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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*


ซากของประเทศและศาสนา

ความรปู ญ
 หาศาสนาทีว่ า ...ทำไมเมืองไทยมักจะบนกันวา “เปนเมืองพุทธ ติด
ยาเสพติดก็มาก ฆากันก็บอย โกงคอรรัปชั่นก็เยอะ” แมกระทั่งจะใกลวันวิสาขะฯ
ก็ยังทะเลาะกันในหมูคนที่วา...มีเกียรติ ทรงเกียรติ

ปญหาเหลานี้ มันสะทอนวา...ศาสนาไมชว ยอะไรเลย บาน
เมืองถึงได อยใู นสภาพไมสมกับเปนเมืองพุทธ
ถาเราตัง้ โจทยแบบนีน้ ี่ เราจะแกทางกันยังไง...? ถาเกิดมีใครเขามาถามเรา !
แลวยิ่งเปนคนชาติอื่น เมืองอื่น ศาสนาอื่น ถาเราถูกเขาถามวา...นี่บานลื่อ
บานคุณนี่ เมืองคุณนี่ “ทำไม ! มันวนุ เหลือเกิน” ไมมศี าสนาไวชว ยบางหรือ ! เรา
จะตอบอยางไร ?
มันถึงจะสมกับคำวา “เหมาะสม” แลวก็...พอรูเหตุอยูบาง วา ที่มันไมเปน
ไปตามทีเ่ ราคาดหวังวา “มันนาจะสงบรมเย็น”
*“แทรก ! ซาก !” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนือ่ งในวาระการบรรยายธรรมประจำเดือนแก
พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ณ ลานธรรม วัดสวนแกว วันอาทิตยที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ.2555
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คนนาจะลดละเลิกอะไร ? ทีเ่ ขาหลง ! เขาติด ! เรามาดูเหตุกนั ดีไหม ?
บังเอิญ ! เมือ่ ไมนานอาตมาฟง หลวงพอพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ทานตอบปญหาพระใหม แลวพระใหมก็ถามในทำนองนี้...

“ทำไมเมืองไทยเมืองพุทธ ฆากันไมหยุด...ติดคุก ติดตะรางอุตลุด ติด
เหลา ติดยางอมแงม แลวก็ยงั มีเรือ่ งทุกข...ฆาตัวตายก็เยอะ”
ทานก็ตอบ...ดี สัน้ ๆ เวลานอย ทานตอบแบบเวลานอย วันนีจ้ ะมาขยายใหดู
ทานตอบวา…เพราะเรานับถือศาสนาทีเ่ หลือแต “ซาก” คือ...เราสนใจ ไปทะนุ

บำรุงซาก ไปซอมแซมซาก รักษาศาสนาแบบทีซ่ าก ไวซะมากกวา เนือ้ หาสาระ
แกนสาร
ก็เลยทำใหชาวพุทธนี่ มองดูวา เอะ ! ตกต่ำลงทุกวัน จริง ๆ แลวตอนนีม้ นั
ก็ต่ำหลายเรือ่ งละนะ เขาวา การศึกษา...ก็ลม เหลว การเมืองก็แกปญ
 หาบานเมืองไม
ได...ลมเหลว การศาสนาก็เหมือนกับ...จะลมไปกับเขาดวย เหลวไปกับเขาดวย
แต...สำหรับคนทีร่ เู หตุดี ๆ ก็คงจะแกไขทัน หรืออยางนอยก็ฉวยเอาประโยชน
ไดมากกวาคนอื่น ใครเขามัวหลงใหล...ซาก ! เราก็เขาหาเนื้อหาสาระแกนสารให
มากกวาซาก ! เมื่อมาพิจารณาดูเอาเรื่องซากกอน โยม ! ซากรถนี่ ถามันจอดนิ่ง
อยู มันก็ใชอะไรไมได แบตเตอรี่ก็ไมมี ทุกอยางในรถมันสูญเสียที่จะขับเคลื่อนได
แลว ก็จอดทิ้งเปนซากรถ ซากรถนี่นะ มันไมเหมือนซากอยางอื่น ซากรถนี่จอดทิ้ง
แลวไมกินน้ำมัน ไมตองเสียคาอะไรตาง ๆ
แตศาสนาทีเ่ ปนซากนี่ เราจายเยอะ ! ถาจะยกสักตัวอยาง...
บังเอิญ ก็ดขู า ว ! เขาบอกวา...ชาวพุทธเราทัว่ โลกนี่ กำลังระดมงบประมาณ
ไปสราง ไปบูรณะสังเวชนียสถานตาง ๆ โบราณสถานตาง ๆ หรือจะเปน...หอไตร
บานเรา...วิหารเจดีย พระปรางคตา ง ๆ ทีท่ รุดโทรม ทีท่ ำทาจะเปนซากปรักหักพัง เรา
ก็ทุมเทงบประมาณไปซอมซากเหลานั้นกันเต็มที่เลย
นีเ่ ขาบอกวา...ระดมทัว่ โลกไดหลายรอยลาน บริจาคกันไมอนั้ อยากใหซากอยู
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ตอไป สวนแกนจะอยูตรงไหนก็คอยวากัน มันก็เลยทำใหไดรับความสนใจ
เราก็เดินทางไปกราบไหวกนั เยอะ พูดอยางนีน้ ี่ มันเหมือนกับจะบอกวา...ไป
ดูถูกคนที่เขาไปอินเดียหรือเปลา ! อาตมานี่ไมไดไป พระอื่นรุนนอง รุนลูกศิษย
อะไรกันนีไ่ ปกันเยอะ อาตมาไมไดไป เหตุทไี่ มไดไปนี่ ไมใชวา ไมมคี า เครือ่ งบิน
เขามาชวนตั้งหลายเที่ยว แตไมไป รูไหมเพราะอะไร…?
เคยถามเคยคุยกับหลวงพอพุทธทาส ทานไป 2 ครั้ง หรือกี่ครั้งก็ไมทราบ
เมือ่ ถามทานวา ไปเปนยังไง...ดีไหม ?
ทานบอกวา...ถาไป ก็ไปเพือ่ ไมตอ งไป เพราะวาไปก็ไปดู นัน่ แหละ !…ซาก

ความจริง คือ แกนอยทู หี่ ลุดพนจากความทุกข เราทุกขทบี่ า นเรา
เราจะตองวิง่ ไปดับทุกขทอี่ นิ เดียกันไหม ? เมือ่ ทุกขทไี่ หนก็ตอ งดับที่
นัน่ ! ถาไมไดไปอินเดียดับทุกขไดไหม ?
ไมตอ งมาวัดสวนแกว ถาเปนทุกขทบี่ า น ก็ดบั
ทุกขทบี่ า นไดไหม ? “ได” เออ ! อยางนีย้ งั พอได
แกนบาง นึกวาตองตอบแบบซาก วา “ตองไป” ละ
ก็...ยากลำบาก ! ถาไดไปนี่ ถามวามีสวนดีไหม ?
คงมีบางเชน...จะเกิดธรรมสังเวช
ถาไปแลวสังเกตวา...ไมมอี ะไรเทีย่ งเลย แมแตกฏุ ิ เจดีย ทีป่ ระสูติ ตรัสรกู อ็ ยู
ในสภาพทรุด เสือ่ ม ทีเ่ รียกวา...“เปนทุกข” แลมันอยทู นไดยาก
ถาถามวา การซอมซาก...มีสว นดีไหม ? “ดี !” ถาเราเอาซากเปนสือ่ ในการเขา
หาสาระ ของคำสอนดัง้ เดิม เอาเหมือนซากเปนแหลงคนหาประวัตศิ าสตร ของพระ
พุทธศาสนา แลวกาวเขาหาเนือ้ หาสาระ “เปนตัวเชือ่ มได เปนสือ่ ได” แตเราตองกาว
หนาตออีก...! เมือ่ เรา ! ไดซอ มเสร็จ แลวก็ตอ งเขาหาคำสอน ทีเ่ ปน “ปญญาวิมตุ ติ เจ
โตวิมตุ ติ” แตถา เรามัวไปซอมซาก แลวไมคดิ เรือ่ งหลุดพนเลย เราก็จะติดอยกู บั ซาก
แลวแถม ตอนนีท้ มี่ กี ารเกิดขึน้ คือ “ไดมกี ารปลุกเสก สวด...อะไรกัน” แลว
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เสกตรงไหน ! ก็ไมขลังเทากับ...เสกใกลพระกุฎพี ระพุทธเจา ทีป่ ระสูติ ฯลฯ
ถาเราไปซอมซาก แลวเอาไสยศาสตรไปแทรก จะกลายเปนเรือ่ ง ซาก ! ที่
เขามาแทรก ! ทำลายเนือ้ หาสาระเจโตวิมตุ ติ ปญญาวิมตุ ติ...แหลก ! เราก็มานัง่ คิด
ดูวา ...ชีวติ เรานี่ กับซากเหลานัน้ นี่ เราควร...แกไขซากกอน หรือชีวติ เรากอน ? ถา
เกิดเราปวยนี่ เราจะซอม...พารางกายเราเขารักษากอน ใชไหม ? ไมใชปว ยจะตาย !
แลวมาถามวัดสวนแกวจะสรางอะไรบาง ? ขอบริจาคหนอย มันก็ไมทนั กาล


อุปมาชีวติ เรา เหมือน “แบกของหนัก”

