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 ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 6 ของวารสารกัลยาโณ
ฉบับท่ี 19 มาพบกันอีกคร้ัง หลังหายไป
ช่วงปีใหม่ (2557) แต่ก็ได้ออกปฏิทินธรรม
มาทดแทน ท่านใดที่ได้ให้การติดตามอ่าน
วารสารกัลยาโณ คงเข้าใจดีและได้อ่ิมสมอง 
กันต่อในฉบับน้ี  
  ในช่วงปีท่ีผ่านมา สถานการณ์ของ
ประเทศไทยมีจุดเปล่ียนแปลงหลายด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนา ในวงการพระสงฆ์ไทยได้สูญเสียพระมหาเถระท่ีเป็นผู้นำาทาง 
ด้านการปกครองสูงสุดและจิตวิญญาณไป ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสโณ) 
และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
พระมหาเถระท้ัง 2 รูป ได้สร้างคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย 
  ส่วนทางด้านการเมืองการปกครอง ความคิดที่แตกต่างของคนไทย ได้แยก
คนออกเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น เกิดความรุนแรงมาเป็นระยะ ๆ สะท้อนให้เห็นสังคมไทย 
อ่อนแอในการอยู่ร่วมกัน ขาดความเมตตากรุณาต่อกัน 
  และท่ีสำ�คัญในเดือนเมษ�ยนน้ี คือ วันท่ี 24 เมษ�ยน น้ี ครบรอบ 65 ปี ของ
พระร�ชธรรมนิเทศ หรือหลวงพ่อพยอม แห่งวัดสวนแก้ว ซึ่งนับว่�เป็นวันที่คณะ
ศิษย�นุศิษย์ โดยเฉพ�ะสม�ชิกร่มโพธิ์แก้วจะได้ร่วมกัน แสดงออกถึงคว�มเค�รพ 
คว�มศรัทธ� และคว�มกตัญญู มุทิต�จิตต่อหลวงพ่ออีกด้วย
  เนื้อหาสาระภายในเล่มนี้ หลวงพ่อพยอม ได้มีธรรมะ ข้อคิดดี ๆ ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน มาฝากเช่นเคย และมีบทความธรรมะจากผู้รู้หลายท่านได้ขีดเขียน 
จากประสบการณ์ตรง เมื่อท่านทั้งหลายอ่านแล้ว จะเกิดความรู้ และบันเทิงในธรรม 
ซึ่งจะทำาให้เกิดมุมมองของชีวิตได้อย่างรอบด้านและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 ทุกตัวอักษร ทุกข้อความ ท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มน้ี หวังว่าจะเป็นประโยชน์
กับท่านท้ังหลายท่ีได้อ่าน พร้อมกันน้ี ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัด
พิมพ์หนังสือเล่มน้ี สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ ขอให้พบเจอแต่ส่ิงดีงาม ได้ทำาความดีเยอะ ๆ 
มีความสดใสเบิกบานในธรรม ตลอดไป ด้วยกันทุกท่านทุกคน เทอญ.

                       อตัมมยตา
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พระราช-  ธรรมนิเทศ  มีเมตตา
แก่บรรดา  หมู่มวล  ศิษย์สวนแก้ว
ท่านสอนหลัก ธรรมไว้  ให้เป็นแนว
เพื่อส่องแวว พุทธพัฒน์   รัตนตรัย

ทั้งมอบกาย  หมายมุ่ง  ผดุงศาสตร์
ขยายเขต  พุทธาวาส   จนยิ่งใหญ่
แล้วจัดแต่ง  แปลงปรุง  เพื่อจูงใจ
ให้คนไทย  เข้าวัด  ด้วยศรัทธา

ส่วนผู้ที่  มุ่งหวัง  ทางปฏิบัติ
อยากอยู่วัด   เพื่อฝึก  และศึกษา
ท่านก็จัด  เรือนไว้  ให้นิทรา
สวยสง่า  แสนสงบ  อย่างครบครัน

ฉะนั้นจึง  เชิญชวน  ศิษย์สวนแก้ว
โปรดแน่วแน่ ในบุญ  พระคุณท่าน
ยี่สิบสี่  เมษาฯ  มาพร้อมกัน
มุทิตาท่าน  วันเกิด  น้อมเทิดทูน

ขอยืนยง  ทรงศักดิ์  เป็นหลักวัด
เพื่อขจัด  สิ่งร้าย  มลายสูญ
ด้วยบารมี  ที่ทำา   ช่วยค้ำาจุน
ได้เป็นบุญ  หนุนถึง  ซึ่งนิพพาน
    

ถวายมุทิตาจิต ๒๕๕๗

น.ต. เสริม หัตถโกศล : ประพันธ์
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5  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
  หลวงพ่อพยอม มีคำาตอบ...
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
39 ปรารภธรรม “ทวนกระแส”
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
53 ปรารภธรรม “นิมิต”
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
67 สะเก็ดธรรม จาก...สวนโมกข์ 
  ถึง...สวนแก้ว  เรื่อง “วัตถุนิยม” 
   โดย...พุทธทาส
75  ใคร่ครวญในธรรม 
  เรื่อง “พิจารณามรณานุสติ”
   โดย...พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร
81 กิ่งพุชฌงค์  เรื่อง “มหัศจรรย์มนุษย์”
   โดย...แม่ชีอุไร บุญธรรม
87 เล่าสู่กันฟัง สาธุ...สาธุ...สาธุ...
   โดย...แสงธรรมสีเงิน

93 ชุมนุมคติธรรม
    โดย...ละอองธรรม
97 ประสบการณ์ในต่างแดน 
  ตอนที่ 4 หอไอเฟล
    โดย...น.ต.เสริม หัตถโกศล
101 สวนแก้วแฟร์ 
  “ทองคำา (ดำา)” 
   โดย...มูลนิธิสวนแก้ว
105 ภาพ...พัฒนา
113  ยิ้มเข้าไว้ ใจไม่ทุกข์ 
  “มหัศจรรย์...บุญ !”
   โดย...โยมแอ๊ว สังฆทาน
115 การ์ตูน : กัลยาโนพร๊อบเบล็ม       
 โดย...มหาโซบุ
116 วิตามินใจ “บาดหมาง”    
 โดย...นายมะเนาว์
117 รายนามผู้บริจาคทรัพย์พิมพ์
  วารสารกัลยาโณ
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) *

  จากการประมวลเหตุการณ์...ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา 
หรือครึ่งปีที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
อะไรมากที่สุด และผลกระทบดังกล่าวมีแนวทางออก
อย่างไร ?

1.

   เท่าที่เราประมวลดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นปี
มา จนกระทั่งบัดนี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
มากที่สุดในรอบ...หลาย ๆ ปี ที่เราเห็นได้ชัด ก็คือ
ว่าการปลุกระดมกันแบบอ้างเสรีภาพ 
 เสรีภาพตัดน้ำา ตัดไฟก็เสรีภาพ เข้ายึดครอง 
ห้ามคนทำางาน ส่ังปิดโรงเรียน ปิดสนามบินอะไร... 
ต่าง ๆ ที่เราทำากันมาแล้วในอดีต นี่ปัจจุบันเราก็
มาทำากันอีก โดยถือหลักคำาว่า  “เสรีภาพ”
  คำาว่า “เสรีภาพกับอยากชนะ”  2 ตัว
มาบวกกัน เสรีภาพเลยเถิดมามากมายจนไม่รู้ว่า นี่
มันใช่ เสรีภาพ หรือเสรีพัง เสรีจะพังกัน หรือว่า
จะเสรีภาพแบบอิสรภาพ มันดูแล้วมันมองไม่ออก
เลย มองไปแล้วมันจะพังพาบมากกว่าใช้เสรีภาพ

*“เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น หลวงพ่อพยอม มีคำาตอบ...” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้สัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์

ลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
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แบบพร่ำาเพรื่อ แบบนี้มันจะเสรีพัง พัง
รั้ว พังประตู พังป้ายสำานักงานตำารวจ
แห่งชาติก็ทำากันพัง รวมแล้วมันพังไป
หลาย...
  แต่ท้ังเหตุ ท้ังหมด ท้ังส้ิน นี่
มันก็มาจากการเมืองท่ีสร้าง
ผลกระทบต่อประเทศมากท่ีสุด 
เหตุการณ์ทั้งหมดนี่ก็ดี เห็นนัก 
การเมืองฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล 
บางคนพูดถึงขนาดว่า ไม่อยาก
เข้าข้างว่าตัวเองดี อยากให้ทั้ง
สองฝ่ายหยุดเข้าวงจรการเมือง
สัก 5 ปี 10 ปี พวกที่เล่นกันมา
เก๋ากึ๊กเขี้ยวลากดินท้ังหลาย 
ถ้าไม่มีพวกนี้คงไม่มีผลกระทบ 
มากที่สุดก็คือการอาชีพของคน
ต้องทำามาค้าขาย
  เราเห็น...ข่าว ๆ หน่ึงแล้ว โอ้โฮ... 
ฟังสะท้อนใจ !  คนท่ีเขาทำาหน้าท่ีท่ีต้อง 

เกี่ยวกับต้อนรับบริการพอการท่อง
เท่ียว มันตาย ! เขาก็หันไปเล่นการพนัน
กัน เปิดบ่อนเล่นกัน เพราะไม่มีงานจะ
ทำา ไม่ได้ต้อนรับใครก็เลยหันไปเล่น
การพนัน อบายมุขกลายเป็นที่พึ่งยาม
ที่เขาไม่ให้ทำางาน หรือไม่มีงานจะทำา
เพราะเหตุการณ์มันไม่สงบ
  ก็มีครั้งหนึ่งที่ฟังแล้วสลดใจ
มาก เจ้าหน้าที่กระทรวงหนึ่งบอกว่า 
นี่ขอเลื่อนเวลาหน่อยได้ไหม จะออก
จากที่นี่ตามที่กำาหนดไม่ได้ เนื่องจาก
สงสารคนท่ีเขานำาของมาขายข้าราชการ 
ในกระทรวงน้ัน แล้วฝ่ายม็อบ ก็ไม่ยอม
ให้ บอก “ต้องออกเดี๋ยวนี้”
  นี่คือผลกระทบของคนที่ไปขาย
ของ แล้วก็ขายไม่ได้ เพราะข้าราชการ
หนีกลับหมดแล้ว ก็ต้องเข็นรถกลับขน 
ของกลับ ขาดทุน...ชัด ๆ นี่เสรีภาพใน
การเข้าไปยึดกระทรวงสถานท่ี...ต่าง ๆ 

“...เสรีภาพ หรือเสรีพัง เสรีจะพังกัน...”
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 แล้วก็ใช้คำาว่า เสรีภาพถูกต้อง
ตาม...รัฐธรรมนูญ ๆ เขียนช่องว่างไว้
ให้ใช้ เสรีภาพปิดกั้นการทำามาหากิน
ของคนอื่น
  การเสียประโยชน์น่ีเป็นผลท่ี
ประเทศไทยได้รับผลกระทบ ซ่ึงไม่เคย
มีแบบน้ีมาก่อน จะมีม็อบมีอะไรเขา
ก็ทำากันตามถนนหนทาง แต่ไม่บุกรุก
เข้าสถานท่ี ระยะสองสามคร้ังมาน้ี ยึด
สนามบิน ยึดทำาเนียบ ยึดกระทรวง ยึด
ถนน บนหลักฐานคำาเดียว บนฐาน ท่ียึด
ม่ันกันเหนียวแน่น คือ คำาว่า “เสรีภาพ” 
  ประมวลแล้วเหตุการณ์ท้ังหลาย 
นี้ เราใช้เสรีภาพกันจนกลายเป็นเสรี
พังเป็นผลกระทบ เราใช้เสรีภาพบน
ความอยากชนะอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ ไม่
ว่าจะทำาด้วยวิธีอะไร แล้วฝ่ายปลุก
ระดมให้สู้ ให้เอาชนะให้ได้ ก็ไม่เคย

คิดเลยว่า “เมื่อดึงชัยชนะมาไว้
ที่เรา ผลักความพ่ายแพ้ไปให้
คนอ่ืน” แล้วคนอ่ืนจะขมข่ืนยังไง จะ
หอบความพ่ายแพ้กลับไปนอนระทม
ตรมแค้นยังไง ก็เห็นปลุกระดมกันให้
สู้ ให้เอาชนะ จนกระทั่ง ด็อกเตอร์
บางคน  ก็ใช้ธรรมะเรื่องมหาชนก 

 ความเพียรของมหาชนก 
เอามาใช้ปลุกระดมให้มีความ 
พยายามที่จะเอาชนะรัฐบาล
ต่อไป  ก่อนจบประเทศนี้
  ถ้�ใช้ธรรมะปลุกระดม สวดมนต์ 
สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
กล�งถนนไม่สวดในวัด ไม่สวดห้อง
พระ ทั้งหมดสวดเพื่อจะเอ�ชนะ ไม่
ได้สวดเพ่ือให้สงบ...เผลอ ๆ กล�ย
เป็น “สีลัพพตปร�ม�ส” สวดแล้ว

“...ถ้าใช้ธรรมะปลุกระดม สวดมนต์ สวด
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ กลางถนนไม่

สวดในวัด ไม่สวดห้องพระ ทั้งหมดสวดเพื่อ
จะเอาชนะ ไม่ได้สวดเพ่ือให้สงบ...เผลอ ๆ 

กลายเป็น “สีลัพพตปรามาส” สวดแล้วนึก
ว่าขลัง กันกระสุน กันปืนได้ ทำาให้ฝ่ายตรง

ข้ามใจอ่อน...”
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นึกว่�ขลัง กันกระสุน กันปืนได้ ทำ� 
ให้ฝ่�ยตรงข้�มใจอ่อน
 แต่ไปเจอฝ่ายตรงข้ามที่เขาเก็บ
อั้นความพ่ายแพ้มาเยอะแล้ว มวล
มหาประชาชนที่ตั้งกันขึ้นได้ชนะมา
หลายเที่ยวหลายหน ผลักความพ่าย
แพ้ไปให้ตำารวจ หมดศักด์ิศรี ขายข้ีหน้า 
อับอาย โดนพังป้าย พังอะไรสารพัด โดน 
กระทืบ โดนทุบ โดนจับมาอย่างกับเชลย
  นี่ไงทางออกมันจึงต้องบอกว่า 
จะรักกันได้ ต้องรู้จักแบ่งปัน
ชัยชนะ ให้ฝ่ายตรงข้ามบ้าง 
เหมือนผัวเมียเขาจะอยู่กันได้ รักกัน
ต่อไป มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถึง
เวลาที่จะต้องหยิบยื่นชัยชนะไปให้อีก
ฝ่ายตรงข้าม ถ้าสามีเคยชนะมาตลอด
จนภรรยาเกือบจะขอหย่า แล้วทั้งตบ
ท้ังตี ท้ังทุบ ท้ังกดข่ี...ต่าง ๆ จะขอหย่า 
อยู่แล้ว แต่เผอิญมีเรื่องวันหนึ่งสามี
บอกฉันยอมแพ้ให้แกชนะบ้าง ฉันยอม 
ศิโรราบให้เธอสบายใจ เชื่อว่า การ
คิดหย่าของภรรยาอาจจะเปลี่ยนใหม่ 
อาจจะอยู่เพื่อครอบครัวเพื่อลูกต่อไป
เพื่อประเทศชาติอะไรแบบนี้ มันก็...
คล้าย ๆ กับแบบนี้
  ทั้ง 2 ฝ่ายนี่ไม่ใช่ โอ้โฮ ! พรรค
หนึ่งเอาชนะมา 20 ปี แล้วให้อีกฝ่าย
หนึ่งแพ้มาตลอด จะเป็นเรื่องฝ่ายแพ้

ทำาไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เถิด ก็ต้อง
สงสารกันบ้างนะ 
	 คนฉลาดก็ต้องสงสาร
คนโง่บ้าง	
	 คนเข้มแข็งก็ต้องสงสาร
คนอ่อนแอบ้าง
	 คนชนะก็ต้องสงสารคน
พ่ายแพ้บ้าง
 ไม่เช่นนั้นมันก็ย่ำายีกัน แล้วก็ไป
กดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งเก็บกดเอาความ
พ่ายแพ้ มาแก้แค้นกันทีหลัง ก็อย่างนี้
มันออกไม่ได้หรอก
 ทางออกมันมี แต่มันเลยทาง แล้ว
บางคนก็ไม่อยากออกด้วยนะ ปัญหา
ในบ้านในเมืองนี่ ก็มีหลายคนที่ไม่
อยากออก 
 เขาบอกว่า “อยากให้นายกฯ ออก”  
นายกฯ ก็ไม่ออก 
 “อยากให้ออกจากม็อบ ออก
จากถนน ออกจากกระทรวง” ที่ยึดไว้ 
ก็ไม่อยากออก 
 น่ีไง ! บ้านเมืองไม่ใช่ไม่มีทางออก 
แต่มันเลยทางออกไปซะ แล้วก็ไม่อยาก 
จะออกซะด้วย
 ถ้าถามว่า แนวทางออกอย่างไร ?  
มันก็ต้องนั่นแหละ มาคุยกันแบ่งปัน
ความชนะกันบ้าง ถ้าเอาชนะข้างเดียว 
ก็ตามหลักคล้องใจกันได้ (สังคหวัตถุ) 
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นั้นมีอยู่ 4 ข้อ
  1. แบ่งปันให้ทานกัน ให้ข้าวให้ 
ของ ให้ชัยชนะกันบ้าง
  2. ปิยวาจา พูดจาอ่อนหวาน ไม่ใช่ 
ด่ากันโคตรเหง้า ด่าทั้งตระกูล ชั่วทั้ง
ตระกูล ชั่วทั้งโคตร
   3. ทำาไมไม่ดึงฝ่ายตรงข้ามมา
อยูร่่วมกันทำาประโยชน์ (อัตถจริยา) 
จะต้องขับอีกพวกหนึ่งฝ่ายตรงข้ามให้
พ้นนอกประเทศไป นี่มันก็เลยไม่ตรง
ข้อท่ี 3 ต่างฝ่ายต่างทำาลายประโยชน์กัน 
แล้วผลที่สุดก็มาทำาลายประเทศชาติ
ของตัวเอง ทำาให้เสียโอกาสในการได้
ประโยชน์จากความสงบของบ้านเมือง 
ก็กลายเป็นเสียประโยชน์เพราะมัวแต่...
  พูดง่าย ๆ คนไทยนี่ 2 ปี 3 ปี 5 
ปีมานี่ รู้สึกจะเอาการทะเลาะกันเป็น
หลัก เอาการพัฒนาเอางานอาชีพเป็น
รอง แล้วเผลอ ๆ ก็มีอาชีพประหลาด 
“ไปทำาอาชีพร่วมทะเลาะกับเขา” 
รับจ้างทะเลาะกับเขา  
 ช่วงค่าแรงมันต่ำา ถ้าไปทะเลาะ

กับเขานี่ ไปเป็นหางเครื่องไปช่วยเชียร์
เขานี่ ไม่ว่าม็อบไหนก็ต้องมีทั้งจ้าง
บ้างไม่จ้างบ้าง อุดมการณ์บ้าง  ถ้า
อุดมการณ์มันน้อยก็ต้องจ้าง  แลให้มี
พลังเยอะเพื่อต่อรองเพื่อเอาชัยชนะ...
ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์เลย ชนะแบบ
บ้า ๆ บอ ๆ แบบเจ็บ แบบตาย แบบ
ปิดกั้นไม่ให้งานประเทศชาติเดินได้
  ข้อที่ 3 นี่ประเทศไทยมันถูก
ทำาลายประโยชน์ ทำางานก็ถือว่า “ไม่รัก 
ชาติ” ก็ต้องไม่ให้ทำางาน แล้วประเทศ
ชาติจะเป็นยังไง ดีนะไม่ให้ห้ามพวก
ไฟฟ้ากับประปาทำางานจะได้มืดกันทั้ง
บ้านทั้งเมือง คนห้ามก็คงจะนึกสะอึก 
“ตายละกู ! ไม่ให้เขาทำางานน้ำากับไฟ
เลยไม่มีใช้กัน”
  4. สุดท้ายความที่เราไม่มีนิสัย 
เสมอต้นเสมอปลายกัน (สมานัตตตา) 
ตอนไม่มีอำานาจก็ไปอย่าง พอมีอำานาจ
ก็บ้าไปอีกอย่าง ตอนไม่มีคนสนับสนุน
ก็ไปอย่าง พอคนมาสนับสนุนมาก เหิน 
เลย ! ติดลมบน เลยเถิด มันก็เลยเกิด
ไม่มีทางออก.
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 ก็ปัญญานี่จะเกิดจากอะไรบ้างละ ?
  1. ปรโตโฆสะ การฟังท่านผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม 
น่านับถือทั้งหลาย ก็มีสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ 
แต่ทีนี้ปัญหาว่า ปรโตโฆสะ มันดันไปสะสม
แต่ฝ่ายเกลียด ฝ่ายชัง ฝ่ายตรงข้าม จะ
เอาปัญญาที่ไหนมา พอโกรธเกลียด
กัน แล้วจะหาปัญญาเป็นทางออกยาก
ที่สุด เพราะว่าโกรธเกลียดนี ่ มันลบคม
แหลมคมของปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้า
ท่านตรัสว่า

 โกโธ สตฺถมลํ โลเก
ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก

  ความโกรธนี่เป็นสนิม อาวุธคมฉันใดมี
สนิมจับแล้วไม่คม ความคมก็ขี้ทื่อขึ้นมา
  คนที่ว่า...ฉลาด ๆ เราคงเห็นด็อกเตอร์
บางคน โอ่  ! เวลาโกรธด่าเป็นไฟแลบเลย นี่
ลองโกรธแล้ว จะไม่คำาว่า “หาทางออก” มีแต่
ปิดประตู 
 พอโกรธแล้วจะพูดกันก็เลยบอก “ไม่
เจรจา”  นี่ไง ทีนี้หลักธรรมก็คือว่า ถ้าไม่เจรจา
ไม่พูด ไม่คุยกันก็ไม่ใช่มนุษย์ เพราะมนุษย์จะ
ต้องพูดจา

     หลวงพ่อมีแนวความคิดว่า...มีหลักธรรมใดบ้าง ที่
จะช่วยเตือนสติให้คนใช้ปัญญาเป็นทางออกแก้ปัญหา
การเมืองไทยในปัจจุบัน ?

2.

“...ถ้าไม่เจรจา
ไม่พูด ไม่คุยกัน
ก็ไม่ใช่มนุษย์ 

เพราะมนุษย์จะ
ต้องพูดจา...”
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  จะอ้างว่า “พูดครั้งเดียว” พูด
ครั้งที่แล้ว...ไม่จบ ก็เลยไม่พูด ยิงกันดี
กว่า ฆ่ากันดีกว่า (อ้าว ! ก็คงโง่ดีกว่าอีก)
 ถ้าฟังคนโน้นพูดบ้าง ฟังคนนี้
พูดบ้าง ชวนกันพูดชวนกันคุยคณะ...
ต่าง ๆ ออกมาเสวนากัน แล้วเราฟัง
ทั้งสองด้านเราก็จะเกิดแนวความคิด
ที่ “เออ  ! คนนี้พูดน่าคิดนะ” 
 ฝ่ายนั้นก็มีเสียฝ่ายนี้ก็มีดี ฝ่าย
นู้นก็มีดี ฝ่ายนี้ก็มีเสีย แล้วจะเริ่มมา
จับตราชั่งดูแล้ว คนนั้นเคยเสียเรื่อง
อะไร เคยดีเรื่องอะไร
  ทีน้ีเรารู้สึกว่าคนไทยน่ี จะมอง
ฝ่ายหน่ึงเสียไปหมดเลย ถ้าใครอยู่ฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาล ก็จะมองตระกูลชินวัตร
น่ี โคตรเสียเลย เสียท้ังโคตรเลย...ท้ัง ๆ 
ท่ีจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอก คนร้อยคน
พันคนเขาไปแต่งงานตระกูลอ่ืน เขาก็
ต้องมีการรักใคร่ชอบพอ ถ่ายทอดนิสัย
ใจคอท่ีดีท่ีงามบ้าง เสียบ้างช่ัวบ้างแล้ว
แต่ปะปนกัน 
 บางคนก็เคยเป็นคนดี แต่พอไป
มีผัว ก็อ้าว ! เสียผู้เสียคนไปเลยก็มี 
 บางคนเคยเป็นคนดีพอไปมีเมีย
เข้า เสียคนไปเลยก็มี 
 บางคนเคยเสียนะ แต่พอไปได้ผัว 
ดีเมียดี (อ้าว  ! ปรับตัวดีข้ึนมาได้) แล้วไป
พูดยังไง พูดแบบไม่มีหลักธรรมอะไร

 ทีน้ีคนฟังน่ี ปัญหาว่า “ปรโตโฆสะ” 
ฟังรอบด้านหรือเปล่า ฟังข้างเดียวแล้ว 
ก็ไปยึดเอาข้างเดียวก็เกลียดอีกฝ่าย
อย่างเป็นวรรคเป็นเวรไป แล้วก็จะชื่น
ชอบอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ตัวเองฟังแล้วชอบ
นี่ ชอบเชื่อแล้วก็จะช่วยจะเป็นจะตาย
ก็ช่วย จะช่วยเงินช่วยทองก็เอา ช่วย
เป็นชีวิตจิตใจ...โดนยิงตายก็ได้ น่ีเห็น
ไหม !  อย่างน้ีเขาเรียกว่า มันจะไม่มี
หรอก ! ถ้าไม่มีปรโตโฆสะ
 2. ไม่มีโยนิโสมนสิการ เราจะ
เห็นเลยเวลาแกนนำาเขาถามว่า “สู้ไม่ 
สู้” ทุกม็อบจะต้องตอบว่า “สู้” 

 คนที่ตอบเร็วตอบไว ถามว่า 
มีวิจารณญาณในการฟังไหม ? 
 ถ้าใคร่ครวญสักนิดว่า สู้
กับใคร ? สู้อย่างไร  ? สู้แล้วได้
อะไร ?
 คนฟังก็ ไม่ค่อยใช้ปัญญา.. .
ตอบเลย แล้วอีกอย่างคนไทยตอนนี้นี่ 
เหมือนกับมีจำานวนน้อยมาก ที่จะขึ้น
ปราสาทแห่งปัญญา ดูเขาสู้กัน แล้วดู
ว่า เขาสู้กันเพราะเหตุใด ! ยังไง ! แล้ว
ผลลัพธ์เป็นยังไง ! 
 น่ีโดดลงไปคลุกกับเขาด้วย ก็เลย 
มึนตึบ มองเห็นฝุ่นตลบ เห็นแต่แก๊ส เห็น 
แต่ระเบิดแก๊สน้ำาตา แล้วก็เจ็บหู เจ็บตา 
เจ็บอก เจ็บใจ กันต่อไป
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 น่ีถ้าจะต้องมีทางแก้ ต้องเป็นคนที่
ฟังรอบด้าน และต้องมีโยนิโสมนสิการ 
ต้องเทียบเคียงหย่ังลึกตรึกตรองมอง
ด้วยความแยบคาย ฝ่ายไหนมีจุดแข็ง 
ฝ่ายไหนแย่ แล้วมันมีท้ังแย่ แล้วก็ดี อยู่
ในท้ังสองฝ่ายเหมือนกัน

 ฝ่�ยปฏิรูปเข� ก็แน่นอน
ประเทศช�ติเข�ต้องปฏิรูป เออ  ! 
ทีน้ีว่� จะปฏิรูปยังไง ? อะไรควร
ปฏิรูปก่อน ? 
 หลักคิดสำาคัญเลย เรา
ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ ถ้า
ปัจจุบันมันมีเรื่องอะไรที่เป็น
ปัญหาเดือดร้อนประเทศ
ชาติเสื่อมทราม ก็คือ ความ
เห็นต่าง 
 เรามันเห็นต่างแบบ โอ้โฮ  ! ต้อง
ด่าอีกฝ่ายหน่ึง ต้องฆ่าอีกฝ่ายหน่ึง ต้อง
ทะเลาะกับอีกฝ่ายหน่ึงท่ีเขาเห็นต่างให้
ได้  ตรงน้ีแหละมันควรปฏิรูปก่อนเลย 
 ประเทศไทย ถ้าปฏิรูปเร่ืองความ 
เห็นต่าง แล้วอยู่ด้วยกันได้ ไม่ทำาอะไร
ให้ใครลำาบาก แล้วก็ปัญหาไม่เคยใคร่ 
ครวญกัน 
 คำาว่า “อหิงสา” แปลว่า 
ไม่เบียดเบียน 
 แต่ทีนี้ไม่เบียดเบียน แปลต่ออีก

หน่อยได้ไหมว่า คืออะไร ? ก็คือ ไม่
ทำาให้ใครลำาบาก ! 
 ถ้าทำาให้เขาลำาบากก็เ ช่ือว่า 
“เบียดเบียนเขา” ทำาให้ตัวเองลำาบาก 
ก็ “เบียดเบียนตัวเอง” แล้วถามว่า 
ที่...ทำา ๆ กันนะ มันทำาให้ใครลำาบาก
บ้างไหม ?  มีใครมีความสุขบ้างที่เกิด
แบบนี้ !
 ถ้าเรามีปัญญาประพฤติตนให้
อยู่ใน 2 หลัก
 1) ฟังรอบด้าน 
 2) ใคร่ครวญถ้วนถี่รอบคอบไม่
ผลีผลามผลุนผลัน เชื่อง่ายเชื่อดาย 
 เขาถามว่า “สู้ไม่สู้” ไม่เคย
ใคร่ครวญเลย...ตอบทันที 
 พอเขาพูดอะไร แหม ! มันโดน
ใจ ไม่ทันได้ใคร่ครวญ ชื่นชอบ โห่อีก
เป่านกหวีด กรีดกราด สนุก  แล้วแต่
คนม็อบไหนจะใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์ 
มือตบ เท้าตบ ฯลฯ
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 ทุกครั้งใคร่ครวญให้ดีเถิด เจ้า
สัญลักษณ์ที่เอามาต่อสู้กัน ไม่นานมัน
ก็เสื่อมหมด ถ้าพิจารณาอนิจจัง เสื้อ
เหลืองเด๋ียวน้ีก็ไม่มีใครกล้าใส่ เส้ือแดง 
บางช่วงคนก็ไม่มีใครอยากใส่แล้ว...
ไปบางท่ีใส่ไม่ได้ นกหวีดไม่นานก็เลิกเป่า 
ถ้ามีใครเป่าแล้วโดนตบสัก 2-3 ราย 
หรือโดนด่า 
  เหมือนอย่างธนาคารพนักงาน
เขาแปลกดี ! มีคนเอาเงินไปฝากธนาคาร 
พนักงานเป่านกหวีด...ไล่ ! ไม่รู้ใช่พนัก 
งานธนาคารน้ันหรือเปล่า แต่ว่าน่ันละ
โดยไม่ได้ใคร่ครวญเลยว่า... 
  ที่ไล่ลูกค้านะ มันใช่ลักษณะ
ของผู้บริหารงานหรือเปล่า ทำางาน
เป็นหรือเปล่า คิดเป็นหรือเปล่า ถ้า
เขาไม่มาฝากก็ล้มกันระเนระนาดหมด 
ธนาคารหนึ่งล้ม มันก็กระชากผู้อื่น
ล้มไปด้วย โดยไม่ได้ใคร่ครวญ ขาด... 
จริง ๆ หลักธรรม 2 อย่างนี้ แล้วอีก

อย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่า
  การฟัง ๆ หรือผัสสะนี่ บางที
มันก็ทำาให้เกิดทฤษฎี หรือความเชื่อ 
หลวงพ่อพุทธทาสเคยเอามาอธิบายดี
มากเลย “เราเคยเชื่ออย่างนี้แต่พอ
ผัสสะมาก ๆ เข้าก็อีกแบบหนึ่ง” 
มันก็เปลี่ยนได้ 
 ถ้าคนที่เคยชื่นชอบพระองค์น้ี
แต่พอเห็นพฤติกรรม...แปลก ๆ ผิดศีล 
ผิดวินัยจากใคร่ชื่นชอบก็เป็นเกลียด
ชังก็ได้ หมดศรัทธาก็ได้ และถ้าองค์
นี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรเลย แต่เผอิญ
ไปผัสสะช่วงที่เขาทำาดี พูดถูกใจ แล้ว
สิ่งที่เขาทำาเลวร้ายมานี่ มันกลายเป็น 
มองไม่เห็น กลายเป็นเคารพชื่นชอบ 
เชื่อฟัง แล้วชอบอย่างจริง ๆ  จัง ๆ  ช่วย
จริง ๆ จัง ๆ พอชอบแล้วช่วย เพราะ
เชื่อแล้วว่า “ดี”  ที่เห็น ที่จริงเห็นครั้ง
เดียวยังเชื่อไม่ได้
  เคยมีพระท้องเสียองค์หนึ่ ง 
เคยเป็นพระดี แต่เผอิญท้องเสียมาก
ต้องวิ่งเข้าส้วม ส่วนคนที่เคยศรัทธา
เห็นเข้า (อ้าว  ! วันนี้ทำาไม ? ไม่สำารวม
เลย) ศรัทธาตกไปเยอะเลย ไม่อยาก
จะเคารพแล้ว (พระอะไรไม่สำารวม) 
เดินก็ไม่ได้...ดันวิ่ง 
 ที่จริงเพราะท้องเสียหนัก ถ้าวิ่ง
ไม่ทันก็จะถ่ายเลอะเทอะ เปรอะเปื้อน 
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สบงจีวรหมด น่าเกลียดหนักกว่าว่ิงอีก 
 ถ้�เป็น...อ�ตม� ๆ ก็เลือกเอ�
ว่ิงม�กกว่� ปลอดภัยดีกว่� อย่�ให้
มันเลอะ แหมมันน่�เกลียดม�กกว่�
วิ่ง สบงจีวรเลอะเปรอะหมด เหม็น
คลุ้งไปหมด
 เผลอ ๆ คนที่รู้เรื่องนี้ พอรู้ที
หลัง ก็อาจจะเปลี่ยนความเชื่อ ทฤษฏี
ชีวิตนี้...มันอยู่ที่ผัสสะ
   ทีนี้ คนที่ขึ้นเวทีออกทีวีนี่ คนก็
ผัสสะเยอะ จากเคยไม่ดี ก็กลายเป็น ชื่น
ชอบได้ จากเคยดีก็อาจจะถูกตำาหนิ
ติเตียนอย่างร้ายแรงได้ ถ้าคนลองด่า
คนได้...ทุกวัน ๆ 
 นายกฯ ตอนท่ีข้ึนมาเป็นนายก ฯ 

...ใหม่ ๆ ไม่มีใครด่า มีแต่คนเออ มา
แรงดี...ชอบ ! แต่เริ่มด่าเอาแล้ว ก็
อย่างที่ว่า ชาวนาก็ดันให้พรรคเพื่อ
ไทยได้เป็นรัฐบาล แต่แล้วชาวนาก็เร่ิม
มาฟ้อง รัฐบาล 
 ก็ดูสิ ! เห็นไหม ?  ของอย่าง
เดียว เขาบอกว่า ขึ้นได้เพราะสิ่งนี้ก็
ลงได้ เพราะสิ่งนั้น สิ่งนี้ได้เหมือนกัน 
อะไรก็ตามในโลกนี้ อย่านึกว่า มันจะ
เป็นสัญลักษณ์แบบหัวปักหัวปำา
  เพราะฉะน้ัน เราจะต้องมีธรรมะ 
ที่แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้ ด้วย
หลักอย่างน้ี คิดซะให้ดีว่าเราฟังช่ืนชอบ 
ข้างน้ี เพราะเราฟังข้างเดียวหรือเปล่า
  อาตมาระยะปีสองปีที่ผ่านมา

  ...ปัญหา
เดือดร้อน

ประเทศชาติ
เสื่อมทราม 
ก็คือ ความ
เห็นต่าง...”

