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โดย...พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ)*

ซากของประเทศและศาสนา

ความรปูญหาศาสนาทีว่า...ทำไมเมอืงไทยมกัจะบนกนัวา “เปนเมอืงพทุธ ตดิ

ยาเสพติดก็มาก ฆากันก็บอย โกงคอรรัปชั่นก็เยอะ” แมกระทั่งจะใกลวันวิสาขะฯ

ก็ยังทะเลาะกันในหมูคนที่วา...มีเกียรติ ทรงเกียรติ

ปญหาเหลานี ้มนัสะทอนวา...ศาสนาไมชวยอะไรเลย บาน
เมอืงถงึได อยใูนสภาพไมสมกบัเปนเมอืงพทุธ

ถาเราตัง้โจทยแบบนีน้ี ่เราจะแกทางกนัยงัไง...? ถาเกดิมใีครเขามาถามเรา !

แลวยิ่งเปนคนชาติอื่น เมืองอื่น ศาสนาอื่น ถาเราถูกเขาถามวา...นี่บานลื่อ

บานคณุนี ่เมอืงคณุนี ่“ทำไม ! มนัวนุเหลอืเกนิ” ไมมศีาสนาไวชวยบางหรอื ! เรา

จะตอบอยางไร ?

มันถึงจะสมกับคำวา “เหมาะสม” แลวก็...พอรูเหตุอยูบาง วา ที่มันไมเปน

ไปตามทีเ่ราคาดหวงัวา “มนันาจะสงบรมเยน็”

*“แทรก ! ซาก !” แสดงโดย...พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ) เน่ืองในวาระการบรรยายธรรมประจำเดอืนแก
พทุธศาสนกิชนทัว่ไป ณ ลานธรรม วดัสวนแกว วนัอาทติยที ่ 3 มถินุายน พ.ศ.2555
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คนนาจะลดละเลกิอะไร ? ทีเ่ขาหลง ! เขาตดิ ! เรามาดเูหตกุนัดไีหม ?

บงัเอญิ ! เมือ่ไมนานอาตมาฟง หลวงพอพระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยตฺุโต)

ทานตอบปญหาพระใหม แลวพระใหมก็ถามในทำนองนี้...

“ทำไมเมอืงไทยเมอืงพทุธ ฆากนัไมหยดุ...ตดิคกุ ตดิตะรางอตุลดุ ตดิ

เหลา ตดิยางอมแงม แลวกย็งัมเีรือ่งทกุข...ฆาตวัตายกเ็ยอะ”

ทานกต็อบ...ด ีสัน้ ๆ เวลานอย ทานตอบแบบเวลานอย วนันีจ้ะมาขยายใหดู

ทานตอบวา…เพราะเรานบัถอืศาสนาทีเ่หลอืแต “ซาก” คอื...เราสนใจ ไปทะนุ

บำรงุซาก ไปซอมแซมซาก รกัษาศาสนาแบบทีซ่าก ไวซะมากกวา เนือ้หาสาระ

แกนสาร

กเ็ลยทำใหชาวพทุธนี ่มองดวูา เอะ ! ตกต่ำลงทกุวนั จรงิ ๆ แลวตอนนีม้นั

กต็่ำหลายเรือ่งละนะ เขาวา การศกึษา...กล็มเหลว การเมอืงกแ็กปญหาบานเมอืงไม

ได...ลมเหลว การศาสนากเ็หมอืนกบั...จะลมไปกบัเขาดวย เหลวไปกบัเขาดวย

แต...สำหรบัคนทีร่เูหตดุ ีๆ  กค็งจะแกไขทนั หรอือยางนอยกฉ็วยเอาประโยชน

ไดมากกวาคนอื่น ใครเขามัวหลงใหล...ซาก ! เราก็เขาหาเนื้อหาสาระแกนสารให

มากกวาซาก !  เมื่อมาพิจารณาดูเอาเรื่องซากกอน โยม ! ซากรถนี่ ถามันจอดนิ่ง

อยู มันก็ใชอะไรไมได แบตเตอรี่ก็ไมมี ทุกอยางในรถมันสูญเสียที่จะขับเคลื่อนได

แลว ก็จอดทิ้งเปนซากรถ ซากรถนี่นะ มันไมเหมือนซากอยางอื่น ซากรถนี่จอดทิ้ง

แลวไมกินน้ำมัน ไมตองเสียคาอะไรตาง ๆ

แตศาสนาทีเ่ปนซากนี ่เราจายเยอะ ! ถาจะยกสกัตวัอยาง...

บงัเอญิ กด็ขูาว ! เขาบอกวา...ชาวพทุธเราทัว่โลกนี ่กำลงัระดมงบประมาณ

ไปสราง ไปบูรณะสังเวชนียสถานตาง ๆ โบราณสถานตาง ๆ หรือจะเปน...หอไตร

บานเรา...วหิารเจดยี พระปรางคตาง ๆ  ทีท่รดุโทรม ทีท่ำทาจะเปนซากปรกัหกัพงั เรา

ก็ทุมเทงบประมาณไปซอมซากเหลานั้นกันเต็มที่เลย

นีเ่ขาบอกวา...ระดมทัว่โลกไดหลายรอยลาน บรจิาคกนัไมอัน้อยากใหซากอยู



7

ตอไป สวนแกนจะอยูตรงไหนก็คอยวากัน มันก็เลยทำใหไดรับความสนใจ

เรากเ็ดนิทางไปกราบไหวกนัเยอะ พดูอยางนีน้ี ่มนัเหมอืนกบัจะบอกวา...ไป

ดูถูกคนที่เขาไปอินเดียหรือเปลา ! อาตมานี่ไมไดไป พระอื่นรุนนอง รุนลูกศิษย

อะไรกนันีไ่ปกนัเยอะ อาตมาไมไดไป เหตทุีไ่มไดไปนี ่ไมใชวาไมมคีาเครือ่งบนิ
เขามาชวนตั้งหลายเที่ยว แตไมไป รูไหมเพราะอะไร…?

เคยถามเคยคุยกับหลวงพอพุทธทาส ทานไป 2 ครั้ง หรือกี่ครั้งก็ไมทราบ

เมือ่ถามทานวา ไปเปนยงัไง...ดไีหม ?

ทานบอกวา...ถาไป กไ็ปเพือ่ไมตองไป เพราะวาไปกไ็ปด ูนัน่แหละ !…ซาก

ความจรงิ คอื แกนอยทูีห่ลดุพนจากความทกุข เราทกุขทีบ่านเรา
เราจะตองวิง่ไปดบัทกุขทีอ่นิเดยีกนัไหม ? เมือ่ทกุขทีไ่หนกต็องดบัที่
นัน่ ! ถาไมไดไปอนิเดยีดบัทกุขไดไหม ?

ไมตองมาวดัสวนแกว ถาเปนทกุขทีบ่าน กด็บั

ทกุขทีบ่านไดไหม ?  “ได”  เออ ! อยางนีย้งัพอได

แกนบาง นกึวาตองตอบแบบซาก วา “ตองไป” ละ

ก็...ยากลำบาก ! ถาไดไปนี่ ถามวามีสวนดีไหม ?

คงมีบางเชน...จะเกิดธรรมสังเวช

ถาไปแลวสงัเกตวา...ไมมอีะไรเทีย่งเลย แมแตกฏุ ิเจดยี ทีป่ระสตู ิตรสัรกูอ็ยู

ในสภาพทรดุ เสือ่ม ทีเ่รยีกวา...“เปนทกุข” แลมนัอยทูนไดยาก

ถาถามวา การซอมซาก...มสีวนดไีหม ?  “ด ี!” ถาเราเอาซากเปนสือ่ ในการเขา

หาสาระ ของคำสอนดัง้เดมิ เอาเหมอืนซากเปนแหลงคนหาประวตัศิาสตร ของพระ

พทุธศาสนา แลวกาวเขาหาเนือ้หาสาระ “เปนตวัเชือ่มได เปนสือ่ได” แตเราตองกาว

หนาตออกี...! เมือ่เรา ! ไดซอมเสรจ็ แลวกต็องเขาหาคำสอน ทีเ่ปน “ปญญาวมิตุต ิ เจ

โตวมิตุต”ิ แต ถาเรามวัไปซอมซาก แลวไมคดิเรือ่งหลดุพนเลย เรากจ็ะตดิอยกูบัซาก

แลวแถม ตอนนีท้ีม่กีารเกดิขึน้ คอื “ไดมกีารปลกุเสก สวด...อะไรกนั”  แลว
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เสกตรงไหน ! กไ็มขลงัเทากบั...เสกใกลพระกฎุพีระพทุธเจา ทีป่ระสตู ิฯลฯ

ถาเราไปซอมซาก แลวเอาไสยศาสตรไปแทรก จะกลายเปนเรือ่ง ซาก ! ที่

เขามาแทรก ! ทำลายเนือ้หาสาระเจโตวมิตุต ิปญญาวมิตุต.ิ..แหลก ! เรากม็านัง่คดิ

ดวูา...ชวีติเรานี ่กบัซากเหลานัน้นี ่เราควร...แกไขซากกอน หรอืชวีติเรากอน ? ถา

เกดิเราปวยนี ่เราจะซอม...พารางกายเราเขารกัษากอน ใชไหม ? ไมใชปวยจะตาย !

แลวมาถามวดัสวนแกวจะสรางอะไรบาง ? ขอบรจิาคหนอย มนักไ็มทนักาล

อปุมาชวีติเรา เหมอืน “แบกของหนกั”

อปุมาชวีติเรา เหมอืน “แบกของหนกั” เรานี ่เมือ่ถกูแบกของหนกั มนักต็อง

รบีหาเรือ่งวางใชไหม ? ไมใชแบกของหนกั แลวกจ็ะเทีย่วแบกไปทีโ่นนทีน่ี.่..ใหเขา

วางให เราเปนคนชอบหนกัอกหนกัใจ ไปอนิเดยีนี ่ แลวจะหายหนกัใจไหมนี ่ ?

ถาเปนคนหนกัใจเรือ่ง “ลกูตดิยา” บางคนนี ่แบกเรือ่งตดิยาของลกูมาปรกึษา

ทีว่ดันี ้“หนกัใจจรงิทาน ! ลกูมนัตดิยาทำยงัไงด”ี  “โยม ! กว็างซะบาง” “วางไมลง มนั

ลกูคะทาน !” นัน้กเ็ชญิทกุขตอไปเถอะแม ! บอกใหอยางนีก้ไ็มเอา...จะแบกตอไป

นีแ่หละ ! เขาถงึบอกวา...“ชวีตินี ้! เปรยีบเหมอืนแบกของหนกั” อปุมาเหมอืน

“แบกของหนกั” มแีตเรือ่งหนกัใจก.็..เรือ่งลกู เรือ่งผวั เรือ่งสมบตั ิแมกระทัง่เรือ่ง

หนาตา  อาตมานี่  ก็ ชั ก

จะหนกัใจ โยมทกั “ดำจงั !”

แ ล ว บ า ง คนทั ก ไ ม ป ร า นี

ปราศรัยเลย ถาทักดำเฉย ๆ

ก ็“โอ ! ทานแลคล้ำไป” เออ !

พดูคอย ๆ กไ็ด

ทำไม ! ตองบอกวา

“ดำปด” แลวดำปดนี้ยังไม

พอนะ ยงัมหีนาไปเปรยีบกบัวดั
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โนนวดันีเ้ขาอกี “แหม ! ดำปดเลย ไมขาว...เหมอืนพระวดัธรรมกายเลย” แคดำปด !

