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คำนำ
หนงัสอืเร่ือง “บรมธรรม” ของหลวงพอพยอม กลยฺาโณ แหง

วัดสวนแกว เรื่องนี้ ใหความสำคัญกับความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ประกอบดวย 4 เรือ่ง ไดแก

1) ความสขุ
2) ความเตมิเตม็ความเปนมนษุย
3) หนาทีบ่รสิทุธิ์
4) ความรกัสากล

ในแตละเร่ืองนัน้ หลวงพอทานไดอธบิายขยายความไดอยาง
แจมแจง พรอมกบัการอปุมาในเรือ่งราวตาง ๆ  เขามาอธบิายไดอยาง
ละเอยีดและเขาใจงาย นอกจากนี ้ยงัเปนธรรมโฆษณชวนความคดิของ
ผอูานใหเขาถงึธรรมไดงายข้ึน ซึง่จะเปนวธิกีารทีท่ำใหชาวพุทธ...ไดเขา
ใจในแกนพทุธธรรม ทีพ่ระพทุธเจาไดสรางแนวทางไวใหมนษุย ไดอยู
รวมกันอยางสันติสุข

คณะผจูดัทำ การนัตไีดวา หนงัสอืเรือ่ง “บรมธรรม” เลมนี้
จะทรงคณุคาตอการศกึษาธรรมะ และการใครครวญในธรรม ทีน่ำมาซึง่
การพฒันากาย วาจา และใจ ไดอยางด ีตลอดถงึ จะเปนการสรางพลวตั
ทางความคดิของผอูาน ไดอยางกระจางแจงในหลกัธรรม แลวโลกกจ็ะ
อยรูมเยน็เปนสขุ

คณะผจูดัทำ
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บรมธรรม คอื “ธรรมทีส่งูสดุ...ทีส่ดุ !” ไมมอีะไร
ยิง่กวา

เปนสภาวธรรมทีเ่ลือ่นมนษุย ขึน้สคูวามเปนมนษุย
ทีไ่ดรบัประโยชนสงูสดุทีค่วรจะได

เขาถือวา “บรมธรรมตามหลักจริยธรรมสากล” ที่
หลวงพอพทุธทาส ทานไดเคยบรรยายไวหลายป

บางทีทานเคยบอกวา...ถาศาสนามเีรือ่งขดัแยงกนั ถงึ
กับนำใหเกิดสงครามศาสนา เราไมตองมีศาสนาก็ได

แตขอใหมศีลีธรรม ในการแสวงหาความสขุ ใหแกตวัเอง
และกโ็ลกอยางถกูตอง มนักจ็ะทำใหม.ี..ธรรมะอยางแทจรงิ !
แลวกท็ำใหโลกมสีนัติสขุจรงิ ๆ

ทานบรรยายเอาไวโดยยอ ๆ 4 ขอดวยกนั
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*   บรรยายธรรมประจำเดอืน ทกุวนัอาทติยของตนเดอืน วนัที ่9 กนัยายน 2555
ณ  ลานธรรม  วดัสวนแกว  จ.นนทบรุี
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ความสุข
ขอแรก เรยีกตามภาษาธรรมะ

วา “ความสะอาด สวาง สงบ” ที่
เปนความสขุทีแ่ท คอื แสวงหาความ
สขุแบบสขุไป สะอาดไป สงบไป และ
กส็วางกระจางแจง เหน็จรงิยิง่ขึน้ไป
ในความสขุนัน้ ๆ ที ่มนษุยผมูคีวาม
ตองการ ความสขุทีย่ิง่ขึน้ทกุท ีๆ แต
บางทีก็สุขผิดทาง...!

ความสุขที่แทที่จริง จึงหาได
ยาก ในหมมูนษุยยิง่ขึน้ทกุท ี เพราะ
วาไปหลงใหล...ความสขุทางเนือ้หนงั

มันไมใช ! ความสุขท่ีสนุก
สนานแบบ...เอรด็อรอย

มันไปสนุกสนานแบบเพลิด
เพลนิ  ตะกละตะกลาม ในกามารมณ
แบบ...ไมลมืหลูมืตา

เปนความสุขมากกวาความ
ยินดี

“สขุกบัยนิด”ี  เรารสูกึยนิดกีบั

“ความสะอาด
สวาง สงบ”

ทีเ่ปนความสขุ
ที่แท
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สภาพความสุขที่ถูกตองกับความเอร็ดอรอย ความตะกละ
ตะกลาม ทะเยอทะยานหาความสขุ ซึง่ถอืวา “มนษุยทีห่าความ
สขุทางเนือ้หนงั  หรอืวากนิด-ีอยดู”ี มใิชความสขุในพทุธศาสนา
ดังเชนที่มนุษยยุคปจจุบันยินดีกัน

เพราะวาเตม็ไปดวยความหวิทางวิญญาณมากขึน้ ใคร
ไปเตมิความสขุทางเนือ้หนงัมาก ๆ หนกั ๆ เขา กจ็ะไปเพิม่
ความหิวทางวิญญาณ

“หวิทางวญิญาณ” กค็อื...ยิง่กนิ ยิง่เสพกย็ิง่หวิหนกั
ขึ้นไปอีก

แทนที่ทำไปแลวมันจะอิ่ม มันจะยินดีแบบความรูสึกวา
“นี่ ! ใชแลว” ชีวิตมันควรจะมาถึงจุดนี้คือ จุดที่หายหิวทาง
วญิญาณ ไมใช...ยิง่เสพ ยิง่กนิ ยิง่หวิ

3 อยาง ทีม่นษุยเสพแลวไมมอีิม่
เขาบอกวา มี 3 อยางท่ีมนุษยเสพแลว ไมอิ่มมีอะไร

บาง...
1. เรือ่งเหลากนิแลว...ไมอิม่ เดีย๋วมนักส็รางเมา แลว

ก็อยากกินอีก
2. เรือ่งนอนหลบั นอนอยางไรสกักีว่นั ? ตืน่มา...สกั

พกักจ็ะงวงใหมอกี เพราะฉะน้ัน ใครจะเอาแตนอนใหอิม่ กนิเหลา



8

บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

ใหอิม่ 2 อยางนีไ้มมทีาง...“ยิง่กนิ กย็ิง่หวิ ยิง่นอนก.็..ยิง่ตดิ
นอนเพิ่มขึ้น”

3. เรือ่งกามารมณ...ยิง่บริโภค ยิง่เสพ ยิง่พอใจ กย็ิง่
ทะเยอทะยานหวิตอไป เพราะฉะนัน้ มนัคงไมมคีนทีย่งิกนัตาย
บนท่ีทำงานของราชการ ท่ีอำเภอชมุพวง แตงงานแลวมลีกูแลว
มเีมยีแลว กย็งัไปชอบ...คนใหม เพือ่นของคนใหม เขาหามกย็งิ
เขาตาย ตัง้ศพสองศพ แลวกย็งิตวัเองตาย

ยิ่งทะเยอทะยานไป แตเร่ืองเนื้อหนังก็ยิ่ง ไมมีคำวา
“อิ่ม” มีแตกระหายหิวยิ่งขึ้น สุขที่แทตองหยุดความหิวทาง
วิญญาณใหได

เมือ่หยดุความหวิทางวญิญาณไดคอื “ความสขุ” ทีพ่ทุธ
ศาสนาสนบัสนนุใหแสวงหา

สุขแบบอันตราย
ถาใครยงัแสวงหาความสขุ ทีเ่รยีกวา “สกุ” ก.ไก สะกด

ไมใช “สขุ” ข.ไข สะกด “สกุไหม สกุเกรยีม สกุปง สกุเผา”
ยิง่สขุ ยิง่สกปรก นัน่แหละเรยีกวา...แย ! เลย

เราไปหาความสุขที่มันสกปรก เดี๋ยวนี้มนุษยก็ตะกละ
ตะกลาม

“สุขแลวกลายเปน...ขี้เมา”
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“สุขแลวกลายเปน...ขี้คุก”
“สุขแลวกลายเปน...ขี้โรค”

โรคทางเพศ เอดส หรืออะไรตาง ๆ
นี่ มั นกลาย เปน  “สุขแบบ

อนัตราย” จงึเรียกวา...คนไมมบีรมธรรม
อยใูนใจ เขากจ็ะตะกละตะกลามความสขุ
ที่...เปนโรค, สกปรก แลวก็ทะยานหิว
อยางชนิด ทีต่ะกละตะกลามทีส่ดุ ยิง่ขึน้ไป

ใครทีอ่ยากจะอยใูนโลกนี ้เจอกบั

คำวา...“สิง่สงูสดุ ทีส่ดุ ที่มนุษย
ควรจะเขาถึงใหได ตองเปนสขุ
ทีจ่ติวญิญาณนีไ่มทรุนทรุาย ไม
กระสับกระสาย ที่จะตะกละ
ตะกลาม ทะเยอทะยาน เสพ
บรโิภคตอไป”

เขายิง่เสพ กย็ิง่ตดิ จนผลติยาบา
มาขาย จบักนัไดทตีัง้... 3 ลานเม็ด แลว
ยิง่จบัมนั กย็ิง่มาอกี แลวกพ็วกทะเยอ
ทะยานหาความสขุ กต็องหาเงนิ หาทอง

“สุกไหม
สกุเกรยีม

สกุปง
สกุเผา”
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เตม็ที ่หาดวยถกูวธิไีมได กต็องหาผดิวธิี
เมือ่อานหนงัสอืพมิพ เขาเขียนวา “ยิง่ปราบคอรปัชัน่ ๆ

กย็ิง่มากขึน้ ไมรจูกัหมดสกัท”ี มนัเปนเพราะอะไร ? เปนเพราะ...
เอาไปบำเรอความสขุทางเนือ้หนงั ทางหู ทางตา ทางจมูก ทาง
ลิน้ ทางกาย จนกระทัง่ถลำ ! ไปกาวเขาสกูารหาแบบ...ผดิวธิี

หนัก ๆ เขากก็ลายเปน...สขุสกปรก สขุขีโ้รค สขุแบบ
ตะกละตะกลามทางวญิญาณ ชนดิไมลมืห ูลมืตา ถาลมืห ูลมืตา
จะแสวงหาความสขุที.่..ยัง่ยนื จะเปนการสรางสขุจากทำหนาที่
อยางสมบรูณมคีวามสขุ แลวก็...

สขุแบบเหน็แจงเหน็จรงิ (ไมอนัตราย)
“มคีวามสขุ” เพราะไดทำกรรมฐาน วปิสสนา จนเหน็

แจงเห็นจริงวา...ชวีตินีไ้มตองบรโิภคมาก ไมตองเสพมาก กลบั
มคีวามสุขมากกวา...พวกทีเ่สพมาก บรโิภค บำเรอปรนเปรอมาก

พวกเศรษฐทีีห่าเงนิ หาทองไดเยอะ ๆ  แลวกห็ารถราคา
แพง ๆ ใหลกูใช พอต ี1 ต ี2 ต ี3 ไมอยากจะกลบับาน  อยาก
จะขับโชวความร่ำรวย ไปเสย ไปชนใครเขาเขาก.็..เดีย๋วนี ้ ! มี
บอย 9 ศพบาง ! ตำรวจกไ็ปเปนศพสองศพบาง !

นีก้เ็รยีกวา...มนัสขุแบบ สกุ ก.ไก สะกด สกุไหม สกุเกรยีม
สกุปง สกุเผา หลวงพอพทุธทาส จงึเขียนเปนกลอนไววา...
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“ความสขุ”
ความเอย...ความสขุ

ใคร ๆ ทกุ คนชอบเจา เฝาวิง่หา
แกกส็ขุ ฉนักส็ขุ ทกุเวลา
แตดหูนา ตาแหง ยงัแคลงใจ

ถาเราเผา ตวัตณัหา กน็าจะสขุ
ถามนัเผา เราก ็“สกุ” หรอืเกรยีมได
เขาวา สขุ สขุเนอ ! อยาเหอไป
มนัสขุเยน็ หรอืสกุไหม ใหแน เอย ฯ

อยาถลำเขาไปหาสุข...แบบรอนรนเผาไหม ในเธค ผับ
คลบั บาร มไีฟไหมตายกนัเทานัน้เทานี ้ นีค่อื...พวกที่สกุ ก.ไก
สะกด
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บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

สุขแบบยิ่งเสพ...ยิ่งหิว
ถาเปนมนุษยมีบรมธรรม

เหนอืคนอืน่ สงูกวาคนอืน่ ประเสรฐิ
กวาคนอืน่ ตองไมตะกละตะกลาม
เสพสุขแบบ . . .ทะเยอทะยาน
ตะกละตะกลาม แบบชนดิ “ยิง่เสพ
ยิ่งหิว” ใครยิ่งเสพ ยิ่งหิว ยิ่งมีใช
ยิ่งปรนเปรอ...ยิ่งหิว

รถยีห่อนีม้า 10 ลาน คนอืน่
กท็ำออกมาใหม 30 ลาน “หวิ 30
ลานอีกแลว” รถจึงออกมายี่หอ
ใหม ๆ แพงขึน้ถงึขนาดคนัละ 30
ลาน 60 ลาน เหมอืนกบัจะเหาะได
เราใชรถราคา 2 ลาน 3 ลาน กว็ิง่
ไปไดแลว

แตเขาก็หวังวา...เขามีของ
แพงใชแลวมคีวามสุข เขามีของออก
มาใหม รนุใหม มคีวามสขุ แตถามี
ใครออกมาใหมกวาเขาอกี เขากต็อง
หวิ...รนุใหมตอไปอกี จงึเรียกวา...ยิง่

“ยิง่เสพ
ยิง่หวิ”

ใครยิง่เสพ
ยิง่หวิ
ยิ่งมีใช

ยิง่ปรนเปรอ...
ยิง่หวิ
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บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

เสพ ยิง่หิว, ยิง่ใช ยิง่อยาก, ยิง่มี
มาก...ยิ่งโกง

คนท่ีโกงอะไรกันเยอะ ๆ ไม
ใชพวกคนทีม่นีอย ๆ หรอก พวกที่
มนีอยไมคอยมปีญญาโกง โอกาสโกง
กน็อย สวนพวกทีม่โีอกาสโกงไดเยอะ
โกงไดมาก สวนใหญก็เปนอยางนั่น
แหละ !

