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“ร้อนกายอาบน้ำาบรรเทาได้ 
แต่ร้อนใจอาบน้ำาไม่ได้...ต้องอาบธรรมะถึงคลายได้”

------------------------------------------------------
สุขสันต์ วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยทุกท่านครับ

  วันเวลาเปล่ียนผ่านสรรพชีวิตให้เกิดข้ึน ต้ังอยู่ และดับไป โดยความจริงแล้ว เวลาจะ
มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เวลาตามปฏิทิน และเวลาตามจิต  กล่าวคือ เวลาตามปฏิทินมีนาฬกิา
เป็นตัวช้ีวัด ซ่ึงต่างจากเวลาตามจิต ที่ใช้ความรู้สึกของตัวเราเป็นตัววัดว่า ส้ันหรือยาว เพราะ
ฉะน้ัน เวลาท่ีมีปัญหากับมนุษย์มากท่ีสุด คือ เวลาตามจิต ท่ีเกิดความวุ่นวายให้กับตัวเราและ
ผู้อ่ืนอยู่เสมอ ดังน้ัน วิธีการจะดับความวุ่นวายทางจิตท่ีดี ต้องศึกษาธรรมะ เพ่ือเป็นการศึกษา
และเรียนรู้เวลาตามจิตของเราไปด้วยว่า จิตใจเรามีความรู้สึกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
ความรู้สึกหรือว่าแก้ไขด้วยปัญญา นี่แหละ คือ โจทย์ที่ควรตั้งไว้ในใจ
  ช่วงน้ีประเทศไทยเรา เข้าสู่ฤดูร้อนผสมกับพายุลมฝนปนกันไป และเกิดภาวะ “ร้อน แล้ง 
แห้ง เค็ม” แต่ท่ีแน่ ๆ จิตใจของเราสัมผัสได้ท่ีสุด คือ ร้อนกาย  ถ้าหากร้อนกายมาก ๆ เข้า 
จะอันตรายต่อการร้อนทางจิตใจอีกด้วย หากมนุษย์ไม่ฝึกฝนตัวเองให้ดีพอ ปัญหาอุปสรรคของ
ชีวิตก็จะเข้ามาเย่ียม โดยเป็นแขกที่ไม่รับเชิญ เราต้องไล่ออกไปเสีย เหมือนคำาโบราณเปรียบ
ว่า “แขกมาต้องไล่ลงเรือน”
  และที่สำาคัญที่สุด ของสมาชิกร่มโพธิ์แก้วที่ขาดและลืมไม่ได้เป็นอันขาด คือ วันที่ 
24 เมษายนของทุกปี จะเป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศ 
หรือหลวงพ่อพยอมของพวกเรา ที่ท่านจะมีสิริอายุ ครบ 66 ปี ดังน้ัน จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน
ที่เป็นศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปร่วมถวายมุทิตาจิตได้โดยพร้อมเพรียงกันในวันนั้น
  การอ่านธรรมะ เช่ือได้ว่า เป็นดอกไม้ท่ีเบิกบานในชีวิต ในหนังสือวารสารกัลยาโณ ฉบับท่ี 23
ท่ีท่านกำาลังอ่านอยู่ มีบทความเร่ืองราวท่ีสำาคัญทันต่อยุคสมัยท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหลวงพ่อพยอมได้
บรรยายธรรม และได้ตอบปัญหาเอาไว้ มีคำาตอบอย่างชัดเจนและคลายความสงสัย ตลอดถึงยัง
มีบทความท่ีผู้รู้หลายท่านได้เขียนลง ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและเติมเต็มสติปัญญาได้เป็นอย่างดี
  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ ถ้าเป็นชาวพุทธแท้ จะไม่สนใจในไสยศาสตร์ 

ไม่สนใจในปาฏิหาริย์ ทุกปัญหาต้องพ่ึงตนเองเป็นสำาคัญในการแก้ไข จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับ

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

คณะพระภิกษุ-สามเณร และศิษยานุศิษย์
ร่วมถวายมุทิตาจิตแด่...พระราชธรรมนิเทศ (หลวงพ่อพยอม)

เนื่องในวาระมีสิริอายุครบ 66 ปี
ณ วัดสวนแก้ว นนทบุรี (หน้ามูลนิธิสวนแก้ว)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

น้อมกตเวทิตา
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สวนทุเรียนทฤษฎี “ยกระดับหนีน้ำ�”
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“บิดเบือนศาสนา ” โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  สัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารกัลยาโณ 

ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558

  การบิดเบือนศาสนากำ�ลังเป็นที่โจทย์ข�นกัน
นั้น ถ้�จะถ�มว่� ส่วนตัวแล้วเห็นเข�บิดเบือนอะไรกัน ก็เห็น
ตั้งแต่บิดเบือนที่ชัด ๆ มีอยู่ 3-4 ประเด็น
   1. “บิดเบือนก�รทำ�บุญ” 
  ที่สอนคำ�สอนเรื่อง “บุญ” โดยไม่เน้นพูดเรื่องก�รทำ�
เรื่องทำ�ให้เกิดก�รทำ�บุญที่งมง�ย ผิดพล�ดเสียห�ย จนกระทั่ง
ถึงขั้นเมาบุญ หลงบุญ ยึดบุญ ติดบุญ จนกระทั่งทำ�ให้บุญนี่
เพี้ยนไป กล�ยเป็นทุกข์ เป็นโทษไป 
 ทั้ง ๆ  ที่คว�มหม�ย ก็คือ “เครื่องชำาระบาป” หรือ 
“ชำาระความเศร้าหมอง ทำาจิตให้สะอาด”  “บุญ” คือ เครื่อง
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ชำ�ระจิตให้สะอ�ด เช่น มีคว�มโลภ 
มันก็สกปรก “คิดแย่ง คิดเอา 
โกง คอรัปชั่นทุจริต งก” เป็นจิต
สกปรกพวกนี้
 ก�รทำ�บุญก�รใส่บ�ตร ก�รให้
ท�น มันก็เป็นก�รชำ�ระ พวกนี้มันก็ไม่
ได้เสียม�กเสียสต�งค์เยอะแยะ แล้วก็
ไม่ได้ชี้ว่� “ทำามากถึงจะชำาระได้ ทำา
น้อยชำาระไม่ได้” ถ้�เป็นอย่�งนั้นมัน
ก็ผิดตรงที่ว่� เอ�ม�พูดว่� “ทำาบุญ
นี่ต้องทำาเยอะถึงจะได้เยอะ 
ทำามากได้มาก”  มันเหมือนเครื่อง
ซักผ้�นี่ ถ้�เร�มีวิธีซักดี อ�จจะผง
ซักฟอกไม่ต้องม�ก มันก็สะอ�ด แต่
ถ้�วิธีซักไม่ดีใส่ไปหมดท้ังห่อ  ท้ังกล่อง
มันก็ไม่สะอ�ด
 แต่เด๋ียวน้ีเร�น่ีกำ�ลังทุ่มใส่ผง
ซักฟอกเยอะ ๆ แต่เป็นวิธีเลอะ ๆ ของ
บ�งสำ�นัก ท่ีกระห�ยหิวเงินเกินไป ก็
เลยบอก “ทำาเยอะได้เยอะ ทำามาก
ได้มาก ทำาน้อยได้น้อย” เปรียบเทียบ

ให้เห็นว่� ก�รซักฟอกใจให้สะอ�ดน่ี 
มันคล้�ย ๆ กับก�รซักผ้� บ�งทีเข�มี
เคร่ืองขย้ีซักดี ต�กแดดดี กล่ินเหม็น 
อับช้ืน เช้ือร�ก็ไม่มี แต่ว่�ถ้�ซักไม่ดี วิธี
ไม่ดี ต�กไม่ดี มันก็อับช้ืนเช้ือร� ถึงจะ
ใส่ผงซักฟอกเยอะยังไงก็มีปัญห� 

  เพร�ะฉะนั้น ทำาบุญมากจึงไม่
เป็นตัวชี้ว่า จะทำาให้จิตสะอาดได้
ตามความหมายของบุญ แต่มันจะ
เสียหายที่สุดวายวอดวินาศ ก็คือ
การไปยุให้คนทำาบุญจนหมดตัว
เหมือนกับว่า ส่ังให้เทผงซักฟอกหมด
กล่องเลย โดยไม่คำ�นึงว่� จะต้องไปใช้
วันอื่นอีกเลย เหมือนกับแนะให้คนเท
กระเป๋�หมดเลย โดยไม่นึกถึงร�ยจ่�ย
ร�ยใช้ที่จะต้องมีวันต่อไปเลย ลองคิด

ดูว่� “โง่หรือฉลาด” มันเป็นก�ร
บิดเบือนบุญไปอย่�งม�กม�ย 
โดยไม่ถือหลักกันเลยว่�

...ทำาบุญมากจึงไม่เป็นตัวชี้ว่า... 
จะทำาให้จิตสะอาดได้ตามความหมายของบุญ 

แต่มันจะเสียหายที่สุดวายวอดวินาศ 
ก็คือการไปยุให้คนทำาบุญจนหมดตัวเหมือนกับว่า...

“ “
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   1) พระพุทธเจ้�ทรงตรัส “ทำาบุญ 
อย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่ง
ตน”
  2) ทรงไม่สรรเสริญคนให้ม�ก 
ให้เยอะ ให้ถี่ให้บ่อย แต่สรรเสริญคน
ใคร่ครวญดี แล้วนำ�ออกให้ “วิเจยฺย 
ทานำ สุคตปฺปสตฺถำ” เป็นต้น

  ซึ่งแปลว่� “ไม่สรรเสริญ
หรอก คนท่ีให้มาก ให้เยอะ ให้ถ่ี
ให้บ่อย แต่สรรเสริญคนใคร่ครวญ
ดี แล้วนำาออกให้”  แล้วคนเร�ได้
ใคร่ครวญถ้วนถี่ แล้วเขาก็จะไม่หลง
บุญ เมาบุญ บ้าบุญ อย่�งที่หลวงพ่อ 
พุทธท�สท่�นว่� แต่เพราะมีคนบิด 
เบือน เพราะว่ามันได้ประโยชน์จาก 
การสอนแบบนี้ เอาธรรมะมาให้คน 
ทำาบุญแบบทุ่มสุด แบบหมดเนื้อ

หมดตัว นี่คือ การบิดเบือนคำาสอน
ในประเภทบุญก่อน เอ�แค่เป็นตัวอย่�ง 
แล้วก็ยังมีบอกไว้อีกเยอะแยะ ในพวก
เกี่ยวกับคำ�ที่ไม่ให้ลืมตัว มัวเม�บุญนี่
ให้รู้จัก และขอพูดย่อสั้นเกี่ยวกับเรื่อง
บุญสักนิดหนึ่งว่� 
 ที่พระพุทธ เจ้ �ท่ �นตรัสว่ �  

“บุญสูงสุด บุญมาก” โดยให้คำ�นึง
ถึงตัวผู้รับ (ทักขิไณยยบุคคล  บุคคล
ผู้ควรรับทักษิณ�) ท่ีเป็นเน้ือน�บุญ  มี
ลำ�ดับในก�รใคร่ครวญ ในพระสุตตันต-
ปิฎก มัชฌิมนิก�ย อุปริปัณณ�สก์ 
เล่ม 3 ภ�ค 2-หน้�ที่ 394 ข้อที่ 711-
712 ว่�
  1) ทำ�ท�นแก่สัตว์เดรัจฉ�น 100 
ครั้ง : ผลบุญที่ได้รับยังน้อยกว่� ทำ�
ท�นกับคนไม่มีศีลแม้เพียงครั้งเดียว

 เจริญเมตต�ต้อง...เสียสต�งค์ไหม ? 
 เจริญอนิจจสัญญ�ต้อง...เสียสต�งค์ไหม ?
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  2) ทำ�ท�นกับคนไม่มีศีล 100 ครั้ง : ผลบุญที่ได้รับ
ยังน้อยกว่� ทำ�ท�นกับผู้มีศีล 5 แม้เพียงครั้งเดียว
  3) ให้ท�นกับผู้มีศีล 5 ม�กถึง 100 ครั้ง : ผลบุญที่
ได้รับยังน้อยกว่� ให้ท�นกับผู้มีศีล 8 แม้เพียงครั้งเดียว
  4) ให้ท�นกับผู้มีศีล 8 ม�กถึง 100 ครั้ง : ผลบุญ
ที่ได้รับยังน้อยกว่� ถว�ยท�นกับผู้มีศีล 10 แม้เพียงครั้ง
เดียว
  5) ถว�ยท�นกับผู้มีศีล 10 ม�กถึง 100 ครั้ง : ผล
บุญที่ได้รับยังน้อยกว่� ถว�ยท�นแด่สมมุติสงฆ์แม้เพียง
ครั้งเดียว
  6) ถว�ยท�นแด่สมมติสงฆ์ 100 ครั้ง : ผลบุญที่
ได้รับยังน้อยกว่� ถว�ยท�นแก่พระโสด�บันแม้เพียงครั้ง
เดียว
  7) ถว�ยท�นแด่พระโสด�บัน 100 ครั้ง : ผลบุญที่
ได้รับยังน้อยกว่� ถว�ยท�นแก่พระสกิท�ค�มี แม้เพียง
ครั้งเดียว
  8) ถว�ยท�นแด่พระสกิท�ค�มี 100 ครั้ง :  ผลบุญ
ที่ได้รับยังน้อยกว่� ถว�ยท�นพระอ�น�ค�มีแม้เพียงครั้ง
เดียว
  9) ถว�ยท�นแด่พระอน�ค�มี 100 ครั้ง :  ผลบุญ
ที่ได้รับยังน้อยกว่� ถว�ยท�นให้พระอรหันต์ แม้เพียงครั้ง
เดียว 
  10) ถว�ยท�นแก่พระอรหันต์ 100 ครั้ง  :  ผลบุญที่
ได้รับยังได้น้อยกว่� ถว�ยท�นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้� แม้
เพียงครั้งเดียว
  11) ถว�ยท�นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้� 100 ครั้ง  :  
ผลบุญท่ีได้รับยังได้น้อยกว่� ถว�ยท�นแด่พระสมเด็จสัมม� 
สัมพุทธเจ้� แม้เพียงครั้งเดียว
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  12) ถว�ยท�นแด่องค์สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้� 100 
คร้ัง : ผลบุญท่ีได้รับยังได้น้อยกว่� ก�รถว�ยสังฆท�นท่ีมีพระพุทธ 
เจ้�เป็นประธ�น แม้จะถว�ยเพียงครั้งเดียว
 ...ฯลฯ...

  หรือในพระสุตตันตปิฎก เล่มท่ี 15 อังคุตตรนิกาย
สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เวลามสูตร ข้อที่ 224 ก็ตรัส
ถึงสิ่งสูงสุดที่เป็นมหาทาน สรุปได้ว่า... 
  ...ฯลฯ...
  13) ก�รสร้�งวิห�รถว�ยสงฆ์ผู้ม�จ�กทิศทั้ง 4 (ให้โดยไม่
เจ�ะจงผู้รับว่�ต้องเป็นภิกษุรูปนั้นรูปนี้) : ได้ผลบุญม�กกว่�ให้
ท�น ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข 
  14) ก�รมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้� พระธรรม และ
พระสงฆ์เป็นสรณะ (ก�รถือสรณคมน์) : ก็ยังน้อยกว่�ก�รสร้�ง
วิห�รถว�ยสงฆ์ผู้ม�จ�กทิศทั้ง 4 (ให้โดยไม่เจ�ะจงผู้รับว่�ต้อง
เป็นภิกษุรูปนั้นรูปนี้) 
 15) ก�รถือศีล 5 : ก็มีผลม�กกว่� ก�รถือสรณคมน์
  16) ก�รเจริญเมตต�จิตโดยที่สุดแม้เพียงเวล�สูดดมของ
หอม : มีผลม�กกว่� ก�รถือศีล 5
  17) ก�รเจริญอนิจจสัญญ�แม้เพียงเวล�ลัดนิ้วมือ : มีผล
ม�กกว่� ก�รเจริญเมตต�จิตโดยท่ีสุดแม้เพียงเวล�สูดดมของหอม

   มีสิ่งสูงสุดไปอยู่ วิธีสุดท้ายว่า...

 “การเจริญอนิจจสัญญาได้มากกว่าการ
เจริญเมตตา” 
  “การเจริญเมตตาได้มากกว่าให้ทานพระ
พุทธเจ้าและพระสงฆ์”  
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 ทำ�ไมถึงบอกว่� ได้บุญท่ีสุด !  ก็
เพร�ะว่�มันทำ�ให้ปล่อยว�งจ�งคล�ย 
เพร�ะเห็นอะไรว่�มันไม่เที่ยง 

 “อนิจจ” หรือ “อนิจจา” มัน 
คือไม่เที่ยง มันจึงทำาการเปลื้อง
ใจให้สะอาดได้มากกว่าอย่างอื่น 
พูดง่าย ๆ ก็คือว่า ผงซักฟอกไม่
ใส่มาก แต่วิธีฟอกวิธีซักมันดี 
 ซักใจฟอกใจด้วยวิธี ที่แทบไม่
ต้องใส่ผงซักฟอก คือ ไม่ต้องใช้เงิน
เลย มันอยู่ที่วิธีฟอกให้ใจสะอ�ด เบ� 

 จะเห็นได้ว่�นี่พระองค์ทรงตรัสบุญสูงสุดกล�ยเป็นข้อที่ไม่
เสียเงินเลย อันนี้ชัดเจนม�ก แต่วัดหรือสำ�นักที่บิดเบือนบุญนี่ จะ
ไม่พูดเรื่องพระสูตรนี้เด็ดข�ด จะไม่พูดถึงผลบุญแม้ว่�...

   “การที่ให้บิณฑบาต ให้วิหารทาน ให้สิกขา 
และให้การเจริญเมตตา มีค่าผลบุญไม่ถึงเส้ียวท่ี  16 
ของการให้เจริญอนิจจสัญญา” 
 ก�รท่ีให้สัตว์มีผลไม่เท่�กับให้มนุษย์ ให้พระให้พระพุทธเจ้� 
แม้ให้พระพุทธเจ้�เป็นประธ�นก็ยังมีผลไม่เท่�กับก�รเจริญ
เมตต� ก�รเจริญเมตต�ก็ยังให้ผลไม่เท่�กับก�รเจริญอนิจจสัญญ�

  ถ้า 2-3 ข้อนี้ ถามว่า ต้องเสียสตางค์ไหม ? 
 เจริญเมตตาต้องเสียสตางค์ไหม ? 
 เจริญอนิจจสัญญาต้องเสียสตางค์ไหม ? 
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เพร�ะมันเริ่มเห็นว่� “ไม่เที่ยง” มันก็
ไม่ไปแบกไปยึด เมื่อไม่แบกไม่ยึดก็ไม่
เป็นเหตุของคว�มทุกข์ เพร�ะเหตุของ
คว�มทุกข์ของคว�มเศร้�หมอง มันอยู่
ที่คว�มอย�กกับคว�มยึด
 เพราะฉะนั้น ความพอใจเมื่อ
ถูกซักฟอกด้วยอนิจจสัญญา มันก็
เลยสะอาด ไม่ขุ่นหมอง ไม่ขุ่นมัว 
 พระพุทธเจ้�ตรัสม�เป็นลำ�ดับให้
เห็นเลยว่� การให้ทานพระพุทธเจ้า 
ให้ทานพระสงฆ์ ให้ทานชาวบ้านคน
ธรรมดา ก็ไม่เท่าเจริญเมตตา ทำ�ไม
ถึงบอกว่� “ไม่เท่าเจริญเมตตา” 
 เหตุก�รณ์ปัจจุบันนี้สอดคล้อง
ฟ้องชัด ก็คือ คนแก่คนชร�หวังจะ
เอ�เงินไปฝ�กสหกรณ์เครดิต ยูเนียน
คลองจั่นนี่ หวังว่�จะกินดอก แต่แล้ว
เหน็ไหม ? คนใจบุญโง่ ๆ ก็เอ�เงินคน
แก่ท่ีเก็บหวังกินน่ี ไปทำ�บุญกับวัดโดย
ข�ดเมตต�ใช่หรือไม่ ?  ฉ้อฉล แล้วโกง
คนแก่แสดงว่� “ไม่ได้สงสาร เมตตา
คนแก่” พระพุทธเจ้�จึงเลื่อนเอ�ไว้

ลำ�ดับเกือบสุดท้�ยว่� บุญที่สูงสุด 
ลำาดับจากพระพุทธเจ้านั่งเป็น
ประธาน ก็ยังไม่เท่ากับให้มีเมตตา 
จิต 
 เจริญเมตต� ก็จะไม่เบียดเบียน
คนแก่ จะไม่โกงเงินคนแก่ไปทำ�บุญ  อย่�ง

กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  
มีใบอนุโมทน�กี่ 100 ใบ กี่ 100 ล้�น 
แต่ถ้�สันด�นคุณไม่มีเมตต� คุณก็จะ 
กอดใบอนุโมทน�เหมือนใบนรกชัด ๆ
เพร�ะคุณโหดร้�ยกับคนแก่เหล่�นั้น 
ใบอนุโมทน�ที่คุณได้กันไปมันก็เป็น 
“วีซ่าลงนรก” ไปเลย  แล้วยังมีสูง

กว่�นี้อีก ก็คือ เจริญอนิจจสัญญา
ล้วนแต่ไม่ได้ใช้เงิน และไม่ต้อง
เอาเงินใครมาทำา เงินตัวเองก็ไม่
ต้องเสียเงินด้วย แค่เจริญอนิจจ
สัญญาก็ได้บุญสูงสุด ขอให้ชาว
พุทธสำาเหนียกคำาสอนเหล่านี้ไว้
บ้าง แล้วก็ไม่เป็นเหยื่อของพระ
ผีบุญ นักบุญ ที่ขายบุญกันทุก
วันนี้
 นี่อันนี้ “ชัวร์ไม่ชัวร์” เร�ไป
เทียบดู เพร�ะบ�งสำ�นักไม่สอน ไม่
พูดประโยคนี้เลย อ�ตม�เท่�ที่ติดต�ม
ดู สำ�นักที่สอนคนทุ่มบุญ ทำ�บุญหมด
เนื้อหมดตัวนี่ จะไม่พูดพระสูตรเหล่�
นี้ให้ประช�ชนฉล�ดเลย ประช�ชนที่
ไปวัดสำ�นักแบบนั้นก็จะทุ่มบุญทำ�บุญ
จนหมดเน้ือหมดตัว จนกระท่ังเร�ก็ได้
เห็นว่� ลูกศิษย์ หรือเพ่ือนท่ีเป็นนักบวช
รุ่นเดียวกันสึกออกม�แล้ว ก็ได้วิพ�กษ์
วิจ�รณ์ เจ้�สำ�นักนั้นถึงหลุดคำ�ว่� 
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“คุณรู้ไหม ! ผมเป็นใคร ? คุณ
เป็นใคร ? คุณกำาลังพูดอยู่กับ
ใคร ?” โอ้โฮ ! อันนี้ไปเยอะเลย
 2. “บิดเบือนสัญลักษณ์”
  ทีนี้ม�ดูบิดเบือนสัญลักษณ์
บ้�ง เช่นหน้�วัดเมื่อก่อนนี้ ธรรมจักร 
พุทธรูปบ้�ง ที่เป็นใบเสม� เป็นอะไร
นี่ เป็นสัญลักษณ์ของพุทธ แต่เดี๋ยวนี้
มีอะไร ? ร�หู พิฆเนศ ท้�วมห�พรหม 
อมอยู่หน้�วัดสัญลักษณ์ถูกบิดเบือน
ไป จตุค�มอะไรต่�ง ๆ ถูกบิดเบือน
อย่�งชัดที่สุด
 นี่ก็ขอฝ�กบอกว่� สัญลักษณ์
ถูกบิดเบือน จึงเอ�อะไรต่ออะไรไม่รู้ 
ม�เป็นสัญลักษณ์ และที่ต่อม�อ�ตม�
ชักเป็นห่วงพูดย�กสักหน่อย ก็คือว่� 
ก�รบวชเรียนก็ถูกบิดเบือน เช่น หน้�
ตลกท่ีสุด บวชจูงหน้�ศพนะ  “บวชเช้า
บวชบ่าย เย็นสึก” นี่มันเหมือนเล่น

ละคร แล้วเด็กก็ไม่รู้เรื่องเลยว่� ก�ร
บวชเณร ในคำ�ว่�...
 “สัพพะทุกขะ นิสะระณะ 
นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ”  
 แปลว่� การบวชนี่ต้องการ
ความพ้นทุกข์ ความเย็น ความสงบ 
หลุดพ้น  แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ล่ะกระทั่งแม้
ดูว่� “ดีนะ” แต่ก็ดูบิดเบือนไป เช่น 
บวชถว�ยพระร�ชกุศลนี่ ก็พูดย�กนิด
หนึ่ง แต่ว่�อย่�ลืมนะ ! ถูกบิดเบือน
หรือไม่ใช่ ? ลองคิดกันเอ�เอง เป้�หม�ย 
ก�รบวชเพื่อดับทุกข์ แต่เร�ก็จะบวช
ให้คนนั้นคนนี้ แม้กระทั่งบวชให้พ่อให้
แม่  แล้วก็จริง  ๆ  น่�จะบิดเบือนแล้ว
ละ  ถ้�บวชให้พ่อให้แม่นี่แล้วตัวเองไม่
ดับทุกข์ แล้วพ่อแม่จะได้บุญตรงไหน ?
เป็นนรกอยู่ในผ้�เหลือง เห็นร้อนรน
กันเหลือเกิน พวกทิดบวชใหม่นี่ กับ
เร่ืองวันจะสึก โอ้โฮ ! เข�นับวัน เม่ือไหร่
จะออกพรรษ� กฐินม�ช้� มันก็ด่� เพร�ะ
มันเป็นสัตว์นรกในผ้�เหลืองอยู่แล้ว 
 นี่แหละ คือ การบิดเบือนจาก
การจะบวชให้พ่อให้แม่ บวชจูงหน้า
ศพ บวชถวายพระราชกุศล   เพราะ
เป้าหมายมันต้องบวชเพ่ือดับทุกข์ 
แล้วพอทุกข์เบา แล้วถวายพระราช
กุศลให้ใคร  หรือจะทำากุศลให้ใครก็จะ 
ง่าย  อุทิศส่วนกุศลให้ใครก็ง่าย เพราะ

มันต้องอยู่เหนือดี ละบาป
ทำาดี แล้วยังต้องอยู่เหนือดี 

มันถึงจะเป็นมรรคผล
ที่ไม่ต้องมาแบกดี 

ไม่มาหนักกับความดี...”

“
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มันมีกุศลแล้ว ท่ีทุกข์มันเบานะ ถ้า
มันยังทุกข์จะไปมีกุศลอะไร จะไปแผ่
ให้ใคร จะถวายให้ใคร 
 3. “บิดเบือนอภิญญ�”
 ต่อม�ก็ยิ่งไปหนักอีก   ก็คือว่� 
บิดเบือนสิ่งสูงสุด คือ “บิดเบือน
อภิญญา”  อภิญญ�ท่ีถือว่� เป็นเหมือน
ของแถมพิเศษ สำ�หรับคนบ�งคนเข�
มีอภิญญ� ก็คือว่� อ้�งว่� “ไปคุยกับ
เทวดา”  อ้�งว่� “คุยกับพระอินทร์” 
อย่�งนี้ เณรคำ�เข�ไปเทศน์กับช�วน�
นี่ เข�ไม่ได้พูดเร่ืองทุกข์ของช�วน�  ต้น
ทุนปุ๋ยค่�ย� ร�ค�ข้�วถูก แต่ดันไปบอก
ว่� กำ�ลังคุยกับพระอินทร์  แล้วพระ-
อินทร์มันไปเกี่ยวอะไรกับช�วน� ช่วย
อะไรช�วน�ได้ นี่ก็เรียกว่� “บิดเบือน
อภิญญา”  อภิญญ�เช่ือเลย พระท่ีได้

อภิญญ�จริงน่�จะเกิดคว�มคิดว่�  
“กูไม่น่าเสียเวลามาคุยกับพระอินทร์” 
น่�จะเอ�อภิญญ�ม�สร้�งป�ฏิห�ริย์ 
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ ให้คนอย�กปฏิบัติ
ดี แล้วมีอภิญญ�กับเข�บ้�ง มันน่�จะ
เป็นทำ�นองนั้น 
 ไม่ใช่ว่�อยู่ ๆ  ก็ไปคุยกับสตีฟ จ๊อบ
อย่�งเศรษฐีที่ต�ยไปแล้ว 
 อยู่ ๆ ก็อ้�งว่� ถ้�ทำ�บุญเยอะ
จะได้เข้�เฝ้�พระพุทธเจ้� ถว�ยอ�ห�ร
กับพระพุทธเจ้� 
 อันนี้คือ “บิดเบือนอภิญญา 
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์” เพร�ะพระพุทธ-
เจ้�ท่�นให้มุ่งท่ี “อนุสาสนีปาฏิหาริย์”
อภินิห�รที่แสดงใจ กลับใจคน ให้ชอบ
และพอใจที่จะประพฤติธรรมอีกต่อ
ไป ท่�นเรียกว่� เป็นปาฏิหาริย์ที่
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พระองค์ทรงสรรเสริญ นอกกระนั้น
ตำ�หนิ แล้วปรับอ�บัติด้วย ไปเที่ยว
อวดอภินิห�รม�กเกินไป 
 “อภิญญา” หรือ “อภินิหาร” น่ี
ให้ใช้แต่เรื่องแสดงธรรมกลับใจคน นี่
เป็นเรื่องปฎิห�ริย์ที่ได้ผล  และดีที่สุด
แต่พระเดี๋ยวนี้ที่มีปัญห�  ดันไปคุยกับ
สตีฟ จ๊อบ ดันไปจะเข้�เฝ้�พระพุทธเจ้�
และก็ผู้ที่จะเข้�ได้เฉพ�ะผู้ที่เสียเงิน
เยอะ ไอ้นี่บิดเบือนชัด ๆ 
 ต่อมาเห็นสำาคัญท่ีสุด ก็คือ บิด
เบือนมรรคผลของศาสนาผิดเพ้ียน
ไป เช่น พระนิพพ�นบิดเบือนให้เป็น
อัตต�ไปเลย ทั้ง ๆ ที่เร�ก็สอนกันม�
น�นแล้ว  “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”  
พย�ย�มจะทำ�ให้เป็นอัตต�อย่�งน้ี แล้ว
ก็ท่ีทำ�ให้คุณค่�ของพระนิพพ�น  คุณค่�
ของวิมุตติ คุณค่�ของคว�มบริสุทธ์ิผุด
ผ่องนี่ กลายมาเกือกกลั้วติดยึดกับ
เรื่องผลบุญ ผลดี ผลงาม 

  เพร�ะฉะนั้น จึงมีคำ�ว่� มัน
ต้องอยู่เหนือดี ละบาป ทำาดี แล้วยัง
ต้องอยู่เหนือดี มันถึงจะเป็นมรรคผล
ที่ไม่ต้องม�แบกดี ไม่ม�หนักกับคว�ม
ดี แต่นี่ให้ม�หลงใหลยึดติดกับคว�มดี 
เลยทำ�ให้คว�มดีเป็นอัตต� ถ้�เข�เอ�
คว�มดีเพร�ะมีอัตต� หรืออย�กได้เพ่ิม
อัตต� คว�มเด่นดัง เป็นอีโก้ เป็นอะไร
พังไปเลย น่ีก็บิดเบือนมรรคผลของ
ศ�สน�ไป ถ้�อย่�งน้ันมรรคผลเป็นตัว 
เป็นตน เป็นอัตต� มันก็ย่ิงเพ่ิมทุกข์
  4. “บิดเบือนจำ�นวนปริ-
ม�ณ”
    นี่ เพื่อสร้�งคว�มยิ่งใหญ่ในบุญ 
เป็นมห�กุศล  “มหา” แปลว่� ใหญ่ 
เพร�ะฉะนั้น จะทำ�อะไรก็ทำ�ใหญ่ ๆ  
จำ�นวนปริม�ณก็ต้องม�กต้องใหญ่ 
จึงบอกว่� “จะมีการตักบาตรพระ
ล้านองค์” อย่�งนี้ บิดเบือนตัวเลขที่
น่�เกลียด เพร�ะพระสงฆ์ไทยมีแค่ 3 

คุณค่าของความ
บริสุทธ์ิผุดผ่องน่ี 

กลายมาเกือกกลั้ว
ติดยึดกับเรื่อง
ผลบุญ ผลดี 

ผลงาม...”

“
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แสนรูป แล้วจะเอ�ม�จ�กไหนอีก 7 แสน ที่เข�เรียก บิดเบือนตัวเลข เพื่อ
ให้สร้�งภ�พเป็น “มหากุศล” ว่�มันใหญ่โตเหลือเกินบุญครั้งนี้ เลยต้อง
บิดเบือนตัวเลขทั้ง ๆ ที่มีไม่จริง อันนี้เป็นเรื่องที่แย่ เปรียบเหมือนเรื่องมห�
โจรชั้นเลิศในโลก ที่พระพุทธเจ้�ตรัสตำ�หนิถึง พระไม่อยู่ในธรรมในวินัย ข้อ 
สุดท้�ยว่�... 

  “ภิกษุพวกสุดท้าย คือ ภิกษุลามก กล่าวอวดอุตริมนุส
ธรรม อันไม่เป็นจริงข้อนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ว่า เขาบริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง ด้วยอาการอันเป็นขโมย”
  ภิกษุใดแสดงตัวเอง ซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่ง ให้คนอื่น
เข้าใจเป็นอย่างอื่นไป การบริโภคปัจจัย ด้วยอาการแห่งขโมย
ของเธอนั้น เป็นเช่นเดียวกับ นายพรานผู้ล่อลวงดักสัตว์กิน
  คนเป็นอันม�กท่ีมีผ้�ก�ส�วพัสตร์คลุมคอ   แต่มีคว�มเป็นอยู่อันล�มก
 ข�ดก�รสำ�รวม พวกคนล�มกพวกนี้ จัดเป็นมห�โจรชั้นเลิศในโลก
  พวกคนล�มกเหล่�นั้น ต้องไปเกิดในนรก เพร�ะก�รกระทำ�กรรมอัน
หย�บช้� มักกินก้อนเหล็กซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัด
  เพร�ะฉะนั้น ใครที่เข�ทำ�อะไรใหญ่ จำ�นวนม�ก อย่�นึกว่� “เขาทำา
ถูกต้องนะ” เจริญพร.
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ทำาไมถึงบอกว่า
ได้บุญท่ีสุด !  

ก็เพราะว่ามันทำาให้ปล่อยวาง
จางคลาย เพราะเห็นอะไรว่า

มันไม่เที่ยง...”

“
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“ถามมาตอบเอง” โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  สัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารกัลยาโณ 

ฉบับที่ 23 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558

หลวงพ่อวางนโยบายแก้ปัญหาบริหารองค์กร
มูลนิธิฯ ด้วยหลักการแบบไหนครับ ?

  พระพยอม ตอบ :  ถ้�ถ�มว่�ปัญห�อุปสรรคในก�ร
บริห�รง�นนี่ มันไม่มีอะไรเกินไปกว่� คำ�ว่� “ความสามารถ
ในตัวบุคคลด้านบริหาร” พูดง่�ย ๆ คำ�เดียวก็คือ ขาดผู้
บริหารที่มือถึง สมองถึง ประสบการณ์สูง จนกระทั่ง
สามารถขับเคลื่อน คนที่มาอยู่มาอาศัย อยากได้
ทำางาน อยากได้ที่พึ่ง เมื่อมีผู้บริหารขับเคลื่อนดีนี่ 
 คำ�ว่� “หายอด หากำาไร หารายได้” ให้แก่คนที่ม�
อ�ศัยเพิ่มขึ้น จะเป็นโบนัส จะเป็นค่�แรง มันจะได้เพิ่ม เพร�ะ
ว่�ถ้�ผู้บริห�รดี เหมือนกับบริษัทที่เข�บริห�รกันใหญ่ ๆ นี่
   เก่งคณิตศ�สตร์ในก�รบริห�รบุคคล เช่น เร�ไปแต่ละ
ที่ เร�มักจะได้ยินคนที่เป็นผู้บริห�ร หรือเป็นหัวหน้�ผู้จัดก�ร

1
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แต่ละส�ข�นี่ เข�ประก�ศเรียกลูกน้อง
ว่�ขอให้ทุกแผนกม�รวมตัวกันที่หน้�
อ�ค�รน้ันอ�ค�รน้ี...ด่วน  ! ท้ังหมด ! ทุก
แผนก ! ซ่ึงเร�ก็ไปยืนสังเกตดูว่� “ทำาไม !
ต้องเรียกมาหมด”   ที่แท้แค่มีรถไปรับ
ของม�ไม่เต็มคัน ครึ่งคัน คนที่ไปบนรถ
ก็มี 3-4 คน หรือ 5 คนแล้ว ถ้�คนบน
รถนั้นเอ�ลงไปเรื่อย ๆ  มันก็จะทำ�ให้ของ 
ที่ลงนี่ เสร็จภ�ยใน 1 ชั่วโมง หรือ 2 
ชั่วโมง และตรงหน้�อ�ค�รหลังที่เข�ให้
ม�ลงที่เรียกว่� ซุปเปอร์นี่ มันก็มีคนอยู่
ในนั้น แล้วอีก 4-5 คน แต่ไปเรียกทุก
แผนกม�หมดเลย
  นี่คือก�รไม่คำ�นวณคณิตศ�สตร์
ว่� “งานแค่นี้ต้องใช้คนเท่าไร !” แต่
ไปเรียกม�ทุกแผนก ๆ ก็คือ แผนกละ 

5 คน 10 คน แผนกเกษตร แผนกสวน 
แผนกปลูก แผนกทำ�ปุ๋ย แผนกอะไรม�
หมดเพื่อไปเอ�ของที่ไปรับบริจ�คม�ลง
เท่�นั้นเอง  น่ีคือส่ิงท่ีทำาให้แต่ละสาขา
น่ี ไม่สามารถเพิ่มรายได้ เพิม่งาน 
เพ่ิมการขยายการปลูกการผลิต
  เหมือนที่เร�เคยเล่�ให้ฟังหล�ย
ครั้งว่� พวกเกษตรกรเข�รวมตัวกันไม่
ได้ เข�มีที่ดินคนละ 5 ไร่  3 ไร่ 10 ไร่ ปลูก
พืช ปลูกผัก ผลไม้อีกเล็กน้อย แล้วเข�
ก็ม�ต้ังข�ยคนละกระจ�ดสองกระจ�ด 
50-60 หลังค�เรือน ก็ม� 50 กระจ�ด 
60 กระจ�ด จ�ก 50-60 หลังค�เรือน 
หรือ 50-60 ครอบครัว แต่ถ้�เข�บริห�ร
กันดีม�นั่งข�ยสัก 10 ครอบครัว  อีก 
40 ครอบครัวเรือนไปปลูก ไปผลิต ไป

ผู้บริห�ร ผู้นำ�...ฉล�ด  
“เหมือนฝูงโคที่มันข้�มน้ำ�นี่ 

ถ้�เจ้�ตัวจ่�ฝูงฉล�ด มันเลือกข้�มน้ำ�
ที่มันไม่ลึก น้ำ�ไม่เชี่ยว ก็ส�ม�รถข้�มได้”
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ขุดดินรดน้ำ�ใส่ปุ๋ย ไปเพิ่มจำ�นวนปลูกให้
เพิ่มขึ้น แล้วเย็นม�เข�ก็นั่งคิดว่� “เขา
ขายได้เท่าไร !”  ฝ่�ยที่นำ�ม�ข�ย 10 
คนก็อ�จจะได้รับเพิ่ม หรือสับเปลี่ยนไม่
รับเงินเพิ่มก็ได้ วันอื่นก็เอ�ของให้คนอื่น
ฝ�กข�ยบ้�ง ให้คนอื่นช่วยข�ยบ้�ง ตัว
เองก็จะได้ไปผลิตผลได้เพิ่ม 
 น่ีผลผลิตไม่เพ่ิม เพราะว่ามัว
มานั่งขาย นั่งเฝ้าผลผลิตที่เก็บผล
แล้ว  โดยไม่ได้ผลิตใหม่   เพราะมา
นั่งเฝ้าของ  นั่งรอลูกค้าซะ  แล้วลูก
ค้ามาหรือไม่มาก็ไม่รู้ ถ้าลูกค้าไม่มา
ก็น่ังเฝ้ากันเป็นแถว หรือลูกค้ามาน้อย 
แต่คนมาขายเยอะกว่า 
  นี่คือคณิตศ�สตร์ที่ เกษตรกร 
หรือผู้บริห�รก�รเกษตร ข�ดวิสัยทัศน์ 
ข�ดคณิตศ�สตร์ ข�ดก�รบริห�รจัดก�ร 
บุคคล ไปเรียกคนม�รวมกันเป็นกระจุก 
เมื่อม�เอ�ของลงแล้วกว่�จะย้อนไปที่
ปลูกกลับไปตั้งไกล ในระยะท�งตั้ง 700 
เมตร หรือ 1 กิโล กว่�เข�จะเดินกลับไป
ที่โน่น กว่�เข�จะเดินกลับม�ที่นี่ เวล�
เดินไปเดินกลับเสียไปฟรี ๆ 1  ชั่วโมง 
ทีนี้แผนกละ 20 คนหรือ 10 คน ๆ ละ 
1 ชั่วโมงห�ยไปเท่�ไร ? 10 คนก็เท่�กับ 
10 ชั่วโมง  
 10 ชั่วโมงนี่ คนทำ�ง�นธรรมด�
เข�ทำ� 8 ชั่วโมงต่อวัน ก็พูดว่�ง่�ย ๆ ไม่
ได้ทำ�ง�นซะ 1 คน แต่รับเงินเดือน รับ
ค่�แรง อันนี้เป็นปัญห�ที่ในโครงก�รนี้ ปี

หนึ่งนี่ ถ้�คิดเป็นเงินห�ยไปกับเรื่องก�ร
บริห�รไม่รู้เรื่องคณิตศ�สตร์ และไม่รู้
จักจำ�แนก แบ่งแยกคนไปลงง�นเท่�ไร
ต่อง�น ต่อชิ้นนี้ ทำ�ให้เสียห�ย ตั้งแต่จัด
ตั้งมูลนิธิฯ ม� ตั้งโครงก�รม� น่�จะไม่
ต่ำ�กว่�ร้อยล้�น เพร�ะไปดู ๆ ม�แล้ว
นี่ มันเสียกำ�ลังคนไปรวมกันเป็นกระจุก 
แทนที่คนที่กำ�ลังทำ�ง�นของเข�ประจำ�นี่ 
ถ้�เรียกเข�ม� 10 คน กับเรียกเข�ม�คน
หนึ่ง ก็จะดีกว่�บอกให้ม�ทุกแผนก แล้ว
ม�ทั้งหมด
 นี่เราได้ยินบ่อย ไปสังเกต ไป
เยีย่มไปตรวจ ก็จะได้ยินอย่างน้ีจาก 
วอร์วิทยุสื่อสารบ้าง จากเครื่องขยาย
เสียงบ้าง แต่เตือนแล้วก็ไม่ได้ผล เหมือน
กับผู้บริหารต้องการพลัง โชว์อำานาจ
พลัง แต่ไม่คำานึงว่า ตัวเองนั่นแหละ
เป็นตัวถ่วงความเจริญ หรือรายได้ที่
ลูกน้องพึงจะได้เพิ่มขึ้น  เพราะทำาผล
ผลิตเพิ่มขึ้น ตัวเลขรายรับก็ต้องเพิ่ม
ขึ้น เมื่อเพิ่มขึ้นก็จะแจกจ่ายลูกน้อง
เป็นโบนัส หรือขยับค่าแรงขึ้น 
 นี่มันเป็นเรื่องที่น่�เสียด�ย จึง
ทำ�ให้เกิดผลกระทบที่เร�ไม่เคยคิดม�
ก่อน พอเร�ซ้ือท่ีไปเยอะ ๆ น่ี เร� “เอ๋ ! 
ได้ยินว่าคนไม่มีที่ แต่ว่าทำาไมไม่มา
ทำา” เข�ไม่ม�ทำ�นี่ บ�งทีเข�รำ�ค�ญ 
เพร�ะว่�เข�กำ�ลังทำ�ง�นเข�ดี ๆ แผนก
ของเข�นี่ กำ�ลังจะเดินง�นนี่ ขุดหลุม
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กำ�ลังจะเอ�ต้นไม้ใส่นี่ โดนเรียกม�รวม
ตัวอีกแล้ว อันนี้มันเป็นปัญห�ที่มันจะ
เหมือนกันแทบทุกส�ข� 
 จะมีที่วัดสวนแก้วเท่�นั้นที่เป็น
เมนใหญ่ ที่เร�อยู่ดูแลตลอด อยู่ม�ก ก็
จะถูกติติงบ่อย ถ้�ไม่เชื่อเร�ก็จะย้�ยตัว
หัวหน้�เปลี่ยนเลยอะไรทำ�นองนี้ หรือ
ก็อ�จจะมีเรียกเข�ม�เป็นวัน ๆ ที่มีของ
ใหญ่จำ�นวนม�ก ที่ไปรับของ 5 -10 
บริษัท แล้วของจำ�นวน 5 คันรถ 10 
คันรถ อันนี้เอ�ลงไม่ไหวแน่นอนถ้�คน 
5-10 คน ก็จะต้องขอแรงคนภ�คพื้นที่
เกษตรม�ช่วย แต่จะไม่มีคำ�ว่� “ทุก
แผนก ทุกคนมาหมด”
 นี่คือ ปัญหาที่เราแก้กันไม่ได้ 
และก็เป็นเหตุหน่ึงท่ีทำาให้คน ไม่ได้
ค่าแรงสูงขึ้น  ไม่ได้โบนัสมากขึ้น 
เพราะตัวเลขเขาทำาต่ำาลง เพราะ
การที่เขาใช้คณิตศาสตร์ที่เรียน
มาไม่เป็น 
 คนเรานี่เขาชำานาญเฉพาะทาง 
จะไปเรียกคนมารวมกันหมด...แค่
ยกของลง มันเสียอารมณ์ด้วย มัน
เสียเวลาด้วย เสียงานด้วย 

 ถ้�เร�คิดว่� “สมมติว่ามาเอา
ของลงนี่ มาทั้งหมด แล้วต้นไม้
กำาลังลงหลุม แล้วยังไม่ได้กลบอาจ 
จะตายได้” เพร�ะว่�เวล�ตกจะเย็นแล้ว 
เลยทิง้มันเลย บ�งทีพรุ่งน้ีก็ลืม  แล้วโดน

เรียกอีก 

 ในคำ�ว่� “ขาดผู้บริหาร ขาด
ผู้นำา ขาดผู้จัดการ ที่มีมาตรฐาน 
อัจฉริยะในการบริหารนี่” ถือว่า
เป็นหัวใจหลัก หัวใจสำาคัญ ไม่ว่า
ใครจะทำาโครงการใดจะได้ดีก้าวหน้า 
เข้มแข็ง หรือล้มเหลวอยู่ที่ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้นำา ถ้าผู้นำาฉลาด เหมือน
อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบว่า...