อยางเดียวก็พอแลว ยังเที่ยวแสเอาไปเปรียบที่โนนที่นี่ อยางนี้มันก็ไมไหว

แลวความดำ...เราควรแบกไวไหมโยม ? หนกัใจในความดำอยเูรือ่ย เดีย๋วน้ี เขา

ถงึไปลอกหนาขาว ครมีหนาขาว อะไรหนาขาว ลอกไปลอกมา...กระเปาแหง !

เดีย๋วนี ้เขาหนกัใจ กบัเรือ่งหนา เรือ่งตา เรือ่งผวิ เรือ่งสวย เรือ่งงาม...อยเูรือ่ย

คนเรานีบ่างท.ี..แหม ! สวิขึน้เมด็เดยีว นัง่บีท้ัง้วนัเลย...หนกัใจ ! อยไูมเปนสขุไปเลย

เขาเรยีกวา...ชวีติชอบแบกของหนกั ชอบหนกัอกหนกัใจ...กบัเรือ่งโนนเรือ่งนี้

บางคนนัง่ดโูทรทศัน เหน็เขาทะเลาะกนัในสภา อนิ (in favor) เกนิไป ไป

นัง่ทกุขกบัเขาดวย “โอย ! บานเมอืงไปไมรอดแลวอยางนัน้อยางนี”้ นัง่กนิไมได

นอนไมหลบั เหน็เขากระชากลากแขนกนั เหน็เขาลากเกาอีก้นั...อะไรกนั ! เรากน็า

จะฉลาด...“เออ ! คนเรานีน่ะ เวลาโกรธเกลยีดนี ่สมองมนัเสยีศนูย ทำอะไรไมร.ู..

ควรไมควร”

แลวจะแกปญหา...ไดไหมโยม ? ไมชอบ...ประธาน แลวกจ็ะลากเกาอีอ้อกน่ี

เกาอีบ้านเรามกีีพ่นั กีห่มืน่ตวั เอาตวันัน้ออกไป เดีย๋วเขากห็าตวัใหมมาได มนัไม

จบแคลากเกาอี้ออกหรอก ! มันตองลากในความมี...ตัวตน อัตตา จะเอาชนะกัน

นะ...ออกเสยีบาง ! มนักเ็บาลง นีเ่ราหนกัใจเรือ่ยวา...เราจะแพ เราจะเสยีเปรยีบ

เวลานีป้ระเทศไทยมนัเหมอืนกบั...เมือ่กอนถาเขาจะหงุขาวจะทำยงัไง ? เขา

กจ็ะหากอนหนินี ่เอามาตัง้เปนสามเสา แลวมนักถ็กูไฟเผา แตมนัไมไหม มนัทำให

ขาวเดอืดแกงกนิได เขาตัง้กอนเสาสามกอน แตถาจะตัง้ใหมัน่คง...กีก่อน ? สีก่อน

จะไมขยบั ไมเอยีง  ทำไม ! เขาเรยีก “กอนเสา” เพราะมนัรอนเรา มนัหนกัแบก

หมออย ูมนัแบกกระทะอย ู เขาจงึเรยีก “กอนเสา”

สีเ่สา (เศรา)

เดีย๋วนีป้ระเทศไทยกม็.ี..สีเ่สา ลองนกึไดไหม...? ฝายเปนรฐับาล เขาอยาก

เปนนาน ๆ ถามคีนไลออกเรว็ เขาเศราไหม ? (เศรา !) แลวพวกทีอ่ยากคอยจะเปน
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ตอเขานี ่คอยนาน...เศราไหม ? (เศรา !)

ฝายพวกทีค่อยนาน เขาเรยีก “ปากแหง ทองแหง”  ถามงึอยคูรบเทอมนะ

“กเูศราตายเลย” แลวพวกรฐับาลกถ็ากอูยไูมครบเทอม “กกู.็..เศรา !” ถาเขาอยคูรบ

เทอม ในฝายไล หรอืฝายทีอ่ยากจะเปนตอ “กเ็ศรา !”

แลวฝายไมชอบเกลยีดรฐับาล “ขบั !” หาทางขบั ! หาทางไล !

ถาไลออกงาย กค็ง...หายเศรา !  แตถาไล แลวเขาไมออก ตองไปนัง่ลอม

กนั บกุยดึกนั “โยมวา...เขาเพลยีไหม ? กบัการขบัไลกนัท.ี..ตัง้สองเดอืน

สามเดอืนนี”่ เปนรอยวนั ไลไมออกก.็..อยากดงึทหารมารวม พอทหาร

ไมมา “กเ็ศรา !” สามเศราแลวใชไหม ?
ประชาชนทัว่ไป ทีอ่ยกูลาง ๆ  อยากเหน็บานเมอืงเดนิหนา สงบรมเยน็

แตกไ็มเปนไปตามปรารถนา กพ็ลอย “สีเ่ศรา”

สรปุตกลง ไมมใีคร...สีส่ขุบางเลยเนอ ? มแีตสีเ่ศรา ! บานเมอืงของเราเวลา

นี ้มนักค็ลาย ๆ แบบนี ้แตเราจะใชอะไรมาแกไข...แนวพทุธศาสตร แกไดไหม ?

ทานบอกวา ชวีติเรานี.่..“มนัเหมอืนกบัไฟเผา” ใหรอนรมุกลมุทกุข เหมอืน

กบัไฟไหมหวัคนเรานี ่ เราควรจะรบีดบั หรอืรบีไปหาซากอะไรมา เดีย๋วนี ้ ! เขาชอบ

หาซากทารก เอาไปทำกมุารกนัแพงแพง...ซือ้กนัตัง้แสนหนึง่ เดีย๋วนีช้อบเกบ็ซากทารก

มาเปนตัวชวย...คุมบาน คุมเรือนบาง อะไรบาง ! แลวถากุมารทองมันชวยไดนะ

“รฐับาลนาจะตัง้บรษิทั ผลติกมุารสงไปภาคใต” เขาจะวางระเบดิตรงไหน ! สงกมุาร

ไปสำรวจกอน เดีย๋วทหาร ตำรวจ...คอยตามไป กมุารกม็ากระซบิ “อกี 2 กโิลถงึจดุ”

แตกไ็มไดเรือ่ง ! แลวกแ็ปลก ! เขากเ็ลนกนัเปนวรรคเปนเวร

นีเ่ปนพวกไสยศาสตร ในคำวา…“ซาก !” นี ่! ถาเปนซากคนแยไหมโยม ? เจา

คนทีว่า “ตายซาก !” กบัคนที.่..เปน ๆ นี ่แตเขาไมทำอะไรเลย เขากเ็ปนเหมอืนซาก !

อาตมาชอบพดูกบัเดก็วดั เดก็ทัง้หลาย...ใครไมอยากเปนเดก็ซาก ! ตองรบีขึน้พฒันา

วันเสาร วันอาทิตย แตถาอยูคาหองเลนเกม...ไอเด็กซาก ! นี่ถาเขาไมไปไหน ไม
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ขบัเคลือ่น เดก็ซาก ! เขาจะอย.ู..เฉย ๆ ซากรถไมตองเตมิน้ำมนั แตเจาซากคนนี่

ตอง...กิน ตอง...ดูดบรรลัยเลย วันหนึ่งตั้งหลายรอบ ซากรถจอดทิ้งไมกินน้ำมัน

แตซากคนนี ่นอนเฉย ๆ ตืน่มา กต็องกนิแลว...เตมิโนน เตมินี่

ฉะนัน้ เราเปนมนษุยนี ่อยาอยเูฉย ๆ ถาอยเูฉย ๆ เขาเรยีกวา “คนตายซาก !”

พวกแขนตาย ขาตาย ไมหยบิไมจบั ไมทำอะไรเลย หตูาก ็“ตายซาก !” ไมรบั ไม

ร ูไมด ูไมฟง อะไรเลย  เมือ่วกมาถงึคำวา “ศาสนาเหลอืแตซาก” นัน้หมาย
ความวา “มนัเปลอืงคาบำรงุ” แตถาเอาแตเนือ้ แตแกนไวนี ่ถงึแมซาก
กบ็ำรงุ สวนแกนเรากต็องเอาใหเตม็ทีเ่ลย เอามาใช มาชโลมใจ ใหอยาก
หลดุพน ประดจุดัง่อะไร ?

เขาบอก คนเรานั้น ตองมี

อารมณอยากหลุดพน หรือฉันทะใน

การหลุดพน ประดุจดั่ง... “คนถูกเขา

จับหัวกดน้ำ” เมือ่คนทีถ่กูเขาจบัหวั...

กดน้ำ เขาจะคิดเรื่องอื่นไหม ? เขา

อยากไปสังเวชนียสถานไหม ? เขา

กอ็ยากจะผดุขึน้ เพือ่จะไดหายใจสบาย ๆ

หรอืมใีครบาง ! พอโดนกดน้ำ “เออ ! ทีป่ระสตู ิตรสัรอูยตูรงไหน ? แลวถากำลงั

ถกูกดน้ำอยนูี ่ “เออ พระพทุธเจาตรสัรกูีพ่นัปแลว กีร่อยปแลว”

ซึ่งชอบพูดเรื่องตัวเลขกันจัง แลวก็เห็นอธิบายกันวนไปวนมากันอยู แตไม

พดูเรือ่ง ทีท่านอปุมาวา...เรานีม่นัจะตองรสูกึตอความทกุข เหมอืนคนถกูจบัหวักดน้ำ

แลวเขาอยากโผลขึน้มา โยม ! ทีม่าวดัวนันี ้มอีารมณแบบนีห้รอืเปลา !...มไีหม ?

อยากไปรู ! เรื่องหาทางโผล...ออกจากทุกขจังเลย  แลววันนี้ทานคงชี้แนะเราได

บาง ! ยิง่ถามาอยางนีน้ะ เปะ ! เลย แมตช (match) กนัเลย เรยีกวา...เครือ่งรบั

กับเครื่องสง มันจะจูน (tune) กันไดเรื่องเลย ไมใช เออเฮอ...ไปเถอะ ! เดี๋ยว

ทานจะหาวา “ไมไป” จะหาวา “หายหนาไปไหนเหลอืแต...ซากมา”
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ฉะนั้น เปาหมายในการมานี่ ตองใหรูสึก เชน บอกวา “ชีวิตเราเหมือนถูก

เผา” “เหมือนไฟไหมหัว” ก็ตองรีบดับ เมื่อไฟไหมหัวจะไปนึกถึงซากอะไรที่ไหน ?

มนัตองนกึถงึแกนทีจ่ะหาตวัดบั ! ฉะนัน้ เรือ่งดบัทกุข กบัเรือ่งหลดุพนออกจากความ

ทกุข เรยีกวา...“วมิตุต”ิ

นี่ จึงเปนแกน เปนสาระ เปนเนื้อหาของพระพุทธศาสนา ไมใชไปมัวสนใจ

กนัทีซ่าก แลวเดีย๋วนีน้ะ โยม ! เรานีน่บัถอืพระกนัยงัไง ? เดีย๋วนีจ้นวดัชกัเริม่รทูาง วธิี

ทีจ่ะทำใหเงนิเขาวดันี ่ตองเกบ็ซากครบูาอาจารยไว “พอมรณภาพ” แลวไมคอยจะเผา

กัน ทัง้ ๆ ทีพ่ระพทุธเจานี ่ทานดบัขนัธปรนิพิพานเขาเกบ็ไว...กีว่นัรเูปลา..?

7 วนั แลวที ่7 วนันี ่! ไมใชวา “อยากจะเอาไว” เพราะยงัมกีษตัรยิ มพีระที่

ยังมาไมทันนี่ การเดินทางสมัยกอนมันลำบาก ถาเดี๋ยวนี้ขึ้นเครื่องบินแวบเดียว !

