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 “ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” 
ความสุข ความงอกงามในธรรม จงมีแด่ทุกท่าน

พบกันตามนัดหมาย ออกพรรษา ทุก ๆ ครั้ง จะมีธรรมะดี ๆ ให้ท่านทั้ง
หลายได้อ่านอ่ิมสมองกันท่ัวหน้า ในพรรษาปีน้ี ท่านท้ังหลายคงได้พบธรรมะ เห็นธรรมะ 
ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตตามโอกาสของการประพฤติปฏิบัติธรรม ที่ได้ตั้งสัจอธิษฐาน
และน้อมจิตน้อมใจ ตั้งใจไว้แต่ต้น...จนมาถึงปลายของการอธิษฐาน
  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบัน...ส่งผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์หลายกลุ่ม
ถ้ามนุษย์มีปัญหา หากได้พบเจอนิพพานน้อย ๆ  จะทำาให้ล้อปัญหาชีวิตหยุดหมุนเฉพาะตน
และได้พบนิพพานน้อย ๆ ก็อาจทำาให้โลกสงบ ! มนุษย์เองจะได้ไม่ต้องเหน่ือยวิ่งหมุน
ไปตามโลก ซึ่งเป็นไปตามอำานาจของความโลภ โกรธ และหลง เมื่อหยุดการวิ่งไปตาม
โลกได้ มนุษย์เองก็จะเป็นผู้เห็นแก่ตัวน้อยลง โลกใบนี้ก็จะมีมนุษย์ที่พบนิพพานน้อย ๆ 
มากขึ้นตามลำาดับ
  การได้ชิมรสแห่งพระธรรมบ่อย ๆ  อยู่อย่างต่อเน่ือง ชีวิตเราก็จะคุ้นชินกับรสชาติ 
ของพระธรรม ความสุขก็จะยั่งยืน ฉะนั้น การได้อ่านศึกษาข้อคิด หลักธรรม ได้ฟัง
ธรรมะดี ๆ  จนนำาไปสร้างหลักค้ำาชีวิตได้ นี่แหละคือความสำาเร็จของการเป็นพุทธแท้... 
ที่ได้เข้าถึงแก่นแท้ ไม่ใช่ทำานองที่ว่า “เลี้ยงไก่ แต่ได้กินขี้ไก่” เราเป็นชาวพุทธแท้...
เราต้องได้กินไข่ไก่  สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตวิญญาณ 
 ธรรมและเมตตา ในวารสารกัลยาโณเล่มนี้ ยังคงนำาเอาธรรมะดี ๆ ที่หลวงพ่อ
พยอมได้เทศน์ ได้บรรยายไว้ เช่น สกู๊ปพิเศษ มีเรื่องราวที่เป็นปัญหาสังคมปัจจุบัน
และเรื่องโฉนดถุงกล้วยแขกถึงอวสานเสียที ต่อมา...ธรรมบรรยาย เรื่องขาด ๆ 
เกิน ๆ, อย่าขี้เหนียว, ทะนุบำารุงศาสนา ล้วนมีหลักคิด แฝงไปด้วยธรรมะ พร้อมกับ
ปัญหาร่วมสมัยที่ท่านนำาเอาหลักธรรมมาบรรยาย เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงประเด็น ตรงใจ และถึงรสทีเดียว ฯลฯ
 สุดท้าย  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน  ท่ีมีส่วนร่วมในการพิมพ์วารสารกัลยาโณ ได้
สำาเร็จลุล่วงด้วยดี ดังน้ัน ทุกท่านล้วนเป็นกัลยาณธรรมท่ีมีจิตเป็นบุญกุศลอย่างเต็มเป่ียม
ที่ได้สร้างหลักฐานทางธรรมเอาไว้ในโลกใบนี้ ได้มีสื่อไว้เติมเต็มอาหารทางจิตใจไว้
บริโภคและเข้าถึงธรรมได้อย่างยั่งยืน เทอญ.

อตัมมยตา
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 เราเคยบ่นกันมาว่า ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี่ ผิดนิด ผิดหน่อย 
ผิดมาก ผิดใหญ่ แล้วมักจะไม่ค่อยได้ขอโทษขอโพยอะไร แต่นายกฯ 
คนปัจจุบันคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความเปน็สุภาพบุรุษ 
พูดเรื่องการขอโทษเรื่องว่า ผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยตั้ง 2-3 เที่ยว อาตมา
รู้สึกว่าเออ ! ท่านแกล้งกิเลสประเภทอีโก้ อัตตา ฐานะยศ ตำาแหน่ง ชื่อ
เสียง อำานาจถูกกระทบกระแทกกลั่นแกล้งอย่างแรง เพราะการลดตัว
ไปขอโทษได้นี่มันเปน็เรื่อง “มหัศจรรย์” มันทำายากสำาหรับคนที่ยัง
รักษาอัตตา รักษาตัวตน ชื่อเสียง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ จึงถึงบอกว่า
  “ยาก ! ท่ีจะให้กรมท่ีดิน ให้ยอมท่ีจะร่วมทอดผ้าป่าซ้ือท่ีดินคืน” 
 ไม่มีหรอก ! ที่กรมที่ดินจะบอก “ขอโทษ !” 
 หรือศาลที่จะพิจารณา เลือกเอาส่วนที่ให้วัดเสียประโยชน์ ให้
นายทุนที่ดินได้ประโยชน์ ก็ไม่เคยได้รับคำาขอโทษอะไร 
 ต้องขออนุโมทนากับนายกฯ คนนี้ ได้กระแทกกลั่นแกล้งกิเลส
แห่งอัตตาอีโก้ได้อย่างสุดยอด ก็ขอให้ท่านได้แกล้งกิเลสประเภทอัตตา
อีโก้ ชื่อเสียงอำานาจของท่าน ให้มันกระเทือนจนไม่สามารถติดตาม
อนุสัยสันดาน จนเปน็บารมีนิสัยที่อ่อนโยน อ่อนน้อม จนกระทั่งกิเลส
ประเภทนี้ติดตามท่านไปได้ยากแน่นอน  เจริญพร.
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5  สกู๊ปพิเศษ : ข้อคิด สะเก็ดธรรม
  หลวงพ่อพยอม 
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
11 “ขาด ๆ เกิน ๆ”
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
41 “อย่าขี้เหนียว”
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
59 ปรารภธรรม “ทะนุบำารุงศาสนา”
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
69 สะเก็ดธรรม จาก...สวนโมกข์ 
  ถึง...สวนแก้ว  
  เร่ือง “อารยธรรม (ลูกปืน)” 
  โดย...พุทธทาส
73  ใคร่ครวญในธรรม 
  เรื่อง “พิจารณามรณานุสติ 3”
  โดย...พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร
83 ฤดูฝน ชอุ่มธรรม...
  เรื่อง “อสุภกรรมฐาน”
  โดย...พระเริงชัย เตชพโล

93 ชุมนุมคติธรรม
  “สาธุ ! ที่เกิดมาเป็นมนุษย์
  และได้พบพระพุทธศาสนา”
  โดย...ละอองธรรม

101 สวนแก้วแฟร์ 
  “พริก : มีดีที่เผ็ด” 
   โดย...มูลนิธิสวนแก้ว

105 ภาพ...พัฒนา
113  ยิ้มเข้าไว้ ใจไม่ทุกข์ 
  “เทคนิคเพิ่มความสุข”
  โดย...โยมแอ๊ว สังฆทาน

114 เก็บตก ประเด็นร้อน
  “ศรัทธาแบบไหนดีเอ่ย !”      
 โดย...พระราชธรรมนิเทศ

116 วิตามินใจ “เปรียบเทียบ”   
 โดย...นายมะเนาว์

117 รายนามผู้บริจาคทรัพย์พิมพ์
  วารสารกัลยาโณ
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“สงครามแก้จนให้เกษตรกร”

อนุโมทนากับท่านปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กับการทำาสงครามครั้งสุดท้าย
ที่ท่านจะซื้อที่ดินให้คนยากคนจน 

“เช่าซื้อทำากิน”
แต่ระวัง ! คนจนประเภท “จนโจร”
ถ้าจนบัณฑิตช่วยไปเถิด เขาก็จะฟื้นตัว

แต่ถ้าจนโจรนี่ ถ้าโอนชื่อให้เมื่อไร !
เขาจะขายแลกเหล้าทันที !

“ระวัง  ! จนโจร” ด้วย  เจริญพร.
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บวชแล้วการันตีฟิตแอนด์เฟิร์ม

 ถ้าไม่ได้บวช แล้วได้ยินเสียงโฆษณาบิวตี้
ทิปส์ พวกความงาม สไตล์ใสหล่อ-สวย เราคง
หูผึ่ง...ต้องวิ่งหา

  แต่เดี๋ยวนี้ เราแปลกใจมาก ! ว่า ได้ยินแล้ว
  “โถเอ๋ย ! จะหล่อไปถึงไหน”
  “โถเอ๋ย ! จะหลงไปซื้อมันถึงไหน”
 สังขาร ยังไงมันก็ต้องร่วงโรย ยิ่งมาเจ็บ
ป่วย...ถ้าจะมาให้ซื้อไอ้นั่น ไอ้นี่มาเสริมจะให้
หนุ่มขึ้นมาอีก จะหล่อขึ้นมาอีก 
 แต่ชาตินี้ ศัลยกรรมความงาม ก็หมด
สิทธิ์ หมดโอกาสเอาสตางค์เราได้ ไม่มา
จิกเวลา ฉกเวลาเราได้
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อัปเดทโฉนดถุงกล้วยแขก 
ภาค 2557 11 ปี โฉนดที่ดิน 

รียูสเป็นถุงกล้วยแขก


  อนุมานความจาก การร้องคัดค้านต่อศาลเมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2546 ว่า การครอบครองที่ดินเลขที่ 8215 ต.บางเลน 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ที่ นาง
วันทนา สุขสำาเริง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และครอบครองปรปักษ์ไม่
ถูกต้อง ซึ่ง นางวันทนา ได้ขายที่ดินให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว จำานวน 
1 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ต่อมา ศาลพิจารณาจากหลักฐานแล้ว
ตัดสินให้การครอบครองปรปักษ์ที่ดินของนางวันทนา เป็นโมฆะ
   การครอบครองที่ดินของ นางวันทนา สุขสำาเริง และมูลนิธิ
สวนแก้ว จึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผลให้ที่ดินมูลค่ากว่า 10 
ล้านบาท ที่สำานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ ได้ออก
โฉนดให้อย่างถูกต้อง มีค่าเป็นกระดาษรอรีไซเคิล หรือรียูสได้แค่
ถุงใส่กล้วยแขก
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18 ทิวาสุดท้าย
 รียูส (หรือฆ่าตัดตอน) อธิบดีกรมที่ดิน 



“พระพยอม” 
มอบ “โฉนดถุงกล้วยแขก” คืนกรมท่ีดิน

  วันน้ี (30 สิงหาคม 2557) กรมท่ีดิน ได้ส่งข่าวสารโดยเป็นภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่า นายพีระศักด์ิ หินเมืองเก่า   อธิบดีกรมท่ีดิน
รับมอบโฉนดถุงกล้วยแขกคืนจาก พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม 
กลฺยาโณ) เพื่อร่วมแก้ไข และยุติข้อพิพาท กรณีซื้อขายที่ดินมูลนิธิ

วัดสวนแก้ว ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์  30 สิงหาคม 2557 

ยุติข้อพิพาท ! 
พระพยอมคืนโฉนดที่ดินถุงกล้วยแขก

 ท่ีโรงแรมแอบบาสเดอร์จอมเทียน จ.ชลบุรี  นายพีระศักด์ิ  หินเมืองเก่า

อธิบดีกรมท่ีดิน ได้รับคืนโฉนดท่ีดิน ซ่ึงเป็นถุงกล้วยแขก จากพระราชธรรม- 

นิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว จากกรณีข้อพิพาทโฉนด

ที่ดิน เลขที่ 55600 ของมูลนิธิวัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังจาก

เกิดข้อพิพาทกันเมื่อปี 2546 ในระหว่างเดินทางมาแสดงธรรมะปาฐกถา

ธรรม  ในงานสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการสำาหรับผู้บริหารกรมที่ดิน 

ประจำาปี 2557 เพื่อแสดงเจตนายุติข้อพิพาทเรื่องโฉนดที่ดินดังกล่าว

  นายพีระศักดิ์ เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีปัญหาพิพาทกับมูลนิธิวัด-

สวนแก้วมานานกว่า 10 ปีเศษ โดยมองว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากความไม่

ตั้งใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโฉนดที่ดิน ซึ่งมีผลผูกพัน
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ทางกฎหมาย โดยกรณีดังกล่าวทำา

ให้หลวงพ่อพยอม ได้รับความเสียหาย

จากสังคม ซึ่งอาจจะถูกกล่าวหา

พาดพิงว่าท่านมีขบวนการที่ไม่สุจริต

แต่ในความจริงแล้ว ไม่มีข้อมูลที่เป็น

จริงแต่ประการใด โดยในวันนี้ได้ทำาความเข้าใจกับหลวงพ่อพยอม เป็นที่

เรียบร้อย ซึ่งจากนี้ไปประเด็นปัญหาพิพาทระหว่างวัดสวนแก้วกับกรม

ที่ดินจะไม่มีอีกต่อไป

  ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาเยียวยา กรมที่ดินเชื่อว่าไม่เกินวิสัยจะได้ร่วม

มือช่วยกัน ซึ่งทางวัดก็ยังต้องการที่ดินที่จะมาพัฒนาวัดให้มีความสมบูรณ์

แบบยิ่งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งวัดสวนแก้วก็ดำาเนิน

การช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ในอนาคตจะต้องการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทอดผ้าป่า ทอดกฐิน เพื่อที่
จะนำาเงินมาซื้อที่ดินแปลงนี้กลับคืนให้กับทางวัด โดยจะได้นำาเรียนกับ
หลวงพ่อพยอม อีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : ทีมข่าวสปริงนิวส์ 1 กันยายน 2557

อธิบดีรียูส นโยบายรีไซเคิล
  16 กันยายน 2557 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 
แต่งตั้งโยกย้าย นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน ไปเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  หลังเพิ่งได้เป็นอธิบดีกรมที่ดิน
เมื่อ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา หลังรัฐประหารได้ไม่นาน แล้วโยกนายศิริพงษ์ 
ห่านตระกูล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดินแทน



10

ผู้มีอารมณ์ร่วมอยากเยียวยา ศรัทธาถามมาจัง !
แล้วนี่จะร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ดินคืนได้ไหม ?

 

  หลวงพ่อพยอม ตอบ :  ถ้าเขาไม่ขายแพงเกินไป ก็จะพยายามทอด
ผ้าป่าซื้อที่ดินกลับคืนให้ได้ โดยร่วมกับหลายฝ่ายที่เห็นด้วย โดยเฉพาะ
อดีตอธิบดีกรมที่ดิน ท่านพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า  ท่านได้ปวารณาตัวไว้ว่า  
“ถึงยังไงจะอยู่ที่ไหน !  ก็จะพยายามมาร่วมเท่าที่ได้”  
 ส่วนประชาชนทั่วไปยังรักษาศรัทธาเดิม แล้วถามมาเรื่อยว่า “จะ
ซื้อได้เมื่อไร !”  “ทอดฯ ได้เมื่อไร !”  ก็ขอให้รออีกระยะหนึ่ง 
เพราะเวลานี้ยังไม่รู้ราคาเขา ถ้าแพงเกินไปก็ล้มเลิก ถ้าราคามันพอที่เรา 

“พอซื้อได้”  ก็จะซื้อ แล้วก็จะจัดทอดผ้าป่า 
 แต่ปัจจุบันยังมีอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นลับลมคมใน  อึมครึม ! เพราะ
ว่า ตัวเจ้าของที่ดินมี 3 ชื่อ ก็หายไปหนึ่งชื่อ หาตัวก็ไม่เจอ เลยกำาหนดวัน
ไม่ได้ แต่คาดว่าคงไม่เลยวันปีใหม่แน่นอน เจริญพร.

คารม...บุย บุย
คนหนึ่ง "ยอมจบ" 

...เพื่อไม่ให้ตัวเอง "เจ็บ"
แต่ ! อีกคนกลับ "ยอมเจ็บ" 
...เพื่อไม่ให้ทุกอย่าง "จบ"
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“ขาด ๆ เกิน ๆ ” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  เนื่องในโอกาสเทศน์ประจำาวันพระ แก่อุบาสก 

อุบาสิกา และประชาชนทั่วไป  ณ  ลานธรรม  วัดสวนแก้ว  นนทบุรี  วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2557

  ชาวพุทธอะไร ?  ชาวพุทธ... 
ขาด ๆ เกิน ๆ 
  เผื่อฟังวันนี้ แล้วจะได้ตัดส่วนเกิน เติม
ส่วนขาดให้ได้สมบูรณ์ บริบูรณ์
  เรานี่ ได้เห็น ได้รู้สึก ทั้งพระทั้งโยม
อย่างท่ีบอกว่า เกินท่ีเห็นชัด ก็คือ ทำาบุญ บาง
ที่ก็เรื่องเกินเหตุอย่างวันปีใหม่ สงกรานต์ทำา
กันเกินเหตุ ทำากันจนพระฉันไม่หมด หมาท้ัง
วัดก็อ่ิม...ไปหมดเลย  เขาว่านี่อีกกี่วันนะ จะ
ถึงวันสารทไทย ตรุษสารทนี่ก็เหมือนกันเป็น
วัน...ที่มาของความยินดีของเหล่าสุนัขที่อดโซ
มานาน พอถึงวันสารทมันจะกินไม่ไหวเลย จึง
แปลว่า “วันสารท” เป็นที่มาของความยินดี
ของเหล่าสุนัขว่า จะได้กินเต็มที่
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เขาเรียกว่า “เกิน”
 ทีนี้ทำาบุญกันวันปีใหม่นี่พระฉัน
ไม่ไหวเกินเหลือทิ้ง  แต่พอเลยปีใหม่
แล้วอดแทบตาย โยมเพลียบุญแล้ว 
อย่างกับพระฉันวันเดียว คือ วันที่ 1 
มกราฯ อะไรทำานองนี้
  น่ีก็เรียกว่า “เกิน” แต่บางช่วงก็
ขาดแคลน ขัดสน ฝืดเคือง แย่ไปเลย !
  ทีนี้มาดูในเรื่องของการศึกษา
ปฏิบัติ “การศึกษาปฏิบัติ” บางทีก็...
ขาด ๆ เกิน ๆ  บางทีก็เรียนกันเหลือ
เกิน เรียนกันจนกระทั่งแทบไม่เหลือ
ชีวิตเวลาไว้ปฏิบัติ 
 “ศึกษาเกิน”  น่ีไม่ใช่ดีนะบางที

บาลี บางท่ีบางประโยคใช้คำาว่า “ปริยัติ
เป็นงูพิษ” หมายความเรียนจน
ติดเรียน ติดรู้ ติดปราชญ์ ติดฉลาด 
  มันมีเรื่องคำาสาบานของผู้หญิง
คนหนึ่ง เขาเคยสาบาน แปลกว่า ถ้า
เขาเคยลักของ ๆ  พี่เขาไปขอให้เขาเป็น
หญิงที่แตกฉาน เรียนบาลีหลักธรรม
เก่งจนเอาไว้ข่มข่ีพระเถระ  ท้ังพระบวช 
ใหม่และพระเถระผู้ใหญ่จนเรียกว่า
ไม่มีอะไรจะโต้แย้งเขาได้ เพราะเขา
เรียนเยอะ 9 ประโยค 10 ประโยคไป
เลยอะไรทำานองนี้
  ก็เลยสาบานว่า ถ้าข้าพเจ้าเกิด
เป็นหญิง  ถ้าลักขโมยของพ่ีไปชาติหน้า 

ขอให้แตกฉานเรียนพระไตรปิฎก แล้ว
เอาไว้ข่มขี่ โต้เถียงกับพระ จนพระ
ยอมแพ้แล้วเขาก็เหลิง เขาก็จะเหลิง
ตัว มีอย่างน้ีก็มี บางทีเรียนกันเกิน แทบ 
ไม่เหลือเวลาปฏิบัติ บางคนก็ปฏิบัติ
หลับหูหลับตาปฏิบัติตะพึดเลย ปริยัติ
ก็เลยขาด การเรียนรู้ก็ไม่พอ นี่เรียก

ว่า...ขาด ๆ เกิน ๆ 
  บางทีมีศีลอย่างที่ว่า 227  ก็
ลดเหลือ 150 ทำาให้ขาด แล้วพระบาง
องค์ก็ยังไปอ้างแบบแปลก ๆ  อ้างว่า
อะไรรู้ไหม ? 
  อ้างว่าที่จริงเขาศึกษาพระวินัย
นี่เป็นพัน ๆ ข้อ แต่ว่าทำาไมล่ะจะรักษา
ให้ครบ 227 ข้อ ก็ไม่ได้เหตุจากอะไรรู้
ไหม ? 
  คือ ขาดตะกร้า มันมีตะกร้านี่ 3 
ใบ เขาเรียกว่า “พระไตรปิฎก”
 มี 3 ตะกร้า ถ้ายึดเอา 1 ตะกร้า 
ที่เรียกว่าเป็นพุทธวัจนะ แต่แบ่งยึด ! 
ไม่ยึดเอาส่วนท่ีดับทุกข์ กลับไปยึดเอา
ส่วนที่เป็นเรื่องวินัย เรื่องหยุมหยิมมา
แตกแยกกันว่า “เอาเท่านี้ ! ไม่เอา
เท่านั้น”  นี่ก็เป็นเรื่อง...ขาด ๆ เกิน ๆ 
  หมายความว่า มันมีพระไตร 
ปิฎกนี่ 3 ตะกร้า ก็คือ พระวินัย พระ
สูตร พระอภิธรรม บางคนก็จับเอา
ด้านพระวินัยเป็นหลัก บางคนก็เอา
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พระสูตรเป็นหลัก ทำาไมไม่ทำาให้ครบ 
ให้มันพอดีให้จบ ทั้ง 3 ให้พอดี ก็จะได้
ไม่ต้องมาตรวจสอบ ชี้แจง ต้องปรับ
โทษ ปรับอะไรกัน 

ชาวพุทธ...ขาดๆ เกิน ๆ
 นี่ก็เรียกว่าชาวพุทธ...ขาด ๆ 
เกิน ๆ ไปเอาพุทธวัจนะ แต่แบ่งเอา
ยึดเอาในส่วนที่เป็นทุกข์ซะมากกว่า
ส่วนที่จะดับทุกข์ ถ้าเอาส่วนที่ดับทุกข์ 
เน้นที่ดับทุกข์ก็จะไม่เกิดต้องมาถูก
โจทก์ตกเป็นจำาเลย ให้เขาสอบสวน
อะไรทำานองนี้
  อย่างที่พูดไว้เมื่อเช้าว่า “มีรถ
ใช้ก็อ้างว่า เมารถ แต่นั่ง ฮ.ได้” แล้ว
สร้างทำาลานเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่
วัดเสียเองด้วย
   เออ ! แล้วคนที่ไปช่วยทำาอะไร
กันใหม่ ๆ แปลก ๆ นี่ เช่นอย่างท้ากัน
ทำาบุญ เห็นไหมเขาท้าทายกันไอซ์บัค
เก็ต ชาเล็นจ์ (IceBucket Challenge) 
ที่กำาลังดัง โอ้โฮ ! ไม่น่าเชื่อนะปีที่แล้ว
ได้พันล้าน ปีนี้ได้เจ็ดพันล้าน พอทำา
โปรโมทอย่างน้ีเพ่ิมมาต้ัง 6-7 เท่าตัว
 “ต่อมบุญ” ไม่ค่อยดี คนชาว
พุทธหรือชาวโลก ถ้าจะทำาบุญก็ต้อง
กระตุ้นด้วยน้ำาแข็ง
  เออ ! เขาก็มีความคิดของเขา

 ...ต่อมบุญ ไม่
ค่อยดี คนชาวพุทธ
หรือชาวโลก ถ้าจะ
ทำาบุญก็ต้องกระตุ้น

ด้วยน้ำาแข็ง...”

“
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แปลกเหมือนกันว่า คนที่เป็นโรคมือ
เท้าอ่อนกำาลังอ่อน แขนขาอ่อน มันจะ
มีลักษณะเหมือนคนโดนน้ำาแข็ง พอ
โดนน้ำาแข็งแล้วจะสั่นเกร็งแล้วก็ เขา
ก็เลยว่า เอาตัวน้ำาแข็งไปกระตุ้น ให้
เกิดอยากทำาบุญไม่นั้นไม่รู้สึกว่า คน
เป็นโรคนั้นนะมีอาการยังไง ! มันน่า
สงสารเขาเท่าไร ! ก็เลยต้องใช้น้ำา
แข็งไปเป็นตัวทำากระตุ้น คนที่เขาเป็น
โรคนี้แล้วเขาตั้งมูลนิธิเพื่อจะช่วยคน
ที่เป็นโรคชนิดน้ี แล้วมูลนิธิฯ เขาก็ใหญ่
โตเร็ว ก็ได้เงินเยอะ เพราะว่า การกระ

ตุ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ 
  เอ๊ะ ! โยมช่วยโปรโมทมาฟัง
ธรรมทุกวันอาทิตย์บ้างไหม ? เอาน้ำา
แข็งราดก่อนไหม ?  หา ! โยมต่อไปวัน
เสาร์ราดตอนเย็น เช้าวันอาทิตย์จะได้
มาฟังดีไหม ?  ถ้าไม่นั้นไม่โดนน้ำาแข็ง
กระตุ้นสงสัยจะไม่มาฟัง 
  โอ่ ! ตามห้างนี่พันกว่าคนเลย
นะตอนนี้ ไปทำากัน ราดกัน น้ำาแข็ง
หมดไม่รู้เท่าไร ! 
 อย่างที่บอกแล้วเมื่อเช้าว่า ถ้า
เราไม่ราดแล้วบวกค่าน้ำาแข็ง เราต้ังใจ 
ทำาบุญร้อยหนึ่ง แต่เรารดน้ำาแข็งหมด 
5 บาท เราก็เพิ่มเป็นร้อยห้าบาทไม่
ต้องรดน้ำาแข็ง เราก็ได้ทำาบุญเพิ่มขึ้น
อีก  ไม่เห็นต้องเอาน้ำาแข็งไปราดให้เสีย 
ตกลงไปกับพื้นก็ได้  
 แต่ทีนี้ต่อมบุญคนเรามันไม่
เท่ากัน มันต้องโดนนู่นโดนน่ีกระตุ้น 
เขาก็มีนะภาษาธรรมะเขาว่ายังไงรู้ไหม
“กุศลธรรมบางครั้งก็ต้องเขย่าให้
มันกระเพื่อมกระพือ”  ถ้าไม่เขย่า

“...ต่อมบุญคนเรามันไม่เท่ากัน มันต้องโดนนู่นโดนน่ีกระตุ้น...กุศลธรรมบางครั้งก็ต้องเขย่าให้มันกระเพื่อมกระพือ...”
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ให้กระเพื่อมกระพือมันจะง่อย หลับ 
เพลีย กุศลธาตุของบางคนต้องเขย่า 
ต้องกระตุ้น  ไม่เช่นนั้นไม่เกิด  ถ้าไม่มี
ใครชักชวนทำานู่นทำาน่ี  ท้าทายให้รดน้ำา 
แข็งอย่างนี้...ไม่เกิด !  ก็ไม่บริจาค พอ
ทำาอย่างนี้ก็เลยได้เพิ่มอีกหกพันล้าน
  นี่ทั้งโลกนี่ประเมินแล้วหกเจ็ด
พันล้าน แค่เดือนเดียวนะ ถ้าทำาทั้งปี
อาจจะได้หลายหมื่นล้านเข้ามูลนิธิฯ
รักษาโรคพวกนี้
  แต่ทีนี้พวกเราก็ต้องคิดว่า ถ้า
เราต้องรอกระตุ้นกันอย่างนั้นนะมัน 
อาตมาว่า “เสียหายภาพพจน์ชาว
พุทธแย่เลย” เพราะชาวพุทธเรา
ต่อมบุญนี่กระเพื่อมกระพืออยู่แล้ว
ไม่ต้องไปกระตุ้นด้วยน้ำาแข็งนะ มันมี

สันดานสายเลือดที่รู้สึกอยู่ว่า “เรา
จะต้องเติมบุญของเราเรื่อย”
 ท่ีเราพูดกันว่า “ไม่กินบุญเก่า” 
เรากินบุญเก่าหมดแล้วไม่เติมบุญใหม่ 
มันก็แย่แล้ว เดี๋ยวก็หมดบุญสิ้นบุญ 
 เวลาคนตายเขาเรียกว่า “แก
ส้ินบุญไปเสียแล้ว  แกส้ินไปเสียแล้ว”
อะไรทำานองนี้ เพราะฉะนั้น เขาก็ทำา
กันไว้
 

ศรัทธาเกิน : ปัญญาขาด
 เอา ! ทีน้ีมาดูเร่ืองขาด ๆ เกิน ๆ 

ไปต้ังแต่เร่ืองทำาบุญทำาทานน่ีก็ขาดเกิน 
  ตอนน้ีมาเร่ือง “เช่ือ !” บางที ก็ 
เช่ือซะเกิน  แต่ปัญญาขาดพระพุทธเจ้า 
จึงเติมด้วยคำาว่าอะไร ?

  “ศรัทธาก็ต้องสัมปยุต
ด้วยปัญญา”
 ถ้ามีศรัทธาเฉย ๆ ไม่มีปัญญา 
เดี๋ยวก็เหมือนห้างฯ ที่แกไปทำาบุญกับ
เณรคำา หมดไป 10 กว่าล้าน 20 กว่า
ล้าน แล้วแกก็ออกรายการโทรทัศน์
ว่า “ฉันนะมีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญา 
ฉันเลยหมดไปหลาย 10 ล้าน”  
  น่ีแสดงว่า  “ศรัทธาเกิน ปัญญา
ขาด” ถ้าเรามีให้ครบสมดุลกัน ที่
เรียกกันว่า บาลานซ์ (Balance) มันก็
น่าจะดี 
 เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ ก็เหมือนกัน ลูก
เด็กเล็กแดงเราก็อูย !  เรียนกันมันทัน
สมัย ล้ำาสมัยเกิน หลักสูตรมันล้ำาสมัย
เสียเกิน เกินล้ำาสมัยไปไกล จนกระทั่ง
เด็กโง่ต่อศีลธรรมจรรยา หลักสูตร
มันแต่งมันเรียนกันเหลือเกิน ล้ำาสมัย
เกิน เกินสมัยมันล้ำาไปเยอะจนทำาให้
เด็กเราโง่ต่อศีลธรรมจรรยา เด็กเลย
ยกพวกตีกันบ้าง  ตั้งครรภ์ ข่มขืนกัน
ในห้องเรียนบ้าง ถึงขั้นตั้งแก๊งลักรถ
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ แค่ ม.1  ม.2 
ม.3 ตัวเปี๊ยก ๆ เราไปทำาให้หลักสูตร
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มันล้ำาสมัยเกิน มันก็เลยเดินไปไกลจน
กลับมาหาศีลธรรมจรรยาไม่ถูก 
  นี่อยากจะพูดเรื่องขาด ๆ เกินๆ 
พวกนี้ให้เราได้มีความสำาคัญเป็นพุทธ
บริษัทที่ไม่ขาดส่วนหนึ่ง ไม่เกินส่วน
หนึ่ง สามารถที่จะทำาอะไรให้มันอยู่ใน
ขั้นที่เรียกว่า มันพอช่วยกันได้
  อย่างที่ข่าวออกเมื่อเช้านี้ใครรู้
ไหม ? ฟิลม์ (รัฐภูมิ) ไปทำาภารกิจต่าง
ประเทศ แล้วเกิดไปทำาไอซ์บัคเก็ต ล้ำา
เส้นเขาเข้า ! ปรับตั้งห้าพันทันทีเลย 
แล้วก็ต้องจ่ายค่าทำาบุญอีก  ขนาด
คนที่โชกโชนในวงการนักร้องดาราเขา
ก็...ตอนนี้ฟีเวอร์กันน่าดู มันเกินไป
  เอาทีนี้เราต้องระมัดระวัง จะ
ต้องจัด ต้องทำา ให้มันเป็นการอยู่ใน
ของที่เราทุก ๆ คนวันนี้ ดำาเนินไปใน
ทางสายกลาง ไม่ขาดไม่เกิน เราเรียก
ว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” ถ้าพูดอย่าง

ธรรมดาสามัญก็ว่า “อย่าไปบำารุง
บำาเรอมันมากเกินไป”   แต่แล้วก็ 
อย่าปล่อยให้ขาดแคลน ทรมาน ขัดสน
ฝืดเคือง เหือดแห้ง อะไรก็ทำาไม่ได้ 
อะไรก็ไม่ได้

...สิ่งที่ควรกลัว คือ 
ความผิดพลาด”

“    อย่างที่บอกว่า “รักษาศีล”  
รักษาศีลแล้วทำาอะไรไม่ได้ หมอบอก
ว่าคุณเป็นโรคพยาธิต้องกินยาถ่าย

หน่อย “ไม่ได้ เดี๋ยวพยาธิตาย 
ฉันศีลขาด” อันนี้เขาเรียก “โง่
บริสุทธิ์” โง่บริสุทธิ์เกินไป ศีล
มากแต่ปัญญาไม่พอ ก็เลย
กระเพาะลำาไส้ พยาธิเจาะพรุน
หมด ศีลด่างพร้อยนิดเดียวกับ
กระเพาะด่างพร้อยพรุนไปหมด 
มันต่างกันนะ มันต้องรักษาให้ดี
  มีบทความที่เขาให้ไตร่ตรองไว้

ส่วนหนึ่งว่า คนเรานี่ “มองให้ทั่ว 
มองให้รอบ  มองให้ตลอด” 
อย่าไปมองแถบเดียว ข้างเดียว ตะกร้า 
เดียว คนทำาอะไรแบบตะกร้าเดียวนี่ 
อย่างที่เกิดปัญหาว่า 2 ปิฎก
   “ปิฎก” ก็หมายถึง “ภาชนะ” 
เช่น ตะกร้า ดังประโยคพระบาลีว่า 
“อถ ปุริโส ฯ” บุรุษบางคน พูดย่อ ๆ 
แปลว่า ครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งถือจอบ
และตะกร้าเดินมา ถ้าหากว่า เขาถือ
ตะกร้าจอบมาแล้วบรรจุของมาครบ
มันก็ดี แต่ถ้าเอามาไม่ครบ แล้วมา
อวดกันว่าฉันมีหนึ่งตะกร้า ฉันมีสอง
ตะกร้า แต่ถ้ามีมาครบก็จะไม่มานั่ง
เถียงกันว่า พระวินัยมีเท่านั้น พระ
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สูตรมีเท่านี้จับเอาพระสูตรตอนนั้น 
ไม่จับเอาตอนนู้น มันก็เลยวุ่นเพราะ
ยังมองไม่รอบไม่ตลอด

สิ่งที่ควรหลีก : ความชั่ว
  เขาบอกว่า “ส่ิงท่ีควรหลีก คือ 
ความชั่ว หรือความทุกข์” ต้อง
พยายามอย่าให้มันเกิดแก่เราบ่อยนัก
 “สิ่งที่ควรกลัว คือ ความผิด
พลาด”
 “สิ่งที่อุบาทว์ ก็คือ ความขัด
แย้ง” ถ้าขัดแย้งกันเยอะไม่ไหว  มัน
เป็นความอุบาทว์ เป็นความเสียหาย
มาก ที่เราจะอยู่กันต่อไปด้วยความ
ขัดแย้ง เราก็มามองหาทาง “ลดส่วน
ไหนหนา !”  กอดอะไรมากไป เราถึง
ขัดแย้ง ก็เพราะไปรักฝ่ายนี้มากไป ไป
เกลียดฝ่ายนู้นเกินไป  ขาดความรัก
ทางฝ่ายนู้น ขาดความรักให้ฝ่ายนู้น 

อย่างที่ใช้คำาพูดว่าอะไรนะ ?  “ผลัก
ความแพ้ไปให้ฝ่ายนู้น กอด
ความพ่ายแพ้ด้วยความ
ขมข่ืน”  ตัวเองก็ชิงเอาชนะ ๆ  ๆ ๆ 
มาไว้ที่ตัวเรา ผลักความพ่ายแพ้ไป
ให้เขา เขาแพ้ เขาก็เจ็บปวด อยาก
เอาคืน  มันก็เลยขัดแย้งไม่หยุดนี่

สิ่งที่ร้ายแรง : ความเมา 
  “สิ่งที่ร้ายแรง ก็คือ ความ
เมา”  ทำาไม ! คนมาคิด พวกความเมาน่ี 
มันร้ายแรงมาก เมาเพศหมดราคา เมา
สุราหมดสำาคัญ เมาการพนันหมดตัว 
ถ้าเมาเพื่อนชั่วก็เข้าคุกเข้าตะรางไป 
ความร้ายแรงที่สุด คือ...เมา เรื่อง
เมาเหล้าเมายานี่ก็น่าดูอยู่แล้ว แม้
กระทั่งเมาศาสนานี่
  เมื่อตะกี้โอ้โฮ ! ดูข่าวเขาถล่ม
กลุ่มอิสลามอะไรไม่ทราบ ! ชีอะฮ์ ซุน
นีย์  ไม่น่าเชื่อ ! ระเบิดมัสยิดกัน ตาย
ตั้ง 70 ศพ เขากำาลังสวดมนต์ กำาลัง
ละมาด นี่อิสลามต่ออิสลามเพียงต่าง
นิกาย เมื่อวานระเบิดตาย 70 ศพใน
มัสยิดเละเลย พวกเมาศาสนานี่ไม่ใช่
เคร่ง เขาเรียก “คลั่งศาสนา” 
  เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเลย

ตรัสว่า “ศาสนาเป็นเหมือนแพ
ข้ามฟากไป แล้วอย่าแบก” 
ถ้าแบกเดี๋ยวก็รบกัน ใครมากระทบ
กระท่ังแพเราหน่อยก็เอาแล้ว แทบชักไม้
ในแพตีกันระหว่างกลางแม่น้ำา เพราะ

...สิ่งที่ร้ายแรง   
คือ ความเมา...”