 “เหมือนฝูงโคที่มันข้ามน้ำา
นี่ ถ้าเจ้าตัวจ่าฝูงฉลาด 
  มันเลือกข้ามน้ำาที่มันไม่
ลึก น้ำาไม่เชี่ยว ก็สามารถข้าม
ได้”
  แต่ถ้�มันไปได้ตัวหัวหน้�โง่นี่ มัน
ก็จะพ�ไปลงที่น้ ำ�ลึก และน้ำ�เชี ่ยวมัน
ต�ยทั้งฝูง.
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   พระพยอม ตอบ : พูดถึงที่ม�
ถ�มคว�มรู้สึกเร�คงไม่อย�กเปลืองตัว 
หรือเจ็บตัวกับเรื่องว่� “ใครถูก ใคร
ผิด” อาตมาคงถูกอุ้มไปท้ิง หรือใคร
จะโจทก์ใคร ว่าใคร ก็รอความจริง
ในระยะยาว ซึ่งเชื่อว่าตอนกำาลังทำา
ต้นฉบับหนังสือคอลัมน์นี้ มันกำาลัง
เพิ่งเกิดเหตุใหม่ ๆ   ยังอยู่ระหว่างจะ 
สาวไส้หาข้อมูลเก่า ๆ ซึ่งแต่ละฝ่าย
ผิดพลาด มาซัดกันนัวเนียแน่ ถ้า
ออกความเห็นกันไปตอนน้ี บางทีถ้า 
ข้อมูลที่เขาได้กันมาใหม่ มันวิเศษ

กว่า มันเร้าใจกว่า หรือมันจริงกว่า
มนัดีกว่าท่ีเราออกความเห็นไปตอน
น้ี เราอาจจะผิดได้ ถ้าเกิดมีข้อมูล
อะไรที่ดีกว่านี้ แต่มีข้อมูลหนึ่งที่
เร่ืองน้ีไม่น่าเช่ือว่า  มันจะเอียงไปใน
ทางท่ีพลาดล้มล้างกันทางการเมือง 
ด้วย เช่น เราเห็นว่า...
 ตอนหนึ่ งที่ท�งวัดธรรมก�ย
ประก�ศ “ใส่บาตรพระ 1 ล้านรูป” 
มีใครฉุกคิดบ้างหรือเปล่าไม่รู้ ! แต่
เรารู้สกึฉุกคิด ๆ ยังไง “เมืองไทยมี
พระไม่เกิน 3 แสนรูปในพรรษา”  
แล้วอีก 7 แสนไปห�ที่ไหน ? ทั้งล�ว พม่� 
เขมร  น่�จะไม่ถึง ! เพร�ะว่�ประเทศอื่น
มีไม่ถึง 3 แสนรูปสักประเทศหนึ่ง
 ตรงน้ีท่ีอย�กจะพูดว่� พระพุทธ- 

เจ้�ตรัสว่� “คนเราเริ่มโกหกได้ จะ
ไม่ทำาความชั่วอย่างอื่นได้อีก ย่อม
ไม่มี”
 คงให้คว�มเห็นได้แค่นี้ เพร�ะว่�
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่�งเข�คว�ย ถ้�ออก
ม�กไป เด๋ียวโดนเสียบข้�งโน้นข้�งน้ี เอ� 
ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกัน เจริญพร.

กระแสการตรวจสอบวัดพระธรรมกาย  ใน-
ความเห็นหลวงพ่อเป็นจริงหรือเท็จแค่ไหน ?

2
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    พระพยอม ตอบ :  โอ้ ! คำ�ถ�ม
นี้ดี แล้วเร�ก็โดนถ�มจังเลย เหมือนกับ
ทีไม่ใช่คำ�ถ�ม เป็นเหมือนว่�เร�สมหวัง
แล้ว อนุโมทน�กับเร�ว่� “ยินดีด้วยนะ
หลวงพ่อ” 
 ตอนไปบิณฑบ�ตเข�พูดบ่อย 
ยินดีอะไรโยม ? “ท่ีท่านได้ท่ีดินคืนแล้ว”  
อ้�ว !  นี่แสดงว่�เร�ก็ไม่ได้ชี้แจง หรือ
ว่�โยมเข้�ใจข่�ว ! ตอนหลังก็เกิดเรื่อง 
 เดี๋ยวขอย้อนเล่�สักนิดหนึ่ง หลัง
จ�กถูกศ�ลพิพ�กษ�ให้เร�ถอนสิทธิ์เร� 
จ�กท่ีดินเร�เรียบร้อยแล้ว  เป็นเวล�หล�ย 
ปีม�แล้วนี่ ตั้งแต่ พ.ศ.2550 ก็ตกร�ว 
6-7-8 ปีแล้ว ตอนน้ันก็ไม่คิดจะฟ้องร้อง 
อะไร ไม่อย�กให้ขึ้นโรงขึ้นศ�ล เข�ให้ไป
อุทธรณ์ ก็ไม่ได้อุทธรณ์   เพร�ะมีอะไร
ที่เร�รู้ลึก ๆ ว่� “อุทธรณ์ไปก็คงยาก” 
เพร�ะเข�ผนึกกำ�ลังกันแน่นเหลือเกิน 
แล้วมูลค่�เงินก็มห�ศ�ล ก็เลยตัดสินใจ
รอไปรอม� เอ๊ะ ! มีคนยุว่� หลวงพ่อไม่
ดูหรือว่� นี่ม�ตร� 1374 นี้ เข�ระบุว่� 
“ผู้ใดโดนรบกวนในการครอบครอง
ทรัพย์สินฯ ต้องมาจัดการฟ้องร้อง

ได้ข่าวน่ายินดี ว่า พระพยอมได้ที่ดิน
โฉนดถุงกล้วยแขกคืนแล้วหรือครับ ?

ดำาเนินคดีกับผู้ที่มารบกวนบุกรุกนี่ 
ภายใน 1 ปี” 
 ทีนี้ของเร�มันเลยม� “ตั้ง 2 ปี 
7 เดือน” หลังจ�กมีคนม�ชี้โพรงให้ ชี้
จุดให้กฎหม�ยดู เร�ก็ชักเอ ! ก็เริ่มพูด
ไปพูดม� ก็ไปเข้�หูอธิบดีคนที่ถูกย้�ยไป
เป็นผู้ว่�นครศรีธรรมร�ช คือ ท่�นพีระ- 
ศักดิ์ หินเมืองเก่� ท่�นก็คงจะนึกสงส�ร
วัดว่� “เสียเงินไป 10 ล้าน” แล้ว กรม
ที่ดินก็เป็นผู้ทำ�โอน ทำ�โฉนด เก็บภ�ษี
เข้�รัฐ    ถึงแม้จะมีคำ�พูดพิพ�กษ�ว่�... 
“ผู้รับโอน ย่อมไม่มีสิทธ์ิเท่ากับผู้โอน” 
 คนบ�งคนก็บอกว่� หลวงพ่อทำ�ไม 
ไม่ย้อน “แล้วเสือกโอนทำาหาหอก
อะไร ? ในเม่ือผู้รับโอนไม่มีสิทธ์ิ” แล้ว 
ทำ�หน้�ที่โอนกันทำ�ไม ? อะไรนี่ !
 คนก็ม�ว่�ยุอ�ตม� ปร�กฏว่� 
อ�ตม�พูดไปพูดไป (อดีตท่�นพีระศักดิ์ 
หินเมืองเก่�) ที่เป็นอธิบดีตอนนั้น ก็เลย
อย�กจะเข้�ม�ห�อ�ตม� แล้วก็นิมนต์
อ�ตม�ไปเทศน์กับเจ้�หน้�ที่ที่ดินที่
พัทย� 
 อ�ตม�ก็ เออ ! ถ้�ท่�นอธิบดีพดู

3
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อย่�งน้ี “พวกเราก็ดีกันนะ” ใช้คำ�ว่� 
“เราดีกันนะ” ญ�ติโยมก็เลยเข้�ใจว�่ 
อ�ตม�คงได้ท่ีดินคืนแล้ว ถึงได้ดีกับกรม
ท่ีดิน แต่ต่อม�พอท่�นบอกจะห�ผ้�ป่� 
ทอดผ้�ป่� ซื้อทีดิ่นคืนให้กับเจ้�ของท่ียึด
ไป 
  ปร�กฏว่�ก็มีข้�ร�ชก�รกลุ่มที่
ไม่อย�กเสียเงินร่วมสร้�งกุศลกับท่�น 
“จิตไม่เป็นกุศล” ว่�น้ันเถอะ กลัวจะเสีย
เงินทอดผ้�ป่�ซ้ือท่ีดิน ก็เลยไปฟ้องร้อง
ท่�นรัฐมนตรีกระทรวงมห�ดไทยกัน 
ว่� “ท่านอธิบดีฯจะขูดเงินข้าราชการ
กรมที่ดินทั่วประเทศ เพื่อมาซื้อที่ดิน
ให้พระพยอม” ท่�นผู้ใหญ่ในกระทรวง
มห�ดไทย ท่�นก็หูหนักหรือหูเบ� หรือ
โดนเป่�หูข้�งเดียวก็ไม่รู้ละ ท่�นก็เลย
สั่งย้�ยท่�นอธิบดีกรมที่ดินไปเป็นผู้
ว่�นครฯ ท่�นก็ม�เล่�อะไรต่ออะไรให้
อ�ตม�ฟังพอสมควร อ�ตม�ก็ปลอบ
ใจท่�น “แต่อาตมาก็ไม่น่าทำาให้โยม
เดือดร้อนเลย”  ท่�นบอก “ไม่ใช่ท่าน
ทำา ผมอยากทำาเอง” ก็ไม่เห็นคว�ม
เป็นธรรมเลย ทำ�ให้พระเสียเงิน 10 ล้�น 
ส่วนกรมที่ดินก็ร่วมโอนร่วมข�ยอย่�งนี้ 
แล้วท่ีมันผิดกฎหม�ยอย่�งชัด ๆ ก็คือว่�
 เข�เรียกร้องให้พวกเร�ทำ�ต�ม
กฎหม�ยกันนี่ แล้วทำ�ไม ! ศ�ลจึงไม่ทำ�
ต�มกฎหม�ยเสียเอง ในเมื่อเข�ระบุว่� 
“ต้องฟ้องภายในปีหนึ่ง นับแต่เวลา
ถูกรบกวน”  เพร�ะอะไร ? 

 อย่�ห�ว่� อ�ตม�สอนท่�นผู้
พิพ�กษ� หรือนักกฎหม�ยเลย อ�ตม�
จบแค่ประถม 4 แต่ถ�มคนทั้งประเทศ
ว่� ในม�ตร�ที่ระบุว่� “ภายในปีหนึ่ง” 
นบัจ�กถูกบุกรุกท่ี หรือถูกรบกวน ก็ชัด ๆ 
นะ  แต่ถ้�ใครฉล�ดกว่�อ�ตม� ๆ ก็ขอ
ยอมรับว่� “โง่” 
 ถ้�เห็นพ้องด้วยกัน เมื่อได้อ่�น
หนังสือเล่มนี้แล้ว วรรคนี้แล้ว คำ�ตอบน้ี
แล้ว ลองเขียนไปท่ีศ�ลนนท์หน่อยสิ ช่วย 
เขียนไปหน่อยว่�
 พวกคุณปล่อยให้เจ้าของที่ดินไป
หลบอยู่มุมมืดไหน ? 
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เป็นแบบนี้นี่ ควรยึดเงินเดือนคืนบ้�ง
ไหม ? กินเงินเดือนม� แล้วตอนนั้นโง่ไป
หลบอยู่มุมมืดอะไรกัน เหมือนอย่�งที่
เข�ปลูกบ้�นเสร็จ แล้วไปสั่งทุบเข� แล้ว
ตอนที่เข�เริ่มสร้�ง “ทำาไมไม่โผล่จาก
มุมมืดออกมา”  หรือตอนนั้นมีส่วนได้
ส่วนเสียอะไรกันอยู่ หรือว�งแผนอะไร
กันอยู่ หรือมีเจตน�อะไรกับกฎหม�ย
ฉบับนี้ หรือม�ตร�นี้ที่เข�ต้องป้องกัน
ผู้มีสิทธิ์เชื่อมั่นในสิทธิ์ เพร�ะถือกรรม 
สิทธิ์ กรมที่ดินก็เป็นผู้โอนและเก็บภ�ษี
ของเข�ไปแล้ว แล้วศ�ลก็สั่งให้มีโฉนด
ออกม�แล้ว กรมที่ดินก็ทำ�ต�มไปแล้ว 
วัดก็จ่�ยโปร่งใสถูกต้องแล้ว ๆ เวล�ก็
ผ่�นไปแล้ว  ๆ นี่กำ�ลังเกิดคดีอะไรเยอะ
แยะนี่เช่นธรรมกง ธรรมก�ยนี่ แล้วมัน
เป็นยังไงละนี่ 
 ไม่บอกว่า นี่ฟื้นฝอยหาตะเข็บ
ทำาไม ! (ก็ตะเข็บมันมีช่องให้รื้อนะ) 
ถ้าไม่รื้อมันเป็นตะเข็บหญ้าคาทิ่มตำา 
คนที่จะไปนั่งไปสวมไปใส่ แล้วจะไม่
โง่ถากออกบ้างหรือ หรือว่าจะปล่อย
ให้เป็นช่องถากถางรายได้ หารายได้
ของนายทุนผู้มั่งคั่ง
 ง�นนี้ถ�ม...ตรง ๆ เถอะว่� “จะ

รักษาผลประโยชน์ของนายทุน” หรือ

“ อ ง ค์ ก ร ก า ร กุ ศ ล ที่ ส ร้ า ง
คุณูปการให้คนยากคนจน” ถ้�คิด
รักษ�ผลประโยชน์ให้น�ยทุนก็ เจริญพร.

 ปล่อยให้วัดถมดินหมดไป 7 -  8 แสน  
 ปล่อยให้วัดไปเก็บขยะกองพะเนิน 
เลย 
 เอาคนเข้าไปทำากว่าจะปรับที่ 
กว่าสร้างบ้านพักให้คนงานนี่มันหมด
เงินไปอีกเท่าไร ?
  เจตน�กฎหม�ยนี่ชัดเจนแน่นอน 
ถ้�เร�ตีโจทย์กฎหม�ยนี้ผิด ก็ขอให้ใคร
ที่เป็นคนร่�งกฎหม�ยนี้ไว้ ช่วยอธิบ�ย
หน่อย ! คุณร่�งเพร�ะเจตน�อะไร ? 
ถ้�ไม่ปกป้องคว�มเชื่อมั่นในกรรมสิทธิ์
ของผู้ที่ถือโฉนดอยู่ในมือ นี่ผู้ที่ถือโฉนด
อยู่ในมือซื้อแล้ว ถือโฉนดอยู่ในมือแล้ว 
ไม่ลงทุนพัฒน�ที่ จะซื้อไว้ทำ�วิม�นอะไร
ที่โบร�ณเข�พูดอย่�งนักเลงว่� “ซื้อไว้
หาพระแสงอะไร” 
 ต้องขอถ�มหน่อย ในเมื่อคนเร�
ไม่คิดรักษ�สิทธิ์ของผู้เชื่อมั่นในสิทธิ์ 
แล้วไปรักษ�ผลประโยชน์น�ยทุน ใช่หรือ 
ไม่ใช่ ช่วยตอบหน่อย ! พ�กันไปหลบอยู่
ในมุมมืด ปล่อยให้เข�ทำ�เสร็จ แล้วเข�
เสียห�ยไปเท่�ไร ? เช่นท่ีภูเก็ตมีโยมม�เล่�
ให้ฟังว่� เข�ลงทุนซื้อที่ดิน 100 กว่�ล้�น
200 ล้�น 500 ล้�น  แล้วก็ลงทุนพัฒน�
ที่ดินด้วยคว�มเชื่อมั่นในกรรมสิทธิ์  
เพร�ะถือโฉนดอยู่ในมือนี่ เข�ทุ่มลงทุน
พัฒน�เพ่ือหวังจะได้ทุนคืน ท่ีลงทุนซ้ือไป
แต่พอทำ�เสร็จ แล้วก็ย้อนม� ประก�ศ
ยึด โฉนดนั้นคืน 
 ขอถ�มว่� ถ้�เจ้�หน้�ท่ีปล่อยให้
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  พระพยอม ตอบ :  อ๋อ ! ไม่จบ
หรอกเพร�ะว่� ตอนหลังได้ยินข่�วย�ย
ไฮ ย�ยสม คุณรัตน� สัจจเทพ 3-4 คน
นี้  เกิดแรงกระตุ้น  เพร�ะย�ยสมนี่อ�ยุ 
82 ปี จบประถม 4 ถูกนำ�ท่ีไปข�ยลูกช�ย 
ติดคุก แล้วถูกฆ่�ต�ย แกก็ติดคุกออกม�
แกท่องกฎหม�ยเปรี๊ยะ ! อย่�งกับบันทึก
ด้วยคอมพิวเตอร์ไว้ในสมอง 
 พออ�ตม�เกิดเห็นย�ยสมขึ้นรถ
ไปม�จ�กสุรินทร์ที่กระทรวงยุติธรรม 
แกสู้ถึงขน�ดน้ี อ�ตม�ก็เลยคิดว่�อ้�ว !   
แล้วเร�นี่ยังแข็งแรงกว่� ตอนนี้คว�มรู้
เร�ก็น่�จะห�ได้ไม่ควรจะแพ้ย�ยสม ก็
เลยเดินเรื่องติดต่อป.ป.ท., ป.ป.ช. กต. 
2-3 แห่งนี้ว่� จะเอ�ยังไง ! ช่วยถ�มให้
หน่อย ? ช่วยไปถ�ม “ผู้พิพากษานนท์

ตอนนี้หลวงพ่อดำาเนินคดีอะไรไปบ้างเกี่ยว
กับคดีที่ดินโฉนดถุงกล้วยแขกหรือจบเลย ?

ชุดท่ีพิพากษาเราน้ี” กต.บอกว่� “กำาลัง
เช็คไปท่ีศาลนนท์” อ�ตม�ก็ถ�มเร่ือย ๆ  
ให้คนท่ีเป็นเลข�ถ�มอยู่เร่ือย ๆ แล้วก็มีคน
นัดจะให้พบเลข� ป.ป.ท. ที่ปปช.ก็ม�ให้ 
ก�รต้อนรับ ขอตอบว่�ให้มันส์อ�รมณ์
สักนิดหนึ่ง “เขาต้อนรับเราเหมือน
มหามิตรที่แสนดี ต้อนรับเราดีเหลือ
เกิน รับเร่ืองราวเราดีเหลือเกิน” แต่เข� 
ไปพักเรื่องเร�ไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ เพร�ะ
คอยม�เดือน 2 เดือน ก็เงียบห�ย ๆ ใน
ท�งเร�ก็ร้อนใจคิดว่� ถ้�หมดรัฐบ�ล
ทห�รชุดน้ี แล้วสงสัยว่� “จะไปเข้ารอย
เดิม”
  รอยเดิมคือยังไง สมัยรัฐบ�ลขิงแก่ 
มีคนดีคนหนึ่งคือ ท่�นอ�จ�รย์ไพบูลย์ 
วัฒนศิริธรรม เป็นรองน�ยกรัฐมนตรี 

“ยายสม งามอยู่” 
(ยอดนักสู้) 

ร้องทุกข์กว่า 20 ปี 
ถูกโกงที่

ลั่นก่อนสิ้นลมหายใจจะเอา
มรดกมาให้ลูกหลาน
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และรู้สึกจะคุมกระทรวงก�รพัฒน�
สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ ม�ห�
อ�ตม�ที่วัดว่�จะช่วยดำ�เนินเรื่องนี้ให้
ที่ดินกลับคืนม�เป็นของวัดให้ได้ ตอน
นั้นอ�ตม�บอกว่� ถ้าคืนได้นะอาตมา
จะไม่เอาเลยที่ดินแปลงนี้จะยก
ให้เป็นสมบัติส่วนกลางของคนจน 
ในนามของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แกก็พยายามบอกจะทำา  แต่เผอิญ
รัฐบาลขิงแก่หมดอายุ 
 ตกลงอ�ตม�ก็ต้องฟ�ว์ล แล้วม�
คร�วนี้ก็ยังรอคอยด้วยคว�มหวังไม่รู้
ว่� เร�จะเสียงบประม�ณแผ่นดินให้กิน
เงินเดือนกัน โดยไม่ได้กระตือรือร้นขับ
เคลื่อน แม้แต่ท่�นน�ยกประยุทธ์ ฯ ก็
ยังพูดเองเลยว่� “ไม่ช้าหรอก ! พวก
ข้าราชการเกียร์ว่างไม่ค่อยทำาอะไร
นี่” ท่�นก็ขู่ฟ่อ ๆ คนนั้นก็ทำ�เป็นนอน
ฟุบ ระหว่�งขู่ฟ่อกับนอนฟุบ อ้�ยเร�ก็
คอยเฝ้� ! 

 ก็เป็นอย่�งนี้เมืองไทย เกิด
เปน็คนไทย “ระวัง ! จะเป็นผู้ถูก
กระทำาให้เป็นผู้ เสียหายถูก
ต้องตามกฎหมาย และระเบียบ
ราชการอย่างโปร่งใส” นี่คือ
ประเทศไทยโยม.

เกิดเปน็คนไทย 
“ระวัง ! จะเป็นผู้
ถูกกระทำ�ให้เป็น
ผู้เสียห�ยถูกต้อง

ต�มกฎหม�ย 
และระเบียบ
ร�ชก�รอย่�ง

โปร่งใส”
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  พระพยอม ตอบ : อ๋อ ! น่�กลัวนะ ถ้�ให้อ�ตม�วินิจฉัย “เขา
กำาลังปูใบตอง เล่นงานปูอยู่มั้ง” เรื่องจำ�นำ�ข้�วอะไรนั่น ของอ�ตม�ก็ยัง
ไม่มีเวล� น่�กลัวจะเป็นอย่�งนั้นแหละ ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะ เร�วินิจฉัยเอ�เอง 
เพร�ะว่�ง�นของเร�มันจ๊ิบจ๊อย !  เข�จะเชือดปู หรือเข�จะกินปู ม�กกว่� ! 

“เขามัวแต่ตั้งวงกินปูกัน เขาจึงไม่ดูงานของอาตมา” น่�กลัว
จะเป็นอย่�งนั้นแหละโยม !

สาเหตุใดที่ทำาให้คดีที่ดินหลวงพ่อ ทั้ง ป.ป.ท., 
ป.ป.ช., กต.  เขาจึงไม่มีความคืบหน้า ขยับ-
เขยื้อน คืบหน้าให้คำาตอบหลวงพ่อเลย ?

 ...ถ้�คืนได้นะอ�ตม�จะ
ไม่เอ�เลยที่ดินแปลงนี้
จะยกให้เป็นสมบัติส่วน
กล�งของคนจน ในน�ม
ของกระทรวงก�รพัฒน�

สังคมและคว�มม่ันคง
ของมนุษย์...” 

“

5
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  พระพยอม ตอบ : ปฏิบัติผิดไม่
ผิด คำ�สอนนี้บิดไม่บิดให้ดูตรงนี้ เพร�ะ
มีก�รตรัสของพระพุทธเจ้�ว่� อันบุคคล 
ใดเร่ิมพูดปดมดเท็จไม่จริง เร่ิมพูดไม่จริง 
พูดโกหก ให้นึกได้เลยว่�พระพุทธเจ้�
ท่�นตรัสต่อว่� “เขาจะไม่ทำาผิดอย่าง
อื่นอีกไม่มี” 
 พอเข� เริ่ มผิ ดจ�กพูดจริ งนี่  
“เป็นไม่จริง” เข�ก็ต้องทำ�ผิดอย่�งอื่น
ที่ไม่ควรทำ�ได้อีกอย่�งง่�ยด�ย เพร�ะ
มันเริ่มเปิดประตูคว�มชั่วแล้ว
  เท่�ท่ีเร�ย้อนยุคดูพระในอดีตดัง ๆ 
ที่พัง ส่วนใหญ่ก็พูดบิดเบือนคำ�ไม่จริง 
พระพุทธเจ้�ไม่เคยตรัสว่� “ฆ่าใครไม่
บาป” ก็มีพระรูปหนึ่งดังโครมเลยตอน
นั้น “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” ท่�นก็
มรณภ�พไปแล้ว (ชื่อกิตฺติวุฒฺโฑ) 
 ต่อม�เร�เห็นกันเม่ือหม�ด ๆ  ม�นี้ 
เณรคำ�บอกว่� “ไปคุยกับพระอินทร์” 
อย่�งนู้นอย่�งน้ี   ทำ�ไม ! คุยกับพระอินทร์ 
ได้ แล้วพระทั้งประเทศ 2 แสนองค์คุย
ไม่ได้อย่�งนี้ ก็เริ่มแสดงว่�โกหกแล้วใช่
ไหม ? ถึงได้ไปทำ�ช่ัวอย่�งอ่ืนเยอะแยะเลย
  อ้�ว ! ดูองค์ต่อไป “แหม ! ถ้า

ลุกออกจากโลงมา”  เข้�นิโรธสม�บัติ
ไปนอนอยู่ในนั้น ใครทำ�บุญคนแรกจะ
รวยใหญ่ถ�มว่� เป็นเร่ืองจริงไหม ? พูด
คว�มจริงหรือเปล่� ท่ีไปนอนในโลง แล้ว 
ลุกตื่นม� บอกคนไปทำ�บุญ เข�นี่โกหก
หรือไม่โกหก ?  ดูตรงนี้ ! 
 คนที่จะเข้�นิโรธสม�บัติจะไม่
ประก�ศหรอกว่� จะออกวันไหน ถ้�ต้อง 
ก�รประก�ศก็แสดงว่� “ทำาเพ่ือได้ลาภ” 
 ก�รอวด แล้วทำ�เพ่ือหวังได้ล�ภย่ิง
เข้�ใหญ่เลย นิกรเคยบอกไว้ว่� (เชื่อได้
ไหมว่�ที่แกบอกว่�) ใครอย�กจะเสริม
ศิริมงคล หลอกเอ�เงิน เอ�กล้วย เอ�
น่ันเอ�น่ีม� จนบ�งคนน่ีผัวให้สต�งค์ไป 
ซื้อกับข้�ว พอไปฟังเคลิ้มเลย ไม่ได้เอ�
สต�งค์ไปซื้อกับข้�วให้ผัวม�แกงกิน
แล้ว “ดันไปเสริมสิริมงคล” กลับม�
ผัวโมโหไม่ได้อะไรม�แกงม�ต้มให้ห�ย
หิว แล้วพอถ�มไปถ�มม�เมียบอก “ไป
เสริมสิริมงคล”  “ตบ ! ผลัวะ”  มงคล
ขึ้นขอบต�เขียวปึ้ดเลย
 น่ีก็คือเร่ืองของก�รโกหกที่เป็นม�
สว่นท่ีเป็นข่�วอยู่สำ�นักใหญ่ Back แน่น 
หรือว่�ผู้ชื่นชอบศรัทธ�จำ�นวนม�ก
มโหฬ�ร พูดจริงไม่จริงละ เช่น จะตักบ�ตร

ชาวพุทธจะจับประเด็นการบิดเบือนคำาสอน
พระพุทธเจ้าให้สังเกตดูตรงไหนว่า 
สำานักนั้นผิด สำานักนั้นไม่ผิดครับ ?

6
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พระล้�นองค์ โยมคิดกันไหมว่� เข�พูด
จริงหรือไม่จริง ? เข�โฆษณ�ชวนเชื่อว่�
จริงหรือไม่จริง ? เพร�ะในประเทศไทย
มีพระไม่ถึง 5 แสนองค์ ไปนิมนต์ม�ทั้ง
โลกก็ไม่ได้ล้�น แล้วจะเอ�ม�ยังไง ? แค่
นี้ลองคิดดูสิ 
 เข�ประช�สัมพันธ์โฆษณ�เรื่อง
ไม่จริง “ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า” “ไป
ถวายข้าวพระพุทธเจ้า” ส�รพัดอย่�ง
ที่ฟังแล้วเชื่อไม่ลง ใครจะเชื่อก็เชื่อ คน
เข�มีคว�มรู้มีฐ�นแน่นเข�เชื่อไม่ลง 

แล้วยิ่งบอกว่� “ทำาบุญเยอะ...จะ
รวยเยอะ จะได้บุญเยอะ ทำามาก
จะรวยมาก” (ลองทำ�ม�ก ๆ แล้วไม่
จน จะให้เผ�วัดอ�ตม�เลย)
 “มีเท่าไรถวายหมด” พอหมด
แล้วมันจะไปมีอะไร ! แล้วพระรุ่นดูดทรัพย์ 
อย่�งนี้ ทำ�ม�ได้ยังไงพระรุ่นดูดทรัพย์ 
ถ้�ดูดได้จริง ก็เอ�ไว้ดูดที่วัดไม่ดีหรือ ไป
แจกช�วบ้�นเข�ดูดกันทำ�ไม เข�กำ�ลัง
ดูดใครกันแน่ “ใครดูดใคร” วัดดูดโยม
หรือโยมดูดวัด หรือดูดกันเอง 
 แค่นี้ก็พอจะจับประเด็นได้แล้วว่� 
“บิดหรือไม่บิด” “ใช่หรือไม่ใช่” แล้ว
ก็ยังมีอีกม�กม�ยที่บิดหนักน่�ดูเลย บิด
ไม่ใช่คำ�สอนก็มี เช่นบิดเป็นรูป มีร�หูอม
หน้�วัด มีพิฆเณศ ท้�วมห�พรหม แล้ว
มีส�รพัด 
 “บิดที่เป็นสัญลักษณ์” นี้
ก็น่�คิดเหมือนกัน ถึงแม้ว่�จะไม่ได้บิด

พวกคำ�สอน แต่สัญลักษณ์ก็โดนนะ แล้ว 
แล้วจะไม่คิดทำ�อะไรอย่�งอ่ืน ๆ อีกหรือ ! 
 นี่แหละเร�ก็ขอให้เป็นช�วพุทธ
ที่ฉล�ด ดูว่� “วัดไหนบิดหรือไม่บิด” 
ถ้�สังเกตสังก�ให้ดีจดจำ�เรื่องร�วเก่� ๆ
กดี็  ม�ประยุกต์กับใหม่ให้ดี  เร�ก็จะจับ
ประเด็นได้เลยว่� เร�ควรจะนับถือเชื่อ
ถือศรัทธ�ต่อไป หรือจะถอยหลังกลับ
ม�ดูบ้�ง ถอยสักนิดหนึ่ง และที่ชัดเจน
ทีสุ่ดเก่ียวกับเร่ืองบุญน่ี อ�ตม�เร�อยู่กับ
หลวงพ่อพุทธท�สท่�นบอกว่� “อย่าหลง
บุญ  เมาบุญ  บ้าบุญ” อย่�ทำ�บุญกัน
แบบท่ีพระพุทธเจ้�ท่�นตรัสไว้ 3 ประโยค
นี้ พวกเร�ถ้�เร�จับมีหลักอยู่นะ เข�จะ
โกหกหลอกลวงเร�ไม่ค่อยได้  แล้วเร�ก็
ไม่โง่เป็นเหย่ือให้เข�หลอก เช่น พระพุทธเจ้�
ไม่ได้สรรเสริญนะว่� คนทำ�บุญบ่อย ทำ�
บุญม�ก ทำ�บุญเยอะนี่ แต่ท่�นจะตรัส
ประโยคนี้ว่� “เราไม่สรรเสริญคนให้
เก่ง ให้มาก ให้ถี่ ให้เยอะหรอก แต่
สรรเสริญคนใคร่ครวญดี แล้วนำา
ออกให้” เพร�ะมีพุทธสุภ�ษิตอยู่เลย... 

วิเจยฺย ท�นำ สุคตปฺปสตฺถำ
แปลว่� ผู้ที่ใคร่ครวญดีแล้วนำ�
ออกให้พระองค์ทรงสรรเสริญ 

 น่ีประโยคสุดหน่ึง และเร่ือง “การ
ทำาบุญอย่าให้กระทบและฐานะแห่ง
โภคะแห่งตน” ไม่ได้สอนให้ทุ่มบุญ ทำ�บุญ
กันแบบหมดเนื้อหมดตัว อย่�งนี้อ�ตม�
ยังเคยเจอโยมคนหนึ่ง แกไปทำ�บุญที่วัด
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หนึ่งจนหมดเนื้อหมดตัวเป็น 10 ๆ ล้�น 
ลูกหล�นขอเงินไปทำ�ทุนค้�ข�ยก็ไม่ให้ 
จะส่งลูกหล�นเรียนก็ไม่ยอมให้ แต่ให้วัด
หมด พอหมดตัวแล้วอย�กจะกลับม�อยู่
ท่ีลูกหล�น เพร�ะไปอ�ศัยวัดน้ันเข�ไม่ให้
อ�ศัย เพร�ะหมดตัว 
 ลูกหล�นก็งอนสิ ประชดบอก 
“ไปอยู่วัดสิ”  วัดโน้นเข�ก็ไม่รับ วัดท่ีดูด
เงินไปเยอะไม่รับแกก็ม�อยู่กับอ�ตม� 
4-5 ปี แล้วก็ม�ต�ย เผ�เรียบร้อยแล้ว 
 ตอนมีเงินเยอะไปทำ�วัดนู้น พอ
หมดตัวแล้วม�ต�ยวัดเร� มันน่�เศร้�
เหมือนกันแหละ !  ก็อย�กจะฝ�กกันไว้พวก
เร�น่ี ในพวกท่ีเช่ืออะไรแบบไม่ใคร่ครวญ 
ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ ในก�รตัดสินเลย 
และถ้�รู้เรื่องหลักตัดสินธรรมวินัยไว้
บ้�ง  หลักธรรมท่ีเป็นธรรม เป็นวินัย 
เป็น สัตถุศาสน์ คือคำาสอนของพระ
ศาสดา หมวดที่ตรัสแก่พระนาง-
มหาปชาบดีโคตมี ท่ีเป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัด

  ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 
ประการ หรือหลักกำาหนดธรรม
วินัย 8 ข้อ คือ
 1) วิราคะ คือ ความคลาย
กำาหนัด, ความไม่ติดพัน เป็นอิสระ 
มิใช่เพื่อความกำาหนัดย้อมใจ, การ
เสริมความติด
  2) วิสังโยค คือ ความหมด

เคร่ืองผูกรัด,  ความไม่ประกอบทุกข์ 
มิใช่เพื่อผูกรัด หรือประกอบทุกข์
  3) อปจยะ คือ ความไม่
พอกพูนกิเลส มิใช่เพื่อพอกพูน
กิเลส
  4) อัปปิจฉตา คือ ความ
อยากอันน้อย, ความมักน้อย มิใช่
เพื่อความอยากอันใหญ่, ความมัก
ใหญ่ หรือมักมากอยากใหญ่
  5) สันตุฏฐี คือ ความสันโดษ 
มิใช่เพื่อความไม่สันโดษ
  6) ปวิเวก คือ ความสงัด 
มิใช่เพื่อความคลุกคลีอยู่ในหมู่
  7) วิริยารัมภะ  คือ  การ
ประกอบความเพียร มิใช่เพ่ือความ 
เกียจคร้าน
  8) สุภรตา คือ ความเลี้ยง
ง่าย มิใช่เพื่อความเลี้ยงยาก

องฺ.อฏฺฐก. 23/143/289.

