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“จงเอาความดี ชนะความชั่ว, จงพูดดี พูดจริง ชนะคนพูดไมจริง, 
จงเอาชนะคนพูดหยาบ ดวยการพูดเพราะไมหยาบ”

à¨ÃÔÞã¹¸ÃÃÁ ·Ø¡·‹Ò¹
   เขาสูฤดูรอน ไมใชวาจะรอนแบบธรรมดาซะเมื่อไหร ดันรอนทั้งกายและใจ 
ตลอดถึงความรอนยังสงผลกระทบตอวัตถุสิ่งของไปทั่ว นี่แหละหนอ ! ธรรมชาติ 
คือความจริง ที่เปนไปตามเหตุปจจัย ใครที่จะมุงเอาชนะธรรมชาติ ก็เปนไปไมได 
มีอยูทางเดียวมนุษยตองไมทําตัวเปนศัตรูของธรรมชาติและเพื่อนมนุษยดวยกัน 
  ถาจะดับความรอนไดตองใชหลักสันติภายใน คือ ตองใชธรรมะเสก เสกให
ใจเขาถึงธรรม ถาเสกใจเย็นได ความรอนก็ลดลง การท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืนดวย
กาย วาจา และใจ ก็ไมเกิดข้ึนเชนกัน 
  ทุกวันน้ีคนมีความรอนในใจเพ่ิมมากข้ึน เพราะใชปากไมเปน ใชปากไปในทาง 
ทาํลายมากกวาสรางสรรค  ใชปากไปทางเส่ือมมากกวาท่ีจะใชปากสรางคุณความดี 
สรางบุญกุศล เหมือนกับหลวงพอพยอมพูดวา “ไมเสียเวลาไปพูดอะไรท่ีมันหยาบคาย
วัน ๆ หน่ึงอยูกับการใหศีลใหพร” ที่ทานพูดอยางนี้ เพราะทานใชปากเปน ใชปาก
ใหเกิดประโยชนตอพระศาสนา ตอตนเองและผูอื่น 
  ในสวนของวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๒๖ นี้กาวสูปที่ ๘ ทางกองบรรณาธิการ
ตางตระหนักใหความสําคัญท่ีจะนําเสนอหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
และคําสอนของหลวงพอพยอม ตลอดถึง ผูรู หลายทานก็ตางใหความสําคัญที่จะ
เขียนบทความท่ีเปนประโยชนตอชาวพุทธหรือผูสนใจ อยูเนืองนิตยดวยดีเสมอมา    
 สุดทาย ขออนุโมทนาบุญกับทานท่ีรวมปจจัยพิมพวารสารกัลยาโณฉบับ
น้ี จนสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ ขอใหทุกทานท่ีไดอานวารสารเจริญในธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูเนืองนิตย เทอญฯ พบกันใหมฉบับหนาครับ !

อตัมมยตา...



3    พระเผยแผ 
    พระสงเคราะห 
     พระนักพัฒนา
   พระนักพัฒนา  ชาวประชาพาเลื่อมใส
พระนักผจญภัย   ความยากไรความยากจน
  ทานสูมาตลอด  มิอิดออดหรือพร่ําบน
ตอสูความยากจน   ใหเหงื่อลนทวมกายา
  โครงการมีมากมาย มีหลากหลายมากสาขา
ลวนเปนที่พึ่งพา   คนอนาถาไดพึ่งพิง
  เกษตรทฤษฎีใหม  พระใสใจสื่อสารยิ่ง
โครงการทําไดจริง   นั้นคือสิ่งงานพระนํา
  พระชวยประชาราษฎร พระชวยชาติไมพลาดซ้ํา
คมคิดและคิดทํา   แลวใชธรรมนําชีวี
  สังคมขาดสิ่งใด  ปญหาใหญพระชวยชี้
ลูกเทพเสพติดผี    พระชวยชี้วาผิดทาง
  เปนพุทธเพียงแตตัว ยังเกลือกกลั้วชั่วไมวาง
เปนพุทธแบบจางจาง   ผิดแบบอยางพุทธะเดิน
  เปนพระมากโครงการ  บริหารไมขาดเขิน
วิจัยและประเมิน   คอยคอยเดินอยางไตรตรอง
  พระธรรมนําสูงสุด ใชแนวพุทธอยางถูกตอง
พลิกดินถิ่นไทยผอง  ใหเปนทองผองไทยทํา
  วันเกิดประเสริฐศรี คุณความดีมีมากล้ํา
ธรรมะพระนอมนํา  ขอพระธรรมคุมครองเทอญ ๚
     มานพ เกตุรักษา ประพันธถวาย
                                             ครูประจําโรงเรียนวัดบางเสาธง                                              ค
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87 ฤดูฝน ชอุมธรรม...
  เรื่อง “วิถีทางแหงปญญา”
  โดย...พระเริงชัย เตชพโล
9191  ระเบียงจิต ระเบียงจิต “มะพราวธรรม” “มะพราวธรรม” 
      โดย...เรื่องของกูโดย...เรื่องของกู
9797  ชุมนุมคติธรรมชุมนุมคติธรรม  “ทําดีนั้นดีแน”“ทําดีนั้นดีแน”  
      โดย...ละอองธรรมโดย...ละอองธรรม
101101  สวนแกวแฟร สวนแกวแฟร 
    “น้ําออยหวาน” “น้ําออยหวาน” 
      โดย...มูลนิธิสวนแกวโดย...มูลนิธิสวนแกว
105105  ภาพ...พัฒนาภาพ...พัฒนา
113113  ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข 
    “การสั่งสมบุญฯ”“การสั่งสมบุญฯ”
    โดย...โยมแอว สังฆทานโดย...โยมแอว สังฆทาน
114114  วิตามินใจ วิตามินใจ “แขน...มหัศจรรย”  
    โดย...นายมะเนาวโดย...นายมะเนาว
115115  ประชาสัมพันธ “กองทุนผูสูงวัย
         วัดสวนแกว” และใบปวารณาฯ
117117  รายนามผูบริจาคทรัพยพิมพรายนามผูบริจาคทรัพยพิมพ
  วารสารกัลยาโณ  วารสารกัลยาโณ

5  ๖๖ ปที่ผานมา มีเรื่องอะไร
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
11 เงินสั่งมา
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
27 ตอบโจทย 
  “อิ่มสุข เผชิญทุกข” ๒๕๕๙ 
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
47 ปาก
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
61 เสียดายเวลา ที่พราไปกับเพื่อผูอื่น
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
65 65  สกูปพิเศษ สกูปพิเศษ :  : ขอคิด ขอคิด 
  สะเก็ดธรรม  สะเก็ดธรรม  “สะเก็ดเงินส่ังมา”“สะเก็ดเงินส่ังมา”
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ  
67 ทําไมถึง “บวชไมสึก” ? ตอน ๗
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
71 สะเก็ดธรรม จาก...สวนโมกข 
  ถึง...สวนแกว  เร่ือง “อหิงสา : การ
  ไมเบียดเบียนกัน” โดย...พุทธทาส
77  ใครครวญในธรรม 
  เรื่อง “ความเกิดหรือ...ชาติ”
  โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร
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*“๖๖ ปผานมา มีเรื่องอะไรที่คิดนาภูมิใจมากที่สุด ?” โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสการสัมภาษณ
เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับท่ี ๒๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

พระพยอม วิสัชนา :
  ชวงที่แลวหลายปมาก็คงไมตองคิดละ คิดที่วา 
ปลื้มใจในระยะกระชั้นชิดปสองปมานี่นาจะเปนเรื่อง
ที่ปที่ผานมากับปนี้ มันเห็นผลในการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการเทศนเรื่องทําบุญตามเทศกาลนี่กับ
ทําบุญแกวิกฤตการณ
  เดี๋ยวนี้คนไทยไปทําบุญตามเทศกาลซะจนลน
เหลือเฟอฟาย จนพระฉันไมไหว วันที่ ๑ มกราคม 
วันท่ี ๑๓ เมษาฯ วันสงกรานต เลยจากน้ันไปพระก็อด
มันเหมือนอยางกับวา พระฉันเฉพาะวันที่ ๑ มกราฯ 
๑๓ เมษาฯ เทานั้น
  ทีนี้พอหลังจากที่ไดคิดมองเห็นวา เราควร
จะเทศนสอนญาติโยมใหหันมาทําบุญแก
วิกฤตการณใหมากขึ้น เพราะเวลานี้โลกเรา
มันมีวิกฤตการณสูงข้ึนโลกรอนมากข้ึน ก็ชวนมา
ทําบุญปลูกตนไม แกวิกฤตการณลดโลกรอน

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*
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  แลวมันมีวิกฤตการณอื่น ๆ ที่
เราคาดไมถึง เชน “ภัยแลง” ไมนึกวา
มันจะแลงมากมายขนาดนี้ มันก็ทําให
เกิดการขาดแคลนน้ํา ซ่ึงเราก็มองเห็นวา
น้ําเปนปจจัยสําคัญ ก็เลยเทศนชวน
โยม “ทําบุญแกวิกฤตการณเรื่อง
ภัยแลง” ดวยการมาเจาะทอ เจาะน้ํา
บาดาล ซื้อทอสงน้ําเขาหาตนไม
 ปรากฏวา ทั้ง ๒ อยางนี้ไดผล
ได รับความตอบสนองและเห็น
ประโยชน วา จะเกิดคุณเกิดประโยชน
ตอประเทศชาติอยางมหาศาล ถามี

น้ําตามท่ีคนรวมบริจาคขุดเจาะบอ
บาดาล ทําหลุมขนมครก ทําแกมลิง 
ทําฝายน้ํา
  ปรากฏวา ไดเงินมาจากการบอก 
เรื่องนี้ แลวไดมาทําไดสําเร็จ จนมีน้ํา
ใชไดหลายสาขาในสิบสาขา มีประสบ
ความสําเร็จเรื่องน้ําใช นี่ไมต่ํากวา 
๕-๖ สาขา เพราะมีคนบริจาคใหทอ 
ใหงบประมาณในการซ้ือปมน้ํา ซ้ือแผง 
โซลาเซลส แตละจุดดูดน้ําขึ้นมา พอ
ติดตั้งแลวดูดน้ําขึ้นมา มันก็เลยทําให
พืชพันธุธัญญาหารที่เราปลูกไป มัน
งามโตเร็วมีผลดก มันมีผลตอบแทน
กลับคืนมาหลอเลี้ยงคนยากคนจนที่
เขามาอาศัยที่ดินที่เราซื้อใหทํา
  ต้ังแตเชิญชวนคนซื้อที่ดนิ ชวน 
คนทําบุญซ้ือพันธุตนไม ชวนคนทําบุญ 
ซื้อปุย ใหทอน้ํา...อะไรกัน พอบอกไป 
นี่จะมีคนรูสึกมีอารมณรวมติดหมัด
ทันที เม่ือกอนอาจจะโดนสวนบาง เชน 
เคยบอกวาโยม !  อยาถวายสังฆทานเยอะ 
เลย น้ํามันพืช เกลือ น้ําปลา มันไมคอย
ถูกกับอาตมา ความจําเปนมันนอย
  มีวันหนึ่งคนเขานําสังฆทานมา 
๙ ถังเลย แลวก็มาถวายวันตายใหพอ- 
แม เราก็บอกวาโยมเท่ียวหนาถาสัก ๓ ถัง 
แลวเหลือมาชวยกันซ้ือปุย ซ้ือตนไมบาง
แกก็ พรวดพราดดันโอ ! สุดเสียงเลย 
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“พอ-แม ฉันไมกินปุยกินตนไมหรอก 
เอาไวโยมทานเถอะ” เลนกันแรงวาอยาง
นัน้ แตนอยท่ีจะมีโตเถียง ท่ีจะมีคัดคาน
  เกิดความสําเร็จนาภูมิใจ
ที่สุด ก็คือ ไดเงินไดปจจัยจาก
ญาติโยมที่เห็นดีเห็นงาม กับการ
เสนอแนะ แนะนําวา “จะตอง
ทําบุญแกวิกฤตการณใหมาก” 
 สวนเทศกาลก็ทํากันไปเล็กนอย 
และบังเอิญปนี้ มันเกิดปรากฏการณ 
วิกฤตการณจากภัยแลง นี่แมแตทาง
กรงุเทพฯ ก็ยังบอกวาจะใหเลนสงกรานต 
แค ๓ วัน ลดวันลงมา และการขอรอง
กันไม ให ใชน้ ํ า เลนสงกรานตตาม
เทศกาลท่ีเคยเลนกันมา ใหเปล่ียนมาทํา
อะไรท่ีมันดีงาม หรือวาใหมันแกวิกฤต- 
การณไดมาบริจาคทําอะไรตออะไรที่
สามารถทําใหมีน้ ํากินน้ําใช มีตนไม
รมเย็น และผลที่มันไมมีน้ ําก็เพราะมา
จากการตัดตนไมกันมากกวาปลูก
  เพราะฉะนั้น เลยนึกไมถึงวา 
ชีวิตเราถาไมไดบวช ไมไดมาทํา

หนาที่สอนศาสนา มันคงจะไมมี
ใครที่เปลี่ยนแปลงทําบุญแบบที่
ไดกลาวมาในเบื้องตนวา “ทําบุญ
แก วิ ก ฤตการณ ใ ห ม ากกว า
เทศกาล”  แลวมันจะกลายเปนแก 
ปญหาวิกฤตตาง ๆ  ได แลวก็ที่มัน
เกิดเปนวิกฤตศรัทธา นี่ก็เพราะ
คนเรามัวไปทําบุญสรางโนน
สรางนี่ แลวก็ทํากันซะเกินเหตุไป 
ติดคุกติดตะรางกนัไป ผูกคอตาย
กันไป 
 ส ว น ใ หญ ก็ ถู ก ห ลอก ใ ห
ทําบุญประเภทท่ีบริจาคแตเ งิน
อยางเดียว แตของเราใหบริจาคปุย 
บริจาคตนไม บริจาคทอน้ํา บริจาค
ฯลฯ
  พวกนี้มันไมสามารถจะเอาเงิน
รอยลาน พันลาน มากมาย เพราะมัน
แคหมื่นแคแสนก็สามารถที่จะทําได
แลว แลวทอเขาก็บอกแคเมตร ๕๐ ได 
  วันที่ที่มีคนมาเปนคณะมาที่วัด 
พอบอกไปก็มีคนเอาวาหนึ่งเทานั้น วา
หนึ่งก็คือรอยเดียว

ตัวปญหา คือ 
ศรัทธาท่ีไรปญญา ก็ไมแกวิกฤตการณ

แลวแถมเพิ่มวิกฤตการณ 
แลวจะเปนวิกฤตศรัทธาดวยซ้ํา...”

““
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 “ทําบุญรอยเดียว” น่ีมันไมนา 
จะสรางความวิกฤตศรัทธาเดือดรอน
อะไรกันนักหนา แตถาเอาของเขาเปน
หมื่นเปนแสน หรือท่ีเขาถวายกันเปนลาน
เปนพันลาน น่ีแหละคือ ตัวปญหา คือ 
ศรัทธาท่ีไรปญญา ก็ไมแกวิกฤตการณ 
แลวแถมเพิ่มวิกฤตการณ แลวจะ
เปนวิกฤตศรัทธาดวยซ้ํา
   วัดที่เรียกรองเอาเงินไปสราง
เจดียใหญ พุทธรูปเยอะ อะไรเยอะ ๆ 
นี่ผลที่สุดมันก็มีวิกฤตในวัดเกิดขึ้น
เปนขาวคราวออกมาเรื่อย ๆ 
   แตของเราที่ทําไป ในนามวัด
สวนแกวหรือมูลนิธิสวนแกว นี่ไมเห็น
ใครที่จะมารองเรียนวาเราทําไมถูกไม
ดีไมงาม มีแตคนอนุโมทนาสาธุดวยก็

ยิ่งทําใหเราเกิดความภูมิใจใน
ชีวิตที่เกิดมาไดบวชในรมเงา
พระพุทธศาสนา ไดเปลี่ยน
ศรัทธาคนจากเทศกาล มาเปน
แกวิกฤตการณมากขึ้น
   แลวเราก็เคยเลาอะไรขํา ๆ ท่ีเก็บ
เกร็ดเล็ก เกร็ดนอย มาบอกวา จําได
ไหม ! เทศกาลเขาพรรษาบางจังหวัด
แหตน เทียนกันใหญ โตโอฬารทํา
ประดับกันอยูในวัด แลวลืมวัดประตู
ออก แลวผลที่สุดพอจะแหกันออกมา 
นอกวัด ติดประตู ตองทุบประตู แลวก็
ตองไปซอมใหมอีกตั้งหลายหมื่น นี่มัน
เพิ่มวิกฤตจากเทศกาลใชหรือเปลา ? 
(เทศกาลเขาพรรษา ทําใหมีวิกฤต
ตองทุบกําแพงออก)
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  นี่อยางนี้แหละที่เรามานั่งคิด
วา เออ ! เราผุดไอเดีย อะไรออกมา 
แลวมันเกิดมีคนรวมอารมณ แลว
ทําแลวมันกอคุณกอประโยชนลด
โลกรอน มีน้ําใช น้ํากิน น้ําอาบดื่ม 
มีบอน้ํา แหลงน้ําเก็บกักไว ทําให
คนไดมาพึ่งพาอาศัย และปนี้ถา
เปนไปได ก็จะนาภูมิใจเลย 
  ถาทางรัฐบาลเขาเห็นดวย วาเรา 
จะสละท่ีดิน ๑๐ กวาไร  ใหรัฐบาลมาเอา
งบของรัฐบาลมาขุดเปนบึงใหญ เก็บ
น้ําไวใชท้ังสวนโครงการของเรา แลวถา
ชาวบานเขาเกิดเดือดรอนขาดแคลน 
เราก็ควรจะแบงปนใหเขาได อันนี้เปน
ที่ยิ่งใหญในความภูมิใจวา...
  ๑. คิดไมถึงเลย ! ท่ีไดชวน 
คนทําบุญซ้ือท่ีดิน แกวิกฤตการณ 
คนไมมีท่ี คนไมมีท่ีอยูทํามาอาศัย 
ทํามาหากิน จะไดมามีท่ีพ่ึงพิง
อาศัยทํามาหากิน
  ๒. ทําบุญลดโลกรอน ปลูก
ตนไม ใสปุยกัน น่ีวิเศษ ! นักหนา 
เลย
  ๓. หลังจากปลูกตนไม เรา 
ปลูกออย ก็ไดเอาออยมาหีบ 
คนมาวัด มาทําบุญ ก็ไดเอา
น้ ําออยเลี้ยงทุกคณะที่มา

  แหม ! มันรูสึกชุมชื่นใจ เห็นเขา
ดื่มกันหวานสนิทใจ ชมกัน “น้ําออย
อรอย” ไมมีอะไรที่จะภูมิใจเทากับวา
ชาวบานเขามีความสุข เขามาทําบุญ  
“บุญก็ได ไสก็เต็ม” ผลหมากรากไม
ออกมามะปรงมะปรางใครมาทําบุญ
ไดกระเชาไดมะมวง มะปรางไป 
 มันเลยเกิดความภูมิใจ รูสึก 
๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙ น่ีเทาท่ีมีชีวิตอยู 
มันนาจะไดเก็บเกี่ยวความภูมิใจ
ยิ่งขึ้น ๆ  เพราะสิ่งที่ปลูกที่สรางที่ 
ทําไป มันใหผลมันใหความสมบูรณ 
พูนสุข มันขจัดบรรเทาทุกขความ
ยากจนขัดสนคนลงไปไดเยอะ 
ขนาดเศรษฐกิจไมดี เรายังใหโบนัส
พนักงานไดตั้ง ๒-๓ ครั้ง แลวจะ
ไมใหภูมิใจยังไง
  แตก็เปนความภูมิใจในชวง
อายุตอนบ้ันปลายแลว แตไดเก็บเก่ียว 
เห็นผลท่ีไดกระทํา มีความสุขใจ ไมใช
แทนการเก็บเก่ียวผลของเรา แตคน
อ่ืนเขาไดมาเก็บเก่ียวผลท่ีเราคิดเรา
ทํา ใหเขามีความสุขได
 เราก็มีความภูมิใจในชีวิตที่เกิด
มาคุมคาของชีวิต มันไดมีธรรมตามหลัก 
ของอาศรม ๔ ที่เราไมไดเปนคฤหัสถ
ครองเรือน เรากระโดดไปสูวานปรัสถ 

๑. คิดไมถึงเลย ! ท่ีไดชวน 
คนทําบุญซ้ือท่ีดิน แกวิกฤตการณ 
คนไมมีท่ี คนไมมีท่ีอยูทํามาอาศัย 
ทํามาหากิน จะไดมามีท่ีพ่ึงพิง
อาศัยทํามาหากิน
 ๒. ทําบุญลดโลกรอน ปลูก
ตนไม ใสปุยกัน น่ีวิเศษ ! นักหนา 
เลย
  ๓๓..  หหลลัังงจจาากกปปลลููกกตตนนไไมม  เเรราา  
ปปลลููกกออออยย  กก็็ไไดดเเออาาออออยยมมาาหหีีบบ  
คคนนมมาาววััดด  มมาาททํําาบบุุญญ  กก็็ไไดดเเออาา
นน้้ ํําาออออยยเเลลีี้้ยยงงททุุกกคคณณะะททีี่่มมาา
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และสันยาสี คือ แจกของสองตะเกียง ไม
ไดครองเรือนแตน่ีกระโดดมาแจกของ
สองตะเกียง แลวเผอิญสองแลว แหม ! 
ตะเกียงของเรา มันก็เรียกวาใหความสวาง
แกคนไดไมใชนอย ตรงนี้ จึงเปนความภูมิใจ 
  เพราะฉะนั้น ตองเรียกวา สิ่งที่ทํามา
มันกําลังใหผลความภูมิใจทีสุ่ด ก็คือ พืช
ผลทางการเกษตรและการคิดประดิษฐ 
ผลิตทําอะไรท่ีมันออกมาแปลก ๆ ใหม ๆ 
เชน กระถางทรงตูดบาน ปากแคบ มันไมเคย
มีใครทํา เราคิดทํามาแทบจะตองจดลิขสิทธ์ิ 
(แตเราก็ไมจดหรอก) เพื่อใหมนุษยชาติได
เอาไปกิน ไปใชกัน ไปทํากันตอไป
  อะไรท่ีเราทําแลวมีประโยชนตอเพ่ือน
มนุษย เพ่ือนรวมชาติเกิดแกเจ็บตาย นี่คือ 
“ความภูมิใจในชีวิตของเราท่ีไดบวชมา”  
จึงอยากจะตอบไปแคน่ีแหละวา ท่ีมีเร่ืองภูมิใจ 
คือ การเผยแผ เรื่องการไปบิณฑบาต ได 
เอาขาวของหนังสือหนังหา-เทปซีดีอะไร
ไปแจก อันนี้ก็มีเยอะแยะเอาแตวาเทา
ที่นึกไดในปจจุบันนี้กอน เผื่อฉบับหนา
อาจจะเลาเรื่องความภูมิใจอะไรที่ได
ทําชวงที่ไดบวชมาถึง ๖๐ กวาป ของ
ชีวิต ๔๐ กวาพรรษา ของที่การถือเพศ
บรรพชิต ก็คงบอกไวแคนี้กอน เจริญพร.

“ความภูมิใจ“ความภูมิใจ
ในชีวิตของเราในชีวิตของเรา
ท่ีไดบวชมา”ท่ีไดบวชมา”
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*“เงินสั่งมา” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําตนเดือนแกประชาชนทั่วไป ณ ลาน
ธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี  วันอาทิตยที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

  วันนี้คงจะพูดถึงเรื่อง เรามารูจัก “เงิน” กันใหดีสัก
ทีจะดีไหม ? ใชเงิน อยูกับเงิน ผลาญเงินหมดไปไมรูเทาไร แต
ไมรูวามันคืออะไร ? ที่ตั้งหลักกัน ๔ อยางนะจําไดไหม ?
  ถารูวาเงินคืออะไร ? 
 เงินมาจากอะไร ?
 ผลิตเงินผลิตทองกันขึ้นมาเปนโรงกษาปณอะไร...นี่เพื่อ
อะไร ? 
 แลวเราจะเขาไปเกี่ยวของกับเงินทองนี่ดวยวิธีใด ? 
  มีขอปฏิบัติการเกี่ยวของกับเงินกับทองถูกตองหรือไม 
ถาไมถูกตองอะไรมันจะเกิดขึ้น เงินทําใหคนหายนะมาก็เยอะ
  เอา ! ถามสักคําหน่ึง ระหวางพวกชาวบานกับพระพุทธเจา 
 พระพุทธเจามองเงินสอนพระวา มันคืออะไร ? 
คือ “อสรพิษ” 
 พวกเรานี่เห็นเปนของโปรดของปรานของวิเศษวิโส แยง
ชิง งกกันจนกระทั่ง ชวงนี้มีขาวเกี่ยวกับเรื่องเงินพาคนเขาคุก 
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เปนทุกขเปนรอนกันเยอะไหม ? เทาไรนะ
ก่ีพันลานท่ียึด เม่ือเร็ว ๆ นี้ ขาราชการที่
โกงไป ผูสื่อขาวดาราอะไรตาง ๆ ที่โกง
กันไป 
 ตอนนี้บังเอิญอาจจะเปนชวง
จังหวะ เขากําลังรณรงค เรื่อง “โกง”
 โกงอะไรก็ไมมากเทากับโกงเงิน
โกงทองกันนี่แหละ ถาเรามารูจักมันซะ
ดี แลวเขาไปเกี่ยวของกับมันอยางถูกวิธี 
เรานาจะไมโดนอสรพิษ คือ งูกัด ขบกัดเรา 
 “ใครมีเงินมีทอง แลวน่ังกลัดกลุม
ก็เรียกวา ถูกเงินมันกัด 
 มีแฟนมีลูกมีหลาน น่ังกลัดกลุม 
กับมัน ก็ถูกมันกัด”
 ถาเราไมรูสมบัติคืออะไร ? ทรัพย 
คืออะไร ? เงินคืออะไรซะเลย เราจะ
กลายเปนคนเชยในตาพระพุทธเจาไปนะ 
 นั้นวันนี้ก็อยากจะใหรู จักบาง 
“ทรัพยสมบัติเงินทอง”  นี่เราควรจะ
เก่ียวของกับมันไวใตเทา หรือไวบนหัว ? 
(ใตเทา) เออ ! ถาเอาไวใตเทา เราก็จะ
ทําใหเรา นี่ไมตองเปนทุกข ทุกขรอน 
ถูกกัด ถูกขบ 

  ถาเงินมันเปนเพียงเครื่องกําจัด
ความฝดเคือง ขนแคน ขัดสน เราก็คงจะ 
ไมทุรนทุรายกันเกินเหตุเกินควร เพราะ
มีเทาไร ? แคไหนพอกําจัดขัดสน ฝดเคือง
ขนแคน ขาดแคลนอาหารเสื้อผาบานยา 
มันก็ถาพูดงาย ๆ โบราณเขาถึงเขียนกลอน
สอนวา จะหาเงินมาซ้ือเส้ือผา ปลูกบาน
ซ้ือยารักษาโรค หรือซ้ือเส้ือผานุงหม
ตกแตง มันก็ไมไดมากมายอะไร แลว
เขาย่ิงสอนไววา ไอกิน ๆ จาย ๆ ใช ๆ กัน
น่ีเร่ืองปจจัย ๔ เคยไดยินไดฟงบางไหม ? 
 ถึงกินดี กินแลวขี้ ไมมีเหลือ
 ถึงแตงดี ปกปดเนื้อ รางกายผี 
  เสื้อผาอาภรณชุดกี่ลาน กี่แสน ก็ 
แคปกปดเน้ือรางกายผี เพราะในรางกาย
ในกระเพาะเรา ผีกุง ผีหมู ผีเปด ผีไก
เต็มไปหมดใชไหม ? มันใสคลุมไว ปดไว 
ถามันโผลหัว โผลหาง โผลขามาไดละก็
ยุงไหม ? (ยุง) นี่ 
  ถึงอยูดี เพียงเพ่ือกันแดดฝน ท้ัง 
จนมี
  บานหลังใหญ ๆ ก็แคกันแดดฝน
ทั้งจนมี รางกายยาววา หนาคืบ กวาง
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ศอก เดี๋ยวนี้ปลูกบานกันหลังหนึ่งสาม
สี่รอยลานก็มี มันเพื่ออะไรกัน มันรูจัก
ปจจัย ๔ กันพอหรือยัง สุดทาย !
  เจ็บไขตายก็ดี หมดปญหา ถา
ยามันแพง
 เขาทาทายเลย ไมใชถายาแพงละ 
ก็ นั่งรองโอดครวญ ไมรูจะเอาที่ไหน ไป
จายหมอ จายโรงพยาบาล เขาบอกวา 
“เจ็บไขตายก็ดี หมดปญหา ถา
ยามันแพง”
  ตกลงวา เขาไมไดสะทกสะทาน 
กับที่จะตองมีจายคารักษาพยาบาล
เทาไร ? 
 เพราะฉะนั้น ถาเงินมันเปนเพียง
ตัวขจัดความฝดเคือง เราก็พอจะหาหลอ 
ลื่น ใหมันผานไปได ไมใชมากักมาเก็บ
มาตุน ทั้ง ๆ ที่มันไมถูกตองชอบธรรม ก็
ไปตุนไปเก็บไปอํา แลวก็ที่รายที่สุดเก็บ
แบบโกง แลวยังจางคนอื่นรวมโกง เลย
ไปกันใหญเลย อยางที่เคยพูดย้ํา ขอซ้ํา
อีกสักครั้งวา 
 “หาเงินเกง แตหาทางกลับ
บานไมได”
  ตองไปตะลอน ๆ อยูตางประเทศ
กันหลายคน เขาหาเงินเกง แตเขาหา
ทางกลับบานไมได เขาก็เปนทุกขเปน
รอนอยู เราหาไมเกง แตเราอยูบานอยู
ชองของเราได ไมมีใครมาไลมาจับ เรา
นาจะเปนคนที่มีความสุขกวาเขาไดใช

ไหม ? หาเกงแตเขาไมใหอยูบาน อยูเมือง 
มันเปนเรื่องลําบากเหลือเกิน
  ไหน ๆ  พูดเร่ืองเงินมาถึงตอนน้ี แลว
อยากฟงเพลงสักเพลงไหม ? ชื่อเพลง
วาเงินสั่งมา แตง/รองโดย ครูชลธี ธาร
ทอง แตเพลงนี้ถูกแบนไปแลว ถูกแบน
เพราะวา แตงเสียดสีแรงหนอย อยาก
ฟงเปลา เอา ! ถาอยากฟงจัดใหเลยนะ 
ก็จะไดรูวาเงินนี่มันรายกาจแคไหน ? 

        เงินใชไหม ทําใหคนจน...ขื่นขม
เงินใชไหม ทําใหสังคม...ตกต่ํา
เงินใชไหม ทําใหคนลืม...ศีลธรรม
หนาดาน หนาดํา เพราะเงินนี้...หนอ
       เงินใชไหม ทําใหใจคน...โหดราย
เงินใชไหม ทําใหลูกมัน...ฆาพอ
เงินใชไหม ทําใหเพื่อนฝูง...แตกคอ
มีเงินมาลอ รูปหลอยังแพ...ขอทาน
  เงินจางผี ใหโมแปงได
เงินเปนนาย ของคนทั่วยาน
เงินมาผาหลุด ความบริสุทธิ์แหลกลาญ
ทนทรมาน กับคําถากถาง
  เงินใชไหม ทําใหโลกเรา...สับสน
คือเหตุผลทําคนใหมี...ชองวาง
บวชเปนพระ แลวทาน...ไมยอมปลอยวาง
ปลูกตนสตางค ไวบนแผนหลัง...ญาติโยม
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 น่ีแตงเพลงน้ีไมนาเชื่อ ที่จรงิไมนา 
จะไปแบนนะ เป็นการสอนการเตือนที่
ดีที่สุด ไมนาจะแบนเลยคนเรา พึ่งแตง
เม่ือเร็ว ๆ น้ี สะเทือนเยอะเพลงน้ี ถาออก 
มานาดู น่ีเปนศิลปนแหงชาติแตงออกมา
  บังเอิญชวงนี้อาตมาวา สังคม
ไทยชวงนี้เริ ่มตื่น ในการที่จะไม
ปลอยใหคนชั่ว คนโกงลอยนวล
  อาตมาดูเขาบ้ีคุณสรยุทธ น่ีโอโฮ ! 
นาสงสาร แลวมันสงชวงลูกตอที่เหลือ
เชื่อ ก็คือ ลูกชายหมอมอุย ไมรูแกพลาด
ทา ไมรอบคอบยังไงไปประกันวาสรยุทธ
ไมผิด แลวศาลจะอยูยังไงคดีอยางนี้
  อาตมาอยากจะใหฟงบทความนิด 
หน่ึง เอาไปเฉพาะบางตอนนะ “หมอมอุย” 
เสียใจลูกชายคิดตื้นมองขามจริยธรรม 
แกก็บนวาสงไปเรียนอะไร แลวก็แหมเสีย
ดาย ! สงเขาไปเรียนตอนอายุ ๑๒ ป ตาง
ประเทศ เขาเลยหางจริยธรรม เขาเลย
มองขามตัวจริยธรรมมากไป เขาก็เลย
ไปรับประกันวา ไมผิด พอกับลูกตองสอน 
กันอยางหนักเลย มันลามไปเยอะ
  แลวตอนนี้นี่ไมใชจะแคเงินที่เกิน
เวลา มันกลายเปนอีกเรื่องตอไปแลว 
กําลังฟองตามกันมา สัญญาปลอม หรือ
วารางคําเท็จอะไรข้ึนมา แลวราชการที่ไป
รวมโกงรวมอะไรกัน นี่อาตมาเชื่อรอย
เปอรเซ็นตอยางที่เขาวิจารณกัน ตองมี
ตัวใหญ ๆ อยูในแดนสนธยาชอง ๙ ที่

นาจะเหนือกวาผูหญิงคนที่ชวย นี่ตองมี
เพราะเขาบอกวา ที่นั่นเปนแดนสนธยา
  น้ันที่ใดมีเงินเขามาก ใครทาํ
เงินไดมาก ถาไมรูจักกับมัน เก่ียวของ
กับมันไมถูกตอง ก็จะตองมัวหมองและ 
เจ็บปวด 
 ถามวา พระพยอมกับสรยุทธ 
นี่หาเงินไดใกลเคียงกันไหม ? สรยุทธ 
ไดพันลานพระพยอมก็ไดพันลาน
ไหม ? (ได) แตเงินขบกัดอาตมาไหม ?
  ก็เมื่อเรารู เราเปนสะพานบุญรับ 
บริจาคมาใหเขาไป ซื้อที่ใหคนยากคนจน
ก็หมด ไมมีพอหรอกนะ แมแตเดี๋ยวนี้
คนตางประเทศมาอาศัยวัด กินฟรี นอน
ฟรีอยู มันก็ตองจายแบบนี้ เราก็ตองมี
มนุษยธรรม ที่เขาบอกวา ไมควรจับ
เงินจับอะไร ? นี่ไมตองไปเครงถึง
ขนาดนั้น “จับแตอยาหมัก” ขอ
สําคัญอยูตรงหมัก
  พระน่ีไปหมักไปเก็บไปใสธนาคาร 
อะไรไวเปนของตัว แลวตองฝากญาติโยม
อีกสักนิดวา เวลาถวายพระ นี่อยาบอก
อันนี้ถวายสวนตัวนะเจาคะ...เลิกเถอะ !
  ตองบอกวา “นี่ถวายทะนุบํารุง
พระศาสนานะเจาคะ” ทานอยาไปใช
อีลุยฉุยแฉกนะ ตายแลวยมบาลจะเขก
หัวแตกนะ (ไมตองถึงขั้นนี้ก็ได...เอาแค
เบา ๆ) 
  พระก็จะไดไมเอาเงินไปใชอีลุย 
ฉุยแฉก จะไดไมซื้อรถหรูรถอะไร แลว
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คนที่ถวายอะไรกับพระนี่ อยาถวายให
เปนภาระ อยาถวายใหดีเอสไอ (DSI) ตาม 
มาไดไหม ? ถวายแลวพระจะไดไมตองมา 
นั่งยุงยากลําบาก
 ถามจริง ๆ เถอะ ถาเอารถหรู ๆ 
ราคา ๔ ลาน มาถวาย กับเอารถมอ- 
เตอรไซดปอบ ๆ มาถวายวัด พระพยอม
อยากไดไหน ? (ใช ! จะไดพาโยมเที่ยว) 
มาจอดเกะกะวัดไอราคา ๔ ลานนะ วิ่ง
ไมถึงรอบวัดละ เครื่องเสียมันเกา
  นี่ก็อยากจะใหญาติโยม เลิก
ทําบุญแบบปญหาเกิดกับพระ เพราะ
ถวายของไมควรจะถวาย
  พระพุทธเจาจากความหรูหรา 
ราชวัง  ราชรถอะไรที่มีหมด  นี่ทานจาก
สละท้ิง กลับมาอยูกับความไมมีอะไร พอมา
อยูมีนูนมีนี่ มันก็ตองมีเรื่องมีราวตามมา
เยอะแยะหมด แลวก็กลายเปนอุปสรรค
ตอการประพฤติธรรม พระพุทธเจาบาง 
ทีทานตรัสวา “มันเปนของแสบเผ็ด”  
ลาภสักการะที่แพง ๆ หรู ๆ ประณีต นี่
เปนของแสบเผ็ดตอมรรคผลนิพพาน 
มันถูมันไถจนนิพพานกระเจิงอยูไมไหว 
อยูไมได มันหรูจนนิพพานอยูดวยไมได 
อันนี้ตองระวังกัน
  อยานึกวา “เอาของดี ๆ แพง ๆ 
มาถวายพระ แลวจะไดบุญเยอะ” เผลอ ๆ  
โยมวา คนที่ถวายรถแพง ๆ วัดนี่ ตอน
นี้เขาสุขหรือทุกข ? ใชไหม ! พระก็ทุกข
คนถวายก็ทุกข เปนชาวพุทธอะไรกัน นา 

