหมอืนกนั นีถ่าไมไดบวช...ใครจะรจูกัเราบาง ! เขาจะฟงเราพดูไหมนี ่!
หรอืจะไดม.ี..เปนอยางนีห้รอืเปลา !  พดูงาย ๆ ถาไมไดบวชกค็งไมมี
พระพยอมวนันี ้แบบนีแ้นนอน
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การบวชไมมดืตนั

การบวชนีท่ำใหคนควาชวีติ...ดานใน ไดอยางทะลปุรโุปรงมาก
มาย ไมมดืตนัเหมอืนตอนเปนฆราวาส ฆราวาสไมรอูะไรมนัมาบงัหมด
มองไมเหน็ดานใน

ชวีติดานใน แทบจะไมรเูรือ่งเลย ชวีติมแีตแขงขนัดานนอก
เหน็เขากนิด ีกนิแพงกอ็ยากจะกนิ...แบบเขา
เหน็เขาไดกาม ไดเกยีรต ิ อ ู! ขางนอก เขาแขงขนักนัอตุลดุ

หมด คนนัน้ไดเกยีรต ิคนนัน้ไดกาม...แตงงานกนั  โอ ! ผหูญงิกับ
ผชูายแตละคนแตงงานกนัดเูถอะ

เดีย๋วนี ้! โดยเฉพาะพวกดารา ตองคอยฟง...คำส่ัง ! นกัขาวให
หอมแกมกนัอยางน้ัน ใหจบูแลว จบูอกี

แตเราบวช แลวสบายมาก ไมถกูกเิลสตณัหามา
บงัคบั ไมมนีกัขาวมาบงัคบัใหเราตองมาทำตามทีเ่ขาสัง่...ให
หอมแกม...กต็องหอม จะใหกอด...กต็องกอด สัง่ใหสวม
แหวน...กส็วมอะไร สารพดัอยาง

สวนเรานี ่สวมวญิญาณ...นกับวชแลว มนัจะดดูานจติวญิญาณ
หรอืดานในของชวีติจะรวูาชวีติจรงิ ๆ นีม่นัอยไูด...ดวยอะไร ?

ถงึแมวาจะอยไูด...ดวยปจจยัส่ีภายนอกบาง
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แตมนักร็จูกัภายใน...อยางยอดเย่ียม !
เมือ่กอนน้ี เหมอืนอยางทีเ่คยพดูไปแลววา กนิ แตงตวั บาน

ชอง  ยารกัษาโรค อยางทีก่ลาวเปนบทเปนกลอนไปแลวนัน้...กเ็ปนเรือ่ง
คนขางนอก ทีก่นิกนัแบบ...มองแต รานอะไร ?  ชือ่เสียงยังไง ?  แลว
กใ็ครจะ...เลอเลิศในกาม ในเกยีรตไิดมากกวากนั แลวพอสรรหา กย็งั
มคีนทีไ่มไดบาง ? สวนคนไมไดก.็..เปนทกุขส ิ!

แตเรามาบวชแลวนี ่ไมตองแขงขนั...อะไรเลย !
ไมตองแขงเรือ่งกนิ เพราะเหลอืมือ้เดยีวบาง สองมือ้บาง  แลว

ก็รูจักทักษะดวย “กอนจะกินดื่มน้ำ เพื่อใหทองมันแฟบไวกอน ให
กระเพาะอาหารแฟบ เพราะน้ำมนัเขาไปดนัไปอดั มนัจะไดไมกนิมาก
แลวใกลจะอิม่...หยดุ !” ซึง่เมือ่กอนอาตมาไมเคยรจูกัเลย กบัคำวา กอน
กนินีต่องตัง้สติ...ปจจเวกขณ วาตองกนิเพือ่อะไร ? เพือ่ประพฤติ
พรหมจรรย !

เพราะฉะนัน้ ตองไมตะกละตะกลาม
บางท ีโอ  ! นกึแลวกส็งสารญาตโิยมทำมา อรอยอรอย !  ดีๆ

แตเราตกัไปสองชอน ตกัไปชอนเดยีว บางทชีอนเดยีวตกับอยมาก ตกั
พอไมใหเขาเสยีศรทัธา

เรารเูลย วา ชวีติเรานี ่มนัตองถกูตอง มนัเกนิไมได
มนัไมพอดไีมถกูตอง มนัจะอยลูำบาก แลวเรากจ็ะดลูกึเขา
ไปจนกระทัง่วา...เออ !  เอาเขากต็องไปปลอยเอาออก

เมือ่กอนไมเคยนึกไมเคยคิดเลย วา กนิดยีงัไง...กต็องไปขีอ้อก
มา  ไมเคย ๆ ...สำรวจชวีติจรงิ ๆ มวัแตอยากจะรบัร ู  ทางโลก ทาง
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บาน ทางเมอืง ใครเขารงุเรอืงกนัยงัไง ร่ำรวยกนัยงังยั  เขาไดดบิได
ดกีนัยงังยั ฝน ! อยากใหดเีทาเขาใหได

แตตวัเองจะทำใหด.ี..โดยไมมทีกุข กบัดนัโง !
อยางชนดิทีเ่รยีกวา มนันาสมน้ำหนาเสยีอีก ที.่..โง ! ซะตัง้นาน

ทำนองนัน้ แลวกม็า เรือ่งเกยีรตนิี ่ไมรวูามนัรไูดอยางไรวา...เกยีรตนิี่
คอื การถกูหลอกใช หรอืพดูใหดกีอ็างวาไปรบัใชประชาชน แลวได
เกยีรตทิีเ่ปน สส.
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แลวเปนยงัไง ? เหน็...ทกุขกนัจะตาย ! ในสภาดากนัหนาดำหนา
แดง ผมูเีกยีรต ิผทูรงเกยีรติ

แตเวลาแขงขนักนัอยากจะไดนี ่ ถงึกบัฆากนัตาย แลวทีเ่ลว
บดัซบก ็คอื  ซือ้กนัหวั...ละพนั สองพนั

อาตมาพอไปเทศนท่ีไหนเขากบ็อก โอยหลวงพอ ! อยาไปเชือ่
เขาเลย...ขนาดนายกอบต. ผูใหญบาน กำนัน เขายังซื้อเสียงเลย
พออยากมเีกยีรตใินหมบูาน เขากซ็ือ้เสยีงแลว !

อาตมานี ่ตัง้แตบวชไมเคย ซือ้ยศ ตำแหนง ไมเคย
ซือ้ตำแหนงเจาอาวาส มแีตจะลาออก...เคยลาออกแลว
กฝ็กใหลกูศษิยเปน แตแลวกเ็กดิกบฏอกี เพราะอยากเปน
เหลอืเกนิ

ตวัเรานีม่าคดิด ู เปนแลวกผ็กูรดัยดึชวีติตดิอยกูบัวดั ไมได
มอีสิรเสรใีนการไปโนน ไปนี ่ไปใชชวีติแรมรายคนื ทีโ่นน ทีน่ีก่ไ็มได...ตอง
เปนชวีติถกูลามโซ อยกูบัตำแหนงกบัเกยีรติ

เดีย๋วนี ้ ใครจะวาอะไรกช็าง เขามกีารใหรางวลัอาตมาหลาย
เรือ่ง แตทีจ่รงิ ๆ  กถ็อืวาเปนเหตนุดิหนอย เพราะวา ศาลตดัสินเราวา
ไดทีด่นิมาโดยมชิอบดวยกฎหมาย เรากเ็ลยใชเปนขออาง...สบายเลย !
ตอไปนี ้ใครไมตองเรยีกเราไปรบัรางวลั ไมตองไปรบัโล

แตในเรือ่งน้ีกเ็ลยหาทางออกใหเขาหนอย เขาบอกวาหลวงพอ
ผทูีช่วยเหลอืคนอยางโนนอยางนี ้ กใ็หไปรบัรางวลัจากกทม. บาง ที่
โนน ทีน่ีบ่าง  กเ็อาอยางนีแ้ลวกนั ใหมลูนธิฯิ ไปเลย เพราะวาอาตมา
ไมไดมเีงนิไปชวยใคร ทีช่วยกเ็ปนเงินของมลูนธิฯิ
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เรากเ็ลยหาทางออก...ไมตองมเีกยีรต ิแหม ! อาตมาขีเ้กยีจ
ไปรอเวลา บางทตีองไปซอมรบัรางวลั

