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  ขอความเจริญในธรรมจงมีแกทุกทาน 
  @ ขอสวัสดีปใหมยอนหลังอีกครั้ง ปกติทานทั้งหลายจะไดอานวารสารกอนป
ใหมทุกครั้ง แตในปนี้ หลวงพอพยอมทาน ใหตีพิมพหลังปใหมแทน เน่ืองจากทานมี
ภารกิจท่ีตองทําเยอะ ทานจึงไมมีเวลาใหสัมภาษณ/เขียนบทความธรรมะตาง ๆ  ท่ีจะนํามา
ตพิีมพลงในวารสารไดครบ ดังน้ัน หวังวาทานท้ังหลายยังคงใหการติดตามรออานเชนเคย
  @ สถานการณประเทศไทยเรา ตอนนี้ถือวาเขาสูสภาวะเปนปกติมากยิ่งขึ้น 
อีกไมนานจะมีเหตุการณสําคัญ ๆ เกิดขึ้น เชน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จะมีการเลือก
ตั้ง สส. เปนการทั่วไป และวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ “ในหลวง” โปรดเกลาฯ ให
ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสํานักพระราชวัง ประกาศจัดใหมีพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 
แหงราชวงศจักรี นับเปนขาวนาปติยินดีของพสกนิกรไทยทั้งประเทศ
  @ ปนี้ วันมาฆบชูา (วันแหงความรักในพระธรรม) ตรงกับวันอังคารที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ ศกนี้ ที่วัดสวนแกวจะมีกิจกรรมทางศาสนา เริ่มตั้งแตเชาทําบุญตักบาตร 
ฟงธรรม (เชา-บาย-เย็น) จากหลวงพอพยอม ชวงเย็นจะมีการเวียนเทียนรอบโบสถ 
ธรรมชาติและรับหนังสือ-ซีดีธรรมะจากหลวงพออีกดวย
  @ สวนบทความในวารสารกัลยาโณ ฉบับนี้  ยังคงไวซึ่งสาระและธรรมบันเทิง
จากหลวงพอพยอมเชนเดิม เรื่องแรก ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง, เรื่องที่สอง สุข
สมบูรณ, เร่ืองท่ีสาม สุขแทวันแม ฯลฯ  พรอมกันน้ี ยังมีบทความดี ๆ  ที่มีเน้ือหาสอดคลอง
กับสถานการณสังคมปจจุบันสามารถนําไปปรับใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
   @ ทายที่สุด ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ทาน ที่ไดสนับสนุนกําลังกายและ
กําลังทรัพยจนทําใหวารสารฉบับน้ีไดบรรลุวัตถุประสงค ขอใหท้ังหลายเปนผูถึงสุขไดงาย 
ถึงทุกขไดยาก โดยทั่วกัน เทอญ ฯ

อตัมมยตา...

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
“วันมาฆบูชา”
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ตีพิมพลงในวารสารไดครบ ดังน้ัน หวังวาทานท้ังหลายยังคงใหการติดตามรออานเชนเคย
 สถานการณประเทศไทยเรา ตอนนี้ถือวาเขาสูสภาวะเปนปกติมากยิ่งขึ้น 
อีกไมนานจะมีเหตุการณสําคัญ ๆ เกิดขึ้น เชน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จะมีการเลือก
ต้ัง สส. เปนการทั่วไป และวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ “ในหลวง” โปรดเกลาฯ ให
ต้ังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสํานักพระราชวัง ประกาศจัดใหมีพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 
แหงราชวงศจักรี นับเปนขาวนาปติยินดีของพสกนิกรไทยทั้งประเทศ
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กุมภาพันธ ศกนี้ ที่วัดสวนแกวจะมีกิจกรรมทางศาสนา เริ่มตั้งแตเชาทําบุญตักบาตร 
ฟงธรรม (เชา-บาย-เย็น) จากหลวงพอพยอม ชวงเย็นจะมีการเวียนเทียนรอบโบสถ 
ธรรมชาติและรับหนังสือ-ซีดีธรรมะจากหลวงพออีกดวย
 สวนบทความในวารสารกัลยาโณ ฉบับนี้  ยงัคงไวซึง่สาระและธรรมบนัเทิง
จากหลวงพอพยอมเชนเดิม เรื่องแรก ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง, เรื่องที่สอง สุข
สมบูรณ, เร่ืองท่ีสาม สุขแทวันแม ฯลฯ  พรอมกันน้ี ยังมีบทความดี ๆ  ที่มีเนื้อหาสอดคลอง
กับสถานการณสังคมปจจุบันสามารถนําไปปรับใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
 ทายที่สุด ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ทาน ที่ไดสนับสนุนกําลังกายและ
กําลังทรัพยจนทําใหวารสารฉบับน้ีไดบรรลุวัตถุประสงค ขอใหท้ังหลายเปนผูถึงสุขไดงาย 
ถึงทุกขไดยาก โดยทั่วกัน เทอญ ฯ

อตัมมยตา...
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  Á¡ÃÒÏ àªÔÞÁÒªÔÁ ÁÐ¢ÒÁàทÈ  ¼Åà¡ÉμÃ ¢ŒÒÇÊÒÃ..«Ô ÁÐÅÔ¢ÒÇ
»ÅÍ´ÊÒÃ¾ÔÉ ทÒ¹áÅŒÇμ Ô´ ªÕÇÔμÂÒÇ   ¢ŒÒÇÊÒÃ¢ÒÇ º‹ÒÇÁÐ¢ÒÁàทÈ ¢Ñé¹à¡Ã´àÍ
  à ×́Í¹¡ØÁÀÒÏ ¼Å´¡μÒ Ë¹ŒÒÁÐÁ‹Ç§  ÍÕ¡ÂÑ§¾‹Ç§ ÁÐÅÐ¡Í Ë¹ÍäÁ‹à¢Ç
ท Ñé§ÊØ¡- Ốº ËÂÔº Ù́ ÍÙŒà»š¹à»Å    ค¹ªÍºà¨ àท ‹Ë �áท Œ ÁÒáÅ´Ù
  à ×́Í¹ÁÕ¹ÒÏ ºÍ¡ä Œ́Ç‹Ò Ë¹ŒÒ “ÁÐÂ§ªỐ ”  äÃŒÊÒÃ¾ÔÉ ªÁ¾Ù‹¾ÃÒÇ à¨ŒÒ§ÒÁËÃÙ
ÊÇÂÁÐ»ÃÒ§ ¾ÃÒÇ¾Ã‹Ò§ ª‹Ò§¹‹Ò´Ù  áÁŒªÁ¾Ù‹ ¡ç Ù́á´§ áÊÅ§ã¨
  à ×́Í¹àÁÉÒÏ ¡ÅŒÇÂ¹éÓ ËÇŒÒ ä Œ́àÇÅÒÍÍ¡  ÁÕท Ñé§´Í¡ ËÑÇ»ÅÕ ÊÕÊ´ãÊ
ท Ñé§¡ÅŒÇÂ Ốº ¡ÅŒÇÂÊØ¡ »¹¡Ñ¹ä»   ÊÓ àÃç¨ä Œ́ ¢ŒÒÇμ ŒÁÁÑ´ Ñ̈´ÇÒ§àÃÕÂ§
  ¾ÄÉÀÒÏ à¨ŒÒ¡çÁÒ Ë¹ŒÒ¢¹Ø¹   ¡ÅÔè¹äÁ‹©Ø¹ ÁÕท ØàÃÕÂ¹ à»ÅÕèÂ¹¢Öé¹à¢ÕÂ§
ท Ñé§¢¹Ø¹ ท Ñé§ท ØàÃÕÂ¹ àÇÕÂ¹μ Ñé§àÃÕÂ§   äÁ‹ÁÕàÊÕÂ§ à¾ÕÂ§ÁÕ¡ÅÔè¹ ¹‹Ò¡Ô¹¨Ñ§
  ÁÔถ Ø¹ÒÏ à´×Í¹μ ‹ÍÁÒ Ç‹ÒäÁŒ¼Å   ÁÕËÅÒÂค¹ ª‹Ò§Ê×ºàÊÒÐ à§ÒÐà»Å×Í¡Ë¹Ñ§
ÍÕ¡ÃÐ¡Ó  ทÓ ª×èÍ ค ×Íท Ø¡¢ �ÂÑ§    á¡ŒÇÁÑ§¡Ã ÊÐ¾ÃÑè§ ÂÑ§á´§ Ṍ
  à ×́Í¹¡Ã¡®Ï ÂÑ§äÁ‹Å´ ËÁ´¾×ª¼Å  à Œ̈Òáท§¾Œ¹ â¼Å‹ Ố¹ÁÒ Ë¹Òà¢ÕÂÇ»‚ž
ä¼‹¡ÔÁ«Ø§ ÍÕ¡¡ÃÐท ŒÍ¹ »ØÂ¢ÒÇ´Õ   ª×èÍà¢ÒÁÕ à»š¹»ØÂ½‡ÒÂ ¢ÒÂäÁ‹à¡Ô¹
  à ×́Í¹ÊÔ§ËÒÏ ËÅÒ¡μÒ ÊŒÁâÍËÇÒ¹  ¡Í§μÃÐ¡ÒÃ ËÇÒ¹ªÒμ Ô äÁ‹¢Ò´à¢Ô¹
ÍÕ¡ÅÓ äÂ ËÇÒ¹ä Œ́ã¨ ãª‹ËÇÒ¹à¡Ô¹   àªÔÞท ‹Ò¹à´Ô¹ à¾ÅÔ¹ªÔÁ-ªçÍ» ËÍº¡ÅÑºä»
   à ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÏ ÁÕºÃÃ´Ò ¼ÅÁÐà¿„Í§  ¼ÅÊØ¡àËÅ×Í§ àÃ×Í§ÃÍ§ ÊÕทÍ§ãÊ
ÁÕ¡ÅŒÇÂä¢‹ ä Œ́ÊÕทÍ§ àËÅ×Í§ÂÍ§ãÂ   ÁÐà¿„Í§ä«ÃŒ ãªŒà»š¹ÂÒ ºÍ¡Ç‹Ò´Õ
  à ×́Í¹μ ØÅÒÏ ÍÂÒ¡ºÍ¡Ç‹Ò ÁÕÅÒ§ÊÒ´  ท ÕèμÅÒ´ ÊÇ¹á¡ŒÇËÃÍ¡ ÍÍ¡àμ çÁท Õè
ท Ñé§¡ÅŒÇÂËÍÁ ¡ÅŒÇÂ¹éÓ ËÇŒÒ ¡ÅŒÇÂμÒ¹Õ  ª‹Ò§ÁÒ¡ÁÕ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ ËÒ«×éÍ¡Ñ¹
  ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÏ ÂÑ§μÒÁÁÒ ´ŒÇÂÅÐÁØ´  ËÇÒ¹ÊØ´ÊØ´ ÅÐÁØ´¡ÃÍº à´×Í¹¹Õé¹Ñé¹
ÁÐ¢ÒÁ»‡ÍÁ ทÒ¹à»š¹ÂÒ ÊÒÃ¾Ñ¹   ÁÐÅÐ¡Í Ç‹Ò¡Ñ¹ ÂÒÃÐºÒÂ
  à ×́Í¹¸Ñ¹ÇÒÏ ÍÂÒ¡ºÍ¡Ç‹Ò ÊØ´ท ŒÒÂ»‚  ÁÕ¢Í§´Õ ÁÕ¼Å-´Í¡ ÍÍ¡¹Ó ¢ÒÂ
¾Ç¡ªÁ¾Ù‹ ÁÐàËÁÕèÂÇ ÂÑ§äÁ‹ÇÒÂ   à»š¹¾Ñ¹ Ø̧�ÊÒÂ ¢ÂÒÂáถÇ “ÇÑ́ ÊÇ¹á¡ŒÇ” àÍÂ Ï

»ÃÐ¾Ñ¹¸ �â´Â
ÁÒ¹¾ à¡μ ØÃÑ¡ÉÒ (คÃÙâÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ÊØÇÃÃ³ÒÃÒÁ)

  Á¡ÃÒÏ àªÔÞÁÒªÔÁ ÁÐ¢ÒÁàทÈ  ¼Åà¡ÉμÃ ¢ŒÒÇÊÒÃ..«Ô ÁÐÅÔ¢ÒÇ
»ÅÍ´ÊÒÃ¾ÔÉ ทÒ¹áÅŒÇμ Ô´ ªÕÇÔμÂÒÇ   ¢ŒÒÇÊÒÃ¢ÒÇ º‹ÒÇÁÐ¢ÒÁàทÈ ¢Ñé¹à¡Ã´
  à ×́Í¹¡ØÁÀÒÏ ¼Å´¡μÒ Ë¹ŒÒÁÐÁ‹Ç§  ÍÕ¡ÂÑ§¾‹Ç§ ÁÐÅÐ¡Í Ë¹ÍäÁ‹à¢Ç
ท Ñé§ÊØ¡- Ốº ËÂÔº Ù́ ÍÙŒà»š¹à»Å    ค¹ªÍºà¨ àท ‹Ë �áทŒ ÁÒáÅ Ù́
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 à ×́Í¹ÁÕ¹ÒÏ ºÍ¡ä Œ́Ç‹Ò Ë¹ŒÒ “ÁÐÂ§ªỐ ”  äÃŒÊÒÃ¾ÔÉ ªÁ¾Ù‹¾ÃÒÇ à Œ̈Ò§ÒÁËÃÙ
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96  วิตามินใจ “มุมมองของชีวิต”“มุมมองของชีวิต”   
      โดย...นายมะเนาวโดย...นายมะเนาว
9797 ชุมนุมคติธรรม  ชุมนุมคติธรรม 
    “สติปญญา” “สติปญญา” 
      โดย...ละอองธรรมโดย...ละอองธรรม
101101 สวนแกวแฟร  สวนแกวแฟร 
    “ผักกูดออรแกนิก” “ผักกูดออรแกนิก” 
      โดย...มูลนิธิสวนแกวโดย...มูลนิธิสวนแกว
105 105 ภาพ...พัฒนาภาพ...พัฒนา
113113 ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข  ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข 
    “สุขใหเปน”“สุขใหเปน”
    โดย...โยมแอว สังฆทานโดย...โยมแอว สังฆทาน
115 115 ประชาสัมพันธ 
   “กองทุนผูสูงวัย วัดสวนแกว”    
  และใบปวารณาฯ
117 117 รายนามผูบริจาคทรัพยพิมพรายนามผูบริจาคทรัพยพิมพ
  วารสารกัลยาโณ  วารสารกัลยาโณ

  

5  ถามมาหลวงพอพยอม
  จะตอบเอง
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ 17 สุขสมบูรณ
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ45 สุขแทวันแม
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
65 65   สกูปพิเศษสกูปพิเศษ :  : ขอคิดสะเก็ดธรรม ขอคิดสะเก็ดธรรม 
    “ขึ้นทะเบียนบัตรคนจน”
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
69 ทําไมถึง “บวชไมสึก ?” ตอน ๑๕
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
71 สะเก็ดขาว : พระพยอม   
 อยากบอก “หัวรอน หัวราย”
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
73 “อธิบายภาพหนาปก-หลังปก” 
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
75 สะเก็ดธรรม จากสวนโมกข 
  ถึงสวนแกว “ประชาธิปไตย” 
  โดย...พุทธทาส
83  ใครครวญในธรรม ปริศนาธรรม   
 “ชุดสรางปญญาบรรเทาทุกข”
  โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร
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*“ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๔ 
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันศุกรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

  สังคมปนีรู้สึกเปนยังไงที่ผานหูผานตามา
  เม่ือตองติดตามดูขาวคราวเร่ืองราวของสังคมไทย มันมีท้ังวิปริตและวิปลาส
ทั้งสังคมทางศาสนา สังคมราชการ การเมือง ประชาชนอะไรก็ตาม 
 เอาราชการกอนท่ีผานมาน่ีไมเคยมีไดยิน คําวา “ขาราชการ โกงบาระห่ํา” 
โกงเงินคนไรท่ีพ่ึง โกงเงินคนพิการ โกงจนกระท่ัง ยาฉีดหมาบา แลวในท่ีสุดก็ถึงข้ันที่
เรียกวา ถูกต้ังเปรียบเปรยขาราชการ เม่ือกอนใครไดรับตําแหนงผูใหญบาน กํานัน 

   หลวงพอคิดอยางไรบางกับปญหาสังคมไทย
ในขณะน้ี ตลอดถึงสังคมทางศาสนา วาเกิดอะไรข้ึนบาง
ในปที่ผานมา (๒๕๖๑)

๑
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ผูวาฯ นายอําเภอ เขาก็จะไดเคารพนับถอื
ไปยันเกษียณแลว เกษียณอีก ไมมีใครท่ีจะ
ต้ังช่ือละลาบละลวง เสียดสี เปรียบเปรย เชน
 “ขาราชการเหมือนแมว งบ
ประมาณแผนดินเหมือนปลายาง” 
แลวก็เปนแมวที่ไมกินเจดวย มันก็เลย
กินงบประมาณ ผลาญงบประมาณกัน
อยางสาหัสสากรรจ จนกระทั่งบาน
เมืองเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ
เพราะไปเสียเงินกับเรื่องไมควรเสีย 
และในที่สุด ผลที่สุดของสังคมที่เปน
เรื่องของประชาชนชาวบานทั่วไป ก็
วิปริต วิปลาส มีไดยังไง ? 
 ที่ลูกฆาพอแลวก็ออกจากคุกมา
ขมขืนแม แลวก็ตองมาหนีหัวซุกหัวซุน
ไป ตํารวจก็จับได ชีวิตสังคมบัดซบแบบ
น้ี มันก็ย่ิงกวากลองขาวนอยฆาแม เพราะ
ไปไถนาแลวแมมาสงขาวชา ก็ตีไปดวย
โมโหหิว
 เจ านี่ ไมรู มันหิวบาหิวบออะไร 
ความสขุทางเน้ือหนังไมเลือกคู เลือกคนเลย 
และเรื่องครอบครัวผัวเมียก็เหลือเกินฆา
ยกครัวเขยโหด สะใภเหี้ยมอะไรก็ไมรู เปน
สังคมท่ีไมนา ไมนึกวาจะมีมาถึงขนาดน้ี และ
สังคมหัวรอน ครอบครัวหัวรอน แคตม
มามาไปรบกวนบานโนนอีกบานหน่ึงไมชอบ 
ไมพอใจที่กลิ่นมามามันลอยโชยเขามาใน
บานถึงกับมีการขัดแยงตีรันฟนแทงทุบกัน
ตายบานหนึ่ง ติดคุกบานหนึ่ง
 นี่ตองเรียกวา สวนที่สังคมฝาย
มันเสื่อม ศีลธรรมมันเสื่อม 

 สังคมศาสนาพระเจา พระ
สงฆก ็ว ิปร ิต อยู ๆ ก็สะเดาะ
เคราะหดวยการปลอยงูพิษให
ชาวบานเขาเดือดรอน ทําพิธีกรรม 
พิธีเกินแทบจะไมไดสอนเรื่อง
ศาสนาที่ เปนเนื้อหาสาระใน
การดับทุกข 
  และก็มีเร่ืองไมมีโภชเนมัตตัญุตา 
ชาวบานเขาเลี้ยงอาหารพระเหมือนนาง
สุชาดา ประณีตดีทั้งหมดทําใหคําสอนท่ีวา 
โภชเนมัตตัญุตา หรือพอประมาณใน 
การบริโภคแลว
 นี่บางที่ทานเปรียบเทียบสอนวา ให
ดื่มน้ําปานะ ประดุจดังหยอดน้ํามันลงท่ีเพลา
เกวียนพอหลอล่ืน ไมใชราดจนชุมโชก บางที
ยิ่งกวานั้นบิดามารดาไปกับลูกกลางทะเล
ทราย อาหารหมดลูกตาย พอกับแมก็เอา
ประทังชีวิตรอดก็เลยมีการเฉือนเนื้อบุตร
กินประทังชีวิต เพื่อใหรอดขึ้นฝงพนทะเล
ทรายไป 
 แตเดี๋ยวนี้โยมสุชาดาจัดอาหาร
แพงประณีต ปลาก็ปลาตางประเทศ ดิบ ๆ 
สุก ๆ เอามาชุบฉันกันมันปากไปเลย แลว
ก็ชาวบานไมไดคิดบางเลยวา พระบางองคน่ี
นานาธาตุโยธาตุไมเหมือนกัน บางองคต้ังแต 
เล็กตั้งแตเกิดมา น้ําพริกผักจิ้มปลาทูอยู
มาไดยันโต มันก็เคยชินตออาหารชนิดนี้ 
เพราะฉะน้ัน ทานก็คงตองการฉันแบบน้ันละ
 แตไมรูละเขาก็อางวา เจาภาพเอามา
แตบางคนก็วิจารณอาจจะเปนเงินทอน้ํา
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เลี้ยงของท่ีวัดมีมาก  ก็คงไปเขาทํานองที่เขาวิจารณวา “ถาอยากจะใหม็อบอยู
นาน ๆ  เอาชนะรัฐบาล ตองอาหารดีและดนตรีเพราะ” แตสวนพระดนตรีไม
ตองเพราะหรอก ขอใหอาหารชั้นเลิศอะไรจิ ๆ อิ ๆ อะไรกันก็แลวแต
  พระไปเลี้ยงดี เอาอาหารเมืองนอกมาเลี้ยงพระ แลวอาหารเมืองไทยละ
เกษตรกรไทยจะขายผักกับใคร ถาพระไปฉันของญ่ีปุนหมด เกษตรกรไทยผลิตผลไม
พืชผักขาวปลาอาหาร พระไปฉันของนอกหมดเศรษฐกิจไทยก็แยไปดวย
 นี่มันกลายเปนเรื่องญาติโยมเอาใจพระเลี้ยงดู ปรนเปรอ  บําเรอ อยางนี้
ตองเรียกถึงขั้นบําเรอแลว ไมรู ศรัทธาหรือวาเอาใจพระ กลัวพระจะเดินไมครบ
เปาหมาย ๓ จังหวัด ๔ จังหวัด หรือจํานวนจะลดลงไป ก็เลยทําใหตองเกิดขาว
วิพากษวิจารณทางเว็บ ทางไลนอะไรกันไป 
 ซ่ึงสังคมศาสนาสรุปคําเดียวก็คือวา บําเรอ ปรนเปรอกันเกินไป
บํารุงศาสนากลายเปนบํารุง บําเรอ ปรนเปรอไป ถาบํารุงศาสนาตาม
หลักก็ควรจะบํารุงดวยการปริยัติศาสนา ท้ังศึกษาดวยตนเอง ท้ังสนับสนุน
ใหพระ-เณรไดศึกษา ใหงบใหทุนถวายไป ที่ทํานุบํารุงปริยัติศาสนา 
 ถาทํานุบํารุงวัดไหนที่สงเสริมการปฏิบัติ เผยแผ ปฏิบัติดี ปฏิบัติงามกัน
จริง ๆ เขาคอรสปฏิบัติอยางนั้นอยางนี้ เหมือนบางวัดที่จัดเขาคอรสเรื่องสมาธิ 
และทํานุบํารุงศาสนาดวยศาสนวัตถุที่จําเปน ๆ พวกที่ไมจําเปนและนอกลัทธิ
ศาสนา ไปสรางสัญลักษณพิฆเนศ ราหูอะไรตาง ๆ แสดงถึงไมรูวา “ที่ทําคือ
อะไร” แลวก็วิปลาส สรางโบสถเสร็จ แลวไมรูจะสรางอะไรรอบโบสถดี เดิม
มีเสมา มีธรรมจักรอะไรก็ไมเอา ดันไปเอาปลัดขิกไวรอบโบสถหนัก ๆ เขาชาว
บานวิจารณตองทุบทิ้ง เสียคาชาง คาเหล็ก คาปูน แลวยังมาเสียคาทุบทิ้งอีก 
 นี่ก็ตองถือวา สังคมศาสนาในชวงนั้นที่ผานมา ๖๑-๖๒ นี่ไมรู
วาจะเดินตอกันไปยังไง เห็นวาจะมีการปฏิรูปวงการสงฆกันก็คอย
ดูอยู วาเขาจะเอายังไง ! เราพรอมถาปฏิบัติแลวศาสนาจะยั่งยืน 
มั่นคง เราพรอมที่จะสนับสนุน และกระทําตามอยางเต็มที่ดวย ขอ
ใหรางกฎอะไรขึ้นมาเพื่อคุมครองพระศาสนาใหมั่นคงอยูเปนที่พึ่ง
ของสัตวโลกตอไปเถอะนี่ภาคสังคม เจริญพร.

7
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 รูสึกวาเรื่องเศรษฐกิจถือวามันเลวรายทีเดียวมันก็ไมรายซะทีเดียว มัน
อยูที่วาใครทําจังหวะรวงหรือรุง ถาใครไปทําเจาตัวรุง มันก็รุงเหมือนกัน ถาไปทํา
เจาตัวรวง มันก็รวง ทีนี้เทาที่สังเกตดู เขาบอกวา กอสรางมันรุง แตรุงแบบกอสราง
 เร่ืองเศรษฐกิจใครวาแย ๆ มันไมไดแยทุกตัว มันไมไดรวงทุกตัว 
เพียงแตวาใครจับตัวไหนท่ีมันรุง มันก็จะรุงไปเหมือนกัน แตวารุงแลว
มันก็มีเสียหายเหมือนกัน เชน ฝุนละอองเปนพิษ 
 นี่เห็นเขาบอกพวกนักเลนหุนบอกวา หุนที่ไมมีขาดทุนมีแตรุงไมมีรวง ก็คือ 
หุนกอสรางอสังหาริมทรัพยกอสราง นี่แหละไอที่ฝุนพิษมลภาวะ มันก็เกิดมาจาก
ตัวน้ีแหละ ถาคนเฮโลไปจับเศรษฐกิจตัวรุงหมดสรางกันอุตลุด ภูเขาถูกทําลายระเบิด
ฝุนกระจาย หินเหินกระจายฝุนกระจาย อะไรจะเกิด ? สุขภาพคนก็เสีย คารักษาก็
แพง ยาก็แพง 
 น่ีก็เปนเร่ืองหน่ึงแลวคนก็ฟุงเฟอ พอเศรษฐกิจดีกับแทนท่ีจะรูจักเก็บออมรอมริบ
ไมทํา แตงเนื้อแตงตัวกันเกินเหตุ นาิกาเรือนหนึ่งตั้ง ๔ ลาน ๕ ลาน ๑๐ ลาน เอา
แตงสวย เอาอีโกโชวกัน 

   ปท่ีผานมา หลวงพอมีมุมมองหรือทัศนะตอปญหา
เศรษฐกิจไทย ตลอดถึงรูปแบบการทํามาหากินของคนไทย
และแนวทางพัฒนาวัดสวนแกวมีลักษณะเกิดข้ึนอยางไรบาง ?

๒



9
 จนกระทั่งพลิกผันจากอีโกกลาย
เปนอีโง นมเนา รอยไหมตายคาเตียง เขียน
สระอิที่คิ้วตัวเดียว ๒ หมื่นบาท เขียนแลว
ตองลบออกอีก เพราะมันบวม มันเหอ มัน
เกิดพิษ ตองลบออกอีก ๒ หมื่นบาท คิ้ว
ทําลายเศรษฐกิจ คากับขาว ได ๒-๓ เดือน
คิ้วเอาไปกินหมด เปนคิ้วปญญาออน
 นี่แลวเราก็ชอบพูดคําวา “สวยไว
กอนผอนทีหลังไมเปนไร” หนี้นอก
ระบบอะไรตาง ๆ ก็ถาโถมเขามาทับ
ทําลายเศรษฐกิจเขาอีก 
 แลวหลายเร่ืองหลายตัวท่ีมันรุง แลว
มันสรางความหายนะ พวกประเภทสถาน
บันเทิง เครื่องดื่มของเมาเอามายอมเยา 
มอมเมา แลวเศรษฐกิจมันเปนเศรษฐกิจ
มันเปนเศรษฐกิจตายเลย ขายเหลาไดมาก
ขายบุหร่ีไดมาก ขายยาบาไดมากย่ิงหายนะ
มากทางเศรษฐกิจ เพราะตองเอาเงินไปบําบัด
บางไลตามจับบาง ลอซ้ือบาง เงินหลุดหาย
ไปจากวงจรพัฒนาประเทศ ไปเสียกับเร่ือง
ไรศีลธรรมของประชาชน
 ฉะนั้น คนไมพูดกันใหชัดวา
ศีลธรรมดีเศรษฐกิจก็จะดี  ถาศีล
ธรรมเสื่อมเศรษฐกิจก็จะทรุด
โทรมอยางหนักดวยซ้ําไป เสมือน
วา ถาพระมีศีลธรรมมีความหวัง
ดีมีเมตตากรุณา 
 อยางที่เขากลาววา “คนเกงที่ไม
เสียสละ สูคนที่เสียสละที่ไมเกงแต
เสียสละ” เวลาน้ีเรามีคนเกงเยอะไหมใน

ประเทศ ? (เยอะ) แตไมคอยจะเสียสละ ก็
เลยทําใหเศรษฐกิจทรุดหนักไปดวย แลว
มาบวกกับรัฐบาลไมรูวา นโยบายทําลาย
เศรษฐกิจประเทศชาติหรือเปลา ทําลาย
ฐานเศรษฐกิจของประชาชนหรือเปลา 
ปลอยใหประชาชนออนแอรอรัฐบาลเปนท่ีพ่ึง 
 ไมถือหลัก “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ
ตนเปนที่พึ่งของตน” ไปออกบัตรคนจน
ใหประชาชนไปรูด แลวก็จะใหเพ่ิม ๆ จะตอ
การใหไปเร่ือย ๆ คนแกท่ีไปไดรับบัตรคนจน
มาอวดลูกอวดหลาน “นี่ยายไปรูดมาได
แลวนะ ๘๐๐, ๑,๐๐๐ ยายไมเดือดรอน
แลว ถึงยายไมมีเงินตอนแกรัฐบาลก็
ชวย” 
 รัฐสวัสดิการ ประชานิยม 
ประชารัฐ ฟดคุณธรรมคนไทย
ใหออนแอ
 เด็กก็เลยไดยิน ยาย ยา ปู ตา ไปรับ
บัตรคนจนมา มีกิน มีจาย มีใช เจาลูกหลาน
ก็ไมตองเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจ มี
เงินก็กินเที่ยวใชไป เพราะแกแลวเดี๋ยวก็ไป
รูดบัตรคนจน เหมือนยาย เหมือนตา เหมือน
ปูได
  ศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ีจะพ่ึง
ตนเอง น่ีมันออนยวบยาบแลวหนัก ๆ ก็
คงจะเหมือนประเทศท่ีเขามีรัฐสวัสดิการ
เยอะ ๆ อันน้ันก็ฟรี อันน้ีก็ฟรี แลวหนัก ๆ
ก็เจงไปทั้งประเทศ อันนี้นาเปนหวง นา
กลัวในความรูสึกเราคิดอยูเร่ือย ๆ
 ตอนนี้พูดไปก็คงจะลําบากซึ่งมอง
กันคนละมุม คนละดานเขาบอกวา “ตอง
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ชวยเหลือ” รัฐตองชวยเหลือประชาชน แลว
ทําไมไมบอกใหประชาชนชวยเหลือรัฐดวย 
ชวยเหลือประเทศชาติดวย
  เรานี่มันเกิดอะไรที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อกอนเราสอนวา “กินอยูแตพอดีนะ” 
 เดี๋ยวนี้รัฐบาลนําซะเองดวยคํา
วา “ถาเราเปน...เราก็จะทําให
ประชาชนกินดีอยูดี” น่ีกินดีอยูดีมนั
ไมมีขอบเขต ถากินอยูแตพอดีมันจะ
มีขอบเขต นี่ก็เห็นเริ่มกันแลวนี่ “ถาเรา
ไดเปนรัฐบาลถาอยูกับเรากระเปาตุง 
ถาอยูกับลุงกระเปาจะแฟบ” อะไร
ทํานองนี้
 นี่ก็เริ่มปูทางกันแลววา “จะรวย ! 
ถาไดเราเปนรัฐบาล” จะไดกินดีอยูดี คําน้ี
คงมาอีก คงจะไมมีพรรคไหนท่ีบอกประชาชน
วา “ประชาชนในประเทศของเรา 
ใหรูจักการกินอยูแตพอดี”
 นีสั่งคมเศรษฐกิจมันตองมาจากตัว
นี้ “มันตองลดรายจาย  ตองเพิ่มรายได  
ตองขยายโอกาสผลิตใหมากทําใหมาก 
บริโภคกินอยูใชจายแตนอยเหลือเจียด

ชวยผูอื่น”

 นี่ เศรษฐศาสตรชาวพุทธที่
หลวงพอพุทธทาสบรรยายไวหลาย
ครั้งหลายหน ผลิตใหมาก ทําให
มากบริโภคกินอยูใชจายแตนอย
เหลือเจียดชวยผูอื่น 
 หัดฝกคนไทยใหมีนิสัยเปนผู
ผลิต ผูทํา ผูนํา ผูให อยาไปปอนนิสัย
เสื่อมจนใหเปนผูรับ ผูตาม ผูบริโภค
เกินเหตุ ถาสังคมไทยไมมีรัฐบาลผูนํา
ยั่วยุประชาชนใหเปนผูผลิต ผูทํา ผูนํา 
ผูให มีแตยุใหเปนผูรับ ผูตาม  ผูบริโภค 
 เศรษฐกิจประเทศไทยจะไมมีวัน 
ไมมีโอกาสที่จะแข็ง ที่จะโต อยางยั่งยืน
มั่นคงได โตก็โตแฟบ ๆ ฟูบ ๆ แปลบเดียว ! 
ก็ฟูบไป แวบเดียว ! ก็ฟูบไปอีก
 เพราะคนไมประมาณเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง พูดกันมาตั้งนานแต
ปฏิบัติจริงไมปรากฏ 
 นี่เศรษฐกิจมันจึงลําบาก ไมรูที่วัด
สวนแกวปนี้ใหโบนัสไดตั้ง ๔-๕ ลานบาท 
ไมใชเรื่องนอย ๆ เขาวาเศรษฐกิจไมดี แต
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เราทําเต็มที่ ผลิตเต็มที่ แลวเราพยายาม
ใชใหนอยที่สุด ไปดูเด็กทํางาน นี่มันเสีย
เศรษฐกิจแต เขาไมรูมันเสียเศรษฐกิจ 
“เสียน้ํามัน” มันก็เสียเศรษฐกิจ เหมือน
ปญหารถติด  นี่ใครอาจจะมองไมออกวา
มันเสียหายเศรษฐกิจทั้งดานคาใชจาย 
สุขภาพอนามัย ที่รถไปติด อั้นอุจจาระ 
ปสสาวะ โรคภัยไขเจ็บก็เกิด ฝุนละอองก็
เกิด น้ํามันเสียไปเปลา ๆ 
 ไปยืนดูเด็กทํางานเตือนสอน ตอง
สอนทนัที เขาขนเสาปูนมา มันตองมีไมรอง
ปรากฏวา เจาคนท่ีคอยจะเอาไมรอง มันไป
นั่งเฉย  เขาควรหาไวกอน  “ทํางานขาม
ช็อต” มันก็รอเขาเอาเสาปูนมาแลว มันพ่ึง
จะคิดเอาหาไมรอง แลวไมรองตรงนั้นไมมี
มันก็วิ่งไปเอาตั้งไกล วิ่งไป ๕ นาที แลว
เครื่องที่กินน้ํามันจะวางเสาปูนก็วางไมได 
เพราะไมยังไมมีรอง
  เชื่อวาเด็กยุคนี้เขาคงมองไมออก
วา มันทําลายเศรษฐกิจไป ๕ นาที คือ 
น้ํามันเสียไปฟรี ๆ เขาคงไมมีสมองที่
จะคิดได 
  เพราะฉะนั้น คนที่จะเปนมันสมอง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ตองไมทําอะไรให
มันเสียเปลา เสียแลวตองมี “ไดในเสีย” 
ใหได ถาไดในเสียมีข้ึนเร่ือย ๆ  มันจะดีเร่ือย ๆ
มันจะไมเสียเศรษฐกิจโง ๆ แลวสรางมลภาวะ
เชน เผาศพ ทําไมตองใสผาหมแพรใหศพ 
ทําไมตองใสหมอนที่นอนเสื่อ ใสแลวเผา
แลวมันก็เปนละอองฟุงไปหมด
 นี่ไมรูหรอกวา ตัวเองกําลังทําลาย

เศรษฐกิจ ทําลายสิ่งแวดลอม ที่แทนที่จะ
อยูอยางสดชื่นเบิกบานแจมใส แลวก็นั่น
แหละที่บอกวา เศรษฐกิจดีดวยกอสราง 
สรางกันใหญจนแทบไมมีโซนแหงตนไม 
แลวคงจะตองสรางเคร่ืองกรองอากาศ
กันอีก ตางประเทศเขาบอกวา สราง
เคร่ืองหน่ึง น่ีสามารถเทากับปลูกตนไม
แสนตน แตใชงบประมาณบรรลัยเลย
  ถามวา ไปยืนอยูใกล ๆ เคร่ืองกรอง
อากาศกับไปยืนนั่ งนอนอยู โคนตนไม  
บรรยากาศอยางไหนมันไดธรรมชาติชีวิต
ที่ดีกวากัน ดังนั้น ที่วัดสวนแกวก็เลย
ไมสรางโบสถ ไมสรางเจดีย  จะทํา
น้ําตก ปลูกตนไม มีสวนหยอมตาง ๆ 
สรางธรรมชาติใหคนมาเท่ียวให
สบาย ที ่ชลบุร ี เขามีสวนนงนุช 
นค ร ป ฐ มก็ มี ส ว น ส า มพ ร า น 
นนทบุรีนาจะมีสวนแกว “สวนธรรม” 
ของสวนแกว ขอเวลา ๙ เดือน 
 ทานผูอานคอลัมนนี้แลวที่ถามวา 
เรื่องนี้แลว ลองติดตามมาดูก็แลวกันวา มัน
จะเปน “เมืองสองเมืองรอง” แหงการ
ทองเที่ยวใหกับประเทศไดไหม ? 
 ถาทําแลวมันได “ก็อยากทํางานช้ิน
นี้ใหเสร็จกอนตาย ไมอยากใหตายกอน
เสร็จ” ถาทําอะไรนึกถึงเร่ืองน้ีกันบาง อยา
ปลอยคาราคาซัง คั่งคาง อากูล สิ่งที่ควร
เสร็จใหมันเสร็จไป เม่ือเสร็จแลวคนมาใชมา
ทองเที่ยว มาอะไรเดี๋ยวมันก็ไหลกลับ เปน
หนี้บางก็ยังพอจะทําได ถาคิดวาตัวเลขมัน
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ตองแข็งกลับมา อันนี้เปนสิ่งที่ไมรูละ เขาบอกวา “การทองเที่ยวเปนเศรษฐกิจตัว
เลิศ” ดีกวาทําไรทํานา ๑๐ ป ทองเที่ยวปเดียวไดเหลือเกินแลว
 ก็เลยคิดวา “เศรษฐกิจกับศีลธรรม” มันตองมาดวยกัน ถาบาพัฒนาอยาก
เปนเสือตัวที่ ๕ แลวไมมีศีลธรรม ก็เลยเปนแมวปวยอยูจนทุกวันนี้ เปนเศรษฐกิจ
แมวปวยซึมเซา อยูทุกวันนี้ 
 ตองบอกฝากไวดวย แลวเศรษฐกิจท่ีสังคมไทยควรระลึกจะไปสนับสนุนแตหาง
ใหญ ซื้ออะไรปง ๆ ทอด ๆ นึ่ง ๆ ขาง ๆ ๗-๑๑ กันบาง 
 “ซื้อแบบมีเมตตาจะไดบุญมากกวาไปวัด ๑๐ คร้ังดวยซ้ําไป” ถาซื้อเพราะ
สงสารเขาตองจายคาเรียนใหลูก เขาตองจายคาเชาบาน เขาตองจายคาลงทุนเชาที่ 
 ถาซื้อดวยเมตตาปรานีอยางนี้พระพุทธเจาบอกวา “ไดบุญมากกวา
ใหทานอยางอื่น” 
 ใหทานโดยไมมีเมตตา ทําบุญโดยไมมีเมตตา สูทําบุญแบบมีเมตตาไม
ได ชวยซื้อคนยากคนจนหนอยใหเขาลืมตาอาปากได เดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็จะ
ดีจะขยายท่ัว ไมใชเศรษฐกิจมันไมดีกระจุก แตจนกระจายอยางที่พูดกันทุก
วันนี้ มันเปนอยางนั้นจริง ๆ พวกมือยาวสาวไดสาวเอา ทุนสูงสรางหางใหญ
ทําลายรานของชําเกลี้ยง แทบไมเหลือในซอยในหมูบาน 

 ก็ตองบอกวา “เศรษฐกิจกับศีลธรรม” นี่ถาใครคิดวาแยก
กันไดก็เชิญตามสบายเถอะ แตถาอยูอยางซื่อสัตยเปนพอคา เปนลูกคา 
เปนแมคา ไมเอารัดเอาเปรียบกันมันก็ยังคาขายกันได 
 ไมใช ! สั่งขาวกลองหมื่นกลองเสร็จแลวไมจายสตางค อันนี้ “เขาหากิน
เปนหากรรมหาเวรกันเหลือเกิน” สังคมเรามันหากินหากรรมหาเวรกันมากเกินไป 
มันไมหากินใหสบายใจไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม เศรษฐกิจมันก็จะดีกวานี้เยอะ
 นี่ “หากินเปนหากรรม หาเวร” จนเศรษฐกิจพัง ไปเพราะ
กับการหากิน หากรรม หาเวร 
 เราตองหากินดวยถูกตองตามครรลองธรรมท่ีเรียกวา “สัมมากัมมันตะ” 
ประกอบการงานหาเลี้ยงชีวิตใหมันถูก ใหมันดี ใหมันงาม เศรษฐกิจก็จะดี
งาม จะโตวันโตคืนแนนอน เจริญพร.