กลัวมันจริงนะที่วา เขาใจศาสนา ๑๗ 
เปอรเซ็นต นาจะชัดขึ้นทุกวัน
  ถาเขาใจดีกวาน้ีจะเอาของพรรณ 
นี้ไปถวายใหพระมีภาระทําไม ? ใหมีเร่ือง 
มีราวยุงยากลําบากทําไม ? จะตองเอา
มาคงมาคืนทําไม ? ก็ไมรับซะทีแรกก็ 
เรียบรอย แตถาเอามาถวายอาตมานะ
๔-๕ ลาน น่ีโยมวาอาตมารับไหม ?  (รับ
ขายทันที ! ซื้อทอน้ําประปาไปแจกจาย
คนยากคนจน)  จะไมมีทางเก็บไวรกวัด
ก็เก็บมันไมมีประโยชนอะไรเลย มีแตภาระ 
ตองดูตองรักษา เปนความไมฉลาดของ
ญาติโยมและพระ
  เพราะฉะนั้น ตองชวยกันคิด ชวย
กันทําใหมันฉลาดสักนิดเถอะ  เราจะได 
อยูกันดี ๆ อยาใหเงินมา แลวความบริสุทธ์ิ 
ของพระก็หาย เพลงเงินสั่งมามีอยูตอน
หนึ่ง “เงินมาผาหลุด  ความบริสุทธิ์
แหลกลาญ”  
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  พวกผูหญิงเด๋ียวน้ีมีเยอะไหม ?
รูวาเถาแกน้ีมีเมีย มีลูกแลว พอมาติดพัน
ทําเปนผาหลุด เพราะรูวาสตางคเยอะ 
ความบริสุทธิ์ก็แหลกลาญ ตรงนี้เปน
เรื่องที่...? 
  แหม ! สังคมไทยเราอาการหนัก 
โกงกันสะบั้นหั่นแหลก คาหัวคงหัวคิว
อะไรตออะไรก็ไมรู  กินกันแหลก  แตวา
เอาละที่แลว ๆ  มาวาไป แตตอนนี้อาตมา
วาประเทศไทยดีขึ้นไหม ? สังคมเริ่ม
บีบคั้นไลบี้คนโกงมากขึ้นไหม ?
  คนโกงเงิน โกงบาน โกงเมือง เด๋ียว 
นี้อยูลําบากมากข้ึนนะ ตอนน้ีเขาไลบ้ีเยอะ 
เลย น้ันถึงเราไมติดอันดับเหมือนคุณเจริญ 
เจาของเบียรชาง แซงคุณธานิน ไปแลว 
(อืม ! แซงพวกเราไมรูกี่ตลบ) แตเราก็
ไมไดเปนทุกขเปนรอน กับที่ใครจะมีกี่
หมื่นลาน กี่แสนลาน
  อันนี้เราตองเกี่ยวของกับเงินกับ
ทองแบบ “ถูกตอง” ตองมองวา มันเปน 
ตัวแคมากําจัดขัดเคือง ขนแคน ฝด
เคือง ลําบากเหลือเกินชีวิตนี่ ถาได
มันพอหลอลื่นก็สบาย

  พระพุทธเจาบางทีทานก็บอกวา 
เราจะดื่มน้ํา ใชอะไรนี่ ใหเหมือนเพลา
เกวียนเขาหยอดน้าํมันหลอล่ืน ใหพอมัน 
วิ่งเคลื่อนไหวไปได ไมถูกล็อค สนิมจับ 
ก็ถือวา “ดีแลว”
 นี้บางคนไมอยางนั้น ซุกหัวสยบ
ใหกับเงิน อยางชนิดที่ยอมผิด ยอมเสีย
หาย ยอมหายนะกันเลย ไมมีชื่อเสียงใน
ทางสรางสรรคไดบุญไดบารมี มีแตคดีท่ี
มาตามรองตามทวง เด๋ียวน้ีปลัดกระทรวง
ผูวาท่ีเปนอดีตปจจุบันน่ี แลวก็รัฐวิสาห- 
กิจหลายคน ที่กําลังเจอคดี คําวา “รวย
ผิดปกติ” คือ ไมนาจะมีเงินขนาดนั้นถา
ทําเงินเดือนแคนี้ ๆ ก็นาจะไดแคนี้
  ตอนนี้เขาแฉกันแหลกเรื่องอะไร
รูไหม ? เงินซื้อตําแหนง ตํารวจ กําลัง
โกรธกันเหลือเกิน ทานพะจุณณกับทาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  โถ ! เงินตัว
เดียวใชไหม ? ที่ทําใหแตกคอกัน ก็อาจ
จะบานเมือง นี่แตกแยกลมสลาย เพราะ
เงินซื้อไดสําหรับคนบางคน แลวคนบาง
คนก็ไมไดเคยรูจักที่จะฉลาดรูเทา รูทัน 
รูแก รูกันไมใหมันมาขบมากัด ไมใหมัน
มาสรางความวิบัติเสื่อมเสีย
 รูจักเกี่ยวของกับมันแบบ
เอามันไวใตเทาเพื่อสรางบารมี 
ไมใชเอามาแบกเทินไวบนหัว 
เที่ยวอวดตัวเลขมีเทานั้นเทานี้
จะมีประโยชนอะไร 

ประเทศไทยดีขึ้นไหม ? 
สังคมเริ่มบีบคั้นไลบี้คน

โกงมากขึ้นไหม ?
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 อวดความรมเย็นเปนสุขกับอวด
ความม่ังมี ม่ังค่ัง มันตองตางกันเยอะ
แนนอน ถาเขามีเงินแลวเขามีความสุข 
มันก็นาจะเออ ! ถาทุกคนมีเงินแลวสุข
หมด น่ีมีเงินแลวกลายเปนทุกขแทบแย
  โยมวา คนเคยพูด เคยออกรายการ
พอเขาสั่งปดนี่  หรือตองลาออก โยมวา 
เหงาไหม ? ถึงจะนอนหนุนเงินอยูพันลาน 
ก็อืม ! อาตมาก็หาไดไมต่ํากวาพันลาน
เหมือนกันนะ ถาเก็บไวนะ แตไมเก็บนี่
ดนัผามีหน้ีอีก นี่ทุกวันนี้เทศนผอนสงเขา
อยู หนี้สักเทาไร ? ๕๐ ลาน ซื้อที่กบินทร 
๑๒๖ ไร ๒๐ ลานตองสงกันยาฯ สวน
อยุธยาใหเวลา ๔ ปครึ่ง ที่จริงมัน ๕ ป 
ก็ตองสงเขาไป แลวไดที่ดินไวใหคนยาก
คนจนไดทํามาหากิน ไดปลูกไดทาํอะไร
ไป ไมเห็นจะตองมานั่งเก็บ
  เปนหนี้มันก็รูสึกดีไปอีกแบบหนึ่ง 
จะไดไมจายไมใชอีลุยฉุยแฉก ไมคิดซื้อ
กลองถายรูป ไมคิดซ้ือพวกอะไรปรนเปรอ 
บําเรอชีวิตเลยวัน ๆ หนึ่ง 
 หมดหนี้เมื่อไร คอยสบายโลงไป
ที แตเปนหนี้ก็ไมทุกข มันตองแบงใหคน
เจาหนี้เราทุกขบาง ไมใชเรามาแบกทุกข
อยูคนเดียว ตอนอาตมาเปนหนี้คราว
กอน ๘๐ ลาน ที่ซื้อที่ดินพวกนี้ แปลง
แถวนี้ คนเขามาถามหลวงพอเปนหนี้ตั้ง 
๘๐ ลาน ไมทุกขแยเหรอ บอกถามผิด
คนแลว ไปถามเจาหนี้เขาดู เราก็มีหนา

ที่เทศนผอนสงไป เขาจะทุกขขนาดไหน
ก็ไมรู มันจะไดจากเราหรือเปลา เราก็
มีหนาที่หาใหพวกเขาเทานั้นเอง แลวจะ
ไปทุกขทําไม
  นี่มันก็ดีอยางหนึ่ง ถาเรารูตัวเลข
เราวา ตัวเลขเราแข็ง พอที่จะ
หาความสุขใหคนยากคนจน 
แลวไปสงคนร่ํารวยที่เขามีที่มี
ทางได มันก็นาจะทําได แลว
อาตมาอยากจะฝากย้ําเหลือ
เกินเวลานี้ สิ่งที่พูดไปแลว นี่
เวลานี้มันเริ่มเห็นประจักษ
มากขึ้น
  ท่ีพูดวา “ชวยทําบุญแกวิกฤต- 
การณ ใหมากกวาทําบุญตามเทศกาล” 
ซึ่งอีกเดือนเดียว เดือนกวา ๆ ก็จะถึง
เทศกาลสงกรานต แลวปนี้จะเลนน้ํา
กนัเหมือนเดิมหรือเปลา ? จะสาดกัน
เปนตุมเปนไหไหม ? แลวตอนน้ีวิกฤต
นี้มันเอื้ออํานวยใหเราเลนแบบนั้น
ไหม ?
  ไมนาเชื่อนะ ! ฟงขาวนี้ มันเปน
โดมิโนลมทับกัน ทีแรกเรานึกวา พวก
เกษตรกรไมมีน้ ําเขาคงแย แตที่ไหนได
อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรม
ตาง ๆ ก็แยเหมือนกัน เพราะตอนนี้เขา
ปดบังความจริงเขาบอกวา น้ําประปา
พอใช ๆ อีกพวกบอก เดือนเดียว ๆ เหลือ 
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อีกเดือนเดียวหมด 
  ก็ เ ข ากลั ว อ ะ ไ ร รู ห รื อ เ ปล า 
ถาโรงแรมนักทองเท่ียวท่ีจองจากตาง
ประเทศ ถาเขามาพันคน สองสามรอย
คน เขาบอกโรงแรมน้ําไมมี  ถามวา เขา
จะไปไหม ? เขาก็ตองถอนหมด เขา
ก็เลยตองบอก มีใช พอใช มันนากลัว 
ตอนนี้นากลัว เชียงใหมก็เริ่มจะ...ไม 
รูจะหาน้ําดิบที่ไหน !
 อาตมาก็เลยบอก เรามาทําบุญ
แกวิกฤตการณกันหนอย ตอนน้ีก็เลย
ตัดสินใจ ถารัฐบาลเขาบอกอีก ๑๔ 
วันรูแนนอนวา “จะได หรือไมได ๗ 
ลาน” ท่ีจะขุดบึงใหญท่ีสาขากบินทร
ให ในเน้ือ ท่ี ๑๐ กวาไร (เราซ้ือ ๑๒๖ 
เขาจะขุดให ๑๐ กวาไร) ทีน้ีขุดปบอีก
เน้ือท่ีต้ัง ๑๐๐ ไร เราก็จะปลูกตนไม 
 ตอนนี้ยังไมใชตอนนี้นะ ประเดี๋ยว
จะไปลองสั่งที่บริษัทที่เขาผลิต ทอเล็ก ๆ  
ที่เอาเขาไปทําน้ําหยด เมื่อคืนนี้ไปเทศน 
(แหม ! เขาประทับใจ สนุกมาก มีความ
สุขที่สุดเลย ไมใชสุข วา กัณฑเทศน ๕ 

หมื่นหรอก) 
 สุขตอนไหนรูไหม ? เขามีบริษัท 
ที่ไปเทศนเม่ือคืนน้ี เขาเรียกวา สมาคม 
เมล็ดพันธุพืชไทย อยางเจียไต  ซีพี
อะไรตออะไรน่ี มากันหมดเลย โอโฮ ! 
เมื่อวานนี้โชคดีที่สุด เดี๋ยวเขาจะตาม
มา เราไปเห็นของแปลก ๆ  เมล็ดพันธุ
แปลก ๆ ขาวโพดสีนิล ขาวโพดดํา 
แลวหวาน เปนขาวโพดขาวเหนียวดํา
แลวก็จะมีเมล็ดพันธุพืชอะไรตาง  ๆจาก 
ตางประเทศ เขาจะมาถวายฟรี นี่มี
ความสุขตรงนี้
  ไมใชวาจะไปมีความสุข เพราะได
เงินเยอะ แลวพอเทศนเสร็จ ผูหญิงคน
นี้เปนประธานบริษัททําน้ําหยดระบบ
แบบอิสราเอล คือ ใชน้ําหยดไมมาก มัน
เหมือนจะตั้งตรง อิสราเอลเขาตั้งอยาง
นี้เลยนะ เขาจะหยดที่โคนตนไม แลวเขา
จะดูใบไม เขาจะมีตัวแตะขางบนนี้ ถา
ใบไมกระดกขึ้นตั้งอยางนี้น้ ําจะหยุด แต
ถาหอยตกลงมาใบตกมาก น้ําก็จะเปด 
อมื ! เขาทําเปนเทคโนโลยี เขาบอกวา จะมา 
สอนใหคนท่ีวัด ทําน้ําหยด แบบไมใชเปด...
ขังเจ่ิงนอง แลวมันยังไมดูมาปดอีก ไอน่ัน 
มันปดเปดตามอัตโนมัติของเทคโนโลยี
  นี่เขาบอกจะมาสอนให แตขอให
เรามีอุปกรณสายดํา ๆ นี่รูเล็ก ๆ น้ํามัน
ก็ไมเปลือง มันก็ไปหยดที่โคน ก็ไมยาก !
จะเอามาท่ีน่ีไปติดตอบริษัทมาเยอะ ๆ  แลว
คนอยาเอาสังฆทาน เอาอะไรมาถวาย
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เยอะ ผาตรงผาไตรมันเยอะเกินไป 
 มาก็มาเอาทอ ใครสตางคนอย
ทอนหนึ่ง ๒๐ บาท ถาสตางคนอยก็ทํา
แคนี้ ๒๐ บาท ถาใครที่จะเปนสายเมน
ใหญ ๆ อาจจะ ๑,๐๐๐ บาท สายยอย
รองกระจายก็ ๑๐๐-๒๐๐ พอทําไดไหม 
โยม ? เห็นไหมพอทําไดเราเห็นเขาลาก
สายไปรด แหม ! มันชา ที่ดิน ๕๐๐ ไร 
ลากสายกันไมไหวละ ตนไมแสนกวาตน
ไปรดกันไหวยังไง ก็จะเอาอยางนี้
  แลวออย น้ําออย นี่ถาไดหยดนะ 
มันไมเปลืองมาก หยดที่กอ โคนกอ ๆ  
เขาจะทํารูเล็ก ๆ พราวไปเลย แลวมันก็
จะหยดใหน้ ําออยงามพอดี นี่ไสก็จะไม
ฝอ ถาเราไมใหมันเลยหนาแลงนะ ไสมัน
จะกลวงแหงฝอเลย...น้ําไมพอ ก็เดี๋ยว
จะได...นี่คราวหนาจะเลี้ยง ๓ ขวดเลย 
(ฮึ ฮึ)  เดี๋ยวถามันไดผลดีจะเลี้ยง ๓ ขวด
เลย กอนฟงขวดหนึ่ง ขณะฟงไปกลาง ๆ 
อีกขวด จบถือกลับบานไปอีกขวดหนึ่ง
  น่ีมันนาสนุกนะ พูดถึงถาเราทํา 
บุญกันแบบไมโง ไปทําบุญติดคุก ทําบุญ 
ผูกคอตายอยางนี้ ฟงแลวมันโอ ! มัน
นาอนาถใจ นาสมเพชเวทนา ทําบุญ
แลวลูกหลานดากระแทกแดกดัน เลย
ผูกคอตาย มีเงิน ๓๐ ลาน ไอลูกหลาน
มันก็ตองหวังนะ ยายคงแบงใหบาง ๕ 
ลาน ๒ ลาน ๓ ลาน ดันไปทําบุญหมด
เลย พอหมดตัวแลวอยากกินอะไรก็บอก 
“หลานเอย ! ไปซ้ือของใหยายหนอย”

“กินบุญเขาไปสิ ! ทําไปตั้ง 30-40 
ลาน” เสร็จเลย แลวผูกคอตาย ก็เรา
ทําอะไรที่มันเกินไปดวย 
 จริงนะ ๆ  เม่ือเชาน้ีอาตมาไปเทศน 
เรื่องอะไรรูไหม ? สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห  อูย ! คนเยอะจริง ๆ คนเยอะ 
มาก แลวทําบุญกันนาดูเลย ทหาร ตํารวจ
ทํากันเยอะมากเลย ขันขนาดนี้ลนเลย อู
ฮู ! ทํากันสุด ๆ เลย ทีแรกวา “จะไม
รับงาน” แลวเขาบอกหลวงพอ ถางาน
นี้ไมรับนะ หลวงพอเทากับพลาดไป ๑๐ 
งาน ก็ไปเขาชอบใจมาก บอกหลวงพอ
ยกตัวอยางชัดเจน
  บางทีเราทํางานแบบ “เผาศพ 
เผาทรัพย” อาตมาอดพูดไมไดจริง ๆ  เลย
ระหวางหลวงพอพุทธทาสกับสมเด็จ
เกี่ยววัดสระเกศ นี่อวนใหญเทา ๆ กัน 
หลวงพอพุทธทาสเผาศพทาน นี่ทานสั่ง
ไวหมดเลยทําพินัยกรรมไวเลย หมดไม
ถึง 1,000 บาท สมเด็จเก่ียวรัฐบาลให
งบ ๖๗ ลาน ประชาชนสมทบไปอีก ๔๐ 
เปน ๑๐๐ เปนเทาไร ? เปน ๑๐๗ ลาน
  แหม ! มันนาเสียดาย สัก ๕ ลาน
จะเผาไหมไหม ? (ไหม) แบบนี้เขาเรียก 
“เผาศพ เผาทรัพย” มากเกินไปจริง 
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  ตอนนี้งานที่เขามานะไปพูด แลว
เขาก็ประทับใจกันดี ก็เริ่มมีความรูสึก 
โยม ! ถาเราไมทําบุญแกวิกฤตการณภัย 
แลงจะทํายังไง ? บอน้ําก็ขุดไมทัน ลอก
คูคลองก็ไมทัน อาตมารูสึกดีใจเห็นวา 
รัฐบาลจะทําใหมแลว วันพอ วันฉลอง
ครบครองราชย ๗๐ ปในหลวง นี่เขาให
ทําอะไรรูไหมโยม ?
  โยม ! ลองเดาสิรัฐบาลจะใหทํา
อะไร ? ใหชวยกันลอกคูคลองเอาสวะ ขยะ
แลวก็ทําพวกหนอง คลองเล็ก คลองนอย
ทําหลุมขนมครก ทําแกมลิงทําอะไรตอ
อะไรใหพอใช 
 นี่คือ “การทําบุญแกวิกฤต- 
การณ” ที่แลวมานี่ โอย ! จะฉลองกัน 
รองเพลงสรรเสริญกัน อะไรกันเหน่ือย ! 
แลวก็ไมไดลอกคลอง รองเสร็จก็หญา
รกเต็มคลอง 
 “หยุดรอง ! หันมาลอกคลอง” 
 อาตมาวา นี่คือแกวิกฤต 
การณ เอาพลังของชาติมา
ทําใหไมเปนวิกฤตตอไป 

 ขอย้ําอีกคําเดียวนะโยม ! “ทําบุญ 
ใหเปนพลังกับทําบุญใหเปนภาระ” 
อันไหนแยกวากัน อันไหนดีกวากัน ? ถา 
ทําบุญใหเปนพลังก็ตองสําคัญที่สุด 
ศาสนาตองมีเครื่องมือเผยแผ ที่มันจะ
กระจายกําลังไมใหเราเหนื่อย
  ที่อาตมาหยุดหรือไมอยากไปรับ
งานขางนอก น่ีเพราะวาตอนน้ีคิดมา นาน 
แลว และญาติโยมมาจากตางประเทศ เขา
ก็มาเลาใหฟง เขามาทําบุญ เขาบอกเขา
ดูจากไอสื่อสารสมัยใหม เขาเรียกบริษัท
ทีวีออนไลน จํากัด
  โยมเด๋ียวน้ีรูไหมวา ดาวเทียม ชอง 
ดาวเทียมที่เขาแยงประมูลกันนะ อยาง
ต่ํา 100 กวาลาน อยางวัดธรรมกาย นี่ก็
ตองเปนรอยลาน วัดสังฆทาน อะไรท่ีเขา
มีกันน่ันนะเปน ๑๐ ลาน 100 ลาน เสียคา
อะไรตออะไรเยอะ นี่เขามาเสนออาตมา
นะ ออกทั่วประเทศ แลวสามารถฟง
พระพยอมติดตอไดเลยวา พระพยอมนี่
ทําอะไร พูดอะไรตอนนี้ สามารถพลิก
มือถือนี่ออนไลนออกไดหมดเลย ไปทํา
อะไรอยูตรงไหนกอนหลับกอนนอน เอา
โทรศัพทแนบกับหู ก็ฟงพระพยอมเทศน
วันนี้  ถาเทศนวันนี้ถาเรามีกลองมาจับ
ถายทอดออกไดเลย แลวเขาตั้งราคา
ลานเดียว
  แลวสําหรับอาตมาเขาตองการ
โลโกอาตมา เพื่อนําสินคาขายของเขา 
เขาก็เลยลดใหอาตมาเหลือ ๕ แสน ตั้ง
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สถานีเผยแผทั้งโลกเลย...๕ แสน นาทํา
ไหม ?  คนละ ๕๐ บาทออกเปลา ?
  นี่ยังนัดเขาวา ๓ เดือนจะใหคํา
ตกลง ขอปรึกษากรรมการกอน (ท่ีจริง 
ไมใชอะไรหรอก ที่ผลัด ๓ เดือน นี่
สตางคไมพอ) ตองใชหนี้คาที่ดินเขากอน 
ไอพวกนี้เรารอได  ขณะที่รออาตมาก็จะ
หาขอมูลเรื่องอะไรดี ๆ ไว ทําที่เรียกวา 
“ปรุงเครื่องแกงไว” พอถึงเวลานั่นก็
เขาหมอ เขาชอง เขารายการออกเลย 
หาวัตถุดิบสตอคไว เก็บ ๆ  ไว แลวพอถึง
วันออกเราก็ออก ตัวเราไปทํางานที่ไหน 
ก็ได ก็เรียกออนไลนไปเร่ือยไปท่ัวโลกเลย
ออกไดถึง ๑๕๐ ประเทศ ทั้งประเทศเรา
ดวย ทั้งประเทศอื่นดวย 
  แลว เดี๋ ยวนี้ คนชั้ นกลางมีกัน
เกือบหมดแลวโทรศัพทออนไลนอะไร
ตออะไรพวกน้ี อยากจะรูวันน้ีพระพยอม 
พดูอะไร ? ทําอะไร ? สบายเลย 500,000 
บาทเอง ถาไปเอาดาวเทียมเขานะ ๑๐๐ 
ลาน แลวเจงกันบานเลย เหลืออยูไม
เทาไร ! ไทยรัฐ เหลืออะไร ? ที่เขาถัง
ใหญ ๆ เขาก็ซื้อนะซื้ออะไรละ ? จอม
ขวัญ หลาวเพชร ซื้ออะไรตออะไรใครที่
เคยอยูชองนั้นชองนี้
  โอ ! ตอนน้ีชองน้ัน ๆ แทบแยเลย 
หละ ตัวดัง ๆ ซื้อตัวไปหมดสมองไหล 
ชองเกา ๆ แยเลย แทบเจง แตของเรา
ไมตอง ไมตองจางใคร สรางสถานีเอง 
ออกเององคเดียว ไมตองมีรายจาย ไม

ตองเสียคาพิธีกร คาวิทยากร เราก็ออก 
เปนเวลา แลวก็รีเพลยไปเร่ือย ๆ เอาของ 
เกาที่เทศนเมื่อ ๓๐ ปกอน มาออกบาง
ก็ได เพราะบางคนยังชอบของเกานะ ที่
อาตมาเทศนไวเกา ๆ บางคนชอบบอก
สนุกดี ตอนน้ีแกแลวแลเทศนยืดยาดเขา 
วา แตบางคนก็บอกอี้ ! ตอนแกนี่เทศน
เนื้อหาดีเขาก็วา เรากจ็ะรีเพลยหมุนไป
 นี่โยม ! ถาโยมทําบุญแบบนี้เปน 
ภาระหรือเปนพลัง แลวสถานีน่ีนะไมตอง 
ตั้งที่วัดเรา ตั้งที่บริษัทเรายิงปอนเขาไป
เลย ไมมีภาระอะไรใชไหม ? ฟาผาเปร้ียง 
ทางโนนเขาก็ซอม ไมไดอยูท่ีเรา  เขาบอก
วาวัดตาง ๆ นะ ฟาผาเปรี้ยง ! ซอมที
เปนลาน ๆ เลย ไอพวกทีวีดาวเทียมนี่ 
 ฟงคนมาพูดเยอะแลวนะ ทําไม
วัดโนนวัดนี้ สันติอโศก ธรรมกาย อะไร
เขาต้ังมา แลวทําไมวัดสวนแกวไมต้ัง (โฮ ! 
ใครจะไปตั้งรอยลาน...ไมเอา ตองเสีย
นูนเสียนี่เยอะ) 
 แตจาก 100 ลาน เหลือ 500,000 
บาท อันนี้นาสนใจไหม ? 
 ถาพระพยอมไมสูก็เสียศักดิ์ศรี
ลูกผูชายชาติพระมากเกินไปแลว นะมัน
ก็ตองเอาสักหนอย ก็รอจังหวะนี้มานาน 
แลวมันจังหวะพวกนั้นขาลง มันปดกัน
จอมืด ของเราสวางแทน อันน้ีนาคิดไหม ? 
ยังไงชวยกันนะ อีก ๓ เดือนนะ เตรียม ๆ  
อั้น ๆ  บุญที่อื่นไวกอน แลวคอยมาระดม
ทํากัน
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  เขาบอกงายดายเลย ใคร
มีโทรศัพทรุนใหมจะรูหมดเลย 
ตอนนี้พระพยอมเทศนเรื่องอะไร 
แลวเราก็จะอานขาววิเคราะห
แทนสรยุทธบางก็ได แลวก็ธรรมะ 
เคลาขาว เลาขาวเคลาธรรม อะไร 
พวกนี้ เออ !  จัดรายการพบกัน
เวลานั้น วันนั้นอะไรอยางนี้ สัก 
๗ วันสรุปขาวสักรอบหนึ่ง แลว
เอาธรรมะขอไหนเขาไปจับไป
ประยุกตอยางนี้
 อาตมาคิดวา นาจะตองทําได แลว 
เราก็ไมตองไปเดินสังขาร ตอนน้ีอายุมาก
นั่งรถนาน ๆ ก็เวียนหัว ขึ้นเครื่องบิน
ก็ หูบาอะไรก็ไมรู...แตกเปะ แลวก็อื้อ 
อากาศมันกดอะ แลวหูเราอายุ ๖๖ 
แลว หูมันบน อยาขึ้นสูงหลวงพอไมไหว 
บางทีมันตั้ง ๕ วันกวาจะหายนะ ที่วาหู
ชองลมอะไรมันเขา แลวก็นั่งรถนาน ๆ 
ก็ชักเวียนแลว สูเราอยูที่นี่ แลวกระจาย
ไปทั้งโลกเลย ดีกวาเราไปเทศนที่นูนที่
นี่ แลวก็เฉพาะตรงนั้นจังหวดันั้นเทานั้น
เอง แตวาป ๖๐ คิดวาอาจจะหยุดแบบ
เกือบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต
  ปน้ียังหยุดแบบไม 100 เปอรเซ็นต
ยังไปสัก ๕ เปอรเซ็นตได เสร็จนี่เดี๋ยว
ตองขึ้นเครื่องบินไปลงอุดรฯ ไปเทศนที่ 

จ.บึงกาฬ เขาบอกวา ๒ จังหวัด ๒ ผูวา จัด
ฉลองครบรอบกี่ปบึงกาฬที่ตั้งจังหวัด
ใหม คนเขาบอกประมาณ ๒,๐๐๐  เสร็จ
แลวเย็นมาเทศนที่เซ็นทรัล จ.ขอนแกน 
เขาบอกคนประมาณ ๕,๐๐๐ อันน้ีก็งาน
ของคุณอรอุมา เกษตรพืชผล  แกออน
วอนขอรองวา ไมรับที่ไหน แตขอใหรับ
งานนี้ เพราะรับมาตั้ง ๔-๕ ป แลวก็ไม
อยากใหทิ้งกันใหเสียกําลังใจ  แลวแก
โปรโมทไดดี เม่ือวานอาตมาก็ไปโปรโมท 
ออกชองไทยพีบีเอสอะไรนั่น ก็จะทําให
เผยแผแบบอยูวัดแตกระจายไปทั้งโลก
เลย กับดีกวาไมอยูวัดไปเทศนไดต๊ิดเดียว
บางที่เขาหลอกเรานะ บอกหลวงพอไป
คน ๒,000 ไปถึงมีคน ๒๓ คน โอโฮ ! 
แลวเราตองไปนั่งคอยที่สนามบินบาง 
อะไรบาง ไมรูเสียเวลา คิดแลววาไมเอา
แลว จะใชแบบนี้ดีกวา
  ในเมื่อเทคโนโลยีมันมี ทําไม
เราจะตองตะลอน ๆ ไปแบบ “ให
มันเหนื่อยเกินจําเปน”  เหนื่อย
เกินจําเปนไมวา มันไดผลติ๊ดเดียว 
ไดคนติ๊ดเดียว แตอยางนี้ โอโฮ ! 
ได ฯลฯ
  แลวอีกอยางหนึ่ง เราออกไปแลว
มันสามารถรีเพลยได   คนเชาไมทันฟง
ฟงกลางคืนก็ไดอีก ไอน่ีมันสุดยอดเทค-  
โนโลยีสมัยนี้ ก็คิดวา
  พระพุทธเจาทานบอก “เปน
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พระก็ตองเรืองปญญา”  ไมใชทํา 
เปนพระลาสมัยไมรูเรื่องรูราว เขา
เทศนกันไปท้ังโลก ไอเราจะมาเทศน 
อยูท่ีจังหวัดเดียว อําเภอเดียว ตําบล
เดียว นี่มันก็ไมคุม แลวชีวิตมันใกล
จะจบแลว  ๖๖  แลวน่ี มันมีสัญญาณ
เตือนเยอะ
  นี่ดูสิ ! อดีตอัยการศาลอะไร ? 
ศาลรัฐธรรมนูญ ตายแลวเมื่อคืนนี้ เปน
ลมลมไป อาตมาก็ชักมีอาการวูบ ๆ บอย 
เหมือนกัน ก็คิดวา
  ๑. จะไดใชเทคโนโลยีกระจาย
ไปทั่วโลก
  ๒. จะไดไปทํางานท่ีสรางไว น่ี
ใหมันเสร็จ เบ็ดเสร็จ สมบูรณใหมี
น้ํา มีถนน มีไฟฟาโซลาเซลสตอน
นี้ก็ติดโซลาเซลสดูดน้ําสบายแลว 
เราตายแลวเขาก็เก็บกินกันตาม
สบาย ตนพยุงก็ปลูกตนใหญปกแลว
  อาตมาตายไปสัก ๕๐ ปนะ พวก
มาอาศัยใบบุญเรานี่ อูย ! เปนเสือนอน 
กินเลย...สบาย !  ก็คิดวา มันนาจะถึง
จังหวะที่เราตองหยุดหลังพิงถ้ํา
  แลวก็แปลกนะพอรูวาหยุด นี่คน
มาเปนคณะ ๆ เยอะขึ้น มานอนคาง มา
เขาคาย พอรูวา เราอยู แตถารูวาเราไปโนน
ไปนี่ เขาก็ไมมา ก็เลยเปนอันวา ถึงเวลา
ที่เราไปหาเขามาเยอะแลว ใหเขามาหา
เราบาง มันนาจะเปนกันอยางน้ีแลว

  เมื่อถึงยุคสมัยมันเปลี่ยน ถาเรา
มัวไปทําแบบเดิม...เดิม อาตมาแหม ! 
ยังนึกเสียดายไมหายเลย ๒๕ ปได ที่
ไมไดไปบิณฑบาตทุกเชาเลย ตอนที่ดัง
สุดขีด เทศนวันละ ๕ งาน  
 ๖ โมงเชา ใหไปเทศนในตลาดพวก 
แมคาเขากอนจะขายของ บอก “หลวงพอ
เทศนตี ๕ ไดย่ิงดีเขากอนจะขายของ” 
 เทศนหนาเสาธงนักเรียน ๗.30 
ถึง ๘ โมง สายหนอยไปหนวยราชการ
โนนราชการนี้
 วันหน่ึง ๕ งาน ก็สังขารถูกใชมาก 
กลองคอเสียงเสินแย แตระยะที่หยุด
มานี่ เสียงก็กลับมาดีขึ้น ก็จะไดบันทึก
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ใสเทปใสอะไรไว เราไปเทศน ๆ บางที
ก็หายไปกลางอากาศ แตถาเราไดมา
ทาํหนังสือหนังหาสัก ๙ เลม ต้ังใจจะทํา 
เด๋ียวเลมแรกใกลไดคร่ึงเลมแลว “กอน 
มีรัก ตองใหมีรู แลวคอยมีรัก แลว 
คอยมีลูก”  
  แตนี่ยังไมทันรูเรื่องเลย “รักกัน
แลว” ยังไมทันจะรูเร่ืองเลย “ลูกมาแลว”
แลวลูกแตละคน ลูกมาร หรือลูกเทพ
ก็ไมรู ก็แยเลย นี่ก็เลยตั้งใจวา จะทํา
หนังสือพวกนี้ แลวหนังสือพวกหาเปน
ใชเปนอยางนี้ 
 บางคนหาสตางคก็ไมเปน โหย ! 
ทําไมปญญาออน เกิดเปนคนไทยหากิน
ไมพอกิน โยม ! วา แยไหม ? อายหอย
ไหม ? เพราะหอยไมมีมือ มีเทา หอยยัง
หากินได ไมตาย ไมอด ใชไหม ? เรามี
มือดี เทาดีหาไมได ก็แย !
  อยากจะเขียนยั่วใหมันรู จักหา
บาง เด็ก ๆ ยุคน้ีนะ “รูเขาก็ไมหา รวย 
เขาก็ไมเอา” กินเท่ียวเลนไปวัน ๆ อยาง 
นาเสียดายเหลือเกิน
  นีเ่ม่ือวานเขามาสัมภาษณอาตมา 
เรื่องธรรมะสําหรับวัยรุน “วัยรุนไมรู 
แลวจะแกยังไงใหเขาเปนวัยรุนรู”  
รูวา อันน้ีมันกงจักร อันน้ันมันดอกบัว 
เหลายาน่ีมันกงจักร ธรรมะเปนดอก 
บัว  แหม ! เด๋ียวน้ีมันเห็นกงจักรเปน
ดอกบัว แลวมันเห็นดอกบัวเปน ? มัน

เห็นวา พระน่ีเปนกงจักรขัดคอมัน
  เพราะฉะน้ัน ก็ตองหาทางท่ีจะทํา 
ใหทุกอยางดีขึ้น และตองขอย้ํานะ ถา
เรายังขืนทําบุญกันเสียเปลา ผูกคอตาย
บาง ติดคุกบาง นี่คุณศุภชัยก็นาสงสาร 
ถวายวัดเปนพันลาน แตตอนนี้นอนคุก 
ถวายพันลานนาจะขึ้นสวรรคนะ นี่ถวาย
พันลานติดคุกไมไหว ไมฉลาดควรจะ
ถวายแลวมีความสุข ไมใชถวายแลวไป
ตดิคุก แลวน่ีคดีอะไรอีกก็ไมรูตามมาอีก 
เยอะแยะเลย
  “เงิน 100 กวาลาน” ท่ีจริง
แกหาไดเปน 1,000 ลาน นะคุณ
สรยุทธ น่ีแต 100 กวาลานนาจะ...
โบราณเขาวา เสียนอย ? “เสีย
ยาก”  เสียมาก ? “เสียงาย” 
โลภมาก ? “ลาภหาย” โอ ! 
โยมนี่พวก ๑๗ เปอรเซ็นต
  พวกนี้พวก ๑๗ เปอรเซ็นต พวก 
๘๓ นาเปนหวง ไมคอยรูเรื่องอะไรเลย 
ถาอยางนี้เราก็จะทําใหบานเมืองจะตอง
ถึงเวลาแลวละ ไอทําบุญที่มันเสียเปลา
  เขาบอกวา “ปฏิวัติเสียเปลา” 
ทําบุญเสียเปลาโยมวา เยอะไหมตอน
นี้ ? แลวเลิกความโงที่ไมรูทันพระ
  นี่บทสุดทาย “พระปลูกตน
สตางค ไวบนแผนหลังญาติโยม” 
 ประโยคนี้นากลัวนะตองคิดกัน
ใหดีนะ ที่ออกวิทยุโทรทัศนกันนี่ 
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  “โยม ๆ ๆ จงรีบทําบุญให
หมดตัว กอนที่ตัวจะหมดบุญ”
  คนแก ๆ  ก็ไมทันคิด แกเคล้ิมไป 
แกก็ทําทุมหมดตัว แลวยังไมตายนะ 
กินไร ? ใหรีบทําบุญใหหมดตัวกอนท่ี
ตัวจะหมดบุญ มันทําไดยังไง ? แบบ
น้ีมันโงชัด ๆ มันตองทําบุญหลอเล้ียง
ตัวดวย หลอเลีย้งจิตวิญญาณใหมัน
มีสัมปรายภพอะไรท่ีดีก็รูแลว แตมัน
ตองคิดวา แลวยังอยูทํายังไง ? ไมคิด
ปจจุบันบางเหรอจะเอาแตอนาคต
เหรอ ปจจุบันเราตองกินตองใช เรา
ก็ทําไปเถอะนิด ๆ หนอย ๆ  อิสลาม
เขารอยละ ๒.๕๐ บาท เขาเรียก “ซะ
กาต” ใหทํารอยหน่ึงตอง ๒.๕๐ บาท 
  อะไรน่ีมีไมถึง 100 ลาน แลวเอา
เงินของคนอื่นไปทําบุญ อันนี้เสร็จเลย 
แลวทําบุญไมตรงกับสิ่งที่จําเปนหรือ
ตองการ 
 “ทําบุญตองเบิกบาน แต
พรองน้ํา” อยางวัดชัยนาทจําไดไหม ?
ปที่แลวพระตองไปขอบิณฑบาตน้ําโยม
มาใช แลวทําไมไมมีใครไปขุดบอน้ําให
วัดไว ทําไมไมมีใครไปเจาะบาดาลสัก
บอหนึ่ง บอหนึ่งไมเทาไรหรอก ถาเจาะ
ตอนนูนนะ ๗ หมื่น ๕ หมื่น พระก็มีน้ํา
ใชสบายเลย ไมตองเที่ยวขอญาติโยม
ไกล ๆ  แสดงถึงความแยทั้งโยมทั้งพระ 
ถาเจาะไวที่วัดทอดกฐินนะ 
  ทอดกฐินนะบางวัดไดต้ัง ๑๐ ลาน 