  “องค์ไหนเลี้ยงง่าย เลี้ยงยาก” 
ถ้�มีธรรมวินัยนี้ใครผิดจ�กหลักธรรม
นี้ไป ใครไม่ประพฤติต�มนี้ โยมก็ตัดสิน
ง่�ย เข�เลี้ยงง่�ยหรือเลี้ยงย�ก เข�มัก
น้อยสันโดษ หรือเข�มักม�ก ถ้�เข�มี
อ�ก�รมักม�ก เร�ก็ถอยกลับไปห�มัก
น้อยสันโดษ องค์ที่เป็นเนื้อน�บุญต่อไป 
ส่วนเนื้อนรกก็ให้คนอื่นเข�ไปถ�กถ�ง
ทำ�เอ�ก็แล้วกัน เจริญพร.
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หลวงพ่อคิดว่า ธรรมกายที่กำาลังเป็นโจทย์ของ
สังคมในตอนนี้ จะจบลงอย่างไร ระหว่างพระ-
ลิขิตหรือว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุ ครับ

  พระพยอม ตอบ :  เออ ! ถ�มเร�อย่�งนี้หรือว่� 
ธรรมก�ยจะจบลงด้วยเรื่องอะไร ระหว่�งพระลิขิตและเรื่อง
อื่น ๆ เช่น เรื่องที่อ�ตม�คิดว่� น่�จะโดนม�กที่สุด คือ เรื่อง
เงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพร�ะว่�ยังไงเรื่องอื่น ที่
ดงที่ดินคืนก็คืนไป 
 แต่ถ้� “เถยจิต” คิดจะเอ�นี่ มันก็จบไปแล้วต�ม
พุทธบัญญัติ เพร�ะคำ�ว่� “เถยจิต” จิตที่คิดจะเอ�ของเข�
ละก็ จะแก้ตัวยังไงก็แล้วแต่ กับคนอื่นไม่รู้หรอก แต่เจ้�ตัวรู้
แน่นอน เถยจิตนี่เข�พูดเฉพ�ะตัวกับคนจะเอ�นะ ถ้�แก้ได้
ท�งกฎหม�ยก็สู้กันไป แต่ที่น่�จะแพ้ก็คือ “เงินสหกรณ์ฯ” 
เพร�ะว่�ถ้�เป็นคนมีจิตสำ�นึก ข้อสงสัยนี่มันต้องมีเกิด คน
อะไรม�ถว�ยเช้�ถว�ยเย็น เดี๋ยว ๆ ก็เช้� 100 ล้�น เย็นม�อีก 
100 ล้�น ไม่สงสัยที่ม�ที่ไปเลย อย่�งน้อยก็ต้องถ�มว่� “นี่

7
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คุณไปรวยอะไรมา”และในกรณีนี้ ถ้า
จะบอกว่า “ไม่รู้” นี่ แสดงว่� ไม่สนใจ
ข่�วคร�วบ้�นเมืองเลย เพร�ะว่�ข่�ว
สหกรณ์ฯ นี่มันเกิดม�น�นแล้ว เข�น่�
จะจนกระด�นด้วยประเด็นนี้ม�กกว่� 
เพร�ะว่�คนที่ตีโจทย์กันไปนี่ วิจ�รณ์กัน 
ไปนี่ อ�ตม�ยังวิจ�รณ์ผิดเลย เพร�ะ
ตอนหลังใครจะไปคิดว่� “มติไม่ใช่ !” 
ตอนหลังนี่ แก้ตัวกันแล้วนี่ โฆษกมห�
เถรสม�คมบอก “วันนั้นไม่ได้ลงมติ” 
เพียงแต่บอกว่� “น่ากลัวไม่ผิดม้ัง” แล้ว 
ก็ลุกกันไป ง�นนี้ต้องโทษข่�วละมั้ง ข่�ว
เก่�ปั่นซะจนไปว่� “มีการลงมติ” ผู้สื่อ
ข่�วนั่นแหละ พวกนกกระจอกข่�ว
 ตอนนี้เร�ก็คิดว่� นึกว่� “ถ้าลง
มติไว้อย่างนั้น” ได้เคยวิจ�รณ์ก่อนไว้
ที่จะประชุมว่� หวยออกแน่ ๆ สองตัว 

ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งตัว “อุ้ม” กับ “ทุ่ม” 
เคยพูดไว้อย่างนี้...ไม่รู้ !
 ถ้�ทุ่ม ก็คือปล่อยไปต�มยถ�กรรม 
ของคนทำ� เพร�ะแบกไว้หนักเหลือเกิน 
แต่ถ้�อุ้มยอมหนัก ยอมเจ็บ ยอมบอก 
“ไม่ผิด” อุ้มให้อยู่ต่อไป
 แต่ตอนน้ีอุ้มและทุ่ม อ�ตม�กำ�ลัง 
ต่อไปนี่ มันก็ยังไม่แน่นอนว่� เดี๋ยวนี้ 
โอ้โฮ ! คำ�ถ�มต้องระวังม�ก มันอยู่ใน
ระหว่�งเข�คว�ย ถ้�เร�บอกว่� “ผิด” 
ฝ่�ยนั้นผิด มส. (มห�เถรสม�คม) ผิด 
วัดธรรมก�ยผิด คณะที่จะไปตรวจสอบ
ผิด เดี๋ยวต้องโดนระเบิดวัดแน่ ๆ  

  เพร�ะฉะนั้น บ�งทีนี่ มันต้องรอ
ให้สุดซอยก่อนถ้�เข�ตรวจสอบค้นห�
คว�มผิด ถูกผิด พล�ดอะไรกัน จน
มันสุดซอย ต�มห�ไล่เส้นท�งเงิน ใคร
ช่วยกันม�ฟอกเงิน แต่ตอนนี้ต้องบอก
อย่�งนี้นะ  ใครอย่�โง่นะเรื่องร�วที่เกิด
ขึ้นคร้ังน้ี  จะทำ�ให้ศ�สน�มัวหมองอย่�ง 
ชนิดเสื่อมอย่�งไวนี่  นอกจ�กพวกโง่ ๆ   
เท่�นั้นที่รู้สึกอย่�งนั้น ถ้�รู้สึกดี ๆ มัน
กล�ยเป็นบทเรียนที่สุดยอดเลย เร�จะ
ไม่รู้ เท่�ทันเจ้�เล่ห์ของน�ยทุนเงิน
มห�ศ�ลนี่ ถูกม�ฟอกกันที่วัดนี่จะทำ�
ไงดี ?
  ต่อไปนี้ถ้�ใครม�ถว�ยอ�ตม� 
100 ล้�นเช้� บ่�ย 2 โมงม�อีก 100 ล้�น
นี่ ต้องเอะใจแล้วได้บทเรียนแล้ว “นี่

“จัดก�รพระสึกสักหมื่น
องค์ ให้ทำ�เหมือนเอ�

ต่อออกจ�ก
ต้นโพธ์ิ โดยอย่�โค่น
ต้นโพธ์ิแล้วกัน...”
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เส้นทางเงินมาไม่โปร่งใสแล้ว” ไม่โกง
ก็วิปริตแล้วละ  เพร�ะฉะนั้น อย่�งน้อย
ก็ทำ�ให้หล�ย ๆ วัดฉล�ดขึ้นม� อย่�ง
น้อย ๆ ไม่รู้ละ “วัดสวนแก้วฉลาดได้
วัดหนึ่งละ” เพร�ะว่�ถ้�ออกม�ในรูป

นี้ เร�ต้องตั้งท่�แล้ว “เอ๊ะ ! เมื่อเช้า
โยมมาทำาไมถึงไม่มาถวายให้หมด 
ทำาไมต้องมาตอนบ่ายมาอีกรอบ
หนึ่ง” หรือเงินมันเพิ่งหล่นออกม� อัน
น้ีเป็นเร่ืองท่ีน่�จะต�ยประเด็นน้ีม�กกว่� 
ถ้�ธรรมก�ยจะจอดน่�จะจอดประเด็นนี้ 
ประเด็นอ่ืนมันก็โจทก์มรณภ�พไปแล้ว 
จะไปเอ�อะไรก็ย�ก เด๋ียวก็บอกว่� “ลิขิต 
ปลอม”  อะไรก็ได้ 
 แต่เงินเช็คที่ม�ถว�ยนี้คงปลอม
ไม่ได้ คงชัวร์ แล้วพูดถึงประเด็นนี้ ใคร 

เข�บอกว่�...แหม ! มีคนเข�พูดว่� “จัดการ
พระสึกสักหม่ืนองค์ ให้ทำาเหมือนเอา
ต่อออกจากต้นโพธิ์ โดยอย่าโค่น
ต้นโพธ์ิแล้วกันอย่างมากแค่เอาถุง
คลุมรังต่อ แล้วอุ้มออกไปซะ” แต่
อย่�งนี้ก็ไม่เท่�ไรหรอก 
 แต่ที่วิตกกังวลคือว่� ถ้�พระเจ้�
อ�ว�สได้ถว�ยที 100 ล้�น ผู้ช่วยเจ้�
อ�ว�สก็ได้ที  5-60 ล้�น กลัวว่� “คน
จะบวชกันล้นวัดละสิ” พอเห็นตัวเลขนึก
ฝันหว�นว่� ถ้�เร�บวชบ้�ง อย่�งน้อย
แสนหนึ่งก็ยังดี “เช้ามาแสน บ่าย
มาอีกแสนหนึ่ง” คงจะอยู่บวชกันเต็ม 
วัดละทีนี้ แต่ถ้�เป้�หม�ยเข�ม�บวชเพื่อ
หวังรอเงินบริจ�ค ศ�สน�ก็จะแย่ !
 แต่กลัวจริง ๆ นะนี่กลัวว่� “ข่าว
ลือว่า อู้ฮู  ! เช้ามาถวาย10 ล้าน 100 
ล้าน บ่ายมาอีก 10 ล้าน 100 ล้าน”  
ใครจะไม่อย�กบวชร�ยได้ดีขน�ดนี้  
พวกที่อย�กจะห�กินแบบอ�ศัยง่�ย ๆ  
กลัวจะม�บวชกันบ�นตะไทเลย 

 ญาติโยมก็ระวังเอาเถิดต่อไป
นี้ ถ้าพระมาเยอะ ๆ ต้องสังเกตให้
ดี ถ้าองค์ไหนงกมาก บิณฑบาตบ้า
บออะไร 10 โมงครึ่ง ยังไม่กลับวัด  
“บิณฯ หาที่ลงไม่ได้” ก็ต้องดู.
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  พระพยอม ตอบ : ก็ต้องบอกว่� 
“ทองแท้ไม่กลัวไฟหรอก” เข�บอกว่�
อะไรละ “ถ้าไม่มีแผลจะไปกลัวทำาไม
ยาพิษ” ถ้�แผลมีนั่นแหละคงต้องกลัว 
อย่�งที่เข�บอก “พวกวัวสันหลังหวะ
อะไรพวกนี้อีกาบินผ่านไม่ได้” 
 ตอนน้ีนะเท่�ท่ีสังเกตดู พวกกรรม- 
ก�รที่จะปฏิรูปศ�สน�นี่ เข�ยังไม่ทันทำ�
อะไรเลย เพร�ะยังไม่มีอำ�น�จ เข�แค่ไป
ยืนดู “รังต่อ” ว่�จะเอ�ออกยังไง...แค่น้ัน 
แหละ 
 ไอ้พวกต่อก็ต่อฮ�ร์ดคอร์ หรือที่
เข�เรียกกันสมัยน้ีว่�  “ต่อไอเอสอิสระ”
 มันหัวรุนแรง มันออกม�ต่อยกรรมก�ร
หัวโนแล้ว ทั้งที่กรรมก�รไม่มีอำ�น�จ แค่
ม�ยืนดู แล้วจะห�วิธีเอ�ต่อออกยังไง ก็
โดนต่อต่อยซะแล้ว น่�สงส�รคน ๆ นี้

  ทีน้ีถ้�ถ�มว่� “เขาจะมาตรวจ 
สอบเงินพระ  เงินวัดน่ี” คุณถ�มช้� 
ไปแล้ว เร�แฉไปให้ช่อง  9 ดูแล้ว ส่วนตัว
เร�มีเงินในบัญชี ท่ีมีช่ือพระร�ชธรรมนิเทศ
 เพร�ะเหตุว่�รัฐบ�ลเข�ให้ค่�นิตยภัต
 “นิตยภัต” ก็คือเงินเดือนพระ

หลวงพ่อถามจริง ๆ เถอะครับ  ถ้าจะมีการ 
ขอตรวจสอบบัญชีวัด บัญชีหลวงพ่อนี่ 
หลวงพ่อจะให้ดูไหม ?

ที่ทำ�คุณประโยชน์ระดับเจ้�อ�ว�สขึ้น
ไป เร�มีสมณศักดิ์เป็นพระร�ช�คณะ
ชั้นร�ช เข�ให้เร� 6,200 บ�ท แล้วเงิน
นี้ไม่เคยได้ใช้สักบ�ท เอ�ไว้เป็นทุนก�ร
ศึกษ�เด็กหมด 
 ปีหน่ึงน่ีให้ทุนก�รศึกษ�เด็ก 3 ล้�น 
บ�ท ตอนนี้ในบัญชีเร�นี่ มันมี 5 แสน 
“5 แสน” นี่จริง ๆ  มันไม่ใช่ เพร�ะเร�ดึง
เงินเอ�จ�กมูลนิธิฯ ไปจ่�ยแทนก่อนให้
เด็ก ช่วงโรงเรียนปิดเทอมเข�ม�ห�ทุน 
แต่ปีนี้ 58 จะเป็นปีที่เบิกหมด ให้เหลือ
ติดบัญชีต�มธรรมเนียม ของระเบียบ
ใบฝ�กเข�จะต้องมีค้�งไว้เท่�ไร ? 500 
บ�ท ฝ�ก 5 แสนถอนไปเหลือ 500 บ�ท
ในบัญชี ส่วนเงินของวัด 2.8 ล้�น ถ�ม
ว่� 2.8 ล้�น นี่ม�กหรือน้อยล่ะ โยมก็
คิดดู !
  1) จัดง�นวันเด็ก ก็หมดเป็นแสน ๆ 
 2) ถ้�เด็กม�ห�ทุน ก็ต้องจ่�ย
 3) เด็กม�พัก คนม�พักเยอะเหลือ
เกิน นี่ค่�น้ำ�ค่�ไฟ บ�งคณะเข�ก็ไม่จ่�ย
ม�แข่งขันอะไรกันก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่มีที่พัก 
ถ้�พักโรงแรมก็ต้องจ่�ย 500-600 บ�ท 
เข�ก็ม�ขอพักวัด เช้�ก็ออกตี 4 เร�ก็
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ไม่ทันได้เก็บค่�อะไร ถ้�ออกตี 5 ก็ไม่ทัน
ได้เก็บอะไร ก็ให้เข�พัก แล้วเตรียมเงิน
ก้อนนี้ไว้จ่�ยค่�น้ำ �-ค่�ไฟเดือนหนึ่ง
เท่�ไรรู้เปล่� ? ค่�ไฟแสนสอง ค่�น้ำ�อีก
เท่�ไร ก็เข�ม�อ�บน้ำ�กัน บ�งทีจะไปม็อบ
กันก็ม�อ�บน้ำ�วัดเร� จะม�จะพักก็ต้อง
อ�บน้ำ� วัดเร�ก็ต้องจ่�ยกัน ในเมื่อวัดนี้ 
ต้องมีร�ยจ่�ยเยอะ ก็ต้องสแปร์  (Spare) 
ไว้ 2.8 ล้�นม�กหรือไม่ม�กไปเทียบกับ
วัดอื่นดูเอ�เถอะ ไปเทียบเอ�
 วัดใหญ่เลี้ยงคนพันกว่�คน แล้ว
ไม่มีเงินสแปร์เลย ต่อไปน้ีเงินมูลนิธิฯ  ก็มี 
อยู่ในวันที่สัมภ�ษณ์นี้ มันก็มีอยู่ทั้งหมด
ตอนนี้มูลนิธิฯ มีอยู่ประม�ณ 45 ล้�น ๆ 
นี่มันเป็นเงินที่คอยวันครบกำ�หนดตกลง
สัญญ� มูลนิธิฯ ซ้ือท่ีดินให้คนย�กคนจน
นี่ เช่น เดือนมิถุน�ยนต้องจ่�ย 10 ล้�น 
เดือนมีน�คม จ่�ย 10 ล้�น เพร�ะตกลง
กับที่ดินไว้
 เพร�ะฉะนั้น ต้องเป็นเงินสแปร์
ไว้ ถ้�คิดอย่�งนี้แล้วอีก 10 ล้�นนี่ เอ�

ไว้ทำ�อะไรรู้เปล่� ?  ตกลงกับคนท่ีอยู่
บุกเบิก สร้�งวัดฯ สร้�งมูลนิธิฯ 
สร้�งง�น ปลูกผลหม�กร�กไม้
ร่วมกันม�เป็นเวล� 15 ปี “วันท่ี 
12  สิงหาคม ปี 2562 เราจะต้อง
จ่าย 9 ล้าน” เพร�ะให้คนที่อยู่
ร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นผู้บุกเบิกรุ่น
แรกแล้วยังอยู่ เข�ไม่ทิ้งเร� ๆ ก็

ไม่ควรจะทิ้งเข� ก็เลยบอกเข�ว่� 
“วันที่ 12 สิงหาคม 2562 จะได้
รับคนละล้าน 9 คน” 
 9 คน ก็คือ 9 ล้�น แล้วยังไม่ได้
บวกโบนัสท่ีต้องจ่�ยทุกปี ๆ ละ 4-5 ล้�น
เพร�ะฉะนั้น  พูดกันต�มจริงนะ  เร�นะ 
พึ่งหมดหนี้ที่ซื้อที่ดินม�ไม่กี่เดือนนี้เอง 
แต่ท่ีไอ้เงินอยู่น่ี ถึงแม้มองดูจะเกินต้ัง 30
-40 ล้�น แต่ถ้�หักลบกลบกับท่ีต้องจ่�ย
เข� มันจะแทบไม่เหลือเลย  เพร�ะฉะน้ัน 
ไม่กลัวเลยท่ีเข�ยังไม่ทันออกกฎหม�ย
เลย แต่เร�แฉช่อง 9 ซะแล้ว เร�แบไต๋
ให้ดูแล้ว 
 เพร�ะฉะน้ัน ถ้�ญ�ติโยมรู้คว�ม
จริงแล้ว “มาช่วยเติมหน่อยก็แล้วกัน” 
แต่ถ้�คิดว่� “ล้นแล้วก็ไปทำาวัดอ่ืนเถอะ”
อย่�ไปฝ�กบ�งวัดอย่�งหลวงปู่บ�งองค์
น่ี ที่ภ�คอีส�นมรณภ�พ แล้วมีเงินต้ัง 
5,000 ล้�น เป็นเหตุให้ลูกหล�นท่�นกับ
กรรมก�รวัดทะเล�ะฟ้องร้องกัน. 
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  เร�ก็เลยตั้งปณิธ�นว่�อย่�งนี้  

“เราจะมีบารมีให้มากกว่าเงิน” 
วัดสวนแก้วถือหลักว่า “เราต้องมี
บารมีให้มากกว่าเงิน” “เงินต้อง 
เป็นรอง บารมีต้องเป็นหลัก” ถ้�ห�ก 
ว่� เอ�เงินเป็นหลัก แล้วปล่อยบ�รมีเป็น
รองวัดวุ่นว�ย  และขณะที่เร�จับเงินรับ
เงินญ�ติโยมน่ี เร�จะต้องระลึกให้ทันท่วง

ทีว่� “นี่เงินเขาถวายพระพุทธเจ้า
นะ”   
 อ�ตม�เคยเตือนโยมเรื่อย เวล�
ถว�ยเงินวัดสวนแก้ว อย่�พูดว่� “น่ีถวาย 
ส่วนตัวนะเจ้าคะ”บอกว่� “น่ีถวายทะนุ
บำารุงศาสนานะเจ้าคะ” หรือ “ขอรับ”
พระจะได้ไม่ไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉก   นี่เร�ก็
ป้องกันกันอย่�งนี้ เร�ต้องระลึกว่� “ไม่ 
ใช่เงินของเรานะ” ถ้�เร�ไม่บวชเข�คง
ไม่ถว�ย ที่เข�ถว�ยเพร�ะนึกว่� เร�เป็น
ลูกศิษย์พระพุทธเจ้� แล้วที่จริง ๆ แล้ว
ก็ต้องคิดว่� “เขาถวายพระพุทธเจ้า” 
จึงมีส่วนป้องกันได้ในระดับหนึ่ง.

ทำาไมวัดน้ีถึงไม่เคยมีข่าวเร่ืองการเงินการทอง หลวง
พ่อ มีแนวคิดการบริหารยังไงถึงป้องกันเรื่องนี้ได้ ถึง
ไม่มีข่าวแย่งผลประโยชน์กันในวัดเป็นเงิน 100 ล้าน 
1,000 ล้านกับเขาบ้าง ?

  พระพยอม ตอบ : คืออย่�งนี้
วัดเร�มีก�รตกลงกันกับพระว่� ไปสวด
ไปบังสุกุลอะไรม�ก็แล้ว เช้�นี่อ�ตม�ไป
บิณฑบ�ตเข�ใส่ม� อ�ตม�ก็โยนย่�มให้
กรรมก�รผู้จัดก�รมูลนิธิฯ คณะกรรมก�ร
 เข�เก็บไปฝ�ก พอตัวเลขขึ้น 50 ล้�น
เมื่อไร ต้องระบ�ย ๆ  ให้ได้  30 ล้�นก็
ต้องระบ�ยแล้ว อย่�ให้มีติดค้�ง เพร�ะ
เร�ชอบใจพระบ�งรูปที่ท่�นพูดว่� 

“ตายแล้วจะไม่ให้เงินติดย่าม
แม้แต่บาทเดียว” เช่น หลวงพ่อขอม
 หลวงพ่อคูณ ฯลฯ นี่ท่�นบอก “มีเงิน
กูทำาบุญหมด”
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  พระพยอม ตอบ :  อ๋อ  ! เร�
ก็เคยคิดทำ� อย�กจะทำ�แบบนั้นม� เมื่อ
ตอนบวชใหม่ ๆ ตอนนั้นนี่คิดวูบกลับไป
กลับม� รู้สึกมึน ๆ  งง ๆ   ก็เลยไปถ�ม
หลวงพ่อองค์หน่ึงท่ีคนนับถือว่� ท่�นเป็น
พระบริสุทธิ์ ศีล�จริย�วัตรเรียบร้อยดี
ง�ม คนถว�ยสต�งค์ท่�นเยอะ แต่ท่�น
ก็เอ�ไปทำ�อะไรต่ออะไรช่วยเหลือคน
หมด ก็เลยถ�ม “หลวงพ่อครับ ผมไม่
อยากจะรับเงินนี่ จะทำายังไงดี” 
 ท่�นบอกว่� “ถามหน่อย ! จับ
เงิน รับเงิน กับหมักเงินอันไหนมัน
เป็นภาระหนักหน่วงกว่ากัน” 
 ประโยคหนึ่งคือ คำ�ว่� “ถ้า
อยากมีสุขแคบอย่ารับ” จะได้
ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องห่วง เอ�ตัวรอด
ไปสบ�ย ๆ โจรก็จะไม่ทำ�ร้�ย ก�รดูแล
บริห�รอะไรก็ไม่ต้องมีใครม�รับผิด
ชอบ อย่�งนี้เข�เรียก “สุขแคบ” แต่
ถ้�รับม�แล้ว ไปสร้�งโครงก�รฯ ให้
สังคมไพศ�ล พิมพ์หนังสือธรรมะ ซีดี
ธรรมะอะไรก็ว่�ไป ท่�นไม่ได้พูดอย่�งนี้
หรอก แต่บอกว่� “ให้ไปทำาประโยชน์
อย่าหมัก จับแล้วอย่าหมัก” ก็เห็น

หลวงพ่อรู้สึกอย่างไรกับคลิปที่เขาบอกว่า... 
ห้ามเอาเงินใส่ในบาตร ? 

คลิปอยู่เหมือนกัน พระองค์นี้ก็สนิทกัน 
บิณฑบ�ต แล้วท่�นก็หยิบ ๆ ตั้งน�นนะ 
ขณะหยิบสต�งค์ก็สอนโยมที่ใส่บ�ตรว่� 
“โยม ! เอาไปใช้เป็นขวัญถุง” แล้วก็
ช่วยบอกต่อไป ลูกหล�นมีละก็บอกว่� 
“อย่าใส่เงินที่บาตรพระเป็นอันขาด” 
ในบ�ตรอย่�ใส่เด็ดข�ด 
 แต่อ�ตม�ไปเจอปัญห�ว่�ให้เด็ก
ถือย่�ม พอบอก “ใส่ย่าม”  ก็มีโยมบ�ง
คนว่� “ขอรับสักนิดเถอะ ให้โยมชื่น
ใจสักนิดเถิด” ก็ม�นึกถึงตอนที่บอกว่�
 “อนุชานามิ ภิกขเว  ราชูนัง 
อนุวัตติตุง : ภิกษุบางทีต้องอนุวัตร
ตามพระราชา” 
 พระร�ช�วิ่งออกกำ�ลัง หรือเสด็จ
ประพ�สอยู่ เจอพระอย�กทำ�บุญ แต่มี
ปัจจัย มีแต่เงิน ท่�นก็อย�กใส่นะ ก็ต้อง
อนุวัตรต�มบ้�ง และถ้�ไม่รับนี่ ระวังให้
ดีนะเคยเจอไหม ? พระนิก�ยหนึ่งเคร่ง
ไม่จับเงิน แต่มรณภ�พ แล้วพระผู้ใหญ่
องค์นั้นมีเงินใต้ที่นอน 16 ล้�นบ�ท. 

“ถ�มหน่อย ! จับเงิน 
รับเงิน กับหมักเงินอัน
ไหนมันเป็นภ�ระหนัก

หน่วงกว่�กัน”
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  พระพยอม ตอบ : เออ ! คอยอยู่
นี่ เข�ว่� จะเรียกจะเก็บ แต่แล้วป่�นนี้
ผ่�นม� 6-7 ปี แล้วไม่ม�เก็บเลย สงสัย
ว่� เข�เคยได้ยินอ�ตม�พูดขู่ไว้มั้ง ถ้�ม�
เก็บนี่อ�ตม�จะไม่ยอมจ่�ย และยอมติด
คุก เพร�ะว่� “ไม่มีเงินจ่าย” เพร�ะ
ไม่มีเงินส่วนตัว ถ้�เอ�เงินพระพุทธเจ้�
ม�จ่�ย อ�ตม�ขอติดคุกใช้ วันละเท่�ไร ?  
เข�ว่� 200 บ�ท หรือ 300 บ�ท ก็ไม่รู้
ล่ะ อ�ตม�ก็จะติดไปให้ครบ แล้วก็จะไม่
ให้ใครม�จ่�ยแทนด้วย เพร�ะว่� “เรา
ผิด” น่�กลัวเข�จะกลัวว่� เราติดคุก 
แล้วเรื่องจะดังขึ้นมาอีก 
  จะไม่ขอร้องให้ใครม�ช่วยเลย 
5,000 บ�ทนี่ “ติดใช้หนี้”  จะเอ�ทั้งผ้�
เหลือง หรือจะเปลื้องออกยังไงก็ยอมล่ะ  
เพื่อให้คนรับรู้ซะทีว่� เข�ได้คืนกันเป็น 
ร้อย ๆ ล้�น 50-60 ล้�นบ�ท ยังม�เอ� 
5,000 บ�ท อีกเหรอ ! ช้ำ�ไปไม่รู้เท่�ไหร่
แล้ว อีก 5,000 บ�ท นี่ ได้ที่ดินคืน เข�
บอกเร�จะข�ย ตั้ง 40 ล้�นบ�ท แล้วฝั่ง
กระนู้น ข�ยบ้�นจัดสรรไป ได้เป็นน่�จะ
ไม่ต่ำ�กว่� 100 ล้�น แล้ว 5,000 บ�ท 
จะทำ�กับพระขน�ดนี้เลยหรือ อ�ตม�
จะได้ลองซะที “ลองชิมคุกดูซะบ้าง”  

แล้วคนที่ทำ�ให้พระติดคุกเข�จะมีคว�ม
สุขแค่ไหน ?  จะไปสวรรค์ชั้นไหน ? ก็
ขอให้ติดต�มดูต่อไปก็แล้วกัน แต่ตอน
นี้เข�ยังไม่ม�เก็บ แล้วถ้�เข�ต้ังใจจะเก็บ
จริง ๆ นี่ มันจะเป็นเรื่องขน�ดไหนลอง
คิดดูก็แล้วกัน ว่� เข�ไปฉลองกินเลี้ยง
กัน มันหมดเกิน 5,000 หรือเปล่� ที่มี
คนม�บอกกับอ�ตม�ว่� เข�ไปกินเลี้ยง
กัน ว่� “พอคดีชนะ” แล้วที่คดีชนะน่ะ 
ลองคิดดู เข�ได้เท่�ไหร่ ?  ทน�ยได้เท่�
ไหร่ ?  ซึ่งรู้สึกว่� 100  ละ 5 หรือเท่�
ไหร่ จำ�ไม่ได้แล้ว เข�ได้ ไปเป็นล้�นบ�ท 
แล้วเข�จะม�เอ� 5,000 อีกหรือ 
  อ�ตม�ว่�มันจะหน้�เลือด กระด�ษ
ซับ ขูดรีดกันเกินไปแล้ว  ถ้�เร�น่ียอมเสีย

อสิรภ�พ เพ่ือให้คนได้รับรู้ไว้บ้�งว่� “โลก
เรายังมีคนพรรณอย่างนี้กันอยู่” 
เร�จะอยู่บนโลกกับคนพวกน้ียังไง  ย�ยไฮ 
ย�ยสม คุณรัตน�ฯ  แกยังพอเป็นต้นแบบ
ให้อ�ตม�ได้สู้บ้�ง เพร�ะยอมติดคุกจริง ๆ
ด้วย ถ้�ม�เอ�นะ ทำ�ไมไม่ม�เอ�ก็ไม่รู้ 

7-8 ปีแล้ว เขาลืม หรือเขาอาย หรือ
เขามีหิริโอตัปปะ ข้ึนมาแล้วก็ไม่รู้ คงจะ 
ผจญไปอีกสักพักหนึ่ง. 

ธรรมดาการสู้คดี ถ้าหลวงพ่อแพ้คดีต้องจ่าย
ค่าทนายให้ฝ่ายโจทย์นี่ ถึง 5,000 บาท แล้ว
หลวงพ่อจ่ายไปเท่าไร ?

11



39

  พระพยอม ตอบ :  อืม ! ใช่ตอนอยู่สวนโมกข์ เร�เอ�ภ�พที่
ปฏิบัติธรรมสวยง�มม�ก นุ่งข�วเดินเป็นแถวย�ว ไปฉ�ยสไลด์  จนพระ
ที่สวนโมกข์บอกว่� “ระวังให้ดีนะ ถ้าตอนหลังเขาเกิดเป็นอะไร
ท่านไปเชียร์เขานี่” ก็เลยตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เชียร์อีก เร�เชียร์อยู่ตั้ง 2-3 
ปี ตอนแรกเร�ช่วยเผยแผ่ธรรมะอย่�งเต็มที่ เพร�ะมองเห็นเป็นภ�พ
ลักษณ์ดีเหลือเกิน สมถะมักน้อยม�ก เดี๋ยวนี้ม�โอ่อ่�หรูหร�ตระก�รต�.

ได้ข่าวมาว่าหลวงพ่อเคยเชียร์ธรรมกายมา
ก่อนหรือครับ ? 

หลวงพ่อว่าธรรมกายมีอะไรพอสะกิดใจบ้าง ?

  พระพยอม ตอบ :  มีเรื่องแปลก
อยู่วัน เข�ถ่�ยภ�พพระวัดธรรมก�ยทั่วไป
หมด ไม่เห็นหม�แมวสักตัว พอตอนหลัง

มีคนบอกว่� “วัดนั้นเขากำาจัดหมา
แมวหมดไม่ให้อยู่เลย” ไม่มีเลยสักตัว
ถ่�ย...ม�นี่ไม่มีเลย ไม่ม�ดูวัดเร�นี่ ม�ถ่�ย
ตรงไหนเดินไปตรงไหนก็หม�เต็ม...จะม�
แต่งง�นกันหน้�ธรรม�สน์ก็มี. 

12
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  พระพยอม ตอบ : ก็คงจะจับ
เล่�ประเด็นที่ไม่ไป จ�กใหญ่ จ�กเล็ก 
จ�กกล�ง ระดับใหญ่ก็คือ “ความขัด
แย้งของสังคมน่ีมันสูงมาก” ระดับต้น ๆ 
เลยที่เป็นเหตุทำ�ให้เร�ฉุกคิดว่� “เรา
จะไปเทศน์ให้เขาทะเลาะกันทำาไม” 
เช่น อ�จ�รย์แม่ (รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ) 
เคยนิมนต์ไปเทศน์ ม.รัตนบัณฑิตก็โดน
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนนักศึกษ�ที่นั่นว่� 
ถ้�ให้พระพยอมม�เทศน์จะย้�ยลูกไป
เรียนที่อื่น 
  เร�ม�คิดว่� “เอ๊ะเราเป็นตัวต้น
เหตุ” แล้วมี ผอ.หล�ยโรงเรียนที่โดน
แบบนี้ กับผู้ปกครอง ตอนที่เสื้อแดง
เข้�วัดใหม่ ๆ ไล่ม�เรื่อย จนบัดนี้ก็ยังไม่
ค่อยจ�งดี เมื่อเร�คิดว่� “เราเป็นตัว
ต้นเหตุ” ที่ทำ�ผอ. เข�ลำ�บ�กใจ เพร�ะ
มีผู้ปกครองของนักเรียนไม่ชอบเร� 
แอนตี้เร� มันก็เหมือนเร�เป็นตัวไปให้
เข�ทะเล�ะกัน และที่ชัดที่สุดบ�งทีเข�
ทะเล�ะกันรุนแรงถึงขน�ด เร�เห็นว่�ถึง
กับจะต่อยกันเลย “มึงนิมนต์พระองค์น้ี
มาทำาไม กูไม่ชอบ” “มึงไม่ชอบ กูชอบ”

หลวงพ่อมีเหตุผลอะไร ทำาไมถึงได้หยุดรับงาน
เทศน์ในปี  59 นี่ พอจะเล่าเหตุผลหรือว่าหรือ
มีวัตถุประสงค์ว่า จะทำาอะไรถึงไม่ยอมรับงาน
เทศน์เหมือนที่เคยทำามา ?

 อะไรก็ไม่รู้ทะเล�ะกันให้เร�ได้ยินได้ฟัง 
จนมีวันหนึ่งน่�อน�ถใจที่สุด ! โยมคนนี้ 
เหมือนเป็นเจ้�แม่ท�งภ�คอีส�น  เป็นนัก
ก�รเมือง เคยเป็น สว. เคยลง สส. ม�
ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนละ ปร�กฏว่�ม�นิมนต์
อ�ตม�ไปเทศน์ ที่จังหวัดจำ�ไม่ผิดตอน
นั้นน่�จะเป็นศรีสะเกษ ปร�กฏว่�แกบอก
ว่�คนเป็นพันเลย พอไปถึงมี 30 คน 
เท่�นั้นเอง เร�บอกเอ๊ะ ! ทำ�ไมเป็นอย่�ง
นี้ละ 
  ก็ได้รับคำ�ตอบว่� เข�มีฝ่�ยตรง
ข้�มท�งก�รเมืองที่ไม่ชอบกัน เข�ก็ไป
บล็อคคน ปิดถนน แล้วทำ�อะไรไม่รู้ จน
เป็นเหตุให้...มีคนม�แค่ 30 คน แล้ว
เร�ต้องดั้นด้นไปเทศน์ไกลขน�ดนั้น ทิ้ง
ง�นทั้งหมดที่วัด ไปสร้�งพลังธรรมไม่
คุ้มเลย 30 คน ถ้�อยู่วัดยังมีคนม�วัน
หนึ่งก็เป็นร้อยแล้ว แล้วเร�จะทิ้งวัดไป
ห�คน 30 คน แล้วยังไปก่อเรื่องให้เข�
ทะเล�ะกันอีก เจ้�ภ�พก็เป็นทุกข์ ฝ่�ย
โน้นก็ทุกข์กลัวว่� คนมามากคะแนน
แต้มจะมาอยู่ทางเจ้าภาพ เป็นชนวน
ให้เขาทะเลาะกัน

14
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  เอ้�ละ !  ทีนี้ถ้�เร�คิดว่� “เรา
เป็นชนวนให้เขาทะเลาะกัน 
ขัดแย้งกัน ในหมู่บ้าน ในกลุ่ม 
ในคณะ เราจะเป็นต้นเหตุ เป็น
ชนวนให้เขาทะเลาะกันทำาไม”  
นี่ประเด็นใหญ่ 
 ประเด็นรองลงม�ก็คือ ตอนที่เร� 
ไปเทศน์ม�เป็นเวล�ช้�น�น เร�ไม่เคยได้
ออกบิณฑบ�ตเลย สมัยที่ปีหนึ่งรับ 900 
ง�น วันหนึ่ง 4-5 ง�นออกแต่เช้�แต่มืด 
เร�ไม่ได้บิณฑบ�ต แต่พอไม่มีง�น เข�
โกรธเร� เข�คืนง�นเร�จนเหลือทั้งปีไม่
ถึง 100 ง�น ก็ในที่สุดก็เลยเกิดคว�ม
รู้สึกว่� “ไม่ได้แล้ว” เร�ก็เลยเอ�อย่�ง
นี้ดีกว่� หยุดทำ�หนังสือ หยุดพัฒน�วัด
อยู่สักระยะหนึ่ง เผื่อจะทำ�อะไรได้ดีกว่�
นี้ เร�ก็จะได้ทำ�ได้เต็มที่ก็คือ อย�กจะ
รวบรวมคำ�เทศน์ คำ�สอนเพื่อทำ�เป็น
หนังสือ “ธรรมประวัติ” แทนพุทธ
ประวัติที่เคยทำามา แล้วสำาเร็จไป
แล้วเล่มหนึ่ง 
  ถ้ � ทำ � ธ ร ร ม ป ร ะ วั ติ นี่ จ ะ ไ ด้
รวบรวมคำ�เทศน์คำ�สอนที่เร�เคยสอน
ม�ทั้งหมดเคลียร์ม�แต่งม�สำ�รวจม�
ตรวจท�น แล้วทำ�เป็นบรรทัดฐ�นไว้พระ 
เณรรุ่นหลัง จะได้อ่�นแล้วเป็นแนวท�ง
ศึกษ�ฝึกเทศน์ ฝึกสอนกัน ถ้�เร�ไม่
หยุดง�นรับนิมนต์เร�จะทำ�ไม่ได้เลย จะ
ทำ�หนังสือต่อเนื่องไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจ

อย�กทำ�หนังสือ และอย�กพัฒน�วัดที่
เร�ปล่อยร้�งม� 5 ปี ไม่เคยอยู่ก็เคย แล้ว
พระเณรก็น้อย ญ�ติโยมเห็นว่�เอ�ลูก
หล�นม�ฝ�กบวชก็แย่ ! พระเจ้�อ�ว�ส
ไม่อยู่ ก็ลองหวนกลับม�ดูสักทีว่� สมัย
ตอนเร�ม�อยู่ทีแรก ๆ  มีพระต้ัง 50-
60 รูป พอเร�ไม่อยู่ทิ้งวัดไปนู่นไปนี่พระ
เณรเลยเหลือ 5-6 รูป และที่สำ�คัญ
ญ�ติโยมท่ีเคยม�ปฏิบัติธรรม  200-300 
คน พอม�ไม่เจอเร�ก็ห�ยไป เหลือ 40-
50 คนเอง 
  ถ้�เร�หันกลับม�เอ�หลังพิงถ้ำ� 
หลังพิงวัดนี่ ซัดกันเลยละ โยมม� “จัด
คอร์ส” แล้วต่อไปน้ีอย�กจะจัดเป็นคอร์ส 
ว่� “รุ่นละ 3 วัน 4 วัน 5 วัน” เร�จะ
ไม่จัดผสมผส�นปนเป  รู้จักแยกประถม 
มัธยม อนุบ�ล 
 ป.1 กับ ป.5 จะไปเรียนห้องเดียว 
กันไม่ได้ ก็คือ คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรม
เลยนี่เร�ก็จะจัดให้เข�สักรุ่นหนึ่ง 3 วัน 
5 วันก็ปูฐ�นไป ให้เข�อ่�น ก. ข. ก.ก�
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ธรรมะไปจนแตกฉ�น แล้วก็เข�จะอยู่
ตอ่ในรุ่นต่อไป เร�ก็จะเขยิบคำ�สอนท่ีมัน 
สูงขึ้นต่อไป แล้วสำ�หรับคนที่เคยปฏิบัติ
แล้วจะม�อยู่ ก็ต้องเคยเอ�ผู้ท่ีเคยปฏิบัติ
ม�แล้วล้วน ๆ เพ่ือจะได้ไปไม่ต้องไปสอน
ก. ข. ก.ก� อีกต่อไปเลย จัดธรรมะระดับ
สูงขึ้นไปเพิ่มศักยภ�พ หรือที่เรียกกันว่�

ยกระดับให้ชัดเจน ก็คือต่อไปนี้
จะจัดบวชเป็นรุ่น ๆ ให้ชัดเจน 
ยกระดับให้ชัดเจน น่ีเป็นกลาง ๆ 
ระดับกลาง ๆ  เหตุกลาง ไม่ใช่
เหตุใหญ่ ๆ  ที่กล่าวไปแล้ว “เป็น
เหตุชนวนให้เขาทะเลาะกัน”
  สุดท้�ย  ชีวิตน้ีใช้ม�เพ่ือผู้อ่ืนเยอะ
 แล้วตะเวนตะรอนไปเยอะ แล้วบวกกับ
ยุคนี้ทีวีดิจิตอล และก็สื่อต่�ง ๆ  (อ�ตม�
สบ�ยม� 5-6 ปี เหง�ป�กเลย ไม่ได้ลับต�
ลับสมองเลย  ไม่ได้มีใครม�สัมภ�ษณ์เลย)
แต่ปีนี้ เริ่มต้นปีม�นี้ปี 58 นี่ บ�งวัน 3 
ช่อง บ�งวัน 2 ช่อง บ�งวัน 5 ช่อง ทั้ง
หนังสือพิมพ์ทั้งอะไรอีก 2-3 ฉบับ/วันนี่ 
 เร�ก็เลยคิดว่� “ถ้าเราลองปัก
หลักออกสื่อดูสักพัก”  เพร�ะว่�เคย

จำ�ได้ว่� เคยมียุคหนึ่งช่อง 3 เอ�ไปออก
ธรรมะพระพยอมนี่เคยดังอยู่ เข�บอก
ว่� เรตติ้งติดอันดับ 2 แพ้คุณไตรภพ 
ลิมปพัทธ์คนเดียวตอนน้ัน  ถ้�เผ่ือจะย้อน
ยุคกลับม�อีกสักที เร�จะได้เตรียมเนื้อ
เรื่องพูด เทศน์เป็นลำ�ดับ และก�รเทศน์
ที่วัดนี่ มันต่�งจ�กก�รที่ถูกเข�นิมนต์ไป
เทศน์ ถูกเข�นิมนต์ไปเทศน์นี่มันหล�ก
หล�ย มันไม่รู้จะเคลียร์เตรียมตัวไปเทศน์
ยังไง บ�งทีไปถึงที่เข�ให้หัวข้อม�ผลัวะ 
“มึนเลย” ทีแรกเข�ก็บอกไม่มีหัวข้อ พอ
เร�ไปถึงเข�ยื่นม� “มึง มัน กู” อย่�ง
นี้ เจอเข้�ครั้งหนึ่งเล่นเอ�มึนเหมือนกัน 
ไม่ใช่มึนมันกู  มึนกับมึงกับมันกับกู น่ี แต่
ก็ดำ�น้ำ�ไปได้
 แต่ถ้�ต่อไปนี้เร�นึกอย�กจะทำ�
เรื่องอะไร พูดถึงเรื่องอะไร ทำ�ให้นึกถึง
หลวงพ่อพุทธท�สตอนที่ท่�นอยู่ไม่ไป
ไหนแล้ว ท่�นจะเทศน์เรื่องอะไร ท่�นก็
จะเทศน์ไป 10 กว่�ครั้ง  อิทัปปัจจยต�
ก็ 10 ครั้งปฏิจจสมุปบ�ทก็ 10 ครั้ง ครบ
ไตรม�สส�มเดือน หรือถ้�เร�จะทำ�เรื่อง
เหล่�นี้ดูบ้�ง น่�จะมีประโยชน์อ�จจะมี
หลักฐ�นหนังสือ แล้วท่ีไปเทศน์ ต�มต่�ง
จังหวัดเทศน์แล้วก็ทิ้งไว้ต�มต่�งจังหวัด 
ไปแล้วก็ไม่ได้อัด ไม่ได้เก็บ และส�ม�รถ
ทำ�ให้มันเกิดต่อเนื่องย�วน�นละเอียด
ลออไม่ได้เลย แต่ถ้�เร�อยู่กับวัดแล้ว
มีกำ�หนดไว้ว่� “เดือนนี้จะเทศน์เรื่อง
อะไร” ทั้งเดือนเลย 4-5 ครั้ง ให้มัน



43

เคลียร์...จบละเอียดไปเลยน่�จะเป็น
ประโยชน์ม�กกว่�ท่ีจะออกตะลอน ๆ ไป
 ถ้�ถ�มว่�อีกสักประก�รมีไหม ? 
“สังขารไม่ร่วมมือ” ชักมีคว�มรู้สึกเดิน 
ท�งม�ก ๆ อ่อนเพลีย มึนหัว มึนหู ขึ้น
เครื่องบินก็มีหูลั่น มันชักสังข�รไม่ร่วม
มือ เร�น่�จะถนอมสังข�รแล้วทำ�อะไร
ที่มันเป็นประโยชน์ ดีกว่�ทุ่มโหมไป แล้ว
ต�ยโดยอะไรก็ไม่สำ�เร็จสักอย่�ง ส่วน
ตัวก็ไม่ได้ทำ�อย่�งจริงจัง ส่วนผู้อื่นแบบ
ลึกซึ้งฝ�กฝังอะไรไว้ก็ไม่ชัดเจน ก็คงมี 
4 ประเด็นนี่ ที่ขอหยุดสักระยะหนึ่ง
 ถ้�สมมติต่อไปเร�ทำ�ที่อยู่นี่มัน
เกิดดีกว่� เร�คงไม่ไปตลอด แต่ทั้งหมด
นี้ไม่ใช่ว่� คงสิ้นเชิงเด็ดข�ด โดยไม่มี
เฉพ�ะเรื่องเฉพ�ะกรณี ก็คงไม่ได้หรอก 
เช่น อ�จจะมีง�นมีเทศน์มีทอล์คคน 
5,000-6,000 คน อย่�งคุณอรอุม� 
เกษตรพืชผล เข�จัดวิส�ขะฯ ม�ฆะฯ 
นี่อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษที่เร�ควรจะไป 
เพร�ะชัดเจน คนจำ�นวนแน่นอน ไม่ใช่
บอก  ม� 5,000 แล้วม� 50 คน อันนี้
เข�ชัวร์ เข�แน่นอน เข�ติดตล�ดเร�ก็
ควรจะไปเสริมเข�
 ต่อม�ก็น่�จะเป็นพระเณร ถ้�มีก�ร 
อบรมพระใหม่  เร�น่�จะถว�ยคว�มรู้พระ
ที่อย�กเป็นพระนักเทศน์ธรรม�สน์ทอง
อะไรอย่�งนี้ ที่เข�จัด ๆ กัน สำ�หรับพระ
น่�จะต้องเว้นไว้บ้�ง ท่ีจะต้องรับท่�นแล้ว
ให้เร�ไปถว�ยคว�มรู้ พระจะไปเผยแผ่

ได้เก่งอีกหล�ยคน ถ้�เร�ไปจับประเด็น
นี้แล้ว หรือว่�วันครูมีครู 1,000-2,000 
คน นี่ เพร�ะครูจะไปถ่�ยทอดกับเด็ก 
  เร�น่�จะต้องมีคำ�ว่� “เฉพาะกรณี 
เฉพาะกลุ่ม  เฉพาะคน” เว้นไว้บ้�ง
ไม่ถึงกับปิดต�ยสนิทต้องอย่�งนี้เท่�นั้น 
มันจะเป็น “สัจจาภินิเวส” ไปเป็นหัว
ชนฝ�ว่� ต้องอย่�งนี้ อย่�งนั้น อย่�งอื่น
ไม่ได้ อะไรก็ต�มเผื่อมันเกิดประโยชน์
มห�ศ�ลต่อเผยแผ่คงทำ�บ้�ง  แต่จะเดิน
ส�ยไปเทศน์เหมือนก่อน “รับทุกงาน” 
กันด�รแทบต�ยไปไส้คลอนหมด  กลับม�
สุขภ�พแทบแย่ เท่ียวไปเป็นถนนล�ดย�ง
ลูกรัง ฯลฯ ล�ดย�งก็ยังพอดี ที่ลูกรังนี่ก็
ยังเป็นหลุมต่�งห�ก รถก็จะพัง คนก็จะ
พัง มันคงจะถึงเวล�ที่เร�คิดว่� ที่ทำ�ม�
นี้ไม่มีพระองค์ใดที่จะทำ�สถิติก�รเทศน์ 
เท่�ที่เร�ทำ�ม�ใครจะว่� เร�เห็นแก่ตัวก็
ยอม แต่เร�ก็ย้ือท่ีจะทำ�ประโยชน์อีกมุม
หน่ึง ที่เร�ยังไม่ได้จับทำ�อย่�งเต็มท่ี…ได้
เต็มท่ีซักที

 ขอโอกาสบ้างเถอะญาติโยม 
“อย่าหาว่าเป็นพระใจจืดใจดำา
เลย” ทำามาจนกระทั่งคิดว่า ชีวิต
นี้นี่คอเราจะระเบิดอยู่แล้ว ก็ขอ
โอกาสแค่นี้แหละ.
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  พระพยอม ตอบ : อ�ตม�รู้สึก
ประทับใจกับหลวงพ่อพุทธท�สตอบ
กรณีเช่นนี้ไว้ คำ�ว่� “พระราชาคณะ” 
อย่�งที่เข�ให้ยศพระนี่ เป็นพระร�ช�
คณะช้ันส�มัญ ช้ันร�ชช้ันเทพอะไรก็ต�ม
ท่�นแปลดีนะหลวงพ่อพุทธท�สบอกว่�...  

