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คําปรารภ

ถ
า
ทํากันใหหายโงได คงจะเปนบุญใหญ ไมมีอะไร
ที่จะเลวรายไปกวา คําวา “โง !” โมหะ ความหลง อวิชา ก็

พูดกันไดหลายคํา
สรุปเลย ก็คือวา รูผิดไปจากความเปนจริง เรื่องจริง
ควรเปนอยางนี้ กลับไปรูเปนอยางนูน อยางสํานวนโบราณ
วา “เห็นผิด...เปนชอบ เห็นชั่ว...เปนดี เห็นกงจักร...เปน
ดอกบัว”
นี่เรื่องที่อยากจะชวนกันใหอานใหศึกษาเรียนรู เพื่อ
ขจัดความโง ความหลง ก็คือ เทากับขจัดบาป เพราะ
พระพุทธเจาตรัสวา

“ปาปานิ กัมมานิ กะโรนติ โมหา : คนทําบาป
เพราะความโง ความหลง”

เชื่อวาทานทั้งหลาย อานจบแลวคงไมเสียคาโงอยาง
ที่พดู กัน เพราะวายุคนี้ โอนไวใหเขางาย โอนไปใหเขางาย ๆ
เห็นไหมบางคน…ก็โอนใหกับกลุมมิจฉาชีพ ทีเ่ รียกวา แกง
คอลเซ็นเตอรอะไรเหลานี้ ซึ่งเสียหายกันมามากมายแลว และ
ความโงท่ผี ิดพลาดกันอยางหนัก ก็คือวา โงไมรูวา “สุข...ซุก
อยูที่ไหน” นึกวาสุขซุกอยูในแกวเหลา เธคผับคลับบารยา
เสพติดจนกระทั่งเกมทั้งหลาย หรือบนภูเขาไปปายปนกัน
เหนื่อยแทบตายวา
อานแลวหายโง
โ !

๓

เปนความสุข หรือจะเขาถ้าํ เหมือนนองหมูปา ๑๓ คน
นึกวาอยูในนั้นได...คงมีความสุข ก็เลนเอาทุกขของคนขาง
นอกและตัวเองไมใชนอย แลวโดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงลูก...
ใหลูกเปนอันธพาลไมเปนอภิชาตบุตร ไมเกิดมาดีงาม เลี้ยง
ลูกเหมือนไขในหิน จนลูกแทบจะเปนงอย ทําอะไรไมเปนขาด
ความเขมแข็ง ขาดความแข็งแกรง...เหลานี้เปนตน
แลวก็อยาใหโงตอกาลเวลา ปใหม สงกรานตก็เปน
เรื่องของกาลเวลา...ผานไป ๆ แตเราก็ไมรูเรื่อง ปลอยใหกาล
เวลากัดกินชีวิต...ผิด ๆ พลาด ๆ ไปซะก็เยอะแยะ แลวโดย
เฉพาะโงการทํามาหากิน เปลีย่ นหากินเปนหากรรมหาเวรกัน
จนกรรมเวรตามกับลําไสทอ งในการหากิน บาปติดปากในการ
หากินกับบาปมากมายขึ้นทุกวัน
โดยเฉพาะที่นาเสียดายบางทีโอกาสชีวิตควรจะได
โอกาสไดมรรคไดผล ไดเรื่องราวที่ดีงามมาไว ไปเสียโอกาส
ใหกับความดีความงามที่ควรจะตักตวงบุญบารมี กลับไปทํา
คดี “โอกาสไดบารมี” แตเผลอไผลใหคดีเกิด...มีเงินมีทอง
ควรมีบารมี กลับเอาเงินไปสรางคดี ซึ่งเปนเรื่องที่เสียโอกาส
อยางเจ็บปวด
และความโงจะโงเรือ่ งธรรมสัจจะ วามันเฉพาะเรือ่ ง เฉพาะ
กรณี เฉพาะคน เฉพาะยุค เฉพาะสมัย มันไมใชมอี ะไรเทีย่ งแท
ถาวรนิรันดรตลอดกาล ถาไปยืนยันวา ตองอยางนี้เทานั้น
อยางอื่นไมได มันจะเปนสัจจาภินิเวส จะเปนพวกประเภท
หัวชนฝา ไมมคี ําวา “รูกาละ รูจังหวะ สถานการณ” แตละ
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คนแตละยุค แตละสมัย มันไมมอี ะไรทีจ่ ะบอกไดวา มันจะเปน
อยางนีต้ ลอดไป แลวตองเปนอยางนีเ้ ทานัน้ คนทีย่ นื ยันอยางนัน้
นั่นแหละ พวกไมรูธรรมสัจจะ จึงเกิดทะเลาะเบาะแวงขัดแยง
กันอยูเรื่อย
ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเรื่องนี้อาจจะวา “จริง !” พวกเหลือง
แดงนกหวีดมือตบเทาตบ ตอนนั้นก็นึกวา ตัวเองทําถูก พอ
เขาคุก เขาตะราง หลายคนก็เปลี่ยนไป
ฉะนั้น ธรรมสัจจะในยุคในสมัยในเรื่องที่วา คนนั้นถูก
คนนีด้ ไี มดี แตไปอีกระยะหนึง่ มันพลิกผันไปได ใหรธู รรมสัจจะ
เฉพาะยุคสมัยเสียบาง และอยาโงตอเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอาแต
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แหม ! บนบานศาลกลาว เอาความลึกลับ ไมเอา
ความลึกซึ้งอะไรเลย ที่เรียกกันวา “คลําหา...ฤทธิ์”
จนกระทั่งผิดทิศผิดทางพลัดหลัก พวกพลัดหลักแลว
คลําหาฤทธิ์ นีเ่ ปนความโงทน่ี า เสียดาย จึงแขวนชีวติ ไวกบั บน
บานศาลกลาวบวงสรวงออนวอน “ศาสนาพุทธไมใชศาสนา
ออนวอน” ก็ขอใหรักษาสติปญญาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยาเอา
มาเปนที่พง่ึ เปนสรณะเกินเหตุผล เกินตนเอง พึ่งตน ไมเชนนัน้
คําสอน “อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” จะเสือ่ มไป แลวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะขลังจริงหรือไม อาจจะเผลอไผลเสียโอกาสในอนาคต
ก็ได
สุดทายของสุดทายตอไปอีก คือ อยาโงเรือ่ งบุญกันมาก
นัก เราจะทําบุญยังไง ใหมนั แกวกิ ฤตการณ ชวยชาติบา นเมือง
ใหชีวิตเราดี จนกระทั่งเงินบุญของเรามันไปสนับสนุนอะไรที่
อานแลวหายโง
โ!
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เปนมิจฉาชีพขึ้นมา ใหเขาหากินกับศาสนาแบบเสียหาย เรา
โงเอาเงินไปทําบุญกับโจรที่ปลนศาสนา นี่มันเปนเรื่องที่มี
คนบนกันมาเยอะ “ฉันมีแตศรัทธา ฉันไมมีปญญา” ฉัน
จึงเสียทาเณรนัน้ พระนัน้ หลวงปู- หลวงตานั้น แลวก็มาบน
กันทีหลัง ๕ ลาน ๑๐ ลาน เสียไปกับการทําบุญโง ๆ เพราะ
มีแตศรัทธา ขาดปญญา
พระพุทธเจาจึงตรัสวา “เราไมสรรเสริญคนทําบุญ
เยอะ ทําบุญถี่ ทําบุญมาก ทําบุญบอย แตสรรเสริญคน
ใครครวญดีแลวนําออกให” และก็จะแถมเรื่องโงตอนนี้ซึ่ง
โงหนักเลย “โงหวั รอนโงอารมณรอ น” คือโงในการไมควบคุม
อารมณ ปลอยใหอารมณหวั รอนออกมาตบคนเสริฟบาง ตบเตะ
เด็กผูห ญงผูหญิง ทั้งกระชากลากถูตบตีแบบทารุณ กระทัง่
ในทีส่ ดุ ก็โงทาํ อะไรใหกบั จานิวแลวก็ทาํ ใหบา นเมืองเดือดรอน
ตางประเทศก็เอาไปลงประณาม รัฐบาลเองก็หัวหมุน ไมมี
เวลาที่จะไดทํางานบานเมืองใหเดินหนา ก็ตองมาแกปญหา
เจาพวกหัวรอน

ฉะนั้น อานเลมนี้แลว ขอใหทุกทาน ฉลาด
ขึ้น ๆ ละบาปดวยความฉลาด ทําบุญดวยความ
ฉลาด รักษาอารมณดวยความฉลาด ขจัดความ
โงไปได จะสบายทั้งชาติ และชาติตอๆ ไป.
เจริญพร
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อานแลหายโง
ว
!
วันนี้ก็คงจะไดใหเห็นประโยชนของการที่เรา
ตอนรับอะไรที่ดีงามถูกตอง จะสงใครไปไหน สงเปน
สงถูกตอง สงเขาขึ้นเครื่องบินขึ้นรถแลว เราก็บาย
บาย ! ลาจากกัน โดยไมตองนั่งรองไหวา เขาจากไป
แลวก็ไมตองตื่นเตนวา ไปรับใครมา
ถ า เป น ได อ ย า งชนิ ด ที่ ไ ด ก ล า วข า งต น นี้
“ตอนรับก็ฉลาด สงเขาไปก็ฉลาด” ชีวิตเราก็จะ
ตองอยูไดดีแนนอน
ทีน้ี ตอนรับยังไงถูกตอนซะลับหายไป ตอนนี้
เขาตอนรับปใหม สงทายปเกาสงคนไปไหนกัน ?
“สงไปโรงพยาบาลบาง สงขึ้นเมรุบาง”
ตอนนี้ชวงกี่วัน…วันนี้วันที่ ๓๐ นะ “เมาขับป
ใหม ๓ วัน ตาย ๑๘๒ ศพ” อยางนี้สงไปไหน ๑๘๒
๑๐
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นี่สงไปไหน ? (หาเมรุ) ถาบาดเจ็บอุบัติเหตุเทาไหร
รูไหม ? (เปนพัน) ที่นอนปวยนอนเจ็บ พิกลพิการนี่
สงโรงพยาบาล อีกพวกหนึ่งสงเขาวัดขึ้นเมรุ
พวกเรามาที่นี่ อะไรสงมาที่นี่ ?
มีใครเดินไปหลังวัดตายบางไหม ?
ถูกรถบี้ไหม ? (ไมมี)
นี่เปนการตอนรับที่เรานาจะศึกษาเรียนรู วา
ป ๆ หนึ่งก็มีมนุษยหัวดื้อ ! ตอนรับแบบคนหัวดื้อ !
เขาบอก “เมาไมขับ” ก็เมา
เขาบอก “ตอนรับปใหมสวดมนตขา มป” ก็
จะเมาขามป
วันนีจ้ ะมีเจาพวกเมาทัง้ คืน แลวก็ไปยันวันที่ ๑
(เมาวันที่ ๓๑ ไปตอถึงนูน มกราคม วันที่ ๑) เมา
พ.ศ. ๖๑ ตอนรับ ๖๒ เมาขามป
เราสวดมนตขา มปกนั เย็นนี้ แตมพี วกหนึง่ เขา
เมาขามป (แลวไมรูเขาอยูครบไมครบดวยนะ)

ปใหม ! อยาใหโงกวาปเกา

ตกลงวา วันนี้จะเทศนเรื่องอะไรดีละ ! ถาป
ใหมเอาหลักหลวงพอพุทธทาสมาใช นีน่ า จะตองเทศน
เรื่องนี้ “ปใหม ! อยาใหโงกวาปเกา”
อานแลว หายโง
โ ! ๑๑

เรามาดูเรื่องโง ๆ ที่ปเกาที่ผานมา ๖๑ นี่
โงติดอันดับมีเรื่องอะไรบาง...ดีไหม ! เพื่อปตอ
ไปจะไดไม...โง !

มีขาวใหญใครไดดูขาวไหม…ขาวใหญ ! เลียน
แบบเขาสักหนอยก็ได เผื่อจะมีลูกชูตบางเนอะ
มีขาววา “หมอมอุย” ยก ๘ เหตุผล ไมเอา
“บิ๊กตู” เปนนายกอีกสมัย ก็มีไลไป ๑, ๒, ๓–๘ ขอ
(๑) ไมเอาเพราะระเบียบวินยั การเงินการคลังไมดี
(๒) แอบตัง้ บริษทั อะไรตาง ๆ (ก็เรือ่ งของหมอม
อุยเขานะ แตก็ฮือฮาพอสมควร)
รูสึกวาสะเทือนวงการรัฐบาลไมใชนอย ไมเอา
๘ ขอนี้ แตวันนี้จะไมเอา ๑๐ ขอ ตอชีวิตป ๖๒
๑๒
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ป ๖๒ เราจะไมเอาเรื่องนี้ เพราะเอามาแลวมัน
ไมไดเรื่องไดดิบไดดีอะไรเลย “จะไมเอา ๑๐ ขอ”
แตจะบรรยายเทศน ๓ กัณฑ คืนนี้ แลวก็พรุง นี้ วันนี้
บาย คืนนีก้ ัณฑหนึ่ง พรุงนี้อีกหนึ่งกัณฑ คิดวาจะกัน
ความโงไดบางไหมโยม ! ถา ๓ กัณฑ แลวกันอะไรไม
ได ก็ทางใครทางมันเถอะนะ (ตัวใครตัวมัน)

ไมเอาโง ๑๐ ขอ

จะเทศนเรื่อง “ไมเอาโง ๑๐ ขอ” ของหมอมอุย
เขา ๘ ของเราเพิ่มเปน ๑๐ ชวงบายกัณฑนี้จะไมเอา
โง ๓ โง ที่เปนขาวที่ แหม ! นาทึ่งวา คนทําไมถึงโงได
ขนาดนี้
(๑) อยาโงโอนไว โอนไวนีไ่ มใชโอนอายุ ไปตอ
อายุ แตโอนเงินใหเขาไว ๆ เสียหายบรรลัยวายวอด
(๒) อยาโงหาความสุขผิด ๆ พลาด ๆ
(๓) อยาโงในการเลี้ยงดูลูก
๓ โงนี่ ถาใครผลักออกไปได ฉลาดเลี้ยงดูลูก
ฉลาดหาความสุข ฉลาดรอบคอบไมโอนเงินอะไรให
กับใคร หรือจะรวมบริจาคอะไรกะใครก็แลวแต...ไมใหไว
ไมใหเร็ว
แตไมใชวาใสบาตรแลวใหชา...เลือกตังคอยู
อานแลว หายโง
โ ! ๑๓

นั่นแหละ อันนีม้ ันก็ไมถูกเหมือนกันนะ (ดันแบงค
๑,๐๐๐ ออก เจอ ๕๐๐ ดัน ๕๐๐ ออกอีก เจอแบงค
๑๐๐ ดันออกอีก เจอแบงค ๕๐ ดันออกอีก เหลือ ๑๐
บาท กวาจะลวงไดพระคอยเมื่อยเลย
ฉะนัน้ ทําบุญเขาบอก “อยาเนิน่ นาน” แตถา
จะโอนเงินใหใครจะรวมหุนกะใคร สั่งซื้ออะไรแบบ
ทางออนไลนอะไรทั้งหลาย นี่คิดใหรอบคอบ ถาไม
รอบคอบยุคนี้มันเปนยุคปลนเงินแบบชนิดที่ไมตอง
ใชปน จี้ ไมตอ งใชมดี ใชอะไรจี้ เขาใชคารมจีเ้ อาใจเรา
นี่สามารถโอนเงินลอยไปใหเขาได ผานเว็บผานไลน
อะไรกันไป นี่แลวปนี้มีคนตกไปเปนเหยื่อเรื่องแบบ
นี้เยอะไหม ? (เยอะมาก)
เพราะฉะนัน้ เรือ่ งจะโอนจะใหอะไรแกใคร โดย
เฉพาะขาวที่ดัง ! นองโอนไว นี่ขาวเขาบอกวา เปด
โฉม “นองขวัญ” หลอกหนุม โอนเงินแสน แขนไมได
จับ ชาวเน็ตลั่น “ขวัญเอยขวัญมา”
นี่เขาบอกวา หนุมโดนสาวคนหนึ่ง หลอกให
โอนเงินเกือบทีละเทาไหร ? เปนแสน กลายเปนที่
สนใจของคนในสังคมเปนวงกวาง ซึง่ หลายคนมองวา
ชายคนนี้หลงความสวยงามของผูหญิงที่มา
หลอก จนกลายเปนการตัดสินใจ เรียกวา ตัดสินใจไมมี
๑๔ พระราชธรรมนิ
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เหตุผลอะไรเลย เป็นการชอบจนเหนือเหตุผล
เรือ่ งนีม้ นั กลับสลับซับซอนไปกวานั้น เมื่อผูหญิงคน
ที่อยูใ นรูปโปรไฟล นีเ่ ขาบอกวา เขานีก่ แ็ จงความกลับ
อีกนะวา เขาไมไดหลอก แตชายคนนีแ้ ชทมาคุยกับเขา
แลวก็มีคนรายแอบใชรูปของตนเพื่อหาประโยชน ที่
จริงคนสวยจริงไมใชตัวหลอก แตมันมีคนไปแอบ
หลอก แลวผลที่สุด แลวแกไมใชโอนแบบครั้งเดียว

๑) อยาโง...โอนไวใหเขางาย
“โอนไว” นี่ไมไดตั้งสติในการโอนเลย เรียก
วา พอถูกใจ ตอบกลับ ๒๗ นาทีคุยกันก็เอาแลว
กลายเปนเรื่องขวัญมา เปนขวัญผวาไปแลว
ยังพบวาสาวคนนีม้ ปี ระวัตกิ ารกออาชญากรรม
ในลักษณะที่คลาย ๆ กันนี่ หลายครั้งซึ่งเกิดขึน้ กับ
เหยื่อจํานวนมาก ทั้งยังมีหมายจับฉอโกงอยูอีกดวย
เรียกไดวาโชกโชน ช่ําชอง ชํานาญในการหลอกลอ
ใหเหยื่อโอนเงิน
ฉะนั้น ในป ๖๒ นี่มาฟงพระพยอมเทศนที่วัด
สวนแกว กลับไปบานยังโอนไวอีกละก็ คงตองบอก
“บอกแลวบฟงละนะ” สอนแลวบฟง เตือนแลวบฟง
อานแลวหายโง
โ ! ๑๕

ถาอยางนี้แยแลว หัดดูขอมูลขาวสารบาง

ฉลาดดูขอมูลใหดี แตละป ๆ นี่มันมี
วิธีการหลอกแบบใหม แบบกาวหนา แบบ
ชนิดที่เหยื่อตามกันไมคอยทัน พอเหยื่อ
ตามกันไมทนั พวกเขาก็หากินกันเปนทีม
เปนสตาฟมากขึ้น แลวคนก็ตกเปนเหยื่อ
มากขึ้น

นี่เขาบอกวา “ภาคแยกหนุมโอนไว ! เหยื่อ
รายใหมแฉ โดนสาวสวมโปรไฟล ตุน เงินกวาลาน”
นี่โดนเปนลานเลยนะ ไมใชนอยผานทางโปรไฟลเปน
ลาน ๆ เลย
ฉะนั้น เทคโนโลยีสมัยใหม มันเปนที่อยาง
หลวงพอพุทธทาสพูดไว เมื่อ ๒๐ ป ๓๐ ป วา
ตอแตนไ้ี ปโลกจะวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยี ซึง่
จะนําไปสูความวินาศการทางศีลธรรม เขาวิวฒ
ั นาการ
พวกนี้ขึ้นมา แตแลวเขาไปใชทําลายคน ศีลธรรมแย
ลง ๆ เพราะใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ ไมตองจี้ ไม
ตองปลน ไมตองใชปนขู ไมตองจับมัด โอนใหเขา
อยางสบายงายดาย แตกอ นนีถ้ า ไมมาจีม้ าปลนเอาเงิน
๑๖ พระราชธรรมนิ
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ไปไดยากไหม ? (ยาก) แตเดี๋ยวนี้ไมรูหนาคาดตา
กัน ก็โอนกันใหแลว
ยิ่งที่ขาวนั้นอะเสียดาย ผูหญิงตั้ง ๔๐ กวาราย
หมดไป ๙ ลาน ฝรั่งเขาจะมาอยูเมืองไทย แชทคุยกับ
ผูหญิงไทย เตรียมขาวของจะมาอยูเมืองไทย สารพัด
อยางราคาเปนลาน ๆ ติดอยูที่ศุลกากร ขอใหผูหญิง
ไทยไปไถออกมากอน เอาเงินไปไมนาเชื่อหมดไปตั้ง
๙ ลานผูห ญิง แตหลายคน มันหลอกไปหลายคน แลว
ที่ถูกหลอกนะถาเปนเด็ก อายุ ๑๖, ๑๗ ก็ชางหัวมัน
เถอะ เด็กไมรูเรื่อง เขาเขียนวา “สาวใหญถูกหลอก”
แสดงวาสาวใหญนม่ี นั ตองวัยสักเทาไหร ? ๓๐ อัพเนอะ
อานแลว หายโง
โ !

๑๗

“๓๐ ยังโดนหลอก” ไมเหมือนเพลงที่เขารอง
อะไรนะ “๓๐ ยังแจว” ใชไหม ? นี่ ๓๐ ยังโง ไมรู !
๓๐ ยังโงใหเขาหลอก...ไมไหว

“ปใหม อยาใหโงกวาปเกา” ฟงเรือ่ ง
โอนไว แลวอยาเผลอไผลเปนรายตอไป อยา
เปนเหยือ่ เขาเรือ่ ยไป จงไดขอ มูลแลวก็รูจกั
รักษาตัว อยาใหผิดพลาด

นีค่ นนีอ้ ยูที่อะไรจังหวัด ผูหญิงคนที่กอเหตุเขา
คือ น.ส.วาสนา (สงวนนามสกุล) ไมบอกนามสกุล
เปนชาว อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน หลอกโดยใช นํารูป
โปรไฟลสวยงามมาสมัครเฟซบุก แลวก็หลอกยืมเงิน
จนหลงเชือ่ โอนใหไปเรือ่ ย ๆ รวมแลวกวา ๑ ลานบาท
นี่เจาคนนี้หมดไป ๑ ลาน
ขอมูลแตละปน่ี ถาโยมกลับไปโดนหลอกอีกรอบ
นา อยามาวัดสวนแกวเลย แหม ! มาแลวเสียประโยชน
เปลา ๆ ไมไดประโยชนอะไรเลย ถามาแลวตองกลับ
ไปสมองติดเครือ่ งกรองเลย จะโอนอะไรใหใครตองรู
ที่มาที่ไป รูกําพืดปูมหลังแบล็คกราวดเขาบาง นี่เรา
ไมรูกําพืดอะไรเลย
คนโบราณเขาพูดดีนะ “เฮย ! รูจักกําพืดเขา
๑๘
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หรือยัง” รูจักกําพืดเขาดีหรือยัง นี่เขาจะพูดอยางนี้
เดี๋ยวนี้อะไรไมรู ปงงายเหลือเกิน งายเหลือเกิน ให
เขางายเหลือเกิน กลายเปนคนใจงาย ใจไว โอนไว ก็
เปนเหยื่อเขาเรื่อยไป
ฉะนั้น อยาโงโอนไว จะหมดเนื้อหมดตัว
แบบไว แลวไปถูกหลอกมานีม่ นั จะช้าํ ใจละนะ ป ๖๒
ยังมีคนจะถูกหลอกอีกไหมโยมวา ? แลวยังมีแกง
หลอกอีกไหม ? (มี) ใชมันไมหมดหรอก (เอะ !
คืนนี้หรือพรุงนี้เขามาสัมภาษณอาตมา)
เขาบอกวา หลวงพอ ขาวภาพพระไมดีนี่ จะ
หมดไปไหม ?
อาตมาก็ยอนถามไปวา นี่ไอเมาแลวขับนี่ ที่
เขาจับเขายึดรถกันนี่ โยมวาปหนามันจะหมดไหม ?
เห็นไหมเรื่องอะไรที่ไมดีทุกวงการ นี่ยากที่จะ
ทําใหมันจะหมดไป

คอรรัปชัน...หมดไหม ?

การเมืองเลนกันแบบตุกติกสาดโคลน มัน
จะ...หมดไหม ?
วงการไหนบางที่เรื่องไมดีมันจะหมดไป โดย
สิ้นเชิงนะ...ไมได คงยาก
แตถาถามวา แลวเราจะไมทํา ไมจัดกิจกรรม
อานแลว หายโง
โ ! ๑๙

อะไรเลย จะไมตั้งเปาวา จะลดความตายอันตราย ๗
วันเทาไหร (โอโฮ ! เขาใชตํารวจเปนแสน ใช รปภ.
ใชอาสาสมัคร ทั้งประเทศนี่ตํารวจไมไดเที่ยวปใหม
กับเขาเลย ตองคอยไปบริการเขานี่)
คิดวา ยอดปนี้นี่มันเลยปทแ่ี ลวอีก...ไมมที จ่ี ะลด
ลง แตคนมาฟงเทศนสิ ลดไปเยอะเหมือนกันนะปนี้
เดี๋ยวดูสวดมนตขามปจะลดอีกหรือปาว
ที่จริงคนเขาพนมมือสวดมนต นี่เขาบอก
ลดตายไปเยอะนะ ถามือเขาจับแกวเหลา มือเขา
จับพวงมาลัย เขาคึกคะนองจับไมคจนเตนเฮฮา
ตายมากกวานี้
๒๐ พระราชธรรมนิ
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เขาบอกสวดมนตขา มป อยางนอยลด ๑๐๐ ศพ
ถาลองไมเชื่อ ! ลองดูวา ปหนาไมมีสวดมนตขามป
เทีย่ วกันสบาย จาก ๔๐๐ อาจจะเปน ๕๐๐ ศพ
ตอนนี้ญาติพี่นองจะไปเที่ยวสุขสันตวันปใหม
ตองไปงานศพสวดศพ แทนที่จะไปฟงเขารองเพลง
(ฟงพระสวด) นั่งสลดโศกเศรา
ฉะนั้น ขอใหพวกเราฝกความเปนคนฉลาดใน
การตอนรับปใหม ไมใชใหปใหมมาตอนเราหายลับไป
เปนตั้ง ๑๘๒ แลว เขามา ๒ วัน ๓ วัน นี่ไปเยอะขนาด
นี้ นาเสียดายไหม ?
ถาเขาเปนหัวหนาครอบครัว ๑๘๐ ครอบครัว
ไมมีผูนาํ ครอบครัวแลว จะอยูก นั ยังไง ? (เอา ! โงแรก
เอาแคนี้กอนพอไหม)

ตัว...ที่จะทําใหเราหายโง

นีต่ อ งถามหนอยวา ตัวไหนทีจ่ ะทําใหเราหายโง
หลักมีอยู ๒ อยาง ไมตอ งอธิบายอยางอืน่ เพิม่ มาก ถา
คุณไมมีปรโตโฆสะ ไมมีโยนิโสมนสิการ สันดานโง
ที่จะตกเปนเหยื่อเขา ยอมมีไดมาก
(๑) ปรโตโฆสะ คือ ใชหใู ชตาเก็บเกีย่ วประโยชน
ทางปญญา อันไดมาจากคนอืน่ ทีเ่ ขาเปนปราชญเปน
อานแลวหายโง
โ ! ๒๑

บัณฑิต เปนนักคิดนักคนควา นักแกปญหา เขาเขียน
หนังสือเราก็อา น เขาออกรายการวิทยุโทรทัศนเราก็ฟง
ก็ดู เขาอยูท ไ่ี หนเราก็ดน้ ั ดนไปหา บางครัง้ บางคราวก็ตอ ง
เชิญเขามาติวเราบาง ถาทําอยางนี้ความโงก็จะคอยๆ
หายไป ความฉลาดก็จะคืบคลานมา เพราะ ๒ ขอนี้ เปน
ทางมาแหงปญญา
วั น นี้ ถ า เราไม เ อาหู ต ามาเก็ บ เกี่ ย วฟ ง ข อ มู ล
เรื่อง “โงโอนไว” เราก็อาจจะโงโอนไว เปนรายตอไป
จริงไมจริง ! แตถาเราไดมาฟงไว มีขอคิดเตือนไว
เออ ! เราฟงแลว นีแ่ ลวยังตกเปนเหยือ่ ตอไปอีกเหรอ !
ถาพระเตือนแลวยังตกเปนเหยื่อตอไปนี่แหม ! มันจะ
เรียกวายังไงดีละ “โงชิงปลามาเกิดมั้ง”
ปลานี่นะ ตกเบ็ดมันกินเหยื่อแลวเราวัด พอวัด
แลวมันดิ้นหลุดนีน่ ะ ที่ ๒ หยอนไปมันจะกินไหม...ไม
กินแลว มันรูม นั เจ็บ มันกลัวถูกขอดเกล็ดแหวะไส แตถา
คนเรานี่เจ็บแลว ยังไมจาํ ยังจะใหเขาหลอกไปอีก ตอง
เรียกวา “ชิงปลามาเกิด”
เพราะฉะนัน้ ก็ตอ งไดขอ มูลแลว ใครจะมาชวน
โอนไปนูนไปนี่ จะไปรับของที่นั่นที่นี่ ตองนึกถึงผลที่
ฟงธรรมวันนี้ นี่ขอที่หนึ่งทางมาของปญญา
(๒) โยนิโสมนสิการ ตองใครครวญ “เอะ !
๒๒ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เราโอนไปใหเขานี่ เขาเคยมีอะไรกับเรา เขาเปนญาติ
พี่นองเคยทําคุณทําประโยชนอะไรใหเรา แลวเขาเปนคน
ทําประโยชนใหบา นใหเมือง หรือเปนคนประวัติโชกโชน
ในการโกง”
ถาเราสืบเสาะแสวงหาขอมูลสักนิดหนึง่ วากําพืด
แบล็คกราวดปูมหลังของเขาเปนยังไง โบราณเขาจึง
วาอะไรนะ “คบคนใหดู...? ดูอะไรถึงยายถึง...? ตอสิ
(ดูนางใหดูแม ดูแน ๆ ใหดูถึงยาย...นูน !)
ถายาย...ก็ไมโกง เจาหลาน...ก็ไมโกง เปนคน
ดี...ก็พอลองโอน แตอยาโอนทีเดียวเยอะไมไดเหรอ !
ทําไมเทีย่ วโอน…เปนลาน ใหเปนลาน โงเปนลาน ไมไหว !
ขอนีต้ อ งอยาลืมหลักไวเลยเชียว ตองหาเหตุผล
ขอมูล เขาเปนคนยังไงชาติตระกูล แบล็คกราวดปูม
หลังกําพืด พิจารณาตรงนี้เปนหลักนิดหนึ่ง และถา
เขาเสนอผลประโยชนอยางนูนอยางนี้ให
เอ ! ยืมไปแคนี้จะใหเรามากถึงขนาด...ยืมลาน
หนึ่งจะใหลานหาเชียวเหรอ ?
แหม ! แลวเขาจะเอาที่ไหนมาให ?
เอ ! แลวเขาใหเราเพื่ออะไร ?
เขามายอมขาดทุนเพื่อเรานี่ มนุษยเดี๋ยวนี้
เห็นแกผูอื่นจนลืมตัวนี่มีไหม ?
อานแลว หายโง
โ ! ๒๓

“อยาโงหาความสุข” แบบไมรูเรื่องรูราวเลย
ความสุขชนิดที่ไมรูเรื่องกันนี่ลําบาก
เดี๋ยวเอาอยางนี้กอน

“สุขที่แสวงหา กับสุขที่สรางมันขึ้นมา”
เราควรจะเอาสุขไหน ?
“มันมีแตเห็นแกตัวจนลืม...ผูอื่น”
นั้นเรามาคิดดู เอะ ! เขามาเห็นดีเห็นงามอะไร
กับเรา เขามาหลงใหลอะไรกับเรา หรือเขาหลงใหลเรา
หรือเขาหลอกเรา ใหคิดแคนี้ระหวางหลงใหลเรา กับ
หลอกเรา มันแฝดกันอยู
ถาเขาหลงใหลเรา ก็ตองคิดตอวา จะหลงไป
อีกนานไหม ? ยังไง…แลวเรามีอะไรนาหลง (เออ !
เสนหเราก็ไมดี หนาเราก็ไมสวย) แลวที่มันสวยบางที
เขาเอาภาพคนอื่น ตัวเขาไมไดสวยหรอก แตเขาเอา
ภาพหนาคนอืน่ สวยๆ ผูช ายก็เหมือนกัน เขาเอารูปคน
หลอๆ แตงตัวดีๆ
แหม ! ผูหญิงเขาบอก “กูนึกวารวย เห็นแตง
ตัวหลอกกู” แตงตัวซะสวยกูนกึ วารวย เลยซวยไปเลย
นี่นั้นเอาแคแตงตัวสวยไมได เปนหลักโยนิโสมนสิการ
ที่ใชไมได
๒๔ พระราชธรรมนิ
ช
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๒) อยาโง...หาความสุขผิด ๆ พลาด ๆ
เขาตองเอาพฤติกรรม เขาเคยเปนคนกอคดี เขา
เคยตกเปนจําเลย มีคนเปนโจทกเขาเยอะ เขาเคยตก
เปนจําเลยมีโจทกเยอะ แลวเรายังเลอะเทอะโงโอนไป
ใหเขาไวอีก ขาด ๒ อยางนี้ อยูลําบากโลกปจจุบัน
ขยับมาโงที่ ๒ “อยาโงหาความสุข” แบบไมรู
เรื่องรูราวเลย ความสุขชนิดที่ไมรูเรื่องกันนี่มันลําบาก
เดี๋ยวเอาอยางนี้กอน “สุขที่แสวงหา กับสุขที่
สรางมันขึ้นมา” เราควรจะเอาสุขไหน ?
ระหวาง “หาบานเชา กับสรางบานอยูเอง”
บานสรางอยูเองเปนของเรา
“สรางบานของเราดีกวาไปหาบานเชา” ถา
เราสรางสุขได เราจะตองไปเธคผับคลับบารเหมือนบาน
เชา ไปโรงมหรสพสถานเริงรมย นัน่ คือ บานเชา เพราะ
ไปชั่วคราว เดี๋ยวก็ตองกลับมาบานเรา แลวกลับมา
ไมเปนสุข เพราะเราไมไดสรางสุขเอาไวที่บาน ก็ได
แตตะลอน ๆ ไปหาสุขขางนอก แลวเห็นไหม ?
“ฝรัง่ เขามาหาสุขบานเรา แลวเราก็ไปหาสุข
บานฝรั่ง” ผูชายคนหนึ่งเปนเจาของโรงงาน ไปหา
สุขที่ฝรั่งเศส แลวเขายิงกันโดนหัวเลย...ตาย ! แลว
อานแลว หายโง
โ !