อุปมาชีวติ เรา เหมือน “แบกของหนัก” เรานี่ เมือ่ ถูกแบกของหนัก มันก็ตอ ง
รีบหาเรือ่ งวางใชไหม ? ไมใชแบกของหนัก แลวก็จะเทีย่ วแบกไปทีโ่ นนทีน่ .ี่ ..ใหเขา
วางให เราเปนคนชอบหนักอกหนักใจ ไปอินเดียนี่ แลวจะหายหนักใจไหมนี่ ?
ถาเปนคนหนักใจเรือ่ ง “ลูกติดยา” บางคนนี่ แบกเรือ่ งติดยาของลูกมาปรึกษา
ทีว่ ดั นี้ “หนักใจจริงทาน ! ลูกมันติดยาทำยังไงดี” “โยม ! ก็วางซะบาง” “วางไมลง มัน
ลูกคะทาน !” นัน้ ก็เชิญทุกขตอ ไปเถอะแม ! บอกใหอยางนีก้ ไ็ มเอา...จะแบกตอไป
นีแ่ หละ ! เขาถึงบอกวา...“ชีวติ นี้ ! เปรียบเหมือนแบกของหนัก” อุปมาเหมือน
“แบกของหนัก” มีแตเรือ่ งหนักใจก็...เรือ่ งลูก เรือ่ งผัว เรือ่ งสมบัติ แมกระทัง่ เรือ่ ง
หนาตา อาตมานี่ ก็ ชั ก
จะหนักใจ โยมทัก “ดำจัง !”
แ ล ว บ า ง ค น ทั ก ไ ม ป ร า นี
ปราศรัยเลย ถาทักดำเฉย ๆ
ก็ “โอ ! ทานแลคล้ำไป” เออ !
พูดคอย ๆ ก็ได
ทำไม ! ตองบอกวา
“ดำป ด ” แล ว ดำป ด นี้ ยั ง ไม
พอนะ ยังมีหนาไปเปรียบกับวัด
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โนนวัดนีเ้ ขาอีก “แหม ! ดำปด เลย ไมขาว...เหมือนพระวัดธรรมกายเลย” แคดำปด !
อยางเดียวก็พอแลว ยังเที่ยวแสเอาไปเปรียบที่โนนที่นี่ อยางนี้มันก็ไมไหว
แลวความดำ...เราควรแบกไวไหมโยม ? หนักใจในความดำอยเู รือ่ ย เดีย๋ วนี้ เขา
ถึงไปลอกหนาขาว ครีมหนาขาว อะไรหนาขาว ลอกไปลอกมา...กระเปาแหง !
เดีย๋ วนี้ เขาหนักใจ กับเรือ่ งหนา เรือ่ งตา เรือ่ งผิว เรือ่ งสวย เรือ่ งงาม...อยเู รือ่ ย
คนเรานีบ่ างที...แหม ! สิวขึน้ เม็ดเดียว นัง่ บีท้ งั้ วันเลย...หนักใจ ! อยไู มเปนสุขไปเลย
เขาเรียกวา...ชีวติ ชอบแบกของหนัก ชอบหนักอกหนักใจ...กับเรือ่ งโนนเรือ่ งนี้
บางคนนัง่ ดูโทรทัศน เห็นเขาทะเลาะกันในสภา อิน (in favor) เกินไป ไป
นัง่ ทุกขกบั เขาดวย “โอย ! บานเมืองไปไมรอดแลวอยางนัน้ อยางนี”้ นัง่ กินไมได
นอนไมหลับ เห็นเขากระชากลากแขนกัน เห็นเขาลากเกาอีก้ นั ...อะไรกัน ! เราก็นา
จะฉลาด...“เออ ! คนเรานีน่ ะ เวลาโกรธเกลียดนี่ สมองมันเสียศูนย ทำอะไรไมร.ู ..
ควรไมควร”
แลวจะแกปญ
 หา...ไดไหมโยม ? ไมชอบ...ประธาน แลวก็จะลากเกาอีอ้ อกนี่
เกาอีบ้ า นเรามีกพี่ นั กีห่ มืน่ ตัว เอาตัวนัน้ ออกไป เดีย๋ วเขาก็หาตัวใหมมาได มันไม
จบแคลากเกาอี้ออกหรอก ! มันตองลากในความมี...ตัวตน อัตตา จะเอาชนะกัน
นะ...ออกเสียบาง ! มันก็เบาลง นีเ่ ราหนักใจเรือ่ ยวา...เราจะแพ เราจะเสียเปรียบ
เวลานีป้ ระเทศไทยมันเหมือนกับ...เมือ่ กอนถาเขาจะหุงขาวจะทำยังไง ? เขา
ก็จะหากอนหินนี่ เอามาตัง้ เปนสามเสา แลวมันก็ถกู ไฟเผา แตมนั ไมไหม มันทำให
ขาวเดือดแกงกินได เขาตัง้ กอนเสาสามกอน แตถา จะตัง้ ใหมนั่ คง...กีก่ อ น ? สีก่ อ น
จะไมขยับ ไมเอียง ทำไม ! เขาเรียก “กอนเสา” เพราะมันรอนเรา มันหนักแบก
หมออยู มันแบกกระทะอยู เขาจึงเรียก “กอนเสา”
สีเ่ สา

(เศรา)

เดีย๋ วนีป้ ระเทศไทยก็ม.ี ..สีเ่ สา ลองนึกไดไหม...? ฝายเปนรัฐบาล เขาอยาก
เปนนาน ๆ ถามีคนไลออกเร็ว เขาเศราไหม ? (เศรา !) แลวพวกทีอ่ ยากคอยจะเปน
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ตอเขานี่ คอยนาน...เศราไหม ? (เศรา !)
ฝายพวกทีค่ อยนาน เขาเรียก “ปากแหง ทองแหง” ถามึงอยคู รบเทอมนะ
“กูเศราตายเลย” แลวพวกรัฐบาลก็ถา กูอยไู มครบเทอม “กูก.็ ..เศรา !” ถาเขาอยคู รบ
เทอม ในฝายไล หรือฝายทีอ่ ยากจะเปนตอ “ก็เศรา !”

แลวฝายไมชอบเกลียดรัฐบาล “ขับ !” หาทางขับ ! หาทางไล !
ถาไลออกงาย ก็คง...หายเศรา ! แตถา ไล แลวเขาไมออก ตองไปนัง่ ลอม
กัน บุกยึดกัน “โยมวา...เขาเพลียไหม ? กับการขับไลกนั ที...ตัง้ สองเดือน
สามเดือนนี”่ เปนรอยวัน ไลไมออกก็...อยากดึงทหารมารวม พอทหาร
ไมมา “ก็เศรา !” สามเศราแลวใชไหม ?
ประชาชนทัว่ ไป ทีอ่ ยกู ลาง ๆ อยากเห็นบานเมืองเดินหนา สงบรมเย็น
แตกไ็ มเปนไปตามปรารถนา ก็พลอย “สีเ่ ศรา”
สรุปตกลง ไมมใี คร...สีส่ ขุ บางเลยเนอ ? มีแตสเี่ ศรา ! บานเมืองของเราเวลา
นี้ มันก็คลาย ๆ แบบนี้ แตเราจะใชอะไรมาแกไข...แนวพุทธศาสตร แกไดไหม ?
ทานบอกวา ชีวติ เรานี.่ ..“มันเหมือนกับไฟเผา” ใหรอ นรมุ กลมุ ทุกข เหมือน
กับไฟไหมหวั คนเรานี่ เราควรจะรีบดับ หรือรีบไปหาซากอะไรมา เดีย๋ วนี้ ! เขาชอบ
หาซากทารก เอาไปทำกุมารกันแพงแพง...ซือ้ กันตัง้ แสนหนึง่ เดีย๋ วนีช้ อบเก็บซากทารก
มาเปนตัวชวย...คุมบาน คุมเรือนบาง อะไรบาง ! แลวถากุมารทองมันชวยไดนะ
“รัฐบาลนาจะตัง้ บริษทั ผลิตกุมารสงไปภาคใต” เขาจะวางระเบิดตรงไหน ! สงกุมาร
ไปสำรวจกอน เดีย๋ วทหาร ตำรวจ...คอยตามไป กุมารก็มากระซิบ “อีก 2 กิโลถึงจุด”
แตกไ็ มไดเรือ่ ง ! แลวก็แปลก ! เขาก็เลนกันเปนวรรคเปนเวร
นีเ่ ปนพวกไสยศาสตร ในคำวา…“ซาก !” นี่ ! ถาเปนซากคนแยไหมโยม ? เจา
คนทีว่ า “ตายซาก !” กับคนที.่ ..เปน ๆ นี่ แตเขาไมทำอะไรเลย เขาก็เปนเหมือนซาก !
อาตมาชอบพูดกับเด็กวัด เด็กทัง้ หลาย...ใครไมอยากเปนเด็กซาก ! ตองรีบขึน้ พัฒนา
วันเสาร วันอาทิตย แตถาอยูคาหองเลนเกม...ไอเด็กซาก ! นี่ถาเขาไมไปไหน ไม
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ขับเคลือ่ น เด็กซาก ! เขาจะอย.ู ..เฉย ๆ ซากรถไมตอ งเติมน้ำมัน แตเจาซากคนนี่
ตอง...กิน ตอง...ดูดบรรลัยเลย วันหนึ่งตั้งหลายรอบ ซากรถจอดทิ้งไมกินน้ำมัน
แตซากคนนี่ นอนเฉย ๆ ตืน่ มา ก็ตอ งกินแลว...เติมโนน เติมนี่
ฉะนัน้ เราเปนมนุษยนี่ อยาอยเู ฉย ๆ ถาอยเู ฉย ๆ เขาเรียกวา “คนตายซาก !”
พวกแขนตาย ขาตาย ไมหยิบไมจบั ไมทำอะไรเลย หูตาก็ “ตายซาก !” ไมรบั ไม
รู ไมดู ไมฟง อะไรเลย เมือ่ วกมาถึงคำวา “ศาสนาเหลือแตซาก” นัน้ หมาย

ความวา “มันเปลืองคาบำรุง” แตถา เอาแตเนือ้ แตแกนไวนี่ ถึงแมซาก
ก็บำรุง สวนแกนเราก็ตอ งเอาใหเต็มทีเ่ ลย เอามาใช มาชโลมใจ ใหอยาก
หลุดพน ประดุจดัง่ อะไร ?
เขาบอก คนเรานั้ น ต อ งมี
อารมณอยากหลุดพน หรือฉันทะใน
การหลุดพน ประดุจดั่ง... “คนถูกเขา
จับหัวกดน้ำ” เมือ่ คนทีถ่ กู เขาจับหัว...
กดน้ำ เขาจะคิดเรื่องอื่นไหม ? เขา
อยากไปสั ง เวชนี ย สถานไหม ? เขา
ก็อยากจะผุดขึน้ เพือ่ จะไดหายใจสบาย ๆ
หรือมีใครบาง ! พอโดนกดน้ำ “เออ ! ทีป่ ระสูติ ตรัสรอู ยตู รงไหน ? แลวถากำลัง
ถูกกดน้ำอยนู ี่ “เออ พระพุทธเจาตรัสรกู พี่ นั ปแลว กีร่ อ ยปแลว”
ซึ่งชอบพูดเรื่องตัวเลขกันจัง แลวก็เห็นอธิบายกันวนไปวนมากันอยู แตไม
พูดเรือ่ ง ทีท่ า นอุปมาวา...เรานีม่ นั จะตองรสู กึ ตอความทุกข เหมือนคนถูกจับหัวกดน้ำ
แลวเขาอยากโผลขนึ้ มา โยม ! ทีม่ าวัดวันนี้ มีอารมณแบบนีห้ รือเปลา !...มีไหม ?
อยากไปรู ! เรื่องหาทางโผล...ออกจากทุกขจังเลย แลววันนี้ทานคงชี้แนะเราได
บาง ! ยิง่ ถามาอยางนีน้ ะ เปะ ! เลย แมตช (match) กันเลย เรียกวา...เครือ่ งรับ
กับเครื่องสง มันจะจูน (tune) กันไดเรื่องเลย ไมใช เออเฮอ...ไปเถอะ ! เดี๋ยว
ทานจะหาวา “ไมไป” จะหาวา “หายหนาไปไหนเหลือแต...ซากมา”
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ฉะนั้น เปาหมายในการมานี่ ตองใหรูสึก เชน บอกวา “ชีวิตเราเหมือนถูก
เผา” “เหมือนไฟไหมหัว” ก็ตองรีบดับ เมื่อไฟไหมหัวจะไปนึกถึงซากอะไรที่ไหน ?
มันตองนึกถึงแกนทีจ่ ะหาตัวดับ ! ฉะนัน้ เรือ่ งดับทุกข กับเรือ่ งหลุดพนออกจากความ
ทุกข เรียกวา...“วิมตุ ติ”
นี่ จึงเปนแกน เปนสาระ เปนเนื้อหาของพระพุทธศาสนา ไมใชไปมัวสนใจ
กันทีซ่ าก แลวเดีย๋ วนีน้ ะ โยม ! เรานีน่ บั ถือพระกันยังไง ? เดีย๋ วนีจ้ นวัดชักเริม่ รทู าง วิธี
ทีจ่ ะทำใหเงินเขาวัดนี่ ตองเก็บซากครูบาอาจารยไว “พอมรณภาพ” แลวไมคอ ยจะเผา
กัน ทัง้ ๆ ทีพ่ ระพุทธเจานี่ ทานดับขันธปรินพิ พานเขาเก็บไว...กีว่ นั รเู ปลา..?
7 วัน แลวที่ 7 วันนี่ ! ไมใชวา “อยากจะเอาไว” เพราะยังมีกษัตริย มีพระที่
ยังมาไมทันนี่ การเดินทางสมัยกอนมันลำบาก ถาเดี๋ยวนี้ขึ้นเครื่องบินแวบเดียว !
ก็ตอ งรอเพือ่ เทานัน้ เอง เดีย๋ วนีถ้ ามวา รออะไร ? “รอลาภสักการะ !” ใหคนมากราบ
ไหวหลวงปู หลวงพอ ก็เก็บซากไวใหคนบูชา ซากหลวงปูหลวงพอ...ดูดเงิน แตถา
ถามวา ดูดความรเู รือ่ ง “หลุดพนอะไร” ทีเ่ ปนแกนสารสาระไดบา ง !