กต็องรอเพือ่เทานัน้เอง เดีย๋วนีถ้ามวา รออะไร ? “รอลาภสกัการะ !” ใหคนมากราบ

ไหวหลวงปู หลวงพอ ก็เก็บซากไวใหคนบูชา ซากหลวงปูหลวงพอ...ดูดเงิน แตถา

ถามวา ดดูความรเูรือ่ง “หลดุพนอะไร” ทีเ่ปนแกนสารสาระไดบาง !

อยา...เอาซากพระพยอมหลอกคนเลย

นีโ่ยม ! ถามาหาพระพยอมตอนสด ๆ กบัมาหาพระพยอมตอนนอนเปนซาก

“เจาประคนูเอย ! ใครอยาเอาซากอาตมาไว...หลอกคนเลย”

นีถ่ามจรงิ ๆ  มาตอน...

พระพยอมยงัมชีวีติสด ๆ  ได

ฟงเทศนสด ๆ กบัมาตอนที่

พระพยอมอยูในโลงแกว

นอนเปนซากใหกราบไหว

จะไดอะไร ? มาตอนสด ๆ

กับมาตอนเปนซากเอาแบบ

ไหน ? (มาตอนสด ๆ  เจาคะ)
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สาธ ุ! ฉลาดมาก ตอนเปนซากไมตองมาแลว ไมมปีระโยชนอะไร !

แตวา เราเหน็ไหม ? เริม่เกดิลทัธนิยิม เอาซากครบูาอาจารยไว เขาเรยีก

วา...กนิซากอาจารย หากนิกบัซากอาจารย ถาเผาอาจารย กก็ลวัจะบารมตีวัเองไม

ถงึ หลวงพอพทุธทาสทานทำพนิยักรรมไวเลย อยาเอาซากฉนัไวนาน ทานทำพนิยักรรม

อยากใหโยมคดิ...อะไรลกึ ๆ วนันีไ้วเลนบาง เราจะไดตอบพวกคนทีว่า...

“ทำไมเมอืงพทุธถงึเปนอยางนี ้! ถงึแยอยางนี ้!”

แลวซากหลวงปนูี ่เปนทัง้ซากศพกม็ ีซากทีเ่ปนปนูปน เปนทองเหลอืง ทอง

แดงมไีหม ? ไหน ๆ กพ็ดูกนัแลว ไมไดเจตนาลบหล ูตอนนีซ้ากหลวงปแูหวนนี่

เยอะไหม ? เอาไปทิง้ไวโคนโพธิว์ดั...เกลือ่นเลย คอหกับาง แขนหกับาง ไปนัง่เปน

ซากอยูโคนตนโพธิ์ เคยเลาใหฟง บางคนก็ไมเคยไดยินใชไหม ?

ตอนหลวงปแูหวนกำลงัเฮริท (Hurt) ฟเวอร (fever) ใครกม็รีปูหลวงปแูหวน

ทกุบาน ตอมาหลวงปแูหวน...ขาลง ตกรนุ หลวงปอูงคอืน่จะแซง เขากม็กีารตลาด

วา...หลวงปูแหวนมาเขาฝน “อยากกลับวัด”  ไมอยากอยูบาน อึดอัดรำคาญ ผัว

เมยีมนัทะเลาะกนับาง อะไรบาง หลวงปแูหวนไปเขาฝน ๆ ๆ ผคูนพอไดยนิอยาง

นั้นนะ ก็เอารูปหลวงปูแหวนไปทิ้งโคนตนโพธิ์ตามวัด คูกับศาลพระภูมิ

เดี๋ยวนี้ ซากศาลพระภูมิ ก็ทิ้งเกลื่อนวัดเยอะแยะ ปรากฏวา...มีที่จังหวัด

สงขลา เขาเอารปูหลวงปแูหวนไปไวทีโ่คนโพธิว์ดันัน้ จนลนเลย...รก ! ทานกบ็อกวา

“เฮย ! (เผอิญ ! วัดนั้นเปนมหานิกาย) หลวงปูแหวนมาเขาฝนอาตมาวา...เขาเอา

หลวงปมูาไวผดิวดั หลวงปแูหวนเปนธรรมยตุ”

เจาอาวาสฉลาด แกทางกนั เมือ่โยม...ฝนได อาตมา...กฝ็นได  เอาเลย !

พวกคนไปทิง้ กย็ายไปทิง้ทีว่ดัธรรมยตุ...รกวดัอกี ตกลงขนยายซากหลวงปกูนัอตุลดุ

แลวชาวพทุธจะไปทำอะไร ? ไดประโยชนอะไรตรงไหน ? เชามากเ็สยีสตางค

เอาไปไววดั กโ็ดนใหยายอกี เสยีคาน้ำมนัรถ กช็าวพทุธเลนกนัแตซากอยางนี ้อยู

กบัซากอยางนีแ้ลวจะฉลาด รอบร.ู..หลดุพน  พนทกุขอะไรกนันกัหนา จะไมถกู

เผาหวัไดยงัไง ? จะไมใหถกูโลกเสยีดแทงไดยงัไง ?  นีเ่ดีย๋วนีม้.ี..ทัง้ขาศกึ ทัง้
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เสยีดแทง ทัง้ความมดื “คางคกนีม่นัมเีพชรอยใูนหวั” แตมนัไมร ูไมรคูณุคา

เลย เหมอืนเรามศีาสนาเปนเพชร แตมนัเปนเพชรอยทูีห่วัคางคก

สำนวนนี้ไมใชอาตมาพูดนะ เดาซิใครพูด...หลวงพอพุทธทาส มันก็ไมรูวา

ในนั้นมีเพชร ตามประสาของคางคก ปลอยใหเพชรติดหัวอยูโดยไมรูเลย

ศาสนาพทุธมเีรือ่ง...หลดุพนเปนเพชร แตเรานีไ่ปตดิซาก !
เราไปหลงเหมอืนคางคก แลวไปซอนตวัอยตูามซากอะไรตาง ๆ

ทุกวันนี้คนชอบทำบุญที่เปนซากเยอะ

ตอนนี ้เรานี.่..แมกระทัง่ทำบญุ อาตมาอยากจะทกัทวง ชอบทำบญุทีเ่ปนซาก

เยอะ ! โยม...ถวายสงัฆทานกนัมาก ๆ

รไูหมวาอะไร...เปนซากในวดัเยอะ ? ถงัพลาสตกิ แลวบางทกีห็มดอายุ

ถวายวนัหนึง่รอยสองรอยถงันะ “น้ำมนัพชื น้ำปลา เกลอื” พระไมมเีวลาจิม้

ทอดอะไรหรอก ! แลวอยนูาน ๆ  เขา กห็มดอาย ุพอหมดอายกุเ็ปน “ซากบญุ”

บญุทีเ่ปนซาก  โยมเชือ่ไหม ! บางวดัทีก่ฏุเิจาอาวาส ผาไตรจวีร...ยยุเลย เปนซาก

เพราะพระจะไปใชอะไร สวนตัวอาตมานี่ใชจีวร ผืนหนึ่ง 2-3 ป แตโยมถวายไตร

เดอืนหนึง่ตัง้ 10 ไตร 20 ไตร จะเอาไปใชอะไร

นี ่! แลวพระกไ็มมตีวัเลอืก จะไปไหนกจ็วีรสนีี ้! งานแตง งานบวช เขาทำเนยีบ

ก็ชุดนี้ ไมมีจีวรลายสก็อต (Plaid) ทรงมอส (Mod) เดฟ (Dave) อะไรใหเลือก

เลย แลวกไ็มใชเปลอืง ไมตองมเียอะ ! นี ่! กเ็ปนเรือ่งจรงินะ ซาก...บญุอะไรกไ็มร ู ยิง่

สมยัเกานี ่ทีเ่ขาบอก คมัภรีใบลาน คมัภรีอภธิรรมเจด็คมัภรีนี่

ถาใครไดถวายวัดละก็...ตอบแทนบุญคุณพอแม สมัย ส.ธรรมภักดี

คนแก ๆ คงเคยไดยนินะ โฆษณา ! ทำบญุอยางอืน่กไ็มดเีทากบั...? แลวกก็ลาย

เปนซาก...ใหหนกูนิ “โอโฮ ! กองพะเนนิ” พอหนกั ๆ เขา...พระวดัไหนทีช่อบขลงัก็

เอาคัมภีรใบลานนี่ เผาแลวก็ตำกับขาวสุกอัดพิมพพระ
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นี ่! เพราะวามนัเยอะ กเ็ปนซาก แตเรานี ่เรามาคดิดสู ิเราจะทำบญุ

ยงัไง...? ใหคนเขาหาแกนสาร สาระเนือ้หา หลกัธรรมให...มากกวานี้

เดีย๋วนีน้ีอ่าตมาทราบขาววา...บางบานนี ่พดูกนังาย ๆ  พระเครือ่งแทบจะกอง

เปนซาก ไมมีที่จะวางแลวเลย ไปงานหนึ่งก็ไดมา วัดก็แจกมา ไมรูจะทำไงไดมา

กร็วม ๆ กอง บาน...แทบหกัเลย นีซ่ากของบญุทีไ่ปไดมา บางคนทีท่ำบญุกห็วงัได

ตรงนีด้วยนะ ถาไมไดตรงนีน้ะ วดันี ้ไมมขีอง ! ไมมอีะไร ! เดีย๋วนีไ้มร ูนางกวกั

อะไรนี ่มนัเปนเหมอืน...ตวัแทรก ตวัซาก เจาตวัแทรกเดีย๋วคอยวาทหีลงั เอาตวัซาก

กอน ถาเรามวัสนใจเปลอืกกระพีซ้ากมาก ๆ แลวเราจะลมืแกน เราจะลมืเนือ้หาสาระ

มนันาอนาถใจนะทีบ่อกวา มนัเหลอืแตรองรอย

เราไปดน่ีูอยางบามยินั (bamiyaan) พระพทุธรปูองคใหญนี ่เดีย๋วนีเ้ขากย็งิ

พงัเหลอืแตซาก ถาไปดบูรมพทุโธ ทีอ่นิโดนเีซยี นีเ่ปนซากมโหฬาร ดซู ิ! เคยเปน

เมอืงทีร่งุเรอืงทีส่ดุ กลบัเหลอืแต...ซาก

บามยินัทีม่พีระพทุธรปูองคใหญทีพ่วก...? ทีเ่ขาถกูฆาตายไปแลว “บนิลาดนี”

(Bin Laden) เขาเอาปนใหญถลม เหลอืแตซาก และตอนนีเ้ขากก็ำลงัจะคดิบรูณะ

กนัใหมอกีแลว กเ็สยีเงนิกนัอกี มนันาอนาถใจ ! ทีเ่ขาบอกวางบประมาณ งบฯ ซอม

สรางโบราณสถาน ศาสนสถานนี ่มนัมากกวางบฯ ทีจ่ะใหเดก็ไปปฏบิตัธิรรมจำได

วา...อบต.มาเลาใหอาตมาฟง “เขาเขยีนมาเลย หวัละ 9-10 บาท เทานัน้เอง ทีจ่ะให

เดก็ขึน้รถไปวดั” แตงบประมาณทีไ่ปซอมสรางซากนัน้มากกวา 100 เทา ลองคดิด ู!

