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ธรรมนูญชีวิต

วันรัฐธรรมนูญ มีทานเจาคุณประยุทธ หรือทาน
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทานไดแตงหนังสือ
ไวเลมหนึ่ง
ใครเคยอานบาง ? หนังสือเรือ่ ง “ธรรมนูญชีวติ ”
(ไมเคยอานเลย) เทศนกับคนหูตาอาภัพอีกแลว
ทานเขียนบทนําไวอยางนี้ คนปจจุบันจํานวน
มากมองชีวิตทุกวงการ เปนการตอสูระหวางผล
ประโยชนและความขัดแยงกัน เกิดเปนฝกฝาย จะ
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เปนตั้งแตฝายนายจาง-ลูกจาง รัฐบาลกับราษฎร
ฝายคาน คนมัง่ มีกบั คนจนมาตอสูก นั รัฐบาลกับ
ฝายคานก็สกู นั และแมแตหญิงกับชาย หรือลูก
กับพอแม เมื่อคนถือเอาทรัพยและอํานาจเปนจุด
หมายของชีวิต สังคมก็เลยกลายเปนสนามตอสู
ระหวางผลประโยชนสวนตัว และที่ขัดแยงกัน เรา
ก็เลยตองเที่ยวหาจริยธรรม สําหรับมาปกปองผล
ประโยชนเหลานั้น
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จริยธรรมเชิงลบ

นี่คือ “จริยธรรมเชิงลบ” กลาวคือ สังคมยึด
หลักผลประโยชนแบบเห็นแกตวั โดยถือ “สิทธิของแตละ
คนทีจ่ ะแสวงหาความสุขและประโยชนอาํ นาจ” แลว
เราก็เลยตองหาจริยธรรมดังเชน
“สิทธิมนุษยชน” มาคอยกีดกันและกันเอาไว ไม
ใหคนมาเชือดคอหอยกัน ในระหวางที่กําลังวิ่งหาความ
สุขอํานาจ ผลประโยชน
นี่เปนบทที่ โอ ! เขียนไวกี่ปแลวนะหนังสือเลมนี้
ลองเดาสิ ๔๐-๕๐ หรือ ๓๐ ป ? แตชัดไหม ! ธรรมะ
เปนอมตะไหม ?
ทีนี้ในหนังสือเรื่องธรรมนูญชีวิต ก็มีเรื่องที่เปน...
ขอ ๆ ที่จะใหพวกเราไดคิดตาม ศึกษาตาม เผื่อเราจะ
ไดไมตองมายุงเจาธรรมนูญที่เขาเขียน ๆ ฉีก ๆ นะ เรา
มีธรรมนูญชีวิตของเราเสียใหมันแนบแนน แลวเขาจะ
เขียนแบบไหน จะรางกีร่ า ง เราก็คงไมตอ งไปขึน้ ๆ ลง ๆ
ไปฟู ๆ แฟบ ๆ ไปชอบ ๆ เกลียด ๆ จะไดไมเกิดคําวา
“ไมชอบกับไมเชื่อ” มาเชือดเฉือนกัน
ทุกวันนี้มันมีเรื่องของ ๒ อยางนี่ ไมชอบกับไม
เชื่อ ที่ออกไปกัน...เยอะ ๆ ก็แสดงความไมชอบ เต็ม
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !
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ถนนใหญ ๆ แตถาถามวา คนที่เรียกใหไปรวมกันได
ตั้งเปนหมื่น เปนแสน เปนลานคนนี่
ถาถามลึก ๆ ดูปูมหลัง แบ็คกราวนกําพืดกันแลว
คนที่เปนแกนนําเรียกรองอะไรก็ตาม
คนเชื่อใจสนิททั้งประเทศไหม ?
เออ ! ชักมีคนพูดวา “เอ ! เขาจะตานกฎหมาย
นิรโทษ หรือเขาจะทําอะไรตอ...ชักเชื่อไมคอยได”
ก็ถอยกลับไปก็มี และคนที่เคยเชื่อถือพรรคนี้ ขางนี้
รัฐบาลนี้เริ่มไมคอยเชื่อก็มี รวมแลวที่ไมเชื่อกับไมชอบ
นี่...มันจะวุน ! ก็เลยตองมี
เราเปนสมาชิกของความเปนมนุษยชาติ เรา
จะตองเปนคนสมบูรณแบบ...จะเปนสมาชิกของ
มนุษยชาติกันอยางไร ? เราถึงจะไมตกไปเปนโล
มนุษย เปนเหยื่อเขา ที่ถูกชักชวนเขาไป

ระบบทักษิณกับระบบสุเทพ

ตอนนี้มันก็มี ๒ ระบบแลว คือ จะโคนลมระบบ
ทักษิณ เดี๋ยวตอไปก็จะมีโคนลมระบบสุเทพ โยมวามี
ไหม ? (ฮึ ฮึ โยมนี่ชางเดาแมนจัง...รูไปหมดนะ อยางนี้
ไมตองเทศนก็ได)
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คือ มันก็ลม กันมาลมกันไป “ระบบทักษิณกับระบบ
สุเทพ” กําลังห้ําหัน่ ฟาดฟนกัน จนกระทัง่ เศรษฐกิจการ
ทองเที่ยวพังเปนอันดับหนึ่ง อันดับตอ ๆ มาก็ตาม
ไป ติดขัดคาขายไมคลอง สิ่งที่ตั้งหนาตั้งตาจะดําเนิน
สรางสรรคก็ไมรูจะติดขัดอะไรตอไปอีก สาเหตุก็เปน
เพราะวา “ศีลธรรมของสมาชิกในหมูคน” ที่ไมรูจะ
เรียกวาไมสมบูรณแบบในความเปนสมาชิกของหมู
อารยธรรม หรือเปนหมูของอธรรมที่กําลังลบลาง
อะไรบางอยาง
เมื่อกี้บังเอิญกอนจะมาเทศนก็เห็นทานนายกฯ
แถลงดวยน้ําตาคลอวา “ก็จะใหฉันไมมีที่ยืนเลย
เหลอ ! ไลออกทั้งตระกูลเลยเหลอ ! ฉันก็ถอยสุด
ซอยแลว” จะไลออกนอกประเทศทั้งตระกูล
เออ ! เดี๋ยวมันคงมีตระกูลตอไป “โยม ! มีคน
เลวทั้งตระกูลไมนาใหอยู มีตระกูลเดียวหรือใน
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๙

“สมาชิกทีด่ ขี องสังคม” ก็ตอ งอยูใ น
ระเบียบแบบแผนวินยั กติกา มีทง้ั
ระเบียบวินยั แลวก็มีทั้งหลักใจที่
เปนพรหมวิหาร

๑๐

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ประเทศไทย ตระกูลอื่น ๆ ดีหมด” (!!!!!) “เออ ! ก็
ขอจําเริญ ๆ”

สมาชิกที่ดีของสังคม

ทีนม้ี าดูนดิ หนึง่ วา “สมาชิกทีด่ ขี องสังคม” ก็ตอ ง
อยูใ นระเบียบแบบแผนวินยั กติกา มีทง้ั ระเบียบวินยั
แลวก็มีทั้งหลักใจที่เปนพรหมวิหาร
เมือ่ กีฟ้ ง ดูนะ ใครฟงใครเห็นทาทางน้ําตาคลอของ
ทานนายกฯ
ถาถามวา ถาไมเกิดพรหมวิหารบางก็แยไหม ? ผู
หญิงถูกไลอยางหมู อยางหมา ใหไปใหพนแผนดิน ขอ
ใหแผนดินไดอยูส กั นิดก็ไมให ทีใ่ หพวกใคร...มาอยูก นั ?
นี่เราแบงแผนดินให คนขี้คุก ขี้ตะรางไปอยู เปน
คนขีเ้ หลา ขีย้ า กันตัง้ เยอะ เอาเถอะ ! ถาเชือ่ วา “ตระกูล
นีข้ โ้ี กงก็แลวแตเถอะ” ก็นา จะใหไดอยูก นั บาง
นี่เมื่อกอนนี้เขาบอกวา “เกลือจิ้มเกลือ” ตาง
คนตางเค็ม ตางเขม ตางแข็ง ตางกราวเขาใสกัน เขา
เรียกเกลือจิ้มเกลือ แตตอนนี้อาตมา...มอง ๆ ดูเหมือน
“ขี้จิ้มขี้” ขี้โกงจิ้มขี้โกง พอ ๆ กันเลย
สมมติวา อีกฝายหนึ่งมองดูกไ็ มใชวา “บริสุทธิ์
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๑๑

ผุดผอง” ขี้โกงกับขี้โกงจิ้มกัน ก็เลยตองงัดกันสุดลิ่ม
ไป ถาทุกฝายนะ...เขาบอกวา “ไลหมาใหจนตรอก”
ตองใหมันมีชองออกไว ไมอยางนั้นเดี๋ยวมัน...แวงกัด !
นีจ่ ะไมใหมชี อ งตรอก ออกเลย ! แตใหออกไปนอก
ประเทศไปเลย ถาอาตมาเปนคนในตระกูลนัน้ ก็แยเลย
หรือไมตอ งเปนตระกูลนัน้ แคเขาเปนดองกัน...ไปไดตอ
กัน ก็ยุงอีกไหม ?
“ลูกเขยกูจะโดนไลแลวนี่ !”
“ลูกสะใภกูจะโดนไลแลวนี่ !”
๑๒

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

นี่ก็เรียกวาตกลงแลว ถายังมีกันอยางนี้ ระเบียบ
วินัยที่ตองยอมรับซึ่งเปนกติกา แตกลับมาเปนเรื่องที่
ตองมีการกําจัดแบบ...แหม ! ไลออกก็แลว ยอมก็แลว
ถอยก็แลวทุกอยาง ก็ยังจะไมมีที่ใหถอยอีก ใหตกเหว
ตกคลองไปเลย
คนโบราณเขายังมีคาํ หนึง่ ใชไหม ! “รัง้ มาหนาผา”
พอถึงหนาผาวิ่งมา...ตองรั้งไว ไมใชพลัดใหมันตกไป
ตายทั้งคนทั้งมา
สถานการณอยางนี้มันไมมีคนชวยรั้งก็แย ! ถา
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๑๓

คนมีพรหมวิหารก็คงไมตองถึงกับไลก็ได “ธรรมดานี่
เลวที่สุด เขาก็จับติดคุก” อยูในประเทศไทย ถาไป
อยูเมืองนอกนี่ไมรูวา ติดคุกทางใจไปไหนได แตก็เขต
จํากัด บางคนก็ทรมาน
ทีน้ี เขาบอกวา ถารางพรหมวิหารขึน้ ในหัวใจคนได
คือ ผูใหญในแผนดิน ถาเปนเหมือนทาวมาลีวราช เปน
เหมือนธรรมนูญใหญ สามารถอันไหนผอนผัน เมตตา
กรุณาใหเขาคลายลงบาง จากความทุกข ไมใชไปไลรุก
กันแบบ “โอ ! ขาดความเมตตากรุณา” พรหมไมมี ก็
มีแตอันธพาลดุดัน ซาดิสท เหี้ยมโหด รายแรง
ตอนนี้ ถาหากวา “พรหมก็ยงั ไมมานี”่ ตอนเขา
ทําชวงอันนูนไวดีนะ “ชวงสงกรานต” โยม ใครไดดู
ไหม ? ตอนสงกรานตทุกป เขาจะมีวา ตอนตัดหัวพระ
พรหม ถาตกดินเมื่อไร ! ตองไฟบรรลัยกัลป จะไหม
โลก ลูกสาวพระพรหมก็ตองเอาพานมารับ
เขามีความหมายเปนยังไง ถาพรหมวิหารทั้ง ๔
อยาง ทัง้ เมตตา ทัง้ กรุณา ทัง้ มุทติ า ทัง้ อุเบกขา นี่
ถามันเกิดไมเหลือตกคางอยูบนหัวใจคน มันพลัด
ตกลงไปที่ดิน ไฟบรรลัยกัลปก็จะไหมโลก
แหม ! อาตมามองดูตอนเขาอภิปรายดากันนี่ ดา
๑๔