ที่ เขาบอกวา...ไปเจอที่ ๆ
ภเูกต็ เจอตอ ทีเ่ขาบอกวา เปนขาว
วา เลขา ป.ป.ท. อะไรนี ่(พ.ต.อ.ดษุฎี
อารยวฒุ)ิ มนักน็าคดิอย ู ใครไปปราบ
คอรปัชัน่...ไปเดนิตำตอเขา “ตอกเ็ดง”
ไดเหมือนกัน

ในพวกนี้ ใครนึกวา “สุข”
แลวมีชื่อเสียงในทางโกงบาน โกง
เมอืง บางคนถงึกบัอยใูนบานในเมอืง
ไมได เพราะวามีโอกาสเปนเจาพอมี
อำนาจ กจ็ะทำอะไรไปตามสนัดานคน
ทีย่ิง่เสพ...ยิง่หวิ กท็ำกนัไป

ยิง่ใช...
ยิง่อยาก,
ยิง่มมีาก...
ยิง่โกง
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บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

ความเตม็ : ทางวญิญาณ
ขอที ่2 ตอมา คอื “ความเตม็” ความบรบิรูณ แหง

ความเปนมนษุย คอื เปนผทูีม่ ีหรอืไดในสิง่ท่ีควรได ไมหวิ
ไมทะเยอทะยาน ดวยความหวิทางวญิญาณอกีตอไป คอื

ตองเปนความเต็ม...ทางวิญญาณ ไมใชความเต็มทาง
วตัถ ุแมวาในความเตม็นัน้ จะมีวตัถรุวมอยดูวย กไ็มใชจะเอา
แตวตัถ.ุ..หรอืเตม็เพยีบอยกูบัทางวตัถทุางเดยีว แตอาจจะใชวตัถุ
เพือ่สะดวกในการหา ความเตมิเตม็ใหกบั...ความเปนมนษุย

ซึ่งหมายความวา ทานใชคำวา...เอาวัตถุเปนเหมือน
“บนัได” เปนเหมอืน “ฐานยนืใหสงูขึน้” เพือ่จะไดมจีติใจสงูข้ึน
คอื ถามวีตัถเุปนเครือ่งมอื กจ็ะตองใชเครือ่งมอืนัน้ เพือ่ความ
เตมิเตม็ใหกบั...เพือ่นมนษุยทีข่าดแคลน ขดัสน ฝดเคอืง ขน
แคน ไมใชเติมเต็มแบบชนิดที่...เติมไมรูจักเต็ม
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บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

ทีเ่ขาเรียกอะไร ? แมน้ำเติมอยางไร...น้ำกย็งัพรอง  เชน
เดียวกับตัณหาเติมเทาไร...ก็ไมเต็ม “ยิ่งเติมก็...ยิ่งพรอง”

ตองเปนความเต็มทางวิญญาณ ไมใชเตม็ทางวัตถ ุถงึ
แมวาจะมีเรื่องของวัตถุ เขามาเกี่ยวของอยูดวย จิตที่อบรม
ดแีลว ถงึจะมคีวามอ่ิม ความเตม็ ทีไ่มกลบัมาหวิอกี และ
ก็สามารถเขาถึง...ความอ่ิมตลอดกาล

จติทีร่จูกัพอ : ความไมประมาท
จติทีม่นัรจูกัพอ จะกำหนดวา...ขณะนีก้พ็อแลว พอรสูกึ

พอ...กจ็ะรสูกึเตม็ รสูกึเตม็รสูกึพอ ความเปนมนษุยก.็..สมบรูณ
จติของมนษุยยคุนี ้! ไมเตม็ มคีวามพรอง ความหวิอยู

มากมาย เมื่อรูวายังไมเต็มก็ตอง...ไมประมาท
เหมือนพทุธสภุาษิต ทีเ่ปนพนิยักรรม กอนทีพ่ระพุทธเจา

จะปรนิพิพาน ทานตรสัวา...“ภกิษทุัง้หลาย พวกเธอยงั
ความไมประมาท ใหถงึพรอมเถดิ”

ความไมประมาท คือ ความสมบูรณอยูดวยสติ
สัมปชัญญะ แลวก็มีปญญา รวมทั้งความขยันขันแข็ง เพื่อ
จะใหถึงพรอม ถึงสิ่งท่ียังไมถึง เติมสิ่งที่ยังไมเต็มใหชีวิตใหได
ดวยความไมประมาท

ถาเรารูสึกวา...เรายังไมเต็ม เราก็ตองไมประมาท
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บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

พยายามเขมแขง็ เพิม่เตมิสตปิญญาใหมนัสมบรูณ...เพิม่ขึน้ ๆ
มีการฝกสติเพิ่มขึ้น

พยายามใชหูใชตาใหเกิดปญญามากขึ้น ขยันที่จะทำ
ใหตาหูไดมีความรูมากขึ้น จนกระทั่งสติปญญาสมบูรณ
ปญญาสมบรูณ ความเปนมนษุยก็จะยิง่สมบรูณ ทามกลาง
ความเปน...มนุษยเต็ม

มนษุยเปรต : มนษุยเทวดา : มนษุยใจสงู
ถาความเปนมนษุยเตม็ เปรตกม็าไมได พอมนษุยไมเตม็...

เปรตเขามากวนแลว จะเปนมนษุยกเ็ปน...“มนสุสเปโต” ไป เปน
มนษุยเปรต ๆ รสูกึจะพรองอยตูลอด ของใคร ๆ ไมร.ู..ตกัได
ตวงได เอา !

มนัจงึมีมนสุสเปโต คอื มนษุยเปรต ๆ ทำให
ความเต็มของความเปน...“มนุสสเทโว มนุสโส”
มนุษยที่สมบูรณดวย...ใจสูง ใจประเสริฐ มีจิต
วญิญาณมอีารมณ ทีไ่มทะเยอทะยานจนเกนิขอบเขต
จนของเขาไมเลอืก แตถามหีลกัในใจวา...“ของเขาไม
เอา ของเรายงัให, หามากใ็ห ไดมากแ็บง, แยงของ
เขาไมเอา” อยางนีแ้นนอนเลย



17

บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

เขาจะเปนมนษุยทีเ่ตม็เร็ว และ
ก็จะไมหิวทางวิญญาณ...แบบเปรต
เดีย๋วนีม้นษุยหวิกนัสดุ ๆ  กระทัง่ปาเขา
มันก็หิว มันก็กินกัน ไปรุกปา รุก
อทุยาน รกุแมน้ำ ลำคลอง เขาจะถม
คลอง ถมอะไรเพือ่จะรกุทีข่องเขา

อารมณอยากรกุที ่ อารมณที่
อยากจะล้ำเสน ในเขตปาเขา คคูลอง

ความเปนมนุษยที่ ไมเต็มไม
สมบูรณในความเปนมนุษย นี่แหละที่
มัน...รุกปา รุกเขา รุกคู รุกคลอง
จนกระทั่งไมรูนะ ธรรมชาติมันอาจ
จะบอกวา “ถงึเวลากเูอาคืนบาง” น้ำ
ทวมบรรลัย วายวอด แผนดินสไลด
ไหลถลม

ใครดทูางรถไฟไหม ? “โอโฮ !
แล...แขวนลอย” นี่ธรรมชาติบอก
ขอเอาคนืบาง...เอง็เอาไปเยอะ !

เมือ่กอนปาเตม็ พืน้ทีเ่ทาไร ! ตอ
เทาไร ? อตัราสวนนี.่..เดีย๋วนีม้นัหาย

อารมณ
อยากรุกที่
อารมณที่
อยากจะล้ำ
เสน
ในเขตปาเขา
คูคลอง
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บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

ไปเยอะ !
ที่ปา...ไมเต็มสมบูรณ แมน้ำลำคลอง...ไมเต็มสมบูรณ

เพราะความเปนมนุษยไมเต็ม แลวพวกมนุษยไมรูจักเต็ม
ทำใหแยเลย ! รกุปา รกุเขา รกุคลอง

เขาวา...คลองลาดพราวน้ำไมคอยจะไหล ระบายไมคอย
จะออก กเ็พราะบานรกุคลองเขาไปบานเลย คลองนีเ่ตม็ไปดวย
ความอยากของมนษุยทีร่กุเขาไป ๆ  ในทีส่ดุพอมนษุย รกุ...เตม็
คลอง เตม็ปา เตม็เขา

จิตวิญญาณแบบเปรต
แตความเปนมนษุยแหงลง ๆ เปรตอวนเอา ๆ ความ

เปนเปรต  จติวิญญาณในความเปนเปรต  มนักอ็วนเลย  เพราะ
มนษุยเขาเอาอาหาร ไปปอนมนัซะหมด  ความเปนมนษุยกแ็หง
ความเปนเปรตกอ็วน พอเปรตอวน ปาเขากแ็หง  แลวน้ำกเ็ออ
ทวมไมมทีางไป เพราะวา...เปรตกัน้ซะหมด !

อนันีเ้ปนสิง่ที ่ถามนษุยไมรจูกัคำวา “บรมธรรม”  คอื
จิตของความเปนมนุษยที่เต็ม และก็ดำรงอยูดวยความไม
ประมาท จะพยายามเตมิความเปนมนษุยใหเตม็ มากกวาทีจ่ะเอา
ทรพัยากรของธรรมชาตแิรธาตทุัง้หมด  มาเตมิใสอารมณอยาก
ของตวัเอง...ใหมนัเตม็ ผลทีส่ดุกเ็ลย “โลกกพ็รองอยเูปนนจิ”
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บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

ทีว่า จติของมนษุย มนัขาดบรมธรรม ดวยคำวา “เตม็”
ความสมบูรณแหงความเปนมนุษย มนัเต็มลนสมบูรณ กจ็ะไม
มอีะไรสญูหาย ทำลายกนัมากมาย

แตทัง้หมดนี ้“มนษุยไมร”ู ทีเ่ขาเขียนวา (สปอรตปจจบุนั)
“ตัดตนไมทำลายปา เทากับทำลายเพื่อนมนุษยในชาติของ
เรา” แตวายิง่กวานัน้อกี ทำลายจติวญิญาณ ของความเปน
มนษุยหมดไป เปรตกจ็ะไดชองวาง พอจิตใจมนษุยนี ่มนัโหว
แหวง เปรตกแ็ทรกเขามา...อารมณหวิ อารมณอยากมนักจ็ะ
ทวีมากขึ้น

คอรปัชัน่ปราบอยางไร...กไ็มหมด
ยาเสพติด ยิง จับ ปราบ อยางไร...เขาก็ไมหยุดขาย

เพราะเขาไมใชมนุษย
ถามนษุยนีห่ยดุงาย ถาเปนมนษุยนีบ่อก...หยดุเถอะ !

พอแลว
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บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

เตือนสติตัวเอง...ตายแลวเอาไปไมได
นกึถงึเจาของหางท่ี จ.นราธวิาส เขาโดนหลายเทีย่ว เขา

บอก...“หยดุเถอะ ! พอไดแลว !” แตพวกทีว่างระเบิดกค็งไม...
เพราะเขาไมใชมนุษย เขาเปนพวกสัตวนรก พวกเปรต พวก
อสุรกาย เขาไมใชมนุษย ตามความหมายที่วา...“ผูใจสูง, ใจ
ประเสริฐ, เปนสัตววิเศษ”

มกีารฝกฝนรางกาย จติใจ สตปิญญามาสมบรูณ รางกาย
ก็รูจักรักษาไมใหเกิดโรค จิตก็รักษาใหผองใส ไมขุนมัว หิว
กระหาย สวนปญญา กท็ำใหรแูจง รจูรงิ วาจะเอาไปทำไม ?
ตายแลวกเ็อาไปไมได  คำเตอืนทีว่า...“อยาลมืนะ ! ตายแลว
เอาไปไมได”

ถาคนเขารจูกัคำนี ้ความหวิกระหายทีจ่ะ
เติม...ทรัพยสมบัติ แรธาตุ รุกปา บุกเขา
คคูลอง นีก่จ็ะลดลง...วบูเลย ถาเขารสูกึวา...
เดีย๋วตายแลวเอาไปไมได จะไปทะเยอทะยาน
แยงเขา ทำไม ! นกัหนา ถาคนเอาคาถาบทนี้
มาบริกรรม เตอืนสตติวัเอง

แตบางคน กเ็อาอะไร ๆ  มาเตือนสตติวัเอง จนมีเรือ่งมีราว
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บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

อยางทีเ่ปนขาวกม็.ี..เอาภาพทีต่วัเอง กบัคนทีต่วัเองรกัชอบ มา
ตดิไวในหอง เขาบอกวา “เพือ่เตอืนสตติวัเอง” แตกย็งุ !

แตถาบอกวา เอาความตายมาระลกึวา “เราตายแลว
เอาไปไมไดเลย” เอามาเตอืนไวบอย ๆ  ดกีวาใครเตอืนทัง้หมด
เลย พอแม ครูบาอาจารย แมแตอาตมาเตือนโยมนี่ ก็ไมได
ผลเทาไร แตถาโยมไดสตเิตอืนตวัเองไว “เฮย ! ตายแลว เอา
อะไรไปไมไดเลย” หยดุมาถอืศลีทกุวนัพระ คงไม...ขาดเงนิ ขาด
ทองไปสกัเทาไร !