เมือ่เทยีบถงึเดก็นี ่ สมมตวิา...เอาไหมวนัวสิาขะนี ่ จดัรางวลัแสนหนึง่หรอืหาหมืน่

ใหเดก็มาตอบปญหาเรือ่งหลดุพน เรือ่งชวีติเปรยีบเหมอืนอะไร ? แลวจะตองดบั

ทกุขไดยงัไง ? ไมมงีบประมาณ ตรงนี.้..กไ็มม ีวดัไหนมทีนุจดั...กจ็ดั ไมมทีนุ...กไ็ม

จดั วดั...กเ็ลยเปน “วดัตายซาก !” วดัตอนนีน้ี ่โยมรเูรือ่งไหม..?

เดีย๋วนีห้างเขาไหวทนั เขาคงสำรวจ วดัเหลอืแตซากไมมกีจิกรรมเคลือ่นไหว

อะไรเลย ก็เลยไปจัดที่หางเดอะมอลล เซ็นทรัลคนลนหลาม

เมือ่คนือาตมาไปเทศนคนหาพนัที.่..เซน็ทรลัแจงวฒันะ แตนี ่ ! วดันีม้ากนั
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แคนี่นะ นี่ขนาดเปนวัดที่ “วัดเคลื่อนไหว” นะวัดนี้ วัดมีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหว

นีย่งั...“ดซู ิ ! เสือ่ปไูวเหลอืแตซาก” เสือ่จะเปนซากอยแูลว...นัง่กนัอยแูคนี ่  “โยม !

สำหรบัตวัพระเองกอ็ยาหาวา ดถููกดหูมิน่กนัเลย...เฝาซากศพ”

วดั/พระสวนใหญ เดีย๋วนีช้อบ...ซากศพ

วดัทกุวดั เดีย๋วนีช้อบจดัทำกจิกรรม...

ซากศพ สรางเมร ุสรางอะไรรไูหม ? บาง

วดัมศีาลาสวดศพตัง้ 28 ศาลา แลวก็พระ

สาละวน กบัซากศพอยนูัน่แหละ ! องค

นี้ แลวจัดไมถูกเรื่อง โยมดูขาวไหม ?

เจาอาวาส ถกูตอย ! เพราะจดัควิสวด

ไปเอาวดัอืน่มา วดัตวัเองไมเอา พระบอก

“กจูะอยเูปนซากไปทำไม !” เลยตอย !...เจาอาวาส

วัดอาตมานี่ จะไมใหมีเมรุ จะไมมีศาลาสวดศพ ใหพระเทศน...สอนเด็ก

เดี๋ยวเด็กมาเขาคายฯ ถามีซากศพมานอน...เด็กเล็ก ๆ กลัวผี เขานอนไมหลับ ๆ

เห็นมีพระเลาใหฟงวา...วัดที่มีเมรุมีศพเยอะ ๆ นี่ เอาเด็กไปเขาคายฯ เด็กนอนไม

หลบั รองใหแมมารบั แตพอมาวัดนี้ไมมีซากศพ เด็กเขาก็ไมกลัว เขาก็รับธรรมะ

ได ตอนนีว้ดันี ่ไมขบัเคลือ่นอะไรเลย บางวดั ! รอเหมอืน...กบัรถตายซาก รอน้ำมนั

แลวรถตายซากจะไมกินน้ำมัน

แตวัดตายซากนี่...กินน้ำมัน ชวนโยม ! ซอมตะพึด...อันนั้นจะพังแลวโยม

อนันัน้จะพงัอกีแลวโยม สรางใหมกย็งัด ีแตซอมซากนี.่..แย !

อยางทีว่ดันี ้สแลน (slant) หลดุไปหมดแลว กไ็มชวนโยม...ปลอยอยอูยาง

นี ้ไมใช “เดีย๋วโยม เมือ่กอนมสีแลนคลมุ มนัขาดหมดแลว” แตปลอยมนัไปเถอะ

ถาเรามวัซอมซากกนัทกุวนั ๆ นี.่..เพลยีบญุ ! ถามาดกูนั โยม ! ทีเ่หลอืแตซาก มี

มากขึน้ทกุวนั เรากลบแกน กลบสาระ เนือ้หาธรรมะทีพ่ระพทุธเจาตรสัร ูตอนทีพ่ระ
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พทุธเจาตรสัรใูหม ๆ นี ่“เรือ่งซาก” แทบไมมเีลยใชไหม ?

พูดกันแตเรื่องหลุดพน เรื่องอริยมรรค ศีล สมาธิ ปญญา อริยสัจอะไรก็

ปนกันอยูแถวนั้นนั่นแหละ เพราะไมมีถูกดึงไปเรื่องซาก ก็เลยทำใหศาสนานี่ เปน

แกน...แท ๆ เลย คนยคุนัน้ถอืวา...โชคด ี ! แตเอาละยคุนี ้กไ็มใชเปนทกุวดั ที่

จะไปยงุกบัซากศพบาง หรอืไปยงุกบัปนรปูหลวงป ูหลวงพอ พอนาน ๆ กท็ิง้เปน

ซากไปนี่แลวเดี๋ยวนี้ เห็นขึ้นปายคัตเอาทกันใหญ ๆ ชวนกันไปเชาซากกัน พอ

หลวงปู หลวงพอองคไหนมรณภาพลง เอาแลวลกูศษิย ปนซากหลวงพอกนั ปลกุ

เสก...โยม ! กจ็องเขาควิกนั จนทีบ่านนบัซากหลวงป.ู..ไมหมด ! ไมถวน !

นี ่! ตกลงทีบ่านกเ็กบ็ แตซากหลวงป ูหลวงพอกนันะ แลวมเีขยีนกนัไวบาง

ไหมในบาน “กไูมไดเกดิมาเพือ่เปนทกุขโวย !” ถาไดหลวงพอองคนี ้องคเดยีวก.็..อยู

มือละ เปนชาวพทุธทีม่แีกน มสีาระ เขยีนไวสกัองคส ิทำเปนรปูหลวงพออะไรกไ็ด

ทาทางยิ้มๆหัวเราะ เหมือนตอนอาตมาปนเณรไวตรงนั้น พวกเด็กเขามาเลน ไมรู

ทำยงัไง ! ทำซะคอหกั รปูเณรหวัเราะตรงนัน้ เลยเหลอืแตซากไปแลวโยม “เราปน

มาใหหวัเราะ” แลวพอดเีดก็เขาซน เลน...ซะคอหกั เลยตองเกบ็ไวเปนซากไปแลว

นี ่! อตุสาหเขยีนไวดนีะ “กไูมไดเกดิมาเพือ่เปนทกุขโวย !” เดีย๋วนี ้นีม่นั

เปนเรื่องแปลก ! อาตมารูสึกเขาแยงซากกัน มากกวาแยงแกนสารสาระ ไปเทศน

นะ คนฟงเยอะแยะเลย เราอุตสาหเทศนตั้ง 2 ชั่วโมง แตประเดี๋ยว “พอเขาแจก

พระเครื่อง” เขาเฮออกไปแยงกันหมด มันแปลก ! แลวก็มานั่งคิด “ใครเปนซาก

กนัแนวะนี ่ !” เรา...อยคูนเดยีว ! เขาไป...รมุกนั ไป...รบัพระเครือ่งกนั กเ็ลยอดั

อัน้สกัวนั จะตองเทศนเรือ่งนี ้บนัทกึเปนเทปไว เผือ่ใครจะเปดทีว่ดัไหนละก็...เลือก

เปดก็แลวกัน อยา ! ไปเปดที่เขาเก็บศพ ซากหลวงพอไว “เดี๋ยวก็โดน กระทืบ !

มวนเทปแตก”

ตองพยายามวา เราจะคอย ๆ ถอยหางออกจากซาก แลวก็เขามาหาแกน

สาร สาระเนื้อหาของธรรมะ ที่พระพุทธเจาตรัสรู ที่พระพุทธเจาวางพระศาสนาไว

ทานไมไดหวังที่จะวางไวที่...ซากเหลานั้น
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ทีนี้มาดูกันอีก ขยับมาอีกวา ถาเรานี่นะ ! เราจะมีอะไรเปนแทนพระพุทธ

พระธรรม พระสงฆนี ่ เราอยาแทนแบบเปน...ซาก ! กนัมากนกั

เดีย๋วนี ้ปนพระพทุธรปู...อยางบางวดันี ่ ! ปนกแ็ทบจะไมม.ี..ทีน่ัง่ บางวดันี่

มเีปนหมืน่รปู บางวดั มเีปนลานรปู ปนพระพทุธรปูนี ่วดัเดยีว !...ลานรปู แลวโยม

ลองคดิส ิหนกั ๆ เขา ! “พระพทุธเจาอยหูลงัมาน” หรอืมอีะไรกไ็มรู

มาบังขางหนาหมด จนในที่สุด ก็คอย ๆ กลบเนื้อหาสาระ แลวพระ

พุทธเจาที่เปนพุทธสรีระ ถูกปนเอามาบังเยอะ...ไปหมด

แตพระพทุธเจาทีเ่ปนพทุธสภาวะ ทีท่านตรสัวา “ผใูดเหน็ธรรม

ผนูัน้เหน็... ?” (ธรรม) ผใูดเหน็เนือ้หนงัทาน เกาะจวีรไป ทานบอก...ไม

เห็นธรรม ไมเห็นเราหรอก

มพีระรปูหนึง่ชือ่ พระวกักล ิทีท่านบวชนี ่! บวชเพราะสนใจ

พระรปู พระโฉมพระพทุธเจาวา “งดงาม” บวชตามดพูระรปูพระโฉม

ตามไปดูหนาพระพักตรพระพุทธเจา เรื่อยเลย หนัก ๆ พระพุทธเจา

กเ็ลยตรสัวา “โย ธมัมงั ปสสะต ิโส มงั ปสสะต”ิ วกักล ิ ! เธอไมไดเหน็เราหรอก

ถงึจะเกาะชายจวีรไป เธอกเ็หน็แตเนือ้เนา ๆ เรา แตไมไดเหน็เราหรอก ! นัน้หมาย

ความวายงัไง ?

เนื้อหนังเปนแคซาก

ขณะทีพ่ระพทุธเจายงัทรงพระชนมอย ูยงัตรสั...เนือ้หนงันี ่! ทานยงัตรสัวา...นี้

มนัเปนเพยีงแคซาก ! ซากเราเดีย๋วมนัก.็..? (สลาย) แตเนือ้แกน คอื “เหน็ธรรม”

ตองเหน็ธรรม คอืเหน็ธรรมวา “อะไรมนัเกดิขึน้ ตัง้อย ูมนัดบัไป” ใชไหม ? ลาภ

เสือ่มลาภ ยศ เสือ่มยศ สรรเสรญินนิทา แลวก.็..เดีย๋วนี ้! การนนิทามนักแ็รงนะ

เมื่อเร็ว ๆ นี้อาตมาเปดทีวีดูพอดี มีคนเขาขึ้นเวทีม็อบหนึ่ง อยาใหเอยวา

เปนสอีะไร ! เขาดานายกฯ ปู (นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) ดาไมมี

ความจริงรองรับเลย ดาดวยความสะใจเกลียด พูดไมมีความจริงรองรับ แตพวก
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คนทีฟ่ง ทีเ่ขามแีนวเดยีว เปนแนวรวมกนั เขาจะเฮกนั มคีวามสขุกนั

แตเราก็รูวาสัจจะความจริงของคนนี่ ไมไดเปนดังที่เขาดา ขออภัยนะ !