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

กันไมมีวี่แววจะมีพรหมเลย ดาแบบอันธพาลหรือดา
แบบพรหม
โยม ! แมดาลูกนี่ ดาแบบพาลหรือพรหม ?
(พรหม) ใช ! ดาแบบพรหมนี่จะแรงมากไหม ? (ไม
มาก) ไมใชดาเอาเปน เอาตาย ดาเพื่อจะหวังใหมัน
รูสึกนึกดีขึ้น เออ นี่ ! ถาใครฟงเสียงพอแมที่หวังดีตอ
ลูก มีเมตตา ปรารถนาดีตอลูกจะดาจะวา ก็เปนเสียง
ดาของพรหม ไมใชเสียงดาของพาล ที่จะดาใหเราเปน
ศัตรูกัน เปนคูอาฆาตกัน แลวถาหากวา ลูกฟงเสียงแม
บนวา ตักเตือน รูสึก “มีพรหมมาเตือนเรานะ”

เหมือนกับพระพุทธเจาตรัสรูใ หม ๆ
เขาบอกวา ทานจะไมเทศนไมสอน แต
พรหมก็มาเตือนมาอาราธนาวา “อยา
ตัดทิง้ ซะเลย ยังมีคนที่พอจะสอนได
พอจะพูดู ฟงกันไดรเู รือ่ งได” ก็ขอใหเอา
เรือ่ งนีม้ า ก็เลยทําใหเกิดบรรยากาศ
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๑๕

“...พรหมวิหารทั้ง ๔ อยาง ทัง้ เมตตา ทัง้ กรุณา ทัง้
มุทติ า ทัง้ อุเบกขา นี่ถามันเกิดไมเหลือตกคางอยูบน
หัวใจคน มันพลัดตกลงไปที่ดิน ไฟบรรลัยกัลปก็จะ
ไหมโลก...”

๑๖

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

พระพุทธเจาตรัสวา เอาละก็ตอ งเทศนตอ งสอนนี่
แลวพรหมที่ ๒ ที่ ๓* แหม ! เวลาพูดกันไมมีสงสารคน
ถูกดาสักกะติ๋ด วา คนถูกดาจะรูสึกยังไง ! “ไอโคตร...
โกง ๆ ทัง้ โคตร” อะไรอยางนี้ แลวไมมีความสงสารคน
ที่ไมไดโกงในโคตรนั้น มันก็ตองมีบาง
ถาเขามีกรุณาอยูในหัวใจบาง เขาก็ตองเวน
วรรค คนที่ไมควรจะไดรับผลความทุกข
นีเ่ วลานีโ้ บราณเขาก็บอกนะ “ไมลม อยา...?” (ขาม)
เราชนะเขาแลวก็ไมควรกระทืบคนลม คนแพ แลวคน
แพ ก็ไมควรจะรูสึกโกรธคนชนะ

แพเปนพระ...ชนะเปนมาร (เทพ)

เขายังมีคําตอบอีกคําวา “แพเปน...?” (พระ)
“ชนะเปน...?” (มาร)
แตเดี๋ยวนี้มีคนมาลอใหม พวกคนรานกาแฟ เขา
พูดวายังไง ? “แพเปนพระ ชนะเปนเทพ” (ฮึ ฮึ )
ไมรูเทพชั้นไหน ! นี่ก็มีคนที่คิดอะไรกับคําโบราณเกา ๆ
แลวสถานการณมันก็เปลี่ยนนะ
*พรหมวิหาร ๔ คือ ๑. เมตตา ๒. กรุณา ๓. มุทิตา ๔. อุเบกขา
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๑๗

“แพเปนพระ ชนะเปนเทพ” (ฮึ ฮึ )
ไมรูเทพชั้นไหน !

ทีนี้ถาเรามาดูวา จะดาจะวากัน แฝงดวยเมตตา
สักนิด ถาจะคิดดากันแบบชนิดเพิ่มความทุกขรอนให
คนในตระกูลนั้น โดยไมรูเรื่องรูราว เอาความทุกขไปใส
ใหเขา โดยเขาไมไดกระทําเลยโดยสักนิดหนึ่ง เขาเรียก
วา...ไมมีกรุณา แลวมันก็ขาดทุกขอแหละ
“เขาชนะเลือกตั้งมาก็ไมพลอยยินดี” กับมี
ริษยาเขามาแทน ถายินดีเมื่อเขาไดดี เขาทํานั่นทํา
นี่ไดสําเร็จ เขาครองใจคนไดมาก คนใหโอกาสเขา
ถามีพรหมวิหารขอที่ ๓ เขาก็ไมมีเรื่อง เรายินดี
รัฐบาลก็เหมือนกัน เห็นฝายคานเขาดึงคนมาไดเยอะ
ก็ตองพลอยยินดีบางสิวา เขาก็เกงเหมือนกันนะ เขาก็
๑๘

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เรียกคนมาไดเยอะเหมือนกัน ก็ตองพลอยยินดีบาง
ไมใชแหม ! “มันทําไมมากัน...โงอะไรกันอยางนี”้
ไปดาเลยมาเยอะ...โง ! มันก็เหมือนเอาฟนใสไฟกันดี ๆ
นี่เอง ไฟมันก็ลุกทวมบานทวมเมือง
ถาเราวิเคราะหตามธรรมนูญชีวิต ที่มันมีอยูใน
จิตวิญญาณอยูในสายเลือดของคน แตละคนนี่ ใหแฝง
หรือติดสันดานมาสักนิดหนึ่ง ทั้ง ๓-๔ ขอนี่
“ปรารถนาใหเพือ่ นมีความสุข ถาเพือ่ นมีทกุ ข
ชวยบรรเทา” แตนท่ี กุ ขอยูแ ลวกระทืบซ้ําแทบเปนแทบ
ตาย เขาลาออกทุกอยาง ยอมทุกอยาง ก็ยังไลเขาออก
นอก นี่เขาเรียกวา “กรุณาไมมี” ถาเขาทํากับตัวบาง
จะเปนยังไง ! ทํากับพวกกับญาติขางตัวจะเปนยังไง !
ไมรตู อ ไปเลือกตัง้ อีกกีเ่ ทีย่ ว มันจะเปนกรุณา มัน
จะเมตตา หรือจะพลอยยินดี เมื่อฝายโนนชนะ แตก็
สันดานไมดีทั้งคู เทาที่อาตมาสังเกตดูนะ
เจาคนชนะก็ชอบเยาะเยยถากถางเจาคนแพ “มึง
ตองเปนฝายคาน...ตลอดชาติ” เยาะเยยเขาทําไม !
ควรจะปลอบใจเขาบาง แหม ! ชอบกระหน่ําซ้ําเติม
พอไปเยาะเยยถากถาง พวกคนแพก็เกิดเดือดดาล ก็
อยากจะเอาโตกลับ เอาคืน มันก็เลยยุง
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๑๙

นี่มนั เปนเพราะสมาชิกทีด่ ใี นสังคมมันขาดแคลน
มั น มี แ ต ส มาชิ ก ในสั ง คมที่ช อบกระทื บ ซ้ํ า คนล ม
ชอบอิจฉาคนไดดกี วา เขาไดตาํ แหนง เขาไดคะแนน
นิยมไปเยอะก็อจิ ฉา ไมมคี วามเปนพรหมวิหารในบาน
เมือง ก็เลยกลายเปนเรือ่ งยุง วุน วาย สุดทายคนเรานี่

หัดเปนคน...วางใจเฉย

ตัวสุดทายก็สําคัญนะ “หัดเปนคนวางใจเฉย
ในเรื่องที่ควรจะวางไดบาง” ควรจะปลอยวางไดบาง
ก็วาง !
นี่ไมรูนะ ! ถาเปนอาตมา ถาเขาบอก “ไมให
เปนอะไร” ก็จะวางเลย ไปทําอยางอื่นเยอะแยะ มี
เรื่องใหทําตั้งเยอะ
“ไปจะถือในสิ่งที่เขาจะแยงกันถือ” ถาเรา
วาง แลวใหคนอื่นถือแบกเอาไปบาง เดี๋ยวเขาหนัก เขา
ก็รูเองละ นี่ไมวางแยงกันถือ แยงกันถืออํานาจ แยงกัน
ถือประโยชน ไมรูสันดานอาตมาถูกสะสมมายังไงนะ
เปนเจาอาวาส ๒-๓ ป อยากลาออก อยากใหลูกศิษย
เปน แตเขาเปนแลว เขาก็ไมมีสันดานแบบเรา เปนแลว
ยึดวัดจะไลเราออกอีก สรางมาแทบตาย...มันก็เลยแย !
๒๐

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ดังนั้น สมาชิกของมนุษุ ยชาติ ถาขาด

หลัก ๔ อยางนี้แย ! อยูกันลําบาก ไมรัก
กันเลย ไมปรารถนาใหมีความสุขเลย ถา
ทุกข ก็ไมเคยเขาไปบําบัดบรรเทาเลย พอ
เขาไดดีกอ็ ิจฉา ชิงชังอยากแยง แลวเมื่อ
ถึงคราวที่เขาตกระกําลําบาก เราชวยไม
ไดก็ตอ งวางใจเฉยเสีย

นี่แปลก ! พอใครทุุกข เขามาบอก
เขาทุกขเหลือเกินอยางโนนอยางนี้ เราไมมี
อํานาจตําแหนงแตกช็ อบ...ไปแยงความทุกข
เขามา
โยม ! ถึงทานนายกฯ จะรองไห เราสงสารยังไง เราก็
ไมตอ งทุกข “กูอยากปลอบ อยากเช็ดน้ําตานายกฯ”
มันเกินฐานะเราไหม ? เราก็ดู ๆ แลวก็สงสารพอกรุณา
ได ตอนนี้ก็เหลือแตกรุณาได สงสารไดแตตองรูจักวาง
เฉยบาง
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๒๑

ไมใช “กูกินไมได นอนไมหลับเลย” เห็นทาน
นายกฯ รองไห “กินไมได” ลูกหลานเอาขาวมาใหกิน
ก็กินไมลง “สงสารทานนายกฯ” อันนี้ก็เกินไหม เรา
ก็กินใหอิ่ม แลวก็ไปทําอะไรชวยนายกฯ วันหลังก็ได นี่
จนกินไมได นอนไมหลับ แลวก็จะแบก
เหมือนตอนสมัยทานคึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกฯ
แลวก็บอก “แหม ! ประชาชนเปนทุกขเหลือเกินนี่
ผมนี่กินไมไดนอนไมหลับแลวตอนนี้”
ทานอาจารยพุทธทาสบอก “ทานนายกฯ รีบ
กิน รีบนอนใหหลับ พรุงนี้ไดมีแรงไปชวยเขา” (ดี
กวาเปนทุกข) ถาทานกินไมไดนอนไมหลับ พรุงนี้ทาน
ก็ตน่ื มาหมดแรง แลวทานก็จะไมมแี รงชวยคนทีเ่ ปนทุกข
นี่ทานบอก
ดังนัน้ พวกเรานะ อะไรทีเ่ ราวางไดบา ง...ก็วางซะ
และอีกอยางจะเลือกขางก็ได แตอยาเขาขางเกินเหตุ
เลือกขาง แลวไปเขาขาง เลือกเขาผิด แลวเราก็บอก
“อูย ! กู” เรื่องเขาไมดี ก็บอก “โอย ! ดี” มันเขาขาง
เกินเหตุ มันก็ยุง !
เวลานี้ ถาคนนะเลือกขางนั้นไมเปนไร แตก็ตอง
เลือกวางเฉยในการเขาขางไวในบางเรื่องบาง เราเลือก
๒๒
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ขางแลว แตเรื่องนี้มันไมได “เราไปรวมดวยไมได”
อยางอาตมาจะใหไปขึ้นเวทีบนนั้น ก็บอก “โอย ! รวม
ไมได” ถึงจะเลือกขางไหนก็ตาม แตจะไปเขาขางเวที
ที่ขางเวที ก็อยูไมได อยาวาแตขึ้นบนเวทีเลย ขางเวทีก็
ไมไป