“
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มัวอวดแพกัน แพฉันดี แพฉัน...เอ้า ! 
ก็ไม่ได้
   ท่านจึงบอกว่า “เมานี่ร้ายแรง
ที่สุด ! สิ่งที่ร้ายแรง คือ ความเมา”  
 อย่างท่ีเราบอกว่า “อย่ารุนแรง 
กับเด็กและสตรี”  ท่ีว่า  เด็กตายเยอะ
ทุกวันน้ี เพราะรบกันและผู้หญิงน่ี อิสราเอล
กับกลุ่มฮะมาสพวกนี้ แปลก ! อีกฝ่าย
หนึ่งเขาเอาเด็กกับผู้หญิงไปบังหน้า 
ให้ฝ่ายโน้นไม่กล้ายิง  แต่อิสราเอลบอก
ไม่ได้ ไม่ยิงไม่ได้ เพราะพวกโน้นใช้ผู้
หญิงบังหน้า เด็กบังหน้า แล้วก็ยิงข้าม
มาทางเขา เขาก็ต้องยิงกลับ
  นี่เมาชาติ เมาเผ่าพันธุ์ เหยียด
หยามกัน ชนกลุ่มน้อยก็ลุกฮือขึ้นมา
ทำาอย่างนั้นอย่างนี้กัน 
 พวกความที่เมานี่ ไม่ใช่แค่เมา
เหล้า เมายา  ท่ีเราเห็นชัดเมาเหล้า เมายา 
นี่มันเห็นชัด อุบัติเหตุเกิดร้ายแรงมาก

ก็เพราะเมา  “90 เปอร์เซ็นต์ สงกรานต์ 
ปีใหม่” ตายเพราะน้ำาเมา 
  เพราะฉะนั้น ถ้าถามเรากันว่า 
ในโลกปัจจุบันน้ี อะไรมันร้ายแรงท่ีสุด ? 
ใครป้องกันลูกหลานไม่ให้เมาได้ถือว่า 
“ไม่ร้ายแรง”  เราต้องมามองตัวน้ี บางที
เรามองเร่ืองร้ายแรงมันไม่ตรงกัน 
  นี่เจ้าหลานติดยา แล้วย่ากับปู่
ไปเตือน แล้วมันยิงตาย นี่ก็เป็นเรื่อง
ร้ายแรงไหม ? (ร้ายแรง !)  ดังนั้นเขา
บอกว่า “สิ่งที่ร้ายแรงคือความเมา” 
ใครเมาเรื่องอะไรก็จะทำาอะไรรุนแรง
กับเรื่องนั้น 

 เมารักโยมว่าแรงไหม ?  
 มันฆ่ากัน สาดน้ำากรด
กันได้ไหม ? 
 รับอันตราย เพราะเมา
รักเยอะไหม ?
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  เออ ! บางคนนี่โอ้โฮ ! ขาดเขา
แล้วจะตายเลย เมาเขาเหลือเกิน  นี่
โยม ! อย่างที่อาตมาเคยแต่งเพลงไว้
อย่าให้เขาพูดว่า “ขาดฉันแล้วเธอ
จะรู้สึก”  มันต้องพูดสวนเลย “ตั้งแต่
ขาดเธอฉันพึ่งเจอความสุข”  (ฮึ ฮึ)  
ต้องพดูอย่างน้ีได้บ้าง อย่าให้เขา...เย้ย
เราเหลือเกิน ขาดเขาแล้วเราจะอยู่ไม่
ได้ เราทำาไม ! ต้องไปหมกมุ่นมัวเมา
ลุ่มหลง เขาจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่
หลับเพราะคิดถึงเขา  
  แหม ! โยมเดี๋ยวนี้นะเห็นเด็ก ๆ 
มันน่าตกใจขึ้น ม.1 มันเริ่มคุยโทรศัพท์
ด้วยคำาว่า อะไร...เมารัก ?  (นี่ตัวอยู่ที่
ไหนล่ะๆ) เขาติดต่อด้วยคำาว่า “ตัว”  
เดี๋ยว ! ไม่ช้าก็เพิ่มอีกตัวสองตัว 
 “เออ ! เราอยู่ที่นี่นะ  แล้วตัว 
อยู่ท่ีไหน แล้วจะไปเจอกันได้ท่ีไหน” 
วัน ๆ หน่ึงเขาพูดกันแต่เร่ืองตัวตน ตัว
เขากับตัวคนรัก หนัก ๆ เข้า วัน ๆ ก็ไม่
ค่อยได้ทำาอะไร เมารักพูดจาพร่ำาเพ้อ
ดึกดื่น 
 อย่างท่ีเคยว่ามันจริงนะตอนน้ีนะ 
เป็นเร่ืองจริง จริงข้ึน ๆ  หนาข้ึน มากข้ึน
บ่อยขึ้น ถี่ขึ้น ก็คือ คำาว่า (ตี 1 ตี 2 ยัง
ไม่หลับเลยเด็ก นั่งคุยโทรศัพท์กระซิก
กระซี้ แล้วก็เกี่ยงกัน) “ตัววางก่อนสิ 
เธอวางก่อนสิ” แล้วก็ไม่ได้วางหลับ
คาหูกันทั้งคู่ 

อย่าให้เขาพูดว่า 
“ขาดฉันแล้ว
เธอจะรู้สึก”  

มันต้องพูดสวนเลย 

“ตั้งแต่ขาดเธอฉัน
พึ่งเจอความสุข”

  นี่เด็กเขา “เมารัก” แต่ถ้าคน
แก่เมาบ้างเป็นยังไงไม่รู้นะเออ !  ไหน
ใครแก่แล้วยังเมารักยกมือ ? สาธุ ! 
สร่างกันแล้วทั้งนั้น (ฮึ ฮึ ฮึ)  ใครยัง
เมาอยู่ก็ช่างเถิดแต่ขอให้รู้ว่า เขาบอก
ว่า...สิ่งร้ายแรงนี่คือเมา 
   ดังนั้น พระพุทธเจ้าถึงมีคำา  ๆ 
หนึ่งที่เรียกว่า “มทนิมฺมทโน” แปล
ว่า จงรีบสร่างเมาเสียบ้าง รีบทำาตัว
ให้สร่างเมาเสียบ้าง อย่าอยู่กับความ
รักแบบโง่ ๆ
 “มทนิมฺมทโน” นี่เป็นไวพจน์
ของนิพพาน มีวิมุต วิสุทธิ แล้วก็มี...
มทนิมมทโน สร่างเมาคนที่เข้าถึงหลัก
สร่างเมาได้ ไม่เมากับอะไรอีกแล้วน่ี  ถือ 
ว่า เป็นข้ันสูงสุดของมรรคผลชนิดหน่ึง 
 คนทั่วไปเขาจะมีเรื่องเมา เดี๋ยว
น้ีเมายาบ้า   เมายาไอซ์อะไรท่ีมันไม่น่า 
เชื่อว่ามันจะเมากันขนาดหนักจนกระท่ัง
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คนท่ีมันขายยาพวกน้ีรวยเอา ๆ 
  นี่ตำารวจขนาดปราบยาบ้าอยู่นี่
มันต้องไปค้ายาบ้าซะเองโอ้โฮ !  ตอน
นี้กำาลังจับขยายทองเพิ่มมาอีกเท่าไร
อีก 200 ได้ทองเพิ่มมาอีก 200 ละ
เจ้าคนนั้นนะ แฟนเขาแฟนใหม่ชื่อยาย
เหมย ๆ นี่เป็นตัวจิ๊กซอว์ เมียใหม่ของ
พันตำารวจโทคนนั้นนะ เป็นคนมีรถมี
รามีอะไรมีบ้านไปไว้ที่น่ันที่นี่เยอะแยะ
ไปหมดเลย นั้นคำาอ้างกับนายตำารวจ
ผู้ใหญ่ว่า จะหาเงินไปใช้หนี้สหกรณ์
ตำารวจแค่ 2 ล้านกว่าไม่จริงแล้ว

น้ำาเหงื่อ : น้ำาเมา
  แล้วตอนนี้ถ้าพูดกันง่าย ๆ ก็
คือว่าหากินกับพวกน้ำาเมากับขายของ
เมาน่ีมันขายดีกว่าขายน้ำาเหง่ือ   น้ำาพัก
น้ำาแรง แล้วพวกคนที่ขายน้ำาพักน้ำา
แรงก็ดันโง่ ! ไปซื้อน้ำาเมากินหมด 
“เอาน้ำาเหงื่อไปแลกกับน้ำาเมา”
  อาตมาว่าเขาคิดไว้ถูกนะ แล้ว
ถ้าถามพวกเรานะโยมว่าอะไรร้าย

แรงคนที่ถูกผัวทุบก็ว่า “ผัวฉันเล่น
ร้ายแรง ผัวฉันเล่นแรง”  แต่ถ้า
เราไม่เมาเขา ๆ จะทุบเราได้ไหมนี่ ? 
“ไป ๆ อยู่วัดก็ได้นะ” (ฮึ ฮึ) เขาก็ทุบ
ไม่ถึง นอกจากเรายังเมาเขาไม่สร่าง 
เขาสร่างแล้วล่ะ เรายังเมาเขาไม่สร่าง
  เอาละสรุปว่า นี่ละของจริง ๆ 
เห็นจริงเลย ใครว่า “อย่างอื่นร้าย
แรง ๆ” ไม่ร้ายแรงเท่ากับเมา นี่ถึง

บอกว่า “เมารักหมดราคา เมา
สุราหมดสำาคัญ เมาการพนัน
หมดตัว”
 ถ้าเมาเพ่ือนช่ัวก็แย่ ! เมาโสเภณี 
สมัยก่อนนี้เขาเรียก “ซุปเปอร์โกโน
เลีย” อะไรกันมีคำาเก่า ๆ นะเยอะ แต่
ว่าสรุปแล้วก็คือว่า เราต้องมองให้
เห็นว่า เวลานี้เรายังเมาหลงอะไร ? 
หมกมุ่นอะไร ? อย่าไปคิดเมา ๆ กัน
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แล้วมันเล่นร้ายแรง เราเมาว่าเจ้าน่ีเป็น
ลูกหลานเรา ๆ  ต้องด่ามันได้ว่ามันได้
แล้วมันเอาปืนยิงเราได้ไหม ? ได้ก็ตาย !
  น่ีเพราะฉะน้ัน  บางทีถ้าลูกหลาน 
ตัดได้ก็ต้อง...?  (ตัด) โบราณถึงต้อง
ใช้คำาว่า “ตัดหางปล่อย... ?  (วัด)” 
อืม ! แต่ถ้ามาปล่อยวัดนี้ก็ไม่เอาเจ้า
คนนั้น เดี๋ยว ! มายิงพระอีก

  เพราะฉะนั้น ความเมาเป็น
เรื่องร้ายแรง ๆ ที่สุดคือความ
เมา เอา ! เรามามองต่อกันอีกหน่อย
สิ ชาวพุทธเรานี่เรื่องแบก เรื่องหาม 
เรื่องปล่อยวาง ชาวพุทธเราถนัดส่วน
ไหนมาก ส่วนไหนขาด ระหว่างแบก
หามกับปล่อยวาง ?  

สิ่งที่เบา : รู้จักปล่อยวาง
 ท่านบอกว่า “สิ่งที่เบา คือ 
ปล่อยวาง”
 แล้วสิ่งที่หนักล่ะ เออ ! สิ่งที่เบา 
คือ ปล่อยวาง ที่เราหนักหนาสาหัส
กันอยู่ทุกวันนี้ เพราะไปยึด อาตมา
ว่าปู่กับย่าที่ตายนี่ ก็ยึดว่ามันหลาน
เรา ต้องว่า ต้องสอน ต้องเตือน ถ้าไม่
ว่า ไม่สอน ไม่เตือนนี่ก็แสดงว่า เริ่ม
ปล่อยมันแล้ว “กรรมของมัน”  แกก็
คงไม่ตาย นี่คงด่าบ่นบ่อย ๆ หลายวัน
  จำาได้ไหมเม่ือประมาณสัก 10 ปี 

...สิ่งที่เบา คือ 
การปล่อยวาง...”

“

นั่นพ่อกับแม่มันยิงกรอกปากเลย ที่
รับสารภาพว่า “ทนไม่ไหว”  ที่แม่กับ
พ่อด่าทุกวัน เลยยิงกรอกปากเลยแล้ว 
แม่ก็ยังยึดติดว่า “นี่ลูกเรา ! เขาไม่
น่าติดเหล้าติดยา”  ติดแล้วก็ปล่อย
วางไม่ได้ ตัดไม่ขาด วางไม่ได้ ปล่อย
ไม่ได้ ปลงไม่เป็นก็เลยทำาให้ชีวิตต้อง
ลำาเค็ญถึงขั้นเจ็บปวดล้มตาย
  ถ้าปล่อยได้วางเป็นก็เชื่อเหลือ
เกินว่า พ่อแม่ปู่ย่า...พวกที่ปล่อยวาง
ไม่เป็นนี่ อาตมาเจอมาเยอะ เจออย่าง
สาหัสสากรรรจ์เลยก็มีนะ เจอที่เขา
โอ้โฮ ! แบบเขาปล่อยไม่ได้ เขาวางไม่
ได้ เขาทุกข์ร้องไห้ระทมขมขื่น อย่างที่
ว่า ลูกสาวเอาร่มหวดแขนดำาเขียวป๊ัด ! 
แกก็ยังวางไม่ได้ ก็อย่างนั้น
  ลูกกู้หนี้มา แล้วตัวเองไป...ใช้ ๆ
เขาก็กู้อีก ไปใช้ตามอีก แหม ! แล้ว
ยึดอยู่ทำาไมว่า เป็นหนี้ของลูกเรา เรา
ต้องคอยแบกภาระหนี้แทนลูกอยู่
เรื่อย ๆ  แล้วในที่สุดเป็นไง ! ก็เอาปืน
ยิงลูกสาวตาย  ตัวเองก็ติดคุกลูกสาว
ก็ตาย ถ้ารีบปล่อยซะตอนก่อนจะยิงนี่ 
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โยมว่าเบาไหม ? โทษก็ยังเบานะ นี่
รับโทษหนักไหม ? ฆ่าคนตาย

เบาท่ีสุดของมนุษย์
  นี่ท่านบอกว่า “สิ่งที่เบาที่สุด
สำาหรับมนุษย์”     มนุษย์ที่เขาบ่นว่า 
“หนักเหลือเกิน”  “กลุ้มเหลือเกิน”
“ภาระมากเหลือเกิน”
  แหม ! พูดถึงว่า “ภาระ” ที่เรา
สวดกันเมื่อเช้าใช่ไหม  ? 

  “ภารา หะเว ปัญจะ
ขันธา” ขันธ์ทั้ง 5 เป็นของ
หนักเน้อ
 เราก็แบกยึดรูปบ้าง เสียง
บ้าง กล่ินบ้าง ยึดรูปเวทนา สัญญา 

สิ่งที่เบาที่สุดสำาหรับมนุษย์...

“ภารา หะเว ปัญจะขันธา” ขันธ์ทั้ง 5 เป็นของหนักเน้อ

สังขาร วิญญาณยึดติดแบกเป็น
ของเรา
  พระพุทธเจ้าท่านมีเรื่องทะเลาะ
กับผู้หญิงคนหน่ึงจำาได้เปล่า ? ผู้หญิงคน
นี้แกก็สวยนะ พ่อไม่รู้ว่า พระพุทธเจ้า
เป็นพระยังไง ! แบบไหน ! จู่ ๆ เห็น
พระพุทธเจ้าหน้าตาเรียบร้อยอยาก
ให้ลูกสาวไปได้กับผู้ชายคนนี้เหลือ
เกิน (ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า) 
เห็นท่าทางเรียบร้อยถ้าลูกสาวเราอยู่
ด้วยน่าจะปลอดภัย ยังไงก็คงไม่ทุบไม่
ตีลูกเราหรอก !
  นี่โยมจำาได้หรือเปล่า ?  อะไร
นะที่เขาชื่อเจ้า “กฤษณ์” (นายจักรกฤษณ์ 

พณิชย์ผาติกรรม) ท่ีแม่นปืน  ท่ีแม่ยายเจ็บใจ 
มึงกระทืบลูกสาวกูแท้งลูกเลย ! มึงนึก
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ว่า แม่นปืน เดี๋ยวกูหาคนที่แม่นกว่ามึง
อีก  ยิงเขาตายเลย
  นี่เพราะว่า “ไม่วาง” ไปยึดว่า 
“ลูกเราโดน !”  ที่จริงเขาออกเรือน
ไปแล้ว ก็กรรมเขาล่ะ เขาอยากไม่รู้
รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ยังโง่อยู่ก็ช่าง
เขาเถิด นี่เขาเป็นหมอด้วยนะ
  เอา ทีน้ีมาดูว่า โยม พูดถึงพระ-
พุทธเจ้าตรัสว่า ฉันไม่อยากมีภาระ ฉัน
ไม่อยากเพ่ิมภาระ แค่สังขารฉันก็หนัก 
แย่ แล้วจะไปแบกสังขารคนโน้นคน
น้ีมาให้ คือ พ่อน่ีบอกยกลูกสาวให้ 
  แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า โอ้โฮ ! 
ตัวเราเอง ก็มีภาระต้องอาบ ต้องล้าง 
ต้องขับ ต้องถ่ายแล้วจะไปรับลูกสาว
ท่านต้องมาอาบ มาล้าง มาถ่ายร่วม
กัน โอ้โฮ ! ภาระเยอะ เดี๋ยวก็ลูกคุณ
เจ็บฉันก็ต้องดูแลรักษา
  โอ้โฮ  ! บางคู่นี่โยม ดูรายการ
ตนค้นตนไหม ? เมียถ่ายไม่ออกผัว
ก็ล้วงเอา โอ้โฮ ! เวรกรรม (เป็นบุญ
ของเราที่รอดได้เรื่องพรรณนี้ ! ฮึ ฮึ ฮึ) 
“ใครล้วงก็ล้วงกันไป  กูไม่ล้วงของ
ใคร” (ฮึ ฮึ ฮึ) 
  พระพุทธเจ้าตรัสว่า สวยแต่
ข้างนอก ข้างในก็มีไส้ใหญ่ไส้น้อย 
เดี๋ยวปวด เดี๋ยวเจ็บ ไม่เอาหรอก 
ยายผู้หญิงคนน้ีก็ผูกเจ็บใจ แต่ต่อมา

แกดันได้ไปเป็นใหญ่เป็นโต เป็นมเหสี
กษัตริย์อะไรอย่างนี้ ถ้าจำาไม่ผิดนะ
เร่ืองน้ันอ่านมานานแล้ว  พอแกเป็นใหญ่ 
แกมีสตางค์นี่ เป็นมเหสีกษัตริย์ แก
ก็จ้างคนด่าพระพุทธเจ้า ไปไหนก็ไป
ดักด่า จนพระอานนท์ที่ไปด้วยก็ทนไม่
ไหว ทูลว่า “พระองค์อย่าอยู่เลย
เมืองนี้ไปเถอะ เขาด่าเราเหลือ
เกิน” 
 พระพุทธเจ้าก็ตรัสถาม
ว่า ถ้าเราไปเมืองโน้น เขาด่า
อีกทำาไง ? 
 “เราก็หนีไปอีกเมืองหนึ่ง”
 “เธอคงไม่มีท่ีอยู่หรอก”  เพราะ
มันไม่มีเมืองไหนหรอก ที่ไม่มีคนด่า
เรา เอาอย่างนี้แล้วกัน  7 วัน อยู่ไป
เถิด เดี๋ยวเขาหมดแรงด่า เขาหมดงบ
ประมาณด่า เขาก็หยุดเองแหละ นี่ก็
เลยทำาให้เรื่องนี้มาที่เรา
  เออ ! ท่ีจริงคนเราน่ีนะ  เจ้าญ่ีปุ่น
คนน้ัน โยมว่า มันแย่ไหม !  เขาจะหาลูก 
ของเขาให้ได้พันคนนะ !  ไปฝากอุ้มบุญ 
นี่ พันคน แล้วลองคิดสิโยม พันคน
นี่มันต้องเป็นภาระเท่าไร ? เดี๋ยวคน
นั้นเจ็บ คนนี้ป่วย คนนู้นตาย  โอ้ย ! 
เขาคิดได้ยังไง ! ความคิดของเขากับ
ความคิด ของพระพุทธเจ้า โยมว่า มัน
คนละโลกไหม ?
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  เออ ! น่ีโยมขอท้ิงไว้คำาเดียว โยม 
ไปคิดเอาเอง คนเหมือนกันท่ีน่ังนั่งอยู่ที่
นี่ หน้าตาเป็นคนอยู่วัดเดียวกันนี่ แต่
อยู่คนละโลกได้ไหมโยม ? อยู่คนละโลก 
ได้ไหม ?  พฤติกรรมที่อยู่กันคนละ
โลกคืออะไร ? 

 อีกคนหนึ่ง อยู่แบบหนัก 
ถูกโลกทับ
 อีกคนหนึ่ง อยู่เหนือโลก 
ไม่มีเร่ืองอะไรท่ีมาน่ังทับให้
หนัก ท่านเรียกว่าอะไร ?

อุ้มบุญ
 “โลกุตระกับโลกียะ”  คน
ที่ยังอยู่ในโลกียะ เขาก็หาเรื่องมาเพิ่ม
ภาระหนัก ๆ อยู่เรื่อย จริง ๆ นะความ
คิดอย่างน้ีมีได้ยังไง ! ท่ีว่าจะหาลูกสาย 
เลือดตัวเองให้ได้พันคน ตอนนี้ได้ทีละ 
9 คน - 10 คน ที่แฝดสามแฝดสี่ก็จะ
ทุกข์กันจะตายอยู่แล้ว เจ้านี่ซัดเข้าไป 
20 คน 9 คน 10 คน ต่อชุดหนึ่งที่มา
ฝากอุ้มบุญ
  มันเกินไปใช่ไหมโยม ! พันคนนี่
เกินไหม ?  ส่วนคนท่ีมีคนเดียวก็ผูกปิด
ไม่ให้เกิดซะแล้ว เจ้าน่ีก็น้อยเกินไปไหม ?
เออ คนเดียวบางทีก็น้อยไป เขาต้อง

คอยเอาใจแทบตายเลย เหลือคนเดียว
นี่ ถ้าเออ ! คนนี้หลุดไป แล้วคนนี้ยัง
เหลืออีกคนหนึ่ง ยังพอจะทำาใจได้ ยัง
ปล่อยวางได้บ้าง

   สรุปว่า มาดูนะสิ่งที่เบาอย่า
แบก อย่าหาม อย่าเอาอะไรมา
หนักซิ เกินไป ให้ตัวเองได้ว่าง 
ได้เบาบ้าง ได้ปล่อยได้วางบ้าง 
  โยมที่มาวัดวันนี้ได้นี่  ภาระไม่มี 
แล้วหรือ ? หมดภาระอะไรท่ีบ้านหรือ ?
ไม่หมดหรอก ! แต่รู้จักวาง มีครอบครัว 
ก็อย่าให้ครัวครอบมุดออกมาบ้าง มา
สักวันสองวันบ้าง แล้วกลับไปมุดใหม่
ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าจะให้ดีนะ มันต้องมี
วันว่าง วันปล่อยวันวางให้มันเบาบ้าง 
ไม่ใช่แบกภาระอึ้งหนัก อยู่เรื่อยเลย
ชอบหามาเสริมมาเพิ่ม มาเติมให้หนัก
อยู่เรื่อย ๆ มีอะไรน้อย ๆ ไม่มีอะไร
ยิ่งเบา ๆ กลับไม่เอา ชอบอยู่แบบมี
โน่นมีนี่ แล้วมีอะไรให้มันกัดเอา คือ 
มีมากก็กลัดกลุ้มมาก สิ่งที่มีมันทำาให้

เรากลัดกลุ้มเขาเรียกว่า “สิ่งที่มี
มันกัดเรา” มีสมบัตินั่งกลัดกลุ้ม
กับสมบัติก็ถูกสมบัติมันกัด มีแฟนนั่ง
กลัดกลุ้มกับแฟนก็ถูกแฟน...กัด
  เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้มันกัด
เรา แล้วเราจะเลี้ยงไหม ? (ไม่เลี้ยง)  
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เออ ! น่ียังไม่เล้ียงเลย  แล้วทำาไม ! เรา 
เลี้ยงสังขารไว้ให้ความทุกข์มันกัดอยู่
ได้เร่ือย แล้วทำาไมยังโง่เล้ียงอีกล่ะ ลอง 
หาวิธีเล้ียงร่างกาย สังขาร โดยไม่ให้มัน

ถูกกัดได้ไหม ? อย่าให้มันนั่ง
กลัดกลุ้มกับทุกเรื่อง
  นี่สิ่งที่เบา คือ สิ่งที่รู้จัก
ปล่อยวาง ถึงแบกของอยู่ แต่
เราแบกด้วยความฉลาดด้วย
ความรอบรู้ว่า มันเป็นหน้าที่
 เด๋ียวก็ถึงเวลาพักผ่อนหลับนอน
เราก็นอนโดยไม่ต้องแบกมาไว้ท่ีนอนด้วย
บางคนบอกว่า หลวงพ่อทำาอะไรเยอะ
แยะ หลวงพ่อไม่แย่หรือ ไม่มีเวลา
ปฏิบัติธรรมเลยบ้างน่ี  เขาว่าเรานะ เขา 
เอาสันดานตัวเองมาเทียบกับเรา
  เราถึงเวลามืดนอนก็นอน ไม่ใช่
ไปน่ังแบกหมา แบกคน ไม่ได้มาดูหรอก
แม่ขาวจะนอนยังไง ! ทำาที่ให้นอนแล้ว
นอนไม่ได้ก็ช่างหัวเถอะ !  เราก็ไม่ต้อง
มาดูทุกเรื่อง น้ำาขาดไฟฟ้าขาดเดี๋ยวก็
ไปแจ้งที่เราจัดฝ่ายแผนกไว้แล้ว หมา
แมวเขาเอามาให้อาตมาก็ไม่ได้ไปดู
หรอก ! ดูว่างบฯ มันขาดไหม ! ค่า
อาหาร ค่าคนเลี้ยงดู น้ำาอะไรไปดูสิ ก็
มคีนดู ไม่ใช่เราต้องไปทำาทุกเร่ืองแบก ๆ 
ทุกเรื่อง ก็ตายสิ !

...สิ่งที่เบา คือ สิ่งที่รู้จักปล่อยวาง ถึงแบกของอยู่ แต่เราแบกด้วยความฉลาดด้วยความ
รอบรู้ว่า มันเป็นหน้าที.่..”

“
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  นี่ยังนึกเลยเรื่องที่ เล่าไปเมื่อ
อาทิตย์ที่แล้ว ญาติเขาหาว่า อาตมา
ยืมสตางค์ไปแล้วไม่ไปใช้ด้วยตัวเอง เขา
หาว่าไม่ไปใช้ด้วยตัวเอง นักบริหารที่ดี 
เขาไม่ต้องไปจ่ายอะไรทุกเรื่องหรอก !
ไม่ใช่ ปูนเข้ามาคันก็วิ่งไปจ่ายค่าปูน 
ส่ังเหล็กเข้ามา 10 เส้นก็ว่ิงไปจ่ายค่า
เหล็กอย่างน้ีไม่ต้องทำาอะไรเป็นหรอก !
แขนขามันต้องมี มีคนมือสอง มือสาม

เขาทำาหน้าที่ เราก็ปล่อยไปบ้าง 
ไม่ใช่มานั่ง...ทำาทุกเรื่อง
  น่ีถึงเวลามาบรรยาย  ก็บรรยาย ๆ
เสร็จก็ปล่อยพวกนี้ไปไหนก็ไปโยม ไม่
แบกหรอก ใครจะไปนอน กลับบ้าน 

 ...เราก็ปล่อยไปบ้าง ไม่ใช่มานั่ง...
ทำาทุกเรื่อง...”“

จะไปยังไงก็เรื่องของเขา จบหน้าที่เรา
  คนเราน่ีเขาไม่รู้จักจบบ้างมันก็แย่ 
นะ เดี๋ยวนี้ภาษาวัยรุ่นนะ “จบป่าว !”  
เอ้า โยมจบเปล่า ! หรือเปล่า ! มันไม่
ดี จบไม่จบ “เออ ! จบเปล่า”  คน
เรานี่แหม !  ในเรื่องไม่รู้จักจบจักสิ้น 
ต่อความยาว...สาวความยืดไม่ได้เรื่อง
  เอา อย่าลืมนะ เราเกิดมาชาติ
หนึ่ง อย่าไปแบกอะไรมันมีมากเกินไป 
แล้วปล่อยความว่างขาดหายไม่พอจะ
ใช้ มีแต่เรื่องหนักทุกวัน เรื่องเบา เรื่อง
วาง เรื่องว่างไม่มีนี่ ตาย ! คนไม่ไหว 
อาตมาเห็นคนบางคนนี่ ไปแบกไว้จน
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ...ไม่ได้ !
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  จำาได้ไหม ! ที่เคยเทศน์ไปแล้ว 
ตอนอาจารย์คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่าน
เป็นนายกฯ ท่านบอกว่า ท่านกินไม่ได้
นอนไม่หลับเลย ห่วงประชาชน คิดถึง
ประชาชน รักและห่วงประชาชนจนกิน
ไม่ได้นอนไม่หลับเลยนี่
  ท่านอาจารย์ พุทธทาสบอก
ว่า อย่างนี้ช่วยประชาชนไม่ได้
หรอก ! ต้องถึงเวลากิน...ก็กิน 
ถึงเวลานอน...ก็นอน พอนอน
แล้ว ตื่นมาก็มีแรงช่วยเขา นี่
กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ แล้ว
ตื่นมาจะไปช่วยใครได้ ทั้งหมด
แรงทั้งหิว ทั้งง่วงทั้งหิว จะมี
แรงที่ไหนไปช่วยเขา
  เพราะฉะน้ัน  ถึงเวลานอนก็ต้อง 
ปล่อยเรื่องทั้งหมด นอนให้หลับ เพื่อ
เซฟตี้ (Safety) แรงฟื้นตัวจะได้ช่วย
เขาได้เต็มที่ ไม่เช่นนั้น...ตายเลย !
  นี่อาตมากะว่า วันนี้ต้องมีเทศน์ 
ต้องฟังปาติโมกข์ ฯลฯ เมื่อคืนก็ต้อง
หลับเร็วหน่อย ฟื้นตัวไว้ เช้าจะได้สู้
ได้ แล้วแถมวันนี้อดเพลอีก โอ่ ! แล้ว
นอนยังนอนน้อยอีก คิดเรื่องนู้นเรื่อง
นี้มากอีก วันนี้ก็ทำาอะไรไม่ได้ เทศน์ก็
ไม่ได้ เทศน์ได้แต่ก็ไม่รู้เรื่องนะ มึน  ! 
มันมากไป  
  ฉะนั้น เราก็ต้องรู้จักปล่อยเรื่อง

น้ัน วางเร่ืองนู้น เอาเร่ืองน้ี เป็นเร่ือง ๆ 
ที่มันจำาเป็น มันก็จะทำาไปได้ คนไม่รู้
เรื่อง “โอยพระพยอมนี่สงสัย ! ไม่
ปฏิบัติธรรมเลย เพราะว่างานก็เยอะ
เหลือเกิน”  แล้วคนหนึ่งเจอแล้ว เมื่อ
เช้าไปบิณฑบาตสอนน่าดูเลยโยม !
  “ท่านต้องรู้จักรักษาสุขภาพ
บ้างนะ ท่านต้องรู้จักพักผ่อนบ้างนะ”
  แหม ! โตป่านน้ียังไม่รู้จักพักผ่อน 
สอนจัง ! แล้วคนที่สอนเรานี่ ยังเด็ก
สาว ๆ  อยู่เลยอายุไม่เท่าไร ช่างเขา ให้
เขาได้สอนบ้างจะได้มีความสุข 
 เอาน่ียังไงนะ พวกเราเกิดมาไม่รู้ 
จักปล่อย ไม่รู้จักวาง ไม่รู้จักหาเรื่อง
เบา ๆ มาให้ชีวิตมันสบาย ๆ นี่โยม ! 
เทศน์นี่ก็เหมือนกันต้องเทศน์กันเบา ๆ  
บา้งนะ ถ้าหนักมากคนฟังก็ “อู้ฮู้ มึน !”
  นี่แล้วเย็นนี้ก็หิวข้าวอีก แล้วมา
ฟังเรื่องมึน ๆ อีกเครียดตาย ดังนั้นก็
พูดอะไรให้มันเบา ๆ สลับกับเน้ือหาสาระ
จะได้รับได้ อยู่กันได้ ไม่หนักเกินไป แล้ว
ก็ไม่ใช่จะหย่อนยานจนเกินจนไม่ไหว 
แล้วประเภทท่ีเบาแล้วปรนเปรอบำาเรอ 
หย่อนยาน มันก็ไม่ใช่สายกลาง ซีเรียส 
เครียดหนักตลอด มันก็ไม่ใช่สายกลาง
   เพราะฉะนั้น เราต้องถืออย่าให้
มันหนักเกินไป แล้วก็อย่าปล่อยวาง
ตะพึดตะพือ ว่างแบบอันธพาล อะไร ๆ 
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ก็ว่าง ! ไม่ทำา ! ไม่ได้ ! ไม่ต้องยึดถือ
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอะไรเลย 

ว่างอันธพาล
  บางคนมีนะเรียกว่า “ว่างอันธ-  
พาล”  พอชวนว่า น่ีหลวงพ่อจะไปเทศน์ 
แล้ว ไม่ไปฟังเหรอ (ปล่อยวาง ว่าง ! )
ใครไปก็ไปเถิด ใครจะไปแบกท่านก็ไป
เถิด ฉันว่าง ! พวกนี่เขาเรียกว่า “ว่าง
อันธพาล” ยังนอนเปิดไฟเราอีก เปิด
แอร์เราอีก...ไม่ได้ !

 พวกนี้พวกว่างอันธพาล 
ใช้ไม่ได้ ! เขาเรียกว่า ปัญญา
เหมือนกัน แต่มันเฉโก เป็น
ปัญญาเฉโก แล้วจะไม่ได้อะไร
หรอก !  หนัก ๆ ก็ต้องรับคำา
ตำาหนิติเตียน คำาด่า คำาว่า มันก็
จะไหลเข้ามา เอาเถอะ ! ตอนน้ัน 
จะแบกละ พอ เขาว่าเข้าหนัก ๆ 
ยึดปั๊บเลย “ทำาไม ! ว่ากู กูว่า
กูวางแล้วนะ” (เฮอะ เฮอะ) วน
เข้ามาได้อีก  เอาผ่านไป !
  ดูอีกสักข้อหนึ่ง อย่าให้ข้อนี้มัน
ขาด มันเกิน โยมเราชอบหาอะไรกัน
นักหนาเลยทุกวันนี้ เขากำาลังบ่นว่าจะ 
ขาดแคลนอะไรลองว่าสิ “พลังงาน 
ไฟฟ้า แก๊ส” ตอนนี้นี่เขาเริ่ม  คนเดิน 

ขบวนแล้วนะ ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
จะไม่ให้นายทุนผูกขาด เหมือนบริษัท
สัมปทาน แต่จะให้รายได้กระจายแบ่ง
กับประชาชน 
 นี่เริ่มเดินแล้ว เขาก็จัดฉลาดนะ 
กฎอัยการศึกเขาห้ามเกินเท่าไร ?  5 
คน เขาก็เดินทีละ 4 ไปช่วงหนึ่ง 4  ไป
อีกช่วงหนึ่ง 4  เขาก็เข้าใจหาทางรอด 
เดินจากสงขลา แล้วรู้สึกมี ผอ.โรง-
พยาบาลจะนะ เดินแล้วโดนจับ แต่
เมื่อวานปล่อยแล้ว เขาหาว่า “ปิดกั้น
เสรีภาพ”  เสรีภาพมากเกินไป กติกา
เงื่อนไขไม่เอา  คนไทยเราที่แล้วมานี่ 
เขาใช้เสรีภาพจนไม่มีปัญญานึกถึง

เลยว่า เสรีภาพกำาลังทำาให้เป็น
ทำาเสรีพังประชาธิปไตย ยึด
ถนน ยึดราชการปิดกั้น จู่ ๆ 
เอาปูนไปเททางเข้า-ทางออก 
มันไม่ไหว !
  น่ีโยมน่าคิดตอนน้ี มีความต่อไป 
ว่า สิ่งที่เป็นแสงสว่าง ๆ  คืออะไร ? ต่อ
ซิ ! สิ่งที่เป็นแสงสว่างคืออะไร ?  เรา
หาไฟฟ้า เราเตรียมต่อไฟกัน เข้าไปใช้
นู่นใช้นี่ จนกระทั่งเขาคาดว่า น่าจะไม่
ถึง 10 ปี หมู่บ้าน โรงงาน ห้าง  ๆ มัน
เกิดขึ้นเรื่อย แล้วห้างหนึ่งมันใช้ไฟเท่า 
กับ 1 ตำาบล 1 อำาเภอ แล้วมันจะพอใช้
ไหม ?  (ไม่พอใช้) ตอนนี้เขาถึงบอกว่า 
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ต้องปฏิรูปพลังงาน ไฟฟ้า แก๊ส ที่ต้อง
มาใช้ เพื่อขับเคลื่อนรถราเครื่องยนต์ 
ขับเคลื่อนแสงสว่างนี่ แล้วรถไฟนี่มัน
มีแต่ไฟสปอร์ตหน้ารถอย่างเดียวมัน
ก็ไม่พอ มันต้องมีเสา มีไฟข้างทางไป
อีกเยอะแยะ
  เขาติดแล้ว อาตมาทุเรศอยู่เร่ือง
หนึ่ง ขอบอกว่า ต้องใช้คำาว่า “ทุเรศ” 
สว่างจนเกินสว่าง แล้วเราไปบิณฑบาต 
นี่ เขายังไม่ปิดไฟกันเลย
  เพราะฉะนั้น  ในวัดเรา  ใครทำา
อย่างน้ันสันดาน...ไม่ประหยัด ๆ  พลังงาน 
แล้วจะทำาให้พลังงานขาดแคลน
  เช้านี่อาตมา  พอนั่น...ขึ้นมาจะ 
ต้องรีบไปเที่ยวเดินปิดนั่น ปิดนี่ นอก 
จากวันไหนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เพลิน
อาจจะออกมา 6 โมง ที่จริงตี 05.45 
ปิดได้แล้ว แสงพอแล้ว ไม่รู้เขาจะเปิด
ไว้ทำาไม !
  อาตมาไปบางบ้านนะ เช่ือไหม !
เวลา 7 โมง บิณฑบาต 7 โมง โอ้โฮ ! 
แสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเขายังไม่ปิด

 ...สิ่งที่เป็นแสงสว่าง
ที่สุด 

คือ ดวงปัญญา...”

“
ไฟเลย น่ีเขามีปัญญาท่ีจะตรงกับท่ีเขา 
พูดไหม !

