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“ปใหม ขอใหมีแตบุญบารมีกัน อยามีคดีกันเลย
เลย

สวัสดีปใหม “ปจอไทย” : ในโอกาสเทศกาลปใหมนี้ หลวงพอพยอม

แหงวัดสวนแกว ทานไดใหธรรมพรปใหมในความตอนหนึ่งวา “ป ๖๑ อาจจะเปนป
ยกระดับความสุขใหกับชีวิต อยางสูงสง ไมต่ําตมจมอยูในความสุขโง ๆ ชัั่ว ๆ”
ดวยความเปนหวงปรารถนาดีของหลวงพอทาน จึงอยากใหประชาชนในสังคม
ไทยไดยกระดับความสุขทีย่ ง่ั ยืนใหกบั ชีวติ อยางชาญฉลาด มากกวาที่ลุมหลงใน
ความสุขที่ต่ําตม

ในสวนประเทศไทยเราก็อยูใ นชวงของการเปลีย่ นแปลงและเปลีย่ นผานในหลาย ๆ

ดาน การพัฒนาทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไดมีการปฏิรูปเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหดีกวาเดิมตามหลักยุทธศาสตรที่ตั้งไว ดวยความปรารถนาดี ก็เอาใจชวยให
การปฏิรปู ประสบความสําเร็จและเกิดความสุขแกประชาชน แตอยากฝากถึงเรือ่ งความโปรงใส
ความเปนกลาง ความนาเชื่อถือทั้งในประเทศและระหวางประเทศ เนื่องจากเรื่องเหลานี้ จะ
เปนเครื่องมือทีว่ ดั ความนาเชือ่ ถือประเทศไทยไดเปนอยางดี และจะทําใหเกิดการยอมรับของ
อารยประเทศตาง ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะ
ใหเกิดความยัง่ ยืน แข็งแรง มั่นคงขึ้น ตองอาศัยการสงเสริมอยางเอาจริง เอาจัง และ
จริงใจ ใหประชาชนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และเคารพในจารีตประเพณีอันดีงามของ
ไทย ตลอดถึงความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติอยางทัว่ ถึงดวย สิง่ เหลานี้แหละ
จะเปนพลวัตเสริมความแข็งแกรงในการพัฒนาทั้ง ๓ ดานดังที่ไดกลาวมา
สวนเนือ้ หาสาระของวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๑ ยังมีใหทา นทัง้ หลายไดอา น
เต็มอิม่ ตามเคย เริ่มตนเรื่องธรรมพรปใหม ๒๕๖๑, ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง,
วาง ๆ กันบาง, สกูปพิเศษฯ “เครื่องรางของขลัง”, ทําไมถึงบวชไมสึก ตอน ๑๒, ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีบทความธรรมะดี ๆ ที่มีสาระและบันเทิง จากผูรูหลายทานที่ไดนํามาตีพิมพ
ใหทานทั้งหลายไดอานในชวงเทศกาลปใหมนี้ หวังวาคงใหการตอนรับดวยจิตไมตรีเชนเดิม
ทายทีส่ ดุ ขออนุโมทนาบุญกับทุกทาน ทีไ่ ดมสี ว นรวมในการจัดพิมพหรือชวยเหลือ
ในดานอืน่ ๆ จนทําใหวารสารบรรลุเปาหมาย และขอใหมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

ปใหมสําหรับคนบางคน

ก็หาความสุข
ไปตามที่เขาเคยๆ ชิน ๆ กัน สนุกสนานกินเที่ยวเลน

แตบางคนก็เขาวัดสวดมนต ถือศีลภาวนา
ปฏิบัติตนปฏิบัติตัว ไมไปหมกมุนมัวเมากับ
ความสุข ที่เปนกอ ไก สะกด สุกไหมสุกเกรียม
สุกปง สุกเผา ที่เราก็คงจะรูกันแลววา ซานติกาผับ
ก็เปนสุขเผา เผาไปเปน ๑๐๐ ศพ ๒๐๐ ศพ มาแลว
เพราะฉะนั้น ใครที่จะตั้งทาจะรับปใหม ก็
อยา ใหปีใหมตอนรับ ตอนซะหายลับ ไปกับ นูน
โโรงพยาบาลบาง เตาเผาศพเมรุบา ง หลุมฝงศพบาง
*“ธรรมพรปใหม ๒๕๖๑” บทสัมภาษณ..พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๑

ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

นี่เปนการถูกปใหม มัน
ตอน เขาโรงพยาบาล ขึ้นเชิง
ตะกอน นอนหมดชีวติ ไป เพราะ
คิดวาปใหม ตองอยางนัน้ ตอง
อยางนี้ ตองกระโดดโลดเตน
ทะเยอทะยาน หาความสุข

อยางนี้ ป ๖๑ อาจจะเปนปยกระดับ
ความสุข ใหกับชีวิต อยางสูงสง ไม
ต่ําตมจมอยูในความสุขโง ๆ ชั่ว ๆ
โดยเฉพาะสุ ข กิ น เหล า เมายา
เปนความสุขทีน่ า อนาถใจวา มาถึงยุคนี้
มนุษยทําไม ! โงเงา ไปหาความสุขกับ
เหลากับยา แลวก็เห็นกันอยู วามันสราง
เพราะฉะนั้น ความสุขในปใหม ความหายนะ ในขณะคนเปนหมอก็ยัง
ควรจะทํายังไง ใหปใ หมมนั สุขจริงสุข กิ น เหล า แล ว ขั บ รถชนคนเกื อ บตาย
แท ไมสกุ ปง สุกเผา สุกไหมสกุ เกรียม แตใครเขาบอกกวา จะเรียนแพทยเรียน
ก็ตอ งเตรียมใจอยางนี้
หมอตองหัวดี หัวหมอนะ
อันดับหนึง่ ตองประกอบอาชีพ
แต ไ ม รู ถ า หมอกิ น เหล า
การงาน ใหดีใหชอบ ใหถูกใหควร
เมาขนาดนั้น จะเปน “หัวหมู”
ถาเราตัง้ เปาหมายวา ปใหมจะ หรือ “หัวหมอ” มันนาจะเปน

ประกอบการงานชอบ จะเลีย้ ง
ชีวิตชอบ ไมแยงเขากินขโมย
เขากิน โกงเขากิน ไมเผลอ
ไผลไปประกอบกิ จ กรรมชั่ ว
แต จ ะเลื อ กทํ า แต จ ะทํ า แต
กิจกรรมชอบ

หมู เปนเหยื่อของผูผลิตเหลา

ตอนนี้อยากฝาก “ปใหมให
ฉลาด” วา เขาประกอบการงาน
อาชีพขายน้ําเมานี่ เขาร่ํารวย
เอา ๆ ซื้อนูนซื้อนี่กิจการใหญ ๆ
ไดตั้งเยอะแยะ ซือ้ ทีด่ นิ ไดตง้ั เปน
ปใหมตอ ไปนี้ กิจกรรมอะไร ที่ แสน ๆ ไร แลวเราพวกลูกคา
ชอบดวยกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณี ถาวรนี่ ไมฉุกคิดบางหรือ ?
ธรรมเนียม เราเตรียมจะทําเต็มที่
ทีเ่ ขาบอก “ใหเหลาเหมือนแชง”
ทําแลวไมเสียธรรมเนียม ทําแลวไม ตอนนีถ้ า ไมใหเหลาแลวกินเอง แชงใคร
ผิดกฎหมาย ทําแลวไมผิดศีลธรรม ละ ก็แชงตัวเองใหหมดสติ ใหหมด
ถ า เราประกอบกิ จ กรรมในลั ก ษณะ ภาพลักษณของความเปนคนดี ใหหมด
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ทรัพย ใหหมดสุขภาพทีด่ ี แลวจะเรียกวา “ปใหม” มันมีอะไรดีขึ้นใหม ๆ
บาง มีอะไรใหมขึ้นมาบาง

ถายังประกอบกิจกรรมกินเหลาเมายากันแบบเกา
หาเลี้ยงชีวิต แบบผิดศีลผิดธรรมแบบเกา คายาบา พวก
ขบวนการลม ๆ อะไรทั้งหลายยิ่งแยใหญ เปนนักกีฬาก็อยา
โงลมบอล เปนนักมวยก็อยาโงลม มวย เปนทนายก็อยาเทีย่ ว
ลมคดี เปนนักการเมือง ก็อยาลมอุดมการณของนักการเมือง
ถาลมอุดมการณนักการเมืองประกอบกิจกรรมการเมือง
ชั่ว ไมประกอบกิจกรรมการเมืองชอบ ตามสัมมากัมมันตะ
อยาหวังเลย ป ๖๑ มันจะมีอะไรตออะไรดีขึ้นมา
เดีย๋ วนีเ้ ขามีคาํ บน คําเบือ่ กันวายังไงนะ ? “เบือ่ อํานาจเกา และ
กําลังเอือมระอาอํานาจใหม” อะไรทํานองนี้ เพราะวาเรามันไมไดทาํ
อะไรใหมันเปนสัมมากัมมันตะ การงานชอบ กิจกรรมชอบ ถาทําการ
งานราชการชอบ จะมีขา ราชการโกงกินยังไง ? ยิ่งเปนขาราชการสํานัก
งานพระพุทธฯ นี่ ปญญาออนที่สุด คุณธรรมต่ําสุด เอาเงินทง

เงินทอน วินาศสันตะโร

ป ๖๑ อาจจะเปนปยกระดับความสุข
ใหกับชีวิต อยางสูงสง ไมต่ําตมจมอยู
ในความสุขโง ๆ ชั่ว ๆ

และที่โงนักหนาก็คือเรื่องใฝต่ํา
แหม ! เปนเจาคณะอําภงอําเภอไปเลีย้ ง
ตอย พอเขาโตจะไปแตงงาน ก็เกิดหึง
หวง มันตรงกันขามที่เปาหมายใน
การบวช เพื่อละราคะ ไมใชไปเพิ่ม

ปใหมตอไปนี้ ขอใหอยา
มีคดีพระ คดีขาราชการ คดี
นักการเมือง และคดีพวกชน
กรรมาชีพ อยาโงฆากันเอง
อยางที่ฆา ๔ ศพ เด็ก ๕ ขวบ
ทั้งครอบครัวนี่ พูดงาย ๆ วา...
ปใหม ขอใหมแี ตบญ
ุ บารมีกนั
อยามีคดีกันเลย ถามีคดี มันไมควร
จะมีปใหมสําหรับพวกเรา นั่นก็คือ

เลวเหมือนเกา เพราะคดีมนั ก็กอ
กันมากกันแลว ยังจะกออีก โดย
เฉพาะพวกออกจากเรือนจําทั้ง
หลาย ไมใชออกมาแปบเดียว ทํา
คดีเหมือนเกาอีกแลว กอคดี
เหมือนเกา แทนทีจ่ ะสลัดคดีเพิม่
บารมีขึ้นมา ใหชีวิตยกระดับขึ้น
มาบาง จะไดไมต่ําตมจมอยูใน
ความชั่วราย
และปใหม ขอใหเลีย้ งชีพชอบ
อยาเลีย้ งชีพชัว่ พวกมิจฉาชีพทั้งหลาย
8

อยาอางวา มันไมรูจะทําอะไร จึงตอง
หากินชัว่ ๆ ปลนเขากิน แยงเขากิน ขโมย
เขากิน คนพวกนีต้ อ งเรียกวา “ไอพวก
ชิงหอยมาเกิด” หรือนาอายหอย หอย
ไมมีมือมีเทา หอยก็ไมปลนไมจ้ี ไม

ลักไมข โมย ไมโ กง ไมท ุ จ ริ ต
คอรัปชันกิน ไมหากินแบบผิดศีล
ผิดธรรม ไมมหี อยปลน ไมมหี อย
ขอทาน

ฉะนั้น พวกปลน พวกขอทาน
ขอกิน แยงกินขโมยกิน ในป ๖๑ ขอให
เบา ๆ เลิกงีเ่ งา เริ่มอาย เริ่มทําตัวอาย
หอยไดแลว เพราะในเมืองไทยยังไงก็ยงั
มีอะไรกินเยอะแยะ กลวยยังถูก แหม !
พูดถึงเรือ่ งกินกลวยนี่ ใครจะวาโงกแ็ ลว
แตเถอะ มันมีวิตามิน มันมีสารอาหาร
ดีอยางหนึ่งแลว ทางแพทยเขาบอก
กลวยน้ําวานีด่ มี ากแตทาํ ไม ! ทัง้ ถูกทัง้
ดี ทําไมไมซื้อไมกิน
และอยาลืมนะ กินกลวยนีต่ อ งกิน
ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน, ธันวาคม,
มกราคม ถาถึงเมษายน, พฤษภาคมนี่
กลวยเฉาแหงเหีย่ ว แข็งกระดาง ไมนม่ิ
ไมหวานเหมือนชวงปลายฝน เพราะมัน
ไดฝ นมาตลอด ตอ งหั ด กิ น อะไรถู ก
ฤดูกาล เขาบอกขี้เหล็กก็อยากินหนา
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ฝ สะเดาตอ งกิ
ฝน
งกนิ หน
หนา หนาว
หนาว ออะไรต
ะไรตา ง ๆ พพวกนี
วกน้ี ตตอ งรู
งรู ตตอ งงเข
เขา ใใจจ
ชีวติ ปใหมจะได
จะไดเปนชีวิตสมบูรณ ทั้งคุณธรรม คุณภาพชีวติ
และคุณประโยชน
ะโยชนของชีวติ ทีท่ าํ กิจกรรมชอบ ประกอบการ
งานชอบ เลีลีย้ งชีวติ ชอบ ไมประกอบกิจกรรมชัว่ เลีย้ งชีวติ ชัว่

ปใหม ก็จะกลายเปนปที่มีพร เพราะความ
ฉลาดทํากิิจทีี่ดี ฉลาดเลืือกกินิ สิ่งทีี่ดี ไม
ไ หากิินชั่ว
ไมเอาหากินสกปรก ถาใครขโมยโกงเขามาใหลูกกิน
ลูกก็จะมีสันดานสกปรกเขาไปอีก เพราะฉะนั้น ขอให
ปใหม เปนปที่ฉลาดประกอบแตกิจกรรมชอบ ทําการ
งานชอบ แลวก็เลีย้ งชีวติ ชอบ ไมเทีย่ วไปตมไปตุน ไปโกง
แหม ! แชรชมอยผานมานาน เดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลอกไปรวม
ลงทุน เทานัน้ จะไดเทาโนน ไดมากก็ลงทุนไมรกู เ่ี ทา งีเ่ งาเปนแมลง
เมาบินเขารวมหุนลงหุน แลวเขาก็โกง แหมมโพธิ์ดํา จึงตตองเอา
องเอา
มาเฟส มาไลน มาแฉกันอยูเรื่อย ๆ

ฉะนั้น ป ๖๑ นี้ อยาใหเปนเหยื่อ ถูกเขาตมถูก
เขาตุ
เขา นวา จะหากินอยางนั้นจะรวยอยางนี้ ไดเงิน
ไดทองกายกองมหาศาล มันไมมีหรอก ไอที่ลงทุน
นอยแตไดเยอะเกินนี่ มันก็เจงกันหมดสิ

เพราะฉะนั้น ขอใหสู ตรากตรําลําบาก เขาบอก “ยอม
ลําบากเมือ่ หนุม ดีกวาไปกลุม ตอนแก” ใครที่ถือเงินเตรียม
เงินไวตอนแกแลวเขามาชวนลงทุน ไปกับเขาเลย แลวก็ระวังนะ
ไอพวกมิจฉาชีพมันเยอะ สัมมาชีพมันนอย อาตมายังนั่งนึก เอะ !
พระพุทธเจาสอนไว ในอริยมรรคมีองค ๘ สัมมาชีพ อาชีพ
ชอบ เลีย้ งชีวติ ชอบนี่ พอตัง้ กองทุนสัมมาชีพ คนไมคอ ยบริจาค
เทาไหร แตไปบริจาคเรื่องกองทุนน้ํา ธนาคารน้ํา ผูสูงวัย
ไมใชวาอันนั้นไมดี แตถาอาชีพสุจริต คนทํามาหากินกันชอบ
ถูกตอง มันจะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน

ก็ปใหมขอใหอยูรอดปลอดภัยกันก็แลวกัน เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

ป
ระสบการณในรอบป ๒๕๖๐
หลวงพอมีเรื่องประทับใจอะไรบางไหม ?
*“ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๑
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

“

ปน้ี

ถือวาเปนปทป่ี ระหลาดทีส่ ดุ ในชีวติ ทีบ่ วชมา
ธรรมดาเราจะบิณฑบาตก็ตองใหพรโยมบางกันไป แตมี
อยู ๒ ชวง มีโยมใหพรกันเยอะเลย

การลืน่ ลมนี่
แหม !
ชวงแรกก็คอื “ลืน่ ลม” การลืน่ ลมนี่ แหม !
ไปบิณฑบาต ไปบิณฑบาตโยมเขาก็บอก “ขอใหหายเร็ว ๆ
โยมเขาก็บอก ขอใหแข็งแรงนา ขอใหปลอดภัยนา ขอให
“ขอใหหายเร็ว ๆ สุขภาพดีนา ขออยาใหลมอีกนา”
นี่เปนการใหพรกันเยอะเลย แลวเรื่องลมนี่ ก็มี
ขอใหแข็งแรงนา
ๆ เชน ตั้งแตบวชมาไมเคยมีใครถวายรองเทามาก
ขอใหปลอดภัยนา แปลก
ที่สุดเทากับหลังจากลม ไดประมาณสัก ๒๐๐ คูได แม
ขอใหสุขภาพดีนา กระทัง่ พีน่ อ งอิสลาม ก็ยงั ทํารองเทามาถวายดวย ไมอยาก

ขออยา...
ใหลมอีกนา”
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ใหเราลม และที่ผลดี ก็มีโยมมาบอกวา ไอรองเทาหมด
ยางดอกนี่ เขาตัดทิ้งมันเลยเขาไมยอมใช เพราะกลัวจะ
พลาดแบบที่เราโดน
แลวก็เราก็มานั่งคิดดูวา เออ ! ไอเรื่องเจ็บจริงกับ
เจ็บฟรีนี่ ถาเราหัวฟาดเย็บ ๑๑ เข็ม ไปโรงพยาบาลเขา
ก็เก็บคาสแกนสมอง ๓ หมื่น เราเจ็บหัวนี่เจ็บจริง แตถา
ไปนอนเจ็บใจโรงพยาบาลเอาเราแพงเหลือเกิน ไมลด
ครึ่งราคงราคา อะไรทํานองนี้ วาเปนพระเปนอะไร แต
จริง ๆ แลวมันก็ไมไดหรอก เพราะคาใชจายโรงพยาบาล
เอกชน นี่ไมใชเรื่องเล็กนอย พนักงานก็เพียบ เครื่องมือก็
แพง ลงทุนซื้อที่สรางอาคารก็มาก เขาจะมาใหพระครึ่ง
ราคาฟรี ก็คงจะอยูไ มรอด เพราะพระก็ใชบริการเขาเยอะ
เหมือนกัน
เราก็เลย “อยาใหเจ็บฟรี ! เลย” ไอเรื่อง
เจ็บใจวา แหม ! รายไดก็ไมได ไปงานอะไรก็ไมได นอน
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เจ็บ แลวมานัง่ เจ็บใจโรงพยาบาลนี่ “ไอนก่ี เ็ จ็บฟรี !”
ก็เลยไดความคิดวา เออ ! ความเจ็บไขมาตักเตือนให
เราฉลาด และอาตมารูสึกวา โชคดีดวยซ้ําไปที่ลมใน
ชวงอายุ ๖๘ มันก็เลยระวังชวง ๘๖ หรือ ๘๐ กวา
๗๐ กวาจะไดระมัดระวังไป เพราะไดรับบทเรียน แต
ถาเราไมไดรับบทเรียน ๖๘ ลองไป ๘๖ ลมโครมละ
ก็ เดี้ยง ! นอนเปนอัมพฤกษ อัมพาต เปนพระนิทรา
ทานเจาคุณนิทรา ก็จะวากันไปอยางนั้นได
เรือ่ งหนึง่ ในป ๖๐ทีผ่ า นมา คิดวา ป ๖๑
จะไมใหลม อีกเด็ดขาด นีก่ อ็ กี เรือ่ งหนึง่ เมือ่ ตะกีน้ เ้ี รือ่ ง
ตัว แลวอันนี้เรื่องงาน เรื่องงาน ก็คือ ซื้อที่ดินให
คนยากคนจน แตแลวไปเจอโฉนดถุงกลวยแขก
มีขบวนการลมคดีนี้ใหวัดถูกสกรัม ตองจายตอง
เสียหาย ศาลยกคํารอง ตัดสินถอนสิทธิ์ มา ๒
ชวง ๓ ชวง ยืดเยื้อ
แตพอมาปนี้ แหมมโพธิ์ดํา ก็เกิดเอาเรื่อง
โฉนดถุงกลวยแขกไปลงเฟส ลงไลน อะไรขึน้ มา ตึม้ !
ไมนึกเลยป ๖๐ นี่จะเปนปที่ออกทีวีมากที่สุด วัน ๒
ชอง ๓ ชอง รวมเบ็ดเสร็จ ๗-๘ ชอง ซึ่งไมเคยเลย
ตั้งแตบวชมา ที่จะไดออกทีวีมากขนาดนี้

เอาละถึงเราแพคดี แตชนะใจคน คน
เห็นอกเห็นใจไปบิณฑบาตนี่ โอย ! เขาให
ศีลใหพร “ขอใหชนะ ขอใหไดที่คืน ขอ
ใหเราเปนผูท ่ี เออ ! สมหวังอะไรตาง ๆ
อยาตองเสียที่ไปเฉย ๆ”

“

...มีโยมมาบอกวา
ไอรองเทาหมด
ยางดอกนี่
เขาตัดทิ้งมันเลย
เขาไมยอมใช
เพราะกลัว
จะพลาดแบบที่
เราโดน...”

โอ ! ใหพรกันใหญ เปนการใหพรรอบ ๒ หาง
กันไมกเ่ี ดือน ชวงปลายเดือนพฤศจิกายน เปนชวง
ทีไ่ ดพร สวนชวงปลายเดือนสิงหาคม ก็ไดพร ได
กระทบผานมา ๒-๓ เรือ่ ง แตวา เรือ่ ง ๆ หนึง่ ก็ไม
มาก เบา ๆ สบาย ๆ
แตเรื่องที่คอนขางจะดังระเบิด เพราะแหมม
โพธิ์ดํานี่ เอาไปลงแลวก็ตึ้ม ! ชองตาง ๆ ออกมา
กันแมกระทั่งคุณชูวิทย กมลวิศิษฎ ก็ไดมาถายทํา
เรื่องราวสัมภาษณ แลวไปถึงตัวคุณนางวันทนา ซึง่ ก็
ยังมีชีวิตอยู ตอนแรกมีคนบอกวา เสียชีวิตไปแลว
แกก็ไดใหคําสัมภาษณมา โดนทนายหลอก กลอม
เกลี้ยกลอม คนก็เลยยิ่งเห็นใจเราเห็นใจวัด วาวัด
ถูกกระทํา จากขอมูลเท็จทําใหการพิพากษา อาจ
จะผิดพลาดคลาดเคลือ่ นใหวดั ตองรองปรปกษ
ทบทวนกรรมสิทธิ์ ในป ๕๙ ก็เพราะมีหลักฐาน
พอจะเปนสํานวนในคดีใหมวา
๑. ในป ๔๖ นางวันทนา ปรปกษคนตาย
(นางทองอยู ตาย ๒๕๒๘) โดยทายาทไมรู ศาลเชื่อ
สั่งใหนางวันทนา ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พิพาทโดย
การครอบครองปรปกษ นางวันทนาแบงที่ดินขาย
มูลนิธสิ วนแกว ป ๔๗ (ทีส่ น้ิ สภาพนิตบิ คุ คลในป ๔๗)
เมือ่ มูลนิธิฯ ลม ตามขอบังคับของมูลนิธฯิ
กํา หนดไววา ใหทรัพยส ินทุ ก ชนิดตก ไดแก
วัดสวนแกว วัดสวนแกวเปนนิติบุคคลใหมเขา
มาดูแลมีอํานาจการคุมครองรักษาทรัพยสิน
ทั้ ง หมดของมู ล นิ ธิ ส วนแก ว ทั้ ง หมดตาม
กฎหมาย
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๒. ป ๔๙ มีขบวนการลมคดี สรางเอกสาร
ยิ น ยอมจากนางวั น ทนาด ว ยความอั น เป น เท็ จ
พรอมยังกระทําการปดปากจําเลยที่ ๒ มูลนิธิสวน
แกว ที่เปนบุคคลภายนอก กันออกไมใหเขาตอสู
คดีในป ๔๙ โดยใชเลหเหลี่ยมทางกฎหมายไมยอม
เรียกวัดสวนแกวเขาไปในคดีเดิม เพราะตองการให
ไดที่มาของคําวา “ผูร บั โอนไมมีสิทธิ์ดีกวาผูโ อน”
อันเปนเหตุใหวดั ฯ ไมสามารถหยิบยกเขามาเปนขอ
ตอสูในคดีหลังได
๓. ป ๕๙ วัดสวนแกว เปนนิตบิ คุ คลผูม ี
อํานาจเต็ม ผูด แู ลผลประโยชนของมูลนิธิสวนแกว
ทีส่ น้ิ สภาพนิตบิ คุ คล (ลม) สืบคนหลักฐานวา มีการ
คลาดเคลือ่ นในแงกฎหมาย ในการพิพากษาคดีเมือ่
ป ๔๙ อยู จึงนําเอกสารพยานรองปรปกษในคดีใหม
ดวยหลักฐานใหมใหศาลชั้นตนพิจารณา ผลสรุป

ศาลมีคําสั่งยกคํารอง
วัดสวนแกว จึงมอบหมายใหทนายอุทธรณ
เมือ่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ เดินตอใหสดุ ซอย ตามหลัก
กระบวนการยุติธรรม อันเปนทางใหผูเสียหายพึง
เดินตอได
จะไปโทษศาลก็ไมได เรื่องนี้เราไมหมิ่นศาล
อยูแลวแตเราก็ตอ งถือหลัก “ไมเชือ่ อยาลบหลู ถึง
เชือ่ ก็ตอ งเรียนรูศ กึ ษา” ทีม่ าทีไ่ ปใหมนั แจมแจง หา
ขอมูลมาศึกษาเรียนรู ไมใชหงอไปเลย
พอเขาบอกไมเชื่ออยาลบหลู เรามีสิทธิ์ที่จะ
ศึกษาเรียนรู เหมือนยายสมกับยายไฮ ที่แกสูเรื่อง
ที่ดินแกจนไดเยียวยา เพราะฉะนั้น เราก็รูสึกวา

ตีตื้นขึ้นมาละ จากทีแรกเชื่อวา อีกฝายหนึ่งที่เคยจัด
กินเลี้ยง แลวบอก “พระดังมีบารมียังไง ก็สูเทคนิค
ทางทนายของเราไมได”
แต ค ราวนี้ ก็ ค งจะต อ งคิ ด ใหม กั น ซะแล ว ว า

การกระทําอะไรทีไ่ มชอบ ดวยกฎหมายดวย
ศีลธรรมประเพณี ในการตอสู มันสูแบบ
โกง ๆ นี่ สูขึ้นโรงขึ้นศาลแบบมือไมสะอาด
ก็มีโอกาสที่จะเจ็บมือในโอกาสตอไปได
เมื่ อ มาหวนนึ ก ถึ ง ชาวบ า นที่ ไ ด รั บ ชะตากรรม
เดียวกับวัด ที่โดนคนโกงใหทุ ก ข์ใหโทษ จะดวยเปน
วิบากกรรมเกาหรืออะไรก็ตาม ตนเหตุลวนมาจากการ
โกหกกัน ดวยเอกสารและพยานอันเปนเท็จ รังแกผู
บริสุทธิ์ จึงคิดวาถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยควร
จะมีกฎหมายแบบเปาบุนจิ้น ในโบราณมีมาที่คน
ทําผิดดวยขอมูลอันเปนเท็จ ไมมอี ายุความทางอาญา
สามารถเอาผิดไดเมื่อทราบความจริง
เพราะเดี๋ยวนี้ในประเทศไทย ที่กําลังขนานนาม
วา “ไทยแลนด ๔.๐” คนโกงไดเยยกฎหมายวา “เอกสาร
พยานเท็จใชทาํ ผิด อายุความมันแค ๑๐ ป ตํารวจ
ก็ทําไรไมได ดังนั้นพวกเราเท็จลอยตัว”

จึงเปนเรื่องชื่นชมหรือต่ําตม สําหรับวัด
หรือคนยากจนไรที่พึ่งตอไปตกลงวา ในป ๖๐
คงจบเรื่องนี้ก็แลวกัน แลวก็ดูรายละเอียด เลย
ทําใหไดเทศนอาทิตยตนเดือนธันวาคม เรื่องนี้
ไวลองอานบทความเทศน ที่จะเอามาพิมพเปน
คอลัมนตอไปนี้.
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ป
๖
๐
ที่ผานมา
มีประเด็นที่หลวงพอตองตอบมากที่สุด ?
มีคนชอบถาม เรือ่ ง “คดีถงุ กลวยแขก” ไปถึงไหน ?
บางคนก็ “เมือ่ ไหรจะจบ” เปนมหากาพยเลยหรือ ?

เราก็ตองบอกวา ที่จริงก็อยากใหจบ แมกระทั่งคนคูกรณีกับ
วัดเขาก็บอกวา “หลวงพออยาเอาอุทธรณเลย อยาฎีกาเลย จบ ๆ
กันเถอะ”
แตเรื่องนี้มันก็มีอะไรค้ําคออยูเหมือนกัน เชน ตัวบทกฎหมาย
มาตรา ๑๕๗* และมาตรา ๑๕๘* เพราะวาเจาพนักงานไมปฏิบัติ
หนาที่ใหถึงที่สุด ทําอะไรไมสุดซอย ทอ ๆ ถอย ๆ ใจเสาะเปราะบาง
เขาก็วา ถากถางเยอะเยยเราไป ก็เลยตัดสินใจวา ตองไปอุทธรณ
ฎีกา กันไปตามเรือ่ งตามราว
และก็มีคนชอบถามชอบวา บอยทุกทีเลย “ทําไม ! ไมฟอง

นางวันทนา ผูนําที่ดินมาขาย ?”
มาตรา ๑๕๗ ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแต หนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับ
หมายเหตุ มาตรา ๑๕๗ แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ปอ. พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๑๕๘ ผูใดเปนเจาพนักงาน ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําให
สูญหายหรือทําใหไรประโยชนซง่ึ ทรัพย หรือเอกสารใดอันเปนหนาที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว
หรือยินยอมใหผอู น่ื กระทําเชนนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
(พ.ร.บ. แกไขเพิม่ เติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐)

เพราะคนรูกฎหมายกับความเปนจริงมันไมตรงกัน เรารู
ความเปนจริงวานางวันทนาที่นําที่ดินมาขายเรา ไมไดเจตนา
จะโกงเรา แตถูกปอยอ ถูกตอน ที่เรียกกันวา มันใชเลหเทคนิค
ในการบอกวาหวานลอม

“ใหยอมทางนี้ซะ ใหเซ็นวาเปนเรื่องเชา เรื่องอะไร
ไปเสีย อยาไปบอกวาเปนครอบครองปรปกษ แลวก็จะ
ไมมายุงกับทางวัด” แลวทางนูนเซ็นไป ทางวัดก็เสียไปดวย
เพราะเขาบอกทางนูนยอม ทางนี้ก็ตองยอม อะไรทํานองนี้
พระพุทธเจาทานตรัสวา “ดูกรราหุล เรากลาววา บุคคล
ผูไมมีความละอายในการกลาวมุสา ทั้งที่รูอยู ที่จะไม
ทําบาปกรรมแมนอยหนึ่งไมมี ฉันนั้นเหมือนกัน”
ถาปลอยประเทศใดใหมีเอกสารเท็จ พยานเท็จ พูดเท็จ
ใหผูใดเริ่มโกหกได ผูคนในประเทศชาตินั้นจะไมทําชั่วอยางอื่น
อีกเบิกบานเปนไมมี ถารัฐบาลนี้จะปลอยก็ตามใจ เพราะจะ
ไมมีสันติสุขตลอดไป
ทีนี้ สิ่งที่ได มันไดอะไร ? เสียเวลาไปกับเรื่องนี้เราก็ไมอยาก
เสียเวลาเลย ขึ้นโรงขึ้นศาลนี่เคยบอกแลว “กินขี้หมาดีกวา”
แตมันมีสิ่งหนึ่ง ที่ไดเหนือกวาที่ดินคืนมา เปนความรูไดความ
เขาใจ เพราะไอความจริงกับกฎหมาย นี่มันไมใชทางเดียวกัน เพราะ
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เคยมีผูรกู ฎหมายตัง้ แตตน เปนปรมาจารยทางกฎหมาย สอนนัก
กฎหมาย ถึงขัน้ ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงทางกฎหมาย โทรศัพท
มาเปนรายแรก บอก “หลวงพอสบายใจ เดีย๋ วไดทด่ี นิ คืนแน ๆ
เพราะหลวงพอซือ้ โปรงใส จายบริสทุ ธิ”์ ซือ้ บริสทุ ธิจ์ า ยโปรงใส
อะไรก็วา ไปตามภาษากฎหมาย จายคาตอบแทนซื้ออยางถูกตอง
มีโฉนดมา
เดี๋ยวหลวงพอก็ไดคืนเอง ทําใจสบาย ๆ บอกเรา แนะเรา
สอนเรา ถามวา ระดับปรมาจารย ยังมีชื่อในสภาอะไรตออะไร
เยอะแยะทางกฎหมาย พูดมาอยางนี้เราจะอยูฝายไหน หลาย
อาจารย ที่สอนนิติศาสตร เขียนพูดไวเยอะแยะ จะเปน อ.สุขุม
นวลสกุล อ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ บอกวาเราจะตองไดอยาง
นั้นตองเปนอยางนี้ แตแลวไมไดอะไรสักอยาง ความเปนจริงไม
ได ตามที่เขาบอกวาจะได จากนักรูกฎหมาย เลยทําใหเรารูวา

โอ ! ผูรูกฎหมายนี่ กับความเปนจริงมันไมตรง
กัน บางเรื่องอยางที่คนชอบพูด “ทําไมไมฟองคนที่
นํามาขาย” แตถาความเปนจริงใครรูแลว จะฟองไม
ฟองละ ฟองคนเปอยแลวหมดแลว ถูกตมถูกตุน จน
ไมมีอะไรเหลือสักบาท นอนติดเตียงปวยแก แลวไป
ติดคุกมา ๓ ป
อาตมาก็เพิ่งรูเหมือนกันวา ทีแรกมีคนบอกวา แกตาย
แลว พอตอนหลังนี้ที่วาหายไป คนยังนึกวา แกตาย นาจะ
เปนเพราะติดคุก ๓ ป เมื่อออกมาก็แกหงอม นอนติดเตียง
แลวใครจะเปนมนุษยใจดําอํามหิตไรศีลไรธรรม ทั้ง ๆ ที่รู
วาเขาหมดเนื้อหมดตัว แลวเขาถูกหลอก
แลวคนชอบพูดวา “ทานนะโง ! ถูกหลอก” ก็ขอบอก
วา ความจริงสักคําเถอะ เชื่อก็ได ไมเชื่อก็ได เรามันเปนผล

กระทบ มาจากนางวันทนาถูกหลอก เลยกระทบมาถึงเราที่เกิด
เสียหาย วัดถูกสกรัมทุกวันนี้ ก็เพราะมีการหลอกกันนี่แหละ

ฉะนั้น ไอขบวนการลม ๆ หลอก ๆ อะไรละ
“มวยลมตมคนดู” ลมบอล ลมคดีมันก็มี มากขึ้น ๆ
ทุกวัน ขบวนการที่เรียกกันวา มิจฉากัมมันตะ เอา
การงานทางกฎหมาย มาหากินหาใช โดยอาศัย
ชองวางทางกฎหมาย กอบโกยผลประโยชนเขา
ตัว เขาสํานักงานทนายอะไรตาง ๆ กันมากมาย
กฎหมายนี่มันจึงทําใหเราไดรูความเปนจริง เพราะเราไม
ไดเรียนนิตศิ าสตร แตเราเรียนจากเหตุการณจริง เหมือนยายสม
ยายไฮ ที่ไดเรียนกฎหมายรูกฎหมาย รูตามกฎหมาย ๒ ทาน
อาจไดเปรียบเราก็ได แตเรานี่มันมีอะไรที่ ฟงแลวจากพระมา
เลาใหฟงวา วันที่เขาชนะคดีใหม ไดไปกินเลี้ยงกันใหญ แลวก็มี
คนหลุดปากพูดวา “เฮย ! ถึงจะเปนพระดัง มีบารมีแค
ไหน ก็สูเทคนิคทางกฎหมายของเราไมได” นี่พระผูใหญ
รูปหนึ่ง ทานมีลูกศิษย แลวลูกศิษยทานก็ไปกินเลี้ยงกับเขาดวย
ก็มาเลาใหฟง และที่ยังตองขอย้ําวา มันไมใชความเจ็บใจ
แตมันเปนความรูสึก ที่รับไมไดวา เราครอบครองที่ดิน
เจาหนาที่ดินระดับใหญ บอกพระพยอมสงนอมินี เขาไปครอบ
ครองที่ดินนั้น แลวสงกรรมการวัดไปซื้อ แลวกรรมการวัดเชิด
เงินหนี พระพยอมก็ออกมาโวยวาย จนมีแกนนําเสื้อสีหนึง่ ก็แลว
กัน ไดขน้ึ พูดบนเวที “เดีย๋ ว ๆ จะสาวไสพระพยอมใหหมด
อยางนั้นอยางนี้” แตแลวมา ๆ คนฟงก็ถามเมื่อไหรจะสาว
ใหดู เขาบอกวา “ไมจริง ขอมูลมันคลาดเคลื่อน” แลวตอน
นั้นมันขึ้นเวทีก็เอามันสไวกอน จึงดึงอารมณคนฟง ตรึงคนก็
ตองพูดอะไรที่ เปรี้ยงไปที่คนสังคมรูจัก แลวตัวเองก็จะกลาย
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เปนคนเกง เพราะลวงไสลวงพุงคนดีคนดังได มันดีกวาไปลวง
ไสไอกระจอกงอกงอย คนสาระเลวไมดัง นี่ก็ลองคิดดู !

