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  ในการพิมพหนังสือเลมนี้ เหตุเกิดจากการมีชอง
ทีวีดาวเทียมตาง ๆ เขามาถามปญหามากเหลือเกิน วัน
หนึ่งบางที ๓ ชอง ๔ ชอง แลวก็ทําให แหม !  บางชองก็
เลนซะ ๑๐ ขอ ๒๐ ขอ และบางทีก็ซ้ํากันไปซ้ํากันมา
 ก็เลยคิดข้ึนวา ถาเราทําถาม-ตอบ พิมพเปนหนังสือ
ไว เผื่อใครที่ไมไดฟงจากทีวีชองตาง ๆ  ก็จะไดรับหนังสือ
จากการแจกตอนไปบิณฑบาตบาง ไปเทศนบาง และสวน
ใหญก็คิดวา ญาติโยมที่ใสบาตร นี่ไมควรจะไดแตบุญ
อยางเดียว
 ควรจะไดสติปญญาจากพระไปบาง ในเมือ่โยมให
อาหารทอง พระก็นาจะใหอาหารใจ-อาหารกายแลกกัน 
อยางนี้เขานาจะเกิดประโยชน
 ก็เลยคิดวาเพื่อจะทุนเวลาถูกถามบอย ๆ ซ้ํา ๆ สู
ทําไวเปนหลักฐานทีเดียว อยากรู...อานซ้ํา ๆ ไมใชอยาก
รูถามซ้ํา  ๆ  เราก็ตอบซ้ํา แหม ! มันก็หมดเวลาไปเยอะ
 ก็ขอใชหนังสือเลมนี้ใหทานผูอาน ที่สนใจอยากจะ
รูเรื่องอะไร ปญหาอะไรก็เลือกอานเอาตามขอที่ตัวเอง
สงสัย จะไมไดตอง โอ ! เดินทางมาถามกัน หรือวาทางวัด
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อาตมาเองก็งานเยอะ ถามัวแตนั่งตอบกัน ทุกวัน ๆ คงจะ
เสียเวลาตอบไปกับเรื่องถูกถาม-ถูกตอบ 
 ถึงแมเปนหนาท่ีก็จริง แตเม่ือมีเทคโนโลยีมีการพิมพ 
ที่อานกันได ก็นาจะเผยแผกันในทางนี้
 จึงทําใหจัดพิมพหนังสือเลมน้ีข้ึน และก็ขออนุโมทนา
กับทานผูท่ีรวมกันบริจาคคาจัดพิมพหนังสือ-คาเทปซีดี 
ขอใหสติปญญาของทานที่บริจาคเหลานี้เจริญงอกงาม.

เจริญพร
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  พระพยอม ตอบ : ก็คือเรื่องที่วา เขาจัดอันดับ
ประเทศไทย [พ.ศ.๒๕๕๘] เปนประเทศท่ีศีลธรรมตกต่ํา 
หรือแขงขันกันทั้งหมด ๑๔๐ ประเทศ ประเทศไทยเราไดที่
ลําดับ ๑๐๐
  ก็แสดงวา เราดีกวาอีก ๔๐ ประเทศ แตเราแย
กวาอีก ๙๙ ประเทศ เพราะ ๑๔๐ เราไดที่ ๑๐๐ เราก็
ตองดีกวา ๔๐ แตเราแยกวาอีก ๙๙ 
 แหม ! อานแลวมันสะดุดใจ แลวเขาก็บอกวา 
“เรื่องที่เราเสียศีลธรรม” กค็ือเรื่องชูสาว เรื่องทิ้งผัว
ทิ้งเมีย มีกกมีกิ๊กกันอะไรกันทํานองนี้ แลวก็คนไทยคอน

๑. 
หลวงพออานขาวชวงนี้แลวรูสึก 

สะดุดใจ สนใจ โดนใจ 
สะเทือนใจ ขาวอะไรมากที่สุด ?

โยมถามโยมถาม
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ขางจะตอนนี้ เห็นชัดมากที่เขาลงประเด็น 
 ตางประเทศ เขาแตงงานกันอยูกันยันแกหยาราง
นอย สวนของเรา เดี๋ยวนี้โอโฮ ! ในพวกดารานักรองนี่ 
“มีผัวเด็ก” แลวก็มาใหสัมภาษณทุเรศ ๆ “มีผัวเด็กดี
กวามีผัวไมดี” อะไรก็วาไป เขาก็เลยมีเด็ก ๆ เรื่อยไป 
เลี้ยงเด็ก เลี้ยงตอยกัน นี่แลวสวนคนแกก็...นักรองดารา 
นักพากย  นักแสดง นักกํากับ ก็ ๗๐, ๘๐, ๕๐, ๖๐ ป ก็
จะแตงกับเด็ก จึงเขาทางโบราณที่เขาบอกวา
  “แกจนจะแงมฝาโลงแลว      ยังมาแงมกน
เด็กอยูนี่”
 ก็เลยทําใหประเทศไทยกลับขายหนา โดยเฉพาะเรา
เปนพระเผยแผศีลธรรม แตเรากลับเปนประเทศตกต่าํทาง
ศีลธรรม แลวเราทําหนาที่นี้อยู มันก็สะเทือนใจ มันก็โดน
ใจวา “ทําไมเราเทศนเราสอนเหนื่อยแทบตาย”
  ทําไม ! ประเทศไทยเรา มันนาจะติดอันดับสัก ๙ 
ของโลกที่ดี มีศีลธรรม หรืออยางนอยมันก็ควรอยาเลย 
๒๐ แตมันเลย ๒๐ ไปหลายรอยนี่ 
 มันนานอยใจไหม ! ในฐานะที่ทํางานเผยแผมานาน
รูสึกขาวน้ีมันเปนขาวคอนขางจะแสลงความรูสึก  ในฐานะ
ที่ทํางานนี้มา แลวมันเหมือนไมไดผลเลย
 ผลมันมาออกมาวาเราโหลผีอยางนี้ เรียกวา “มี
ศีลธรรมระดับทาย ๆ ของโลก” หวยเลย !
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 ยังไงก็ขอฝากรัฐบาล หรือพระผูใหญ ลองคิดกัน
ใหม-ทํากันใหมสิวา “จะทํายังไง ?”
 สมเด็จฯ วัดปากน้ํา ทานก็...เอาละ ก็เรียกวา เริ่ม
ตนดีละ ! ศีล ๕ ของทานนี่ ที่นําออกมา เขียนออกมาเปน
นโยบายของคณะสงฆ แตทําไมประชาชนถึงดื้อดาน ถึง
ยอมทิ้งศีล ทิ้งธรรม ทําใหประเทศชาติตกต่ํา
  พูดงาย ๆ คนเขาไมหาความสุขที่สมอง ที่หนาที่
การงาน เขาไปหาความสุขใตสะดือกันอยางนี้ ศีลธรรม
มันตกต่ําแนนอน เจริญพร.
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   พระพยอม ตอบ : เห็นจะเปนเรื่องของการเปลี่ยน 
แปลงบางอยาง มองดูมันไมใชศีลธรรมนะแตมันเปนเรื่อง
การฉลาดทําบุญ ก็คือ
 ภูมิใจที่วา เม่ือกอนเขาถวายตนเทียนเขาพรรษากัน
เยอะ ตอมาเราก็เทศนไปใหเปลี่ยนแปลงเปนหลอดนีออน 
ก็ทําใหเทียนคอย ๆ ลดหายลงไป
 สวนที่ภูมิใจที่สุดเห็นจะเปนเรื่อง การถวายบุหรี่ 

๒. 
หลวงพอเหน็ดเหนื่อยทํางานเผยแผ
มา รูสึกวา งานเผยแผที่เห็นพอจะมี
เปนผลอยูบาง คืออะไร ?

โยมถามโยมถาม



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๑๑โ สไ 

หมากพลูพระ เมื่อกอนโยมถวายกันเยอะเหลือเกิน เรา
ก็เลยเทศนอัดเขาไปแรง ๆ เลย “ใครถวายหมากพลู 
บุหรี่พระ จะขอใหได นิพพานะ ปจจะโย โหตุ”  มัน
นาจะไดมะเร็ง เพราะเขาเอามะเร็งไปถวายพระ ใหพระ
ติดงอมแงม 
  ท่ีโรงพยาบาลสงฆ บอกพระท่ีไปรักษาสวนใหญปวย
มากท่ีสุด ก็คือ “ติดบุหรี่” เพราะฉะนั้น ใครเอาบุหรี่ไป
ถวายพระ เขาจะไดบุญยังไง ?
  ปรากฏวา ตอนหลังไทยทานที่เขาทํามา เมื่อกอน
จะมีซองบุหรี่มา เชน พระจันทร เกล็ดทอง อะไรสมัยนูน
จําได ตอนบวชใหม ๆ อาตมาเคยไดเยอะ แลวก็ใหเด็กไป
ขาย แลวเอาสตางคไปซื้อขนม หรือไปโรงเรียน แตก็คิด
ตงิด ๆ วาจะทํายังไง ? 
 พอเห็นหลวงพอปญญาทานเทศนนํารอง เราก็เลย 
เทศนตาม เอาใหญเลย ออกทีวี หนังสือ เทปอะไรที่มันไป
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ออกเยอะนะ ก็เลยทําใหไมมีใครถวายแลว แทบจะหมด
ไปเลย
  เม่ือเราไดไปเทศนงานศพ ก็ทําใหปล้ืมใจวาตอนหลัง
ก็เร่ิมเปล่ียนจากพวงหรีดมาเปนพัดลม ตนไม เคร่ืองกีฬา 
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องเรียนเครื่องเขียน กระเปา
หนังสือ พอเขาจัดงานศพเสร็จแลวก็แจกแกคนยากคนจน
เปนประโยชนตอไป อันนี้ถือวาสุดยอดอีกตัวหนึ่ง
  และถาถามวา ขณะปจจุบันนี้ภูมิใจอะไรที่สุด ?
 ภูมิใจที่สุดคือ  เปลี่ยนแปลงใหคนถวายสังฆทาน 
นอยลง หันมาถวายตนไมและปุย  (อูย ! ทําใหวัด เดือน
หนึ่งไดปุยเยอะ) มีคนมาเปนเจาภาพ ๕ กระสอบ ๑๐ 
กระสอบ เราก็ไปใสตนไมงามขึ้น 

ภูมิใจที่สุด คือ 
เปลี่ยนแปลงใหคนถวายสังฆทาน 
นอยลง หันมาถวายตนไมและปุย  

(อูย ! ทําใหวัด เดือน
หนึ่งไดปุยเยอะ) มีคนมาเปนเจาภาพ 

๕ กระสอบ ๑๐ กระสอบ 
เราก็ไปใสตนไมงามขึ้น 
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 ตนไมเราปลูกเปนลาน ๆ ตน ถาไดปุยนอยมันก็โต
ชา ถาญาติโยมมาทําบุญ เราก็จะบอกวา “นี่เปนการ
ทําบุญลดโลกรอน”   แลวจะทําใหวัดน้ีมีตนไมรมเย็นเปน
สุขแกคนที่มา ถาปลูกไมผล พอเวลาญาติโยมมาทําบุญ  
เราก็ใสกระเชาทําบุญกลับคืนให “บุญก็ได ไสก็เต็ม”  
  เด๋ียวน้ีคนหันมาถวายตนไมกัน วันหน่ึงเปน ๕๐ ตน
ก็มี ๒๐ ตน ๕๐ ตนมีทุกวัน ชมพูบาง มะมวงบาง ไผบาง 
มาถวาย ตนทุเรียนมาใหบาง เงาะก็มา และไดตนทุเรียน
น้าํท่ีกําลังฮิตท่ีสุด จะทําใหวัดมีตนไมเศรษฐกิจตัวใหม เรา
ก็มีซ้ือท่ีต้ังสองพันกวาไร   เราก็ปลูกตนไมไลไปไดเปนลาน
ลานตนแลว 
 ตอนนี้อีกไมนาจะเกิน ๓ ป ใครมาวัดจะตองหิ้วผล
ไมกลับไปคนละเขง คนละกระเชา คนละถุง คนละหอ นี่
เปนเรื่องพอใจ ภูมิใจ แตถามวา มีคนตอตานบางไหม ? 
ก็มีวันนั้นมีคนที่จะเอาสังฆทานมาถวายใหพอใหแมครบ
รอบวันตาย 
 อาตมาก็บอกโยมเปล่ียนเปนปุยบาง  ตนไมบางก็ได 
(แหมแกฟดเลย !  งานเขา) บอกวา “พอแมฉันไมกินปุย
หรอก ! พอแมฉันไมกินตนไม ไมกินปุยหรอก !” 
 อาว ! ก็เจอ แตวาไมมากที่คนเถียง คนทําตามเยอะ
ขึ้น เยอะจนเราภูมิใจวา “เปนการเทศนเปลี่ยนแปลง” 
แลวจะทําใหโลกเรา นี่มีตนไมมากขึ้น แลวก็มีอาหารผล
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ไมมากขึ้น 
 จนกระทั่งวัดอาตมา เขาใหฉายาวา “วัด ๓ อิ่ม”  

 มาก็ไดอาหารไปกิน “อิ่มปาก อิ่มทอง” 
 ไดหนังสือเทปซีดีไปฟง “อิ่มสมอง”
 และเขาไดเห็นคนที่วัด มีหมามีแมว เขาก็มาทําบุญ
เขาก็รูสึกวา เขาไดเผื่อแผเด็ก บางคนก็เอาไอศกรีมมา
ใหเด็ก ที่มาขอทุนชวงโรงเรียนปดเทอมเดือนเมษายนนี้  
“อิ่มบุญ”
  เทศนไปเทศนมารูสึก ตอนนี้ชักมีคนมาเล้ียงไอศกรีม
เด็กถี่ขึ้น เขาทําบุญมีเมตตามากขึ้น เขามาใหอาหารสัตว
มากข้ึน ไมใชห้ิวแตสังฆทานท่ีมันมีแตอะไรละ ? “น้ํามัน
พืช เกลือ น้ําปลา” 
 พระอยางอาตมาไมมีเวลาจิ้ม ทอด ผัดอะไรพวกนี้
หรอก เพราะฉะนั้น ปลื้มใจ ! มาก 
  สวนที่ไดเปลี่ยนแปลงคราวนี้ ไดคิดวา “คุมคา
เหนื่อยเลยละ”  มันเปนเรื่องไดเปลี่ยนแปลงคนที่แกไข
ยาก นี่แตถาเราไดทําในสิ่งที่คนอื่นทําไดยาก แลวเราก็
ทําสําเร็จ จึงรูสึกปลื้มใจตรงนี้ ทําใหมีกําลังใจมากตรงนี้ 
เจริญพร.
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๓.
หลวงพอไมเคยคิดสึกบางหรือ 

ตั้งแตบวชมา ?

  พระพยอม ตอบ :  คิดนะมันตองคิดแนนอน ไมมี
หรอก ผูชายท่ีบวชแลวไมคิดสึก แมแตสมเด็จพระสังฆราชฯ 
วัดบวรฯ
 สมเด็จพระญาณสังวร ทานยังเลาเลยวา ทานก็
เคยคิดสึก เห็นเขาเปนขาราชการกัน บางทีทานก็อยาก
จะสึกไปเปนขาราชการอะไรของทานตอนนั้น
 อาตมานี่ ก็คิดสึก ! แตโชคดี ไอเจาความคิดสึก มัน
มานอย มาชา มันไมทันกับไอเจาความคิดเห็นประโยชน
ของการบวช 

โยมถามโยมถาม



๑๖    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

“...การคิดเห็นประโยชนของการ
บวชน่ีแหละ ! ทําใหอารมณคิดสึก 
มันออนตัวลง และมันคอย ๆ จาง
หายไป และเราก็บังเอิญโชคดี ย่ิง

อยูบวชไป ย่ิงเห็นประโยชน
ในการบวช สูงข้ึน ๆ มากข้ึน...” 
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 การคิดเห็นประโยชนของการบวชนี่แหละ ! ทําให
อารมณคิดสึก มันออนตัวลง และมันคอย ๆ จางหายไป 
และเราก็บังเอิญโชคดี ยิ่งอยูบวชไป ยิ่งเห็นประโยชนใน
การบวช สูงขึ้น ๆ มากขึ้น 
 อาตมาเชื่อวา คนที่บวชแลวสึกก็จะมีหลายเรื่องที่
ตอบกันมา “สึกไปเลี้ยงพอเลี้ยงแม” ก็มี “สึกไปคิด
วาจะมีฐานะทางโลก” “เบ่ือทางธรรมอะไร” ก็มีหลาย
อยางแลวแตเหตุผลของแตละคน แตสําหรับอาตมาน่ี  โชค 
ดีหนอยกับคําวา “สึกไปเลี้ยงพอเลี้ยงแม ดูแลพอ
แม” คือ ทานเสียไปเสียกอน เปนโอกาสใหเรา ที่จะคิด
ยกระดับความเปนชาวพุทธของตัวเอง ใหสูงขึ้น 
 โดยเฉพาะความคิดที่เห็นประโยชนของเวลา เปน
ตัวนําพาใหไมมีอารมณอยากจะคิดสึก เพราะเราเห็นคน
ที่เขาถูกฉกเวลา เสียเวลาไปโงกับเรื่องที่ไมควรจะเสีย
เลย เชน เสียเวลาไปนั่งกินเหลานี่ ๕-๖ คนไปนั่งลอม
เหลาขวดเดียว ๓-๔ ชั่วโมง ขวดก็ไมมีตีนเดินหนีอีก มา
นั่งลอมกันอยูอยางนั้น และคิดวา นาคิดมากคํา ๆ เดียว 
คือ ที่วาเห็นประโยชนของการบวช
 เวลามันไมถูกฉก ไมถูก Lock ไปกับเรื่องไรสาระ
และเรื่องโง  ๆ  เชนเราไมตองเสียเวลาไปดิ้น ไปเตนไปรอง
ไปรํา อาตมาเห็นเขาตอนสงกรานตเขาดิ้น เขาเตน เขา
รอง เขารํา กันเปนครึ่งวันคอนวัน เห็นแลวบอกวา บุญ



