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คำนำ
หนังสือ “บวชดีนกั แล” เปนหนังสือทีด่ อี กี เลมหนึง่ ของหลวงพอ
พยอม กลฺยาโณ แหงวัดสวนแกว เหตุจงู ใจทีท่ ำหนังสือเลมนีข้ นึ้ มา
ก็เนือ่ งจากวา “เวลานี้ ! คนบวช...นอยลง เปนอยางมาก”
ทานจึงไดสะทอนออกมาใหเห็นถึงปญหาและออกมาเชิญชวนใหผทู ี่
ประสงคจะเขาบรรพชา-อุปสมบทและบวชเนกขัมมบารมี ถืออุโบสถศีล
ในเทศกาลเขาพรรษา พรอมกันนี้ ในปพทุ ธศักราช 2555 คือ เปนปแหง
การตรัสรธู รรมของพระพุทธเจา ครบรอบ 2600 ปี หรือเรียกอีก
อยางวา พุทธชยันตี 2600 ป จึงมีความสำคัญตอชาวพุทธ ทีจ่ ะตอง
ตระหนักเห็นความสำคัญในปดังกลาว เพื่อที่จะไดเพิ่มพูนปญญา
บารมีในวาระพิเศษนี้
สุดทาย หนังสือเลมนี้ จะเปนประโยชนอยางมากในการ
ทำความเขาใจในวิถชี วี ติ ของพระ ทีจ่ ะดำรงตนใหอยอู ยางมีคณ
ุ คา
และคุณภาพ เมือ่ ทานทัง้ หลายไดอา นแลวสามารถแนะนำ ลูก หลาน
ญาติมติ ร ตลอดถึงผสู นใจ ไดปรับตัวและเขาใจในการใชชวี ติ กอน
จะเขามาบวชเปนพระในพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี
คณะผูจัดทำ
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ปรารภธรรม
“เวลานี้ !
คนบวช...นอยลง เปนอยางมาก” แลวทีบ่ วชก็บวชไมนาน
ประเภทบวชจิม้ ดูด 15 วัน หรือ 1 เดือน
เหตุจงู ใจทีท่ ำหนังสือเลมนีข้ นึ้ มา ก็เนือ่ งจากวา

ประเภททีจ่ ะบวชแชอมิ่ อยกู นั 2 พรรษา 3 พรรษา 5 พรรษา
เหมือนแตกอ น...ยากมาก มีนอ ยมาก เหตุจงู ใจก็ ! โรงงาน...ไปเกิด
ตามหมบู า นมากขึน้ ก็ทำให...การบวชลดนอยลงไป

ถามวา ? ทำไมตองมาเขียนหนังสือเลมนี.้ ..ก็คง
ตองบอกวา...อะไรทีม่ คี วามดีอยู แตพอคนไมสนใจ ไมร.ู ..
ก็คอ ย ๆ เลือนหายไป
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ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีชายไทย 20 ป ไดบวช เปนการ
ลดความคึกคะนอง ลดความเขาใจผิดอะไรบางอยาง โดยเฉพาะถาเปน
“มิจฉาทิฏฐิ” ไป แลวจะแกไขยากลำบาก
เขาจึงมีการชักชวนใหบวช เมื่อวัย 20 ป ก็จะทำใหศึกษา
เรียนร.ู ..ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี...ระบบความคิด ! จะไดถกู ตอง
และ...หนังสือประเภทบวช ๆ เรียนก็มคี นเขียนกันเยอะ “บวชดีนกั แล”
ตามพุทธสุภาษิต “สาธุ โข ปพฺพชฺชา”
จะมีอะไรดี ! แตละองคแตละทานที่เขียนเลากันไป ก็มี
ประโยชนอย.ู ..
แตวนั นี้ ขณะนีอ้ ยากจะเสริมอีกสักเลมหนึง่ เผือ่ วาคนทีไ่ มได
บวชไดอา นแลวอาจจะมองเห็น...อะไรบางอยาง แลวโนมใจศรัทธา
อยากบวชขึน้ มา ก็เปนได
สำหรับผทู บี่ วชอยู แลวไดเห็นความดีของการบวชอยางแจมแจง
ชัดเจนมากขึน้ พูดงาย ๆ วา ถาเห็นวาดีกวาไมไดบวช ก็แนนอน...วา
จะอยใู นรมผากาสาวพัสตร ไปอยางมีความสุข ไมเกิด
คำวา “จีวรรอน” ตามคำพูดของหลวงพอพุทธทาสวา “จีวร
มันรอน เพราะมองเห็นอยางอืน่ ดีกวา...เห็นวาบวชไมดี ทรมาน เสีย
โอกาสสนุกสนาน รืน่ เริง ก็เลยทำให ! รอนรมุ กลมุ ทุกข อยใู นรม
ผากาสาวพัสตร กันไมได”
อันนีน้ า จะเปนประโยชน ตรงนี.้ ..จึงไดตงั้ ใจทำเรียบเรียงขึน้ สัก
เลมหนึง่ ลองอานติดตามดูกแ็ ลวกัน
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สาธุ โข ปพฺพชฺชา : บวชดีนกั แล
บวชจะดีนกั แล มันตองฟนธงลงไปวาบวชกัน...อยางไร ! อะไร
เปนตัวชวยใหการบวชดีนกั แล มันก็คอื ...ตองจริง !
“ทีบ่ วชเลน บวชลอง บวชผลาญขาวสุก บวชสนุกตามเพือ่ น”
หรือสำนวนทีเ่ ขาชอบพูดกัน...“อกหัก หลักลอย คอยงาน สังขารโทรม”
ถาบวชแบบนีก้ แ็ นนอนละ ไมได...เปนพระ เปนแพะ ! มาแพะ
มาพิงอิงศาสนายังชีพ อันนีก้ ต็ อ งบอกวา...บวชดีนกั แล ใชไมได เปน
นักบวชโจร เปนนักบวชทีป่ ลนศาสนานี่ ก็มี
วันนีข้ อพูดกันเรือ่ งที.่ ..บวชจริง เรียนจริง ปฏิบตั จิ ริง ๆ เผย
แผจริง จนไดผลจริง ๆ
เริม่ คำวา “บวชจริง” บวชจริงนีค่ อื อะไร ควรพยายามเวน อะไร
ทีต่ อ งเวน ตามภาษาของคำวา ปพฺพชฺชา นี่ ซึง่ มันแปลวา ไป, เวน...ทัว่
ทีม่ รี ากศัพท คือ ป + วช
ป
แปลวา ทัว่ หรือสิน้ เชิง
วช แปลวา ไป หรือเวน
คำวา ป + วช แปลวา ไปโดยสิน้ เชิง หรือเวนโดยสิน้ เชิง ทีว่ า
“ไปโดยสิน้ เชิง” นัน้ หมายถึง ไปจากความเปนฆราวาส คือ จากการ
ครองเรือนไปสคู วามเปนบรรพชิต คือ ผไู มครองเรือนโดยสิน้ เชิง
โวหารทีส่ งู ไปกวานัน้ ทานเรียกวา ไปจากโลกโดยสิน้ เชิง ซึง่
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หมายความวา ละเสียจากวิสยั ชาวโลกเขามีกนั เปนกันโดยสิน้ เชิงนัน่ เอง
ถาเราลองพยายามเวนอะไรไดมาก ๆ จริง ๆ นี่ ถาตามความ
หมายวา “เวน” ใหเวนได
คนเรานี.่ ..เวร ! มันเกิดขึน้ เพราะเราไมเวน คอยทำรายชีวติ
เขาไมเวน ทำรายรางกายเขาไมเวน เดีย๋ วคดี ๆ เดีย๋ ว...ชีวติ หนึง่ ๆ แลว
มันจะยังงัย ? เขาก็จะเปนคนซาดิสท (Sadism) โหดรายใจดำ อำมหิต
แตพอบวชแลว...เวนฆายังไมพอ ยังแถมเมตตา สงสาร ปรานี
ชวยเหลือเอือ้ อาทรเขาอีก จิตก็พลิกมาเปนอะไร ? เปนพรหมไปเลย...ไม
ใชเปนพาล !
ถาไมบวชนี่ ดีไมดี ! เอียงไปทางเปนพาลมาก โหดรายใจดำทุบตี
ทำรายรางกายกัน เดีย๋ วนี.้ .. “ดูสิ ! อันธพาลครองเมือง” กับพวกที่
จู ๆ ก็ไปไลฟน เขา โอ ! อาตมาดูเขาไลฟน กัน เขาเอาของกัน เอา
นาฬิกากัน เอาโทรศัพทกนั
อยากจะพูดคำเดียวพวกคนพาล... “นี่ ! มันบัดซบ” แตพระ...
“นี่ ! ประเสริฐ”
ถาลองไมไดบวชนี.่ ..มีสทิ ธิเ์ ปนพาลไดงา ย ถาบวชจริงนีม่ สี ทิ ธิ์
เปนพระ...
พระมาจากคำวา “วร” แปลวา ผปู ระเสริฐ แตจะประเสริฐ
ไมประเสริฐตองจริง ! ตองมีการบวชจริง ๆ
อาตมาชอบไปคุยกับเณรภาคฤดูรอ น...เณร ? ใครบวชจริงยก
มือ พรึบเลย ใครบวชเลน ยกมือ ? ไมยก ! แตพอถามวา...ใครบวชจริง
แตยงั เลน ? ยกกันผับ ๆ ๆ ๆ เดีย๋ วนีบ้ วชแลวชอบเลน...เกม เลน
เทคโนโลยีสมัยใหม เลนไปเลนมา...ก็ไมรยู งั ไงกัน !
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แตอาตมานีไ่ มเลนกลอง ไมเลนโทรศัพท ไมเลนเว็บ อะไรทัง้ นัน้
เพราะอะไร ! ถูกดุถกู เตือนจากหลวงพอพุทธทาสวา...
“ตอไปโลกเรานีจ่ ะวิวฒ
ั นาการ (Evolution) ทางเทคโนโลยี ไป
สคู วามวินาศนาการทางศีลธรรม”
มีพระนักบวชหลายองค...เสียหายเพลีย่ งพล้ำ กับคำวา “ชอบ
เลนเทคโนโลยี อี-คอมเมิรซ (e-commerce) บลูทธู (bluetooth) สมัย
ใหม” ก็พอเลนมา เลนไป ไมรู !...ใคร ? เลนใคร ! ใคร...ถูกเลนงาน ถูก
ความอยาก ความเพลิน ความหลง เลยกลายจากบวชจริงเปนบวชเลน
ทีม่ นั ไมไดผล เปนเพราะวา...บวชเลน
คนเดีย๋ วนีน้ ะ...เราดูซวิ า บวชแลว…ดันเสือก ! ไปเลนการพนัน
ทีส่ วนลำไย เขาวา “ถึงระดับเจาอาวาสก็ม”ี
นี่ ! แตถา บวชจริงนี่ ไอเรือ่ งเลน...การพนัน เลนหวย เลนเบอร
นี่ มันไปกันคนละโลก อาตมานีก่ อ นบวชชอบเลนหวยมาก ใตดนิ แทง
หนา แทงหลัง ขางลาง ขางบนสารพัด
แตพอบวชแลว...นี่ ! 40 กวาปมานี.่ ..ไมเคยแทงหวยเลยสักบาท
เดียว แลวเวลาไปบิณฑบาตยังสอนโยมอีก “โยม ! ใครใสบาตรเกง
ใหเกงแลว ขอให...หาเกงนะ หา...ดวยมือนะ อยาหา...ดวยหวยก็แลว
กัน” นี่ ! ยังสอนเขาดวยอีก ใหหาดวยมือ อยาหาดวยหวย
ถาไมไดบวช ! ตัวเองเลนหวยแลวจะไปสอนใคร ไมมคี วามเปน
ทิฏฐานุคติ เปนแบบอยางในการลด ละ เลิก เวน
พอบวชแลวนี่ ในการเวนได...มีเวน...กิน เวน...กาม เวน...เกียรติ
มันก็...เปนเรือ่ ง ๆ ทีจ่ ะไดมากเพิม่ ขึน้ ไปอีก
แตจะวาเวน...การโหดราย ใจดำ อำมหิต เวนการลักขโมย โกง
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คอรรปั ชัน่ ทุจริต โอ ! เปนของสบาย ๆ ไมตอ งทำ... “อเนสนา”
หลอกลวงใคร หากินดวยวิธกี ารสารพัดโกง บวชแลว ไมถกู เรียกวาแกง
18 มงกุฎ
ไมถูกเรียกวา เหมือนอยางกับพระองคหนึ่งก็แลวกัน ชื่อ
พระรักเกียรติ สุขธนะ ทานเขียนวา “ถาอาตมารธู รรมะพระพุทธเจา
เสียกอน อาตมาคงไมตองติดคุก” ตอนนั้นโกงยา โกงอะไรที่...
กระทรวงสาธารณสุข แลวก็ตดิ คุก ออกมาบวชแลว ทานก็เริม่ เห็น
ความสุข พวกทรัพย...ทีไ่ ดมา โกง ๆ ๆ ทุจริตนี่ ทานเห็นเปนโทษเปน
ภัย แมพระพุทธเจาทานก็ตรัสขุททฺ กนิกาย สคาถวรรควา

“โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ”
ความโลภเปนอันตรายแหงธรรมทัง้ หลาย

ไมมอี ะไร ตัวอะไร ทีท่ ำอันตรายเราไดมากเทากับความโลภ...แต
พอบวชแลว เรามีจติ คิดให สบาย...เหลือเกิน !
“จิตทีค่ ดิ จะใหสบาย กวาจิตที่ คิดจะเอา”
ถาอาตมาเก็บเงินไดนะ!...ไดมาก็เก็บ ๆ เอาตะพึดนี่ ปานนี.้ ..ก็คง
ไดสตางคเยอะ นาจะเปนพันลาน ตัง้ แตขายเทป ขายซีดอี ะไรทีเ่ ขา
ขายกันนี่ เขาก็สง มาถวายกัน
แต...เราไมมานอนกอดกากพวกนี้ เราถือพวกนีว้ า “เปนสุขกาก”
มันชอบตรงนี้ !
“สุขกาก” คือไดอะไรมา...ก็เห็นตัวอยางเขาที.่ ..พันตำรวจเอกไป
ปลนเขาบาง ! มีรฐั มนตรีทไี่ ปโกงเขาบาง ! แลวก็เห็นหนีกนั กระเจิง
กระเซอะ กระเซิง เห็นไหม ? ไดยศแลวก็มาทำอัปยศ เพราะความโลภ
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แตเรามาพยายามเวน...เอาชนะ ! ความโลภ พยายามจริง ๆ
ใหเขาจริง ๆ ไดมาเทาไหร ใหหมด ! อาตมาป ๆ หนึง่ จายใหแรงงาน
เด็กหมด พอโรงเรียนเปดเทอมก็จา ยใหเขา ถาไมไดบวชคงไมมโี อกาส
ใหทนุ การศึกษา ใหโรงพยาบาล ใหโรงเรียน