โยม รสูกึขาดไปเยอะไหม ? มาคางวัด คนืหน่ึง ถารสูกึ
“เออ ! เจาทรพัยสนิเอาไปไมได” แตศลีนี ่อาจจะตดิตวัตาม
ไปได หรอืความด ีไมมใีครขโมยของเราได แตทรัพยสนิเงินทอง
คนยงัขโมยได อตุสาหหาไวตัง้เปนรอย ๆ ลาน โจรงดัเขาไปได
เอาไปตัง้เยอะ แลวเลอะเทอะไมรเูร่ือง ! บอกเขาวา ขโมยเอา
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ไป 5 ลาน (บานอดตีปลดักระทรวงคมนาคม) ทีจ่รงิซดัไปตัง้เยอะ
ขอที ่2 มนษุยทีม่บีรมธรรม จะไมปลอยใหจติวิญญาณ

ตวัเองหวิอยาง...กบัเปรตมาเกดิ เขาตองรสูกึไมประมาท ในการ
ทีจ่ะเตมิ ใหความสมบรูณชวีติเรา รจูกัคำวา “พอ” ไมใชหวิ...ไม
หยดุ ถาหวิไมหยดุ เขากต็องหาอะไร ๆ ทีม่นัเปนเรือ่ง ทีเ่ตมิ
แบบเปนทกุข เปนโทษ เปนคดี

บางคนเติมซะจน มคีดจีนตองหนอีอกนอกประเทศ อยู
เขากจ็ะลากคอเขาคกุ ตอนนี ้“คกุซ ิ! เตม็ วดันะพรอง” เหมอืน
มนุษย...พรอง เปรต...เต็ม

“...มนุษยที่มีบรมธรรม จะไมปลอยใหจิต
วญิญาณตวัเองหวิอยาง...กบัเปรตมาเกดิ
เขาตองรูสึกไมประมาท...”
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วัดกำลังจะราง...ตะรางกำลังจะเจริญ
เขาบอกวา “วดักำลงัจะ...ราง ตะรางกำลงัจะ...เจรญิ”

ดซูมิาฟงเทศน วดัยงัอตุสาห ที ่7 วนัจะเทศนสกัท ีกม็ากนัไดแคนี้
แตคกุนี ่เขาทกุวนั ไมเลอืกวนัพระวนัโกนเลย พวกเขา

คกุ เหน็เขาบอกวา เขาทกุวนั ตองสงไปเขาคกุทกุวนั แตเขา
วดันี ่7 วนัเขาท ีแลวพอเขา กแ็ปบ ! เดยีว...ไปแลว

แตในคกุนี ่บางคนอยไูดบาบอตัง้ 10 ป 20
ป มไีหม ? “ม ี !” แตอยวูดัไมเกนิ 3 ชัว่โมง มี
อารมณอยากกลบับานแลว “คกุจะ...เตม็ แตวดั
จะ...พรอง” ถาวนัไหนโลกมนัเกดิพลกิบางละ “วดั
เตม็ คกุกต็อง...? พรอง...ไมพรอง”  ชวยมอีารมณ
ตอบรวม หนอยส ิ! ถาวดัเตม็ คกุกต็อง...? (“พรอง”)

เออ ! มอีารมณอยางนีห้นอย ถาโยมไมบอกแสดงวา...วดั
กพ็รองตอ คกุกเ็ตม็ตอ ถาเมือ่ไรมนัพลกิขึน้มาเมือ่ไร ? ถาวดั
เตม็ คกุกต็อง...? (พรอง) นรกกต็อง...? (พรอง) สวรรคก.็..? (เตม็)

สวรรคเตม็นี.่..ไมเดอืดรอน ! แตถานรกกบัคกุเตม็ เดีย๋วน้ี
แซงควิเขากนัเลยนะ...คกุ ! พอเขาไปแลวไมอยากออกอกีนะ ไป...
ขายยากนัรวยนะไมอยากออก สวนวดัไมมใีครเลย...ทีเ่ขามาแลว
ไมอยากกลบับาน อยกูนัไดไมนาน
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ทำหนาที่บริสุทธิ์
ขอที ่3 บรมธรรมทีเ่ปนสิง่สงูสดุ ทีม่นษุยจะได แลวไม

มีอะไร จะสูงไปกวานี้ คือ “ทำหนาที่บริสุทธิ์” คือ จะเลือก
ทำอะไร ทีเ่ปนหนาทีท่ีท่ำแลว มแีตบรสิทุธิ ์ ไมมคีำวา “เลอะ
เทอะ เปรอะ บาป ชัว่ ซวย” ใครทำหนาทีเ่ลอะเทอะ เปรอะ
ซวย บาป ชัว่ นี ่! ไมใชหนาที.่..ทีใ่นบรมธรรมตองการ

การทำงานเพือ่...งาน หรือหนาท่ีเพือ่...หนาท่ี มใิชเพือ่
เงนิหรือทรพัยสนิวัตถ ุเพือ่กขูองก ูหนาทีบ่ริสทุธิก์ค็อื จติทีไ่ม
หมายมัน่วา “เปนตวัก ู ของก”ู ทีท่ำอะไรไปนี ่ ตองไมยดึถอื
วา...เปนก ู เปนของกู

อาตมานึกถึงบทนี้บอย ๆ เวลาจะทำอะไร สรางอะไร
ในวดันี ้อยานกึวาวดันีข้องก ูบางทกีต็องพรากใจออกจากวดั
นีข้องก ูตองทำอยางไร ? ไปอยสูาขาโนนบาง อยสูาขาน้ีบาง
ขนือยวูดันีน้าน ๆ เดีย๋ววดัของก.ู..เพยีบ !

เออ ! ทำอยางไร เราอยาไปยดึตดิวา นีเ่ราสราง นัน่
ฝมอืเรา นีฝ่มอืเรา

เขด็แลว ! ตอนปลกูทเุรยีนกค็ดิวา “ตอนนีเ้ราปลกูงาม
ดี” พอน้ำมาทวม น้ำบอกวา “ของใครกช็าง ไมเวนของพระ
ของเจา กทูวมหมด” ตาย...เรยีบ !

แลวก็มีใครนะ ! อาตมาโดนลืออยางอื่น ไมเสียภาพ
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ลักษณนะ แตโดนลือวา “พระพยอมรองไหกอดตนทุเรียน”
เมือ่ตอนน้ำทวม เสยีศกัดิศ์รีลกูผชูายชาตพิระหมด เขาไปลอืได
อยางไร ? เราทำหนาทีป่ลกู กป็ลกูไปส ิ!

นกกนิเปน...บญุ คนกนิเปน...ทาน
โบราณเขามคีาถานะ เวลาจะปลูก

จะทำอะไร ตองใหรจูกัปลอยวาง อยายดึ
ถอืเปนของเรา จะปลูกตนไมเขากใ็หทอง
คาถาวา “นกกินเปน...บุญ คนกิน
เปน...ทาน” ถานกกินกู...ยิง คนกิน
ก.ู..จบั อนันีป้ลกูเพือ่ตวัก ูของกู

เพราะฉะนั้น เราทำหนาท่ีอะไร
กอ็ยาไป...หมายมัน่มากมาย “เขาใหเปน
อะไร...ในตำแหนงอะไร !” เวลาเขาโยก
เขายาย กถ็อืวา “เขายายตรงไหน เรา
ก็ทำหนาที่ไดทั้งนั้น” ทำไม ! ยายกัน
ท.ี..จะตองทะเลาะกนัท ี ? ทำไม ! ยาย
กันที...จะตองฟองศาลปกครองทุกที ?
“โยกโยยงุกนันาด ู !”

ถาใครยายอาตมา ไปวดัอืน่ กจ็ะ
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ไมฟองใคร...ขอใหเปน วดัทีม่เีทศนไดกแ็ลวกนั ถาอยวูดัไหน
ทำหนาทีไ่ดก.็..พอ  ทำไม ! จะตองรองไห รองหม ? ทำไม !
จะตองถึงขั้นฟองรองกัน ?

กลายเปนรฐัมนตรกีบัลกูนอง หวัหนากบัลกูนอง “ตอง
กนิแหนงแคลงใจ” ถงึขนาดมองหนากนั...ไมตดิ ตกลงวา เขา
ทำหนาทีก่นัเพือ่อะไร ? มตีำแหนงมีเกาอีห้นาทีเ่พือ่อะไร ? แต
มนัตองเพือ่...หนาทีเ่พือ่หนาที ่มใิชหนาทีเ่พือ่เงนิหรอืเพือ่ตวักู
ของกู

ถาทำอะไรกย็ดึเปนก ูเปนของก ูแลวหนกั ๆ
เขาความยดึตดิในหนาทีท่ีเ่ปนตวัก ูของกู

มนัจะเริม่เลอะเทอะ !
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อยาใหตวัก ูของกกูดั...มนัจะวนุวาย
ความหมายของ หลวงพอพุทธทาส ทานบอกวา...ถา

ทำอะไรกย็ดึเปนก ูเปนของก ูแลวหนกั ๆ เขา ความยดึตดิ
ในหนาที่ที่เปนตัวกู ของกู มันจะเริ่มเลอะเทอะ ! แลวมัน
ก็จะเริ่มวุนวาย แลวก็จะเริ่มเอาเปน เอาตายกับการยึดติด
“กมู.ี..หนาทีต่รงนี ้! เกาอ้ีตรงนี ้! ตำแหนงตรงนี ้! ไมยอม
เดด็ขาด ! ใครจะมาไล มาแยงไมไดเดด็ขาด” ตองตายกนัไป
ขางหน่ึง...เสร็จเลย ! “ไมเปนของก ูตวัก”ู ไมได !

เพราะทุกสิง่เปนของธรรมชาต ิการทีเ่ราหมายมัน่...เปน
การปลนธรรมชาต ิเราจะไปปลนตนไมตนนี ้มาเปนของเรา แต
ธรรมชาตเิขามทีัง้ดนิ น้ำ ไฟ ลม...อาจจะโดนน้ำทวมตายกไ็ด
อาจจะโดนลมพดัหกักไ็ด อาจจะโดนไฟ หรอืแสงแดดมนัรอนจดั

เหมอืนตอนทีอ่าตมาเดนิทางไปที ่สาขากาญจนบรุ ีตอน
เมื่อฤดูแลง มันรอน...จัดเลยที่กาญจนบุรี ชมพูมะเหม่ียวใบ
ไหม...หมดเลย แลวถาเดนิไปนกึ “ตายแลว ! ตนของกใูบไหม
หมด” อยางนีก้แ็ยไหม ? ถาเดนิไปดแูลวใจหอเหีย่วไหม ?

แตถาใบไหม กธ็รรมชาตมินัเผากนั มนัเปนเร่ืองของมนั
เรือ่งของธรรมชาติ

สวนเราจะมีการปองกนั เราอาจจะเอาสแลน...เปนเพิง
บังแสง เหมือนสแลนที่วัด แตสแลนไมไดเร่ือง คือ นั่งก็รอน
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จงึสธูรรมชาตแิบบนีไ้มได ถงึจะเอา
มาสกูบัธรรมชาต ิแตสธูรรมชาตจิริง
ไดไหม ? สตูรง (ใตตนไม) นีไ้มได
เสียสตางคเปลาเลย ขึงแลว...ก็ยัง
รอน ! กต็องรจูกั...

อยาฝนธรรมชาติ
มนุษยอาจจะทำไดบาง แต

กอ็ยาฝน แลวกอ็ยานกึวา “สำเรจ็
ไดทุกเรื่อง” ที่เราจะฝนธรรมชาติ
แลวอยาไปแยงธรรมชาติ อยาไป
ปลนธรรมชาติ อยาฝนธรรมชาติ
เกนิเหตุ เกนิควร !

อาตมายงันึกเลยวา...เมือ่น้ำ
ทวมคราวทีแ่ลวไมนาฝนสเูลย หมด !
ไปตัง้ลานสี ่คนักัน้น้ำยงัพงัอกี เลย
นกึไดชดัเลย !   “กไูมฝนกบัมงึอกี
แลว ปหนาถาทวมขนาดนีป้ลอย...
เลย ๆ” เราจะไดไมทกุข แลวกห็า
ทางปลูกธรรมชาติที่น้ำทวมไมตาย

มนษุยทีป่ลน
ธรรมชาต ิแยง

ธรรมชาต ิเอาของ
ธรรมชาตมิาเปน
ของตวัเองมาก ๆ
คอื พวกนีเ้ปน

อาชญากรที่ปลน
ธรรมชาต ิแลว
ธรรมชาติก็ตอง
ตบหนาเอาบาง
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ไผกิมซุงน้ำทวมไมตาย
แตพรอมกระนั้น ก็ปลูกพืชกิน

เรว็ สลบัเขาไป เปนธรรมชาตใิหมาอยางนี้
“ไวกนิกอน” “อยางนัน้ชา...กนิทหีลัง”
เจาทุเรียนนีแ้ย กวาจะไดกนิ 7 ป เสยี
เวลาปล้ำทุเรียนอยูตั้งนาน ถารูอยาง
นี้...ทวมซะเม่ือ 5 ปกอน จะไดไมตอง
เลนทเุรียน เสยีดาย ! จะไดมาเลนไผกมิซงุ
จะไดมาทำแปรรปู...กยุชายตอยอดอะไรได

ตกลงวา...มนุษยที่ปลน
ธรรมชาต ิแยงธรรมชาต ิเอาของ
ธรรมชาตมิาเปนของตวัเองมาก ๆ
คอื พวกนีเ้ปนอาชญากรทีป่ลน
ธรรมชาติ แลวธรรมชาติก็ตอง
ตบหนาเอาบาง

แลวพวกทีท่ำหนาทีก่นันะ “โยม !
ถาอธิบดคีนกอน ๆ  ยอนหลงัไปเอาเงนิ
เดอืนคนืกด็นีะ” ทีไ่ดปลอยใหเขา เขาไป
ปลกูบานไดอยางไร...ในปา ? แลวปลอย
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ใหเขา เขาไปเดนิทำสายไฟ ทำวมิานไดอยางไร ? เขากร็วมกนั
หมดแหละ ! การไฟฟา...กง็ก !  เขาขอเสาไฟฟาเขาไปในปา ไป
เดนิใหเขาทำไม ! เพราะถาไฟไมเขา ถนนไมเขา...รสีอรตเขาได
ไหม...? แลวปากอ็ย ู! เขาทำหนาทีก่นัอยางไร ?