ขาว...มีกระแสมาอยางไรไมรูละ แตไดยินเขาวา...เขาบอกวา นายกฯ ปู นี่ รับไป

ปาฐกถา “งานขาวไทย” แตแลวไมไป

สวนคนทีข่ึน้พดูเขา กเ็ลยบอกวา...ใครรไูหม ! วานายกฯ ป ูไมไปงานปาฐกถา

ขาวไทย อกีคนบอก “ไมร”ู แลวรไูหมไปไหน ? “ไมร”ู คนนัน้บอกผมร ูขึน้ไปดา

พรวด “ทานไมไปนี ่ เพราะทานไมเคยแดกขาว กไ็ปพดูเรือ่งขาวไมเปน กเ็ลยไมไป”

ถามวา...คนไทยเกิดมาไมเคยกินขาว ทั้งมีลูกคนหนึ่งแลวนี่ จะมีความ

จรงิ...รองรบัสกันดิไหม ? เออ ! โลกใบนี ้ ใครเกดิมาไมเคยโดนนนิทา...มไีหม ?

บางคนนี ่แคเดนิออกไปนี ่ ไปนนิทา...อาตมาตรงขางหนา เรือ่งผวิดำนี ่นนิทาจงั !

เดีย๋วนี.้..นี ่! เพราะฉะนัน้ เราเกดิมา จะใหเขาชืน่ชม...เราตลอดไมไดหรอก !

เดีย๋วนี ้ยศ ตำแหนง ลาภ เสือ่มลาภ สขุทกุข เราจะจดัการกบัเรือ่งอยางนี้

กนัยงัไง ? ไมใช...ไดมากเ็หลงิหลง ระเรงิ เสยีไปกต็อีกชกตวัเขกหวั รำพงึ รำพนั

ร่ำไห เหมือนกับคนเสียศูนยเลย ชีวิตเรานี่มันตองมีสมดุล คือ...เรารับฝาย

ได...ได เรากต็องรบัฝายเสยี...ได 

เขาโยนกระทอน...เรากร็บัได เขาโยนมงัคดุมา...เรากร็บัได ถาเขาโยนทเุรยีน

ละ ! คน...รบั ๆ ทเุรยีนได  “มไีหม ? ๆ”  “ม”ี โยมบางคนสายหนาเพราะโยมไม

เคยรบั ไมฝกรบั  ถาฝกรบั...เอากระสอบบาง หรอืวาเขาใสถงุมอืนะ เปนถงุมอืยาง

นะ เขาจะ “ควา...รบั ๆ” มทีีเ่ขา...โยนจากบนรถสบิลอ เอามาใสรถปกอพั เขากม็า

ขายกนั หรอืทีเ่ขาโยนจากตนลงมาเลย เขารบัดวยกระสอบ คนทีเ่ขา...รบัเปน วนั

หนึ่งตัดหารอยลูกไมเคยตำ เขาสักนิด !

แตคนเดีย๋วนี ้! เขาถกู “โลกธรรม” ตำเอา พอเวลาเสือ่มลาภ เสือ่มยศ ถกู

เขานนิทาก.็..เปนทกุข ! เดีย๋วนีน้ะ เขาหยาบมากขึน้ เรานี ่! จงึไดฟง คำดา นนิทา...

หยาบ ๆ ถาเรานี ่นกึถงึวา...เขารบัทเุรยีนเขายงัรบั...? (ได) เรือ่งหยาบ ๆ เรา กค็วร

จะ...? “รบัได” ถาเขาดาเรา...ไมเปนจรงิเลย
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ถาเขาดาเรา...สตัวนี ่! เราดทูะเบยีนบาน...เราซะหนอยซ ิเราไปขึน้...(ทะเบยีน

สตัว) ไวหรอืเปลา ? “เรากไ็มไดขึน้” กจ็ะไดไมตอง...เปนทกุขมากนกั !

อยาใหเปน “คนทกุขงาย แลวสขุยาก”

นี่ ! แลวคนเรานะ...อยาใหเปน “คนทุกขงาย แลวสุขยาก” คนพวกนี้นะ

พออยแูลวนี ่“ทกุขงาย ทกุขเรือ่ย ทกุขตะพดึตะพอื” เขาเรยีก “มชีวีติแตไมมชีวีา”

คนพวกมชีวีติเดนิได แตวาเหว เปลาเปลีย่ว เดยีวดายซมึเศรา กลดักลมุคนอยาง

นีเ้ขาเรยีก “เหลอืแตซากไดไหม ?” คือ “เขามชีวีติ แตไมมชีวีา”

เพราะฉะนั้น เราเชื่อมโยงกัน ระหวางเรากับศาสนา เราอยา ! เปน

คนที.่..เหลอื ! แตซาก เหลอื ! แตชวีติ ไมม.ี..ชวีา ไมม.ี..ความราเรงิแจมใสอะไร

เลย ไมม.ี..ปตปิราโมทยอะไรเลย มแีต...ความเหอืดแหง โสกะ ปรเิทวะ รำ่ไหตะพดึ

ตะพอื นีก่ค็อื “พวกคนซาก” แลวถามีหลานเขามาพูดบางไหม ! “ยาย...นั่งเหงา

อยางนี ้ใกลจะเหลอืแตซากแลวนี”่ หรอืมลีกูหลานเขาเคยวาบางไหม ! “ยาย...มแีต

ชวีติไมมชีวีา” ตองทำตวัใหเหมอืนใครบาง ?

“ปเูยน็”  อาย ุ105 ป ไมเคยงอแง ลกูหลานไมดแูล ไมเคยบนเคยวา แกได

รบัฉายาวา “เฒาทระนง” นี่ ! เดีย๋วนี ้พอ 50, 60 ป ลกูหลานมารบัชา งอแง ๆ เขา

เรยีก “เฒาทารก” แลวเดีย๋วนีเ้ฒาทารกเยอะ ! เฒาทระนง...ไมคอยม ี  แลวพวก

เรานี ่ถาแกจะเปนเฒาอะไร ?  อยใูหมนัมสีาระ แกนสารอะไรบาง !  ไมใช...อยไูม

มชีวีติชวีา ทีม่แีตชวีติ...ไมมชีวีา มนัไมสมดลุกนั

มาดรูายละเอยีดลกึ ๆ ลงไป ทีพ่ระธรรม กอ็ยา ! เอาพระธรรมไปไว

แตทีค่มัภรี จนกระทัง่สรางพระไตรปฎก กนัเตม็ไปเยอะแยะหมด แตไมคน

หาเพชรทีอ่ยใูนหวัคางคกบาง คอื...เรานี ่ในหวัเรา เหมอืนถกูกดอยใูนทกุข ที่

เขาบอกวา “กดหนกั” หวัมนัถกูเผาบาง

ชีวิตเหมือน...ถูกเสียดแทงดวยหนาม แลวหนามที่มันเสียดแทงเขาไปนี่

มนั...แปบ ! อยเูรือ่ย ชวีติใครทีโ่ดนดาแลวรสูกึ...แปบ !  เขาเรยีก “ชวีติถกูเสยีด
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แทง” ถาเราไมแคะ ไมบงออก เดนิไปก.็.แปบ ! เรือ่ย แคเหน็หนาเพือ่นบานทีไ่มชอบ

หนากนั รสูกึ...แปบ ! เสยีดแทง...แปบ ! ยิง่เหน็อเีมยีนอย ทีม่าแยงผวัก.ู..แปบ !  หรอื

เหน็กิก๊แลว...แปบ ! เลยนะ กไ็มไหว !

คนเรานี่...ถูกราคะเสียดแทง ถูกความหึงหวง เกลียดชังเสียดแทง นี่ทาน

จงึบอก “ชวีติเรามนัเหมอืนถกูเสยีดแทง” แลวทีเ่หมอืน “ความมดื

บอด” นีก่แ็ย !

ความมืดทรมานสัตวโลก

เอดิสัน (Thomas Alva Edison) แกคงรำคาญความมืด

ใชไหม ? แกถึงไดคิดทำหลอดนีออน พอหลอดนีออนติดสวาง

แกมีความสุข แกคงสุขอยูหลายวัน “สำเร็จแลวกู สวางแลว”

คนก็ไดเอามาใช ก็ระลึกถึง คนทำคนแรก คือ เอดิสัน

เพราะฉะนัน้ เราจะอยใูนมมุมดืเรือ่ยเลย ไมออกมา...ใหเหน็

หนา เหน็ตา เหน็แสงอะไรบาง ? ถาคนมคีรอบครวั แลวถกูครวัครอบ มดือยใูนนัน้

ไมไดมดุมาวดัมาวาเลย นี ่ ! แมขาวนี ่ ! มดุมาอยกูีว่นั เดีย๋วกลบัไป โดนครอบใหม

กไ็มเปนไร ไมมใีครเขาวา แตขอ...ใหมดุออกมาบาง ไมใช...มดืตดึ ! กม็ดืไป ยนิดี

จะอยมูดื ๆ ขาเปนคนชอบอยมูมุมดื อยางนีก้ไ็มไหวไมตองเหน็แสง เหน็ตะวนัเลย

แตเหน็อะไรกไ็มวเิศษเทากบั...เหน็กเิลสและความทกุขของตนเอง แลวหาทางทีจ่ะขจดั

จงึตองมคีวามอยากขจดั ใหเหมอืนกบั “คนถกูกด... (หวั) คนไฟไหม... (หวั)”

ถาเราอยทูีม่ดื เราตองรสูกึรำคาญ อดึอดั อยากจะไป...หาเทยีน หาไฟฉาย หาสวติช

(switch) เมือ่เราเขาไปในบานมดืน่ี ตองนกึถงึอะไรกอน ? “สวติช” กดแปะสวาง

กเ็หน็โนนเหน็นีเ่ดนิสบาย ชวีติเรามทีีไ่หนบางละ ! มนัเปนสวติชใหกบัชวีติเรา แลว

ทีว่ดัสวนแกว พอเปนสวติชไดบางไหม ? โยมทีน่ัง่อยทูีน่ี.่..คลำปมุถกูไหมนี ่! คงได

ไปบางละนะ ! ไมใชมดืมา มดืไป จงึควรทีจ่ะมดืมา แลวกส็วางไป

ถาดีกวานั้น ก็ตองสวางมา แลวก็....? (สวางไป) คือ เกิดมาในตระกูล



22

สัมมาทฏิฐ ิพอแมเปนคนอย.ู..ในศลี ในธรรม อยใูนมมุสวาง ลกูกไ็มตองไป

เขาคกุเขาตะราง ตกนรกหมกมดื...อะไรอยางนี ้! เขาเรยีก “สวางมา แลวกส็วาง

ไป” อยา ! อยใูนมมุมดืตลอดชวีติ คนไมเหน็ธรรมเลยนี ่ เขาเปนคนมมุมดืแท ๆ

ไมเหน็วา “โลกใบนี ้! มไีด มเีสยี มบีวก มลีบ มสีมหวงั มผีดิหวงั มแีพ มชีนะ” เรา

กต็องตัง้ทา เหน็มนัใหด ีซอมรบัใหดี

บางคนนี ่เขาซอมรบัแตได แตพอเสยีไมเคยซอมรบั เหมอืนทีเ่คยบอก

แลว...ซอมรบัปรญิญา ซอมรบัรางวลั ซอมรบัเครือ่งราช ซอมแลว ซอมอกี

แตความตายไมเคยตัง้ทาซอมรบั กต็ายไมเปนทา ถกูความตายทบั เอาแบบเสยี

ทา  ตายแบบจติใจไมมคีวามสวาง ถาตองตายแบบ...อามา ทีแ่กจะตายแกบอก

“จะมารบัไปสขุาวดแีลวหรอื !” นี ่! พวกลกูหลานกน็กึวา “อามาเพอ !” แตอามา

กำลงับรกิรรมวา “อามาจะไปอยสูขุาวด”ี จงึมแีตนมิติด ีๆ  มาใหเหน็

สวนเจาพวกกดัปลา ตไีก กนิเหลานี ่มนีมิติรายทัง้นัน้ “ตาย...กท็รุนทรุาย”