เลือกขางได

นี่เขาเรียกวา “เลือกขางได” แตอยาเขาขางทุก
เรื่อง มันจะเปลืองตัว เปลืองเวลา แทนที่จะเอาไปทํา
อะไรที่มันเปนประโยชนไดดีกวา สรุปแลววา
สมาชิกสังคมนั้นตองมีหลัก ๔ อยางนี้ไว เขาจะ
ไดมีหลักใจเปนผูใหญไมเปนเด็กงอแง (เวลานี้ พูดตาม
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๒๓

จริงนะ สังคมไทยนี้...เปนเด็กงอแง) พอหาอะไรไดตาม
ทีเ่ ขาเรียกรอง...พอให ! แลวเขาก็จะเอาตออีก ทีเ่ ขาพูด
“ไดคืบ...ไดศอก” มันเลยเกิดคําวา “เลยเถิด” มัน
เลยเถิด เรียกรองแคนี้ พอเขายอมให ถอยใหก็จะไป
แคนูน มันก็...เลยเถิด
ทีนข้ี อ ตอมาอีกนิดหนึง่ คนเรานีต่ อ งบําเพ็ญตัวหนึง่
จะเกิดระเบียบวินัยชีวิตดี คือ บําเพ็ญการสงเคราะห
ตอจากหมวดเมื่อกี้นี้
ถาสมมติวา เราเปนผูใหญแลว นี่มีคนพูดเหมือน
กัน ผูใหญบางทานพูดดี “นีย่ งั ไงสงเคราะหท่ี ใหเขาอยู
สักนิดหนึง่ ไมไดเชียวหรือ ! เขาก็เปนคนไทยกับเรา”
เออ ! พูดคํานี้มาเขาทา “สงเคราะหใหตระกูล
นี้ ใหเขาไดมีแผนดินอยูสักนิดไมไดหรือ” แลวคนที่
ปลนโกงไปตั้งเยอะ แลวนี่เขาก็ทําประโยชนพอสมควร
อยูบาง อาจจะมีสวนเสียไมถูกใจ
แตถาสันดานคนดีนะ เขาตองแบงที่สงเคราะห
คนไมดใี หพอจะมีทย่ี นื อยูบ า ง เพราะเราก็ใชหลักอาชญา
วิทยา เราใชระบบแกไขมากกวาแกแคน
การไลกนั ไปเลยทัง้ ตระกูลทัง้ โคตรนี้ โยมวา แบบ
นี้มันแกแคนหรือแกไข ? แกแคนชัด ๆ เลย ถาแกไข
๒๔
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ก็ตองอนุเคราะห สงเคราะห ทําการสงเคราะหใหเขา
อยูไดในระดับหนึ่ง ไมใชโอโฮ ! “ไมใหเหลือที่อยูเลย
ไมมีจิตสงเคราะหเลย”

มีเมตตา...ตองแสดงออก

นี่ทานวางลําดับเรื่องวา “ถาเรามีพรหมวิหาร”
เสร็จแลวตองมีบําเพ็ญกิจนะ ไมใชมีแตเมตตา แตไม
เคยทํากิจ คือ กิจการบําเพ็ญสงเคราะหน่ี มันตอง
แสดงออกกระทํา ไมใชมอี ยูใ นใจ ถามีอยูใ นใจมันไม
พอใช ตองแสดงออก ดวยการบําเพ็ญการสงเคราะห
โยม ! ถาตระกูลชินวัตร เขาไมมีที่อยู โยม ! มีสัก
๕ ไร ไหม ? ไมรูนะสมมติวา ทีข่ องมูลนิธิฯ มีพันกวาไร
อาตมาวา จะใหไดสัก ๑๐ ไร “สงเคราะห” ไมถึงกับ
ตองไลออกไปนอกแผนดิน

ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๒๕

นี่เปนประเทศอะไร ?
มันเปนประเทศที่ขาด
สติปญญากันขนาดนี้
ขาดพรหมวิหาร ขาด
การใหโอกาสคนบําเพ็ญ
การสงเคราะห...

๒๖
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ถามวา แผนดินเรายังมีทว่ี า งอยูเ ยอะไหม ? สมมติ
นะ ! คนตระกูลนี้ เขาหัวโง ขี้ทื่อไหม ? ถาแบงที่ใหสัก
๒๐๐-๓๐๐ ไร เขาอาจจะไปทําที่ตรงนั้นเจริญกวาใน
ตรงที่...พวกคนดี ๆ อยูที่วัด คนดีนะ อยูกันดี ๆ แตไม
เคยทําประโยชน
เออ โยมจําไดไหม ? เวลาเขาจะเอาเชลยศึก
เวลาที่ชนะนะ โยมรูไหม ! แขกมีนบุรี แขกอะไรแถว
นั้นนะอิสลามนั่นแหละ เขาก็ตอนมาจากการเปนเชลย
ตอนแรกนะ แลวก็แบงที่แบงทางให
เดี๋ยวนี้ อิสลามพวกนั้นทําประเทศไทย ชานเมือง
กรุงเทพฯ เจริญไหม ? เขาก็สรางสรรคทําอะไรเจริญ
เสียภาษีเขารัฐ
นี่ไง ถาไลตระกูลชินวัตรแลว อาตมาวา ภาษีเรา
หายไปเยอะนะ แลวโยมวา “จริงไหม ! ตระกูลนี้เขา
ก็เสียภาษีเยอะ” ถึงจะเลี่ยงภาษีบาง ตามที่เปนคดี
เปนขาว แตสวนใหญก็จายภาษีเขารัฐ แลวพวกตระกูล
ที่ไมคอยเสียภาษีเลยนี่ “เราใหอยู” แตตระกูลที่มีทํา
กิจ ธุรกิจเสียภาษีเขารัฐเยอะ “เราไมใหอยู”

ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๒๗

อยูดวยกัน...ตองสงเคราะหกัน

นี่เปนประเทศอะไร ? มันเปนประเทศที่ขาดสติ
ปญญากันขนาดนี้ ขาดพรหมวิหาร ขาดการใหโอกาส
คนบําเพ็ญการสงเคราะห
ถาคนมีโอกาสบําเพ็ญการสงเคราะหมาก ๆ โยม
วา “ประเทศเราก็จะเกื้อกูลกัน สงเคราะหกัน”
ไมรูละ ! เขาเอาเชลยศึกมา อยูไปอยูมา เชลยศึกนั้นก็
ชวยกันสรางประเทศชาติไดไหม
นี่แลวเราขนาดคนไทยดวยกันจะไมสงเคราะห
กันเลย เขาก็ยังไมถึงขั้นเปนเชลยศึกอะไร จนกระทั่งวา
เขาพายแพตองยอมถอยไปก็จริง แตเขาก็ไมไดถึงขั้น
วา “ตองไปยกทั้งตระกูล”
ตอมา คนที่เปนสวนรวมที่ดีของของมนุษยชน ที่
เปนสมาชิกที่ดีของชุมชน ไมรูนะโยม ! ใครเปนเจาของ
ตระกูล อยากใหตระกูลตัวเองโดนดาเชาดาเย็นไหม ?
ไมรูละก็ดีนะ ! ถาคิดอีกทีก็ดีนะ ! ถาตระกูลนี้
นะ สมมติ ๆ ติ๊ตางวา เขาโลภมากเอาเปรียบตามที่เขา
ดา ๆ วากัน
สมมตินะ ! มันเปนสัก ๕๐ เปอรเซ็นต อาตมา
เชือ่ วา “เขาดาเกิน ๕๐ %” ความจริงอาจจะมีสกั ๕๐ %
๒๘
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อันนี้สมมตินะ ! ไมใชอาตมาไปฟนธงวา “เปน
อยางนี้”
ก็ถามวา เขาก็ยังเปนสมาชิกที่จะพออยูรวมกัน
ไดมิใชหรือ ? ไมตองโคนลม ไมตองขับไสไลสงถึงกับ
ทั้งตระกูลนี่

โทษแม ดาที่แม...อยาไปลงที่ลูกเลย

แหม ! แลวถาตระกูลนี้เกิดไปไดตระกูลใหญ ๆ
อีกตระกูลหนึ่งเปนดองกัน มันจะโยงไปถึงหรือเปลา ?
แลวออกลูกออกหลานมา แลวเด็กที่เขาเกิดมาใหม ๆ
เขารูเรื่องไหม ! ก็มีอยูวันหนึ่งที่ทานนายกฯ บอกวา
“ใหโทษทีแ่ ม ดาทีแ่ ม อยาไปลงทีล่ กู เลย” ไมรลู ะ !
ถาคนเขามีงอแงเปนขอแรก พรหมวิหาร ก็ไมมี
ทีนี้ สมาชิกที่ดีในหมูชนก็อยาใหทั้งชุมชนเขารุม
ดา ที่อาตมาเกริ่นไวทีแรกเมื่อตะกี้นี้ที่วา “คนออกมา
เยอะ ๆ มันก็ดีเหมือนกันนะ” เผื่อใครที่เปนตระกูล
อยากจะเอารัดเอาเปรียบบานเมืองนี่ โยมวาสยดสยอง
ไหม ?
พวกตระกูล คงตองมีหลายตระกูล ทีก่ าํ ลังทําเอา
รัดเอาเปรียบบานเมืองนี่ เชนไปบุกเขาเขียวอยางนี้ ทับ
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๒๙

ลานอยางนี้ นี่ไปดูสิบานเลย อาตมาขึ้นไปนี่ “โอโฮ !
เยอะเลย” นายพล เจาสัว ขาราชการผูใหญในอดีต
พอเกษียณขึ้นไปอยูกันบานเลยที่นั่นแหละ ไมรูละ !
เขายายเที่ยง ก็มีกันมาแลวทั้งนั้นแหละ
ถาถามวา ไมรูนะ ! ถาเปนตระกูลอาตมาโดนเขา
กระหน่ําอยางนี้ หรือเราเห็นคนตระกูลอื่นโดนนี่เรา
ก็ตองสะทานหัวใจบางไหม ? จะตองปกปกษพิทักษ
รักษาวงศตระกูลเราไหม !
รายตอไปตองไมใช...ตระกูลเราจริงไหมโยม ?
ทั้ง ๆ ที่มีบทเรียนอยูนี่ แลวตระกูลอื่นยังทําอีกนี่
โยมวา มันแยไหม ?
ดังนั้น ถามวา ทีป่ ระชาชนออกมากันเปนลาน ๆ
หรือเปนแสน ๆ อะไรก็ตาม โยมวา สวนหนึ่งก็เปนผลดี
ในการกันตระกูลโกงบาง...มีไหม ? ตกลงที่เขามาก็ไม
เลวรายอะไร ! คิดแงดีนะ ! เขามีสวนดีอยูบาง อยา
ไปดา “พวกมอบ ! ปญญาหมาลากมา” อะไรไปก็ไมรู

ถาพระพยอมเลนเฟสเปน...คงปวดหัวกวานี้

อูย ! ดีนะโชคดีนะ ! อาตมาเกิดมาเลนเฟส
(Facebook) เลนเว็ป (Web) อะไรกับเขาไมเปน ถาเลน
๓๐
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เปนคงปวดหัวมากกวานี้ เปดไปก็เจอ แตเรื่อง...(ดา)
เลยไมมีโทรศัพท ไมมีกลอง ไมมีเลน อะไรที่เขาเลน
กันแลวมึนหัวนี่ ไมรูขอมูลมันยังไง แตเราไมเอาดวย
แนนอน
พรอมกันนั้นตอง ระวัง ! ตระกูลเรา ระวัง ! เรา
ตองเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน ไมใหชุมชนรุมดา รุมสาป
รุมแชง วา แยงเขากินเอารัดเอาเปรียบ อยางนี้ไมไหว !
แลวทานบอกวา “ธรรมนูญชีวิต” หลังจากขอ
ที่วา เราตองทําตนไมใหชุมชนรุมดาทั้งตระกูล หรือ
เผาพันธุของเรา เชื้อชาติของเรา เราเกิดมาก็มีหนา
ที่ รักษาเชื้อชาติ เผาพันธุ วงศตระกูล นอกจากรักษา
กฎหมาย รักษาระเบียบวินัย รักษารัฐธรรมนูญอะไรก็
แลวแต
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๓๑