ก็มี ๕ ลานก็มี แตดันไมมีน้ ําใช ไปทําบุญ
อะไรกันนี่ แลวของจําเปนไหมน้ํานี่ ?  
เออ ! ไมมีอาบ ไมมีลาง ไมมีรดตนไม ทําไง
ละ ? ก็เพราะเราทําบุญไมเคยคิดแกวิกฤต-
การณไง เราถึงไดทําบุญลดโลกรอนไม
ได เราถึงไดทําบุญแลวขาดแคลนน้ํา แก
ไมตกเลย
  อาตมาพูดเรื่องนี้มา ๓-๔ ปแลว
แตจะพูดตอจนกวาวิกฤตจะถูกนําขึ้น
มาเปนบุญนําหนา นํารอง  สวนบุญตาม
เทศกาลปใหม สงกรานต โยม ! จะมา
ทาํอะไรกันนักหนาเฉพาะวันท่ี ๑  ใสบาตร
ซะพระฉันไมหมด พอวันที่ ๔ ที่ ๕ อด !
อยางกับพระฉันเฉพาะวันที่ ๑ ไมถูก ! 
ใชไมได ! ตองเอาใหมตองแกไขกันใหได
อะไรท่ีเปนวิกฤตตองทําตรงน้ันกอน แลว 
ที่มันไมวิกฤตไวทีหลังกอน
  ผาไตรนี่...เบา ๆ หนอย ตั้งแตเชา
มาได ๓ ไตรแลวนะ แลวใชอะไรไหวละ 
ปหนึ่งอาตมาผืนหนึ่งใช ๒ ป ๓ ป แลว
โยมถวายวันละ ๓ ไตร มันก็เสียของ เสีย
ของเงินไปจมหมด ศาสนาถาขืนเปนแบบ
นี้นี่ถวงความเจริญของประเทศชาติ เงิน
มันตองหมุนเวียนไปสรางสรรคพัฒนา
  ทําบุญไมสรางสรรคทํายังไง ! ทํา
บญุเปนภาระใหพระตองดูแลกัน ทําบุญตอง
เปนพลัง ๆ ทําเทป ทําหนังสือ (วารสารฯ) 
นี่พิมพมา ๓ หมื่น นึกวาพอ ตองสั่งอีก 
๒ หมื่นหมด เดือนกวา ๆ หมดแลว ก็ไม 
รูทําไง โยมบางคนบอก ชอบตรงน้ีจังเลย 
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“ปใหมอยาใหโงกวาปเกา  
 เศรษฐกิจมันขาลง

มาเที่ยวปลงกัน...ที่วัด”
  โยม ! ไดขาวไหม ? พวกนักการ
เมืองเขาจัดทัวรลองแมน้ําเจาพระยา 
บางพรรคนูนทัวรอังกฤษ ทัวรเวียดนาม 
ทัวรจีนคนละแสน มาที่วัดเทาไร ?  โยม
แหม ! ไมไดขายบัตรเลย มาที่วัดไมได
ขายบัตร ๑๐๐ เดียว ๒๐๐ กลับไปบาน
สบาย ปลอดภัยดวย
  ไปตางประเทศยังไมรูเรือจะจม 
รถจะชนกันเม่ือไร แลวเงินก็ไหลออกนอก 
ประเทศ แปลก ! นักการเมืองเขาก็คิด
อยางนี้ พาแฟนพันธุแทของพวก ไปพัก
ที่นูนพักเที่ยวกัน
  เห็นเดี๋ยวนี้เขามีทีวี เขามีสื่อสาร

เพื่อพาคนเที่ยวใหปญญาบางนิดหนอย 
ไดพาคนเที่ยว แลวเงินก็ไหลออก แลว
ประเทศกําลังเศรษฐกิจอยางนี้ คนจอง
เยอะนะ ๆ ก็พวกคิดแบบแนวเดียวกัน 
“คิดเงินไหลออก” ไมไดคิดนําเงินเขา 
แลวรัฐบาลไทยก็เชียรเที่ยวไทย ๆ  เชียร
แทบตาย เขาก็ไมเที่ยวไทยเขาเที่ยวนอก
กันหมด
  สงกรานตหยุด ๕ วัน ก็จะไปเท่ียว 
นอก ปใหมก็จะไปเที่ยวนอก 
 เสาร-อาทิตยบางคนยังแวบไป
กินกวยเตี๋ยวฮองกง โอโฮ ! บาที่สุดเลย
 ยังไงโยม ! เสาร-อาทิตยมา
วัดสวนแกว...รอยเดียว ไปคุยอวด
เขาเลย “รอยเดียว กูยังไดดื่ม
น้ําออยฟรี !” สบายเลย
  เอาละก็เปนอันวา ขออวยพรให 
ทุกทานจงฉลาดในการปฏบัิติศาสนา
ฉลาดตอการเกี่ยวของกับเงิน อยา
ใหเงินพาไปใหเสียผูเสียคน มีคดี อยา
งกเงิน เอามันไวใตเทาพอขจัดความ
ขัดสน ฝดเคือง ขนแคน อยาเอา
มันไวกัดหัว กัดหู กลัดอก กลัดใจ 
กลัดกลุมกับมัน จงรูจักเกี่ยวของกับ
มันอย า งถู กต องตามหลั กของ
ศาสนา จะไดทําใหชีวิตหนาท่ีการงาน
ครอบครัวมีความผาสุข  ขอใหความ
รูความเขาใจอันถูกตองจงเกิดแก
ทุกทานทุกคนเทอญ สาธุ.
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 @วราวิทย :   ปใหมหลายคนก็คงจะต้ังความหวังวามัน
นาจะดีกวาเดิม แตพอดูปญหาในปหนาแลว สภาพเศรษฐกิจก็
ยังไมคอยจะดี ภัยแลงท่ีเราจะตองเจอกันอีกรอบ หน่ึง เกษตรกร
ก็คงจะทํามาหากินลําบาก  เราจะรับมือกับความทุกขตรงน้ียังไง 
ความตึงเครียดทางการเมือง ความขัดแยงก็ยังอยู

 พระพยอม :  เอาขอเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเกษตร
สักนิดหนึ่ง “เกี่ยวกับภัยแลง” 
 คนเรานี่ในคําวา “เตรียมพรอม” ปลุกกัน ! ใหระดมกัน
ใหพรอม พรอมรับภัย กอนที่ภัยจะมามันตองมีอะไรพรอม เชน 
แกมลิง หลุมขนมครก ที่เตรียมจะทํา
 อาตมานี่ ทําฝายน้ําทําแกมลิง ทําหลุมขนมครก  ที่เก็บ
น้ํา แมกระทั่งขวดน้ําเปลา ๆ ที่เขากิน เขาทิ้ง อาตมาก็ใหเขามา 
กรอก ๆ น้ํา ใหเด็กเขากรอกไว  เวลาหนาแลง ตนไมแยไมมีน้ ํา
ขาง ๆ รด  ก็พลิกขวดคว่ํา เจาะจุกนิดหนึ่ง ใหมันหยด ๆ ๆ ก็
สามารถทําใหตนไมไมตายในฤดูนั้น ผานไปหนึ่งป  
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 นี่คือ การเตรียมพรอม ที่เรียกวา เศรษฐกิจพอเพียง  เอา
ความพรอมใหอยูใหได วาจะอยูยังไงในภาวะยากลําบาก  
ฝดเคืองขนแคน  
 อันดับแรกเตรียมใหพรอม 
 อันดับที่สองลดสวนเกิน ที่เคยกินเกิน ใชเกิน 
 ถามวา คนประเทศไทยชวงน้ี ยุคขาดแคลนกับยุคกินเกินใช
เกิน มันเลนมาบทเดียวกัน จังหวะเดียวกัน  ชวงท่ีเรามียางแพง 
ปาลมแพง ขาวแพง  เราเลนสวนเกินกันเต็มท่ี  ปลูกบานหลังใหญ
เกิน  ซ้ือรถราคาแพงเกิน  มีส่ิงปรนเปรอท่ีเปนสวนเกินเยอะแยะ
ไปหมด 
 ตอนน้ีปาลมถูก ยางถูก รถถูก....ถูกยึด  มันก็เลยเขาทางท่ีเรียก
วา “เราไปเกินซะทีแรก” มันก็จะขาดทีหลัง  
  (อาตมาขนาดเศรษฐกิจแย ๆ ยังใหโบนัสพนักงานท่ีน่ีไดสองรอบ  
ปหนึ่งสองครั้ง  ถึงแมวายอดเงินจะหายไปสองป 23 ลาน ที่ขาดไป  
แตวามันก็มีตัวอื่นมาชดเชยบาง เชน  ผลหมากรากไมทางการเกษตร   
ปนี้มะมวงก็ออกเร็วกวาคนอื่นเขา เพราะเราปลูกสายพันธุที่มันออก
ไว  เขาเรียก “มะมวงพันธุเบา” เขายังไมออกชอกันเลย ของเราแก
จิ้มพริกกะเกลือ น้ําปลาหวานไดแลว แลวโลหนึ่งตอนแรก 20-30 
บาท เราก็พออยูได  เพราะเราไมใชอะไรเชิงเดี่ยว)
  เดี๋ยวนี้มันนาจะเปนที่ความทุกข เพราะคนไปทําอะไรเชิง 
เดี่ยว  อาชีพเดียวอยางเดียว อยางอื่นเปนไมได ทําอยางอื่นไม
เปนเลย  เขาเรียก ไมเตรียมพรอมที่จะสละอาชีพตัวนี้ แลวไป
จับตัวใหม เพราะตัวนี้ทําไปก็ขาดทุน.
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“
 @วราวิทย : เวลาพระอาจารยบริหารวัด อาจจะเจอปญหา
บาง ปกครองคนหมูมาก  เวลาเจอปญหา ทําไมยังนําเร่ืองมาเลาเปน
เร่ืองตลกใหกับญาติโยมไดฟง  และดูเหมือนพระอาจารยมีความสุข
ตลอดเวลา
  
 พระพยอม :  เขาบอก “ปญหาเขามีไวใหแก ไมใช
มีไวใหกลุม”  ปญหาคือตัวสอบศักยภาพเรา  คนอางวา “มี
ธรรมะเรียนธรรมะ” แตถาเจอปญหานั่งรองไห อันนี้ใชไม
ไดแลว  
 อาตมาสนุก มีความสุขกับการแกปญหา ถาปญหาคนในวัด
ไมกลัวหรอก  ปญหาราชการกฎหมายนี่สิมันแย !  คนในนี้ทําเสีย
หายไมถึง ๑๐ ลาน  แตกฎหมายเจาหนาที่ราชการถาลองเขาทํา
กับเราก็ เสียหายหลายสิบลาน  
 เห็นมั้ย ! ชาวบานที่โดนรื้ออะไรตออะไรกัน  ในตอนแรก
ทําไมละ ปลอยใหเคาทําไปทําไม ? ปลอยใหเขาสราง เขาทํา แลว
มารื้อเขาทีหลัง 
 ถามวา เจาหนาที่พวกนั้น “เพิกเฉย” หรือ “เพิกฉวย”  
ฉวยเขาไปเทาไหรแลว ?  แลวมาสั่งรื้อ โอแย ! แลวบางทีก็ไมถูก
หรอก  ทําไมไมแบงละ ยึดมาเปนของรัฐแลวใหเอกชนบริหาร  ได
เงินเขารัฐอีก  กไ็ปรื้อแลวมันไดอะไร ? อันนี้สําคัญปญหาแกไมถูก 
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 @วราวิทย : พระอาจารยยังติดตามขาวสารบาน
เมืองอยูตลอด ยังเห็นมีเขียนคอลัมนลงในส่ือ

 พระพยอม : ตลอดเลย ! เพราะวาคนเรานี่ ถา
ไมบริโภคสื่อ  ไมดูขอมูลขาวสาร  การตัดสินใจจะแพคน
อื่น  ขอมูลขาวสารแนน นี่มันทําใหเราตัดสินใจเร็วไว  และ
อยางหนึ่งคนไทยเสียนิสัยอยูเรื่องหนึ่ง  ถาคนไหนเขาวา 
เขาดาเรา  ทั้ง ๆ ที่เขามีสมองดี  คนบางคนเขาเปนตุดเปน
เกย  เขาอาจจะเบี่ยงเบนทางเพศ แตเขาวิเศษทางปญญา  
ทําไมเราไมเอาเรื่องสวนดีเขาละ ?
 หลวงพอพุทธทาสบอกวา  “เขามีสวนเลวบาง
ชางหัวเขา  จงเลือกเอาสวนดีเขามีอยู   เปน
ประโยชนโลกบางยังนาดู  สวนชั่ว ๆ อยาไปรู
ของเขาเลย” 
 บางคนพอเปดทีวี “โอยนี่...มันตุด”  ไมมองอยาง
อื่นแลวไมฟงแลว  สมองตุดบางคน นี่ดีกวาไอพวกแมน
หลายเทา  เพราะฉะนั้น เราอยางี่เงาเรื่องพรรคนี้

  เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา
จงเลือกเอาสวนดีเขามีอยู

เปนประโยชนโลกบางยังนาดู  
สวนชั่ว ๆ อยาไปรูของเขาเลย” 

“““
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 @วราวิทย : พระอาจารยเปนหวงประเทศไทยเรื่องอะไร
มากที่สุด

 พระพยอม : เรื่องที่นาเปนหวงที่สุด คือ ความขี้เกียจ
ของเด็กวัยรุน ๆ ใหม  แลวก็ไอผูใหญขี้โกงทุจริต  สองตัวนี้นา
เปนหวง ตอนนี้เขาบอกวา เด็ก ๆ หลุดเรียน  เรียนก็ไมเรียน 
งานก็ไมทํา ขับมอเตอรไซค ติดเกมส  แลวบานเมืองตองไปเอา
แรงงานตางดาวเขามา อันนี้เสียหายมาก 
 อาตมาอยากใหประเทศไทยมีรัฐบาลสักชุดหนึ่ง  จับเด็กไม
ทํางานเขาไปอบรมใหเปนมาตรฐานเลย   
 เรียนมั้ย ? ถาเรียนใหเรียน 
 ไมเรียน...ทํางานมั้ย ? ถาไมทํา
 “ทั้งไมเรียน ทั้งไมทํา”  ตองเอาเขาไปปลอยเกาะที่ไหนดัด 
สันดาน  เพราะวาถาเด็กลองขี้เกียจแลว เดี๋ยวก็ขี้เหลาขี้ยา ขี้ลักขี้
ขโมย เดี๋ยวก็ขี้คุกขี้ตะราง ไอเด็กขี้พวกนี้อันตรายมาก  อาตมาวา 
เปนอันตรายตอประเทศมาก  ที่เรามีแรงงานตางดาวเขามาโกยเงิน
ไปเปนแสนลานหมื่นลาน  เพราะเด็กเราไมทํางาน 
  แลวการเรียนการศึกษาก็ผิดพลาด ! ไปเรียนเอาปริญญากันหมด 
ไมเรียนสัมมาอาชีพ อาชีวะขาดแคลน ตกงานปริญญาตกเปนแสน 
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แตแรงงานสายงานอาชีวะที่ประกอบอาชีพ นี่ขาดแคลนเปนแสน
เหมอืนกัน  น่ีคือ การศึกษาท่ีมันไมไดสนับสนุนใหคนทํางาน  แลว 
กิจกรรมอะไรก็ไมรู รองเลนเตนรําเยอะเหลือเกิน  
 แลวสังเกตดูนะ เด็กผูหญิงที่ไปเรียนพวกนาฏศิลป นี่ใจแตก
เร็วกวาเด็กท่ีไมไดเรียนนาฏศิลป เพราะมันพอกหนาแตงตา “โอโห ! 
นี่กูสวยเกินวัยแลว” ใจก็ไปเลย  
 ขอสอง “ทุจริต”  ทุจริตนี่ อาตมาดูสังเกตการณ...ไมจริงใจ 
 บางพวกโกงไมเปนไร  
 บางพวกโกงนิดเดียวแทบเปนแทบตาย แลวเขาไปวาอะไร ? 
ขาราชการโกง พอคานายทุนรวมโกง  มีอีกตัวหน่ึงท่ีคนเรามองขาม... 
ทนาย ! สภาทนายทะแนะนี่
 ท่ีจริงเร่ืองเขาจะตกลงกันไดเขาไปแนะ และท่ีรายท่ีสุดคนโกง
น่ี แตพอไดอาศัยทนายที่ใชปญญาเฉโก...พลิกแพใหเปนชนะ  แลว
พวกคนที่ไปทําชั่วมาไดชนะนี่  เขาเหิมมั้ย ?  ก็เหิมเกริม
 ตอไปน้ีขอใหใครท่ีเปนกลุมตอตานทุจริต  ไปสังเกตสํานักงาน 
ทนายเอาไวบาง  บางทีไปหลอกคนแกใหมาเซ็นวา “กูหน้ี”  พอเสร็จ 
แลวยึดเลย  เหมือนอยางตําบลหนองกินเพล  วารินชําราบ  แลวตอนน้ี 
ชาวบานเดือดรอน  แลวท่ีนาอนาถใจศาลตัดสินใหนายทุนคืน ประชาชน
ยากจน  นายกสั่งใหกรมที่ดินจัดคืนใหไดภายใน 90 วัน 
 กรมท่ีดินบอก “เร็วไปทําไมทัน”  แตชวงทําใหกับนายทุนทํา 
กี่วัน ?  อันนี้แหละที่นาเปนหวง คนไทย นี่ถาเอาเรื่องโกงลงเมื่อไหร 
ประเทศน่ีถนนจะราดทองคําเปนสายไดเลย  เขาโกงกันเกินเหตุสราง
อะไรก็โกง น่ีเห็นไหม  อุทยานราชภักด์ิฯ ก็มีปญหา  สรางรัฐสภาใหม 
ก็มีปญหา  ตอไปคอยดูเถอะสรางโบสถ สรางศาลาปญหาอีก.

....หวงที่สุด คือ ความขี้เกียจของ
เด็กวัยรุน ๆ ใหม แลวก็ไอผูใหญ

ขี้โกงทุจริต  สองตัวนี้นาเปนหวง...”
““
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 @วราวิทย : พอถึงปใหมหลายๆคนก็ตั้งความหวังวาทุก
สิ่งทุกอยางมันจะดีขึ้น แตมักจะมีคําพูดทาย ๆ วา  ถาวันที่ ๑ หรือ
วันที่ ๑๖ หวยออกถูกรางวัลที่ ๑ วาจะไปทํานูนทํานี่ตั้งเปาหมาย
เอาไวแตมีเงื่อนไขกับตัวเองตลอดวารอหวยอยางเดียว

 พระพยอม : พอหวยกินก็หนาแหงไปนอนเลียแผล  พวก
นี้เปนพวกหวังรวยลม ๆ  แลง ๆ  มันไมเหมือนน้ําพักน้ําแรงหรอก  มือ 
นี่จะทําใหรวยหวยจะทําใหจน  ถาทําดวยมือสองมือนี่  อาตมาไปดู
แลวเด็กคนพิการท่ีวัดอาตมานะ  มีสองมือไมมีสองเทา ขาขาด “โอ ! 
ดายหญาเกงมาก...สะอาด”  
 อาตมาไปทีไรจะเอาขนมไปฝากคนน้ีทุกที  “คนขาขาด 
แตดายหญาเกง” ไอพวกขาดี นี่แวบหายแวบหาย  ไอขา
ไมมี...ถากตลอด 
 เพราะฉะนั้น คนเรานี่ พิการแตขอใหใจรักงาน  รับรองวา ถึง
แมวาจะวิกฤตปน้ําแลง  อาตมาก็ (ส่ัง) เตรียมทําปนนูนปนน่ี  ปนกระถง
กระถาง หารายไดแกภัยแลง  ใหยืนหยัดอยูได  และอยากฝากรายการ 
นี้ดวยนะ  ใครที่บอกปนี้แย ! ลูกเตาอดอาหาร ไมมีที่นอน บานเชา 
ถูกเขาไลออก มาวัดสวนแกวยังรับไดอีก 300 มาถึงวันแรก...กินอยู 
น้ําไฟเสร็จ  ใหเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท  ขาวสามมื้อ น้ําไฟทีน่อน
ฟรี  มาเลยอยาโงไปฆาตัวตาย อยาฆาทั้งครอบครัว ที่วัดสวนแกวมี
สาขา 10 สาขา มีเนื้อที่ 3,000 กวาไร  เอาไวรองรับคนยากคนจน
ไมตองมาอะไรหรอก  แคเก็บผลน่ีก็แยแลว  เก็บมะมวง เก็บชมพู เก็บ
เชอรรี่  เยอะแยะเลย ไมตองไปงานตางประเทศ  แลวไปถูกลอยแพ...
ระวังใหดี.  

“...ดวงดีอยูที่เรา พูดดี คิดดี ทําด ี
เขาบอก ฤกษดี ยามดีวันนั้นวันนี้  

พอถึงวันดี แตเราทําไมดี วันนั้นก็ไมดีตอเรา...”  .”.
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 @วราวิทย : แตวาหลายคนก็บอกวา ฝากชีวิตไว
กับโชคชะตา  การเส่ียงดวง  ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ หวังวาสักวันมัน
จะดีขึ้น สังคมไทยจะเปลี่ยนไดมั้ยครับ ?

  พระพยอม : ตองเชื่อคําสอนหลวงพอพุทธทาส
บางสิ  อยากฟงมั้ยเรื่องดวงนี่ ? ทานบอกวา...  
 “เราดีดีกวาดวงดี  เพราะดีมีท่ีเรา ดีกวาไป 
มีที่ดวง  ขยันทําดีทั้งปวง ชื่อวาเราหนวงเอาดี
ทัง้ปวง มาทําใหดวงเราดี  โชคจะรายไมไดตลอดป 
เพราะเรามีดีเปนดวง”  
 เพราะฉะน้ัน ดวงดีอยูท่ีเรา พูดดี คิดดี ทําดี เขา
บอก ฤกษดี ยามดีวันนั้นวันนี้  พอถึงวันดี แตเราทําไม
ดี วันนั้นกไ็มดีตอเรา  แตวาวันน้ีเปนวันโลกาวินาศ-อุบาทว
อะไรก็ตาม  เราตื่นแตเชาพูดดี คิดดี ทําดี มันจะไปอุบาทว
กับใครก็ชางเถอะ  แตมันเขากับเราไมได เพราะเราทําดีท้ังวัน.  

...เราดีดีกวาดวงดี  
เพราะดีมีท่ีเรา ดีกวาไปมีที่ดวง...”““
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 @วราวิทย : หลายคนเตรียมแลววา ปใหมทีจะตอง
เปนธรรมเนียม จะตองดื่มเหลาขามป เตรียมท่ีจะฉลองปารต้ี 
กันสุดเหวี่ยง  

 พระพยอม : เดี๋ยวนี้เขาใหวันสองวันนี่ เปนวัน
เมาแหงชาติ  วันประทุษรายสติแหงชาติ  คือ วันปใหม
กับวันสงกรานต  แตวาวันปใหมโชคดีนิดหนึ่ง  5 ป 4 ปมา
นี้ประเทศไทย มีการสวดมนตขามป (ไอพวกเมาขามปก็แลว
แตเขาเถอะ)  มันลดอุบัติเหตุไปไดเยอะนะ  เพราะมือที่ไปขับ
พวงมาลัยดวยเมาดวยน่ี  มันหยุดมาประนมมือสวดมนต น่ีมัน
เปนเหตุใหอยูรอดปลอดภัยเยอะเลย  
 เชื่อวารอดตายกันเปน 100-200 ชีวิต เพราะสวด
มนตขามป  ไอพวกเมาขามปนี่แหละเปนเหยื่อความตาย
เพราะน้ําเมา  
 อุบัติเหตุปหน่ึงเขาบอกวา  90 % เปนน้ําเมา  อีก 10 % 
เทานั้นที่เปน แอคซิเดน (accident) เพราะฉะนั้น ปใหมชวนมา
สวดมนตขามปท่ีวัดสวนแกว  มาไดเลยจุไดหม่ืนคน  ไอรานท่ีมัน 
ใหน้ ําเมา นี่จุไมกี่คนหรอก  มันนั่งเบียดกัน...ไมไดเรื่องอะไร.
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 @วราวิทย :  แตบางคนบอกมันเปลี่ยนไมได คือทํามา
อยางนี้ทุกป ทุกเทศกาล และเพื่อนฝูงก็ตองพากันไปแบบนี้ เปน
ธรรมเนียมของตัวเองไปแลว

 พระพยอม : พวกน้ีไมเคยฟงโอบามา (บารัค โอบามา) หา
เสียง  ตอนหาเสียงโอบามาใชคํา ๆ  เดียว   “Change” เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง แกไข  
 ที่วัดอาตมาเปลี่ยนแปลงการทําบุญของชาวบานไปเยอะ
นะ เมื่อวันเขาพรรษาตนเทียนเต็มหมด  ตอมาเปลี่ยนเปนหลอด
นีออน  ตอนนี้หลอดนีออนเต็มอีก  ถาติดทุกดวงไมมีคาไฟ (เทศน
มาใหก็ไมครบ) 
 ก็เปล่ียนมาเปนปุยและตนไม เห็นม้ัยวัดสวนแกวตนไมเยอะม้ัย
รมเย็น  แลวเปนไมดอกไมผลอีก  ปหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ อยูไดดวยไม
ดอก ไมผลพืชเกษตร  เดือนหนึ่งเปนลาน ๆ ถึงไดอยูกันได  
 เพราะฉะนั้น ใครที่บอกเปลี่ยนไมได  คุณไปล็อคตัวเอง
ไวทําไม ? คุณใหปใหมล็อคตัวเองไวทําไม ?  คนเรานี่มันไมใช
สุนัขไดลามไดล็อคกันงาย ๆ  ขออภัย ! ไอพวกท่ีพูดแบบน้ันนะ 
ไอพวกประเภทถูกล็อคถูกลาม. 
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 @วราวิทย : เราไมไดตองรอปใหม หรือวาเทศกาล
อะไร เพื่อจะเริ่มตนใหมเมื่อจําเปน
 
 พระพยอม : ไมจําเปนเลย  ตั้งใจอธิษฐานวา นับ
แตสวางขึ้นมานี่  “จะพูดดี คิดดี ทําดี ตลอดทั้งวัน” ไมตอง
รอหรอก  “การรอ”  นี่มันเรื่องหลอก ๆ สมมุติ  เปนมายาตั้ง
กันขึ้นปใหมอะไรกัน
 ที่จริงแลวปใหมมันก็เปล่ียนไปเร่ือย  เม่ือกอนน้ีวันสงกรานต 
ปใหมไทย  มาสากล “มกราฯ” ที่ 1 มันก็เปลี่ยนไปอีก.
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 @วราวิทย : พระอาจารยครับสถานการบานเมือง  โดยเฉพาะ 
ความขัดแยงทางการเมือง แมวาดูผิวๆ มันจะดูสงบ  จะดวยท่ีรัฐบาล
พยายามจะควบคมุอยู แตเราก็เช่ือวารากลึก น่ีมันยังคงฝงอยู   

 พระพยอม : อาตมาเชื่อมั่นวา สมมติวาทหารรัฐบาลเอา
ปนจี้หัวไว  “อยูนิ่งๆ อยากระดุกกระดิก” 
 ถามวา ทหารมือไมเม่ือยบางเหรอ ?  ถามือเม่ือยตกเม่ือไหร
ละ  ไอโนนเอาแลว
 เพราะฉะนั้น มันตองอยูกันดวยความเมตตาธรรม ยุติธรรม
 รัฐบาลตองมองประชาชนเปนประชาชนของตน และ
 ประชาชนตองมองรัฐบาลเปนรัฐบาลของตน  
 ถาประชาชนมองรัฐบาลน้ี ไมใชรัฐบาลของกูจะขับ จะ
ไล  สวนรัฐบาลก็มองประชาชน ไอพวกน้ีตานเราเหลือเกิน
 พวกนี้ไมใชพวกของเรา  ไมใชประชาชนของเรา  ถูกแบง
แยกแลว  พอแบงแยกตางฝายก็ตางจะโตกัน  การแบงแยก
 นี่มันไมมีตัวไหนเปนตนเหตุมากเทากับ  ชิงอํานาจ ชิงผล
ประโยชน  
 เขาไมไดนึกถึงวา เดี๋ยวเราก็ชิงกันตายแลว  มานั่งชิงประโยชน
ชิงอํานาจ ไมผิดอะไรกับเรื่อง  นาก 2 ตัว  มันชวยกันตอนจับปลาใน
น้ํา  พอจับมาได  มันดันชิงกันจะเอาทางเนื้อเยอะ ๆ  ผลประโยชน
เยอะ ๆ  จะเอาทอนหัว ไอตัวน้ีก็จะเอาทอนหัว ไอตัวน้ันก็จะเอาทอนหัว
ไมมีใครเอาทอนหาง  ผลที่สุดมันก็เลยไปใหหมาจิ้งจอกตัดสิน หมา 
จ้ิงจอกหั่นสามทอนเลย  แลวเอากลางไปฉิบ ! แลวบอกหัวกับหางมึง
เลือกกันเอาเอง  ก็เหมือนกับฝายคานกับรัฐบาลที่แลวแยงกันจะเปน
ทอนหัว   เปนหัวหนาจัดตั้งรัฐบาล  เพื่อจะไดบริหารประเทศชาติเอา
ประโยชนหัวคิวอะไรก็วากันไปเถอะ  ฝายคานก็ไมยอม  แพในสภาก็
เลนขางถนน ท่ีสุดทหารก็เลยห่ันกลางเลย  ตอนน้ีฝายคานกับรัฐบาล
ในอดีตปากแหงทองหิว...อยากจะรีบเลือกตั้ง.  
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  @วราวิทย : สังคมไทยยังมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลง
ความขัดแยงนี้กลับมาเปนความสงบสุขเหมือนเดิมไดมั้ยครับ  

 พระพยอม : มันมี 2 อยาง 1. ธรรมชาติสอน  2. เขาเชือ่
ฟงคําส่ังสอนของศาสนาแตละศาสนา และพอแมครูบาอาจารย  
 รอธรรมชาติสอน ก็คือ ตองฆากัน เรียกวา เลือดทวม
แผนดิน  เหมือนอยางเขมรอะไรเขาก็หยุด เพราะเขาฆากันตาย
เยอะ  เวียดกงเวียดนามอะไร  ที่เขาตายกันเยอะ ๆ  ประเทศ
พวกนั้นเขาจะสังเวช  แลวก็จะหยุด รวมตัวสามัคคี นี่พวกหนึ่ง   
 อีกพวกหน่ึงพอไดยินคําสอนฉุกคิด  พระเตือนอยางน้ี  ๆ   “สามัคคี 
ทําใหหนักกลายเปนเบา ยากกลายเปนงาย ชากลายเปนเร็ว 
ภัยมากกลายเปนภัยนอย  ความสงบเปนความสุขสุดยอด”
  “นัตถิ สันติ  ปะรัง สุขัง”  
  สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี  
 เด๋ียวน้ีมีความสุขท่ีไดปลุกระดม ไดม็อบเยอะ  ไดแนวรวมเยอะ  
ออกไปถนนเยอะ  บีบค้ันปดน่ันปดน่ีไดเยอะ  แลวคดีตามเช็คบิลทีหลัง  
คดีก็เยอะ คาปรับก็เยอะ  จะเอายังไง...พวกนี้เมื่อไหรจะคิดได ?  ถา
คิดไดเร็วความสงบก็มาเร็ว  และถาใชคําเดียวของหลวงพอพุทธทาส  
 “ศีลธรรมไมกลับมาโลกาจะพินาศ   ศีลธรรมกลับ
มาโลกธาตุก็รมเย็น” 
 นั้นใหเขา...ชวยเอาศีลธรรมกลับมา.  
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 @วราวิทย : พระอาจารยเปนหวงหลายขอประเทศไทย  ทั้ง
สังคมไทยดวย  แตวาจริง ๆ   คนไทยเปนชาติที่เขาวัดเปนอันดับหนึ่ง  
เหมือนกับวาประเทศไทยจะเปนศูนยกลางพระศาสนาที่รุงเรืองที่สุด
ในโลกแหงหนึ่ง  

 พระพยอม : เมื่อกอนเราไมคอยเชื่อโพลที่เขาสํารวจ  เชน 
สํารวจวาประเทศพมาใจบุญท่ีสุดในโลก  อเมริกาท่ี 2  เราท่ี 21 หา งกัน 
อยางกับฟากับเหวเลย  ชาวพุทธไทยเขาใจหลักศาสนาตัวเองเพียงเทา 
ไหรรูไหม ? 17 %  แต 83 ไมเขาใจ จึงทําใหเกิดลัทธินิกายอะไรใหม ๆ
ทําใหเกิดการแตกแยกขัดแยง  แหม ! ตอนน้ีดูเวบ ดูอะไร แลวนาสมเพช. 

  @วราวิทย : ทั้ง ๆ ที่เสารอาทิตยวัดดังๆ คนแนนเลย

 พระพยอม : แนนลนเลย  แลวไปทําบุญโง ๆ   ทําบุญแลวฆา
ตัวตาย ทําบุญแลวติดคุก  มียายคนหนึ่ง ที่เขาเทศนวา “รีบปดบัญชี
โลก  เปดบัญชีสวรรค”  แกทําหมดเลย หมดตัว  ไอลูกหลานก็แคน 
ผลที่สุดแกผูกคอตาย อีกคนหนึ่งเอาเงินไปทําบุญวัดใหญวัดดัง ตั้ง 
5๐๐-6๐๐ ลาน  ตอนนี้ยังติดคุกอยู   แลวเอาเงินชาวบานสหกรณ
อะไร เขาไปทํา
 อาตมาน่ี เด๋ียวน้ีชักสงสัย คําพูดนอสตราดามุสหรือปาว  อาจารย 
หมอมคึกฤทธิ์ ปราโมทย  แกเคยพูดไวตั้งนานแลว  ตอนที่บานแกโดน
ตํารวจรื้ออะไรนี่   เขาถามวา กลัวอะไรมากที่สุด  แกบอกวากลัววัด
ดังแถว ๆ  ปทุมฯ มากที่สุด  แกพูดอยางนี้ (อาตมาไมเอยชื่อนะไมอยาก
ใหวัดโดนระเบิด).  
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 @วราวิทย :  บางคนอาจจะฝากความหวังไววา 
ปนี้ปชง ไปทําบุญแกชงกันสักหนอย แลวทุกอยางมันจะดี
ขึ้น แลวอีกปก็ชงอีกแลว ชงทุกป 

 พระพยอม : อาตมาเด๋ียวน้ีไปบิณฑบาตรําคาญ
พวกชงจังเลย  “หลวงพอ ! ชวยตอชะตาชีวิตปชงหนอย”   
ชงอะไรโยม ? ชงโอเลี้ยงหรือวาชงโอวัลติน 
 เดี๋ยวนี้คนเชื่อคําวา “ชง” นี่เยอะ  อาตมาเกิดมา
ตอนเปนเด็ก ก็ไดยินปแปลก ๆ เชน ปมะ ใครเกิดปมะมี
เคราะหมีกรรม ตองทําพิธีอยางนั้นอยางนี้  50-60 บาท  
ไอคนสรางเร่ืองน่ี ก็รายจริง ๆ มันทําไมไมเอาปอ่ืน  ถาป
อ่ืนมันไดปเดียว จอเดียว กุนเดียว ฉลูเดียว แตมะน่ี มะเมีย 
มะแม มะโรง มะเส็ง เหยื่อบานเลย.  

 @วราวิทย : คือมันกลายเปนธุรกิจ เปนผลประโยชน 
กับการทําบุญ  

 พระพยอม : อาตมานี่สงสารญาติโยมที่พลัด
หลักฯ แลวคลําหาฤทธิ์  เณรแอนี่ติดคุก ไปเรียน...(ศาสนา
ธรรมะไมเรียน)  ดันไปเรียนสักยันตจากเขมรมา  พอติดคุก
ออกมาเหย่ือรอแลว  โยมผูหญิงสามีไมกลับบาน  ไปทําเสนหให
ผัวกลับบาน  เลยไดไอแอเปนผัวเพิ่มอีกคน...ซวยเลย !.
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   @วราวิทย : พระอาจารยครับปใหมนี้มีหลักคิดในการ
ดําเนินชีวิตตลอดปยังไง  ไมใหเรามองยอนกลับมาแลวตองผิด
หวังแบบนี้ซ้ําซากทุกป

 พระพยอม : อันดับแรกที่อาตมาอยากขอรองคนไทย
นิดเดียว  วา 3 หิว ที่หลักปุถุชนคนธรรมดาที่ไมสนใจศีลธรรมจะ
กระหายหิวอยูสามเรื่อง  “บันเทิง ยั่วยวน อํานาจ”
 เดี๋ยวนี้อาตมาเห็นมันบา ติดบันเทิงบาบออะไรกัน  เอาเด็ก
ไปชกมวย แลวก็ผูใหญสนุก แตเด็กสมองระบมหมดบอบช้ําหมด  
เอาไกมาตี เอาวัวมาชน สนุกสนานเฮ ๆ  ๆ  ๆ   พวกมันเจ็บจะตาย  และ
เขาราํคาญไอพวกบันเทิงท่ีมันแตงเคร่ืองเสียงทายรถ  โอโฮ ! อาตมา 
บิณฑบาต นี่ฝาบาตรกระเทือน...มันสนั่นหวั่นไหวดัง...บุบ ๆ ๆ ๆ !  
 เชือ่ม้ัยวา ถนนน่ีกระเทือนเลยนะ  แลวชาวบานหูจะกระเทือน 
แคไหน  ? มันใสส่ิงบันเทิงใสทายรถเทากับใสงบประมาณใชจายเพ่ิม 
เขาไป  
 เพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้ คนไมกินเหลาเขาก็ยั่วเอา
ดารานักรอง  ไปแอ็คชั่นไป โปรโมท ดื่มไปดื่มมาไอคน
ดู “ดารายังกิน  กูก็ตองกินดวย”  ผลที่สุดพอติดแลว 
งอมแงม  รายจายรายได ปไหนก็ตาม ถาคุณกินเกิน ใช
เกิน กับพวกบันเทิง ยั่วยวน  
 น่ีนะพระพุทธเจาบอกมีวิธีเดียว “โยนิโสมนสิการ” คุณดูนะ 
พวกบันเทิงเขาทุกขหรือสุข  เขาเลนใหเราสนุก  บางคนนอนติด
เตียงปวยอยู  บางคนกินยาตาย อยางดารานองแตงโม  เอาหัวใจ
ไปไวที่โตโนมากไป ก็อยางนี้   แตเราดูเขาเลน แหม...สนุก ! แต
เขาละกลับไปนอนทุกขกี่ทุกข ?  แลวเราอยาดูแตภายนอกนะ 
 อาตมาเจอของจริง  คนไทยเขาบอกดูลิเกละครมาก  พอดู
อะไร ดูใครก็ตาม จะดูเปนสองบทหมด “รายกับดี”
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  นางเอกจะสงสารนารักดีไปหมด  สวนนางตัวรายไปซื้อของ
ในตลาดจะโดนไมคานฟาด  แตจริง ๆ แลว ตัวรายกับตัวดี นางเอก
นี่นะ  อาตมาเคยผานเขาไปในกองถาย  เช่ือม้ัยวา ตัวรายน่ีใสบาตร 
๑,๐๐๐ บาท นางเอกใส  ๒๐ บาท ชีวิตจริงมันไมใช !
 เพราะฉะนั้น เราดูเขาเลนเปนสุขใหเรา แตตัวเขากลับเปน
ทุกขก็มี เหมือนพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ ดูบันเทิง ดูหนังดู
ละคร แลวยอนดูตัวกันบาง 
 ป 59 นี่อยาหลงมาก แลวอะไรเขามายั่วมายวนเรา นี่อยา
ซื้อทุกอยางท่ีเขาย่ัว เขาโฆษณาหลอกเรา  เด๋ียวน้ีอาตมาสังเกตดูนะ
ไอพวกขายพืชผลการเกษตรน่ี  ขายยาฆาแมลง ขายปุย  โอโฮ ! โฆษณา
ยั่วใหเกษตรกรซื้ออุตลุด  ซื้อไปแลวมันไมไดงามตามนั้นหรอก อัน
นี้สําคัญ 
 เพราะฉะน้ัน อยาทนส่ิงย่ัวไมไหว  แลวคนแก ๆ ขอฝากไวดวย 
เลิกพูดนะป 59 “ผมนะเสียคนตอนแก เพราะวาเด็กมันยั่ว”  
แกจนจะแงมฝาโลงยังไปแงมกนเด็ก แลวมาบอกวา “เด็กมันยั่ว” 
อยางนี้ใชไมได.  