๑๘    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

ของกูจริง ๆ ไมตองเตน ไมตองดิ้น ไมตองไปสวิง ไมตอง
ไปเหยียบขาใคร แลวก็ไมโดนใครเขาเหยียบ  เขาแทง เขา
ฟนเอา 
 คนเรานี่เสียเวลาเรื่องดิ้นเตนไมใชเรื่องเล็กนอย  
เพราะวาเขาด้ินบาบออะไรกัน พวกขาแดนช พวกบีบอย-
สตรีทแดนช พวกดิ้นสมัยใหม แกวงหมุนอยางนี้ โอโฮ ! 
เขาด้ินแกวงหมุนขาเขอยกสวิง เสร็จแลวเขามึนหัวแทบท่ิม
  นี่ก็เรียกวา “เราไมถูกฉกเวลา”  เวลาของเรามัน
อยูกับอะไรละ ? ใหศีลใหพร  สอนธรรม นั่งกําหนดลม
หายใจ ก็ไดใหมีเวลามากขึ้น เวลาทําจิตทําใจ แหม ! มัน
เยอะ พูดงาย ๆ  “เราปดจอดูใจ” มากกวาที่จะเปดจอ 
แลวก็ปลอยเรื่องจิตใจเตลิดเปดเปงไปไหนก็ไมรู  
 โชคดีเหลือเกินที่เราบวชมาแลวไมมีคิดเลนพวก
โทรศัพท คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เว็บอะไรตาง ๆ ที่
เขาเปดจอเลนกันนี่  ไอโฟน ๖ อะไรพวกนี้ มันไมฉกเวลา
เราไปเลย ไมเสียเวลาไปน่ังพูดคุยโทรศัพท เล่ือนภาพ ดูภาพ
  คําวา “ภาพมายา” นี่ โอโฮ ! พึ่งเห็นเมื่อระยะไม
กี่วันมีคนเฟส  ลงเรื่องนูน เรื่องนี้ มีพยาบาลคนหนึ่งไป
ลงบอกวา คนบุรีรัมยมีปญหาเรื่องเปนโนนเปนนี่อะไรกัน 
แลวแกก็ตองมาขอโทษ 
  ทําใหนึกถึงคําสอนของหลวงพอพุทธทาสวา “ตอ
ไปโลกมันจะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีแลวจะนําไป
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สูความวินาศนาการทางศีลธรรม”  เราโชคดีตรงนี้ ถา
ไมไดบวชและไมมีผาเหลืองหม ไมไดมีคําสอนกลอมใจ 
มันคงจะถูกฉกเวลาไปกับเรื่องโง ๆ พวกนี้ แลวก็ทําให
ศีลธรรมตกต่ํา 
 ความเปนมนุษยก็เถ่ือน ถอย ต่ําทรามลงไปเร่ือย ๆ 
กับเทคโนโลยี ที่เขาเลน ๆ กัน เห็นเด็กเขาเสียเนื้อเสีย
ตัว ก็เพราะเขามัวคุยโทรศัพท คุยกันวา  “ตัวอยูไหน”
“เราอยูนี่”  แลวเขาก็เสียผูเสียคนไป 
 เราโชคดี ! แลวเราก็ไมมีเวลาไปขึ้นโรงขึ้นศาล พูด
งาย ๆ ดูคนบางคน ที่เขาเสียเวลา ไปขึ้นโรงขึ้นศาล คดี
เยอะจริง ๆ  เดี๋ยวก็ไปประกัน เดี๋ยวก็ขึ้นโรงขึ้นศาล แลว
นี่ตั้งแตบวชมา โอโฮ ! เรื่องเวลาแบบนี้ เราไมใหเสียเลย 
เสียนอย...มาก รูสึกจะมีครั้งเดียว ที่มีคนดา แลวก็เลยมี
โยมทนายเขาชวยไปฟองหมิ่นประมาทอะไรกัน ก็เคยไป
ใหการอะไรแปบเดียว
  พูดงาย ๆ  “ชาติน้ีเสียเวลาข้ึนโรงข้ึนศาลเพียง... 
แปบเดียว” เหลือเวลาทํากิจสวนตัว  ดูแลจิตใจดูแลวัดวา

“...ตอไปโลกมันจะวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีแลวจะนําไปสูความ
วินาศนาการทางศีลธรรม...”  
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ดูแลศาสนา ชวยเหลือสังคม เวลาเราเหลือเบิกบาน มา
ทําประโยชนสรางบารมี 
 ถาไมไดบวช ไหนจะตองแขงขันกัน อยากเปนใหญ
เปนโต ไหนจะโงไปเสียเวล่าํเวลากับเร่ืองท่ีเขาจัดทําไววา 
 “คนเสียเวลาแตงตัว หวีหัวปะแปง” 
  (ฮึ ๆ ๆ เราไมตองเลย) คนเขาเสียเวลาไปลูบไปจูบ
ไปคลํา ไปลวง ไปควัก ไปเลียกัน ที่มันนาสมเพช ถาใคร
เห็นเว็บลามกที่เขาถายทํากันมานี่มองดูแลว โอโฮ ! เวลา
มันไปอยูกับเรื่องสกปรก ลามก ใฝต่ํา มันหมดเวลากันไป 
เขาบอกชาติหนึ่ง ๔ ป 
 สมมติคน ๗๐ ปตาย เขาทําทุกวัน ถัวเฉลี่ยแลว 
เปนเวลา ๔ ปเต็ม ๆ ที่เขาถูกฉกเวลาไปกับเรื่องเนื้อหนัง
เรื่องใฝต่ํา นี่จึงเปนเรื่องที่เราไมเสีย เราไมตองไปนั่งเกี้ยว 
นั่งพลอด นั่งเอาอกเอาใจใคร เลยเอาเวลามาดูใจเราได
มากกวา
  แหม ! ประโยชนมันมหาศาลจริง ๆ “เรื่องบวชนี่” 
เรายิ่งคิด ยิ่งเห็น ยิ่งรู และโดยเฉพาะที่ไมเคยคาดฝนกัน
มากอนวา 
 ถาเราไมไดบวชนี่ ยังไงเสียมันก็ตองไปอยูกับเรื่อง 
“ตองเอาอกเอาใจคน” แบบชนิดที่เราตองการเขามา
เปนฐานเสียง เปนบริวาร เปนลูกนอง
 เราจึงไมตองไปคิดเสียเวลาอยากหาบริวาร หรือ
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ฐานเสียงชีวิต เราไมตองการฐานเสียงชีวิต ไมตองการ
คนมาเปนฐานเสียงชีวิต “เราจึงเหลือเวลาพิชิตกิเลส
ไดมากกวา !” ที่จะไปหาใครบริวารเยอะ ๆ แลวจัด
ขบวนใหญโต 
 แตแลวก็มีนักบวชบางคน ยังเสียเวลาโง ๆ ไปทํา
เรื่องที่ไมนาทํา ที่อยากจะประพฤติธรรมเพื่อใหมีบริวาร
เยอะ ๆ แลวก็มาระเริงเหลิงหลงวา “ตัวเองมีบริวาร
เยอะ” จะทําอะไรก็ตองทําเวอรไวกอน เอาปริมาณไว
กอน จะจัดบวชกันก็ทําเปนแสนรูปอยางนี้ 
 จะทําอะไร ? จัดบวชก็คิดเปนแสน...ต่ํากวานี้ไมได 
แลวมันเสียเวลาเทาไร ? มีที่ไปคิดทําอะไรเกิน ๆ แลวมัน
ตองเกิดหมดสิ้นเปลืองอะไรเยอะแยะ
 เพราะฉะนั้น โดนเขาขอเดียวนี่คือ “เห็นวาบวช
ไมถูกฉกเวลาไปกับเรื่องโง ๆ”  ที่ไดกลาวมาเบื้องตน 
และยังมีอีกเยอะ ถาจะพูดกันแลว ตอบปญหากันแลว 
ขอนี้นาจะตอบไดยาวที่สุด แตเอาละ ! มันเปนหนังสือเลม
เล็ก ๆ ก็เอาพอหอมปากหอมคอสําหรับ “คนท่ีคิดไมสึก”
  เพราะความคิดเห็นประโยชนของการบวช แลวคน
ที่เขาบวชมา นี่เขาก็คิดเห็นประโยชนตอนแรก แตตอน
หลังอาจจะมองเห็นประโยชนลดลงก็เปนได หรือมีความ
จําเปนดานอื่น ที่เห็นเปนกันมากชัด ๆ ก็คือ สุขภาพ
 บางคนสึกไป เพราะสุขภาพไมดี บางคนก็สึกไป
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เพราะไปเลี้ยงพอเลี้ยงแม ที่จริงเลี้ยงจิตวิญญาณของพอ
แมก็ได ทําอะไรก็ยังไดอีกเยอะแยะ
 แตวาก็เอาละ ! เมื่อความคิดเห็นผลประโยชนของ
การบวชอะไรก็ตาม ถามองไมเห็นประโยชนแลว หรือเห็น
ประโยชนนอยลงแลว ไปเห็นสวนอื่นมากแลว ก็ยอมเอน
เอียงไปในสวนที่เห็นวา “มากดีกวา” อันนั้นเปนธรรมดา  
 อาตมายังโชคดีตรงที่วา มันเห็นประโยชนของการ
บวชที่มากกวา ที่จะไปเห็นประโยชนทางโลก จึงทําให
อารมณคิดอยากสึก
 เมื่อปสัก ๗ พรรษา นี่เคยคิดมากดวย คิดเกือบ
จะไมรอดเหมือนกัน แตพอเลยนั้นมา ไดไปอยูกับหลวง
พอพุทธทาสนาน ๆ เขา เอ ! ความคิดสึก มันกลายเปน
วา “ประโยชนนอยเสียแลว” เห็นวา ถามาอยูทางนี้ 
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“ประโยชนมันมากมหาศาลเลย”
 “ประโยชนการเผยแผ” ทําไดผล ก็ไปหลอเล้ียงจิตใจ
 “ประโยชนสวนตัว” ก็ไดเขาใจธรรมะลึกซึ้งขึ้น 
 ถึงจะไมหลุดพนเปนพระอรหันต แตก็รูแนวทางที่
พอจะสรางความรูสึกหลอเลี้ยงเราไดดีที่สุด ก็คือ ตอน
เจ็บปวย คิดวา คนเจ็บปวยนี่ก็จะถูกฉกเวลาอยูกับ
ความทุกขมาก ทุกขเพราะวา “เจ็บปวย” ไมไดคิด
อะไรลึกซึ้ง 
 สวนเรานี่ตรงกันขามพอเจ็บปวย เกิดคิดถึงอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตาโดยเฉพาะอนัตตา คือ เห็นวาไมใชตัวตน ก็
จะชัดมาก...
 ตอนเด็ก  ๆ อาตมาก็ปวยเยอะ ปวยบอย แตมันไม
เห็นคิดรูเรื่องเลย มันก็ยังวาทําไมกูตองปวย  กูตองปวด
หัว แลวทําไมกูตอง ฯลฯ มันไมคิดเลยวา ที่มันไมหาย ไม
เปน ไมตามที่เราตองการ และก็เห็นชัดมากวา รางกาย
สังขารมันอยูดวยตัวของมันเองไมได มันตองมีอะไรเปน
ตัวชวยตัวเสริมตัวหลอเลี้ยงให 
 ตอนปวยเขาก็ใสสายยาง ใสโนน ใสนี่ เราก็มานั่ง
คิดวา อาว  ! เจาตัวชวยใหมันอยูได เพราะตัวชวยพวก
นี้เหรอ ! “ตัวของมันเอง” ถาไมไดใสโนนใสนี่ ถาหิว
ไมใสอาหารตาย ปวยไมใสยา ไมใสออกซิเจนตาย มันก็
เลยทําใหเวลาคิดเรื่องละลายอัตตานี่ มันไดมาก มันได
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ประโยชนมหาศาลเลย แทนที่จะนอนเจ็บปวยดวยความ
ทุกขแบบเกา ๆ  เคยคิดบางเมื่อปวย “แหม ! ถาไมปวย
จะไปขึ้นมะพราว”  “ไมไดปวยก็จะไปทํางานเต็มที่
เพื่อจะไดเงิน” 
 เดี๋ยวนี้กลายเปนตรงกันขามวา ปวยแลวไดความ
คิดเรื่องปลอยตัวตน และมองเห็นวา ไมใชตนไดงายขึ้น 
ไดมากข้ึน ถึงเรายังไมหมดตัวตน แตเราก็ไดประโยชนจาก
การปวยมากกวา ตอนไมไดปวย ๑๐๐ เทา ๑๐๐๐ เทาเลย
 นี่จึงเรียกวา “ประโยชนของการบวชนี้มันสุด
ยอด” ถายังเห็นประโยชนอยูอยางนี้ อาตมามั่นใจวา
จะองคไหนก็ตาม ยากที่จะคิดสึก แตตอนจะสึกก็เชื่อวา 
ประโยชนที่นาจะเห็นก็ไมเห็น หรือเห็นก็พรา จึงเกิดการ
เบื่อหนายตอการที่จะอยูในพรหมจรรย 
 ถายังเห็นประโยชนของการบวช แลวก็จะรักษา
พรหมจรรยไดไมยากเลย เพราะมันมีประโยชนหลอเลี้ยง
จิตใจมากมาย เกินกวาที่อารมณใฝต่ํา มันจะเขามากระ
ชาก ลากออกไปจากพรหมจรรย 
 เพราะฉะนั้น จึงขอตอบไดเลยวา ที่ยังไมสึก ไมใช
วิเศษอะไร มันเพียงแตวา เห็นประโยชนในการบวชทวีขึ้น 
ชัดขึ้น ดีขึ้นกวาตอนที่มันคิดสึก 
 ตอนคิดสึกมันมองไมไดเร่ือง ไมนาจะมาอยูลําบาก
อด ๆ อยาก ๆ  ไมนาจะขาดแคลนเคร่ืองปรนเปรอบําเรอชีวิต



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๒๕โ สไ 

 แตเดี๋ยวนี้มันตรงกันขามเลย โดยเฉพาะโดนเรื่อง
เวลาอยางเดียว ก็สามารถท่ีจะทําใหเรารูสึกไดอยางชัดเจน
วา ถาสึกไปจะตองเสียเวลาไปนั่งเอาอกเอาใจ ลูกบาง 
เมียบาง เพื่อนฝูง ญาติผูใหญหัวหนา ผูบริหาร ผูบังคับ
บัญชา ถาเราเปนขาราชการ ก็จะตองเสียเวลาไปน่ังเครียด
ไปนั่งกลุม ในเรื่องแยงชิงแกงแยงประโยชนกัน และโดย
เฉพาะนาจะเสียที่นาเกลียดที่สุด เสียเวลาไปคิดเอาชนะ
คนอื่นแบบโง ๆ ไปเถียงกัน ดากัน 
 เรานี่โชคดีตรงที่วา จะทําอะไร หรือถาจะดาใคร 
วาใคร มันตองรักษาผลประโยชนสวนรวม ไมใชรกัษาผล
ประโยชนแตสวนตัว จะชนะกันแตสวนตัว แลวมันก็ทําให
เราเขาใจวา ออ ! ที่พระพุทธเจาตรัสวา...
  อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย : ชนะตนนั่นแลเปนดี
 ถาคิดจะเอาชนะคน ก็เลยทําใหเราไดคิดมาหนึ่ง
ประโยค ที่ทําใหคนชอบคํานี้กันเยอะ
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  “ยอมแพคนเพื่อเอาชนะกิเลส ดีกวา !
   ยอมแพกิเลส แลวเพื่อไปเอาชนะคน”
 เราเสียเวลาไปเอาชนะคน จนพายแพกิเลสยับเยิน
นี่เชื่อวาคนที่ไมไดบวช เห็นตรงนี้ยาก เราจึงเห็นคนตีรัน
ฟนแทง มีคนหนึ่งขับรถ คนแกปาดหนา ลงมาเตะคนแก
แทบตาย เพื่อจะเอาชนะตาแกโงอีกฝง  พูดกันจริง ๆ  แลว 
เขาเสียเวลาลงไปเตะไปตอยแก และเขาก็เสียอารมณเผา
ตัวเอง แลวก็ไปเผาคนอื่น 
 พูดงาย ๆ วาถาไมไดมาบวช คงนั่งเผาตัวเองดวย
ความโกรธแคน ขัดเคือง ไปนั่งเสียเวลาริษยา อิจฉาเขา 
กลัวเขาจะดีเกินหนา มัวไปนั่งเสียเวลากลัวโง ๆ เวลาที่
ถูกฉกไปไวอยูใตอํานาจโกรธแคน ขัดเคือง ริษยา อิจฉา 
ก็เผาใจตัวเรากอนแลวนะ แตพอเวลาเราไปแกแคนกับ
คนอื่น ก็ไปเผาคนอื่นตอไป 
 แตพอเห็นประโยชนของการบวช นี่ก็จะอยากเอา 
ชนะกิเลสมากกวาเอาชนะคน มันก็เลยกลายเปนมีเวลา
ตอสูกับกิเลส วิเศษกวาอะไรทั้งหมดเลย ที่เขาบอกวา 

“รูอะไรไมวิเศษ เทากับรูกิเลสของตัวเอง”
 เพราะฉะนั้น จึงบอกวา “ที่ไมคิดสึก” ถาตอบกัน
นี่นะ นาจะเปนหนังสือ ๑๐๐ หนามั้ง เพราะวาประโยชน
ยังไมไดพูดอีกหลายมุม เอาแคนี้กอนเดี๋ยวเผื่อมีฉบับ ๒ 
เลม ๒ ก็จะเลาใหฟง เจริญพร.
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๔.
หลวงพอคิดวา สังคมไทยมีเรื่อง
อะไรนาเปนหวงในการที่จะแกไข 

แลวแกไขยากที่สุด ?

