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เดี๋ยวนี้ คําวา “ความบริสุทธิ์ ผุดผอง โปรงใส”
มันเหมือนกับมีเมฆหมอก มีขยะ มีสิ่งอะไรมาขัดขวาง
เจือปน จนกระทั่งความบริสุทธิ์ ดั้งเดิมดูมันจะหายไป
ตั้งแตเรื่อง...ต่ํา ๆ เรื่องเล็กนอยในชีวิตครอบครัวกันก็
เริ่มตนจะรัก จะครองเรือนกัน...ก็ไมมีความบริสุทธิ์
ผูชายก็ไปหลอกผูหญิงวา “ยังไมเคยมี”
ผูหญิงก็ไปหลอกวา “ยังไมเคยมี”
“¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì¹Õé...´Õä©¹ !” â´Â...¾ÃÐÃÒª¸ÃÃÁ¹Ôà·È (¾ÃÐ¾ÂÍÁ ¡ÅÚÂÒâ³)
ãËŒÊÑÁÀÒÉ³à¾×èÍμÕ¾ÔÁ¾Ë¹Ñ§Ê×Í ÇÑ¹·Õè ñø ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõõö
ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.¹¹·ºØÃÕ
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !
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พออยูกันไปตางฝายตางรูไต รูไส รูพุง ก็ชักสะ
อิดสะเอียนแสยะแสยงวา “ตัวเองตองมากินกาก กิน
เดน” ก็ชักอึดอัดทําใหระหองระแหงขัดแยงแตกแยก
เราดูครอบครัวหนึ่งที่เปนขาวใหญ ถาผูชายไมไป
เปนขี้ยา ก็เชื่อวา คงไมตองเกิดใหแมยายจางมือปนฆา
เพราะวาความไมบริสุทธิ์ นี่มันทําใหทุกอยาง เละเทะ
เสียหายหมด
ก็อยากจะไลลําดับสักสี่หาลําดับใหดูวา ความ
บริสุทธิ์พื้นฐานเบื้องตน ตั้งแตคนจะรักกัน ชอบกัน
ทํางานธุรกิจรวมกัน มันก็ตองมีความบริสุทธิ์ใจตอกัน
จริงใจตอกัน ที่เราเรียกวา “การทํางานดวยความ
บริสุทธิ์ใจ”
๖

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ÍÍ¡ÅÒÂ

เดี๋ยวนี้ พื้นฐานการทํางานรวมกัน เริ่มมีความ
รูสึกอยางที่เขาบอก มันจะแทงกันขางหลังหรือยังไง
จนกระทั่งเกิดบอกวา แหม ! ไอเพื่อนผมนี่ผมอุตสาห
บริสุทธิ์ใจกับมันเหลือเกินเชื่อมั่นมันเหลือเกิน แตแลว
มันก็ “ออกลาย”
คําวา “ออกลาย” นี้มันเปนลายอะไร ?
ถาเปนลายไทย ลายฉลุ มันก็สวยงามตามธรรมชาติ
ศิลปะ แตถาลายประเภท...ออกลายประเภทเลอะเทอะ
เปรอะเปอน คือ ไมมีความบริสุทธิ์ใจกับเพื่อน
ตอนแรกก็บอกวา จะทําอยางนัน้ จะทําอยางนี้ จะ
ดีอยางโนน ดีอยางนี้ ไมวาพวกไหนคําวา “ออกลาย”
นี่ นักการเมืองออกลาย แมคาก็ออกลายทําธุรกิจกัน
จนกระทั่งเราก็ไดยินขาวพระเณรออกลาย ไปทําอะไร
ชนิดที่ดูกันไมได รับกันไมได สกปรกเปรอะเลอะเทอะ
ในวงการผาเหลืองอะไรก็วากันไปเรื่อย เห็นมาอยู...
บอย ๆ สรุปแลวก็คือ พวกนี้ไมรักษาความบริสุทธิ์
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !
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พระพุทธเจานีม่ พี ระคุณอันประเสริฐใน ๓ ประการ
อยูขอหนึ่งคือ “พระบริสทุ ธิคณ
ุ ” ถาพระองคมีพระ
ปญญาฯ มีพระกรุณาฯ แตขาดความบริสุทธิ์ไมรูวาเรา
จะรับไดไหม
สมมติวาเปนพระเทศนเกง บรรยายดี ปญญาดี
แตประพฤติเปนมลทินตอพรหมจรรยหรือพระองคนั้น
จะเมตตาปรานีชวยเหลือคน เลี้ยงคน เลี้ยงสัตวไวเต็ม
วัดเต็มวาอะไรก็ตาม
แตถาขาดความบริสุทธิ์ เชื่อวา “พอคนรูแลว”
เขาก็ถอนออกหมด ไมมีใครหรอกที่เคารพกราบไหว
บูชา คนไมมีความบริสุทธิ์ถึงแมจะมีตําแหนงเปนใหญ
เปนโตสูงสุดในบานในเมือง หรือจะปราดเปรื่องเรือง
วิชาจบปริญญาทุกแขนง มันก็ขัดแยงอยูในใจ
ทําใหนึกถึงเมื่อตอนเรา...เด็ก ๆ พอรูวา ครูผู
หญิงคนนี้ไป...แยงผัวเขา หรือคนนั้นคนนี้มาบอกวา
ครูผูชายคนนี้ไป...แยงเมียเขา เรารูสึกไมอยากจะเรียน
ดวยเลย...ทั้ง ๆ ที่เขาก็มีความรู เขาก็มีปญญา แตถา
๘
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เขาไมมีความบริสุทธิ์ แลวเรา...รับไมคอยได
ใครเลือกนักการเมืองเขาไป แตรทู หี ลังวา เขา
เลนไมซอ่ื กับเรา คราวหลังเราก็ไมอยากเลือก ฉันใด
ทุกอยางทุกสิ่งของปลอมไมใชของแทของจริงของ
ความบริสุทธิ์

“...คนไมมีความบริสุทธิ์ถึงแมจะมีตําแหนง
เปนใหญเปนโตสูงสุดในบานในเมือง หรือ
จะปราดเปรื่องเรืองวิชาจบปริญญาทุกแขนง
มันก็ขัดแยงอยูในใจ...”
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !
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“ของเทียม” นี่ก็คือ วิชาชีพหากินแบบสกปรก
ของคนทัว่ ไป ที่ยังหากินสกปรก แลวเอาไปเลีย้ งลูกเลีย้ ง
เตา...นิสยั ใจคอก็สกปรก ความสกปรกจึงมากกวา ความ
สะอาดความบริสุทธิ์ผุดผอง
เดี๋ยวนี้เขามีตั้งบริษัททําความสะอาด ไมนาเชื่อ
วา เงินเดือนนี่...สูงมาก แลวรับจางกันแพงมาก แลว
ความสะอาดนี่มันก็มีความสะอาดระดับประถม ระดับ
อนุบาล ความสะอาดของชาวบานทัว่ ไปกับความสะอาด...
ระดับพวกโรงแรมชั้นหนึ่ง มันคนละโลกเลย
พวกชาวบาน บานนอก ชาวปาชาวเขา มีสวม
ขนาดนี้ ทําความสะอาดไดขนาดนี้ ไมเหม็นหึ่ง ไมติด
คางคาสวมเหม็นหึ่ง ก็บอก “นี่สะอาดที่สุดแลว”
แตเราดูแลว เทียบกับที่เขาสะอาดไมได เพราะ
ฉะนั้นมันจึงมีหลายระดับ หลายขั้นเริ่มตนวา การจะ
อยูรวมกัน การจะทํางานรวมกัน “ความบริสุทธิ์ใจ”
สําคัญ...มาก ๆ
ถาความบริสุทธิ์ใจไมมีเหลือแลว มันก็จะขัดแยง
๑๐
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กันมากมายกายกอง มันจะรูส กึ เกลียดกันอยาง...สุด ๆ
จนทํางานดวยกันไมได ถามันไมมีความบริสุทธิ์ใจดวย
กัน นี่เปนพื้นฐานละขั้นที่ ๑
ขั้นที่ ๒ พอรับปากวาจะเปนอะไร ทําอะไร ไมมี
ความบริสุทธิ์ใจไปเปน แลวอยางที่บอกวาเปนรัฐบาล
นี่ถาไมมีความบริสุทธิ์ ฝายคานอภิปรายไมตองมาก
หรอก ! วันเดียวก็รวง ถาทุจริตให...เห็น ๆ ประพฤติ
สกปรกให...เห็น ๆ
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แตถามีความบริสุทธิ์สิ ! อภิปราย ๑๐ วันก็ไมลม
แลวฝายคานก็เหมือนกัน ถาฝายคานมีความบริสุทธิ์
มันก็จะตองไมมีคําวา “ระแวง”
นี่พูดจริงหรือเปลา !
คราวนี้เอาขอมูลเท็จอะไรมาหรือเปลา !
โอโฮ ! อาตมาตั้งแตเกิดมา พึ่งไดยินคําวา “วาท
กรรม”
บางคนเขาเรียกฉายา “คุณแสบ” ก็ม.ี ..คน ๆ หนึง่
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๑๑