๒๕

ฝรั่งเศสมาหาสุขบานเรา ถูกตํารวจยิง...ตาย !

หาสุขหรือหาตาย

ตกลงวา หาสุขหรือหาตาย “สุข...จะตาย” เออ !
นาคิดนะ เราไปหาความสุขบานเขา ก็ถูกเขายิงตาย
แลวเขามาหาสุขบานเราเขาก็โดน...ถูกยิงตาย ! แลว
ตอไปยังจะเปนอยางนี้กันอีกไหม ?
ชวงนีน้ ะใครมาชวนอาตมาไปไหนนะ...ไมไปอะ !
ไปในชวงที่เขามาหาเรานี่โงไหม ? ไมรูอาตมาตอนนี้
กําลังสรางสุขใหตัวเองอยางหนึ่ง คือ จะสรางสวน
ธรรม จะมีนาํ้ ตก จะมีอะไรประดับประดาสวนหิน
สวนอะไร

ถาสรางเสร็จเราก็มีความสุข ขณะสราง
ก็มีความสุข คนไปดูชวงระยะ ๒ วันนี้ไมได
ออกมารับญาติโยมขางหนาไปอยูขางใน คน
ไปโอย ! ไดบรรยากาศเห็นตนเทียนพราวสวย
ไปหมด

นี่ตรงนี้จิ๊บจอยมีนิดหนอย ที่ขางในนี่ตั้งเปน
แถวยาว ! คนไปเซลฟถายกันนาดู นี่ยังไมทันจะเสร็จ
นา เพียง ๕ %, ๑๐ % เลยบอกโยมอีก ๙ เดือน มาดู

๒๖

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ใหมจะอัศจรรย จะเนรมิตอะไรใหดู

นีเ้ ราสรางสุข เขามาดู เขาเปนสุข เราก็พลอย
เปนสุข “ใหสขุ แกทา น ดีกวาใหทกุ ขแกทา น”

จริงนะชวงที่อาตมาไปนั่งคุมงานอยูนี่ ถาใคร
บอกออกคาเครือ่ งบินใหไปอินเดียเอาไหม ๔ หมืน่ ออก
คาเครื่องบินใหไปอเมริกาอังกฤษไปไหม ๕ หมื่น ลอง
เดาสิจะไปไมไปโยม ? (ไมไป)
ทําไมเดาถูกละ ? เพราะวาเรากําลังสรางสุขของ
เรา แลวจะไปหาทําไมอะ นั่งเครื่องบินนี่เหนื่อยจะตาย
๑๘ ชั่วโมงนะอเมริกา แลวเรานั่งอยูที่นี่ คนก็มาดูงาน
เราก็เดิน เงินเราก็เพิ่ม
เงินนี่จะเพิ่มใหวัดชวงไหนมากที่สุดรูไหม ? ป
ใหม สงกรานต วิสาขะ มาฆะ แลวถาเกิดไมอยู นี่ถา
พูดภาษาหยาบ ๆ “ตัวเงินตัวทองไมอยู” (แตไมใช
วรนุช ไมใชตัวเงินตัวทองที่วิ่งพลานนะ)
นีโ่ ยมถาเรารูจ กั สรางสุขซะ แลวจะไปไหนละ มา...
ไปดูเขานี่ หลวงพอพุทธทาสเคยพูดไวดี
“ไปดูเขา กับทําใหเขามาดู” ไปดูเขา
ทํากับทําใหเขาดู อันไหนดีกวากัน ?
“กินใหเขาดู กับดูเขากิน” ยืนดูเขากินน้ําลาย
อานแลว หายโง
โ !

๒๗

ไหล ทองแหง มันตองกินใหเขาดู “ทําใหเขาดู อยู
ใหเขาเห็น”
นีถ่ า ไมรนู ะ “พูดใหฟง ทําใหดู อยูเ ปนสุขให
เห็น” ถาคนเราสุขเปน มันก็เปนสุข เจานี่เขาสุขกัน
ไมเปน เลยไมคอยเปนสุข อยูรอนนอนทุกข เพราะ
โง ! เรื่องเจาตัวหาความสุขนี่ ชอบไปแสวงหาที่นูนที่
นี่ หลวงพอพุทธทาสเขียนกลอนไวดีทานบอก...
“...หานอกตัว ทําไม ใหปวยการ
ดอกบัวบาน อยูในเรา อยาเขลาไป...”

สุข มี ๒ สะกด

ถาเราหาสุขสรางสุขสําเร็จนี่ มันจะไมตองไป
เที่ยวทุรนทุราย ไปนูนไปนี่ไปนั่น บางคนนี่โอโฮย !
ทุรนทุรายไปหาสุขทีห่ นาว ๆ พอหนาวจัด ตองจุดอะไร
ในเต็นทอะ (เตาแกส) ไฟไหมตาย ไปหาสุข เลยสุก
ไหม สุกเกรียม สุกปง สุกเผา
นั้นจึงบอกสุขมี ๒ สะกด “สุก ก.ไก สะกด
กับ สุข ข.ไข สะกด”
สุกไหม สุกเกรียม สุกปง สุกเผา เปนสุข
อะไรสะกด ? (ก.ไก สะกด)
สุขเย็น สุขสงบ สุขสบาย ? (ข.ไข สะกด)
๒๘ พระราชธรรมนิ
ช
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อานแลวหายโง
โ !

๒๙

ฉะนั้น ถาเราสรางสุขเปน เชน ดึงลม
หายใจเขา ก็บอกวา สุข ๆ ๆ หายใจออก ก็
บอกวาสบาย ๆ ๆ เอาไหนโยมลองทําสิ !
ดึงลมหายใจเขา ก็บอกวา “สุข ๆ ๆ” พอ
ปลอยลมหายใจออก “สบายสบาย” แลวเรา
จะทุรนทุรายไปหาสุขที่ไหน สุขที่ลมหายใจ
เราก็ไดไหม ?

เจาชายสิทธัตถะใชความสุข สรางความสุข
เปนตัง้ แตอายุ ๗ ขวบ เสด็จพอทําพิธแี รกนาขวัญ ทาน
ก็ไปนั่งโคนตนหวา พวกนางสนมแวดลอมดูแล ทาน
ก็ตรัส “พี่หญิง ๆ จะไปเลนไปไหน ไปเที่ยวไปอะไร
ก็ไปเถอะพี่ เดี๋ยวนองจะใชลมหายใจ ดึงลมหายใจเขา
ออกสักพักหนึง่ พอทําพักหนึง่ เกิดสงบ แลวทานก็เลย
ใชอานาปานสติดงึ ลมหายใจนีต่ ลอด สอนมาตลอด ที่
บอกพระพุทธเจา นอน ๔ ชั่วโมง แตตื่นขึ้นมานี่ทํา
พุทธกิจทั้งวันไมงวงเหงาหาวนอนออนเพลีย เพราะ
ทานหลับลึกหลับสนิท
พวกเรานีน่ อน...ไมหลับก็ดูอินกับละคร พอนาง
เอกโดนอิจฉายกขาจะถีบจอแลว เชาตื่นมาก็มึนหัว
ไมไดเรื่อง ไมรูจักลองบางสิ ! นอนยังไมหลับก็ดึงลม
๓๐ พระราชธรรมนิ
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หายใจเขาลึก ๆ ก็บอก “สุข ๆ ๆ” พอปลอยลมหายใจ
ออก “สบายสบายๆๆ” แลวก็สลีพหลับ คืนนั้นก็
หลับลึก หลับสนิท หลับสบาย แลวอยางนี้จะตองไป
หาที่ไหนอะ จะตองลุกออกจากที่นอน ตะลอน ๆ ราน
พลานไป
เด็กผูหญิงไปโดนขมขืนที่นูนที่นี่ ก็เพราะไมได
สรางสุขใหตัวเองเปน พลานรานหาความสุข จนได
ทุกขเอามา

“เขาวาสุข สุข เนอ ! อยาเหอไป มัน
สุขเย็น หรือสุกไหม ดูซะใหแน”

ตองใชหลักเดิมนั่นแหละ ฟงความสุขจากคนอืน่
แลว แลวก็เอามาทําตัวเองใหเปนสุข ซึ่งพระพุทธเจา
สอนเรือ่ งอะไรเปนสุขบางละ ? สุขต่าํ ๆ สุขพืน้ ฐานเลย
“หาทรัพยเปน” ก็เปนสุข (แตหาถูกวิธีนะ)
“ใชทรัพยเปน” ก็เปนสุข ใชไมเปนไปซือ้ เหลา
ซื้อยากินนี่ ไปซื้อทองหยองแพง ๆ ใสเกินไป นาิกา
เรือน ๖-๗ ลาน นีเ่ รือ่ งไมอยากจะจบสักทีกอ็ ยางนี้ คิด
วาใสนูนใสนี่สวยรวยเปนสุข สุขสวย สุขแพง
ตอนนี้เขียนคิ้วก็เปนสุข แตงตัวสวยก็เปนสุข
ซื้อนาิกาสรอยของแพง ๆ เปนสุข สระ อิ ที่คิ้วตัว
เดียว ๒ หมื่น เขียนแลวมีปญหาตองจางลบออกอีก ๒
อานแลว หายโง
โ ! ๓๑

หมื่น “คิ้วปญญาออน” ใชไปต้ัง ๔ หมื่น ซื้อกับขาว
กิน ๒ เดือน นี่สุขแบบนี้มันใชหรือไมใช ?
สุขอะไรมันหนองไหลที่อกกันเยอะเลยเดี๋ยวนี้
(หา...? ผูห ญิงอะ) ใชไหมไปเสริมไปอะไร สุขเนาเลยนะ
“สวยจะตาย” เห็นไหมสวยจะตาย แกแลวยังไปรอย
ไหมดึงหนาใหตงึ ...ตายคาเตียงอายุ ๗๒ ป สวยจะตาย
สุขเพียบ

โงหาความสุข

“โงหาความสุข” จนตายไปกับความสุข
ฉะนั้น เวลามีความทุกข นี่อยานึกวา มันไมดี
มันอาจจะใหบทเรียนไดดีกวาสุข ทุกขเขาบอกทําให
เกิดฉลาดสติปญญา เกิดศรัทธาหาทางแกไข แตสุขนี่
ทําใหเกิดหลงใหลมากกวา
เพราะฉะนั้น ตองฉลาด อยาโงไปเสียชีวิต

กับความสุข ลมๆ แลงๆ
เดี๋ยวนี้เขาก็คิดทําอะไรใหเปนสุขแบบเลนกัน
โลดโผน นี่อูฮู ! เมื่อคืนนี้พอดูขาวนิดหนึ่ง ก็พอเตรียม
เนื้อหาที่จะเทศน นี่ก็ดูซิมันมีอะไรบาง
อูอู ! เมื่อคืนนี้ดูนะ เขาจัดงานเปนสุขปใหมกัน
นี่ คณะดนตรีนั้นนักรองนักแสดงนั้น แลวเขาดิ้นเตน
๓๒ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

กัน อูฮ ยู ! ยังกับลิงเมาเหลา ฮูย ! ทาดิน้ ยุคนี้ มันนึกถึง
ตอนเราไปฟงเพลงรุน สมยศ (ทัศนพันธ) ทูล ทองใจ โอ !
มันคนละโลกเลย
นีโ่ ยมเชือ่ ไหมตอนสมัยกอนนะ สมยศออกมารอง
คนนิ่ง...เงียบ ! มันเหมือนโดนมนตสะกดเลยนะ อยาก
จะฟงลูกคอ อยากจะฟงเสียงเอื้อน พอทูล ทองใจ รอง
โอโฮย ! วงศจันทร ไพโรจน ไมมีใครดิ้นพลานเลย นัก
รองรุนนั้นไมมีใครดิ้นพลาน
เดีย๋ วนี้มันดิ้นพลานหมด ไมรูใครเหนือ่ ยกวากัน
คนฟงกับคนรอง แลวเจาคนรองมันก็เอาเปรียบนะ “เอา !
ลุกขึ้นมา” ลุกขึ้นมาเตน “เอา ! ชวยรองหนอย” ตกลง
วามาฟงมันรอง หรือมารองใหมันฟง
อานแลวหายโง
โ ! ๓๓

เออ ! มันสุขอะไรกันแนยคุ ปจจุบนั นี้ แลวเด็ก ๆ
ของเราก็นา กลัวเหลือเกิน มันโงหาความสุขกับเกมนัน้
เพลงนี้ เลนลนเลนไลนกนั แลวก็ถงึ ขัน้ ฆาพอฆาแม มัน
กําลังหาความสุขของมัน
พอแมเดี๋ยวนี้ก็เหลือเกิน ไมดูจังหวะวา นี่ไป
ขัดคอความสุขของลูก จังหวะเขากําลังนั้น มันอาจจะ
มองพอแมเปนศัตรู เปนมารหัวใจมันก็ได ใชไหม ?
ดูคลิปแลวแมโงเยอะเดีย๋ วนี้ ตบลูกคว่าํ ไปคว่าํ มา
กระชากลาก มันกําลังอินของมันอะ มันตองดูจังหวะ
ตอนมันหิว จะกินขาว คอย ๆ พูดหนอย นีม่ นั กําลังแหม !
อินอยางหนัก ไปกระชากมัน มันฟนแมตายมารายหนึง่
แลว ฟนพี่สาวสาหัส
นี่คนนี่ตองฉลาดหาความสุขแลวนะ ตองฉลาด
ใครเขามีความสุขอยาไปยุงเขา โบราณเขาวา อะไรนะ
“ออยเขาปากชาง” ไปดึงไปแยงมันอะ มันเอางวงแทง
ตายไดนะ ลูกก็เหมือนกันมันกําลังสุข...ไมได ! คนนี่
อยาไปขัดคอคนกําลังมีความสุข “ขัดโตะขัดโตกจะ
สวยงาม” ละเนอะ
ถาขัดคอคนไมดูจังหวะ เราจะขัดเกลานิสัยเขา
อะ ก็ตองใหเขาคอย ๆ คิดไดบาง แลวเราก็คอย ๆ
โนมนาว ไมใชดันพรวดพราดเขาไปตอนนั้นมันก็ตาย
๓๔ พระราชธรรมนิ
ช
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ก็มีการทําลายกันดวยการขัดใจวา เขากําลังมีความสุข
พอแมก็เหมือนกันละนะ กําลังมีความสุขลูกมา
กวนมารองบางทีก็ทุบตีเอา

ฉะนั้น ใครที่ไมฉลาดเรื่องความสุข
เราตองเรียนรูที่พระพุทธเจาตรัสวา สุข
อะไรบาง เปนลําดับ ๆ นี่ เชน สุขของ
คนครองเรือน

คนครองเรือนคนไหน ถาหาทรัพยไมได สุขหรือ
ทุกข ? จะไปรอบัตรคนจน (แหม ! แอบนินทาคนแก
หนอยไดไหม...ปลอยตัวมายังไงแกมาจน) นีม่ นั นาจะตัง้
เนื้อตั้งตัวไดสักตอนอายุ ๔๐-๕๐ ป นี่นาจะตั้งตัว ได
ไหมโยม ?
ยุคนี้นะอาตมาวา ถาอาตมาเปนฆราวาส นี่ ๓๐
รวยแลว เชื่อวา ๓๐ นี่สบาย เพราะตอนนั้นอายุ ๑๗ ป
มีเงินซื้อที่ดินได ๒ แปลง แลวลองคิดสิชวงอายุ ๒๕๓๐ ป สมองมันตองไบรท มันตองหาไดดีกวา
อะไรเดี๋ยวนี้ไมอายเลยคนแก ไปขอบัตรคนจน
ไปทําขึ้นทะเบียนคนจน แลวเจาพวกยากจนก็แยไป
แลวชางเถอะ เจาพวกอยากจนนี่สิ...ไปแยงเขาอีก มัน
เปนตราบาปไปตลอดชีวิตไหม...ไอบัตรคนจนนี่ ?
อานแลว หายโง
โ !

๓๕

แกอยางมีคุณคา ชราอยางมีประโยชน

แหม ! มาอวดลูกอวดหลาน “ยายไดบัตรคนจน
มาแลว” ศักดิ์ศรีไมมีเลย (แอบนินทาสักทีหนึ่ง) พวก
ที่ไปรับบัตรมาคงไมไดมาฟง (ฮึ ๆ จริงเสียศักดิศ์ รี) แลว
เอาเงินคลังเงินประเทศมาใช เขาจะไดพฒ
ั นาอะไรตอไป
“แกอยางมีคณ
ุ คา ชราอยางมีประโยชน” ไมรู
นะถาอาตมาไมไดบวช อายุ ๗๐ ป เขาบอกใหไปรับ
บัตรคนจนรัฐบาลจะเลี้ยงจะให ไมไปอะ ! ไมเอาเสีย
ศักดิ์ศรี
นี่ มั น เป น อย า งนี้ ต อ ไปเมื อ งไทยจะแย แ ล ว ล ะ
เพราะคนแกมาอวดหลานวา “นีง่ ยั ยายไดบตั รคนจนมา
แลว ยายสบายแลว” เจาลูกหลานเขาพูดตอวายังไงรูไ หม ?
๓๖
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“เฮย ! พวกเรามีตังคก็กิน ๆ เที่ยว ๆ ใช ๆ ไป
เหอะ แกเดี๋ยวก็ไดบัตรคนจน ยายกูยังไดเลย ยากูยัง
ไดเลย” นี่มันก็จะใหลูกหลานเรานี่ออนแอ ไมมีคําวา
“อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” แลว ตนเปนที่พึ่งของตน
ไมมี มีแตรัฐบาลเปนที่พึ่ง
“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ” ไมเอาแลว
“รัฐบาล สะระณัง คัจฉามิ” เปนที่พึ่งของเรา
แลวถาคนทั้งประเทศคิดเปนแนวเดียวกันหมด รอพึ่ง
รัฐบาลหมด เจานโยบายรัฐบาลพวกประชานิยม พวก
ประชารัฐนีท่ าํ ลายความคิดเขมแข็งของคนไทย ทีจ่ ะยืน
อยูบ นน้าํ พักน้าํ แรงบนลําแขงตัวเอง พวกเด็กรุน หลังเขา
ชอบพูดแบบนี้นะ
“เฮย ! มึงจะไปเก็บสะสมทําไม เดี๋ยวรัฐบาลก็
เลี้ยงเองแหละ ตายายายกูไดมาหมดทุกคนแลว” ทั้ง
โคตรเลย บัตรคนจนทั้งโคตรเลย ไมมีที่ใครที่ออกจาก
วงจร มันเปนวงจรอุบาทวนะ

“โง จน เจ็บ” “เจ็บ โง จน”

เพราะฉะนัน้ ไมได โยม ! อยาหาความสุขโง ๆ คอย
จองจะรับเขาอยางเดียว “สุขใจเมือ่ ไดรบั ” โบราณเขา
พูดมานานแลว
“ผูใหยอมเปนที่รัก ผูขอยอมเปนที่เกลียด
อานแลวหายโง
โ ! ๓๗

ชังของคนที่ถูกขอ” แลวคนที่ถูกขอ...ถาไมให ก็เปน
ที่เกลียดชังของเจาคนที่ขออีก แลวรัฐบาลถาเกิดให...
แลวใหครัง้ เดียวอะ แลวตอไปไมใหอะ แลวทําไงอะ มัน
สูหาเองไมไดหรอก

“หาทรัพยเอง ใชทรัพยเปน ไมกอ หนี้”
ปลดหนี้ใหเร็ว

สุดทาย “ประพฤติตนอยาใหมโี ทษ” อยาใหใคร
มาโจษเราตองเปนจําเลย นี่คือ สุขพื้นฐานทีพ่ ระพุทธเจา
วางสเต็ปแรกไวให สวนตอมาก็จะมีคําเยอะ
“นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง : สุขอื่นยิ่งกวาความ
สงบไมมี”
ถาใครมาสวดมนตขามปอยางเปนสุข ก็ไมตอง
ไปดื่มเหลาไปขับรถ ไปชนไปเจ็บ จึงบอกวา “นัตถิ
สันติ ปะรัง สุขงั : สุขอืน่ ยิง่ กวาสงบไมม”ี แลวบาน
เมืองเรานี่นะทีเ่ สียโอกาส ความเจริญความสุข นีเ่ พราะ
มันมีวุนวายกัน
เขาเลนการเมืองกันก็เลนไมสงบ นี่เขายังบอก
ขาวออกวา (นี่ฟงแลวก็ใจแวบ ๆ เหมือนกันนะ) คาด
ผลเลือกตั้งล็อกถลม ฟองสนาน (จามรจันทร) ใครเคย
ไดยินชื่อไหมเดี๋ยวนี้ผันตัวเปนหมอดู “ฟนธง ! เผย
การเมืองเขยาหัวใจ”
๓๘ พระราชธรรมนิ
ช
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ดร.โกรง (วีรพงษ รามางกูร) ก็ทํานายดวยนะ
(เอะ ! เดี๋ยวนี้แกหันมาเปน...เมื่อกอนเปนเศรษฐกิจขุน
คลัง เดีย๋ วนีช้ กั จะเปนโหรบางแลวเปนหมอดู) ดร.โกรง
ทํานายวา แหม ! ไมราบรื่น แตก็แกไขไดโดยไมตอง
ปฏิวัติ ผาดวงเมืองป ๖๒ ดร.โกรง ชี้ดวงดาว ดวง
พฤหัสเขาราศีธนูอะไรก็วาไป แตวานี่ถาบานเมืองไม
สงบ เศรษฐกิจก็จะแยหนักไปอีก ถาทรัมปกับจีนกอ
สงครามการคาขึน้ มาเขาบอกจะดรอพไปเยอะเลย ก็ถา
บานเมืองไมสงบโลกไมสงบ ความสุขของคนก็ลดลง

สุขดวยสงบอก...สงบใจ

ฉะนั้น สุขดวยสงบอกสงบใจ สงบปาก สงบคํา
ไมตอลอตอเถียง ไมตอปาก ตอคํา “เออ ! เห็นนายก
เงียบ ดี” ไดแตถามไปคําเดียว “หมอมอุยพูดอยางนี้
เพื่อหวังผลอะไร” แคนั้นพอ ไมใชฉุนฟดฟดขึ้นมาก็จะ
ไมดี ฉุนนี่จะทําใหบรรยากาศสงบเสียไปเยอะไหม ?
ไมใชฉุนกระเทียม ฉุนพริกมันแคจาม แตฉุนคนไมใช
จามฟดหายไป
ตกลงวา ถาการเมืองสงบ โอ ! ยิ่งดี แตถา
การเมืองไมสงบ เราก็อยูของเราอยางสงบ พอไดบาง
ไหม ? (ได) อือ ! ใช ๆ นี่พระพุทธเจาถึงตรัสวา “สุข
อานแลวหายโง
โ ! ๓๙

อื่นยิ่งกวาความสงบไมมี”
สงบใจอยาใหมันฟุงซาน อยาใหมันตกอก
ตกใจเกลียดชัง ใจที่ไมสงบ ๓ ตัวใชไหม ?
งก...เกินไปสงบไหม ?
อยาก...แทงหวยถูกทุกงวดสงบไหม ?
คนไทยนี่บาหวยกันเหลือเชื่อนะ เขาบอก ๓-๔
แสนลานตอปี นี่สามารถเทียบเทางบสรางเชื่อม ๓
สนามบินได โอโฮ ! ถาคนเขาหยุดแทงหวย มาถวาย
อาตมาสักงวดหนึง่ นีน่ ะ จะสรางงานสรางอาชีพใหคนไทย
ไดเยอะเลย ไมรนู ะงวดหนึง่ มันประมาณพันลานอยางนี้
พันลานนีอ่ าตมาซื้อที่ไดเปนรอยไรพนั ไร สามารถทีจ่ ะ
เอามาชวยคนยากคนจนเพาะปลูก ภาคเกษตรอะไรจะ
สมบูรณเยอะเลย แหม ! หวยเอาไปกินเรียบ
มินา ! ไปบิณฑบาตนีน่ ะทีไ่ หน ก็ไมมคี นใสบาตร
หนักเทากับกองสลาก ที่ยี่ปวซาปวนะ อาตมาเคยไป
บิณฯ ๒ ครั้ง แมคายี่ปว ถวาย ๒ หมื่น ถวายหมื่น
หนึ่ง ไปที่อื่น ๑๐ บาท ๒๐ บาท แตไปที่นั่น เมื่อวานนี้
เขายังมา แลวเขาบอกเมื่อไหรไปอีกละ บอกตองรอให
มะปรางออกกอนโยม เดี๋ยวไปมือเปลา เดี๋ยวจะหาวา
จองไปเอาเขาขางเดียว รอใหทุเรียนออกกอน วันนั้น
ทุเรียนออกไป โอโฮ ! เขาถวายนาดูเลย
๔๐ พระราชธรรมนิ
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นี่คนขายหวยยี่ปวหวยนี่รวยไหม ? (รวย) คน
เลนหวย นี่อยานึกวาเขาสุขอะไร...สุขเสี่ยง สุขลุน แลว
ก็วุนหวยหายอีก โอย ! มันจะมีสุขอะไรกันนักหนา

หาทรัพยอยางถูกตอง

สรุปวา ถาขอที่ ๒ นี่หาทรัพยอยางถูกตอง
แลวอยูอยางสงบ
ตอมาอีกที่มันปวนใจไมสงบ ก็คือ ความขี้โมโห
ความโกรธ ใจเราเคยสงบดี ๆ พอโมโห พอฉุน พอ
โกรธ หัวเหอตาเตอรอนหมด เดี๋ยวนี้เขาชอบใชคําวา
“ครอบครัวหัวรอน” คนหัวรอน ทําไมเขาโงใหหัว
เย็นใจเย็นไมเปน
อานแลว หายโง
โ !

๔๑

คนสมัยกอนทําน้าํ แข็งกินไมเปน แตใจเยน...เย็น !
คนสมัยกอนทําแอรใชไมเปน แตอยูเ ย็นเปนสุข !
คนเดี๋ยวนี้ น้ําแข็ง แอรติดกันพรึบ แตหัวรอน
เยอะจัง !
หัวรอนก็เพราะเขาไมเคยฝกยับยัง้ ชัง่ ใจ ถา “โกธัง
ฆัตวา สุขัง เสติ : ฆาความโกรธไดอยูเปนสุข”

ปใหม...อยากไดความสุข

ฉะนัน้ ปใหมอยากไดความสุข ก็ลองฝกสิ ๓ วัน
นี่จะไมโกรธใครสักแวบเดียว หมาแมวก็จะไมโกรธ ถา
๓ วันเย็นได ๓๖๕ วัน ก็นา จะยืดไปไดเยอะนะ ใชไหม ?
แตถา ๓ วันนี่ก็รอนตลอด อีก ๓๐๐ กวา วันก็ไมตอ ง
พูดแลว “หัวไฟแทบลุก”
เออ ! มนุษยหัวรอน ครอบครัวหัวรอน จอดรถ
ขวางหนาบานก็ไมได…ทุบ !
ไมไหวไอทเ่ี จ็บปวดทีส่ ดุ นะ เขาอยูย งั ไงบานติดกัน
เจาบานนี้ตมมามา เจาบานนี้ไมชอบกลิ่นมามา แลวก็
ฆากันตาย เพราะกลิ่นมามา ปญญาออนมาก
เขาโงในการจะอยูรวมกันอยางเปนสุข เจาคน
ตมก็ไมรูวา บานนั้นอะเขาไมชอบ
ไมใชโยนิโสมนสิการซะเลย “กูชอบ ใครไมชอบ
๔๒ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ก็ชางมัน กูจะตมของกูตรงนี้”
เออ ! แลวบานอะไรไมมีโรงครัวเลยรึ ทําไมตอง
มาตมหนาบาน มันไมมีโยนิโสมนสิการ แลวก็คนไม
คอยจะดูขาว ไมคอยจําไวนะวามันมีเรื่องแบบนี้ฆากัน
ตาย เรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เยอะเหลือเกิน
ยายคนนั้นเอาขยะไปทิ้งหนาบาน เจาเด็กวัยรุน
สันดานเลวเจาคนนี้ มันกระทืบยายซะตายเลย อายุ
๗๐ ป เห็นไหม...แลวมันก็ติดคุกแย
ยายก็ไมใครครวญเสียเลย ขยะมีทท่ี ง้ิ ตัง้ เยอะดัน
ไปทิง้ หนาบานเขา ยายก็อายุ ๖๐-๗๐ ป ก็ไมคอ ยฉลาด
เหมือนกัน รวมแลวโงกอ็ ยูไ มเปนสุขละนะ ถาฉลาดคิด
ฉลาดรอบคอบเสียหนอย ก็จะไดอยูอยางเปนสุข
สูงขึ้นมาอีก พระพุทธเจาตรัสวา อะไรเปนสุข
อีกละ เอายอดๆ เลยก็แลวกัน ไมตองไลไปทีละขอๆ
เยอะแยะ
“อัสมิมานัสสะ วินะโย เอตัง เว ปะระมัง สุขงั
: สุขอื่นยิ่งกวาการนําออกเสียซึ่งอัสมิมานะไมมี”
อัสมิมานะ หรืออัตตาตัวตน สมัยนีเ้ รียก “อีโก”
การนําเสียซึง่ อีโกอตั ตาตัวตน นีจ่ ะอยูเ ปนสุข พวก
ที่เขาใสทองแพง ใสนาิกาแพง นี่มันอีโกอัตตา
อวดมัง่ อวดมี อวดร่าํ อวดรวย อวดสวย อวดใหญ
อานแลว หายโง
โ ! ๔๓

อวดโต พวกนี้ลักษณะของอัสมิมานะ สมัยนี้เรียก
วา “อีโก”
แตงโห ! นาิกา ดาราผูชายใชเรือน ๗ ลาน ผู
หญิงใช ๑๗ ลาน ขนเงินไหลออกนอกประเทศไป ตั้ง
เยอะ อยางนี้ถามจริงเถอะ แลวเติมนูนเติมนี่อีก อยาก
ใหใหญกวาเขา เหนือกวาเขา สวยกวาเขา แลวก็อก
เนาอยางนี้ มันอาจจะเปลี่ยนจากอีโก จาก ก. นี่เปน
ง. ก็ไดนะ
ผู ห ญิ ง ที่ อ ยากสวยอยากอะไรมั น เกิ น เหตุ อ ะ
ระวังมันจะเปลี่ยนจาก ก. เปน ง. มันเยอะนะ เดี๋ยวนี้
มันเปนเยอะ ความโงนไ่ี มไหว อยาใหอโี กสง ผลเปน... ?
(แคนั้นอะโยมพูดเอาเอง)
๔๔
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คือ ถาถามวา แลวจะทํายังไงละ ถึงจะอีโก
ความบาอัตตาตัวตน อวดมั่ง อวดมี อวดร่ํา อวด
รวย อวดสวย อวดใหญ อวดโต นี่มันจะไดลดลง
ไดบาง ?