พอมาบวชจริง ๆ เขาก็ศรัทธาเราจริง พอศรัทธา
เราจริง...เราก็ตอ งเวนจริง ๆ...ไมใชเขาศรัทธาใหมา เราก็มา
นอนกอดกากเขา แลวจะมีความสุขอยางไง ! เปนปโู สม
เฝาทรัพย งก ๆ อยกู บั ทรัพย...แลวกลายเปนทรัพย ทีไ่ ม
ไดเปนทรัพยประเสริฐอะไร...
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แตพอบวชแลวไดฝก มีศรัทธาจริง ๆ ไดปญ
 ญาจริงมาก ๆ เขา
“โอโฮ ! มหาศาลเลย” แลวก็เรือ่ งเวน ในเรือ่ งเนือ้ หนัง เรือ่ งเพศนี่
“โอย ! บางคนนีม่ นั หัวปกหัวปำ...มันขาดไมไดเอาซะจริง ๆ”
ครัง้ หนึง่ อาตมาจำไดอยสู วนโมกขฯ...ผัวกับเมียเขาจะนอนอยู
ดวยกัน เขามีหอพักวาหญิงก็ไปพักทีห่ นึง่ ชายพักทีห่ นึง่ เขาก็บอกขอนอน
ดวยกันไมไดหรือ ? เขาบอกวามันขาดการลูบคลำ จับดม อะไรกันไม
ได เขาแยกกันไมได...เถียงกับพระทีจ่ ดั ทีพ่ กั ให
ปรากฏวา พระก็กลมุ กับพวกทีข่ าดเนือ้ หนังไมได...ตองนอนกาย
นอนกก นอนกอด สวนเรานี่ นอนคนเดียวสบาย จะผายลมตอนไหน
ก็ได ไมเห็นจะตองมาอัน้ ...ใหคขู า ง นอนขางลำบาก หรือเขาระบาย
มา เราก็ลำบาก นอนคนเดียวนี.่ ..สบาย ! ไมตอ งเหน็ดเหนือ่ ย ลูบ ลวง
ควัก จับ เสพสอด กอดจูบอะไรนี่ !
เดีย๋ วนีด้ พู วกดารา พวกเขาทีไ่ มไดบวชสิ ! พอแตงงานกันก็...
“โอโห ! จูบกัน” สวนพวกนักขาวก็ประหลาด....“ขาวอืน่ ละก็แวบ...หาย
แวบ...หาย” แตขา วดาราจูบกันก็กลับเปนขาวแช ! พอทีขา ว...พระทำ
ความดี “แหม ! แทบจะไมไดเห็นภาพเลย วิง่ ปรดู ! ผานปราด!”
นีก่ เ็ ปนซะอยางนี้
ก็สรุปวา...ขอนีไ้ ดเวน การทีเ่ ราเวนเรือ่ งเนือ้ หนัง แลวเอาเวลา
ไปทำอยางอืน่ ไมเสียเวลา จนกระทัง่ มันไดเกิดความคิดวา...
“เราจะบวชเพือ่ ทำงาน...รับใชพระศาสนาพระพุทธเจา จะไม
เอาเหงือ่ รับใชกเิ ลสตัณหา ใครมันจะสวยแคไหน...มันชวนไปเสียเหงือ่
กับมันไมเอาเด็ดขาด ! ไมไปเด็ดขาด”
เราก็เลยเหลือเวลา “โอโห ! ปลูกตนไมไดเยอะ อานหนังสือ
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เขียนหนังสือก็ไดเยอะ เวลาจะเดินจงกรม ทำกรรมฐาน เดินไปใน
สวน โอ ! พอเดินหมดแรงก็กลับมานอน ไมใชกา ยกอดกันจนหมดแรง
แลวจะเดินไปไหนก็ไปไมรอด ก็เลยทำใหเมือ่ มาคิดดู...
การบวชนีม่ นั ...ยอดก็ตรงนี้ ! ถาเวนไดจริง ๆ เวน...เรือ่ งเนือ้
หนังไดจริง ๆ มันเปนความบริสทุ ธิ์ ทีญ
่ าติโยมเขาจะนับถือมากเลย
ถาพระไมมคี วามเสียหายเรือ่ งเพศ...เรือ่ งสีกา...แลวละก็
เขาสรุปไวยอ ๆ วา “เปนพระชัน้ ยอดเยีย่ มไดเลย ! ก็คอื เรือ่ ง
เงินกับผหู ญิง ถาเวนไดจริง ๆ บวชแลวเวนเรือ่ งนีไ้ ดจริง ๆ แค 2 เรือ่ ง”
โยมก็นบั ถือหัวปกหัวปำ...เทิดทูนอยางสุด ๆ
ถาไมไดบวช เขาจะเทิดทูน อะไรคุณตรงไหนกันนักหนา คุณ
ก็บา กาม มีกกิ๊ มีกกั๊ กัน แลวก็...เดีย๋ วก็เอาน้ำกรดสาดหนากัน เดีย๋ วก็ฆา
ฟนกัน ศึกชิงนางชิงรักหักสวาท
“ออ ! ศึกชิงนาง” บางทีกน็ า ทุเรศเหมือนกันพวกเด็กผหู ญิง
สงสัยมันไมเคยคิดเวนพวกนี.้ ..เขาตบกันเพือ่ แยงผชู าย ถาพูดงาย ๆ
หยาบ ๆ ก็แยงผชู ายกันถึงกับตบกัน เพราะวาพูดตรง ๆ ก็คอื “แยงทอ
ปสสาวะอันเดียวกันนี”่ เขาจึงตองทำสงครามกัน
นีเ่ พราะวาเขาไมไดบวชไง...ถาบวชแลวเขาคงไมคดิ แยงกันถึง
ขนาดนัน้ เพราะเขาเริม่ มาพิจารณาเนือ้ หนัง เปนของปฏิกลู ! ผม ขน
เล็บ ฟน หนัง ทีล่ บู เลากันนีเ่ ปนของทีป่ ลงแลว...ดูแลว...ถาไมบวชแลว
ไมมโี อกาสไดพจิ ารณา เพราะวากรรมฐานขอแรกทีพ่ ระอุปช ฌาย ...ให
แกผบู วช คือ พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ทีเ่ รียกวา “ตจปญจก
กรรมฐาน” คือ ไดกรรมฐานขอนีม้ าเหมือนไดอาวุธเลย ทำใหเปนตัว
ชวย ใหเกิดเวนเรือ่ งเนือ้ หนังซึง่ คนอืน่ หลงใหลคลัง่ ไคล
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เดีย๋ วนีด้ สู .ิ ..เขาบาความสุขทางเนือ้ หนัง จนเอาซากทารกไปทิง้
กัน ทีว่ ดั อะไร...(วัดไผเงิน) เปนพัน ๆ ซากทารก
นีค่ อื ...สุขกาก สุขเนือ้ หนัง สุขต่ำ ทีค่ นไมไดบวชแสวงหากัน
หัวปกหัวปำ
บางคนคนแก...จนจะแงมฝาโลง แลวยังมัวแงมกนเด็กอยเู ลย
ก็เพราะนิสยั ของคนทีไ่ มเคยไดบวช เขาเคยแตเบียด
โบราณเขาถึงเตือนวา “อยาเบียดกอนบวช” ใหบวชซะกอน
แลวคอยไปเบียด มันจะไดไมหลง
ถา...ไปเบียดกอนมีสทิ ธิท์ จี่ ะหลง จะรอดออกมายาก
แตถา บวช แลวไปเบียด มันจะยังพอ...รเู ทา รทู นั รแู ก รกู นั
ถอนตัวไดบา ง
แตวา ! หากบวชไป แลวเกิดเห็นสัจธรรม...เรือ่ งเนือ้ หนังนี่ มัน
ก็จะเวนไดจริง ขอใหปฏิบตั อิ ยางจริง ๆ มีสติไวถึงขัน้ วา...
“เออ ! เห็นแลว ๆ ไดยนิ แลวทัง้ รูปทัง้ เสียง พระพุทธเจาทาน
ตรัสวา...
“เรามองไมเห็นรูปประเภทใดประเภทหนึง่ ทีจ่ ะครอบงำจิตใจ
ของบุรษุ แลวตัง้ มัน่ อยู เหมือนรูปของสตรี ฯลฯ
ไมเห็นเสียงประเภทใดประเภทหนึง่ ทีค่ รอบงำจิตใจของบุรษุ
และตัง้ มัน่ อยู เหมือนเสียงของสตรี
ไมเห็นกลิน่ ชนิดใดชนิดหนึง่ ทีค่ รอบงำจิตใจของบุรษุ แลวตัง้
มัน่ อยู เหมือนกลิน่ ของสตรี
แลวก็ไมเห็นรสชนิดใดชนิดหนึง่ เกิดขึน้ ครอบงำจิตใจบุรษุ แลว
ตัง้ มัน่ อยู เหมือนรสทีเ่ กิดมาจากหรือเนือ่ งมาจากสตรี
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ไมเห็นโผฏฐัพพะหรือสัมผัสผิวหนังชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้น
ครอบงำจิตบุรษุ แลวตัง้ มัน่ อยู เหมือนโผฏฐัพพะทีเ่ นือ่ งมาจากสตรี
ไมเห็นธรรมารมณอนั ใดอันหนึง่ คือ ความคิด ความนึก ความฝน
อะไรก็ตาม ทีค่ รอบงำจิตใจบุรษุ แลวตัง้ มัน่ อยู เหมือนธรรมารมณที่
เนือ่ งดวยสตรี
พูดตรงกันขามก็ครอบงำจิตใจของสตรี...เหมือน รูป เสียง กลิน่
รส สัมผัส ธรรมารมณ ทีม่ าจากบุรษุ ก็เปนอันวาพูดทัง้ สองฝาย ไม
เห็นอะไรทีจ่ ะครอบงำจิตของบุรษุ แลวตัง้ มัน่ แนนแฟนอยเู หมือนเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับสตรี ; แลวไมเห็นอะไรทีค่ รอบงำจิตใจสตรี แลวตัง้ มัน่ อยู
เหมือนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งบุรษุ ...(สุต. อัง. เอก.เลม 1 ภาค 1 หนาที่ 1)
แตเราบวชนี่ สิง่ เหลานีไ้ มครอบงำเรา เราก็เปนคนทีเ่ รียกวา
“สบายเลย” คนถูกครอบก็ไมถกู ครอบ
ระหวางเปนคนมีครอบครัว แลวถูกครัวครอบ
กับคนทีไ่ มไดมคี รอบครัว แลวไมไดถกู ครัวครอบ
แลวเปนคนโสด ก็ยงั จะสบายไปอีกแบบหนึง่
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แตวา คนโสดยังมีอารมณอยากอยู ก็ไมเปนสุข บวชแลวยังมี
อารมณไมเวนเรือ่ งนีจ้ ริง ๆ ยังกอรอกอติก เปนพระเจาชไู กแจ หมา
หยอกไก บางองคทบี่ วชไมจริง ชอบบวชเลน แลวทำตัวเปนหมา
หยอกไก เจอผหู ญิงก็...เพีย้ ว ! กันก็มี พวกทีผ่ บู วชไมจริง...จะเปนยังงี้ !
ถาบวชไมจริงแลวละก็...สีกาพายเรือผานหนากุฏิ เดินผานหนา
กุฏทิ ำเปน...เพีย้ ว ! ๆ คึกคะนอง อยางทีเ่ ขาพูดวา...
แบบเจาชู
ประตูดนิ
ถวิลหา
ชอบพูดจา หนาทะเลน เนนความใคร
ทำยักคิว้
หลิว่ ตา
หาเกีย้ วไป
เจาชไู ด
ไมเลือกที่
มากลีลา
คิว้ ก็ไมมแี ตเสือกยักคิว้ ใสสกี า นีค่ อื พวกบวชเลน พวกบวชคึก
คะนอง
แตถา บวชจริงนี่ จะมีสติตรงผัสสะ พอเห็นสีกาสวย… “เออ !
เห็นแลว...ระวัง ๆ ๆ อยารัก อยาชัง อยาวูบวาบไปกับมัน”
เดีย๋ วนีค้ นทีไ่ มไดบวช เห็นเมียเขาสวย...วูบ ! เห็นผัวเขาหลอ...
วูบ ! ก็ไปเปนกิก๊ เปนอะไรกับเขา ไปปนตนงิว้ กับเขา นีแ่ หละ ! จงใหรู
ไวเถอะวา บวชมันเปนอยางนี้ และอีกอยางหนึง่ ....
บวชแลว เราเวนการพูดหยาบ พูดเพอเจอ พูดสอเสียด พูดไร
สาระ มาพูดอะไรทีเ่ ปนอรรถเปนธรรม
พอพูดแลว...แหม ! ทีท่ ำใหอาตมาตะลึงจริง ๆ ในการบวชนี่ !
สำหรับคนอืน่ อาจจะไมมจี งั หวะได เหมือนกับอาตมาไดเทศน แลวใส
เทปคาสเซ็ทสมัยทีด่ งั ทีส่ ดุ !
เขาบอกมีคนเอาเทปไปขายไดตั้ง 40 ลานตลับ เปดกัน
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บนรถเมล รถทัวร สถานีตา ง ๆ ตามสถานทีท่ ำงาน ในสวนยาง กรีด
ยางไป เปดไปฟงไป...นี่ ! คือ คำพูดของนักบวช ของคนบวช
สวนพวกทีพ่ ดู เพอเจอ พูดหยาบคาย เดีย๋ วนีด้ สู .ิ ..แกนนำมอบ
นี่ พูดกันยังงัย ! พูดกัน แลวก็มแี ตเรือ่ งแตกราว หยาบคาย แตกแยก
พอเราพูดอะไร...เปนอรรถ เปนธรรม พูดไป พูดมา เขาเชือ่
ถือในคำพูด เขาไปเลิกเหลา เลิกยา เพราะเราได

คำพูดเราเลยปาก...เปนบุญ บวชนีน่ ะ ปากเปนบุญ
มากกวาอีก เพราะวัน ๆ หนึง่ ก็ใหศลี ใหพร ปากก็ไดบญ
ุ
ตลอด ไมไดดา ไดแชง ไดสาปใคร ไดพดู ลามกสกปรก

สวนพวกนัน้ นะ ปากเปยกปากแฉะ กับในเรือ่ ง...บาป ๆ เรียก
วา “ปากอัปมงคล” “ปากไมมกี ศุ ล”
พอบวชแลวไดสวดมนตบา ง ไดพดู ไดเทศนไดสอน โอย !
พูดงาย ๆ วา ชายไทยถาไมไดบวช พูดไปก็คงไมมใี ครอยากเชือ่ ...
บางทีไปเปนผัวใคร...เมียเขาก็บน
“โอย ! ไดผวั เขาคนเหมือนไดผเี ขาบาน มันหลอกไมเปนเวล่ำเวลา”
เห็นไหม ? คำพูดคำจาไมไดเรือ่ ง ไมมใี ครเชือ่ ถือ
แตเปนพระทีพ่ ดู จริง ทำจริง นี่ ! อาตมาเห็น คนเขาจองฟง
หลวงพอพุทธทาส ฟงพระพรหมคุณาภรณ เวลาทานเทศนออก
โทรทัศน อาตมาก็ยงั นัง่ อยาก นัง่ ฟงอยู เพราะวาทานพูดมีอรรถ มี
ธรรม มีสาระ ทีพ่ งึ่ มีทอี่ า ง ทีอ่ งิ เปนสุภาษิต วาจาสุภาษิต
เดีย๋ วนีเ้ ขาพูดอะไรกัน ? พวกเด็กผหู ญิง...“เรียนไปก็ปวดหัว
มีผวั ดีกวา”
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โอ ! สันดาน ไปเอาภาษิตมาจากไหน ? “อกหักดีกวารักไมเปน”
นีเ่ ขาพูด...แลวมันโงเอาอก เอาใจไปใหเขาหักทำไม ?
ไมลองมาฟงของพระดูบา ง อาตมานี่ ยอมเลย ยอมโง...ในเรือ่ ง
ความรัก ก็เลยพูดใหเด็ก ๆ เขาฟงวา…
“ฉันยอมโง เรือ่ งความรัก แตขอฉลาด...รักษาใจ ไมใหใคร
หักอก”
นีเ่ ปนพระแลวก็จะนึกพูด แตเรือ่ งอะไรทีจ่ ะหักหาม ยับยัง้ เบรก
รัง้ ไมใชไหลลืน่ ไปกับกิเลส พูดกันสงเดชไปเรือ่ ย ๆ โอ ! ถาไมไดบวช
ไมรจู ะพูดคำนีเ้ ปนหรือเปลา...ในเรือ่ งทีว่ า “ยอมโงใหความรัก แต
ขอฉลาดรักษาใจไมใหใครหักอก”
เชือ่ วา ! คงไมเปนหรอก แลวทีจ่ ะพูด แลวเปนเงินลาน เอา
มาสรางโนน สรางนี่ ไดคงยาก...ปากเงินลาน เพราะไดบวชแท ๆ เลย
ถาไมไดบวช คงไมไดเปนนักรอง จะรองเพลง สักเพลงอัด
อัลบัม้ ...คงขายไมออก แลวก็ทพี่ ดู ดังฮิตติดเปนสโลแกนวา
“โกรธคือโง โมโหคือบา”
เขาก็ไปใชกนั เยอะ
“ขยันใหเหงือ่ ออกทางขุมขน ดีกวาขีเ้ กียจแลวยากจน น้ำลน
ออกทางตา”
อยางนี้ ! แลวก็พดู อะไรทีม่ นั ติดหูตดิ ตาคนไป
นี่ ! ถาไมไดบวช ก็ไมรคู ำพูดอาตมา จะหายไปกลางอากาศ
ไมได...ไปพูดกันตอ ทีน่ า ทึง่ ก็คอื วา พูด...แลวเอาเทป-หนังสือไปแจก
แมคา ในตลาด โอ ! ปากแมคา นี่ เขาก็ชว ยพูดขยายหลักธรรมกันตอ
ไปอีก หลักธรรมของพระพุทธเจาก็แพรตอ ไปอีก
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โอ ! แสดงวา บวชนีม่ นั ดีจริง ๆ นะ ใคร...ไมเคยบวชก็ลองดู
ลองดู...สักตัง้ หนึง่ นา ! ลองบวช...ชิมลองดูกไ็ ด
ถาดี...ก็อยตู อ ถาไมด.ี ..สึกไป ก็ยงั เปนพอพันธทุ ดี่ นี ะ อยาง
นอย ๆ ก็เปนผนู ำพอบาน...ทีไ่ มพาบานแตกสาแหรกขาด ไมสรางนรก
ในบาน อาจจะใหลกู ๆ ในบานรองครวญเพลง...“บานคือวิมานของ
เรา” “พอเราก็เปนพอพระ แมเราก็เปนแมพระ”
โอ ! สวรรคเลย นีแ่ หละ ! ทีเ่ ขาวาบวช แลวพาพอแมขนึ้ สวรรค
พาครอบครัวไปสวรรค...ก็ลองดู !
ใครสรางโบสถ สรางวิหาร สรางเจดีย ทอดกฐิน ผาปา นี่ !
เขาบอกอานิสงสไดไมมาก
แตถา บวชนี.่ ..ตัวเองก็ได ญาติกไ็ ด สังคมก็ได ศาสนาก็ได
แลวขอสุดทายเลย “การเวน” ทีเ่ วนเหลา เวนยา...แหม ! แต
บวชไมเวนนี่
บางองคกน็ า สมเพช ! บวชแลวพอไปบิณฑบาต ยังสูบบุหรี.่ ..ไม
กระดากปาก ไมกระดากสายตา...คนเขามอง
นี่ ! บวชแลวไง...ไมเวน บวชแลว...ยังเปนขีเ้ หลาขีย้ า แมกระทัง่
หมากพลู บุหรี่ อะไร ! เวนไมไดของนิดเดียว บุหรีม่ วนเทานิว้ กอย หลวง
พอปญญาทานบอกวา “ตายซะ ! ในการตอสู ยังดีกวาอยอู ยางคนแพ”
บุหรีต่ วั เทานิว้ กอย ส.ู ..ไมได แลวจะไปสอู ะไร ! ละ...ไมได แลวจะ
ไปละอะไร !
ฟงแคนอี้ าตมาวา สบาย ๆ สบายเลย พวกลิโพ กระทิงแดง
ไมตอ งไปกินทุกวัน เออ ! ๆ นาน ๆ ที บางคนนี่ แหม ! กระทิงแดง...เยอ
แรง ๆ กินแลวไมเห็นจะออกแรงเลย ก็นอนหมดแรงเหมือนเดิม
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มันอยทู ใี่ จ...เขมแข็ง แลวรางกายมันก็เขมแข็ง ฮึดสู ! ทำได !
เพราะฉะนัน้ การบวชนี่ ทำใหเราไดเวนเรือ่ งยาบา ยาเสพติด
ถามวา “ถาบวช แลวถูกอบรม ฝกฝน ฝกฝน ฝกหัด
ให...เวน ๆ ๆ ๆ ๆ จริง ๆ”
ทีว่ า บวชจริง ปฏิบตั .ิ ..เรือ่ งเวนจริง ๆ แลวก็เผยแผ...ชวนคนให
เวนกันไดจริง ๆ แลวจะไมมปี ญ
 หา...เรือ่ งยาเสพติด แตทเี่ ห็นมีกนั
พอติดคุก...ก็คน กันในคุกกระเจิดกระเจิง
เสียงบประมาณเทาไหรรมู ยั้ นัน่ ...เอาตำรวจสีห่ า รอยคนไปลอม
คุก ตรวจคนนี่ คาเบีย้ เลีย้ งคืนหนึง่ . .อยางนอยก็สองรอยสามรอย เพราะ
ไปตรวจดึก ๆ ทำ...ใหเสียงบประมาณแผนดิน
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นี่ ! เปนเพราะไมไดบวชไง ไมไดเวนไง มันก็เลย...เลนมา เลน
ยาบา เลนกันเปนวรรคเปนเวร แลวก็จะโง
จะโง...เรือ่ งพรรณนี้ ถาไมบวชนี่ มีสทิ ธิท์ จี่ ะโง แลวพวกทีม่ า
ติดกันตอนบวชนี่ สวนใหญกต็ ดิ มากอน โงมาเสียกอนนี่
ถามาฉลาดบวชแลว...เอามาเลย ! แลวอยางทีเ่ ขาบอก... “ยาบา
เปนพิษภัย” ทีจ่ ริงไมใช !
แตเปนที่ “มิจฉาทิฐ”ิ ของเราเองทีไ่ มไดฝก ฝน อบรม เรียนรู
จนเห็นผิดเปนชอบ เห็นชัว่ เปนดี เห็นกงจักรเปนดอกบัว ทำตัวเหมือน
เปนแมลงเมาบินเขากองไฟ กันไป
เอามัย๊ ! ลองเอายาบาแสนเม็ดใสยา ม แลวแขวนในกุฏพิ ระ
พยอม
อาตมารับประกันไดเลย...ยาบา มันจะทำอะไรเราได มันก็อยู
ในหอ ในยาม ในแพ็ค สิบป มันก็หมดอายุ เสือ่ ม ฝอ แลวจะทำอันตราย
เราไดยงั ไง
เพราะเราบวช แลวเราฉลาด ศีล สมาธิ ปญญา นีม่ นั สุดยอด
เขาเรียก “ไตรสิกขา”
บวชเรียน บวชจริง บวชเรียน ก็เรียนเรือ่ งระเบียบวินยั จัดวินยั
ชีวติ บริหารจัดระเบียบวินยั ชีวติ
ชีวติ เรานี่ ฝกควบคุมตัวเอง ทำไม ! ตองโงไปใหผ.ู ..คุม ๆ สราง
คุก สรางตะรางก็เอาเงินภาษีราษฎร สรางเสร็จแลวก็เอาขังราษฎร
จายเงินเดือนผคู มุ ก็เงินภาษีราษฎร เสร็จแลวก็มาคุมราษฎร...ทีโ่ ง !
หรือบวชแลวเขาถึงเรียกบัณฑิต พอเวลาสึกไปเขาเรียก “ทิด”
เขาเรียกบัณฑิตบาง แตกม็ ี “ไอทดิ ถึกทือ” ก็มี สึกไป แลวไมรเู รือ่ ง เพราะ
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เขาไมเรียน
บวชจริงตองเรียนจริงดวย ปฏิบัติจริง ชวยกันเผยแผจริง
อาตมาทำงานเผยแผมาเปนเวลา 30-40 ป
เดีย๋ วนี้ ชืน่ ใจทีไ่ ดยนิ คำพูดจากเด็ก ๆ “นี่ ! ฟงหลวงพอ...ตัง้ แต
อยมู ธั ยม เดีย๋ วนี้ ! งานการกาวหนา ยังจำหลักธรรมคำสอนหลวง
พอมาใช”
เขาพูดใหเราไดฟง อยางนีว้ า “ชีวติ เขาดี เพราะเรา”
ถาไมไดบวช จะไดยนิ ไหมนี่ ? คงไมไดยนิ นะ ! เพราะไมรทู ำดี...
ใหใครดี จะไปแนะนำสัง่ สอนใครใหดี แลวเขาจะลด ละ เลิกความ
ชัว่ ราย...มาเปนคนดี จนมัง่ มีศรีสขุ
โอ ! เกิดมานี.่ ..ไมมอี ะไรดี เทากับเห็นคนเขาดี เพราะเราเปน
ตนเหตุ
คนเราทั่ ว ไปนี่ ชอบเป น ต น เหตุ . ..ของความชั่ ว ร า ย รถ
ชนกัน...ก็มนั เปนเหตุ ขาวของหาย...มันเปนเหตุ
สวนเรานี.่ ..กลายเปนวา เออ ! บวชแลวนี่ เปนตนเหตุ....ใหคนละ
เลิก เวน ตามความหมายของบวช