ซอมรบัความตายดกีวา ! มนัไดชวัร ๆ  รบัแนนอน รางวลัทีร่บั
มาแลวกแ็คนัน้...มนัเลยคิดอะไร ไดลกึถงึขนาดวา...เกยีรตกิไ็มลาก
คอเราไป

บางทกีด็เูสยีเวลา...นาคดินะ ! บางทตีองไปซอมวนัหน่ึง ไป
รบัพดัยศน่ี บางทตีองซอมสองวนั เสียดายเวลาแทนทีจ่ะปลกูตนไม
สกั...สบิตน ยีส่บิตน บางทตีองไปคอย...นายกมามอบ ผหูลกัผใูหญมา
มอบ คอยประธาน...แลวเรากอ็ยคูนสุดทาย ครัน้จะกลบั...ตองอยกูอน
จะกลบัเลยกไ็มได...ตองนัง่คอยเขาเสรจ็สองรอยคน

“เวรกรรมจรงิหนอ ! ทีถ่กูความอยากไดเกยีรต.ิ..มนัลอ็คไว”
แตพอมาบวช...รเูรือ่งน้ีด ี! วา “ลาภสกัการะ เสยีงสรรเสรญิ เกยีรติ

นี.่..เปนของแสบเผด็ตอมรรค ผล นพิพาน” แลวถาวนัไหนเราไมได เกดิ
อยากได แลวไมได...กท็กุขอกี พอไดมาแลวคนอืน่เขาแซง...ทกุขอกี

“เรามนัชัน้ราช เขาชัน้เทพ เขาชัน้รองสมเดจ็กม็.ี..มนัเดด็เวลา
เดด็ความสขุเรา โดยไมรเูรือ่งเลย !”

แตพอมานัง่นกึ คดิไป คดิมา ทำไม ! เราไมเปนอสิระในตวั
ของเรา ทำไม ! ตองเสยีเวลากบัเกยีรต ิหวงหวัโขนอะไรกนัหนกัหนา

เหน็พวกเปนรฐับาล เปนนายกรฐัมนตร ีถงึไดทกุขลาภไปตาม ๆ
กนั

แตเวลาไปไหนกน็ัน่แหละ คนเขามาแหรอง ยกยองสรรเสรญิ
กเ็ลยเพลนิ...

เขาเรยีกวาเกดิ  “นนัท”ิ พดูงาย ๆ  วาการบวชนี.่..สดุยอด ! อยู
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ทีก่ารละ...นนัท ิ หรอืวาไมละได แตกร็เูทาทนั...นนัท ิหรอืกม็องเหน็วา
นนัท ินีค่อื ตวัทำใหเราเพลนิจนหมดเวล่ำเวลาไปกบัเรือ่งไรสาระ... ตวั
ความเพลนิกบัเรือ่งทีเ่ขาให...มนัเสยีเวลาไรสาระ

เมือ่กอนไมเคยคดิเลยวา ตอนไมไดบวช ไมรเูรือ่งเลย ! ถา
ใครใหรางวีร่างวลันี ่กน็ัง่เพลนิไปทัง้วนัเลย

เจาตวัเพลนินี ่หรอืทีเ่ขาเรยีกวา “นนัท”ิ มนัเปนตวัผกูรดั มดั
ใจทีส่ดุเลย ทำใหคนเพลดิเพลนิ ซึง่มนัตางจากความทกุข ระหวางได
รบัทกุขกบัรบัเกยีรต ิพอรบัทกุขมนัอยากดิน้รนอยากจะออก แตรบั
เกยีรตนิี.่..มนัเพลดิเพลนิจนหมดเวล่ำเวลาของชวีติไป แลวยิง่เพลนิกบั
เรือ่งเนือ้หนงั เรือ่งความสขุ  แลวเรากม็เีหน็เยอะแยะไป คนเขากน็ยิม
ไปกนั

เรามานัง่คดิ ดเูวลาวา โชคดจีรงิ ๆ ทีไ่มไดหมดเวลา เปลอืง
เวลา เหนด็เหนือ่ยไปกบัเรือ่งอยางนัน้ แลวมาไดสรางอะไรเปนชิน้
เปนอนั เปนรปูธรรม



บวชดนีกัแล : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ) 51

ไมเหมอืนอยางทีเ่ขาพดูวา “หมาแทะกระดกู อรอยน้ำลาย
แลวกผ็านไป หมดเวลา หมดเรีย่วแรง หมดเงนิ...ปรนเปรอ
บำเรอสารพดั”

ยิง่คนยคุปจจบุนั เขาตองไปหาไวอากา ไปหาอะไรมาปรนเปรอ
มนัเซอถงึขนาดเรยีกวา “ยอมเปนทาสความเพลดิเพลนิเอรด็อรอย”  ที่
เรยีกวา “อสัสาทะ” มนัเปนเหยือ่เปนอรอย เปนเพลนิ

นี ่ ! ถาไมไดบวช เรือ่งภายในเหลานี.้..จะไมรเูลย มนัจะหลง
เพลดิเพลนิไปยนัตายเลย

เพราะฉะนัน้  ! ใครทีไ่มเคยบวชลองสกันดิหนึง่ แลวจะสกึไป
อยใูนโลกตอไป กไ็มมปีญหาหรอก ไมมใีครเขาวา เพราะประเทศไทย
ไมเหมอืน...ประเทศศรลีงักา

ทีศ่รลีงักานี ่ถาใครบวชแลวสกึเขาไมยนิดตีอนรบั มทีีเ่ขาเลา
วา ลกูใครออกบวช...พอแมทัง้ญาตพิีน่องจะรองไหรองหม เพราะ
เหมอืนกบัตดัญาตขิาดไป แลวไมไดกลบัมาสวูงศตระกลูอกีแลว

แตของคนไทยเรานี ่โชคด ี! บวชแลวสกึไมมใีครเขาวา กลบั
ชืน่ชมวา เปนบณัฑติ เปนทดิ เปนมหา เปนอะไร อยางนอย ๆ กไ็ป
เรยีนรมูา...เพือ่จะอยใูนโลกใบนีอ้ยางไมลมุหลง เพลดิเพลนิ หมกมนุ
นีล่องคดิด ู!

ทีเ่คยพดูไววาเปนพระราชา  เปนจกัรพรรด ิ ทำใหนกึถงึรชักาล
ที ่4 กบัสมเดจ็พระพฒุาจารย (โต พรฺหมฺรงัส)ี ทีแ่จวเรอืเขาไปรบับาตร
รชักาลที ่4 ทานกต็รสัถามวา สรางวงัไดสวย งามมากมัย้ ? สมเดจ็ฯ
ทานกบ็อก งามมากมหาบพติร งามประดจุราชรถ โห ! รชักาลที ่4 โกรธ
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หวัฟดหวัเหวีย่งเลย ทีต่างคนตางรกูนั เพราะมนัมบีาลอียบูทหนึง่วา

“เอตถะ ปสสะถมิงั โลกงั จติตงั ราชะระถปูะมงั ฯ”
สเูจาท้ังหลาย จงมาดโูลกนีท้ีง่ามประดจุราชรถ
ซึง่คนเขลาทัง้หลายหมกอย ูแตผรูหูาของไม ฯ
นีเ่ราลองคดิด ูเขาถงึไดบอกวา อยใูนปราสาท งามดจุราชรถ

แตกเ็ปนทีห่ลงของคนหลงหมกอย ูเพลดิเพลนิอย ูสวนผรูหูาของอยไูม
ยงัทำใหนกึหลวงพอนร (เจาคณุนรฯ พระภกิษพุระยานรรตัน -

ราชมานติ) เขาเลาวาจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต มเีกยีรตขินาดเปนนายก
รฐัมนตร ีจะขอเขาพบทาน ๆ กไ็มยอมออกมาจากหอง  โผลหนาตาง
กฏุมิาบอกวา “ทานนายกฯ กลบัเถอะเราอยกูนัคนละโลกแลว”

เราลองวาดภาพด ูทานหมายความวา ทานอยโูลกไหน ? โลก
อดุรแดนไกล หรอืโลกของคนที.่..ไมอยากยงุดวยกนิ  กาม เกยีรต ิฉะนัน้
ทานผมูเีกยีรตมิา กไ็มอยากสนทนาใหเสยีเวลา เพราะเขายงัหลงอยู
ในโลกของกนิ กาม เกยีรติ

นีเ่ขาแบงโลกกนัไดขนาดนีน้ะ...คนบวชนี ่ !
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บวช...เปนอมตะความงาม

บวชนี่ทำใหรูจักความงามที่ถูกตอง ความงามทางกิเลส ที่
ยัว่ยวนกนั ตกแตงกนัสสีนัอยางนัน้ อยางนี้

เมือ่กอนเรากอ็ยากสวย อยากงาม จะไปดดัผม เปาผม  สารพดั
อยาง แตแลว...กม็าฉกุคดิไดตรงวา เออ !