...อาตมาเคยผานเขาไปในกองถาย  เช่ือม้ัยวา
ตัวรายน่ีใสบาตร ๑,๐๐๐ บาท 

นางเอกใส ๒๐ บาท ชีวิตจริงมันไมใช !...”
““
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 @วราวิทย :  ขอคําอวยพรอยางสุดทายครับ

 พระพยอม : เอาอยางนี้นิดเดียว  ปใหมอยา
หลงอํานาจ อยาแยงอํานาจกันมากไป  ใครที่อยูในอํานาจ
เห็นวา “พอแลว”  รีบถอนตัวออกเถอะ  ไมอยางน้ันเด๋ียว 
จะเหมือนซัดดัมกับกัดดาฟ  ประชาชนไลใหลงจาก อํานาจ
ไมยอมลง พอประชาชนจัดม็อบ ฆาประชาชน...ก็ลุกฮือ  
หนัก ๆ เขาไมยอมลงจากอํานาจนะ  แตลงไปมุดในทอน้ํา
เสีย แตแลวเขาก็ลากมาฆาตาย.  

 @วราวิทย : แมวาเราจะปฏิบัติอยางท่ีพระอาจารย
บอกแลวทุกอยาง แตวาสุดทายแลวมันก็ดีที่สุดเทาที่เรา
ทําได นี่เราจะมีความสุขในจุดที่เรายืนอยูไดยังไง ครับ

 พระพยอม : ถาถามวา จะมีสุขอยูไดยังไง ตาม
ที่พระพุทธเจาทานสอนนะ  
 1. สุขหาทรัพยเกง 
 2. สุขจายทรัพยเปน  คุณจายทรัพยสมมติวา มี 
300 ไปซื้ออะไรมา ขายไดซัก 200 (300 เพิ่มเปน 500)  
แตถาคุณโงคุณอาจจะกลายเปนคนท่ี “เอามูลคาเงินไป 
ทําลายคุณคาชีวิต”  ไปซ้ือเหลาซ้ือยาไปซ้ืออะไรมาทําลาย 
คุณคาชีวิต จายทรัพยไมเปนนี่โงมาก  
 3. อยากอหนี้ 59 นี่ ถึงแมมันจะยั่วเขียนปายวา 
“ไมมีหลักประกันก็ยืมไดกูได” ไอน่ีอยาไปเช่ือมัน  มันทวง 
ทารุณมาเยอะแลว พระพุทธเจาถึงบอกวา “การกูหนี้ยืม
สินเปนทุกขที่สุดในโลก”  

“เอามูลคา
เงินไป
ทําลาย

คุณคาชีวิต”  
ไปซ้ือเหลา

ซ้ือยา
ไปซ้ืออะไร
มาทําลาย 
คุณคาชีวิต 
จายทรัพย
ไมเปนนี่
โงมาก 
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 4. สุดทาย ประพฤติตนไมมีโทษ ไมกอตัวใหเปนคดี ใหเขา
เปนโจทกเราเปนจําเลย  
 ถาเกิดขาวของหาย...ไมมีใครโจทกโทษเรา  
 ถาเกิดอะไรขึ้น...ไมมีเราเปนตัวตนเหตุ  
 นี่แหละ คือ สุขที่พระพุทธเจาสรรเสริญ  แลวก็มีสุขสูงขึ้น
ไปกวานั้น เชน อีกสุขหนึ่งสําคัญมาก 
  “อัสมิมานัสสะ วินะโย เอตัง เว ปะระมัง สุขัง”
  สุขอื่นยิ่งกวานําอัสมิมานะ (อีโก อัตตา) ออกเสียบาง
   นี่เราเปนพิธีกรดังยังไง อยาใหอีโกจัด  อยาเที่ยวไลถามแขก
ที่เชิญมา อะไรขออภัย ! “ลูกจอกใหเราขย้ํา”
  บางคนเปนพิธีกรท่ีมี “นิวเวอรแอ็คช่ัน”  (New ver Action) แอ็คช่ัน 
เอาเรียบ ๆ ธรรมดาถนอมน้ําใจแขกที่เชิญมาบาง  บางคนโอโฮ ! อี
โกอัตตาสูงไลถลมเขา  มันเคยมีนะ...พิธีกรโดนชก

 @วราวิทย : อันน้ีคือทุกๆ อาชีพเปนแงคิดไดทุกๆ อาชีพดวย

 พระพยอม : เพราะเขาก็อีโกเหมือนกัน ไอแขกที่เชิญมา
เขาก็อีโกเหมือนกัน  เพราะฉะน้ัน ตองอยาใหอีโกมาเจอกับอีโก แลว
ก็โงทั้งคู  

 @วราวิทย :  คุณผูชมครับนาจะเปนนิมิตรหมายท่ีดีสําหรับ
การเร่ิมตนปใหมน้ี  จากพระธรรมคําสอน จากทานอาจารยพระพยอม
ในวันนี้นะครับ วันนี้นมัสการพระอาจารยนะครับ

 พระพยอม : เจริญพร.

อยาใหอีโกมาเจอกับอีโก แลวก็โงทั้งคู   
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*“ปาก” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชนทั่วไป ณ ลานธรรม 
วัดสวนแกว นนทบุรี  วันอาทิตยที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

   โยมในเรื่อง...คําถามวา ปดโทรศัพทหรือยัง ?
 อาตมาวา เปนแนวทางแนวคิด หรือไมรูละ ส่ิงท่ีกระทําประพฤติ 
ออกมา นี่มันกลายเปนเรื่องคนเขาเริ่มโจษขานเริ่มพูดวา “มันเปน
อุปสรรคตอการฟงธรรม บรรยายธรรมไมใชนอยเลย” 
 ไปบางแหงบางที่ นี่ก็เจอคนแบบชนิดที่เรียกวา เปนอุปสรรค
ตอการบรรยายธรรมแสดงธรรมอยางยิ่ง เพราะแกนั่งอยูขางหนา 
แลวแกก็พูดแบบไมไดเกรงอกเกรงใจคนขาง ๆ  และบางท่ีโยมเช่ือไหม ? 
คาดไมถึงเลยนะ ! ขึ้นมึง ขึ้นกู ดาแรง หยาบคายตอหนาพระ ขณะ
กําลังถือโทรศัพท หรือพูดโทรศัพท นี่หยาบสุด ๆ  เลย คลาย ๆ  กับดา
คนที่คุยในโทรศัพทตอหนาพระ
  คนเรามันมี ๔ ตัว นี่นะยุงไปหมดเลย “หยาบคาย  เพอ
เจอ สอเสียด มดเท็จ”
 โยมถามจริง ๆ วาความรูสึกโยมวา หูโยมน่ีไดยินตอนน้ีกับตอนที่
เราเด็ก ๆ   รูสึกวา ความหยาบมันไหลออกมาจากปากคนมามากกวา
เกา หรือวาไพเราะเพราะพริ้งมากกวาเกานะ มันไมใสน้ ําตาลเลยนะ
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ปาก  มันไมใสน้ ําตาลเลย มันหยาบมาก 
หยาบอยางชนิดบางทีไมนาเช่ือ จะพูดกับ 
เพื่อนกับฝูงอะไรสักคําดี ๆ ก็ไมได ตอง
ขึ้นพอ ขึ้นแมทุกคํา
  อาตมามานั่งคิดวา เอะ ! ถาเรา
เปนเด็กวัยรุน นี่แลวมันโดนเพื่อนเรียก 
“พอแม” ข้ึนทุกคํา น่ีไมรูจะคบกับมันหรือ 
เปลานะ นาจะคบกันยากแลวละ เพราะ
วาหยาบอยางอื่นมันก็พอจะนั่นนะ 
ทําไมมันหยาบกับพอกับแมเรา 
  บางคนนี่ชั่งไมไดสังเกต ชั่งไมมี
สติ ไมระลึกนึกถึงโทษบาปกรรม ใน
คําพูดที่หยาบ ๆ  แลวโยม ! สิ่งที่อาตมา
สะเทือนใจมา ๓-๔ ป น้ีก็คือหยาบตอพระ
ซึ่งคําพูดหยาบ ๆ กับพระ เมื่อกอนไม
คอยมี เดี๋ยวนี้ยังไมทันจะรูเลยพระองค
นั้นทานขาดจากความเปนพระหรือยัง 
เพยีงทานไมอยูฝกฝายขางตัว หรือวาพวก 
ตัว ไมใชพระสีเดียวกับตัว ก็ดาแลว ดา
แรงดวย และที่หยาบที่ไมเคยไดยินมาก
ที่สุดในตั้งแตชีวิต ๖๐ ป ก็คือ หยาบตอ
สถาบัน ดาพระเจาแผนดิน ดาทายาท
อะไรแบบชนิดที่ไมนาจะเปนไปได เพียง
ความไมพอใจไมชอบใจ หักลบกลบแลว

ยังไงทานก็ยังดีกวาไอคนดา โยมวาจริง
ไหม ?
  ถามไลบ้ีกันดูเลย น่ีแกดาฉันอยาง 
นี้ ? วาทานอยางน้ีของแกมีอะไรดีกวาทาน 
ละ ? แกมีอะไรดีกวาทานหรือเธอมีอะไร
ดีกวาทานไหนลองพูดมาหนอยสิ  ถาหัก
ลบกลบแลว นี่ดีของตัวเองไมเทากับคน
ที่ถูกดา มีคําสอนวา ยังไงโยมรูไหม ? รู
เปลา ? 
 “ผูไมบริสุทธิ์ ไปดาผูบริสุทธิ์ 
กรรมไมใชนอย”
 ถาดากันเอง โจษกันเอง สารเลว 
กันเอง มันเจากันโยม
 คนชั่วดาคนชั่ว นี่เจากัน 
 คนไมบริสุทธ์ิดาคนไมบริสุทธ์ิ... 
เจากัน 
 แตถาคนไมบริสุทธิ์ ไปอาจเอื้อม 
ดาคนบริสุทธ์ิ...กรรมหนักเลย โทษหลาย 
อยางหลายประการ อยางท่ีเคยบอก อยู ๆ
ดี ๆ กินขาวกัดลิ้นน้ําตารวง อยู ๆ กิน
ขาวดี ๆ กัดริมฝปาก เปนแผลเปนอะไร
ที่ริมฝปากไปเลย 
 อยางน้ีเขาเรียกวา พวกไมบริสุทธ์ิ 
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ถาไปดาทานท่ีบริสุทธ์ิ นรกนะไมตองมา 
รออยูขางหนา ตายแลวยมบาลจะอาปาก
เอาไฟใสสุมเขาไป ใหมันไดรับความเผ็ด
รอนจากโทษกรรมของปาก
  เพราะฉะนั้น ใครท่ีผรุสวาทวาจา 
ใชวาจาหยาบ ๆ กับผูท่ีบริสุทธ์ิ จะมีบาป 
โทษกรรม ท่ีจะนําไปสูความเดือดรอน
หลายรูปแบบหลายอยาง
  เพราะฉะนั้น ยังไง ๆ ก็นะ โยม ! 
โดยเฉพาะพูดกับพอกับแมตองเติม
อะไรที่ปากกอน ?  “น้ําตาล” ไหนใคร
เคยพูดกับพอกับแมหวาน ๆ บาง ยกมือ ?
ทําไมยกแคนี้ละลูก หลวงพอเห็นนะยก
แคนิดไดไง ? ยกข้ึนอีกสิ !  แสดงวา หวาน
นิดเดียว แสดงวา หวานครึ่งทอน หวาน
นิดเดียว
  เออ ! ทําไมเติมไมได “คุณแม
เจาคะ”  คุณ...คะ คุณ...ขา คะ ๆ ขา ๆ
ครับผม  อะไรนี่มันคนที่เขาเพราะ เขา
ก็เพราะซะจริง ๆ นะ แตคนที่หยาบก็
หยาบ ๆ ซะเกินไป
 เพราะฉะนั้น ถาใครเติมคําพูด
หวาน ๆ  ออกจากปากบอย ๆ  ชาตินี้ปาก
จะไมขาดหวาน แตไมไดเปนเบาหวาน
หรอก ! จะมีเคร่ืองด่ืม ของด่ืมอะไรหวาน ๆ
ผลไมหวาน ๆ ไดทานเร่ือย แตพวกท่ีปาก
รายปากจัดหยาบคาย พวกน้ีจะขาดหวาน 
บางละ ไมมีใครพูดหวานดวย หยาบไปเขา
ก็หยาบมา พอเราหยาบไปเขาก็หยาบ
มา แตถาพระพุทธเจาทานตอบวา ไงละ ?

  “จงเอาความดี ชนะความชั่ว 
  จงพูดดี พูดจริง ชนะคนพูดไม
จริง 
 จงเอาชนะคนพูดหยาบดวย
การพูดเพราะไมหยาบ”
 นี่ก็อาจจะทําใจเปลี่ยนใจเขาได 
เอะ ! เขาเพราะกับเราทําไมเราไปหยาบ
กับเขา มันก็จะทําใหเรานี่เปลี่ยนคําพูด
ใหเปนเสนหได
  เพราะฉะนั้น นึกไวใหดีนะ ใครมา
วัดสวนแกววันนี้ กลับไปบานจะพูดกับ
พอกับแมตองนึกถึง...น้ําตาลกอน เอา
น้ําตาลปายปากสักนิด แลวคอยพูด ถา
ยังไมมีน้ ําตาลอยาพึ่งพูด เพราะพูดไป
เดี๋ยวก็ออกอาการหยาบ ๆ  คาย ๆ  ระเคือง
คายหูของผูเปนพอเปนแม แลวหูเราจะ
ดีไหมละ ? จะไดรับส่ิงเปนมงคลบางไหม ? 
บางคนน่ีจริงไมจริง ! ของเนาของเสียไหล
ออกจากปากไดท้ังวัน ไมไดเก็บไมไดกลืน
ไวซะบางเลย ระบายของเนาของเสียออก
มาทางปากไดทุกวัน เรียกวา “ปากไมมี 
มงคล” “ปากไมมีบุญ”
  อาตมาเขียนหนังสือไวในเรื่อง
การบวช นี่มีอยูเรื่องหนึ่งที่ไดประโยชน
มากมายมหาศาล ก็คือ “ไมเสียเวลา
ไปพูดอะไรที่มันหยาบคาย วัน ๆ 
หนึ่งอยูกับการใหศีลใหพร”  โยม
มาทําบุญทําทาน เชาไปบิณฑบาตก็ให
ศีลใหพร คนมาทําบุญที่วัดก็ใหศีลใหพร 
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ปากนี้ใหศีลใหพรมากกวาที่จะไปดา ไป
ทอ ไปวาอะไรใครแบบหยาบ ๆ คาย ๆ 
 นี่เรียกวา “ความหยาบคาย
ไมสามารถไปฉกไปกินพื้นที่ใน
ปากเราได” ใครที่ถูกฉก เอาปากไป
ใชหยาบ ๆ คาย ๆ  นี่ถือวาเสียพื้นที่ปาก
ไปใหกับอะไรดี ? โยม ! เราเสียพ้ืนท่ีปาก 
ไปใหคาบของเนาของเสียจะดีไหมโยม ?
นาจะเรียกปากโยมวา เหมือนอะไรดี ? ใน
คําบาลีมีกี่คําละจําไดไหม ? “มธุภาณี
ปุพผภาณี คูถภาณี” 
 เคยไดยินไหม ?  “บุปผ”  คือ ดอก 
ไม พูดจาภาษาดอกไม เคยไดยินเปลา ? 
 “บุปผภาณี” พูดภาษาดอกไม 
 “มธุภาณี” ปากเหมือนน้ําผึ้ง 
 “คูถภาณี”  (คูถ...อะไร ?) ปาก
มีข้ี ปากเหมือนอุจจาระ พูดแลวเหม็น 
เลย
  นี่ทานจับไว ๓ ชนิด บางคนปาก
เหมอืนดอกไม “บุปผภาณี”  ปากเหมือน 
น้ําผึ้ง “มธุภาณี” ปากเหมือนสวมแตก 
“คูถภาณี”  เออ ! ใครจะจัดปากตัวเอง
ใหเปนอะไรก็เอาเนอะ  คนตกแตงคําพูด
ไมเปนคนฝกฝนฝกหัด พัฒนาการปฏิบัติ
การพูดการจาใหเปน มันเปนกรรม ๆ หน่ึง
เขาเรียก  “วจีกรรม”  ถาเราทําดีก็เปน
กุศลผลกรรม พูดแลวไดคุณไดประโยชน 
ไดความรู ไดความสบายใจ พูดอะไรไป
เหมือนชโลมใจ เขาเจ็บเขาทุกขอยู...พูด
ปลอบประโลม 

 ฝกเปนกันไหมโยม ? คนหนึ่งเขา 
ทุกข นี่เราจะพูดยังไง ? ใหทุกขเขาคลาย
เขาปวย เขาไข (เออ ! เอาไหนลองนั่งคิด
กันบางสิ ?) ไมใช  “เมื่อไรมึงจะหายก็
ไมรู หายก็ไมหาย ตายก็ไมตาย มา
นอนขวางเตียงอยู”  ถาพูดอยางน้ีคนไข
เขาเปนไง ? “เฮอ ! ปวยอยูได หาย
ก็ไมหาย ตายก็ไมตาย มานอนขวาง
เตียงอยูอยางนี้”  ถาเจอพยาบาลหมอ
พูดอยางนี้คนไขทรุดไหมโยม ?
  หลวงพอพุทธทาส ทานเคยสอน
เวลาคนทุกขคนปวยคนเจ็บ นี่พูดยังไง
เขาถึงจะฉลาด เขาถึงจะสบายใจ เขาถึง
จะทุกขแตกายแตใจเขาไมทุกข ไดกันบาง
ไหม ?  นี่พอจะเปนพยาบาลเบื้องตนได
ไหม ? หากมีคนปวยในบานจะเปนพยาบาล
เบื้องตนไดไหม ? ทานบอกวา ใหพูดบอก
แม ! พอ ! ความปวยครั้งนี้ “พอแม
อยามานั่งทุกขเปลา ๆ นะ มันเปนบท
เรียน” ความเจ็บปวย นี่มันมาตักเตือน
ใหเราฉลาด มันมาบอกเราวา “มันไม
เปนของเรา” อยางท่ีพูดภาษาเพราะ  ๆ
วาไงนะ ท่ีหลวงพอองคน้ันทานพูดเพราะ
มาก ทานบอกวา
 “เธอก็จะเปนแตของเธอ เธอ
ไมฟงฉันเลย”
 “ฉันบอกอยาปวย เธอก็จะปวย”
 “ฉันบอกอยาเจ็บ เธอก็เจ็บ”
 แสดงวา “เธอไมเชื่อไมฟง”
 แสดงวา “เธอไมไดเปนตัวของ
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ฉันจริง ๆ”
 “ฉันขอรองอะไร เธอก็ไมฟงฉัน 
สักอยาง”
  น่ีถาเราไดพูดกับคนไข สอนคนไข
อยางน้ี  คนไขก็ฉลาด คนท่ีสอนพูดก็จะ...?
คนไขนี่คงประทับใจมากนะ  “แหม !
อีหมอวิเศษน่ี มึงแนกวาหมอปริญญา” 
พูดแลวกูสบายใจ ถาเขานึกอยางนั้นนะ 
 พูดกับสังขารรางกายวา เธอนี่ไม
ยอมเปนของฉันจริง ๆ  แลวใชไหม ? เธอ
นึกอยากเปนอะไร เธอก็เปนตามที่เธอ
ตองการจะเปน ไมตามตองการฉันสักอยาง 
 ฉันบอก “ฉันอยากจะแข็งแรง” 
เธอก็ออแอปอแปออนแรง  ฉันอยากจะ
เดนิสบาย ๆ หัวเธอก็หมุน ๆ ไปหมด เม่ือ
กีก็้น่ังพูดอยางนี้เหมือนกันโยม ! “จะได
เวลาเทศนแลวเธอยังไมหยุดหมุนเลย”
ก็ตองพูดกับมันบาง พูดกับเขาเพราะ ๆ 
“หัวจา ! ไดไมได ?  ไดเวลาจะเทศน
แลวจะ ! เธอควรจะหยุดหมุนไดแลว 
ฉันจะไดไปเทศน ”

 นี่เธอไมฟงฉันเลยนี่ เออถาอยาง
นี้ก็ยังหมุนนอยหนอย พอลุกมาเทศนได 
ถาเขาไมฟงเราอยางรุนแรง ดื้อกับเรา
มาก ๆ แลวจะทําไงละ ? ตกลงวา “ใคร
ปวย ใครเจ็บ” ถาเราพูดใหเขารูจักคลาย
ความยึดม่ันถือมั่น ความเจ็บไขก็มาตัก
เตือนใหเขาฉลาด ทําใหเขารูวา ตัวตน
ของเขาจริง  ๆ นะ มันบังคับบัญชาไมได 
 ตอนเจ็บไขนี่ เขาถึงบอกวา “คน
เราจะบรรลุธรรมน่ีนะ มักจะนาทีสุด 
ทาย” เจ็บใกลตาย นี่ถาฝกทําใจเหมือน
ตกบันไดพลอยกระโจน พรอมที่จะโดด
ดิ่งไปกับมันเลย
 อยางหลวงพอพุทธทาส  นี่ทาน
เทศน ๆ แลวทานก็ฟุบลงไปบนธรรมาสน 
พวกเราลูกศิษยก็ตกใจหามทานขึ้นรถ 
พอไปกลางทางทานฟน ทานบอกวา น่ีจะ
พาเราไปไหน ?  ก็บอก “จะพาหลวงพอ
ไปสงโรงพยาบาล” 
 ทานก็ “หยุด ๆ  ๆ  อยาหอบสังขาร 
ฉันหนีตายไปไหนเลย ฉันตั้งทารอรับ
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ดับดิ่งไวพรอมแลว พากลับเถอะ !” 
 เรียกวา ทานพรอม ทานฝก ทาน
ทํา แลวจริง ๆ นะ ตอนที่นอนปวยอยูนี่ 
อาพาธอยูนี่ ทานจะพึมพํา ๆ  แตคําวา 
 “นิพพานะ ปจจะโย โหตุ”
 “นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง”  
 “นิพพานวางดีอยางยิ่ง” ทาน
จะบริกรรมพึมพําอยูอยางนี้ นั้นใครปวย 
เจ็บแลวมีธรรมะโอสถ มีธรรมะรักษาใจ 
“ใจจะทุกขนอยกวาคนที่ไมมี” ถึงจะ
มีหมอดีหมอประจําตัวมียาอยางเยี่ยม 
แตถาไมมีธรรมะโอสถอยูในใจ เขาก็จะ
เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ เหมือนอยางที่เคย
เลาวา คุณยายแกแลวเปนอัมพฤกษคร่ึง
ตัว หลานมานาน ๆ มาเยี่ยม แกไมได
รองวา “โอย ! เจ็บขาจังเลยโอย ! 
เจ็บขาจัง” 
 แกรองวา “อูย ! เจ็บใจจริง เล้ียง 
มันมาเทาเทาฝาหอย มันไมเคยโผล 
มาดูกูเลย” เจ็บขา แตรองเจ็บใจ เพราะ 
ลูกหลานมันไมมาดู
  เพราะฉะนั้น พวกเราถาเราไดคน
ที่เขาแนะดี พูดดี คนฉลาดไปพูดปลอบ
ใจคนปวยคนไข ทําใหคนไขไดคิดไดธรรมะ 
แหม ! ยิ่งกวาปากน้ําตาลอะไรทั้งหมด
เลยนะ มันเคลือบไปอยางดี กลั่นกรอง
ไปดวยสติปญญา ฝกฝนเรียนรูมาถายทอด
ใหคนทุกขคนปวยคนไข ไดสบายอกสบาย 
ใจ อยางนี้เขาถือวา “สุดยอด”
  แลวเขาบอกวาเรื่องคําพูด นี่บาง

อยางจริง แลวพูดแลวมันเสียหายก็มี 
พระพุทธเจาจึงบอกวา คําพูดนั้นตอง
ครบเรื่อง
  ๑. จริง
  ๒. มีประโยชน
  ๓. ถูกกาลจังหวะเวลา
  พูดแลวจริง แลวตองเปนประโยชน 
แลวตองถูกจังหวะกาลเวลา สมมติโยม
จะพูดเร่ืองอะไรจริง ๆ ข้ึนมาสักเร่ืองหน่ึง
ก็ไดตอนนี้ แตขณะนั่งฟงเทศน นี่ไปเอา
เรื่องจริงที่ไหนมาพูดก็ได แตมันถูกกาล
จังหวะเวลาไหม ? 
 ถามันไมถูก แลวเอามาพูด นี่มัน
อาจจะได ๒-๓ ขอจริง อาจจะไดทั้งเปน
ประโยชนดวย แตมันไมถูกจังหวะไมถูก
กาล ก็อยาเพิ่งเอามาพูด มาคุย อะไร
ทํานองนี้ครบองคประกอบ ไมใชนึกจะ
โพลงอะไรขึ้นมา ก็โพลง ! ขึ้นมา จึงเขา
เรียก คนพวกนี้วา พวกไมรูกาลเทศะไม
ดูจังหวะเวลา ไมรูสถานที่ บางคนก็ไป
พูดอะไรที่ แหม ! ตรงนั้นเขาตองการ
ความสงบ ก็ไปโหวกเหวกซะดังเชียว
  เมื่อเชาไปเทศนหมูบานตรงนี้ 
(อยาเอยชื่อหมูบาน) แก ๆ แลวนะโยม ! 
ไมไดเร่ืองเลย ๗๐ กวา ๆ  กันแลว “เฮย !
มึงไปเอาเกาอี้มานี้สิ” เรียกเอาเกาอี้
มาตั้ง แลวตอนแรกก็ไมพูด แลวเดี๋ยว
เดียวเอาอีกแลว “(ไอหา) มึงเอาขัน เอา
พุมมาตอนี่...มาติด” แหม ! ไป ๆ มา ๆ 
ปลอย “หา” มาหนาธรรมาสน แหม ! 
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ไอเรื่องปลอยหานี่เจอบอยนะ
  วันนั้นไปเทศนโยมคนหนึ่ง แกนั่ง
อยูขางหลังอีกคนหน่ึงท่ีมาทีหลงั คนท่ีมา
ทีหลังกน็าจะน่ังขางหลัง ดันผาเดินแกวง
ไปแกวงมา แลวมานั่งขางหนา พอนั่ง
ฟงแปบ ! หันไปดูพวกคนขางหลังหาคน
ที่เปนเพื่อนบานแก พอเห็นก็ชี้เลย (ขอ 
อภัยนะ) “ไอหา ! มึงมาเมื่อไร กูละ
คอยเรียกมึงตั้งนาน”  ไอทางนูนก็ลุก
พรวดสวนเลย “ไอหามึงนะ ดาลูกดา
หลานอะไรล่ันไปหมด กูรําคาญ กูเลย 
มากอน”  แลวเขาก็เปดฉาก “หามึง” 
“หากู” อาตมาก็เลยตองหยุดเทศนเลย... 
นิ่ง ! เพราะอยูหนาธรรมาสน พอหยุด
เทศนแกก็หันมา “อาวทําไม ! ไมเทศน
ตอละ” เลยถาม “แลวโยมปลอย หา
หมดยัง” แกก็ไดสตินั่งฟง
  แลวเทศนมานานแลว ...เกือบ
ชั่วโมงกวา แลวเทศนตออีก ๑๐ นาทีก็
จบ แกก็ถามนะ “วันนี้ทําไมเทศนสั้น
นิดเดียว” อื้อฮือ ! บอก “โยม !บานอยู
ที่ไหนนี่ ?”  “อยูขางหนาวัดนี่”
 น่ีฉันมาต้ังนานแลว วัดก็อยูต้ังไกล 
แลวทําไมโยมถึงมาชาอยางนี้ ?  “ฉันก็
มาชาอยางน้ีทุกปไมเห็นพระวาอะไร” 
 เออ ! คนเราน่ีมันมีอะไรท่ีไมเหมือน
มนุษยมนาธรรมดา มันมีเยอะเหมือน
กันนะ โยมวา มีเยอะไหม ? ไอพวกที่ไม 
คอยเหมือนมนุษยมนาธรรมดาที่เขา
เปน ๆ กันนะ มันมีอะไรแปลก ๆ แผลง ๆ

ออกมาเรื่อย
 นั้นโลกใบนี้ เราเกิดมาตองรูเทา 
รูทัน วา มันมีอะไรอยูในโลกเยอะแยะ 
นานาจิตตัง นั้นเดี๋ยวนี้รางรัฐธรรมนูญ
มันก็จะมีเรื่องวุนวาย จะฆาจะฟนกันอีก 
คนนี้วา “อยางนั้นไมดี มาตรานี้ไมดี 
มาตรานูนไมดี” ก็จะไมยอมรับ ก็จะ
วุนวายตอ
  ตกลงกันมาวา วันนี้อยากใหเรื่อง 
“ปาก” โบราณเขาเขียนนิทงนิทานไวเยอะ
นะ แหม ! ยังนึกติดตาอยูเรื่องหนึ่งที่
หลวงตาแพร (เยื่อไม) ทานชอบเทศน
เรื่องนี้ คือ  ลูกสาว ๔ คน ของตา-ยาย 
ตากับยายมีลูกสาวท้ังหมดเลย ไมมีผูชาย
เลย ๔ คน แตละคน ๆ เหลือหลาย ตา-
ยายทนไมไหวก็เลยจับใสเรือลอยแพไป
กลางทะเล แตละคน ๆ คุณสมบัติมันเปน
ไงอยากฟงไหม ? เขาพูดอยางน้ีนะภาษา 
เขา...ภาษากลอน
 อีนางหัวปชอบมีผัวไมเวนแตละวัน 
 อีนางที่ ๒ คนนี้สันดานชอบขโมย  
(แหม ! ใครเผลอไมได งกขโมย...ท่ีสุดเลย)
 อีคนท่ี ๓ กินจุเปบขาว เขาพุงเหมือน 
เอากระบุงเขามาโกย (อะไรอยางนี้ ใน
สํานวนภาษาเขาวาอยางนั้น)
 สวนอีนางคนสุดทอง นองสุดทาย 
 แสนจะเลวรายกวาใครสิ้น
 ชอบ แตหลอเปนอาจิณ 
 ใชลมลิ้นเที่ยวกอกรรม
 นินทาคนนั้น วาคนนี้ ทุกเชาค่ํา



54

 จน ๒ ตา-ยาย ตองหนาดํา
 เพราะอีลูกเจากรรมทั้ง ๔ คน 
 ก็เลยจับปลอยลอยแพไปเลย พอ
ลอยแพไปนี่ พวกโจรสลัดที่ปลนสะดม
อยูในทะเล เอะ ! เห็นหนาตาดี ๆ ก็ดึง
จูงขึ้นเรือ แลวก็ถามวาทําไมถูกลอยแพ
มาอยางนี้ ? มันก็เลาวาเพราะนิสัยไมดี 
พอแมทนไมไหว เลยจับใสลอยแพมา
  พอรูนิสัยแตละคน ๆ พวกโจรก็คิด 
แกสันดานนางพวก ๔ คนนี้ 
 อีนางคนหัวปชอบมีแตผัว นี่ก็ถูก
แตงต้ังใหเปนเมียหัวหนาโจรสลัด (แหม ! 
พอเปนเมียหัวหนา) ทุกคนในเรือโจรก็
เรยีก “คุณนาย ๆ” ทีน้ีก็ตองไวเน้ือไวตัว
สิ จะมั่วชาย เดี๋ยวก็เกสรรวงสิ ก็รักนวล
สงวนตัว เริ่มมีผัวคนเดียวแลว ไมยุงกับ
ใครแลว เพราะไดนายเบิ้มใหญ หัวหนา
โจร อะไรนี่ !
  สวนนางคนที่ ๒ สันดานชอบลัก
ชอบขโมย ไอโจรสลัดก็ใหเก็บเงินที่ปลน
มาได  เก็บ ๆ  ๆ  ซะนางน้ีนับไมไหว มันเยอะ 
เหลือเกิน อารมณอยากขโมยไมไหวแลว...
มากอยางนี้ ตอนแรกไปขโมยเล็กขโมย
นอยของพอของแม คราวนี้โจรมันปลน
มาเยอะ แกนั่งเก็บจนเอียนเลย สันดาน
ขี้ลักขี้ขโมยก็เลยหายไปมีแตนั่งเบื่อเงิน
นับไมหวาดไมไหว สันดานข้ีขโมยก็เลยหาย
 สวนอีนางคนกินจุ นี่ไอโจรสลัด
ใหเปนแมครัว โอโฮ ! ก็ชิมทั้งวัน ชิม ๆ ๆ 
จนทองเสีย กินจนทองเสีย ไมเคยเจอ

ของดี ๆ อยางนี้ โอโฮ ! กินบรรลัยวาย
วอด กินไปกินมาทองไสเสียสุขภาพ เลย
ลดสันดานเห็นแกกิน แกตก ๓ คน 
  แตอีนางคนที่ ๔ สุดทาย แสนจะ
เลวรายเพราะปากมันไมดี ใหไปอยูหัวเรือ
ก็ไดเร่ืองเลย ไปยุใหพวกโจรหัวเรือทะเลาะ
กัน เอาเรื่องนี้ไปแหย ๆ ๆ แหยไปมาตี
กันในลําตรงหัวเรือ ไอหัวหนาโจรก็ยาย
ไปทายเรือ มันก็ไปยุใหกะลาสีทายเรือ 
“อยางนูนอยางนี้” ตีกันอีก พวกโจร
สลัดบอก เฮย ! ๓ คนนี่แกตกหมดทั้ง ๓ 
คน มันเหลืออีกคนเดียวทําไงดีวะ ? 
 พวกโจรก็ลงมติ “โยนมันทิ้งไป
เถอะ”  ปากเสียน่ีแกไมตก พอโยนลงไป 
ในทะเล มันก็ลอยกระเพื่อม ๆ ยังไมจม
นี่นะ ก็มีนกอินทรีย ๒ ตัวผัวเมีย บิน
ผานมาเห็นพอดี มันก็เลยไปชวยคาบไม
กันมา คาบไมมาคนละขาง แลวก็หยอน
ใหอีนางปากราย นี่เกาะโหนไมบินขึ้น
ฝง ขณะบินยังไมถึงฝงนี่ ไอสันดานคน
ปากเสียนี่ก็เหลือเกิน ทีแรกก็ไตมาทาง
ตัวผู พูดจูจี๋ พูดกับนกอินทรียตัวผู พัก
หนึ่งก็รูดไมมาทางนกอินทรียตัวเมีย 
บอก “แหม ! เมื่อกี้นี้พี่นกอินทรีย
ตวัผู...เขาเก้ียว  แลวจะเอาฉันเปน 
กิก๊ (ฮึ ฮึ)  นกอินทรียตัวเมียก็โมโห
หึงสิ โมโหหึงปลอยไมเลย ไลจิกตี
นกอินทรียตัวผู อีนางนั่นก็เลยตก
น้ํา...ตาย !”
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  ตายแลวลอยไปติดที่ไหนรูไหม ? 
อาจจะมาติดแถว ๆ หนาวัดสวนแกว (ฮึ 
ฮึ) ลอยไปติดหนาวัด ๆ หนึ่ง พอดีหลวง
ตาไปกวาดหนาวัด เห็นศพอีนางนี่ ลอย
ติดอยูขางศาลาหนาวัด ก็เลยคิดอยาก
จะทํากุศลใหมันก็ลากมันขึ้นจะมาเผา 
เอ  ! ถาเผาทั้งหมด นี่บุญมันก็จะไมแรง 
ก็เลยทําไง ? ตัดเอาหัวกะโหลกมันไว เพ่ือ
จะทํากระถางธูปเวลาพระสวดมนต จะ
ไดเอาธูปปก มันจะไดบุญทุกวัน ๆ ทาน
คิดอยางนั้นไดเรื่องเลย เมื่อกอนพระ
สวดมนตไปแนวสมาธิลงรอยกันทุกบท 
(ฮึ ฮึ) พอเอาหัวกะโหลกอีนี่มา เฮี้ยน ! 
หลวงตามีข้ึน “กรณีโย” หลวงตาโพธ์ิวา
“ยถา” มั่วไปหมด ไมลงรอยกันสักบท
หนึ่ง พระเณรก็ตอยกันที่หอสวดมนต
  เอ ! จนพระหลวงตาก็บอก นา
กลัวจะเปนหัวกะโหลกอีนางนี่ ที่ทําให
เราสวดมนตไมลงรอยกันก็เลยเอาไป
ทิ้งปาชาหลังวัด บังเอิญ...ที่หลังวัด นี่มี
พวกขี้เหลาขี้ยา  เขาไปตมเหลาเถื่อนกัน
เขาก็หากอนหินมาทํากอนเสาใชไหม ? 
ไวตั้งถังเหลานะ นี่มันมืด ๆ มัว ๆ ไอนั่น
ตาลายมีอยูคนหน่ึง ไปหยิบเอาหัวกะโหลก
นี่มาเปนกอนเสา โอโฮ ! เขาบอกวา เมื่อ
กอนขี้เหลาเมายาหลังวัด นี่มันกินกันมัน
ถูกอารมณรองเพลงเฮฮาสนุกสนาน แต
วันนั้นไมไดเรื่องเลย รองเพลงไมเขาหู
กัน พูดไมเขาหูกันเลย ขี้เมาก็เลยตอยตี
ฟนกันวุนวายไปหมด