อยา...เอาซากพระพยอมหลอกคนเลย

นีโ่ ยม ! ถามาหาพระพยอมตอนสด ๆ กับมาหาพระพยอมตอนนอนเปนซาก
“เจาประคนู เอย ! ใครอยาเอาซากอาตมาไว...หลอกคนเลย”
นีถ่ ามจริง ๆ มาตอน...
พระพยอมยังมีชวี ติ สด ๆ ได
ฟงเทศนสด ๆ กับมาตอนที่
พระพยอมอยู ใ นโลงแก ว
นอนเป น ซากให ก ราบไหว
จะไดอะไร ? มาตอนสด ๆ
กับมาตอนเปนซากเอาแบบ
ไหน ? (มาตอนสด ๆ เจาคะ)

13
สาธุ ! ฉลาดมาก ตอนเปนซากไมตอ งมาแลว ไมมปี ระโยชนอะไร !
แตวา เราเห็นไหม ? เริม่ เกิดลัทธินยิ ม เอาซากครูบาอาจารยไว เขาเรียก
วา...กินซากอาจารย หากินกับซากอาจารย ถาเผาอาจารย ก็กลัวจะบารมีตวั เองไม
ถึง หลวงพอพุทธทาสทานทำพินยั กรรมไวเลย อยาเอาซากฉันไวนาน ทานทำพินยั กรรม
อยากใหโยมคิด...อะไรลึก ๆ วันนีไ้ วเลนบาง เราจะไดตอบพวกคนทีว่ า ...
“ทำไมเมืองพุทธถึงเปนอยางนี้ ! ถึงแยอยางนี้ !”
แลวซากหลวงปนู ี่ เปนทัง้ ซากศพก็มี ซากทีเ่ ปนปูนปน เปนทองเหลือง ทอง
แดงมีไหม ? ไหน ๆ ก็พดู กันแลว ไมไดเจตนาลบหลู ตอนนีซ้ ากหลวงปแู หวนนี่
เยอะไหม ? เอาไปทิง้ ไวโคนโพธิว์ ดั ...เกลือ่ นเลย คอหักบาง แขนหักบาง ไปนัง่ เปน
ซากอยูโคนตนโพธิ์ เคยเลาใหฟง บางคนก็ไมเคยไดยินใชไหม ?
ตอนหลวงปแู หวนกำลังเฮิรท (Hurt) ฟเวอร (fever) ใครก็มรี ปู หลวงปแู หวน
ทุกบาน ตอมาหลวงปแู หวน...ขาลง ตกรนุ หลวงปอู งคอนื่ จะแซง เขาก็มกี ารตลาด
วา...หลวงปูแหวนมาเขาฝน “อยากกลับวัด” ไมอยากอยูบาน อึดอัดรำคาญ ผัว
เมียมันทะเลาะกันบาง อะไรบาง หลวงปแู หวนไปเขาฝน ๆ ๆ ผคู นพอไดยนิ อยาง
นั้นนะ ก็เอารูปหลวงปูแหวนไปทิ้งโคนตนโพธิ์ตามวัด คูกับศาลพระภูมิ
เดี๋ยวนี้ ซากศาลพระภูมิ ก็ทิ้งเกลื่อนวัดเยอะแยะ ปรากฏวา...มีที่จังหวัด
สงขลา เขาเอารูปหลวงปแู หวนไปไวทโี่ คนโพธิว์ ดั นัน้ จนลนเลย...รก ! ทานก็บอกวา
“เฮย ! (เผอิญ ! วัดนั้นเปนมหานิกาย) หลวงปูแหวนมาเขาฝนอาตมาวา...เขาเอา
หลวงปมู าไวผดิ วัด หลวงปแู หวนเปนธรรมยุต”
เจาอาวาสฉลาด แกทางกัน เมือ่ โยม...ฝนได อาตมา...ก็ฝน ได เอาเลย !
พวกคนไปทิง้ ก็ยา ยไปทิง้ ทีว่ ดั ธรรมยุต...รกวัดอีก ตกลงขนยายซากหลวงปกู นั อุตลุด
แลวชาวพุทธจะไปทำอะไร ? ไดประโยชนอะไรตรงไหน ? เชามาก็เสียสตางค
เอาไปไววดั ก็โดนใหยา ยอีก เสียคาน้ำมันรถ ก็ชาวพุทธเลนกันแตซากอยางนี้ อยู
กับซากอยางนีแ้ ลวจะฉลาด รอบร.ู ..หลุดพน พนทุกขอะไรกันนักหนา จะไมถกู
เผาหัวไดยงั ไง ? จะไมใหถกู โลกเสียดแทงไดยงั ไง ? นีเ่ ดีย๋ วนีม้ .ี ..ทัง้ ขาศึก ทัง้
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เสียดแทง ทัง้ ความมืด “คางคกนีม่ นั มีเพชรอยใู นหัว” แตมนั ไมรู ไมรคู ณ
ุ คา
เลย เหมือนเรามีศาสนาเปนเพชร แตมนั เปนเพชรอยทู หี่ วั คางคก
สำนวนนี้ไมใชอาตมาพูดนะ เดาซิใครพูด...หลวงพอพุทธทาส มันก็ไมรูวา
ในนั้นมีเพชร ตามประสาของคางคก ปลอยใหเพชรติดหัวอยูโดยไมรูเลย

ศาสนาพุทธมีเรือ่ ง...หลุดพนเปนเพชร แตเรานีไ่ ปติดซาก !
เราไปหลงเหมือนคางคก แลวไปซอนตัวอยตู ามซากอะไรตาง ๆ


ทุกวันนี้คนชอบทำบุญที่เปนซากเยอะ

ตอนนี้ เรานี.่ ..แมกระทัง่ ทำบุญ อาตมาอยากจะทักทวง ชอบทำบุญทีเ่ ปนซาก
เยอะ ! โยม...ถวายสังฆทานกันมาก ๆ

รไู หมวาอะไร...เปนซากในวัดเยอะ ? ถังพลาสติก แลวบางทีกห็ มดอายุ
ถวายวันหนึง่ รอยสองรอยถังนะ “น้ำมันพืช น้ำปลา เกลือ” พระไมมเี วลาจิม้
ทอดอะไรหรอก ! แลวอยนู าน ๆ เขา ก็หมดอายุ พอหมดอายุกเ็ ปน “ซากบุญ”
บุญทีเ่ ปนซาก โยมเชือ่ ไหม ! บางวัดทีก่ ฏุ เิ จาอาวาส ผาไตรจีวร...ยยุ เลย เปนซาก
เพราะพระจะไปใชอะไร สวนตัวอาตมานี่ใชจีวร ผืนหนึ่ง 2-3 ป แตโยมถวายไตร
เดือนหนึง่ ตัง้ 10 ไตร 20 ไตร จะเอาไปใชอะไร
นี่ ! แลวพระก็ไมมตี วั เลือก จะไปไหนก็จวี รสีนี้ ! งานแตง งานบวช เขาทำเนียบ
ก็ชุดนี้ ไมมีจีวรลายสก็อต (Plaid) ทรงมอส (Mod) เดฟ (Dave) อะไรใหเลือก
เลย แลวก็ไมใชเปลือง ไมตอ งมีเยอะ ! นี่ ! ก็เปนเรือ่ งจริงนะ ซาก...บุญอะไรก็ไมรู ยิง่
สมัยเกานี่ ทีเ่ ขาบอก คัมภีรใ บลาน คัมภีรอ ภิธรรมเจ็ดคัมภีรน ี่
ถ า ใครได ถ วายวั ด ละก็ . ..ตอบแทนบุ ญ คุ ณ พ อ แม สมั ย ส.ธรรมภั ก ดี
คนแก ๆ คงเคยไดยนิ นะ โฆษณา ! ทำบุญอยางอืน่ ก็ไมดเี ทากับ...? แลวก็กลาย
เปนซาก...ใหหนูกนิ “โอโฮ ! กองพะเนิน” พอหนัก ๆ เขา...พระวัดไหนทีช่ อบขลังก็
เอาคัมภีรใบลานนี่ เผาแลวก็ตำกับขาวสุกอัดพิมพพระ
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นี่ ! เพราะวามันเยอะ ก็เปนซาก แตเรานี่ เรามาคิดดูสิ เราจะทำบุญ

ยังไง...? ใหคนเขาหาแกนสาร สาระเนือ้ หา หลักธรรมให...มากกวานี้
เดีย๋ วนีน้ อี่ าตมาทราบขาววา...บางบานนี่ พูดกันงาย ๆ พระเครือ่ งแทบจะกอง
เปนซาก ไมมีที่จะวางแลวเลย ไปงานหนึ่งก็ไดมา วัดก็แจกมา ไมรูจะทำไงไดมา
ก็รวม ๆ กอง บาน...แทบหักเลย นีซ่ ากของบุญทีไ่ ปไดมา บางคนทีท่ ำบุญก็หวังได
ตรงนีด้ ว ยนะ ถาไมไดตรงนีน้ ะ วัดนี้ ไมมขี อง ! ไมมอี ะไร ! เดีย๋ วนีไ้ มรู นางกวัก
อะไรนี่ มันเปนเหมือน...ตัวแทรก ตัวซาก เจาตัวแทรกเดีย๋ วคอยวาทีหลัง เอาตัวซาก
กอน ถาเรามัวสนใจเปลือกกระพีซ้ ากมาก ๆ แลวเราจะลืมแกน เราจะลืมเนือ้ หาสาระ
มันนาอนาถใจนะทีบ่ อกวา มันเหลือแตรอ งรอย
เราไปดูนอี่ ยางบามิยนั (bamiyaan) พระพุทธรูปองคใหญนี่ เดีย๋ วนีเ้ ขาก็ยงิ
พังเหลือแตซาก ถาไปดูบรมพุทโธ ทีอ่ นิ โดนีเซีย นีเ่ ปนซากมโหฬาร ดูซิ ! เคยเปน
เมืองทีร่ งุ เรืองทีส่ ดุ กลับเหลือแต...ซาก
บามิยนั ทีม่ พี ระพุทธรูปองคใหญทพี่ วก...? ทีเ่ ขาถูกฆาตายไปแลว “บินลาดีน”
(Bin Laden) เขาเอาปนใหญถลม เหลือแตซาก และตอนนีเ้ ขาก็กำลังจะคิดบูรณะ
กันใหมอกี แลว ก็เสียเงินกันอีก มันนาอนาถใจ ! ทีเ่ ขาบอกวางบประมาณ งบฯ ซอม
สรางโบราณสถาน ศาสนสถานนี่ มันมากกวางบฯ ทีจ่ ะใหเด็กไปปฏิบตั ธิ รรมจำได
วา...อบต.มาเลาใหอาตมาฟง “เขาเขียนมาเลย หัวละ 9-10 บาท เทานัน้ เอง ทีจ่ ะให
เด็กขึน้ รถไปวัด” แตงบประมาณทีไ่ ปซอมสรางซากนัน้ มากกวา 100 เทา ลองคิดดู !
เมือ่ เทียบถึงเด็กนี่ สมมติวา ...เอาไหมวันวิสาขะนี่ จัดรางวัลแสนหนึง่ หรือหาหมืน่
ใหเด็กมาตอบปญหาเรือ่ งหลุดพน เรือ่ งชีวติ เปรียบเหมือนอะไร ? แลวจะตองดับ
ทุกขไดยงั ไง ? ไมมงี บประมาณ ตรงนี.้ ..ก็ไมมี วัดไหนมีทนุ จัด...ก็จดั ไมมที นุ ...ก็ไม
จัด วัด...ก็เลยเปน “วัดตายซาก !” วัดตอนนีน้ ี่ โยมรเู รือ่ งไหม..?
เดีย๋ วนีห้ า งเขาไหวทัน เขาคงสำรวจ วัดเหลือแตซากไมมกี จิ กรรมเคลือ่ นไหว
อะไรเลย ก็เลยไปจัดที่หางเดอะมอลล เซ็นทรัลคนลนหลาม
เมือ่ คืนอาตมาไปเทศนคนหาพันที.่ ..เซ็นทรัลแจงวัฒนะ แตนี่ ! วัดนีม้ ากัน
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แคนี่นะ นี่ขนาดเปนวัดที่ “วัดเคลื่อนไหว” นะวัดนี้ วัดมีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหว
นีย่ งั ...“ดูซิ ! เสือ่ ปูไวเหลือแตซาก” เสือ่ จะเปนซากอยแู ลว...นัง่ กันอยแู คนี่ “โยม !
สำหรับตัวพระเองก็อยาหาวา ดูถกู ดูหมิน่ กันเลย...เฝาซากศพ”