คนจะงาม งามน้ำใจ ใชใบหนา
คนจะสวย สวยจรรยา ใชตาหวาน
คนจะแก แกความรู ใชอยนูาน ฯ

อะไรทำนองนี ้มนักเ็อะใจบางวา เออ ! เราโกนผม  เรางาม
แบบนาชืน่ นาชม นากราบ นาไหวบาง แบบนีบ้าง มนันางามแบบ
ธรรมะ

ไมใช...งามแบบกิเลส ตกแตง ปรุงแตง สีสันสารพัด
จนกระทัง่...ไมร ู!

ตัง้แตบวชมานี ่บางทกีต็ากแดดหนาดำ...ไปทำงาน มบีางทคีน
เขากท็กันาอายเหมอืนกนั...แตเรากไ็มอาย  เพราะเราไมไดเสียหายอะไร
“อยู ! ทำไมตวัดำปด ไมขาวเหมอืนพระวดัธรรมกาย” กว็าไปเรือ่ย

โยมกท็กั...แหม ! เลนเปรยีบแบบไมตองเกรงใจพระเลยกม็ี
เอาเถอะ ! แตเวลานี ้เรามานกึดวูา เราควรงามอะไร...งาม

ทีส่ำคญั กค็อื ทฐิทิีด่งีาม
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ความคดิเหน็เราไมบดัซบเลวทราม
สวนพวกหนาสวย แตความคดิเหน็ เขาบดัซบเลวทราม เขามี

ความคดิเหน็...ทีบ่ดัซบเลวทราม
เขาเรยีกอะไร ? งามหนา !
ไปทำงามหนา  เชน หนาสวย...แตแยงผวัเขา รปูหลอ...แตแยง

เมยีเขา หรอืหนาตาดแีตจติยงักบัเปรต งก โลภ โกง ทีเ่ขาเรยีกวา นาง
งามใจมาร อะไรทำนองนี ้ !

เพราะฉะนัน้ เราก ็เออ ! มาบวช แลวกไ็มตองหวง เรือ่งงาม
แบบตกแตงทางกเิลส

ทีเ่ขาทำกนั จนกระทัง่ ! เขาบอกวา เดีย๋วนีอ้าชพีธรุกจิอะไร ?
ไมรงุเทากบัเสรมิสวย เสรมิงาม แขงกนัจรงิ ! แขงกนัจงั !

แตแลวลกูหลาน พีน่อง เพือ่นรวมงาน เกลยีดขีห้นา...หนี ! ใช
คำวา เกลยีดขีห้นา...หน ี! อหีนาสวยนีเ้หลือเกนิ ! ไอหนาหลอนีเ้หลือ
เกนิ ! เพราะมนัทัง้เห็นแกตวั มนัไมมนี้ำใจ ทีเ่ขาบอกวา งามน้ำใจ...กไ็ม
ม ีมนังามแบบชนดิที ่ตกแตง หวอืหวา

พระพทุธเจา ทานกส็อนเรือ่งงาม ๆ เชนใชคำวาอาทิ...
“อาทกิลัยาณงั มชัเฌกลัยาณงั ปะรโิยสานะกลัยาณงั”
แปลวา จงไปแสดงคำสัง่สอนใหงามในเบือ้งตน งามในทาม

กลาง งามในทีส่ดุ ทีเ่รยีกวา งามศลี งามธรรม
ทั้งยังมีคำเปรียบเทียบเรื่องงาม ๆ ในศาสนาวา “ไกงาม

เพราะขน คนงามเพราะแตง”
ธรรมะขอไหนบางละ ? ทีแ่ตงคนใหงดงาม กค็อื  “ขนัต ิโสรจัจะ

คนสวยนี ่ถาเขาไมมคีวามอดทน เขาหนาอยางกบัยกัษขมขู ีหนามนั
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หยกิ หนามนังอหงิก หยกิ หนายยูีห่นามาหมากรกุ เขามทีกุขอมตดิ
อยใูนหนาเขา

ความไมอดทนตอทกุข  ตอความลำบาก ยงุยาก เขากเ็ลยเปน
นางงามหนาหงิก  หนามาหมากรกุ แลวกไ็ปไมรอด

แลวกม็ทีีไ่ดยนิขาว ๆ...นางงามหยากบัสาม ีสองครัง้สามครัง้
กม็ ีบางคน !

ตกลงวาแสดงวา มนัไมมดัใจชาย...ทีเ่ปนสาม ีดวยความงาม
ภายในแนนอน ! มนัถงึเอาไมอย.ู..งามขางนอกนัน้เอาไมอย ู เหมอืน
น้ำทวมเอาไมอยู

นีเ่พราะฉะนัน้ งามจติใจ งามความคดิเหน็ งามสตปิญญานี่
แหละ เปนความงามทีน่านบัถอื งามทีน่าเคารพ งามทีน่าไวเนือ้เชือ่ใจ
นี.่..สดุยอด ! งามเพราะวาเปนคนจรงิใจ คนเขาไวใจ

ประเภทหนาสวย แตไมมใีครเขาไวใจ ไมรจูะสวยไปทำวมิาน
อะไร ?

เพราะฉะนัน้ จงึตองบอกวา โอ ! มาบวชนี ่ เราไมตองเปน
หวงเรือ่งหนงัดำ หนาดำ ชางหวัมนั ขอใหไดทำเรือ่งด ีๆ งาม ชวย
เพือ่นมนษุย มเีมตตา มคีวามปรารถนาใหเพือ่นมคีวามสขุ

นีค่นเหน็ เขากช็ืน่ชม แลวกก็ราบกไ็หว มาทำบญุถวาย
แหม ! เหมอืนกบัอะไร ? ดารานกัรองหนาสวย ๆ เขามพีวง

มาลยัไปคลองกนันัน่แหละ
แตนี่มาคลองใหพระเปนเงิน เปนปจจัย ใหพระไดทำงาน

พระศาสนาตอไป ไมไปงก !...เอาไว  ไมไปสะสม !...เอาไว ไดมากท็ำ
ประโยชนไป แลวประโยชนทีท่ำมาก ๆ นัน่แหละ มนักเ็ปนความงาม
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ชนดิหน่ึง ของชวีตินกับวช หรอืชวีติไมนกับวชกไ็ด ถามคีณุธรรม งาม
คณุธรรม แลวกท็ำอะไรทีเ่ปนประโยชนไดเยอะแยะ

นั่นก็เปนความงาม ที่ฝากเอาไวในโลก แลวก็จะงามถาวร
งามอมตะ

สวนคนหนาสวย...เดีย๋วมนักเ็หีย่ว !
แตผลงาน ความดนีี ่บางทีมนัไมหอไมเหีย่ว มนักลบัเบงบาน

พระบางรปูทานมรณภาพไปแลว แตผลงานของทาน จะเปนงานเขยีน
งานเทศนอะไรตาง ๆ กย็งัเปนทีช่ืน่ชอบคนอยากอาน อยากฟง
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อยางหลวงพอพทุธทาสถามวา ทานงามไหม ? นีง่ามเปนอมตะ
เลย ผลงาน...ของทานท่ีเขยีน อาตมาเกอืบทกุปจะไปงานวนัลออายุ
ฟงเทปเกา ๆ ยิง่ฟงยิง่...แหม ! สมกบัคำวา งามในเบือ้งตน งามใน
ทามกลาง งามในทีส่ดุ

ทีท่านยกหวัขอ ขยายความ สรปุทาย  ไดงดงาม อยางนีเ้รยีก
วา งามที.่..ไมม ี! สำหรบัคนทีไ่มไดบวช กจ็ะไมมทีีจ่ะไดสมัผสังามแบบ
นี ้หรอืวาไมไดบวช แตแลวกไ็มไดศกึษาธรรมะดวย...กย็ิง่ไมไดเจอเลย

ถาคนทีบ่วช แลวเอามาใชดวย หรอืวาคนทีไ่มไดบวช เรยีนศกึษา
มาเพยีงพอ กอ็าจจะสรางความงามชนดินีไ้ด กจ็ะบอกวา...สดุยอด !
งามชนดิน้ี

คนสวย ๆ งาม ๆ บางทไีมเหน็เขาไหว แคแต...กรีด๊ ๆ นดิ
หนอย !