เราไววางใจใครก็ตาม สิ่งที่จูงใจใหเราไววางใจที่สุด
ไมมีเกินคําวา “ความบริสุทธิ์”

๑๒

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เขาทํางานทูต (ดร.วีรชัย พลาศรัย) ดานกฎหมายเรื่อง
“เขาพระวิหาร” โอ ! เขาโตกับนักการเมืองมันส !
หยดเลย ไมใชเรื่องธรรมดาเลย ถาเปนอาตมานี่นาจะ
ตองขุดรูอยู
การไมบริสทุ ธิใ์ จนี่ บางทีทาํ ใหบา นเมืองเสียหาย
บรรลัยวายวอด ที่เราไปพูดเปดเผยไตใหอีกฝายหนึ่ง
หยิบเอาไป ฉวยไปเปนประโยชนในการเจรจาตอรองคราว
หลัง...ก็ลาํ บาก ! ทานทูตคนนัน้ พูดไวนา ดู ถาใครไดตดิ ตาม
ฟงรายการ...
ถ า รั ฐ บาลฉลาดหน อ ยก็ อ าจจะเอาเรื่ อ งนี้ ม า
รีเพลย (Replay) ...บอย ๆ เชื่อวาคนจะเสียเครดิต
นักการเมืองคนนั้นก็จะเสียเครดิต เสียความนาเชื่อถือ
ไววางใจ
เราไววางใจใครก็ตาม สิ่งที่จูงใจใหเราไววางใจ
ที่สุด ไมมีเกินคําวา “ความบริสุทธิ์”
“ทานโปรงใส บริสุทธิ์”
“นีท่ า นเปนคนประพฤติสะอาด ไมเคยประพฤติ
สกปรก”
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๑๓
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ความนาเชือ่ ถือจึงเกิด...ขึน้ เต็มใบหนา แตคนไหน
ที่เลนไมซื่อ เขาเรียกวา “ความสกปรก” ก็ขึ้นใบหนา
เต็มเหมือนกัน ทําใหไมชอบหนา เกลียดขี้หนา
ทีนี้หลังจากพูดเรื่อง “อาชีวะไมวิบัติ” ใครจะ
เปนอาชีพนักการเมือง อาชีพคาขายธุรกิจอะไรก็ตาม ถา
มีการปลอมปนเลนไมซื่อ
ในพวกขายของทําบุญ เลนไมซื่อ ยัดของหมด
อายุใสถังสังฆทาน พระปวดทอง ปวดไส เขาคาขาย
ไมไดเปนสัมมาอาชีวะ ไมเปนอาชีวะบริสุทธิ์ นี่เขาก็
หากินสกปรกแบบนี้ ก็เดือดรอนกัน เอาละผานเรื่อง
หากินไมบริสุทธิ์ เปนนูนเปนนี่เปนใหญเปนโต แลวไม
บริสุทธิ์ จนกระทั่งเปนพระเปนเณรก็ลําบาก
อาตมาเคยนึกเปรียบเทียบเมื่อ ๑๖ ป กับตอนนี้
๒-๓ ปมานี้ มันตางกันลิบเลย เมื่อกอนไปบิณฑบาต
เคยไดยิน พวกคนกินกาแฟ...คนแกคนเฒา และพวก
กินเหลาริมทาง พอเราไปบิณฑบาตเขาก็ตะโกนดังลั่น
สมัยนัน้ มีพระ...ดัง ๆ ๔ องค นิกร ยันตระ พุทโธ พระพยอม
๑๔

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เขาก็พูดซะดังลั่นเลย เพราะเขาพังไปแลว ๓ องค
“เฮย ! พระ...ดัง ๆ พังไปแลว ๓ องค กูวา
รายตอไปพระพยอม”
แหม ! เราฟงตอนนั้นก็รูสึกอึดอัดนึกหวาดเสียว
ก็เลยมาชวนกันปรึกษาวา “เอ ! พระเรานี่เสียหาย...
เรื่องเงินกับเรื่องผูหญิง เราจะวางระเบียบยังไง ! เรา
จะรักษาพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณ”
เอาเรื่องการเงิน...ก็ชวนพระ “เอาเงินเขากอง
กลางซะ !” ใครไปสวดไปบังสุกุล ใครไปบิณฑบาต
ไดมา...ตองเขากองกลางหมด อยาไปเขากุฏิเปนสวน
ตัว มันก็จะทําใหโจรขโมยงัดแงะอะไร...ตาง ๆ ตามกุฏิ
ก็จะพัง
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๑๕

“เออ ! ไดไปขอ” แลวก็เปนผลดีซะดวย
ตอนที่เสื้อแดงเขาวัด ก็มีคนบอกวา “ทักษิณจาง
พระพยอม ๓๐๐ ลาน”
เราก็ไปบอกธนาคารวา เปดเผยเลย ! ถาใคร
เขามาขอดูสลิปเงินเบิกเขาออก ถามันมี ๓๐ ลาน ๕๐
ลาน ๑๐๐ ลาน ก็บอก “จะใหเลย !” จะเซ็นออก
อนุมัติให จะเอาไปทําอะไรกันก็ไป
แตดูกันแลวก็ไมมี ไมเคยมีเงินเขาปหนึ่ง ๕๐
ลาน ๓๐ ลาน จะไปเอามาจากไหน แลวถามี มันก็
ตองเอาไปฝาก เพราะวาไมมีทางอื่นที่จะไปเก็บไว...มัน
อันตราย แตมา ๑๖ ปผานมา ๑๗ ป ผานมา เดี๋ยวนี้ไป
บิณฑบาต พระ...ดัง ๆ รุนเดียวกันพังไปหลายองค
แลวที่อยูก็จะกลายเปนที่เขารูสึกไวเนื้อเชื่อใจ
“นากลัว ! จะบริสุทธิ์ ที่ไดอยูได”
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ผลที่สุดเดี๋ยวนี้ไปบิณฑบาตเขาก็ดีใจ พูดกัน
ละล่ําละลักวา “ดีใจเหลือเกิน ! ที่ไดใสพระดี พระ
๑๖

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

บริสุทธิ์”
ถาเราไดยินวา “แหม ! ไอพระสกปรกองคนี้กูไม
ใส” เราก็คงกลับมาสวดมนต ๗ รอบ ก็นอนไมหลับ