แสงสว่าง : ดวงปัญญา
  “สิ่งที่เป็นแสงสว่างที่สุด คือ 
ดวงปัญญา” 

 ถ้าไม่มีดวงปัญญา ดวงตา
เห็นธรรม  คำาว่า “ปัญญา” มัน
ผูกกับคำาว่า “ดวงตาเห็นธรรม”  
เห็นแล้วทำา เพราะว่ามันต้องควร
ทำา ปัญญามันจะช้ีให้บอกว่า ควร
ทำา กับไม่ควรทำา ไม่ควรเปิดไฟท้ิง
ไว้ในเวลาท่ีมันสว่าง
  แต่ถ้าเราเป็นคนนี่ไปปิดซะเอง
ได้ก็ยิ่ง...?  “ดี” ถ้าช่วยกันอย่างนี้ เรา
จะไม่มีคำาว่า “ขาดแคลนพลังงาน” 
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  คนเราไม่รู้จักประหยัด เรื่องที่
ควรประหยัด ถามว่า...มันฉลาดไหม ? 
มันมีดวงตาเห็นธรรม มันมีดวงตา
ปัญญาไหม ? 
  นี่เมื่อก่อนนี้อาตมาชอบภาพนี้ 
มาตั้งวัดนี้ สิ่งที่ทำาทีแรกเลย เป็น
ปริศนาธรรมคืออะไร  ? ภาพแจกดวงตา
ท่ีเดินเข้าตรงข้างหน้า  มีคนมารับไม่ก่ีคน
นอกกระนั้นพวกหัวขาดไม่มีตา ใคร
ปล่อยน้ำาไหล ใครปล่อยไฟเปิด เตลิด
เปิดเปิงไปยันเลยเวลาน่ี อย่าพูดเลยนะว่า

“เป็นผู้มีแสงสว่างในปัญญา 
มีดวงตาเห็นธรรม”  ถ้าเห็นแล้ว
ช่วยปิดช่วยทำากัน หน่อยเถิด  แค่น้ีก็ถือว่า

“สิ่งที่เป็นแสงสว่างได้เกิดขึ้น
แล้วแก่เรา”
  ตอนเราสวดบทธรรมจักรว่าไง

นะ “ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา” เรา
เริ่มเห็นแสงบ้างแล้ว เห็นว่า อะไรควร
ช่วยควรทำา อะไรไม่ควรช่วยควร...? 
(ทำา) อะไรควรตัดออก อะไรควรเติม 
อะไรควรรักษาไว้ให้ครบ อะไรไปทำา
ไว้อย่างน้ีแล้วจะมีปัญหา เห็นไว้บ้าง 
  ถ้าเห็นอย่างน้ี แล้วจะไม่ขาดไม่เกิน
ปล่อยซะมืดมันก็ขาดเกินไปไหม ?  เปิด 
ไว้สว่างเลยเถิดไปก็เกินไปไหม ?  พวก
นี้เรียกว่า เป็นพุทธบริษัทขาด ๆ  เกิน ๆ  

มากไป ยังไงก็ถ้าวัดนี้ทำาลานเครื่อง
บินฮ.เมื่อไร ! โยมว่าเกินไหม ? (ฮึ ฮึ)  
เคยว่าเขาฟุ่มเฟือยตอนน้ีมีซะเอง
   เอา ! ต่อให้ครบอีกหน่อย หรือ
จะเอาแค่นี้ ยังเหลืออีก 3 ข้อ
 ส่ิงท่ีน่าปรารถนา คือ...?  มนุษย์ 
เรานี่ ตอนนี้สิ่งที่พึงปรารถนาและน่า
ปรารถนาที่สุด ตรงกับคำาคน ๆ ก่อน
ไหม เออ ! ส่ิงท่ีน่าปรารถนาของชาว
พุทธเราน่ีคืออะไร ? รู้จักคำาพวกน้ีไว้
บ้าง  ไม่เช่นน้ันขาด ไม่พอ 

ส่ิงท่ีน่าปรารถนา : สุขพ้น
 “สิ่งที่น่าปรารถนา คือ นิรา
มิสสุ” แปลว่าอะไร สุขที่หลุดพ้น 
กับสุขที่ผูกพัน สุขที่ยึดติด สุขติด
กับสุขหลุด อันไหนดีกว่ากัน !
  พระพุทธเจ้านี่เสด็จพ่อวางสุข
ติดให้เยอะ หานางสนม หากับข้าวกับ

“...สิ่งที่น่าปรารถนา 
คือ นิรามิสสุ...”
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ปลาวันหนึ่งตั้งร้อยสำารับ เตรียมมอบ
ตำาแหน่งกษัตริย์ เตรียมทำาสารพัด
แวดล้อมให้ลูกติด สระสวย ปราสาท
สวย ภรรยาพิมพาก็สวย นางสนมก็
สวย เอาส่ิงท่ีเป็นความสุขชนิด ท่ีเรียก
ว่า สุขติด สุขมัด สุขรัด สุขห่อ สุก
ปิ้ง สุกเผา อย่างที่เคยบอกว่าสุขมี 2 

สะกด สุกกอ ไก่ สะกดกับสุขขอ ไข่
สะกด สิ่งที่เราควรจะปรารถนา
ในชีวิตนี้ อย่ามัวแต่ปรารถนาสุข
ติด คิดถึงความสุขที่หลุดพ้นบ้าง
  หลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดตอน
ท่านไปอินเดียนี่  อาตมาติดหูเลยคำานี้ 
คือคำาว่า โมกขะ เลยเอามาตั้งชื่อ
ว่า สวนโมกข์ โมกขพลาราม แปล
ว่าอะไร ? ป่าไม้เป็นกำาลังให้หลุดพ้น 
สวนโมกข์ ก็แปลว่าสวนไม้ป่ามันส่ง
เสริมกำาลังให้หลุดพ้น
  นี่โยมถามจริงนะ ขณะน่ีมันส่วน 

น้อยนะ พอเราเร่ิมไปอยู่ในป่าไม้  ต้นไม้ 
นี่มันเป็นกำาลังให้เรารู้สึกดิ้นรนอยาก
จะหลุด สิ่งที่เคยติด เคยหลง ถ้าเรา
ไปอยู่ในสุขที่ปรนเปรอที่นอนเราก็นิ่ม 
อะไรในห้องเราก็เยอะ เราก็จะติดสุข
แบบนั้นนะ แล้วไม่รู้จักสุขหลุดเลย
  พระพุทธเจ้านี่ถ้าท่านติดสุข 
ติดอามิสสุข เขาเรียก “อามิสสุข” คือ 
สุขที่เป็นเหยื่อ ที่เป็นอามิส เป็นของ
ล่อ ของย้อมใจ ยิ่งทะเยอทะยานได้
แค่นี้ก็ทะยานต่อไปอีก  คนเรานี่ถ้า
สุขมาก...เกินจนมองไม่เห็นทุกข์
เลยนี่ พอสุขเกินนี่เหลิงหลง มัน
ต้องให้กลับมาทุกข์บ้าง เป็นช่วงเป็น
คราว ทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธา ไม่ 
รู้นะ ! ถ้าเราได้รับแต่สุขมากเกินไป
  เหมือนเด็กยุคหลังนี่อาตมาว่า 
มันแย่ ! เขาเล่มเกม นี่ แค่แม่ขัดคอนิด
เดียว ดูซิ ! เมื่อเช้าเขาผูกคอตายไป
คน เด็ก 9 ขวบ 
 น่ีข่าวออก...แค่บอก “เลิกเถอะ !
ดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเรียนไหว
เหรอลูก !”  เขาเพลินของเขา เขาติด 
สุขกับเกม พอแม่มาขัดคอนิดเดียว เขา 
รับไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้รับความทุกข์
มาก่อน ถ้าเขารับมาก่อนสัก 7 ขวบ 
8 ขวบ เขาได้สาหัส...ไม่มีอะไรจะกิน
จะเล่นบ้าง เขาได้ผ่านตัวนั้นมาบ้าง 
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นี่เขาจะดี เขาไม่เคยได้รับบทเรียนว่า 
อยากอะไรมันจะได้ทุกเรื่องเป็นไปไม่
ได้หรอก ! มันก็ต้องมีบ้างไม่ได้บ้าง 
สมปรารถนากับผิดหวังนี่ มันเป็น
ของคู่กัน เรารับได้แต่สมหวัง ผิด
หวังรับไม่ได้ก็อยู่ลำาบาก
  นี่เรามาอยู่วัดนี่ขาดบ้าง อันนู้น
บ้าง อันน้ีบ้าง อาจจะนอนไม่ได้มีความ
สะดวกสบายบ้าง ก็ฝึกไว้บ้างสิ ! เผ่ือ
มันขาด มันไม่ใช่...มันจะต้องมีได้ทุกวัน
  เอาละ ! นี่ “สิ่งปรารถนานี่ คือ 
นิรามิสสุ” อย่าติดแต่อามิส อย่าติด
แต่สิ่งปรนเปรอบำาเรอ ถ้าวันไหนไม่มี 
มันจะแย่ ! ที่บอกว่า มาถือศีลมันจะ
ดีอย่างหนึ่ง วันนี้ไม่แต่งตัว ไม่ทากระ
แจะจันทร์ น้ำามันน้ำาหอมย้อมทา พอ
ทำาไป ๆ เดี๋ยวมันก็จะเกิดความรู้สึกว่า 
อุ้ย ! เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ แต่งก็ได้
ไม่แต่งก็...? (ได้) อืม ! แล้วคนที่ไม่เคย
เว้นเลย  “ไม่แต่งไม่ได้ต้องแต่งให้ได้”
ใครยุ่งยากกว่ากัน ? มื้อเย็นนี้ไม่กิน
ข้าวเย็นถือศีล 8 ถือไปถือมา โอ้ย !  
เรื่องมื้อเย็นกินก็ได้ ไม่กินก็...? (ได้) 
สบายไหม ? พวกคนที่ไม่เคยฝึก “ไม่
กินไม่ได้ต้องกินให้ได้” ใครวุ่นกว่ากัน ?
  เอ้า ! คนที่มีคู่ครอง วันนี้คืนนี้
ไม่นอนกับคู่ครอง ถือเมถุนวิรัติ งด
เว้นเรื่องใฝ่ต่ำาสักคืนหนึ่ง วันหนึ่งต่อ

ไปก็จะพูดได้เต็มปากเต็มคำาว่า โอ้ย ! 
เรื่องเพศ เรื่องกามคุณ กามรสทำาก็ได้
ไม่ทำาก็... ? (ได้) บางคนไม่ทำาไม่ได้...
ต้องทำา !
  เออ !  นี่อะไรเห็นท่านประยุทธ์
บ่นว่านายทหารใหญ่ ๆ เมียจะขอเลิก
แล้วไม่ได้กลับไปนอนเอาแต่ทำางาน 
แหม ! เขาทำางานเพื่อชาติสักไม่กี่วัน
นอนคนเดียวก็ได้ ทำาไม ! บอกว่า “ไม่
ได้ !” แกไม่มานอนกับฉันไม่ได้ ต้อง
นอนกับฉันให้ได้ แล้วบ้านเมืองมันจะ
ทำาให้เราอยู่ด้วยกันได้ทุกวัน ๆ หรือ
เปล่า เดี๋ยวมันก็มีเรื่องโน่นเรื่องนี้ ไม่มี
เรื่องข้างนอกก็มีเรื่องข้างในระหอง
ระแหงกันเอง ก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้น
เราฝึกไว้ นอนกับเขาก็ได้ ไม่นอนกับ
เขาก็...?  (ได้) อืม !
  ฉะนั้น คนเราสิ่งที่ปรารถนาไว้
บ้าง ชาตินี้ฉันอยากได้สัมผัสนิรามิสสุ 
ฉันได้สัมผัสสุขท่ีไม่ต้องอิงเหย่ือ ไม่ต้อง
มีส่ิงบำารุงปรนเปรอบำาเรอ  ไม่ต้องมีคน
อ่ืนป้อนให้ ฉันก็สุขของฉันเองได้ ด้วย 
การรู้จักพอใจในสุขท่ีไม่มีเหย่ือ
  นี่นั้นวันถือศีลนี่ เขาลดเหยื่อ 
เขาลดส่วนเกิน ลดเรื่องกิน ลดเรื่อง
เครื่องแต่งนอน อะไรนี่ ! เขาลดเพื่อ
ให้รู้จักว่า ต่อไปนี่ขาดก็ได้ ไม่ใช่...ขาด
ไม่ได้
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  อีก 2 ข้อไหวไหมโยม ? เอา ! เรา
นี่เกิดมาชาติหนึ่งต้องมีความรู้เรื่อง
อะไรที่สำาคัญที่สุด คือ ต้องรู้เรื่องดับ
ทุกข์ ดับกิเลสให้ได้ แล้วที่เรียนไป
แล้วไม่ดับทุกข์ดับกิเลส ที่เขาเรียน
กันจบดอกเตอร์มหาวิทยาลัยนี่
ไม่รู้เรียนยังไง ! ทุกข์เกิดได้เรื่อย ๆ 

สิ่งที่หมดทุกข์ : ดับกิเลส
 “สิ่งที่หมดทุกข์ คือ ความดับ 
กิเลส”   รู้เร่ืองดับกิเลส รู้เร่ืองดับทุกข์ 
เป็นความรู้ที่เราเกิดมาชาติหนึ่งนี่  ถ้า
เสียโอกาสไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เลย ก็นึก 
ถึงคำาพูดท่ีเม่ือก้ีน้ี  มันเรียนล้ำาสมัยเกิน 
ไป  หลักสูตรท่ีให้เด็กเรียนน่ี  ก็ล้ ำาเกิน
สมัยไปจนเด็กโง่ไม่รู้เร่ืองศีลธรรมจรรยา
ไม่รู้เรื่องกิเลสตัณหาที่พาให้ทุกข์...

ทั้ง ๆ ที่ โอ้โฮ ! ปริญญาหลาย
ฉบับหลายใบ หลายศาสตร์ 
ไปเรียนแล้วทำาไมยังไม่ดับทุกข์ 
  นี่แค่ไม่ได้เล่นเกมเขาทุกข์ จน
กระทั่งเขาต้องผูกคอตายอย่างนี้ วัย 
9 ขวบเขาก็เรียนแล้ว อยู่อะไร ? เขา
ว่า ป.2 หรือ ป.อะไรก็...ตาย ! เพราะ
มัวแต่สอนให้มันทันสมัย ให้ล้ำาสมัย 
ให้วิชาการที่ร่างหลักสูตรให้เรียนล้ำา
สมัย ล้ำาไปล้ำามาเลยเถิด เลยศีลธรรม
ไปไกล เลยเรื่องจรรยาไปไกล เลย

...สิ่งที่หมดทุกข์ คือ 

ความดับกิเลส...”
“



34

เรื่องกิเลสดับทุกข์ไปไกล ทุกข์ก็ตาม
มาทันเลย เพราะเราเลยเรื่องที่จะดับ 
ไอ้นั่นมันก็กลับมาวกเล่นงานเรา ถ้า
เรามีภูมิคุ้มกันเรียนเรื่องดับทุกข์ไว้
ต้ังแต่เล็ก ไม่มีอะไรได้อย่างใจเสมอไป 
ไม่มีเร่ืองอะไรได้อย่างใจทุกวันทุกเร่ือง
  ไม่อย่างนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นมัน
แย่มาก ! ที่เขาเอาด้ามร่มหวดแม่ ก็
เขาอยากให้แม่ตามใจ ขออะไรแม่ต้อง
ให้ดั่งใจ พอแม่ไม่ให้อ้างว่า “จน” เขา
ไม่คำานึงเลยว่า จนนี่ ! มันจนเพราะว่า
มันไม่มีโอกาสจะได้ แล้วทำาไมไม่ช่วย
สร้างโอกาส ไปนั่งขอแล้วไม่ได้ ก็เอา
หวดเลย 
 อย่างนี้กิเลสมันท่วม เขาไม่คิด
ดับทุกข์แบบดับกิเลส เขาดับทุกข์ด้วย
การให้ตามใจเขา หาให้ได้ตามที่เขา
ต้องการ ทุกข์ของเขาถึงจะดับ 

 “หาให้ได้ตามที่เขาต้อง 
การ ทุกข์ของเขาจะดับ”

“ตราบใดที่ยังไม่ดับกิเลส ดับทุกข์”  ทุกข์มันก็
เฉดหัว ลากหัว กดหัวเราให้ต้องทำานู่นทำานี่ มัน
ทำาเราไม่ได้ มันก็ไปทำากับลูกน้อง ลูกศิษย์ของเรา 
กับคนของเรา แล้วมันก็กระเทือนมาถึงเราจนได้

   เจ้าพวกลูกแบบน้ีน่ีโยมว่า  เขามี
ความรู้เร่ืองดับทุกข์มาเกิดไหม ? เขาไม่ 
รู้เรื่องดับทุกข์มาเกิดเลย  เขาก็เกิดแต่
อย่างเดียวว่า ต้องได้ตามท่ีเขาต้องการน่ี
  เพราะฉะนั้น ท่านจึงบอกว่า สิ่ง
ที่หมดทุกข์ คือ  ความดับกิเลส ดับ
ความต้องการที่มันทะเยอทะยานไป
ไกลเกินไป เขาทะเยอทะยานไปไกล
เกินไป  คนเรานะมันน่าจะเลือกหาเร่ือง 
อะไรสักอย่างให้ชีวิตเราค่อย ๆ หมด
ทุกข์ ให้มีอารมณ์อยากดับทุกข์ อย่า
มีแต่อารมณ์แส่หาทุกข์ เขียนไว้แล้ว
อ่านหรือยัง ? อารมณ์อยากดับทุกข์นะ 
เคยอ่านหรือยัง ? เออ ! อ่านบ่อย ๆ จะ
ได้มีอารมณ์เยอะ ๆ (ฮึ ฮึ )
  โยม ! พันตำารวจโทคนนั้น  เขา
แส่หาทุกข์  ไปหาเจ้าเหมยอะไรขึ้นมา 
เพิ่ม เลยหาบ้านเพิ่ม หารายได้เพิ่ม ก็
เลยต้องไปค้ายา แทนท่ีเป็นตัวปราบยา
เขาก็เลยแส่หาทุกข์ ไม่ได้มีอารมณ์
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อยากดับทุกข์เพราะกิเลสมันอยาก
เลยเถิด อยากเกินคนอื่นเขาไปเยอะ 
แล้วพันตำารวจโทน่ี เขาเกินพวกจ่า พวก 
นายสิบ พวกดาบอะไรเยอะแยะ พัน
ตำารวจโทขึ้นอีกทีเดียวก็พันเอกแล้ว 
เป็นผู้กำากับแล้ว แต่เขาถูกกิเลสกำากับ
ซะก่อน เขาเลยเปลี่ยนจากตำารวจ
ปราบยาบ้า มาเป็นผู้ค้ายาบ้า แล้วก็
ต้องถูกตำารวจด้วยกันปราบ “เกลือมัน
เป็นหนอน” เขาไม่รักษาความดีเหมือน
เกลือรักษาความเค็ม 

ความดีต้องเหมือนเกลือ
 โบราณเตือนนักหนา จงรักษา
ความดีเหมือนเกลือรักษาความ...? 
(เค็ม) น่ีพวกรักษาศีลน่ีก็ระวังนะ ตอน 
สาวนี่รักษาศีลพอไปได้ผัวแล้ว ผัวมา
เปิดบ่อนเล่นการพนันให้เก็บต๋ง ญาติ
อาตมามีคนหนึ่ง ตอนสาว ๆ รุ่นนี้ 
เขาถือศีลแต่พอเขาได้ผัวแล้ว ผัวเล่น
พนันเปิดบ้านเป็นบ่อน เขาให้เมียช่วย
เก็บต๋ง เมียเก็บไปเก็บมาไม่เก็บบุญเก็บ
บารมีแล้ว ขอเก็บต๋งอย่างเดียวไม่มา
วัดอีกเลย เขาไม่รักษาความดีเหมือน
เกลือรักษาความเค็ม เขาไปได้พักเดียว
  เออ ! ขอพูดอะไรสักเรื่องมัน
หนักใจอยู่เรื่องอาตมานี่นะ มีพระดี ๆ 
มีคนดี ๆ มาช่วย เขาก็ดีพักเดียว เขาดี
ไม่นาน !

 โบราณเขาพูดไว้คำาหนึ่ง “นาน
ดี ! ขอให้ดีนาน” กว่าจะดีได้มันนาน 
นะไม่ว่า แต่ขอให้ดีได้นาน นี่เขาดีพัก
เดียว มีเรื่องมีราวมีปัญหาอยู่ไม่ได้  
อืม ! ต้องทำาใจไว้แล้ว เขาคงดีกับเรา
พักหนึ่ง อย่าไปคิดว่า เขาจะดีนาน 
ถ้าคิดแล้วเดี๋ยวเขาดีไม่นาน เราปวด
กระบาลเปล่า ๆ 
  ต้ังท่านึกไว้เลย “เขาจะดียังไง ! 
ก็คงดีไม่นาน” มันอนิจจัง พอเขา
เปลี่ยนไปไม่ดี “กูว่าแล้วมันต้องเป็น
อย่างน้ี” แค่น้ีพอ ไม่ใช่  “ไม่น่าเลย ! ๆ” 
อย่างนี้แย่ !
  อาตมานึกเสียดายพระที่เป็น
ลูกศิษย์ ที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นอะไรกัน
มานี่ ให้ความไว้ใจว่า “เขาคงดี”  แต่
แล้วเขาก็ดีได้ไม่นาน ก็เล่นเราก็อาน
เหมือนกัน
  เอาละคนเรานี่ “ตราบใดที่ยัง
ไม่ดับกิเลส ดับทุกข์”  ทุกข์มันก็เฉด
หัว ลากหัว กดหัวเราให้ต้องทำานู่นทำา
นี่ มันทำาเราไม่ได้ มันก็ไปทำากับลูก
น้อง ลูกศิษย์ของเรา กับคนของเรา 
แล้วมันก็กระเทือนมาถึงเราจนได้
  แหม  ! บางคนนี่มันเหลือหลาย 
คิดแล้วอนาถใจเลย ทีแรกเขาก็เช่า
ห้อง ๆ  ๆ ที่เราทำาไว้นะ เขาก็จ่ายดีที 
แรก ตอนหลังโยมเขาก็เอาไปให้เขาเช่า 
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แล้วเขาก็เก็บค่าเช่าเอาเสียเอง ส่วน
เราก็ต้องสร้างหมดไปต้ังก่ีสตางค์ ! เรา 
ก็ได้นึกว่า เออ ! จะได้เอาไว้เลี้ยงเด็ก
กำาพร้า คนชรา คนพิการ  ถ้าเหลือจะ 
ได้เอามาจุนเจือ แม่ขาวคนไหนยากจน
มาปฏิบัติจะได้ไม่ต้องห่วงเร่ืองกิน เร่ือง 
นอน เร่ืองน้ำา เร่ืองไฟเขาเอาไปซะแล้ว
  เขาจะก่อเวรก่อกรรมของ
เขา แต่เราต้องดับไว้เสียก่อน แก้ 
ปัญหานอกไม่ได้ ต้องแก้ปัญหา
ในอย่าไปทุกข์ไปกับเขา อย่าไป
นั่งกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ไปนั่ง
เกลียด นั่งชัง นั่งแช่ง เราก็กินไม่
ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์ไป
  ดังน้ัน   ส่ิงท่ีหมดทุกข์ท่ีสุด
ก็คือ เราต้องดับความทะเยอ 
ทะยาน ท่ีอยากได้ให้ครบ อยาก 
ได้ทุกบาททุกสตางค ์ เดี๋ยวนี้
อาตมาชักเริ่มรู้สึกว่า “อะไร ๆ ก็ช่าง
มัน ให้ ๆ ไป !”
  น่ีไม่รู้นะเด๋ียวน้ีอาตมาคิดว่า เรา
อย่าทำาอะไรด้วยความอยาก แม้แต่จะ

ปลูกต้นไม้ก็ต้องท่องคาถาไว้ว่า “นก
กินเป็นบุญ คนกินเป็นทาน”   
ไม่ใช่ “นกกินกูยิง คนกินกูจับ” 
 มันก็ติดคุกกันตายอยู่นี่ มันไม่ดับลง
ได้สักทีหนึ่ง

ส่ิงท่ีเป็นความลับ : อวิชชา
  สุดท้ายแล้วโยมสิ่งที่เป็นความ
ลับ ลี้ลับที่เรายังมองไม่เห็นนี่ มันเป็น
ความลี้ลับที่คนชอบสงสัยกับความ
ลี้ลับ เมื่อกี้ดูข่าวอาตมาก็ให้สัมภาษณ์ 
เขามาสัมภาษณ์อาตมา มันมีคนเชื่อ
เรือ่งผีปอบแล้วกไ็ล่พ่อแม่ที่เปน็ผีปอบ
เหลือเด็กลูกสาวไว้คนเดียวตัวนิด
เดียว 10 กว่าขวบ เขาต้องอยู่คนเดียว 
หากินหาใช้คนเดียว เพราะแม่พ่อถูก
ไล่ออกจากหมู่บ้าน ถูกเช่ือว่า เป็นผีปอบ
คนไทยเราดันเชื่อเรื่องลี้ลับนี่ เยอะ
แล้วสิ่งลี้ลับที่ทำาให้เชื่องมงายแบบนี้รู้
ไหม ! เพราะอะไร ?
 สิ่งที่ เป็นความลี้ลับทางพุทธ
ศาสนา เขาเรียกว่า “อวิชชา” คือ 
ความรู้ผิด ไม่ใช่ไม่รู้ หลวงพ่อพุทธ
ทาสท่านแปลดี อาตมาชอบคำานี้มาก 
กว่า ไม่ใช่อวิชชาแปลว่า “ไม่รู้” แปล
ว่า “รู้” แต่มันรู้ผิด อาตมาก็เขียน
คำาให้สัมภาษณ์ไปว่า ถ้าไล่ 2 คน คือ 
แม่กับพ่อของเด็กคนนี้ออกไปแล้ว 
หมู่บ้านนี้จะเป็นสุขไหม ? แล้วค้นหา

...สิ่งที่เป็นความลี้ลับ 
คือ อวิชชา...”

“



37

ความจริงได้ 100 เปอร์เซ็นต์ได้ไหม ? 
ข้อมูลชัดเจนไหมท่ีว่าเขาเป็นปอบ 
  แล้วปอบก็มีแถว ๆ ภาคอีสาน
นะ ภาคใต้ไม่มีปอบนะ เลยไปมาเลย์
ปอบก็ไม่เข้าเลยเขตน้ัน   คนอะไรจะมา 
กินตับไตไส้พุง มันจะเป็นนู่นเป็นนี่ กัน
พิสดาร ลี้ลับ ลึกลับ แล้วคนไทยนี่มี
สันดานแปลกนะ “ชอบเรื่องลึกลับ” 
ไม่ค่อยชอบเรื่องลึกซึ้ง   อะไรที่มันลึก 

ลับสนใจมาก ดังนั้น เดี๋ยวนี้วัดไหน 
ที่เขาทำาพิธีลึกลับ คนจะแน่น
วัดเลย แต่ถ้าพูดเร่ืองลึกซ้ึงอะไร 
ให้ฟัง  เออ ! ธรรมดาที่ไหนก็
เป็นแบบนี้อะไรนี่ ! แต่ถ้าวัด
ไหนทำาอะไรลี้ลับ ลึกลับ แน่น
วัดเลย 
  น่ีดูสิเด๋ียวน้ีแปลกนะ พระบาง 
องค์ถีบพระพุทธรูปทำาอะไร
แปลก แล้วก็บอกว่า ตัวเอง
เหนืออำานาจวัตถุพวกนี้ ลึกลับ
คนตื่นไปขึ้น ศรัทธา
  เณรคำานี่ ถ้าแกไม่สอนเรื่อง
ลึกลับน่ี  คนก็ไม่เช่ือเท่าไร ! อาตมานึก
ฉงนใจ แกไปเทศน์กับชาวนา แกดัน
เล่าว่า แกไปคุยกับเทพช้ันน้ันช้ันน้ี  แล้ว 
ชาวนาได้รับประโยชน์อะไร ? คุยกับ
ชาวนามันน่าจะปุ๋ยยังไง ! มีเครื่องมือ

พิสูจน์ปุ๋ยปลอม ทำายังไงราคาข้าว ? ทำา 
ยังไงเพิ่มผลผลิต ? ทำายังไงจะลด
ต้นทุน ?  น่าจะเทศน์แนวนี้ แต่ถ้าเทศน์
แนวนี้โยมชาวนาบอกว่า “ธรรมดา”  
แต่ว่าโอ๊ย !  ท่านไปคุยกับเทพแล้วเทพ
ว่าไง ก็ไปกันเลย เรียกว่าอะไร ? “ผี
เน่ากับโลงผุ”  โยมก็ปัญญาอ่อน พระ 
ก็หลอกได้ ไปเข้ารกเข้าพง

   นี่จริง ๆ นะ ถ้าเราสนใจ
เรื่องลี้ลับน้อยหน่อยมาสนใจ
เรื่องลึกซึ้งให้เพียงพอ นี่เรื่อง
ลึกลับเกิน แต่เรื่องลึกซึ้งขาด 
เราชาวพุทธเราขาด ๆ เกิน ๆ 
จริงไม่จริง ?
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  เอ้า ! ไล่ตามลำาดับหน่อยดีไหม ! 
ระหว่างสิ่งที่เราควรหลีกที่สุด คือ 
ความชั่ว แต่เรานี่มักจะไปหลีกหลบ
เรื่องอะไร...ต่างๆ หลีกเจ้าหนี้ หลบ
เจ้าหนี้ มากกว่าหลบความชั่วจริงหรือ
เปล่า ?

  บางทีหลีกเรื่องที่ไม่ควร
จะหลีกเลย ถ้าใช้เราเหนื่อย
เราหลีกหลบแล้ว บางคนนี่
เขากลัวเหนื่อยกับกลัวช่ัวอัน
ไหนมากกว่ากัน... ?
  นี่โยมที่มาช่วยวัดทำาโน่นทำานี่ 
กลัวเหนื่อยไหม ? นี่ขออภัยนะ ! ถ้า
ใครกลัวเหน่ือย ไม่กล้าช่วย  แล้วไปนอน 
เปิดแอร์นะ กลัวไว้บ้างสิพรรณนั้นนะ 
ทำาอะไรก็ไม่ได้ทำา แล้วทำาให้วัดเสียอีก
  ระวังอย่ากลัวเหนื่อยมากกว่า
กลัวชั่ว อย่ากลัวมดมากกว่ากลัวเสือ 
บางคนกลัวมดมากกว่ากลัวเสือ 
 เอา !  ส่ิงท่ีควรกลัวระหว่าง
ความผิดพลาด ผิดบ่อย ๆ พลาด
บ่อย ๆ ผิดแล้วผิดอีก พลาดแล้ว
พลาดอีก เจ็บแล้วเจ็บอีกไม่เคย
แก้ไขเลย

...สิ่งที่เราควรหลีก
ที่สุด คือ ความชั่ว...”“   ฉะนั้น สิ่งที่ควรกลัว คือ 

  (1) กลัวว่า เราผิด  
  (2) ผิดแล้วกลัวว่า แก้ไขไม่
เป็น
  นี่ตัวนี้น่ากลัวที่สุดเลย ผิดแล้ว
แก้ไขไม่เป็น อาตมายังนึกถึงตอนท่ี
อาจารย์โพธ์ิ (พระภาวนาโพธิคุณ) แนะนำา
ตอนพวกเขาเกลียดอาตมาหาว่าเป็น
เสื้อแดง “พระเสื้อแดง” เขาว่าอย่าง
นั้น แหม ! เวลาเราขึ้นเทศน์นี่ เรายอม 
รับซะบ้างสิ

  “โยม ! ถ้าวันนี้ใครเป็น
ทุกข์ เพราะพระพยอมเป็น
เหตุ พระพยอมขอโทษ ผิด
พลาดไปแล้วจะพยายาม
แก้ตัวใหม่ ปรับปรุงตัวใหม่”  
เขาหัวเราะกิ๊กเลย โยมที่เกลียด ๆ เรา 

“นี่ไงรับผิดแล้ว สะใจ !”
 บางทีเรื่องอะไรเล็ก ๆ  น้อย ๆ  นี่ 

บางทีเราเอามาปรับปรุงให้ดี 
อย่าไปกลัวเสียหน้า กลัวเสีย
งาน กลัวเสียมวลชนที่เราจะ
ต้องทำางานร่วมกันนี่ อย่าไป
กลัวเสียหน้า บางคนกลัวเสีย
หน้า แต่ไม่กลัวเสียงาน แย่ !
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อุบาทว์ : ความขัดแย้ง
 สิ่งที่อุบาทว์ที่สุดคือความขัด
แย้ง บางคนนี่ไม่กลัวความขัดแย้ง แต่
กลัวจะไม่ได้ชนะ  เพราะการอยากเอา
ชนะเลยเกิดเพ่ิมความขัดแย้ง เช่ือเปล่า !
ถ้าเราไม่คิดเอาชนะคู่แข่งเรา ฝ่ายตรง
ข้ามเราน่ี “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร”

  โยมระหว่างยอมแพ้บ้าง 
เพ่ือให้เร่ืองจบ กับไม่ยอมแพ้ แล้ว 
ให้ปล่อยความขัดแย้งมันยาวบาน 
ปลาย คนไทยเราตอนนี้ที่แล้ว
มา พูดถึงที่แล้วมาดีกว่า ที่แล้ว
มาเขาเอาชนะมากกว่าที่จะจบ 
ขัดแย้งจบสักที
  นี่เห็นท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พูดดีนะ พูดถึง 2-3 ครั้ง “พี่วีระ ! 
จบทีนะ ที่แล้วมาเรารบกันมาเหลือ

...สิ่งที่อุบาทว์ที่สุด
คือความขัดแย้ง...” “

เกิน”  คุณวีระกานต์  มุสิกพงศ์ ยิ้ม...
สงสัยจะยอมจบด้วย
  นี่ใครที่นั่ง ๆ นี่ จบ...ไม่จบ ! จะ
ขัดแย้งกับใครต่อไหม ? หรือจะขัดกัน
ไปจนออกพรรษา ก็ออกไปกันข้าง ๆ  หน่ึง
 

อย่าปล่อยให้แบกหนัก
 เอาผ่านไป ! เอาเถอะเหลือไว้ก็
คือ อย่าปล่อยให้แบกหนัก อย่าปล่อย
ให้มืดมัวด้วยดวงตา ไม่เห็นแสงสว่าง
ซะบ้างเลยว่า อะไรมันควรทำา ไม่มี
ดวงตาเห็นธรรม วัน ๆ อยู่ได้ยังไงใน
ห้องไม่ออกมาดูมาทำาอะไรบ้างเลย 
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เขาเรียกว่า ดวงตามันปิดอยู่ในห้อง นี่ 
มันต้องออกมาดูบ้าง ตรงไหนน่าทำา แล้ว 
เด๋ียวเราต้องเก่ียวข้องกับการกระทำา
กะคนหมู่ใหญ่จะได้กลายเป็นคนรู้บริษัท 
รู้ชุมชน บริษัทน้ีเขาทำากันยังไง !  ชุมชนน้ี 
เขาทำากันยังไง !  สำานักน้ีเขาทำากันยังไง !
ไม่ใช่ผ่าเหล่าผ่ากอ มานึกจะทำาตามใจ
ตัวเองก็ทำาไม่ยึดถือกติกา เงื่อนไข คำา
สั่ง ระเบียบ แบบแผนของวัด แหกคอก 
นอกระเบียบเหยียบกฎ ก็อยู่ลำาบากสิ 
 นี่เขาจะปฏิรูปกัน ก็เพราะว่า
มันตามใจตัวเองกันมากเยอะคน
ไทยนี่ หนัก ๆ เข้าก็เลยเถิด
  พอเลยเถิด  ทีน้ีก็เข้าสู่เมืองลับแล 
ของอวิชชา โยม ! แลไม่เห็นมาหลาย
คนแล้วนี่ ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่า !  เข้า
เมืองลับแล ใครมาอยู่ที่นี่ไม่สวดมนต์ 

ไม่กวาดวัด ไม่รดน้ ำาต้นไม้ ไม่ฟังเทศน์
อยู่ยังไง ที่นี่ไม่ใช่อุตรดิตถ์ ที่นี่เขต
บางใหญ่ ไม่ใช่ลับแล ใครจำาไว้ด้วยนะ ! 
อยู่ที่นี่อย่าทำาตัวเป็นพวกลับแล  ยังไง
มาเทศน์อย่างนี้ให้แลเห็นบ้าง  ใครคน
ไหน เออ ! คนน้ันมา คนน้ีมา ยายจ่อย...
ยังมา เมื่อไรจะเป็นพวกลับแล ? โน่น
อีก 20 ปี คงได้ลับแลกันนะ คงแลลับ
จากกันไป
  เออ ! ค่อยนู้นนะ ตอนนี้อย่าทำา
ตัวเป็นลับแล เขาเรียกว่า ความลึกลับ
ของอวิชชา มันพาตัวเราให้เป็นคน
ลึกลับ ซ่อนเร้น แอบแฝง มาที่นี่เขาไม่
ได้สร้างให้มาเพื่อแอบแฝง เขาสร้าง
ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติให้หูตา
สว่าง ให้เห็นหน้าเห็นตากันบ้าง อย่า
ทำาเป็นมนุษย์ลับแล เดี๋ยวก็เข้าไปอยู่
ดงลับแลของอวิชชา

  ก็ขอให้ทุกคนได้ดวงตา 
ได้ความสว่าง ได้ความเป็น
พุทธบริษัทที่ยกระดับ  ให้มี
ฐานะของความเป็นพุทธ
บริษัทที่ไม่ตกต่ำา มีแต่ก้าว 
หน้า เข้มแข็ง มั่นคงสูงส่ง
ตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุก
คน เทอญ.
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*“อย่าขี้เหนียว” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในวาระการเทศน์ประจำาวันอาทิตย์ แก่พระนวกะและ

อุบาสก อุบาสิกา ที่มาถือศีลอุโบสถ ณ ลานธรรม วัดสวนแก้ว วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2557

เรื่องราวนำาทาง
 ในลักษณะความคิด หวงแหน กีดกัน ไม่
อยากให้คนอื่นได้ดิบได้ดี ได้มีได้ใช้ จะเอาคน
เดียว จะยึดครองไว้แต่เพียงผู้เดียว หลักธรรม
หมวดนี้ ท่านเรียกว่า “มัจฉริยะ” 
  มัจฉริยะ ก็คือ เป็นคนที่นิสัย สันดาน 
กีดกันหวงแหน มีอยู่ 5 เรื่องด้วยกัน

(1)ตระหนี่ : ที่อยู่อาศัย
  เรื่องที่ 1 ท่านเรียกว่า “อาวาสมัจฉริยะ” 
แปลว่า พวกตระหนี่ที่อยู่ ที่อาศัย ที่บ้าน ที่เรือน 
ที่วัดอะไร ๆ ก็แล้วแต่ เรื่องตระหนี่ที่นั่ง ที่กิน 
ที่นอนแบบชนิดที่หวงแหนทั้ง ๆ ที่กว้างก็ยังกัน 
ยังกั้นไม่อยากให้ใครได้ร่วมได้ ร่วมมี ร่วมเป็น 
ร่วมใช้ ท่านเรียกว่าเป็นคนตระหนี่คิดหวง คิด
กีดกั้น ไม่ให้ใครได้ดิบได้ดีมีส่วนได้ใช้ ได้ร่วมเป็น

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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ความเคยชินของนิสัยที่สะสมแต่ความ
หวงแหน จึงเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเขา
เรียกว่าไงตระหน่ีน่ี ? หา !  “ข้ีเหนียว”  
น่ากลัวมันพอกับถ่ายไม่ออกนะ
   เมื่ อนึกถึงตอนที่พอเจอบท

ธรรมหลักนี้แล้ว ทำาให้นึกเห็น
ชัดเลยว่า ความตระหนี่นี่มัน
มีสภาพอย่างไร ? ขยายความ
อธิบายไว้ว่า... “ความอึดอัด” 
 อึดอัดเมื่อคนอื่นได้ร่วมได้ ร่วม
มี ร่วมใช้ พอสมมติได้ว่า ที่นอนมัน
นอนได้ 5 ที่ “ไม่ได้ ! อยากนอนคน
เดียว” เขาเรียกว่า “อึดอัด !”  ทั้ง ๆ
ถ้าถามว่า ท่ีนอน 5 ท่ี ถ้าคนเข้าไปนอน 
สักคนหนึ่งเป็น 2 ที่  มันยังว่างอีกตั้ง...
3 ที่ แต่สันดานตระหนี่นี่มันจะอึดอัด 
“กูว่ากูจะอยู่คนเดียว”  “กูว่ากูจะได้ 
คนเดียว” แทรกเข้ามาทำาไมก็ไม่รู้ ?  
“ยายนี่ ! ตัวแจม ตัวแจม” 

  อันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอนาถใจ
มันมีทุกยุคทุกสมัย ตระหนี่ตัวนี้ เคย
เล่าไว้แล้วใช่ไหม ! ยายมา สร้างเสา
ศาลา สร้างแล้วไม่รู้ละ ! วันพระแก
จะต้องมานั่งพิงเสาต้นที่แกบริจาค มี
อยู่วันพระหนึ่งแกมาช้า ยายเม้าส์มา
ก่อน ยายเม้าส์ก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เสาใคร 
ก็นั่งแปะเลย ยายมา ๆ แกอึดอัด
ศาลากว้างเบ้อเริ่มเลยแกเดินงอนไป
งอนมา ฟึดฟัด ๆ  บ่นอยู่คำาว่า  “น่า
จะรู้มั่งต้นของใคร มันน่าจะรู้กูเคย
นั่ง” แกเดินบ่นกะเง้ากะงอดกะฟัด
กะเฟียด ศาลากว้างเบ้อเริ่มแต่แกเดิน
อึดอัด นี่คือ โทษของมัจฉริยะ โทษ
ของความตระหนี่ 
  “อาวาสมัจฉริยะ” อาวาส
หรือวัดใหญ่ ๆ  มันก็มีคนหวงท่ี   (แหม ! 
อาตมาไปเจอวัดใหญ่ที ่ด ังแถว ๆ 
ฉะเชิงเทราที่มีคนไปเยอะที่สุด) วัน
หนึ่งไปบิณฑบาตผ่านหน้าวัด ไม่ได้
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เข้าไปในวัดนะ มันมีตลาดฝั่งหน้าวัด 
พระให้ตำารวจมาไล่ ทีแรกอาตมาก็
คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงมั้ง ! เขา
มาบอก “ไป ๆ ๆ หลวงพ่อ” เราก็
ไม่รู้แล้วก็เดินต่อไป ก็ตามมากระซิบ 

“หลวงพ่อ ! อย่าให้ผมลำาบาก
เลย” “ลำาบากเรื่องอะไรโยม ?”  
“พระสั่งให้ผมมาไล่”

หลงลาภ
  เออ ! นี่มัจฉริยะที่อยู่ แล้วมัน
โยงอีก “หวงลาภ” ด้วย มันก็มีอีกข้อ
หน่ึง ข้อท่ีตระหน่ีลาภ แต่ว่าโอ้โฮ ! ยึด
วัด ยึดอะไรเป็นเขตเป็นแดนของตน
อย่างชนิดท่ีแย่ ! ถ้าจะเปรียบเหมือนนกที่
มันจิกตีกันเพราะมันมัจฉริยะตระหนี่
กิ่งไม้ ต้นไม้ กิ่งยาวใหญ่ สามารถ
เกาะได้ 10 ตัว แต่ตัวที่มีสันดานชั่ว
ตระหนี่นี่ที่อยู่ที่อาศัย มันก็จะไล่จิกไล่
ตีตัวที่มา

  เม่ือวานไปดูแหม ! ออกไป หล่น 
ปุ๊บมาตกใจ ! กระรอกหล่นมา แต่ไม่
หล่นเช่นเหมือนวันนั้นหรอก ! มันไล่
กัดกัน ไอ้ตัวนี้ล้ ำาถิ่นไปที่เขา มันไล่กัน
กัก ๆ ๆ ตกปึ๊ด ! ลงมานี่ดูสิ  บาดเจ็บ 

สวนเรากว้างต้ัง 170 ไร่ มันดันอึดอัด 
ไล่ฟัดไล่กัดกัน เพราะ...ตระหน่ี
  นั้นท่านจึงอธิบายว่า ตระหนี่
สร้างความอึดอัด ขัดข้อง หมองใจ
ง่าย คนท่ีมีนิสัยสันดานชอบตระหน่ี
น่ีจะอึดอัดขัดข้องหมองใจกับใคร
ต่อใครได้ง่าย แต่จะดีกับเขายาก

  เพราะฉะนั้น ใครที่มีสันดาน
ชอบตระหนี่ที่อยู่ ที่อาศัย ใคร
ขึ้นไปศาลาแล้ว ยึดที่ตรงนี้ใคร
มานั่งก็ไม่ได้วันไหนไม่มา พอรู้
ข่าวว่าเพื่อนไปนั่งยังเดือดร้อน 
นี่ความตระหนี่มันจะอึดอัด ๆ 
ข้ามโยชน์เลย

“ ...คนเราถ้าไม่ไปตระหน่ีท่ีน่ัง 
ท่ีนอน ท่ีกิน ท่ีอยู่   แล้วมันจะ
โล่งอกโล่งใจ มันจะหัวใจน่ีมัน
จะอยู่กับ...นิพพานน้อย ๆ...” 
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  บอก “ตรงนี้กูเคยนั่งนะ” กู
เคยน่ังสวดมนต์ กูเคยน่ังฟังเทศน์ แล้ว 
ถ้าใครมานั่งแทรกจะอึดอัด ทั้ง ๆ ตรง
นู้นเก้าอี้เยอะแยะ     แต่มันจะอึดอัด 
ทั้ง ๆ ที่วันนั้นตัวเองไม่นั่ง แต่มีคนมา 
บอกว่า มีคนไปนั่งที่แล้วยังอึดอัด
  อาตมาไม่ได้หวงเก้าอี้เมื่อกี้ให้
อาจารย์เพิ่มนั่ง อาจารย์เพิ่มไม่นั่งเอง 
(ฮึ ฮึ) ไม่ได้หวงเลยองค์ไหนจะมานั่ง
ก็มา แต่แกคล้าย ๆ กับเคารพเราไม่
อยากไปนั่งเทียบ แต่ส่วนตัวแล้วไม่
เคยตระหนี่เก้าอี้ตัวนั้นไว้เลย พระองค์
ไหนนั่งแทนก็มา

ใจกว้าง ใจโล่ง ใจสบาย
  เอา ! มันสบาย คนเราถ้าไม่ไป
ตระหนี่ที่นั่ง ที่นอน ที่กิน ที่อยู่   แล้ว
มันจะโล่งอกโล่งใจ มันจะหัวใจนี่มัน
จะอยู่กับ...นิพพานน้อย ๆ 

  เพราะฉะนั้น ใครตระหนี่นี่
นิพพานไม่ได้เลย นิพพานน้อย ๆ 
จะไม่ได้เลยจะได้อึดอัดไปแทน 
แต่ถ้าใครใจกว้าง ที่เขาเรียก “ใจ 
กว้าง ใจโล่ง ใจสบาย” ใครมาน่ัง
ก็ไม่อึดอัด ใครจะมาร่วมกินร่วม
นอนด้วยก็ไม่อึดอัด ยิ่งเป็นแม่
ขาวนี่ ใครจะมาเพิ่มอีกก็...ใครจะ
มาลดไปอีกก็ไม่ได้มีความอึดอัด

   เอา ! ข้อต่อมา คนเรานี่ถ้าเป็น
คนกีดกันเสนาสนะ แล้วผู้อื่นหรือผู้ที่
ไม่ใช่พวกของเราไม่ให้เข้ามาใกล้เลย 
แหม ! อาตมาดูสัตว์ที่มันหวงถิ่นหวง
ที่ อูย ! มันไล่ฟัดไล่กัดกันเจ็บเลือด
สาดกันไป ถ้าคนเรานี่ ! มันก็มีนะบาง
ศาสนาเขาสอนกัน อาตมาฟังแล้วก็
รับไม่ค่อยได้ ถ้าที่เราเคยอยู่ ถ้าเขามา
ไล่ “ให้สู้ให้ตายเลย” อะไรทำานองนี้
เหมือนกับว่า ยุยงส่งเสริมให้เกิดการ
ล้างผลาญฆ่าฟันกันนี่ มันเป็นเรื่องที่
ใช้ไม่ได้เลยนะ 
  ก็อยากฝากบอกว่า ถ้าพวกเรา
ยังไงก็ ถ้าวัดนี้อาจจะมีถนนตัดผ่าน 
เฉือนหน้าวัดไปหน่อยเฉือนตรงนู่นไป
นิด ให้ได้ก็ให้ไป อย่าไปน่ังอาลัยอาวรณ์ 
อยู่กับที่เคยกิน เคยนอน เคยอาศัย 
ถึงกับยอมเป็นยอมตาย ยอมบาดเจ็บ 
ยอมพาพวกพ้องไปป้องกัน เอาละถ้า
ระดับประเทศบางทีน่ี รัชกาลท่ี 5 เคย
สละให้เขาบ้าง เพ่ือรักษาคนไว้ไม่ให้ตาย

  เดี๋ยวนี้ชอบพูดว่าไงนะ “จะไม่
ให้เสียแผ่นดินแม้แต่ตะราง...
นิ้วเดียว” เจ้าพวกนี้ตระหนี่แผ่นดิน
ประเทศก็ยังเดือดร้อนนะ ถ้ารัชกาล
ที่ 5 ท่านเห็นว่า “เอาคนไว้เถิด แผ่น
ดินเจียดให้เขาไปสักนิดหนึ่ง แต่คน
ไม่ตาย” คนที่คิดว่า “ตายเพื่อแผ่น
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ดินน้ี”  ถ้าเขาโง่เกินไป เขาก็พากันตาย 
ย่อยยับไปเยอะเหมือนกันที่จะแบ่ง
แยกดินแดน บางประเทศถ้ายอมให้
เขาแบ่งบ้าง บางประเทศที่เขาแบ่งไป
สำาเร็จไปก็เยอะนะ แล้วก็อยู่กันได้ แต่
ที่ไม่ยอมแบ่งสิ ปราบกันไปปราบกัน
มา ตายกันบานเลย

  น่ีเป็นเร่ืองท่ียาก อาตมาเคย 
คิดเร่ือย “ถ้าใครเขามาทำาอะไร 
ได้ดีกว่า ก็มาทำา” เราจะได้ไม่
มานั่งห่วงน่ังห่วงใยอาลัยอาวรณ์ 
เคยนึกถึงแหม  !   ตอนหลวงพ่อ
พุทธทาสท่านจะสิ้นนี่ท่านเรียก
อาจารย์โพธิ์ “คืนกุญแจให้นะ” 
ตอนพูดว่า คืนกุญแจให้น่ีแวบ ! 
เลยนะ เราจะไปแล้วคืนดูแล
ยกให้

  คนเรานี่ น ะถ้ าลองตระหนี่
อาวาสน่ี พอตายน่ี ! จิตมันจะไม่ปล่อย
ไม่วาง ถ้านั้นเราไม่ฝึกหัดเจ้านิสัย
ตระหนี่นี่ มันจะไม่ค่อยปล่อยค่อยวาง 
ไม่จางไม่คลาย มันจะรัดมัดเกาะยึด
ติด อย่างชนิดที่ยากเย็นเข็ญแสนที่จะ 
เกิดทำาให้เราไป แทนที่จะไปดีกลับมี
พันธนาการ กลับมีเคร่ืองผูกรัดมัดตรึง 
ทำาให้ไม่ไปไหน

ฝึกให้ดี อย่าให้ตระหนี่บัง
  เพราะฉะน้ัน คนน่ี ต้องฝึก
กันให้ดี อย่าให้มัจฉริยะเข้า
ครอบงำา อย่ามีนิสัยหวงท่ีอาศัย 
อย่ามีนิสัยหวงท่ีเพิงพิงอิง
อาศัยนิดเดียว บางคนน่ีเขาขอ
หลบฝนหน่อยก็ไม่ได้ ขอจอด
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รถนิดหน่ึงก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ 
ให้ไม่เป็นเลย จิตท่ีคิดจะให้ไม่มี  
มีแต่ตระหน่ี หวงกีดกันขวาง
ก้ัน บางคนมีท่ีดินนะ แหม ! 
เสียดายปล่อยรกปล่อยขว้าง 
เอาลวดหนามไปขวาง ก้ัน 
ควายจะไปกินหญ้าสักนิดก็ไม่
ได้ ก็รกอยู่แค่น้ันนะ
  แผ่นดินไทยนี่ บางคนนี่น่าเสีย 
ดาย ! ทำาก็ไม่ได้ทำา มีที่ยึดไว้อย่างนั้น
นะ เจ้าคนขาดแคลนยากจนก็จนกัน
ไป ทั้ง ๆ ที่เวลานี้เขาก็สำารวจใหม่กัน
อีกแล้วนะ คนไทยมีทุกข์เรื่องไม่มีที่
อยู่อาศัยที่ทำามาหากิน

คสช. : คืนความสุข
  แหม ! มีอยู่วันหนึ่งอาตมานึก
ปลื้มใจแทนชาวบ้าน (คสช.) นี่จัดโครง
การฯ จำาไม่ได้จังหวัดอะไรคืนความสุข

ให้กับประชาชน เขาคืนอะไรรู้ไหม ? ทำา
โฉนดแจกให้วันนั้น มอบให้มามีร้องรำา
ทำาเพลงนิดหน่อย ตอนมอบโฉนดให้นี่ 
ทุกคนยิ้มร่าเลยได้แผ่นดินที่อยู่อาศัย
เป็นของตน
  นี่ถ้าพวกนักการเมืองนะ เขา
เห็นนะทำาแบบนี้โกยคะแนนเต็ม ๆ ได้
แต้มเพียบเลย ที่รู้จักจัดที่ดินให้นี่ แล้ว
พวกนักการเมืองเขาพูดกันทุกที จะ
ปฏิรูปที่ดิน จำาได้ไหม ! สมัย คุณกรณ์  
จาติกวณิช ว่า “จะเก็บภาษีมรดก 
จะกระจายท่ีดิน” พูดไม่เท่าไรนะ เขา 
ลงขันไล่กันหมดแหละ แล้วคนพวกนี้
นายทุนที่คนเขามีคนละหมื่นสองหมื่น
ไร่...ตระหนี่จะตาย 
 ถ้าเขามีแล้วเขาแบ่ง เขาปัน เขา
ให้ แผ่นดินไทยอาหารไม่ขาดแคลน 
ปลูกก็ไม่ปลูก ไม่มีแรงไม่มีกำาลัง แต่
ยึดเกาะมันไว้อย่างนั้นนะ ไม่ปล่อย 
ไม่ขาย ไม่ให้ ไม่แจก บางคนยังมีพูด
อีกนะ อาตมาเคยโดนได้ยินกับหูเลย 
“ไม่ขาย กูปล่อยให้หมามันขี้” พูด
แสลงใจ แต่ก็เอาเถอะมันที่ของเขา
  นี่อาตมาซื้อได้สองพันกว่าไร่ 
ไม่ได้ซื้อเอง “ให้มูลนิธิฯ ซื้อ” ซื้อ
แล้วก็แบ่งให้คนทำามาหากิน ไม่ได้ใส่
ชื่อตัวเองแม้แต่ตารางวาเดียว เขาพูด
ว่า “จะไม่ให้เสียแม้แต่ตารางน้ิวเดียว”
อาตมาขอพูดบ้าง “จะไม่ขอเก็บไว้

อาตมาขอพูดบ้าง 
“จะไม่ขอเก็บไว้
เป็นสมบัติตัวเอง

แม้แต่...
ตารางนิ้วเดียว”
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เป็นสมบัติตัวเอง แม้แต่ตารางนิ้ว
เดียว” อืม ! ให้หมด ใครไม่มีที่ทำามา
หากินมาก็เข้าไปปลูกไปสร้างไปทำา 
ผลหมากรากไม้ก็มาพรึบเลย  เด๋ียวหน้า 
นู้นไอ้นู่นมาไอ้น่ีมา  เม่ือวานกระท้อนมา
จากสาขาสุราษฎร์ฯ  เม่ือวันก่อนอ้าว !  
มังคุดมาจากจันทบุรี
  เออ ! สวรรค์แท้ ๆ  เลย ท่ีไม่เป็น
ของเรา ปลูกแล้วให้เขาทำากัน เก็บมา
ได้ก็ขายเอาสตางค์มาเป็นค่าแรงเขา
  น่ีมันก็ทำาให้แผ่นดินท่ีเคยรกร้าง 
ว่างเปล่า โยมเชื่อไหม ? ในที่ทางข้าง
ในเข้าไปนี่ มันจมน้ำาอยู่ 11 ปี ไม่ได้ทำา
อะไรเลย (จม 11 ปี) ตอนอาตมาไปซื้อ
ใหม่ ๆ มีคนเดินผ่านถนนเส้นใน เขา
ตะโกน “เฮ้ย ! มึงดูพระพยอมเขาซ้ือ 
ทะเลสิ”  พอก้ันคันปลูกไอ้นู่นไอ้น่ีงาม  
เขาเดินมาใหม่ “เฮ้ย ! น่ีทำาได้ยังไงวะน่ัน” 
ทำาได้ไง ! นี่เอาละผ่านไปข้อที่ 1

(2)ตระหนี่ : ตระกูล
  ส่วนข้อที่ 2 ท่านเรียกว่า “กุล
มัจฉริยะ” ความตระหนี่ตระกูล ๆ 
หมายความว่ายังไง ? ตระกูลของเรา
มีศักดิ์มีศรี โอ้โฮโยม !  คนเรานี่เขา
อึดอัดบรรลัยเลยนะ ในเรื่องเกี่ยวกับ
ตระกูลสูงตระกูลต่ำานี่
 คนบางตระกูลน่ี ลูกชายไปได้คน 

ต่ำาหน่อยก็ทุกข์แทบตาย...เสียตระกูล 
มึงไม่น่ามาเกิดในตระกูลกูเลย 
 บางคนลูกเขารักกันจะตายนะ  
แต่ว่าเห็นอีกฝ่ายเป็นตระกูลต่ำาไม่ให้ 
แล้วลูกเขาก็ฆ่าตัวตายก็มี หนีตามกัน
ไปก็มี ท่ีหนีตามกันเขายังอยู่นะแต่ถ้าเขา 
ฆ่าตัวตายทั้งคู่ละ เรามัวห่วงตระกูล
ไม่ได้ห่วงจิตใจของลูกเขาเลย บางคน
น่ีเลวขนาดหนัก ! หลานออกมานะ  ก็ยัง 
ไม่ให้เข้าบ้านเข้าตระกูลเลย ไม่ให้ใช้
นามสกุล ก็หวงตระกูล หวงนามสกุลมี
เยอะ พวกท่ีหวงตระกูลน่ี กลัวสกุลของ
ตัวเองจะเสีย
  ส่วนพระก็มีพระที่หวงโยม
อุปถัมภ์ นี่เขาเรียกว่า  เหมือนกับหวง 
ตระกูลเหมือนกัน พระเคยได้รับอุปถัมภ์ 
จากตระกูลนี้ “อูย ! ช่วยวัดช่วยวา
มาดี” พอพระอื่นเข้าไปตีสนิทชักตา 
ขวาง  “นี่จะมายึดสัมปทานของเรา 
หรือไง !” อืม ! คนน้ีเขาเคยเป็นอุปัฏฐาก 
อุปถัมภ์วัดเรา
  พระพุทธเจ้านี่สุดยอดเรื่อง
พรรณนี้จำาได้ไหม ? ตอนที่อุบาสก
ที่ชื่ออุบาลี เขานับถือเจ้าลัทธิอาจารย์
อ่ืนอยู่ก่อน  อุปถัมภ์เจ้าลัทธิอ่ืนอยู่ก่อน
แต่ต่อมาเกิดฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า 
แล้วเกิดศรัทธา พอเกิดศรัทธาก็จะมา
ขอนับถือพระพุทธเจ้า 
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 พระพุทธเจ้าก็ถามว่า เคยนับ
ถือใครมาก่อนไหม ?  ก็เอ่ยชื่อ 
อาจารย์ท่ีเขาเคยนับถือให้พระพุทธเจ้า 
ทราบ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าเธอ
จะมานับถือเรานะ อุบาลี !  เธอต้อง
สัญญากับเราก่อน “เธออย่าทิ้ง
อาจารย์เก่า” เคยถวายอะไรข้าวน้ำา
ยังไง ! อุปถัมภ์ยังไง ! ขอให้อุปถัมภ์ให้
เหมือนเดิมได้ไหม ? แล้วเราจะรับเธอ
เข้าเป็นพุทธบริษัทเรา  อะไรอย่างน้ี
  โอ้โฮ ! น้ำาใจยอดไหม ? ยอด
ที่สุด ! ถ้าเป็นเราก็ทิ้งมันเลย...มาหา
เรา ทางนู้นเขาก็แค้นสิ พระพุทธเจ้า
ถึงไม่มีศัตรู ไม่ถูกฆ่าตาย อยู่จนหมด
อายุ 80 ปี เพราะไม่แย่งตระกูลใคร 
แล้วก็ไม่ตระหนี่ที่จะให้เขาไปดูแล
ตระกูลนู้นตระกูลนี้
  นี่นั้นท่านทั้ งหลายที่มาแถว
หน้านี้ไปไหนก็ไปเถิด ถ้ามีโอกาสจะ
ไปวัดนู้นบ้างวัดนี้บ้างก็ได้ ไม่ใช่ไปแล้ว 
พระพยอมไปตามดู เมื่อไรจะมาไหมนี่ 
มันอึดอัดเปล่า ๆ 

หวงตระกูล
  ถ้าจิตใจเราไม่ตระหนี่นี่นะ เขา
จะไปทำาบุญกับอาจารย์ไหนวัดไหน 
เราจะไม่ตระหนี่  ไม่ต้องไปนั่งหวงกั้น 
กีดกัน มายืมรถก็ไม่ให้ “ไปเช่าเอา

เอง” อะไรอย่างน้ี ถ้าจะไปวัดอ่ืนละนะ... 
ไม่ได้แบบนี้ เขาเรียก “หวงตระกูล 
ตระหนี่ตระกูล” กีดกันไม่ให้ตระกูล
ใด ๆ มาสมสู่ขออยู่กับตระกูลของตน 
แล้วก็หวงคนที่เคยอุปถัมภ์ตระกูล
ใหญ่ ๆ นี่เป็นฝ่ายพระ มีเหมือนกันนะ 
เขาทะเลาะกันเคยแย่งตระกูลให้มา
อุปถัมภ์วัดนี้ ต่อมาเขาเห็นพฤติกรรม
วัดนี้ไม่ดี ก็ไปอุปถัมภ์วัดใหม่ บางทีก็
ไปหาเรื่องกันก็มี

  เพราะฉะนั้น การที่เป็นคน
ที่กีดกันภิกษุอื่นไม่ให้เกี่ยวข้อง 
หรือรับการบำารุงด้วยไม่ให้แก่
ภิกษุอื่น ต้องให้มาบำารุงแต่เรา 
ตระกูลนี้ต้องไม่ไปบำารุงภิกษุ
อื่น ต้องให้มาบำารุงแต่เรา มัน
แล้วแต่จิตใจเขา แล้วแต่ศรัทธา
จะไปห้ามกันไม่ได้ แม้แต่เขา
จะเปลี่ยนศาสนาไปเป็นคริสต์ 
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อิสลาม อาตมาว่าไม่เห็นต้องไป
หวงเลย เพราะเขาเปลี่ยนแสดง
ว่า เขาเข้าไม่ถึงเอาเขาไว้ก็รก
ศาสนาเปล่า ๆ นะ
  โยม ! ถ้าโยมจากวัดนี้ไปหาวัด
อื่น (มีนะ) เจ้าคนที่วางแผนจะรับใช้
ยันตระเล่นงานอาตมา ตอนแรกก็อยู่
ที่วัดนี้หลายปี แล้วเมื่อไม่กี่วันนี้เองไป
งานบุญอะไรก็ไม่รู้ ปรากฏว่า เขาเข้า
มากราบ ผู้หญิงคนนี้ “ที่แล้ว ๆ มา
ขอโทษไม่รู้เรื่องว่าเป็นอย่างนั้น”
  พอเขาไปอยู่กับยันตระ ศรัทธา
ยันตระสุดขีดเลย แล้วพออาตมาเปิด
ประเด็นยันตระเขาแค้น เขาแหละเป็น
คนต้นพูดว่า “พระพยอมอิจฉาเห็น
เขาหล่อกว่า”  คนน้ีเป็นคนพูด น่าตาดี

แผนนารีพิฆาต
  ปรากฏว่า เขาเป็นคนรับอาสา 
เขาพาผู้หญิงมา 4 คน จะพยายาม

เข้าไปในกุฏิอาตมาให้ได้ “แผนนารี
พิฆาต” (ฮึ ฮึ) ปรากฏว่า ตอนนั้น
ตำารวจมาเยอะก็กันได้ แล้วเขาก็ใช้
แผนโทรศัพท์ พูดโทรศัพท์เพื่อจะตัด
เสียงต่อ  ตอนน้ัน  อาตมาก็เหน่ือยเพลีย 
มาก เทปูนดึกแล้วเขาก็โทรถามมาว่า 
“คืนนี้นอนดึกไหม ๆ” เขาจะพูดว่า 
เขาจะมานอนด้วยอะไรอย่างนี้ (ฮึ ฮึ) 
เรากำาลังเหนื่อยรับโทรศัพท์ โอ้โฮ ! 
เหนื่อยแทบตายเทศน์  “ดึก !”   
 ทีน้ีเสียงออดอ้อนกับเสียงท่ีเรา 
ตอบไปมันไม่แมตซ์กัน เหมือนเสียง
มันไม่จอยกัน อารมณ์ไม่จอยกัน ปรากฏ 
ว่านักข่าวบอกว่า โอ๊ย ! ตัดต่อแบบนี้
  ธรรมดาว่าผู้หญิงออดมา ผู้ชาย
ก็ต้อง...อ้อนไป จะตอบอะไรพรวดพราด ! 
แสดงว่า  อารมณ์มันไม่ต่อกัน ไม่จอยกัน 
  นี่ ตอนนั้นเขาก็วางแผนลวง ทั้ง
จะฆ่าเอารถสิบล้อทับ เผอิญไปเทศน์
ที่พิษณุโลกสันติบาลเขาสืบได้ไงไม่
ทราบ ทหารสห. ในค่ายพระนเรศวร 
ก็มาล็อกตัวอาตมาเข้าค่ายฯ เจ้าพวก
นั้นก็เลยทำาไม่ได้ ไม่นั้นป่านนี้ก็เป็นขี้
เถ้าไปแล้ว
  เอาละ สรุปว่า คนเรายังไงเสีย 
คนนามสกุลน้ี ตระกูลน้ีจะไปบำารุงใคร 
จะไปให้อุปถัมภ์ใครจะเอ้ือประโยชน์ให้
แก่ใคร ก็ไม่ควรทำาใจหวงแหนกีดกัน ขวาง
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ก้ัน ให้มันอึดอัดใจไปทำาไม ! ระหว่าง
หวงตระกูลกับหวงพระนิพพาน  
อันไหนน่าหวงกว่ากัน ? 
 เราน่าจะหวงพระนิพพานไว้ที่
ใจเราว่าง ๆ  เย็น ๆ  ไปอึดอัดกับตระกูล
นั้นตระกูลนี้ทำาวิมานอะไร ! นี่เราก็จะ
จิตใจสบาย ไม่มานั่งเป็นทุกข์กับคนนี้
คนน้ัน เด๋ียวท้ังเขาท้ังเราก็ทุกข์กันแย่ เขา 
ก็ตระหน่ี เราก็ตระหน่ี ก็เลยไม่มีความสุข

(3) ตระหน่ี : ผลประโยชน์
  เอา! ต่อมาข้อที่ 3 ท่านเรียกว่า 

“ลาภมัจฉริยะ”  อันนี้ตระหนี่ลาภ 
หวงลาภ หวงผลประโยชน์ เช่น
ภิกษุหาทางกีดกันไม่ให้ลาภเกิด
แก่ภิกษุอ่ืน โยม ! เคยได้ยินข่าวไหม ?
“พระแทงกันตาย” คือ พระองค์หนึ่ง 
มีหน้าท่ีจัดคิวพระให้ไปสวดศพ พอสวด 
แล้วก็จะได้ลาภสักการะ ไทยทานปัจจัย
แต่องค์ที่จัดนะถูกแทงตาย องค์ที่ไม่
ได้ไปได้ลาภ รู้สึกว่า องค์จัดนี่กันเรา 
องค์น้ันได้ 3 รอบแล้วเราได้รอบหน่ึง 
องค์น้ันไปได้ 3 ศพแล้ว เรายังไม่ได้สัก
ศพหน่ึง
  อาตมาที่สาเหตุ ไม่ ให้สร้ าง
เมรุ ไม่ทำาศาลาสวดศพ โยมพวงอา
สะใภ้...แค่นเรื่อยเลย “ขอทำาเมรุสัก
หลังหนึ่ง” (ไม่ทำา !) ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่กล้า

ขัดใจแก แต่เรื่องเมรุนี่ขัดใจเลย ขัดใจ
เพราะว่า พระเรานี่น้อย ถ้าไปห่วง
สวดศพ แล้วอีกอย่างวัดนี้เด็กเข้าค่าย
เรื่อย ถ้าให้มีศพมาตั้ง เด็กเขาก็ผวา
นอนไม่หลับแล้ว แทนท่ีเขาจะหลับ เช้า
ต่ืนมาจะได้อบรม น่ีหลับนอนกลัวผีท้ัง
คืน “ในโลงมันจะลุกมาเม่ือไรวะน่ี”
  น่ีขนาดโยมสะอาดซ่ึงเป็นพ่ีสาว
โยมสมบัติ ก็ยังไม่ต้ังท่ีน่ีเลย เพราะว่า
เด็กเขามาเข้าค่าย  ก็ถือเว้นไว้สักวัดหน่ึง
แล้วพระก็จะไม่ต้องมาน่ังชิงลาภจาก
การสวดศพ ถ้าพูดนักเลงหน่อย “วัด
น้ีไม่กินผีโว้ย !” หย่ิงหน่อย ช่วยคน
ตายมันเหมือนกับ แหม ! ไม่มีประโยชน์
อะไรเท่าไร เท่ากับสอนเด็ก
  ถ้าหากว่าไปสวดศพ แล้วเด็ก
ใครจะไปอบรมล่ะ เราก็มีพระนิดเดียว 
อย่าไปยุ่ง วัดรอบ ๆ นี้ก็เยอะแยะไป 
ใครตายก็ ตายอีกเท่าไรก็ไปวัดข้าง ๆ 
นี่ เราก็ไปเทศน์ได้ ไปเผาได้ แล้วก็
ทำาให้เมรุเขามีรายได้ด้วย เราก็มีราย
ได้ของเราอยู่แล้วไปจ่ายศพหนึ่งก็ไม่กี่
สตางค์ 

หวงลาภ...บิณฑบาตเจอไล่
  นี่แหม ! พูดถึงที่ว่านะ แล้วไป
บิณฑบาตโอ้โฮ ! สันดานต่างกันเยอะ
เลย มีวัด ๆ  หนึ่งเป็นวัดเล็ก ๆ  หลวงตา
องค์หนึ่งกวาด อาตมาบิณฑบาต แล้ว
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คนก็ประกาศ   “พระพยอมบิณฯ”
หลวงตาวางไม้กวาดเดินผับ ๆ ๆ ขึ้น
กุฏิ มาถวาย 200 พอองค์นี้ถวาย องค์
โน้นก็ถวายอีก แล้วยังพูดว่าไงรู้ไหม ? 
“มาทางนี้บ่อย ๆ สิ  ! จะได้ทำาบุญ
ด้วย”  โอ้ ! วัดจน ๆ วัดบ้านนอก
กับวัดที่มีรายได้พันล้านต่อปี สันดาน
ตระหนี่ต่างกันเยอะ วัดพันล้านนี่ให้
ตำารวจมาไล่เรา  ไปบิณฑบาต  (เออ ! 
หวงมากเลย) แต่วัดบ้านนอกกลับ...
พระใจกว้างโอบอ้อมอารี
   เราเดินผ่านบิณฑบาต แทนที่
ท่านจะอึดอัด “เอออย่า ! ล้ำาเส้นนะ” 
แต่มีเหมือนกัน นี่อาตมาไปบิณฑบาต
ตามซอยตามอะไรมีบอก “มาทางนี้
เชียวเหรอ ! มาเองเชียวเหรอ !” 
โดนแรงกว่านั้นคือ “แถววัดเขาไม่ใส่
หรือไง ต้องมาหากินไกล” ก็โดน ! 
 แต่ว่าเราไปเรื่อย ๆ อาตมาไม่
ยึดติดในซอยใด ไม่ใช่บ้านนี้ตระกูล
นี้ใส่เยอะ “ใส่ 3 พัน 5 พัน” เพราะ
ฉะนั้น ต้องผ่านบ้านนี้ทุกวัน (ก็แหม ! 
เขาใส่ก็ใส่ ไม่ใส่ก็ไม่ใส่) ก็เคยเห็นโยม
เล่าให้ฟังนะแถวหมู่บ้านพฤกษา ไม่รู้
พระจริงหรือเปล่า ! โยมใส่นิดเดียว ใส่ 
แต่ข้าว ถามเลยนะ “แล้วปัจจัยไม่ใส่
เหรอ !” บอกมีแค่นี้ ถ่มน้ำาลายถุย ! 
บอกดูสิทำาได้ยังไง ! บ้าไปบิณฑบาต
หวังแต่จะได้

“...อาตมาจะไม่ยืน 
บิณฑบาตนี่ ทีหลังพระที่วัดนี้

ทั้งหมดเลย ห้ามยืนตรงตลาดที่
เขาใส่กันเยอะ ๆ ให้เดินไป

เรื่อย ๆ ซอยต่าง ๆ ที่คนเขาไม่
เคยเห็นพระเขาจะได้ใส่ได้บุญ 
ไม่ยอมที่จะให้อยู่ที่ใดที่หนึ่ง...”



52

  อาตมานี่นะไปบิณฯ หวังจะให้
จะแจกซีดี จะแจกหนังสือ แจกดอก
กุหลาบ แจกหน่อไม้หน้ามะม่วงก็แจก
มะม่วง หน้าเงาะก็แจกเงาะ เด็ก ๆ  เขา
ก็บอก “มาแล้ว ๆ ” เดี๋ยวมาเดี๋ยวต้อง
ได้อะไรอย่างหนึ่ง มันก็ไม่รู้ละ อาตมา
ไปเขาจะใส่กันน่าดูเลย ก็สงสารพระ
ที่ยืนอยู่แถวนั้นตาปรอย ๆ คงนั่งนึก 
“ไม่น่ามาผ่านแถวนี้เลย”
  นี่ก็นึก “เออ ! ก็สงสารเหมือน
กัน” แต่อาตมาจะไม่ยืน บิณฑบาตนี่ 
ทีหลังพระที่วัดนี้ทั้งหมดเลย ห้ามยืน
ตรงตลาดที่เขาใส่กันเยอะ ๆ ให้เดิน
ไปเรื่อย ๆ ซอยต่าง ๆ ที่คนเขาไม่เคย
เห็นพระเขาจะได้ใส่ได้บุญไม่ยอมที่จะ
ให้อยู่ที่ใดที่หนึ่ง

(4)ตระหน่ี : อิจฉาความงาม
  นี่ต่อมา  ข้อที่ 4  ท่านเรียกว่า 
“วรรณมัจฉริยะ” อันน้ีตระหน่ีวรรณะ 
ก็หมายถึงว่า หวงสรีระวรรณะ คือ
ผิวพรรณของร่างกาย ไม่พอใจให้
ผู้อื่นสวยงามเกินตัวเกินหน้า หวงคุณ 

เขาเรียกว่า คุณวัณณะ คือ หวงคำา
สรรเสริญว่า  คนน้ันสวยจัง คนน้ีดีจัง ขอ
ให้คำาพูดเหล่านี้อยู่ที่ฉันเท่านั้น อย่าไป
อยู่กับสรีระอื่น ผิวพรรณวรรณะแห่ง
คนอื่น
  นี่ถ้าชมฉันคนเดียวฉันชอบ แต่
ถ้าชมคนอื่นให้ฉันได้ยิน นี่เขาเรียก...
ไม่น่าเชื่อนะข้อนี้แปลกดีนะ  แปลกดี !
มัจฉริยะวรรณะ คือ ตระหน่ีผิวพรรณ
ถ้าได้เครื่องสำาอางผิวพรรณดีมาจะ
ไม่บอกคนอื่น กลัวมันจะสวยทัน เออ! 
ขอแบ่งใช้ก็ไม่ได้ ตลับเดียวขอทาสักนิด 
หน่ึงก็ไม่ได้ เด๋ียวเขาจะสวยขาวเกินเรา
คนพรรณนี้สันดานประหลาด
  เออ ! อาตมาเห็นพระขาวมา
วัดนี่ ก็ไม่ได้นั่งดู “กูทำาไมดำาปึ้ด !” 
ไปเทียบกับเขาทำาไม ? ให้มันทุกข์ใจ
เปล่า ๆ นะ 
 นี่เกิดมาชาติหนึ่ง ทำาไม ! ขี้
เหนียวผิวพรรณร่างกาย ไม่พอใจให้
ผู้อื่นสวยงามเกินตัว หวงคุณวัณณะ
หวงคำาสรรเสริญเยินยอในการชื่นชม 

“แหม ! ขาวจัง สวยจริง” อย่าได้

...หวงคุณ เขาเรียกว่า คุณวัณณะ คือ หวงคำา
สรรเสริญว่า  คนนั้นสวยจัง คนนี้ดีจัง ขอให้
คำาพูดเหล่านี้อยู่ที่ฉันเท่านั้น อย่าไปอยู่กับ
สรีระอื่น ผิวพรรณวรรณะแห่งคนอื่น...”