ใชสอยกับใชสวย

ก็ตองอาศัย ๒ ขอนั่นแหละ คุณก็ลองฟงคนอื่น
เขาพูด เขาเทศนเขาสอน ถาพระทานบอกวา “สวย ๆ
กันนี่ มัน “ใชสอยกับใชสวย” กันนี่ ลองซิอยางไหน
มันถูกตองมากกวากัน”
ใชสอย มันก็ไมตอ งเปลืองตองแพง นาิกาเรือน
ละ ๒ พัน ๓ พัน ก็ดูเวลาได ใชดูเวลาได แลวก็ดูซะบาง
สิ คนที่เขาใชอะไรแพง ๆ แลวเขาเปนยังไง ? ถูกแยง
ถูกปลน ถูกฆา เดีย๋ วนีเ้ ขายังไมกลาจะแจงทรัพยสินกัน
เลย นี่เราไปอวดร่ํา อวดรวย อวดมี อวดซะจนอยูไม
เปนสุข
ตองฟงคนที่เขารูเรื่องอัตตาตัวตน ที่มันแย ! แย
ที่สุด ! ดูหมาแมวไกพวกนี้นะ โยมวาปลากัด นี่มันเปน
สัตวที่พอง คือ มีอีโกจัด เขาใสโหลเทียบกัน มันจะ
พองใสกันทั้งวัน มันพองอวดวา มันสีสัน วา ครีบอะไร
ตออะไรของมันบาน อูย ! เมื่อยปาก เมื่อยครีบ เมื่อย
อานแลว หายโง
โ ! ๔๕

หลัง แตมันก็อวด
โยมเคยดูสารคดีสัตวบางตัวไหม ? มันทําอะไร
อวดตัวเมียก็มี...ตัวผู อูย ! มันเหนื่อยแทบตายเลย
เจานกยูงเคยดูไหม ? อูย ! มันอวดหางลําแพน
นี่เรียกวาเอาอะไรขวางทางไมไดนะ มันเขี่ยมันตัดออก
จนเขาบอกวา เขาจะฆานกยูงไมยากเลย เอาไมไผตอก
ลงไปนี่ แลวมันจะวงคอมันอะ พันถอนขึ้น นึกวามัน
จะรายรําอวดตัวเมียงัย ถาเอาอะไรมาขวางมันถอนดึง
ขึ้นหมด
ทีนี้ เขาเอาไมไผผาซีกใหมันนี่คมอะ ไมรวกผา
ซีก มันก็ไปพันคอขาด อีโกของมัน อวดเกง อวดใหญ
อวดโต อวดมั่งอวดมี อวดร่ํา อวดรวย

ศาสนาเราสอนยังไง ? “สมถะ มัก
นอย สันโดษ” ใหใชชีวิตเรียบงาย อยา
อวดโลดโผนอะไรนักเลย

แหม ! ไปดูพวกสารคดีสัตวบางชนิด นี่บางที
มันก็แปลกนะ อีโกมันก็เยอะเหมือนกันบางชนิด แต
ไมมีปลาบางชนิด ก็อีโกเยอะ ปลาอะไรเขาบอกวาอีโก
นอยที่สุด อยูกันเปนฝูงไมกัดกัน “ปลาตะเพียน”
โยมเคยเห็นปลาตะเพียนพองกัดกันไหม ? นีม่ ัน

๔๖
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“สมถะ มักนอย สันโดษ” ใหใชชีวิตเรียบงาย

อยูกันเปนฝูงเปนกลุมอีโกนอย อัตตานอย อัสมิมานะ
ไมคอยมี แตปลาบางชนิดพองใสเหนื่อยแทบตาย เจอ
ใครก็จะพอง
มานัง่ นึกดู เจาหมานีเ่ วลามันตามพระไปบิณฑบาต
พอเขาไปเจอพวกหมูบานเขาอะ ๔-๕ ตัว ถามันอีโก
ไปพองใสเขา ก็กัดรุมตาย แตมันฉลาดมันนอนหงาย
ทอง กูยอม ๆ กูไมสู ๆ กูยอม มึงใหญกูยอม มันก็โดน
กัดไหม ? (ไมโดน)
ฉะนั้น ไปไหนอยาพองลมมาก พองลมมาก
เดีย๋ วถูกเหยียบลมออก คนตางถิน่ ไปนีม่ นั ตองอยา
ไปลบหลูค นทองถิน่ อะไรเขาก็จะอยูร อดปลอดภัย
อานแลวหายโง
โ ! ๔๗

ปใหมระวังอยาโง !

ดังนั้น ปใหมระวังอยาโง ! อวดอีโกมาก แลว
อีโกจะสับเปลี่ยนเรา ใหเราโงหนักกวาเดิมอีก ยิ่งบาอี
โกมาก ๆ ก็ยิ่งโงหนักมากยิ่งขึ้น
นี่คนนี่นะโอ ! อาตมาเห็นเขาแตงรถโก แลวดัง
บรรลัย หนวกหูบรรลัยเลย เขานึกวามันโกนะที่บิดรถ
ดังบึ้ง ! ที่หนาวัดนี้ตอนดึก ๆ ไมรูมันคนบาคนมาจาก
ไหน “บึ้ง ๆ” ไมรูมันจะมาพองอะไรใสวัด โอแย !
แลวเจานี่นะโยม รถที่เขาแตงใหม อุย ! คนหนึ่ง
๑๖ ลาน แลวรถติดจะตายไปซื้อมาทําไม ๑๖ ลาน เจา
คันละลานเหลียวมามอง “ปทโธ ! ไอ ๑๖ ลาน มึงก็อยู
ขางหลังกูอยูดี” มันไมเห็นบินไปไดอะไรไปได แตเขา
ซื้อแพง มันอวดร่ํา อวดรวย อวดมั่งอวดมี
นี่เยอะจริง ๆ แลวก็ไมคอยเสียภาษี ซื้อรถแพง
แตไมคอ ยเสียภาษี แลวเมือ่ ไหรจะมีเงินมาสรางถนนอะ
นั้นคนไทยทีเ่ ขาบอกวา เปนประเทศ “รวยรถ...แตจน
ถนน”
ถาเราทําใหประเทศรวยถนน แลวจนรถ นีเ่ ราจะไป
ไหนกันสะดวกกวานี้ แตคนมันไมยอมจน เขาก็อยาก
จะอวดรวยกันเรือ่ ยไป แกยงั ไงก็แกไมตก ไอเรือ่ งรถติดนี่
๔๘
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สูงสุดในความสุขของมนุษย คือเอา
อัตตาตัวตนบาใหญ อวดใหญ อวดมัง่ อวด
มี อวดร่ํา อวดรวย อวดยศ อวดตําแหนง นี่
ไมอวด หรือโบราณเขาบอก “ถาจะอวดดี...
ตองใหมีดีอวด” บางคนดีก็ไมมี แตดัน
ชอบอวด

ฉะนัน้ นิสยั ของอัสมิมานะ ของอีโก นีไ่ มมดี หี รอก
แตอวดนาดู เจาคนอวดที่เมื่อกอนนี้มีอยูคนหนึ่ง เขา
มาอยูวัดนี้เดือนเดียวนะ เขาคุยอูฮู ! ทุเรศเขาบอก “กู
รูหมดเลย กูมาอยูเดือนเดียว คนนั้นโกงเทานั้น
คนนี้โกงเทานี”้ สวนเราอยูม า ๕๐ ปยงั ไมรเู ลยโกงเทา
ไหรทําไมมันมารูเร็วจัง
นีแ่ ลวคนบางคนชอบคาบเรื่องไปอวดทัง้ ๆ ทีเ่ รือ่ ง
ยังไมจบ เออ ! อวดไปเสี้ยมไป ไอตัวอวดนี่มันหลาย
รูปแบบ อวดวาตัวเองรูน สิ ยั คนนัน้ คนนีด้ ี เจาคนเขาอยู
ใกลกันเขายังไมรูเลย เขาอวดจัง
อวดนี่เปนกิเลสหรือเปนอะไร ? กิเลสชัด ๆ เลย
ดังนั้น อยาอวดมากไปไมดี
๓ โง จบเลยครึ่งวันนี้ อีกโงเดียวโงสุดทาย แลว
อานแลว หายโง
โ !

๔๙

“ทํามาหากิน”
มันตองหา
จะกินมันตองหา ไมใชลอยมา
เขาปากเขาทองไดงาย ๆ
แลวทําไมแปลกมากๆ ยุคนี้
ตอไปคืนนีอ้ กี ๓ โง พรุง นีอ้ กี ๔ โง...ครบ ๑๐ โง หมอมอุย
เขาบอกไมเอานายกลุงตู เพราะเขาบอกมี ๘ ขอ แตเรา
ไมเอาโง ๑๐ ขอนี้ไวประดับชีวิตเราป ๖๒ ไมใหมัน
ติดตาม ตะเพิดมันออกไป

๓) อยาโง...ในการเลี้ยงดูลูก
สุดทายในกัณฑนี้ ก็คือ “อยาโงในการเลี้ยงดู
ลูก” เวลานีท้ าํ ใหเด็กนี่ อาตมาเจออยูท ว่ี ดั นีน้ ะ บังเอิญ
มีหลายครอบครัว หลายแมลูก หลายพอลูก ที่พากัน
มาอยู แลวก็ทําไม ทําลูกปลอยลูกเปนอยางนี้ แลวเมื่อ
๒ วันนี้ เมื่อวานไลออกบอกเดี๋ยวถาไมนั่นใหเงินเย็นนี้
ออก ไลออกไปเลย
๕๐ พระราชธรรมนิ
ช
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แมนี่วัน ๆ ไมทําอะไรเลย เดี๋ยววิ่งมาหาแลว
“หลวงพอ เขาไมใหฉนั อยู” แลวเปนยังไงมานี่ ? “เขา
ไมใหลูกทํางาน” ก็เลยถามวา “เขาไมใหลูกทํางาน
หรือลูกไมทํางาน” ไป ๆ มา ๆ ฝายหัวหนาเขาบอก
มันทําแปปเดียวไปนอน มาทําแปปเดียวไปนอน แลว
แมก็มาทําแทน เอา ! สมมติเขามอบงานใหตรงนี้ แม
มาทําแทน แลวใหลูกไปนอน แลวจะไปเปนขี้ขาอะไร
มันนักหนา เลี้ยงลูกแตเปนขี้ขาลูก
อาตมามานั่งนึกถึงตอนที่พอ ตอนนั้นก็ไมคอย
พอใจ กลับจากโรงเรียนจะกินขาวไมไดหรอก พอบอก
มึงตองไปดายหญาใหไดแขนหนึ่ง แลวถึงจะใหกินขาว
ถาดายไมเสร็จแขนกลับมากินไมได เอาชามครอบหัวเลย
ตอนแรกก็ไมคอยพอใจ แตตอนหลังเราดายหญาเกง
ดายไว ดายเร็ว แลวก็ไปรับจางได สมัยนูน วันละ ๖ บาท
เราตัวเล็กละนะ แตดายเทากับคนโต ๆ เจาของสวน
เขาก็ให ๖ บาท เกือบเทา ๆ กับคนโต คนโตได ๗ เรา
ได ๖ ก็เลยนี่เพราะอยางนี้
สวนแม นี่สอนเรื่องประหยัด เสื้อผานี่ขาดแลว
ขาดอีก ปะแลวปะอีก นี่จนไดทําโครงการรับขยะของ
เหลือใช เอามารียูสรีไซเคิล จนซื้อที่ดินได ๓,๙๐๐ ไร
“การเลีย้ งดู ขยัน ประหยัดทีส่ ดุ ” แมนี่ฟนดิน
อานแลวหายโง
โ ! ๕๑

กลางคืนเลย นี่ยิ่งกวาสอนอีก ทําใหดู แลวทําไมตอ
รองมันไมไดบางเหรอวา ไมทําก็ไมควรกิน
ยา...นี่แกดายหญาตาไมเห็นแลว อายุ ๙๖ ป
แลว ตาไมเห็นอะไปคลําหญา ตามโคนเสาเรือน คลํา
แลวก็เอามีดถาง ๆ เราก็กลัวมีดจะบาดเอามีดไปซอน
เอาจอบไปซอน แกไมกนิ ขาว บอก “ทําไมไมกินอะ ไม
หิวเหรอ” แกบอก “หิว” แลวทําไมไมกิน ยาบอก “ก็
มึงไมใหกทู าํ อะ เอาจอบไปซอน กูไมทาํ กูกไ็ มควรกิน”
เดี๋ยวนี้เขากินโดยไมทํา แลวก็ยังไปปอนใหมัน
กินอยูนั่นแหละ แลวมันก็นอนกินนั่งกินไมตองทํา
นัน้ “ทํามาหากิน” มันตองหา จะกินมันตองหา
ไมใชลอยมาเขาปากเขาทองไดงาย ๆ แลวทําไมแปลก
มากๆ ยุคนี้
แลวบางคนก็วิเคราะหวา เพราะมีลูกนอย พอ
มีคนเดียวก็เลยเอาใจ แลวเอาใจมันถูกหรือเปลา สอน
ลูกใหเปนงอยเปลา ๆ ไมทําอะไร มือไมประสบการณ
งานมันไมมี ทํานิดเดียวก็โอยอาย...เหนื่อย !
นีเ่ ดีย๋ วอาตมาจะจัดงานวันเด็ก วันเด็กทีอ่ น่ื ชอบ
ไปพาเดินขึน้ ดูเครือ่ งบนเครือ่ งบิน ดูอะไรก็ไมรู อาตมา
เห็นแลวรําคาญลูกตา เดี๋ยวจะทําอะไรรูไหม ?
เตรียมสั่งถังมา ๕๐-๖๐ ลูก เตรียมใสดินทําใส
๕๒ พระราชธรรมนิ
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“เอะ ! จะจัดงานวันเด็กยังไงดี”
ก็ใครครวญใหเขาขนดินถังละ ๕ บาท...
ตกลงวา วันเด็กนีเ่ ขาไดเงินกลับไปสัก ๕๐๐ บาท
๓๐๐ บาท เขาจะไปซือ้ อะไรกินก็ไปสนุกเขา

อานแลวหายโง !

๕๓

ถัง แลวเอาไมไผใหเขารอย ใครไดกี่ถังๆ ละ ๑๐ บาท
๕ บาท ๑๐ ถัง เขาก็ได ๕๐ บาท แลว ๒๐ ถังเขาก็ได
๑๐๐ บาท ขนแปปเดียวขนจากนีไ่ ปนูน ตอนนีก้ ําลังขุด
บอดินขึ้น
“เอะ ! จะจัดงานวันเด็กยังไงดี” ก็ใครครวญ
ใหเขาขนดินถังละ ๕ บาท ไปเปนกรรมการหนอยนะแม
ขาว เดีย๋ ววันเด็กเตรียมแตกตังคไวแลว ใครเทีย่ วหนึง่
ใหแมขาวหยอดให ๑๐ บาท หรือ ๕ บาท ใหทันทีไป
ถึงเทปุบกลับมา ๕ บาท เทปุบกลับมา ๕ บาท ดูสิเขา
จะขนกันไดกี่พันถัง ไมแนนะกองเบอเริ่มอาจจะหมด
ก็ได
ตกลงวา วันเด็กนีเ่ ขาไดเงินกลับไปสัก ๕๐๐
บาท ๓๐๐ บาท เขาจะไปซือ้ อะไรกินก็ไปสนุกเขา
แตเดีย๋ วนีไ้ มมที เ่ี ขาจัดๆ กันนะ แจกเด็กใหเด็ก ไมมี
เกมอะไรทีใ่ หเด็กออกสมองเลย เด็กก็เลย...?
แลวแมกับพอก็ชอบพาลูกไปเที่ยวงานวันเด็ก
ที่มีของเลนเยอะ ๆ สนุกเยอะ ๆ ไปปนรถถังบาง ไป
ลงเรือรบบาง ไปดูปน บาง ไมรวู า ผูใ หญจดั กิจกรรมอะไร
ใหเด็ก
ไมรนู ะทีว่ ดั นี่มีเกมดายหญาแขงกัน บางทีกเ็ อา
แกวเอาหนามอะไรวางปากทาง แลวก็มีคนคอยจองมี
๕๔ พระราชธรรมนิ
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กลองคอยจับ ถาเด็กคนไหนมาถึงหยิบพวกนีอ้ อก เออ
นี่ ! หนวยรักษาความปลอดภัยใหชาติไดในอนาคต เขา
ไมอยากใหใครไดรับภัยพิบัติ ถูกหนาม แกวตําอะไร
อยางนี้

จิตอาสาทําความดีดวยใจรัก

เออ ! ใหเขามี จ ิ ต เป็ น จิ ต อาสา จิ ต สาธารณะ
เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะที่วาเมืองไทย นี่เริ่มมีการสรางฟเวอร
กระแส “จิตอาสาทําความดีดว ยใจรัก” รัชกาลที่ ๑๐
นี่จัดเรื่องกิจกรรมนีบ้ ง้ึ เลย หมวกสีฟา ผาพันคอสีเหลือง
ทํากันนาดูเลย แตเขาไมจริงใจเทาไหรบางคณะ เขา
มาทําถายรูปเสร็จเดี๋ยวเขาก็กลับเลย หยิบไมกวาด
กวาดยังไมทันเสร็จวางเหลืออีกตั้งบาน เขาบอกถาย
รูปเสร็จแลวเอาไปรายงาน

แลวทุเรศที่สุดเรื่องหนึง่ ทีค่ รูเขาใหเด็กมา
ทําจิตอาสาพัฒนาวัด “แมมาทําใหหมด” เดีย๋ ว
นั่งดูเดีย๋ วแมทาํ เองลูก ลูกก็เลยหยิบไมกวาดไม
เปน ถาลูกเรากวาดบานไมเปน....อาภัพไหมโยม
วา ? เปนลูกอาภัพแน มันกลวย ๆ งานกวาด
บาน จะไมใหลกู ทําอะไรเลย ใหลกู เปนงอยเลย
อานแลวหายโง
โ !

๕๕

มีเยอะจริง ๆ เดี๋ยวนี้ที่เลี้ยงลูกเปนเทวดา แม
เขายอมเปนคนใชลกู มากเกินไป พอบางคนก็ไมอยาก
ใหลกู ลําบากเลย บางคนอางอยางนี้ “เราลําบากมา
เยอะแลว ไมอยากใหลูกลําบาก” อาว ! ก็ตัวเอง
ลําบากมาจนสบาย นีเ่ พราะลําบากใชไหม ? แลวทําไม
ไมใหลูกลําบากบาง โบราณเขาถึงบอก

“ลําบากกอนสบาย เปนกําไรในอนาคต
ถาสบายกอนลําบาก จะอดอยากยากนาน”

นีท่ าํ ไมไมเอาแบบนีม้ าเตือนมาสอนกัน แหม ! ไอ
สอนลูกไมเปน นี่โงในการสอนลูก อบรมลูก นี่อาตมา
วายุคนี้ไมไหวแลว แลวยิ่งไมตีดวย ตีดวยไมเรียวก็
ไมได แตวาเอาละเจาแมโงทเ่ี จอในคลิปละนะ เขาตบลูก
คว่ําไป คว่าํ มา แถมยังกระทืบซ้ําอีก อารมณไมดเี ลย

สอนลูก นีม่ นั ตองเลือกตอนอารมณดี ๆ
บอก “เออ ! เดีย๋ วกอนทําผิดเดี๋ยวคอยคิดกัน
ทีหลังนะ รวบรวมไวสิ ทําผิดอะไรมาบาง แลว
คอยอบรมคอยสอน แตตีนี่ทิ้งไมไดหรอก
สําหรับคนบางคน
ไมได ! มีเด็กอยูคนหนึ่ง มันกินอะไรมันจะมา
ทิ้ง แลวมาขาง ๆ หนากุฏเิ รา โฟมเฟมอะไรมันกินทิ้ง

๕๖
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ไมรูมันประชดเราหรือวาเปนสันดานของมัน เอา ! ตี
ไป ๒-๓ เพียะ ! แลวชอบเอามาทิ้ง…แปลก ! กิน
อะไรไมลางไมเช็ดอะไร ถาใครไปปลอยวา “ปลอยไป
เถอะเขาเด็ก” เด็กก็สอนได
ยิ่งตอนนี้นะนากลัวเรื่องหนึ่งที่เด็กไทยจะเสีย
หายในอนาคต คือกฎหมายบางเรื่อง มันไปอะไรเขา
ขางเด็กเกินเหตุ โยมเชื่อไหม ! วัดนี่นะจะเอาเด็กมา
ทํางานผิดกฎหมายไหม ? (ไมได…ผิด) วันนั้นเด็ก
มาเขาคายเด็ก ป.๖ พอเราใชใหเขากวาดวัดเขาบอก
“เดี๋ยวจะแจงตํารวจจับพระ” ถามเรื่องอะไรไอหนู
เด็กตอบ “ก็พระใชแรงงานเด็กนี่”
“โอ ! เจานี่หัวหมอ” นี่ตอนนี้เขาบอก “ให...ก็
ตองใหเลย” จะเอาเขามาทรมานใชเด็กไมได
อานแลวหายโง
โ ! ๕๗

ทรมานกับฝกฝน

คําวา “ทรมาน” กับ “ฝกฝน” มันไมแยกกัน
เหรอ การฝกฝนนีด่ ว ยความปรารถนาดีของผูใ หญ
ดวยเมตตาที่มีปญญา ไมใชเมตตา อวิชา เมตตา
ที่มีปญญาถายทอดความรูฝกฝนใหเขา
เดี๋ยวนีอ้ ะไรก็ไมรพู อเด็กตายคนหนึง่ ก็ “ชกมวย”
อะหาม ! มีมวยเด็กแลว แตถาเด็กเขาไมฝกไปตั้งแต
เด็กมันก็จะเปนมวยเกงยาก ตอไปมันก็ไมมีแชมป
ตอนนี้เรื่องมวยไทย มวยไทยไฟท นาน ๆ เขา
จะใหอาตมาไปดูที เอาทีวีมาใหดู อูฮู ! ฝรั่งชนะ เมื่อ
คืนหรือไงนี่ อาตมาก็ไมไดดูเพราะเขาไปทําในสวน
แตออกมาคนที่เขาดูเขาบอกหลวงพอมวยไทยแยแลว
๗ คู ฝรั่งชนะ ๕ คู ไทยชนะคู เสมอคูหนึ่ง ฝรั่งชนะ
๕ คู นอกดวย อาว ! เขาฝก เขาเลียนแบบ...ฝก เมื่อ
กอนฝรั่งตอยมวยไมเปน ตอยมวยไทยไมเปน เดี๋ยวนี้
ดันผามานอกมวยไทย (ศิษยลางครูเสียแลว) นี่เพราะ
เขาฝกอะ เขาไมกลัวเรื่อง “เขากลัวไมเปน” แตเรานี่
ไมกลัวลูกไมเปนอะ “กลัวลูกเหนื่อย”
ระหวางกลัวลูกเหนื่อยกับกลัวลูกไมเปน ลูกทํา
อะไรไมเปน นี่มันควรจะเลือกกลัวอันไหนมากกวากัน
อาตมาถาเปนเด็กมาอยูด ว ยนะ กลัวอยางเดียวกลัวเขา
๕๘ พระราชธรรมนิ
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ทําอะไรไมเปน พระพุทธเจาวา กาลใดที่มีใครตัก
เตือนเรา ตําหนิติเตียนเรา เหมือนกับมีคนคอยชี้
ขุมทรัพยใหเรา

ฉะนัน้ พอแมทค่ี อยตําหนิตเิ ตียนลูก บาง
เรื่องบางอยางเหมือนชี้ขุมทรัพยใหลูก ไมได
เอามาทรมานทรกรรมอะไร...

พาลูกไปชวยขายของ โตขึ้นลูกขายของเกง
พาลูกเขาครัว โตขึ้นลูกทํากับขาวเกง
พาลูกเขาสวนเขานาโตขึน้ ลูกทําการเกษตรเกง
เวียดนาม รูไหม คนเวียดนาม เสาร-อาทิตย
ลูก ๆ เขาลงไปถอนหญา ในนานีห่ ญาไมมเี ลย เด็ก ๆ
เต็มทองนาลูกไปถอนหญาออกจากขาว ขาวก็งาม นี่
พอเขามาในเขตไทย แถว ๆ ตรงมุกดาหาร แถวนัน้ จะ
มีคนญวนอยูเ ยอะ แลวนาคนญวน นี่จะสะอาดพอเลย
เขามาเขตไทย นี่หญาขึ้นพอกับขาวขึ้นเลย
เดี๋ยวนี้ ถาเราขืนปลอยใหเด็ก เลี้ยงลูกเลี้ยงเด็ก
กันแบบปจจุบนั นีน่ า กลัวเด็กจะเปนงอยหมดอนาคตจะ
ทําอะไรไมเปน นั้นอยาโงเลี้ยงลูกแบบใหลูกเปนงอย
ทําอะไรไมเปน มันตองตามหลักที่พระพุทธเจาวา
คอยขัดคอลูก ถาลูกประพฤติอะไรไมดี คอย
แนะนําการงานใหลูก ไดสืบตอยอดการสัมมาชีพ
อานแลว หายโง
โ ! ๕๙

ใหดี ใหลูกไดสืบตอวงศตระกูลใหเปนตระกูลที่
งดงาม ชือ่ เสียงระบือในทางดีงาม ถาลูกไมดตี ระกูล
ก็เสียชื่อ เปนตระกูลขี้เมา ขี้คุก ขี้ตะราง ขี้เกียจ ขี้
คราน เปนตระกูลขี้ไปหมดก็แยแลว
เพราะฉะนั้น ก็ปใหมอยาโง เลี้ยงดูลกู แบบป
เกา ก็คอยดูตัวอยางใครเขาแนะนํา เขาสอนลูกเขา
ยังไง ผูรูบานนั้นเขาสอนลูกเขายังไง บานเขาจึงเปน
ครอบครัวล้ําเลิศ ครอบครัวประเสริฐสุด ครอบครัว
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สมบูรณแบบ บางทีเราไมตองสอนเองก็ได ใหเขา
ดูอานประวัติครอบครัวนั้น แมลูกพอเขาอยูกันยังไง
เขาถึงไดเปนครอบครัวล้าํ เลิศ ครอบครัวประเสริฐสุด
ครอบครัวสมบูรณแบบ แมเขาทําหนาที่ยังไงกัน ลูก
เขาทําหนาที่ยังไงกัน
แหมนี่ ! แตเจาที่มาวัด แลวลูกยังไหวพระไม
เปน ๓ ขวบ ๔ ขวบ แยเหมือนกันใชไหม ? แลวเด็ก
บางคนก็แปลกนะ ดึงมือไหวเขาไมเอา ไมไดฝกเขา
มาตั้งแตเล็ก พอโตแลวมือแข็ง เขาบอก “ไมแกดัด
ยาก” ไมออนยัง...? (งาย) มันนาจะดัดตั้งแตเล็ก ๆ
ตกลงวา พวกเราควรที่จะทําเรื่องฉลาดในการ
จะโอนอะไรใหใคร ก็ตองคิดใหรอบคอบ จะหาความ
สุขใหมันถูกทาง ถูกทิศ ถูกฝา ถูกตัว จะเลี้ยงลูก ก็
อยาใหลูกเปนงอย อยาใหลูกเสียหาย เพราะไมได
แนะนําสั่งสอนที่ดี ก็คิดวาสมควรแกเวลาวันนี้
ก็ขอใหทกุ ทานละลายหายโงไปสัก ๓ เรือ่ งนีน่ ะ
“อยาโงโอนไว อยาโงหาความสุข อยาโงเลี้ยง
ดูลูกหลาน” คนที่อยูใกลวงศวานใหฉลาด ดูแลเขา
ใหดี วาเขาจะไดเปนกําลังของวงศตระกูลเขาตอไป
ดวยกันทุกคนทุกทาน เทอญ.
อานแลว หายโง
โ !

๖๑

พาลูกเขาสวน
เขานา โตขึ้น
ลูกทําการเกษตรเกง...

๖๒

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

μÍ¹·Õè

๒

๔. อยาโง...ตอกาลเวลา
๕. อยาโง...ในทางหากิน หากรรม
หาเวร หาโกง
๖. อยาโง...ในทางใหเสียโอกาสของชี
วิต
อานแลวหายโง ! ๖๓

ปใหมใหกาวขาม
คงจะตองย้ําคําวา “ปใหมใหกาวขาม” หรือ
กาวขามไป ใหพน จากความโงใหได ทีห่ ลวงพอพุทธทาส
เปนตนแบบวา “ปใหมอยาใหโงกวาปเกา” ปใหมให
ขามกาวความโงไปใหได
นี่คือ เรื่องที่จะเทศน ๓ กัณฑ ๒ ตอน ๆ ละ ๓
โง นี่ที่จะตองขาม ๆๆ โดยปรารภเหตุ เมื่อหมอมอุย
ปรารภวา ไมอยากใหใครเปนตอ แลวก็เกิดเรื่องฮือฮา
ทานมีหลัก ๘ ขอ ของหมอมอุยมี ๘ ขอ
แตปนี้อาตมาคิดขึ้นมาแลวเห็นปญหา นีไ่ ม
อยากใหมันอยูกบั เราตอไป ไมอยากใหสืบอํานาจ
ในการเปนผูครอบงําเรา
ไมใช...รัฐบาลนะ หมายถึง ความโงที่ไมควรจะ
โง ซึ่งเมื่อตอนภาคกลางวัน ก็ไดกลาวไป ๓ โง แลว
เราควรกาวขามไปใหได

อยาโง...โอนไว

โงที่ ๑ “อยาโง...โอนไว” ไหนใครที่ไมฟงเมื่อ

๖๔
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ตอนกลางวัน ยกมือซิ โอ ! เยอะ ตองแถมใหคนพวก
นี้หนอย ยอนรอยกลับมานิดหนึ่ง
เขาชวนใหโอนเงินไปใหเขาอยางนั้นอยางนี้ ก็
มีผูชายถูกผูห ญิงหลอกใหโอนเงินไป หลายรายหลายคน
หมดเปนลาน โงโอนใหเขาไวไป โดยไมโยนิโสมนสิการ
โดยไมตดิ ตามขอมูลขาวสาร โอนไปงาย ๆ เขาก็หลอก
กินไปงาย ๆ
ป ๖๒ นี่ไมควรจะโอนไวแลวนะ แมกระทั่งลูก
เราสามีภรรยา เดี๋ยวนี้เขามีเลียนเสียงเลียนแบบลูก
เราแฟนเราวา เดือดรอนอยางนั้นอยางนี้ วามีคดีดว น !
อยางรายที่ แมมีลูกไปตัดออย แลวก็โทรมาเสียงไป
เลียนแบบ เสียงลูกชาย
“แม !...กําลังถูกจับติดคุก เรือ่ งคดียาเสพติด
ตํารวจเขาบอกเขาจะชวย ถาแมโอนเงินมาใหสัก
๓ หมื่น แลวลองคุยกับตํารวจดูนะ” ก็ทําเปนเสียง
ตํารวจ
แมไมรเู รือ่ งก็โอนไป ดวยความรักลูกทัง้ ทีส่ ตังคก็
ไมมีนะ ตองไปยืมหยิบยืมขางบานเขา พอโอนไปแลว
สักชั่วโมงหนึ่ง ก็โทรไปถามลูก “ลูกออกมาหรือยัง
ละ” ลูกบอก “ออกอะไรละกําลังตัดออยอยูนี่”
เสียไปแลว ๓ หมื่น ๒ หมื่น แตรายผูชายที่ถูกผู
อานแลว หายโง
โ ! ๖๕

หญิงหลอกนี่ แหม ! มันไมรูกินหญาหรือกินขาว ครั้ง
ละหมื่น ๒ หมื่น ๓ หมื่น เปนแสนจนกระทั่งหมดไป
เปนลาน ไปหลงอะไรเขาไมรู
อยาโงหาความสุขแบบไมฉลาดเลย ความ
สุขมันตองใหดีงาม ใหผลดี อยางชนิดที่วาคุมคา อยา
ไดแตหาความสุข โดยไปหาตะพึดตะพือ มันตองสราง
สุขขึ้นมา สรางความสุขจนมีความสุข แลวก็แผขยาย
ความสุขออกไปใหมีครบ ๓๖๕ วัน
ไมใชหาความสุขกันเฉพาะวันปใหม แลวก็ไม
สรางสุขใหสุขขยายไป ๓๖๕ วัน มาสุขวันเดียวที่บอก
ไวเมื่อเชานี้วา การหาความสุขเทีย่ วนูน เทีย่ วนี่ การ
หามีความสุข นี่มันเหมือนกับคนหาบานเชา มัน
ตองตางกับคนสรางบานอยูเ อง
คนสรางบานเอง นี่คือ คนสรางสุขเปน ไม
ตองวิง่ หาความสุขทีน่ นู ทีน่ ท่ี น่ี น่ั เพราะสรางสุขขึน้
มาไดเอง แลวก็แผขยายแจกจายไปใหผูอื่น แลว
ก็ขยายความสุขไดถึง ๓๖๕ วัน

หลักการของการสุขีปใหม

นี่คือ หลักการของการสุขีปใหม ที่ชอบสง
ความสุขใหใครตอใคร สรางไดแคไหน ยังเทีย่ วหาสุขไป
๖๖ พระราชธรรมนิ
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นูนไปนี่ แลวก็จะสงความสุขใหใครละ เหมือนจะเรา
จะใหบานใครนอนได เราจะตองสรางบานใหเสร็จ จึง
ชวนใครมานอนมาคางได ไมเชนนั้นก็เที่ยวตระเวนหา
ความสุขกันนี่ แลวก็เลาตัวอยางถึงคนไทยไปหาความ
สุขที่ฝรั่งเศส ไปหาสุขหรือหากระสุนรายนั้นอะ ถูกยิง
หัวตาย แลวฝรั่งเศสก็มาหาความสุขบานเรา แลวถูก
ตํารวจไทยยิงตาย...หาสุขหรือหากระสุน
เออ ! มีเยอะนะปใหม สงกรานต คิดวาจะไปหา
ความสุข แตแลวไปเจอกระสุนเขา ไปในเขตเขาเรียก
เมืองกระสุนตก...มันก็เสร็จ !

เพราะฉะนัน้ จะหาความสุขก็ตองใหดี
อยางปไหนละ ซานติกาผับ มันสุขไหมสุก
เกรียม สุกปง สุกเผา
อานแลว หายโง
โ !