อันนีม้ นั เปนสิง่ ทีบ่ อกวา ถึงไดตง้ั ชือ่ หนังสือเลมนี้
วา “ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !” เปนประโยชนอยางไร
กับผูท ม่ี คี วามบริสทุ ธิ์ ? หนังสือเลมนี้...เผื่อคนอาน
แลวอยากจะได้มีตอมบริสุทธิ์ กระเพื่อมกระพือ
กระเหีย้ นกระหือรือ ทีจ่ ะอยูก บั ความบริสทุ ธิใ์ หมาก
อยางทีบ่ อก...ตน ๆ
ผูชายคนไหนก็ตาม ถาเขารูวา เขาไดผูหญิงคน
แรก...เปนคนบริสุทธิ์ นี่เขาก็จะภูมิใจ ปลื้มใจวา “เขา
ไดคนบริสุทธิ์” แตถาเขามารูทีหลังวา “เขาเปนคน
นับไมถวน” เขาก็ตองรูสึกแสยะแสยงวา “เขามากิน
กากกินเดน”
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๑๗
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ฉะนั้น เด็กนักเรียนทั้งหลาย วัยรุนทั้งหลาย
อยา ! มองขามความบริสุทธิ์
อยา ! ปลอยใหความบริสุทธิ์ลอยนวล
ชวนมันมาอยูกับเราไว...เพราะอะไร ?
เมื่อกอนก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี เมื่อไมนานในหลวงทาน
ก็ตรัสวา “คนทํางานบริสุทธิ์เหมือนมีภูมิคุมกันมี
เกราะคุม กัน”* ทําใหบาปเคราะห ชัว่ เลวซวย คดีทง้ั หลาย
นี่ มันเขาถึงตัวไมไดเพราะมันมีภูมิคุมกัน ก็คือ ความ
บริสุทธิ์ในหนาที่การงาน
ทีนี้คนโบราณพูดดีกวานั้นอีก หนักกวานั้นอีก
(ไมใชในหลวงทานตรัสไมดี) ทานก็ตรัสไวดีแลว
*พระราชดํารัส การพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๙๖)

๑๘

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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แตคนโบราณพูดไวนาคิด “อภินิหาร ความ
บริสุทธิ์เอย !” บอกวา “คนบริสุทธิ์นี่ ในพวก
เลนของคุณไสยมนตดํานี่ เขาปลอยยังไงมันก็ไม
เขา มันติดความบริสุทธิ์ มันเขาไมได แตถาปลอย
ไปเจอคนไมมีความบริสุทธิ์นะ มันเขางาย” แลวยัง
มีสํานวนอีกนะ ที่เขาเรียกวา “ปลอยของเขาตัว” คือ
หมายความวา ไปปลอยเขาคนบริสุทธิ์...มันไมเขา มัน
เดง ! ไปเขาตัวคนปลอยอีก
ตอนนี้ เ ราจะเห็ น ในทางการเมื อ งมี เ ยอะมาก
เยอะ...มาก ๆ เลยมี สส. (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร) คน
หนึง่ ไดกลาวโทษ สส. อีกคนหนึง่ ทีเ่ ปนรองนายกฯ สมัย
นั้นวา มีเด็กผูหญิงอุมลูกมาเที่ยวหาพอ แสดงวา “พอ
นี่ทับทิ้ง” เปนตัวผู ไมใชตัวพอวาอยางนั้นเถอะ แลว
เขาก็เห็นเดินหา ผลทีส่ ดุ อีกฝายเขาก็จบั ประเด็นไปเลย
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๑๙

“สุสสูสัง ละภะเต ปญญัง”
ฟงดวยดียอมเกิดปญญา

เกลือจิ้มเกลือ มันนาจะ...
เมตตาจิ้มเมตตา
๒๐

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“นากลัว ! จะมาหานักการเมืองคนที่เปนรองนายกฯ
ฝายความมั่นคง” อะไรอยางนี้ !
ปรากฏวาเอาเลยไดเรื่องเลย สืบไปสืบมาปรากฏ
วา ไมใช ! เขามาหาแฟนเขา อีกคน คนละชื่อ คนละ
นามสกุล กับคนที่เอย...เลนเอา สส.คนที่กลาวโทษ
หวังจะดิสเครดิต พูด...งาย ๆ ใชวิธีการสกปรกจะดิส
เครดิตกันนี่
การดิสเครดิต มักจะใชวิธีการสกปรกเยอะ เพื่อ
ใหตัวเองไดเปน ที่ฝายตัวเองตองการแทนเขา ไดแตม
แทนเขา ไดคะแนนเบียดเขา ไดความนิยม ผลักเขา
ตกลงไปจากความนิยมของมวลชน ก็เลยอัดกันดวย
วิชามารและสกปรก ที่เขาเรียกกันวา “สาดโคลน”
การสาดโคลน การสาดเลน มันเลอะเปรอะกัน
ทั้งคู แลวเมื่อไมนานนี้เห็นไหม เขาบอกวา สส.คนนั้น
ตองไปขอโทษผูหญิง
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ปรากฏวามาอีกแลวคําโบราณพูดวา “เกลือ
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๒๑

จิ้มเกลือ” คือ แรงมาแรงไป เค็มมาเค็มไปแตตอนนี้
อาตมาอยากจะบอกวา กรณีนี้มันนาจะเปน “ขี้จิ้มขี้”
คือ คนโกงไลคนโกงดาคนโกง ถึงกับจับคนโกงใส
กระทง ไมรโู กงมากโกงนอย โกงแคไหนเราก็ไมรลู ะ
แลวคนที่ดาเขาวาโกงก็มีคดีเรื่องโกง ไปยึดปา
ยึดเขา รุกปา รุกเขาอะไรกันออกโฉนดอะไรกันก็มีการ
ยอนกัน
ทีนี้พอมาถึงยุครองนายกฯ ฝายความมั่นคงอีก
เหมือนกัน ธรรมดาทานก็เปนคนสุภาพแตพอโดนอัด
เขาวา “รวย” สมัยเปนอธิบดีตํารวจรวย เออ ! ทาง
นี้ก็เลยอัดกลับ นี่ก็เรียกวา ถาความบริสุทธิ์ตอความ
บริสุทธิ์ มันนาจะไมใช...เกลือจิ้มเกลือ มันนาจะ...
เมตตาจิ้มเมตตา
ถา “เมตตาจิม้ เมตตา” “ความรักจิม้ ความรัก”
แตนี่เอา...เกลียดจิ้มเกลียด เอาโกงจิ้มโกง เรียก
วา “ขี้จิ้มขี้” ดีกวา ! แตวาถาเกลียดจิ้มเกลียด โกง
จิ้มโกง ไมมีเมตตาจิ้มกับเมตตานี่ มันก็จะตองเจ็บปวด
ทั้งประเทศ...ก็เสียโอกาสเจริญ
๒๒

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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ถาคนบริสทุ ธิไ์ ปดาคนโกงนี่ มันก็จะยังไดเปรียบ
แตมยังดี ทีนค้ี นก็แปลกเหมือนกันคนฟงนีเ่ ขาก็ประหลาด
คนฟงประหลาด...มาก ๆ ยุคนี้ไมสมกับที่พระพุทธเจา
ตรัสวา “สุสสูสัง ละภะเต ปญญัง” ฟงดวยดียอม
เกิดปญญา

เดีย๋ วนีค้ นฟงยังไงก็ไมรู ไมดภู มู หิ ลังคนพูดบาง คน
พูดนีไ้ ปพูดดาคนเขาโกง สวนตัวเองก็มเี รือ่ งโกงตัง้ หลาย
คดี มันก็เลยทําใหเกิดความรูสึกวา เอ ! คนฟงยุคนี้นี่
ไมมีขอมูลในการฟง แลวฟงแลวคลอยงาย อยางที่เคย
บอกวา เขาถามวา “สู ! ไหมสู”
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๒๓