ตกลงวา เราจะไมทำตัวของเรา...ใหมันเหลือแตซาก เหมือนซากรถ ซากอะไรพวก

นี้ มันก็ไมมีประโยชนเลย หรือซากบานซากเมืองปรักหักพัง...ก็ไมมีประโยชนเลย

เรามาสนใจ ทีจ่ะหาเพชร ในหวัคางคกกนับาง ไมใช...เหน็แตซากคางคก แลวกเ็กลยีด

สวนพวกคนที่เกลียดวัด เกลียดศาสนา เพราะ...เห็นวาไมมี
ประโยชน กเ็ขาไมไดเหน็เพชรทีห่วัคางคก เขาไมไดเหน็เพชรในศาสนา
กเ็ลยไมอยากจะเกบ็ซากไว เพราะเหน็วา วดัไมไดทำประโยชนอะไร...เปน
ซาก ! ซึง่กเ็คยมบีางยคุ เชน ยคุคอมมวินสิตนี ่เขาอยากลาง เผาวดั เผาวา

ดพูวกยคุเหมาเจอตงุนี ่ เจาพวกเรดการด( Red Guards) เขาทำวดัรางเปน

ซากบานเลย ฮวงจยุอะไรนี ่เขากไ็ปทำพงัหมด เขาบอก “ซากทีเ่กะกะ” ตายแลวมา

เหลอืเปนซากเกะกะ จะปลกูอะไรกนิกไ็มได ฮวงจยุใหญ ๆ เขากเ็ผาหมด

เดีย๋วนีก้ต็องรือ้ฟนกนัใหม ศาสนา ! เริม่กลบัไปรงุเรอืงหลายประเทศ แลว

ที่ยุคคอมมิวนิสต เขาทำลายหมด แตเขาทำลายแกนสารสาระในใจไมได ถึงวัดวา
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อารามรางเปนซากหมด แตใจทีม่นัยงัเคยผกูพนักบัเนือ้หาลกึ ๆ  ของศาสนานี.่..กฟ็น

ขึ้นมาใหม ของเราก็เคยเปนซากนะ เมืองไทยนี่...เคยหมดไปที ตองไปเอาจาก

ศรลีงักามา เขาเรยีก...ลงักาวงศ แลวเขากเ็คยมาเอาจากเรา จงึมสีองคำวา “สยามวงศ”

กบั “ลงักาวงศ”

สมยัประเทศไทยยงัชือ่วา “สยามประเทศ” ของเขาหมด...กม็าเอาของเรา ของ

เราหมด...ก็ไปเอาของเขา นี่ ! เราก็ตองระวังไว ไมรู...วัดนี้เมื่อไรจะกลับไปเหลือ

แตซาก วดันีเ้คยเปนวดัรางนะ กเ็ทากบัเคยเหลอืแตซากมาท ี แลวเรากม็าเปดเผย

เนื้อหาสาระกันใหม มาจัดเวทีบรรยายกันใหม ทำศาลากันใหม มาบรรยายรื้อฟน

แกนสาร สาระกันใหม เลยกลับมาไดอีก

อาตมาก็คิดวา “กลับมาไดพอสมควร”

จากวดัทีเ่คยเปนซากมาแลว รางมาตัง้ 80-90 ป

แลววดันี ้เพราะคนทีเ่ขาอยแูถวนี.้..อายแุปดเกา

สบิป เขาบอก “ฉนัตัง้แตเดก็ ๆ  มา วิง่เลน กเ็หน็

เปนวดัราง ! เปนซากวดั ! อย”ู

แตเดี๋ยวนี้ก็ฟนขึ้นมา แตไมนานมัน

ก็คง...อาจจะเปนอีกก็ได พออาตมาตายแลว เขากอ็าจจะปลกุเสกอะไร...กนัเตม็วดั

เจาอาวาสองคใหมไมรวูาจะมาแนวไหน ?

แลวเดีย๋วนีน้ะ นาตกใจ ! เขาบอกวา...วดัไหนนี ่ถามเีงนิเยอะนะ มรีายได

ผลประโยชนเยอะนะ ลูกหมอของวัด ไมมีสิทธิ์ไดขึ้นเปนเจาอาวาส เขาบอก...ขาง

บนฝายปกครองคณะสงฆไมรูยังไง ! จะสงพระแนวของเขามาคุมครองวัดและ

ผลประโยชน

อาตมาเลย เดี๋ยวนี้เตรียมใชเงินใหหมดเลย ไมใหเหลือเลย พอเขามาสืบ

ด ู “ไมมเีหลอื” กค็งไมมา วดัเหลอืแตซาก  แตจะเอาเงนิพมิพหนงัสอื จะเอาเงนิ

ทำอะไรตออะไรใหสวยๆ ใหอานกนั เอาเกบ็ไวเปนสมบตั.ิ..ประจำบาน สมบตัธิรรมะ

ที่เปนอริยทรัพยนี่...เอาไวที่บาน
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ถาวดัไหนปลอยใหมเีงนิเยอะ โยมเคยไดยนิขาว ! วดัโสธรไหม ? ลกูหมอ

ที่วัดนั้นไมไดเปน สงมาจากไหน...ก็ทะเลาะ ! เณรก็จุดประทัด...ไลเจาอาวาส ไม

พอใจ ! ลกูหมอ...ไมไดขึน้  อยางสมมต ิวดันีถ้ามอีะไร ! หรอืมเีงนิฝากสกั...พนั

ลาน อาจารยเพิ่มไมไดขึ้น ตองที่อื่นมาแทน...คุมผลประโยชน

นี่ ! แลวศาสนาจะไมเหลอืแตซากหรอื ? เพราะไปหวงแตลาภสกัการะ ไป

หวงแตเจาผลประโยชนทีเ่ปนเงนิ เปนทอง เขากเ็หมอืนกบัสนใจซาก ! แทนทีจ่ะ

“เออ ! จะไดสบืสานแนวทางนี ้วดันีไ้มมเีมร ุกอ็ยามเีมรตุอไป ใหเปนวดัทีเ่ปดเคลือ่น

ไหวเกีย่วกบัเรือ่งธรรมะเรือ่ย ๆ”

ใชเงินเปน...ทางธรรมก็เปนสุข

ประเดี๋ยวสักปสองปนี่ อาตมาสรางอะไรนี่ใหเสร็จก็

จะจัดใหเด็กมาตอบปญหาธรรมะ จะใหรางวัลเขาเปนแสนเลย

ลอใจเขา จางใหเด็กมาทำดี เหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐี ลูก

ไมไปวัด ลูกไมฟงธรรม ลูกไมชอบธรรมะเลย

อนาถบิณฑิกเศรษฐีผูเปนพอนี่ “จางใหลูกไปฟง

เทศน” จางเยอะดวย แลวลกูกฟ็งอยางนัน้แหละ ฟงเอา

สตางค ตอมาทานกบ็อก “ตองจดมาดวย จำมาดวย พระ

พทุธเจาทานเทศนอะไร ?” กต็องไปจำมา หนกั ๆ เขามศีรทัธา...ไปเองเลย

“ไมเอาแลวพอ...คาจาง” “คาจางของพอมนัเปน...กาก” “ฉนัได...สขุทพิยแลว”

แลวกน็มินตพระพทุธเจามาทีบ่าน ทำบญุเอง อาราธนาศลีเอง

อนาถบณิฑกิเศรษฐี...คมุเลย ! จางลกูใหเปนคนด ีเรามาจางเดก็ใหเปนเดก็

ด ีดกีวาเอาเงนิไปซอม...ซาก ! พดูไปอยางนี ้เดีย๋วเขา...เกลยีดปาก เพราะเขาเรีย่ไร

ไดตั้งหลายรอยลาน นีโ่ยม ! เรามาใหเดก็เขาคดิวา “พระพทุธเจาสอนอะไร ? และ

พระพุทธเจามีแนวทางดับทุกขอะไร ?” อยางนี้...แกนมันจะไดขึ้นมาแทนซาก ไม

เชนนัน้..เรากว็นเวยีนอยกูบัซาก แลวกม็าบนนี.่..“ทำไม ! ศาสนาไมชวยประเทศไทย”
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ทำไม ! ไมชวย…

แมแตพิธีกรรมนี่นะ เดี๋ยวนี้ก็เหลือแตซากเยอะ “โยม ! รูไหมเวลาเขาแห

เทียนเขาพรรษานะ อยา ! ใหเอยจังหวัดไหนเลยนะ โยม ! ไปดูซิ ซากแหเทียน

เตม็วดั ปเกา ! ยงัอยเูลย พอปใหม ! มา กลวัจะแพเขา เขาจะหาวา “ไมมหีวัใหม”

กส็รางอกีแบบหนึง่ พอ 10 ป กจ็อด...เปนซาก !”

อาตมาเคยไปเหน็มาแลว “ซากแหเทยีน ซากรถชกัพระ” อะไรพวกนี ้เปน

ซากคาวดัเตม็ แตเนือ้หาทีไ่ด ไมรไูดไปตรงไหน ระหวาง “แหเทยีน”กบั “แหธรรม”

นี่เราจะเอาอะไร ? วัดนี้ไมไดแหเทียนเขาพรรษา แตวันเขาพรรษาเทศนธรรมกัน

ใหญเลย อนัไหน ! จะเปนสาระ อนัไหน ! ทีท่ำแลว จะเหลอืแตซาก

โยมเชื่อไหม ! บางวัดนี่นะ ตองยืมสตางคชาวบานมาลงขันกัน ใหคาจาง

ชางทีแ่กะเทยีน ใหเปนรปูอะไรทีส่วย ๆ เสรจ็แลวจอดกนิพืน้ทีใ่นวดั...เปนซาก !

พดูแลวกเ็ทปชดุนี ้ถาเปดตอนหลงัอาตมาตายไดกด็ ีเปดตอนนี ้ไมรจูะเหลอื

แตซากเร็วขึ้นไหมนะ มันขัดผลประโยชน...เขาแรงมากนะนี่ แตวา ถาไมเปดเผย

บาง พวกเราก็มาวัด ก็จะรูกันแต...ซาก ! แลวจะบำรุงศาสนาแตเรื่อง...ซาก !

พอหนัก ๆ เขา เราจะไดอะไรจากการอยกูบั...ซาก ! นีข่อฝากไวชวงคำวา “ซาก”

ความเชื่อที่ถูก…แทรก

ตอนนี้ตอไปนี้เติมอีกตัวคือคำวา “แทรก”

ซากรถจอดเฉย ๆ นี ่ ไมคอยมอีนัตราย แตถาเกดิมงี ูหน ูตะขาบไปหลบ

แทรก ซอนตวัอยใูนนัน้นี ่ถาเดก็เขาไปเลน ดไีมดกี.็..? (อนัตราย !) หรอืมคีนเกดิ

เอาขยะสารพิษไปทิ้งไวใน...ซาก เมื่อมันแตกทะลักขึ้นมา ก็อันตราย !