  พระพยอม ตอบ : นาเปนหวงที่สุด ก็คือ “ความ
เชื่อ” ความเชื่อที่นาเปนหวงที่สุด คือ เชื่อฤทธิ์มากกวา
เชื่อหลักธรรม 
 ถาเขาเช่ือหลักธรรมคําสอน เขาก็จะประพฤติกระทํา 
ปฏิบัติตามคําสอน เชน เขาอยากรวย เขาก็ไมโงไปขุดศพ
เอามาขอหวย แลวถูกจับสึก
 “การบวช” ที่วาเสียเวลาโง ๆ  นี่ ถาพระรูปใดบวช
แลว มีความเชื่อโง ๆ ไปเชื่อหลักฤทธิ์ ไปเรียนวิชาจาก
เขมร แลวมาทําเครื่องรางของขลังปลุกเสก 

โยมถามโยมถาม
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 จึงนาเปนหวงมาก ! ที่วาความเชื่อฤทธิ์ทําใหพระ
เราเริ่มจะมีพระแบบเณรแอ จอมขลังเวทยอะไร ที่จะ
เริ่มมีขึ้นมาเยอะ จนทําใหประเทศจีนเขาไมใหพระสงฆ
ประเทศไทยเขาประเทศ เพราะเอาเครื่องรางของขลังไป
ขายเขา แลวก็มีที่เณรแอพูดออกมาคําหนึ่ง บอกวา ตอน
นี้ตางประเทศ เขากําลังนิยมพวกความเชื่อ ความขลัง
ศักดิ์สิทธ ฤทธิ์เดช ทําใหพระรวย  แตโยมนะงมงาย (พระ
นะงมงายไปแลวละ) แตโยมนี่มีความเชื่อ ที่คอนขางจะไป
ทางฤทธิ์มากกวาทางหลักธรรม
 “น้ํามนตกับเหงื่อ” หลวงพอพุทธทาสทานบอก
วา “ถาขยันใหเหงื่อออกดีกวาน้ํามนต” 
 ฉะนั้น หลักการขยันเปนหลักท่ีจะหาทรัพย แต
ฤทธ์ิมันทําใหไปน่ังขอกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ออนวอน กลาย
เปนพุทธพิธี พุทธออนวอน 
 “พุทธวิธี” ที่เปนหลักธรรมกลับไมเอา เพราะ
ฉะนั้น นาเปนหวงตรงที่วา

“เมื่อคนพลัดจากหลักก็หักเหเขาหาฤทธิ์” 
 ตอนนี้จึงมีพระทําฤทธิ์ขาย ทําพิธี ประกอบพิธีที่
เกี่ยวกับมีฤทธิ์มีเดช แลวพวกนี้ก็จะไปออกฤทธิ์ออกเดช
ตอนไหน ? เชนสักเสร็จแลว เขาก็อยากจะลองของ  อาว ! 
เขาก็ไป...ตอนนี้ก็นิยมสัก พอสักแลวบางทีเขางานเขา
การไมได โอ เสียหาย และที่นาเปนหวงที่สุด ก็คือพวกนี้
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กะเอาฤทธิ์ไปมอมเมาประชาชน เราดูพระเทวทัตเปนตน
เหตุเปนตัวอยาง 
 ในครั้งพุทธกาลพระเทวทัต เหาะได มีฤทธิ์แปลง
เปนงู เปนอะไรทําใหพระเจาอชาติศัตรูหลง แลว ๒ ฝาย
ก็เลยมาเจอกันดวยฤทธิ์หลง ๆ ฝายหนึ่งก็แนะนํา 
 พระเทวทัตแนะนําใหฆาพอพระองคเพื่อพระองค
จะไดเปนกษัตริยเอง 
 สวนพระเทวทัตบอกวา เดี๋ยวตัวเองจะจัดการกับ
พระพุทธเจา แลวเราจะไดเปนพระพุทธเจาเสียเอง เปนผู
ปกครองสงฆเสียเอง ไปขออนุญาตพระพุทธเจาไมให ก็
เลยเอาเลยทีนี้ออกฤทธิ์ ออกเดช ผลักหิน ปลอยชางชน
สารพัด ในที่สุดฤทธิข์องพระเทวทัต พาใหพระเทวทัตตก
นรกและถูกแผนดินสูบ 
 ประวัติศาสตรโลก ในสมัยพระเจาซารนิโคลาสท่ี ๒ 
แหงรัสเซีย เขาก็มี นายรัสปูติน (กรีกอรี เอฟโมวิช รัสปูติน) ที่
เปนนักบวช เจาลัทธิออกแนวพอมดหมอผี ก็มีฤทธิ์เขาไป
ในวัง แลวเขาก็ไปทําใหพระมเหสีโปรดปราน มีเวทมนตร
ในการสะกดจิตใหผูคนลุมหลง มัวเมา ไรสติสัมปชัญญะ 
ทําเสนหอะไรพวกนี้ แลวเหิมเกริม หลงตออํานาจ จน
แผนดินรัสเซียลุกเปนไฟ รัสปูตินจึงถูกลอบสังหารพบ
ความตายอยางหฤโหด และในที่สุดก็จบลงดวยการลม
สลายของราชวงศโรมานอฟแหงรัสเซีย
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   เพราะวาพวกน้ีจับหลักไมได เขาไปจับหลักของเขมร
ไมใชหลักของพระพุทธเจา ไมใชหลักของพุทธศาสนา ไป
เรียนวิชาที่มันเปนเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์เปนฤทธิ์ แตมันไม
ดับทุกข
 ถาถือหลักแลวมันดับทุกข แตถาถือฤทธ์ิมันจะออก
ฤทธ์ิออกเดช แลวเขาก็จะไปสนุก เชน เขาทําเสนหได ก็
ถือวา เปนฤทธิ์ชนิดหนึ่ง ทําใหผูหญิงรัก ผูชายหลง อะไร
ก็แลวแต ผูหญิงจึงสักตุกแก เพื่อจะไดมีฤทธิ์เดชทางเพศ 
พอผูชายจับแลวจะติดจะหลง สวนผูชายก็ไปหาน้ํามัน
พรายอะไรสารพดัชักเขาไปในทางฤทธิ์ แลวก็จะผิดศีล
ผิดธรรม แลวก็จะตกต่ําและยากที่จะถอนดวยซิ ปญหา
ใหญอยูตรงนี้
  เราสอนหลักมักจะสูพระที่มีฤทธิ์ไมคอยได พระ
มีฤทธิ์ทําพิธีที่ไหนคนจะแหไปเต็มหมด แตเราสอนตาม
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หลักไมคอยไดเทาไร  แตเขาจัดพิธีอะไรท่ีมันเปนฤทธ์ิ ศักด์ิ 
สิทธิ์ ปาฏิหาริยดลบันดาล หวังผลดลบันดาลไดอยาง
ฤทธิ์ปาฏิหาริย เขาจะงมงายฝงหัวเชื่อ ถึงแมวาคนนั้นจะ
ผิดจะเลวยังไง ก็จะเชื่อ !
 อันนี้คอนขางจะหนักใจกับสังคมที่เชื่องมงาย เรา
ตองยอมรับวา  “เสียหลักธรรม”  จึงมีท่ีพระพุทธเจาทรง
เตือนไว เวลามีใครมาชวนทําอะไรวา
  ๑) อยาพึ่งรีบเชื่อ 
 ๒) อยาพึ่งรีบปฏิเสธ 
 ถาเชื่องาย ถาเรื่องนั้นมันเลว เราก็พลาด !
 ถาไมเชื่อเลย ปฏิเสธ เกิดเรื่องนั้นมันดี เราก็พลาด 
เสียโอกาสจากความดี
 เพราะฉะน้ัน เราจะเห็นคนไทยเช่ืองายเหลือเกิน พอ
แกนนําขึ้นพูดเขาถามวา “สู ! ไมสู !” พวกเขาตองตอบ
วา “สู !”
 พวกเขาไมไดใครครวญเลยวา...
 “เอะ ! เขาใหสูกับใคร”
 “สูเพื่ออะไร”
 “สูแลวประเทศชาติเปนยังไง”
 อันน้ีเปนส่ิงท่ีตองเรียกวา “ตองแกไขนาน ยาก !”
แลวมันก็ทวีขึ้นมาก ทั้ง ๆ ที่คนอยูในระดับสูงความรูดี ก็
ยังงมงาย
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  เด๋ียวน้ีเราแกปญหาประเทศชาติกัน  ลองสังเกตกัน 
ดูเถอะ เขาจะแกกันดวยพิธีศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์เดช ไปเชิญ
สารพัดพระอะไรนะ แมแตเทศกาลสงกรานต เราไมได
หลักสงกรานตอะไรเลย เทาที่จะได สวนใหญก็จะไป
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุ พระพุทธรูปดัง ๆ พระ
พุทธสิหิงค พุทธ ๆ อะไรก็ไมรูละ
  ตอนนี้หลวงพอทันใจ จึงกลายเปนพระโปรดปราน 
เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนสวนใหญ พากันสรางหลวง
พอทันใจแสดงวา “คนไมเอาหลักแลว” เอาหลวงพอ
ทันใจเปนที่ตั้ง เพราะหลวงพอทันใจมีฤทธิบ์ันดาลใหได
โนน ไดนี่
  แตหลักธรรม นี่มันตองทําใหถูกตามเหตุตามปจจัย 
ผลถึงจะไดออกมา สวนฤทธิ์เขาจะเอาใหไดทันใจ เปลี่ยน
จากคอยเปนคอยไป มาเปนทําใหเขาถูกเหตุถูกปจจัย
ของเขา มาเปนทันใจ จะไดจะโดดพรวดไปไดตามใจ ทันที 
ทันควัน
 หลวงพอทันใจ นี่ละจะทําใหคนเสียหายมากมาย 
ในอนาคตตอไปคอยดู “จะเอาอะไรทันใจ”  “จะเอา
อะไรอยางใจ” ไมเอาเปนหลัก เปนเกณฑ เปนเหตุ เปน
ผลกันแลว
 เดี๋ยวก็บอกไปขอหลวงพอ “เดี๋ยวหลวงพอ ! ให
ทันใจ เราทํานี่มันเหนื่อยตาย” รอไมได คอยไมได
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 อารมณอยาก ทําก็ไมมี 
 ความพยายาม ทําก็ไมมี
 จิตจดจอ ที่จะทําใหสําเร็จก็ไมมี
 ความใครครวญ ที่จะทําใหสําเร็จก็ไมมี
 จะอาศัยความเชื่ออยางเดียววา “ทันใจ” อยาง
กับสมัยกอน เขาจะมียาแกปวดหัวชนิดหนึ่ง ที่เขาเรียก
วา “ยาทันใจ”  เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเปน “ทัมใจ” ไมใหชื่อ 
“ทันใจ” ใหชื่อ “ทัมใจ” 
 แตคนเราเขาไมยอมทําใจ เชื่อแตหลวงพอทันใจ
บานเลย แลววัดตาง ๆ กําลังนิยมพึ่งหลวงพอศักดิ์สิทธิ์
พวกนี้ เมื่อกอนหลวงพอพุทธโสธร จะจําลองเยอะเลย 
แตเดี๋ยวนี้หลวงพอโสธรตกรุน เรทติ้งตก
 เชื่อหลวงพอทันใจ หลวงพอสมใจนึก ฤทธิ์พวกนี้ 
แลวก็หลักไมเอาแลว คือ นาเปนหวงท่ีสุดวา ชาวพุทธ
จะเสียหลัก แลวก็ไปหาฤทธ์ิกันตะพึดตะพือ แลวก็จม
งมงายอยูกับในฤทธ์ิน้ันนะ แลวก็ไมประสบความสําเร็จ
ดวยการแกปญหา อันน้ีนาเปนหวงจริง ๆ เจริญพร.
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๕. 
ถาถามหลวงพอวา รัฐบาล
ประชาธิปไตยที่แลวมา กับรัฐบาล
ทหารยึดอํานาจมาทําเปนรัฐบาลนี่ 
มีขอดี-ขอเสียตางกันยังไง ?

  พระพยอม ตอบ : ก็แนนอน ฝายหนึ่งที่เปน
ประชาธิปไตย ก็คงจะดีไปอีกแบบหนึ่ง แตวาดีไมดีนี่ ก็
อยูที่ไดใครไปเปนผูบริหาร 
 ถาประชาธิปไตย ไดคนเลวเปนผูบริหาร มันก็เลว !
 เผด็จการถาไดคนอยากใหญบาอํานาจ แตโง มันก็
แนนอน จึงขึ้นอยูที่วาไดใคร ?  
 ประชาธิปไตย ถาไดคนเลวไปมันจะแยกวาเผด็จการ
ก็ได ตามที่หลวงพอพุทธทาสทานบอกวา... 

โยมถามโยมถาม
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“เผด็จการโดยธรรม” 
 ถาเขาเผด็จการโดยธรรม ยอมทําอะไรฉับไว ถูก
ตอง เพื่อประโยชนประเทศชาติและประชาชนเปนใหญ 
โดยไมคิดวา เขาอยากเปนใหญ ไมไดยึดติดอํานาจ ไม
ไดยึดติดผลประโยชน แตจะเอาความเปนธรรมกลับมา
ใหได  เชน รัฐบาลทหาร นี่จะเอาความเปนธรรมกลับมา
ได เชน เอาผืนปาที่ถูกโกงไป กลับคืนมาเปนของประเทศ
ชาติไดมากที่สุด 
 ถาเปนรัฐบาลประชาธิปไตยทํายาก เพราะวาตอง
เสยีคะแนน เสียฐาน เพราะพวกคนท่ีบุกปารุกเขา  น้ันก็คือ
ฐานของนักการเมืองสวนใหญ เพราะฉะน้ัน  เทียบกับรัฐบาล
ทหารแลว ทําไมได !  แลวถาจะจัดการกับขาราชการโกงน่ี 
พรรคการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เปนนักการเมืองแบบ
นั้น กลัวหัวหดเลย 
 เพราะวาพรรคขาราชการ “เปนใหญกวาพรรค 
การเมือง” ถาเขาจะคว่ํา เราก็คงไดรูกันแลวละ (พวก
นกหวีดทั้งหลายนะ ก็เปนพวกกองทัพนกหวีดที่เขาเปา
จนรัฐบาลลมนะ ก็สวนใหญก็เปนขาราชการประจํา)
 การจะเขาไปยึดปดสถานที่ราชการ ขาราชการไม
เปดรับ ก็ยาก ! เขายาก
 หากขาราชการเขาอยากขับไลรัฐบาลประชาธิปไตย
ท่ีเขาไมชอบ เขาถือวา “ไดคนที่เขาไมชอบ” จึงไปเขา
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ทางที่หลวงพอพุทธทาสทานวา ถาประชาชนไมรูสึกวา 
“รัฐบาลเปนของตน” ก็จะขับไลตะพึดตะพือ บานเมือง
ก็ไมสงบ และถารัฐบาลเกิดไปรูสึกวา “ประชาชนบาง
กลุมไมใชของตน” ถึงกับพูดวา “ถาจังหวัดไหนไม
เลือกเรา” เราก็ไมตองชวย ไมตองเอางบฯไปลง นี่คือ
ความรูสึกแบบนี้ที่ทําใหเสียหายกับประเทศชาติ
 ตอนนี้ที่เราเห็นวา “เผด็จการโดยธรรม” นี่เรา
ตองดูอีกระยะหนึ่ง ไมรูวาโดยธรรม หรือโดยบาอํานาจ 
เก็บเกี่ยวผลประโยชนซับซอนเราก็ไมรู ถาเขาเกิดโดย
ธรรมจริง ๆ หลังจากทหารลง แลวไมมีการรื้อแฉ สาวไส 
อยางที่เขาพูดกันวา “แมคาเมื่อกอนนี้ เสียแตตํารวจ
ไปรีดไถ”
 ตอนนี้ทหารตํารวจไปพรอมกัน เลยโดนทั้ง ๒ ฝาย 
แมคาก็บอกกระอักเลย ถามันเปนอยางนี้ ก็ซวย ! เปน
ประชาธิปไตยนาจะดีกวา
 แตถาเขาเผด็จการโดยธรรม เอาผืนปาท่ีคนโกงมา 
ขาราชการก็ปลดยายไป แลวเมื่อกอนนี้จะปลดยายไมได
เลย ถาเปนประชาธิปไตยแคนายถวิล เปลี่ยนสี คนเดียว
รัฐบาลก็รวง
 เผด็จการโดยธรรมท่ีเห็นวาดีท่ีสุด  ก็นาจะไมมีอยาง 
อื่นนอกจากจัดการในพวกโกงใหเร็วท่ีสุด  ใครโกงบานโกง 
เมือง แลวบริษัทที่ตั้งมาตมตุน UFUN นี่ “แหม ! ยูฟนไทย 
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นี่มันแย”  ยูฟนจริง ๆ แลวถาไมรีบจัดการ หรือรีบลูบหนา
ปะจมูก ถารูวา มีคนเปนยศเปนใหญเปนโตไมกลาทํา ถา
เปนประชาธิปไตยคงทํายาก แบบนักการเมืองคงทํายาก
  ฉะนั้น การไมปลอยปละละเลย เพิกเฉยดูดายกัน 
ในท่ีเขาบอกวา รุกปารุกเขากันแลว พวกขาราชการไปไหน ? 
เพิกเฉย ! ปลอยใหเขายึดไปต้ังเยอะ
 “เขาไมใชเพิกเฉยหรอก !”
 โจทยอยูท่ีเรา “เขาเพิกฉวย” ถาเขาไมฉวยกัน น่ี 
เขาก็ตองรูวา เขารุกเขาไปตอนน้ันนะ แลวพวกขาราชการ
พวกนั้นไปไหน เขานอนหลับ เขาปวย หรือเขาเปนอะไร 
เขาก็ตองไปเห็นบาง พอเห็นแลวทําฉวย หรือทําเฉย 