แตถารักษาธรรมนูญ เขาตองเริ่มตนจากตรงนี้
มันตองเริ่มตนจากเรารักษาตระกูลเราใหไดเสียกอน
พอรักษาตระกูลเราไดดนี ่ี รัฐธรรมนูญก็เขมแข็งไปดวย
ไหม ?
ที่มันวุนวาย ! เพราะมีบางตระกูลทําไมคอยถูก
แตวาเจาตระกูลที่ไลบางทีก็ บังเอิญจังหวะมันสวิงมา
สวิงมาใหโอกาส แลวเสียดายนะชุมชนที่ดี มันควรจะ
หันมาพูดจากันงาย ๆ

อาเพศของสังคม

แต ก ลั บ มี เ รื่ อ งผยองอย า งที่ อ าตมาบอก
“อาเพศของสังคม” นี่มันคือ อาเพศอัสมิมานะ ที่มี
๓๒

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

บาลีวา “อัสมิมานัสสะ วินะโย เอตัง เว ปะรัง สุขัง”
สุขอื่นจะเกิดได ไมเทากับการนําออกเสียซึ่งอัสมิมานะ
เมื่อคืนนี้มีคนพูดคนหนึ่งดีมาก “คนเรานี่ ถา
เปนสมาชิกของสังคมได ดวยการทําตนไมทาํ ใหเสีย
ชุมชน เสียตระกูลแลวนี่ พอตระกูลเรามันดี ก็ไป
สรางรัฐธรรมนูญอะไร ที่ไมตองมาฉีกกันหรอก” นี่
เขาก็ถือวา ลมระบบนั้น ระบบนี้กันไป
แตทีจ่ ริงเปาหมายคงไมใชที่ตระกูลนี้หรอก แลว
โยมวา ถาตระกูลนี้สมมติวา ถาตระกูลนี้หมดไปจะมี
ตระกูลใหมแบบนี้อีกไหม ? ที่ชอบฉวยผลประโยชน
อะไรก็ตาม ตามที่เขากลาวโทษโจษขานกัน มันไมมีที่
สิ้นสุดหรอก มันก็มีทยอยมาไดเรื่อย ๆ ตัวตายตัวแทน
ถาโลกนีจ้ ะกําจัดการโกงได ดวยการใชไลตระกูล
หนึง่ ออกไป แลวการโกงของประเทศนัน้ จะจบลง
ใครคิดอยางนี้ ! อาตมาวา “ไมดูเหตุปจจัย”
ตราบใดที่ผลประโยชนมันยังยั่วใจ แลวคนที่ไมไดฝกใจ
เขาก็ใจออนตอผลประโยชน แลวก็แยงชิงผลประโยชน
อันนี้มันจะตองเกิดอยูเรื่อย ๆ
แลวโยมอยานึกวา ที่เราดี ๆ กันนี่ อยานึกวาเรา
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๓๓

ดีเหลือเกิน มันอาจจะเปนเพราะโอกาสยังไมใหเราก็ได
ถาโอกาสใหเรา “เราไมรูจะอยูไดถึงปจจุบันนี้หรือ
เปลา !” จะอยูไดอยางปจจุบันที่ดี ๆ หรือเปลา ถา
ประโยชนมันยั่วมาก ๆ แลวชองทางก็ให อันนี้แหละที่
เปนตัวสําคัญ

พยายามพึ่งตนเองใหได

ทีนี้ ตอมาพอเราเปนสมาชิกที่ดีแลว เราตองไม
ทํ า ตั ว เป น ผู ก ระหายผลประโยชน จ ากน้ํ า พั ก น้ํ า แรง
ของผูอ น่ื ตองถือหลักเขมแข็งขึน้ มาดวย คําวา อัตตา หิ
อัตตาโน นาโถ คือ พยายามพึ่งตนเองใหได
เดีย๋ วนี้ ! เรานีเ่ สียหายทีส่ ดุ เลยเพราะวา “นักการ
เมืองเขาชอบให” “เขาอยากใหเหลือเกิน” “เขา
ยืน่ ใหเราเรือ่ ย” จนเราขาออนเลย แข็งแตแขนรับตะพึด
ก็เลยมีคําโบราณวา
“ใหยืนอยูบนลํา...?” (แขง) เออ ! ถาแขนเรา
แข็งรับของเรื่อย แตขาชักออนแลว...ลม !
นี่ประชาธิปไตย มันจะลม เพราะวาระบบที่แย
ที่สุด “นโยบายประชานิยม” ทํายังไงใหประชาชน
นิยมก็...ให ๆ ๆ ๆ ใครจะเสียหายอะไรน้ําทวมอะไร
๓๔
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อัตตา หิ อัตตาโน นาโถ
พยายามพึ่งตนเองใหได

ก็...ให ใครเปนอะไรก็...ให ไปตายกันในมอบก็... “๗
ลาน ๕ ลาน”
จนเดี๋ยวนี้ผัวกับเมีย เขาเกี่ยงกัน “มอบนี้ มึงไป
นะ ถามึงตาย กูดูแลลูกเอง...๗ ลาน” นี่ก็ซวย ! สิ
เกิ ด การให กั น ซะจนมี ค นอยากไปตายเพื่ อ จะ
ได นี่แหละคนตองพึ่งตัวเองใหหนัก เขาให...ก็ตองมี
ศักดิ์ศรีบาง ไมใชรับตะพึดตะพือ
อาตมาไมใชถือวาหยิ่งนะ ! กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยนี่ เมื่อกอนเขาใหปละ
ลาน-ลานหา แลวก็รบั อยูสองสามปแลวก็บอก “ขอให
ไปใหที่อื่นบาง”
ถาใหเรารับอยูทุกป ๆ แลวที่อื่นละ เราก็เหมือน
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๓๕

ขาดขอแรก เราก็ไมมีเมตตากับที่อื่น ไมสงสารที่อื่นที่
เขายังไมเคยได เราก็ควรจะ...? (มีเมตตา)
นีเ่ พราะฉะนัน้ พึง่ ตนเองใหได อยาเทีย่ วแบมือขอ
จนกระทั่งเสียศูนยเลย เกิดมากลายเปนคนขี้ขอ เมื่อ
กอนเราเคยชอบพูดอะไรนะ “ขอมาก ๆ มาจากไหน ?
เวียงจันทนหรือเปลา ขออยางลาวเชียวนะ !”
เดี๋ยวนี้ ไทยก็ขข้ี อไหม ? หรือวาลาวขีข้ อ ? ไทย
ก็ข.้ี ..ขอ !

ลักษณะของคนที่พระพุทธเจาตรัสไว

พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับคนไวยังไง ?
“ผูใหยอมเปนที่รัก ผูขอยอมเปนที่เกลียดชัง
ของคนที่ถูกขอ
ในคนทีถ่ กู ขอแลวไมให ก็เปนทีเ่ กลียดชัง ของ
เจาคนที่ขอ
เพราะฉะนั้น อยาเปนคนขี้...ขอ !”
ตอไปนี้ก็มาถึงประโยคสําคัญ “คนมีสวนรวม
ในการปกครองที่ดี สมาชิกที่ดีของรัฐ”
หลวงพอพุทธทาส ก็พูดตอประโยคนี้ไวคมคาย
ลึกซึง้ กินใจ เขาบอกวา “ประเทศใดก็ตาม ถาประชาชน
๓๖
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“ผูใหยอมเปนที่รัก ผูขอยอมเปนที่
เกลียดชัง...ของคนที่ถูกขอ
ในคนที่ ถ ูก ขอแลวไม ให ก็เปน ที่
เกลียดชัง...ของเจาคนที่ขอ
เพราะฉะนั้น อยาเปนคนขี้...ขอ !”

ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๓๗

ไมรสู กึ วา รัฐบาลนี้ เปนของตน ก็จะบนดาไลทอรัฐบาล
ที่รูสึกวาไมใชของตน”
ตามจริง ๆ แลวตามนิตินัย ก็ตองเปนของตน แต
พฤตินัยเขาไมยอมรับใหเปนของตน เขาก็ตองขับไล
เพื่อจะหาใหมที่ถูกใจตน ถาประชาชนยอมรับวา
รัฐฯ นี้เปนของตน และรัฐฯ ก็ยอมรับวาประชาชน
ทั้งหมดเปนของรัฐฯ หรือรัฐบาล

รัฐบาลรักรูสึกประชาชนเปนของรัฐบาล สวน
ประชาชนก็ รู สึ ก รั ฐ บาลเป น ของเราของประชาชน
“โอโฮ ! ประเทศชาติจะวิ่งขึ้น ปรึ๊ด ! เลย”
แตถาตรงกันขามจากนี้ เดี๋ยวหลับตาคิดกันเอา
เองไมตองอธิบาย
๓๘
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“รัฐบาลนี้ไมใชของกู...กูไมชอบ”
แลวรัฐบาลก็แอบคิดนิด ๆ “พวกทางใตก็ไมใช
ของกู”
ขออภัยเถอะ ! ซึ่งบางทีมีหลุดปากไปคราวหนึ่ง
“เขตไหนที่มันไมเลือกเรา ก็ไมตองสงงบฯ ไปให
มัน” นี่เปนคําหลุดที่ใชไมได
“เขาอยูเ ขตไหน เลือกเราหรือไมเลือกเรา แตเขา
ก็เปนประชาชนของเรา” ถารัฐบาลคิดอยางนี้ รัฐบาล
จะมีศัตรู คือ ประชาชนไดนอยที่สุด และถาประชาชน
คิดตอรัฐบาลวา “เปนของตน” ประชาชนก็จะไมโดน
ลูกกระสุน จากฝาย...? (คิดเอาเองก็แลวกัน)

คิดแบบนี้...วงจรอุบาทวก็เกิดขึ้น

ถาเราคิดวา “รัฐบาลไมใชของเรา” แลวเรา
ตองไปไล แลวรัฐบาลก็คิดวา “ประชาชนทีไ่ ลกนู ้ี ไมใช
ประชาชนของกู” แลวเอาลูกกระสุนของกูไปกอน มัน
ก็เลยเกิดเรื่องแบบที่เปนอยูนี้ “วงจรอุบาทว” เกิด
แลวเกิดอีก
นีแ่ หละ ! เรามันยังไงกันนะทุกวันนี้ ไมยอมรับให
รัฐปกครอง นีว่ นั นีเ้ กิดหนักเลยนี่ ทัง้ ๆ ก็รวู า “ยุบแลว
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๓๙

ก็อยูร กั ษาการณไปชวงหนึง่ จนมีรฐั บาลใหมขน้ึ มา
ก็ออก”
นี่ไมได ! อยูก็ไมได ! อะไรก็ไมใหทําทั้งนั้น ! จะ
ใหมีสุญญากาศ...วาง ๆ
นี่แหละที่บอกวา ไดคบื เอาศอก ไดศอกเอา...?
(วา)
“ชนะแลวกระทืบซ้ํา” แตเดิมชนะแลว เขาจับ
มาแคเปนเชลย แตนี่ โอโฮ ! แพแลวกระทืบซ้ําเลยแผน
ดินก็จะไมใหอยู อะไรก็จะไมใหทํา เดี๋ยวถามีอะไร...เขา
จะริบใหหมด
บางทีกแ็ ปลกนะ ! ขับตัวเขาออกไป แตเอาสี่
หมื่นเขาไว (เอาเมี่ยงชานของเขาไว)
โบราณเขาถึงบอก เกลียดตัว...? (กินไข) เกลียด
ปลาไหล...? (กินน้ําแกง) ไมชอบเลย ! ปลาไหล
แตซดน้ําแกงเรื่อยเลย นี่ก็แย
ถารัฐกับหลักนี่ มันก็ตองจะอยูกัน...ทํายังไง ?
ทําใหยอมรับระเบียบแบบแผน กฎหมาย
อาตมามอง ๆ ดูเขาวิเคราะหกันนะ เดี๋ยวนี้มีคน
มาวิเคราะหอะไรกันเยอะ บางทีก็เสียเวลาหลับนอน
เหมือนกันนะ ฟงเขาวิเคราะห เราไมคอยเคยคิด นัก
๔๐
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วิเคราะหแบบเขา
เอ ! มันตี ๑ ตี ๒ แลว เมือ่ คืนไปสาขากบินทรบรุ ี
ตอนหัวค่ําก็ฟง แหม ! นาน ๆ ไปที มีไฟฉายอยูกระบอก
ใหญ ก็เดิน...จากตี ๓ ยันตี ๔ ครึ่ง เดินดูสวน ดูตนไม
แหม ! มันงามดี ตนตรงโนนมันจะงามหรือเปลา ?
แหม ! ตนงาม ๆ ก็ยั่วใจใหเดินดู จนดึกดื่น