เมือ่ตะกีพ้ดู “ซาก” นะ อนันี ้“แทรก” โยม ! พอ ๆ  มองเหน็ภาพไหม...แทรก

นี ่! คอื หนาวดัเมือ่กอนมเีสมาธรรมจกัร พระพทุธรปู แตเดีย๋วนีร้าห.ู..อมอยหูนาวดั

แลวบางวดักพ็ฆิเนศ บางวดักท็าวมหาพรหม หรอืบางวดักแ็ลวแตจะเอาอะไรเขา

ไปแทรก แลวแทรกนี ่! มนัมทีรพัยเขา...
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นีเ่ดีย๋วนี.้..เหน็ปายขึน้เยอะเลย “ลอดโบสถ” ไดลอดโบสถ แตไมรอด

จากความทุกข เดี๋ยวนี้บางวัดถึงกับ...ดีดโบสถใหลอดได “เผอิญแมแรง

หกั...โบสถทรดุ ! ซวยซ้ำสอง” หวงัใหคนเขาไปลอดใตโบสถ นีค่อื...เรือ่งลอด

ทีแ่ทรกวมิตุตทิีเ่ปนแกน แลวมนัจะกลบ คำวา “รอด ๆ” ทีล่กึซึง้ รอดทีเ่ปน

แกนสารสาระ เอามาลอด...ใตโบสถซะ หนกั ๆ  เขา คำวา “วมิตุต”ิ หลดุรอด...มนั

จะไปไหน ? มนักถ็กูแทรกกลบหมด

พวกเราตองคิด...ใหลึก ตองนึก...ใหกวาง ตองเปนคนมี...วิสัย
ทศันบาง “มองไกล ใจกวาง” “อยา ! มองใกล ใจแคบ ใฝต่ำ” อยางทีเ่ขาวา

ถามวา “ลอดใตโบสถนี่” เปนพวกใฝต่ำหรือใฝสูง ? มันแรงไปอีกนะ ก็

“ขอโทษ ! ถาใครไปลอดมา ขอโทษ ! พระพยอมขอโทษ ! ทีท่ำใหทานเปนทกุข”

แตถาไปขึน้เสาชงิชาสวรรคโนน...ใฝสงู ไปขึน้ภเูขาทองโนน ไปขึน้พระบาทอะไรโนน

อยางนั้น...ใฝสูงหนอย เมื่อลงขางลางนี่...ใฝต่ำ ก็ลองคิดดูวา พวกเราเปนชาวพุทธ

แลวเรายงัมา “หลดุ ๆ ลอด ๆ” แบบเรือ่ง “โง ๆ” เปนความรอดของพวกปญญา

ออน หรือเปนรอดแบบไสยศาสตร

ประเดีย๋ววนัหลงัจะพดูเรือ่งนี ้ระเบดิสกัท ีวา ชาวพทุธนี ่มนัเปนพทุธ หรอื

เปนไสยศาสตร ซึ่งมีตัวแทรกเขามาเยอะเหลือเกินเวลานี้ อาตมาดูโทรทัศน เดี๋ยว

นีน้ะ กม็แีตเรือ่ง ดดูวง ฮวงจยุอะไร...ทำพธิปีดรงัควาน ปดทกุข ตดักรรม
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นี่ ! จนไดเรื่อง มีแมชีคนหนึ่งสอนเรื่อง “กรรม” ที่เอาพิธีกรรมมาแทรก

ทำใหกับคนตัดกรรม ละกรรมไมได ตัวอยางที่ตองกอดแกกรรมอะไร...นี่ เคย

ดูไหม ? ทีเ่ปนขาว...อยพูกัหนึง่

กอดเอาเงนิ หรอืกรรม (กำ)

มีผูหญิงคนที่เปนแมคา นี่ก็...โง ! ใหเขามากอด แลวจะตองจายใหเขา

อกี...สองรอย นี ่ ! มนัเพิม่กรรม “นี ่ ! ไมใชกอดตดักรรม”  มทีีไ่หน ? ในคมัภรี

เลมไหน ! กอดตดักรรม “โสเภณเีขายงัดกีวานะ พอถกูกอด เขาไดสตางค” สวน

นี่ถูกเขากอดเสียสตางคใหเขา เพราะจางเขา มาทำพิธีชวยกอด เขาวา “กอดแลว

เขาโอบ ! เอากรรมไป” เขาสนกุกบัเนือ้หนงัเรานะซ ิมาอาง...กอดเอากรรมไป

นี่ ความคิด...บองตื้น ! ไหนใคร...ไปเคยใหเขากอดแกกรรมมาบาง ?

กข็อ...อยามาวดันีเ้ลย !  นีเ่จาพวกนีม้นั คอื ตวัแทรก  แลวเดีย๋วนีว้ดัหลายวดั เอา

เรือ่ง “แทรก” เขามาเปน บญุใหญ ๆ สิง่ทีม่าแทรกในบญุใหญ นี ่! นาตกใจมาก...

ไปไหวพระเกาวัด ก็บอกวา “บุญใหญ”
ทอดกฐนิวดับางวดั กบ็อก “บญุใหญ”
ตกับาตรพระหมืน่องค ลานองค กบ็อก “บญุใหญ”

แตบญุทีพ่ระพทุธเจาตรสัไว  “ทำไม ! ไมเอามาทบทวน”

ทาน ศลี ภาวนา กย็งัไม...? (ใหญ)  เรากย็งัไมถงึ...ภาวนาใชไหม ! ทีเ่จรญิ

เมตตาภาวนานี่...บุญมากกวาใหทาน มากกวา...บริจาค แลวถายิ่งเจริญอนิจจ

สัญญา...ยิ่งเปนมหากุศล ไมตองเสียสักบาทเลย ถาเราหมายรูกับใจวา “เราจะไม

เทีย่ง เราตองทนอยอูยางนีไ้มได ทรพัยสมบตัทิีม่ ีมนัไมจากเรา เรากต็องจากมนั”

ถาเราหมายรอูยอูยางนี ้เราจะยดึตดิอะไร ? เราจะตองไปแบกอะไรไว ! เพราะ

เรารวูา “มนัตองจากเรา เราจากมนั” เรากเ็อามนัมาเปนเสบยีงบญุอะไรงายขึน้ ไม

ตองไปแบกทรพัยอย ู แตแลวกไ็มโงทำจนหมดตวันะ พวกทีส่อนใหทำหมดตวั แลว

พวกคนทีท่ำหมดตวันี.่..กโ็ง ! เรยีก “ทมุ !” สอนกนัอยางนี ้“ทมุ !” มเีทาไร...ทมุ !
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ใหหมด ตวัอยางโยมที ่จ.สพุรรณบรุ ีถวาย ! ทีด่นิวดัไมพอ ถวาย ! บานอกี ตวัแก

ไปถอืศลีอยใูนวดั “แกบอก...ไมไดอยบูาน” แตลมืไป...ลกูกบัผวัอยบูาน ผวักบัลกู

ก.็..ดาเชด็เลย !

นี ่! พวกอะไรทีแ่ทรกเขามา...กลบซาก “เหลอื ! แตซากไมพอ”
ยังมีอะไรแทรกเขามาอีกนี่ มันสองซอนเลยทีนี้ 2 เดงที่ทำให
ศาสนา...หมดกำลงั หมดความเขมแขง็ทีจ่ะชวยสงัคม

เขาก็มาบนกันวา “ทำไม ! ยาเสพติดเยอะ” ก็คือ เขาเกิดมา เขาไมเคยรู

เรือ่ง แกนเนือ้หาสาระ...คำสอน พอเขาไมสนใจเรือ่ง “วมิตุต”ิ เขากไ็ปสนใจ...เรือ่ง

ตดิ ในสวนเรือ่งหลดุ...เขาไมเอา คนตดิยานีน่ะ “ทำไม ! ตองเอามาบำบดั” เปนเรา

นีน่ะ เดงแรกเรากผ็านแลว “ไมอยากตดิ” เราไมอยากตดิ ถาสมมต ิ “อาตมาตดิ...”

อาตมาก็ตองอยากหลุด ไมตองใหเขาไปบำบัด

พวกนี้ตองใหเขาไปบำบัด เอาไปติดคุก...ก็ยังไปติด...ตอกันในคุกอีก เละ

เลย ! ตอนนี ้ เละเลย ! ขายกนัในคกุ ตดิงอมแงมในคกุ เขาชัว่กนั..ทัง้ผคูมุ ทัง้

อะไรกนันี ่ แลวกท็เุรศมากนะ ! “นองตดิ...พีเ่อาไปสง ผวัตดิ...เมยีเอาใสซอน อะไร

กนัไปสงให” เขา...อำนวยการตดิ แตไมอำนวยความหลดุ สวนพระศาสนาก็...ตาย

ซาก ! เอาอะไรมา...แทรก จนทำแตเรื่องที่แทรกแหละ ! สวนงานแท งานจรงิ ที่

เปนหนาทีข่องพระนี.่...? หนาทีข่องพระก ็คอื “ประกาศ ชวนกนัหลดุพน”

ไมใชไปทำไสยศาสตรใหเขาตดิงอมแงม

ไมใชไปสรางอะไรวธิกีรรม ทีเ่ปนเรือ่งตดักรรมตดัวบิาก

โยม ! จำนกิรไดไหม ? นัน่แหละ ! คอื เจาตำรบัตดักรรม แตแลวแกก.็..รบั

กรรมติดคุกอยูตั้งหลายป แกตัดกรรม...ใหคนอื่น ผูคนนี่ ! หลงนิกรเยอะยุคนั้น

แกก็เคยมาที่วัดอาตมา “จะมาขอทำพิธีตัดกรรมให...” ที่วัดนี้...ไมเอา ไมอยากให

เรือ่งพวกนีม้าแทรก เดีย๋ววดัจะเหลอืแต...ซาก !

ถาอาตมานะ ! ลองทำเรือ่งนีไ้มกีท่ ีพวกสวนโมกขดาตายเลย...เสยีสถาบนั
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ไปอยแูหลงตกัศลิามา ดนัพาเรือ่งแทรกอะไรเขามา ตอนนัน้อาตมาเกอืบตายแนะ !

โดนทีส่วนโมกขดา ตอนทีม่ใีครไมรสูรางรปูกวนอมิมาให “โยม ! จำได ไหม ?” ที่

ไวฝงกระโนนนะ โอโฮ ! พวกสวนโมกขบอก “พระพยอม...เปลีย่นไป !”

แลวตอนทีเ่ขาเอารปูหลวงพอโตมา จำไดไหม ? ทีอ่ยบูนศาลา ทำรปูหลวง

พอโตปากขยับได แลวเขาก็เปดเสียงสวดมนตออกมาเปนเทป เขาจะอาศัยอาตมา

หากิน พอคนไปไหวทำบุญหยอด...เขาก็เอาสตางค

ศาสนาพุทธไมใชศาสนาออนวอน

อาตมาตอนแรกอยากจะให  เออ ! เอาอยางนี้

ไดไหม ? ยืมปากหลวงพอโตนี่นะ...เอาธรรมะพูดสอน

ใครมากราบนี ่“อยามาออนวอน มาบน”  “ศาสนาพทุธ

ไมใชศาสนาออนวอน”

นี ่! เดีย๋วนีเ้รือ่งออนวอนมนัแทรกจน คำวา “อตัตา ห ิอตัตะโน นาโถ” นี่

แบน ! หายไปเลย พอมีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์...เขาจะออนวอนกันเลย

มคีำกลาว คำหนึง่ เปนของปราชญทางศาสนา กลาววา “ไมมสีิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ใด ๆ ในโลกนี ้จะอำนวยความสำเรจ็ใหมาก เทากบัความเพยีรของเรา”

ทีเ่ขาบอกวา... “ความพยายามอยทูีไ่หน ! ความสำเรจ็...อยทูีน่ัน่”  ไมใช...