แตความงามของพระสงฆองคเจาทีง่ดงาม แฮปบติ (Habit)
ศลีาจารวตัรงดงาม กริยิาทาทางงดงาม

นี ่! จงึเปนงาม ทีป่ระทบัใจ เคยมเีรือ่งเลาวา
พระสาวกบางรูป (พระอัสสชิเถระ) กิริยาทาทางทานเดิน

งดงาม “อปุตสิสะ” เหน็กริยิางดงาม ไมไดเทศนไดสอนอะไร กไ็ปขอตวั
เปนลกูศษิยเลย นี ่! มนังามถงึขนาดนี้

เพราะฉะนัน้ ใครทีช่อบสวยงาม กข็อใหงามจรงิ ๆ งามดวย
ธรรมะ  งามจนกระทัง่ไมตองไปขอผชูาย ไมตองไปรกัผชูาย  ใหผชูาย
มารกั

ผหูญงิคนไหน ! ทำตวัด.ี..จนผชูายมารกันัน่แหละ ! มนังาม
จรงิ !  ถาพลานไปหาเขา กค็งจะงามหนาหรอก...คนพวกนี ้!
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บวชแลวมภีมูคิมุกนั

เราบวชมานีโ่ชคดทีีส่ดุเลย ไมเคยมดีารานกัรองคนไหน...ที่
จะดงึสมอง ความคดิ จติวญิญาณเรา ใหตองออกมารบัเขาทีส่นาม
บนิ หรอืทีไ่หนทีเ่ขาจะมาลงในเมอืงไทย จะเปนเลดีก้ากา ไมเคลิ
ดาราเกาหล.ี..ไมเคยตองมจีวีรปลวิไปคอยทีส่นามบนิ

แตคนทัว่ไปนี ่เลดีก้ากา มากเ็ปนบาเปนหลงั กรีด๊กราดกนั แลว
กเ็คยมคีนเลาใหฟงวาเด็ก ๆ จะไปคอยรบัดาราเกาหลเีครือ่งบนิเขา
จะมาลงตหีา แตเขาบา ! กลวัจะไมไดไปอยแูถวหนา เขากเ็ลยออก
จากบานไปตัง้แตตสีอง  พอถงึตสีีเ่ขาหลบั  พอตหีาดาราเขาลงมาไป
แลว  พอตืน่มารองไหเปนวรรคเปนเวร บางคนวิง่รองเทาหลุดขางหน่ึง
กไ็มเกบ็  มนัทำให...ทำไม ! ตองลากหวัเราใหวิง่ตาม

โชคดพีอบวชแลว...ไมตองวิง่ตามดารา-นกัรอง ไมเคยท่ีจะตอง
ซือ้บตัร ซือ้ตัว๋  ไมเคยจายคาบตัรสกับาทเดยีว แลวไมตองไปเปนแฟน
พนัธแทเขา...มนัสบาย !  เขาจะออกมากี ่อลับัม้ ไมเคยเอาสตางคใน
ยามเรา...ไมไดสกับาทเดยีว !

นี.่..คอื ความวเิศษของการบวช ไมมซีปุเปอรสตารทีจ่ะทำให
เราบาคลัง่ถงึ  กบัตองไปกรีด๊กราด หวอืหวา และตองออกอาการ
ชนดิทีเ่รยีกวา “ไมปรกต”ิ

สงัเกตดหูลายคน ไปรบัพวกคนดงั ๆ  ดาราดงั ๆ  นกัรองดงั ๆ
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แบบอาการไมปรกตเิลย  กรีด๊ ๆ  อยางกบัชงิจิง้หรดีเกดิ แตเราไมตอง
เปนอยางน้ันเลย เพราะฉะนั้น บวชแลวมันสุดยอด มันมีความ
ประเสรฐิ มนัมภีมูคิมุกนั ไมตองเปนทาสดารานกัรอง นกัแสดง
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บวชมคีวามสขุไมเสยีแชมป

เดีย๋วนีค้นนี ่ เขาฝนเหลอืเกนิ...อยากจะเปนเศรษฐอีนัดบัหนึง่
ของโลก ของประเทศ แลวมเีรือ่งท่ีนาขำทีส่ดุ ! มอียปูหนึง่ บลิเกต...เขา
รองไห เพราะวาเขาเสยีตำแหนง...เศรษฐอีนัดบัหนึง่ของอเมรกิา มี
คนมาแซงขึน้ไปสองตำแหนง เขาเปนอนัดบัสามเสยีนี่

เขารองไห...ทั้งที่เขาก็รวยกวา พวกคนทั้งโลกอีกเบิกบาน
เพราะฉะนัน้ เราคงไมตองรองไหในชาตนิี้

ถายงับวชอยใูนผาเหลืองน้ี กบัคำวา “เสยีตำแหนงเศรษฐ”ี
นี ่ ! คงไมมมีากวนใจเราแมแตปลายเขม็ เพราะไมรเูราจะเอาตำแหนง
นีไ้วทำไม...เรากไ็มตองมาเสยีดายตำแหนง

เพราะเราเปนเศรษฐธีรรมไมเปนเศรษฐเีงนิทอง เพราะมนัตอง
แขงกนัแนนอน แลวถาวนัใดเสยีทาเขา...กต็อีกชกตวั  เขกหวัร่ำไห อยาก
จะเลือ่นเปนทีห่นึง่ตอไป

คนที่ไดที่หนึ่งก็อยากจะ...ไดตอไปในที่สุด เพื่อที่จะรั้งยื้อ
พยายามหาทกุวถิทีางเพือ่จะไมเสยีตำแหนง อนัดบัหนึง่ของประเทศ
แลวหลายคนจะเปนเจาของกระทงิแดง หรอือะไรกต็าม ทีเ่ปนเศรษฐี
ใหญ ๆ ของเมอืงไทยกจ็ากโลกไปโดยไมเอาอะไรไปสกับาท

เพราะฉะนัน้ เรากเ็ลยคดิได เมือ่ตอนบวชนี ่มคีวามสขุตรงที่
ไมคอยเสียแชมป ไมเคยรองไหเพราะเสยีแชมปความรวย
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นี ่! มคีนหลายคน เขาเรยีก “คนเคยรวย” แลวมาซวยจนนี.่..เปน
ทกุข สวนเรานี ่ฝกจนมาตัง้แต...วนับวช หดัใชจวีรนอย ๆ ใชของเกา ๆ
เหมอืนกบัเรือ่ง...

เศรษฐกีบัขอทานบานอยใูกลกนั เจาเศรษฐนีีน่อนกลมุนัง่กลมุ
เดนิกลมุ แตมขีอทานบานอยใูกลเศรษฐเีปาขลยุทกุคนื

สวนเศรษฐ ีพอมดืมากเ็ดนิสายหนาสายหวั...เปนทกุข อยหูนา
บาน พอไดยนิเสยีงขลยุของเจาขอทานกเ็ขาไปถาม...