ถา
ประชาธิปไตย 
ไดคนเลว

เปนผูบริหาร
มันก็เลว !
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 “ไอเฉย นี่เพราะเขาไดฉวยไปแลว กูก็เลยทําเฉย” 
 เขามีบางละพวกที่ไปทําแลวไมเห็นนะ แตถาฉวย
ไป แลวทําเปนไมเห็นนี่นะ มันเพิกฉวยชัด ๆ ไมใชเพิกเฉย
  ถาทหารขึ้นมาไมเพิกเฉย รีบทํา รีบจัดการเลย 
แลวใชมาตรา ๔๔ นี่ ถาใชมาฟนโกง ใชจัดการกับปญหา
ที่คนเขาเอารัดเอาเปรียบ เชน ๕ เสือหวย นี่ ! “สลากกิน
แบง” ถาลองจัดการใหผานโดยเร็ว แลวเอาเงินที่ไดนะ 
กลับไปใหคนขายหวยที่เปนบานนอก เอาจาก ๕ เสือ นี่
ไปแปะ ใหคนที่เขาหากิน ตาบอดบาง พิการบาง
 ถารฐับาลทหารจัดการความเปนธรรมได จัดการ
คนโกงได ประเทศไทยก็โชคดี เทากับมี “เปาบุนจิ้น” 
เมืองไทย รัฐบาลแบบนี้จะไดบุญมาก จะชวยชาติชวย
ประชาชนไดมาก (ซึ่งมีอยูครั้งหนึ่งไดยินคนเขาตะโกนรองวา 

“เฮย ! เปาบุนจิ้นมาเกิดเมืองไทยแลวโวย !” อีกคนก็ถาม “ใคร

วะ !”  “พลเอกไพบูลย คุมฉายา”) รัฐบาลที่แลวมา ปลอยให 
๕ เสือนั่น กินเราสบายเลย
 นี่เห็นเขาบอกวา ตอไปนี้พวกขายสลาก ไมจําเปน
ตองเขามาที่สวนกลางกรุงเทพฯ  เขาจะสงไปตามตาง
จังหวัด ใหไปรับที่ตางจังหวัดเลย ใครอยูจังหวัดไหนก็
ไปรับมันก็งาย  ไมตองผานเอเยนตไอนูนไอนี้ แตถาไม
เปนเผด็จการมันใชกฎหมายแบบนี้ ทําเร็วไมได ก็ตองรอ
เวลาขั้นตอนเยอะแยะไปหมด จะกลายเปนเรื่องเยิ่นเยอ 
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ที่หลวงพอพุทธทาสใชคําวา “ประชาธิปไตยโอเอ โลเล
เยิ่นเยอ” 
 แตเผด็จการโดยธรรม ถาทําแรง ทําเร็ว ทันใจ น่ี
แหละมันจะเปนหลวงพอทันใจท่ีดีกวา หลวงพอท่ีปนหลอ
กันอยู หรือวาเปน “เปาบุนจ้ินเมืองไทย” เพราะมีอํานาจ
อยูในการยึดอํานาจแลว ถาใชอํานาจโดยธรรม ใชเปน
ธรรม ใชเพ่ือความยุติธรรมและความเปนธรรมละก็ เช่ือ
เถอะยังไงก็ตองดีกวา แตยังกลัวอยูเร่ืองเดียว หัวหนาอาจ
จะต้ังใจดวยความเปนธรรม แตพวกลูกนองและคนใกลชิด
น่ีสิ พวกเขาจะรวมดวยหรือเปลา
  เดี๋ยวเห็นหัวหนาไดเปนใหญ แลวเขาก็แอบอาง ถา
โดยความเปนธรรม แลวก็ขอใหผูบริหารประเทศนี่ชวย
จัดการหนอย สงหนวยติดตามพวกลูกนองใหดี ที่เขา
บอกโบราณนะ “ศัตรูใกลตัวนี่รายกาจที่สุด” เขาทํา
แลวเราไมรู ไปไวใจจะเสียหายมาก เจริญพร.
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 ๖. 
หลวงพอวา จุดเดนของรัฐบาลนี้
จะมีอะไร ?

  พระพยอม ตอบ : นาจะการกําราบม็อบ ไมให
ปดถนน ไปไหนสะดวกขึ้นเยอะเลยตอนนี้
 ถาตอนน้ียังมีม็อบ แลวรถก็เยอะ แลวยังติดดวยนะ 
มันจะกลายเปน Shut down เปนอัมพาตแชแขง็ประเทศ 
 Shut down  ชวงน้ีถามีม็อบมาก ประเทศหายนะเลย 
เพราะวาเศรษฐกิจตอนท่ีเขา Shut down เขารูไหม ? การ
ทองเท่ียวไมเขามา น่ีมันเสียหายเฉพาะฝายเหลือง ฝาย
แดง กปปส. นปช. หรือมันเสียท้ังหมดท้ังประเทศ
  พวกคนเราตอนนั้น คิดอยางเดียว “ถาเรายึดได” 
“เราขับรัฐบาลได”  “เรานาจะไดเปนใหญ”
  โอ ! การเมืองน่ี พ่ึงรูวา เขาพ่ึงไดบทเรียน โดยคิด

โยมถามโยมถาม
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วา ถาไลรัฐบาลท่ีเขาไมชอบ แลวตัวเขาก็จะไดเปนรัฐบาล
บาง ผลที่สุดก็เหมือนนากแยงปลากันตัดสินไมได ฝาย
หมาจิ้งจอก (ที่พูดนี่ไมไดดูถูกพวกทหารเปนหมาจิ้งจอก) 
แตพอจะเปนนิทานที่พอจะเอามาเปรียบเทียบไดวา ถา
ไมแยงกันแบงกันคนละครึ่ง มันก็จบ ! ไมตองใหจิ้งจอก
มาหั่นกลาง แลวเอาหัวกับหางมาใหพวกนาก ที่งมกัน
เหนื่อยแทบตาย !
  เพราะฉะนั้น นักการเมืองที่ลงเสียง แลวเลือกตั้ง
หากันแทบเปนแทบตาย แยงกันไป แยงกันมา ผลที่สุด
ทหารเอาไป
  อาตมาพ่ึงไดยินคุณอภิสิทธ์ิพูดดีมากวา “เขาไดบท
เรียนแลว คราวหนาเขาจะไมทําการเมืองแบบน้ีแลว”
 เพราะวา การทองเที่ยวไมมี เศรษฐกิจอะไรทุก
อยางมันตกต่ํา แลวก็ไมใชตกแตฝาย กปปส. จะเปนฝาย
ได แลวนปช.เปนฝายเสีย ก็ไดเสียโอกาสไปดวยกันทั้งนั้น
 เหลือง แดง กปปส. นกหวีดไปหมด “มือตบ ตีน
ตบ นกหวีด” จอดนิ่งหมดประเทศชาติเสียหายหมด
 เพราะฉะน้ัน เม่ือประเทศชาติเสียหาย กปปส. นกหวีด 
นปช. ก็พลอยเสียไปดวย 
 ตอนน้ีเสียหายถึงกับบนวา “ขาดทุน” ลงทุน ลงแรง
ไปไลกัน น่ีนึกวาจะไดอะไร ถูกแตงตั้งเปนใหญเปนโตบาง  
“ก็ไมได !” 
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 ทานอภิสิทธ์ิเปนคนพูดเองเลยวา “ไดบทเรียนแลว
ตอไปจะไมเลนการเมืองแบบนี้อีกแลว” ถาเปนอยาง
นีก็้ถือวา “เผด็จการคร้ังน้ีใหบทเรียนกับนักการเมือง”
เปนจุดเดนที่สุด เพราะไมมีใครจะแกสันดานนักการเมือง
ไดงาย ๆ นอกจากทหารมาสอนให แลวถาเขาบอกวา 
“เขาไมเลนการเมืองอยางนี้ได”  นี่คือจุดเดนในการ
ทํารัฐประหาร “ไมเสียของแลว” ทําใหไดของดี นักการ
เมืองดี ๆ กลับคืนมา

“...เขา
ไดบทเรียนแลว 

คราวหนา
เขาจะไมทํา
การเมือง

แบบน้ีแลว...”
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  แตถายึดอํานาจรัฐประหารแลว ทําอะไรไมไดสัก
เรื่อง ! เปนรัฐบาลเปดงอย เหมือนตอนเปนประชาธิปไตย
ก็เสร็จ ! กระดิกอะไรก็ไมได ล็อคกันหมด “ล็อคขา ล็อค
แขน ล็อคคอ” แลวจะไปยังไงละ หายใจก็ไมออก เปน 
“รัฐบาลตายซาก”
  ถารัฐบาลทหารตอนนี้ตองเรียกวา “มีชีวิตชีวา” 
ไมใชรัฐบาลเปดงอย หรือตายซาก เหมือนรัฐบาลท่ีแลวน้ัน 
ถือวาเปดงอยเลย “ถูกล็อคหมด” จะเอางบประมาณ
ไปทําอะไรก็ไมได แตแปลกนาขําที่สุด ! พอยึดไดอํานาจ
เรื่องที่บอกวา “๒ ลาน ๆ อะไร ตอนนั้นนะ ไมได !” แต
ทหารเอา ๓ ลาน ๆ อัดเขาไปไดเลย
  ตอนที่เปนประชาธิปไตย “ชะอวดโมเดล” จะเอา
ยางกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท กิโลกรัมละ ๙๐ บาท  รัฐบาล
ให ๘๐, ๙๐ บาท “ไมเอา ! ไมยอม !”  ตอนเหลือ ๓ โล 
๑๐๐ ของทหาร  “เงียบ ! เปนผีเปาสาก” 
 นี่คือบทเรียนที่ทหารทํา เขาจึงเรียกวา อะไรนะ ?

 “ทหารรัฐบาลชุดน้ี เปนขวัญใจเมียหลวง”
  ก็นาขํามากเหมือนกัน คําวา “ขวัญใจเมียหลวง”  
 ถามวาเปนไง ?
 ตอนยางแพง ขาวแพง ผัวไมอยูมากินขาวบานกะ
ลูกกะเมียเลย ออกรถปกอัพ ไปกินอาหารที่คาราโอเกะ 
แลวก็ไปติดนักรอง ไดนักรองเปนกิ๊ก ก็เลยไมไดกลับมา
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กินขาวกะลูกกะเมียเลย
  “เมียหลวงก็คอย...เมียใหมก็ปอนกันอยูในรานนูน
แหละ”
  พอราคายางตก ขาวตก รถถูกยึด ไมมีเวลาไปกิน
คาเฟแลว นางนักรองนั่นก็ไปรองเพลงตอไปอีก เจาผัวก็
กลับมากินขาวกับลูกกับเมียเดิม  โอโฮ ! เมียหลวงเลย
บอกรัฐบาลนี้ “ขวัญใจเมียหลวง”
  แตของอาตมาผิดหวังอยูเรื่องเดียวไปถาม ป.ป.ช. 
แลว ก็ยังแกเรื่องกฎหมายที่ดิน “โฉนดถุงกลวยแขก” 
ยังไมเดินหนาเลย ผิดหวังอยูตรงนี้ เขาบอกวา “คืนความ
สุขใหประชาชน” แตไมคืนใหวัดใหศาสนาบาง 
 ทั้ง ๆ ที่มีมาตราระบุวา เมื่อถูกรบกวนที่ดิน ก็ไม
ควรจะปลอยใหเลยเวลาไป ๑ ป แตนี่ ๒ ป ๗ เดือน ไมรู
ไปหลบอยูมุมมืดไหน ?
 ตัวเจาของท่ีดินกับทนาย และผูพิพากษามาบอกเรา
วา “ใหทําตามกฎหมาย” แตตัวผูบอกบังคับใหทําตาม
กฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย กลับยอมไมทําตามกฎหมาย 
แตใหประชาชนทําตามกฎหมาย มันเปนเรื่องที่แย !
 อยางนี้ปลอยใหใครไปหลบอยูมุมมืดสักพักหนึ่ง 
แลวก็ใหเขาสรางไอนูนไอนี่ไปเสร็จ  แลวก็โผลมายึดคืน 
พวกคนที่มั่นใจในกรรมสิทธิ์ก็หมด วายวอด หมดเนื้อ
หมดตัวไปตาม ๆ กัน เจริญพร.
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๗. 
มีกระแสขาววา หลวงพอไดท่ีดินคืน

แลวใชไหมครับ ?

  พระพยอม ตอบ : ญาติโยมจะเขาใจผิดกันเยอะ ใช
ไหมท่ีถามวา “หลวงพอไดท่ีดินแลวหรือ !”  “ไมได !”
 ทีแรกท่ีมีขาวออกมาวา “จะได” ก็คือ ทานพีระศักด์ิ 
หินเมืองเกา ทานคิดวา “พระ วัดเสียหาย” เร่ืองน้ีกรมท่ีดิน
ก็มีสวน เพราะเปนผูออกโฉนด ทานก็เลยอยากจะรวมเงิน
ทอดผาปาชวยวัดซ้ือท่ีดินกลับคืน แตแลวก็มีขาราชการท่ีมี
จิตไมเปนกุศลตอตานทาน ไปฟองรองรัฐมนตรีมหาดไทย 
ทานรัฐมนตรีมหาดไทยก็เช่ือขาราชการพวกน้ัน จึงส่ังยาย
ทานพีระศักด์ิ  หินเมืองเกา ไปเปนผูวานครศรีธรรมราช 
“เร่ืองท่ีจะซ้ือท่ีดินคืน” ก็จบเห !  

โยมถามโยมถาม
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 เหมือนรัฐบาลขิงแกทานไพบูลย วัฒนศิริธรรม  ตอน
น้ันเปนรองนายกฯ และเปนรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย เตรียมจะมาใหความชวย
เหลือ ปรากฏวา “อายุรัฐบาลหมด”
 ท่ีดินแปลงน้ันก็ถูกยึดคืนไปแบบ “เสียคาตอบแทน 
ซื้อโปรงใส สุจริต แตเปนผูผิดเสียเอง” ก็เลยคิดวา 
“มันไมไดรับความเปนธรรม” ทําใหนึกถึงยายไฮ ทําให
นึกถึงยายสม คุณรัตนา สัจจเทพ บอก “มนัตองตอสู !” 
 นี่อาตมาคิดวา “เดี๋ยวปสองปก็จะทําเสียที ไป “ปก
หมุด” เห็นไหม ! คุณอังคณา นีละไพจิตร” ภรรยาทนาย
สมชาย นีละไพจิตร แกไปปกหมุดคนหาย อาตมานี่นาจะ
ไปปกเหมือนกันนะ “ไอที่ดินหายจากโฉนด” 
 “มีแตโฉนด ไมมีที่ดิน” เดี๋ยวอาจจะทําในไมชา
นี้ ทําไปเรื่อย ๆ ไมอยางนั้นอายยายสม แกอายุ ๘๒ ป 
สามารถสูคดีจนไดรับการเยียวยา “จบ ป.๔ อายุ ๘๒ 
ป ขึ้นรถไฟฟรีมาถึงกระทรวงยุติธรรม”
 เราก็คงจะทําไปเรื่อย ๆ ไมทุกขไมรอน ไปบังสุกุล
มันซะหนอย เผื่อมันจะฟน ทั้งบังสุกุลเปนบังสุกุลตาย
อะไรไปเรื่อย ๆ ทําแบบไมตองทุกข สนุก ๆ ไป แตมัน
คงไปเสียดแทง ในพวกที่บิดเบือนกฎหมาย ไมทําตาม
กฎหมาย แตใหประชาชนทําตามกฎหมาย “พอปู สอน
ลูกปู แมปูสอนลูกปู ไมเดินตรงทางสักที” เจริญพร.
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...ไมใหขายขางทาง เขาก็จะขาย
ไมใหเอาเหลาเขาไปในงาน เขาก็จะเอา

ไมใหแตงตัวยั่วยวน เขาก็จะแตง
ตกลงวา ถากฎหมายเราไมเฉียบขาด จัดการ

ไมได ก็ตองพายแพตอความตาย
ตามหลักแลวปญหามันจะยุติได
มันตอง ๒ อยาง ๆ ที่เขาบอกวา 

“ไมเอากฎหมาย” ก็ “เอาศีลธรรม” 
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  พระพยอม ตอบ : ถาตอบดวยเหตุดวยผลมันคง
ยากแลวละ เพราะวา
  ๑) คนไทยดื้อดานตอกฎหมาย คําสั่ง หนวยงานที่
รับผิดชอบแตละปนี่ ออกมารณรงคเหนื่อยกันแทบตาย 
ไมเห็นไดผลในทางลดลง เพราะวา... 
 ไมใหขายขางทาง เขาก็จะขาย
 ไมใหเอาเหลาเขาไปในงาน เขาก็จะเอา
 ไมใหแตงตัวยั่วยวน เขาก็จะแตง
 ตกลงวา ถากฎหมายเราไมเฉียบขาด จัดการไมได 
ก็ตองพายแพตอความตาย ตามหลักแลวปญหามันจะ

๘.
หลวงพอคิดวา เทศกาลสงกรานตจะ
ลดการตาย อุบัติเหตุลงไดบางไหม ?