ความสำเรจ็อยทูีไ่หน ! เพราะสิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นัดาล แตพวกเรานี ่มวัซมึซบักบัสิง่ที่

เขามา...แทรก ๆ ๆ กเ็ลยหวงัจะพึง่ แตสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์พอออนวอนสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์แลว

กน็อนหมดความเพยีร มนักเ็ลยเสรจ็เลย ! “เปนเหยือ่ของพวกขายสิง่ศกัดิส์ทิธิ”์

ฉะนัน้ เปนชาวพทุธ ระวงั ! เรือ่ง “แทรก” ทีเ่ขาทำ....แทรก ๆ ซากเขามา

อาตมาบางที ก็แทรกซอนแทรก “แกลง !…แกทางแทรก” ตอนนั้นเขา

ทำอะไร ? จตคุามรามเทพ อฮู ู! กำลงัขาขึน้เลย  อาตมากค็ยุกบัหลวงพอปญญา

บอกหลวงพอ...เดีย๋วนีพ้ระพทุธเจาเราจะแยแลวนะนี ่เขาสรางอะไรบงัพระพทุธเจา

แทรกเขามาในวดัพระพทุธเจาเยอะไปหมด ทำไงดหีลวงพอ ! หลวงพอบอกวา “ยงั
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หนมุยงัแนน สวนเรามนัแกแลว คดิบางซ ิ ! ทำอะไรกท็ำไปซ ิ !”

อาตมากเ็ลย...ปง ! ไอเดยี (idea) ทำขนมจตคุำคกุกี.้..ดงั ! “ของเขาแขวนคอ

ของเรากลนืเขาคอ” กแ็กเกมกนั เขาแทรกมา...เรากแ็ทรกไป อาตมากโ็ดนดา พวก

นครฯ บอก... “อ ิ! พระองคนีไ้อตวัสบัสน” ทำใหคนเขาสบัสนเรือ่งจตคุาม เขาโกรธ !

พออาตมาทำไมนานนะ จตคุามกข็าลง...ปดุ ! ตองเอาไปทิง้ขางถนนเปนแสน ๆ  องค

บดันีจ้ตคุามกก็ลายเปน...ซาก ! เพราะบงัอาจเขามาแทรกในพทุธ

ศาสนา แตแลวกถ็กูตดัไปเปนซาก แตยคุนัน้ชาวพทุธ...หลงไปกบัสิง่

ทีเ่ขามาแทรกเยอะเลย กอ็ยากใหพวกเราฉลาดพวกนี้

ถามาวดันี ้แลวโยมฉลาดกลบัไป อาตมากม็คีวามสขุ ถาเหน็โยมไป

นั่ง เวียนเดินรอบซากอะไรกันละก็...ตามใจเถอะ ! แตอาตมาไมไป

เพราะวา ทกุขทีเ่มอืงไทยกค็วรจะดบัทกุขที.่..? (เมอืงไทย) แตถาองค

ไหนไป ทานไป...กข็อใหทานไปทำประโยชน กแ็ลวกนั ไปเฝาซากดวย

กร็จูกักบั ทานเจาคณุพระราชรตันรงัษ ี(วรียทุธ วรียทุโฺธ) ชวนอาตมา

ตัง้หลายปแลว “ไปสกัทสี ิ! ๆ บานเกดิเมอืงนอนพระพทุธเจา” อะไร

อยางนี ้! ทานกพ็ดูจงูใจดลีะนะ แตเรากน็ัง่คดิด ู“คนในเมอืงไทยกม็ี

ทกุขเยอะ...ทกุขไมมทีีด่นิ ทกุขทีไ่มมทีีอ่ยอูาศยั ทกุขทีไ่มมทีีท่ำกนิ ทกุข

ไมมงีานทำ ทกุขไมมเีงนิใช เราชวยดบัทกุขคนไทยทีน่ีด่กีวา” กค็ดิอยาง

นี ้ ! กเ็ลยไมไป

เจาของทัวรอินเดีย อยาใหเอยชื่อเลย ชวนอาตมาตั้งหลายรอบ พันเอก

อะไร ! ทีจ่ดัรายการพทุธประทปี เสยีชวีติไปแลว มาชวนอาตมาตัง้หลายเทีย่ว แต

แปลก ! อาตมาไมนกึอยากไปเลย หลงัจากฟงหลวงพอพทุธทาสพดูวา “ไปไหวซาก

แตกลบัมายงัเปนทกุขเหมอืนเดมิ กไ็มตองไป !” เพราะเพือ่นอาตมาไป แลวกส็กึ

ไปหลายองคแลว อาตมาไมไดไป...ก็ยังอยูได ! เพื่อนอาตมาไปจำพรรษา

อินเดีย...สึก ! แตเราไมไปก็...อยู ! ก็ขอฝากไววา...อะไรที่มันแทรก ๆ เขามา

โยมก็อยาไปหลงตื่นเตน พลอยไปสนับสนุน...เรื่อง “แทรก !” กบัเขา



31

เดีย๋วนีบ้างวดัโยมไปดซูสิญัลกัษณนะ แทบไมเปนพทุธเลย ปนรปูอะไรกไ็ม

รู...พิฆเนศ ทาวมหาพรหม ราหูเต็มไปหมดเลย ก็ของแทรกทั้งนั้นนะ พอแทรก

เขามา แลวโยมกไ็ปรบั กก็ลบทบั...กลายเปน “แทรก ! ในซาก !” อยางทีบ่อกแลว

“ซากรถมงี ูหน ูตะขาบเขาไปอย ูกห็มิน่เหมอนัตราย” แมแตรางกายเรานี ่ถามเีนือ้

งอกแทรกเขามาก.็..แย !

พระพุทธเจาทานก็เปรียบวา...กลองเกานี่ พอตีไปนาน ๆ เนื้อไมมันผุ เขา

กเ็อาไมดตีอกเปนหมนัเขาไป มนัผตุรงไหน...กต็อกเปนหมนัเขาไป นาน ๆ  เขากเ็ลย

“เนือ้กลองเดมิหาย” คำสอนดัง้เดมินี ่ เดีย๋วนีห้ายไปเยอะ ! ชาวพทุธทีป่ฏบิตัเิปน

แบบเดมิ ๆ นีห่ายไปเยอะ ! เรือ่งเทศนกม็.ี..แทรก !

โยม ! เดีย๋วนีน้ยิมใหพระเทศน...รองแหล เดีย๋วนีบ้างวดันะ แหลอยางเดยีว

ไมพอนะ มตีิง๊!...ตมุ ! ติง๊ !...ตมุ ! เอาพระเปนทัง้ดนตร ีเลน ! เสยีง...แลวกต็ิง๊ !...

ตมุ ! ติง๊ !...ตมุ ! โยมละชอบ...โดยเฉพาะพวกคนแก ๆ อาตมาไปเทศน “คณุ

พระพยอม ! แหลสกัหนอยซ”ิ บอกโยม “ใหกณัฑเทศนลานหนึง่กไ็ม...” โยม !

วา พวกเรือ่งแหลนี ่ เปนเรือ่งแทรกมาทหีลงั หรอืมตีัง้แตครัน้พทุธกาล

พระพทุธเจาแหลไหม ? (ไม) สาธ ุ ! มคีวามรอูยางนีก้นั
บาง เราจะไมโดนของแทรกเขาหลอก ! ของทีจ่รงิ ! มนักย็งัมี
ของปลอมมาแทรกขาย จรงิไหม ?

อยางที ่เลดี ้กากา (Lady Gaga) เขาพดูเจบ็ปวดนะ “เขาจะมาซือ้นาฬกิา

ยีห่อดงัเมอืงเรา เพราะมปีลอมเยอะ” เขากพ็ดูใหเสยีหายประเทศ ทีจ่รงินกัการเมอืง

นกัอะไรกต็าม หรอืสถาบนัตาง ๆ มนักค็อย ๆ มอีะไรมาแทรกขึน้เรือ่ย ๆ แทรก

ไปจนกระทั่งเนื้อหาเกามันหมด

กอ็ยากฝากไวกแ็คนีแ้หละ กอ็ยาใหทกุเรือ่งของศาสนาถกูแทรก อาตมาเชือ่

มั่นลานเปอรเซ็นตวา...ตอนพระพุทธเจาเทศนครั้งแรกคงไมมีแหล “คงมาเกิดยุค

หลงั ๆ” กเ็หน็โยมตดิเพลง เพลงฉอย เพลงอแีซว รองแหล พระกเ็ลยขอเอา

บาง เขาเลยมคีำพดูวา “พวกหวัดำอยากสวด พวกนกับวชอยากรองเพลง”
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ก็เอื้อนแขงกับไวพจน (เพชรสุพรรณ)

แลวพวกชาวบานนี่แปลกนะ ! พองานศพสมัยเกามีนะ...พอพระสวดกลับ

วดัแลวชาวบานสวดเอง “เองิ พร่ำ ๆ  ๆ ” กต็ทีบุ ๆ  ตาลปตรไปดวย เมาดวย  นี ่! เขา

ถงึบอก “พวกหวัดำอยากสวด พวกหวันกับวช (พวกหวัโลน) ดนั ! อยากรองเพลง”

เดี๋ยวนี้มีจริง ๆ เลย อาตมาวันนั้นผานไปมีเสียงติ๊ง !...ตุม ! ติ๊ง!...ตุม !

เดีย๋ว ๆ กแ็หล พอแหล แลวกเ็รีย่ไรเงนิ ชชูกตเีจาสองกมุาร แลวกใ็หเจาสองกมุาร

เทีย่วเดนิถอืขนั “ชวยไถตวัหนอย !” ตกลงทัง้หมดเวลา 2 ชัว่โมง...ไมไดสาระอะไร

กันเลย พวกเรือ่ง “แทรก !” กเ็ขามาสนกุซะเยอะ แลวเดีย๋วนีน้ี ่วดั

นีก่เ็อาแตเรือ่งแทรก ตวัอยางกง็านประจำป ไปดเูถอะ ! มนัแทรก
เขาไปเตม็วดัหมด มหรสพ...อะไรตออะไร !

เมือ่กอนนีเ้ขาอาจจะมลีเิกสกัอยาง เดีย๋วนี ้ ! การละเลนมกีีอ่ยาง ? บางวดัเขา

จะแขงกนั “วดันีม้อียางเดยีวเหลอ ! ลเิก...ไมทนัสมยั” ตองมคีอนเสริต (concert)

มแีทรกเขาไปหมด “สนกุ ! แทรกเขาไปจนวดั...ไมมคีวามสงบเหลอืเลย”

นี ่! มนักค็อย ๆ แทรกเขาไป ๆ โยม ! ไปคดิเอาเองกแ็ลวกนั...หวัอยมูาตัง้

ปานนีแ้ลว “คดิเองไมออกก.็..” กป็ลอยใหมนัแทรกเขาไปเถอะ ! กต็องขออวยพร

“ใหทกุคนใหรทูนั...ตอซาก ตอแกน ใหรทูนัตอแทรก...” ของเดมิ เนือ้เดมิคอือะไร ?

ของแทรกเขามาใหม...ควรคดั ควรแยก อยางไหน ? ใชได ! อยางไหน ?

ใชไมได ! ขอใหมนีสิยั...คนรอนแร รอนไปเจอดนิ เจอหนิ เจอทรายกท็ิง้ไป ถาเปน

เพชรเปนพลอย ถงึแมจะเปนเพชรอยใูนหวัคางคก กต็องเลอืกเกบ็ไว เพือ่จะไดเอา

ประดบัความงามใหกบัความเปนพทุธบรษิทั

พุทธบริษัทจะงามที่สุด ! ถากิริยามารยาท...งาม ! ความ
สงบเยือกเย็น...เปนความงาม ความรอบร ูความฉลาด ปญญา...
เปนความงาม ขอใหงามทัง้ 3 อยางเหลานี ้จงมาประดบัชวีติทกุทาน ทีม่าฟงเทศน

ฟงธรรมในวนันี ้ดวยกนัทกุทานทกุคน เทอญ.
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