เราเวนดวย แลวชวนคนอืน่ เวนอีก “โอ ! มันกลาย
เปนลูกโซ ของการเวน” มันเปนการลากจูงไปสคู วามเวน
มันก็เลยยิง่ สุดยอดเลย แลวก็บวชตอไป ตลอดไป

แลวก็แปลกนะ ! “บวชเปนพระ”
เขาบอกขาราชการเกษียณ แลวก็ไปนั่งเหงาเศราอยูที่บาน
พวกเออรีไ่ ปกอน...ยิง่ ไมรจู ะอยกู นั ยังไง
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แตพระนีป่ ระหลาด ! ยิง่ อายุเลยเกษียณ...ยิง่ สบาย เขาเรียก
“อยตู วั ” “ขลังแลว” เริม่ มีขลัง
“ขลัง” ในทีน่ ไี้ มใชเสกเสิกอะไรเกง หมายความวา เขาเชือ่ มัน่
วา เรานีค่ งเอาตัวรอดไดดว ยพรหมจรรย คงไมดา งพรอย คงไมเสีย
หาย เขาก็เคารพนับถือ กราบไหว ทำบุญทำทาน...ก็ทำสนิทใจ
รสู กึ วา มันปลืม้ ใจตรงไหน ? เขามองเรา...เปนเนือ้ นาบุญ !
ถาบวช...จริงนะ ! ถาบวช...ไมจริง ! ก็มองเปนเนือ้ นรกไป ก็หลาย
องค
ฉะนัน้ พวกเนือ้ นรก คือ พวกบวชไมจริง
ถาบวช...จริง ๆ ก็จะเปน...เนือ้ นาบุญ เขาอยากจะ...หวานบุญ
เขาอยากเห็น...ความงอกงาม ในบุญทีเ่ ขาทำ
เราก็เลยกลายเปนตนบุญ ตนกุศลอะไรไป...
แลวถาไมบวชนี่ แลวจะกลายเปนอะไร...หัวหนาโจร หัวหนา
แกง ขาใหญในคุกอะไรทำนองนี้
เออ ! อาตมาคงไมถงึ ขัน้ ...เปนขาใหญ ในวงการผาเหลือง แต
ก็สบายไปอีกแบบหนึง่ แหละ แลวก็ไมเห็นมีใครมาตามลา นี่ ! มันสบาย
ตรงนี้
เพราะฉะนัน้ อยากใหคนมองเห็นวา...“บวชจริง เรียนจริง
เผยแผจริง ปฏิบตั จิ ริง”
แลวมันไดผล...จริง ๆ คือ มันละไดจริง ๆ
สบายเลย ! บุหรีไ่ มตอ งสูบ ไมตอ งเสีย้ นยา
คำวา “เสีย้ น” แหม ! เสีย้ นตำ เรานี่ มันทรมานเรา...เผลอมัน
ก็แปลบ !
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พวกทีพ่ อติดเหลา ติดยาไมไดกนิ ...มันก็เสีย้ น ไอคนโงดนั เอา
เสีย้ น...มาตำทำไม ? ตำใหมนั ติดไปทำไม ? แกวงไปทำไม ?
ทีเ่ ขาเรียก “แสหาเสีย้ น”
“แสหาทุกข”
“แสไปหาเหลา หายา มากิน มาติด”
“แสแกวงเทาหาเสีย้ น เสีย้ นก็ตำติด”
“แสไปหาอะไรมากิน มาติด ไมไดเวน ไมไดละ ไมไดเลิก”
แตพอเปนนักบวช ไดบวชนี่ ก็คดิ ...แตเรือ่ งจะละ จะเลิก พอละ
ไมได เลิกไมไดกอ็ ายเขา
ชาวบานบางคนนี่ เขาถือศีล เขาละ เขาเลิกได เราก็ตอ งละ
ตองเลิกไดมากกวาเขา มันก็เลยทำใหเรา เขมแข็งในการละ เลิก เวน
เหมือนอยางทีก่ ลาวมาตัง้ แต...
เวนการใจดำอำมหิต
เวนการลักขโมยละโมบโลภมาก
เวนการบาความสุขทางเนือ้ หนัง
เวนจากการพูดจาใหมนั เปนปญหา ใหเขาเกลียดปาก พูดแลว
ไมมใี ครใหเครดิต
แตพอมาบวชนี่ ก็ไดเยอะเลย แลวเรือ่ งละ เวน ในเรือ่ งเสพ
ติด ทีใ่ ครเขาถูกตรวจฉีน่ ี่
อาตมาเชือ่ วา...ชาตินี้ ! ไมมใี ครจะเอาพระพยอมเปนขาวฉีส่ ี
มวงอะไรทำนองนี้ ไมตอ งมี คงไมมตี ำรวจหนาไหน...อยากจะมาตรวจ
ฉีพ่ ระพยอม
พวกเด็กทัว่ ไปทีต่ อ งโดนตรวจฉี่ เพราะไมบวช แลวโง ! แสไป
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หาเรือ่ งโนน เรือ่ งนี้ ติด แทนทีจ่ ะเวน...ก็ไมเวน

“ควรเวนในสิง่ ทีค่ วรเวน...ไมเวน ทำ...ในสิง่ ทีค่ วรทำ
ควรประพฤติ”
บวชแลว สรุปวา มันยอดเยีย่ มตรงที่ รจู กั เวนในสิง่
ทีค่ วรเวน รจู กั ประพฤติในสิง่ ทีค่ วรประพฤติ

คนเราทีท่ ำตัวเปนตัวปญหา ตัวจัญไร ตัวเสนียดนี่ ก็คอื เขา
ดันไมเวน ในเรือ่ งทีค่ วรเวน
เหลายาเขา...ควรจะเวน แลวก็ไปกินติดกันงอมแงม
ขับรถเมา ชนกันอุบตั เิ หตุ...สงกรานต ปใหม
นี่ ! ก็ จัญไรแท ๆ เลย เพราะไมเวน แลวนาจะประพฤติตวั ให
ดีงาม กลับประพฤติตวั เปนเสนียด เขาเกลียด เขาชัง
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นีแ่ หละ ! จึงเรียกวา “บวชมันสุดยอดตรงนี”้ รจู กั เวนในสิง่ ที่
ควรเวน ตามความหมายของ คำวา “บวชจริง” แลวก็ประพฤติ หา
ขอประพฤติ ปฏิบตั ทิ ที่ ำใหตวั เองนี่ อยอู ยาง...เบา แลวก็หลุด แลวก็รอด
ปลอดภัยดวย
นี่ ! หลุด รอด ปลอดภัย ก็ดว ยหวังวา ใครอานมาถึงตอนนี้
แลวโนมเอียงใจ บวชไดบา ง ก็เชิญ ! ทีว่ ดั อาตมายังรับอย.ู ..สำหรับบวช
จริงนะ ! แตถา บวชเลน...ก็ไปบวชทีอ่ นื่ เถอะ ! แลวก็ยงั มีพระบาลีวา

“อะป รัชเชนะ ตัง วะรัง”
บรรพชานัน้ เปนสิง่ ประเสริฐกวาการเปนจักรพรรดิ

การบวช หรือการบรรพชานี่ ประเสริฐกวาเปนจักรพรรดิ
เพราะวาอะไร?
เพราะวาจักรพรรดินี่ ยังไงก็ยงั นอนหวาดผวาวา “จะมีคนชิง
ราชบัลลังก” ซึง่ จะมีการลมลางกษัตริย. ..ถูกฆามาไมรกู อี่ งค ในโลกนี้
แลวจึงนอนหวาดระแวง
เคยมีพระรูปหนึง่ ทีเ่ คยอยใู นเวียงวัง ลองคิดดู...ขนาดไมตอ ง
เปนจักรพรรดิ เปนถึงเจาชาย มีอยู 6 องค ๆ หนึง่ ที่ พอออกบวชชือ่
พระภัททิยเถระ ไปนอนอยตู ามโคนไม ปาชา และเรือนวาง จะเปลง
อุทานเสมอวา “สุขหนอ... สุขหนอ...”
คนก็แปลกใจวา...ทำไม !
เขาบอกวาตอนทีอ่ ยใู นวังนี.่ ..มันนากลัว ! เพราะวาญาติผใู หญ
หลายฝาย หลายคน ชิงดี ชิงเดน แยงบัลลังกกนั เขาก็นอนสะดงุ กลัว !
กลัวอะไรบาง ?
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“กลัวทรัพยสนิ จะหายบาง กลัวตำแหนงอำนาจจะถูกแยงบาง
กลัวคนรักจะโดนแยงบาง”
นอนกลัว ! อยใู นวัง ทัง้ ๆ ทีม่ มี หาดเล็กคนคอยดูแล ยามอะไร
เยอะแยะไปหมด แตพอมาอยคู นเดียว โคนตนไม กลับบอก “สุขหนอ ๆ ๆ”
ลองคิดดู แสดงวา การบวชนีม่ นั ตอง...ยอดเยีย่ ม !
ฉะนั้น จึงไดมีคำกลาววา...การเปนจักรพรรดินี่ ซึ่งเราดูวา
จักรพรรดิญปี่ นุ หรือทีไ่ หน ๆ ก็ตาม เขาก็ตอ งมีเรือ่ งวงศวานวงศเครือ
ญาติ ทีจ่ ะตองมีปญ
 หาแนนอน !
เราก็ดเู ถอะ...เริม่ ตัง้ แตขา วเจาหญิงไดอานามาแลวนี่
ไมอยากพูด...ก็แลวกันวา ถาจะพูดวาถาเปนเจาหญิงไดอานา
กับเปนนักบวช มันสุขกันคนละโลกเลย เปนแมชี เปนภิกษุณ.ี ..ก็ดกี วา
เยอะ !
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ชีวติ นักบวช
ชีวติ นักบวช ตองอาศัยอยดู ว ยปจจัย 4 ก็คอื ...

1) อาหาร (บิณฑบาต)
2) เสือ้ ผา (จีวร)
3) ทีอ่ ยอู าศัย (กุฏ-ิ เสนาสนะ)
4) ยารักษาโรค (เภสัช)

ทีเ่ ริม่ ตนเรือ่ งนี้ ก็เพราะวาในอปณณกปฏิปทา ทานบอกวา
จะบวชใหดไี มมคี วามผิด...ไมประพฤติเกิดความเสียหาย...ก็ตอ งเขา
ใจเรือ่ ง...กิน นอน สังวรระวัง เหลานีเ้ ปนทีต่ งั้
ทีนมี้ าเริม่ ดูวา ! บวชนี.่ ..เรือ่ งกินนีด่ อี ยางไร ?
กิน กอนจะฉัน จะบริโภค พระองคใหปจ เวกขณ...คือ พิจารณา
วา กินเพือ่ อะไร? จะไดไมหลงใหล ตะกละตะกลาม กินมูมมาม แลว
ก็มกี ารสอนเรือ่ งมารยาทการกิน ไมใหดงั “ซีด๊ ซาด จบุ จับ๊ ” ไมใชอา
ปาก ! คอยตัง้ นานกวาชอนจะถึงปาก, ไมใหอา ปากคอยคางนาน ก็เปน
เรือ่ งคอนขางทีจ่ ะฝก !…มรรยาทในการกิน แตทลี่ มุ ลึกไปกวานัน้
เชือ่ วาหลายทานทีไ่ มเคยอาน...เจอคำสอนทีว่ า การรจู กั กำหนด
การกินดี ๆ จะทำใหเราละเรือ่ งอืน่ ๆ ไดเยอะ เชนกาม ! เพราะขณะกิน
ขณะเคีย้ ว ขณะขยับ...ปาก ลิน้ ตะลอม เกิดความเอร็ดอรอย...ก็ทำให
พิจารณาสัมผัสอืน่ ๆ ไดเหมือนกัน เมือ่ ! รสอาหารสัมผัสลิน้ แลว
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เมือ่ มีอยางอืน่ สัมผัสอวัยวะสวนตาง ๆ แมกระทัง่ อวัยวะเพศ เราก็จะ
กำหนดรไู ดดวี า ...ขณะทีส่ มั ผัสนัน้ ทำไม ? ถึงตองเกิดอาการทีเ่ รียกกัน
วา เวทนา
สุขเวทนา จากรสอาหารทีแ่ ตะลิน้ ตองเคีย้ ว ตองกลืนกิน บาง
ทีกนิ มากอิม่ ! อึดอัด ! ทานก็สอนวา...ใกลจะอิม่ ! เหลือสัก 5 คำ 7 คำ
ก็หยุด แลวดืม่ น้ำ...มันจะทำใหเกิดความพอดีไมอดึ อัด ! แลวก็ยงั มีเรือ่ ง
อะไรทีล่ กึ ซึง้ แบบวา...เราจะมาทำบาปเพราะเห็นแกกนิ กันทำไม ?
ในเมือ่ มันก็...วูบ ๆ วาบ ๆ อรอยปลายลิน้ แลวก็หายไป
เรือ่ งนีเ้ คยมีนกั บวชทีช่ อื่ ดังทีส่ ดุ ในประเทศไทย สมเด็จพระ
พุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํส)ี ทานชอบฉัน...แกงสมดอกแค เมือ่ ทานอยาก
ฉันก็บอกโยมอุปฏ ฐาก หรือโยมทีป่ วารณา (วาอยากจะได ! อยากจะฉัน
อะไร ! ใหบอก) มีคนแกคนหนึง่ ก็อยากจะแกงตามทีท่ า นขอรองมา
หรือวาบอกมา ก็ไปปนตนดอกแค หลนลงมาเดีย้ ง ! พอสมเด็จทานรู
เขาก็เลยบอกวา “นีเ่ ปนเพราะความอยากกินของเรา ทำใหคนอืน่ ลำบาก
ตองหลนมาเจ็บ” ทานก็เลยฉัน แลวอมไวในปากไมขยับลิน้ ขยับกราม
บดขยีอ้ าหารเลย แลวสักพักหนึง่ ทานก็เอาแกงสมโปะไปทีศ่ รี ษะทาน
บอก “นีม่ นั อยากกินจนคนอืน่ เขาลำบาก..” ทานก็เลยเหมือนกับประชด
กิเลสซะบาง แลวหนัก ๆ เขา ทานก็กระทำอยางนี้ กำหนดอยางนี้
ในเรือ่ งอาหารการกินแพงนี่ มันก็เปนปญหากันมาก ! เดีย๋ วนี้
บนกันเหลือเกินของกินแพง ๆ ขาวของแพง
แตแปลกไหม ? เวลากินยาบากันเม็ดละ 100–200 บาท ไมเห็น
ใครไปรองทุกขกระทรวงพาณิชยอะไรกัน !
สรุปวา ! เรือ่ งกินนี้ ถาไดเปนนักบวช แลวไดปจ เวกขณ คือ
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พิจารณากอนฉันทุกครัง้ กอนจะเอาอาหารเขาปากทุกครัง้ มันจะสราง
สติปญ
 ญามากกวาคนทีห่ ลงกินพิสดาร กินเหลา กินภัตตาคาร กินสูง
แลวตกเจ็บ
บางคนทัง้ เห็นแกกนิ และทำบาป เพราะเห็นแกปากแกทอ งและ
ในทีส่ ดุ ...ก็ถงึ ขนาดเปนหนีเ้ ปนสิน ก็เพราะเห็นแกกนิ แลววันหนึง่ ๆ ก็จะ
หมดเวลาไปกับการกินอยางนาเสียดาย
แตพอเปนพระนี่ฉันมื้อเดียวก็เหลือเวลาศึกษาพระธรรม
ปฏิบตั ธิ รรม สวดมนตภาวนาไดมากมาย พิจารณาทุกขไดมากมาย...
ก็กลายเปนเรือ่ ง...ฉลาดในการกิน แลวก็จะยังรสู กึ วา...ตอง
ทำงานใหคมุ คากับการกินก็มพี ทุ ธสุภาษิต
“ยถา ภุตตฺ ฺจ พฺยาหร”
“จงทำงานใหคมุ กับอาหารทีท่ านเขาไป”
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รวมแลวเปนบทสอนเรือ่ งอาหารการกินนี้ เปนเรือ่ งตน ๆ ก็คอ น
ขางทีจ่ ะละเอียดออนสามารถเอามากำกับชีวติ ใหฉลาด...เรือ่ งกินจนไม
ทำบาป เพราะเห็นแกปากแกทอ ง เห็นแกกนิ นีแ่ หละ ! มันถึงเปน
เรื่องที่ สรุปคำเดียววาไมตอ งทำบาป เพราะเห็นแกกนิ ถือวา