ลองคิดดูวา ผิดแลวยังปายความผิดใหคนอื่น ใส
รายคนอื่น ถึงไมผิด “ศาลสั่ง ทําตามศาลสั่งไมผิด”
ก็ไมวาอะไร แตยังงัยขอสงสัยเรื่องที่ทําตามกฎหมายทํา
ตามศาลสั่ง แตตอนโอนโฉนดมาใหวัด ศาลไมไดเปนคน
สั่ง ก็โอนกันจนชินโดยอัตโนมัติ ขาดการรอบรู
เวลานี้พูดถึงคําวา “รูกับไมรู” ไมรูนี่เปนตัวเหตุ
ใหเกิดปญหาเยอะมาก เชื่อวา คนที่ทําเรื่องนี้ ไมรูกัน
หลายคน
ทนายก็นกึ วา แหม ! ถาเลนเทคนิคอยางนีแ้ ลว เรือ่ งมันก็
จบ ชนะไปลอยลํา คงไมมอี ะไรมาอุทธรณ-ฎีกาใหมนั วุน วาย
คนที่นํามาขาย เห็นเขาตะลอมกลอมอยางนั้น โดยเซ็น
ยอมไปวา อยางนั้น ๆ ก็คงไมรูอีก

อยางวัดเอง วัดก็ไมรูวา ซื้อแลวมันเปนอยางนี้
แมเจาหนาที่กรมที่ดิน ก็ไมรู ถารูจะบอก ไดงัยวา “ซื้อ

ไปเหอะโฉนดครุฑตัวแดงแจ จะมาสงสัยทําไม”
แสดงวา ไมรูใชไหม ?

ถารูก็ตองบอกวา “อยาซื้อเลย โฉนดแบบนี้เดี๋ยวศาล
จะตัดสินไดนา ถามีการฟองรองวา ผูรับโอนจะไมมีสิทธิ์ดี
กวาผูโอน” ก็ไมรู
เรื่องของเรื่องมารวมอยูในความไมรู ที่เรียกวา “อวิชชา”

ทีนี้ การทําเรื่องนี้ มันก็คอยเขี่ยความไมรูออก แลวมันก็
มีความรูเขามาบาง ถาพระไมรทู ง้ั กฎหมายไมรทู ง้ั วินยั ก็หมดละ
ผิดวินัยก็เสียพระ ทําผิดทางกฎหมายก็ไมดี แตใครจะบอกวา
เสียเวลาเปลา เหลวไหล
อาตมาก็ยังคิดอยูเสมอวา “คุม” สวนที่ไดทําใหรูวา กฎหมาย
กับความจริง มันไมใชอันเดียวกัน ทุกเรื่องมันมีบางเรื่องใช แตบาง
เรื่องไมใชเลย เขาเอาตามตัวกฎหมาย เขาไมเอาความจริง เหมือน
เจอเมื่อตอนเด็ก ๆ จําได มีคนถูกฆาตาย แลวมันมีคนหนึ่งตะโกนวา
“เอามันใหตาย” ปรากฏวา เจาคนพูดเอามันใหตายไมไดทาํ อะไรหรอก
แตพยานหลักฐานบอก ไอนี่ไดยินมันวา “เอามันใหตาย ๆ” ก็เลย
ติดคุก แตเจาคนทําใหตายมันก็หนีไปไหนไมรู จําไดขาวนี้ตั้งแตเด็ก ๆ
ก็แสดงวา ความเปนจริงกับกฎหมาย มันไมใชอัน

เดียวกันทุกเรื่อง

22

23
ดังนั้น จึงมีผูรูทางกฎหมายไมคอ ยรูเ รือ่ งบางเรือ่ ง
ก็ได จึงรีบปลอบใจแนะนําเรา อยางนั้นอยางนี้ แตแลว
ไมไดเปนไปตามที่เขารูเลยสักนิดเดียว

นี่ก็เปนประโยชน จากสิ่งที่เราไมเคยรู ก็ได
มารู แลวก็รูธาตุแทของหนวยงานตาง ๆ “ดีดกัน
เปนกุง” โยนบึง๋ ๆ ไปหากีแ่ หงกีท่ ่ี ป.ป.ช. ป.ป.ท
ก.ต. ตู ปณ.๑๑๑๑ DSI ผูต รวจการแผนดิน ศาล
ปกครอง ไมเห็นมีใครอาแขนรับ
แตผลสรุปเรื่องนี้จะดีที่สุด ในบั้นปลาย
เราชีวิต ๖๘ ป ใกล ๗๐ การทําประโยชนใหญ
กวางมาก การกําหนดที่เดินจงกรมกรรมฐาน
เขาบอกอยาใหมันยาวใหมันกวาง มันจะเหลือ
ระวัง สูเดินสั้นเพียง ๖ ศอก ๔ วา ๕ วา นี่ดูไป
กลับ จะรูตัวหันกลับ หันอะไรไดดี แตถามัน
กวางเกินไป มันเหลือระวัง ตองยอมรับวา อาตมา
ไปใชชีวิตทําประโยชนกับผูอื่นกวางเกินไป
ทีน้ี จะไดรน ลงมา ทําใหแคบและคุณคาไมพรา
ไมตองเหลือระวัง โดยตั้งเปาใหไดวา ทําเรื่องนี้แลว
จะหันมาทํากับคนที่ทํากับเรา ชวยเรา แตคนที่ไม
เคยชวยเรานี่ ก็ปลอยเขาไปตามเรื่องของเขา ให
คนอื่นชวยไป เราจะชวยคนสัก ๕๐๐ คน ใหมีกินมี
ใช มีฐานะดี ดีกวาเที่ยวไปชวยเทศนสอน ราชการ
กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ แลวไมรูวาเขาเอาไปใชกี่
มากนอยหรือเปลา เขาเชื่อเราแคไหน

“

...มีผูรู
ทางกฎหมาย
ไมคอ ยรูเ รือ่ ง
บางเรือ่ ง ก็ได
จึงรีบปลอบใจ
แนะนําเรา
อยางนั้นอยางนี้
แตแลวไมได
เปนไปตาม
ที่เขารูเลย
สักนิดเดียว...”

ขนาดศาลยังไมเชื่อเรา แลวเราจะไปปลอยคําพูดเหนื่อย
เปลาไปทําไม มันก็ทําใหเราไดพักผอน งานสวนกวาง ซึ่งไมรู
เหวี่ยงแหไปกลางอากาศจะไดเทาไหร
แตถาอยูวัด จัดวัดใหดีใหสวยงามคนมา ใครมาก็พูดจาคุยกัน
ในวงจํากัดแคบ ๆ แลวเขามาในลักษณะหลังพิงถ้ํา นี่มันเรียกวา เขา
เขามาหาถึงถ้ํา แลวนี่เราจะสอนจะอัดยังไง มันก็คอนขางจะดีกวา
ไปกวัดแกวงอยูขางนอก ก็เลยตองขอบอกวา ทุกกระทรวง กรม กอง
ที่ตัดเด็ดขาดไปก็ไมไดปดชองนอยแตพอตัว ถากระทรวงยุติธรรม
สภาทนาย คนใดคนหนึ่งยังคิดวา ความรูดานธรรมะ ที่เราศึกษา
เรียนรูมา อยูสวนโมกขมา มันพอจะมีคาติดเนื้อติดตัวบาง ใคร
อยากจะไดรับก็มา แตเรื่องไปนั้น ขอคําวา “มันกวาง มันมาก
แลว” ขอตีวงแคบบั้นปลายชีวิต เมื่อเรื่องโฉนดถุงกลวยแขก
มันสงลูกชูตมาใหดวย ก็เรียกวา เขาทางที่ตั้งความหวังไว
ฉบับนี้ ก็คงตอบเรื่องนี้ชี้แจงเรื่องนี้ ไปตามหนาที่ ที่เขาจะตอง
อุทธรณ-ฎีกา ตามทนายที่ไหน ๆ ก็ใหเขาไปจายคาดําเนินการ เขา
ไปวางศลวางศาลไปแลว ตอไปนี้ก็จะมุง...

๑. พัฒนาวัด
๒. พัฒนาอาชีพ
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ใหคนไดมีกินมีใช พืชผักผลหมากรากไม ใหเขา
ไดกินอิ่มนอนอุน คนหนึ่งพันคน ที่เรารับไวนี่ มันก็ไมใช
แคบแลวนะ กวางมาก แตถาไปเทศน ก็อาจจะเทศน
ประยุกต เปนแสนเปนลานคนก็ได แตไมรูคนพวกนั้น
ไดดิบไดดีอะไรแคไหน มันยากที่จะไปตรวจสอบ
แตเชนป ๖๒ ตนป นี่เราก็จะใหโบนัสใหกับพนักงานที่อยู
กับเรามา ๑๗-๑๘ ป ทุมเทกับเรามามาก ชวยเรามามาก ก็
ควรจะมีโอกาสไดชวยเขาเต็มที่ เชนบอกวาจะตองใหคนละ ๑
ลาน ๙ คน และนอกนั้นก็จะลดสัดสวนไปตามสมควร ในวงเงิน
๑๕ ลาน สรางชวยโรงพยาบาลบาง ถึงจะสูค ณ
ุ ตูนฯ (นายอาทิวราห
คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม) เขาไมได แตเราก็ชวยสักแสน ๒ แสน
ใหโรงเรียนบาง ทําแคบ ๆ อยูในจังหวัดนนทบุรีนี่
นาจะหากใครอานคอลัมนนี้แลวก็คงหยุด ถาหากจะเปน
ชาวบานวัด พระเณร อาตมาจะรับเทศนเต็มที่ ถาเปนนักเรียนก็
ตองมาเขาคายทีว่ ดั จะออกไปตะลอน ๆ เหมือนกอน “หมดเวลา
แหงสังขารและอายุ” ที่ยางเขามาถึงเลขนี้แลว ขาราชการเขา
เกษียณ ๖๐ ป นี่ ๖๘ ป ยังไมไดหยุดพักผอนกับเขาเลย เมื่อ
สถานการณมนั สงลูกใหจังหวะเรา เราก็ควรจะตั้งทารับมัน

ดวยประโยชนอันงดงามของชีวิตเรา สวนชีวิตคนอื่น
ก็ไปหาเอาจากทีไ่ หนก็แลวแต เราก็ตอ งรูจักคําวา ไม
พราประโยชนตน เพือ่ ประโยชนผอู น่ื ซะจนเสียประโยชน
ตนอยางนาเสียดาย เจริญพร.

อาตมาจะรับเทศนเต็มที่ ถาเปนนักเรียนก็ตองมา
เขาคายทีว่ ดั จะออกไปตะลอน ๆ เหมือนกอน

“หมดเวลาแหงสังขารและอายุ”

26

27

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

*“หากินชอบ” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนตนเดือนประจําวันอาทิตยแกประชาชน
ทั่วไป ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

เกริ่นนําทาง

ธรรมะเกี่ยวกับสัมมา ๆ ทั้งหลายในอริยมรรคมีองค ๘ ถา
พูดตามศัพทบาลี “มรรค” “มรรคา” แปลหนทางสูความดับทุกข
เปนหนึ่งในอริยสัจ ๔ ที่เราไดเรียนรูกันวา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
มรรค คือ ขอปฏิบัติใหพนทุกข ใหออกจากทุกข ซึ่งประกอบ
ไปดวยองค ๘ ประการ ถาใครดําเนินทางเสนทางนี้ไมไปผิดทาง ไม
หลงทางเชื่อวาเปนโอกาสดีที่ชีวิตจะออกจากทุกขไดตามสัดสวน
ของผูที่ปฏิบัติอยางเขมขนหรือออนแอ

เห็นชอบ-เห็นถูกตอง

ขอแรกเลยเริ่มตนดวยคําวา “สัมมาทิฐิ” ถาแปลใหสมบูรณ
ถูกตอง คือ ความเห็นที่ถูกตองชอบธรรม บางที่ก็แปลวา เห็น
ชอบ ถาเติมใหดีความเห็นที่ถูกตองชอบธรรม ทําใหเกิดความ
รูสึกสบายใจวาเราไดเดินอยูในเสนทางนี้แลว
โดยยอ ๆ พระพุทธเจาถึงกับตรัสวา สัมมาทิฐิ นี่ถาใคร
สมาทานดี มั่นคง โลกนี้จะไมวางจากพระอรหันต ถายังมีการปฏิบัติ
เขมขนในเรื่องทั้ง ๘ อยางยิ่งโลกจะไมวางเลย
ทีเ่ ราพูดกันเสมอวา ไมเห็นกงจักร เปน ?...(ดอกบัว) ไมเห็นชั่ว
เปน ?...เออ พวกนี้ถาปรับจูนความเห็นใหมันถูกตองตามครรลอง
คลองธรรมซะ เห็นบาปบุญคุณโทษมี เห็นนรก สวรรคมี เห็นมรรคผล
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นิพพานมี บุญคุณพอแมมี ถาใครเห็น
วา “ไมมี ๆ” พวกที่กลาวมานี้ เขา
เรียกวา “มิจฉาทิฐิ” แปลวา เห็นผิด
จากหนทางที่จะออกจากทุกข

ถาเห็นวา ไมมพ
ี วกทีก่ ลาว
มา โอกาสจะจมอยูในความ
ทุกขจะทวีคูณไมรูกี่เทา
สวนขอที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ คือ
ความคิดความระลึก หรือความดําริ
ความปรารถนาทีถ่ กู ตอง หมายถึงความ
คิ ด ที่ จ ะออกจากความพยาบาท
เบียดเบียน คิดออกจากความหลงใหล
ใฝต่ํา พวกนี้เปนความคิดที่ประเสริฐ

แตถาคิดอาฆาตพยาบาท
เบียดเบียน หลงใหลใฝต่ํา จม
ต่ําตม อยูในกามารมณ ตลอด
เรียกวา “มิจฉาสังกัปปะ” คือ
ความดําริมันจะเพิ่มทุกข ไมใช
ดับทุกข
๓. สัมมาวาจา คือพูดวาจาที่
ถูกตอง ออนหวานเปนประโยชนเวน
การเท็จ หยาบคายสอเสียดเพอเจอ
เหลานี้ เรียกวา ดํารงไวทางทีจ่ ะออก
จากทุกขเปนชองทางใหทุกขออก
จากชีวติ หรือนําชีวติ ออกจากทุกข
ก็จะเห็นงายดี
สวนขอที่ ๔ กับขอที่ ๕ เดี๋ยวยัง

ไมอธิบายตอนนี้เขยิบไปเปน ขอที่ ๖
เลย ขอที่ ๔ สัมมากัมมันตะ ขอที่ ๕
สัมมาอาชีวะ ขอที่ ๖ สัมมาวายามะ
แปลวา ความเพียรพยายามทีถ่ กู ตอง
ชอบธรรม คือ พยายามจะทํากุศล
ที่ไมเกิดใหเกิด ที่เกิดแลวรักษาใหดี
ตอไปและเพียรพยายามที่สุด ปองกัน
ที่สุดไมใหบาปอกุศลเกิดขึ้น

ส ว นกุ ศ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว ก็
รักษา ที่ยังไมเกิดก็พยายามและ
ดํารงรักษากุศลที่เกิดแลวดวย ถา
ยังไมเกิดก็พยายามใหมันเกิดขึ้น
ไมเคยมีอารมณจะมาฟงเทศนฟง
ธรรม ลองพยายามฟงสักอาทิตย
๒ อาทิตย อาจจะดํารงความเปน
ผูชอบในการมีความเพียร ทีจ่ ะมา
ศึกษาเรียนรูสดับตรับฟงมากขึ้น
ก็ได
ขอที่ ๗ เรียกวา “สัมมาสติ”
คือ การมีระลึกสติทถ่ี กู ตอง หมายถึง
ระลึกในกายบาง ในจิตบางในธรรมบาง
ในกายเรานีม่ น่ั คงไหม ? จีรงั ยัง่ ยืนไหม ?
ถาคิดถึงกายไมยั่งยืน เกิดขึ้นตั้งอยูด บั
ไปอะไรทํานองนี้ สติระลึกอยูอยางนี้
มันก็จะทําใหไมหลงใหลในกาย จะทําให
เกิดมีสติระลึกรู หรือรูสึกตัวทั่วพรอม
ไมปลอยใหเผลอไผล

ความสงบที่ถูกตอง

อะไรใกล ๆ ก็จะมีรสู กึ ทัง้ รักทัง้ ชอบทัง้
สุดทายเลย “สัมมาสมาธิ” คือ ชัง จิตใจไมนิ่งเปนกลาง ไมมีอารมณ
มีความสงบที่ถูกตอง ไมใชสงบแบบ จิตที่นิ่ง ๆ บาง
อะไรละ แข็งเปนทอนไม สงบแบบไร
ประโยชน สงบแบบใหอารมณที่สงบนี่ จิตตองนิ่งจะดําเนินไปดวยดี
ตอนนี้เขาบอกถาบานเมืองนิ่ง
มันกันความวุน วายทําใหจติ ระส่ําระสาย
พอไมอยากเถียงกับใคร เพราะเถียง การบริหารประเทศก็ไปไดดวยดี ไม
ไปเดี๋ยวจิตใจมันระส่ําระสาย มันเกิด วาองคกรไหนถาอยูกันไมนิ่งอยางวัน
ความไมสงบ หรือพูดงาย ๆ วาอยูท ไ่ี หน นี้นั่งฟงเทศนตรงนี้ ถาไมนง่ั ฟงนิง่ ๆ ฟง
มีเรื่องที่จะเพงทําอะไรก็เพงทําแตสิ่ง ไปคุยไป ฟงไป...มีอะไรที่วุนวายแทรก
นัน้ ไมปลอยใหฟงุ ซานไมปลอยใหจติ ใจ เขามาตอนนี้ มันจะฟงแบบเสียสมาธิ
ไปอยูกับเรือ่ งตาง ๆ ซะจนไมมคี วามเปน คนฟงขาง ๆ ดวย แลวก็ตัวเองดวย ก็
ฌานหรือเอกัคตารมณ เมือ่ ทานเปรียบ เลยไมสําเร็จประโยชน เผลอ ๆ ทุกข
เทียบไวอยางนี้วา สมาธินี่มันเหมือน ทั้งองคเทศนและคนฟงละเนอะ คน
กันคนทีจ่ ะเพง...เหมือนกันไฟฉายที่ เทศนบอก แหม ! ไมใหเกียรติ ไมสนใจ
สปอตไลต มันตองเพงพุง ไปทีล่ าํ แสง ไมตง้ั ใจ สวนคนพูดก็อาจจะฟุง ไปเรือ่ ย ๆ
ทีเ่ ล็ก ๆ มันเหมือนกับทีเ่ ขาเรียกวา ปรับ ไมมีอารมณเปนเอกัคคตารมณ ไมอยู
จูนใหมนั เล็กมันจะพุง ไกล แตถา ขยาย ในอารมณเดียว เหนี่ยวรั้งอารมณให
ใหญมันจะสวางอยูใกล ๆ หนาปด อยูก บั เรือ่ งขอคิดหลักธรรม หมวดธรรม
เพราะฉะนั้น คนเราที่เห็นอะไร ฟงเสร็จจําแมนทัง้ ๘ ขอ ไหนลองวา
ใกล ๆ เฉพาะหนาปดหรือขางหนาเรา ทบทวนดูไหมลองไหม ๆ ๆ ไมใชฟง เลย
ลูกตาเรา แสดงวา สมาธินอยแลวเห็น ปุบ ลืมปบ เอา ! เริ่มตนเลย
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๑. สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ ความเห็นถูกตอง
๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ
๓. สัมมาวาจา คือ วาจาที่ถูกตอง
๔. สัมมากัมมันตะ คือ การงานชอบ การปฏิบตั งิ านใหชอบ
๕. สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีวิตที่ถูกตอง
๖. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรที่ถกู ตอง
๗. สัมมาสติ คือ ระลึกถูกตอง
๘. สัมมาสมาธิ คือ มีสมาธิชอบ

คราวนี้แสดงวานั่งฟงอยางจดจอ จึงจับจด ไดเปะเลย แตไมรูจะ
เปะสักกี่วันนะ ตอนนี้ วันนี้นะ ตั้งใจจะอธิบาย ๒ ขอ ใหละเอียดลออ
ดวยหลัก ๒ คํา สัมมากัมมันตะ การปฏิบัติหนาที่การงานใหถูกตอง
จนกระทั่งมีการละเวนสิ่งที่ทําใหเสียกิจกรรมดีของชีวิต ชีวิตเราไมควร
ทํากิจกรรมที่มันผิดทํานองคลองธรรม ทําไปแลวไมมีใครชอบมีแตชั่ว
เชนกิจกรรมอะไร กิจกรรมที่แยที่สุดที่มนุษยไมควรจะปฏิบัติทําใหผู
อื่นเจ็บปวดลมตายที่เรียกวา กิจกรรมลางผลาญชีวติ เบียดเบียนชีวติ
สรุป คือ คําวา ฆา
กิจกรรมนีเ้ ดีย๋ วนีม้ นุษยพวกเรา นีเ่ ขาทํากันเยอะนะ เขาทํากิจกรรม
ลอบฆาวางแผนฆา ฆา ๔ ศพเด็ก ๕ ขวบ ก็ฆา กิจกรรมนี้เปนกิจกรรม
ที่แย ยิ่งทําสังคมสับสนวุนวาย มีการบาดเจ็บลมตายกันอยูเรื่อย ๆ จึง
เกิดการรณรงคกันวา
อีกกลุม หนึง่ ก็มาทํากิจกรรมตรงขาม “กลุม รณรงคตอ ตานความ
รุนแรงในเด็กและสตรี” คุณปวีณา หงสกุล ก็เขามาทํากิจกรรมตรง
กันขามกับพวกทีท่ าํ ความรุนแรงเจ็บปวดลมตายใหเด็กใหผูหญิง ใหคน
แก แตคุณปวีณา ทําเบรกรั้งกิจกรรมรุนแรงลางผลาญเขนฆา คนทํา
กิจกรรมนีเ้ รียกวา สัมมากัมมันตะ ทานทํากิจกรรมนีเ้ ปนกิจกรรมของ
ชีวิตเปนมูลนิธิ ซึ่งพวกเรานี่นาสนับสนุนนะ ใครร่ํารวยก็เอาสตังคไป
ชวย ๆ ทานบาง เดี๋ยวจะลมซะกอน เดี๋ยวจะลมเหมือนบานครูนอยลม
ไปแลว

นีข่ องดี ๆ อยางนีค้ วรใหมไี วใน
บานเมืองใหคนไดทํากิจกรรมดี ๆ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมนี้ตอเนื่องไปเรือ่ ย ๆ
จะไดลดความรุนแรง กาวราว ลาง
ผลาญเขนฆา

แหมมโพธิ์ดํา : แฉ

อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ไ ม ค วรทํ า
ทีส่ ดุ “กิจกรรมแหงโจรกรรม” โอโฮ !
ตอนนีก้ จิ กรรมโจรกรรมมันเยอะจริง ๆ
เยอะอยางชนิดทีโ่ จรกรรมทรัพยกนั แบบ
รายกาจ เมื่อกี้ก็นั่งฟงขาวไมรูเมื่อไหร
มันจะจบ จะสิ้นกันนะ พวกกิจกรรม
ลวงโลกเพือ่ แยงทรัพย หลอกเอาทรัพย
ผู อื่ น จนทํ า ให มี ค นทํ า กิ จ กรรมต า น
เรื่องนี้เขาชื่อ แหมมโพธิ์ดํา

แหมมโพธิ์ดํา นี่เขาจะคอย
แฉเรื่องใครไปโจรกรรมทรัพยใคร
ฉกชิงวิง่ ปลนก็ไมเทาไรนะ เจาตมตุน
หลอกลวงเอาทรัพย แลววันนี้มัน
ไมจบนะกิจกรรมแบบแชรชมอย
เคยไดยนิ ชือ่ ชมอยไหม ? อายุปา นนี้
ถาลืมชมอยก็แยแลว กิจกรรมนั้น
เปนกิจกรรม โจรฉกทรัพยปลน
ทรัพย แยงทรัพย หลอกเอาทรัพย
ของผูอื่น
ฉะนั้น จึงเกิดเรื่องขึ้นวันนี้ เขา
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บอกวา แหมทําเปนบริษัทใหญโต ที่
จริงเขาเชาอาคารใหญ ๆ แลวก็มีรถ
ยี่หอดี ๆ มาจอดไวเปนแถวหมด แลวก็
ชวนคนมาเลนหุนลงทุน พอลงไปแลว
ก็พาไปเขาคอรส อบรมอีก แลวมีคน
หนึ่งเขาซือ้ ๕ หุน เลย แสนแปด ปรากฏ
วา พอไปอบรม เอะ ! มันแปลก เขาไม
ไดพูดใหเราจะไดหุนคืนยังไง มีแตให
เราไปหาคนมาเพิม่ หุน คือ วาหาลูกคา
เพิ่ม (เลยเอะ ! เราก็ไมมีหนาที่นี้นี่ เมือ่
ลงทุนหุน ก็ทําไปใหไดกําไรแลวก็แบง
หุน ใหคนื หุน นีไ่ มอะ ! สอนวิธไี ปเรียก
เหยือ่ มาอีก) คนนีฟ้ ง ไปฟงมา เอา ! เรา
นี่มันเปนเหยื่อแลวนี่ ก็เลยบอกขอหุน
คืน เขาบอกไมไดตองเอาเครือ่ งสําอาง
อะไรตอ อะไรไป ผลิตภัณฑพวกนี้ไป
เอาเงินคืนไมได ก็เอามาไวที่บานขาย
ไมไดจนหมดอายุ เจาเงินนั้น ก็จมไป
ทรัพยก็ไปตกอยูกับบริษัทจอมปลอม
บริษัทโจรก็แลวกัน มันปลนทรัพยชดั ๆ
ตั้งบริษัทเปนโจรทํากิจกรรม โจรกรรม
ทรัพย
เดี๋ยวนี้ พวกกิจกรรมโจรทรัพย
นี่มันเยอะมากจนแหมมโพธิ์ดํานี่เอา
มาขยายเลนไดทง้ั ป ปหนึง่ ๑๐-๒๐ ราย
แลวคนก็เสิรช ๆ ไปดูกนั เยอะ แมแตของ
เรา “อนุสาวรียโ ฉนดถุงกลวยแขก”
แหมมโพธิ์ดําก็เอาไปตีแผ บึ้ม ! ระเบิด

33
ออก ๘ ชองเลย พระพยอมมึนอัดทั้งวันโทรทัศน
นี่ก็เปนผลงานของแหมมโพธิ์ดํา ซึ่งคุณปวีณา หงสกุล
ทานนี้ทานคอยสกัดกั้นกิจกรรมเขนฆาลางผลาญรุนแรงสวน
แหมมโพธิ์ดําปองกันกิจกรรมโจรกรรมทรัพย มีตัวเบี้ยแก บาน
เมืองเราถาไมมีตัวเบี้ยแกแยนะ เปนโรคเปนภัยเจ็บปวยกันตาย
ปวยดวยโรคทรัพยจาง นี่เยอะมากเลยเพราะถูกโจรกรรม

กิจกรรมที่โลกบา

กิจกรรมที่โลกบาที่สุดอีกกิจกรรมหนึ่งคืออะไร ?
กิจกรรมคามนุษยขายมนุษยทางเพศ ขมเหงทางเพศขมขี่
และขายเนื้อขายตัวกันนี่ ตอนนี้เด็กเปนผูนํากิจกรรมคากาม อายุ
เทาไหรที่เราดูขาว ๑๕-๒๐ ป นี่กิจกรรมคากาม กิจกรรมขาย
เนื้อหนัง กิจกรรมขายเรือนราง โอโฮตอนนี้มันเปนมานานแลว
ละเจากิจกรรมนี้ แตวาตอนนี้มันหนักขึ้น มันหนักขึ้นจนกระทั่ง
พระบาบออะไรก็ไปทําเลีย้ งตอยเด็กอะไร เพือ่ จะทํากิจกรรมนี้อีก
เขาเรียกหลุดออกจากอริยมรรคมีองค ๘ ไปเลย โดยเฉพาะขอนี้
กิจกรรมชอบปฏิบัติชอบ พลิกผันไปเปน ปฏิบัติชั่ว กิจกรรมชั่ว

“

...ชวยกันประกอบการงานชอบ
เลี้ยงชีวิตชอบ แลวเราจะไดไมไป
ประกอบการชั่วเลี้ยงชีวิตชั่ว ซึ่งจะทํา
ใหตัวเองติดคุก ลงนรกชัดเจน...”
โอ ! ไมนา เชื่อนะ ตัวเองเลี้ยงมา
ตั้งแตเล็ก พอเขาโตเรียนจบ เขาจะไป
แตงงาน อารมณหงึ หวงตามไปรังควาน
นีก่ เ็ ลยโดนจับสึกไปแลว เพราะกิจกรรม
ชั่ว จึงตองรับกรรมชั่ว ตอนนี้ติดคุก
แลว นรกเอาไปกักบริเวณแลว

เดิ น ทางเข า คุ ก กั บ เดิ น
ทางพ น ทุ ก ข เ ป น เส น ทาง
เดียวกันไหม ?