  หลวงตาก็มาดูมันเกิดอะไรขึ้น 
อาว ! เห็นหัวกะโหลกอีนี่ไหมไปซีกหนึ่ง
ก็เลยไหน ๆ  มันลามมาถึงนี้แลว ก็เผาหัว
กะโหลกนี่หมด แลวก็ไปโปรยลงทาน้ํา 
ตั้งกระนั้นมา ใครตักน้ําในสายน้ํานั้นกิน
เขาปากเสียกันเปนแถว พูดจาไมไดอยู
กับรองกับรอย นั้นเรื่องนี้ก็จบลง ตรงที่
วา “แกไมตก” โยม ! ใครด่ืมไปมากน้ํา ? 
“ปากก็เสียมาก” ตองเรียกวา นิทาน
สอนใจพวกน้ีมันมีเยอะมีมาก แตวาไป ๆ 
มา ๆ แกไดหมดนะ มีผัวเยอะก็
แกได ขี้ขโมยก็แกได กินจุก็แกได 
แกไมไดคนเดียว...ปากเสีย
  เพราะฉะนั้น ทุกคนนะโยม ! ตอง
คลําปากไวบางนะ จะพูดกับพอกับแม
ตองเติมน้ําตาลใสปากกอนแลวคอยพูด 
จะไดมีไดหวาน ๆ ใหแกชื่นอก ชื่นใจ ฟง
แลวสบายหูบาง 
 เรื่องแบบนี้เขาถึงบอกวา “วจี
กรรม” ไปหนักตรงที่บอกวา “ถาคน 
ไมบริสุทธ์ิ” แลวไปเผลอดาทานผูบริสุทธ์ิ 
วา เปนอยางนั้นเปนอยางนี้
  อาตมาไดยินพวกเสื้อเหลือง-
เส้ือแดง เขาดาพระฝายตรงขาม น่ีโอโฮ !
เราก็ยังรูสึกวา พระองคน้ีทานก็ดีนะ ทาน
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ก็กลา ทานก็อะไร แตเขายังดาหยาบ ๆ 
คาย ๆ อาตมาก็เคยมีคนท่ีเปนพันเอกเลย
นะ พันเอกพิเศษดวย อยูเพชรบุรี ตอน
นั้นเสื้อแดงเขาวัด แกโทรมาดาทุกวัน...
วันหนึ่ง ๓-๔ รอบ โทรมาดาที่หนามูล
นิธิฯ จนเจาคนหนามูลนิธิฯ บอก ไมไหว
นะหลวงพอ ! หลวงพอชวยรับพูดกับเขา
หนอยเถอะ ถาหลวงพอไมรับ แลวหนู
จะออกจากงานตรงนี้ละ...มันไมไหว ก็
เลยรับพอรับก็ถาม โยม ! มีธุระอะไร ? 
โอโฮ ! ดาพรับๆ ๆ  ดาอยางแรง เปนสัตว
สารพัดสัตว อาตมาก็พูดถามไปดี  ๆ วา 
 โยมเห็นวา อาตมาขาดคุณ- 
สมบัติของความเปนคนไปเปน
สัตวในขออะไร ? 
  ขาดคุณสมบัติในความเปน
พระดวยขออะไร ? 
 เพราะมันมี ๔ ขอใชไหม ? พระ
จะขาดจากความเปนพระ ก็ไปเสพ
เมถุน เสพทางเพศ ทางกามารมณกัน
นี่แหละขอหนึ่ง
 พระไปขโมยทรัพยเขาเกิน 
๑,๐๐๐ บาท
 พระไปฆาคนตาย 
 พระอวดอุตริมนุสธรรม
 ธรรม ๔ อยางนี้ถึงจะขาด 
 “อวดอุตริฯ” ก็คือ อวดวาเปน
พระอรหันต แตไมไดเปนหรอก ถาไมมี
อยูในตนอวดไปก็ขาดจากความเปนพระ

 อาตมาก็ถามแกดี ๆ วา อาตมา
ขาดใน ๔ ขอนี้ขอไหนโยม ? 
 แกขึ้นเลย “ขอที่ ๕ โวย !”  
 อาวอะไรหรือโยม ขอที่ ๕ ? 
 “กูเกลียดมึงนะ”
 เออ ! มันมีปาราชิกขอที่ ๕ มา
ดวยนะ  “กูเกลียดมึงนะ”  ก็มียุคที่คน
เกลียดกันรุนแรงมาก คือ เม่ือระยะ ๔-๕ 
ป อาตมาไมเคยไดยินที่เขาจะดาคนใน
สถาบันที่เขาเทิดทูนมาตั้งนาน นี่มันดา
แบบไมไดไวหนาไวอะไรเลย หยาบ ๆ  คาย ๆ
มีคําผวนที่กลับแลวนาเกลียดมากก็เยอะ
มันชางคิดเอาคําผวนหยาบ ๆ เอามาดา
มาวากัน คิดดูแลวคนชวง ๔-๕ ปนี้นะ 
อาตมาวาคงบาปเพราะปากเยอะ 
 เยอะมาก ! สงสัยชาติหนากินขาว
จะกัดริมฝปากบาง กัดลิ้นบาง เยอะ
แนนอน เพราะวาวจีกรรมมันหนักเหลือ
เกิน นั้นจึงคิด ๆ ดูวาเอะทําไม ? เดี๋ยวนี้
ละคงละครมันก็หยาบนะโยม มันไมมีที่
มันจะระวังอะไร มันก็หยาบ โอ ! หยาบแลว
คนมาดู ก็ชอบมันนะอะไรอยางน้ี ไป ๆ  มา ๆ  
  เห็นพระใหม เห็นเขามาเลา เดี๋ยว
นี้นักเทศนบางองค ก็โอย ! เทศนหยาบ 
คําก็ดา สองคําก็ดา ตอนนั้นโยมดูพระ 
๒ รูปไหม ? พระอวนกับพระผอมที่เขา
ขึ้นเทศนพรอมกัน สัก ๔-๕ ป ที่ดังอยู 
เคยดูไหมพระอวนพระผอม ?  ตอนนั้น
กําลังดังเลยนะ พอดังไปดังมาแกก็เหลิง
ขึ้นธรรมาสนดาพอดาแมกันเลย รูสึกจะ
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เปนพระอยูตางจังหวัดอวนองคหนึ่ง 
ผอมองคหน่ึง เขาเรียก “พระอวนผอม”
เทศนคูกันประจํา แลวตอนหลังมา น่ีรูสึก
จะแตกคอ เพราะขึ้นพอขึ้นแมกันแรงไป
  นี่เดี๋ยวนี้พระก็หลายองคเหมือน
กัน ถนัดใชคําหยาบ ๆ จนเกิน หยาบ
จนโยมบอก หลุดมาไดยังไงนี่ ? อันนี้
ก็มากไป อาตมาวา สมัยกอนนี้มีอยาง
สมเด็จโตฯ นี่ สมเด็จโตฯ บางทีก็ใชคํา
แปลกโบราณ ๆ ก็เยอะ แตใชคําเพราะ
ก็เยอะ ทานบอกวา อะไรนะตอนนั้น ? 
พระอุปชฌายทานบอก
 “เออ ! เธอมันเปนคนเกงดีกวากู 
 กูคงเอาเธอไวกับกูไมได 
 จําเปนตองสงเธอไปที่ เปน
แหลงใหความรูที่ดี 
 จะเอาเขาไวกับกู 
 มี ๒ แปลกแลวนะ อีกสวนหนึง่
ก็ตัวทานนะใช “กู” แตพอกับเณร นะ
ทานกับใช “เธอ” 
 (เออนี่ ! แตถาอยางหลวงพอคูณ
ก็ตองยกเวน) บางทีพระอรหันตก็มีเหมือน
กันนะ  พระอรหันตองคหนึ่งเปนพระ
อรหันตแลว แตเวลาพูดกับญาติโยม แหม !
ใชคําหนักมากเลย “ไอถอย อีถอย”  
 “อีถอย ไอถอย มาวัดเอา
อะไรมาทําบุญนะ”  เจอนิ ! ทักมัก 
จะพูดอยางน้ี แตเปนพระอรหันตสันดาน
เดมิ ไมไดอบรมเร่ืองน้ีมาหลายภพหลาย
ชาติ เปนพระอรหันตแตตัดวาสนาเรื่อง

หยาบไมได ความหยาบที่ติดแบบนี้ เขา
เรียกวา “วาสนาเดิม”
  เหมือนกระรอก เวลาโดดไปไหน 
มันตองจะตีหางกระดกอยางน้ี เปนวาสนา
ของกระรอก นอกจากตัดหางมันออก
ถึงไมกระดก แตถาปลอยมันมีหาง มัน
กระโดด หางมันจะตองปก ๆ ๆ 
 คนที่มีวาสนาหยาบ ไมเคย
อบรมบมนิสัยใหฝกฝน ฝกหัด พูด
ใหเพราะ ก็จะพูดหยาบ แตถาฝกดี ๆ 
เขามันก็ ?  ถานึกถึงน้ําตาลกอนพูดก็
จะนาจะพอไดนะ กอนจะพูดน้ําตาล
ทาปากซะ จิบน้ําตาลสักนิดแลวคอย 
พูด จะพูดหวานขึ้น
  หลวงพอคูณ เขากลัวกันเหลือเกิน
ตอนที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จไป ผูวาฯ 
นายอําเภอฯ ก็พูด “หลวงพอ ! อยาพูด
กับทานไดไหม !  ยังไงหลวงพอก็น่ิง ๆ
ก็แลวกัน หลวงพออยูเฉย ๆ เดี๋ยว
หลวงพอหลุดไปจะนาเกลียด”
  พระเทพฯ ไปทานก็นิ่งไมพูด พระ
เทพฯ ก็ถาม ๆ ไป ๒-๓ เท่ียวชวนคุย ชวน 
พูด ๒-๓ เที่ยว ทานไมพูด “หลวงพอ
เปนอะไร ? วันนี้ไมพูดกับหนู”  “ก็ไอ
ผูวามันไมใหกูพูด”  (ฮึ ฮึ)  ก็หลุดจนได  
ผูวาฯ จะช็อคละสิ (ฮึ ฮึ) 
 น่ีคือเปนเฉพาะทาน เขาเรียก เปน 
สถาบันหรือเปนวาสนาที่จะหลุดมา
อยางนั้น แตจิตใจนี่ไมมี บางทีทานก็ 
“ไอหลานเอย กูละหวงหัวมึงเหลือ
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เกิน มึงจะขับมอไซดใสหมวกกัน
นอคหนอยนะ กูหวงหัวพวกมึง” 
 ทานก็พูดของทานแบบเฉพาะ
องค แตนี่มีบางคน พระบางองค นี่อายุ
นอยแตตั้งชื่อตัวเองเปนหลวงปู เณร
นั่น หลวงปูนี่ แลวก็พูดหยาบ ๆ แลวทํา
เคี้ยวหมาก (แหม ! นาตบใหหมากรวง) 
พดูโอ ! มีนะโยมภาคเหนือ น่ีพระไมคอย
มี เขาก็เลยเอาเณรเปนเจาอาวาส
  ตอนนั้นอาตมาบวชใหม ๆ ก็แวะ
เขาไปดูวัด ไปถึงทานก็เคี้ยวหมาก นั่ง
ทาสมภารละนะ นั่งทาสมภารเตะ ! พอ
เราเขาไปเทานั้นถามเลยนะ บวชมากี่
พรรษาแลวละ?  เราบอก “๓ พรรษา” 
แลวเรียนจบนักธรรมบางหรือยังละ ? โอ 
โฮมาด ! มาดสมภาร (สมภารเณร)
  แลวก็บางทีพูดกับโยมก็ชอบพูด
หยาบ ๆ คลาย ๆ กับวางอํานาจทางเหนือ
มนัยากลําบาก เพราะพระไมพอวัดเยอะ !
วัดเยอะก็ตองเอาเณรเปนเจาอาวาส พอ
เณรไมคอยไดรับการอบรมศึกษา เราเปน
พระไป เขาถาม แหม ! กี่พรรษา เรียน
นกัธรรมเรียนอะไรบางหรือยังอะไร ?  (โอ ! 
อยางโจทกกับจําเลย) เราก็พอจะเขาใจ
ชีวิตของเขาเหลานั้น ตองเปนอยางนั้น 
เพราะเหตุปจจัยมันใหเปนอยางนั้น 
 ทีนี้มานึกถึงวา เด็ก ๆ น่ีตอนอาตมา
ทนไมไหว ตอนที่มีม็อบ แลวพวกแกน
นําบนม็อบขึ้นบนเวที นี่เขาพูดหยาบ มี
นักรองคนหนึ่ง เขารองแบบหยาบที่สุด

ตอนน้ันละนะ “ดูดู ๆ” มันมีเพลงอยูเพลง
ใชไหม ?  “ดูดู ๆ แลวเขาก็บอก “ไอเหลิม
ไอหมัค ทําไมมึงทํากับบานเมืองได” 
 แคนั้นไมพอเขาดันเอาไมคไปจอ
ปากเด็ก ๕ ขวบ แลวมันก็ออแอ ๆ รอง 
“ไอเหลิม ไอหมัค ทําไมมึงทํากับบาน
เมืองได”
 อูย ! เราฟงแลวมันไมไหวในฐานะ 
เรา เผยแผศีลธรรมศาสนาอยู ก็ชักอื้อ !
ถาพดูแตผูใหญก็พอรับได เด็กมันเหมือน 
ผาขาวเอาหยาบ ๆ คาย ๆ เปรอะ ๆ 
เลอะ ๆ ไปแปะมันอยางนี้ มันจะซักออก
ยากไหม ? มันจะซึมซับเอาความหยาบ
คาย ก็เลยใหสัมภาษณแรงนะ มันก็ไป
แสลงใจพวกนั้น
  บอกตอไปนี้ “ใครเปนแกนนํา
ม็อบ เอาเด็กข้ึนเวที แลวมีพูดหยาบ ๆ  
นี่นาจะมีกฎหมายจับ ปรับ พวกแกนนํา
แลวใครเปนพอเปนแม เปนผูปกครอง
ปลอยเด็กเล็ก ๆ เขาไปในม็อบ นี่นา
จะควรมีกฎหมายจับพอแมลงโทษ 
เพราะเหมือนเอาผาขาวไปยอมของ
เสีย ของเนา ของเลอะ” ใหสัมภาษณ
ไปอยางนี้
  ตอนนั้นโดนสนธิ ลิ้มทองกุล ซัด
แรงเลย “ไอยอม ไอพระไรราก” เขา
ใชอยางนี้เลยนะ “ไอพระไรราก” ตอน
นั้นเราก็คันปากก็เลยสวนกลับไป (อยา
พูดเลย ! หรือจะใหพูด ? แสดงวา ชอบ
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ของไมดี) ก็เลยสวนไปวา  “ถารากกูไม 
แนนนะ กูสึกไปเปนผัวคนไปนานแลว”  
  ถารากกูลอย กูไปนานแลว ก็เลย
ยอนกลับไป ต้ังแตน้ันมาเขาก็แคนอาตมา
มาตลอด เพราะฉะน้ัน ชวงน้ัน ไอเร่ืองหยาบ 
กับพระมากเปนประวัติศาสตร แลวทั้ง 
๒ ฝายนะ 
 นปช .ก็หยาบกับฝ ายพระ
พันธมิตร ญาติโยมพันธมิตรก็หยาบ
กับพระทาง นปช. 
 มหาโชวอะไรตออะไร นี่โดนกัน
อัดกันเละ หลวงปูฯ อยางนี้ ยํากันเละ
เลยแหละ มีรอดอยูองคหนึ่งทานมหา
สมปอง ทานไมอยูขางไหน !  เขาถามสี
อะไร ?  ทานบอก “สีมัคคา สามัคคี” ทาน
ใชคําผวนไปนูน “สีมัคคา” ทานเลย รอด
ตัวไป อาตมาโดนเต็ม ๆ โดนเต็มเปาเลย 
 ทั้ง ๆ ที่เราหวังดีนะ อยากจะให
เขาไมไปปดถนน เปดวัดใหเขามามาชุมนุม 
กัน บางอยางเราคาดการณ มันไมเปน
ตามเราคาด หวังดีวา มันจะไดไมไปปด

ถนน มันไดมาใชในวัด เหตุการณมันก็
บังเอิญพอฝายหน่ึงมา อีกฝายหน่ึงจะมา
สหีน่ึงมา อีกสีหน่ึงจะมา ดันปฏิวัติซะกอน 
 เขาก็เลยหาวา เราลําเอียงเราไม
จัด เพราะจัดไมไดตอนน้ันเขาไมใหจัด พอ
ไมจัดก็เลยถูกมองวา “ลําเอียง” ก็ซวย
ไป โดนดาเปนสัตวเปนอะไร โดนไปเยอะ
ไอพวกท่ีดาปานน้ีก็อมบาปปากตุงไปแลว 
ก็มีเยอะเหมือนกันนะ...มีมาขอโทษ
  วันน้ันไฮโซมาต้ัง ๔-๕ คน อาตมา
นั่งตรงโนน แกก็เดินวน...ถือดอกไมธูป
เทียนมาเดิน ไมกลาเขา แลวก็ไปถาม
เด็กที่เดินสวน หลวงพอดาเกงไหม ? 
หลวงพอปากจัดดาเกงไหม ?  เด็กเขา
กถ็าม น่ีคุณจะมาทําไม ? จะมากราบ
ขอโทษหลวงพอ “อูย ! เขาไปเถอะ
ทานไมดาหรอก” แลวเขาก็เขามากราบ 
 พอกราบเสร็จก็พูด “หลวงพอ !
อยาเอาบาปเอากรรมกับฉันเลยนะ
ดาหลวงพอไวบานเลย ตอนน้ันเขา
ใจผิด ตอนนี้เริ่มเขาใจแลว” ไอ
พวกที่ดาแลวไมมาขอโทษก็คงอีกเยอะ 
พวกที่มาขอโทษก็เยอะ คิดแลววา คน
จะไมโดนดาบางเลยก็คงยากละนะ 
ขนาดพระพุทธรูปยังโดนตําหนิได เรา
เปนพระสงฆธรรมดาก็ยอมโดน
  โยม ! เคยฟงเร่ืองพระพุทธรูปโดน 
ตําหนิไหม ? ที่เขาวาอะไรนะ “องคพระ
ปฏิมาหรือจะพนราคิน คนเดินดินหรือ
จะพนคนนินทา” อะไรนั่นนะ
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  ก็มีคน  ๆ หน่ึง สันดานไมรูเปนยังไง
พระสรางอะไรในวัด มันไมเคยชมสักเรื่อง
หน่ึง ปนอะไร ทําอะไร สรางอะไรตรงไหน
มันติท้ังวันหรือทุกคร้ังท่ีมันมา ติตลอดเลย
จนหลวงพอในวัดชักอยากจะเอาชนะไอ
คนชอบตินี้ ก็เลยไปหาชางปนพระพุทธ
รูปสวยใหฝมือที่สุด สวยที่สุด ใหยิ่งกวา
พุทธชินราชอีกอะไรอยางนี้ สรางเสร็จก็
บอกชาวบานพวกเธอไปตามคนชางติให
มาดูพุทธรูปองคที่เราทําเสร็จ
 น่ีดูสิมันจะติตรงไหนบาง มาถึงก็ได 
เร่ืองเลย มันก็มองไปมองมา “เออ ! พระ
พุทธรูปองคนี้ก็สวยนะ แตเสียอยาง
เดียวพูดไมได” (ฮึ ฮึ พระพุทธรูปบา
อะไรจะพูดได มันก็ติจนได เออ ! ติจนได)
 คนมันก็แปลก ! แลวพอมันเดิน
กลับออกจากวัด เดินไป ๆ ของในไรใน
นาในดง มันเดินติไปเรื่อย ๆ มันไปเห็น
อะไรรูไหม ?  มันไปเห็นแตงโม  กมไปดู
“ไอนี่ละวะเถาติ๊ดเดียว เสือกลูกเบอ
เริม่ มึงน่ีตนกับเถาไมบาลานซกันเลย
 ไมสมดุลเลย” 
 มันก็เดินติไปติมา จนมันชักงวง 
มันก็ไปนอนอยูใตตนมะมวงกระลอน 
มันแหงนขึ้นไป ติอีกนะ “ตนเบอเริ่ม 

เสอืกลูกต๊ิดเดียว” บังเอิญตอนน้ันพายุ
พัดพรึบ ลูกมะมวงหลนปุ ดั้งจมูกพอดี
เลย กระลอนก็ลูกขนาดน้ี แตโดนด้ังจมูก
พอดีเลย มันตื่นมาก็คราง “ถามึงเสือก
ลูกใหญเทาแตงโม กู...!”  มันบอกวาลูก 
นาจะเทาแตงโมตนขนาดน้ี แตลูกต๊ิดเดียว
  ไอนี่ตองเจอธรรมชาติสอน เงียบ 
เลย ต้ังกระน้ันไมติอะไร “โดนธรรมชาติ
สอน” ในคนเราน่ีนะ มันก็มีคนแบบพรรค
นี้อยูในโลก ดังนั้น เจอใครชอบปากไมดี
กะเรา “เราก็ดีตอบ” เอาพูดเพราะ 
พูดดีชนะความชั่ว ไมใชเขาชั่วมาเรา
ก็ชั่วไป เขาหยาบมาเราก็หยาบไป แลว
ก็ไปแบงความหยาบเขามาเพิ่มที่
ปากเรา  (ใหพรเถอะ)
  ก็ขอใหทุกทาน จงมีวจีกรรม
ที่เปนกุศลกรรม พูดใหคนทุกขหาย
ทุกข พูดใหคนปวยหายปวย พูดให
คนเกลียดกันไดดีกัน แลวทานจะ
เปนปากท่ีเปนพร เปนบุญ ถาใชปาก
สรางสามัคคีไดดี  นาจะไดบุญมาก
กวาสรางโบสถหนึ่งหลัง ถาทาน
ทั้งหลายทําไดใชโอกาสสรางกุศล
กรรม ที่ปากไมตองไปเสียเงินสราง
อะไรใหญโต  แตสังคมมนุษยเราจะ
อยูมีความสุข และก็ขอใหประสบ
ความสําเร็จการฝกฝนพูดจาไพเราะ
เพราะพร้ิง ถูกกาล มีประโยชน ดวย
กันทุกทานทุกคน เทอญ.

  กกกกกกก็็็็มมมมีีีคคคนน  ๆ
พพพพรรรระะสสสรราางอะไรใ

“จงมีวจีกรรมที่เปนกุศลกรรม 
พูดใหคนทุกขหายทุกข
พูดใหคนปวยหายปวย

พูดใหคนเกลียดกันไดดีกัน...”
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  ทําไม ! ถึงไดหยุดการรับงาน และ
 ทําไม ! ไมไปงานพระรวมกับพระอื่น
 รังเกียจเขาหรือ ?  
  อาตมาวา “การสูญเสียเวลา” เมื่อกอนมีคนเขาไมพอใจ 
ทาน ว.วชิรเมธี ทานบอกวา “ฆาเวลานี่บาปกวาฆาคน” คนนี่มัน
ถูกฆาเขาก็ฆาไดไมเทาไร ?
 “แตฆาเวลา !”
  อาตมานี่ไปมาหลายงานยิ่งงานผูหลักผูใหญเทาไร ! สูงศักดิ์
เทาไร ! ยิ่งเสียเวลามากเทานั้น !
 บางงานนี่หมดเวลาไปตั้งส่ีหาช่ัวโมง  ตองานศพ ๆ หนึ่งก็มี
หรืองานพธีิอะไรตาง ๆ  หลายอยาง ซ่ึงอยากจะทําอยางท่ีพระพุทธเจา
ทานตรัสวาใหเราตองทองคาถากันไวบาง 
 “วันคืนลวงไป ๆ  ขณะนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู” 

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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 ทําใหนึกถึงคําสอนของหลวง
พอพุทธทาสเหลือเกิน ทานบอกทาน
ไมไปงานศพใคร ไมไปพิธีอะไรตาง ๆ 
ที่ทานเปนพระนักปราชญคิดเขียน
อะไรมาไดมากมาย เพราะทานไม
ไดไปงานศพ ทานบอกวา...

 “มันไมคุมกัน...ที่เราไป 
แลวเราอยูกับที่ เปนเนื้อหา
คนควาหลักธรรม”
 ถึงแมวาคนตาย จะมีความ
คุนเคย มีประโยชนเกื้อกูลกันมา 
แตเราก็เอาเวลาไปทําอะไรกับคน
ตายไมไดเทาไรแลว แตเราเอามา
ทําใหคนเปน นี่จะมีประโยชนกวา
 อาตมาก็เลยจะลองหยุดดูวา 
3-4 ป 5 ปท่ีหยุด ! น่ีมันอาจจะเกิดอะไร
ขึ้นก็ได ที่มองเห็นผลชัดเจน เชน มัน
อาจจะมีอะไรที่เปนรูปธรรม ไปเทศน
ไปสวดไปสอนมันก็เปนแตนามธรรม 
รูปธรรมที่จับคลําที่ไมคอยไดเลย แต
ถาไดหยุดแลว ทําอะไรที่เปนชิ้นเปน
อัน เชน ภาคเกษตรก็ทําใหคนไดเห็น
วา นี่ตัวอยางที่ทําไวไดปลูก ไดงาม ได
กินไดใช
  เกษตรกรเคยวา เปนหนี้ ธกส. 
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ) 
มากมาย แตไมมีใครที่จะเปนเจาภาพ 

เปนตนแบบในการแกไข
 อยางที่อาตมาไมรูวาเปนผล 
อยางไร ? ที่บอกวา “นายกฯ จะให
ความสุข คืนความสุข” ใหกระทรวง
ตาง ๆ ใหของขวัญปใหม
 อาตมานึก เออ ! ถาเปนแบบ
เดิมละก็เสียของอีก คือ ใหดูหนังฟง
เพลง ดูคอนเสิรต แตกลับมาจะอดน้ํา
  แตส่ิงท่ีอาตมาคิดวา ชีวิตอาตมา
ดับไป มันจะมีเขื่อน ฝาย แกมลิง
หลุมขนมครกใหมีภาวะที่ไมขาด
แคลน ขัดสน ฝดเคือง ขนแคน
เรื่องน้ํา 
 ตรงนี้อาตมาคิดวา ถาอาตมา
ไปงานเทศน ไปงานศพ ไปเร่ือย ๆ แลว 
ชีวิตก็เหลือสั้นเต็มทีแลวดวย เปนบั้น 
ปลายแลว มันควรจะทําอะไรที่ฝากไว 
เปนช้ิน เปนอัน เปนปก เปนแผน เพราะ
งานศพ งานพิธีตาง ๆ อาตมาวา “แค
จบเสรจ็พิธีแลว” ก็ลืมกันไปเลือนกัน 
ไป แลวเราก็มาเปลี่ยนแตไมถึงกับตัด
ขาดประชาชนเลย พระก็คงไมตอง
ถึงกับตัดขาด แตเพียงวา เปล่ียนวิธี
การไปพบประชาชนแบบ...?
  อาตมาไดยินกับหูเลย “ปล้ืมใจ 
เหลือเกินที่ไดทําบุญกับทาน ไดใส
บาตรทาน ไมนึกเลยวา ชาตินี้จะได
เห็นองคจริง ๆ”  บางคนถึงกับหลุด
ปากวา “องคเปน ๆ” 
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  นี่ตรงนี้ ! ถาเราไปงานศพ งาน
พิธีอะไรตาง ๆ ก็มีเครือญาติเจาภาพ
ไมก่ีคนเลย ย่ิงทําในพ้ืนผืนของเมืองนนท 
นี่ยิ่งมีเทศนแจง หลวงพอเคยบนใหฟง
“แหม ! เทศนใหคน 20 คน 30 คน 
กับญาติ”
 แตตอนเผา นี่เขาจะมาเยอะ 
ทําไม ! ไมเทศนหนาเมรุสักกอนเผา 15
นาทีดีกวาไปเสียเวลาเทศนแจงตั้ง 2 
ชั่วโมง แตมีคนฟงติ๊ดเดียว แลวแถม
ก็ เนื้ อหาสาระเทศนแจงกับเรื่ อง
สังคายนา ชาวบานแทบไมเขาใจเลย 
 ไมสงสัยเทาไรแลว...ที่วา
ทําไมชาวพุทธไทยถึงไดเขาใจ
หลักศาสนานอยเหลือเกิน 
 ไมนอยไดยังไง ! ในเมื่อทํากัน
แบบนี้ ตองนอยแนนอน ! และจะนอย
กวานี้ไปเรื่อย ๆ ดวยซ้ําไป ถายังขืน
เอาพิธีมากลบ แลวก็เพลียเหนื่อยหมด 
เวล่ําเวลาไป พิธีนะทําได แตอยามีรีตอง 
อะไรมากนัก
  อาตมาเคยเจ็บปวด ! ไปน่ังคอย 
2-3 ช่ัวโมง วา จะไปเทศนงานศพ ส.ส.
ตายคนหนึ่ง ปรากฏวาหัวหนาพรรค
เปนนายพลฯ ก็บอกวาโอย ! เอาผูคน
มีเกียรติ นายพลนั้นนายพลนี้ขึ้นทอด
ผา ชัก ๆ ทอด ๆ หมดเวลาไปชั่วโมง
กวา ไฟพระราชทานมา บอกหลวงพอ

“ปล้ืมใจ เหลือเกิน“ปล้ืมใจ เหลือเกิน
ที่ไดทําบุญกับทาน ที่ไดทําบุญกับทาน 
ไดใสบาตรทานไดใสบาตรทาน

ไมนึกเลยวา ชาตินี้ไมนึกเลยวา ชาตินี้
จะไดเห็นองคจริง ๆ”จะไดเห็นองคจริง ๆ”  
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.ไมตองเทศนแลว เอา ! เราตองมานั่ง
คอยตั้ง 2 ชั่วโมง นี่มันเพื่ออะไร ? 
  (นี่เออ ! แลวก็ไมถวายคารถซะ
ดวยนะ) เจ็บปวดจริง ๆ  มีแตเสียกับเสีย 
นั้นการที่ ทาน ว. บอกวา “ฆาคน
บาปนอย กวาฆาเวลา”
 เพราะอาตมาเชื่อวางานศพคน
ใหญ ๆ โต ๆ คนไปถึงหมื่น แลวถาม
จริง ๆ เถอะ หม่ืนหน่ึง น่ีเสีย (ฆา) เวลา
ไปคนละ 2 ชั่วโมง ๆ มันเปนกี่หมื่น
ชั่วโมง ถาคนเหลานี้ไดไปทําอะไรๆ ที่
เปนประโยชน หรือวาไปอยูในพิธี แตมี
เรื่องตองเรียนรู ตองเขาใจไดดี เขาใจ
หลักศาสนาไดอยางลึกซึ้ง
 แตนี่มีแตไปเบื่อ...เริ่มแลวเห็นมี
คนเริ่มพูดแลววา เขาเบื่อเหลือเกิน
ไปงานศพ มันนานเหลือเกิน พิธี
มันเยิ่นเยอเหลือเกิน 
 ก็เทาที่อาตมาเคยไปงานครั้ง
หนึ่ง เจ็บปวดมากเลย ถาเปนชาวบาน 

จะบอกวา ถูกหยามเกียรติกันเหลือเกิน
เราไปนั่งตรงนี้เขาก็หาวาไมเหมาะ สั่ง
ใหยายไปนั่งตรงนูน อาว ! พอเราไป
นั่งตรงนูน ก็มีคนมาบอกอีกแลว ตรง
นี้ไมเหมาะ ๆ สําหรับพระ เดี๋ยวผูใหญ
ยายเราไปอีก “โอ ! ชีวิตเรามาถูก
กําหนดโดยคนอื่นอยางนี้”
 ตอไปนี้เราขอกําหนดของเรา
เองบาง เพราะบั้นปลายชีวิต ไดทํา
เพื่อผูอื่นมาเยอะแลว ก็อยากจะทํา
เรื่องอยางนี้บาง คือ หยุด ! 
 ทาํตามความรูสึก ท่ีเราเห็น 
ประโยชนชัด ๆ ท่ีมีประโยชนกวา
ก็จะทําอยางน้ีแหละ  ท่ีสาเหตุท่ี 
หยุด น่ีเพราะเสียดายเวลาท่ีมัน
สูญเสยีไปกับการส่ัง การนิมนต
การจองที่ ไรคุณประโยชน
มากมาย.
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      เก็ดธรรมคราวนี้นาจะเปนเรื่องเพลง “เงินสั่งมา” 
 แหม !  มันมีหลายตอน ในตอนที่วา “เงินมาผาหลุด 
ความบริสุทธิ์แหลกลาญ” อันนี้ก็ไปกระทบกับผูหญิง 
 แตตอนบทที่กระทบกับพระ ก็คือ 
 “(ทาน) บวชเปนพระ แลวทาน ไมยอมปลอยวาง 
  (ทานจะ) ปลูกตนสตางค ไวบนแผนหลัง ญาติโยม” 
 โอ ! ฟงแลวทอนนี้ฟงแลวคอนขางจะสะดุงเฮือกเหมือน
กัน แลวก็ทําใหไปคิดถึงน่ันนะ (ไมปลูกตนสตางค ก็ไปปลูกรถหรู
แพงกัน) นี่ก็เลยทําใหเปนขาว เปนสะเก็ดขาวกันหลายวัน แลว
ก็ทําใหสะเก็ดพระผูใหญคอนขางจะหลุดไปหลายเก็ท (get) ก็
เพราะเรื่องอยากมีโนนมีนี่กันมากเกินไป 
 นั้นการอยูแบบไมคอยมีอะไรในแบบของพระพุทธเจา 
 “นี่ทานทิ้งความมี ไปสูความไมมี”

สะ
ÊÐà¡ç´“à§Ô¹ÊÑè§ÁÒ” 
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 แตเดี๋ยวนี้ ! พระชอบทิ้งความไมมี ไป
สูความมี เปนลูกชาวไร ชาวนายากจน มีกัน...
มากเกินไปแลวยิ่งรัฐบาลที่ชอบใหเงินทําศพ
พระเยอะ ๆ  นี่ก็ไมคอยดีเทาไร ! ทําใหพระผูก
คอตายไปก็มี
 ตอนนี้เงินกําลังแผลงฤทธิ์ทําใหคนชื่อ 
ธาริต  เพ็งดิษฐ หรืออีกหลายคนกําลังโดนยึด
ทรัพยกันเปนพัน ๆ ลาน อภินิหาร...เงินส่ังมา
 พระพยอมก็หาเงินไดไมนอยกวาสรยุทธ  
สุทัศนะจินดา เหมือนกัน เขาวา สรยุทธฯ ก็หา
ไดพันลาน พระพยอมก็หาไดพันลาน อาตมา
เช่ือวาท่ีซ้ือท่ีดินท้ังหมด น่ีซ้ือไปได 1,700 ลาน 
  เพราะฉะน้ัน เงินพันลานของท่ีพระพยอม 
หา หรือเขาศรัทธาใหมา นี่มันไมไดมาอยูกับ
เนื้อกับตัวพระพยอม มันถูกใชสรางบารมี 
เงินพันลานใชสรางบารมี แตบางคนมีเงิน
พันลาน แตไปสรางคด ี
   เงินพันลาน ! ถาสรางบารมี นี่มีแตผล
ดีกับชีวิต แตถาไปสรางคดี นี่มันจะทําใหชีวิต
ตกอับทั้ง ๆ ที่ไมควรจะตกอับ “โดด ! เดน ! 
ดัง ! มาพังเพราะคดี”
 (ตอนนี้มีขาวยึดทรัพยเยอะแยะ แตของ
อาตมาไมมีใหยึดหรอก เพราะของอาตมามีหน้ี  
50 กวาลาน ตองเทศนผอนสงทุกวัน)
 เพราะฉะนั้น สะเก็ดขาวพวกนี้ มัน
ลอกสะเก็ดความที่ไมเขาใจ...เขาถึง
ธรรมอะไรไดบางก็ดีนะ เจริญพร.