วัด/พระสวนใหญ เดีย๋ วนีช้ อบ...ซากศพ

วัดทุกวัด เดีย๋ วนีช้ อบจัดทำกิจกรรม...
ซากศพ สรางเมรุ สรางอะไรรไู หม ? บาง
วัดมีศาลาสวดศพตัง้ 28 ศาลา แลวก็พระ
สาละวน กับซากศพอยนู นั่ แหละ ! องค
นี้ แลวจัดไมถูกเรื่อง โยมดูขาวไหม ?
เจาอาวาส ถูกตอย ! เพราะจัดคิวสวด
ไปเอาวัดอืน่ มา วัดตัวเองไมเอา พระบอก
“กูจะอยเู ปนซากไปทำไม !” เลยตอย !...เจาอาวาส
วัดอาตมานี่ จะไมใหมีเมรุ จะไมมีศาลาสวดศพ ใหพระเทศน...สอนเด็ก
เดี๋ยวเด็กมาเขาคายฯ ถามีซากศพมานอน...เด็กเล็ก ๆ กลัวผี เขานอนไมหลับ ๆ
เห็นมีพระเลาใหฟงวา...วัดที่มีเมรุมีศพเยอะ ๆ นี่ เอาเด็กไปเขาคายฯ เด็กนอนไม
หลับ รองใหแมมารับ แตพอมาวัดนี้ไมมีซากศพ เด็กเขาก็ไมกลัว เขาก็รับธรรมะ
ได ตอนนีว้ ดั นี่ ไมขบั เคลือ่ นอะไรเลย บางวัด ! รอเหมือน...กับรถตายซาก รอน้ำมัน
แลวรถตายซากจะไมกินน้ำมัน
แตวัดตายซากนี่...กินน้ำมัน ชวนโยม ! ซอมตะพึด...อันนั้นจะพังแลวโยม
อันนัน้ จะพังอีกแลวโยม สรางใหมกย็ งั ดี แตซอ มซากนี.่ ..แย !
อยางทีว่ ดั นี้ สแลน (slant) หลุดไปหมดแลว ก็ไมชวนโยม...ปลอยอยอู ยาง
นี้ ไมใช “เดีย๋ วโยม เมือ่ กอนมีสแลนคลุม มันขาดหมดแลว” แตปลอยมันไปเถอะ
ถาเรามัวซอมซากกันทุกวัน ๆ นี.่ ..เพลียบุญ ! ถามาดูกนั โยม ! ทีเ่ หลือแตซาก มี
มากขึน้ ทุกวัน เรากลบแกน กลบสาระ เนือ้ หาธรรมะทีพ่ ระพุทธเจาตรัสรู ตอนทีพ่ ระ
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พุทธเจาตรัสรใู หม ๆ นี่ “เรือ่ งซาก” แทบไมมเี ลยใชไหม ?
พูดกันแตเรื่องหลุดพน เรื่องอริยมรรค ศีล สมาธิ ปญญา อริยสัจอะไรก็
ปนกันอยูแถวนั้นนั่นแหละ เพราะไมมีถูกดึงไปเรื่องซาก ก็เลยทำใหศาสนานี่ เปน
แกน...แท ๆ เลย คนยุคนัน้ ถือวา...โชคดี ! แตเอาละยุคนี้ ก็ไมใชเปนทุกวัด ที่
จะไปยงุ กับซากศพบาง หรือไปยงุ กับปน รูปหลวงปู หลวงพอ พอนาน ๆ ก็ทงิ้ เปน
ซากไป นี่แลวเดี๋ยวนี้ เห็นขึ้นปายคัตเอาทกันใหญ ๆ ชวนกันไปเชาซากกัน พอ
หลวงปู หลวงพอองคไหนมรณภาพลง เอาแลวลูกศิษย ปน ซากหลวงพอกัน ปลุก
เสก...โยม ! ก็จองเขาคิวกัน จนทีบ่ า นนับซากหลวงป.ู ..ไมหมด ! ไมถว น !
นี่ ! ตกลงทีบ่ า นก็เก็บ แตซากหลวงปู หลวงพอกันนะ แลวมีเขียนกันไวบา ง
ไหมในบาน “กูไมไดเกิดมาเพือ่ เปนทุกขโวย !” ถาไดหลวงพอองคนี้ องคเดียวก็...อยู
มือละ เปนชาวพุทธทีม่ แี กน มีสาระ เขียนไวสกั องคสิ ทำเปนรูปหลวงพออะไรก็ได
ทาทางยิ้มๆหัวเราะ เหมือนตอนอาตมาปนเณรไวตรงนั้น พวกเด็กเขามาเลน ไมรู
ทำยังไง ! ทำซะคอหัก รูปเณรหัวเราะตรงนัน้ เลยเหลือแตซากไปแลวโยม “เราปน
มาใหหวั เราะ” แลวพอดีเด็กเขาซน เลน...ซะคอหัก เลยตองเก็บไวเปนซากไปแลว
นี่ ! อุตสาหเขียนไวดนี ะ “กูไมไดเกิดมาเพือ่ เปนทุกขโวย !” เดีย๋ วนี้ นีม่ นั
เปนเรื่องแปลก ! อาตมารูสึกเขาแยงซากกัน มากกวาแยงแกนสารสาระ ไปเทศน
นะ คนฟงเยอะแยะเลย เราอุตสาหเทศนตั้ง 2 ชั่วโมง แตประเดี๋ยว “พอเขาแจก
พระเครื่อง” เขาเฮออกไปแยงกันหมด มันแปลก ! แลวก็มานั่งคิด “ใครเปนซาก
กันแนวะนี่ !” เรา...อยคู นเดียว ! เขาไป...รุมกัน ไป...รับพระเครือ่ งกัน ก็เลยอัด
อัน้ สักวัน จะตองเทศนเรือ่ งนี้ บันทึกเปนเทปไว เผือ่ ใครจะเปดทีว่ ดั ไหนละก็...เลือก
เปดก็แลวกัน อยา ! ไปเปดที่เขาเก็บศพ ซากหลวงพอไว “เดี๋ยวก็โดน กระทืบ !
มวนเทปแตก”
ตองพยายามวา เราจะคอย ๆ ถอยหางออกจากซาก แลวก็เขามาหาแกน
สาร สาระเนื้อหาของธรรมะ ที่พระพุทธเจาตรัสรู ที่พระพุทธเจาวางพระศาสนาไว
ทานไมไดหวังที่จะวางไวที่...ซากเหลานั้น
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ทีนี้มาดูกันอีก ขยับมาอีกวา ถาเรานี่นะ ! เราจะมีอะไรเปนแทนพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆนี่ เราอยาแทนแบบเปน...ซาก ! กันมากนัก
เดีย๋ วนี้ ปน พระพุทธรูป...อยางบางวัดนี่ ! ปน ก็แทบจะไมม.ี ..ทีน่ งั่ บางวัดนี่
มีเปนหมืน่ รูป บางวัด มีเปนลานรูป ปน พระพุทธรูปนี่ วัดเดียว !...ลานรูป แลวโยม
ลองคิดสิ หนัก ๆ เขา ! “พระพุทธเจาอยหู ลังมาน” หรือมีอะไรก็ไมรู
มาบังขางหนาหมด จนในที่สุด ก็คอย ๆ กลบเนื้อหาสาระ แลวพระ
พุทธเจาที่เปนพุทธสรีระ ถูกปนเอามาบังเยอะ...ไปหมด
แตพระพุทธเจาทีเ่ ปนพุทธสภาวะ ทีท่ า นตรัสวา “ผใู ดเห็นธรรม
ผนู นั้ เห็น... ?” (ธรรม) ผใู ดเห็นเนือ้ หนังทาน เกาะจีวรไป ทานบอก...ไม
เห็นธรรม ไมเห็นเราหรอก
มีพระรูปหนึง่ ชือ่ พระวักกลิ ทีท่ า นบวชนี่ ! บวชเพราะสนใจ
พระรูป พระโฉมพระพุทธเจาวา “งดงาม” บวชตามดูพระรูปพระโฉม
ตามไปดูหนาพระพักตรพระพุทธเจา เรื่อยเลย หนัก ๆ พระพุทธเจา
ก็เลยตรัสวา “โย ธัมมัง ปสสะติ โส มัง ปสสะติ” วักกลิ ! เธอไมไดเห็นเราหรอก
ถึงจะเกาะชายจีวรไป เธอก็เห็นแตเนือ้ เนา ๆ เรา แตไมไดเห็นเราหรอก ! นัน้ หมาย
ความวายังไง ?