“เฮย ! เจาไมมทีกุข มรีอนอะไรเลยร ึ? เปาขลยุทกุคนื”
เขากบ็อกวา... “ทานมาดทูีบ่านเราส ิไมรเูราจะทกุขกบัเรือ่งอะไร

มนัไมมอีะไรใหทกุขเลย”
เศรษฐกีถ็ามวา “เงนิทองเจาไมมหีรอื”
ขอทานกต็อบ “ม ี! ขอมาได กใ็ชหมดไป...วนั ๆ”
เศรษฐกีว็า “เออ ! กแ็ลวไป” แตกอนจะกลบัไป กโ็ยนสตางค

ใหปกหนึง่
ปรากฏวา...ตัง้แต โยนสตางคใหเจาขอทานนี ่ เสยีงขลยุ ดงั ๆ

หยดุ ๆ จนหยดุไปพกัหนึง่สีห่าวนั
เศรษฐกีม็าถาม “เอง็ไมสบาย...เปนอะไรหรอืเปลา ถงึไมเปา

ขลยุ”
“เปลา...ไมมอีะไรหรอก” เรามวัสาละวนดอูย ูกบัเรือ่งเงิน ที่

ทานโยนใหกอนใหญ ถาจะเกบ็ตรงนี.้..กก็ลวัโจรจะเหน็ จะเกบ็ตรง
โนน...กก็ลวัขโมยจะเหน็ กเ็ลยยายกนัวนุไปเลยทัง้วนั

แตทานมากด็แีลว เอาเงนิคนืไปเถอะ วนุวายเหลอืเกนิ...มนั
เยอะ ! เดีย๋ว ! โจรร ูขโมยร ูทบุเอาลำบากอกี
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อาตมาบางทไีมได ลอ็คกฏุ ิเพราะไมเกบ็ไวในกฏุ ิเกบ็ไวในมลูนธิิ
เปนกองกลางหมด กไ็มรจูะเอามาเกบ็ไวทำอะไร อยางมากก็เกบ็ไว
แคน้ำดืม่ ผาหม เสือ่

ทีน่ีจ่งึไมมเีงนิกอน ทองแหวน ของมคีาไว...กม็นัสบาย ! ไม
ตองมานอนสะดงุเพราะมทีองเทาหนวดกงุ เหมอืนอยางทีเ่ขาวา “มี
ทองเทาหนวดกงุ นอนสะดงุทัง้คนื” สวนเรานีไ่มตองนอนสะดงุ ขนลกุ
ขนชนั มนัสบายอยางน้ีแหละ ถาการบวช...ด ี!
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บวชดมีสีทิธิ

การมาบวชนี ่ ถาทำตวัดเีขาใสบาตรมาฉนั(กนิ)...กไ็มเปนหน้ี
แถมเขายงัยกมอืไหว อกี เพราะเปนสทิธิ

ถาบวชแลวไมดอีาจจะตองตายกลายเปนววั เปนลา ไปรบัใช
ทายกทายกิา เขาเรยีกวา บวชแลวเปนหนี้

แตบวชด ี ๆ นี ่นอกจากไมเปนหนี ้แลวยงัหลุดหน้ี หมดหนี้
อาตมาเคยเปนหน้ี ตอนซือ้ทีด่นิใหม ๆ เจด็แปดสบิลาน

มคีนมาถาม...หลวงพอไมทกุขแยหรอืนี ่ เปนหนีเ้ขาตัง้เจด็แปด
สบิลาน

บอกถามผดิคนแลว “ตองไปถามเจาหนีด้”ู เรือ่งอะไรจะไป
ทกุขแทนเขา เขาควรจะทกุขแทนเราวา “จะไดเงนิจากเราหรอืเปลา”

แตไมไดเปนหนี้...ไปยืมเงิน เปนหน้ีเพราะซื้อที่ดิน...แลวก็
ผอนสง

ซือ้ทีด่นินี ่มนัเหมอืนน้ำซมึบอทราย ปลกูกลวย ปลกูออยกข็าย
ไป ๆ  กใ็ชหนีเ้ขาไปกแ็คสองสามป...หนีก้ห็มด เจด็แปดสบิลานใชเขาหมด

เรารวูา ตวัเลขเราแขง็ หนงัสอื เทป ซดี ีกข็ายได คนกม็า
ทำบญุ แลวทีด่นิทีเ่ราซือ้ไว...ปลกูอะไรไวกง็อกงามเกบ็ดอกออกผลมา
ขาย ใชหนีเ้ขากห็มด...แลวกไ็มตองเปนหนี ้ไมถกูเจาหนีม้าทวงเลย

อาตมาไมเคยมเีจาหนีม้าทวงเลย เพราะ...เรารบีใชซะให...หมด ๆ
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แลวเราตองรตูวัเลขเราแขง็ไหม ถาเรารตูวัเลขแขง็  รายไดแขง็  คนมา
ทำบญุเยอะกไ็มเปนไร เรารบีทำซะกอน เพราะรบีซือ้กอนท่ีตรงนัน้
จะแพง แลวมนักแ็พงจรงิ

ตอนเราซือ้ 2-3 ลาน เดีย๋วนี ้7-8 ลาน ถาซือ้ตอนนีก้ซ็วยเลย
กล็ำบาก ตอนนีแ้หละถงึเรยีกวา “บวชแลวทีด่นิเยอะ”

ถาอาตมาไมบวชมสีกั 100 ไร กเ็หลอืเกนิแลว 50 ไร กไ็มนา
จะได ถาไมไดบวช

แตบวช แลวไมไดเปนของเรา แตเราจดัการซือ้ใหศาสนา  ซือ้
ใหมลูนธิฯิ ดวยความสามารถ ดวยความพยายาม แลวไมเคยออก
เหรยีญเลยสักรนุ ไมเคยใชเครือ่งรางของขลงั ลอซือ้ทีด่นิเลย...ดวย
อำนาจพทุธบารม ีธรรมบารม ีสงัฆบารม ีทีเ่ราเรยีนรมูา แลวเราก็เอา
พระพทุธเจา...เปนพอ เอาพระธรรม...เปนแม เอาพระสงฆ...เปนพี่
พระสงฆรปูไหนดกีเ็อาทาน...เปนพี ่เปนครบูาอาจารย แลวกป็ฏบิตัิ
ใหด ีหนีส้นิจะเหลอืไดยงัไง

ไมรลูะ ! ทีด่นิ ตอนน้ีได 1,800 ไร ถาเปนฆราวาสสบิชาตกิค็ง
สงสัยหาไมได ไดมาเพราะบารมกีารบวช

บวชแลวมบีารม ีเพราะฉะนัน้ ใครไมเคยบวชลองดสูกัท ีเถอะ
นา ! อานเลมนีแ้ลวไมมอีารมณบวชกถ็อืวา “ไมมฉีนัทะในการบวช”
พวกมฉีนัทะต่ำกค็งจะ...อยอูยางต่ำ ๆ ไป

แตถาอานเลมนีแ้ลว มฉีนัทะอยากบวชขึน้มาบาง กน็าจะได
ซกิเซน็ส (six sense) สมัผสัทีห่ก เปนสัมผสัทีไ่มเคย...สมัผสัในโลกของ
ฆราวาส แลวจะมาทึง่...ตะลงึ วาบวชดนีกัแลมนัหมายความวาอยางไร ?
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บวชด.ี..ปลดลอ็ค (Lock)

บวช คอื การปลดลอ็ค ! ทีส่ดุยอด เพราะวาผชูายนี ่กม็กั
จะลอ็คตวัเองไวแคเปนผวักบัเปนพอ  ผหูญงิกจ็ะลอ็ค ! ตวัเองไวแค
เปนเมยีกบัเปนแม แลวเปนยงัไง...ถาเจอลกูแย ๆ  ผวัแย ๆ  คนเปนเมยี
กบัเปนแม...ทกุขไหม ?

แมบางคนนี ่รองไหตองแจงจบัลกู เพราะลกูเลว ลกูตดิยา ลกู
ขโมยเงนิ ลกูทบุต ีถาไปเปนแมใหลกูแบบนี.้..ละแย !