“
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พยายามแบ่งเวลาฟังทางน้ียังไม่ทันจบ 
ลองไปดูอีกซีกหนึ่งซิเขาว่ายังไง ! คุณ
สุเทพขึ้นปราศรัย อาตมาฟังได้ครึ่ง
หน่ึงเอ๊ะลอง...ไม่ได้ ๆ  เด๋ียวคล้อย เด๋ียว 
เคลิ้มลองไปฟังอีกแถบ 
 อีกแถบก็มีอะไร...ถลกสุเทพ
 อีกแถบหน่ึงสุเทพก็เรียกว่า ฟัน... 
ฉับ ๆ  รัฐบาลตระกูลชินวัตรอย่างเละเทะ
 เราฟังดูว่าเหตุผลที่อ้าง ที่อิง 
ที่มาที่ไป ถ้าเราได้ดูแบคกราว เหตุผล
กำาพืดของแต่ละฝ่ายมาด้วยยิ่งดี
  อันนี้ปัญหาใหญ่บางคนไม่ดู
ภูมิหลัง แบคกราวกำาพืดเขาเลย ชื่น
ชอบกันเฉพาะหน้า ปิ๊งเลย พูดอย่าง
นี้โดนใจ ชอบ เชื่อ ช่วย...สุด ๆ ใน
ที่สุดก็ปัญหาบ้านเมือง ก็เกิดจากเจ้าน่ี 
เช่ือง่าย ชอบง่าย ช่วยง่าย ช่วยมันทุก
เรื่อง จะไปตายก็ยังช่วย เขาบอกว่า ที่
น่ันจะโดนยึดแล้วพวกเรา (เขาจะเอา
พ้ืนท่ีคืน) พอได้ยินเท่านั้น...รีบไปช่วย
เลย เพราะชอบ เพราะเชื่อ สามตัวนี้...

ชอบ ! เชื่อ ! ช่วย !
  ถ้าขาดการพิจารณา ขาดโยนิ- 
โสมนสิการ ขาดการได้ยินได้ฟังจาก
ผู้รู้ตักเตือน ไม่ได้อ่านบทความเร่ือง
ราว...ต่าง ๆ ท่ีคนในอดีตเขาประสบผ่าน 
มา...เล่าให้ฟัง 

 ถ้าเล่าให้ฟังแล้ว เราเอามา
พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ 
แน่นอน ! เราก็อาจจะไม่ต้อง
ไปช่วยให้ตาย ช่วยเขาแล้ว เรา 
ไม่ได้อยู่ช่วยลูก ช่วยตัว ช่วย
ครอบครัว
 จะอ้างว่า “เพื่อชาติ” ชาติ
ต้องการให้เราเป็นอย่างน้ีหรือ
เปล่า ? ให้เรารบกันเองหรือเปล่า ?
 ชาติต้องการให้ประชาชน
สู้กับตำารวจ สู้กับทหารหรือเปล่า ? 
 ชาติ ต้ อ ง ก า ร ให้ ทห า ร
ตำารวจปะทะกันหรือเปล่า ? 
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 ถ้าบรรพบุรุษท่านรู้เข้าเถอะ ที่
อุตส่าห์ปกป้องแผ่นดินไว้ให้เราอยู่ 
แล้วก็ดันมาทะเลาะกันเอง สู้กันเอง 
รบกันเอง ฆ่ากันเอง แล้วก็อยากช่วย
ไปฆ่าซะด้วย

  “เออ  ! ใครสั่งมาเถิด”  ถ้าฉัน
ชอบ ถ้าฉันเชื่อ ฉันจะช่วยทำาให้ตาม
นั้นทันที นี่มันก็ลงรอยเดิม 
 รัฐบาลชุดก่อนก็โดนข้อหาสั่ง
ฆ่าด้วยเจตนา 
 รัฐบาลต่อไปข้างหน้าก็จะโดน
สั่งฆ่าด้วยเจตนา
 รัฐบาลปัจจุบันก็โดนข้อหาเหล่า
น้ี วนไปวนมาพายเรือในอ่าง ประเทศชาติ
ไม่ต้องไปถึงไหนล่ะปล่อยให้เวียดนาม 
ลาว เขมร พม่า เขาเลยไปเถิด 
  ถ้าเรายังถือ หลักการทะเลาะ
กัน...เป็นใหญ่ ทำามาหากินเป็นรอง 

 บางคนพูด โอ้โฮ ! น่าตกใจ “ไม่
เป็นไรหรอก ถ้าเราทะเลาะ
กันชนะแล้ว เราชนะแล้ว เรา
ก็มีคนฉลาดกู้บ้านเมือง เด๋ียว
เดียวก็ฟ้ืน” 
  เอาเถอะ ! พ่อมหาจำาเริญ แม่มหา
จำาเริญ จงเพลินกันในการทะเลาะ  แล้ว 
สักวันจะรู้สึก แล้วบางคนไม่ได้ถือสัจจะ 
อะไรเลยว่า “ถ้าคนตาย ก็จะเลิก”  
นี่ตาย 2 ตาย 3 ตาย 5 ก็ยังเดินหน้า
ปลุกระดมต่อ มันก็แน่นอน ต้องเจอ 
คำาว่า “สูญเสียไม่จบ”  “บาดเจ็บไม่ 
จบ”  “ล้มตายไม่จบ”  “ยังนับศพ
ไม่ได้ ถ้าสงครามยังไม่จบ”  นี่เขาว่า
อย่างนั้น.

บางคนพูด โอ้โฮ ! 
น่าตกใจ “ไม่เป็นไร
หรอก ถ้�เร�ทะเล�ะ

กันชนะแล้ว 
เร�ชนะแล้ว เร�ก็มี
คนฉล�ดกู้บ้�นเมือง 
เด๋ียวเดียวก็ฟ้ืน” 
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    แนวความคิดของหลวงพ่อว่า...ศาสนาในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะมุมมองของศีลธรรม มีความเจริญงอกงามสูงสุด
หรือตกต่ำาสุดขีด

 มันก็มีส่วนท้ัง 2 แบบ ถ้าถามแบบน้ีต้อง

ตอบได้ท้ัง 2 อย่าง แบบคนท่ีใคร่ครวญแล้ว 
ส่วนท่ีมันเจริญมาก็มีมาก ส่วนท่ีมันทรุด 
ต่ำาเส่ือมมันก็มี 
 คนที่เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ จะบอกว่าไม่มากก็ไม่ได้ สวดมนต์
ข้ามปี ล้นวัด แน่นวัด เฮิรท์กันสุดขีดเลย 
จนเขาบอกว่า สวดมนต์ข้ามปีนี่ ทำาให้ปี
ใหม่คนตายลดลงไปเยอะ เพราะรถคัน
แรกมือใหม่หัดขับ เขามัวไปสวดมนต์อยู่ 
ก็เลยรอด
 แต่ว่าต้องสวดมนต์ท่ีวัดนะ ไม่ใช่มา
สวดกันตามถนนหนทาง หรือในกระทรวง...
ต่าง ๆ  ท่ีไปยึดเขา น่ีท่ีสวดท่ีวัดน่ีรอด ไม่ค่อย
มีปัญหา...ตาย !
  ทีนี้มาดูว่า ถ้าถามว่า ส่วนที่มันสุดขีดเลย 
ต่ำาที่สุด ก็น่าจะเป็นเรื่องลามก อาตมาเกิดมา 
50-60 ปี เมื่อก่อนไปทางอีสาน ไม่เคยเห็น พวก
ภาพที่นุ่ง แล้วเต้นท่านกอะไรล่ะ ?  ที่มันเดินแล้ว
ก้นมันต้อง...ปุ๊บ ๆ ๆ  เขาเรียกว่านกกระเด้าลม 
 เออ ! เด๋ียวน้ีผู้หญิงข้ึนเวทีไปทำาท่านกชนิดน้ัน 
กันหน้าสลอนเป็น 30-40 คน แล้วเขารู้สึกไม่ได้

3.
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อายเลย เดี๋ยวนี้ศิลปะท่าเต้นเป็นจุด
ขายที่สุด ก็คือ ท่านกกระเด้าลมอะไร
พวกนี้  อืม  ! มันประหลาด...มาก ๆ 
ทำาไม ! เป็นของฮิต ของโปรด ของชื่น 
ของชอบ
  น่ีแหละท่ีเขาเรียกว่า “มิจฉาทิฐิ”  
สิ่งใดที่เราเคยเห็นว่า “เรารับไม่ได้” 
แต่เขามาเห็นกันรุ่นหลังนี้ว่า “รับได้” 
และชอบด้วย ชอบแล้ว...ใครมาจัดงาน 
อย่างนี้ จะมาช่วยดู ไปให้กำาลังใจพวก
คนจัด พอไปให้กำาลังใจพวกคนจัด ก็ไป
ให้กำาลังใจคนท่ีเล่นแสดงท่าน้ัน 
 ศิลปะการรำาจะหายไปแล้ว เหลือ
แต่ท่าน้ันแหละ...แอ่นกลาง แล้วก็ทำาเอว 
ไวอย่างกับ (แหม ! ไปฝึกมาจากไหน)  
เหลือเชื่อ ! แล้วก็ไปเข้าคำาสอนที่ท่าน
บอกว่า “หญิงนั้น ถ้าลองลามกแล้ว 
ลามกกว่าชาย”  อาตมาว่า ผู้ชายยัง
ไม่กล้าทำาเลยท่าแบบน้ัน ถึงทำาก็ทำาแป๊บ 
เดียวก็คงรู้สึกอาย แต่ผู้หญิงกลุ่มหน่ึง
ไม่ใช่ท้ังหมด แล้วก็กำาลังนิยม 

  ค่าตัวมันจะยังไง ! เห็นมีเด็กเคย 
มาทำางานที่วัด พอตอนหลังเข้าไปอยู่
เป็นหางเครื่องได้ดิ้นท่านั้นแล้ว เขาให้
คืนหนึ่งตั้ง 500-600 บาท ก็เลยไม่
ทำางานแล้วไปฝึกทำาท่านกน่ัน ก็เลยกลาย 
เป็นเรื่องตกต่ำาสุดขีดเลยเรื่องลามก 
 พอลามก...มาก ๆ นี่ ทั้งภาพ
ลามก ส่ือลามก มันก็ไปกระตุ้นอารมณ์ 
เด็กที่ไม่เคยรู้จักลามก ก็เริ่มลามก
ทางเพศทางกามารมณ์ ก็เป็นเหตุให้มี 
แม่วัยใส แม่อะไรอายุ 9 ขวบ 10 ขวบ

  นี่ก็เกิดหายนะธรรม คือ 
ความรู้สึกใฝ่ต่ำามันแรง เพราะ
ภาพมันยั่ว สื่อมันยั่ว การแสดง
มันยั่ว มันไม่เป็นมหรสพทางจิต
วิญญาณแล้ว มันเป็นมหรสพของ
กิเลส ผีเปรต
 หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยใช้คำา
ว่า “พวกโสเภณีทางวิญญาณ” คือ 
ยังไม่ได้ขายตัวก็จริง แต่ยางอาย
มันหมดแล้ว มันขายเนื้อหนัง ขาย

 ...เกิดหายนะธรรม คือ ความรู้สึกใฝ่ต่ำามัน
แรง เพราะภาพมันยั่ว สื่อมันยั่ว การแสดง
มันยั่ว มันไม่เป็นมหรสพทางจิตวิญญาณ
แล้ว มันเป็นมหรสพของกิเลส ผีเปรต...”

“
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ท่าเต้น แบบนั้นมันเป็นท่าเต้นของ
การร่วมประเวณี...ชัด ๆ
 นั่นก็คือ นักค้าประเวณี โสเภณี
ทางวิญญาณระบาด โรคโสเภณีทาง
วิญญาณระบาด อยากขายเน้ือหนัง 
จนเขามีการต้านนักร้องบางคน ท่ีดัง
ข้ึนมาเพราะท่าเต้นกับขายเน้ือหนัง
  นี่สุดขีดเลย ถ้าถามว่า ที่มันต่ำา
สุดขีด ก็คืออันนี้ 
 แต่ที่เขาหันมาดี เราก็ดูมันก็
มีมากนะ...บวชเณรภาคฤดูร้อน 
เด็กผู้หญิงไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรม
กลับมาดีงาม ใฝ่ดีใฝ่งาม ถือศีลกินเจ 
 แล้วถามว่า วัยรุ่นมีไหมพวกน้ี ?  
“มี”  เมื่อก่อนไม่เคยมีซะด้วยซ้ ำาไป 

แล้วมีก็ไม่มาก แต่ที่มีปฏิบัติกันมากนี่ 
เพราะมีกิจกรรมส่ืออะไรต่าง ๆ เขาก็จัด
 เดี๋ยวนี้คนฟังเทศน์ฟังธรรมจะ
กี่กัณฑ์ก็ได้ เช้ามืดก็มี ดึกก็มี กลางวัน
ก็มี หลวงพี่ หลวงพ่อ เจ้าคุณทั้งหลาย
ออกกัน สับเปลี่ยนเวียนกันไป ใครที่
ใฝ่รู้ก็รู้มากขึ้น ถ้าใครที่มีวัฒนธรรม
ใฝ่รู้แล้ว ยุคนี้จะรู้ได้มากขึ้น 
  อาตมา...ตอนเด็ก ๆ ได้แต่ฟัง 
พระกิตติวุฑฺโฒ (กิติศักดิ์ เจริญสถาพร) 
ทางวิทยุวัดมหาธาตุฯ นิด ๆ หนึ่ง 
อยากจะฟังก็หมดเวลาซะแล้ว เพราะ
เราต้องไปทำางาน เดี๋ยวนี้ดึกดื่นเปิด
มาเจอแล้ว ได้แล้วหลักนั้นหลักนี้ พระ
สูตรนั้นพระสูตรนี้ก็ได้แล้ว.



20

   หลวงพ่อคิดว่า...บทบาทพระสงฆ์กับการเมืองในปัจจุบัน 
พระสงฆ์ควรวางตัวอย่างไร ให้สมกับคำาว่า “เป็นทาสรับใช้
ของพระพุทธเจ้า” ที่มีหน้าที่หลัก “ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่” 
หรือ “เผยแผ่ สงเคราะห์ พัฒนา”

 ก็ตอนน้ีน่ีรู้สึกคำาว่า “พระกับการเมือง” 
ผสมกับการเมือง บางองค์บางท่านค่อนข้างจะเลย 
เถิด เลยเถิดก็คือ เตลิดออกนอกวัดนอกวา นอก 
กฏกติกาของคณะสงฆ์

 ไม่เคยมียุคไหนท่ีพระสงฆ์รุ่นลูกหลาน 
เถียงรุ่นระดับสมเด็จฯ อย่างชนิดที่ไม่ได้เกรง 
ไม่ได้เคารพอะไรกัน น่าจะถึงวาระที่เรียกว่า 
ความเคารพ นบนอบ “ภวอภิวา” ที่จะให้พร 
“บุคคลผู้มีปกติอภิวาท ย่อมเป็นมงคลเป็นพร” 
แต่คนที่แข็งกระด้างก้าวร้าว พระผู้ใหญ่เตือน
ก็บอก “ทำาไม ! ไม่เตือนอีกฝ่ายหนึ่ง” อะไร
ทำานองนี้ก็เกิดขึ้น 
  เสียดายเอาเวลาไปพัฒนาอะไรซะดีกว่า 
 เดี๋ยวนี้อาตมาได้บทเรียน มีคนเขาถามว่า 
สันติฯ (สำานักสันติอโศก) เขาก็ออกไป 
 หลวงปู่ฯ (หลวงปู่พุทธะอิสระ) ท่านก็ออกไป 
 แล้วพระพยอมทำาไม ! เงียบ ? (ไม่ใช่เงียบ) 
ได้บทเรียนแล้ว 
 พวกท่ีเขาพ่ึงกำาลังไปเรียน เขากำาลังเรียนต่อ 
อาตมามันจบแล้วได้รับบทเรียนมาแล้ว รู้รสชาติ
แล้วว่า โดนด่า...ขนาดไหน !

4.
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  สังคมไทย ถ้าเป็นผู้พิพากษา 
เขาเรียกว่า “โทษนิดเดียว...ก็ประหาร” 

 พระที่ไปอยู่ในม็อบ ที่จริง
ก็ยังไม่ได้ขาดจากความเป็นพระ 
ศีลก็ยังไม่ได้วิบัติมากมาย แต่ทิฐิ 
ความคิดเห็นน่ี มันอาจจะเลยเถิด
 แต่ไม่รู้จะหมดความเป็น
สมณหรือไม่ ?  ถ้าท่านมีสมณ
สัญญาอยู่บ้าง ก็น่าจะยังไม่หมด 
นะ แต่ว่า สมณสัญญา มันหร่ีลด
ลงขนาดไหน คือ ความหมายรู้
ว่า “ตัวเองเป็นพระ”  มันลด
ไปขนาดไหน
 อาตมามองดูว่า การเข้าไปข้อง
เกี่ยว โดยหวังจะไปเตือน ก็มีโอกาสดี 
อาตมายังนึกช่ืนชมหลวงปู่พุทธะอิสระ ที่
คอยเตือนคุณสุเทพว่า “อย่าลำาพอง
อะไรทำานองนี ้” ก็ถ้าไปเตือนก็น่า
จะดี เตือนให้คนอยู่ในความสงบ ถ้า
มองในแง่ดี มันก็พอมี แต่ถ้าให้เข้าไป
แล้วไปด่าอีกฝ่ายหน่ึง ไปช่วยฝ่ายค้านด่า
รัฐบาล ก็ได้ศัตรู (งานเข้า)
  อันนี้เป็นเรื่องที่แต่ละองค์แต่ละ
ท่านต้องหาประสบการณ์เอาเองเถิด 
อาตมามีประสบการณ์แล้ว ท้ัง ๆ ที่
ปรารถนาดีว่า อยากให้เขาเข้ามาชุมนุม 
ในวัด ไม่ปิดกั้นถนนหนทาง แต่แล้ว

น่ันแหละกลายเป็นเร่ืองว่า เราทำาไม่ครบ 
จะทำาให้ครบเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเสีย
ก่อน ถ้าได้มาทุกสีละก็จบ...
 จริง ๆ เมื่อก่อนก็ทำา เคยเชิญ
ท่านสมัคร ท่านอภิสิทธิ์มาที่วัด มาดี
เบตกัน หรือมาแสดงความคิดเห็นกัน 
เพื่อจะหาทางออกให้บ้านให้เมือง 
 แต่นั่นแหละ ตอนที่เราจัดแบบ
มาสองฝ่ายไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้า
ฝ่ายหนึ่งมาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มามี
ปัญหา ทั้ง ๆ  ที่เราก็ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ว่า อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งมาด้วย แต่
ว่าเหตุการณ์เกิดปฏิวัติเกิดอะไรเสีย
ก่อน แล้วเขาก็ด่าซะเร็วไป หาว่า เรา
เข้าอีกข้างหนึ่ง ก็เลยเสียโอกาส ทำาให้
ถูกเกลียด ถูกชัง
  เพราะฉะนั้น ถ้าทำาอะไรข้างใด
ข้างหน่ึง ถ้าไม่ได้ทำาให้ท้ังสองทางน่ี แล้ว 
ถ้าจำานวนคนแต่ละข้างนี่ก็มีประชาชน
มากไม่แพ้กัน คือ มันไม่ชนะกันเด็ดขาด 
ถ้าฝ่ายค้านค่อนบ้านค่อนเมืองไป
เลย 90 เปอร์เซ็นต์รัฐบาลก็จบ หรือ
รัฐบาลได้ 90 เหลืออีก 10 ที่เป็นฝ่าย
ต้าน ก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไร แต่ถ้าน่ี
มัน 50 : 50 กันอยู่อย่างนี้ 
 มันก็เลยไม่มีคำาว่า “สะเด็ดน้ำา” 
แพ้ก็ไม่สะเด็ดน้ำา ชนะก็ไม่สะเด็ดน้ำาก็
เลยกลายเป็นเรื่องแย่ไป.
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    ในมุมมองหลวงพ่อคาดว่า...สถานการณ์เศรษฐกิจ
ในประเทศไทยปัจจุบัน อยู่ในภาวะตกต่ำาสุดขีด ปานกลาง 
หรือไม่ได้รับผลกระทบ ?

 ข้อสุดท้ายน้ี ต้องยกไว้สำาหรับ 
คนที่ฉกฉวยเอาประโยชน์จาก
สถานการณ์...มี มันมีคนที่ได้รับ
ประโยชน์ 
 คนไปขายของกับม็อบเขาก็
บอกขายดี 
 คนที่ถูกม็อบปิดเคยขายใน
กระทรวงขายไม่ได้ เขาก็กระทบหนัก 

 ฉะนั้น ปานกลาง หรือ
สุดขีด นี่มันก็ข้ึนอยู่ท่ีว่า ใครไป
อยู่ตรงจังหวะไหน ใคร ไปอยู่
ข้างไหน ถ้าเราดูนี่ พอไปเข้า
ข้าง แล้วตัวเองทำาธุรกิจ
 ตัวอย่างน้ำาด่ืมแอลกอฮอล์อะไร 
ก็ตามอย่างท่ีเป็นข่าว เช่ือว่าผลกระทบ 
แน่นอน เพราะว่ามีคนซ้ือน้ำาย่ีห้อน้ัน 
ไปล้างเท้า เพราะความแค้น ความ
เกลียด เพราะความเกลียด ความแค้น
นี่ก็ทำาให้ไม่ซื้อสินค้าของฝ่ายที่ตรงกัน
ข้ามกับตัว
  คนเราถ้าผลิตอะไรออกมาขาย
ไม่ได้ท่ัวประเทศ เพราะถูกเกลียดชังซะ

5.
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คร่ึงประเทศก็จบ  ย่ิงกว่าปานกลางก็ได้ 
เขาคงจะตกต่ำาสุดขีดเลย 
 แต่ว่าถ้าคนที่ยังประคองตัว
ได้ มีโอกาสเอื้อเฟื้อให้ อย่างที่วัด
อาตมานี่ถามว่า กระทบไหม ?
 ส่วนตัวก็ยังกระทบเลย...รับ
นิมนต์จะไปเทศน์กระทรวงพาณิชย์ 
มานิมนต์สองเท่ียวไม่ได้เทศน์สักเท่ียว 
พอจะไปเทศน์ อ้าว  ! เขาก็บอก “ม็อบ
มาอีกแล้ว”  
 แล้วที่กระทรวงพาณิชย์นี่ พวก
เด็กที่อยู่ กับเราเป็นจำานวนพันคน 
จำานวนหนึ่งก็ต้องเอาของที่ผลิต ที่
สร้าง ที่ปลูก ที่ทำาเอาไปขาย แล้วขาย
ที่กระทรวงพาณิชย์ก็ขายดีทุกครั้ง แต่
นี่ไม่ได้ไปเลย...ของก็เน่า ของที่เตรียม
ไว้ก็เน่า ก็เสีย มันต้องมีทั้งนั้นแหละ 
 แต่ว่าเราก็โชคดีเหมือนกัน
แหละ เรามีหลายที่ หลายสาขา ก็

พอจะอุ้มสมกันไป สาขาน้ีแย่ สาขา
โน้นก็ช่วยมา ไม่เช่นน้ันก็คงกระทบ 
แบบแทบจะต้องปิดโครงการ ไม่รับ
ช่วยใครแล้ว แต่นี่ยังช่วยได้
 ก็เคยบอกว่า เคยประกาศไปว่า 
ถ้าช่วงม็อบเขาปิดก้ัน แล้วค้าขายอะไร 
ไม่ได้ ก็อย่าพึ่งฆ่าตัวตายมาอยู่ที่
วัดก่อน พอได้กินข้าว 3 มื้อ มีที่นอน 
จ่ายให้ใช้วันละ 100-200 บาทได้ ถ้า
ช่วยทำางาน ก็น่าจะพอประทัง พอ
เหตุการณ์มันสงบ ก็ไปสู้กับชีวิตใหม่ 
ไม่ใช่ชิงฆ่าตัวตายซะก่อน

“เรากำาลัง
ทะเลาะกับ

เศรษฐกิจ หรือ
ทะเลาะกับคน”
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  ถ้าถามว่า คนที่อยู่ในกลุ่มการ
ท่องเท่ียว กระทบมันก็กระทบเป็นจุด เป็น
ท่ี อาตมาทราบข่าวว่าตอนไป เชียงใหม่ 
(อ้าว ! คนไม่กล้าอยู่กรุงเทพฯ)  พอมา
ลงเคร่ืองบินก็ต่อไปนู่นเลยไปเชียงใหม่ 
(อ้าว ! เชียงใหม่ กลับมีรายได้ดี)
 ในเรื่องกระทบนี่ ก็แล้วแต่จุด 
แต่ที่ แต่ถ้าภาพรวมแน่นอน กระทบ
แน่นอน ดูจีดีพี ดูที่ความเจริญเติบโต 
เราควรจะไปถึง 4 ถึง 3 ถึง 5 จะลด
ลงมาเหลือ 2 เหลือ 3 นี่มันก็ชัดแล้ว
ภาพรวม 
 แ ต่ ว่ า ต้ อ ง ดู ใ ห้ ร อ บ ด้ า น มี  
โยนิโสมนสิการ อย่าไปบอกว่า “มัน
สุดขีด” อย่าไปบอกว่า “ปานกลาง” 
อย่าบอกว่า “ไม่กระทบเลย” มัน
ต้องแต่ละจุด แต่ละที่ เขาเรียกว่ามี
ธรรมสัจจะ ต้องเฉพาะที่  เฉพาะภาค 
เฉพาะกลุ่ม เฉพาะคน ที่ไปอยู่ตรง
ไหน ถ้าอยู่ตรงจุดที่เขากำาลังจะรบกัน 
ก็แน่นอน...กระทบ  แต่ถ้าอยู่ตรงจุดที่
มันไม่กระเทือนกระทบ มันก็ไปรอด

  เศรษฐกิจยั ง ไงก็ต้องอยู่ ใน
สภาพทรุดจนได้ ถ้าลงยังเยิ่นเย้อไม่
หยุด บางทีแตกหักบาดเจ็บล้มตายสัก
จำานวนหนึ่งแล้วมันหยุดได้ มันดีกว่า...
ค่อย ๆ ตายทีละคนสองคน แล้วก็ไม่
ค่อยได้หยุดกันเลย 
 นี่มันก็ลำาบากเหมือนกันนะ  
“ระหว่างเศรษฐกิจกับชีวิตคน”  

 อาตมาเคยโดนด่าว่า “สัตว์ 
เศรษฐกิจ” เวลาเขาทะเลาะกัน 
พอเตือน เขาน่ี “เรากำาลังทะเลาะ
กับเศรษฐกิจ หรือทะเลาะกับคน”  
ทะเลาะกันอย่างนี้เศรษฐกิจแย่
แล้ว 
  ก็โดนด่าหาว่า “เป็นสัตว์
เศรษฐกิจไป”  แต่คนทุกคนน่ี รู้สึก
อยู่กับตัวเองว่า  “ถ้าเศรษฐกิจ
ตัวเองทรุด ธุรกิจตัวเองพัง” จะ
ถามว่า จะอยู่เย็นเป็นสุข ได้ยังไง ?

“ถ้าเศรษฐกิจตัวเองทรุด ธุรกิจตัวเองพัง” 
จะถามว่า จะอยู่เย็นเป็นสุข ได้ยังไง ?
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     ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเฉพาะความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่มีอยู่และที่ผิดครรลองคลองธรรมหรือเป็น
มิจฉาทิฐิ เป็นความผิดท่ีไม่เคยมีมาก่อน  หลวงพ่อ...มีแนว 
ทางแนะนำาได้อย่างไร ?

 “มิจฉาทิฐิ” ที่เห็นชัด ที่เห็นวิปริตที่สุด 
คือ หลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนธรรมว่า การ 
ทำางาน คือ การประพฤติธรรม...จู่ ๆ 
ก็มีความขัดแย้ง ไปกดดันไม่ให้ทำางานกัน ให้
ข้าราชการหยุดทำางาน 3 วัน 7 วัน  ให้โรงเรียน
ไม่สอนไม่เรียน แต่ดีโชคดีนิดหนึ่งไม่ได้สั่งให้
ไฟฟ้า ประปาหยุด 
 แน่นอนด้านสังคมที่มันวิปริต ไม่เห็นว่า 
งานเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องทำาทุกวัน 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จงทำางาน
ให้คุ้มกับอาหารที่กินเข้าไปทุกวัน” 
 ส่ังเขาหยุดงาน เขาก็ต้องกิน ลูกเต้าเขา
ต้องกินต้องใช้ หยุดโดยไม่ต้องกิน มันก็หยุด
ได้ แล้วก็เห็นกันน่ี ม็อบท่ีส่ังให้เขาหยุดก็ต้อง
เดิน...ถือกระสอบ ถือถุงหารายได้ ถ้าไม่มีราย
ได้ ไม่มีท่อน้ำาเล้ียง ไม่มีคนบริจาค อยู่ได้ไง ?

6.
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  คนไม่มีการหางานหาเงิน เล้ียง
ตัวครอบครัว เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จะ
ไปหยุดกันหมด มันเป็นไปไม่ได้นี่ คือ 
การผิดครรลองคลองธรรมซึ่งไม่
เคยมีมาก่อน 

 การสั่ ง ให้หยุดงานเป็น
เร่ืองท่ีถือว่าแย่ท่ีสุด เท่าท่ีเคยมีมา 
สั่งให้คนอื่นหยุด แต่ตัวเองแอบ
ดอดไปทำาอะไรต่ออะไร ตรงกัน
ข้ามกับที่สั่ง ที่ไปบังคับเขา 

 แล้วที่สังเวชใจที่สุดก็คือ 
ข้าราชการกรมสรรพากรคนหน่ึง 
ไปทำางานแล้วถูกจับขึ้นรถแห่
ประจาน ใครดูคลิปแล้วก็ดูข่าว
ก็คงน่าเศร้า
  ผอ.กศน. แหม ! น่าสงสารท่ีสุด 
อาจารย์ท่ี อ.หลังสวน ถูกกระชากไมค์ ถูก
ด่าว่า การสอนการเรียนเป็นการไม่รักชาติ 
 นี่ต้องถือว่า...ด้านสังคมที่เกิด
เหตุการณ์อย่างนี้นี่ ต้องถือว่าแย่
ที่สุดเลย แย่สุด ๆ ความวิปริตเห็น
ผิดทำาไมเกิดได้ขนาดนี้ มันเกิดได้ถึง
ขนาดว่าอยากให้องค์กรของตัวเอง
พังไปเลย ถ้าหากว่า เราดูอย่างที่ว่า
พนักงานธนาคารโห่ไล่คนเอาเงินมา
ฝากธนาคารเป่านกหวีดไล่ ประหลาด
ที่สุด คงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย.
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  ในปีท่ีผ่านมา....มูลนิธิสวนแก้ว ได้ดำาเนินการโครงการ 
อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดถึงได้พัฒนาสร้าง
ความเจริญให้กับมูลนิธิฯ ในเรื่องใดบ้าง ?

 ถ้ามูลนิธิฯ มีหลักเผยแผ่ ก็ถือว่า
เผยแผ่ ก็ทำามาได้สร้างห้องปฏิบัติธรรม ท่ีพัก 
ของคนมาปฏิบัติธรรมซึ่งวัดนี้ไม่เคยได้ทำามา
ก่อน เคยต้องอยู่กันลำาบากท่ีอยู่ท่ีนอนคับแคบ 
แต่บัดนี้ทั้งสะดวกสบายมีห้องน้ำาติดอยู่ใน
ห้องแต่ละห้อง แล้วยังติดแอร์ให้อีก พัดลมให้
อีก เรียกว่า งานเผยแผ่ 

 ก�รพิมพ์หนังสือ ก�รอัดซีดีแจก 
ก�รเทศน์ก�รสอนก�รอบรม ถึงแม้จะ
ลดไปบ้�ง แต่ก็ยังถือว่�ม�ก ยังได้ออก
ทีวีออกวิทยุ เขียนหนังสือพิมพ์ ใน
เรื่องของธรรมะยังไม่ได้หยุดเลย

7.
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 ส่วนด้านการขยายความ
เข้มแข็งมั่นคง	 ความเจริญของ
มูลนิธิฯ	 ที่น่าปลื้มใจที่สุด	 ก็คือ	
การได้ซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึน	ปลูกต้นไม้
เพ่ิมข้ึน	ไปดูต้นพยุงท่ีใครเขาบอก
ว่า	ปลูกยาก...โตช้า	ๆ	 เด๋ียวน้ีน่ัง
ปล้ืมใจเลย	 มันโตไว	 โตเร็ว	 แล้ว
งามแตกใบพรึบพรับ	ดูแล้วก็นั่ง
ปล้ืมกับความเจริญงอกงามของ
มูลนิธิฯ	 ในด้านพัฒนาเผยแผ่	
สงเคราะห์	
  คนที่เคยสงเคราะห์เลี้ยงไว้
ค่าแรงก็เพิ่ม โบนัสก็เพิ่ม ความ
สะดวกสบาย ร่ำารวย มั่งมี ศรีสุข  
ที่กินอยู่กันมาตั้งแต่ต้น ทำากันมา
ร่วมกันมาตั้งแต่ต้น 
  บัดนี้กินอิ่มนอนอุ่น แล้วไม่ต้อง 
น่ังวิตกกังวลว่า ชีวิตจะไม่ม่ันคงเพราะ 
มูลนิธิฯ ก็เหมือนกับหลักทรัพย์
ค้ ำาประกัน เหมือนมีประกันแล้ว เพราะ
ว่ามูลนิธิฯ มีที่ดิน ก็เหมือนน้ำาซึมบ่อ
ทรายไหลมาหล่อเล้ียงเป็นเงินเป็นทอง 
ขายข้าวขายของขายผลหมากรากไม้ 
หรือเอามาแปรรูปเอามากินมาใช้ อัน

นี้สบายมาก ทำาได้ดี...มาก ๆ ไปเดิน
ดูต้นไม้มะม่วงท่ีปลูกถึงแม้จะโดนน้ำา
ท่วม แต่ก็ โอ้โฮ ! สุดยอดที่น้ำาท่วมผ่าน
ไปแล้วสวนไผ่ สวนผลหมากรากไม้ 
กล้วย อ้อยก็มีไม่ขาด หน่อไม้ก็มีไม่ขาด
  เอาละที่ผลกระทบมันก็มียอด
รายได้ช่วงที่มันวิกฤตกันนี่ ก็หายไป 
10 ล้านเหมือนกัน แต่ถือว่าที่อื่นเขา
แย่กว่าเราหลายเท่า หายไป 10 ล้าน 
แต่อาจจะเป็นเพราะเราไปแจกจ่าย
ทำาบุญทำาทานช่วยเหลือมากไป หรือ
เปล่าก็ยังไม่แน่ ยังไม่ได้สำารวจ
 แต่ว่าที่ชัดเจนพืชผักผลหมาก
รากไม้สมบูรณ์มากขึ้น ทุเรียนเริ่มไป
มี ตามสาขามากข้ึน ก็ทำาให้บางสาขารุด
หน้า เจริญอาจจะมีบางสาขายังทรง ยัง
ทรุด ฉุดไม่ขึ้นบ้าง เพราะสถานการณ์
ทางการเมือง มันไม่นิ่งนี่แหละ ก็ทำาให้
ยังระส่ำาระสายอยู่
  เอาละแต่มูลนิธิฯ ต้องถือว่า 
เข้มแข็งมากในฐานะที่เป็นองค์กร
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ก็มีสมาชิก
เป็น...พัน ๆ  อยู่กับเรา แล้วยังขยาย
ไปช่วยรอบด้านอีก.
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8.