เนื้อหนังเปนแคซาก

ขณะทีพ่ ระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ยังตรัส...เนือ้ หนังนี่ ! ทานยังตรัสวา...นี้
มันเปนเพียงแคซาก ! ซากเราเดีย๋ วมันก็...? (สลาย) แตเนือ้ แกน คือ “เห็นธรรม”
ตองเห็นธรรม คือเห็นธรรมวา “อะไรมันเกิดขึน้ ตัง้ อยู มันดับไป” ใชไหม ? ลาภ
เสือ่ มลาภ ยศ เสือ่ มยศ สรรเสริญนินทา แลวก็...เดีย๋ วนี้ ! การนินทามันก็แรงนะ
เมื่อเร็ว ๆ นี้อาตมาเปดทีวีดูพอดี มีคนเขาขึ้นเวทีม็อบหนึ่ง อยาใหเอยวา
เปนสีอะไร ! เขาดานายกฯ ปู (นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) ดาไมมี
ความจริงรองรับเลย ดาดวยความสะใจเกลียด พูดไมมีความจริงรองรับ แตพวก
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คนทีฟ่ ง ทีเ่ ขามีแนวเดียว เปนแนวรวมกัน เขาจะเฮกัน มีความสุขกัน
แตเราก็รูวาสัจจะความจริงของคนนี่ ไมไดเปนดังที่เขาดา ขออภัยนะ !
ขาว...มีกระแสมาอยางไรไมรูละ แตไดยินเขาวา...เขาบอกวา นายกฯ ปู นี่ รับไป
ปาฐกถา “งานขาวไทย” แตแลวไมไป
สวนคนทีข่ นึ้ พูดเขา ก็เลยบอกวา...ใครรไู หม ! วานายกฯ ปู ไมไปงานปาฐกถา
ขาวไทย อีกคนบอก “ไมร”ู แลวรไู หมไปไหน ? “ไมร”ู คนนัน้ บอกผมรู ขึน้ ไปดา
พรวด “ทานไมไปนี่ เพราะทานไมเคยแดกขาว ก็ไปพูดเรือ่ งขาวไมเปน ก็เลยไมไป”
ถามวา...คนไทยเกิดมาไมเคยกินขาว ทั้งมีลูกคนหนึ่งแลวนี่ จะมีความ
จริง...รองรับสักนิดไหม ? เออ ! โลกใบนี้ ใครเกิดมาไมเคยโดนนินทา...มีไหม ?
บางคนนี่ แคเดินออกไปนี่ ไปนินทา...อาตมาตรงขางหนา เรือ่ งผิวดำนี่ นินทาจัง !
เดีย๋ วนี.้ ..นี่ ! เพราะฉะนัน้ เราเกิดมา จะใหเขาชืน่ ชม...เราตลอดไมไดหรอก !
เดีย๋ วนี้ ยศ ตำแหนง ลาภ เสือ่ มลาภ สุขทุกข เราจะจัดการกับเรือ่ งอยางนี้
กันยังไง ? ไมใช...ไดมาก็เหลิงหลง ระเริง เสียไปก็ตอี กชกตัวเขกหัว รำพึง รำพัน
ร่ำไห เหมือนกับคนเสียศูนยเลย ชีวิตเรานี่มันตองมีสมดุล คือ...เรารับฝาย
ได...ได เราก็ตอ งรับฝายเสีย...ได
เขาโยนกระทอน...เราก็รบั ได เขาโยนมังคุดมา...เราก็รบั ได ถาเขาโยนทุเรียน
ละ ! คน...รับ ๆ ทุเรียนได “มีไหม ? ๆ” “มี” โยมบางคนสายหนาเพราะโยมไม
เคยรับ ไมฝก รับ ถาฝกรับ...เอากระสอบบาง หรือวาเขาใสถงุ มือนะ เปนถุงมือยาง
นะ เขาจะ “ควา...รับ ๆ” มีทเี่ ขา...โยนจากบนรถสิบลอ เอามาใสรถปกอัพ เขาก็มา
ขายกัน หรือทีเ่ ขาโยนจากตนลงมาเลย เขารับดวยกระสอบ คนทีเ่ ขา...รับเปน วัน
หนึ่งตัดหารอยลูกไมเคยตำ เขาสักนิด !
แตคนเดีย๋ วนี้ ! เขาถูก “โลกธรรม” ตำเอา พอเวลาเสือ่ มลาภ เสือ่ มยศ ถูก
เขานินทาก็...เปนทุกข ! เดีย๋ วนีน้ ะ เขาหยาบมากขึน้ เรานี่ ! จึงไดฟง คำดา นินทา...
หยาบ ๆ ถาเรานี่ นึกถึงวา...เขารับทุเรียนเขายังรับ...? (ได) เรือ่ งหยาบ ๆ เรา ก็ควร
จะ...? “รับได” ถาเขาดาเรา...ไมเปนจริงเลย
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ถาเขาดาเรา...สัตวนี่ ! เราดูทะเบียนบาน...เราซะหนอยซิ เราไปขึน้ ...(ทะเบียน
สัตว) ไวหรือเปลา ? “เราก็ไมไดขนึ้ ” ก็จะไดไมตอ ง...เปนทุกขมากนัก !


อยาใหเปน “คนทุกขงา ย แลวสุขยาก”

นี่ ! แลวคนเรานะ...อยาใหเปน “คนทุกขงาย แลวสุขยาก” คนพวกนี้นะ
พออยแู ลวนี่ “ทุกขงา ย ทุกขเรือ่ ย ทุกขตะพึดตะพือ” เขาเรียก “มีชวี ติ แตไมมชี วี า”
คนพวกมีชวี ติ เดินได แตวา เหว เปลาเปลีย่ ว เดียวดายซึมเศรา กลัดกลมุ คนอยาง
นีเ้ ขาเรียก “เหลือแตซากไดไหม ?” คือ “เขามีชวี ติ แตไมมชี วี า”
เพราะฉะนั้ น เราเชื่ อ มโยงกั น ระหว า งเรากั บ ศาสนา เราอย า ! เป น
คนที.่ ..เหลือ ! แตซาก เหลือ ! แตชวี ติ ไมม.ี ..ชีวา ไมม.ี ..ความราเริงแจมใสอะไร
เลย ไมม.ี ..ปตปิ ราโมทยอะไรเลย มีแต...ความเหือดแหง โสกะ ปริเทวะ ร่ำไหตะพึด
ตะพือ นีก่ ค็ อื “พวกคนซาก” แลวถามีหลานเขามาพูดบางไหม ! “ยาย...นั่งเหงา
อยางนี้ ใกลจะเหลือแตซากแลวนี”่ หรือมีลกู หลานเขาเคยวาบางไหม ! “ยาย...มีแต
ชีวติ ไมมชี วี า” ตองทำตัวใหเหมือนใครบาง ?
“ปเู ย็น” อายุ 105 ป ไมเคยงอแง ลูกหลานไมดแู ล ไมเคยบนเคยวา แกได
รับฉายาวา “เฒาทระนง” นี่ ! เดีย๋ วนี้ พอ 50, 60 ป ลูกหลานมารับชา งอแง ๆ เขา
เรียก “เฒาทารก” แลวเดีย๋ วนีเ้ ฒาทารกเยอะ ! เฒาทระนง...ไมคอ ยมี แลวพวก
เรานี่ ถาแกจะเปนเฒาอะไร ? อยใู หมนั มีสาระ แกนสารอะไรบาง ! ไมใช...อยไู ม
มีชวี ติ ชีวา ทีม่ แี ตชวี ติ ...ไมมชี วี า มันไมสมดุลกัน

มาดูรายละเอียดลึก ๆ ลงไป ทีพ่ ระธรรม ก็อยา ! เอาพระธรรมไปไว
แตทคี่ มั ภีร จนกระทัง่ สรางพระไตรปฎก กันเต็มไปเยอะแยะหมด แตไมคน
หาเพชรทีอ่ ยใู นหัวคางคกบาง คือ...เรานี่ ในหัวเรา เหมือนถูกกดอยใู นทุกข ที่
เขาบอกวา “กดหนัก” หัวมันถูกเผาบาง
ชีวิตเหมือน...ถูกเสียดแทงดวยหนาม แลวหนามที่มันเสียดแทงเขาไปนี่
มัน...แปบ ! อยเู รือ่ ย ชีวติ ใครทีโ่ ดนดาแลวรสู กึ ...แปบ ! เขาเรียก “ชีวติ ถูกเสียด
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แทง” ถาเราไมแคะ ไมบง ออก เดินไปก็..แปบ ! เรือ่ ย แคเห็นหนาเพือ่ นบานทีไ่ มชอบ
หนากัน รสู กึ ...แปบ ! เสียดแทง...แปบ ! ยิง่ เห็นอีเมียนอย ทีม่ าแยงผัวกู...แปบ ! หรือ
เห็นกิก๊ แลว...แปบ ! เลยนะ ก็ไมไหว !
คนเรานี่...ถูกราคะเสียดแทง ถูกความหึงหวง เกลียดชังเสียดแทง นี่ทาน
จึงบอก “ชีวติ เรามันเหมือนถูกเสียดแทง” แลวทีเ่ หมือน “ความมืด
บอด” นีก่ แ็ ย !


ความมืดทรมานสัตวโลก

เอดิสัน (Thomas Alva Edison) แกคงรำคาญความมืด
ใชไหม ? แกถึงไดคิดทำหลอดนีออน พอหลอดนีออนติดสวาง
แกมี ค วามสุ ข แกคงสุ ข อยู ห ลายวั น “สำเร็ จ แล ว กู สว า งแล ว ”
คนก็ไดเอามาใช ก็ระลึกถึง คนทำคนแรก คือ เอดิสัน
เพราะฉะนัน้ เราจะอยใู นมุมมืดเรือ่ ยเลย ไมออกมา...ใหเห็น
หนา เห็นตา เห็นแสงอะไรบาง ? ถาคนมีครอบครัว แลวถูกครัวครอบ มืดอยใู นนัน้
ไมไดมดุ มาวัดมาวาเลย นี่ ! แมขาวนี่ ! มุดมาอยกู วี่ นั เดีย๋ วกลับไป โดนครอบใหม
ก็ไมเปนไร ไมมใี ครเขาวา แตขอ...ใหมดุ ออกมาบาง ไมใช...มืดตึด ! ก็มดื ไป ยินดี
จะอยมู ดื ๆ ขาเปนคนชอบอยมู มุ มืด อยางนีก้ ไ็ มไหวไมตอ งเห็นแสง เห็นตะวันเลย
แตเห็นอะไรก็ไมวเิ ศษเทากับ...เห็นกิเลสและความทุกขของตนเอง แลวหาทางทีจ่ ะขจัด
จึงตองมีความอยากขจัด ใหเหมือนกับ “คนถูกกด... (หัว) คนไฟไหม... (หัว)”
ถาเราอยทู มี่ ดื เราตองรสู กึ รำคาญ อึดอัด อยากจะไป...หาเทียน หาไฟฉาย หาสวิตช
(switch) เมือ่ เราเขาไปในบานมืดนี่ ตองนึกถึงอะไรกอน ? “สวิตช” กดแปะสวาง
ก็เห็นโนนเห็นนีเ่ ดินสบาย ชีวติ เรามีทไี่ หนบางละ ! มันเปนสวิตชใหกบั ชีวติ เรา แลว
ทีว่ ดั สวนแกว พอเปนสวิตชไดบา งไหม ? โยมทีน่ งั่ อยทู นี่ .ี่ ..คลำปมุ ถูกไหมนี่ ! คงได
ไปบางละนะ ! ไมใชมดื มา มืดไป จึงควรทีจ่ ะมืดมา แลวก็สวางไป
ถาดีกวานั้น ก็ตองสวางมา แลวก็....? (สวางไป) คือ เกิดมาในตระกูล
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สัมมาทิฏฐิ พอแมเปนคนอย.ู ..ในศีล ในธรรม อยใู นมุมสวาง ลูกก็ไมตอ งไป
เขาคุกเขาตะราง ตกนรกหมกมืด...อะไรอยางนี้ ! เขาเรียก “สวางมา แลวก็สวาง
ไป” อยา ! อยใู นมุมมืดตลอดชีวติ คนไมเห็นธรรมเลยนี่ เขาเปนคนมุมมืดแท ๆ
ไมเห็นวา “โลกใบนี้ ! มีได มีเสีย มีบวก มีลบ มีสมหวัง มีผดิ หวัง มีแพ มีชนะ” เรา
ก็ตอ งตัง้ ทา เห็นมันใหดี ซอมรับใหดี

บางคนนี่ เขาซอมรับแตได แตพอเสียไมเคยซอมรับ เหมือนทีเ่ คยบอก
แลว...ซอมรับปริญญา ซอมรับรางวัล ซอมรับเครือ่ งราช ซอมแลว ซอมอีก
แตความตายไมเคยตัง้ ทาซอมรับ ก็ตายไมเปนทา ถูกความตายทับ เอาแบบเสีย
ทา ตายแบบจิตใจไมมคี วามสวาง ถาตองตายแบบ...อามา ทีแ่ กจะตายแกบอก
“จะมารับไปสุขาวดีแลวหรือ !” นี่ ! พวกลูกหลานก็นกึ วา “อามาเพอ !” แตอามา
กำลังบริกรรมวา “อามาจะไปอยสู ขุ าวดี” จึงมีแตนมิ ติ ดี ๆ มาใหเห็น
สวนเจาพวกกัดปลา ตีไก กินเหลานี่ มีนมิ ติ รายทัง้ นัน้ “ตาย...ก็ทรุ นทุราย”
ตกลงวา เราจะไมทำตัวของเรา...ใหมันเหลือแตซาก เหมือนซากรถ ซากอะไรพวก
นี้ มันก็ไมมีประโยชนเลย หรือซากบานซากเมืองปรักหักพัง...ก็ไมมีประโยชนเลย
เรามาสนใจ ทีจ่ ะหาเพชร ในหัวคางคกกันบาง ไมใช...เห็นแตซากคางคก แลวก็เกลียด