หากินเปนหากรรม หาเวร จนเศรษฐกิจพัง
ไปเพราะกับการหากิน หากรรม หาเวร 

““ ““
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 ถามวากอนเลือกต้ังจะมีอะไรเกิดบาง ? หลังเลือกต้ังจะมีอะไรบาง ? 
แหม ! เราก็ไมใชโหรวารินทร มันคงจะทาย เปะ ๆ ๆ ไปไมได ก็คงจะอาศัยวิเคราะห
วิจารณ หรือวิจัยขาวแตละเรื่องแตละราวที่มันออกมา
  แตถาถามวาการเมืองตอไปนี้มันจะดี กวาเกาไหม ? 
 แตในความคิดตามปกติสามัญของสัญชาตญาณ ถานักการเมืองไดรับบท
เรียน จากทหารเขายึดอํานาจ เพราะมัวแตฟาดฟน ใสรายปายสี ลิดรอนเครดิตซึ่ง
กันและกัน มันนาจะไมเปนเหมือนเกา ในความรูสึกวาเขาคงไดบทเรียน เขาคงได
ความเจ็บปวด เขาคงไดบทเรียนมาสอนใหปรับทาทีของความเปนนักการเมืองที่ไม
ทําอะไรแย ๆ แบบเกา ซึ่งก็มีหัวหนาพรรคบางพรรคก็บอกแลววา จะไมใหกลับเปน
เปนเหมือนเกา 
 แตนี้ที่ใหมของเขา มันจะใหมแบบดีกวาเกา หรือวาใหม
เทา ๆ  กับเกา หรือวามันจะแยกวาเกาทําไมแบบเอารัดเอาเปรียบ
กันอยางที่ชัด ๆ ที่บนกันเหลือเกิน พรรคนี้เอาเปรียบพรรคนั้น 
เพราะมีโอกาสชวงชิงอะไรตาง ๆ ใชอํานาจอะไรตาง ๆ ที่มันให
โอกาส 
 ถาการเมืองยังไมเปนสัตบุรุษ ไมระงับอารมณบาป ชวงชิงกันแมแตบาปก็จะทํา 
เชน ฆา สส. คูแขงไปแลวศพหนึ่ง อะไรทํานองนี้มันก็ยังกับเปนขี้ขาของกิเลสทางการ

   ปท่ีผานมา หลวงพอคิดวาอํานาจทางการเมือง
ในอดีตกับปจจุบันแตกตางกันอยางไรบาง และอนาคต 
ทางการเมืองไทยควรจะไปในทิศทางไหน ?

๓
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เมือง ชวงชิงอํานาจตําแหนงผลประโยชน
อยางโหดเหี้ยม ไมมีเมตตาปรานี ใจกวาง
เปนเพื่อนมนุษย พอเปนนักการเมืองแลว 
ไมเปนเพ่ือนมนุษยแลว จะกลายเปนคูฟด คู
กัด คูกรรมกันแลว ถาการเมืองดวย แลว
ก็เปนเพ่ือนมนุษยในฐานะวา “เกิด แก เจ็บ 
ตาย” ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
 ถาการเมืองมีพื้นฐานอยูที่ความ
เปนเพื่อนทุกขเกิด แก เจ็บ ตาย เขาคงไม
ห้ําหั่น  เขาคงไมขับเคี่ยวกันถึงขนาดจะไม
พูดไมคุย จะไมรวมญาติดีอะไรกันอีก และ
เมื่อกอนไดยินเขาพูดวา
 “ไมมีมิตรแท และศัตรูถาวร”  
เดี๋ยวนี้จะไดเปรียบมาก คนเสียเปรียบจะ
รูสึกอีกฝายนั้นเปนศัตรูถาวรไปแลว ถึง
ออกนอกประเทศไปแลว ก็ยังขับเคี่ยวเคีย้ว
กราม แบบไมลดราวาศอก แลวฝายที่ออก
ไปแลว ก็ไมยอยเหมือนกัน ตอดเล็กตอด
นอยไดเร่ือย ๆ แหยหนวดเสือไดเร่ือย ๆ จน
เสืออารมณเสียอยูบอย ๆ ก็มีใหเห็น น่ีก็เทาท่ี
สังเกตดูทางการเมือง 
 อํานาจนักการเมืองใน
อดีต กับปจจุบันและอนาคต ถา
ยังเปนทาสกิเลส ไมเปนผูที่จะ
ถามพระพุทธเจาบางวา เลนการ
เมืองแบบนี้ ถาพระองครูจะให
พร ใหเปนผูชนะ หรือหายนะ
 ถามกันบางไหมวา  ที่ไปหาเสียงใส
รายกัน กอนจะข้ึนปราศรัย ถามพระพุทธเจา
ไหมวา ถาพูดอยางนั้นพระพุทธเจาเสด็จ

มาฟงจะวายังไง เออ ! เขาจะมีไหมน่ีนักการ
เมืองที่นึกถามพระพุทธเจาเสียหนอย ก็คง
จะไมเกิดวาทะกระแทกแดกดัน ห้ําหั่น สวน
ปากสวนคํา เทาท่ีสังเกต คิดวาสมองนักการ
เมืองนี่ ถาแบงเปอรเซ็นต  เขาอยากจะคิด
แกไขปญหาบานเมืองสักกี่ เปอรเซ็นต  
เขาคิดจะแกแคนฝายพรรคตรงกันขามกี่
เปอรเซ็นต เขาคิดจะชวงชิงเอาประโยชน 
อํานาจ ตําแหนงอยางเดียว ไมเหลียวดู
คุณธรรมความประพฤติตอเพื่อนมนุษย
เลยกี่เปอรเซ็นต
  เชื่อวาสมองถูกแบงไปเพื่อชวงชิง 
อํานาจตําแหนงผลประโยชน นาจะตกเขาไป
๘๐-๙๐ เปอรเซ็นต เหลือ ๒๐-๑๐ เปอรเซ็นต
ที่คิดจะใหชาติพนภัย คิดใหชาติปลอดภัย 
คิดใหชาติพัฒนากาวหนาตอไป จะเหลือ
สักก่ีเปอรเซ็นต เพราะท่ีหลุดปากพูดมา ฟง
ปราศรัยฟงนโยบาย มันออกอาการรูเลย
วา ตริตรึกนึกอะไรกันมา วัน ๆ หนึ่ง ที่
พระพุทธเจาตรัสวา อยาคิด ๓ เรื่อง 
เพราะวามันเสื่อมแน
 ๑) คิดพยาบาท 
 ๒) คิดเบียดเบียน
 ๓) คิดหลงใหลใฝต่ําในกาม 
ในเนื้อหนัง
 ถา ๓ ความคิดน้ีมันครอบงําจิตใจ 
นักการเมืองเทาไหร ก็จะมีคลิปฉาว นักการ
เมืองไปรวมหลับนอนกับใครที่โรงแรม
ที่ไหน อันนี้แสดงวา คิดเรื่องนี้มากเกินไป
หรือเปลา 
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 แลวคิดพยาบาทเบียดเบียนนี้  
ทําไม ! ตองฆาคูแขง ทําไมตองใสรายปาย
สีสกัดคูแขง ถึงขนาดแทบไมใหเขามีที่ยืน
เลย มันเบียดเบียนกันชัด ๆ พยาบาทกัน
เกินเหตุ ไมยอมจะจบจะส้ิน เขาไปทุกขระกํา
ลําบาก ก็ยังตามขยมซ้ําย้าํอยู คําวา นักโทษ
หนีคดี 
 แลวดูสิ ! นักโทษที่ปลอยออกมา
ขมขืนแม  มันแยกวาเจานักโทษหนีคดีสัก
เทาไหร  ?  แตคนก็ไมรู  เขาตามบี้กันนาดู
แตพวกท่ีหนีไปแลวก็ไมใชยอยเหมือนกัน 
สามารถจะเหน็บแนมแกมประชด ไดทุก
แบบบทดวยส่ือสารดวยเทคโนโลยี น่ีแหละ
ที่เทคโนโลยีที่วิวัฒนาการกันขึ้นมามาก
  หลวงพอพุทธทาสวา “โลกจะ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ซึ่งจะนํา
ไปสูความวินาศนาการทางศีลธรรม” 
 ก็ดูสิ ! ใชส่ือโซเชียลถลมขัดแยงกัน 
จนสมองนักการเมืองไมรูเมื่อไดกระทบกับ
โซเชียล ไลนตาง ๆ  ที่ถาโถมเขามาอารมณ
บูด อารมณเสีย ตองบอกวานักการเมือง
ยุคนี ้เปนยุคท่ีนาจะซวยกับส่ือสวนหน่ึง แต
ไดดบิไดดีกับส่ือก็ตองมีละ ใชส่ือทําแตมทํา
คะแนนก็มีอยู แตวาใชส่ือทําลายกันน่ี ยอก
ยอนโตเถียงกันดวยส่ือ แลวลองคิดสิ ! สมอง
จะอาไปคิดเรื่องอะไร เชน ไปคิดแกพืชผล
ทางการเกษตร   
  วันหนึ่งคิดแกพืชผลทางเกษตรสัก
กี่นาที  คิดที่จะเอาเปรียบเอาชนะเพื่อชวง
ชิงผลประโยชนตําแหนงอํานาจกี่ชั่วโมง 
มันก็ชัด ๆ อยูแลว แลวในเรื่องของการถูก

โกงถูกดูดน่ี อาตมาวา โลกของมนุษยเรา
คนในอยากออก คนนอกอยากเขา คน
อยูไปนาน ๆ ก็ชักเบ่ือชักเอียน ก็อยากออก
จากพรรคเกา ไปสูพรรคใหม บางทีออกไป
แลว ก็ไปเจอหนีเสือปะจระเข ก็อาจจะโลเล
กลับมาใหมก็ได โลกใบนี้ไมมีอะไรแนนอน 
 ฉะนั้น ใหนึกถึงวา จะสังคมอะไร
อนิจจัง ก็ยังครอบงําอยู เป็นสัจธรรม
อยู ไมมีพรรคไหนมีอะไรที่แนนอน บาง
พรรคพรวดพราดดังพรืดขึ้นมาเปนดาวรุง 
เปนความหวังใหม เปนอนาคตใหม แพล็บ
เดียว ! พวกตั้งชื่อใหเสียแลว “พรรคหมด
อนาคต” สื่อเลนแลว
 เพราะฉะนั้น ไมมีอะไรที ่แนนอน 
เที่ยงแทถาวร อยานึกพูดโวไปเลย ตองได 
๓๐๐ เสียง ๓๕๐ เสียง ไมรูประชาชนคน
ไทยทั้งชาติ จะฉลาดใหกันขนาดน้ันหรือเปลา 
จะไมแบงสันปนสวนใหพรรคที่ตั้งใหได
ลืมตาอาปากบาง
 สรุปก็คือ เห็นวานักการเมืองตอง
สอนนิทานสักเรื่อง อยาใหเหมือนนาก 
๒ ตัว ทีแรกจับปลาไมไดตางคนตางจับ 
ตอนหลังก็มารวมมือรวมใจตอนปลา
กัน จับไดตัวใหญ เกิดตกลงกันไมไดทกุ
ตัวจะเอาขางหัวหมด  เลยไปใหหมา
จิ้งจอกตัดสิน หมาจิ้งจอกห่ัน ๓ ทอน 
แลวก็ควาตรงกลางไป แลวก็บอก หาง
กับหัวเอาไปเหอะ ไปแบงกันเอง เพราะ
ฝายคานกับรัฐบาล  แบงสันปนสวนกัน
ไมลงตัว ทหารก็เลยมาห่ันงบไปตรงกลาง
เอาไปใชพุงปลิ้นไป สวนหัวกับหาง
นักการเมืองก็เลยปากแหงไป ๔-๕ ป 
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 นิทานเรื่องนี้คงสอนใหนักการเมืองรูจัก แบงสันปนสวนผอน
ปรนกันใหดี อยาโงกวาปเกา การเมืองปใหมตองฉลาดกวาปเกา ฉลาด
ในการที่จะรวมกันทําใหบานเมืองเจริญ ใหผลประโยชนสวนใหญตก
กับประชาชน ตามความหมายของประชาธิปไตย ประชาชนไดประโยชน
สวนใหญของประเทศไป 
 ไมใชสวนใหญไปอยูท่ีนักการเมือง  รูวาที่ไหนจะขึ้นสรางถนนไปกวานดักซ้ือ
ไวหมดแลว อยางน้ีประโยชนของประชาชนไดนอย นักการเมืองเอาซะเปนสวนใหญ
ก็เลยมีนักการเมืองอาชีพ ไมอยากไปทําอาชีพอื่นแลว เพราะมันสบายไดเปรียบ
ประชาชนท่ัวไป และประชาชนก็อยาโงใหนักการเมืองหลอกลอไปเปนเคร่ืองมือเขา 
 ถานักการเมืองเขาเปนยังไงประชาชนสอนดิ เขาบอกบานเมืองจะเปนยังไง
เพราะการปกครองในประเทศเปนยังไง และการปกครองในประเทศจะเปนอยางไร 
ก็เพราะคนในประเทศนั้นเขาเปนยังไง ศึกษาเรียนรูกันมายังไง
 ถาศึกษาเรียนรูประชาธิปไตยกันมาดี มันตองแนนอนสิ ! ประเทศตองไปดี
กวาที่แลวมา “เลือกคนไมควรเลือก ไมเลือกคนที่ควรเลือก”
 ขอบอกสั้น ๆ คําเดียวตอบกันเลยวา “ความประเสริฐของมนุษยอยู
ที่รูจักอะไร ควรใครครวญเลือกใครทําอะไร ไมเลือกใครทําอะไร”
 ถารู ๒ เรื่องนี้ประชาธิปไตยบาน ประเทศจะงดงามที่สุด ที่แลวมา
เลือกเสือหิวเขาไป ประเทศก็เลยเปนเสือปวยไปเลย เปนแมวปวยเสือปวย
ไปเลย ถึงเวลาที่ประชาชนจะสอนนักการเมืองที ่ไมมีอุดมคติ ไมมีความ
แนวแนม่ันคง ซัดสายโลเล เฮไปเฮมา นึกถึงคุณปราโมทย สุขุม ตอนที่พรรค
ประชาธิปตยจะลมสลายทุกคนจะกระโดดไปนูนไปนี่กันหมด คุณปราโมทย 
บอกถาเรือร่ัวเขาจะไมโดดหนีอะ จะอุดเรือแลววิดน้าํ แลวก็เดินเรือข้ึนฝงได
 แหม ! อาตมาก็เลยเทศนชมวา คนอยางนี้มีหลักการมีอุดมการณ ไมทิ้ง
พรรค ทิ้งพวก ทิ้งประเทศ แกก็เลยตัดเอาชวงที่เราพูดเทศนชมนี้ ไปออกหาเสียง 
หนอย ! ไดคะแนนทวมเลย แลวก็ไดเปนรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการดวย 
 นี่ใชของพระบางนะ นักการเมืองอยามองขามพระหรือศาสนา 
ศีลธรรม แลวการเมืองจะไปไดงดงามแนนอน เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

* “สุขสมบูรณ” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชนทั่วไป
ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรีี วันอาทิตยที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

 วันนี้ก็คงจะไดนําชีวิตที่ล้ ําเลิศที่สมบูรณ ที่ทําให
ชีวิตของเราอยูอยางมีความสุข แลวก็ไมตองวิ่งหาสุขอยาง
ที่กลาวมาคราวที่แลว ปใหมนี่ควันหลงเรื่องความสุข นา
สะดุง ๔๔๖ ศพ ไปวิ่งหาความสุข โดยไมรูจักสรางความ
สุขที่เปนประโยชน สุขแทจริงใหกับชีวิต เหมือนอยางที่เลา
เปรียบเทียบสําหรับคนท่ีไมไดยินปใหม (ไหนใครไมไดมาฟง
ตอนปใหมยกมือ โอเยอะ !) 
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 เอาถามย้ําอีกนิดนึงนะ ! “วิ่งหาความสุข กับสราง
ความสุข” อันไหนดีกวากัน ? (สรางความสุข)
 “วิ่งหาบานเชา กับสรางบานอยูเอง” อันไหนดีกวากัน ?  
(สรางบานอยูเอง)
 “กินใหเขาดู กับยืนดูเขากิน”  เขาใจเลยเนอะ ! เอาละไม
ตองอธิบายของเกา
 เริ่มกันใหมเลย คนนี่จะเปนชีวิตที่ล้ําเลิศสมบูรณในความ
เปนมนุษย สิ่งหนึ่ง ก็คือ คนมีชีวิตอยูอยางมีความมั่นอกมั่นใจ 
คือ มีความเปนอยู มั่นใจอยูอยางสูงสุด มั่นใจในอะไรบาง เขาก็
อธิบายไวเปนลําดับวา 
 คนที่มีความมั่นใจในชีวิตของตน  จนไมหวาดหวั่นพรั่นพรึงแม
ตอความตาย ถาเราม่ันใจวาเรามีอะไรสมบูรณไวเต็มที่แลว ถึงจะตาย
ก็ไมไปอดอยากลําบากขนแคน ไมตกอยูในอบายภูมิ คนนั้นก็มีความ
สมบูรณดวยศีลดวยธรรม ดวยกุศลกรรมอันดีงาม ความม่ันใจทําให
เขาไมกลัวตาย
 เจาคนที่กลัวตาย กลัวไปขางหนาลําบาก กลัวไปอดอยากไป
ยืนดูปากเขากิน แลวหวาดหวั่นพรั่นพรึง ภพหนาชาติหนาโลกหนา
สําหรับเรา มันจะตกต่ํากวานี้หรือวามันจะมั่นคงกวานี้ จึงใชคําวา  
“ชีวิตที่มั่นคง ชีวิตที่มั่นใจ” เปนชีวิตที่ดีล้ําเลิศสมบูรณ 
 แลวชีวิตที่ขาดไปหมด เหลียวดูไปความมั่นใจก็ไมมี 
อะไรท่ีควรจะมีก็ไมไดมีกับเขา ขาดแคลนไปทุกอยาง ไดอะไร
มามันก็ไมมั่นใจ ไดลูกมาก็ไมรูจะพึ่งไดไมได ไดคูชีวิตมาก็
ไมรูจะประคองกันอยูตลอดไปยังไง นี่ก็เลยทําใหชีวิตไมคอย
สมบูรณในความสุข  
 สําหรับคนที่ดําเนินชีวิตของตนอยางดีที่สุด แลวก็ไดชีวิตนั้น
ใหเกิดคุณประโยชนคุมคาในการเกิดมากับเขาชาติหนึ่ง  นี่เรียกไดวา 
เปนอยูอยางผูมีชัย ไมพายแพใครในโลกนี้และโลกหนา 
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 นี่เขาเรียกวา ผูมีชัย ไมใชมีชัยแตชาตินี้ชาติเดียว เขา
เรียกมีชัยแบบชนิดตาเห็นในปจจุบัน แลวก็ม่ันใจในท่ีตามอง
ไมเห็นในขางหนา แตรูสึกวาเรานี่สมบูรณแลว เราคงจะไม
ไปลําบากในขางหนา ขางหนาจะเจอแตเรื่องดี ๆ ก็เลยมี
ความมั่นใจ ประสบความสําเร็จในชีวิต ในการดําเนินชีวิต 
 คนเชนนี้แหละ คือผูที่เขาถึงจุดหมายแหงความมีชีวิต 
จุดหมายแหงการมีชีวิต คือ ชีวิตที่มีความมั่นใจ ดําเนินชีวิต
ของตนตามหลักตอไป ตามนโยบายหลักของชีวิตวา 
 นําชีวิตเขาสูจุดหมาย คือ ดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชน 
ท้ังท่ีเปนจุดหมายของชีวิตที่มีอยูในปจจุบัน ที่เรียกวา อัตถะ 
เขาถึงอรรถประโยชนในปจจุบันและขางหนา อรรถนี่เขาแบงเปน 
๓ อยาง

“

นําชีวิตเขาสูจุดหมาย คือ ดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชน
ท้ังท่ีเปนจุดหมายของชีวิตที่มีอยูในปจจุบัน ที่เรียกวา อัตถะ

“
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      ทิฏฐธัมมิกัตถะ เขาถึงจุดหมายขั้นตอนที่ตาเห็น 
หรือประโยชนปจจุบัน ที่สําคัญ ที่เห็น ๆ ชัด ๆ เลย วา
เรานี่ประโยชนปจจุบันที่ตาเห็น ก็คือ 
 
  ๑.๑) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรคภัยไขเจ็บ อยูอยางสงางาม 
อายุยืนยาว ไมหวาดหวั่นวา ปวย เจ็บ ขี้โรค ถาคนนอนติดเตียงอยู กับ
คนสุขภาพดี นี่มันจะมีตาเห็นอะไรตออะไรไดเยอะ ถานอนติดเตียงปวย 
ก็คงแตเห็นหอง ๔ เหลี่ยมผูปวย กับญาติผูปวยมาเยี่ยม กับหมอที่ดูแล 
 แตถาหากวา เรามีสุขภาพดีรางกายแข็งแรง จะไปเห็น
อะไรตอมิอะไร ที่โลกเขามีไวใหดูใหเห็น ก็ไปดูไดเห็นได แต
ถาปวยถาไขถาเจ็บแลว ประโยชนชีวิตปจจุบัน
 นี่คนรางกายไมแข็งแรงขาดประโยชนเยอะไหม ? จะไปหากิน
แขงกับเขาก็ยกของไมไหว เพ่ิงผาตัดมาใหม ๆ คนมาสมัครงานท่ีน่ีนะ เพ่ิง
ผาตัดมาใหม ๆ จะใหยกของหนามูลนิธิฯ ก็ไมไหว จะไปยกถังรดน้ําก็ไมไหว 
มาอยูอยางนี้เราไดประโยชนไหม ? ทางวัดก็ไมไดประโยชน เขาเองก็
ไมได 

ñ.ññ
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 ทาํยังไงอธิษฐานไวนะ “เกิดมาขอใหฉลาดดูแลรักษาสุขภาพ” 
ฉลาดการกินอาหารใหดี ฉลาดออกกําลัง ฉลาดเลือกอยูในนิเวศวิทยา
ที่มันมีบรรยากาศนาอยู เพิ่มพูนความสดชื่นใหชีวิตอะ ไมใชไปอยูใน
ทีอุ่ดอู ไปยืนในท่ีฝุนละอองเยอะ กรุงเทพฯ น่ีนาอยูไหม ? ฝุนละออง
ชอบมากเกิน คนเขาเห็นแกตัวชอบทําฝุนละอองฟุงไปหมด เดี๋ยวนี้
เขากอสรางเขาตองใหมีอะไรคลุม ? มีสแลนคลุมท้ังหลังอาคาร ไมเชน
นั้นฝุนละอองมันพัดไปทําใหคนปวยไขเยอะ 
  ฉะนั้น ก็ขอใหขอแรกนี่ ในความสําคัญในปจจุบันที่ตาเห็นได 
   ๑.๒) มีเงินมีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พ่ึงตนไดทางเศรษฐกิจ 
มีสถานภาพทางสังคมไมตกต่ํากวาใคร เขามีกิน มีอิ่ม มีใช เราก็มีไม
ตางจากเขา แตถาไมไหวเลย งานก็ไมมี เงินทรัพยก็ไมมี อาชีพสุจริต
ก็ไมมี แลวมีคนหนึ่งเมื่อวานที่ดูขาว ที่เขาไปปลนแบงกอะ เขาไมมี
อาชีพอะไรเลย แตเขายังโงซ้ ําสองอีกติดการพนันไฮโล ปลนเขาไปได 
แลวก็ไปใชเลนการพนันหมด 
 คนอยางนี้เขาไมมีอรรถะ ไมมีประโยชนอะไรเลยชีวิตเขา 
เปนชีวิตถาพูดสมัยแรง ๆ เขาเรียก “ชีวิตบัดซบ” ชีวิตไมสงา
งาม เปนคนที่ไมสามารถจะเห็นประโยชนชีวิตตัวเองในปจจุบัน
เลย สุจริตอาชีพมีตั้งเยอะไมทํา พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจก็ไมได 
ตองคอยอาศัยพึ่งบัตรคนจนอะไร !
 ไมอยากจะหวนมาเรื่องนี้บอย โยม ! เสียความรูสึกไหม ที่เรา
ไปขึ้นบัตรคนจนหรือภูมิใจ ? มันเสียศักด์ิศรีนะ ทําไมเกิดมาเปนคนจน
ของประเทศ แลวแกแลวไปขอคัดบัตรคนจน นี่โยมขึ้นทะเบียนบัตร
คนจน มันบอกวา ตอนตนนะประมาท ไมเก็บใหมีไวบาง (ไปบอกคืน
ไดไหมโยม ! บอกฉันพึ่งตนเองดีกวา ไมอยากพึ่งรัฐ) 
 แตเดี๋ยวนี้นะชอบแลว ไปรูดบัตรคนจนได แหม ! มาไปภูมิใจ 
มาอวดคุยใหหลานฟง “ยายไดมาแลว ยาไดมาแลว” เจาหลานก็นิสัย
เลวเลย บอกเพ่ือนวา “มึงมีตังคกินเท่ียวใชใหหมดเถอะ เด๋ียวแกก็ทํา
บัตรคนจนได” เด๋ียวก็ไปรูดปดได ไปถายทอดความโงหรือความฉลาด
ใหลูกหลาน 
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 “อยาไปอวดนะ โยมขอรองไดไหม ? ชวยปกปดหนอยวา ยายไป
ทําบัตรคนจนมาแลว” (อยาไปทําเลย)
 ประเทศนี้เขาจะไดหมดคนจนแลวนะ เขาพูดมาตั้งหลายป
แลวนะ ตอนรัฐบาลนี้ขึ้นใหม ๆ  บอกอีก ๒ ป ๓ ปนี้ ประเทศไทย
จะหมดคนจน (โยมวา ใกลหรือยัง ?) 
 ขอ ๒ นี่มีเงิน มีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พึ่งตนทาง
เศรษฐกิจได ไมตองงอมืองอเทารอไปรับ มันเปนเงินภาษีราษฎร 
จะเอามากินมาใช 
 ขอย้ําอีกทีใครเอามาทําบุญวัดสวนแกว ไมอยากจะรับเลย พวกไปรูด
บัตรคนจนมาทําบุญ นี่อยากรับเลย วัดเอาเปรียบภาษีราษฎรดวย
  ๑.๓) มีสถานภาพดี คือ ทรงยศ ทรงเกียรติ มีไมตรี เปนที่ยอมรับใน
สังคม  คือ เราอยูชาติที่ไหนก็ตาม ถาสังคมไมยอมรับเรา เกียรติยศอะไรก็
ไมไดสักอยาง คําวา “เกียรติยศ” ไมใชวาตองไปติดยศนายพล แมไดรับ
เกียรติที่ชุมชนที่ตนอยูในสังคมแคบ ๆ ดวยไมตรีเขาไววางใจ แคนี้ก็สบายใจ
แลว ก็เปนชีวิตล้ําเลิศ ชีวิตสมบูรณไดในระดับหนึ่ง แตถาเขาอยูในชุมชน
ไหน หัวซอยทายซอยเขาไมอยากพูดกับเราเลย เจอหนาเราเขาคอนควัก 
สะบัดไป รับเราไมไดเลย  พึมพํา ๆ “เม่ือไหรยายน่ีจะพนซอยเราไปซะที” 
  โยม ! คิดแลวอาภัพไหม ? นี่เขาเรียก ชีวิตอาภัพ หาสุขไมได จะป
ใหมก็ไมมีความสุข เลยไปแลวก็ไมมีความสุข 
  ๑.๔) มีครอบครัวท่ีผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนท่ีนับถือ เกิดมาในตระกูล
ไหน สรางชื่อเสียงวงศตระกูลใหเปนที่นานับถือ ไมใชลูกหลานบางตระกูล 
นี่แหม ! รุนปูรุนยา สรางชื่อเสียงวงศตระกูลมาดี๊ดี พอมารุนลูกรุนหลาน
อันธพาล เกะกะระราน กอคดีเพียบ 

...สุขภาพดี ก็สรางประโยชนสุขใหแกตนและผูอื่นได
มีเงิน มีงาน มีทรัพย 

ก็สรางประโยชนสุขใหผูอื่นและตนได...