เขาทำหนาท่ีบรสิทุธิ ์ยตุธิรรมโปรงใสไหม ?
ถาทำหนาทีก่นับรสิทุธิ ์ โปรงใส

เชือ่เลย ! ถาตอนนีน้ะ รฐับาลทำหนาท่ีอยางโปรงใส ไม
มีเรื่องโกงกิน อยูไดอีกนาน ฝายคานก็คานกันบริสุทธิ์ใจ ถา
ตางฝาย ตางทำหนาที ่กนัอยางบริสทุธิ ์การเมอืงจะไมขดัแยง
กนัขนาด...ฟดกนั กดักนั

ลากเกาอีก้นัวนุวาย เพราะเร่ิมทำหนาท่ีกนั...ไมบรสิทุธิ์
มอีะไรแอบแฝงเรือ่ย จงึมีเรือ่งการสาดโคลน นีเ่พราะทำหนาที่
ไมบริสุทธิ์ก็...สกปรก ๆ ก็เสียหาย แลวก็กิเลสทวมสภาเลย
ทนีี.้..ยงุเลย !
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ถาเขาเขาไปทำหนาทีก่นั...ดวยความบรสิทุธิ ์ ทางวัดกท็ำ
หนาทีก่นับรสิทุธิ ์เวลานีเ้จาหนาทีท่างศาสนาไมรอูยางไรกนั ?
มเีรือ่งอะไร ๆ เปนขาวไมคอยบรสิทุธิ์

เทศน...ไมบริสุทธิ์ใจ
ถามาเทศน...ไมบรสิทุธิใ์จ ! เดีย๋วนี ้อาตมาวา

“ชกัจะเยอะนะ !” เทศนไปก.็..เดนิเรีย่ไร จนโยมเพลยี
บญุเลย

เดีย๋วนีเ้ขาบอก...เทศนมหาชาตินี ่ ถาไปตองแลกแบงก
ปลีก เหรียญเยอะ ๆ “ประเดี๋ยวชูชกไลตี 2 กุมารไปรอบ
หนึง่ แลววนมารอบสามอกี” ถาไมไดสามรอบนี ่ชชูกไมปลอย
“โยม ! กป็ลอยสตางคใสขนั” ไถเจา 2 กมุารเพลียบญุเลย

ถามจรงิ ๆ วาแนวนีท้ำหนาทีบ่รสิทุธิไ์หม ?
ทำหนาทีเ่ผยแผคำสอนบรสิทุธิไ์หม ? โยม ระวังนะ !
ไปฟงเทศนมหาชาต ิ กม็เีรือ่งจะเลาใหฟง สกัเรือ่ง
ฟงไหม ?

อาแปะคนน้ี เขาไปฟงเทศนมาหลายเทีย่ว วนัหน่ึงพระ
ก็เทศนเรื่องพระเวสสันดร เทศนใหโยมบริจาคเสียสละใหทาน
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พอเทศนเสร็จพระกถ็ามอาแปะ คนน้ีวา...“ลือ่ฟงเขาใจไหม ที่
อาตมาเทศนไปนี ่?”

“เขาใจ”
“เขาใจวาอยางไร ?”
“กล็ือ่เทศนใหอัว๊ใหลือ่” แสบ ! ลือ่เทศนทัง้หมดนี ้เทศน

เพือ่ใหอัว๊ใหลือ่ อัว๊เขาใจ !
เราอยากจะเอาหนาแทรกแผนดิน ถาวันไหนอาตมา

เทศนจบ โยมบอก...“สาธ ุ ! ดฉินัเขาใจตลอด ทานเทศนให
ฉนั ใหทานทัง้นัน้เลย กเ็สรจ็เลย !”

ถาทำหนาทีบ่รสิทุธิ ์เราตองมาเทศนกนัเพือ่ให...ญาติ
โยมกระจางแจงในหลกัธรรม ใหโยมมบีรมธรรม แลวโลกกจ็ะ
รมเย็นเปนสุข เราก็จะไดอยูในโลก ที่มันรมเย็นเปน...สุข
เพราะกณัฑเทศนนัน่มนัไมใชของสงูสดุ แตของสงูสดุมนัอยู
ทีน่ี ่ไมใชอยทูีก่ณัฑเทศนไดเยอะ

เดี๋ยวนี้ เขาชอบไปอวดกัน...เทศนมหาชาติ วัดไหนได
เยอะกวากนั !

เชือ่ไหม ! เมือ่กอนวดับางวดั ไมเคยเทศนมหาชาต ิเปน
พระนักปาฐกถาชัน้นำของประเทศ ไป ๆ มา ๆ

เขาบอกวา เทศนแบบนี ้มคีนมายทุานวา “เทศนปาฐกถา
แบบนี ้ไดไมเกนิหมืน่ แตทานลองจดัเทศนมหาชาตสิ ิดไีมดี
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 “

”

 ...เราตองมาเทศนกนัเพือ่ให...ญาตโิยมกระจางแจง
ในหลกัธรรม ใหโยมมบีรมธรรม แลวโลกกจ็ะรมเยน็
เปนสขุ เรากจ็ะไดอยใูนโลก ทีม่นัรมเยน็เปน...สขุ
เพราะกณัฑเทศนนัน่มนัไมใชของสงูสดุ แตของสงูสดุ

มนัอยทูีน่ี่ ไมใชอยทูีก่ณัฑเทศนไดเยอะ...
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ไดเปนลาน เปนแสน” ผลท่ีสดุ เป ! เลยทำหนาท่ี...ไมบรสิทุธิ์
แลว

เพราะมีเปาหมายจะไดเปนลาน ทำไม ! ไมคดิใหโยมได
บรมธรรมทีส่งูสดุไป ไดเงนิเขาวดัเทาไรไมสำคญั เพราะเรา
จะไดรักษาหนาที่ ของความเปนผูทำหนาที่ เปนผูประกาศ
ธรรมอยาง...บริสุทธิ์

ใชเรื่องราวความดีผิดวัตถุประสงค
เดีย๋วนีไ้มรเูปนอะไรกนั “พทุธชยนัต”ี อาตมาวา...ชกั

จะไมบรสิทุธิ ์กลาพดูตรง ๆ วา ขอใหซดี ี (หนงัสอื) ชดุนีอ้อก
ชาหนอย ถาออกใกลตายก็ดี...เอาพุทธชยันตีมาขายกินกัน
เสกรนุนัน้ รนุนี ้“รนุพทุธชยนัต”ี กนัหลายวดั

อาตมาอานดหูนงัสอืพมิพแลว บอก...พทุธชยนัตอีอกมา
เปนดนุ เปนเหรยีญอยางนี ้จะไดอะไรสงูสดุมาบาง 2,600 ป ที่
พระพทุธเจาตรสัร ูโยมกช็วยสนบัสนนุ ทีท่ำหนาทีใ่หบรสิทุธิ ์อยา !
ไปสนบัสนุน ทีเ่ขาทำหนาท่ีเลอะเทอะ  พอทำหนาท่ีพระไปพระ
มา...กจ็ะเปนเปรต เอาซะแลว

เมือ่เชาวนักอน กบ็อกพระทีไ่ปบณิฑบาต กใ็หพระ “ไป
โปรดสตัว” อยาเปนเปรต...บานไหนใสเยอะ กจ็ะไปแตซอยนัน้
บณิฑบาตจนตายคาซอยเลย ซอยนีใ้สเยอะ พอซอยอืน่ไมใสไม
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ไป เราตองไปโปรดใหทัว่
อาตมาตัง้หลกัไวเลยวา วนันีไ้ปตลาดตรงนี ้ เดีย๋วตอง

ไปซอยทีไ่มมพีระไปสกัซอย หรอืสองซอย ทำใหซอยทีเ่ขาไมเคย
ไดเหน็พระ ไดใสบาตรพระ...ไดทำบญุบาง  ไมใช ! ไปยนืออกนั
อยตูรงตลาด ทีแ่มคาขายอยตูรงนัน้ เทวนไป...เวียนมา อยตูรง
นั้นนะ

บิณฑบาต...ไมบริสุทธิ์ใจ
โยมกง็ีเ่งา ! พระเวยีนแลว กย็งัทำเปนเวยีนหวั...ไมเหน็

อกี ไมไหว ! อาตมานีส่ัง่พระลูกวดัไวเลยวา ถาไปยนืรานประจำ
ละก ็จะไลออกจากวดัเลย...มนัไมบริสทุธิ ์“บณิฑบาต ! แลว
ก็เวียนกันอยูอยางนั้น ยืนกันอยูอยางนั้น”

เดีย๋วนี ้โยมถงึกบัเอาอะไรนะไปดนูะ “เดีย๋วน้ีนะ...มเีกาอี”้
แมคาเอาใจพระ เขาจะขายของใสบาตร เขาเอาทีก่รวดน้ำ  เอา
เสื่อ เอาพรมมาปู เอาเกาอี้ใหพระน่ัง “บิณฑบาตบาอะไร !
กนตดิเกาอ้ีอยนูัน่แหละ” เออ ! ไมได อาตมาสัง่เลย ถารวูา
พระวดันีไ้ปนัง่เกาอีก้บัเขาละก ็รบัรองกลบัมาวดั...กนรอนแน !

แตถาเปนวา เขาจดัทัง้หมบูาน แลวเขาเดนิมาเปนแถว
ใสกไ็ปอยาง แตนี ่! ไปนัง่อยนูัน่แหละ

บางทีอาตมานกึกส็งสารนะ เราเดนิผานไปตรงทีพ่ระน่ัง
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“โยมกก็ร ู! กนัมาใสเรา ๆ กเ็ดนิเลยไปไกลหนอย เขากย็งั
วิง่ผานองคทีน่ัง่...มาใสเราอกี” แลวคนเขากค็งนกึอยบูางนะ
วา เอะ...ทำไม ! ไมเดนิบณิฑบาต ทำไม ! นัง่อยอูยางนี้

นี่แหละ ! การทำหนาที่ไมบริสุทธิ์อยางนี้ มันมีไดทุก
สถาบนั ทกุองคกร จะเปนสถาบนัศาสนา เปนสถาบนักษตัรยิ
เปนสถาบนั ฯลฯ เชือ่เถอะ ! ทกุสถาบนัจะมพีวกไมบรสิทุธิ์
ในหนาที ่หรอืทำหนาทีไ่มบรสิทุธิ์

พวกประเภทใหอะไร เพื่อหวังประโยชนตอบแทน...ไม
บรสิทุธิ ์แมแตบญุทีท่ำแลว อธษิฐาน...นานนี่

ใสบาตร : บำรงุศาสนา : ลดความโลภ
เมื่อเชาน้ีมีคนหน่ึง “อูฮู ! ที่มันก็แออัด” เขาดันนั่ง

อธษิฐานอยนูัน่แหละ อาตมาเลยเดนิไปเลย ไมรเูขางอนหรอืเปลา ?
แลวเขากไ็มใส อาตมากไ็มรบั “อะไร ! ใสบาตรนดิเดยีว...ทพัพี
หนึง่ จะเอาวมิานกีห่ลงั ?” ทำบญุแลวหวงัผลตอบแทนมาก
โยมวาบรสิทุธิไ์หม ? แตถาตัง้ใจ “ใสเพือ่ทำนบุำรงุพระศาสนา
ใสเพ่ือลดความโลภ...ใสเลย !”  ทำไม ! ตัง้นาน...นัง่อธษิฐาน
อย ูโอโฮ !

เมื่อเชานี้ เจอรายหนึ่ง นานผิดปกติ แลวสถานที่...
คนก็เดินแออัด ! เขาก็นั่งขวางทาง...อธิษฐานอยูนั่นแหละ
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“อธษิฐานขวางทาง” เรากเ็ลยเดนิไปเลย
ไมรูนะ อาตมาเดี๋ยวนี้ชักไดขอคิด ไปบิณฑบาต...ดัด

สนัดานคน ไดหลายแบบ เทากบัสอนไปในตวั สอนแบบไมพดู
แตวาเขาคงไดคดิ “กเูอามากไปหนอย !” เลยไมไดเลย...บญุ
เลยไมไดทำ อธษิฐานเอามากไปหนอย...เลยไมไดเลย

เม่ือตะกีก้เ็หมือนกนั เหน็คนบางคนมาทำบุญนะ บอก
ใหเอาปลาคนละแพค็ ซดัซะ 5 แพค็...ไมบรสิทุธิเ์ลย  เขาบอก
“เอาบานละแพค็ ๆ จะไดทัว่กนั” ซดัซะคนเดยีว 5 แพค็...กแ็ย !
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คุณของพระพุทธเจา
 โยม อยางไรกร็กัษาความบรสิทุธิไ์วบาง “เปนชาวพทุธ”

ถาไมมเีรือ่งบรสิทุธิน์ี ่อยากราบพระพทุธเจาเลย เพราะทีก่ราบ
พระพทุธเจา...ลมืไปหรอืเปลา ? 3 คณุของทานทีเ่รากราบทาน
คอื “พระปญญาธิคณุ พระบรสิทุธคิณุ พระมหากรณุาธคิณุ”

ถาเรามีใจกรุณาตอง...สงสารคนอื่น แบงคนอื่น เอา
คนเดยีว ไมสงสารคนอืน่ โยม ! โงไปหรอืเปลา ? บรสิทุธิไ์หม ?
เขาวดัแลว แตงขาวแลว อยานกึวา “ขาวผอง” ขาวเทา ๆ
กม็ ี“โยม ! อยาใหเปนขาวเทาเลย” ตองขาวบรสิทุธิ์

หนาทีบ่รสิทุธิ ์คอื ทำงานกเ็พือ่งานใหผลงานมนัม ีให
ความสมบรูณ มนัเกดิขึน้ในโลกใบนี ้ใหวดันีม้นัสมบรูณไปดวย
ความสะดวกสบาย รมเย็นเปนสุข...ไมใช ! ปลูกตนไมไหน
ก็ตนของกู

ยงันกึเมือ่กอน อาตมาเมือ่กอนตรงโนน มทีเุรียน มสีมโอ
อตุสาหเขยีนไว ใหเดก็ไปแขวน “ตนนีพ้ระจองแลว” เขากเ็อา
ไปอกี ถาเรายดึมัน่มาก เรากเ็ปนทกุขไหม ? อตุสาหเขยีนแลว
ตนน้ีพระจองแลว เขายงัเอาไปอกี อายมุากขึน้...เดีย๋วนีช้กัเขา
ใจเยอะ “อยาไปยดึไปจองอะไรเลย” ปลอยไปตามธรรมชาติ
ดทีีส่ดุ ทีเ่หลอืกเ็ปนของเรา

ถาอยางน้ี...งาย สบาย แตถาปลูกอะไร กย็ดึเปนของ
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เรา แลวคนโบราณฉลาดนะ ปลกูอะไร
กท็องคาถา...“นกกนิเปนบญุ คนกนิ
เปนทาน” ไมอยางนัน้ “นกกนิกยูงิ
คนกนิกจูบั” ยงุตาย ! ไมสงบ !