๖๗

สุขมี ๒ สะกด สุก ก.ไกสะกด กับสุข ข.ไข
สะกด นี่ถาเราไมรูเรื่องรูราวก็เจอสุกปลอม สุกเทียม
แลวก็สุกไหมเกรียม สุกเผาสุกปงกันไปเลย
ฉะนัน้ ถาเราขยายความสุข ใหได ๓๖๕ วัน ไมใช
มาสุขสันตสุขีปใหมกันโดยเฉพาะวันแรกของปหรือสง
ทายของเกา นี่เปนเรื่องที่กลาวไปแลว ๒ ขอ

อยาโง...ในการเลี้ยงดูลูก

สุดทาย อยาโงในการเลีย้ งดูลกู ใหลกู เปนอัมพาต
เปนงอย คือ ลูกทําอะไรไมไดกลัวเขาลําบาก แลวก็ชอบ
พูดสงเดชอะไรก็ไมรู “เราลําบากมาเยอะแลว” ไม
อยากใหลกู เขาลําบาก เลยรับใชทาํ เองทุกอยาง จนเกิด
จะเปนขี้ขาลูกไปโดยปริยาย แมที่ทําตัวเปนขีข้ า ลูกให
ลูก...ทําใหทกุ อยาง อยางทีเ่ ลาไปแลววันนี้
ลูกชายไมทาํ งาน มาขอตังคแมใชเรือ่ ย ๆ แมกใ็ ห
ไปเรื่อย ๆ ลูกก็เลยไมทํา แลวก็พากันมาอยูที่นี่ เดี๋ยว
คิดวา วันนี้เขามาฟองอีกแลว มานอนอีกแลว ไมทํา
อีกแลว แมมาทําแทนอีกแลว ก็หลังปใหมคงตองไลออก
ไป เพราะวามันเปนเรื่องที่พอแมปญญาออน นอกจาก
สอนใหลกู ไดทาํ งานแบบรายไดหากินแลว ยังตองสอน
ใหลูกเขาสังคม ทําประโยชนใหสังคม เชน สอนลูกให
๖๘ พระราชธรรมนิ
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เปนจิตอาสากันบาง
นี่ขอบอกวันนี้อยางนะ ใครมีลูกไมเคยแนะนํา
ใหลูกทําจิตอาสา ไมเคยทําดีดวยใจรัก อยางรัชกาล
ที่ ๑๐ นี่ทานใหมหาดเล็กไปลอกคูคลอง จนกระทั่ง
คลองในกรุงเทพฯ สะอาด ถาลูกเรามีความสุขในการ
ทําจิตอาสาแลวพอแม ใหทายยุยงสงเสริม จนลูกติด
สุขในการทําประโยชน สมเด็จพระสังฆราช ทานใหพร
ไวในปกอน ทานบอก “เด็กไทยมีความสุขกับการ
ทําประโยชน ประเทศชาติจะรวยรุงโรจน เจริญ
รุงโรจนเลย”
เดี๋ยวนี้ไปบิดมอเตอรไซคเลนเกมอะไรก็ไมรู
พอแมกข็ เ้ี กียจดูแล ลูกมันมากวนมาปวนเปย นจะทํางาน
โยนโทรศัพทใหมันเลนเกมไปเสียเลย พอมันเลนติด
แลวไปหามมัน มันฆาแมตายไปแลวราย ๒ รายแลว
นี่เลี้ยงดูลูกก็ไมคอยฉลาด พอแมปญญาออน
ตามใจซะจนกระทั่งลูกเปนนาย เปนเจาขุนมูลนาย แม
ก็ลดตัวลงมาเปนขี้ขา เปนทาส ไมรูตอนเราเด็ก ๆ ถูก
ใชใหทํางาน มานึกได โอโฮ ! ที่ทําอะไรไดใหบานให
เมืองใหวัดไดทุกวันนี้ เพราะโดนใชนี่แหละ ถาไมโดน
ใชจะทําอะไรเปนอะ
ลองสิ ! แมไปขายของใชลกู ไปชวยขาย เดี๋ยวเขา
อานแลว หายโง
โ ! ๖๙

ก็ขายเปน
แมเขาครัวทํากับขาว ใชลกู ชวยตําน้ําพริกหั่นผัก
เดี๋ยวเขาก็ทํากับขาวเปน
เขาสวนเขานาลองใชบา งสิ ! เดีย๋ วลูกเขาก็ฉลาด
ทําเปน
แตนี่เก็บไวยังกับไขในหิน กระทบอะไรหนอย
มันก็จะแตกเสียแลว ไมฉลาด

๔) อยาโง...ตอกาลเวลา
นั้น ๓ โงผานไปแลวภาคกลางวัน ตอไปนี้อีก
๓ โง ไมควรจะใหตดิ ตามเราไปขามป เราควรกาวขาม
มันไปใหไดเจาความโงชนิดนี้ โงที่หนึ่งก็คือ
(๑) โงตอ กาลเวลา “จงกินพระกาล อยาปลอย
ใหพระกาลกินเรา” รูจ กั ใชเวลาไมประมาท เพราะกาล
เวลากัดกินชีวติ คนเราตลอดเวลา พรอมทัง้ ตัวของมันเอง
ตัวของพระกาลเองก็ถูกกินไปดวย จงกินพระ
กาล อยาใหพระกาลใชเวลาผานไปแบบใหเรานี่โงจม
อยูกับเวลา บางคนไมมีหลักปรัชญาอะไรเลย ปลอย
ใหวันคืนลวงไปผานไป
เมื่อนึกถึงเมื่อตอน ๗-๘ ปกอนมีโรงเรียนเขา
๗๐
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ใหเด็กมาถามเรามาตั ้ งหลายโรงเรี ยน เขาถามวา
“หลวงพ อมีปรัชญาชีวิตคําคมอะไรที่ใชในชีวิต
ประจําวัน” เราก็บอกเขาวา “ใชเวลาทุกนาทีใหมี
ประโยชน”

ไมใชเอาเวลาไปติดจม ต่าํ ตมอยูกับเรื่อง
ไรสาระ เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ แบบ
ไมไดสะอาด สวาง สงบ อะไรกับชีวิตเลย ใช
เวลาติดกิน หลงกิน ใชเวลาอยูกับกามารมณ
ใชเวลาอยูกับการบาเกียรติ

โอ ! ตอนนี้เห็นชัดเลย เขาบอกวาพอจะปลอย
ใหเลือกตัง้ พวกอยากไดเกียรติเดินไปเปดสาขาพรรค
ชูมือกันสลอนไปหมด แลวก็จะอวดกัน นี่เขาบอกวา
อานแลว หายโง
โ ! ๗๑

บิ๊กตู จอตีปบผลงาน ๔ ป โบแดงของรัฐบาลแกทุจริต
ปลดทุกขคนจน ปลดไดเยอะ ๆ ไหม ? จะไดเกียรติจาก
ชิ้นโบแดงสักเทาไรก็ไมรู ก็อยากจะอยู อยากจะได
อยากจะมี อยากจะเปน จนลืมกาลเวลาชีวติ ลวงไป
บางคนนี่ อายุ ๗๐-๘๐ ป มันถึงกาลเวลาที่จะ
ตองดูดานในแลว ไมใชไปแสวงหาดานนอก จน ๘๐๙๐ ป ยังบอกวา จะเลนมันเรื่อย จะสมัครไปเรื่อย ๆ
คนบางคนนักการเมืองทีต่ ายไปแลวเคยพูด “จะสมัคร
จนกระทั่งเดินเขาสภาไมไหว เขาหามไปก็จะไป”

ตกลงวา กาลเวลาของเขาถูกเรื่องเกียรติ
เรือ่ งตําแหนง เรือ่ งอํานาจผลประโยชนกลืนกิน
จนชีวิตบั้นปลายก็ไมมีสงบเลย ใครจํานายก
พมาไดไหม ชื่ออะไรนะ “เต็งเสง” ใชไหม ? ตอน
นี้บวชอยูนะ พอเกษียณแลวบวช ของเราเกษียณ
แลวกระสันอยูนั่นแหละ ไมยอมเกษียณ กระสัน
จะเปนนูนเปนนี่เปนนั่นตอไปไมยอมหยุด ก็ตอง
เรียกวา ไมรกู าลเวลา กาลเทศะจังหวะเวลาลง
ขาลงขาขึ้น
เพราะฉะนัน้ เราจงมาชวยกัน ใชเวลาใหเปนจะ
สรางความสําเร็จไดมาก ไมหาความสุข แตจะสราง

๗๒

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เราจงมาชวยกัน ใชเวลาใหเปนจะสราง
ความสําเร็จไดมาก ไมหาความสุข
แตจะสรางความสุข มีความสุขแลวก็แจกจาย
สงความสุข มันถึงจะสุขตามกาลเวลา ที่ดีที่สุด !
ถามัวแตไปหาความสุข
แลวก็จะเอาสุขที่ไหนไปจายเขาละ
มันตองสรางกอน สรางสุขใหเปนใชเวลาใหเปน

มันถึงจะเปนสุข

ความสุข มีความสุขแลวก็แจกจายสงความสุข มันถึง
จะสุขตามกาลเวลา ที่ดีที่สุด ! ถามัวแตไปหาความสุข
แลวก็จะเอาสุขที่ไหนไปจายเขาละ มันตองสรางกอน
สรางสุขใหเปนใชเวลาใหเปน มันถึงจะเปนสุข

สุขเปน

“สุขเปน” มันถึงจะเปนสุข ถาสุขไมเปน
ไปสุขที่ซานติกาผับปนั้นอะ มันสุขเปนหรือ
สุกตาย สุกปงหรือสุกเผา สุขเย็นหรือสุขสงบ

นี่ดู เพราะฉะนั้น การใชเวลาชวงปใหม ชวง
สงกรานตอะไรตาง ๆ เขาก็กําหนดกาลเวลาขึ้นมาให
รูวามันถึงระยะเวลาของชีวิตที่เดินมาผานเลขเทาไหร
แลว ปนี้แลวปใหมปหนาอีก เปนเทาไหร
อานแลวหายโง
โ ! ๗๓

“มันตองสําเร็จกอนตาย” อยาใหตาย
กอนสําเร็จ ใชเวลาตอนเปนทําใหสําเร็จ
ไดมากมาย ไมใชงานคางมากมายดัน
๗๔ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม
กลฺยาโณ)
ตายเสี
ยกอน...

แหม ! คนเรานี่เสียดาย มันไมรูกาลเวลาที่จะ
ผานไป ๆ แลวก็ไมใหเวลามันกัดกินเราได เราจงใชมัน
ใหเปน ใชใหมันสรางความสําเร็จใหชีวิต เราจะไมมัว
แสวงหาความสุข แตจะสรางความสุขใหมคี วามสุขเพือ่
แจกจายสงสุข ใหความสุขกระจายแผไป ใหครบ ๓๖๕
วัน นี่จะทํายังไงใหชีวิตสุขใสอยูในครอบครัว ชุมชน
สังคมที่มีแตสันติสุข ตองทําใจใหพรอม มีกําลังที่จะ
กาวหนา
ในป ๖๒ นี่กําลังใจดีไหม ?
สรางกําลังใจเองเปนไหม ?
หรือตองคอยหาใครตอใครใหกําลังใจ ?
อยางนี้ไมไหว ไมรูจักสรางกําลังใจดวยตัวเอง
อยางอาตมาไปทําสวนธรรมนี่ บางวันก็แหม ! โทรศัพท
มาบอก ใครจะมีออกไปชวยไหม...คนนูนก็บอกไมวา ง
คนนี้ก็บอกไมวาง เราก็ไปลุยคน ๒ คน ถาไปนอน
นั่งทํากําลังใจหมดหดหู มันก็ไมตองทําอะไร ไดแต
ปลอบใจตัวเองไปคําเดียววา

“มันตองสําเร็จกอนตาย” อยาใหตาย
กอนสําเร็จ ใชเวลาตอนเปนทําใหสําเร็จ ได
มากมาย ไมใชงานคางมากมายดันตายเสีย
กอน
อานแลวหายโง
โ !

๗๕

ไมรูนะ ! กําลังใจใครปลุกไมเปนก็แลวแต แต
ถาใครปลุกเปนนะ มันจะมีความลูกฮึดลูกอึด มันจะมี
กอก ๒ อยางยอดเยีย่ ม ใครไมมกี อ ก ๒ นีเ่ พราะอะไร ?
ไมเคยปลุกใจ ที่ชอบผัดเพี้ยน เดี๋ยวสายแลวรอหนอย
เย็นแลวพัก...เดี๋ยวพรุงนี้เถอะ ผัดวันประกันพรุงไป
เรื่อย ๆ อางรอน อางหนาว อางเชา อางค่ํา แลวไม
ทําอะไร ปลอยใหกาลเวลาลวงไป แลวเอากลับคืนได
ไหมเวลา นี่แหม ! อยากใหตอนเชากลับมาใหม จะได
ทําอะไรไดอีกสักพักหนึ่งไดไหม ?

งานคือชีวติ ชีวติ คืองาน

นี่อาตมาเพิ่งออกจากสวน พอออกจากสวนมา
ก็มาเทศนพวกคนงานจายคาแรงเขา ธรรมดาจายวัน
พรุงนี้ แตคิดถึงอารมณเขา เผื่อพรุงนี้เขาจะเที่ยวจะ
หยุด วันนีไ้ มมปี จ จัยเทีย่ วเขาจะหอเหีย่ วแคไหน เอา !
จายลวงหนากอน เทศนเสร็จอาบน้ําก็มาตอนี่ เออ !
ชีวิตอยูกับงาน ทํางานใหเปนสุข สนุกอยูกับงาน

“งานคือชีวติ ชีวติ คืองาน” จะเอาชีวิต
ไปผูกพันกับอะไรที่มันไมไดเรื่องไดราว

ไมรนู ะ ! อาตมาสรางงานหลาย ๆ ชิน้ ทีม่ นั สําเร็จ
สรางไมสําเร็จก็ฉลาดขึ้นวา “ไมนาโง ! พลาดไป
๗๖ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เลย” ผิดมันก็เปนครูใหเรา ถูกมันก็เปนครูใหเรา มัน
ก็มีผิดพลาดเยอะเหมือนกัน แตกาลเวลาที่ผิดพลาด
มันก็สอนเราขางหนาใหฉลาด อยาไปนัง่ ทอแทมนั
นี่จนเดี๋ยวนี้นะบอกตามตรงเลย วา ใครจะชวน
ไปเทีย่ วเวลานัน้ เวลานี้ ทีน่ น่ั ทีน่ ่ี ไปเมืองนอกเมืองนา
จะจายคาเครื่องบินให...คิดวาไปไหม ?
อยูก บั งานทีเ่ ราสรางแลว มันเปนสุขแลว เห็นผลแลว
ปลูกตนไมก็โอย ! ตนนั้นแตกใบออน ตนนั้นออกดอก
ตนนั้นออกลูก ตนนั้นลูกแก ตนนั้นลูกสุก เออ ! อยู
อยางนี้ไมสุขอีก ยังแสไปไหนอีกละ จริงไหม ?

มีอารมณอยากสุขบาบอ ๆ โง ๆ พลาน
รานหาความสุข เจาเด็กทีเ่ ขาไปถูกขมขืนตาย
นี่สว นใหญมันก็ไมรูเวล่ําเวลา บริหารเวลาไม
เปน ไปถูกเขาขมขืนตีหนึ่ง ตีสอง นี่โยมวา
เขาโงเรื่องเวลาไหม ?

เพราะเวลานัน้ เขาควรอยูท ไ่ี หน ? เออ ! เจาเด็ก
ปญญาออน นีม่ นั โง...ไมรูเวลาไหนอยูที่ไหน ควรหลับ
ควรนอน ควรพักควรผอน...พลานไป แลวก็ไปถูกเขา
ขมขืน…แย !
แหม ! เจาพวกที่เขาบิดมอเตอรไซค กันดึก ๆ
อานแลวหายโง
โ ! ๗๗

“รัตตัญู” แปลวา ผูรูราตรี
ผานกาลเดือนปฤดูมามาก
คนพวกนี้ก็จะตองยิ่งสราง
ปราโมทย ทําปราโมทย...
นี่ไมรูเขาใชเวลากันเพือ่ อะไร กอความรําคาญใหเขาดวย
ตัวเองก็เสีย่ งดวย มืดค่าํ หลับนอน...ไมนอน ! ไปพลาน
ไปบิดกัน สกอยไอแวนอะไรพวกนีไ้ มรซู อ นทายกันไป
ดึก ๆ ดืน่ ๆ บริหารเวลาไมเปน นีถ่ อื วาแยมากไหม เวลา
ไหนควรทําอะไร เวลาไหนควรหลับนอนพักผอน ให
พลานรานกันไป จึงมีคดีขมขืน
สวนใหญนี่ถามืดค่ําหลับนอนพักผอน เด็กจะ
ทองเอาไปทําแทงกันเยอะเปน...เดีย๋ วนีเ้ ขาบอก ปหนึง่
มันเกือบเปนหมื่นนะ เด็กผูหญิงที่ไปทําแทง นี่ถาเขา
บริหารเวลาเปน จัดสรรเวลาใหลงตัว ชวงไหนควรอยู
ทีไ่ หน ทีน่ อนไมนอนไปตะลอน แส ! หามันก็แนนอน
ทุกขขึ้นมา...สุขก็หาย !
ทีน้ี เราตองฉลาดตรงไหนรูไ หม ? เขาบอกวา คน
เราทุกเวลานาที ตองพยายามทําใหมากใหเกิด คําวา
๗๘ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“ปราโมทย” ทุกคนตองมากดวยปราโมทย ยิ่งเกิด
มานานปหลายปหลายวัน ที่เขาเรียกพวกคนแก ๆ วา

“รัตตัญู” แปลวา ผูรูราตรี ผานกาล
เดือนปฤดูมามาก คนพวกนี้ก็จะตองยิ่งสราง
ปราโมทย ทําปราโมทย

ปราโมทย

คําวา “ปราโมทย” ก็คืออะไร ? มันเปนตน
ทางสูคุณธรรมความดี คนเราถาทําความดีแลวมี
ปติปราโมทย ราเริงเบิกบาน มันจะมีโอกาสทํา
ความดีอยางอื่นงาย
นีว่ นั นีค้ นื นีม้ าสวดมนตขามป ใครมาดวยความ
ปตปิ ราโมทยบา ง ยกมือสิ ! ใครหดหูห อ เหีย่ วเดิน เซียว ๆ
หนาเศรา ๆ มาเหงา ๆ เดี๋ยวก็กลับไปเปนโรคเปลา
เปลี่ยวซึมเศราเสร็จเลย

เขาบอกวา วันคืนลวงไป ๆ พยายาม
ทําปราโมทยใหเกิดขึ้นมาก ๆ ถาไมเชนนั้น
เดี๋ยวตัวแทรกทีม่ าสลับฉากจะแยเลย คืออะไร
ถาตรงกันขามกับปราโมทย นีเ่ ขาเรียกอะไร ?
หดหู ทอแท ซึมเศรา เศราหมอง
อานแลวหายโง
โ !

๗๙

ปราโมทย มันตรงกันขามกับหดหู ทอแท ถา
คนเรานี่ถึงวันเวลาที่ควรจะสรางปราโมทย...ไมสราง
เลย ไมเคยทําราเริงใหเบิกบานในชีวิตเลย ปติสักนิด
ก็ไมมี ถามาดวยความเหี่ยว ๆ เฉา ๆ ซึมเศรา เขา
เรียกวา โงเงาอยูก บั ความเศรา นีฉ่ ลาดหรือโง อยู
กับปตริ า เริง เบิกบานปราโมทย...ฉลาด !
ถาใครไมอยูกับปติปราโมทย ไปนอนกอดกับ
ความซึมเศรา นี่ถาเราอยูบาน มันก็ไมคอยไดยินได
ฟงอะไรที่ทําใหเราจะฉลาดอยูกับปราโมทยไดยังไง
อยูก บั ความราเริงเบิกบานมีสติ ถามันเบิกบานมาก ๆ
ก็ฉลาดตออีกนิดหนึง่ ปสสัทธิ ปดอารมณทม่ี นั แหม !
ปติซาบซาส ถึงกับขนลุกขนพอง
ไปบิณฑบาตรําคาญโยมอยูอ ยางหนึง่ ใสบาตร
ก็มาใส (แหม ! เห็นแลว ดูสิโอย…ขนลุกขนพอง) ไม
ใสสักที มัวแตขนลุกขนพอง...ไมได เขาตองปสสัทธิ
พอปติเกิน มันเกินตองปสสัทธิ ตองสงบระงับสักหนอย
แลวจะไดใสบาตรเร็ว ๆ (ไมโอย ! ขนลุกขนพอง)
ปหนึ่งเจอเปน ๒๐-๓๐ รายเลยนะ คนที่เขาไม
คิดวาอาตมาจะไป ไมคดิ วาจะไปหนาบานเขา พอเห็น
ก็ใสโอย ! ปตปิ ราโมทย “อูย ดูสิ ! นีไ่ มเคยขนลุกขนชัน
อยางนี้เลย” ปตแิ ลวไมใสสกั ที ทําใหกาลเวลาบิณฑบาต
๘๐ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เรา แทนทีจ่ ะไปไดอกี หลายบาน (บานนีถ้ ว งเวลาเรา)
เพราะฉะนั้น คนเรา นี่แตยังไง ๆ อยูกับปติ
ปราโมทยดีกวาอยูกับซึม...ซึมเศรา เดี๋ยวก็อยากฆา
ตัวตาย ไมอยากอยู
ฉะนั้น ก็อยาโง ปลอยใหกาลเวลามันกัด
กินเรา คือ นั่งกลัดกลุมไปวัน ๆ หนึ่ง
ผานไปตั้งนานแลวก็ยังเก็บมาคิด มานึกอะไร
ไมไดเรือ่ งไดราวอีก เพราะฉะนั้น เราจะตองทําเวลา
ทุกวันนีใ่ หใจไมปว ย ถาใจมันปวยเปนโรคซึมเศรา โรค
วาเหว เปลาเปลี่ยวเดียวดาย...แย !
ใจตองไมปว ย ปญญามันถึงจะทํางานไดดี ถาใจ
ปวยซะแลว ปญญาทํางานไมดี กายปวยการทํางาน
ของรางกายมันก็ไมดี ถาใจปวยสติปญญาในการทํา
งาน ทีจ่ ะทําอะไรใหชวี ติ มีปต ปิ ราโมทย มีความภูมใิ จ
ตรงนีถ้ า ใครอยูก บั ความภูมใิ จ เรียกวา “กินเวลา”
ถาอยูกับความหดหูเทากับ “เวลากินกัดชีวิตเรา”
เพราะฉะนั้น ปใหม ก็คือ การกําหนดเวลาวา
มันผาน พ.ศ. ผานเดือน ผานป อายุเราก็จะกาวเขา
สูความเปนรัตตัญู แปลวา รูราตรี เดือนป ผาน
ฝน ฤดูรอ นมา หนาวมากีห่ น เราผานไดผา นเสีย ผาน
บวกผานลบ กระทบมาเยอะ สมหวังผิดหวัง แพชนะ
อานแลวหายโง
โ ! ๘๑

บวกลบผานมาเยอะ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผานมามันก็
สอนใหไดบทเรียนฉลาดขึ้น เราก็ไมอยูกับความโง
เสียไปก็ไมโงเสียใจ ไดมาก็ไมโงฟูเกินไป ก็ฉลาดอยู
อยางไมฟู ๆ แฟบ ๆ
ไมใชอยูวัน ๆ หนึ่ง ไดมาก็ฟู เสียไปก็แฟบ
สมหวังก็ฟู ผิดหวังก็แฟบ ไมไดเรื่องเปนคนที่อยูกับ
ความโงไปเสียเวลาไปเปลา ๆ

ฉะนั้น ตองพยายามอยูดวยใจไมปวย
ปญญาจึงจะทํางานดวยดี ไมเชนนัน้ ปญญา
สติปญ
 ญามันจะไมมาขับเคลือ่ นความโงออก
เพราะใจมันปวย ใจไมเคยมีปติปราโมทย

“ปตปิ ราโมทย” นีเ่ ปนธรรมโอสถ ทีจ่ ะเปนตน
ทางสูคุณธรรมฝายดี ใหราเริงกับการทําความดี ไม
ทอแทเหนื่อยหนาย บางคนนี่เขาเปนยังไงนะโยม !
มาทําดีอยูพักหนึ่งแลวไป ๆ ไมรูหายไปไหน ทราบ
ขาววาไปเลนการพนันบาง กินเหลาบาง เทีย่ วเตรบา ง
เออ ! ทําไมดีระยะสัน้ ไมรกั ษากาลเวลาที่ดีไว ใหตน
ทางของการทําดี นี่มันยาวนานหนอยนะ
เอาละนี่ขอแรกก็กินเวลาไปเยอะเหมือนกันนะ
เขาบอกพระเทศนนานนารําคาญเหมือนกันนะ เขา

๘๒
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บอกวาเสียหายเพราะใชกาลเวลานานเกินไปก็ไมดี
เอาละยุติขอแรก

๕) อยาโง...ในทางหากิน หากรรม
หาเวร หาโกง
(๒) จะไมโง จะไมใหโงติดตามครอบงํา คือ
“โงเปนคนขี้โกง” หากินแบบขี้โกง จนหากินเปน
หากรรมแบบหาเวร ปนพ้ี วกหากินหากรรมหาเวร
นี่โยมวาเยอะไหม ?
หลอกเขาทําขาวหอตัง้ หมืน่ หอ แลวก็เบีย้ ว แลว
ก็แหม ! เอาขาวหอทีเ่ บีย้ วไปเทีย่ วแจกชาวบาน ชาว
บานก็กนิ เขาไปเถอะ แลวก็ชมยายคนนั้นวา “นางฟา
ของหมูบา น” อีนางเวรไมไชนางฟา เพราะเจาคนถูก
หลอกทําขาวหอเขาตายไปคนหนึ่งอะ...เขาหมดตัว
อานแลว หายโง
โ ! ๘๓

นีค่ นเขาโกงไปใหกนิ นีโ่ ยมวา สมกับคําทีโ่ บราณ
เขาพูดไหม...กรรมอยูที่คนทําหรือคนกิน ?
คนเขาวายังไงนะ ! “เวรอยูท ค่ี นทํา กรรมอยู
ที่คนกิน” นั้นเจาคนที่กินของเขานะ แหม ! แลวไป
ชมเขานางฟา “กรรมอยูที่คนกิน เวรอยูที่คนทํา”
กรรมไปอยูที่คนกิน แลวหากินเปนหากรรมหาเวร

นีโ่ อย ! ปนเ้ี ขาโกงบาระห่ํานะ โกงเงิน
คนไรที่พึ่ง โกงเงินอาหารกลางวันเด็ก จน
เด็กตองกินขนมจีนกับน้าํ ปลา โกงเงินคนพิการ
โกงจนกระทั่งปลัดกระทรวงซดยาพิษตาย
มันโงนี่ ! โงเรื่องวาหากินแบบโกง ๆ มันจะ
ไดร่ําไดรวย...แยมาก !

โยม ! ทําไมเขาถึงๆไดโงโกงความดีของตัวเอง
อยางขาราชการซี ๘ ที่โกงเงินเสมาพัฒนาเด็ก นี่กวา
เขาจะเปนซี ๘ เขาจะตองเปนขาราชการทีด่ ี ๆ พอเขา
โกงปบถูกจับ…ไลออก ความดีที่เขาสั่งสมมานี่ มัน
สลายหายเลย

ปลนความดีของตัวเอง

เพราะฉะนั้น เขาโกงความดี ปลนความดี

๘๔
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ของตัวเอง เขาไมรู
อยางปลัดกระทรวงทีเ่ ขาซดยาพิษตายกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) นี่
กวาจะคนที่กาวขึ้นเปนปลัดกระทรวงนี่ เขาตองเปน
ขาราชการดีมากอน แตพอโกงเขาก็หมดดี
พระที่โกง ๆ ญาติโยม…ถูกจับสึก โอย ! กวา
จะเปนชั้นเทพ ชั้นพรหม ๘-๙ องคนะ เสียดายเขา
เรียกลอเลน พรมเช็ดเทา ไมใชพรหมชั้นเทพ ชั้น
พรหมเลย นี่กวาจะโอโฮย ! จะขึ้นชั้นนั้น ๆ อาตมา
นี่ยังแปกอยูแคชั้นราชอยูเลย โอ ! ขึ้นไปนะเขาตอง
เปนพระดีมากอนเราเยอะเลยนะ เขาถึงไดเปนชัน้ นัน้
แตวา เขาโกงหมดเลย พรหมเขาก็บอก “พรมเช็ดเทา”
ไปเสียแลว
นี่แย ! กวาจะเปนชั้นสามัญ ชั้นราช ชั้นเทพ
ชั้นธรรม ชัน้ พรหม โอตง้ั ๕ แนะ เรายังกาวไปอีกไกล
ขาฉีก...ก็ยังไปไมถึงหรอกชาตินี้ แตก็อยูแคนี้ไมตอ ง
ไปเช็ดเทาใคร
นีไ่ มรนู ะ เจาคนขีโ้ กง หากินเปนหากรรมหาเวร
ไมรจู ะพูดยังไงเจาพวกทีโ่ กงกิน ปลนกินขโมยกิน เขา
ดามาตั้งโบราณนานกาลแลววา “ไอพวกชิงหอยมา
เกิด” เพราะหอยไมมีมือเทา หอยก็หากินไมผิดศีล
อานแลวหายโง
โ ! ๘๕

ผิดกฎหมาย เรามือดีเทาดี หากินผิดธรรมผิดกฎหมาย
ตองเรียกวา ไอพวกชิงหอยมาเกิด
โยม ! ทีนี้วิธีแกโกงนี่ ก็อยางนั้นตองใครครวญ
วา แลวโกงมามันภูมใิ จตรงไหน ไอตระกูลขีโ้ กง เดีย๋ วนี้
โกงกันจนหนีแผนดิน...อยูไมได เขาวาไอโคตรโกง
อะไรตออะไรเขา
แหม ! มันเจ็บปวดนะ ! ถาอาตมาอยูบ า น แลวเขา
ดาไอโคตรโกง นี่อยากจะเปลี่ยนนามสกุล นามสกุล
นี้มันขี้โกง โคตรโกง ไมรูเขาโกงความดีของเขา เขา
คิดเปนหรือเปลา

หลักธรรมคําสอนธรรมะแกโกง

ทีน้ี หลักธรรมคําสอนธรรมะแกโกง นีอ่ ยางเรา
รูจักใสบาตรนีม่ นั ก็เปนภูมคิ มุ กันการโกง หามาให ได
๘๖
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มาแบง จะไมแยงของใคร มือทีค่ ดิ ให ใจทีใ่ สแหม ! ใส
บาตร เชาขึ้นมาแกลง ความงกทุกวัน แกลงสันดาน
ขี้โกงทุกวัน ดวยการใสบาตรนี่ก็ชวยไดเยอะเหมือน
กันใชไหม ? เพราะอาตมาไปเทศนทเ่ี ขาจับพวกนักโทษ
ที่โกงเงินทอง นีไ่ ปเทศนแลวก็ถามบอก “เคยใสบาตร
ทุกเชาไหม ?”
เขาบอก “ไมเคยเลย” เขาไมมภี มู คิ มุ กันความ
โกงเลย เขาก็เลยโกงสะบั้นหั่นแหลกไป
นี่โยม...ยังไง ๆ นะ ชาตินี้อยาใหถูกดาวา “ไอ
ขี้โกง” แหม ! ทุจริตคอรรปั ชัน ไมซอ่ื สัตยสจุ ริตอะไรเลย
ที่บอก “พร” นี่ถาคนไหนสุจริตพลัง อนวัชช
พลัง มีพลังสุจริต ไมคิดคดโกงทรยศหากินหากรรม
หาเวร คนนั้นก็จะมีพร แตถามันลองโกงเขากิน เขา
ไปหาวัดไหนใหพรรดน้ํามนตจนตัวแฉะยังไงมันก็ไม
ไดพร
มีนิทานแกโกงสักเรื่องเอาไหม ? ไหนใครเคย
ฟงนิทานเรือ่ งเศรษฐีเอาเงินฟาดหัวยมบาล เคยฟงหรือ
ยัง...ใครยังไมเคยฟงเลยยกมือ ? เอา ! สงสารคนไม
เคยฟงหนอย ใครที่เคยฟงแลวก็อยาไดนึกรําคาญ
เอ ! เศรษฐีคนหนึ่งแกรวยเยอะ เวลาแกทําผิด
อะไร นี่ไปโกงไปกอคดีอะไรมาแกก็เอาเงินไปฟาด
อานแลวหายโง
โ ! ๘๗

ทนาย ผูพิพากษา อัยการ จนแกพนหลุดหมด อยาง
สมัยนี้ที่เขาพูด “คนรวยนอนบาน” คนจนถามีคดี
นอนไหน ? (นอนคุก)
เศรษฐีคนนีโ้ กงเขามาอะไรมา คดีเยอะ แลวก็แก
โงกอคดีมาเยอะ แตกโ็ งใชเงินฟาดพวกขาราชการ ใต
โตะบางติดสินบนบาง พอตายไปเงินก็ยังอยูเยอะแยะ
แกก็เอาสันดานเดิมพอเจอหนายมบาลนึกแลว “เดีย๋ ว
จะขอยมบาลกลับไปเกิดใชเงินกอนสักพักหนึ่ง”
ทีนี้ วิธีของแกก็คือแบบเดิม “ยมบาลสงเรา
กลับไปเกิดใชเงินกอนเถอะ เพราะเงินของเรายัง
อยูเ ยอะเลยอะ อยาเพิง่ ใหเราตายตอนนีเ้ ลย เอา !
ใหหมื่นหนึ่งสงเรากลับ”
ยมบาลก็เอาไมกระเทากระแทก...ปง ! แลวก็
สะบัดหันหนามาทางนี้ เจาเศรษฐีกเ็ ดินออมไป “นอย
ไปเรอะ ! แสนหนึ่ง”
ยมบาลก็กระแทก...ปง ! หันไปอีกแถบ เศรษฐี
ก็เดินตามไปอีก “นอยไปใชไหม ! ๔ ลาน ๕ ลานเลย
เอาไหม...เปนลานเลยเอา !”
ทีน้ี ยมบาลไมหนั หนีเลยนะ กระแทกปง ! หัน
หนาจอใสเลย เอามา ๕ บาท เดีย๋ วนี้ อยากจะใหเกิด
กลับไปใชเงินใหม แกหาแทบตายรอบตัวเอาไปเปลา...
๘๘ พระราชธรรมนิ
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เขาจะลดการโกงไหม ?
เขาจะโงโกงไมหยุด โกงบาระห่ํา
โกงกระทั่ง เงินฉีดยาหมาบา
มันก็โกงอันนี้เขาเรียก...โกงหมากิน
ไดเอาไปไหม ?
มีไหมคนจะตายบอก “มึงขอใสมือกู ๕ บาท
พรุงนี้กูจะตายแลว”
แกถึงจะไดนึกไดวา ออ ! ที่เขาบอกตายแลว
เอาอะไรไปไมไดเลย มันจะงกไปถึงไหน เศรษฐีถึง
นั่งคอตก ตอหนายมบาล ฟาดหัวยมบาลไมสาํ เร็จ ลาน
หนึง่ ไมเอา...ขอ ๕ บาท ไมไดตดิ ตัวไปเลยสักบาทหนึง่
ทีเ่ ขาพูดลอกันวา “อมไวในปากสัปเหรอก็ยงั เอา”
เผาเปนกระดูกแลวใสโกศทองเหลือง มันยังเอาทอง
เหลืองเทกระดูก...เอาไป ตอนนั้นที่วัดหนึ่งใชไหมที่
มันเจาะรู ๆ ตามทีก่ าํ แพง ก็ตอนนัน้ ทองเหลืองมันแพง
โลละ ๒๐๐ โอย ! กระดูกกองเกลื่อนหมด เอาอะไร
ไปไมไดสักอยาง
ถาคนฟงนิทานเรื่องนี้โยมวา เขาจะลดการโกง
ไหม ? เขาจะโงโกงไมหยุดหยอน โกงบาระห่าํ โกงกระทัง่
เงินฉีดยาหมาบามันก็โกง อันนี้เขาเรียกโกงหมากิน
อานแลว หายโง
โ ! ๘๙