ถาไปเจอะผวัเลว ๆ  โธ ! ผหูญงิบางคนถงึกบับนวา “ไดผวัเขา
คนหน่ึง เหมอืนไดผเีขาบาน”  แตถาเจอด ีๆ  ก ็“เออ ! ทีพ่วกไดเปนพอ
พระกห็ายาก”

แตพวกผชูายนี ่กม็กัจะลอ็คตวัเองไวแค เปนผวั กบัเปนพอ แลว
เขาจะไดอะไร ไปเจอลกูเลวเขาก.็..ทกุขอกี  ไปเจอเมยีเลวเขาสวมเขาผวั
แลวเขาก.็..ไปตดิโรคตดิอะไรมา ตายกบัเขาอกี

แตมาบวชนี ่เหมอืนเหน็แสงสวางปลายอโุมงคเลย จงึไมลอ็ค
ตวัเองไวแค เปนผวั กบัเปนพอ เลยรจูกัมาเปนนกับวชเปนอะไรตออะไร
ทีจ่ะกาวออกไปอกีโลกหนึง่ได

ฉะนัน้ ใครไมเคยปลดลอ็ค ยงัอยากจะลอ็คตวัเองไวแค เปน
ผวั เปนพอ

ลอง...ปลดลอ็คสกัครหูนึง่ สามเดอืนกไ็ด หนึง่พรรษากด็ ีอาจ



บวชดนีกัแล : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ)68

ตลอดชวีติไดกแ็ลวแต !
แตขอใหรจูกัคำวา  “ปลดลอ็ค” บาง  ไมใชแคลอ็คไวแค เปน

ผวั กบัเปนพอ แลวกม็ผีหูญงิบางคนเขาบอกวา “มนัล็อคขามชาต”ิ เขา
ไดผวัเลวเมา เจาช ูเมามาตบต ีหนาตาบวมแหกหมด

แตพอผวัตายกลบัไปกอดศพผวั รำพงึ รำพนัร่ำไห  ชาตหินา
เจอกนัอกีนะ !  ถาเปนเราชาตเิดยีวกเ็ขด็แลว

นี ่คอื โลกของความเปนฆราวาสทีไ่มเคยมฉีนัทะ ทีอ่ยากจะ
บวช ! เขาถงึไมเคยไดพบกบัสิง่นี้
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บวชด.ี..ไมตองรอคอย ออนวอน

โชคดทีีบ่วชแลวไมตองรอความศกัดิส์ทิธิช์วยดลบนัดาล  นี่
คอื จดุยอดเยีย่ม จดุหนึง่ของการไดบวช

เมือ่กอนอาตมาชอบสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เครือ่งรางของขลงั...ทีส่ดุเลย
จะออกจากบานไปกจ็ะออนวอน ขอสิง่ศกัดิส์ทิธิค์มุครอง จะทำอะไร
กบ็นบานศาลกลาว หลวงพอโสธรบาง อะไรบาง ใหไดโนน ไดนี ่ได
พชื ไดผล...

แตพอมาบวชแลวนี ่ รเูลยวา ไมมสีิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ด ๆ ในโลกนี้
จะอำนวยความสำเรจ็ใหเรามาก ไดเทากบั ความเพยีรพยายามของเรา

ความเพยีรพยายามของเรา  ใหความสำเรจ็แกเราได มากกวา
สิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ด ๆ ในโลกใบนี้

นีค่อื...จดุเดน ของความร ูทีม่ารไูดในตอนบวช
แตตอนทีไ่มบวชนี ่แหม ! หลงเหลอืเกนิละเมอเพอพกวา สิง่

ศกัดิส์ทิธิจ์ะใหความสำเรจ็ ดลบนัดาลใหเรา...ไดอยางนัน้ ไดอยางนี้
แลวในทีส่ดุ

เดีย๋วนี ้! เริม่รเูลย ชดัเจนเลย เราไดอะไรกม็า...จากความเพยีร
พยายามของเรา  อยางนอยก ็เพราะทีเ่ราพยายามทำความดไีง !...เขา
ถงึใหเรา ไมใชสิง่ศกัดิส์ทิธิม์าใหเราเลย...

ทีม่ขีาว กมุารทอง ตอนน้ีกเ็หมอืนกนั กม็คีวามคดิทีว่า ตวัมนั
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เองยงัชวยตวัเองไมได เพราะมนัตายตัง้แตเดก็ มนัจะยงัมหีนา ปญญา
อะไรมาชวยเรา

อาตมายงัไมไดรบัอะไร...จากสิง่ศกัดิส์ทิธิส์กัทเีลย บวชมาสี่
สบิกวาปแลว ทีไ่ดรบัอยทูกุวนันี ้เพราะความพยายาม...ชวัร  ! ถาใคร
คดิผดิ...กค็ดิใหม !
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การบวชทีเ่ปนประสบการณสวนตวั

ขอเลา...การไดประโยชนจากการบวชสวนตวัสกันดิหนึง่
บวช ! ทำใหไดลด  ละ ทางไสยศาสตร  เขาสแูนวทางพทุธศาสตร...

ไดมากขึน้
ทีเ่มือ่กอนนี ้ เราจะทำอะไร กจ็ะทำไปในแนวของไสยศาสตร
ไสยศาสตรตามหลกัทีท่าน แปลกนัวา หลบั...บาง  ดกีวาบาง...
แลวทีด่กีวากห็มายความวา ยงัไมมอีะไรนบัถอื กถ็อืแบบ...

ไสยศาสตรไปกอน แลวคอยตะลอมขึน้สพูทุธศาสตร มนักพ็อใชได
แตถาอยางทีท่านพดูอกีมมุหนึง่วา คนนีเ่ขาหลบัอย ู จะวาไม

ด ีกไ็มเชงิ แตถามนัไมหลับแลวมนัตืน่มาพดู เพอเจอ ไรสาระ ทำอะไร
ทีม่นัเลวราย ผดิศลี ผดิธรรม ตดิคกุ ตดิตะราง...ไปนอนซะยงัเลวนอย
กวา

เหมอืนอยางทีเ่ขาบอกวา เมือ่เวลาคนไปฟงเทศน แลวเขาคยุ
แขงกบัพระเทศนนี ่เขาไปนอนซะยงัจะเลวนอยกวา

อนันีก้ท็ำใหเราไดมารวูา คนไทยนีน่บัถอืพทุธศาสนา แบบ
ปนเป กบัไสยศาสตรมาก แมกระทัง่การจะไหวพระพทุธ พระธรรม
พระสงฆ 

เมือ่กอนนีเ้ราไหวพระพทุธเจานี ่กจ็ะไหวอยากใหพระคมุครอง
ใหโชค ใหลาภ อะไรทำนองนี้
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แทนท่ีจะไหวเพือ่วา พระองคสอนอะไร ? พระองครอูะไร ?
แลวสอนแลวประโยชนทีค่ำสอนนัน้ ไดอะไร ? ชวยอะไร ?

เมือ่กอนน้ี เราจะไหวกไ็หวไป แตจะไหวแบบขอซะมากกวา
เขาจึงบอกวา ถาไหวออนวอนขอ...ในศาสนาพุทธ ไมใช !

ศาสนาออนวอน
แตถาเราไหว เพราะเราเหน็คณุ เรยีกวา เราไหวพทุธคณุกว็า

ได ดานปญญาของพระองค  ความบรสิทุธิข์องพระองค ความมพีระ
มหากรณุาของพระองค

ถาเราอานพทุธประวตัแิลว โอ ! กค็นละเรือ่ง กบัทีเ่ราไปไหว
แบบเกา ๆ ตอนทีเ่รายงัไมไดบวชนี ่กไ็หวกนัแบบเปนไสยศาสตร ไหว
หลวงพอโสธร พทุธรปูอะไรกไ็ปออนวอนบนบานศาลกลาว ใหสวนได
สมไดราคาเทานัน้หมืน่ เทานีห้มืน่  ซึง่ตนกต็ายไปเรือ่ย ๆ  แตแลวกข็อ
ใหเหมอืนเดมิ กก็ลายเปนเรือ่งทีแ่ย

ถอืกนัวา พระธรรม  คมัภรี  กต็องแตะตองกนัไมไดเลย  บาง
ทนีกึขำดเีหมอืนกนั เอาคมัภรี ใบลาน เผาแลวกต็ำ ขาวสกุ หมาก เหน็
พระหลวงพอ ทานเอาไปทำพระเครือ่ง อาตมากเ็ลยเอามาทำ  พระธรรม
กอ็ยางวากลายเปนอยางนี ้หรอืวาพอไปฟงเทศนฟงธรรม ฟงเพือ่จะให
ตวัเองไดดบิไดด.ี..แบบโชคลาภ ไมใชไดดบิไดดเีพือ่จะพนทกุข

แตเดีย๋วนี ้เราไปฟง “โอ ! ฟงเพือ่อยากจะไดแนวทางดบัทกุข”
แลวกพ็ระสงฆ ทีป่ฏบิตั ิทีบ่อกสบืตอ...คำสอนดี ๆ ไวมาถงึเรา

สวนเมื่อกอนนี้ไหวพระสงฆ...ไหวหลวงพอองคนี้ ก็เพราะ
ศกัดิส์ทิธิ ์กเ็ลยไหวดวยความรสูกึวาศกัดิส์ทิธิ์