ทำหนาที่ไมตองกลัวอด
อยางไรก็ ถาทำหนาท่ีเพื่อ

หนาที ่แลวไมตองกลวัอด เพราะเม่ือ
ทำงาน ผลของงาน ก็ยอมเกิดใหได
กนิไดใชโดยไมตองหวงัอะไร นีป่ระโยค

นีน้าคดินะ “เม่ือทำงานแลว ไม
ตองหวังอะไรหรอก ผลงานมนั
เกดิ เขากต็องมาบำรงุเราเอง
มาใหเอง”

 พระใหม จะเช่ือ ไมเชือ่ !...ไม
รนูะ !  พึง่บวชใหมทำหนาทีข่องพระ
ใหดี เดี๋ยวนี้มีหลายองคนะ เชามา
กถ็ามเรือ่ยเลย มตีรงไหนใหจดั มตีรง
ไหนใหทำ “แหม ! ชกัสนกุกบัหนาที”่นก/ลิง...กินเปนบุญ

คน...กินเปนทาน
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เดีย๋วเถอะ ! วดัลนเพยีบเลย เดีย๋ว !
ของกินของอะไร...ก็เหลือเฟอ

ใหรสูกึไวเถอะวา ทำหนาทีเ่พือ่
หนาที.่..แลวไมตองไปกลวัอด ถาพดู
อยางเยาะเยย อกีหนอย ! “ถาเปน
ผทูำหนาทีไ่ดบรสิทุธิ ์แลวยงักลวั
อด” ตองอายอะไร...? “อายหอย”
เพราะหอยมนัไมมมีอื มเีทา ยงัไม
กลัวอดเลย

ฉะน้ัน ใครเกดิมาทำหนาท่ี
แลวกลัวอด...ตองดำน้ำ ไปคุยกับ
หอยหนอย ! “ทำไม เอง็ ! ไมมี
มอื มเีทาแลว เอง็ไมกลวัอด” เรา
มมีอืมเีทา แลวทำเตม็ท่ี แลวจะอด
ไดอยางไร ?  เขาไมปลอย...ใหเรา
อดหรอก

อาตมานึกชอบ หลวงพอ
องคหนึ่ง ทานมรณภาพไปแลว
ทานบอก “ไมตองเกบ็ไวฉนัพรงุนี้
หรอก...เปนพระ พรุงนี้ ! คน
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ศรทัธากม็อีกี” ทานกเ็ลยแบงแจกหมด
ยิง่แจก เขากย็ิง่เหน็ทานวา...ใจดี

วนันีต้ัง้แตบวชมานะ โยม ! ได
ชืน่หอูยกูว็นันี.้..เดนิมาตรงนี ้ไมรกูลบั
หรือยงั ? มเีดก็ผหูญงิตวัอวน ๆ  ตวั
เล็ก เขามากนั 3 คน บอก...อยากมา
ปลอยปลา อยากมาเหน็ปลาบาง เตาบาง

อาตมาก็เลยเรียก ใหเจา
หนาท่ีหนามูลนธิ ินำอาหารปลามาให
หนอย แลวอาตมากพ็าเขาเดนิมาให
อาหารตรงนี ้เขาพูดกนัตลอดทางเลย
“กบูอกแลวหลวงปใูจด ีไมเชือ่กนูี”่
พดูกนัมาเรือ่ย เดนิไลหลงัเรามาเรือ่ย
ใจดเีหน็ไหม ? บอกแลว “ใจด”ี เขา
พูดกันอยางนี้

พอไปโยนอาหารใหปลา เตา
กข็ึน้มาพอด ีแลวเรากท็ำทาโยนใหเขา
ด ูแลวปลาก ็“แหม ! พรอมใจกบั
พระกนัด”ี ขึน้โชวตวักนันาดเูลย เดก็
เขาก็มี...ความสุข
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แลวเขาบอกวา “อยทูีบ่านมแีตตกึ” เดก็ ๆ ไมไดเหน็
ธรรมชาตนิก เตา ป ูปลาเลย อยแูตบนตึก เออ ! มาน่ังคดิ
“วดันี ่! ถามธีรรมชาต ิมสีตัว มนีก หน ูป ูปลาอยไูป” เดก็
มา...กด็ ี!

ความตาง : เมตตา : รบัผดิชอบ : ระเบยีบวนิยั
แลวเขาบอกวา เดก็นีน่ะ ถาลองเขามาไดใหอาหารปลา

นะ เขาบอกวา เดก็เลีย้งปลา เลีย้งนก เลีย้งหน ูอะไรนี ่ เดก็ที่
เลีย้งสตัว กบัเดก็ไมเลีย้ง...นสิยัโตขึน้ จะตางกนัลบิเลย

1) จะมเีมตตาตางกนั
2) จะมคีวามรบัผดิชอบตางกนั
3) จะมรีะเบยีบวนิยั เวลาตางกนั
เพราะวา...ถาเขาเล้ียงสตัว เขาจะตองจดัแบงเวลาวา เขา

จะตองไปหาอาหารใหสัตว...ตอนไหน ! กอนไปโรงเรียน เขา
จะตองใหอยางไร ! กลบัมาจากโรงเรยีน เขาตองไปใหอยางไร !
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เขาจะบรหิารเวลากอนทำการบาน ตองใหเขากอน...อะไรอยางนี้
แลวเดก็เขาจะบรหิารเวลาชวีติด ีจะมเีมตตาสงู รบัผดิชอบสงู ถา
เดก็มาแบบนี ้อาตมาจะยอมเสยีสละ เดนิมาเลย เดนินำพาเขามา

ถาเราทำหนาที่ ใหจิตวิญญาณเด็กเขาดีขึ้น มันเปน
หนาทีเ่ลย แลวอยาไปคดิ “เอาอะไรจากเดก็เขาเลย” เขาไม
มสีตางค อาหารปลา กใ็หเขาฟรี เพราะวาเขาไมมสีตางค แต
เขาอยาก...จะมาให

ถาเราไมคดิอะไร ทีเ่อามาก เอาเกนิละก ็เอานดิ ๆ หนอย ๆ
คนเขากใ็หกนัมาเยอะเลย เขากไ็ปโปรยใหกนัจนหมดถงั...ครึง่
ถงัเลย แลวกด็เีหมือนกนันะ คนเอาอาหารสตัวมาไวนี่

อยางไรโยมก็มีติดเอามาไวบางก็ดีนะ เม็ดโต ๆ นะ
เพราะปลาตัวใหญ บางคนซ้ือมาเมด็ติด๊เดยีว ! อยางกบัลกูปลา
เพิง่เลีย้งเลย จะกนิไมไดเมด็นดิเดยีว ! มนัตองใหปลาเลก็ ปลา
เลีย้งใหม แตวาปลาท่ีนีม่นัใหญ ตองเมด็โต ๆ ปลาดกุ บางตัว
มนักนิเมด็โต ๆ

เดีย๋วนีไ้มจรงินะ ! เมือ่กอนตองมอีาหารปลากนิพชื กบั
ปลากนิเนือ้ ปลาดกุเมือ่กอน เขาวามันไมกนิพชื แตเดีย๋วนีก้นิ
หมดแลว “ปลอยใหมนัหวิ” แลวกเ็อาอาหารพชืมาใหกนิ กนิไป
กินมา...อรอย ! เมื่อกอนกินผักไมเปน เดี๋ยวนี้เร่ิมกินผักเปน
แลว ชอนแหนปลอยเขาไป...กก็นิ
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อยางไรพวกเรานะ ทำหนาที่
อยาไปหวังตอบแทนอะไรมาก แต
พอมีผลงานใหเขาเห็นนะ ไมตอง
กลวัอดเขากจ็ะสงใหเอง

แตไมรพูวกเรา จะเชือ่ไมเชือ่ !
วา สมยักอนนีน้ะ คนทำนาพอไดขาว
ก็ไปแลกสมโอ สวนคนทำสวน...ไม
มขีาวกนิ  คนทำสวนกไ็ดสมโอออก
มา กพ็ายเรอืเอาสมโอ...ไปแลกขาว
คนมีขาว...ไมไดกินสมโอ ก็แลกกัน
ไป แลกกนัมา เขาไมไดหวงัเอาร่ำเอา
รวย อะไรกนั...เชน ยคุปจจบุนั

มันก็เลยอยูกันคอนขางเปน
บรมธรรม คอื เปนความสขุทีแ่ลก
เปลีย่นกนักนิ กนัขอ แลวเดีย๋วนี ้มนั
ชักหายไปนะ แกงบานน้ีไปให 3-4
บานตดิ ๆ ในหมญูาตนิี่

สมยัอาตมาเลก็ ๆ  กร็ำคาญ
ยาเหมือนกนั ยาจะบอก  “ยอม !
มงึเอาแกงไปใหบานโนนถวยหนึง่”

บรมธรรม คอื
เปนความสขุที่

แลกเปลีย่นกันกนิ
กนัขอ
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เดนิไปหมากจ็ะกดั พอหมาจะกดั กจ็ะบนใหญ “นาจะเดนิมา
เอง...หมากดัใหเขด็”

ตอนนัน้ ทำหนาท่ี...แบบหงดุหงดิ แตวา เออ ! เวลา
เขาแกง เขากเ็อามาใหเรา “แลกกนักนิ...แลกกนัมา”  กเ็ลยอยู
กนัอิม่หนำสำราญ เบกิบานเปนสขุ ทำใหเพือ่นบาน แทบไมตอง
ทำรัว้บาน ตางคนตางก.็..ถาขนืทำรัว้ เดีย๋วกส็งของกนัลำบาก
กเ็ลยอยกูนั ในหมบูานอาตมาก ็7-8 บาน ไมมรีัว้บานเลย ไม
มรีัว้สมยัโนน...สบาย ! “มเีพือ่นบานทีด่ ีดกีวามรีัว้บานทีด่”ี

ความรักสากล
ขอสุดทายแลว “ความรักสากล” ขอนี้เปนขอสำคัญ

ทีส่ดุ ขอหนึง่ใน 4 ขอแหงบรมธรรมนี่
“รกัผอูืน่” เหน็แกผอูืน่ ยิง่กวาตวั หรอืพวกพองของตวั

ตวัเราเปนหน่ึง...ในหลายลานชวีติ
ถามคีวามรกัในหลายลานชวีตินัน้ “ความรักจะยิง่ใหญ”

มากกวารกัตวัเอง เพราะรักตวัเองเปนสขุแคบ ๆ ใหตวัเองกนิ
อย ูสะดวกสบายคนเดยีว

มสีภุาษิตวา “เนกาส ีลภเต สขุ”ํ กนิคนเดยีว อยไูม
เปนสุข

ถาสามีเหน็แกตวั รกัตวัเอง ไดของอรอย ๆ มา หลบไป
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กนิในสวมคนเดยีว กลวัลกูกบัเมยีเหน็ คนนีอ้ยกูบัใครกไ็มเปนสขุ
เพราะฉะนัน้ ทานพดูคำนีด้นีะ “รกัตวัเองมันก.็..แคบ”

แตถาเปนชวีติเดยีวในหลาย ๆ  ลานชวีติ ถาเรารกัหลาย ๆ  ลาน
ชีวิต “แหม ! ความรักมันกวาง...อยางกับแมน้ำ” แลวใจ
มนัจะเปนอยางไร ? จากใจแคบ จากดดูาย เพกิเฉย ปลอย
ปละละเลย ใครยาก ใครจน ใครอด ใครลำบากชางหวัมนั ขอให
กรูวยสบาย เขาไวกอน

อยางน้ีนะ ทีเ่คยอธบิายเรือ่ง พระโพธสิตัววา พระโพธสิตัว
จะชวยคนอืน่กอน พอเรอืลม ! กด็นัคนอืน่ขึน้กอน  ตวัเองยอมขึน้
ทีหลัง แตเจาพวกที่แยมาก เขาจะเหยียบหัวคนอื่นขึ้นกอน
“โพธ”ิ ขางหนาเขาจึงหายเลย ไมไดเปน...โพธสิตัว

เพราะฉะนัน้  ความเหน็แกตวั...เปนตวัชัว่ราย เปนตวั
โลกียขั้นต่ำ แตถาไดรัก
สากล เมื่อเราเห็นเพื่อน
มนุษยประเทศไหน ?
ชาตไิหน ? ศาสนาไหน ?
เผาพนัธไุหนกต็าม ถาเขา
ลำบาก อดอยาก แลวอด
นกึสงสารเขา...ไมได นกึ
อยากใหเขามคีวามสขุขึน้
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มาบาง
อาตมามาสังเกตดู พวกแมว พวกมง พวกกะเหรี่ยง

พวกพมานีน่ะ ตอนขึน้ไปอยสูาขาซอโอ (จ.ตาก) นะ...เขาลำบาก
เหลือเกินประเทศเขา เขาไมมีงาน ในสมัยนั้นเขาปกครอง
แบบทหาร กป็ลอยคนในประเทศอดอยากลำบาก แลวมาของาน
เราทำ กข็อคาแรงแค 40 บาท 50 บาท 60 บาทเอง ทำทัง้วนั
ขอแค 60 บาทเอง

แตเดีย๋วนีน้ี ่ เขากด็ขีึน้ แลวถานางอองซาน ซจู ีไดขึน้
บรหิารบาง ประเทศเขากอ็าจจะดขีึน้ ถาเรายงัใจแคบ กจ็ะแย  !