““““
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 เจาตระกูลกินฟรีอยูตระกูล
อยาเอยช่ือเขาเลยนะ ช่ืออะไรโพ ๆ ๆ 
กอคดีเรื่องกินอยางเดียว กินเสร็จไม
จายติดคุก ติดคุกออกมากินตออีก แก
กอคดีเดียวชาติหน่ึง ๗๐ กวาคดี ติด ๆ
ออก ๆ ออก ๆ ติด ๆ ชื่อนายอะไรนะ
จําไดไหมเคยไดดูขาว (โพธ์ิเงิน กระตุฤกษ) 
 อาตมายังจําติดสมองเลยเปน
ไปไดยังไง ออกจากคุกเที่ยวเดียวก็นา
จะเข็ดแลวนะ น่ีมันต้ัง ๖๐-๗๐ คดี แต
นากลวัจะตายไปแลวละ ตอนน้ันก็อายุ
เยอะนะ ตอนที่กินฟรีไมใชอายุนอยนะ 
๔๐-๕๐ ป อะ นาจะคิดอะไรไดบางแลว
๕๐ ป ยังเที่ยวกินฟรี แลวก็ติดคุก ๆ   
นี่ตระกูลนี้ไมใชจนนะ ฐานะดีมีที่ทาง
เยอะ แตไมรูเปนไงแกนิสัยชอบกินฟรี 
ทั้ง ๆ ท่ีรูกินแลวติดคุกก็ยังไปกินฟรีอีก
ยอมอดไมติดคุกซะยังดีกวาอีก แตแก
ยอมติดคุกไมยอมอด
 กเ็ปนเร่ืองแปลก ! ทําวงศตระกูล
เขาเสียหายไหม ? ก็มีนะมีบางคนเขา
ชอบพูดอยางนี้เคยไดยินนะ  “กูจะ
เปล่ียนนามสกุล ก็เพราะมึงน่ีแหละ”
เขาพ่ีนองกันไง เจานองมันไปกอคดีเร่ือย 
เจาพี่บอกกูไมอยากอยูนามสกุลเดียว
กับมึงแลว กูขอตระกูลน้ี นามสกุลน้ีไว
 นี่เมื่อวาน สตม. มาที่นี่ตั้ง ๕๐๐ 
คน ทีแรกเขาบอก พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล จะมาดวยเผอิญติดประชุม
ดวนไมไดมา นามสกุลดีนะ “หักพาล” 
หาญหักพาล ถามาจะถามสักหนอย
วาตระกูลน้ี นามสกุลน้ีต้ังมากอน หรือ
เพิ่งมาตั้ง 
 ในตระกูลนั้นไมมีคนอันธพาล 
เปนตระกูลเปนที่นานับถือ ทั้งหมดนี้ 
พึงใหเกิดมีโดยธรรม และหรือปฏิบัติ
ใหเกิดประโยชนสุขโดยชอบ ทั้งแกตน
และผูอื่น 
 สุขภาพดี ก็สรางประโยชนสุข
ใหแกตนและผูอื่นได  
 มีเงิน มีงาน มีทรัพย ก็สราง
ประโยชนสุขใหผูอื่นและตนได 
 ยิ่งมีสถานภาพยศ ตําแหนง
เกียรติ ขอใหเอายศไปสรางเกียรติ 
ยศ อยาโงเอายศไปสรางความอัปยศ 
ก็จะมีความสุขไดดวยกันทั้งตนเอง
และผูอื่น 
 ยิ่งมีครอบครัวที่ดี สถานภาพ
ดี มันก็สรางสุขใหตนได คนอื่นได
ไปพรอมกันในตัว 
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     สัมปรายิกัตถประโยชน จุดหมายชั้นเลยตาเห็น คือ
ตะกี้ที่พูดไปนั้นแคตาเห็นได หรือประโยชนในปจจุบัน 

 ทีนี้ มาประโยชนเบื้องหนา  ที่จะวาตอไปนี้ เปนคุณคาของชีวิต 
ซึ่งใหเกิดความสุขล้ําเลิศภายใน โดยเฉพาะ มีดังตอไปนี้
        ๒.๑) ความอบอุน ซาบซ้ึงสุขใจ ท่ีโชคดีเกิดมาเปนคนมีศรัทธาในศาสนา 
ไมเกลยีดวัด เกลียดพระ  ไมเคยทะเลาะกับพระ ไมเคยขูกรรโชกหรือตะเพิด
ไล  แลวเดี๋ยวนี้เขามีนะโยม ! บางหมูบานอาตมาไปบิณฑบาต...ไลไมใหเขา 
ไมมีศรัทธา เดี๋ยวนี้มีเยอะนะ หมูบานที่ไมใหพระเขาไปบิณฑบาต เขาอาง
อะไรรูไหม ? มีพระไปเรี่ยไร เขารําคาญ (แหม ! มันนาจะเลือกดูบางนะ 
องคไหน ๆ มันเลนเหมาเขง เขาพอเห็นเปนพระเหมาเขงไปเลย แยเลย !) 
 ใครเกิดมานะ เราไมรูหรอกขางหนา นี่เราจะไดเห็นพระ เห็นศาสนา
วัดวาอารามหรือเปลา ถาเห็นในชาตินี้ไมทําไว ไมทํานุบํารุงไว ไมปกปอง
คุมครองไว แลวจะอะไรขางหนาจะมีอะไรไปเห็นบาง 
 บางคนนี่อามา อาซิ้มเวลาจะตาย เขายังจะเห็นราชรถนะ เขาจะบอก
ลูกบอกหลานวา อา ! ราชรถมารับอามาแลว อามาจะไปแลวลูกนะหลานนะ 
สวนลูกหลานไมเห็นหาวา “อามาเพอ !”  แตอามาเปนคนมีศรัทธา ถือศีล
กินเจ เจาลูกหลานตาไมเห็น แตอามาเห็น
 นี่เขาถึงเรียกวา เลยที่จุดหมายที่ตาเห็น แตคนมีศรัทธาก็
อาจจะไดเห็นนิมิตดี ๆ ไปสรางโบสถสรางวิหารเจดียอะไรตอ
อะไร นิมิตดี ๆ จะมาตอนใกลจิตจะดับ แตลูกหลานไมเห็นดวย
หรอก เพราะวาตัวเองไมไดทําไว ตัวเองไมไดมีความซาบซึ้ง
ศรัทธาเลื่อมใส ก็ไมไดเห็นอะไร เห็นแตที่มี ๆ อยูที่บานใน
ปจจุบัน พอจะไปขางหนาไมเห็นอะไรสักอยาง ไมมีความหวัง
อบอุนอะไรเลย 
 ฉะนั้น คนที่เขามีอะไรทําบุญ ทํากุศลศรัทธา เขาจะอุนใจวาไป
ยังไงก็ไมลําบาก คนเขาถึงมอบที่ดินใหวัด ยกสรางอะไรตออะไรให

ò.ò.
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วัด ไมตองไปรอบานเอื้ออาทร ไมตองไปรอบานหลังแรก บาน
ลานหลัง เขาก็อุนใจวา “ยังไงก็ตองมี” 
 บางคนก็แปลกนะ ! โยมวา คนหนึ่งปลูกบานได ๕ หลัง ๓ 
หลังมีไหม ? ภาคเหนือก็มี ภาคใตก็มี  ไปไดพักไดทุกหลัง ไมไดหา
เชานะ ไปนอนไดของตัวเองเลย ก็เปนเรื่องบุญกุศลของ ๆ เขา 
 ๒.๒) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด คือ ชีวิตที่ประพฤติดีงาม
สุจริต ไมมีใครดา “ไอขี้โกง ไอหนาโกง ไอตระกูลโกง” ขออภัย
เขาดาเลยเถิดไป “ไอโคตรโกง” นี่เสียหายหมด 
 “ตระกูลสะอาด หากินสะอาด” ถาหากินสกปรกไปใหลูก
กินนี่ ลูกก็มีนิสัยสกปรกอีก “โกงเขากิน ปลนเขากิน ขโมยเขา
กินนี่” 
 ๒.๓) ความอิ่มใจ ในชีวิตที่เกิดมามีคุณคา ไดเสียสละบําเพ็ญ
ประโยชน มีเดี๋ยวนี้นะ เสียสละบําเพ็ญประโยชนที่เรียกวา “จิต
อาสา” หรือทําความดีดวยใจรัก  เดี๋ยวนี้เขาทํากันเปนล่ําเปนสันนะ 
เปนเหมือนเมื่อวานนี้ โยมดูไหมตอนนั้นอะ สะอาดหมดเลย มาตั้ง 
๒๐๐ กวาคน แยงกันกวาดหากระสอบใหไมทันเลย พอเขาไปแลว 
โอย ! วัดสะอาดโลงเลย ตอนเขามาเก็บกิ่งไผวางเต็มนี่ แพล็บเดียว
เขาซื้อตะไกรมาถวายดวยนะ ตะไกรอัน ๒๐๐ บาท คมกรึบ ๆ ๆ ไม
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ไดมาเสียสละแรงอยางเดียวนะ เสียสตางคซื้อตะไกรมาใหดวย แหม ! 
คนอยางนี้ละนะ เขาคงจะมีอะไรตออะไรกินใจ ภูมิใจ ชีวิตเขามี
คุณคาที่เขาเสียสละบําเพ็ญประโยชน 
 ๒.๔) เปนคนแกลวกลามั่นใจ ดวยมีปญญาท่ีจะแกปญหานําพาชีวิต
ไป สูความราบรื่น เขามีความภูมิใจแกลวกลา น่ีเขาปญญาแกปญหานํา
พาชีวิตไดดีแนนอน แตถาคนไมมีปญญาโงทุกเร่ือง “โงหากิน โงกอคดี 
โงหาความสุข” 
 นี่อยางที่บอก คนฝรั่งมาเที่ยวไทย หาความสุขบานเรา ถูก
ตํารวจของเรายิงตาย สวนคนไทยที่ฉะเชิงเทรา ไปหาความสุข
ฝรั่งเศส เขายิงกันกระสุนเขาหัวตาย (หาสุขหรือหากระสุน) ก็เพราะ
ไมไดสรางสุขมัวแตวิ่งหาสุข 
 ๒.๕) ความโปรงโลงมั่นใจ วาไดทํากรรมดี มีหลักประกันวิถีใน
ภพหนา ภพใหม หลักประกันวิถีสูภพใหม มันเหมือนกับทําพาสปอรต
จะไปที่ดีละนะ 
 “ทําพาสปอรตไปสวรรค กับทําพาสปอรตไปนรก” ถือ
พาสปอรตไหนจะภูมิใจ ? ถาถือพาสปอรตไอท่ีไปนรกเปนยังไง !  กําไป...
กูอยากจะโยนทิ้ง  แลวทําไงละไปทํามาแลว ไปทํามาแลว
 ม่ันใจในกรรมดีวา เปนหลักประกันจะนําวิถีชีวิตไปสูภพใหม ท่ี
สบายแนนอนสุคติภพ ไมไปมีอบายภูมิภพท้ังหลาย เปรต อสุรกาย 
เดรัจฉาน สัตวนรกไมไปแนนอน 
 นี่ทานมีไว ๕ ขอ สําหรับสัมปรายิกัตถประโยชน จุดหมายขั้น
สูงสุดที่ตายังมองไมเห็นในชาติปจจุบัน ตอมาสุดทาย

ความโปรงโลงมั่นใจ วาไดทํากรรมดี
มีหลักประกันวิถีในภพหนา ภพใหม 

หลักประกันวิถีสูภพใหม
มันเหมือนกับทําพาสปอรตจะไปที่ดี...

““ ““
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    ปรมัตถประโยชน จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชน
ยิ่งใหญอยางยิ่ง ก็คือ 

  การมีปญญารูเทาทันความจริง เขาถึงธรรมชาติของโลกและ
ชีวิต อันทําใหจิตใจเปนอิสระ ไมถูกใตอํานาจอะไรเขาครอบงําซะ
จน โงซะจนไมรูอะไรเปนถูกเปนผิด จนเห็นกงจักรเปนดอกบัวไปเลย 
เหมือนแมลงเมาบินเขากองไฟไปเลยก็แย 
 ถาเรามีชีวิตเขาถึงโลกถึงความเปนจริง แลวโลกก็ไมทับกดเรา 
ทําใหเราโปรงโลงเย็นสบาย อันนี้สําคัญที่สุด ถาเรารูทันความจริงเขาถึง
ธรรมชาติ ของโลกและชีวิต อันทําใหจิตเปนอิสระ ทานบอกจะมีผลตาม
มา ๔ อยาง ไมหวั่นไหวดวยความผันผวนปรวนแปรตาง ๆ ถึงแมวาจะ
มีภัยธรรมชาติมา มันก็มีตาย ๒ พวกโยม ตายอยางทุรนทุรายเขาเรียก 
“ตายโหง” 
 แตคนบางคน แหมยายแกคนน้ันดูนะ ! เขาทหารจะอุมไปข้ึนรถ ใหหนี
น้ําจะมา “กอดเสา” กอดเสาบานแนนเลย แลวบอก “กูจะตายที่นี่ เกิดที่
นี่ กูจะตาย !” ทหารก็ลากแก อุมข้ึนไป แกบอก “กูยอมตาย ไมตองพากูไป
ตายที่อื่น” 

ó.ó.
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 สงสารคนใตที่เขาอุมแกไป แก
ควาอะไรไปไมทันสักอยาง กลับมาดูอีก
ทีหมด ทุกอยางหายหมด หมอเตาแกง
อะไรใคร กําแพงทะลุไปกับน้ําหมด คน
ใตเขาพูดอยูคําเดียว “เหม็ด !”  ไมมี
เลย “เหม็ด !”  ไมมีอะไรเลย “เหม็ด !” 
เหม็ด ! ของเขาคือหมด  
 “เหม็ดทุกอยางเลย”  ฟงดูแลว
สลด เมื่อคืนนั่งดู แหม ! เจานักขาว ก็
ชอบไปถามแก “รูสึกยังไง ๆ ”  มันไมตอง
ไปถามหรอกคนหมดอยางนั้นอะ ไมรู
เขาเปนพิธีกรยังไง ถามทําใหเขารันทด
หนักข้ึนไปอีก มันควรจะ “ยาย...” ถาม
แลวตอนทายมันนาจะตบ “ประเทศไทย
นะ เรามีรัฐบาล มีคนใจดี มีคนมี
น้ําใจ ยายไมตองกลัวหรอก” 
 นี่เขาถามวา “หมดเปนยังไง
เห็นแลวเปนยังไง เห็นหายหมดแลว
เปนยังไง” เขาถามทําไม ! ไปตอกย้ํา
ใหเขาช้ําหนักขึ้นไปอีก ถาอาตมาเปน
เจาของสถานีนะบอกใหคนนี้ออกได
แลว ขอเปลี่ยนตัว มันอะไรจิตใจคน
บอบช้ําอยูแลว แลวยังไปถามซ้ําให
เขาช้ําหนัก  อาวนะโยม ! ถายังไงก็ขอ
ใหเรา
  ๓.๑) อยาหวั่นไหวถึงแมวาอะไร 
มันจะแปรปวนถึงขั้นตาย ตายก็พรอม 
เพราะเขาถึงประโยชนสูงสุด ถือวาชีวิต

นี่เรียนรูเร่ืองไดเร่ืองเสีย เร่ืองบวกเร่ือง
ลบกระทบมาเยอะ อยูตัว !
  ๓.๒)ไมผิดหวังโศกเศราบีบคั้น
จิตเพราะความยึดติดถือมั่นในสิ่งใด ๆ 
แหม ! จริง ๆ นะท่ียายคนน้ันอะ เขาก็มี
บางคนที่เขาจะเอาดึงไปแลวแกก็จะ
ไมไป  มีเยอะมีอยูรายหน่ึง แตกอนบาน
อยูตรงนั้นมันก็ดีหรอก พอโรงงานมา
อยู มันก็มีอะไรตออะไรมลภาวะเสียหมด
เลย ลูกหลานอยูก็เปนหวัด พอนาน
ไปก็ไมไหวทางเดินหายใจก็อึดอัด เขา
บอก “ยาย ! ยายเถอะ โรงงานเขาก็
ใหคายาย” แกไมเอา ใหเทาไรแกก็ไมเอา 
กูเกิดท่ีน่ี  กูสรางบานของกูมาอยูตรงน้ี 
โอย ! สรางแลวยึดติด แลวผลที่สุดไม
เทาไหรแกก็ตายดวยโรคทางเดินหายใจ
ไมไหว  พอปลอยอะไรตออะไรมาเขา
บาน แกยังนาจะไปก็ไมไป เหมือน
ประเทศไทยอยูตรงไหนก็ตองอยูตรงน้ัน 
 โยม นี่ถาอยูที่บานจะไมไปไหน
เลย วันนี้จะไดมาฟงเทศนไหม ? นี่
อยางนอยก็ไมยึดสักพักหนึ่งนะ ๓ ชม. 
นี่ไมยึด  กลับไปก็ไมวาตอกันเอง แตก็
ควรจะอยูในบานในความไมตองยึด
มากไดไหม ? 
 มีก็ใชไป แตก็รู ๒ อยาง ที่บอก 
“เอ็งไมจากขา ขาก็จากเอ็ง  มันไม
จากเรา เราก็จากมัน”  เห็นมัน แลว
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เราตองบริกรรม “ฮึม ! มึงไมจากกู กูก็ตองจากมึง” หมาแมวอะไรก็
นะ ลูกหลานก็เออ ไมใชหมาตายก็รองไห แมวตายก็รองไห อะไรบีบ
คั้นเหลือเกิน เปนคนยึดหมายึดแมวเปนของตน หมาของตนไปโดน
หมาบานอื่นกัดเอาเรื่องแลว เอาเรื่องแลว แยดวย
 ไมไหวพวกที่ยึดหมารักหมาจนบา มาใหพระบังสุกุลศพหมา
อะไรนี่ (เสียศักดิ์ศรีลูกผูชายชาติพระหมด) บวชมาบังสุกุลหมา บวช
มาสวดมาติกาหมา เด๋ียวน้ีในกรุงเทพฯ เขาสรางเมรุเผาหมากันแลวนะ
แลวพระก็ไปสวดหมากัน ไปบังสุกุลหมา ไมรูจะยึดม่ันอะไรกันนักหนา 
มันตายแลวคติของมันไปยังไงก็ชางมันเถอะ 
 การไมบีบคั้นจิตใจ ในเรื่องของความไปยึดติดอะไร ถือวาเปน
คนที่เขาถึงปรมัตถประโยชน ประโยชนสูงสุด ประโยชนของชีวิต นี่อยู
ตรงที่ใจไมไปเกาะมัด รัดติด เขาบอกเราถกูมัด ถูกรัด ถูกแบก เรา
ก็หนัก ความแบกยึดมันเหมือนของหนัก ถาปลอยไดบางวางไดบาง 
มันก็จะเบาไป 
 ๓.๓) จะปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานไดตลอดกาล
สําหรับคนที่เกิดมาฝกฝน ใหตนเขาถึงปรมัตถประโยชน อยาไปคิดวา
มีบานมีรถมีทุกอยาง เรือกสวนไรนาพอแลว ถาเจาชายสิทธัตถะคิด
อยางพวกเราคิด “อูย ! ปราสาท ๓ ฤดู อาหารวันละ ๑๐๐ สํารับ 
นางสนม พิมพา พอหาใหเยี่ยมเลย” ทานก็จะไมคิดออกแสวงหาเมื่อ
อายุ ๒๙ ป จนไปตรัสรูเปนพระพุทธเจา อายุ ๓๕ ป 
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 นี่โยมถาโยมติดแตประโยชนในบาน ประโยชนที่จะไดมาฟงเทศน
ฟงธรรมจะไดไหม ? ปรมัตถประโยชนจะไมไดเลย ถาคนคิดวาท่ีมี ๆ พอแลว 
ไมแสวงหาตอแลว ใครจะมีประโยชนเทาเราวา เรามีนูน มีนี่ มีนั่นสารพัด
อยางทรัพยสินเงินทอง แกวแหวนเงินทอง รถราบานชองมีครบ
 อาตมามาคิดถึงตรงนี้ ที่ไดบวชจนถึงทุกวันนี้ ถาบอก 
“โอ ! ที่บานเราพอแลว รถราบานชอง เรือกสวนไรนา” ปาน
นี้ก็ไมมีพระพยอม ก็เปนแคไอยอม ผัวไอนั่น พอไอนี่อะไร
แคนั้น อยูแคนั้นเองไมไดถึงปรมัตถประโยชน ไดประโยชน
โลก ๆ อยางท่ีตาเห็น แตวาประโยชนท่ีทําใหเราสดช่ืนเบิกบาน 
โปรงใส น่ีมันระยะยาวดวย มันไมใชสดช่ืนวืดหายไป เบิกบาน 
แวบหายไป นึกแลวมันเบิกบานไดตลอดชีวิต นี่มันแหม ! 
ประโยชนตัวนี้นาจะไดในชีวิตหนึ่ง 
 ไมไดไปเห็นหนาวท่ีน่ัน เหมยขาบท่ีน่ีอะไรก็ไมรูไปกันเหลือเกินอะ ไป
นอนหนาวแลวเอาเตาเขาอบในนั้น แลวก็ตายทั้งครอบครัวหมดทั้งเต็นท 
เสร็จเลย 
 ๓.๔) เปนอยูยังไงและทําการดวยปญญาซ่ึงมองเห็นเหตุปจจัยอยูตลอด
เวลา วาสิ่งนี้มันอาศัยสิ่งนี้มันอาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นแลวมันก็ตั้งอยู แลวมันก็
ดับไป คนที่ไมเขาถึงปรมัตถประโยชน จะไมคอยรูสึกอยางนี้ จะรูสึก
นิรันดรถาวรตลอดกาล ของกูตลอดกาล ไมไดคิดเห็นตามเหตุตามปจจัย
เลย วาปจจัยมันเปลี่ยนไดเรื่อย มันก็เปลี่ยนไป 
 เมื่อวานใครจะคิดนะ ไอน้ําทะเลหนุนน่ีนะ เม่ือวานซืนเกือบจมหมด
เลย เหลือแคนี้พอดีเด็กไปเห็นก็เอากระสอบขวาง เมื่อวานเขาเรียกวา  

อัตถิสุข หรือ ความสุขเกิดจากการมีทรัพยเปนของตน
อาตมาตอนเด็ก ๆ มีความสุขรับจางขึ้น
หมากขึ้นมะพราว ไดตน ๕๐ สตางค วันไหน

ขึ้นได ๕๐ ตน ๘๐ ตน...

““ ““
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เกิดสตอรม เซิรจ (Storm Surge) กระแส
น้ํามันขึ้นสัตหีบจม สมุทรปราการจม 
แลวริมทะเล ๆ  หลายแหงจมไปเลย แลว
ที่เต็นทอะไรท่ีขายขาง ๆ ริมทะเลขนข้ึน
ไมทัน อันนี้เขาเรียก สตอรม เซิรจ 
(StormSurge) ท่ีมันเกิดการเปลี่ยน
แปลงอยางรุนแรง 
 เดี๋ยวนี้ปจจัยโลกรอน นี่มันจะ
ทําใหน้ ําแข็งขั้วโลกละลาย น้ําทะเล
จะขึ้น ที่เขาวากันนะ ดอกเตอรอะไร
นะที่แกมีเซนสทางที่คนเราดวงตาไม
เห็นนี่ (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา) แก
บอกวาตอไปน้ี กรุงเทพฯ จะจมหมด แก
เลยไปสรางโรงเรียนที่ลพบุรี แกบอก
ขอบทะเลจะไปอยูแถวนูนนะ  อีกกี่ปก็
ไมรูแหละ 
 นี่เราตองเห็นกับเหตุปจจัยวา 
ก็โลกมันทําอยางนี้ เมื่อวานซืนนี้ดูนะ 
เขาบอกตอไปอีก ๑๐ ป  ถุงพลาสติก
จะมากกวาปลาในทะเล แลวไอปลา
ในทะเลกินถุงพลาสติกเขาไป เกิดสาร 
(ไมโครพลาสติก) อะไรจําชื่อไมไดแลว
เราก็เกิดกินปลาเขาไป มันก็จะอยูในเรา 
เหตุปจจัยแหงการที่มนุษยจะอยู ถูก
ไอนูนไอนี่บีบคั้นมากขึ้น ไมกินก็หิว
กินไปก็ซวย สารไอนูนไอนี่เขาเต็มไป
หมด 
 อาว ! ตบทายใหชีวิตมีสุขอยาง

คฤหัสถหนอย พูดไปเดี๋ยวบอก แหม ! 
เลยเถิดไปหาสุขไมไดเลย เอาสุขต่ํา ๆ 
ที่มนุษยควรจะไดควรจะมี ที่เรียกวา 
“สุขของคนครองเรือน” 
 เขาเรียกวา กามโภคีสุข ๔ 
อยาง เม่ือตะก้ีก็ไลไปตามลําดับ วา
เกิดมาถาเรามีชีวิตที่ดีงาม ก็ควร
จะไปถึงนูนเหมือนกัน แตถาไปไมได
ตองตั้งหลักใหม อยูที่นี่ใหอยางมี
ความสุข ถาไปขางนอกไมไดตอง
อยูกับปจจุบันใหดี ถาตามองไมเห็น
อื่น ๆ แตท่ีเห็นอยูปจจุบัน น่ีจะตอง
ทําใหดี  
 พระพุทธเจาตรัสทานตรัสกับ
เศรษฐีทานหนึ่งชื่ออนาถปณฑิกวา 
ความสุขของคฤหัสถ ประกอบ ดวย
องคประกอบ  ๔ ประการ เด๋ียวน้ีทําไม
ขอแรกน้ีตรงกับท่ีรัฐบาลทํา ทุกรัฐบาล
ชอบทําแบบนี้ ชอบใหชาวบานไมมี   
 ๑. อัตถิสุข หรือ ความสุข
เกิดจากการมีทรัพยเปนของตน 
  ในการแสวงหาอยางเต็มที่ เก็บ
ออมอยางเต็มท่ีไมตองรอพ่ึงใคร ไมตอง
รอพึง่รัฐบาล ไมตองไปข้ึนบัตรทะเบียน
คนจน ถึงจะมีความสุข แตสุขเดี๋ยวนี้
มันพลิกผัน ถาไดไปขึ้นบัตรแลวบอก
วา มีความสุขแลวกู พอใชแลวพนัหนึ่ง
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แลวถารัฐบาลใหมมา นโยบายเปล่ียนแปลงละ เขาบอกเงินคลังถังแตกละ 
มันมีนะบางชวงเงินคลังถังแตก มันก็ใหไมได แลวประเทศที่ใหทรัพย 
๔-๕ ประเทศในโลกนี้เจงไปแลว ลาตินอเมริกา อะไรพวกทางนั้นอะ 
เขาเจงไปแลวเขาเรียกมันมีรัฐสวัสดิการเยอะไป กินฟรีใชฟรี ฟรีตะพึด ฟรี
ชนิดไมตองหาทรัพยมาจายมาใชอะ 
 พระพุทธเจาจึงวางหลักไววา ไมไดนะถาเปนฆราวาสนะ ! ถา
เปนฆราวาสไมรูจักหาทรัพย ไมมีทรัพยเลย ไมเคยมีความสุข จาก
การมีหาทรัพยเลย แตบางคนไมรูนะ 
 อาตมาตอนเด็ก ๆ มีความสุขรับจางขึ้นหมากขึ้นมะพราว ไดตน 
๕๐ สตางค วันไหนขึ้นได ๕๐ ตน ๘๐ ตน อูย ! สมัยนั้นเขาจะใหแบงก
บาท แบงกบาทเดี๋ยวนี้ไมคอยมีใชแลวนะ มาเก็บใสกลองไฟฉาย เปด
ดูแลวมาน่ังโอย ! ทําไมเราเก็บไดเยอะจัง เจาเด็กอ่ืนบานขาง ๆ ไมมี เขา
เคยมาขโมยของเราดวย 
 ฉะนั้น ความสุขอันการเกิดจากการมีทรัพยหาทรัพย ไมไดเลยนี่
มันแยนะ หาไปหามาเขาเนื้อเขาตัวอีกยิ่งหนัก แลวไปหาแลวคุกตะราง 
เดี๋ยวนี้เขาหากันยังไง หาทรัพยเปนหากรรมหาเวร หากินเปนการหา
กรรมหาเวร นี่เยอะจริง ๆ ชวงนี้นากลัว หลอกกันตมกัน โกงกัน ไมรู ! 
นองมะนาวเขาตายหรือยัง  ที่เขาเปนผูหญิงสวย แลวเขาชอบใหบริการ
ผูชาย แลวตอนนั้นติดเอดสของเขา ๑๐ กวาราย ไปหาทรัพยไปบริการ
ทางเพศอยูนี่ มันไมเปนสัมมากัมมันตะ การหาตองหาใหชอบใหถูก 
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 ๒. โภคสุข สุขเกิดจากการไดจายทรัพยเปน 
 เดี๋ยวจะดูรายละเอียดตอไปอีกสักนิดหนึ่ง ถาเราจายทรัพยไมเปน 
นี่จายไปแลวกับเปนทุกข จายทรัพยรอยไหมที่หนา เสร็จแลวตายคาเตียง 
อายุ ๗๒ ป สวยจะตาย เดี๋ยวนี้เขาเรียกจายทรัพยหนาอกเนาอะไรอยางนี้ 
ไมไหวจายทรัพยประทุษรายรางกายตัวเราเอง จายทรัพยไมไดเสริมความ
สุขใหชีวิตเลย ยิ่งจายทรัพยซื้อเหลาซื้อยากินอะ หมดสภาพเลย 
 พระพุทธเจาจึงตรัสวา สุขอันเกิดจากการใชจายทรัพยที่สมอง
สติปญญาฉลาดถึงจะเกิดสุข ไมใชจะมีทรัพยแลวจะมีความสุขนะ ใน
ตอนเอาไปใชนะใชเปนหรือเปลา เดี๋ยวจะเลารายละเอียด 
 ๓. อนณสุข หรือความสุขจากการไมมีหนี้
   เพราะเด๋ียวน้ีหน้ีนอกระบบนากลัวไหม ? ทุบกัน ตีตาย เขาวาเด๋ียวน้ี
นะเขาวางยาก็มีนะ ดอกก็ไมใหตนก็ไมให วางยาเลยเปนหนี้เขาลําบาก 
พระพุทธเจาตรัสวา อิณาทานัง ทุกขัง โลเก  : การกูหนี้เปนทุกข
ที่สุดในโลก
 คนไหนเกิดมาจนอยาเปนหน้ีเขาเลยสบาย ! ยังไงก็อยูไดสบาย
กวา รวยหน้ี พวกประเภทใชสวยมากกวาใชสอย แลวก็บอกสวยไวกอน
ผอนทีหลังไมเปนไร เจาพวกน้ีเปนพวกอยูไมเปนสุข 
 สุขที่ ๔ พระพุทธเจาตรัสวาล้ําเลิศสําหรับคฤหัสถผูครองเรือน 

 ๔. อนวัชชสุข คือ ความสุขจากการทํางานที่ไมมีโทษ 
  ในบรรดาสุข ๔ อยางนี้ อนวัชชสุข มีความสุขที่มีคามากที่สุด 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
 คนหากินไมมีโทษ ทําการงานไมมีโทษ งานดี ๆ เงินดีมีความสุข 
 งานเสี่ยง (แหม ! เจางานนี้เขารับมาไดไงไมรูนะโยม ! งานรับจางฆา
คนนี่) มือปน บางทีก็ไมไดมากหรอกนะ ๓ หมื่นไปเอาเขาชีวิตหนึ่ง ๒ หมื่น
ไปเอาเขาชีวิตหนึ่ง แมแตขายของที่ไมดีก็นารําคาญเปนงานมีโทษเหมือน
กัน เห็นเขาเปดรานเหลาเธค คลับ แลวเขาตีกัน แลวบางทีเจาของรานก็
โดนลูกหลง นี่เขาเรียกการงานที่มันเสี่ยง หมิ่นเหมเปนโทษ ตองงานที่
มันปลอดภัยไมมีโทษ สบาย ทานจึงตรัสวา... 
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      ๔.๑) อัตถิสุข  (สุขเกิดจากการ
มีทรัพย) หมายถึง ความภูมิใจ เอบิ
อ่ิมใจ วา ตนมีโภคทรัพยที่ไดมาดวย
นํ้าพักนํ้าแรงความขยันหม่ันเพียรของ
ตน ความสุขจากการมีทรัพยท่ีไดมาดวย
ความชอบธรรม ถูกตองกฎหมายไมได
หากินหากรรม หาเวรกับเขา ไมไดมา
จากการประกอบอาชีพที่ตองหาม 
 “อาชีพท่ีตองหาม” คายาเสพติด
ไมรูเขาคาขายกันไดยังไง แลวเขาเลือก
ขายอาชีพน้ีกันเยอะไหมโยม แลวเขาก็
โดนดักฆา อาชีพท่ีชอบทําชอบ ชอบกฎ
ดวยกฎหมาย สุจริตและชอบทํา แต
ถาไปหาไมชอบทําอาชีพตองหาม
มันมีเยอะ ที่เดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะ ไอ
กัญชาเขาผสมอะไร ? จะเอาผสมเหลา 
แลวเด๋ียวน้ีเขาทําแปลกนะ อาหารน้ีนะ
เด็กน่ีกซ็วยนะ ไอพวกน้ําปนผลไมน่ี เขา
ใสแอลกอฮอลอะไรลงไป แลวเด็กก็
ติดกันงอมแงม อาชีพตองหาม แตมัน
ขายดีอะ ยั่วก็กลายเปนเรื่องหากินหา
กรรม หาเวรตอไปอีก 
 ทานบอกวา ถาทําอาชีพตอง
หาม เดือดรอนท้ังตนและคนอ่ืน อยา
หวังวาจะเปนฆราวาสครองเรือนที่
มีความสุข  
 อริยสาวก แสวงหาโภคทรัพย
มาไดดวยน้ําพักน้ําแรง ดวยความขยัน

หมั่นเพียรของตน และโดยทางสุจริต
ชอบธรรมแลว ในทีฆชาณุสูตร   พระ
สุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย อัฎฐกนิบาต 
เลม ๔ หนาที่ ๕๖๐
 ทานตรัสกับฆราวาสครอง
เรือนวา ดูกอนพยัคฆะปชชะ ทานตรัส
วา  สมชีวิตา เปนไฉน ?
 กุลบุตรในโลกน้ี  รูทางเจริญแหง
ทรัพยและทางเส่ือมแหงโภคทรัพย แลว
เลี้ ย งชีพพอเหมาะไม ใหฟูมฟาย 
ฟุมเฟอยบาสวนเกินหลงสวนเกิน 
แลวก็ไมปลอยใหตนเองฝดเคืองขน
แคนหนัก  มีทรัพยไมใชเลย ฝดเคือง
หนัก อด ๆ อยาก ๆ ก็ไมถูก ตองใช
ทรัพยใหรางกายชีวิตอยูได โดยไมใช
แบบฟุมเฟอย แลวก็ไมใชแบบฝดเคือง  
แหม ! บางคนนี่ไมรูวา ขี้เหนียวหรือยัง
ไง หรือประหยัด ตีออกยากเหมือนกัน
ระหวางขี้เหนียวกับประหยัด ใสบาตร
น่ีโอโฮ  ! ชาเลือกแบงกอยูน่ันแหละ เจอ
แบงกพันเขี่ยออก เจอแบงก ๕๐๐ เขี่ย
เจอเหรียญ ๑๐ ถึงไดหยิบ ก็นาจะลวง
เหรียญทีเดียว ทําใหเราเสียเวลาจะไป
บานอื่นอีก (พวกนี้ทําบุญก็ฝดเคือง)   
ทั้ง ๆ เจาคนฝดเคืองเขาก็นาสมเพช
เหมือนกันนะ เขามีกอนใหญทรัพยเยอะ
เขาปลอยชีวิตเขาฝดเคือง เขากลัวจะจน
กลัวจะใชไดอะไรไมรู เกินไป ซื้อของ

๔๔..๑๑))  ออััตตถถิิสสุุขข    
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ก็ไปเลือกเอาแตของเสีย ๆ “ลดเทาไหรแมคา เลือกของเสีย ๆ แลว
นา” พูดแลวแมคาก็รูยายนี่รวย บางทีก็พอซื้อเสร็จไป เขาก็พูดไลหลังเลย 
“เศรษฐีขี้เหนียว เศรษฐีนีขี้เหนียว” ของดี ๆ ไมยอมซื้อกินนะ เอาแต
เสีย ๆ ทองเสียไปรักษาไมคุม ถาเกิดซ้ือของเสียไปกิน แลวทองเสีย ตองไป
สงโรงพยาบาลลางทอง ซ้ือของดี ๆ กินซะยังดีกวา แตกินนอย ๆ นาน ๆ กิน
ทีก็วาไป 
  แตนี้ไปเลือกเอาแตของเสีย ๆ แลวก็ไปตอรองกดราคาแมคา  นี่ดูสิ
เสียไปตั้งครึ่งแลวนิ ฉันตองไปฝานทิ้งครึ่งแลวนี่ (ฉันตองไปฝานทิ้งครึ่ง) นั้น
ตองควรลดครึ่งหนึ่งนะ ตอรองแมคา (แมคาบนพรึมเลย) “ยายนี่มาซื้อทีไร
กูเสียอารมณคางทุกวัน” ไมใชทุกขที่ตัวเองนะ คนเกี่ยวของก็พลอยเปน
ทุกขไปดวย ชอบทําชีวิตฝดเคือง ซื้อก็ฝด ทําบุญก็ฝด เหนียวตึ๊ดเลย  ทาน
จึงใชคําวา อยาใหชีวิตสุรุยสุราย ใชไมเปน เหลือฟูมฟาย ใชเหลือเฟอ สวน
เกิน บาสวนเกิน เราจะตองดูวา “รายไดของเรา จักตองเหนือรายจาย”
 เราใชวา เอาละน่ีมันเหลือรายจายแลว เราไดมาน่ีก็จายไปซะบาง 
เราอยาใหรายจายของเรา มันอยูเหนือรายได  “รายจายของเรา จัก
ตองไมเหนือรายได”  

“...ถาทําอาชีพตองหาม เดือดรอนท้ังตนและคนอ่ืน
อยาหวังวาจะเปนฆราวาสครองเรือนที่มีความสุข...” 
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 ถาเราประเมินแลวมันอยูไดแลวเทานี้  เมื่อกี้ก็ไป ถามเขาเดี๋ยววัน
ที่ ๙ (ม.ค. ๖๒) จะตองจาย ๒-๓ ลาน กับคนทํางานมา ๑๙ ป  ๒๐ ป 
แลวก็มีโตะจีนเลี้ยงเขา  ๖๐๐,๐๐๐ กวาบาท ก็ดูตัวเลขแลว รายรับมัน
เขามานี่ พอจะจายเลี้ยงเขาบาง เปนการเลี้ยงคนเลี้ยงน้ําใจ  (ใครจะมา
รวมก็ไดนะ ที่มาฟงประจํา ไมไดหามมานั่งทานได ขาประจํา มาเลยโยม 
วันที่ ๙ เย็น ๆ) ใครที่มาชวยวัด ชวยมาทานหนอย เพราะถือวา คืนกําไร
สูสังคม บิล เกตส ใครตอใครเขาไดมากก็ตอง...? เขายังหักลบเหลืออยู 
เขาก็จายทําบุญปตั้ง ๕,๐๐๐ ลาน บิล เกตส แลวเขายังชวนเพื่อนเขาทํา
เปนสตาฟ (Staff) เศรษฐีทําบุญกัน 
 เพราะฉะนั้น ก็ตอง ถาเราเห็นรายจายของเรา มันเหนือกวาราย
ไดแลว ไปไมรอดมันก็อยาจาย แตถาเห็นวารายจายของเรา มันยังเหลือ 
ยังมีรายรับเหลือกวา  
 เปรียบเหมือนคนชั่งตราชั่ง หรือ ลูกมือตราชั่ง ลูกมือคนชั่งตราชั่ง  
ยกตราชั่งขึ้นแลว  ยอมลดออกเทานี้ หรือตองเพิ่มเขาเทานี้ มันถึงจะเต็ม 
๑ กิโลกรัม หรือ ๒ กิโลกรัม บางคนนี่หยิบแมนเปะเลยนะ พอหยิบปบ
ตาไมตองดูเลย หยิบลูกเล็กเติมอีกนิดหน่ึง ไดอีกขีดหน่ึงพอดี หรือบางคน
นี่พอใสปบ หยิบออกลูกไหนรูเลยมันจะพอดี ๑ กิโลกรัมหรือ ๒ กิโลกรัม 
ทานเปรียบดีนะ เปรียบเหมือนคนช่ังหยิบตราช่ังข้ึนมา แลวจะรูวาจะเพ่ิม
ไหร มันถึงจะเต็มกิโลกรัม จะหยิบออกเทาไหรมันถึงจะไมเกิน ถาเกินไป
ก็ขาดทุน ถาใสนอยไปก็เอาเปรียบเขา เปนแมคามันก็ตองหยิบจับใหมัน
พอดี 
 นี่ทานบอกชีวิตคนนี่นะ ถาทําตัวเหมือนคนชั่งตราชั่ง แลวมัน
จะอยูไดอยางสบาย ถาเกินไปก็หยิบออกเสียหนอย อะไรรายจาย
ที่มันเกินไปก็ตัดออกเสียบาง ถามันขาดก็เติมเสียหนอย ชีวิตก็จะ
เปนฆราวาสครองเรือนที่ฉลาด ที่จะอยูไดอยางมีความสุข 

 นี่เพราะฉะนั้น ถาคนเรา เขามีชีวิตฉลาดแบบน้ีกันเสียบาง 
มันก็นาจะสบายนะ แตวาทําไงอะ ในพวกท่ีไมมาฟงธรรม น่ีมันเยอะ ! 
แลวเขาก็ไมรูจะดําเนินชีวิตยังไง เขาไมมีอะไรกรอกหูเลย สมองเขาไม
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เคยติดเครื่องกรองเลย มาที่วัดนี้บอก
พระจะมาติดเคร่ืองกรองให (ไมเอาเขา
กลัวหนักหัวเขา) 
 เขาบอกความรูน่ี “รูไวใชวา ใส
บาแบกหาม” ไมไดหนักอะไร 
 พระพุทธเจาตรัส ในบรรดา
กุลบุตรทั้งหลาย ตองรูจักตรงนี้ให
ดี เชน
      ๔.๒) โภคสุข  (สุขเกิดจากการ
ไดจายทรัพย) หมายถึง  ความภูมิใจ 
เอิบอิม่ใจ วาตนไดใชทรัพยท่ีไดมา โดย
ชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และ
ก็บําเพ็ญประโยชน  ความสุขจากการ
ใชทรัพย เปนการใชจายทรัพย ทรัพย
ที่จายอยางเหมาะสมแลวคือไมฟุมเฟอย
เกินไป แลวก็ไมใหอัตคัดขาดแคลน แลว
ก็ไมกอใหทรัพยนั้นเกิดอันตรายตอ
ตนเอง เชน ไปจายเร่ือง สุรา ยาเสพติด
นี่มันอันตรายอยูแลว แลวไปจายทําไม
กระทั่งไปสวยใหงาม ใสของแพง ๆ
ประดับไปก็อันตรายแกโจร จะเอาชีวิต
และทรัพยเราไป  
 ใชอยางมีประโยชน เชน 
ประโยชนตอสุขภาพ ควรใชไหม อาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพควรใชไหม ก็ควรดู
บาง  ถามันไมแพงเกินไป  เดี๋ยวนี้ก็
กระปกุละ ๔ พัน ขวดละ ๕ พัน อาตมา
นี่นากลัวจะบาปชนิดหนึ่งเหมือนกัน 