แตเดีย๋วนี ้ความรสูกึ มนัตางกนัลิบเลย  ไหวดวยความรสูกึวา
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ทีท่านสืบศาสนามาใหเรา ถอืวาทานรบัชวงตอมา ประคบั ประคอง
ใหศาสนาเขมแขง็อยไูด ไวเปนทีพ่ึง่แกสตัวโลก

ความรูสึกนี้พึ่งจะมาเกิด เมื่อตอนบวชแลว เรียนแลว ได
นกัธรรมเอก ไปอยสูวนโมกขแลว ถงึไดรจูกัปรบัเปลีย่น แมกระทัง่พธิี
ตาง ๆ บญุตาง ๆ ทีท่ำกไ็มไดทำบญุเพือ่บญุ

เมือ่กอนทำบญุ ทำเพือ่ใหบญุคมุครอง
แทนทีจ่ะทำบญุเพือ่รกัษาพทุธศาสนาใหมัน่คง ทำบญุเพือ่ละ

ลด เลกิ กเิลส ความอยาก ความโลภ เมือ่กอนมนัไมไดคดิทำบญุแบบ
นีเ้ลย มนักเ็ลยกลายเปนเรือ่งศกัดิส์ทิธิข์ลงั

แมแตประเพณ ี เทศกาล วนัวสิาขบชูาอะไรตาง ๆ เรากท็ำ
เปนแบบ  ใหกลายเปนเรือ่งศักดิส์ทิธิข์ลงัไปหมด

จงึไมไดทำเพือ่วา “โอ  !  เปนวนัทีพ่ระพทุธเจาทาน หลุดพน
จากความทกุข”  แลว  ตรงนีม้นักเ็ลยกลายเปนวา “เมือ่กอนนีเ้ราไม
รวูา เราจมอยใูนทกุข”
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แตพอมาบวชแลวนี ่มนัรสูกึเหมอืน...เราถกูกด จมลงไปในน้ำ
แลวอยากทะลึง่โผลขึน้มา แลวมนัหายอดึอัด

นีค่อืมนัเปลีย่นแปลงถงึขนาดนีไ้ด นาอศัจรรย !
จงึนาอศัจรรย ! ถาไมไดบวช...เสยีชาตเิกดิเลย มนัรสูกึอยาก

จะดบัทกุขเหมอืน...ไฟไหมอยทูีห่วัอยนูี ่หรอืวาถกูจบักดน้ำ แลวอยาก
ทะลึง่โผลใหพนน้ำ

กเ็ลยทำให รสูกึไดอยางประหลาด ! แปลก ! อยางชนดิทีช่วีติ
นี ้20 กวาป ทีเ่กดิมากอนบวชไมไดเรือ่งไดราว เราไมไดสิง่เหลานีเ้ลย
ไมอยากจะทะลึง่ออกจากทกุขเลย เผลอ ๆ  จะพงุหวัลงเขาหาทุกขอกี
อยางนาตกใจ !

นีค่อืสิง่ทีไ่ด ตวัอยางกค็อื ทำใหพนจากวงจรของไสยศาสตร
มาสแูนวทางของพทุธศาสตร ทีม่งุหนาเพือ่จะดบัทกุขจรงิ ๆ  มพีระพทุธ
พระธรรม พระสงฆกม็ไีวเพือ่ดบัทกุข จะทำบญุทำทานอะไรกต็าม
เถอะ เกีย่วของกบัประเพณศีลีธรรม กอ็ยากจะทำแบบนี้

พอวนัวสิาขบชูา วนัมาฆบชูา กอ็ยากจะเทศน แตเรือ่งการดบั
ทกุข...ใหคนฟง เพือ่จะดบัทกุขในใจเราบางดวย  กเ็ลยกลายเปนวา บวช
นี ้คอื สดุยอดตรงที ่บอกวา...จะเขยบิชวีตินีเ่ขาไปใกล กบัความไมเปน
ทกุข และเมือ่กอนเรา กไ็มเคยละอายเลยวา...เราเปนทกุข

แตเดีย๋วนี ้เวลาทกุขท.ี..มนันาละอาย ! มนัอยากจะแทรกแผน
ดนิหนเีลย ถาทกุขมาก ๆ  ถานัง่รองไหใหใครเหน็นี.่..ไมไดแลว ! เมือ่
กอนนีร้องไหใหใครเหน็กด็สี ิ! เขาจะไดชวย ไดปลอบชวยอะไรตาง ๆ
เดีย๋วนี ้ถารองไหตองหนเีขาสวมเลย เพราะวา...อายเขา !

“เกดิมาเปนมนษุย พบพระพทุธศาสนา” ไดบวช แลวยงัรองไห
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นี ่มนันาละอาย !
จำไดวาตอนบวชนี่ มีน้ำตาซึมมานิด ๆ ตอนที่หลวงพอ

พุทธทาส ทานละสงัขารเพราะวาพระผใูหญ หลวงพอปญญาทานกน็ำ
ทานกส็ะอกึ ๆ อย ู เรากเ็ลยน้ำตาปริม่ ๆ แตกไ็มมาก แลวกร็ตูวัวา
“ไมควร เปนธรรมดา” กด็กีวาทีย่คุกอน ๆ พอโยมพอเสยีกร็อง...ไห
เปนวรรคเปนเวร

ดงันัน้ มนัวเิศษตรงทีว่า ลด ละ เลกิ ไสยศาสตร ไดหนัมา
เปนแนวพทุธศาสตร จะรดน้ำมนตใหใคร...กไ็มอยาก จะเจมิรถให
ใคร...กไ็มอยาก เพราะมนัเริม่รแูลววา มนัไมใช ไมใชตวัชวยอะไรได

ถามนัชวยไดจรงิละก ็ โอ  !  เขาจะตองเอาไสยศาสตรนี ่เปน
แผนการดำเนนิงาน (Action Plan) พฒันาระดบัชาต ิแลวรฐับาลกต็อง
เอานโยบายใชไสยศาสตร แกปญหาประเทศชาต.ิ..มนักไ็มได !

จงึกลายเปนเรือ่งเสยีเวลา งมงาย เปนเรือ่งของเดก็ปญญา
ออนไป เมือ่กอนเรากเ็ปนเดก็ปญญาออน สะสมพระเครือ่งสะสมอะไร
พวกนี้

แตกไ็มใชวาเลวทีส่ดุ ! มนักย็งัดกีวาไมม ีแมกระทัง่ไหวพระ
เดก็ ๆ  เขาไหวเอามอืเสยหัว เพือ่เปนสริมิงคล...กย็งัใชได ! ยงัดกีวาไม
ไหวเลย

เพยีงแตวา ถาเขาเขยบิขึน้ไปพฒันาได ถอืวา...ด ี!

การบวช คอื การพฒันา เลือ่นระดบัจากไสยศาสตร
ไปสแูนวพทุธศาสตรมากข้ึน ถาบวช...ถกูตอง !

เมือ่กอนจะบวช...ไมรจูะเริม่ตนศกึษาศาสนาแบบไหน !
จนกระทัง่ไดนกัธรรมเอกแลว มนักย็งังง ๆ อยู
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พอไปอยสูวนโมกข หลวงพอพทุธทาสทาน  ชีว้า… “ก ข ก กา
ของธรรมะอยทูีค่วบคมุผสัสะ”

 ถาเราควบคุมผัสสะอยู มันจะคลายทุกขไปไดมหาศาล
เพราะวา สขุทกุข เลวชัว่ ด ีมนัอยทูี.่..ฉลาดควบคมุผสัสะ ถาเกดิผสัสะ
แลวมปีญญา มสีต ิมาไว ประดจุดัง่ฟาแลบ เขามาชวยเรา...แปป !