หนรีอนมาพึง่เยน็กับหลวงพอพยอม
นกึถงึตอนสมยั พลเอกชาตชิาย ชณุหะวัณ เปนนายก

รฐัมนตร ีอาจารยไกรศกัดิ ์ชณุหะวัณ ลกูชาย ตอนนัน้พมาที่
หนจีากภยัการเมอืง เขามาบานเลย ทัง้พระ ทัง้นสิติ นกัศกึษา
มาอยทูีว่ดัอาตมา 200 คน

อาตมาบอก แลวจะทำอยางไรนี ่“เปนตางดาวมา อาตมา
กผ็ดิส”ิ เขากบ็อก “หลวงพอชวยชวีติเขาไวกอนเถอะ เดีย๋ว
ผมจะรายงานคณุพอเอง  ตอนนีพ้อผมเปนนายกฯ คงจะชวย
ไดบาง หลวงพอรบัไวกอน” อาจารยไกรศกัดิ ์ ชณุหะวณั มา
เองเลย
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แลวกเ็อามาพกัไวทีว่ดันี.้..เยอะเลย แลวพอออกจากนี้
กด็นัผาไปยดึโรงพยาบาลทีส่วนผึง้ ที ่จ.ราชบรุ ีอะไรกนันัน่...กไ็ป
จากทีน่ี ่แลวกไ็ปโดนยงิตายซะกีค่นไมร ู! ทีเ่ปนขาวตอนนัน้...กไ็ป
จากที่นี่ ก็เขาเปนเพ่ือนมนุษยกับเรา เขาก็เกิด แกเจบ็ ตาย
เหมอืนเรา ถาเราไมเอือ้อาทรเขา สกันดิ !  สกัหนอย !

แลวเดีย๋วนี ้บางคนเลวชาติจริง ๆ นะ พอเหน็ตางเผา
ตางพนัธ ุตางชาต ิตางศาสนานดิเดยีว รงัเกยีจเดยีดฉนัท   แลว
ไมร ูจะจริงหรือไมจรงิ ?

ความเชือ่ทีผ่ดิ : ฆาคนอืน่ จะไดบญุ
อาตมาไมเชื่อเลยวา “หลักศาสนา จะมีบอกวา ฆา

คนอืน่ ศาสนาอืน่ จะเปนบญุ !”
มนัตองเปนความเหน็แกตวั ของผนูำทางศาสนา ทีส่อน

บาบอ อะไรแบบนั้น มันตองเปนเพ่ือนมนุษยกัน ถึงอยางไร
กต็องมคีวามรักสากลบาง รกัผอูืน่ เหน็แกผอูืน่ ยิง่กวาเห็นแก
ตวันี ่มนักจ็ะทำใหเปนคน...มบีารมี มคีวามเอือ้เฟอ มจีติใจที่
สงูสง มนักจ็ะวกไปหาขอที ่1 งายขึน้

เขาจะเปนคนมีความสุข จากการทำแบบนี ้ทีเ่ปนความ
สขุทีด่ ีไดชวยคนอืน่ แลวมนัจะรสูกึวา เขาสบาย เขาปลอดภยั
มกีนิ มใีช...กวาไดเหน็ลกูเขาอด ไมมอีะไรกนิ !
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อาตมาขึ้นไปทีหนึ่งก็ เก็บของแหง ที่ไปบิณฑบาตได
กเ็อาไปฝากเดก็ เขาไมมอีะไรกนิเลย แทบไมรจูกัคำวา “ขนม”

เพราะวา ตองไปทำไรอยบูนเนนิเขา ไมมรีานคาขายอะไร
เลย แตแถวเรามีซาเลงขายไอศกรีม...เห็นกินกันปากเปรอะ
เลยนี่

เราเห็นเดก็ทีน่ี ่ กนิกนัปากเปรอะ แลวไปดทูีโ่นน ปาก
แหง มนัก.็..สงสาร ! พอไปทกีใ็สหอ ใสถงุ มปีปขนมปง ทีโ่ยม
ใหมา อาตมาจะไปทกีต็องตดิไป  แลวรสูกึวา พอไดให เขากไ็ด
กนิ “อยุ ! เดก็บางคนเขากก็ราบ..สาธ ุๆ” เหน็หลวงพอมา
แลว วิง่กนัมาเชยีว กรกูนัมาเชยีว นีน่าสงสาร !

ถาคนเราไมมจีติรจูกัคำวา “รกัผอูืน่” เลย

ความเหน็แกตวัจดั : ตวัราย
ความเห็นแกตัวจัด ๆ คือ ตัวราย โลกเราที่บรรลัย

กเ็พราะความเหน็แกตวั เขารักแตพวกเขา  เขารักแตเผาพนัธุ
เดยีวกนั เขาเลยตองห้ำหัน่ ฆากนัลางเผาพนัธอุืน่ เผาอืน่นีอ่ยู
กนัไมได...กแ็ย ! เลย

เดีย๋วนีอ้ะไร ! ซาไก ผตีองเหลอืงอะไรนี ่เขากเ็ปนชวีติ ๆ
หนึง่ เราอยกูนัหลาย ๆ ลานชวีติ เรารักแตชวีติเดยีว อกีตัง้
หลายลานชีวติ...ไมเผือ่แผใหเขาบางเลย กอ็ยกูนัยาก !
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ตกลงวา...เราถามีแบงความรกั ไปรกัหลาย ๆ ลานชวีติ
มนัจะยิง่ใหญ กวารกัชวีติเดยีว มนัจะมีความรักทีย่ิง่ใหญ กวา
รกัชวีติเดยีว พลงัความรักกจ็ะแรง ! จะสงูมาก ! อยางท่ีสดุเลย
จะเปนความรกัทีไ่มมทีีส่ดุไมมคีวามประมาณทัง้เทวดาและมนษุย
จนลืมตวัเอง ไมมตีวัตนเหลืออย ูในทีส่ดุกจ็ะ...ละตัวตนได

ความรักผอูืน่มากๆ มนัไปสดุยอดตรงทีว่า...จะลืมตวัเอง
จะละความเห็นแกตัวเอง จนหมดตัวตน หมดอัตตา ก็จะ
กลาย...เปนคนท่ีมคีวามวาง เยน็ สงบ เบา ไมตองมานัง่แบก
ตวัเอง พรรคพวกของตวัเอง อยพูวกเดยีว กลมุเดยีว

นีค่อื ความสมัพนัธของบรมธรรม ตามหลกัจรยิธรรม
ทัง้ 4 มอิาจแยกกนัได ถาเรารกัผอูืน่เทาไร ? พอมคีวามสขุ
สงูสดุ ความเปนมนษุยกเ็ตม็ขึน้ ทำหนาทีอ่ยางบรสิทุธิต์อไป
กด็ขีึน้เรือ่ย ๆ

ไมวาจะเปนศาสนาทีม่พีระเจา หรือไมมพีระเจา กต็อง
ถือหลักอยางนี้ไวบาง

มฉิะนัน้ เราไมมคีำวา...บรมธรรมจรงิ ถามีบรมธรรมจรงิ
ตอง...เพื่ออะไร ? ตัวเราก็ตองถามตัวเราวา เรามีธรรมะ มี
ศาสนา...เพือ่อะไร ? กเ็พือ่คำตอบ...ใหรวูา เราเกดิมา เพือ่อะไร ?

ไมใช ! เพือ่เกดิมาหาความสขุ ใหตวัเองขางเดยีว แลว
ยงัโงหาความสุขทีผ่ดิหลกั...ทีเ่กดิมาเปนมนุษย ถาเราเปนมนุษย
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พบพทุธศาสนา แลวเกดิหา...ความสขุโง ๆ  “กเ็สยีชาตเิกดิ !”
ฉะน้ัน ถาเกดิมาทัง้ท ีกต็องไดสิง่ทีด่ทีีส่ดุ ทีม่นษุยควร

จะได ตองตัง้หลกัวา...

4 เรือ่ง ทีค่นไมร ู: เสยีชาตเิกดิ
1. เราเกดิมาทำไม ? บรมธรรม 4 ขอ ทำใหไดคดิเรือ่ง

วา...เกดิมาทำไม ! ไดดกีวา คนไมรเูร่ือง 4 เร่ืองนี้

- เรือ่งความสขุ
- เรือ่งความเตมิเต็มความเปนมนษุย
- เรือ่งหนาทีบ่รสิทุธิ์
- เรือ่งความรกัสากล
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ถาคนไหนเขาไมรเูร่ืองนีเ้ลย เขากจ็ะเควงควาง ไมรเูกดิ
มาทำไม !...สะเปะสะปะ

2. ทานบอกวา...จะทำใหเปนมนุษยที่ไดสิ่งที่ดีที่สุด ที่
มนษุยควรจะได จะไดรบัในชาตนิีด้วย ไมตองไปรอ...ในชาตหินา

3. เพือ่ใหปจเจกบคุคลมสีนัตสิขุ ทนัตาเหน็ โดยไมตอง
พึง่วัตถ ุหรอืตกเปนทาสของวตัถ ุเพราะจะเกดิความสขุทีม่วีตัถุ
กไ็ปแบงวตัถใุหคนอืน่ แลวเกดิสขุ ยืน่ขนมใหเขากนิ เขารับกม็ี
ความสขุ แลวเรากไ็ดรบัความสขุ ไมใชวตัถเุขาเรานะ วตัถอุอก
จากเราไป เขากย็งัมคีวามสขุได แตบางคนคดิไดดานเดยีว “ตอง
วัตถุ...เขามาหาเรา”

ปา เขา ลำคลองตองเปนของเรา ตองดงึมาเปนของเรา
ถาผลักออกไป...แลวหมดสุข

แลวทีพ่อเขาเอารถไปไถนะ เขาคงทกุข นาดนูะ !  “30
ลาน 40 ลาน เขาไถโครม !” เขาคงรูสึกวัตถุจากกูไปแลว
แตถาเรายืน่วัตถใุหคนอืน่ แตกลบัเกดิ...สขุ

“เพราะจติทีค่ดิจะให สบายกวาจติทีค่ดิจะเอา”
เพราะฉะนัน้ กต็อง บอกวา มนัทำใหเกดิสขุทันตาเห็น

แลวไมตองจะคิดพึ่งวัตถุมากเกินไป และไมตกเปนทาส...ของ
วัตถุเกินไป

4. แลวก็จะเกิดตอมา อีกขอหนึ่ง ก็คือวา เพื่อเปน
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รากฐานของศลีธรรม คอื ความปกตสิขุของสงัคม ถาสงัคม
โลกเราเกดิ มเีร่ืองคิด เรือ่งร ูเรือ่งปฏบิตัธิรรม 4 เรือ่งนี.้..

เขารูจักหาความสุขถูกตอง เขารูจักเติมเต็มความเปน
มนษุยกนัดขีึน้ แลวรสูกึทำหนาทีใ่หบริสทุธิม์ากขึน้ เขากไ็มตอง
ตัง้หนวยปราบปรามความบรสิทุธิ ์ไมตองประกาศนโยบายโปรง
ใสบริสุทธิ์ เพราะวา เขาตองทำหนาที่...ใหบริสุทธิ์ ที่สำคัญ
มันเปนรากฐานของศีลธรรม คือ ความปกติสุขของสังคม

สงัคมวนุวายทกุวนันี ้เพราะไมมบีรมธรรมทัง้ 4 ขอ หา
ความสุขตะกละตะกลาม จนคนอืน่เปนทกุขเลย แลวไมเตมิเต็ม
ในสวนเปนมนุษย เตมิแตเร่ืองใหจติวญิญาณหิวกระหายตลอด
เตมิทรพัยสนิสมบตั ิยศ อำนาจ ตำแหนงแลว กท็ำหนาทีก่.็..บดิ
เบี้ยว
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เดี๋ยวนี้ ที่นาเปนหวงท่ีสุด ก็คือ หนาท่ีของพวกรักษา
ความยตุธิรรม ถาเจาหนาทีท่ีร่กัษาความยตุธิรรมเปนอยางท่ีเปน
ขาว ! ทีเ่ขาตองเอาแพะไปแทน...นีก่แ็ย ! ไมรกูีม่าตรฐานกนั
แลว มาตรฐานทางความยตุธิรรม จนบางคนตองใชคำวา “ยตุ ิ!
ความเปน...ธรรม” กเ็ลยเหลอืแต อธรรมเทานัน้...กย็งุ !