 ปัญหาท่ีเกิดท่ีมูลนิธิฯ กระทบเร่ืองเศรษฐกิจ 
นั้นไม่มากเท่าไร หายไป 10 ล้าน เคยได้ 100 
กว่าล้านมัน มันก็หายไป 10 กว่าล้านอย่างนี้ ก็
ถือว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร เพราะเราเอา
ความสุขดีกว่าเอาตัวเลข
 ถามว่า คนในมูลนิธิฯ ที่อยู่ไม่เป็นสุข 
ก็นอกจากคนที่ทำางานแล้วชอบทำางอน 
ส่วนคนท่ีทำางานโดยไม่มีความทุกข์ เขาก็
สุขสบาย กับขมีขมันต่ืนแต่เช้ามาช่วยงาน 
อยากให้รายได้มูลนิธิฯ เพ่ิม เข้มแข็ง ก็พอ 
มูลนิธิฯ เข้มแข็งประเทศชาติก็เข้มแข็ง 
 เพราะอะไร  ? เขาก็เก็บภาษีมูลนิธิฯ ท้ังภาษี 
ท้องถิ่น อบต. ก็เก็บ ส่วนกลางก็เก็บ ก็ไม่เป็นไร
เพราะถือว่า ได้ทำาประโยชน์ให้บ้านให้เมือง ไม่ 
เช่นนั้นก็ไม่มีภาษี ก็ไม่รู้จะไปทำาถนนหนทาง 
สาธารณูปโภคท่ีไหนกัน...จะเอาเงินท่ีไหนมา 
ก็ข้อนี้แหละใครทำาให้รายได้เกิดขึ้น ก็ต้องเสีย
ภาษี แล้วเราก็ต้องถือว่า ดีด้วยเกิดเป็นคนไม่มี
เงินเข้ารัฐ ไม่มีราชพลีสละเพื่อพระราชา เพื่อ
ผู้นำาประเทศได้เอาไปพัฒนาประเทศ ถ้าคิดแต่
ในทางดีก็ดีไป ไม่ต้องมานั่งน้อยใจว่า “ถูกเก็บ” 
เพราะว่า...นี่เป็นการบริจาคแบ่งปันก็แล้วกัน.

    ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา...มูลนิธิสวนแก้ว ในฐานะ
เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีสมาชิกอยู่
จำานวนมาก กับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ ได้
รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด ?
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    ในโลกโซเชียลมีเดีย (Social Media) หลายเว็บไซต์ได้
ลงข้อความโจมตีหลวงพ่อว่า “พระพยอมเป็นพระปลอม
พระเทียม ส่วนหลวงปู่พุทธอิสระเป็นพระแท้  หลวงพ่อ...
มีความรู้สึกอย่างไร ที่มีคนหาว่าเราเป็นพระปลอม...?

  มีคนลงคลิป แล้วก็มีเด็กคนหนึ่ง วิ่ง
มาบอก หลวงพ่อ  ๆในคลิป เขาบอกหลวงพ่อ
เป็นพระปลอม พระไม่แท้ แต่หลวงปู่พุทธ
อิสระน่ี พระแท้ พระจริง 
 เราก็ว่า “เออ ! มันจริงของคนที่
ชอบ  มันปลอมสำาหรับคนที่ชัง”  เพราะ
ฉะนั้น เราปลอมหรือไม่ปลอม เราย่อมรู้ตัว
เราได้เองดีกว่า ส่วนคนที่เขาว่า “เราปลอม”  
เพราะมันไม่ได้เป็นไปตามปากตามอารมณ์ 
เขาด่าเราเป็นสัตว์ แต่เราก็ไม่ได้เป็นสัตว์ตาม
ปากตามอารมณ์เขา นอกจากจะเลวของตัว
เราเองเลวกว่าสัตว์ มันก็อาจจะเลวกว่าสัตว์
ก็เป็นได้ ถ้าเราเผลอ ! 
  เพราะฉะนั้น เราย่อมรู้ตัวเราเอง ส่วน
ใครท่ีจะเป็นจริงเป็นแท้ ถ้าคนเขาชอบซะอย่าง 
ไปทำาอะไรท่ีคนเขารับไม่ได้ก็ต้ังเยอะ แต่พวก
คนท่ีเขาชอบ เขารับได้ 
  เขาก็ช่ืนชมยกย่องของเขา  อย่าว่าแต่ 
พระ  “คน” ไปดูอย่างคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ 
(กำานันสุเทพ) คนที่ชื่นชอบก็ไม่ใช่น้อยนะ
  อาตมาเจอคน คนแก่แล้ว มาจากยะลา 
บอกพึ่งมาถึงเมื่อกี้นี้ บอกเอาพระเครื่องมา

9.
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ให้คุณสุเทพกลัวว่า เขาจะโดนสไนเปอร์ 
อุตส่าห์เอาพระที่เก็บไว้อย่างดีเลย...
ให้ แกก็บอกว่า คนอย่างคุณสุเทพน่ีหา 
ไม่ได้แล้ว หาได้ยากนักที่เสียสละ “รัก
ชาติ รักบ้าน รักเมือง” นี่แหละคนที่
ชื่นชอบก็จะบอกอย่างนี้
 แต่คนท่ีไม่ชอบก็จะอ้างสปก.4-01 
เขาแพงอะไรก็ว่ากัน โรงพักสร้างไม่
เสร็จ ซึ่งคนที่รู้สึกชื่นชอบก็มี  คนที่
รู้สึกรับไม่ได้ก็มี ไม่เชื่อ ไม่ชอบด่าแช่ง
ก็มี ชื่นชอบเอาของมาช่วยก็มี ในโลก
ใบนี้ อย่ามานั่งเก็บประเด็น จากเว็บ
จากอะไรจากคลิป จากอะไร แล้ว
มาน่ังตรอมใจเสียใจเป็นทุกข์ อย่าลืม 
คาถาว่า “กูไม่ได้เกิดมาเพ่ือเป็น 
ทุกข์โว๊ย !” กับไอ้คลิปอะไรพวกนี้ 
ถ่มใส่มันซะเลย ตะเพิดใส่มันซะบ้าง 
จะได้ไม่ต้องรับมาเป็นทุกข์เป็นร้อน
 “ปลอมหรือจริง” ไม่ได้
อยู่ที่ความรู้สึกข้างนอก เราขาดจาก
ความเป็นพระหรือไม่ขาด เราจริงหรือ
ไม่จริง มีคนเขารักเห็นอยู่ก็มี  ไม่เห็น
แต่เรารู้เห็นของเรา เราแอบภูมิใจของ
เราก็ได้ ไม่ต้องไปเอาคำาที่เขานั่นมา 
เอาไปแอบซ่อนไว้ข้างในให้เป็นทุกข์ให้
โง่ ! ก็ไม่มีปัญหา จะด่าอีกเท่าไหร่ จะ
ว่าปลอมหรือไม่ปลอม 
 อาตมาก็โดนหนักกว่านี้อีก มี

พันเอกด่าว่า สัตว์สารพัด พออาตมา
ถามว่า อาตมาขาดจากความเป็นพระ 
ท่ีคุณด่าด้วยสาเหตุอะไร ?  (จะเป็นข้อ
เสพเมถุน  ฆ่าคน ลักทรัพย์ อวดอุตริ) 
ไหนข้อไหนโยม ใน 4 ข้อ ?
  เขาบอก “ข้อที่ 5 โว๊ย !”  
ก็ถามว่า เรื่องอะไรข้อที่ 5 ?  
“กูเกลียดมึงน่ะ”  อ๋อ ! ปาราชิก
ของพันเอกด้วยนะ เพิ่มมาอีกข้อ หนัก
กว่านี้ยังเจอมาแล้ว ในเรื่องจิ๊บจ๊อย
พรรณนี้ ก็ขอให้คนที่เขาคิดอย่างนั้น 
เขาเป็นสุขกับการที่เขานับถือหลวงปู่
เขา เราก็เป็นสุขจากคนท่ีเรานับถือของ 
เรา ก็พอแล้ว แบ่งกันบ้าง อย่าไปรวบ
เอาคนมาไว้ที่เราดีหมด ศรัทธาเราคน
เดียวหมด
  โอ้โฮ ! ตอนศรัทธามากไม่ได้
เรื่องเลย นึกถึงตอนที่ไม่ได้ศรัทธา ถูก
เกลียดถูกชังน่ี ไม่มีใครมานิมนต์ โอ้โฮ้ ! 
อยู่วัดสบาย ปลูกต้นไม้ เดินจงกรม 
ออกกำาลัง พอถูกนิมนต์ทุกวัน ๆ เอา
อีกแล้ว เริ่มจะมาขาขึ้นอีกแล้ว เลยขา
แกว่งไม่ต้องได้หยุด ได้หลับ ได้นอน 
ขึ้นเหนือ ลงใต้ไปนู่นไปนี่ วันหนึ่งสาม
สี่งาน สู้อยู่แบบคนเสื่อมบ้างก็ดี แต่
เสื่อม “อย่าเสื่อม ! เพราะเรา
ทำาเสื่อม” เสื่อมเพราะเขาเข้าใจผิด 
อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอน เจริญพร.
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      หลวงพ่อคิดว่า...การทะเลาะกันของคนเห็นต่าง
มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในตอนนี้ หรือไม่ 
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง ? 

  คนเราจะมัวทะเลาะกันทำาไม !
 ภัยธรรมชาติมันจะหาเรื่องทะเลาะกับ
เราอยู่เรื่อย เดี๋ยวน้ำามาท่วมจม ประเดี๋ยวแล้ง
อีกแล้ว น้ำาทะเลหนุนเค็มขึ้นมาถึงเมืองนนท์ 
ถึงปทุม ฯ มันน่ากลัวไหมน่ีสู้กับธรรมชาติก็จะ 
ตาย  ดันมาน่ังทะเลาะกันกัดกัน ทุกว่ีทุกวัน ให้
ภัยธรรมชาติมันเย้ยหยัน เงินท่ีจะมาป้องกัน
น้ำาท่วมก็คงจะไปไม่ได้เท่าไร !  แล้วจะมา
ป้องกันน้ำาเค็ม...ก็คงไม่ได้เท่าไร ! ก็เพราะ
เขามัวทะเลาะกัน

10.
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 น่ีแหละ !  ในรอบเขาบอกว่า 100 
ปี ไม่เคยมีภาวะแล้งอย่างนี้ อาตมา
นึกถึงแล้วก็ปลื้มใจอยู่อย่าง ที่ทำาแก้ม
ลิงไว้บานหมด ไปไม่ว่าสาขาไหน 
 คิดอยู่  ไม่รู้ ! ไม่มีอะไรมา มีเทพ
สังหลสังหรณ์อะไร แต่มามองดู มันน่า
จะเก็บไว้นะ...น้ำานี่ สาขากบินทร์ก็ทำา
ไว้หลายทด หลายฝาย หลายบ่อ หลาย
แก้มลิง หลายฝายแม้ว ทุกที่ สวนวัด
สวนแก้ว คนเขาว่า “ทำาไมขุดหลุม
ขุดบ่อไว้เยอะแยะ ขุดร่องอะไร
เยอะแยะ” 
 ปีนี้แหละนั่งปลื้มเลย ตุนน้ำาไว้
เต็มท่ี ไม่มีคำาว่า “ขาดแคลนตอนหน้า
แล้ง”  และต่อไปก็จะท่วมของเรายาก 
เพราะเริ่มทำาคันป้องกันไว้อย่างน่าดู
เลยทีเดียว คิดว่า ธรรมชาติจะเล่นกับ
เราหนักขึ้นเรื่อย ๆ จะมีสตอมเสิร์ท 
จะมีแผ่นดินไหว จะมีอะไร ๆ มากมาย
มาถาโถมใส่มนุษย์และที่ทะเลาะกัน
ไว้นี่ พอเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะหัน
หน้ามาช่วยกันได้หรือเปล่า ?   หรือจะ 
ทะเลาะกันตอนจมน้ำาอีก ทะเลาะกัน
หน้าแล้งอดน้ำาอีก 
 ก็น่าสงสารท่านนายกฯ รัฐบาล
ชุดนี้จริง ๆ พอเริ่มเข้ามาก็น้ำาท่วม 
พอลาออกก็น้ำาแล้ง  “ต้นเทอมเจอ
น้ำาท่วม ปลายเทอมเจอน้ำาแล้ง”  

แล้วยังแถมในพวกอะไรก็ไม่รู้แล้ง
น้ำาใจเหลือเกินที่จะเอาสตางค์ไปช่วย
ชาวนาซะหน่อยก็ไม่ได้ 
 ยังไงก็ขอให้ “หยุดทะเลาะ
กันเองระหว่างคน หันมาชน
กับภัยพิบัติ” ทั้งน้ำาท่วมน้ำาแล้ง
กันดีกว่า เราจะได้พ้นภัยพิบัติ ถ้ามัวฟัด
มัวกัดกัน ภัยพิบัติก็มาขย้ำาคอต่ออีก 
 ระวังเถอะ ! มันเหมือนหมา 
แหม ! มันกำาลังกัดกัน เจ้าตัวไหนก็
ไม่รู้ กระโดดมาขย้ำาคอแล้วท่ีน่าเกลียด 
ที่สุด พวกหมาไล่กัดกันบนกลางถนน 
แล้วรถชนตายทั้งคู่เลย ก็เลยไม่รู้ใคร
แพ้ หาตัวแพ้ไม่ได้ เพราะมันตายทั้งคู่ 

 เพราะฉะน้ัน ใครท่ีมัวหาเร่ือง 
ทะเลาะกัน ทั้งตายทั้งติดคุก ก็
ขออย่างเดียว ถ้ากฎหมายมัน
ไม่เข้าห้องไอซียู ไม่ป่วย มันออก 
มาเดินงาน จัดการ ใครติดคุก
ก็ติด ใครโดนมีโทษก็โดน แต่
เดี๋ยวนี้คนมีโทษบอก “เดี๋ยวถ้า
จบ !  จะเดินกลับบ้าน” ไม่
ต้องนึกโทษที่เคยได้ทำา.
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      หลวงพ่อคิดว่า..วาเลนไทน์และวาเลนธรรม ที่
ผ่านมา สะท้อนให้เห็นสังคมวัยรุ่นอย่างไรบ้าง และการ
ชนะ-แพ้ แบบทางโลกกับทางธรรม แตกต่างกันอย่างไร ?

  ผ่านวาเลนไทน์ วาเลนธรรม คือ ทั้งวัน
วาเลนไทน์และวันมาฆฯ เกิดไปตรงกัน ก็มีเรื่อง
อะไรที่แปลก ๆ ความรักของเด็กรุ่นใหม่ ที่เขาเรียก
เด็กใจแตก เป็นแม่วัยใส อายุ 9 ปี 10 ปี ไม่ถึง 20 
ปี ก็มีลูกมีเหลนกันไปแล้ว ก็ต้องเรียกว่า “อาเพศ
ทางเพศ” ก็ได้ ถึงแม้จะมีข่าวที่แหมไม่น่าจะเกิด
ลูกสาวอายุ 13 ปี ขโมยสตางค์แม่หนึ่งหมื่นจะไปหา
ผู้ชายที่ภาคเหนือ เพราะว่าได้คุยกันทางเว็บ ทาง
แชทกันไป แล้วก็เกิดชื่นชอบรักใคร่กันอย่างสุด ๆ 
ข้ึนมา แล้วก็พากันไป แม่ไปตามทันก็อ้อนวอนกันต้ัง
นานกว่าลูกจะกลับ น่ีก็เป็นความรักของทางโลกเขา
  แต่ว่าท่ีวัดของอาตมาก็รู้สึกว่า คนท่ีเอาวาเลน 
ธรรมเป็นใหญ่ เอาวาเลนไทน์เป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยของ
เด็ก ๆ เขา ก็ถือว่า ปีนี้มาฆฯ ที่หายไป 2-3 ปีตั้งแต่
มีเรื่องเหลือง-แดงกัน แล้วก็พึ่งกลับมาคนมาก
เป็นประวัติการณ์ แล้วก็มาทำาบุญทำาทานตักบาตร 
เวียนเทียนกันอย่างมากมายมหาศาล อาตมาก็ได้
เทศน์ 3 กัณฑ์ เช้า-บ่าย-กลางคืน ก็ได้ทำาหน้าที่ 
ก็ยังนึกอย่างน้อยหลวงพ่อพุทธทาสท่านยังมีกัณฑ์
ดึกตี 3 ตี 4 เสียดายว่าเราน่ีไม่ไหว ไปไม่ได้ คนก็คงไม่
ค่อยไหวแต่เอาละก็ต้องถือว่ามีคนมาปฏิบัติธรรม
กันมากพอสมควร ถือว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดมาตรงกันได้ 

 11.

“...ยอมแพ้คน 
แล้วเอาชนะ 
กิเลส ดีกว่า
ยอมแพ้กิเลส 
เพ่ือเอาชนะ

คน...”
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แล้วคนก็เลือกมาทางธรรมมากกว่าที่
จะไปทางนู้น ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
 ส่วนดี ๆ ของสื่อสารมวลชน  
ถ้าถามว่า การเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ ก็
ทำาให้เราโชคดีได้ดูสื่อสารมีการพูดจา
เกี่ยวกับ เรื่องเถียงกันให้รู้เรื่องบ้าง 
แล้วก็จับคู่จับกลุ่มกันมาวิจารณ์จน
กระทั่งเกิดอาจารย์วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
เกิดเป็นดาวรุ่ง เป็นดาวเด่น เหมือนกับ 
ที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ พูดได้
แม่นยำาต่อหลักเกณฑ์ ชัดจัดเจนต่อ
เหตุผล  กลายเป็นบุคคลที่ดังข้ามคืน 
แต่ว่าคงแพ้คุณสุเทพ 
  แหม ! คุณสุเทพมีคนมา
เหน็บเราว่า “ท่านเป็นพระสู้เทพ 
ไม่ได้”
   ถามว่า “เร่ืองอะไรโยม ?” 

  ท่านบิณฑบาตกี่ วันถึงจะได้
กระสอบหนึ่ง (ปัจจัย)  แต่เทพ คือสุ
เทพ เขาพูดเทพอย่างเดียว เขาเดินวัน
เดียวได้ตั้งสอง-สามกระสอบ ถ้าเอา
เงินกันละก็อาตมาก็คงยอมแพ้ แต่ถ้า
เอาความสุขก็ไม่แน่เหมือนกันสามวัน
ได้ครึ่งย่าม ๆ สิบวันได้ครึ่งย่าม แต่ทุก
วันไม่มีทุกข์ ไม่วิตกกังวล ไม่มีคดี ว่า
ใครจะมาจับ “กินอิ่ม นอนอุ่น”  ถึง
แม้ว่าไม่มีใครทำาบุญเป็นพวงเป็นแถว 
เป็นแบงก์ร้อยยาว ๆ แบบนี้ไม่เคยเจอ
แต่ได้เจอความสุข มันน่าจะดีกว่าเจอ
สตางค์แล้วมีความทุกข์ มีคดี เรื่องนี้
ใครจะว่าแพ้ ก็ขอบอกว่า “แพ้” แล้ว
อีกเรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องแพ้แล้วเวลานี้
ที่เรารักกันไม่ได้  ก็เราจะเอาชนะเข้า
ข้างเรา แต่ข้างเดียว ทำาไมไม่แบ่งปัน
ความรักให้ฝ่ายตรงข้ามเขาบ้าง 

“อย่าทำาทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะ แล้ว
ผลักความพ่ายแพ้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง 

กลับไปด้วยความขมขื่น”
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  อย่างท่ีเคยบอกว่า สามีภรรยา
นี่ ถ้าภรรยายอมแพ้บ้าง  สามี
ยอมแพ้บ้าง เขาจะอยู่กันนาน  
แต่ถ้าสามีเอาความชนะไว้ที่ตัว
เขาอย่างเดียว ตุ้บตั้บ ถีบถอง 
กดให้ภรรยาเป็นฝ่ายแพ้อยู่ตลอด  
สักวันก็คงต้องโดนสวนด้วยมีด 
ด้วยปืน 
  เช่นเดียวกันภรรยาจะเอาชนะ
ไม่แบ่งปันความแพ้ ไม่แบ่งปันความ
ชนะสลับกันบ้าง  เราเคยชนะ ก็แบ่ง
ปันความชนะให้ฝ่ายตรงข้ามกับเรา
บ้าง ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่อริ  
แต่นี่ทุกวัน ๆ  อาตมานั่งฟังมาตลอด 
ที่เขามีม็อบกันทุกฝ่าย  เขาจะพูดอยู่
คำาเดียวคือว่า “เราต้องชนะ” เรา
ต้องชนะพูดกันไม่รู้กี่ร้อยคำา และสิ่งที่
ว่า “เราต้องชนะ” มันจะไม่ผิดอะไร
กับที่เราจะไปผูกปมแค้น เอาไว้ให้เขา
เอาคืนต่อไป 
  นี่ก็นึกขำาดี เขียนมาตั้งนานได้
สตางค์สามพัน มีคนมาเห็นป้าย ๆ 
หนึ่งที่อาตมาเขียนไว้ที่วัดแล้วก็พูดไว้
นาน เขียนมานานว่า

  “ยอมแพ้คน แล้วเอาชนะ 
กิเลส ดีกว่ายอมแพ้กิเลส เพ่ือ 
เอาชนะคน” ที่ผ่านมาไม่มีม็อบ

ไหนเลย ท่ีบอก “ยอมแพ้คน เพื่อ 
เอาชนะกิเลส”   มีแต่จะเอาชนะ
ทักษิณ จะเอาชนะอภิสิทธ์ิ  จะเอาชนะคน
น้ันคนน้ี ท่ีเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตน แล้ว
ก็ไม่เคยแบ่งปันความชนะให้อีกฝ่าย
บ้างเลย  ผลักความแพ้ไปให้เขากอด
ไว้รันทดหดหู่ แล้วนึกหรือว่าเขาจะอยู่
เฉย ๆ กับความพ่ายแพ้  เขาก็อาจจะ
เก็บเอาความพ่ายแพ้มาทำาอะไร...ที่มัน
นอกระบบระเบียบแบบแผนการเมือง
  มีเด็ก ๆ เขาพูดกัน “เขาปล่อย
ให้ประชาธิปัตย์แพ้อยู่ต้ัง 20 กว่าปี”  
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่ชนะก็ไม่เคยแบ่งปัน
ความชนะให้ นี่แหละจึงต้องรับกรรม
กันอย่างนี้ 
  เพราะฉะนั้น ถ้ายังไม่รู้จักแบ่ง
ปันความชนะกัน เออ ! ดูสุนัขต่างถิ่น
มันเข้าไปในถิ่นเจ้าถิ่นเขารุมจะกัดมัน
มันทำานอนหงายบอกว่า “ยอมแพ้ ๆ”  
ส่วนเจ้าพวกน้ันก็ไม่ทำาอะไร แค่ดม ๆ 
ไม่ได้กัด ไม่ได้เจ็บตัว  นี่อย่านึกว่า 
“แพ้ไม่มีประโยชน์นะ”  ถ้าใครเคย
ได้ยินคำาว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” 
ก็น่าจะลองมาคิดดู 
  ถ้าเอาชนะไปเรื่อย ๆ เอาชนะ
กันเรื่อย ๆ ไม่เคยแบ่งปันความชนะไป
ให้เขาบ้าง แล้วให้เขากอดความพ่าย
แพ้อย่างระทมขมขื่น เขาจะไม่หยิบยื่น
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อะไรมาให้เราบ้างหรือ ! ที่มันต้องตา
ต่อตา ฟันต่อฟัน ต้องเอาคืน อะไรกัน 
แบบที่มันเป็นที่ผ่าน ๆ มา  
 เมื่อไหร่หนอ ! ความรักความ
เมตตาปรารถนา ให้ฝ่ายตรงข้าม เขา
ได้เอาชัยชนะไปปลาบปล้ืม แล้วเขาก็จะ 
เห็นคุณค่าว่า “เราน่ีมันช่างใจกว้าง  
เรานี่มันช่างใจดีใจงาม”  ท้ัง ๆ ท่ี
มีสิทธ์ิจะชนะก็ทำาเป็น เออ คล้าย ๆ กับ
แบ่งปันชัยชนะกัน ในเรื่องแบ่งปันข้าว
ของเงินทองนี่ มันยังเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย 
มาก เพราะมันไม่ได้เอาชนะกิเลสมาก 
มาย เท่ากับแบ่งปันความชนะให้ฝ่าย
ตรงข้ามเขาบ้าง 

 เมื่อไรหนอ ! จะมีนักการ
เมืองที่รู้จักยอมแบ่งปันความ
ชนะให้ฝ่ายตรงข้ามบ้าง

 “อย่าทำาทุกวิถีทางเพื่อ
เอาชนะ แล้วผลักความพ่าย
แพ้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง กลับไป
ด้วยความขมขื่น” 
  แล้วสมองคนเรานี่ เมื่อคิดไปใน
ทางดีไม่ได้ มันก็คิดทางร้าย อาตมายัง
นึกเสียดายสมองดันคิดทำาอนุสาวรีย์
ถุงโฉนดกล้วยแขก หมดไปตั้งหลาย
สตางค์

 ที่จริงตอนนั้นนะ มันก็นั่นแหละ 
ก็คิดอยากเอาชนะ ในพวกโรงศาล 
ทนาย ผู้พิพากษา กรมที่ดินอะไรนี่...
แต่ก็เสียผลประโยชน์ เสียสตางค์
  แต่ก็ให้พวกเขาชนะไป เขาได้ที่
ดินคืนไปเดือนเดียว ในกลุ่มผู้ที่ได้ไป 
ก็ตายไปแล้ว เราก็อยู่ ไม่เห็นมัน ! มัน
ไม่น่าจะเสียดายที่ดินไร่เดียว 
 แต่ว่านั่นแหละที่เขาให้สู้ ให้     
อุทธรณ์ ให้หาทนาย  น่ีแหละ ! ท่ีทนาย
จะกินบรรลัยวายวอดก็เพราะว่า เรา
มันไม่รู้จักแบ่งปันความชนะจะเอาแต่
ชนะเข้าตัว เอาความพ่ายแพ้ไปให้คน
อื่น ให้เขาขมขื่นเจ็บแค้น เผลอ ๆ เขา
ก็ตาย...ไป ชนะเขา ชนะการพนัน ชนะ
ไก่ชน ชนะชกต่อย ชนะวัวชนอะไรก็
แล้วแต่  เคยมีตายไหม ? พวกชนะการ
พนัน นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่
ผ่านมา.
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ภาพ : ม็อบ กปปส. จับตัวข้าราชการสรรพากร 

ขึ้นรถแห่ประจานทั่วเมืองสุราษฎร์ธานี เพราะ 

ไม่พอใจที่ไม่ยอมหยุดงาน

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ (20 มกราคม 2557)

“อาเพศ”  
“อาถรรพ์”

 พูดถึงเรื่องอาเพศของประเทศชาติที่
เราชอบพูดกันว่า “อาเพศ”		“อาถรรพ์”	แล้ว
มันก็ไปสู่ความอาภัพ ยับเยินอะไรพวกนี้ เพราะ
มันวิปริตจากความถูกต้องดีงามเหมาะสม 
เห็นที่ผ่านมานี่มีความวิปริตในประเทศไทย
ที่เกิดมาก่อน คือ เจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติงาน 
แล้วต้องถูกจับแห่ประจานอย่างภาพที่เรา
เห็นนี้  “จับแห่ประจานข้าราชการสรรพากร
โดยแห่รอบเมืองโทษฐานไม่ยอมหยุดงาน”  
  ก็ลองคิดดูเถิด ฮือฮากันเข้าไปจับตัว 
ข้าราชการสรรพากรข้ึนรถแห่ประจานไปทั่ว
รอบเมือง เพราะไม่พอใจที่ไม่ยอมหยุดงาน
  การหยุดงาน	ถือว่าเป็นการที่ไม่อยู่ใน
ธรรมข้อหนึ่งทีเดียว	 หลวงพ่อพุทธทาสซึ่ง
ก็อยู่สุราษฎร์ธานีท่านเคยพูดไว้เสมอว่า	“การ
ทำางานคือการประพฤติธรรม”		แล้วคนทำางาน	
ถูกจับแห่ประจาน	 แล้วการปฏิบัติงานด้วย
การปฏิบัติธรรมมันจะไปกันทางไหน	อย่างไร	?
  ถ้าหลวงพ่ออยู่คงจะนึก  เอ !  นี่ ที่เรา
บรรยายไว้คนทั่วไปโดยจริง ๆ แล้วไม่มีใครทำา
  แต่มันคงเป็น เพราะอาเพศอาถรรพ์
อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดอาภัพคนทำางานต้อง
มาถูกจับแห่ประจาน.



39

 เรื่องราวนำาทาง
  อยากให้รู้จัก คำาว่า “ทวน
กระแส”  การทวนกระแสเป็นตัวสำาคัญ 
ที่ทำาให้ชีวิตโดดเด่นเป็นไปได้อย่าง
งดงาม ปลาตายในแม่น้ำา มันจะไหล...
ตามน้ำาไป แต่ปลาเป็น ปลาชนิดท่ีแข็งแรง 
  อย่างปลาในญี่ ปุ่นชนิดหนึ่ ง 
(ปลาแซลมอน)  มันจะวิ่งทวนกระแส
น้ำา ว่ายทวนข้ึนไปวางไข่ท่ีบน...เหนือ ๆ 
น้ำา  มันก็ได้ชิมได้รสชาติน้ำาใหม่ และ
ก็เพิ่มความแข็งแรง 
  มันต่างกว่าปลาจะตาย หรือ
ใกล้ตาย ต้องเรียกว่า ปลากระชัง
ก็ได้ ที่จริงมันก็โดดข้ามได้นะ กระชัง
มันก็ไม่สูง แต่มันเหมือนปลาตาย มัน
ยอมอยู่ในกระชังเงียบ...ถึงเวลาเขาก็
จับขาย

  ต่างจากปลาที่มัน...โลดแล่น
วิ่งทวนกระแสน้ำาขึ้นไป...เรื่อย  ๆ ปลา
ชนิดนี้ก็ เป็นปลาที่แข็งแรง และก็ไป
วางไข่ขยายพันธุ์ได้เยอะ พวกปลา 
กระชังไม่มีสิทธิ์เลยที่จะ...ขยายพันธุ์
วางไข่ ถูกจับขายเกลี้ยงทุกรุ่น
  ฉะนั้น เราน่ีเกิดมาชาติหน่ึง 
ให้มันมีนิสัย อย่าไหลอะไรตามไป
กับ...เขา ๆ กินเหล้า ติดเหล้าเราก็
ต้องกิน เขาบอก “ไม่กินเข้าสังคม
ไม่ได้” แล้วมันมีสังคมเดียวหรือ 
ที่เราจะต้องไหลไปอยู่กับพวกมัน 
หรือในพวกนั้น
  เราก็มีสังคมของเราที่จะอยู่
กันได้ โดยไม่ต้องไปกิน ไปดื่ม ไป
เที่ยวไปหมกมุ่น มันถึงได้มีสถานเริง
รมย์เยอะเกินไป 

*“ทวนกระแส” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในวาระการ “ปรารภธรรมยามเช้า” แก่พระนวกะและ

อุบาสก อุบาสิกา ที่มาถือศีลอุโบสถ ณ ศาลาอเนกประสงค์ 50 ปี วัดสวนแก้ว วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2555

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) *

ทวนกระแส
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  แล้วสถานเริงรมย์น่ีแหละ ก็
คือ “กระชัง” ท่ีขังพวกมนุษย์ไหล...
ไปตามกิเลส เข้ากันเต็มกระชังแล้วไป
ทะเลาะกันในกระชัง ก็ย้ายจากกระชัง
ไปเข้าคุก...เพียบ !
  คนท่ีเข้าวัดกับคนท่ีเข้าเธค ผับ 
คลับ บาร์ ร้านเหล้า ร้านยา สถาน
เริงรมย์ มันก็ไปต่อยอดที่คุกตะราง 
  เรานี่มานั่งต่อยอดไปโน่น...ไปสู่
ความเป็นอริยชน ถ้าหมดภพหมดชาติ 
ก็ก้าวเข้าไปสู่ดินแดนภูมิภพที่มันสูง
กว่า ไม่เป็นทุกขภพ หรือภพที่เป็น
ทุกข์ทรมาน ที่มันเห็นกันได้ชัด
      

 ทวนกระแสมีอะไร ?
  แต่น้ีว่า “การจะทวนกระแส
น่ี  มันต้องมีอะไร ?” คือ สติปัญญาก็

ต้องพอ ปัญญาเข้มแข็ง จิตใจเข้มแข็ง 
ข้อมูลความรู้ต้องแน่น พอท่ีจะ...(?) (ทวน
กระแส) “ปลาไม่รู้มันมีข้อมูลหรือเปล่า
ว่า ข้างบนมีน้ำา ต้นน้ำาดี มันถึงได้
วิ่ง...ขึ้นไปหา”
 เรานี่ก็ต้องมีเป้าหมายชีวิตอยู่
เหมือนกันว่า ชีวิตแค่อยู่กันธรรมดา 
คนธรรมดาไม่พัฒนาให้ก้าวหน้า มัน
ก็คงเป็น...มนุษย์ที่ไม่รู้จักพัฒนา ไม่

ก้าวหน้า เพราะเขาว่ามีปุถุชน 
และก็มีกัลยาณชน และก็มี
อริยชน
  ปุถุชนนี่ คือ พวกไหลไป
ตามกิเลส ตามสังคม เพราะ
ตกจมหลุมลึก ลุ่มหลงอะไร
กันก็ไปกับเขา
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  ส่วนกัลยาณชนน่ี คือ พยายาม 
ทำาตัวให้งดงาม เว้นสิ่งสกปรก บาป 
กรรม ชั่วร้าย ซวย เศร้า เสื่อม  
พวกน้ี แล้วพุ่งเข้าหา แหวกว่ายเข้าหา 
แสวงหาที่จะทำาให้ตัวเองงดงาม 
มากกว่าไปเป้ือนเปรอะ เลอะเทอะ 
หมกมุ่นกับเรื่องโลกีย์มากนัก
  ขยับตัวเขยิบตัวข้ึนมา...ใกล้ ๆ 
จะแสวงหาโลกุตระบ้าง อะไรท่ีมันเหนือ 
โลก ดีกว่าในโลกปัจจุบันท่ีเขาเป็นกันอยู่ 
เราต้องเหลือบมองเหลือบคิด ให้ว่า
  “เออ ! เราไปถึงตรงนั้นได้
บ้างไหม” 
  “ขนาดปลามันยังไปเลย” 
แล้วเราเป็นคนไม่ใช่คนตาย มันไม่
แหวกว่ายแสวงหาบ้างก็แย่ ! แล้ว ก็ 
เป็นปลาในลอบ ในไซ ในกระชังไปหมด 
ไม่มีใครเขาขังเรา ไม่มีใครเอาเหยื่อมา
ให้เรากิน เพื่อจะโตแล้วจะเอาไปขาย 