ถาเดินทางไปหากิจกรรมทางกาม
ก็เทากับเดินทางไปหาทุกข แตถาเดิน
ทางออกสิ คิดที่จะปฏิบัติกรรมฐาน
เพื่อลดละกามารมณ เชน พิจารณา
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เกศา โลมา จึง
เรียกวา กรรมฐาน ถาทํากรรมฐาน ก็
ชื่อวา ปฏิบัติกิจกรรมชอบ แตไปลวง
ละเมิดทางเพศเปนกิจกรรมชั่ว

กิจกรรมตามกิเลส

นี่มันพลิกกันนิดเดียว กิจกรรม
ชอบกับกิจกรรมชัว่ ทําของตนก็อนุโลม
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ไมชว่ั มีคคู รองเสียใหเปนตัวเปนตน รัก
เดียวใจเดียวทําวันละกี่รอบ ก็ไมมีใคร
จะวาชัว่ แตถา ไปทําของคนอืน่ นิดเดียว
ก็ชั่ว
แหมแลวมี ยุคนีม้ นั บาจริง ๆ เลย
นี่ไลออกไปแลว ผูห ญิงอะไรก็ไมรู โอโฮ !
มันทําทาทาง เดีย๋ วนีน้ ะ มันดิน้ เตนแอน
หนา แอนหลัง โชวกนแลวก็ถายคลิป
มานะ เจาเด็กของเราก็ดันผานใหเรา
มาดู โอ ! โหย เสียลูกตา วันหนึ่งโยม
วันเดียวนะมันสามารถไดผูชายสาม
คน แลวผัวเคาทั้งนั้น นี่มันเปนอยางนี้
เรียกวา กิจกรรมชั่ว ไมเปนสัมมา
กัมมันตะ ไมเปนกิจกรรมชอบ เปน
กิจกรรมชั่วเยอะอยางรายแรง นี่มันก็
เรียกวา วนอยูในนี้
จนกระทั่งตองเรียกวา ประเทศ
ไทยนี่ตอนนีม้ นั เยอะจริง ๆ เลยนะ มิจฉา
กัมมันตะไมเปนสัมมากัมมันตะ และ
ไอโจรกรรมทรัพย ลักขโมยทรัพยฉอ ฉล
ตอนนี้มันระบาดจริง ๆ ยิ่งมันหลอก
กันทางเว็บ ทางไลน นี่มันฉอฉล
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ลักษณะของการงานชอบ

ตอนนี้ถาเรามาดูวา การงานชอบ การงานถูกตอง ประกอบ
ไปดวยอะไร

๑. ทําแลวภูมิใจวา ไมผิดจารีตประเพณี
๒. ปลอดภัยวา ไมผิดกฎหมาย
๓. สุดยอดภูมิใจเหลือเกิน ไมผิดศีลธรรม

ไมผดิ จารีตประเพณี ไมผดิ กฎหมาย ไมผดิ ศีลธรรม แลวก็
เวนจากการทุจริต ไมวนชีวติ ใหจมไปดวยทุจริตทัง้ กาย ทัง้ วาจา
ทัง้ ใจ นี่ตรงขอนี้นี่ที่บอกวา
พระพุทธเจานี่ ๘ ขอทานอัดเรื่องสัมมากัมมันตะกับสัมมา
อาชีวะไวตดิ กัน เปนหมวดศีลดวยซ้ําไป ทานจัดสัมมาทิฐิกับสัมมา
สังกัปปะเปนปญญา วาจา การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ เปนศีล
สวนสติ ความเพียรชอบ ตั้งใจมั่นชอบเปนสมาธิ ทั้งสัมมา
อาชีวะและสัมมากัมมันตะ หรือสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ
ทั้ง ๒ ขอนี้
แตแปลกนะคนไทยนี่ อาจจะมองมุมศึกษาไมสงั เกตวา ทําไม
พระองคใส ๒ ขอนี้ติด ๆ กันเลย ใหประกอบการงานชอบเลี้ยง
ชีวิตชอบ นีก่ เ็ พราะวา มันจะคงเกิดไมชอบกันดวยเรือ่ งอาชีพการงาน
ในอนาคต นี่จะเปนไปมาก หรืออาจจะเกิดในสมัยโนนมากแลว
ก็ตาม นี่ที่อาตมาตั้งกองทุนสัมมาชีพ เออ ! แปลกไหม ? กองทุน
สัมมาชีพกลับไดนอย คนเห็นดวยนอย ทําบุญดวยนอย จนกระทั่ง
กองทุนสัมมาชีพไลหางจากสองกองแรกลิบโลกเลยก็วาได เราให
ความสําคัญเรื่องอาชีพชอบ การงานชอบนอยไปไหม ?

มิจฉาชีพ จึงเลยเยอะมากมายเบิกบานเลย ยุงยาก
ชีวิตทรัพยสินไมคอยปลอดภัย ชวยกันประกอบการงาน
ชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ แลวเราจะไดไมไปประกอบการชั่ว
เลี้ยงชีวิตชั่ว ซึ่งจะทําใหตัวเองติดคุก ลงนรกชัดเจน

ตอนนี้ดูรายละเอียดตออีกนิด
หนึง่ ซึง่ ตอนนีม้ นั นาจะมาประยุกตได
คนทํางานการเมืองเกิดทํางานการเมือง
ไมชอบ หนัก ๆ ก็เลยไมชอบการเมือง ที่
จริง ๆ การเมืองถาทําดี ทําดวยสัมมา
กัมมันตะ ประกอบกิจกรรมการเมืองชอบ
ถูกตอง จะไมมีตระกูลไหนประกาศ
(นี่ใครไปเอาหนังสือพิมพมาใหหนอย)
เชื่อไหม ? โยมพาดหนาหนึง่ เลย โอค
เขาไลฟวา ตระกูลชินวัตร ขอเลิกยุง
เกี่ยวการเมือง เพื่อขอใหความอบอุน
ครอบครัวกลับมา

ทําการเมืองใหถูกตอง

ถาทําการเมืองใหถกู ตองทัง้ หมด
รัฐมนตรีไมมีอะไรตุกติก มันก็เปนการ
เมืองชอบ คนก็ชอบ เดี่ยวนี้คนเบือ่
อํานาจเกา และก็เริ่มระอาอํานาจใหม
ทีก่ าํ ลังทําอยูน ่ี ใชไหม ? เบือ่ อํานาจเกา
แลวก็เอือมระอาอํานาจใหม มัวแตทํา
อะไรก็ไมรู้ นี่แหละ จึงอยากจะมา
ชวนพวกเรา คิดกันวา ถาฟุตบอลมัน
ไมลม ถาทํากิจกรรมเลนฟุตบอลลมกัน
นี่ มั น กิ จ กรรมชอบหรื อ กิ จ กรรมชั่ ว
ของกีฬา มันลมบอลนี่ตอไปมันจะลม
ตัวเองดวยนะ
เอา ! วกมาใหดหู นอย เดีย๋ วจะหา
วาพูดลอย ๆ ทุกฉบับลงหมดเลย ตระกูล
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ชินวัตร จะไมยุงการเมืองแลว เพราะ
ตระกูลชินวัตรปฏิบัติการเมือง (ยัง
ไมไดพูดวาชั่วนะ เดี๋ยวเขาจะหาวา...
เอาตรงนี้ ขอเวนไวหนอย เพื่อความ
ปลอดภัย) นี่เขาเบื่อเพราะอะไร ? ถา
เขาทําชอบ ประชาชนชอบ ทีจ่ ริงก็ชอบ
ละนะที่เขาแกเศรษฐกิจอะไรตออะไร
ไดดี แตมนั ไมควรจะมีกจิ กรรมตบทรัพย
โจรกรรมทรัพยของแผนดินของราชการ
ตอนนี้นี่มันเปนไปหมดแทบทุก
วงการราชการ นี่แหมการงานราชการ
ดี๋ดี ไมนา จะโกงตําแหนงอูฮ ดู ด๋ี ี ลูกใคร
โยม ? วัชโรทัยอะ คนสําคัญไหม ? ที่
ลูกชายโดนไลออก ประพฤติชว่ั รายแรง
แลวเขาระบุหมดเลย ทําผูหญิงทอง
แลวก็ใหทําแทง ทํารถชนแลวก็ไปเอา
เงินเบิกเงินคลังอะไรมา
เฮอ ! จริงนะโยม ถาเราอยูใน
ตําแหนงตรงนัน้ แลวจะทําแตกจิ กรรม
ชอบ ถาใครมีวาสนาไดไปนัง่ ตรงกิจกรรม
นั้น ดันผันกิจกรรมไปเปนกิจกรรมชัว่
เกี่ยวกับทรัพยดวยกามดวยก็เลยพัง
ไลออกเลย บําเหน็จบํานาญก็ไมได
ป ๆ หนึง่ นีข่ า ราชการไปทํากิจกรรม
ชั่ว ไมปฏิบัติราชการชอบ ถูกตองตาม
หลักสัมมากัมมันตะ เขาจึงจมอยูใน
ความทุกขอยางสาหัสสากรรจ พวก
รั ฐ มนตรี ติ ด คุ ก มาดู เ ถอะหลายราย
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ไปศึกษา ปลัดกระทรวงติดคุก รวย
ผิดปกติไปโจรกรรม ทํากิจกรรมตบ
ทรัพย ปฏิบตั กิ จิ กรรม โจรกรรมทรัพย
จนตองนั่งรับกรรมในคุกเปนทุกขไม
ไดเดินทางออกจากทุกข แตกลับเดิน
ทางเขาไปในคุก หาทุกขชดั ๆ โยม !
เดินทางมาวัดสวนแกว กับเดินทาง
ไปคุก โยมวาไปทางไหนดี ?
พวกที่เดินทางมาวัดจะไมคอย
ไปทางนูนหรอกใชไหม ? แตถาพวก
ไมคอยมาละ ระวัง ! ใหดี เดี่ยวมันมี
คนจูงไปเอง แตถามาอยูในนี้อาตมา
มั่นใจนะ ยิ่งคนชวยงาน ชวยเกี่ยวกับ
เงิน ๆ งาน ๆ นีม่ น่ั ใจเลยวาไมมใี ครเม็ม
มั่ น ใจร อ ยเปอร เ ซ็ น ต ห ลายคนที่ ม า
ชวยวัด ถึงจะนับสตังคผดิ บางอะไรบาง
ก็เชื่อมั่นวา ไมไดตั้งใจ ไมไดเบียดบัง
แตมนั ก็มโี ลกเรา นีผ่ ดิ บางถูกบาง แตเขา
ไมไดโจรกรรมทรัพย เขามาทํากิจกรรม
ชอบ มาประกอบสัมมากัมมันตะ ชวย

“...เดินทาง
เขาไปในคุก
หาทุกขชัด ๆ
โยม ! เดินทางมา
วัดสวนแกว
กับเดินทางไปคุก
โยมวา
ไปทางไหนดี ?...”

ศาสนาทําการงานชอบ มาใหถือขันไป
คนนี้ไปได แตบางคนนี่ถือแลวตองให
คนตาม

คนที่ศาสนาไมตองการ

เมื่อวานพระมาเลาใหฟง แหม
ไอเรื่องกิจกรรมระยําที่สุด นี่มันเกิด
ขึ้นไดนะบางวัด เชื่อไหม ? มาถวาย
สังฆทาน พอกมกราบ ถังวางขาง ๆ
มัคนายกหยิบปลากระปอง หยิบโอวัลติน
ชวงคนกมกราบ มันทํากันไดในวัด นี่
กิจกรรมชั่ว ขณะอีกคนหนึ่งมาถวาย
สังฆทาน เปนสัมมากัมมันตะ เปน
กิจกรรมของชาวพุทธทีจ่ ะตองทํานุบํารุง
เจานั่นมันดูเอาเถอะ พระมาเลาใหฟง
วา เปนเรื่องจริง
นี่ยังไงขออยามีวัดนี้เลย แตวา
วัดอืน่ มี มีแลวนะทีหลังใครไปถวายวัด
อืน่ ก็ระวังบาง เอาหนีบใกล ๆ ไวถงั อยา
ใหหาง หางมากเดี๋ยวโดนจิ๊กของในถัง

นี่มันเปนเรื่อง ถึงอยากวาวันนี้
แตโยมใจไปกวาดอนุสาวรียแม
เทศนซกั ๕ ชัว่ โมงก็ไมจบนะใน ๒ เรือ่ ง นั่นเปนกิจกรรมชอบ ขอใหโยมแมให
นี้ สัมมากัมมันตะกับสัมมาอาชีวะ ถา พรโยมใจดวยนะ

ทายกทายิกาคนที่อยูในศาสนา
แทนทีจ่ ะประกอบสัมมากัมมันตะ หลงผิดผานหนาที่
แหมบางคนนี่เขาทําไมไปทําแต
ไดชัดเจนไดเขมแข็งไดมากกวา
กิจกรรมชัว่ เขาแยกกันไมได พลิกผันไป
คนอื่น
ไดยังไงนะ ทั้ง ๆ ที่เปนผูที่ดูแลศาสนา
แตดนั โง เลว ปลอยใหอารมณ
อยากทํากิจกรรมชัว่ แทนกิจกรรมชอบ
เชน เจาพวกที่ชวยงานพุ ท ธศาสนา
อยางสํานักพุทธฯ นีแ่ ตไมไดวา ทุกคนนะ
ที่เอาเงินทอนวัดไป ตอนเอาเงินทอน
วัดนีเ่ ปนกิจกรรมอะไร ? (โจร) กิจกรรม
โจรกิจกรรมชัว่ จากควรจะทํานุบาํ รุง
เขาใหมาทํานุบํารุงศาสนาก็ทําตอ
ไปสิ มันจะไดเปนกิจกรรมชอบ เปน
สัมมากัมมันตะ ขอเงินมาบํารุงศาสนา
เขาจะทอนเอาไปทําไม ไปทําอะไร
บานเขานะ แลวเขาก็ยึดทรัพยหมด
เห็นไหม ? นีห่ นีไปตางประเทศอะไร
กัน เจาคณะอะไรที่ชนแดน นี่ก็มี
ติดเรื่องนี้ดวยเหมือนกัน
โอย ! คิดแลว มันพลิกอริยมรรค
มีองค ๘ แทนทีจ่ ะเดินทางออกจากทุกข
หาเรื่องเดินทางเขาคุก พลิกนิดเดียว
เออคนที่มาอยูวัดก็ตองระวังเหมือน
กันนะ นั่นเขาโอกาสใหญไดดิบไดดีมี
เงินเดือนมากกวาเราตั้งเยอะ
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ปกปองคุม ครองและทํานุบํารุง ดันเอา
เงินศาสนาไปบํารุงกระเพาะ ญาติพน่ี อ ง
ตระกู ล ตั ว เองโดยไม เ กรงบาปกลั ว
กรรมเลย แลวนี่เห็นไหม ! เขาก็ตาม
ยึดบานยึดอะไรหมด นี่แหม ! ผูหญิง
คนนั้นก็เหลือเกินนะที่นามสกุลอะไร
นะ คงพิกุลนะ (ประนอม คงพิกุล) เปน
รองผอ.สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
แหงชาติ ก็โกงดวย ผูหญิงก็รวมกันทํา
กิจกรรมโจร กิจกรรมชัว่ ทัง้ ๆ ทีต่ วั เองนี่
ไดรบั ตําแหนงหนาทีม่ าทํานุบาํ รุงศาสนา
ถาขาราชการไทยไมมีกิจกรรม
ชั่วเลย ก็ จ ะไดเป็ น ขาราชการตาม
ความหมายวา ราชะ ราชา ขาราชการนี่
เปนผูร บั ใชพระราชา และเปนผูท าํ ความ
ชืน่ อกชืน่ ใจใหกบั ประชาชน ตางพระเนตร
พระกรรณของพระราชา ถาขาราชการ
เหลานัน้ ไมเปนมิจฉากัมมันตะ ไมเอาการ
ปฏิบตั งิ านราชการไปทําชัว่ แตทาํ ซะให
ถูกตองชอบธรรม รับราชการจนเกษียณ
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ก็เปนขาราชการดีเดนได ไมมีคําวา
ประพฤติผิดชั่วราย
นี่เขา ใชคําวา ประพฤติผิดชั่ว
ราย ที่เขาไลออกจากอะไร เลขาสํานัก
พระราชวังอะไร นีเ่ ปนเพราะประพฤติชั่ว
ทั้ง ๆ ที่ โอโฮ ! บุญพาวาสนาสงที่ได
ไปอยูตําแหนงตรงนั้น จากพอที่ทํามา
ดีพอถึงลูก อัปรียไปไดยังไงก็ไมรู นี่
ตองเรียกวา ตอนนี้ไปไหนถาจะตอง
เอาปบคลุมหัว แตก็คงอยางวา เจา
พวกนี้เขาดานจนอยูตัวแลว เขาคง
ไมอาย

เหตุเกิดหาวา...พระใจดํา

ดังนั้น ขอใหพวกเราตองระวัง
ตัวระวังใจ มีเมื่อ ๒ วันนี้ นึกถึงคนหนึง่
เขาไปฟงเทศนทาํ ไมทีเ่ ซ็นทรัลแจงวัฒนะ
โอโฮโยม ! มันเหลือเชื่อจริง ๆ แกแลว
นะ หยิบหนังสือเรา ๒ เลม ๓ เลม บอก
เอาฟรีไดเลมเดียวกระชากไปเลย พอ
เด็กไปดึงกลับ “ฮื้อ !!” โอโฮ ! แลว
มีอีกคนหนึ่งนะมาเอาไปเลมหนึ่งแลว
เอาไปซอนตรงนั้นไว แลวเดินกลับมา
อีก เจาเด็กของเราเขาจําได เขาก็ไม
ให ไปยืนบน “อะไร พระอะไรใจดํา
ขอก็ไมให” ไปยืนแซวดาอยูอยางนั้น
แหละ ผูคนก็มอง สวนเราก็นึกเขิน ๆ
เหมือนกันนะ หาวาเราใจดํา แตเขา

นะใจโจร ถาไมใจดํากับไอใจโจร โจร
ก็เอาหมดสิ มันไมใชใจดําหรอก มัน
ตองกระทําใหรบู า ง
คนบางคนก็ชอบพูดวา “พระ
พยอมทําไม ! ไมยอมอะไรที่ดินแค
ไรเดียว” ถายอมใหเขากิจกรรมชั่ว
เรื่อย ๆ มันก็จะมีคอรัปชันทุจริตลมคดี
นี่มันนาสงสารนะคนเรานี่ เวลาถูกตม
ถูกหลอกถูกตุน มันช้ําอะ ถาหากวาคนเรา
คิดทําอะไรกันแบบ ไมเกรงกลัวบาป
กลัวกรรมนี่ มันก็จะยากแลว คงจะยอม
ใหเปนอยางนั้นไปเรื่อย ๆ ไมได มัน
ก็ตองมีสะกิดสะเกาตักเตือนกันบาง
ไม ใ ช ว า จะทํ า เป น เฉยแล ว เขาก็ ฉ วย
โยม ! เราเฉยแลวมันฉวยเอาฉวยเอาอะ
ถามจริง ๆ เถอะ เปนเจาของทรัพยกเู ฉย
มึงฉวยก็ฉวยไป อยาไปมีทรัพยกบั เขา
เลยโยม ตองอยูต วั เปลา
โยมแกมากแลวนะ คนทีเ่ อาทีด่ นิ
มาขายเรานะ นางวันทนา นี่เมื่อ ๒ วัน
คุณชูวทิ ย กมลวิศษิ ฎ แกไป ทีมงานไป
สัมภาษณ ทีแรกคนบอกวา แกตายแลว
แตแลวแกยังไมตาย แกนอนติดเตียง
อยู แกบอกอยามายุงเลยฉันติดคุกไป
๓ ปแลว ทําไมยายตองติดคุก ยายพูด
เลย “ลูกฉันนะมันบนวาฉันทุกวัน
แมนะไมนายอมไมนาโงไปเซ็นให
เขาเลย”

นี่แกพูดบรรทัดนี้วาไอทนายมัน
เกลี่ยกลอม มันเกลี่ยกลอมเราใหยอม
เซ็นวาเปนเชา อยาบอกเปนครอบครอง
ปรปกษ ถาครอบครองปรปกษ แกจะ
มีสิทธิช์ นะ และทางเราก็ไมเสียหาย แต
ถาบอกเชาละเสร็จเลยมันขาดความ
เปนเจาของ มันได ๒ ขอจริง สงบ เปดเผย
แตไมไดเปนเจาของตามหลักครอบครอง
ปรปกษ ก็เลยแพเลย นี่ฟงแกตอนที่
แกหนีมาพบอาตมานี่ ตี ๔ หนีจาก
สุพรรณบุรี เขาเอาตัวไปเซฟเฮาส กลอม
จนกระทั่งยอมเซ็น ยอมแพ ยอมคืน ที
แรกแกเลาวา เขาบอกวาถาปาเซ็นนะ
คืนทางโนนซะแลวจะไมยุงทางวัด แต
พอแกเซ็นยอมปบ เขาบอกทางนี้ยอม
ทางวัดก็ตอ งยอม เราไมรเู รือ่ งเลย ตอน
นั้นไมไดใหเราไปคัดคานอะไรเลย ล็อก
เราไวเลยอางวา มูลนิธฯิ วัดไมเกีย
่ว

แตพอจะมาใหเรารับผิดชอบ
ชวงใหมน่ี มูลนิธฯิ วัดตองเกีย่ ว
นี่ดสู ริ ะบบบานเมืองกฎหมาย
พลิกไปพลิกมา

ลักษณะราชการที่ควรเปน

อาตมานี่ที่ทําครั้งนี้ อยากให
ระบบราชการกลับมาทํางานใหเปน
สัมมากัมมันตะ อยาทําราชการเปน
มิจฉากัมมันตะ ชนะหรือแพไมใช
40

เรื่องใหญที่ดินไรเดียว มันไมไดทาํ
ใหเราดีหรือไมดีอะไรเสียหายอะไร
มากมาย
แตระบบราชการ ถาเปนอยางนี้
เมื่อ ๒ วัน รองอธิบดีฯ คนกอนนี่เคย
พูดนะ มาพูดตรงหนากุฏิวา กรมที่ดิน
ก็ผิดเหมือนกัน เพราะกรมที่ดินเปนผู
ออกโฉนด แตมา...แลวเขาก็บอก จะ
วาผิดก็ไมได เพราะศาลสัง่ ตองทําตาม
ศาลสัง่ ตามกฎหมาย อาตมาคิดไปคิด
มา ลองแยงถามไป แตไมไดถามกับตัว
ขาราชการโดยตรง แตไปออกรายการ
นี่คนก็ เออคําถามนี้ดีจัง “ตอนออก
โฉนดนีศ่ าลสัง่ กรมทีด่ นิ จึงตองออก
โฉนด แตตอนโอนโฉนดขายมาให
วัด ศาลสั่งหรือเปลา ?” ไมไดสั่ง
กรมที่ดินก็โอนตามอัตโนมัติ ที่เคยชิน
ทีท่ ง้ั หมดทัง้ สิน้ นี่ อาตมาวา โทษ
อยางอืน่ ยากที่สุด ตองโทษความไม
รู เราก็ไมรูวา ซื้อแลวมันจะมีอยาง
นี้ เชื่อวา คนเอามาขาย ก็ไมรู แลว
เจาของที่ดินเดิมก็ไมรู วาตัวเองมีที่ดิน
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ตรงนี้ ถึงเลื่อนเวลาในการ...เจาของ
เดิ ม ตายตั้ ง หลายป ก ว า ลู ก จะมารั บ
มรดก แลวก็ยังไปอางวา “เปนการ
ใหเชา” แลวก็ตายไปตั้งแต ๒๕๒๘
โนน จะรูไดยังไง ตั้งกี่ปแลว ก็มาอานดู
ขอความนี่ แลวก็โอโฮบอกวา ของเขา
นี่มีนน่ั มีนเ่ี ต็มไปหมด ปลูกกลวย ปลูก
มะมวง ขายกลวยแขก อะไรเต็มหมด
แลวของเราละมีแตอาคาร ไมมคี นไป
อยูเ ลย ทัง้ ๆ ทีไ่ ปอยู ๒ ครอบครัว ไป
อยูตั้งแตเขาเลิกกอสราง เขาก็ใหเรา
ไปอยูเพราะเราอนุญาตใหเขาสรางใน
ทีด่ นิ ทีเ่ ราซือ้ นีโ่ ยมถาขาราชการยังไม
มีสัมมากัมมันตะ ไมประกอบการงาน
ชอบ คนก็ไมชอบ ระบบราชการก็จะ
ชั่ว ไมรูนะอาตมาวา “สาธุ”
เมือ่ วานคนก็ขาํ กัน แลวพูดอยาง
นีเ้ ยอะเยยเขาเปลา ไมไดเยอะ กรมทีด่ นิ
นะเมื่อ ๒ ปที่แลวถูก ปปช. จัดอันดับ
โกงอันดับ ๑ ตํารวจอันดับ ๒ โรงเรียน
เรียกคาแปะเจี๊ยะอันดับ ๓ แตปนี้พลิก
เลย ระบบการปกครองทองถิ่น อบต.,
อบจ. โกงอันดับ ๑ ตํารวจยังรั้งอันดับ
๒ เหมือนเดิม และโรงเรียนก็ยงั เก็บ ได
อันดับ ๓ เหมือนเดิม แตกรมที่ดินนะ
เขารูดมาเปนอันดับ ๔ แสดงวา ดีขึ้น
เพราะอาจจะที่เราโหวกเหวกโวยวาย
ขึ้นมา เลยระวังเนือ้ ระวังตัว ไมประกอบ

กิจกรรมชั่วเหมือนกอน

ถูก : ผิด ความเห็นทีย่ อ นแยง

เมื่อ ๒ วัน นี้ขําที่สุด ที่เกิดขึ้นที่
เกาะสมุย มีการคําสั่งมาวา อันนี้ออก
โฉนดไมชอบดวยกฎหมาย แตมหาดไทย
ปองลูกนอง เพราะกรมนี้ กรมที่ดิน
เขาอยู ใ นมหาดไทยหรื อ จะเป น รอง
ปลัดอะไรนี่ พูดวา “กรมที่ดินนะไม
ผิดหรอก เพราะกรมทีด่ นิ ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายตามขั้ น ตอนกฎหมาย”
อาวแลวมันแยงกันไดยังไงละ คําหนา
กับคําหลัง ถาปฏิบตั ถิ กู ตองตามกฎหมาย
ตามขั้นตอนกฎหมายแลวจะบอกวา
ไดออกโฉนดไมชอบดวยกฎหมายได
ยังไง ถาออกโฉนดไมชอบดวยกฎหมาย
ก็แสดงวา ไมชอบดวยกฎหมาย ปฏิบตั ิ
ไมชอบดวยกฎหมาย แลวมีเรือ่ งขําไหม
ที่ชวงนี้ไมรูเปนอะไรนะ มันเหมือนกับ
เตะฟุตบอลเขาประตูเราเรื่อยเลย เขา
ทางเรา มันเกิดบอยจนมีคนบอกวา
หลวงพอเห็นทําไมยําอยูแตกรมที่ดิน
ก็ บ อกเขาผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ มาให เ รายํ า
เรื่อย มีขาวเรื่อยเลย เห็นไหม ?
ศาลตัดสินใหคนื ที่ดิน ที่เอาจาก
คนจนไปใหคนรวย ใหรีบคืน อืดออด
อืดออดทําไมทนั เหมือนทีห่ นองกินเพล
นายกฯสั่งเองเลยนะ บอกใหทําเสร็จ

ภายใน ๙๐ วัน หรือ ๓ เดือน กรมทีด่ นิ
บอกไมไหวหรอกมันเร็ว แตตอนทําให
นายทุนนะแปบเดียว นีด่ สู แิ ลวนีเ่ ห็นไหม
พอผู สื่ อ ข า วสื่ อ มวลชนอย า งแหม ม
โพธิ์ดํานี่ พอเขาไปเตะเขาเทานั้นนะ
รีบทําใหคืนไฟแลบเลย แลวบอกเสร็จ
เรียบรอยแลวเสร็จเรียบรอยแลว แลว
นี่ถาประชาชนคนขาวไมลุกขึ้นไลนี่ไล
นั่นบาง เจานีก่ จ็ ะกินเงียบทํากิจกรรม
โจรเงียบ ปลนเงียบ กินเงียบ แลวก็
บอกวา พระพยอมทําไม ! ไมวางเฉย
ไมปลอยวาง ถาเราวางเฉยแลวมัน
เอาฉวยอะ เฉยแลวมันฉวยอะ ถา
เราเฉยแลวมันอยาฉวยไดไหม ? เรา
ก็จะเฉยอะ

พระพุทธเจาบอกวา พระ
นี่ตองมีเมตตาใชไหม ? ที่เรา
สวดวา พระอรหันตทั้งหลาย
เปนผูนิ่งเฉยดูดายไมได ถึง
พร อ มด ว ยความขวยขวาย
เพราะกรุณา

คนรวยนอนบาน คนจนอนคุก

ที่ ทํ า มานี่ ถ า อาตมาไม ส งสาร
ประเทศชาติประชาชนทีย่ ากจน ถูกเอา
รัดเอาเปรียบ นีด่ รู ชั กาลที่ ๑๐ ทานตรัส
ดีนะ ทานตรัสดีมากเมื่อไมนานมานี่
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เขาถึงบอก
“คนรวยนอนบาน
คนจนนอนคุก”
ทานตรัส กระบวนการยุตธิ รรมของเรา
นี่ คนจนเขาถึงยาก แคตัวนี้อันเดียวก็
เสร็จแลว ระเบียบการวางศาล (เงิน
ธรรมเนียมวางศาล) ๒ แสน แลวคนจน
เอาทีไ่ หนมา หมืน่ เดียวมันก็ไมมอี ยูแ ลว
มันก็ตองแพเขาไป ก็ยอมเขาไป เขาถึง
บอก “คนรวยนอนบาน คนจน

นอนคุก”

แตก็ไมแนนะ มีคนมาเลาใหฟง
ถาเปนไปไดถือวา ประเทศชาติถึงยุค
ศิวิไลซ เรือ่ งความเปนธรรม ตอนนี้เขา
บอกทาน พระองคภา นี่ทานเรียน
นิตศิ าสตร จบกฎหมายจากตางประเทศ
ดวยใชไหม ? ตอนนี้ทานมารับงานนี้
เลย ตอนนั้นประจําอยูศาลอุดรธานี
ตอนนีย้ า ยไปอยูร ะยอง ทานออก
รับรองทุกขเองเลย มียายแกคนหนึ่ง
มี เ รื่ อ งจะไปร อ งทุ ก ข ก็ ไ ม รู ห รอกว า
ทานมานั่งรับเอง พอเดินเขาไปผงะอุย
ถ า อย า งนี้ ฉั น หมดทุ ก ข แ ล ว ไม ร อ ง
แลวกลับบานเลย คือ ประหมาตกใจ
โอโฮ ! นี่ถาพระองคทานยังทําอยางนี้
นี่ยังมีคนแนะอาตมาเลย แลวหลวง
พ อ ไม ไ ปถวายฎี ก าพระองค ภ าบ า ง
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(มันจะยุใหเรากวนทานอีก) แตทา นเคย
มานะเมือ่ ตอนเรียนอยู ป.๔ มัง้ โรงเรียน
ราชินบี น เคยมาอบรมทีใ่ นโบสถ อาจารย
ที่โรงเรียนญาโณทัยนี่ ตอนนั้นสอนอยู
ราชินพี ามา ยังมีภาพไมรไู ปไหนเสียแลว
ตอนนั้นยังเปนเด็กประถม นี่ถาเจาฟา
เจาแผนดินลงมาจัดการ กับเรื่องไม
ถูกตองชอบธรรม อยางเปนจริงเปนจัง
เฉียบขาด
แตทราบขาวเหลือเกินนะตอนนี้
รัชกาลที่ ๑๐ นีท่ า นระเบียบ ขนบธรรมเนียม จารีตกฎระเบียบ นี่ทานระเบียบ
เพราะทานเปนทหารใชไหม ? ทหารกับ
ระเบียบนี่ตองไปดวยกันเปะเลย
ขอบอกวา ตอนนี้ เมือ่ เชานีม้ ขี า ว
พล.ต.อ.จักรทิพย ไปรับผา ตอไปนีผ้ า
จะตัดชุดตํารวจนี่ไมมีสีโนนสีนี้ สีออน
สีแกสีเขม จะพระราชทานผาใหสีเดียว
หมดทั้งประเทศใหตํารวจไปตัดเอา ให
ผา คือ จะตัดไปไมรูวาไซสใครเทาไหร

เดีย๋ วตัวอวนไปใสตวั เล็ก ตัดไปใหเสร็จ
เดี๋ยวเขาไมไดอีก เลยใหเปนผาไปคน
ละพับ คนละผืนเพื่อไปตัดเอาเอง เขา
รั บ ผ า พระราชทานให เ ป น ระเบี ย บ
เดียวกัน
พระอายเลยตอนนี้ เดีย๋ วองคนน้ั
สีแกองคโนนสีเขม เมื่อไหรใครจะจัด
จีวรพระใหเปนสีเดียวกันซักที บางวัด
ก็ดาํ ปด เลย บางวัดก็แดงแจเลย บางวัด
ก็เหลืองจอยเลย จนโยมมึนนีพ่ ระวัดไหน
แตแมขาวก็สีเดียวกันเนอะ ไมมีขาว
ลายดอก ก็ไมรูวาประเทศไทยอาจจะ
ถึงจุดนั้นก็ได ที่เจาฟาเจาแผนดินทาน
รักษาความเปนธรรมใหกบั ประเทศชาติ
ประชาชน ประชาชนก็จะไมถูกลมคดี
กลั่นแกลงทางกฎหมาย เหมือนอะไร
คนไปเก็บเห็ด ติดคุก อีกคนหนึง่ ตนพยุง
ลมทับบาน จะตัดก็ตดั ไมไดผดิ กฎหมาย
ปดโธ ! บานถูกทับจะพังไมพังแหล ยัง
มัวรักษากฎหมายอยูอีก ไมรักษาคน

บาน ถามันทับตายละ กฎหมายมัน
อนุโลมไมไดเหรอ กฎหมายอะ ถาเออ
ไปตัดในไรในนาในสวนไปอยางหนึ่ง นี่
ตัดไอตนที่มันทับบาน ที่เปนขาวกันนะ
มันเกินไป

ระวังเปน...มวยลมตมคนดู

ไอทีตัดไมเกือบหมดปาเสือกให
ตัดได ไอทีตนที่ทับบานนี่ไมยอมใหตัด
มันผิดหลักกฎหมาย หลักกฎหมายก็
เพื่อรักษาสวนรวมเอาไว เพื่อไมใหปา
มันหมด ก็ออกกฎหมายปาออกมา นี่
และใครอยูใ นหนวยงานไหน เปนนักกีฬา
ก็ไมควรลมบอล เปนนักมวยก็ไมควร
ลมมวย เมือ่ เร็ว ๆ นีโ้ ยมไดดไู หม ? ตัดสิน
คานสายตาเจาคนนั้นนะมันแพชัด ๆ
ดันตัดสินใหชนะ คนลุกออกหมดสนาม
เลย แลวก็เอาขวดปา นี่ตอนนี้คดีแบบ
ลมกันนี่ “มวยลมตมคนดู” มีสํานวน
อยางนี้นะ แลวก็มีสํ า นวนเกี ่ยวกั บ
กฎหมายนีเ่ ยอะ อยามาใสความกันนะ
เดี๋ยวนี้มีใสความใสสีตีไข ใหอีกฝาย
เสียหายใหอกี ฝายเพลี่ยงพล้ํา แลวคน
บริสุทธิ์ติดคุกก็เยอะ คนทําคดีจริง ๆ
นะ ทุนดี ทุนหนา เดี๋ยวนี้ถาจะไปสูคดี
ฟองรองความอะไรกัน เขาบอกตองตบ
กระเปากันกอน วากระเปายังตุงอยู
ไหม ? ถากระเปาแฟบละ อยาไปสูกับ
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เขาเลย ถาตุงขึ้นมาพอจะเปนชิ้นเปน
อันเปนปกเปนแผนใหเขาไดก็ไป
นี่เปนเรื่องที่ทุกคน ยังไงก็ขอให
ประกอบกัมมันตะการงานชอบ นึกแลว
ภูมิใจ ไมตอ งมานัง่ ขยะแขยง เสียอกเสีย
ใจรอนรุม กลุม ทุกข ถาเรียกวาประกอบ
สัมมากัมมันตะ แลวจะไมมีคําวา เกิด
ความวิปฏิสาร คือ มานัง่ รอนใจในภาย
หลังวา เราไมนาทําเลย วันนั้นมันไม
นาทํากิจกรรมนั้นเลย ไมนาประกอบ
กรรมนัน้ เลย เสียใจในภายหลัง ซึ่งตรง
กันขาม ถาเราประกอบกิจกรรมไวเปน
สัมมากัมมันตะ เราก็จะนั่งภูมิใจอิม่ ใจ
โชคดีที่วันนั้นเราประกอบกิจกรรมที่ดี
ไวได
เขยิบมาซะหนอย ขอเดียวหมด
เวลาไปตั้งบานเลยนะ แลวบอกจริง ๆ
นะ ๒ ขอนี่ ๓ ชัว่ โมง บรรยายได ตัวอยาง
มันเยอะ แลวกิจกรรมขโมย โจรกรรมกัน
นี่ มั น ไมเกรงหน า บ า งหนาอินทรหนา
พรหมหนาพระหนามาร ลู ก สาวนี่
สามารถทําโจรกรรมทรัพยแมไดไหม ?
อยางยายคนทีต่ าํ น้ําพริก กําลัง
คิดอยูฟองแยงมรดกแม นี่ก็ลูกทํา
กิจกรรมโจรกับแม แตเขาอาจจะชนะ
ทางกฎหมายก็ได ถาทางศีลธรรมใช
ไมได ทางขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ลูกฟองแมมันใชไมได มันใชไมไดเลย
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มั น ไม ใ ช ธ รรมเนี ย มประเพณี ที่ ถื อ
ปฏิบตั กิ นั มา ถือวาแย อาจจะถูกตองตาม
กฎหมาย แตประเพณีจารีต ศีลธรรม
รับไมได ลูกฟองแยงมรดกแม ก็เกิด
เยอะนะเดี่ยวนี้ พอแมทําพินัยกรรม
ฌาปนกิจไว มันฆาเอาพินัยกรรมก็มี
เห็นไหมที่เลวบัดซบเลยลูกนี่อยากกิน
ยาบา ทุบตีแม กิจกรรมนรกมาเกิด
ทุบตีแม เพื่อเอาทรัพยไปซื้อยาบา กิน
เหลา ไอลูกฆาพอฆาแม เพราะมันจะ
เอาเงินไปกินเหลานี่ มีไมรูกี่ราย ถาไป
ขุดจากนรกมานะ แตแหมมโพธิด์ าํ คง
ไปตามสืบไมได ถาสืบไดคงจะเจอ
หนาสลอนเชียว ที่อยูในนรกนี่นะ

เลี้ยงชีวิตชอบเปนอยางไร ?