“...เงินพันลาน“...เงินพันลาน
ของที่พระพยอมของที่พระพยอม
หา หรือเขาศรัทธาหา หรือเขาศรัทธา
ใหมา นี่มันไมไดมาใหมา นี่มันไมไดมา
อยูกับเนื้อกับตัวอยูกับเนื้อกับตัว
พระพยอม มันถูกพระพยอม มันถูก
ใชสรางบารมี...”ใชสรางบารมี...”  
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  เรื่องที่เห็นชัดวา ยิ่งอยากบวช ไมอยากสึกเลย 
 ก็คือ เรื่องเราไมเสียเวลากับเรื่องโง ๆ หลายเรื่อง
ที่คนเขาเสียเวลาเชนไมเสียเวลาไป “เฟซลิฟต” (Face 
Lift)  - “เฟซออฟ”  (Face Off) และเฟซล็อค (face lock)  
ที่คนยุคน้ีมาเสียเวลามากมาย ตองผาตัด ตองดึงหนาตอง 
แตงหนา ตองทรงผม ตองแฟชั่นเสื้อผา ของเรานี่ใสแต
จีวรชุดเดียวไปงานศพก็ชุดนี้ไปงานไหน ๆ เขาเวียงเขาวัง
ก็ชุดเดียว 
 เราก็เลยรูสึกวา ภาระของชีวิตที่มันจะตอง
ไปเสียกับเรื่องโง ๆ แบบนี้ มันไมตองไปเสีย มัน
ไมเสียเวลาไปกับเรื่อง แหม ! ตรงนี้ที่เรียกวา 
คนปญญาออน ที่จะไปสูกับธรรมชาติ ดึงหนาใหตึง ไม
แกเห็นมี “น็อต แมกซิม”  (นายกฤติน จิกิตศิลปน) พิธีกร

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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และสไตลิสตนิตยสารบนวา ? ทีแรกดึง
ก็วา เฟซล็อค !  พอเขารูตัววามันหยอน 
ปรากฏวา หมอคนเกงไมไดทํา พยาบาล
ผูชวยทํา แลวเขามียอนอยูคําหนึ่ง   วา 
“ตนเองพลาดในการทําศัลยกรรม
โดยไมใชแพทย”
  เรื่องการมานั่งคิดถึงทรงผม 
ก็ไมตองแลวทรงเดียวตลอด  จีวรก็ 
แฟชั่นเดียวตลอดไมมีสไตลใหม
สีสันใหม แลวก็ท่ีสําคัญมากท่ีสุด มา 
นั่งเห็นชัดเลยวาที่เราตองเสียเวลา
อยากจะเปน หาเสียง หาคะแนน 
ออนวอนใหเขาลงคะแนนใหเรา 
(แหม ! บางคนนี่อยานึกวาเสียเวลานอย
นะที่ไปเที่ยวไหวเขาหาคะแนนหาเสียง) 
 แตเราตรงกันขามมีแตคนมาไหว
เรา ถาเราอยากเปนนักบวชไมตองเสีย
เวลาไปไหวเขา แตถาอยากเปนนักการ
เมือง นี่เขาบอกตองเที่ยวไหวเขา แลว
ตองไหวทั้งวี่ทั้งวัน มันเสียเวลามากมาย 
ไปไหวออนวอนขอคะแนนนิยม ไปพินอบ 
พิเทาขอคะแนนนิยม แตเรากลับสราง

ความนิยม ศรัทธามาพินอบพิเทากราบ
ไหวศรัทธาเรา 
 นัน้เลยคิดวา ชีวิตแบบน้ีมันไมใช 
ชีวิตธรรมดาเลยนะ ถามันอยูไดอยาง
นี้ นี่เราลองคิดดูสิจะสึกไปหาพระแสง
อะไร ? ถาหากวาบวชแลวไมตองไป
พินอบพิเทา ขอคะแนนเสียงศรัทธา
แตเขากลับมาศรัทธาเพราะเราอยูใน
รมเงาพระธรรมวินัย เราสรางความ
เลื่อมใสศรัทธาใหเขามาพินอบพิเทา
มากราบมาไหว
 แลวท่ีนาซ้ึงท่ีสุด ก็คือ ไปบิณฑ-  
บาตในหมูบานท่ีไมมีพระไป บางคน 
บอก ขนลุกขนชัน ! บุญเหลือเกิน
ชาตินี้ ไมไดใสบาตร พระไมเคย
มา พอเราเขาไปเขามีความสุข มี
น้ําตา-หูไหล อู ! ขนลุกขนชัน บางคน
รําพึงรําพันตั้งนานกวาจะใสบาตร
ได เราเห็นอาการความสุขของเขา
ที่ไดพบไดเห็นเรา ทั้งที่เราไมคิดจะ
ไปกราบไปไหวไปขอคะแนนอะไร
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เขาเลย ซึ่งตางกับนักการเมือง ตาง 
กับนกัแสดง นักรอง-นักแสดง แลวก็
ตางกับขอทงขอทานอะไรทั้งหลาย
หมดสิ้นเลย
  อันนี้มันเปนสิ่งที่เห็นชัด ถาคนยัง
มองเห็นตรงนี้ไมชัด นี่แนนอนคงตองคิด
สึกไป อะไรไปตามที่เราเห็นวาบวช 15 
วัน บวชเดือนหนึ่งนี่ 
 อาตมาตกใจเลย ตกลงกับ
เราวา บวชเดือนหนึ่ง หนอย ! ๗ 
วันไปแลว แสดงวา เขาไมไดเห็น
เหมือนท่ีเราเห็น เขาไมคิดอยากอยู 
เพราะไมมีสิ่งเราใจใหอยู
  เพราะฉะนั้น การเห็นประโยชน
ของการบวช น่ีย่ิงมากเทาไร มันย่ิงไม
อยากสึกเทานั้น ยิ่งละลายอารมณ
คิดอยากสึกไดอยางเฉียบขาด ...
แนนอน !  
 จึงบอกไดวา เออ ! ยิ่งคิด ยิ่ง
ดูชีวิตในรมเงากาสาวพัสตรในพระ
ธรรมวินัย มันสรางอะไรยิ่งใหญ มัน 
ปองกันความสูญเสียเวล่ําเวลาที่โง

เงา เอามาทําประโยชนอยางมหาศาล
ไดมากมาย ไมเสียเวลาไปนั่งตกแตง 
ไมเสียเวลาไปออนวอนขอคะแนน
เสียง และสําคัญกวานั้นที่เราไดคิดวา
ไมเสียเวลาไปถกเถียงอะไรกับใครแบบ
แกตวั เราถือหลักวา เราน่ีไปน่ังแกตัว
ทุกวัน ทุกคน ทุกเรื่องมันคงไมไหว
  มีคนมาเสนอแนะอาตมาวา ทาน
ทําไมไมโตตอบ...ไอพวกที่ลงเว็บตอวา
ทานบาง (เออ ! โชคดีที่เรายังไมไดอาน 
ไมไดดูมัน)  เพราะเราไมไดเสียเวลากับ 
ไอพวกมีคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เว็บ 
โทรศัพทก็ไมมี กลองถายรูปก็ไมมี เพราะ
ความที่มันไมมีอะไรที่เขามี ๆ กัน แลว
มันก็ไปตรงกับที่หลวงพอพุทธทาสวา...
  “ ยิ่ ง มี วิ วั ฒ น า ก า ร ท า ง
เทคโนโลยี มันก็จะยิ่งนําไปสูความ
วินาศนาการทางศีลธรรม” 
  ถาเรามีแลวใชมันไมเปน โอ ! โชค
ดีจรงิ ๆ  ตรงน้ี เราไมตองมาเสียเวลาน่ังกด
ที่เขาเรียกวา “สังคมกมหนา” เสียเวลา
กด ๆ เลื่อน ๆ แหม ! ตรงนี้คิดแลวมัน
มหาศาล ท่ีเวลาเราไมสูญเสียไปกับเรื่อง
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ที่จะตองไปมัวโตเถียง กับเรื่องเว็บ เรื่อง
ไอโนนไอนี่ ถาเราไปนั่งวิพากษวิจารณ
เถียงกันตลอด น่ีพระพุทธเจาทานก็เตือนวา 
 “อยากลาวคําเปนเหตุ ให
เถียงกัน จิตจะฟุงซานไมเห็นอรรถ
เห็นธรรม”
  เพราะฉะนั้น เราไมเห็นประโยชน
ในตรงน้ัน ไมเห็นวา...เขาวาเราตรงน้ัน 
เพราะเราไมมีเคร่ืองตอบสนองท่ีจะไป
ดูไปโต เราก็เลยมีเวลาคิดปลูก คิดทํา 
คิดสรางอะไรท่ีมันมีความสุข สนุกมาก 
และโดยเฉพาะในที่วา เหน็พืชผลท่ีลง
ปลูกไปน่ี
  โอโฮ !  ตนนั้นแตกใบออน ตนนั้น
แตกดอก ตนนั้นออกลูก ตนนั้นลูกแก 
ตนนั้นลูกสุก แลวคนนั้นมาเก็บกิน คนนี้
เก็บขายมีสตางคใชสะดวกสบาย 
 (โอย ! บางคนนี่ พวกคนงานที่มา
อยู มาปลูก มากิน มาสราง บอกวา ถา
เทียบกัน เขาเคยพูดคําหนึ่ง เทียบวา 
พอแมเขา กับชีวิตอาตมาที่ใหประโยชน
กับเขา เขาบอกวา พอแมใหเขาไมถึง 
10 แตพระพยอมใหเขาเปนรอย)
 โอ ! ฟงแลวก็ท่ึงเหมือนกัน เพราะวา 
อาจจะไมใชทุกรายนะ อาจจะพอแมบาง
คนที่ไมไดเล้ียงดูลูก ปลอยใหลูกไปตกระกํา
ลําบาก เพราะเขาไดมาอาศัยโครงการ
รมโพธิ์แกวที่เราสราง ที่เราบวชมาแลว
ไดสรางเรื่องนี้ ทําใหเขาหลุดปากพูดถึง
ขนาดนี้

  คาํวา “ชีวิตมีท่ีพ่ึง” “ชีวิตเรา 
เปนท่ีพ่ึง” ในคนท่ีพูดกันมากอน ๆ  วา
“พึ่งตนเอง” ตามคําสอนพระพุทธเจา
วา “อัตตา หิ อัตตาโน นาโถ” ตน
แลเปนที่พึ่งแหงตน
 แตเรามันไดมาอีกขั้นหนึ่ง ก็คือ 
“ใหคนอ่ืนไดพ่ึงดวย”  ตัวเราเองก็ไดพ่ึง 
ตัวเราพอสมควร ที่เราทําอยูนี่ แลวแถม
ยังทําใหคนอ่ืนไดมาพ่ึงอีก ไมใชพึ่งแตคน
แลวตอนนี้ หมา 800 ตัว คน 300 กวา
แลวก็แมว 200 กวา นี่ยังมีอะไรตอ
อะไรที่มันตองพึ่งพาอาศัย คนชรา เด็ก
กําพรานี่ แมกระทั่งปลา 
 ถามวา เราไปขีดไปวา “นี่ ! เขต
อภัยทาน” เราไปคอยไปตรวจไปดู มัน
ก็ไมมีใครกลามาจับ มาแกง แตไอที่มัน
เลยจากเขตไปแลวก็ไมรู  เราก็มีเขตที่ให
เขารอดปลอดภัยได เขตที่เราไมดูแลได
มันนอกเขต แตเราก็มีเน้ือท่ีมีบอมีน้ําเยอะ 
มันก็ทําให...คนนี่ไมรูนะ ! ถาเรารูตัววา 
เราเกิดมาคนพึ่งเราได นี่มันจะอยูใหเขา
พึ่ง หรือจะออกไปพึ่งเขา นี่มันกต็องคิด
ไดชัดเจน ถาเราอยูอยางน้ี...คนไดพ่ึงเรา 
แตถาเราออกไปอยางมากลูกเมียก็ได
พึ่ง แตมันจะไดนิดเดียว ก็เลยนั่งคิดตรึก
ตรองดู เจาความคิดเห็นอยางนี้ มันไป
เบียดความรูสึกคิดสึก ตกขอบไปเลย มัน 
จึงอยูมาไดถึง 46 พรรษา ทุกวัน
นี้ เจริญพร.
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โดย...พุทธทาส

อหิงสา : การไม่เบียดเบียนกัน

  บรมธรรมของเรา คือ นิพพาน หรือถาให
กวางออกไปอีก คือ ในพุทธศาสนาก็ดี กอนแตพุทธศาสนา
ออกไปไกลโนนก็ดี ในวงศาสนาเครือเดียวกันในอินเดียนั้น
เขาถือวา อหิงฺสา ปรโม ธมฺโม : ปรโม ธมฺโม คือ บรม
ธรรม, อหิงฺสา เปนบรมธรรม, อหิงฺสา คือความไม
เบียดเบียน ความไมเบียดเบียนเปนบรมธรรม
  คําวา ความไมเบียดเบียนน้ัน มันมีความหมายกวาง
ไปถึงวาไมเบียดเบียนผูอื่น และไมเบียดเบียนตัวเอง  ไม
เบียดเบียนตัวเอง ไมเบียดเบียนผูอื่นนั้นเขาใจกันดีอยูแลว 
คือไมทําใหเขาเดือดรอน ที่เบียดเบียนตัวเองนั้น ไมมีใครมา
ทําใหเดือดรอน แตกลับทําใหตัวเองเดือดรอนยิ่งไปกวาเสีย
อีก คือ รอนอยูดวยราคะ รอนอยูดวยโทสะ รอนอยูดวย
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โมหะ รอนอยูดวยความโง ความหลง 
มันรอนอยางย่ิง ตองหมดรอน ๆ เหลาน้ี
จึงจะเรียกวาไมเบียดเบียนตัวเอง ฉะนั้น 
คําอหิงสาในกรณีอยางนี้ ก็คือ คําเดียว
กับคําวา นิพพาน เพราะอหิงสาอยางนี้ 
กห็มายถึงหมดราคะ หมดโทสะ หมด 
โมหะ จึงจะไมเบียดเบียนตัวเอง นิพพาน
ก็แปลวา หมดราคะ หมดโทสะ หมด
โมหะ สิ้นไปแหงโลภะ โทสะ โมหะ 
เรียกวา นิพพาน อหิงสาก็ดี นิพพาน
ก็ดี มันเปนอยางเดียวกัน นี่เราเอาไป
จัดกันดูวา เมื่อทางจริยธรรมสากลวาง
ไว 4 ขอวา ความสุข ความเต็มเปยม 
หนาท่ีบริสุทธ์ิ ปรารถนาดี จะเห็นชัดวา
  นิพพาน คือ สุข นิพพาน คือ สุข
ขนาดที่จะเปน Summum Bonum, จะ
เปน blissfulness เต็มที่ได ฉะนั้น Sum-
mum Bonum ขอแรก ก็คือ “นิพพาน”
  และนิพพานก็คือ ความเต็ม ถา
ยังไมนิพพานเพียงไร ก็ยังพรองอยูเสมอ
ยังไมเต็ม นั้นแหละ คือ Perfection ซึ่ง
เปน Summum Bonum ที่สอง มันก็รวม
อยูในนิพพาน
  ทีนี้คําวา อหิงสา ที่แปลวาไม
เบียดเบียน มันก็ตรงกับคําวา good 
will อยูแลว good will  ปรารถนาดี คือ
ไมหวังจะเบียดเบียนใคร ไมเบียดเบียนผู
ใดอยูแลว และมีหวังดีตอตัวเองดวย คือ
ไมเบียดเบียนตัวเองดวย
  ทําอะไรไปที่ไมเบียดเบียนใคร

อยางนี้ มันเรียกวา ทําหนาท่ีเพ่ือหนาท่ี 
ทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนแกหนาท่ีได ถา
มันยังเบียดเบียนใครอยูแลว ยังกลาวได
วา ส่ิงท่ีมันทําไปน้ันเพื่ออะไร ๆ  เขาไปแลว 
คือ มันไปโกรธใครเขาแลว มันไปทําการ
แกแคนอยางนี้ จะเรียกวา ทําหนาที่เพื่อ
หนาที่ไมได ไมใชเพราะหนาที่ อยูที่การ
แกแคน มันทําเพื่อความแกแคน ไมใช
ทําเพื่อหนาที่เพื่อกิเลส ทําหนาที่เพื่อคา
จาง ทําหนาท่ีเพ่ือคนใดคนหนึ่งที่ใชใหทํา
ฉะนั้น duty for the duty’s sake นี้ มัน
เปนส่ิงท่ีกลาวไดวา จะไมเบียดเบยีนใคร
เลยแมแตตัวผูทําเอง เหมือนท่ีพระพุทธเจา
หรือพระอรหันตทานทําหนาท่ีตาง ๆ ของ
ทานนั้น มันไมเบียดเบียนทานเลย แลว
นบัประสาอะไรจะตองไปเบียดเบียนผูอ่ืน
  เราจะเห็นไดทันทีวา happiness-
ความสุข กับ perfection-ความเต็มนี้มัน 
ตรงกับความหมายของคําวา นิพพาน 
duty for the duty’s sake “good 
will” น้ีมันตรงกับความหมายของคําวา 
อหงิสา ซ่ึงท้ังนิพพานและท้ังอหิงสา  มัน
ก็เปนบรมธรรมอยูแลวเปน Summum 
Bonum พรอมกันไปเลย
   โดยหลักทั่วไป ไมเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาไหน โดยหลักการทาง
ภาษาพูดในประเทศอินเดีย ตั้งแตเดิมมา
กระทั่งสมัยพุทธกาลกระทั่งถึงบัดนี้ 
มีคําวา “อหิงสา เปนชื่อของบรม
ธรรม” คือ มีคําเกามาแตโบราณอยูคํา
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หนึ่งวา “อหึสา ปรโม ธมฺโม” อหิงสา
เปนบรมธรรม อหิงสา แปลวา ไม
กระทบกระทั่ง คือ ไมเบียดเบียน 
ความไมเบียดเบียนเปนบรมธรรม 
ทีนี้ “ความไมเบียดเบียน” คํานี้มัน
หมายไดกวางไปถึงไมเบียดเบียนตนเอง
และไมเบียดเบียนผูอื่น คือ ตนเองก็
ไมเดือดรอน และผูอื่นก็ไม
เดือดรอน นั่นคือ บรมธรรม
  ถาตนเองเดือดรอนอยูเพราะ
อะไรก็ตาม กระท่ังเพราะกิเลส เพราะ
ความทุกข เพราะความเกิด แก เจ็บ 
ตาย นี้ก็เรียกวา “เบียดเบียน” 
แลว ตองไมมีความเบียดเบียนอันนี้
ดวย ในสวนตนเอง และผูอื่นก็ไมถูก
เบียดเบียนดวย นี้เปนบรมธรรม อยู
กันอยางเปนสุข ท้ังในสวนตัวและ
โดยสังคม ความไมมีความทุกข โดย
ส้ินเชิงน้ันแหละเปนอหิงสา แลวก็
เปนบรมธรรม

  ถาเปนอยูอยางชาวบาน 
แบบโบราณ ท่ีคนสมัยน้ีเห็นวา 
ครึคระน้ัน มีบรมธรรมเต็มอยู
ในน้ัน ซ่ึงคนสมัยน้ี ไมมี คนสมัย
กอนเย็น คนสมัยน้ีรอน เปนไฟ
นรกเผาอยูในใจ คนสมัยกอน
หัวใจเต็ม คนสมัยน้ีหัวใจกลวง 
คนสมัยกอนทํางานเพ่ือความ
ดีเพ่ือพระเจา เพ่ือศาสนา คน
สมัยน้ีทํางานเพ่ือตัวกู คนสมัย
กอนทุกคนมีความสุขทําไว
นี้ เพื่อทุกคน ใครกินก็ได คน
สมัยน้ี ไมทําอยางน้ัน น่ีแมจะดู
กันโดยจริยธรรมสากลแลว คน
ขนาดชาวบาน ๆ เขาก็มีบรม
ธรรม ในเมื่อยังไมถูกวัตถุนิยม
แผนใหมครอบงํา
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  มองดูกันในแงพุทธศาสนา โดย
เฉพาะบรมธรรม หมายถึง อหิงสา : ไม
เบียดเบียนกัน คือ ไมเบียดเบียนตน 
ไมเบียดเบียนผูอื่น มันก็ยิ่งดียิ่งเต็ม
เปยมอยูดวยความไมเบียดเบียนตน
และผูอื่น เพราะวาตัวเขาก็เย็น แลวก็
อยากใหผูอ่ืนมีความสุข “นกกินเปนบุญ
คนกินเปนทาน” ภาวนาอยูเสมออยาง
น้ี จิตใจก็เต็มไปดวยความไมเบียดเบียน 
นี้ก็คือมีบรมธรรม แมจะไมใชบรมธรรม
ขั้นสุดยอด คือยังไมเปนนิพพานสมบูรณ 
แตก็เปนนิพพานประจวบเหมาะอยูเรื่อย
ไป นิพพานตามสถานการณในขณะนั้น
เวลานั้น สําหรับบุคคลชนิดนั้นอยูเรื่อย
ไป ทีนี้เราควรจะนึกกันใหมากเพราะวา 
ถาเปนอยูไปตามแบบของธรรมชาติงาย ๆ 
แบบชาวบานน้ี ก็มีบรมธรรม มีปรมัตถธรรม
มีโลกุตตรธรรม ในระดับใดระดับหนึ่ง

  ตรงนี้อยากจะขอพูดถึงคําวา 
บรมธรรมหรือปรมัตถธรรมนี้อีกหนอย
ที่เรียกวา บรมธรรม หรือ ปรมัตถธรรม 
โดยเฉพาะคําวา “ปรมัตถธรรม” นี้มัก
จะปนกันยุงไปหมด คําวา ปรมัตถ แปล
วา อัตถอันสูงสุด หรือประโยชนอัน
สูงสุด มันไปพองกับคําบางคําที่ทําให
เขาใจเขว ถาปรมัตถหมายถึงหนังสือหรือ
วิชาแลว ก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง ถาปรมัตถ
หมายถึงประโยชน หรือการกระทํา
แลว ก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้น 
ปรมัตถธรรม หรือโลกุตตรธรรมนี้ ไมใช
วิธีการแบบนั่งแจกเม็ดมะขามของพวก
อภิธรรม
  การเลิกลางส่ิงอันไมพึงปรารถนา 
นี้ก็เปนสิง่ท่ีเราจะตองกระทํา อยางระมัด
ระวัง ตองกระทํากันอยางมีศีลธรรม อยา
ใชกําลังโหมกัน ใสกันจนถึงกับเลือดตก
ยางออก
  เดี๋ยวนี้มีเรื่องที่กําลังตึงเครียด 
หรือวาเปนปญหาหนักในโลก ก็คือ พวก
เยาวชนไดรับการอบรม สั่งสอน โฆษณา
ชวนเชื่อใหเกลียดความเหลื่อมล้ําต่ําสูง 
แลวก็ระบุไปยังนายทุน วาลัทธินายทุน 
ไมควรจะมีอยูในโลก ควรจะทําลายให
หมดไปเสียจากโลก น้ีเยาวชนของเราโดย
มาก ก็เปนคนจน มันก็ยอมรับลัทธิน้ีโดย
งาย
  คําวา “นายทุน” ก็เปนคูกันกับ
“ชนกรรมาชีพ” ท้ัง 2 คําน้ี ก็ลวนแตไม 

อหิงสา : อหิงสา : 
ไมเบียดเบียนกัน คือ ไมเบียดเบียนกัน คือ 
ไมเบียดเบียนตน ไมไมเบียดเบียนตน ไม
เบียดเบียนผูอื่น เบียดเบียนผูอื่น 

มันก็ยิ่งดียิ่งเต็มเปยมมันก็ยิ่งดียิ่งเต็มเปยม
อยูดวยความอยูดวยความ

ไมเบียดเบียนตนไมเบียดเบียนตน
และผูอื่น...”และผูอื่น...” 

““
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นาฟงดวยกันทั้งนั้น เมื่อเราไมอยากจะใหคําวานายทุน 
หรือคําวา ชนกรรมาชีพมีอยูในโลก เราก็ควรจะทําในทาง
ที่ใหมันราบรื่น ไมใชดวยการฆากัน
  เราควรจะทําใหนายทุนนี้ เปลี่ยนไปเปน
เศรษฐีใจบุญ แลวก็ทําใหชนกรรมาชีพ  คนรับจางนี้ 
เปลี่ยนเปนคนที่ขยันขันแข็งประพฤติธรรมะ จนไม 
ตองเล้ียงชีวิตดวยการรับจางวันหน่ึง ๆ อีกตอไป น่ีสามารถ
จะใหคําวา “นายทุน” หรือคําวา “ชนกรรมาชีพ” หาย
ไปจากโลก โดยวิธีของศีลธรรม
  ทําไมจะตองมาผลุนผลันใชวิธีการ ซึ่งมันเปนการ
ฆากันอยางที่กําลังคอยจองกันอยูที่นั่น ที่นี่ ในประเทศ
นั้น ในประเทศนี้ ดูเหมือนจนเต็มไปหมดทั่วทุกหัวระแหง 
ในโลกทีเดียว ที่ทํายังไมสําเร็จ ก็คอยจองกันอยู แมใน
ประเทศที่ใหญ เปนอภิมหาอํานาจ เปนอะไรก็ตามเถอะ 
มันก็ยังมีลัทธิที่เปนปฏิปกษตอกันและกัน คอยจองจะ
ทําลายลางกันดวยการฆา ไมไดพยายามที่จะเลิกลางสิ่ง
นี้ดวยศีลธรรม ไมใชอํานาจของพระธรรม ไมใชอํานาจ
ของพระเปนเจา มาแกไขปญหานี้ หรือเลิกลางลัทธิที่ไม
พึงปรารถนาเหลานี้

“..เรา“..เรา
ควรจะควรจะ
ทําใหทําให
นายทุนนี้นายทุนนี้
เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป
เปนเปน
เศรษฐีเศรษฐี
ใจบุญ...”ใจบุญ...”

“...คน“...คน
รับจางนี้ รับจางนี้ 
เปลี่ยนเปลี่ยน
เปนคนเปนคน
ที่ขยันที่ขยัน
ขันแข็งขันแข็ง
ประพฤติประพฤติ
ธรรมะ...”ธรรมะ...”
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  เราอยากใหเยาวชนของเรา ไมหลง
ไปตามเขา มามองดูอยางผูมีสติปญญา 
มีสัมมาทิฏฐิ หรือวา เปนพุทธบริษัท จะ
เลิกลางสิ่งที่ ไมพึงปรารถนาไดดวย
อํานาจของศีลธรรม โลกนี้ก็จะไมตอง
เปอนเลือด ใชคําวาอยางน้ี ก็คงจะเขาใจ
กันไดงาย
  ทําไมจะไปผลุนผลันเปลี่ยนโลกนี้ 
ดวยการฆาฟนกัน อยางไมตองดูอะไร 
จะฆากันอยางท่ีเรียกวา มิคสัญญี อยาง
น้ีก็เอานี่ เขามีความเห็นผิดถึงขนาดนี้จะ
ฆาฟนกันอยางไมตองดูอะไรกันแลวก็
เอา เพ่ือจะเปล่ียนโลกน้ีใหมันเปนอยางอ่ืน
  ท่ีจริงก็ไมมีเหตุผล ท่ีจะตองเปล่ียน
โลกนี้ใหเปนอยางอื่น เพราะมันแกไขได 
และถาจะเปลี่ยนใหเปนอยางอื่น มันก็
ตองโดยวิธีอื่น ซึ่งไมตองมีการฆากัน
  สิ่งที่เรียกวา “มนุษยธรรม” คือ
ธรรมะสําหรับมนุษยน้ันไมเก่ียวกับการฆา
แมวามนุษยจําเปนจะตองทําสงคราม ก็
ตองทําเพื่อรักษาศีลธรรม ไมใชเพื่อฆา
คน ไมมีเจตนาแหงการฆา เราควรจะ
ที่มา : 
ธรรมโฆษณของพุทธทาส, เรื่องธรรมบรรยาย ระดับมหาวิทยาลัย เลม ๑, ลําดับที่ ๓๖ บนแถบพื้นสีน้ ําเงิน, เรื่องที่ ๑๑ พุทธศาสตรกับ 
      จริยธรรมสากล, แสดงในกลุมศึกษาพุทธศาสตรและประเพณี ณ สโมสรจุฬาฯ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๙, หนา ๓๔๓.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส, เรื่องเยาวชนกับศีลธรรม, ลําดับที่ ๑๘ ง, บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๑๒ ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของ-
      ชนชาติไทยสําหรับเยาวชน, บรรยายวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๐, หนา ๕๑๑-๕๑๓.

ระบุมนุษยธรรมไปยังคําวา “อหิงสา” 
คือ ไมเบียดเบียน ไมกระทบกระทั่งผู
อื่น แมใหระคายขนสักเสนหนึ่ง นั่นคือ
ความหมายของคําวา “อหิงสา” อัน
สมบูรณที่สุด เดี๋ยวนี้เราจะลางชีวิตเขา 
แลวมนุษยธรรมมันจะเหลืออยูที่ตรง
ไหน มันก็คือ ทําโลกนี้ใหหมดมนุษย 
ใหไมมีมนุษยเหลือ
  ทําไมเขาไมถอยหลังเขา
คลอง ? คือไมยอนมองดูไปขางหลัง
วา  มันเคยรอดกันมาไดอยางไร ? 
บรรพบุรุษของเรารอดมาไดอยางไร ? 
มีศาสนาคุมครองอยางไร ? ถาเขาใจ
ในเรื่องนี้ ก็จะเลิกความคิดท่ีจะใช
ศาสตราวุธสําหรับแกปญหา แตจะ
ใชธรรมาวุธ : อาวุธ คือ ธรรมะ
อันไดแก ศีลธรรมนั่นเอง เพื่อ
จะแกปญหาในโลกที่สวยงาม
ของเรา
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เรื่องความเกิด
หรือ...ชาติ

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

  เจริญธรรมพุทธบริษัททั้งหลาย ใน
ครั้งนี้เรามารวมกันศึกษาภาษาคน-ภาษาธรรมเพิ่ม
เติมบางก็นาจะดีมีประโยชนยิ่งขึ้น เพราะภาษาคนนั้น
ใคร ๆ ก็รูไดเพราะไดอาศัยใชมาโดยตลอด
  แตภาษาธรรมนําความรอบรูที่ลึกซึ้งนั้นเปน
เรื่องสําคัญที่เราทานควรตองรู ถาไดรูอยางละเอียด
จะเปนเหมือนมีดอกกุญแจที่จะไขไปสูการรูอรรถ-
พยัญชนะในหลักพุทธธรรม หรือหลักภาษาอยางล้ํา
ลึก เพื่อประโยชนตอการประพฤติปฏิบัติธรรมสืบไป
  เริ่มตนจากคําวา “ชาติหรือเกิด” ภาษาคน 
คําวา “ความเกิดหรือชาติ”  ในภาษาคนนี้ หมายถึง
การคลอดจากทองแมคนหนึ่งก็คลอดที่เดียวเทานั้น
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แลวก็อยูไปจนกวาจะตายเนาเขาโลง 
เรียกวา ความเกิดมีครั้งเดียว ที่
เกิดจากทองแมอยางนี้ เปน
ความเกิดตามภาษาคน
  สวนคําวา “เกิดหรือความเกิด” 
ในภาษาธรรมน้ัน หมายถึงความเกิดแหง
ความรูสึกวา ตัวฉันหรือตัวกูก็ตามทีเกิด
ขึ้นมาครั้งหนึ่ง ๆ ในจิตใจของคนเราเปน
ประจาํวัน คนธรรมดาสามัญก็เกิดไดมาก
มายหลายครั้ง ถาเปนคนดีมีปญญาทาง
ธรรมก็เกิดนอยครั้ง ถาเปนพระอริยเจา
ก็ยิ่งเกิดนอยลงไปอีก กระทั่งไมเกิดเลย
ก็เปนได เมื่อใดเกิดความรูสึกวา ตัวฉัน
อยางนั้นอยางนี้รอนเรา ๆ ขึ้นมาใจ
จิตใจหรือความรูสึกกระทั่งเปนตัวกู
ขึ้นมาในลกัษณะนั้นอยางนี้ นี่ก็เรียก
วาตัวฉันเกิดขึ้นมาคราวหนึ่งทันที 
เรียกวา “นี่ความเกิด”
 ความเกิดจึงเกิดไดหลาย ๆ ครั้ง 
ทานผูศกึษาธรรมท้ังหลาย แมในวันหน่ึง ๆ 
ถาเราคิดไปอยางสัตวเดรัจฉานก็เกิดไป
เปนสัตวเดรัจฉานเดี๋ยวนั้นทันที คิดไป
อยางคนก็เกิดเปนคนเดี๋ยวนั้นทันที คิด
ไปอยางเทวดาก็เกิดเปนเทวดาเด๋ียวน้ันเอง
  เพราะวาชีวิตอัตภาพนี้ สุขทุกข
หรืออะไรเหลานี้ทานกําหนดไวดวย
ความเกิดขึ้นของจิตขณะหนึ่ง ๆ เทานั้น 
ลองคิดดู เพราะฉะนั้น คําวา “ความ
เกิด” ในภาษาธรรมนั้น หมายถึงภาวะ

จิตเกิดแหงความรูสึกวา ตัวฉัน หรือตัวกู 
นี้เปนความเกิดในภาษาธรรมนาให
คิดพิจารณาอยางลึกซึ้ง
  เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงธรรมเรื่องความเกิดนั้นบางคราว
ก็แสดงดวยภาษาคนก็มีเหมือนกัน ในเม่ือ 
ทานพูดตามธรรมดา แตถาทรงพูดใน
เรื่องธรรมะชั้นสูง เชน ปฏิจจสมุปบาทนี้
เปนตน 
 แลวคําวา “ความเกิด” นั้นทาน
ทรงพูดในภาษาธรรมะไมไดหมายถึง
เกิดจากทองแม 
 แตหมายถึงการเกิดของอุปาทาน
วา “หลงยึดมั่นถือมั่น” ในตัวตนหรือ
ของตน ตัวฉัน หรือของฉัน ตัวกูของกู 
เปนตน กลาวตอไปวา เกิดในภาษาบาลี
เรียกวา ชาติ  หรือโอปปาติกะ หรือ
เรียกสั้น ๆ วา “อุบัติ” 
 คาํวา การเกิดในทางภาษาธรรมะ
น้ัน มิไดหมายความวา ตายแลวเกิดใหม
อยางเดียวเทาน้ันก็หามิได แตวาการ
เกิดในที่นี้ หมายถึง การเกิดของจิต ๆ 
เร่ืองใหมก็ได คือวา คนเรามีการเกิดอยู
เร่ือย เพราะวาตามภาษาทางจิตใจ ถือวา 
เม่ือใดเปล่ียนความคิดเกาดับไปแลว 
ความคิดใหมเขามาแทนกถื็อวา เปนการ
เกิดใหม เพราะฉะนั้นคนเราจึงมีการเกิด
กันอยูเรื่อย ๆ กวารางกายจะแตกดับไป
คราวหนึ่ง ก็มีการเกิดใหมกันเรื่อยนับ
ไมถวน
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  ฉะน้ัน คําวา “การเกิด” ในภาษา
ธรรมะ หมายถึง อาการอยางน้ี ลักษณะน้ี
หรือจะหมายถึงวาตายลงหลุมเผาแลวเกิด
ใหมอยางนั้นก็ได แตใหเขาใจไววา ทาน
หมายความกวางอยางน้ี สาธุชนท้ังหลาย
  คําวา “เกิด” ในภาษาคนหมาย
ถึงการคลอดจากทองแม
 แตคําวา  เกิดในภาษาธรรมนั้น
หมายถึงเราเกิดความยึดมั่นถือมั่น 
ถือมั่นเปนตัวฉัน ของฉัน อยางใดอยาง
หนึ่งขึ้นมา เชนวา เราคิดอยางโจรก็
เปนโจรขึ้นแลวในเวลานั้น ประเดี๋ยว
ความคิดนั้นก็หายไป คิดอยางมนุษย
อีก ก็เกิดเปนมนุษยอีก 
 ประเดี๋ยวก็คิดอยางคนโง ถาคิด
โงมากขึ้นไปอีก  ก็เปนสัตวเดรัจฉานเขา
ไปแลว เม่ือใดมีความยึดม่ันถือม่ันรุนแรง
มากเผาลนจิตใจมาก รอนเหมือนกับไฟ
ไหม ลักษณะน้ันเรียกวาเกิดเปนสัตวนรก
ไปแลว 
 เมื่อใดหิวกระหายอยาง
ไมมีทางจะระงับได บัดนั้นก็เกิด
เปนเปรตไปแลวทันที 
 เมื่อใดขี้ขลาดไมมีเหตุผล 
ก็เกิดเปนอสุรกายไปแลว 
 ฉะนั้น  วันหนึ่ง ๆ เกิดเปนอะไรก็ 
ไดหลาย ๆ  อยาง คือ ความเกิดแหงความ
ยึดม่ันอยางใดอยางหนึ่งวาเปนอยางใด
อยางหนึ่ง นี่เปนการเกิดในภาษาธรรม 

พุทธบริษัททั้งหลาย
 สวนผูเขียนมีความเห็นวา ชาติป 
ทุกขา แมเกิดก็เปนทุกข
  ในภาษาคน คือ เกิดจากทองแม  ๆ 
ขณะคลอดแมตองเจ็บปวดทุกขทรมาน 
และเมื่อคลอดมาแลวการเลี้ยงดูตอง
เหน็ดเหนื่อยลําบากหนักหนาเปนทุกข 
อยางย่ิง ตองหาปจจัยตาง ๆ  มาดูแลคอย
ทะนุถนอมเลี้ยงดูคาใชจายมากมาย
มหาศาล ตองรับผิดชอบจึงตองทุกขมาก
ลําบากใหญ นี้เปนตน สาธุชนทั้งหลาย
  ทีนี้คําวา เกิดเปนทุกขในภาษา
ธรรม ซึ่งเปนภาษาที่ลึกซึ้งจักได อธิบาย
ขยายความเพิ่มเติมดังตอไปนี้
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  1. ตาไปเห็นคนท่ีเราเคยโกรธ จิต 
เกิดทุกขทันที
  2. บานท่ีทําความสะอาดมาอยาง 
ดี ผานมาไมกี่นาทีรกสกปรกมาก นี่จิต
ก็เกิดทุกขทันที
  3. พึ่งซื้อเสื้อผาราคาแพงมาใช 
ฝากใหรานเอาไปซักรีด ปรากฏวา รีด
ไหมจนเสียจนใชการไมไดจิตเกิดทุกข
  4. ซื้อแผนหนัง-ตลกพึ่งซื้อมายัง
ไมทันไดดู มีคนมาถือวิสาสะเอาไปและ
ไมบอกจิตโกรธเกิดทุกข
  5. ไปเห็นพอบานน่ังคุยกับแมหมาย 
บอยผิดสังเกต ระแวงจะนอกใจเกิดทุกข
  6. ปลูกตนไมหนาบานกําลังงาม
ปรากฏวามีคนมาตัดยอด-กิ่งทิ้ง จิตเกิด
ทุกขทันที
  7. ที่ผิวหนังตนเองคลําดูปรากฏ
วามีกอนเนื้อโตขึ้นเรื่อย ๆ จิตคิดวาจะ
เปนมะเร็ง เกิดทุกข
  8. ถังขยะหนาบาน ขยะลนและ
เหม็นมากเรี่ยราดอยูกับพื้นอยางนี้ จิต
ก็เกิดทุกข
  9. ไปเห็นเหตุการณคนทะเลาะกัน 
ตีกันจนตายคาที่ จิตคิดกลัว นี่เกิดทุกข
  10. เห็นพอแมตนเองชราและปวย 
หนัก ไมเห็นมีลูกคนไหนมาดูแลเอาใจใส 
จิตใจไมดี  นี้ก็เกิดทุกขอีกนัยหนึ่ง เชน
จิตเกิดราคะอยางรุนแรงเกิดทุกขอยางยิ่ง

  เกิดความโกรธจนเครียด...เกิด
ขาดสติสัมปชัญญะ...เกิดนิสัยเสีย...เกิด
ความลุมหลงในอบายมุขรุนแรง...เกิด
เสียใจรุนแรง...เกิดความโงรุนแรง...เกิด
ปญหาหนักแกไมได...เกิดนอยใจ...เกิด
เศราใจอยางหนัก...
  รวมความวา เกิดกิเลสตัณหา
อุปาทานรบกวนจนทรมานตนเอง
อยางน้ี เรียกวา เกิดในภาษาธรรมเชน
เดียวกัน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
  มายาลวงโลก มายาของความ
ทุกขรุกไล
  สิ่งที่เรียกวา ความทุกขนี้มักมี
มายาอําพรางตา อําพรางใจท้ังหลอก
ลวงไมใหมนุษยรูสึกไดงายวาเปนทุกข
ลุกเปนไฟ โดยเฉพาะคนยุคปจจุบัน 
เพราะเหตุฉะน้ัน จึงทําใหหลายคนมัก
เห็นกงจักรเปนดอกบัว 
 เรยีกวา เห็นช่ัวเปนดี เห็นผีเปน
เทวดา เห็นน้ําสุราเปนน้ําอมฤต เห็น
ยาพิษเปนขนมหวาน เห็นความสนุก
สุขสําราญเปนกําไรชีวิต เห็นงูเปนปลา 
อุปมาเขาไวอยางนี้ 
 เห็นกงจักรเปนดอกบัว เขาใจวา
ดอกบัว จึงอยากไดมาประดับและเอา
มาใสหัวทันที กงจักรน้ีก็หมุนพัดศีรษะ
ใหเลือดไหนรองไหคร่ําครวญ นี่ดวย
ความโง 
 ความโง อยางท่ีเรียกวา เห็นงูเปน
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ปลา ก็หมายความวา ไปหาปลาแต
จับงูไดมาก็คิดวา เปนปลาแลวก็เอา
มานี่เห็นช่ัวเปนดี เห็นทุกขเปนสุข เห็น
สุ ข เป นทุ กข กลั บกั นอยู อย า งนี้   
เพราะไมรูจักมายา 
 ฉะนั้น เราจึงตองรูจักมายาของ
ความทุกขดังที่วามานี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
แมแตสิ่งที่เรียกวาสวรรค ๆ ก็ยังมีการ
เสียดแทงเผาลนจิตใจอันตรายมีมาก น่ี
หมายถึงความมัวเมาในสวรรค คือ หลง
ติดในกามคุณน่ันเอง หรือส่ิงท่ีไดตาม
ตองการของกิเลสตัณหาอุปาทาน ผู
เขาไปยึดมั่นถือมั่นนั้นไดรับความทุกข
ทรมานเจ็บปวดรวดราว แตวามันอยาง
ละเอียด ๆ  ลําบากท่ีจะเขาใจ ยากจนมอง
ไมเห็นจึงเขาใจวาเปนความสุขสมบูรณ 
 เพราะฉะนั้น จึงเกิดความลุมหลง 
ในกามารมณตกจมอยู มีแตความลุมหลง
มัวเมาในทางความสุขทางเนื้อหนัง 
เอร็ดอรอย ซึ่งที่แทถามองใหดี ๆ แลว
มันเปนความเผาลนเสียดแทงหรือ
ผูกพันรัดตรึงอยูอยางเดียวกัน 