เขาเอาน้ํายาอะไรไมรู ขวดละ ๔ พัน 
๓ พันอะ ไมไดฉันไปหยิบดูอีกทีตาย ! 
หมดอายุแลว ๔ พัน นอนแหงอยูอยาง
นั้นแหละ ก็เราก็คิดวาแคนี้เราก็สบาย
ดีนะ แคนี้มันก็พอเดินเหิน เทศนได
ทํางานพัฒนาได จะไปกินอะไรมันนัก
หนา อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
 นี่เดี๋ยวนี้สาโหรงสาหรายอะไร
ก็ไมรู มันเยอะไปหมด แตวาไมกินลอง
สักหนอยไดไหม ถาลองสักอยางแลวมันดี
อาหารบํารุงสมอง “เออ ! เมื่อกอน
เทศนมึน ๆ พอด่ืมไอน่ีไปสักหนอยดีข้ึน” 
จําอะไรตออะไรได  คิดอะไรคลอง เอา
สักหนอย นาน ๆ ที ๗ วันสักเปกนึง 
สักขวดหนึ่ง ๗ วัน ๆ ไมตองไปดื่มมัน
ทุกวันหรอก 
  อาหารสมองนี่ขอใหเรารูจัก
รักษาความคิดอานใหมันเหมาะสม 
อยาคิดฟุงซานมาก อยาคิดพยาบาท
อยาคิดเบียดเบียนใคร ๆ  อยาคิดหลงใหล
ใฝต่ําในเน้ือหนังของใคร ๆ   ความคิดดี ๆ
มันมีใหคิดตั้งเยอะ ทําไมอะ จะตอง
แหม ! ตองอาศัยเปปทีน ตองอาศัยไอ
นั่นไอนี่ถึงจะคิดออก ตองอาศัยอะไร
สมัยกอน ไอเครื่องดื่มที่แรกเขาเรียก
อะไร ?  “กูรอนซาน”  เฉพาะทีแรกเลย
นะ แลวมาอะไรอีก “ลิโพ” อะไรตอ
อะไรเต็มไปหมด ผาน ๆ ไปแลวทั้งนั้น

๔๔..๒๒))  โโภภคคสสุุขข   
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แหละ  แลวเดี๋ยวนี้เขาไมมีเลย  มันไปซานอยูที่ไหนไมรู ไอกูรอนซาน เมื่อ
กอนนี้ก็ไมรูเขาถาอยากเปนคนมีสมองดีละนะ 
 แตเดี๋ยวนี้ไมไดกิน สมองก็พอใชได เทศนพอรูเรื่องไหมนี่ ? ก็ไม
ตองอาศัยกินทุกวัน เออแตวาถาเขากินกันหลาย ๆ  คนแลวบอกมันดีขึ้นก็
เอา ไอยาแกนั้นแกนี้ เออถาเปนโรคผื่นคันก็บอกไอนั่นไอนี่ มันไดทาแลว
มันหายคันหายเปนผื่น ไมใชก็โงไหม  ก็โงแตใชจนติด เปนตุมนิดเดียวก็
จะทาแลว อูย ! ๒ วันอาบน้ํามันก็หายแลวทาสบู ก็ตองดูละนะ นี่เปน
เรื่องของคนที่ใชทรัพย วิธีจายทรัพยอยางบัณฑิต คือ แลวทานผู
รูนั้น ทานแนะนําไว ดังตอไปนี้ (นาแนะนํากันตอไปบางนะ) 
 อาตมาวาบางทีนะรัฐบาลชอบใชคําไมคอยดี ถาผมเปนรัฐบาลผม
จะทําใหประชาชนกินดีอยูดี ทีนี้กินดีอยูดีมันไมมีขอบเขต เขาตองบอกวา 
“ประชาชน ถาผมเปนรัฐบาล ผมจะใหทานกินอยูแตพอดี”  จะตอง
ไมตองทําบัตรคนจน เอ ! กินดีอยูดีมันไมมีขอบเขตนี่ ใชไหม ?
  หลักที่ ๑ ทานบอก
       (๑) ใชหน้ีเกา คือ ตอบแทนบุญคุณพอแมผูมีอุปการคุณ เล้ียงเรามา
มันเปนหนี้ไหม ? แกหมดตั้งโฮ ! ใหเรายืมมาตั้งเยอะ ยืมเรียนยืมประกอบ
อาชีพ มันตองใชหนี้เกาบาง ถาเจาหนี้ยังอยู แตถาเจาหนี้ไมอยูละ ก็ควร
ทําบุญอุทิศสวนกุศล ถวายสังฆทานทําอะไรไปใหแกหนอย ใชหนี้ตอน
เปนไมทันก็ตายแลวก็ควรใชบาง ไมใชบอกตายแลวแมไมตองใชแลวนะ 
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พอไมตองใชแลวนะ ท่ียืม ๆ มาอะเจา ! 
(เจา ! กันแคตาย) เจา ! แคตาย ไอลูก
หนี้ทรยศ ไมยอมใชหนี้เกา เอาละใช
ดูแลพอแมบาง เลี้ยงตัวเองบาง ดูแล
คนใกลเคียงบุตรภรรยาสามี   
  (๒) ใหเขากูยืม คือ บํารุงเลี้ยงดู
ครอบครัวใหเปนสุข บํารุงมิตรสหายและ
ผูรวมกิจการงานใหเปนสุข “เหมือน
ใหเขายืม” แหม ! สมัยกอนนี้ พวกที่
ใหยืมชัดเจน บานหน่ึงแกงปลาก็เอาไป
บานนูนบานนี้ เหมือนใหเขายืม  ที่เขา
พูดทํานายวา มีปลาตัวใหกินไดท้ังป ทํา
ยังไง สวนเจาเด็กสมัยนี้วา “ทําปลา
เค็ม” “ทําปลารา” “ใสชองฟรีซ”
พวกสมัยน้ีเขาบอกใสชองฟรีชจะไดกิน
ไดหลายเดือน แตคนโบราณเขาบอก
นี่แหละไปใหเขาบาง เหมือนใหเขายืม 
เวลาเขาแกงมาก็มาใหเรา “มิตรกะจิต
ใหกันมา” เหมือนใหยืม มีอะไรก็แบง ๆ 
ปน ๆ เลี้ยงดู กันไปให ๆ กันมั่ง 
 “ใหยืม” น่ีไมรูนะ พอแมท่ีใหลูก
นี่ พอลูกเขาเรียนจบมีเงินเดือน เขาให
แม ใหพอก็เยอะนะ เลี้ยงดูใหดีเชียว 
แหม ! มีอยูคนหนึ่ง อายุ  ๘๐-๙๐ ป 
มีลูกต้ัง ๘-๙ คน แกใหยืมไวบานเลย ๙ 
คน กวาจะเรียนจบเปนลาน ๆ แตละ
คน ๆ เขาสงใหเดือนละ ๕ พัน แลว 
๘-๙ คน เดือนละ ๔-๕ หมื่น ที่ใหยืม

มันคืนมาหมด คืนทยอยใหคืนเดือน
ละหมื่น เดือนละ ๕ พัน แกเลยไดบาน
เลย วันนั้นมาทําบุญ ๒ หมื่น “นี่ลูก
เขามาใหใชไมหมด”
 ก็บอกนี่โยมใหเขายืมไวนิ สงให
เขาเรียนสงใหเขามีอาชีพ เขาก็คืนให 
อันนีท้านเรียกวา “ใหยืม”  ใชคําวา ให
ยืมไป ใหเขากูไปกอน แตถามันไมใหก็
อยาไปคิดอะไร “กูเคยยืมของมึงมา
กอน ชาตินูน !”  พอแมบางคนเขาคิดดีละ
นะ เลี้ยงดูลูกแลวลูกเขาไมคืนใหสักที
หนึ่ง ชาติกอนคงเคยโกงพอโกงแมมา 
ชาตินี้ก็เลยตองมาใชมัน มันเลยไมใช
เรา เขาก็คิดไมใหเปนทุกขอะ ไมง้ันจะคิด
อยางนี้ “กูอุตสาหใหมึงนะ ไมยอม
ใหเลย”
 (๓) ใสปากงู หมายความวายังไง ? 
มีทรัพยแลวไปใสปากงู นี้หมายความ
วายังไง ? ไมง้ันเด๋ียวงูขบกัด ไมใช ทาน
บอกวา เก็บไวเปนทุนในการดําเนินชีวิต 
หรือยามเจ็บไขไดปวย ใชปกปองรักษา
สวัสดิภาพ ทําตนใหมั่นคงปลอดจาก
อันตรายโรคภัย พิษภัย โรคภัย มันก็
เหมือนงูพิษ มันจะฉกเอาวันไหนก็ไมรู 
ปวดหวัตัวรอน ทองไสมะรงมะเร็ง มะเร็ง
ฉกนี่อาจจะยิ่งกวางูเขียวหางไหมอีก
นะโยม ใชไหม ? ก็ตองเก็บไว ยาม
ปวยยามไข  
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“

 “ใสปากงู” คือ ตองใสรักษาตัวเพื่อจะเอาตัวรอดจากโรคภัยไข
เจ็บ  พิษภัยโรคภัยไขเจ็บ ทานเปรียบเหมือนปากงูตองเก็บ เอาไวรักษา
เพราะเซรุมเราไมมี ก็ตองไปอาศัยหมอ อาศัยยาเขา เดี๋ยวนี้แพงนะ...
แพงไหม ? แพงนะโยม ตายแลวถาไมเงินจายคาศพ เขาจะเอาศพเปน
ประกัน ก็นอนหลายคืนอะ ตายแลวยังติดคางแสน ๘ เขาไมใหเอาศพ
ออก ยึดศพเลย 
  นี้มันเหมือนใสปากงู วาอยางนี้โรงพยาบาลคงโมโห พวกหมอ
เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนคืองูพิษเหมือนกัน ตองหาไวใสเขาเหมือนกัน 
ไมนั้นไปหาโรงพยาบาลที่ไมทันก็ตายอีก อันนี้ทานเปรียบดีนะ “ใสปาก
งู”  คือ เวลาเจ็บปวย โรงพยาบาลเอกชนเขาเอาเยอะ อาตมาลมตึง
ไปนี่ โอโฮ ! นึกวาพระจะลดครึ่ง ไมไดเอาเต็มเลยโยม ! ๓ หมื่น ดีนะ
นี่ถาไมหาเก็บใสปากงูไวบางก็แย ก็เลยเก็บใสฝากมูลนิธิไว เราก็เอาไว
ใชจายได  หรือทําประกัน การทําประกันนี่ก็เหมือนกับใสปากงู คือเกิด
อะไรขึ้นมาก็ประกันชวย ขับรถไปตูม เกิดเสียหายเยอะแยะ ถาเราไมใส
ปากงูไว เลยนี่ ไมมีอะเซรุมไมมีเลย ไมฟนอะตายลูกเดียวเลย 
  (๔) เอาไปทิ้งเหว ลองคิดสิไปทิ้งเหว มีทรัพยเอาไปทิ้งเหว ก็คือ 
        (๔.๑) ญาติพลี สงเคราะหญาติ ถาญาติเขาตกอับทุกขยากลงมา
ก็เอาไป ใหญาติสงเคราะหญาติ นี่ก็เปนการเอาทรัพยไปทิ้งเหว มันไม
ไดคืนสงเคราะหไปแลวนี่ แลวนี่ไมไดใหยืมนะ ใหญาติแบบสงเคราะห
ไปเอาคืนไดปาว “เฮย ! วันนั้นไฟไหม กูใหมึงหมื่นหนึ่งอะ เมื่อไหรจะมา
เอาคืน” ก็ใหชวยเขาไฟไหม  ไมไดกูใหยืมอะไรอยางนี้ อยาไปทวงคืน
เขานะ เดี๋ยวสงเคราะหไปแลว ไปทวงเขานี่ เกิดเรื่องแน ๆ 
  (๔.๒) อติถิพลี คือไวตอนรับแขกบาง เวลาแขกมาบานปหมงป
ใหม กระชงกระเชา อะไรก็ตองจายไหม ใครเคยจายทรัพยปใหมบาง 
ลูกหลานมาแขกมา ไมมีอะไรเลี้ยงสักอยางหนึ่ง บานกูไมรับแขก เดี๋ยว
มันก็บอกไอหนาไมรับบุญ ไอคนไมรับแขก มันก็ตองมีไวเลี้ยงแขก ญาติ
พี่นองมาชวงเทศกาล เขามาเยี่ยม บางคนนี่เขาคิดไกลถึงขนาดแขก
ที่มาจากตางถ่ิน ตางบานตางเมือง คนไทยเราก็ใจกวาง เล้ียงจนฝร่ังบอก 
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เมืองไทยเปนเมืองยิ้ม  แลวทําใหทรัพยกลับมาทองเที่ยวกัน นี่พวกเรื่อง
ทิ้งเหวแบบนี้เรามองดูเหมือนทิ้งเหวหายไป แตบางทีมันก็เปนทรัพยกลับ
มาใหประเทศได แลวก็มีพลีหนึ่งก็คือ
         (๔.๓) ปุพพเปตพลี อันน้ีแนนอนถาญาติเราลมหายตายจากไปเปน
เปรตเปนอสูรกาย  เราทําบุญอุทิศใหเชนวันอะไร ? วันตายายวันศารท 
“วันศารท” นี่เขาบอกผีปูยาตายายจะกลับมาดูลูกหลานวา ทําบุญทํา
ทานใหบางไหม ทางภาคใตเขาจะถือกัน ตายายมาดูถาบานไหนไมมีอะไร
ไมทําบุญทําทานแหงนไปดูทางชายคาเห็นแตหยากไย ก็จะกินหยากไย 
แลวจะแชงลูกหลาน “กูมาไมไดอะไรกับมึงสักอยาง” แตถาเห็นลูกหลาน
ทําบุญอุทิศใหชวงวันตาวันยาย  ซึ่งทางโนนเรียก “วันตายาย” ทางบาน
เราเรียก “วันศารท”  ถึงวันพรรณนั้นตองทําบาง ไมใชอูย โกศกระดูก
อะไรไมเคย แลวเดี๋ยวนี้มันชักหายไปนะ เมื่อกอนจะเอากระดูกที่ใสโกศ 
มันวันนั้นอะ วันสงกรานตบางวันอะไรบาง เอามาบังสุกุล ใหผีปูผียาผี
ตาผียาย เรียกวา “เปตพลี” อุทิศใหผีเปรตยาตายายไป ตองจายไหม ? 
(ตองจายบาง) เจาคนไมเคยจาย ใหพวกญาติที่ลวงลับดับไปนี่ เขาวามัน
ไมไดศีลไดพรจากปูยา ตายาย 
  (๔.๔) ราชพลี แปลวา บํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร หมอ
ครู ขาราชการมหาดไทย สาธารณสุข ทุกหนวยงานนี่ตองกินเงินเดือน
ไหม ตองกินเงินเดือนของพระราชา เมื่อกอนนี้เขาไมมีภาษีอากร กรม
ศุลกากรสมัยกอนมีไหม ? แรก ๆ  เลยอะ ? (ไมมี)  แตคนนี่เขาใจนึกถึงพระ
ราชา ไปสรางถนนหนทางลําคลอง สาธารณประโยชนอะ พวกสะพาน 

1

...ใชอยางไมขาดสติปญญาในการใชก็แลวกัน 
เมื่อไดใชโภคะนั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว 
ถึงโภคะเพิ่มขึ้น ก็สบายใจ เชนเดียวกัน เปนอันไมตอง

เดือดรอนใจ ถาโภคะของเราจะลดลงไปบาง 
แตเราก็คิดวา ทรัพยตัวที่เปนเงินเปนทองลด 

แตอริยทรัพยของเรามันเพิ่ม คือความภูมิใจ อุนใจ... 

““

““
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ขุดคลอง โรงพยาบาล ประชาชนก็เอา
ไปใหพระราชา จึงเรียกวา “ราชพลี”  
ประชาชนไปพลีหรือสละใหกลับ ไปใช
ทรัพยเหมือนกับภาษีในปจจุบัน แตสมัย
กอนไมเรียกเก็บเทาไหร ๆ  แลวนี่กําลัง
จะเกบ็นาดูแลวน่ี กรรมกรก็จะเก็บแลว
นะ ใครมีรายไดเทาไรเขาก็จะเร่ิม สงสัย
ถังไมคอยดี “ถังจะแตก” หรือปาวก็
ไมรู ตองเก็บ แตสมัยกอนไมตองเก็บ 
ประชาชนรูวาตองจาย เพราะเรามีรายได
สมัยกอนเก็บกระท่ังหมากพลู ใครมีสวน
หมากสวนพลู ดูสิภาษีอากรเกา ๆ ตอง
เก็บ บานนี้มีหมากกี่ตน บานนั้นปลูก
พลูกี่คาง ตองไปจายภาษี  

  (๔.๕) เทวตาพลี คือ คนยังเชื่อ
อยูก็ทําไป สละใหเทวดาบาง ทําบุญ
ใหเทวดาบาง หรืออุทิศใหแกสิ่งที่ตน
เคารพนับถือเชื่อถือ 
  เดี๋ยวนี้ ก็มีนะไปทําบุญใหเสา
หลักเมือง มีไหม ? บางที่มีนะ ก็เขาคิด
วามีเทวดารักษาคุมครอง แตบางคนก็
เลยเถิดนะ เขาเที่ยวไปทิ้งไวโคนตนไม 
เขาบอกเทวดามีเพราะตนไมนี้มัน
ใหญ ก็ทําอะไรนะเขาเรียก กระทงอะไร
 แตเขาตองจายทรัพยนะ ไปซื้อนั่นซื้อ
นี่ ไปวาง ๓ แพรงก็มี ก็แลวแตละนะ ! 
บางคนก็ไปไวที่ศาลพระภูมิ แตตอนนี้
มันชักจะเละเทะตรงที่วา ไอน้ําเขียว 
น้ําแดงเปดแลวเขาก็ไมไดดื่มอะศาล
พระภมิูนะ  พลาสติกขวดพลาสติก แลว
มดก็ข้ึนแทนเทวดา มดกินหมดน้ําเขียว
น้ําแดง แตวาคนก็ทําเพื่อความอุนใจ 
สบายใจ ไมนั้นเดี๋ยวไมรูละพระภูมิเจา
ที่เทวดาจะไมคุมครอง คนหนึ่งก็ตอง
มีสวนที่จะตองจาย สุดทายเลยก็เรื่อง
แบบนี้มันจะมี 
  ฉะน้ัน ใชทรัพยแบบสบายใจ อุน
ใจ ไดทําอะไร ๆ  เพ่ือเทพยดาฟาดินอะไร
อยางนี้ หรือที่เขาเรียกทําบุญสะเดาะ
เคราะห ดวงเมือง ทําบุญใหกะดวงเมือง
เพื่อเทวดาจะไดรักษาบานรักษาเมือง 
อันน้ีก็ยังมีบางคนก็ยังทํา แตมันชักจาง
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ลงไปแลวละมั้ง แตก็ไปทํากับพระภูมิ
เอราวัณกันเยอะ คิดวาที่นั่นเทวดาอยู
ไมรูละ แตถาของเรานะ ทําสัก ๔ อยาง
๕ อยางก็พอแลว สุดทายมีอยูอันหนึ่ง 
เอาไปฝงดินไว 
  (๕) เอาไปฝงดินไว หมายความ
วายังไงมีทรัพยเอาไปฝงดินไว ใหทําบุญ
ใหทําบุญใหทานฝากไวในพระพุทธ
ศาสนา ทําลาย มัจฉริยะ คือ ความ
ตระหนี่ จายทรัพยเพื ่อสลายความ
ตระหน่ี ฝากไวในพระพุทธศาสนา อันนี้
ที่จริงอะ เราไปคิดตื้น ๆ จะทาํบุญชาติ
หนาจะไดสบาย 
  แตทานบอกวา ตองจายทรัพย
เพื่อชําระลางไอความสกปรก คือ 
ขี้เหนียว ขี้นี่ของสกปรก หรือสะอาด 
คนขี้ เหนียวตองชําระลางดวยการ
ทําบุญทําอะไรบาง เขาเรียกการเอา
ไปฝงดินไว คือ ใหความตระหนี่นี้ มัน
ลดลงไป  เปนการอุปถัมภพระสงฆบาง 
และเหลาบรรพชิตผูประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบ ผูไมประมาทมัวเมา ใครเขาอยูใน
ความที่ เขากาวหนาในความประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ก็ไปสนับสนุน อยางนั้น
อยางนี้ ทําใหทรัพยของเรา ไปเปน
ประโยชน ดานศาสนา  ศาสนายัง
อยูก็เปนที่พึ่งของสัตวโลก ถาหมด
ศาสนาอายุสั้น คนจะเห็นแกตัว จะ

ทําลายทํารายเอา เอารัดเอาเปรียบ
กันมากกวานี้เยอะ 
 นี่สรุปแลวก็คือวา ใชอยางไม
ขาดสติปญญาในการใชก็แลวกัน 
เมื่อไดใชโภคะนั้นใหเปนประโยชน
ถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพ่ิม
ขึ้น ก็สบายใจ เชนเดียวกัน เปนอัน
ไมตองเดือดรอนใจ ถาโภคะของเรา
จะลดลงไปบาง แตเราก็คิดวา ทรัพย
ตัวท่ีเปนเงินเปนทองลด แตอริยทรัพย
ของเรามันเพ่ิม คือ ความภูมิใจอุนใจ 
วา เราน่ีไปขางหนาก็ไมลําบาก เรา
ไดฝากไวในพระพุทธศาสนา  
 สรุปแลวอันนี้เปนความสุขของ
คนครองเรือน 
  ๔.๓) อนณสุข  (สุขเกิดจาก
การไมมีหน้ี) หมายถึง ความภูมิใจ เอิบ
อิ่มใจ วาตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคาง
ใคร ความสุขที ่บุคคลเป็นผูไมมีหนี้ 
เพราะการเปนหนี้เปนความทุกขอยาง
หนึ่ง  ตรงกันข้ามการไมมีหนี้ถือเปน
โชคดีของบุคคลที่เกิดมาเปนบุคคล
สมบูรณล้ําเลศิ  มีทรัพยจนไมตองเปน
หนี้ใคร ไมตองเปนอยางท่ีพระพุทธเจา
ตรัสวา  
  “อิณาทานัง ทุกขัง โลเก : 
การเปนหนี้ เปนทุกขที่สุดใน
โลก”

๔๔..๓๓))  ออนนณณสสุุขข    
้้

ุุ
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  ๔.๔) อนวัชชสุข (สุขเกิดจากการทํางานไมมีโทษ) หมายถึง ความ
ภูมิใจ เอิบอิ่มใจ วาตนมีความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใคร ๆ 
ไมไดติเตียนได ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ การดําเนินชีวิตตามหลัก
ศีลธรรม เชน ยึดมั่นในศีล ๕ เปนอยางนอย ไมทําใหใครเดือดรอนหรือ
เปนพิษภัยตอบุคคลอื่น
 “สุขทั้ง ๓ ประการขางตนนั้น ถึงแมไมไดสวนเสี้ยวหนึ่ง ๑๖” 
ทานใชคําเทียบกันอยางนี้เลยนะ เจาสุขขอสุดทายมันไดมากกวาในขออื่น ๆ
ถึง ๑๖ เสี้ยวสวน ถาเทียบกันแลวมีทรัพย จายทรัพยเปน ไมเปนหนี้มันก็ไม
ดีเทากับทําการงานดําเนินชีวิตไมมีโทษไมมีใครมาโจทก ไมเคยตกเปนจําเลย
ใคร ในคดีตาง ๆ ในโรงในศาลเลย  ทานบอกสุขนี้ เปนสุขที่ประเสริฐที่สุด 
  สําหรับที่นั่ง ๆ อยูนี่ เคยมีคดีไหม เคยตกเปนจําเลยเขาไหม นาภูมิใจ
ตัวเองไหม ยกมือไหวตัวเองสักทีดีไหม ? (ภูมิใจโอยเรา โชคดีไมมีคดีเลย) 
ไมไดกอโทษกอภัย ไมเคยสรางความเดือดรอนใหใคร จนเขาตองมาเปนโจทก  
เราตองตกเปนจําเลย และยิ่งกวานั้นตองถูกจับกุมคุมขัง ตองโทษลงอาญา 
เสียอิสรภาพ ชีวิตจะหมดสุข ปใหมก็ไมมีความสุข ๓๖๕ วัน ก็ไมมีความสุข 
แตถาดําเนินตามหลักนี้ ไมใชแตสุขแตเฉพาะวันที่ ๑ กับ ๓๑ แต ๓๖๕ วัน
เราจะขยายแผความสุข ใหครอบไปถึง ๓๖๕ วัน แลวยังแผเจือจานใหลูกให
หลานไดอีก ใหญาติใหมิตรไดอีก จบสมบูรณคุมไมคุมวันนี้
 กข็ออวยพรใหทุกทาน ไดเปนฆราวาสท่ีมีชีวิตม่ันใจในความ
ดี ความงาม และอยูอยางความมั่นใจอาจหาญ ไมสะทกสะทาน
หวาดหวั่น จะเกิดพายุกี่ลูกกี่อยาง  แผนดินจะไหวยังไง ก็ขอให
ตั้งทารับแบบสงบ ๆ ไปตลอดทุกเรื่องทุกกรณี ดวยกันทุกทาน
ทุกคน เทอญฯ.  

๔๔..๔๔))  ออนนววััชชชชสสุุขข
่่ ใใ
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* “สุขแทวันแม” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชนทั่วไป
ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรีี วันอาทิตยที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)**
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  หลักธรรมเกี่ยวกับความสุข เพราะวันนี้นาจะเปนวันที่
ใหความสุขซึ่งกันและกันโดยเฉพาะระหวางแมลูก ถาอยูกับลูก
ก็ไมเปนสุข อยูกับแมก็ไมเปนสุข แลวจะอยูกับใครเปนสุขได  
มันคงจะมีบางรายมั้ง ที่บอกวา 
 “หนีแมไปอยูกับผูชายมีความสุข หนีแมไปอยูกับผูหญิง 
มีความสุข” 
  แตก็คงจะสุขเทียม สุขจริง นี่คอยไปสํารวจตรวจกันเอาเอง
  วันน้ีความสบายกาย สบายใจ เรามักจะใชคูกันกับคําวา “เปน
ความสุข” สวนใหญเราไดยินกันมาเยอะเหลือเกินวา “ขอใหอยูดี
มีสุข” เกิดมามันก็มีสุขบาง ทุกขบาง แตก็ขออยูเย็นเปนสุข “ขอ
ใหเปนสุข ๆ กันนะ” อันนี้ไดยินไดฟงกันมาบอย
  ทีนี้มาดูสิวา พระพุทธเจาจะสอนเราใหมีความสุขและเกี่ยว
โยงกันกับวันแมเปนอยางยิ่งดวยพุทธภาษิตดังตอไปนี้

อะทัสสะเนนะ พาลานัง นิจจะเมวะ สุขี สิยา.
จะพึงมีความสุขเปนนิตย ก็เพราะไมพบเห็นคนพาล.

  ในบานไหนถามีลูกเปนคนพาล แมเปนคนพาล ผัวเปนคน
พาล บานนั้นจะมีสุขเปนนิตยไหม ? ถึงสุข ๆ ทุกข ๆ วันไหนเขาไม
พาลเราก็พอเปนสุข วัน ไหนเขาพาลขึ้นมาก็...?

อะทัสสะเนนะ พาลานัง นิจจะเมวะ สุขี สิยา.
จะพึงมีความสุขเปนนิตย ก็เพราะไมพบเห็นคนพาล.
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  แลวถามจริงเถอะ แมพาลลูก...ลูกพาลแมมีไหม ? แมพาล
ลูก นอยใจลูกไมดูแลเทาที่ควรจะดู ที่จริงก็ดูแตยังไมถึงใจแม  แมก็
สามารถจะทวง จะเรียกรองหรือตอวาเอาดวยซ้ําไป
 ฉะนั้น ทานบอกวาจะอยูกันใหเปนสุขใหเปนนิตย ตองอยาได
พบ ไดเห็น คนพาล 
 คนพาลนี่มันมาจากคําวา “พาละ” ออน ออนแบบเหมือน
เด็กออน เด็กออน ก็เปนภาระกับพ่ีเล้ียงไหม ?  เออ !  ถาแมพาลก็จะ
ตอวาลูกไมเลี้ยงใชเปลา
 ถาลูกพาลละ มันมีนะท่ีบอกวา เขาเจ็บใจแม ท่ีวาแมไมเล้ียงเขา 
พอไมเล้ียงเขา เขาหาเร่ืองทําอะไรตออะไรเยอะแยะ เปนขาวกันก็บอย 
พาลเลยตอนนี้ !
 ท่ีจริงมันก็เขมแข็งพอจะเลี้ยงตัวเองกันก็ได คนนูนเขาดูใหบาง
อะไรบาง แตคนออนแอทางจิตใจก็จะพาลหาเร่ืองวาไมเล้ียงไมดู เปน
ภาระ คนที่ทําตัวเปนภาระมาก ๆ 
  โยม ลูกมันแตงงานมีเหยามีเรือนไป แลวมันยังมากวนเรา เปน
ภาระตองไปจายคาน้ํา-คาไฟคานูนคาน่ีใหมัน อยางน้ีเปนพาลไหม ? 
  มันออนแอ หาคาน้ํา-คาไฟ ใหเขาไมได วันนั้น แมเขามาถาม 
“เขาใหฉันออกหลายเดือนแลว” ฉันจะไมออกมันจะผิดไหม ?  
 เอา !โยมอยูกับเขาหรือเปลา ใชไฟเขาหรือเปลา ?
 “ไมไดอยู  แยกบานแลว” เอา ! แยกแลวเขาก็ตองหาใชของ
เขาสิ ! ทําไม ! ตองเอาภาระใหแมอีก
  นี่ ถามจริง เจาคนที่มีลูกหลายคน ทําไมเมื่อกอน ! เขาบอก
วา “ภาคอีสานนี่มาทํางานแลวสงเงินเดือนใหแมเรื่อย” นี่ ๓-๔ ป 
ไมสง พอสงก็ดันสงลูกไปใหเลี้ยง ๒ คนเลย
 อยางนี้ลูกเปนพาลไดไหม ? เขาเรียกวา พาละออนแอของ
ความเปนพาล แมก็เปนพาลเพราะงอแง อยากจะใหลูกเล้ียงดู เอาใจ
ตอบแทนตะพึดตะพือ ถาลูกไมตอบแทนเล้ียงดูก็จะบนจะวา  เผลอ ! ๆ 
พาลไมใหทรัพยมรดกดวย มีสวนเปนพาลไหมนี่ ?
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 คนนั้นให คนโนนไมให ไมพอใจ หงุดหงิดอะไรขึ้นมา แลวอยูกับคน
พาล นี่ไมมีความสุข 
 ฉะนั้น ถาจะทําวันนี้เปนสุข แมก็ไมพาลลูก ลูกก็ไมพาลแม แมก็
อาจจะงอแงไปบางก็ตองเอาละ เมื่อตอนเราเล็ก ๆ เรางอแง ก็เปนภาระ
เด็กออนใหแกตองดูแล 
 นี่พอแกเริ่มออนแอขึ้นมาบาง เราก็ตอง...? เออ ! แตถาเราใจไม
แข็งจะดูแลแก เราเกิดออนแอกับกิเลสทนไมไหวเอือมระอา  เราก็เลยลด
ตัวไปเปนพาล  ผลัดกันพาลระหวางแมกับลูก
 ความสุขที่จะเปนนิตยนิรันดรก็ไมมี น่ีประโยคแรกท่ีพระพุทธเจาตรัส
ตอมา

นะ เว อะนัตถะกุสะเลนะ อัตถะจะริยา สุขาวะหา.
การประพฤติประโยชน กับคนไมฉลาดในประโยชนไมนําสุขมาใหเลย.

  มีแตจะนําทุกขเคียดแคนเดือดดาลมาให เราไปทําประโยชนอะไร
ใหคนที่เขาไมฉลาดในการรับประโยชนจากเรา
  โยม ! มอบเงินขวัญถุงใหเขาในวันแตง  นึกวาเขาจะไปอยูเปนสุข
เราจะไดพลอยเปน...?  (สุข) เมื่อกอนตอนแตงงานกัน นี่เขาจะมีเงินขวัญ
ถุงฝายเจาบาว-ฝายเจาสาว ฝายพอเจาสาว ฝายแมเจาบาวอะไรก็แลวแต
 แตถาใหไปแลวรูอยูวา เขาไมเคยใชเงินเปนประโยชน เขาไมเคยใช
มูลคาเงินยกระดับคุณคาชีวิต เขาเอาไปกินเหลาเมายา ไมเปนประโยชน 
เขาไมรูจักนําไปใชประโยชนจะไมมีความสุข ไมนําความสุขมาใหแกผูให
เลย แกผูทําประโยชนใหเลย
  โยมถาเทศนน่ี สมมติวา เราเทศนเร่ืองดีก็ไดแตไปโดนใจ 
เจาคนที่เขาไมคิดจะเอาธรรมะไปใช อาตมาเคยโดนนะ สมัย
ทีเ่ทศนเร่ืองเหลาน่ีพูดแรงไป “เอาเหลากับข้ีใหหมากินเด ! 
หมาจะกินไหน”  
 เขายอนเลย ! “แลวเอาเหลากับขี้ใหพระพยอมกิน พระพยอม
จะกินอันไหน”  

นะ เว อะนัตถะกุสะเลนะ อัตถะจะริยา สุขาวะหา.
การประพฤติประโยชน กับคนไมฉลาดในประโยชนไมนําสุขมาใหเลย.
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 ฮึ ๆ มันยอน เราก็เลยยอนกลับของดี ๆ เขามาถวายตั้งเบิก
บานเรื่องอะไรจะโงไปกินกะไอ  ๒ อยาง ทั้งเหลาก็ไมกิน ขี้ก็ไมกิน 
 เออนี่ ! ไปพูดอะไรหวังใหเปนประโยชนใหเขาเลิก แตคนเขา
ไมรับประโยชน เขาไมฉลาดในการรับประโยชน เรากลับกลายเปน
ทุกข เปน...? (รอน) เพราะมันยอนตีกลับมา 
 ที่เขาเรียกวา ทําคุณ...? (ตออีกหนอย) ทําคุณบูชาโทษ  
โปรดสัตวได...? (บาป) 
 “ทําคุณไมขึ้น” ไมใชไมขึ้น แตไปทํากับคนที่เขาไมสามารถ
จะรับประโยชนไปตอยอด เขากลับทํายอดดวนซะอีก
  มีหลายเร่ืองท่ีไปคิด ไปนึกเอาดูกันเอาเอง พอแมบางทีก็
รักลูก อยากเอาลูกมาบวชเพื่อจะไดลดละเลิกยาได เขากลับ
มาเมาในผาเหลือง มาติดยาในผาเหลือง 
 ประโยชนท่ีเขาควรจะไดรับจากศาสนา เขากลับไม...? แลว
แถมเปนโทษเปนทุกข นําความเส่ือมเสียมาใหกับศาสนาอีก 
 ฉะนั้น ความหวังดีของแม-ของพอที่มีตอลูก บางทีก็ไมไดเรื่อง
เลย ไปใหนูนใหนี่เขา เขากลับเสียผูเสียคนหนักกวาไมใหอีก 
 ดังน้ัน บางอยางอยานึกวา “ทําอยางนี้จะเกิดประโยชน” เรา
ตองดูกอนเจาคนท่ีรับประโยชนจากเรา ท่ีเราทําใหเขา น่ีเขาใชประโยชน
เปนไหม ?
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  เขาเปนคนที่รับประโยชนไดไหม ? 
 เขาฉลาดในการที่เราทําประโยชนใหเขาไหม ? 
 ถาเขาไมฉลาดในการเห็นประโยชนท่ีเราทํา เราอยาไปทําเลย ทํา
ไปก็...? (ยุง)
 เขาเคยพูดเลน ๆ บางคนนี่อยากจะทําประโยชน อยากจะชวย
พอชวยแมตะพึดตะพือ ไปเยี่ยมพอ พอกําลังใหออกซิเจนอยู เขาดัน
ผาไปเหยียบสายออกซิเจน แลวเขาก็พูดวา
   “พอ ๆ ๆ ตองการอะไรใหผมชวยบาง”   
  “พอบอก มึงชวยยกขาออกจากสายยางหนอย” 
  ฮึ ๆ ที่จริงพอไมตองการใหชวย แตเขามาจุนชวยนี่
  โยม ! ไอเรื่องจุนนี่โยมวา มีเยอะไหม ? 
 “แมยายจุน” อยางที่เคยเลาประจําวา เขาไปอยูบานลูกเขย ๆ 
ก็เลนไมดอกไมประดับ แมยายอยูวาง  ๆ ยังไงไมรู ! ไปหยิบกรรไกร
ตัดเขาซะปุนลุนหมด 
 ลูกเขยกลับมาบอก “แม แหม !  บอกวา “อยาทํา ๆ โอย !  
เสียหายหมด บอกเดี๋ยวผมกลับมาทําเองบอกใหอยูเฉย ๆ”  
 แมบอก “กูอยูเฉย  ๆ  ไมได กูอยากทําประโยชน เออ ! กูคัน
ไมคันมือ กูอยากทําประโยชน”  
 ลูกเขยก็เลยหลุดโครม !  “กูก็ชักคันตีนข้ึนมาตงิด ๆ ” เลยทะเลาะ
กับแมยาย ลูกสาวเขาขางพาลเลิกกันไปเลย นี่นึกวาจะทําประโยชนให
ลูกเขย กลายเปนทําหยารางกับลูกสาวไปเลย
   คนทําประโยชนไมฉลาดก็ยุง  แลวไปทํากับคนไมฉลาดใน
ประโยชนก็ยิ่งยุง ไปเทศนสอนคนที่เขาเปนคนพาล นี่พระทาน
เดือดรอนมาก็เยอะเหมือนกัน 

...คนทําประโยชนไมฉลาดก็ยุง  
แลวไปทํากับคนไมฉลาดในประโยชนก็ยิ่งยุง 

ไปเทศนสอนคนที่เขาเปนคนพาล 
นี่พระทานเดือดรอนมาก็เยอะเหมือนกัน...