รีบตอบทันทีวา “สู !”
โดยไมถามเขากอนวา “สู. ..กับใคร ! สู. ..ทําไม !
สู...เพื่ออะไร !” มันก็เลยกลายเปนเรื่องไมไดเรื่องเลย
แลวก็สูกันดวยวิชามาร วิธีสกปรก
ถาสูกันสมัยเกานี่ อาตมาวาสุดยอดเลย ที่เขา
ทาดวลกันตัวตอตัว โดยไมตองไปดึงใครตอใครมารวม
ใหมันเจ็บปวดลําบาก ! เดี๋ยวนี้ชอบดึงมวลชน แลวก็ใส
สี ตีไข ปายราย สาดโคลนกันไป จนกระทั่งคนฟงนี่...
เคลิ้ม ! จนหมดในคําวา “ฟงดวยดียอมไดปญญา”
เราสังเกตดูวา คนยุคนี้ ถาเอาสิ่งที่พระพุทธเจา
ทรงตรัสเตือนคนชอบพูด ประโยคนั้นสําคัญที่สุด แต
คนไทยไมคอยรู ถารูนี่นะ...
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มีพวกนักพูดที่ขึ้นเวทีจะเอามันส ! ใสรายปายสี
เหมือนอยางที่อาตมาโดน...นักกฎหมายคนหนึ่ง เขาพึ่ง
เปนแกนนําของฝายสีหนึ่ง เขาบอกวา “เดี๋ยวเขาจะ
สาวไสพระพยอมใหหมดความเปนพระ เรื่องที่ดิน
๒๔

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

...เขาบอกวา “เดี๋ยวเขาจะสาวไสพระพยอมให
หมดความเปนพระ เรื่องที่ดินโฉนดถุงกลวยแขก”
...เขาก็สารภาพเลยวา “ผมไมมีอะไรจะแฉทาน
เพราะขอมูลที่ไดมามันผิด”

ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๒๕

โฉนดถุงกลวยแขก”
เขาไปไดขอมูลจากรองอธิบดีกรมที่ดิน คนหนึ่ง
บอกวา พระพยอมสงนอมินี (Nominee) ไปครอบครอง
ที่ดินปรปกษแปลงนั้นไว แลวก็สงกรรมการวัดไปซื้อ
แลวกรรมการวัดก็เชิดเงินหนี แลวพระพยอมก็โวยวาย
คุณคนนัน้ อักษรนําหนา วา ป. นามสกุลเขาก็ดนี ะ
“ไมมีโทษ” แตเขาออกความเห็นมาเปนโทษกับพระ (ไม
ไดเอยชือ่ ใคร นามสกุลใครนะ) เขาก็บอกวา “จะแฉพระ
พยอมใหหมดฯ”
อาตมาก็เลยบอกวา คุณป.นี่ “คุณไปคุยกับ...แม
หนอย !” แมคุณเกิดกอน อาจจะฉลาดกวาลูกที่เกิด
ทีหลังวา “แมขายที่ดินราคา ๑๐ ลาน แลวคนซื้อไม
จายสตางค แมจะโอนไหม !”
เพราะขนาดพอแมพี่นองกัน ยังไมเชื่อใจกันเลย
เขาบอกตองจายกอนถึงจะเซ็นโอนให ก็จนทุกวันนี้ก็
มีคนสนิทของแกนนํา ที่เปนพวกนักกฎหมาย เขาก็ไป
ถามเพื่อนเขาคนที่เคยเปนแกนนํา เปนเจคนหนึ่ง อยู
อ.ลําปลายมาศ ถามวา “คุณ ป. เมื่อไหร ! คุณจะแฉ
๒๖

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

พระพยอมใหเราฟงบางละ”
เขาก็สารภาพเลยวา “ผมไมมีอะไรจะแฉทาน
เพราะขอมูลที่ไดมามันผิด”
แลวอีกอยางตอนนั้นขึ้นเวที แลวผมพูดเอามันส
นะ มันตอง...เอามันส ๆ กับสกปรกใสราย สาดโคลน
ยังไงก็ตาม ฉะนั้น เราตองระวังดวย ! คนที่ไปฟงเขา
พูด...อะไรบนเวที
ตอนนั้น เขาพูดบริสุทธิ์ไหม ! แลวคําหนากับคํา
หลัง ลําดับเรื่องของเขานะ มันตรงตามที่คนปกติเขา
พูดหรือเปลา !
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เพราะเขาบอกวา คนนี่เวลาขึ้นพูดแขก...เยอะ ๆ
หรือวามอบ (Mob) จํานวนเปนหมื่นนี่
ธรรมดาคนพวกนี้เขาก็จะพูดบรรยายอยางมาก
ก็ ๑๐๐, ๒๐๐, ๕๐๐ คน พอมาเจอเปนหมื่นคน สติ
แตก หลุด ยั้งไมหยุดซะแลว ก็ตองใสคําหยาบ คําอะไร
ตออะไร
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๒๗

...การบริสุทธิ์ในการฟง การบริสุทธิ์ในการพูด การ
ออกความคิดเห็น บางคนนี่ไมมีความบริสุทธิ์ใจ พูด
อะไรที่มันจะเปนเหลื่อมล้ําเขาตัวเองเสีย ไมพูด...
ทั้ง ๆ ที่ขอมูลนี่ก็ไดมาแตถาพูดแลวเขาเนื้อเขาตัว

เหมือนเมื่อไมนาน อาตมาไดฟงแกนนําเขาปลุก
เรา ตอนแรกเขาก็พูดดีนะ “เราจะตองอหิงสา สันติ
วิธี...อหิงสา ๆ สันติวิธี” พูดยังไมเกิน ๕ นาทีเลย
“เที่ยวนี้เราตองเอามันใหตายเราทนมานานแลว”
นี่พระพุทธเจาทานจึงทวงคนที่พูดจาคําหนากับ
คําหลังหางกัน ๕ นาที “คุณ...ตอนนี้คําหนากับคําหลัง
ของคุณ มันไมตรงกันแลวนะ มันไปคนละทางแลวนะ”
๒๘

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

นีถ่ า คนฟงพูดอยางนีบ้ า ง พูดทวน แยงคนพูดบาง
คนพูดก็จะไดสติกลับมารองกลับมารอยเดิม ไมกลับ
หนากลับหลัง กลับกันไปกลับกันมา
นี่การบริสุทธิ์ในการฟง การบริสุทธิ์ในการพูด
การออกความคิดเห็น บางคนนีไ่ มมคี วามบริสทุ ธิใ์ จ พูด
อะไรที่มันจะเปนเหลื่อมล้ําเขาตัวเองเสีย ไมพูด...ทั้ง ๆ
ที่ขอมูลนี่ก็ไดมาแตถาพูดแลวเขาเนื้อเขาตัว
อีกฝายหนึ่ง “ยึดสนามบิน ยึดทําเนียบ” ก็จะ
ไมพูด...ดาตัวเอง สมัยที่จัดมอบ
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สวนเสื้อแดง เสื้อเหลืองจะพูดความจริงไมหมด
เขาเรียก “พูดความจริงไมหมด” ถึงแมจะมีรายการ
ผาความจริง สัจจะวาจา อมตะวาจา ที่เขาเรียก
รายการ “ความจริงวันนี้”
อาตมามองดูแลว ฟงดูแลว บางชวงมันมีการ
ไมมีความบริสุทธิ์ใจ ใหขอมูลประชาชนคนฟง
สวนคนฟงเขาก็ไมรตู วั วา เขานีบ่ ริสทุ ธิใ์ จมาพูดใหเรา
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๒๙