“
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พูดให้คนอื่น ขอให้พูดให้ฉันคน
เดียว ไม่อยากให้ใครมีคุณความ
ดีมาแข่ง หรือสวยงามมาแข่ง 
  โยม ! ว่าพวกนี้น่าจะเกิดกับ
พวกแข่งอะไร ? ประกวดอะไร ? 
โยมว่า เขานั่งกีดกันกันไหม ? เขา
คงนั่งคิดถึงขนาดว่า ถ้ากูเอาน้ำากรด
สาดหน้ามึงได้ กูสาดเลย มึงจะได้ตก
รอบไปก่อนกู อืม ! อะไรทำานองนี้
  น่ีเพราะฉะน้ันเร่ืองความตระหน่ี 
ความสวยงาม ผิวพรรณร่างกายอันดี
งามของตนนี่ ถ้าคนอื่นมาแต่งแข่งมัน
รู้สึก...ถ้าดูละครจะมีเยอะนะ ละครนี่
บางทีพระเอกนี่ เขาชอบน้องสาว แต่
พี่สาวนี่เขาก็สวยพยายามจะแย่งก่อน
ตัดหน้า ถ้าวันไหนน้องแต่งเส้ือผ้าอะไร 
สวย เขาจะไปทำาแอบ ! ฉีกขาด ได้ใส่
แมงมุมยักษ์ไปได้น่ากลัวเขาคงใส่

อินเดีย : อิจฉาความงาม
   น่ีเป็นเร่ืองของคนท่ีไม่อยาก 
ให้ใครได้ดีเกินหน้า ไม่อยากให้
ใครแข่งสวยแข่งงามเพราะได้
มากกว่า  จะไม่พอใจท่ีจะได้ยินใคร
มาสรรเสริญคนอื่น ตลอดจน
แบ่งชั้นวรรณะกันอย่างรุนแรง 
ประเทศเราไม่ค่อยมี แต่ประเทศอินเดีย 

ที่สุดเลย ท่ีเขาแบ่งกัน 4 วรรณะ วรรณะ
พราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ วรรณะ
แพศย์ และยังมีวรรณะจัณฑาล คน
จัณฑาล นี่แย่น่าสงสาร คือ คนชั้น
ต่ำา นี่เชื่อไหมโยมว่า ถ้าไปนั่งทับที่
เขา เขาจะต้องล้างเลย เอาน้ำานมล้าง
  จำาเรื่องอะไร ? ชื่อกุมารอะไรที่
เป็นลูกคนใช้ ?  คือ เมือง ๆ หนึ่งส่ง
สาส์นมาขอราชบุตรีจากเมืองนี้ ทีนี้
เมืองนี้เขาก็หวงตระกูล หวงวรรณะ
ของเขาว่า เจ้าเมืองโน้นวรรณะเขาต่ำา
กว่า ก็เลยส่งคนใช้ว่า เป็นราชบุตรีให้
ไปเป็นพระมเหสี ต่อมาเกิดเด็กคลอด
ขึ้นมา จำาได้แล้วชื่อ “วิฑูฑภะ” เด็ก
คนนี้ถูกตั้งชื่อว่าวิฑูฑภะ พออายุมาก
ก็อยากจะมาบ้านเมืองแม่ว่า เสด็จตา
เสด็จยายอยู่ยังไง ! พอมานี่ ในเมือง
นี่สั่งให้ย้ายเด็กออกให้หมดให้เหลือ
แต่ผู้ใหญ่ เพื่อให้พระกุมารทำาความ
เคารพอย่างเดียว ไม่อยากให้เด็กใน
ตระกูลนี้ไปแสดงคาราวะผู้พี่อายุมาก 
เอาเด็กออกหมดเลย
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  แล้วเร่ืองมันเกิดตายกันบานเลย 
ไม่น่าเชื่อ ! คือ หลังจากเสด็จมาเย่ียม
อยู่พักหน่ึง เอ ! ทำาไมไม่เห็นเด็ก ๆ มี
เลย ก็สงสัยก็รีบกลับ พอรีบกลับเกิด
ลืมอะไรรู้ไหม ? ลืมพระแสง คือ ลืม
ดาบ พอลืมดาบไว้นี่ก็กลับมาเอา พอ 
กลับมาเอานี่ !  ทางในวังก็สั่งให้พวก
นางสนมนี่ เอาน้ำานมราดตรงที่นั่ง
ประทับแถวนั้นนะกวาดล้าง !
  ทีน้ีพวกท่ีปากเสีย  กวาดไปก็บ่น
ไป “ไม่น่าเสือกมาให้กูลำาบากเลย” 
(ขออภัยใส่อารมณ์นิดหน่ึง) ก็เจ้าวิฑูฑภะ 

พอฟังก็คิด “เอ้ย ! กูเสือกมาทำาไม 
อะไร ! กูเลวร้ายอะไร !” ก็เลย
เข้าไปถามกับคนที่พูด เมื่อกี้ว่ายังไง
นะ ว่าฉันมาลำาบากยังไง ?  “ก็แกมัน
คนตระกูลต่ำา แม่ที่ส่งไป ไม่ใช่คน
เชื้อพระวงศ์หรอก ! ไม่ใช่ราชบุตรี
ของวงศ์” จักร ๆ วงศ์อะไรก็แล้วแต่
  นี่ผลที่สุดดาบไล่ฟัน พระพุทธ- 
เจ้าไปห้ามแล้วนะ ห้ามไม่อยู่ ฆ่าหมด
ไปตั้งบานเลย กษัตริย์ญาติแถบฝ่าย
มารดา (ไม่ใช่ญาติหรอก ! เพราะเขา
เป็นคนใช้นี่) ถูกฆ่าไปบานเลย นี่คน
เรามันจะเกิดแบ่งชนชั้นวรรณะกัน
แบบชนิดที่ไม่ได้ เสียตระกูลตัวไม่ได้ 
เสียวรรณะเผ่าพันธุ์ของตัวเองไม่ได้
  เพราะฉะน้ัน พวกตระกูลจัณฑาล 

ตระกูลแพศย์ ศูทรอะไรพวกนี้ เขาจะ
เป็นคนดูถูกเหยียดหยาม ขนาดน้ำานี่
ถ้าแก้วนี้นะ คนจัณฑาลกินแล้ว นี่คน
ชั้นพราหมณ์ชั้นกษัตริย์กินไม่ได้เลย 
บางทีถึงขนาดว่าถ้าเขาตักน้ำาต้นทาง
ไหลไปปลายทางก็กินไม่ได้ ต้องให้เจ้า
พวกนี้ไปตักกินปลายทาง ต้นน้ำาต้อง
เป็นของกษัตริย์กับพราหมณ์ แพศย์ 
เขาเรียกชาติชั้นวรรณะที่เขาถือกัน 
แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะ ปัจจุบันนี้ก็ยัง
มี แล้วประเทศอะไรนะที่ไปได้ผัวต่าง
วรรณะแล้วเขาเอาหินปาตายเลย ถ้า
ลูกสาวอยู่ตระกูลสูง แต่ดันตามผู้ชาย
ตระกูลต่ำาเอาหินขว้างตายเลย เมื่อ
เร็ว ๆ นี้ยังมีอีกข่าว

(5)ตระหนี่ : หวงความรู้
  ต่อมาก็คือข้อสุดท้าย “ธัมม 
มัฉจริยะ”  เจ้าน่ีตระหน่ีธรรม หวงวิชา 
ความรู้ ห่วงคุณพิเศษท่ีได้บรรลุไม่ยอม 
สอน ไม่ยอมบอกผู้อื่น กลัวเขาจะรู้
เทียมเท่า หรือเกินตน ก็เลยกลายเป็น
คนตระหนี่ธรรมะที่ตัวเองได้รู้ได้เข้าใจ 
คนสันดานอย่างน้ี เขา ไม่รู้นะ !
  อาตมาน่าจะโชคดีเกิดมาชาติ
นี้ไม่เคยคิดเลยว่า ใครมาขอฟังเทศน์
ฟังธรรม แล้วบอก “ไม่ได้หรอก ! 
เทศน์ไปเดี๋ยวแกรู้เกินฉัน เดี๋ยว
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ฉันหมดงาน ฉันตกงาน ฉันไม่มี
กัณฑ์เทศน์อะไรอีก”  คิดได้ยังไง ! 
แต่โชคดีคงอาจจะทำาเรื่องนี้มาหลาย
ภพหลายชาติ พอมาชาตินี้ บางทีป่วย
ไข้ก็ยังอยากให้เลย ถ้าทำาไหว
  เม่ือคืนน้ีโชคดี ! ไปเทศน์กับเด็ก 
แหม ! เด็กโรงเรียนน้ีเขาดีจริง ๆ เม่ือเช้า 
โยมฟังเขาถามปัญหาไหม ? คำาถาม
เขาน่าคิดทั้งนั้นเลย “จะมีวิธีสู้กับ
กิเลสยังไง !” เด็ก ม.1 ม.2 ถามอย่าง

นี้ “จะมีวิธีรักษาใจยังไง ! ไม่
ให้แพ้กิเลส”
  แต่ละคน ๆ ท้ังเด็กหญิงเด็กชาย
นักเรียนมาเข้าค่ายโรงเรียนก่ีร้อย 
โรงเรียน สู้โรงเรียนนี้ไม่ได้เลย มา 300 
เต็มแน่นเอี๊ยดเลยนะ ไม่มีเลยเสียง
เจี๊ยวจ๊าวโวยวายเลย แล้วครูเขาวาง
ระเบียบ ตอนเขากราบ เขาจะกราบ
พร้อมเพรียง เงยพร้อม กราบพร้อม 
แล้วแปลกท่ีไหนรู้เปล่า ? ถ้าเป่านกหวีด 
4 ทุ่มนอน เขาจะเงียบเหมือนไม่มีเด็ก
เข้าค่ายเลย

ใช้ปากสร้างบุญ
   โรงเรียนอื่นอย่างกับย้ายตลาด
เข้าวัดเลย ตีหน่ึงยังว่ิงหลอกผีกันพล่าน
มีอยู่โรงเรียนหนึ่งตกลงมาต้องพาเขา 
ไปส่งโรงพยาบาล เย็บตั้ง 9 เข็ม (สงสัย
พระภูมิเจ้าท่ีรำาคาญ เลยถีบตกลงไป !) 
แล้วโรงเรียนน้ีนะเทศน์ตั้งชั่วโมง เขา
ไม่คุยเลย เขาไม่คุยสักคน นั่งเงียบ !
  แปลกใจ ! ผอ. ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ 
ไม่รู้มีพลังอำานาจจิตยังไงที่สามารถ 
ตอนนี้โรงเรียนเติบโตแบบกระโดด
เลย เมื่อก่อนมีเด็ก 4-5 ร้อยคน เดี๋ยว
นี้เป็นพัน ๆ  คนเขาเห็นผล ว่าลูกหลาน
เขาไปแล้วระเบียบวินัยดี มีความสงบ
เรียบร้อย ชื่อเขาก็ดีนะ “โรงเรียน
ระเบียบศึกษา” สมชื่อเลย
  โยม ! ใครรู้อะไรไปจากวัดนี้ละ
ก็ ชอบภาษาของหิโตปเทศ หิโตปเทศ
บอกว่า...
  “ใครใช้ปากพูดคุยให้ความ
รู้เรื่องดับทุกข์ ดับร้อน ดับกังวล 
ดับความอึดอัด ผู้น้ันช่ือว่า “ใช้ปาก
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สร้างบุญ” มากกว่าได้บุญจากสร้าง 
โบสถ์สร้างวิหารเจดีย์”
  โอ้ ! นี่ถ้าอาตมาน่ากลัวจะปาก 
ไปหลายชั้นแล้วนี่นะ ถ้ายมบาลเลือก
ให้เลือก ๆ สวรรค์นะ คงได้บุญเพราะ
ปาก มิใช่น้อย  ใครท่ีชอบใช้ปากพูดคุย 
ชักชวน คนให้ดับทุกข์ ด้วยความรู้ในการ

ดับทุกข์ถูกต้อง ผู้น้ันช่ือว่า ใช้ปาก
สร้างบุญ และได้บุญมากกว่า
สร้างโบสถ์สร้างวิหาร
  นี่เออพวกที่มาอยู่นี่เป็นไง ! ไม่
ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างวิหาร มีธรรมะ
อะไรก็ช่วยแผ่ ช่วยสอน ช่วยเผยไป 
ชื่อว่า “ทำาตรงกับพุทธประสงค์” 
 พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์
ให้พวกเราช่วยสืบต่อ เผยแผ่ อย่าให้
ธรรมะของพระองค์เหี่ยวแห้งสาบสูญ 
ว่างเปล่าไป ขาดช่วงไป ขาดตอนไป ก็

ช่วยกัน ! อย่าได้ตระหนี่เลย รู้วิธีอะไร
ดี ๆ ได้ข้อหลักธรรมอะไรดี ๆ ใครเขา
มาก็พูดก็สอนเขาไปเถอะ จะทำาขั้นลึก
ขั้นตื้น ดีกว่าไม่ใช้ปากพูดสอนเผยแผ่  
แต่ชอบนินทาว่าร้าย นี่มันไม่ค่อยเกิด
ประโยชน์ นอกจากไม่ได้บุญแล้วยัง
บาปปากอีกด้วย
  เพราะฉะนั้น ก็ขอให้พวกเราอยู่
ในวัดโดยใช้ปากสร้างบุญ...เยอะ ๆ อย่า
พูดแล้วไล่แขกเลย อาตมาพยายาม
ดึงคนเข้าวัด แต่บางคนพูดแล้ว โยม
บอก “หมดอารมณ์วัดนี้แล้วเว้ย ! 
ไม่มาแล้ว”
  โยมเคยได้ยินคนวัดนี้พูดหมด
อารมณ์มาวัดบ้างไหม ?  “ไม่มี อ๋อ !” 
 สรุปว่า ความตระหนี่ทำาให้คำา
สอนพระพุทธเจ้าข้อสุดท้ายน่ี ศาสนา 
ก็จะไม่เข้มแข็งย่ังยืนม่ันคง อยู่เป็น
ท่ีพ่ึงของสัตว์โลก เพราะชาวพุทธ
หรือ พุทธบริษัทและวัด แต่ละสาย 
“ตระหน่ี” แล้วยังมีมุมหักอย่างนี้อีก
นะ  มุมหักนี้ คืออย่างไร ? เช่นวัดน้ีสอน
เร่ือง “พุทโธ” ก็ห้ามแนวอื่นเอามา
 ที่จริงมันมีตั้ง 40 วิธีนะ จะวิธี
ไหนก็เข้าแนวสอนพระพุทธเจ้า 
 อืม ! หลวงพ่อชาเป็นพระท่ีดีท่ีสุด 
องค์หน่ึง เวลาลูกศิษย์มาลา ถามไปไหน 
จะไปหาอาจารย์พุทธทาส “เออ ! ไป
แล้วไดอ้ะไรดี ๆ แล้วมาฝากเราบ้าง

ใช้ปาก
สร้างบุญ
และได้บุญ
มากกว่า...
สร้างโบสถ์
สร้างวิหาร
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นะ” นี่ดูใจท่านสิ
  ไม่ใช่ ! “จะไปทำาไม ! ท่ีน่ีก็ดีอยู่
แล้ว” โยม ! ถ้าใครมาลาพระพยอม 
เดี๋ยวจะไปวัดโน้น ไปนี่  “ไปที่ชอบ
ที่ชอบเถอะ”  ที่ไหนชอบก็ไป ถ้าได้
อะไรดีมาฝากอาตมาบ้างนะ
  อาตมาว่า โอ้ ! ความใจกว้างนี่ 
สบาย ! ก็สบาย แถมดีไม่ดี เขาไปได้
อะไรดีมา ก็มาบอกเรา เราจะได้อะไร
เพิ่มขึ้น บรรลุอะไรได้ง่ายขึ้น ทำาไม ! 
สันดานบางคนตระหนี่ธรรมสายอื่น...
เข้ามาไม่ได้เลย

ตระหนี่ : ของตัวเอง
  นี่มีเรื่องเล่าแต่อย่าให้เอ่ยชื่อ
เลยนะ ลูกศิษย์ไปอ่านหนังสือหลวงพ่อ 
พุทธทาสให้อาจารย์เห็น  อาจารย์ส่ังเผา
เลย เก็บหนังสือน่ันเผาเลย โยมมาเล่าให้ฟัง
  น่ีความตระหน่ีธรรมะคิดว่า “ของ 
ตัวเอง” อย่าให้อย่างอื่นมาแทรกสาย
ของตัวเอง ตัวเองถูก สายนู้นผิดสาย
นั้นใช้ไม่ได้ จริตคนบางทีไม่เหมือนกัน 
และนักปฏิบัติกรรมฐานนี่ อาจารย์ที่
เป็นกลางใจกว้างนี่ 
 เอาละท่านบอกว่า  “มันมีเหมือน 
สำารับ”  สำารับนี่มันมีแกงหลายถ้วย มี 
น้ำาพริกผักจ้ิม ต้มยำา แกงค่ัวเราอาจจะ 
ชอบต้มยำาก็กินต้มยำา แต่ว่ามันก็ต้อง
กินจรถ้วยอื่นบ้าง ก็เป็นอาหารเหมือน

กันเป็นรสเผ็ดบ้าง จืดบ้าง เปรี๊ยวเค็ม
บ้าง เขาเรียก “กรรมฐานจร” น่ีท่าน
ใช้อย่างน้ี  ส่วนกรรมฐานหลักจะอะไร ?
จะชอบอะไร ? ก็ว่าไป แต่จรมีบ้าง
  คุณจะกินแต่ต้มยำาไม่ยอม
จ้ิมน้ำาพริกบ้างเลย ปลาทูก็ดี  ผัก 
ก็อร่อยอะไร ! กินถ้วยเดียว เจ้า
พวกปากใจแคบกินถ้วยเดียว
  เพราะฉะนั้น ถ้าเราเป็นคนใจ
กว้างทำากรรมฐานก็ใจกว้าง ใครจะ
มาทำาแบบไหนพูดคุยชมอย่างไหนดี 
บางทีจริตมันตรงกันอย่างนั้น เขาก็
ชอบแบบนั้น 

 บางคนก็ชอบ “เพ่ง
เทียน ทำากสิณ”
 บางคนก็ชอบแบบ 
“ยุบหนอ พองหนอ” 
 บางคนก็ชอบ “สัมมา 
อะระหัง”
 บางคนก็ชอบเพ่งสะดือก็เพ่ง 
กลางก็เพ่ง ก็ว่าไป อย่างไหนถ้าทำาแล้ว
มันดับทุกข์ได้ ไปขวางขัดเขาทำาไม ! 
จะไปห้ามเขาทำาไม ! จะไปกันเขาทำาไม !
จะไปขวางเขาทำาไม !  ทำาไมจะหวง
แต่ของเรา เออ ! หวงให้เขาอยู่กับเรา
เท่านั้น แบบเราเท่านั้น แนวทางเรา
เท่านั้น มันไม่อิสระ
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ศาสนาพุทธ : อิสระ
  ศาสนาพุทธสุดยอดอยู่เรื่อง
หนึ่งคือ “เรื่องอิสระ” ไม่ได้ห้ามอะไร
มากมาย ศาสนาอื่นนี่ บางทีคนทางนี้
ไปแต่งกับอีกศาสนานี่ ถ้าไม่มาเข้ากับ
เขาน่ี ยิงตายเลย ! ไม่เอ่ยช่ือนะว่า ศาสนา
อะไร ที่พูดนี่มีจริง ถ้าฝ่ายผู้ชายมาได้
ลูกสาวเขานี่ ต้องเข้ารีต ถ้าไม่เข้ารีต
เขาฆ่าเลย ต้องไปเข้า
  ชาวพุทธเราน่ีสบายไม่เคยมี
เร่ือง  ตระหน่ีธรรมะศาสนา  ใครอยาก
มาก็มา ใครอยากไปก็ไปอิสระพระพุทธเจ้า 
น่ีให้อิสระ แต่เร่ืองระเบียบวินัยก็ต้องมี 

เขาก็คิดหาคำาใหม่กันมา “แสวงจุด
ร่วม  สงวนจุดต่าง แล้วร่วมกัน 
สร้างศาสนา”
  อย่าไปแบ่งแยกจนเป็นสงคราม
ล้ำาเส้นล้ำาแดนกันไม่ได้ แต่ของเรานี่ดี 
ไม่ค่อยเหยียดหยามศาสนาอื่น แล้วก็
ไม่ค่อยจะเอาเป็นเอาตาย  ถ้าลูกเรา
หลานเราตระกูลเรา เขาไปเป็นศาสนา
อื่น ก็ไม่ได้ขมขื่นอึดอัดอะไร !

  ถ้าอึดอัดนั่นแหละโทษของ
มัจฉริยะ ที่เราอึดอัดอยู่ โทษของ
มัจฉริยะ ถ้าเราเป็นคนฝึกใจกว้าง
เสียมันเรื่องนานาจิตตัง เขาจะรัก
ใครชอบใคร มันก็เรื่องของเขา
  เอาละขอให้ทุกท่านทุกคน เกิด
มาฝึกฝน ละมัจฉริยะความตระหนี่ 
หวงกั้น ไม่อยากให้ใครร่วมได้ ร่วมเสีย 
ร่วมกิน ร่วมนอน ไม่ช้าจะกลายเป็น
คนโดดเดี่ยวไป ขาดมนุษย์สัมพันธ์ไป 
ขาดเพื่อน ขาดฝูง ขาดญาติ ขาดมิตร
กันไปไม่ดีเลย อยู่คนเดียวอยู่ยาก ก็ขอ
ให้ละความตระหนี่ จนกลายเป็นคนที่
โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน 
จนมีญาติ มีเพื่อน มีมิตรมาก แล้วก็มี

กัลยาณมิตรเพิ่ม การปฏิบัติธรรม
ท่ีสมบูรณ์ด้วยกัลยาณมิตร ย่อม
ได้ผลเร็ว ได้ประโยชน์เร็ว ก็ขอ
ให้ทุกท่านท่ีฟังวันน้ี จงมีพลังแห่ง
การขับไล่มัจฉริยะ ความตระหน่ี
ได้อย่างเร็วไว ด้วยกันทุกท่านทุก
คน เทอญ.

...การปฏิบัติ
ธรรมท่ีสมบูรณ์

ด้วยกัลยาณมิตร 
ย่อมได้ผลเร็ว ได้
ประโยชน์เร็ว...”
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*“การทะนุบำารุงศาสนา” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในวาระการ “ปรารภธรรมยามเช้า” แก่พระ

นวกะและอุบาสก อุบาสิกา ที่มาถือศีลอุโบสถ ณ ศาลาอเนกประสงค์ 50 ปี วัดสวนแก้ว วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2555

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) *

เรื่องราวนำาทาง
  วันนี้ปรารภธรรม ก่อนปรารภ
ธรรมเป็นเนื้อหาหลักธรรม ให้ข้อคิด
ในข่าวสักนิดหนึ่ง ตอนนี้มีข่าวว่า เขา
จะทดสอบการปล่อยน้ำา เข้าทางฝั่ง
ตะวันตกกับฝั่งตะวันออกสลับกัน วัน
ที่ 5 กับวันที่ 7 
  วันที่ 5 ออกทางตะวันตกก่อน 
เข้ามาทางคลองมหาสวัสดิ์ (แปลก...

มาก ๆ ประเทศไทย ! ไม่ชอบการซ้อม 

การทดลอง) 

  บางคนก็ต่ืน...กลัว !  กลัวตัวสั่น

ขวัญเสีย ทั้งทางด้านผู้ว่ากทม. ก็กลัว
ว่า ชาวบ้านน้ำาจมไป เขาก็จะโดนด่า 
แต่ถ้าน้ำา มันมาจมเข้า...จริง ๆ โดยไม่
ได้ทดสอบเลย
  ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ข า ท ด ส อ บ 
ทดลองซ้อมเป็น...ปีหนึ่ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 
ซ้อมไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ น้ำามา 
เขาซ้อม อย่างญี่ปุ่นซ้อม ปีหนึ่ง 2-3 
ครั้ง ซ้อมเรื่องแผ่นดินไหว เขาทำาบ้าน
พัง...ยอมเลย แต่คนไทยแปลก ! ไม่
ยอมซ้อมไว้ก่อน แล้วถ้ามันมาแล้วจะ
ทำายังไง
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  น่ี เ ขาทดสอบจะทดลอง ว่า 
คลองขุดแล้ว ท่อเคร่ืองดูดออกระบาย
ดีไหม เขาจะปล่อยเพียงแค่ 30 % ยัง
เหลือท้ิงไว้ต้ัง 70 %  ท่ีมันจะมาอีกเท่าน้ี 
  พอปล่อยแค่ 30 %  “โอ้โฮ  ! 
กลัวกันตาแหก ขวัญเสีย” นี่เป็น
เรื่องที่ เป็นเวรเป็นกรรมของนิสัยคน
ไทยอย่างหนึ่ง ที่ไม่ชอบซ้อม 
  “สึนามิ” มานี่ ถ้าเราซ้อมซะ... 
เยอะ ๆ มันก็คงตายไม่มากขนาดนั้น
น้ำาท่วมปีท่ีแล้ว  ถ้ามีการซ้อมซะหน่อย
โอ้ย ! ข้าวของไม่เสียหาย คนไม่จม  
ไม่ตาย ไฟไม่ดูดตายเยอะแยะขนาดน้ัน 
น่ี “อ่อนซ้อมไปหน่อย !” เออ ! ถ้า

อ่อนซ้อมละก็เสร็จ

การฝึกชีวิต...ให้พร้อมเสมอ
  นักกีฬาไม่ซ้อมก็ไม่ชนะ ไปถึง
ขึ้นเวทีเลย ก็ไปไม่ได้...ร่วง !

 ชีวิตเราก็เหมือนกัน ควร
ฝึก ควรซ้อม ควรทดลองอะไร
ในทางที่ มันจะป้องกันความ
เส่ือมเสียตัวทุกข์ร้อนได้บ้าง อย่า 
ปล่อยให้ชีวิต...ไปเผชิญเลย
  เขาบอก มีปืนไม่ซ้อมยิง โจรมา
ยิงไม่ออก ยิงไม่เป็น โจรแย่งมายิงซะ
ตายเองก็...มี เพราะไม่ได้ซ้อมยิงไว้

“...ชีวิตเราก็เหมือนกัน ควรฝึก ควรซ้อม ควรทดลอง
อะไรในทางที่มันจะป้องกันความเสื่อมเสีย ตัวทุกข์ร้อน

ได้บ้าง อย่าปล่อยให้ชีวิต...ไปเผชิญเลย...”
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ก่อน มีอาวุธไม่ซ้อม มีธรรมะไม่ฝึก ไม่
ซ้อมนี่ เขาบอกว่า มีเคร่ืองมือไม่ซ้อม
ใช้ให้คล่องซะก่อน ไม่มีคนคอยแนะ
คอยบอกก่อน มีคู่มือ ลองซ้อมลอง
ใช้ดูก่อนแล้วถึงจะไปใช้จริง 
  ฉะนั้น ถ้าเขาชวนไปฝึกไป
ซ้อมอะไร อย่ารู้สึกกลัว อย่ารู้สึก
ว่า เป็นเรื่องเสียหายเกินไป และอีก
อย่างหนึ่งเขาบอกว่า เขาก็ปล่อย
น้ำาที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาที่กักเอา
ไว้ แล้วนี่มันก็เข้าเดือนกันยายนจะ
เข้าอยู่แล้ว 
  ฝนเมื่อวานก็ตก โอ้โฮ ! ใน
กรุงเทพฯ ตกแรง...มาก กลับมาถึง
ดึก ตกยันดึกเลย
  ไปเทศน์ที่บางปะกง แหม ! เขา
ให้เทศน์เย็น กว่าคนงานจะเลิก เทศน์
ตอนเลิกก็แปลกดีเหมือนกัน แต่คนก็
ฟังเยอะเหลือเกิน 1,500 คน 
  นี่ถ้าไม่ซ้อมฝนฟ้ามา...หนัก ๆ 
แล้วการปล่อยครั้งนี้เท่ากับ เป็นการ
เข้ากับเดือนฤดู ที่มันมาแล้ว 
  และอีกอย่างหนึ่ง เขาบอก ถ้า
ฝนตกทะเลหนุน เขาก็จะหยุดปิดไม่
ปล่อย การอธิบายของทางรัฐบาลก็ดี 
แต่ความกลัวของคน ทำาให้ไม่ต้องคิด 
ไม่ต้องฟังเหตุผลเลย...กลัว ! อย่าง
เดียว อันนี้เป็นเรื่องความอาภัพของ

นิสัยคนไทยอย่าง ถ้าเก็บเอาความ
กลัวไว้ติดสันดาน ไม่ทดสอบ ไม่ทดลอง 
อะไรเลย ก็แย่ !
  เหมือนแม่ขาว กลัวอดมื้อเย็น 
จะโรคกระเพาะกิน เลยไม่ได้ซ้อมอด
เลย แต่ถ้าลองซ้อมอดไว้ “อื้อ ! เรื่อง
มื้อเย็นนี้กินก็ได้ ไม่กินก็ได้”  ถ้าไม่
ซ้อมเลยก็ แน่นอน “กลัวปวดท้อง !” 
กลัวเป็นโน่น กลัวเป็นนี่ ยังไม่ทันเป็น
เลย กลัวตะพึดตะพือเลยไม่ได้ถือศีล
อดอะไรกันเลย เพราะความกลัว !

การบำารุงศาสนาที่ถูกต้อง
  ทีน้ีก็มาถึงเร่ือง ท่ีเตรียมไว้จะพูด  
ตอนไปอยู่สวนโมกข์ ก่อนจะไปด้วยซ้ำา 
เขาส่งหนังสือเล่ม...เล็ก ๆ มาให้อ่าน 

“...ถ้าเราทะนุบำารุงศาสนา 
อุปถัมภ์พระศาสนา ไม่ได้
เนื้อหาสาระแก่นสารความ

หลุดพ้น อย่านึกว่า... 
ตัวเองนี่ บำารุงศาสนาแล้ว
จะได้ประโยชน์ที่สูงสุด 

ไปเอาประโยชน์...
เล็ก ๆ น้อย ๆ...” 
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หนังสือช่ือ “การบำารุงพุทธศาสนาท่ี
ถูกต้อง” เล่ม...เล็ก ๆ ประเด็นใหญ่
ในหนังสือเล่มนั้นก็คือ อ่านแล้วโดนใจ 
ก่อนจะไปสวนโมกข์ 
  หมอขจร หนูน่ิม นำาหนังสือมาให้
อ่านก่อน บทความข้างในนั้น ประโยค

หนึ่ง “คนทะนุบำารุงศาสนา 
เหมือนคนเล้ียงไก่ แล้วไม่กิน 
ไข่ไก่” ไปกินอะไรรู้ไหม ?  (กินข้ีไก่)

  เออ ! เขาเล้ียงไก่ไม่กินไข่ แต่ไป

กินข้ีไก่ เป็นคำาเปรียบท่ีว่าอย่างน้ี ถ้าเรา
ทะนุบำารุงศาสนา อุปถัมภ์พระ
ศาสนา ไม่ได้เน้ือหาสาระแก่นสาร
ความหลุดพ้น อย่านึกว่า ตัวเองนี่ 
บำารุงศาสนาแล้วจะได้ประโยชน์
ที่สูงสุด ไปเอาประโยชน์...เล็ก ๆ 
น้อย ๆ 
  บางคนนี่ บำารุงศาสนาเอา
บุญอย่างเดียว  ไม่เอาหลุดพ้น 

ไม่เอาประโยชน์สูงสุด มา
ทะนุบำารุงศาสนาอุปถัมภ์พระ
วัดวาอารามเพ่ือ...เอาบุญ
อย่างเดียว ท่านฯ บอกว่า น่ัน
มันแค่ข้ีไก่ ถ้าเอาปัญญาวิมุตติ 
เจโตวิมุตติเอาความหลุดพ้น
บ้าง นั่นแหละ ! เอาไข่ไก่ 
  เพราะฉะนั้น เขาเลี้ยงไก่ต้อง
กินไข่ไก่ ไม่ใช่ไปกินขี้ไก่ แต่ถามว่า ขี้
ไก่ได้ประโยชน์ไหม ก็ได้นะเดี๋ยวนี้ เขา
เล้ียงไก่ขายข้ีไก่กันเป็น...ล้าน ๆ เลยนะ 
  ฟาร์ม...ใหญ่ ๆ เขาเอาแกลบ
ไปรองให้ไก่มันขี้ทับ แล้วก็เอาแกลบ
นะ มาขาย ตอนน้ีกระสอบหน่ึงต้ัง 50, 
60, 70 บาท ข้ีไก่ก็มีวิตามินเหมือนกัน 
 ถ้าพูด...ง่าย ๆ เอาบุญก็มีวิตามิน 
กับชีวิตเหมือนกัน มาบำารุงศาสนาแค่
เอาบุญนี่ ก็ได้ จะไปบอก...ไม่ใช่ไม่ได้
ประโยชน์ เพราะว่าขี้ไก่ตอนนี้ทำาให้
ต้นไม้งาม บรรดาขี้ไก่ขี้สัตว์ทั้งหลาย 
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มูลสัตว์ทั้งหลาย ขี้ค้างคาวอันดับ 1 ขี้
ไก่อันดับ 2 ขี้วัวขี้ควายอันดับ 3 

ได้บุญ...แต่บุญไม่สมบูรณ์
  ฉะน้ัน ใครท่ีทะนุบำารุงศาสนา 
เอาแต่บุญ ก็ได้ประโยชน์...เล็ก
น้อย เหมือนเลี้ยงไก่ แล้วเอาขี้
ไก่ไปขาย มาซื้อขนมกิน มันก็ได้
นิดหน่อย แต่ถ้าเอาไข่ไปขาย แล้ว
ได้ซ้ืออะไรกินได้เยอะแยะ หรือ
กินไข่โดยตรงก็ได้ประโยชน์
เยอะแยะ มีวิตามินต่อร่างกาย
  นึกถึงพระอานนท์ สุดยอด ! 
พระอานนท์นี่ พระสงฆ์จำานวนมาก
ลงมติว่า “ผู้ที่จะดูแลพระพุทธองค์ 
ซักสบง จีวรให้ รับบาตร ล้างเท้า
ให้พระพุทธองค์ จะเอาใครดี” 
  คณะสงฆ์จำานวนนั้น สมัยโน้น 
ก็บอก “เอาพระอานนท์” 

  พระอานนท์ไม่ใช่พอถึงบอก
ให้รับก็รับเลย “ตั้งเงื่อนไขขอพร 8 
ประการ” ใครจำาพร 8 ประการได้ยัง 
เรียนถึงยัง เรียนถึงพร 8 ประการที่
พระอานนท์ทูลขอพระพุทธเจ้าได้หรือ
ยัง ? ยัง 
  เป็นเร่ืองประหลาด...มาก ๆ เช่น 
ถ้าให้อุปัฏฐากพระองค์แล้ว
  1) พระองค์บิณฑบาตมา อาหาร
ได้...ดี ๆ อย่าได้ถวาย อย่าได้แบ่งให้
ข้าพเจ้า (ไม่เอาลาภเอาผล)
  2) ถ้าได้จีวรท่ี...ดี ๆ  จากคฤหบดี 
จีวรคฤหบดี อย่าได้ถวายไตรจีวร...ดี ๆ 
แก่ข้าพระพุทธเจ้า (พระอานนท์ขอ) 
แล้วก็ 
  3) ถ้ามีกิจนิมนต์ บ้านของคฤหบดี 
อย่าเอาข้าพเจ้าไปด้วย (แหม ! ถ้าเป็น 
พระอ่ืนอย่างเรานะ เม่ือได้รับใช้พระองค์ 
แล้ว ขอ...ดี ๆ ให้มาบ้างนะ เอาลาภ
เอาผล) พระอานนท์เอาอะไรรู้ไหม ?

...แต่ถ้าตั้งใจมา เก็บเกี่ยวความรู้
เรื่องที่จะปฏิบัติ ให้เกิดการดับทุกข์ 

นี่แหละ ! ถึงจะเรียกว่า บำารุงศาสนา
แบบได้เนื้อ ได้หนัง ได้ไข่ ไม่ใช่ได้แต่
เปลือกกระพี้ ขี้ไก่ ถ้าได้เปลือกกระพี้

กับขี้ไก่ไป ก็ไม่ไหว ไม่คุ้มค่า...” 

“
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  ส่วนที่เอา ส่วนที่ขอไม่ให้ แล้ว

ส่วนที่ขอให้  “พระองค์ไปแสดง
ธรรมท่ีไหนกับใคร เน้ือความ 
อย่างไร กลับมาขอให้มาเล่าเน้ือ 
ความหลักธรรม บอกธรรม
เหล่านั้นกับข้าพระพุทธเจ้า” 
  พระอานนท์ก็เลยเป็นพหูสูต 
จำาเรื่องราวที่พระองค์ทรงแสดงธรรม
ไว้นี่ แม่นยำาคล่อง ตอนทำาสังคายนา 
พระอานนท์เป็นองค์หลักเลย เป็นองค์
หลักท่ีว่าธรรมท้ังหมดก่ีหม่ืนคำาสอนน่ี !  
84,000 คำาสอนนี่ พระอานนท์จำาได้
มากที่สุด แต่แหม ! สุดยอดเลย ก็คือ 
ไม่ขอให้มีลาภมาให้กับท่าน ไปดูเถิด
คำาขอพร 8 ประการของพระอานนท์

  ฉะนั้น คนเรา ถ้าอุปถัมภ์วัด
ศาสนาแล้ว ไม่ได้ประโยชน์อัน
ลึกซึ้ง ได้แต่...เปลือก ๆ เหมือน
เลี้ยงไก่ได้ประโยชน์นิดเดียวคือ 
กินขี้ไก่ 
  เผลอ ๆ  อย่างท่ีบอก พวกมัคนายก 
กรรมการวัดไปบางที่น่ารำาคาญ ไม่
จ้องฟังเทศน์ฟังธรรมละ จ้องจะนับขัน
กัณฑ์เทศน์...ก๊อกแก๊ก ๆ มานับซะดัง
เลยนะ บางที่เทเหรียญ กราว ! มานั่ง
นับหน้าธรรมาสน์ บางที่ไม่ได้นับในใจ
นะ นับดัง...ซะอีก 

บุญ...ไม่เต็มร้อย
  พวกนี้พวกกินขี้ไก่ พวก
ทะนุบำารุง ศาสนาแบบกินข้ีไก่ ไม่
ได้กินไข่ สาละวน แต่เรื่องเดิน
ขัน เดินกัณฑ์เทศน์ น่ารำาคาญ
บางที
  แล้วนิมนต์พระ...ดัง ๆ ไปเทศน์ 
ไม่ได้ตั้งใจจะฟังหรอก ตั้งใจจะเอาเงิน
เข้าวัด ได้แค่เอาบุญ ไม่ได้เอาหลักเอา
เกณฑ์ที่จะไปใช้ให้บรรเทาทุกข์ สกัด
ทุกข์อะไรละ !  เอาแต่ตัวเลขเป็นเงิน
เป็นทอง แล้วก็ถือว่า “ตัวเองได้บุญ” 
  เราจะมารับใช้ศาสนา เอาแต่
แค่บุญน่ี...ไม่พอ ! ต้องเอาเน้ือหาสาระ 
ความหลุดพ้นมรรคผลอะไรบ้าง !
  ถ้าไม่ เอามรรคผลอะไรเลย 

“บำารุงอย่างเดียว จ่ายอย่างเดียว 
เหนื่อยอย่างเดียว” ไม่ได้ความชื่น
อกชื่นใจ ปีติสุขสูงขึ้นไปจากบุญบ้าง 
  คำาสอนคำาพูดแบบนี้ มันสะกิด
ใจคนที่เราเคย...
  เพราะว่าเม่ือก่อนเราเคย ไม่รู้ ! 
ตอนเป็น...เด็ก ๆ จนถึงไปบวช  ถ้าไม่
เจอคำาสอนแบบนี้ ไม่รู้มันจะตีโจทย์
ศาสนาแตก ไม่รู้ว่า “อะไรจะเป็นสิ่ง
สูงที่ควรจะได้”  ก็คงเข้าลักษณะคน
เลี้ยงไก่ที่ปัญญาน้อย เอาแต่ขี้ไก่ไป
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ขายอย่างเดียว ไม่ยักจะเก็บไข่ หรือ
มองไม่เห็นประโยชน์ของไข่ ไปพอใจ
ประโยชน์...เล็ก ๆ  น้อย ๆ  นิด ๆ  หน่อย ๆ  
  ถ้าใครมาบำารุงศาสนา...เอาแค่
บุญ มาถือศีลนี่ “เออ ! เอาแค่บุญ...
ให้เป็นบุญเราหน่อย”  ยังมาถือศีล
แบบเอาขี้ฝุ่นศาสนาไป เอาแค่เปลือก
กระพี้ไป

  แต่ถ้าตั้งใจมา เก็บเกี่ยว
ความรู้เรื่องที่จะปฏิบัติ ให้
เกิดการดับทุกข์ นี่แหละ ! ถึง
จะเรียกว่า บำารุงศาสนาแบบ
ได้เนื้อ ได้หนัง ได้ไข่ ไม่ใช่ได้
แต่เปลือกกระพี้ ขี้ไก่ ถ้าได้
เปลือกกระพี้กับขี้ไก่ไป ก็ไม่
ไหว ไม่คุ้มค่า 
  ถ้าเรามาบวชนี่ ตั้งใจบวชเอา
บุญหน่อย บวชรักษาประเพณีหน่อย 
บวชให้พ่อให้แม่ก็ยังถือว่า...ขี้ไก่เข้ม
ข้นหน่อย ขี้ไก่เบอร์ 1 แต่ก็ยังเป็น...ขี้
ไก่ ถึงจะเจตนาดี แต่มันดีไม่ถึงสูงสุด

บุญ...ดับทุกข์
  แต่ถ้าพูด ขอตั้งใจบวชเพื่อ 
“สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ นิพพานะ 
สัจฉิกะระณัตถายะ” ตอนเรากล่าว
คำาบวช แต่ก่อนนี้ ที่นี่เดี๋ยวนี้เขาใช้

คนเรา ถ้าอุปถัมภ์
วัดศาสนาแล้ว 
ไม่ได้ประโยชน์
อันลึกซึ้ง 

ได้แต่...เปลือก ๆ 
เหมือนเลี้ยงไก่ได้
ประโยชน์นิดเดียว

คือ กินขี้ไก่...” 