หลวงพ่อรู้สึกยังไงกับระบบยศช้าง 
ชั้นขุนนางพระครับ ?

 “พระราชาคณะ คือ ผู้ที่พระ
ราชาแต่งตั้งให้ช่วยชำาระสะสางพวก
อลัชชี” เพร�ะพระร�ช�พระองค์เดียว
ทำ�ไม่ไหว เลยแต่งตั้งพระร�ช�คณะช่วย 
ปร�บอลัชชี ท่�นบอกว่� ถ้�ต้ังร�ช�คณะ
แบบนี้ อ�ตม�พร้อมที่จะรับใช้ในก�ร
ปร�บอลัชชี แต่ถ้�ตั้งแล้วเพื่ออย่�งอื่นก็
ไม่อย�กจะรับหรอก นี่ท่�นก็อธิบ�ยตรง
นี้ไว้ดี และในหลวงก็เคยตรัสกับอ�ตม�
ว่� “ที่ให้พระได้มีสมณศักดิ์อะไรนี่ 
เพราะโยมคิดว่า คนไทยนี่ ถ้าพระ ก. 
กับพระเจ้าคุณ  ก. เทศน์  เขาจะให้
ความเชื่อมั่นเจ้าคุณ ก. มากกว่าพระ 
ก. ธรรมดา” 

  พูดง่าย ๆ ทำาให้เรามีเครดิตใน
การเทศน์การสอน “ทุกอย่างมัน
ขึ้นอยู่กับใครโง่” ถ้าได้ลาภได้ยศ
แล้วโง่ ก็เป็นกรรมขององค์นั้นไป 
แต่ถ้าได้แล้วเอามาเป็นเครื่องมือใน
การประกอบการทำางานก็ดีแน่นอน 
เจริญพร.
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  พระพยอม ตอบ :  ก็คงจะมีคิด
อยู่ว่� ที่คิดได้นะเท่�ที่ติดต�มดู ข่�วต่�ง
ประเทศบ้�ง อะไรบ้�ง ที่เข�พย�ย�ม
ทำ�กันเหลือเกินเรื่องต่อต้�น...จะเป็น
สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน 

 สิงคโปร์ ฮ่องกงนี่ ที่ได้แชมป์
ว่า โปร่งใสบริสุทธิ์ ปราศจากการ
โกง หรือโกงน้อยที่สุด ของประเทศ
ในแถบภาคพื้นเอเซีย หรือจะเป็น
แถบทางไหนก็ตาม รวมแล้วก็คือว่า 
ถูกยกย่องว่า “เลิศล้ำาในการไม่
โกงนี่” 
 เข�ก็มีก�รตั้งกองทุนเท่�ที่ทร�บ 
คือ กองทุนนี่มันเหมือนชวนคนทำ�บุญ
ปร�บคอรัปช่ันทุจริต  แต่ของเร�ก็มีแปลก
ชวนทำ�บุญสู้คดีอย่�งนี้ “ชวนบริจาค
สู้คดี” เพร�ะเงินจะหมดแล้วที่สู้คดีเข�
ม�นี่ มันต่�งจ�กเข�นี่ ของเข�ก็คือ ทำ�
เรื่องที่จะม�ช่วยกัน บริจ�คม�ห�ชอ่ง
ท�งท่ีไปสืบเส�ะ ค้นห�คว�มโกงทุจริต 
เพร�ะต้องใช้งบฯ ต้องใช้เวล�  ต้องใช้คน
ก็เลยมีก�รไปตั้งกองทุน แล้วก็มีคน
บริจ�คเข้�กองทุนปร�บโกงน่ี ม�กกว่�

หลวงพ่อมีแนวคิดอย่างไร ท่ีพอจะช่วยแก้
ปัญหาคอรัปช่ันท่ีเป็นปัญหาใหญ่ได้บ้างครับ ? 

ประเทศอะไรในแถบภ�คพ้ืนเอเซีย 
 ของเร�สร้�งโบสถ์อะไร โฮ่ ! สร้�ง
เยอะ สร้�งเจดีย์ สร้�งกันอุตลุด พุทธ
รูปสร้�งกันน่�ดู แต่เวล�สร้�งภูมิคุ้มกัน
โกงน่ี ของเร�มีไหม ? “แทบจะไม่มี” หรือ
มีก็คงตั้งได้ย�ก ตั้งได้ก็ไม่ม�กเหมือน
กับสิงคโปร์ ฮ่องกง เข�ถึงได้แชมป์ปร�บ
โกง ส่วนจีนเร�ก็น่�ทึ่งว่� ที่เข�บอกว่� 
“จีนมีการตามเก็บภาพเหตุการณ์
การโกงของแต่ละคน” ตัวอย่�งเช่น 
 คนนี้ถ้�เริ่มรู้ว่� “โกง” เข�จะไม่
รีบจับ เข�จะปล่อยให้โกงต�ยใจ ชะล่�
ใจ เช่น มีรัฐมนตรีคนหนึ่งโกง แล้วก็เอ�
เงินไปซื้อหยก เข�ก็ต�มเก็บหมด เอ�
หยกไปให้ผู้หญิง กิ๊กกึ๊กอะไรต่�ง ๆ เข�
ต�มเก็บหมด พอถึงวันที่เห็นว่�ได้ข้อมูล
พอสมควรแล้ว  เก็บภ�พเหตุก�รณ์ท่ีเอ�
เงินไปโกงไปจ่�ย ไปกิน ไปใช้ ไปปรน
เปรอบำ�เรอกิเลสอย่�งท่วมหัวท่วมหู
แล้ว เข�ก็เริ่มจับเลย พอจับได้ทำ�ยังไงรู้
ไหม ? เข�ก็เอ�ภ�พที่เข�ถ่�ย ๆ  เก็บ ๆ 
ม�ประจ�นออกทีวี ภ�คหัวค่ำ� ช่วงคน
กำ�ลังกินข้�วอิ่ม แล้วก็ดูทีวี เรียกว่� “ดู
กันแทบทุกครัวเรือน” ตระกูลนี้แทบ
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จะส�บสูญจ�กแผ่นดิน เปลี่ยนแซ่ได้
เปลี่ยน  เปลี่ยนตระกูลได้เปลี่ยน เพร�ะ
มันเสียห�ยไปหมดแล้วจ�กก�รแพร่
ท�งสื่อ จนแทบจะกระอักเลือดกันเลยที
เดียว ว่�อย่�งนั้นเถอะ 
 แต่ของเร�น่ียังไม่มีใครทำ� มันน่�จะ
มีสถ�นีโทรทัศน์ของ ป.ป.ช., ป.ป.ง.อะไร
ก็แล้วแต่ ที่เข�ปร�บปร�มคอรัปชั่น 
ทุจริตนี่ สักสถ�นีหนึ่ง แล้วก็เชิญคนถูก
โกงม�ออกทุกคืน ก่อนข่�วสองทุ่ม หรือ
หลังข่�วสองทุ่ม เอ�เวล�พ�ร์ทไทม์ คน
หนึ่งม�เล่�เรื่องถูกโกงสัก 15 น�ที  20 
น�ที ถ้�วันหน่ึงเล่�ไม่จบก็เป็นวันท่ี 2 ต่อ 
ติดต�มอย่�งกับละครเลย เป็นละครน้ำ�
เน่�แท้จริง 
 ผลที่สุดแล้วนี่เชื่อเลยว่� คนที่ถูก
เล่� ถูกโกงต่�ง ๆ ก็จะม�เล่�พิสด�ร
ก�รโกงของหน่วยนั้น กรมนี้ กระทรวง
นั้น กระทรวงนี้ แล้วหนัก ๆ เข้� แต่ละ
กระทรวงที่โกงติดอันดับ อย่�งเข�จัดปี
ที่แล้วนี่ “กรมที่ดิน อันดับ 1”  “โรง
พักตำารวจ อันดับ 2” “โรงเรียนเรียก
ค่าแป๊ะเจี๊ยะ เป็นอันดับ 3” 
 ถ้�เร�ได้เอ�ม�ออก ม�พูด ม�
เตือน ม�ย้ำ� แล้วถ้�ก็กระทรวงไหน กรม
ไหน...โกง ! เร�ก็ยังให้โอก�สเข�สักนิด
หน่อยว่� “ปีหน้าคุณต้องลดนะ” จ�ก
กรมที่ดินคุณได้อันดับ 1 นี่ คุณต้องอยู่
อันดับ 3 อันดับ 4 ให้ได้นะ แล้วถ้�ยัง
ครองแชมป์อันดับหน่ึงอีก ประช�ชนต้อง

ให้บทเรียนให้ไม่แข็งละ ทีแรกใช้ไม้นวม
ก่อน
 เช่ือเถอะ “หัวหด ตดหายแน่” 
เข�จะไปโกงได้ยังไง ในเมื่อประจ�น
อย่�งนี้ ที่แล้วม�คนโกงมันลอยนวล มัน
มีกลุ่มแก๊งช่วยกันปกป้องคุ้มครอง มัน
ก็เลยทำ�ให้โกงกันไม่ต้องมีเกรงกลัว ไม่
ต้องละอ�ยว่� จะถูกประจ�นวันไหน  สถ�นี
โทรทัศน์ของ ป.ป.ช. เฉพ�ะเลย  ช่องน้ีไม่ 
มีเรื่องอื่น มีแต่เรื่องป้องกันก�รโกงกับ
ก�รไล่บ้ีคนโกง แฉคนโกง และป้องกันก�ร
ถูกโกง วนไปวนม�ออกอยู่กับเร่ืองอย่�งน้ี 
เอ�ออกไม่ต้องท้ังวันก็ได้  ออกช่วงหัวค่ำ�กับ
ออกเช้� เผ่ือคนตอนหัวค่ำ�ดูไม่ทันก็ดูเช้�
ถ้�เช้�ไม่ทันก็หัวค่ำ�ตอกย้ำ�หมุนไปหมุนม� 
 ถ้�สถ�นีนี้ไม่รู้ละ ถ้�ตั้งเมื่อไรจะ
ช่วยเป็นเดือนเลยก็ได้ แบ่งกัณฑ์เทศน์ให้ 
30 เปอร์เซ็นต์เลย ไปเทศน์ม�ได้เท่�ไร
แบ่งให้ 30 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ช่องนี้
ปร�บโกงให้ได้สำ�เร็จ ก็ลองทำ�กันดู ๆ 

ถ้�ทำ�ได้เชื่อว่� ที่เร�คิดค้นกัน ที่จะหา
ทางปราบโกงกัน มันมีหลายแบบ
หลายวิธี คนที่โกงเพราะไม่มีหิริ
โอตตัปปะ ไม่อายต่อชั่ว ไม่กลัว
ต่อบาปถึงโกง 
 ฉะนั้น เร�ก็ต้องทำ�ให้เข�อ�ย ให้
เข�กลัวต่อบ�ปต่อชั่วที่เข�กระทำ� เข�
จะได้ยำ�เกรง เข�บอกว่�กฎแห่งกรรม
นี่ ถ้�ประช�ชนช่วยขับเคลื่อนหน่อย กฎ
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แห่งกรรมมันก็จะแรง มันก็จะเร็ว เข้�ชน
คนก่อเวรก่อกรรมให้บ้�นเมือง โกงกิน
ทั้งหล�ยนี่ กระเด็นกระดอนไปเลย ถ้�
คนไม่ขับเคลื่อนไม่วิ่ง ไม่ออกอะไรกัน
เลย มัวแต่นอนนิ่ง ถือว่� “ธุระไม่ใช่” 
 อย่�งที่เคยเห็นที่เข�ทำ�สปอร์ต
นึกขำ�อยู่เรื่องหนึ่ง ผัวเมียนี่เข�ก็คุยกัน 

เมียเล่�ให้ผัวฟังว่� “นี่ ๆ บ้านเขาโดน
งดัแล้ว”  “ช่างหัว บ้านเขาไม่ใช่บ้าน
เรา”  “แต่มันข้างบ้านเรานะหลังข้าง ๆ
นี่” “ช่างหัวมันเถอะ บ้านมันไม่ใช่
บ้านเรา” อีกไม่กี่วันบ้�นตัวเองโดนงัด 
ตอนนี้เข�ถึงจะเริ่มรู้สึกตัว 
 ฉะนั้น คนเร�นี่ บ�งทีไม่พูดว่า 
“มันไม่ใช่ของเรา”  “ไม่ใช่เรื่องของ
เรา ปล่อยเขาไป เรื่องของมัน” แล้ว
ในท่ีสุดเข�ก็ไม่รู้จัก คำ�ว่� “ป้องกัน” ห� 
ท�งป้องกันไม่ได้ มันก็จะต้องผูกปัญห�
เรื่องนี้  เลวร้�ยไปเรื่อย ๆ  ไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่มีคำ�ว่� “หยุดท่ีจะโกงกันได้” เพร�ะ 
ฉะนั้น จึงถึงเวล�ที่เร�จะต้องม�ห�ท�ง
ป้องกัน กำ�จัดให้มันถึงที่สุดให้ได้ ไม่เช่น
นั้นมันก็ไม่มีท�งที่จะพ้นไปได้ มันก็จะ
ถูกวนเวียนกันอย่�งนี้ 
  ถ้�เอ�กันจริง ๆ นะ ยังไงเชื่อเถิด 
ไม่ลดเป็นไปไม่ได้ แต่เลิกหมดเป็นไปไม่
ได้ แต่ให้มันลดปริม�ณจำ�นวน มันจะ
ได้เหลือเงินม�พัฒน�ประเทศ ม�แก้ไข
คนย�กคนจนให้พ้นสภ�พไปบ้�ง ขี้โกงก็
ทำ�ให้ประเทศช�ติเสียโอก�สเยอะ 

 ก็ลองคิดกันดู ใครคิดอะไรดี ๆ  ก็
เสนอออกม� แล้วก็ลองไปทำ�บทเรียน 
บทศึกษ� พิสูจน์ว่�อย่�งไหนจะได้ผลดี
ผลม�ก ผลน้อยกว่�กัน สักวันก็คงต้อง
สำ�เร็จแน่นอน ไม่เช่นนั้นประเทศที่เข�
สำ�เร็จนะ ไม่ใช่เข�ไม่เคยโกงม�ก่อน 
สิงคโปร์   ฮ่องกงเขาก็เคยมีคนโกงมา 
ก่อนแต่ตอนหลังเขาทำาได้สำาเร็จ 
เพราะเขาทำาจริง มีคนไปให้ทุนเขา
เยอะจริง ๆ มีคนบริจาคสนับสนุน
กองทุนปราบโกงมากจริง ๆ 
 แล้วลองประเทศไทยน่ี เปล่ียนจ�ก 
สร้�งโบสถ์ ที่ไปให้วัดหลวงพ่อ 5,000 
ล้�น วัดหลวงปู่ 5,000 ล้�น วัดนั้นวัดนี้ 
เขียนเช็คเช้� 100 ล้�น บ่�ย 100 ล้�น 
ลองม�ตั้ง “กองทุนเช้า 100 ล้าน บ่าย 
100 ล้าน” ดูสิ ! มันจะไม่หยุดได้ยังไง 
 “พลิกบุญ” ดูสิ ! มันจะเป็นบุญ
ป้องกันประเทศ ให้ภูมิคุ้มกันก�รโกง
ให้กับประเทศ แล้วไม่คิดทำ�บุญกันบ้�ง
หรือพวกอย่�งนี้ ยังเม�บุญ หลงบุญ บ้�
บุญกันจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัว 
 ผลที่สุดก็แพ้ศ�สน�คอรัปชั่น 
ตัวศ�สน�ไม่คอรัปชั่นหรอก แต่คนใน
ศ�สน�พวกกรรมก�รวัด พวกพระพวก
นี้ก็ฉวยโอก�สคอรัปชั่น เพร�ะฉะนั้น
ทำ�กันให้จริง ๆ เชื่อว่�ไม่เบ�ก็ต้องบ�ง
ล่ะ ในพวกที่ว่� จะโกงหน�ขึ้นม�กขึ้นทั้ง
ที่ทำ�กันอย่�งนี้ มันจะหน้�ด้�นสักกี่คน 
เข�ก็ต้องอ�ย ต้องกลัวเสียชื่อบ้�ง เป็น
ธรรมช�ติ เจริญพร.
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ที่วัดหลวงพ่อได้รับดูแลสุนัข และสัตว์ไว้เป็น
จำานวนมาก มีเรื่องอะไรลำาบากมากที่สุดใน
ช่วงนี้ครับ ?

  พระพยอม ตอบ :  ก็เรื่องโยม
เอ�สัตว์ม�ปล่อยทั้งหม� ทั้งแมว ทั้งวัว 
ทั้งคว�ย รู้สึกจะทำ�ให้วัดหนักอกหนักใจ 
ค่�อ�ห�รก็ม�ก ค่�คนเลี้ยงดูก็ต้องเพิ่ม 
ค่�จ้�งท่ีอยู่ท่ีพักท่ีอ�ศัย ก็กินเงินไม่ใช่น้อย 
 อย�กจะฝ�กญ�ติโยมว่� ถ้�ใคร
อ่�นคอลัมน์นี้แล้วช่วยกันเตือน  ช่วยกัน
บอกเลยว่� “ทางวัดขอปิดการรับไถ่วัว
ไถ่ชีวิตโค กระบือทั้งหลายสักระยะ
หน่ึงเถอะ”  เพร�ะว่�ตอนน้ีมันล้นจริง ๆ
แน่นจริง ๆ เมื่อโยมนำ�ม�ม�ก ๆ นี่ 
เท่�กับโยมสร้�งคว�มลำ�บ�กให้ชีวิตเข�
กับชีวิตท�งวัดด้วย เพร�ะว่�เข�อยู่กัน
แออัดเหลือเกิน เข�แน่นแทบจะกระดิก
ตัวไม่ได้ เหมือนจะเป็นนักโทษไปแล้ว 
   นักโทษในเรือนจำ�นี่ ถ้�คนไหน

ลุกไปปัสส�วะกลับม�ห�ท่ีนอนไม่ได้ วัว
คว�ยท่ีวัดก็คล้�ย ๆ จะเป็นอย่�งน้ันแล้ว 
 ขอให้ช่วยบอกหน่อย ช่วยกันเป็น
ป�กเป็นเสียงให้วัดหน่อยว่� “ตอนน้ีทาง 
วัดของดการไถ่ชีวิตโค กระบือสักปี
หนึ่งเถอะ” เผื่อมันมีตัวเก่�หมดอ�ยุ
ต�ยไป แล้วชักเห็นว่� “มันพร่อง” หรือ
ว่�พอจะแบ่งให้คนที่เข�มีใจรักสัตว์เอ�
ไป และโดยเฉพ�ะหม�แมวบ�งคนเอ�
ม�ปล่อยหน้�วัด แล้วก็วิ่งรถหนีไปเลย 
เร�ไม่กักไว้ก็ไม่ได้ มันก็ม�ว่ิงพล่�นกัน 
เห่�หอนกัน  สร้�งคว�มรำ�ค�ญแก่คนท่ีม�
ท่ีวัด หรือถ้�เป็นหม�ดุมันก็อ�จจะขบกัด
คนม�วัด แล้วเข�ก็จะเอือมระอ� 
 ก็อย�กจะฝ�กบอกว่� “แบ่งกัน
ไปทางอื่นกันบ้างเถอะ” หรือบ�งคนนี่
ไถชี่วิตโคแต่ไม่ให้อ�ห�รโค ไม่ได้คิดเลยว่�
คนที่ไปเกี่ยวหญ้�ต้องจ่�ยวันละเท่�ไร ? 
เดชะบุญพอเร�ได้มูลทำ�ปุ๋ยบ้�ง มูลวัว
มูลคว�ยทำ�ปุ๋ยบ้�ง แต่ว่�มันก็ยังไม่ค่อย
จะคุ้มกับค่�ใช้จ่�ย 
 ในเรื่องคุ้มหรือไม่คุ้มเร�ไม่กลัว 
เพร�ะเร�ต้องก�รมีบ�รมีในก�รช่วย
เหลือเมตต�ปร�นีเข�อยู่แล้ว แต่ว่�ปัญห� 
เพร�ะแออัดนี่ซิ ขย�ยที่ให้เข�ไม่ทัน เท่�
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เทศกาลสงกรานต์ ที่ควรก้าวข้ามเช่นไร ?

  พระพยอม ตอบ :  พูดถึงคำ�ว่� “สงกรานต์” ประเทศ 
ไทยอย�กจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น   มีแต่เพิ่มปริม�ณอุบัติเหตุ
และก�รต�ย ท่ีน่�เจ็บใจท่ีสุดก็คือ  คว�มปร�รถน�ดีของกระทรวง 
ส�ธ�รณสุข  และหน่วยง�นที่ต้องก�รให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์นี่ 
ไป ๆ ม� ๆ บ้�นเมืองเร�ก็กล�ยเป็นศูนย์อุบัติเหตุไป  แล้วทำ�
ให้ติดอันดับต้น ๆ เข�  นักท่องเท่ียวถีบจักรย�นก็โดนรถชนต�ย
ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ย และท่ีต�ยม�กก็คือปีใหม่กับสงกร�นต์น่ี 

กับเอ�เข�เข้�กองทุกข์ เข้�คอกแออัดเบียดเบียนกัน ก็ขวิดก็ชนกันบ�ดเจ็บล้ม
ต�ยไปก็มี เพร�ะเข�คงจะเครียดในคว�มที่มันแออัด
 ขอฝ�กช่วยกันบอก “หยุดสักพักหนึ่งเถอะ” ไปวัดอื่นบ้�ง ไปที่อื่น
บ้�ง และถ้�หน่วยไหนตั้งใจที่จะเอ�ไปบำ�รุงพันธุ์สัตว์โดยไม่ฆ่�ไม่ข�ย ให้มี
คนรับประกันจริง ๆ เป็นชมรมที่ต้องก�รอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ไว้จริง ๆ อ�ตม�ก็
อย�กจะแบ่งให้ที่ต่�ง ๆ ไปบ้�ง แต่ต้องขอสืบทร�บว่� “เป็นคนรักพวกนี้
จริง ๆ”  เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ให้คนที่เชียงร�ย หรือน่�นไปเกือบสิบตัว เข�เป็นคนที่
มีจิตใจโน้มเอียงม�ท�งนี้ม�ก วันอ�ทิตย์เข�หยุดง�นเข�จะต้องไปเกี่ยวหญ้� 
เอ�ม�ให้ทุกอ�ทิตย์เลยไม่เคยข�ดเลย
  เร�ก็เลยว่� เออ !  ถ้�คนอย่�งนี้ “เป็นพระอริยะแล้ว” ถ้�เข�ไม่รัก
จริง ๆ เข�คงไม่ทำ� พอเข�ทำ�เข�ขอเอ�ไปบ้�ง ขอไม่กี่ตัวอ�ตม�เห็นว่� เขา
เป็นคนรักมีเมตตา อยากให้สัตว์ได้อิ่มอยู่เสมอ ก็เลยให้เขาไปสิบตัว มา
ถามว่า ถ้าใครอยากได้ล่ะ ? ไอ้พวกประเภทใจหิน ใจดำา เอาไปฆ่าไปค้า
ไปขายนี่ อย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมกับเราเลย เขาอุตสาห์ไถ่ชีวิตมา
พร่าชีวิตเขาอีก มันไม่สมควรเลย 
 ส่วนสุนัข หม�แมวก็ยังไง ๆ ก็ขอให้แบ่งไปที่อื่นบ้�ง อย่�ม�สุมกันอยู่ที่
เดียวเลย.
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 ทำ�ยังไงสงกร�นต์ปีน้ี  ซ่ึงเป็นปีใหม่ 
แบบไทย ๆ  เข�จึงจะห�ยโง่ได้ม�กกว่�
ปีเก่� “ไม่กิน ไม่เมา” ไม่เที่ยวห�เรื่อง
ห�ร�ว เปลี่ยนม�เป็นห�บุญห�กุศลใน
วันสงกร�นต์กันบ้�ง “ปีใหม่ต้องมีเคาท์
ดาวน์” 1 มกร�คม กับ 31 ธันว�คม น่ี 
 สงกร�นต์มันก็ปีใหม่แบบไทย ๆ

“ทำาไม ! เราไม่มีเคาท์ดาวน์สงกรานต์
กันบ้าง” ม�สวดมนต์ภ�วน�ช่วงสงกร�นต์ 
น่�จะลดอุบัติเหตุลดก�รต�ยได้ม�กม�ย
ไม่ใช่เล่นเหมือนกัน   เพร�ะไม่เอ�มือไป
จบัพวงม�ลัย หรือเท้�เหยียบคันเร่ง “มือ
ประนมอยู่ ปากก็บริกรรมภาวนา” น่ีมัน
น่�จะเป็นเก�ะคุ้มกันเป็นผ้�ยนัต์เครือ่ง
ร�งของขลังที่วิเศษ ที่ป้องกันอุบัติเหตุ
ทีแ่ท้จริง เพร�ะว่� พวกเราน่ีใช้เทศกาล 
หาเรื่องให้ตาย
  แทนท่ีจะใช้เทศก�ลให้เป็น  บุญเป็น
กุศลต�มเป้�หม�ยเดิม ต�มวัตถุประสงค์
เดิม ท่ีเข�จัดให้มีเทศก�ล  ให้กำ�หนดหม�ย
รู้วันเดือนปี มีปฏิทินวันของชีวิต เมื่อถึง
ตอนนั้นตอนนี้จะสิ้นวัน  สิ้นเดือน  สิ้นปี 
ควรจะเติมบุญเติมกุศลกัน ไม่ใช่ไปเติม
เหล้�เม�ย� พ�กันไปเจ็บไปต�ย เอ�เหล้�
เข้�ป�กเสร็จแล้ว ก็ไปเข้�โรงพย�บ�ลบ้�ง 

 เข�บอกว่� หมอพย�บ�ลน่ี  เลือด
ท่วมผ้�ข�วช่วงวันสงกร�นต์ ปีใหม่ ถูกตี
รันฟันแทง อุบัติเหตุ เส้ือผ้�ชุดข�ว ๆ  ของ
หมอ พย�บ�ลเปื้อนเลือดแทบทุกคืน 
ช่วง 4-5 คืนเปลี่ยนจ�ก 7 วันอันตร�ย 
ม�เป็น 7 วันอยู่สุขสบ�ยกันสักทีเถอะ 
“อย่าให้เป็น 7 วันอันตราย ” ทำ�ไมไม่ 
เปลี่ยน “ให้เป็น 7 วันสุขสบาย” สงบ
ร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของคุณงามความ
ดี ทำาไม ! ต้องเอาเหล้าเข้าเผาตับ 
เผาปอด เผาทรัพย์  และท่ีสำาคัญท่ีสุด ! 
เผาภาพลักษณ์ของความเป็นประเทศ 
ที่ดีงาม พลเมืองที่ดีงาม เป็นบุคคล
ที่ดีงาม เพราะว่าเราใช้ธรรมเนียมนี่ 
สร้างความดีงามกันมาตลอดต้ังแต่
ตอนนู้น แต่มาตอนหลังนี่เราเปลี่ยน
ใช้เทศกาลอันดีงามมาก่อเวรกรรม
ต่ำาช้า กินเหล้าเมายาก่อเร่ืองตีรันฟัน
แทงซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มาก ๆ 

 “สติ” เป็นของดีก็มาต้ังหน้า 
ต้ังหน้าดื่มน้ำาผลาญสติ ยังไง
สงกรานต์ปีนี้ขอให้ดีกว่าปีเก่า 
เราจะได้อยู่รอดปลอดภัยกันต่อไป 
 “เราควรจะก้าวหน้า ก้าว
ข้ามสงกรานต์เลือด สงกรานต์
อุบัติเหตุสยอง มาเป็นสงกรานต์
ที่ประคับประคองคุณงามความ
ดี” เพื่อมีชีวิตที่งดง�มต่อไป เจริญพร.



51

วันแรงงาน หลวงพ่อมีอะไรให้กับผู้ใช้แรงงาน
บ้างครับ ?

  พระพยอม ตอบ :  ว�รส�รฉบับ
นี้มันก็ไปตรงกับช่วงแรงง�น หรือวัน
แรงง�น “วันผู้ใช้แรงงาน หรือวัน
กรรมกร” อะไรก็แล้วแต่จะเรียกกัน 
อ�ตม�ก็มีชีวิตเป็นกรรมกร แล้วก็ได้ดูแล
กรรมกรม�ก่อนบวช เป็นระยะย�วน�น 
แล้วก็เห็นอะไรต่อมิอะไรของเพ่ือนร่วม
ชะต�กรรมท่ีมีอ�ชีพเป็นกรรมกร 
 บ�งคนนี่ “เอาน้ำาเหงื่อไปแลก
น้ำาเมา” เหงื่อโซมก�ย เข�ข�ยน้ำ�เม�
ร่ำ�รวย ส่วนเร�ข�ยเหงื่อยังจนกันอยู่
อย่�งนี้ “ทำายังไง ? พวกชาวแรงงาน
ทั้งหลาย ถึงจะได้พอลืมตาอ้าปาก
กินอยู่สบาย” โดยเฉพ�ะอย�กให้แรง 
ง�นรู้จัก คำ�ว่�  “ส่วนเกิน” “กำาจัดส่วน
เกิน” ขยันซ่ือสัตย์กำ�จัดส่วนเกิน  รับรอง
ว่�ชีวิตเจริญแน่นอน 
 ถ้�ถ�มว่� เข�มีคำ�ขวัญวันเด็ก หรือ
คำ�ขวัญปีใหม่ อ�ตม�ขอให้คำ�ขวัญ
แรงง�นไทยว่� “ขยัน ซ่ือสัตย์ กำาจัด
ส่วนเกิน” แล้วกรรมกรแรงง�นท้ังหล�ย
จะต้องเจริญมั่งมีศรีสุข ไม่ใช่มีแต่หนี้สิน 
มีแต่...แหม ! ที่เรียกกันว่� “อกไหม้ไส้
ตรม” ที่เงินเดือนไม่พอ ร�ยได้ไม่พอ 

เพร�ะเร�ไม่ได้ตัด “กำาจัดส่วนเกิน”
  เหล้าเกินไหม ? 
 บุหรี่เกินไหม ? 
 กินเที่ยวที่ใช้จ่ายกันมันเกินไหม ? 
 ถ้�เกินก็ลองซิ “กำาจัดส่วนเกิน”
ส่วน “ขยัน” แรงง�นกรรมกรท่ัวไปส่วน
ใหญ่ก็ขยัน นอกจ�กกรรมกรรุ่นใหม่น่ีชัก
จะกดโทรศัพท์กัน เกมกดอะไรกันเพลิน
ไปแล้ว แล้วก็แรงง�นทั้งหล�ยรุ่นใหม่นี่
ขอให้รู้ว่� “เขาไล่ออก” แล้วเข�ก็ไม่
ต้องจ่�ยค่�แรงด้วย เพร�ะเร�ทำ�ผิดกฎ
ของก�รใช้แรงง�น เข�ข�ดทุนแน่ ๆ ถ้�
วัน ๆ นั่งกด
 เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นเด็กรุ่นใหม่ ๆ ที่ม�
ทำ�ง�นที่วัด มันกินเวล�ของมูลนิธิฯไป
เยอะ เร�จ่�ยไปกับเรื่องที่เข�นั่งเล่นเกม
กดกันนี่ เออ !  พอเข�บอกถึงว่� “มี
กฎหมายให้ท้ายนายทุนแล้วละ” ไม่
เช่นนั้นน�ยจ้�งข�ดทุนต�ยแน่ ถ้�เข�มัว
แต่กดทั้งวัน 
 “กดกับดื่ม” นี่ ! ทั้งดื่มทั้งกด
หมดเวล�ที่จะทำ�ง�น ก็เลยต้องบอกกัน
ว่� “ขยัน” ต้นทุนมันก็พอจะมีอยู่หรอก 
คนที่มีอ�ชีพข�ยแรงง�น “ซื่อสัตย์
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ต่อนายจ้าง” ไม่เม้มของ ไม่โกงของ ไม่
โกงเวล� ทำ�อะไรเต็มไม้เต็มมือ เต็มเวล� 
เต็มคว�มส�ม�รถ น่ีแหละแล้วก็จะทำ�ให้ 
“แรงงานไทยก้าวหน้า แรงงานไทย
เจริญแรงงานไทยมั่งมีศรีสุข” ไม่ต้อง
เป็นหนี้เป็นสินม�กม�ยก่�ยกอง 
 แต่ถ้�แรงง�นไทยยังมีสภ�พ
จิตใจใฝ่แต่เรื่องอบ�ยมุข ปล่อยให้ชีวิต
จมทุกข์อยู่เรื่อยไป แรงง�นไทยก็จะไม่
เจริญแน่นอน แล้วก็จะเป็นหนี้เป็นสิน 
 สังเกตไหมว่�ปี ๆ หนึ่งแรงง�น
เม�แล้วแทงกันต�ย ฆ่�กันต�ยเท่�ไร ? 
เห็นมีบ่อยจังเลย แรงง�นต่�งด้�วก็เป็น
แบบเดียวกับเร� แรงง�นของเร�ก็เม�
ฆ่�กันแบบต่�งด้�ว 
 มันน่าเศร้าจริง ๆ ทำาไมชีวิต
ถึงอาภัพความรู้ความฉลาด   ที่จะ 
ดำารงชีวิตอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้ว
มัน เพิ่ มความฉลาด ไม่ ไ ด้ เ ลย 
ทำาไมเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องไปหา
ทางออกโง่ ๆ กินเหล้าเมายา ให้มัน
ซ้ำาเติมชีวิตที่โอกาสก็น้อย รายได้ก็
น้อย ยังไปทำาลายสุขภาพ ทำาลาย
ทรัพย์ที่หามาได้ ต้องช่วยกันคิดกัน
เถอะ ประหยัดกันเถอะ
 “ขยัน ซ่ือสัตย์ กำาจัดส่วนเกิน” 
ก็คือ ประหยัดน่ันเอง ถ้�หลักธรรม 3 ข้อ
น้ี พวกใช้แรงง�นทั้งหล�ยยึดถือปฏิบัติ 
ฝึกฝน ฝึกฝืน ฝึกหัด ประพฤติ กระทำ�
ปฏิบัติให้ 3 คำ�นี้มันของขึ้นเลย ขยันขึ้น

เลย มีอ�รมณ์ขยันขึ้นเลย แล้วก็ซื่อตรง
ซื่อสัตย์ขึ้นเลย ไม่เคยคิดเอ�เปรียบน�ย
จ้�ง “รักบริษัทนั้นเหมือนบ้านหลัง
ที่ 2 เลย” มันก็ต้องเจริญทั้งนั้นแหละ 
และตัวเองก็ต้องกำ�จัดส่วนเกิน อย่�ให้
ลูกให้เต้�ของกรรมกรนี่...เริ่มกินเริ่มใช้
เกินเยอะม�ก แล้วสักวันเข�ก็ต้องข�ด 
เพร�ะมันเกินวันนี้เข�ก็ต้องข�ดวันหน้�
 ก็ขอให้นึกไว้ด้วยว่� กรรมกรมี
โอกาสประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากท่ี
สูง หรือนั่งร้นนั่งร้านถล่ม ก็มีโอกาส
มากกว่าคนอาชีพอื่น เพราะฉะนั้น เรา
ก็ต้องเตรียมตัวด้วยความไม่ประมาท
 ปีนี้ก็ขอให้พรว่� “ผู้ใช้แรงงาน
ขออย่าให้ประมาท” แล้วสำ�หรับที่วัด
สวนแก้วจะจัดทุกปี จะมีผลไม้มะม่วง 
ฯลฯ เร�ก็จะม�ตั้งให้กรรมกรนี่ม�หยิบ
ไปกินไปรับประท�น แล้วแต่จะให้ ยัง
ไงไปที่ไหนไม่มีคว�มสุข ไม่อิ่มป�ก อิ่ม
ท้อง ขอบอกเลยว่� “ลูกกรรมกร” พ�
ม�เถอะ เร�จะเลี้ยงไอศกรีม 10 ถังทุก
ปีสำ�หรับวันกรรมกร แล้วก็อ�จจะมี
ก๋วยเตี๋ยวมีอะไรต่�ง ๆ  
 มูลนิธิฯ เร�ต้องก�รที่จะมีบ�รมี
ม�กกว่�ต้องก�รมีเงิน ปีนี้ก็จะให้ไม่ต่ำ�
กว่� 5 หมื่น หรือแสนหนึ่ง ที่ซื้อกับข้�ว
เลี้ยงกรรมกร หรือลูกกรรมกร
 ที่อื่นไม่รู้ว่�จะให้หรือไม่ให้แต่ที่
วัดสวนแก้วปีนี้เร�ให้โบนัสตั้ง 3 ครั้ง วัน
พ่อ วันปีใหม่ และอีกวันที่จะถึงก็คือวัน
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ทำาบุญกับวัดสวนแก้ว แบบไหนเป็นสเปค
บุญของวัดครับ ?

ที่ 24 เมษ�ยน ก่อนวันแรงง�น ท�งวัดให้แต่คนที่ไม่ได้ม�ทำ�ประโยชน์ให้
วัด ๆ ก็ให้วันเดียว คือ ไอศกรีม ของใช้ ของกิน ขอให้ม�กันเถอะ
 ถ้�ใครอ่�นบทคว�มนี้ตัดแปะไว้ที่ห้องทำ�ง�น ที่ออฟฟิค ที่แคมป์ แล้ว 
ก็ขอให้รู้กันเลยว่� ใครอยู่ใกล้ ๆ วัดสวนแก้วม�ได้เลย แล้วจะมีของท่ีเข�บริจ�ค
ม�เส้ือผ้� ข้�วของ เคร่ืองใช้ เอ�ม�ข�ยให้เฉพ�ะกรรมกร “ถูกพิเศษ” เรียก
ว่� “ลดกันครึ่งต่อครึ่งเลย” วัดได้จัดทำ�ม� 3-4 ปีแล้ว บ�งท่�นไม่รู้ ! 
ใครอ่�นบทคว�มนี้แล้วก็ช่วยกระซิบ ไปบอกต�มแคมป์กรรมกรหน่อย จะ
เป็นต่�งด้�ว หรือในประเทศม�ได้เลยเร�ยินดี เพร�ะวัดนี้เป็นวัดที่เรียกว่� 
“ของพวกรากหญ้า” “ของพวกกรรมกร” เร�คงไม่มีโอก�สได้
รับเช็คร้อยล้�น เร�ก็จะทำ�บุญทำ�ท�นของเร�เรื่อยไป เจริญพร.

  พระพยอม ตอบ : อย่�ลืมนะ ! ก�รทำ�บุญ
วัดอื่นเข�ก็ต้องก�รอย่�งอื่น แต่วัดสวนแก้วนี้พันธุ์ไม้  
ปุ๋ย  เป็นสิ่งที่วัดต้องก�รไม่หยุด เพร�ะเร�ยังมีที่ดินที่
จะปลูกสร้�งผลหม�กร�กไม้ บ�งต้นมันแก่หมดอ�ยุก็
ต้องตัดออกปลูกใหม่ หรือว่�พันธุ์เก่�มันไม่ดี อย�กได้
พันธุ์ดี ๆ ใหม่ ๆ (ไม่ใช่โยมเพ�ะเมล็ดมะม่วงพันธุ์อะไร
ก็ไม่รู้จิ้มไว้ พระดูแลปลูกรักษ�ตั้ง 4 ปีออกลูกม�เป็น
กะล่อน ลูกนิดเดียว) แต่เดี๋ยวนี้เข�มีพันธุ์ดี ๆ พันธุ์
ไต้หวัน พันธุ์ของไทยก็มี “มันขุนศรี” มี “แก้วขมิ้น” 
มี “น้ำาดอกไม้มัน” “อกร่องสีทอง” อะไรที่เป็นของ
ไทย ก็ต้องเป็นของไทยแบบชนิดที่ชื่นอกชื่นใจ มะม่วง 
“ยายกล่ำา” อะไรพวกนี้  
 แต่พันธุ์ของใหม่ ๆ ที่ม�จ�กต่�งประเทศ มันก็
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สีสันรสช�ติ กล่ินมันก็ “แหม ! มันก็ชวน
กินชวนทาน”   แต่สีสันบ�งทีมันยั่วต�
น่�ซื้อ น่�กิน เพร�ะฉะนั้น เร�ปลูกอะไร
มันก็ต้องปลูกให้มันยั่วหู ยั่วต� น่�กิน
บ้�ง  ไม่ใช่มองดูแล้วมันไม่ไหวกินแล้วก็ 
ส่�ยหน้� ท้ังเปร้ียว ท้ังเมล็ดใหญ่  เน้ือน้อย
มันก็ไม่คุ้มกับร�ค�ที่เข�ซื้อไป ก็ยังไงม�
ทำ�บุญที่วัดนี้ ก็ขอให้ลดพวกสังฆท�น 
ผ้�ไตรมันไม่ค่อยจำ�เป็น พระพุทธรูป อะไร
พวกนี้อย่�เอ�ม�เยอะเลย
 ขอให้เป็นทำ�บุญลดโลกร้อนไป 
“ทำาบุญให้ร่มเย็นเป็นสุข”  แล้วก�รทำ� 
บุญแบบนี้เข�เรียกว่� “ใคร่ครวญแล้ว
ค่อยทำา”  ต�มที่พระพุทธท่�นตรัสว่�
“ท่านไม่สรรเสริญคนให้มาก  ให้เยอะ
ให้ถี่ ให้บ่อย แต่สรรเสริญคนที่
ใคร่ครวญดีแล้ว นำาออกให้”
  ใคร่ครวญดูเถอะ ! ส่ิงท่ีข�ดแคลน 
ตอนนี้คืออะไร ? ต้นไม้ถูกตัดลงไป โค่น
ไป แล้วปลูกใหม่มันก็ไม่ทัน แล้วโลกมัน
จะร้อนหรือเย็นละ 
 เร�ม�ช่วยกันทำ�บุญลดโลกร้อน
กันเถอะ ถ้�ไปวัดอื่นจะถว�ยอะไรก็แล้ว
แต่โยมถนัด แต่ถ้�ม�วัดสวนแก้ว ขอให้
นึกถึงพันธุ์ไม้ กิ่งไม้ และปุ๋ย แล้วเมื่อ
ปลูกต้นไม้ง�ม ออกดอก ออกลูก ออก
ผล โยมม�ทำ�บุญก็จะได้หิ้วกลับบ้�นไป 
“บุญก็ได้ ไส้ก็เต็ม” กันถ้วนหน้� 
 อย่�งนี้เข�เลยให้ฉ�ย�วัดนี้ว่� 
“วัด 3 อิ่ม”  3 อิ่ม คือ  

 1) “อิ่มสมอง” ได้หนังสือ
เทปซีดีไปฟัง  
 2) “อ่ิมอกอ่ิมใจ”ว่�  เออ ! 
ม�ทำ�บุญวัดน้ี คนชร� เด็กกำ�พร้�
หมูหม�อะไรมันก็พลอยได้กิน ได้ 
บุญ ได้ท�น เร�กล�ยเป็นทำ�บุญทำ�
ท�น    โดยก�รเจือจ�นกับผู้ที่อด
อย�กม�พักพิงอิงอ�ศัย และ
 3) “อิ่มท้อง” ก็คือได้ผล
หม�กร�กไม้ไปรับประท�น
 นี่แหละเข�เรียกว่� วัด 3 อิ่ม
แล้ว คราวนี้ ! ถ้าโยมอยากอิ่มก็มา
ให้ถูกฤดูก็แล้วกัน
 “มะม่วง” “มะปราง” มัน
ก็เดือน มีนาคม เมษายน
 “ทุเรียน” มันจะเดือนพฤษ-
ภาคม มิถุนายน 
 ม�เถอะไม่อด เดือนมกร�คม ก็
เป็นชมพู่ กล้วย ม่�เหมี่ยว นี่จะมีอยู่ไม่
ข�ด ม�วัดน้ีผลไม้ไม่ข�ด และโดยเฉพ�ะ
หน่อไม้นี่ โอ้โฮ ! ม�กม�ยก่�ยกอง ก็ม�
เถอะซื้อห�กินห�ท�นกัน ซื้อที่อื่นอ�จ
จะได้แค่อิ่มป�กอิ่มท้อง แต่ไม่ได้อิ่มบุญ 
ม�ที่นี่ได้ทุกอย่�งกลับไป ลูกหล�นก็จะ
ได้ เออ ! ม�วัดนี้ ไม่เท่�อย่�งที่คนจีน
เข�เคยเย�ะเย้ยเร� “ทำาบุญเสียเปล่า
ไหว้เจ้าดีกว่า” แต่ถ้�ม�ทำ�บุญวัดนี้ม�
ทำ�ให้ถูกสเปคบุญ แล้วไม่ได้ต่ำ�กว่�ไหว้
เจ้�แน่นอน เจริญพร.
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*“แนะแนวการเทศนา (สามเณรธรรมาสน์ทอง)” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโครงการส่งเสริม

วิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กทม. วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557

  เพร�ะฉะนั้น เวล�คิด ให้คิดง่�ย ๆ   “ระหว่าง
สืบศาสนากับสืบพันธุ์นี่” จะคิดไปท�งไหน
ม�กกว่�กัน !
  ถ้าคิดสืบพันธุ์ต้องตวาด ตะเพิด
ไหม ? 
  แต่ถ้าคิดเร่ืองสืบศาสนา ต้องประ- 
คับประคองไหม ? 
 เราเคยเพลินคิดกับเรื่องสืบพันธ์ุ
บ้างไหม ?  
  เร�จะต้องมีตัวนี้เป็นวิธี ที่จะทำ�ให้เร�อยู่กับ
พรหมจรรย์ได้อย่�งชนิดไม่มีก�รเศร้�หมอง เร�
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จะมีปีติสุขกับก�รระวังตัว ผมตั้งแต่
โดนคำ�ครห�ว่� เข�ไม่ได้ครห�ว่� เร� 
แต่เข�นึกว่� “เราต้องเป็นอย่างนั้น” 
เมื่อตอนที่พระรุ่นเดียวกันดัง ๆ  กับเร�
นี่ มี 4 องค์  นิกร  ยันตระ พุทโธ พระ
พยอม พังไป 3 คนตอนนั้น 
 พอผ่�นไปร้�นเหล้�ย�ดอง ร้�น
ก�แฟ เข�ก็กระแหนะกระแหนกระแทก
แดกดันว่� “เฮ้ย ! พระดัง ๆ ไปแล้ว 3 
องค์ กูว่ารายต่อไป...ต้องเป็นพระ
พยอม” ตั้งแต่นั้น ผมก็ระวังไปเทศน์
ที่ไหน ! ไม่ให้ผู้หญิงติดต�มเลย แก่
อย่�งไรก็ไม่ไว้ใจ ต้องปลอดภัยไว้ก่อน 
นั่นนะเร�ก็รอดม�ได้ 
 “รอดมาได้ด้วยวิธี หรือพิธี” 
เร�ก็ต้องมีวิธีรักษ�พรหมจรรย์ วิธี
รักษ�คว�มบริสุทธิ์ ให้คว�มบริสุทธิ์
มันอยู่กับเร�อย่�งดีท่ีสุด เพร�ะถ้�เร�

ระหว่าง
“คิดเป็นผัว

กับ
คิดเป็นพระ” 

อันไหน
มากกว่ากัน ?