โยมถามโยมถาม
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ยุติไดมันตอง ๒ อยาง ๆ  ที่เขาบอกวา “ไมเอากฎหมาย” 
ก็ “เอาศีลธรรม” 
 บางประเทศนี่ไมเห็นเขามีเลย ที่มานั่งทําสถิติการ
ตาย การชนในวันอยางนั้น ๆ ของเรามี  ๒ วัน ที่บางคน
ใหเปน “วันเมาแหงชาติ” คือ วันปใหมกับวันสงกรานต 
เปนวันเมาแหงชาติ และทุกปก็ลงทายวา
 “อุบัติเหตุ” น้ําเมา ๙๐ เปอรเซ็น มีเอ็กซิเดนท
อุบัติเหตุจริง ๆ แค ๑๐ เปอรเซ็นเอง
 เพราะฉะนั้น ถาจะถามวา จะลดลงไดไหม ? การ
ตาย การชนดวยอุบัติเหตุ ถาเอา ๒ อยางกลับมาใชได มัน
ก็ตองลดได ตองเอากฎหมายใชใหไดอยางเด็ดขาด เฉียบ
ขาดจริง ๆ 
 “ตองเอากฎหมาย” ไมใชไปปลอยใหกฎหมาย 
“ดีกับคนชั่วเกินไป” คนชั่วเขาก็ไมฟงเขาดื้อจะกินจะ
เลนตามที่เขาเคยทํา เพราะวาวันสงกรานตมันเปนเนื้อ
งอกมาเยอะ เปน “สัทธรรมปฏิรูป”  ที่มันงอกออกมา
จากการเอาไปเปนเครื่องมือในการสรางคนใหมางาน
เยอะ ๆ สรางบรรยากาศใหคนมาเยอะ ๆ 
 อยางทีบ่อกวา ไมเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาล
บอกวา “ปหนาจะดึงคุณธรรม ศีลธรรม”   เนนเนื้อหา
สาระมาใหมากกวาที่จะเอาคนมามากอยางเดียว
  ๒) ถาเอาศีลธรรม ก็ไมตองใชกฎหมายรุนแรงก็ได  
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ไมตองสั่งหามโนนหามนี่ เอาตํารวจทหารไปตรึง ถาเขา
ไมเอาศีลธรรม ก็ตองเอากฎหมายจัดการเขา เพราะถา
จัดทําเอาศีลธรรมอยางปใหม เดี๋ยวนี้เพิ่งเริ่มจัดทําขึ้นมา 
๔-๕ ป ในการใหมีสวดมนตขามป เพราะมัวไปสวดมนต 
ไมไดจับรถขับ แนนอน ! ตายก็ตองลดลง
 แตไมเอาทั้ง ๒ อยาง ก็ตายเพิ่มแนนอน และจะ
เพิ่มหนักขึ้นไปยิ่ง ๆ กวานี้อีก มันไมใชเพิ่มแตความตาย 
มันมีเพิ่มความเสียหายอื่น ๆ ที่เปนเนื้อหาสาระของ
สงกรานต ของปใหม ที่เคยจัดทํากันมา เปนบุญกุศล เปน
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี มันกลายมาเปนเรื่องหา
ทางแขงขันวา ใครจะดึงคนไปมากกวากันในวันสงกรานต 
แตละจังหวัด แตละที่ แตละถนน จึงเกิดชุลมุนวุนวาย 
แลวก็ตองตายเยอะแบบนี้
 “นาจะมากขึ้น” ซิ่งรถมากขึ้น เมามากขึ้น จัด
งานใหญขึ้น  อะไรที่มากขึ้นก็เปนอุปทวะอยูแลว
 ถาตอบจะใหทายวา มีโอกาสจะลดลงไหม ? 
 ถาเอากฎหมายเฉียบขาดก็ลดลงได 
 ถาเอาศีลธรรมเด็ดเด่ียวเขมแข็งจริง  ๆ มันก็ตอง 
ลดลงได 
 แตถาไมเอาทั้ง  ๒ อยาง หรือเอาอยางใดอยางหนึ่ง
ไมเอาอีกอยางหนึ่ง มันกเ็ปนไปไมได ตองตายเหมือนเดิม 
หรือมากกวาเดิม เจริญพร.
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๙. 
ในแตละปหลวงพอรูสึกมีชวงไหน
ที่ทางวัดรูสึกวาไดสรางคุณูปการ 

และเปนที่ภูมิใจของทาน ?

  พระพยอม ตอบ : ก็นาจะเปนชวงมีนาฯ เมษาฯ 
เพราะวาบวชเณรภาคฤดูรอน เด็กมาหาทุน มันกลาย
เปนเห็นประโยชนที่ชัดเลย
 ตอนน้ีวา เด็กบานนอกชนบท  ปน้ีหลุดเรียนกันเยอะ
เนื่องจากขาวถูก และยางราคาต่าํ มีเด็กจบ ม. ๓ แลว
ไมมีเงินเรียนตอ ขอมาทํางานที่วัดมากขึ้น และเด็กก็มา
ทํางานชวงโรงเรียนปดเทอมมากขึ้น
 เห็นไดชัดวา ถาเขามามากขึ้น วัดก็ตองใชจายอะไร
มากขึ้น ตองใหธรรมะใหความดีกับเขามากขึ้น ตองดูแล

โยมถามโยมถาม
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ใหความรูความฉลาดเขามากขึ้น จึงพยายามอบรมเทศน
สอนกัน แลวหาพี่เลี้ยงควบคุม ถาไดพี่เลี้ยงดีแนะนําดี 
เขาก็ทํางานเปนสุข ฉลาดดวย ไดเงินดวย ไดความฉลาด
ดวย ไดธรรมะไปดวย และที่นาประทับใจที่ภูมิใจ ก็คือ
มีคนเริ่มเห็นดวย วาเราสรางเยาวชน นี่ “ดีกวาสราง
โบสถวิหารเจดีย” จึงมีคนมาทําบุญทําทานกันมาก และ
ก็เปนชวงจังหวะผลหมากรากไมออกมามาก 
 เมื่อผลหมากรากไมออกมาก คนมามาก เด็กมา
มาก ก็ไดเลี้ยง ไดกินกัน อิ่มหนําสําราญถวนหนา เห็น
ญาติโยมหิ้วกระเชาผลหมากรากไมกลับไป โดยเฉพาะ
มุขที่ออกมาขํา สนุกมากก็คือโยมไดเปลี่ยนทัศนคติ การ
ทําบุญจากสังฆทาน มาเปนตนไม และปุย 
 พอโยมปลูกตนไม ซื้อตนไมถวายซื้อปุยถวาย เรา
ใหผลไมทันที เรียกวา “ปลูกปบ ออกผลปุบ” พูดกัน
ตรงนี้เฮกันทุกที สนุกทุกที
 ญาติโยมขํา เราก็มีความสุข จึงบอกวา เดือนมีนา 
เมษา นี่ถึงแมวาอากาศจะรอน แตที่วัดชุมชื่นปลาบปลื้ม 
ปติสุขใจ ทั้งโยมที่มา ทั้งทางวัดคนมาชวยงานวัด ก็มี
ความสุข ไดกินกันอิ่มหนําสําราญ 
 “บุญก็ไดไสก็เต็ม” ทํานองนี้ ก็เลยทําใหขอตอบ
วา ชวงเดือนมีนา เมษา เปนชวงที่ทางวัดรูสึกมีคุณูปการ
ตอสังคม ตอประเทศชาติ ตอพุทธศาสนา ยิ่งกวาเดือน
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อื่น ๆ มากกวาเดือนอื่น ๆ  
 แตวาในชวงเขาพรรษา ก็มีการอบรมคนถือศีลฟง
ธรรมก็มาก ตรงนั้นก็ถือวา “เปนเรื่องดี” วิสาขะ มาฆะ  
สวดมนตขามป ลนโบสถทุกที ตองถือวา ชวงอื่นก็มีมา
บาง แตมันระยะสั้น ตางกวาเด็กมาอยูตั้งเดือนหนึ่ง เดือน
กวา ๆ ถึงเดือนครึ่ง
 ชวงนี้การถายทอดหลักพุทธศาสนาไวใหกับ
เยาวชน และมันเปนผลเมื่อ ๒๐ ป ๑๕ ปที่แลว เด็กพวก
หน่ึงไปจบการเรียนการศึกษา ไปทํางานทําการ เปนหัวหนา
งานระดบัภาค ระดับองคกรตาง ๆ  เขาก็เอาขนมมาฝาก
นองบาง เรี่ยไรกันมาทําบุญ ซื้อขาวซื้อของใหเด็ก 
 ท่ีเห็นดูวาญาติโยมชักจะมาแจกของเด็ก เล้ียงเด็ก 
ชวงเดือนมีนา เมษา เปนเร่ืองต่ืนตัวกาวหนามากกวาแต
กอน ซ่ึงไมเคยมี และตางฝายตางก็มีความสุขซ่ึงกันและกัน 
ท้ังเปนการรักษาคําสอนพระพุทธเจาประโยคหน่ึงท่ีวา
 “การเจริญเมตตา” โดยการท่ีเขาเมตตาตอเด็ก 
เขาใหทานกับเด็ก ใหขาวของเงินทองแกเดก็ ซึ่งเมื่อกอน
นี้เราก็จะสนใจกันแตทําบุญกับพระ กับพระพุทธเจา ทัั้ง
ที่พระพุทธเจาก็ตรัสวา
 “เมตตาสําคัญกวา”
 ตอนนี้ เปนการที่ญาติโยมแสดงความกรุณา-
เมตตาสงสารตอเด็ก โดยการสรางบารมีดวยเมตตา แลว
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ยังทําใหเมตตาธรรม นี่กระเพื่อมกระพือในหัวใจ ของ
พุทธศาสนิกชน อยางมากมายกวาสิ่งอื่น ๆ
 คนที่ไมมีลูกมีหลานเยอะ ไดมาเลี้ยงเด็กเยอะ ๆ ก็
เริ่มรูสึกอิ่มใจ สวนเด็กที่ไมเคยไดกินอะไรเพราะอยูบาน
นอกคอกนา ริมเขา ริมดอย ไดมากินมาอิ่ม ก็มีความสุข
 เห็นเขาทํางานแลวมีเครื่องลอที่สนุกที่สุด ก็คือ
กระบอกท่ีญาติโยมเอาไปใสเหรียญ แลวเราก็มีการบอกวา   
 “เอา ! เด็กทําตรงน้ีเสร็จจะใหกระบอกหน่ึงลูก”

 “ทําตรงนั้นเสร็จจะใหกระบอกหนึ่งลูก”
 โอโฮ ! เขาแขงขันทํากัน พอใหกระบอก แลวมี
ลุนกันอีก ถาผาเผะ แลวไปเจอแบงค ๑๐๐ แบงค ๕๐๐ 
เขาก็เฮ ! แตถาผาเผะเหรียญสลึงทั้งนั้น เขาก็เงียบฉี่เลย 
เหี่ยวเลย !
 นี่ก็เปนเรื่องอะไรตออะไร ก็มารวมกันอยูในชวง
เดือนนี้ คอนขางจะสนุก นั่งรับแขกทั้งวันก็ไมเบื่อ เมื่อย
ก็เมื่อยจริงเหอะ แตวามันก็เห็นผลจากคุณูปการที่วัดได
ทําใหแกสังคม เรียกวา
 “หายเหนื่อย มีความสุขมาหลอเลี้ยงจิตใจ
  มีปติมาหลอเลี้ยงมากที่สุดในชวงเดือนนี้” 
 เจริญพร.
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๑๐.
เรื่องการปราบคนโกงคนชั่วของ

รัฐบาลนี้ หลวงพอรูสึกวา มันเปน
การทําไดดีกวารัฐบาลกอน ๆ ไหม ?

  พระพยอม ตอบ : ถาเปรียบเทียบกันแลวรัฐบาล
นี้เขาทําไดดีกวา !
 เพราะรัฐบาลทหาร เขาไมตองกลัวเสียแตมเทาไร 
จึงลุยเช็คบิลพวกที่โกง ๆ กัน ทั้งขาราชการหนวยตาง  ๆ   
กระทรวงตางๆ  เรียกวา “ไมมี ! ยุคไหน” ที่ถูกยายถูก
ปลด แลวก็เงียบไมกลาหือ และเสนอรายชื่อขาราชการ
โกงเปนรอยใหนายกฟนธง แมปลัดบางคนเคย เรียกวา 
“ดัง ! ไมคอยยอมใครงาย ๆ”

โยมถามโยมถาม
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 แตพอมาเจอรัฐบาลทหารก็ตองยอม ถาหากเช็ค
บิลในพวกโกง ๆ ได นี่ตองถือวา จะทําใหประเทศเจริญ
อยางรวดเร็ว ถายิ่งยึดทรัพยพวกที่โกง ๆ  ไป นี่โดยเฉพาะ
ที่ดินปาเขาก็ดี สามารถเอาเงินนั้นมาทําเปนแหลงน้ํา ให
ทําการเกษตร สาธารณูปโภค นาจะไดมหาศาล ที่เขา
ตามยึดทรัพย ๆ กัน นี่นาจะไดมากมายมหาศาลเลย 
 แลวก็เชื่อวา รัฐบาลแบบนักการเมือง หรือรัฐบาล
ประชาธิปไตย ทําไมได ทําไดก็ดีไมถึงขั้นนี้ ไมกลา เพราะ
กลัวเสียแตม เสียคะแนน 
 จึงตองถือวาเรื่องนี้ นาจะเปนเรื่องที่เราเห็นดวย
เปนอยางยิ่ง ถาทําไดสําเร็จ คนโกงจะไดรูสึกซะบาง ยิ่ง
เรามาไดยินขาว อดีตอธิบดี DSI ยังโดนเช็คบิล 
 สวนเรื่องที่คนอื่นจะเปนยังไง นี่เราคงตองติดตาม
ดูกันตอไป แตวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่รัฐบาลแบบอื่นทํายาก 
แนนอนเลย
 แลวก็อยางที่บอกแลววา ทหารเผด็จการไมโกงซะ
อยางเดียว “เผด็จการดีกวา ! ประชาธิปไตยโอเอ” แตถา
ทหารโกงจะบรรลัยวายวอดเลย  จะหนักกวาประชาธิป-
ไตยแบบนักการเมืองหลายเทา เพราะอํานาจมากมาย
มหาศาล อาจจะรีด จะไถ จะเรียก จะรอง จะเก็บอะไร 
นี่มันตอตานยาก แลวกต็รวจสอบยาก เพราะอํานาจถูก
รวบไวหมด 



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๕๗โ สไ 

 ถาเขารวบอํานาจไวหมด แลวใชธรรมะจัดการจริง ๆ  
นี่จะสําเร็จประโยชนไวกวาเยอะ มันไมเปนประชาธิปไตย
โอเอ ขั้นตอนเยอะแยะ คนชั่วลอยนวลไปหมด จับไดก็
ปลาซิว ปลาสรอย ตัวเบง ๆ ไมมีใครกลาแตะ 
 แตถาทหารแตะ แลวโดยธรรมแบบจริงใจ เปนธรรม 
จริง ๆ ทําเพื่อใหบานเมืองสงบราบคาบ จากพวกโกงได
จริง ๆ ก็ตองเรียกวา
 “นาอนุโมทนา” ตรงนี้แหละ เจริญพร.

“...ถาเขารวบอํานาจไวหมด แลวใชธรรมะ“...ถาเขารวบอํานาจไวหมด แลวใชธรรมะ
จัดการจริง ๆ  นี่จะสําเร็จประโยชนไวกวาจัดการจริง ๆ  นี่จะสําเร็จประโยชนไวกวา
เยอะ มันไมเปนประชาธิปไตยโอเอเยอะ มันไมเปนประชาธิปไตยโอเอ

ขั้นตอนเยอะแยะ คนชั่วลอยนวลไปหมด...”ขั้นตอนเยอะแยะ คนชั่วลอยนวลไปหมด...”