ฟงหรือเปลา...ขอมูลอันนี้ ถาเขาบริสทุ ธิ์ มันตองไลลาํ ดับให
ตนกับปลาย ทามกลาง มันเทากัน ที่พระพุทธเจาใช คําวา
“งามในเบื้องตนทามกลางและที่สุด”
แตตอนนี้ที่สังเกตดูเกิดอาการวา ขึ้นตนทําทา
วาจะดี ชักชวนกันมาดี เหมือนอยางที่เขาบอกวา “เขา
ชวนเราหยุดงาน”
เขาบริสุทธิ์ใจหรือเปลา !
บริษัทเครือขายเขาหยุดไหม !
ธุรกิจการงานที่เขาทําอยูหยุดไหม !
ยังมีคนมาพูด...ขํา ๆ ไมหายเลย ชวนใหครูหยุด
โรงเรียนไมสอนเด็ก แตลูกตัวเองใหไปโรงเรียน แถม
เอาครูมาสอนพิเศษ
ถาคนฟงไมฉลาด...ก็ซวย ! ไป ขนาดเปนครูยงั ถูก
หลอกใหหยุดโรงเรียนได แตดนี ะทีท่ หารพูดดี “ถาทหาร
ลองหยุดสิ ! ผิดวินยั ติดคุก” ก็มคี นคัดคานกันเยอะ
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การที่จะฟงอะไรนี่ ถาไมใครครวญดวยดี ฟงให

๓๐

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ดี ไมมี “โยนิโสมนสิการ” ในการฟง จะมีแตขอแรก
อยางเดียวไมได “ปรโตโฆสะ” ชอบฟงอยางเดียวไมได
มันตอง...ใครครวญ ๆ แลวก็เอาสาระการฟงนะ
มาทบทวนวา
ตรงไหน...เกิดคุณ
ตรงไหน...เกิดโทษ
ตรงไหน...เขาพูดยุใหเราสรางคุณ
ตรงไหน...เขาพูดยุใหเรากอทุกขกอโทษ

นีเ่ ปนเรือ่ งทีต่ อ งเอากันอยางจริงจัง และเราดูเถอะ
ใครไปปฏิบัติธรรม เจาสํานักวัดอารามตาง ๆ ถึงมีเกิด
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๓๑

เรื่องขนาดที่วา หลวงปูทวดเปนพระบริสุทธิ์ เขาไป
สรางหลวงปูทวดที่เชียงใหม ของบริจาคตั้ง ๒๐๐ ลาน
ปรากฏวาอาจารยสักคนหนึ่ง ก็ทะเลาะเบาะแวง ขัด
แยงกับเจาอาวาส ถึงขั้นฟองรองขึ้นโรงขึ้นศาล
นี่ไง ! ขนาดทํางานสรางผูบริสุทธิ์นะ แตคนสราง
ไมบริสุทธิ์ เกิดเคราะห เกิดคดี เกิดความเสียหายได...
ทั้ง ๆ ที่ไมนาเกิดเลย เพราะวา สรางทานผูบริสุทธิ์ แต
ผูสรางไมบริสุทธิ์
นี่แหละ ! จึงไดเกิด คําวา ถาบริสุทธิ์โปรงใสทุก
เรื่อง ทุกอยาง ทุกกรณี เมืองเราก็จะไมสกปรกโสมม
ดวยคอรรัปชั่นทุจริต ไมเกิดโรคระบาด ที่เขาเรียก โรค
ระบาดในเมืองไทยไมมียารักษา
นี่มันไมใชโรคหา โรคฝดาษ โรคอหิวา ซึ่งยังไงเขา
ก็รกั ษาหายกันมาแลว แตโรคนีไ้ มรวู นั ไหนจะหาย ปไหนจะ
๓๒

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เบา นั่นก็คือโรคชักสายพันธุใหม “ชัก ๓๐ เปอรเซ็นต
ทุกโครงการ”
นี่พระก็เลยพลอยถูกชักไปดวย ที่วัดนี้จะมีพวก
เถาแก พวกผูรับเหมา ทํางานกอสรางมาทําบุญถวาย
ปละแสน ปละลานกัน บางบริษัทเปนลาน
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พพอมาถึ
อมาถงึ ปปน บ้ี อก
อก “หลวงพ
“หลวงพอ ปปน ท้ี าํ บบุญ
ุ มากกว
มากกวา
ปปที่แลลวไม
ไมไดด”
““เอาเป
เอาเปนไงงาน
ไงงาน ! เเถถาแแกกงานไม
านไมคอยยเข
เขาหหรืรือ”
““อูอูย ! งงานข
านขารราชการเข
าชการเขาเเยอะเลยท
ยอะเลยทานน””
““ออาววแล
แลวทํทําไไมม ! โโยมทํ
ยมทําบบุุญได
ไดนอยย””
““ก็ก็จังหวั
หวัดเเขาชั
ขาชัก ๓
บต. ชชัักอีอีก ๕ % ผผมม
๓๐๐ % ออบต.
กก็็เลลยต
ยตองงมาชั
มาชักหหลวงพ
ลวงพอออีีกหหนนอยย””
ชักบุญออกบาง วัดก็เลยเดือดรอนไปโดยไมรเู รือ่ ง
รูร าว ติดเชื้อไปดวย
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๓๓

จึงอยากบอกวา เจาความไมบริสุทธิ์ นี่อาตมา
เห็นถนนหนทางที่มันพัง เทปูนบาบออะไรหญาขึ้น
เหมือนเมื่อกอน อาตมานึกถึงมัคนายกวัดหนึ่ง
แกชอบทําบุญ แลวจะชอบทําคนเดียวจะเทพื้น เทปูน
หนาลานเมรุ หนาศาลา แกจะเทคนเดียวไมใหคนอืน่ รวม
กลัวแยงบุญแก แตแกไมบริสุทธิ์ใจ ทํายังไงรูไหม ! แก
ก็ผสมปูนออนเท ปรากฏวา เทเสร็จเย็นนี้ แลวอีกสอง
วันหญาขึ้นโผล ไมรูหญามันแทงปูนขึ้นมาไดยังไง คือ
เขาเอาสูตรปูนที่ไมบริสุทธิ์มาผสม คือ เจตนาเสียดาย
“เสียนอยอยากไดหนาเอามาก”
เหมือนอยางเชน เทศกาล...สําคัญ ๆ บางคนไป
ทําบุญยังไมบริสุทธิ์เลย ขาไปตักขาวไปครึ่งขัน ขากลับ
ตักมาฝากหมาซะเต็มเพียบ แลวก็อางหมาชอบกินแกง
โนนแกงนี่ เอาไปซะคนเดียว ไปเอาของคนอื่นเขาดวย
แลวก็ไมบริสุทธิ์ใจ แมการทําบุญทําทาน
ถาทําบุญแบบบริสุทธิ์นี่ ไมคิดเอานูน เอานี่ เอา
หนาตา เอาชื่อ เอาเสียงหรอก จะตองเกิดเปนบุญบริสทุ ธิ์
๓๔

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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ไมเปนอยางที่หลวงพอพุทธทาสวา

บุญน้ําโคลน
บุญน้ําหอม และ
บุญน้ําบริสุทธิ์
เราอาบน้ําโคลนก็เลอะ บุญทีเ่ ปรอะเปอ นเลอะเทอะ
มีเยอะ บุญฆาวัว ฆาควาย ฆาหมูเลี้ยงกัน มีการพนัน
กินเหลา กฐินเมา กฐินบาป อะไรพวกนี้ มันเปนบุญที่
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๓๕