โยม ! ใครไมไดบวช
เรียนนอยใจไหม ? ไมได
บวชเรียนเหมือนพระ...ไดรู
ธรรมะนอยใจไหม ? ก็อยา
นอยใจสิ ! ทุกวันอาทิตยก็
มาสิ...ตนเดือน เดี๋ยวก็รูไป
เอง วันละหนอยสองหนอย
สั่งสมไป กอนตายก็คง
ฉลาดกวาเดิมเยอะแหละ !
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๔๑

อาว ! พอกลับมาเปด โอโฮ ! รายการวิเคราะห
คนดัง ๆ ทั้งนั้น สมองเยี่ยม ๆ ทั้งนั้น เผื่อสมองเราไป
ไมถึง...ฟงเขาสักนิด ตกลงวาเมื่อคืนไดนอน ๓ ชั่วโมง
แตก็รูสึกอิ่มใจวา หูตาเรา ถูกใชมา เพื่อรับขอมูลบาง
ไมใช หู ตา หลับหูหลับตาตะพึด นอนตะพึด
ถานอนตะพึดตองไปเปนอะไรโยม ?
มาเปนสมาชิกในหมูมนุษยกับเขาไดไหม ?
มันนาจะเปนพวกอยูในคอกกับในรู ที่มันนอน...
ทั้งวัน
ถาหลับนอยตืน่ นาน หานักวิชาการทีเ่ ขาพูด เขา
วิจารณ เราฟง มันก็ได “ปรโตโฆสะ” ทําใหโสตประสาท
เรารับรู...ขอมูลขาวสารที่เปนเชิงสติปญญา อยาไป
เสียดายเลยวา “โอกาสเรียนนอย” หูตายังเปนโอกาส
ใหเราไดศึกษาตลอด

โยม ! ใครไมไดบวชเรียนนอยใจไหม ? ไมได
บวชเรียนเหมือนพระ...ไดรธู รรมะนอยใจไหม ? ก็
อยานอยใจสิ ! ทุกวันอาทิตยก็มาสิ...ตนเดือน เดี๋ยว
ก็รูไปเอง วันละหนอยสองหนอย สั่งสมไป กอนตาย
ก็คงฉลาดกวาเดิมเยอะแหละ !
๔๒
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นี่ฉะนั้น เราอยูในรัฐที่เขาปกครอง ก็ตองมีสวน
ในการปกครอง อยาไปดือ้ แพง อยาไปตัง้ รัฐอิสระ อะไร
ขึ้นมา แลวเขาก็ปราบ แลวพอเขาก็ปราบ เราก็ไมตอง
ทํามาหากิน ไมตองคิดอะไรกันดี ๆ

“เกิดมาเพื่อใหเขาปราบ” โยมวา
แยไหม ? กับเกิดมาปราบความโง ความ
เลวในตัวเรานี่ มันนาจะดีกวาเยอะไหม ?
หาเรื่องใหเขาปราบนี่
ถาใหอาตมาเลือกนะ จะไมเหลียวไปมองเลย ใน
การแข็งขอ เปนเมืองขึ้น เปนรัฐอิสระแลวก็ใหเขาปราบ
แลวก็บอกวา “ตายเพื่อรัฐ” เพื่อถิ่น เพื่อชาติตระกูล
วงศตระกูล หรือไมใช ! เขาเรียกอะไร ? “เผาพันธุ”
แหม ! มันเสีย...ชาติหนึ่ง เขาเกิดมาเพื่อจะเปนอิสระ
เรามาเปนอิสระทางกิเลสไมใหครอบงําเราดีกวาเยอะ !

ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๔๓

คนผูนํารัฐ

ทีนี้ ทานเขียนไวดีมากระหวางขางบนกับขางลาง
คนผูนํารัฐ พระมหากษัตริย หรือผูปกครองบานเมือง
ก็จะตองมีหมวดธรรมที่แยกแยะออกไป เชน
“ทศพิธราชธรรม” คือ พระเจาแผนดินองค
ไหนไมมี ทานัง สีลงั ปะริจาคัง ฯลฯ ไมมที าน ไมมศี ลี
ไมมีบริจาคชวยเหลือเจือจาน ฯลฯ
กษัตริยองคไหนน้ํ า ทวมก็ไมเคยเตรียมถุงยังชีพ
ปะริจาคัง บริจาคทาน กษัตริยองคนั้นก็อยูไดไมนาน
ผูนํานั้นก็อยูไดไมนาน
ฉะนั้น ทศพิธราชธรรมไปเรือ่ ยไปจนถึงทีเ่ รียก
วา ไมเปนคนทีม่ อี ารมณฉนุ เฉียวเกรีย้ วโกรธงาย ไม
เปนคนเบียดเบียนประชาชน มีอหิงสาอยูใ นใจสูงสุด

อหิงสา...แบบนี้หรือ ?

แหมโยม ! เดี๋ยวนี้ “อหิงสา” เขาพูดกันเต็ม...ไป
หมด แตแลวเขาก็ เมื่อกี้นี้นะขาวออก หลังจากที่พวก
นั้นออกไป เขาก็คงหาวา “ใสรายอีกละ” พอออกไป
แลวหองราชการถูกงัด รถกระทรวงตาง ๆ ถูกงัด
๔๔
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โถ ! คนพันคนก็ตองมีบาง พวกหัวขโมย การด
สักกี่คนจะคุมไหว การดหลับบางไหมโยม ? หน็อย...
อยูตั้งหลายคืนไมหลับไดยังไง ! พอหลับเจาพวกนั้น
เขาก็ตอง... ? อาวโทษมือที่ ๓ ก็แลวกัน โทษมือที่ ๓
เขาไปงัดแงะทั้งรถทั้งหองขาวของขาราชการ ไมรูยัง
ไง ! เขาไปสํารวจไดไมกี่แหง ถาสํารวจทั้งหมดนี่ไมรู
จะหายไปเทาไร ? ถาหายเยอะก็แย !
แตเอาเถอะ ! ถาฝายรัฐฯ ฝายผูนําไมเบียดเบียน
ไมยิง เปดประตูรับใหเขาไป แตพวกที่เขาไปนี่ แกนนํา
จะหามไหวหรือ ! สําหรับคนทีจ่ ะไปฉกฉวยทรัพย...
ในกระทรวง กรมกอง ลวนแตของดี ๆ ไหม ?
รถของขาราชการราคาแพง ๆ ไหม ?
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๔๕

อยางนอยก็มีวิทยุยี่หอดีกวาของเราไหม ?
เอาไปเปลี่ยนคันของกูดีกวา ไหน ๆ โอกาสเขามา
แลว เขาพูดอะไรนะ “อยากลับมือเปลา” แกนนํา บอก
“มาเที่ยวนี้เราตองไมไปมือเปลา” ตองเอาอะไรติด
ไปบาง
นี่ของทางราชการ เขาก็หาย แตยังเขาสํารวจไม
ได ถาเขาสํารวจ...ไมรูตํารวจฉลาดพอหรือเปลา ! นา
จะขอแกนนําจากพวกทีเ่ อามอบเขาไป ใหไปดูพรอมกัน
วา ถูกงัดแงะหายจริงหรือไม !
ถาเขาไปแตตํารวจ เขาก็ตองหาวา “ใสราย”
อีก เพราะฉะนั้น นี่เขาก็ตองมีปญญาบอกกันซะกอน
ถากันไวซะก็จะไดรูวา มีจริงไหม ? “อหิงสา” ไม
เบียดเบียนทรัพยสินและรางกายชีวิตกันนี่
ตามหลักเขาบอก “อะไรมาก มักจะเกิดอุบาทว”
รถมาก อุบาทวหรืออุบัติเหตุก็เกิดชนกันมาก คนมาก
ขโมยก็มากไปดวยเปลา ?
โยม ! คนมากขโมยมากไหม ? ที่มานอยกันนี่ ฟง
กันนอย ๆ นี่ ไมใชพวกขโมย...จริงไหมโยม ? ถาเต็ม
วัดนี่โยมวา มันมีมากันบางไหม ? มันตองมีมาแน ๆ นี่
๔๖
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คนมากก็เกิดกระทบกระทั่ง รถมากก็เกิดเฉี่ยวชน คน
มากยังไงก็ตองมีปญหาตามมาแน ๆ เลย

ขอดี...ของการมีพระนอย

เดี๋ยวนี้ อาตมารูสึกอยูวัดนี้แลวสบายใจขึ้นเยอะ
เลย มีพระนอยเหลือเกิน เหลือ ๒ องคไมตองเดินไป
ดูไกล เห็นองคเดียวก็จบปญหา ไมตองมาดูองคนั้นทํา
อะไร ? องคนี้ทําอะไร ? ก็ดีไปอยาง อยานึกวานอย
แลวจะ...?
แหม ! เจาคนไหนเวลาที่เขาจัดมอบ ถามอบ
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๔๗

คนไหน...คนมานอย เขาจะถือวา เขาหมดเครดิต หมด
ภาวะผูนํา
ใครเปนผูนํา แลวจัดมอบไดเยอะ เขาก็จะเกิด
เหลิง
เกิดอะไรรูไหม ? สังเกตไหมเวลารัฐบาลได
เสียงมาก ก็ไมอยากฟงในพวกนอย...จริงเปลา ? เสียง
ขางนอยไมอยากฟง
แลวคอยดูนะ ! คุณสุเทพนี่ ตอนนี้เขาถือวา “ได
มวลชนมาก” รัฐบาลพูดอะไรมา เขาก็ไมฟง แลวก็ไม
คุยดวย
แตถา คนเริม่ ...นอยลง ๆ คุณสุเทพจะเจรจาไหม ?
(เจรจา) ถาคนเหลือนอย ก็ตองออนลงแหละ แลวถา
รัฐบาลตอไปนี้ เที่ยวหนานี่ เลือกตั้งเหลือคะแนนนอย
ลงนี่ สมมติวา หายไปสักรอยนี่ สส.(สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร) หายไปตั้งรอยคนนี่ ตอไปนี้รัฐบาลจะฟงใคร
ตอใคร แลวก็จะเจรจางาย ในตอนที่ไดชัยชนะใหม ๆ
นี่ ใครจะพูดอะไร...เอาความมากเปนหลัก ๆ ไมคอย
อยากฟงใคร
๔๘
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นี่ฝายนี้เขาจะเปนอยางนี้ ตองลองใหขาลงนะ...
ถึงจะเจอกัน ถาตางคนตางขึ้น...ปรี๊ด ! หรือขึ้นคนลง
คน ก็เจอกันยาก ! แตถาเขาลงดวยกันทั้งคู
โยม ! วา รัฐบาลกับฝายคานจับมือกันมีสิทธิ์
ไหม ? ตองประชาชนสั่งสอน !

หยุดทะเลาะกันเถอะ !