  เ ร า ก็ ต้ อ ง แ ห ว ก ว่ า ย 
แสวงหาเพื่ อชีวิต ท่ี. . . ดีกว่า 
ปุถุชนมันแย่กว่า กัลยาณชน
งดงามกว่า แล้วถ้าไปถึงอริยชน 
หรือ อริยเจ้า อันน้ันท้ังสวยสด 
งดงามและหมดจด แล้วตรงน้ีสุด
ยอดเลย 
  “สวยสดงดงามแล้วก็
หมดจด” คือ หมดจด ก็มี สุทธิ
มีความบริสุทธิ์ มีความหลุดพ้น 
มีทั้งวิมุตติ มีทั้งความบริสุทธิ์ 
ให้ชีวิตได้สดชื่น ไม่ขมขื่น ระทม
ตรมทุกข์ แล้วเรื่องจะทุกข์จน
ฆ่าตัวตาย ฆ่าคนอ่ืนตายระบาย
ทุกข์ หมดปัญหาไป 
  อ้าว ! เล่าเรื่องเมื่อวานนี้หน่อย 
เมื่อวานไปเทศน์...เขาเรียก เซ็นทรัล

“...เราก็ต้องแหวกว่าย 
แสวงหาเพื่อชีวิตท่ี...ดีกว่า 

ปุถุชนมันแย่กว่า กัลยาณชน
งดงามกว่า...”
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เวิลด์ (Central World) ช่วงนี้เขาเตรียม
ระวังกันน่าดู เพราะเราได้บรรยาย
เรื่องซาก แทรกเข้าไว้
  แล้วคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา-
พันธุ์ ก็มานิมนต์ ไปในงานเรื่องซ่อม 
ปฏิสังขรณ์สังเวชนียสถานที่เนปาล ที่
อินเดีย ก็มีท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย 

วชิรเมธี) มีท่านสมปอง (พระมหาสมปอง 

ตาลปุตฺโต) มีแม่ชีศันสนีย์ พระระดับ วี
ไอพี (V.I.P.) หรือระดับซุปเปอร์สตาร์ 
(Superstar) ท่ีไปเทศน์มาก่อนเรา แล้ว
เราเป็นองค์สุดท้าย ก็หาข้อมูลว่าเขา
เทศน์เรื่องอะไรมาบ้าง
  อ้าวละ ! เป็นบุญใหญ่ที่ได้ไป
ปฏิสังขรณ์สังเวชนียสถาน ถ้าเราไป
เทศน์ตามเขาหมดเลย ยุยงคนไปห่วง
แต่...ซากกันหมด

 ทวนกระแสข้ามซาก
  “เราต้องทวนกระแสกระโดด 
ข้ามซากซะบ้าง” ก็ไปเทศน์โลดโผน
หน่อย คนก็ฟังกันหูผ่ึงตาต้ังเลย โดย
เฉพาะคนท่ีเป็นพวกเจ้าภาพ ค่อนข้าง
จะเกิดปฏิกิริยาในการฟังสักหน่อย
  เพราะว่า งานเขาไปอย่างนี้ แต่
เราไปกระตุก ! ให้มาอีกแถบ คือ ข้าม
ไปกระโดดไปอีก มันก็เลย อาจจะมี
คอนฟลิคท (Conflict) 
  คอนฟลิคทนี่อาจจะ เราอย่า
ไปกลัวว่า คอนฟลิคทมันอาจจะลบ
ทั้งหมด ฟังดูสังเกตดู คนพยักหน้า มัน
อาจจะเป็นคอนฟลิคทที่แบบกลับมา
ในทาง  (อุ้ย ! ทางฉลาดขึ้นนะ) ฉลาด
ข้ึน เข้าใจดีขึ้นไม่ใช่ต้องไหลตามเขาไป
แบบ...โง่ ๆ 
  พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เช่ือ
ใคร...ง่าย ๆ ในกาลามสูตร แม้แต่คน
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นั้นเป็นคนน่าเชื่อ เป็นพระเป็นครู ก็
อย่าเชื่อดาย เชื่อง่าย 
  เพราะว่า...ครูบางคนก็งี่ เง่า
เยอะแยะไปที่สอนให้ศิษย์แก้กางเกง
ใน เส้ือผ้ามันก็มี ลวนลามศิษย์มันก็
มี แทะโลมศิษย์มันก็มี...เผลอ ๆ เอา
ศิษย์เป็นเมียซะเลยยังมีเลย  เออ ! ทำาไม
จะนอกลู่นอกทางบ้างไม่ได้
   ฉะนั้น เราก็จะอย่าไปไว้ใจ เชื่อ
ดายไปซะท้ังหมด พอเห็นเขาทำากันใหญ่ 
ก็โอ ! เชื่อกันใหญ่เลย
   แต่เมื่อคืนนี้ แหม ! มันมี
บรรยากาศสวนกระแส คือ เราเทศน์
ตรงน้ีคอนเสิร์ต (Concert) อยู่ข้างหน้า 
แล้วเคร่ืองเสียงมันดังกว่าเรานะ โอ้ย ! 
ธรรมดาไปเทศน์ท่ีห้าง เขาจะเปิดฟลอร์ 
(Floor) ใหญ่เลย  ฟลอร์ใหญ่ที่ให้คน
เข้าไป 5,000 นี่
  อ ย่ า ง เ ซ็ น ท รั ล แ จ้ ง วั ฒ น ะ 
เดอะมอลล์ (The Mall) งามวงศ์วาน 
คน 5-6 พันแล้ว “เงียบ...น่าเทศน์” 

  แต่น่ีต้องประชันกัน แล้วเราจะ...
ไม่เทศน์ ก็ไม่ได้ไปแล้ว ครั้นจะไปเทศน์
ตามท่ีเขาเทศน์อีก ท่ีบรรยายมา ไม่ได้ ! 
ต้องกระตุกคนให้สติปัญญามันกลับ
มาบ้าง ก็เลย
  แต่ก็พูดพยายามประนีประนอม  
ไม่ใช่ไปหักล้าง ก็บอกว่า “นี่ปลุก
กระแสกันข้ึนนะ ท้ังลาว พม่าอะไร ท่ี
เป็นประเทศพุทธนะ เขมร (กัมพูชา) 
ก็ โอ้ ! บริจาคช่วยกันสร้าง ทิเบต
อะไรก็เอา ประเทศเขาก็ไม่ได้รวย 
แต่ว่าเราต้องต่อยอด” ก็บอกเขา

  “เม่ือซ�กซ่อมเสร็จ ก็
ต้องเจ�ะห�แก่น ห�เน้ือห�
แห่งคว�มสดใส เพร�ะธรรมะ
ของพระพุทธเจ้� เป็นอมตะ 
ไม่มีใครบอกว่� พระธรรมะ
ของพระองค์เหลือแต่ซ�ก...
ไม่ใช่ !”
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  ถ้�ใครปฏิบัติถูกต�มข้อ
นั้นแล้ว ก็จะต้องได้รับคว�ม
สดช่ืน เหมือนพระองค์ยังอยู่...
ใหม่ ๆ ถ้�ใครเห็นธรรมเข้�ใจ
ข้อธรรม
  มันมีเรื่องหนึ่งที่แปลก ! เราลอง
ถามเขาว่า...ที่นั่งกันเต็มข้างหน้าเรานี่ 
เผอิญคนนั่งชิดมาก เพราะฝนมนัตก
ข้างหลัง เขาให้เราเทศน์ข้างหน้าที่ตรง
ถนน ก็คงจะให้ที่ฟรี ถ้าเสียสตางค์ก็
คงให้ข้างใน แล้วก็จัดหลายวัน ฝนก็
ตกบรรลัยเลย เต็นท์ (Tent) มันก็เล็ก 
เวทีข้างหน้า แล้วเหลือคนฟังได้แค่
เก้าอี้โยม 3 คนที่ข้างบน
  เราก็ โอ้โฮ ! ต้องให้เขามาเล่ือน
ชิดติดข้างหน้าเลย ก็ถามเขาไปประโยค 
หนึ่ง “ไหนลองเดาซิว่าพระพยอม
เคยไปอินเดียไหม ?  เคยไปไหว้
สังเวชนียสถานไหม ?”
  เช่ือไหม ! ว่า ยกมือเกือบ 90 % 
เลยว่า “เราไป” แต่ที่จริงเราไม่ได้ไป 
  เราก็ทายเขาว่า “ไม่ได้ไปเพราะ
อะไร ?”
  เขาก็บอก “คงว่าห่วงงาน ห่วง
คนอะไร...ต่าง ๆ” บางคนก็บอก 
“สงสัยไม่มีทุนไปบ้าง สร้างทำาอะไร
จนเป็นหนี้” (ฮึ ๆ ๆ) พูดทับถมกันไป

  เราน่ีมีพวกทัวร์ (Tour)  ทัวร์อินเดีย
น่ี  โอ๊ย !  นิมนต์แค่น ไม่เสียอะไรเลยไป
น่ี เพราะเขารู้ว่า เท่ียวน้ีพระพยอมไป 
เขาก็เอาไปโปรโมท (Promote)ได้ ก็มี
คนอยากไป บอกมีเทศน์ตลอดทาง
อะไรอย่างนี้ เขาก็ต้องมีคนอยากไป
เยอะ ได้แนวร่วมเยอะ ได้ลูกทัวร์เพิ่ม
อะไรอย่างนี้

 ท่านไปอินเดียไหม ?
   ก็...ไม่ค่อยมีคนตอบถูก เราก็
เลยเท้าความว่า ถ้าเราพูดเองคงจะ
ยุ่ง ! บอกหลวงพ่อพุทธทาสตอนไป
อยู่สวนโมกข์ถามว่า “ท่านไปอินเดีย
ไหม ?”
  ท่านบอก “ไป ! ไป 2 ครั้ง
แล้ว”
  “เป็นยังไงหลวงพ่อ !”
  “ก็ไปเพ่ือไม่ต้องไป ไปก็เห็น 
แต่ซาก” ถ้าเราจะดับทุกข์น่ี มันดับ
ท่ีไหน ? มันเกิดท่ีไหนก็ต้องดับท่ีน่ัน 
ไม่ใช่เกิดท่ีไทย แล้วว่ิงไปดับท่ีอินเดีย
  ถามว่า “เราไม่ไปอินเดียน่ี !” 
แต่เราศึกษา เพราะตรงที่เขาไป ก็คือ 
อนุสรณ ์ สถานที่เกิดการตรัสรู้ เกิด
การแสดงธรรม แล้วก็ที่อยู่ที่อาศัย 
แต่จุดสำาคัญก็คือ ท่ีตรัสรู้กับแสดงธรรม 
ท่านฯ สอนอะไรไว้ แสดงอะไรไว้ 
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“...มีอย่างนี้มันยังเหลือซากอนุสรณ์สถานอยู่ 
ก็ใช้ได้เป็นประโยชน์...มันเป็นประโยชน์ เป็น
อุปกรณ์สื่อการสอนกับอนุชนคนรุ่นหลังไว้
ยืนยันว่า “พวกเธอละ แกนะ...มันสงสัยว่ามี
จริงหรือเปล่า” ก็ไปดูกัน แต่ถ้าไม่สงสัยเดิน
หน้าปฏิบัติเลยมันก็จบ...ไม่ต้องไป...”
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  ถ้าเราศึกษาเอามาฝึกฝน 
ฝึกฝืนที่นี ่ เพราะตำารับตำาราคัมภีร์
ก็ส่งมาที่นี่ ส่งพระมาเผยแผ่ที่นี่ 
ตั้งแต่พระโสณะ พระอุตตระ ท่าน
หอบเอามาให้ที่นี่ ทำาไมเราจะต้อง
หอบสังขารไปหาท่ีโน่นย้อนกลับไปอีก 
  เออ ! ก็พูด...คนเขาก็ไม่ค่อยฟัง
กันละนะ
  มันก็เกิดอาการ เออ ! เขาหอบ
มาให้ ที่นี่ ส่งมือหัวกะทิมาแล้ว  พระโสณะ 
พระอุตตระมือโปรเลย เขาถือว่ายุคนั้น
ท่านก็เป็นพระอรหันต์ มาเยือนถึงถิ่น 
ยื่นให้ถึงนี่แล้ว 

  ทำ�ไม ? จะต้องวิ่งย้อนกลับ
ไปห�ที่ซ�กนั้นอีก อนุสรณ์สถ�น
โน่นอีก 
  พูด...ง่าย ๆ  อ้าวสมมติว่า เรา
เป็นพระ...องค์โน้นไปอินเดีย องค์
นี้ไม่ไปอินเดีย แต่องค์นี้ศึกษาเอา
ปฏิบัติเอาฝึกฝนเอา องค์โน้นก็ไป
เดินดูซากเรื่อยไป องค์ไหนจะดับ
ทุกข์ได้ง่ายกว่ากัน 
  เออ ! ไม่รู้ละ เราก็พูดให้เขาคิด 
ไปว่าเขาไม่ได้ อันน้ีต้องพูดให้เขาคิด 
ถ้าเขาคิดได้เขาก็ฉลาดของเขาเอง 
หรือโง่ของเขาเอง คิดไม่ได้ก็แล้วแต่ 
แต่เขาจะหาเร่ืองโกรธเราไม่ได้ แล้ว
เร่ืองทวนกระแสแบบน้ีมันก็ยาก 

  แต่ถ้าไหลตามเขาไปมันง่าย ! ชม 
เขาอย่างเดียว “ท่านเจ้าภาพมีบุญใหญ่ 
คุณหญิงมีบุญใหญ่ อะไรอย่างน้ี” 
แต่เราก็ต้องมีจุดชื่นชมบ้าง เช่น เขาไม่
เคยเปิดโอกาสให้ใครซ่อมเลยนะ
 แต่คุณหญิงสุดารัตน์ไม่รู้เขาไป
ติดต่อได้ยังไง ? ได้เป็นผู้หญิงคนแรก
ของโลกเลยก็ว่าได้ จะได้เป็นเจ้าภาพ 
เป็นหัวจักร ไปซ่อม ไปบูรณะ เราก็
ต้องชมในส่วนนี้ 

  แล้วก็ต้องชมว่า “ก�รรักษ�
อนุสรณ์สถ�นไว้ อย่�ให้มันสล�ย
ห�ยพังไปหมด อนุชน รุ่นหลัง
เข�ก็จะเถียงกัน แบบที่เข�เคย
เถียงว่� “พระพุทธเจ้�มีจริงหรือ
เปล่� ?”
  นี่เห็นไหม !  ก็ต้องหาร่องรอย 
ในการไปหาร่องรอยให้รู้ว่าท่านเคยเกิด
ที่นี่ อย่างนี้ มีอย่างนี้มันยังเหลือซาก
อนุสรณ์สถานอยู่ ก็ใช้ได้เป็นประโยชน์
  มันเป็นประโยชน์ เป็นอุปกรณ์
ส่ือก�รสอนกับอนุชนคนรุ่นหลังไว้
ยืนยันว่� “พวกเธอละ แกนะ...มัน
สงสัยว่�มีจริงหรือเปล่�” ก็ไปดูกัน แต่
ถ้�ไม่สงสัยเดินหน้�ปฏิบัติเลยมันก็
จบ...ไม่ต้องไป
  แล้วเราก็คิดว่าจะไม่ไปตลอด
ชีวิต อาจารย์สนอง...ไป ๆ เรื่อยเลย
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เดินกันจนโทรมเลย เสร็จ ! เลย
  เมื่อกี้ดูข่าว เขาบอกว่าน่ี ท่าน
บอกมันยังไม่สมบูรณ์  เดินไปแค่น้ีมัน
ยังไม่สมบูรณ์...ไปอีก  ๆ  ๆ การพักผ่อน
ไม่พอ ไตเสื่อมเป็นโรคไต การหลับ
นอนพักผ่อนไม่พอก็เป็นเหตุให้ไตแย่ !
  ก็มาประเมินดูเรื่องนี้แล้ว มิ
ฉะนั้น คนก็จะหลง...ไม่ใช่แต่ศาสนา
พุทธเรานะ
  อิสลามก็ไปเมืองเมกกะ ไปเหยียบ
กันตายก็มี ก็เร่ืองซากท้ังน้ันแหละ ไม่ใช่
เรื ่องธรรมดาด้วยเหยียบกันตายที...
เยอะ ๆ เลย เพราะว่าอิสลามทั่วโลกก็
เป็น...พัน ๆ ล้านคน แล้วถ้าแห่ไปสัก
ไม่ต้องมาก ที่ ณ ตรงนั้น มันรับได้ไม่
เกิน 3 ล้าน 5 ล้านคน แล้วไป...มาก ๆ 
มันเป็นยังไง ? บรรยากาศ ถ้าเป็นช่วง
โรคหวัดอะไรลงด้วยก็ยิ่ง...? (แย่)
  ฉะน้ัน เราน่ี ท่ีจริงวัดน้ีก็เป็นวัด
ร้างเหมือนกันนะนี่ เคยเป็นซากมา
แล้ว เราก็ลองซ่อมที่นี่ขึ้นที่นี่
  แต่ว่าอินโดนีเซียนี่ ที่บรม
พุทโธ รัฐบาลเขาออกงบสร้างเองเลย 
พอสร้างแล้วชาวพุทธ ก็ไปดูกันใหญ่ 
เขาอำานวยความสะดวก ห้องน้ำาห้อง
ส้วมท่ีพักเรียบร้อยเลย เก็บเงินเข้าท่อง
เท่ียวอื้อ ! เลย

  ชาวพุทธก็เป็นลูกค้าทัวร์ไป จะ
พูดว่า เป็นเหย่ือ ก็จะน่ายัวะ ! หน่อย 
พูดว่า เราไปเป็นเหย่ือ รายได้ GDP 
(Gross Domestic Product) การท่อง
เที่ยวเขากระโดดเลย มันก็จะแรงไป
  “น้องเณร ! บวชท่ีน่ีนึกรำาคาญ
ไหม เสียดายเราไม่ได้ไปบวชอินเดีย” 
เด๋ียวน้ีก็มีการไม่บวชในประเทศไทย 
พวกนักการเมืองหลายคน จัดไปบวช
ที่อินเดียกัน บวชพักหนึ่งแล้วก็สึก 
  ทำาไมละ ! ไปอยู่ที่อนุสรณ์
สถานแล้ว มันน่าจะบวชไม่สึก 
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  พระวัดเรานี่ก็เหมือนกันไปอยู่
อินเดียหลายองค์แล้วก็ดันสึกไปแล้ว มี
ลูกมีเมียไปแล้ว 
  ส่วนเราไม่ได้ไปยังอยู่ เฝ้าวัด
อยู่ ถ้าไปก็ไม่แน่เหมือนกันนะ ไปเจอ
สาวแขก...สวย ๆ ปั่นป่วนอีก อยู่ที่นี่
กับโยม อยู่กับคน...แก่ ๆ ที่นี่...ไม่ยั่ว
อารมณ์ 

 ทำาให้มันดีที่สุดทุกวัน
  มันก็เป็นเรื่องที่ เร�จะไป
ต�ม ไหลต�มเข� ไปไหนเร�ก็
ต้องไปด้วย เข�ไปไหนเร�ก็ต้อง
ไปด้วย มันก็ไม่มีอะไรเป็นของ
ตัว สมองของตัววินิจฉัยของตัว
เอง...ห�ยไปหมด
  เพราะฉะน้ัน ต้องมีความเข้าใจ
เรื่องนี้เอาไว้ แล้วขณะบวชของเรานี่ 

ปฏิบัติของเราก็อย่าไหลตาม ใครเขาไป
เร่ือย มันต้องมีการทวนกระแส 
  อย่างถึงเวลาน้ีหลายคนในโลกน้ี
ยังหลับอยู่ แต่เราเป็นปลาเป็นไม่นอน
ตายคาที่นอน แหวกว่ายจากเสื่อจาก
หมอนออก...มา ๆ ฝึกมาฝน
  ผมก็ต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 ตี 3 
ครึ่ง ๆ ตื่นแล้ว ฟังว่า วันนี้...มีพระ-
พรหมคุณาภรณ์ 
  โอ้โฮ ! พูดเยี่ยมเลย แต่ถ้าไม่
เตรียมเรื ่องนี้ไว้ บางทีฟังก็ไม่อยาก
จะต้องฟังเพราะกลัวว่า เรื่องที่เรา
เตรียมน่ี ถ้าโดนใหม่อัดเข้ามา เด๋ียว
ของท่ีเราต้ังไว้อาจจะแกว่ง ก็ฟังนิดหน่ึง 
  แหม ! ก็ดีจังเลย เอาไว้วันหลังจะ
เล่าให้ฟัง ก็ต้องเก็บข้อมูลหาความรู้ อยู่
ท่ีไหนปัจจุบันตรงไหน อย่าไปฝันไกล
ว่าจะต้องไปที่โน่นไปที่นั่น “ทำาวันนี้ที่
นี่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดทุกวัน”

“...ก้าวเข้าไปหาความเป็นอิสระให้
มากขึ้น อย่าให้ใครเขาก้าวไป แล้ว

เขาล็อคขาไว้ กลายเป็นคู่ขากัน ของ
เราก็มีคู่แล้ว 2 ข้างแล้ว ยังจะให้ใคร

มาพันอีก 2 ทำาไม !...”
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  เมื่อเช้าท่านพูดทำานองนี้ โอ้ ! ดี
มาก อย่าไปสนใจว่าตายแล้วไปไหน มี
พระถามดีมาก 

  “ถ�ม...คล้�ย ๆ กับสตีฟ 
จอบส์ (Steven Paul Jobs) ต�ย
แล้วไปไหน ? ไปเกิดเป็นเทพชั้น
ไหน ?”
  เมื่อวานนี้การ์ตูนลงล้อแล้ว 
ลงล้อ ต้องรู้ด้วยหรือว่า เขาไปเกิด
ที่ไหนและช่วยอะไรประเทศไทยได้
บ้าง ทำาไมไม่รู้ปัญหาที่อยู่...ใกล้ ๆ 
ตัวเราก่อน
  อันนี้เป็นเรื ่องที่...ท่านฯ พูด
ได้ชัดเจนกว่าองค์อื่น เราเองก็ฟัง
หลายรอบก็ยังเอามาปะติดปะต่อ
ให้ลำาดับได้ เหมือนอย่างท่านยาก 
สมอง...? (ยอดเยี่ยม) 
  ทั้ง ๆ ที่เมื่อเช้าท่านปรารภว่า...
   “วันนี้อาการแย่ ! หมอเจาะ
เลือดหลายรอบ วันละ 2-3 รอบ 
เพราะท่านจะมึน...ศีรษะ”
   ขนาดมึน ! นะ ยังอธิบาย โอ้ ! 
เราฟังดูแจ่มแจ้งเลย...ชัดเจน นี่ถ้า
ไม่มึนจะขนาดไหน สติปัญญาท่านนี่
ยอดเยี่ยม...จริง ๆ  ขนาดมึนยังอธิบาย
ได้ชัดเจนเลย แล้วถ้าไม่มึนจะขนาดไหน 
ไม่ทะลุปรุโปร่งแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยขนาด
ไหน 

  ฉะนั้น พวกเราคำาว่า รู้จักทำาตัว
เป็นปลาเป็นบ้าง ทวนกระแสย้อนศร 
แล้วคำาว่า “ย้อนศร” ถ้าเป็นกฎ
จราจรถือว่าผิดใช่หรือเปล่า ?
  แต่ถ้ามันเกิดทางคับขันนี่ เขาก็
มีอนุญาต ให้ย้อนศรโดยมีเจ้าหน้าที่
จราจรโบกให้ มันก็ไปเร็วขึ้นไหม ? ถึง
จุดหมายเร็ว
  แต่ถ้า...จู่ ๆ ดันวิ่งย้อนศรเอง
โดยไม่มีผู้กำากับจราจรก็...วินาศสัน
ตะโร อุบัติภัยเกิดได้
      

 อย่าไปเหมือนคนตาย 
  เราน่ีบางที ถ้าเราไปตามเขาซะ
ทุกเร่ือง เราก็อาจจะ...ช้า เข้าถึงจุดหมาย 
ปลายทางชีวิต...ช้า ฉะน้ันต้องให้น้ำาหนัก
ในความเป็นคนท่ี “อย่าตามไหล...ไป
เหมือนคนตาย เหมือนปลาตาย” 
 คนตายเขาจะหามไปไหนก็ไป 
หรือจะส่งโรงพยาบาล ไปสำารวจ ไป
ตรวจชันสูตรอย่างไรก็ต้องไป เขาจะ
หามไปฝังก็ไป เขาจะหามไปเผาก็ไป 

  เราต้องนึกว่าเรามีสิทธิ์ที่
เราจะแสวงหา ความแจ่มแจ้ง
ให้กับชีวิตเรา แต่ไม่ใช่เป็นคน
หัวดื้อนะ ระวังนิดหนึ่ง เดี๋ยว
มันจะพลาด พอบอกให้ทวน
กระแสกลายเป็นคนหัวดื้อเลย 
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  แล้วมีเด็กฝร่ัง (เด็กไทยน่ีละ แต่ไว้
ผมแดง)
  โยมเขาชอบพูดยังไงรู้เปล่า ? เขา 
บอกมัน...คล้าย ๆ กับที่เราพูด “ผม
เป็นคนที่ทำาตามใครไม่ได้ เป็นตัว
ของตัวเอง” มองดูแล้วมัน...คล้าย ๆ 
กับทวนกระแส แต่เขาขี้เกียจบรรลัย
เลยวันหนึ่งไม่ทำาอะไร !
  ทวนกระแสแล้วไม่ขวนขวายทำา
อะไรนี่ มันใช่ทวนกระแสไหม ? มันอัน
เดียวกันหรือเปล่า 
  “เด๋ียวน้องเณรจะบอกว่า ไป
ทำาวัตรไปกันเถอะ ถ้าผมไปตามท่าน
ผมก็ไม่ได้ทวนกระแส” 
  พรุ่งนี้ก็เลย...นอนเลย สิ่งนั่นนะ
ไม่ใช่ ! กำาลังตามกระแสกิเลส ใช่เปล่า ? 
  กำ าลั ง ไหลไปตามกระแส
กิเลส กดหัวไว้กับท่ีนอน แต่ถ้าลุก
สลัดมันข้ึนมา อันน้ีแหละมันทวน
กระแส 

  ทวนกระแสต้องเป็นฝ่�ย
ฉล�ด ต้องเป็นฝ่�ยแน่ใจ มั่นใจว่�
มันมีผลดี ถ�ม...จริง ๆ  ว่�เร�นอน
อยู่นี่ ไม่ลุกไม่ตื่นม�ทำ�วัตร แล้ว
เร�บอกว่�ทวนกระแส มันเข้ม
แข็งมันฉล�ด หรืออ่อนแอก็โง่เพิ่ม 
ไม่ได้ยินอะไรเพิ่ม...เติม ๆ เต็ม
อะไรเลย มันก็กล�ยเป็นเรื่อง...

  อย่างแม่ขาว ถ้าอยู่แต่บ้านกับ
ลูกกับเต้า...เช้า ๆ หลานเขาจะให้ข้อคิด 
อะไรอย่างน้ีไหม ? ผัวจะให้ข้อคิดไหม ? 
เมียจะให้ข้อคิดไหม ?  เขาก็ไม่ให้ !

 ทวนกระแสออกจากบ้าน
  ฉะนั้น เราก็ทวนกระแสว่ายออก
จากบ้าน มาฟังบ้าง มารู้เพิ่มเติมไป
บ้าง ชีวิตมันจะยังไง มันจะต้องงดงาม
กว่า ดีกว่า ! ที่ไหลไปตามกระแส
เหมือนคู่ครองท่ัวไป เขาก็ห่างกันไม่ได้... 
ก็กกกันอยู่นั่นละ กกกันมากอดกันไป 
เหมือนกับคนจมน้ำาแล้วกอดกันก็จม
ไปทั้งคู่เลย
  แล้วก็มีนะผัวจะกอดเมียสลัด 
“ขอว่ายขึ้นฝั่งก่อน”  เออ ! อย่างนี้
ขึ้น หรือเมียจะกอดผัวสลัด “ขอว่าย
ขึ้นฝั่งก่อน” 
  น่ีถ้าอยู่บ้านก็โดนเมียกอดแต่เช้า
มืด (ฮ ึ ๆ  ๆ ) ใช่ไหม ?
  เพราะฉะน้ัน เราก็ต้องมีคำาว่า  ทวน
ย้อน ย้อนศร ทวนกระแส สลัดส่ิงท่ีเขามัด 
เขารัด เขาติด เขาหลง เขาเพลิดเพลิน 
เขาจำานน แต่เราเป็นคนท่ีไม่ยอมจำานน
แบบน้ัน เราจะเสาะแสวงหา เราจะ
รู้จักแบ่งเวลา แสวงหาส่ิงท่ีประเสริฐ
กว่า ดีกว่าเหนือกว่าไป...เร่ือย ๆ 
แล้วมันก็จะมีชีวิตดี...เรื่อย ๆ 
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  เสียงเพลงบางทีมันก็...(เก่า)
แล้วนักร้องนั่นก็คนเก่าเห็นไหม แล้ว
ถ้าเกิดอะไรไปติด...ขา ๆ อะไร ? เขา
เรียก “ขาประจำาหรือคู่ขา”  ก็อีขา
เก่า...นั ่นแหละ ! ใช่เปล่า ?  “อีขา
เก่าล็อค (Lock) แน่น”
  แล้วเราจะโง่ทำาไม ! ให้อีขาเก่า
ล็อคเราทำาไม ! ไม่หาอะไร...ใหม่ ๆ นี่
แหละคิดอย่างนี้แหละ ! แล้วชีวิตต้อง
เจอ...แน่ ๆ เลย ของ...ใหม่ ๆ สวยสด
งดงาม 
  ที่สำาคัญที่สุดก็คือ ก้าวเข้าไป
หาความเป็นอิสระให้มากขึ้น อย่า
ให้ใครเขาก้าวไป แล้วเขาล็อคขาไว้ 
กลายเป็นคู่ขากัน ของเราก็มีคู่แล้ว 
2 ข้างแล้ว ยังจะให้ใครมาพันอีก 2 
ทำาไม !

  เอาละ !  แค่น้ีนะก็ขออวยพร
ให้ทุกคนรู้จัก สวนกระแส ทวน
กระแสไปพบกับความงาม 
ความดีความประเสริฐกว่าด้วย
กันทุกท่าน ทุกคนเทอญ.

  ก็แค่ไม่ต้องอะไร ! แค่เราแสวง 
หาพันธุ์ไม้...ดี ๆ คนก็เอาพันธุ์ไม้...
ดี ๆ มาถวาย เราบอกข่าวไปว่าต้อง
พันธุ์นั้นพันธุ์นี้ เดี๋ยวนี้เขาก็เอามาให้
บานเลย แล้วเดี๋ยวเถอะอีก 3 ปี เรา
ก็จะมีไม้พันธุ์...ดี ๆ มะม่วงพันธุ์...ดี ๆ 
อะไร...ดี ๆ ออก เป็นงอก เป็นผลมา
เห็นไหม ? 
  เพราะเราแสวงหา ส่ิงท่ีดีกว่า ถ้า
ปลูกมะม่วงกะล่อน ก็ซวยอยู่แค่นั้น  ลูก
นิดเดียว...ก็เสร็จ ! 