“
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อะไร เอสาหัง หรือเปล่า ?
  รุ่นเราบวช เราใช้ อุกาสะ ใช้นี่ 
“สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ นิพพานะ 
สัจฉิกะระณัตถายะ”
  เหมือนกับไปปฏิญาณต่อหน้า
พระอุปัชฌาย์ว่า “ขอบวชเพื่อทำา...
นิพพานให้แจ้ง ดับทุกข์” “สัพพะ
ทุกขะ นิสสะระณะ ฯ” นี่ ให้นิราศ
จากทุกข์ ปราศจากทุกข์ เป้าหมาย
การบวชเป็นอย่างนี้ 
  เดี ๋ยวนี ้ไปอะไรต่ออะไรไม่รู้ ! 
บวชเพ่ือโน่นเพ่ือน่ี บวชถวายเป็น...น่ัน
เป็นน่ีไป “ไม่ได้บวชเพ่ือ...ดับทุกข์”

  ถึงแม้ว่าจะมีเจตนาดี เพื่อให้
บุญเกิดกับพ่อกับแม่ กับพระเจ้าแผ่น
ดินอะไรก็ตาม แต่ถ้าไม่คิดเรื่องดับ
ทุกข์เลย บวชเอาขี้ไก่ บวชเหลวไหล
ได้ขี้ไก่ ไม่รู้เป้าหมาย ถ้ารู้เป้าหมาย
หน่อยก็จะ เขยิบ เขยื้อน เลื่อนขึ้นไป 
ได้ของสูงกว่าเปลือกศาสนากระพี้
ศาสนา เป็นความดีแค่ขี้ฝุ่นขี้เท้าขี้เล็บ 
มันไม่ได้เนื้อได้หนังได้ประโยชน์สูงสุด
  เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ เราตั้ง
เป้าหมายในการมาทะนุบำารุงศาสนา 

จะกวาดวัด โบราณเขาบอก “อย่า
กวาดเอาบุญอย่างเดียวนะ 
กวาดเอากรรมฐานด้วย”

ความตาย...ไม่กำาหนดวัย
  เช่น เห็นใบไม้ร่วงมา “เออ !
ใบแก่ร่วง ใบอ่อนร่วง ชีวิตคน
เราก็เด็กตาย หนุ่มตาย สาว
ตาย”  ไม่ใช่ใบไม้จะร่วงแต่ตอน
เหลืองแก่ ใบอ่อนก็ร่วง กวาดไปก็ได้
อารมณ์กรรมฐาน
  หลวงพ่อพุทธทาสแนะบอกว่า 

“ถ้ากวาดวัด ให้นึกถึงมรรคผล
นิพพาน ใครเขาเดินมานี่ เห็น
วัดสะอาดสะอ้าน เหมือนจัด
นิพพานไว้ต้อนรับแขกที่มา” 
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  เออ ! แต่ก็เรียก ความหวังบาง
คนน่ี...เขาหวังต่ำาไป พระอานนท์น่ี หวัง
สุดยอดเลย  หวังกันกิเลสเสร็จ  ไม่ให้ 
พระองค์ถวายอะไรท่ีล้ำาเลิศ ท่ีละเอียด 
อ่อน ที่ประณีต ถ้าได้อาหารประณีต
อย่าได้แบ่งให้ท่าน เพราะเห็นท่านมา
อุปัฏฐาก
  เออ ! เขาอุปัฏฐากเรา หรือ
เพราะท่านมาอุปัฏฐากเลยบอก “อัน
นี่อร่อย  นี่อร่อย  นี้ดี” แล้วให้ 
  ไม่ได้ เดี๋ยวองค์อื่นว่า “ประจบ ! 
ทำาเพ่ือประจบ” พระอานนท์รอบคอบ 
ไม่เอาไม่ให้ ขอพรว่า “พระองค์จง
อย่าให้” 
  แต่ละข้อ พระพุทธเจ้า สาธุ 

“ดีแล้ว อานนท์ เธอคิดถูกแล้ว 
เธอป้องกันถูกแล้ว ข้อครหาว่า 
มาอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า เพื่อจะ
เอาจีวรประณีต จีวรเนื้อดีจาก
คฤหบดีที่ถวายพระพุทธเจ้า”

  ตรงกันข้ามกับพระเทวทัต ส่วน
พระเทวทัตไปขอพระพุทธเจ้า ขอ
เรื่องอวดเคร่ง “ต่อไปนี้ ขอให้พระ
อยู่แต่โคนต้นไม้ อยู่ป่าใหญ่ อย่า
อยู่ในอาคาร ร่มเงากุฏิ  ขอให้ฉันแต่ 
มังสวิรัติ  อย่าฉันเน้ือ ฉันอะไร”

ใช้ชีวิต...แบบสายกลาง
  พระพุทธเจ้าตรัส “อย่า
ขวนขวายไปไกลขนาด
นั้นเลย กุลบุตรบางคนนี่ 
เขาไม่สามารถจะสุดโต่ง
ได้ขนาดนั้น ขอเอาสาย
กลางเถิด”
  พระเทวทัตได้จังหวะเลย “เห็น
ไหม ! พระองค์ไม่ได้เคร่งครัด
อะไรเลย มาอยู่กับ...ข้าพเจ้า ๆ 
เคร่งครัดกว่า” มีพระ...โง่ ๆ ไปต้ัง 
500 องค์ในสมัยโน้น ลองคิดดูซิ ! ไม่น่า
เชื่อ ! พระเทวทัตหลอกพระไปได้ 500 
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องค์ ทั้ง ๆ ที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้า 
ฟังพระพุทธเจ้ายังทิ้งพระพุทธเจ้าเลย 
ไปอยู่กับพระเทวทัต
  ฉะนั้น พระโง่ คนโง่ ไม่ใช่จะมี
ในครั้งนี้เท่านั้น ครั้งโน้นก็มี อยู่ใกล้
พระพุทธเจ้า ไม่ได้ประโยชน์จาก
พระพุทธเจ้าเลย 
  กษัตริย์บางองค์ก็เหมือนกัน 
ไม่ได้คิดเอามรรค เอาผลอะไร !  
อุปถัมภ์พระศาสนาตั้งเยอะแยะ 

ทำาบุญเอาหน้า...จะได้ขี้ไก่
  เพราะฉะน้ัน พวกเรา เห็นไหม !  
ถ้าพูดกันเราจะเห็น ผู้หลักผู้ใหญ่ใน
บ้านเมืองเรา ก็เอาแต่ทำาบุญ เดี๋ยว
ทำาบุญบ้าน ทำาบุญชาติ ทำาบุญวันอะไร 
ต่ออะไร...ไม่รู้ ๆ ได้ประโยชน์อะไรสัก
เท่าไร อุปัฏฐาก อุปถัมภ์อย่าง...สุด ๆ 
เลยก็มี แต่มองดูว่า แค่เอาหน้า เอา
ตา เอาบุญ เอารักษาประเพณีไว้แค่

นี้  ก็ยังไม่ถึงจะเรียกว่า ได้เนื้อ ได้หนัง
อะไร !  เหมือนได้ขี้ไก่เหมือนเดิม 

  เพราะฉะนั้น พวกเราต้อง
เสริมเป้าหมายของเราว่า.. .
อย่าทะนุบำารุงศาสนา อุปัฏฐาก 
อุปถัมภ์ศาสนา วัดวาอารามแล้ว 
ได้แต่ข้ีไก่มันไม่คุ้มค่า ต้องได้เน้ือ 
ได้หนังได้อะไร...ที่เป็นแก่นสาร
สาระกว่านี้ด้วย 
  วันนี้คงแค่นี้ ก็ขออวยพรให้
ทุกคน ได้ประโยชน์สูงสุดมรรคผล
นิพพานอะไร...ต่าง ๆ ที่มีเป็นสาระ 
เป็นสิ่งสูงสุด มาบวชนี้อย่ามีแค่เป้า
หมายแค่ได้บุญ เอาบุญ อย่ามา
ถือศีลจำาวัดอยู่แค่ เอาบุญ จงเอา
ประโยชน์ศาสนาที่เป็นแก่นสาร
สาระให้มาก ด้วยกันทุกท่าน ทุกคน 
เทอญ.
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  คำาพูดเปล่ียนได้ ด้ินได้ : เปล่ียน
ท้ังคำา เปล่ียนท้ังช่ือ เปล่ียนท้ังความหมาย 
เปล่ียนกันยุ่งไปหมดได้ บางทีเราก็เรียกว่า
อารยธรรมก็มี บางทีก็เรียกว่าวัฒนธรรม
ก็มี มันคล้าย ๆ กับว่า ตามยุคตามสมัย ตาม
ส่ิงแวดล้อม แต่แล้วความหมายก็ยังคล้าย ๆ 
กันอยู่ ชื่อนี้เพราะด้วยกันทั้งนั้น เช่น อารย 
ธรรม-ธรรมอันเป็นอริยะ; เป็นอารยะ แต่
มันก็น่าสงสารที่ว่า คำานี้ไปถ่ายทอดมาจาก 
หรือว่าคิดขึ้น เพื่อเป็นคำาแปลของคำาฝรั่งที่
เรียกว่า  civilization นั่นมาเป็นอารยธรรม 
มันก็เป็นแขนงหนึ่งของศีลธรรม แต่ไม่ถึง
ขนาดเต็มรูป

โดย...พุทธทาส
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  ที่ว่า อารยธรรม นี้ระวังให้ดี 
สับปลับโดยความหมาย อารยะ หรือ 
อริยะ นั้น ประเสริฐที่สุด อารยธรรม 
แต่แล้ว พอเอาไปปนเข้ากับคำาว่า 
civilization เข้ามา มันก็เปล่ียนความ
หมายเป็นอะไรก็ได้
  อย่างอารยธรรมเปลือยของพวก 
ฝรั่งเดี๋ยวนี้ หรืออารยธรรมกามารมณ์
ไม่มีขอบเขต free sex อะไรก็แล้วแต่
จะเรียกกันนี่ มันเป็นอารยธรรมที่เขา
ยอมรับกันในสมัยน้ี  ในหมู่คนพวกหน่ึง
ซ่ึงเขาถือว่า เขาศิวิไลซ์ เป็นอารยธรรม 
ใหม่ ๆ หยก ๆ ที่เกิดนิยมกันขึ้นมา จะ
ไปเปรียบกับคนป่าสมัยไม่นุ่งผ้านั้น
ไม่ได้ นั่นเขายังอยู่ในระดับหนึ่ง ไม่มี
ความคิดอย่างนี้
  เดี๋ยวนี้มันแกล้งไม่นุ่งผ้า เพราะ
เจตนาอันเลวทราม อย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่างหาก ไม่ใช่เหมือนกับคนที่ไม่รู้จัก

นุ่งผ้า ฉะนั้น คนป่าไม่นุ่งผ้านั้น เขาไม่
เรียกว่าอารยธรรมก็ถูกแล้ว แต่นี่คน
ที่มาแกล้งไม่นุ่งผ้าหรือนุ่งให้น้อย จน
เกิดปัญหานี้ มันจะเป็นอารยธรรมไป
ได้อย่างไร ! มันเป็นทาสกิเลส จนถึง
กับแก้กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมกันเสีย
ใหม่ว่า ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร 
เดี๋ยวนี้ในโลกนี้ ก็มีปัญหาข้อนี้มาก 
และกำาลังระบาดเข้ามาสู่ประเทศไทย 
ซึง่จะมาทำาลายอารยธรรมเก่า ศีลธรรม 
เก่า ๆ
  ทีน้ีดูอีกสักอย่างหน่ึงก็ว่า อารย 
ธรรมกินดีอยู่ดี แข่งกับเทวดา น้ี
พวกฝร่ังเป็นมากท่ีสุด จะกินดีอยู่ดี
เพ่ือแข่งกับเทวดา แล้วคนไทยก็โง่
ไปตามก้นฝร่ัง จะเกิดการกินดีอยู่ดี
แข่งกับเทวดาเหมือนฝร่ังบ้าง ก็ได้
เป็นลูกไล่ของฝร่ัง เพราะเราจะไป
หลงอารยธรรม กินดีอยู่ดี แข่งกับ

อารยธรรม

ขุนศึก 

หมายความว่า 

เก่งในทางที่จะ

ไปปราบปราม

ผู้อื่น...”

“
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เทวดา แล้วประเทศไทยกำาลังเป็น
อย่างไร มีปัญหาอย่างไร เกิดข้ึน
ใหม่ ๆ นี่เพราะอารยธรรมจะกินดี
อยู่ดีอย่างที่แข่งกับเทวดาไปเลย ไม่
สมัครถืออย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน
สอนว่า “จงกินอยู่แต่พอดี” อย่างนี้
มันไม่ได้แข่งกับเทวดา

  “ถ้ากินอยู่แต่พอดี” จะไป
แข่งกับเทวดาอย่างไรได้ นี้เขา
อยากจะกินดีอยู่ดี กินดีอยู่ดี สูง
ขึ้นไปจนแข่งกับเทวดา ในที่สุด
มันก็โง่มากขึ้น คือ มันเปลือง
มากขึ้น มันยุ่งยากลำาบากมาก
ขึ้น มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บมาก
ขึ้นแปลก ๆ ออกไป  นี้จะเรียก
ว่า อารยธรรม หรือ วัฒนธรรม 
หรือศีลธรรมได้หรือไม่ ? ลองคิดดู 

อย่างที่สมัยโบราณ ปู่ ย่า ตา ยาย เขา
จะเรียกมันว่า เสนียดจัญไร อัปปรีย์ 
น่ันแหละ สมัยน้ีเขาเรียกมันว่า ความ
เจริญ เป็นอารยธรรมอะไรต่าง ๆ เพราะ 
ว่ามันไปหลงตามฝรั่ง

  ทีนี้อีกทางหนึ่ง อารยธรรม
ข่มเหงผู้อื่น ใครมีอำานาจ
ข่มเหงผู้อื่น ก็อ้างเหตุผล 
เป็นความยุติธรรม เที่ยว
ข่มเหงผู้อื่น เมื่อพวกฝรั่งเขาจะ
ไปยึดครองแผ่นดินที่ยังป่าเถื่อนอยู่ 
เขาบอกว่าเขาเอาอารยธรรมไปให้ 
คนป่าในอาฟริกา ที่ไหนก็ตามใจ พวก
ฝรั่งเขาบอก : เขาเอาอารยธรรมไป
ให้ แล้วก็ไปทำาให้คนเหล่านั้นเป็นทาส 
แล้วสิ่งที่เขาเอาไปให้นั้นคือ ปืน สมัย
นั้นก็ปืนนี่แหละพอแล้ว ไม่ต้องมีอะไร
มาก ไม่ต้องมีนิวเคลียร์ ไม่ต้องมีอะไร

พระพุทธเจ้าท่าน
สอนว่า “จงกิน

อยู่แต่พอดี” 
อย่างนี้ มันไม่ได้
แข่งกับเทวดา...”

“
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  ที่คนป่าได้รับอารยธรรมก็คือ 
ลูกปืน หรืออะไรทำานองนั้นแหละ ก็ได้ 
เป็นทาสของฝรั่งอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง 
เดี๋ยวนี้ใครก็มีปืน มีระเบิดปรมาณูนั่น
แหละเป็นอารยธรรมของเขา คือจะไป
บีบคั้นคนที่มันไม่มี  
  แล้วยังมีอารยธรรมขุนศึก 
หมายความว่า เก่งในทางที่จะไป
ปราบปรามผู้อ่ืน ก็เรียกว่า อารยธรรม 
ของเขาหรือวัฒนธรรมของเขา เรา 
เรียกกันเด๋ียวน้ีว่า “จักรวรรดินิยม” 
บ้าง อย่างอ่ืนบ้าง น้ีเขาถือว่ามันเป็น 
อารยธรรม เป็นการถูกต้องของ
เขาตามท่ีเขาบัญญัติ แล้วเพ่ือนกัน 
รับไม่ไหว
  นี่มัน มีความเปลี่ยนแปลง
สับปลับของภาษา เขาว่าอารยธรรม 
แล้วทำาไมมันเป็นลูกปืน แล้วทำาไม
มันเป็นอะไร ที่ร้ายกาจไปกว่านั้น 
นี่ภาษามันเปลี่ยน หรือว่า ความ
หมายมันเปลี่ยนเป็นความสับปลับ
เกี่ยวกับภาษา.

อ้างอิง
    ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส เรื่องอริยศีลธรรม, 
ลำาดับที่ 18.ค บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ 1 ชื่อและความ
หมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม. บรรยายวันที่ 6 
กรกฎาคม 2517, หน้า 14-17.
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โดย...พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร

พิจารณามรณานุสติ 3

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

  ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
  แปลว่า เมื่อสัตว์ถูกนำาไปสู่ความแก่ ชรา จะ
ไม่มีใครป้องกันไว้ได้
  นี่ญาติโยมท่านบอกว่า... 
    ชีวิตสัตว์ ทั่วหน้า ชราสู่ 
   ไม่มีผู้ ป้องกัน อย่ามั่นหมาย
    มันแก่มา แต่เกิด กำาเนิดกาย 
   หาอุบาย แก้กัน นั้นฤาษี
  คล้าย ๆ บอกว่า คนเราเมื่อเกิดมา ก็เริ่มแก่
แล้ว จะหาอุบายป้องกันไม่ได้หรอก
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  มันเป็นธรรมดา เกิด แก่ และ
ชราต่อมาก็ตายถูกเผาที่ช่องเมรุ ไม่มี
เหลือเลย
  ญาติโยม ทุกงานศพมักจะมีการ 
ใส่เหรียญบาทในปากศพ หลายคน
เชื่อว่า เพื่อให้ผู้ตายได้มีเงินใช้ จึงทำา
ตามประเพณีกันไป คล้าย ๆ เถรส่อง
บาตรประมาณนั้น 
  อันที่จริงแล้ว นี่มันเป็นปริศนา
ทำาไว้เพื่อเตือนสติผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้รู้
ว่า แม้แต่เงินใส่ปากก็ไม่อาจนำาไปได้ 
เมื่อตายไปแล้ว คุณจะห่วงแหนอะไร
กันนักหนา มัวเสาะแสวงหากอบโกย

รวบรวม เอาเข้ามา ๆ 
 ในบางครั้ งยั งมีการกระทำา 
ความผิดศีล-ธรรม-กฎหมาย เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น เบียดเบียนสังคมถงึ
ขนาดน้ัน บางคนถึงข้ันท่ีเรียกว่า  กิน
บ้านโกงเมือง ก่อเรื่องร้ายต่อประเทศ
อย่างมหาศาลก็มี เขาไม่เกรงกลัวต่อ
บาป นำาสมบัติของชาติมาเป็นของตนเอง 
อย่างน่าตาเฉยก็มี เขาไม่เกรงกลัวต่อ 
ความชั่ว ไม่กลัวต่อบาปกรรมตาม

สนองเรียกว่า “หลงบ้าทรัพย์ บ้า
อำานาจวาสนา”

  ทั้งกันแก้ แก้กัน มันไม่หยุด มันโทรมทรุด  จนตาย  วายเป็นผี
  ลิ้นอุบายสิ้นท่าหาวิธี   เผาอัคคี แก้กัน เท่านั้นเอง
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 คนประเภทนี้ เขาคงไม่คิดเลยว่า คนเราตายแล้วเอา
อะไรไปไม่ได้ แม้เงินที่ใส่ปากสัปเหร่อควักล้วงเอาไปหมดไม่มี
เหลือ หมู่เราชาวพุทธควรตรองมองด้วยเหตุผลนี้ไว้บ้างเถิด

   มีคำาถาม ๆ ว่า “ทำาไม ! ต้องมีการโปรย
ทาน” เขาทำาเพื่ออะไร ?
  ตอบ “เพ่ืออุทิศผลบุญให้ผู้ตาย และเป็นปริศนาธรรม 
เตือนให้รู้ว่า เมื่อตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ติดตามไปไม่
ได้นอกเสียจากบุญกุศลที่ทุกคนสร้างไว้ อย่างนั้นญาติ 
โยม !”

  ถามว่า “ทำาไม ! เวลาอ่านประวัติผู้
ตายก่อนเผาศพ จึงอ่านแต่ประวัติที่ดี ๆ 
ส่วนที่ไม่ดีก็มีมาก” ทำาไม ! ไม่เอามาอ่าน 
เพราะอะไร ?
  ตอบ “ถ้าเกิดใครนำาประวัติที่ชั่วมาอ่าน จะ
เหมาะสมแล้วหรือ ต่อหน้าคนเยอะ ๆ คงไม่มีใคร
ยอมรับใช่ไหม !”  เพราะไม่เห็นประโยชน์ การนำา
ประวัติส่วนที่ดีมาอ่านก็ดีแล้วเป็นการเตือนผู้มาร่วม
งานว่า “ก่อนตายควรเลือกทำาแต่ความดีมี
ประโยชน์สำาคัญมากกว่าญาติโยม !”

  มีคำาถาม ๆ ว่า  “การจัดงานศพที่ถูกต้องดีงาม” ควร
จัดอย่างไร ?
  ตอบ “ควรจัดตามประเพณีชาวพุทธที่ใช้ปัญญาหลักธรรม และ
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น ไม่ควรมีมหรสพ อย่าให้มีเลี้ยงเหล้าและเล่น
การพนัน อย่าตำาน้ำาพริกละลายแม่น้ำา”
  (ระวังจัดงานศพไม่ได้บุญกลับได้บาปมาก)
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  ถามว่า มีใครพ้นได้ญาติโยม ?  
“ไม่มีเลย” 
 แต่ทำาไมคนมีชีวิตอยู่กระเสือกกระสน
ดิ้นรนหาแต่ทรัพย์ ห่วงแต่ทรัพย์ มัวเมาประมาท 
ไม่คิด ไม่ระลึกถึงความตายมันเพราะอะไร ?

ตอนเมรุเผาศพ
  
 ญาติโยม เมื่อมีการสวดศพครบกำาหนดแล้ว ต่อมาต้อง
นำาศพขึ้นสู่เมรุ หลาย ๆ ที่มักมีการประดับประดาด้วยดอกไม้ 
จัดจีบผ้าและมีไฟประดับอย่างสวยงาม บางงานมีเทศน์ก่อนเผา
และพระสวดครั้งสุดท้าย ต่อมาชักผ้าบังสุกุลเสร็จเริ่มพิธีวาง
ดอกไม้จันทน์หน้าโลง เรียกว่า “ชีวิตคนเราก็มีแค่นี้” ถ้าไม่
เผาก็ฝัง เคยคิดพิจารณาบ้างไหม เราเคยเดินขึ้นสู่เมรุเพื่อวาง
ดอกไม้จันทน์มากี่ครั้งแล้ว หลายคนคงบอกว่านับไม่ถ้วน “ครั้ง
นี้วางดอกไม้จันทน์ให้ผู้อื่น ต่อไปเมื่อเราหมดลมหายใจใคร
ต่อใครคงปฏิบัติเช่นนี้แก่เรา” จะกี่ราย ๆ ก็ต้องตายทั้งนั้นไม่
เคยเหลือเลยใช่ไหมญาติโยม
  อีกไม่กี่นาทีเรือนร่างที่ไร้วิญญาณ ก็คงถูกเผาให้สิ้นซาก 
จนเป็นเถ้าถ่านในช่องเมรุ  

“ครั้งนี้วางดอกไม้
จันทน์ให้ผู้อื่น
ต่อไปเมื่อเรา
หมดลมหายใจ
ใครต่อใครคงปฏิบัติ
เช่นนี้แก่เรา”
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ตอนทรัพย์สมบัติ

   “เมื่อตายไปเราก็เอา
อะไรไปไม่ได้” คำาเตือนประโยค
นี้มีมานานแล้ว แต่มีเหตุอะไรที่ทำาให้
เราไม่รู้จักปลง เพราะความไม่รู้ตาม
ความเป็นจริงตามคำาสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่า...

 “โลภมาก ยึดมาก กังวล
ด้วยเรื่องทรัพย์มาก เป็นทุกข์
หนัก”
 หลายคน วัน ๆ มีแต่ยึดว่า 
“ตัวกูของกู”  ตัวกูของกู ๆ บางคืน
ยังนอนไม่หลับหลายครั้งเกิดปัญหา
เครียด จนกระทั่งทำาให้ป่วยหนักต้อง

ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะฉะนั้น
ความโลภ ความยึดถือตัวตนของตน 
 บางครั้งยังต้องเข่นฆ่ากันเพื่อ
ได้ทรัพย์มาสมปรารถนาของตน 
 ลูกบางคนเคยฆ่ า ได้ แม้ แต่
กระทั่งผู้มีพระคุณของตนเองจนตาย
ไปก็มีบ่อย เหตุการณ์เช่นน้ีเคยมีให้เห็น 
เป็นบทเรียนแก่เราทุกคน องค์พระ-
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า...

“โลโภ ธมฺมานำ ปริปนฺโถ

ความโลภเป็นอันตรายแห่ง

ธรรมทั้งหลาย”
 ผู้ใดใครเกิดความโลภแล้ว จะ
ก่อปัญหาสารพัดพิษ

คำ�กลอนเตือนสติ
  อันร่างกาย  มนุษย์นี้ เป็นที่รัก
  เมื่อยามจัก  ไปจริงก็  ทิ้งเปล่า
  เหมือนท่อนไม้  แก่ปราศ อนาถเนาว์
  สำาหรับเผา  ผุเปื่อยไป ไม่เป็นการ

พระมหาวีระ

“เมื่อตายไปเราก็
เอาอะไรไปไม่ได้”
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ตอนรูปภาพ
 

 “ทำาไม ! ต้องเอารูปภาพมาตั้งไว้ข้างโลง
เวลาจัดงานศพ”
  ตอบ “ง่าย ๆ คือ บ่งบอกว่า ผู้ตายคือคนนี้ บัดนี้
เขาลาโลกไปแล้ว” 
  เราท่านก่อนจะถึงจุดนั้น ควรสั่งสมภาพแห่งคุณงามความ
ดีไว้ให้ปรากฏไว้ในเบื้องหลัง ให้ผู้คนได้แซ่ซ้องสาธุการในผลงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็น
สมบัติที่หวงแหนทุกคน เรียกว่า “ได้ฝากฝีไม้ลายมือ” ให้คน
รุ่นหลังได้ยกย่องโดยทั่วหน้ากัน
  ดังกล่าวแล้วว่า รูปภาพก็เป็นเพียงแค่รูปภาพ เป็นเพียง
สิ่งที่ปรากฏอยู่แทนตัวจริง ส่วนภาพแห่งความดี เป็นภาพที่ควร
สร้างไว้ให้มาก ๆ เถิด จะเป็นประโยชน์มากกว่าทั้งชาตินี้และชาติ
หน้าญาติโยม
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  มีบทกลอนกล่าวว่า
     ส่วนรูปภาพ  ตั้งวาง  ข้างโลงนี้
  เพื่อบ่งชี้  คนที่วาย  กลายเป็นผี
   ส่วนภาพแห่ง  บุญคุณ  และความดี
  ปรากฏที่  ภายใน  ใจผู้คน
   ควรสร้างภาพ  แห่งความดี  นี้ให้มาก
  เมื่อยามจาก  จะมีค่า  มหาศาล
  อันรูปเรา  เมามัว  มาชั่วกาล
  ต่อไม่นาน  จะดับ  ลาลับไป 

พระมหาวีระ

ตอนละครปิดฉาก
 
 ชีวิตนี้ และโลกเรานี้ คือ โรงละครโรงใหญ่ ต่างคนต่างรับบทบาท
การแสดงที่หลากหลาย
 บางคนเป็นคุณหญิง-คุณนาย, บางคนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, บางคน
เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย, บางคนเป็นนักธุรกิจ, บางคนเป็นนักแสดง, บางคน
เป็นหมอ, บางคนเป็นพยาบาล, บางคนเป็นเกษตรกร, บางคนทำางานรับจ้าง, 
บางคนต้องขอทานเขากิน, บางคนร่างกายพิการ, บางคนอัมพาต, บางคนเป็น
มิจฉาชีพ รวมความว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่
  เหมือนพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวว่า

น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา
แปลว่า เมื่อบุคคลจักตายไม่มีใครป้องกันไว้ได้หรอก

  (ใช่เลยญาติโยม !) สมดังพุทธศาสนสุภาษิตว่า...
 อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทาจ สพฺเพ มจฺจุปรายนา

แปลว่า ทั้งคนจนทั้งคนรวย ล้วนมีความตายไปเบื้องหน้า
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    คนจักตายวายวางสิ้นทางสู้   
  ไม่มีผู้ป้องกันทั้งนั้นหนอ
    ให้มีฤทธิ์ สิทธิ์ศักดิ์มาหักคอ  
  จะต้านต่อความตายอย่าหมายเลย
    ให้มีเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์  
  อิทธิฤทธิ์มามากมายอย่าหวังพ้น
    เมื่อถึงคราวล้มตายต้องวายวอด  
  ไม่มีรอดดอกหนาอนิจจาเอ๋ย
     ไม่ทันไรไปจากมิอยากเลย   
  มันลงเอยเพราะตายกลายเป็นดิน

 ใช่เลย  ! เมื่อถึงคราวตาย  เราเขาก็จะไม่มีเหลือ แม้แต่คน
เดียว จงเฉลียวใจไว้บ้างท่านผู้อ่านทั้งหลาย
 

 ญาติโยมเคยทราบบ้างไหมปริศนาธรรม
ของการจูงศพ หมายถึงอะไร ?
  ตอบ “ก่อนตายควรเดินตามหลังพระ ญาติโยม ! 
หมายถึงปฏิบัติตนตามคำาสั่งของพระภิกษุสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี-
ชอบ ตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักได้อยู่ดีมี
สุขพ้นทุกข์ห่างภัย”

  มีคำาถามว่า การเวียนศพรอบเมรุ 3 รอบ
ก่อนเผานี่เพื่ออะไร ?
  ตอบ “เพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ ได้เกิดข้อคิดว่า ตราบใด
ที่เรายังมีกิเลสตัณหา  ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง 3 
ถ้าจะพ้นอำานาจเหล่านี้ต้องทวนกระแสคือ ถอนความพอใจ
และความไม่พอใจออกเสียให้ได้ จึงจะพ้นได้” 
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 อีกนัยยะหนึ่ง คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่
กล่าวถึงภพทั้ง 3 เช่น 
 “กามภพ” คือ หลงเพลิดเพลินในกามคุณต่าง ๆ 
 ส่วน “รูปภพ” ในภาษาธรรม หมายถึง เกิดมีความ
พออกพอใจในรูปที่บริสุทธิ์ เช่น ไม้ประดับที่สวยงามราคา
แพง ๆ เครื่องลายคราม พระพุทธรูปเก่า ๆ ชอบสะสมไว้บูชา
เหล่านี้ 
 และ “อรูปภพ” ภาษาธรรม หมายถึงภาวะจิตที่ลุ่ม
หลงในบุญ-สมาธิ-ฌานสมาบัตินี้ เป็นต้น

  สักวันหนึ่งจะต้องปิดฉากละครแห่งชีวิต เรียกว่า “ไป
ไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น” ญาติโยม ! 
เราต้องดำารงชีวิตอยู่เพื่อความสงบสุข รู้จักพอ รู้จักละ รู้จัก
ทำาใจ อย่างนี้น่าจะดีกว่า เราต้องพอใจตนเองให้ได้ 

 บอกตนเองเสมอ ๆ ว่า “เราเกิดมาเพื่อสร้าง
บารมีให้เป็นเสบียง เราต้องสร้างความดี และ
ปฏิบัติธรรมตามฐานะของตน” ไม่ใช่เกิดมาเพื่อสร้าง
บาปกรรมให้คนสาปแช่ง เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ ใจดวงนี้จะไม่
วุ่นวาย  เหตุอันตรายจะไม่เกิดทั้งชาตินี้และชาติหน้า
  สมดังพุทธศาสนสุภาษิตตรัสว่า...

สนฺตุฎฺฐี ปรมำ ธนำ
แปลว่า ความรู้จักสันโดษ ตามมีตามได้เป็นทรัพย์

อย่างยิ่ง
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ตอนท้ายเรื่อง
 
 เมื่อชีวิตปิดฉากลง ที่ตรงนี้  ทุกสิ่งที่เราแสดง  ณ แหล่งไหน 
เป็นอดีตลงพลันในทันใด มีสิ่งไร  จะทวน  หวนกลับมา
  ไม่มีฟื้นตื่นตาขึ้นมาใหม่  ไม่มีใครจะปลีก  หลบหลีกหนา 
ละครชีวิตปิดลง  ตรงฉากลา  ให้ติดตาทุกยาม  ความทรงจำา
  มีอะไร ใดเหลือเพื่อให้เห็น  หรือแต่เล่นตลกไป  ให้คนขำา 
ขาดส่ิงดีท่ีให้มอง แต่ร้องรำา ไปตามทำานองท่ี เขามีมา
  จงเป็นอยู่  รู้พอ  ขอให้ละ  ทุกขณะ  สงบพบสุขขา 
จงยิ้มรับ  กับตัวเอง  ทุกเวลา  เราเกิดมา  เพื่อหา  บุญบารมี
  สร้างความดี  มีคุณธรรมที่ล้ำาเลิศ  หาใช่เกิด  มาสร้างกรรมนำาวิถี 
ทุกเวลาอย่าหลงจงทำาดี  ใจดวงนี้  อย่าวุ่นวาย  คล้ายกับลิง
  ละกิเลส   เหตุโลโภ  และโทสะ  อีกโมหะ  ที่ร้ายคล้ายผีสิง 
สู่นิพพาน  วาระนี้  แสนดีจริง  นี้คือสิ่งที่ต้องบึ่งให้ถึงเอย

 เป้าหมายของชีวิต คือ อยู่ให้เย็นกาย-ใจ 

เป็นไปเพื่อพระนิพพาน ญาติโยม

เจริญธรรม

(โปรดติดตามอ่านฉบับต่อไป)
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อสุภกรรมฐาน

โดย...พระเริงชัย เตชพโล

  ว่าด้วยคำาว่า “อสุภะ” หมายถึงสภาพที่ไม่งาม, พิจารณา
ร่างกายของตน และผู้อื่นให้เห็นสภาพที่ไม่งาม ในความหมาย
เฉพาะ หมายถึงซากศพในสภาพต่าง ๆ ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน 
รวม 10 อย่าง  คือ 
  1) อุทธุมาตกะ ซากศพที่กำาลังขึ้นอืด หรือขึ้นพอง
  2) วินีลกะ ซากศพที่มีสีเขียวคล้ำา
  3) วิปุพพกะ ซากศพที่มีน้ำาเหลืองไหลเยิ้ม
  4) วิจฉิททกะ ซากศพที่ขาดกลางตัว
  5) วิกขายิตกะ ศพที่สัตว์กัดกินแล้ว
  6) วิกขิตตกะ ซากศพที่มือ เท้า ศีรษะขาด
  7) หตวิกขิตตกะ ซากศพท่ีคนมีเวรเป็นข้าศึกกัน สับ ฟันเป็นท่อน ๆ 
  8) โลหิตกะ ซากศพที่ถูกประหารด้วยศาสตรามีโลหิตไหลอาบอยู่
  9) ปุฬุวกะ ซากศพที่เน่าเฟะ ถูกหนอนชอนไชเพื่อกัดกิน, ยั้วเยี้ย 
  10) อัฏฐิกะ ซากศพที่เหลืออยู่แต่โครงกระดูก
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  คำาว่า อสุภกรรมฐาน แปล
ว่า กรรมฐานที่กำาหนดอสุภะเป็น
อารมณ์, กรรมฐานที่พิจารณาให้
เห็นว่าเป็นของไม่งาม
  อสุภกรรมฐาน หมายถึงการ
บำาเพ็ญกรรมฐานโดยพิจารณา
ร่างกายของตนหรือผู้อื่นว่าเป็น
ของไม่งาม ไม่น่ายึดมั่น ถือมั่น แต่ 
เป็นของน่าเกลียดและโสโครก 
เช่น พิจารณาซากศพที่นอนให้เขารดน้ำา
ก่อนใส่โลง ก่อนเผา หรือฝัง มองดูจน
กระทั่งเกิดนิมิตติดตาแล้วกลับมานั่ง
นึกพิจารณาให้เห็นนิมิตนั้นจนเจนใจ
เหมือนเห็นศพจริง ๆ แล้วก็ภาวนาต่อ
ไปจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งถึงไตรลักษณ์
หรือธรรมนิยาม 3 อันเป็นอาการที่เป็น
เครื่องกำาหนดหมายให้รู้ถึงความจริง
ของสภาวธรรมท้ังหลายท่ีเป็นอย่างน้ัน ๆ
มี 3 ประการ ได้แก่

   1) อนิจจตา-ความเป็นของ 
ไม่เที่ยง
  2) ทุกขตา-ความเป็นทุกข์
หรือความคงทนอยู่มิได้
   3) อนัตตา-ความมิใช่ตัวตน

*อนิจจตา-ความเป็นของไม่เที่ยง
*ทุกขตา-ความเป็นทุกข์หรือความคงทนอยู่มิได้
*อนัตตา-ความมิใช่ตัวตน

 
  อสุภกรรมฐานเป็นเคร่ือง
กำาจัดราคะ ความกำาหนัด และ
ความลุ่มหลงในกามคุณ ทำาให้
เกิดความเบ่ือหน่ายคลายความ
รัก คลายความยึดม่ันถือม่ันใน
ร่างกายน้ี คลายความหลงใหล
ในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ์ลงได้
  ว่าด้วยการเจริญอสุภกรรมฐาน
ในอสุภกรรมฐาน 10 นั้น วิสุทธิมรรค
ท่านยกวิธีเจริญ “อุทธุมาตก อสุภะ” 
ขึ้นเป็นแบบโดยพิสดารเพียงอสุภะเดียว 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  ผู้ใดอยากจะทำาอุทธุมาตกนิมิต
ในซากศพท่ีข้ึนพอง  แล้วยังฌานให้เกิดข้ึน
 พึงเข้าไปหาอาจารย์เพื่อเรียนกรรมฐาน
และควรเลือกสถานที่หรือวัดที่เหมาะ
แก่การเจริญสมาธิ ที่จริงสมควรอยู่วัด
เดียวกับพระอาจารย์ แต่ถ้าไม่ผาสุกก็
พึงไปเสาะหาวัดที่เป็นสัปปายะ สาระ

สำาคัญคือ แสวงหาสถานที่ที่เหมาะ
สมเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมอัน
สมควรแก่ธรรม
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  ท่านให้เว้นวัดหรือสถานที่
อยู่ ซึ่งมีโทษ 18 ประการ ดังนี้ 
  1) วัดใหญ่ ซึ่งมีพระมากต่างจิต
ต่างใจเรื่องมาก และไม่ค่อยสงบ 
  2) วัดใหม่ ต้องพลอยไปยุ่งกับ
งานก่อสร้างกับเขาด้วย
  3) วัดเก่าจัด มีเรื่องดูแลมาก
  4) วัดติดทางเดิน อาคันตุกะมาบ่อย
  5) วัดมีสระหิน 
  6) วัดมีผัก
  7) วัดมีดอกไม้
  8) วัดมีไม้ผล ผู้คนจะเข้ามาในวัด
ด้วยความประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เช่น มา
เพ่ือเก็บดอกไม้ มาเพ่ือขอเก็บผักและผล
ไม้ เป็นต้น จึงค่อนข้างท่ีจะวุ่นวาย
   9) วัดที่มีคนเชื่อถือมาก พระดี 
(พระที่เก่งทางคาถาอาคม) อาจารย์ดัง 
(เกจิ...จอมขมังเวท) วัตถุมงคลขลัง (ยิง 
ฟัน แทงไม่เข้า) 
  10) วัดติดเมือง 
  11) วัดติดป่าไม้
  12) วัดติดที่นา
  13) วัดที่มีคนไม่ถูกกัน
  14) วัดติดท่าน้ำาท่าบก 
  15) วัดท่ีอยู่ยังถ่ินห่างไกล เช่น ชาย 
แดน ผู้คนไม่นับถือศาสนา 
  16) วัดติดพรมแดน หรืออยู่ในเขต
อำานาจการปกครองที่กำาลังมีข้อพิพาท
กันเร่ืองเขตแดนระหว่างสองรัฐ  อาจเป็น 
การเสี่ยงภัย

 

  17) วัดไม่เป็นสัปปายะ มีอารมณ์
ต่าง ๆ รบกวน และ
  18) วัดที่หากัลยาณมิตรไม่ได้

  ส่วนวิหารหรือวัดที่เหมาะ
สม คือ เสนาสนะ ที่ประกอบด้วย
องค์ 5 ได้แก่ 
  1) ไม่ไกลนัก-ไม่ใกล้นัก เดินทาง
สะดวก
  2) กลางวันไม่พลุกพล่านไปด้วย
ผู้คน-กลางคืนก็ไม่มีเสียงที่อึกทึกไป

 ...สาระสำาคัญคือ 
แสวงหาสถานที่

ที่เหมาะสมเกื้อกูล
แก่การปฏิบัติธรรม

อันสมควรแก่ธรรม...”