นี่พระพุทธเจาเคยสอนพระ แลวสอนไมสําเร็จ
ตอนพระทะเลาะกัน เรื่อง น้ําเขาสวม (ราดน้ํา ไมราด) จะ
เอาเปนเอาตาย พระพุทธเจามาหามบอก “หยุดทะเลาะ
กันเถอะ” พระทีท่ ะเลาะกันกับสอนพระพุทธเจาวา “ขอ
พระองคอยูเปนสุข ๆ เถิด ขาพเจาจะทํากันให
เห็นดําเห็นแดง”
พระพุทธเจาสอนไมได ! ก็เลยหนีไปอยูปาปาลิไลยกะ ในภาพที่มีลิง กับชางเอาดอกบัว กับรวงผึ้งมา
ถวาย นั่นแหละ ! ตอนพระองคหนีพระทะเลาะกัน
เมื่อในหลวงเสด็จไปอยู จ.ประจวบฯ แลว ไมรูจะ
หยุดทะเลาะกันหรือเปลา ? เหนื่อยนะ นาสงสารทาน
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๔๙

“...พอกลัว แลวก็
เลยเริ่มทําทุกอยาง
ที่จะ...ดูไมไดมีเหตุ
มีผล อยูบนพรหม
วิหาร ก็ไมเอา !
อะไรก็ไมเอาอยางนี้
ก็แย !...”

เปนเราก็ แหม ! ลูกทะเลาะกัน พอแมหัวอกแทบแตก
ปรากฏวา พระพุทธเจาก็เลยเสด็จไปอยูปาปาลิไลยกะ ชาวบานเคยทําบุญกับพระพุทธเจา เคย
ฟงเทศนกับพระพุทธเจา สาเหตุที่พระพุทธเจาไมมา
เทศนใหเราฟง เราไมไดทาํ บุญกับทาน เพราะพระพวกนี้
๕๐
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ก็เลยลงมติกัน อยาใสบาตร พระที่ทะเลาะกัน
โอโฮ ! ไปบิณฑบาต...บาตรแหงกลับมา ๆ ก็มา
คุยกันหยุดเถอะ ไมไหวแลว ไมมีแรงแลว ก็ไปนิมนต
พระพุทธเจากลับ บอก “ไมทะเลาะแลว”
นี่โยม ! อยาไปใสคะแนนใหเขาสักที ถาใสไปเขา
ก็ทะเลาะกัน เลือกตั้งครั้งหนาใสใหนอยที่สุด แตก็ผิด
กฎหมายอีก ผิดกฎหมายเลือกตั้งอีก ก็ไปก็ได ใสวา
“ไมประสงคลงคะแนน” (Vote No) ถาใสไปอยางนี้
ทุกคะแนนนี่
โยมวา พวกนี้จะหยุดทะเลาะไหม ? เขาก็หยุด
เหมือนกันนะ
นี่เขายังรูสึกวา เขายังไมรูสึกตัววา ประชาชน
เบื่อเขานะ ที่เขาทํากันทุกวันนี้
ถาเขารูส กึ วา“ประชาชนเบือ่ เขาเมือ่ ไร” อาตมา
วา แนนอน ! เขาตองกลับตัวกลับใจ กลับความ
ประพฤติ จากทีท่ ะเลาะเบาะแวง กลายมาเปนพูด
คุยสรางสรรค พัฒนาประเทศ ระบอบประชาธิปไตย
ปานนี้โอโฮ ! เรานี่ ถาเราขืนเปนอยางนี้ คอย
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๕๑

ดูเถอะ โยม ! ไมเกิน ๕ ป ถาทะเลาะแบบนี้ ลาวตอง
แซงเราแน ๆ เพราะจีดีพี (Gross Domestic Product)
ตัวเลขเขา ก็เลยเราแลว เพราะฉะนั้น ตองคิดใหดี

เนื้อแทของทศพิธราชธรรม

เอาละนี่พูดถึงฝายปกครองทั้งทศพิธราชธรรม
ทั้งบําเพ็ญกรณียกิจของจักรพรรดิ คือ หมายมั่นให
อาณาจักรนี้รุงโรจน ไมใชตระกูลเรารุงโรจน ไมใช
พรรคเรายิ่งใหญ
แตใหอาณาจักรที่เราปกครองนี้ มันไมแพเพื่อน
ขางบานเขา นี่ถาผูนําตั้งเปาอยางนี้นะ แลวยอมแพ
กันเองในพรรคในอะไรก็ได แตขออยาใหแพขางบาน นี่
เราเอาชนะกันเอง แตเราแพขา งบาน นีเ่ ขาเปนผูน าํ ที.่ ..?
(อยาใหพูดเลย เดี๋ยวเขาจะเกลียดเพิ่ม อยูแบบไมมี
ศัตรูดีกวา) แตวาก็ตองเตือนบางนะ แลวก็ประกอบ
ราชสังคหะ*
*ราชสังคหะ ๔ : ๑.สะสะเมธัง ความที่ทรงพระปรีชาในการบํารุงธัญญาหารใหบริบูรณ
๒.ปุริสะเมธัง ความที่ทรงพระปรีชาในการสงเคราะหบุรุษที่ประพฤติดี ๓.สะสะมาปะลัง
ความที่ทรงพระปรีชาในการบําบัดทุกข บํารุงสุขของราษฎร และ ๔.วาจาเปยยัง การตรัส
พระวาจาที่ออนหวานแกชนทุกชั้น โดยควรแกฐานะ

๕๒
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“ราชสังคหะ” คือ ทั้งดานการเคหะ สถานที่อยู
อาศัยของประชาชนยังมีที่อาศัยนอย ไมมีบานพักเลย
ก็มี หรือเรรอนก็มี จะเปนดานราชสังคหะดานอื่น ๆ
น้ํา ไฟฟา ประปา พลังงาน จะพอใหประชาชนของตน
นี่ พอบริโภคเทาไร ? แตมานั่งนึกดู ใครบางคนตะโกน
ดาในหลวงฯ
โอโฮ ! อาตมาฟงแลว ทําไมเขาไมคิดถึงตอน
ทานทําประโยชน ไปทําเรื่องน้ํา เรื่องดิน เรื่องอะไร
เห็นวาปหนาเขาจะจัดเรื่องดิน ทานไดรางวัลเรื่องดิน
มีเรื่องอะไรอีกโยมลองนึกสิ เรื่องที่ทานไดรางวัลเรื่อง
ดิน เอาสักขอหนึง่ ?
“แกลงดิน” แกลงดินเปรี้ยวโดยเอาน้ําใสเขาไป

ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๕๓

แลวมันจืด แลวตรงนั้นเดี๋ยวนี้ก็ปลูกอะไรได แหม คิด
ไดไง ! แกลงดิน
เรานะโดนดินแกลงปลูกอะไรไมขึ้น มันหมดสาร
อาหารก็เลยตองซื้อปุยมาใส แตทานใสน้ําไปกอนให
น้ํา มันไปละลายความเปรี้ยว กรดอะไรออกไป ทาน
บอก “เอามาดู”
เอาละสมมติวา ติ๊ตาง ในหลวงทานจะมาผิด
ตอนนี้เรื่องสองเรื่อง แตทําดีมาเปนรอยเรื่อง หักลบ
กลบ แลวตองเหลือเทาไร ?
แตนี่มันยังไงไมรูยุคนี้ คณิตศาสตรเขาใชไมได
พอไมดีที สองทีก็...ลมของดีหมดเลย แยมาก !
“ผูน าํ ตองไมมอี คติ” ถาผูน าํ มอบจะขับไลรฐั บาล
แตก็อยามีอคติ ลําเอียงไปถึงคนที่ไมไดเขารวมกระทํา
แตเพียงรวมตระกูล รวมเชื้อชาติ...ไมถูกหรอก ! ถา
ใครไปเอารวมหมด
เขาตองไมมีอคติ ผิดคนไหนก็วา คนนั้นไป ไม
ชอบใจคุณทักษิณ...ก็วาไป ไมชอบใจคุณยิ่งลักษณ...ก็
วาไป
๕๔
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แตอยาไประรานเด็ก คนแกในตระกูลนั้น คนแก
ในตระกูลชินวัตรมีไหม ? แลวแกทําอะไรไหวไหม ? แก
มารวมระบบทักษิณไหม ? แกจะไปไมรอดของแกอยู
แลว แกคงนึกนะ แลวมึงไลกูเหตุอะไร กูไมมีแรง จะไป
รวมระบบทักษิณแลว

อคติ (ลําเอียง)

นี่เขาเรียกวา “คนเขาอคติ” พออคติก็ ลําเอียง
เพราะเกลียด ลําเอียงเพราะกลัว โยมวามีไหม ?
กลัววา ตระกูลทักษิณยังอยูตระกูลนี่ ตัวเองจะ
เสียประโยชนทต่ี วั ควรจะได กลัววา จะแพเลือกตัง้ ทุก
เทีย่ ว อันนี้เขามี เรียกวา อคติ
พอกลัว แลวก็เลยเริ่มทําทุกอยางที่จะ...ดูไม
ไดมีเหตุมีผล อยูบนพรหมวิหาร ก็ไมเอา ! อะไรก็
ไมเอาอยางนี้ก็แย !
ทีนี้ มาหมวดที่สองจบแลว หมวดนี้ทานเขียนวา
เราเปนสมาชิกของสังคม
เราเปนคนกับสังคม
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๕๕

คนมีชีวิตอยูอยางมั่นใจ
ชีวิตที่ล้ําเลิศสมบูรณแบบ
เรามั่นใจวาจะรักษาความดีไวได แลวไมตองยุง
กับรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ได ไมตองเลยที่วาเขาฉีกก็
มันไมมีคนรักษาความดี

ถ า คนเรามี ชี วิ ต อยู อ ย า งมั่ น ใจว า
ชาตินี้จะรักษาความดีใหได จะรักษาศีล
บําเพ็ญทานภาวนาอยางดีใหได เทากับ
เรามีธรรมนูญชีวิต และสวนธรรมนูญ
ปกครอง เขาจะวาไงก็...พูดงาย ๆ คือ มี
หลัก ๒ อยางก็คือ หลักศีลธรรมกับหลัก
กฎหมาย หลักกฎหมายก็ตองเปนพวก
ธรรมนูญของแผนดิน รัฐธรรมนูญของ
แผนดินนี่ ใช ! เปนกฎหมาย
๕๖
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ตระกูลสัมมาทิฐิ (มั่นคงทางศีลธรรม)

แตศีลธรรมนี้ เปนความมั่นคงทางจิตใจ ทางสาย
เลือดของตระกูลนี้ ที่เขามีความมั่นคงในตระกูลของ
เขาในดานศีลธรรม เขาเรียกอะไร ? พูดภาษาแบบ...
เขามั่นคงในมรดกธรรมของเขาทั้งตระกูลนี้
ถาตระกูลนีม้ คี วามมัน่ คงทางศีลธรรม ทางสัมมาทิฐิ บางทีใชสงู หนอย ก็คอื “ตระกูลสัมมาทิฐ”ิ มัน่ คง
ในความคิดเห็นถูกตองตามครรลองครองธรรมไมมี
ใครคิดเขว เปไป
โยม ! ตอนนี้ โยมวา กฎหมายมันเบี้ยวไหม ?
กลิ้งไหม ? คือ มันเบี้ยว มันกลิ้ง...แย !
คนใชกฎหมายนะ ถาเขาไมเบี้ยวนะ แลวอาตมา
ก็คงไมโดนเบี้ยว โฉนดถุงกลวยแขกหรอก ดูตามหลัก
ของกฎหมายสิ มันใหเราผิดคนเดียวไดไง !
ทนายแตงเรื่องใหศาลนนทฯ พิจารณาวานางโต
ครอบครองที่ดินแปลงนี้มา ๑๐ กวาป ๒๐ ป ควรจะ
ออกโฉนดใหไดหรือยัง ก็รางเรื่องไป ทํามาหากินใน
แผนดินนีต้ ง้ั นาน ขอใหศาลวินจิ ฉัยวา ควรจะออกโฉนด
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๕๗