ผสัสะนัน้จะไมสรางความหายนะ หรอืความเดอืดรอนใหเรา
ไมวาจะเปนฝายเกลยีดชงั ชัว่ชา ยัว่ยวนยงัไงกต็าม เรากจ็ะคมุผสัสะ
นัน้อย ูแลวมนัจะไมถลูถูกูงั ลากเราไปลงสเูรือ่งความทกุข  ไมวาจะเปน
เรือ่งกนิ เรือ่งกาม เรือ่งเกยีรต ิในทีส่ดุเรากเ็ริม่รวูา “เออ ! จรงิทีท่กุ
สิง่ทกุอยางมนัเริม่ตนทีผ่สัสะ”

ถาผสัสะนัน้ มนัถกูเรยีนรมูาวา มนัมอีงคประกอบอะไร ? มี
ตา มรีปู มจีกัษวุญิญาณ 3 ประการ มาเจอกนั พรอมกนั กเ็รยีกวา ผสัสะ

หกูเ็หมอืนกนั มเีสยีง มโีสตวญิญาณ (แลวโสตวญิญาณ...ไม
ใชวญิญาณเจตภตู แตเปนสิง่ทีไ่ปรบัรทูางรปู ทางเสียงน่ี) ถามาพรอม
กนัแลวกเ็กดิผสัสะ
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ถาเผลอสต ิกเ็กดิยนิดยีนิราย เกดิอยากทำหรอืวาอยากผลกั
อยากต ีอยากฆา แลวมนักย็งัหลง เปนบา เปนหลงัไป แลวในทีส่ดุ...
ความทกุขกก็อตวั

ทีเ่มือ่กอนเราไมร ู! เริม่ตนตรงไหน ?
คำวา “ศาสนาพทุธ” กเ็ริม่ตนทำบญุ ไดไหวพระสวดมนต ไม

ไดเลือ่นขัน้มาตรงทีว่า  “เออ ! มาจบัจดุถกูวา ก ข ก กา”
ถาเริม่ตนตรงนี ้แสดงวา อานออกเขยีนได แลวกอ็านตัวออก

บอกตวัเปน เหน็ตวัชดัจบัตวัถกู
ชวีติมนักแ็นนอน !...มคีวามสขุ
เพราะฉะนัน้ หลวงพอพทุธทาสทานยงัเขยีนวา...

ทกุขเกดิทีจ่ติ
เพราะเหน็ผดิ เมือ่ผสัสะ
ความทกุข จะไมโผล
ถาเราโง เมือ่มผีสัสะ
ความทกุข เกดิไมได
ถาเขาใจ เรือ่งผสัสะ

ถาเราเขาใจควบคมุดตีรงมผีสัสะนีแ่หละ เพราะฉะนัน้เมือ่ไม
ไดบวช จะรเูลนผัสสะเปนหรอืเปลา ! แลวกม็าเจอเรือ่ง โอ ! ตอนน้ัน
อยสูวนโมกขตอนน้ันไดแตฟง  ไดแตร ูแตยงัไมไดใช ตอนอยสูวนโมกข
ถอืวาไปสะสมอาวธุ แตยงัไมไดใชอาวธุ แตพอออกมานอกคายแลว ออก
นอกสำนกัตกัศลิา หรอืสวนโมกข แลวกม็าเจอมรสมุบรรลยัวายวอด เจอ
ขาศกึสารพดั
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เอาเถอะ ! ถงึเราไมเคยหัดยงิ แตเรากร็ ูรวูธิ ีรอูะไรอยบูาง
แบบง ูๆ ปลา ๆ กเ็อามาใชแพบาง ชนะบาง ทกุขบาง สขุบาง คมุอยู
บาง ไมอยบูาง

แตแลวตอมา ถาถามวา...ทีอ่ยกูนัมาไดจนสีส่บิหาสบิพรรษานี่
ถาไมใชไอตวันีก้ไ็มรจูะพดูยงังยั ! ไมรวูาเราจะอยกูนัมาไดอยางไร !

กน็าด ู!...โดนเขาดาในตลาด โดนเขาดาตัง้แตกลางซอยมายนั
ปลายซอย เปนสตัว เปนอะไรสารพดั กต็องควบคมุ...

“เออ ! ไดยนิแลว ๆ  ระวงั ๆ  อยารกั อยาชัง อยาวูบไปกับมนั”
ในการไมวบูกบัผสัสะนีม่นั...สดุยอด !
มนษุยคนใด...ไดตรงนีม้าหลอเลีย้งชวีติ กถ็อืวาชวีติ มทีัง้กนัชน

มทีัง้ตวัชวย ทีจ่ะไมทกุขไปดวยกบัไอผสัสะนี่
เพราะฉะนัน้ ถาไมบวชยาก ! โอกาสจะเรยีนร ู โอกาสจะนำ

มาใช จะมสีตคิวบคมุไดไว จะฝกสตใิหมนัทนั
โยมปเูขาเคยเลาเอาไววา แมกบัลกูชาย ยงัสามารถเสพกนัได

เพราะแมนัง่อวยัวะเพศแวบออกมา เจาลูกชายเหน็แลว กค็มุสตไิมอยู
วบู ! โดดเขากอดแม เสพแม

นีม่นัแย ! ถงึขนาดนีใ้นการควบคมุผสัสะไมอย ูสวนทีว่าพอ
ขมขนืลกู บางทกีพ็ดูหยาบ ๆ  เจาลกูมนันัง่หวอออก พอกเ็ลยเกดิหนา
มดื เพราะพอมนัไมเคยเรยีนรเูรือ่งผสัสะ เขาถงึไดกออาชญากรรมทาง
เพศขมขนืลกู ถกูจบัตดิคกุตดิตะราง ลกูระทมตรมใจ

สรางความทกุขบรรลยัวายวอดในตรงเรือ่งมผีสัสะแลว...ไมรจูกั
ควบคมุ เหน็ลกูสาวอวบอัน๋ เหน็ลกูสะใภสวยงาม...กเ็ถลไถลไปเลย
กถ็งึกบัเสยีผ ูเสยีคน เสยีความเปนพอเปนแม เปนลูกกนั อยางทีม่นั
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เปนขาวคราว
จนกระทัง่ มเีรือ่งราวเหลานี ้แมแตเรือ่งจบีแฟนกนั ศกึชงินาง

ชงิรกั หกัสวาท เหน็ใครมาแตะอัง๋กบัแฟนตวั...มนัไมได วบูจะฆาจะฟน
กนัตรงนัน้เลย

เขาถงึไดเรยีกวา...สดุยอด ! ถาไมไดบวชเรือ่งน้ีน่ีคงหายไปกลาง
อากาศ ชวีติแทบจะไมรเูรือ่ง แลวเมือ่ไมไดฝก ไดทำ ไดซอม ไดใช
มนักเ็กดิสัง่สมความเคยชนิ ทีม่นัจะเกดิตอกเิลสกบัทกุข

แตพอเราสัง่สมความร ูตามด ูตามสกดักัน้ ไมใหมนัลกุลาม
บานปลาย ไปเปน...เวทนา ตณัหา  อปุาทาน ภพ ชาต ิมนัสกดัใหอยู
แคผสัสะ หรอืวบูไปนดิ ๆ  แตยงัยัง้อย ู กบัวบูแลวยัง้ไมอย ูมนัตางกนั
ลบิเลย

ถาเปนฆราวาสแลววบูมนัยัง้ไมอย ู แคเหน็หนาอก เหน็หนา
เหน็สดัสวน เหน็สะโพก เหน็กน มนักเ็กดิอาการจะวบูอยแูลว

เดี๋ยวนี้บางทีคนก็...ผูหญิงไมคอยจะระวังตัวเหมือนกอนก็มี
จะกราบพระใสเสือ้คอเวา ๆ เดีย๋วนนูโผล ! นีแ่ผลบ็ ! ออกมานี ่ ถา
เราไมรเูรือ่งนีม้ากอน...มนัคงจะยาก ! คงจะอยลูำบาก !

เพราะฉะนัน้ ตองบอกเลาใหฟงวา...สดุยอด !
ถาถามวา...บวชแลวไดอะไร กต็องบอกวา “ไดรเูรือ่งควบคมุ

ผสัสะ” “ไดรเูรือ่งการเอาชนะความเชือ่แบบทมุสดุตวัเรือ่งไสยศาสตร”
ถาจะสงูไปกวานีก้ไ็มรจูะบอกวาไดอะไร เอาแตวานกึ...ไดแคนี้

กอน  เขยีนบอก...ไวแคนีก้อน  เลาให...ฟงแคนีก้อน ถาเผือ่มดี ีๆ  ตอน
หนา...คงมตีอไป ใหตดิตามตอน...ตอไปกแ็ลวกนั เจรญิพร.
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