สวนพวกคนที่เกลียดวัด เกลียดศาสนา เพราะ...เห็นวาไมมี
ประโยชน ก็เขาไมไดเห็นเพชรทีห่ วั คางคก เขาไมไดเห็นเพชรในศาสนา
ก็เลยไมอยากจะเก็บซากไว เพราะเห็นวา วัดไมไดทำประโยชนอะไร...เปน
ซาก ! ซึง่ ก็เคยมีบางยุค เชน ยุคคอมมิวนิสตนี่ เขาอยากลาง เผาวัด เผาวา
ดูพวกยุคเหมาเจอตุงนี่ เจาพวกเรดการด( Red Guards) เขาทำวัดรางเปน
ซากบานเลย ฮวงจยุ อะไรนี่ เขาก็ไปทำพังหมด เขาบอก “ซากทีเ่ กะกะ” ตายแลวมา
เหลือเปนซากเกะกะ จะปลูกอะไรกินก็ไมได ฮวงจยุ ใหญ ๆ เขาก็เผาหมด
เดีย๋ วนีก้ ต็ อ งรือ้ ฟน กันใหม ศาสนา ! เริม่ กลับไปรงุ เรืองหลายประเทศ แลว
ที่ยุคคอมมิวนิสต เขาทำลายหมด แตเขาทำลายแกนสารสาระในใจไมได ถึงวัดวา
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อารามรางเปนซากหมด แตใจทีม่ นั ยังเคยผูกพันกับเนือ้ หาลึก ๆ ของศาสนานี.่ ..ก็ฟน
ขึ้นมาใหม ของเราก็เคยเปนซากนะ เมืองไทยนี่...เคยหมดไปที ตองไปเอาจาก
ศรีลงั กามา เขาเรียก...ลังกาวงศ แลวเขาก็เคยมาเอาจากเรา จึงมีสองคำวา “สยามวงศ”
กับ “ลังกาวงศ”
สมัยประเทศไทยยังชือ่ วา “สยามประเทศ” ของเขาหมด...ก็มาเอาของเรา ของ
เราหมด...ก็ไปเอาของเขา นี่ ! เราก็ตองระวังไว ไมรู...วัดนี้เมื่อไรจะกลับไปเหลือ
แตซาก วัดนีเ้ คยเปนวัดรางนะ ก็เทากับเคยเหลือแตซากมาที แลวเราก็มาเปดเผย
เนื้อหาสาระกันใหม มาจัดเวทีบรรยายกันใหม ทำศาลากันใหม มาบรรยายรื้อฟน
แกนสาร สาระกันใหม เลยกลับมาไดอีก
อาตมาก็คิดวา “กลับมาไดพอสมควร”
จากวัดทีเ่ คยเปนซากมาแลว รางมาตัง้ 80-90 ป
แลววัดนี้ เพราะคนทีเ่ ขาอยแู ถวนี.้ ..อายุแปดเกา
สิบป เขาบอก “ฉันตัง้ แตเด็ก ๆ มา วิง่ เลน ก็เห็น
เปนวัดราง ! เปนซากวัด ! อย”ู
แต เ ดี๋ ย วนี้ ก็ ฟ น ขึ้ น มา แต ไ ม น านมั น
ก็คง...อาจจะเปนอีกก็ได พออาตมาตายแลว เขาก็อาจจะปลุกเสกอะไร...กันเต็มวัด
เจาอาวาสองคใหมไมรวู า จะมาแนวไหน ?
แลวเดีย๋ วนีน้ ะ นาตกใจ ! เขาบอกวา...วัดไหนนี่ ถามีเงินเยอะนะ มีรายได
ผลประโยชนเยอะนะ ลูกหมอของวัด ไมมีสิทธิ์ไดขึ้นเปนเจาอาวาส เขาบอก...ขาง
บนฝายปกครองคณะสงฆไมรูยังไง ! จะสงพระแนวของเขามาคุมครองวัดและ
ผลประโยชน
อาตมาเลย เดี๋ยวนี้เตรียมใชเงินใหหมดเลย ไมใหเหลือเลย พอเขามาสืบ
ดู “ไมมเี หลือ” ก็คงไมมา วัดเหลือแตซาก แตจะเอาเงินพิมพหนังสือ จะเอาเงิน
ทำอะไรตออะไรใหสวยๆ ใหอา นกัน เอาเก็บไวเปนสมบัต.ิ ..ประจำบาน สมบัตธิ รรมะ
ที่เปนอริยทรัพยนี่...เอาไวที่บาน
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ถาวัดไหนปลอยใหมเี งินเยอะ โยมเคยไดยนิ ขาว ! วัดโสธรไหม ? ลูกหมอ
ที่วัดนั้นไมไดเปน สงมาจากไหน...ก็ทะเลาะ ! เณรก็จุดประทัด...ไลเจาอาวาส ไม
พอใจ ! ลูกหมอ...ไมไดขนึ้ อยางสมมติ วัดนีถ้ า มีอะไร ! หรือมีเงินฝากสัก...พัน
ลาน อาจารยเพิ่มไมไดขึ้น ตองที่อื่นมาแทน...คุมผลประโยชน
นี่ ! แลวศาสนาจะไมเหลือแตซากหรือ ? เพราะไปหวงแตลาภสักการะ ไป
หวงแตเจาผลประโยชนทเี่ ปนเงิน เปนทอง เขาก็เหมือนกับสนใจซาก ! แทนทีจ่ ะ
“เออ ! จะไดสบื สานแนวทางนี้ วัดนีไ้ มมเี มรุ ก็อยามีเมรุตอ ไป ใหเปนวัดทีเ่ ปดเคลือ่ น
ไหวเกีย่ วกับเรือ่ งธรรมะเรือ่ ย ๆ”


ใชเงินเปน...ทางธรรมก็เปนสุข

ประเดี๋ยวสักปสองปนี่ อาตมาสรางอะไรนี่ใหเสร็จก็
จะจัดใหเด็กมาตอบปญหาธรรมะ จะใหรางวัลเขาเปนแสนเลย
ลอใจเขา จางใหเด็กมาทำดี เหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐี ลูก
ไมไปวัด ลูกไมฟงธรรม ลูกไมชอบธรรมะเลย

อนาถบิณฑิกเศรษฐีผูเปนพอนี่ “จางใหลูกไปฟง
เทศน” จางเยอะดวย แลวลูกก็ฟง อยางนัน้ แหละ ฟงเอา
สตางค ตอมาทานก็บอก “ตองจดมาดวย จำมาดวย พระ
พุทธเจาทานเทศนอะไร ?” ก็ตอ งไปจำมา หนัก ๆ เขามีศรัทธา...ไปเองเลย
“ไมเอาแลวพอ...คาจาง” “คาจางของพอมันเปน...กาก” “ฉันได...สุขทิพยแลว”
แลวก็นมิ นตพระพุทธเจามาทีบ่ า น ทำบุญเอง อาราธนาศีลเอง
อนาถบิณฑิกเศรษฐี...คมุ เลย ! จางลูกใหเปนคนดี เรามาจางเด็กใหเปนเด็ก
ดี ดีกวาเอาเงินไปซอม...ซาก ! พูดไปอยางนี้ เดีย๋ วเขา...เกลียดปาก เพราะเขาเรีย่ ไร
ไดตั้งหลายรอยลาน นีโ่ ยม ! เรามาใหเด็กเขาคิดวา “พระพุทธเจาสอนอะไร ? และ
พระพุทธเจามีแนวทางดับทุกขอะไร ?” อยางนี้...แกนมันจะไดขึ้นมาแทนซาก ไม
เชนนัน้ ..เราก็วนเวียนอยกู บั ซาก แลวก็มาบนนี.่ ..“ทำไม ! ศาสนาไมชว ยประเทศไทย”
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ทำไม ! ไมชว ย…
แมแตพิธีกรรมนี่นะ เดี๋ยวนี้ก็เหลือแตซากเยอะ “โยม ! รูไหมเวลาเขาแห
เทียนเขาพรรษานะ อยา ! ใหเอยจังหวัดไหนเลยนะ โยม ! ไปดูซิ ซากแหเทียน
เต็มวัด ปเกา ! ยังอยเู ลย พอปใหม ! มา กลัวจะแพเขา เขาจะหาวา “ไมมหี วั ใหม”
ก็สรางอีกแบบหนึง่ พอ 10 ป ก็จอด...เปนซาก !”
อาตมาเคยไปเห็นมาแลว “ซากแหเทียน ซากรถชักพระ” อะไรพวกนี้ เปน
ซากคาวัดเต็ม แตเนือ้ หาทีไ่ ด ไมรไู ดไปตรงไหน ระหวาง “แหเทียน”กับ “แหธรรม”
นี่เราจะเอาอะไร ? วัดนี้ไมไดแหเทียนเขาพรรษา แตวันเขาพรรษาเทศนธรรมกัน
ใหญเลย อันไหน ! จะเปนสาระ อันไหน ! ทีท่ ำแลว จะเหลือแตซาก
โยมเชื่อไหม ! บางวัดนี่นะ ตองยืมสตางคชาวบานมาลงขันกัน ใหคาจาง
ชางทีแ่ กะเทียน ใหเปนรูปอะไรทีส่ วย ๆ เสร็จแลวจอดกินพืน้ ทีใ่ นวัด...เปนซาก !
พูดแลวก็เทปชุดนี้ ถาเปดตอนหลังอาตมาตายไดกด็ ี เปดตอนนี้ ไมรจู ะเหลือ
แตซากเร็วขึ้นไหมนะ มันขัดผลประโยชน...เขาแรงมากนะนี่ แตวา ถาไมเปดเผย
บาง พวกเราก็มาวัด ก็จะรูกันแต...ซาก ! แลวจะบำรุงศาสนาแตเรื่อง...ซาก !
พอหนัก ๆ เขา เราจะไดอะไรจากการอยกู บั ...ซาก ! นีข่ อฝากไวชว งคำวา “ซาก”


ความเชื่อที่ถูก…แทรก

ตอนนี้ตอไปนี้เติมอีกตัวคือคำวา “แทรก”
ซากรถจอดเฉย ๆ นี่ ไมคอ ยมีอนั ตราย แตถา เกิดมีงู หนู ตะขาบไปหลบ
แทรก ซอนตัวอยใู นนัน้ นี่ ถาเด็กเขาไปเลน ดีไมดกี .็ ..? (อันตราย !) หรือมีคนเกิด
เอาขยะสารพิษไปทิ้งไวใน...ซาก เมื่อมันแตกทะลักขึ้นมา ก็อันตราย !
เมือ่ ตะกีพ้ ดู “ซาก” นะ อันนี้ “แทรก” โยม ! พอ ๆ มองเห็นภาพไหม...แทรก
นี่ ! คือ หนาวัดเมือ่ กอนมีเสมาธรรมจักร พระพุทธรูป แตเดีย๋ วนีร้ าหู...อมอยหู นาวัด
แลวบางวัดก็พฆิ เนศ บางวัดก็ทา วมหาพรหม หรือบางวัดก็แลวแตจะเอาอะไรเขา
ไปแทรก แลวแทรกนี่ ! มันมีทรัพยเขา...
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นีเ่ ดีย๋ วนี.้ ..เห็นปายขึน้ เยอะเลย “ลอดโบสถ” ไดลอดโบสถ แตไมรอด
จากความทุกข เดี๋ยวนี้บางวัดถึงกับ...ดีดโบสถใหลอดได “เผอิญแมแรง
หัก...โบสถทรุด ! ซวยซ้ำสอง” หวังใหคนเขาไปลอดใตโบสถ นีค่ อื ...เรือ่ งลอด
ทีแ่ ทรกวิมตุ ติทเี่ ปนแกน แลวมันจะกลบ คำวา “รอด ๆ” ทีล่ กึ ซึง้ รอดทีเ่ ปน
แกนสารสาระ เอามาลอด...ใตโบสถซะ หนัก ๆ เขา คำวา “วิมตุ ติ” หลุดรอด...มัน
จะไปไหน ? มันก็ถกู แทรกกลบหมด