ใหไดหรือยัง
ศาลเชือ่ คําทีแ่ ตงเรือ่ งมาของทนาย ก็สง่ั กรมทีด่ นิ
ออกโฉนด
กรมที่ดินก็ปมโฉนดออกมา มอบใหนางโต นาง
โตครอบครองอยู ๓ ป ก็มาเสนอขายวัด
วัดก็รอบคอบสงซีรอก (สําเนา) ไปดู ใหไปที่กรม
ที่ดินบางใหญ ไปถามซิวา โฉนดที่ดินใบนี้มีปญหาติด
หนี้ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ) อะไรบาง
ไหม ? มันผิดทํานองครองธรรมกฎหมายขอใด จะซื้อ
จะขายกัน ทางวัดจะซื้อนี่ จะซื้อไดไหม ?
เจาหนาที่ที่ดินก็วามา “พระพยอมนี่เปนพระ
ขี้ระแวง ครุฑตัวแดงแจ ทําไมจะซื้อไมได” พอซื้อ
แลวสัก ๓ ป มีคนมาแยงวา โฉนดที่วัดซื้อนี่ เปนโฉนด
ออกใหม โฉนดเกาเขายังอยู
แลวโยมมั่นใจไหมวา “พระพยอมทําโฉนดขึ้น
เอง” ป. ๔ ทําโฉนดเปนไหม ?
นี่โยมเราคิดนะ คนแตงเรื่องก็...ไมผิด คนสั่งทํา
โฉนดก็...ไมผิด คนปมโฉนดออกมาก็...ไมผิด คนได
๕๘
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ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๕๙

โฉนดเอามาขายวัดก็...ไมผิด แลวใหใครผิด “แนะ !
แกสโซฮอลผิด ! ใหวัดผิด ใหคนซื้อผิด” แลวคิดดู
สิ กฎหมายมันเบี้ยวไหม ? กฎหมายมันไมเบี้ยวหรอก
แตคนใชกฎหมายมัน...?

สี่เทารูพลาด นักปราชญรูพลั้ง

เอาละเมื่ออาจจะมีพลาดได นักกฎหมายเองก็
พลาด เขาบอกวา
“สี่เทารูพลาด นักปราชญรูพลั้ง”
รัฐบาลก็พลาดไหมเที่ยวนี้ ? (พลาด) ไปออกสุด
ซอยทําไม ! เหมาเขงทําไม ! พอฝายรัฐบาลพลาดตอน
นี้ฝายใครกําลังจะพลาด ? ถาบอยคอต (Boycott)
๖๐

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ไมลงเลือกตั้งก็ มีอะไรกันอีกก็พลาด...ซ้ํา ๆ กัน
เหมือนเมื่อวานนี้ไป เจาผูชาย ผัวเขาทิ้งเมีย ไป
มีเมียใหม เผอิญเมียใหมหลอก ใหโอนทรัพยสินอะไร
ไมรูให แลวเขาเลิกเลย ไปมีผัวใหม เจานั่นก็จะกลับไป
คืนดีกับคนเกา เจาคนเกาก็ดันไปมีผัวใหมอีก ก็เลยผิด
เลย ผิดซ้ําซอนกัน
พวกลูก ๆ ก็มาพึมพรําบน “หลวงพอ...แย ! หนู
ก็เลยเปนลูกกําพรา ไปอยูก บั แมกเ็ จอพอเลีย้ ง ไปอยู
กับพอก็ไปเจอแมเลีย้ ง ลูกก็ลาํ บาก !” เขาชวนกันผิด
คนขาง คนละที คนละจังหวะ
เพราะฉะนัน้ มันมีคนผิด คนผิดจิ้มคนผิด คน
โกงจิ้มคนโกง มันไมใชเกลือจิ้มเกลือแลว ฉะนั้น
ใครที่มั่นใจวา เราไมผิด เราจะไมทําผิด เราจะมี
ชีวิตที่ล้ําเลิศสมบูรณ ดวยความไมผิดพลาด
พูดงาย ๆ วา เราจะหาความสุขจากการไมมีใคร
มาโจทก เราไมตองเปนจําเลย ความประพฤติของเรา
ตองไมมีใครมาโจทก ใหเปนจําเลย ถาระวังตัวไมให
เปนจําเลยได ไมตองใหใครเขามาโจทกโทษเรา
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๖๑

ประพฤติใหมันถูกมันดีซะ มีชีวิตล้ํา
เลิศซะ มีชีวิตสมบูรณอยูในศีลธรรมซะ ก็
จะนําชีวิตสูจุดหมายโดยที่แทบไมตองไป
เรียนรู เรือ่ งธรรมนูญฉบับไหน ? หนาไหน ?
บรรทัดที่เทาไร ? มาตราที่เทาไร ?
มาตรฐานเดียว : ชีวิตอยูในศีลในธรรม

ขอใหเรามีมาตรฐานเดียว คื อ มาตรฐาน
ของความมั่นใจ วา เรามีชีวิตอยูในศีลในธรรม
รัฐธรรมนูญจะมีหรือไมมี เราก็...ชวงที่เขายังราง
ไมเสร็จ เราอยูไ ดไหมโยม ? เพราะของเรารางของ
เรามาเสร็จแลว อาตมาก็รางแลววา ชีวิตนี้จะตอง
อยูตายในผาเหลือง...รางเสร็จแลว
แลวโยมวา ใครจะมาฉีกไดไหม ?
อาตมาก็ตองระวัง ! ไมใหสีกาคนไหนมาฉีกจีวร
ได เราก็ตองมั่นใจในชีวิตพรหมจรรยของเรา แลวเรา
จะไมตองไปสนใจรัฐธรรมนูญมันมาตราอะไร ? มัน
๖๒
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เขียนถึงเรือ่ งอะไร ? แตถา เราจะรูไ วบา ง เพือ่ ชวยแนะนํา
ชวยเหลือปรึกษา ก็วาไป แตถามันรกหัวนัก ก็ไมตอง
อานมัน อานไปอานมาก็มึน ภาษากฎหมาย พวกคํา
ภาษากฎหมายนี่ มันภาษาที่นาเบื่อ !
แลวกฎหมายในโลกนี้ มีคนพูดเมือ่ คืนวา กฎหมาย
ประเทศไทย กลิ้ง ตีความเยอะแยะไปหมด ภาษาคํา
ของไทย คําเดียวก็ ผวนไปไดตง้ั หลายอยาง เชน
น้ํา นี่ ภาษาอังกฤษวาไง ? วอเตอร (Water) ใช
หรือเปลา ? แตของเรานี่ มีน้ํานูน น้ํานี่ น้ําภูเขา น้ํา
ประปา น้ําในหนอง น้ําคลอง แลวยังมีน้ําเนาอีก แต
ของภาษาฝรั่งน้ํา ก็คือ วอเตอรทีเดียวจบ ไมเห็นมีใส
ดวยน้ําอะไร ? ของเรานี่ กฎหมายก็ใสกฎหมายลูกกัน
พลิกแพลงกัน
นี่โยม ! เชื่อไหมคอยดูนะ พวกที่ทําผิดกบฏนี่
คอยดูเถอะ ! เดี๋ยวยกเลิกหมด ไมมีใครติดคุกเพราะ
เขาเกงกฎหมาย เขาก็ทําเรื่องซอน ๆ ใหผิดจน คนที่
พิจารณามึน ! (มึงผิดกี่ซ้ําซอน กูตัดสินไมถูกแลว)
เพราะฉะนั้น เรารางรัฐธรรมนูญชีวิตของเราให
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๖๓

“...ธรรมนูญชีวิต ที่นักปราชญทางศาสนา ทาน
ชี้ชองไว ถาเรามั่นคงในชีวิตเรา เราก็จะนําชีวิต
เราไปสูจุดหมายที่ สะอาด สวาง สงบ ไมมี
ตองเรื่องวุนวาย ไมมีเรื่องสกปรกบนถนน...”

๖๔
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มั่นคงเถอะ ! แลวไมตองไมพะวาพะวงวา ตอนนี้เขา
จะรางรัฐธรรมนูญอะไร ? ขอใหพวกที่เขาชอบดานนี้
เชิญไปเลย ! ใหเขาถูกฉกเวลา...ไปนั่งรางใหหมด
เรานี่ เ หลื อ เวลาทํ า อะไรให มั น เป น ประโยชน
เพราะเรารางรัฐธรรมนูญชีวิต ดวยความมั่นคงในชีวิต
เราวา “เราจะอยูในศีลในธรรม”
อาตมาก็จะอยูในรมกาสาวพัสตร โยมก็จะอยูใน
ศีลในธรรม แคนี้เราก็อยูของเรา…สบาย !

ธรรมนูญชีวิต : สะอาด สวาง สงบ
นี่คือ ธรรมนูญชีวิต ที่นักปราชญทาง
ศาสนา ทานชี้ชองไว ถาเรามั่นคงในชีวิตเรา เรา
ก็จะนําชีวิตเราไปสูจุดหมายที่ สะอาด สวาง
สงบ ไมมีตองเรื่องวุนวาย ไมมีเรื่องสกปรกบน
ถนน
โยมวา เขามาชุมนุมกันขยะเยอะไหม ? วันหนึ่ง
๗ ตัน ในที่ชุมนุมนะ แลวทุกคนก็มีสันดานพอ ๆ กันทั้ง
นั้นแหละ ที่จะมาบอก “เฮย ! ทิ้งไมไดตองเก็บ” เขาก็
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๖๕

ทิ้งใหเทศกิจเก็บ ภาระก็ไปอยูกับ... ? (โอโฮ ขยะ) แลว
เขามีคนใหน้ําเยอะ เขาบอกมันขําที่สุดเลย ! “มือที่ ๓
มาขโมยน้ําไปตั้งหลายแพค”
ไมรูเขาจะทําไดจริงไมจริง ! อาตมาวานะ นี่โยม
เชื่อไหม ? มันประหลาดมากเลย เมื่อ ๒ วันนี้ คน
ที่ไปมอบ เขาก็เตรียมเสบียงไปชวย ปรากฏวา เขาก็
ใสน้ําไปเยอะ...ไปเจอน้ําที่โนนเยอะ เขาก็ไปประชุม ๒
วัน แลวเขาก็จะกลับบาน เขาก็เลยเอามาใหที่วัดนี่บาน
เลย “นีน่ ้ํามอบนะโยม !” (มันมีอีกแหลง...น้ํามอบ !)
บานเลย เอามาลงไวใหบานเลย แลวแถมไดอะไรมา
ดวย...พระใชไมได ในที่มอบอยูนั่นนะ “ยุงชุม” มันก็มี
ที่ฉีดยาฆายุง มาใหตั้ง ๒ ลัง เขาบอกวา ไปชวยมอบ
แลวมอบของเขาเยอะ ก็เลยนึกถึงวัด (ก็ประชุมเถอะ !)
เราก็ไดบางแหละ
ที่บอกวา “มองใหดีมีแตได ไมมีเสีย” อยาไป
คิดกลุมเลย บางคนนี่ แหม ! บอก “กูอยากจะผูกคอ
ตาย เมื่อไรจะจบ ๆ สักที...มอบ”
พวกคนที่อยูทํามาหากิน ตรงมอบนะ เขาก็กลุม
๖๖
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เหมือนกันนะ ก็ลําบากเหมือนกัน จะออกจะเขา รถรา
ก็ไมสะดวก เขาก็กลุม
แตวาเห็นเขาวานะ บางคนที่อยูอีสาน...ที่เขารวย
กัน เขาหนีมอบไปเที่ยวทางเหนือ แลวเผอิญหนาว ไปดู
แมคะนิง้ แลวไปดูอะไรกัน ฯลฯ เขาบอก “ไปรีสอรท” แลว
โยมรูไ หมทําไม ! รีสอรทไปเกิดในไรในนา ในปา ในเขาเยอะ
เพราะนีค่ นเขาเบือ่ กรุงเทพฯ ไง มันวุน วาย ! ก็ไปทีน่ นู
เพราะฉะนัน้ นีก่ น็ าํ ชีวติ เราไปสูจ ดุ หมายปลาย
ทางที่ สวาง สะอาด สงบ
“ไปเถอะ ! ทางโนนมันสะอาด อากาศดี” แลว
หนาว...อากาศกําลังดีเลยตอนนี้ แลวดอกไมเขากําลัง
จัดสวย ที่เขาเขียว แถวทับลานอะไรพวกนี้ ที่วาเปน
อากาศอันดับ ๗ ของโลกนะ เขตโอโซนที่ดี จองเต็ม
หมดเลย เต็มไมมี...ยัดเยียดเลย