เปนความดีขอ แรกของการบวช
ขอทีส่ อง เรือ่ ง...สบง จีวร เสือ้ ผาอาภรณพระมีสเี ดียว..ไม
ตองเลือกสีโนน สีนี้ คำวา...เลือกสีโนน สีนี้ ไมไดหมายความวา...เลือก
เหลือง เลือกแดงเขาขางใดขางหนึง่
แตหมายความวา...ยงุ ยากมากเรือ่ งจะเสียเวลาพิจารณาจะเอา
สีไหนไปดี พระนี่ ! ไปงานศพ...ก็สเี ดียว ไปงานแตง...ก็สเี ดียว แลวเขา
ไปเทศนในกระทรวง ในเวียงวัง... ก็ ! สีเดียวเรียกวาไมตอ งมีจวี รปาน
สวิส อะไรทีม่ นั แพงเกินควร แลวถาเปนสมัยกอน ผาเปรอะฝนุ เปอ น
ฝนุ ทีเ่ รียกวา “ผาบังสุกลุ ” มิไดตดิ ใจหลงใหลในแฟชัน่ ทันสมัย ไมเคย
ใสจวี รแลวไปเทียบกับแฟชัน่ ของใคร ใสไปอยางสบายใจ บางคนใสเสือ้
แลวก็มานัง่ ทุกขวา ของเราตกรนุ ...ของเขามาใหม เกิดทะเยอทะยานแขง
ขันทุรนทุราย อยากจะมีแฟชัน่ ใหม ๆ เหมือนเขา...แลวก็แขงกันตาม
สมัย จนกระทัง่ บอกวา ! มันเปนกาก เปนขยะเอาไปทิง้ ไปขวางกันเยอะ
แยะไปหมด
ความดีเรือ่ งตกแตงรางกาย เนือ้ หนัง พระนีแ่ ทบจะไมตอ งอินงั
ขังขอบ เขาก็มาถวายจนกระทัง่ อาตมาตองบอกตองเตือน “โยม ! อยา
ถวายไตรจีวรพระมาก” ถวายกันมากเกินไป !
อาตมาใชจวี รผืนหนึง่ บางทีตงั้ สอง-สามป ปหนึง่ โยมถวายตัง้
เจ็ด-แปดไตร สิบไตร ยีส่ บิ ไตร...มากเกินไป ! จึงกลายเปนสวนเกิน แลว
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ก็อยากจะเลาสรุปรายละเอียดวา มีเหตุการณที่พระมเหสีของ
พระเจาอุเทน แหงนครโกสัมพี เลือ่ มใสในการแสดงธรรมของพระอานนท
จึงไดถวายจีวรจำนวน 500 ผืน แดพระอานนท ทีเ่ ปนผปู ระหยัดและ
ฉลาดในเรือ่ งนีม้ าก เมือ่ พระเจาอุเทนสงสัยก็ตำหนิพระอานนทวา เรือ่ ง
การใชสบง จีวรนี่ ใชอยางประหยัดหรือเปลา ? ทานก็บอกวา...
“เพือ่ แบงถวายแกพระภิกษุผมู จี วี รเกาคร่ำครา”
“จะเอาจีวรเกาคร่ำคราไปทำอะไร”
“เอาไปทำผาปูทนี่ อน”
“จะเอาผาปูทนี่ อนเกาไปทำอะไร”
“เอาไปทำผาปูพนื้ ”
“จะเอาผาปูพนื้ เกาไปทำอะไร”
“เอาไปทำผาเช็ดเทา”
“จะเอาผาเช็ดเทาเกาไปทำอะไร”
“เอาไปโขลกขยำกับโคลนแลวฉาบทาฝา”
ถึงขัน้ เรียกกันวา “นักบวช” ไมมกี ารใช คำวา “เปลือง”
ทรัพยากรธรรมชาติจะไมมคี ำวาเปลือง
ตอมาก็คอื ทีอ่ ยอู าศัยกุฏิ ทานก็ไมไดใหตกแตงมากมาย ถา
ไปทำใหญเกิน นัง่ ตกแตงกุฏเิ กิน มีพระรูปหนึง่ (พระธนิยะ) จึงคิดสราง
กุฏดิ นิ เพราะเปนผชู ำนาญในการผสมดินปน หมอมากอน จึงเอาดิน
เหลวมาขยำ แลวทำเปนกุฏดิ นิ ลวน เอาหญาไมและมูลโคมาสุมกุฏทิ ี่
ทำไวแลว ใหเปนกุฏดิ นิ เผา สวยงามมีสแี ดงดังตัวแมลงเตาทอง ก็นงั่
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ตกแตง สวยงามอวดก็เลยถูกสัง่ ใหถกู อาบัตไิ ปใหรอื้ ใหถอนใหเลิก นี่
ก็เปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
สรุปวา ไมใหใหญโต หรูหรา ฟฟู า เพราะใหญโตมากไปมัน
ก็...ทำลายทรัพยากร ทีต่ อ งตัดปาไม ตองระเบิดหิน ปูนทราย ก็ตอ ง
ตัก ตองดูดกัน วินาศสันตะโร รางกาย ยาววาหนาคืบกวางศอก ไม
นาจะตองสรางกันใหญโต เหมือนยุคนี้ โอโห ! สรางกันหลังหนึง่ สาม
สีส่ บิ ลาน หาสิบลาน แลวมีทเี่ ห็นไปสราง หวังจะพักสบายบนวังน้ำเขียว
ถูกรถแทรกเตอรของกรมอุทยานไถทิง้ ไปซะก็หลายหลัง
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สุดทาย เรือ่ งความเจ็บไข พระ ! ทานอนุญาตใหนำปสสาวะ
ทำยาบาง กับสมอพิเภกบาง พวกสมุนไพรไทย ๆ ไมตอ งทุรนทุราย
อยากจะกินยาเม็ดละเทานัน้ เทานี้
แลวสรุปวา มีบทปลงไวดวี า
ถึงกินดี
ถึงแตงดี
ถึงอยดู ี
ถึงเจ็บไข

กินแลวขี้
เพือ่ ปกปด
เพียงหลบฝน
ตายก็ดี

ไมมเี หลือ
รางกายผี
ทัง้ จนมี
ยามันแพง

ถึงกินดี กินแลวขี้ ไมมเี หลือ ถึงแตงดี เพียงเพือ่ ปกปดเนือ้ ราง
กายผี ถึงอยดู ี เพียงเพือ่ กันแดดฝนทัง้ จนมี จะบานหลังใหญหลังโต
ก็แคกนั แดดกันฝน ทัง้ จนทัง้ มี เจ็บไขตายพอดีหมดปญหาเพราะ...ยา
มันแพง ไมตอ งไปอาลัยอาวรณอาทรมันมากนัก
อาตมานึกถึงตอนหลวงพอพุทธทาสอาพาธ (ปวย) ทานไม
อยากใหใครเอารางทานไป...สงโรงพยาบาล ทานบอก “อยาหอบ
สังขารเราหนีตายไปไหนเลย เราตัง้ ทารอรับดับดิง่ ไวพรอมแลว”
นี่ ! ความสามารถ ความรคู วามประเสริฐของความเปนนักบวช
โดยเฉพาะเรือ่ งปจจัย 4 นี่ ! มนุษยปจ จุบนั นี.่ ..
โง ! กับเรือ่ งกิน
โง ! กับเรือ่ งแตงตัวทำใหชวี ติ ตนทุนสูง
โง ! กับเรือ่ ง การปลูกบานใหญโต แลวก็ดแู ลไมทวั่ ถึง
จางคนใช 3 คนก็ยงั กวาดไมหมด
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โง ! กับการรักษาดูแลสุขภาพ...แกจนจะแย ! ก็ยงั อยาก
จะใชออ กซิเยน ชวยชีวติ ยือ้ ชีวติ ทัง้ ๆ ที่ ชีวติ ! ไมไดเปนของทีจ่ ะอยู
ยัง้ ยืนยง
ก็ขอเลาเรือ่ งปจจัย 4 ไวแคนกี้ อ น เพราะยังมีเรือ่ งอืน่ จะชีใ้ ห
เห็นวาบวชดีนกั แล...ดี ! เรือ่ ง
ควบคุมการกิน
ควบคุมการแตงเนือ้ แตงตัว
การจะหลบหลับนอน หลบแดดฝน ไมไดคดิ ทีจ่ ะทำจนหมด
เวล่ำเวลา บางคนนีป่ ลูกบานสามปไมเสร็จ !
เพราะวา...อยากจะตอเติมตะพึด บางคนนีก่ ไ็ มนา เชือ่ วา หา
กินมา 10 ป ปวย ! ปเดียวหมดตัว แลวก็ตายอีก...เอาเงินไปรักษาหมดตัว
แลวตายอีก
ฉะนัน้ ก็ลองคิดดู ! ถาไมใชนกั บวชจะคิดไดอยางนี้ พูดอยางนี้
เขียนอยางนี.้ ..เปนหรือเปลา ! ถาอาตมาไมบวช คงเขียนเรือ่ งนีไ้ มได
แลวก็นกึ ไมออก ไมรจู ะรสู กึ ใน...เรือ่ งกิน เรือ่ งแตงตัว บานอยอู าศัย
ยารักษาไขโรค จะทำไดอยางนีห้ รือเปลา ? จะบอกใครตอใครวามันดี...
ไดอยางนีห้ รือเปลา ! นีข่ อไวแคยอ ๆ กอน
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อานิสงสของการบวช
ตอไปก็คงจะพูดถึงเรือ่ ง อานิสงส คือ ผลทีต่ ามมาจากการ
บวช มีอยู 3 ประเด็น
ประเด็นแรก ก็จะไดแกตวั ผบู วชเอง เพราะการบวชเปนการ
ทีเ่ ขาเรียกวา “บวชเรียน” ฝกฝน ฝกฝน ฝกหัด ลองคิดดู เราเคยได
ยินพุทธสุภาษิตวา “ทนฺโต เสฏโฐ มนุสเฺ สสุ” (ในหมมู นุษย ผฝู ก ตนแลว
เปนผปู ระเสริฐสุด)
ในบรรดาผทู จี่ ะเปนนักกีฬา เปนทหาร เขาก็ฝก กัน เขาฝกเพือ่
ใหรา งกายแข็งแรงบาง ใหคลองตัวบาง...เพือ่ จะไดชนะ ! คแู ขง หรือ
ฝายตรงขาม
แต. .พอเราบวช แลวนีต่ รงกันขามกับพวกนัน้ ฝกฝนเพือ่ เอาชนะ !
กิเลสหรือความทุกข เมือ่ คนนัน้ ได...ฝกไป ๆ ๆ ทุกขกท็ ว มทับจิตใจยาก

สรุปก็ คือ จะเปนคนสุขงาย แลวทุกขยาก ตาง ๆ
กับพวกที่ไมไดบวชไมไดฝก จะกลายเปนคนทุกขงาย
แลวสุขยาก ซึง่ กลับตรงกันขาม
พอบวช แลวมันจะกลายเปนสุขงาย แลวทุกขยาก รองไหยาก...
แตเงียบงาย
บางทีกม็ เี ด็กนี่ เขารองงาย...แตเงียบยาก นาทำปยุ ไมนา เลีย้ ง
สวนสำหรับพระนี่ ! ถาลองทุกขงา ย แลวสุขยาก ก็ไมนา เลีย้ ง
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เหมือนกัน แตสว นใหญแลว ทานจะดำรงชีวติ แบบ...ไมรอ งไหงา ย ๆ
ถาพระรองไห...เบ ! แลวใหโยมปลอบละก็...ถลกจีวรออกไดแลว
แตตอ งเปนคนทีท่ กุ ขยาก ! หรือมีคาถาประจำใจบาง ซึง่ อาตมาไมรู
เรือ่ งเลยตอนกอนบวช...ทุกขหวั แทบแตก
กลมุ เรือ่ ง...ทีไ่ มมที จี่ ะปลูกบาน กลมุ ...ไมมอี ะไร ๆ ทีม่ นั จะปรน
เปรอบำเรอชีวติ “กลมุ ! ทุกข ! เครียด !”
แตพอมาบวช แลวถูกฝกใหม ถูกคำสอนที่เปนคาถาตวาด
ทุกข...อยางหลวงพอพุทธทาสทานสอนพระวา ตองรจู กั “ธารณี” หรือ
“มนตรา” ตวาดความทุกข ดวยคำวา

“กูไมไดเกิดมาเพือ่ เปนทุกขโวย”

ทุกข

คำนี้ ! ถาไมไดบวชไมรจู ะพูดเปนไหม ?
มีแตจะพูดวา “ทุกขกท็ กุ ขไปซิโวย !” มันก็รว งโรยไปกับความ

นีเ่ ปนอานิสงส...จะไดแกตวั ผบู วช ทำใหรหู ลักธรรม ทำให
แกลวกลา อาจหาญ ในสมาคมตาง ๆ
พระนีไ่ ปไหน ! ไมเห็นตองไป ดวยความหวาดกลัว ตองหลบ
ตองซอน...ไป บิณฑบาตนี่ อาตมาไปตามตลาด...ไมเห็นทีจ่ ะตองหลบ
หนาใคร เพราะเราฝกตัวมาไมใหพา ยแพกเิ ลส
ถาเราแพกเิ ลสทุกเรือ่ งทุกอยาง โลภจัด โกรธจัด ถูกความโลภ
จิกหัวไปทำชัว่ ปลนแยงชิง ลักขโมย
ถาเราลองไปแยงชิงลักขโมยเขาแลวนี่ จะเชิดหนาชูตาเดิน เดิน
ลอยหนาลอยตา ไปใหใครเห็นหนาเห็นตาได ก็ตอ งหลบหนา...
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โกรธเขาแลวไปฆาเขา ไปเกลียดเขา ไปดาเขา วันหลัง ถาได
สติขนึ้ มา ก็ตอ งหลบหนา หลบตาเขาอีก
ถาโงไปติดเหลาติดยา พอไปขับรถ ถูกเขาตรวจฉี.่ ..เขา ! ถูก
จับเขาคุกเขาตะราง เสร็จอีก!
พอบวชแลวนี่ ! เรือ่ งเหลานี้ เราก็ชนะพอสมควรเลยแหละ ถึง
ไมชนะเด็ดขาด ไดนพิ พานสูงสุด แต...อยางนอย...มันก็ไดชมิ ลอง เรือ่ ง
ความชนะกิเลสเปนบางชวง บางคราว
นี่ ! ถาหากวา เกิดบวช แลวมันชนะตลอดกาล...ไดมรรค
ผลนิพพานเปนพระอรหันตขนึ้ มาจะขนาดไหน !
นีอ่ าตมาเลาในฐานะ เปนพระปุถชุ น แตอาจจะเลยปุถชุ นมา
นิด ๆ ทีเ่ ขาเรียกวา “กัลยาณชน”
“ปุถ”ุ แปลวาหนาไป ต่ำไป แตถา “กัลยาณชน” ก็ดงี ามขึน้
มานิด !
นี่ ขนาดยังเปนปุถชุ น อาตมายังรสู กึ วามัน !...มันตางจากชีวติ
ฆราวาสเหลือเกิน
ตัวเราเอง...ตอนเปนฆราวาส มันเครียด ! กวาตอนทีม่ าบวช
อยนู ี่ “โอโห ! ฟากับเหว ก็แลวกัน”