ไ



๕๘    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

  พระพยอม ตอบ : ที่ทําทาจะทําโนนทํานี่ แลว
ถูกใจ นาจะเปนกระทรวงเกษตรฯ
 ที่บอกวา จะรวมพวกเกษตรแปลงเล็กแปลงนอย
นี่ใหเปนแปลงใหญ ใหจัดสรรเปนแปลงเลี้ยงปลา เลี้ยง
สัตว เลี้ยงกบ เลี้ยงเปด เลี้ยงไก มีพืชผัก ผลหมากรากไม 
มีนาขาว รวมเปนแปลงใหญ
 โอ ! ตรงนี้ถาใครไดมาเห็นเมืองนนท ที่ริมคลอง
ออม นี่มันเปนแปลงละ ๕ ไร ๒ ไร ๓ ไร ๑๐ ไร แลวน้ํา

๑๑.
หลวงพอรูสกึเหน็ดวยกบันโยบาย
ของรัฐมนตรีกระทรวงอะไรบาง
ครับ ?

โยมถามโยมถาม



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๕๙โ สไ 

ทวม ปลูกอะไรกําลังโตดี แลวน้ําทวมตายหมด
 แตถารวมเปนแปลงใหญ แลวทําเปนคันใหญ ทํา
คันใหสูง “กันน้ําไวไดอยางมหาศาลเลย” นี่ยังมีทิ้ง
แปลงเล็กแปลงนอยไร ๒ ไร ๓ ไรเยอะมาก จมน้ําจมทา
อยูเปน ๑๐ ป ไมทําอะไรไดเลย ที่แลวมามันทําเปนแปลง
เล็ก เพราะคนมีลูกหลานหลายคน 
 เกษตรกรมีลูกหลานหลายคน พอแมมีอยู ๑๐ ไร 
พอมีลูก ๗ คน ก็เหลือคนละ ๒ ไร จึงไมไดดีเลย มันก็
เลยกลายเปนเบี้ยหัวเรี่ยวหัวแตก 
 แตถารวมกันได นี่สมมติวาทําที่เลี้ยงวัวสัก ๓ ไร 
๕ ไร ก็จะไดขี้วัวทําปุย 
 ถาเลี้ยงเปดเลี้ยงไกได เขาก็จะมีไขกินโดยไมตอง
ไปซื้อ เปนอาหารทานกันได 
 ถาเขามีบอเลี้ยงปลา อยางที่เคยไปเห็นบางที่บาง
แหง เขามีวันลงแขกจับปลากัน ถาเขามี ๕ บอ จับเดือน
ละบอ ตากเค็มแหงอะไรก็แลวแต



๖๐    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

 ปรากฏวา “กินกันไดทั้งป” แลวเมื่อถึงเวลาก็ซื้อ
พันธุลูกมาปลอย แลวไมใหใครเอาไฟชอต ชวยดูแลกัน
ไป กลายเปนซูเปอรมารเก็ต กลายเปนตลาด ผักพืชผลไม
อาหารกับขาวสมบูรณอยูในแปลงใหญ เปนการลดคาใช
จายในครัวเรือน
 อันนี้ถาทําไดสําเร็จรับรองไดวา เกษตรกรไมมี คํา
วา “เปนหนี้ ธกส.” เหมือนเกาที่เปนหนี้ ก็เพราะวาปุย
ก็ไมมี ผักก็ไมปลูก วัว ควาย ปลา เปด ไก ก็ไมเลี้ยง
 อาตมาเห็นพวกเดก็ ๆ เขาเลี้ยงกันในแปลงใหญ
ที่ของเรา เขาเก็บไขกินกันไดทุกวัน ที่วัดก็ยังหามไมให
เขาจับปลานะ ถาไมหามใหเขาจับปลา ก็แทบไมตองซื้อ
กับขาวกันเลย เพราะเรายังถือเปน “เขตอภัยทาน” อยู 
 แตถาเปนของชาวบาน เขาก็ไมหามหรอก เขาก็
ตองปลูกผัก เลี้ยงไก เลี้ยงปลากินกัน กลายเปนอาหาร
สมบูรณทุกแปลงนั่นเลย
 ทีนี้ ๒ ไรจะแบงทําอะไรไดละ สมมติตอคน ขุด
รองก็ปลูกขาวปลูกอะไรไมไดแลว แลวมันไมมีคันใหญ 
เพราะมันแปลงเล็ก พอน้ํามาก็จะทวมจมหมด จึงเปน
เกษตรกรที่ลมเหลว แตถาทําแปลงใหญไดแปลงหนึ่ง ถา
ไดสัก ๓๐๐ ไร ๕๐๐ ไร  “โอโฮ  ! วิเศษเลย” อยางแย
ที่สุดก็ตอง ๑๕๐ ไร
  มาดูวัดสวนแกวเปนตนแบบ เราสามารถทําได



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๖๑โ สไ 

เหลือเชื่อเลย นี่ถาหากวามี ๕๐๐ ไรตอแปลงจะสมบูรณ
ที่สุด แลวก็จะแบงสรรปนสวนกันไดลงตัวอยางถวนหนา
 ทุกคนจะตองมีปลากินเทาไร ? 
 ทุกคนจะไดไขไกวันละกี่ลูก ? ไขเปดกี่ลูก ? 
 เออ ! แลวถาไมใชระบบวัด ก็ยังจะขายไดกันอีก 
จับสัตวน้ํา สัตวบก เลี้ยงกบ เลี้ยงจิ้งหรีด
 เห็นเขาทํากัน แลวที่ไมนาเชื่อวา การเลี้ยงไสเดือน 
นี่มันไมนาเชื่อวา ซื้อขี้วัวถุงละ ๑๐ บาท ๒๐ บาท ไปให
ไสเดือนกินขายไดถุงละ ๑๐๐ บาท 
 อยางนี้ถาทํารวมกันได นี่แลวที่มันสําคัญที่สุดก็
คือ ถาเมียเกิดปวยผัวตองไปเฝา หรือเมียไปเฝาผัวที่โรง
พยาบาลอยางนี้ ตางคนตาง...ไปไมรอดเลย เพราะตนไม
ไมไดรดน้ํา ๕ วันก็ตาย 
 แตนี่ถาอยูรวมกัน นี่จะมีสมาชิก ๕๐ ครอบครัว 
เขาจะปวยเจ็บกันสัก ๕ ครอบครัว ๑๐ ครอบครัว ก็ยังมี



๖๒    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

คนไปดูแลรดน้าํได ทําสปริงเกอรระบบน้ํา ระบบสูบน้ํา 
 แทนที่มีพื้นที่ ๕๐แปลง ๕๐ เจาของ ก็จะใชเครื่อง
สูบน้ํา ๕๐ เครื่อง...ญี่ปุนรวย !
 แตถารวม ๕๐ เจาของ เปนแปลงเดียวกัน มี ๒ 
เครื่องก็พอ !
 ซื้อเครื่องใหญ ทอ ๑๒ นิ้ว มอเตอรใหญ ๆ ดูด
พรึบ ออกเรียบรอย ไมตองเสียเงินมากเลย “ญี่ปุนรอง
สะอื้นแน” 
 แตเกษตรกรไทยหัวยังไปไมถึง นึกถึงตอนอาตมา
มาตั้งวัดใหม ๆ วาดหวังไวชวนเขามาทําโฮมสเตย เรา
มารวมสวนเปนแปลงใหญแบบนี้ มารวมกันทําคันทีี่เดียว 
ปานนี้สวนทุเรียนก็ยังอยู ไมตายเหมือนป ๕๔ แตวาไมมี
ใครเอาดวย 
 อยางที่บอกแลว ๕๐ เจาของ ก็มานั่งเฝากระจาด
มะมวง ผักทั้ง ๕๐ บาน ๕๐ ครอบครัว แทนที่จะมาขาย 
๑๐ ครอบครัว อีก ๔๐ ครอบครัวไปผลิต แลวก็มาเก็บ

“...พอตนทุนมันต่าํแลว 
ทุกอยางมันก็เหลือ...
มันเปน การลดรายจาย 

เพิ่มพูนรายได ขยายโอกาส...”



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๖๓โ สไ 

มาหารกันวา ขายไดเทาไร ? มารับเงินตอนเย็น เชาเอา
ของมาสง ชั่งกิลงกิโล ใสถุงใสอะไรมา ติดราคงราคากัน
มา เย็นก็มารับสลับกันขาย สลับกันทํา
 “เชามาก็มาสง เย็นก็มารับ” คน ๑๐ คน นี่ขาย
ทันเหลือเฟอ เพราะไมมีใครจะมาซื้อทีเดียว ๕๐ คน นั่ง
เฝากระจาดเปลา ๆ หมดเวลาไปตั้งเยอะแยะ 
 นาเสียดาย ! การบริหารจัดการฝายบุคคล ก็สูญ
เสียประโยชนกันเยอะ
 ถารวมกันไดตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรฯ ที่พูดเมื่อไมนานนี้ ถาเปนอยางนี้ได เรียบรอย
เลย โดยเฉพาะท่ีลุมต่ํา  พ้ืนท่ี ๕๐๐ ไร  ต้ังคันใหสูงปดเลย 
แลวก็จัดเปนที่แกมลิงใหน้ ําเขาไปอยู เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา 
แคนี้ก็รายจายลดวูบวาบ พอตนทุนมันต่าํแลว ทุกอยาง
มันก็เหลือ
 มันเปน “การลดรายจาย เพิ่มพูนรายได ขยาย
โอกาส”
 แตที่แลวมา ๕ ไร ๒ ไร ตองซื้ออะไรกินไมรูกี่อยาง 
เพราะไมมี ทําไมไดในแปลง ๒-๓ ไร กเ็ลยไมทําปลอย
ทิ้งราง จมน้ําเปน ๑๐ ๆ ปซะเยอะ 
 ถารัฐบาลไหนคิดทําตรงน้ีไดสําเร็จ แผนดินไทยก็
จะใหพืชผล จะใหอาหารไมมี 
 คําวา “ขาดสารอาหาร” แนนอน ! เจริญพร.



๖๔    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

  พระพยอม ตอบ : อยางกรณีเด็ก ๒ ขวบ ที่เขา
ลงทุนใสถังแชแข็งสมองในตูแช นี่จายเปน ๑๐ ลาน
 น่ีแหละท่ีเขาบอกวา “เทคโนโลยีมันวิวัฒนาการ” 
ทําใหคนไมยอมรับความจริงในการเกิด แก เจ็บ ตาย ถา
ตายแลวฟนได หลวงพอพุทธทาสทานเคยบอก มันตาย
ไมจริง ถาตายจริงมันไมฟน 
 นี่จะทําใหเด็กตายหมดสภาพ แลวฟนได นี่ก็แสดง
วา คําสอนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปดสนิท “เกิดขึ้น ตั้ง

๑๒. 
หลวงพอรูสึกยังไงกับความเชื่อมั่น
ทางเทคโนโลยีทางการแพทยจะ
สามารถทําคนตายใหฟนได ?

โยมถามโยมถาม



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๖๕โ สไ 

อยู ดับไป” ไมมีแลว มีแตเกิดแลวก็ใหอยู 
 เสียดายวา ถาเอาเงิน ๑๐ ลานไปเลี้ยงเด็กที่มีชีวิต 
อยูอด  ๆ อยาก ๆ แลวอุทิศทําบุญใหลูกที่ตาย นาจะเปน
วิถีที่ดีกวา แตคงจะเปนพอแมที่รวย แลวความรักซึ่งเปน
อวิชชาอยางเต็ม ๆ แลว 
 ถารักแบบหลักธรรมตองรูจักทําอะไรใหลูกไดบุญ
ไดกุศล เอาสมองไปแชไวในตู แลวสมองมันพูดไดก็คงพูด
วา หนาวจะตายอยูแลว ตายรอบ ๒ อีก 
 นี่ก็ตองบอกวา ยุคนี้มนุษยเรา บางทีกาวหนา
เลยเถิด สุดโตง ลืมสัจธรรม 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี มันทําใหลืมสัจธรรม 

“...ยุคนี้มนุษยเรา
บางทีกาวหนาเลยเถิด 
สุดโตง ลืมสัจธรรม...”



๖๖    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

อยางที่ทานบอกวา “ความวิวัฒนาการนําไปสูความ
วินาศนาการของศีลธรรม” 
 ตอไปคําวา “เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป” จะตองลบออก 
จากคําสอนของศาสนาเลย เพราะมันเกิดมาและสามารถ
ต้ังอยูได ฟนได คืนได 
 ก็มันกี่ปมาแลว ที่โลกมันเกิดมา นี่ยังไมเห็นมี จะมี
ก็แตนวนิยาย หรือละครอะไรที่เขาเลนกัน
 เดี๋ยวนี้ละครเขาก็เลนกันพิสดาร ดูไมไดเลย เขาใช
เทคโนโลยีแสดงโลดโผนซะจน เราสติปญญาทางศาสนา
บอก นี่ละที่เขาบอกภาพมายา คือ เริ่มใชมายา 
 เพราะฉะนั้น เคร่ืองเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรอาจ
จะเปนมายาลวงตาพอแมวา  “จะเอาลูกใหฟนคืนไดมี
ปาฏิหาริยได”  ก็คงเสียสตางคกันไปเยอะ 
 เราจะมาหมดเงินหมดทองไปกับเรื่องความรัก 
ความคิดถึง การผูกพัน การยึดติด
 คนหมดชีวิตไป แลวกับหมดเงินเปน ๑๐ ลาน ก็ไม
ไดลูกคืนจะวายังไง ? จะมาเสียดายสตางคทีหลังหรือไม ?
 ถาไมเสียดายก็แสดงวา “ร่ํารวยมหาศาล” หรือ

 “รักของอวิชชาลนเหลือเกินไป”
เจริญพร.
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๑๓. 
เมื่อรัฐบาลมีการราง 

พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน ฉบับ
ใหม ออกมา หลวงพอมีความรูสึก

วาดีหรือไม ?

  พระพยอม ตอบ : ถาการจัดระเบียบขอทาน ได
ถูกตอง ไดดีงามแลว นี่มันจะกันเรื่องการคามนุษย ใน
เหลี่ยมที่นาสงสารในระดับหนึ่ง
 ก็คือ บริษัทขอทานที่เอาคนพิกลพิการไปวางตาม
จดุตาง ๆ น้ัน แลวก็มารับมาสง แลวก็กินหัวคิว แลวท่ีราย
ที่สุดก็คือ มันจะสรางนิสัยคานิยม เพราะวามักจะมีการ
อางตัวเลขรายไดสูง เชน วันละ ๑,๐๐๐ บาท วันละ ๘๐๐  
บาท  มันมากกวาอัตราคาแรงท่ีรับจางเหน่ือยกันแทบตาย

โยมถามโยมถาม
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มันก็เลยจะทําใหคนจะเหหัน ไปหาอาชีพขอทานกันด่ืนดาษ
แลวยิ่งมาตาเอี่ยม ที่วัดไรขิง ทําบุญทีปเปนแสน แลว ๒ 
ปกอนมานี้ เขยิบทําบุญปเปนลาน 
 มันก็เลยทําใหคนคิด “เอะ ! อยางนี้เปนขอทาน
ดีไหม ?” แลวมาดูกันซิ ที่วัดอาตมา คนพิการเยอะแยะ 
“สูชีวิตนาดู ! ขาไมมี ดายหญาสะอาด” เราก็ใหกิน
อยูสบายที่พงที่พัก 
 เพราะฉะนั้น เราสรางนิคมโรคเรื้อน เราสรางอะไร
ตออะไรมาเยอะแยะกันแลว เราจะมนิีคมคนขอทานกันสัก
ท่ีดีไหม ! หรือวากําหนดในระดับไหนท่ีจะขอทานได...ไมได 
 ไมใช ! มือดีเทาดี มานั่งขอ นี่มันแลเปนเรื่องที่แย  
หรือเรามีกองทุนอะไร ที่ไมตองใหเขาไปลําบากอยางนั้น
ไดไหม ?  หรือถึงเวลาจัดงานมหกรรมใหเขาไปแสดงความ
สามารถแลว
 คนก็ไปบริจาคเปนที่ ๆ โดยนัดกัน ๗ วันครั้ง เดือน
ละครั้ง ใหคนไปรวมบริจาคใหกับคนพวกนี้ ที่เขาแสดง
ความสามารถอะไรกอนก็แลวแต เปนเรื่องเหมือนเครื่อง
คาตอบแทน 
 ไมใช ! มือดีเทาดี แบมือขออยางเดียว แลวศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยไปไหนหมด แลวถาเราไปสนับสนุนเพาะ
บมนิสัยคนแบมือขออยางนี้ ใหมากขึ้นในประเทศชาติ 
มันจะเปนยังไง ?  “มันก็จะประเทศคนขี้ขอ”
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 ประเทศที่เขาพัฒนาแลว  เขาไมปลอยใหมีแบบนี้ 
เหลือแตประเทศไทย มันเปน “เมตตาอวิชชา” มาก
เกินไป บางคนใหไมดูเลย วา เขาอยูในสภาพนาใหไหม ? 
มือดีเทาดี มาแบมาขอนี่ 
 ท่ีวัดอาตมามีเร่ือยเลย  ในพวกท่ีมาขอเงินกลับบาน
จะขอนูนขอน่ี แตพอบอกวา “ใหมาทํางาน”  “ไมเอาอะ”
ไปเลย  แลวบางทีใหแลวไปกินเหลาหนาวัด เยยเราอีก แหม !
 มันจึงเปนเรื่องที่นาเจ็บปวด ไอพวกขี้ขอนี่ 
 เพราะฉะนั้น ก็อยากใหประเทศไทย เรามีระบบ
ระเบียบในเรื่องขอทานกันใหดี และจริงจัง ใหมันเปน
กฎหมายเปนอะไรออกมาซะ จะใหแลดูเรียบรอยสบายหู
สบายตา 
 เอาละ ! แตเราคงไมใหขาดเมตตาหรอก เราก็จัด
เปนที่เปนทาง ชุมนุมคนพิการที่อยูในสภาพชวยตัวเองไม
ได ตั้งกองทุนกันมา เปดบัญชีกันก็ได รัฐบาลเปดบัญชีซิ 
แลวก็ตั้งกองทุน อาตมาจะออกใหกอนสักหมื่น ๒ หมืน่
บาท  (เอา ! จริง ๆ ถาทําใหดี) แลวออกมาเปนระบบระเบียบ 
เปนกฎหมายซะ ไมตองปลอยใหเขาไปรอนเรลําบาก ฝน
ฟาตก จะวิ่งยังไงตาหูไมดี ขาเขอไมสมบูรณ 
 ขอใหกฎหมายนี้ผาน แลวก็ใหรัฐบาลนี้ทําสําเร็จ 
รวมอนุโมทนาดวย เจริญพร.
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 “มันวิวัฒนาการ “มันวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีไปทางเทคโนโลยีไป
สูความวินาศนาการสูความวินาศนาการ
ทางศีลธรรม”ทางศีลธรรม”
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๑๔. 
หลวงพอไดดูเว็บที่เขาถลมวัดเรื่อง

สุนัขที่ทางวัดรับดูแลเล้ียงไวหรือไม ?