รีสอรทธรรมะ

นี่อาตมาคิดไวตอนแรกจะไปทํา....น้ําดันทวมซะ
นี่ วาจะทํา “รีสอรทธรรมะ”
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๖๗

เออ ! เมื่อวานนี้ไปดูนะ แหมนึกแลว เอทําไม ! เรา
ทําไดจังหวะ ทําบานหลังเล็ก ๆ ๆ ๆ นี่หลังอยางนี้ไป
ทําไวเกือบรอยหลัง นี่เดี๋ยวจะเปดแลวปหนา “รีสอรท
ธรรมะ” (หลวงพอนาจะพาไปบางคะ)

เอา ๆ เดือนไหนดีละ ? (มกราคมนะ) อาวเดี๋ยว
จดวันไวนะ ถาไปเชาแลวกลับเย็น แตคางสักคืนก็ดีนะ
ไปไหมโยม ? ไปดูหนอยสิ ! หลังอยางนี้ ทําไวเยอะเลย
ตอนนีม้ นั เกิดอะไรรูไ หม ? เราอาจจะฟลุค เพราะ
๖๘

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

อะไร ? เขาสัง่ ทุบสัง่ รือ้ กรมอุทยานฯ สัง่ รือ้ บานรีสอรท
ใหญ ๆ บนเขาเขียว บนวังน้ําเขียว เขารื้อหมดเลย เยอะ
เลยรื้อทุบ นาเสียดาย นาจะบอกใหเราไปรื้อหนาตาง
วงกบ อะไรออกมากอน นี่เขาดันเอาแมคโครไถเลย นา
เสียดาย !
หลังหนึ่งตั้ง ๒๐ ลานก็มีนะ ๑๐-๒๐ ลานก็มี
แมคโครไถเลย รุนคุณดํารง พิเดช ทํามา เดี๋ยวนี้เขาก็
เริ่มทําอีก
ทีจ่ ริงนะ รัฐฯ นาจะตกลงกับเจาของทีซ่ ะใหดี โอน
มาเปนของรัฐฯ แลวรัฐฯ ก็เก็บคาเชาที่พัก เขาประเทศ
พัฒนาได...ดันไปไถซะ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ มันเปนแบบนี้ เขาเรียกวา
อะไร ? กฎหมายเมืองไทย บางทีมนั ก็เปน “ผีมดั ตราสัง”
ถาขาราชการคนไหนไมรจู กั พลิกแพลงแกไข ก็กลายเปน
ทําอะไรไมได กฎหมายมันวาอยางนี้ กฎหมายมันวา
ตองรื้อ ก็ตอง...? (รื้อ) ที่จริงถาไมรื้อก็ทําประโยชนตอ
ไปก็ยังได เอาเงินภาษีเขารัฐฯ
มันเหมือนตัดตนไมแลวพอยึดได เขารอคดี พอ
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๖๙

“กลัว” นี่ ถาเปนกลัวบาป อายชั่ว กลัว
“โอโเทศฮ ! เปนธรรมะชั้นเยี่ยมเลย”
๗๐ บาป
พระราชธรรมนิ
(พระพยอม กลฺยาโณ)

คดีจบไมผุพอดี แลวเราก็ไมไดอะไร ? เสียเวลาวา
ความใหมันอีก
นี่กฎหมายมันเปนอยางนี้...บานเราเสียเวลา
แลวก็เสียของดวย
ที่จริงนะไหน ๆ ก็สรางไปแลว เราก็ซื้อที่เขาให
เขาหนอย แลวรัฐพอไดกําไร เก็บคาเชา แลวก็สราง
งานใหคนดวย ใชหรือเปลา ? สรางงานใหคนทําความ
สะอาด จัดอาหาร แลวเขาจะประชุม สัมมนา หางราน
หรือบริษัท...ไดเงินเขารัฐฯ
นี่จะไปโทษรัฐฯ ก็ไมได กฎหมายมันรางไวอยาง
นั้น นี่ถาเปนเรานะ มีเมตตา สงเคราะหกัน มีพรหม
วิหาร แบงไดแบงเสียกัน (!!!!) ก็กลัวอยางนี้ !
แหม ! พูดถึงคําวา “กลัว” นี่ทําใหนึกถึงวา ตอน
นี้สังคมไทยเสียสัญชาตญาณไปขอหนึ่ง คือ ขอสุดทาย
“สัญชาตญาณ” ก็แปลวา สิ่งที่ประพฤติ
เพื่อใหอยูรอดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตจะตองกระทํา
ประพฤติอยู ๔ อยาง เพื่อความอยูรอดของชีวิตและ
เผาพันธุ มี ๔ ขออะไรบาง “กิน นอน สืบพันธุ หนีภัย
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๗๑

กลัวภัย ๔ อยาง” ถาไมกินเลยอยูไดไหม ไมนอนพัก
เลยทํางานทั้งวัน แหมแลวไมสืบพันธุ ไมมีเพศสัมพันธ
กับใครทั้งสิ้น สูญพันธุไหม
สุดทาย ถาภัยมา มันมีสัญชาตฯ ใหหนี แตคน
เดีย๋ วนีถ้ กู ปลุกระดม ใหกลาใหสู “สู ! ๆ ๆ” จนลืมกลัว
แลวถาเขายืนกลัวก็ใหกินใบกระทอมบาง ยาบาบาง
ใหทําลายสัญชาตญาณกลัว

กลัวชั่ว/บาป : เปนธรรมะชั้นเยี่ยม

ที่จริง “กลัว” นี่ ถาเปนกลัวบาป อายชั่ว กลัว
บาป “โอโฮ ! เปนธรรมะชั้นเยี่ยมเลย”
แตเดี๋ยวนี้คนไมกลัวตายแลว ถูกมอบปลุกระดม
เขาจะถามเรื่อย “สู ! ไมสู !”
ตองบอกวา “สู !”
ถาไมสู เดี๋ยวพวกแกนนําบอก “มึงไปใหพน”
ถามีใครพูดสักคนหนึง่ นะ พอแกนนําถามวา “สู !
ไมสู !”
บอก “กูไมสูหรอก เอาชีวิตรอดกอน” ตาม
๗๒
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สัญชาตญาณ
กูกลัววา “จะสูแบบตายไมมีประโยชน” ไมได
สูกับคนชาติอื่น
ถาพูดอยางนี้นะ สงสัยเขาลงจากเวทีมาตบปาก
แลวเขาก็จะพูดไมออก ตอไปพวกแกนนําจะไมมีใคร
ถามอีกเลยวา “สู ! ไมสู !”

คนจะตาย...เพราะความไมกลัว

นี่ บ างที บ างยุ ค บางสมั ย คนจะต อ งตายลงไป
เพราะความไมกลัว
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๗๓

คําวา “หมูไมกลัวน้ํารอน”
คําวา “ตายก็ไมกลัว” “ตายเปน...ตาย !”
นีถ่ า พูดกันอยางนีท้ กุ ฝายนะ ตายเปน... ? (ตาย !)
“กูไมกลัวมึง !”
นี่เขาชอบพูดกันตอนนี้ “กูไมกลัวมึง !”
สไนเปอรมันบอก “ไมกลัวก็อยากลัว” เดี๋ยว
กูไลค (Like) ไปหาเอง มันก็อาจจะตายกันเยอะ ก็
เพราะวา “ไมกลัว !”
สัญชาตญาณมีใหกลัวนะ ใน ๔ ขอนะ ถาไมกลัว
เลยตายหมด หนาวก็ไมกลัว รอนก็ไมกลัว ไฟอยูขาง
หนาก็ไมกลัว เดินลุยเขาไปเลย...ตาย !

ฝกพลังจิต

แตถาไมกลัว ตองทําแบบพวกวัดเสาหลิน โยม
ไดดูไหม ? โอโฮ ! อาตมาไดดูอยูครั้งหนึ่ง ไมรูเขา
ทําไดยังไง ! นักบวชของวัดเสาหลินนี่นะ เขาจะฝก
ใหทุกอยางแข็งแกรงในรางกาย ใหเอาไมซุงทั้งตนนะ
กระทุงไปตรงนี้ (อูฮ ู ถาเปนเรานาจะทะลุหลังเลย ดัง...
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ตึก๊ ! ไมเปนไร ! แลวเอาไมดุนขนาดนี้ หวดหนาทองหัก
กระเด็น…ไมเปนไร ! ไปหวดตรงอื่นไมวานะ หวดกลาง
กระบาลเลยโยม ! ไมหัก ๓ ทอน...ไมเห็นเปนไร) เขา
เรียกวา “ฝกพลังจิต”
ถาเราจะไมกลัว เราตองมีพลังจิตถึงขนาดนัน้ แต
เทาที่ทุกวันนี้ เขาพูดประโลมเลาใหเราหมดความกลัว
เพื่อเราจะไดอยูขางหนา ซึ่งในตอนนี้พวกแกนนํามอบ
นี่ เขาใหผูหญิงอยูขางหนา แลวถามผูหญิงวา “สู !
ไมสู !” พวกผูหญิงก็เสียฟอรมไมได “สู !” ไปอยูข า ง
หนาเขา ถาหากเขายิงมาละก็....ตายกอนเพือ่ น !
เอาละแคนี้ละนะวันนี้ ขออยางเดียว คําเดียว
ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !

๗๕

เริ่มตนวา ถาคุณจะอยูเปนสมาชิกที่ดีในสังคม เปน
มนุษยชาติที่ดีที่สุด ก็จะตองเริ่มมีหลักพรหมวิหาร พอ
มีพรหมวิหารก็จะบําเพ็ญการสงเคราะห ไมเอารัดเอา
เปรียบ ไมแยง ไมชิง มีแตอยากชวยกัน แลวมันก็จะดี
มั่นใจตัวเองอยูในศีลในธรรม จนกระทั่งแทบไมรูวา
มาตราอะไร ? ในรัฐธรรมนูญ
ไมเชนนั้นคนรุนกอน เขาไมไดอานรัฐธรรมนูญ
เขาอยูไ ดยงั ไง ! เพราะเขาก็มธี รรมนูญชีวติ ของเขา เขา
จึงอยูไดอยาง มีชีวิตของเขาที่ดีปกติ
ก็ขออวยพรใหทุกทาน จงมีธรรมนูญชีวิต คือ
มีพรหมวิหารเปนตน จนกระทัง่ ถึงพึง่ ตนเองได ใหคน
อื่นไดพึ่ง และก็ขอใหมีความมั่นคง แนวแน มัน่ ใจวา
จะไมผดิ ศีล ผิดธรรม จะไมกอ กรรม ทําเวร ตัง้ แตฆา
ลักทรัพย ใหผอู น่ื ตองเจ็บช้ํา เพราะการกระทําของ
เรา ขอใหทกุ คนมีความมัน่ ใจสูงสุดวา ชาตินี้ไมหลุด
จากความดี ความงาม จะอยูในศีลในธรรม อยาง
ตลอดไป ดวยกันทุกทานทุกคน เทอญ.
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“...จงมีธรรมนูญ
ชีวิต คือ มีพรหมวิหาร
เปนตน จนกระทัง่ ถึง
พึง่ ตนเองได ใหคน
อื่นไดพึ่ง และก็ขอ
ใหมีความมั่นคง แนว
แน มัน่ ใจวา จะไมผดิ
ศีล ผิดธรรม จะไมกอ
กรรม ทําเวร...”

ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !
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ธรรมนูญชีวิต...ดีไฉน !
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แผนที่เดินทางมาวัดสวนแกว
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