ตอนนี้ ก็ ม าสั ม มาอาชี ว ะซะ
หนอย เดี่ยวจะหมดเวลาไดขอเดียวนี่
โยมจะบอกแหมวนไปวนมา ทีจ่ ริงมันมี
เยอะ โดยเฉพาะขาราชการมันประพฤติ
ชั่วไมประพฤติชอบนี่ เวลานีม้ นั เยอะมาก
ตอนนี้ถา แปลตามตั ว ก็ คื อ ว า
เลี้ยงชีวิตชอบ ถูกตอง ก็คือ เวนจาก
การเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด ประกอบ
สัมมาชีพคืออะไร คือเวนจากการขาย
เครื่องประหัตประหาร ขายอาวุธ ผลิต
แตอาวุธ โยมประธานาธิบดีเกาหลีทเ่ี ขา
อายุหนุม ๆ อะนะ เขาบาอะไรมันนะเขา

คิดแตจะทําแตไอเรือ่ งอยางนี้ จนทรัมป
(โดนัลด จอหน ทรัมป) แกรําคาญเต็ม
ทีแลว คุณทรัมป แกไมไหวแลวก็ฮม่ึ ใส
กันอยูน ่ี งองแงง ๆ กันระหวางประธานาธิบดีเด็กกับประธานาธิบดีแก ทะเลาะกัน
มันคิดบาบออะไรเอาเงินของประชาชน
ไปสรางอาวุธ ถามันสรางงานสรางอาชีพ
นะ เกาหลีเหนือนี่นาจะเจริญ เยอะ
อยางนีเ้ รียกวา ปลนทรัพยประชาชน

ปล น ทรั พ ย ป ระเทศไปใช เ พื่ อ
กิจกรรมอาวุธ นัยนีถ้ า ขายอาวุธ
เลี้ยงชีพ ชาวพุทธถือวาใชไมได
โยม ! เขาบอกประเทศอเมริกา
นี่นะ เขาวานะ เขาชอบยุใหคนรบกัน
เพราะเขาจะไดขายอาวุธแตแลวกรรม
มันก็สนอง เขาอาวุธเยอะเขาก็ยงิ กันเอง
ที่เขายิงในโรงหนังบาง ยิงนั่นยิงนี่ ตาย
กันเยอะ ๆ เลย นี่เห็นไหม ? คาอาวุธนี่
สรางอาวุธไปประหัตประหารกัน ประกอบ
อาชีพที่ผิด แลวก็คาขายสัตวมนุษย
ตอนนี้ พวกคามนุษย นี่มันมี
กระทั่งรายละเอียดวา จางคนไปทําชั่ว
ซื้อตัว เขาบอกฟุตบอลอะไรตออะไร
นี่ มันมีการซื้อตัว มีคน ๆ หนึ่งรูสึก
จะเปนคนโคราช เขาอยูในวงการกีฬา
เขาบอกก็ เ อะใจมานานเหมื อ นกั น
แหละ เหลือ ๕ นาทีสุดทายนี่ ทําไม
เสียประตูทุกที ตอนตน ๆ ดูเก็บประตู

“

แนนเชียวนะ พอเหลือ ๕ นาทีสุดทาย ปลอยพรวด
เขาไปเลย ก็เลยกลายเปนจับไดทีหลังวา ลมบอล
เรือ่ งลมคดีนม่ี นั มีมานานแลว คดีตา ง ๆ ใสรา ย
กันเพื่อชัยชนะ พวกทนายเลีย้ งชีวติ ไมชอบ ประกอบ
กิจกรรมในอาชีพทนายไมชอบ เดี๋ยวนี้ก็เปนทนาย
ทะแนะเยอะไหม ? เขามีทนายที่อยากจะเรียกวา
“ยอดบัดซบ” อยูค นหนึง่ ทีว่ า ความเรือ่ งเด็กถูกชนนะ
ถูกรถชนคนนนทนี่ แลวขาขาด ที่ไปขายลอตเตอรี่
ที่วัดชลฯ นะ ใชไหม ? เด็กผูหญิงหนาตาดีคนนั้น
นะ นี่ดูสิเขาเอาเงินที่เจาคนชนนะ จายมาให ๓-๔
ลาน เขาเอาไปใชหมดเลย เด็กคนนั้นก็เลยขาขาด
ไมไดอะไรเลยเขาดี ดูสิเขาหากินกัน
แลวเดี๋ยวนี้นะเหมือนอยางคดีครูจอมทรัพย
อาตมาตอนแรกก็เคลิม้ นะ โฮยายนี่ แกดีด๋ ี ไมนา โดน
ตํารวจแกลง ตอนนั้นเขาบอกโดนตํารวจแกลง
แหม ! ยังนึกอยากจะเรีย่ ไรโยมไปชวยแกสักหนอย
ถาไปชวยก็ซวยสิ ซวยเลย ตอนแรกก็เคลิม้ ก็
เราฟงขาว มันก็วา นาจะแกถูกตํารวจแกลง แต
ตํารวจคนนัน้ นะ เปนนักสอบสวนฝมอื เยีย่ ม แหม
นาจะมาสืบใหเราซักนิดหนึ่ง ในคดีเรานี่ สืบ
เปะ ๆ ๆ จนตอนนีท้ า นรองวิระชัย ทรงเมตตา
มอบโลใหเลย ตอนแรกแกจะฆาตัวตายเลยนะ
เพราะสังคมดาวา ยัดเยียดกลั่นแกลงครูจอม
ทรัพย แตบังเอิญแกสอบแมนเปะจับหลักฐาน
เลยชนะ เดี๋ยวนี้แกไดโลเลย ถูกดาถูกสกรัมแย
เพราะฉะนั้น วัดเราก็โดนสกรัมไปกอน

ยังไมรูวาพระพยอมจะเปนแพะหรือ
เปนแกะรายตอไปวัดสวนแกวนะ
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เลี้ยงชีวิตชอบ
ถูกตอง ก็คือ เวนจาก
การเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด
ประกอบสัมมาชีพ
คือ อะไร
คือ เวนจากการขาย
เครื่องประหัตประหาร
ขายอาวุธ...”
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นี่ มั น ก็ พ ลิ ก ได เ พราะมั น เป น
มิจฉากัมมันตะของอาชีพนักกฎหมาย
ถาใชพลิกปฏิบัติกิจกรรมนักกฎหมาย
เปนมิจฉากัมมันตะ เพือ่ เอามาเลี้ยงชีวติ
ก็เปนมิจฉาอาชีวะ แลวเขาเอาเงินไป
กินไปเลนหมด ตอนหลังไมมีไงเลยติด
คุกเลย นามสกุลดีนะนามสกุล สัมมา
อะไรนะ สัมมาเหมือนกันนะนั่น คนที่
ติดคุกทนายนะ นี่เห็นไหม ? ทนายชั่ว
เพราะประพฤติกิจกรรมทางกฎหมาย
ชั่ว เขาถึงเรียกอะไรนะ ทนายทะแนะ
อะไรอยางนี้ แทะมันทั้ง ๒ ขาง อะไรนี่
มันก็เยอะเขาพูดกันสํานวนเกา ๆ

คาความ...กินขี้หมาดีกวา

บางทีเขาบอกวา คาความนะ
กินขีห้ มาดีกวา เปรอะปากทีเดียวลาง
ทีเดียวจบ แหมนี่ ตองมีศาลฎีกา ศาล
ชัน้ ตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา อื้อฮือ
เอียน ! ทีหลังจะไมเกีย่ วของกับกฎหมาย
อีกแลวตอไป จบคดีนี้นากลัวจะตอง
ประกาศ ไมขอรับโอนทีด่ นิ ของใครทีใ่ ห
ฟรีอีกแลว และไมขอซื้อที่ดินเพื่อทํา
กิจกรรมชวยเหลือคนจนอีกแลว เพราะ
กลัว คําวา ผูร บั โอนไมมสี ทิ ธิด์ เี ทากับ
ผูโ อน แลวโอนกันทําวิม านอะไร
เจาหนาที่ที่ดินไมมีความรูอะไรเลย
หรื อ ว า โอนแล ว เขาจะหมดสิ ท ธิ์

รับโอนไปเขาจะไมมีสิทธิ์ ชวยเขา
หนอยสิ หาผูรูหนอย
แลวเออ ! สมมุตวิ า นะ พระพยอม
โวยขึ้นมา พูดขึ้นมาอยางนี้ แลวกรมที่
ดินเกิดตัง้ โนตารี่ พับลิค หรือตัง้ กองทุน
ยุติธรรมหรืออะไรที่เขาทํานี่ ถาใคร
เสี ย หายโดนกลั่ น แกล ง ล ม คดี อ ะไร
ก็ตาม ตองรักษาเยียวยา นี่เราไมได
ซักบาทหนึ่ง แหมไอตอนนั้นนะไอตอน
ที่เขาไปม็อบกันนะ ตายไดตง้ั ๗ ลานนะ
แลวผัวเมียก็ยุกันดิ ม็อบนี้มึงไปนะ ถา
มึงตาย ๗ ลานกูดูแลลูกเอง อันนี้ยุกัน
เออทีอยางนั้นให ๗ ลาน พระพยอม
ไมไดสักบาท
อาจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ
ที่ตาบอดสอนนิติศาสตร แกบอกถา
พระพยอม เปนคนชาติอเมริกานะ จะ
ไดรับคาเยียวยาหลายลาน นี่ไมไดสัก
บาท ไมรกู องทุนยุตธิ รรมเขาจะคิดยังไง
แตไมอยากได เพราะมันเปนเงินคนอืน่
ที่ไมไดมาทําใหเราเสีย คือ จําไดไหม ตอน
เกิดเรื่องใหม ๆ เจาของโรงหนังเมเจอร
มาคุยกับอาตมาหนากุฏิ บอกหลวงพอ
ไมตองวิตก เดี๋ยวผมจะไปรวบรวมเงิน
เพื่อน ๆ ซือ้ ทีด่ นิ แปลงนีค้ นื ใหหลวงพอ
ตอนนัน้ เราก็กนิ อุดมการณมากไปหนอย
ถ า ไม กิ น อุ ด มการณ ป า นนี้ ไ ด แ ล ว
บอกโยม โยมไมไดเปนผูม าทําใหอาตมา

เสียหาย แลวโยมจะมาเปนภาระรับ
เรื่องนี้ทําไม ! อาตมาคงเอาความเห็น
แกตัวรับเจตนาดีของโยมไมไดหรอก
แกก็เลยผิดหวังกลับไป ตั้งแตนั้นมาก็
เลยไมไดสมใจนึก ก็อยางนี้นะ

การคามนุษย...ที่อนาถใจ

ทีนี้ ในเรื่องที่วาตอไปการคา
มนุษยขายมนุษยเปนทาส นี่มันนา
อนาถใจนะ อยางพวกโรฮีนจาพวก
อะไรตออะไรเอาไปใชแรงงานเหมือน
ทาสเลย แตแลวก็ไมจา ย เดีย๋ วนีค้ นไทย
ไปทํามาหากินที่เกาหลีใตบางไปที่นูน
ที่นี่แลวถูกหลอก นีใ่ ชแรงงานอยางกับ
ทาส แตไมจายคาแรง
ทีโ่ ดนหนักกวา ลูกครูจอมทรัพย
ที่ขาวออกลูกสะใภแฉ เพื่อนไปทํางาน
ดวยกันกับลูกครูจอมทรัพย ก็ฝากเงิน
ใหลกู ครูนี่เอาเงินมาสงทางบาน เอาไว
หมดเลย เมียก็ยุงสิลูกสะใภอะ ก็เลย
ออกมาแฉหมดเลย อยางนี้เขาเรียก
สายเลือดอะไรก็ไมรู สายเลือดโจรไง
โกงกันเปนตับ ๆ ไปก็แปลก ถาเปน
แบบเกาโบราณเขาบอกวา ถาเรานะ
เอาของชั่วที่ทํากิจกรรมชั่วมาเลี้ยง
ลูก ลูกจะมีนสิ ยั สกปรกเลวทราม ไมรู
เขาเลีย้ งลูกของเขายังไง ตะกีข้ อ วา
คามนุษยเปนทาสแลว
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ขอที่ ๓ บอกวา อยาเลี้ยงชีวิต
ของเราดวยการเอาสัตวมาทําเปน
อาหารขายร่ํารวย เรารวยดวยความ
เอาชีวิตผูอื่น อาตมาตอนนั้นก็มานั่ง
นึกนะ เอาขาวขุนหมูเพือ่ จะจับหมูเชือด
ขายนี่ ใหเขาไปเชือดละนะ โอโฮ ! มา
ตอนหลังนี่พี่ชายเขาสนใจธรรมะ บอก

“มึงจะไปเลี้ยงทําไมเอาชีวิตเขา
มาเลีย้ งชีวติ เรา” พีช่ ายเขาเปนคนมี
ธรรมะเสียชีวิตไปแลว เขาก็เตือนเรา
เรื่อย โอโฮ ! ตอนแรกเลี้ยงไก เลี้ยง
ปลา เลี้ยงสัตวขาย โอโฮ ! ตอนนี้ยัง
มานึกแวบ ๆ อยูเลย บาปบรรลัยเลย
นี่ตอนนั้นนะ แตมาดูโอโฮ ! ปลาใน
วัดนี่มันก็เยอะ เมื่อ ๒ วัน ไปกบินทร
(จ.ปราจีนบุรี) โอโฮ ! ปลาเปนเหมืองเลย
ถาเปนตอนฆราวาส แลวไมได
บวชปานนี้คงเลี้ยงบรรลัยขายอุตลุด
คงมีชีวิตอยูบนเลือดเนื้อชีวิตของสัตว
อื่นเยอะเลย ไอแพะนี่คงไมปลอยไวยัง
นี้หรอก ขายไดเทาไหรขาย ไมตองมา
นอนฟงมองหนาคอนหรอก นัน่ มันรูน ะ

ชวงชีวิตที่เลี้ยงชีวิตไวดวย
ชีวิตสัตวอื่น ฆาเปนอาหารบาง
ฆาเอาไปขายบาง คา ๆ ขาย ๆ กับ
ชีวิตเขา เดี๋ยวนี้ไอเลี้ยงไสเดือนนี่
ก็นึกตงิด ๆ เหมือนกัน แตก็นึก
วา เราไมไดเอาตัวเขาไปขาย มัน

49

มีคนมาขอซือ้ นะบอก “หลวงพอ
ขอซื้อไสเดือนไปตกเบ็ดหนอย
ไดเปลา ?” บอกไมได ไมเอา ใช
ขี้อยางเดียว มันขี้มาก็เอาไปใส
ตนไม แตถาเราขายตัวมันนี่ เรา
ก็ผิดไหม ? เลี้ยงชีวิตบาบออะไร
เอาไสเดือนมาเลีย้ งชีวติ เอาใหเขา
ไปตกปลาเปนเหยือ่ แลวเราไดตงั ค
อะ สตางคแบบนี้อยาไดเลย ได
ไปก็ไมมีความสุข มีแตบาปกรรม
แลวคาขายน้ําเมา คาขายน้ําเมา
มั น ต า งจากค า ขายน้ํ า อ อ ยไหมโยม
เมือ่ ๒ วัน โยม ยังไมรวู า หมดหรือเปลา
โยมไปดูสอิ รอยมาก น้ําชมพูมะเหมี่ยว
อรอยเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ คนอื่นเขาหาม
ขายน้ําเมา แตเราขายน้ําออยกับน้ํา
มะเหมี่ยว เลี้ยงคนในวัดไดเยอะเลย
ไมมีใครวา อาชีพชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ

จะใหหยุด

นี่ขอนีแ้ ลวขายยาพิษ ขายสารพิษ
เดี๋ยวนี้ แมกระทั่งยาฆาหญา เขาก็
รณรงคใหเลิกนะ เพราะวาไอคนที่ฉีด
ยาฆาแมลงเยอะๆ นี่ อายุจะสั้น ระบบ
ขางในเสียหมด เพราะสารพิษ เขากําลัง
จะทํากฎหมายวา จะใหหยุด

เออโยมอาจจะสวรรคโปรดนะ
เขาวามีคนไทยคนหนึ่งสมองดีมาก ไป
อยูตางประเทศผลิตปุยขาย ปุยเคมี
ตอนนี้มันจะเหมือนอยางที่บอก หนัง
กลางแปลงหาย อะไรอาชีพหลาย ๆ
อยางหาย ตอนนีต้ อ ไปปุย เคมีอาจจะไม
มีขายแลว เพราะคน ๆ นี้กลับมา โดย
คิดวา เราทําไมมาเอาเงินไทยออกไป
ซื้อตางประเทศ ที่เปนความคิดของแก
ที่ผลิตสูตรเคมีมา แลวดินก็เสีย แกเลย
เงินเดือนกีแ่ สนกีล่ า น เงินเดือนเปนลาน
ก็ออกมาเลย แลวมาตั้งผลิตปุย ไม
ขายเอารวยชวยเกษตรกร เราไปไดมา
โยมทุเรียนปวยตอนนั้นจะตาย
มิตายแหล แตพอใสไอตัวนี้ไปฟนงาม
ปกเลย ฟนงามปกเลย นี่อาตมาสั่ง
อีก ๑๕๐ กระสอบ แลวเขาลดใหวัด
พิเศษ ไอปุยเคมี ๘๐๐-๙๐๐ บาท
ไอนี่ ๒๙๐ กระสอบเทากัน ๒๙๐
คุณภาพดีดินไมเสีย โอโฮ ! ตอไปนะ
อาชีพปุยเคมีหาย ไมมีปุยเคมีขายตอ
ไป ถาตัวนี้มันเกิดแพรกระจาย แลว
คนลองใชแลวไดผลนะ ไมรูนะที่นี่ได
ผลแลวงามปกเลย งามมาก ๆ และทน
ดวย ไอนั่นนะมันแตกออกมาเปนชอ
ยาวเลยใบอะ แลวใบดําเปนมัน ทุเรียน
ออกดอกแลวนี่ ออกมา ๒-๓ ชอ อุย !
อีก ๒ ป สงสัยรับเละ

นี่เลี้ยงชีวิตชอบทําเกษตรทําอะไรตออะไร ปลูกกลวย แหมบางที
นะ ทําไม ! คนไทยไมเลี้ยงชีวิตดวยกลวย ปนี้กลวยมันถูก เมื่อตนปมัน
มีการปลนกลวยกันดวยนะ แลวกลวยตอนแพงนะ แหม ! เหลี่ยมจัด
เลหเหลี่ยมมากเหลือเกิน พอตัดยังไมทันลบเหลี่ยมเลย กลวยตอนแพง
นี่เหลีย่ มจัดตอนนี้ ถาจะซือ้ กลวยทานใหดตี อ งซือ้ เดือนอะไรโยม ? พฤศจิกายน
ธันวาคม เพราะอะไร ? ฝนตกหกเดือน กลวยไดรับน้ํา งาม ลูกเต็มเหลี่ยม
ลบ กลมหนิง เหลี่ยมไมมี เลหเหลี่ยมหาย

เพราะฉะนั้น กินกลวยตองกิน พฤศจิกายน ธันวาคม ถา
ไปเดือนเมษายน พฤษภาคมแหง กลวยแข็งกระดาง แหง ๆ
กินกลวยแหง ๆ ตองกินตอนเดือนนี้ แลวจาก ๗๐-๘๐ บาท
ตอนนี้เหลือเทาไหร ? ๒๐-๓๐ บาท
นีอ่ าตมามันเยอะ ก็เลยบอก เอาอยางนีไ้ ดไหม ? วันทีเ่ ขาประมูลไป
ขายขางหนา ๓ หวี ๒๐ บาท เอาหวีเล็ก ๆ ๓ หวี ๒๐ บาท ขายไปเลย
ขายไปเลยเพื่อเรียกลูกคาวา ที่นี่ถูกที่สุด ของเรามันไมมีตนทุนนี่ เราไมมี
คาโลจิสติกส คาขนสงอะไร น้ํามันไมมี เราก็ขายถูกได

“

...กินกลวยตองกิน
พฤศจิกายน ธันวาคม
ถาไปเดือนเมษายน
พฤษภาคมแหง
กลวยแข็งกระดางแหง ๆ
กินกลวยแหง ๆ
ตองกินตอนเดือนนี้...”
50

51
แต โ ยมคนหนึ่ ง แกตายไปแล ว
ไมใชอยากจะเอามานินทา แกชอบพูด
“ขายแพง” ขายแพงดี เนาบางชางมัน
ดีกวาขายถูกไมเนา แกบอกเนาชางมัน
ขอใหไดขาย แลวเอาไปทิ้งทีตั้งหลาย
หวี แยเลย แลวตอนนี้แกไขแลวเพราะ
กลวยมันมาก หมดไปอีกแสนแปด ทํา
ตูอบ แลวมีแกซ เดีย๋ วนีเ้ ขาทําไมเหมือน
เกา ถาแดดครึ้มฝนตกยังอบได เพราะ
ระบบแกซมันจะออกมา อุณหภูมคิ วาม
รอนเทากับแสงแดดจัด ๆ ถาฝนตกแกซ
มันทํางาน ถาแดดออกแกซเขาหยุด
ขอพักบางอะไรอยางนี้เขาสลับกัน มัน
ก็จะทําใหไดกลวยตากกลวยอบ ถา
เราทําบีบใหแบนตากแหงดี จุมน้ําผึ้ง
ซะหนอย ตากอีกรอบหนึ่งโอโฮ กลวย
ตากชุบน้ําผึ้ง ไมซื้อก็แยแลว
นี่ที่จริงสัมมาชีพนี่ มันก็มีเยอะ
แยะนะ มันไมนาจําเปนตองโง แยงเขา
กิน ปลนเขากิน ขโมยเขากิน ตองดา
มันเลยไอพวกนี้ ไอพวกชิงหอยมาเกิด
เพราะหอยไมมีมือมีเทา มันหากินอิ่ม
ทุกวัน ใครเคยเห็นหอยขอทานบาง ใคร
เคยเห็นหอยลมคดีบาง หอยหากินจี้ ๆ
ปลน ๆ แยง ๆ ชิง ๆ ไมมี สวนเรามันมือ
เทาดี จะไปหากินแบบแยงเขากินปลน
เขากิน ขโมยเขากินทําไม ไปหากินชั่ว
ทําไม ทําไมไมหากินชอบ

เออทําไมไมรูนะ อาตมาเห็น
ไอ พ วกปล น แย ง กิ น ขโมยเขากิ น
โยมวา ตอนนี้ พวกประกอบมิจฉา
อาชีวะเยอะไหม ? เลีย้ งชีวติ เลวบัด
ซบ จี้ปลนแยง แลวยังตียังแทง ยัง
ฟนคนแกอีกนะ ๒ ตา ยายอยูราน
ชํา ตีซะนวมเลย เอาทรัพยแกไป
ก็พอแลว ยังตีแกอีก เฮอไอพวก
ทํากิจกรรมชั่วเลี้ยงชีวติ ขนาดเลีย้ ง
ชีวิตยังทํากิจกรรมชั่ว ตีคนแกทั้ง
ตาทัง้ ยาย สลบไสล กวาลูกหลาน
จะมาเห็นกวาจะสงโรงพยาบาลก็
เสียเลือดไปเยอะ
นี่วันนี้ถึงอยากจะอธิบายเรื่อง
นี้ เผื่อเปนเทปไวเปนอะไรไว ที่พูดกัน
นี่อยากใหโรงใหศาลทั้งหลาย ทนาย
อะไรนี่ ประกอบสัมมากัมมันตะในอาชีพ
ทางกฎหมายทนายใหดี แลวก็เอาเงิน
จากกฎหมายมาเลี้ ย งชี วิ ต ให ช อบ
แหมอาตมานี่ไดยินหลวงตา

เดี๋ยวนี้ไมรูทานไปไหน วันที่
เขาชนะคดีเราใหม ๆ เขากินเลี้ยง
กันใหญเลย พวกทนาย กินเลี้ยง
เสร็จ มันมีใครก็ไมรู เปนลูกศิษย
หลวงพอนี่ มันหลุดปากวา มีคน
ในนั้นพูดวา ถึงพระพยอมจะเปน

“

...จะสูอะไรกันก็สูไปพลางควานิพพานไปพลาง
ไมใชสูไปพรางตกนรกไปพลาง สูไปพลางเปนเปรต
ไปพลาง หิวแตจะชนะ แลวโกรธเขา
เราก็สูแบบตกนรก
แตสูแบบนี้มันสบาย คนอื่นทําไมเปนหรอก
เราโชคดีทถ่ี กู อบรมดวยศาสนา ทําใหเรารูจ กั ทําใจได...”
พระดังมีบารมี มันก็สูเทคนิค
ทางกฎหมายของพวกเราไม
ไดห รอก ช้ําไหมโยม ? ช้ํา
เหมือนกันเนอะ

ผูหญิงคนหนึ่ง โฮ ! นาสงสาร แกทํา
มาหากินมาตั้งนานปรากฏวา ตอมา
นายทุนมาเอาที่ดินแกไปขายซะนี่ แก
เลยจนกรอกเหมือนเดิมอีก ก็นี่ที่พูด
วันนี้ อยากจะขอบิณฑบาตใครที่เกี่ยว
แตชางมันเถอะก็ปลอย ๆ ของกับกฎหมาย ใครที่เกี่ยวของกับที่
ไปอยาช้ํานาน ช้ําแวบเดียว เขา ดิน ขอเถอะอยาทําความชอกช้ําเพื่อ
หากินชัว่ ประกอบการงานเลีย้ ง รักษาความเปนขาราชการไทย ใหทํา
ชีวติ ชัว่ ใชเทคนิคทางกฎหมาย ความชื่นอกชื่นใจใหกับประชาชน ตาง
พระเนตรพระกรรณของพระราชา
ใชชองวางทางกฎหมาย หาเลีย้ ง อยาทําใหประชาชนตองช้ําใจ ตรอมใจ
ชีวติ ผิด ๆ เวลานี้ ประโยคนีใ้ ช
และสุ ด ท า ยขอฝากบอกใน
ชองวางทางกฎหมาย หากิน รายการทายเทปนี้วา ที่อาตมาไมหยุด
ชัว่ ๆ กับกฎหมายทีม่ ชี อ งวาง ฎีกา อุทธรณอะไรนี่ มันก็นกึ ถึงไอดอล
คน คือ ยายสมกับยายไฮ ยายสม
เยอะมาก ๆ นี่จําขาวไดไหมที่ ๒ตายแล
วนะ ที่แกโดนโกงที่ดินแลวแก
โรงพักอะไรทีภ่ าคใต พังงาหรือ ก็ติดคุก เพราะที่ดินแก ขนาดติดคุก
นี่แกซื้อหนังสือกฎหมายมาอาน จน
อะไร ?
เศรษฐีคนหนึง่ นายทุน เอากระทัง่ แกทองมาตรานัน้ มาตรานัน้ คลองเปะ
ที่ดินโรงพัก หายไปตั้งบานนะ แลวมี แลว แกก็ขึ้นรถไฟจากสุรินทร มาที่
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กระทรวงยุตธิ รรม แกไดคา เยียวยาจาก
ศู น ย ดํ า รงธรรมจากอะไรกองทุ น
ยุติธรรม ไปตั้งเยอะ
แหมกระทรวงยุ ติ ธ รรมเราไป
แลวไมไดอะไรเลย ยังคิดดูนะแกอายุ
๘๐ ป แกยังได เราอายุเพิ่ง ๖๘ ป
ขณะนี้ ยังเออะ ๆ อยูยังไมแก ไมนาจะ
ใจฝอ ไมนาจะทอแท ก็เลยเอาก็ฎีกา
อุทธรณไป เผื่ออุทธรณฎีกาเขาจบยัง
ไงเราก็จบอยางนั้น จริง ๆ นะอาตมา
ไปจับมืออวยพรคูกรณีเรานี่ บอกขอ
ใหโยมเปนสุข ๆ กันนะ ก็ขอใหชนะนะ
ก็ขอใหโยมชนะนะ โยมเปนสุขอาตมา
ก็จะไดเปนสุข เขาทํางง ๆ เปนสุขยังไง
อาวโยมไดทด่ี นิ คืนโยมก็เปนสุขใชไหม ?
อาตมาไมไดทด่ี นิ อาตมาก็ไมตอ งไป
เหนือ่ ยไปลงทุนอีก อาตมาก็เปนสุข
ใชไหม ? ก็สขุ กันทัง้ คูเ ลยเนอะ

รบกันไปพลาง ควานิพพาน
ไปพลาง

ฉะนั้น การสูคดี หลวงพอพุทธ
ทาส ถึงบอกวา “รบกันไปพลางควา
นิพพานไปพลาง” จะสูอะไรกันก็สูไป
พลางควานิพพานไปพลาง ไมใชสไู ป
พลางตกนรกไปพลาง สูไปพลางเปน
เปรตไปพลาง หิวแตจะชนะ แลวโกรธ
เขา เราก็สูแบบตกนรก แตสูแบบนี้

มันสบาย คนอืน่ ทําไมเปนหรอก เรา
โชคดีที่ถูกอบรมดวยศาสนา ทําให
เรารูจักทําใจได
บางคนมาปลอบไปบิณฑบาต
นี่ “หลวงพออยาเครียดนา ขอให
หลวงพอชนะนา ขอใหหลวงพอสบาย
ใจนา” บิณฑบาตเมือ่ กอนเราใหพรโยม
๒ ครัง้ ปนี้โยมใหพรจังเลย ตอนลม
ฟาดโยมก็ใหพร ตอนแพคดีโยมก็ให
พร นี่ไดคะแนนเห็นใจเยอะเลย ไมรูนะ
แพคดีแตชนะใจคนนะ นี่คนเขาบอก
“แหม ! สงสารหลวงพอจังเลย ขอ
ใหหลวงพอชนะนา ขอใหหลวงพอ
สบายนา” เลยไมตองเหนื่อยใหพร
โยมก็ ดีเดินไปเลยรับบาตรเสร็จเดิน
ไปเลย เพราะโยมใหพรไลหลังแลว

วันนี้คงแคนี้นะ เบื่อหรือยัง
โยม ? เมือ่ โยมไมเบือ่ ฉัน ฉันจะเบือ่
โยมกอนแลวกัน มันเยอะแลว ก็
ขอทุกทานทุกคน อยาลืม ๒ สัมมา
ทั้งกัมมันตะและอาชีวะ ขอใหทาํ ให
ชอบ ประกอบใหชอบ อยาใหเกิด
ชั่วได ความชอบอันนี้ แลวโยมจะ
เปนผูที่ชอบตัวเอง แลวคนอื่นก็จะ
ชื่นชอบใหศีลใหพร ทุกวันทุกวัน
ไปดวยกัน ทุกทาน ทุกคน เทอญ
เจริญพร.