ไมมีความบริสุทธิ์เปนบุญน้ําโคลน
สวนบุญน้ําหอมนะ ทําเอาหนาเอาตา เอาชื่อเอา
เสียง ไมไดบริจาคมากมายหรอกอยากไดหนา เทปูน
แลวยังมีหญาขึ้น
บุญบริสุทธิ์นี่ อาจจะไมตองฆาอะไรทั้งหลายเลย
การฆามันเปนบุญปนบาป เพราะฉะนั้น คนทําบุญ ก็
ตองคิดเรื่อง “ความบริสุทธิ์” เปนบาง
และชีวิตชาวพุทธนี่ ก็อยากจะบอกกันตรง ๆ วา
ถาทานไมเคยใหความสําคัญกับความบริสุทธิ์...วัน ๆ
หนึ่ง เราอาบน้ํากันรอบสองรอบ เพื่อความบริสุทธิ์
ทางรางกาย สวนธรรมะที่จะชําระใจเปนน้ําบริสุทธิ์
ลางจิต ลางใจ ใหไมใหสกปรกไปดวยความโลภ ความ
เห็นแกตัว เห็นแกได ไมสกปรกไปดวยความอาฆาต
พยาบาท อิจฉาโกรธ ซาดิสทโหดราย ไมสกปรกไป
ดวยความทําตัวโง กินเหลาเมายากลายเปนคนขี้เหลา
เมายา ขี้คุกขี้ตะราง เกลือกกลั้วกับอบายมุข อยางนี้
เขาเรียกวา เราไมใหความสําคัญกับความบริสุทธิ์
ความสะอาดความบริสุทธิ์ผุดผองไมมีเรื่องอะไร
๓๖
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มัวหมองนี่ เปนเรื่องที่ดี...มาก ๆ ถาทําประเพณีทั้ง
หลาย ใหมันเปนเรื่องมัวหมอง
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อย า งที่ พ ระพรหมคุ ณ าภรณ เ จ า คุ ณ ประยุ ท ธ
ทานกลาววา “เดี๋ยวนี้เราทําประกอบพิธีประเพณี
อะไร...ตาง ๆ พิธีกรรม...ตาง ๆ เราชักจะทําไปเหลือ
แตซาก” แตแกนสารบริสุทธิ์เนื้อแทมันลบเลือนหาย
ไปจากการที่คนมันเอาสิ่งสกปรกใสเขาในพิธี เทศกาล
ขนบธรรมเนียมจารีต ที่...ชัด ๆ คือเรื่องลอยกระทง
เผอิญอาตมาไปบิณฑบาต เขาบอกนีบ่ า นเขาไฟไหม
เพราะลอยกระทง อีกคนหนึง่ บานไฟไหมรมิ น้าํ เพราะ
กระทงไปติดชายคาหลังคาจาก อีกบานหนึ่ง “โคม” ที่
ลอยโคมกันไปตกบนหลังคาบาน ไหมไป ๔ หลัง
อาตมาไปบิ ณ ฑบาตโยมเขามาอุ ท ธรณ ร อ ง
“หลวงพอชวยเทศนใหเขาเลิกลอยกระทงแบบจุด
โคม” อันที่จริงจุดโคมภาคกลางเมื่อกอนไมเคยมี พึ่ง
มามี ๓ ปนี่เอง ทําใหโคมลอยมาติดหลังคา ตามตนไม
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๓๗

ในวัดนี่เยอะแยะ ถาวันใดเกิดไปติดหลังคาศาลา ไฟ
ไหมก็ซวย !
นีเ่ ปนเรือ่ งไมบริสทุ ธิใ์ นการแทรกใสเขาไปในความ
สนุกสนาน ถูกเอาการทองเทีย่ วดึงเขาไปเปนเครือ่ งมือ
ก็จัดลอยกระทงเผาเทียนอะไรก็วาไป มหรสพเต็ม ที่
เหลือวา “จะระวังไมไปทําแมน้ําคงคา แมน้ําทั้ง
หลายนี่ ใหเสียหายเนาเสีย”
ที่จริงนั้น การไปชําระความบริสุทธิ์จิต แลวจะ
ทําใหน้ําอยูบริสุทธิ์ ถาเราระวังกัน อยาปลอยของเนา
ของเสียลงไปในน้ํา มันก็จะชวยกันบําบัดน้ําเนาน้ําเสีย
พูดกัน...งาย ๆ วาในพิธีพวกนี้ มันนาจะเปนพิธีบําบัด
ของเนาเสีย แตแลวเราก็ไปเติมความสูญเสีย แทนเนา
เสียซะดวยซ้ําไป ไฟไหมบานมันสูญเสียเทาไร นี่แลวก็
จุด...ปุงปง ๆ เสียเทาไร หมาตกใจกระโดดกันเผนกัน
หนาตั้ง...ปง ปง
โอ้โฮ ! อาตมาพอถึงวันลอยกระทงนี่ อยากจะ
หลบหนีไปอยูที่อื่น ที่มันไมมีคน มีคนก็มีคนจนที่เขา
ไมมีสตางคซื้อตะไล พลุยักษ ประทัดยักษ แลวนิ้วขาด
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แขนขาดไปก็ตั้งเยอะ

ÅÍÂ¡ÃÐ·§ : ãÊ‹¨ÔμºÃÔÊØ·¸ÔìËÃ×ÍÊÒ»áª‹§

ประเพณีขนบธรรมเนียม บาบออะไร ! ตัดแขน
ตัดขา ทําใหคนเสียแขนเสียขา แลวก็นาอนาถใจ จะ
ลอยกระทงดวยจิตที่บริสุทธิ์ไดยังไง ?
โดยการเอาคูแขง เอาเขาใสกระทง แลวก็ลอย...
สาปแชงเขา “ขอใหตระกูลโคตรโกงลอย พวกนี้มัน
ลอย...หาย ๆ ไปจากประเทศไทย”
ขนาดใชพธิ เี ปนทีป่ ระกอบการสาปแชง ใชวธิ แี สดง
ออกของความเกลียดชัง ตกลงวาพิธีกรรมนี้มันสลาย

ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๓๙

มันกลาย...จนเหลือแตซากแลวละ เพราะวาลอยเสร็จ
รูปที่เขาใสกระทงอะไรที่เขาใสไปในกระทง มันก็จะ...
หมดทา หมดความหมายเลย
การทํ า พิ ธี บ ริ สุ ท ธิ์ ถู ก เชื่ อ มปนไปด ว ยความ
อาฆาตพยาบาทของผูรวมประกอบพิธี แลวอีกฝาย
หนึ่งก็เอาบาง ถาพูดกัน...งาย ๆ ฝายรัฐบาล ก็จัดแกน
นํามอบฝายคานใสกระทงกัน โอ ! เลนกันสกปรกไมดี
ฝายคานก็เลนฝายรัฐบาลใสกระทง ตกลงวา เอา
ความสกปรกใสกระทง ใสใจ เขาไประบายออกใสกนั แลว
กระทงที่เคยทํากันมาอยางบริสุทธิ์ผุดผอง วันลอย
กระทงมันจะเกิดอะไร ? แลวเด็กก็จะเสียตัววันบริสุทธิ์
กันเยอะ !
เด็กผูหญิงนี่เขาบอกวา ลอยกระทงหลงทางไมรู
ติดไปไหน ? ๓ วัน ๒ วันไมกลับบานไปเจออีกที อาว !
ไปลอยเปนศพอยูในหนองคลองบึง
ก็เพราะวาเราไปใสของสกปรกใสความรัก ความ
ใคร ความสนุกสนาน เพลิดเพลินสรวลเสเฮฮา มึนเมา
ยกพวกตี ตอยอะไรไมรูเยอะแยะไปหมด ที่นาเสียดาย
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ก็คือ เสียแขน เสียขา เสียหู เสียตากันไป เสียทรัพย
บานเมืองเผาไหมกันไป
ที่จริงเดิม...จริง ๆ เขาตองการที่วา จะขอโทษ
พระแมคงคา วา “เขาบวนน้ําลาย ปสสาวะ อุจจาระ
ลงไป ตอไปนี้จะระวังแลว ขอโทษขอขมา”
สําคัญมันอยูต รงขอขมา แลวขอขมาอยางบริสทุ ธิ์
ใจวา “จะไมทาํ อีก” มันก็ตองไมทํา ! หรือพูด...งาย ๆ
แบบฟนธงเลย “ไปขอขมาทีเดียวจบ !” คือ ลอย
กระทงปเดียว เวนซะ ๑๐ ป ไปทําโทษใหมก็คอยขอโทษ
ขอขมาใหม
แตนี่ขมาทุกป แสดงวา เขาก็โกหกทุกป ไมจริงใจ
สักป ไมมีความบริสุทธิ์ใจ ในการขอขมา มันแฝงไป
ดวยความรูสึกวา ขอใหเขาสบายใจไป...ป ๆ แตแลวก็
ทําสกปรกตอไป
เพราะฉะนั้น เรานี่จะประกอบพิธีทางศาสนา จะ
ทําบุญทําทาน แมแตจะปฏิบัติธรรมอาตมาวา คํา
วา “วิมุติ” “วิสุทธิ” พวกนี้มันเปนไวพจนของคําวา
“นิพพาน”
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๔๑