  ไม่ทวนกระแสแสวงห�ส่ิง
ที่มันดีกว่� เหนือกว่� มันก็ต�ย ! 
ชีวิตก็ไม่ก้�วหน้� 

 หาในสิ่งที่ดีกว่า
  ต้องมีคำาน้ีติดไว้ในกะโหลก
พิภพในอุปนิสัย คือ จะแสวงหา
สิ่งที่ดีกว่าไว้เรื่อยไป ไม่ยอม
ไหล ตามใครซ้ำาซากแบบเก่า
  เอ๊ะ ! คนท่ีเขาไปกินเหล้า ก็
เหล้ายี่ห้อเก่า ถ้ามีแก้วตวงแก้วก็เดิม 
ท่ีกินแล้วต้องเก็บแก้วไว้ เหล้าแบบเก่า
ขวดแบบเก่า แก้วแบบเก่า 
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ภาพ : สาวโพสต์ท่าหน้าป้าย สตช. และเข้าขอขมา

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

ที่มา : http://board.postjung.com/732298.html 

(22 ธันวาคม 2556)

“ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่”
 เรื่องที่เราได้ยินกัน ผู้หญิงไปถีบ
ภาพป้ายหน้ากองบัญชาการตำารวจ ไปงัด 
ไปตี เอาประแจตัด ทราบข่าวว่า ผู้หญิง
สองคนที่ไปถีบภาพที่นั่น ต่อมาก็เกิดกิน
ไม่ได้นอนไม่หลับต้องไปทำาพิธีขอขมาลา
โทษว่าท่ีได้ทำาล่วงเกินเพราะภาพตรงน้ัน
เขาเล่ากันว่าสมเด็จพระสังฆราชเจิมและ
ข้างบนก็มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	อยู่ 
 คนพวกนี้ ถ้าไม่ใช่ว่าอาเพศ อาถรรพ์
หรือความอาภัพ อับปัญญาของเขา เขา
คงทำาไม่ได้ คงไม่ทำาเล่น ถ้าเป็นคนปกติท่ี
มีสติสัมปชัญญะ   มีหิริโอตัปปะท่ีเขาบอกว่า  
“ไม่เชื่อ	อย่าลบหลู่”  ทั้งดูหมิ่นดูแคลน
ทั้งเยาะเย้ยถากถางกัน.
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 เรื่องราวนำาทาง
  เอาละให้ต่ืนเต้นนิดหน่ึงดีไหม ? 
เออ !  บ้านเมืองเราน่ีมันจะ...สงบ ๆ นะ 
จู่ ๆ  มันก็มีเรื่องอันต้องให้เป็นไป อย่าง
ที่เขาบอกว่าเรื่องเล็ก บางทีบางคนก็
ชอบทำาเป็นเรื่องใหญ่ 
  วันน้ีน่าสงสารนายกฯ บ่นอุบ ! 
เลยว่า “แหม ! เรื่องเล็กทำาให้เป็นเรื่อง
ใหญ่ การโยกย้ายกัน การเล่ือนจะเป็น
ข้าราชการกระทรวงไหน กรมไหนก็ตาม 
มันมีปัญหาทุกปี” 
  คนถูกย้ายไปดี ก็ “โอ้โฮ ! ดีอก
ดีใจ” ฉลองกัน ตายไปเลยก็มี ฉลอง
กันจนมีเรื่องตายไปเลยก็มี และคน
ที่ไม่ได้ก็ทุรนทุราย  ขัดข้องหมองใจ 
จนใจไม่เป็นสุข

  วันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลย 
รัฐมนตรีกลาโหม...เด้งปลัด ! พอเด้ง
ไปแล้วปลัดก็...ยังมีการพูดขู่อีก มีการ
พูดบอกว่า “ขอให้ผบ.ทบ.หรือทุกเหล่า 
ทัพฯ ระวัง ! ให้ดูตัวเองเป็นตัวอย่าง ว่า
จะโดนเด้งอีก” 
  นี่เขาเรียกว่า “ปลุกกระแส”
  ถ้ากระแสบ้านเมือง ลองมีรัฐบาล 
กับทหาร ขัดกัน ก็เป็นหวังได้ว่า...ความ
สงบเกิดยาก ยุคใดถ้าทหารกับรัฐบาล
ขัดกัน ต้องมีปัญหาราบรื่นไม่ได้เลย 
แต่ถ้ารัฐบาลกับทหารเป็นปี่เป็นขลุ่ย
ไปด้วยกัน ก็จะราบรื่น 
  อันนี้เป็นเรื่องที่บ้านเมืองเรานี่ 
มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่า พอจะ
ดีต้องมีร้ายเข้ามา ชอบมีเรื่องให้เกิด

*“นิมิต” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในวาระการ “ปรารภธรรมยามเช้า” แก่พระนวกะและอุบาสก 

อุบาสิกา ที่มาถือศีลอุโบสถ ณ ศาลาอเนกประสงค์ 50 ปี วัดสวนแก้ว วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) *

นิิมิต
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ปัญหา ที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องมากอะไร
เลย จะย้ายจะอยู่จะไปไหน 
  แล้วคนเป็นลูกน้องก็แปลก ! คน
เป็นหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาก็ บางทีก็
เล่นอะไร...แปลก ๆ 
  แต่ว่ามันน่าอเนจอนาถใจที่ว่า 
การโยกการย้ายมันไม่เป็นไป โดยกลุ่ม
ของตัวเอง พวกของตัวเอง
  เช่น สมมติจะเล่ือนใครข้ึน ถ้า
คนในกลุ่มน้ันไม่มีใครเข้ามาแทรกแซง 
ไม่มีมือท่ีสาม ไม่มีผู้บารมีอะไรท้ังหลาย 
เข้าไปยุ่ง มันก็น่าจะราบรื่น แต่นี่มัน
เกิดมีทุกที “มีของฝาก เด็กฝาก”
  เด็กฝากได้ ผู้ใหญ่ก็เงียบ ถ้า
เด็กที่ฝากไม่ได้รับ ผู้ใหญ่ที่ฝาก...ก็
ยัวะ ! แล้วเด็ก...ก็ยัวะ ! และความยุ่ง
ก็ตามมากับยัวะ ! นี่แหละ

 ขุ่นข้อง หมองใจ
  คำาว่า ยัวะ กับคำาว่า โทสะ 
คำาว่า ขุ่นข้องหมองใจ ตามประสา
ธรรมะ เขาเรียกว่า เป็นอุปนิสัยชนิด
หนึ่งที่คอยสะสมเอาไว้ ปฏิฆะ เขา
เรียก ปฏิฆะ คือ ขุ่นง่าย 
  โดยเฉพาะ...ปี ๆ หน่ึง การขุ่น
เร่ือง...เล่ือน ๆ กันน่ี โยกย้ายกันนี่ ขุ่น
ทุกปีเหมือนกับเขย่า ขวดที่มันมีขลุก 
เพราะแต่ละคนนี่มีสันดานนอนอยู่  
ว่า...ต้องได้ ๆ ต้องข้ึนบ้าง พอไม่ได้ไม่
ข้ึนป๊ับ ! แย่เลย 
  เอานี่แค่ข่าวตื่นเต้น ก่อนที่จะใช้
คำา เติมเต็มอีกสักคำาหนึ่ง ในพระพุทธ
ศาสนา ก็คือคำาว่า นิมิต ๆ ถ้าเราพูด
เป็นวัตถุเขาเรียก ลูกนิมิต
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  ทีนี้ พอเป็นวัตถุลูกนิมิตท่ีฝังตาม
รอบโบสถ์ ก็เป็นเครื่องหมายบอกว่า 
ตรงนี้เป็นที่ใช้ทำา สังฆกรรมของพระ
สงฆ์ และลงปาฏิิโมกข์ จะลงทำาอุโบสถ
กรรม หรือจะทำาอุปสมบทกรรม การ
บวชก็ต้องใช้ในนั้น ในเขตลูกนิมิต
  แต่นิมิตท่ีมีความหมายต่อชาว
พุทธอีกเร่ืองหน่ึง ก็...คือ การที่จะล่วง
ลับดับเปลี่ยน ภพชาติอะไรนี่
  คนบางคน มันมีนิมิตเลวร้าย เขา
บอกตัว นิมิตน่ีแหละ ท่ีจะพาไปเกิดดี 
เกิดช่ัว ภาพ...ดี ๆ  

  “นิมิต” มันแปลว่า 
ภาพก็ได้ มันเป็นรูป เป็น
ก้อน เป็นภาพ 
  การรวบรวมภาพ...
ดี ๆ มาให้เกิดเป็นนิมิต 
ช่วงจิตจะดับ เขาบอก
ว่า สุดยอดเลย !   

  ถ้านิมิตเป็นบุญเป็นกุศลมา 
เคยบวชเคยถือศีลเคยปฏิบัติ ช่วย
งานพระศาสนามันไปเกิดนิมิต
เป็นภาพให้เห็นตอนใกล้จะดับ ก็มี
ปัจจัยส่งผลให้เป็นภพภูมิชาติ...ท่ีดี
  แต่ถ้านิมิตบาปกรรมช่ัวร้ายท่ี
ก่อไว้ มันไป รวมตัวเกิดดัก เอาภาพ
มาดัก เอาภาพบาป...เก่า ๆ  มาดัก มัน
ต่างกับเอาภาพบารมี...ดี ๆ ที่ สั่งสม
มาใน...ก่อน ๆ ตั้งแต่เริ่มรู้จักจำาความ
ได ้ เริ่มสะสมความดี ภาพพวกนี้เขา
ก็แปลก เขาจะมาตอนที่จิตจะดับ จึง
บอกว่า มีคนบางคนเห็นภาพ ฝ่ายดีก็...
   เช่น อาซ้ิม คนหน่ึง ถือศีลกินเจ 
ปฏิบัติเคร่งครัด พอใกล้จิตจะดับ ก็ร้อง
แต่ว่า “มาแล้วหรือสวยจังเลย ๆ” 
ลูกหลานก็นึกว่า (อาม่า) อาซ้ิม ! น่ีเพ้อ
แล้ว ขาดสติหลงละเมอเพ้อพกแล้ว 
  แต่เขาบอกว่า ซินแสผู้มีญาณ
หยั่งรู้ เขาบอก “(อาม่า) อาซิ้ม ! ไม่
ได้เพ้อหรอก มันมีภาพราชรถจะ

  นิมิต แปลว่า เคร่ืองหมาย ถ้าไปใช้ในทางดี  “นิมิตตัง 
สาธุ รูปานัง ฯ” กตัญญูกตเวทิตา : ความกตัญญูก็
เป็นเครื่องหมายของคนดี ไม่ใช่ยศตำาแหน่งดาวอะไรที่
ว่าเป็นคนดี 
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มารับอาซิ้มไปสุขาวดี” นี่พวกนั้น
เชื่อแบบหนึ่ง ก็บอกว่า อาซิ้มเห็นนิมิต
ภาพ เป็นรถ ราชรถมารับ 
  อาซิ้มแกร้องว่า “มาแล้วหรือ 
สวยจังเลย น่าน่ังจังเลย น่ังแล้วคง
สบายจังเลย” พูดแบบนี้...หลาน ๆ  ไม่
เคยได้ยินก็ เออ ! อาซ้ิมเพ้อแล้ว อาซิ้ม
สติแตกแล้ว
  ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่พวกเรา
นี่ ถ้าคิดว่า เราจะต้องดับต้องตาย คน
ที่สั่งสม...ดี ๆ ภาพ...ดี ๆ เก็บบันทึกไว้
ส่ังสมไว้ เห็นเขามีรวบรวมอัลบ้ัม (Album) 

บางบ้านเขามีไหม 
  อัลบ้ัมเก็บถ่ายภาพ...ดี ๆ สวย  ๆ 
ว่าง ๆ ก็มาน่ัง...เปิดดู ๆ ภาพอดีต ภาพ
ตอนยังเด็กก็มีตอนหนุ่มสาวก็มี ภาพ
ตอนแต่งงานอะไรก็ม ี  ภาพตอนไป
อะไรต่ออะไรเขาก็จะถ่ายเก็บกันไว้แล้ว 
มาเปิดดู กาลนานล่วงไป ภาพ...เก่า ๆ 
เหล่าน้ีมันก็ เออ ! ย้อนยุคมาจำากันดู 
  แต่อัลบ้ัมความดี ท่ีเราทำาแล้วมัน... 
เก็บ ๆ  ๆ  ๆ  มันใส่แฟ้มไว้ตรงไหนไม่รู้นะ
  ในน้ี (หัว) มันมีแฟ้มไหม “น้อง
เณร ! แล้วมันก็เก็บภาพในอดีตมา    
ตอนเป็นเด็กเป็นสาวเป็นอะไร ต่อ
อะไรไว้ได้” ตอนเด็กไปทำาอะไร ตามย่า 
ตามยาย ไปวัด เคยถือป่ินโตกันอะไรก็
แล้วแต่ ช่วยห้ิวเช่ียนหมากให้ย่าให้ยาย

  เราก็ยังจำาภาพอดีตน้ีได้ ตอน
ย่าไปถือศีลก็ช่วยหิ้วเชี่ยนหมากบ้าง 
ปิ่นโตบ้าง หม้ออวยเขียวบ้าง เราก็ยัง
เก็บภาพพวกนี้จำาไว้ได้ 
  ทีน้ี ภาพพวกน้ีแหละ มันจะมา
เปิดอัลบ้ัมให้เราตอนใกล้จะดับ ใคร
ไปทำาอะไรพิเรนทร์ ภาพพิเรนทร์มัน
ก็จะออกมา 
  อย่างท่ีบอกว่าบางคนทำาไม ! ร้อง 
“วอก” อย่างกับควายก็ร้องเข้าไป มี
จะตายต้องเอามือชกกันจนเลือดออก 
ชอบตีไก่ ชอบกัดปลาตีไก่ ภาพพวก
น้ีก็ติด...บันทึกไว้ในความทรงจำา เป็น
อัลบั้มแห่งความทรงจำา 

  พอจิตจะดับใกล้ จะ
แตก “รูปแตกน�มดับ” ภ�พ
พวกน้ีก็จะม� มันเป็นภวังค- 
จิตที่รวบรวมเหมือนคลัง
ภ�พ เ ก็บภ�พส มุดภ�พ 
อัลบ้ัมภ�พ พอ...โผล่ ๆ ๆ ๆ 
ม�มีแต่ภ�พ...น่�เกลียด ๆ   แล้ว 
เร�จะไปท่ีดีได้ไหม ! ก็มีแต่
อ�รมณ์น่�...เกลียด ๆ ไป...  
ที่ ๆ น่�เกลียด
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 สุขสันต์หรรษา
  แต่ถ้ามีแต่ภาพสุขสันต์หรรษา 
ด้วยบุญด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา 
อย่างอาจารย์สนองน่ี เชื่อว่าคงไม่มี
ภาพร้ายแล้ว...จะไป เพราะไม่ได้มี
เวลาที่ไปทำาอะไรบันทึกภาพไม่ดี 
  คนเด๋ียวน้ีเขาก็พิเรนทร์นะ แล้วท่ี
แบล็คเมล์ (Blackmail) เขามีภาพอะไร
ภาพร่วมเพศ ภาพอะไรต่ออะไรท่ีเขาเก็บ
ถ่ายดูก็มี ถ่ายไว้ดูกัน แต่ภาพหลุด ไป
คลิป (Clip) อะไร...ออกแพร่ก็อับอาย
ขายขี้หน้าเขา
  ฉะนั้น เราไปทำาอะไร...ดี ๆ  และ
ก็นึกเก็บเอาภาพ...ดี ๆ ติดไว้ในห้วง
สำานึก แล้วมันก็จะไปเป็นนิมิตโผล่ผุด
ขึ้นมาช่วยฉุดจิตวิญญาณอะไรแล้ว
แต่ ให้ไปเกิดในภพภูมิที่...ดี หรือ ยิ่ง
กว่านั้นไปอีก ถ้าจิตจะดับนี่มานึกแต่
นิมิตกรรมฐาน...ดี ๆ โอ้ ! ไปสูงกว่า
ภพภูมิ

 ดับแล้วไปไหน ?
  เมื่ อ เช้ าฟั งอธิบายของพระ
ผู้ใหญ่รูปหนึ่ง บอกว่า “พวกไฟนี่
เขาถามว่า ดับแล้วมันไปไหน ?” 
แล้วมันมาจุดใหม่ทำาไมมันติดอีก ไฟ
หมดไหมเวลาดับแล้วไม่หมด มันไป
ยังมีเชื้อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มี
น้ำามันมีการเสียดสีร้อนแรง มันก็จะ...มี
อุณหภูมิท่ีเหมาะมีเช้ือ มันก็จะไปผุดลุก
ขึ้นมาใหม่อีก เหมือนกับจิตวิญญาณ
เรานี่ 
  ถ้ามีเหตุปัจจัยให้มันติดมัน
ลุกมันเกิด...มันก็เกิด แต่ถ้ามัน
หมดเหตุหมดปัจจัย...มันก็ดับ 
แล้วในเหตุปัจจัยนั้นก็ยังมีเกิด
ดี เกิดชั่ว เกิดสุข เกิดทุกข์ ไป
เกิดที่เกิดเป็นทุกข์ ไปเกิดในแวดวงท่ี
เป็นสุข ไม่ใช่ไปเกิดในท่ีอดอยากยากจน
ข้นแค้น เต็มไปด้วยภัยพิบัติโจรผู้ร้าย 
สิงสาราสัตว์ดุร้ายขบกัดตลอด แล้ว
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ตรงนั้นเขาเรียกว่า มันไปเกิดที่ไม่ไหว 
แย่ !
  ถามว่า “อะไรล่ะส่งไปเกิด ?” 

  “ก็ ภ�พเก่�กรรมเก่�ที่ได้
กระทำ�ไว้ มันม�ผุดม�พ�ไปให้ไป 
อุบัติเป็นนั่นเป็นนี่ แต่เร�ถ้�มัน
สูงสุดมันมี ก�รทำ�ให้เหตุปัจจัย
ที่มันจะผุดไปเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งดี
และไม่ดี” 
  พระพุทธเจ้าตรัส “เกิดดีก็ยัง
ไม่ดี” เกิดร้ายละแย่แน่นอน เกิดดี
อย่านึกว่าดี มันต้องดับเหตุปัจจัยที่จะ
ไปเกิดดีให้ถึงที่สุดไปเลย
  เกิดเป็นกษัตริย์ ถามว่าดีไหม ? 
ก็ถามซิเราดูประเทศไทย ในหลวงนี่
ทรงกันแสงบ้างไหม ? เออ ! เขาเรียก
ว่า “ทรงโทมนัส” ภาษาราชาศัพท์

  ถ้าเกิดดีก็ยังมีทุกข์ ไม่ใช่เกิด
ดีแล้วจะหมดทุกข์โดยสิ้นเชิง เกิด
ดีแล้วยังโกรธไหม ? เกิดดีแล้วยังโลภ
ไหม ? ก็มันเป็นอะไร...ใหญ่ ๆ  โต ๆ   ดี ๆ  
กันแล้ว เขาก็ยัง…
  ประธานาธิบดีก็ยังโกง ยังติด
คุก ท้ัง ๆ ที่เกิดมารวยจะตายอย่าง บิล
เกตส์ (Bill Gates) เขาก็ยังร้องไห้รวย
กว่าเขาเพ่ือน ฉะน้ัน อย่านิยมไปเกิดดี
กันนะ
  นี่แม่ขาว ถามจริงเถอะ ! “มา
ถือศีล เพ่ืออยากไปเกิดดีหรือเปล่า... 
หา ?” ถ้าถือศีล เพ่ืออยากไปเกิดดี 
ไม่ใช่ถูกแนวนะ ไม่ใช่ถูกแนว ถ้าถือศีล
เพ่ือหยุดไปเกิดนะ...น่าจะดีกว่าน้ัน
  เออ ! หยุดภพหยุดชาติ หยุด
ปัจจัยท่ีส่งผลให้ไปเกิดดีหรือไม่ดี  
เพราะพระพุทธศาสนาเลยไปถึงข้ันโน้น

“...ถ้าติดดี หลงดี ยึดด ีเดี๋ยวก็บ้าดี เดี๋ยว
ดีซ่าน รู้จักไหม ? คำาว่า “ดีซ่าน”  ถ้าทำา
ดีไม่ถูกดี ทำาดีไม่ถึงดี ทำาดีไม่พอดี เดี๋ยว
เป็นดีซ่าน “ต้องทำาดี ให้ถูกดี ให้ถึงดี” 
ก็คืออยู่เหนือดี...”
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  ถ้าติดดี หลงดี ยึดด ี เดี๋ยวก็
บ้าดี เดี๋ยวดีซ่าน รู้จักไหม ? คำาว่า 
“ดีซ่าน”  ถ้าทำาดีไม่ถูกดี ทำาดีไม่ถึงดี 
ทำาดีไม่พอดี เดี๋ยวเป็นดีซ่าน “ต้องทำา
ดี ให้ถูกดี ให้ถึงดี” ก็คืออยู่เหนือดี 
  หลวงพ่อพุทธทาสใช้คำาว่า “ทั้ง
ชั่ว ทั้งดี อัปรีย์ทั้งเพ”
  เรามานั่งชมภาพ...ด ีๆ  ท่ีเราเก็บ
ไว้ก็เสียเวลาดู ถ้าเรามานั่งดูภาพเลว
ร้ายที่เราเคยกระทำาไว้ มันก็ไม่ค่อย
สบายใจ 
  “ท้ังดีใจ หลงใหล ติดเพลิดเพลิน... 
มันก็ไม่ดี” “ท้ังส่ายหัว เอือมระอา...มัน
ก็ไม่ดี อยู่ดี” 
  ฉะนั้น อย่ามาที่นี่ 
  “ถ้าน้องเณร-พระ ! บวช
ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อ...ไปเกิด
ดี หรือเพื่อเป็นเทวดานี่ ก็ยังโง่นะ”  
 เข้าใจไหมนี่ ? ไม่อย่างนั้น

หลวงพ่อพุทธทาสจะบอกว่า “ท้ังช่ัว 
ทั้งดีอัปรีย์ทั้งเพ” หรือไปติดดีหลง
ดีเข้ามันก็ยังมีความทุกข์อยู่ดี มันต้อง
อยู่ให้เหนือดีไปเลย
  ถ้าเรามาบวชมาถือศีลอย่าไป
คิดอยากเป็นนางฟ้าเข้า “ชาติน้ีกูเกิด 
เป็นคนลำาบาก ขอมาถือศีลให้เป็น
นางฟ้ากับเขาสักชาติ”  นี่ถ้าคิดแค่
นี้นะ ก้าวข้ามไม่พ้น ไม่เป็นเจโตวิมุตติ 
ไม่เป็นปัญญาวิมุตติ ยังติดภพชาติที่ดี
  ติดคุกนี่ มันจะมีคุกแดนหนึ่ง 
แดนสอง แดนสาม แดนนักโทษชั้นดี 
เขาก็เอาไว้ที่สบายหน่อย แต่ถ้าแดน อู้
ฮู้...สุด ๆ  เลย แทบไม่ได้ เห็นเดือน เห็น
ตะวันเลย ติดขื่อติดคากุญแจ โซ่ล่าม 
 แต่ยังไงก็ยังติดคุก ถึงคุก...เขา
เดี๋ยวนี้ ! เขามีคุกอะไร ? คุกการเมือง 
เขาก็จะไว้ดีหน่อย มีอะไรต่ออะไรให้
เล่นให้ดูได้เยอะ แต่ถามว่า ดีไหม ?  
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  “เกลียดชั่ว รักดี” ก็ไม่ใช่ว่า จะดี  พระพุทธเจ้า
ถึงสอนขั้นที่สาม “ละบาป ทำาดี แล้วยังต้อง...จิต
เกลี้ยงเกลา” ไม่เข้าไปหลงชื่นชมดี และเกลียดบาป 
เกลียดไม่ดี
  เวลาเราเกลียดคนไม่ดี เขาบอก อย่าไป
เกลียดตัวคนไม่ดี ต้องเกลียดความไม่ดี ที่มันเข้าไป
สิงสู่อยู่ใน...คน ๆ  น้ัน ถ้าความไม่ดีมันออกป๊ับ ! เจ้า...
คน ๆ นั้นก็กลายเป็นคน...? (ดี) 

ติดคุกชั้นดีนะ เป็นนักโทษชั้นดีนะ ก็ยังไม่ดีติดคุก 
  นี ่มาถือศีลเพื่อจะเอาไปเกิดดี ก็เป็นนักโทษชั้น
ดีอยู่นั่นแหละ มันต้องทำายังไง...ไม่ให้มีโทษเลย ให้หลุด
จากโทษไปเลย
  กินของอร่อย กินของหวานมาก นึกว่า “หวาน
อร่อยดี” ที่ไหนได้ มีเบาหวานตามมา 
  อย่านึกว่า ถือศีล...หวาน ๆ นะ ถือศีลดีกว่าไม่มี
ศีลนะ แต่ถ้าถือศีลเพื่อจะได้ไปเกิดดี 
  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ยังไม่เข้าทาง”  
  ถ้าท่านฯ ตรัสว่า “นี่ยังไม่เข้าทาง”  พูดอย่างน้ี
มันจะเกินไปหรือเปล่าโยม ! หา ?  เดี๋ยวตามไม่ทัน ! “กู
ก็ไม่มาถือศีลแล้ว” ปล่อยไปตาม... (อารมณ์) อย่างนี้ก็
หลุดเลย ตกขบวน

 เกลียดชั่ว รักดี
 แต่ถ้าเรามีเป้าหมายของเราว่า

 “หยุดซะทีเถอะ เจ้าดีที่เราหลง” 
  “หยุดซะทีเถอะ เจ้าดีที่เราชอบ”  
  “หยุดซะทีเถอะ เจ้าช่ัวท่ีเราเกลียด” 
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  อย่าเกลียดน้ำาขุ่น อย่าเกลียด
น้ำา แต่ถ้าไม่ชอบใจเรื่องความขุ่นก็... 
คัดกรองเอาจนให้มันเป็นน้ำาใส ไป
กลั่นอะไรเข้า เรานี่ถ้ารู้จักกลั่นกรอง
อะไร...ดี ๆ บ้าง ชีวิตเรานี่จะฉลาดล้ำา
ลึก 

 มนุษย์ฝึกได้
  บอกแล้วว่า “มนุษย์เป็นสัตว์
วิเศษ พัฒนาได้ ฝึกได้ท้ังกายท้ังจิต 
ท้ังสติปัญญา” เพราะฉะน้ัน เพียงแต่
ว่า เรามันหาโอกาสไป ฝึกจิต ฝึกใจ ฝึก
กาย ฝึกนิสัยกิริยามารยาท แถมยังฝึก
สมองให้เปรื่องปราดทะลุปรุโปร่งมอง
อะไรแจ่มแจ้ง ไม่ไปมองติดอยู่แค่ว่า   
 “เราเลยช่ัวมาแล้วเราดีแล้ว 
และก็ติดดี...กึก ! อยู่แค่นั้น”
  พระนี่ท่านบอกว่า บวชแล้วไป
ยินดีกับลาภก็แยะ !  
  บวชเป็นพระมีลาภ...บิณฑบาต
วันนี้ได้เยอะ ! กับบิณฑบาตไม่ได้เลย 
  ยินดีแค่บวชมา แหมดีจังเลย !  
บวชน้ีมีเอกลาภ คนมาถวายเยอะจังเลย 
  แหม ! บวชแลว้ เราทำาให้มี
หาเงินหาทอง สร้างโน่นสร้างนี่ ทำานั่น
ทำานี่ 
  แหม ! วัดเราว่า...สร้างไปเยอะนะ 
ไปดู วัดอาจารย์สนอง วัดสังฆทาน...

โอ ! ไม่ได้ไป 10 ปี ไม่นึกเลยว่าจะมี
สภาพเป็นแบบนี้ได้ เสาก็สลักอะไรต่อ
อะไร
   โอ้โฮ ! สงสัยหมดเงินไปเยอะ 
  เมื่อคืนนี้ดูเทปชุดเก่า ท่านฯ 
บ่นว่า เงิน ท่านฯ ใช้คำาว่า ทำาไป ๆ 
มันชัก...ขาด ๆ เตะขาตัวเอง ขัดขานี่
คือขัดยังไงรู้ไหม ท่านอธิบายว่า ตอน
นี้เงินชักขาด ไม่พอซื้อที่ ไม่พอจ่าย
ค่าน้ำามันรถ ค่าอะไรต่ออะไร เทป...
เก่า ๆ 
  ท่านคงใช้เงินเยอะเหมือนกัน 
เพราะเหมา เคร่ืองบิน จะเหมาเครื่อง
บินให้สามเณร บวชสามเณรภาคฤดู
ร้อนเหมาเครื่องบินไปอินเดีย ท่านไป
อินเดียบ่อย บางทีต้องเหมาเครื่องบิน 
เพราะว่ามีทีมโยมเยอะ 
  ถ้าโยมอยู่ไปนาน...ๆ “แหม ! 
อยากไปอินเดีย แต่ไม่มีสตางค์    หลวง
พ่อช่วยออกหน่อย” 
  ท่านก็ออก “เหมาเครื่องบิน” 
  ฟังเทป...เก่า ๆ เขามาฉายเม่ือ
คืน นี่ขนาด เป็นพระท่ีมีเอกลาภเยอะ
แยะ มีสาขามาก กว่าเราตั้งสัก 10 เท่า 
มีหลาย 10 สาขา มีทั้งต่างประเทศ 
กำาลังเตรียมจะสร้างวัดที่อินเดีย 
  โอ้โฮ ! ใช้งบฯ ไม่รู้เท่าไร ! แล้ว
วังน้ำาเขียวนี่ก็ใหญ่ สาขาเยอะที่
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กาญจนบุรีที่อะไรก็มี บางทีเรานึก
ว่า เรามีลาภแล้ว ก็ติดเอกลาภ ไหล
ไป...เรื่อย ๆ  

 พลัดจากเป้าหมาย
  บางองค์ก็บอก เออ ! บวช...นี ้
ดี ๆ  มีบริวารเยอะ มีลูกศิษย์เยอะ ก็จะ
ติดใจอยู่กับลูกศิษย์ เพลิดเพลินไปกับ
ลูกศิษย์ พาลูกศิษย์ไปเท่ียวโน่นเท่ียวน่ี 

มันอาจจะพลัดจากวงจรของ
เป้าหมายที่บวช คือ เพื่อดับ
ทุกข์ เพื่อปัญญาวิมุตติ เพื่อ
เจโตวิมุตติ
  เราเองบางทีก็ยังนึกว่า เฮ้ย ! มัน
น่าจะหยุดได้แล้ว เรื่องพาคนไปโน่น
ไปนี่อะไรกัน ก็...นาน ๆ ทีไม่ได้พามาก
เหมือนบางท่านบางองค์ 

  บางองค์เป็นอะไรนะ แฟนพันธ์ุ 
แท้กับบริษัททัวร์เลย แต่เราก็ไม่เอาไม่
ค่อยสนใจแบบน้ี อาจจะ...นาน ๆ พา
ไป ปีหนึ่งก็ไม่น่าจะเกินครั้งสองครั้ง 
  โอ้ ! ถ้าหัวเดือนท้ายเดือนบาง
องค์ทำานะ บางองค์นี่...เป็นอะไรล่ะ ! 
เหมือนลูกค้าทัวร์ จองคิวตลอด รถรา
จัดเอง เครื่องบินหาเองอะไรกัน 
  พอเราไม่คิดว่า เราต้องไปดูให้เห็น
ทุกท่ีทุกทาง แล้วบอก เราไม่ไปอินเดีย 
ก็ไม่ เห็นจะเสียโอกาสในการที่จะ
เข้าใจคำาสอนพระพุทธเจ้า 
  บางทีนะ “แหมโชคดีจังเลย ! 
ใครก็ออกค่าเครื่องบินให้” 
  ใครก็ไป “แหม ! เราเกิดมาน่ี 
มันโชคดีนะ”  
  ก็ เลยเที่ ยวตะบันรูดไปเลย 
เที่ยวตะพึด ตะพือ เขาออกให้ นี่มัน

  “ทรงเกียรติ   กับทรงศีล 
ทรงธรรม อันไหนดีกว่ากัน ?”
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ความมีเอกลาภ มันก็ไหลไปตามเอก
ลาภ...ยังไง ๆ ก็ เรามาบวชให้เป้า
หมายของเรา ยังไงถึงมันจะไหลไป
บ้าง ก็ให้กลับ ดึงกลับมากับที่ได้ไว
  โยม ! ถ้า...นอน ๆ ไปเกิดนึกว่า 
“ถือศีลตั้งหลายวันแล้ว อย่างน้อย
ก็ต้องเป็นเทวดา”  

  อย่าปล่อยไปนะ ! กระตุก
กลับมาบ้าง “เจโตวิมุตติ  ปัญญา 
วิมุตติ” ไม่ใช่ไปแค่เป็นเทวดา 
มันต้องให้หลุดภพหลุดชาติ 
  ภูมิภพที่ดีก็อย่าไปเลย...
ไปก็ไปเหนื่อยเป็นทุกข์อะไรอีก
ข้างหน้า
  อ้าวว่าที่...สวย ๆ ที่สุดดีที่สุด
ในประเทศไทยนะ...โยม ๆ  ว่า ขณะเดิน
ทางไปมันเป็นทุกข์ ไหม ? 
  “มันต้องทุกข ์ !” เดี๋ยวคน
พร้อมบ้าง ไม่พร้อมบ้าง ไปอยู่ท่ีโน่น 
แล้วก็แย่งเข้าห้องน้ำา ห้องส้วมกันบ้าง
อะไรกันบ้าง  
  อย่างที่ว่า แหม ! ดีที่สุดนะ 
เดี๋ยวนี้เชื่อหรือเปล่า ที่ท่องเที่ยวที่สวย
ที่สุดนะ มันยุ่งที่สุด เพราะคนไปเยอะ 
  แม้แต่...ท่ี ๆ ดีท่ีสุดของศาสนา 
แต่ละศาสนานะ บางศาสนาทะเลาะ
แย่งกัน นี่อย่าไปเอ่ยเขาเลย เดี๋ยวเขา

จะไม่พอใจจะฟังซีดีเรา บางทีไป
เหยียบกันตาย กับ...ที่ ๆ ว่าดีที่สุด 
นั่นแหละ ! 
  เด๋ียวน้ีเราก็ไปคิดว่า...ท่ี ๆ ตรง
น้ันดีท่ีสุด ถ้าที่ดีแล้วเราไม่ดีล่ะ คนไม่
ดีไปกัน...เยอะ ๆ แล้วในที่...ดี ๆ ก็
ไปดูเถอะ ! สถานท่ีน้ำาตกอะไร...สวย ๆ 
นะ  เจ้าพวกสันดานไม่ดีไปเท่ียว แล้ว
ทำาเสียหมด
  สถานที่ดีก็ไม่เท่ากับเรา...?  (ดี) 
  โยม ! วัดสวนแก้วนี้ดีไหม ? แต่
ถ้าพวกถือศีลไม่ดีมาอยู่...เยอะ ๆ ละ 
(ฮึ ๆ  ๆ  ) ไปหา...ท่ีใหม่ดีกว่า จริงนะ ! อาจ
จะเป็นวัด...กระจอก ๆ ไม่ดีก็ได้ แต่คน
เขา...ดี ๆ  ไปรวมตัวกันเข้า “โอ้โฮ !  มัน
ก็เป็นสวรรค์ได้”
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  “น้องเณร ! วัดนี้เขาลือกัน
ว่าดี ว่าดัง ไหมนี่ ?”  แต่ถ้าน้องเณร
นิสัยไม่ดี มาอยู่ ก็อยู่แบบไม่ดี เขาทำา
อะไรกันกูก็นอน เขากวาดวัดกูก็ไม่
กวาด เขาถอนหญ้ากูก็ไม่ถอน ไม่ทำา
ทั้งนั้นวัดก็รก

 แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
  สิ่งเหล่านี้พวกเรายังไงก็
ต้องมีสติปัญญา เจาะแจ้ง แทง
ตลอดไว้บ้าง อย่าต่ืนมามึนต๊ึบ ! 
ทุกเช้า ยันค่ำา ไม่เคยมองอะไร
ทะลุปรุโปร่งกระจ่างแจ้ง
   แม้จะทำาดีก็ยังตัน ! ไม่มีปลาย
อุโมงค์ให้เห็น มาบวชมาถือศีล ทำา 
ความดี เพื่อจะเป็น...นางฟ้า สวรรค์
วิมาน มันก็ยังไม่ใช่ความสว่างที่ปลาย
อุโมงค์ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 

  “แสงสว่างท่ีปลาย
อุโมงค์”  คือ เร่ือง ปัญญา
วิมุตติ เจโตวิมุตติ ทำายัง
ไงจะไม่ติดแม้กระท่ัง...ท่ีดี 
  ถ้าเราไปเที่ยวที่...ดี ๆ สวย ๆ 
แล้วเกิดติดไม่กลับ...ยุ่งไหม  “เออ ! 
เดี๋ยวซิ อย่าพึ่งไปซิ  กำาลังสวย กูจะ
ถ่ายรูปอีก...จะนั่น ๆ ๆ” แล้วพวกก็
บอก “เฮ้ย ! รถจะออกแล้วหมดเวลา”  
มันก็ต้อง...มีเรื่องขัดแย้ง
  นี่ถามว่า “พวกที่มีเกียรติเข้า
สภา แล้วเขาไปทะเลาะกันในสภา” 
  ผู้...ทรงเกียรติ ๆ แล้วทำาน่า
เกลียด ลากเก้าอี้กันบ้าง ทำาอะไรต่อ
อะไร
  ถามว่า “ใครเข้าไปในนั้น อยู่
ในนั้น มีตำาแหน่งในนั้น เขาก็ถือว่า 
เป็นผู้มีเกียรติ ทรงเกียรติ” 
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  ถามว่า      “ทรงเกียรติ   กับทรง
ศีล ทรงธรรม อันไหนดีกว่า
กัน ?”
  เราไม่ได้ไปอยู่ใน...ที่ ๆ  มีเกียรติ 
ไม่มีตำาแหน่งท่ีมีเกียรติ แต่เราไม่ทำา
อะไรน่าเกลียด ทำาแต่ส่ิง...ดี ๆ  แล้ว
ก็กำาลังจะหาทางให้อยู่เหนือดี อยู่ด้วย 
“โอ้ ! สุดยอดเลย”

  ทำาเรื่องดีแล้วนะ แต่ยังมี
จิตเขยิบอีกนะ “สักวัน ! จะต้อง 
ทำาให้อยู่เหนือดีให้ได้” ละบาป 
ได้แล้ว ทำาดีเพิ่มมาเยอะแล้ว 