““ ““
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 ฉะนั้น จะทําอะไรใหเกิดประโยชนจริง ตองรูเขารูเราวา คนที่
เราจะทําใหเขา นี่เขาฉลาดในประโยชนที่เราจะทําหรือไม ถาเขา
ไมฉลาดมันอาจจะยุงกันใหญ 
 ตัวอยางที่ฝากเงินไวใหเขาทําบุญไปซื้อกับขาวถวายพระ เผลอ
เขาเอาไปกินเหลาละ ! ยุงไหม ?
 เหมือนกับโปรยทาน ๒ ลานบาท ถาเจาขี้เมาเขาแยงได ๓,๐๐๐ 
บาท เขาเมาทั้งวัน เจาคนโปรยทานไดทําประโยชนหรือทําราย ? ทําบุญ
หรือทําโทษ ?
  เออ !  ถาเจานักเลนการพนันเขาแยงไปได ๕,๐๐๐ บาท เขาไปเลน
ที่ปอยเปตหมด 
 ถามวา คนทําประโยชนโปรยทานไดบุญหรือไดบาป ?
 เออ ! เพราะฉะนั้น ทําประโยชนก็ตองรูวา “คนนี้เขาฉลาด
ในประโยชน” ถาเขาเอาเงินไปสรางสรรคพัฒนาเลี้ยงดูครอบครัว
พัฒนาธุรกิจอาชีพ พวกอยางนี้เราก็ไดประโยชน เขาก็ไดประโยชน 
โทษไมมี 
 ฉะนั้น วันนี้อยานึกวา แม-ลูกจะทําประโยชนโดยไมไดสังเกตลูก
เรานะ เขาฉลาดในประโยชนหรือเปลา ถาลูกเราไมฉลาดในประโยชน
ใหเงินเขาไป เขาไปทําเรื่องที่ตรงกันขามกับเราปรารถนา แมแตตั้งแต
วันแตงกัน ลูกเขย-ลูกสะใภ อุตสาหเอาเงินกอนหน่ึงใหเปนขวัญถุง เปน
เขาเรียกเงินสํารองชวยครอบครัวอะไรก็แลวแต แตถาใหไมดี น่ียุง ใหยศ 
ใหตําแหนงกับคนไมฉลาดในประโยชนของตําแหนง เขาก็เอาตําแหนง
ไปแกลงไปทําอะไรไมรูวุนวายไดเยอะแยะ
 เพราะฉะนั้น ทานจึงตรัสวา ควรประพฤติประโยชนกับคนที่
ฉลาดในประโยชน

...การประพฤติที่เปนประโยชน 
กับคนท่ีไมฉลาดในประโยชน

ไมนําสุขมาใหเลย...

““““
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“

  “การประพฤติที่เปนประโยชน กับคนที่ไมฉลาดในประโยชน
ไมนําสุขมาใหเลย”
 ถาอยากจะอยูมีสุขก็ตองเลือกดูคนที่ เขาตอยอดประโยชนจาก
เราได ใหเขาไป ๑๐๐ เขาไปทําได ๓๐๐ ใหไป ๑,๐๐๐ เขาทําได ๓,๐๐๐ 
อยางนี้ก็คอยดู คอยให
 เอาตอมาอีกโยม ! วันนี้ภาษิตนี้ตองสําคัญที่สุด วันนี้ถาใคร
ซวยโกรธแม (ลูกโกรธแม แมโกรธลูก) วันนี้ใชวันแมไหม ?  
เออ ! แมกับลูกจะอยูกันเปนสุข ตองไมเกลียดไมโกรธกันสัก
นิดเดียว ถาเกลียดนิดเดียวก็อยูกันเปนสุขไหม ?
  โยม ! ใครแอบเกลียดลูกสะใภตัวเองนิด ๆ มีไหม ? (ยกมือ)  สาธุ !  
ฉลาดจริง ๆ แมผัวนี่ 
 แตอยางวาวันน้ันถามวา ใครเกลียดลูกสะใภยกมือ ? ไมยกเลย  แต
พอถามลูกสะใภคนไหนโดนแมผัวเกลียดยกมือ ? (ยกมือพรึบเลย ! ) 
 “โกรธเกลียดตัวทําลายความสุขที่สุด” 
  เคยไดยินแลวใชไหม ?
 “มีสุข เพราะหมดเกลียด” ถามีเกลียดก็ยิ่งหมด...? (สุข)



53
 ฉะนั้นแมลูกวันนี้ตองไมมีพูดนึกถึงเรื่องที่เคยเกลียดกัน ไมพูดอะไร
ใหเกลียดกันใหมอีก ของเกาก็ยังเกลียดไมหมด ดันประพฤติใหเกลียดใหม
เพิ่มอีก ยิ่งในวันแมนี่แยที่สุด ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสวา 

โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ.
ฆาความโกรธได อยูเปนสุข.

  ถาไมนั้นปลอยใหโกรธเกลียดมาก ๆ ไมไดฆาความโกรธ ลูกอาจจะ
ฆาแมไดไหม ? แลวแมก็อาจจะฆาลูกไดไหม ? (ได) 
 ถามันยังโกรธยังเกลียดกันอยู  แลวถาเกิดฆากันวันแมดวยย่ิงแยไหม ?
 ถาวันนี้พรุงนี้เกิดมีขาวแม-ลูกฆากันสัก ๒-๓ รายนี่ วันแมวันนี้ลม
สลายไมมีประโยชนเลย
 ฉะนั้น วันนี้ตองนึกถึงเรื่องความสุข จะเขนฆาความโกรธตั้งแตเชา
เลย จะระงับยับยั้งอารมณ แมจะบนจะวายังไงตองไม...?
 ไมใชแหม ! ขายของทอนผิดนิดเดียว แมวาอยางโนนอยางนี้ เขาผูก
คอตายเลย เด็กอายุ ๑๔ โกรธแมท่ีแมบนวา “ทอนเงินลูกคาผิด”  แลวแม
ก็พูดเลยเถิดไปหนอย “ถามึงไปขายเองคาเองมึงตองเจงตลอดชาติ”
 อยางน้ีใหพรหรือแชง ? (ฮึ ๆ  ๆ ) แชงลูกวันแมน่ีแยไหม ? โยมวาท้ังประเทศ
มันแอบจะแอบมีไหมในแมลานคน ๕ ลานคน คงมีเผลอแมประเภทปากไว 
ไมคิดกอนพูด นี่คงมี และลูกก็ดันพูดดันทําอะไรใหแมโกรธเกลียดในวันแม 
มันไมรู มันไมควรจะมีเลยในวันเชนนี้ ถือวาเปนวันดีวันมงคล วันที่ควรจะ
มีความสุขท้ังแมท้ังลูก ก็ตองอยูกันดวยความไมคิดท่ีเกลียดกันสักนิดก็ไมได 
 ถือวา “เกลียดใครไมรายเทากับเกลียดแม โกรธใครไมรายเทากับ
โกรธแม” และถาเกลียดใครไมรู ดันเกลียดสายเลือดตัวเองน่ีก็ย่ิง...? (แย)

...เกลียดใครไมรายเทากับเกลียดแม 
โกรธใครไมรายเทากับโกรธแม” 

และถาเกลียดใครไมรู ดันเกลียดสายเลือดตัวเอง
นี่ก็ยิ่ง...? (แย)

““““

โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ.
ฆาความโกรธได อยูเปนสุข.

้
ู
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  โอ ! นาตกใจนะที่เขาทําแทงนะ ศพเปนพัน ๆ ที่วัดไผตันไผอะไรนั่น
นะ เยอะมาก ! ไมรูสายเลือดตัวเองแท ๆ  ยังเกลียดยังโกรธ ยังบนวา “มัน
เปนมารหัวขน” มารหัวใจอะไรก็ไมรู พวกนี้แย ! 
  เอาตอมา ! อะไรที่จะทําใหคนเปนสุขไดดี หลับก็เปนสุข ตื่นก็เปนสุข 
โยม ! ตอบไมไดหรือนึกไมออกเลย หลักธรรมอะไรที่ทําให ลูกแม-แมลูก 
อยูกัน หลับก็เปนสุข ตื่นก็เปนสุข หลักอันนั้นก็คือพระพุทธเจาทานตรัสวา

สุขัง สุปะติ พุทโธ จะ เยนะ เมตตา สุภาวิตา.
ผูเจริญเมตตาดีแลว ยอมหลับและตื่นเปนสุข.

   ถาแมแผเมตตาใหลูก ๆ ไดอยูกันเปนสุข จะแยกครอบครัวลูกหลาน 
ก็ขอใหเปนสุข ถาแผเมตตาใหเขาอยูเปนสุข 
 สวนลูก ๆ ก็แหม ! น่ังคิดนอนนึกสวดมนตเสร็จ ก็ขอใหแมเปนสุข 
ทําบุญอะไรก็สงผลใหแมเปนสุข ใหลูกเปนสุข ทั้งแมทั้งลูกก็จะหลับ
ก็เปนสุข ตื่นมาก็เปน...? (สุข) ไมฝนราย 
 น่ี ฉะน้ัน วันเชนน้ี ควรจะเปนวันท่ีทําใหตัวเองและแมของเรา  ต่ืนมาก็
เปนสุข หลับไปก็เปนสุข ไมมีฝนราย ไมมีนอนสะดุงผวา เพราะตางมีเมตตา
คุมครองชีวิตทําใหไมตองสะดุงผวา
  อาวอีกสุขหนึ่งพระพุทธเจาทานตรัสวา

สุโข พุทธานัง อุปปาโท.
ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจาทั้งหลายนําสุขมาให.

  ทีนี้ คนที่จะเปนสุขในเมื่อวา มีคนดีมาเกิด มีพระพุทธเจามาเกิด นํา
สุขมาใหแตคนเขาไมดี 
 โยมวา คนเกลียดพระพุทธเจามีไหม ? ทํารายพระพุทธเจามีไหม ?
 พระเทวทัต แกเปนสุขกับการอยูกับพระพุทธเจาไหม ? 
 ฉะนั้น คนจะมีความสุขตองอยางนอย มีศรัทธาในการเกิดขึ้น
ของพระพุทธเจา แลวก็มีศรัทธาที่จะฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
แลวพรอมที่จะมีศรัทธานํามาประพฤติปฏิบัติ แนนอนการเกิดของ
พระพุทธเจาก็มีความสุขแกพวกมวลมนุษยท่ีมีศรัทธา แตถาไมมีศรัทธา
ก็ไมมีความสุข

สุขัง สุปะติ พุทโธ จะ เยนะ เมตตา สุภาวิตา.
ผูเจริญเมตตาดีแลว ยอมหลับและตื่นเปนสขุ.

ใ

ุ ุ
สุโข พุทธานัง อุปปาโท.

ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจาทั้งหลายนําสุขมาให.
้ ่ ่
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  อยาวาแตตัวองคพระพุทธเจาเลย พระพุทธรูปท่ีเขาแกะสลัก บาง
ศาสนาเห็นพุทธรูปแลวก็ยังไมมีความสุข ตองยิงตองถลมทลาย อยาง
บามียานนี่ องคนั้นเปนองคแรกของโลก เจาพวกนั้นเห็นแลวไมมีความ
สุข เขาเห็นเปนสัญลักษณที่เขาไมชอบ แตจะตองประกอบดวยศรัทธา
ในการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจาเราถึงจะมีความสุข
  วันนี้พระพยอมแสดงธรรมทํายังไงพวกเราถึงจะมี
ความสุขละ เราก็ตองมีศรัทธาที่อยากจะฟง แลวอยากจะ
เอาเรื่องเหลานี้ไปปฏิบัติใหเกิดสุข 
 ระหวางเรากับแม  แมก็เหมือนกัน ระหวางตัวเองกับลูก จะตอง
ทําเรื่องคําสอนพระพุทธเจา การเกิดของพระพุทธเจา ถาเราเอาคําสอน
พระพุทธเจาการเกิดข้ึนของพระพุทธเจามาประพฤติปฏิบัติ ท้ังแมทั้งลกู
ก็จะอยูกันเปน...? (สุข)
 แตถาไมเอามาใชแตหลักวิชาอะไรของเขาก็ไมรู เดี๋ยวนี้เขามีนะ
นี่โยม ! เขาอานวาอะไร ? 
 มหาวิทยาลัยเยล  (Yale University)  ตางประเทศ เขากําลังมี
ศาสตรแหงความสุข วิชาสุดยอด เรียกวา สุด Hot ! จากมหาวิทยาลัย
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เยลเปดใหสอน เปดเรียนฟรีผานออนไลน เขาบอกวา มีคนไปสมัครกัน
เยอะแยะมาก เขาสูพระพุทธเจาไดหรือเปลาไมรูนะ หรือวาสอนตรงกับ
ภาษิตนี้หรือเปลาไมรู แตวาเขามีมหาวิทยาลัยสอนศาสตรแหงความ
สุขซึ่งกําลัง Hot ! มากในตางประเทศ
  เออ ! พวกเราไมไดจบมหาวิทยาลัยน้ีจะอยูเปนสุขไหมน่ี ?  ไมรูเรื่อง
ศาสตรแหงความเปนสุขตามมหาลัยวิทยาลัยนี้ เราก็ควรจะไดสุขจาก
การเกิดของพระพุทธเจา เออ ! ถาอยางนี้ไมเกิดเปลา เราก็ไมเกิดเปลา 
แกเปลา ตายเปลาไดประโยชนจากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจา
  เอาตอมา ! การเกิดของพระพุทธเจาอยางเดียวไมคอยประโยชน
มากนัก อยางที่เคยกลาววา “เห็นพระพุทธเจากับไดฟงธรรมของ
พระพุทธเจา” พวกหนึ่งเห็นพระพุทธเจาแตไมไดฟงธรรม อีกพวกหนึ่ง
ฟงธรรมแตไมไดเห็นพระพุทธเจา พวกไหนนาจะไดประโยชนสุขมากกวา
กัน ? (ฟงธรรม) เออ ! เร่ิมมีแววแลวเอาน่ีมีพุทธสุภาษิตบทหน่ึงวา

สุขา สัทธัมมะเทสนา.
การแสดงสัทธรรม นําความสุขมาให.

  ถาเราไดฟงพระสัทธรรมที่แสดงโดยพระพุทธองคจะมาถายทอด
โดยพระสาวกก็แลวแต ถาเราจับเนื้อหาสาระในพระสัทธรรมนั้นได แลว
เราก็เอามาทําใหชีวิตเรามีความสุข เทากับนําสุขมาให
  วันน้ีแสดงธรรมทุกวันอาทิตยในพรรษา น่ีต้ังใจจะนําความสุข
มาให แตถาใครไมมารับฟงธรรมเทศนาท่ีวัดเทศนก่ีรอบก่ีกัณฑ ก็กัน
อะไรไมได ท่ีเทศนใหกันทุกกัณฑ ทุกวันอาทิตย วันอาทิตยละกัณฑ 
ฟงกันต้ังหลายกัณฑ แลวกันอะไรไมไดก็แยไหม ?
 เออ ! นี่แหละเรียกกันวา การแสดงพระสัทธรรมนําความสุขมาให 
อาตมาเองจริงนะ ! แตเด๋ียวน้ีอาจจะเหน่ือยไปบาง ตอนสมัยท่ีเทศนใหม ๆ 

...พยายามอยูอยางละเหตุของทุกข
อะไรเปนเหตุของทุกขละ ๒ ตัวใหญ ๆ คือ 

“อยาก กับ ยึด”...

““ ““

สุขา สัทธัมมะเทสนา.
การแสดงสัทธรรม นําความสุขมาให.

่
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นี่ เขาเรียก “รอนวิชา” อยากจะเทศนบาบอวันละ ๕ งาน ๖ 
งาน เคยเทศนวันละ ๖ งานโอย ! งานสุดทาย น่ีหลับคร่ึงต่ืนครึ่ง 
เทศนไปถามโยมเขาใจไหม ?  “โอย ! แจมแจงมีความสุข”  ไอ
เรานะหลับคร่ึงต่ืนคร่ึง แลวก็ไมรูเทศนยังไง แตคนฟงเขาบอกเขา
ฟงเขาใจ เขาบอกมันอาจจะเปนอัตโนมัติมันชิน เรื่องที่เราเทศน
นี่มันหลายรอบมาแลว หลับบางกเ็ทศนได เคลิ้ม ๆ ก็ยังเทศนได 
เขาก็เลยตอบเลย “เขาใจ พอใจ”
  น่ีโยม ! อาตมาผูแสดงจริง ๆ นะ เห็นคนฟงมีความสุข เรา
ก็แสดงธรรมอยางมีความสุข แลวถาพระแสดงธรรมอยางมีความ
สุขโยมละ ? (ตอบดัง ๆ หนอยสิ) จะไดมีความสุขรวมกัน จะได
ไมตองรองเพลง “สุขกันเถิดเรา เศราไปทําไม” เอออยางนี้ ! 
ถาเราไดฟงพระสัจธรรม แลวนํามาปฏิบัติเทากับนําความสุขมา
ใหอยางสําคัญ
  ตอมาทานตรัสวา สุขนี่แหม ! บางทีมันเหมือนเสนผมบัง
ภูเขา เพียงเราสลัดถูกนิดเดียวเสนผมไมบังตานิดเดียว จะเห็น
ภูเขาสวยงามสูงตะหงาน เราจะเห็นสุขไดงาย ๆ เลย เพียงเรา
ละสิ่งที่บังใจเราสักนิดเดียวทานตรัสวา

สัพพัตถะ ทุกขัสสะ สุขัง ปะหานัง.
ละเหตุทุกขไดเปนสุขในที่ทั้งปวง.

  ถาเราเปนคนละทุกขได ละเหตุของทุกขไดที่จริงนี่ ที่
เราวาสุข ๆ นี่ เพราะทุกขมันดับลง เราหิวนี่เราวาเปนทุกข 
พอกินขาวละเหตุหิว อิ่มแลวก็รูสึกหมดเหตุหิว หมดเหตุ
ทุกข ก็แลเปนสุขตอนอิ่ม แตหิวใหมเดี๋ยวก็เกิดอีก 
 ฉะนั้น พยายามอยูอยางละเหตุของทุกข อะไรเปน
เหตุของทุกขละ ๒ ตัวใหญ ๆ คือ “อยาก กับ ยึด” 
 ทานบอกวา จะมีสุขในที่ทั้งปวง ถาเราไมอยากมาก 
อยากมากก็ทุกขมาก ยึดมากก็ยิ่งทุกขมาก ดังนั้น ละเหตุ
ของทุกข ไมตองไปหาสุขที่ไหน สุขก็จะมีเกิดขึ้นในที่ทั้งปวง 

สัพพัตถะ ทุกขัสสะ สุขัง ปะหานัง.
ละเหตุทุกขไดเปนสุขในที่ทั้งปวง.

่ ่ ่
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 “ท่ีลูกกับแมอยูกันไมเปนสุข” ไปถามดูเถอะ แมอยากใหลูกเอาใจ
มากไป “แมก็ยึดตัวตน” พอพูดอะไรก็ชอบยึดตัวตนดวยอัตตาของตน ดวย
อีโก (Ego) ของตน ไมรูจะพูดยังไงกับลูก เรียนมาก็ต่ํากวาลูก แตก็ยังอด
ยึดวาแนกวาลูกไมได เถียงอะไรไมได “กูแมนะมึง” แคนั้นพอแลว “กู
แมนะมึง” มึงลูกอยามาขึ้นเสียง อยามาอยางนั้นอยางนี้ ถาอยูกนัดวย
อยากดวยยึด ทุกขไมทุกข
  ถาลูกเขาจบดอกเตอร แมเซอจังเลยจบประถม ๔ ยังมาพูดอยาง
นูนอยางนี้ เดี๋ยวก็ยิ่งทุกขกันใหญ ถายิ่งอยากจะเอาชนะกันนี่ยิ่งทุกข
  วันน้ี (๑๒ ส.ค. ๖๑) ขาวออกวา บ๊ิกปอม (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) 
เตือนทักษิณ (ชินวัตร) วา อยาพูดเร่ืองแพชนะใหประเทศชาติวุนวายเปลา ๆ 
  นี่คนเราเวลาเลือกตั้งก็อยากชนะ เกลียดความพายแพ เพราะแพ
ก็ทุกข แพแลวหมดสุข เราไมตองลงแขงขันกับเขา ไมอยากแขงกับเขา 
เราไมมีคําวา “แพชนะ” เราก็อยูเปนสุขไดไหม ? (ได) 
  เพราะฉะนั้น พวกหวังแพหวังชนะ เจาพวกเกลียดแพแตหวังชนะ 
อยากชนะแลวยึดวา ฝายตัวพรรคตัวพวกตัวตองเปนฝายชนะ
  แหม ! พระก็พลอยทําอะไรก็ไมรู ! ไมรูสัจธรรมทําผายันต “แพไม
เปน” แพมา ๓ รอบแลวตอนนี้ ผายันตเลยเสื่อมเลย นี่โยม ! ยังไง ๆ นะ
 อาวดูตอไป ๆ อีกสักนิดเผื่อแมกับลูกจะไดอยูรวมกันอยางเปนสุข
กันตอไป คือ แมก็ละเหตุของทุกข  ลูกก็ละเหตุของทุกข แมกับลูกก็
อยูกันเปนสุข
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  เอาตอมาไมมีอะไรที่ทําใหโลกนาอยูดี๊ดีเทากับหยุดความ
เบียดเบียนพยาบาทอาฆาตมาดราย พุทธสุภาษิตที่พระองคตรัสไววา

อัพยาปชฌัง สุขัง โลเก.
ความไมเบียดเบียนเปนสุขในโลก.

  ความไมเบียดเบียนกันเปนสุขในโลก และเปนบรมธรรม “อะหิงสา 
ปะระโม ธัมโม” อยูกันอยางชนิดไมคิดเบียดเบียน 
 “เบียดเบียน” ขยายอีกหนอยวา คิดอยากใหเขาลําบาก ทําให
เขาลําบาก นี่เรียกวา “เบียดเบียน”
 ทําตัวเองลําบาก ก็เรียกวา “เบียดเบียนตัวเอง”
 ไปทําใหผูอื่นลําบากก็ตองยิ่งเรียกวา “เบียดเบียนผูอื่น”
 คนที่ทําใหคนอื่นเปนทุกข โบราณเขาพูดนักหนาเลย ยิ่งทําให
พอแมลําบากเปนทุกข ภาษิตวาไง ?
 “ใหทุกข...? (แกทาน)  ทุกข...? (นั้นถึงตัว)”  
 เออวันนี้ ! ถาใครกลัวอยาใหทุกขกับแมเด็ดขาด เดี๋ยวทุกขน้ันก็
จะถึงตัว วันนี้ควรใหสุขหรือใหทุกขกับแม ? (สุข)  เออ ! ถาใครใหสุข
กับแม จะโทรศัพทไปคุยหนอย ถาอยูไกล ฝากของกินของอะไรไปให
บางแลวก็ทิ้งทาย “รักนะจะ” อะไรก็วาไป 
 รักแมแคนี้ก็เกิดสุขทั้งแมทั้งลูก พอแมไดรับใหพรกลับมา ลูกให
ของแมใหพร ใครไดเปรียบ ? (ฮึ ๆ) พอ ๆ กันแหละ ไมมีใครไดเปรียบเสีย
เปรียบหรอก !
  เออสนุกดีเนอะ ! ขอใหอยูกันดวยการใหสุข อยาใหทุกข อยา
ใหความลําบาก ใหความสบายแกกันและกัน แมเคยใหความสบาย
แกลูกมา ลูกก็ใหความสบายแกแมกลับบาง ก็ยิ่งอยูกันเปนสุข และ
พระพุทธเจาตรัสเลื่อนความสุขขึ้นไปเรื่อย ๆ ความสุขที่ยอดเยี่ยม คือ 
ความสุขแหงการระงับการปรุงแตง ทานเรียกวาสังขารการปรุงแตง 
น่ีมีท่ีพระทานมักจะบังสุกุลบอย ๆ ตอนศพตายใชไหม ? ลงทายวา 

เตสัง วูปะสะโม สุโข.
ความสงบระงับแหงสังขารนั้น เปนสุข.

เตสัง วูปะสะโม สุโข.
ความสงบระงับแหงสังขารนั้น เปนสุข.

ู ุ

อัพยาปชฌัง สุขัง โลเก.
ความไมเบียดเบียนเปนสุขในโลก.
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 มีใจความเต็มวา
   อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน
   อุปปชชิตวา นิรุชฌันติ   เตสัง วูปะสะโม สุโข. 
  ไมไดบอกใหคนตายเป็นสุขนะ คนเป็นก็ควรจะ เตสัง 
วูปะสะโม สุโข แปลเปนไทยวา ความสงบระงับแหงสังขารนั้น
เปนสุข ไมใชระงับสังขารรางกายโดยยิงตัวตายละนะ แตระงับ
การปรุงแตงเปนกู เปนมึง
 แหม ! แลวเจาท่ีปรุงแตงเปนทุกขมากท่ีสุดก็คือ “มึงมัน กู มึง” 
“กู มัน มึง” อะไรพวกน้ีชอบปรุงข้ึนมา “กูรําคาญมึง” “กูหม่ันไสมึง” 
 “ตัวกู” ปรุงเปนกูกับมึง  แลวมึงกับกูก็เปนศัตรูกัน ถาปรุงเขา
กับเรา มึงกับมันอะไรก็แลวแตเถอะ “มันกับมึง กู” นี่แตขอปรุงแตงให
อยูรวมกันอยางเปนสุขวา จะไมเบียดเบียนกัน มันก็ยังพออยูไดนะ แต
ถามึงมันกูแยงกัน แยงอํานาจประโยชนตําแหนงสุขหรือทุกข ? (ทุกข
มากเลย) 
  ตอนนี้โยมวา พวกตั้งพรรคการเมือง เขากําลังปรุงแตงเรื่องนี้
เยอะไหม ? ตอนนี้กําลังปรุงนาดูเลย กูจะดูดมึง มึงจะตองมาอยูกับ
กู แลวกูจะตองชนะมึง แลวกูจะไดตั้งรัฐบาล มึงตองเปนฝายคาน มึง
จะตองอะไรตออะไรเขานี่ ตอนนี้ปรุงกันนาดู ไมไดปรุงวา “จะวาง
นโยบายใหชาติบานเมืองรุงเรืองเทาไร” 
 นั่งปรุงวา กูจะชนะมึงยังไง ! กูจะใชเทคนิคอะไร ! จะพลิกแพลง
ยังไง ! จะหาทางเล่ือนน้ันเล่ือนน้ีอะไรก็แลวแตเถอะ  ปรุงกันอยางหนัก
เลย ตอนนี้ปรุงทั้งฝายคานฝายรัฐบาล ทั้งพรรคเกา พรรคใหมเฉพาะ
กิจเฉพาะการณอะไรก็แลวแต อยูในระหวางปรุง ไมไดระงับเรื่องปรุง
 แตถาระงับเรื่องเอาแพ เอาชนะ เอาประโยชนเขาตัวเขาพรรค 
ประเทศชาติก็จะเจริญเดินกาวหนาตอนนี้ก็เตือนกัน อีกฝายหนึ่งพูด
จะเอาชนะ “ชนะแบบถลมทะลาย  หิมะละลาย”  “แลนดสไลด” อะไร
ก็วาไปพูดมาใหอีกฝายหนึ่งก็ใจไมดี ไมรูจะชนะจริงหรือเปลา ก็ปรุง

...ขอใหอยูกันดวยการใหสุข อยาใหทุกข 
อยาใหความลําบาก ใหความสบายแกกันและกัน...
““ ““

   อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน
   อุปปชชิตวา นิรุชฌันติ   เตสัง วูปะสะโม สุโข. 

ใ
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อีก ปรุงไปปรุงมา เลยเตือนเขาซะหนอยดีกวา “หยุดไดไหม ! กูยังปรุงไมทนั
มึงเลย” (ฮึ ๆ)  ก็มีปรุงไมทันเขา ก็เลยน่ันแหละมึงมันกู กูมันมึง ปรุงกันอยู
อยางน้ี แมกับลูกก็มีสิทธ์ิเปนอยางน้ีไหม ? กูละแหม ! เจ็บใจมัน
  วานลูกอีกคนหน่ึง “มึงไปจัดการกับมัน” อะไรอยางน้ี จะเปนเพราะ
แมยายกับลูกเขยละนะ ท่ีทําใหแมหมอน่ิมตองยุงเร่ืองปรุง “มึงทําลูกกูหลาย
ครั้งแลว กูตองเอามึงบาง กูเอามึงไมได กูจางไปยิงมึง” ก็เลยโดน
ขอหาจางวานฆา รอดยากโทษหนักตลอดชีวิต 
 เสียความสุขไปติดคุกติดตะราง ก็เพราะปรุงเร่ือง “มันทําลูกกูน้ันกูจะตอง
เลนแทนลูกกู ใหมึงตอง...? (ตาย) น่ีทานเรียก “ปรุงเปนสังขาร” ไมใชสังขาร
รางกาย
 สังขารมันก็ปรุงดวยธาตุ ๔ ถาธาตุ ๔ ไมปรุงไมนั่น ธาตุลมไปทาง 
ธาตุน้ําไปทาง ธาตุไฟไปทาง หมดการปรุงอยูรวมกนัมันก็ตาย แตการปรุง
ใหเร่ืองวุนวายน่ี ความวุนวายไมตายจากประเทศไทย ก็เพราะปรุงเปนมัน เปน
มึง เปนกูจะเอาชนะกัน
  เอาตอมาสุดยอด ! ถาจะหยุดปรุงแลวมันจะเกิดความสงบสุข มันจะ
เกิดความอิ่มเอมเปรมปรีดิ์ ทานจึงตรัสวา
 นัตถิ สันติปะรัง สุขัง : ความสุข (อื่น) ยิ่งกวาความสงบไมมี.
  ถามจริง ๆ เถอะ ! ในบานน่ีแมก็ไมพูดอะไรใหเสียบรรยากาศ ลูกก็ไม
ทําอะไรใหโวยวาย ไมมีใครหลุดปากวา (ขออภัย) “แม ๆ หยุดเสียบรรยากาศ
ไดไหม” หรือแมก็บอก “ไอลูกคนน้ีชอบทําตัวเสียบรรยากาศ” ใครท่ีถูกตวาดวา 
“ไอตัวที่เสียบรรยากาศ” เจาคนนั้นวุนวายหรือสงบ ? (วุนวาย) 
  เพราะฉะน้ัน น่ีฟงเทศนท่ีวัดน้ีดีอยางไมคอยคุยกัน สงบ พระเทศน
ก็มีความสุขไหม ? แลวคนตั้งใจฟงเพื่อนขาง ๆ เขานั่งฟงสงบ เราก็
ตองสงบ ทั้งเขาทั้งเราทั้งพระเทศนก็พลอยมีความสุข แตถาคนนี้คุย
โทรศัพท คนนั้นโวยเหวก โวยวายเสียบรรยากาศ  
 บรรยากาศวัดนี่มันเงียบสงบดีแลว อยาทําตัวเสียบรรยากาศ อยู
ใหมันรูจักสงบ อ่ิมใจกับไดอยูกับความสงบ อยาหิวกระหายความเอิกเกริก
คึกคะนองไมเลือกที่ แลวไมมีสุขอื่นยิ่งกวาความสงบ โลกทั้งโลกเวลา

1

 นัตถิ สันติปะรัง สุขัง : ความสุข (อื่น) ยิ่งกวาความสงบไมม.ี
่
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เขาทําสงครามกัน นี่โยมวาเขาอยากใหยุติสงครามไหม ? อยากใหเกิด
สันติภาพความสงบจากสงครามไหม ?  เวลาสงครามเกิดอยางญ่ีปุนน่ีโดน
ระเบิด แลวพอหยุดสงครามฟนประเทศกัน นี่อูยตอนนั้น ! เขาฟนกันแบบ
อยางยอดเยี่ยมเลย
  นี่ถามจริง ๆ นะรัฐบาลนี้ก็ไมเกงเทาไรหรอก แตคนชอบเรื่องหนึ่ง
คือเร่ืองอะไร ? “สงบ”  ไมมีม็อบ เศรษฐกิจก็ยังไมดีเทาไร ! แตสงบ  สงบบน
ความอดอยากบางก็ยัง...?  (ดี)ไมใชอ่ิมบนความวุนวาย อิ่มบนความวุนวาย
เขาก็เบื่อเหมือนกันยังไงก็ถารีบแก สงบก็สงบ อิ่มก็อิ่ม
  ในที่นี้ทานอธิบายไวดีนะ “อิ่มสงบ สงบอิ่ม”  ไมใชสงบหิว หรืออิ่ม
แตวุน มันตองมีทั้งสงบ อิ่ม  อิ่มแลวก็สงบ กอนกินก็ทะเลาะกัน กินเสร็จก็
มีแรงทะเลาะกันตออีก มันแยไหมอยางนี้ เสียขาวสุก เออ !ทานอธิบายไว
นาคิดดี
  เอาสุดทาย ของสุดทายในความสุขไมมีอะไร ถาแมกับลูกไดสุข ๒ 
อยางนี้ ทั้ง ๒ ฝาย สุดยอด เอาลองนึกซิโยมสุดทายของความสุข สุดยอด
ของศาสนาที่สอนใหเกิดความสุข ไดแกเรื่องอะไรนากลัวจะยาก เพราะจิต
สงบผานไปแลว “นัตถิ สันติปะรัง  สุขัง” อิ่มสงบ สงบแลวอิ่ม แลวสุข  
เออสุดทาย ! นี่สําคัญที่สุดเลย

นิพพานัง ปรมัง สุขัง : นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง.
  สุขอื่นยิ่งกวานิพพานไมมี นิพพานไมใชตาย นิพพานคือเย็น ศัพท
เขาสมัยกอนนี้มันเปนภาษาพูดชาวบานเลยนะนิพพานนี่
 มามันพยศฝกใหมันเย็นไมได  เขาก็โหย ! มาตัวนี้มันพยศ มัน
รอนรนดิ้นรน มันกระโดดโลดเตนไมเปนที่สงบเย็นเลย พอฝกจนมัน
เช่ืองเย็น ภาษาพูดเขา ก็คือ อัสโส นิพพุโต “อัสโส” อัสดร (มา)  มา
มันเชื่องมันสงบมันเย็น ก็แคมามันไมพยศก็เย็น สวนเจาลูกพยศแม
เย็นไหม ? ลูกพยศเหลือเกิน แลวแมก็พยศดวย ปลอบหลายเที่ยวแม
ก็ไมยอม ทําไงแมก็ไมยอม แมพยศมีเหมือนกันนะ ลูกพยศก็เยอะ
  แหม ! เมื่อ ๒ วัน เขาเตนใสหนาแมเขาพยศ ! จะอุมก็ไมใหอุม แต
พอแมเดินไปก็รอง “อุมหนอย !” แตพอจะมาอุมสั่น ! ปดโนนปดนีพ่ยศ !