เจาคนโง ! มันก็นึกโกงเขา...นี่ดี ไดเปรียบมัน
ถึงไดตั้งแกงตั้งโกงกัน แหม ! มันโกงกันปนี้เยอะแยะ
มาก วิธีการโกงยุคนี้มันพัฒนาขึ้นเยอะเลย ที่เทศน
วันนี้ก็อยากใหโยม
๑) อยารวมแกงคนโกง
๒) อยาเปนเหยื่อคนโกง
อยางกเกินเหตุ เขาชวนไปเลนหุนเลนอะไรก็
แหม ! มันเปนเรื่องหากิน หากรรม หาเวรเขา แลว
ที่หาเวรหากรรม เมื่อกี้เห็นบอก จับโรงผลิตปุยปลอม
เอาปุยปลอมไปขายแลว โอโฮ ! เกษตรกรก็จายเงิน
ไปใสตนไม ๆ ไมกินปุย เพราะปุยปลอม...ซวยจริง ๆ
เขาหากินกับคนยากคนจน
นี่ที่เขาบอก “เกษตรกร กรรมกร คือ กระดูก
สันหลังของชาติ” แลวใครเอาเนื้อเขาไปหมดถึงได
เหลือแตกระดูก
เจาพวกคายาเสพติด นีเ่ ขาหากินหากรรมหาเวร
ไหม ? (ใช)
เจาพวกทีท่ าํ อะไรลวงเขากิน ตมเขากิน โกงเขา
กิน นี่ไมมีความภูมิใจ
ไมรนู ะ ! พระนีพ่ ระพุทธเจาทานเรียก “อเนสนา”
ถาหากินหลายแบบหลายวิธีในทางไมซื่อ เชน หลอก
๙๐ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

วา พระองคนี้เปนพระอรหันต ในครั้งพุทธกาลมีพระ
๒ กลุม กลุม หนึง่ อวน อีกกลุม หนึง่ ผอม ๆ พระพุทธเจา
กลับมาถามวา ทําไมพระกลุมนี้อวนจัง ทําไมกลุมนี้
ผอมจัง
กลุมอวนนะเขาเขาสตาฟกัน รวมตัวกัน ทาน
ชวยจัดฉากกันนะ ทัง้ กราบทัง้ ไหวผมใหเต็มทีน่ ะ แลว
ก็ยกยองผมไดบรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนี้ องคนี้อรหันต
องคนี้อนาคามี องคนี้สกทาคามี โยมก็นึกวา โอ !
พระอรหันต ก็ถวายกันใหญ จะไดบุญเยอะ พระรูป
นั้นก็อวนเลยซิ
แตอีกกลุมถึงจะอดจะหิวจะจนยังไง ก็ไมยอม
หลอกญาติโยม...ไมบอก อยางถามวาเณรแอ นีจ่ ะเสก
กุมงกุมารนี่ เดี๋ยวนี้นะเจาพวกที่เขาลักขโมยศพกัน...
ศพเด็ก มันก็จะเอาไปทํากุมารขายกัน...เชา !
เจาคนเชาก็งี่เงา ! ศพตายโหงตั้งแตเด็กมันจะ
มีอทิ ธิฤทธิอ์ ทิ ธิพลอะไรมาชวยเราได ศพตกน้าํ ตาย ศพ
อะไรเขาชอบเอาศพตายโหง นีม่ าทําเครื่องรางของขลัง
ไสยศาสตร โยมวา ศพพี่นวล ศพแมอะไรตออะไร
เยอะแยะที่เอากระหมอมกระหมองมาทํา โธ ! ศพตก
น้ําตาย มันจะมาชวยใคร วายน้ําก็ไมเปน
ก็แปลก ! เจาคนที่ตกเปนเหยื่อ...เขาก็ทําให
อานแลว หายโง
โ ! ๙๑

คนหากิน เขาหากินคลองขึน้ สะดวกขึน้ มันก็เลยหากิน
หากรรมหาเวรกันแบบนี้ไมรูจักจบจักสิ้น ถาเหยื่อไม
คอยโง เหยื่อฉลาดกันหมด โยมวาเจาพวกหากินหา
กรรมหาเวรหาโกงมันก็ลดลงไหม ? (ลดลง) นัน้ ก็ชว ย
ฉลาดหนอยสิ
นี่ฟงเทศนปนี้แลว ๖๒ จะโดนเขาหลอกอีกไหม
นี่ นากลัวจะตองเลิก...เผาวัดเลิกเทศน เหนื่อยแทบ
แยไมไดเรื่อง กลับไปโดนเขาหลอกอีก ไปหลอกเขา...
ก็แย ! ถูกเขาหลอกก็...? (แย !) หลอกเขากิน...แย !
โดนเขาหลอกไปหากินก็…แย !
ถูกหลอกไปหากินตางประเทศ ทีแ่ ทไปขายตัว
พวกหากินแบบนี้แยไหม ? หลอกผูหญิงไทย ผูหญิง
ไทยก็เหลือเกิน หากินบานเราก็เหลือเฟอ ทุรนทุราย
วัดสวนแกว เปดใหเลีย้ ง ปนใ้ี หโบนัสตัง้ เยอะนะ
นี่ปน้เี ดี๋ยววันที่ ๙ นี่จะมีคนไดเปนแสน หลายหมื่น
หลายคน นี่เรียกใหมาทํางานไมมา พอวางระเบียบ
ไมใหกนิ เหลาไมใหเทีย่ วไมมา พอจะใหทาํ ปน โตไมให
ใชถงุ โอย ! หลวงพอยุง (ถุงพลาสติกจะลนบานลนเมือง
ตายแลว)
หากิน...กับใสถงุ กินนี่ ใสโฟมนี่ หากรรมหาเวร
ดวยไหมนี่ มันจะขยะลนบานลนเมือง ทําไมมาใสถวย
๙๒ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

แบบเกาอะ นีเ่ มือ่ ไหรจะหิว้ ปน โตมาวัด จะหิว้ ถุงมาเลย
วัดไมมีที่จะเก็บแลวขยะอะ
โยม ! ถุงทีใ่ หม ๆ นะมันถุงสวม ๒ ชัน้ ใชไหม !
อีกถุงใสกาฟงกาแฟอะไรก็แลวแต เขามีถุงขางนอก
อีกถุงหนึ่ง ไอถุงนั้นเก็บไวใหดี ไมใชเองเอามาใหวดั
ก็ได เออ ! ไดบุญอีก นี่ทิ้งเกลื่อนกลาดรกหูรกตา แลว
ก็เทศบาลเก็บคาเทศบาล โอย ! เยอะแยะตองจาย
นี่ไมรูจะรณรงคไดสาํ เร็จไหม…เดี๋ยววา ถาใคร
ใชปนโตคนแรกจะใหโบนัสเพิม่ ตองลอใหเขาหาของกิน
ใสของกิน ใหมันอยาสรางปญหาเยอะนัก

หากิน หากรรม หาเวร...มันพัฒนา

แหม ! แตเจาหากินหากรรมหาเวรนี้มันพัฒนา
มาเยอะมาก ทําปุยปลอม ทํายาปลอมอะไรตออะไร
ปลอม ๆ นี่แปงหนาขาวปลอม ไมรูจะขาวไปถึงไหน
อานแลวหายโง
โ ! ๙๓

กัน แลวก็ขายดิบขายดีนะ เจาพวกทําอะไรปลอม ๆ
อะไรสกิน ๆ นะ เขาจับลางกันแลว นี่เขาเรียกอะไร
กิน ๆ บริษทั อะไรทีเ่ ขาผลิตเครือ่ งเสริมอาหารเสริมอะไร
นี่ถูกจับบานเลย แลวดาราก็ไปเปนอะไรนะโฆษณา
ใหเขา (เมจิกสกิน) โอโฮ ! ดาราตั้ง ๔๐-๕๐ คนนะ
ไปสงเสริมหากรรมหาเวรใหกับเขา
แหม ! เดี๋ยวนี้ เจาบริษัทที่เขาผลิตอะไรมา...
โกง ๆ นีแ่ ลวมันก็อยางนีน้ ะ เชน ซุปเปอรนน้ั ซุปเปอร
นี้นะ เปนยาเปนปุย อะไรดี ๆ พอเขาจับไดวา มันโกง...
ปลอม มันลมบริษัท แลวก็ไปเปดใหม ชื่อใหม โกง
ใหมตอ อีก อูย ! ไอโคตรโกงทัง้ ชาติ โกงจนหมดอายุขัย
มันนะทานะ มันมีสมองเกิดมาเพื่อโกง นั้นพวกเราถา
เห็นลูกหลานมันมีแววโกง ไปสอบก็โกง จะเขาทํางาน
ทําการก็โกง
เจานองแบมที่เขาไปสมัครงานที่มหาสารคาม
ผูใหญใหเขาโกง แตเขาไมโกง เขาออกมาแฉตอนนี้
นะเขาไดเขางานดี ๆ เพราะเขามั่นใจวา (ที่จริงนาจะ
ไปอยู ป.ป.ช., ป.ป.ท.) ไปปราบโกง แตเขาไปไวอะไร
ไมรู เขาไมกลาใหไปอยูตรงนั้น กลัวเขาจะไปขวาง
คอ เออ ! นองแบมละนะ
เอาโยม ! อยาโง...นึกวาโกงแลวจะไดเปรียบ
๙๔ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“...ยังมีนิสัยสันดานติดโกง
อยารับพรปใหมไปเลย
อยาไปกมหัวรดน้าํ มนตวดั ไหนเลย

ถาหัวยังติดสันดานขีโ้ กง...”

อยานึกวาจะหากินหากรรมหาเวร จะร่าํ รวยมีความ
สุข ถาป ๖๒ ยังเที่ยวหากินหากรรมหาเวร ยังมีนิสัย
สันดานติดโกง อยารับพรปใหมไปเลย อยาไปกมหัว
รดน้าํ มนตวดั ไหนเลย ถาหัวยังติดสันดานขีโ้ กง
(ขออภัยนะ) บางคนเดีย๋ วนีช้ กั จะโกงล้าํ เสน มา
ที่วัดนี่วันนี้เจอ ๒ ราย เผอิญเขาเอาของมาตั้งไวเยอะ
ทําบุญ ๒๐ บาท หยิบทุกอยางเลย ทัง้ มะละกอทัง้ อะไร
ตออะไรรวมแลวหยิบกวา ๖๐ กวาบาท ทํา ๒๐ เอา
ของกินไปเพียบ โยมวาโกงไหม ? มาทําบุญยังโกงอีก
เหมือนอยางที่เขาเลานะ หิ้วหมอเขียวมานิด
เดียว...ทําบุญ ขากลับตักกลับไปฝากหมาฝากแมวเพียบ
แหม ! ทําบุญยังโกงอีก...แย ! แลวจะเหลืออะไรกัน
เอา ! คงพอแคนี้นะเหลืออีกขอเดียว จะไดจบ ๆ
อานแลว หายโง
โ ! ๙๕

๖) อยาโง...ในทางใหเสียโอกาสของชีวิต
(๓) อยาโงใหชีวิตเสียโอกาส โอกาสดีนาที
ทอง โอกาสของความเปนคนวัยรุน วัยที่แข็งแรง ควร
จะใชโอกาสที่จะแสวงหา เงินทองขาวของไวใหพรอม
เพื่อจะไดไมโงตอนแก ตองไปขึ้นทะเบียนคนจน แลว
ยังมีหนามาคุย กูไดโอกาสดี กูไดขึ้นทะเบียนคนจน
โยม ! มันเสียศักดิ์ศรีไหม ? ถูกตราหนา กูนี่
คนจนของประเทศ แลวอยูมายังไงถึงปลอยโอกาสให
จนอยูอ ยางนัน้ มันควรจะสลัดความจนดวยอายุวยั สัก
เทาไหร ๔๐-๕๐ ป นี่โยมวา มันนาจะสลัดความจน
ออกไดหรือยัง จะจนยัง ๘๐-๙๐ ป เลยเชียวหรือ อยู
ยังไงถึงเสียโอกาส...พนตําแหนงคนจน
รัฐบาลเขาก็ชอบนะ แลวพวกคนแกที่รับบัตร
คนจนก็ชอบรัฐบาลนะ อาตมาวา นีค่ อื โอกาสทีจ่ ะทําให
คนไทย งอยเปลี้ยเสียขา คนแกมาคุยปูยาตายายมา
คุยวา “นี่ไงกูไดบัตรคนจนมาแลว เดี๋ยวกูก็ไปกดได”
เจาเด็กมันฟงก็มาพูดสวนทางกันสิ “เฮยมึง ! ไมตอง
เก็บหรอก มีกนิ มีใชมนั ก็เทีย่ ว ๆ กิน ๆ ใช ๆ เดี๋ยวแก
มันก็ไดบัตรคนจน ยากับปูกูไปเอามาแลว”
นี่ศักดิ์ศรีของคนมันอยูตรงไหนอะ ทําไมคนที่
๙๖

พระราชธรรมนิ
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เขาพนจนได ทําไมเราตองมาจนตอนแกนี่ เออ !
ขาราชการเขาก็มีเบี้ยบํานาญ มีอะไรตออะไรเขาก็มี
สนับสนุนเงินออมเยอะแยะ ทําประกันสังคมอะไร ประกัน
ชีวิตอะไรนี่ บางคนไมทาํ เลย โอกาสทําไดกไ็ มทาํ ปลอย
ใหชีวิตมาเอาใบเบี้ยคนจน สมุดประกันชีวิตไมมี เจา
นโยบายประชารัฐ ประชานิยม นีจ่ ะฆาความเขมแข็ง
ของคนไทย ที่จะพึ่งน้ําพักน้ําแรงของตัวเองจะสลาย
ไป คําสอนพระพุทธเจาวา
“อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ : ตนเปนทีพ่ ง่ ึ ของตน”
มันจะหายไป ตอไปคําสอนทีพ่ ง่ึ เหลานี้ ก็จะไม
คิดแลวไมมี “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ” แลว “รัฐบาล
สะระณัง คัจฉามิ” เปนที่พึ่งของเรา
คนเรานี่เกิดมาไมฉวยหาโอกาสที่จะตั้งเนื้อตั้ง
ตัวกอนอันดับแรก โอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวได สมัยนีเ้ ขาก็
ใหโอกาสแตงงานกัน นี่เขายังมีเงินขวัญถุงใชไหม ?
ฝายเจาบาวพอแมกใ็ หเขาเรียก “ลองทุน” เพือ่
ใหโอกาสเขาไปตั้งเนื้อตั้งตัว

หาความรู และหาความรวย

เอาละโอกาสแรกนี่ มั น น า จะเป น โอกาส
หาความรู โอกาสที่สอง หาความรวย
อานแลวหายโง
โ ! ๙๗

โยม ! เด็ก ๆ นี่เราไมใชงาน ปลอยใหเขาไป
เรียน ใหโอกาสเขาเรียน แตมนั ดันโงเอาโอกาสไปเลน
ไปเหลวใหลจนถูกดรอปถูกไลออกมีไหม ?

โอกาสหาความรู แตดนั โงไปหาความรัก
โอกาสที่จะตั้งเนื้อตั้งตัว กลับปลอยตัว
ปลอยใจ ถลําไถลไป

นี่วัยของคน นี่มันเปนโอกาสแตละชวง ๆ วัย
เด็กพอแมใหโอกาสเรียน เขาเรียนไมจบ ตองมาเรียน
กศน.ตอนแก แลวก็นง่ั เรียนโตะเดียวกับหลาน เผลอ ๆ
ก็ลอกหลาน หลานจะเอาสมุดเคาะหัว โอกาสตอนนัน้
มันไปไหนอะ เขาใหโอกาสเรียนไมเรียน ดันจะมาเรียน
ตอนแก เรียนตอนโอโฮ ! ตอนทํามาหากินไมได วุฒิ
ไมพอ เขาใหโอกาสหาความรูก็ไมเอา
โอกาสหาร่าํ หารวยนี่ ไมรนู ะอาตมาตอนเด็ก ๆ
แหม ! เวลาถึงวันอาทิตย นี่เปนโอกาสดีของเรา วัน
จันทร-วันศุกร เปนโอกาสหาความรู วันเสารอาทิตย
เปนโอกาสหาความรวย ไปรับจางขึน้ หมากขึน้ มะพราว
ตนละ ๕๐ สตังค
เชื่อไหม ! เก็บเงินไดเปนกลอง ๆ แลวมีความ
สุขอยางหนึ่งนะในตอนที่เรานั่งนับตังค สมัยกอนมัน
เปนแบงคบาท ไมใชเหรียญบาทเหมือนสมัยนี้ ใสกลอง
๙๘ พระราชธรรมนิ
ช
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ถานไฟฉายอะ อูย ! เต็มกลองเลย เปดดูแหม ! นั่ง
ภูมใิ จ “ไมนกึ เลยกูจะรวยตั้งแตเด็ก” นั่งภูมิใจโอย !
เปนปก ๆ พอพอซื้อที่ชวยพอเลย ไดตั้งหลายหมื่น
ชวยพอซื้อที่ได ก็เลยมานั่งคิดดู แตเสียดายเราไมมี
โอกาสเรียนตอ
พอจบ ป.๔ พอบอก “กูไมมีตังคสงมึงเรียน
มารับจางรับออนเขา”
ยาก็บอกเตือนเห็นรองไหเพื่อนเขาไปโรงเรียน
เดินผานหนาบาน “ไอยอมฟงยาสักหนอย ! มึงไมมี
โอกาสเรียนเหมือนเพื่อน มึงก็ทํางานใหมากกวา
เพื่อนสัก ๒ เทา ๓ เทาสิ แลวถาชีวิตมึงไมดีนะ
มึงมากระทืบยาเลย”
อูฮู ! แกเดิมพันสูงเหลือเกิน แลวแกก็แนะวา
เวลาเพือ่ นเขาไปโรงเรียนตอนเชา มึงก็อยาเพิง่ ออกจาก
สวนมา รดน้าํ ดายหญาไปกอน พอเพื่อนมันเลยไปแลว
คอยออกมา แลวเย็นก็เหมือนกัน ๔ โมงเย็นเขาจะเดิน
กลับกัน เราก็อยาเพิง่ ออก มึงก็ออกจากสวนใหมดื เลย
เออ ! เราก็ทํางานเพลินไป...ลืม ! ลืมวาเรา
ไมไดเรียน แตก็หาความรูจากงาน นี่ปลูกไอนั่นทํา
ไอนี่ทํานูน คาขายก็เอา รับจางทํางานกอสรางก็เอา
รับจางทํานูนทํานี่เอาหมด “รูไมได ก็ขอรวยใหได”
อานแลว หายโง
โ ! ๙๙

เออ ! ก็มีโอกาสนะ
นี่มาบวชนี่ก็ไมใชเลนนะ หาเงินซื้อที่ได ๑,๗๐๐
ลาน ป.๔ นะ โอกาสเรียนไมมี แตโอกาสรวยก็พอได
ซื้อที่ดินได ๓,๙๐๐ ไร ใหคนยากคนจนไดปลูกไดทํา
มาหากิน

โอกาสสรางเรา เราสรางโอกาส

นี่เราสรางโอกาส “โอกาสสรางเรา เราสราง
โอกาส” คนไมรูจักใชโอกาส เขาบอกน้ําขึ้นใหรีบตัก
เพราะโอกาสน้ําจะขึ้นทั้งวันไดไหม ? มันมีทั้งน้ําขึ้น
น้ําลง แลวไปตักตอนลงไปตักแตขี้เลนสิ มันตองตัก
ตอนน้าํ ขึน้ เขาถึงบอกน้าํ ขึน้ ใหรบี ตัก ตอนแข็งแรงมัน
ควรจะ...? (ทํา)

๑๐๐

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

นีโ่ อกาสจะมาสวดมนตขา มป จะมาตอน ๘๐ หรือ
๒๐ ตอน ๘๐ สวดไปก็โอย สวดไปโอย วูบหนาวูบ
หลัง ลุกก็โอย นั่งก็โอย เพราะฉะนั้น ฉวยโอกาส ใช
โอกาสใหดี อยาปลอยใหโอกาสผานไป อยางเสีย
หายนาเสียดายจริงๆ
สุดทายของโอกาส คือ โอกาสที่เราจะไดรวม
กิจกรรมดี ๆ เชน โอกาสปหนึ่งมีสวดมนตขามป
เพียงครั้งเดียว นี่ไมใชโอกาสเลย บอกไปไหนตอ
ไหนไมรู
แลวนี่เขาก็รองเลนกันขาง ๆ เรา นี่เดี๋ยวเรา
“นะโม” เขาก็โอย ! โครมครามอะไรของเขา เขาใช
โอกาสปใหมแบบนี้ ใชโอกาสปใหมไปเที่ยวไปกินไป
เลน ไปตายเยอะมาก แตใชโอกาสปใหมใหไดมรรค
ไดผล ใหไดความเลื่อมใสศรัทธา แลวศรัทธาก็ควร
เปนศรัทธาเลื่อนระดับ ไมใชศรัทธาเลื่อนลอย ศรัทธา
เลื่อนเปอน ยกระดับศรัทธา...ขึ้นมา
เพราะฉะนั้น โอกาสที่เราจะไดเลื่อนความรูใน
ความเปนพุทธบริษทั “พุทธบริษทั ” นีถ่ า มัวแตทาํ บุญ ๆ
ใสบาตร ทอดกฐิน ทอดผาปา ไมไดเลื่อนใหไดมรรค
ไดผลอะไรขึ้นมาเลย โอกาสที่จะไดสัมผัสมรรคผลไม
ไดมีเลย อาตมาวา เสียชาติเกิด เสียทีที่เกิดมาเปน
อานแลวหายโง
โ ! ๑๐๑

มนุษยพบพุทธศาสนา
อาตมานีก่ ไ็ มนกึ เหมือนกันนะ ตอนนั้นก็นึกแตวา
ประเพณีชายไทย ๒๐ ป ก็ตองบวชตามเวลาโอกาส
คนก็ถามวา “ไอยอม ! มึงจะบวชไดพรรษาไหมนี”่ ก็
บอก “อุย ! ตองได” พอบวชแลวก็เรียนใหญเลย เรียน
นาดูเลย เพราะโอกาสเรียนเราไมมี ตอนจบ ป.๔ พอ
บวชนี่เรียนนาดูเชื่อไหม ! เรียนวันหนึ่ง ๒ สํานักอะ
วิชาเดียวกันนี่ เชาเรียนวัดบางไกรใน บายไปเรียนวัด
บางออยชาง เพือ่ จะดูวา ครูอาจารยสอนเหมือนกันไหม !
(อูย ! ตางกันลิบโลกเลย)
วัดบางไกรในหลวงตาแกอายุ ๗๐ กวา แลวนัก
ธรรมเอก บอก “คุณพยอม ! เรียนธรรมะไมตอ งทํา
อะไร...ทองหลักสูตรใหได ทองใหได ! ทองใหแมน !
รับรองจะสอบได” โอโฮย ! ทองบรรลัยวายวอด สมัย
นั้นยังไมมีไฟฟาที่กุฏิ เขียนไวที่บนเพดานทุกหมวด
ธรรม หมวดหิริโอตตัปปะ สติสัมปชัญญะอะไรนี่ พอ
นอนก็ทองเปดไฟฉาย พอจําไดก็ปด พอนึกจะทอง
หมวดใหมก็ฉายแวบพอดูก็ปด ไปบิณฑบาตก็เขียน
ใสใตฝาบาตร พอโยมใสบาตรก็เปดทอง บางทีทอง
เพลินไป แกใสหมดขันแลวแกบอก “หมดแลวเจาคะ”
ใชโอกาสตอนนั้น สวดมนต ๗ ตํานาน ๑๒
๑๐๒ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ตํานาน ๒-๓ พรรษานี่ไดรอนเลย หลวงพอ อายุ ๘๐๙๐ ป ทานไปรับงานเขา งานแตงขึ้นบานใหมทานไป
ไมได “คุณพยอม ! ไปแทนเราหนอยเถอะ” เราก็
ไมใชโอกาสเห็นแกตัว เขาถวายมาก็มาถวายคืนทาน
ทานก็ใหมาหนอย ทานเอาไวหนอย ทีนอ้ี งคอน่ื ไปแลว...
เอาหมดเลย ทานก็เลยไมใหไป สวนเราทานก็ใหไป
พอไปแลว เจาภาพไมพอใจ “อูย ! สงพระเด็ก ๆ
มา” แตพอเราสวดดัง พระขางหนาเราแกทั้งนั้น เสียง
ไมออกแลว ก็สวดเสียงดังเจาภาพพอใจ “แหม ! องค
นี้สวดเสียงดัง” ก็เลยตอนหลังไดถูกพวงหลวงพอก็ไป
เราก็ไป เขาเอา ๒ องคเลย

บวชเรียน มีโอกาสไปหาครูบาอาจารย

เออ ! ก็นั่งคิดดู แลวตอนนี้ก็เลยใชโอกาสบวช
เรียนชวงนั้นอะ เรียนไปเรียนมาแลวก็หาโอกาสไปหา
ครูบาอาจารย เขาลือกันหลวงพอปญญาดี เขาลือกัน
หลวงพอพุทธทาสดี ก็หาโอกาสไปคุยไปสนทนา ไป
ฟงไปรับการอบรมจากทาน จึงไดมีวันนี้ไง เพราะใช
โอกาสแสวงหาครูบาอาจารยทด่ี ที ย่ี งั มีชวี ติ อยู หลวงพอชา
ก็ไป สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ก็ไป
จนทานมาใหกําลังใจที่นี่ดวย ทานบอก “เห็นทํางาน
อานแลว หายโง
โ ! ๑๐๓

เหนื่อย ก็เลยมาใหกําลังใจ”
นี่คนเรานะวัยไหนที่มันควรใชโอกาสอะไรก็ใช
ใหมนั ดี โอกาสหาความรูอ ยาพลาด โอกาสหาความรวย
ก็ไมควรจะอยูอยางยากจน แลวไปรอทําบัตรคนจน...
นี่ไมเห็นดวยเลย “อยาเอาเงินบัตรคนจนรูดแลวมา
ทําบุญวัดนี้นะ ธรรมดาไมชอบ” มันเปนเงินภาษี
เงินคลัง ถาเออ ! สรางสมมาตั้งแตสาวมาทําบุญ มา
ทําบุญตอนแกยินดีรับ ไมใชไปรูดปด ! เขาวัดทําบุญ...
ไมคอยปลื้ม ! เอาเงินภาษีคนอื่นเขามาทําบุญ...ไมได
บุญเทาไหร
ฉะนั้น ใครที่ยังสาว ๆ อยูนี่เก็บ ๆ ใหดี อยา
เอาไปใชสุรุยสุราย อยาใชโง ๆ เขียนสระ อิ ที่คิ้วตัว
เดียว ๒ หมื่น เขียนแลวตองเอาเลเซอรลบออกอีก ๒
หมื่น คิ้วบาอะไรใชไปตั้ง ๔ หมื่น “คิ้วปญญาออน”
นีเ่ ก็บไวบา ง จะไปเสริม ๆ อะไร...เตาเตอหนอง
ไหล เออ ! สวยจะตาย นีโ่ อกาสเก็บไมเก็บ ไมรจู กั เก็บ
เอาละไมรูนะชาวพุทธไทยเรา เขาก็ถือนี่ ชาย
ไทยวัย ๒๐ บวช เราก็ถือโอกาสบวช พอบวชแลวถือ
โอกาสเรียนโอกาสปฏิบัติ ถือโอกาสเผยแผ เมื่อเรารู
แลวมันก็เออ ! จะโงสึกไปทําไมละ ก็เลยแตงหนังสือ
เลมหนึ่ง “ทําไมพระพยอมบวชไมสึก” โอ ! สึกก็โง
๑๐๔ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

สิ เพราะวาโอกาสที่จะสรางบารมี มันไมมีโอกาสไหน
ไดดีเทากับไดบวช...ใชใหม ?
ไมตอ งจายคาเทอมลูก ไมตอ งเสียคากิก๊ ไมตอ ง
ไดเสียคานาิกาแพง ๆ ไมตอ งไปเสริมสวย ไมใชแหม !
๗๒ ไปดึงไหมดึงหนาตึง...ตายคาเตียงเลย
นี่บวชไมเสียเวลาหุงขาวตมแกง บวชไมเสีย
เวลาแตงเนือ้ แตงตัว ไมตอ งดูชดุ นัน้ ชุดนี้ ไปไหนก็ชดุ นี้
ตลอด เขาวังก็ชดุ นี้ ไปเทศนในรัฐบาลก็ชดุ นี้ ไปบิณฑบาต
ก็ชุดนี้ ไมตอ งมีจวี รลายสก็อตมอสเดฟอะไรใหมนั วุน วาย
มันเปนโอกาสที่เราจะใชเวลาหามรรคหาผลให
ชีวิตในทางสะอาด สงบ สวาง
ถาไมบวช ไมรูชีวิตจะหากินยังไง อาจจะแอบ
โกงเขากินทําอะไรก็ไมแน แลวจะมีความสงบอยางนี้
ไหม ! เดีย๋ วลูกเขยกวน ลูกสะใภกวน เดีย๋ วลูกเขย...เห็น
ไหมโยมลูกชายควงมีดทวงมรดกพอ ยายคนที่ตําน้ํา
พริกถูกลูกสาวแยงมรดก ฟองรองอะไรก็ไมรูวุนวาย
ตําน้าํ พริกเหนือ่ ยแทบตาย พอรวยขึน้ มาวุน อีก
ไมรูเกิดมานี่โอกาสที่จะเปนผัวใคร พอใครไมมี
แลวก็สบาย ใชโอกาสเปนพระตลอดชีวิต เออ ! หา
โอกาสกันบาง อยาแหม ! หากินแลวก็ต่ําตมจมอยู
กับมีบาน มีรถ มีของกินของใช เรือกสวนไรนา ถา
อานแลว หายโง
โ ! ๑๐๕

บอกวามีแคนี้พอแลว ไมมีโอกาสจะไปหาตอ
พระพุทธเจา ตอนทีท่ า นเปนเจาชายสิทธัตถะ
ในวังเขาหาไวใหเต็มหมด ทานก็ยังไปหาความรู
เรียนตออีก ๑๘ ศาสตร
๑๘ ศาสตรจบแลว ทานบอกวายังไมคลายทุกข
ดี ยังไมสนิท ชีวิตยังไมเย็น ทานก็เลยออกแสวงหา
เลื่อน หาโอกาสออกจากวัง ไปหาความสงบ ในปาอยู
ตั้ง ๖ ป ทานก็ไดเปนพระพุทธเจา ถาทานไมฉวยหา
โอกาสออกจากในวังไป ทานก็จะไดเปนเจาชายสิทธัตถะ
พอราหุ ล สิทธัตถะสามีพิมพา ไมมี โ อกาสไดเป็น
พระพุทธเจาเลย ถาทานไมหาโอกาสออกไป
นี่อยางโยมนี่ถาไมหาโอกาสออกจากบานเลย
มีครอบครัวก็ถกู ครัวครอบมิดเลย นี่แมขาวมุดออกมา
ได ๓ วัน ๗ วัน เดี๋ยวกลับไปมุดใหมก็ยังดี ไดรูจัก
มุดเขามุดออกบาง ไมใชมุดไปแลวก็ไมไดออกมาเลย
โอกาสออกไมมี ทัง้ ๆ ทีเ่ ขามีโอกาสให ตัวเองไมอยาก
๑๐๖ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ออกมาเอง โอ ! มันเปนคน (ขออภัย) โงเกินไปใน
การที่ใหครอบครัวมันครอบไวเกินไป
โยม ! อาตมาก็มานั่งคิดเหมือนกันนะ ถาอยูที่
บานก็คงสบายเรือกสวนไรนา รถราบานชอง ก็คงมี
อยูสบาย ถาไมคิดหาโอกาสออกมาบวชอยางนี้ ปาน
นี้กไ็ มมพี ระพยอม...ใชเปลา ! ก็มแี ค...ไอยอมผัวไอนน่ั
พอไอนแ่ี คนน้ั เปนเด็กนะ โอกาสเปนพระพยอมแบบ
นี้ไมมี เออ ! เสียโอกาสชาติเกิด เสียชาติเกิดที่
ไมมีโอกาสไดดิบไดดีอะไรกับเขาเลย ไดมรรคได
ผลอะไรกับเขาเลย
เอาวันนี้เอาแคนี้นะ เบื่อหรือยัง ? (ยัง) เทศน
ตั้งนานยังไมเบื่ออีก เดี๋ยวพรุงนี้ยังอีกกัณฑหนึ่ง ดู
หนังดูละครละแหม ! คอยติดตามตอนตอไป ทีพ่ ระเทศน
ตอนตอไปไมมา ไมติดตาม ไดกี่โงแลว ?
เราตองขามกาวความโงไปใหได พูดมาเทศนมา
๖ ขามแลวนะ
๑) อยาโอนไวใหเขางาย โอนไปใหเขางาย ๆ
๒) อยาโง หาความสุขผิด ๆ พลาด ๆ จนเปน
สุกไหม สุกเกรียม สุกปง สุกเผา
๓) อยาใหโงเลีย้ งดูลกู จนลูกเปนอัมพาต เปน
งอย ทํามาหากินไมเปน ใหเขาสบายเปนไขในหิน
อานแลว หายโง
โ ! ๑๐๗