เมือ่ กอนนี้ จม ! อยดู ว ยความงก ความโลภ อยากได
อยากมี อยากเปน...สารพัด พอมาเปนเจาอาวาสเขา พอ
คิด ๆ แลวเปนเจาวัด ลำบากภาระ ทุกขสมภารเจาวัดเลย
ลาออก ใหลกู ศิษยเปนบาง แตลกู ศิษยกเ็ ปนยังไงไมรเู ขา เกิด
ความอยากเปนนิรนั ดรถาวรขึน้ มา ก็เลย...ยงุ !
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แตวา พระหลายรูป ทีท่ า นไมตอ งการความอยากมี อยากได
ถึงเวลาจะเปน...ก็ไมใชอยากจะไมเปน...แลวเปนทุกข
เขาใหเปน...แตถา เราอยากไมเปนมาก ๆ เขา...เราก็มที กุ ข
สำหรับอาตมา พระผใู หญทา นใหกลับมาเปนอีก...ก็ตอ งเอา !
เราก็เปน...แลวหาผชู ว ย แลวก็ไมไดเปนแบบถูกล็อคตัวไว ยังมีอสิ ระ
ไปโนน...ไปนี่ ไปจำพรรษาทีโ่ นน...ทีน่ ี่ ไปไดกวางขวางทัว่ ไทย เหนือใต
อีสาน...ไปอยมู าครบ
ถาไมไดบวชนี่ ! ถามีครอบครัว...ก็ถกู ครัวครอบ ไมไดมโี อกาส
ไปโนน ไปนี่ ไปนัน่ ใชชวี ติ แรมรายคืน เปนอิสระ ! ไดแกตวั ผบู วช...บวช
แลวสบาย ! ไมตอ งเปนผัวใคร เปนพอใคร ไมตอ งสืบพันธุ แตสบื ศาสนา
นี่ มันมีคณ
ุ คากับชีวติ มหาศาลเลย
ขอทีส่ อง ไดแก พวกมีพระคุณทัง้ หลายพอแม ญาติ พีน่ อ ง
พอเราบวชเขาไปนีเ่ ขาก็จะมีความเลือ่ มใส ศรัทธา อยางทีเ่ ขาบอกวา
ศรัทธาศรัทไธ เอาลูกไปฝากไว พอแมกม็ ศี รัทธาไปวัดทุกวัน พอลูก
สึกหมด...ก็หดศรัทธา อยบู า นไมคอ ยใสบาตร ไมคอ ยทำบุญเทาไหร
พอลูกไดบวชนี…่ แหม ! พอแมจะ...ไมรนู ะ !
เสียดายโยมพอ โยมแม อาตมาไมไดอยู ถาอยรู วู า ลูกไดบวช
เปนอยางนี้ ๆ ทำประโยชนอยางนัน้ ๆ ก็คงจะมีความสุขมาก...เรียกวา

ลูกบวชมาสรางเกียรติประวัตใิ นความดี

ลูกเปนอภิชาตบุตร พอบวชพรรษาเดียว ลูกบวช...สีส่ บิ หาสิบ
พรรษานี่ แลวก็...ทำคุณประโยชนมหาศาล
ถาไมไดบวช ก็ไมรจู ะหาเงินทำประโยชนอะไรไดสกั เทาไหร
สรางบุญบารมี...ก็คงไดนดิ หนอย แตนที่ ำโครงการได 9 แหง 9 สาขา
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เปนประโยชนตอ บาน ตอเมือง ตอศาสนา ตอสังคม นี.่ ..ทำใหญาติพี่
นอง หรือไมใชญาติพนี่ อ ง ก็พลอยไดรบั ประโยชน เรียกวาอานิสงส
ผลทีต่ ามมาจากการไดบวช
ถาอาตมาไมบวชนี่ ก็อาจจะไมม.ี ..วัดสวนแกว ก็อาจจะไมม.ี ..
โครงการรมโพธิแ์ กวทีโ่ นน ทีน่ ี่
นีไ่ งมันตามมาจากผลแหงการไดบวช ไดแก...ญาติพนี่ อ ง แลว
ก็ไดแก...
ศาสนาสุดทายนี่ ก็คอื วา ใครบวชเดือน ก็สบื ศาสนาเดือนหนึง่
ศาสนาจะมีอายุยงั่ ยืน เปนทีพ่ งึ่ แกสตั วโลก ก็ดว ย...มีคนบวช
ถามีแตวดั ...ไมมพี ระบวช คนมา...บวชพระ ก็จะกลายเปนวัด
ราง กลายเปนซากวัด วัดตายซาก
แตพอวัดไหนมีคนบวช...ก็คกึ คัก มีการเรียน การปฏิบตั ิ จัด
กิจกรรมทางศาสนา วิสาขบูชา มาฆบูชา...มีพระเปนผนู ำจิตใจ และบาง
ทีไมนา เชือ่ วา...บางหมบู า นพระทีท่ า นสงเคราะหญาติโยม ดวยการตัง้
ธนาคารหมบู า น เปนศูนยรวมจิตใจ คนก็เชือ่ !วา พระไมโกง เอาเงิน
มาฝาก มาอะไรหนัก ๆ เขาก็กลายเปนกอบ เปนกอน เปนธนาคารหมู
บาน ไปหยิบไปยืมกัน มีคนซือ่ สัตยสจุ ริตมาชวยกันบริหาร กลายเปน
วาทำใหศาสนานี่ มัน่ คง แข็งแกรง ยัง่ ยืน
ถาสัตวโลกยังเขาหาทีพ่ งึ่ และศาสนาเขมแข็งนี่ เพราะมีคนบวช
ถามีคนบวชแลวทำงานศาสนาอยาง...หลวงพอพุทธทาส เขียน
หนังสือหนังหา ตำรับตำรา อยางพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต)
จนไดรบั รางวัลยูเนสโก (UNESCO) ถาพระในศาสนาไดรบั รางวัล
ระดับโลกอยางใหญ ๆ บาง ชือ่ เสียงของศาสนาก็จะกระฉอนทำให
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ศาสนาในประเทศไทย ยัง่ ยืน เปนทีพ่ งึ่ แกจติ ใจคนไทย
ลองนึกดูกแ็ ลวกัน ! ถาไมมวี ดั ไมมพี ระ ไมมศี าสนา ไมมหี ลัก
ธรรมคำสอน คนมันจะทำชัว่ กันขนาดไหน
นีข่ นาดมีนะ ! แตวา บังเอิญมีแตซาก ๆ แทรก ๆ
ศาสนาทุกวันนี้ มีแตซากกับแทรก ๆ ก็คอื วา...(“แตกไ็ มอยาก
จะพูด มันจะสะเทือนใจ แตกเ็ อาสักนิดหนึง่ ”)
เดีย๋ วนีเ้ ราไปบำรุงโบราณสถานในประเทศเราก็เยอะ แถมยัง
ไปทำทีอ่ นิ เดีย การเอาเงินไปทะนุบำรุงซาก ปรักหักพัง ซอมสังเวชนีย
สถาน แตกเ็ อาเถอะ ! ถึงแมจะเปนบุญ เปนเรือ่ งดี แตวา มันก็ด.ี ..ที่
เปลือก ทีซ่ าก ไปซอมซาก ทีม่ แี ทรกกันเขามา
แตถา เรามาซอมหลักธรรมวิมตุ ความหลุดพนกันใหจริงจัง ทมุ
เงินใหคนหลุดพน เหมือนกับทมุ เงินเอาคนติดยา ไปบำบัด พอเขาเลิก
ยาได เขาก็ไมบา ลักขโมย โลกก็สบายมีทพี่ งึ่
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เพราะฉะนัน้ ...ถามีนกั บวช ลูกชาวบานออกมาบวช แลวเกิด
เจอ ! นักบวชทีม่ ดี กี รี มีปริญญาบาง
ไมใช...แหม ! ลูกเรียนไมไดเรือ่ ง ติดเหลา ติดยา...ดันพามาบวช
อยางนี้ ! ทำใหศาสนา...ออนแอ
ไมไดคดั สรร คนทีบ่ วชอยางดีมคี ณ
ุ ภาพ มีดกี รี สามารถที่
จะ...ถายทอดหลักธรรมอยางเปนล่ำ เปนสัน เปนชิน้ เปนอัน เปนผลงาน
หนังสือหนังหา เปนตำรับตำราเขียนกันขึน้ มา แมกระทัง่ ทาน ว.วชิรเมธี
(พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี) เปนพระเล็ก ๆ อายุไมมาก ก็ทำใหวยั รนุ ตืน่
ธรรม
ลองคิดดูเถอะ ! ถาเรามีพระอยางนีม้ าบวช มีลกู ชาวบานอยาง
นีม้ าบวช ศาสนาจะไดยงั่ ยืนแข็งแรง อยเู ปนทีพ่ งึ่ ของสัตวโลก
ถาสัตวโลกไมมที พี่ งึ่ เขาจะเปนยังไง ! เขาก็จะไปพึง่ ยาบา เขา
ก็จะไปพึง่ อะไรตออะไร ๆ ทีท่ ำใหบา นเมืองวนุ วาย สังคมเดือดรอน
แลวใครมาบวชแลวทำใหศาสนาอยยู งั่ ยืน เปนทีพ่ งึ่
ลองคิดดูวา . .การบวชนัน้ ดีไหม ! บวชทำใหศาสนายัง่ ยืน มัน่ คง
แข็งแรง เปนทีพ่ งึ่ ฉะนัน้ ชวยกันลองมาบวชดูบา ง คนเกง ๆ ดี ๆ
แลวจะ...ปลืม้ ใจ ทีเ่ ราแตงตำรับตำรา แลวมีคนเขาอานกันเยอะ ! หรือ
เราพูด เราเทศนไป แลวคนเขาฟงกันเยอะ !
อาตมามานัง่ นึกปลืม้ เชียว ! ตอนทีซ่ ดี .ี ..เขาไปอัดขายกัน ดัง
กระหึม่ ! เปดกันไปทัว่ ทุกสถานี ชองโนน ชองนี้ ฟงแลวก็นกึ ครึม้ ๆ
เหมือนกัน นีถ่ า ไมไดบวช...ใครจะรจู กั เราบาง ! เขาจะฟงเราพูดไหมนี่ !
หรือจะไดม.ี ..เปนอยางนีห้ รือเปลา ! พูดงาย ๆ ถาไมไดบวชก็คงไมมี
พระพยอมวันนี้ แบบนีแ้ นนอน
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การบวชไมมดื ตัน
การบวชนีท่ ำใหคน ควาชีวติ ...ดานใน ไดอยางทะลุปรุโปรงมาก
มาย ไมมดื ตันเหมือนตอนเปนฆราวาส ฆราวาสไมรอู ะไรมันมาบังหมด
มองไมเห็นดานใน
ชีวติ ดานใน แทบจะไมรเู รือ่ งเลย ชีวติ มีแตแขงขันดานนอก
เห็นเขากินดี กินแพงก็อยากจะกิน...แบบเขา
เห็นเขาไดกาม ไดเกียรติ อู ! ขางนอก เขาแขงขันกันอุตลุด
หมด คนนัน้ ไดเกียรติ คนนัน้ ไดกาม...แตงงานกัน โอ ! ผหู ญิงกับ
ผชู ายแตละคนแตงงานกันดูเถอะ
เดีย๋ วนี้ ! โดยเฉพาะพวกดารา ตองคอยฟง...คำสัง่ ! นักขาวให
หอมแกมกันอยางนัน้ ใหจบู แลว จูบอีก

แตเราบวช แลวสบายมาก ไมถกู กิเลสตัณหามา
บังคับ ไมมนี กั ขาวมาบังคับใหเราตองมาทำตามทีเ่ ขาสัง่ ...ให
หอมแกม...ก็ตอ งหอม จะใหกอด...ก็ตอ งกอด สัง่ ใหสวม
แหวน...ก็สวมอะไร สารพัดอยาง
สวนเรานี่ สวมวิญญาณ...นักบวชแลว มันจะดูดา นจิตวิญญาณ
หรือดานในของชีวติ จะรวู า ชีวติ จริง ๆ นีม่ นั อยไู ด...ดวยอะไร ?
ถึงแมวา จะอยไู ด...ดวยปจจัยสีภ่ ายนอกบาง
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แตมนั ก็รจู กั ภายใน...อยางยอดเยีย่ ม !
เมือ่ กอนนี้ เหมือนอยางทีเ่ คยพูดไปแลววา กิน แตงตัว บาน
ชอง ยารักษาโรค อยางทีก่ ลาวเปนบทเปนกลอนไปแลวนัน้ ...ก็เปนเรือ่ ง
คนขางนอก ทีก่ นิ กันแบบ...มองแต รานอะไร ? ชือ่ เสียงยังไง ? แลว
ก็ใครจะ...เลอเลิศในกาม ในเกียรติไดมากกวากัน แลวพอสรรหา ก็ยงั
มีคนทีไ่ มไดบา ง ? สวนคนไมไดก.็ ..เปนทุกขสิ !
แตเรามาบวชแลวนี่ ไมตอ งแขงขัน...อะไรเลย !
ไมตอ งแขงเรือ่ งกิน เพราะเหลือมือ้ เดียวบาง สองมือ้ บาง แลว
ก็รูจักทักษะดวย “กอนจะกินดื่มน้ำ เพื่อใหทองมันแฟบไวกอน ให
กระเพาะอาหารแฟบ เพราะน้ำมันเขาไปดันไปอัด มันจะไดไมกนิ มาก
แลวใกลจะอิม่ ...หยุด !” ซึง่ เมือ่ กอนอาตมาไมเคยรจู กั เลย กับคำวา กอน
กินนีต่ อ งตัง้ สติ...ปจจเวกขณ วาตองกินเพือ่ อะไร ? เพือ่ ประพฤติ
พรหมจรรย !
เพราะฉะนัน้ ตองไมตะกละตะกลาม
บางที โอ ! นึกแลวก็สงสารญาติโยมทำมา อรอยอรอย ! ดีๆ
แตเราตักไปสองชอน ตักไปชอนเดียว บางทีชอ นเดียวตักบอยมาก ตัก
พอไมใหเขาเสียศรัทธา

เรารเู ลย วา ชีวติ เรานี่ มันตองถูกตอง มันเกินไมได
มันไมพอดีไมถกู ตอง มันจะอยลู ำบาก แลวเราก็จะดูลกึ เขา
ไปจนกระทัง่ วา...เออ ! เอาเขาก็ตอ งไปปลอยเอาออก

เมือ่ กอนไมเคยนึกไมเคยคิดเลย วา กินดียงั ไง...ก็ตอ งไปขีอ้ อก
มา ไมเคย ๆ ...สำรวจชีวติ จริง ๆ มัวแตอยากจะรับรู ทางโลก ทาง
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บาน ทางเมือง ใครเขารงุ เรืองกันยังไง ร่ำรวยกันยังงัย เขาไดดบิ ได
ดีกนั ยังงัย ฝน ! อยากใหดเี ทาเขาใหได
แตตวั เองจะทำใหด.ี ..โดยไมมที กุ ข กับดันโง !
อยางชนิดทีเ่ รียกวา มันนาสมน้ำหนาเสียอีก ที.่ ..โง ! ซะตัง้ นาน
ทำนองนัน้ แลวก็มา เรือ่ งเกียรตินี่ ไมรวู า มันรไู ดอยางไรวา...เกียรตินี่
คือ การถูกหลอกใช หรือพูดใหดกี อ็ า งวาไปรับใชประชาชน แลวได
เกียรติทเี่ ปน สส.
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แลวเปนยังไง ? เห็น...ทุกขกนั จะตาย ! ในสภาดากันหนาดำหนา
แดง ผมู เี กียรติ ผทู รงเกียรติ
แตเวลาแขงขันกันอยากจะไดนี่ ถึงกับฆากันตาย แลวทีเ่ ลว
บัดซบก็ คือ ซือ้ กันหัว...ละพัน สองพัน
อาตมาพอไปเทศนทไี่ หนเขาก็บอก โอยหลวงพอ ! อยาไปเชือ่
เขาเลย...ขนาดนายกอบต. ผูใหญบาน กำนัน เขายังซื้อเสียงเลย
พออยากมีเกียรติในหมบู า น เขาก็ซอื้ เสียงแลว !

อาตมานี่ ตัง้ แตบวชไมเคย ซือ้ ยศ ตำแหนง ไมเคย
ซือ้ ตำแหนงเจาอาวาส มีแตจะลาออก...เคยลาออกแลว
ก็ฝก ใหลกู ศิษยเปน แตแลวก็เกิดกบฏอีก เพราะอยากเปน
เหลือเกิน