เจริ
ญ
พรสาธุ
ช
น
**********************************************************

การปรปกษไดที่ดินไมถือวา โกง เพราะเปนกรรมสิทธิ์ ที่ไดตามกฎหมายบัญญัติ

ใหแกผทู ค่ี รอบครอง ๑) โดยสงบ ๒) โดยเปดเผย และ ๓) ดวยเจตนาเปนเจาของ
แลวจะไดกรรมสิทธิ์โดยศาลออกคําสั่งให พอมี คําสั่งถึงที่สุด ก็ไปออกใบแทน
ไปขอกรรมสิทธิ์ไดถูกตองตามกฎหมายบัญญัติ เพราะที่ดินทุกที่ในราชอาณาจักรไทย
ลวนเปนของหลวงทั้งสิ้น จะเรียกคืนเมื่อไรก็ได โดยตรา พ.ร.บ. เวนคืน กฎหมายการ
ครอบครองปรปกษ เปนการดัดหลังนายทุนที่มีที่ทางอยูเปนหมื่นแสนไร ไมแบงชาว
บานอื่น ที่ไมมีอันจะกินเลย และที่ดินนั้นไมทําประโยชนอันใดเลย ปลอยใหรกรางวาง
เปลาจนกระทั่งมีบุคคลภายนอกเขามาครอบครองโดยเจตนา ๓ ขอดังกลาว ครบ ๑๐ ป
ก็ไดกรรมสิทธิ์โดยผลของกฎหมาย
แตในกรณีของวัดสวนแกวคนขายที่ดินใหแกวัดถูกหลอกใหยินยอมเปน “ผูเชา”
ในภายหลังโดยทนายฝายทายาท ผูจะมารองคัดคานใหกับทายาทผูไมรูวา ที่ดินตนถูก
ปรปกษไปแลว จึงไดจางทนายแตงรูปคดีเท็จมาคัดคานในป ๒๕๔๙ และใหพยานเบิก
ความเท็จในป ๒๕๖๐
ถามวา ทําไมผูข ายทีด่ นิ ใหวดั ในป ๒๕๔๙ จึงยินยอมเซ็นใหไปงาย ๆ ?
เพราะตอนนั้นเงินทุนตัวหมด และเงินที่ขายที่ดิน ๑๐ ลานบาทก็หมดไปแลว เหลือแตที่
แปลงใหญอีก ๔ ไรกวาจากโฉนดที่เหลือจากการแบงขาย ก็ใชอาศัยทํากินทําสวนปลูก
ผักประทังชีพไป จึงไมมกี าํ ลังเขาสูกระบวนการตามกฎหมายใหมแลว แลวทนายเจาเลห
ก็แนะวิธีแกปญหาหลอกใหแกเซ็น เปนผูเชา เรื่องจะไดจบงาย ๆ (เหตุเพราะขาด
พยานบุคคล เจาของที่ดินเดิมไดเสียชีวิตไปนานแลว)
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แกหลงเชื่อเซ็นใหไป ทนายจึงเอามาเปนเอกสารเท็จแสดงตอศาล ศาลเลยแทง
คดีครอบครองปรปกษไมสุจริต ขบวนการคนโกงตัวจริงที่ใชวิชามาร ไดอัดเงินลมคดี
การครอบครองปรปกษไป ๑๐ ลาน โดยใหทําเอกสารพยานเท็จดังกลาวมา
เพราะคนขายทีใ่ หวดั (สังคมเขาใจวาโกง) โดยกฎหมายไดกรรมสิทธิไ์ ปโดยชอบธรรม
จนสามารถแยกโฉนดเอาทีด่ นิ มาขายได แตเจอวิชามารเยยกฎหมายตลบหลังตามไมทัน
เลยถูกหลอก
ถามวาครั้งแรกทําไมถึงไดครอบครองปรปกษ เพราะผูขายที่ใหวัดอางวาเจาของ
ที่ดินเดิม (ปาที่ตายไปตั้งป ๒๕๒๘) ไดยกใหดวยวาจา และทํากินมาตามกําหนด จึงได
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายครอบครองปรปกษ ในป ๒๕๔๖
สวนทายาทมารูทีหลังวาตัวเองมีที่ดิน เมื่อป ๒๕๔๙ จึงหวังมาทวงกรรมสิทธิ์คืน
ประกอบแมตวั ไดตายไปแลวไมมพี ยานบุคคลคัดคาน จึงใชวิชามารใหทนายแตงเอกสาร
พยานเท็จเปนสัญญาเชา มาหลอกใหแกเซ็น แลวก็ยงั มีการปลอมเอกสารเท็จของกรมทีด่ นิ
อีกหลายฉบับ เพื่อใหสมจริงจนศาลเชื่อ
แลวทีส่ าํ คัญ คือ ยังกีดกันไมใหมลู นิธสิ วนแกว และวัดสวนแกวผูด แู ลกรรมสิทธิท์ ี่
ซื้อที่ดินไวในป ๒๕๔๗ เขาไปคัดคานตอสูในคดี ในป ๒๕๔๙ แตพอคดีตัดสินกลับมา
บังคับคดีใหวัดคืนกรรมสิทธิ์ โดยไมใหเขาตอสูคดีกอน
ดังนั้น เรื่องจริงกับขอกฎหมายมันคานกันตามเหตุและปจจัย ของคนโกงที่ใช
เอกสารเท็จพยานเท็จ มาตอสูกัน
กฎหมายกับความจริงจึงสวนทางกัน เพราะกระบวนการทางกฎหมายจะไมเดิน
ใหแกผูใด ถาผูนั้นเงินไมมี
กระบวนการทางกฎหมาย จึงเอื้อแตประโยชนแกคนมีสตางค “คนจนจึงตอง
ติดคุก ถูกโกงกรรมสิทธิ์”
ชาวบานที่ไดรับชะตากรรมเดียวกับวัด ที่โดนคนโกงใหทุกขใหโทษ จะดวยเปน
วิบากกรรมเกาหรืออะไรก็ตาม ตนเหตุลวนมาจากการโกหกกัน ดวยเอกสารและพยาน
อันเปนเท็จ รังแกผูบริสุทธิ์ จึงคิดวาถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยควรจะมีกฎหมายแบบ
เปาบุนจิ้น ในโบราณมีมา ที่ใหคนทําผิดใชขอมูลอันเปนเท็จ ไมมีอายุความทางคดีอาญา
สามารถเอาผิดไดทุกเมื่อ ที่ทราบความจริง เพราะเดี๋ยวนี้ในประเทศไทย ที่กําลังขนาน
นามวา “ไทยแลนด ๔.๐” คนโกงไดเยยกฎหมายวา “เอกสารพยานเท็จใชทําผิด
อายุความมันแค ๑๐ ป ตํารวจก็ทําไรไมได ดังนั้นพวกเราเท็จก็ลอยตัว”

พระพยอม กลฺยาโณ
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

วันนี้คงเทศนเรื่อง ความนาเปนหวงกันนิดหนึ่ง พระพุทธเจา

ทรงเคยตรัส “ธรรมะอันลึกซึ้งจะอันตรธาน” คือ หายไป จากคํา
สอนของพระองคดวยเหตุอะไรบาง ทานก็อุปมาเปรียบเทียบ กลอง
ของกษัตริยทสารหะ เปนกลองศึกของกษัตริย เวลาจะรบทัพจับศึกจะ
ตองตีกลองอันนี้ ใหทหารเหิมเกริม กระหึ่มบุกรุกทะลวงขาศึก
ตอมากลองของกษัตริยนี้ชื่อ “อานกะ” มีเหตุที่จะทําใหกลอง
นี้ปริราว อยูนาน ๆ เขา กลองพอปริราวแตกเปนรูเล็กรูนอย กษัตริย
และพวกกษัตริยก็จะหาไมอื่นมาตอกอัดรอยแตก รอยทะลุเปนรู อะไร
ตาง ๆ อัดไปอัดมา เนื้อไมเกาของกลอง ก็เหลือนอยเต็มที หรือแทบไม
เหลือ เปนเนื้อไมอื่นที่ตอกไปรอบ ๆ ใหม ๆ เขาไปอยูแทนเนื้อไมเดิม
นี่ทานก็อุปมาวา ตอไปกาลนานขางหนานี้ ก็จะเกิดปญหา
กับคําสอนของพระองคเหมือนกัน คือ มีการเอาของใหมเติมเขามา
* ““ววาง
าง ๆ กันบาง” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชนทั่วไป
ลานธรรม
ณ ลา
ลานธ
นธ วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

เสริมเขาไปใหมจนเนือ้ ไมเดิม หรือคําสอน
เดิมเหลืออยู แตวามันไมใชของเกา มัน
เปนของเสริมขึ้นมาใหมเทานั้น พระองค
ทานก็เลยบอกภิกษุทั้งหลาย ที่ตรัสสอน
กับภิกษุวา...

“ฉันใดก็ฉันนั้น กาลยืดยาวตอ
ไปในภายภาคหนา ตัวสูตรที่ลึกซึ้ง
เหลาใดที่เปนคําสอนของพระตถาคต
คือ ของพระองค เปนขอความที่ลึก มี
ความหมายลึกซึ้งเปนขั้นโลกุตระ คือ
สอนใหอยูเหนือโลกเหนือทุกข โดย
เฉพาะการกลาวถึงเรื่องสุญตา คือ
เรื่องความวางจากกิเลส”

พูดถึงเรือ่ งความวางจากกิเลสสัก
นิดหนึ่ง บางคนจะนึกวา เอ ! กิเลสมี
วางดวยเหรอ นึกวาจะมีนอนเนือ่ งอยูใ น
สันดานตลอด ทานบอกวา จิตเดิมเรานี่
มันประภัสสรวางอยูกอน กิเลสเปน
เหมือนแขก คือ อาคันตุกะจรมาเยีย่ ม
เปนคราว ๆ อาคันตุเกหิ อุปกิเลเสหิ
อุปกิลิฏฐัง ทานบอกวา บางครั้งสวน
ใหญ เรานี่มีสภาพวางจากกิเลสอยู
เยอะ แตเผลอไผลไป เมือ่ มีผสั สะเห็น
รูป เห็นรูปทางตามากระทบเขา เสียง
มากระทบทางหู ก็รูสึกจะตื่นเตนเปน
กิเลสปรุงขึ้นมา
เพราะฉะนั้น ทานก็บอกวา เรื่อง
ความวางจากกิเลสนี่ ก็ไมคอยมีพระเอา
มาพูดมาสอน จะพูดชวนแตเรื่องทําบุญ
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ทําทานไปวัน ๆ ใหญาติโยมบริจาค
จนกระทั่งเขามีเรื่องเลาวา คน
จีนอาแปะ แกไปฟงเทศน พระก็เทศน
เรือ่ งทําบุญบริจาค แตแลวพอเทศน
ลงจากธรรมาสนกม็ าถามอาแปะ
“อาแปะ ! ฟงอัว้ เทศนเขาใจไหม ?”
อาแปะก็บอก “โอย ! เขาใจดีตลอด”
พระก็ถาม “เอา ! เขาใจวาไง”
ก็ฟงแลวทั้ง หมดทั้งสิ้น “ลื้อก็
เทศนใหอว๊ั ใหลอ้ื ” เทาทีฟ่ ง มานี่ คือบอก
วา พระเทศนใหบริจาค
เปนเรือ่ งใหญ แลวเดีย๋ วนีร้ สู กึ เปน
เรื่องที่วัดตาง ๆ ชอบเทศนเรื่องอะไร ?
มหาชาติ เทศนพระเวสสันดร คือ เขา
เทศนแตเรื่องใหทาน สวนในเรื่องลึกซึ้ง
ถึงโลกุตรเรื่องวางจากกิเลส วางจากตัว
กูของกู ที่จะเอา จะมี จะเปน นี่ไมคอย
ไดเทศนได้สอนถึงกัน สรุปเรื่องลึกซึง้
พวกนีก้ จ็ ะคอย ๆ เลือนราง ไมมโี อกาส
จะไดยนิ ไดฟง ไดถา ยทอด ไดเผยแพร
คือจัดเทศนนน่ี อ ย ทีจ่ ะมีการจัดเทศน
เรือ่ งสุญตา เรื่องความวางจากกิเ ลส
วางจากความมีตวั ตน ทีห่ มายมัน่ อยู
ตลอดวากูจะเอานัน่ กูจะเปนนี่ มันเปน
อยูอ ยางนั้นทั้งวันไมไดหรอก เดีย๋ วมัน
เปนโรคประสาทตาย
ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสตอไป
วา ในภายภาคหนาสูตรที่ลึกซึ้งความ
วางจากกิเลสนี่ เมื่อจะมีใครนําสูตร
เหลานี้มากลาวอยูบาง เธอก็จะไมฟง
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ดวยดี จะไมเงี่ยหูฟง จะไมตั้งจิตเพื่อรูหยั่งลึกทั่วถึง และจะไมคิดวา เปน
สิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน
สวนสูตรเหลาใดที่เปนนักกวีแตงขึ้นมาใหม เปนคํารอยกรอง ประเภท
กาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคํา
กลาวของสาวกรุน หลัง เมือ่ มีผนู าํ สูตรทีเ่ ปนนักกวีแตงขึน้ มาใหมเหลานัน้ มากลาว
อยูเมื่อไหร พวกเธอทั้งหลายก็ชะแงฟงดวยดี จะเงี่ยหูฟง จะตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง
ในบทกวีคาํ กลอนเหลานัน้ แลวก็จะถือวาเปนสิ่งที่ตนควรเลาเรียนศึกษาอยางยิง่
พระพุทธเจาจึงตรัสวานี่ ภิกษุทั้งหลาย ความอันตรธานของสูตร

สวนที่ลึกซึ้ง ที่เปนคําสอนของตถาคต เปนคําสอนที่ลึกซึ้ง มีความ
หมายที่ลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตระ วาดวยเรื่องเฉพาะสุญตา ก็จะมีขึ้น
ดวยอาการอยางนี้แล
คือ ไมอยากฟงเรือ่ งทีล่ กึ ซึง้ จึงอยากฟงเรือ่ งสบายสนุก รืน่ หูไพเราะ
ดวยสํานวนภาษากวี เดี๋ยวนี้เราฟงเทศนในโทรทัศนนี่ จะมีพระนักกวีแตง
กลอนเทศนยันจบ กลอนพาไปหมด ทีนี้คํากลอนที่จะแตงใหลึกซึ้งไดมี
ไหม ? “มี” แตถามวาสวนใหญ ฟงเพลิน ๆ พอรูสึกวา แหม ! องคนี้เทศน
สละสลวย ฟงระรื่น แลวก็จําไดแมน แลวก็อยากจะศึกษาใหรูลึกไปตลอด
แลวก็จะถายทอดกันแบบเปนคํากลอนบทกวี ภาษาประพันธไปเรื่อย ๆ
หนัก ๆ หลักสูตร พระสูตรที่แนนลึกซึ้ง ก็อันตรธานหายไป
เดี๋ยวนี้ยิ่งกวาที่จะมีบทกวี ที่จะทําใหอันตรธานของพระสูตรที่ลึกซึ้ง ที่
วาดวยเรื่องโลกุตระ วาดวยเรื่องใหพยุงจิตใจนี่อยาอยูใตอํานาจของ

โลก โลกมันมีไดมีเสีย มีบวกมีลบ มีสมหวังผิดหวัง มีแพมีชนะ
ถาเรายังไมทําใจใหรูจักเหนือพวกนี้ เราก็อยูใตโลก พอไดก็ฟู พอเสียก็แฟบ

สมหวังก็ฟู ผิดหวังก็แฟบ หนัก ๆ เขาชีวติ
อยูในโลกแหงความฟู ๆ แฟบ ๆ นีเ่ ขาเรียก
คนอยูใตโลก อยูใ นโลก ตอนนีว้ นั หวยออก
นี่ พวกทีถ่ กู ก็ฟู พวกทีโ่ ดนกินก็แฟบ แฟบ
ทัง้ จิตใจ แฟบทัง้ กระเปา แลวก็ แหม ! ชอบ
เอามาอวดกัน งวดนีใ้ ครเฮ ! ใครถูก แหม !
แลวก็บางคนนี่ ถึงกับช็อกใชไหมทีห่ ลาน
สาวเขาปลอมหวยใหยาย ยายบอกแทบ
จะเปนลมนึกวาถูกจริง ๆ ทีไ่ หนไดเจาหลาน
ก็จ ะติ ด คุ ก เพราะหลอกยายอยากจะ
ได ม อเตอร ไ ซค ห รื อ อะไรของเขาหรื อ
โทรศัพทน่ี เขาก็ทาํ
นีพ่ วกทีอ่ ยูใ ตโลก ที่ใจไมวางอยาก
จะเอา จะมี จะเปน กูจะตองไดมอเตอรไซค กูจะไดวิธีใด ก็แตงเรื่องแตงราวเติม
แตงอะไรกันใหวุนวายไปเปลา ๆ
แลวตอนนี้พวกอยากไดลาภ เงิน
ทองเขาวัด ก็ทําอะไรพิสดาร สักใหโยม
บาง ตั้งสํานักเสกเปาสัก วัดอะไรนะ
บางขุนเทียนนอกอะไรนี่ โอย ! ทําอะไร
ไมรูนาเกลียดรอบวัด ทําปลัดขิกอะไร
ตาง ๆ ตัวเปนเสือบาง เปนนกบาง แลว
ผลที่สุด เมื่อวานนี้ทุบกันใหญ ทุบทิ้งก็
เสียเงินเปลา ๆ ไมไดอะไร พวกพลัดจาก
หลัก เที่ยวคลําหาฤทธิ์
เดี๋ยวนี้วัดตาง ๆ ก็พยายามเสริม
ฤทธิ์ ไมอยูกับหลักสุญตา ไมอยูกับหลัก
โลกุตระ แกวงไปหาตามโลกที่เขาอยูใต
โลก ใตลาภสัก การะมรรคผล ตอนนี้
สิ่ ง ที่ ขึ้ น สมองที่ สุ ด ของมนุ ษ ย ก็ คื อ
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ตําแหนงอํานาจ ผลประโยชน พวกนี้
เปนของโลก ๆ แลวใจมนุษยกจ็ ะอยูใ ต
พวกนี้ ทํายังไงจะไดอาํ นาจ ทํายังไงจะ
ไดมีตําแหนง ถาไดตาํ แหนงแลวทํายัง
ไงจะอยูในตําแหนงนาน ๆ แลวทํายัง
ไงจะไดใชตําแหนงแสวงหาประโยชน
เขากระเปา

เห็นไหม ! เอาปาไมไปใหบริษัท
เอกชน พวกขาราชการทองถิ่น ทั้งปา
ไมทั้งกรมที่ดิน แสวงหาผลประโยชนตอ
ชาติ จนทําลายปาไมของชาติ แตในที่สุด
ตอนนี้ทําลายใคร ตัวเจาหนาที่จะเปน
กรมที่ดินปาไมขอนแกนคงจะลําบากกัน
นาดูแลวแหละ คงตกนรกรําไร ๆ ไปแลว
คือ นั่งรอนอกรอนใจ นายกฯ สั่งพลเอก
อนุพงษ หรือรัฐมนตรีฯ มหาดไทยสั่งให
15 วัน ตองรายงานใหจบ มันโกงตรง
ไหนหมกเม็ดมาตรงไหน ใครที่ไมเอาบท
การคั ด ค า นของประชาชนใส ม าด ว ย
ทําไมเอาแตวาผาน ๆ ประชาวิจารณ
ผานหมด
ใ น ที่ สุ ด ก็ มี ก ลุ ม นั ก ศึ ก ษ า
ประชาชนลงไปสํารวจ ลงไปดู บอกวา
ตอนแรกเปนปาแหงแลง ไมมีแหลงน้ํา
พอไป ๆ ก็กลายเปนตนน้ําสมบูรณ ปาน
นี้คงจะนั่งหาทางออกเอาตัวรอดยังไง
จะเอาความผิดไปโยนใหใคร ให อบต. ให
ผูใหญบา นกํานัน ใหทด่ี นิ อําเภอ-จังหวัด
ผูวาฯ รองผูวาฯ นายอําเภอ อํานาจผล
ประโยชนในตําแหนง พวกนี้แกวง
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ควานในสันดานจิตใจมนุษย จิตจะไมวา งจากการใชอาํ นาจใชตําแหนง
แสวงหาผลประโยชนอยางโลก ๆ ไมคอ ยจะแสวงหาสิง่ ทีม่ าของธรรมะ

ธรรมะเททิง้ ตักตวงแตผลประโยชนอาํ นาจและตําแหนง
แกวงหากันอยูอ ยางนัน้ แหละ เวลาพระมาเทศน เดีย๋ วนีก้ ไ็ ม
คอยมีใครแกวงตุมแกวงขันมาตักกัน ตั้งเกาอี้ไวตั้งเยอะ
ก็ไมเต็มสักที พวกทิ้งธรรมมันเยอะ พวกตักตวงหาธรรมไม
คอยมี บริการหองแอรกแ็ ลว อะไรก็แลว น้ ํ าออยก็เคยเลี้ยง
เมลอนก็เคยแจก ทัง้ แจกทั้งแถมก็ยังไมมาตัก ไมตกั ไมตวง
กัน มีแตทิ้งเททิ้ง พวกเททิ้งศีลทิง้ ธรรมนี่ ไปอยูท ไ่ี หนกันรู
ไหม ? สวนใหญกห็ ลบไปอยูใ นคุก ตายก็ตอ งลงไปอยูในนรก
นี่แหละ ตักตวงลาภผลประโยชนอํานาจ แหม ! เวลานี้ก็แสวงกัน
เหลือเกิน บางคนนี่ก็เห็น ๆ อยูนะ เปนนายกฯ ก็โดนฟองโดนรองสารพัด
เรื่องทุกขกนั จะตาย แตไดอาํ นาจไดผลประโยชนไดตําแหนงชอบเหลือเกิน
โยมวา ที่นายกฯ ที่หนี ๆ กันไป แลวถาเขาบอกใหอํานาจใหตําแหนงให
ประโยชนอีก โยมวาเขาอยากจะมานั่งตออีกรอบไหม ? (มา) โอ ! เดาใจ
ถูกเลยนะ เพราะหัวใจคลาย ๆ กันหรือเปลา

แตไดไปแลว นี่ใชอํานาจใชยศใชตําแหนงแกวงไปหา
แตประโยชน ไมไดใชอํานาจใชตําแหนงสรางเกียรติยศ สราง
เกียรติศกั ดิ์ สรางผลงานใหประเทศชาติเจริญ ถาทําอยางนี้
มันก็ไมมีปญหาอะไร มีแตจะไดบุญไดกุศลไดบารมี

“

ถาเรานี่ไมมีตําแหนง ไมมีอํานาจ ไมมีผลประโยชน
แตเราก็อยูของเราอยูพอกินพอใช พอเพียงที่จะหลอเลี้ยง
ชีวิตอยูได แลวมีความสุข ไมตองมีทุกขลาภ...”
แตนั่นแหละ พอธรรมะอันตรธาน
เทธรรมะทิง้ และพวกนี้ไมเคยเงี่ยหูฟง วา
เวลาจิตวางจากกิเลสมันเปนยังไง เวลา
ฝกใจใหอยูเหนือโลก เหนือไดเหนือเสีย
เหนือบวกเหนือลบนี่ ผิดหวังสมหวังนี่
มันมีสภาพจิตใจเปนยังไง การไมไดสมั ผัส
เปรียบเทียบ ใหรลู งไปเสียวา ถาเรานีไ่ ม
มีตาํ แหนงไมมอี าํ นาจไมมผี ลประโยชน
แตเราก็อยูข องเราอยูพ
 อกินพอใช พอ
เพียงที่จะหลอเลี้ยงชีวิตอยูได แลวมี
ความสุข ไมตอ งมีทกุ ขลาภ

การไดแบบนัน้ เขาเรียกทุกขลาภใชไหม ? แปลวา ไดลาภแลวเปน
ทุกข เพราะเขากําลังเห็นกงจักร
เปนดอกบัว เอาดอกบัวมาเปน
กงจักรปนหัวเลือดออก เขาก็ยัง
ไมใช ๆ กงจักร นี่ ! มันดอกบัว
ของฉัน
ความรูสึกนึกคิดแปลก ๆ แบบนี้
มั น เข า มาสิ ง สู อ ยู ใ นจิ ต ใจจนใจไม ว า ง
จากความนึกคิดที่เปนกิเลส ทั้งตัวโลภ
พอใครขัดขวางก็โกรธ พอโกรธขึ้นมาก็
ทําโง ๆ
เพราะฉะนั้น วงจรกิเลส คือ ทั้ง
โลภ ทั้งโกรธ ทั้งหลง มันก็หมุนติ้วเลย
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ตอนแรกโลภกอน พอโลภแลวใครขัด
ผลประโยชนโกรธ พอโกรธแลวทํา
ยังไง ? ไปฆาเขา โงหรือเปลา พอฆา
เขาติดคุกติดตะราง ตัวอยางฆา 8 ศพ
ที่ทางใตเห็นไหม เอาที่ดินเขาแลวยัง
ฆาเขาอีก อะไรก็ไมรูที่เกิดมา
อยางยายน้ํามนตนี่แกโลภไหม ?
แตงงานบาบออะไรเดือนหนึ่ง 4 รอบ 5
รอบ เออ ! แลวตอนหลังนี่ พอคนนั้นมา
ชี้ตัว คนนี้มาชี้ตัวเจาทุกขมาเยอะ คงนั่ง
ตงิด ๆ โกรธตัวเองเสียใจวา เราไมนาไป
ทําเขาเลย คิดไดกส็ ายเสียแลว แตถา เขา
เคยเงี่ยหูฟงบางวา เขาเคยจิตใจจดจอ
อยากจะฟงใหรูซึ้ง ใหถึงแกนถึงราก
ลึก ของธรรมเขาจะไมเผลอใจไปทํา
พวกนั้นเลย นี่เพราะไดชิมไดสัมผัส
รสของการอยูอยางวางจากกิเลส ถา
วางจากกิเลสแลวยังฝกใหอยูเหนือ
อารมณของคนโลก ๆ ที่ชอบสมหวัง
ชอบไดสรรเสริญ ชอบไดลาภ ชอบได
ยศ แลวมันไมไดตามอยาก มันก็จะ
เกิดปญหาตามมา
ทุกวัน ๆ โลกจึงหมุนผันปนปวน
ทําใหคนนี่ถูกยั่วยวนใหโลภกันหนักขึ้น
โอฮือ ! เดี๋ยวนี้นะลองนั่งทนใจดูฝนใจดู
อานหนังสือพิมพกเ็ ห็นโฆษณาพระเครือ่ ง
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แทบทุกฉบับ ดูโทรทัศนกโ็ ฆษณาแตเรือ่ ง
ไอนั่นสวย ไอนี่งามทาแลวผิวผอง เรานี่
โชคดีไมตองทามันหรอก ไปออกทีวีเจา
พวกนั้นยังบอกหลวงพอ ! แตงหนาหนอย
ไหม ? เราบอก โอย ! แตงธรรมะมาพรอม
แลว หนาไมตอ งแตงหรอก เขาบอกเดีย๋ ว
หนาเปนอยางนั้นอยางนี้ บอกเปนยังไง
ก็ชางหัวมัน มันจะดูหนาหรือดูเนื้อหา
สาระ ที่เราพูด แหม ! เห็นหนาขาว ๆ
พู ด ไปพู ด มาหายหั ว ไปไหนแล ว ไม รู
“นะจะ ๆ” พูดเพราะหนาขาว แลวหาย
ไปแลว พอเจาคนเจอเราตัวดําตากแดด
ทุกวัน แหม ! เขาก็ทักไมถนอมน้ําใจ นา
จะคอยพูด “ทานคล้ําไปนะ” “โอย !
ทําไมดําปด ไมเหมือนพระวัดธรรมกาย”
นูนไปนูนอีกเอาเขามาเปรียบเทียบอีก
นี่เรานี่เมื่อไหรจะหลุดจากวงจร
ที่เปนของปลอมของเนือ้ หาสาระ แบบบท
ประพันธกวี ซึ่งเปนเรื่องเคลือบเนื้อหา
สาระทีล่ กึ ซึง้ ปดบังเปนมานพรางใหสญ
ุ ตา
โลกุตระไปอยูห ลังมานสะหมด เพราะเรา
เอาความรูส กึ ชอบใจ แบบชอบฟงแบบนี้
อีกแบบไมฟง อีกแบบทีท่ าํ ใหเราอยูเ หนือ
โลกแลวสบายกลับไมฟง แลวไมอยากจะ
ฟงทั้งพระและโยม นี่พระพุทธเจาทาน
ตรัสนะ ไมใชอาตมาวาเอง วา “กาลนาน
ตอไปจะมีแตพระรุนหลัง แตงกลอน
แตงโนนแตงนี่ขึ้นมา” แลวก็พูดงาย ๆ
วา พระไตรปฎกไมอยากจับอาน อยาก
จะอานธรรมติดปก ธรรมะเดลิเวอรี่ ของ

พระมหาสมปองบางอะไรอยางนี้
ถาเปนนักประพันธรุนหลัง นักแตง
กลอนรุนหลัง เดี๋ยวนี้ฟงดูบางสถานี พูด
แตกลอนหมดเลย กลอนพาไป นอกลู
นอกทางซะก็เยอะ แตวาเอาละ ! ทาน
เหล า นั้ น ก็ ยั ง ดี ที่ ยั ง ทํ า หน า ที่ ป ระยุ ก ต
บาง แอ็พพลายบางทีจ่ ะใหหลักธรรมงาย
ขึ้น แตวาถาจะมักงายเอาแตเรื่องงาย ๆ
แลวไมไดใสใจเรื่องลึกซึ้ง มันหนักเขา ๆ
ธรรมะทีล่ กึ ซึง้ ก็อนั ตรธาน เราทําใหธรรมะ
ลึกซึ้งของพระองคอันตรธาน ไมสนใจที่
จะเงี่ยหูฟง ไมตั้งจิตฟงที่จะรูถึงลึกซึ้ง
รอบคอบ ไมอยากจะเอามาเพื่อสืบตอ
ดวยใหลกู หลานไดรบั รูร บั ทราบเรือ่ งลึก ๆ
นี้ไวบา ง จะไดแยกแยะออกวาคนอยูใ ต
โลก กับคนอยูเ หนือโลก คนรจู กั โลกุตระ
ธรรม กับคนมุดตัวต่ําจนธรรมเลยหัว
ไปไหนหมดไมรู ไปหาของอะไรที่มา
ชื่นชอบกัน
ตอนนี้ชักชอบวัดที่จัดอะไรแบบมี
ของแปลก ๆ บางคนบอกทําไมไมไปวัด
นั้น อุย ! ทานไปดูสินรกสวรรค มีปนตน
งิ้ว มีอะไรตออะไร ใครเคยไปวัดไผโรง
วัวไหม ? และวัดอะไร ? พืชอุดม อะไร
พรรคนี้เขาจะทํา เดี๋ยวนี้วัดทีม่ พี ญานาค
มีพิฆเนศ ทาวมหาพรหม ไมรเู ต็มไปหมด
พระพุทธเจาเสด็จกลับมาจําไม
ไดใชวดั เราหรือเปลานีใ่ ชหรือไหมนี่ แลมี
อะไรแปลก ๆ เขามาแทรกแซง เหมือน
กลองทีเ่ นือ้ เกามันผุ มันแตก มันปริ ก็หา

ตัวใหมไมใหมไมอื่น อัดเขาไป ๆ จนวัดแทบจะไมเหลือบรรยากาศ ของ
ความสงบวางเย็น เขามาแลวเต็มไปดวยอะไรก็ไมรู รกหูรกตาไปหมด แทบ
จะไมมีชองวางตนไมใหอยูเลย ทั้งที่พระพุทธเจาประสูติ ก็โคนตนไม

ตรัสรูก็โคนตนไม สอนสาวกก็สอนตามโคนตนไม แมดับขันธปรินิพพาน ก็ไมไดดับที่โรงพยาบาลหรือปราสาทราชวัง ดับที่
โคนตนไม

กิเลสปรุงแตง สรางของแปลกในวัด แขงขันกันบางวัด เอา
ขวดเบียรมุงหลังคา วัดอะไรนะ ? (วัดพรหมนิมิตร จังหวัดนครสวรรค) ใช
ขวดเบียรมุงหลังคาโบสถ มองดูก็แลเขียววับ ๆ เหมือนกัน ตองหากันนา
ดู บางวัดก็แหม ! ตั้งพระพุทธรูป 3 หมื่นองค ใครเคยไปวัดหลวงพอฤาษี
ลิงดําไหม ? กระจกวาวไปหมดเลย เขาไปแลวเหมือนกับเมืองอะไรก็ไมรู
ปญหาใหญวา อัดแทรกเขาไปในวัดนี่ มันจะทําใหเนื้อไมของเดิม เนื้อหา
สาระเดิม จะคอยอันตรธานหายไป คิดดูนะถากลองลูกนั้น นานไปก็ไม
ตางอะไร กับเนื้อหาสาระ
“ธรรมเภรี” เคยไดยินไหมคํานี้ ธรรมเภรี คือ ลั่นฆองกลอง

ธรรม กระหึม่ คือมักจะกอนนี้ กอนทีจ่ ะแสดงธรรม เขาจะลั่นฆอง
ลั่นกลอง เรียกวา ธรรมเภรี กระหึม่ ดังใหมนั กองไปหมด เพือ่ เราใจ
เจาลิเกกอนจะแสดงเขาตองออกแขก อะไรตออะไรเมือ่ กอนนีเ้ ขา
ก็ทํา คือ เราใจวาพอกลองตุม ๆ ๆ เขาบอกนอนอยูบานไมติด
เดี๋ยวนี้ถาหากตีระฆังตีกลอง สัญญาณฟงเทศน ตีเอากลองทะลุ
มันก็ไมมา ก็เลยโดนดาอีกวา “กูจะนอนสบาย ๆ มึงจะตีทําไม” ไมรู
เราตี 4 เจาพวกขางวัดเขาจะรําคาญหรือเปลา เราตีใหเขาลุกทําวัตร
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สวดมนตกัน มันเปนปญหาสําหรับ เออ ! เมือ่ ตอนเปนพระหนุม เทศนสนุก”
ธรรมะจะอันตรธาน สมบัติอันลึกซึง้ จึงบอก “โยมจะใหเทศนเหมือนพระ

ที่พระพุทธเจาคนพบแสดงไว ไมใสใจ
เงี่ยหูฟง อยากจะฟงแตเรื่องที่มันร น่ื
หูแบบกวี แตงกันขึ้นมาเปนกาพย
กลอน แลวชอบติดอกติดใจ

เมื่อกอนที่วัดนี้ก็มี หนังสือเรื่อง
คํากลอนอะไรยังนี้ มาเยอะเหมือนกัน
ตอนนั้นก็ไมรู แตงก็ไมเปนหรอก ก็ไปดู
นูนดูนี่จับนี่ไป มันไมเปนกลอน “โกรธ
คือโง โมโหคือบา” นีเ่ ปนกลอนไหม ?
มันไมเปนละนะ

“ขยันใหเหงื่ออกทางขุม
ขน ดีกวาขี้เกียจแลวยากจน
ใหน้ําลนออกทางตา” ก็ไมเปน
กลอน แตงไมเปนไดแคน้ี แตบางคนเขาบอก
อูฮู ! กินใจ วลีเด็ดอะไรก็ไมรู วา วลีเด็ด
พระพยอม เขาก็มาพูดกัน เวลาจะไปเทศน
ที่ไหน เจาพิธกี ร เขาจะบอกนักเทศนชอ่ื ดัง
วลีเด็ดของทานคืออะไรอยางนี้ “โกรธ
คือโง โมโหคือบา ไมโกรธดีกวาจะได
ไมบาไมโง” แตของพรรคนี้คนเงี่ยหูฟง
แลวจําขึ้นใจ
แตพอพูดวา วางจากกิเลส กัณฑ
นี้ฟงไมออก กัณฑนี้ฟงไมรูเรื่อง เทศน
ยังไงก็ไมรวู นั นีไ้ มเหมือนวันกอน แลวเจอ
บอยนะ เดี๋ยวนี้เจอบอย “หลวงพอ ! แก
ไปหรือไงถึงเทศนไมสนุกเหมือนกอน

วันรุน ไดไง อายุ 60-70 เขาไปแลวนี่
มันตองรักษาสภาวะอายุเหมือนกัน
เทศน ส นุ ก คึ ก คะนองเหมือนแบบ
กอนมันไมไดแลว”