  จึงมีการกลาววา “น่ีทุกข” อยาง 
เปดเผยกับทุกขที่เรนลับ 
 ถาทุกขอยางเปดเผยก็เชน เจ็บปวด 
ที่รางกายโดยตรงใคร ๆ ก็เขาใจนี่รูสึก
ไดทันที หรือสิ่งที่เรียกวา ตกนรกอยาง
ที่เขาพูดกันน้ัน น่ันแหละคือความทุกข 
อยางเปดเผย 
 ทุกขอยางเรนลับ ก็คือวา มายา
ของความทุกข ซึ่งแสดงอยูในรูปของ 
สิ่งที่เราเรียกกันวา ความสุขหรือ
สวรรคอะไรทํานองน้ัน ตอเม่ือมีปญญา
ถึงขนาดน้ัน จึงจะรูวานี่เปนมายาของ
ความทุกขหาใชความสุขไม 
 อันตรายนานาประการ เร่ืองมายา
ของความทุกขมันก็มีอยู เปนอยางนี้ 
และเปนเรื่องสําคัญที่สุดที่ทําใหคนเรา
เขาใจธรรมไมได เขาไมถึงและสําคัญถึง
กับทําใหคนเราเกลียดธรรมะ เกลียด
ศาสนาหันหลังใหพระธรรม ศาสนิกชน
แหงศาสนาไหนก็ตามที่หันหลั ง ให
ศาสนาของตน ก็เพราะตกอยูในเหยื่อ
ของมายาแหงความทุกขนี้ทั้งนั้น เพราะ

“...ความทุกขนี้มักมีมายาอําพรางตา 
อําพรางใจ ท้ังหลอกลวงไมใหมนุษยรูสึก

ไดงายวา เปนทุกขลุกเปนไฟ...”
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โงเขลาเบาปญญาแท ๆ  สาธุชนทั้งหลาย
  คําวา สุญญตา แปลวา ความวาง 
คือ ความท่ีมีจิตวางจากการยึดถือส่ิงใด ๆ 
วาเปนตัวเราหรือของเรา สิ่งตาง ๆ ก็ยัง
คงมีอยูตามเดิมไมไปไหนเสีย แตเมื่อจิต
ไมไปยึดมั่นสิ่งเหลานั้น วาตัวเรา วาของ
เรา แลวส่ิงเหลาน้ันก็กลายเปนความวาง 
 “ความวาง” คือ มันไมทําอันตราย 
แกจิตใจของเราเลย มันเทากับไมมี เมื่อ
จิตใจนี้ ไมไดยึดสิ่งใดไว ไมไดกุมสิ่งใดไว 
มันก็เปนจิตใจท่ีวาง เหมือนกับมือท่ีกําลัง
วาง ที่ไมไดไปฉวยยึดสิ่งใดไว มันก็สบาย 
มันไมตองหิ้วอะไรไวใหหนักลําบาก
ไป โดยเฉพาะในเรื่องอยางนี้คนเดี๋ยวนี้
ฟงไมเขาใจ เพราะไปแปลคําวา ความ
วางผิดไป แปลสุญญตาวา สูญ คนก็
เลยเสียดาย วามันจะสูญเสียเปลา จึงไม
อยากจะวาง ก็เลยไดเปนทุกขมากมาย
อันตรายเกิดถึงกับตกนรกทั้งเปนก็มาก 
สมน้ําหนาของคนจําพวกนี้ ไมรูเรื่องใน
พระธรรมพิเศษของพระพุทธเจา แลวก็
ไมเอาใจใสที่จะรูหรือจะเขาใจใหถูกตอง 
พลอยพูดผิด ๆ พลอยกระทําผิด ๆ ไป
ตาม ๆ กัน จนคําสอนที่เปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนานี้กลายเปนหมันไป 
ไมมีประโยชนอะไรแกผูใด ในลักษณะ
เชนนี้ในสถานการณเชนนี้
  เพราะฉะนั้น คําวา “สุญญตา” 
เปนภาษาบาลี สุญญ แปลวา วาง ตา
แปลวา ความ 

 “สุญญตา” แปลวา ความวาง 
ความวางในภาษาคน ภาษาคนโงท่ีไมเห็น
ธรรม  ไมถึงธรรมนั้น  มีความหมายวา
ไมมีอะไรเลย หรือสูญเปลาไมไดอะไรเลย 
ความวางในภาษาคนนั้นไมมีอะไรเลย 
แมแตสักนิดเดียว สักอยางเดียว คือมัน
วางไปหมด แลวก็สูญเปลาดวย ไมเปน
ประโยชนอะไร นี่ สุญญตา ความวาง
ในภาษาคนโง คนไมเห็นธรรมผิด
พลาดอยางนี้ เสียหายอยางนี้พุทธ
บริษัททั้งหลาย
  สวนสุญญตา หรือความวางใน
ภาษาธรรมนั้น ทุกอยางทุกประการ
อะไร ๆ ก็มีมีเทาไรก็ได เวนแตความรูสึก
วาตัวฉัน หรือของฉัน ใหมีอะไร ๆ ครบ
ทุกอยางทุกประการ จะนึกคิดไปอยางไร
ก็ได ใหมีทุกอยางก็ได ท้ังรูปธรรมนามธรรม 
แตวาไมมีความรูสึกวาตัวฉันหรือของ
ฉัน ไมมีความรูสึกวาตัวกูหรือของกู นั่น
คือ สุญญตา
 ความวาง ตามความหมายใน
ภาษาธรรมะหรือภาษาพระพุทธเจา 
สุญญตา แปลวา ความวาง 
 วางจากอะไร ? วางจากตัว
ตนหรือของตน นอกนั้นมีไดหมด 
อะไร ๆ ไมถือวาเปนตัวฉันและของ
ฉัน ตัวกูและของกูก็แลวกัน
 กลาวเพ่ิมเติมอีกหนอยวา“สุญญ-
ตาทาน”  น้ีขอบอกดัง ๆ เลยวา ต้ังช่ือ
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เอาเอง (หลวงปู) อาตมาต้ังช่ือเอาเองวา 
สุญญตาทาน จะหาชื่ออยางนี้ไมพบใน
พระไตรปฎก แตเรื่องราวนั้นมีเยอะแยะ
ไปหมด
 การที่บริจาคตัวกูของกูออกไป
เสียใหหมด นี้เรียกวา “สุญญตาทาน” 
ทานที่ไมตองมีปฏิคาหก ไมตองการผู 
รับทาน แลวจะยิ่งกวานั้นขึ้นไปอีก ทาน
นี้ไมตองมีผูใหทานฟงดูซิแปลกไหม ?
 “ทานที่ไมตองมีทั้งผูใหทาน
และผูรับ”
 ถาจะทําไดจริงก็ทําไดถึงที่สุด จะ
ไมมีตัวกูของกูผูใหทาน หรือไมมีใครจะ
เปนผูรับทาน นี่ฟงยากขึ้นทุกที ฉะนั้นจึง
ตองขอรองใหคิดถึง คําวา บริจาค ๆ คือ
ชักออกไป ๆ ไมเอาเขามา ปรารถนา
ออกไปสาธุชนทั้งหลาย
  คําวา “ภิกษุ” นี้ตามตัวหนังสือ 
แปลวา ผูเห็นภัยในวัฏสงสาร หรือ
ในความทุกขนานาประการดวย
กิเลสตัณหา อุปาทานผลงานจาก
อวิชชา 
 กลาวตอไปวา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งญาติโยม อาตมาขอเตือนวา เมื่อเรา 
ตองการจะเลี้ยงพระใหเปนพระ เราตอง
เลี้ยงพระน้ันใหเปนผูท่ีสามารถถือโอกาส
มองเห็นวา วัฏสงสารที่ยาวนานมันไม
ทุกข นาเบื่อหนาย ตองคลายกําหนัด 
และนาเอือมระอา ควรจะหลุดพนออก

สุญญตา แปลวา ความวาง สุญญตา แปลวา ความวาง 
คือ ความที่มีจิตวางจากคือ ความที่มีจิตวางจาก

การยึดถือสิ่งใด ๆ การยึดถือสิ่งใด ๆ 
วาเปนตัวเราหรือของเราวาเปนตัวเราหรือของเรา
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ไปเสียใหไดอันตรายไมเกิด ถาเราจะ
ชวยกันเลี้ยงพระใหเปนหมู อยูอยางเห็น
แกกิน-นอน และเหมือนมา เปนวัว เปน
ควายกันอยูอยางนี้ เห็นดีแลวหรือ ๆ  มัน
ก็ไมใชเลี้ยงพระใหเห็นภัยในวัฏสงสาร
นะสิ !
  ดังนั้น จึงไมเปนภิกษุที่ตรงตอ
ธรรมวินัย อยางนี้สรางเหตุปจจัยผิด 
ไมเปนไปในสัมมาทิฏฐิ ผิดพุทธธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 บางทีและบางคนจะคิดวา คําวา 
“ภิกษุ” นี้ แปลวา “ผูขอ” แตวามันไม
เหมือนกับคนขอทาน งานต่ํา ๆ อยางนั้น 
ภิกษุนี้มิใชเปนคนประเภทน้ัน ภิกษุน้ีเพียง
แตเขาไปขออาหาร เพราะวาตนมีหนาท่ีที่
จะตองปฏิบัติอยางสูงสุดหวังวิมุติหลุด
พน เพื่อตนเองและเพื่อผูอื่น รูตื่นและ
เบิกบาน 
 สวนคนขอทานถือกะลาเที่ยวหา
อาหารหรือสตางคตามที่ตาง ๆ นั้น เขา

ไมไดมีหนาที่เหมือนอยางภิกษุสงฆ เขา
ไมมีหนาที่ที่จะปฏิบัติธรรมะชําระจิตใจ 
เพือ่ชวยตนเองและผูอื่น ใหรูตื่นเขาใจใน
ธรรม ที่เที่ยวขอทาน เพราะวาเขาไม
สามารถจะหาอาหารจากทางอ่ืนได สวน
ภิกษุหรือผูขอในรูปแบบของภิกษุสงฆนี้ 
ทานมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติ เต็มมือใน
ธรรมวินัยที่เปนไปเพื่อขูดเกลากิเลส 
ไมมีโอกาสท่ีจะไปทําไร ไถนาทํามาหากิน
เลี้ยงปากเลี้ยงทองดวยตนเอง และทาน
ตองทําหนาที่เพื่อชําระโลกใหบริสุทธิ์
สะอาดใหหมดจดไป ไดพนกิเลสตัณหา
อุปาทาน ไดผานพนอวิชชาและความทุกข
 ไมมีเวลาแมแตจะหุงขาวกินดวยซ้ําไป
 ดังนั้น จึงถือบาตรไปแสดงตัววา 
ตองการอาหารเพียงเพื่อประทังชีวิตให
พอเปนไปไดเทานั้น และในปจจัยตาง ๆ 
แลวจะไดทําหนาที่ของตนใหผานอกุศล
ไดตลอดเวลา ถาอยางนี้เรียกวา มิใชไป
บิณฑบาตมาฉัน แลวมานอนเปดวิทยุ 
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เปดโทรทัศนฟงดูเพลิน ๆ ใหสนุกสนาน
  ถาอยางนี้มันมิใชภิกษุตาม
พุทธประสงค ตรงตอธรรมวินัย และ
จะกลายเปนผูที่ โกหกหลอกลวง
ตนเอง-ชาวโลก-พระพุทธเจา ย่ิงกวา
คนขอทานตามขางถนนเสียดวยซ้ํา
ไป ดวยเหตุนี้ขอใหเขาใจคําวา ภิกษุ
ใหดี ใหตรงตามพุทธประสงคเถิด พุทธ
บริษัทท้ังหลาย
  ทีนี้ ภาษาคน-ภาษาธรรม 
 ภาษาคนมักพูดไปตามความรูสึก
ของคนที่มุงหมายทางดานกฎหมาย
จารีตประเพณีและศีลธรรมจริยธรรม 
เพื่อประโยชนในการอยูรวมกันสังคม
แลวก็ถือเอาเรื่องภายนอก คือ กิริยา
อาการหรือวัตถุทางเนื้อหนังเปน
หลักใหญ 
 ในสวนภาษาธรรมนั้นถือ
เอาจิตใจหรือความรูสึกในดาน
จิตใจเปนหลักใหญ 
 ภาษาคน ก็คือ ภาษาโลก ๆ ของ 
คนที่ไมรูธรรมะ นี่มันเปนการพูดกัน 
อยูตามประสาคนที่ไมรูธรรมะไม
เขาใจ แตถาภาษาธรรมะนั้นมันเปน
ภาษาที่คนเหมือนกันพูดแตวาไดเห็น
ธรรมะในสวนที่ลึกซึ้ง หรือธรรมะที่ 
แทจริงสิ่งไมเปลี่ยนแลวพูดไปดวย
ความรูสึกอันนั้น

 ภาษาคนนั้นเอาเกณฑตาม
ทางวัตถุตามทางที่รูสึกไดอยางคน
ธรรมดาสามัญ รูสึกและอาศัยวัตถุเปน
พื้นฐาน จึงพูดแตเรื่องวัตถุเปนสวน
ใหญ เขาใจแตเรื่องหยาบ ๆ พูดแต
เรื่องโลกทุกขโศกเพราะเรื่องกาม
และพูดแตเรื่องที่ เห็นไดดวยตาม
ตามธรรมดาสามัญชนทั่ว ๆ ไป 
 แตภาษาธรรมนั้นเปนไปในทาง
นามธรรมที่ไมเห็นตัว ไมมัวเมา ไมเนื่อง
ดวยวัตถุ และตองมีปญญา เห็นนามธรรม
เหลานั้นแลวจึงพูดเปน-ได และใหความ
หมายเปน จึงพูดกันอยูแตในหมูผูเห็น
ธรรม นําปฏิบัติถูกในสัมมาทิฏฐ ิดําริชอบ 
เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ 
พากเพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบสูเปา
หมายความสําเร็จลุมรรคผลนิพพาน
พุทธบริษัททั้งหลาย
  คําวา “มนุษย” น้ีแปลตรง ๆ 
วา “มะนะ” แปลวาใจ “อุษยะ” 
แปลวา สูง  ก็แปลวา มีใจสูง 
 ใจสูงน้ี ก็คือวา ระดับสัตวท่ัวไป 
โดยเฉพาะหมายถึงสัตวต่ํา ๆ  เชนสัตว 
เดรัจฉานตาง ๆ เปนตน 
  เพราะฉะนั้น จึงมีบทที่กลาวแต
โบราณถือกันวา น่ีมาแตดึกดําบรรพกอน
พุทธกาลนานแลววา คร้ันตกมาถึงพุทธ-
กาลพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัส
รับรองวา แมเดี๋ยวนี้ก็ถือเปนหลักกันใน
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วงธรรมะนี้วาธรรมะนี่แหละเปนสิ่งที่
ทําความเปนมนุษยใหสมบูรณพูนสุขได 
ถาปราศจากธรรมะเสียแลว มนุษยไมตาง
อะไรกับสัตวเดรัจฉาน เรียกวา ภาวะ
จิตนิสัยเสมอกัน “เราทานทั้งหลาย” 
มนุษยน้ีแปลวาผูมีใจสูงก็ได แตตัวหนังสือ
มันแปลไดวา มีใจสูง และแปลวา ลูก
หลานของมนูก็ได ความหมายก็อยาง
เดียวกันฉันน้ัน 
 พระมนูนี้เปนยอดบุคคลที่ดีทั้ง
สติปญญาและความรอบรู และความ
ประพฤติตาง ๆ  งามเลิศ  ฉะน้ัน ลูกหลาน
ของมนูก็ตองดีไมแพพระมนูแนนอน 
 เพราะฉะนั้น มันก็มีใจสูงอยูเอง 
เหตุน้ีเราจะตองรูวาใจสูงน้ันคืออยางไร ? 
ใจสูงนีมิ้ใชเร่ืองกิน เรื่องเลนหรือสิ่งสนุก
สนานสําราญตามพอใจ อยางนั้นใจมัน
ไมสูง แลวพอเผลอนิดเดียวมันอาจจะ
ต่ําไปกวาเดิมเสียอีกก็ได 
 ในทางพระพุทธศาสนา เขาเรียก 
วา ความเพลิดเพลินในทางโลก ทาง
กามารมณ ทางรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส 
เรียกวา เปนท่ีต่ํา เปนท่ีลุม หรือน้ํา เปน
ท่ีน้ําทวม พลัดตกไปในที่นั้นแนนอน
ตองจม ระทมทุกข 
  ฉะนั้น จึงเรียกวาไปในที่ต่ ํา นํา
ไปสูความเสียหาย อันตรายมักเกิดขึ้น 
เพราะไมเต็มเปยมในความเปนมนุษย
นั่นเอง สาธุชนทั้งหลาย

  “มะพราวนาิเกร  กลางทะเล
ขี้ผึ้ง”
  น้ีมันเปนอยางไร ทานผูอานตรง 
นี้มีใจความสําคัญวา ความทุกขอยู
ที่ไหน ? ความดับทุกขอยูที่ตรงนั้น 
  เพราะฉะนั้น ใหหาพระนิพพาน
ใหพบจากทานกลางแหงวัฏฏสงสารน้ันเอง 
 “มะพราวนาิเกร อยูกลาง
ทะเลข้ีผ้ึง”  ท่ีวาตนมะพราวนาิเกรอยู
กลางทะเลขี้ผึ้งนี้ก็หมายความวา พระ
นิพพานนั้นอยูทามกลางวัฏสงสาร 
วัฏสงสารน้ันเหมือนทะเลข้ีผ้ึง คือ เปน 
ไดทั้งบุญและบาป เมื่อรอนมันก็เปน
อยางหนึ่ง เมื่อเย็นมันก็เปนอีกประเภท
หนึ่งตามธรรมดาของขี้ผึ้งอยูนั่นเอง เมื่อ
สักวาเปนขี้ผึ้งแลวมันก็เปนวัฏสงสาร
การขยายไป 
 สวนตนมะพราวอยูกลางทะเล
ขี้ผึ้งนั้นมันไมรอน จึงเรียกวาฝนตกไม
ตองฟารองไมถึง อยูกลางทะเลขี้ผึ้ง ซึ่ง
เต็มไปดวยความรอน ความเย็น ชนิดที่
เปนความทุกข ความสุข แตมิหวั่นไหว
แตประการใด อุปมาเหมือนแผนดิน ๆ ก็
ไมหวั่นไหวกับสิ่งใด เรียกวาผูละโสมนัส
และโทมนัสไดแลวยอมถึงดวงแกวคือ
พระนิพพาน พุทธบริษัททั้งหลาย

 จากแนวทางทานพุทธทาส จบ                                                      
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โดย...พระเริงชัย เตชพโล

μÍ¹...μÍ¹...¡ÃÃÁÇÔ¸ÕáË‹§¡ÃÃÁÇÔ¸ÕáË‹§»˜ÞÞÒ»˜ÞÞÒ
  กรรมวิธีแหงปญญา วาดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ซ่ึงก็คือการนําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ หรือ
โยนิโสมนสิการในภาคปฏิบัติการ หรือ เรียกสั้น ๆ วาวิธี
โยนิโสมนสิการนี้ แมจะมีวิธีคิดที่หลากหลายวิธี แตเมื่อวา
กันโดยหลักการแลว 
  วิธโียนิโสมนสิการมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ โยนิโส- 
มนสิการท่ีมุงสกัด หรือกําจัดอวิชชาโดยตรง และโยนิโส- 
มนสิการที่มุงเพื่อสกัดหรือบรรเทาตัณหา 
  โยนิโสมนสิการที่มุงกําจัดอวิชชาโดยตรงนั้น ตามปกติ 
เปนแบบที่ตองใชในการปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุด เพราะทําให
เกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริง ซึ่งเปนสิ่งจําเปน

(ตอจากฉบับที่แลว)
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สําหรับการตรัสรู สวนโยนิโสมนสิการ
แบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา  มักใชเปน 
ขอปฏิบัติขั้นตน ๆ  ซึ่งมุงเตรียมพื้นฐาน 
หรือพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมให
เปนผูพรอมสําหรับปฏิบัติขึ้นสูงขึ้นไป 
เพราะเปนเพียงขั้นขัดเกลากิเลส  แต
โยนิโสมนสิการหลายวิธีที่ใชประโยชน
ไดทั้ง 2 อยาง  คือ ท้ังกําจัดอวิชชา 
และบรรเทาตัณหาไปดวยพรอมกัน
  วิธีโยนิโสมนสิการเทาที่พบใน
บาลีพอจะประมวลเปนแบบใหญ ๆ ได 
ดังนี้

  1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
คอื พิจารณาปรากฏการณท่ีเปนผลให
รูจักสภาวะที่เปนจริง หรือพิจารณา
ปญหาเพื่อหาหนทางแกไข ดวยการ
คนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ท่ีสัมพันธ 
สงผลสืบทอดกันมาอาจเรียกวา วิธีคิด
แบบอิทัปปจจยตา หรือคิดตามหลัก
ปฏจิจสมุปบาท จัดเปนวิธีโยนิโสมน-
สิการแบบพ้ืนฐาน ดังจะเห็นวาบางคร้ัง
ทานใชบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจา 
วิธีนี้กลาวตามบาลีที่พบแนวปฏิบัติ
ดังนี้
  ก. คิดแบบปจจัยสัมพันธโดยอริย 
สาวกโยนิโสมนสิการ...การที่สิ่งทั้ง
หลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้นพรั่งพรอมวา 
“เมื่อสิ่งนี้มี...สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้
เกิด...สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เมื่อสิ่งนี้ไมมี...
สิ่งนี้จึงไมมี, เพราะสิ่งนี้ดับ...สิ่งนี้จึง
ดับ”
  ข. คิดแบบสอบสวน หรือต้ังคําถาม
เชนที่พระพุทธเจาพิจารณาวา “เรา
นั้นไดมีความคิดวา เมื่ออะไรมีอยู
หนอ อุปาทานจึงมี อุปาทานมี...เพราะ 
อะไรเปนปจจัย ? ลําดับนั้น เพราะ
เราโยนิโสมนสิการ จึงรูไดดวยปญญา
วา เมื่อตัณหามีอยู...อุปาทานจึงมี
อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย 
ลําดับนั้นเพราะเราโยนิโสมนสิการ 
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จึงรูไดดวยปญญาวา  เมื่อเวทนามี 
อยู...ตัณหาจึงมี ตัณหามีเพราะเวทนา
เปนปจจัย ฯลฯ”
  2. วิธีคิดแบบแยกแยะสวน
ประกอบ หรือกระจายเนื้อหา ซึ่ง
เปนวิธีคิดที่มุงใหมอง และรูจักสิ่งทั้ง
หลายตามสภาวะของมันอีกแบบหนึ่ง 
ในทางธรรมทานใหพิจารณาความ
ไมมีแกนสารหรือความไมมีตัวตนของ
สิ่งทั้งหลาย  ใหหายขาดจากความยึด 
มั่นถือมั่นในสมมติบัญญัติ  โดยเฉพาะ
การพจิารณาเห็นสัตว บุคคลเปนเพียง
การประชุมกันเขาขององคประกอบ
ตาง ๆ ที่เรียกวา ขันธ 5 
  แลวขันธ 5 แตละอยางก็เกิด
ขึ้นจากสวนประกอบยอยขององค
ประกอบอ่ืนอีก การพิจารณาเชนน้ีชวย
ใหมองเห็นความเปนอนัตตา แตการ
จะมองเห็นสภาวะเชนนี้ไดชัดเจน มัก
จะตองอาศัยวิธีคิดแบบที่ 1 และแบบ
ที่ 3 ท่ีจะนําเสนอในขอตอไปเขามารวม
ดวยโดยพิจารณาไปพรอม ๆ  กัน กลาว
คือ เมื่อแยกแยะสวนประกอบออกก็
จะเห็นภาวะที่องคประกอบเหลานั้น
อิงอาศัยกันและข้ึนตอเหตุปจจัยตาง ๆ
ที่เก่ียวของไมเปนตัวของมันเองโดยแท
จริงและยิ่งกวานั้น
  องคประกอบและเหตุปจจัยตาง ๆ 

เหลานั้นลวนเปนไปตามกฎธรรมดา
คือ มีการเกิดดับอยูตลอดเวลา
ไมเท่ียงแท ไมคงท่ี ไมย่ังยืน ภาวะ
ที่เกิดขึ้นแลวก็ตองดับไปและจะ
ตองข้ึนตอเหตุปจจัยตาง ๆ   ถูกเหตุ 
และปจจัยทั้งหลายบีบคั้นขัด
แยงนั้น ถาไมมองในแงสืบสาว
เหตุปจจัยตามวิธีที่ 1 ซึ่งอาจจะ
ยากสักหนอย ก็มองไดในลักษณะ
ทั่วไปที่เปนธรรมดาสามัญของ
สิ่งทั้งหลายซึ่งอยูในวิธีคิดแบบ
ที่ 3 ในบาลีทานมักกลาวถึงวิธี
คิดแบบท่ี 2 น้ี รวมพรอมไปดวย
กันกับแบบที่ 3 

...เมื่อสิ่งนี้มี...สิ่งนี้จึงมี 
เพราะสิ่งนี้เกิด...
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, 
เมื่อสิ่งนี้ไมมี...
สิ่งนี้จึงไมมี, 

เพราะสิ่งนี้ดับ...
สิ่งนี้จึงดับ”

“
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*พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม : ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบทที่ 18 บุพภาคของการศึกษาหรือบุพนิมิตแหง   
          มัชฌิมาปฏิปทา 2 โยนิโสมนสิการหนา 669-675.
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน : ฉบับประมวลศัพท 

  แตในชั้นอรรถกถา ซึ่งเปนแนวของอภิธรรมสมัยหลัง นิยมจัดวิธีคิดแบบ
ที่สองนี้เปนอีกขั้นหนึ่งตางหาก และถือเปน วิภัชชวิธี อยางหนึ่ง (การแยกแยะ
ดูตามเหตุปจจัยแบบปฏิจจสมุปบาท ก็ถือเปนวิภัชชวิธีเชนกัน) คําวา วิภัชชะ 
ถาจะอธิบายใหงายแกความเขาใจของผูอานที่อยูในยุคสมัยนี้ก็คือ วิธีคิดแบบ
วิเคราะห
  ตัวอยางของการใชความคิดแบบนี้ที่พบในบาลี ดังนี้
  “ทานผูมีอายุท้ังหลาย  ชองวางอาศัยเครื่องไม (เคร่ืองมือ)
เถารัด  ดินฉาบ และหญามุงลอมเขา ยอมถึงความนับวา “เรือน”
ฉันใด  ชองวางอาศัยกระดูก เอ็น เนื้อ  และหนังแวดลอมแลว 
ยอมถึงความนับวา “รูป” ฉันนั้น...เวทนา...สัญญา...สังขาร... 
วิญญาณ...การคุมเขา หรือ การประชุมกัน หรือ การประมวล
เขาดวยกันแหงอุปาทานขันธ 5 เหลานี้เปนอยางนี้ 
                                                                       (ติดตามตอฉบับหนา)
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ÃÐàºÕÂ§¨Ôμ
โดย...เรื่องของ “กู”มมะพราวะพราวธธรรมรรม

 เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาน้ํากับน้ํามันนั้นไม
สามารถผสมใหเขากันได  และดวยสูตรทางเคมีของน้ําเอง 
คือ H²O ถาเราแยก H (ไฮโดรเจน) กับ O (ออกซิเจน) ออก
จากกัน จากน้ําที่เย็นชื่นใจเรากลับไดไฟบรรลัยกัลปแทน  
เพราะโดยคุณสมบัติของกาซไฮโดรเจน คือ สามารถติดไฟ
ได และกาซออกซิเจนเปนตัวชวยใหไฟติด ซึ่งเราสามารถ
เห็นไดจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับเรือเหาะฮินเดนเบิรก (Hin-
denburg) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2480 ทําใหมีผู
เสียชีวิต 36 คน สาเหตุที่ทําใหเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนั้น
เกิดมาจากการรั่วไหลของกาซไฮโดรเจน  
 จะเห็นไดวาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ถาใชอยางถูกตองจะเห็นไดวาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ถาใชอยางถูกตอง
เหมาะสมก็จะคุณเปนประโยชนอยางมหาศาล แตถานําเหมาะสมก็จะคุณเปนประโยชนอยางมหาศาล แตถานํา
มาใชผิดวิธีหรือใชไมเหมาะสมก็เปนโทษมหันตทั้ง ๆ ที่เปนมาใชผิดวิธีหรือใชไมเหมาะสมก็เปนโทษมหันตทั้ง ๆ ที่เปน
สิ่งเดียวกัน แคแตกตางกันโดยสถานะ สิ่งเดียวกัน แคแตกตางกันโดยสถานะ 
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 ดังที่กลาวไวในตอนตนวา น้ํากับ
น้ํามันไมมีวันที่จะผสมใหเขากันได  แต
ถาเราลองใชโยนิโสมนสิการ* ดูเราก็
จะเหน็วาความจริงแลวทั้งน้ําและน้ํามนั
มันก็ถือกําเนิดมาจากแหลงเดียวกัน 
โดยจะขอยกตัวอยางเปนผลมะพราวมา
ลองเทียบเคียงดู เราก็จะเห็นวาทั้งน้ํา
มะพราว และน้ํามันมะพราวก็ถือกําเนิด
มาจากมะพราวตนเดียวกัน  และอาศัย
อยูในมะพราวผลเดียวกัน 
 ทีนี้เราลองนํามะพราวทั้งผลมา
พจิารณาใหละเอียดลงไปอีก  ก็จะเห็นวา
มันยังประกอบดวยสวนตาง ๆ อาทิเชน 
เปลือก กะลา เน้ือซ่ึงมีน้ํามันแทรกอยูใน  
เนื้อมะพราวนั่นเอง เพราะถาไมมีน้ ํามัน
แทรกอยูเพื่อรักษาเนื้อมะพราวไว  มัน
ก็คงจะตองเนาเพราะน้ํามะพราวนั่นเอง 
รวมทั้งเปลือกและกะลาก็ชวยปกปอง
ไมใหสัตวหรือแมลงกัดทําความเสีย
หายแกผลมะพราว

 เราจะเห็นไดวาจริง ๆ แลวสิ่งที่
แตกตางกันอยางสุดขั้วกลับสามารถอยู 
รวมกันไดภายใตส่ิงแวดลอมท่ีถูกตองหรือ
จะกลาวอีกอยางหน่ึงวามันทําหนาท่ีของ
มันอยางถูกตองตามกฎของธรรมชาติ  
และจากที่กลาวมาแลวทั้งหมดนั้น เราก็
พอจะเห็นไดวา โลกวันนี้ไมสามารถที่จะ
มีสันติภาพ หรือผูคนในแตละประเทศ
ไมมคีวามสามัคคีกัน  เพราะเราแยกสวน 
ผูคนเหลาน้ันออกเปนสวน ๆ เปนคนรวย
เปนคนจน เปนคนโง เปนคนฉลาด กระท่ัง
เปนไพรเปนอํามาตย  หรือเปนศาสนา
ตาง ๆ 
 นั่นก็แสดงวา บุคคลเหลานั้นเกิด
ความบกพรองทางความรูความคิด  ไมรู
จักคําวา หนาที่ (ธรรม) และไมทําหนาที่
หรือไมอยากทําหนาจะดวยเพราะเหตุ
อะไรก็ตาม ทําใหพวกเขาหมดความเปน 
มนุษย ตองทะเลาะเบาะแวงกันเหมือน
สัตว  ซ่ึงอาจกลาวไดวา พวกเขาเหลาน้ัน
ไมมีธรรมะนั้นเอง เพราะความที่มนุษย
สามารถเรียนรูธรรมะและมีธรรมะ
นั่นเองที่ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตว 
ดังภาษิตที่วา    

*การใชความคิดถูกวิธี การทําในใจโดยหยาบคาย มองสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณาสืบคนตน
เคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะหดวยปญญาที่คิดเปนระเบียบ และโดยอุบายวิธี
ใหเห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย พจนานุกรม  ฉบับ
ประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)

“...น้ํามะพราว และน้ํามัน
มะพราวก็ถือกําเนิดมาจาก

มะพราวตนเดียวกัน  และอาศัย
อยูในมะพราวผลเดียวกัน...” 
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 “อาหารนิทฺทา ภย เมถุนฺจ สามาฺญเมตปฺปสุภิ นรานํ”  
การแสวงหาความสุขจากการกิน อาหารก็ดี การนอนก็ดี การแสวงหาความสุข

จากเมถุนธรรมก็ดี และการรูจักขี้ขลาดตออันตรายหนีภัยก็ดี ๔ อยางนี้
มีเสมอกันในระหวางสัตวมนุษยกับสัตวเดียรัจฉาน 

 “ธมฺโม  หิ  เตสํ  วิเสโส” 
  แตวาธรรมะเทานั้น ที่จะทําใหคนผิดแปลกแตกตางจากสัตว  

 “ธมฺเมน  หีนา  ปสุภิ  สมานา” 
  เมื่อปราศจากธรรมะแลวคนกับสัตวก็เสมอกัน  
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 น้ีเปนคํากลาวท่ีมีมาแตโบราณกาล
กอนพระพุทธเจา  และแมในยุคพระพุทธเจา 
ก็ยังคงยอมรับภาษิตน้ี  และในพุทธศาสนา 
เราก็ถือวา คํากลาวน้ีถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนาดวย*   
 คราวนี้เราลองมาดูในสวนของการ
ปฏิบัติธรรมะกันบาง  เราก็จะเห็นวา มี 
ความเขาใจคลาดเคล่ือน เชนธรรมะหมวด
นี้เปนของฆราวาส สวนท่ีเปนปรมัตถหรือ
อริยมรรคมีองค 8 เปนของพระ แลว
ยังแบงเปนสายสมถะ (สมาธิ) กับสาย
วิปสสนา (ปญญา) ซึ่งในความจริงแลว
มันแยกอะไรออกจากกันไมได เพราะถา
ไมมีสมถะวิปสสนาจะเกิดขึ้นอยางไรได  
  อาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็
เปรียบเหมือนกับแหหนึ่งปาก มี
ชองตาขายจํานวนมาก แตชอง
ตาขายทั้งหมดสานรวมกันเปน
แหแคปากเดียวและมีเชือกเพียง
เสนเดียวที่ใชในการดึงแหนั้นขึ้น
มาจากน้ํา โดยอาจเปรียบใหปลา

เปนเหมือนกิเลสที่ติดแหขึ้นมา 
และที่สําคัญผูที่ใชแหตองเปนผูมี
กําลัง (สมาธิ)  และตองมีความ
สามารถที่จะควบคุมแหใหบาน
ออกขณะที่เหวี่ยงไปในอากาศ 
(ปญญา) และแนนอนวาตองมีความ
เปนปกติ (ศีล)  
 การกระทําครั้งนั้น จึงจะประสบ
ผลสําเร็จคือสามารถจับปลาได ซึ่งอาจ
เปรียบเทียบตาขายจํานวนมากของแหกับ
ธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ แต
ทั้งหมดนั้นทําหนาที่สอดรับกันทั้งหมด
พรอม ๆ กัน แตทั้งหมดนั้นก็ถูกควบคุม
ดวยเชือกเพียงเสนเดียว ซ่ึงมี 8 เกลียว คือ
  อริยมรรคมีองคแปด  แตก็ขึ้นอยู
กับผูใชดวยวา มีสติปญญาเพียงพอที่จะ
ควบคลุมใหแหธรรมะนี้มันกางออกเพื่อ
ดักสกัดกิเลสที่จะเขามาทําใหเกิดความ
เศราหมองแกจิตไดหรือไม และที่สําคัญ
การดับทุกขไมใชเปนหนาที่ของพระแต
เพียงพวกเดียว  

*เกิดมาทําไม พุทธทาส อินทปญโญ แสดง ณ โรงธรรม วัดธารน้ําไหล
  สวนโมกข อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี้ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๘
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 เพราะความทุกขเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
กับเราดวยกันทุกคน  ฉะนั้น ชาวบานก็
ตองการความดับทุกขเชนกันแตเพราะ
ความเขาใจในศาสนาของตนนอยเกินไป 
การดับทุกขจึงจบลงดวยการทาํบุญ เพ่ือ
หวังวาชาติหนาจะไดร่ํารวยมีความสุข
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และดวยความคิดชนิดแยก
สวนที่วาความทุกขในชาตินี้ตองไปดับ
เอาชาติหนาหรือชาติไหน ๆ ก็ไมรูทําให
เกิดธุรกิจขายบุญขึ้น และมีการโฆษณา
ชวนเช่ือกันจนถึงขนาดท่ีวา “ใหทําบุญ
จนหมดตัวดีกวาทําตัวหมดบุญ”
  และไมเปนบุญเพื่อการดับทุกข 
แตเปนไปเพื่อสวรรคและดวยลักษณะ
การทําบุญแบบนี้ทําใหวัตถุประสงค
ของการทําบุญเพ่ือสรางบารมีเปนไปเพ่ือ
ขูดเกลาความตระหนี่ถี่เหนียว กลายเปน
การทําบุญเพื่อสรางอิทธิพลเพิ่มอํานาจ 
เพื่อขมขี่ผูอื่นใหยอมเปนพวก และพระ
ผูรับบุญก็กลายเปนเทวดา ไมตองฉัน

อาหารบิณฑบาต หันมาฉันเคร่ืองเซนไหว
โดยตางตอบแทนดวยการสวดออนวอน
ใหไดสวรรค แทนที่จะสั่งสอนการปฏิบัติ
เพื่อความดับทุกขสิ้นเชิงซึ่งก็ คือ
 การปฏิบัติใหเขาถึงหัวใจของ
พระศาสนา คือ อริยสัจ 4 ความจริง ๔ 
ประการ 
 ๑. ความทุกขส่ิงท่ีตองเห็นแจง
ประจักษแกใจ
 ๒. เหตุใหเกิดทุกขรูวาความ
ทุกขเกิดจากอะไรและเกิดแกใคร
 ๓. ความดับแหงทุกข เห็นวา
ความ ทุกขมันสามารถดับไดจริง ๆ 
และไดรับผลเปนความสงบเย็น
 ๔. หนทางดําเนินใหถึงความดับ
แหง ทุกข
 เมือ่เห็นแลววา ความทุกขสามารถ 
ดับไดจริงดวยตนเอง จึงยอมเชื่อและ
ปฏิบัติตามทางแหงอริยมรรคมีองค
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แปด เพื่อเปนการระวังปองกันทุกขใหม
ไมใหเกิดขึ้น และกําจัดความทุกขเกาที่
ยังหลงเหลืออยู  (ในรูปของอนุสัย* ที่จะ
ไปฉวยเอาสิ่งตาง ๆ มาเปนทุกข) สิ่งที่
กลาวมาขางตนทั้งหมดนั้น มีสาเหตุมา
จากความไมรูจักศาสนาของตนอยาง
ถองแท ซึ่งตางจากคนในสมัยกอนเขา
เรียนรูศาสนากันตั้งแตเกิด  ดังจะเห็นได 
จากเพลงกลอมเด็กในสมัยกอน จะขอยก
ตัวอยางสักหน่ึงเพลงช่ือเพลงวา มะพราว 
นาิเกร โดยมีเนื้อรอง คือ
  “มะพราวนาิเกร ตนเดียว
โนเน กลางทะเลขี้ผึ้ง ฝนตกไมตอง 
ฟารองไมถึง กลางทะเลขี้ผึ้ง ถึงได
แตผูพนบุญเอย”
 โดยมะพราวนาิเกร คือ สิ่งที่
ใชแทนพระนิพพาน ตนเดียวโนเน 
เพราะพระนิพพานเปนส่ิงเดียวท่ีไม
เปล่ียนแปลง (ไมเปนทุกข) อีกตอ
ไป ทั้งฝนและฟา (ความทุกข) จึง
เขาไมถึง กลางทะเลขี้ผึ้ง ก็คือ ทาม 
กลางวัฏฏสงสาร
 ในปจจุบันที่เราเวียนวายกันอยู
ทุกวี่วัน เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข เปรียบ
กันไดกับทะเลขี้ผึ้งที่เมื่อรอนก็เหลวพอ
เย็นก็แข็ง แปรเปลี่ยนไปไมมีสิ้นสุด จะ
ถึงเกาะมะพราวนาิเกร (พระนิพพาน) 

ไดก็เฉพาะผูที่ไมยึดมั่นถือมั่นในเรื่อง
ของบุญอีกตอไป (ถึงไดแตผูพนบุญเอย)  
เพราะบุญก็ถวงไวแคสวรรค ซ่ึงเปนสวน 
หนึ่งของวัฏฏสงสาร เม่ือหมดบุญก็ตกลง 
มาเวียนวายกันตอไมจบไมสิ้น
 ฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่ไดเกิด
มาเปนมนุษยและไดพบพระพุทธศาสนา 
จงเลือกหยิบเอาสิ่งสูงสุดที่พระศาสนา
หยิบย่ืนให  เปนส่ิงท่ีมนุษยเราควรจะไดรับ 
คือ ความพนทุกข เพราะความสุขที่แทก็
คือความทุกขที่ลดลงชั่วขณะและความ
ทุกข ก็คือ ความสุขที่หายไป ฉะนั้น ใน
ทุก ๆ ความสุขตองจบลงดวยความทุกข 
แนนอน เราก็จะเห็นวาความจริงแลว
ความสุขและความทุกขก็ไมใชของที่
แยกกันอยู เพียงแตมันเกิดดับสลับกันไป
เมื่อสุขเกิดก็ยังไมทุกข เม่ือทุกขเกิดก็หมด
สุข เมื่อสุขทุกขมีกําลังพอกัน ก็ปลอย
อารมณผาน ๆ มันไป (อทุกขมสุข) ไมรู
จะยินดีหรือยินรายดี 
 ดังนั้น  ถาไมอยากทุกขแลวละก็  
อยาแยกทุกอยางของธรรมชาติออกมา
เปนของกู  คือ อยาประยุกตทุกส่ิงมาเปน
ของกู แตจงประยุกตทุกส่ิงของกูเปนของ
กันและกันแบงปนสงคืนสูธรรมชาติ  จง
จําไววาทุกสิ่งคือหนึ่ง และหนึ่งคือ 
ทุกสิ่ง all for ONE fo r all.