“

“

เป็นพระเณรขึ้นเทศน์อย่�งสกปรก
ไปตลอด เข�รู้คว�มเละเทะของเร�
แล้ว ไอ้เครดิต คำ�พูดคำ�สอนของเร�
ก็จะลดไปหมด  นี่อันนี้ต้องระวัง !  มี
ส�มเณรดีองค์หน่ึงเป็นกระเหร่ียง โอ้โฮ !
น่�นับถือม�ก อยู่จังหวัดต�ก โยม
เกิดศรัทธ� นิมนต์ม�อยู่วัดแถว ๆ 
บ�งกอกน้อยใกล้ ๆ กับโรงเรียนสตรีฯ
ปร�กฏว่� โยมซ้ือโทรศัพท์ให้เคร่ืองหน่ึง
ตอ่ม�เด็กผู้หญิงขอเบอร์โทรศัพท์ ตอน 
น้ี ไปสืบพันธ์ุแล้ว ไม่ได้สืบศ�สน�แล้ว  
  น่ีระหว่�ง “คิดเป็นผัว กับคิดเป็น 
พระ” อันไหนม�กกว่�กัน ? นี่แหละ !
ตอนนี้พระเณร พวกเร�เหลือน้อยแล้ว
นะ ช่วยอยู่กันเป็นพระสืบต่อหน่อย ! 
ที่จ้องจะเป็นผัวนะเยอะแยะแล้ว ตอน
ที่ประช�กรไทย 17 ล้�นคน มีพระเณร
ตั้ง 6  แสนรูป แล้วก็ ลด ๆ ๆ ๆ ๆ ลง
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ม� ตอนนี้ประช�กร 60 ล้�นคน 
  บวชเณรภ�คฤดูร้อนก็แย่ น่�
เบื่อ ! ผมนี่เป็นคนคิดที่บวชเณรภ�ค
ฤดูร้อน องค์ต้น ๆ รองจ�กอ�จ�รย์ 
กิตฺติวุฑฺโฒ  แต่เดี๋ยวนี้แย่ โรงเรียนเข�
สับสนไปหมด เมื่อก่อนบวชเณรภ�ค
ฤดูร้อนเต็มเดือนเลย แต่เดี๋ยวนี้ ไม่รู้
อะไร ? เดี๋ยวก็ไปฟังผลสอบบ้�ง ไป
ซ่อม ไปติวบ้�ง จึงไม่ได้เรื่อง ผมเลย
ไม่ค่อยได้ทำ�เท่�ไหร่แล้ว
  เพร�ะฉะนั้น น้องเณรต้องห�
วิธีที่จะอยู่ในพรหมจรรย์ ให้มันมั่นคง
ให้ได้ นี่เป็นหลักเลย เดี๋ยวเร�ก็จะมี
วิธีสอนคนได้ ถ้�เร�มีวิธีรักษ�ตัวเร�
ได้ก่อน ช่วยตัวเองได้ก่อน เดี๋ยวก็ช่วย
คนอื่นได้ ไม่ได้ย�กอะไร แต่ถ้�ตัวเอง
ยังปริ่มน้ำ� จม ๆ โผล่ ๆ ทะลึ่งขึ้นม�
ที ผลุบลงไปอีกที บวช ๆ สึก ๆ หล�ย
รอบ ไม่ไหว ยังไงก็ต้องลองรักษ�วิธีดี ๆ 
ที่พระพุทธเจ้�ค้นไว้
  เอ้� !  วกม�ตรงที่ว่�  “เราจะ 
ต้องตอบแทนความว่าง” ท่ีหล่อ
เล้ียงวิญญ�ณเร�ไม่ให้เป็นโรคจิต 
โรคประส�ท พ่อแม่น่ี เล้ียงเร�ดีอย่�งไร
เร�ก็ยังเป็นโรคจิต โรคประส�ท เมื่อ
ไม่กี่วันมีข่�วบ่อยเหลือเกิน ฆ่�พี่ ฆ่�
พ่อ ฆ่�แม่ เอ�สมบัติ 200 ล้�น มี
ข่�วบ่อย เข�เนรคุณอย่�งนั้นก็แย่อยู่

แล้ว ทั้ง ๆ ที่พ่อแม่เลี้ยงม�ดี แต่เข�
ก็คงไม่ได้มีจิตวุ่น ที่อย�กจะฆ่�ทุกวัน
หรอก เพียงแต่เข�ไม่ตอบแทนที่จะ
รักษ�น้ำ�ใจของคว�มว่�งเอ�ไว้ ปล่อย
ให้คว�มวุ่นม�ชิงพื้นที่หัวใจเร�ไป
 น้องเณร ! ถ้�น้องเณรได้ตอบแทน 

คว�มว่�ง คือ พระนิพพานชิม
ลอง พระนิพพานชั่วคราว แล้ว
รักษาให้มันอยู่กับเรายาวนาน 
ชีวิตนักบวชนี่มันสุดยอด ถ้�เห็นผล 
อ�นิสงส์  ว่�มันช่วยให้เร�ไม่ต้องทุรน 
ทุร�ยกับเรื่องนี้ เข�อย�กได้ตำ�แหน่ง 
เข�ถูกย้�ย เข�ก็เลยโวยว�ยกัน เร�
เป็นพระเป็นเณร เร�ไม่ต้องไปนั่งคิด
แย่งอะไรกะเข�เลย แล้วก็ไม่ต้องทำ�เป็น
เณรแต๋วแตกนะ  ไอ้เร่ืองเสริมโน่น เสริม
น่ี จะม�หล่อโน่นหล่อน่ี นอกจ�กเณร
แต๋วแตกเท่�นั้น เข�ไปเสริมหน้�อก
ทำ�ไม ! เณรบ้�อะไรก็ไม่รู้ วิตถ�ร เร�
เป็นเณรแมนดี ๆ ดีกว่� มีด�ร�อะไร
คนหนึ่งเข�ยังไปผ่�ตัดเอ�อกออกเลย 
แล้วเข�ก็ม�บวช เร�เป็นผู้ช�ยแท้ ๆ 
ยงัม�สับสนท�งเพศอยู่ได้ มันเป็นเร่ือง 
ที่เสียห�ย 
  ก็อย�กจะฝ�กบอกพวกเร�ท่ีว่�
“เราอย่าลืมบุญคุณของความว่าง” 
เพร�ะคว�มว่�งรักษ�ให้เร�ไม่เป็นโรคจิต
โรคประส�ท มันเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้
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เร�ได้ชุ่มชื่น เบิกบ�น แจ่มใส เริงร่� 
แล้วเร�ไม่ตอบแทนคุณอันนี้ไว้นี่ เข�
เรียกว่� “เนรคุณที่ร้ายกาจที่สุด” 

คนที่เนรคุณต่อความว่าง ต่อ
มรรคผล พระนิพพาน ลิ้ม
ลองชั่วคราวยังถือว่าเป็นคน
ที่เนรคุณ ที่น่าเสียดายที่สุด
เลย ! ส่ิงท่ีเล้ียงดูตัวตนคนเรา 
มาอย่างดี อุปถัมภ์ค้ำาชูชีวิต 
เป็นท่อน้ำาเลี้ยงให้เราสดชื่น 
เรากับตัดใจจากมันอย่างไม่
เหลียวแล  เหมือนคนท่ีไม่รักษา 
น้ำาใจพ่อแม่  
  แหม...เม่ือว�นซืนน้ี  ลูกส�วเข�
เอ�ร่มตีแม่ แขนแทบหัก พอแม่เปิด
แขนเสื้อให้ดู...เป็นแผลดำ�ปึ้ดเลย เป็น
แผลไหม้ ม�ถึงก็ม�ถ�ม “จะทำายังไง
กับลูกที่เป็นอย่างนี้” เห็นไหม ! ลูก
เนรคุณกับพ่อแม่ เข�ก็ยังทำ�ตัวอย่�ง
นั้นแล้ว แต่ถ้�เร�เนรคุณต่อคว�มว่�ง 
ต่อจิตใจช่วงสบ�ย ช่วงแขกที่ยังไม่
ม�กวนนี่ มันมีคำ�โบร�ณคำ�หนึ่ง  “มี
เมียตีให้หัวแตก มีแขกมาให้ไล่
ลงจากเรือน”
  มีแขกม�แขกไม่ดี (กิเลส)ไล่ลง
เรือนไป  อย่�ให้มันครองเรือนใจเร�อยู่ 
แต่ถ้�มีเมียตีให้หัวแตก มันมีคว�มหม�ย

ว�่อย่�งน้ี ถ้�เอ�ไม้ไปตีหัวเมียน้ันมันไม่
ได้ แต่ตีหัวจิตหัวใจที่เมียเข�มีสันด�น
นิสัยยังไง ต้องรู้คว�มเป็นม�เป็นไป 
กำ�พืดปูมหลัง แบล็กกร�วน์ของเข� 
มันมีจริต อะไรแบบนั้น ถ้�ไม่รู้จริตมัน
อยู่กันย�ก เหมือนอย่�งที่เข�บอกว่� 

“จริตมันไม่เท่ากัน” หรือ “ดวง
มันชงกัน”   
  ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ เขาถือว่า 
“สุดยอด” เป็นคนที่ตอบแทนบุญ
คุณความดีของความเป็นมนุษย์ที่
รู้จักอยู่กับความว่างความเย็น ถ้า
เราไม่มีความรู้สึกจะรักษาความ
ว่างความเย็นไว้กับชีวิต ไม่ดูแล
ไม่เอาใจใส่ ความว่างความเย็นให้
กับชีวิตเลย ถือว่า “เสียชาติเกิด” 
เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธ
ศาสนาอย่างย่ิง
  เพร�ะฉะน้ัน น้องเณร หลวงพ่อ 
ในฐ�นะที่ได้วิธีม� ก็อย�กจะฝ�กว่� 
ช่วยดูแลไว้ ช่วยรักษาไว้ ช่วงที่
เราสบายว่าง ๆ  เรามานั่งดูความ
ว่างรักษาอารมณ์เรา แล้วเรา
มารักษาชีวิต ไม่ให้เราเครียด 
ไม่ให้โรคจิต ไม่ให้โรคประสาท    
แล้วหลวงพ่อพุทธท�สท่�นก็มีวิธีให้
ตะเพิดความทุกข์ ในเวลาเครียด เรียน
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หนังสือ กลุ้ม หรือฝึกฝนทำาอะไร
แล้วมันเครียด ลองตะเพิดว่� “กูไม่
ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ย !”  แล้ว
มันจะโล่งเหมือนกับตะเพิดแขกที่มัน
จะก้�วเข้�ม�ในเรือนจิตเรือนใจ เร�
ตะเพิดมันออกไป จิตเร�ก็จะโล่ง เม่ือ
บ้�นไม่มีแขก จิตใจก็จะสบ�ย ขอให้น้อง
เณรประพฤติปฏิบัติแบบน้ีเรียกว่� 
“สนองคุณความว่าง”  ไหนลองว่�ดัง ๆ 
ซิ โดนเจ้�อ�ว�สบ่นบ้�ง อะไรบ้�ง โดน 
เพื่อนล้อเย้�ยั่วให้เป็นทุกข์บ้�ง ไหน
ลองตะเพิดดูสิ  1...2...3... “กูไม่เกิด
มาเพื่อเป็นทุกข์นะโว้ย !....”   (เณร
ที่ฟังก็ตอบเสียงอ่อยๆ)
  (พระพยอมบอก) “ไม่ได้เณร !
ท่องเบาอย่างนี้ไม่ได้ เสียงอ่อย
อย่างนี้ แขกไม่ไป ทุกข์ไม่ไป ทุกข์
ไม่ตกใจหรอก (แขก คือ กิเลสหรือ
ความทุกข์จะได้ลงจากเรือนใจเรา
ไป) มันต้องเสียงแรง ๆ เสียงแข็ง ๆ 
ให้จริงจัง คาถามันถึงจะขลัง ! ของ

มันถึงจะขึ้น ไม่เช่นนั้นกิเลสมันขึ้น
เรือนต่อ   กิเลสถ้าตะเพิดแรง ๆ มัน 
ก็ไปเหมือนกันนะ ตอนนั้นผมไป
เทศน์ไปเจอไอ้ขี้เมามันแซว พอเรา
เทศน์ “กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์
นะโว้ย...” มันแซวเลย “ทุกข์ก็ทุกข์
ซิโว้ย !” ไอ้พวกนี้ มันจะต้องจมอยู่ใน
คว�มทุกข์อีกน�น 
  เพร�ะฉะน้ัน  น้องเณรมีเร่ืองหน่ึง
อย�กจะฝ�กว่� ถ้�เป็นนักเทศน์อย่�
เทศน์ตลกคึกคะนองแบบเนื้อห�ส�ระ
ไม่มี เมื่อก่อนนี้มีอยู่ชุดหนึ่ง  พระอ้วน
กับพระผอม เทศน์แล้วด่�พ่อล่อแม่
บนธรรม�สน์ พักเดียวเสื่อมหมดเลย 
ไม่มีใครนิมนต์เลย   ถ้�จะพูดหย�บก็ 
อย่�ให้มันหย�บเกินไป ถ้�จะล้อเล่น
สนุกมีมุขขำ�บ้�ง ก็อย่�ให้ทะลึ่งล�มก 
เอ�เป็นเน้ือห�ท่ีมันเป็นข้อชวนคิดชวน
ขำ�บ้�ง  พอจะแก้ง่วง แต่อย่�ทะลึ่งจน
กระทั่งล�มก สกปรก หย�บค�ย อันนี้
ต้องถือไว้เป็นหลัก 

 “กูไม่เกิดม�เพื่อเป็น
ทุกข์นะโว้ย !....” 
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  ผมโชคดีที่ไปอยู่กับหลวงพ่อ
พุทธท�ส 7 ปี ได้ซึมซับเอ�หลักธรรม
ที่ดี ๆ ไว้ ถึงเร�จะพูดสนุกสน�น คึก
คะนองบ้�ง แต่เนื้อห�ส�ระเร�แน่น
ไว้ อันนี้เป็นเสน่ห์แบบที่เร� ได้รับกิจ
นิมนต์แบบไม่อั้น ผมเคยเทศน์วันละ 6 
ง�น  เทศน์จนมึนหลับไปเลย คือเทศน์
ตั้งแต่เช้�ยันตีหนึ่งตีสอง คือพวกง�น
อยู่ปริว�สนี่  บ�งทีกัณฑ์ที่ 6 นี่เคลิ้ม
หลับไปเลย แต่มันเป็นอัตโนมัติ เทศน์
จบไป ถ�มโยมเป็นไง  “โอ้ย ! แจ่ม
แจ้ง” แต่เร�ครึ่งหลับครึ่งตื่นไปแล้ว 
เพลียเต็มที แต่มันเป็นอัตโนมัติ คือ 
ชั่วโมงบินมันสูง เร�ทำ�ม�กทำ�บ่อย  
ภ�วิต� พหุลีกต� เร�ทำ�ย้ำ�ๆ ซ้ำ� ๆ 
เข้� มันไปของมันเอง 
  เดี๋ยวนี้ เวล�เทศน์ผมไม่ได้ทำ� 
สคริปต์ เหมือนก่อนแล้ว มันไหลเหมือน 
เทน้ำ�ออกจ�กกระบอก แต่ตอนสมัย
แรก ๆ ต้องทำ�สคริปต์ ต้องมีหัวข้อ
เร่ืองโน้ตไป แต่เด๋ียวน้ีไม่ต้องแล้ว  ช่ัวโมง
บินพอใช้ได้แล้ว มันก็ไปของมันไหล
เรื่อยไป   ต้องเอ�กันถึงขั้นที่เรียกว่�
ตอนฝึกมันต้องจริงนะ  ตอนผมฝึก 
ใหม่ ๆ ไปบิณฑบ�ต ผมก็เดินถือบ�ตร
ผ่�นไปในสวนย�งซ้อมฝึกว่� “ญาติโยม
ทั้งหลายถึงเวลาที่ปาฐกถาแล้ว” 
จนคนเข�กรีดย�งอยู่ในสวนตกใจ 

หลวงพี่ม�เทศน์อะไรตอนนี้  ตอนนั้น
เข�เรียกร้อนวิช�  เร�ต้องฝึกฝนกับมัน 
อย่�งจริงจัง มันต้องร้อนวิช� ต้อง
ของขึ้น  ถ้�ไปอ่อย ๆ เอื่อย ๆ ไม่ค่อย
เต็มใจ ง่วง ๆ  มันไม่มีอ�รมณ์ ต้องทำ�
เหมือนคนท่ีเล่นของข้ึน  สักเสือ...ก็เผ่น
ปลุกอะไรก็ขลัง พูดถึง “สักเสือเผ่น” 
  ผมไปเทศน์ในเรือนจำ� ผมก็ล้อ
ไอ้พวกสักเสือเผ่นว่� “เฮ้ย ! กำาแพง
เต้ียนิดเดียว  ทำาไมมึงเผ่นไม่พ้นวะ”
ถ้�เทศน์กับนักโทษมันต้องถึงลูกถึง
คน พวกนี้สันด�นมันดิบ ต้องกระทุ้ง
กันแรง ๆ “พวกคุณนี่รู้ไหม ! เวลา
เขาปลูกต้นไม้เขาเอายอดขึ้น แต่
พวกคุณนี่ยอดคนเหลือเกิน เอา
ยอดลง (ลงมาในคุก ในตะราง ลง
ในมาคดีต่าง ๆ เลยเสียอิสรภาพ)  
ถูกจับกุมคุมขังเสียอิสรภาพ ใคร ๆ 
เขาก็เอายอดข้ึนกัน แต่พวกคุณดัน 
ผ่าเอายอดลงมา ในคุกนี่” อะไรก็
ว่�ไปให้มันพลิกจิตกลับให้ได้ 
  เหลือท้�ยนี่ให้น้องเณรถ�มได้ 
3 องค์ อย�กจะถ�มอะไรไหม นิมนต์ ถ้�
น้องเณรไม่ถ�มปัญห�เข�บอกมี 2 นัยยะ 

  นัยยะหน่ึง  ไม่มีปัญหาจะถาม  
  อีกนัยยะหนึ่ง   ไม่มีปัญญา 
จะถามปัญหา  
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  ลูกเณร คนที่  1 ถาม :  พระราชธรรมนิเทศครับ คำาถาม
มีอยู่ว่า หลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาด้วย เป็นพระนักเทศน์ด้วย 
แล้วผมก็มีความคิดท่ีจะถามถึงวิธีการของการแสวงหาทุนทรัพย์
ในการไปสร้างอนาคตให้กับคนท่ีไม่มีอนาคตให้ได้มีอนาคต หลวง
พ่อมีวิธีการทำาอย่างไร ครับผม 

  พระพยอม ตอบ :  ด้วยวิธีก�รอะไรต่�ง ๆ  ที่
ผิดเพี้ยนไป บ�งวัดทำ�รูปร�หูอมวัดเลย แล้วก็ใช้วิธี
มีพิฆเนศวร ท้�วมห�พรหม ส�รพัด ผมไม่มีเลย ผม
ใช้แนวพุทธศ�สตร์ ไม่เอ�ไสยศ�สตร์เลย ใช้วิธีคิด 
  อันดับแรกท่ีได้เงินม�กท่ีสุด  สมัยท่ีทำ�หนังสือ
เทปซีดี เป็นเร่ืองของก�รเผยแผ่ ต่อม�น่ี “สงเคราะห์ 
พัฒนา” วิธีก�รพัฒน�นี่ ทุกอย่�งมันต้องเริ่มต้นที่
ที่ดิน ที่ดินมันเป็นที่รองรับของสิ่งก่อสร้�งทุกอย่�ง
ในก�รสร้�งสรรค์อ�ชีพ ร�ยได้ ทรัพย์สินไหลม�
จ�กแผ่นดิน ตอนที่ผมไม่มีทุน ตอนนั้นนะถ้�รัฐบ�ล
นั้นเข�ไม่ขัดข้อง เข�ไม่วิเคร�ะห์ผิด ป่�นนี้ผมทำ�
คุณูปก�รต่อบ้�นต่อเมืองมห�ศ�ลเลย คือ มีรัฐบ�ล
ชุดหนึ่ง มีคนคนหนึ่งมีฉ�ย�ไม้บรรทัด เป็นคนตรง 
ตอนนั้นผมตั้งใจจะซื้อที่ดิน ร�ค�มันถูกม�ก ไร่ละ 2 
แสนเอง แถว ๆ เมืองนนท์ ที่ดินมันยังไม่มีรถไฟฟ้� 
รถเร็วอะไรไปน่ี ผมก็ไปติดต่อขอกู้เงินท่ีเข�เรียก SME 
แบงค์  คนนั้นเข�บอกว่� “พระพยอมไม่มีอาชีพ
แน่นอน ถ้าให้กู้ไปเด๋ียวหน้ีเน่า”  NPL  ผมก็เลยไม่ได้ 
พอไม่ได้ผมก็เลยออกบัตร ตอนนั้นเทปเร�ดัง  ออก
บัตรเล็ก ๆ แค่นี้ คนละ 300 บ�ท ร่วมซื้อที่ดิน แล้ว
ผมกใ็ห้ดอก ปีหน่ึงผมจะส่งเทปไปให้ 2 ชุด 3 ชุด ตอน
น้ันได้ 20 กว่�ล้�น  และมีตัวหน่ึงผมต้องไปขอระดมทุน 
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ผมเข้�ไปห�สมเด็จพระมห�รัชมังคล�- 
จ�รย์ วัดป�กน้ำ� ไปถึงก็เล่�ว่� “ผม
อยากจะซื้อที่ดินให้คนยากคนจน 
หลวงพ่อจะช่วยได้ซักกี่ตารางวา”  
จำ�ได้ท่�นถว�ย 2 แสน 
  และสมัยโน้นมีหลวงพ่อดัง ๆ  ผม 
ไปหมด แต่มีบ�งวัดไม่ได้ อย่�งวัดดัง
ที่มีร�ยได้เข้� 3 พันล้�นต่อปี (ไม่ได้) 
ท่�นก็บอก “ผมก็ใช้ของผมเหมือน
กัน” ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ไปวัดอื่นต่อไป 
ผมก็ไปห�หลวงพ่อแพ ไปห�หลวงพ่อ
เปิ่น ไปเรื่อย ๆ หล�ยวัด วัดดัง ๆ วัด
ไร่ขิง ผมไปหมดเลย ไปเล่�ให้ท่�นฟัง
ว่� เข�วิเคร�ะห์ว่� “คนไทยเป็นทุกข์ 
ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ทำากิน ผมจะ
พยายามซื้อที่ให้คนยากคนจน ให้
เขาทำามาหากิน” หล�ยวัดให้ ได้เป็น
ล้�นเหมือนกัน ก็เริ่มซื้อเพร�ะที่ดิน
ตอนนั้นมันถูก ซื้อจนกระทั่งบัดนี้ได้ 
2,500 ไร่ พอซื้อที่ดินได้ ทุกอย่�งมัน
ก็ปลูกก็สร้�ง 
  ตอนนี้น้ ำ�ซึมบ่อทร�ย ที่วัดผม
ผลไม้เต็มไปหมดจนข�ยไม่ทัน ไม่ทัน

จน ! ไปบิณฑบ�ตต้องเอ�ไปแจก ยิ่ง
แจกเข�ก็ยิ่งใส่ สงส�รพระที่อยู่ท้องที่ 
เร�ไปล้ำ�สัมปท�นเข� เข�บิณฯ ประจำ�
เข�บิณฯ กันจนต�ยค�ซอย  แต่ผม
เปลี่ยนที่ไปเรื่อย ๆ ผมไม่บิณฯ ซ้ำ�ที่ 
3 เดือน 5 เดือนไปที ทั้งหมู่บ้�นทั้ง
ตล�ด ปร�กฏว่� ท่�นลองเด�ซิ ผมไป
บิณฑบ�ตเดือนหนึ่ง  ได้เท่�ไหร่ ?   3
แสนกว่�บ�ท เดือนหนึ่งได้ 3 แสน
กว่�บ�ท แต่ผมต้องแจกหนังสือ ซีดี 
นี่เดือนหนึ่งแสนกว่�บ�ท ปีหนึ่ง 2-3 
ล้�นนะ ที่ผมพิมพ์หนังสือแจก เร�
ต้องกล้�ได้กล้�เสีย เข�ให้เร� เร�ให้
เข� “วนฺทโก  ปฎิวนฺทนำ ฯ ผู้ไหว้
ย่อมได้รับ การไหว้ตอบ”
 ผู้ให้ก็ย่อมได้รับตอบ “ททมา- 
โน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” 
เร�ได้ให้เข�ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ถ้�เป็น
เด็กน้อยผมจะให้หนังสือก�ร์ตูนธรรมะ
ถ้�เด็กใส่บ�ตรแจกก�ร์ตูน ถ้�คนโต
ใส่บ�ตรแจกหน่อไม้ แจกผลไม้ แจก
หนังสือ ซีดีเทศน์ เดี๋ยวนี้ผมหมดหนี้
แล้ว 1,700 ล้�นบ�ท ซื้อที่ดิน 2,000 
กว่�ไร่ หมดหนี้ หมดเลย ไม่มีเป็นหนี้
เลย ด้วยวิธีก�รแบบนี้ ก็เลยไม่ต้องใช้
เครื่องไสยศ�สตร์ ไม่ต้องปลุกเสก ซึ่ง
บ�งวัดทำ�อย่�งนั้น 
 เอ้�มีอะไรอีกองค์ที่  2  ถ�ม

“คนไทยเป็นทุกข์ ไม่มีที่
อยู่อ�ศัย ไม่มีที่ทำ�กิน 

ผมจะพย�ย�มซื้อที่ให้คน
ย�กคนจน 

ให้เข�ทำ�ม�ห�กิน”
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  ลูกเณร คนที่  2 ถาม  :  ผมมีความสงสัยว่า หลวงพ่อกว่า 
จะเป็นนักเทศน์ได้อย่างน้ี ค้นคว้าหาความรู้จากไหนครับ แหล่งความ
รู้ท่ีหลวงพ่อค้นมา แล้วก็ใช้เทศน์ ค้นมาจากไหน  ดีมาก ! ครับ

  พระพยอม ตอบ :  ตอนแรกๆ นี่ ผมชอบอ่�น
แนวเทศน์แนวป�ฐกถ�ของเดล ค�ร์เนกี้  พันเอกปิ่น 
มุทุกันต์ อดีตอธิบดีกรมก�รศ�สน� แล้วก็หลวงพ่อ
ปัญญ�นันทภิกขุ  พระพรหมคุณ�ภรณ์  (ประยุทธ์     
ปยุตฺโต) และสุดท้�ย ท่ีคิดว่�ได้ม�กท่ีสุด ผมว่� “ฐาน 
ใหญ่ที่สุดอยู่ที่สวนโมกข์” สวนโมกข์มีโรงมหรสพ
ท�งวิญญ�ณ   จะมีภ�พปริศน�ธรรมเต็มอ�ค�รหลัง
ใหญ่ขน�ดนี้ได้ 
 สมัยนั้น มีพระปริญญ�โท ปริญญ�ตรีหล�ย
องค์ไปบวชอยู่ที่นั่น แล้วหลวงพ่อพุทธท�ส ท่�นทำ�
ภ�พปริศน�ธรรมไว้เยอะม�ก เวล�ญ�ติโยมม�เที่ยว
พระก็จะบรรย�ย ตอนผมไปอยู่ใหม่ ๆ ผมก็บรรย�ย
ไม่เป็นหรอก พอพระเก่�ท่�นเหนื่อย คณะเล็ก ๆ ม� 
5 คน 10 คน ผมก็จะเข้�บรรย�ย พอบรรย�ยครั้ง
แรก ๆ มันชักเริ่มสนุก สนุกแต่ว่�ยังเจ็บใจไม่ห�ยอยู่
เรื่องหนึ่ง คือโยมเข�เรียกทัวร์ 9 วัดใช่ไหม ? พอเร�
บรรย�ยภ�พนี้ปั๊ป เข�ก็ถ�มไอ้โน่น ไอ้โน่นละ ไม่ทัน
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จะแตกฉ�นซักเร่ืองหน่ึง ไม่สุดซอย  ได้
ครึ่งซอย ไปอีกแล้ว พอเทศน์ไปแล้ว
เข�ก็บอกว่�  หลวงพ่ีหยุดได้แล้ว เด๋ียว
อีก 8 วัดไปไม่ทัน  ยังต้องไปอีก 8 วัด
ผมก็เลยต้องม�น่ังคิดมุข  คิดจนกระท่ัง
มันสำ�เร็จเหลือเชื่อ ที่เข�ว�งโปรแกรม
ไว้ว่�จะไป 9 วัดนี่  พอม�ที่นี่เข�ตัดที่
อื่นออกเลย เข�บอกขอฟังต่อ ตรงนั้น

เข�เรียก “เป็นเวที” ที่ได้จ�กโรง
มหรสพท�งวิญญ�ณ  มันเป็นเหมือน
โรงหนัง  มีภ�พปริศน�ฯ  ใครเคยไป 
สวนโมกข์บ้�งยัง ? มันจะมีภ�พปริศน�ฯ  
ผมไปบรรย�ยอยู่ที่นั่น วันละ 8 ชั่วโมง
ก็มี  5 ชั่วโมงก็มี จนกระทั่งเกิดเสียง
ดังครืนนนน ! ในโรงหนัง ไปกระทบหู
หลวงพ่อพุทธท�สท่�นก็ถ�ม “พระ
พยอมทำาอะไรเสียงดังครืน ๆ ๆ ๆ 
หัวเราะกัน” ที่นั่นจะมีเด็กนักเรียน
ม�ทัศนศึกษ�ม�ก เด็ก ๆ ที่นั่นคือจุด
เกิดเลย  
  หลังจ�กนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ลง 
“มีพระอะไรไม่รู้บรรยายภาพสนุก
มาก” แล้วบวกกับตอนนั้นฉ�ยสไลด์
แล้วก็พ�กย์เอง พ�กย์แบบใส่อ�รมณ์ 
เหมือนนักพ�กย์ที่เข�พ�กย์กัน เร�ใส่
อ�รมณ์ ติดใจกันใหญ่ เด็ก ๆ พ�กัน
ไป ที่นั้นจึงเป็นจุดเกิดเลย  จุดที่เริ่มดัง
อยู่ที่นั่น  7 ปี   แล้วม�ทำ�อุปกรณ์ก�ร 
ฉ�ยสไลด์ แต่เด๋ียวน้ีผมข้ีเกียจแบก เม่ือ 
ก่อนไปไหนต้องแบกกระเป๋�ใหญ่ มี
ทั้งสไลด์ มีทั้งภ�พเคลื่อนไหว เดี๋ยวนี้
ไม่ใช้แล้ว เดี๋ยวนี้ใช้ป�กเปล่�  เพร�ะ
คิดว่�ช่ัวโมงบินพอ ไม่ต้องไปแบกอะไร
ให้มันหนักแล้ว  เหมือนนกมีปีก  บินไป
ไม่ต้องห้ิวภ�ระ (น้องเณรองค์สุดท้�ย)

 มีพระอะไร
ไม่รู้บรรย�ย

ภ�พสนุกม�ก”

“
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  ลูกเณร คนที่  3 ถาม :  พระนักเทศน์และพระนักพัฒนา 
หลวงพ่อมีการแบ่งเวลาอย่างไร และก่อนที่หลวงพ่อจะไปเทศน์ 
หรือไปบรรยาย หลวงพ่อมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรครับ  

  พระพยอม ตอบ :  ก�รเตรียมตัว ธรรมะในก�ร
ทำ�ง�น “ทำางานให้มีความสุข” ไม่สร้�งคว�มทุกข์ให้
ใคร เพร�ะผมต้องไปเทศน์ต�มบริษัทท่ีมีพนักง�นเยอะ ๆ 
ถ้�รู้ว่�เป็นหัวข้อนี้ ไม่ต้องไปเตรียมอะไร อ�จจะรู้ว่�
ข้อมูลบริษัทเข�ผลิตอะไร  มีออร์เดอร์ม�จ�กประเทศ
อะไรมีนิดหน่อย  แต่ถ้�หัวข้อที่เร�ไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องค้น 
แต่ผมมีเลข�ฯ เปรียญธรรม 6 ประโยค เข�ก็จะกดข้อมูล 
ขึ้นม�จ�กพระไตรปิฎกเล่มไหน เนื้อคว�มอย่�งไร  และ
ห�ตัวช่วยเสริมจ�กบทคว�มหลวงพ่อพุทธท�สบ้�ง ของ
พระพรหมคุณ�ภรณ์บ้�ง  เช่น เร่ืองธรรมนูญชีวิต ท่�น
พระพรหมคุณ�ภรณ์  ท่�นแต่งดีม�ก  เร�ก็ส่ังให้เข�ค้น 
ม�ให้หน่อยซิ เข�ก็ค้นม�  พิมพ์ม�ให้  เร�ก็ไปเทศน์เลย
เพร�ะผมไม่มีเวล�เตรียมตัว เน่ืองจ�กว่� ต้องไป  Survey 
Planning ง�นท่ีวัดเร่ือย ๆ เด๋ียวต้องส่ังขุดตรงน้ัน ทำ�ตรง
น้ัน ปลูกตรงนี้ 
  เพร�ะว่�ปีน้ีท่ีนนทบุรีประหล�ด ที่สุด ตั้งแต่ผมอยู่
ม� ไม่เคยมีคำ�ว่� “ร้อน แล้ง แห้ง เค็ม” หม�ยคว�มว่�
อย่�งไร ?  ปีนี้อ�ก�ศร้อน ใบไม้เหี่ยว ปีนี้น้ ำ�เค็มขึ้นไป
ถึงสวน ถ้�ปล่อยให้รดด้วยน้ำ�เค็มก็ต�ยเลย ตอนนี้น้ำ�
ก็แห้ง ต้องพย�ย�มเจียดน้ำ�รด บ�งที่เข�ต้องไปซื้อน้ำ�
ประป�ม�รดทุเรียน  ถ้�ขืนรดด้วยน้ำ�เค็มก็ใบแห้งต�ย
เลย เข�ต้องไปห�น้ำ�ประป�กัน ผมก็ต้องสั่งแม็คโครไป
ลอกท้องร่องให้มันลึก แล้วพอเวลามีฝนตกลงมา ก็
เอาขวดน้ำาเปล่า ๆ กรอกน้ำาใส่ไว้  
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  ลูกเณรองค์ที่  4  ถาม :  ครับผม ผมอยากจะถามว่า พระ
เดชพระคุณมีวิธี หรือเทคนิคอย่างไรในการท่ีทำาให้ท่านเป็นนักเทศน์
ท่ีดี และอยากจะถามอีกวิธีว่าท่านมีวิธีเทศน์อย่างไรท่ีชวนให้วัยรุ่น
หรือเยาวชนสมัยน้ีหันมาเข้าวัดได้มาก ครับผม 

  เพร�ะฉะนั้น วัน ๆ  ต้องอยู่กับก�รพัฒน� ต้องอยู่กับก�ร
สงเคร�ะห์ วัน ๆ หนึ่ง ก็มีคนหอบลูกหอบหล�นม� ผัวทิ้ง เมีย
ต�ย อะไรอย่�งนี้ เข้�ม�พึ่งพ�อ�ศัยอยู่  วันหนึ่ง 2 – 3 ร�ย 
บ�งวันก็ 10 ร�ย ทั้งคนชร� ทั้งเด็กกำ�พร้� คนพิก�ร ผมเลี้ยงไว้ 
บ�งช่วงก็ 1,900 คน  ตอนนี้  1,400 คน แต่ถ้�ช่วงเดือนเมษ�ฯ 
จะตก 2,000 คน เพร�ะจะมีเด็กนักเรียนต่�งจังหวัดม�ขอทุน 
ม�ขอทำ�ง�น ผมก็ให้เข�ทำ�ง�น ปีหนึ่งผมตั้งงบไว้ 3 ล้�น  แจก
เด็กที่ม�ของ�นทำ� จะม�กันทุกภ�ค บ�งคนเข�ก็ว่� หลวงพ่อ 
แล้วจะมีเวล�ปฏิบัติธรรมเหรอ ผมถือหลักหลวงพ่อพุทธท�ส
ว่� “การทำางานคือการประพฤติธรรม” เพร�ะขณะทำ�ง�น
เร�ต้องเสียสละ ต้องมีสติ เร�ต้องคุมอ�รมณ์ ไม่เช่นนั้นเร�...
คนทำ�ง�นเสียเยอะแยะ ถ้�เร�ไปเสียอ�รมณ์กับมันทุกเร่ืองเร� 
ก็เครียดต�ย เพร�ะฉะน้ัน ดูว่�ง�นไหนมันไม่เคยสัมผัสเลย เร่ือง 
นี้ไม่รู้เรื่องเลยว่�เข�เป็นยังไง หรือศัพท์คำ�ใหม่ ๆ ก็ต้องให้ฝ่�ย
เลข�ฯ ห�ไว้ เดี๋ยวนี้ คำ�นี้ม�อย่�งไร ไปยังไง “จุงเบย ฝุดฝุด 
บ่องตง” อะไรอย่�งนี้ ก็ต้องเตรียมไว้บ้�ง หมด ! คงแค่นี้ อ้�ว
แถมอีกองค์  

  พระพยอม ตอบ :  ตอนที่เริ่มแรก พอ 7 โมงเช้� เร�
กลับจ�กบิณฑบ�ต ฉันอ�ห�รเสร็จ ไปนั่งข้�ง ๆ โรงเรียน มี
ภ�พอะไรไปประกอบคุยกับเด็ก ให้เด็กดูภ�พ แล้วก็เล่�นิทง
นิท�น ห�ประสบก�รณ์กับเด็กตอนแรก ๆ เลยนี่ จนกระทั่งจับ
ทิศท�งว่� เด็กดู...ชอบอะไร ? ชอบรูปภ�พ ชอบนิท�น ต่อม�
ก็เด็กโตขึ้น ก็ต้องมีเรื่องที่ลึกซึ้งม�กขึ้น จนกระทั่งถึงจุดหนึ่ง

“ก�รทำ�ง�นคือก�รประพฤติธรรม” 
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สมัยที่ได้รับม�เป็นขวัญใจวัยรุ่น ที่พอ
จะห�ดูได้จ�กเทปชุดเก่� ๆ เม่ือ 30 
กว่�ปีท่ีแล้ว  แล้วก็มีเด็กบ�งคนเข�ก็
ถ�มปัญห�แปลก ๆ ถ้�เป็นเด็กอนุบ�ล
เข�ก็บอกว่� “พระทำาไมไม่นุ่งกางเกง
ใน” เข�ก็ถ�มไปต�มประส�ของเด็ก  เข�
ก็ทำ�ให้เร�มีประสบก�รณ์   ถ้�เป็นเด็ก
เล็กเข�จะต้องถ�มแบบน้ี ถ้�เป็นมัธยม
เข�จะต้องถ�มแบบน้ี  แล้วก็มีโรงเรียน
หน่ึงช่ือโรงเรียนระเบียบศึกษ�  อยู่แถว
บ�งเขน  เด็กโรงเรียนนี้ประหล�ดม�ก 
ถ�มปัญห�ลึก ๆ  ถ�มปัญห�ดี ๆ  แทนท่ี
จะม�ถ�มว่� “พระทำาไมไม่ปลงผม
อย่างนี้” บ�งทีเร�ก็ต้องย้อนถ�มเข�
กลับบ้�ง เมื่อถ�มล�มป�ม “พระ
ทำาไมต้องโกนหัว” ก็บอก “ไม่หนัก
หัวพ่อใคร หัวพระ” ต้องย้อนเข�บ้�ง
ไม่งั้นเข�ล�มป�ม ก็เร�ว่�ทั้งหมดทั้ง
สิ้น ที่พระพุทธเจ้�ตรัสว่�  “ปัญญา
ย่อมเกิดกับคนผู้หมั่นประกอบ กับ
ปัญญาย่อมเกิดแก่คนที่เพ่งพินิจ
ในกิจของตน”  
 ถ้าเราทำากิจอะไร แล้วเราเพ่ง
พินิจใคร่ครวญ  โยนิโสมนสิการ 
เทียบเคียงอย่างลึกซึ้งตรึกตรอง
วินิจฉัย ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราจะ
คอยสังเกต ตอนสมัยเทศน์ท่ีดัง
ที่สดุของวัยรุ่นคือเทปชุดอะไร ! เคย