ก็เจอนะ เจอวาบอยเหมือนกัน
“แหม ! เดีย๋ วนีฟ
้ ง แลวไมสนุกเหมือน
กอน” ไมเราใจ ไมขําอะไรก็ไมรู ชอบฟง
เอาแตขาํ ๆ เขาใหขอ คิดไมเอา เอาแตขอ
ขํา มันก็เลยทําใหธรรมะที่ลึกซึ้ง พระก็
ไมอยากเอามาพู ด มาสอน เพราะสอน
ไปไมเงี่ยหูฟง ไมตั้งใจใหเขาใจ ไมคิดวา
จะควรศึกษาเรียนรู เรื่องนี้มันควรศึกษา
เรียนรู เพราะอะไรมันจะดีกวาความวางจาก
กิเลส เพราะวาถาไมวา งจากกิเลส มีกเิ ลส
ตลอดเลยนี่ เดี๋ยวก็เปนโรคประสาทกิน
ลองสิ ! งกทัง้ วัน อยากไดของเขาทัง้ วัน มัน
จะอยูย งั ไง เห็นผลไมใครก็อยากจะขโมย
ทั้งวัน มันจะมีอะไรวางเผลอก็อยากจะ
หยิบของมันทั้งวัน มีเขาวางโทรศัพทไว
แกไปเก็บได เขาประกาศหา แกขอคาไถ
5 พัน จําผูหญิงยายคนนั้นไดไหม แลว
ตอนนีย้ งั ติดคุกอยู เขาก็แจงขอหาลักทรัพย
ความงกของคนนี่ โอย ! เมื่อตะกี้
ดูหนังสือพิมพนะ เขาตุน กัน 30 ลาน ตม
กัน 30 ลาน โดยเฉพาะเรื่องสอบเขานั่น
เขานี่ เปนตํารวจเปนอะไรนี่ ตอนนี้มันมี
การทําขอสอบรั่ว อะไรกันนี่ แลวเขาก็มี
จางใหสอบใหเขา เจาคนรับจางก็เหลือเกิน

ตอนนี้การเรียนการศึกษาเราคง
ไมเขมเข็งเหมือนกอนแลวละ เพราะวา
มันจางนูนจางนี่ มีซิกแซก ไมไดเรียนนะ
แตอยากไดปริญญาอยากไดดีกรี มันก็
เปนดีกรีหลวม ๆ ออน ๆ ความเขมแข็ง
หนักแนนในการเรียนรู ถึงรากถึงแกนมัน
ไมมี เดีย๋ วนีบ้ างทีจบมาสูง ๆ แลวทําอะไร
ไมคอยไดเทาไหร แถมนี่ยิ่งแยเลย
เสนหก ารศึกษาชวงนี้ ดรอปอยาง
แรง เรียนแพทยเสือกฆาหมาเอาเงินประกัน
อยางนี้ ดอกเตอรฆา ดอกเตอรนน่ั เห็นไหม
ปที่แลว ฆา 2 ดอกเตอรกอน แลวหนีไป
โรงแรม ตํารวจไปลอมก็ฆาตัวเองตายอีก
เป นดอกเตอรก็หลอกบรรลัยวายวอด
ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา อะไรนี่ แหม !
หนังสือพิมพมันลงก็อานแลวงง “ผูร ถู กู
หลอก ผูหลอกเปนผูรู” เอา ! เขารูไป
เพื่ออะไรของเขา ไมไดสาระอะไรเลยใน
การเรียนรู ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็อยากสนับสนุนใน
การศึกษา เพือ่ ใหการศึกษาพัฒนาประเทศ
ชาติพัฒนามนุษย แตมันเปนการศึกษา
ที่ไดดีกรี มาอวดกัน มาภูมิใจวันไดรับ
ปริญญา หลังจากนัน้ ก็ไปทําอะไรตออะไร
ไมสมกับเสียเวลาไปร่ําไปเรียน บางคน
ก็สงไปเรียนก็ไปขับรถเทีย่ ว รถตกเหว กวา
จะเอาศพขึน้ มาไดกห็ ลายวัน ไปเรียนกับ
การไปขับรถเที่ยว เขาแบงเวลาเรียนกับ
เที่ยวไมตรงกัน บริหารชีวิตไมดี
เพราะฉะนัน้ เราตองหมั่นบริหาร
จิตใจ ใหมโี อกาสใจวาง ๆ เย็น ๆ โลง ๆ
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อยาใหแหม ! ตัวกูจะเปน ตัวกูจะมี ตัว
กูตองสวย ตัวกูตองรวย พอมองอีก
มุมหนึ่งซวยแลว กูแก กูเจ็บไมได กลัว
ตาย กลัวจน กลัวสวยสูเขาไมได กลัว
แบบนีจ้ ติ วุน ไหม ? วุน มาก ๆ กลัวจนตอง
เลนหวยใหรวย หวยกินจนหนักกวาเดิม
อีก กลัวสวยสูเขาไมได แตงพอกเสียจน
เปนผีไปเลย ยายอะไรจําไดไหมที่แกดึง
หนา อายุแกก็ 60 ปแลว ดึงไปดึงมาตา
คาง หลับไมลง แลวแกก็ไปแจงความ เรียก
คาเสียหายกับหมอ แลวเขาถูกฆาตาย
ขาวเขาวาคงจะเปนลูกนองหมอนัน่ แหละ
เพราะวาเสียประโยชนเขา กลัวสวยสูเ ขา
ไม่ได้ พอกไป ปะไป เสริมไป เดี๋ยวนี้มัน
ไมอายเลยนะ วาไอสวยนี่สวยแลวมัน
เสียวัฒนธรรม สวยแลวมันเสียขนบธรรมเนียม สวยแลวมันเสียประเพณี
จารีต สวยแลวมันเสียสมบัติกุลสตรี
ก็ยังสวยบา ๆ บอ ๆ อะไร ที่เขาบอก
ผูหญิงในโลกนีข้ ออะไรไวกอ น ? “สวย
ไวกอน”
อะไรก็ขอสวยไวกอน นี่ถาจะมา
ถือศีลถือธรรม แปงกระแจะจันทนน้ํามัน
ก็ทาไมได ไอนั่นไอนี่ก็ไมใหเสริมใหเติม
ไมเอา ทิง้ ธรรมไปเติมสวย ทิง้ ธรรมไปเติม
สวยหมด นี่อาชีพในชวงเศรษฐกิจ ไมดี
นีเ่ ขาบอกมีอาชีพหนึง่ ทีไ่ มเคยรายไดตกต่ํา
รานเสริมสวย พวกเสริมสวยเสริมความ
งาม แลวเดี๋ยวนี้พวกแปงพวกครีมอะไร
ที่มันโฆษณาทั้งวี่ทั้งวัน เครื่องออกกําลัง
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ลดหนาทอง อะไรไมรูมันโฆษณาทั้งวี่ทั้ง
วัน แลวก็ขายไดเสียดวยนะ ใครตอนนี้
ใครคิดจับธุรกิจ สวยไวกอ น รวย ! ถาใคร
มาจับภาคเกษตรดําปด จนเปนหนี้ ธกส.
อีก ก็เลยคนก็ทิ้งเกษตร ทิ้งภาคเกษตร
ตอไปไมแนนะ ผลไมอาจะแพง
ที่สุดเลยก็ได อยางญีป่ นุ เขาอุตสาหกรรม
เยอะ ภาคเกษตรเขาไมคอ ยมี กลวยหอม
หวีมันตั้ง 100 กวาบาท ของเรา 2030 บาท
ในประเทศที่มีแตน้ํามัน ก็ไมนา
เชื่อน้ําจืดกับน้ํามัน ราคาเกือบเทากัน ใน
ประเทศที่เปนทะเลทรายหาน้ํ า จืดยาก
นี่ตอนนี้ไอเรื่องสวยไวกอนนี่ นับวันมัน
พิสดารตายไวกอนก็เอา ขอใหสวยทัน
กอนตาย ดัดฟนเจาะนูนเจาะนี่ ผูชายก็
มีตุมหูแลวนะเดี๋ยวนี้ มีไหมเคยเห็นไหม
ผูชายใสตุมหู ผูหญิงก็เจาะจมูกเพิ่มขึ้น
อีก คงตามมาจากอินเดีย อินเดียเขาเจาะ
จมูก ถาเดินไปเกีย่ วอะไรจมูกฉีกก็ยงุ เจ็บ
ฟรี ถาคนเราจิตมันวุน อยูกับ

เรื่องกลัว กลัวจนกลัวตาย กลัว
สวยสูเขาไมได ก็วุนวายไป
แต ถ า เราลองมี ค วามรู สึ ก บาง
ชวงไหม ที่เราไมไดกลัวพวกนี้เลย จนก็
ไมกลัว เพราะเราก็คงไมถงึ จะอดตายหรอก
ขนาดหอยไมมีมือมีเทา มันยังหากินได
ทุกวัน เรามือดีเทาดี หากินไมพอกิน ตอง
ขอเขากิน ปลนเขากิน แยงเขากิน นีแ่ หละ
ไอพวกชิงหอยมาเกิด ไปกลัวอะไรอยู

เมืองไทย ไมนากลัวอดกลัวหิวกลัวจน
เทาไหรหรอก ขอใหขยันอยางเดียว

มันตองกลัววา เราเปนคนขี้
เกียจบางสิ กลัววาฉันจะติดเกียรติ
ติดระดับหนึ่งของประเทศ กลัววา
ฉันจะบาสวยลืมธรรมชาติ ของ
ความเปนไป แลวเดี๋ยวนี้เขาบอก
มันเริ่มมีผลเอฟเฟกต (Effect)

ที่วา คนที่พอกอัดฉีดอะไรเขาไป
เยอะ พอถึงจังหวะเขาเรียกวา หนังมัน
สูสารแลว เวลามันเกิน 70-80 แลว
มันจะลงวุบ !แกแบบตั้งตัวไมทันเลย ลง
ลวงตุบ ๆ ๆ เพราะไปพอกไปอัดไว
เหมือนกลองที่เดิมที่ตะกี้นี้วาไม
มันปริมันนั่นก็อัด รางกายเรามันก็จะปริ
เหมือนกลองนะ แลวเราก็เอาไอนนู มาอัดไอ
นี่มาอัด เพือ่ ทําใหมนั เปนกลองสวย หนา
สวยผิวสวย แตไมรูผลเสียมันมีอะไร ผล
ขางเคียงมันเปนอะไร เหมือนคนอยาก
จะหายไข ดวยยาประเภทใสสเตียรอยด

กินแลวเดี๋ยวมันหายปวดจริง ๆ แตหลัง
จากนั้ น ผลกระทบทรุ ด โทรมหมดทั้ ง
รางกายเซลลประสาทเสียหมด มันก็เลย
ทําใหทําไมเราจะตองมาเสี่ยง นั่งกลัว
ทําไมวาจะตาย นัง่ กลัวทําไมวาจะเจ็บ นัง่
กลัวทําไมวาจะจน นั่งกลัวทําไมวาจะสู
เขาไมไดอยางนั้นอยางนี้ ก็อยาแสเอาตัว
ไปเทียบคนนูน คนนี้ เราซือ้ เสื้อมาเราก็ใส
ของเราไป เราซื้อรองเทาของเรามาก็ใส
ของเราไป ไมตองไปแสวา “โอย ! ของ
มันสวยโวย ! ของกูชักเกาตกรุนแลว
โวย !”
เอาแลวนัง่ ปรุงเปนกูแพเขาอยูเ รือ่ ย
ทําไมละเกิดมาบาแขงขันเหลือเกิน ไมได
เปนนักกีฬาสักหนอย นีน่ ้ําใจนักกีฬาเห็น
อะไรนะเจาตัวตีแบตฯ เกง ๆ ชือ่ อะไรนะ ?
แพแลวตกรอบ เขาก็ไมเห็นมีอะไรนะ เพราะ
เขาตกมาหลายรอบแลว เขาก็ ช นะมา
หลายรอบแลว ชนะมันก็ไมฟู แพมันก็ไม
แฟบ ถาคนเรามันมีนสิ ยั อยูแ บบนีเ้ ยอะ ๆ

ทําไมเอาทุกขมาอัดใสแนนไปหมด
ตักตวงความทุกขเกงจัง แตเทธรรมะทิ้ง
พระพุทธเจาเลยเปรียบสอนพระราหุล
เอาน้ําสาดจากขันจากกะลา สาดแลว
เหลือนิดเดียว พระพุทธเจาตรัสวา...

“ถ า เทความซื่อ สั ต ย สุจ ริ ต
เทสัจจะ ความจริงใจ ความจริงจัง
เหลือแตกะลอนปลิน้ ปลอน เจาเลห
มดเท็จ เทากับเทศีลเทธรรมทิง้ ”

นี่พระองคทา นก็สอนพระราหุลวา
อยางนี้ ถาเทน้ําออกจากะลาน้ําก็ไมเหลือ
ไวลางหนา ไมเหลือไวลางไมลางมือ ไม
เหลือไวดื่มแกกระหาย ถาสาดศีลธรรม
ทิง้ จะไปเหลืออะไรเอาไวใหอิ่มอกอิม่
ใจ ก็จะนัง่ กลัวนัง่ หิวอยูน น่ั แหละ อาการ
กลัวนี่ คือ อาการหิว หิวอยางรายกาจ
ทุกขมากกวาหิวอาหารอีก
โยมวา..หิวสวย หิวรวย ทัง้ ๆ ทีก่ นิ
อิ่มมันก็ยงั หิวนี่ พระพุทธเจาทานตรัสวา
“มันเปนโรคอยางยิ่ง” เจาพวกโรคหิว
ชีวิตทั้งชีวิตมันจะรมเย็นเปนสุข สวย หิวรวย หิวชนะ หิวความสมหวัง หิว
มันจะสงบ มันจะวางจากทุกข
ความชนะ นี่มันเปน ความหิวที่ทรมาน
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ลองใหมันวางสักชั่วโมงหนึ่ง / ครึ่ง ชม.
วันนีช้ มิ สักครึง่ ชม. พรุงนี้ขยายชิมไปสัก
ชั่วโมง จนเกือบตลอด 24 ชม. เย็น วาง
สงบ ไมทรุ นทุราย ไมกระสับกระสาย ไม
อึดอัด ไมเรารอน ทําไมชีวิตมุมนี้ไมได
สัมผัส ไปสัมผัสประเภทหิวจะตายทุกเรือ่ ง
กินอิ่มแลวยังหิวนูนหิวนี่อีก หิวกิน กิน
เสร็จหิวกามตออีก หิวเกียรติตอไปอีก
พอเริ่ม 3 ก. ก็ตอไอ ก.4 ก.5

“กิน กาม เกียรติ โกง กัด
กัน” ทะเลาะกันวุน ทัง้ วัน วุน ทัง้ ปทง้ั ชาติ
แตวามันไมไดวุนทั้งปทั้งชาติหรอก มันก็
วุนเปนพัก ๆ แตวามันมาเยอะ มาถี่ มัน
มาบอยกวาคนอื่นเขา คนอื่นเขานั่งสงบ
สบายไอเราทําไมทุรนทุรายอยูได ทําไม
เราหิวกระหายบา ๆ บออยูไดแบบนี้ไมรู
จักอิ่มไมรูจักพอ เห็นไหมเขาติดคุกติด
ตะรางกัน รวยจะตาย ศุภชัย ศรีศภุ อักษร
อะไรนีเ่ ห็นเขาบอกวาติดเทาไหรนะ ศาล
ตัดสิน 16 ปหรืออะไร เศรษฐีตดิ คุกเยอะ
เหมือนกันนะ ถามวาอดีตรัฐมนตรีเกษตร
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ กิจการรถเมล โรงฆา
สัตว เยอะแยะตอนนี้ยังอยูในคุก โกงปุย
ตอนน้ําทวมนะ นองชายคุณเสนาะ รวย
ไหม ? รวย ก็ยังติดคุก วิทยา เทียนทอง
อะไรนั่น ก็อยางนั้นตระกูลดัง ๆ เขาคุก
กันจังเลยตอนนี้ แลวเขาตอนแกดวย
แกนี่ควรเขาวัดหรือเขาคุกโยม ?
“เขาวัด” โอ ! รอดตัวไปเนอะ ใครทีเ่ ขา
ตั้งแตอายุนอ ย ๆ นะ ถือวาบุญพาวาสนา

สงละเนอะ ไมใชมาเขาตอนหงอมแลว จะ
ฟงเทศนกห็ ลับ จะตืน่ ทําวัตรก็ไมไหว พระ
เทศนนานหนอยก็ แหม ! เมื่อไหรมันจะ
จบ กูจะเดินออกกอนก็อายเขา จิตใจไมได
เปนสุขไมรูนะเกิดมางก ๆ หาแตไอเรื่อง
ภาพมายาทั้งนั้น รวยแคนั้นเดี๋ยววาพอ
พอถึงจุดนัน้ อาวกระโดด ! ตอไปอีก กระโดด
โลดเตน ไมมีวันวาพอแลว
ถาวันไหนรูจ กั วาพอแลว สวย
แคนก้ี พ
็ อแลว รวยแคนก้ี พ
็ อแลว ชนะ
มาแคนก้ี พ
็ อแลว เจาขาวทราย เขาฉลาด
เขาชนะ 20 ครั้งรวด เขาตอยตอไหม ?
เขารักษาแชมปไววา “ไมเคยแพ” แตถา
เขาตอยอีกนิดหนึ่ง อีกสัก 10-20 ป
สังขารมันโทรม เขาก็ตอง ? มันก็ตองมี
ตัวใหมมาชนะ นีเ่ จาศรีสะเกษ เขาจะชนะ
อีกสักกีร่ อบก็ไมรู สักวันก็ตองเจอตัวเกง
หรือไมเกงละ บางทีมันพลาดได เขาก็
ลงไปนอนใหเขานับได
เพราะฉะนัน้ อยาโดนกิเลส รัว

หมัดรัวแขง รัวขากระทืบทุกวัน
ไมมีการปองกันตัวปองกันจิตใจ
อะไรกันเลย เพราะไมรสู ตู รอันลึกซึง้ เรือ่ ง
ความวางจากกิเลส วางจากความเปนมี
รูสึกวา กูตอ งมี กูตอ งได กูตอ งเปน ทําไม
ละ ? ไมเอา ไมมี ไมเปนไมไดเหรอ ทํางาน
มันตั้งแตเชาจดเย็น โดยไมหวัง ไมเอา
ไมเปน ไมมี
ไมรนู ะ ! พวกโยมจะคิดยังไง อาตมา
เมื่อกอน ไปทํา งานมันก็ตองไดเทานั้น

เทานี้ เดี๋ยวนี้ทํายันเย็น ยันค่ํา ไมมีใคร
จายอาตมา แถมทําไปทํามาตองจาย
พวกเขาอีก แตสภาพจิตใจนีม่ นั ตางกัน
อยางฟากับเหวเลยอะ ในตอนที่ยัง
ไมบวชนะ โหย ! นายจางไมจายเงิน
ก็อยากจะฆาเขา เขายืมเงินไมจาย
ก็อยากจะฆาเขา เขากดคาแรงเราก็
อยากจะฆาเขา
แตทุกวันนี้ทําไปทั้งวัน ยันเย็นยัน
ค่ํา บางวันกลับมาถึงอาบน้ําทุม หนึง่ พอดี
ไมมีใครจายใหทําแบบ “ไมหวัง ไม

เอา ไมมี ไมเปน ทํางานตัง้ แตเชา
จดเย็น โดยไมหวังไมเปน ไมเอา
ไมม”ี มันตางกันลิบโลก กะตองเอา ตอง
มี ตองเปน ตองได ใหกูต่ําไมยอม ใหกู
นอยไมยอม ให้คนอื่นมากกูทนไมได กู
ตารอนอิจฉามันแลว อะไรกันก็ไมรทู าํ ไม
ตองโงวุนวาย ทั้งปทั้งชาติ
ทําไม ! ไมเกิดมาเปนชาติ วาง ๆ
เย็น ๆ กับเขาบาง “ไอชาตินรก” ตอง
ดาตัวเองบาง “กูนะโวย ! ไอชาตินรก”
รอนอกรอนใจทัง้ วัน ยังกับอยูใ นนรกเลย
มีคูครองก็ทีแรกก็จับคูขึ้นสวรรค จะไป
ดื่มน้ําผึง้ พระจันทร ฮันนีมูนกันที่นั่นที่นี่
อยูกัน 2-3 ปตบกันหนาตาแหก เจนนี่
ละนะ ไปอยูก บั ใครละ ? (ชนมสวัสดิ์อะไร
นั่น) แหม ! ตอนแรกตางคนตางพูดวา ฝาย
ชายก็บอก “ไมเคยอยูกับใครมีความ
สุขเทากับเจนนี่” เจนนี่ก็บอก “รักพี่
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ที่สุดเลย” ก็ตบกันหนาตาแหก นี่ไมได
มีเรื่องอะไรไมมีสาระอะไรเลย ที่พูดกัน
วา สุขอยางนั้น สุขอยางนี้ มันสุขกาก
หรือสุขทิพย สุขจริงหรือวาสุขเจ็บ ก็
เจอกันเลอะเทอะเลื่อนเปอน
มันไมมีสุขไหนเทากับความสงบ
เย็นวาง “นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง”
สุ ข อื่ น ยิ่ ง กว า ความสงบเย็ น ว า งจาก
กิเลส จากตัวตน ตัวกูของกูมันวางมัน
เย็น มันไมกอตัวใหญเทานั้นเทานี้ มันไม
อวดพองใสกะใคร มันไมตองมีปมเขื่อง
แลวมันก็ตอ งไมมีปมดอย ทุกวันนี้เขามา
นั่งผูกปมกัน กูจะตองเขื่องกวามัน เหนือ
มัน ใหญกวามัน โตกวามัน เหมือนอึง่ อาง
พองใหลูกดูวา ใหญกวาวัวทีล่ กู มันเห็น
ไหม ? จนมันระเบิด
เดี๋ยวนี้พองใสกันเรื่องฐานะ เรื่อง
ตําแหนง แตงเนือ้ แตงตัว ไมรวู า มันถึงจุด
นี้ไดยังไง ใสไปใสมามันก็ทําใหมันขาด
หัวเขา บางคนนะมันขาดนิดหนอยก็ยังดี
นะ บางคนมันดันขาดหัวเขาโผลออกมา
เลย แลวเขามานั่งถวายสังฆทานหัวเขา
โผล (เขาจะมาถวายสังฆทานหรือเขาจะ
มาถวายเนื้อหนัง) บางคนก็แหม ! ทําไม
เสือ้ ผามันแพงหรือไง ตองนุงสั้นติ๊ดเดียว
เออ ! มันนาจะกาลเทศะจังหวะสถานที่
บาง ก็ทําใหสังคมเรานี่ มันแขงกันสวย
จนเลยเถิด มันเลยเถิดแลวนะมันสวยกัน
เลยเถิด จนไมรูวามันสวยหรือนาเกลียด
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มันสวยหรือนาเกลียด
โอ ! เมื่อวานนี้ ไปที่บิณฑบาต เจอคน
แกคนหนึ่งแตงตัวจนเหลือเชื่อเลย แตง
จนสาว 16 สูไมไดกแ็ ลวกัน ทําดอกไม
ทัดอะไรก็ไมรู แลวเดินสวมมงกุฎดวย
70 สวมมงกุฎ มงกุฎปลอมเทียมอะไร
ของแก “เออ ! แกคงคิดของแก กูสวย
ทีห่ นึง่ ” หนักหัวจะตายอยูแลว ไมรูบา
หรือเปลาแตคงไมคอยเต็มอะ นาจะไม
คอยเต็มมีเยอะนะ แลวแหม ! บางคนนี่
เดือนนีเ้ จอ 2-3 ราย มาจุน จาน มาถึงก็
“ทานจําหนาฉันไดไหมนี”่ โอ ! มันไมรู
กี่หนา วัน ๆ หนึ่ง จะไปนั่งจําได โอะ !
ยื่นหนายื่นตา แลวก็พอกเสียจนไมรูวา
แกไมแก นีเ่ ดือนหนึง่ นะชักมีมาบอย แก ๆ
เพี้ยน ๆ นี่มาบอยจังเลย แลวคุยไมรูจัก
จบ ไมรูจักไป ไอเราจะไลก็ไมได แลว
หนัก ๆ ก็บอก โยมขออภัยนะ ขอกระชับ
พื้นที่ คนอื่นจะเขามาบาง แกก็นั่งขวาง
โลกอยูนั่นแหละ ไมเปดประตูบุญใหคน
อื่นเขาบางเลย แหม ! แกจะพลอยรูสึก
ไมเต็มแลวใหเราตวงเติมให
เอาละยังไง ก็ขอใหชาวพุทธเงีย่
หูฟง เรือ่ งทีเ่ ปนสาระ เปนเรือ่ งของความ
วาง ๆ จากตัวตน ตัวกูของกู จากกิเลส
และจะวางจากความทุกข เปนเรือ่ งที่
ตองรูตองศึกษา ถาเกิดมาชาติหนึง่
ทุกขตลอดรองไหตลอด หรือรองบอย
กวาคนอื่นก็ใชไมได

จนเปนคนไมรูจัก “สุขงาย
แลวทุก ขย าก” กลายเป็ น คน
“ทุกขงา ย สุขยาก”
มันตอง “ทุกขยาก แตสุข
งาย ยิ้มงาย รองไหยาก”

แลวโยม ! ถาลูกเราเขารองยาก
แตเงียบงาย เขาเลี้ยงงายสบายเลย แต
ถาเขามันรองงายแลวเงียบยากปลอบ
เทาไหรเขาก็ไมเงียบ จับกระแทกพืน้ แลว
เขาก็ยังไมเงียบ อุดปากแลวก็ยังไมเงียบ
ทําใหแมมันตองลําบาก
เพราะฉะนั้น ก็อยูใหมันสบาย ถา
มาฟงธรรมะแลวจิตใจโลงวางเย็นสบาย
อาตมาก็รูสึกวา เราก็รักษาเนื้อกลอง
ของพระพุทธเจาไว คําสอนไว สวน
โยมก็อยาไปเอาไอเนื้อไมอื่นมาอุด
ใสศาสนา เขาทําพิธีอะไรกัน ไปกัน
จังนะวัดที่ทําพิธี เดี๋ยวนี้ไมนาเชื่อวา
คําชะโนดอะไรนี่ แลววัดที่มีพญานาค
อะไรอยางนี้ วัดทีม่ หี ลวงพอสมหวัง วัด
ที่มีหลวงพอทันใจ วัดทีม่ ที า วมหาพรหม
จะไปหวังพึ่งอะไรกันนักหนา พระ
พรหม 4 หนา 8 ลูกตา เขาเอาระเบิด
มาวางแกก็ไมเห็น โดนคางเคิงบิ่นไป
จะมาชวยอะไรพวกเรานักหนา
เรือ่ งความวางจากตัวตนจะชวย
ใหทกุ ขลดลง เรื่องฝกฝนความอยูเหนือ
ได เหนือเสีย เหนือบวก เหนือลบ มา
กระทบแลวใหอยูต วั เสียบาง ไมใชกระทบ

“

โยม ! อยาเปนคน
ทะนุบํารุงเฝาศาสนา
แบบมดแดงเฝามะมวง
ขอใหไดมรรคไดผล ไดชิม
รสของมะมวง ชิมรสของ
ศาสนา ธรรมรส...”

ไดก็ฟู กระทบเสียก็แฟบ แกวงไปอยางนี้ตลอด เสียชาติเกิด เสีย
ทีที่เกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา ไมไดศึกษาสาระของ
ศาสนาเลย ไมไดเก็บเกี่ยวมรรคผลเลย ทะนุบาํ รุงทอดกฐินผาปา
บริจาคกันโอย ! แทบเปนแทบตาย แตไมไดประโยชน กลายเปน
พวกมดแดงเฝามะมวง กินก็ไมไดกินเฝามะมวง จนมะมวงหลน
ไปแลว ก็หลนตามลูกมะมวงไปดวย ก็นั่นแหละ ยังไงนะโยม !
อยาเปนคนทะนุบํารุงเฝาศาสนาแบบมดแดงเฝามะมวง

ขอใหไดมรรคไดผล ไดชิมรสของมะมวง ชิมรส
ของศาสนา ธรรมรส เขาบอกวารสอื่นที่เราชื่นมื่น
ชื่นชมกัน เปรี้ยวหวามมันเค็ม แลวมันก็ตองตบทาย
ดวย น้ําจืด ๆ โยมวาจริงไหม ? แกงเผ็ด แกงมัน แกง
เปรี้ยว เสร็จแลวตองดืม่ น้าํ จืด ๆ มีไหมเอาแกงเผ็ดถวย
หนึ่ง เสร็จแลวโยมเอาน้ําเผ็ด ๆ มาแกวหนึ่ง ไมมี มัน
ตองตบทายดวยน้ําจืด คือวุนไปวุนมา เดี๋ยวก็ตองหา
ความวางบาง หาความเย็นบาง หาความโปรงโลงบาง
ใครจะไปนั่งแออัดกัน ใหตัวกูจะเอานั่นเอานี่ อัดแนน
ไปหมดเหนื่อยตาย
เอาละวันนีก้ ข็ ออวยพรใหทกุ คน เงีย่ หูฟงเรื่องความวาง ๆ
เย็น ๆ สงบใหเปนเสียบาง เพื่อจะไดรักษาเนื้อกลองคําสอน จะ
ไดไมไปหลงติดบทกวี กลอน ของนักประพันธรุนหลังมากเกินไป
และขอใหซาบซึ้ง ในคําวา วาง เย็น สงบ และขยับเลือ่ นตัวเอง
ใหอยูเ หนือโลกบาง อยาอยูใตอํานาจของความไดเสีย บวก
ลบ สมหวัง ผิดหวังกันตอไปเลย เจริญพร.
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เครื่องรางของขลัง
สะเก็ดที่เจ็บปวดเหมือนสะเก็ดระเบิด
ก็คือ ประเด็นเรื่องพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง
ที่คณะสงฆไดใหกวาดออกจากโบสถ เทวรูป สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ก็ขนยายออกกันอุตลุด แตที่นาสะดุด
ใจเปนสะเก็ดเจ็บปวดที่สุด คือ ผายันตของพระ
ระดับชัน้ พรหมรูปหนึง่ ก็ตอ งคอยเงียบหายไปดวย
พุทธศาสตรจงึ อยูเ หนือไสยศาสตร ไสยศาสตร
อาจจะเปนของอุน ใจ แตไมไดดบั ทุกขทางใจ เผลอ ๆ
ไมไดจาํ หนายในโบสถรายไดตก นาจะเปนทุกขกนั บาง
ถาตองขนยายขนหนีกันนี่ ถือวาเปนสะเก็ดที่

เจ็บปวดกับบุคคล หรือพระสงฆองคเจา
ที่เดินหลงทางเขาไปในเสนทางนี้ แลวเมื่อ

ยอดขายยอดเชาตก ก็มานั่งรําพึงรําพันหาวา คนโนนคน
นี้กฎนั่นกฎนี่ไมดี มากดขี่ ก็เพราะไปกมหัวใหเรื่องพรรค
นี้มันกดเอา ก็เลยตองเจ็บปวดจากสะเก็ดระเบิดที่เขาสั่ง
มา

อาตมาจะไมใหเจ็บปวดกับเรื่อง
นี้เด็ดขาด เพราะจะไมเสกไมทําพวกเครื่องราง
ของขลัง ไสยศาสตร
ก็ตั้งใจวาชาตินี้

เพราะปนี้ ตองเรียกวา เปนปสะเก็ดขาวเรื่องขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ คิดเลยเถิดจนกระทั่ง ล็อกเกตเหรียญพีน่ วล ปน
ปวนราคากัน จนขึน้ มาแลว ๖-๗ หมืน่
โอย ! เอาผีทต่ี ายแบบไมไดเรือ่ งไดราว เอามาปลุก
ระดมกันเปนผีที่พึ่ง ผีตายโหงเปนที่พึ่งแลวจะเอาอะไร
กันแลว เจ็บปวดเหลือเกินชาวพุทธเรา เขาใจหลักศาสนา
แบบไหนกัน เพราะเปนชาวพุทธพลัดหลักเที่ยวคลําหา
ฤทธิ์ จึงตกต่ําจมมิดอยูกับฤทธิ์ ไมไดขึ้นเลื่อนลอย
มาหาหลักธรรมคําสอนกัน คิดเปนอยางนั้นไป คิดวา
คงจะสําเร็จแลวละ.
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มุมคิดทีว่ า บวชไมสกึ ทีเ่ ห็นชัด ๆ แลวชอบมากดวย ก็คอื
ก นนักบวช ไมมีเครื่องแตงเนื้อแตงตัวอวด จะเปน
การเป
นนาิกาเรือนละแสน ละลาน ๆ แหวนเทานั้นเทานี้ ไม
ตองไปแจงรายการทรัพยสิน ไมตองเสียเวลาไปแจง
รรายการทรัพยสินอีก คือ มันคิดตรงนี้แลว ไมรูจะแส
สึกไปวา ไปหาเครือ่ งประดับ แตงนูน แตงนีแ่ ลวก็วนุ วาย
อยางที่เขามีโจษกันวา ผูหลักผูใหญในบานเรา มีนาิกา
กกันเกาเรือนหาเรือน ถูกฟอกกันในสภา แลวก็มาถายรูปหนา
ททําเนียบ ก็เกิดปญหาขึ้นอีก ปญหาเหลานั้นไมมีสําหรับนักบวช
ออยางเรา นักบวชอยางเราไมตองไปแจงยอดทรัพยสินบัญชีและ
ไไมตองไปแกตาง ไมตองถูกซักฟอก อภิปราย มันสบายแคไหน
จจะแสไปใหโงทําไม สึกไปก็มีแตสึกหรอ สิ้นเปลืองชีวิตกับ เวลาที่
ตองไปแจงทรัพยสิน ไปแกขอครหาตาง ๆ นานา

“

เพราะฉะนัน้ มองเห็นแคเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ปลืม้ ใน
การที่ไดอยูใ นรมผากาสาวพัสตร อยางชนิดทีเ่ รียกวา ปญญา
นั้นมองเห็นแลววา เครือ่ งประดับตกแตงทีเ่ ขาอวดกันนักหนา
มันคืออะไร ?