*แปลวา ตามนอน หรือนอนตาม คือ ตามนอนอยูในสันดานไมใหขาดจากสันดาน
ได ก็แปลวาเปนการรักษาเช้ือ ถอนเช้ือของกิเลสไวในสันดานอยูเปนประจํา พรอม 
ที่จะแสดงอาการเปนพิษสงขึ้นมาอยูเสมอพจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส
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โดย...ละอองธรรม·íÒ´Õ ¹Ñé¹ ´Õá¹è

 6) เราสามารถมีสมาธิ จิตจดจออยูกับการงาน ขยัน ไมจับจด มี
ระเบียบวินัย รักความสะอาดเรียบรอย มีการคิดพิจารณา (โยนิโสมนสิการ) 
ทํางานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีความรูจริงมากขึ้น
   รูจริงคืออยางไร  รูจริงตองทําได
   รูจําตองทองได  รูแจงตองคิดกอน
   คิดพิจารณา  คิดแลวคิดอีก
   เอาตราชั่งขึ้นมาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง
   มีสติสัมปชัญญะ  ไมลดละภาวนา
   จึงจะรูแลวเห็นจริง ตั้งสติไวใหได
   ตรงนี้สําคัญบางคนไมสนใจ
  การภาวนาน้ันเราจะตองมีความขยันทําใหไดเกือบทุกวัน ถาเราทําได ก็
เหมือนกับเรา ลับอาวุธ เตรียมอาวุธไวพรอมเสมอ เพื่อที่จะทําลายกิเลสเหลา
นั้นใหเร็วฉับพลันได ใหหมดใหได
  7) เราสามารถลดทิฐิมานะ มีความออนนอมถอมตนมากข้ึน มีความ
เคารพตอผูสูงอายุท่ีมากกวาเรา มีความเมตตาปรานีมีการใหอภัยเสมอตอผูนอย

(ตอจากฉบับท่ีแลว)



98

  นี่เปนธรรมะที่งายที่สามารถจะแก
ปญหาได
  “ผูใหญ ผูนอย ตองมีธรรมะ
  มีเมตตาและปรารถนาดีตอผู
นอย และใหอภัยเสมอ” 
  มีขอนาคิดวา
  “บริวารมาก เพราะน้ําใจดี 
  บริวารหนี เพราะน้ําใจลด
  บริวารหมด เพราะน้ําใจแหง 
   บริวารกลั่นแกลง 
  เพราะไมยุติธรรม”
  เราทุกคนไมวาจะเปนหญิงหรือชาย 
เด็กวัยรุน หรือผูใหญสามารถนําธรรมะไป
ปฏิบัติ แลวสามารถมีความสุข ความเขาใจ
ในครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผูนํา
ครอบครัว ผูนําผูใหญบาน ผูนําอําเภอ 
หัวหนาบริษัทตาง ๆ หัวหนานายทหารชั้น
ผูใหญทั้งหลาย รวมทั้งในหมูพระสงฆดวย
  ถาพวกเราสามารถนําธรรมะมา
ปฏิบัติใช ในชีวิตประจําวัน ผลดี ก็คือ สามารถ 
ลดภาระการหยารางในครอบครัว ลดอุบัติเหตุ
ได ลดความเห็นแกตัว และมีความสามัคคี
ปรองดองกันมากข้ึน ฯลฯ
  8) เรามีสุขภาพทางจิต และ
รางกายดีข้ึนเปนลําดับ โรคภัยตาง ๆ   เชน
โรคอัลไซเมอร โรคเครียด โรคหืดหอบ 
โรคซึมเศรา โรคความดันโลหิต และอื่น ๆ 
 เราสามารถบําบัดดวย “ธรรม” เรา
หายใจถูกตอง (ฝกหายใจยาว ๆ  ถึงสะดือ
หรือทอง ชา ๆ เทาที่จะชาได และใหเรารู

วา หายใจสั้น-ยาว ก็ใหรูวา สั้นหรือยาว 
ฝกไปเรื่อย ๆ) 
 หมั่นสวดมนตภาวนา ถาดีแลว
สวดบอย ๆ หรือทุกวัน (บทสวดถาเรา
สามารถทองจนจําได และรูความหมาย
ของบทสวดนั้นดวยยิ่งดีมาก) เพราะ
เวลาเรานั่งสวด เราหลับตาสวด จิต
เราจะจอจออยูที่ตัวหนังสือ และรูคํา
แปลไปดวย ทําใหมีสมาธิ เกิดความ
สงบมากกวาเปดดูบทสวด 
 บทสวดนั้น ถาดีเราตองสวดออก
เสียง ใหหูเราไดยิน และเปนพลังในการ
เปลงเสียง (พอประมาณ) ทําใหหลอดเสียง
ไดออกกําลังไปดวย แตถาเราหาสถานที่
สวดมนตออกเสียงไมได  เชน  เวลาเรานั่ง
รถไฟ น่ังเคร่ืองบิน  น่ังรถชนิดตาง ๆ  น่ังเรือ 
และอยูในหมูคน เราก็สามารถสวดมนตได 
คือ สวดมนตในใจ จะกี่จบกี่บทก็ได สมาธิ
มีจิตแนวแน มั่นคงมีความสงบเย็น เกิดสติ
ปญญาไดมากเหมือนกัน
  “สมาธิเปนรมใหญ ภายใน
จะรมเย็น” 
 การปฏิบัติธรรมนี้จึงเปนยาขนาน
เอก (ธรรมะโอสถ) ของชีวิตคนเราได
  9) เราเร่ิมมีจิตใจท่ีสะอาดข้ึน เพราะ 
เรามีตัวสติ ซึ่งเปนตัวกั้นไมใหจิตของเรา
ไหลไปในที่ต่ ํา ๆ  เชน อบายมุขท้ังหลาย คําวา
ขี้ทั้งหลายเบาบาง หรือหายไปได เชน ขี้
เกียจ ข้ีบน ข้ีรําคาญ ข้ีโกรธ ข้ีนินทา ฯลฯ 
ทําใหจิตใจเราสงบ เย็น ไมไปมองผูอ่ืน มอง
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แตจิตของตัวเอง ส่ิงไมดีท้ังหลายท่ีเราสะสม
มากอน เราก็พยายามคุยเขี่ยออก ดวยศีล
ที่มีในตัวเรา ทําใหเรามีจิตที่สะอาด สวาง 
และสงบ มากยิ่งขึ้น (ศีล สมาธิ ปญญา)
  “เรามาเจริญพระกรรมฐาน 
  ตองการใหเกิดแสงสวาง
  เผาโลภะ โทสะ โมหะ  
  เผากิเลสใหมันเหือดแหง
  คือราคะ โทสะ โมหะ     
  กามคุณทั้ง ๕ มันสยบลงไป เมื่อใด
  ปญญาก็จะเกิดข้ึนเหมือนเทียน ฉันน้ัน”
  10) เราเร่ิมมีสัจจะมีความซ่ือสัตย 
พูดคําไหนคํานั้น สามารถทําใหตัวเองเปน
อิสระจากความไมดี นับถือตัวเองไดมากย่ิง
ขึ้น ไมเขาขางตัวเอง ไมใหอภัยตอตนเอง
ในทางท่ีผิด สามารถวิจารณความผิดพลาด
และใหผูอ่ืนวิจารณไดดวย  เราพรอมท่ีจะนํา
ความผิดพลาดนั้นมาแกไข เปล่ียนแปลงให 
ดข้ึีน และตองขอบคุณผูที่มาตักเตือนอยาง
จริงใจ แตถาเราพิจารณาแลว (โยนิโสมนสิการ)
อยางถองแท เราก็ตองพยายามทําส่ิงน้ันให
ดีทวีคูณขึ้น (ถาเรื่องนั้นเปนการเขาใจผิด) 
เพราะเรารูจิตของเราและการประพฤติ
ปฏิบัติของเราดี

  “การเจริญกรรมฐาน    
 ตองการใหเกิดความอบอุน
  ผูใดมีปญญาในตัว ผูนั้นอบอุน
  เหมือนมีกระแสไฟในตัว 
  มันจะอบอุนอยูเสมอ
  มันจะไมไรสาระ อบอุนใจ”
  11) มีจิตที่อยากจะเรียนรู อาน
หนังสือ ฟงเทศนจากพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบมากข้ึน (เม่ือกอนอาจจะเปนคนท่ีไมรู 
เรื่องหัวขอธรรมะตาง ๆ หรือคําภาษาบาลี 
สันกฤต) เราก็สามารถรูมากข้ึน เราสามารถ
นํามาพิจารณาในการปฏิบัติธรรมและผลท่ี 
เราไดรับ เราก็สามารถมองเห็นดวยจิตของ
เราวา “ตอนนี้เราเริ่มมีสติสัมปชัญญะ, 
มีพรหมวิหาร 4, มีพละ 5, มีโพชฌงค 7 
ฯลฯ เหลาน้ีเปนตน” แมวาจะเปนผลท่ีเรา
เริ่มไดไปทีละนิด แตเราก็มีความมุงมาดที่
จะศึกษาเรียนรู นําคําเทศนธรรมของพระ
สงฆผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมาเสริมสราง 
และรีบลงมือปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในชีวิต
ประจําวันของเราได และสามารถพัฒนา
จิตของเราใหสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ได
  12) เราเริ่มปลอยวาง “ทุกข” 
ทั้งหลายไดมากและเร็วขึ้น ทุกสิ่งทุกอยาง
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ที่เกิดขึ้นนั้น (โลภะ โทสะ  โมหะ) ไมมีตัว 
ไมมีตน ไมมีตัวกูของกู ที่มีขึ้นไดนั้นเพราะ
ความไมรู (อวิชชา) ความยึดมั่น ถือมั่น 
เลยเกิดความทุกขตาง ๆ ก็เกิดขึ้น
  เราเริ่มใชชี วิตและอยูอยางไม
ประมาทสามารถเขาใจถึงแกนแทของ
พระพุทธศาสนามากข้ึน ตามการพัฒนาของ
แตละคน เราสามารถเลือกเฟนในการทํา
บุญบริจาคทานแดพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบไดอยางถูกตองข้ึน  และเราเองก็สามารถ
ทําบุญไดถูกตอง บริจาคทรัพยสินเงินทองได
อยางถูกตอง เราภาวนาทุกครั้งและมอง
เห็นดวยจิตในเร่ืองความตาย (มันไมจากเรา
ไปกอน  เราก็ตองจากมันในอนาคตแนนอน)
นอกจากนี้ เราก็เริ่มมีความเรงรีบ ปฏิบัติ
ภาวนา และนํามาปฏิบัติใหมี  “สติ” มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อความดับทุกขนั่นเอง
   ผลดีทั้ง 12 ขอที่กลาวมานี้  (ยังมี 
ผลดีมากกวา แตไมไดนํามาแจกแจงท้ังหมด)
นับวาเปนผลพวงของการปฏิบัติธรรมท้ังน้ัน 
บางคนอาจจะไดนอยหรือมาก น้ันก็แลวแต 
ความขยันหม่ันเพียร และระยะเวลาของ แต
ละคน ทานสามารถรับรูดวยตนเอง (ปจจัตตัง)
   หากวาผู ใดที่ยั ง ไมมี โอกาสมา
ปฏิบัติธรรม ก็ขอเชิญมาทดลองดวยตัว
ทานเองเถิด ไมมีคําวา “สายเกินไป” 
รับรองวา ทานจะทราบดวยตัวทานเองวา
มีอะไรในสิ่งที่ดี ๆ มาบังเกิดขึ้นในจิตใจ ใน
ชีวิตของทานอยางแนนอนสาธุ

  “ใครสรางกรรมดี 
  ชีวิตก็ดีงาม
  ใครสรางกรรมชั่ว 
  ชีวิตก็มัวหมอง
  คนไปทําบุญ  
  ตองละบาปได
  คนจะไปสรางความดี  
  ตองละชั่วได
  ไมใชเอาเงินมาทําบุญแลว  
  ไปสวรรคได
  ไปนิพพานได   
  เรื่องบุญกุศลซื้อไมได”
  บทความธรรมะที่ไดเรียบเรียงนี้ 
สวนหน่ึงเปนของผูเขียน ซ่ึงเปนประสบการณ 
และเปนความงดงามเปนผลดี ที่ผูเขียนได
รับไมมากก็นอย ดวยการนอมนําเขาไปปฏิบัติ
เจริญพระกรรมฐาน “สติปฏฐาน 4” และ
สวนหนึ่งก็นอมนําคําสั่งสอนบทกลอน
คติธรรมตาง ๆ ของหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม
(พระธรรมสิงหบูรพาจารย) วัดอัมพวัน 
อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ซ่ึงวัตถุประสงค เนน
สอนใหคนมุงทาํความดี ละเวนการทํา 
บาป มาตีแผ เผยแผ เพ่ือเปนคติธรรมทาน 
ขอถวายบุญกุศล แดหลวงพอท่ีทานมรณ- 
ภาพเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ บุญ
กุศลอันจักบังเกิดขึ้นจากการเผยแผครั้ง
นี้ ขอนอมถวายบูชาธรรมแดพระเดชพระ 
คุณ สาธุ ! ธรรมคุณหลวงพอจรัญฯ ผูทรง
ภูมิธรรม มีจริยวัตรอันงดงามนาเลื่อมใส 
สาธุ ๆ.
  

“...ใครสรางกรรมดี 
        ชีวิตก็ดีงาม...”
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ออย
  ออย (อังกฤษ : Sugar-cane; ชื่อ
วิทยาศาสตร: Saccharum offi cinarum 
ถือวาผิดในปจจุบันถาใครใชชื่อนี้ เพราะ
วาปจจุบันมีการผสมขามท้ัง species และ 
genus ใชชื่อวา Saccharum Spp. นาจะ
เหมาะสมที่สุด

สายพันธุ
      ออยมีหลายพันธุแตกตางกันที่
ความสูง ความยาวของขอและสีของลําตน 
ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยม
ปลูกกันมาก ออยที่นํามาคั้นน้ําสําหรับ
ดื่มเปนออยที่ปลูกบริ เวณที่ราบลุม 
พื้นที่ดินเหนียว ประชาชนเรียกวา ออย
เหลือง หรือ ออยสิงคโปร 

น้ําออยหวาน
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ลักษณะทั่ว ๆ  ไป และลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร
  รากของออยนั้น จะเปนรากที่อยู
ใตดิน มีขนาดใหญกระจายทั่วลําตน มี
ความยาวประมาณ 100 เซนติเมตร โดย 
รากของออยนั้นจะแบงออกเปน 2 ชุด
ดวยกัน ท้ังรากของทอนพันธุ ท่ีใชลําเลียง
น้ําและธาตุอาหารจนกวาหนอออนจะ
เติบโต และรากชนิดน้ีจะหมดสภาพไปเอง 
ตอไปก็คือ รากของหนอ คือรากขนาด
ใหญที่เจริญออกจากปุมรากของหนอ
ที่เติบโตแลว รากของออยนั้นจะมีการ
เติบโตทดแทนกันอยางสม่ําเสมอ และ
รากเกาก็จะหมดสภาพลงไปตามกาล
เวลา

ลําตน (stalk)
  ลําตนขนาดใหญของออยนั้นจะ
ประกอบไปดวยขอปลองจํานวนมาก ปลอง
เหลานี้จะยาวหรือสั้นก็จะขึ้นอยูกับ
ปริมาณน้ําที่ไดรับ ยิ่งมีน้ํามาก ปลอง
ก็จะยาวและทําใหลําตนสูงใหญตามรูป
รางของปลอง (internode patterns)

ใบ
  เหมือนใบขาวที่ขนาดใหญขึ้น ใบ
ออยจะมี 2 สวนดวยกันคือ กาบใบและ
แผนใบ

ดอก
  ดอกของออยนั้นจะเปนดอก
เล็ก ๆ ที่ติดกันเปนคู ๆ แตในหนึ่งคูก็จะ
แยกออกเปนดอกที่มีกานและไมมีกาน 
แตละดอกจะมีขนสีขาวอยูที่รอบฐาน 
เมื่อดอกบาน ขนเหลานี้ก็จะกางออก
รอบ ๆ เปนรัศมีเล็ก ๆ

เมล็ด
  เมล็ดออยมีลักษณะคลายเมล็ด
ขาวที่มีขนาดเล็กลงมาหลายเทา และ
จะติดอยูกับตัวดอกอยางแนน เราจะ
เรียกเมล็ดออยวาฟซซ หรือ ฟลัฟฟ 
(fuzz หรือ fl uff) และเมล็ดเหลานี้ก็จะ
นําไปเพาะใหมตอไป

การเจริญเติบโตของออย
  การเจริญเติบโตของออยนั้นแบง
ออกไดเปน 4 ระยะ คือ
  •ระยะงอก (germination phase)
  •ระยะแตกกอ (tillering phase)
  •ระยะยางปลอง (stalk elonga-
tion phase)
  •ระยะแกและสุก (maturity and 
ripening phase)

ษณะทั่ว ๆ  ไป และลักษณ
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พันธุออย
  พันธุออยที่นิยมในประเทศไทย
แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก ออยเคี้ยว
และออยสําหรับทําน้ําตาล
  •ออยเค้ียว ออยท่ีมีเปลือกและชาน
น่ิม มีความหวานในระดับปานกลางถึง
ระดับสูง ปลูกเพื่อนําน้ําออยไปบริโภค
โดยตรง หรือใชสําหรับรับประทานสด 
ออยเคี้ยวที่นิยมปลูกกันมีหลายพันธุ 
ไดแก
  •ออยสิงคโปร (ออยสําลี) ลักษณะ
จะมีชานนิ่มมาก ลําตนสีเหลืองอมเขียว 
นํามาทําเปนน้ําออยแลวจะมีสีสวยนา
รับประทาน
  •พันธุมอริเชียส ลําตนสีมวงแดง 
พันธุนี้จะไมเหมาะสําหรับทําน้ําออย จึง
ใชสําหรับการบริโภคโดยตรงแทน ออย
พันธุนี้นิยมปลูกในจังหวัดราชบุรีและ
นครปฐม
  •พันธุบาดิลาสีมวงดํา ถึงแมวาจะ
เปนออยเคี้ยว แตก็จะไมคอยนิยมปลูก
กันเพราะออยพันธุนี้โตชาและมีปลองที่
สั้นมาก

  •ออยทําน้ําตาลออยพวกนี้ จะ
เปนออยลูกผสมซึ่งเกิดขึ้นโดยนักผสม
พันธุออยของประเทศตาง ๆ  ท่ัวโลก สําหรับ
ประ เทศไทยไดมี การนํ าพันธุ อ อย
ลูกผสมเขามาจากตางประเทศตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันรวมประมาณ 220 
พันธุและมีเพียง 20 พันธุ ท่ีปลูกเปนการ
คาอยูในภาคตาง ๆ

การใชประโยชน
 เปนอาหารมนุษย ในสวนของลําตน
สามารถนํามาใชประกอบอาหารได 
เชน น้ําออย การนําไปทําเปนไอศกรีม 
เปนตน
  •เปนอาหารสัตว ใบ ยอด และ
ลําตนท่ียังออน สามารถนําไปเปนอาหาร
สัตวได
  •เปนเชื้อเพลิง
  •ใชเปนวัตถุคลุมดินหรือบํารุงดิน 
ใบออยแหงสามารถรักษาความชื้นและ
ปองกันวัชพืชได

น้ําตาลออยพวกนี้ จะ
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การใชประโยชนน้ําตาล
  •ใชเปนอาหารมนุษย
  •ใชประโยชนอยางอ่ืน เชน น้ําตาล 
(รวมท้ังแปง) สามารถใชเพ่ือผลิตแอลกอ- 
ฮอล ใชเพื่อผลิตผงซักฟอกซึ่งผงซักฟอก
ชนิดนี้จะเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
นอยมาก ใชในอุตสาหกรรมการผลิต
สารเคลือบผิว
  •ชานออย
  •ใชเปนเชื้อเพลิง สามารถนํามา
ผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟา
  •ใชผลิตวัสดุกอสราง เชน อัดเปน
แผน ไมอัดผิวเสนใย แผนกันความรอน 
เปนตน
  •ใชผลิตเย่ือกระดาษ และกระดาษ
ชนิดตาง ๆ
  •ใชทําปุยหมัก กากตะกอนหรือขี้
ตะกอน การใชประโยชนของกากตะกอน 
มีดังนี้
  •ใชเปนปุยบํารุงดินได ใชในอุตสาห-
กรรมผลิตไข

 สรรพคุณสมุนไพร
  ตํารายาไทยใชลําตนเปนยาขับ
ปสสาวะ โดยใชลําตนสด 70-90 กรัม 
หรือแหง 30-40 กรัม หั่นเปนชิ้น ตม
น้ํา แบงดื่มวันละ 2 ครั้งกอนอาหาร แก
ไตพิการ หนองในและขับนิ่ว แพทยพื้น
บานใชขับเสมหะ รายงานวาออยแดงมี
ฤทธิ์ขับปสสาวะในสัตวทดลอง

  ขณ ะนี้ วั ด ส วนแก ว ก็ มี
ผลิตภัณฑน้ําออยคั้นสดจําหนาย  
ฝากถึงญาติธรรมทั้งหลายที่ไดมา
แวะเวียนมาฟงธรรมและทําบุญที่
วัดสวนแกว ขากลับ อยา ! ลืม ที่
จะซื้อผลิตภัณฑน้ําออยคั้น ใหม 
สด ทุกวันติดไมติดมือกลับไปดวย 
เปนของฝากของขวัญฝากญาติ
สนิทมิตรสหาย สมดังสโลแกนวา 
“บุญก็ได ไสก็เต็ม”
  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ทาน

้้้้้ ็็
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โดย...โยมแอว สังฆทาน

  น้ําสะอาด...สามารถชําระลางกาย 
วาจา ใจ ไปทุกยางกาว 
 บุญ...สามารถติดตามเราไปทุก
ยางกาว 
 บุญ...เปนเกราะปองกันภัย 
  หมั่นสะสมบุญ...อยางตอเนื่อง 
  สั่งสมบุญ...เปนนิจ คือ สงความ
สุขใหกับชีวิต 
 ทรัพยสินเงินทอง...ตายไปก็เอาไป
ไมไดเลย แมแตอยางเดียว...นอกจากบุญ
และบาปเทานั้น
  ฉะน้ัน ชีวิตท่ีเหลืออยู...จงสราง และ
ทําแตความดี
 คิดดี ทําดี มีเมตตา...ตอเพื่อน
มนุษยและสัตวโลก

“¡ÒÃÊÑè§ÊÁºØÞ
Â‹ÍÁ¹íÒ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒãËŒ”

  บุญ...เปนแหลงรวมแหงโภคทรัพย 
และสมบัติทั้งหลาย 
 เรงสรางบุญใหม...ความสมปรารถนา 
สมบัตินั้นมีแกทุกคน 
 ถาไดสรางบุญเนือง ๆ ทาน...จะมี
ทรัพยไดอยางไร ?
  คนท่ีแยงจายเงินกอน...ไมใช
เพราะเขามีเงินมากกวา...แตเขาใหความ
สําคัญของมิตรภาพมากกวาเงินทอง
  หลังจากทะเลาะกัน...คนท่ีขอโทษ
กอนไมเขาผิด...เสมอไป แตเขารูจักทะนุ-  
ถนอมคนขางกาย
  คนท่ีชวยเหลือคุณ...ไมใชเขาติด
คางอะไรคุณ...แตเขาเห็นคุณเปนเพ่ือน
แท
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โโดย...นายมะเนาวดย...นายมะเนาว

แขนทัง้สองขา้ง...ตัง้ตน้มาจากไหล่
บง่บอกถึงทีม่าและทีไ่ปไดเ้ป็นอยา่งดี
ปลายแขน...มีห้านิว้...
ใหญ.่..ยาว...เล็ก...สัน้...แตกตา่งกันไป
แต.่..มันกลับมีความสามารถทํางานร่วมกันไดด้ีมาก
อยา่งนา่ประหลาดใจ...
ความแตกตา่งในบางจุด
มิไดเ้ป็นเรื่องดอ้ยเลย...สําหรับนิว้ทัง้ห้า
แตก่ลับนําพา...สร้างสรรคส์ิง่ตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งนา่อัศจรรย์
แลว้เราละ่...
แตกตา่งทางชาติพันธุ.์..อุดมการณ.์..ความนึกคิด...
ทําไมจึงอยูร่่วมกันไดย้ากยิง่
ขอไดไ้หม...? แตกตา่งได.้..แตอ่ยา่แตกแยกก็พอ...

á¢¹...ÁËÑÈ¨ÃÃÂìá¢¹...ÁËÑÈ¨ÃÃÂì
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ãº»ÇÒÃ³ÒáÊ´§¡ØÈÅà¨μ¹Ò
ÍØ»¶ÑÁÀ �ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.¹¹·ºØÃÕ

¢ŒÒ¾à¨ŒÒ (¹ÒÂ/¹Ò§/¹Ò§ÊÒÇ/ÂÈ) Name...................................................................................................................... 
     (¹ÒÁÊ¡ØÅ) Lastname...................................................................................................................... 
·ÕèÍÂÙ‹/Address.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
City....................................................... State........................................................................ Zip Code.............................. 
â·ÃÈÑ¾· �/Phone (.........)...........................................................................................................................................................   
â·ÃÊÒÃ/Fax (.........)................................................................................................................................................................... 
      

ÁÕ Ô̈μÈÃÑ·¸ÒºÃÔ¨Ò¤·ÃÑ¾Â� (·Ø¹ÅÐ ß 100 ºÒ· ËÃ×ÍμÒÁ¡íÒÅÑ§ÈÃÑ·¸Ò)
      ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ...................·Ø¹  ÃÇÁ......................................ºÒ·
      ÊÊÁ·º·Ø¹¼‹Ò¹ ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢ÒμÅÒ´à Œ̈Ò¾ÃÐÂÒ ºÒ§ãËÞ‹
  กองทุนผูสูงวัย วัดสวนแกว เลขที่บัญชี  382-2-48554-4
 ¢ÍÍ¹ØâÁ·¹ÒÊÒ Ø̧ºØÞ ·‹Ò¹¼ÙŒÍØ»¶ÑÁÀ �ÊÁ·º¡Í§·Ø¹Ï ã¹¤ÃÑé§¹Õé ¨§à»š¹μºÐ à´ªÐ ¾ÅÇÐ»̃¨ Ñ̈Â 
ÍíÒ¹ÇÂªÑÂ ÍíÒ¹ÇÂ¼Å ãËŒ·‹Ò¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¨§»ÃÐÊºáμ ‹¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ´ŒÇÂ¨μ ØÃ¾Ô¸¾ÃªÑÂ ÁÕÍÒÂØ  
ÇÃÃ³Ð ÊØ¢Ð ¾ÅÐ » Ô̄ÀÒ³¸¹ÊÒÃÊÁºÑμ Ô ãËŒÁÕÍÔèÁ ¹Í¹ÍØ‹¹ ã¹ÂÒÁ·‹Ò¹ÊÙ§ÇÑÂ ·Ø¡·‹Ò¹à·ÍÞÏ

¡ÃÐ«ÔººØÞ : ÊÁ·º 1 ¡Í§·Ø¹ ÃÑºá¨¡¹éíÒ ×́èÁÃ‹Áâ¾ Ô̧ìá¡ŒÇ¾ÒÂÍÒÃ�âÍ 1 á¾¤ (á·¹á¨¡¾ÃÐÊÁà ç̈́ à¹×éÍ¼§) 
        100 ¡Í§·Ø¹ à¾ÔèÁâº¹ÑÊºØÞÍÕ¡ 1 á¾¤ (50 á¾¤ ÁÕºÃÔ¡ÒÃ Ñ́̈ Ê‹§¹éíÒ¶Ö§ºŒÒ¹ ËÃ×Í Ǿ̈ ¹Ñ́ ãËŒºÃÔ̈ Ò¤μ‹Í)
(ÊÁ·º·Ø¹μÑé§áμ‹ 500 ºÒ· ¢Öé¹ä» »ÃÐÊ§¤�ãºÍ¹ØâÁ·¹ÒºÑμÃ â»Ã´ÃÐºØ ª×èÍ-·ÕèÍÂÙ‹ ã¹¡ÒÃàÊÕÂÀÒÉÕ)

ª×èÍ.............................................................................................. ¹ÒÁÊ¡ØÅ.................................................................................... 
ºŒÒ¹àÅ¢·Õè......................................¶¹¹.................................................... μ íÒºÅ/á¢Ç§........................................................ 
ÍíÒàÀÍ/à¢μ...................................................... Ñ̈§ËÇÑ´.................................................... â·Ã..............................................
 
ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน 
โทร. 02-921-5023 # 110  Email : seniorfund2557@gmail.com

¡¡¡ÃÃÃÐÐ««ÔÔººººØÞÞ :: ÊÊÊÁ
        11100
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)   จํานวน 10,000 บาท
2. คุณสุทธิพร บุญภักดี     จํานวน  3,000 บาท
3. คุณคณพัฒน หงษประธานพร    จํานวน  2,000 บาท
4. นองดํา      จํานวน  2,000 บาท
5. คุณวัฒนา ทิพากรกานต    จํานวน  1,000 บาท
6. คุณภารุณี ทิพากรกานต    จํานวน  1,000 บาท
7. คุณชวนช่ืน ยงวณิชย     จํานวน     600 บาท
8. คุณประพัฒน ยงวณิชย     จํานวน     600 บาท
9. คุณสุมาลี จรัสวิชากร     จํานวน    600 บาท
10. พล.ต.ชิน ชั้นเจริญ     จํานวน 599.95 บาท
11. คุณอาภรณ เหลาคํา      จํานวน    500 บาท
12. คุณจินตนา พุทธโกษา    จํานวน    500 บาท
13. คุณนวลละออ สําแดง    จํานวน    500 บาท
14. คุณดวงใจ เย็นใจ      จํานวน    500 บาท
15. คุณปรีดา คงมาก      จํานวน    300 บาท
16. คุณสมควร โพธิ์แกว     จํานวน     300 บาท
17. รายนามผูบริจาค รายละ     จํานวน    200 บาท
  (1) คุณมาลินี เทียมทัน   (2) คุณไกรสิทธิ์ ไชยรัตนถาวร 
  (3) พ.อ.กําภู เพชรเสนา    (4) คุณจาริยา เชาวนานันท
  (5) คุณณรรฐพล วาระนุช   (6) พ.ต.ท.พิมล ปรีเปรม
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คุณไมใชเราขอ
ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ 

ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้ 

  เราจะเก็บของที่มากเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะนําของที่เกาเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะรวบรวมของที่ชํารุดแลว...  ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะรื้อบานเกาบานพัง...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะลางสตอกสินคา...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะเก็บเสื้อผาไมใชแลว...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะลากรถพังรถเกา...    ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะจัดการของที่ไมใชทุกชนิด...  ไปทิ้งที่ไหน

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได 
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

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

  เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อติดตอเจาหนาที่เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่

ในการไปรับของบริจาค
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต......................... จังหวัด....................... ไปรษณีย............... โทร....................
Email :.........................................................................................................................

สถานที่ใหสงวารสารกัลยาโณ 
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก.............................. ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต......................... จังหวัด...................... ไปรษณีย.............. โทร......................

สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
มูลนิธิสวนแกวฯ วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140

อตัราคาสมาชิกวารสารกัลยาโณ
   1. 1 ป  4  ฉบับ      ราคา 200 บาท  (รวมคาจัดสง) หรือ
   2. อุปถัมภคาจัดพิมพตามกําลังศรัทธา จํานวนเงิน.............บาท
 เริ่มฉบับที่............ ประจําเดือน.................................................... พ.ศ...............

สั่งจายในนาม  
 มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  11140          

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว

หรืออุปถัมภไดโดยตรงกับมูลนิธิสวนแกว (ทุกวัน)

เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
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ผูรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิสวนแกว
  โทรโทรศัพท ศัพท 0 2595 14440 2595 1444, , 0 2921 50230 2921 5023 #  # 109109    
   แฟกซ    แฟกซ 0 2921 50220 2921 5022 

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน    
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม  
3. โครงการรมโพธิ์แกว     
4. โครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน   
5. โครงการลอกคราบ     
6. โครงการกระบอกสํารอกกิเลส   
7. โครงการชวยนองทองหิว    
8. โครงการรณรงคผูไมรูหนังสือ
    ใหมีโอกาสไดเรียน 
9. โครงการสลบมาฟนไป     
10. โครงการที่พักคนชรา   
11. โครงการสะพานบุญ 
     จากผูเหลือเจือจานผูขาด  
12. โครงการซุปเปอรมารเก็ตผูยากไร  
13. โครงการสวนแกวเนอรสเซอรี่    
14. โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
15. โครงการบอหมักสิ่งปฏิกูล
     ตามแนวโครงการพระราชดําริ  
16. โครงการบานทักษะชีวิต  
17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
18. โครงการคอนโดสุนัข

ผูจัดการมูลนิธิสวนแกว
  โทรศัพท     0 2921 6262, 
  0 2921 5023 # 109, 08 1622 0354  
  แฟกซ 0 2921 5022 

ฝายกิจนิมนต   
   โทรศัพท    0 2921 5023 # 110  
   แฟกซ 0 2921 5022      

ฝายรับของบริจาค  
   โทรศัพท     0 2595 1444, 
   0 2921 5023 # 113-119, 133, 135  
   แฟกซ    0 2595 1222    

สนง.วารสารกัลยาโณ 
   โทรศัพท     0 2921 5023 # 110  
   แฟกซ    0 2921 5022 

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกวหรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว
  ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางใหญสาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกวมูลนิธิสวนแกว
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1เลขที่บัญชี 269-2-12533-1    

วัดสวนแกว ต.บางเลน วัดสวนแกว ต.บางเลน 
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
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