นิพพานัง ปรมัง สุขัง : นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง.
่ ่
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ออกอาการพยศ แลวขาวตมภาษาพูดงาย ๆ ลูกกําลังวิ่งเลนอยู แมกําลัง
ตมขาวตมลูกรอง “แม ! หิวแลว แม ! อยากกินขาวตม” แมก็เอามือ
แตะโฮ ! ขาวตมยังรอน “ไปวิ่งเลนสักเดี๋ยวเถอะลูก รอใหขาวตมนิพพาน
หนอย” ยาคุ นิพพุตา ขาวตมนิพพาน คือ ขาวตมเย็นแลว 
 ฉะนั้น ถาลูกก็เย็น แมก็เย็น มันจะมีอะไรที่จะสุขไปกวานี้ แมก็
ใจเย็น...เย็น ไมใชเงินทอน ที่ลูกทอนผิดไปนิดเดียวบนจนลูกรอนใจผูกคอ
ตายเลย อายุ ๑๔ ป แมบนมากไป ทอนผิดนิดเดียวไมถึงกับลมจมหรอก
แลวก็ไมใชรานคาใหญ ไมใชขายรถยนตคันหน่ึงผิดแสนสองแสนอะไร  แหม !
ผิด ๕ บาท ๑๐ บาท ทอนผิด ๕๐ บาท บนจนลูกผูกคอตาย แมก็ไมคอย
เย็นลูกก็ไม...? (เย็น) ก็เลยไม ปรมัง  สุขัง เออ ! กลายเปนปทปรมะ ใสกันแย ! 
  เอาละสรุปวา สุขท่ีเราสัมผัสเราอยากได มันใชสุขจริงหรือไม ถา
สุขจริงควรจะสุขยังไง ? หลวงพอพุทธทาสทานเขียนกลอนสอนเตือนวา

      ความสุข
    คÇÒÁàÍŽÂ คÇÒÁÊØ¢ 
   ãคÃ æ ท Ø¡ ค¹, ªÍºà Œ̈Ò à½‡ÒÇÔè§ËÒ
   “á¡¡çÊØ¢, ©Ñ¹¡çÊØ¢, ท Ø¡àÇÅÒ”
   áμ ‹ Ù́Ë¹ŒÒ μÒáËŒ§ ÂÑ§áคÅ§ã¨
    ถ ŒÒàÃÒà¼Ò μ ÑÇμ Ñ³ËÒ ¡ç¹‹Ò¨ÐÊØ¢
   ถ ŒÒÁÑ¹à¼Ò àÃÒ¡ç “ÊØ¡” ËÃ×Íà¡ÃÕÂÁä Œ́
   à¢ÒÇ‹ÒÊØ¢ ÊØ¢à¹ŒÍ ! ÍÂ‹ÒàË‹Íä»
   ÁÑ¹ÊØ¢àÂç¹ ËÃ×ÍÊØ¡äËÁŒ ãËŒá¹‹ àÍÂ Ï 
  นี่ว่ิงหากันตะครุบผิดตะครุบถูกเขาคุกเขาตะรางกับเพราะเจาความ
สุขโง ๆ ท่ีเราไปคิดเอาเอง เราไปหลงผิดไปวา อยางนี้อยางนั้นเปนสุข แต
ท่ีแทจริงแลว กลายเปนน้ําผึ้งอาบยาพิษ สุขที่เปนน้ําผึ้งอาบยาพิษ
ไมใชสุขแทจริง หมายถึง ความสุขท่ีมันหลอกลวง 
 ถาสุขนั้นมันหลอกลวงแลวตองใชเงินซ้ือความสุขเยอะ ๆ สุขน่ีถามัน
ถูกตองไมตองใชเงินมากหรอกขอใหเปนสุขกันแบบตั้งแตโบร่ําโบราณที่
เคยเตือนเคยสอนวา อยาสุขกับกงจักรถึงกับพูดเปนหลักเปนคําสอนสั้น ๆ 
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วา “อยาเห็นกงจักร...? (เปนดอกบัว) อยาเห็นยาพิษเปนน้าํผ้ึง” เออ ! 
มันซอนอยูในน้ําผึ้งก็ได 
 กรณีเชนนี้มักจะมีอยูเปนอันมาก คนที่เห็นกงจักรเปนดอกบัวแลว
ก็ยอมจะวินาศเกิดความลุมหลงหนัก ๆ เขาก็จะกลายเปนเหยื่อของกิเลส 
ตัณหา เปนสุข กอไก สะกด สุกไหม สุกเกรียม สุกปง สุกเผา จนหมดเนื้อ
หมดตวั เปนขาราชการก็ตองโกง คอรรัปชัน โกงไปโกงมาตองซดยาพิษ ตอน
แรกนึกวา “โกงไดเงิน” เปนดอกบัว แตที่แทกําลังเอากงจักรมาปนหัวจน
ตองซดยาพิษตายใชไหม ? ปลัดกระทรวง จนตองหนีไปตางประเทศใชไหม ? 
ตอนน้ีเห็นประเทศตัวเองเปนกงจักรแลวม้ัง ไปเห็นตางประเทศเปนดอกบัว ตอง
โกง คดโกงจนไดรับผลกรรมของการคดโกงเสมอไป
 ความสุขท่ีแทน้ันมักจะชวนไปในทางสงบรมเย็น ไมชวนไปวุนวาย
เสียเงินเสียทอง จนเสียชีวิต สวนความเพลิดเพลินหลงใหลนั้นมักจะ
นําไปสูความเดือดรอน 
 ดงัน้ัน ความสุขท่ีแทจริงจึงตองมาจากความพอใจทีแ่ทจริง  และ
ความพอใจนั้นก็ตองมาจากการทําหนาที่ที่ถูกตอง ซึ่งแมก็ทําหนาท่ี
ของแมถูกตอง ลูกก็ตองทําหนาที่ของลูกอยางถูกตอง แมกับลูกกต็อง
อยูกันอยางมีความสุขซึ่งไมทําอันตรายแกใครเลย หนาที่ที่ถูก ที่มี
ประโยชน อีกทั้งยังเปนประโยชนแกทุกฝายและทุกคน ถาอยางนี้จะ
เรียกไดวา ถูกตองอยูกับความสุขที่ถูกตอง 
 คําสําคัญในที่นี้ คือ “ถูกตองและพอใจ”  พอใจทําสุขใหเกิดในส่ิง
เฉพาะที่มันถูกตอง ไมใชแหม ! ไปเอาความสุขบนความทุกขของคนอื่นเขา 
ไดเงินไดทองไดขาวไดของไดชนะไดเอาเปรียบเขา ก็รูสึกมีความสุข
 อันนี้มันเปนเรื่องที่ตองระวัง เมื่อเรารูสึกวา “ถูกตองและพอใจ” 
นัน่แหละ คือ สวรรค ความสุขของสวรรคจริง ๆ ไมใชพวกสุขแบบเอา
กงจักรมาปนหัว เพราะฉะนั้น พยายามอยูกับความถูกตอง ทุกอิริยาบถ
ทุกนาที
  สุดทาย ขอสรุปนิดหนึ่งเพื่อคนบางคน นี่กําลังหลงสุขที่เทียมที่
จอมปลอม แลวก็ไมมาหาสุขแทสุขจริง 
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 เอา ! พวกหนุมสาวเขาก็จะคิดวา “แตงงานสิ มีความสุข” ถาเจา
บาวไมมาละสุขไหม ? เจารายนั้นแยไปเนอะอีก ๕ วันจะแตง กิ๊กดันใหปน
มายิง อีก ๕ วันจะแตงไมได ๆ สุข ถาแตงงานกันมีความสุขจริง ๆ มัน
จะมีหยาราง ตายขางหนึ่งติดคุกขางหนึ่งไดยังไง นี่ก็พวกหนึ่งก็เห็นวา สุข
อยางนั้น เด็ก ๆ ยุคน้ีแปลก เขาไมมีความสุขแบบพวกเราตอน
เด็ก ๆ นะบาเลนเกมเปนสุขกันอยางเหลือเกิน สุขของเด็กยุค
นี้กับรุนเราคนละเรื่องกันเลย 
  เออ ! แลวตอนน้ีสุขตัวหน่ึงอาตมาสังเกตดู มันจะพาคนหางวัด แลว
ก็พวกนั้นจะไมมาวัดวันนี้ สุขกับการไดกํารี้กําไรในธุรกิจใหม เหมือนขาว
ใหมปลามันนะ เจาคนที่ไมเคยทําธุรกิจประสบความสําเร็จ อูย ! ไดเอา
กําไร แหม ! ตัวเลขขึ้นปรูดปราด ! เขาเรียกวา แหม ! ไตรมาสแรกก็ฟน
ไปเปนรอยลานพันลาน โยมวา พวกที่ทําธุรกิจไตรมาสหนึ่งไดเทานูนเทา
นี้ ๑๐๐ ลาน ๑,๐๐๐ ลาน เขาจะมีอารมณมาวัดไหม ? (ไปใหโง)  อูยใช ! 
เขาบอกไปวัดใหโงเด นับไมไหวเปนปบเปนหอ ตัวเลขขึ้นมากระโดด ๑๐ 
ลาน ๑๐๐ ลาน
 สุขกับผลที่ตอบสนองมาจากการทําธุรกิจทํามาคาขาย
อะไรก็ตาม ถาไดกําไรเยอะ ๆ นี่เขาจะหางจากสุขแทสุขจริง ถา
สุขจริงนะคนทําธุรกิจกอสรางไดเปนหมื่นลาน ทําไมนอนที่บาน
ไมเปนสุข ? ทําไมตองไปนอนใกลเสือดํา ? เออ ! แลวทําเสือดํา
ตาย ก็เลยกลายเปนเสือลําบากเห็นไหม ? 
 แลวตอนนี้ความสุขต่ํา ๆ ความสุขเทียม ๆ นี่ มันก็มีเสนหของ
มันที่จะลากคนออกจากสุขจริงสุขแทไดเยอะเหมือนกัน เรียกวา
มันกระชากไมใหมาวัดไดอะ ลองสิ ๆ ที่มานั่ง ๆ กันนี่ลองกลับไปทํา
อะไรแลวไดประโยชนวันละลาน ๆ นี่จะมาไหมนี่วันนี้ไอที่มานี่เพราะ
ไมคอยได ไหน ๆ ก็ไมไดสุขทางโนนแลวขอมาหาทางน้ีดีกวา ใหควา
ไวไดอยางหนึ่ง ไมใชทางนูนก็ไมได ทางนี้ก็ไมได เควงควางทั้งโลก
ทั้งธรรม 
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 ตองเออ ! โลกก็ไมช้ ํา ธรรมก็ไมเสีย ทางโลกเราก็พอหากินอยูได ถึง
ไมไดวันละลาน ไมไดไตรมาสละ ๑,๐๐๐ ลาน แตเราก็อยูอยางมีธรรม อยู
อยางมีระงับยับยั้งอะไรของเรา
 ตอนนี้นี่สุขกับการทองเท่ียว เลนเกม เลนสารพัดของเลน สุขจากของ
เลนใหม ๆ  กระชากลากจนกระท่ัง มีนะ บางคนน่ีเขาเลนพระเดินไปบิณฑบาต 
เขาเลนซะจนลืมใสบาตรอะ พอพระไปแลวบางทีวิ่ง ๆ ตามพระ “แหม ! เมื่อกี้
กดไอนั่นเพลินไปหนอย” วิ่งตาม ๆ มาใสบาตร ดูเขาสิความสุขตัวใหมลาก
คนเถลไถลออกจากวัดจากวาออกจากศาสนาไปไกล จนแทบจะกลับมาไม
ถูกทางอีก พาหลงทางพาพลัดทางของความสุขแทจริงไปเยอะ นี่พูดเรื่อง
นี้แลวก็อยากจะกันตรงนี้ เผื่อลูกหลานเรา แลวเราก็ไมรูจะสอนเขา
ยังไงนะวา นี่มันผิดทางนะเจาสุขแบบนี้ สุขหลงติดยาอยางนี้ สุขไดยัง
ไง สุขกินเหลาอะไรของเขา สุกเผาสุกไหม สุก กอไก สะกด
  เอาละสรุปวาวันนี้ เรากับแมเรา ตัวเราหรือลูกเรา เรามาอยูในเสน
ทางของความสุขที่ศาสดาของเราชี้ไว และทานก็เปนตนแบบตัวอยางใน
รั้วในวัง ของที่จะทําใหทานเปนสุขมีเยอะไหม ? ปราสาท สระ นางสนม 
อาหาร ตําแหนงที่จะไดเปนกษัตริย ทานยังมองวา “สุขนี้มันต่ําตรมจม
อยูแคน้ีไมไหวหรอก มันตองหาสุขเล่ือนระดับ” สุขทํามาหากินมันจ๊ิบจอย
ทาํธุรกิจไดเยอะแยะ แลวก็บอกแคนั้นพอแลว 
 อันนี่แหละ เขาเรียกวา ถูกสุขต่ําล็อกไว ไมเลื่อนระดับหาสุขที่สูง
ไปอีก แถวนี้ที่พูดจริง ๆ นะ ไมไดดูถูกหรอก ถาไดวันละ ๑๐๐ ลาน 
๑๐ ลานนะ ไมมาหรอก ถึงจะสุขเลื่อนก็เลื่อนไปเหอะ แตฉันขอล็อก
ไวล็อกสุขไวกับรายไดผลประโยชนกํารี้กําไร
  เอาตองขอบใจพวกท่ีไมถูกสุขต่ํา ๆ  ล็อกไวมาฟง อาว
โยม ! เหยียดตัวใหตรงดึงลมหายใจเขาลึก ๆ  แมใหลมหายใจ
มาอยาหายใจเปลา หายใจเขาก็รูสึก หายใจออกก็รูสึก เอา
สติผูกติดไวที่ลมหายใจที่ปลายจมูกใหรูอยูกับลม.



67
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 สะเก็ดธรรม สะเก็ดขาว ออกมากระตุนอารมณใหอยากพูด อยากเขียน
เหลือเกินก็คือเร่ือง “ข้ึนทะเบียนบัตรคนจน” มันบอกวา เปนสะเก็ดขาวท่ีปวดราว
 ที่ปูยา ตายาย ไปขึ้นบัตรทะเบียนคนจน แลวไปรูดมา ไดเงินมาก็มาอวดลูก 
อวดหลาน ลูกหลานก็เห็นยายไดเงินมาเนาะ ๆ รัฐบาลชวย ประชารัฐ ประชานิยม 
ก็เลยนึกเตือนกัน “เฮย ! เราตอนนี้มีเงินก็กินเที่ยว ใชเลนไปกอน แกแลวก็ไป
ทําบัตรคนจนกับรัฐบาลได” 
  อันนี้มันเสียศักดิ์ศรีเหลือเกิน ขึ้นทะเบียนเปนคนจนของประเทศไทย ทั้ง ๆ 
ที่เปนประเทศอุดมสมบูรณ พืชพรรณธัญญาหารในน้ํามีปลา ในนามีขาว ทําไมเลา
เราถึงพึ่งตัวเองไมได ตองไปคอยพึ่งรัฐบาล  
 ตอไปคําสอนพระพุทธเจา ที่วา “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ : ตนแลเปนที่พึ่ง
ของตน” มันจะหายออนไป เสียความเขมแข็งเขมขน ในชีวิตแหงการทรหดอดทน
พึ่งตนหาทรัพยใหตัวเองใชใหได แลวทําไมละ ตอนหนุมตอนสาวไมเก็บไมหา ไมรักษา
ทรัพย เอาไวใชบั้นปลาย มาปลอยใหจนขาดมืออยูได แลวก็ตองไปขึ้นเอา
 ขึ้น “บัตรคนจน” นี่ก็คือ ไปเอาเงินภาษี เงินของคนอื่นเขาไปใชนะ เปนหนี้
เขานะ ชาติหนาเอาเงินของหยาดเหง่ือแรงงาน คนอ่ืนไปใช ไมคิดกลัวบาปกลัวกรรม

ขึ้นทะเบียนบัตรคนจน
(พร พยอม กลฺยาโณ)

กพด อยากเขียน
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กันหรือไง ไมรูนะ ! สําหรับเรานี่ ถารัฐบาลเปดโอกาส ใหพระไปขึ้นทะเบียนพระจน 
เราจะไมไป เพราะมันเสียศักดิ์ศรีลูกผูชายชาติพระ อะไรอยูแคนี้ก็พออยูพอฉัน อด
บางมีบาง มันก็ตองมีศักดิ์ศรีอะ 
 ไปขอทําไม ?  ไปข้ึนทําไม ? ญาติโยมเขาก็ถวายอาหาร พออยูพอฉัน 
อดบางมีบาง วันไหนอดมันก็อดไมนาน สวนใหญก็อ่ิมแทบทุกวัน แลวจะไปข้ึนทะเบียน
คนจนทําไม ไปขึ้นทะเบียนพระจนทําไม ไมยอมเด็ดขาด มันเสียหาย เรียกวา มันเสีย
ศักดิ์ศรีลูกผูชายชาติพระจริง ๆ นะ
 เพราะฉะนั้น ขาวคราวเรื่องเขาโปรโมทประชารัฐ ไปขึ้นทะเบียนคนจนนี่ รูสึก
แสลงใจ กลัววาประเทศไทยจะลืมคําสอน “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ : ตนแลเปนที่
พึ่งของตน” ไปแบมือขอรัฐบาลเปนที่พึ่ง 
 อันนี้แหละจะทําใหประเทศชาติ เสียความเขมแข็งมั่นคงในชีวิตของประชาชน 
จะรอขอพึ่งรัฐบาลเรื่อยไป แลวเมื่อไหรจะพึ่งตัวเองได เมื่อทุกคนไปพึ่งหวังจะเอา
บัตรคนจนมารูดมาใช แลวประเทศจะเอาเงินท่ีไหนไปจายสาธารณูปโภค จะสรางแหลง
น้ํา ถนนหนทาง ไฟฟา ประปาจะเอาที่ไหน เพราะคนจนเยอะเหลือเกิน 
 รัฐบาลเคยพูดวาอีก ๒ ป ๓ ป จะทําใหไมมีคนจน แลวไป ๆ มา ๆ คนจน
เพิ่มตั้งเยอะแยะ นี่แหละก็เปนเพราะนโยบายของการเมือง ชอบหาเรื่องเอาใจเพื่อ
ไดคะแนน ออนแอไปแลวก็ยังไมรูตัวอีก 
 ไมรูวา ธรรมะท่ีเคยมีอยางเขมแข็งพ่ึงตนเองมา เพราะไมมีรัฐบาลไหนเคยกิน
ฟรี อยูฟรีทุกเรื่อง เจ็บปวยก็ฟรี ขึ้นรถก็ฟรี ตอไปกินขาวกินปลาก็ฟรี ฟรีหมดอยาง
นี้ แลวคนจะคิดหาขวนขวาย เจาความขวนขวาย ที่จะหามาใสปากใสทอง ก็ไมมอง
ชองทางอะไร มองแตวา เดี๋ยวเขาก็ให เดี๋ยวเขาก็ฟรี 
 เรื่องนี้มันสะกิดสะเก็ดขาว ตองคอยสะกิดกันหนอย ไมอยางนั้น
เดี๋ยวพลอยกันสนุกสนานกับการไปขึ้นทะเบียนคนจน แลวก็จะหมดความ
รูสึกขวนขวายขยันหาทรัพย พึ่งตนเอง มันจะออนแอลงไป เจริญพร. 
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  ที่บวชไมสึก ที่เห็นชัด ที่ภูมิใจสบายใจ อยูอยางชนิดที่ไมมี
คําวา “รอคอยใคร”  
 “รอคอยลูก” กลับดึกลูกสาวลูกชาย คนเปนพอเปนแมก็ทุกข 
 “รอแฟน” แฟนไมกลับ เปนผูชายไปรอภรรยาไมกลับ เปนผูหญิง
รอผูชายมาไมมา จึงไดเห็นไหมวา มีผูหญิงคนหน่ึง เอามีดเชือดแขนตัวเอง 
เพราะแฟนไมมาหา 
 ฉะน้ัน การเกิดมาชาติหน่ึง ไมเสียเวลารอคอยใคร และไมตองทุกขใจ
ในการรอคอย ไมวาจะเปนคอยลูกคอยหลาน คอยสามีคอยภรรยา อะไร
ที่เขาคอย ๆ กันนั้นแหละ เขาทุกขกวาเราแนนอน 
 เราโชคดีท่ีไมมีคําวา “ตองรอ ตองคอย” เขาจะมาเมื่อไหร ! ไปน่ัง
เฝาอยูหนาประตูบาน  เรื ่องนี ้พระพุทธเจาก็เคยเห็น  ผูหญิงแกนั่งอยู
หนาบานไมหลับไมนอน ดึก ๆ ดื่น ๆ แลว (ตอนนั้นยังไมไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจา) 
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 พระองคก็ถามวา ยาย ปา นองหญิง ทําไมไมหลับไมนอนกัน นี่ดึกดื่นแลว  
 ผูหญิงตอบ จะนอนไดอยางไรละ พอหนุม กลุมเรื่องลูกเรื่องหลานเขา
ยังไมกลับ ไมรูจะอันตราย จะมาปลอดภัยหรือไมปลอดภัย และดึกดื่นปานนี้มัน
เกินเวลาที่เขาจะกลับมาอยางปลอดภัยหรือยัง ! อะไรทํานองนี้ 
 ก็เห็นไดชัดวา “การรอคอย” มันทรมานมาก ลูกที่สรางความทุกขใหพอ

แม ก็คือ รอลูกกลับบาน  
แลวบางคนก็หายไปเลย 
ตามหากันแทบเปนแทบ
ตาย รอคอยกัน ๕ ป ๑๐ 
ป ก็มี 
       นี่รอแลว  คอยแลว
คอยไมไหวไปตามงอ แลว
งอกันดีไมดี ก็ตายขาง
ติดคุกขางหนึ่ง  เห็นผูชาย
ไปงอภรรยาท่ีโรงพยาบาล
บาง ที่นั่นที่นี่บาง 

 ตอนนี้ที่เห็นชัดมาก ที่เราสบายใจ เรานึกบุญของเราแท ๆ ก็คือวา มีการ
ฆาลางครัวกัน นี่ฆาทั้งครัว ฆายกครัว ฆา ๕ ศพ  ๑๐ ศพ มาจากอะไร ? 
 มันก็เรื่องของเรื่อง ก็คือ “คอยไป โมโหไป” เขาไมคืนดี ไมนั่น
ไมนี่ คอยไมคืนนูนไมคืนหนี้ที่เอาไป เราไมตองมานั่งคอยใคร ในเรื่อง
ขอหยิบขอยืม ไมนั่งเปนทุกขเปนรอนวา “เขาจะกลับเมื่อไหร” มัน
สบายแคไหน 
 ชีวิตหมดภาระในการรอคอย เปนชีวิตที่ถูกปลดปลอยใหไมตองไป
คอยใคร เสียชาติเกิดไปเสียเวลาไปเทาไหร ที่ไปนั่งคอย ๆ ๆ กลับบาง ไม
กลับบาง กลับมาวันนี้เดี๋ยววันอื่นไมกลับอีก ซึ่งมีแตเรื่องตรอมตรมขมขื่น 
 ดังนั้น ชีวิตนักบวช มันชื่นมื่นตรงที่มัน “ไมตองคอยใคร” มัน
สบายโลงโปรงสบาย เบาสบายไมหนักใจในการรอคอย แฟน ลูก
หลาน ไมตองเสียเวลาในการนั่งรอคอย จึงมองเห็นวา แคนี้มันก็อยู
ตอไปไดอยางสบาย ไมนาจะตองสึก จึง “บวชไมสึก”.
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เมื่อกอน ! คนไทยเมื่อ ๑๐๐ ป ๕๐ ป ทําน้ําแข็งกินไมเปน 
แตใจเยนเย็น สมัยกอน ! คนผลิตแอร ติดหองแอรใหเย็น ไมมี ทํากัน
ยังไมเปน แตคนก็ใจเยนเย็น

เดี๋ยวนี้ ! กินกันหมดเปนตัน แอรใชกันเปนลาน ๆ เครื่อง แต
ทําไมเรื่องคนหัวรอน ครอบครัวหัวรอน คนใจรอน จึงเกิดขึ้นมามาก
เหลือเกิน เรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ไมนาจะรอนก็รอน 
 แคยายเอาขยะไปทิ้งหนาบาน เจาหนุมวัยรุนหัวรอนกระทืบ
ยายตาย 

แคกลิ่นมามาของบานนี้ โชยเขาไปอีกบานหนึ่ง ตมมามาทําไม
ตองทะเลาะกันถึงขั้นตายบานหนึ่ง ติดคุกบานหนึ่ง 

นี่มันเกิดอะไรเจาคนหัวรอนน่ี เขาไมเคยไดยินคําสอนพระพยอม
หรือไงวา “โกรธคือโง โมโหคือบา ไมโกรธดีกวา มันจะไดไม
บาไมโง” “โกรธเขา เทากับนั่งจุดไฟเผาใจตัวเอง” 

“หัวรอน หัวราย”
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 ทําไมเปนคนขี้โมโหโทโส “อารมณบูดตอนเชา อารมณเนา
ตอนเพล อารมณเหม็นตอนค่ํา ฟดฟดฮึดฮัด” รถเฉี่ยวชนกันนิด 
ก็เอากันเปนกันตาย แลวก็ไปงอเมีย เมียไมคืนดี ก็เอากันเปนกันตายไป
 เวลานี้เรื่องคนหัวรอน ดูขาวแลวมีแทบไมเวนแตละวัน ผูหญิง
สาวนักศึกษาตองติดคุกรายหนึ่ง เพราะฆา เอามีดปกอกแฟนหนุม
นักศึกษาตางสถาบัน ตาย ! 
 แหม ! ไปขอคืนดี เขาไมดีดวย ตายไปหลายรายปนี้ เพราะเจา
คนหัวรอน เจาคนสมองไมติดเครื่องกรอง เขาควรจะคิดหาทางออก 
ใหสบายทุกฝาย ไมใชตายฝายหน่ึง ติดคุกฝายหน่ึง มันไมเปนประโยชน
อะไรเลย 
 เพราะฉะนั้น ถามีนายกฯ หัวรอน มีพอบานแมเรือนหัวรอน ลูก
หัวรอน มีเจาลูกหัวรอนความีดจะฟนพอ ก็เจอพอหัวรอนสวนดวยปน 
ตาย ! ปนี้มันมีมากมายเหลือเกิน เจาเรื่องครอบครัวหัวรอนนี่ 
 “หัวรอน หัวราย”  ใจไมมีเย็นเสียเลย ตายทั้งเปนตก
นรกทั้งเปน นี่ตองเรียกวา “ประเด็นรอน” มันเกิดขึ้นบอย
ขึ้นมาก จนกระทั่งสภาพสังคมเราที่เคยอยูเย็นเปนสุข ทั้ง ๆ 
ที่ไมมีน้ ําแข็งกิน ไมมีแอรติดที่บาน แตใจไมไดรอนรุมกลุม
ทุกข เหมือนยุคปจจุบัน เจริญพร. 
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อธิบายภาพหนาปก
“สวนธรรมที่สวนนนท” ------------------------------

 ฉบับนี้ขอพาดหนาดวย วาจะทํา “สวนธรรมท่ีสวนนนท” ชลบุรีมีสวนนงนุช 
นครปฐมมีสวนสามพราน ทําไมเมืองนนทจะมีสักสวนหนึ่งไมได เลยตั้งใจเปนชิ้นสุดทาย
ของชีวิต จะทุมเททําใหเสร็จ ภายในปเดียว คือทํา “สวนธรรม” ในสวนก็จะมี ซอกนั้น
ซอยนี้ เชน
  “ซอยละลายทุกข” เขามีซอยละลายทรัพย จายกันยับเยิน ของเราซอยละลาย
ทุกข เชนจะมีแตภาพยิ้ม ๆ สุข ๆ แปะยิ้ม เณรยิ้ม เปนตุกตาปนยิ้ม ๆ ใหมันยิ้มสยาม 
ยิ่งกวายิ้มสยาม แลวก็ตองมีคําดี ๆ  ที่เยือกเย็น อยางหลวงพอพุทธทาสวา “กูไมไดเกิด
มาเพื่อเปนทุกขโวย !” นี่ซอยละลายทุกขจะมีคําพูด คําธรรมเพ่ือไมใหทุกข แลวเดินไป
อาจจะกดเสียงเพลง ก็จะมีเพลงดังวา “สุขกันเถอะเรา เศราไปทําไม” อะไรทํานองนี้ 
ซอยนี้ก็เรียกวาซอยละลายทุกข ไปอีกซอยหนึ่ง
 “ซอยครอบครัวล้ําเลิศ ครอบครัวประเสริฐสุด ครอบครัวสมบูรณแบบ” 
ไมใชครอบครับยกตายท้ังครัว ฆากันตายท้ังครอบครัว ลูกจะทําหนาท่ียังไง พอทําหนาท่ียังไง
ปฏิบัติธรรมอะไร ถึงจะเปนครอบครัวล้ําเลิศ ครอบครัวประเสริฐสุด ครอบครัวสมบูรณ
แบบ เชน ไมดื้อ ลูกนี่ไมดื้ออยางเดียวทุกอยางจะดีหมด 
 เม่ือเขาไปก็พาลูกเขาไปดู น่ีเห็นไหมพระบอก “ไมด้ืออยางเดียวทุกอยางดีหมด”  
ถาดื้อสักอยางก็จะเลวไปเกือบหมด อะไรทํานองนี้ แลวก็ซอยนี้
 “ซอยบุญ” ก็จะพูดถึงบุญนี่ทํายังไง เขาไปดูแลวก็ เออ ! บุญที่พระพุทธเจา ตรัส
วาไง เชน “เราไมสรรเสริญคนทําบุญเยอะ ทําบุญถี่ ทําบุญมาก แตสรรเสริญคน
ใครครวญดีแลวนําออกให” ทําบุญไดดวยการใครครวญเสียกอน เหลาน้ีเปนตน แลวก็
จะมีซอยอะไรตออะไรใหคนเขาไปดู แลวไดความรูดานธรรม เรียกวา “สวนธรรม” ทํา
สวนนนทใหเปนสวนธรรม
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  ฉบับนี้ จึงขอฝากทานผูอานแลว ถาอานแลว ๓ เดือน ๙ เดือน ขอใหมาดูเปนบุญ
ตาบุญใจหนอย ถามาดูแลวเปนบุญตา บุญหู บุญใจ บั้นปลายชีวิตของอาตมาที่จะสราง
งานชิ้นนี้ นาจะเปนชิ้นสุดทายของชีวิต แลวก็จะไมคอยรับงานไปขางนอกแลว จะทําให
เปนสุข เพราะสรางงานสรางสุข ไมตองไปว่ิงหาสุข สรางสุขอยูท่ีวัด เพราะ
งานเสร็จเราก็เปนสุข งานกาวหนา คนผาสุก งานสําเร็จ คนก็เปนสุข วัด
ก็เจริญ ก็อาจจะเปนวัดที่เขาติดอันดับเมืองสองเมืองรองกับเขาก็ได ลอง
มาดูก็แลวกัน เจริญพร.

อธิบายภาพหลังปก
“ยกระดับแผนดิน จากที่ต่ ํามาดันใหสูง”--------------------------------------------------------------------

 ดานหลังนี่ นาปลื้มใจ ! คนงานทั้งดานผูประกอบการ และจิตอาสารวมกัน
มาพัฒนาท่ีเคยรกรางวางเปลา ไมมีประโยชน ไมมีอะไรเลย แตเขามาทํากันอยางนาปล้ืมใจ 
 คนที่ทําอะไรในเมืองนนท ที่ปลอยสวนลมจมทําอะไรไมได เพราะ
  ๑) ขาดกําลังคน
 ๒) ขาดกําลังเครื่องจักร เครื่องมือ
 ๓) ขาดกําลังทรัพยที่จะตองลงทุน
 จึงปลอยที่ดินจมน้ําตั้ง ๒๐-๓๐ ป เราก็เลยจะยกระดับแผนดินใหมีคุณคาขึ้นมา 
คนพวกน้ีก็เลยมาชวยกัน ขนดินยายดิน ปรับดินทําใหดินไปอยูอีกที่หน่ึง จากท่ีตํ่ามาดัน
ใหสูง เพ่ือจะไดปลูกตนไมได 
 วันนั้นมากันพรอมพรั่ง ๒๐๐-๓๐๐ คน คิดวา ๙ เดือนนาจะจบ เจริญพร.
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โดย...พุทธทาส ““
  โลกเรากําลังบูชาลัทธิประชาธิปไตย แตเปน
ประชาธิปไตยของคนที่เปนทาสวัตถุ เปนทาสของ
กามารมณ มันก็ชวนกันเฮไปยกวัตถุ หรือกามารมณ
ข้ึนเปนพระเจา มันก็เปนประชาธิปไตยในทางเปนทาส
ของกามารมณของวัตถุ  ประชาธิปไตยนั้นมันดีตอ
เมื่อมันเปนธรรมาธิปไตย คือ บูชาพระธรรม บูชา
พระเจา และเปนประชาธิปไตยอิสรภาพ เสรีภาพ 
เพราะวา พระเจา หรือพระธรรมนั่นแหละ ชวย
ใหเรามีเสรีภาพจากอํานาจของกิเลส เดี๋ยวนี้เรา
ไดประชาธิปไตยมาสําหรับทําอะไรตามชอบใจไปใน
ทางเปนทาสของกิเลส นี้เรียกวา ประชาธิปไตยชนิด

   โลกเรากํา
ปปปปปปปปปปปปปปรระชาธิปไตยของ
กกกกกกกกกกกกกกาามารมณ มันก็ช
ขขขขขขขขขขขข้้้้้้ึึึึึึึึึึึนนนนนนเปนพระเจา มัน
ขขขขขขขขขออองกามารมณขอ
เเเเเเเเเเเเมมมมมมืืืืืืืื่อมันเปนธรรม
พพพพพพพพพพพพพพพรระเจา และเปน
เเเเเเเเเพพพพพพพพราะวา พระเจ
ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหหหหเรามีเสรีภาพจ
ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดปประชาธิปไตยม
ททททททททททททททททาาาาาางเปนทาสของกิ

ประชาธิปไตย““
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เชือดคอตัวเอง ใหมนุษยสูญเสียความ
เปนมนุษยที่มีมนุษยธรรม แลวก็เฮกัน
ไปในทางที่เห็นแกตัวอยางที่วามาแลว 
เพราะวาทุกคนที่เปนโรคเห็นแกตัวอยู
แลว พอไดประชาธิปไตยมา ก็เฮไปใน
ทางเห็นแกตัว เพราะทุกคนเปนโรค
เห็นแกตัว การประชุมในที่ประชุมนั้น 
มันก็โหวตไปในทางทําตามความเห็น
แกตัว นี้ก็คือ เชือดคอตนเอง
  โลกกําลังมีความทุกขยาก
ลําบากเพราะเศรษฐกิจ เพราะ
สงคราม เพราะอะไรมากข้ึน ก็เพราะ
ประชาธิปไตยทําไปเพื่อประโยชน
แกเนื้อหนัง ทําไปเพ่ือสวนเกินท่ีไมควร
จะเกินเหมือนที่วามาแลวในขอตน ๆ 
ผลสุดทาย ยอดของประชาธิปไตย 
ก็คือ ลัทธิแบบฮิปปอิสมฺ ไมไดหมายถึง
ตัวฮิปป  แตหมายถึงความหมายของ
ฮิปปอิสมฺ คือ การบูชาประชาธิปไตย
ในทางเน้ือหนังของตนเอง มีปรัชญา
ของตัวเอง เพื่อใหเปนอิสระในการ
ที่จะบูชากิเลส ไปตามอํานาจของ
กเิลส ท่ีผมเรียกเอาเองวา ฮิปปอิสมฺ 
ตามความหมายของพวกฮิปป
  การศึกษา การกาวหนาของ

การศึกษา กระทั่งประชาธิปไตย นี้
ที่มันเดินไปผิดทาง มันเดินไมถูกทาง
มันก็เพื่อเชือดคอตัวเองดวยการ
เปนทาสของอารมณมากขึน้ธรรมะ
หรือศาสนาเขาไปไมไดในรัฐสภา
ของพวกที่เปนประชาธิปไตยชนิดนี้ 
ไมมีพระเจา ไมมีศาสนา ไมมีธรรมะ
ในสภานั้น ๆ นี้ไมใชคําดา เปนเพียง
คําแถลงตามความรูสึกที่มองเห็นจาก
การสังเกตมาเปนป ๆ  ๑๐ ป ๒๐ ป ๓๐ 
ป ฝากไปใหคุณคิดดูดวย เพราะเปน
โรคที่รายที่สุดของโลกในปจจุบัน 
คือโรคประชาธิปไตยชนิดที่เชือด
คอตัวเอง มียอดสุดของอุดมคติ หรือ
ปรัชญา เปนฮิปปอิสมฺ ตามใจตนเอง
ดวยเรื่องทางเนื้อหนัง

ประชาธิปไตยแหงศีลธรรม
  เราไมมีประชาธิปไตยแหงศีล
ธรรม หรืออยางศีลธรรม เรากําลัง
มีประชาธิปไตยที่สรางปญหาไมรูสิ้น
สุด และเรามีความเปนพุทธบริษัท มี
ความเปนสัตบุรุษ เปนผูที่รักความเปน
มนุษย มีมนุษยธรรม เราจึงใครครวญ
ในขอนี้ เราจะมีประชาธิปไตยแหงศีล

...โลกกําลังมีความทุกขยากลําบากเพราะเศรษฐกิจ 
เพราะสงคราม เพราะอะไรมากขึ้น ก็เพราะประชาธิปไตยทําไป

เพื่อประโยชนแกเนื้อหนัง

““““
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ธรรม ไมใชประชาธิปไตยอยางที่เขากําลังมีอยู
  ทีนี้ จํากัดความประชาธิปไตยแหงศีลธรรมไววา “ประชาธิปไตย
นั้น คือ ลัทธิที่เห็นแกประโยชนของประชาชนเปนใหญ” ถา
พูดใหสั้นที่สุด ก็จะพูดวา “ประโยชนของประชาชนเปนใหญ” จะ
ไมพูดวา ประชาชนเปนใหญ เมื่อพูดวา “ประชาชนเปนใหญ” มันจะ
กลายเปนเรื่องบาหลัง บาบอขึ้นมาทันที ประชาชนเปนใหญ มันก็จะ
แยงกันได ยื้อแยงกันได หลายรูปแบบของการปกครอง
  แตถาเรามีหลักวา ประโยชนของประชาชนเปนใหญ ใหเกิด
องคการที่ทรงอํานาจขึ้นมา จัดใหประโยชนของประชาชนเปนใหญ แลว
อยางนี้ ก็เรียกวา ประชาธิปไตยแหงศีลธรรม หรือถูกตอง
  แตนี้เรายังไมพบระบบการปกครอง ที่พูดวา ประโยชนของ
ประชาชนเปนใหญ เราพบแตระบบที่วา ประชาชนเปนใหญ เพื่อ
ประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน อะไรก็ประชาชน แตแลว
เรื่องมันไมไปจบลงท่ีวา “ประโยชนของประชาชนเปนใหญ” มันประโยชน
ของบุคคลหมูหนึ่ง คณะหนึ่ง เสียเรื่อยไป
  เพราะฉะนั้น อาตมามีความเห็นวา เราจงชวยกันชี้แจง อบรม
สั่งสอนลูกเด็ก ๆ ของเราใหรูจักประชาธิปไตยแหงศีลธรรม  คือ 
ประชาธิปไตยท่ีความหมายวา ประโยชนของประชาชนเปนใหญก็แลว
กัน จะใหหมูคณะชวยจัดก็ได จะใหพระเจาแผนดินที่เปนสมบูรณาญา 
สิทธิราชย แตประกอบดวยทศพิธราชธรรมมาชวยจัดใหก็ได ขอแตให
เปนวา ประโยชนของประชาชนเปนใหญก็แลวกันญ
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  เพราะฉะน้ัน การปกครองในระบบท่ีเรียกวา บิดาปกครองบุตร อยาง
ที่ชนชาติไทยเคยใชระบบน้ีมา คูกันกับชนชาติไทยน้ันแหละ เปนประชาธิปไตย
กวา กวาประชาธิปไตยสมัยนี้ ซึ่งเปนเพียงประชาชนยื้อแยงกัน แสวงหา
ประโยชนสวนตน หรือถาตั้งรัฐบาลขึ้นมา ก็กลายเปนขาศึกกับประชาชน 
เตลิดเปดเปงไปอีก
  พุทธบริษัทมีประชาธิปไตยตามแบบของตน คือ มีธรรมะ
เปนหลักใหผูที่มีความสามารถ จัดใหประโยชนของประชาชน
เปนใหญ อยางบริสุทธิ์อยางบริบูรณ มันก็พอแลว
  ขอใหเยาวชนลูกเด็ก ๆ ของเรา มีความเขาใจในเรื่องนี้ แลวก็หวังวา
ในอนาคตเขาก็คงจะสรางประชาธิปไตยที่แทจริงขึ้นมาได