 ให้อยู่เหนือดีให้ได้
  พระพุทธเจ้าให้ต่อยอดอีกขั้น
หนึ่ง “ให้อยู่เหนือดีให้ได้”
  เพราะความคิดเห็นอย่างหลวง
พ่อพุทธทาสน่ี  ท่านสมองพิภพ หรือ
กะโหลกพิภพบรรจุ มาอย่างดีเลย  เห็น
ว่า “สิ่งที่ดีกับไม่ดีอัปรีย์ทั้งเพ” ได้
  คนเราน่ีโดยมาก เขาจะเกลียด
ช่ัว เกลียดไม่ดี และก็รักหลงดี ติด
ดีเป็นวรรคเป็นเวรเลย นี่ก็ไม่ใช่เป็น
เรื่องดี ฉะนั้น อย่ามาถือศีล เพื่อติดดี
จะได้เป็นนางฟ้าชั้น...ดี ๆ หรือรักษา
ศีลนี่ เขาก็หลอกกันนะ
  เราต้องรู้สึกว่า เราถูกหลอก 

ทำาบุญอะไร...รักษาศีลจะสวย รักษา
ศีลจะรวย 
  ถามว่า “รักษาศีลเพื่อสวย 
เพื่อรวยนี่ ไปไม่ถึงดวงดาว” มีนะ
มีเยอะด้วยนะ แม้แต่เราเองนะ เช่ือ
เปล่า ! ตอนบวชพรรษา...แรก  ๆ “เออ ! 
ดีแล้ว บวชน่ีชาติหน้าจะได้เกิดเป็น
เทพ เป็น...(พรหม) ใช่ไหม ?”  เคย
คิดเหมือนกันนะ พรรษา...แรก ๆ  
  พอไปอยู่ฟังหลวงพ่อพุทธทาส
เทศน์...สะอึกเลย ! น่ีถ้าคิดเป็นเทพ
ก็อาจจะไม่ทำาอะไร...จะจ้องทำาสวด
มนต์ ทำาฌานให้เป็นเทพ เป็นพรหม
อย่างเดียว 
  เป็นพรหม พระพุทธเจ้าก็ตรัส 
“ไม่ได้ประเสริฐ” ต้องเป็นอย่างที่
ท่านเป็น คือ หลุดพ้น เป็นผู้แตกฉาน
ในปัญญาวิมุตติ และเจโตวิมุตติอีก 
“ดีกว่า ! เป็นพรหม...เยอะเลย” 
  พระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพรหม 
เป็นผู้วิเศษ พรหมนี่ยังกลับมากราบ
ท่าน เพราะถือว่า พระพุทธเจ้าวิเศษ
กว่าพรหมไปอีก

  ฉะน้ัน ใครมารักษาศีลบวช 
เพื่อเอาเป็นพรหม เป็นเทพ 
เพื่อเกิดสวยเกิดรวย ก็ยังซวย
เหมือนเดิม ก็ต้องเวียนว่ายอยู่ดี 
เพราะฉะนั้น ต้องเล่ือนช้ันตัวเอง 
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  เอาละวันนี้ ! เดี๋ยวต้องไปบิณฑบาตที่พระ
สมุทรเจดีย์รีบหน่อย 

  ก็ขออวยพรให้ทุกคนตื่นมาคิดได้คิด
ไกลคิดไปหลุดไปพ้นบ้าง อย่าคิดแค่ไปติด
สุขติดดี ทำาบุญก็จะเอารวยเอาสวย เขา
จึงได้อธิษฐานนาน พระรำาคาญเต็มที ก็ขอ
ให้ใครกวาดวัดทำาความดีมาถือศีล กวาด
เพื่อให้มันหลุดให้มันดี แบบเหนือดี อย่า
ไปแค่ติดดี เรากวาด เขาไม่กวาด เด๋ียวก็น่ัง
บ่นคนไม่กวาด มันก็ไม่ดี เอาละก็ขอให้เข้า
ดี ถึงดี ให้ถูกดี...จริง ๆ  กัน...ทุก ๆ  คน เทอญ.
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     ก็มีปัญหาต่อไปว่า มีความทุกข์ 

ชนิดไหนบ้าง ที่ทางวัตถุนี้เอาชนะไม่

ได้ คำาว่า “ทางวัตถุ” นั้น อาตมา

หมายถึงมีเงิน มีทอง มีอำานาจวาสนา

และมีวัตถุ มีความเจริญก้าวหน้าทาง

วัตถุ มีความรู้ทางวัตถุน้ี กระท่ังมีเงิน

มากมีทรัพย์สมบัติมาก มีอำานาจวาสนา

มาก มีเคร่ืองมือสารพัดอย่างน้ีแล้ว ยัง

มีความทุกข์ชนิดไหนอยู่อีก ท่ีอำานาจทาง

วัตถุเช่นน้ี เอาชนะมันไม่ได้ ลองคิดดูต่อ

ไป

  ในที่สุดเราก็จะย้อนมาพบว่า 

ความทุกข์ที่เกิดมาจาก
ความเห็นแก่ตัวตน คือ
ตัวกู ของก ู ที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้

แหละ เป็นสิ่งที่วัตถุแก้ไม่ได้ ชนะไม่ได้ 

เพราะว่าสิ่งนั้นแหละ มันปรุงวัตถุขึ้น

มา หรือวัตถุไปตกอยู่ใต้อำานาจของ

สิ่งนั้น ถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งนั้น ฉะนั้น 

วัตถุแม้จะมีมาก มีอิทธิพลสูงอย่างไร

ก็จะแก้ความทุกข์ชนิดนี้ไม่ได้ จึงต้อง

วัตถุนิยม
โดย...พุทธทาส

เรา
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อาศัยสิ่งอื่นที่ดีกว่า ที่ประเสริฐกว่า 

มากมายทีเดียว น่ันแหละ คือ ธรรมะ ! 

ธรรมะจะเข้ามาที่ตรงนี้ มีช่องทางที่

ธรรมะจะต้องเข้ามาตรงนี้ เพื่อเป็น

ประโยชน์แก่เรา เราจึงรับเอาธรรมะ 
เข้ามาในฐานะเป็นเครื่องมือ 
สําหรับเอาชนะความทุกข์
ประเภทที่วัตถุช่วยแก้ให้ไม่
ได้นั่นเอง
  ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลาย 

ลองคิดดูให้ดีว่า เรากำาลังมีสิ่งที่ว่านี้ 

มีเครื่องมืออันนี้แล้วหรือยัง หรือว่าสิ่ง

ที่เรากำาลังเรียน กำาลังทำา กำาลังศึกษา 

กำาลังมุ่งมาดปรารถนานั้น มันออกไป

จากขอบวงของวัตถุแล้วหรือยัง หรือ

ว่ายังตกอยู่ในวงของวัตถุ ยังเป็นเรื่อง

มัวเมาทางวัตถุ ถ้าอย่างนั้นมันก็ยัง

ไม่ใช่ธรรมะ เราจะต้องอยู่เหนือนั้น

ไปอีก จะต้องมีจิตใจ มีความรู้สึก ที่

อยู่เหนือวัตถุ จึงจะเป็นธรรมะ จึงจะ

มาควบคุมวัตถุที่เป็นปัญหายุ่งยาก

ในชีวิตประจำาวันได้ ปัญหายุ่งยากใน

ชีวิตประจำาวัน หรือชีวิตประจำาวันท่ีเป็น

ปัญหายุ่งยากนั้น ไม่มีอะไรเลย ล้วน

แต่เนื่องมาจากวัตถุทั้งนั้น ความยุ่ง

ยากเหล่าน้ีไม่อาจจะเกิดมาจากธรรมะ 

หรือจากเรื่องทางฝ่ายธรรมะ ซึ่งเป็น

เรื่องทางจิตใจได้เลย แต่เมื่อจิตใจตก

มาเป็นบ่าวของวัตถุ เป็นทาสของวัตถุ 

หมดอิสรภาพแล้ว วัตถุก็สร้างปัญหา

ขึ้นแก่จิตใจในชีวิตประจำาวัน 

“...จะต้องมีจิตใจ มีความรู้สึก ที่อยู่เหนือ
วัตถุ จึงจะเป็นธรรมะ จึงจะมาควบคุมวัตถุ
ที่เป็นปัญหายุ่งยากในชีวิตประจำาวันได้...” 
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  เราจะแก้อย่างไร เรา
ต้องมี ส่ิงท่ีเหนือกว่า คือ ธรรมะ 

ที่สามารถจะครอบงำาอำานาจของ

วัตถุได้ น่ันเอง น่ีแหละเราจะพบว่า มี
ความทุกข์อยู่อีกแบบหนึ่ง ซึ่ง
วัตถุไม่อาจจะเอาชนะได้ แต่
จะต้องเอาชนะด้วยสิ่ง ซึ่งมี
อำานาจเหนือวัตถุ คือ “ธรรมะ” 
ในฝ่ายทางจิตใจ หรือทางฝ่าย
วิญญาณ ที่หลาย ๆ คนไม่
ชอบให้เอ่ยชื่อถึงนั่นเอง เมื่อ
เป็นดังนี้ ก็แปลว่า ธรรมะนั้น
เป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่งในส่วน
น้ี คือในชีวิตประจำาวันน้ีเอง

ถ้าทำาดังน้ันก็ไม่เป็นสายกลาง ไม่ใช่เป็น

มัชฌิมาปฏิปทา เราไม่รังเกียจอะไรหมด 

แต่แล้วเราก็ไม่หลงรักอะไรหมด แต่ว่า 

เรายังมีสติปัญญาท่ีจะควบคุมมัน

ทุกอย่างทีเดียว สำาหรับวัตถุน้ัน เรา

ต้องใช้ เราต้องเข้าไปเก่ียวข้องเสมอ 

แต่เราทำาไปด้วยสติปัญญาหรือด้วย

ธรรมะท่ีควบคุมมันได้ เพราะฉะน้ัน 

มันจึงเป็นวัตถุหน้าใหม่เข้ามาคือ เป็น

วัตถุท่ีถูกควบคุมแล้ว ท่ีควบคุมได้เป็น

อย่างดีแล้ว และอยู่ในอำานาจของเรา

  เรื่องทางฝ่ายนามธรรมหรือ

ทางฝ่ายจิตใจ เราก็ระบุเอาเฉพาะ

ตรงที่ เป็นความรู้อย่างถูกต้อง 

อย่างพอเพียง อยู่ในระดับกลาง ๆ 

  ปัญหาควรจะดำาเนิน

ต่อไปมีว่า เมื่อเป็นดังนั้นแล้ว 

อะไรจะเป็นสิ่งที่ดีที่มนุษย์เรา

ควรจะได้ เป็นประจำาวัน ? คือ

ได้แก่เรื่องทางวัตถุ หรือเรื่อง

ทางจิตใจกันแน่ ที่เราควรจะ

ได้ในฐานะเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดเป็น

ประจำาวันหรือตลอดชีวิต ? ข้อ

น้ีพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเอามาก ๆ 

จนถึงกับรังเกียจ ฝ่ายโน้น รัก

ฝ่ายน้ีโดยส่วนเดียว เพราะว่า
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ไม่ต้องเป็นเอามาก ๆ เหมือนกับคน

บางพวกที่คิดว่า จะทำาลายร่างกายนี้

เสีย ให้เหลือแต่จิตใจล้วน ๆ ซึ่งเป็น

มิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่ง ซึ่งบำาเพ็ญอัตต-         

กิลมถานุโยค ทำาลายร่างกายหรือ

อะไรยิ่งไปกว่านั้น หรืออีกอย่างหนึ่ง 

ที่มีกล่าวถึงพวกพรหมชนิดหนึ่งที่ไม่มี

ใจมีแต่ร่างกาย เพราะความคิดของ

เขารุนแรงมากถึงกับเกลียดใจ ไปโทษ

ใจว่า เพราะมีใจนี่แหละ จึงเกิดความ

ทุกข์ขึ้นอย่างนี้ก็มี เรื่องจริง ๆ จะมี

ได้อย่างไรนั้นไม่แน่ แต่ความคิดอย่าง

อุตริวิตถารเช่นนี้นั้น มีได้แน่ มีได้แก่

คนท่ีชอบคิด หรือต้ังใจคิด และคิดรุนแรง

ตะพึดตะพือไป

  พระพุทธศาสนาเราจะถือ 

หลักไปในทางที่ว่า จะมีจิตใจ

ที่ ควบคุมแล้ วจะมี วั ตถุที่

ควบคุมแล้ว จัดแจงปรับปรุง

สร้างสรรค์ให้สัมพันธ์กันเป็น

อย่างดีแล้ว คือ ในสภาพที่

เหมาะสมแก่การที่จะไม่เป็น

ทุกข์นั่นเอง
  ปัญหาท่ีว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
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ที่มนุษย์เราควรจะได้นี้ ขอให้จำาเอา

ไปด้วย ถ้าคิดปัญหาข้อน้ีถูกแล้ว การ

ใช้ธรรมะในชีวิตประจำาวันจะง่ายดาย

ที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ดี เราก็ยังจำาเป็น

ที่จะต้องแยกเรื่องวัตถุกับเรื่องทาง

วิญญาณ หรือจิตใจน้ี ออกเป็น 2 เร่ือง

ได้เสมอไป เพ่ือเห็นความแตกต่าง แล้ว

ควบคุมให้ได้น่ันเอง คือ เราจะต้องมอง

ให้เห็นว่า พวกที่หลงไปท�งวัตถุนิยมน้ี 
เข�แสวงห�คว�มสุขจ�กวัตถุ และด้วย
ก�รต�มใจกิเลส น่ีขอให้จำ�ประโยคน้ี
ให้ดี ๆ ว่� พวกที่ตกไปฝ่�ยวัตถุนั้น 
จะแสวงห�คว�มสุขจ�กวัตถุ ด้วย
ก�รต�มใจกิเลส น่ีแหละเร�ทุกคน
กำ�ลังหวังท่ีจะแสวงห�คว�มสุข จ�ก
อะไรกันแน่ จ�กวัตถุต่�ง ๆ ที่เร�มุ่ง
หม�ยจะสร้�งสม สะสมขึ้นข้�งหน้�
ให้ม�กม�ยใช่หรือไม่ หรือมุ่งหม�ย
จะแสวงห�คว�มสุขจ�กก�รกระ
ทำ�ต่อจิตใจให้ถูกต้อง และให้เกิด
คว�มสงบสุขอย่�งประเสริฐข้ึนม�
โดยไม่ต้องเก่ียวกับวัตถุเลย
  ถ้ า เ ร า มุ่ ง ห ม า ย ท า ง วั ต ถุ

ตะพึดตะพือไป โดยถือหลักว่า เมื่อ

วัตถุสมบูรณ์แล้ว จิตใจก็สมบูรณ์เอง 

เมื่อวัตถุถึงที่สุดแล้ว จิตใจก็มีความ

สุขถึงที่สุด ก็ขอให้ทราบว่า นี่แหละ 

คือ (Dialectic materialism) ซึ่งเป็นต้น

กำาเนิดและหัวใจของคอมมิวนิสต์ จะ

เอาหรือไม่เอา ก็ลองคิดดูเอง !

  ถ้าหากว่า แสวงหาความสุขทาง

ฝ่ายนามธรรม ซ่ึงอยากจะเรียกหรือขอ

เรียกไปทีว่า มโนนิยม เพราะไม่ทราบ

ว่าจะเรียกว่าอะไร มันเป็นการบัญญัติ

คำาท่ีก้าวหน้าเร็วเกินไปก็ได้ ขอเรียกไป

ทีก่อน เพ่ือพอพูดกันได้เท่าน้ันเอง คือ

ถ้าเราไม่เป็นวัตถุนิยม แต่เป็นมโนนิยม

แล้ว ก็แสวงหาสุขจากความเป็นอิสระ

เหนือวัตถุ ด้วยการแผดเผากิเลสน้ัน

เสีย มันตรงกันข้ามอย่างน้ี

  ถ้าเป็นวัตถุนิยม ก็ต้อง
แสวงหาความสุขจากวัตถุ 
ด้วยการตามใจกิเลส ปรน
เปรอกิเลส แต่การแสวงหา
ความสุขทางวิญญาณนี้ เป็น
มโนนิยม และแสวงหาความ
สุขจากความเป็นอิสระอยู่

เหนือวัตถุ ไม่ตกเป็นทาสของ

วัตถุและก็ด้วยการเล่นงานกิเลส 

แผดเผากิเลส ทำาลายกิเลส ไม่ตามใจ

กิเลส มันตรงกันข้ามอย่างน้ี แต่บางคน
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ไม่กล้า การที่ไม่กล้านี้มีได้หลายอย่าง 

เพราะอ่อนแอ กลัวจะไม่ได้สนุกสนาน

ตามความฝันที่ฝันไว้นานมาแล้ว และ

ที่ฝันมากมายทั้งยังฝันต่อไปอีกข้าง

หน้า โดยไม่สิ้นสุด

  ถ้ามีคนกล้า กล้านึก กล้า
คิด กล้าตัดสินใจกันใหม่ นี่
แหละจะค่อยเป็นไปได้ คือ มี
ช่องทางที่เราจะเอาชนะวัตถุ
ได ้ ถ้าเดินมารูปนี้แล้ว ปัญหาในชีวิต

ประจำาวันแทบจะไม่มีอะไรเหลือ คือ

จะไม่มีปัญหาอะไรเหลือ แต่มันจะราบ 

รื่นไปหมด จะไม่มีปัญหาชีวิตประจำา

วันเกิดขึ้นมาก  จนยื่นคำาถามข้อนี้มาก 

เพราะคงจะล้วนแต่ประสบปัญหา

ทางวัตถุทั้งนั้น ซึ่งจะประมวลได้ว่า 

เพราะสิ่งต่าง ๆ ทางวัตถุนี้ หรือที่

เกี่ยวกับบุคคลภายนอกนี้ ล้วนแต่

เป็นไปตามท่ีกิเลสต้องการ ไม่ใช่ท่ีสติ

ปัญญาต้องการ คือ มีกิเลสออกมา

แสดงบทบาทเป็นใหญ่ เป็นประธาน

เสียเรื่อย 

  ฉะน้ัน จึงมีความประสงค์มุ่งหมาย 

คือมี (Aim หรือมี Goal) อยู่ตรงที่จะได้

วัตถุเต็มตามความต้องการของกิเลส 

เมื่อเป็นอย่างนี้ มันก็เป็นไปไม่ได้ ที่จะ

ไม่ให้ปัญหาประจำาวันเกิดขึ้นมากมาย

จนสางไม่ไหว อาตมาใช้คำาว่า จนสาง

ไม่ไหว มันเกิดขึ้นมามากมายจนสาง

ไม่ไหว คือ ปัญหาประจำาวันที่มีอยู่

ทุกวัน ๆ จะเกิดเสียจนสางไม่ไหว แต่

ถ้ากลับตรงกันข้ามเสียแล้ว ปัญหา

ชีวิตประจำาวันมันสลายตัวไปเองทันที 

อย่างนี้เป็นต้น 
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  เพราะฉะนั้น สิ่งที่พวกเราทุกคนกําลังขาด
อยู่อย่างยิ่ง ก็คือ ความมีนิพพานเป็นอารมณ์

อยู่ตลอดเวลานั่นเอง
  ความมีนิพพานเป็น (Goal) เป็น (Object) เป็นวัตถุท่ี

ประสงค์มุ่งหมายอยู่ตลอดเวลาน้ัน เป็นส่ิงท่ีเราทุกคนกำาลัง

ขาดกันอยู่ และทำาให้ปัญหาประจำาวันมีมากข้ึน ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตน คงจะมีคนบางคนตะโกนอยู่

ในใจว่า “มันจะทำาได้อย่างไรกันโว้ย !” ท่ีอาตมาต้องใช้คำา

หยาบคายว่า “โว้ย” น้ีเพราะมันเป็นความรู้สึกอยู่ในใจของ

ท่านอย่างน้ันจริง ๆ ก็ได้ เพราะเหตุเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นได้

ทันที และล้วนแต่มืดมนอยู่ไกลสุดเอ้ือมไปเสียท้ังน้ัน คงจะ

ต้องตะโกนว่าโว้ยแน่ “มันจะทำาได้อย่างไรกันโว้ย” การท่ีจะ

นิพพานเป็นอารมณ์อยู่ได้ตลอดเวลาน้ัน จะทำาได้อย่างไร ? 

  ท่ีว่า ยังขาดอยู่ทุกคน น้ีก็อธิบายอยู่ในตัวแล้วว่า ทุก

คนมุ่งหมายวัตถุ มุ่งหมายความสุขทางวัตถุ หรือความสุข

ทางเน้ือทางหนัง ไม่ได้มุ่งหมายท่ีจะให้ว่างจากความรบกวน

เหล่าน้ี ไม่ได้มุ่งหมายท่ีจะให้ว่างจากตัวกู ของกู ต้องการจะ

มีตัวกู ของกู ออกรับวัตถุ เป็นเจ้าของวัตถุ บริโภคใช้สอย

ข้าวของวัตถุ เพลิดเพลินมัวเมาอยู่ด้วยวัตถุ อย่างน้ีเรียกว่า 

มีวัตถุเป็นอารมณ์ ไม่ใช่มีนิพพานเป็นอารมณ์

   ถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์ ก็คือมีความว่าง ความ
สะอาด สว่าง สงบแห่งจิตเป็นอารมณ์ ไม่มีอะไร
รบกวน มุ่งมั่นจะได้สิ่งนั้นอยู่เป็นประจำา นี่เรียกว่า 
นิพพานเป็นอารมณ์ที่มุ่งหมายอยู่ตลอดเวลา 
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  ถ้าถามว่า “จะทำาอย่างไรกัน
โว้ย” ละก็ต้องดูให้ดีตรงที่ว่า ชีวิตนี้
มันมีสภาพอย่างไร เพราะเหตุไร ดังท่ี
กล่าวมาแล้วข้างต้นน่ันเอง ไม่มีอะไรมาก
ไปกว่านั้น จนกระทั่งเห็นชัดประจักษ์
ด้วยตนเองน่ันแหละ ว่าเพราะมันมีวัตถุ 
เป็นอารมณ์นั่นแหละ มันจึงยุ่งยากไป
หมด ทั้งส่วนบุคคล ส่วนสังคม หรือ
ส่วนโลก ทั่วโลก หรือทุก ๆ โลก 

 	 ถ้าหากจะมี	นี่แหละคือโลกที่
มีวัตถุเป็นอารมณ์	 !	คอมมิวนิสต์ก็
มีวัตถุเป็นอารมณ์	!	ประชาธิปไตย
ก็มีวัตถุเป็นอารมณ์	 !	 รายไหนก็
ล้วนแต่มีวัตถุเป็นอารมณ์	!	ไม่เคย
มีใครนิพพานเป็นอารมณ์	
  ปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนท่ัวไปหมด 
กระท่ังปัญหาจริยธรรม ปัญห�จริยศึกษ� 
ปัญห�ศีลธรรมเสื ่อม ปัญห�ที่สิ ่ง
เหล่�น่ีเสื่อมมันมีมูลม�จ�กคว�มมี
วัตถุเป็นอ�รมณ์ ในโลกนี้ บรรยากาศ
กลุ้มไปด้วย ความมีวัตถุเป็นอารมณ์ ใน 
แบบอย่างต่าง ๆ กัน แล้วก็ได้รบกัน 
เป็นวิกฤตกาลถาวรไม่เคยประสบ
สันติภาพ แต่ถ้าทุกคนเห็นโทษแห่ง
ความยึดม่ันถือม่ันเท่าน้ัน จิตจะน้อมไปเอง
เพือ่นิพพาน คำาอย่างน้ีพระพุทธเจ้าตรัส 
ไม่ใช่อาตมาว่า เป็นพระพุทธภาษิตท่ีมี
อยู่ในหลักบาลีชัด ๆ

  ถ้ามองเห็นโทษของความยึด
มั่นถือมั่นในวัตถุเท่านั้น จิตจะน้อมไป
เองเพื่อนิพพาน และนั่นแหละ คือมี
นิพพานเป็นอารมณ์ ฉะนั้น ถ้าอยาก
จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ ก็ง่ายนิด
เดียว คือ พยายามดูให้เห็นโทษอัน
ร้ายกาจที่ครอบคลุมพวกเราทั้ง
โดยส่วนรวมและโดยส่วนตัวอยู่นี้
ว่า เพราะมันมีมูลเหตุมาจากความ
เห็นแก่ตัวเป็นอารมณ์ มีความตก
อยู่ในอำานาจของวัตถุเป็นอารมณ์
นั่นเอง

  เพ่ือแก้ปัญหาเหล่าน้ีคราว
เดียวกัน เราก็อย่าบูชาวัตถุเป็นสรณะ 
แต่บูชาธรรม ซ่ึงไม่ใช่วัตถุ ซ่ึงเป็น
เคร่ืองปราบวัตถุน้ี เป็นสรณะ มีธรรม 
เป็นเคร่ืองรางคุ้มครองไม่ให้วัตถุ
มาแผ้วพานเรา เลยเกิดมีระเบียบ
ประพฤติปฏิบัติชนิดท่ีเรียกว่า ธรรม
นี้ขึ้น หรือจะเรียกว่า จริยธรรม
ก็ได้ อาตมากล้ายืนยันว่า คำาว่า 
“จริยธรรม” คำาเดียว ก็ใช้ได้ตลอด
ต้ังแต่ต้นจนปลายใช้ได้ตลอดจน
กระท่ังถึงนิพพานได้เหมือนกัน 
ใช้ได้ต้ังแต่เร่ืองโลก ๆ จนกระท่ังถึง
นิพพานทีเดียว

ที่มา : ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส เรื่องพุทธิกจริยธรรม, ลำาดับ

ที่ 18 บนแถบพื้นสีแดง ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ 

7 เรื่องจริยธรรมในชีวิตประจำาวัน, บรรยายวันที่ 20 มกราคม 

2505, หน้า 219-225.
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 เจริญในธรรมญ�ติโยมท้ังหล�ย ในคร้ัง

น้ีนำาธรรมะมาเสนอให้พุทธศาสนิกชนได้อ่านใน

เรื่อง พิจารณามรณานุสติ ด้วยเห็นว่าคนใน

ยุคปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมค่อนข้าง

ประมาทมากไปหน่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยว

กับความตาย พวกเราทั้งหลายคงเคยได้ไปร่วม

งานศพอยู่เนือง ๆ เร่ืองพิธีกรรมต่าง ๆ ในงานศพ

 อาตมาเห็นว่า มีพิธีกรรมแทรกคำาสั่งสอน 

เป็นปริศนาธรรมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ญาติโยม 

บางคนรู้มาบ้าง แต่อีกหลายคนไม่ทราบเลยอย่าง 

เช่น รดน้ำาศพทำาไม ?  มัดตราสังทำาไม ? และ

ก่อน พระให้ศีล หรือสวดอภิธรรม  ทำาไม... 

ต้องจัดอาหารใส่ถาด และเคาะโลง  เรียก

ผู้ตาย อย่างนั้นอย่างนี้ อีกมากมายหลาย

พิธีกรรมในงานศพใช่ไหม ?

โดย...พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร

พิจารณา

มรณานุสติ
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 ญาติโยม ที่เราชาวพุทธควรทราบในประเพณีงาน

ศพดังกล่าว

 เพราะว่าอีกไม่นานเท่าไร เราก็จะได้เป็นศพด้วยกัน

ทุกคน...แน่ ๆ อยู่แล้ว ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติมีอยู่ว่า เกิดมา...

กี่ราย ๆ ก็ต้องตายทั้งนั้น ใช่ไหมญาติโยม ?

 เพราะฉะนั้น เรามาอ่านให้รู้ มาดูให้เห็นเป็นปริศนา

ธรรมเถิด อันความตายและประเพณีในพิธีกรรมงานศพ 

แล้วจะพบคำาสั่งสอน ที่ล้ ำาค่าของประเพณีแต่โบราณ ท่าน

ได้ฝากไว้ 

 ท่านทั้งหลายชีวิตของเรานี้แน่นอนจะต้องตาย 

เมื่อไร ? ตายที่ไหน ?  ตายด้วยสาเหตุอะไร ?  ไม่มีใครรู้ ! 

เพราะเป็นสภาพที่ปิดบังอยู่ด้วยกันทุกคน 

ตายแล้วไปไหน ? 
 คงไม่มีใครรู้ล่วงหน้าด้วยเหตุน้ี ทุกคนต่างหวาดกลัวต่อความตาย 

เพราะความตายเป็นมหันตภัยใหญ่หลวงนัก ตามความเข้าใจของเรา ผู้

ยังโง่เขลาเบาปัญญาเป็นอย่างนั้น ดังมีพุทธภาษิตกล่าวว่า...
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“สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติภูตา โลเก สมุสฺสยำ

สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก”
  เป็นธรรมดา นี่คือที่มาในพุทธศาสนสุภาษิต เตือน

ให้รู้ว่า มันเป็นธรรมดาเราท่านทั้งหลาย  ไม่มีอะไรผิด

ปกติแต่อย่างใด เกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้น เมื่อถึงคราวเวลา

นั้น จักเป็นสามี ภรรยา ลูกหลาน  ทรัพย์สินศฤงคาร บ้าน

เรือนใหญ่โต รโหฐานทุกชนิด หมดสิทธิ์เป็นของเราใช่ไหม

ญาติโยม ควรพิจารณา...บ่อย ๆ เถิด จะได้ไม่ประมาท

มัวเมาลุ่มหลง ใครจะรู้ได้ว่า พรุ่งนี้ความตายจะมาถึง เรา

ไม่รู้หรอก

  ท่านบอกว่า ทุกคนล้วนเป็นนักโทษประหารท้ังน้ัน

เลย รอเพียงวันตัดสินเท่าน้ัน การตัดสินโทษประหารน้ัน 

เราไม่อาจรู้ได้ดังกล่าวแล้ว ใช่ไหมญาติโยม ?

  เพราะความตายนั้น ไม่เคยเห็น

แก่ใคร ๆ  แม้แต่คำาอ้อนวอนของใครท้ังส้ิน 

แม้แต่ท่ีสุดไม่เลือกว่า...คน ๆ นั้นจะเป็น

ใคร จะร่ำารวยด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ จะ

อายุมากหรือน้อยเพียงใด อันความตาย

ไม่เคยเลือก เรียกว่า ย่อมมีสิทธิ์เท่า

เทียมกันอย่างเฉียบขาด
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   ทุกมนุษย์  ดุจต้องโทษ  โหดประหาร

  เมื่อถึงกาล   ทุกคนขลาด  ต้องหวาดเสียว

  อันความตาย  อย่าหมายเลี่ยง บ่ายเบี่ยงเชียว

  ไม่ลดเลี้ยว   ตามสินบน  ของคนใด

  โลงเปรียบบ้าน ของมนุษย์  หลังสุดท้าย

  ของทุกราย   ยากดี   มีจนหนอ

เมื่อได้บึ่ง   ถึงสถานี  ไม่มีรอ

  กระไรหนอ   ทุกคน   ไม่พ้นโลง
         พระมหาวีระ

  การพลัดพรากจากของรักทุกข์ 

มากนะ ท่านเอ๋ย เพราะอะไรหรือ เพราะ 

ไม่คิดพิจารณานั่นเอง มัวประมาทหลง

เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ตามกฎ-  

ปฏิจจสมุปบาท กล่าวว่า ท่านใดมีรัก

หนึ่งก็มีทุกข์หนึ่ง ใครมีรักสองก็มีทุกข์

สองญาติโยม ท่านใดมีรักร้อยก็มีทุกข์ร้อย 

  ในท่ีน้ี มิได้หมายความว่า เฉพาะ

คน แต่หมายถึงรักทุกสิ่ง-ทุกอย่างที่

ยึดมั่นสำาคัญมั่นหมาย หรือในภาษา

บาลีเรียกว่า รักด้วยอุปาทาน 

  ถ้าใครไม่มีรักเลยก็ไม่มีทุกข์

เลย นั่นคือ พระอรหันต์แล้วญาติโยม 

  น่ีเป็นพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้า 

น่ีคือความจริงเป็นส่ิงไม่แปรเปล่ียนตาม 

เหตุตามปัจจัย เมื่อผูกพันกับสิ่งใด...

ใคร ๆ ก็ไม่พ้นทุกข์ ถ้าเกิดสูญเสียคน

รักจากไป การเศร้าโศกร่ำาไห้อาลัย-

อาวรณ์ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่าง

ใด ต้องทำาใจให้รู้ว่าเป็นเช่นน้ันเอง

ตอนรดน้ำาศพ
  พุทธบริษัททั้งหลายมือที่ขาว

ซีดแบรับน้ำารดศพพร้อมกับมีเสียง

ของผู้ที่มารดน้ำาศพกล่าวเบา ๆ ว่า 

และคิดในใจว่า “ขอให้ไปดีเถอะนะ

สู่สุคติ”  มีการรดคนแล้วคนเล่า ร่าง

อันไร้วิญญาณแบมือรับน้ำา ของเหล่า

ผู้คนด้วยอาการอันแน่นิ่งไม่ไหวติง

อยู่เช่นนั้น ตรงนี้ถ้ารู้จักสังเกตจะเห็น

ว่า เหมือนผู้ตายกำาลังบอกอะไรบาง

อย่างให้ทราบ
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  ญาติโยม มีใครบ้างท่ีจะพอเข้าใจ ถึงความหมาย ท่ีศพกำาลังแสดงให้เห็น

ตอนนี้ว่า ดูซิ ! เราไม่ได้เอาอะไรไปได้เลย...แม้แต่สิ่งเดียว  เห็นไหม ๆ ที่ฝ่ามือ

เรา

  ศพแบมือ  สื่อความ  นิยามออก

   ดุจจะบอก  อะไร   ในวิถี

   โปรดจงรู้  ดูเห็น    เช่นฉันสิ

   ฉันไม่มี  สิ่งใด   ในฝ่ามือ
        พระมหาวีระ

  มือน่ีแหละท่ีเราเพียรพยายามฉวย

โอกาสแสวงหาทรัพย์ต่าง  ๆ นานา ไขว่

คว้าทุกสิ่งทุกอย่างมาครอบครอง เมื่อ

สมัยเรามีชีวิตอยู่ทรัพย์ทุกสิ่งต้องเป็น

ของเรา แต่มาบัดนี้ เราไม่มีอะไรเลย

เห็นไหม ทุกอย่างเป็นของธรรมชาติมี

อยู่ประจำาโลกได้ให้ใช้อาศัยเท่านั้นเอง 

เห็นไหมในที่สุด ไม่มีเป็นของใคร

ตอนเคาะโลง
  ญาติโยมท่ีไหนมีงานศพ ท่ีน่ันก็มี

การเคาะโลง เคาะ...ก๊อก ๆ ๆ ๆ ๆ และ

มีเสียงพูด...เบา ๆ ออกมาว่า “มารับ

ศีลนะ”  “ทานข้าวนะ”  “ฟังพระ

สวดนะ”  ถ้าจะว่าไปแล้วญาติโยม จะ

เรียกกี่ครั้งกี่คราก็ไม่เห็นศพใครลุกมา

แม้แต่รายเดียว ไม่มีเลย ใช่ไหม ? 

  ถ้าจะถามว่า เคาะเรียกทำาไม ? 