ตัวเรานีม่ าคิดดู เปนแลวก็ผกู รัดยึดชีวติ ติดอยกู บั วัด ไมได
มีอสิ รเสรีในการไปโนน ไปนี่ ไปใชชวี ติ แรมรายคืน ทีโ่ นน ทีน่ กี่ ไ็ มได...ตอง
เปนชีวติ ถูกลามโซ อยกู บั ตำแหนงกับเกียรติ
เดีย๋ วนี้ ใครจะวาอะไรก็ชา ง เขามีการใหรางวัลอาตมาหลาย
เรือ่ ง แตทจี่ ริง ๆ ก็ถอื วาเปนเหตุนดิ หนอย เพราะวา ศาลตัดสินเราวา
ไดทดี่ นิ มาโดยมิชอบดวยกฎหมาย เราก็เลยใชเปนขออาง...สบายเลย !
ตอไปนี้ ใครไมตอ งเรียกเราไปรับรางวัล ไมตอ งไปรับโล
แตในเรือ่ งนีก้ เ็ ลยหาทางออกใหเขาหนอย เขาบอกวาหลวงพอ
ผทู ชี่ ว ยเหลือคนอยางโนนอยางนี้ ก็ใหไปรับรางวัลจากกทม. บาง ที่
โนน ทีน่ บี่ า ง ก็เอาอยางนีแ้ ลวกัน ใหมลู นิธฯิ ไปเลย เพราะวาอาตมา
ไมไดมเี งินไปชวยใคร ทีช่ ว ยก็เปนเงินของมูลนิธฯิ
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เราก็เลยหาทางออก...ไมตอ งมีเกียรติ แหม ! อาตมาขีเ้ กียจ
ไปรอเวลา บางทีตอ งไปซอมรับรางวัล
ซอมรับความตายดีกวา ! มันไดชวั ร ๆ รับแนนอน รางวัลทีร่ บั
มาแลวก็แคนนั้ ...มันเลยคิดอะไร ไดลกึ ถึงขนาดวา...เกียรติกไ็ มลาก
คอเราไป
บางทีกด็ เู สียเวลา...นาคิดนะ ! บางทีตอ งไปซอมวันหนึง่ ไป
รับพัดยศนี่ บางทีตอ งซอมสองวัน เสียดายเวลาแทนทีจ่ ะปลูกตนไม
สัก...สิบตน ยีส่ บิ ตน บางทีตอ งไปคอย...นายกมามอบ ผหู ลักผใู หญมา
มอบ คอยประธาน...แลวเราก็อยคู นสุดทาย ครัน้ จะกลับ...ตองอยกู อ น
จะกลับเลยก็ไมได...ตองนัง่ คอยเขาเสร็จสองรอยคน
“เวรกรรมจริงหนอ ! ทีถ่ กู ความอยากไดเกียรติ...มันล็อคไว”
แตพอมาบวช.. รเู รือ่ งนีด้ ี ! วา “ลาภสักการะ เสียงสรรเสริญ เกียรติ
นี.่ ..เปนของแสบเผ็ดตอมรรค ผล นิพพาน” แลวถาวันไหนเราไมได เกิด
อยากได แลวไมได...ก็ทกุ ขอกี พอไดมาแลวคนอืน่ เขาแซง...ทุกขอกี
“เรามันชัน้ ราช เขาชัน้ เทพ เขาชัน้ รองสมเด็จก็ม.ี ..มันเด็ดเวลา
เด็ดความสุขเรา โดยไมรเู รือ่ งเลย !”
แตพอมานัง่ นึก คิดไป คิดมา ทำไม ! เราไมเปนอิสระในตัว
ของเรา ทำไม ! ตองเสียเวลากับเกียรติ หวงหัวโขนอะไรกันหนักหนา
เห็นพวกเปนรัฐบาล เปนนายกรัฐมนตรี ถึงไดทกุ ขลาภไปตาม ๆ
กัน
แตเวลาไปไหนก็นนั่ แหละ คนเขามาแหรอ ง ยกยองสรรเสริญ
ก็เลยเพลิน...
เขาเรียกวาเกิด “นันทิ” พูดงาย ๆ วาการบวชนี.่ ..สุดยอด ! อยู
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ทีก่ ารละ...นันทิ หรือวาไมละได แตกร็ เู ทาทัน...นันทิ หรือก็มองเห็นวา
นันทิ นีค่ อื ตัวทำใหเราเพลินจนหมดเวล่ำเวลาไปกับเรือ่ งไรสาระ... ตัว
ความเพลินกับเรือ่ งทีเ่ ขาให...มันเสียเวลาไรสาระ
เมือ่ กอนไมเคยคิดเลยวา ตอนไมไดบวช ไมรเู รือ่ งเลย ! ถา
ใครใหรางวีร่ างวัลนี่ ก็นงั่ เพลินไปทัง้ วันเลย
เจาตัวเพลินนี่ หรือทีเ่ ขาเรียกวา “นันทิ” มันเปนตัวผูกรัด มัด
ใจทีส่ ดุ เลย ทำใหคนเพลิดเพลิน ซึง่ มันตางจากความทุกข ระหวางได
รับทุกขกบั รับเกียรติ พอรับทุกขมนั อยากดิน้ รนอยากจะออก แตรบั
เกียรติน.ี่ ..มันเพลิดเพลินจนหมดเวล่ำเวลาของชีวติ ไป แลวยิง่ เพลินกับ
เรือ่ งเนือ้ หนัง เรือ่ งความสุข แลวเราก็มเี ห็นเยอะแยะไป คนเขาก็นยิ ม
ไปกัน
เรามานัง่ คิด ดูเวลาวา โชคดีจริง ๆ ทีไ่ มไดหมดเวลา เปลือง
เวลา เหน็ดเหนือ่ ยไปกับเรือ่ งอยางนัน้ แลวมาไดสรางอะไรเปนชิน้
เปนอัน เปนรูปธรรม
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ไมเหมือนอยางทีเ่ ขาพูดวา “หมาแทะกระดูก อรอยน้ำลาย
แลวก็ผา นไป หมดเวลา หมดเรีย่ วแรง หมดเงิน...ปรนเปรอ
บำเรอสารพัด”
ยิง่ คนยุคปจจุบนั เขาตองไปหาไวอากา ไปหาอะไรมาปรนเปรอ
มันเซอถึงขนาดเรียกวา “ยอมเปนทาสความเพลิดเพลินเอร็ดอรอย” ที่
เรียกวา “อัสสาทะ” มันเปนเหยือ่ เปนอรอย เปนเพลิน
นี่ ! ถาไมไดบวช เรือ่ งภายในเหลานี.้ ..จะไมรเู ลย มันจะหลง
เพลิดเพลินไปยันตายเลย
เพราะฉะนัน้ ! ใครทีไ่ มเคยบวชลองสักนิดหนึง่ แลวจะสึกไป
อยใู นโลกตอไป ก็ไมมปี ญ
 หาหรอก ไมมใี ครเขาวา เพราะประเทศไทย
ไมเหมือน...ประเทศศรีลงั กา
ทีศ่ รีลงั กานี่ ถาใครบวชแลวสึกเขาไมยนิ ดีตอ นรับ มีทเี่ ขาเลา
วา ลูกใครออกบวช...พอแมทงั้ ญาติพนี่ อ งจะรองไหรอ งหม เพราะ
เหมือนกับตัดญาติขาดไป แลวไมไดกลับมาสวู งศตระกูลอีกแลว
แตของคนไทยเรานี่ โชคดี ! บวชแลวสึกไมมใี ครเขาวา กลับ
ชืน่ ชมวา เปนบัณฑิต เปนทิด เปนมหา เปนอะไร อยางนอย ๆ ก็ไป
เรียนรมู า...เพือ่ จะอยใู นโลกใบนีอ้ ยางไมลมุ หลง เพลิดเพลิน หมกมนุ
นีล่ องคิดดู !
ทีเ่ คยพูดไววา เปนพระราชา เปนจักรพรรดิ ทำใหนกึ ถึงรัชกาล
ที่ 4 กับสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรังสี) ทีแ่ จวเรือเขาไปรับบาตร
รัชกาลที่ 4 ทานก็ตรัสถามวา สรางวังไดสวย งามมากมัย้ ? สมเด็จฯ
ทานก็บอก งามมากมหาบพิตร งามประดุจราชรถ โห ! รัชกาลที่ 4 โกรธ
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หัวฟดหัวเหวีย่ งเลย ทีต่ า งคนตางรกู นั เพราะมันมีบาลีอยบู ทหนึง่ วา

“เอตถะ ปสสะถิมงั โลกัง จิตตัง ราชะระถูปะมัง ฯ”
สูเจาทัง้ หลาย จงมาดูโลกนีท้ งี่ ามประดุจราชรถ
ซึง่ คนเขลาทัง้ หลายหมกอยู แตผรู หู าของไม ฯ