พระพุทธเจาทานตรัสวา มันเปน “งูพิษ งูเหา
ที่จะขบกัดเอา”
นี่ทานรองนายกฯ ทานนัน้ ก็คนหนึง่ ใสนาิกาขอมือ
ยี่หอหรูราคาแพง สวมแหวนทองคําขาวเพชร 1 กะรัต คาด
วามูลคาอยางต่ําสุด ๆ คงอยูที่ประมาณ 3-4 แสนบาท
ในตางประเทศก็ยังมีโฆษกประจําตัวผูนํารัสเซีย ชื่อ
นายดมิทรี เพสคอฟ ก็ใสนาิกาขอมือเรือนทอง 18 กะรัต
ยี่หอ Richard Mille ซึ่งมีมูลคาเกือบ 17.5 ลานบาท ก็
ถูกเรื่องนี้ขบกัดเอาเจ็บปวดอะไรตาม ๆ กัน
เพราะฉะนัน้ เราจะโงออกไปใหเจ็บปวดใหถกู ขบ
ถูกกัด กับเรื่องแจงสมบัติ มีสมบัติ มีเครื่องประดับ
ตกแตง ใหแสลงตาแสลงใจ ใหคนอิจฉาทําไม อยู
อยางนี้ไมไดแตง ไมมีอะไร จีวรก็ไมมีหลากสีสัน ไม
ตองออกแบบอยางนี้มันสบายกวากันเยอะเลย

อยูกับปญญา
มองเห็นวา
มันไมใช
สวนจําเปน
ของชีวิต...”
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แลวจะโงไปเจอปญหา ไปสรางปญหา ไป
อยูกับปญหา แตอยางนี้มันอยูกับปญญามอง
เห็นวา มันไมใชสวนจําเปนของชีวิต ไอนั่นมันเปน
สวนเกินของคนทีอ่ ยากจะมีจะประดับประดา ยศ บารมี มัน
จึงกลายเปนเรื่องสูญเวลาเสียเวลา ไปกับเรื่องพวกเครื่อง
ประดับประดา ตองเก็บตองดูแลตองหวงใยและที่รายที่สุด
อาจจะตายเพราะเครื่องแตงเนื้อแตงตัว ซึ่งก็มีคนไทย
จํานวนไมนอย ที่ตายไปกับเครื่องประดับมีคา นาิกาก็
เคยแมกระทั่งโทรศัพทก็เคยฆาเจาของมาแลว ไมรูกี่ราย
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เพราะฉะนัน้ เราถึงไมมโี ทรศัพท ไมมเี ครือ่ งประดับประดาตกแตง
ไมตอง และมันทําใหมนี สิ ยั ประหลาดเกิดขึน้ เราจะซือ้ อะไรใช “ประโยชน
ใชสอยเทานัน้ ” ประโยชนใชสวยนี่ ไมรจู ะเอามาทําไม ซื้อของทีต่ อ แขน
ตอขาสัมมาชีพ ดีกวาไปเลือกซือ้ เครือ่ งประดับมาอวดสวยอวดงาม อวด
ไปอวดมาตองไปชี้แจงกับ ป.ป.ช. ดูวุนวายเปลา ๆ
แทนที่ชีวิตจะเหลือเวลาไวทําเรื่องดี ๆ งาม ๆ ทั้งสรางสรรค
พัฒนา-สงเคราะห ใหมนั เต็มพิกดั ไมถกู เจียดเวลาไปเรือ่ งอืน่ เวลาเรือ่ ง
อื่นที่เร็ว ๆ อยางโง ๆ อยางนี้ ๆ มันไมสามารถมาล็อกเราได เพราะเรา
รูวา มันเปนสวนเกินของชีวิต ของคนที่บาสวยบางาม แลวตัวไอสวย ๆ
งาม ๆ นี่ ทําคนเสียเวลาฉิบหายวายวอดทั้งชีวิต และที่เปนคดีกัน ก็
มากมาย เชนเพชรของรายหนึ่งหาย ดันไปบอกคนปงไกทอดไกขโมย
ตองติดคุกติดตะราง กวาจะมารูทีหลัง โอโฮ ! คนนั้นก็เสียอนาคต เสีย
อิสรภาพไป
ไอเครือ่ งประดับของสวยของงามนี่ ขโมยกันก็เยอะ ฆากันก็เยอะ
หลัก ๆ แลวสรุปแลว ชีวิตไปโงกับไอเรื่องพรรคนี้ พอเปนนักบวชเรื่อง
พรรคนี้แทบจะไมมา มีอารมณเลย ๔๗-๔๘ ป ตั้งแตบวชมา สิ่งที่ดี
ที่สุดของชีวิต ก็คือ “ผาเหลือง”

การเปนนักบวช ถูกคลุมกิเลส ไมใหโง ทะเยอ
ทะยานอวดมั่งอวดมี อวดร่ําอวดรวยดวยการเอา
ของสวย ๆ แพง ๆ มาประดับ ตั้งแตบวชมาไมเคยจะ
นึกซื้อแมนาิกายี่หอขอมือสักเรือน ในราคารอย
บาท พันบาท ไมเคยนึกซื้อแหวนสักรอยบาท แสน
บาท ไมเคยคิดซื้อสรอยหนักบาท ๒ บาท เวลาที่จะ
เสีย ๆ ไปกับความคิดก็ยังไมมี
การกระทํา และทรัพยสินที่จะตองเสียไปกับไอความ
บาสวยบางาม อวดมั่งอวดมี กิเลสตัวนี้ไมคอยโผลมาเลน
งานเรา เพราะผาเหลืองที่เราหมบวชอยูนี้ มันคลุมตัวนี้ให
เราไดอยางยอดเยี่ยม แลวจะโงสึกไปหาพระแสงอะไร
ถาไมบวชเชื่อวากิเลสตัวนี้ จะตองไสหัว คนชื่อ “ไอยอม”
แตมันเขามาไสหัวเราไมไดชวงเราเปนพระพยอม
เพราะฉะนั้น พระพยอม จึง “บวชไมสึก”

รวมแลว ไมไดจายเลย เรื่องพรรคนี้ เก็บเงินไวสราง
บารมี ทําอะไรที่เปนประโยชน ตอเพื่อนมนุษยตอศาสนา
ตอประเทศชาติ ดีกวากันเยอะเลย จึงยังไมสึก.
78

79

บทเรียนราคาแพง

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

กรณีครูจอมทรัพย

ในฉบับนี้ ก็คงจะไมมเี รือ่ งอะไรเกิน คุณครูจอมทรัพย

ทีอ่ าตมาเกือบเสียพระไปเหมือนกัน นึกอยากจะเรี่ยไรญาติโยม
เอาเงินไปชวยครูจอมทรัพย แลวนึกตําหนิตํารวจวา ทําไม !
แยอยางนี้ รังแกกลั่นแกลงอยางนี้ แตที่ไหนได ถาไดเรี่ย
ไรเอาไปชวย ญาติโยมคงโห เสียพระ หนามาม เดินไป
ไหนนาจะตองเอาปบคลุมหัว
ฉะนั้น จึงบอกวา ไดรับขอมูลขาวสารอะไร อยา
เพิ่งรีบรับ และอยาเพิ่งรีบปฏิเสธ ถารีบรับลูกวา อูย !
ตองชวย ๆ เมื่อเขาผิด เราก็ซวย ถารีบปฏิเสธเผื่อเรื่องนั้น
มันดีมีประโยชนตองชวย เราก็จะเสียโอกาสในการชวย
ดังนั้น ก็ตองรอจังหวะ ดูขอมูลความเปนมาเปนไปใหรอบ
คอบ เพื่อจะไดไมเจ็บปวด ไมเสียหาย ไมผิดพลาด

และตํารวจที่ทําหนาที่สอบสวน ตอนแรกโดน
ดาแทบจะฆาตัวตาย แตตอนหลัง ทานรอง ผบ.ตร.
วิระชัย ทรงเมตตา ก็ไดประกาศคุณงามความดีของ
ตํารวจสืบสวนรายนี้ แหมนา ! เอามาสืบคดีถุงกลวย
แขกบางจังเลย วาจะใหรางวี่รางวัลทาน ก็อนุโมทนา
ใชความฉลาดสามารถในการสอบสวน.
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“ อย่ามีอย่าหาไว้

โดย...พุทธทาส

“

มันเกินกว่าที่จําเป็น

ศ าสนาทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันหมดใน

ขอที่วา จะไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง แมคําพูดตางกัน
ความมุงหมายจะสอนมันก็เหมือนกัน วาไมโลภ ไม
โกรธ ไมหลงนี้ ศาสนาไหนก็ตองเปนอยางนั้น แมคํา
พูดจะตางกัน ก็พูดไดอีกอยางหนึ่งวา ทุกศาสนาก็สอน
ใหคนเราอยากอบโกยใหมันเกินกวาที่จําเปน อยามี
อยาหาไวใหเกินกวาทีจ่ าํ เปน ทีเ่ ขาเรียกวา สันโดษ หรือ
อยางอืน่ ก็มเี รียก แตตอ งการใหทกุ คนอยาเอาเกินกวา
ทีจ่ าํ เปน ศาสนาพุทธก็สอนอยางนี้ ศาสนาคริสเตียนก็
สอนอยางนี้ ศาสนาอื่นก็สอนอยางนี้

“...ถาทุกคนไมเอาไว ไมหา ไมมี ไมเก็บรักษาเอา
ไว ไมยึดครองไวเกินกวาจําเปน คนมันก็ไมแตก
ตางกันมาก มันพอทีจ่ ะอยูร ว มกันดวยสันติได...”
แมว า คําํ พูดมันั จะตา งกันั ดูคลา ย ๆ กับั วา ไไมเ หมือื นกันั แตค วามมุง หมาย
มันเหมือนกัน ถาทุกคนไมเอาไว ไมหา ไมมี ไมเก็บรักษาเอาไว ไมยึดครองไว
เกินกวาจําเปน คนมันก็ไมแตกตางกันมาก มันพอทีจ่ ะอยูร ว มกันดวยสันติได แต
นีค่ วามกาวหนาของมนุษย มันกาวหนาไปตามบาปที่พระเจาสาปแชง คือ ไมให
รักกัน ไมใหเห็นแกกันและกัน มันก็เลยมีคนที่เอาใหมากที่สุดเทาที่จะ
เอาได อยางที่เรียกวา มือใครยาว ก็สาวเอา พวกหนึ่งมีสติปญญามาก มี
อิทธิพลมาก มีอะไรมาก มันก็เอาไวเกินกวาจําเปนไมรูกี่รอยเทา พันเทา
หมื่นเทา แสนเทา ลานเทา มันก็เกิดความแตกตางกันมาก ก็จะอยูรวม
กันสันติไดอยางไร นี้เปนอยางนี้

ถาประพฤติปฏิบัติตามทางศาสนากันทุกคน ปญหาอยางนี้ไมมี
คือ คนจะไมแตกตางกันนัก แลวพอทีเ่ หมือนกันวาเปนพีน่ อ งตระกูลเดียวกัน
ได นี่กิเลสของมนุษยมันเจริญทวีเร็วเกินไป จนศาสนาก็รั้งไมอยู
อะไรก็รั้งไมอยู พระเจาก็รั้งไมอยู จนตายไปแลวนี้ คนจึงเปนอยูใน
สภาพอยางที่กําลังเปนนี้ นี้ปญหาของคนมันอยูที่นี้ ที่เรียกวา สวนรวม
ทั้งโลก ถาแกไดก็วิเศษ แตนี้ยังไมมีหวัง ก็ยุติเปนวา เรายังจะตองอยู
ในโลกที่มีลักษณะอยางนี้ตอไป และยิ่งขึ้นทุุกที
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ความประหยัด

ไมขยันขันแข็ง นั้นคนโงพูด คนไมรูจัก
พุทธศาสนาพูด ทั้งที่ตัวเขาเองก็เปน
พุทธบริษัท สันโดษนัน้ ทําใหเกิดกําลังใจ
เมื่อเรามีความอิม่ ใจในสวนทีไ่ ดมา หรือ
ไดอยู นั้นก็เกิดกําลังใจที่หลอเลี้ยง
ทดแทนความทอแทออ นแอความเหนือ่ ย
เพราะฉะนัน้ ทานจึงวางเปนหลัก
ไววา “สนฺตฏุ ฐี ปรมํ ธนํ” พระพุทธเจา
ทานวางหลักอยางนี้ ความสันโดษเปน
ทรัพยอยางสูงสุด คือ ทําใหอิ่มใจ
เหมือนกับทรัพย ทํานองเดียวกับ
ทรัพยอยางทีส่ ดุ ชาวนาขุดดินทีหนึง่
ก็สนั โดษพอใจ วาขุดดิน ไปไดทหี นึง่
เสร็จแลวไปทีหนึ่ง ก็อิ่มใจ ทีนี้ ถา
ชาวนาอีกคนหนึ่งวาอุย ไมไหว ยัง
อีกนานกวาจะเสร็จ กวาจะปลูกขาว
ออกรวง ไปขโมยดีกวา มันก็ตาง
กันตรงกันขามอยางนี้

เมื่อพูดถึงเรื่องความประหยัด
คนสวนมากก็มักจะคิดไปวา ไมจาํ ตอง
จะตองอาศัยหลักพระพุทธศาสนา ที่
พูดนี้ก็หมายความวา เขาไมรูวาหลัก
พระพุทธศาสนา ก็คอื เรือ่ งการประหยัด
อยางยิง่ อยูด ว ย ก็ขอใหไปดูเรือ่ งตาง ๆ
ในวินัย ในหลักธรรมอีก ในวินัยทั้ง
ปาฏิโมกขและอภิสมาจารนัน้ แหละ มีอยู
หลายขอทีป่ รับอาบัตภิ กิ ษุผไู มประหยัด
ผูหยาบคายตอเครื่องใชไมส อย ไม
ประหยัดเวลา ไมประหยัดเรีย่ วแรง ไม
ประหยัดสิ่งที่เปนประโยชนใหคุมกัน
กระทั่งวามีวินัยหามไมใหถาย
อุจจาระดวยการเบงแรง นี่ก็เปนเรื่อง
การประหยัด ประหยัดในฐานะที่เรา
เปนคนยากจน ไมมหี ยูกยารักษาโรคภัย
ไขเจ็บ แตกป็ ระหยัดโดยไมใหเกิดโรคภัย
สันโดษ คือ สิง่ หลอเลีย้ ง
ไขเจ็บ เพราะวาการถายอุจจาระเบงแรง
นั้น เปนที่มาของโรคภัยไขเจ็บหลาย ให จิ ต ใจอิ่ ม เอมเปรมปรี ด า
อยางหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปราโมทยอยูเ สมอ แลวก็ทาํ
ก็โรคริดสีดวงที่เกิดที่ทวาร เปนตน นี่
ใหประหยัด ไมตอ งมีสง่ิ ทีเ่ กิน
เอามาพูดใหเปนเรื่องสุดทาย
พอพูดคําวา “ประหยัด” ก็ตอ ง ความจําเปน
เดี๋ยวนี้เรากําลังมีชีวิตจะมีสิ่งที่
พูดเลยไปถึงคําวา “สันโดษ” ดวย
เพราะวาสันโดษนั้นเปนรากฐานของ เกินความจําเปนแกชีวิต โดยตามกน
การประหยัด สันโดษ มีคนเขาใจผิดวา ฝรัง่ โงกม หัวตามกนฝรัง่ มาหลายรายการ
ทําใหออนแอ ทําใหเกียจคราน ทําให แลวรายการทีไ่ ปมีสง่ิ ทีไ่ มจาํ เปนจะตอง

มี คือ ไมสันโดษนี้ก็กําลังจะครอบงําคนไทยเรามากขึ้น เพราะเหอเหิมเรื่อง
เอร็ดอรอยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ฯลฯ การประหยัดก็มีไมได ปญหา
ที่เงินเดือนไมพอใชอยูในเวลานี้ ก็มีมูลรากอยูที่ความไมประหยัดอยูสวนหนึ่ง
ดวยเปนสวนสําคัญ ถามีนิสัยประหยัดแลวก็จะพอ ถาแมไมพอ มันก็จะไม
เดือดรอน เมื่อความจําเปนยังอยู ถายังไมพอก็มีความยินดี และพอใจไดเทาที่
มี ถือเปนหลักสากลวา เมื่อเรายังไมไดสิ่งเราอยากจะได และพอใจไดเทา
ที่มี ถือเปนหลักสากลวา เมื่อเรายังไมไดสิ่งเราอยากจะได เราก็ตองยินดี
ในสิ่งที่เรากําลังมีนั้น เด็กนักเรียนที่เคยเรียนในโรงเรียน ก็จะไดยินคํา
พูดชนิดนี้ เปนสุภาษิตทั่ว ๆ ไป
เมือ่ พูดถึงเรือ่ งประหยัดแลว ก็อยากจะยกตัวอยางเรือ่ งในพระไตรปฎก
มาเลย วาพระอานนททําใหพระเจาแผนดินองคหนึ่งที่เปนมิจฉาทิฐิ ไม
นับถือพุทธศาสนา หันมานับถือพุทธศาสนา เพราะการประหยัด
พระเจาแผนดิน (พระเจาอุเทน) องคนั้นพูดอยางดูหมิ่นทาทายอะไร ๆ
วาพระนี้โงทั้งนั้น แลวเผอิญไปถามเรื่องวาใชจีวรอยางไร ?
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พระอานนทก็ตอบไปตามลําดับวา ก็ใชปองกันหนาวเหมือนกับปองกัน
เหลือบ ยุง ลม แดด เหมือนกับมีกุฏิ มีจีวรเปนกุฏิ
พระเจาอุเทน : ถาขาดจะทําอยางไร ?
พระอานนท : ก็เย็บปะอะไรอยางนี้
พระเจาอุเทน : ถาเกามากจะทําอยางไร ?
พระอานนท : มันก็ดามเปน ๒ ชั้นเขา ถาชั้นเดียวมันเปอยขาด ก็ดาม
เปน ๒ ชั้นเขา
พระเจาอุเทน : ถาดามแลวมันก็ยังเปอยขาดใชไมไหว จะทําอยางไร ?
พระอานนท : ก็เอาไปทําผาปูนอน พับทบ ทบ ๆ ๆ กันเขาเปนฟูกปูนอน
พระเจาอุเทน : ถามันเปอยเลยวานั้นไปอีกจนทําอยางนั้นก็ไมได จะทํา
อยางไร ?
พระอานนท : ก็เอามาพับทบไปทบมาใหหนาเหลือเล็กนิดเดียวเปนผารองนัง่
พระเจาอุเทน : ถามันเกินไปกวาที่จะทําไดอีกละ จะทําอยางไร ?
พระอานนท : ก็ทําผาเช็ดเทา
พระเจาอุเทน : ถามันเกินไปกวาที่จะทําผาเช็ดเทา จะทําอยางไร ?
พระอานนท : ก็นําไปเผาเอาขี้เถามาผสมดินและขี้วัว ฉาบทาฝากุฏิให
เปนของใหมขึ้น นี้หมายถึงกุฏิทําดวยดิน พอนานเขามันเกา มันนาเกลียด
สกปรก เหม็นสาบ เขาใชไลกันใหมดวยน้ําที่ผสมแบบนี้ ตองมีขี้เถาอยู
ดวย นี่ใชจนกระทั่งเผาเปนขี้เถาไปผสมน้ําขี้วัว ผสมดินไปทาฝากุฏิให
ใหมใหสวยใหหายนาเกลียด พระเจาแผนดินอันธพาล แหงนครนั้น ก็เลย
เลื่อมใสพระพุทธศาสนานี้

นี่ คุณดูความประหยัดตามหลักพุทธศาสนา คือ ประหยัดไปใน
ทางที่เปนประโยชน ไมใชประหยัดในทางที่ไมจําเปน เชน ไปประหยัด
เพือ่ จะไดสนุกุ สนานเอร็ดอรอย หรือวา ขีเ้ หนียวจนไมใชใหเปนประโยชน
เปนปูโสมเฝ
มเฝาททรัรัพยย คคอยเฝ
อยเฝาททรัรัพยยอะะไรทํ
ไรทํานนองนั
องนัั้น

ประหยัด

ในที่นี้เปนประโยชน ประหยัดกับประโยชน คูกันไป
เรื่อย คูกันไปเรื่อย จนวินาทีสุดทาย แลวมาจากความสันโดษ ไมแสวงหา
สิ่งที่ไมจําเปนตองมี เอามาใหมันยุง เสียเวลา ก็หา และมีเทาที่จําเปน
แลวก็ใชใหเปนประโยชนจนวาระสุดทาย ถาตัง้ ใจจะหาเกินจําเปนนีเ้ ปนบาป
มีไวเกินจําเปนนี้เปนบาป ใชสอยเกินจําเปน นี้กเ็ ปนบาปอยางยิ่ง คุณจํา
ไวก็แลวกัน วามันบาปอยางยิ่ง มันเปนตนตอใหทําผิดทําเลว อยางอื่น
อีกมากมาย หาเกินจําเปนก็เหมือนมนุษยสมัยนี้ หาเกินจําเปน แลวก็ได
รบราฆาฟนกันไมมีทางจะหยุดได นี้หาเกินจําเปน
หลักพระพุทธศาสนามีอยูวา อติโลโภ หิ ปาปโก โลภเกินนั้นลามก
ยิ่งโลภเกินนั้น ลามก : อติโลโภ = โลภเกิน, หิ = ก็, ปาปโก = ลามก นี้ก็คือ
อยากแลวแสวงหาเกินความจําเปน มีไวเกินความจําเปนหรือวาใชสอย
เกินความจําเปนก็เปนของลามก แมศาสนาอื่น เชน ศาสนาคริสเตียนเขาก็
บัญญัติอยางนี้ หาเกินความจําเปนนัน้ เปนบาป เพราะวาฝนความประสงคของ
พระเปนเจา ขอใหรูจักเรื่องประหยัดและสันโดษในลักษณะอยางนี้
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ความพอดี
เดี๋ ย วนี้ ค นใช จ า ยในสิ่ ง ที่ ไ ม
จําเปนมากขึน้ ถาใชจา ยแตสง่ิ ทีจ่ าํ เปน
ตามหลักของ ปู ยา ตา ยาย แลว คนจะ
ไมวนุ วายเดือดรอนมากเหมือนอยางที่
เปนอยูเ ดีย๋ วนี้

คนไปรั บ การศึ ก ษามาผิ ด
นิยมผิด มีเสพติด มีอะไรตาง ๆ เหอ
จะเป น อยู อ ย า งแข ง กั บ เทวดา
ฉะนั้น เงินเดือนก็ไมพอใช เพิ่มอีก
เทาตัวก็ไมพอใช อีก 2 เทาตัวก็ไม
พอใช เพราะความเหอการเปนอยู
มันมากออกไป

นี่เพราะขาดศีลธรรม ไม
ประหยัดอยางทีเ่ รียกวา “กินอยู
แตพอดี” ฉะนั้น จึงมีลักษณะ
เปนทาสหรือเปนเปรต อยางใด
อยางหนึ่งอยูเรื่อยไป
เปนทาส ก็คือวา กิเลสมัน
บีบบังคับ ใหไปหาเงินมา นัน่ เปน
ทาสกิเลส เปนทาสเศรษฐกิจ แลว
เปนเปรตก็คือหิวเรื่อย ตามความ
หมายของคําวา “เปรต” เปรตนีจ้ ะปอน
เขาไปเทาไร ก็ไมรจู กั อิม่ จะหิวอยูเ รือ่ ย
ถึงขนาดที่มีกลาวไวในพระบาลีวา ตอ
ไปใหภูเขากลายเปนทองคําทั้งลูก สัก

สองสองลูก ก็ไมพอแกความตองการ
ของคนคนเดียว คนคนหนึ่งภูเขาทอง
คําสองลูก ก็ไมพอแกความตองการของ
เขา แลวคนทัง้ โลกจะตองการกีม่ ากนอย
นี่เรียกวา หิวอยางนี้ก็เปนเปรต
ในเรื่องเศรษฐกิจ ก็บังคับใหหา
หามาเพื่อบํารุง บําเรอ เนื้อหนังความ
สุขกามารมณ อะไรตาง ๆ เพราะเขา
ตองการจะเปนอยางนั้น ไมตองการ
จะกินอยูแตพอดี ไมหลงคําผิด ๆ วา
“กินดีอยูดี” ซึ่งไมมีขอบเขต เปนคน
ชั้นผูนอย ก็อยากจะมีความเปนอยูชั้น
ผูใหญ หรือผูใหญยิ่งขึ้น เมื่อเปนอยาง
นี้แลว ก็ไมมีใครมาหามได ที่จะไมให
เขาแสวงหาโดยทุจริต
สําหรับพระพุทธเจานัน้ ทานแนะ
ให “เปนอยูแตพอดี” ใครควรจะอยู
เทาไร มีพอดีเทาไรก็เอาเทานั้น ไม
ตองเทากันทุกคน แตใหทุกคนเปนอยู
กินอยู เทาที่พอดีสําหรับคนนั้น อยาง
มีพระภิกษุมีจีวร เครื่องนุงหม ๓ ผืน
กุฏินั้น ๗ ฟุต x ๑๒ ฟุต ที่เรียกวา คืบ
พระสุคต แมแตบาตรก็ไมมีมากกวา
หนึ่งใบ นอกนั้น ก็ไมใหสะสมอะไร นี่
เรียกวา “กินอยูพอดี” สําหรับภิกษุ
แลว สําหรับฆราวาสก็ขยาย ออก
ไปได ตามสมควรแกหนาที่การงาน
ของตน ๆ

ความเปลี่ยนแปลงเขาใจผิดทบกันไป
ทบกันมาจนกลายเปนสิ่งที่ไมนาดูขึ้น
มาอยางนี้
ทีน้ี ถาวาศีลธรรมแลว จะไม

เดี๋ยวนี้ ไมมีศีลธรรม ไม
ต อ งการแต ส ว นจํ า เป น ที่ พ อดี
ตองการไมมีขอบเขต ไมมีที่สิ้น
สุด ไดมาก็สรุ ยุ สุรา ย ไมไดคดิ จะ
ทําประโยชนผูอื่น สิ่งที่เอามา
ใชสอย ไมไดใชใหหมดคาของมัน
คือ ทิ้งขวางเสียกอน
เรื่ อ งเศรษฐกิ จ ส ว นบุ ค คลนี้
อาตมาเคยเลาเรือ่ งพระอานนท (เกีย่ ว
กับการใชจีวรกับพระเจาอุเทน)
เดีย๋ วนีเ้ ราไมมศี ลี ธรรม นีต้ อ งขอ
สารภาพวา แมภิกษุสามเณรก็ไมมีศีล
ธรรมในขอนี้ ใชจีวรใชอะไรหยาบคาย
แล ว ก็ ยั ง ทิ้ ง ก อ นที่ จ ะใช ใ ห ถึ ง ที่ สุ ด
อยางนี้ ทีม่ นั เปนความเปลีย่ นแปลงของ
โลก จะโทษกันนักก็ไมได อาตมาก็พูด
วา ถาโยมอยาถวายใหมันมากนักก็จะ
ดี ไมรูวาจะเก็บไวที่ไหนแลว มันเปน
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มีการสุรยุ สุรา ย แลวมันมีอาการ
ที่เรียกวา พอใชหรือเหลือใชนี้
ฆราวาสเขามีเสือ้ เปนตู ๆ จนตอง
เรียกวา แมผเี สือ้ เพราะมีเสือ้ มาก
นัก
ถาสุรุยสุราย ก็ตองเปนทาสแก
เศรษฐกิจของตัวเอง มีความหิวเปนเปรต
แลวในทีส่ ุดก็จะเปนทาสทางเศรษฐกิจ
แกบคุ คลอืน่ แกประเทศอืน่ ฉะนัน้ ปญหา
เรื่องขาดดุลการคาอะไรตาง ๆ นี้ ก็มา
จากคนโง สุรยุ สุรา ยไมรกั ษาขอธรรมะ
ขอนี้ เลยทําใหประเทศชาติตอ งเปนทาส
ของเศรษฐกิจแกประเทศอื่น อยางที่
เรียกวา ดุลการคาเสียไปบางอะไรบาง
อีกหลายอยางไมตองพูดถึงก็ได แตให
รูไววาเรื่องสุรยุ สุรา ยนีเ้ ปนอันธพาล
ดวยเหมือนกัน เปนปญหาทีเ่ กิดมาจาก
การไมมศี ลี ธรรม แลวก็มาขวางหนาแก
การแกไข ปญหาทางศีลธรรมอยางทีส่ ดุ
เราจะชวนใหมีศีลธรรม เขาตองการ
จะแตงตัวสวย ๆ อยางนี้ มันก็เลยพูด
กันไมรูเรื่องอยูอยางนี้เอง.

ที่มา : ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องนวกานุสาสน, ลําดับที่ ๓๙ บนแถบพืื้นน้ ํ า เงิน, เรื่องที่ ๑๐
พอแมเกิดลูกมา เพื่อใหเปนลูกของพระพุทธเจา, บรรยายวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๔, หนา ๑๕๐-๑๕๑.
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ปริศนาธรรม
แบบเซน

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

เจริญธรรมทานผูส นใจในธรรมทัง้ หลาย ครัง้ นีน้ ํา
เสนอภาพปริศนาธรรมที่มีคุณคามากที่สุด คือ ภาพชุดจับวัว หรือ
เรียกวา ฝกวัว เปนภาพชุดแกะในแผนไมของเชอรแมน และชุด
โทรเลขจากนิกายเซน พรอมกับมีคําอธิบายไวคอนขางดีมาก
ภาพทัง้ ๓ ชุดนี้ พรอมกับคํากลอนใตภาพของทานพุทธทาส
ท า นได นํ า มาให พ ระท า นช ว ยเขี ย นไว ที่ ฝ าผนั ง ในโรงมหรสพทาง
วิญญาณ หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ วา โรงหนังในสวนโมกข ภาพเหลานี้
ยังมีมากกวานี้ แตสําหรับภาพชุดจับวัวนี้ ทานไดเขียนไวเปน ๓ รูป
แบบ มี ๑๐ ขั้นตอนดวยกัน ทานทั้งหลาย
หลาาย

ปรากฏวามีตรงกัน ๒ รูปแบบ คือ เริ่มตนไปจนจบ
ภาพที่ ๑๐ เปนรูปวงกลมวาง ๆ นีเ้ ปนสัญลักษณของสุญตา

อีกรูปแบบหนึ่ง เริ่มแตตนไป แลวเปนภาพรูปวงกลมที่
ภาพลําดับที่ ๘
๑
๒
๓
๔

๕

๖

๗

๘

ภาพที่ ๙ เปนภาพยอดไมออน ๆ กําลังผลิคูกับกอนศิลา
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แตสําหรับที่ ๑๐ นั้นเปนภาพแจกของสองตะเกียง

ภาพจับวัวนี้มันตางกันเปน ๒ ชนิด ทานทั้งหลาย

ผูต คี วามปริศนาธรรมควรจะรูค วามหมายใหชดั เจน
กอน เพราะผูค ดิ ทําภาพปริศนาธรรมนีย้ อ มมีความมุง หมาย
ไวดว ยเชนกันนี้ จะชวยใหรธู รรมะกวางขวางใหลกึ ซึง้ ไดอกี
ทางหนึง่ เปนเครือ่ งชวยใหไดเห็นแจงในธรรมะจนถึงทีส่ ดุ
แหงทุกขได สมความปรารถนา จะอยางไรก็ดี

ภาพปริศนาธรรมตาง ๆ เหลานี้ ผูทําขึ้นมีจุดมุงหมายให
ผูอาน และผูพ บเห็นอาจเกิดความสามารถตีความหมาย ในทาง
ธรรมไดหลาย ๆ อยางก็เปนได ตามแตภมู ปิ ญ
 ญาของทานทัง้ หลาย
ลักษณะนี้ลวนแตเปนเครื่องผดุงศีลธรรมทั้งสิ้น และใหเขาถึง
ธรรมะไดโดยงายดายทั้งนั้น

เปาหมายภาพปริศนาธรรมนี้ อยูที่ตีปริศนาธรรม
ออกมาแลวเขาถึงธรรมอยางแทจริง เพื่อนําชีวิตจิตกาย
ใจเปนพระธรรม ที่เรียกวา เปนอันเดียวกันกับพระธรรม
นั่นแหละ ไดเขาถึงความไมยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ เลยโดย
ประการทั้งปวง
นี่สาํ คัญอยางนี้ ใหเรามีชวี ติ ทีเ่ ปนอยูอ ยางกอประโยชน
แกโลกดวยจิตใจที่อิสระ คลองตัว เบาใจ ถายังไมถึงขั้น
นี้ก็ชื่อวา ยังไมไดรับผลที่สมบูรณ ตามภาพปริศนาธรรม
กลาวตอไปวา ปริศนาธรรมทุกภาพนี้ สามารถ
แกปริศนาใหจนเปนสัมมาทิฐิ ดําริชอบจนตลอดสาย
ไดปลดปลงลงตัวสูกระแสพระนิพพานได นี่แหละ
ญาติโยม
แนะนําตอไปอีกวา การพิจารณาภาพปริศนาธรรม
เคยไดยินทานพุทธทาสไดอธิบายแกพุทธบริษัทวา
การจะดูภาพอะไร ๆ ใหไดรับประโยชนที่สมบูรณนั้น
จะตองมองวา

นี้คือภาพอะไร ?

ภาพนี้มีความหมายวาอยางไร ?
และภาพนี้ควรนําเอามาใชในชีวิตประจําวันได
อยางไร ?
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“

เมื่อดูภาพแลวมีความสามารถ
ทําใหไดในลักษณะนีค้ รบทัง้ ๓ ประการ
เหลานี้แลว ก็จะไดประโยชนจากภาพ
นี้อยางเต็มที่ แตบุคคลสวนมากดูภาพ
ปริศนาธรรมนีแ้ ลวมักดูผา น ๆ ไปเทานัน้
เอง รูเ พียงวาเปนภาพอะไร ? เขาใจบาง
ไมเขาใจบางนิด ๆ หนอย ๆ โดยสวน
ใหญก็ไมเขาใจถึงขนาดลึกซึ้งหรอก
จึงไดไมครบถึง ๓ ประการ เรียกวา
ไม ไ ด ป ระโยชน อ ย า งเต็ ม ที่ จ าก
ภาพเหลานี้
ความสํ า คั ญ เนื้ อ แท ข องภาพ
ปริศนาธรรมแบบนิกายเซนนี้ อยูที่ไม
ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ เปนตัวตนของตน
เมื่ อ เพ ง เพี ย รตี ป ริ ศ นาธรรมไม แ ตก
หรือไมออก ใหรูเห็นชัดไปยังความยึด
มั่นถือมัน่ เมือ่ ไมยดึ มั่นถือมั่น ไดสําเร็จ
ก็เรียกวา ตีปริศนาออกโดยอัตโนมัติ
หรือตีปริศนาธรรมแตก ถาอยางนี้
ก็ไมมีการยึดมั่นถือมั่นอยางแนนอน

ขอความที่พระองคทรงตรัส
ไว มีบันทึกอยูในพระไตรปฎก
ปจจุบันนี้ นี่ก็มีมูลมาจากการที่
พระองคทรงมองเห็นภาพความ
เปนจริงอันเปนสัจธรรมตาง ๆ
นั่นเอง แลวจึงนํามาตรัสสอนไว
การทีพ
่ ระองคทรงตรัสรูจ นเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา...”