ได้ยินไหม ? “ขวัญใจวัยรุ่น” 
 ชุดน้ันนะดังท่ีสุดสำ�หรับนักเรียน
คือมันมีนักเรียนโรงเรียนสันติร�ษฎร์
วิทย�ลัย เกิดก�รประท้วง ผอ. มีก�รหัก 
ก๊อกน้ำ� หักอะไรต่อมิอะไรในโรงเรียน 
จนครูเข�ก็ม�นิมนต์ พอนิมนต์ไป พอ
ลงไปถึง เข�ก็เล่นเร�เลย “เฮ้ย ! ใคร
เวย้จะมาเทศน์ให้กูฟัง” นึกในใจบอก
ว่า “กูเองล่ะโว้ย !” ก็ทำ�ไม่ได้ พอ
เห็นอ�ก�รแบบนี้แล้ว ผมก็เลยเรียก 
ผอ. เรียกครูเข้�ห้องประชุมก่อน บอก
อ�จ�รย์ “ขอโทษนะ สถานการณ์
แบบนี้  ถ้าอาตมาจะไปเทศน์ว่าเขา
เลยทีเดียวน่ี คงแย่ล่ะ รับไม่ได้หรอก” 
ก็บอก “เดี๋ยวขออภัย ขึ้นไปทีแรก
ขอจวกอาจารย์ก่อน” พอจวกอ�จ�รย์
เข�ได้อ�รมณ์ เข�รู้สึกว่�เข้�ข้�งเข�
แล้ว  สักพักหนึ่งตีกลับ “มันโง่ !” วัน
นั้นที่เข�ไปประท้วงที่กระทรวงศึกษ�ฯ 
แล้วเข�ไปวันเส�ร์เป็นวันหยุด  เข�ปิด
กระทรวง เร�บอก “นี่นิสัยความ
เป็นเด็ก เขาไม่ค่อยรู้กาลเทศะ ไม่รู้
วันเวลา” 
 พอตลบกลับไป  ๆ ๆ ๆ  วันนั้น
เอ�อยู่ เข�หยุดประท้วงเลย ครูขอบใจ
ม�กเลย  ในเร่ืองเหตุก�รณ์เฉพ�ะหน้�
น่ี บ�งทีเข�นิมนต์ไปเทศน์ว่�เด็ก  ถ้�
ไปถึงซัดเข� เข�ต้องตีกลับเร�แน่ ๆ  
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ต้องไปซัดอ�จ�รย์ก่อน เข�เรียกว่� 
“ทุบฝ่ายตรงข้ามให้เขาดูก่อน แล้ว
เดี๋ยวค่อยทุบเขาทีหลัง”  
  อย่�งนี้ก็ทำ�ให้เร�กำ�ร�บเข�อยู่ 
แล้วก็ยังมีเทปเด็ก ๆ นี่ ดังอยู่ 2 – 3 
ชุด “น๊อตหลุด” พวกเด็ก ๆ เข�ชอบ
น๊อตหลุด คือ เข�ข่มใจไม่เป็น อ�รมณ์
ข่มใจไม่เป็น เข�ชอบน็อตหลุด เข�
จะทำ�อะไรพรวดออก อย่�งน๊อตหลุด
อย่�งนี้ แล้วที่แย่ที่สุดที่เข�เล่นอะไร
นะ คุกกี้รันอะไรนะ เล่นบ้�อะไรหมด
ไปตั้ง 2 แสนบ�ท พ่อแม่ถึงกับกระเป๋�
ฉีกเลย นี่ผมก็ซัดแรง ๆ บอกว่� ตั้งแต่
สมัยหลวงพ่อเล่น เร�ต้องมีเร่ืองเก่� ๆ
ม�เทียบกับเข� เร�ก็บอก “หลวงพ่อ
เล่นของไม่เคยเสียสตางค์เลย” นึก
อย�กเล่นสนุกก็ไปตัดท�งกล้วยงอ
เป็นคอม้� วิ่ง ย้ง ๆ ได้ดังใจ บอกให้
ไปก็ไป บอกให้หยุดก็หยุด ได้อย่�ง
ใจที่สุดเลย ไอ้ม้�ก�บกล้วยนี่ แล้วไม่
ต้องเสียสต�งค์   
 ต้องพูดหักมุม เพร�ะเข�เล่น
เสียเงิน แล้วเอ�เรื่องที่เร�เล่นไม่เสีย
สต�งค์แล้วสนุกด้วย แล้วก็ดูข่�ว ข่�ว
ที่มันมีข้อมูลเยอะ ๆ  อย่�อ่�นข่�วที่มี
ข้อมูลน้อย ๆ ข่�วถ้�เร�เก็บข้อมูลข่�วส�ร
ไว้เยอะ ๆ  เร�ย่อมได้เปรียบในก�รตัดสิน
ใจในก�รยกม�เป็นตัวอย่�ง ต้องดูต้อง

อ่�นข่�วบ้�ง  อย่�งท่ีเข�ปฏิรูปกันน่ี ผม
บอกว่� “ไม่มีแล้ว เป็นจริงเลย เขา
ไม่กล้าปฏิรูปที่ดินหรอก ท่ีจะเก็บ
ภาษีคนรวย เอาที่ดินคนรวยมา
แจกคนจน” เพร�ะว่�พวกน�ยทห�ร
ระดับใหญ่ ๆ บังเอิญผมมีส�ข�เยอะ ผู้
บัญช�ก�รภ�คแต่ละภ�คตอนน้ี อดีตท่ี
เข�ไปรับตำ�แหน่งอยู่ท่ีไหนก็ต�ม พวก
น�ยพลพวกน้ี เข�จะซ้ือท่ีดินไว้ ท่�นคง
เกิดไม่ทัน ระดับบ๊ิก ๆ เข�มีท่ีดินไม่รู้ก่ี
พันไร่ 
   เพร�ะฉะนั้น พวกนี้เข�ไม่ข�ย
หรอก ที่วังน้ำ�เขียว ทับล�น เข�ใหญ่ 
ที่บุกป่�รุกเข� เป็นอันดับ 7 ของโลกที่
โอโซนดี ไปดูบ้�นน�ยพล หลังละ 30-
40 ล้�น เจ้�สัว น�ยพล นักก�รเมือง 
เข�ไปยึดที่ป่�ไว้ทั้งนั้นแหละ เพร�ะ
ฉะน้ัน เวล�ผมเขียน  ผมเขียนเต็มท่ีเลย
เขียนหนังสือพิมพ์หล�ยฉบับ แล้วก็
บอกว่� “ท้าได้เลย นอกจากวันนี้
สีเขียวปราบสีเขียวด้วยกัน มันอาจ
จะได้ แต่ถ้าเป็นรัฐบาลธรรมดา
ไม่ได้หรอก” บ�งเรื่องนะท่�นผมขอ
บอกว่� ถ้�ไม่มีข้อมูล 
  ตอนผมอยู่สวนโมกข์  ผมได้ยิน
หลวงพ่อพุทธท�สเทศน์ว่� “ประชาธิปไตย 
โอ้เอ้ แถไปแถมา สู้เผด็จการโดยธรรม
ไม่ได้ ฉับไวกว่า” เชื่อมั๊ยท่�นพูดไว้
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เมื่อ 30 – 40 ปี แต่บัดนี้เป็นไง เห็นมั๊ย
พอเข�ยึดอำ�น�จ ไอ้นั่นก็ทำ�ได้ ไอ้นี่ก็
ทำ�ได้ ตอนนั้นอะไรก็ไม่ได้ “ค่าข้าวก็
ไม่ได้  2 ล้านล้านก็ไม่ได้” แต่พอยึด
อำ�น�จเสร็จ ทุกอย่�งก็ได้หมด เสร็จ
โน่น เสร็จนี่  นี่เผด็จก�รโดยธรรม แต่
มันต้องเผด็จก�รโดยธรรมนะ ไม่ใช่
เผด็จก�รโดยกิเลส แต่เร�กลัวว่�ที
แรกก็มองว่� “ปฏิวัติเผด็จการโดย
ธรรม” แต่น�น ๆ ก็มักจะเหลิง ทิ้ง
ธรรมเอ�กิเลสม�นำ�ก็พังอีก 
  เร�ก็เขียน เร�ก็พูดอย่�งน้ี คอลัมน์ 
ผมออกร�ยก�รวิทยุรัฐสภ�  คนติดตรึม
เลย เรตต้ิงสูงม�ก   เพร�ะว่�เร�มีข้อมูล
ทันกัน นักก�รเมืองเข�ชวนปรองดอง 
ปองด่� ปองร้�ยกันอยู่นั่นแหละ มัน
ไม่ได้เรื่อง นี่อะไรรู้ไหม เข�เผด็จก�ร
ยึดอำ�น�จ ไอ้นั่นก็ทำ�ได้ ไอ้นี่ก็ทำ�ได้ 
ตอนรัฐบ�ล 2 ล้�นล้�นทำ�ไม่ได้ (พอ
ปฏิวัตินี่  3 ล้�นล้�นทำ�ได้ ยอมหมด) 
ธน�ค�รอะไรก็ไม่ให้ ตอนนั้น ติดขัดไป
หมด รัฐบ�ลเป็นเป็ดง่อยเลย พอยึด
อำ�น�จปั๊บ ! สำ�เร็จหมด  โดยเฉพ�ะ
ทำ�ได้ถูกใจคนที่สุดก็เห็นจะทำ�ให้ม็อบ
หยุดปิดถนนได้ ปร�บไอ้พวกเจ้�พ่อมี
อิทธิพล 
  บ า ง ที ข้ อ มู ล แ บ บ ทั น
เหตุการณ์บ้านเมืองก็สำาคัญ ถ้า

เราได้ออกสื่อ เราได้เปรียบเลย 
วัตถุดิบเราดี ข้อมูลเราแน่น แล้ว
บางอย่างน่ีเราอายุน้อย เราจะ
พูดด้วยตัวเองไม่ได้ แต่ถ้ายืม
ปากผู้ใหญ่มาพูด อย่างหลวงพ่อ
พุทธทาส น่ี ระดับน้ันเขายอมรับ
แล้ว เป็นสถาบันแล้ว 
  ถ้าเราอายุน้อย ๆ แล้วดัน
ไปพูดคำาใหญ่คำาโต แทนที่จะได้
รับการยอมรับกับโดนเด้งกลับ 
ถ้าเป็นน้องเณรก็อย่าพูดคำา
ใหญ่คำาโตมากเกินไป เอาเป็น
ว่า ถ้าจะพูดคำาใหญ่คำาโตต้อง
ขอยืมปากของผู้ใหญ่ก่อน เรา
อ้างท่านไม่ใช่เราพูดเอง อย่าง
นี้เขาเรียกว่า “รู้จักรักษาตัว
รอดเป็นยอดดี” ไม่ใช่พอพูดปั๊บ 
โดดลงธรรมาสน์เตะพลั่ก (เออ
อย่านึกว่าเขาเตะไม่ได้นะ) 
 สถ�นก�รณ์บ�งครั้ง เช่น พวก
ข้ีเม�อย่�งนี้ ผมเคยเจอขี้เม�ม�แซว 
แซว ตั้งแต่เริ่มเทศน์เลย เร�ต้องทำ�
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สม�ธิให้ดี เทศน์ไป ๆ  ๆ  ๆ  จนโยมท่ีส่วน
ใหญ่ฟังชักมีอ�รมณ์ร่วมกับเร�แล้ว 
ทีนี้ใช้ระบบแคนนอน กระแทกไอ้ขี้เม�
ได้เลย ผมเคยไปเทศน์ ไอ้ขี้เม�มันแซว
ตลอด พอผมตั้งสม�ธิได้ ผมก็ถ�ม 
“โยม ! จะฟังขี้เมาพูด หรือจะฟัง
พระพยอมเทศน์เปล่า” โยมก็บอก 
“จะฟังเทศน์ ไม่ฟังไอ้ขี้เมา”  ถ้�งั้น
โยมต้องจัดก�รกับไอ้ขี้เม�ก่อน  เข�ก็
ล�กไปทุบมันคนละพลั่ก แต่ตอนนั้น
เร�ต้องดึงอ�รมณ์คนส่วนใหญ่ม�อยู่
กับเร�ก่อน ถ้�เร�ไปออกอ�ก�รโมโห
ไอ้ขี้เม�ทันที คนที่ฟังเร�ก็จะนึกว่�
พระขี้โมโห ดังคำ�โบร�ณ “นักเทศน์
ขี้โกรธ สันโดษขี้ขอ” ก็ไม่ได้ 
 เพร�ะฉะน้ัน เร�ก็ต้องดึงอ�รมณ์ 
คนม�อยู่กับเร�ก่อน แล้ววันนั้นใครรู้
เปล่� ! ที่ล�กไอ้ขี้เม�ไปทุบน่ะ  (เจ้�
อ�ว�ส)  ผมพูดว่� “นี่ ! เมาในวัดนี่
ก็บาปแย่แล้ว แต่วัดไหนปล่อยให้
ขี้เมามากวนถึงศาลาฯ เจ้าอาวาส

ก็แย่เหมือนกัน” เท่�นั้นแหละ ! ดัง
พลั่กเลย ล�กออกไปหลังวัด คร�วนี้
เทศน์เงียบเลย  
  ฉะนั้น เร�ก็ต้องมีมุขแบบนี้ ทีนี้
เด็กนี่ ไปเทศน์แล้วเข�คุย เร�ก็ต้อง
บอกว่� “ไอ้หนูน่ีมันห้องประชุม หรือ
ตลาดน่ี   มาคุยกันอย่างน้ีเหมือนย้าย
ตลาดเข้าห้องประชุม   พระเทศน์ก็ 
คุยกันแซด ยังกะแรดฟังเทศน์” บ�งที
ก็ต้องย้อนถ�ม “ถ้าเราต้ังใจฟังเทศน์ 
ดี ๆ แต่มีคนคุยอยู่ข้าง ๆ จะทำายัง
ไงกับมันดี” ส่วนใหญ่เข�บอกทุบเลย 
ก็เร�บอกว่� “โอ้ย ! มันซาดิสต์เกิน
ไปน้อง เอานิ่มๆ ซิ”  เข�ก็ถ�ม “เอ�
ไงนิ่ม ๆ”  ก็ค่อย ๆ กระซิบ  “เฮ้ย ! 
เราตั้งใจมาฟังพระสอน ไม่ได้ตั้งใจ
มาฟังแกคุยหรอก” ถ้�เข�ยังไม่หยุด
อีก “เฮ้ย ! กูสงสัยแม่มึงจริง ๆ เลย 
แม่มึงเขาส่งให้มึงมาเรียนกับครู 
หรือส่งมาคุยให้กูฟังวะ” แค่น้ี เงียบ !
 บ�งทีก็ต้องมีลูกเล่น แค่นี้นะ ! 
 ขออวยพร ให้น้องเณรทุกท่าน
ได้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ธรรมาสน์ทอง 
เป็นพระที่มีคุณภาพ คุณธรรม คุณ
ประโยชน์ แล้วก็ขอให้ตั้งใจสืบอายุ
พระศาสนา เรื่องสืบพันธุ์ปล่อยผู้ชาย
อื่นเขาไปเถอะ สาธุ....
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ทำาไม
ถึง

บวช
ไม่สึก

?

  พูดถึงเวลาที่เรายิ่งอยู่ไป บวช
ไปนี่ “ระหว่างสืบศาสนากับสืบพันธ์ุ” 
จะเอาเวลาอย่างไหนให้ได้ประโยชน์
มากกว่ากัน ! 
  มันจะรู้สึกอยู่กับ คำาว่า “ใช้เวลา
ทุกนาทีให้มีประโยชน์” กับ “พร่าเวลาไป
กับสิ่งไร้สาระ” และลื่นล้มจมปลัก เวลาที่
ลื่นล้มจมปลักนี่ ถ้าใครมองไม่เห็นภาพ ไม่
เคยประสบการณ์อาจจะมองไม่ออก ใครเคย 
เห็นคนลื่นล้มจมปลัก เขาลุกมาตั้งหลาย
ทีกว่าเขาจะตะเกียกตะกายคลานขึ้นจาก
หล่มจมปลักอันนั้นได้
 เขามีคำาพูดว่า “ช้างย่ิงด้ินย่ิงจม” แต่ 
คนนี่เสียเวลาตกหล่มจมปลักไปกับเรื่อง
เนื้อหนัง เรื่องความรักความใคร่เรื่องเพศนี่  
เป็นสิ่งที่ถ้านักบวชคนนั้นมาสังเกต หรือ 
วินิจฉัยให้ดีจะปลื้มอกปลื้มใจมหาศาลว่า 
“มีเวลาเอาไปทำาประโยชน์”



72

  ถ้าใครดูภาพยนตร์จีน สมัยก่อน
ชอบดูมาก เมื่อตอนยังไม่ได้บวชนี่ แล้ว
ตอนหลังนี่ก็มีหลุดออกมาในทีวีบ้าง 
เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่า “คนจีนมีความ
รุนแรงหมกมุ่นทางเพศท่ีเป็นเรื่อง
เหลือเช่ือ” ท่ีเขาบอกว่า ถ้าเขาได้เด็ก ๆ
คนหน่ึง เปิดบริสุทธ์ิเด็กอะไรอย่างน่ี เขา
จะมีชีวิตชีวาแบบเหมือนกับจะตายยาก
อีกซะกี่เท่าตัว มันเป็นศาสตร์ศิลป์เป็น
อะไรแบบ...ความเชื่อ 
  เพราะฉะนั้น เขาถึงมีการจ้างวาน
แม่สื่อ ที่จะให้หาเด็กบริสุทธิ์มาให้เศรษฐี
แก่ ๆ นี่ เปิดบริสุทธิ์ เป็นความหมกมุ่น
แสวงหาล่ืนล้มจมปลัก  กันแบบชนิดท่ีหัว
ปักหัวปำา แล้วเรายังคิดต่อไปอีกว่า เมื่อ
เขาได้หนึ่งก็ต้องการ 2, 3 ไปเรื่อย ๆ
ตกลงว่าชาติหนึ่งที่เขาเคยทำาสำารวจว่า 
ถ้าคน 70 ปีตายนี่ เขาเสียเวลาตั้ง 4-5 
ปี ต่อเรื่องสัมผัสทางเพศ ทางเนื้อหนัง
  ทีน้ีถ้ามาบวชแล้วน่ี 5 ปี  ท่ีไม่ 
ต้องเสียไปกับเร่ืองพรรณน้ี  ถ้าสมมติ 
ว่า อาตมา 70 ปีตาย 5 ปีไม่ได้เสีย 
ไปเลย แม้แต่ชั่วโมงเดียว นาทีเดียว 
มันจะเหลือเวลาไปทำาอะไร 5 ปีได้
สักเล็กน้อยหรือไม่
 ถ้าลองคิดดูมากำาหนดลมหายใจ 
เอาสัก 3 เดือนก็น่าดูแล้ว มาทำาอะไร
ที่เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่คนได้ สร้าง
คุณูปการ อีก 3-4 ปีนี่ มันไม่ได้เสีย

เวลาไปเรื่องอย่างอื่นอย่างนั้น ที่เขาหลง 
จมปลักกันอยู่ แล้วเราก็คงรู้แล้วใช่ไหม
ว่า ประเทศไทยไปติดอันดับหนึ่งของการ 
ที่ลื่นล้มจมปลักอย่างชนิดหัวปักหัว
ปำากันนี่ เราติดอันดับหนึ่งใน “ชาย
นอกใจภรรยา ภรรยานอกใจสามี’ 
ไปมีกิ๊กไปจมปลักลื่นล้มจมปลักอะไร
อย่างนี้ รวมแล้วเขาบอกว่า  “ผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย”
 แล้วลองคิดดู ถ้ามันมีใครสักคน
หนึ่งไม่ลื่นล้มจมปลัก มีเวลาเอาไปทำา
ประโยชน์คนได้มากมายมหาศาล แล้วจะ
ไม่นั่งปลื้มใจกับเวลาที่ได้ทำาประโยชน์ 
ถอนตนจากการลื่นล้มจมปลักได้ อย่าง
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พวกวัวควายหรืออะไรก็ตามที่มันเวลา
ตะกายขึ้นได้ มันออกอาการโล่งอกโล่ง
ใจสบายใจแล้วมันจะไม่ไปล่ืนล้มจมปลัก
ตรงนั้นอีก หรือว่า  “มันคงเข็ดนะ” 
แล้วมันจะระวังเวลามาถึงตรงนั้นอีก
 แต่ถ้าเราทำาตัวเห็นโทษเห็นภัย
ตรงนั้น แล้วไม่ลงไปลื่นล้มจมปลักแบบ
นั้น จะไม่มาบอกบ้างหรือว่า “มาบวช
มันดีแค่ไหน !” จะไม่บอกว่า 
“มันสุดยอดยังไง !” และวิถีการ
ที่อยู่ได้ทุกชั่วโมงอย่างนี้ ทุกวัน ๆ มัน
เป็นประโยชน์อย่างนี้ ไม่ลื่นล้มจมปลัก
ไปกับเขาอย่างนั้น จะไม่ชื่นชอบในการ
บวชต่อไป จะไม่มีจิตยินดีในการบวชต่อไป 
 เมื่อจิตมันมีสภาพเริ่มรู้สึกดี
อกดีใจกับการไม่ลื่นล้มจมปลัก และ
เริ่มมองเห็นโทษด้วย ซึ่งในเวลานี้
มันมีสิ่งท่ี...จะเป็นละครก็ดีจะเป็น
ภาพยนตร์ก็ดี จะเป็นส่ือลามกต่าง ๆ 
ที่มันหลุดมาทางทีวีนี่ 
 เราจะเริ่มรู้เลยว่า ถ้าคนมานั่ง
คำานวณน่ี ท่ีเขาบอก 4-5 ปี สำาหรับบาง
คนเท่านั้นนะ บางคนน่าจะ 10 ปี เกิน
ด้วยซ้ำาไป ถ้าเราลองคิดดูนะ 10 ปี เอา
เวลาไปทำาอย่างอื่นได้มากมายมหาศาล
เลย ปลูกต้นไม้ได้เป็นล้าน ๆ ต้น พวก
เขาเหล่านั้นไปปลูกอะไร ? ผลัดล้มจม 
ลื่นจมปลักกันอยู่อย่างน้ัน “ต้นไม้ก็ไม่ได้
ขึ้น มีแต่ทวีกิเลสตัณหาเพิ่มขึ้น”

 เพราะฉะนั้น “ระหว่างสืบ
ศาสนากับสืบพันธ์ุ” ความวิเศษ
ตรงนี้ จึงพูดได้ว่า “ใช้เวลาทุก
นาทีอย่างมีประโยชน์” เพราะ
การได้บวช ได้เห็นประโยชน์ของ
ตรงนี้อย่างมากมายท่วมท้น มัน
ก็จะอยู่ได้อย่างสบายใจ และก็จะ
พอใจยินดีท่ีจะอยู่ต่อไปอย่างชนิดท่ี 
ยาก ที่จะมีเรื่องนี้มากระชากลาก
ออกจากชีวิตพรหมจรรย์ หรือ
ชีวิตนักบวช 
 ขอจบตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อน แล้วยังมี
ตอนดี ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “เวลา” นี่อีก
มากมายก่ายกองซึ่งตอนหน้าอาจจะค่อน
ข้างหวาดเสียวกว่านี้ โปรดติดตามตอน
ต่อไป.
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  ญาติโยมเราคงจะต้องประสบ
ปัญหากันแน่นอน เขาบอกว่า “ภายใน 
10 กว่าปี ข้างหน้า คนชราจะมาก” แล้ว
ตอนนี้กำาลังเกิดวงการที่ตะลึงกันทั้ง
ประเทศ ทั้งโลก อาตมาดูทีวีเขาบอกว่า 
“จะมีคนอายุยืนถึง 140  ปี”  ด้วยเขา
ไปทำาอะไรท่ียังพิสูจน์ไม่แน่ชัดฟังผ่าน ๆ 
ถ้าคนอายุยืนขนาดน้ัน  คนแก่ต้องล้นโลก
ถ้าคนแก่ล้นโลก การจัดสรรงบประมาณ 
คนแก่ต้องขาดแคลน 
 เด๋ียวน้ีเขาบอกว่า  “ท่ีบ้านบางแค
 คนแก่เขาก็รับแทบไม่ไหวอยู่แล้ว”  ที่
วัดสวนแก้ว รองรับไว้แล้ว 90 กว่าคน 
แล้วเราก็รับแบบลูกหลานมาอยู่ร่วมกัน
ได้ ยายหลานอยู่กันมานานผูกพันกันมา
มาก พอจะมาอยู่กับเรา ๆ ก็ยินดีท้ังยาย
ทั้งหลาน ถ้าไปบ้านบางแคนี่อยู่ได้แต่
ยาย หลานต้องมาอยู่บ้านปากเกร็ด มัน
ก็เป็นการพรากลูกพรากหลานกันได้ 
แต่ทางวัดรับ และเราก็ยังต้องการบอก

ซ้ำาอีกว่า ร่วมตั้งกองทุนคนชราทำายังไง
กันล่ะ ใครต้องการช่วยตั้งกองทุนหนึ่ง 
ก็เอาน้ำาไปแพคหน่ึง ถ้าแพคเล็กก็ 2 แพค
แล้วก็เข้ากองทุนสัก 50 บาท
 อยากจะฝากคำาพิจารณาเร่ือง
ข้อคิดการดื่มน้ำา ยังไงเป็นปัจจัยที่คน
ตอ้งด่ืม แต่ด่ืมน้ำายังไงให้คนอ่ืนได้อ่ิมไป
ด้วย  ทำาอย่างไร ! เราด่ืมไม่ได้อ่ิมแต่ตัว
เรา คนแก่คนชราพลอยได้อิ่มไปกับเรา
ด้วย ก็ขอให้มาช่วยเอาน้ำาจากโครงการ
กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว ท่านซื้อไป
ด่ืมไปกินไปใช้จะเป็นงานอะไร มีงานศพ
งานบวชเลี้ยงต้องใช้น้ำาเป็น 100 แพค 
200 แพค ให้โอกาสแก่กองทุนผู้สูงวัย 
วัดสวนแก้วสักนิดเถอะ 
  ท่านก็จะเป็นคนสนับสนุน 
แล้วก็ขอให้บุญที่ได้ทำา ตั้งกองทุนผู้
สูงวัยฯ เม่ือแก่ตัวสูงวัยขออย่าได้อด
ไดอ้ยาก ขอได้มีกินอ่ิมนอนอุ่น เพราะ
บุญกองทุนผู้สูงวัยฯ ที่ได้ทำาเอาไว้ 
เจริญพร.
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โดย...พุทธทาส

  ในที่สุด ทุกคนจะมองเห็นด้วยตนเองทุกคน 
แล้วสมัครสม�นส�มัคคีกันได้ ในก�รที่จะช่วยกันแก้ไข 
ในที่สุดเข�เป็นผู้เห็นธรรมะว่�เป็นสิ่งเดียวเท่�นั้น ที่จะ
ต้องศึกษ�ให้รู้ แล้วปฏิบัติในส่วนที่ควรปฏิบัติ จะแยก
ออกเป็นส่วน ๆ อีกสักทีหนึ่งก็ได้ เพื่อเข้�ใจง่�ยในที่นี้

ธรรมะเท่านั้น...
  ที่ต้องศึกษาปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา
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  เร�เคยแยกธรรมะในคว�ม
หม�ยต่�ง ๆ ต่�ง ๆ กัน ในที่นี้ ก็จะ
แยกให้เห็นได้อีกทีหนึ่งว่�
  ธรรมะในคว�มหม�ยหนึ่งนั้น 
เป็นตัวก�รเมืองน่ันเอง แต่เป็นก�รเมือง 

ในคว�มหม�ยที่ว่� จะจัดโลกนี้
ให้มีความผาสุก ปราศจาก
ปัญหาโดยไม่ต้องใช้อาชญา 
ธรรมะในความหมายหนึ่ง
นี้ คือ การเมืองนั่นเอง แต่
การเมืองที่เป็นระบบธรรมะ
  ทีนี้ ธรรมะในอีกคว�มหม�ยหน่ึง
น้ัน คือ ปัญหาทางการเมือง น้ีเป็น
ฝ่ายผิด คือธรรมะฝ่ายดำา เป็นอกุศล
ธรรม ท่ีเกิดข้ึนในจิตของมนุษย์ ทำาให้
เกิดการคิดผิด ทำาผิด พูดผิด อะไรข้ึน
มา ก็เป็นปัญหาทางการเมือง มีผล

เป็นความทุกข์ทรมาน น่ันแหละเป็น
อกุศลธรรม เป็นบาปอกุศลมันก็คือ
ธรรมะฝ่ายดำา
  ทีน้ี ธรรมะท่ีเป็นเหตุให้เกิดปัญห�
ท�งก�รเมือง ฟังดูให้ดีนะ เด๋ียวจะไปปน
กันหมด ตัวปัญห�ท�งก�รเมือง ก็คือ
อกุศลธรรมนั้นแล้ว ทีนี้เหตุที่ทำ�ให้
เกิดปัญห�ชนิดนั้นขึ้นม� ก็คือธรรมะ
ที่ เป็นอกุศลมูลยิ่งขึ้นไปอีกเป็นชั้น
ลึก คือท�งทิฏฐิ ท�งคว�มเชื่อ คว�ม
เห็นหรือทิฏฐิ ทิฏฐิผิด มิจฉ�ทิฏฐิ นี้ก็
เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลเหมือนกัน แต่
มันละเอียดลงไปอีกเป็นเหตุให้เกิด
ปัญห�ท�งก�รเมือง
  ทีนี้ ธรรมะในคว�มหม�ยหนึ่ง
อีก ก็คือ วิธีก�ร ที่จะทำ�ล�ยปัญห�
ท�งก�รเมืองน้ันเสีย ปิดตัดต้นเหตุแห่ง 
ปัญห�ท�งก�รเมืองนั้นเสีย นี่ก็ต้อง
เอ�ธรรมะเข้�ม�อีก เป็นธรรมะในอีก

คว�มหม�ยหนึ่ง ได้แก่ ธรรมะฝ่าย
กุศล ที่มีความถูกต้อง ในส่วน
กระทำาทางกาย ทางวาจา ทาง
ใจ และถูกต้องในรากอันลึกซึ้ง 
ก็คือทิฏฐิ มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น 
แล้วก็มีการกระทำาที่ถูกต้อง ทาง
กาย วาจา ใจ
  น่ีเป็นวิธีการท่ีจะทำาลายปัญหา

ธรรมะฝ่�ยกุศล 
ที่มีคว�มถูกต้อง 

ในส่วนกระทำ�ท�งก�ย 
ท�งว�จ� ท�งใจ และ

ถูกต้องในร�กอันลึกซึ้ง 
ก็คือทิฏฐิ มีสัมม�ทิฏฐิ

เกิดขึ้น แล้วก็มีก�ร
กระทำ�ที่ถูกต้อง 

ท�งก�ย ว�จ� ใจ...”

“
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ในโลกน้ี คือ ปัญหาทางการเมืองน่ี
จะเห็นได้ชัดว่า เม่ือตัวปัญหามันเป็น
ธรรมดำา ส่ิงแก้ปัญหามันก็คือธรรม
ขาว ธรรมะฝ่ายขาวหรือฝ่ายกุศล ก็
ธรรมะอีก ไม่ไปไหนเสีย
  ทีน้ี ธรรมะในอีกคว�มหม�ยหน่ึง 
คือ ภ�วะส้ินสุดแห่งปัญห�ท�งก�รเมือง 
ถ้�สมมติว่�แก้ได้ ปัญห�ท�งก�รเมือง
หมดไป น้ันก็คือธรรมะอีกอันหน่ึงเหมือน
กัน เป็นธรรมะท่ีปร�กฏออกม� ในฐ�นะ
ท่ีเป็นผลของก�รปฏิบัติธรรมะน้ัน คือว่�
ธรรมะในส่วนผล ของก�รปฏิบัติธรรมะ
ท่ีถูกต้อง
  ในท่ีสุด ธรรมะสุดท้าย ในอีก
ความหมายหนึ่งก็คือ สันติภาพอัน
แท้จริง ที่ทุกคนในโลกจะพึงได้รับ 
สันติภาพอันแท้จริง ท่ีทุกคนในโลก 
จะพึงได้รับ นี้ก็ยังเรียกว่� ธรรมะ 
ฉะนั้น เร�จึงเห็นได้ว่� คำ�ว่�ธรรมะ
คำ�เดียวน้ี มีคว�มหม�ยไม่ส้ินสุด หล�ย
คว�มหม�ย หล�ยสิบคว�มหม�ย หล�ย
ร้อยคว�มหม�ยก็ได้
  เดี๋ยวนี้เร�เอ�ม�แต่ที่จำ�เป็น  ที่
จะเห็นได้ง่�ย ๆ ในปัญห�เฉพ�ะหน้� 
ของเร� ว่าเราต้องใช้ธรรมะกัน
อย่างไร ธรรมะมันเป็นตัวการเมือง 
ธรรมะมันเป็นปัญหาทางการเมือง 
ธรรมะมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหา

ทางการเมือง ธรรมะมันเป็นวิธีการ
ที่จะทำาลายปัญหาทางการเมือง 
ธรรมะมันเป็นภาวะสิ้นสุดแห่ง
ปัญหาทางการเมือง ธรรมะมันเป็น
สันติภาพอันแท้จริง ที่ทุกคนในโลก
จะได้รับ
  ถ้�รู้จักธรรมะกันในลักษณะ
นี้ อ�ตม�เชื่อว่� ทุกคนคงจะบูชา
ธรรมะจะกระหยิ่มต่อธรรมะ ยินดี
ที่จะรับเอาธรรมะมาเป็นระบบ
การเมือง นี่เราจะสามารถทำาให้
โลกนี้มีหรือยอมรับ ระบบการเมือง

สันติภ�พอันแท้จริง
 ที่ทุกคนในโลก
จะพึงได้รับ...”

“
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อ้างอิง : ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส เรื่องธรรมะกับการเมือง ลำาดับที่ ๑๘.จ บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๘ ทำา

อย่างไรโลกนี้จะมีการเมืองในระบบธรรมะ, บรรยายวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๙, หน้า ๓๗๙-๔๒๐.

อย่างธรรมะ เป็นการตอบปัญหา
ที่ตั้งไว้เป็นหัวข้อที่ข้างต้นว่า ทำา
อย่างไรในโลกน้ีจึงจะมี หรือจะยอมรับ
การเมืองระบบธรรมะ
  สุดท้�ยนี้ก็ขอสรุปว่� พระเจ้� 
หรือ ธรรมะน้ี จะเป็นท่ีพอใจของคนทุกคน 
ฟังดูแล้วก็น่�หัว น่�หัวเร�ะเย�ะด้วย
ซ้ำ�ไป บ�งคนก็จะว่�บ้�ท่ีว่� “ธรรมะ
หรือพระเจ้าน้ี จะเป็นท่ีพอใจของคน
ทุกคน” เข�จะไม่ยอมเชื่อ แต่เร�พูด
ม�จนถึงท่ีสุดแล้วว่�  เร�จะประสบผล
อันน้ีได้ถ้�เร�พย�ย�มช่วยกันแก้ปัญห�
ท้ังหมดน้ัน ในท่ีสุด พระเจ้�ก็คือธรรมะ
จักเป็นท่ีพอใจของคนทุกคน
  เดี ๋ยวนี้สำ�รวจดู ใครกี่คน
พอใจพระเจ้า หรือพอใจธรรมะ ? 

พวกที่ถือพระเจ้าเขาจะพูดกันแต่
ปากอยู่มาก พวกที่ถือธรรมะแล้ว
ก็ยิ่งจะพูดแต่ปากมากขึ้น พูดแล้ว
ก็เหมือนกับดูหมิ่นพวกตัวเอง คือ
พวกเราพุทธบริษัทไม่มีพระเจ้า แต่มี
ธรรมะ พวกศาสนาอ่ืนเขามีพระเจ้า 
เขาจะดูหม่ินพระเจ้า น้อยกว่าท่ีพวก
เรามีธรรมะ แล้วดูหม่ินธรรมะ
  เ พ ร � ะ ว่ � ธ ร ร ม ะ เ ป็ น ข อ ง
ละเอียดอ่อน เข้�ใจได้ย�ก เข้�ถึงได้
ย�ก แล้วก็ไม่มีอะไรที่น่�กลัว ส่วนคำ�
ว่�พระเจ้�นั้น มันพอจะเข้�ใจได้ง่�ย 
ต�มคว�มรู้สึกของสัญช�ตญ�ณ คือ
คนโง่ทั่วไปก็เข้�ใจได้ว่� มันมีสิ่งอะไร 
ส่ิงหน่ึงสูงสุด แล้วก็น่�กลัว ฉะน้ัน คว�ม
กลัวน้ัน ช่วยให้เข�รับนับถือพระเจ้�ได้
ง่�ยกว่� ท่ีจะให้คนนับถือธรรมะ ซ่ึงเป็น
ของละเอียดอ่อน เข้�ได้ย�ก

  ฉะนั้น พุทธบริษัทเราอย่า
ได้ประมาทเลย เพราะว่าธรรม- 
ชาติ มันไม่ช่วยอยู่ข้อหนึ่งใน
ข้อนี้แหละ รีบสนใจธรรมะให้ 
ละเอียดอ่อน  ให้สมกันจนกว่า
จะพอใจในธรรมะ.

(อ่�นต่อฉบับหน้�)

ทำ�อย่�งไรในโลกนี้ 
จึงจะมี หรือจะยอมรับ
ก�รเมืองระบบธรรมะ
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โดย...พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร

พิจารณามรณานุสติ 5

“อนิจจังสังข�รนี้ที่แท้ คือ 
บ้�นโรค ทุกข์โศกเสื่อมทร�ม

ต�มกระแส”
 หม�ยคว�มว่� สรีระทุกส่วนเป็นท่ีอ�ศัยของ 
โรคน�น�ประก�ร ก่อให้เกิดคว�มเจ็บไข้ได้ป่วยเร่ือยม� 
 ความทุกข์ทรมาน หรือเรียกว่� ทุกขเวทนา
ได้บังเกิดขึ้นกับหมู่เร�ศ�สนิกชนทั้งหล�ย โดยม�ก
เพร�ะเร�โง่เขล�ไม่เห็นคว�มผันแปร ไม่เท่ียงแท้แน่นอน 
แต่อย่�งใดนี่ชัดเจนเลย 
 ผู้ท่ีไม่รู้-เห็นต�มคว�มเป็นจริง  เรียกว่� อยู่ใน 
ฐานะท่ีโง่เขลา เพร�ะเหตุไม่ทร�บคว�มเปล่ียนแปลง 
ของธรรมช�ติสรีระน้ี มันเป็นเช่นน้ันเอง ๆ  อย่�จริงจัง 
กับสิ่งที่เป็นสังข�รปรุงแต่งต�มเหตุปัจจัยอย่�งนั้น 
 นี่โทษที่ไม่สนใจใฝ่ก�รศึกษ� “มักหลงสรีระ
มายาธาตุทั้งสี่” หม�ยคว�มว่� ส�มัญชนคนทั่วไป

ตอน...รำา
พึงถึงชีวิต
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มักเข้�ใจว่� อันเรือนร่�งเร�ทุกอย่�งนี้ ทุกสิ่งเป็นของ
เร�ตลอดเวล�นี่ แต่อนิจจ�ไม่พิจ�รณ�ว่� “สักว่าธาตุ
ตามธรรมชาติเท่าน้ัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย” คว�ม
เข้�ไปรู้มันวิปล�สคล�ดเคล่ือนจ�กคว�มเป็นจริงแท้
  ชีวิตนี้น้อยนักไม่น�นสักกี่ปีใช่ไหมท่�นผู้อ่�น แก่
ชร�ต�มทันทีให้อน�ถใจ ถ้�มีคำ�ถ�ม ๆ ว่� “ชีวิตนี้น้อย
นัก” นี่หม�ยคว�มว่�อย่�งไร เอ�อะไรเป็นหลักก�รตอบ
  ภ�ษ�ธรรม คือภ�วะจิตที่สงบเยือกเย็นห�ได้ย�ก
นัก ตรึกนึกแล้วน่�อน�ถใจเร�ท่�นทั้งหล�ย

“หมู่เร�ท่�นทั้งหญิงและช�ย 
หม�ยสิ่งใดยึดมั่นม�ครอบครอง”

 นี่หม�ยคว�มว่� เร�ท่�นทุกคน-เพศ-วัย ต่�ง
เกิดม�มุ่งหม�ยอะไรในช�ตินี้ คิดจะเอ�สิ่งใดม�เป็นที่พึ่ง
คว�มได้หน้�-ต� ชื่อเสียงยศตำ�แหน่งหรือ คว�มร่ำ�รวย
มห�ศ�ลเช่นนั้นหรือ
  ร่ำ�รวยฐ�นะอย่�งไรอย่�ลำ�พอง ยศทรัพย์สินทั้ง
ผองอีกน�น� คุณรวยจนล้นฟ้�เกิดม�ค�บช้อนเงิน-ทอง

“ชีวิตนี้น้อยนัก”
....

ภาษาธรรม คือภาวะ
จิตที่สงบเยือกเย็น

หาได้ยากนัก ตรึกนึก
แล้วน่าอนาถใจ
เราท่านทั้งหลาย

“

“
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รับมรดกตกทอดจ�กบุพก�รี แม้เช่นนี้อย่� 
หวังเลยจักผ่�นพ้นไปได้ เพราะทุกคนต้อง
ประสบพบความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 
ความตายเช่นเดียวกันใช่ไหม ?