๔) อยาโงตอกาลเวลา มันผานไป ๆ มันก็กิน
ชีวิตเรา
๕) อยาโงในทางหากินหากรรมหาเวรหาโกง
๖) อยาโงในการใหเสียโอกาสของชีวิตที่ควร
จะไดโอกาส ไดมรรคไดผล ไดรูเรื่องราว ที่ดีงาม
ของพระศาสนา อยาเสียโอกาสไดดีงามกับเขาบาง
ถึงไมไดมรรคผลอันล้ําเลิศหลุดพน ก็ไมควรเสีย
โอกาสไดดีไดงามกับเขา อยูดีอยูงาม กิริยามารยาท
งาม พูดจางดงามมันควรจะไดไปบาง
นี่แมขาวจะดืม่ น้าํ อะไร นีด่ ื่มใหงดงาม แตตองนัง่
นะ แหมเมื่อวันนั้นเมื่อวานกอน ! แมขาวเกาไมบอก
ปลอยใหแมขาวใหมเดินซดน้าํ ทีห่ นามูลนิธฯิ แลวหลอด
ก็ไมมี แกกระดกเดิน นี่สั่งสอนบางแมขาวเกา แมขาว
ใหมเขาควรจะเดินงาม ไมใชเที่ยวเดินดื่ม ยืนกิน เดิน
กิน รอนกิน ชอนตกจานหลน ไมไดเรือ่ ง จะกิน จะนอน
จะนั่ง จะลุก จะคู อะไรขอใหมันดูงาม
นี่ขอใหสรางความดีงามใหไดเยอะมากทุกป ปน้ี
ดีแคนี้ ปหนางามกวานี้อีก ดีกวานี้อีก ถึงจะเรียกวา
“ปใหมแท !” มีปใหมของเรา ถายังโงแบบเกา แย
แบบเกา เหมือนเกา มันไมรกู จ็ กั เสียเวลาอีก เอาละเดี๋ยว
จะไดพักสักรอบหนึ่งแลวก็สวดมนตตอ.
๑๐๘ พระราชธรรมนิ
ช
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๗. อยาโง...รูเรื่อง “ธรรมสัจจะ”
๘. อยาโง...ตอเรื่อง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์”
๙. อยาโง...รูเรื่อง “บุญ” วาบุญทํายังไง
๑๐. อยาโง...“หัวรออน”
านแลวหายโง ! ๑๐๙

ปใหม ! อยาใหโงกวาปเกา
ทีแ่ ลว ๆ มาก็พดู เรือ่ ง “ปใหม ! อยาใหโงกวา
ปเกา” ทีนี้ไมควรจะโงขามป หรือโงติดตาม หรือให
ความโงสบื ทอดอํานาจครอบงําเราทุกป ทุก พ.ศ. มัน
ก็ไมไหว
ก็เริ่มตนมายอ ๆ ก็มีเชนวา ไมควรจะโงเลี้ยงดู
ลูก ปลอยใหลกู เปนนาย ตัวเองเปนขีข้ า จนลูกนีแ่ ทบจะ
จิกหัวใช ไมยอมใหลกู ทําอะไรใหกนิ ใหใชบา งเลย อางวา
ตัวเองเคยลําบาก ก็เลยไมอยากใหลูกลําบาก ก็เลี้ยง
ลูกเหมือนไขในหินเลย ไมเคยฟงเคยเตือนกันบาง หรือ
งัยทีว่ า “พอแมทไ่ี มดี เปนเหมือนไพรีของบุตร”
มีหนังสือเลมหนึ่ง ไมคอยอานกันเนอะ “พอ
แม…รังแกฉัน” อะไรพวกนี้ไดพูดไปแลว
แลวก็โงตอกาลเวลา โงตอการทํามาหากิน ที่
พูด ๆ ไปเมือ่ ๒ กัณฑทแ่ี ลว ก็จะไมยาํ้ ละ ใครไมไดมา
ก็ถือวา ไดตอนทายก็ยงั ดีเนอะ ดีกวาไมไดสกั ตอนหนึง่
ตอนท า ยวั น นี้ ที่ เราปรารภเรื่ อ งที่ มี ข า วใหญ
ตอนนั้น ที่เขาเรียกวา “หมอมอุย” ยก ๘ เหตุผลไม
เอา “บิ๊กตู” เปนนายกอีกสมัย
๑๑๐ พระราชธรรมนิ
ช
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นี่ของเขา ๘ ของอาตมาคราวนี้ ๑๐ (๓ กัณฑ
รวมเปน ๑๐) “๑๐ ไมเอาความโง” ๑๐ อยางนีไ่ มควร
ใหมนั สืบอํานาจตอไป แตในนีไ้ มตอ งอธิบายละนะ เขา
เขียนมาใหละเอียดมากเลยมีเรือ่ งอะไรตออะไร ทีเ่ ห็นมี
เหตุผล ๘ ขอ นี่มีบางขอก็นาสดุดใจ ใครอยากไดก็
มาขอเขากอปปก็ได มันแสลงใจหลายอยาง เชน มี
อยูขอหนึ่งอาตมารูสึกเมื่อกี้นี้ที่พูดไปแลว ก็อยากจะ
เผอิญไปเห็นเรื่องนี้เขา มันก็ตรงกันพอดี
พวกเรารูไ หมวาตอนนี้ เจาสัว นายจีนทีเ่ ขามีทนุ
สูง นีเ่ ขาเขามาครอบครองแผนดินไทยหลายครอบครัว
โดยใชนอมินี แตงงานกับคนไทยบาง แลวก็มาซื้อที่
เชาที่ เมืองไทยนี่ไมนาเชื่อวา มากมายมหาศาล เปน
สิ่งทีน่ า ตกใจ เพราะกําลังซื้อเขาสูง กําลังซื้อเรามันไม
พอ มันก็แย
ตอนนีใ้ ชคาํ วา “เขามายึดหลายอยาง” ทีเ่ ปน
อาชีพของเรา ที่เขาวานากลัวเรื่องหนึ่ง คือ “ลง” มา
รับซื้อผลไมเรา นี่ถาวันไหนเขาลม เราเหลือเนาเลย
เอาละไมอยากไปเอยอะไรมากทางนอกนูน เอาตรง
นี้ไมโง ๔ เรื่องในชวงบายนี้
(๑) ไมควรโงเรื่อง “ธรรมสัจจะ”
(๒) ไมควรโงเรื่อง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” จนชีวิต
อานแลวหายโง
โ ! ๑๑๑

แขวนไวดว ยการบนบานบวงสรวงออนวอน โงออ นวอน
ขอพร ขอนูนขอนี่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แลวไมทําชีวิตสราง
อะไรขึ้นมาใหสําเร็จดวยตัวเอง
(๓) “อยาทําบุญโง ๆ” จนกระทัง่ เงินบุญของเรา
ไปสนับสนุนมิจฉาชีพ ใหหากินกับศาสนาแบบเสียหาย
(๔) อยาโง...“หัวรอน” โงในการไมควบคุม
อารมณ ปลอยใหอารมณเดือดดาลฟุงซาน ซาดิสม
โหดรายอํามหิตใจดํา
๔ โง วันนี้ไมควรใหมันครอบงํา สืบทอดครอง
เราอีก ๓๖๕ วัน เราควรกาวขามมันไปใหได เอาเริ่ม
ตนขอแรก

๗) อยาโง...รูเรื่อง “ธรรมสัจจะ”
“ธรรมสัจจะ” คืออะไร ? ถาใครเคยฟงเทป
ชุดดังทีส่ ดุ ทีอ่ าตมาเทศนไป ไดไปเทศนกบั ครูทโ่ี คราช
๔ มวนนั่นนะเขาบอกขายได ๔๐ ลานตลับ แลวก็เปน
เหตุใหดังที่สุด ชุดนั้นใครเคยฟงไหม ? ชุดธรรมสัจจะ
ที่เขาบอกรถวิ่งจากโคราช ๓ ชม.ครึ่ง ถึงกรุงเทพ เทป
ยังเหลืออีกครึ่ง ชม. ผูโดยสารไมลงบอกขอใหเปดให
จบ นั่งฟงกันจนจบมันเปนกันถึงขนาดนั้น
๑๑๒
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สมัยที่เทป คุณสมัคร สุนทรเวช...ดัง ! ก็มีเด็ก
ขายพวงมาลัยขายหนังสือพิมพ เขาก็เอาของอาตมา
กับของคุณสมัครนีเ่ ดินตระเวนขายบนทองถนน สมัยนัน้
คุณเกรียงศักดิ์ ประคองวงษ เมือ่ วานนีม้ าทําบุญ ๕,๐๐๐
บาท แลวพูดมาคําหนึ่งวา ผมมีวันนี้ได ที่ฐานะวันนี้ดี
ได ก็เพราะอาตมาเทศนเรื่องนั้น
ฉะนัน้ วันนีม้ ายอนนิดหนึง่ แตวา จะเนนทีย่ งั ไม
เคยพูด ในมุมตาง ๆ “ธรรมสัจจะ” แปลวา สิง่ ทีม่ นั เกิด
ขึ้นจริงเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี เฉพาะยุค เฉพาะ
สมัย มันไมเปนสัจจธรรมตลอดไปนิรันดร มันเกิด
ขึ้นจริงอยู ใชได และชัดเจนเฉพาะยุคหนึ่ง สมัยหนึ่ง
แตแลวมันก็พอไปอีกยุคสมัย เปลี่ยนคนเปลี่ยนอะไร
มันก็ไมเปนอยางที่เราเคยเห็น
อานแลว หายโง
โ ! ๑๑๓

มาเริ่มดูตรงนี้ ธรรมสัจจะที่มาในฐานะของไตร
ลักษณ คือ ความไมเทีย่ ง ใครจะมานึกวา อาชีพทีร่ งุ ๆ
จะลวงตกอับ ถึงขนาดไปไมรอด นิตยสารติดอันดับ
อยางของคุณดํารง พุฒตาล ก็อะไร...คูสรางสม สกุล
ไทย ศรีเรือน เดี๋ยวนี้ปดหมดแลว ใครจะนึกวาบริษทั
โกดัก พนักงาน ๒ แสนทัว่ โลกปดตัวตายสนิท

รุงเฉพาะยุคหนึ่ง ลวงสมัยหนึ่ง ที่เรียก
วา ธรรมสัจจะในแงของไตรลักษณ คือ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา หมดตัวตนแลว ที่เปนเลม เปน
รูป เปนกอน เปนชิ้น เปนอัน สลายหมด

เมือ่ ๒ วันไมนกึ วาจะไดยนิ เรือ่ งนี้ อาชีพเกษตรกร
เราถือวา เปนอาชีพหลักของเมืองไทย จึงใชคําวา
“กระดูกสันหลังของชาติ” ตอนนีเ้ กิดอะไรขึน้ รูไ หม ?
ตอนแรกอาตมาเองก็ยังเผลอ ยังผิด สารภาพผิด คิด
ตําหนินายทุนกวานซื้อที่ดินเปนแสน ๆ ไร นึกวาพวก
นี้กวานซื้อหมดคนจนจะทํายังไง
แตพอฟงปราชญนักวิชาการอธิบายชี้แจงวา
เกษตรกรทีด่ นิ แปลงเล็กไร ๒ ไร ๕ ไร ๑๐ ไร นีต่ อ ไปจะ
อันตรธานหายหมด นายทุนใหญจะซื้อหมื่นไร แลวก็
จะจางทํา ระบบเทคโนโลยีทุนเหนือชั้นหมด แม็คโคร
๑๑๔
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เครือ่ งจักร ทํานาก็ตง้ั โรงสีเอง ผลิตปุย เอง ชาวนาทําได
ไหม ?
รายเล็กรายนอยซื้อเขาอยางเดียว แถมยังเจอ
ปุยปลอมอีก ตอไปอยูไมได แลวตอนนี้เกษตรกรไทย
กําลังจะรวง พวกที่มี ๓ ไร ๕ ไร ลูกหลานไปทํางาน
อยูบ ริษทั หางราน ราชการ ปลอยตากับยายอายุ ๕๐-๖๐
ทําเกษตร พอยายปวยตาไปเฝาที่โรงพยาบาล กลับ
มาไมไดรดน้ํา ๗ วัน ตนไมตายหมด
นีค่ อื ธรรมสัจจะ ทีม่ นั ไมเทีย่ งเลย เมือ่ กอนนีเ้ รา
ถือวา อาชีพมัน่ คง แตเดีย๋ วนีง้ อ นแงนคลอนแคลน
หนีส้ นิ ธ.ก.ส. ...เอาไปหมด
ฉะนัน้ เดีย๋ วนีถ้ า ใครไมตดิ ตามอาชีพรวง อาชีพ
รุง ใหดี นี่มันจะรุงชวงหนึ่ง ยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง หรือไป
กับอีกคนกลุมหนึ่ง
ตะกี้พูดถึงวาแปลงเล็ก นี่ตองมีเฉพาะบุคคลนะ
มันเกิดเกษตรกรชนิดสมองติดเครื่องกรอง เขามี ๕ ไร
แตเขาทําเลี้ยงตัวได เลี้ยงครอบครัวได
แตเขาถามวา มันมีสกั กีร่ าย...รอยละ ๑ แลวพวก
ที่ทํา ๓ ไร ๔ ไร นี่เขาผสมผสาน ปลูกนั่นทํานี่ แลวเขา
เกิดเอาตัวรอด แตรอ ยละ ๙๐ ทีไ่ มรอด แตพอนายทุนซื้อ
พันไรหมื่นไร จัดโซนนิ่งเลย ตรงนี้ปลา ตรงนี้ปศุสัตว
อานแลว หายโง
โ ! ๑๑๕

เปดไกววั ควาย ตรงนีผ้ กั ตรงนีส้ วนอะไร...พยุง ไมสกั
(พยุงตนละแสน) รอ ๒๐ ป แตทนุ เขาพอ ไมเดือดรอน
อีก ปลูกไว
เห็นไหม ! ถาเปนรวมตัวกันไมได ยังของใคร
ของมัน แลวยังดันทุรังวา บรรพบุรุษอยูมาอยางนี้ จะ
ทําอยางนี้ จะจนอยูอยางนี้ เปนหนี้อยูอยางนี้ แลว
มันจะไมเปนหนี้แบบเกา ไมจนแบบเกา มันจนแบบ
ชนิดทวมเลย หักลบกลบแลวที่ดินราคาไมพอกับหนี้
แหม ! เขาอธิบายวันนัน้ อาตมานัง่ ฟง ดึกก็ดกึ
งวงก็งวง อยากจะนอน แตแหม ! พอเห็นเรื่องนี้ตา
วาวเลยหลับไมลง เพราะเรากําลังทําอยู แลวกําลังคิด
เห็นอยูมันตรงเปะเลย
รอยละ ๙๐ ที่ทําแปลงเล็กแปลงนอยแลวเจง !
ไมสามารถทําโซนน่ิงได แบงโซนไมได ถาขุดบอน้ํา
๑๑๖ พระราชธรรมนิ
ช
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สัก (สมมติมี ๕ ไร) ขุดบอน้ํา ๓ ไร อีก ๒ ไรทํามา
หากินอะไร แตถาหมื่นไร ขุดบอน้ํา ๒๐๐ ไร ใชเลี้ยง
ไดหมดหมื่นไรก็สบาย แลวคนมีนิดเดียวไปขุดหมด
มันก็ตาย แตไมขุดไมมีน้ํา ทํายังไงก็เสร็จอีก นี่พูด
ถึงธรรมสัจจะเรื่องหากินภาคเกษตรกอน

โลกนี้ไมเที่ยง

โอโฮ ! เห็นชัดมากนีแ่ หละ พระพุทธเจาถึงตรัส
“โลกนีไ้ มเทีย่ ง” ไมมอี ะไรเทีย่ งแทถาวร นิรนั ดรตลอด
กาล เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป ดี...รุง ๆ สมัยหนึ่ง ลวงไป
อีกสมัยหนึ่ง รอดไปคนหนึ่ง ตาย ๙๐ ไปไมรอด
นี่ก็เลยทําใหเรามาคิดดูวา อะไร ๆ ทีม่ นั ไมเที่ยง
(เมื่อกี้อยากใหคณะนั้นเขากลับไปกอน กลัวจะเทศน
แสลงใจ) โยม ! สีเหลือง แดง นกหวีด มือตบ เทาตบ
รุงอยูเ มือ่ กีป่ ท แ่ี ลว ตอนนีเ้ ปนยังไง วันนีเ้ ปนยังไง ใคร
หือขึ้นมาสักเทาไหร
นี่เขาถึงบอกวา ไอม็อบอะไรทั้งหลายที่มันเกิด
มันก็เกิดยุคหนึง่ แลวมันก็หยุดยุคหนึง่ ถึงจุดทีม่ นั เอือม
เบือ่ เซ็งไมเอาแลว นีก่ ข็ อใหรวู า “เราไมควรจะโงกบั
เรือ่ งนีเ้ ลย” ไปฝงหัวอยูข า งใดขางหนึ่งแบบฮารดคอร
แลวก็โงไมฟงขางใดอะ ฟงแตพวกเขานะ
อานแลว หายโง
โ ! ๑๑๗

สถานีโทรทัศนก็ โอย ! พวกเหลืองก็ฟงแตชุด
เหลือง เจาพวกแดงก็ฟงแตแดง เจาพวกแดงก็ฮารด
คอรบา ๆ เปดกันดังหนาวัดอาตมา บอกเขาไมฟง เตือน
แลวเตือนอีก เขาก็ไมฟง

คนเขาโงเรื่องติดขางติดสี เจาพวก
ไมพอใจก็ทุกขไป ฟงเขาพูดแลวรําคาญ
เกลียดนั่งเกลียดอยูนั่นแหละ ก็โงเกลียด
โงชอบ โงชอบโงเกลียด สมองเสียศูนย
หมด

นีท่ ผ่ี า นมา ๔-๕ ป เราโงเรือ่ งนีก้ นั ไปเยอะไหม ?
แลว ๖๒ นีจ่ ะฉลาดบางไดไหมนี่ อยาใหความโงสบื ทอด
อํานาจอยูในกระโหลกพิภพเรา ควรจะกาวขามเรื่อง
รูไมรูเรื่องธรรมสัจจะเสียที ไมมีอะไรหรอกที่มันจะรุง
ไปตลอด
นี่ฟงเขาวิพากวิจารณ อยาตกใจเชียวนะ เขา
บอกตอไปอาชีพหมอ อาจจะรวงก็ได เราก็เอะ ! คน
ก็เจ็บปวยเยอะเหมือนกันนะ สุขภาพอนามัยมันก็ไม
ดี ฝุนละอองมันก็เยอะ แลวหมอทําไมจะรวง
เขาบอกเดี๋ยวนี้ทําหุนยนตหมอ แลวเอาหมอ
เกง ๆ เอาสมองหมอเกง ๆ ปอนเขาไปในหุน ยนต แลว
๑๑๘ พระราชธรรมนิ
ช
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หมอนีจ้ ะรักษาเกง เพราะเลือกเอาแตหวั หมอเกง ๆ
พวกประเภทหมอโหลยโทย เขาก็ไมเอาปอนเขา
ไป หมอที่ทําคนตายหลายศพ เขาก็ไมเอาปอนเขาไป
เขาจะเลือกเอาแตหมอที่หัวไบรทที่สุด แมนยําในการ
รักษาชัดเจนที่สุด ใส ๆ หุน แลวหุนนี่มันจะรักษา
ยอดเยีย่ ม บริการดี มันไมมอี ารมณเสีย เหมือนหมอจริง
หมอจริงนี่ตอยกับคนไขก็มี เตะกับคนไขก็มี
แตไอหมอหุน นีม่ นั ทําหนาทีต่ ามโปรแกรมทีเ่ ขาปอน
ใหมัน มันก็จะฉลาดรักษาคนถูกใจ แลวบริการได
๒๔ ชม. สวนหมอทั่วไป นี่ทํา ๘ ชม. ชักหัวเสียแลว
คนไขมาตอชั่วโมงที่ ๙ ที่ ๑๐ ชักอารมณเสียแลว ก็
ไอคิวดี แตอีคิวไมไหวแลว อารมณไมไหวแลว
นี่มันเปนยุคที่ไมนาเชื่อ วามันจะเปลี่ยนแปลง
อะไร ๆ ทีเ่ คยคิดวา ไอนม่ี นั จะตองรุง ดีตลอด ใครจะนึก
วามหาวิทยาลัยที่เชิดชูการศึกษากันที่สุด ตอนนี้ปด
ไปกี่แหงรูไหม แลววิชาที่ไมนาปดกอนเพื่อน ยกเลิก
การเรียนกอนเพื่อน เศรษฐศาสตร วิชาเศรษฐศาสตร
นี่เขาบอก เรียน ๆ มันสูของจริงไมได
บางคน นีถ่ ามพวกเจาสัวรวย ๆ ในปจจุบนั นี่จบ
เศรษฐศาสตรหรือเปลา แลวทําไมทําเศรษฐศาสตร
ตัวเองดี แลวพวกที่จบเศรษฐศาสตรเขาไปนั่งรัฐบาล
อานแลวหายโง
โ ! ๑๑๙

ตั้งบาน ทําไม ! ทําเศรษฐศาสตรเศรษฐกิจแย ราก
หญาจะตายอยูนี่ ก็เลยอวสานเศรษฐศาสตร
เมื่อกอนนี้ “โอย ! ลูกกูเรียนเศรษฐศาสตร” คง
จะทําใหบานเมืองเศรษฐกิจดี เผลอ ๆ พวกเศรษฐศาสตร
นั่นแหละไปทําประชานิยม ไปทําประชารัฐ ไปออก
บัตรคนจน นี่นากลัวจริง นี่อยากพูดไมหยุดเลยเรื่องนี้
เจ็บปวดกับไอบตั รคนจนจริง นีม่ นั เสียศักดิศ์ รีความเปน
มนุษย
นี่ ๆ เอาอีกแลว “บัตรคนจนจะใชได ๑ ม.ค.ที่
ยังไมมารับ ใหไปขอรับไดที่ทีมไทยนิยมยั่งยืน จนถึง
วันที่ ๓๑ มี.ค.” ผูม รี ายไดนอ ยกวา ๒.๕ ลานราย คนจน
บาบอ นี่โยมไดยินไหม...ตอนรัฐบาลเขาตั้งใหม ๆ เขา
บอก “อีก ๔-๕ ป จะไมมีคนจน” นี่มันเพิ่มมายังไง
๔ ปเพิ่มมา ๒ ลานกวาราย
๑๒๐ พระราชธรรมนิ
ช
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ระวัง...พึ่งตนเองไมเปน

นี่บอกไมรูนา อาตมาหวิวใจ เมื่อไดยินเด็กวัย
รุนเขาพูดวา “เฮย ! มึงมีจะกิน ก็ใช ๆ ไปเหอะ เดี๋ยว
แกมงึ ก็ไปทําบัตรคนจนก็เรียบรอย ปูก ู ตายายายกูได
มาเพียบ” เขาก็จะเอาปูยาเขาเปนตัวอยาง คนไทยก็
จะออนแอ ไมพง่ึ ตนเองคําสอนวา “อัตตา หิ อัตตะโน
นาโถ” ตายเลย พึ่งตนเองไมเอาแลว
พ่งึ รัฐบาล เดีย๋ วรัฐบาลเลีย้ ง เดี๋ยวรัฐบาลใหบัตร
เดี๋ยวกูกร็ ดู สบาย ยังนึกอยากจะประทวงใครไปรูดบัตร
คนจน นีไ่ ปรูดมาแลวมาทําบุญวัดนี.้ ..ไมรบั เสียศักดิศ์ รี
เอาเงินภาษีมาทําบุญ นี่ไมได
จริง ๆ นะอยากจะตอกย้ําเรื่องนี้เลิกโง ภูมิใจใน
บัตรคนจนกันเสียที ไดไหม ! ทําไมเพลงเมือ่ กอนมันรอง
ยังไงนะ “คนจนผูยิ่งใหญ” ใชไหม ? เดี๋ยวนี้คนจน
ทําไม...รวยกันใหญแลว เพิม่ กันใหญ เพิม่ คนจนกันใหญ
ประเทศไทยรวยคนจน แตเศรษฐีก็เปนกระจุก
แตจนนี่เปนกระจายเลย มันเปนเรื่องที่นาอนาถใจวา
ทําไมความนิยมมันไมเที่ยงแทอยูเหมือนเดิมเหรอ
เมือ่ กอนความเทีย่ งแทวา “ศักดิศ์ รีของเราไมขอใคร
กิน” เพราะการขอเขากินมันเหมือนไมใชมนุษยละนะ
อานแลวหายโง
โ !

๑๒๑

เปดไกมันตองรอเจาของใหกิน หมาแมวนี่ แต
แมวบางตัวมันก็ฉลาดนะ มันหาหนูกนิ ของมันเอง แมว
ยังพึ่งกินเองยังหากินเองได แลวคนทําไมละ แลวประมาท
เลินเลออะไร...อยูมา ๔๐-๕๐ ป ปลอยใหจนอยูได มัน
ควรจะหายจนตัง้ แตอายุ ๓๐-๔๐ ปนนู นี่ ๕-๖๐ ป ยัง
เปนคนจนของประเทศอยูอ กี ยังไปรอรับบัตรคนจนอยู
เจาคนอยากจนก็เยอะ ไปแยงคนจนกินอะ
นี่กรมบัญชีกลางแจงสามารถใชเงินในบัตรได
เทวดาไมไดสงมาให เขาตองออกเหงื่อออกแรง ทํา
ไรทํามาคาขาย รับราชการ แลวเงินเดือนหักจายเขา
คลัง แลวก็หมุนเงินคลังมาแจกคนจน
ไมรูบัตรคนจน นี่มันพึ่งมี เมื่อกอนมีไหม ! แต
ถาอีกระยะหนึง่ บางประเทศทีท่ าํ เชนนี้ สวัสดิการแหงรัฐ
เจงมาหลายประเทศแลว เงินคลังเกลีย้ งหลายประเทศ
แลว นี่เรากําลังเดินตามรอยเขา ไมสนใจคําสอนเลย
“อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ”

นี่ตกปลากินเอง กับเอาปลาไปใหเขา
กิน เขาสอนมาตั้งนานวา สอนใหเขาตกปลา
เลี้ยงปลา เขาจะไดมีปลากิน ไมใชแกงเสร็จ
แลวไปใหเขากิน เขาก็จะไมรูเลี้ยงยังไง ตก
ยังไง แกงยังไง

๑๒๒
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เจาแบบนี้เลี้ยงประชาชนในประเทศใหออนแอ
ตอไปศักยภาพในการสรางพึ่งตนเองจะไมมี สราง
ความสุขก็จะไมเอา แตจะแสวงหาความสุข เดี๋ยวไป
หานูนหานี่ หาความสุขไปวอน ๆ ไปหมด แตไมยอม
สรางความสุข แลวก็ไมขยายความสุข แผความสุขให
มันครบ ๓๖๕ วัน จะสุขมันเฉพาะวันปใหม นี่มันไมได
เอาโยม ! นัน้ ธรรมสัจจะ เรือ่ งความไมเทีย่ ง
เรื่องไตรลักษณ นี้มันนาคิด

สังคมศาสนา

ทีนี้ มาดูเรื่องศาสนาบางละ “สังคมศาสนา”
สังคมนี่ตอนนี้มันวิปริตถึงขั้นที่เรา มันเปนมาไดยังไง
แบบนี้ไดยังไง สิ่งที่เรารับไมได เมือ่ กอนเขาไมรบั กัน
เขาถือวาเปนมิจฉาทิฐิ
เดี๋ยวนี้ยอมรับหนาตาเฉย มายิ่งสังคมที่เหลื่อม
ล้ํากันที่สุด สังคมที่เหลื่อมล้ํากันที่สุด ใครมีอํานาจ มี
ตําแหนง มีผลประโยชน ทําผิดก็เหมือนไมผิด เรื่อง
หนาจะจบก็ไมจบ...เยิ่นเยอ เปนงานอากูล คดีลนโรง
ลนศาล
นีถ่ า ป.ป.ช., ป.ป.ท. ถูกถอดจะยังไงกันนีน่ ะ เมือ่
กอนนี้ความเชื่อถือความเชื่อมั่น ในขบวนการจัดการ
อานแลวหายโง
โ ! ๑๒๓

คนโกง นีม่ นั ขึน้ ปรีด๊ ไป ๘๐-๙๐ เปอรเซ็นตแลวนะ
เมือ่ ตอนเริ่มกันใหม ๆ
ตอนนีเ้ หลือเทาไหร...ตอนนีโ้ ยมวาเหลือเทาไหร
โดนแคนาิกาหรู ก็ไป...เยอะแลว ศาลเศิลก็วิพาก
วิจารณกนั สมัยกอนนีไ้ มมใี ครแตะนะวิพากวิจารณศาล
เดี๋ยวนี้กลาจะถอดกัน ขณะที่จะตัดสินเรือ่ งนาิกาจะ
ลําบากกัน เห็นไหม !
นีม่ นั เปนเรือ่ งทีไ่ มรนู ะ ใครยังโงสวนกระแสสังคม
ที่เขาก็สามารถวิเคราะหวิจารณไดก็ลําบาก ยุคหนึ่ง
เราเคยเชื่อมั่นเทิดทูนสิ่งนี้วา “พึ่งได” ตอไปนี้มันชัก
ลําบากเสียแลว ชักเอาอะไรแนไมคอยไดเสียแลว

นี่อนิจจังไตรลักษณ มันขยายไปถึง
กระบวนการยุติธรรม ทางสังคมศาสนา
ศาสนาทีเ่ มือ่ กอนนี้ เรือ่ งอยางนีเ้ ขาไมเอา
เขาไมรับ

เดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นมา ไมนาเชื่อไปขโมยศพ
เด็กทําไสยศาสตร แลวบางทีก็เขมรบาง บางทีก็พระ
ทําเสียเองก็มี หลวงตาไปจางหาศพเด็กทารกมา นี่เรื่อง
ไมนา จะเชือ่ ก็ไปเอามาทํา ทําใหศาสนานีไ่ มรจู ะอยูย งั ไง
แลวมันก็มีเนือ้ งอกอะไรขึน้ มาทีพ่ ดู กันแลวพูดอีกวา

๑๒๔
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ศาสนาที่มันเปนพิธีกรรมมันตอเติม
เสริมสง มันเปนเนื้องอกออกมาไดเรื่อย ๆ
เดี๋ยวนี้เขาก็คิดงอกอะไรตออะไรกันขึ้นมา
วา “ทําอยางนี้จะไดอยางนั้น ทําอยางนั้น
จะไดอยางนี้”

เมื่อกอนนี่เราก็ไดยินแตหลวงพอโสธรดังองค
เดียว เดี๋ยวนี้เอาแลวหลวงพอทันใจ หลวงพอสมหวัง
มากันใหญเลยตอนนี้

ใครอยากไดอะไรทันใจ ไปวัดหลวงพอทันใจ
ใครอยากทําอะไรสมหวัง ก็ขอไปหาหลวงพอ
สมหวัง
ตอไปก็คงมี “หลวงพอปอนให” เอ็งไมตอ งทํา
อะไร...เดีย๋ วหลวงพอปอนให จะสรางทีน่ ส่ี กั องคดไี หม...
โยมอะไรก็ไมรู ซึ่งมันไมเคยมีมากอน มันก็งอกขึ้น
มา งอกขึ้นมาแลวก็เปนเรื่องโอโฮ...โง !

พึ่งน้ํามนต

โง ! เสียจนไมรูจะพูดวายังไง เชน ไปใหพระ
ทําน้าํ มนตใหดม่ื เปนขัน ๆ บาตร ๆ แลวเด็กตายอะไร
อยางนี้ เขากินจนสําลักน้าํ มนต น้าํ มนตเลยกลายเปน
อานแลวหายโง
โ !