สุทธิ อะสุทธิ ปจจัตตัง
นาญโญ อัญญัง วิโสธะเย ฯ
“ความบริสุทธิ์ ความไม
บริสุทธิ์ มีไดเฉพาะตน”
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เดีย๋ วนีบ้ างคนนี่ โอย ! จะทํากรรมฐานตองไหวครู
ขอพรสารพัดเลย กลายเปนวา “ไมตองการทําตัวเอง
ใหบริสุทธิ์” ตองขอใหอะไรสิ่ง...ตาง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่
ชวยบันดาลใหตัวเองบริสุทธิ์ แตไมไปดูบาลีวา
สุทธิ อะสุทธิ ปจจัตตัง นาญโญ อัญญัง วิโสธะเย ฯ
ความบริสทุ ธิ์ ความไมบริสทุ ธิ์ มีไดเฉพาะตน
เราจะไปขอใหใครมาชวยใหเราบริสุทธิ์ เดี๋ยวนี้จงึ
เกิดลัทธิบา ทําคดีผดิ แลว เขาก็ไปจางทนาย...เกง ๆ แพง
เทาไรไมอั้น ขอใหเขาเปนผูบริสุทธิ์ดวยอาศัยทนาย ไม
ไดอาศัยดวยตัวเอง ถาตัวเองอยูกับความบริสุทธิ์ มัน
ก็ไมมีคดีอยางที่ในหลวงทานตรัสวา คนที่บริสุทธิ์ใน
หนาที่ เขาจะไมมีคดี เคราะหบาป ชั่วเลวเขาหาตัว
นี่เวลานี้ผูไมบริสุทธิ์ ก็ซัดกับผูไมบริสุทธิ์ คนโกง
ซัดคนโกง มันไมใชเกลือจิ้มเกลือแลว มันขี้จิ้มขี้ ถา
เมตตาจิ้มเมตตา ปรารถนาดีตอกัน ก็ไมตองไปดากัน
บนเวที...หยาบ ๆ คาย ๆ
อยากจะฝากคนแกจะวิพากษวิจารณอะไรก็ตอง
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๔๓

ใหบริสุทธิ์ใจเหมือน คุณพิชัย รัตตกุล ที่ตําหนิติติงก็จะ
พูดทั้ง ๒ ขาง มีความรักสมานฉันท เชน
๑) ใหรฐั บาลชวยสรางบรรยากาศปรองดอง
๒) รวมกันทํางานของประเทศ ทั้งรัฐบาล
และฝายคาน เปนโรดแมป (Road map)
ก็ตองเอาผูหลักผูใหญบริสุทธิ์ใจออกมาพูดติง
ปราม ยับยั้ง ไมใหคนชนกัน ฆากัน ปะทะกัน
อาตมาขออนุโมทนาผูหลักผูใหญในบานในเมือง
นี้ยังมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไมเอียง...สุด ๆ ไมสาด
โคลนอีกแถบหนึ่ง เอาน้ําหอมทาอีกแถบหนึ่ง มันก็ไม
ไดน้ําบริสุทธิ์อยูดี
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ก็หวังใจวาพวกเราทั้งหลายใหรูไวดวยวา การทํา
สมาธิ กรรมฐาน วิปสสนา ก็เพื่อคําวา บริสุทธิ์สูงสุด
แตอยาลวงโลกวา ตัวเอง แหม !...(บริสุทธิ์)
มันนาสมเพช ! พระพวกนั้นติดคุกติดตะรางกัน
ไปเยอะ เขาเรียกวา เขานิโรธสมาบัติ ทีแ่ ปลวา ความ
๔๔
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ดับทุกขสนิท
แตดันไปนอนในโลง แลวออกจากโลงมาก็บอก
วา...(หรือกอนจะเขาโลงนี่มีสั่งไวดวยนะสั่งไววา) “ถาใคร
ไดใสบาตรทําบุญ กับพระทีอ่ อกจากนิโรธสมาบัติ
จะไดบญ
ุ มากคนแรก”
คนก็แหไปดัก แยงกันใส กระแทกแดกดัน กระทบ
กระทั่ง แยงกันใสเปนคนแรก
ถามวา แยงกันมันเปนบุญไหม ? บุญบาอะไร
กัน...ตองแยง คนนี้เขาทําตรงนี้ เราไปทําตรงโนนก็ได
ก็เพราะพระหลอกไง !
พระไมบริสุทธิ์ก็หลอกวา ใครใสบาตรทําบุญ กับ
พระที่ออกจากนิโรธสมาบัติจะไดบุญ
นี่เห็นไหม ? เดี๋ยวนี้ อรหันต ไมบริสุทธิ์ เปนพวก
อรเห แลวพวกอรหัน อรหอย อรเห นี่มันเยอะแยะ ก็
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๔๕

พวกนี้เปนพวกไมบริสุทธิ์ และคนไมบริสุทธิ์ ก็มีวิชา
มารทําใหคนเชื่อวาเขาบริสุทธิ์
ก็อยางเณรคํา ก็ดูเอาเถอะวา ถาเขาบริสุทธิ์จะ
ถูกขับไลไปอยูต า งประเทศอะไรกันหนักหนา
เพราะฉะนัน้ พวกคนเราในสวนตัวเองก็ตอ งบริสทุ ธิ์
ใหมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ราทําได รางกายเราก็ถูใหสะอาดได
ทุกวันจิตใจเราก็ตองถูความสกปรกออกไป
และผูอื่นที่เราจะเกี่ยวของก็ตองดูวา พฤติกรรม
เขาบริสุทธิ์ดีมาตั้งแตตน ถาเขาบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์
ก็สบายไววางใจกันได ปลอดภัย สบายใจ
เพราะฉะนั้น ประโยชนของความบริสทุ ธิท์ าํ ใหคน
อยูด ว ยความไววางใจ ทําใหไดรับการยกยองสรรเสริญ
เทิดทูน เคารพบูชาไมถกู ดา ถูกสาป ถูกแชง ในพวกทีเ่ ลน
ไมซอ่ื ไมบริสทุ ธิน์ ่ี มักจะถูกดา ถูกสวด ถูกสาป ถูกแชง