นีเ่ ราลองคิดดู เขาถึงไดบอกวา อยใู นปราสาท งามดุจราชรถ
แตกเ็ ปนทีห่ ลงของคนหลงหมกอยู เพลิดเพลินอยู สวนผรู หู าของอยไู ม
ยังทำใหนกึ หลวงพอนร (เจาคุณนรฯ พระภิกษุพระยานรรัตน ราชมานิต) เขาเลาวาจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีเกียรติขนาดเปนนายก
รัฐมนตรี จะขอเขาพบทาน ๆ ก็ไมยอมออกมาจากหอง โผลหนาตาง
กุฏมิ าบอกวา “ทานนายกฯ กลับเถอะเราอยกู นั คนละโลกแลว”
เราลองวาดภาพดู ทานหมายความวา ทานอยโู ลกไหน ? โลก
อุดรแดนไกล หรือโลกของคนที.่ ..ไมอยากยงุ ดวยกิน กาม เกียรติ ฉะนัน้
ทานผมู เี กียรติมา ก็ไมอยากสนทนาใหเสียเวลา เพราะเขายังหลงอยู
ในโลกของกิน กาม เกียรติ
นีเ่ ขาแบงโลกกันไดขนาดนีน้ ะ...คนบวชนี่ !
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บวช...เปนอมตะความงาม
บวชนี่ทำใหรูจักความงามที่ถูกตอง ความงามทางกิเลส ที่
ยัว่ ยวนกัน ตกแตงกันสีสนั อยางนัน้ อยางนี้
เมือ่ กอนเราก็อยากสวย อยากงาม จะไปดัดผม เปาผม สารพัด
อยาง แตแลว...ก็มาฉุกคิดไดตรงวา เออ !
คนจะงาม งามน้ำใจ
ใชใบหนา
คนจะสวย สวยจรรยา ใชตาหวาน
คนจะแก
แกความรู ใชอยนู าน ฯ
อะไรทำนองนี้ มันก็เอะใจบางวา เออ ! เราโกนผม เรางาม
แบบนาชืน่ นาชม นากราบ นาไหวบา ง แบบนีบ้ า ง มันนางามแบบ
ธรรมะ
ไม ใ ช . ..งามแบบกิ เ ลส ตกแต ง ปรุ ง แต ง สี สั น สารพั ด
จนกระทัง่ ...ไมรู !
ตัง้ แตบวชมานี่ บางทีกต็ ากแดดหนาดำ...ไปทำงาน มีบางทีคน
เขาก็ทกั นาอายเหมือนกัน...แตเราก็ไมอาย เพราะเราไมไดเสียหายอะไร
“อยู ! ทำไมตัวดำปด ไมขาวเหมือนพระวัดธรรมกาย” ก็วา ไปเรือ่ ย
โยมก็ทกั ...แหม ! เลนเปรียบแบบไมตอ งเกรงใจพระเลยก็มี
เอาเถอะ ! แตเวลานี้ เรามานึกดูวา เราควรงามอะไร...งาม
ทีส่ ำคัญ ก็คอื ทิฐทิ ดี่ งี าม
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ความคิดเห็นเราไมบดั ซบเลวทราม
สวนพวกหนาสวย แตความคิดเห็น เขาบัดซบเลวทราม เขามี
ความคิดเห็น...ทีบ่ ดั ซบเลวทราม
เขาเรียกอะไร ? งามหนา !
ไปทำงามหนา เชน หนาสวย...แตแยงผัวเขา รูปหลอ...แตแยง
เมียเขา หรือหนาตาดีแตจติ ยังกับเปรต งก โลภ โกง ทีเ่ ขาเรียกวา นาง
งามใจมาร อะไรทำนองนี้ !
เพราะฉะนัน้ เราก็ เออ ! มาบวช แลวก็ไมตอ งหวง เรือ่ งงาม
แบบตกแตงทางกิเลส
ทีเ่ ขาทำกัน จนกระทัง่ ! เขาบอกวา เดีย๋ วนีอ้ าชีพธุรกิจอะไร ?
ไมรงุ เทากับเสริมสวย เสริมงาม แขงกันจริง ! แขงกันจัง !
แตแลวลูกหลาน พีน่ อ ง เพือ่ นรวมงาน เกลียดขีห้ นา...หนี ! ใช
คำวา เกลียดขีห้ นา...หนี ! อีหนาสวยนีเ้ หลือเกิน ! ไอหนาหลอนีเ้ หลือ
เกิน ! เพราะมันทัง้ เห็นแกตวั มันไมมนี ้ำใจ ทีเ่ ขาบอกวา งามน้ำใจ...ก็ไม
มี มันงามแบบชนิดที่ ตกแตง หวือหวา
พระพุทธเจา ทานก็สอนเรือ่ งงาม ๆ เชนใชคำวาอาทิ...
“อาทิกลั ยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง”
แปลวา จงไปแสดงคำสัง่ สอนใหงามในเบือ้ งตน งามในทาม
กลาง งามในทีส่ ดุ ทีเ่ รียกวา งามศีล งามธรรม
ทั้งยังมีคำเปรียบเทียบเรื่องงาม ๆ ในศาสนาวา “ไกงาม
เพราะขน คนงามเพราะแตง”
ธรรมะขอไหนบางละ ? ทีแ่ ตงคนใหงดงาม ก็คอื “ขันติ โสรัจจะ
คนสวยนี่ ถาเขาไมมคี วามอดทน เขาหนาอยางกับยักษขมูขี หนามัน
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หยิก หนามันงอหงิก หยิก หนายยู หี่ นามาหมากรุก เขามีทกุ ขอมติด
อยใู นหนาเขา
ความไมอดทนตอทุกข ตอความลำบาก ยงุ ยาก เขาก็เลยเปน
นางงามหนาหงิก หนามาหมากรุก แลวก็ไปไมรอด
แลวก็มที ไี่ ดยนิ ขาว ๆ...นางงามหยากับสามี สองครัง้ สามครัง้
ก็มี บางคน !
ตกลงวาแสดงวา มันไมมดั ใจชาย...ทีเ่ ปนสามี ดวยความงาม
ภายในแนนอน ! มันถึงเอาไมอย.ู ..งามขางนอกนัน้ เอาไมอยู เหมือน
น้ำทวมเอาไมอยู
นีเ่ พราะฉะนัน้ งามจิตใจ งามความคิดเห็น งามสติปญ
 ญานี่
แหละ เปนความงามทีน่ า นับถือ งามทีน่ า เคารพ งามทีน่ า ไวเนือ้ เชือ่ ใจ
นี.่ ..สุดยอด ! งามเพราะวาเปนคนจริงใจ คนเขาไวใจ
ประเภทหนาสวย แตไมมใี ครเขาไวใจ ไมรจู ะสวยไปทำวิมาน
อะไร ?
เพราะฉะนัน้ จึงตองบอกวา โอ ! มาบวชนี่ เราไมตอ งเปน
หวงเรือ่ งหนังดำ หนาดำ ชางหัวมัน ขอใหไดทำเรือ่ งดี ๆ งาม ชวย
เพือ่ นมนุษย มีเมตตา มีความปรารถนาใหเพือ่ นมีความสุข
นีค่ นเห็น เขาก็ชนื่ ชม แลวก็กราบก็ไหว มาทำบุญถวาย
แหม ! เหมือนกับอะไร ? ดารานักรองหนาสวย ๆ เขามีพวง
มาลัยไปคลองกันนัน่ แหละ
แตนี่มาคลองใหพระเปนเงิน เปนปจจัย ใหพระไดทำงาน
พระศาสนาตอไป ไมไปงก !...เอาไว ไมไปสะสม !...เอาไว ไดมาก็ทำ
ประโยชนไป แลวประโยชนทที่ ำมาก ๆ นัน่ แหละ มันก็เปนความงาม
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ชนิดหนึง่ ของชีวติ นักบวช หรือชีวติ ไมนกั บวชก็ได ถามีคณ
ุ ธรรม งาม
คุณธรรม แลวก็ทำอะไรทีเ่ ปนประโยชนไดเยอะแยะ
นั่นก็เปนความงาม ที่ฝากเอาไวในโลก แลวก็จะงามถาวร
งามอมตะ
สวนคนหนาสวย...เดีย๋ วมันก็เหีย่ ว !
แตผลงาน ความดีนี่ บางทีมนั ไมหอ ไมเหีย่ ว มันกลับเบงบาน
พระบางรูปทานมรณภาพไปแลว แตผลงานของทาน จะเปนงานเขียน
งานเทศนอะไรตาง ๆ ก็ยงั เปนทีช่ นื่ ชอบคนอยากอาน อยากฟง
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อยางหลวงพอพุทธทาสถามวา ทานงามไหม ? นีง่ ามเปนอมตะ
เลย ผลงาน...ของทานทีเ่ ขียน อาตมาเกือบทุกปจะไปงานวันลออายุ
ฟงเทปเกา ๆ ยิง่ ฟงยิง่ ...แหม ! สมกับคำวา งามในเบือ้ งตน งามใน
ทามกลาง งามในทีส่ ดุ
ทีท่ า นยกหัวขอ ขยายความ สรุปทาย ไดงดงาม อยางนีเ้ รียก
วา งามที.่ ..ไมมี ! สำหรับคนทีไ่ มไดบวช ก็จะไมมที จี่ ะไดสมั ผัสงามแบบ
นี้ หรือวาไมไดบวช แตแลวก็ไมไดศกึ ษาธรรมะดวย...ก็ยงิ่ ไมไดเจอเลย
ถาคนทีบ่ วช แลวเอามาใชดว ย หรือวาคนทีไ่ มไดบวช เรียนศึกษา
มาเพียงพอ ก็อาจจะสรางความงามชนิดนีไ้ ด ก็จะบอกวา...สุดยอด !
งามชนิดนี้
คนสวย ๆ งาม ๆ บางทีไมเห็นเขาไหว แคแต...กรีด๊ ๆ นิด
หนอย !
แตความงามของพระสงฆองคเจาทีง่ ดงาม แฮปบิต (Habit)
ศีลาจารวัตรงดงาม กิรยิ าทาทางงดงาม
นี่ ! จึงเปนงาม ทีป่ ระทับใจ เคยมีเรือ่ งเลาวา
พระสาวกบางรูป (พระอัสสชิเถระ) กิริยาทาทางทานเดิน
งดงาม “อุปติสสะ” เห็นกิรยิ างดงาม ไมไดเทศนไดสอนอะไร ก็ไปขอตัว
เปนลูกศิษยเลย นี่ ! มันงามถึงขนาดนี้
เพราะฉะนัน้ ใครทีช่ อบสวยงาม ก็ขอใหงามจริง ๆ งามดวย
ธรรมะ งามจนกระทัง่ ไมตอ งไปขอผชู าย ไมตอ งไปรักผชู าย ใหผชู าย
มารัก
ผหู ญิงคนไหน ! ทำตัวดี...จนผชู ายมารักนัน่ แหละ ! มันงาม
จริง ! ถาพลานไปหาเขา ก็คงจะงามหนาหรอก...คนพวกนี้ !
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บวชแลวมีภมู คิ มุ กัน
เราบวชมานีโ่ ชคดีทสี่ ดุ เลย ไมเคยมีดารานักรองคนไหน...ที่
จะดึงสมอง ความคิด จิตวิญญาณเรา ใหตอ งออกมารับเขาทีส่ นาม
บิน หรือทีไ่ หนทีเ่ ขาจะมาลงในเมืองไทย จะเปนเลดีก้ ากา ไมเคิล
ดาราเกาหลี...ไมเคยตองมีจวี รปลิวไปคอยทีส่ นามบิน
แตคนทัว่ ไปนี่ เลดีก้ ากา มาก็เปนบาเปนหลัง กรีด๊ กราดกัน แลว
ก็เคยมีคนเลาใหฟง วาเด็ก ๆ จะไปคอยรับดาราเกาหลีเครือ่ งบินเขา
จะมาลงตีหา แตเขาบา ! กลัวจะไมไดไปอยแู ถวหนา เขาก็เลยออก
จากบานไปตัง้ แตตสี อง พอถึงตีสเี่ ขาหลับ พอตีหา ดาราเขาลงมาไป
แลว พอตืน่ มารองไหเปนวรรคเปนเวร บางคนวิง่ รองเทาหลุดขางหนึง่
ก็ไมเก็บ มันทำให...ทำไม ! ตองลากหัวเราใหวงิ่ ตาม
โชคดีพอบวชแลว...ไมตอ งวิง่ ตามดารา-นักรอง ไมเคยทีจ่ ะตอง
ซือ้ บัตร ซือ้ ตัว๋ ไมเคยจายคาบัตรสักบาทเดียว แลวไมตอ งไปเปนแฟน
พันธแทเขา...มันสบาย ! เขาจะออกมากี่ อัลบัม้ ไมเคยเอาสตางคใน
ยามเรา...ไมไดสกั บาทเดียว !
นี.่ ..คือ ความวิเศษของการบวช ไมมซี ปุ เปอรสตารทจี่ ะทำให
เราบาคลัง่ ถึง กับตองไปกรีด๊ กราด หวือหวา และตองออกอาการ
ชนิดทีเ่ รียกวา “ไมปรกติ”
สังเกตดูหลายคน ไปรับพวกคนดัง ๆ ดาราดัง ๆ นักรองดัง ๆ
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แบบอาการไมปรกติเลย กรีด๊ ๆ อยางกับชิงจิง้ หรีดเกิด แตเราไมตอ ง
เปนอยางนั้นเลย เพราะฉะนั้น บวชแลวมันสุดยอด มันมีความ
ประเสริฐ มันมีภมู คิ มุ กัน ไมตอ งเปนทาสดารานักรอง นักแสดง
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บวชมีความสุขไมเสียแชมป
เดีย๋ วนีค้ นนี่ เขาฝนเหลือเกิน...อยากจะเปนเศรษฐีอนั ดับหนึง่
ของโลก ของประเทศ แลวมีเรือ่ งทีน่ า ขำทีส่ ดุ ! มีอยปู ห นึง่ บิลเกต...เขา
รองไห เพราะวาเขาเสียตำแหนง...เศรษฐีอนั ดับหนึง่ ของอเมริกา มี
คนมาแซงขึน้ ไปสองตำแหนง เขาเปนอันดับสามเสียนี่
เขารองไห...ทั้งที่เขาก็รวยกวา พวกคนทั้งโลกอีกเบิกบาน
เพราะฉะนัน้ เราคงไมตอ งรองไหในชาตินี้
ถายังบวชอยใู นผาเหลืองนี้ กับคำวา “เสียตำแหนงเศรษฐี”
นี่ ! คงไมมมี ากวนใจเราแมแตปลายเข็ม เพราะไมรเู ราจะเอาตำแหนง
นีไ้ วทำไม...เราก็ไมตอ งมาเสียดายตำแหนง
เพราะเราเปนเศรษฐีธรรมไมเปนเศรษฐีเงินทอง เพราะมันตอง
แขงกันแนนอน แลวถาวันใดเสียทาเขา...ก็ตอี กชกตัว เขกหัวร่ำไห อยาก
จะเลือ่ นเปนทีห่ นึง่ ตอไป
คนที่ไดที่หนึ่งก็อยากจะ...ไดตอไปในที่สุด เพื่อที่จะรั้งยื้อ
พยายามหาทุกวิถที างเพือ่ จะไมเสียตำแหนง อันดับหนึง่ ของประเทศ
แลวหลายคนจะเปนเจาของกระทิงแดง หรืออะไรก็ตาม ทีเ่ ปนเศรษฐี
ใหญ ๆ ของเมืองไทยก็จากโลกไปโดยไมเอาอะไรไปสักบาท
เพราะฉะนัน้ เราก็เลยคิดได เมือ่ ตอนบวชนี่ มีความสุขตรงที่
ไมคอ ยเสียแชมป ไมเคยรองไหเพราะเสียแชมปความรวย
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นี่ ! มีคนหลายคน เขาเรียก “คนเคยรวย” แลวมาซวยจนนี.่ ..เปน
ทุกข สวนเรานี่ ฝกจนมาตัง้ แต...วันบวช หัดใชจวี รนอย ๆ ใชของเกา ๆ
เหมือนกับเรือ่ ง...
เศรษฐีกบั ขอทานบานอยใู กลกนั เจาเศรษฐีนนี่ อนกลมุ นัง่ กลมุ
เดินกลมุ แตมขี อทานบานอยใู กลเศรษฐีเปาขลยุ ทุกคืน
สวนเศรษฐี พอมืดมาก็เดินสายหนาสายหัว...เปนทุกข อยหู นา
บาน พอไดยนิ เสียงขลยุ ของเจาขอทานก็เขาไปถาม...
“เฮย ! เจาไมมที กุ ข มีรอ นอะไรเลยรึ ? เปาขลยุ ทุกคืน”
เขาก็บอกวา... “ทานมาดูทบี่ า นเราสิ ไมรเู ราจะทุกขกบั เรือ่ งอะไร
มันไมมอี ะไรใหทกุ ขเลย”
เศรษฐีกถ็ ามวา “เงินทองเจาไมมหี รือ”
ขอทานก็ตอบ “มี ! ขอมาได ก็ใชหมดไป...วัน ๆ”
เศรษฐีกว็ า “เออ ! ก็แลวไป” แตกอ นจะกลับไป ก็โยนสตางค
ใหปก หนึง่
ปรากฏวา...ตัง้ แต โยนสตางคใหเจาขอทานนี่ เสียงขลยุ ดัง ๆ
หยุด ๆ จนหยุดไปพักหนึง่ สีห่ า วัน
เศรษฐีกม็ าถาม “เอ็งไมสบาย...เปนอะไรหรือเปลา ถึงไมเปา
ขลยุ ”
“เปลา...ไมมอี ะไรหรอก” เรามัวสาละวนดูอยู กับเรือ่ งเงิน ที่
ทานโยนใหกอ นใหญ ถาจะเก็บตรงนี.้ ..ก็กลัวโจรจะเห็น จะเก็บตรง
โนน...ก็กลัวขโมยจะเห็น ก็เลยยายกันวนุ ไปเลยทัง้ วัน
แตทา นมาก็ดแี ลว เอาเงินคืนไปเถอะ วนุ วายเหลือเกิน...มัน
เยอะ ! เดีย๋ ว ! โจรรู ขโมยรู ทุบเอาลำบากอีก
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อาตมาบางทีไมได ล็อคกุฏิ เพราะไมเก็บไวในกุฏิ เก็บไวในมูลนิธิ
เปนกองกลางหมด ก็ไมรจู ะเอามาเก็บไวทำอะไร อยางมากก็เก็บไว
แคน้ำดืม่ ผาหม เสือ่
ทีน่ จี่ งึ ไมมเี งินกอน ทองแหวน ของมีคา ไว...ก็มนั สบาย ! ไม
ตองมานอนสะดงุ เพราะมีทองเทาหนวดกงุ เหมือนอยางทีเ่ ขาวา “มี
ทองเทาหนวดกงุ นอนสะดงุ ทัง้ คืน” สวนเรานีไ่ มตอ งนอนสะดงุ ขนลุก
ขนชัน มันสบายอยางนีแ้ หละ ถาการบวช...ดี !
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บวชดีมสี ทิ ธิ
การมาบวชนี่ ถาทำตัวดีเขาใสบาตรมาฉัน(กิน)...ก็ไมเปนหนี้
แถมเขายังยกมือไหว อีก เพราะเปนสิทธิ
ถาบวชแลวไมดอี าจจะตองตายกลายเปนวัว เปนลา ไปรับใช
ทายกทายิกา เขาเรียกวา บวชแลวเปนหนี้
แตบวชดี ๆ นี่ นอกจากไมเปนหนี้ แลวยังหลุดหนี้ หมดหนี้
อาตมาเคยเปนหนี้ ตอนซือ้ ทีด่ นิ ใหม ๆ เจ็ดแปดสิบลาน
มีคนมาถาม...หลวงพอไมทกุ ขแยหรือนี่ เปนหนีเ้ ขาตัง้ เจ็ดแปด
สิบลาน
บอกถามผิดคนแลว “ตองไปถามเจาหนีด้ ”ู เรือ่ งอะไรจะไป
ทุกขแทนเขา เขาควรจะทุกขแทนเราวา “จะไดเงินจากเราหรือเปลา”
แตไมไดเปนหนี้...ไปยืมเงิน เปนหนี้เพราะซื้อที่ดิน...แลวก็
ผอนสง
ซือ้ ทีด่ นิ นี่ มันเหมือนน้ำซึมบอทราย ปลูกกลวย ปลูกออยก็ขาย
ไป ๆ ก็ใชหนีเ้ ขาไปก็แคสองสามป...หนีก้ ห็ มด เจ็ดแปดสิบลานใชเขาหมด
เรารวู า ตัวเลขเราแข็ง หนังสือ เทป ซีดี ก็ขายได คนก็มา
ทำบุญ แลวทีด่ นิ ทีเ่ ราซือ้ ไว...ปลูกอะไรไวกง็ อกงามเก็บดอกออกผลมา
ขาย ใชหนีเ้ ขาก็หมด...แลวก็ไมตอ งเปนหนี้ ไมถกู เจาหนีม้ าทวงเลย
อาตมาไมเคยมีเจาหนีม้ าทวงเลย เพราะ...เรารีบใชซะให...หมด ๆ
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แลวเราตองรตู วั เลขเราแข็งไหม ถาเรารตู วั เลขแข็ง รายไดแข็ง คนมา
ทำบุญเยอะก็ไมเปนไร เรารีบทำซะกอน เพราะรีบซือ้ กอนทีต่ รงนัน้
จะแพง แลวมันก็แพงจริง
ตอนเราซือ้ 2-3 ลาน เดีย๋ วนี้ 7-8 ลาน ถาซือ้ ตอนนีก้ ซ็ วยเลย
ก็ลำบาก ตอนนีแ้ หละถึงเรียกวา “บวชแลวทีด่ นิ เยอะ”
ถาอาตมาไมบวชมีสกั 100 ไร ก็เหลือเกินแลว 50 ไร ก็ไมนา
จะได ถาไมไดบวช
แตบวช แลวไมไดเปนของเรา แตเราจัดการซือ้ ใหศาสนา ซือ้
ใหมลู นิธฯิ ดวยความสามารถ ดวยความพยายาม แลวไมเคยออก
เหรียญเลยสักรนุ ไมเคยใชเครือ่ งรางของขลัง ลอซือ้ ทีด่ นิ เลย...ดวย
อำนาจพุทธบารมี ธรรมบารมี สังฆบารมี ทีเ่ ราเรียนรมู า แลวเราก็เอา
พระพุทธเจา...เปนพอ เอาพระธรรม...เปนแม เอาพระสงฆ...เปนพี่
พระสงฆรปู ไหนดีกเ็ อาทาน...เปนพี่ เปนครูบาอาจารย แลวก็ปฏิบตั ิ
ใหดี หนีส้ นิ จะเหลือไดยงั ไง
ไมรลู ะ ! ทีด่ นิ ตอนนีไ้ ด 1,800 ไร ถาเปนฆราวาสสิบชาติกค็ ง
สงสัยหาไมได ไดมาเพราะบารมีการบวช
บวชแลวมีบารมี เพราะฉะนัน้ ใครไมเคยบวชลองดูสกั ที เถอะ
นา ! อานเลมนีแ้ ลวไมมอี ารมณบวชก็ถอื วา “ไมมฉี นั ทะในการบวช”
พวกมีฉนั ทะต่ำก็คงจะ...อยอู ยางต่ำ ๆ ไป
แตถา อานเลมนีแ้ ลว มีฉนั ทะอยากบวชขึน้ มาบาง ก็นา จะได
ซิกเซ็นส (six sense) สัมผัสทีห่ ก เปนสัมผัสทีไ่ มเคย...สัมผัสในโลกของ
ฆราวาส แลวจะมาทึง่ . .ตะลึง วาบวชดีนกั แลมันหมายความวาอยางไร ?
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บวชดี...ปลดล็อค (Lock)
บวช คือ การปลดล็อค ! ทีส่ ดุ ยอด เพราะวาผชู ายนี่ ก็มกั
จะล็อคตัวเองไวแคเปนผัวกับเปนพอ ผหู ญิงก็จะล็อค ! ตัวเองไวแค
เปนเมียกับเปนแม แลวเปนยังไง...ถาเจอลูกแย ๆ ผัวแย ๆ คนเปนเมีย
กับเปนแม...ทุกขไหม ?
แมบางคนนี่ รองไหตอ งแจงจับลูก เพราะลูกเลว ลูกติดยา ลูก
ขโมยเงิน ลูกทุบตี ถาไปเปนแมใหลกู แบบนี.้ ..ละแย !
ถาไปเจอะผัวเลว ๆ โธ ! ผหู ญิงบางคนถึงกับบนวา “ไดผวั เขา
คนหนึง่ เหมือนไดผเี ขาบาน” แตถา เจอดี ๆ ก็ “เออ ! ทีพ่ วกไดเปนพอ
พระก็หายาก”
แตพวกผชู ายนี่ ก็มกั จะล็อคตัวเองไวแค เปนผัว กับเปนพอ แลว
เขาจะไดอะไร ไปเจอลูกเลวเขาก็...ทุกขอกี ไปเจอเมียเลวเขาสวมเขาผัว
แลวเขาก็...ไปติดโรคติดอะไรมา ตายกับเขาอีก
แตมาบวชนี่ เหมือนเห็นแสงสวางปลายอุโมงคเลย จึงไมลอ็ ค
ตัวเองไวแค เปนผัว กับเปนพอ เลยรจู กั มาเปนนักบวชเปนอะไรตออะไร
ทีจ่ ะกาวออกไปอีกโลกหนึง่ ได
ฉะนัน้ ใครไมเคยปลดล็อค ยังอยากจะล็อคตัวเองไวแค เปน
ผัว เปนพอ
ลอง...ปลดล็อคสักครหู นึง่ สามเดือนก็ได หนึง่ พรรษาก็ดี อาจ
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ตลอดชีวติ ไดกแ็ ลวแต !
แตขอใหรจู กั คำวา “ปลดล็อค” บาง ไมใชแคลอ็ คไวแค เปน
ผัว กับเปนพอ แลวก็มผี หู ญิงบางคนเขาบอกวา “มันล็อคขามชาติ” เขา
ไดผวั เลวเมา เจาชู เมามาตบตี หนาตาบวมแหกหมด
แตพอผัวตายกลับไปกอดศพผัว รำพึง รำพันร่ำไห ชาติหนา
เจอกันอีกนะ ! ถาเปนเราชาติเดียวก็เข็ดแลว
นี่ คือ โลกของความเปนฆราวาสทีไ่ มเคยมีฉนั ทะ ทีอ่ ยากจะ
บวช ! เขาถึงไมเคยไดพบกับสิง่ นี้
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บวชดี...ไมตอ งรอคอย ออนวอน
โชคดีทบี่ วชแลวไมตอ งรอความศักดิส์ ทิ ธิช์ ว ยดลบันดาล นี่
คือ จุดยอดเยีย่ ม จุดหนึง่ ของการไดบวช
เมือ่ กอนอาตมาชอบสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เครือ่ งรางของขลัง...ทีส่ ดุ เลย
จะออกจากบานไปก็จะออนวอน ขอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ ครอง จะทำอะไร
ก็บนบานศาลกลาว หลวงพอโสธรบาง อะไรบาง ใหไดโนน ไดนี่ ได
พืช ไดผล...
แตพอมาบวชแลวนี่ รเู ลยวา ไมมสี งิ่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ด ๆ ในโลกนี้
จะอำนวยความสำเร็จใหเรามาก ไดเทากับ ความเพียรพยายามของเรา
ความเพียรพยายามของเรา ใหความสำเร็จแกเราได มากกวา
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ด ๆ ในโลกใบนี้
นีค่ อื ...จุดเดน ของความรู ทีม่ ารไู ดในตอนบวช
แตตอนทีไ่ มบวชนี่ แหม ! หลงเหลือเกินละเมอเพอพกวา สิง่
ศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะใหความสำเร็จ ดลบันดาลใหเรา...ไดอยางนัน้ ไดอยางนี้
แลวในทีส่ ดุ
เดีย๋ วนี้ ! เริม่ รเู ลย ชัดเจนเลย เราไดอะไรก็มา...จากความเพียร
พยายามของเรา อยางนอยก็ เพราะทีเ่ ราพยายามทำความดีไง !...เขา
ถึงใหเรา ไมใชสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิม์ าใหเราเลย...
ทีม่ ขี า ว กุมารทอง ตอนนีก้ เ็ หมือนกัน ก็มคี วามคิดทีว่ า ตัวมัน
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เองยังชวยตัวเองไมได เพราะมันตายตัง้ แตเด็ก มันจะยังมีหนา ปญญา
อะไรมาชวยเรา
อาตมายังไมไดรบั อะไร...จากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิส์ กั ทีเลย บวชมาสี่
สิบกวาปแลว ทีไ่ ดรบั อยทู กุ วันนี้ เพราะความพยายาม...ชัวร ! ถาใคร
คิดผิด...ก็คดิ ใหม !
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การบวชทีเ่ ปนประสบการณสว นตัว
ขอเลา...การไดประโยชนจากการบวชสวนตัวสักนิดหนึง่
บวช ! ทำใหไดลด ละ ทางไสยศาสตร เขาสแู นวทางพุทธศาสตร. .
ไดมากขึน้
ทีเ่ มือ่ กอนนี้ เราจะทำอะไร ก็จะทำไปในแนวของไสยศาสตร
ไสยศาสตรตามหลักทีท่ า น แปลกันวา หลับ...บาง ดีกวาบาง...
แลวทีด่ กี วาก็หมายความวา ยังไมมอี ะไรนับถือ ก็ถอื แบบ...
ไสยศาสตรไปกอน แลวคอยตะลอมขึน้ สพู ทุ ธศาสตร มันก็พอใชได
แตถา อยางทีท่ า นพูดอีกมุมหนึง่ วา คนนีเ่ ขาหลับอยู จะวาไม
ดี ก็ไมเชิง แตถา มันไมหลับแลวมันตืน่ มาพูด เพอเจอ ไรสาระ ทำอะไร
ทีม่ นั เลวราย ผิดศีล ผิดธรรม ติดคุก ติดตะราง...ไปนอนซะยังเลวนอย
กวา
เหมือนอยางทีเ่ ขาบอกวา เมือ่ เวลาคนไปฟงเทศน แลวเขาคุย
แขงกับพระเทศนนี่ เขาไปนอนซะยังจะเลวนอยกวา
อันนีก้ ท็ ำใหเราไดมารวู า คนไทยนีน่ บั ถือพุทธศาสนา แบบ
ปนเป กับไสยศาสตรมาก แมกระทัง่ การจะไหวพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ
เมือ่ กอนนีเ้ ราไหวพระพุทธเจานี่ ก็จะไหวอยากใหพระคมุ ครอง
ใหโชค ใหลาภ อะไรทำนองนี้
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แทนทีจ่ ะไหวเพือ่ วา พระองคสอนอะไร ? พระองครอู ะไร ?
แลวสอนแลวประโยชนทคี่ ำสอนนัน้ ไดอะไร ? ชวยอะไร ?
เมือ่ กอนนี้ เราจะไหวกไ็ หวไป แตจะไหวแบบขอซะมากกวา
เขาจึงบอกวา ถาไหวออนวอนขอ...ในศาสนาพุทธ ไมใช !
ศาสนาออนวอน
แตถา เราไหว เพราะเราเห็นคุณ เรียกวา เราไหวพทุ ธคุณก็วา
ได ดานปญญาของพระองค ความบริสทุ ธิข์ องพระองค ความมีพระ
มหากรุณาของพระองค
ถาเราอานพุทธประวัตแิ ลว โอ ! ก็คนละเรือ่ ง กับทีเ่ ราไปไหว
แบบเกา ๆ ตอนทีเ่ รายังไมไดบวชนี่ ก็ไหวกนั แบบเปนไสยศาสตร ไหว
หลวงพอโสธร พุทธรูปอะไรก็ไปออนวอนบนบานศาลกลาว ใหสวนได
สมไดราคาเทานัน้ หมืน่ เทานีห้ มืน่ ซึง่ ตนก็ตายไปเรือ่ ย ๆ แตแลวก็ขอ
ใหเหมือนเดิม ก็กลายเปนเรือ่ งทีแ่ ย
ถือกันวา พระธรรม คัมภีร ก็ตอ งแตะตองกันไมไดเลย บาง
ทีนกึ ขำดีเหมือนกัน เอาคัมภีร ใบลาน เผาแลวก็ตำ ขาวสุก หมาก เห็น
พระหลวงพอ ทานเอาไปทำพระเครือ่ ง อาตมาก็เลยเอามาทำ พระธรรม
ก็อยางวากลายเปนอยางนี้ หรือวาพอไปฟงเทศนฟง ธรรม ฟงเพือ่ จะให
ตัวเองไดดบิ ไดด.ี ..แบบโชคลาภ ไมใชไดดบิ ไดดเี พือ่ จะพนทุกข
แตเดีย๋ วนี้ เราไปฟง “โอ ! ฟงเพือ่ อยากจะไดแนวทางดับทุกข”
แลวก็พระสงฆ ทีป่ ฏิบตั ิ ทีบ่ อกสืบตอ...คำสอนดี ๆ ไวมาถึงเรา
สวนเมื่อกอนนี้ไหวพระสงฆ...ไหวหลวงพอองคนี้ ก็เพราะ
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ก็เลยไหวดว ยความรสู กึ วาศักดิส์ ทิ ธิ์
แตเดีย๋ วนี้ ความรสู กึ มันตางกันลิบเลย ไหวดว ยความรสู กึ วา
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ทีท่ า นสืบศาสนามาใหเรา ถือวาทานรับชวงตอมา ประคับ ประคอง
ใหศาสนาเขมแข็งอยไู ด ไวเปนทีพ่ งึ่ แกสตั วโลก
ความรูสึกนี้พึ่งจะมาเกิด เมื่อตอนบวชแลว เรียนแลว ได
นักธรรมเอก ไปอยสู วนโมกขแลว ถึงไดรจู กั ปรับเปลีย่ น แมกระทัง่ พิธี
ตาง ๆ บุญตาง ๆ ทีท่ ำก็ไมไดทำบุญเพือ่ บุญ
เมือ่ กอนทำบุญ ทำเพือ่ ใหบญ
ุ คมุ ครอง
แทนทีจ่ ะทำบุญเพือ่ รักษาพุทธศาสนาใหมนั่ คง ทำบุญเพือ่ ละ
ลด เลิก กิเลส ความอยาก ความโลภ เมือ่ กอนมันไมไดคดิ ทำบุญแบบ
นีเ้ ลย มันก็เลยกลายเปนเรือ่ งศักดิส์ ทิ ธิข์ ลัง
แมแตประเพณี เทศกาล วันวิสาขบูชาอะไรตาง ๆ เราก็ทำ
เปนแบบ ใหกลายเปนเรือ่ งศักดิส์ ทิ ธิข์ ลังไปหมด
จึงไมไดทำเพือ่ วา “โอ ! เปนวันทีพ่ ระพุทธเจาทาน หลุดพน
จากความทุกข” แลว ตรงนีม้ นั ก็เลยกลายเปนวา “เมือ่ กอนนีเ้ ราไม
รวู า เราจมอยใู นทุกข”
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แตพอมาบวชแลวนี่ มันรสู กึ เหมือน...เราถูกกด จมลงไปในน้ำ
แลวอยากทะลึง่ โผลขนึ้ มา แลวมันหายอึดอัด
นีค่ อื มันเปลีย่ นแปลงถึงขนาดนีไ้ ด นาอัศจรรย !
จึงนาอัศจรรย ! ถาไมไดบวช...เสียชาติเกิดเลย มันรสู กึ อยาก
จะดับทุกขเหมือน...ไฟไหมอยทู หี่ วั อยนู ี่ หรือวาถูกจับกดน้ำ แลวอยาก
ทะลึง่ โผลใหพน น้ำ
ก็เลยทำให รสู กึ ไดอยางประหลาด ! แปลก ! อยางชนิดทีช่ วี ติ
นี้ 20 กวาป ทีเ่ กิดมากอนบวชไมไดเรือ่ งไดราว เราไมไดสง่ิ เหลานีเ้ ลย
ไมอยากจะทะลึง่ ออกจากทุกขเลย เผลอ ๆ จะพงุ หัวลงเขาหาทุกขอกี
อยางนาตกใจ !
นีค่ อื สิง่ ทีไ่ ด ตัวอยางก็คอื ทำใหพน จากวงจรของไสยศาสตร
มาสแู นวทางของพุทธศาสตร ทีม่ งุ หนาเพือ่ จะดับทุกขจริง ๆ มีพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆกม็ ไี วเพือ่ ดับทุกข จะทำบุญทำทานอะไรก็ตาม
เถอะ เกีย่ วของกับประเพณีศลี ธรรม ก็อยากจะทำแบบนี้
พอวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ก็อยากจะเทศน แตเรือ่ งการดับ
ทุกข...ใหคนฟง เพือ่ จะดับทุกขในใจเราบางดวย ก็เลยกลายเปนวา บวช
นี้ คือ สุดยอดตรงที่ บอกวา...จะเขยิบชีวติ นีเ่ ขาไปใกล กับความไมเปน
ทุกข และเมือ่ กอนเรา ก็ไมเคยละอายเลยวา...เราเปนทุกข
แตเดีย๋ วนี้ เวลาทุกขท.ี ..มันนาละอาย ! มันอยากจะแทรกแผน
ดินหนีเลย ถาทุกขมาก ๆ ถานัง่ รองไหใหใครเห็นนี.่ ..ไมไดแลว ! เมือ่
กอนนีร้ อ งไหใหใครเห็นก็ดสี ิ ! เขาจะไดชว ย ไดปลอบชวยอะไรตาง ๆ
เดีย๋ วนี้ ถารองไหตอ งหนีเขาสวมเลย เพราะวา...อายเขา !
“เกิดมาเปนมนุษย พบพระพุทธศาสนา” ไดบวช แลวยังรองไห
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นี่ มันนาละอาย !
จำได ว า ตอนบวชนี่ มี น้ำ ตาซึ ม มานิ ด ๆ ตอนที่ ห ลวงพ อ
พุทธทาส ทานละสังขารเพราะวาพระผใู หญ หลวงพอปญญาทานก็นำ
ทานก็สะอึก ๆ อยู เราก็เลยน้ำตาปริม่ ๆ แตกไ็ มมาก แลวก็รตู วั วา
“ไมควร เปนธรรมดา” ก็ดกี วาทีย่ คุ กอน ๆ พอโยมพอเสียก็รอ ง...ไห
เปนวรรคเปนเวร
ดังนัน้ มันวิเศษตรงทีว่ า ลด ละ เลิก ไสยศาสตร ไดหนั มา
เปนแนวพุทธศาสตร จะรดน้ำมนตใหใคร...ก็ไมอยาก จะเจิมรถให
ใคร...ก็ไมอยาก เพราะมันเริม่ รแู ลววา มันไมใช ไมใชตวั ชวยอะไรได
ถามันชวยไดจริงละก็ โอ ! เขาจะตองเอาไสยศาสตรนี่ เปน
แผนการดำเนินงาน (Action Plan) พัฒนาระดับชาติ แลวรัฐบาลก็ตอ ง
เอานโยบายใชไสยศาสตร แกปญ
 หาประเทศชาติ...มันก็ไมได !
จึงกลายเปนเรือ่ งเสียเวลา งมงาย เปนเรือ่ งของเด็กปญญา
ออนไป เมือ่ กอนเราก็เปนเด็กปญญาออน สะสมพระเครือ่ งสะสมอะไร
พวกนี้
แตกไ็ มใชวา เลวทีส่ ดุ ! มันก็ยงั ดีกวาไมมี แมกระทัง่ ไหวพระ
เด็ก ๆ เขาไหวเอามือเสยหัว เพือ่ เปนสิรมิ งคล...ก็ยงั ใชได ! ยังดีกวาไม
ไหวเลย
เพียงแตวา ถาเขาเขยิบขึน้ ไปพัฒนาได ถือวา...ดี !