ศีลธรรมบีบคั้น
ตอมา ศลีธรรมทีไ่มเปนบรมธรรม เปนรากฐานนัน้ เปน

ศีลธรรมบีบคั้น ตรงน้ีประโยคนี้เปนวลีเด็ดที่ตองดูใหดีนะ
ขอทวนอีกเที่ยว “ศีลธรรมท่ีไมมีบรมธรรม เปนรากฐานนั้น
เปนศลีธรรมทีบ่บีคัน้” คอื ถาทำกนัไมสจุรติแลว ตองทำกนั
แบบเลนละคร ตองเกณฑคนไปอยางนัน้ อยางนี้

เดีย๋วนี ้ทีเ่สยีเวลา คอื เกณฑคน ไปตอนรบัผหูลกัผใูหญ
แลวพวกทีป่ฏิบตังิาน...กแ็ย ! ตองมาเขาแถวตอนรบั ไมอยางน้ัน
ขาดระเบียบผูนอยเคารพผูใหญ ถาผูใหญดี ไมตองจัดเกณฑ
คนมาหรอก เขาก.็..? (ตอนรบั)

เดีย๋วนี ้เขากเ็ริม่เลนแผนอะไรกไ็มรนูะ ! เชนตัง้แตเม่ือ
เชานี ้บางทีโรงเรยีนเดยีวกนันะ กน็าจะจัดมาเทีย่วเดยีวกนั อยู
โรงเรยีนเดยีวกนันะ ! หรือเขาอยคูนละหอง...อยางไรไมร ู?  เมือ่
เชามา แลวใหเราเทศนเรือ่ง “ศลี 5” พอบายกอนจะมาเทศน
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ทีน่ี.่..มาอกีแลว เรือ่ง “เศรษฐกจิพอเพยีง ในหลกัเศรษฐศาสตร
ชาวพทุธ”

แลวทำไม ! มาไมพรอมกนั...เหมอืนกบัเราวาง ไมมอีะไร
จะทำ เมือ่กอนที.่..จะมาเทศน จงึเลยเวลาไปตัง้เยอะ

เดี๋ยวนี้ เขามีการบีบใหเด็กเขาวัด ใหมาทำเร่ืองนี้
รายงานเรือ่งนี ้ทำวิทยานพินธตัง้แตเลก็ ถาไมมาฟงพระเทศน
ไมไดคะแนน “บบีเขามา !” นีไ่มใช ! ศลีธรรมแบบสากล มนั
ไมเปน...บรมธรรม ถามันเปนศลีธรรมโดยสายเลอืด เขาตองมา
ดวยความรูสึก...อยากจะไดเรื่องแนวทางดับทุกขไป

อยากจะไดมาเติมเต็ม...ความเปนมนุษย อยากจะได
ไปทำหนาที่ตอไปอยาง...บริสุทธิ์ และจะได...รักเพื่อนมนุษย
สากล กวางขวาง

เดีย๋วนีจ้บกนัไปแลว เขาเหน็แกตวักนับรรลยัเลย แมแต
ตอนเรยีนเดีย๋วนี ้กเ็ริม่เหน็แกตวั...โรงเรยีนไหนดงั กจ็ะไปเบยีด
กนั แลวโรงเรยีนทีไ่มดงัก.็..โลง วาง บางทีตองยบุไปเลย
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ศีลธรรมในสายเลือด
แลวตอนนีเ้ขาเริม่บบีเดก็ แลวกไ็มรวูา สอนหรอืเปลา ?

บอกหรอืเปลาวา ? ถาจะมศีลีธรรมสากล บรมธรรมจรงิ ทีเ่ปนราก
ฐานของศลีธรรม มนัตองเปน “ศลีธรรมในสายเลอืด”

พอถงึวนัพระ วนัหยดุ เขาตองอยากมาวดัเอง เดีย๋วนี้
ตองบบีใหเขามา...เอาคะแนนแลก

นีป่ระโยคจงึนาคดิ “ศีลธรรมท่ีไมมีบรมธรรมเปนราก
ฐาน มนัจะเปนศลีธรรมทีบ่บีคัน้กนั”

เดี๋ยวนี้ตองเกณฑกันนะ...ใหเขาวัดเทานั้นเทานี้  หรือ
ตองเกณฑกนั...ใหไปเขารวมพธิกีรรมกนั แลวบางทีมนัเปรอะเลย
ทำพธิอีะไร !...แหเทยีนกนัในน้ำ ในบก ถาไมไปรวมนะ ผวูาฯ เลน
งานเอา นายอำเภอโดนจดัการ...ผใูหญบาน กำนนั จงึพลานเลย

ถาเขาเปนบรมธรรมโดยสายเลือด มันจะไมตองบีบคั้น
หรอก ไมตองบงัคบัหรอก เขาจะมีอารมณ...อยากไดบรมธรรม
เพื่อสันติสุขของชีวิต...เขาไปของเขาเอง

5. เพือ่แกปญหาของสงัคม ทกุปญหา อยางถงึราก ถงึ
ปญหา เชน สงคราม เศรษฐกจิ การเมอืง ความอดอยาก   บรม
ธรรม 4 ประการนี ้มนัแกสงครามไดไหม ? กล็องคดิด ูถาเขา
หาความสุขด ีๆ  เขาจะไปแยงความสขุ หรอืตองทำสงครามแยง
ความสขุกนัไหม ?
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ตัวอยางเกาะอะไร... (เกาะเซนกากุ) ของญี่ปุน ที่เขา
จะฆากัน ทุกวันนี้เห็นไหม ? ถาไมไดเกาะนั้น เขาจะตายกัน
หมดหรืออยางไร ? ทำไม ! ตองทำสงครามตั้งแตเกาะ
ฟอกซแลนด สมยักอนนัน้

“สงครามที่เกิดขึ้น เพราะไมมีรากฐานบรมธรรม”

หาความสขุโง ๆ
อนัดบัแรกเลย “หาความสขุโง ๆ ในการแยงชงิกนั”

แทนทีจ่ะคยุกนั ตกลงกนั ยตุ.ิ..เปนสนัตภิาพ แทนสงคราม แลว
มคีวามสขุ แตนีด่นัรบกนั แลวมีความสขุ แบบนีเ้ขาบาทีส่ดุเลย !
พวกบางประเทศ

เดี๋ยวนี้ บางประเทศชอบผลิตอาวุธ แลวเขาตองการ
จะขายอาวธุ เขากย็ใุหมสีงคราม ถาไมมสีงคราม พวกอาวธุที่
ผลติไปจะไดเงนิไดทองไหม ? นี ่ ! ประเทศบา ๆ พวกนี ้อยาให
เอย...ประเทศเขาเลย ถาเอยชือ่ไป เดีย๋วเขาขึน้บญัชดีำ...อาตมาอกี

ทนีี ้ “เศรษฐกจิ” เวลานี ้ทีจ่รงิพวกทรพัยากรแรธาตุ
ถามันไมมีมนุษยที่...เปรต ! มัน...หิวตะพึด ถาเขาไมเอาไว
คนเดยีว

เหมอืนทีด่นินี ่! ตอนนีเ้ปนอยางทีอ่าตมาเคยพดูเลยวา
“ไมชาหรอก ! เขาจะตองบบีเอาทีด่นิแถวภาคใต แลวทีด่นิ
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ชาวพทุธตองขายหมด” สมเดจ็พระราชนิฯี ทานกท็รงเปนหวง
วา “จะขายทีด่นิหนกีนัหมด” แลวทีไ่หน ชาติไหนกม็าซ้ืออาจ
จะกด ๆ ๆ ราคา...บบีคัน้ !

ทานกเ็ลยใหรฐับาลจะแกดวยการ...งวดแรกกีพ่นัลานไมร ู?
จะกวานซือ้ทีด่นิของคนทีอ่ยตูรงน้ัน แลวไมปลอดภยั จะหนีแลว
จะขายทิง้ แตถาใหชาตอิืน่มาซ้ือ...ไมรแูผนดนิตรงน้ันตอไปนี่

ทีต่อนนีเ้ริม่ปกธงประเทศ...อะไรแลว ? ไมเอาธงไทยปก
แลว

ทีต่รงไหนมเีศรษฐกจิด ีตรงนัน้มกัจะแยงชงิ
กนั แตทีจ่รงิแลว ! ถาไมแยงกนั แลวรฐัมคีวามเดด็
เดีย่วจรงิ ๆ  เปนมาขาวจรงิ ๆ  แตทำ...ไมไดหรอก !
เพราะวา ปฏบิตัหินาท่ีกนัไมบรสิทุธิน์ีแ่หละ ! จงึมี
การโอนทีด่นิ ออกโฉนดทีด่นิ ทีไ่มไดเรือ่ง ผดิหลกั
ปาเขา อทุยานออกไปไดอยางไร ? แตเจาหนาทีก่รม
ทีด่นิ เขากท็ำกนัได เพราะเรามเีจาหนาท่ีกรมทีด่นิ
ทีไ่มม.ี..ความบรสิทุธ์ิ
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โฉนดถุงกลวยแขก
พูดไป พูดมา ก็อดวกมาที่วัดไมได...หมดไป 10 ลาน

บาท “โฉนดถงุกลวยแขก” นัน่แหละ ! เหน็ไหม?
เขาทำหนาทีก่นับรสิทุธิไ์หม ? ออกโฉนดโดยกรมทีด่นิ

มตีราครุฑ ตราอะไรเสรจ็  เวลาเราซือ้ เรากไ็ปหกัโอน  จายคา
ภาษบีนกรมทีด่นิ แลวมาบอกเราวาอยางไร ?

“ไดที่ดินนี้มาโดยมิชอบดวยกฎหมาย”
     แลวถาถามวา ใครรวมมือให
ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย
บาง...ถาเจาหนาทีก่รมทีด่นิไมออก
โฉนดมา เราจะไดโฉนดมาไหม ?
จะไดซือ้ไหม ? แลวตอนหกัโอน ถา
เจาหนาที ่ฯ ทีด่นิไมโอนให ไมทำการ
โอนนติกิรรมใหวดั จะไดทีด่นิแปลง
นัน้มาไหม ? รวมกนัทำผดิทัง้นัน้
แหละ...แตเขาโยนใหพระ !
   เหมือนที่เคยบอกวา...คนแตง
คือ ทนายความแตงเรื่อง ใหศาล

นนทบรุพีจิารณาวา นาง...? คนชือ่นี.้..? ครอบครองทีด่นิแปลงน้ี
มานาน...ควรจะออกโฉนดหรอืยงั ?
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ศาลอานสำนวนทนายแตงมา สัง่กรมทีด่นิออกโฉนด
กรมที่ดินก็ปมโฉนด มอบใหนางโต
นางโตนำมาขายวดั
แปลกไหม ! คนแตงเร่ือง...ไมผดิ ! คนออกโฉนด...ไม

ผดิ ! คนปมโฉนด...ไมผดิ ! คนไดโฉนดมาขาย...ไมผดิ ! แลวให
ใครผดิ ! “แกสโซฮอล (Gasohol) ผดิ !”

เหมอืนสปอรตนัน้ ยงันกึขำไมหายนะ “อะไรก.็..โทษนัน่
ผดิ นีผ่ดิ แตไมใช...แกสโซฮอลผดิ !

แลวทีเ่ขายงุทกุวนันี ้ เพราะมพีวกเจาหนาที.่..ทำหนาที่
ไมบรสิทุธิ ์แลวกห็าความสขุ ในการทำหนาทีไ่มบริสทุธิ ์ไดเงนิ
ไดทองไปปรนเปรอ บำเรอชวีติ จะไดตกัตวงความสขุ

เจาหนาทีเ่ปรต : ไมไดเตมิความเปนมนษุย
แลวในทีส่ดุ เขากท็ำลายขอที ่ 3 ดวย คอื...ความเปน

มนษุยของมนัถกูทำลาย มนัเปนเจาหนาทีเ่ปรต ทำหนาทีแ่บบ
เปรต มนัเตมิความเปนเปรต ไมไดเตมิความเปน...มนษุย และ
สดุทายมนักจ็ะไมรกัใคร มนัจะรักแตตวัของมนั ครอบครวัของ
มนั พวกของมนั “ตองใชมนัหนอย...ไมใชทาน” ถาจะบอกวา
“รกัแตตวัของทาน พวกทาน” จะไปพดูดกีบัคนช่ัว ดเีกนิไป
ก็คงไมดี...“ตองพวกมัน เห็นแกตัวของมัน”
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สดุทายสำคญัทีส่ดุเลย เพือ่แกปญหาสงัคมทกุปญหา ที่
จะหยัง่ถงึรากของปญหา ทีแ่ก ๆ กนัทกุวนันี ้เขาไมไดมหีลกั
บรมธรรมมาแก ยิง่มาแกสงคราม...กย็งักรนุอยเูรือ่ย ทัง้สงคราม
เยน็ สงครามรอน

“เศรษฐกจิ” ตอนนีเ้ปนอยางไรโยม ? ไมทราบรเูร่ือง
มัย๊นี ่! พวกสกลุเงนิยโูรเขาจะไปไมรอดแลว ทางยโุรป กอ็ยา !
ทะนงตัวไปนะวา “เราจะไมโดนกระทบ”

เพราะวา สมัยนี้ “โลกาภิวัตน” เขาลม ! เราก็ตอง
พลอย....ลมพบั !  แบบโดมโิน...ลมพบักนั ๆ   ตอนนีไ้มรอูเมรกิา
เศรษฐกจิก.็..บารัค โอบามา (Barack Obama)  ประธานาธบิดี
สหรัฐ ขอแกมอือกีรอบ กไ็มรวูาจะเปนอยางไรตอ !

เพราะใครกค็ยุกนั...ทกุพรรคการเมอืงจะคยุวา ถาพรรค
ตวัเองเขามา...จะตองทำใหเศรษฐกจิ “กนิด ีอยดู”ี
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พระพทุธศาสนาสอน...ใหกนิอย ูแตพอดี
อนัน้ีผดิหลกัพทุธศาสนา เพราะพุทธศาสนาสอน “ใหกนิ

อยู แตพอดี” ถากินดีอยูดีมันไมมีขอบเขต มันทำใหปญหา
สงัคมมากขึน้ เจาตวั...กนิด ีอยดูี

เพราะฉะน้ัน หลวงพอพุทธทาส ทานแยงมาตลอดวา
“อยาเปนรฐับาลชอบเสนอ นโยบายกนิด.ี..อยดู”ี ตองเสนอ
กนิอยแูต...? (พอด)ี

พวกแมขาวเราน่ี กนิดอียดู ีหรอืกนิแตพอด ี? “พอด”ี
มือ้เยน็ไมกนิอยไูดไหม ? “ได”
แลวอยางนี้เกินพอดีไหม...มื้อเย็นเราไมกิน เราก็ยัง...