“



86

ด้วยโรงมหรสพ และวงดนตรีที่กำาลัง
บรรเลงขับร้อง
  3) ปราศจากการรบกวนของเหลือบ
ยุง ลมแดด และสัตว์เล้ือยคลานท้ังหลาย
  4) เมื่อพักอยู่ที่นั่นก็ไม่ขัดสนเรื่อง
ปัจจัย 4
  5) มีพระเถระผู้เป็นพหูสูตซึ่งจะ
สามารถเข้าไปสอบถามข้ออรรถ  ข้อธรรม
ให้ท่านช่วยอธิบายแก้ความสงสัยได้  แล้ว
อาจารย์ก็จักบอกวิธีการท้ังหมดแก่เธอ
  เมื่อได้ยินคนทั้ งหลายพูด
กันว่าที่นั่นที่นี่มีศพขึ้นพองอยู่ ศพ
ที่ขึ้นอืด ก็ควรไปยังที่นั้น ๆ โดย
ใคร่ครวญถึงความปลอดภัยจาก
อันตรายต่าง ๆ เป็นหลัก ไม่ว่าจะ
เป็นอันตรายที่เกิดจากการเดินทาง 
อุบัติเหตุ และอมนุษย์ เป็นต้น
  ดังน้ัน จึงควรบอกกล่าวแก่ผู้ท่ีตน 
เคารพนับถือก่อนการเดินทางไปดูจริง 
เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความ
คาดหมายขึ้น จะได้สืบสาวราวเรื่องจาก

 

 
ต้นสายไปปลายเหตุได้อย่างถูกต้อง 
และพึงรู้เท่าทันความเป็นจริงของมนุษย์

กันเถอะว่า ซากศพของสตรีเพศ
อาจจะเป็นปฏิปักษ์ กับบุ รุษ 
แล้วก็ เฉกเดียวกันที่ซากศพ
ของบุรุษเพศก็อาจเป็นปฏิปักษ์
ต่อสตรี ได้เช่นเดียวกัน
  ถ้าหากซากนั้นยังไม่ถึง
ความพองอืดเต็มที่อาจเกิด
ราคะขึ้ น ได้ท่ านแนะนำาว่ า
ทางที่ดี ควรหาซากศพที่เป็น
เพศเดียวกันเพื่อเป็นแนวทาง
ป้องกันมิ ให้ เกิดความคิดที่
ฟุ้งซ่าน แต่ถ้าหากมั่นใจว่าไม่
เป็นปัญหาก็ไปดูได้เลย
  เมื่อไปถึงแล้วพึงกำาหนดทาง
มาทางไป กำาหนดสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ 
ท้ังหมด เพ่ือประโยชน์ในการจดจำา แม้ว่า 
ในภายหลังศพจะถูกเคลื่อนย้ายไปแล้ว



87

ก็ยังสะดวกที่จะระลึก นึกถึงซากศพนั้น
ได้อย่างชัดเจน เวลาท่ียืนพิจารณาอสุภะ
หรือซากศพนั้นจะต้องยืนอยู่เหนือลม 
เพราะถ้ายืนอยู่ใต้ลมก็อาจจะทนต่อ
กลิ่นเหม็นที่รุนแรงของซากศพนั้นไม่ได้

  ขั้นตอนการเพ่งนิมิต โดย
จำาแนกออกเป็น 11 วิธี ดังนี้
  1) กำาหนดสีของซากศพน้ันว่าเป็น 
ของคนผิวสีอะไร
  2) อย่ากำาหนดว่าเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชายแต่ควรกำาหนดว่า เป็นซากวัย
เด็ก วัยหนุ่มสาว หรือวัยชรา
  3) กำาหนดสัณฐานว่านี่ศีรษะ นี่
คอ มือ ท้อง สะดือ สะเอว อก แข้งและ
เท้า กำาหนดเฉพาะส่วนที่ขึ้นพอง
  4) กำาหนดทิศว่า เรายืนอยู่ตรง
นี้ เห็นเป็น 2 ทิศ คือทิศเบื้องล่างตั้งแต่
ใต้สะดือลงไป ทิศเบื้องบนตั้งแต่เหนือ
สะดือขึ้นไป
  5) กำาหนดโอกาสคือ มืออยู่ตรง
นี้ ศีรษะอยู่ตรงนี้กายท่อนบนอยู่ตรงนี้
หรือเรายืนอยู่ตรงนี้ซากศพอยู่ตรงนี้

 

  6) กำาหนดโดยตัดตอนคือ ซาก
นี้เบื้องล่างตัดตอนด้วยพื้นเท้า เบื้องบน
ตัดตอนด้วยปลายผม เบื้องขวาตัดตอน
ด้วยหนัง และเท่าที่ตัดไว้นั้น เต็มไปด้วย
ซากศพ 32 ทีเดียว
  หากกระทำาการกำาหนดด้วย 6 วิธี 
นี้แล้วนิมิต (บริกรรมนิมิต) ยังไม่เกิดก็
ควรกำาหนด โดยมีอาการ ดังนี้
  7) กำาหนดที่ต่อ คือกำาหนดไปที่
ข้อต่อใหญ่ 14 แห่ง คือข้อต่อทางมือขวา 
3 มือซ้าย 3 ทางเท้าขวา 3 ทางเท้าซ้าย 
3 ที่คอ 1 สะเอว 1
  8) กำาหนดท่ีช่อง คือเพ่งไปท่ีหว่าง 
มือ หว่างเท้า หว่างท้อง หว่างหู เป็นต้น 
แม้แต่ตาท่ีหลับหรือเหลือก ปากท่ีอ้าหรือ
หุบก็พึงกำาหนดดู
  9) กำาหนดที่เว้า คือ ที่ใดเป็นที่เว้า
ในสรีระ เช่น เบ้าตาก็ดี ในปากก็ดี หลุม
คอก็ดี พึงกำาหนดดูที่นั้น หรือกำาหนดว่า
เรายืนอยู่ที่ลุ่มซากศพอยู่บนที่ดอนก็ได้
  10) กำาหนดโดยที่นูน คือ ที่ใดเป็น
ที่สูงขึ้นในสรีระ ได้แก่ หัวเข่าก็ดี อกหรือ
หน้าผากก็ดี พึงกำาหนดดูที่นั่น หรือพึง

 ...พึงรู้เท่าทันความเป็นจริงของมนุษย์กัน
เถอะว่า ซากศพของสตรีเพศอาจจะเป็น
ปฏิปักษ์กับบุรุษ แล้วก็เฉกเดียวกันที่

ซากศพของบุรุษเพศก็อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อ
สตรี ได้เช่นเดียวกัน...”

“
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กำาหนดว่า เรายืนอยู่บนที่ดอน ซากศพ
อยู่ในที่ลุ่มก็ได้
  11) กำาหนดรอบตัว คือกำาหนดดู
ร่างท้ังหมดโดยรอบ จุดใดข้ึนพองก็ต้ังจิต
บริกรรมไปว่า “อุทฺธุมาตกำ อุทฺธุมาตกำ 
อุทฺธุมาตกำ” พึงลืมตาดูซากศพน้ันพร้อม
บริกรรมไปด้วยว่า อุทฺธุมาตกำ แล้วหลับ
ตานึกถึงซากศพนั้นพร้อมบริกรรมไป 
อย่างต่อเนื่องติดต่อกันร้อยหนพันหน 
ทำาอยู่อย่างน้ีไปเร่ือย ๆ  อุคคหนิมิตก็จะเกิด
ขึ้น  อุคคหนิมิตหรือนิมิตติดตาหมายถึง
นิมิตที่นึกกำาหนดจนแม้นใจหรือจน
เจนใจ หรือที่เพ่งดูจนติดตาติดใจ แม้
หลับตาลงก็ยังคงเห็นภาพติดตานั้น
อย่างชัดเจน หรือท่ีเรียกตามศัพท์เฉพาะ 
ทางว่า อารมณ์กรรมฐาน
  ถ้าหากยังไม่สามารถทำาอัปปนา
หรืออัปปนาสมาธิ ซึ่งหมายถึงสมาธิที่
แน่วแน่จนจิตตั้งมั่นสนิทให้เกิดขึ้นไม่ได้ 
ก็พึงมีสติตั้งมั่นรักษาอุคคหนิมิต นิมิต
ติดตาที่ได้นั้นแล้วก็กลับไปสู่เสนาสนะ
ของตนเถิด (อธิบายสอดแทรก) ท่าน
ว่า อุทธุมาตกะ ซากศพที่ขึ้นพองนี้หาได้
ยาก เพราะตั้งอยู่ไม่นานก็จะแปรเปลี่ยน
ไปเป็นอสุภะอ่ืนอีก  มนสิการหรือการทำา 
ในใจ, ใส่ใจ พิจารณาต่อไปครั้งแล้วครั้ง
เล่าจนปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้น ซึ่งมีความ
หมายว่า นิมิตเสมือน นิมิตเทียบเคียง
เป็นภาพเหมือนของอุคคหนิมิตที่เกิด
จากสัญญา สามารถนึกขยายหรือย่อส่วน

 

ให้ใหญ่หรือเล็กได้ตามความปรารถนา
ได้เกิดขึ้น

  นิวรณ์สงบราบคาบ (อธิบาย 
แทรก) นิวรณ์ คือธรรมที่ปิดกั้น
จิตไม่ให้บรรลุความดีหรือสิ่งที่ขัด
ขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม
หรืออกุศลธรรมที่กดทับจิตปิดกั้น
ปัญญามี 5 อย่างคือ 
  1) กามฉันทะ ความพอใจในกาม
คุณ
  2) พยาบาท ความแค้นเคือง คิด 
ปองร้ายเขา
  3) ถินมิทธะ ความหดหู่ซึมเซา
  4) อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน 
รำาคาญใจ
  5) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย

  เมื่อนิวรณ์สงบระงับจนราบคาบ
แล้ว  องค์ฌานปรากฏมีกำาลังพร้อมเพียง
แล้ว (อธิบายแทรก) องค์ฌาน บาลีว่า 
ฌานงฺค แปลว่าองค์ประกอบของฌาน 
หรือองค์ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกัน
เข้าเป็นฌานขั้นหนึ่ง  ๆ  เช่น   ปีติสุข    
เอกัคคตา รวมกันเรียกว่า ฌานที่ 2 
หรือทุติยฌาน องค์ฌานทั้งหมดใน
ฌาน   ต่าง ๆ นับแยกเป็นหน่วยต่าง ๆ 
ไม่ซ้ำากันมีทั้งหมด  6 อย่าง คือ
 1) วิตก  ความตรึก 
 2) วิจาร ความตรอง
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 3) ปีติ ความอิ่มใจ
 4) สุข ความสุข
 5) อุเบกขา ความมีจิตเรียบสมดุล
เป็นกลาง และ
 6) เอกัคคตา ความมีอารมณ์เป็น
หนึ่งเดียว 
 เมื่อองค์ฌานปรากฏมีกำาลัง
พร้อมเพียงกันอย่างน้ี  ก็พึงบรรลุอัปปนา
ในปฐมฌานแล้ว
  1) อุคคหนิมิต ในอสุภะนี้ปรากฏ
เป็นรูปท่ีน่าสะพรึงกลัว ส่วนปฏิภาคนิมิต 
ปรากฏเป็นเสมือนคนผู้มีร่างกายใหญ่
น้อยอ้วนพีที่บริโภคจนหนำาใจแล้วนอน
อยู่จากนั้นก็ฝึกวสีตามนัยปฐวีกสิณ
นั้นแล (สอดแทรก)

  วสีตามนัยปฐวีกสิณคือ 
ความชำานาญที่เรียกว่า วสี มี 5 
อย่างดังนี้
  - อาวัชชนวสี ชำานาญในการนึก
ตรวจองค์ฌานที่ตนออกมาแล้ว
  - สมาปัชชนวสี ชำานาญในการ
เข้าฌานนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วชนิดที่เข้า
ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ
  - อธิษฐานวสี ชำานาญในการ
อธิษฐาน คือ ต้ังจิตยับย้ังอยู่ในฌานได้ 
นานเท่าที่ต้องการไม่ให้ฌานจิตตก
ภวังค์เสีย
  - วุฏฐานวสี ชำานาญในการออก
จากฌาน ออกได้ตามเวลาที่กำาหนดไว้
และเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ

 

  - ปัจจเวกขณวสี ชำานาญในการ
พิจารณาทบทวนองค์ฌานคือการทำา
อย่างอาวัชชนวสีน่ันเองท่ีเป็นคร้ังหลัง ๆ 
ต่อนั้นมา
  2) วินีลกอสุภะ ซากศพท่ีมีสีเขียว 
คล้ำาคละด้วยสีต่าง ๆ  การไปดูซากศพ 
ก็พึงปฏิบัติเช่นเดียวกับที่เคยกล่าวไว้
แล้วในอุทธุมาตกะ เพียงแต่เปลี่ยนจาก
อุทธุมาตกะ เป็นวินีลกะหรือวิปุพพกะ
เป็นต้นโดยมองดูแล้วบริกรรมว่า “ปฏิ
กูลำ วินีลกำ ปฏิกูลำ วินีลกำ” อุคคหนิมิต
ในกรรมฐานข้อนี้   ปรากฏเป็นร่างที่มีสี
ต่าง ๆ  ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏด้วยอำานาจ 
สีที่ทึบ
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  3) วิปุพพอสุภะ ซากศพที่มีน้ำา
เหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่แตกปริออก พึง
มนสกิารไปว่า “วิปุพฺพกำ ปฏิกูลำ วิปุพฺพกำ 
ปฏิกูล” อุคคหนิมิตปรากฏเป็นร่างมี
น้ำาเหลืองไหลซึมอยู่ส่วนปฏิภาคนิมิต
ปรากฏเป็นร่างนิ่ง
  4) วิจฉินทกอสุภะ ซากศพท่ีขาด 
จากกันเป็น 2 ท่อน ซากศพประเภทนี้
มีอยู่ตามสนามรบบ้างดงโจรบ้าง ป่าช้า
หรือป่าบ้าง ถ้าหากซากศพนั้นกระจาย
อยู่ ก็ไม่สมควรท่ีจะไปแตะต้องหรือหยิบ 
จับเพื่อรวบรวมซากศพนั้นด้วยตนเอง
เพราะจะเกิดความเคยชินเสียก่อน 
ฉะนั้นพึงขอร้องให้บุคคลอื่นรับเป็น
ธุระทำาแทน แต่ถ้าหาใครไม่ได้จริง ๆ ก็
ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ไม้เขี่ย
เข้ามาใกล้กัน แต่อย่าให้ติดกัน จากนั้น
มนสิการไปว่า “วิจฺฉินฺทกำ ปฏิกูลำ วิจฺ-
ฉินฺทกำ ปฏิกูลำ” อุคคหนิมิตยังปรากฏ
เป็นร่างคล้ายกับว่าขาดกลางตัวอยู่ส่วน
ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นร่างเต็ม

 

  5) วิกขายิตกอสุภะ ซากศพที่ถูก
สัตว์กัดกินไปบางส่วน ซากศพประเภท
นี้ถูกแร้ง  กา  สุนัขหรือสัตว์เหล่าอื่นจิก
กัดกินแล้วท้ิงไว้  ซ่ึงจะมีลักษณะร่างท่ีฉีก 
ขาด เว้าแหว่งหรือขาดหายไปไม่สมบูรณ์
มนสิการไปว่า  “วิกฺขายิตกำ  ปฎิกูลำ   
วิกฺขายิตกำ ปฏิกูลำ” อุคคหนิมิตปรากฏ
เป็นร่างถูกสัตว์กัดเว้า แหว่ง ส่วนปฏิภาค 
นิมิตปรากฏเป็นร่างบริบูรณ์
  6) วิกขิตตกอสุภะ ซากศพที่
กระจุยกระจายซากศพประเภทนี้มีมือ 
เท้า ศีรษะหลุดกระจัดกระจายออกจาก
กัน พึงขอร้องคนอื่นให้ช่วยเก็บหรือใช้
ไม้เท้าเขี่ยมารวมกันแต่อย่าให้ติดกัน
แล้วมนสิการไปว่า  “วิกฺขิตฺตกำ  ปฏิกูลำ 
วิกฺขิตฺตกำ ปฎิกูลำ” อุคคหนิมิตมีร่อง
รอยแยกจากกันส่ วนปฏิภาคนิมิต
ปรากฏเป็นร่างเต็มเรียบ
  7) หตวิกขิตตกอสุภะ ซากศพที่
ถูกสับฟันบั่นเป็นท่อน ๆ กระจายออก
ไป พึงทำาเองหรือขอร้องขอให้บุคคลอื่น 

 ...ผู้ได้บรรลุฌานในอสุภกรรมฐาน

ข้อหนึ่งข้อใด ย่อมเป็นผู้ที่ไม่มีความ

ประพฤติละโมบ ย่อมเป็นผู้ปราศจาก

ราคะ เพราะราคะถูกข่มไว้อย่าง

ดีแล้ว...”

“
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เป็นผู้รวบรวมท่อนเนื้อหรือชิ้นส่วน
มนุษย์เหล่านั้นมาไว้ด้วยกันแต่อย่าให้
ติดกัน แล้วมนสิการไปว่า “หตวิกฺขิตฺตกำ 
ปฎิกูลำ หตวิกฺขิตฺตกำ ปฎิกูลำ”
  8) โลหิตกอสุภะ ซากศพท่ีมีโลหิต
ไหลอาบแล้วหยดเร่ียราด ซากศพประเภท
นี้หาได้จากสนามรบหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 
เป็นต้น ซากศพมีเลือดไหลออกจากบาด
แผล เมื่อเห็นโลหิตนั้นแล้วก็มนสิการไป
ว่า “โลหิตำ ปฏิกูลำ  โลหิตำ ปฏิกูลำ” 
อุคคหนิมิตปรากฏเป็นร่างมีอาการไหว
เหมือนผืนธงสีแดงยามต้องลม ส่วน
ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นร่างนิ่ง
  9) ปุฬุวกอสุภะ ซากศพที่หนอน
คลาคล่ำาเต็มไปหมด ซากศพประเภทนี้
เป็นซากศพของคนที่ตายมาแล้ว 2-3 
วันปรากฏหมู่หนอนชอนไชออกมาทาง
ปากแผลที่มีทั่วสรรพางค์กายราวกอง
ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีพึงมนสิการไปว่า 
“ปุฬุวกำ ปฏิกูลำ ปุฬุวกำ ปฏิกูลำ” ท่าน
แนะว่าแม้ในซากช้างที่มีหนอนขึ้นก็
สามารถมนสิการได้  อุคคหนิมิตปรากฏ
คล้ายกับร่างที่ไหวอยู่ ส่วนปฎิภาคนิมิต
เป็นร่างนิ่ง ดุจก้อนข้าวสุกแห่งข้าวสาลี
  10) อัฏฐิกอสุภะ ซากศพที่เหลือ
เพียงโครงกระดูก อสุภะข้อน้ีมีเน้ือความ
เดียวกับในมหาสูติปัฏฐานสูตรที่ตรัสว่า 
“ภิกษุนั้นพึงเห็นซากที่เขาทิ้งไว้ในป่า
ช้าเป็นร่างกระดูกท่ียังมีเน้ือและเลือด
ติดอยู่บ้างยังมีเอ็นติดอยู่บ้าง” ดังนี้

 
เป็นต้น เวลาเพ่งพึงเพ่งความที่กระดูก
เป็นปฏิกูล เพราะถ้าหากว่าเพ่งสีขาวก็
จะไปปนกับโอทาตกสิณ  โดยเพ่งพร้อม
กบับริกรรมไปว่า “อฏฺฐิกำ ปฏิกูลำ อฏฺฐิกำ 
ปฏิกูลำ” ในกระดูกเหล่าน้ันนิมิตในกระดูก
ใดปรากฏชัดก็พึงถือเอานิมิตนั้นไป
จนถึงอัปปนาเถิด กรรมฐานน้ีย่อมสำาเร็จ
ได้ ทั้งในร่างกระดูกหมดทั้งตัวก็ได้ หรือ
ในกระดูกท่อนเดียวก็ได้ อุคคหนิมิต
ปรากฏมีช่อง ส่วนปฏิภาคนิมิตมีความ
เต็มบริบูรณ์ หรือในอุคคหนิมิตเป็นรูปที่
น่ากลัว แต่ในปฏิภาคนิมิตเป็นภาพที่ไม่
น่ากลัว

  สาระสำาคัญ ผู้ได้บรรลุฌาน
ในอสุภกรรมฐานข้อหน่ึงข้อใด 
ย่อมเป็นผู้ท่ีไม่มีความประพฤติ
ละโมบ ย่อมเป็นผู้ปราศจากราคะ 
เพราะราคะถูกข่มไว้อย่างดีแล้ว  น่ี
คือ ความเหมือนกันของอสุภกรรม
โดยรวม
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  แต่อสุภ 10 นี้  เหมาะสม 
กับผู้ที่ ต้องการความจาง
คลายจนกระทั่ งถึ งความ
ระงับชนิดหายขาดจากโรค
ทางวิญญาณ เช่น ความลุ่ม
หลงมัวเมาชนิดตกเป็นทาส
ต่อรูปโฉมโนมพรรณที่ตนรัก
ที่ตนหลง ลดหลั่นกันไป ดังนี้
  1) อุทธุมาตกอสุภะ   เหมาะแก่ 
บุคคลผู้มักชื่นชอบในทรวดทรง เพราะ
ซากศพแสดงถึงความเส่ือมของทรวดทรง
  2) วินีลกอสุภะ เหมาะแก่ผู้ที่
ชื่นชอบในสีแห่งผิวกายเพราะซากศพ
แสดงความเสียแห่งผิวพรรณ
   3) วิปุพพกอสุภะ เหมาะแก่ผู้
ที่ชื่นชอบในกลิ่นกายที่เกิดจากเครื่อง
ประทินผิว เพราะซากแสดงกลิ่นเหม็น
  4) วิจฉินทกอสุภะ เหมาะแก่ผู้
ที่ชื่นชอบความทึบในสรีระ เพราะซาก
เผยความเป็นโพรงข้างใน

 

  5) วิกขายิตกอสุภะ เหมาะแก่
ผู้ที่ชื่นชอบในเนื้อนูน มีหน้าอกเป็นต้น 
เพราะซากแสดงความเสียความนูนนั้น
  6) วิกขิตตกอสุภะ เหมาะแก่ผู้ที่
ชื่นชอบในลีลาท่าทางของอวัยวะเพราะ
ซากแสดงความกระจัดกระจายของ
อวัยวะ
  7) หตวิกขิตตกอสุภะ เหมาะแก่
ผู้ที่ชื่นชอบในความถึงพร้อมของเรือน
ร่าง  เพราะซากแสดงความแตกทำาลาย
ของเรือนร่าง
  8) โลหิตอสุภะ เหมาะแก่ผู้ชื่น
ชอบความงามอันเกิดจากเครื่องประดับ 
เพราะซากประกาศถึงความปฏิกูลด้วย
เลือด
  9) ปุฬุวกอสุภะ เหมาะแก่ผู้ที่
ชอบยึดม่ันรูปกายว่า “ของกู” เพราะซาก
แสดงความเป็นสาธารณะแก่หมู่หนอน
  10) อัฏฐิกอสุภะ เหมาะแก่ผู้
ที่ชื่นชอบฟันเพราะซากโครงกระดูก 
แสดงความเป็นปฏิกูลทั้งสิ้นในอสุภะ
ทั้ง 10 อย่างนี้ จิตจะตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่ง
ได้ก็ด้วยกำาลังแห่งวิตกเท่านั้น เว้นวิตก
แล้วหาตั้งอยู่ได้ไม่ มหาฎีกา อธิบายว่า 
อสุภะเป็นสิ่งปฏิกูล จึงไม่อาจผูกจิตใจ
ให้ดื่มด่ำาอยู่ได้ จึงเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่
มีกำาลังทรามต้องอาศัยวิตกเท่านั้น จึง
ตรึงจิตไว้ได้เพราะฉะนั้นอสุภะ 10 นี้จึง
ทำาให้บรรลุได้เพียงปฐมฌานเท่านั้น.  

(วิสุทธิมรรค1/2/207-245)

“...อสุภะเป็นสิ่งปฏิกูล 
จึงไม่อาจผูกจิตใจให้

ดื่มด่ำาอยู่ได้ จึงเรียกว่า
เป็นอารมณ์ที่มีกำาลัง

ทรามต้องอาศัย
วิตกเท่านั้น...”
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โดย...ละอองธรรม

  ขอให้พวกเราชาวพุทธทุกคน จง
ปลาบปลื้มใจ ภูมิใจ และเป็นผู้ที่สามารถ
พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่หาทางดับทุกข์ ดัง
ที่พระตถาคตเจ้าได้ชี้แนะเถิด  ! การท่ีเรา
ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระธรรม 
คำาสั่งสอนของพระตถาคตเจ้า รวมทั้งได้
พบครูบาอาจารย์ท่ีปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็น
พระสุปฏิปันโน เอาพระธรรมคำาสั่งสอนมา
เผยแผ่ แจกแจง ถ่ายทอดให้พวกเราซึ่ง
เป็นลูกศิษย์ เป็นชาวพุทธได้รับฟังนั้นได้
ปฏิบัติตามและได้รู้ด้วยตัวเองว่า...

     าธุ ! ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ 
และได้พบพระพุทธศาสนา
ส
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  เราเริ่มมีสติ ปัญญา สามารถ
ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณา
ใคร่ครวญตามเหตุปัจจัยนั้น ก็ต้องนับ
ว่าเป็นบุญวาสนาอันสูงสุดของพวก
เราแล้ว ดังนั้นพวกเราจงอย่ามัวชักช้า 
จงรีบขวนขวายรีบเร่งให้มีวัฒนธรรม
ใฝ่รู้ อดีตผ่านไปแล้วให้ผ่านไป สำาคัญ
อยู่ที่ปัจจุบันขอให้มีชีวิตให้มีสติอยู่กับ
ปัจจุบัน อย่ามัวผัดวันประกันพรุ่ง ดัง
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคร้ังสุดท้ายว่า
 

“อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ”
ท่านทั้งหลาย จงทำาความไม่

ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

  พระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ ได้
ประกาศพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสดา 
แจ่มแจ้งในตัวเอง  สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วย 
ผล ไม่มีอะไรที่งมงาย ไม่มีการสอน
ให้เชื่อก่อน แต่สอนวิธีปฏิบัติให้ปฏิบัติ
ก่อนแล้วเราจะเห็นผลด้วยตัวของเรา
เอง (สันทิฏฐิโก)  สิ่งทั้งหลายเกิดจาก
เหตุถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็เกิด ถ้าหมดเหตุ
สิ่งนั้นก็ดับ ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอย ๆ เช่น

  ความโกรธจะเกิดข้ึนได้ ก็ต้อง 
มีเหตุ คือ มีนิสัยขี้โกรธ ขี้โมโห และ
กระทบอารมณ์ที่ไม่ดี แล้วเราก็ตรึก
ตรองอยู่ในอารมณ์ท่ีไม่ดีน้ัน เรียกว่า
มีพยาบาทวิตก คิดว่า คน ๆ นี้มัน

“...ผลของการทำาความชั่ว คือ ความทุกข์ 
เราจะต้ังใจทำาความดีทุกอย่าง เพราะผลของการทำา 
ความดี คือ ความสุข...น่ีคือ ชาวพุทธแท้...”
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ต้องทำากับเราเกินไปแล้ว  โทสะก็เกิด 
ขึ้นเพราะมีเหตุผลเหล่านี้
  ราคะ โมหะ จะเกิดได้ก็ต้องมี
เหตุเช่นเดียวกัน
  ถ้าเราเห็นความจริงอย่างน้ี
เราก็จะเช่ือในกรรม เร่ืองในผลของ
กรรม เพราะรู้ว่าทุกส่ิงเกิดจากเหตุ 
ไม่มีอะไรเกิดข้ึนลอย ๆ 
  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบอยู่
ต่างก็มีเหตุ เราจะไม่โทษสิ่งอื่น ไม่โทษ
ดวงชะตา เพราะเรารู้ว่า เราทำาเหตุ
อย่างนี้ก็ต้องรับผลอย่างนี้ คราวต่อ
ไปเราก็ควรสำารวมระวังมากขึ้น เรา
จะไม่กล้าทำาชั่ว เพราะผลของการ
ทำาความชั่ว คือ ความทุกข์ เรา
จะต้ังใจทำาความดีทุกอย่าง 
เพราะผลของการทำาความดีคือ 
ความสุข น่ีคือ ชาวพุทธแท้
  ถ้าเราเข้าใจได้ว่า ทุกอย่างเป็นไป 
ตามเหตุ ทุกอย่างเป็นของช่ัวคราว  ทุก 
อย่างบังคับไม่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
กับเราในปัจจุบันหรือในอนาคตเช่นเรา 
จะแก่ เจ็บ ตาย พลัดพรากจากส่ิงท่ีเรา
รัก เราจะประสบแต่ส่ิงท่ีเราไม่รัก ท่ีทุก 
คนจะต้องพบ เราก็ยังมีความสุขอยู่ได้
  เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ถึงคำา 
ส่ังสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญา 
ควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส 

และความเห็นธรรมให้เนือง ๆ ดังมีใน
พระบาลีว่า... 

“ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ 
ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง,

อะนุยุญเชถะ เมธาวี 
สะรัง พุทธานะสาสะนัง”

                  (หนังสือสวดมนต์วัดสวนแก้ว นนทบุรี)

 การท่ีเราจะเป็นมนุษย์ท่ีประเสริฐ 
ได้น้ันจริง ๆ แล้ว ก็ไม่ได้เป็นส่ิงท่ียาก
นัก และก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายจนเกินไป ทุก 
สิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ถ้าเรา
เคยมีทุนเก่ามาบ้าง หรือมากพอแล้ว
ในอดีต ปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้น  โดย 
เฉพาะถ้าเราได้มีครูบาอาจารย์ท่ีปฏิบัติ 
ดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้ถ่ายทอดพระธรรม 
ได้อย่างถูกต้อง  เราก็ย่ิงมีความศรัทธา 
มีศีลมีความเลื่อมใส ช่วยให้เราปฏิบัติ
ตาม และสามารถเดินทางได้ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ตามที่พระตถาคตเจ้าท่าน
ได้ชี้ทางไว้ให้เราได้เดินตาม ทดลอง
ด้วยตัวเอง ซ่ึงท่านก็ได้เดินและทดลอง
และท่านก็รู้ด้วยตัวท่านเองแล้วว่าถูก
ต้องซึ่งพระตถาคตเจ้าท่านได้ชี้ทาง
สายเอกคือ อริยมรรคมีองค์ 8 หรือ

ย่อลงมาเรียกว่า...ไตรสิกขา (ศีล 
สมาธิ ปัญญา)
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  ดังนั้น พวกเราที่มาปฏิบัติธรรม 
นุ่งขาว ห่มขาวที่วัดสวนแก้วเป็นเวลา
ตลอด 3 เดือน หรือไม่ตลอดอาจจะมา
เฉพาะวันอุโบสถก็ตาม พวกเราก็ต้อง
นับว่าเป็นอุบาสก อุบาสิกาหรือเป็น
พุทธบริษัทท่ีเป็นชาวพุทธช้ันนำา จะต้อง
มีความเข้มแข็งท่ีจะต้ังม่ันอยู่ในหลัก
คำาส่ังสอนให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธ
ท่ัวไป ต้องมีวินัยชาวพุทธต้องมีอุบาสก 
ธรรม 5 ซึ่งพวกเราสามารถไปศึกษา
ได้จากหนังสือชื่อว่า “ธรรมนูญชีวิต” 
ซ่ึงมีพระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)
เป็นผู้แปลจากฉบับเดิมและฉบับ
ปรับปรุง-เพิ่มเติม
  วัดสวนแก้วน้ีเป็นวัดท่ีมีสัปปายะ 
ท่ีดีมาก ๆ ในการปฏิบัติธรรมขวนขวาย 
หาความรู้เพิ่มเติมหาความสงบเป็น
วัดท่ีมีธรรมชาติสงบร่มเย็นมีต้นไม้ใหญ่โต
คูน้ำาศาลาริมน้ำา มีโบสถ์ธรรมชาติ (มี
ต้นไม้เป็นหลังคา, ฝาผนัง ไม่จำาเป็น) มี
ศาลาการเปรียญ 50 ปี มีที่พักสำาหรับ

     ...หลวงพ่อท่านได้เป็นแบบอย่างในเร่ือง
ความอดทน ขยันขันแข็งมีความเมตตากรุณา
อันสูงส่งเพ่ือช่วยเหลือคนยากไร้ คนท่ีมีปัญหา

ไม่มีท่ีดิน ไม่มีงานทำา ไม่มีเงินเดือน 
ช่วยเด็กกำาพร้าให้มีท่ีอยู่ให้มีการศึกษา...” 

“
ผู้ปฏิบัติธรรมสบาย ปลอดภัยและมาก
มายหลายห้องหลายหลังร่มรื่น และ
การทำาบุญด้วยปัจจัยนั้นไม่กะเกณฑ์
แล้วแต่ความศรัทธาและกำาลังปัจจัย
ของแต่ละคน
 ที่สำาคัญที่สุดของวัดสวนแก้ว
ซึ่งนับว่าเป็นเหตุผลหนึ่งว่าพวกเรา
ทุกคนที่เข้าวัดจำาพรรษาหรือไม่ก็ตาม
ที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วงวันพระก็ตาม
นับได้ว่า เป็นบุญวาสนามากมาย 
ก็เพราะว่าวัดน้ีมีหลวงพ่อพยอม 
กลฺยาโณ เป็นเจ้าอาวาส เป็นพระ
สุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตลอดมา ท่านได้เป็นผู ้บุกเบิก 
พัฒนา สร้างสรรค์เผยแผ่ธรรมะ
ตลอดมาหลายพรรษา ท่านได้
บุกเบิกวัดต้ังแต่เป็นวัดร้างมีท่ีดิน 
ประมาณ 3 ไร่ จนปัจจุบันได้ 
175 ไร่ และได้ขยายเพิ่มเติมอีก 
8 สาขารวมแล้วที่ดินกว่า 2,000 
กว่าไร่ 
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 หลวงพ่อท่านได้เป็นแบบ
อย่างในเร่ืองความอดทน ขยัน
ขันแข็งมีความเมตตากรุณาอัน
สูงส่งเพ่ือช่วยเหลือคนยากไร้ 
คนท่ีมีปัญหาไม่มีท่ีดิน ไม่มีงาน
ทำา ไม่มีเงินเดือน ช่วยเด็กกำาพร้า
ให้มีท่ีอยู่ให้มีการศึกษา 
 แม้แต่สัตว์เดรัจฉานท่านก็ได้
ช่วยเหลือมีสุนัข โค กระบือ สุกรหลาย
ร้อยตัว ปัจจัยท่ีนำามาซ้ือท่ีดินส่วนใหญ่ 
ก็มาจาก “โครงการรับขยะ” และอาศัย 
การเทศน์ เผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อ
นับว่าโครงการท้ังหลายของท่านน้ัน 
สามารถเป็นพลังอันมหาศาลท่ีช่วยส่ง
เสริมให้คนไทยเราได้มีชีวิตท่ีดีข้ึน ช่วย
ลดภาระของรัฐบาลและช่วยลดโลก
ร้อน ลดภัยพิบัติ 
 พวกเราคงจะเห็นพ้องต้องกัน
ว่า จะหาวัดและท่านอาวาสที่ยิ่งใหญ่
เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา    กรุณามี 
คุณธรรมอันสู งส่ งคงหาไม่ ได้ ใน
ประเทศไทยและในโลกนี้ จึงถือว่า “มี
บุญหู บุญตาเหลือเกิน”
 ที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรม 
ช่วงเข้าพรรษานี้หลวงพ่อท่านได้เทศน์
มากมายหลายครั้งต่ออาทิตย์ พวก
เราก็คงเห็นประจักษ์แล้วว่า การเทศน์
ของหลวงพ่อนั้นช่างน่าฟัง มีเนื้อหา

สาระเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ไม่ง่วงนอน 
มีเทคนิคอารมณ์ขันร่าเริงของหลวงพ่อ
สามารถเป็นพลังอันมหาศาลที่ช่วยให้
พวกเรา สามารถโน้มน้าวให้เรามีสติ 
ปัญญาเกิดขึ้น อยากนำามาปฏิบัติ และ
อยากเพ่ิม  “วัฒนธรรมใฝ่รู้”  (ตามท่ี 
หลวงพ่อพยอมเคยอธิบายไว้) มากย่ิงข้ึน 
อารมณ์ของพวกเรารู้สึกแจ่มใสสนุก

ไปกับการฟังเทศน์ด้วย หัวข้อเรื่อง
ที่หลวงพ่อท่านได้เทศน์ตัวอย่าง
เช่น พุทธศาสตร์แก้อะไรได้บ้าง, 
อย่ารีบเชื่อ อย่ารีบปฏิเสธ, แม่คือ
อะไร, ไตรสิกขา, ธรรมปาติโมกข์, 
ขาด ๆ เกิน ๆ ฯลฯ*

  เพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนที่
เป็นลูกศิษย์ของท่านจงมาพร้อมใจ 
และตั้งมั่นที่ต้องพยายามนำาเอาพระ
ธรรมที่มีอยู่ในหลวงพ่อท่านที่ได้นำา
มาเผยแผ่มาปฏิบัติกันเถิด   เราต้องมี
ความอดทนให้เหมือนกับครูบาอาจารย์ 
หลวงพ่อท่านอาพาธบ้างช่วงเข้า
พรรษานี้ แต่ท่านก็ได้ใช้ขันติของท่าน
เทศน์ให้พวกเราได้ฟังหัวข้อธรรมที่
เราควรรีบเร่งมีมากมาย เช่น เราต้อง
ฝึกหัดปล่อยวาง อย่าแบกอย่าหามไว้
ให้หนักจนเกินไป แต่ไม่ใช่ปล่อยวาง
แล้วว่างแบบอันธพาล

*(ท่านผู้อ่านสนใจใคร่จะรู้เนื้อหารายละเอียดสามารถมาทำาบุญที่วัดกับหลวงพ่อฯ ท่านจะมีแจกตามกำาลังศรัทธาของท่าน 
หรือโหลดฟังฟรีได้ที่ http://www.kanlayano.org/sound/index.php)
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  เราเฝ้าภาวนาขอให้เรา
อยู่ในโลกเดียวกันเถิดโลกนี้
คือโลกที่พยายามลดอัตตา 
ปล่อยวาง  และขอให้แนบแน่น
อยู่กับพระรัตนตรัยส่ิงท่ีเป็น
แสงสว่างที่สุด คือ ดวงปัญญา 
ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่า
อะไรควรทำาก็ทำา อะไรไม่ควรทำา 
ก็ไม่ควรทำา มีความเห็นชอบ
แต่ไม่ชอบเห็น เกิดมาชาติหนึ่ง 
เราต้องเรียนรู้เรื่องความดับ
ทุกข์ให้ได้อย่าพยายามแส่หา
อารมณ์หาทุกข์
 ปมเขื่อง ปมด้อยมีวิธี
แก้อย่างไร ? ภาษาบาลีว่า 
“อสมิมานสฺส โย วินโย 
เอตำ เว ปรมำ สุขำ”
  ความสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องลด
ความเห็นแก่ตัว ถ้าเรามีอัตตาสูง มี
ความทะเยอทะยานมากเกินไป  ไม่ฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่น ชอบยกตนข่ม
ผู้อื่น อยากเป็นใหญ่ อันนี้เรียกว่า 

สำารวจตัวเองว่า...
  เราตักเตือนตัวเองได้ไหม  ? 
 เราเหมาะสมกับเป็นชาวพุทธชั้นนำาได้หรือเปล่า ?
 เราสามารถเป็นนายของกิเลสได้มากน้อยเพียงไร ?