“โอ้อวดเบ่งอำ�น�จและ
ว�สน� คล้�ยเด็กไร้เดียง

ส�ดวงต�ไม่มี”
 หม�ยคว�มว่� ท่�นตักเตือนแนะนำ� 
ผู้มีอำ�น�จว�สน�อย่�อวดเบ่งทะนงตน อย่� 
ทำ�ตัวเหมือนอ่ึงอ่�งเด๋ียวท้องจะแตกต�ย มี
แต่ทรัพย์คุณธรรมห�มีไม่ ดำ�เนินชีวิตอ�จ
เป็นเสนียดจัญไร ห�กห่�งไกลคุณธรรม
หล�ย ๆ คนเอ�ชีวิตไม่รอดก็เคยมี
 อายุมากร่างกายของตน ณ 
บัดนี้เกิดมาทั้งที หลงดีแต่เรื่องเงิน 
แหม ! บ�งคนอ�ยุก็ม�กแล้ว ชีวิตช�ตินี้
เพลินเพลินหลงดีแต่เรื่องเงิน เพร�ะอะไร
หรือ ? เพร�ะเข้�ใจเงินคือพระเจ้�จะบัน
ด�ลให้ทุกสิ่งทุกอย่�ง ถ้�มีเงินเยอะ ๆ 
อะไร ๆ สบ�ยไปหมด เข้�ใจอย่�งนั้น นี่คือ
ผู้ที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้� ไม่เชื่อพระธรรม 
เข�หม�ยมั่นแต่อย่�งนี้ ก�รดำ�เนินชีวิตก็
ผิดพล�ดไป
 เ ม่ือไหร่หนอพ่อคุณแม่จำ� เ ริญ 
“ปฏิบัติไม่เจริญผิดทางธรรม” น่ีคงหม�ย 
คว�มว่� ผู้ท่ีเป็นมิจฉ�ทิฏฐิจะรู้ตัวหรือเปล่�
ว่� ที่ทำ�ตนอย่�งนั้นลุ่มหลงแต่ทรัพยข์น�ด
น้ัน มันนำ�ปัญห�ม�ให้ จงจำ�ไว้เถิดใครปฏิบัติ
ตนผิดครรลองคลองธรรม ช่ือว่� “น้อมนำา
ความยุ่งยากลำาบากมาใส่ตน” ถ้�ไม่เช่ือ
ลองไปดูให้ดีดี

 เกิดทุกข์ย�กลำ�บ�กตร�กตรำ� คืน
วันซ้ำ�มีเหตุให้ตรอมตรม แน่นอนจะต้อง
ผิดแนวท�งไม่ว่�จะเป็นเวล�ไหนต้องมี
เหตุใดยุ่งย�กลำ�บ�กก�ยทุกข์ใจรบกวน เพร�ะ 
เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมผิดพล�ดระดับ
น้ี เรียกว่� มี “มิจฉาทิฎฐิ” แน่นอน ! มี
ทุกขเวทน�ปัญห�เช่ือมโยง น�ทีผ่�นช่ัวโมง
ล้วนให้หนักอุร�
 อือหือใช่เลยท่�นผู้อ่�นทั้งหล�ย
  เรือนร่�งชีวิตขับไล่สู่แก่ชร� ป่วย
ไข้ตลอดเวล�รำ�พึงม�โอดครวญ มันเป็น
ธรรมด� ๆ ร่�งก�ยได้อ�ศัยม�น�นแล้ว 
ต้องเก่�แก่ชร�ผ่�นม�ก็ต้องเสื่อมไปบ�ง
ครั้งก็ไข้หล�ยครั้งก็ป่วย มึนงงงึมงวย
พร้อมด้วยอ�ก�รหน้�มืดต�มัวเป็นระยะ ๆ 
  สังข�รนี้กล่�วแล้วมันผันผวน ธ�ตุ
ทั้งสี่กวนตลอดทั้งสังข�ร� ตั้งแต่เกิดม�ก็
เจอ เรียกว่�นับไม่หมด คือ สังขารท่ีเป็น
รูปธรรม นามธรรมย่อมแปรปรวนผันผวน
ไปตามเหตุปัจจัยโดยธรรมชาติธาตุท้ัง
หลายกลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไม่
เช่ือไม่ฟังใครหรอก เช่นน้ันเอง

“อนิจจ�แขนข�หมด
เรี่ยวแรง อ�ก�รป่วยม�

แกล้งให้ทุกข์น�น�”
 หม�ยคว�มว่� กำ�ลังแขน-ข�เร่ียวแรง 
ย่ำ�แย่ พอเก่�แก่แล้วก็อย่�งนี้มีแต่อ่อนแอ
เสียทุกอย่�ง “แหม !  อาการป่วยมาแกล้ง
ต่าง ๆ นานา  อนิจจาหนอสังขารคงอยู่
อีกไม่นานต้องจากโลกน้ีไป” จะกี่ร�ย ๆ 
ก็ต้องต�ยทั้งนั้น

“...อนิจจาหนอสังขารคงอยู่อีกไม่นานต้องจากโลกน้ีไป”
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  จงหันหน้�สู่อ�ร�มเพื่อปลงสังข�ร 
ไม่น�น “โอ้ ! อนาถธาตุนี้จะมลาย” 
ท่�นเตือนเร�ว่� ควรอ�ศัยใช้เวล�ม�ศึกษ� 
และปฏิบัติธรรม เพื่อนำ�ชีวิตจิตใจสู่คว�ม
สงบ จงทร�บเถิดว่� เร�คงอยู่ได้ไม่น�น 
เมื่อถึงก�ลอันต้องมรณ�ม�ถึงแน่ ๆ 
  เตือนตนเองเถิดคุณป้�และคุณ
ย�ย ร่�งก�ยเดิมไปใกล้ม้วยมรณ�ใช่เลย
เร�ต้องไม่ประม�ท พี่ ป้� น้� อ�ทั้งหล�ย 
พ่อแม่และญ�ติ ๆ ทุกคน อย่�คิดสับสน
รีบปฏิบัติตนจงเดินท�งทุกย่�งก้�ว อย่�
มัวเม�กับสิ่งใด ๆ เพร�ะใกล้มรณ�แล้ว
  โปรดฟังพระธรรมของพระศ�สด� 
ตื่นขึ้นม�พิจ�รณ�ประพฤติธรรมต�ม
ฐ�นะของตน คือ ท่�นบอกจงแบ่งเวล�ม�
ฟังพระธรรมบ้�ง อ่�นหนังสือสวดมนต์ 
ทำ�บุญสุนทรท�น แผ่เมตต� รำ�ลึกนึกถึง
มรณ�นุสติบ้�ง และเตือนตนเองบ้�งว่� 
“ใกล้แล้วน่ะ ๆ” 

“ห�กประม�ทกิจชีวิตนี้
อ�จชอกช้ำ� ต้องลำ�บ�ก
ทุกข์กระหน่ำ�สู่อบ�ย”

 นี่หม�ยคว�มว่� ถ้�ท่�นใดใคร
ประม�ทอ�จทุกข์หนัก เหมือนตกนรกใน
ช�ตินี้และช�ติหน้�ต่อไปเตรียมใจไว้เถิด
เจอแน่ ๆ 

ครวญธรรม
 
 ชีวิตยาม มรณัง นั้นว่างเปล่า
  อะไรเล่า มีให้เห็น เป็นคุณค่า
  ทั้งลูกหลาน สามี ภริยา
  อีกทรัพย์สิน เงินตรา ฐานันดร
  ส่ิงเหล่าน้ีได้พ่ึงพาอาศัยเท่าน้ันเอง 
ท่ีสุดแล้วมันก็ผ่านมา ผ่านไปอย่างน้ัน

 จะขนไป ไม่ได้แน่ แม้สักอย่าง
  ส่ิงเคยสร้าง สรรค์ไว้ ในกาลก่อน
  ไร้ประโยชน์ หมดสวย คราม้วยมรณ์
  ต้องจากจร ล่อนจ้อน เหมือนตอนมา
  ใช่เลยท่านผู้อ่านผ่านมาแล้วก็ผ่าน
ไปมาอย่างไรไปอย่างชั้นธรรมดา ๆ 

  ชีวิตนี้ มีกระแส คือตัณหา
  ดุจคล่ืนลม ขวางหน้า ประดาหลัง
  มีความอยาก หนุนเน่ือง เป็นพลัง
  ติดหน้าหลัง หวังอยาก อยู่มากปี
  คือความอยากของตนไม่มีท่ีสิ้นสุด
เราท่านทั้งหลายเพราะอวิชามากำาบังไว้

  ถ้าหมดอยาก ก็หมดหวัง ลองย้ังคิด
  ระงับจิต ไม่แล่น ในวิถี
  ก็ถึงฝั่ง นิพพาน เมืองมณี
  ย่อมสุขี ตลอดกาล นิพพาน เทอญ
  จริงแท้ถ้าคนเราไม่ต้องหวังอะไรเลย 
แต่ทำาตามหน้าที่ให้ดีที่สุดเรียกว่า “ไม่หวัง ไม่
เอา ไม่เป็น” เช่นนี้คงถึงนิพพาน

เจริญมรณานุสติว่า “ใกล้แล้วน่ะ ๆ” 
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  อันความงาม มีอยู่ตาม หมู่ซากผี
  อันความดี อยู่ที่ละ สละยิ่ง
  ความเป็นพระ อยู่ท่ีเพียร บวชเรียนจริง
  นิพพานด่ิง อยู่ท่ีตาย ก่อนตายเอย
  พระที่พิจ�รณ�อสุภะกัมมัฎฐ�น 
จะเห็นก�ยเหมือนซ�กผี เพ่ือจ�งคล�ยจ�ก 
คว�มกำ�หนัดรักใคร่สลัดออกสิ่งน่�รักน่�
ใคร่ทั้งถอนคว�มพอใจ และคว�มไม่พอใจ
ออกเสียได้ ย่อมลุนิพพ�น
  บุคคลทั้งหล�ยผู้เกิดม�แล้ว ชื่อว่� 
“มีภัย” มีภัยด้�นไหนประเภทใด 
 ภัยอันเกิดจากการแสวงหา
ปัจจัยสี่ก็ใช่ 
 ภั ย อั น เ กิ ด จ ากสมาชิ ก ใน
ครอบครัว 
  ภัยอันเกิดจากธรรมชาติต่าง ๆ 
 ภัยเกิดจากอุบัติเหตุ
 ภัยเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย
 ภัยเกิดจากโรคความแก่ชรา 
 ภัยเกิดจากมรณกรรมคือความตาย 
 ลักษณะนี้ไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่คน
เดียว  เป็นธรรมด�เพร�ะจะต้องต�ยเป็น
นิตย์ ชีวิตสัตว์โลกทั้งหล�ย ก่อนที่เร�จะ
ถึงจุดนั้นควรหันม�ดูว่� “เรายังบกพร่อง
ส่วนไหน สิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดี
มีประโยชน์มากขึ้น ในการดำาเนินชีวิต
ประจำาวันของเรา”
  ทำ�ให้เหมือนกับภ�ชนะดินที่น�ย
ช่�งปั้นแล้วทุกชนิดด้วยคว�มประณีต
อย่�งเหม�ะสม พร้อมท่ีจะใช้ง�นในกิจน้ัน ๆ  
อุปม�เหมือนเร�ตระเตรียมเครื่องมือเพื่อ

พร้อมที่จะใช้ง�นต่�ง ๆ ต�มหน้�ที่ให้ถูก
ก�ลเทศะย่อมสัมฤทธิ์ผล
  กล่�วต่อไปว่� “เป็นธรรมดาหม้อ
มีความแตกเป็นที่สุด แม้ฉันใดชีวิตเราก็
อย่างน้ัน ไม่มีผิดเพ้ียนไปสู่อ่ืน วิญญูชนท้ัง
หลายไม่ประมาทต้องหาโอกาสประพฤติ
พรหมจรรย์ไปตามแนวทางธรรม   คำาส่ัง-
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือขัด 
เกลาอาสวะกิเลสให้เบาบาง”

“ชีวิตของมนุษย์ทั้งหล�ย
ก็อย่�งนั้น”

 น่ีคว�มหม�ยว่� ต้องประสบพบกับ 
ปัญห�ต่�ง  ๆ  น�น�ต�มภ�ษ�สัตว์โลกที่ 
วนเวียนอยู่ในสังส�รวัฎ ไม่มีใครหลีกพ้น
ได้ เร�พุทธศ�สนิกชนต้องรับรู้โดยทั่วหน้�
เพื่อภูมิป้องกันคว�มทุกข์อันจะเกิดทุกเม่ือ
เช่ือวัน แต่ละขณะแต่ละช่วงของชีวิต ทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคนเขล�-ฉล�ดไม่อ�จ
พ้นซึ่งปัญห�อันเกิดกับชีวิตจิตใจ ตร�บ
ใดที่ยังมีอวิช�ครอบงำ�อยู่ ต้องปรุงสังข�ร
อย่�งห�ที่สุดมิได้
  “สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนไปสู่
อำานาจมฤตยู” คืออำ�น�จแห่งคว�มต�ย
อย่�งนั้น ก่อนที่เร�จะถึงจุดนั้น เร�ท่�นทั้ง
หล�ย ควรหันหน้�เข้�ห�พระธรรมให้แก่
กล้�ม�ปฏิบัติจนคล่องอย่�ได้ละเลยในกิจ
ส่วนนี้ซึ่งให้พิจ�รณ�ดูด้วยสติและปัญญ�
ของตนเอง 

“ไม่หวัง ไม่เอา ไม่เป็น” 
เช่นนี้คงถึงนิพพาน
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ตอน
มีมฤตยูเป็นที่ไปในเบื้อง

หน้�ด้วยกันทั้งสิ้น
 หม�ยคว�มว่�พระสัมม�สัมพุทธเจ้�
ได้กล่�วเตือนแล้วว่� ท่�นท้ังหล�ยจงรำ�ลึก 
นึกถึงมรณ�นุสติอยู่เนือง ๆ เร�อ�จจะต�ย
ไม่วันน้ี พรุ่งน้ี หรืออ�จไม่ก่ีวันข้�งหน้�ก็เป็น 
ได้  เพร�ะคว�มต�ยไม่เคยผัดวันประกันพรุ่ง
ต่อใครเข�เฉียบข�ดที่สุด เท่�ที่สังเกตเห็น
คนในยุคปัจจุบันน้ีค่อนข้�งประม�ทกันม�ก
เพร�ะมัวปล่อยจิต-ใจคลั่งไคล้ อย่�งลืมหู 
ลืมต� จะด้วยแรงโฆษณ�ประช�สัมพันธ์
ที่จัดสรรให้ได้สัมผัสทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งย�ก
นักหน�ที่จะหลุดพ้นได้จ�กมือม�รคือ 
พญ�มัจจุร�ช
 ตอนชีวิตของคนเหมือนภ�ชนะดิน 
นี้คือข้อคว�มในพระไตรปิฎก กล่�วถึงว่� 
“ภาชนะดินหรือหม้อดินมันจะแตกง่าย”  
เพร�ะเปร�ะและบอบบ�งม�ก คือโอก�ส
ที่เร�จะต�ยนี้มันง่�ย-เร็ว ด้วยเหตุก�รณ์
หล�ย ๆ อย่�งญ�ติโยมทั้งหล�ย !

 แต่ถ้า เป็นภาษาธรรมที่ลึก
ซึ้ง หมายถึง ภาวะจิตที่ตกต่ำาไปใน
อำานาจความทุกข์หรืออำานาจกิเลส
นี้มันง่าย
  “อัตภาพนี้ย่อมมีความสลาย
เป็นที่สุด” คือที่สุดของชีวิตนั่นคว�มต�ย
อย่�งนั้น แต่ถ้�เป็นภ�ษ�ธรรมอันลึกซึ้ง 
นั้นหม�ยถึง ภาวะอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เป็นเช่นนั้นเอง

 ผู้เป็นปร�ชญ์กล่�วว่� “ชีวิตนี้
น้อยนัก” ถ้าสามัญชนคนทั่วไปคง
หมายถึง ชีวิตนี้อยู่ได้ไม่นาน เดี๋ยวก็
ลาโลกไป แล้วรู้กันแต่อย่างนั้น
 แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมอันลึกซึ้ง 
หมายถึง ภาวะจิตปุถุชนทั่วไปจะให้
สงบโดยไม่ปรุงกิเลสเลย มีน้อยนัก
  กล่�วว่� เม่ือก�ลสู่คว�มชร�ใคร ๆ ก็
ป้องกันไม่ได้  เพร�ะมันเป็นธรรมช�ติของ 
ระบบร่�งก�ย ใครก็ช่วยป้องกันไม่อยู่ แต่
ถ�้ภ�ษ�ธรรมน้ันมันส�ม�รถทำ�ได้ เช่น  มอง 
ได้ปรับได้-ปลงได้ ที่ไม่ยึดติดด้วยอุป�ท�น 
คือเร�ไม่ได้แก่ชร� เพียงแต่ร่�งก�ยมันแก่

ชร�ต�มฐ�นะธรรมช�ติเท่�นั้น คือ ภาวะ
จิตไม่หมายมั่นในอัตภาพเป็นตัวตน 
กายส่วนกาย จิตส่วนจิตอย่างน้ัน
  ทรัพย์สักนิดก็ติดต�มไปไม่ได้ มัน
หมดปัญห�ถ้�พิจ�รณ�ในภ�ษ�ธรรม ก็
เมื่อก�ยมิใช่ของเร�ทรัพย์นั้นเล่�จะเป็น
ของเร�ได้อย่�งไร และจะมีเหตุติดต�มไป
ได้อย่�งไร

  “ป้องกันความแก่ด้วย
ทรัพย์ไม่ได้” นี่คือสำ�นวนพุทธภ�ษิต
คล้�ย ๆ ทรงตรัสไว้ว่� “คุณจะมีทรัพย์
สมบัติมหาศาลแค่ไหนเพียงใด คุณก็
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็นธรรมดา”  
นี่เป็นก�รเตือนด้�นศีลธรรมให้คนรู้ และ
ปฏิบัติอย่�ให้เกิดคว�มลุ่มหลงในทรัพย์
สมบัติม�ก จะได้มีน้ำ�ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ
สังคมมนุษย์เร� และเตือนต่อไปว่� “คนไม่

“ชีวิตนี้น้อยนัก”
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ได้อายุยืนเพราะทรัพย์” ก็นัยยะเดียวกัน 
เรื่องของพระธรรมนี่สำ�คัญที่จะเกี่ยวข้อง
อะไร   สิ่งไหนก่อให้เกิดประโยชน์อย่�งมั่น
คงถ�วรต่อก�รให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์

  ชีวิตท้ังหมดจักทอดทิ้งร่างไว้ใน
โลก แน่นอนใคร ๆ ก็เป็นเหมือนกัน
หมดไม่เลือกหน้าเลือกตาใคร ๆ ทั้ง
สิ้น ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ควรพิจารณา
ตรงนี้ให้มากเถิดรับรองว่า จะเกิดผลดี
ต่อการบริหารชีวิตทั้งจิตใจของตนเอง
อย่างสมบูรณ์ที่สุด
 ขอย้ำ�ตรงนี้อีกว่� “ไม่ว่าจะรวย
หรือจนหนีไม่พ้นความตาย”  เกิด
ม�กี่ร�ย ๆ  ก็ต้องต�ยทั้งนั้น ใครจะป้องกัน
พวกญ�ติไว้ก็ไม่ได้ ต้องถือว่� “เป็นเรื่อง
ธรรมด�” คว�มแก่ชร�หรือคว�มเจ็บไข้ได้
ป่วยทั้งม้วยมรณ�ก็เช่นกัน ใคร ๆ ก็มิอ�จ
ป้องกันไว้ได้ เพร�ะเป็นสภ�วะของสังข�ร
ย่อมมีก�รเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมด� ตอน
ที่เร�เกิดม�แต่ผู้เดียว พอถึงคร�วก็ต้อง
ต�ยแต่ผู้เดียวเช่นกัน เอ�แน่นอนอะไรไม่
ได้หรอก ชีวิตเร�ท่�นทุกคนอย่�ประม�ท
ดีที่สุด

  แต่บ�งคนพูดว่� “เอ้า ! เวลา
เกิดอุบัติเหตุเห็นตายทีเดียว
พร้อมกัน 3 คน 7 คน หรือมาก 
กว่านั้นก็มีแล้วจะว่าผู้เดียวได้
อย่างไร” น่ีมันเป็นสำ�นวนท่ีกล่�วไว้ คือ 
หม�ยคว�มว่� เร�สิ้นลมห�ยใจคนเดียว 
ผู้อื่นเข�ก็สิ้นลมห�ยใจเฉพ�ะเข�คนเดียว 

เรียกว่� “หายใจผู้เดียว เวลาถ่ายที่
ส้วมก็ถ่ายผู้เดียว ฉันนั้น”
  “ชีวิตเหมือนโคที่กำ�ลังจะถูก
ฆ่� ใกล้เข้�ม�ทุกขณะ 
  อย่�มัวเพลินอร่อยกับหญ้�
อ่อน คืออย่�หลงมัวเม�กับก�มคุณ
ให้ม�กนักเลย”
 โดยระบบสรีระตามธรรมชาติ
ความแก่และความตาย  ย่อมกำาจัด
สัตว์โลกให้อันตรธานเสื่อมสูญไป
ถือว่า เป็นการกวาดล้างสรรพสิ่งและ
สัตว์โลกทั้งหลาย 
 ผู้ช�ญฉล�ดปร�ชญ์ทั้งหล�ยท่�น
ทร�บถึงสภ�วะอย่�งนี้ จึงไม่ยึดมั่นถือมั่น
ในสรีระและสรรพสิ่งทั้งปวง ท่�นจึงไม่
กังวลและไม่เศร้�โศกกับอะไร ๆ เพียงแค่ 
“รูเ้ช่นน้ันเอง ๆ”  น่ีคุณประโยชน์อันเกิดจ�ก

“ไม่ว่าจะรวยหรือ
จนหนีไม่พ้น
ความตาย” 

“คนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์”



86

มีธรรมะละอวิช� จึงกล้�ห�ญทวนกระแส 
โลกียะ มีตบะอันแก่กล้�ปฏิบัติประจำ�อย่�งน้ัน
  หล�ยท่�นไม่รู้ท�งที่จะปรับจิต

ทำ�ใจเป็นไปในลักษณะนี้ คือ ไม่รู้ภาวะ
ของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงก่อ
เหตุแห่งปัญหามากมายไม่มีสิ่งใด
ปกป้องคุ้มครอง จึงต้องทุกข์มาก 
ลำาบากใหญ่ ชีวิตกายใจมีแต่ทุกข์
รุกเข้ามา โอกาสสร่างซาหาได้ยาก 
โทษภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวง น่ี
แหละ ! โทษในมิจฉาทิฐิ
 หวังพึ่งพระเจ้�องค์ไหนก็ช่วยไม่
ได้หรอก เพร�ะทำ�ผิดเหตุปัจจัยที่ได้คุณ 
ถึงคุณจะคร่ำ�ครวญไปก็ไร้ประโยชน์ เม่ือ
ก�รดำ�เนินชีวิตผิดพล�ดไป แล้วธรรมช�ติ
ก็ลงโทษอย่�งรุนแรง ถ้�มัวแต่คร่ำ�ครวญ
เท่�กับหลงท�งเบียดเบียนตนเองอยู่ ดังพุทธ 
ภ�ษิตท่ีตรัสว่�...

ทุกโข ป�ปัสสะ อุจจะโย
ก�รสั่งสมบ�ปนำ�ทุกข์ม�ให้

  ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ฉะนั้น เร�
ต้องสำ�รวมระวังให้ม�ก ๆ หน่อย แต่ผู้
มีปร�ชญ์ท�งธรรมจะไม่เป็นลักษณะนี้ 
เพร�ะมีสัมม�ทิฐิคอยควบคุมตนอยู่ตลอด
เวล� เรียกว่� กายใจเป็นไปในความพร่ัง
พร้อมด้วยสติปัญญา  แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วย
หรือใกล้มรณาจิตใจไม่พะว้าพะวง
หวาดผวาแต่อย่างใด เพราะปรับใจได้ 
ทำาใจเป็น เจนจัดต่อสามัญลักษณะ คือ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ลองคิดดู

ชีวิตนี้ไม่ยืดย�ว
 อันเกิดมา  เป็นรูป นี้ไม่เที่ยง
  อย่าทำาเถียง ถ้อยคำา ทำาแผกผัน
  อันความตาย น้ันแท้ อยู่เป็นธรรม
  อย่าสำาคัญ ว่าจะยืด ยาวไป
  ใช่แล้วท่�นผู้อ่�นทั้งหล�ย  ชีวิตนี้ 
ไม่ย�วไกลเท่�ไหร่หรอกเดี๋ยวก็ไปแล้ว
  อันร่างกาย มนุษย์น้ี เป็นท่ีรัก
  เม่ือยากจัก ไปจริง ก็ท้ิงเปล่า
  เหมือนท่อนไม้ แก่ปราศ  อนาถเนาว์
  สำาหรับเผา ผุเป่ือยไป ไม่เป็นการ
  ถูกต้องแล้ว เมื่อต�ยก็ต้องถูกเผ�
ที่ช่องเมรุ เร�ท่�นสุดท้�ยต้องเจอกันที่นั่น

ตอน
สัจจะคว�มจริงมีว่�

  ความเอ๋ย ความแก่
  เป็นเพ่ือนแท้ ของความตาย ไม่หน่ายหนี
  เมื่อความแก่ ล่วงกาล มานานปี
  ก็มอบเวร หน้าที่ ให้ความตาย
  ไม่ยกเว้น ใครใคร ไม่ลำาเอียง
  มิให้ใคร หลีกเลี่ยง หรือเถียงได้
  เพราะฉะนั้น เราท่าน ทั้งหญิงชาย
  รีบทำาดี ก่อนตาย ให้มากเอย”

  ใครก็เลี่ยงไม่ได้  พ้นความตาย
ไม่มี  ก่อนจะถึงจุดนั้น  ต้องทำาอย่างไร
ดี ?  ลองคิดดู !

การสั่งสมบาปนำาทุกข์มาให้
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แกะรอยธ
รรมโฆษณ

์ “ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์”

ผลงานพ
ุทธทาสภ

ิกขุปราชญ
์ของโลก 

ด้านพุทธ
ศาสตร์

โดย...พระเริงชัย เตชพโล

ตอน...ว่าด้วยก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ
 เมื่อครั้งสมัยพุทธก�ล พระพุทธเจ้� ได้ตรัสสั่งสอนภิกษุทั้ง
หล�ย ณ โคนต้นไม้แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตประเทศโกศลว่�...
 ภิกษุทั้งหล�ย พวกเธอทั้งหล�ยจักตัดสินเนื้อคว�มสอง
ข้อนี้ว่� อย่�งไหนจะดีกว่�กัน คือ การที่ถูกบุรุษมีกำาลังแข็ง
แรงเอาขอเหล็ก อันร้อนเป็นเปลวไฟที่ลุกโพลง มีแสง
โชติช่วง กระชากปากให้เปิด แล้วโยนก้อนเหล็กอัน
ร้อนแรงลุกโพลงมีแสงโชติช่วงเข้าไปในปาก ไฟได้ไหม้
ริมฝีปาก ไหม้ปาก ไหม้ลิ้น ไหม้ลำาคอ ไหม้ท้อง ไหม้
ลำาไส้ใหญ่ของเขา พาลำาไส้เล็กให้ออกมาทางทวารเบื้อง
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ต่ำา กับการบริโภคก้อนข้าว ท่ีพวก
กษัตริย์มหาศาล หรือ พราหมณ์
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล 
ต่างก็ถวายกันด้วยความศรัทธา ?
 พวกภิกษุพ�กันทูลตอบอย่�ง
พร้อมเพรียงกันว่� 
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การบริโภค 
ก้อนข้าวที่พวกกษัตริย์มหาศาล  หรือ
พราหมณ์มหาศาล    หรือคฤหบดีมหาศาล 
ต่างถวายกันด้วยความศรัทธาน้ันแหละ
ดีกว่า เพราะว่าการท่ีถูกบุรุษมีกำาลังแข็ง
แรง เอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟ ลุก 
โพลงมีแสงโชติช่วงกระชากปากให้เปิด
แล้วก็โยนก้อนเหล็กแดง อันร้อนแรง
ลุกโพลงมีแสงโชติช่วงเข้าไปในปาก  ไฟ
ได้ไหม้ริมฝีปาก ไหม้ปาก ไหม้ลิ้น ไหม้
ลำาคอ ไหม้ท้อง ไหม้ลำาไส้ใหญ่ของเขา
ทำาให้ลำาไส้เล็กไหลออกมาทางทวาร
เบื้องต่ำานั่นแหละ เป็นความทุกข์ที่ทน
ได้ยากพระเจ้าข้า” 
  พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย เราจักบอก เราจัก
อธิบายแก่พวกเธอท้ังหลายให้เข้าใจ การ 
ท่ีถูกบุรุษมีกำาลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอัน
ร้อนเป็นเปลวไฟท่ีลุกโพลง มีแสงโชติช่วง 
กระชากปากให้เปิดแล้วโยนก้อนเหล็ก
แดงอันร้อนแรง ลุกโพลงมีแสงโชติช่วง
เข้าไปในปาก ไฟได้ไหม้ริมฝีปาก ไหม้
ปาก ไหม้ลิ้น ไหม้ลำาคอ ไหม้ท้อง ไหม้
ลำาไส้ใหญ่ของเขาทำาให้ลำาไส้เล็กไหล

ออกมาทางทวารเบ้ืองต่ำาน้ันต่างหาก
เป็นการดีกว่าสำาหรับคนซ่ึงเป็นคนทุศีล 
มีความเป็นอยู่ลามก  ไม่สะอาด มีความ
ประพฤติชนิดที่ตนเองนึกถึงคราใด ก็
ต้องกินแหนงตัวเอง ก็คือ การนึกตำาหนิ
ตัวเองว่า ไม่ควรทำาอย่างนั้น ไม่ควรทำา
อย่างนี้ เพราะเขามีการกระทำาที่ต้อง
ปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใช่สมณะ ก็ปฏิญญา 
หรือการให้คำามั่นสัญญา หรือการแสดง
เพื่อยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ
ความสุจริตใจเป็นท่ีต้ังว่า...เป็นสมณะ
ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญา
ว่า...“ประพฤติพรหมจรรย์” เป็นคน
เน่าใน เปียกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม 
เหมือนบ่อขยะมูลฝอย ข้อนั้นเพราะ
เหตุไร ?
  ภิกษุทั้งหล�ย เพร�ะว่�...ก�รที่
เข�จะต้องต�ย หรือได้รับทุกข์เจียนต�ย
เนื่องจ�กเหตุที่เข�ถูกบุรุษผู้มีกำ�ลังแข็ง
แรงเอ�ขอเหล็กอันร้อน เป็นเปลวไฟลุก
โพลง มีแสงโชติช่วงกระช�กป�กให้เปิด
แล้วโยนก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงลุก
โพลง มีแสงโชติช่วงเข้�ไปในป�ก ไม่ได้ 
เป็นเหตุให้เข�ต้องไปเกิดในอบ�ย ทุคติ 
วินิบ�ต นรก ภ�ยหลังจ�กคว�มต�ย 
เพร�ะก�รทำ�ล�ยแห่งก�ยไม่ ส่วนก�ร
ที่เข�เป็นคนทุศีลมีคว�มเป็นอยู่ล�มก
ไม่สะอ�ด มีคว�มประพฤติชนิดที่ตนเอง
นึกแล้วก็กินแหนงตัวเอง มีก�รกระทำ�
ที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใช่สมณะก็
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ปฏิญญ�ว่� “เป็นสมณะ” ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์
ก็ปฏิญญ�ว่�...ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นคนเน่�ใน เปียก
แฉะมีสัญช�ติหมักหมม เหมือนบ่อขยะมูลฝอย แล้วยัง
มีคว�มคิดที่จะบริโภคก้อนข้�วที่พวกกษัตริย์มห�ศ�ล 
หรือพรหมณ์มห�ศ�ล หรือคฤหสบดีมห�ศ�ล ต่�งถว�ย
ด้วยศรัทธ�นั้นย่อมเป็นไปเพื่อคว�มทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เข�
ตลอดก�ลน�น ภ�ยหลังจ�กคว�มต�ย เพร�ะก�รทำ�ล�ย
แหง่ก�ย ภ�ยหลังจ�กคว�มต�ย เข�ย่อมเข้�ถึงอบ�ย ทุคติ 
วินิบ�ต นรก (อ้�งอิงจ�กขุมทรัพย์จ�กพระโอษฐ์ (ธรรมโฆษณ์) พุทธ

ท�ส อินฺทปญฺโญ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ.2555 น.17-19)

  อธิบ�ยคว�มหม�ยของถ้อยคำ�บ�งคำ� หรือประโยค
บ�งประโยคที่ถูกทำ�ให้เข้�ใจได้ย�กเพร�ะกำ�แพงแห่งสำ�นวน
ภ�ษ�และก�ลเวล�แห่งยุคสมัย เช่น

  คำาว่า “ภิกษุลามก” ก็คือคนที่ประกอบ 
อสัทธรรม 10 ประการ ดังต่อไปนี้
  1) ภิกษุลามก...เป็นคนทำาลายความดี
  2) ภิกษุลามก...เป็นคนคะนอง
  3) ภิกษุลามก...เป็นคนทะเยอทะยาน
  4) ภิกษุลามก...เป็นคนกินจุ
  5) ภิกษุลามก...เป็นคนหยาบคาย
  6) ภิกษุลามก...เป็นคนไม่กรุณาปรานี
  7) ภิกษุลามก...เป็นคนต่ำาช้า
  8) ภิกษุลามก...เป็นคนพูดเสียงอึง หรือ 
ดังอื้ออึงหรือดังโหวกเหวก
  9) ภิกษุลามก...เป็นคนปล่อยสติ
  10) ภิกษุลามก...เป็นคนสะสมของกิน

มีความ
ประพฤติชนิด
ที่ตนนึกแล้ว
ต้องกินแหนง
ตัวเอง เพราะ

เป็นความ
ประพฤติที่ต้อง
ปกปิดซ่อนเร้น“

“
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  ส่วนประโยคได้แก่ประโยคเหล่�
นี้คือ มีความประพฤติชนิดที่ตนนึก
แล้วต้องกินแหนงตัวเอง เพราะเป็น
ความประพฤติที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น
 ไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญ�ว่� “เป็น
สมณะ” 

 ไม่ใช่คนที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็
ปฏิญญ�ว่� “ประพฤติพรหมจรรย์” 
เป็ นคนเน่ � ใน เปี ยกแฉะมีสัญช�ติ
หมักหมม เหมือนบ่อขยะมูลฝอย
  สรุปได้ว่� ประโยคท่ีได้กล่�วน้ีล้วน 
หม�ยถึงลักษณะของคนผู้ทุศีล หรือผู้มี
ศีลชั่ว คำ� ๆ นี้ เป็นเพียงสำ�นวนภ�ษ�ที่
พระพุทธองค์ทรงใช้อบรมสั่งสอนภิกษุ
สงฆ์ส�วก ในสมัยน้ัน  โดยก�รพูดแรง ๆ
เตือนแรง ๆ กระแทกแรง ๆ ตรง ๆ  
เสมือนก�รตอกลิ่มเหล็ก อันแหลมคม
ลงกล�งดวงใจที่อ่อนนุ่ม เพื่อหวังผลใน
ระยะอันใกล้ หรือเพื่อให้เกิดก�รบรรลุ
โดยฉับพลัน
  พจน�นุกรมพุทธศ�สตร์ฉบับ
ประมวลศัพท์ชำ�ระเพ่ิมเติมช่วงท่ี 1 ของพระ
พรหมคุณ�ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้คว�ม
หม�ยของ “ทุศีล” หม�ยคว�มว่� ไม่มี
ศีล หรือไร้ศีลนั่นเอง “ภิกษุทุศีล” คือ
ภิกษุที่ต้องอ�บัติป�ร�ชิกข�ดจ�กคว�ม
เป็นภิกษุแล้ว แต่ไม่ละภิกขุปฏิญญ� 
(ก�รแสดงตัวหรือยืนยันว่�ตนเป็นภิกษุ) 
คว�มเป็นผู้ทุศีลนั้นหนักยิ่งกว่�อลัชชี...
 “อลัชชี” มีคว�มหม�ยว่� ผู้ไม่มี
คว�มละอ�ย ผู้หน้�ด้�น หรือภิกษุผู้มัก
ประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติโดยจงใจ
ละเมิด หรือทำ�คว�มผิดแล้วไม่แก้ไข ถ้�
เป็นคฤหัสถ์ หรือคนทั่วไปที่เป็นผู้ทุศีล 
ก็คือผู้ที่ละเมิดศีล 5 ทั้งหมด

“อลัชชี” 
มีคว�มหม�ย
ว่� ผู้ไม่มีคว�ม

ละอ�ย 
ผู้หน้�ด้�น... “

“
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 ชาวพุทธโดยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ม�ก
ก็น้อยก็คงต้องเคยสม�ท�นศีล ไม่ว่�จะโดย
เต็มใจหรือทำ�ต�ม ๆ  กัน ส่วนใหญ่ก็จะทำ�กัน
ไปต�มประเพณี พิธีรีตอง โดยไม่ได้ให้คว�ม
สำ�คัญอะไรม�กม�ยนัก เพร�ะอ�จจะเห็นว่� 
ไม่มีประโยชน์ ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติย�ก 
เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพร�ะส่วนใหญ่ไม่มีเจตน�
ที่จะปฏิบัติอยู่แล้ว เพร�ะเกรงว่� ถ้านำาไป
ปฏิบัติแล้วทำาไม่สำาเร็จก็จะเป็นบาป หรือ
ปฏิบัติแล้วตนจะเสียประโยชน์ที่ตนควร
จะได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดของ
คนส่วนใหญ่ 
 ถ้�เร�ม�พิจ�รณ�กันให้ดี ๆ แล้วจะ
เห็นว่�ศีล 5 หรือ เบญจศีลนั้น จะเป็นเรื่อง
ของก�ร “งดเว้นที่จะกระทำาการอันใด ที่
เป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้

ระเบียงจิต
ศีลที่ปฏิบัติง่�ย สม�ธสิบ�ย ๆ 

ปัญญ�ที่ทันเวล�
โดย...เรื่องของ “กู”

ศีล 5 นั้นเป็น
เรื่องที่ไม่ต้อง

กระทำา เป็นเรื่อง
งดเว้นล้วน ๆ 
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 เร�จะเห็นได้ว่�ทั้ง 5 ข้อนั้นเป็น
เรื่องของก�รงดเว้น หรือถ้�กล่�วอีก
อย่�งหนึ่ง คือ กลา่วว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่
ต้องกระทำา ถ้าเรากล่าวในมุมน้ีก็จะ
เห็นว่าศีล 5 น้ันเป็นเร่ืองท่ีไม่ต้อง
กระทำา เป็นเร่ืองงดเว้นล้วน ๆ 
 ดังนั้น ใคร ๆ ที่มักกล่�วว่� ก�ร
ปฏิบัติศีลเป็นเร่ืองย�กแล้ว ถ้�ไม่ต้อง
ปฏิบัติ ศีลจะยังเป็นเรื่องย�กอีกหรือ
ไม่ ? 

 ยกตัวอย่�งเช่น  ถ้�อย�กจะไป 
ตกปล� ก็ต้องไปเตรียมเบ็ดตกปล� 
เตรียมเหย่ือ ห�สถ�นท่ี แล้วก็ไปน่ังตก 
กับเร�นอนอยู่กับบ้�นอันไหนลำ�บ�ก
กว่�กัน หรือแม้แต่จะนั่งดื่มเหล้� เร�
กต้็องไปซ้ือเหล้� เตรียมกับแกล้ม ต้อง 
โทรชวนเพ่ือน นับเป็นเร่ืองยุ่งย�กท้ังส้ิน 
 ดังน้ัน ศีลจึงเป็นเร่ืองง่�ยในก�ร 
ปฏิบัติ เพร�ะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปปฏิบัติ 
อะไร เร�ก็มีเวล�เหลือไปทำ�อย่�งอื่น

อื่นให้เกิดความเดือดร้อน” โดยเร�จะเห็นว่�ในคำ�กล่�วอ�ร�ธน�ศีลแต่ละ
ข้อนั้น จะขึ้นว่� “งดเว้น” ไม่ว่�จะเป็นศีล

 ข้อ 1  “งดเว้นจากการฆ่า” 
 ข้อ 2  “งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้” 
  ข้อ 3  “งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย” 
 ข้อ 4  “งดเว้นจากการพูดไม่จริง” 
 ข้อ 5   “งดเว้นจากการด่ืมของเมา มีสุราและเมรัย เป็นต้น” 
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ได้ม�กม�ย และที่สำ�คัญก�รที่เร�งด
เว้นก�รกระทำ�ต่�ง ๆ  ท่ีเป็นไปเพ่ือก�ร 
เบียดเบียน ก็เพื่อที่จะให้ผู้อื่นไม่ม�
เบียดเบียนเร�เช่นกัน เร�ก็อยู่กันอย่�ง 
เป็นสุข โลกนี้ก็จะมีแต่สันติภ�พ 
 จึงอ�จกล่�วได้ว่� การปฏิบัติ
ตามข้องดเว้นของศีลนั้นมีอานิสงส์ 
มากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร 
หรือถ�วรวัตถุอื่น ๆ เพร�ะผู้ที่ปฏิบัติ
ศีลนั้นกำ�ลังสร้�งโลกที่มีแต่สันติภ�พ 
ซึ่งแน่นอนว่�เหนือก�รสร้�งสิ่งใด
ทั้งปวง จ�กที่กล่�วม�ทั้งหมดนั้นจะ

เห็นได้ว่� ศีลเป็นเรื่องง่าย เพราะ
ไม่ต้องทำา แต่มีประโยชน์มาก 
เพราะทำาโลกให้เป็นโลกที่น่าอยู่
เหมาะสำาหรับลูกหลานของเราที่
จะเติบโตต่อไป 
 ในส่วนของสม�ธินั้นหล�ยคน
คงถอดใจและเลิกพย�ย�มในก�ร
ปฏิบัติ เพร�ะคิดว่�เป็นเรื่องของพระ 
หรือผู้ที่มีเวล�ว่�งม�ก ๆ จนถึงขน�ด
ที่มีก�รกล่�วกระแทกแดกดันว่� “นั่ง
หายใจทิ้งไปวัน ๆ” ซึ่งผู้ที่กล่�ว
นั้นย่อมไม่เข้�ใจว่�เหตุใดจึงต้องมี
ก�รทำ�สม�ธิ  และบ�งคนยังเข้�ใจ
ผิดยิ่งไปกว่�นั้นอีก คือเข้�ใจว่�ก�ร
ทำ�สม�ธินั้ น เป็นไปเพื่ออิทธิฤทธิ์  

ป�ฏิห�ริย์  หรือเพื่อคว�มขลังคว�ม
ศักดิ์สิทธิ์ ล่องหนห�ยตัว ส�ม�รถ
เห�ะไปในอ�ก�ศ หรือดำ�ดินได้ ซึ่ง
ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสม�ธิ
ในพุทธศ�สน� 
  แต่วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงน้ัน กลับ
ต้องก�รผลเป็นสติ และสัมปชัญญะ 
มีสติตื่นตัวรู้เห็นทันอยู่กับปัจจุบัน ไม่
หลงไปฉวยเอ�เรื่องที่ผ่�นไปแล้วใน
อดีตนำ�กลับม�เป็นทุกข์ซ้ำ�ซ�ก หรือ
ไปเที่ยววิตกกังวลกับอน�คตที่ยังม�
ไม่ถึง เอ�ม�เป็นคว�มทุกข์ล่วงหน้� 
เพร�ะก�รจะจัดก�รกับคว�มทุกข์ที่
เกิดจ�กอดีตและอน�คตนั้น ก็คือต้อง
มีสติอยู่กับปัจจุบัน แล้วทำาปัจจุบันให้
ดีท่ีสุดเพ่ือให้อนาคตท่ีจะมาถึงดีกว่า
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่�จะเป็นเรื่อง
ก�รง�น ถ้�เร�ไม่เร่งสะส�งปล่อย
คั่งค้�งทิ้งไว้ ก็แน่นอนว่�เร�ก็จะต้อง
ทุกข์หรือลำ�บ�กม�กเพร�ะง�นไม่
เสร็จต�มเวล�ที่กำ�หนด หรือง�นที่ได้
ก็ไม่ดีเท่�ที่ควรจะเป็น 

...การปฏิบัติตามข้อ
งดเว้นของศีลนั้นมี

อานิสงส์ มากกว่าการ
สร้างโบสถ์สร้างวิหาร 
หรือถาวรวัตถุอื่น ๆ...”