  พระพยอม ตอบ : ธรรมดาไมไดดูไมไดสนใจไมได
ดูเพราะวา อาตมาวา “ยุคที่เทคโนโลยี ที่มันกาวหนา
วิวัฒนาการ”
 น่ีก็เปนอยางท่ีหลวงพอพุทธทาสทานวา “มันวิวัฒนา 
การทางเทคโนโลยีไปสูความวินาศนาการทางศีลธรรม” 
  แลวมีสมัยหนึ่งโดนหนักกวานี้อีก “ท่ีมีหมูตกจาก
รถ” (แลวก็มีรูสึกจะเปนแพทย เปนหมอกัน) 
 หมูตกลงมาแลวก็กระดูกซี่โครงทิ่มเขาไปในปอด 
คนนั้นพบเขา ก็ซื้อไถชีวิตจากเจาของรถขนหมู เอาไป

โยมถามโยมถาม
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เลี้ยง คือ มีคนเขาขนเอาไปสงฆา แตแลวมันไดตกลงมา
จากรถ คนที่เห็นก็เกิดสงสารเมตตา ก็เลยไถชีวิตมา เอา
มาเลี้ยงไวที่บาน เผอิญบานตัวเอง มันติดกับชาวบาน 
“มันรอง ! หมูมันเจ็บมันปวด” ชาวบานเขาก็วาเอา ก็
เลยโทรมาใหวัดไปรับ
 ปรากฏวา บานเขาอยูใกลไปทางเขตสาขากบินทรบุรี 
ก็เลยใหรถทางกบินทรฯไปรับ ไปอยูไดไมกี่วันมันก็ตาย 
เพราะวาแผลขางในมันเนา แลวเจาของเขาก็จะไปดูไป
เยี่ยม พอเขาไปดูไปเยี่ยมปรากฏวา คนที่อยูที่นั่น “พูดไม
เปน พูดไมถูก พดูไมรูเรื่อง” พอเขาถามวา หมูไปไหน
บอกวา “เชือดไปแลว” 
 เร่ืองของเร่ือง คือ หมูมันตาย ก็ใหสัตวแพทย
ดู สัตวแพทยก็บอกวา “ไอตรงที่ไมเนา ถาจะกินบาง
ก็ได”  เจาเด็กคนนั้นก็เชือดเอาตรงที่กินไดไป สวนที่กิน
ไมได...มันเนา ก็เอาไปฝง ปรากฏวาเขาก็มาลงเว็บดาวา 
“วัดนรก” สงหมูไปใหแตเอาไปเชือด 
 นี่พูดงาย ๆ วา ดาวา “เปนวัดนรก” ทั้ง ๆ ที่วัดนี่
มาดูสิ มีไมรูสักกี่สิบตัว หมา แมว วัว เยอะแยะ เราก็ไม
ไดเชือด ไมทํา แตหมูตัวน้ันตาย แตเด็กพูดไมรูเร่ือง ก็ทําให
เขามีเมตตาหมู น่ีจะดาพระดาวัด พูดงาย ๆ  วา “เมตตาสัตว
เดรัจฉาน” แตขาดความเอ็นดูตอเพื่อนมนุษย เหยียด
หยามพระ วัด เรียกวา วัด “วัดนรก” แลวตอนนี้ก็เกิด
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อยางที่วาเห็นมีโยมมาบอกวา เขาเอาภาพหมาเปนเห็บ 
หมาผอม หมาตาย ซากหมา ถายออกทางโซเชียลมีเดีย  
แลวก็บอกวา “วัดทรมานสัตว” “วัดไมมีเมตตา”  
 เดี๋ยวนี้มันเกิดคนเลี้ยงหมาบางคนบางพวก ใชให
หมาเลี้ยงก็มี มีการเลี้ยงสุนัข เลี้ยงสัตว กันแบบวา “ไมรู
ใครเลี้ยงใครซะแลว” แตคนที่มีเมตตาเลี้ยงหมาแทก็มี 
 อาตมาเคยเจอมา ๒-๓ คร้ัง บางคนเปนสัตวแพทย  
บางคนก็รักเมตตาสัตวอยางจริงใจ บริสุทธิ์ใจนี่ก็มี  แต
พวกใหหมาเลี้ยงก็มี แสวงหาผลประโยชนก็เยอะ 
 เด๋ียวน้ีมีการทําถึงขนาดวา จะเหยียบจุดหน่ึง แลว
ก็จะยกตัวเองเปนฝายรับผลประโยชน โดยโจมตีที่วัดสวน

“เมตตา“เมตตา
สัตวสัตว

เดรัจฉาน”เดรัจฉาน”



๗๔    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

แกว แลวตัวเองก็เอาไปจัดเลี้ยงกัน แลวก็เรียกคาดูแล 
เรี่ยไร ชวยเหลือคายา คาอาหาร แตทางวัดไมเคยเลย มี
แลวแตใครจะมาใหก็ให เราก็ทําเทาที่ของเราทําได เดือน
หนึ่งก็ใชจายตั้ง ๒ แสนกวาบาท  ทั้งคาคนดูแล คาอาหาร 
คายา ทางสัตวแพทยก็ไดมาดูแลอยูบาง แตเราก็ไมคอย
มีงบฯ มาก 
 ท่ีจริงเล้ียงมันพอไมใหมันตาย ไดกินอ่ิม ไดมีท่ีหลับ 
ที่นอน จะใหมันสุขสบาย...แบบหมาคนรวยนะ ทุกตัวใน
จํานวนตอง ๖๐๐-๗๐๐ ตัว มันคงทําไมไดหรอก
 อาตมาก็ทําเทาที่จะทําได และก็ไมมีเวลาไปดูดวย
ก็จําเปนตองแตงต้ังเจาหนาท่ี  ท่ีเขามีจิตใจเปนอาสาสมัคร
มีจิตอาสา 
 ยังไงก็มาดูมาถามเอาเองเถอะ อยาไปเชื่อคนที่
ใสราย เหยียบย่ํา เพื่อจะดึงทรัพยของญาติโยม ไปสนับ
สนุนในกลุมของตัว ในพวกของตัว
 อาตามาเจอมาเยอะแลว ถาถามวา รูสึกอยางไร
กับภาพที่เขาไปลง ในการที่เอาภาพที่แลนาสมเพชเวทนา
มาเหยียบย่ําทางวัด เพื่อจะดึงความเชื่อถือไปทางกลุม
ของเขา แบบนี้มีการทํากันมานานแลว
 “เหยีบคนดัง” เพื่อจะดังบาง แตวาเขาจะดังได
ไปแคไหนก็ตองคอยดูติดตามกันตอไป แลวที่มีคนมาพูด
บอยเหลือเกิน วา



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๗๕โ สไ 

 “ระวังนะ ! หลวงพอสรางความดีมา มันจะ
หมด จะพัง จะเสียชื่อเสียงคราวนี้แหละ”  แลวอาตมา
บวชมาเพื่อรักษาความมีชื่อเสียงหรือ ?
 แตเรา “บวชมาเพ่ือรักษาพรหมจรรย เพ่ือรักษา
ศาสนา” ไมใชบวชมาเพื่อรักษาความดัง ถาชีวิตนี้บวช
มาพังเพราะหมา ก็แสดงวา ศาสนาเปราะบาง 
 เพราะฉะนั้น ไมเสียดายชื่อเสียง ถาชื่อเสียงไมมี 
มันนาจะไดพัก ไดสบายบาง เพราะคนก็ไมมากวน เรา
ก็จะไดอยูสงบเสียบาง เพราะวาการบวชนี่ ไมใชเพราะ
มีชื่อมีเสียง มันตองบวชแลวตองสบายใจ สงบใจ รูธรรมะ  
ปลอย ปลง วางบาง ชวยจิตใจใหดีกวาเกา แลวก็คอยไป
ชวยคนอื่น ไมใชมัวมานั่งรักษาชื่อเสียง
 มันตอง “รักษาพรหมจรรย รักษาศีล รักษาวินัย” 
ฉะนั้นใครจะดาจะวาตามสบาย เพราะพระพุทธเจาก็ยัง
โดน อาตมาเปนพระขี้ฝุนของพระพุทธเจาก็ไมได จะไม
โดนบางหรือ ยิ่งยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีพวกนี้ เราก็โดน
อยางนี้

“...เราบวชมาเพื่อรักษาพรหมจรรย 
เพื่อรักษาศาสนา ไมใชบวชมาเพื่อรักษา
ความดัง ถาชีวิตนี้บวชมาพังเพราะหมา 

ก็แสดงวา ศาสนาเปราะบาง...” 
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 เห็นลงไปกันแบบนี้ แลวก็ตองขอโทษกันไปหลาย
ราย ย่ิงตอนน้ี เปนหมอ เปนพยาบาล เปนครู เปนคนไฮโซ 
ดาตํารวจบาง ดานูนดาน่ี ดาไปดามา พอเอาเขาจริง ๆ คน
เขารุมสวดเขาวา มันเกินไป ก็เห็นโพสตขอโทษกันต้ังหลาย
รายแลว ก็ปลอยรอใหเขาสํานึกได เขาก็จะขอโทษเอง ถา
ไมขอโทษ เราก็ไมเอาโทษ ตางคนตางอยู  แตถาเหยียบย่าํ
กันมาก ก็อาจจะตองใชกฎหมาย ใหคณะท่ีเขาดูแลเขาทํา
กันเอง ไมเชนน้ันเขาก็จะถูกเหยียบย่าํหม่ินประมาทกันเกิน
ไป ก็แลวแตคณะท่ีเขาดูแลแทน 
 อาตมามีเวลาแตไปเทศน “ไมมีเวลาไปนั่งดูหมา
ดูเห็บหรอก” เจริญพร.

อาตมามีเวลาแตไปเทศน 
“ไมมีเวลาไปนั่งดูหมา ดูเห็บหรอก” 



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๗๗โ สไ 

๑๕. 
ไดทราบขาวมาวา หลวงพอจะงด

รับกิจนิมนต ในป ๕๙ เรื่องราวเปน
อยางไรครับ ?

  พระพยอม ตอบ : เอาไวแตะนิดหนอยก็แลวกัน 
วาไมไดรับนิมนต นี่คือ “ทางไกล” เพราะวาเดินทางมา
มาก สุขภาพ อายุมันก็เปนสวนหนึ่ง  และที่ตั้งใจจะทํา
หนังสือหนังหา รวบรวมคําเทศนคําสอนไว ใหมันเปน
หลักฐาน เคยพูดอะไรสอนอะไรใครมา มีผลประโยชน 
สําเร็จประโยชนอยางไรบาง นี้เปนเปาหมายหลัก
 สวนมีเหมือนระบบแคนนอลนิดหนอย ก็คือ อยาก
ประทวงกฎหมาย เหมือนกับวา เราพูดไปนี่ ! พวกที่เชื่อ

โยมถามโยมถาม



๗๘    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

กฎหมาย สั่งใหทําตามกฎหมาย แตเลนทางกฎหมายกับ
เราแบบบอบช้ําที่สุด คือ กฎหมายบอกวา เมื่อใครโดน
รุกที่ดิน รบกวนที่ดิน
 “การฟองคดีเพื่อปลดเปลื้องการรบกวน
นั้น ทานวาตองฟองภายในปหนึ่ง นับแตเวลา
ถูกรบกวน”
   ตามมาตรา ๑๓๗๔ วรรคที่ ๒ ตองแจงเทานั้น 
 แตความจริงอันนี้อยาลืมนะ คําวา “แลวเวลานั้น 
ไปหลบอยูมุมมืด อยูกันที่ไหน ตั้งปกวา” 
 พอเราทําประโยชนเสร็จ เราก็เชื่อมั่นในกรรมสิทธิ์ 
ที่เราไดถือกรรมสิทธิ์ โฉนดซื้อโปรงใส จายถูกตอง 
 “การครอบครอง” เราก็ตองทุมพัฒนา
 “พอพัฒนาเสร็จ” เขาท้ิงเวลาใหเราพัฒนาไปปกวา 
เลยกําหนดกฎหมายไปปกวา แลวเขาก็โผลจากมุมมืด 
รวมกับนักกฎหมาย ตั้งแตทนาย ผูพิพากษา กรมที่ดิน 
ยึดเอาคืนไป
 อาตมายังนึกถึงคุณอังคนา นีละไพจิตร ภรรยาของ
ทนายสมชาย ที่หายตัวลึกลับ แกไปทําพิธี “ตอกหมุด
คนหาย”  แลวก็ยังมีนายบิลล่ี ชาวบานกะเหร่ียงหาย สวน
ของอาตมานี่ “ที่ดินหาย”  เหลือแตโฉนด 
 ก็คิดเดี๋ยววา “จะทําบังสุกุลบาง ปกหมุดบาง” 



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๗๙โ สไ 

เปนครั้งคราวแลวแตโอกาสจะให เพื่อกระตุนเตือนในคน
ที่อยูวงการกฎหมาย แลวก็ชอบพูดใหประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย แตพอมีวัตถุประสงคของกฎหมายที่ระบุ
ชัดเจนมาก เพื่อรักษาผลประโยชนของบุคคลที่เสียเงิน
ซื้อที่ดิน กลับถูกเปนฝายเสียซ้ําแลวซ้ําเลา
 “เสียเงินซ้ือท่ีดิน ก็ยังมาเสียเงินพัฒนาท่ีดิน

แลวก็มาถูกกลาวหาวา
เปนผูไดมา โดยไมชอบดวยกฎหมาย”  

 พอเรากอสรางอะไรตออะไรลงไปในที่ดิน แลวเขา
ก็โผลจากมุมมืดมา ฮุบไปหมดเลย 

“เสียเงินซ้ือท่ีดิน ก็ยังมาเสียเงิน
พัฒนาท่ีดิน แลวก็มาถูกกลาวหาวา 

เปนผูไดมา โดยไมชอบดวยกฎหมาย”  



๘๐    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

 เหมือนท่ีเกิดข้ึนกับตามปาตามเขา เห็นบอกวาท่ีดิน
นครราชสีมา ปากชอง กําลังมีปญหาหนัก เพราะใครตอ
ใครเขาไปยึด ใครตอใครออกโฉนดกันมา
 อาตมาเห็นวา ทานพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

กําลังทําเรื่องนี้รวมกับกระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย 
คุมฉายา เปนรัฐบาลที่ทําผลงานอันนี้มาก แตไมรูวาจะ
ไปปะทะกับกลุมบูรพาพยัคฆ เพราะวาทางนูนไมคอยมี
ผลงาน เห็นขาวเขาวาอยางนั้น ทําใหราวลึกกัน
 แตถาไมกลัวราวลึก แลวชวยลุยเรื่องที่ดินกัน ให
ที่ดินกลับมาใชประโยชนกับคนยากคนจนจริง ๆ ไมใชไป
รักษาผลประโยชนของนายทุน นายพล นักธุรกิจ นักการ
เมือง ถาจะทําใหบานเมืองดีจริง ๆ ละก็
 อาตมาเห็นวา เขาจะรื้อฟนคดี ทําใหมันเร็วขึ้น แต
ของอาตมา “ไมรูวามันชากันยังไง” ไปลุยถาม ปปช. 
ปปท.ก็มาตรงนี้กอกแกก ๆ ทําทาจะจริง แลวก็เงียบ เมื่อ
ไหรจะทําใหเหมือนกับทานไพบูลย คุมฉายา กับทาน 
ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 
 “ลุยใหมันจริง เอาใหจริง ใหไว”
 นี่แหละ ! จะถูกใจประชาชน โดนใจประชาชนที่สุด 

เจริญพร.



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๘๑โ สไ 

๑๖.
หลวงพอมีความรูสึกกับขาวชวงนี้ 

ที่มีพระขุดหาซากศพ มาเสก มาเปา
 ทําฤทธิ์ ทําเดช ใหเกิดกับศพเด็ก

ตายโหง  ศพลอยน้ํา  ศพตายทอง
กลมแลวมีความรูสึกเปนยังไงบาง ?