พวกเราตองคิด...ใหลึก ตองนึก...ใหกวาง ตองเปนคนมี...วิสัย
ทัศนบา ง “มองไกล ใจกวาง” “อยา ! มองใกล ใจแคบ ใฝต่ำ” อยางทีเ่ ขาวา
ถามวา “ลอดใตโบสถนี่” เปนพวกใฝต่ำหรือใฝสูง ? มันแรงไปอีกนะ ก็
“ขอโทษ ! ถาใครไปลอดมา ขอโทษ ! พระพยอมขอโทษ ! ทีท่ ำใหทา นเปนทุกข”
แตถา ไปขึน้ เสาชิงชาสวรรคโนน...ใฝสงู ไปขึน้ ภูเขาทองโนน ไปขึน้ พระบาทอะไรโนน
อยางนั้น...ใฝสูงหนอย เมื่อลงขางลางนี่...ใฝต่ำ ก็ลองคิดดูวา พวกเราเปนชาวพุทธ
แลวเรายังมา “หลุด ๆ ลอด ๆ” แบบเรือ่ ง “โง ๆ” เปนความรอดของพวกปญญา
ออน หรือเปนรอดแบบไสยศาสตร
ประเดีย๋ ววันหลังจะพูดเรือ่ งนี้ ระเบิดสักที วา ชาวพุทธนี่ มันเปนพุทธ หรือ
เปนไสยศาสตร ซึ่งมีตัวแทรกเขามาเยอะเหลือเกินเวลานี้ อาตมาดูโทรทัศน เดี๋ยว
นีน้ ะ ก็มแี ตเรือ่ ง ดูดวง ฮวงจยุ อะไร...ทำพิธปี ด รังควาน ปดทุกข ตัดกรรม
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นี่ ! จนไดเรื่อง มีแมชีคนหนึ่งสอนเรื่อง “กรรม” ที่เอาพิธีกรรมมาแทรก
ทำใหกับคนตัดกรรม ละกรรมไมได ตัวอยางที่ตองกอดแกกรรมอะไร...นี่ เคย
ดูไหม ? ทีเ่ ปนขาว...อยพู กั หนึง่


กอดเอาเงิน หรือกรรม (กำ)

มีผูหญิงคนที่เปนแมคา นี่ก็...โง ! ใหเขามากอด แลวจะตองจายใหเขา
อีก...สองรอย นี่ ! มันเพิม่ กรรม “นี่ ! ไมใชกอดตัดกรรม” มีทไี่ หน ? ในคัมภีร
เลมไหน ! กอดตัดกรรม “โสเภณีเขายังดีกวานะ พอถูกกอด เขาไดสตางค” สวน
นี่ถูกเขากอดเสียสตางคใหเขา เพราะจางเขา มาทำพิธีชวยกอด เขาวา “กอดแลว
เขาโอบ ! เอากรรมไป” เขาสนุกกับเนือ้ หนังเรานะซิ มาอาง...กอดเอากรรมไป
นี่ ความคิด...บองตื้น ! ไหนใคร...ไปเคยใหเขากอดแกกรรมมาบาง ?
ก็ขอ...อยามาวัดนีเ้ ลย ! นีเ่ จาพวกนีม้ นั คือ ตัวแทรก แลวเดีย๋ วนีว้ ดั หลายวัด เอา
เรือ่ ง “แทรก” เขามาเปน บุญใหญ ๆ สิง่ ทีม่ าแทรกในบุญใหญ นี่ ! นาตกใจมาก...
ไปไหวพระเกาวัด ก็บอกวา “บุญใหญ”
ทอดกฐินวัดบางวัด ก็บอก “บุญใหญ”
ตักบาตรพระหมืน่ องค ลานองค ก็บอก “บุญใหญ”
แตบญ
ุ ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไว “ทำไม ! ไมเอามาทบทวน”
ทาน ศีล ภาวนา ก็ยงั ไม...? (ใหญ) เราก็ยงั ไมถงึ ...ภาวนาใชไหม ! ทีเ่ จริญ
เมตตาภาวนานี่...บุญมากกวาใหทาน มากกวา...บริจาค แลวถายิ่งเจริญอนิจจ
สัญญา...ยิ่งเปนมหากุศล ไมตองเสียสักบาทเลย ถาเราหมายรูกับใจวา “เราจะไม
เทีย่ ง เราตองทนอยอู ยางนีไ้ มได ทรัพยสมบัตทิ มี่ ี มันไมจากเรา เราก็ตอ งจากมัน”
ถาเราหมายรอู ยอู ยางนี้ เราจะยึดติดอะไร ? เราจะตองไปแบกอะไรไว ! เพราะ
เรารวู า “มันตองจากเรา เราจากมัน” เราก็เอามันมาเปนเสบียงบุญอะไรงายขึน้ ไม
ตองไปแบกทรัพยอยู แตแลวก็ไมโงทำจนหมดตัวนะ พวกทีส่ อนใหทำหมดตัว แลว
พวกคนทีท่ ำหมดตัวนี.่ ..ก็โง ! เรียก “ทมุ !” สอนกันอยางนี้ “ทมุ !” มีเทาไร...ทมุ !
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ใหหมด ตัวอยางโยมที่ จ.สุพรรณบุรี ถวาย ! ทีด่ นิ วัดไมพอ ถวาย ! บานอีก ตัวแก
ไปถือศีลอยใู นวัด “แกบอก...ไมไดอยบู า น” แตลมื ไป...ลูกกับผัวอยบู า น ผัวกับลูก
ก็...ดาเช็ดเลย !

นี่ ! พวกอะไรทีแ่ ทรกเขามา...กลบซาก “เหลือ ! แตซากไมพอ”
ยั ง มี อ ะไรแทรกเข า มาอี ก นี่ มั น สองซ อ นเลยที นี้ 2 เด ง ที่ ทำให
ศาสนา...หมดกำลัง หมดความเขมแข็งทีจ่ ะชวยสังคม
เขาก็มาบนกันวา “ทำไม ! ยาเสพติดเยอะ” ก็คือ เขาเกิดมา เขาไมเคยรู
เรือ่ ง แกนเนือ้ หาสาระ...คำสอน พอเขาไมสนใจเรือ่ ง “วิมตุ ติ” เขาก็ไปสนใจ...เรือ่ ง
ติด ในสวนเรือ่ งหลุด...เขาไมเอา คนติดยานีน่ ะ “ทำไม ! ตองเอามาบำบัด” เปนเรา
นีน่ ะ เดงแรกเราก็ผา นแลว “ไมอยากติด” เราไมอยากติด ถาสมมติ “อาตมาติด...”
อาตมาก็ตองอยากหลุด ไมตองใหเขาไปบำบัด
พวกนี้ตองใหเขาไปบำบัด เอาไปติดคุก...ก็ยังไปติด...ตอกันในคุกอีก เละ
เลย ! ตอนนี้ เละเลย ! ขายกันในคุก ติดงอมแงมในคุก เขาชัว่ กัน..ทัง้ ผคู มุ ทัง้
อะไรกันนี่ แลวก็ทเุ รศมากนะ ! “นองติด...พีเ่ อาไปสง ผัวติด...เมียเอาใสซอ น อะไร
กันไปสงให” เขา...อำนวยการติด แตไมอำนวยความหลุด สวนพระศาสนาก็...ตาย
ซาก ! เอาอะไรมา...แทรก จนทำแตเรื่องที่แทรกแหละ ! สวนงานแท งานจริง ที่
เปนหนาทีข่ องพระนี.่ ...? หนาทีข่ องพระก็ คือ “ประกาศ ชวนกันหลุดพน”

ไมใชไปทำไสยศาสตรใหเขาติดงอมแงม
ไมใชไปสรางอะไรวิธกี รรม ทีเ่ ปนเรือ่ งตัดกรรมตัดวิบาก
โยม ! จำนิกรไดไหม ? นัน่ แหละ ! คือ เจาตำรับตัดกรรม แตแลวแกก็...รับ
กรรมติดคุกอยูตั้งหลายป แกตัดกรรม...ใหคนอื่น ผูคนนี่ ! หลงนิกรเยอะยุคนั้น
แกก็เคยมาที่วัดอาตมา “จะมาขอทำพิธีตัดกรรมให...” ที่วัดนี้...ไมเอา ไมอยากให
เรือ่ งพวกนีม้ าแทรก เดีย๋ ววัดจะเหลือแต...ซาก !
ถาอาตมานะ ! ลองทำเรือ่ งนีไ้ มกที่ ี พวกสวนโมกขดา ตายเลย...เสียสถาบัน
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ไปอยแู หลงตักศิลามา ดันพาเรือ่ งแทรกอะไรเขามา ตอนนัน้ อาตมาเกือบตายแนะ !
โดนทีส่ วนโมกขดา ตอนทีม่ ใี ครไมรสู รางรูปกวนอิมมาให “โยม ! จำได ไหม ?” ที่
ไวฝง กระโนนนะ โอโฮ ! พวกสวนโมกขบอก “พระพยอม...เปลีย่ นไป !”
แลวตอนทีเ่ ขาเอารูปหลวงพอโตมา จำไดไหม ? ทีอ่ ยบู นศาลา ทำรูปหลวง
พอโตปากขยับได แลวเขาก็เปดเสียงสวดมนตออกมาเปนเทป เขาจะอาศัยอาตมา
หากิน พอคนไปไหวทำบุญหยอด...เขาก็เอาสตางค