เมื่อไรจะเปลี่ยนเปนธรรมาธิปไตย
  สมัยน้ี ประชาธิปไตยไมมีอะไร นอกจากการดาของฝายคาน และ
การทนของฝายรัฐบาล หาเลศนานา ลี้ลับโดยตรงดูไมออก โดยออมดู
ไมออก เพื่อจะดา ฝายคานเขามีหนาที่ดา ฝายรัฐบาลก็มีหนาที่ทน หา
เลศที่จะทน หรือแลวแตวาจะทนไดอยางไร ประชาธิปไตยในโลกทั้งโลก
มันเหลือแตวา มันมีแตการดาของฝายคาน การทนของฝายรัฐบาลเรื่อย ๆ 
ไป จนกวาจะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาผลัดกันเปนฝายคาน ผลัดกันเปน
ฝายรัฐบาล

้ ่
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  ตอเมื่อไรกันจะเปลี่ยนเปนธรรมาธิปไตยสักท ี มันจะไดมีธรรมะ
เปนหลักเกณฑกันเสียที เดี๋ยวนี้มันเปนประชาธิปไตย คือเอาจิตใจของคน
หนึ่ง ๆ เปนหลัก เปนใหญ เปนประธาน มันไมไหว นี่ก็เพราะวาการศึกษา
ไมสามารถเลย ไมมีประโยชนในการที่จะทําจิตใจของคนใหเหมาะสม ที่จะ
เปนประชาธิปไตยโดยแทจริง ประชาธิปไตยที่มีธรรมะ ยุคมิคสัญญี มัน
จึงใกลเขามา ใกลเขามาจนจะฆากันวินาศทั้งโลกแลว
  กิเลสมากข้ึนอยางรุนแรง ความตองการก็เกิดข้ึนอยางรุนแรง ราวกับ
วาเวลาชั่วโมงมันเหลือนาทีหนึ่งแลว ถาเทียบสวนอยางนี้แลว คนคนหนึ่ง
มีอายุเพียง ๑๐ ป ตรงกับขอความในเรื่องที่เขากลาวถึงยุคมิคสัญญี หรือ 
สัตถันตรกัปป คือยุคที่มนุษยจะไมเห็นแกผูอื่น จะฆากันเหมือนเนื้อ
เหมือนปลา เพราะเขามีกิเลสมากนั่นเอง

ประชาธิปไตยแทจริง
  ประชาธิปไตยแทจริงน้ี มันตองหมายถึงจริง อยางท่ีเรียกวา สุดเหว่ียง
ของธรรมชาติทีเดียว ไมใชมีรัฐธรรมนูญนั่น รัฐธรรมนูญนี่ มาคอย
กํากับอยางนั้นอยางนี้ แลวก็เดี๋ยวเลิก เดี๋ยวก็มี เดี๋ยวก็เปลี่ยน อยาง
นั้นมันไมใชประชาธิปไตยที่แทจริง
  ถาอยูกันแบบของพระพุทธเจาหรือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ 
จะเกิดระบบประชาธิปไตยที่แทจริงเหมือนที่ไดพูดใหฟงกันบอย ๆ วา 
การเขามาบวชน้ีเปดกวางใครเขามาก็ได โงท่ีสุด ฉลาดท่ีสุด หยาบคาย
ที่สุด ละเอียดประณีตสุขุมที่สุด อะไรมันก็เขามา ก็มีสิทธิเสมอกัน
โดยธรรมวินัย นี่คือ ประชาธิปไตยตามแบบของธรรมชาติหรือของ
ศาสนา ถาเราเปนพลเมืองประชาธิปไตยนี้ดู จะพบประชาธิปไตยทีแ่ทจริง 
ซึ่งมันต้ังรากฐานอยูบนการบังคับตัวเอง หรือการอดกล้ันอดทนของเรา มาก
ทีเดียว คือวา นอกจากจะไมใหผิดจากระเบียบแลวก็ตองระวังไมใหมันเกิด
เรื่อง ความยึดถือวามันถูกตอง แตทําไปแลวมันเกิดเรื่องนี้ก็ทําไมได 
มันไมใชสิ่งที่ควรทํา มันตองไมมีเรื่อง จึงจะมีสันติภาพหรือสันติสุข 
มันก็เลยยอมไดมากกวากันมาก
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  เรื่องกฎหมาย หรือรัฐธรรมนูญ
อะไรตาง ๆ นั้น มีไวสําหรับคนคดโกง 
กฎหมายหรือธรรมนูญอะไรก็ตาม
เถอะ มันมีไวสําหรับคนคดโกง ไมใชมี
ไวสําหรับพระอริยเจา นี่ไปพิสูจนกันดู
เถอะกฎหมายไหน ประเทศไหนอยางไร
ฉบับไหน ธรรมนูญไหน มันมีสําหรับ
คนคดโกง  เพื่อคนคดโกงจะโกงไมได 
นี้เรามันไมคดโกง ไมต้ังใจจะคดโกง เรา
ตองเอาตามความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ 
คือ จิตใจท่ีมันเปนไปตามธรรมชาติอัน
บริสุทธิ์ ความเปนประชาธิปไตยในหมู
สงฆ เมื่อปฏิบัติถูกตองตามธรรมวินัย
แลว มันเปนประชาธิปไตยที่แทจริง 
ความหมายแหงประชาธิปไตยที่แทจริง 
ฉะนั้น ขอใหลองชิมดูในระหวางที่บวช

ประชาธิปไตยตามความพอใจ
  เดี๋ ยวนี้ ใน โลกนี้ มี สิ่ งที่ ยั่ ว
ใหคนเห็นแกตัวมากขึ้น จนเกิน
ประมาณ สิ่งที่ยั่วใหเห็นแกตัวนั้น ก็
คือ สิ่งที่ใหความเอร็ดอรอย เปนสุข
เวทนาทางเนื้อทางหนังนั้นเอง สุข
เวทนาทางเนื้อหนังนั้นครอบงําจิตใจ
บุคคลผูใด บุคคลน้ันก็จะเห็นแกตัวเพ่ิม
ขึ้นเทานั้น ยิ่งมีการผลิตสิ่งที่ยั่วความ
รูสึกสนุกสนานเอร็ดอรอยทางเนื้อ
หนังมากข้ึนเทาไร ก็ย่ิงเพาะปลูกความ

เห็นแกตัวในจิตใจของคนเรามากขึ้น
เทานั้น นี้เปนเหตุปจจัยอันพื้นฐานที่
สรางใหคนมีความเห็นแกตัว เรียกส้ัน ๆ 
ก็คือ สุขเวทนาทางเนื้อหนัง เปน
เครื่องสรางความเห็นแกตัว
  เมื่อโลกยิ่ งเจริญดวยการ
ผลิตปจจัย ทํานองน้ีข้ึนมา คนในโลก
ก็หลงใหลในเหตุปจจัยน้ัน ก็เห็นแก
ตัวมากขึ้น ยิ่งมีความจํานวนมากเพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหรูสึกวาตัวจะได
ไมพอหรือจะไมพอใช  ก็ยิ่งแขงขันกัน 
แยงชิงกัน จนไมมีเวลาที่จะนึกถึงผูอื่น
นึกถึงแตเรื่องของตัวก็ไมพอเสียแลว 
ยิ่งนึกถึงการแขงขันแยงชิงกันดวย
แลว ก็รูสึกวาย่ิงไมพอ ดังน้ัน จึงไมเห็น
แกใคร ไมมีเวลาท่ีจะไปนึกถึงจิตใจของ
ผูอื่น จึงมีความเห็นแกตัวมากขึ้น ขอ
ใหพิจารณาดูเถอะวา การสังคมกันน้ัน
จะเปนอยางไร ?
  ถาคนมีอายุสัก ๗๐-๘๐ ป ก็
พอจะมองเห็นไดวา เมื่อกอนนี้มนุษย
เอื้อเฟอเผื่อแผกันสักเทาไร ตอเพื่อน
บานเรือนเคียง เดี๋ยวนี้มนุษยเอื้อเฟอ
เผื่อแผตอเพื่อนบานเรือนเคียงกันสัก
กี่มากนอย ? จะเห็นไดชัดวา มันแตก
ตางกนัมาก เพียงช่ัวอายุคน หรือทันตา
เห็นของคนเพียงชั่ วอายุคนเดียว 
พรอมกันน้ันก็จะมองเห็นวา ตนเหตุของ



81
สิ่งก็คือ ความเจริญกาวหนาตามแบบใหมที่ทําใหคนหลงใหล
ในเรื่องเอร็ดอรอยสวยงาม ซึ่งเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนาทาง
เนื้อหนัง ทําใหเกิดความรูสึกไมพอแกตนเองเสียเรื่อยไป จึง
ไมมีสวนเหลือสําหรับจะไปชวยผูอื่น หรือเอื้อเฟอเจือจานผู
อื่น ทําใหความหมายของคําวา เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ 
ตายดวยกันนั้น สูญหายไปแทบหมดสิ้น
  เดี๋ยวนี้เราไมคอยไดยินไดฟงคําประโยคที่วา สัตวทั้งหลายเปน
เพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไมเหมือนกับ
สมัยบิดามารดา ปู ยา ตา ยาย ที่จะไดยินไดฟงคํานี้บอย ๆ นั่น
แหละขอใหถือเอาเปนเครื่องวัดที่แนนอนวาสังคมไดเปลี่ยนไปอยางไร 
โดยทางจิตใจ ไมมีหลักเกณฑที่วาเราเปนพี่นองกัน หรือวาเปนเพื่อน
ทุกขเกิด แก เจ็บ ตายดวยกัน
  เดี๋ยวนี้อยูกันดวยความรูสึกที่วา ตัวใครตัวมัน เปดโอกาสใหใคร
ทําตามความพอใจของตนไดเต็มท่ี ซ่ึงท่ีแทก็เปนประชาธิปไตย อยางหน่ึง
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ดวยเหมือนกันนั่นแหละ  แตขอใหคิดดูใหดีวา  ประชาธิปไตยสําหรับ
จะเอาเปรียบกันนั้น มันจะมีประโยชนแกสังคมอยางไร ? ทําไมเราจึง
ไมมีประชาธิปไตยถึงขนาดที่เรียกวา สัตวท้ังหลายเปนเพ่ือนทุกขเกิด 
แก เจ็บ ตายดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน เราประพฤติใหอนุโลมคลอยกัน
กับหลักเกณฑอันนี้
  ความเห็นแกตัวเปนตนเหตุของความทุกข ในทุก ๆ  ประการ 
ในทุก ๆ ความหมาย ทําตัวบุคคลน้ันใหเปนทุกขถึงท่ีสุดดวย คือเกิด
กิเลสที่จะแผดเผาบุคคลน้ันเองเปนขอแรกกอน แลวก็จะกระทบกระเทือน
ออกไปถึงคนขางเคียง ทําผูอื่นใหพลอยเปนทุกขดวย แลวก็ไมพยายาม
ที่จะแกปญหาดวยการทําลายความเห็นแกตัว แตไดเพิ่มความเห็นแกตัว
ใหมากใหยิ่งขึ้นไปอีก จึงไมมีการประพฤติกระทําที่เหมาะสม สําหรับ
การท่ีมนุษย เราจะมีการสังคมกันอยางท่ีเรียกวาเปนเพ่ือนเกิดแก เจ็บ 
ตาย

(อานตอฉบับหนา)

ที่มา :
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องเตกิจฉกธรรม, ลําดับที่ ๑๗. ง บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๔ อาการของโรคทางวิญญาณ. บรรยาย
  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๔, หนา ๑๐๔-๑๐๕.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องเยาวชนกับศีลธรรม, ลําดับที่ ๑๘. ง บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๑๒ ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคง
  ของชนชาติไทยสําหรับเยาวชน. บรรยายวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๐, หนา ๕๒๔-๕๒๕.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องเมื่อธรรมครองโลก, ลําดับที่ ๑๘. ฉ บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๕ การศึกษาที่กําลังเปนอันตรายตอ
  ธรรมะ. บรรยายวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๖, หนา ๒๒๙.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องราชภโฏวาท, เรื่องที่ ๑ ควรจะไดอะไรจากการบวช. บรรยายวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๘.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องอะไรคืออะไร ?, ลําดับที่ ๓๗. ค บนแถบพื้นสีน้ ําเงิน, เรื่องที่ ๓ สังคมคืออะไร ?. บรรยายวันที่ ๑๕ 
  เมษายน ๒๕๒๑, หนา ๘๕-๘๗.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องธรรมะกับการเมือง, ลําดับที่ ๑๘. จ บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๑๑ ปญหาเฉพาะหนาของมนุษยยุค
  ปจจุบัน. บรรยายวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๙, หนา ๕๔๔-๕๔๕.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องธรรมะกับการเมือง, ลําดับที่ ๑๘. จ บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๖ ระบบการเมืองอยางพุทธบริษัท. 
  บรรยายวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๙, หนา ๓๒๒-๓๒๓.
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ปริศนาธรรม
“ชุดสรางปญญา
บรรเทาทุกข””

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

  เจริญธรรมทานผูอานทั้งหลาย ใน
ลําดับตอไปนี้ 
 เรามาศึกษาพิจารณาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับภาพ 
“เสียงขลุยกลับมาหากอไผ” คือ ภาพชุดน้ีมีความ
หมายในทางธรรมคอนขางดีมาก 
 อาตมาสังเกตเห็นวา ในเมืองไทยเราไมคอย
จะกลาวถึงสักเทาไร แตในที่นี้ไดมีศิลปะอีกชนิดหน่ึง
คือศิลปะในการแสดงความคิดเห็น หรือทัศนศิลป
ของการถายทอดของการคิดพิจารณาที่ออกมา
อยางลึกซึ้งที่สุด 
 ภาพประเภทนี้ ถาเราเขาใจไดดี จะกอให
เกิดญาณทัศนะ คือ มีการคิดเห็นท่ีกอใหเกิดปญญา
จนนํามาบรรเทาทุกขได หรืออาจผานพนความ
ทุกขไปเลย คือ ถึงที่สุดแหงทุกขไปไดผานพน
อันตรายในการดําเนินชีวิตเปนอยางดี
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  แตถาคนทั่ว ๆ  ไปมักเห็นภาพนี้ เปนลําไมไผธรรมดาเทานั้นไมมีความหมาย
อะไร เปนภาพเสียงขลุยกลับมาหากอไผ นี่ตามความหมายที่รูสึกของคนธรรมดา ที่
รูจักขลุยก็รูวา ขลุยนี่นํามาจากลําไผเดิม ๆ เปนกอไผ คนไปตัดนํามาแลวตบแตง
อยางเหมาะสม มีชองบังคับเสียงได มีเสียงแหลม เสียงกลาง เสียงใหญเปาไปออก
เสียงไพเราะมากถาใชเปน 
 นี่เม่ือเปาแลวเสียงก็ออกมา และแลวเสียงน้ันมันไปไหน ๆ แตถาโดยธรรมชาติ
เสียงทั้งหมดนี้ มันก็หวนกลับมาหากอไผดั่งเดิมของมัน (เปนสํานวนพูด) นี่ลักษณะ
นี้เปนธรรมะในชั้นที่ลึกซึ้งมากทานทั้งหลาย
  กลาวชี้แจงตอไปเพราะวาอะไร ๆ ที่ปรุงแตง หรือเรียกวาปรุงสังขารขึ้นมา
เปนเหตุกฎอิทัปปจจยตา ลักษณะนั้น นี้อะไรตออะไรมากมายมีทั่วไปหมด 
 แตในที่สุดมันก็ตองดับกลับไปสูธรรมชาติธรรมดา คือ ความไมมี 
อะไรเหลืออยู แมแตสักส่ิงเดียวท้ังฝายรูปธรรม และฝายนามธรรม
มันเชนน้ันเอง เหมือนกันหมด
 เรียกวา เปนกฎอิทัปปจจยตา มันเปนธรรมดา ๆ ความเกิดปรุงแตงหรือเกิด
สังขารนี้ มันมีแลวก็ดับไป นี่เราเรียกวา เกิดดับ ๆๆๆ ทั่วทั้งจักรวาลนี้ มีแตการเกิด
ดับเทานั้น 
 เห็นไหม ? ชัดเจนไหม ? เสียงขลุยนั้นเปนการเกิด และแลวมันก็ตองดับเปน
ธรรมดา มันกลับไปสูกอไผ เหมือนเดิมลักษณะนี้แหละทานทั้งหลาย
  ทีน้ี จะกลาวเปรียบเทียบใหเขาใจอีกนัยหน่ึงอยาง เชน ไอนํ้าท่ีถูกแดดแผดเผา 
และคล่ืนลมพัดเปนฟุงฝอยลอยข้ึนไปบนทองฟา พอมากไปหนาไป น่ีก็กลายเปนกอน
เมฆ 



85
 กอนเมฆฝนเมื่อไดบรรยากาศอยางเหมาะสม ก็กลายเป็นฝนตกลงมาชุมฉ่ํา
ทั่ว ๆ ไป ทําใหตนไมใบหญา สัตวตาง ๆ นานาตางไดอาศัย 
 นี่เหตุปจจัยของธรรมชาติ กลาวตอไปวา น้ําที่ตกสูทองไร ทองนา ปาเขา
ลําเนาไพร หรือหวยหนองคลองบึงไหลมารวมที่หวย ที่ลําน้ําตาง ๆ และไหลไป
สูแมน้ําตาง ๆ จากแมน้ําไหลไปสูปากอาว จากปากอาวไปสูทะเล จากทะเลไปสู
มหาสมุทร แลวก็เกิดภาวะปฏิกิริยาจากธรรมชาติหมุนเวียนเหมือนเดิมอยางน้ัน เปน
สังสารวัฏวนดั่งเดิมไมจบไมสิ้น 
 เราจะใชคําวา กิเลส กรรม วิบากก็ได แตเปนภาวะของธรรมชาติ มันวน
เวียนอยูตลอดเวลา นี่มันตามกฎของอิทัปปจจยตา มันเกิดขึ้นมา กาลเวลาผานไป
มันก็หมดฤทธิ์แลวก็ตองดับ คือ  ดับไปสูภาวะปรกติ หรือความวาง ผานพน
ความวุนวายอยูในฐานะเดิม หรือสภาพเดิม เวลาเกิดปญหาอะไรใหรูวามันตองเกิด 
แลวมันตองมีดับ เราคอยต้ังจิตรับสถานการณใหดีดี อยางมีสติ สัมปชัญญะตบะทาง
ธรรมใหแกกลา นําญาณปญญาทางธรรมมาใช น่ีอะไร ๆ ก็ผานพนไปไดทานท้ังหลาย
 
  ทานพุทธทาสไดเขียนสรุปในเรื่องนี้ไววา
    “เสียงขลุยหวน  กลับมา  หากอไผ”
  จงคิดให  เห็นความ  ตามนี้หนอ
  วาไผลํา  ตัดไป  จากไผกอ
  ทําขลุยพอ  เปาได  เปนเสียงมา 
    เสียงก็หวน  กลับมา  หากอไผ
  เปาเทาไร  กลับกัน  เทานั้นหนา
  เหมือนไอน้ํา  จากทะเล  เปนเมฆา
  กลายเปนฝน  กลับมา  สูทะเล
    เหมือนตัณหา  พาคน  ดนพิภพ
   พอสิ้นฤทธิ์  ก็ตลบ  หนทางเห
  วิ่งมาสู  แดนวิสุทธิ์  หยุดเกเร
  ไมเถล  ไถลไป  ที่ไหนเลย
    “อันความวุน  วิ่งมา  หาความวาง”
   ไมมีทาง  ไปไหน  สหายเอย
  ในที่สุด  ก็ตองหยุด  เหมือนอยางเคย
  ความหยุดเฉย  เปนเนื้อแท  แกนธรรมเอย ฯ
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  ทานผูอานทั้งหลาย ทีนี้เรามาขยายความภาพ “ดอกไม
จัดคน” ก็นาจะดี 
 ภาพนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมาก หลาย ๆ คนมักเขาใจ
วา ตนเองมีความสามารถจัดไดอยางดีที่ตองการทุกอยาง ไมมี
ปญหา ๆ 
 แตอนิจจาท่ีจริงแลวมันมิใชอยางน้ันเสมอไปใคร ๆ ก็แลว
แตทีจั่ดการงานส่ิงใด ๆ อาจไดแตภายนอกเทาน้ัน แตภายในใจน้ัน
สวนใหญมักมีปญหา น่ันคือ ถูกกิเลสมันครอบงําไวตลอดเวลา 
ที่กายและที่จิตของตนหลาย ๆ คนจนอยูไมเปนสุข ผูไมมี
ญาณปญญารูอยางนี้เขาใจอยางนี้ จึงมุงหาแตอยางน้ัน ทํา
อยางน้ีไปตามอวิชชา กิเลส ตัณหา อุปาทาน เรียกวาภาวะ
จิตตัวกูของกูปกคลุมไวหมด 
 แตไปเขาใจวาตนวางแผนสิ่งใดทําอะไรไดสมปรารถนา
ทุกอยาง ที่แทอวิชชา กิเลส ตัณหา อุปาทานมันบงการทั้งสิ้น นี่
ทางธรรมะเรียกวาไมรูเน้ือ ไมรูตัว จึงเกลือกกล้ัวอยู คือ โงเขลา
เบาปญญา
  แตถาเก่ียวของอะไรส่ิงไหนดวยปญญา เปนสัมมาสังกัปโป
(ดําริชอบ) ไมเปนโทษอยางใดเลยกลับไดประโยชนอยางย่ิง เปน
อันวารูปภาพนี้เปนภาพลอเลียนใหคิดพิจารณาวา
 คนสวนมากถูกมัดไวดวยเชือกในลักษณะเดียวกัน 
กับที่วาคนเอาดอกไมมามาก ๆ แลวก็มัดไวดวยดายหรือ
ดวยเครื่องผูกพันมัดอยางหนาแนน คือ คนที่คิดวาเราจัด
ดอกไม นี่เปนธรรมดาสามัญก็คิดวา เราจัดดอกไมไดตาม
ที่ความตองการของเรา 
 แตถามีสติปญญาที่ลึกซึ้งก็จะรูสึกวา อาวกิเลส
ตัณหาตางหากท่ีบังคับเราใหจัดดอกไมอยางน้ันอยางน้ี 
เราจึงเหมือนกับวาถูกดอกไมที่มีความงามนั่นแหละ
นําใหเกิดกิเลสตัณหานานาประการดังกลาว เรียกวา กิเลส
มันมัดหัวใจของเรา ตลอดเวลาอนิจจา

ไมรูเนื้อ
ไมรูตัว
จึงเกลือกกลั้ว
อยู คือ 
โงเขลา
เบาปญญา

““

““
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  ทานอาจารยพุทธทาสไดเขียนสรุปในเรื่องนี้ไววา
    คนนั่งจัด  บุปผชาติ  ก็คาดคิด 
  วาพิชิต  มันได  ตามใจหวัง
  ความคิดนี้  ถูกดี  แลวหรือยัง
   มันจัดใคร  เขาใหมั่ง  หยั่งคิดดู 
    คิดดูเถิด  พวกถนัด  จัดมาลัย
  ลิงโลดใจ  วาจัด  ไดสวยหรู 
  ใครจัดใคร  แยไป  ใหนึกดู 
  อยาหลงรู  แตวาตน จัดมาลัย 
   ดูใหดี  พวกคน  หลงดอกไม 
  มันมัดทาน  ใจไข  อยูไหวไหว 
  ในทันที  ที่คนจัด-  ดอกไมไป 
  มันรวบใจ  คนมัด  ในบัดดล 
   ดอกไมจัด  คนบาง  อยางภาพนี้ 
  คือพวกที่  หลงมัน  ทุกแหงหน 
  เด็กผูใหญ  ไพรผูดี  มีหรือจน
  ไมเคยพน  บุปผชาติ  คาดมัดใจ ฯ
  ทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ตอไปน้ีจักบรรยายขยายความในภาพ “ไหว 
พระพุทธรูป”
 ขอใหเราพิจารณาใหดีใหรูวา มีภาพคนน่ังไหวกอนหินรูปแปลกประหลาด
ที่วางไวอยูตรงหนานั้น ปรากฏวา ตามเนื้อเรื่องนี้ เปนการสนทนากันระหวาง
ลูกศิษยกับอาจารย 
 ลูกศิษยไดถามอาจารยวา “ ทานอาจารย ๆ กอนหินที่บานลุกขึ้นโลด
เตนได นี่เรานํามาแกะสลัก หรือปลุกเสกใหเปนพระพุทธรูปกันเถิด คงเกิด
ผลมากทีเดียวทานอาจารย” 
  ปรากฏวา อาจารยตอบวา “เออทําได เออทําได” 
 ลูกศิษยยังถามย้ําอีกวา ไดแนหนา ๆ อาจารย 
 ครั้งนั้น อาจารยก็ตอบโพลงออกมาวา ออ ๆ ถาอยางนั้นมันไมได
แลว ๆ นี่เพราะแกมันไมแนใจ ยังมัวคิดติดอยูวา “ไดหรือไมได” อยางนี้
ความเปนพระพุทธรูปน้ันมันไมไดอยูที่กอนหิน แตมันอยูที่ตองมีสติปญญา
ในสัมมาทิฐิที่แนวแนลงไปในเรื่องของสิ่งที่เคารพบูชา เพ่ือนอมนํามาปฏิบัติ
ใหดับทุกขไดอยางไร น้ีเปนตน

้
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  ถาจิตนี้เปนสมาธิที่ดีเพียงพอแลวก็พรอมที่จะมีปญญาหรือ 
วิปสสนาญาณเกิดข้ึนเปนความรอบรูท่ัวถึงพรอม เชนเดียวกับกอนหิน ถา
มันไดที่แลวมันก็พรอมท่ีจะทําเปนพระพุทธรูป 
 ลักษณะนี้พรอมที่จะทําใหเปนพระพุทธรูป มันก็ทําได ๆ เหมือน
กับจิตที่เปนสมาธิดีแลว มันก็งายที่จะทําใหเกิดวิปสสนาญาณ เปน
พระพุทธเจาขึ้นมาไดแนนอน 
 ไมอยางนั้น มันทําไมไดไมสําเร็จประโยชนในการบรรลุธรรม
พระพุทธรูปท่ีทําดวยกอนหิน หรือทําดวยอะไรก็ตาม น้ันแนะเปนพระพุทธรูป
ฝายวัตถุ เปนเพียงวัตถุนิยม 
 น่ีเปนของภายนอก เรียกวา เปนสัญลักษณอะไรก็ได มีไวสําหรับ
ใหนึกถึงธรรมะ หรือพระพุทธเจาองคจริง 
 พระพุทธเจาองคจริง คือ จิตที่มีความรอบรู จน
แจมแจงถึงที่สุด จนดับทุกขได ทําลายอาสวะสิ้น ตอง
อยางนั้นทานทั้งหลาย 
  แตพุทธบริษัทเรามาหลงติดเปลือกของพระพุทธเจา คือ พระพุทธรูป
กันเสียสวนใหญมีการหลอ การสรางแลว ๆ  เลา ๆ  อยางน้ัน อยางน้ีสารพัด
อยาง ไมมีส้ินสุด สูญเสียงบประมาณเทาไรตอเทาไร แลวลองคิดพิจารณาดู 
เรียกวา เปนเร่ืองกระทบกระเทือน แมแตเศรษฐกิจของประชาชน และ
ประเทศชาติอยางมหาศาล และมีมานานแลวดวย สวนชาวพุทธท่ี
ริเร่ิมมีสัมมาทิฐิ ควรเตรียมท่ีจะมีพระธรรมอยูในใจ หรือพระพุทธเจา
ภายในเถิดประเสริฐกวา
  จงทําจิตใหเปนสมาธิใหไดก็จะมีปญญา และวิปสสนาเห็น
แจงในจตุริยสัจ คือ 
 ๑) ความทุกข 
 ๒) เหตุใหเกิดทุกข 
 ๓) ความดับทุกข และ
 ๔) ทางใหถึงความดับทุกขอยางถาวร
 น่ีแนนอนท่ีสุด แจมแจงตลอดสาย ตองสวางไสวในการท่ีจะปฏิบัติ
เพื่อดับทุกขใหได นี้คือ การมีพระพุทธเจาองคจริงภายในใจแท  อะไร ๆ 
ก็จะสมบูรณไปหมด นี่แหละทานทั้งหลาย

ถาจิตนี้
เปน
สมาธิที่ดี
เพียงพอ
แลว
ก็พรอม
ที่จะมี
ปญญา

““

““
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  ทานอาจารยพุทธทาสไดเขียนสรุปในเร่ืองนี้ไววา
    “อาจารยขา  กอนศิลา  บานขาเจา 
   ลุกขึ้นเตน  เราเรา  นาเลื่อมใส
   ทําพุทธรูป  กันเถิดหนา  เลิศกวาใคร
   “เออ, ทําได “ !  แนหนา  ทานอาจารย
    “ถาอยางนั้น  ไมไดแลว  ไมไดแน
       เหตุวาแก  สงสัย  ไมฉาดฉาน
   ขืนทําไป  ไมมั่น  มันปวยการ
   พุทธรูป  ตายดาน  เพราะลังเล
    ถาในใจ  เชื่อมั่น  มันก็ได
    ถาในใจ  สงสัย  มันก็เขว
     เปนพุทธจริง ตรงที่ใจ  ไมเกเร
    มันไหลเท  ออกจากใจ  ขางในเรา
    พุทธะจริง  ขางในมี  ดีอยูแลว
   พุทธรูป  หินหรือแกว  มักพาเขลา
   มีพุทธจริง  แลวจะวิ่ง  เที่ยวหาเอา
   อะไรเลา  มาหมอบไหว  ใหยุงเอย ฯ
  ทานผูอานท้ังหลาย  ตอไปน้ีอาตมานําเสนอเก่ียวกับภาพ  “เตาหินตาบอด”  
 นี้เปนสํานวนกลาววา พวกเซ็นโทรเลขมาเพื่อขูดเกลา ความโงบางคนที่
งมงาย และมีแตความวุนวายอันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดวยตํารับตําราตาง ๆ 
นี้ขอใหทุกคนไดทําความเขาใจสังเกตดูใหดีดี 
 กอนอื่นจงพิจารณาดูภาพนี้เสียกอนเถิดวา เตาตัวหนึ่งเปนเตาที่ทําดวย
หินทานทั้งหลาย แลวก็ตาบอดดวยแหละ แลวก็มีพระคัมภีรทางพระศาสนา
วางอยูบนหลังเตานั่นแหละ 
 ตามที่เห็น ที่นี้มีคนหนึ่งผานมาตรงนั้นพอดีไดเห็นดังนั้นก็ไดพูดออกมา
วา “เออ” ไอเตาโง ๆ พระคัมภีรอยูบนหลัง ก็ยังไมรูจักนําไปใชใหเปนประโยชน
  ปรากฏวา เตามันก็ตอบออกมาวา “มนุษยโง เอย ๆ เราตางหากเลา
เปนพระธรรม พระคัมภีรนั้นเปนเพียงแคกระดาษ นั่นเปนเพียงใบลาน เปน
เพยีงวัตถุท่ีพิมพข้ึนมาหาใชพระธรรมไม พระธรรมท่ีแทจริงน้ันเปนอริยสัจจธรรม
ที่หนักแนนและมั่นคงอยูที่ตัวเราแลว ดูสิ ! ตัวเราเปนหินที่หนักแนนนี่ มี
ภาวะความเย็นเปนความหมาย คือ พระนิพพาน”