เพราะการพิจารณาปริศนาธรรมออก
มั ก เกิ ด การโพลงโล ง สว า งกลางใจ
เรียกวา แจมแจงแลว ถาถึงขั้นนี้ นี่

จะไมยดึ มัน่ ถือมัน่ อะไร ๆ เปนตัวตนของ
ตนแตประการใดทานทั้งหลาย
กลาวตอไปวา การทีจ่ ติ เปนสมาธิ
เพื่อเพงดูสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนภาพ
ปริศนาธรรมประเภทไหน ภาพอะไร
ตาง ๆ กระทัง่ ภาพลักษณในจิตใจ ภาพ
สัจธรรมทีม่ อี ยูในที่ทั่วไป นีส่ ามารถทํา
ใหเห็นแจงไดเหมือนกันตามความเปน
จริงของสิ่งนั้น ๆ กอใหเกิดคุณธรรม
ทั้งหลาย กระทั่งบรรลุธรรมไดถึงที่สุด
อยางเชน ขอความที่พระองคทรงตรัส
ไว มีบันทึกอยูในพระไตรปฎกปจจุบัน
นี้ นี่ก็มีมูลมาจากการที่พระองคทรง
มองเห็ น ภาพความเป น จริ ง อั น เป น
สัจธรรมตาง ๆ นั่นเอง แลวจึงนํามา
ตรัสสอนไว การทีพ
่ ระองคทรงตรัสรู
จนเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา

นีก่ เ็ พราะพระองค ทรงทีม่ จี ติ ปกติ
ภาวะจิตเปนสมาธิขั้นสูงอยางบริสุทธิ์
ในสภาวะตาง ๆ จนตีแตกเห็นแจมแจง
ชัด ปฏิบัติตรงสัมมาทิฐิ แลวเขาถึง
สัจธรรม โดยสมบูรณนั่นเอง ทานทั้ง
หลาย

การตรัสรูธรรมของพระองค
ก็ดี การประกาศธรรมของพระองค
ก็ดี ลวนมาจากการตีปริศนาธรรม
ทะลุปรุโปรงนั่นเอง

กลาวตามเรื่องตอไปวา ทานใด
ใครมีจิตปกติสบายดีก็จะตีแตก ทาย
ออกแกไดคลายปริศนา และไดรับผล
เป น อย า งที่ พ ระองค ท รงสํ า เร็ จ มา
แลว นี่เรียกวา เขาถึงสิง่ ทีเ่ ปนเนือ้ แท
แหงธรรมทีพ
่ ระองคเขาถึง คือ การ
บรรลุพระนิพพานนัน่ เอง
ขอแตใหผทู าย ผูท ต่ี ปี ริศนาธรรม
มีที่จิตที่ปกติ คือ มีจิตที่เปนสมาธิตาม
แบบพุทธธรรมทีป่ ระกอบดวย สัมมาทิฐิ
ใหตลอดสายอะไร ๆ ก็จะสมบูรณไป
หมด ตอเมือ่ สติปญ
 ญามีมากพอตีปริศนา
ออก หรือแจมแจงตามที่เปนจริงในสิ่ง
นั้น ๆ ก็หมดความเปนปริศนาโดยปริยาย
ทานทั้งหลาย คงเปนสภาวธรรมอยู
ตามเดิม เพราะมันเปนสภาวธรรมที่
บริสุทธิ์ลวน ๆ ตามเดิมอยูแลว สิ่ง
ทั้งหลาย จึงเปนปริศนาหรือปญหาก็
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เฉพาะแกผูไมเห็นแจงตามที่เปนจริง
นั่นเอง
ลั ก ษณะนี้ จึ ง หมดความเป น
ปริ ศ นาแก ผู เ ห็ น แจ ง ตามความเป น
จริงนั้นแลว หรืออาจจะมองเห็น ดังนี้
ก็ไดวาสภาวธรรมทั้งหลายเปนสิ่ง
แสดงตัวเอง อยูต ามสภาพจริงทัว่ ไป
ห ม ด แ ก ธ ร ร ม ช า ติ คื อ จิ ต ที่ มี
ธรรมชาติ นั่นคือ อวิชชาอันเปน
ดุจมานหรือแวนตาดําปดบังไว จึง
ทําใหเขาใจผิดหลงผิด รูเห็นไมตรง
สภาพตามความเปนจริง
สรุปความวาไดวา เปนอนิจจัง
ทุกขัง และเปนอนัตตา ตถาตา อิทัป
ปจจยตานี้เปนตน
แตถา เมือ่ ใดมีอวิชชาสัมมาทิฐิ
ดําริชอบมาทําหนาที่ตามธรรมชาติ
คือ อวิชชาจางคลายความเคยชิน
ออกไปหมดจากจิตแลว จึงจะเห็น
สภาวธรรมตรงตามที่เ ป น จริ ง ดั ง
กลาว จิตมีอวิชชาดุจมานหรือแวน
สีดําปดบังไว นี่จึงทําใหจิตหลงผิด
เห็ น สภาพธรรมไม ต รงตามที่เ ป น
จริงวา สิง่ เหลานี้ คือ อนิจจัง ทุกขัง
และอนัตตา ตถาตา อิทปั ปจจยตา
นีเ้ ปนตน ตอเมือ่ อวิชชาจางคลายไป
หมด แลวจิตก็จะเห็นสภาวธรรมตรง
ตามจริงสิง่ แทดงั กลาว ทานทัง้ หลาย
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เรามารวมศึกษาตอไปวา ภาพนี้
เปนภาพบุคคลที่ยืนอยูทามกลาง
ลานระหวางภูเขา ญาติโยม !

แนะนําตอไปวา ภาพการจับวัว
หรือฝกวัว เรียกกันวา ออกซ เฮิรด ดิง
นี่เป็นภาพอุปมาของชีวิต เป็นการ
บรรยายเรื่องราวชีวิตตั้งแตแรกเริ่ม
จากการที่ไมรูประสีประสาอะไรเลย
ที่เกี่ยวกับชีวิตเรา มาโดยลําดับจน
กระทั่งมองเห็นรองรอยแหงชีวิต จึง
ปรารถนาเดินตามรอย คือ พากเพียร
วิริยะ อุตสาหะ มุมานะในการแสวงหา
ทรัพย เรียกวา ความสําเร็จประโยชน
ในการดําเนินชีวติ อยางโลก อยางเต็ม
ทีแ่ ลวทัง้ ไดเสวยผลของชีวติ อยางโลก ๆ
จนถึงที่สุดแลว ในที่สุดพออายุมากก็
เบื่อระอา ๆ จิตเลิกคิดความสนใจ ใน
เรื่องทางโลก และเรื่องตัวเอง เรียกวา
ภาวะจิตถึงความวาง แลวก็เกิดเปน
สิง่ ทีผ่ ลิขน้ึ มาใหม ในฝายโลกุตระ หรือ
อสังขตะ เรียกวา มีชีวิตเพียงเทีย่ ว
แจกของสองตะเกียงตอไป นี้เปน
การบรรยายภาพทีห่ นึง่ ทานทัง้ หลาย

ขอใหจอ งมองดูทห่ี นาตาของเขา
ผูนี้เปนพิเศษ แลวจะเห็นวา หนาตา
ของเขาเปนหนาตาของบุคคลที่ไมรู
อะไร คือ ภาวะจิตยังไมรูอะไรเลย
เต็ ม ไปดวยความสงสั ย และความ
หวาดกลัวอยางยิ่ง ในสิ่งตาง ๆ ที่อยู
รอบตัว ทั้งความหวาเหว เขายืนอยู
ในทาเก ๆ กัง ๆ ใจลอยอยูตรงนั้น นี้
เรียกวา ชีวิตที่ตั้งตนขึ้นมาจาก

ความไมรูอะไร ทานทั้งหลาย !
ตอมาคอย ๆ รู ซึ่งเปนภาพ
ลําดับตอไป
ชี้นําตอไปวา ภาพนี้เปนภาพ
บุ รุ ษ ผู นี้ เ ริ่ ม เห็ น ร อ งรอยเท า วั ว ที่
พื้นดิน ญาติโยม !

เขาก็เพียรพยายามอยางยิ่ง ลักษณะ
นี้หมายถึงเริ่มเห็นรองรอยของชีวิต
ญาติโยม !

คือ ชีพทีด่ าํ เนินไปอยางโลก ๆ
จนกวาจะถึงที่สุด ถึงแมเปนจุดตั้ง
ตน ก็เปนจุดตั้งตนที่ถูกตองในการ
ที่จะตัดสินใจวา จะถือเอาประโยชน
ของการเกิดมาในชาติน้ี หรือประโยชน
ของชีวิตนี้ใหจนได เขาจึงมีความ
แนใจในการทีต่ อ งจับวัว หรือดําเนิน
ชี วิ ต นี้ ใ ห ไ ด ต ามความประสงค
อยางสูงสุด หมายอยางนั้น

เขาเอะใจวา อะไรกันนี่ ! ปรากฏ
วาเขาจองมองรอยเทาวัว ทีพ่ น้ื ดินอยาง
นาสงสัยยิ่งทีเดียว และแลวก็จะเริ่มรู
ความหมายของภาพนี้วา เดี๋ยวนี้เรา
เริม่ ไดเห็นรองรอยสิง่ หนึง่ ถึงแมยงั
ไมชดั เจนมากนักวา ที่เห็นอยูนี้ คือ
รองรอยของอะไร แตกน็ า สนใจมาก เขา
จึงตัดสินใจเดินตามรอยนั้นไปเรื่อย ๆ
จนกวาจะพบเจาของรองรอยนัน้
นําตอไปวา ขอใหสงั เกตดูภาพ
บุ ค คลผู นี้ ไ ด เ ดิ น ตามรอยที่ ทานทัง้ หลาย !
พื้นที่ดินสักพักหนึ่ง จนกระทั่งไดเห็น
เจาของรอยนั้น คือ วัวตัวหนึ่ง นี่เห็น
กนวัว หางวัว และเห็นทั่วทั้งตัว ซึ่ง
งามมาก เขาคิด เขาหมายหวังวา วัว
ตั ว นี้ แ หละต อ งมาเป น ของเราให ไ ด

นี่ เ ป น ภาพการต อ สู ร ะหว า ง
มนุษยกับวัว ขอใหเราจองมองดูเปน
พิเศษที่หนาตาของบุคคลผูนี้ วาเขา
มีความกลาหาญเพียงใด จนกระทั่ง
สามารถใชเชือกคลองคอวัวได ไมรอชา
เขาจับเชือกใหมั่นกระชากเขามาอยาง
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สุดแรง ปรากฏวางานนีส้ าํ เร็จ คือ ภาพลักษณลกั ษณะนี้ ตองการ
จะแสดงวา ปฏิบัติการตอสูชีวิตนี้ มันมีเหตุการณความ

ยุงยากเปนความลําบากตองอดทน ปฏิภาณไหวพริบ
ทั้งเหน็ดเหนือ่ ย บางครัง้ ตองประสบพบกับความเสีย่ ง
อันตรายมากมายเหลือประมาณ ทั้งจะตองมีความ
รอบรูและกําลังวังชาที่เพียงพอกัน จึงจะสามารถเอา
ชนะได คือ เอาชีวิตมาจัดใหอยูในอํานาจของความ
สําเร็จไดเปนไปตามความประสงคดํารงชีวิตอยางมี
ชัยชนะสืบไป
กลาวตอไปวา ปริศนาธรรมแบบนิกายเซน เมื่อ
บุ ค คลนี้ ไ ด ป ระสบพบความสํ า เร็ จ ในการต อ สู ใ น
หนาที่ของชีวิตแลว เขายอมมีความอิ่มอกพอใจเปน
อยางดี สวนวัวมีอาการยอมพายแพอยางสิ้นเชิง ไม
เตลิดเปดเปงอีกแลวตอไปนี้ แลวแตจะจูงไปที่ไหนมา
ไหน ยอมสะดวกงายดายทุกอยาง ตามความปรารถนา
ของบุคคลนั้น
เรื่องมีตอไปวา เมื่อจับวัวไดแลว จนเชื่องแลว คราวนี้
ขึ้นขี่วัวเปาปอยูบนหลังวัวอยางสบายอารมณ เรียกวา กอ
ใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และวัวนี้ก็เหมือนกัน มี
อาการยินดีปรีดาเดินอยางกระฉับกระเฉง ยินยอมรวมมือ
ดวยทุกประการงานนี้ ไมเปนวัวที่อันตรายดุรายอีกแลว

นี่เปนภาพลักษณ ญาติโยม !
แสดงถึงบุคคลผูประสบความสําเร็จอยางโลก
แบบวิสัยโลก อยางชาวโลกจนถึงทีส่ ดุ คือ หมายความ
วา มีความสมบูรณดว ยโภคทรัพยมากมาย มหาศาล
พรัง่ พรอมไปดวยยศตําแหนง และขาทาสบริวารตาง ๆ
มากมาย ผูค นรักใครและเคารพนับถือหอมลอมทัว่ ไป
หมด นีเ้ รียกวา สมบูรณดว ยโลกียะ ทานทัง้ หลาย

กลาวตอไปวา นีเ่ ปนภาพทีค่ น ๆ เดียวกันนัน่ แหละ
เขามองชะเงอไปในทางสูง คือ บนทองฟาอากาศ นี้
หมายความวา เมือ่ เวลาไดลว งเลยมานาน หลายตอหลาย
ปแลว เขาบริโภคกามคุณจนชินชา เบือ่ ระอาตอความสุข
แบบโลก ๆ แลวจึงแลดูขึ้นไปบนทองฟานานหนักหนาจน
กระทัง่ เกิดอาการลืม คือ ลืมวัว ลืมความสุขแบบโลก ๆ
และลืมตนเองทีเ่ ปนเจาของวัวนัน้ หมดสิ้นความรูสึก
เปนเจาของวัว คือ ผานพนความผูกพันกับสิ่งเหลานี้
เรียกวา หมดความเยื่อใยความยึดมั่นถือมั่น ดวย
อุปาทาน ทําใหจางคลายไปสิน้ ปรากฏวา มีแตสภาพ
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เป น ความว า งช อ งทางแห ง ความ
ปลอดภัย เราทานทัง้ หลาย
นําเสนอตอไปวา นีเ้ ปนภาพของ
ความวางชองทางแหงการหลุดพน
ยอดไม ท่ีกํา ลั ง ผลิ อ อกมาเป น ต น
คือ ภาพลักษณ
ใหม จงมองดูใหเขาใจ ตรงทีม่ นั เปน
ยอดออนทีก่ าํ ลังผลิมาอยางพรัง่ พรูที
เดียว ทานทัง้ หลาย
เรือ่ งของคนที่ไมมีตัวตน ซึง่ เปน
ที่ยึดถือผูกพันอะไร แลวก็มีชีวิตชนิด
ภาพวงกลมเหลานี้ ใชแทน ที่ ก ระทํ า ไปเพื่ อ ประโยชน แ ก ผู อื่ น
เพราะรูตื่นแลว ไดเที่ยวแจกของสอง
ภาวะความวาง ๆ นี่หมายความ ตะเกียงเพียงเทานี้ ที่ถืออยูในมือขาง
วา ที่กลมนี้มันไมมีที่สิ้นสุด แม หนานั้นเปนตะเกียง ทานทั้งหลาย

ความว า งก็ มี ค วามหมายเป น
ความไมสิ้นสุด ฉันนั้น
เดี๋ยวนีว้ า งจากบุคคล วางจาก
วัว วางจากความสุขในกามทัง้ หลาย
เรียกวา ผานพนอันตรายจากโลก
ธรรม นําไปสูโลกุตระ อยางถาวร
นี่หมายถึง แสงสวาง เขาเดิน
นี่แหละทานทั้งหลาย
ทางไปแจกแสงสวาง คือ แจกวิชชา
ลําดับตอไป เราตองสังเกตดูให
ดีวา นี้เปนภาพของยอดไมออนวา
อยางนั้นเถอะ เปนฝายโลกุตรภูมิ
ลักษณะนีไ้ มมวี วั ตัวเดิม และไมมคี นเดิม
อีกตอไปแลว ผลิเปลี่ยนเปนคนใหม
ออกมา สําหรับจะเบิกบานไปในทางทิศ
อื่น คือ กําหนดวามันเปนภาพของ

ความรูที่เปนสัมมาทิฐิ ดําริชอบ
ภาพที่เขาสะพายหลังอยูนั้น
คือ หอของ
นีห่ มายถึงวา มีการแจกของดวย
และสามารถที่จะแนะนําวิธีทั้งฝายที่
เปนรูปธรรม และนามธรรมใหไดรับ
แสงสวางทางสันติภาพอยางสมบูรณ

หรือเรียกวา มีความสามารถใหความ
รู ทัง้ เรือ่ งฝายวัตถุ ทัง้ ฝายรางกาย ซึง่
เปนสิง่ ของ และมีสามารถใหสง่ิ ทีด่ มี ี
ความสําคัญแกภาวะจิต คือแสงสวาง
ชองทางแหงความปลอดภัยกิเลสตัว
ใด ๆ ไมรบกวน อยางนีแ้ หละ
บุคคลที่ยืนอยูตรงหนานั้นเปน
คนเดินทาง เมื่อมาพบกันเขากับผูแจก
คือ ผูแจกของสองตะเกียง
นี้หมายความวา ชีวติ นีเ้ ปนการ
เดินทาง ๆ ขอใหทุกคนเดินทาง จง
เดิ น ไปตามทางพุ ท ธธรรมนํ า ชี วิ ต
เถิด จะไดมาพบกันเขากับผูแ จกของ
สองตะเกียง ผูท าํ หนาทีเ่ ปนแสงสวาง
แกโลก
นี้หมายความวา บุคคลเหลานัน้
ไดถึงพุทธภาวะ ไดรับคําชี้แจงที่จะ
มีพุทธภาวะ เรียกวา เปนผูเขาถึง
พุทธภาวะ ลักษณะนี้ มีความสุขสูงสุด
ชนิดที่มนุษยจะพึงได
รวมความวาชีวิตนี้จบเรื่อง นับ
ตั้งแตมนุษยเกิดมาไมรูอีโหนอีเหน วา
อะไรเป็นอะไร แลวเริ่มพบรอยทาง
และเดิ น ตามรอยทางนั้ น จนได รั บ
ประโยชนในโลก คือ วัว
จับวัวได คือ บริโภคประโยชน
ในโลกจนถึงที่สุดแลว ก็ปลอยวาง มา
มุงสูท างเหนือโลก จนไดพบความสวาง
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เรียกวา ความวางจากตัวตน โดยหมด
จดแทจนสิน้ เชิง แลวกลายเปนผูแ จก
ของสองตะเกียงอยางนี้ ทานทัง้ หลาย
สรุปความวา มนุษยเรานีต้ ง้ั ตน
ขึน้ มาดวยความไมรอู ะไร และแลวมา
จบลงดวยความเปนผูร ทู กุ อยาง จน
สามารถเปนผูแจกของสองตะเกียง
ไดดงั นี้
เราหวังวาทานผูอานทั้งหลาย
คงจะเขาใจไดประโยชน เรียกวา สม
ความมุงหมายของภาพเหลานี้ ซึ่ง
มันเปนภาพตําหนิทา นทัง้ หลายก็ได
เปนภาพทีย่ กยองทานทัง้ หลายก็ได
ถ า สามารถจะดํ า เนิ น ชี วิ ต จิ ต
วิญญาณมาจนถึงความเปนผูแจกของ
สองตะเกียง ถายังไมรูรองรอยอะไร
แมแตรอยวัว ก็หาไมพบก็ควรจะถูก
ตําหนิใชไหม ?

หวั ง ว า ท า นทั้ ง หลายคงจะ
ไดรับความรูความเขาใจจากภาพ
ชุดนี้ จงสําเร็จประโยชน ตามสติ
ปญญาของทาน เทอญ ฯ
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โดย...มูลนิธิสวนแกว

หัวปลี คือ สวนชอดอกของตนกลวย อันประกอบดวย
ดอกจริงที่จะถูกหุมอยูภายในดวยใบประดับสีแดงขนาดใหญ
ลักษณะเปนกาบซอนกันจนสุดปลายชอ คลายดอกบัวตูม เมื่อ
ดอกเพศเมียเจริญเปนผลโดยทีไ่ มตอ งไดรบั การผสมเกสร จนเปน
กลวยหวีเล็ก ๆ หรือที่เรียกกันวา “กลวยตีนเตา” ชาวสวนก็จะ
ตัดปลีทป่ี ลายชอทิง้ เพือ่ ไมใหแยงอาหารทีจ่ ะไปเลีย้ งผลกลวย ทัง้
ยังเปนการปองกันการสะสมเชื้อโรคของเครือกลวยดวย

ปลีกลวยที่ตัดไปก็ไมไดทิ้งเปลา เพราะ
เนือ้ ขาวนวล กรุบกรอบรสฝาดมันของหัวปลีสด
เขากันไดดีกับอาหารจานเด็ดอยางผัดไทยหรือ
ขนมจีนน้ํายา สวนหัวปลีลวก เนื้อหวานมันปน
ฝาด เคี้ยวนุมชุมฉ่ํา นิยมกินเปนผักเหนาะจิ้ม
น้ําพริก นอกจากนี้ ยังดัดแปลงไปทํายํา แกง
ตมกะทิ ตมยํา หอหมก ทอดมันหัวปลี หรือชุบ
แปงทอดใหรสชาติอรอยเปยมคุณคาไมแพผัก
ชนิดอื่น แถมยังมีขอดีกวาตรงที่เปนผักปลอด
สารพิษ เพราะกลวยเปนพืชที่ไมตองใชสารเคมี
ใด ๆ ในการปลูก
คุ ณ ค า ที่ ร า งกายจะได รั บ จากการกิ น
หัวปลี 100 กรัม ก็เชน เสนใยอาหาร 0.8 กรัม
แคลเซียม 28 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 40 มิลลิกรัม
และวิตามินซี 25 มิลลิกรัม สรรพคุณทางยา
ของหัวปลีที่คนโบราณวาไว ก็คือ บํารุงน้ํานม
ของแมลูกออนที่อยูในชวงใหนมบุตร รักษา
โรคกระเพาะ และแกรอนใน
ยางจากปลี ก ล ว ยก็ ใ ช รั ก ษาแผลสด
หรือทาบริเวณที่แมลงกัดตอยได นอกจากนี้
นักวิจัยชาวอินเดียยังพบวา หัวปลีมีคุณสมบัติ
ในการลดระดับน้ําตาลในเลือดดวย
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๑๒ ประโยชน และสรรพคุณของ “ปลีกลวย”
1. ปลีกลวยมีสรรพคุณชวยบํารุงฟนใหแข็งแรง และชวย
ใหฟนขาวสะอาด
2. ประโยชนของปลีกลวยชวยบํารุงน้ํานม สําหรับแมลกู ออน
3. ปลีกลวยเปนเกาะปองกันกระเพาะ ชวยแกปวดทอง
รักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
4. ปลีกลวยใชรกั ษาแผลสด ดูดหนอง และบรรเทาอาการ
บวม จากแมลงสัตวกัดตอย
5. ปลีกลวยสรรพคุณดีตอ ผูป ว ยโรคเบาหวาน ชวยลดระดับ
น้ําตาลในเลือด
6. ปลีกลวยชวยบํารุงธาตุ บํารุงเลือด เพิม่ ความเปลงปลัง่
ดูมีเลือดฝาด
7. ปลีกลวยดีตอ ผูป ว ยโลหิตจาง และยังชวยใหเลือดไหล
เวียนดี
8. ปลีกลวยมีสรรพคุณชวยบํารุงลําไส
9. ปลีกลวยชวยรักษาแผลในปากใหหายเร็วขึ้น ชวยแก
รอนใน แผลปากเปอย
10. ปลีกลวยชวยใหหนาอกเตงตึง สมบูรณ ไมหยอนยาน
11. ประโยชนของปลีกลวยชวยเพิ่มธาตุเหล็กในรางกาย
12. สรรพคุณปลีกลวยชวยบํารุงผิวพรรณใหนวลเนียน ดู
มีน้ํามีนวล

เสนหกนครัว
วิธกี ารเตรียมหัวปลีกอ นนําไปปรุงอาหาร คือ ใหลอกกาบสีแดงขางนอก
ออก จนถึงกาบสีขาวนวล ฝานครึง่ ตามยาว นําไปแชในน้ํามะนาวหรือน้ําสม
สายชูเจือจาง เพื่อไมใหหัวปลีสีคล้ําจนไมนากิน จากนั้น เฉือนแกนกลาง
ทิ้งและดึงดอกที่แกออก เทานี้ก็นําไปปรุงเปนอาหารจานเด็ดไดแลว

วิธีการทําเครื่องดื่ม “น้ ําหัวปลี”
นําหัวปลีมาแกะเอาเกสรออก (และอยาลืมเอาสวนที่แกออกดวย) นํา
หัวปลีไปแชน้ําเกลือ 3-5 นาที แลวนําหัวปลีทแ่ี ชน้ําเกลือแลวไปตมใหสกุ เมือ่ ได
หัวปลีสุกแลว ใหนํามาหั่นฝอย แลวนําไปปนจนละเอียด ปนเสร็จนําไปกรอง
ดวยผาขาวบางจะไดน้ําหัวปลี ปรุงรสชาติใหดม่ื งายดวยน้ําตาลทราย และเกลือ
ไดตามชอบ หรือใครจะเพิม่ คุณคาใหน้ําหัวปลีไดประโยชนและอรอยเพลินดวย
งาดําหอมๆ หรือจะใสธัญพืช กราโนลา ก็อรอยเพลินไดประโยชนไมนอยเลย
หัวปลีที่วากันวาอรอยที่สุด คือ หัวปลีของกลวยปา แตหาไดยาก
รองลงมา คือ หัวปลีของกลวยที่ยังไมตกเครือ โดยเนื้อแนนและกรอบ
หวานกวาหัวปลีของกลวยที่ตกเครือไปแลว แตนอยคนนักที่จะยอมเสียกลวย
ทั้งเครือเพือ่ แลกกับหัวปลี โดยทัว่ ไปนิยมกินกันมาก ก็คอื หัวปลีของกลวยน้ําวา
เพราะรสฝาดนอยและหาไดงาย

สนใจลิ้มลองหัวปลีใหม ๆ สด ๆ ออกจากสวน มาเที่ยว
วัดสวนแกว นนทบุรี หัวปลีกลวยรอ นักชิมใหเลือกไปปรุงอาหาร
ตามสไตลที่ชอบไดเลยจา.
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ค
วามยาก
๒ อยาง ในโลกนี้
ในโลกมีความยากอยู 2 อยาง คือ

โดย...โยมแอว สังฆทาน

บินขึ้นฟายาก แตขอความชวยเหลือจาก

คนยากกวา
ในโลกนี้มีความอันตรายอยู 2 อยาง คือ สังคมมนุษยอันตราย แตการตายจาก
ทุกขอันตรายยิ่งกวา
ในโลกนี้มีความทุกขอยู 2 อยาง คือ ความจนทําใหทุกข แตการตายจากทุกข
จนกวา
ในโลกนี้มีความบอบบางอยู 2 อยาง คือ น้ําแข็งที่ใกลละลายเต็มที่ แตความ
สัมพันธของมนุษยบอบบางยิ่งกวา

ใครที่มีรักควรถนอมรักไวใหดี ถอยทีถอยอาศัย อยา
อวดดีอวดเกง กับความรักเลย
เมื่อเสียไปก็ยากที่จะกลับคืนมา หลายคนมักพูดวา “การตายจาก ดีกวาแยก
กันไปเปนอื่น” จริงไมจริงไมทราบ ทราบแตเพียงวา “อยาผลักไส ใหอีกฝายตอง
จากไป” ความสัมพันธของมนุษยนน้ั ไซร เมือ่ ใจไมสมั พันธเหลือแตกายเทานัน้ หมดความ
หมายทันที

ํท าไ
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ãº»ÇÒÃ³ÒáÊ´§¡ØÈÅà¨μ¹Ò

ÍØ»¶ÑÁÀÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.¹¹·ºØÃÕ
"""""

¢ŒÒ¾à¨ŒÒ (¹ÒÂ/¹Ò§/¹Ò§ÊÒÇ/ÂÈ) Name......................................................................................................................
(¹ÒÁÊ¡ØÅ) Lastname......................................................................................................................
·ÕèÍÂÙ‹/Address.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
City....................................................... State........................................................................ Zip Code..............................
â·ÃÈÑ¾·/Phone (.........)...........................................................................................................................................................
â·ÃÊÒÃ/Fax (.........)...................................................................................................................................................................

ÁÕ¨ÔμÈÃÑ·¸ÒºÃÔ¨Ò¤·ÃÑ¾Â (·Ø¹ÅÐ ß 100 ºÒ· ËÃ×ÍμÒÁ¡íÒÅÑ§ÈÃÑ·¸Ò)

 ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ...................·Ø¹ ÃÇÁ......................................ºÒ·
 ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼‹Ò¹ ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢ÒμÅÒ´à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ ºÒ§ãËÞ‹

กองทุนผูสูงวัย วัดสวนแกว เลขที่บัญชี
"""""

382-2-48554-4

¢ÍÍ¹ØâÁ·¹ÒÊÒ¸ØºØÞ ·‹Ò¹¼ÙŒÍØ»¶ÑÁÀÊÁ·º¡Í§·Ø¹Ï ã¹¤ÃÑé§¹Õé ¨§à»š¹μºÐ à´ªÐ ¾ÅÇ»˜¨¨ÑÂ
ÍíÒ¹ÇÂªÑÂ ÍíÒ¹ÇÂ¼Å ãËŒ·‹Ò¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¨§»ÃÐÊºáμ‹¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ´ŒÇÂ¨μØÃ¾Ô¸¾ÃªÑÂ ÁÕÍÒÂØ
ÇÃÃ³Ð ÊØ¢Ð ¾ÅÐ »¯ÔÀÒ³¸¹ÊÒÃÊÁºÑμÔ ãËŒÁÕÍÔèÁ ¹Í¹ÍØ‹¹ ã¹ÂÒÁ·‹Ò¹ÊÙ§ÇÑÂ ·Ø¡·‹Ò¹à·ÍÞÏ
"""""

¡ÃÐ«ÔººØÞ : ÊÁ·º 1 ¡Í§·Ø¹ ÃÑºá¨¡¹éÒí ´×Áè Ã‹Áâ¾¸Ôáì ¡ŒÇ¾ÒÂÍÒÃâÍ 1 á¾ç¡ (á·¹á¨¡¾ÃÐÊÁà´ç¨à¹×Íé ¼§)

100 ¡Í§·Ø¹ à¾ÔÁè âº¹ÑÊºØÞÍÕ¡ 1 á¾ç¡ (50 á¾ç¡ ÁÕºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§¹éÒí ¶Ö§ºŒÒ¹ ËÃ×Í¨Ø´¹Ñ´ãËŒºÃÔ¨Ò¤μ‹Í)

(ÊÁ·º·Ø¹μÑ§é áμ‹ 500 ºÒ· ¢Ö¹é ä» »ÃÐÊ§¤ãºÍ¹ØâÁ·¹ÒºÑμÃ â»Ã´ÃÐºØ ª×Íè -·ÕÍè ÂÙ‹ ã¹¡ÒÃàÊÕÂÀÒÉÕ)
ª×èÍ.............................................................................................. ¹ÒÁÊ¡ØÅ......................................................................................
ºŒÒ¹àÅ¢·Õè............. ËÁÙ‹·Õè......... «ÍÂ/μÃÍ¡......................... ¶¹¹............................. μíÒºÅ/á¢Ç§................................
ÍíÒàÀÍ/à¢μ..................................... ¨Ñ§ËÇÑ´................................ÃËÑÊä»ÃÉ³ÕÂ......................... â·Ã.................................

ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน
Tel. 0 2921 5023 กด 2 Line ID : 08 5658 1221
E-mail : seniorfund2557@gmail.com
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
จํานวน 10,000 บาท
2. คุณคณพัฒน หงษประธานพร
จํานวน 2,000 บาท
3. คุณประภา ภากะษัย
จํานวน 600 บาท
4. คุณสุดา วะตะ
จํานวน 600 บาท
5. คุณศรีวรรณ ไชยวุฒิ
จํานวน 600 บาท
6. คุณไมตรี กาญจนเทียนศรี
จํานวน 400 บาท
7. รายนามผูบริจาค รายละ
จํานวน 200 บาท
(1) คุณอวยพร เกิดมนต
(2) คุณสมชาติ พรพิพัฒนวงศ
(3) คุณวีระ เวชรัชตพิมล
(4) คุณพิชยา แสงบุญย่ิง
(5) คุณอมรา ผาสุก
(6) พ.ต.ท.พิมล ปรีเปรม
(7) คุณวารินทร บุญภมร
(8) คุณทองแดง เถาหอม
(9) คุณดอน เถาหอม

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 : 0 2595 1444

Fax : 0 2595 1222 E-mail : Kanlayano@gmail.com
เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค
118

119

ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ถนน.................................
ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต............................ จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย............... โทร................................... อีเมล .............................................
สถานที่ใหสงวารสารกัลยาโณ
บานเลขที่........... หมูที่......... ซอย/ตรอก....................... ถนน........................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................... จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย................................................ โทร..........................................................
สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140
อัตราคาสมาชิกวารสารกัลยาโณ
 1. สมัคร 1 ป 4 ฉบับ
ราคา 200 บาท (รวมคาจัดสง) หรือ
 2. อุปถัมภคาจัดพิมพตามกําลังศรัทธา จํานวนเงิน.............บาท
เริ่มฉบับที่............ ประจําเดือน.................................................... พ.ศ...............

สั่งจายในนาม

มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว

เลขที่บัญชี 269-2-12533-1
หรืออุปถัมภไดโดยตรงกับมูลนิธิสวนแกว (ทุกวัน)

ผูรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิสวนแกว
โทร. (Tel.)
Tel.)

0 2595 1444, 0 2921 5023 กด 0

แฟกซ ((Fax
Fax)

0 2921 5022

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ
มูลนิธิสวนแกว

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 3. โครงการรมโพธิ์แกว
วัดสวนแกว ต.บางเลน
4. โครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
5. โครงการลอกคราบ
6. โครงการกระบอกสํารอกกิเลส
7. โครงการชวยนองทองหิว
8. โครงการรณรงคผูไมรูหนังสือ
มูลนิธิสวนแกวฯ
ใหมีโอกาสไดเรียน
Tel. 0 2595 1444, 0 2921 5601-4, 9. โครงการสลบมาฟนไป
0 2921 5023, 0 2921 6310, 10. โครงการที่พักคนชรา
0 2921 6391, 0 2595 1946, 11. โครงการสะพานบุญ
0 2595 1947, 0 2921 6262
จากผูเหลือเจือจานผูขาด
Fax : 0 2595 1222
12. โครงการซุปเปอรมารเก็ตผูยากไร
ติดตอสอบถามเรื่องอื่นๆ
13. โครงการสวนแกวเนอรสเซอรี่
กด 0
14. โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอม
รับบริจาคสิ่งของ
กด 1 หรือ 09 2940 3125, 09 8310 3956 15. โครงการบอหมักสิ่งปฏิกูล
Line ID : 025951444
ตามแนวโครงการพระราชดําริ
E-mail : kanlayano@gmail.com
16. โครงการบานทักษะชีวิต
รับกิจนิมนตและคายจริยธรรม
17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
กด 2
E-mail : bookkan54@gmail.com 18. โครงการคอนโดสุนัข
Line ID : 08 5658 1221
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