   พระพยอม ตอบ : คําตอบคือไมยาก เพราะพระ
พวกนี้จับหลักไมได ! จับหลักอริยสัจไมได !  จับอิทธิบาท
ไมได !  พื้นฐานธรรมะที่จะชวยตัวเองใหสําเร็จประโยชน
ในการดับทุกขไมมี !
 ถาเขามี ! เณรแอคงไมหลุดปากออกมาวา “เขาทํา
ผิดก็ตองติดคุก” 

โยมถามโยมถาม



๘๒    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

 พอพระพลัดจากหลัก กวักมือเรียกโยม มาหาฤทธ์ิ 
โยมก็กระหายฤทธ์ิ พระก็เลยตองตอบสนองความกระหาย
ฤทธ์ิของญาติโยม
 ถาเสกเปากันแลว เขาไมมีความตองการ “ดีมาน-
ซัพพลาย” คือ ผลิตออกมา แลวคางสตอค จะเปนไปได
ไง ? จะผลิตทําไม ?
  เราเห็นไหม ? จตุคามพอไมมีใครไปเชา-ไปซื้อ ก็
เอาไปเททิ้งขางถนน ก็ขาลงจบไป เลยไมมีใครเสกอีกแลว
 แตตอนนี้ซากศพที่กําลังฮิต อาตมานึกไมถึงมีคํา
พูดของเณรแอ บอกวา
 “ประเทศจีนเชิญไปทําพิธีทางไสยศาสตร ให
เงินเปนแสน หรือเปนลาน” (โอโฮ ! มากมหาศาล)
  แสดงวา “ความคลั่งฤทธิ์” ของประเทศจีน เตา 
ขงจื้อที่เปนหลักพุทธศาสตรเกา ๆ  กําลังจะซบเซา “ฤทธิ์
กําลังจะเขาไปฮิตแทน” 
 เพราะฉะนั้น การที่พระพลาดจากหลักธรรม แลว
ก็คลําเขาหาฤทธิ์ จึงทําใหสัญลักษณฤทธิ์เต็มวัดและ
หนาวัดไปเยอะแยะ ในหลายแหงหลายที่ จะเปนราหูอม
หนาวัด พิฆเนศนอนพุงพลุยใหคนไปกราบไหว ขอฤทธิ์ 
ขอเดช ขออานุภาพ หวังผลดลบันดาลชนิดที่ไมตองทํา
อะไรตามหลักที่จะไดมา
 “เหงื่อกับน้ํามนต”  น้ํามนตเปนทางฤทธ์ิ แตเหง่ือ



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๘๓โ สไ 



๘๔    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

ความขยัน นี่มันเปนหลัก ตองทํางานใหเหงื่อออกเงินมัน
ถึงจะได ไมใชวาจะนอนสบาย ๆ แลวก็เสกเปา ๆ เรียก
รอง ออนวอน
 เพราะฉะนั้น ตอนนี้มันนาเปนหวง เพราะวา ที่วัด
เองเคยเกิดปญหาเรื่องมีพระบวชแลว ทิ้งอาตมาไป ทิ้ง
วัดสวนแกวไป โดยบอก “พระพยอมไมมีเสกเปา ไมมี
ฤทธิ์” ก็เลยไปหาฤทธิ์ แลวเมื่อไมนานนี้ก็กลับมาเจอกัน 
 ปรากฏวา ไปเลย “หลุดโลก” คือ เปนเจาเกจิอาจารย
ตอนอายุก็ยังไมมาก
  เดี๋ยวนี้เรามาดูอยางเณรคงเณรคําอะไรพวกนี้ จับ
หลักไมไดก็มาคุยเรื่องฤทธิ์ แลวตอนนี้วัดใหญ ๆ ดัง ๆ ก็ 
กําลังหาประโยชนกับฤทธิ์
 อางวา “ไปคุยกับพระพุทธเจาได”
 อางวา “ไปคุยกับสตีฟ จอบสได”
 แตวาพอ DSI เรียกเขาสอบ “ไมอยากจะไป”
 อันนี้เปนเรื่องที่ตอนนี้ เราตองหันมาใหชาวพุทธ
จับหลักใหอยู  สวนพระจะพลัดไป จะไปกวักมือโยมให
หลงฤทธิ์ จมมิด จมดิ่ง กันไปยังไงนี่ 
 แตถาพระยังมีหลักอยาง (โชคดีนะ ! ประเทศไทย
ที่เรามี) พระพรหมคุณาภรณ ทานเขียนหนังสือหนังหา
ใหหลักใหเกณฑไว หลวงพอพุทธทาส หรือพระหลายรูป
ที่เกาะหลักไวได จับหลักไวได ไมพลัดไปหาฤทธิ์



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๘๕โ สไ 

 เรายังโชคดี ! ที่มีตรงนี้อยู คิดวา นาจะสักวันคงสวิง
กลับจากฤทธิ์มาหาหลักกันใหม แลวก็เชื่อวา “ศาสนา
จะเขมแข็งมั่นคงและเปนประโยชนตอมนุษย”
 เพราะวาเราดูเถิด  พระเทวทัตไดฤทธิ์แลวเปนไง 
หลงเขาดง เขารก เขาพง ตกนรกถูกแผนดินสูบ เพราะนึก
วา “ตัวเองมีฤทธ์ิ”  แลวจะปกครองพระแทนพระพุทธเจา 
ได จะมีอํานาจอะไรตาง ๆ ได
 เพราะฉะนั้น พระราชโอรสของพระเจาพิมพิสาร 
คือ พระเจาอชาตศัตรูก็คลั่งฤทธิ์ เจอกันพอดีเลย อีก
ฝายหนึ่งอวดฤทธิ์ อีกฝายหนึง่คลั่งฤทธิ์ ก็เลยลมหัวจม
ทายฆาพอ จะเปนใหญแทนพระพุทธเจา 
 นี่ฤทธิ์มันรายถึงขนาดนี้ แลวคนยังคลั่งหาฤทธิ์กัน 
 ไมรูละอาตมาเองก็ตองยอมรับสารภาพ ตอนบวช
ใหม ๆ เกือบไป ถาไมไดไปสวนโมกขอาจจะเปนเกจิปลุก
เสกปลัดขิก อะไรกับเขาไปแลว เพราะวาตอนนั้นหลวง
พอกี๋ หลวงพอแยม นี่กําลังดังมาก วัดอยูหางกันไมมาก 
เห็นเขาไปร่ําไปเรียนกันเยอะ พระรุนเดียวกันนะไปร่ําไป
เรียนกัน แตอาตมาพอไดไปสวนโมกข แลวก็หันหลังให
กับฤทธิ์พวกนี้เลย ก็เลยเปนพระที่ไมมีฤทธิ์อยูทุกวันนี้ 
แตวาบารมี คิดวา กําลังทําอยู สวนจะไดแคไหนก็แลวแต 
 “เราเอาบารมีเปนหลัก” 
  ฤทธิ์นี่หันหลังใหแลว ไมเอาเด็ดขาด เจริญพร.



๘๖    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

๑๗. 
หลวงพอรูสึกอยางไรในเมื่อมีขาว
โฉนดที่ดินที่ออกโดยรัฐ โดยศาลสั่ง 
รองอธิบดีกรมที่ดิน ยืนยันเซ็นอนุมัติ
ยืนยันวา ถูกตองตามกฎหมาย แลว
ภายหลังมีขาววา มีผูไปตรวจวา ไดมา
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ผิดอยางนั้น
อยางนี้ แลวปลอยใหเขาสรางเสร็จ ?

โยมถามโยมถาม



ถามแบบโยม ตอบแบบ (สไตล) พระพยอม     ๘๗โ สไ 

  พระพยอม ตอบ : อาตมาบอกเลยวา “ไมใช !” 
แลวใครท่ีชอบต้ังโจทยวา “ตอนน้ันเจาหนาท่ีไปเพิกเฉย
อยูที่ไหน ไปหลบอยูมุมมืดไหน”
 งานนี้ไมใชเพิกเฉยหรอก “มันเพิกฉวย” แลวคง
ฉวยกันไปเต็มกระเปาแหละ แตตอนนี้ ไอสิ่งที่ฉวยกันนะ 
มันก็เริ่มพนพิษแลวละ 



๘๘    พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  ช ศ

 ถารัฐบาลน้ีจริงใจมีการปราบโกง เหมือนท่ีรัฐมนตรี 
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ถาหากวา ๒ กระทรวงนี้ทานตองการแสดง
ผลงานวา “ทานเปนมือปราบโกง” ใหตรวจสอบกรม
ที่ดินใหทีเถอะวา เขาจะรับผิดชอบไหม ? 
 เขา “เพิกเฉยหรือเพิกฉวย” ถาเพิกเฉย นี่เขาไม
นาจะรุกปารุกที่ดินกันไดมากมาย แตนาจะทําเปนทั้งเฉย
ทั้งฉวย เพราะเฉยแลวไดฉวย นี่เลยทําให ๒ ตัว ที่ไมรูตัว
ไหนมาแรงกวากัน
 “ระหวางเพิกเฉยกับเพิกฉวย” คดีของอาตมา
กับคุณสรยุทธ น่ีอาตมาวา ตอนน้ีคลายกันเปะ ! เพราะ
ฉะน้ันยายสม ยายไฮ คุณรัตนา  สัจจาเทพ และคุณสรยุทธ 
ที่ออกขาวดังกระฉอนในเวลานี้
 อาตมาถือวา ไดเพ่ือน ไดแนวรวม ไดผูมีชะตากรรม
รวมกัน ไดเคียงบาเคียงไหล ทําใหรูสึกอยากจะเดินตาม
หลังภรรยาคุณสมชาย นีละไพจิตร ที่รําลึกนึกถึงคนที่
หายไป
 อาตมาก็อยากจะรําลึกเหมือนกันนะ
 “ไอที่ดินหาย จากโฉนด” กําลังคิดอยู 

เจริญพร.
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๑๘. 
หลวงพอรูสึกกับการคาขายของพวก
หางใหญ ๆ บุกตลาด ตีโชวหวยลม

สลายเละเทะ อยางไร ?

  พระพยอม ตอบ : ก็อยางที่เคยบอกแลวคนไทย
เราขาดเมตตา กรุณา ไปเยอะ 
 ตอนนี้ที่ไปเห็นใจคนรวยไมชวยคนจน ขางหางฯ 
ขางเซเวน มีคนขายไกปง ลูกชิ้นปง ผักหญาผลหมากราก
ไม กระจาดเล็ก กระจาดนอยของชาวไรชาวสวน เดิน
ผานเขาไปหมด เขาหาง เขาเซเวน
 โดยอางวา “เย็นดี” 
 เคยคิดกันบางไหม ? วากระจาดเล็กกระจาดนอย 
ปงนิดปงหนอยกันนะ ก็ตองไปสงลูกเรียน  ก็ตองไปจาย

โยมถามโยมถาม
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คาเชาบาน ก็ตองจายอาหารในแตละมื้อใหลูกหลานเขา
ไดกินอิ่ม 
 คุณเดินผานเขาเซเวนไปใหคนรวยอิ่มแลว อิ่มอีก 
 จิตในความกรุณา-เมตตามีบางไหม ? แลวคน
พวกนั้นเขาผูกขาด เขาทําลายรานเล็ก รานนอย ขาย
นิด ขายหนอยของคนยากจนระดับรากหญา เขาผูกขาด
ขนาดนี้ แลวคุณยังไปรวมผูกขาด โดยคุณก็เดินเขาไปซื้อ
ของกันในหางดวยใจอํามหิต
 ไมมี “เมตตาจิต” กับพวกคนปากทางเขาหาง ปาก
ทางเขาเซเวนเลย
 ที่นาสลดใจมาก ! โดยเฉพาะคนรวยที่ละโมบโลภ
มาก ขยายสาขาไมมีหยุดหยอน ตอไปวัดสวนแกวก็คงจะ
แยแลว เพราะวา เซ็นทรัล เซเวน เขามาชิดใกลวัด 
 อยากฝากคนที่มาวัดสวนแกว เห็นไหม ? 
 ชวงเมษา เด็กมาเต็มวัด เด็กปา เด็กดอย ถาคุณ
มาซื้อผลหมากรากไมของกินของใชที่วัดสวนแกว 
 เลิกโงซะทีเถิดกับพวกคนที่บอกวา

“พระพยอม... รวย !”
 วัดตองจาย “เลี้ยงคนชรา เด็กกําพรา หมู หมา 
วัว ควาย ใชเดือน ๔ ลาน ๕ ลาน”
 แลวจะเอาเงินที่ไหนมาเหลือรวย ? 
  เพราะบอกแลววา นโยบายวัด คือ “มีบารมี” ไม
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ตองการมีเงินมาก ไมเหมือนหลวงปูที่มรณภาพ แลวมี
เงินเหลือ ๓,๐๐๐ ลาน ๕,๐๐๐ ลาน 
 แบบอยางนั้นอาตมารูสึกสะแสยะสะแหยง สะอิด 
สะเอียนที่สุด เปนพระแลวรวย
 พระพุทธเจาออกบวช “กอนบวชรวย พอมา
บวชแลวทานจน” อยูอยางจน ๆ 
 หลวงปูหลวงพอที่รวย “กอนบวชเปนลูกชาวไร
ชาวนายากจน” พอมาบวชแลวเหมือนอยางหลวงปูฯ  
แสดงวา “สะสมเงินมากกวาสะสมบารมี”
 เพราะฉะนั้น ใครมาซื้อของวัดสวนแกว นี่เทากับ
มาสะสมบารมีดวย คือ “เมตตาบารมี” และแถมยังมี
ปญญาวา มาซื้อผลิตภัณฑที่นี่อยางที่บอกวา  
 “ดื่มน้ําขวดหนึ่ง นี่ไดรวมตั้งกองทุนผูสูงอายุ 
คุณดื่มดวยเมตตา อิ่มทั้งตัวคุณและคนชรา”

อยากฝากคนอยากฝากคน
ที่มาวัดสวนแกวที่มาวัดสวนแกว
เห็นไหม ?เห็นไหม ? 
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 “คุณมาซื้อผลหมากรากไมที่วัดสวนแกวที่เปน
ผลิตภัณฑของเด็ก ทุกปเด็กจะมาชวยทําปุย ปลูก
ตนไม ดายหญา พอตนไมออกผลมาใหเด็กขายรูจัก
สรางรายได”
 นาอนาถใจเหลือเกิน ! เด็กไปนั่งขายวันหนึ่งบางที
ได ๕๐๐, ๓๐๐, ๘๐๐, ๑,๐๐๐ บาท ตองเลี้ยงเด็ก ๔๐๐-
๕๐๐ คน นี่แลววัดจะรวยยังไง ? ปหนึ่งจายเด็ก ๓ ลาน, 
๔ ลาน, ๕ ลานบาท  ป ๆ หนึ่งจะรวยที่ไหน ? จะหาเงิน
ยังไง ! ขายของไดติ๊ดเดียว
 พวกเขาก็บอก “ไปหางดีกวามาซื้อที่วัด”
 ก็ฝากไวดวย วา พวกที่สนับสนุนนายทุนผูกขาด มี
ที่ดินกันคนละแสน-สองแสนไร เจาสัวใหญ ๆ คนหนึ่งมี
สามแสน อีกคนหนึ่งมีสองแสน สองคนก็เขาเปนหาแสน
ไรแลว ไปล็อกที่ดิน ลามโซแผนดินกันไว
 แตแผนดินที่อาตมาสรางซื้อไวใหคนยากคนจน 
มาปลูก มาทํา นี่มันเลี้ยงกําลังของชาติในอนาคต ถาคุณ
อยากเห็นเด็กเรามีพลัง เปนกําลังของชาติ 
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 อาตมาขอบอกวา “ใหกําลังใจเขาหนอย ชวย
ซื้อของเขาหนอย” เวลาเขาขายเขาทํา เขาหีบน้ํา
ออยขายชวยซื้อเขานิด เทากับชุบชีวิตเด็กเหลานี้ให
แข็งแกรงในวันขางหนา ประเทศชาติก็จะมั่นคง เขา
จะไมตองไปเปนขี้ขานายทุนเจาสัว เขาจะไดมีความ
คิดอานทําธุรกิจของเล็กของนอยของเขา
 “เทากับคุณใหสติปญญาเขา ใหกําลังใจเขา 
คุณเมตตาเขา”
 จึงบอกแลววา สมเด็จโตพูดไวไมผิดหรอก “แผ
เมตตาครั้งหนึ่ง ไดบุญมากกวาสรางโบสถ ๑ หลัง”
 ก็ตรงกับท่ีพระพุทธเจาตรัส “จะถวายพระพุทธเจา
ไปกี่ครั้ง ก็ไมเทากับแผเมตตาเพียงครั้งเดียว” 
 ก็ขอฝากไวดวยวา ถาจะสนับสนุนคนรวย ฝากถึง
รัฐบาลดวย หัวหนาแกนนําบริหารประเทศคุณไมตองพูด
หรอกวา “ขอใหคนรวยชวยคนจน” 
 “ไมตองชวยหรอก ! ขอเพียงอยากระทืบ อยา
ปดกั้น ผูกขาด ใหคนจนหมดโอกาสทํามาหากิน”
 แคน้ีก็พอแลว “อยาใหเขาขยายสาขามากไปกวา
น้ีเลย” เพราะเขามีแคน้ี เขาก็พอกินไปท้ังตระกูลแลว อีก 
๓ ชาติก็ไมหมด ก็ขอแบงใหคนดอยโอกาสไดกินบางเถอะ

เจริญพร.
(ขอโทษ...เจาสัวดวย !)
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แผนที่เดินทางมาวัดสวนแกว
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