“
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  ถ้าเราทำางานด้วยสมาธิมีสติ 
สัมปชัญญะเต็มที่แล้ว งานที่ได้ย่อม
เป็นงานท่ีดีสมบูรณ์ถูกต้องมากที่สุด
ถ้�เทียบกับก�รทำ�ง�นที่ลุกลี้ลุกลน 
ไม่มีสม�ธิง�นที่ได้ก็จะมีแต่คว�มผิด
พล�ด คงจะเห็นแล้วว่�สม�ธิมีคว�ม
สำ�คัญขน�ดไหน 
  คร�วนี้เร�จะทำ�ยังไงให้มีสม�ธิ
ได้บ่อย ๆ ที่กล่�วว่�ได้บ่อย ๆ หม�ย
เอ�เฉพ�ะแค่พอใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำ�วัน ไม่มุ่งหม�ยเอ�ขน�ดที่พระ
หรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่หวังก�รปฏิบัติ
ให้เป็นไปเพ่ือคว�มดับทุกข์ ถ้�เร�ลอง 
สังเกตธรรมช�ติของมนุษย์เร�หรือ
ของตัวเร�เองให้ดี 
  เร�จะเห็นว่� เวล�ที่เร�เครียด
หรือเวล�ท่ีเร�ง่วงนอน ร่�งก�ยของเร�
ก็จะมีระบบอัตโนมัติในก�รนำ�เอ�
ออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง เพื่อให้เกิด
คว�มสดชื่นหรือให้เกิดคว�มโล่งอก
เป็นพัก ๆ ไป เช่น เวล�เร�เครียดเร�
ก็มักจะถอนห�ยใจย�ว ๆ เมื่อเร�ถอน
ห�ยใจย�วเร�ก็จะรู้สึกเหมือนได้
ระบ�ยคว�มเครียดออกม�กับลมห�ยใจ
ทำ�ให้รู้สึกโล่งขึ้น หรือเวล�ที่เร�ง่วง
นอนเร�ก็จะห�วเอ�ออกซิเจนเข้�ไป
เล้ียงสมองม�ก ๆ ทำ�ให้เร�กลับม�สดช่ืน 
อีกครั้ง นั่นคือ ระบบก�รจัดก�รต่อ

คว�มเครียดหรือคว�มง่วงซึมต�ม
ธรรมช�ติ เร�จึงนำ�เอ�ส่ิงท่ีธรรมช�ติให้ 
ม�นั่นแหละม�ต่อยอด และเพิ่มกำ�ลัง
ให้ม�กขึ้นโดยก�รดึงลมห�ยใจแรง ๆ 
จนเกิดเสียงดังขึ้น ซึ่งหม�ยคว�มว่�
ขณะที่เร�กำ�ลังห�ยใจแรง ๆ  ลึก ๆ  จน
เกิดเสียงดังขึ้น นั้นย่อมหม�ยคว�ม
ว่�เร�กำ�ลังมีสติอยู่กับลมห�ยใจใน
ปัจจุบัน แล้วถ้�เร�ทำ�ให้ต่อเนื่องซัก
ระยะเวล�หน่ึงแล้วค่อย  ๆ ผ่อนลมห�ย 
ใจลงต�มลำ�ดับเร�ก็จะรู้สึกโล่งโปร่ง
สบ�ย ช่วยลดคว�มเครียดคว�มง่วง 
เหง�ห�วนอนลงได้ม�ก ก็จะทำ�ให้มี
ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นสูงขึ้น 
  ฉะนั้น เร�จึงควรดึงลมห�ยใจ
ลึก ๆ แรง ๆ บ่อย ๆ เพื่อให้เกิดสติ
บ่อย ๆ จะเห็นว่�ก�รทำ�สม�ธิเพื่อให้
เกิดสติไม่ใช่เรื่องที่ลำ�บ�กหรือยุ่งย�ก

“...ปัญญาท่ีทันต่อเวลา ณ 
ขณะแห่งปัจจุบันน้ี ก็ไม่ต้องไป

แสวงหาจากท่ีไหน...”
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อะไรเลย ไม่ต้องนั่งแข็ง ๆ หรือต้อง
เข้�ไปอยู่ในป่� ทำ�ที่ไหนก็ได้สะดวก
สบ�ยม�ก ๆ ห�กเร�ทำ�ได้บ่อย ๆ 
นอกจ�กเร�จะมีสม�ธิสติม�กขึ้น
แล้ว เร�ยังได้ในเรื่องของสุขภ�พด้วย 
เพร�ะก�รที่เร�ห�ยใจลึก ๆ เต็มปอด
นั้นจะช่วยให้โลหิตได้รับออกซิเจนไป
เลี้ยงสมองอย่�งเต็มที่ ทำ�ให้สมอง
ทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ลด
คว�มเครียดในก�รทำ�ง�น ทำ�ให้ระบบ
ย่อยอ�ห�รและระบบขับถ่�ยทำ�ง�น
ได้ดีขึ้น เพร�ะอย่�งที่เร�ทร�บกัน
แล้วว่� โรคที่เกิดจ�กคว�มเครียดนั้น
มีม�กม�ยและอ�จเป็นอันตร�ยถึง
ชีวิต เช่น เส้นโลหิตฝอยในสมองแตก 
โรคคว�มดัน โรคกระเพ�ะอ�ห�ร โรค
หัวใจ หรือกระทั่งโรคเครียด เร�จะ
เห็นได้ว่�แค่เร�รู้จักห�ยใจให้ถูกต้อง

ให้เป็นสม�ธิมีสติอยู่กับปัจจุบัน เร�ก็
แก้ปัญห�ในชีวิตประจำ�วันได้ม�กม�ย
แล้ว สม�ธิจึงเป็นเร่ืองสบ�ย ๆ  ไม่ยุ่งย�ก
 สุดท้�ย “ปัญญาที่ทันเวลา” 
ก็คือ ปัญญ�ที่ใช้ในก�รแก้ปัญห� ณ 
ขณะแห่งปัจจุบัน ซึ่งปัญญ�ตัวนี้ไม่
เกี่ยวกับปัญญ�ที่เรียกกันว่� ความ
ฉลาด ซึ่งคว�มฉล�ดนั้นจะมุ่งไปใน
ท�งของวัตถุไม่ใช่ในเรื่องของจิตใจ ใน
ส่วนของจิตใจอ�จจะไม่ส�ม�รถที่จะ
คิดสมก�รย�ก ๆ อย่�งที่ไอน์สไตน์คิด
ได้  หรือไม่เก่งในก�รค้�ข�ยเหมือน
เจ้�สัวหล�ย ๆ คน แต่เป็นปัญญ�ที่
ทำ�ให้แม้ขอท�นก็เป็นขอท�นที่ไม่ทุกข์
ร้อนม�กม�ยนักจนถึงกับฆ่�ตัวต�ย
เหมือนด็อกเตอร์ที่ฉล�ด ๆ หรือคนที่
ร่ ำ�รวยบ�งคน และเป็นปัญญ�ที่ช่วย
แก้ปัญห�ของโลก ไม่ใช่คว�มฉล�ดชนิด
ที่ทำ�ให้โลกไร้สันติภ�พ เพร�ะมันเป็น
คว�มฉล�ดในก�รแก่งแย่ง คดโกง เห็น
แก่ตัว เป็นไปเพ่ือคว�มทุกข์คว�มลำ�บ�ก
ท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  ปัญญาท่ีทันต่อเวลา ณ ขณะ
แห่งปัจจุบันน้ี ก็ไม่ต้องไปแสวงหา
จากท่ีไหน เพราะมันเกิดข้ึนได้เอง 
ขณะท่ีเรามี สมาธิ สติ สัมปชัญญะ 
และปัญญา เร�คงเคยได้ยินคำ�กล่�ว
ที่ว่� เมื่อใดที่ “สติมา ปัญญาเกิด” 
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แต่ปัญญ�ชนิดที่กล่�วนี้ต้องอ�ศัย
ประสบก�รณ์ของคน ๆ น้ันในเร่ืองน้ัน ๆ
ด้วย เพร�ะถ้�เป็นเร่ืองท่ีเร�ไม่เคยมี
ประสบก�รณ์ม�ก่อนถ้�เร�บุ่มบ่�ม
เข้�ไปจัดก�รอ�จเป็นก�รเพิ่มปัญห�
ม�กขึ้น 
  แต่ถ้�เร�มีสติทันเร�รู้ว่�เร�ไม่มี
คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รกับปัญห�
น้ัน เร�ก็อ�จว�งอุเบกขา*ไว้ก่อน รอ
จนกว่�จะมีส่ิงใดท่ีเร�พอจะช่วยได้ ก็
ลงมือช่วยทันทีอย่�งมีสติ เพร�ะก�ร
แก้ปัญห�อย่�งข�ดสติและข�ดคว�มรู้
คว�มเข้�ใจอย่�งเพียงพอถูกต้อง กลับ
จะย่ิงเพ่ิมปัญห�ให้กับตนเองและผู้อ่ืน 
อย่�งเช่นถ้�เร�ไปพบผู้ประสบอุบัติเหตุ
เร�ต้องก�รเข้�ไปช่วยเหลือโดยข�ดสติ
และคว�มรู้ท่ีเพียงพอ เร�อ�จกล�ย
เป็นผู้ท่ีทำ�ให้ผู้ประสบอุบัติเหตุน้ันเสีย
ชีวิต หรือพิก�รตลอดชีวิต 

  ดังนั้น ปัญญ�ในที่นี้จึงเป็น
ปัญญ�ในลักษณะของก�รควบคุม
สถ�นก�รณ์และแก้ปัญห�ด้วยคว�ม
รู้คว�มส�ม�รถที่ตนมีอยู่ ไม่ผลีผล�ม
ข�ดสติจนก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น จึงเป็นปัญญ�ที่
ทันต่อเวล� ณ ขณะแห่งปัจจุบัน

  บทความนี้มีบางส่วนนำา
มาจากคำาสอนของหลวงปู่พุทธ
ทาส แล้วนำามาประยุกต์ปรับปรุง
ตามกำาลังสติปัญญาของตนเท่าท่ี
มี หากมีส่วนใดผิดพลาดขอน้อม
รับความผิดน้ันแต่ผู้เดียว หาก
มีส่วนท่ีเป็นประโยชน์ไม่มากก็
น้อย ขอยกความถูกต้องท้ังหมด
น้ันให้แก่ครูบาอาจารย์ทุกท่าน 
และธรรมชาติจนท้ังหมดท้ังส้ิน 
เทอญ.

.........................................
หมายเหตุ : *อุเบกขา ไม่ใช่ไม่สนใจ หรือช่างหัวมัน จากพจนานุกรมธรรม ฉบับ
พุทธทาส แปลว่า จ้องดูอยู่ คือคอยหาโอกาสท่ีจะทำาต่อไป
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โดย...ละอองธรรม

  ชีวิตมนุษย์เร�ในโลกนี้ ส่วนใหญ่แล้วชอบจะเป็นผู้รับอยู่เสมอ 
ไม่ว่�เป็นคว�มรัก วัตถุสิ่งของต่�ง ๆ เงินทองบ้�นช่องรถหรูโดยหล�ย ๆ 

คนต่�งร่ำ�ห�กัน เพร�ะยึดถือว่� “สิ่งเหล่านี้สามารถนำาความสุขมา
ให้ตน” 
 แต่จริง ๆ แล้ว กลับตรงกันข้ามพวกเขาย่ิงจะมีแต่ความทุกข์ เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวัตถุท่ีสามารถเพ่ิมกิเลสให้จิตใจมีแต่ความอยากไม่รู้จักพอ 
ทำาให้เกิดความโลภ เม่ือไม่ได้ตามท่ีจิตใจปรารถนาก็มีแต่ทุกข์
  เพร�ะฉะนั้น เร�ทุกคน ผู้มีปัญญ�จึงต้องหันม�เป็นผู้ให้เสียบ้�ง 
รีบฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ให้จนเกิดคว�มเคยชินเถิด ซ่ึงจริง ๆ แล้วเรื่องก�ร

การให ้
ย่อมนำาความสุขมาให้
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ให้นี้เป็นพื้นฐ�นซึ่งส�ม�รถทำ�ให้เกิด
คว�มสมดุลเม่ือมีก�รรับเร�ก็ต้องรู้จัก
ให้ หรือเม่ือได้ม�แล้วก็รู้จักเสียสละ
  ก�รเอ�แต่รับนั้น แต่ไม่ยอมให้
เลยเป็นก�รกระทำ�ที่สวนท�งกับวิถี
ธรรมช�ติ แม้แต่ต้นไม้นั้นไม่เคยเป็น
ผู้รับฝ่�ยเดียว  พ่ึงน้ำ�จ�กฟ้�ดูดปุ๋ยจ�ก 
ดิน แต่ในเวล�เดียวกันต้นไม้ก็ค�ยน้ำ�
ให้ฟ้�ทิ้งใบ  และกิ่งให้กลับคืนเป็นปุย๋
กลับสู่ดิน ใช่แต่เท่�น้ันยังให้ดอกและผล
เป็นอ�ห�รแก่สรรพสัตว์ให้ร่มเง�แก่
น�น�ชีวิตอีก วิธีแห่งก�รรับและให้
เช่นนี้ ทำ�ให้เกิดคว�มสมดุล เกิดคว�ม
สอดคล้องในธรรมช�ติและทำ�ให้โลก
น่�อยู่
  มนุษย์เร�ก็เช่นกัน จะมีคว�ม
สุขและมีชีวิตที่สอดคล้องได้นั้นก�รให้
จงึเป็นส่ิงสำ�คัญ ด้วยเหตุน้ี “ทาน” จึง
เป็นธรรมข้อต้น ๆ ในพุทธศ�สน� ไม่

ว่�คำ�สอนเร่ืองบุญกิริยาวัตถุ สังคห-
วัตถุ ทศพิธราชธรรม และทศบารมี 
10 ก็เร่ิมต้นด้วยทำ�ท�นท้ังส้ิน
  ผู้ท่ีจะให้ท�นได้น้ันจริง ๆ แล้วไม่ 
จำ�เป็นว่� ต้องเป็นผู้ที่ร่ ำ�รวยมห�ศ�ล 
เพร�ะก�รให้ท�นนั้นเร�ก็ต้องทำ�ต�ม
ฐ�นะ และไม่ให้กระทบตนอยู่ แล้ว
อีกอย่�งหนึ่งก�รให้ท�นนั้นก็มีหล�ย
แบบเช่นให้ด้วยคำ�พูดว�จ�ไพเร�ะ 
เข้�ใจผู้อื่นให้คำ�ปรึกษ� ให้สติปัญญ� 
ให้วัตถุเงินอ�ห�ร และให้แรงก�ยช่วย
เหลือผู้อื่น ฯลฯ เหล่�นี้เป็นต้น
  การให้ทานหรือทำาทานนั้นเร�
ช�วพุทธทุกคนต้องตระหนัก และต้อง
รู้วิธี หรือหลักการในการปฏิบัติทำา
อยา่งไร ?  ถึงจะลดคว�มเห็นแก่ตัวทำ� 
เพื่อลดคว�มโลภ ทำาเพ่ือลดความยึด
ติดถือม่ันในตัวตนทำาอย่างไร ? ถึงเร�
จะส�ม�รถพัฒน�จิตของเร�ให้สูงขึ้น

“...
ผู้ฉล�ดให้
คว�มสุข 

ย่อม 
ได้รับ

คว�มสุข
...”
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ไปเรื่อย ๆ วิธีที่ถูกต้องก็คือ เร�ต้อง
หันหน้�ม�ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสน�
กรรมฐ�น เพื่อให้เร�ได้มีสติปัญญ�มี
คว�มรู้เห็นแจ้งเห็นต�มคว�มเป็นจริง
เร�ต้องพย�ย�มหมั่นสวดมนต์ภ�วน� 
เพื่อจะช่วยให้บรรเท�กิเลสทั้งหล�ย
ให้ลดน้อยลงต�มลำ�ดับขั้นตอนของ
ก�รปฏิบัติของแต่ละคน วิธีนี้เป็นวิธี

ที่ดีที่สุดเพร�ะว่� การทำากรรมฐาน
นั้นสามารถทำาให้เรามีจิตใจเข้ม
แข็งสงบ และอดทนต่อสู้กับมารร้าย
ทำาให้เรามีความเห็นถูกต้องใน
เรื่องของจิต ๆ ของตนจะไม่หละ
หลวม จะพิจารณาเหตุผลตามข้อ
เท็จจริงเสมอ
  ในท�นมหัปผลสูตร อังคุตตรนิ
ก�ย พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระส�รี
บุตรว่�...
  ท�นที่ไม่มีอ�นิสงส์ม�ก ได้แก่  

“ทานที่ให้อย่างมีเยื่อใย ให้ทาน
อย่างมีใจผูกพัน ให้ทานอย่างมุ่ง
หวังสั่งสมบุญ”
  รวมถึงท�นที่ให้เพร�ะต้องก�ร
เสวยผลในช�ติหน้�เป็นต้น
  เมื่อเร�ช�วพุทธผู้ที่ได้ปฏิบัติ
ธรรม “วิปัสสนากรรมฐาน” ม�บ้�ง
แล้วนั้น ก็จะมีคว�มรู้สึกเข้�ใจถึงก�ร
ปฏิบัติในก�รให้ท�นอย่�งถูกต้องได้เร็ว

ข้ึน เพร�ะอ�นิสงส์ก�รปฏิบัติวิปัสสน�
กรรมฐ�นนั้นส�ม�รถลดละบั่นทอน
กิเลส โลภ โกรธ หลง ได้มากข้ึนเร็ว
ข้ึน และสามารถตัดกิเลสขาดในท่ีสุด 
 เร่ืองน้ีก็แล้วแต่คว�มพย�ย�ม
ขยันหม่ันเพียรในก�รปฏิบัติของแต่ละ
คน แต่ละช้ันด้วย เม่ือกิเลสท้ังหล�ยเร่ิม
จ�งลงแล้ว ด้วยคว�มเห็นแก่ตัว คว�ม
อิจฉ� ริษย� คว�มยึดติด ถือม่ัน คว�ม
เป็นตัวกูของกูก็จะเร่ิมจ�งไป คว�ม
เมตต�ซ่ึงเป็นอ�นิสงส์ใหญ่เข้�ม�
แทนท่ี (รวมท้ังกรุณ� มุทิต� อุเบกข�) 
จะมีแต่คว�มพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน
ต�มฐ�นะของตนอย่�งถูกต้อง และ
ส�ม�รถพัฒน�จิตของตนไปเร่ือย ๆ 
  เร�ผู้ปฏิบัติธรรมส�ม�รถช่วย
เหลือผู้อื่นที่มีคว�มทุกข์เดือดร้อน เร�
จะไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่�คน ๆ นั้น
จะสูงกว่�เร� เสมอกับเร� หรือต้อย
ต่ำ�กว่�เร� เร�จะช่วยเหลือโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้�เร�เปิดใจ
ได้กว้�งเช่นนี้เร�ก็ได้รับแต่คว�มสุข
ยิ่ง ให้คว�มสุขแก่เข�ม�กเท่�ไร เร�
เองก็ยิ่งมีคว�มสุขม�กเท่�นั้น
  สมดังพระพุทธพจน์ ที่ว่� 

  “สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขำ โส 
อธิคจฺฉติ : ผู้ฉลาดให้ความสุข ย่อม 
ได้รับความสุข”
                              องฺ. ปญฺจก. 22/45
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   เป็นคว�มสุขที่ไม่ได้หวังจะได้
รับ “แต่ยิ่งไม่อยากก็ยิ่งได้” ในท�ง
ตรงกันข้�ม “ยิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้”
 เม่ือเร�เปิดใจกว้�งด้วย “เมตตา 
กรุณา” เร�ก็จะพบว่� ไม่มีใครที่อยู่
สูงกว่�เร� หรือต่ำ�กว่�เร� ถึงจะเป็น
ชนช�ติไหนก็แล้ว แต่เข�ก็เป็นเพื่อน
มนุษย์ เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บต�ยทั้ง
สิ้น แม้แต่สัตว์ก็เป็นเพื่อนเร� 

 จิตใจเช่นนี้ คือ จิตใจของ
ชาวพุทธ และเป็นที่สถิตของพุทธ
ศาสนาอย่างแท้จริง 
 การทะนุบำารุงศาสนาที่แท้ ก็
คือ การบำารุงหล่อเล้ียงจิตใจเช่นน้ี ให้
เจริญงอกงามในตัวเรา ในลูกหลาน
ของเรา และในสังคมของเรา หาใช่
การทุ่มเทเงินไปกับการสร้างโบสถ์ 
ราคาแพง ๆ หรือสร้างพระพุทธรูปให้
ใหญ่ท่ีสุดในโลกไม่
  ดังน้ัน เม่ือใดเร�เห็นคนทุกข์ย�ก
ไม่ว่�เข�จะเป็นใคร ม�จ�กไหน เชื้อ
ช�ติอะไร ต่ำ�ต้อยเพียงใด “อย่าได้

เบือนหน้าหนี” ขอให้เปิดใจรับรู้คว�ม
ทุกข์ของเข� แล้วถ�มตัวเองว่� เราจะ
ช่วยเขาได้หรือไม่อย่างไร ? เพร�ะ
นี่คือโอกาสท่ีเราจะได้ทำาบุญ ลดละ
อัตตาตัวตน และสามารถบำารุงพระ-
พุทธศาสนาอย่างแท้จริง
  ขอให้เร�ช�วพุทธทุก ๆ ท่�น
ได้ร่วมกันปฏิบัติต�ม ให้เห็นเป็นรูป
ธรรมในชีวิตประจำ�วัน ให้เป็นคว�ม
เคยชินด้วยก�รน้อมนำ�คติธรรม ของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม

“ย่ิงให้ ย่ิงได้ ย่ิงหวง ย่ิงอด เราไม่
หวง เราไม่อด หมด...มาเรื่อย ๆ ”
  และคติธรรม ของพระเดชพระคุณ 
หลวงพ่อพยอม กลฺย�โณ  “หามาก็ให้
ได้มาก็แบ่ง ของใครก็ไม่แย่ง ของ
เขาไม่เอา ของเรายังให้”
  ถ้�เร�ทุกคน รวมท้ังข้�พเจ้�ด้วย
ส�ม�รถปฏิบัติต�มให้เป็นจริงขึ้นม�
เร�ท้ังหล�ยก็จะมีแต่คว�มสุขละอัตต�
ตัวตน คว�มยึดติดถือมั่นก็จะลดน้อย
ลงไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็จะหมดไปใน
ที่สุด นะคะ
    สาธุ ! ธรรมะค่ะ
 

  ลิขิตท้ายชุมนุมฯ : ข้�พเจ้�ได้น้อมนำ�คติธรรมะบ�งส่วนม�เขียนเพื่อหวังเผยแผ่ต่อไป 
ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นของ “พระอ�จ�รย์ไพศ�ล วิส�โล” ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 
รวมทั้งของหลวงพ่อพยอม กลฺย�โณ และส่วนหนึ่งก็เป็นบทคว�มธรรมะ ที่ข้�พเจ้�พิจ�รณ�เทียบ
เคียงจ�กก�รผ่�นหูผ่�นต�ค่ะ
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  ช่วงน้ีเข้าสู่ฤดูร้อน  เมืองไทยก็มีประเพณี
วันสงกรานต์ คือ Water Festival หรือ การใช้น้ำาเพื่อ
แสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นน้ำาเท่านั้น ยัง
เพื่อให้ลดความร้อนผ่อนคลายอารมณ์ ภูมิปัญญาที่มี
มาโบราณนิยมใช้สมุนไพรมะกรูด ที่มีอยู่ภายในบ้าน
มาใช้เกี่ยวข้องให้เปน็ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสมกับ
ฤดู และเทศกาลที่กำาลังประสบอย่างลงตัว 

มะกรูด
 มะกรูด เป็นพืชนอกกระแสที่หลายคน
มองข้าม เป็นพืชท่ีหาง่าย  มีติดบ้านแทบทุกบ้าน แต่คน 
ปลูกเชิงพาณิชย์ยังมีไม่มาก   เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
ลักษณะ ใบเรียบเป็นมันขนาดเล็ก มีหนามแหลมคม 
ผลค่อนข้างกลมผิวขรุขระ ผลอ่อนสีเขียวแก่ ผลสุก
สีเหลือง น้ำามีรสเปรี้ยว ผิวผลมะกรูดใช้ปรุงแต่ง
อาหาร เช่น ใส่ในแกงเผ็ด แกงเทโพ น้ำามะกรูด
ใส่ในต้มยำา พล่า น้ำาตก ใบมะกรูดหั่นเปน็ฝอยโรย
หน้าพะแนง เปน็ต้น  นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังนิยม
นำาไปเป็นส่วนผสมในเป็นหนึ่งในสมุนไพร  ท่ีทุกคน
สามารถรับประทานได้ท้ัง ใบและผล เราจึงนำามะกรูด
มาทำาเป็นเคร่ืองด่ืมสมุนไพร  สารที่สำาคัญท่ีช่วยเสริม
สร้างการทำางานของอวัยวะ สามารถช่วยขจัดสารพิษ
มากมาย  ซึ่งสารที่ว่านี้ได้มาจากมะกรูดเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ โดยนำามะกรูดมาแปรรูปทำาเป็นเคร่ืองด่ืม
สมุนไพร ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  และยังเป็นการนำาส่ิง
ที่หาได้ง่าย

สรรพคุณทางยา
  1) ผิวผลสดและผลแห้ง รสปร่า หอมร้อน 
สรรพคุณแก้ลมหน้ามืด แก้วิงเวียน  บำารุงหัวใจ  ขับ 
ลมลำาไส้ ขับระดู
  2) ผล รสเปรี้ยว มีสรรพคุณเป็นยาขับ
เสมหะ แก้ไอ แก้น้ำาลายเหนียว ฟอกโลหติ ใช้
สระผมทำาให้ผมดกดำา ขจัดรังแค

  3) ราก รสเย็นจืด แก้พิษฝีภายใน แก้
เสมหะ แก้ลมจุกเสียด
  4) น้ำามะกรูด รสเปรี้ยว กัดเสมหะ ใช้
ดองยามีสรรพคุณเป็นยาฟอกโลหติสำาหรับสตรี
  5) ใบ รสปร่าหอม แก้ไอ แก้อาเจียนเป็น
โลหติ แก้ช้ำาใน และดับกลิ่นคาว

คุณค่าทางอาหาร 
  ให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ 
ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินซี

คติความเชื่อ
  มะกรูดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่ควรปลูกไว้
ในบริเวณบ้าน โดยกำาหนดปลูกทางทิศตะวันตกเฉียง

ทำ�ไมต้องเป็น 

“มะกรูด”
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เหนือ (พายัพ)  เพื่อผู้อยู่อาศัย  จะได้มีความสขุและ
ในบางตำาราว่าเปน็ความเชื่อของคนบ้านป่า  ที่เดินทาง
ด้วยเกวียนเทียม  โคหรือกระบือเม่ือได้กล่ินสาบเสือ จะ
หยุดเดิน เจ้าของจะต้องขูดผิวมะนาวหรือมะกรูดป้ายจมูก
ให้ดับกลิ่นสาบเสือก่อน โค กระบือจึงจะเดินต่อไป 
  ดังนั้น การเดิน ทางสมัยก่อนผ่านป่า ผู้เดิน
ทางจึงมักจะพกพามะนาว  และมะกรูดติดตัวไปด้วยเสมอ
ในพิธีกรรมการทำาน้ำามนต์เพ่ือสะเดาะเคราะห์สำาหรับพรม
หรืออาบผู้ป่วยใบมะกรูดเป็นส่วนประกอบสำาคัญท่ีจะขาด
ไม่ได้ โดยใช้ร่วมกับใบส้มป่อย ใบเงินใบทอง ใบมะตูม 
หญ้าแพรก หมากผู้หมากเมีย ใบราชพฤกษ์ เชื่อกัน
ว่าใบจากต้นไม้มงคลเหล่านี้จะช่วยปัดเป่าและบรรเทา
เคราะห์โศกลงไปได้

การใช้งานเชิงสุขภาพ
  ชาใบมะกรูด และน้ำาใบมะกรูดมา
ฝาก เป็นสมุนไพรท่ีสามารถมาเป็นน้ำาท่ีด่ืมได้ทันที จึง
นำาฝากเพ่ือผู้ท่ีสนใจในน้ำาสมุนไพร ได้มีทางเลือกเพ่ิม 
ข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มท่ี อยู่ในเมืองท่ีต้องการน้ำาสมุนไพร
ด่ืม นอกจากหอมอร่อยแล้ว ยังมีผลดีต่อผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ต้านบิด ทำาให้แท้ง ต้านเช้ือแบคทีเรีย
เช้ือรา ฆ่าเหา ด้วยกรรมวิธีหลากหลาย
  วิธีที่ 1 

  1) ใบมะกรูดจากต้นที่ปลูกหรือซื้อมา ล้าง
น้ำาให้สะอาด ซอยเล็กฝอย ๆ หรือฉีกเปน็ชิ้นเล็ก ๆ
  2) ใส่กาชงชาหรือแก้วใส่น้ำาร้อน รอสักพัก
ให้สีและกลิ่นของใบมะกรูดออกมาก่อนค่อยดื่ม
  3) สีอ่อนหรือเข้มอยู่ท่ีใส่ใบมะกรูดมากหรือ
น้อย

  วิธีที่ 2
  1) ใบมะกรูด 1 กำามือ ล้างน้ำาให้สะอาด 
ต้มในน้ำาประมาณ 3 แก้ว ในน้ำาเดือดประมาณ 15 นาที
  2) ใส่น้ำาตาลทรายแดง 1 ช้อนโต๊ะ  ด่ืม เช้า-เย็น
  ถ้�จะใส่น้ำ�แข็งใส่น้ำ�ต�ลเพ่ิมแล้วแต่ชอบ
หว�นม�ก หรือน้อย  กรณีที่มีคว�มเสี่ยงใกล้หรือ
เป็นเบ�หว�นแล้ว ไม่ควรใส่น้ำ�ต�ล เม่ือต้มเสร็จด่ืม 
ได้แบบไม่แช่เย็น หรือแช่เย็นก่อน ก�รเติมคว�ม
หว�นเมื่อแช่   หรือใส่น้ำ�แข็งน้ำ�สมุนไพรให้เย็นดื่ม
แล้ว  จะทำ�ให้ร่�งก�ยสดช่ืนข้ึนได้อย่�งดีม�ก คล�ย
คว�มร้อนได้ดีทีเดียว มะกรูด เป็นพืชที่ไม่พบพิษ

  สูตรขับลมในลำาไส้ แก้แน่น แก้
เสมหะ เปน็ยาบำารุงหัวใจ  ฝานผิวมะกรูดสดเปน็
ชิ้นเล็ก ๆ 1 ช้อนแกง เติมการบูร หรือพิมเสน 1 
หยิบมือ ชงด้วยน้ำาเดือดแช่ท้ิงไว้ ด่ืมแต่น้ำารับประทาน
1-2 คร้ัง ถ้ายังไม่ทุเลากินติดต่อกัน 2-3 วัน
 สมุนไพรพื้นบ้านอย่าง “มะกรูด” ก็ยังช่วย
ดูแลสุขภาพเร่ืองความงามนำามาบำารุงเส้นผมและผิว
ของเราได้ด้วย เพราะคนโบราณเขามีเคล็ดลับดี ๆ 
ที่บอกต่อมาถึงคนปัจจุบันว่า มะกรูดสามารถดูแล
เส้นผมของเราให้งดงามโดยปราศจากสารเคมี และ
ยังชะลอการเกิดผมหงอกได้อีกด้วย
  ส่วนเคล็ดลับในการบำารุงผิวพรรณให้ขาว
ใส มะกรูดก็มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการผลัดเซลล์
ผิวที่หมองคล้ำาให้หลุดลอกออกไป ด้วยสูตรต่าง ๆ
   สูตรบำารุงผม คนไทยใช้มะกรูดสระผม
มานานแล้ว บ้างก็ผ่าผลดิบบีบน้ำาชโลมสระผมโดยตรง
บ้างก็นำาไปเผา หรือต้มก่อนคั้นน้ำาสระ ปัจจุบันการ
ใช้มีหลายวิธีให้เลือกดังนี้
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  ใช้มะกรูดสด ๆ ผ่าคร่ึง  แคะเมล็ดออกค้ัน 
น้ำาใช้สระผม แต่วิธีนี้จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำามัน
ที่ผิวมะกรูด
  ฝานผิวมะกรูดออก นำามาตำาให้ละเอียด ผสม
บีบด้วยน้ำามะกรูด เติมน้ำาพอให้ส่วนผสมเริ่มเหลว 
คนให้เข้ากันดี ทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วกรองคั้น
เอาแต่น้ำาไปใช้สระผมวิธีนี้เวลาสระจะได้กลิ่นเหม็น
เขียวจากผิวมะกรูดแต่เม่ือสระแล้วจะหอมได้ผลดีท่ีสุด
  ใช้มะกรูดสดหรือเผาไฟก่อนก็ได้ หั่นผล
มะกรูดเปน็ชิ้น ปั่นชิ้นมะกรูดให้ละเอียด เทใส่ชาม 
เติมน้ำาอุ่นพอท่วมส่วนผสม คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 
10-20 นาที คั้นเอาแต่น้ำาใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ใช้สระ
ผม เก็บได้นาน 1-2 สัปดาห์
  ทั้งนี้ก่อนสระผมควรราดน้ำาบนผมให้เปียก
ชุ่มเสียก่อน ใช้น้ำามะกรูดปริมาณพอดีๆ นวดหนัง
ศีรษะไปด้วยขณะสระผม ทิ้งไว้ 2-3 นาที ก่อน
ล้างออกและสระด้วยน้ำามะกรูดซ้ำาอีกครั้ง ล้างออก
ให้สะอาดไม่ให้มีเศษมะกรูดหลงเหลืออยู่ ระวังอย่า
ให้น้ำามะกรูดเข้าตาหรือถูกปาก ถ้ารู้สึกแสบทั้งหนัง
ศีรษะแสดงว่าน้ำามะกรูดข้นไปต้องผสมน้ำาให้เจือจาง
  กรดมะนาวท่ีอยู่ในน้ำามะกรูดจะช่วยขจัด
คราบสารชะล้างท่ีตกค้างบนเส้นผม ทำาให้หวีผมได้ง่าย 
และน้ำามันจากผิวมะกรูดช่วยให้ผมดกเป็นเงางาม
  สูตรโลชั่นบำารุงหนังศรีษะและ
รากผม ส่วนผสม มะกรูดเผา 2 ลูก น้ำามันมะพร้าว 
1 ช้อนโต๊ะ น้ำามันงา 2 ช้อนโต๊ะ ไข่แดง 1 ฟอง บีบขยี้
มะกรูดเผา นำาแต่น้ำามาปั่นกับส่วนผสมตัวอื่นๆจน
เปน็เนื้อเดียวกัน จากนั้นนำามะกรูดมาหมักผม นวด
คลึงเบาๆแล้วทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที สระออก
ด้วยแชมพูทำาสัปดาห์ละคร้ัง เส้นผมจะดกดำานุ่มสวย
   สูตรขัดผิว นำาผลมะกรูด 1 ลูก มาผ่า
ครึ่ง แล้วคั้นน้ำาออกมา จากนั้นให้นำาน้ำามะกรูดมา
ผสมกับนมสด 1 ถ้วย ข้าวโอ๊ต 1 ถ้วย และน้ำาผึ้ง
อีก 1 ช้อนโต๊ะ คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมด นำามา
พอกผิวให้ทั่วตัว ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที จาก

น้ันให้ใช้ใยบวบชุบน้ำาขัดผิวอย่างเบามือ  เพ่ือขัดเซลล์ 
ผิวหมองคล้ำาให้หลุดลอกออกไป เมื่อขัดเสร็จแล้ว
ให้ล้างออกด้วยน้ำาเย็น ใช้ผ้าขนหนูซับตัวให้แห้ง  จาก
นั้นก็ให้ทาครีมบำารุงผิวตามปกติ
  สูตรลดความหยาบกร้าน ข้อศอก 
มือ เท้า มะกรูด 2 ผล เกลือป่น 2 ช้อนชา
  ผ่ามะกรูด 1 ลูกเปน็ 2 ซีก แกะเอาเมล็ด
ออก แล้วนำามะกรูดโรยเกลือ ถูบริเวณผิวหยาบ
กร้าน เสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำา แล้วทาครีมบำารุง
ผิว ควรทำาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เซลล์ผิวหนัง
ที่ตายหลุดลอกออกไป และกระตุ้นให้มีการสร้าง
เซลล์ใหม่ขึ้นมาผิวจะขาวเนียนนุ่มขึ้น
 หลังเทศก�ลสงกร�นต์ผ่�นพ้น 
ท่�นผู้อ่�นหล�ยท่�นคงประสบปัญห� 
“คราบน้ำาแป้ง”  จ�กแป้งดินสอพอง ที่
พร้อมจะกัดพ้ืนผิวสีรถ  ทำ�ให้เป็นคร�บด่�ง
บนตัวรถ เช่นเดียวกับคร�บย�งไม้ หรือ
มูลนก ถ้�เร�ไม่รีบทำ�คว�มสะอ�ด ซึ่ง
ทำ�ล�ยสีรถได้เช่นกัน เพื่อป้องกันปัญห�
ที่จะเกิดขึ้น ก่อนถึงเทศก�ลสงกร�นต์ เร�
ควรเคลือบสีรถยนต์กันไว้ก่อน
 เคล็ดไม่ลับ ดี ๆ ม�บอกต่อกันใน
ก�รขจัดคร�บแป้ง อย่�งง่�ย ๆ เริ่มจ�ก
ก�รใช้น้ำ�จ�กผลมะน�ว หรือมะกรูดบีบ
ใส่ผ้�ที่ชุ่มน้ำ� แทนก�รใช้แชมพูเช็ดบริเวณ
ที่มีคร�บ แล้วล้�งออกด้วยน้ำ�สะอ�ดก่อน
แห้ง คร�บจะห�ยเกลี้ยง สะอ�ดหมดจด 
สีรถจะใหม่เอ่ียมทันทีเลย แต่ถ้�ยังไม่เกลี้ยง
ส�ม�รถเพิ่มปริม�ณน้ำ�มะน�วได้อีก   ที่
สำ�คัญไม่ต้องกังวลว่�สีรถจะเสีย เพร�ะ
น้ำ�มะน�วเป็นกรดธรรมช�ติ และยังถูก
เจือจ�งกับน้ำ�ที่ผ้�อีกด้วย แล้วสงกร�นต์
เป็นปีใหม่ผ่�นแบบสืบส�นสำ�นึกวิถีคว�ม
เป็นไทย ค่ะ.
ที่มา : www.thaitritonclub.com
        http://www.thaicrudedrug.com/main.
           php?action=viewpage&pid=99
        https://www.gotoknow.org/posts/565838
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โดย...โยมแอ๊ว สังฆทาน

อะไร
คือสมบูรณ์แบบ

  สมบูรณ์แบบ...คือ ขอให้
โลกนี้ดีพร้อม
  อะไรคือ สะอาด...รักสะอาด
ต้องช่วยเหลือคนที่ไม่สะอาดให้
สะอาดขึ้นมา
  อะไรคือ วัด...วัดไม่จำาเป็น
ต้องอยู่บนเขา แต่ควรอยู่ในหมู่
มนุษย์ และเป็นที่แสดงธรรมได้ 
อยู่ที่ไหน ๆ ก็เป็นวัดได้
  มนุษย์เร�ไม่มีใครรู้ล่วงหน้�ได้
ว่� เส้นท�งเดินของชีวิตตนเองจะเป็น
ท�งที่ร�บเรียบหรือขรุขระ หรือจะพบ

กระแสน้ ำ�ที่เชี่ยวกร�ด หรือต้องปีนขึ้น
ไปบนภูเข� แต่ไม่ว่�ท�งเดินชีวิตจะเป็นเช่น
ไร เร�ก็ต้องเลือกวิธีที่จะเดินไปอย่�งมี
คว�มสุข หรือจะแบกคว�มทุกข์อันหนัก
อึ้งไปด้วย
  บ�งครั้งสภ�วะจิตของเร�ที่ต้อง
พบสบเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ ก็เหมือนกับแบก 
ทุกอย่�งไว้ เหมือนกับก�รผูกมัด เร�จำ�เป็น
ต้องลงเสียบ้�ง เพ่ือให้จิตใจได้พบกับคว�ม
เบิกบ�นคว�มสบ�ย คว�มปลดปล่อย 
และเดินไปบนท�งชีวิต อย่�งสบ�ยและ
มีคว�มสุข
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อด
ทน

แล
ะร
อค
อย

คนเรา...มักอยากได้ประโยชน์

ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

มากกว่า...ที่จะคิดมองอะไรยาว ๆ 

ดังนั้น...การอดทน และรอคอย

จึงเป็นเรื่องที่เบื่อหน่าย...ไร้สาระสิ้นดี

แต่รู้บ้างไหมว่า...กว่าบ้านจะสำาเร็จ...

ยังต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างขึ้น

กว่านักกีฬาจะประสบความสำาเร็จ...

ยังต้องฝึกฝนแบบเดิม ๆ ซ้ำาแล้ว ซ้ำาเล่า

กว่าดอกไม้จะผลิดอกออกอวดความสวยงาม...

ยังต้องใช้เวลารดน้ำา ใส่ปุ๋ย พรวนดิน

เพราะฉะนั้น...

การที่จะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง...ที่วาดหวังไว้

ย่อมต้องใช้...ความอดทน...และ...การรอคอย...

เช่นเดียวกัน...

วิตามินใจ
โดย...นายมะเนาว์
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ใบปวารณาแสดงกุศลเจตนา
อุปถัมภ์สมทบกองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี



ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) Name...................................................................................................................... 

     (นามสกุล) Lastname...................................................................................................................... 

ที่อยู่/Address.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

City....................................................... State........................................................................ Zip Code.............................. 

โทรศัพท์/Phone (.........)...........................................................................................................................................................   

โทรสาร/Fax (.........)................................................................................................................................................................... 

      

มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ (ทุนละ ฿ 100 บาท หรือตามกำาลังศรัทธา)
      สมทบกองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว...................ทุน  รวม......................................บาท
      สมทบทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดเจ้าพระยา บางใหญ่

  กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว เลขที่บัญชี  382-2-48554-4


 ขออนุโมทนาสาธุบุญ ท่านผู้อุปถัมภ์สมทบกองทุนฯ ในครั้งนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวะปัจจัย 
อำานวยชัย อำานวยผล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ  

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ให้มีอิ่ม นอนอุ่น ในยามท่านสูงวัย ทุกท่านเทอญฯ



กระซิบบุญ : สมทบ 1 กองทุน รับแจกน้ำาด่ืมร่มโพธ์ิแก้วพายอาร์โอ 1 แพค (แทนแจกพระสมเด็จเน้ือผง) 
        100 กองทุน เพ่ิมโบนัสบุญอีก 1 แพค (50 แพค มีบริการจัดส่งน้ำาถึงบ้าน หรือจุดนัดให้บริจาคต่อ)

(สมทบทุนต้ังแต่ 500 บาท ข้ึนไป ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร โปรดระบุ ช่ือ-ท่ีอยู่ ในการเสียภาษี)

ชื่อ.............................................................................................. นามสกุล.................................................................................... 
บ้านเลขที่......................................ถนน.................................................... ตำาบล/แขวง........................................................ 
อำาเภอ/เขต...................................................... จังหวัด.................................................... โทร..............................................
 

ติดต่อสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน 
โทร. 02-921-5023 #110  Email : seniorfund2557@gmail.com
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1. ¾ÃÐÃÒª¸ÃÃÁ¹Ôà·È (¾ÃÐ¾ÂÍÁ ¡ÅÚÂÒâ³)   ¨Ó¹Ç¹ 10,000 ºÒ·
2. ¤Ø³สØทธิพร บØญภักดี     ¨Ó¹Ç¹  3,000 บÒท
3. ¤Ø³อำÒพล-¤Ø³มÒลัย กØ๋ยเกิด    ¨Ó¹Ç¹  2,500 ºÒ·
4. ¤Ø³ปรีดÒ อ่อ¹ฤทธิ์ดิลก (ร้Ò¹เ¨้หมÇย)   ¨Ó¹Ç¹  2,200 บÒท
5. ¤Ø³¤³พั²¹ì ห§ÉìปรÐธÒ¹พร    ¨Ó¹Ç¹  2,000 บÒท
6. ¤Ø³¹ÇลลÐออ สำÒแด§     ¨Ó¹Ç¹   500 ºÒ· 
7. ¤Ø³ปรÐ¨Çบ มีเ¨ต¹ì§Òม    ¨Ó¹Ç¹   500 บÒท 
8. ¤Ø³¨ิ¹ต¹Ò พØทธโกÉÒ     ¨Ó¹Ç¹   500 บÒท
9. ¤Ø³ชูศักดิ์ ธรรมสØริยÐ     ¨Ó¹Ç¹   500 บÒท
10. ¤รอบ¤รัÇมÐโ¹สÒ     ¨Ó¹Ç¹   500 บÒท
11. ¤Ø³โยธิ¹ ฉØ¹เฉียÇ     ¨Ó¹Ç¹   400 บÒท
12. ¤Ø³สØภÒรักÉì อØทัยÇี     ¨Ó¹Ç¹   300 บÒท
13. รÒย¹Òมผู้บริ¨Ò¤ รÒยลÐ     ¨Ó¹Ç¹   200 บÒท
  (1) พ.ต.ท.พิมล ปรีเปรม  (2) ¤Ø³ปรีดÒ ¤§มÒก
  (3) ด.ช.ชิ¹ ชิ³สกลพัชญì (4) ¤Ø³ปรียÒภร³ì พิมพìสิ¹ธØì
  (5) ¹.ส.อรØ³ี พิมÒ¹มÒศสØริยÒ (6) ¤Ø³ชม¹Òด ¤ร้Òมศรี
  (7) ¤Ø³ปรÐกิต ¹ØขØ¹ทด  (8) พล.ต.โสภ³ ปรØ§สØÇรร³ì
  (9) ¤Ø³ÇÒริ¹ทรì บØญภมร  (10) ¤Ø³เฉลียÇ ช่Ò§ทอ§
  (11) ¤Ø³สมบูร³ì ปรÐดิÉฐ§Ò¹
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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

ผู้จัดก�รมูลนิธิสวนแก้ว
  โทรศัพท์     0 2921 6262, 
  0 2921 5023 # 109, 08 1622 0354  
  แฟ็กซ์ 0 2921 5022 

ฝ่�ยกิจนิมนต์   
   โทรศัพท์    0 2921 5023 # 110  
   แฟ็กซ์ 0 2921 5022      

ฝ่�ยรับของบริจ�ค  
   โทรศัพท์     0 2595 1444, 
   0 2921 5023 # 113-119, 133, 135  
   แฟ็กซ์    0 2595 1222    

สนง.ว�รส�รกัลย�โณ 
   โทรศัพท์     0 2921 5023 # 110  
   แฟ็กซ์    0 2921 5022 
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DR