๑๒๕

น้ําพิษไป
นี่เคยคิดวา พึ่งน้ํามนต แลวไปทําซะเกินเหตุ
ตอนนี้ไมนึกนะ เรานึกวา สิ้นสุดแคเณรแอ ที่บวช
แลวแกไมยอมเรียนนักธรรมตรี-โท-เอก แกไปเขมร
ไปเรียนเสกกุมาร ยาแฝดเสนหอ ะไรตออะไรไมรู แลว
เดี๋ยวนี้แกติดคุก เขาบอกวาผงอิทธิเจ กุมาร เสนห
อะไรไมรทู ง้ิ เกลือ่ นเลย เพราะทําไวตุนไวเปนกุรสุ เลย
เปนโกดังเลย ตอนนี้เอาไปทิ้งหมด เหมือนตอนทิ้ง
อะไร...จตุคามรามเทพอะ นะทิ้งบานเลยเหมือนกัน
ตุกตาลูกเทพตอนนี้ก็ทิ้งอีกแลว เปนขยะอีกแลว
นี่คือธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่อง
ศาสนา มันไหลไปเรือ่ ย ถาเราไมเลิกโง ไมมาฟงเทศน
ฟงธรรมบาง มัวแตแคทาํ บุญ ตักบาตร ทอดกฐินผาปา
เมื่อกี้หมอเหวงเขาบอก หลวงพอไมเจ็บไมปวยไม
เทาไหร ! สติปญญาสําคัญ นี่แกพอใจทอดผาปายก
ระดับแผนดิน แกบอก “ไมเคยฟง”

สรางสุขกับหาความสุข

นี่โยม ! คนเรานี่นะถาวัน ๆ หนึ่ง สมองไมติด
เครื่องกรองไมไตรตรองคิดนั่นทํานี่ อะไรใหมันดี ๆ
กวาเกาดวยน้ําพักน้ําแรง สรางมันขึ้นมาดวยตัวเอง
๑๒๖ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เหมือนกับทีส่ รางสุขนี่ กับหาความสุข หาบานเชากับ
สรางบานอยู มันคนละเรื่องกันเลย

แตสันดานคนไทยชอบหาความสุข ไปขอ
ความสุข ไปออนวอนหาสุข แตไมยอมสรางสุข
ใหตวั เอง ไมใชเวลาสรางความสามารถใหตวั เอง
ดีงาม ใหเปนตนทางของความสุข เพราะความ
ดีงามมันเปนตนทางของความสุข เราไมสราง
ความดีงามใหตัวเราเอง แลวไปเที่ยวหาความ
สุขที่นูนที่นี่ มันก็เหมือนที่เขาพูดนั่นอะ
“กินใหเขาดู กับเที่ยวไปดูเขากิน” อันไหน
ดีกวากัน “ทําใหเขาดู กับไปดูเขาทํา” มันอันไหนดี
กวากัน เราจะหายโงไดดว ยอะไร...เหตุ ๒ อยางเทานัน้
แหละ
(๑) ฟงผูรู เรียกวา ปรโตโฆสะ
(๒) โยนิโสมนสิการ ใครครวญเทียบเคียง
หยั่งลึก ตรึกตรองเอานัน่ เอานีม่ าเทียบมาเคียงกัน
นี่อีกอันหนึ่งโยม ! อยากจะฝากวา ธรรมสัจจะ
จากเรื่องสื่อ ตอนนี้อยาโงในการบริโภคสื่อ เพราะสื่อ
ที่ไมเคยมีมากอนมันก็เพิ่งมี
เดี๋ยวนี้เขาชอบเตือนกันวาไง “ชัวรกอนแชร
อานแลวหายโง
โ !

๑๒๗

๑๒๘

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

หรืออยาแชรกอ นชัวร” ยังไมทันชัวรเลยเรื่อง กูแชร
มันแลว แชรไปพอผิดกูตายแลว แลวถูกฟองอีก (เออ !
รุนนี้คงไมพลาดแลวนะโยมนะ...ไมรูแชรรูชัวรกับเขา
เทาไหรอยูเฉยๆ ปลอดภัย)

แตรุนใหม ๆ นี่เขาจะโงกับเรื่อง
บริโภคสื่อ แลวสื่อยุคนี้ โอโฮ ! มัน
เสีย้ ม นีม่ นั เยอะ แลวถาบริโภคสือ่ โง ๆ
ไมรูจักเทียบเคียง

อาตมานี่จะดูหนังสือพิมพจะดูหลายฉบับ แลว
ตองดูฝา ยไหน ๆ เจาเลมนีม้ นั ฝายหนึง่ แนวหนาฝายหนึ่ง
เจาเลมนีม้ นั ก็ฝา ยหนึง่ อยาไปอานเลมเดียว เดีย๋ วน้าํ หนัก
หูเอียงไมเทากัน เดี๋ยวยุงเลย...ยิ่งทุกวันนี้ เพราะเขา
ไปบริโภคสื่อฝายเดียว
เหมือนศาสนาทีเ่ ขาเตือนวา อยาบริโภคปญญา
อาจารยแตเพียงผูเดียว ลองเทียบเคียงอาจารย
อื่นดูบางวา เออ ! ถาเทียบเคียงแลว ไมเห็นคุณคา
เทากับองคแรก เราก็กลับมาทุมเทกับองคแรกได
แตถาเราพลาดละ องคแรกพลาดละไมมตี วั เทียบ
ตายเลย
อานแลวหายโง
โ !

๑๒๙

เพราะฉะนั้น เขาจึงบอกวา พระพุทธเจาตรัสวา
อยาเชื่อแมแตเปนครูบาอาจารยของเรา แมแตจะเปน
ครูของเรา “มา สะมะโณ โน คะรูต”ิ อยาเชือ่ วาเปน
อาจารยจะสอนถูกทุกเรื่อง เพราะอาจารยทบ่ี ดิ สอนเด็ก
ผิดบางไหม ?

ผลของการฟงและการเทียบเคียงผิด

องคุลีมาล เสียผูเสียคนชวงแรก เพราะอะไร ?
(เพราะอาจารย) อาจารยจะฆาแตใชสมองหนอย ใหมนั
ไปฆาคน เดี๋ยวมันก็ถูกคนฆาเองแหละ คิดวางแผน
ฆาลูกศิษย เพราะมีลูกศิษยมาฟองวา “มันจะแยง
ตําแหนงอาจารย” อาจารยก็เลยวางแผน

ตอนนัน้ องคุลมี าลยังไมไดพบหลักธรรม
องคุลีมาลไมมีโยนิโสมนสิการ องคุลีมาลยัง
ไมไดปรโตโฆสะ ยังไมไดฟง เทศนฟง ธรรมอะไร
องคุลีมาลก็เลยเสียผูเสียคนไปพักใหญกวา
จะยอนกลับมาเป็นอรหันตได นี่เกือบเสีย
โอกาส

เพราะฉะนั้น ก็ตองฝากบอกพวกเราวา ไมรูนะ
อาตมา นี่อยาก...ถายังมีชีวิตอยู ยึดหลักที่หลวงพอ
๑๓๐ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

พุทธทาสบอกวา “ปใหม ! อยาใหโงกวาปเกา”
ทีนี้ มาไลเบี้ยกันวา เราโงเรื่องอะไรกันมาก ที่
ผานมาที่แลว ๆ มา นี่บางคนก็โงไปยึดอาชีพนี้ตอง
อยางนี้ ตองทํามันไปแบบนี้ อาชีพมันจะรวงแลวตาม
กาลเวลายุคสมัยแลวไปยึดครองอยูตรงนั้น ไมเปลีย่ น
ใหมหาตัวใหมตามยุคตามสมัย ตามสถานะกาล...เรา
ก็แย
ลองมาดูในฐานะทางการเมืองบางไหม...หรือ
ไมดีอยาพูดเลย หรือเอานิด ๆ แตะนิด ๆ นะ ยุคหนึ่ง
ประชาธิปต ยกบ็ อกไมมใี ครเทียบนายอภิสทิ ธิ์ (ดร.มารค)
แตวันนี้มารคบอกวา ถาผมทําคะแนน ส.ส.พรรคต่ํา
กวา ๑๐๐ ผมลาออก แลวก็เกิดอะไรตออะไรกันบอก...
พาพรรคถอย ก็จะลาออกจากหัวหนา นี่แลวก็จะเกิด
กลุมงูเหา อะไรตออะไรกัน แลวมันก็เกิดทุกยุคแหละ
ยุคหนึง่ หัวหนาคนหนึ่งก็จะมีเรื่องภายในพรรค
แตกกัน อะไรตออะไรกันกลุมรุม พรรคไหนจะไปจะ
มากัน การเมืองบางชวงก็ อูฮู ! รักกันยังกับปาทองโก
ติดแฝดกันแตแพร็บเดียว แตกกันแลวอางวาถูกดูด
อะไรตออะไรก็ไมรู
บางยุคบางสมัยมันก็ดูดกันมาตั้งนานเนแลว
ละ แตวาดูดมากดูดนอย อะไรตาง ๆ นีซ่ ง่ึ มันก็ไมคอย
อานแลว หายโง
โ ! ๑๓๑

มีอะไรที่จะไปบอกวา “ไมมีมิตรแท ศัตรูถาวร” นัน่
มันคือ ธรรมสัจจะ มายุคหนึ่งก็มาเปนศัตรูกัน แตผล
ประโยชนลงตัวเมือ่ ไหร ก็เปนมิตรกันไป ถาขัดประโยชน
กันเมื่อไหรก็อยูกับธรรมสัจจะ มันจะพลิกไปพลิกมา
เฉพาะเรื่องเฉพาะกาลลงตัวตอสถานการณ
จะพูดวิพากวิจารณ โง...ของการเมืองบาง แต
ก็มีคนกําราบพระไมควรยุง แตขอพูดตามโพลก็แลวกัน
ไมใชพระพยอมพูด แตโพลบอกวา “โคตรเซ็ง !”
นักการเมือง…โคตรเซ็ง ! เซ็งแบบโคตรเลย เรียกวา
ไมรยู คุ สมัยไหน ๆ ก็จะเอาแตอะไรใชคําวา
“อกหัก” เมือ่ กอนนีอ้ กหัก มันคือรักผูห ญิง เดีย๋ วนี้
นักการเมืองทีไ่ มไดเปนรัฐมนตรี เขาบอก...อกหัก
๑๓๒ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“นักการเมืองอกหัก” โอ ! ไมไดตั้งรัฐบาล นี่
ตายทั้งประเทศ นักการเมืองฝายรัฐบาลก็ตาย...ยังไม
ไดทํางาน นักการเมืองฝายคานเขาก็บอก เขาทํางาน
ไมได เพราะไมรจู ะไปอภิปรายใคร จะไปเปดเผยอะไร
แนะนําอะไรเพราะรัฐบาลยังไมมี
ตกลงวา “ตกงานทัง้ ฝายทีเ่ ปนรัฐบาล ตกงาน
ทั้งที่เปนฝายคาน” เลนกันฉลาดเกินไปแลว
ที่จริงนี่ “ฉลาดเฉโก” นี่มันกลายเปนฉลาดที่
สรางปญหาใหประเทศชาติ เพราะฉะนั้น เชื่อวา คํานี้
ของโพลที่ออกมา ตองสรางสติปญญาใหนักการเมือง
ไดแนนอน
คําวา “โคตรเซ็ง !” ตั้งรัฐบาลไมได มีประเทศ
ไหนในโลก เขาบอกวา นาจะเปนประเทศเดียวในโลกทีโ่ ง
ตั้งรัฐบาลไมได เออนี่ ! ถาพระพูดอยางนี้นากลัวจะ
โดนหาวายุงการเมือง แตนี่พูดตามโพล พูดตามขาว !
คงพอไดมง้ั ถาโงพดู แลวมีเรือ่ งก็ขอรับผิดชอบก็แลวกัน
ฉะนัน้ เราอยาไปนึกหวังอะไรกับพวกนีจ้ นแหม !
หัวปกหัวปา กูละเชียรกลู ะสนับสนุนอันนี้ พอมึงพูดผิดหู
นิด อะไรพี่นองตามกันมา ดันทะเลาะกันเรื่องนี้ บางที
ผัวเมียหยากันเลยนะ ไมไดไปจายคาแตงกับมันสักนิด
ดันหยากันเพราะเขา
อานแลวหายโง
โ ! ๑๓๓

“...คิดดูแลว
ไมรูความโง มันจะสืบอํานาจทอด
ไปกี่อายุคน ถึงจะพนความโง...”

๑๓๔

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

คิดดูแลวไมรูความโงมันจะสืบอํานาจ
ทอดไปกี่อายุคน ถึงจะพนความโง ชนิดเขา
ขางนัน้ เขาพรรคนี้ ออกพรรคนูน ชมพรรคนี้
ดาพรรคนูน เราตองศึกษาเรียนรูใ หเขาใจ แลว
เราจะอยูกับสถานการณที่สบาย ๆ

อยางนอยก็ฟงพลเอกเปรม เตือนดีนะ “เห็น
ตางอยางเปนมิตร” อยาเห็นตางกันแบบเปนศัตรู มัน
อยูลําบาก ถาในบานเราเห็นตาง เราก็เปนมิตรกันอยู
ตอไป ไมใชผัวเห็นขางหนึ่ง เมียเห็นขางหนึ่ง โอโอ !
กูไมนอนแลว ถานอนตองถีบตกเตียง เมื่อกอนนี้นอน
ประคองกอดแลวกอดอีก เดี๋ยวนอนไปอยากจะถีบไป
ไมรูเรื่องอะไรเขามาแทรก ผีอะไรเขามาสิง นี่มันเปน
ไปไดถึงขนาดนี้
เอาละเรื่องธรรมสัจจะอยากจะพักเอาไวยอ ๆ
แคนี้พอหอมปากหอมคอ วาเราจะจริงจังอะไร วามันจะ
เปนนิรันดรตลอดไป มันคงเปนไดระยะหนึ่งพักหนึ่ง
ฉะนั้น จะแตงกะใคร จะรักกะใคร ตองใหนึกถึงธรรม
สัจจะวา “มึงกับกูคงอยูกันระยะหนึ่ง ไมตายจากมันก็
ตายจากเรา” แลวยังมีมือที่ ๓ มายุงอีก
มันแลวแตเหตุปจ จัย แลวธรรมสัจจะนีม่ นั จะเปน
อานแลวหายโง
โ !

๑๓๕

เฉพาะเหตุปจจัย แตสัจจธรรมมันจะเปนถาวรนิรันดร
ตลอดกาล ของมัน
ฉะนัน้ คนไมรเู รือ่ งธรรมสัจจะเลย นีเ่ ขาเรียกโง !
ตอธรรมสัจจะ ไมดูมันเฉพาะเรื่อง เฉพาะสมัย เฉพาะ
กรณี แมแตเรือ่ งนีใ้ ครจะนึกอะ เขาบอกวา ที่เกิดสึนามิ
นี่ตอนมันจะเกิดเขาบอกน้าํ มันจะตองลงกอนอือ้ ๆ... แลว
มันจะคอยขึ้น แตตอนที่เกิดเมื่อ ๒ วันนี้ไมมีลางอะไร
เลยอยู ๆ ก็บม้ึ ขึน้ มาแลว เห็นไหม ! เราจะไปเรียนตํารา
เดิม แลวบอกเจานี่

อยาเชื่อวา...มีแมอยูในตํารา

“อยาเชือ่ วามีแมอยูใ นตํารา” พระพุทธเจาตรัส
พบวา ตํารามันยุคหนึ่ง เรื่องหนึ่ง กรณีหนึ่ง แตพอมา
เรื่องภูเขาไฟมันไปอีกเรื่องหนึ่ง คนหัดเรียนรูอยางนี้
จะฉลาดขึ้น จะไมโงเหมือนปเกา ไมใชโอย ! น้ําไมลง
กูวา “ไมมาหรอก” ที่ไหนไดลูกคลื่น...ตึ้ม ! ไมมีลาง
อะไรเลย ไมมีสัญญาณบอกเหตุเลย แลวก็ไมมีใครจะ
เตือนภัยอะไรเลย สรางหอเตือนภัยไว...เสียเงินเปลา
นี่หัดใชสมองดูเหตุการณ ขอมูลขาวสาร แลว
เก็บมาใหตกผลึกวา “ตองอยางนี”้ มันจริงเฉพาะเรื่อง
เฉพาะยุค เฉพาะสมัย เฉพาะกรณี มันไมใชตลอด
๑๓๖ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“ผายันต...แพไมเปน” เปนไง...หายทัง้ ผายันต
หายทัง้ คนทําผายันตใชไหม ? ทีมฟุตบอลอะไรทีเ่ ขาไปเอา
ทีแรกเขาก็ชนะ แลวตอนหลังเขาก็แพ แลวผายันตก็
ผืนเดิมแหละ ผืนทีต่ อนชนะนัน่ แหละ นัน้ มันชนะยุคหนึง่
พอไปอีกยุคหนึ่งอยาไปเชื่อเขาผลิตอะไรขึ้นมาดีที่สุด
ใครจะไปคิดนะ ! อาตมาตอนเทปคาสเซ็ทดัง เราก็
นึกวาเทปนีส่ ดุ ยอดแลว ทําใหเราดังมีชอ่ื มีเสียง หนอย !
ตอนนี้เหลือเฟอบานเลย เขาเอามาคืนบาน เขาบอก
เครื่องไมมีแลว อูฮู ! อัดไวบานเลย แลวเจาพวกบริษัท
ที่เขาเคยเอาไปอัดขายรวยละนะ เขาเอามาถวายที ๓
หมื่น ๔ หมื่น ใหใครเขาก็ไมเอา เขาบอกเครือ่ งไมเลน
แลว เดีย๋ วนีเ้ ขาเลนอะไรตออะไรกัน
โอย ! มันธรรมสัจจะ เฉพาะเรือ่ ง เฉพาะยุค เฉพาะ
สมัย ถาเราตามเรื่องนี้ไมรูไมไดสังเกต เราก็จะโง ! นึก
วาไอนี่ใชได หลงอัดมาซะบานเลย แลวนี่ดูสิตอนนี้
หนังสือหนังหา เมือ่ กอนนีน้ ะวัดนีท้ ซ่ี อ้ื ทีซ่ อ้ื อะไรไดเยอะ
ขายเทปวันที่วัดนี่ไดวันละ ๘ หมื่น เดี๋ยวนี้ ๘๐๐ ยังไม
ไดเลย…จริง ! (๘ หมืน่ เหลือ ๘ รอยยังไมไดเลย) โอ !
มันหายโลดเลย มันเหลือเชื่อนะของพรรคนี้นี่
ใครจะมานึกวาเรื่องแบบนี้มันจะมาเกิดในโลก
ใบนี้เร็วเหลือเกิน เจาเด็กรุนหลังตอไปเขาคงไมรูนะ
อานแลวหายโง
โ ! ๑๓๗

เทปคาสเซ็ทยังไง วีดโิ อยังไง แลวเขาจะรูแ ตเรือ่ งสมัย
ใหมของเขานี่ไปตลอด เอา ! ผานไปซะทีนะ

๘) อยาโง...ตอเรื่อง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์”
ตอมาขอ “อยาไดโงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินเหตุ”
ปที่แลว ๆ ที่ผานมาโยมวา คนไทยยังโงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มากเกินไปไหม ? พระพรหมเอราวัณนีอ่ นั ดับหนึ่งไหม
แลวแกมี ๔ หนา ๘ ลูกตา ตอนเขาเอาระเบิดไปวาง...
แกเห็นไหม ? โดนคางแกบิ่นเลย แลวแกจะใหพึ่งอะไร
เราได เออ ! ๓ รอบแลวนะ
พระพรหมเอราวัณ รอบหนึ่งเจาคนบาเอาคอน
ทุบแขนหักหมด ๔ แขนนั่นกันไมไดสักแขนหนึ่ง ไม
ปดเลย ปลอยใหเขาทุบ แขนหลุด อีกครั้งรถชน สาม
ระเบิด ๓ รอบแลวนะ วาศักยภาพศักดิส์ ทิ ธิช์ ว ยไมได
แมแตตัวทานเอง แตคนเขาก็ยังไปออนวอน “ศาสนา
พุทธ...ไมใชศาสนาออนวอน”
นีเ่ ขามีศาลอะไรนะทีว่ า จริงไมจริงก็ไมรนู ะทีเ่ ขา
วิจารณศาลอะไรนะ ศาลเจาพอกาโมอะไร ก็มคี นมารือ้
ไป เดีย๋ วก็มคี นมาทําใหมอีกแลว เขาบอกขอหวยแมน
แลวคนก็วิจารณเจามือหวยใตดินจางใหมารื้อเขาวา
๑๓๘ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

แลวศักดิ์สิทธิ์ทําไมมันไมเลนงานเจามือหวยอะ เออ !
มันไมคดิ อะไรเลย โยนิโสมนสิการไมมี ก็เลยเชือ่ พวกนี้
เชื่อจนกระทั่งปที่แลวนี่ ประมวลแลวกระหมอม
ยายอะไร ปาอะไร...เออ ! แมนวล พี่นวล เคยไดยิน
ไหม เคยไดดูไหม โอโฮ ! เรื่องพวกนี้ พี่นวลที่เขาวา
ตั้งทองลูกแลวควายขวิดตาย ก็เอามาบูชามาเปนทีพ่ ง่ึ กัน
แลวไปเก็บศพตกน้ําตาย ผูกคอตาย เอามาทําพิธีเปน
ที่พึ่ง ตัวเขาเองนะวายน้าํ ก็ไมเปน แลวศพเด็ก ๆ ถูกลัก
กันเปนโอโฮ ! หลาย ๑๐ ศพ นี่เอาไปทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใหเปนที่พึ่ง เลิกโงพึ่งพวกนี้ซะทีเถอะ
อานแลวหายโง
โ !

๑๓๙

จะบอกอะไรใหที่ศาสนาพุทธสูญสิ้นใน
อินเดีย นีเ่ พราะคิดวาพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ ศาสนา
อื่นเขายกกองทัพมา พวกนี้ไมไดฝกซอมฝกสู
เลย มัวแตออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผลที่สุดเขาก็
ตีแตกหมด อยาไปพูดถึงศาสนาอะไรเลยเดี๋ยว
เขาจะหาวา เราไปเอาเขามาเปนศัตรูกันอีก
แตขอใหรูวา ที่ศาสนาพุทธเสื่อมสูญไป
เพราะชาวพุ ท ธในอิ น เดี ย หลงใหลพึ่ ง สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์มากเกินไป ไมคิดพึ่งตนเอง

เจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มันก็อยูที่ใจมันทุมเทเชื่อถือ
เขาบอกวา แมแตทหารจะไปรบทัพจับศึก เอาผาโจง
กระเบนแมไป ก็ยงั วา “รอดมาได” หาวาศักดิส์ ทิ ธิ์ ไมรู !
ก็เปนพระชนิดหนึ่งของลูก คือ “พระในบาน”
คนนีน่ ะ ถาเขาเบาสักนิดหนึ่งในประเทศไทยนะ
หันมาพึ่งตนเอง พึ่งเหตุผล พึ่งวิทยาศาสตร ใหมาก
สักนิด ประเทศก็จะเจริญ แตไสยศาสตรก็ไมไดวามัน
จะเลวรายนะ
“สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ”์ นีม่ นั แคเครือ่ งอุน ใจ ระหวางอุน ใจ
กั บ กํ า ลั ง ใจที่ ส ร า งเองกั บ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ช ว ยประคั บ
ประคองให อยางไหนมันสัจจธรรมทีม่ น่ั คงดีกวากัน
๑๔๐ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ถาเราไปมัวรอทีใ่ หสง่ิ ศักดิส์ ทิ ธิช์ ว ยใหกาํ ลังใจวา
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยมีกําลังใจ ถาไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็
หมดกําลังใจ แลวยุคสมัยนี้เดี๋ยวก็มีรถคว่ํารถชน
เอะ ! ทําไมคนนัน้ ไมตาย มีหลวงพอทวดรุน นัน้ มี
หลวงพอทวดรุนนี้ รุนนี้กเ็ ลยขายดีพุง
วงการพระเครื่อง อาตมาไมนึกเลยนะวา เดี๋ยว
นี้อาชีพพระเครื่องยังไมรวงนะ อาชีพอื่นนี่รวง เดี๋ยวนี้
โยมเห็นสังเกตไหมผูห ญงผูห ญิง นัง่ ขายพระเครือ่ งยังกับ
ขายปลาทู เกลื่อนไปหมด เออ ! มันยุคอะไรนี่ นั่งขาย
กัน เดีย๋ วนีช้ มรมพระเครือ่ งตลาดพระเครื่องไมเคยมีมา
กอนเหมือนยุคนี้นะ ยุคที่เขาร่ําลือกันวา สมเด็จโต...
นั่นมันวิเศษนะ ก็ไมมชี มรมพระเครือ่ งไมมี แผงพระ
เครื่องไมมี
เดี๋ยวนี้ตลาด อ.ต.ก. นะ เมื่อกอนเปนตลาดการ
เกษตร เดี๋ยวนี้เปนตลาดเกษตรพระเครื่องแลว
อู ! นึกไมถึงเลย อัศจรรยวาทําไมมนุษยหันไป
พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยไมพึ่งเหตุผล ไมพึ่งสมอง ไมพึ่ง
หลักธรรม นี่ที่หลักธรรมที่บอก “ทําใหเรารวย”
ระหวางนางกวัก กับหลักธรรมในการขายของ
โยมเอาไหนถาเปนแมคา ? (หลักธรรม) โอใช !
อานแลว หายโง
โ ! ๑๔๑

(๑) ดูทําเลดี
(๒) มีคุณภาพของ
(๓) หนาตาอารมณ แมคา หนาตาอารมณขาย
พูดจาดี จะบายเบี่ยงในสิ่งไมมี ก็บายเบี่ยงอยางมีวิธี
จิตวิทยา เขาบอกแมคาขายรองเทา ชาวนาตีนเขากาง
มาใสแลวคับทุกคู แทนทีจ่ ะบอก “แหมเสียดาย ! เทีย่ ว
นีเ้ บอรใหญไมไดติดมาเลย ขอมาดูเที่ยวหนาละนะ”
ดันพูดไปได “ตีนมึงใหญอยางนีจ้ ะไปหาทีไ่ หน”
จะไปหาทีไ่ หนใสได เขาไมเอาเทาตบปาก...ก็บญ
ุ แลว
แลวก็หากันจริงเลยนะ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนนา....
บางทีทุเรศ บางบานที่ใชนางกวัก ก็ยังพอรับไดนะ
พวกที่ใชปลัดขิก โอโฮ ! ทุเรศ เจาบางรานเลวมากใช
“โยนี” โอโฮ ! “อีเปอ” อยางนี้ นั่งถางขาอาซา ขัด
ลูกตาโอย ! ดูแลวเหนือ่ ยแทนชาวพุทธ ไมรจู ะสอนได
ยังไงใหเขาไดฉลาดขึ้น

ทํายังไงใหเขากาวขามความโง เรื่อง
พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางไรเหตุผล เอาแคเปน
กําลังใจนะได สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตรเขา
ก็ไมไดถอื วา เลวรายนะ มันก็ดกี วาอยางอื่น
ที่มันเชนอบายมุข

๑๔๒

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

นีร่ ะหวางสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิก์ บั อบายมุข ติดอบายมุขกับ
ติดสิ่งศักดิส์ ทิ ธิ์ อันไหนจะเสียหายมากกวากัน (อบายมุข
เสียหายมากกวา)
แตกม็ บี างรายใชไหมทีไ่ ปเชือ่ คนสนิทกัน มาเขา
ทรงพอที่วาพอตาย แลวพอตองการใหทําอะไร ๆ นี่
ลูกชายกับเมียคนตายเสียไป ๓๐ ลานให เชื่อวา พอ
วิญญาณพอ เจาลูกนั่นเรียนสูงดวยนะ แลวผูหญิงคน
ที่หลอกนะเขาเคยทํางานอยูก บั พอทีต่ าย มันก็รทู า ทาง
รูกิริยาคําพูด รูลึกตื้นหนาบาง มันก็เอามาพูด ๆ เขา
ก็เออ ! จริง ๆ จริงหมดเลย (ไมจริงไดไง มันรู) เสร็จ
๓๐ ลาน
ตอนนีน้ อ ง ๆ ๒ คนไดดขู า วไหม ! นอง ๆ ๒ คน
นี่เขาไมเห็นดวย เขาก็แจงตํารวจ แตผูหญิงคนนั้นก็
อานแลว หายโง
โ ! ๑๔๓

ฉลาด วาน่ีใหดวยความเสนหา ใหดวยมันเหมือนกับ
จางไวไปชวยใหทําอะไร ก็เอาผิดเขาไมได...เสียเปลาๆ
เสียไปเปลา ๆ นะ

สูครั้งนี้...ชนะไหมหลวงพอ

เอาละโยม ! สมัยกอนเขาก็ใชสง่ิ ศักดิส์ ทิ ธิป์ อ งกัน
บานเมืองมา รบทัพจับศึก แตเขาไมไดใชแบบแขวนคอ
เขาใชแบบจิตวิทยา โยมเคยรูเ รือ่ งไหม ! ทีพ่ ระพุทธรูป
ขางในกลวง ตรงพระโอษฐนี่ไมมีปด เวลาทหารจะไป
รบทัพ เขาก็เอาทหารเขาไปในโบสถ แลวก็ถามหลวง
พอพระพุทธรูป “สูครั้งนี้ชนะไหมหลวงพอ”
เสียงพุทธรูปตอบ “ถามึงไมกลัวชนะแน”
เสียงที่ไดยินพวกทหารที่เขาไปอยูในนั้น มัน
ก็ไดกาํ ลังใจ ฮึกเหิม ! ไมกลัว...ชนะกลับมา “หลวงพอ
ศักดิส์ ทิ ธิ”์ ทีแ่ ทเจาคนเขาเขาไปพูดกับปากพระพุทธรูป
ก็มนั สมัยหนึง่ มันก็ทาํ อยางหนึง่ พอสมัยนีก้ แ็ ขวน
คอ อาตมาเคยลอเลียนตอนเขาทําจตุคามแขวนคอ
อาตมาทํา “จตุคาํ ” ขนมคุกกีก้ ลืนเขาคอเลย ขาย
ดิบขายดี อยูพักหนึ่ง
นี่เคยลอเลนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยอะ เมื่อ ๒ วัน
นี่จะยายศาลพระภูมิ บางทีบางคนเขาก็ไมกลา กลัว
๑๔๔ พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

อยางนูน กลัวอยางนี้ เลยบอกวา “ไมประหมาเลย”
คุณกองนี่เขาก็ไปชวยยาย ยายก็ทําเรียบรอยก็ขุดดิน
แลวปรับใหม
อาตมาก็เลยไปตบ ๆ ดูใกล ๆ “พระภูมิเจาที่
ตอนนี้เจาที่คนละคนแลวนะ เจาของเดิมเขาขายแลว...
ขอยายหนอย” เพราะตรงนี้จะปรับภูมิทัศน ก็เลยยก
ยายขึ้นไปขางบน ก็ไมเห็นมีอะไร ก็ไมเห็นมาเขาฝน
อะไรวา จะบีบคนบีบคออะไรยังงี้
บางคนก็แหม ! กลัวสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิซ์ ะเหลือเกิน เมือ่
กอนเคยมีเขาเรียก “เจาพิธี” ที่เขาจะทําพิธีตั้งศาล
มามอง ๆ รอบวัดนี่เขามาเดินเที่ยว “หลวงพอ ! วัดนี้
ทําไมไมมีศาลพระภูมิ ไมดีนะ ผมนี่เปน...รับจางตั้ง
ศาลพระภูมิ”
ไอตอนนั้นเราเปนพระหนุมไฟแรงเพิ่งพรรษา
ที่ ๙ ที่ ๑๐ (นี่มัน ๔๕ พรรษาแลวนี่ ๗๐) ถามาใหมคง
ไมพูดแบบนัน้ อะ ตอนนัน้ ดันพูดไปไดบอก “ศาลพระภูมิ
จะมาชวยอะไร ที่วัดของหายเรื่อย ๆ หมาก็หลายตัว
เหาขโมยยังไมอยูเลย แลวศาลพระภูมิเหาไมได มัน
จะชวยอะไรนักหนา” โอ ! เปนเรื่องเลย ขึ้นพรึบเลย
“ทานดูหมิ่นอาชีพผม”
ไมรูนะ ! คนบางคนก็อยูใตอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อานแลวหายโง
โ ! ๑๔๕

ทุกอยางจะเคารพไปหมด จอมปลวกตนไมอะไรที่มัน
ออกมาแปลก ๆ กูวาศักดิ์สิทธิ์หมด จนกระทั่งมีเรื่อง
ที่เคยเลาใหฟงใชไหม !
เจาคนหนึ่งทองเสีย เขาก็เขาไปถายขางถนน
ไมทัน เขาเสือกถายขางทาง เปนกองเลย ถายเสร็จ
เขาก็อายไมอยากใหใครเห็นนาเกลียด เขาก็ไปหากิ่ง
ไมมา...สุม ๆ
เจาคนเดินมาเห็น “เอะ ! กิ่งไมนี่รอยเพิ่งหัก
ใหม ๆ สงสัยจะมีอะไรศักดิส์ ทิ ธิ์ “เอะ ! กูทาํ บางดีกวา”
ก็ไปหักมาสุม ๆ กองพะเนิน นับถือกันแทบทัง้ ทางแถวนัน้
วันหนึ่งชางเดินมาเตะกิ่งไมหมด เห็นกองแดง
“โอย ! กูบชู าขี”้ ไมไหว ! นับถืออะไรก็ไมนบั ถือ “นับถือ
คนถายทองเสีย”
นี่มันเปนไปไดสําหรับคนที่เห็นอะไร...นากลัว
มันจะศักดิ์สิทธิ์ ถามันไมศักดิ์สิทธิ์ มันจะไมมี เดี๋ยวนี้
ใครสังเกตไหมไอมาลาย ล้ําถนนเลยนะไอมาลาย นี่
พอคนเอาไปให ๕ ตัว เดี๋ยวเถอะ ๑๐, ๒๐, ๕๐, ๖๐
ลนถนนเลย
นี่ มี อ ะไรตรงนี้ มั น ล น เข า มาป ม น้ํ า มั น เขาอ ะ
บอกวัดไปขนมาหนอยสิ เราบอกไมเอาไมรูจะเอามา
ทําไม เขาดันผาขนมาใหบานเลย แตดีไมตองหาหญา
๑๔๖ พระราชธรรมนิ
ช
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ใหมันกิน
แหม ! จริง ๆ นะมาลายนี่เยอะจริงนะเดี๋ยวนี้
ไมรูหลวงพอนีม้ าจากไหน เมือ่ ตอนอาตมาเด็ก ๆ ไมมี
นะ เอาใครที่เกิด ๖๐-๗๐ ป เคยเห็นไหม ! มาลาย
เยอะอยางนี้ไหม ? (ไมมี) มันเพิ่งมามี ๕ ป ๑๐ ปนี้
แหละ ไมรูมาเกิดยังไง !
ตนเหตุใครเปนตัวตนเหตุ ทีท่ าํ ใหมา ลายรกบาน
รกเมือง แลวเดี๋ยวเดียวก็แตกหัก คอหัก ขาหัก โอย !
แลวเจาพอก็ไมซอมเองดวย ถาหาชางซอมก็เสียตังค
อีก เกะกะรกบานรกเมือง ถายิ่งโงเรื่องนี้ สิ่งรกบาน
รกเมืองก็จะมีเรื่อย ๆ
แลวจะรกที่สุดอะไรรูไหม...ใครเห็นไหมไอน้ํา
เขียวน้ําแดง ที่คนนี้จะขายอะไรขึ้นมาเอาแลวน้ําเขียว
น้ําแดง ไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แหม ! เราอยากใหเด็กกิน
สักขวด เด็กหิวจะตายไมให แลวไปใหอะไรก็ไมรู ไม
เห็นตัวเห็นตนอะไร แลวก็ไมเห็นยุบเลย มดขึน้ กินเต็ม
พอมันฟองดันขึ้นมดก็เขาไป
แลวถามจริง ๆ โยมสังเกตไหมมันเยอะขึ้นไหม
แลวที่อศั จรรยทส่ี ดุ อาตมาเกิดมานี่ เพิง่ เห็นระยะ ๕ ป
บานคนในหมูบานบางหมูบาน นี่จะตั้งรูปฤษี พอแก
อะไร นี่ลนออกมานอกถนนเลย เขาจะบูชา แลวคนที่
อานแลว หายโง
โ ! ๑๔๗

ผานมาในซอยนั้นก็จะไหวกันหมด พอเริ่มไหว ๒ คน
๑๐ คน ๒๐คน หัวซอยทายซอยไหวหมดเลย
เจาของบานก็ภูมิใจ “ใครเดินผานไหวบานกู
หมดเลย” ทีแรกก็นึกวาไหวพวกพอแก ฤษี ไป ๆ
มา ๆ กูยืนมึงไหวนี่หวา (ไหวกูมั้ง) เออ ! มันก็เลย
กลายไปกันใหญเลย

นี่เลิกโงกับเรื่อง “สิ่งที่พึ่ง” พึ่ง...โง ๆ
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนไมมีเหตุมีผล จนไมคิด
พึ่งตนเอง “อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” นีไ่ ม
ขลัง ไมศกั ดิส์ ทิ ธิห์ รือไง...ไมรนู ะ ! อาตมานี่
ยังนึกอยูตลอดเวลาคําสอนพระพุทธเจา

๑๔๘
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พระธรรมกับพระเครื่อง

“พระธรรมกับพระเครือ่ ง ใครจะเฟอ งกวากัน”
วัดนี้ไมไดใชพระเครือ่ งเลย อาศัยความคิดทีพ่ ระพุทธเจา
ทานตรัสนี่แหละ “พึ่งตนเองเขาไป” พึ่งตนเองไปวัด
นี้ก็ใหญโตได โดยไมตองมีพิฆเณศ ทาวมหาพรหม
ไมตองมีราหูอมมิดหนาวัด ใหพระพุทธเจาเสด็จกลับ
มาจําไมได ใชวดั ทานหรือเปลา ใครอมวัดเรามิดแบบนี้
แลวมีเยอะขึน้ นะราหูอมหนาวัดมีเยอะขึน้ ตอนเราเด็ก ๆ
ยังไมคอยมี มันเพิ่งมามีตอนยุคนี้ เจาเด็กยุคหลังเขา
จะโงตามเจาคนตนคิด นี่นาเปนหวง ก็ขอฝากไววา
“อยาโงขามปอีกเลย” ๖๒ นี่ขอใหหันมาพึ่ง
ตัวเองใหมาก พึ่งพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆที่เราพูดกันอยูตลอด

“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ : ขอถือเปนที่
พึ่งในพระพุทธเจาของเรา”
“ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ : พระธรรมเปน
ที่พึ่งของเรา”
“สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ : พระสงฆทร่ี อบรู
แตกฉานเปนที่พึ่งทางสติปญญาของเรา”
นา ! ชวยกันขามพน ความโงพวกนี้ใหได
อานแลว หายโง
โ !