9
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 คําวา “หิน” แปลวา เย็นอยางนิพพานทานทั้งหลาย” 
 สวนตาบอด หมายถึง สัญลักษณในการไมรับอารมณทางตามาปรุงกิเลส และ
สังขารอะไร ๆ มิใชตาบอดอยางพวกคุณน่ี แมแตหูหนวกก็เชนเดียวกัน คือ ไมรับ
อารมณเขาทางหูมาปรุงกิเลส หรือสังขารอะไร ๆ น่ีแหละมนุษยเอย !
  พวกเธอทั้งหลายไมรูจักธรรมะ มัวไปรูจักแตกระดาษหรือใบลานอยางเปนวรรค
เปนเวร ในใจไมมีธรรมะเลย ทุกวันจึงไมอยูไมเสบย คนโงทั้งหลายเอย ทําไมถึงโง
งมงายอยางนี้ 
 นี่แหละทานผูอานทั้งหลาย คําสนทนาระหวางมนุษยกับเตา 
 มนุษยดูถูกเตาวา มีพระธรรมอยูบนหลัง คือ คัมภีร 
 เตาวา “ไอมนุษยหนาโงคัมภีรน้ันมิใชพระธรรม มันเปนสักวา คัมภีร คุณธรรม
ท่ีมีอยูในตัวฉัน อยางเชนความเย็นเปนหิน ความหนวก ความบอดในการที่ไมรับ
อารมณอะไรมาปรุงสังขาร หรือปรุงกิเลส นั่นแหละเปนตัวธรรมะแท ๆ มัวหา
ธรรมะอื่นที่ไหนมาใหยิ่งไปกวานี้ไมมีอีกแลวมนุษยหนาโงเอย”
  ทานอาจารยพุทธทาสไดกลาวบทสรุปไววา
    “โอ ! เตาเอย  ขอถาม  ความสักอยาง 
  ดูทาทาง  ของเตา  เรานึกขํา
  ตัวเปนหิน  ตาก็บอด  ยอดเวรกรรม
  มีพระธรรม  อยูบนหลัง ยังไมรู”
ที่นี้เตาก็ตอบวา    “มนุษยเอย  เราจะบอก  กรอกหูเจา
  ตัวเราเอง  แหละคือธรรม  ตําตาอยู
  ธรรมของเจา  คือตํารา  บาพอดู
   ธรรมของตู  คือตัวตู  อยูที่ธรรม
    ที่เปนหิน  หมายถึงเย็น  อยางนิพพาน
   และประหาร  อวิชชา  ไยวาขํา
   ความหนวกบอด  ยอดสงบ  ลบลางกรรม
  เปนความวาง  มีประจํา  อยูร่ําไป
   อันตํารา  นั้นมิใช  พระธรรมเลย
  คิดดูเถิด  คนเอย  อยาไถล
   จะมีธรรม  กันบาง  ชางกระไร
  ควาเอาไว  แตคัมภีร  ดีเหลือเอย” ฯ
  ทานผูอานทั้งหลาย ปราชญทางธรรมทานเคยไดชี้แจงไววา ภาพ “ไสเดือน
เขียนจดหมายถึงมนุษย” 
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 นี้เปนภาพปริศนาธรรมที่ควรศึกษานํามาพิจารณาใหเขาใจถึงจะ
ไดประโยชน ไดบรรเทาทุกขโทษ แตถาไมสนใจก็ไมมีความหมายอะไร
เลยก็เปนได ชี้แจงตอไปวา ทุก ๆ คนยอมรูจักไสเดือนดี ใชไหม ?
 น่ีมันเปนธรรมดาไสเดือนมักชอบชอนไชไปตามผิวพ้ืนดินท่ัว ๆ ไป
จนเปนรอยฉวัดเฉวียนซับซอนมากมายมหาศาล ลักษณะนี้ นี่แหละทาน
ที่เปนปราชญทางธรรม ทานเกิดญาณทัศนะเห็นวา
  นั่นไสเดือนมันเขียนเตือนมนุษย แตปรากฏวามนุษยสวนใหญไม
คอยจะสนใจ ไมคิดสงสัยอะไรเลยจึงไมไดรับประโยชน กลับจะรังเกียจ
ดวยซ้ําไป 
 แตปราชญทางธรรมนั้นทานเขาใจวาพฤติกรรมทางกาย และจิต
มนุษยเรานี้ มันซับซอนชอนไชเกลื่อนยิ่งกวาไสเดือนเสียอีก อยางเชน 
แตละนาที แตละชั่วโมง แตละวัน แตละเดือน แตละปความคิดมันไมเคย
หยุดนิ่ง ไมคอยจะสงบมันปรุงแตงกิเลสไปเรื่อย ๆ  ปรุงสังขารสารพัด (คือ
จิตคิดนึก) เชา-สาย-บาย-เย็น-ค่ําคืน-ดึกดื่น ไมเคยหยุดเลย 
 น่ีลักษณะน้ี เรียกวาย่ิงกวารอยไสเดือนเสียอีก คือภาวะรูปและ
นามนี้มันหมุนเวียนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพราะมันเปนอนิจจัง 
มันเชนนั้นเอง
 แตมนุษยสวนใหญไมสนใจไมรูเรื่องในหลักของธรรมชาติอันนี้ 
แมภาวะของทุกขัง ที่จิตเราไปหมายมั่นพอใจอยางนั้น และไดอยางนี้ใน
โลกธรรมทั้งแปดประการ มักลุมหลงติดอยู ลักษณะนี้ คือ พอใจในทุกข
นั่นเอง แตไมรูตัว ๆ 
 ไปเขาใจวา “สุข” เรียกวายังหลงในอภิชฌาและโทมนัส 
คือ ยินดี ยินรายอยู ลักษณะนี้ชื่อวา ยินดีในทุกขนั่นเอง 
โดยเฉพาะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
เหลานี้ลวนอนัตตาทั้งสิ้น ผูใดใครไปยึดมั่นถือมั่นดวย
อุปาทาน ยอมมีปญหา คือความทุกขรุกไลมา จะมอง
หาอิสระมิไดเลย นี่แหละไสเดือนมันบอกเตือนอยางนี้ 
ดวยความปรารถนาดีจากไสเดือนทานทั้งหลาย
  ทานอาจารยพุทธทาสไดกลาวสรุปในเร่ืองนี้ไววา
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     รอยไสเดือน  เกลื่อนไป  ในผิวดิน 
   เปนลวดลาย  หลายระบิล  หลายทวงทา 
    มีความหมาย  วากระไร  ใครสงกา 
    หรือเห็นวา   ไรสิ่ง  นาสนใจ 
        คือจดหมาย  ไสเดือน  เตือนมนุษย 
    ไมรูสิ้น  รูสุด  มาแตไหน 
    ทั้งคืนวัน  ขยันเขียน  เวียนทําไป 
    มนุษยอาน  หรือไม  ไมอาวรณ
     มันพร่ําบอก  พร่ําสอน  พร่ําวอนวา 
    พร่ําพรรณนา  ใหระวัง  ใหสังหรณ 
    วาสรรพสิ่ง  เปลี่ยนไป  ไมถาวร 
    ทุกทุกตอน  อนิจจัง  อนัตตา
     มันใหอัต- ถาธิบาย  หลายแสนอยาง 
    อุทาหรณ  ตางตาง  ครบทุกทา 
    รอยไสเดือน  เกลื่อนทั่ว  พสุธา 
    ก็เพราะวา  ไสเดือนรัก คนนักเอย ฯ
  ทานผูอานท้ังหลายภาพตอไปนี้คือภาพ “สาหรายเขียนพระไตรปฎก” 
เพื่อเตือนมนุษย
 นี่คนธรรมดาคงอานไมเขาใจแน อาจจะพูดวา มันจะเอามือที่ไหนมา
เขียน สาหรายประเทศไหนมีมือคงเปนหนังการตูนกระมั่ง 
 มันมิใชอยางนั้น ทานผูอานนี่มันเปนสํานวนการพูดนําแนวทางปญญา
ใหรูจักสังเกตเห็นวา ลวดลายตาง ๆ นานาของสาหรายท่ีมีอยูในนํ้าซ่ึงมีลวดลาย
เลื้อยไป-มาในน้ําทั่วไปหมด เรียกวา จับตนชนปลายไมได มันพัวพันนั่น
นี่ไมมีที่สิ้นสุด ถารูจักมองแลวพิจารณาในอาการของมันวา สิ่งเหลานี้มันไม
เที่ยง คือ เปนภาวะปรุงแตง เหมือนภาพตนสาหรายในนํ้าอยางน้ัน น้ีลวดลาย
สลับซับซอนท่ัวไปหมดในแหลงน้ํา นี่แหละทานทั้งหลาย ลวดลายลักษณะนี้
  ผูมีญาณปญญาเรียกวา พระไตรปฎกฉบับธรรมชาติ ๆ โดยใจความวา 
สิ่งเหลานี้มันไมเที่ยง ลักษณะนี้มันสับสนวุนวาย ภาวะจิตใจไมสงบ 
 เราเรียกวา ความทุกข ความนาเกลียดเหลานี้เปนลักษณะของอนัตตา 
แปลวา มิใชตัวตนบุคคลเราเขาแตอยางใด อะไร ๆ มันเปนธรรมชาติ
เทากับลวดลายสาหรายที่สลับซับซอน นี่มันมากมายมหาศาล 
 ลักษณะนี้เขาเปนบทเรียนแกมนุษย ประดุจด่ังธรรมะ วินัย สุตตันตปฎก 
ยอดอภิธรรม เปนสภาพธรรม หรือเรียกวา สัจธรรมประจําชีวิตที่ตองศึกษาให
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เขาใจ และนําไปปฏิบัติใหตรงตอสัมมาทิฐิ ดําริชอบนี้เปนตน ยอมถึงที่สุดแหง
ทุกขไดแนนอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
  ทานอาจารยพุทธทาสไดเขียนสรุปในเรื่องนี้ไววา
    เสนสาหราย  กายกัน  หนาหนั่นนัก 
   เปนลวดลาย  ยายยัก  หลายหมื่นทา
   ประสานสอด  ทอดไป ไมลดลา
   จนทั่ววา-  รีใส  ในบึงบัว
    คือมันเขียน คัมภีร  ที่ครบครัน
   ทั้งวินัย  สุตตันต  ภิธรรมทั่ว
   สภาพธรรม  สัจจธรรม  ประจําตัว
   ธรรมชาติ พันพัว  ทั่วถึงกัน
    เปนหลักชี้  ชีวิต  ไมผิดพลาด
   แสดงซึ้ง  ถึงขนาด  ประสิทธิ์สันติ์
   อยูในเสน  สาหราย  ที่กายกัน
   สาระพัน  สัญลักษณ  หลักพระธรรม
    ตาผูใด  ไมบอด  สอดสองดู
   ก็จะรู  ความหมาย  ไดยังค่ํา
   ดั่งศึกษา  ปฎกไตร  ไดประจํา
   เปนเครื่องนํา  สัตวรอด  ตลอดเอย ฯ
  ภาพตอมานี้มีคําที่กลาวไววา “แมน้ําคด แตน้ําไมคด”
 นั้นเราทานทั้งหลายตองตั้งใจอานดูใหดีดีสักหนอยแลวก็จะคอย ๆ เขาใจ 
เพราะคําเหลานี้มีความหมายมากในสํานวนลักษณะนี้ คือ แมน้ําคด แตน้ําไมคด 
 แตสวนบุคคลท่ัวไปใคร ๆ มักมองไปท่ีแมนํ้าก็เห็นวา แมนํ้าท่ัว ๆ ไปสวนใหญ
คดไปคดมา จึงรูแตเพียงวาน้ํานั้นคดไปเชนกัน แตผูเปนปราชญในทางธรรมนั้น 
ทานไดเห็นวา ที่คดไป คดมานั้น มันเปนสัณฐานของลําน้ําเทานั้นเอง สวนนํ้านั้น
ไมมีคดเลย เรียกวา ไมมีทางท่ีจะคดได เพราะเปนภาวะของนํ้ามันเชนน้ันเอง
  อุปมาเหมือนสภาพจิตของคนเราเดิม ๆ  มันไมมีกิเลส แตถาเม่ือใดมีผัสสะโง
เขามา อุปาทานเขามานี่จึงเกิดกิเลสเหตุแหงปญหา ที่มาแหงทุกข 
 แตโดยธรรมชาติแลว จิตลวน ๆ หรือเรียกวา “จิตเดิมแท” มันประภัสสร
อยูแลว แตเม่ือใดมีอาคันตุกะ คือ ภาวะความโงหรือกิเลสมันจรเขามา เราดูแล
รักษาจิตไมไวที่เพียงพอ หรือเรียกวา คุมจิตไมอยูดูแลไมทัน ก็เกิดปรุง
เปนกิเลสดวยราคะ โทสะและโมหะบาง เหลาน้ีเรียกวา เราไปรับอารมณจาก
ขางนอกเขามา เพราะอวิชชามันแผลงฤทธิ์จิตโง แตถาเรามีวิชชา คือ มี
สติสัมปชัญญะ หรือวิปสสนาญาณ การทันทวงทีไมมีกิเลสเลยๆ 
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  นี่มันตรงกับคําท่ีวา ความทุกขเกิดข้ึนท่ีจิต เพราะเห็นผิดเม่ือผัสสะ ความทุกขจะ
ไมโผล ถาไมโงเมื่อผัสสะ ความทุกขเกิดไมไดถาเขาใจเรื่องผัสสะ
 อีกบทหน่ึงทานเตือนไวเปนอยางดีวา เผลอสติทุกขทับใจ สติไวรูทัน เชนน้ันเอง
  ทานอาจารยพุทธทาสไดสรุปเรื่องนี้ไววา
    แมน้ําคด  สวนน้ํา  นั้นไมคด
  ไมแกลงปด  ดูใหดี  มีเหตุผล 
  กายกับใจ  ไมลามก  ไมวกวน
  แตกิเลส  แสนกล  นั้นเหลือคด
   จิตลวนลวน  นั้นเปน  ประภัสสร
  กิเลสจร  ครอบงํา  ทํายุงหมด
  กิเลสเปรียบ  ลําน้ํา  ที่เลี้ยวลด
   จิตเปรียบน้ํา  ตามกฎ  ไมคดงอ
   อันจิตวาง  มีได  ในกายวุน
  ในน้ําขุน  มีน้ําใส  ไมหลอกหนอ
  ในสงสาร  มีนิพพาน  อยูมากพอ
   แตละขอ  งวยงง  ชวนสงกา
   พระตรัสให  ตัดปา   อยาตัดไม
  ไมเขาใจ  ตัดได  อยางไรหนา
  รูแยกน้ํา  จากแมน้ํา  ตามวามา
   จึงนับวา  ผูฉลาด  สามารถเอย ฯ
  ทานผูอานทั้งหลายทีนี้ภาพตอไปนั่น คือภาพ“ฝนอิฐใหเปนกระจกเงา”
 คํานี้นาประหลาดเหมือนกัน เราทานเคยไดฟงคําสั่งสอนแตกาลกอนวา ให
มีความขยันหมั่นเพียรจะเลาเรียนหรือทํางานอะไรก็แลวแต อยาออนแอ อยาพายแพ
งาย ๆ จงฝนท่ังใหเปนเข็มใหได หรือฝนอิฐใหเปนกระจกเงาใหไดทํานองน้ี ประมาณน้ัน
 นี้เปนคาํเปรียบเทียบเสมือนกับย่ัวยุใหเกิดกําลังใจฮึดสูตอไป ตองเพียรพยายาม
ในหนาที่ของคนอยางไมยอมหยุดหยอน ประมาณนั้นในเน้ือเรื่องมีวา 
 ศิษยวอนถามอาจารยวา “ทําอยางไร ! จึงจะไดไปนิพพาน” 
 อาจารยก็ตอบวา “โอ ! มันงายนิดเดียว คือ ฝนอิฐใหเปนกระจกเงาซี่ 
เดี๋ยวก็สําเร็จ”  
 ลูกศิษยแยงวา “ถาอยางน้ันใครเขาคงวา เราบา ฝนไปฝนมาก็เหน่ือยเปลา 
เสียเวลาเปลา”
 อาจารยก็พูดวา “น่ันแหละเนอ ! มันสอนใหแลวไมเบา วาใหเราหยุดหา 
หยุดบาไปเสียที ไมมีใครฝนอิฐเปนกระจก ไมตองยกมากลาวเขาใจไหม” 
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 อยางนี้เปนการสวนกลับ ตรงกันขามวาที่บอกนั้นนะมันเปนเรื่องทําไมได 
หรือทําไปก็ตายเปลาเสียเวลาเปลา อยางนี้เปนคําอธิบายอยางตรงไปตรงมา 
  แตถาเปนคําอธิบายชั้นต่ํา ๆ ในขั้นศีลธรรมนั้น ก็อธิบายไดอีกวา จิตโง
ของคนธรรมดาเหมือนกอนอิฐ คือ มีลักษณะเหมือนกอนอิฐ จงพยายามฝกฝนจิต
ที่เหมือนกอนอิฐนี้ใหกลายเปนแกว กลายเปนเพชร เปนพลอย อะไรขึ้นมา คือ ให
จิตนั้นนะไดหายโงเสีย ใหผานพนจิตปุถุชนมาเปนจิตของพระอริยเจา 
 มันก็พอจะเขาเคาที่วา ฝนอิฐเปนกระจกเงาไดเหมือนกัน แตความ
หมายอันลึกซึ้งนั้น มันเปนการบอกชนิดประชดอยูในตัววา อยาไปทําสิ่งที่
ไมควรเกี่ยวของ ไมทําสิ่งที่ไมควรทํา แลวสิ่งทั้งหลายมันก็จะเปนเอง เปน
ไปโดยในตัวมันเอง ถาเราไมไดทําอยางที่เรียกว่า ฝนอิฐเป็นกระจก มันก็
หมายความวา ไมมีความอยากใหญ ไมมีความปรารถนาใหญ ไมมีความตองการ
ใหญโตมโหฬารอะไรท่ีไหนมันก็หยุดทํา การหยุดทําอะไรน่ันแหละเปนการบรรลุ
ธรรมอยางย่ิง หยุดตองการ อยางเดียวเทานั้นเปนพอ เปนการบรรลุธรรมะ
อยางยิ่ง หรือจะเรียกวาเปนพระนิพพานก็ได 
 ความอยากยอมจะนําไปสูความหยุดอยาก ถาหยุดอยากมันจึง
จะถึงฝนอิฐเปนกระจก น้ีมันทําไปดวยความอยากที่เปนบาหลัง นี่มันก็ไมถึง 
ถาจะแกลาํกันใหไดในเร่ืองนี้ ก็คือฝนจนใหอิฐน้ันมันหมดไปเลย ใหอิฐกลายเปน
ความวาง เรียกวา เปนชองทางแหงพระนิพพาน
  ทานอาจารยพุทธทาสไดกลาวสรุปในเร่ืองนี้ไววา 
     ศิษยวอนถาม  อาจารย  ฐานรอนใจ
   “ทําอยางไร  ไปนิพพาน  อาจารยขา”
อาจารยตอบ “ออ มันงาย  นี่กระไร  บอกใหนา
  คือคําวา  ฝนอิฐเปน  กระจกเงา”
ศิษยแยงวา   “อาจารยครับ  เขาคงวา  เราบาใหญ
  แมฝนไป  ฝนไป  ก็ตายเปลา”
 อาจารยตอบ “นั่นแหละเนอ  มันสอนให แลวไมเบา
   วาใหเรา  หยุดหา  หยุดบาไป
   ไมมีใคร  ฝนอิฐ  เปนกระจก
  ไมตองยก  มากลาว  เขาใจไหม
  นิพพานนั้น  ถึงได  เพราะไมไป
  หมดตนไซร  วางเห็น  เปนนิพพาน
   ถาฝนอิฐ  ก็ฝนให  ไมมีเหลือ
  ไมมีเชื้อ  เวียนไป  ในสงสาร
   ฝนความวุน  เปนความวาง  อยางเปรียบปาน
  ฝนอิฐดาน  ใหเปนเงา  เราบาเอง” ฯ

5

ที่มาของภาพ :
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=calanda&month=03-2018&date= 05&group=71&gblog=24
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โโดย...นายมะเนาวดย...นายมะเนาวมุมมองของ...
ชีวิต

มุมมองของชีวิต...ที่คิดแตกตางกันออกไป
มากมาย...หลายหลาก แตหากตองสรุปแลว...
ก็คงมีเพียงแคสองดานเทานั้น
คือ...ดี...กับ...ราย...
เรา...มองโลกในแงดี...เพื่อจะไดมีกําลังใจ
มองโลกในแงราย...เพื่อจะไดคอยระวังตัว
ทั้งสอง...ตางก็เปนมุมมองที่สําคัญ...ของชีวิต
นี่...มุมมองของเรา...

แลวมุมมองของคุณละ...?
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โดย...ละอองธรรม

“สตินั้นสําคัญกวาสิ่งไหน”
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  ขอเชิญชวน พี่นอง  ทุกทานหนา
จงหมั่นมา   ฝกสติ  ที่วัดบาง
แกปญหา   ชีวิต   ใหเบาบาง
ความสวาง   เกิดขึ้น  ที่จิตใจ
  ศีลสวยงาม ประเสริฐ  เลิศนักหนา
สมาธิ    เขมแข็ง  เปนกองหนุน
สติสัม-   ปชัญญะ  มาเปนทุน
เกิดปญญา   เกื้อกูล  ไมรอนใจ
  สตินั้น  สําคัญ  กวาสิ่งไหน
จงตั้งใจ   พากเพียร  ทุกทุกทาน
ความมานะ   ฝกฝน  พยายาม
ชวยใหผาน   ปญหา  สติครอง
  สตินั้น  มีคุณ   แกชีวิต
ชวยใหจิต   ฝกคิด  สิ่งถูกตอง
มีปญญา   เกิดแน  ที่หมายปอง
ทานทั้งผอง   มีสุข   ทุกขนอยลง
  สตินั้น  มีคุณ   มหาศาล
ทุกวันวาร   ฆามาร  สําคัญเหลือ
ใชสติ    มาคุม   เพ่ือจุนเจือ
คอยเอื้อเฟอ  จิตทาน  สําราญใจ
  มีสติ   รูตัว   อยูทั่วพรอม
สิ่งแวดลอม   หอมหวน  ลวนสดใส
คอยสั่งให   จิตนั้น  ไมเผลอไป
ดํารงไว   ถูกตอง  อยางมั่นคง
  สตินั้น  เปรียบเหมือน ทํานบกั้น
คอยคุมกัน   จิตตํ่า   ใหสูงขึ้น
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มีสติ    สัมปชัญญะ   ยั่งยงยืน
ความถูกตอง  คืนกลับ   แกจิตใจ
  สตินั้น  เปรียบได   อาวุธคม
ในบัดดล   ตัดได    ทุกปญหา
ปญญาเกิด   รุงโรจน   พัฒนา
ทุกเวลา   มีสุข    ไมทุกขใจ
  สตินั้น  เปรียบเหมือน  นายทวาร
คอยตรวจการ  กิเลส    ไมใหผาน
ปญญาเกิด   มองเห็น   โทษยาวนาน
ความชํานาญ  ฝกฝน   ไดผลดี
  จงรีบเรง  ฝกสติ   ไมประมาท
จงหมายคาด  กิเลส    ใหมันถอย
อวิชชา   ที่มี    ใหมันนอย
มีวิชชา   บอยบอย   ไมหลงนาน
  สตินี้   ตองฝก   ใหเปนเลิศ
ชวยใหเกิด   จิตวาง   วางสงบ
ตัณหา   อุปาทาน   ไมสมทบ
อวิชชา   ดับหมด   ไมทุกขเอย ฯ

ใ

  บทกลอน ขางบนนี้ ไดเขียนขึ้นมาและเริ่มมองเห็นวา “สติปญญา” นี้
เปนหัวขอธรรมะที่สําคัญมากตามที่พระพุทธองคทรงชี้แนะและสั่งสอน และได
มีพระสุปฏิปนโน หลาย ๆ  องค ไดนํามาส่ังสอนเราชาวพุทธ ผูเขียนเองก็ไดพยายาม
ฝกเขียนบทกลอนน้ีข้ึนมาเปน “ธรรมทาน” ผูเขียนเองตองขอกลาววา สติปญญา
ที่ฝกมานั้นยังไมแข็งแกรงพอ ความผิดพลาดนานาประการ ยอมเกิดขึ้น แต
เจตนา ก็คือ ฝกฝน ฝกเขียนคะ 
  ถาผิดพลาดประการใด ลูกตองขอกราบขมาตอพระพุทธเจา พระธรรมเจา
 พระสงฆเจา จงโปรดอโหสิกรรมดวยเถิด.
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โดย...มูลนิธิสวนแกวโดย...มูลนธสวนแกว

 ตนผักกูด เปนพืชธรรมชาติชี้วัดความสมบูรณ
ของสภาพแวดลอมอยางยอดเยี่ยม ถาหากบริเวณไหนมี
อากาศไมดี หรือดินไมบริสุทธิ์ หรือมีสารเคมีเจือปนอยู ผัก
กูดจะไมเจริญหรือแตกตนในบริเวณนั้น เพราะผักกูดจะขึ้น
เฉพาะในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ดินสมบูรณและไมมีสาร
เคมีเจือปน

ลักษณะของผักกูด
  ตนผักกูด  จัดเปนเฟรนขนาดใหญที่มีเหงาตั้งตรง 
และมีความสูงมากกวา ๑ เมตรข้ึนไป เหงาปกคลุมไปดวย
ใบเกล็ด เกล็ดมีขนาดกวางประมาณ ๑ มิลลิเมตร และยาว
ประมาณ ๑ เซนติเมตร เกล็ดมีสีน้ําตาลเขมถึงสีดํา ขอบ
ใบเกล็ดหยักเปนซี่ โดยเฟรนชนิดนี้มักจะขึ้นหนาแนนตาม
ชายปาที่มีแดดสองถึง ในบริเวณที่ลุมชุมน้ํา ตามริมลําธาร 
บริเวณตนน้ํา หนองบึง ชายคลอง ในที่ที่มีน้ําขังแฉะและ
มีอากาศเย็น รวมไปถึงในพื้นท่ีเปดโลง หรือในท่ีที่มีรมเงา
บาง และจะเจริญเติบโตไดดีบริเวณที่ชื้นแฉะ มีความชื้น
สูง เติบโตในชวงฤดูฝน ขยายพันธุดวยวิธีการใชเหงา ใช

มสสสมบบบบบบบูููรรรรรรรรณณณณณณณณณณณณณณณ
วณณณไไไหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมมมมมมมีีีีีีีีีีีีี
นอออยยยยยยยยยููููู ผผผผผผผผผผผผผผผผัััััััััักกกกกกกกกกกกกกก
กกููดดดดจจจจะะะะะขขขขขขขขขขขขขขึึึึึึึึึึ้้้้้้้นนนนนนนนนนน
ะไไมมมมมมมมมมมีีสสสสสสาาาาาาาาาารรรรรรรรรรร
ูู

งาาาตตตตตตตัััั้้งงงงงตตตตตตตตตรรรรรรรรงงงงงงงงงง 
มมไไไไปปปปปปดดดดดดววววววววววยยยยยยยยยยยยย
แแลลลละะะะะยยยยยยยาาาาาาาาาววววววววววว
ดําา ขขขขขออออออออบบบบบบบบ
แนนนนนตตาาาามมมมมมม
ริมมลลลลําาาาธธธธธธาาาาารรรรรรรร 
งแฉฉฉฉะะะแแแแแแแลลลลละะะะะะะ
ที่มมีีรรมมมมเเเงงงงงาาาาาาา
คววาาามมมมมมมมชชชชชืืืื้้้้้นนนนนน
เหงงงาาาาา  ใใใใชชชช
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สปอร หรือไหล  มีเขตการกระจายพันธุอยูใน
เขตรอนท่ัวไปของเอเชีย ไลตั้งแตภาคกลาง
ของประเทศจีน ภาคใตของญี่ปุน ไปจนถึง
หมูเกาะแปซิฟก สวนในประเทศไทยบานเรา
จะพบผักกูดไดทั่วไปแทบทุกภูมิภาคในที่มี
สภาพดินไมแหงแลง

คุณคาทางโภชนาการของผักกูดตอ 
๑๐๐ กรัม
  สมุนไพรผักกูด  ในสวนท่ีรับประทาน
ได จะใหพลังงาน ๑๙ กิโลแคลอรี เสนใยอาหาร 
๑.๔ กรัม ธาตุแคลเซียม ๕ มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 
๓๖.๓ มิลลิกรัม ธาตุฟอสฟอรัส ๓๕ มิลลิกรัม 
นอกจากนี้ยังอุดมไปดวยวิตามินเอ วิตามินบี 
๑ วิตามนิบี ๒ และวิตามินบี ๓ คอนขางสูง
  นอกจากนี้ผักกูดยังมีอยูดวยกันอีก
หลายชนิด และเกือบทุกชนิดสามารถนํามา
รับประทานได แตบางชนิดยอดใบจะมีรสขม
มาก บางชนิดมีขนสีน้ําตาลปกคลุมตามตน 
และแตละชนิดก็มีรสชาติที่แตกตางกันออก
ไป นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาที่แตกตาง
กันออกไปดวย

สรรพคุณทางสมุนไพร (ใบ)
  ๑) ชวยเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง 
ชวยเพ่ิมภูมิคุมกันและชวยตอตานอนุมูลอิสระ

  ๒) ผักกูดอุดมไปดวยธาตุเหล็กและ
เบตาแคโรทีน การรับประทานผักกูดรวมกับ
เน้ือสัตวจะชวยใหรางกายดูดซึมแรธาตุตาง ๆ 
ไดดีขึ้น และยังชวยบํารุงรางกายอีกดวย
  ๓) ใบผักกูดนํามาตมเปนน้ําดื่ม ชวย
แกไขตัวรอน 
  ๔) ผักกูดเปนผักท่ีมีคุณสมบัติชวยดับ
รอน ทําใหรางกายปรับสภาพอุณหภูมิใหเขา
กับฤดูได
  ๕) ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเม็ด
เลือด
  ๖) ชวยบํารุงโลหิต เนื่องจากผักกูด
เปนผักที่มีธาตุเหล็กมากที่สุดเปนอันดับ ๑
  ๗) ชวยแกโลหิตจาง
  ๘) ชวยบํารุงสายตา
  ๙) ชวยลดความดันโลหิตสูง
 ๑๐) ชวยปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน
ได
 ๑๑) ผักกูดเปนผักท่ีมีเสนใยอาหารมาก 
จึงชวยใหระบบขับถายทํางานไดอยางดี
 ๑๒) ชวยขับปสสาวะ
 ๑๓) ชวยแกพิษอักเสบ

ประโยชนของผักกูด
 เลิศรสกับผักกูด : ผักกูดหรือกูดกิน 
ความจริงแลวผักกูดไมไดเปนพืชผัก แตเปน
พืชที่เปนเฟรนชนิดหนึ่งท่ีสามารถนํามารับ
ประทานเปนผักได เปนพืชที่มีลําตนเปนเหงา
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แบบตั้งตรง ตนเมื่อมีอายุนอยมักจะเปนใบ
ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว เมื่ออายุมากขึ้น
จะพบวาเปนใบประกอบแบบสองช้ัน โดยสวน
ทีนํ่ามาปรุงเปนอาหาร ก็คือ สวนของฟรอนด 
(Frond) หรือกานใบใหมท่ีโผลข้ึนมาจากลําตน 
มีสวนปลายมวนงอ และสวนปลายนี้แหละจะ
คอย ๆ พัฒนาไปเปนใบออนและใบแกตาม
ลําดับ แตจะนิยมรับประทานฟรอนดออน ๆ 
ซะมากกวา
  ผักกูด เปนผักที่มีรสจืดอมหวานและ
กรอบ ยอดออนและใบออนนิยมนํามาบริโภค
โดยนํามาปรุงเปนอาหารไดอยางหลากหลาย 
ดวยการนํามายํา ผัด ทําเปนแกงจืด แกงเลียง 
แกงสม แกงแครวมกับผักชนิดตาง ๆ ตมกะทิ 
ฯลฯ 
  สวนเมนูผักกูดก็เชน ยําผักกูด ผักกูด
ผัดน้ํามันหอย แกงจดืผักกูดหมูสับ ไขเจียว
ผักกูด ผัดกับไขหรือแหนม นํามาแกงกับปลา
น้ําจืด ทําเปนแกงกะทิกับปลายาง หรือนํามา
ราดดวยน้ํากะทิรับประทานรวมกับน้ําพริก
หรือแกงรสจืด 
  สวนชาวอีสานจะรับประทานยอดสด
รวมกับลาบ กอย ยํา สมตํา ปลาปน หรือจะ
นําไปดัดแปลงเปนเมนูอื่น ๆ ก็ทําไดไมยาก 
นอกจากน้ียังนิยมนํามาใชลวกหรือตมใหสุก 
จ้ิมกินกับนํ้าพริก ใชเปนผักจ้ิมกินกับนํ้าพริก
ตาแดง นํ้าพริกถ่ัว หรือนํ้าพริกตาง ๆ แตจะไม
นิยมนํามารับประทานแบบสด ๆ เพราะจะมี
ยางเปนเมือกอยูท่ีกาน โดยในชวงหนาแลงผัก
กูดจะมีรสชาติอรอยกวาฤดูอ่ืน ๆ
  ในปจจุบันมีการเก็บผักกูดไวขายสง
ไปญี่ปุน โดยชาวญี่ปุนจะนําผักกูดไปดองกับ
เกลือไวรับประทาน หรือท่ีเรียกวา “วาราบิ”

เมนูยอดฮิต
  ยําผักกูด
  สวนผสม
  ๑) ผักกูด ๓ ขีด เด็ดใบ และยอดออน 
เปนทอน ๆ ยาวประมาณ ๒ ซม.
  ๒) หมูสับ ๑ ขีด
  ๓) กุง พรอมแกะเปลือกออก ๒ ขีด
  ๔) พริกข้ีหนู เม็ดเขียวและแดง ๑๐ เม็ด
  ๕) กระเทียม ๕ กลีบ
  ๖) น้ํามะนาว ๓ ชอนโตะ
  ๗) น้ําตาลทราย ๒ ชอนโตะ
  ๘) น้ําปลา ๓ ชอนโตะ
  ขั้นตอน
  นําผักกูดไปลวกในน้ําที่กําลังเดือด
ประมาณ ๑ นาที แลวตักออก นําไปแชนํ้าเย็น 
เพราะจะทําใหผักกูดดูสดและยังคงความ
กรอบอยู นํากุงลงไปลวก พอสุกก็ตักข้ึน พักไว 
จากนั้น นําหมูสับไปลวกใหพอสุกแลวใหรีบ
ตักขึ้นแลวพักไว
  น้ํายํา ใหนําพริกขี้หนูกับกระเทียม
ที่เตรียมไวมาโขลกเขาดวยกันใหละเอียด 
จากน้ัน ตักใสถวย นํานํ้ามะนาว นํ้าตาลทราย 
น้ําปลา ที่เตรียมไวเทใสแลวคนใหเขากัน

เมนยอดฮิต
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  ไขเจียวผักกูด
  ไขเจียวสามารถดัดแปลงใหเปนเมนู
อรอย ๆ ไดหลากหลาย วันนี้ขอนําเสนอ “ไข
เจียวผักกูด”
  สวนผสม
  ๑) ไข ๒ ฟอง
  ๒) ผักกูดลวกแลว ๑ ถวย
  ๓) น้ําปลา ปริมาณตามชอบ
  ๔) น้ํามันพืช
  ขั้นตอน
  ตอกไขใสชาม (ผมใชไขไก ๑ ฟอง ไข
เปด ๑ ฟอง) ใสน้ําปลา ตีใหเขากันเหมือนทํา
ไขเจียว
  ใสผักกูดที่ลวกแลว (กอนที่จะใส ให
บีบน้ําในผักกูดออก มิฉะนั้นไขที่ทอดจะแฉะ
และรสชาติจะจืด)
    ตั้งกระทะใสน้ํามัน เปดไฟแรง จน
น้ํามันรอนจนข้ึนไอ เทไขลงไป แลวเกล่ียผักกูด
ใหกระจายสม่ําเสมอกัน
  พอเหลืองฟู ก็พลิกกลับดาน พรอม
กับลดเปนไฟกลาง (เพื่อตองการใหไขขางใน
สุกกอนท่ีดานนอกจะไหม) 
  เมื่อสุกดีแลว ตักใสจาน ทานกับซอส
พริกหรือน้ําพริกกะป

ขอใหมีความสุขกับเมนูมื้ออาหารใน
ครั้งนี้นะครับ
  ขอควรระวัง : ไมควรรับประทาน
ผักกูดแบบดิบ ๆ  หรือแบบสด ๆ  เน่ืองจากผักกูด
มีสารออกซาเลตในปริมาณสูง อาจทําใหไต
อักเสบและทําใหเปนนิ่วได จึงควรนําไปตม 
หรือปรุงใหสุกกอนการนําไปรับประทาน
 จากนานาสารพันความอรอยและคุณ
ประโยชนของผักกูดกันไปบางแลว ก็มีขาวดี ๆๆ
มาบอกกันวา  ณ ขณะน้ีโครงการมูลนิธิสวนแกว, 
องคกรสาธารณประโยชน ไดใหจิตอาสาผูมา
อยูในโครงการ  ชวยกันปลูกผักกูดออรแกนกิ
แลวนําวางจัดจําหนายพรอมใหผูมาเยี่ยมวัด
สวนแกว นํากลับไปปรุงเปนอาหารจะนําไปยํา 
หรือทอด และสารพัดเมนูไดอีกหลากหลาย 
  หรือยังไงจะซื้อไปฝากญาติ
สนิทมิตรสหายกันบาง ก็หาไดที่
บริเวณดานหนาที่ทําการมูลนิธิ
สวนแกวฯ ไดทุกเทศกาล ซึ่งตรง
กับสโลแกนวัด “อ่ิมทอง อ่ิมสมอง 
อิ่มใจ” ไมนั้นถือกันวา มาไมถึง
วัดสวนแกว ก็วาไดครบั.

ขอใหมีความสขกับเมนมื้ออาหารใน
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โดย...โยมแอว สังฆทาน

สุขใหเปน
  “มองบน เราขาด มองลางเราเหลือ” 
  ฉะนั้น อยาทําตัวเหมือนสุนัขมองเครื่องบิน
เลยนะ 
  เม่ือใด “เราถูกเอารัดเอาเปรียบ”  
  ลอง...ปลอยวางดูบาง 
  พูดมากจะเสียมิตร คิดเล็กคิดนอยจะเสีย
กําลังใจ
  เราจงจําไว “เงยหนาไมอายฟา...กมหนา
ไมอายดิน” 
  แคนี้ ก็เพียงพอใหเรา “สุขใจไดแลว” 
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)   จํานวน 10,000 บาท
2. คุณมณทิพย สุขรีย     จํานวน   2,000 บาท
3. พลตรีชิน ชั้นเจริญ     จํานวน 755.55 บาท 
4. คุณปนแกว สุวรรณ     จํานวน     600 บาท
5. คุณโยธิน ฉุนเฉียว     จํานวน     500 บาท
6. คุณวารินทร บุญภมร และครอบครัว   จํานวน     500 บาท
7. คุณปรีชา ออนฤทธิ์ดิลก    จํานวน     400 บาท
8. คุณมาลี มีนวล     จํานวน     400 บาท
9. คุณสนิท เลาหะวิริยศาล    จํานวน     400 บาท
10. คุณวสี ไชยคุณา     จํานวน     400 บาท
11. คุณธนสรรค  สีสม       จํานวน     400 บาท
12. คุณศุภลักษณ ทังสุภูติ    จํานวน     300 บาท
13. รายนามผูบริจาค รายละ     จํานวน    200 บาท
  (1) คุณสายชล ผาสุก   (2) คุณนิจิรา บํารุงกิจ
 (3) คุณประสาท ฉัตรไชยรัชต  (4) คุณสุชิน ตัญธนารักษ
  (5) น.ท.สุเทพ เจริญวานิช  (6) คุณงามเนตร ฉัตรไชยรัชต
  (7) พ.ต.ท.พิมล ปรีเปรม   (8) คุณทองแดง เถาหอม     
 (9) คุณดอน เถาหอม     (10) คุณวรวุฒิ ยุทธนากุล
  (11) คุณปรีชา กรอบทอง  (12) ร.ท.วีระ เวชรัชชพิิมล
  (13) คุณสมบูรณ ประดิษฐงาน 
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คุณไมใช เราขอ
ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ 

ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้ 

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

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได 
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

0 2921 5023 กด 10 2921 5023 กด 1
09 2940 3125, 09 8310 395609 2940 3125, 09 8310 3956

Line ID  : Line ID  : 025951444025951444
Fax :Fax : 0 2595 1222 0 2595 1222  E-mail :E-mail :  Kanlayano@gmail.comKanlayano@gmail.com
  เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”

เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค
เวลาทําการ 08.00-17.00 น. ของทุกวันเวลาทําการ 08.00-17.00 น. ของทุกวัน
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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
55/1 ม.1 มูลนิธิสวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

อัตราคาสมาชิกวารสารกัลยาโณ

   1. สมัคร 1 ป  4  ฉบับ   ราคา 200 บาท  (รวมคาจัดสง) หรือ
   2. อุปถัมภคาจัดพิมพตามกําลังศรัทธา จํานวนเงิน.....................บาท
 เริ่มฉบับที่............ ประจําเดือน.......................................................... พ.ศ...................

สั่งจายในนาม  
55/1 ม.1 มูลนิธิสวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140          

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว โดยพระราชธรรมนิเทศ

หรืออุปถัมภไดโดยตรงกับมูลนิธิสวนแกวฯ (ทุกวัน)
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
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 โทร. (Tel.)Tel.)      0 2595 1444, 0 2921 5023 กด 00 2595 1444, 0 2921 5023 กด 0  
 แฟกซ ( แฟกซ (FaxFax)   )   0 2921 50220 2921 5022 

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกวฯ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกว 
โดยพระราชธรรมนิเทศ

เลขที่บัญชี 269-2-12533-1  

วัดสวนแกว ต.บางเลน 
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

มูลนิธิสวนแกวฯ
Tel. 0 2595 1444, 0 2921 5601-4, 
  0 2921 5023, 0 2921 6310,
  0 2921 6391, 0 2595 1946,  
  0 2595 1947, 0 2921 6262  
   Fax : 0 2595 1222
  ติดตอสอบถามเรื่องอื่นๆ  
  กด 0
  รับบริจาคสิ่งของ  
  กด 1 หรือ 09 2940 3125, 09 8310 3956
  Line ID : 025951444
  E-mail : kanlayano@gmail.com
  รับกิจนิมนตและคายจริยธรรม 
  กด 2
  E-mail : bookkan54@gmail.com 
 Line ID : 08 5658 1221

ผูรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ 
ของมูลนิธิสวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน 
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม 
3. โครงการรมโพธิ์แกว  
4. โครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน 
5. โครงการลอกคราบ   
6. โครงการกระบอกสํารอกกิเลส 
7. โครงการชวยนองทองหิว  
8. โครงการรณรงคผูไมรูหนังสือ
    ใหมีโอกาสไดเรียน 
9. โครงการสลบมาฟนไป   
10. โครงการที่พักคนชรา  
11. โครงการสะพานบุญ 
     จากผูเหลือเจือจานผูขาด  
12. โครงการซุปเปอรมารเก็ตผูยากไร 
13. โครงการสวนแกวเนอรสเซอรี่  
14. โครงการเพื่อการเกษตรและ
     สิ่งแวดลอม 
15. โครงการบอหมักสิ่งปฏิกูล
     ตามแนวโครงการพระราชดําริ  
16. โครงการบานทักษะชีวิต  
17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
18. โครงการคอนโดสุนัข

ติดตอและประสานงาน

โครงการมูลนิธิสวนแกวฯ
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