ปมเขื่อง และเมื่อไม่ได้ตามใจตนก็จะ
เป็นปมด้อย จะมีความน้อยเนื้อต่ำาใจ
เกิดความหดหู่ต้ังแง่ต้ังงอน ไม่มีความสุข
  ขอให้พวกเรายอมแพ้เสียบ้าง
เพื่อให้เรื่องมันจบ “แพ้เป็นพระ ชนะ
เป็นมาร”
  พวกเราที่มาอยู่ในวัดนี้ ขออย่า
ให้มาอยู่เหมือนเมืองลับแลขอให้พวก
เราอยู่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมใฝ่รู้  
ขวนขวายการปฏิบัติเพื่อให้เราได้เห็น
แสงสว่างพยายามยกระดับให้สมกับ
เป็นชาวพุทธเถิด
  ยังมีธรรมะอีกมากมายท่ีหลวงพ่อ
ท่านได้นำามาเทศน์สั่งสอนพวกเรา
โดยเฉพาะท่านเคยเทศน์หลายครั้ง 

พวกเราได้ยินว่า “หลวงพ่อท่าน
พยายามต้อนคนเข้าวัด แต่คง
มีบางคนที่ไล่เขาออกจากวัด 
เลยมีคนมาปฏิบัติน้อยลงกว่า
เดิมเยอะมาก” 
 พวกเราทุกคนสมควรแล้วท่ี
ต้องนำาคำาส่ังสอนของหลวงพ่อมา
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พิจารณา มาปฏิบัติให้เป็นจริง ให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อตัวเอง และส่วนรวมเถิด 
 เราลอง “ปิดจอ ดูใจ” ตามที่
หลวงพ่อท่านเทศน์ไว้ 
 เราพยายามดูจิตใจของเรา
เถิดว่าเรา “นุ่งขาวห่มขาว” นั้นเป็น
เครื่องเตือนว่าเราต้องรีบชำาระจิตใจ
ของเราให้ขาวสะอาด ถ้าเรารู้ว่าจิตใจ
ของเรายังมีสิ่งสกปรกอยู่เยอะ เราก็
ต้องรีบเร่งขวนขวายเอาออกเรื่อย ๆ 
สำารวจตัวเองว่า
  เราตักเตือนตัวเองได้ไหม  ? 
 เราเหมาะสมกับเป็นชาว
พุทธชั้นนำาได้หรือเปล่า ?
 เราสามารถเป็นนายของ
กิเลสได้มากน้อยเพียงไร ?
 ถ้าเราไม่หลอกตัวเอง เราจะเร่ิมมี
ปัญญารู้ทุกสิ่งในจิตใจของเรา ฉะนั้น 
เมื่อเรารู้ว่าอะไรมากเกินไปก็ตัด อะไร
ที่ยังไม่เพียงพอ ก็พยายามหมั่นเติม
ไปเรื่อย ๆ ที่สำาคัญที่จะเติมให้มากก็

คือ ต้องฝึกให้มีสติ ระลึกรู้อยู่เป็น
ปัจจุบันในเม่ือสติมา ปัญญาก็เกิด
  เราผู้กำาลังฝึกตน  เหมือนกับ 
เราลงเรือลำาเดียวกัน ท่ีสำาคัญท่ีจะช่วย 
ให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (เรือ
ไม่ล่ม) ก็คือความสามัคคี ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันโดยไม่หวังผลตอบแทน 
มีความเมตตากรุณามีการให้อภัยไม่
ทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตนไม่อิจฉาริษยาไม่ยก
ตนข่มท่าน ไม่ขี้งอนไม่ขี้เกียจไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก มีการยินดีให้ผู้อื่นตัก
เตือนได้ และผู้ที่ตักเตือนผู้อื่นก็ต้อง
หวังดีต่อเขา ไม่กระโชกโฮกฮากไม่ยก
ตัวเองขึ้นเป็นตัวอย่างร่ำาไป
   พวกเราฝึกฝน ฝึกฝืน  อย่างไม่ 
ย่อท้อเร่งขวนขวายปฏิบัติธรรมเพ่ือ
หาทางดับทุกข์ แม้จะต้องใช้เวลานาน 
หน่อยก็ไม่เป็นไรทุกส่ิงทุกอย่าง (เหตุปัจจัย) 
อยู่ท่ีตัวเรา  ไม่ได้อยู่ท่ีวงศ์ตระกูล ฐานะ 
การศึกษา และอีกอย่างหนึ่งพระเดช-
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พระคุณหลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ ได้
พิสูจน์ให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่สานุศิษย์
และพุทธศาสนิกชนท่ัวไปแล้วกล่าวไว้ว่า

นะ ชัจจา วะสะโล โหติ   
นะชัจจาโหติ พ๎รัห๎มะโณ
จะเป็นคนเลวจะเป็นคนดี
เพราะชาติกำาเนิดก็หาไม่
กัมมุนา วะสะโล โหติ   

กัมมุนา โหติ พ๎รัห๎มะโณ
 แต่จะเป็นคนเลว จะเป็นคนดี 

ก็เพราะพฤติกรรม
คือการกระทำาของตนเอง
(หนังสือสวดมนต์วัดสวนแก้ว นนทบุรี)

  เมื่อเราได้รู้แจ้งดังนี้แล้ว พวก
เราที่กำาลังฝึกฝนตน รวมทั้งชาวพุทธ 
อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย จงมาตั้งใจ

พร้อมใจอธิษฐานจิตกันเถิดว่า  “เรา
จะมีชีวิตไม่ให้เสียทีที่เกิดมา
เป็นมนุษย์และได้พบพระ
พุทธศาสนา”
 เราจะไม่ประทุษร้ายต่อตนเอง 
ตอ่พระตถาคตเจ้า ต่อพระเดชพระคุณ 
หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ และครูบา
อาจารย์ทั้งหลายที่ได้สั่งสอนธรรมะ
ให้พวกเราเป็นอันขาด สาธุ ! สาธุ ! 
สาธุ !  อนุโมทามิ.

จงมาตั้งใจพร้อมใจ
อธิษฐานจิต
กันเถิดว่า  

“เราจะมีชีวิตไม่
ให้เสียทีที่เกิดมา

เป็นมนุษย์
และได้พบ

พระพทุธศาสนา”
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 สวนแก้วแฟร์ฉบับนี้ขอ
ต่อเรื่องสมุนไพรที่มีประโยชน์อีก

ชนิดหน่ึงที่จะนำ�ม�เสนอท่�นผู้
อ่�นอีกอย่�งหน่ึงคือสมุนไพรที่
ชื่อว่� “พริก” 
 ชื่อท�งวิทย�ศ�สตร์ : Capsicum  
frutescens Linn. 
 ชื่อวงศ์: SOLANACEAE

 ชื่อส�มัญ: Bird Chilli 
 ชื่อท้องถิ่น : พริกแต้ ดีปลีขี้นก  

                       

พริก ภ�ษ�อังกฤษ Chili, Chilli 
Pepper แต่ถ้�เป็นพริกขน�ดใหญ่ ๆ  ที่
มีรสอ่อน ๆ เร�จะเรียกว่� Bell Pep-
per, Pepper, Paprika เป็นต้น โดย
มีถิ่นกำ�เนิดม�จ�กทวีปอเมริก�ใต้ มี
ก�รนำ�เข้�ม�ในประเทศไทยตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธย�ตอนต้น 
 

ลักษณะทั่วไป 

 พริกเป็นพืชท่ีมีอ�ยุได้หล�ยฤดู 
ลำ�ต้นตรง สูงประม�ณ 1-1.25 ฟุต ใบแบน 
เรียบเป็นมัน ดอกเป็นดอกเด่ียวขน�ดเล็ก
กลีบดอกจะมีสีข�ว/สีม่วง เกสรตัวผู้ 
1-10 อัน เกสรตัวเมีย1-2 อัน ผลหล�ย
ขน�ด ผลขน�ดเล็กย�วประม�ณ 1-1.5 
นิ้ว ลูกอ่อนสีเขียวเข้ม เมื่อแก่เป็นสีแดง 
ชอบดินร่วนซุย และอ�ก�ศร้อน

การขยายพันธ์ุ   

    โดยก�รเพ�ะเมล็ด

พริก : มีดีที่เผ็ด

สมุนไพร
ใกล้ตัว
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พริกก็ยังคงเปราะและหัก

  ใบ พริกเป็นใบเลี้ยงคู่ มีลักษณะ
แบนราบเป็นมัน มีขนบ้างเล็กน้อย ใบมี
รูปร่างตั้งแต่รูปไข่ไปจนกระทั่งเรียวยาว มี
ขนาดแตกต่างกันออกไป ใบพริกหวานมีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ ใบพริกขี้หนูทั่วไปมี ขนาด
เล็กแต่ในระยะเป็นต้นกล้าและใบล่าง ๆ ของ

ต้นโตเต็มที่และมีขนาดค่อนข้างใหญ่

 
 ดอกลักษณะของดอกพริกเป็น
ดอกสมบูรณ์เพศคือมีเกสรตัวผู้และเกสร
ตัวเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันโดยปกติมัก
พบเป็นดอกเดี่ยวแต่อาจจะพบหลายดอก
เกิดตรงจุดเดียวกันได้ ดอกเกิดที่ข้อตรง
มุมที่เกิดใบหรือกิ่งก้านดอกอาจตรงหรือ
โค้ง ส่วนประกอบของดอกรองดอก 5 พู 
กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ แต่บางพันธุ์อาจ
มีสีม่วงและอาจมีกลีบตั้งแต่ 4-7 กลีบ มี
เกสรตัวผู้ 5 อัน ซึ่งแตกจากตรงโคนของ
ชั้นกลีบดอก อับเกสรตัวผู้มีสีน้ำาเงินแยก
ตัวเป็นกระเปาะเล็ก ๆ ยาว ๆ เกสรตัวเมีย
ชูสูงขึ้นไปเหมือนเกสรตัวผู้ ปลายเกสรตัว
เมียมีรูปร่างเหมือนกระบองหัวมน รังไข่มี 
3 พู แต่อาจพบได้ตั้งแต่ 2-4  พู และจาก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 พริกเป็นพืชที่อยู่ในตระกูล (SOLA-
NACEAE) ซ่ึงอยู่ในตระกูลเดียวกันกับมะเขือ 
มันฝรั่งและยาสูบ พืชในตระกูลนี้มีอยู่
ประมาณ 90 สกุล (Genus) หรือ 2,000 ชนิด 
(Species) โดยท่ัวไป เป็นได้ท้ังพืชล้มลุกไม้พุ่ม
และไม้ยืนต้นขนาดเล็กซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป
ของโลกสำาหรับพริกอยู่ในสกุล Capsicum 
ซ่ึงประกอบด้วยพืชชนิดต่าง ๆ ประมาณ 
20-30  ชนิดสำาหรับลักษณะทั่วไป  ทาง
พฤกษศาสตร์ของพริก มีดังนี้

     ราก ระบบรากของพริกมีรากแก้ว
ต้นพริกที่โตเต็มที่รากฝอยจะแตกออกไป
หากินด้านข้างในรัศมีเกินกว่า 1 เมตรและ
หยั่งลึกลงไปในดินเกินกว่า 1.20 เมตร 
รากฝอยหากินของพริกจะพบอยู่อย่าง
หนาแน่นมากในบริเวณรอบ ๆ   ต้นใต้ผิวดินลึก
ประมาณ 60 เซนติเมตร

  ลำ�ต้นและกิ่ง  
 สูงประมาณ 1-2.5 ฟุต พริกเป็น
พืชที่มีการเจริญของกิ่งเป็นแบบ (Dichot-
omous) คือ  ก่ิงจะเจริญจากลำาต้นเพียง 1 ก่ิง 
แล้วแตกออกเป็น 2  ก่ิง และเพิ่มเป็น  4, 8, 
16 กิ่งไปเรื่อย ๆ และมักพบว่าต้นพริกที่
สมบูรณ์จะมีกิ่งแตกขึ้นจากต้นที่ระดับดิน
หลายกิ่ง จนดูคล้ายว่ามีหลายต้นอยู่รวม
ที่เดียวกัน ดังนั้นจึงมักไม่พบลำาต้นหลักแต่
จะพบเพียงก่ิงหลัก ๆ เท่าน้ัน ท้ังลำาต้นและ
กิ่งนั้นในระยะแรกจะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่
เมื่อมีอายุมากขึ้นกิ่งก็จะยิ่งแข็งมากแต่ก่ิง
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 เมล็ด  พริกขี้หนูมีขนาดค่อน
ข้างใหญ่กว่าเมล็ดมะเขือเทศแต่มีรูปร่าง
คล้าย ๆ กันคือรูปร่างกลมแบน สีเหลือง
ไปจนถึงน้ำาตาล ผิวเรียบไม่มีขนเหมือน
เมล็ดมะเขือเทศ มีร่องลึกอยู่ทางด้านหนึ่ง
ของเมล็ด จะติดอยู่กับรกโดยเฉพาะทาง
ด้านฐานของผลพริกจะติดอยู่มากกว่า
ปลายผล ส่วนมากที่เปลือกของผลและ
เปลือกของเมล็ดมักมีเชื้อโรคพวกโรคใบ
จุด และโรคใบเหี่ยวติดมา  

ประโยชน์ : 
  1)  ยอดอ่อนรับประทานโดยลวกเป็น 
ผักแกล้มน้ำาพริก หรือนำาไปปรุงอาหารประเภท
แกงจืด แกงเลียง มีสรรพคุณทางยาขับ
ลม ขับปัสสาวะ
  2) มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วย
ชะลอวัย ช่วยให้อารมณ์ดี ทำาให้ร่างกาย
สร้างสาร Endorphin (สารแห่งความสุข)
  3) ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้
แข็งแรงมากย่ิงข้ึน  วิตามินซีท่ีช่วยเสริมสร้าง
คอลลาเจนในร่างกาย
   4) ช่วยให้หายใจได้สะดวกย่ิงข้ึน ช่วย
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และ
ความเผ็ดของพริกมีส่วนช่วยฆ่าเซลล์
มะเร็งได้
  สรรพคุณพริกช่วยบรรเทาอาการ
เจ็บปวดต่าง ๆ เช่น อาการปวดฟัน เจ็บคอ 
การอักเสบของผิวหนัง อาการปวดศีรษะ 

การศึกษาพบว่า พริกเป็นพืชที่ตอบสนอง
ต่อช่วงกลางวัน โดยมักจะออกดอกและ
ติดผลในสภาพวันส้ัน  ในระหว่างการเจริญ
เติบโตหากได้รับวันยาวหรือมีการใช้แสง
ไฟฟ้าในเวลากลางคืนเพื่อเพิ่มความยาว
ของช่วงแสง พริกจะออกดอกช้าออกไป

 ผล มีทั้งผลเดี่ยวและผลกลุ่ม ผล
พริกเป็นประเภท Berry ที่มีลักษณะเป็น 
กระเปาะมีฐานข้ัวผลส้ันและหนา  โดยปกติ
ผลอ่อนมักช้ีข้ึน  เม่ือผลแก่พันธ์ุท่ีมีลักษณะ
ขั้วผลอ่อนให้ผลห้อยลง แต่บางพันธุ์ทั้ง
ผลอ่อนและผลแก่จะชี้ขึ้น ผลมีลักษณะทั้ง
แบน ๆ กลมยาว จนถึงพองอ้วนสั้นขนาด
ของผล มีต้ังแต่ขนาดผลเล็ก ๆ  ไปจนกระท่ัง
มีผลขนาดใหญ่ผลอ่อนมีท้ังเหลืองอ่อน 
สีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม และสีม่วงเม่ือ
ผลสุก อาจเปล่ียนเป็นสีแดง ส้มเหลือง 
น้ำาตาล ขาวนวลหรือสีม่วง
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  7) น้ำาปลา 2 ช้อนโต๊ะ 
  8) กุ้งแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ 
  9) น้ำามะนาว หรือ 
  10) น้ำามะขามเปียก 1/4 ถ้วย 
  11) น้ำาตาลปีป 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำาอาหาร ส้มตำาไทย
  1) ปลอกมะละกอ และล้�งด้วยน้ำ�ให้
สะอ�ด แล้วทำ�ก�รเฉ�ะและสับ แล้วใช้มีดฝ�น 
ให้เป็นเส้น ๆ หรืออ�จใช้ที่ไสมะละกอก็ได้ 
  2) ใส่กระเทียมและพริกขี ้หนู ลง
ในครก แล้วตำ�ให้พอแตก 
  3) ใส่มะเขือเทศ, ถั่วลิสง, ถั่วฝักย�ว, 
กุ้งแห้ง แล้วตำ�ให้เข้�กัน 
  4) ใส่มะละกอ และ เคร่ืองปรุงท่ีเหลือ
แล้วตำ�เบ� ๆ  คลุกเคล้�ให้เข้�กัน เป็นอันเสร็จ
 และด้วยคว�มท่ีพริกมีคุณลักษณะท่ีดี
หล�ยด้�น ท�งมูลนิธิสวนแก้วก็ได้มีก�รเพ�ะ
ปลูก ขย�ยพันธ์ุและจัดใส่กระถ�งให้ซื้อ ห�
นำ�กลับไปปลูกต่อท่ีบ้�นได้ ในร�ค�อันย่อมเย� 
ซ่ึงมีจำ�หน่�ยบริเวณหน้�กุฎิหลวงพ่อพยอม 
นอกจ�กพริกแล้วก็ยังมีพันธุ์ไม้อ่ืน ๆ อีกทั้งไม่้
ผลและไม้ดอกให้เลือกซื้อเลือกห�ม�กม�ย

  ถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาวัด

สวนแก้วคราใดก็อย่าลืมซื้อหา

พันธุ์ไม้ที่แปลกและหายากติดไม้

ติดมือกลับไปด้วยนะคะ

ปวดเส้นเอ็น โรคเกาต์ ข้อต่ออักเสบ  เป็นต้น
พริกช่วยกระตุ้นให้อยากอาหารมากขึ้น ใช้
ในการประกอบอาหาร ปรุงแต่งอาหาร  นำาไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น พริก
แห้ง พริกป่น พริกดอง ซอสพริก เคร่ืองแกง
น้ำาพริกต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค 
รวมไปถึงอาวุธป้องกันตัวอย่างสเปรย์พริก
ไทย (ไม่ถือว่าเป็นอาวุธร้ายแรง) ในด้าน
การแพทย์แผนจีนนำาสารนี้มาใช้ประโยชน์
เพื่อบำารุงพลังหยาง ในด้านการแพทย์ได้มี
การสกัดเอาสารแคปไซซินในพริกออกมา
ในรูปแบบครีมหรือเจล ใช้ทาเพื่อบรรเทา
อาการเจ็บปวดท่ีผิวหนัง เช่น ไฟไหม้ น้ำาร้อน
ลวก งูสวัด เป็นต้น ในด้านความงามจะ
ใช้สารสกัดจากแคปไซซินมาสกัดเป็นเจล
เพ่ือใช้ในการนวดลดเซลลูไลท์ สลายไขมัน
 นอกเหนือจากนี้ คนไทยยังรู้จัก
พริกมานานแล้วและนำามาปรุงแต่งใน
อาหารนานาชนิดเช่น ส้มตำา ผัดกระเพา 
ต้มยำาต่าง ๆ หรือเมนูยำา

ส้มตำาไทย
  1) มะละกอดิบ 1 ลูก
  2) กระเทียม 5-6 กลีบ 
  3) พริกขี้หนู 5-6 เม็ด 
  4) มะเขือเทศผ่าครึ่ง 2 ลูก 
  5) ถั่วลิสงคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ 
  6) ถั่วฝักยาวหั่น 1 ฝัก 
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โดย...โยมแอ๊ว สังฆทาน

เทคนิคเพิ่มความสุข

  ถ้าต้องการเดินให้เร็วขึ้น ต้องเดิน
คนเดียว 
 แต่ถ้าต้องเดินให้ไกล ให้เดินด้วยกัน 
 หมอท่ีดีท่ีสุดในโลก คือแดดอ่อน ๆ
การพักผ่อน การออกกำาลังกาย การกิน
อาหารท่ีมีประโยชน์ ความม่ันใจในตัวเอง 
และการมีเพื่อนที่ดี 
 เรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาใน
ชีวิต ได้ข้อคิดที่

  เรียนรู้จาก...คนฉลาด
  ไม่ทะเลาะกับ...คนโง่เขลา
  อยู่ให้ห่าง...คนพาล และ
เพื่อนที่ไม่จริงใจ 

  อย่าสอนลูกให้หาเงินเก่ง แต่
สอนลูกให้เป็นคนมีความสุข เพราะ
เม่ือลูกโตข้ึนจะได้เรียนรู้ “คุณค่า” ไม่ใช่ 
เรื่องราคา
 จงเลือกกินอาหารเป็นยาบำารุง 
“สุขภาพ” มิฉะน้ัน จะต้องกินยาเป็นอาหาร 
  คนท่ีรักคุณจริง จะไม่ทอดท้ิงคุณ
แมจ้ะมีข้อเสียเป็นร้อย แต่เขาพยายาม
หาข้อดีของคุณ แม้จะมีเพียง ข้อเดียว 
เพื่อที่จะอยู่กับคุณต่อไป
  มีความแตกต่าง หลายหลากในคน
เรา แต่จะมีน้อยคนที่จะรู้เรื่องนี้ เพราะ
ถ้ารู้ ปัญหาความขัดแย้ง คงมีน้อย

  คนเราถูกรัก 2 เวลา  คือ 
“ตอนเกิดและตอนตาย” 
 คนเกิดคนรัก เรามีไม่มาก พอตอน 
ตายอาจมีน้อยกว่าถ้าเราไม่รู้จักวิธีการ
จัดการกับชีวิตในระหว่างน้ัน เช่น
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  การอวดอ้างเพ่ือได้ลาภสักการะของ
พระหรือนักบวชนี่ มันมีมาทุกยุคทุกสมัย เมื่อ
สมัยก่อนนี้เราก็คงเคยได้ยินเรื่อง “พระอ้วน 
พระผอม” พระท่ีไม่ยอมไปโกหกมดเท็จโอ้อวด 
ก็ผอม เพราะไม่มีคนศรัทธา พูดง่าย ๆ  ว่า ต้ังแต่
คร้ันพุทธกาลมาจนบัดน้ี  คนก็ยังศรัทธาความขลัง 
ความศักดิ์สิทธิ์ ผู้วิเศษ
  ถ้าเปน็พระธรรมดานี่ มนุษย์ธรรมดาจะ
มีศีลมีธรรมมากมายยังไงก็ตาม คนก็ไม่ศรัทธา 
แต่ถ้าได้อวดความวิเศษวิโสเหนือกว่าคนอื่นพระ
อื่นได้ ก็มักจะได้รับการศรัทธา  จึงทำาให้พระชุด
หน่ึงอ้วน แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตำาหนิว่าเป็น “มหา
โจร” เปน็ “ยอดมหาโจร” เพราะปล้นทรัพย์
ชาวบ้านด้วยการหลอกให้มาศรัทธา ด้วยการเสีย
ทรัพย์นั่นแหละ
 แล้วหากถามว่า จะมีเกิดอีกไหม...
เรื่องแบบนี้ ?  “ก็มีไม่หยุดหย่อน !”
 มียุคหนึ่งเกิดข่าว โอ้โฮ ! ไม่ใช่คนระดับ
ธรรมดาเปน็อธิบดีกรมการศาสนา ก็ยังเชื่อหลวง
ตาองค์หนึ่ง ชื่อเรียกกันว่า “หลวงตายี” ไป
บิณฑบาตกับต้นไม้ เทวดาใส่บาตร กว่าจะจับได้
ไล่ทัน ก็เล่นเอาอธิบดีฯ เปรียญฯ 7 ประโยค อย่าง
อธิบดีฯ นี่เสียเหลี่ยมไปเลย คือ เชื่อว่าเปน็พระ
อรหันต์ หรือผู้วิเศษไปบิณฑบาตกับต้นไม้เทวดา
ใส่บาตร แต่ที่จริงมีคนไปสังเกต  (เปน็นักข่าวจำา

ชื่อนักข่าวคนนั้นไม่ได้ เขาก็มีระบุชื่อกัน) ว่า เห็น
ว่า “เอ๊ะ ! ขยับจีวรเรื่อย” คือที่จริงแล้วเอาข้าวใส่
ถุงผูกไว้ที่แขน แล้วก็ค่อย ๆ ไปสลัด ๆ เขย่า ๆ
ตอนเปิดฝาบาตรให้ข้าวนี่มันไหลลงไปในบาตร
กว่าจะจับได้  หลวงตายีก็ทำาให้คนศรัทธามโหฬาร 
แล้วก็ขนาดว่า อธิบดีฯ ซ่ึงบวชเรียนมาได้ 7 ประโยค
ก็ยังเปน็เหยื่อผู้วิเศษจอมลวงโลกแบบนี้ เปน็กระ
แสที่ฮือฮากันในสมัยนั้น
  เพราะฉะนั้น การที่ประกาศตัว “เข้านิโรธ
บ้าง” “เข้าโลงจะตายบ้าง” แต่แล้วเจาะรูนี่ มันเปน็
เรื่องที่อยากจะฝากประชาชนว่า เวลานี้นักบวชที่
บิดเบือนคำาสอน ประพฤติตนหวังมรรคผลไม่ได้ 
เขาจะเอาลาภสักการะตะพึดตะพือ
  เพราะฉะนั้น การที่พอบวช  แล้วหวังเอา
ลาภสักการะตะพึดตะพือนี่  มันก็เลยทำาให้มรรค
ผลไม่ได้ตามที่ต้องการแล้ว แต่จะต้องการลาภ
สักการะ ก็ต้องเกิดอเนสนา คือหาหลายแบบ
หลายวิธี ท่ีจะต้อนทรัพย์เข้าย่าม เข้าวัด เข้ากระเป๋า
อะไรก็แล้วแต่ แล้วที่น่าหนักใจที่สุด ก็คือ ผล
ประโยชน์แต่ละในวัดนี่ถ้ามีอะไรศักดิ์สิทธิ์วิเศษ  
วิโสได้ ก็จะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทุกทีเลย
  ถ้ า เ ราจะได้ เห็นข่ าวใหญ่พาดหน้ า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันอาทิตย์ท่ี 21 ก.ย. 2557 
น่ี ว่า ศึกวัดโสธรฯ ปะทุชักปืนยิงชิงผลประโยชน์
หลานสมภารปะทะ...ข่าวเขาว่าเป็นอย่างน้ัน
  ตอนนี้ถามชาวพุทธว่า ถ้าเราเชื่อว่า 
หลวงพ่อโสธรศักด์ิสิทธ์ิ หลวงพ่อหลาย ๆ รูปท่ี
วัดศักด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นพระพุทธรูปน่ี 
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ได้เกิดคดีฟ้องร้องขับไล่กันอยู่ในขณะนี้
 ก็อยากจะฝากว่า ถ้าเปน็ชาวพุทธไม่ได้
เรียนรู้เรื่องนี้กันไว้บ้าง ก็จะไปหลงใหลแนวทาง
ไสยศาสตร์มากกว่าพุทธศาสตร์ จะเอาศักดิ์สิทธิ์
ปาฏิหาริย์ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์เลย ใคร
จะพูดจะอะไรกันนี่ ต้องขอให้ญาติโยมพิจารณา
ว่า เปน็เรื่องดับทุกข์ไหม ! จะเปน็เณรคำาเทศน์
ว่า “ไปคุยกับเทวดากับเทพ” แล้วถามว่า ไป
เทศน์กับชาวนา เทวดาเทพจะช่วยเรื่องราคาข้าว 
ประกันราคาข้าวอะไรกันได้แค่ไหน ? มันต้อง
เทศน์ให้ธรรมะที่ไปช่วยลดทุกข์ ดับทุกข์ กับ
ชาวไร่ชาวนาชาวบ้านประชาชนเป็นหลัก
  เดี๋ยวนี้ เราจึงเห็นหลายวัดมีพิฆเนศ ราหู
ท้าวมหาพรหม แล้วก็เริ่มมีอะไรที่แปลก ๆ  ขึ้นมา
เรื่อย ๆ จนบดบัง ปิดบังพระพุทธเจ้า พระธรรม 
พระสงฆ์ที่ทำาคุณทำาประโยชน์รักษาปกป้อง
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามครรลองคลอง
ธรรม กลับกลายเปน็เรื่องหาว่า เปน็วัดที่ไม่มี
อานุภาพอะไร  อย่างที่วัดอาตมานี่โดนว่า 
 มาขอรดน้ำามนต์...ไม่รด !  
  มาขอเจิมรถ...ไม่เจิม ! 
 มาขอดูฤก ษ์ป ลูกบ้ านปลูก
เรือน...ไม่ดู !  
 บอก “ทำาไม่เป็น” โดนด่าเจ็บแสบอยู่
คร้ังหน่ึง “อ้าว ! บวชอยู่ต้ังนาน ทำาไมโง่...แค่น้ีทำา
ไม่เป็น”  ก็น่ีเราก็ต้องยอมรับว่า “เราโง่ ! ด้านน้ี”
เพ่ือจะรักษาความถูกต้องหลักธรรมคำาส่ังสอนเอาไว้ 
  ฉะนั้น ใครมาวัดสวนแก้วอย่าหวังเลย 
จะมาขอสายสิญจน์ มารดน้ำามนต์ มาขอของดี
ขายของ ไม่มีให้หรอก ! แต่ถ้ามาขอหลักธรรม
คำาสอนที่เกี่ยวกับจะดับทุกข์คงมีพอให้บ้าง ถึง
ไม่มากมาย ถึงไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะดับทุกข์ได้ทันที 
แต่ก็คงจะฉุกคิดกันได้บ้างแหละ เจริญพร.

  ถามว่า ความศักด์ิสิทธ์ิของท่านน่ี มีข้ึน
มาเพ่ือประโยชน์อันใดของประชาชนและประเทศ
ชาติ ถ้าไม่ทำาให้ประชาชนหลงใหลงมงาย ?
  อาตมาเคยโดนเกลียด  จากพวกที่เป็น
ชาวพุทธนับถือพระสงฆ์น้อยกว่าพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธ์ิ ก็เพราะไปเช่ือว่า “หลวงพ่อน่ีศักด์ิสิทธ์ิ”
   ถ้าถามว่า ศักดิ์สิทธิ์ ! ทำาไมปล่อยให้
ยิงกันในวัดเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ แล้วก็มีการ
งัดตู้บริจาค  มีการปอกลอกทองอะไรต่าง ๆ ที่
เอาไปขัดแย้งกัน ขโมยกัน ?  ถ้าความศักดิ์สิทธิ์
ของหลวงพ่อไม่สามารถลดความโลภ  ความโกรธ
ความหลง   ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ันไม่ใช่แนวทางของ
พทุธศาสนาเลย เพราะว่า ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนา
อ้อนวอน ไม่ใช่ศาสนาลึกลับ แต่เป็นศาสนาลึกซ้ึง
ต่อการดับทุกข์เป็นหลัก
  ถ้าวัดใดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วไปเพิ่มทุกข์
แย่งชิงผลประโยชน์กัน อาตมาจะไม่เอ่ยชื่อถึงวัด
นี้หรือวัดไหน แต่บอกว่า ครั้งหนึ่งไปบิณฑบาต
ผ่านหน้าวัด...โดนไล่ ! ตำารวจมาไล่พอถามว่า อาตมา
ผิดเรื่องอะไร ? ผมก็รู้ว่า หลวงพ่อไม่ผิดหรอก !
แต่พระให้มาไล่ หลวงพ่อก็อย่าทำาให้ผมลำาบากเลย 
 อาตมาก็รีบเดินผ่านหน้าวัดน้ันไปเลย  ท้ัง ๆ  
ท่ีไม่ได้เข้าในวัดเลย แต่ฝ่ังตรงข้ามน่ีเขามีตลาดอยู่ 
เขาก็อ้างว่า “ตลาดของวัด”  ก็บิณฯ ผ่านไป โยม
ก็ใส่บาตรกัน เราก็ได้แจกหนังสือให้ซีดี หวังความ
เผยแผ่เป็นหลัก แต่ผู้ท่ีมักใหญ่ใฝ่สูงในผลประโยชน์
ก็มักจะเพ่งโทษคนโน้นคนน่ีม่ัวไปหมด
  แต่ว่าสังคมพระตอนนี้ต้องบอกว่า “ผล
ประโยชน์เป็นใหญ่” มรรคผลนิพพานน่า
จะเปน็รอง สังเกตได้จากมีข่าวเอาผลประโยชน์ 
แล้วมีการรวบอำานาจแต่งตั้งมือสำารองไปครอง
อำานาจแห่งผลประโยชน์แต่ละวัดที่ตัวเองอยู่ใน
สังฆมณฑล แต่มีจิตใจปะปนกับผลประโยชน์ จึง
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อย่าเอาตัวเอง...ไปเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่า
เพราะมันจะทำาให้คุณรู้สึกว่า “ต่ำาต้อย”
ไม่มีกำาลังใจ...ที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า
เอาตัวเอง...ไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่า
แล้วคุณจะรู้ว่า...
ในโลกใบนี้...ไม่ใช่มีแค่เพียงเรา...ที่ต่ ำาต้อย
มีอีกไม่ใช่น้อย...ที่ต่ ำาต้อย...มากกว่าเรา
แต่...เขาเหล่านั้น...ยังยืนหยัด...ฝ่าฟันวิกฤต
และเอาชีวิตรอดมาได้
ทั้ง ๆ ที่เขา...เทียบเท่าไม่ได้กับคุณ...

...จงศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเอง...

เปรียบเทียบ
โดย...นายมะเนาว์
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1. ¾ÃÐÃÒª¸ÃÃÁ¹Ôà·È (¾ÃÐ¾ÂÍÁ ¡ÅÚÂÒâ³)   ¨Ó¹Ç¹ 10,000 ºÒ·
2. ¤Ø³¤³¾Ñ²¹ì Ë§Éì»ÃÐ¸Ò¹¾Ã    ¨Ó¹Ç¹  2,000 ºÒ·
3. ¤Ø³ส¹ิ· เลÒËÐÇิÃิยศÒล    ¨Ó¹Ç¹   700 ºÒ·
4. ¤Ø³»ÃÐ³อม อÑ§กÒº     ¨Ó¹Ç¹   500 ºÒ·
5. ¤Ø³ส¹¸ยÒ¾ÃÃÉì ยÒ·้Çม    ¨Ó¹Ç¹   500 ºÒ·

6. MARASRI  NONGTHEE +COSI    ¨Ó¹Ç¹   400 ºÒ·
7. ¤Ø³»ÃÐภÒ โมฬี     ¨Ó¹Ç¹   400 ºÒ·
8. ¤Ø³อØºล โ¾¸ิสØ·¸ิ์     ¨Ó¹Ç¹   400 ºÒ·
9. ¤Ø³กฤÉ³Ò ¾ล¨Ñ¹·Ãì     ¨Ó¹Ç¹   400 ºÒ·
10. ¤Ø³สมย§ สØ¸ี¾ิเชฐภÑ³ฑì    ¨Ó¹Ç¹   300 ºÒ·
11. ¤Ø³ต้¹ มÒเÃีย¹     ¨Ó¹Ç¹   300 ºÒ·
12. ¤Ø³ÃÑช¹ี กิตติกÒญ¨¹ÒÃÑต¹ì    ¨Ó¹Ç¹   300 ºÒ·
13. ¾.ต.·.¾ิมล »Ãีเ»Ãม     ¨Ó¹Ç¹   250 ºÒ·
14. ÃÒย¹Òมผู้ºÃิ¨Ò¤ ÃÒยลÐ     ¨Ó¹Ç¹   200 ºÒ·
  (1) ¾ÃÐ¸ีÃยØ·¸ โสภโ³ (แก้Çเลิศดิลก) (2) ¤Ø³ศÃÑ·¸Ò ÇØ²ิÇ§ศì¸¹ÒกÃ
  (3) ¤Ø³·อ§สØข แËÇ¹Ç§Éì  (4) ¤Ø³ÃÑต¹ชÑย ¾Ñ²¹ÒภÃ³ì
  (5) ¤Ø³ชÒย¸§ ชู¨§กล    (6) ¤Ø³สิÃิ¾Ã แซ่โ¤้Ç
  (7) ¤Ø³อØดม กิ¨สำÒเÃ็¨   (8) ¤Ø³กำÒภู เ¾ชÃเส¹Ò
  (9) ¤Ø³สิÃิอÒภÒ อÃØโ¹·Ñยข¨ี¾ล   (10) ¤Ø³อÒ¤ม ÇÃÃโ³·Ñย 
  (11) ¤Ø³กช¸Ã³ ÃÒมÑญอØดม
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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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