การบวช คือ การพัฒนา เลือ่ นระดับจากไสยศาสตร
ไปสแู นวพุทธศาสตรมากขึน้ ถาบวช...ถูกตอง !
เมือ่ กอนจะบวช...ไมรจู ะเริม่ ตนศึกษาศาสนาแบบไหน !
จนกระทัง่ ไดนกั ธรรมเอกแลว มันก็ยงั งง ๆ อยู
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พอไปอยสู วนโมกข หลวงพอพุทธทาสทาน ชีว้ า … “ก ข ก กา
ของธรรมะอยทู คี่ วบคุมผัสสะ”
ถาเราควบคุมผัสสะอยู มันจะคลายทุกขไปไดมหาศาล
เพราะวา สุขทุกข เลวชัว่ ดี มันอยทู .ี่ ..ฉลาดควบคุมผัสสะ ถาเกิดผัสสะ
แลวมีปญ
 ญา มีสติ มาไว ประดุจดัง่ ฟาแลบ เขามาชวยเรา...แปป !
ผัสสะนัน้ จะไมสรางความหายนะ หรือความเดือดรอนใหเรา
ไมวา จะเปนฝายเกลียดชัง ชัว่ ชา ยัว่ ยวนยังไงก็ตาม เราก็จะคุมผัสสะ
นัน้ อยู แลวมันจะไมถลู ถู กู งั ลากเราไปลงสเู รือ่ งความทุกข ไมวา จะเปน
เรือ่ งกิน เรือ่ งกาม เรือ่ งเกียรติ ในทีส่ ดุ เราก็เริม่ รวู า “เออ ! จริงทีท่ กุ
สิง่ ทุกอยางมันเริม่ ตนทีผ่ สั สะ”
ถาผัสสะนัน้ มันถูกเรียนรมู าวา มันมีองคประกอบอะไร ? มี
ตา มีรปู มีจกั ษุวญ
ิ ญาณ 3 ประการ มาเจอกัน พรอมกัน ก็เรียกวา ผัสสะ
หูกเ็ หมือนกัน มีเสียง มีโสตวิญญาณ (แลวโสตวิญญาณ...ไม
ใชวญ
ิ ญาณเจตภูต แตเปนสิง่ ทีไ่ ปรับรทู างรูป ทางเสียงนี)่ ถามาพรอม
กันแลวก็เกิดผัสสะ
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ถาเผลอสติ ก็เกิดยินดียนิ ราย เกิดอยากทำหรือวาอยากผลัก
อยากตี อยากฆา แลวมันก็ยงั หลง เปนบา เปนหลังไป แลวในทีส่ ดุ ...
ความทุกขกก็ อ ตัว
ทีเ่ มือ่ กอนเราไมรู ! เริม่ ตนตรงไหน ?
คำวา “ศาสนาพุทธ” ก็เริม่ ตนทำบุญ ไดไหวพระสวดมนต ไม
ไดเลือ่ นขัน้ มาตรงทีว่ า “เออ ! มาจับจุดถูกวา ก ข ก กา”
ถาเริม่ ตนตรงนี้ แสดงวา อานออกเขียนได แลวก็อา นตัวออก
บอกตัวเปน เห็นตัวชัดจับตัวถูก
ชีวติ มันก็แนนอน !...มีความสุข
เพราะฉะนัน้ หลวงพอพุทธทาสทานยังเขียนวา...
ทุกขเกิดทีจ่ ติ
เพราะเห็นผิด เมือ่ ผัสสะ
ความทุกข จะไมโผล
ถาเราโง เมือ่ มีผสั สะ
ความทุกข เกิดไมได
ถาเขาใจ เรือ่ งผัสสะ
ถาเราเขาใจควบคุมดีตรงมีผสั สะนีแ่ หละ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ไม
ไดบวช จะรเู ลนผัสสะเปนหรือเปลา ! แลวก็มาเจอเรือ่ ง โอ ! ตอนนัน้
อยสู วนโมกขตอนนัน้ ไดแตฟง ไดแตรู แตยงั ไมไดใช ตอนอยสู วนโมกข
ถือวาไปสะสมอาวุธ แตยงั ไมไดใชอาวุธ แตพอออกมานอกคายแลว ออก
นอกสำนักตักศิลา หรือสวนโมกข แลวก็มาเจอมรสุมบรรลัยวายวอด เจอ
ขาศึกสารพัด
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เอาเถอะ ! ถึงเราไมเคยหัดยิง แตเราก็รู รวู ธิ ี รอู ะไรอยบู า ง
แบบงู ๆ ปลา ๆ ก็เอามาใชแพบา ง ชนะบาง ทุกขบา ง สุขบาง คุมอยู
บาง ไมอยบู า ง
แตแลวตอมา ถาถามวา...ทีอ่ ยกู นั มาไดจนสีส่ บิ หาสิบพรรษานี่
ถาไมใชไอตวั นีก้ ไ็ มรจู ะพูดยังงัย ! ไมรวู า เราจะอยกู นั มาไดอยางไร !
ก็นา ดู !...โดนเขาดาในตลาด โดนเขาดาตัง้ แตกลางซอยมายัน
ปลายซอย เปนสัตว เปนอะไรสารพัด ก็ตอ งควบคุม...
“เออ ! ไดยนิ แลว ๆ ระวัง ๆ อยารัก อยาชัง อยาวูบไปกับมัน”
ในการไมวบู กับผัสสะนีม่ นั ...สุดยอด !
มนุษยคนใด...ไดตรงนีม้ าหลอเลีย้ งชีวติ ก็ถอื วาชีวติ มีทงั้ กันชน
มีทงั้ ตัวชวย ทีจ่ ะไมทกุ ขไปดวยกับไอผสั สะนี่
เพราะฉะนัน้ ถาไมบวชยาก ! โอกาสจะเรียนรู โอกาสจะนำ
มาใช จะมีสติควบคุมไดไว จะฝกสติใหมนั ทัน
โยมปเู ขาเคยเลาเอาไววา แมกบั ลูกชาย ยังสามารถเสพกันได
เพราะแมนงั่ อวัยวะเพศแวบออกมา เจาลูกชายเห็นแลว ก็คมุ สติไมอยู
วูบ ! โดดเขากอดแม เสพแม
นีม่ นั แย ! ถึงขนาดนีใ้ นการควบคุมผัสสะไมอยู สวนทีว่ า พอ
ขมขืนลูก บางทีกพ็ ดู หยาบ ๆ เจาลูกมันนัง่ หวอออก พอก็เลยเกิดหนา
มืด เพราะพอมันไมเคยเรียนรเู รือ่ งผัสสะ เขาถึงไดกอ อาชญากรรมทาง
เพศขมขืนลูก ถูกจับติดคุกติดตะราง ลูกระทมตรมใจ
สรางความทุกขบรรลัยวายวอดในตรงเรือ่ งมีผสั สะแลว...ไมรจู กั
ควบคุม เห็นลูกสาวอวบอัน๋ เห็นลูกสะใภสวยงาม...ก็เถลไถลไปเลย
ก็ถงึ กับเสียผู เสียคน เสียความเปนพอเปนแม เปนลูกกัน อยางทีม่ นั
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เปนขาวคราว
จนกระทัง่ มีเรือ่ งราวเหลานี้ แมแตเรือ่ งจีบแฟนกัน ศึกชิงนาง
ชิงรัก หักสวาท เห็นใครมาแตะอัง๋ กับแฟนตัว...มันไมได วูบจะฆาจะฟน
กันตรงนัน้ เลย
เขาถึงไดเรียกวา...สุดยอด ! ถาไมไดบวชเรือ่ งนีน้ คี่ งหายไปกลาง
อากาศ ชีวติ แทบจะไมรเู รือ่ ง แลวเมือ่ ไมไดฝก ไดทำ ไดซอ ม ไดใช
มันก็เกิดสัง่ สมความเคยชิน ทีม่ นั จะเกิดตอกิเลสกับทุกข
แตพอเราสัง่ สมความรู ตามดู ตามสกัดกัน้ ไมใหมนั ลุกลาม
บานปลาย ไปเปน...เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ มันสกัดใหอยู
แคผสั สะ หรือวูบไปนิด ๆ แตยงั ยัง้ อยู กับวูบแลวยัง้ ไมอยู มันตางกัน
ลิบเลย
ถาเปนฆราวาสแลววูบมันยัง้ ไมอยู แคเห็นหนาอก เห็นหนา
เห็นสัดสวน เห็นสะโพก เห็นกน มันก็เกิดอาการจะวูบอยแู ลว
เดี๋ยวนี้บางทีคนก็...ผูหญิงไมคอยจะระวังตัวเหมือนกอนก็มี
จะกราบพระใสเสือ้ คอเวา ๆ เดีย๋ วนนู โผล ! นีแ่ ผล็บ ! ออกมานี่ ถา
เราไมรเู รือ่ งนีม้ ากอน...มันคงจะยาก ! คงจะอยลู ำบาก !
เพราะฉะนัน้ ตองบอกเลาใหฟง วา...สุดยอด !
ถาถามวา...บวชแลวไดอะไร ก็ตอ งบอกวา “ไดรเู รือ่ งควบคุม
ผัสสะ” “ไดรเู รือ่ งการเอาชนะความเชือ่ แบบทมุ สุดตัวเรือ่ งไสยศาสตร”
ถาจะสูงไปกวานีก้ ไ็ มรจู ะบอกวาไดอะไร เอาแตวา นึก...ไดแคนี้
กอน เขียนบอก...ไวแคนกี้ อ น เลาให...ฟงแคนกี้ อ น ถาเผือ่ มีดี ๆ ตอน
หนา...คงมีตอ ไป ใหตดิ ตามตอน...ตอไปก็แลวกัน เจริญพร.