ศาสนาพุทธไมใชศาสนาออนวอน

อาตมาตอนแรกอยากจะให เออ ! เอาอยางนี้
ไดไหม ? ยืมปากหลวงพอโตนี่นะ...เอาธรรมะพูดสอน
ใครมากราบนี่ “อยามาออนวอน มาบน” “ศาสนาพุทธ
ไมใชศาสนาออนวอน”
นี่ ! เดีย๋ วนีเ้ รือ่ งออนวอนมันแทรกจน คำวา “อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” นี่
แบน ! หายไปเลย พอมีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์...เขาจะออนวอนกันเลย
มีคำกลาว คำหนึง่ เปนของปราชญทางศาสนา กลาววา “ไมมสี งิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ใด ๆ ในโลกนี้ จะอำนวยความสำเร็จใหมาก เทากับความเพียรของเรา”
ทีเ่ ขาบอกวา... “ความพยายามอยทู ไี่ หน ! ความสำเร็จ...อยทู นี่ นั่ ” ไมใช...
ความสำเร็จอยทู ไี่ หน ! เพราะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิบ์ นั ดาล แตพวกเรานี่ มัวซึมซับกับสิง่ ที่
เขามา...แทรก ๆ ๆ ก็เลยหวังจะพึง่ แตสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ พอออนวอนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ แลว
ก็นอนหมดความเพียร มันก็เลยเสร็จเลย ! “เปนเหยือ่ ของพวกขายสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ”์
ฉะนัน้ เปนชาวพุทธ ระวัง ! เรือ่ ง “แทรก” ทีเ่ ขาทำ....แทรก ๆ ซากเขามา
อาตมาบางที ก็แทรกซอนแทรก “แกลง !…แกทางแทรก” ตอนนั้นเขา
ทำอะไร ? จตุคามรามเทพ อฮู ู ! กำลังขาขึน้ เลย อาตมาก็คยุ กับหลวงพอปญญา
บอกหลวงพอ...เดีย๋ วนีพ้ ระพุทธเจาเราจะแยแลวนะนี่ เขาสรางอะไรบังพระพุทธเจา
แทรกเขามาในวัดพระพุทธเจาเยอะไปหมด ทำไงดีหลวงพอ ! หลวงพอบอกวา “ยัง
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หนมุ ยังแนน สวนเรามันแกแลว คิดบางซิ ! ทำอะไรก็ทำไปซิ !”
อาตมาก็เลย...ปง ! ไอเดีย (idea) ทำขนมจตุคำคุกกี.้ ..ดัง ! “ของเขาแขวนคอ
ของเรากลืนเขาคอ” ก็แกเกมกัน เขาแทรกมา...เราก็แทรกไป อาตมาก็โดนดา พวก
นครฯ บอก... “อิ ! พระองคนไี้ อตวั สับสน” ทำใหคนเขาสับสนเรือ่ งจตุคาม เขาโกรธ !
พออาตมาทำไมนานนะ จตุคามก็ขาลง...ปุด ! ตองเอาไปทิง้ ขางถนนเปนแสน ๆ องค

บัดนีจ้ ตุคามก็กลายเปน...ซาก ! เพราะบังอาจเขามาแทรกในพุทธ
ศาสนา แตแลวก็ถกู ตัดไปเปนซาก แตยคุ นัน้ ชาวพุทธ...หลงไปกับสิง่
ทีเ่ ขามาแทรกเยอะเลย ก็อยากใหพวกเราฉลาดพวกนี้
ถามาวัดนี้ แลวโยมฉลาดกลับไป อาตมาก็มคี วามสุข ถาเห็นโยมไป
นั่ง เวียนเดินรอบซากอะไรกันละก็...ตามใจเถอะ ! แตอาตมาไมไป
เพราะวา ทุกขทเี่ มืองไทยก็ควรจะดับทุกขท.ี่ ..? (เมืองไทย) แตถา องค
ไหนไป ทานไป...ก็ขอใหทา นไปทำประโยชน ก็แลวกัน ไปเฝาซากดวย
ก็รจู กั กับ ทานเจาคุณพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทโฺ ธ) ชวนอาตมา
ตัง้ หลายปแลว “ไปสักทีสิ ! ๆ บานเกิดเมืองนอนพระพุทธเจา” อะไร
อยางนี้ ! ทานก็พดู จูงใจดีละนะ แตเราก็นงั่ คิดดู “คนในเมืองไทยก็มี
ทุกขเยอะ...ทุกขไมมที ดี่ นิ ทุกขทไี่ มมที อี่ ยอู าศัย ทุกขทไี่ มมที ที่ ำกิน ทุกข
ไมมงี านทำ ทุกขไมมเี งินใช เราชวยดับทุกขคนไทยทีน่ ดี่ กี วา” ก็คดิ อยาง
นี้ ! ก็เลยไมไป
เจาของทัวรอินเดีย อยาใหเอยชื่อเลย ชวนอาตมาตั้งหลายรอบ พันเอก
อะไร ! ทีจ่ ดั รายการพุทธประทีป เสียชีวติ ไปแลว มาชวนอาตมาตัง้ หลายเทีย่ ว แต
แปลก ! อาตมาไมนกึ อยากไปเลย หลังจากฟงหลวงพอพุทธทาสพูดวา “ไปไหวซาก
แตกลับมายังเปนทุกขเหมือนเดิม ก็ไมตอ งไป !” เพราะเพือ่ นอาตมาไป แลวก็สกึ
ไปหลายองค แ ล ว อาตมาไม ไ ด ไ ป...ก็ ยั ง อยูไ ด ! เพื่ อ นอาตมาไปจำพรรษา
อินเดีย...สึก ! แตเราไมไปก็...อยู ! ก็ขอฝากไววา...อะไรที่มันแทรก ๆ เขามา
โยมก็อยาไปหลงตื่นเตน พลอยไปสนับสนุน...เรื่อง “แทรก !” กับเขา

31
เดีย๋ วนีบ้ างวัดโยมไปดูซสิ ญ
ั ลักษณนะ แทบไมเปนพุทธเลย ปน รูปอะไรก็ไม
รู...พิฆเนศ ทาวมหาพรหม ราหูเต็มไปหมดเลย ก็ของแทรกทั้งนั้นนะ พอแทรก
เขามา แลวโยมก็ไปรับ ก็กลบทับ...กลายเปน “แทรก ! ในซาก !” อยางทีบ่ อกแลว
“ซากรถมีงู หนู ตะขาบเขาไปอยู ก็หมิน่ เหมอนั ตราย” แมแตรา งกายเรานี่ ถามีเนือ้
งอกแทรกเขามาก็...แย !
พระพุทธเจาทานก็เปรียบวา...กลองเกานี่ พอตีไปนาน ๆ เนื้อไมมันผุ เขา
ก็เอาไมดตี อกเปนหมันเขาไป มันผุตรงไหน...ก็ตอกเปนหมันเขาไป นาน ๆ เขาก็เลย
“เนือ้ กลองเดิมหาย” คำสอนดัง้ เดิมนี่ เดีย๋ วนีห้ ายไปเยอะ ! ชาวพุทธทีป่ ฏิบตั เิ ปน
แบบเดิม ๆ นีห่ ายไปเยอะ ! เรือ่ งเทศนกม็ .ี ..แทรก !
โยม ! เดีย๋ วนีน้ ยิ มใหพระเทศน...รองแหล เดีย๋ วนีบ้ างวัดนะ แหลอยางเดียว
ไมพอนะ มีตงิ๊ !...ตมุ ! ติง๊ !...ตมุ ! เอาพระเปนทัง้ ดนตรี เลน ! เสียง...แลวก็ตงิ๊ !...
ตมุ ! ติง๊ !...ตมุ ! โยมละชอบ...โดยเฉพาะพวกคนแก ๆ อาตมาไปเทศน “คุณ
พระพยอม ! แหลสกั หนอยซิ” บอกโยม “ใหกณ
ั ฑเทศนลา นหนึง่ ก็ไม...” โยม !
วา พวกเรือ่ งแหลนี่ เปนเรือ่ งแทรกมาทีหลัง หรือมีตงั้ แตครัน้ พุทธกาล

พระพุทธเจาแหลไหม ? (ไม) สาธุ ! มีความรอู ยางนีก้ นั
บาง เราจะไมโดนของแทรกเขาหลอก ! ของทีจ่ ริง ! มันก็ยงั มี
ของปลอมมาแทรกขาย จริงไหม ?
อยางที่ เลดี้ กากา (Lady Gaga) เขาพูดเจ็บปวดนะ “เขาจะมาซือ้ นาฬิกา
ยีห่ อ ดังเมืองเรา เพราะมีปลอมเยอะ” เขาก็พดู ใหเสียหายประเทศ ทีจ่ ริงนักการเมือง
นักอะไรก็ตาม หรือสถาบันตาง ๆ มันก็คอ ย ๆ มีอะไรมาแทรกขึน้ เรือ่ ย ๆ แทรก
ไปจนกระทั่งเนื้อหาเกามันหมด
ก็อยากฝากไวกแ็ คนแี้ หละ ก็อยาใหทกุ เรือ่ งของศาสนาถูกแทรก อาตมาเชือ่
มั่นลานเปอรเซ็นตวา...ตอนพระพุทธเจาเทศนครั้งแรกคงไมมีแหล “คงมาเกิดยุค
หลัง ๆ” ก็เห็นโยมติดเพลง เพลงฉอย เพลงอีแซว รองแหล พระก็เลยขอเอา

บาง เขาเลยมีคำพูดวา “พวกหัวดำอยากสวด พวกนักบวชอยากรองเพลง”
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ก็เอื้อนแขงกับไวพจน (เพชรสุพรรณ)
แลวพวกชาวบานนี่แปลกนะ ! พองานศพสมัยเกามีนะ...พอพระสวดกลับ
วัดแลวชาวบานสวดเอง “เอิง พร่ำ ๆ ๆ” ก็ตที บุ ๆ ตาลปตรไปดวย เมาดวย นี่ ! เขา
ถึงบอก “พวกหัวดำอยากสวด พวกหัวนักบวช (พวกหัวโลน) ดัน ! อยากรองเพลง”
เดี๋ยวนี้มีจริง ๆ เลย อาตมาวันนั้นผานไปมีเสียงติ๊ง !...ตุม ! ติ๊ง!...ตุม !
เดีย๋ ว ๆ ก็แหล พอแหล แลวก็เรีย่ ไรเงิน ชูชกตีเจาสองกุมาร แลวก็ใหเจาสองกุมาร
เทีย่ วเดินถือขัน “ชวยไถตวั หนอย !” ตกลงทัง้ หมดเวลา 2 ชัว่ โมง...ไมไดสาระอะไร
้ ี่ วัด
กันเลย พวกเรือ่ ง “แทรก !” ก็เขามาสนุกซะเยอะ แลวเดีย๋ วนีน

นีก่ เ็ อาแตเรือ่ งแทรก ตัวอยางก็งานประจำป ไปดูเถอะ ! มันแทรก
เขาไปเต็มวัดหมด มหรสพ...อะไรตออะไร !

เมือ่ กอนนีเ้ ขาอาจจะมีลเิ กสักอยาง เดีย๋ วนี้ ! การละเลนมีกอี่ ยาง ? บางวัดเขา
จะแขงกัน “วัดนีม้ อี ยางเดียวเหลอ ! ลิเก...ไมทนั สมัย” ตองมีคอนเสิรต (concert)
มีแทรกเขาไปหมด “สนุก ! แทรกเขาไปจนวัด...ไมมคี วามสงบเหลือเลย”
นี่ ! มันก็คอ ย ๆ แทรกเขาไป ๆ โยม ! ไปคิดเอาเองก็แลวกัน...หัวอยมู าตัง้
ปานนีแ้ ลว “คิดเองไมออกก็...” ก็ปลอยใหมนั แทรกเขาไปเถอะ ! ก็ตอ งขออวยพร
“ใหทกุ คนใหรทู นั ...ตอซาก ตอแกน ใหรทู นั ตอแทรก...” ของเดิม เนือ้ เดิมคืออะไร ?
ของแทรกเขามาใหม...ควรคัด ควรแยก อยางไหน ? ใชได ! อยางไหน ?
ใชไมได ! ขอใหมนี สิ ยั ...คนรอนแร รอนไปเจอดิน เจอหิน เจอทรายก็ทงิ้ ไป ถาเปน
เพชรเปนพลอย ถึงแมจะเปนเพชรอยใู นหัวคางคก ก็ตอ งเลือกเก็บไว เพือ่ จะไดเอา
ประดับความงามใหกบั ความเปนพุทธบริษทั

พุทธบริษัทจะงามที่สุด ! ถากิริยามารยาท...งาม ! ความ
สงบเยือกเย็น...เปนความงาม ความรอบรู ความฉลาด ปญญา...
เปนความงาม ขอใหงามทัง้ 3 อยางเหลานี้ จงมาประดับชีวติ ทุกทาน ทีม่ าฟงเทศน
ฟงธรรมในวันนี้ ดวยกันทุกทานทุกคน เทอญ.