การกระทำาอย่างนั้นเพื่ออะไร ?  หรือ

ทำาตามประเพณีท่ีเคยทำาตาม ๆ กันมา

โดยไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือ 

  บางคนบอกว่า “เคาะเรียก

ประชดผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่” 
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 พอมีการตายญาติโยม ก่อนสวด

พระอภิธรรม มักจะต้องมีการจัดสำารับ

อาหารวางข้างโลง บรรดาลูกหลาน

ทั้งหลาย บางที่ต้องจัดอาหารที่ผู้ตาย

เคยชอบ ได้จัดลักษณะนี้

   บางคนบอกว่า “ต้องจัด”  ไม่

จัดไม่ได้ว่าอย่างนั้น เป็นประเพณี เป็น

เครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้ตายว่า

อย่างนั้น ถ้าไม่จัดผู้ตายจะสาปแช่ง

ลูกหลาน หรืออาจมาหลอกให้หวาด

ผวากลัวก็เป็นได้เรื่องอย่างนั้นก็มี 

บางคนพูดว่า “ถ้าไม่จัดอาหารให้ไม่

กตัญญูกตเวทีต่อผู้ตาย”  ว่าอย่างน้ัน 

แล้วก็ยังมีพูดกันอีกหลายอย่าง  

  ทีนี้มาฟังดูว่า ผู้รู้ท่านมีความ

คิดเห็นประการใด ญาติโยมเคยตั้ง

คำาถามบ้างไหมว่า ทำาไมต้องเคาะโลง 

เมื่อจะทำาบุญ หรือรับศีล 

  ตอบว่า เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ตายได้

ข้อคิดว่า ถ้าจะทำาบุญ หรือรับศีลควร

ทำาเสีย เมื่อยังไม่ตาย เพราะตายแล้ว

ทำาบุญ หรือรับศีลไม่ได้ ประมาณนั้น 

  อีกอย่างหน่ึง เสียงเคาะโลงศพ... 

ดัง ๆ จะทำาให้คนที่มาร่วมงานหยุดคุย

กัน เพื่อพร้อมจะรับศีลร่วมกัน ถือว่า 

เป็นกุศโลบายของคนโบราณ ตั้งแต่

สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ 

  ญาติโยม ! เคยคิดตั้งคำาถาม

บ้างไหมว่า ทำาไมต้องจัดอาหารไปวาง

ไว้ใกล้ ๆ โลงศพแล้วเรียกผู้ตาย 

  ตอบว่า เป็นอุบายวิธีท่ีเตือนคนมี

ชีวิตอยู่ให้เกิดความคิดว่า ถ้าจะตอบแทน

คุณผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า 

ตา ยาย และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ให้

กระทำาเสียแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิต

อยู่ ถ้าตายแล้วรับประทานอะไรไม่ได้

เลย นี่...เห็นไหม ! ๆ คือสอนให้เลี้ยง

ตอบแทนคุณของท่านก่อนสิ้นลม

หายใจ เมื่อตายแล้วลุกมากินอะไรไม่

ได้หรอก

  น่ี...เป็นปริศนาธรรม !
       

(โปรดติดตามอ่านฉบับต่อไป)



81

   นุษย์ในปัจจุบันมีความเป็นอยู่

ที่แตกต่างกันตามการกระทำาของตน

ในอดีต ลักษณะการกระทำาของมนุษย์ 

ทำาให้สามารถแยกมนุษย์ออกเป็น 4 

ประเภท คือ

  1. มนุษย์นรก หมายถึงมนุษย์ที่

มีนิสัยชั่วช้าบาปหนา โหดร้าย สันดาน

ดิบ ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

อย่างมาก ประพฤติทุจริตมิจฉาชีพผิด

มนุษย์ธรรมดา ฆ่าสัตว์ ฆ่าคน ลักขโมย 

ปล้นจ้ีทรัพย์ของผู้อ่ืนเป็นปกติ ทำาตัวเป็น

โดย...แม่ชีอุไร  บุญธรรม  (ศน.บ., บ.ศ.9)

อันธพาลข่มเหงรังแกผู้อ่ืน ประหน่ึงว่าผุด

ขึ้นมาจากนรกที่มีความโหดร้ายทารุณ 

มนุษย์พวกนี้ไม่ชอบอยู่ในบ้านอย่าง

คนทั่วไป แต่กลับชอบอยู่ในคุกตะราง 

ถูกจองจำา หมดอิสรภาพ ต้องทนทุกข์

ทรมานแสนสาหัส

  2. มนุษย์เปรต หมายถึงมนุษย์

ท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำาบาก

เท่ียวแสวงหาอาหารผ้านุ่งห่มเท่าน้ัน กว่า

จะได้ก็ยากลำาบาก แม้จะมีความเพียรขยัน

หาทรัพย์อย่างไร ก็ไม่พอใช้พอกินสักที 

ม
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มีแต่ความอดอยากเข้าครอบงำา มากไป

ด้วยความทุกข์ เขาว่าตรงไหนดี หากิน

สะดวกก็ไปท่ีน่ัน  พอไปถึงท่ีตรงน้ันกลับ

ไม่เจริญดังที ่เขาพูดถึง  มักเรียกคน

ประเภทน้ีว่า “คนกาลกิณี” เหมือนผุด

มาจากภูมิเปรตที่มีแต่ความอดอยาก

แร้นแค้น

  3. มนุษย์เดรัจฉาน หมายถึง

มนุษย์บางจำาพวกที่มักอาศัยอยู่กับผู้อื่น 

เหมือนแมว สุนัข เป็ด ไก่ สุดแต่เจ้านาย

ใช้ให้ทำาอะไร ก็อุตสาหะทำาการงานที่

ลำาบากไม่สะดวกสบาย หลังจากทำางาน

เสร็จแล้ว เจ้านายจะให้ทำาอะไรที่ถูกใจ

หรือไม่ถูกใจ ก็ต้องรับ ถ้าเป็นอาหาร

ก็ไม่มีสิทธ์ิเลือก ต้องกินอาหารเหลือเดน 

บ้าง อาหารหยาบบ้าง ถึงคราวเจ้านาย

ดุด่าว่า ก็ต้องเกิดความสะดุ้งหวาดกลัว 

หาความสะดวกสบายไม่ได้ เพราะเป็น

คนมีกรรม ไม่มีความคิดท่ีจะเล้ียงชีพของ

ตนโดยความอิสระ ต้องทุกข์ทนต่อการ

เป็นทาสอย่างแสนสาหัส คนที่มีลักษณะ

นี้ เพราะกระทำาในอดีตที่มีต่อความหลง

ผิด พ่อแม่ ครูอาจารย์ มีพระคุณมากล้น 

แต่มองไม่เห็นพระคุณท่าน ไม่เชื่อฟังคำา

สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ซ้ำายังเถียง

คำาไม่ตกฟากไม่ให้ความเคารพอีกด้วย

  4. มนุษย์เทวดา หมายถึงมนุษย์ 

ที่รู้จักสิ่งใดเป็นประโยชน์ สิ่งใดเป็นโทษ 

รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักว่าสิ่งไหนดี สิ่ง

ไหนชั่ว แล้วละเว้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศล

ต้ังใจประพฤติตนอยู่ในชีวิตของตนเอง

ได้อย่างมีอิสระ ไม่อยู่ไปวัน ๆ เป็น

มนุษย์ผู้มีใจสูง บำาเพ็ญบุญกุศลอยู่เป็น

ประจำา ทำาทั้งทาน ศีล และเจริญภาวนา 

ทั้งทำาตัวเองและชักชวนผู้อื่น มนุษย์

ประเภทนี้เป็นประดุจ เทพบุตร เทพธิดา

ที่จุติลงมายังโลกมนุษย์

“...มนุษย์ผู้มีใจสูง บำาเพ็ญบุญ
กุศลอยู่เป็นประจำา ทำาทั้งทาน ศีล 
และเจริญภาวนา ทั้งทำาตัวเองและ
ชักชวนผู้อื่น มนุษย์ประเภทนี้เป็น
ประดุจ เทพบุตร เทพธิดาที่จุติลง
มายังโลกมนุษย์...”
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  แสดงให้เห็นว่า การท่ีสัตว์โลกแต่ละชนิดได้เกิด

เป็นสัตว์นรกก็ดี เป็นเปรตก็ดี เป็นอสุรกายก็ดี 

และเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดี ล้วนแล้วเป็นผลที่เกิด

จากการกระทำาของมนุษย์ครั้งมีชีวิตอยู่ทั้งสิ้น แสดง

ให้เห็นว่า ภูมิหลังของมนุษย์มีความสำาคัญอย่างยิ่ง

ต่อการดำาเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพระพุทธภาษิต

ว่า “กมฺมุนา วตฺตติ โลโก” แปลว่า สัตว์โลกย่อม

เป็นไปตามกรรม ใครทำากรรมดี ย่อมได้รับผลดี ใคร

ทำากรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่วฯ
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อุปสรรคของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงจุดอ่อนของมนุษย์ กล่าวคือ การที่มนุษย์

มีสุขภาพจิตที่เศร้าหมอง ซึ่งเรียกว่า “กิเลส” (Defilements) เหล่านี้ถือว่าเป็น

อุปสรรคของการก้าวเข้าสู่ภาวะของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์อันได้แก่พฤติกรรม 

10 ประการ คือ

  1. โลภะ ได้แก่ ความอยาก

ได้ หมายถึงการอยากได้ไม่รู้จัก

พอจนนำาไปสู่การกระทำาที่ผิด

กฎหมาย

  2. โทสะ ได้แก่ ความคิดประทุษร้าย

หรือความอาฆาตพยาบาท

  3. โมหะ ได้แก่ ความหลง หมายถึงความ

ไม่รู้ในส่ิงท่ีเป็นคุณและโทษประโยชน์ 

ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ดังเช่น เห็น

กงจักรเป็นดอกบัว

  4. มานะ ได้แก่ ความถือตัว หรือความ

ทะนงตัว ชอบจินตนาการและเพ้อฝันใน

เรื่องที่ไร้สาระ
  5. ทิฏฐิ ได้แก่ ความเห็นผิด หมายถึงมีความเข้าใจที่

คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ประเมินสถานการณ์ผิดพลาด

และประมาท  หมายถึงความมักง่ายและเห็นแก่ตัว

  6. วิจิกิจฉา ได้แก่ ความลังเลสงสัยในหลักการและ

อุดมการณ์ของชีวิตทำาให้เสียเวลาและโอกาสในการสร้างสิ่ง

ที่เป็นประโยชน์และคุณงามความดี สำาหรับตนเองและสังคม
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  7. ถีนะ ได้แก่ความท้อแท้ 

ห ม า ย ถึ ง ค ว า ม ถ ด ถ อ ย ใ น

ภารกิจที่จำาเป็น ต้องการกระทำา

เพื่อการอยู่รอดของชีวิต

  8. อุทธัจจะ ได้แก่ ความ

ฟุ้งซ่านจนเกินเหตุ   หมายถึงอาการ

หงุดหงิดและกระวนกระวายใจ 

ซึ่งเรียกว่า “ใจร้อน” ขาดความ

อดทนและหนักแน่น ซึ่งภาษา

สมัยใหม่เรียกว่า “โรคจิต”

  9. อหิริกะ ได้แก่ ภาวะ

แห่งการไม่ละอายต่อความชั่ว 

หมายถึงความเป็นคนหน้าด้าน

และใจหยาบ 

  10. อโนตตัปปะ ได้แก่ ความ

ไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว ความ

ถึงความไม่สะดุ้ งกลัวต่อผล

กรรมที่เป็นอกุศล เรียกว่า “ติด

คุกเป็นว่าเล่น”  
  กิเลสทั้ง 10 ประการนี้ถือว่าเป็น

อุปสรรคสำาหรับหนทางไปสู่ความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ ฉะนั้น มนุษย์จะต้อง

กำาจัดกิเลสเหล่านี้เสียก่อน เพื่อที่จะเข้า

สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป

  มนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเองได้

  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ให้แนวคิดว่า... 

  ความเชื่อในความเป็นมนุษย์ท่ี

พัฒนาได้ หรือเชื่อในความเป็นมนุษย์

ว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ จะทำาให้เกิด

จิตสำานึกที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนซึ่ง

แสดงอาการออกมาเป็นความอ่อนน้อม

ถ่อมตน อันชี้บ่งถึงความเป็นผู้พร้อมที่

จะฝึกฝนพัฒนาตนน้ันข้ึนไป โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ งจิตสำานึกในการศึกษาหรือ

ฝึกฝนพัฒนาตนจะทำาให้บุคคลมีท่าที
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ต่อประสบการณ์ทั้งหลายอย่างที่เรียกว่า 

มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ที่จะเอามา

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน มนุษย์ทุก

คนสามารถพัฒนาไปสู่ระดับการมีสัจจะ

แห่งตน หมายถึงการเป็นตัวของตัวเอง

อย่างสมบูรณ์มีความอิสระสามารถคิด

และกระทำาการใด ๆ ตามมโนธรรมและ

อุดมการณ์อย่างแท้จริง

  นอกจากฝ่ายศาสนาแล้วทาง

ฝ่ายบ้านเมืองก็ยังเน้นถึงการพัฒนาตน

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2535 

ได้กำาหนดจุดมุ่งหมายไปที่การพัฒนา

บุคคลให้มีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ

  1. ด้านปัญญา คือ การรู้จักเหตุ

และผล รู้จักแยกแยะรับผิดชอบช่ัวดี รู้จัก

สิ่งที่ควรกระทำาไม่ควรกระทำามีความ

ฉลาดที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

และรู้ เท่ารู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง     

ท้ังหลาย มีความสามารถในการคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ รู้คุณค่าของภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมของสังคมไทย รู้จักที่จะเลือก

รับวิทยาการสมัยใหม่จากภายนอกได้

  2. ด้านจิตใจ คือ การฝึกฝนจิต

ให้มีความเจริญงอกงามด้านคุณธรรม 

ได้แก่มีความละอายต่อการกระทำาผิด 

รู้จักควบคุมตนเอง และมีความหนักแน่น

ที่จะเป็นประโยชน์สำาหรับหน้าที่การงาน

และการดำารงชีวิตประจำา

  3. ด้านสังคม คือ การมีพฤติกรรม 

ทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทำางานและ

การอยู่ร่วมกันในองค์กรและสังคม  รู้จัก

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยไม่

เห็นแก่ตัวรู้จักสิทธิและหน้าที่ ความรับ

ผ ิ ด ชอบที่จ ะ ม ี ต่อผู้อื่น ต่อสังคม

และมวลมนุษย์ชาติมีความเคารพใน

สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นตามระบอบ

ประชาธิปไตยมีความพร้อมที่จะร่วมมือ

ซ่ึงกันและกันที่จะสร้างสังคมให้มีความ

สุข รวมทั้งการรู้จักใช้ อนุรักษ์และเสริม

สร้างทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  4. ด้านร่างกาย คือ การรู้จัก

ดูแลสุขภาพอนามัยร่างกายของตนเอง

และสมาชิกในครอบครัว มีพัฒนาการ

ทางกาย มีความสามารถที่จะประกอบ

การงานและอาชีพได้สมกับคำากล่าวที่ว่า 

“ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” ในหมู่มนุษย์

ทัง้หลายผูท้ีฝ่กึตนดแีลว้เปน็ผูป้ระเสรฐิฯ
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  ต่อจากฉบับที่แล้ว ทิ้งท้ายไว้ว่า โปรดติดตามตอนต่อ
ไป ก็ขอทำาตามสัญญาคราวที่แล้ว รักษาอุโบสถศีลได้ หนึ่ง
เดือนสิบเก้าวัน  ต้องส่งต้นฉบับก่อน ติดค้างไว้
  เหตุการณ์ในวัดนั้น มีกิจกรรมตลอด การทอดผ้าป่า
ของพ่ีน้องชาวเส้ือแดงท่ีมากันเต็มวัดก็เสร็จสมบูรณ์โดยพระเดช
พระคุณหลวงพ่อท่านให้การต้อนรับ และคุมสถานการณ์ตลอด 
เห็นถึงความมีวิชั่น (Vision) ของท่านและอัจฉริยะเปน็เลิศ 
ข้าพเจ้าเคยเรียบเรียงไว้เปน็เล่มใหญ่  เสียดายมากน้องน้ำา พา
ไปเสียแล้วไม่เปน็ไร เริ่มใหม่ ไม่มีคำาว่า สายไป
 หลวงพ่อท่านมีเมตตาสูง ขันติ อุเบกขา ส่วน
กรุณานั้น ยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าได้รับใช้ ได้เห็นกับ
ตาตนเอง ตลอดไตรมาสเป็นที่ประจักษ์ หมดความ
สงสัย หมดคำาถาม คำาเดียวเท่านั้นคือ สาธุ !
 การอบรมคณะสานุศิษย์นั้น การปรารภธรรมแม้มิได้
มาปรารภ...ทุก ๆ เช้า ท่านจะชดเชยให้ในวาระต่าง ๆ ภารกิจ
ของท่านนั้นมากเหลือเกิน กล่าวไม่หมด

ธรร
มะ

สวัส
ดี

โดย...แสงธรรมสีเงิน
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 คณะเราแม้จะหิวข้อธรรม คอยรอฟัง
ว่าท่านจะพบคณะศิษย์ เม่ือไหร่ ? ก็อดทนกัน 
เมื่อภารกิจของท่านมาก ก็ต้องให้ท่านได้พัก
ผ่อนบ้างเด๋ียวจะโดนว่าให้หลวงพ่อเทศน์มากไป
 เพราะท่านจะพูดเสมอว่า (อย่าใช้พระให้

มากเกินไปนะ) ใช้ให้บันยะบันยังบ้าง ไงล่ะ ไงล่ะ 
ไงล่ะ !
 บรรยากาศในวัด เสมือนที่ท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์งดงาม ประทับใจที่มาเยี่ยมชม
 การปฏิบัติธรรมของคณะเรา ก็เปน็
ไปอย่างเรียบร้อยดี มีมาปฏิบัติกันไม่ขาด
ระยะ 3 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วัน 15 วัน และ
อยู่ตลอดไตรมาสมีอยู่ประมาณ 10 คน คณะ
เราได้ต้อนรับคณะมาชมโครงการของวัด อย่าง
อบอุ่น เพราะคณะเราภาคภูมิใจในผลงาน
ของหลวงพ่อท่านก็ต้องโชว์กันหน่อยเหมือน
เป็นการให้ธรรมเป็นทาน จริงป่ะ
  ไตรมาสนี้มีผู้มาจากต่างประเทศ
เปน็คนไทยที่อยู่ต่างแดน ดูผ่านเว็บไซต์
และ ฯลฯ ชื่นชมมากก็มาปฏิบัติ 3-7 วัน มี
อเมริกา ฝรั่งเศสและสวีเดน...ทุก ๆ คน พูด
เปน็เสียงเดียวกันหลวงพ่อทำาได้อย่างไร

 มีอยู่คนหนึ่งจากสวีเดนคนนี้ประทับ
ใจ...สุด ๆ  อยู่ตลอดไตรมาสเลย ขอให้อยู่
นาน นาน นะ
 ทุกคน ๆ ศรัทธาในพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อท่านมาก ความเป็นธรรมชาติความ
รม่ร่ืนบรรยากาศไม่เหมือนวัดเลย เหมือนมา 
รีแลกซ์ (Relax) อยู่รีสอร์ท เมื่อไปแล้วก็
ต้องรีเทริน อีกแน่นอน ไม่ได้โม้นะ
 คำาช่ืนชมต่าง ๆ  ข้าพเจ้าภาคภูมิใจ 
แทนหลวงพ่อท่านจริง ๆ ท่านมุ่งม่ัน สละ 
แรงกายเหนื่อยมาก ส่วนเหนื่อยใจนั้น 
ข้าพเจ้าคิดแทนท่านว่าท่านคงอยู่เหนือ
ตรงนั้นแล้ว มิฉะนั้นโครงการใหญ่ ๆ 
หลายโครงการ แค่เซ็นเตอร์ใหญ่ ก็
เรื่องมากมายจริง ๆ ส่วนสาขา ไม่ต้อง
พูดถึง หากท่านไม่ปล่อยวาง ท่านคง
บริหารไม่ได้ขนาดนี้
 ท่านเปรียบเสมือนพ่อในทางธรรม
ของคณะศิษย์ และทุก ๆ คนในโครงการทุก ๆ 
สาขา ข้าพเจ้าขอเปน็ตัวแทนกล่าว เน่ืองใน
ช่วงน้ีเป็นวันพ่อแห่งชาติ ก็ขอให้ทุก ๆ คน
น้อมใจกันกราบท่าน พร้อมกับคำาว่า...สาธุ...

“สัพพะระสัง 
ธัมมะระโส 

ชินาติ” 
(รสพระธรรม

ชนะรสทั้งปวง)
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 ช่วงท้ายไตรมาส ข้าพเจ้าตื่นเต้นกับ
โครงการยกพวกมาดีกัน ดีไม่แตกแจกหนึ่ง
ล้านโชคดีที่โครงการนี้อยู่ด้านหลัง ของท่ีพัก
อุบาสิกาข้าพเจ้าก็ได้เห็นการปฏิบัติงาน อย่าง
ใกล้ชิด แรก ๆ ก็เสียว...เสียว อยู่เหมือน
กันแต่แล้วก็ (เข็มขัดสั้น) แฮ่ะ...แฮ่ะ คาดไม่
ถึง เด็ก...เด็กรุ่นนี้รักษากฎระเบียบจัดว่าดีที
เดียว แม้จะต่างสถาบันกัน การคารวะผู้สูง
อายุ ช่วยเหลือ มีน้ำาใจ 10 วันท่ีมีโครงการน้ี 
ข้าพเจ้าชอบมากเพราะได้พูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิด ระหว่างเด็กผู้ใหญ่ ได้คุยกัน
หลาย  ๆ สถาบันได้รับคำาพูดจากเด็ก ๆ น่า
ชื่นชม เช่น ข้าพเจ้าถามว่าจะอยู่กันครบ 10 
วันไหม ? ได้เงินน๊ะ
 หลายคนตอบว่า เงินเปน็ส่วนหนึ่ง
ของจุดหมาย แต่อยากบอกสังคมว่า พวกเรา
ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด หรือออกมาตามสื่อ 
และต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านท่ี
จัดโครงการน้ี ทำาให้พวกเราได้ตอบสังคมบ้าง
 กิจกรรมท่ีได้ร่วมทำากันกับทางวัดใน
ทกุรูปแบบต่ืนเต้นได้ออกปฏิบัติการนอกวัดเช่น
การออกบิณฑบาต กับหลวงพ่อได้รับการ
ตอบรับ และตามที่ประชาชนศรัทธาในหลวง
พ่อมาก เด็ก...เด็ก...บอกพวกเขาโชคดีมาก 
และการได้ฟังพระธรรมจากหลวงพ่อแทบ
ทุกวัน ข้าพเจ้าฟังแล้วชื่นใจ...ชื่นใจ...นี้ก็คือ
ความเป็นอัจฉริยะไร้รอยต่อของท่านที่จัด
เปน็โครงการนี้ขึ้นมา ดัง...ดัง...จุงเบย

 และเมื่อโครงการนี้จบลง จบลงอย่าง
สมบูรณ์แบบคือแจกเงินตามระเบียบเพราะ
เด็ก...เด็ก...เขา...(มาดีกันจริง ๆ)
 รุ่งขึ้นก็เปน็วันงานกฐิน ลุ้นเรื่องดิน
ฟ้าอากาศ แล้วก็ผ่านฉลุยโล่งอก น้ีไงล่ะก็คือ 
บารมีของท่าน
 การปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าไตรมาส
น้ี ก็ (ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง) ธรรมะ
ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ ก็มีบ้างเม่ือมี
คนแบบแปลก...แปลก...ก็เกิดรำาคาญบ้าง แต่
เม่ือนึกถึงข้อธรรมของหลวงพ่อว่า เบ่ือคนโน้น 
คนน้ี หนีไปอยู่ใต้ดิน ก็ไปรำาคาญไส้เดือนอีก 
ก็เลยทำาตามท่าน พอรำาคาญข้ึนมา ก็ตวาดใน
ใจว่า (เราไม่ได้เกิดเพ่ือรำาคาญนะจ๊ะ) ตวาดให้
ไพเราะหน่อยเพราะเราเป็น (แม่ขาว) ฮิ... ฮิ...
 สุดท้ายก็ขอให้อนุโมทนากับคณะ
ญาติธรรมที่อยู่ร่วมกันจนครบไตรมาส พบ
กันใหม่พรรษาหน้า ถ้าข้าพเจ้าไม่ (มรณานุ
สติ) ไปเสียก่อนนะขอลาเปน็ภาษาธรรมฝาก
ไว้ว่า “สัพพะระสัง ธัมมะระโส ชินาติ” (รส
พระธรรมชนะรสทั้งปวง) และเปน็บทกลอน
ฝากไว้ในฉบับนี้
 ขอกล่าวคำาว่า สาธุ...ถวายหลวงพ่อ 
เพื่อสำานึกในพระคุณของท่าน  ถ้าไม่มีพระ
ราชธรรมนิเทศข้าพเจ้าก็คงไม่มีโอกาสเช่นนี้ 
สวัสดี...และสวัสดีปีใหม่ด้วยเทอญ
 ปล.หนัง สือฉบับน้ีออกล่ามาก 

ฉะน้ัน ข้อความใหม่ยังต้องติดตามกันต่อไป
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 ไตรมาสนี้   ในอาราม   งามสง่า 
ทุกหย่อมหญ้า   สบายตา   ดอกไม้สวย
เหมือนวิมาน    ม่านแมกไม้   เอื้ออำานวย
ดอกพังพวย    เล็บมือนาง   พวงชมพู
    จึงเอื้อนกลอน  กล่าวแสดง     แถลงไข
กรุ่นกลิ่นไอ    พระธรรม     ในคำาสอน
เหมือนหยดหยาด    สายพิรุณ    อันสุนทร
พลันคลายร้อน  อภิรมย์  อยู่ร่มเย็น
     ดวงจันทร์แจ่ม ผันผ่านม่าน  เมฆหมอก
เปล่งแสงออก  สว่างจ้า  ทั่วหล้าเห็น
หลวงพ่อท่าน   บริสุทธิ์  ผุดผ่องเพ็ญ
ท่านเปรียบ   เป็นจันทร์งาม   อร่ามตา
   เสียงพระธรรม สอนสั่ง  ยังดังแว่ว
สดับแล้ว   สุขสันต์  จิตหรรษา
โสมนัส   ยิ่งยินดี  แสนปรีดา
เกิดปัญญา   รู้เห็น   ตามเป็นจริง
    พระธรรม  จากท่าน  โปรดสดับ
จงน้อมรับ   กันเถิด   ประเสริฐยิ่ง
ท่านชูธรรม   เป็นหนึ่ง  ไว้พึ่งพิง
จะเนานิ่ง   สงบสุข  ทุกคืนวัน
  ณ ศาลา   หน้าเรือนแก้ว  สัปปายะ
ของคณะ    อุบาสิกา   มาพักอยู่
เป็นระเบียบ    เรียบร้อย   ทุกอณู
ผู้ที่อยู่    ช่วยต้อนรับ   ประทับใจ
 เฟสที่สอง   ตั้งตระหง่าน   อยู่ด้านหลัง
งามดุจดัง    ประสาทไม้   ลายเขียวใส
ทั้งสอดแทรก   ประติมากรรม  ล้ำา...กว่าใคร
ของเหลือใช้    ประดับไว้   อย่างไฮโซ
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 อัจฉริยะ   ไร้รอยต่อ   ขอบูชา
เกินจำานรรจ์    หรือสรรหา   คำาโก้...โก้
เปรียบพระพรหม   เสด็จมา   เป็นร่มโพธิ์
โอ้...อโห...    หลวงพ่อท่าน  อัศจรรย์จริง
 การปฏิบัติ   อุโบสถ   ในพรรษา
เหล่าคณะ    อุบาสิกา   ตั้งใจยิ่ง
ทั้งกวาดวัด    ฟังธรรม   เน้นย้ำาจริง
สาธุ...ยิ่ง    สาธุ...ยิ่ง   โมทนา
 พระนวกะ   ท่านเรียบร้อย  คล้อยตามกัน
ไม่ผกผัน    งดงาม   ตามท่วงท่า
จะขบฉัน    หรือทำางาน   พัฒนา
สามัคคี    ได้เวลา   มาสวดมนต์
  ครบไตรมาส   รสพระธรรม   ยังฉ่ำาชื่น
ต้องกลับคืน    สู่เคหา   ไม่สับสน
กราบหลวงพ่อ   หน่อพุทธะ   ไม่ร้อนรน
แม้ฉงน    ก็จำาต้อง   กราบเท้าลา
 ขอรายงาน   เรื่องเปิดร้าน   งานกฐิน
มีทั้งสิ้น   ยี่สิบร้าน   ประมาณว่า
บารมี     ท่านหลวงพ่อ  เกินอัตรา
กองสลาก    ยังต้องมา   ช่วยอวยชัย
  คณะอุบาสก   อุบาสิกา    ยังหาเงิน
ยังขาด ๆ    ยังเกิน...เกิน   ขอเรียนไว้
คอยหลวงพ่อ   ซัพพอร์ท  ให้ปัจจัย
การจัดร้าน    คงยิ่งใหญ่   ตระการตา
 ขอจบกลอน   ก่อนอำาลำา   พรรษานี้
ทุกสิ่งที่    ผ่าน...ผัน   นั้นย้ำาว่า
พรรษาใหม่    หากไม่ตาย   ขอสัญญา
เน้นรักษา    อุโบสถ   จนหมดลม
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“อาเพศที่สุด”

  อาเพศที่สุด
	 ก็คือเรื่องคนเรา	“ถูกไล่ต้อน	เหมือนวัวเหมือน
ควาย”	“ถูกไล่ล่า	เหมือนเก้งเหมือนกวาง”
 จะไปที่ไหนก็โดนแก๊งนั้น	 กลุ่มนี้	 สีโน้น	 ไล่เป่า	
ไล่ล่า	ไล่ขู่	ไล่ฆ่า	ไล่ทำาร้าย	จับกุม	อันนี้ซึ่งไม่เคยมี	และ
ที่เราไม่เคยคิดว่า	“อาเพศ”	ขนาดยิงกัน
 ทั้งสถานที่	คนเคยเชื่อถือเคารพ	พอไปเจอเข้าข้อ
เดียว
 “อย่า	 !	 ทำาลายสิ่งกีดขวาง”	 	 “อย่า	 !	 รื้อสิ่ง
กีดขวาง”	
 คนก็เลยเที่ยวเทปูนดักปากทางเข้า	 กระทรวง...
อะไรวุ่นวายไปหมด
	 นี่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบ	 100	 ปี	 ก็อยากจะฝาก
เรื่องนี้ว่า...
 ถ้ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์	 เชื่อว่า...ม็อบก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์	
คนก่อการปั่นป่วนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์	 นั่นก็เพราะกฎหมาย
ไม่ศักดิ์สิทธิ์	 กฎหมายไปนอนป่วยนอนห้องไอซียู	 (ใคร
ต้อนเข้าห้องไอซียูก็ไม่รู้ละ)
 แต่นั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดอาเพศต่าง	 ๆ	 เกิดให้
ประเทศชาติ	ทั้งอาถรรพ์	และอาภัพตามมาเป็นแถวเลย	
เจริญพร.

ภ�พ : เม่ือวันท่ี 26 ก.พ. ประมาณ เวลา 22.00 น. 

นายณัฏฐพล-นางทยา ทีปสุวรรณ แกนนำากปปส. 

ได้กล่าวบนเวทีชุมนุมกปปส.แยกปทุมวัน โดย

เปิดคลิปวิดีโอเป่านกหวีดใส่ คุณหญิงพจมาน ณ 

ป้อมเพชร

ที่มา : http://youtu.be/Z92NdETufzg
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โดย...ละอองธรรม

ด้วย      ความศรัทธาและเชื่อมั่นในหลวงพ่อพยอม 
กลฺยาโณเป็นอย่างสูง การขีดเขียนของข้าพเจ้า จึงได้
เกิดขึ้นค่ะ
  มีวันหนึ่งหลังจากหลวงพ่อบรรยายธรรมแล้ว 
ท่านได้ปรารภกับญาติโยมว่าขอความร่วมมือให้ช่วยกัน
คิด-เขียน คติธรรม เพื่อนำาไปติดตามต้นไม้ ทำาต้นไม้ให้
เป็นต้นไม้พูดได้ จิตของข้าพเจ้าได้ระลึกรู้และคิดว่าจะ
ต้องตอบสนองพระเดชพระคุณท่านบ้าง
  กลับถึงท่ีพักก็นอนไม่หลับ เพราะจิตน้ันได้ระลึก
ถึงข้อธรรมะเรื่องคนกับงานอยู่ตลอด หลังเที่ยงคืน
ล่วง แล้วข้าพเจ้าจึงได้จับปากกาเขียนไว้ เพ่ือกันลืมซ่ึง
รวบรวมได้ดังน้ีเจ้าค่ะ
  คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกในชีวิตของข้าพเจ้าท่ีได้มีโอกาส 
ขีดเขียนบทความและหากว่าคติธรรมทั้ งหลายที่
ข้าพเจ้าเขียนมานี้สามารถเป็นจุด เป็นช่องช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องชีวิต การงาน ของทุก ๆ ท่านได้ 
ข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านด้วย สาธุ สาธุ
      ธรรมเมตตา



94

คติธรรม...คนกับงาน

1. จิตใสใจบริสุทธิ์ สนุกในการทำางาน
   นิพพานก็ผุดขึ้นทันใด

2. สดใส สดชื่น เบิกบาน   
   ชีวิตการงาน ก็ผ่านไปได้ดี

3. ไม่หงิก ไม่งอ ไม่เง้า ไม่เศร้า  
   ชีวิตเจ้า เข้าได้กับงาน

     4. หยาดเหงื่อ ทุกหยด ทุกหยาด 
         จงเกิดจาก การงานที่สุจริต

     5. ขยัน อดทน ซื่อตรง อดกลั้น 
         เป็นหลักประกันในการทำางาน
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      6. ไม่เชือน ไม่แช ไม่แส่  
        จะไม่แย่ ในการทำางาน

   
    7. คิดดี คิดถูก คิดสอดคล้อง 
         จะไม่เศร้าหมอง ในการทำางาน

8. ชีวิต คือ การทำางาน     
   การทำางาน คือ ชีวิต ผลผลิตจะเพิ่มทวี

   9. ขยันการ ขยันงาน  
        ความสุข สำาราญสำาเร็จแน่ให้มั่นใจ

     10.  สู้ ! สู้ ! สู้ ! ในการทำางาน  
       ชีวิตจะพบพาน แต่โชคดี
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“...การศึกษาถูกบังคับ...”