๑๔๙

๙) อยาโง...รูเรื่อง “บุญ” วาบุญทํายังไง
ตอมา ดวยโงท่ี ๓ ขอฝากเปนหวงเหลือเกิน เพราะ
เราเสียเงินป ๓-๔ แสนลาน ทําบุญใหกับศาสนา “ทํา
บุญโงๆ”
สรุปปทแ่ี ลวผานมา ทําบุญแลวติดคุก อายุ ๖๐,
๗๐ ป ไปติดคุกเพราะทําบุญ เอาเงินสหกรณเครดิต
ยูเนียนคลองจั่นอะไรไปทําบุญ ทําไปตั้ง ๕,๐๐๐ ลาน
อะ แลวตอนนีย้ งั อยูใ นคุก ทําบุญแลวผูกคอตาย ทําบุญ
แลวดีเอสไอเขาวัดวุนวายไปหมด เลิกทําบุญโง ๆ ได
บางก็ดีนะ แลวเดีย๋ วนีย้ ง่ิ สอนใหทาํ บุญแบบโง ๆ นี่
นากลัว คําสอนเตือนเราใหทําบุญ ๆ แตไมสอน
ใหเราฉลาดกอนทําบุญ
อยางที่ตะกี้นี้ตอนชักผาปา นี่ก็อยากจะสอนให
ฉลาดวา “ไอแบงค ๑๐๐ แบงค ๑,๐๐๐ ที่มันไมจาก
เรา...เราก็ตองจากมัน” ก็ไมมเี วลาทันอธิบาย แตขอ
ใหรวู า “เราทําบุญ เพราะเราหามาได ไดมาแบง”
เพื่อเราจะกันที่จะไปแยงของใคร ขนาดของเรายังแบง
ของเรายังให...ของใครจะไปเอาละ
นีเ่ รามันตองทําดวยเหตุดวยผล ไมใชทาํ บุญ อูย !
เอาสวรรคเอาวิมานอะไรก็ไมรู...แหม ! รําคาญคนที่
๑๕๐
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ทําบุญอธิษฐานนานนี่ ฮูย ! รําคาญจริงๆ เปดบาตรคอยยัง
ไมใสสกั ที (ยายคนนีท้ าํ เราเสียเวลาบิณฑบาต) สวนใหญ
เปนคนแก ๆ ประเภทหัวเกา
ทีจ่ ริงนะทีเ่ ขาทําอยางนี้ เขาเรียกวา “จบ !” เขาใจ
ไหม...ยกขัน ยกอะไรขึ้นจบ ! “จบ !” นี่เขาหมายความ
วายังไง ? ไมใช...จบ ! คือเอานูนเอานี่ เอานั่นเอานี่
ใหรวย...ยังงั้น รวย...ยังงี้ ๆ

“จบ !” คือ ฉันบริจาคพันหนึ่ง แลว
ฉันจบฉันไมยุงกับมัน แลวไอพันนี้ ฉันไม
ไปอาลัยอาวรณ

มีหลวงตาอยูองคหนึ่งเคยหาเงินชวยชาติ แลว
ก็ทะเลาะกับรัฐบาล คือ “แกใหแลวแกไมไดจบ” แก
ทะเลาะกับคุณชวน ตอนนั้นคุณชวนเปนนายก
เพราะฉะนัน้ เขาจบ นีเ่ ขาบอกวา “เอาละนะ ๕๐๐
นี้ สําหรับเราจบกันแคนี้” สวนจะไปเปนเสบียงใหเรา
ขางหนา ก็แลวแตเถอะ แตเราจะไมคิดไปหวงไปอาลัย
อาวรณวา “เอะ ! พระเอาของเราไปทําอะไร” ไปตาม
ตื้อตามถาม เหมือนคนที่สรางเสาศาลาแลวไมจบอะ
ยายมาแกสรางแลวก็จะยึดติดเสาตนของแก
มาทําบุญก็ตองนั่งพิงตนของแก ถายายเมามานั่งกอน
แกก็งอน...หาทีน่ ง่ั ไมได นีค่ อื ทําบุญแลวไมจบ ! เขาเรียก
อานแลว หายโง
โ ! ๑๕๑

ทําบุญแลวไมจบ ! ก็เลยยึดติดไมจบ เหมือนกับคดี
นาิกาเห็นวาจะไมจบ !
นี่จริง ๆ นะคําอะไรที่เขาทํามาตั้งแตดั้งเดิม
ความหมายเขาดีนะ แลวฉันดูแลหวงใยใสกระเปานับ
แลวนับอีก ตรวจแลวตรวจอีก ไมรูจะอยูหรือจะหาย
เมื่อวานนี้ มีคนมาทําบุญพันใสขัน อาตมาก็
ทํางาน ไอลมมันพัดปลิวหายไป “เอะ ! เราวาในขัน
มันมีแบงค ๑,๐๐๐ อยูใบหนึ่ง”
ก็เลยบอกเจาเด็ก “เฮย ! เธอลองขับรถไปดูสิ
ที่หลวงพอทําอะไร...ตรงนั้น ๆ”
เขาไปหลายนาที ไปเจอ ! ตกอยูขางทางน้ํา
เกือบจมน้ํา มันโผลขึ้นมา ลงไปในน้ํานิดหนึ่ง แบงค
๑,๐๐๐ ใหมเอี่ยมเลย เจาของนั้นเขาจบแลว “จะไป
ไหนก็ไปชางหัวมัน”
แตอาตมา...นี่ยัง ก็มันเห็น ๆ อยู ถาทําเงิน
ทําบุญเขาหายแลวก็บอก “จบ !” มันก็ไมถูก ก็เลย
ไดกลับมา

ทําบุญ...อยาใหมันคางคาใจ

เราทําบุญ นี่อยาใหมันไปคางคาใจ เจ็บใจ
แหม ! บางคนทําบุญนั่งเฝาพระ...ฉันไมฉันของฉัน
๑๕๒ พระราชธรรมนิ
ช
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อันนี้ตองฉันนะ อันนี้ตอง...โอย ! พรรณนานั่งเฝา ให
แลวยังหวง...ไมไหว นั้นหัดทําบุญแลวจบ ! เสียหนอย
อยาไปคิดนูน คิดนีอ่ ะไรมันมากมาย แตตองใครครวญ
เสียกอน ใครครวญซะรอบคอบแลวก็จบ ! แลวก็ทํา
แตอยาไปหวังเอานูนเอานี่กันมากมาย ไมตองคิดเอา
ชื่อเอาเสียง เขาจะขึน้ ปายหรือไมขน้ึ ปาย เขาจะประกาศ
ชื่อหรือไมประกาศชื่อ ไมตองไปคิดอะไรมันมาก ก็
จะไดทาํ ใหชีวิตเรา นี่ทําบุญอยางฉลาด แลวอยาลืม
นะที่อาตมา ทีต่ อ งล็อกบุญ นีเ่ พราะเห็นโยมทําบุญ...
งี่เงานี่เยอะจริงๆ นะ
บางคนนี่จะมาใหเราทํานูนทํานี่ จะมายุสราง
เมรุยงั งี้ อาตมาบอกโยม ! ถาวัดสวนแกวมีเมรุ โยม
เคยดูขาวไหม...พระทะเลาะกัน ฆากันตายเพราะจัด
อานแลวหายโง
โ ! ๑๕๓

คิวสวดศพไมเปนธรรม องคนี้สวด ๓ ศพมาแลว องค
นี้ยังไมไดสวดสักศพหนึ่ง ก็ไปดาองคที่จัดคิว แลวฆา
กันตายเมืองนนทนี่มีวัดใหญอยูวัด
เมื่อคืน อาตมาออกรายการคมชัดลึก ใครไดดู
ไหมชองของเดอะเนชัน่ นัน่ แหละวัดทีเ่ มืองนนทนแ่ี หละ
ที่พระที่คุมเมรุ จัดเมรุ จัดงานศพ นี่ถูกฆาตาย ถูกลูก
ศิษยของพระที่ไมไดขึ้นสวด เขาวากันอยางนั้นนะ...
ซัดซะตายเลย ถูกตีซะตาย
ถาขืนวัดนี้มีเมรุ พระไมทําอะไร...แยงผีกินกัน
เลยไมเอา แลววัดนีม้ คี า ยเด็ก...เด็กมาเขาคายบอย แลว
พระไปติดสวดงานศพ ไมมีใครดูแลอยูอบรมเด็ก...ไม
เอาดีกวา
ถาใครตายไปวัดแถวนี้เยอะแยะ ขอเวนไวสัก
วัดใหยุงกับคนเปน คนตายไปวัดอื่น แตวัดนี้เลี้ยงคน
เปนบานเลยดูสิ ๔๐๐-๕๐๐ คน แลวมายุง กับคนตายอีก
คนตาย ก็ทาํ ลายโอกาสคนเปน ไมเอา...ขอเวน
เขาวาเมืองนนทเขาพูดกันนะ เมืองนนทมวี ดั นีว้ ดั เดียว
ที่ไมมเี มรุเผาศพ ไมมศี าลาสวดศพ อาตมาคิดตอนอยู
สวนโมกขก็ไมมีเมรุเผาศพ ไมมีศาลาสวดศพ ก็เลย
เอาอยางหลวงพอพุทธทาสมา ที่อื่นเขามีกันหมดนะ
มีโยมมายุอาตมาหลายเทีย่ วแลว อาสะใภอาตมา
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นี่แกก็เสียชีวิตแลว แกพยายามแคนใหสรางเมรุใหได
ดีแกตายไปเสียกอน...ไหมก็ยุง เราเกิดไปเทศนทไ่ี หน
กลับมาแกสรางเสร็จแลว...ซวยเลย ! วัดนี้เลยไมเอา
ไมใหมเี มรุเผาศพ ไมสวดศพ พระใหไปสอน

ศาสนานี่ ไ ม ไ ด อ ยู ที่ ส วดอย า งเดี ย ว
มันตองอยูที่สอนใหมาก ถาไมมีพระสอน
มี แ ต พ ระสวดศาสนาจะฉลาดไหมคน...
คนในพุทธจะฉลาดไหม ? ไมฉลาดหรอก
เพราะสวดเอาฟงก็ไมรูเรื่อง องคสวดก็ไมรู
คนฟงก็ไมรู ตาบอดจูงคนตาบอดลงคลอง
หลอดไปทั้งคู แตก็เสียเวลาไปทํากิจกรรม

นี่พิธีกรรมเรื่องบุญ...โง ๆ สรุปอยางนี้โยม
เมื่อกีเ้ คยพูดแลววา “บุญตองแกวกิ ฤตการณ” อยา
เปนบุญแคเทศกาล

ปใหมที...ทําที
สงกรานตที...ทําที
เขาพรรษาออกพรรษา...ทําที

เขาไฟไหมบอก...โยมไปชวยเขาหนอย “เดี๋ยว
รอออกพรรษากอน” (เทศกาลออกพรรษา)
อานแลว หายโง
โ !

๑๕๕

มันไมไดเดือดรอนเมื่อไหร...ถึงไดตองตั้ง
กองทุนวัดนีไ้ ว ๔ กองทุน ไหนใครยังไมทราบเรือ่ ง
กองทุนบุญวัดสวนแกว ยกมือซิ...อูย ! เยอะอยาง
นี้เลยเหรอ

น้ําคือชีวิต

กองทุนธนาคารน้ํา เพราะในหลวงรัชกาลที่ ๙
ทานตรัส “น้ําคือชีวิต”
มีคนเมือ่ วานนีม้ คี นเขาบอก “ทําไมวัดนี้รองน้ํา
บอน้ํามันเยอะไปหมด”
ก็บอก “ปลามันจะไดอยูไดบาง” ถามีแตลาน
วัด ปลามันอยูต รงไหนอะ เออ ! มีนาํ้ หานมันอยูบนบก
ได หมามันอยูบนบกได แตปลามันอยูในน้ํา ดังนั้น จึง

๑๕๖
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ทํารองน้าํ ไวทว่ั แลวถารดน้าํ ตนไม นีถ่ า น้าํ ไมพอก็ตาย
อีก ก็เลยตองมีแองน้ํา
ฉะนัน้ ก็เลยสรางกองทุนธนาคารน้าํ สรางแท็งกน้ํา
ไป ๒๐ กวาแท็งก ๓ แสนบาท ฐานมันอีกแสนหนึง่ ตอน
นีก้ ็หมดไปหลายลาน เจาะบอบาดาล แกมลิง หลุมขนม
ครก ขุดบึงใหญ ๒๐๐ กวาไร ทีส่ าขากบินทรบุรี แหม !
เขาสงไลนมาใหดู...ดูแลวก็ปลื้มเลย
โยม ! นี่ไอสวนแปลงใหญนาแปลงใหญของเรา
๓,๙๐๐ ไร ตอนนี้ดอกอะไรไหมลองเดาสิ ! เงาะกําลัง
ออกชอสะพรั่งเลย เมื่อปกอนน้ําไมพอ พอทุเรียนออก
ดอกมา มันสลัดหมดเลยน้ําแหง น้าํ ไมพอ ปนเ้ี ดีย๋ วจะ
ใหดอู ศั จรรย นี่ ๆ เห็นไหมดอกลูกเต็มไปหมดเลย จะตอง
สอยทิ้งละนี่...มันดกเกิน นี่แนนไปหมดเลย ลูกสะพรั่ง
อานแลวหายโง
โ !

๑๕๗

เลยตอนนี้
ถาเรามาทําบุญเรื่องน้ํา มีน้ํากันไว นี่ทุกอยาง
มันก็อูยดูสิ ! ติดดอกลูกเต็มนีเ่ งาะ มังคุดก็เห็นมีอยูภ าพ
ที่เขาสงมาให นี่มังคุดก็ออกดอกลูกเต็ม เอา ! นี่ ๆ
ทุเรียนลองสงใหคนขางหลังลองดูบา งสิ ! นีล่ กู ใหญ ๆ
ลูกเบอเริม่ เลยก็มแี ลวนะ อีกไมเทาไหรก็เริ่มตัดไดบา ง
แลว ถาทําบุญกันแบบนี้ที่วา “ซื้อที่ ๆ” แลวก็ใหคน
จนปลูก คนจนที่ไมมีที่ทํามาหากินนะมันเยอะ

เลียน(เรียน)แบบ...วัดสวนแกว

วั ด นี้ ที่ จ ริ ง นะเขาว า เริ่ ม มี พ ระทํ า บ า งแล ว นะ
ตอนนี้เลียนแบบไป ไมสรางโบสถ สรางเจดีย สราง
งานสรางอาชีพใหประชาชน ตอนนี้ที่นครนายกมีมหา
อะไรก็ไมรูเขาวา มาแรงมากองคนี้ ปลูกมะปราง ปลูก
ทุเรียน ปลูกอะไร...สรางโรงเรียนอาชีพใหชุมชน
อันนีส้ าํ คัญ ถาเมืองไทยเรามัวแคสรางโบสถ
วิหารเจดีย ทอดกฐินผาปากันไปวัน ๆ หนึ่ง คง
ไมไดอะไรเทาไหร
ตอนนี้ โอโห ! นี่ ๆ เจอแลวโยมตอนนี้มังคุดที่
กบินทรบุรี ที่หนองนเรศ นี่กําลังออกดอกสะพรั่งเห็น
ไหม...มังคุด ตอนนีท้ เุ รียนเปนลูกอยางนี้แลวนะ นีเ่ ขา
๑๕๘ พระราชธรรมนิ
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เพิ่งสงไลนมาให เดีย๋ วนีก้ ด็ อี ยางนะ เราไมตองไปตรวจ
งานที่นั่น เขาก็สงไลนมา ๆ เราก็นั่งดูครึ้มไปเลย มี
กําลังใจวางั้นเถอะ จากการใชเทคโนโลยีพวกนี้
ปน้ี นากลัวจะทุเรียนเยอะอีก เพราะวาดูแตละตน ๆ
ลูกมันแนนปกเลย แลวตนมันก็งา มงาม ปนต้ี น แดงมาก
ใบแดงยอดระยาเลย

เอาละโยมเรามาทํ า บุ ญ ที่ มั น แก
วิกฤตการณ อยาทําแคเทศกาล พระพุทธเจา
ไมสรรเสริญคนทําบุญเยอะ คนทําบุญเกง
ทําบุญมากทําบุญถี่ แตสรรเสริญคนใครครวญ
ดีแลวนําออกให ทําบุญตองฉลาด ทําบุญอยา
ใหกระทบฐานะและโภคะแหงตน ทําบุญยังไง
ไปผูกคอตาย ถวายบานถวายที่ดินหมด แลว
ไมมีที่อยู ลูกผัวดาเขาก็เลย ผูกคอตาย

๑๐) อยาโง...“หัวรอน”
สุดทายจบ ! ดวยโงที่ ๔ “อยาโง... “หัวรอน”
โงในการไมควบคุมอารมณ ปลอยใหอารมณเดือดดาล
ฟุงซาน ซาดิสมโหดรายอํามหิตใจดํา
อานแลว หายโง
โ ! ๑๕๙

ตอนนีซ้ ง่ึ โงหนักเลย “โงหวั รอนโงอารมณรอ น”
คือ โงในการไมควบคุมอารมณ ปลอยใหอารมณหัว
รอนออกมาตบคนเสริฟบาง ตบเตะเด็ก ผูหญงผูหญิง
ทั้งกระชากลากถูตบตีแบบทารุณ กระทั่งในที่สุด ก็โง
ทําอะไรใหกับจานิวแลวก็ทําใหบานเมืองเดือดรอน
ตางประเทศก็เอาไปลงประณาม รัฐบาลเองก็หัวหมุน
ไมมีเวลาที่จะไดทํางานบานเมืองใหเดินหนา ก็ตองมา
แกปญหาเจาพวกหัวรอน
“หัวรอน” ก็คือ หัวปญญาออน หัวโง ที่ไม
ควบคุมอารมณ ปลอยใหอารมณเดือดดาลฟุง ซาน
ซาดิสมโหดรายอํามหิตใจดํา ขอแถมไวเตือนนิดเดียว
วา กอนนอนแผเมตตาบางไดไหม ! เผื่อจะลดหัว
๑๖๐ พระราชธรรมนิ
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รอนหัวโง ไปเที่ยวตบเที่ยวตี แครถเฉี่ยวบีบแตร
นิดเดียว ก็ฟาดกันบาดเจ็บลมตาย
นี่เรียกวา ตอนนี้ “อารมณหัวรอน” นี่เปนตัว
โงลาสุดมีทกุ วัน ก็ขอใหรสู กึ แผเมตตากันหนอยนา เย็น ๆ
กอนหลับกอนนอน “ขอใหสัตวทั้งหลาย เปนสุข ๆ
อยาไดเบียดเบียน อยาไดอาฆาตพยาบาท”
คนเรานี่นะ เขาบอกวา ถาพอนึกถึงเมตตา นี่
มันทํารายคนยาก ไมมีหรอกที่บอก “จงเปนสุข ๆ”
ตบ...ฉาด “จงเปนสุข ๆ” ตบ...ผัวะ มันทําไมได เพราะ
สุขแลว เปนสุขแลว มันจะใจเย็นขึ้น

ฉะนัน้ กอนนอนก็แผเมตตากันซะหนอย
ใหจิตใจมันคอย ๆ คลาย ความรอนรน ความเปน
คนใจดําอํามหิต ถาไมโงปลอยใหหัวรอน ถา
หัวรอนขึน้ มากๆ เขาก็ยงั มีสวมหมวก กางรม

แตวาอยาไปสวมหมวก ๓ ใบ แลวเงินเดือน
ตั้ง ๓ แสนตอเดือน เหมือนผูใหญในบานในเมืองเรา
แหม ! สวมหมวกตําแหนง ผบ. ตําแหนงที่ปรึกษานั้น
ที่ปรึกษานี้ ส.วง ส.ว. อะไรตาง ๆ
ยังไงยังไงไมรู…คนจายเงินเดือนฉลาดหรือ
เปลาไมรู เอาเงินภาษีไปโปะเขาไปพวกที่ ๓ หมวก สวม
หมวก ๒ ใบ ๓ ใบ
อานแลวหายโง
โ ! ๑๖๑

คนจนก็จนแทบตายใบเดียวก็จะไมมีสวม
หัว รมหมวกแทบจะไมมีกันหัวรอน แตวาเขาหัว
ดีมาตั้งแตไหนไมรู เขาไดสวมหมวกได ๓ ใบ จึง
ไดไปเดือนละ ๓ แสน
ทีนี้ ก็ถาเอาภาษีของราษฎรไปจายมาก ๆ ไป
โปะคนทีม่ หี มวก ๓ ใบเยอะ ๆ อาตมาวา ฉลาดไมมาก
เทาไหรหรอก นาจะเอามาแบงพวกที่ไมมีหมวกจะ
สวมหัวกันบาง คาแรงไมกส่ี ตางค เดือนหนึ่งไมถงึ หมืน่
แตซดั ไป ๓ แสนนี่ แตไดไปแลวฉลาดก็ขอใหไปแบง ๆ
กันบาง ไปสรางบารมีซะ อยาไปสรางคดี ก็จะหายโง
ไปเองอะ
โง ! สรุปรวบยอดสุดทายนี่ถือวา ในบรรดาที่
โง ! ที่ผาน ๆ มา ๑๐ ขอนี้ มันก็ยังไมรายแรงเทากับ
นาเสียดายในความเปนมนุษย โง ! เรือ่ งอืน่ ก็แยอยูแ ลว
ละ แตโง ! ที่คิดแลวเสียดายตัวเลข ที่มันสูญหาย เสีย
หายไปอยางไมสรางสรรค ก็คือ
“โง ! ใชเงิน ใชมลู คาเงิน ทําลายคุณคาชีวติ ”
แทนทีจ่ ะฉลาดใชเงินยกระดับคุณคาชีวติ เชน โง ! เรือ่ ง
เอาเงินไปซือ้ เหลาซือ้ ยา จนกระทั่งทั้งเหลาทัง้ ยาก็พรา
ชีวิต กระตุกชีวิต ล็อกชีวิต ใหต่ําตมจมอยูกับความ
มึนเมา มันนาเศราไหมละ ?
๑๖๒
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โง ! ตัวนี้ที่เอาไวคัดทาย แตวา มันยิง่ ใหญทส่ี ดุ
ในความสูญเสียเขาบอก “ปหนึง่ เปนหมืน่ ลาน” คา
เหลา คายา คาไปบําบัด คาไปจับไปปราบ
“เงินหมืน่ ลาน” นีถ่ า เอามาพัฒนาประเทศ พัฒนา
บุคลากรองคกรตาง ๆ ประเทศจะเขมแข็งยั่งยืน มั่นคง
อยางยอดเยี่ยม
ขอวิงวอน ขอบิณฑบาต “เลิกโง ! เปนทาสน้าํ เมา
เหลายา” ประเทศชาติจะกระโดดจะพัฒนา เพราะเหลา
ยาไมไปประทุษรายสติสัมปชัญญะ ซึ่งเปนมิตรสหาย
ธรรมที่คอยคุมเชิงไมใหเราผิดพลาดเสียหายอยางดี
เยี่ยม แตเราเสียเงินดวย แลวยังมาเสียสติสัมปชัญญะ
แลวก็เสียทาในความผิดพลาดอยางรายกาจ
ก็ขอใหคิดใหดีนะ อานเลมนีแ้ ลวพอจะหยุดโงขอ
ไหนไดบาง ลองทําสถิติบัญชีดูสิ ๑๐ โง นี่เราควรจะ
เลิกโงไดสกั เทาไหร อยางนอยควรจะไดเกินครึง่ ทางนะ
ถาโง ! อยางต่าํ แกไขไมไดสักครึง่ ทาง นีช่ วี ติ นีเ้ สียหายนะ

ขอบิณฑบาต...ความโง ! ถวายใหพระเถอะ

ก็เอาละสรุปวา บายนี้ขอให

(๑) ขามโง รูเรื่องธรรมสัจจะ วามันจะเฉพาะ
เรื่อง เฉพาะกรณี เฉพาะคน เฉพาะยุค เฉพาะสมัย มัน
ไมใชจะมีอะไรเทีย่ งแทถาวรนิรนั ดรตลอดไปตลอดกาล
อานแลว หายโง
โ !

๑๖๓

(๒) อยาโงตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอาแตสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มาเปนทีพ่ ง่ึ ไมคดิ พึง่ เหตุผลตนเอง ไมคดิ พึง่ เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรอะไรบาง ประเทศที่เขาเจริญเขาไมรูเรื่อง
กับสิ่งศักดิ์สทิ ธิอ์ ะไรเลย บางประเทศมีไหม...สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ไมมีเลยนะ

ในประเทศทีส่ ง่ิ ศักดิ์สิทธิ์เยอะ ๆ นี่คอน
ขางจะดอยทั้งเศรษฐกิจ ภูมิปัญญา สังคม
ประเทศทีเ่ ลนไสยศาสตรเยอะ ๆ อยางแถว ๆ
รอบๆ เราอะ เขมร ลาว พมา ไทย นี่เลน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จังเลย อเมริกามีไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มันไมคอยไดใช เขาใชเหตุผลใชเทคโนโลยี
พัฒนาประเทศชาติเขา

ก็ขออวยพรใหทุกทาน จงกาวขามความโงที่
ไดกลาวมา ๔ อยาง ทัง้ เรือ่ งของไมรเู ฉพาะเรือ่ ง เฉพาะ
กาล เฉพาะคน ไมรเู รือ่ งวาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิว์ า พึง่ ไดแคไหน
อยางไร ไมรูเรื่องวา “บุญ” วาบุญทํายังไง ถึงจะ

เปนบุญแกวิกฤตการณใหชาติ ใหบา น ใหชวี ติ
เราได ก็ขอใหกา วขามเรือ่ งทีไ่ มถกู มา ทีแ่ ลวๆ
มา ใหกา วไปอยางงดงามตลอดไป ดวยกัน
ทุกทานทุกคน เทอญ.

๑๖๔

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

สรุุป ๑๐ อยา

อานแลวหายโง
โ !
๑) อยาโง...โอนไวใหเขางาย โอน
ไปใหเขางายๆ
๒) อยาโง...หาความสุขผิด ๆ พลาด ๆ
จนเปนสุกไหม สุกเกรียม สุกปง สุกเผา
๓) อยาโง...ในการเลีย้ งดูลกู จนลูก
เปนอัมพาต เปนงอย ทํามาหากินไมเปน
ใหเขาสบายเปนไขในหิน
๔) อยาโง...ตอกาลเวลา มันผานไป ๆ
ก็กินชีวิตเรา
๕) อยาโง...ในทางหากิน หากรรม
หาเวร หาโกง
๖) อยาโง...ในทางใหเสียโอกาสของ
ชีวิต ที่ควรจะไดโอกาส ไดมรรคไดผล ได
รูเ รือ่ งราวที่ดีงาม
อานแลว หายโง
โ !

๑๖๕

๗) อยาโง...รูเรื่อง “ธรรมสัจจะ” วา
มันจะเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี เฉพาะคน
เฉพาะยุค เฉพาะสมัย มันไมใชจะมีอะไรเทีย่ ง
แทถาวรนิรันดรตลอดไปตลอดกาล
๘) อยาโง...ตอเรื่อง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์”
เอาแตสง่ิ ศักดิส์ ทิ ธิม์ าเปนทีพ่ ง่ึ ไมคดิ พึง่ เหตุผล
ตนเอง จนชีวิตแขวนไวดวยการบนบานบวง
สรวงออนวอน
๙) อยาโง...รูเ รือ่ ง “บุญ” วาบุญทํายังไง
ถึงจะเปนบุญแกวกิ ฤตการณใหชาติ ใหบา น ให
ชีวติ เราไดจนกระทัง่ เงินบุญของเราไปสนับสนุน
มิจฉาชีพ ใหหากินกับศาสนาแบบเสียหาย
๑๐) อยาโง...“หัวรอน” โงในการไม
ควบคุมอารมณ ปลอยใหอารมณเดือดดาล
ฟุงซาน ซาดิสมโหดรายอํามหิตใจดํา
เจริญพร
๑๖๖

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

รวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิสวนแกวฯ
 โปรดติดตอ/สั่งจายในนาม...

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
วัดสวนแกว/มูลนิธิสวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน
55/1 ม. 1 ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140

หรือโอนเขาบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสวนแกว โดยพระราชธรรมนิเทศ”
บัญชีออมทรัพย บัญชีเลขที่ 269-2-12533-1

ติดตอประสานงาน มูลนิธิสวนแกวฯ
Tel.

0 2595 1444, 0 2921 5601-4, 0 2921 5023, 0 2921 6310,
0 2921 6391, 0 2595 1946, 0 2595 1947, 0 2921 6262
Fax : 0 2595 1222
 ติดตอสอบถามเรื่องอื่นๆ กด 0
 รับบริจาคสิ่งของ
กด 1 หรือ 09 2940 3125, 09 8310 3956
Line ID : 025951444, E-mail : kanlayano@gmail.com
 รับกิจนิมนตและคายจริยธรรม กด 2
E-mail : bookkan54@gmail.com
Line ID : 0856581221
อานแลว หายโง
โ !

๑๖๗

คุณไมใช เราขอ
ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ
ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้
********

เราจะเก็บของที่มากเกินไป...
เราจะนําของที่เกาเกินไป...
เราจะรวบรวมของที่ชํารุดแลว...
เราจะรื้อบานเกาบานพัง...
เราจะลางสตอกสินคา...
เราจะเก็บเสื้อผาไมใชแลว...
เราจะลากรถพังรถเกา...
เราจะจัดการของที่ไมใชทุกชนิด...

ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน

*******

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

0 2921 5023 กด 1, 09 2940 3125, 09 8310 3956
Line ID : 025951444
Fax : 0 2595 1222 E-mail : Kanlayano@gmail.com
เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค
เวลาทําการ 08.00-17.00 น. ของทุกวัน

๑๖๘

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

อานแลวหายโง
โ !

๑๖๙

๑๗๐

พระราชธรรมนิ
ช
เทศศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