ทำใหชีวติเราพออยไูด
เขาเรียกวา กนิพอ...? “อย”ู ไมใช ! อยเูพือ่...? “กนิ”

แลวถากนิเพือ่...? “อย”ู กบัอยเูพือ่กนิเหมือนกนัไหม...?
แลวนีอ่าตมาเลีย้งคนไวคน เขาอยเูพือ่กนิจริง ๆ  เพราะ

วนั ๆ  เขาไมทำอะไรเลย จนปานนี ้ยงัไมลงมาเลย ไมทำอะไรเลย  !
เม่ือวานนีเ้ดนิไปเจอเขาเยน็แลว “ถามวาเขามาทำอะไร ?” เขา
บอกวา “เปลา ! มาดสูวน”

เขาไมทำอะไรเลย เขากนิเพือ่อยไูปวนั ๆ ...อยเูพือ่กนิไป
วนั ๆ เขาอยเูพือ่กนิ “ไมใช ! กนิเพือ่อย”ู ถากนิเพือ่อย ูเขา
จะตองทำอะไร...แลวจะไดอยูกินตอไป อยางนี้มันไมไหวแลว
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“เศรษฐกจิ การเมอืง” กท็ำให
บางท่ี บางคน ตองอดอยาก เพราะอกี
พวกหนึง่เอาไวมากเกนิไป เพราะเขาขาด
บรมธรรม ขอที ่4 คอือะไร ?  ความรกั
สากลไมม ีเขากต็นุเกบ็ไวคนเดยีว กอบ
โกยไวคนเดียว

และโยมรไูหมวา ? เรือ่งในโลกนี้
ผิดศีล ขอคอรัปชั่น หรือโกงขโมย มา
จากอะไร ?

แลวในศลี 5 โยมวา ขอ
ไหนเกดิกอน ?

ในโลกนี้ ขอไหนเกิดกอน...มีฆา
สตัว ลกัทรพัย ผดิกาม พดูปด ดืม่เหลา
เมายา ขอไหนผดิกอน ?

มนุษยนี่ไมคอยรูหรอกวาใครผิด
ไมผดิ แตไดเร่ิมมาผดิขอไหนกอน ! เขา
เลาไวอยางนี้

เมือ่กอนมพีระราชาไหม ! มนษุย
อยกูนัครัง้แรกมไีหม ? “ไมมี” ตางคน
ตางไปหากินอาหารกินกันในปา ไมมีไร

ในศีล 5 โยม
วา ขอไหน
เกิดกอน ?



64

บรมธรรม : พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ
) พ.ศ.2555

นาเปนของใคร ไมมโีฉนด เพราะคนอยกูนันอย ทีด่นิมนัเยอะ
พชืพรรณธญัญาหารมนัเยอะ กไ็มจำเปนตองมโีฉนด วาทีด่นิเปน
ของใคร ๆ เพราะเดนิเขาไปในปา กม็ผีลหมากรากไมเหลือเฟอ
เกบ็ผกั เกบ็ผลไม กนิอิม่ กลบัมากน็อน

มนุษยเห็นแกตัว
ตอมาเริ่มมีมนุษยเห็นแกตัว ไปกินผลไมในปา “ดันไม

กนิเปลา” พอกลบัมา เขาเกบ็ตดิไมตดิมอืใสหอบมา แลวกเ็อา
มาตนุไว ในยงุ ในฉาง พอตนุไวในยงุในฉางมาก ๆ เขา...เปน
อยางไร ? “ของในปากข็าดแคลน”

สวนคนทีไ่ปทหีลงัไมทนั กไ็มมอีะไรกนิ กส็งสยั “เอะ !
ทำไมมนัหายไป” เมือ่กอนมเียอะ สบืด ู“ออ ! เจาคนนี ้คนเดยีว
นี ่เสอืกเอามาตนุไวเตม็เลย” เขากด็ากนับาง วากนับาง ผลท่ี
สดุก ็“เออ ! ตองดดัหลงัเขาบาง” แลวพอมนัเอาไปเกบ็ “กจูะไป
ขโมยในยุงเลย”
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เพราะฉะน้ัน โยม ! ขอไหนเกดิกอน ? “ขโมย”  ศลีขอ
2 เกดิ  พอเจาของนีก่ลบัมา “ของกหูายไปไหนในยงุ” เขาจงึ
ดกัดวูา “ใครขโมย” พอเจานัน่เขามากต็เีลย...ตาย !  ศลีขอที ่1
เกิดขึ้น พอยุงกันใหญ แลวไมมีศีลธรรม เกิดวุนวาย ฆากัน
ขโมยกนัหนัก ๆ กว็า “อยแูบบนีไ้มไหวแลว”

ตองเลอืกใครสกัคนเปนหวัหนา ใหคอยจดัการแบงปน
สดัสวน  ใครไปหาโซนไหน ! โซนไหนใครไปหา ! โซนนัน้...โซน
นีข้องใคร ! ซึง่ตอนนัน้ยงัไมออกโฉนดนะ แตวามีการแบงโซน
กนัแลว ตรงน้ีของใคร ! ตรงน้ันของใคร ! กลมุไหนเขาไปเกบ็ได
สวนคนท่ีไมมีสิทธิ์ตรงน้ี...ก็อยาไปเก็บตรงท่ีของเขา

ยดึหลกั “สบายใจ พอใจ สขุใจ”
ก็เกิดเลือกคน คนหน่ึงขึ้นมา...ชี้แจง แบงปนสัดสวน

“โซนนัน้  โซนนี”้ คน ๆ  นีก้ถ็กูแตงตัง้เปนหวัหนา แลวคน  ๆ
นีก้เ็กดิทำความ...“โอโฮ ! สบายใจ พอใจ สขุใจแกคนทีอ่ยู
รวมดวย” แลวกเ็ชือ่กตกิาทีค่น ๆ นีอ้อกมาอยางไรกป็ฏบิตัติาม
พอปฏบิตัติามสนัตสิขุของสงัคม กเ็กดิขึน้ในหม ูกลมุมนษุยเลก็ ๆ
ในสมยัโนน !

ความพอใจ ทีห่วัหนาคนนี.้..ดเีหลอืเกนิ ! กเ็ลยหลดุปากออก
มา คำหนึง่วา “ราชา ราชา” แปลวาอะไร ? แปลวา “พอใจจรงิ
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ถกูใจจรงิ” คน ๆ นีท้ำความพอใจให
กบัเราไดจรงิ

แลวคน ๆ  นี ้ตอมาทำคนเดยีว
ไมไหว กบ็อก “คนนัน้ไปทำหนาทีต่รง
นั้น คนนั้นไปทำหนาที่ตรงนี้” ก็เกิด
เปนกระทรวง...คนนีแ้บงน้ำ คนนีแ้บง
ทีด่นิ กม็ขีาราชการของพระราชา

“ขาราชการ” กค็อื ผทูำความ
ชื่นใจใหกับประชาชน ตางพระเนตร
พระกรรณของพระราชา

เพราะพระราชาทำองคเดียวไม
ได กอ็าศยัมอืไม คอื...ขาราชการ เปน
พวกที่ มาทำความ ช่ืน ใจ  ให กั บ
ประชาชนตางพระเนตร พระกรรณ
ของ...?  (พระราชา) เพราะนายหลวง
องคเดยีว พระราชาองคเดยีว ดทูัว่ถงึ
ไหม ? กต็องมอีธบิด ีรฐัมนตร ี ปลดั
กระทรวง ผตูรวจการ กว็ากนัไป

คนพวกนีก้ค็อื พวกทำความชืน่
ใจแกประชาชน ตางพระเนตร พระ
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กรรณ . . .แลวถาทำหนาที่บริสุทธิ์
ประชาชนกช็ืน่อก ชืน่...? (ใจ) แตถา
ทำหนาทีไ่มบรสิทุธิป์ระชาชนก.็..คบัแคน
ของใจ

เจาหนาที ่: เหน็แกได
เชน ถามหาเรื่องเงินเยียวยา

น้ำทวม “ไมบรสิทุธิ”์ กใ็หแตพวกเขา
ในบานน้ีน้ำทวมนิดเดยีวได 2 หมืน่...
เปนพวกอบต. อีกพวกหนึ่งทวมบาน
เลย...ไมได ! หรือไดนดิเดยีว

ถาเขาทำหนาที่ ไมบ ริสุทธิ์
ก.็..วนุวาย ! เพราะไมมบีรมธรรม 4
ขอ เขารักแตพวกเขา ทำไม ! ไมแบง
รักคนอื่นบาง ที่ ไมใช . . .ญาติ ไม
ใช...พวก ถาแบงรักกันทั่ว ๆ เขา
จะม.ี..เฮ ๆๆๆ  ไปประทวงกนัไหม ?

แลวนี่ นาทุเรศ ! กันไหม...
เวลาเขาประทวง เร่ือง เยียวยาน้ำ
ทวม เขากย็งิ “หวัหนาประทวง” มี
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ชาวบานทีอ่ยธุยากแ็หศพ แกนนำประทวงมาหนาศาลากลางฯ
“ความวนุวายในสงัคม ไมสิน้สดุ” เพราะไมรเูรือ่งบรม

ธรรม 4 ขอ

ถาโลกนี ้กระตกุ...บรมธรรม 4 ขอกลบัมาใหม “เรา
จะเหน็สนัตภิาพ แทนสงคราม, เราจะเหน็เศรษฐกจิ
พอเพยีง อยางประเสรฐิ แทนการแยงชงิ, เราจะไมมี
นายทนุหนาเลอืด ขดูรดี กระดาษซบั, มนัจะไมมหีาง
ใหญทำลายรานโชหวย ใหรานเลก็ รานนอยตอง...
ปดตัวตาย, แลวก็จะไมมีนักการเมืองลากเกาอี้
ประธานรฐัสภา จะไมมตีอยกนัในสภา เขาจะมไีป
ปรกึษาหารอื เพ่ือสนัตสิขุกนัในสภา” ถาเขามีบรมธรรม
4 ขอ

ก็ขออวยพรใหทุกทาน จงมีความรูความเขาใจในบรม
ธรรม 4 ประการ ความสขุ...หาใหถกูตอง “เขาวาสขุเนอ ๆ
อยาเหอไป มันสุขไหมหรือสุกเกรียม” ความเติมเต็ม...อยา
เตมิแตวตัถ ุใหวญิญาณหิวกระหาย ไมหยดุ ตองเตมิความเต็ม
ใหมนุษย...สูงประเสริฐ และขอใหทุกคนกลับ ไปทำหนาที่
อยางบรสิทุธิ์
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ถาทำหนาทีแ่ลวสกปรก...ไมใหตามความเปนจริง ญาติ
ของตวัใหเยอะ ทีไ่มใชญาติใหนอย ถาใหดวยความลำเอยีง...ไม
บริสทุธิ ์!

รักตนเองและคนอื่น
สดุทาย อยาเห็นแกตวักนัมากเลย ตวัเรามนัเลก็นดิเดยีว

ชวีติเดยีว ควรจะเหน็แกหลาย ๆ ชวีติ รกัเพือ่นรวมโลกหลาย ๆ
ชีวิต

เพราะเขากเ็ปนเพือ่นทกุข เกดิ แก เจบ็ ตาย ไมวาจะเผา
ไหน พนัธไุหน ขอใหแผความรักใหกวางขวาง เปนรักสากล แลว
ทุกคนก็จะมีรากฐาน ทางศีลธรรมแบบชนิด “ไมบีบคั้น” แต
มนัจะเปนสายเลอืด ฝงซมึ มลีกูมหีลานกจ็ะซมึ บรมธรรม 4
ประการเขาไป จนความสขุสนัตสิขุ กจ็ะเกดิกลบัมาสโูลกเรา อกี
ครั้งหนึ่ง

ขอใหทกุคนสมบรูณ ดวยบรมธรรม 4 ประการดวยกนั
ทกุคน ทกุทาน เทอญ.
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รวมสนบัสนนุโครงการตาง ๆ  ของมลูนธิสิวนแกว

โปรดติดตอ
พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ)
วดัสวนแกว/มลูนธิสิวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ จงัหวดันนทบรุ ี๑๑๑๔๐

หรือสั่งจายในนาม
มลูนธิสิวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน
ธนาคารกสกิรไทย สาขาบางใหญ จงัหวดันนทบรุี
บญัชอีอมทรพัย บญัชเีลขที ่ ๒๖๙-๒-๑๒๕๓๓-๑

สำนักงานมูลนิธิสวนแกว
โทรศัพท ๐-๒๕๙๕-๑๔๔๔, ๐-๒๕๙๕-๑๙๔๖ # ๑๐๙
๐-๒๙๒๑-๕๐๒๓, ๐-๒๙๒๑-๕๖๐๒-๓, ๐-๒๙๒๑-๖๒๖๒,
โทรสาร ๐-๒๙๒๑-๕๐๒๒

ฝายกิจนิมนต
โทรศัพท ๐-๒๕๙๕-๑๔๔๔, ๐-๒๕๙๕-๑๙๔๖ # ๑๐๘
๐-๒๙๒๑-๕๐๒๓, ๐-๒๙๒๑-๕๖๐๒-๓, ๐-๒๙๒๑-๖๒๖๒,
โทรสาร ๐-๒๙๒๑-๕๐๒๒

ฝายประชาสัมพันธ
โทรศัพท ๐-๒๕๙๕-๑๔๔๔, ๐-๒๕๙๕-๑๙๔๖,

๐-๒๙๒๑-๕๐๒๓, ๐-๒๙๒๑-๕๖๐๒-๓,
๐-๒๙๒๑-๖๒๖๒ # ๑๐๔, ๑๐๗

โทรสาร ๐-๒๙๒๑-๕๐๒๒
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คุณไมใชเราขอ

ปญหาท่ีสรางความยงุยากพอควร คอืการจดัการกบัสมัภาระ
ทีค่อนขางจะสรางปญหามาก ดงันี้

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

หากทานมปีญหาตามทีก่ลาวมานี ้เราแกไขได เพยีงกดโทรศพัท
หมายเลข ๐-๒๕๙๕-๑๙๔๖ # ๑๑๓-๑๑๙, ๑๓๓, ๑๓๕

๐-๒๕๙๕-๑๔๔๔, ๐-๒๙๒๑-๕๐๒๓,
๐-๒๙๒๑-๕๖๐๒-๓, ๐-๒๙๒๑-๖๒๖๒,

แฟกซ : ๐-๒๕๙๕-๑๒๒๒ E-Mail :  Kanlayano@gmail.com

เพือ่ความรวดเรว็ กรณุาโทรตดิตอเจาหนาที ่“โดยตรง” เพือ่
ติดตอเจาหนาที่เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ในการไปรับ
ของบริจาค
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แผนทีเ่ดนิทางมาวดัสวนแกว
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