  ที่น่าอเนจอนาถใจ	 ก็คือการศึกษา
ถูกบังคับ	 คนเป็นครูบาอาจารย์	 เป็นผู้
อำานวยการ	กศน.	ต้องยืนหน้าเศร้า	
  เมื่อถูกบังคับให้หยุดงาน แล้วรู้สึก
อาตมาเห็นแวบ ๆ ตอนเขาไปคล้องคอ
ด้วยพวงมาลัยนกหวีด ถ้าตามมารยาท 
สมบัติผู้ดี คนไทยควรจะยกมือไหว้ เพราะ
ท่าน ผอ. ก็อายุมากแล้ว คนที่ไปคล้อง
ก็...ทั้งยศทั้งตำาแหน่งท้ังอายุก็ไม่น่าจะ
มากกว่า ผอ. แต่ไปด้วยความแข็งกระด้าง 
นี่ละ...มันอาเพศ

ภาพ : ม็อบ กปปส. เป่านกหวีดกดดัน 

ผอ.กศน ฉวาง นครศรีธรรมราช ไม่ให้ทำางาน

ที่มา : http://www.youtube.com/

watch?v=nepY774gjhQ (23 ม.ค. 2557)
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โดย...น.ต.เสริม  หัตถโกศล

  หอไอเฟลเป็นหอคอยสูง ท่ีสร้างด้วยเหล็ก...ล้วน ๆ 

ซึ่งเหมือนกับการถักทอเหล็กจากพื้นสู่อากาศเบื้องบน 

สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ภายหลังที่ฝรั่งเศสได้

ฟื้นตัวขึ้นหลังสงครามโลก 

  เป็นการออกแบบและสร้างโดย  "กุสตาฟ ไอเฟล"  

เป็นหอคอยที่สูงกว่า 1,063 ฟุต แห่งแรกของโลกในขณะ

นั้น ถ้าขึ้นโดยบันได จะต้องเดินถึง 1,710 ขั้นแต่มีเสาทั้ง 

4 ที่เป็นฐาน มีลิฟท์อยู่เสาละ 1 ตัว ลิฟท์นี้สามารถขึ้น

ได้ตั้งแต่ชั้นแรกของชั้นจนถึงชั้นชมวิว ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม

เดินชมได้รอบ ๆ หากต้องการขึ้นไปให้สูงกว่านั้น ต้องขึ้น

บันไดไปอีกชั้นหนึ่ง เป็นจุดชมวิวรูปสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกัน 

แต่ขนาดเล็กกว่าช้ันล่าง สูงจากช้ันชมวิวน้ีไม่สามารถข้ึนไป 

ได้เพราะเป็นที่ตั้งของเสาอากาศวิทยุ และโทรทัศน์ ความ

สูงจากฐานพื้นดินถึงยอดสูงสุด 324 เมตร 
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  หอไอเฟลน้ีต้ังอยู่บริเวณแม่น้ำา

แซนกลางกรุงปารีส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

อันโดดเด่นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก ผู้ท่ีไปเยือน 

กรุงปารีสจะพลาดการข้ึนหอชมไอเฟล 

นี้ไม่ได้เป็นอันขาด

  ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำาแซนเขา

สร้างเป็นอ่างน้ำาพุสูงต่ำาเรียงรายกัน

ไป ในยามค่ำาคืนจะประดับด้วยแสงไฟ

สวยงาม แม่น้ำาแซนเป็นแม่น้ำาขนาด

เล็ก ผ่ากลางกรุงปารีสซึ่งนักท่องเท่ียว

สามารถล่องเรือชมวิวไปตามลำาแม่น้ำา

แซนแล้วไปอ้อมกลับที่โบสถ์ นอเทรอ

ดาม  (Cathédrale Notre Dame de 

Paris) ซึ่งมีชื่อเสียงมาก เนื่องจากเป็น

ฉากของภาพยนตร์เรื่องคิงคอง ที่รู้จัก

กันมาหลาย 10 ปีแล้ว

  การเดินทางไปชื่นชมหอไอเฟล

สะดวกที่สุดคือรถไฟใต้ดินตั้งแต่เขียน

เรื่องประสบการณ์ต่างแดน มาจนถึง

ตอนที่ 4 คราวนี้ ความจริงผู้เขียนจด

รายละเอียดไว้มากและเคยเขียนลงใน

นิตยสารรายเดือนหลายฉบับ แต่เมื่อ

คราวน้ำาท่วมกรุงเทพฯใหญ่ปี 2554 

น้ำาได้พัดพาเรื่องราวรายละเอียด...

ต่าง ๆ ไปจนหมดสิ้น

   จึงมักจะเขียนบอกเล่าด้วย

ความทรงจำาเป็นส่วนใหญ่ อาจมีข้อ

ผิดพลาดอยู่บ้างต้องขออภัยมา ณ ที่

นี้ด้วย และขอบอกด้วยความจริงใจว่า 

ประสบการณ์ต่างแดนทุก ๆ ตอน ผู้เขียน 

ไปเยี่ยมชมและเห็นด้วยสายตาตนเอง 

มาท้ังส้ิน เร่ืองราวจึงเป็นทัศนะ ของผู้

เขียนโดยเฉพาะ มิได้ลอกเลียนผู้ใดมา

เลย ในตอนต่อไปจะเขียนเรื่องสะพาน

โกลเดนท์เกรท เมืองซานฟราน ซิสโก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  โปรดติดตามอ่านได้ในฉบับ

หน้า สวัสดี. 
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ถ้ากฎหมายเที่ยงธรรม
มาตั้งแต่ต้น

ไม่มีสอง-สาม มาตรฐาน

ศาล...ก็ไม่ถูกยิง !
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  การข่มขืนกันทางเพศกับการข่มขืน

จิตใจ ในขณะปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
 ถ้าหากว่าการหยุดงานมีประโยชน์ ต่อ

ประเทศชาติ หยุดงานมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน 

หยุดเรียนหยุดงาน แต่เสียดาย กปปส.นี่ ไม่ไปสั่ง

หยุดน้ำาประปา หยุดไฟฟ้า ให้หมดทั้งบ้านทั้งเมือง 

 ดูสิว่า พ่อแม่พี่น้องของแกนนำา หรือของผู้

ที่ไปร่วมกิจกรรมนี่จะเกิดอะไรขึ้น น่าจะไม่เกิน 7 

วัน  คงตายกันครึ่งบ้านค่อนเมือง ตายทั้งอดน้ำาอด

ไฟ ตายทั้งทนไม่ไหว ถ้าใครมาปิดน้ำาปิดไฟ คงจะ

รบราฆ่าฟันกันใหญ่ 

 นี่ก็ยังโชคดีที่ยังรอดมาได้ เขาปิดน้ำาปิดไฟ 

คงรู้ทำาอะไรแค่ไหนตัวเอง 

 นี่ก็ เป็นเรื่ อง ข้อสงสารข้าราชการไทย 

ตำารวจไทย ไม่มียุคไหนที่จะถูกเหยียบย่ำาศักดิ์ศรี 

และก็น่าชื่นชมที่ตำารวจก็อดกลั้นอดทน ในขณะที่

เขียนต้นฉบับอยู่นี้ก็ยังอดทนอยู่ได้ แต่ไม่รู้เลยจาก

นี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องอาเพศเรื่องที่หนึ่ง

ที่อยากจะออกความเห็นสิ่งที่ผ่านมา.

“กา
รข่ม

ขืน

ทาง
เพศ

กับ
จิต

ใจ”
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  มีสรรพคุณมากกว่าท่ีคิดไม่ใช่แค่ดูดกล่ิน
อับช้ืน ยังสามารถนำามาใช้ในการดูแลสุขภาพได้
หลากหลาย  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ่านไม้ที่เผาด้วย
ความร้อนสูง ได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขจัด
สารตกค้างในร่างกายนอกเหนือจากการใช้เป็น
เช้ือเพลิงประกอบอาหารต้ังแต่โบราณแล้วเคล็ด
ลับแม่บ้านในห้องครัวอาจจะคุ้นเคยกับการวาง
ก้อนถ่านไม้ดำา ๆ สักก้อนไว้ช่วยดูดกล่ินในตู้เย็น
แต่คงไม่คุ้นกับการใช้ “ถ่าน” ในประโยชน์อ่ืน ๆ  
อย่างเคร่ืองสำาอางสารขจัดพิษหรือวัสดุเพ่ือการ
ผ่อนคลายโดยเฉพาะถ่านไม้ท่ีผลิตจากไม้ไผ่
  ถ่านไม้ไผ่คืออะไร ถ่านไม้ไผ่หรือ 
(Bamboo Charcoal)       ค ือ ถ่านที่ได้จากการเผา
ไม้ไผ่ในอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส มี
รูปทรงของไม้ไผ่ชัดเจน ผิวของถ่านจะมีความเงาเล็ก
น้อย หากเคาะกับพื้นแข็งจะมีเสียงดังกังวาน
เหมือนโลหะ เนื่องจากมีความบริสุทธิ์ของธาตุ
คาร์บอนสูง 

   ถ่านไม้ไผ่ จึงถูกนำาไปใช้ทั้งในด้าน
การเกษตร การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 
ส่ิงทอ ฯลฯ ประโยชน์มากกว่าท่ีคิดสำาหรับในชีวิต

ประจำาวันถ่านไม้ไผ่สามารถใช้ตั้งแต่การรักษา
สภาพแวดล้อมไปจน ถึงการประกอบอาหาร การ 
ประทินผิว และช่วยขจัดสารตกค้างในร่างกาย 
คณุสมบัติการดูดซับกล่ินและความช้ืน และปล่อย 
ประจุลบ (มีผลในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์
สดชื่นขึ้น) 

   เหมาะสำาหรับ วางก้อนถ่านไว้
ในตู้เส้ือผ้า ห้องครัวห้องน้ำา  ตู้เก็บของหรือกล่อง
รองเท้า วางในรถยนต์ก็ได้   รวมทั้งวางดูดก๊าซ
พิษที่ระเหยมาจากสีทาบ้านหรือโพลี่บอร์ดใน
อาคารหรือห้อง ท่ีเพ่ิงตกแต่งใหม่ได้ด้วย การปล่อย
ประจุลบของถ่านไม้ไผ่ยังช่วยแก้มลภาวะในน้ำาเสีย 
ท่อระบายน้ำาท่ีปล่อยน้ำาซักผ้าและกล่ินเน่า ถ่านไม้ 
ไผ่จะดูดซับคลอรีนและสารมีพิษภายในน้ำาดื่ม
และให้แร่ธาตุตามธรรมชาติ  ท่ีกล่าวถึงข้างต้น
มากข้ึนด้วย 
  ในการหุงข้าว ถ่านไม้ไผ่ช่วยดูดกลิ่น
คลอรีนออกจากน้ำา ดูดซับจุลินทรีย์และสารพิษ

ถ่านไม้
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        3) ทำาน้ำาแร่ คุณสามารถทำาน้ำาแร่ไว้ดื่ม
เองได้ จากการใช้ถ่านไม้ไผ่ก้อนขนาดพอเหมาะ
ล้างให้สะอาด โดยไม่ใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
ใด ๆ นำาถ่านไปต้มกับน้ำาด่ืมสะอาดด้วยไฟอ่อน ๆ   
10 นาที ตักถ่านออกตากแห้ง แล้วนำาถ่านนั้นชั่ง
น้ำาหนักให้ได้ 100 กรัมเติมลงในน้ำาดื่มสะอาด 
1 ลิตร ตั้งทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงก็จะได้น้ำาแร่
สะอาดไว้ดื่ม
  4) ล้าง ผัก ล้างผักให้สะอาดแล้วนำาผง
ถ่านบด 1 ช้อนชาผสมน้ำา 5 ลิตร แช่ผักหรือผล
ไม้ไว้ 15-20 นาที จากน้ันล้างผักผลไม้ด้วยน้ำาเปล่า
อีกคร้ัง ถ่านจะช่วยดูดซับสารเคมีตกค้างในพืชผัก 
  5) เยียว ยาร่างกาย มีวิธีการใช้ถ่านไม้ไผ่ 
เพื่อเยียวยาร่างกาย ดังนี้ 
  ปากเหม็น ให้ผสมถ่านกับน้ำาดื่ม 
  คลื่นไส้อาเจียน มีแก๊สในกระเพาะอาหาร 
ให้ผสมผงถ่านสะอาดลงในน้ำาเปล่าหน่ึงแก้ว คนให้เข้า 
กันแล้วด่ืม แต่คนท้องผูกไม่ควรดื่ม เพราะจะทำาให้
อาการหนักขึ้น 
  ผื่นแพ้ คันผิวหนัง ใช้ถ่านแช่น้ำาอาบ 
  เจ็บคอ ผสมถ่านกับน้ำาพอเหนียวป้ันเป็นก้อน
กลม ๆ อมไว้ 5 นาทีแล้วกลืนช้า ๆ 
  กินยาเกินขนาด ใช้ถ่านแก้พิษ รับประทาน
ถ่านผสมน้ำาป้ันเป็นก้อน 10-20 เม็ด ดื่มน้ำาตาม มาก ๆ 
การใช้ถ่านเยียวยาร่างกายน้ีต้องใช้ทันทีเม่ือเกิด อาการ
หรือหลังเกิดอาการ โดยเร็วที่สุด เพื่อประสิทธิผล  
เต็มที่

 

     ถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal) ภาษา

ญี่ปุ่นเรียก ทาเคะสึมิ (Takezumi)  หรือ คิคุตัน 

(Tikutan) ทำามาจากไม้ไผ่ (Bamboo) เป็นถ่านที่

ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 

ในข้าว เพ่ิมแร่ธาตุให้ข้าวหุงสุก ทำาให้รสชาติดี 
คุณสมบัติในการดูดซับสารพิษ เพิ่มประจุลบ
ซ่ึงกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย
คนได้ ถ่านไม้ไผ่ จึงมีผลในการขับสารเคมีตาม
ผิวหนัง ผิวหนังจึงนุ่มชุ่มชื้นสะอาดและอบอุ่น 
       ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถ่านไม้ไผ่กับร่างกาย

จึงมีทั้งสบู่  ครีมบำารุงผิว  แชมพู  ครีมนวด

ผม  และน้ำาแร่  ปรับสภาพผิว

 

  

  ท่านสามารถทดลองทำาเอง

ได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ ต่อไปนี้ 
    1) ถ่านไม้ไผ่ในแจกัน ถ่านไม้ไผ่จะช่วยให้
ดอกไม้สดในแจกันอยู่คงทนยาวนานขึ้น เพราะ
ถ่านไม้ไผ่รักษาระดับความชื้นและฟอกอากาศ
ให้น้ำาเน่าเสียช้าลง (ด้วยคุณสมบัติของการปล่อย
ประจุลบ) รวมทั้งแร่ธาตุในถ่านจะช่วยยืดอายุ
ของต้นไม้ด้วย ในกรณีกระถางดินปลูกต้นไม้การ 
โรยผงถ่านรอบ ๆ  โคนต้นจะช่วยเพ่ิมแร่ธาตุในดิน 
ต้นไม้จะโตเร็ว 
  2) อาบสวยด้วยถ่าน นำาถ่านบดหรือก้อน 
เล็ก ๆ ปริมาณ 300 กรัมหรือมากกว่าเล็กน้อย
ใส่ถุงผ้าตาข่าย เอาไปวางในอ่างอาบน้ำา ก่อน เปิด
น้ำาร้อนสำาหรับแช่อาบ เมื่ออาบเสร็จนำาถุงถ่าน
ไปตากแห้งและเก็บไว้ใช้ได้อีกนานสองเดือน
สำาหรับถ่าน หนึ่งถุง วิธีการนี้ถ่านไม้ไผ่จะช่วยให้
ความอบอุ่นร่างกาย ทำาความสะอาดและรักษา
ความชุ่มชื้นของผิวหนัง และยังช่วยขจัดกลิ่นอับ
หรือกลิ่นคลอรีนได้ด้วย



103
1,000 เซสเซียส  มีคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

สุขภาพของมนุษย์  สัตว์  ธรรมชาติและสภาพ

แวดล้อมมากมาย 

  ถ่านไม้ไผ่ท่ีผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วย

อุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 เซสเซียส  

มีลักษณะพิเศษ  ดังนี้ :-

  มีรูพรุนมากกว่าหากนำามาแผ่กระจาย

ออกเป็นพื้นที่จะได้พื้นที่มากถึง 300 ถึง 700 ตร.ม/

กรัม (ถ่านไม้ท่ัวไปจะได้พ้ืนท่ีประมาณ 50 ตร.ม/กรัม)

  มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมายจากคุณสมบัติ
ดังกล่าว ถ่านไม้ไผ่ จึงถูกนำามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ เป็นที่นิยมมากใน
ประเทศญี่ปุ่นและมีราคาแพง เช่น

  1) ใช้เป็นวัสดุตบแต่งบ้านเรือน (Deco-

rate) ช่วยฟอกอากาศ ดูดกลิ่น (Deodorizing) 

ความชื้น (Moisture)  ปลดปล่อยประจุลบ (Nega-

tive Ions) และ อินฟาเรดยาว (Far infrared ray) 
ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ
  2) ท้ิงลงในแม่น้ำาลำาคลองลดการเน่าเสีย
ของน้ำา ช่วยบำาบัดน้ำาเสีย เพิ่มแร่ธาตุแคลเซี่ยม 
โพตัสเซ่ียม  แมกเนเซ่ียม ฯลฯ 
  3) แช่ในถังน้ำาด่ืม ช่วยดูดซับคลอรีน และ
สิ่งที่มีพิษ  เพิ่มแร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  
แมกเนเซี่ยม ฯลฯ และปล่อยประจุลบ (Negative 

Ions) และ อินฟาเรดยาว (Far infrared ray) ซึ่งมี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

  4) ใส่หม้อหุงข้าวขณะที่หุงข้าว  ช่วยดูด
ซับคลอรีน กลิ่นเหม็นอับของข้าวสารเก่า และส่ิงท่ี
มีพิษ  เพิ่มแร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมก-
เนเซี่ยม ฯลฯ และปลดปล่อยประจุลบ (Negative 

Ions)และอินฟาเรดยาว (Farinfrared ray) ซึ่งมีคุณ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ เพ่ิมรสและความนุ่มให้ข้าวสุก
  5) ใส่ในอ่างอาบน้ำา ช่วยดูดซับคลอรีน 
และสิ่งที่มีพิษ เพิ่มแร่ธาตุ  และปลดปล่อยประจุ
ลบ (Negative Ions) และ อินฟาเรดยาว (Far infra-

red ray) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ชำาระล้าง
ผิวหนัง กระตุ้นการการไหลวนของเลือด  ช่วย
ให้ร่างกายสดชื่น
  6) ใส่ไว้ในที่นอน ใต้เตียง ในห้องนอน 
ช่วยฟอกอากาศ  ดูดกลิ่น ความชื้น ปลดปล่อย
ประจุลบ (Negative Ions) และอินฟาเรดยาว 
(Far infrared ray) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ 
กระตุ้นการการไหลวนของเลือด  จิตใจสงบเย็นใน 
ขณะพักผ่อนและช่วยให้นอนหลับได้ดี ร่างกายสดช่ืน
  7) ดูดซับและหักเหคลื่นไฟฟ้า (Ad-

sorption of Electromagnetic Wave) ช่วยดูดซับ
และหักเหคล่ืนไฟฟ้าท่ีแผ่กระจายออกมาจากทีวี   
คอมพิวเตอร์  จอมอนิเตอร์  อุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าที่เปิดใช้งานอยู่ภายในบ้านและสถานที่
ทำางาน  ดูดซับลดการแผ่กระจายของคลื่นไฟฟ้า
จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
  8) ฟอกและปรับอากาศ ใต้เตียงนอน 
และใต้อาคารบ้านเรือน ช่วยดูดซับความช้ืนใน
ฤดูท่ีมีความช้ืนสูง  และคลายความช้ืนในฤดูท่ีมี
ความแห้งแล้ง
  9) ใช้ผสมอาหารสัตว์ ช่วยเพิ่มแร่ธาตุ  
ดูดซับสารพิษ  กำาจัดแบคทีเรียในระบบทางเดิน
อาหาร  ลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์

  10) ใช้ผสมดินเพื่อการเพาะปลูก ช่วย
ปรับสภาพของดิน เพิ่มแร่ธาตุที่พืชต้องการ 
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  11) ใส่ในตู้เย็น ช่วยดููดกลิ่น และปลด
ปล่อยประจุลบ ( Negative Ions)  และอินฟาเรด
ยาว (Far infrared ray) ช่วยให้ผักสดเก็บไว้ได้นาน
วันข้ึน ถ่านไม้ไผ่จะดูดซับก๊าชท่ีผักและผลไม้คาย
ออกมาซึ่งมีผลให้ผักและผลไม้เน่าเสีย
  12) ใส่ในถังข้าวสาร ช่วยดูดกล่ินความช้ืน 
และปลดปล่อยประจุลบ (Negative Ions) และอิน
ฟาเรดยาว (Far infrared ray) ป้องกันมอด และ
แมลงต่าง ๆ
  13) ใส่ไว้ในแจกันหรือกระถางดอกไม้ ทำา 
ให้เกิดออกไซด์เพ่ิมออกซิเจนและแร่ธาตุ แคลเซ่ียม 
โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ ให้กับน้ำาในแจกัน
หรือกระถางดอกไม้
  14) ใส่ในตู้กระจกหรืออ่างเล้ียงปลา  ช่วย 
เพ่ิมออกซิเจนในน้ำา เพ่ิมแร่ธาตุ แคลเซ่ียม โพตัส-
เซ่ียม  แมกเนเซ่ียม ฯลฯ ทำาให้น้ำาใสสะอาด  ช่วย
เร่งการตกตะกอนของฝุ่นละอองในน้ำา
  นอกจากน้ัน ยังใช้ถ่านไม้ไผ่เป็นส่วนผสม 
หลักของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพได้อีกมากมาย
หลายชนิด  เช่น  สบู่  แชมพู  ยาสีฟัน  ถ่านเม็ด
ดูดสารพิษ ฯลฯ  

  เมื่อในอดีต“ถ่าน” ถือได้ว่าเป็น
วัตถุดิบสำาคัญในการหุงต้มต่าง ๆ ต่อมาเมื่อ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาข้ึนมาอย่างรวดเร็วมีการนำา
พลังงานจากธรรมชาติมาใช้ในรูปแบบต่าง  ๆส่งผลให้
วิถีการดำารงชีวิตปรับเปล่ียนไปตามสมัยนิยมมาก
ข้ึนและทำาให้ถ่านเร่ิมจางหายไปจากชีวิตประจำา
วัน แต่ในปัจจุบันพลังงานท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนเร่ิม
หมดไป ระบบเศรษฐกิจผันผวน ราคาสินค้าต่าง ๆ 

แพงข้ึน ประกอบกับสภาวะอากาศท่ีแปรปรวนท่ี
ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างมหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ 
ในไทยท่ีผ่านมา
  ถ่าน จึงได้รับความสนใจข้ึนมาอีกคร้ัง 
ที่ได้ถูกนำามาเป็นวัตถุหลักในการให้พลังงานเชื้อ
เพลิงในการหุงหาอาหารในยามภาวะคับขันเช่น
นั้น ตามความเป็นจริงแล้ว “ถ่าน” ได้รับความ
สนใจอยู่อย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ 
มีผู้แปรรูปถ่านมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
มากมายหลากหลายชนิด สร้างมูลค่ามหาศาล

  “ทองคำาดำา” หรือ “ถ่าน” ที่ใคร
หลาย ๆ คนมองข้าม และหลงลืมไป
นั้น กลับสร้างเงินมหาศาลให้ผู้ที่มอง
เห็นคุณค่า และเล็งเห็นว่าพลังงาน
ถ่านหินท่ีใช้กันในปัจจุบันน้ีกำาลังหมดไป 
ธุรกิจเผาถ่านส่งขายทั้งในและนอก
ประเทศของนักลงทุนบางรายเปรียบ
เสมือนคลื่น ใต้น้ำา ที่มองเห็นภายหน้า
เรียบนิ่งแต่ลึก ๆ ลงไปแล้วนั้นปริมาณ
ความต้องการของต่าง ประเทศอย่าง 
สหประชาชาติ (UN) และญี่ปุ่นนั้นมีไม่
ต่ำากว่า 1,000 ตัน/เดือน

   นี่เป็นแค่เกร็ดสาระความรู้เล็ก ๆ 
น้อย ๆ ท่ีคอลัมน์สวนแก้วแฟร์นำ�ม�เสนอเพ่ือ
เป็นส�ระ แนวท�งเผ่ือท่�นผู้อ่�นจะเกิดไอเดีย
นำ�ไปต่อยอดได้เพ่ือเพ่ิมมูลค่�ของต้นไผ่.

ที่ม�: http://www.charcoalhome.com
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โดย...โยมแอ๊ว สังฆทาน

              ควรทำาบุญบ่อย ๆ 

ควรพอใจในการทำาบุญนั้น ๆ 

 การสะสมบุญเป็นนิจ 

คือ การส่ังสมความสุขให้แก่ 

ชีวิต บุญเป็นแหล่งรวมแห่ง 

โภคทรัพย์ และอริยสมบัติ

ทั้งหลาย
  หากใช้บุญเก่าทุกวัน ก็หมด

ได้เหมือนกัน เร่งสร้างบุญใหม่ เพื่อ 

สั่งสมความสุขให้แก่ชีวิต 

 ความปรารถนาทรัพย์สมบัตินัน้

มีทุกคน ถ้าไม่สร้างบุญต่อเน่ือง... 

ท่านจะมีทรัพย์ได้อย่างไร ?

  เช่นเดียวกับการให้ ย่อมให้ก็

ย่อมได้ 

 ผู้ไหว้ ย่อมได้รับการไหว้

ตอบ

การ
ทำาบุญ
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 การไหว้ก่อน การให้ก่อน คือ 

การอ่อนน้อมถ่อมตน ความแข็ง

กระด้างไม่ได้อะไรเลย ยอม ๆ เสีย

บ้างให้ก่อนเสียบ้าง และจะได้อะไร

บางอย่าง มากกว่าการไม่ยอม การ

ไม่ให้

  คนจะเจริญได้ เพราะความ 

อ่อนน้อมถ่อมตน 

 คนไม่เจริญ เพราะความแข็ง

กระด้าง การไม่ยอมการไม่ให้ ให้

ไปเถอะ แม้ผลนั้นจะยังไม่ตามมา 

แต่ความสุขของการให้ ได้สำาเร็จ

แล้วทันทีท่ีให้ อ่อนน้อม ซึมทราบ

แผ่ไปทั่ว อย่ายอมหักไม่ยอมงอ ให้

รอยยิ้มจะได้รอยยิ้ม และมิตรภาพ

เสมอ 

  การให้ ก็คือ การสะสมบุญ

อย่างหนึ่ง จงเป็นผู้ให้จะสบายใจ

กว่าเป็นผู้รับ ไม่เชื่อท่านก็ลองทำา

ดู   และจะรู้ว่าความสุขมันอยู่แค่เอื้อม

จริง ๆ 

  การสั่งสมบุญ คือ การให้ 

ทำาสม่ำาเสมอ แล้วชีวิตของท่านจะ

พบแต่ความสุข ได้ทั้งตอนมีชีวิตใน

โลกมนุษย์ และจากโลกมนุษย์ไป

แล้ว 

การให้ ก็คือ การสะสมบุญอย่างหนึ่ง จงเป็นผู้ให้จะ
สบายใจกว่าเป็นผู้รับ ไม่เชื่อท่านก็ลองทำาดู และจะรู้ว่า
ความสุขมันอยู่แค่เอื้อมจริง ๆ
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ความบาดหมาง...

สร้างความหม่นหมองให้กับใจ...ได้ไม่น้อย

ก็รู้ใช่ไหม...ว่ามันทุกข์ใจขนาดไหน ?

ใยต้องมานั่งเศร้า...จับเจ่ากับมันทำาไม

ความรู้ก็มี...ประสบการณ์ก็มาก

ใช้มันให้เกิดประโยชน์สิ

พยายาม...ปลูกความรัก

เพื่อประสานรอยร้าว

และลบรอยบาดหมาง
เชื่อว่าไม่นาน...ทุกห้องของหัวใจ

จะเปล่งประกายไปด้วย...ความสุข

โดย...นายมะเนาว์
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1. ¾ÃÐÃÒª¸ÃÃÁ¹Ôà·È (¾ÃÐ¾ÂÍÁ ¡ÅÚÂÒâ³)   ¨Ó¹Ç¹ 10,000 ºÒ·
2. คุณสุทธิพร บุญภักดี     ¨Ó¹Ç¹  3,000 บÒท
3. คุณคณพั²¹ì Ë§Éì»รÐธÒ¹พร    ¨Ó¹Ç¹  2,000 บÒท
4. คุณสมพ¨¹ì-คุณอิสรียì-¹.ส.ชÇรียì-ด.ช.ธ¹Òทัศ¹ì
   เตียÇเ¨ริญโสภÒ (ร้Ò¹พู¹สิ¹พÒณิชยì ¨.สุริ¹ทรì) ¨Ó¹Ç¹  2,000 บÒท
5. ¹.ต.เสริม Ëัตถโกศล     ¨Ó¹Ç¹  1,000 บÒท
6. บริÉัทโรม่ÒอุตสÒËกรรม ¨ำÒกัด    ¨Ó¹Ç¹   600 ºÒ·
7. คุณเรียมใ¨ เส¹ียìÇ§ศì ณ อยุธยÒ   ¨Ó¹Ç¹   500 บÒท
8. คุณมÒลÒ กลิ่¹ทÇี     ¨Ó¹Ç¹   500 บÒท
9. คุณดÇ§ใ¨ ใ¨เย็¹     ¨Ó¹Ç¹   500 บÒท 
10. คุณ¹ÇลลÐออ สำÒแด§     ¨Ó¹Ç¹   500 ºÒ·
11. คุณ¨ิ¹ต¹Ò พุทธโกÉÒ    ¨Ó¹Ç¹   500 บÒท
12. คุณส¹ิท เลÒËÐÇิริยศÒล     ¨Ó¹Ç¹   500 บÒท
13. คุณอัครÇิ¹ตì สุค¹ธÇิท    ¨Ó¹Ç¹   400 บÒท
14. คุณสมส่Ç¹ มั่¹ใ¨     ¨Ó¹Ç¹   400 บÒท
15. คุณเฉลียÇ ช่Ò§ทอ§     ¨Ó¹Ç¹   400 บÒท 
16. คุณกÒ¹ตìทิตÒ สีËมÒกสุก    ¨Ó¹Ç¹   300 บÒท
17. ¹.อ.Ëญิ§ ภÒณี เทียมลม    ¨Ó¹Ç¹   300 บÒท
18. รÒย¹Òม¼ู้บริ¨Òค รÒยลÐ     ¨Ó¹Ç¹   200 บÒท
   (1) คุณ¼สุสรัต¹ì รัต¹Ò¹¹ทì  (2) คุณÇีรยุทธ ÇÒณิชกลม¹ั¹ท¹ì
    (3) คุณพรมมÒ ทิตยìÇ§ศì     (4) คุณสิÉฐÇัศ ทิตยìÇ§ศì
    (5) คุณ¹ฤดม แก่¹¨ั¹ทรì  (6) คุณฐิติรัต¹ì สุÇรรณ»รÒโมทยì
   (7) พ.อ.Çิรัช อรุณรุ่§   (8) ¹พ.สุขุม รั§คสิริ 
      (9) คุณพัชริ¹ทรì อมฤกÉì  (10) คุณสมบูรณì »รÐดิÉฐ§Ò¹
   (11) พรÐอธิกÒรชุมพร ฐิตธมฺโม (โยคี) (12) คุณอมรÒ ¼Òสุก
19. พ.อ.¹เรศ สุขตรÐกูล     ¨Ó¹Ç¹   100 บÒท
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คุณไม่ใช้เราขอ
ปัญหาที่สร้างความยุ่งยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ 

ที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหามาก ดังนี้ 

  เราจะเก็บของที่มากเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะนำาของที่เก่าเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะรวบรวมของที่ชำารุดแล้ว...  ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะรื้อบ้านเก่าบ้านพัง...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะล้างสต๊อกสินค้า...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะเก็บเสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะลากรถพังรถเก่า...    ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะจัดการของที่ไม่ใช้ทุกชนิด...  ไปทิ้งที่ไหน

หากท่านมีปัญหาตามที่กล่าวมานี้ เราแก้ไขได้ 

เพียงกดโทรศัพท์หมายเลข

0 2921 5023  #  113-119, 133, 135                  
แฟ็กซ์  0 2595 1222 

  เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ “โดยตรง”

เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่

ในการไปรับของบริจาค
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................

บ้านเลขที่.......... หมู่ที่........... ซอย/ตรอก............................. ตำาบล/แขวง.......................

อำาเภอ/เขต......................... จังหวัด....................... ไปรษณีย์............... โทร....................

Email :.........................................................................................................................

สถานที่ให้ส่งวารสารกัลยาโณ 

บ้านเลขที่.......... หมู่ที่........... ซอย/ตรอก.............................. ตำาบล/แขวง......................

อำาเภอ/เขต......................... จังหวัด...................... ไปรษณีย์.............. โทร......................

สถานที่สมัครและส่งใบสมัครสมาชิก

มูลนิธิสวนแก้วฯ วัดสวนแก้ว ตำาบลบางเลน อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

อัตราค่าสมาชิกวารสารกัลยาโณ

   1. 1 ปี  4  ฉบับ      ราคา 200 บาท  (รวมค่าจัดส่ง) หรือ

   2. อุปถัมภ์ค่าจัดพิมพ์ตามกำาลังศรัทธา จำานวนเงิน.............บาท

 เริ่มฉบับที่............ ประจำาเดือน.................................................... พ.ศ...............

สั่งจ่ายในนาม  
 มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว ตำาบลบางเลน อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  11140          

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่ มูลนิธิสวนแก้ว

หรืออุปถัมภ์ได้โดยตรงกับมูลนิธิสวนแก้ว (ทุกวัน)

เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
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ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวนแก้ว
  โทรศัพท์ 0 2595 1444, 0 2921 5023 # 109 

 แฟ็กซ์ 0 2921 5022

หรือสั่งจ่ายในนาม...มูลนิธิสวนแก้ว

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่   

  มูลนิธิสวนแก้ว    

  เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
  วัดสวนแก้ว ต.บางเลน     
   อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน    

2. โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม  

3. โครงการร่มโพธิ์แก้ว     

4. โครงการเวทีบำาเพ็ญประโยชน์   

5. โครงการลอกคราบ     

6. โครงการกระบอกสำารอกกิเลส   

7. โครงการช่วยน้องท้องหิว    

8. โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือ

    ให้มีโอกาสได้เรียน 

9. โครงการสลบมาฟื้นไป     

10. โครงการที่พักคนชรา   

11. โครงการสะพานบุญ 

     จากผู้เหลือเจือจานผู้ขาด  

12. โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้  

13. โครงการสวนแก้วเนอร์สเซอรี่    

14. โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

15. โครงการบ่อหมักสิ่งปฏิกูล

     ตามแนวโครงการพระราชดำาริ  

16. โครงการบ้านทักษะชีวิต  

17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

18. โครงการคอนโดสุนัข

ผู้จัดการมูลนิธิสวนแก้ว
  โทรศัพท์     0 2921 6262, 
  0 2921 5023 # 109, 08 1622 0354  
  แฟ็กซ์ 0 2921 5022 

ฝ่ายกิจนิมนต์   
   โทรศัพท์    0 2921 5023 # 108  
   แฟ็กซ์ 0 2921 5022      

ฝ่ายรับของบริจาค  
   โทรศัพท์     0 2595 1444, 
   0 2921 5023 # 113-119, 133, 135  
   แฟ็กซ์    0 2595 1222    

สนง.วารสารกัลยาโณ 
   โทรศัพท์     0 2921 5023 # 110  
   แฟ็กซ์    0 2921 5022 
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