¾Ø·¸¾Ò³ÔªÂ

เดีย๋ วนีอ้ ยากจะฝากวา พวกทีโ่ ฆษณาขายของ ไม
บริสุทธิ์ใจ อันเปนพุทธพาณิชย
๔๖
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แตอยาไปเรียก “พุทธพาณิชยเลย” ตองเรียก
“ไสยพาณิชย” ที่ทําพระเครื่อง เครื่องรางของขลั ง
ออกขายกันนี ่ เอาท่านผู ้บริสุทธิ์มาขายกิ น อาตมา
นึ กถึง ทานเจาประคุณสมเด็จฯ วัดบวรนิเวศวิหาร
แลวก็ดีใจ “แหม ! ศิษยานุศิษยดี” ไมทําเหรียญ
สมเด็จพระสังฆราชฯ แตอาตมาเจอเกลื่อนเลย
เจอโยมที่ . .. (สงสั ย เขามาดั ก แจกก อ นหรื อ แจก
หลัง) พอออกนอกประตูวัด เห็นโยมที่ไปกราบพระศพ
สมเด็จพระสังฆราชฯ มีเหรียญสมเด็จพระสังฆราชฯ
หอยคอกันมาบานเลย
นี่ดูสิประหลาด ! แลวเดี๋ยวนี้เดินตะเวนกันมาที่
วัด “นี่มา...สมเด็จพระสังฆราชฯ รุนแรก”

ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๔๗

โยมเขาไดยิน ประกาศวา “ทางวัดไมใหทํา”
เขาก็บอกวา “อันนี้ของปลอม ของเทียม” ไมเชา
หรอก แหม ! มาใหเชา หารอย
เพราะฉะนั้น ก็เลยบอกกันวา ในพวกหากินไม
บริสุทธิ์ เปนอะไรแลว ไมรักษาความบริสุทธิ์ จะทําบุญ
ทําทาน แถมยังทําดวยความไมบริสุทธิ์ จะจัดมอบขับ
ไลอะไรกัน เคยวาเอาแคไหน แคนั้นกัน ปานนี้มันจะไม
เกิดเรื่องบานปลาย
๔๘
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¤ÇÒÁàÊ×èÍÁÊÙÞËŒÒÍÂ‹Ò§

และขอใหปฏิบตั ธิ รรมดวยความบริสทุ ธิใ์ จมี...คํา ๆ
หนึง่ ทีใ่ ชคาํ วา “อันตรธาน” แปลวา ความเสือ่ มสูญ ทีเ่ กิด
มาจากความไมบริสทุ ธิใ์ นการศึกษาปฏิบตั ขิ องแตละขอ มี
อยู ๕ ประการ
๑. ปริยัติอันตรธาน การเสื่อมสูญแหงพระ
ปริยัติ
เมือ่ ใด ความไมบริสทุ ธิ์ เกิดขึน้ จากการไมสนใจตอ
การเรียนรู การศึกษา ที่ถูกตองมีแบบแผนที่ประกอบ
ดวยศีลธรรม แลวมันก็จะสงผลกระทบในขอตอไปเปน
ลําดับขั้นขึ้นไป เพราะขาดการใครครวญเจือปนตอการ
ศึกษาที่บริสุทธิ์ อยางเชน
การสอบเขาก็ไมบริสทุ ธิใ์ นการเรียนแลว พอปริยตั ิ
การเรียนไมบริสทุ ธิ์ พอเขาไปรับราชการก็ไมบริสทุ ธิ์ แมแต
การเขาสอบนักธรรม-บาลี ก็อยานึกวา “โปรงใส” โดย
เฉพาะยิ่งมายุคที่ “เทคโนโลยีเจริญ” เขาก็จะมีการ
ใชโทรศัพทบาง ใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีโกง ซึ่งมัน
มาชวยไดเยอะ มันจึงทําใหเสียความบริสุทธิ์ในการสอบ
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๔๙

พลิกยิ่งกวาสมัยกอน
๒. ปฏิบัติอันตรธาน การเสื่อมสูญแหงการ
ปฏิบัติ
เมื่อผูปฏิบัติขาดขอมูล คือ การศึกษาที่บริสุทธิ์
ก็จะนําปฏิบัติดําเนินชีวิตที่ไขวเขว ไมเปนทิศทางที่ถูก
ตองเหมาะสม ที่ควรจะเปน กลายเปนหลายมาตรฐาน
ในสังคมที่แบงฝกแบงฝายแบงขางแบงสี ไรทิศทางที่
จะปรองดองกันได การปฏิบัติก็ลมเหลว สูญสิ้นไรคา
๓. ปฏิเวธอันตรธาน การเสื่อมสูญแหงการ
สําเร็จมรรคผลนิพพาน
เมื่อเริ่มตนเราขาดความบริสุทธิ์ ในทฤษฎีและ
การปฏิบัติ ผลที่ออกมาก็เปนความวุนวายที่ผานทาง
ตันใหกับสังคม
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๔. ลิงคอันตรธาน การเสือ่ มสูญแหงเพศสมณะ
เมือ่ ๓ ประการขางตนไมบริสทุ ธิ์ สังคมเขาสูก ลียคุ
ทุกคนเสื่อมถอยทางศีลธรรม เกิดการขมเหงกันทาง
เพศ ไมมีการใหเกียรติกันและกัน หญิงชายไมรูจักทํา
หนาที่ของตน สรางกระแสปนปวน เห็นแกตัว ไมมีพอ
แมพี่นองและพวกพอง รักษาแตผลประโยชนเขาตน
๕. ธาตุอันตรธาน การเสื่อมสูญแหงพระบรม
ธาตุ
เมื่อผูคนเริ่มขัดแยงไมบริสุทธิ์มาตามลําดับ ก็
จดจองกันที่จะหักลางทําลายกัน ก็เกิดการสูญเสีย
ความเปนมนุษย ไมมีธาตุแหงความบริสุทธิ์ ที่จะเพาะ
เชื้อของคุณงามความดีศีลธรรมใหแกอนุชนที่จะเกิด
มาตามลําดับ

เมื่อเริ่มตนเราขาดความบริสุทธิ์ ในทฤษฎีและ
การปฏิบัติ ผลที่ออกมาก็เปนความวุนวายที่
ผานทางตันใหกับสังคม
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !

๕๑
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ถาเราเริ่มตนทุกอยางทีแรกดวยความบริสุทธิ์
แลว ก็จบดวยการไมตองขัดแยงกะกันและกัน สังคมก็
จะสันติสุข เกิดเปนสังคมพระศรีอารย ในชั่วกระพริบ
ตาไดเลย
ก็ขออนุโมทนากับทานที่อานหนังสือเลมนี้แลว
ตั้งใจที่จะพอกพูนความบริสุทธิ์ขจัดความสกปรก
ออกจากชีวิต ก็ขอใหทานมีชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผอง
เป็นที่ไวเนื้อเชื่อใจ ไววางใจของคนที่อยูรวมใกล
ครอบครัวก็ดี เพื่อนฝูงรวมงานก็ดี รวมพรรค รวม
พวก รวมสี รวมขางทานจะไดรับความไววางใจ
มาก ถาทานบริสุทธิ์
ถายุใหเขาไปตายแทน แตตัวเองเสวยอํานาจ
นี่ มันไมบริสุทธิ์ อยาทําดีกวา ขอบิณฑบาตเถอะ
เจริญพร.
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“...ตั้ ง ใจที่ จ ะพอกพู น ความบริ สุ ท ธิ์ ข จั ด
ความสกปรกออกจากชีวิต ก็ขอใหทานมี
ชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผองเป็นที่ไวเนื้อเชื่อใจ ไว
วางใจของคนที่อยูรวมใกลครอบครัวก็ดี...”
ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !
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ความบริสุทธิ์นี้...ดีไฉน !
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แผนที่เดินทางมาวัดสวนแกว
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