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“วันวิสาขบูชา”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อวันเสารที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินโดย
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ จากพระทีน่ ง่ั อมรินทรวินจิ ฉัย ไปยังวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
แลวทรงประกาศพระองคเปนพุทธศาสนูปถัมภก ความวา “ขาแตพระสงฆผเู จริญ แต
เดิมมาขาพเจา ไดมีจิตศรัทธาเลื่อมใส และไดถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ ดวย
วิธีนั้น ๆ อยูแลว ฉะนั้น บัดนี้ ขาพเจาไดเถลิงถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเษก
แลว จึงขอมอบตัวแดพระพุทธเจา พระธรรมเจา และพระสังฆเจา จะไดรับการ
จัดการ ใหความคุมครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ขาแต
พระสงฆผเู จริญ ขอพระสงฆจงจําไวดว ยดีวา ขาพเจาเปนพุทธศาสนูปถัมภกเถิด”
เมื่อจบแลวพระราชาคณะ ๘๐ รูป เปลงสังฆวาจา “สาธุ” ๓ ครั้ง
เมื่ อ พุทธบริษทั ไดฟง พระราชดํารัสประกาศของพระองควา เปนพุทธศาสนูปถัมภก
เชือ่ ไดวา พระพุทธศาสนาจะเปนสถาบันหลักในการหลอหลอมคุณธรรมและพัฒนาจิตใจ
ของคนในชาติใหอยูรมเย็นเปนสุขได และอยูคูกับประเทศไทยไดอยางยั่งยืน
ในโอกาสนี้ วันสําคัญทางศาสนา คือ วันวิสาขบูชา (ประสูติ ตรัสรู และ
ปรินพิ พาน) ตรงกับวันเสารที่ ๑๘ พฤษภาคม ศกนี้ ที่วัดสวนแกว จะมีกิจกรรมทาง
ศาสนา เริ่มตั้งแตเชาทําบุญตักบาตร ฟงธรรม (เชา-บาย-เย็น) จากหลวงพอพยอม
ชวงเย็นจะมีการเวียนเทียนรอบโบสถธรรมชาติและรับหนังสือ-ซีดีธรรมะจากหลวงพอ
สวนบทความในวารสารกัลยาโณ ฉบับนี้ ยังมีเรือ่ งราวเกีย่ วกับธรรมะทีห่ ลวงพอ
พยอมทานไดบรรยายและใหสมั ภาษณเชนเคย ตลอดถึงบทความธรรมะของครูบาอาจารย
อีกหลายทานไดนํามาตีพิมพที่มีเนื้อหาตรงตอเหตุการณปจจุบัน
ทายที่สุด ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ทาน ไดเขาถึงธรรม และมีความสุขกับการ
ศึกษาธรรมะ ตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกทาน เทอญ
...อตัมมยตา...
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พูดถึงรัชกาลที่ ๑๐ (เมือ่ ครัง้ ยังทรงเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร) แลวอาตมาก็มีพระราชประวัติสวนพระองคกับ
พระองคทานนิดหนอยที่พอจะเลาสูกันฟง...
เมื่อประมาณสักนาจะ ๑๐ กวา ถึง ๒๐ ป พระองคทานเคยนิมนต
ไปใหเทศนอบรมกับพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน
ตอนนัน้ ทานยังเล็ก ๆ รูส กึ จะไปเทศนถวาย ๓ ครั้ง พระองคทานก็ใหไป
เทศนไปสนทนาในหองเฉพาะเปนการสวนพระองคหรือเปนหองรับแขก
เฉพาะ จําไมไดเทาไหรแลว แตวาก็ยังเห็นภาพนึกอยูวา ไดใกลชิดที่สุด
ก็คือ นั่งคุยกันแบบใกล ๆ กับรัชกาลที่ ๑๐ เมื่อกอนตอนนั้นยังทรงเปน
ฟาชายอยู ก็พระองคทานก็ปรารภกฎแหงกรรมอะไรตออะไรบางอยาง
รูสึกวา ปรารภกฎแหงกรรมสําหรับพระองคทา น วาจะมีอะไร
ในชีวิตอยางนั้น ๆ เทาที่จําไดก็หวงลูก ๆ มีพระราชโอรสและพระ
ธิดา กลัววาเขาจะไมดําเนินชีวิตในเสนทางของธรรม จึงนิมนตให
อาตมาไปใหขอคิดหลักธรรม ฯลฯ

ในสุดทายนี้ก็คงจะฝากบอกพวกเราทั้งหลายวา “เราจงยินดีใน
สิ่งที่ได จงพอใจกับสิ่งที่มี”
เราจะมีกษัตริยกี่องค แบบไหน อยางไร เราตองพอใจยินดี
อยาไปนึกในเรือ่ งทีต่ รงกันขามกับความพอใจและยินดี แลวเราจะ
อยูดีมีสุขกับพระเจาแผนดิน องคใหมตลอดไป
ก็หวังใจวา “คนไทยจะทําใจเปน” ความชอบไมชอบ ความดี ความ
ไมดี อยาไปเอามาคิดอะไรมาก เอาความดีมาคิดไว แลวเราจะอยูกับ
พระองคทานไดอยางสบายใจ และจะไมมีเวรมีภัยซึ่งกันและกัน
เขาบอกวา ประเทศที่แยที่สุดในโลก ในโลกนี้ ถามีประธานาธิบดี
มีนายกรัฐมนตรี ไมรูสึกวา “เปนของเรา” นายกฯ นี้ไมใชของเราแลว
รัฐมนตรี ประธานาธิบดีไมใชของเรา เราก็จะรูส กึ “อยูไ มเปนสุขหรอก”
ที่เขาขับไลนายกฯ อะไรกัน นีเ่ ขาบอก “ไมรสู กึ ” และถานายกฯ ไมรูสึก
วา “ประชาชนเปนของตน” ก็ลําบากอีก
เพราะฉะนั้น เราตองรูสึกที่ดีวา “พระราชาองคนี้ รัชกาลที่ ๑๐
เปนของเรา” แลวเราจะอยูก นั อยางชนิดทํานุบาํ รุง หรือคอยรักษาสถาบันฯ
ใหอยูตอไป อยาให้เหมือนบางประเทศที่สถาบันฯ หายไป ก็จ ะเหงา
จะไมมกี จิ กรรมอะไร เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ดังนัน้ ประเทศนั้นจะอยูลําบาก จะอยูไมเจริญ แลวก็เราจะให
พระองคทา นเจริญ เราก็ตองทําอะไรตออะไร ใหชาติบานเมืองเจริญ
ตัวเราเจริญ หลีกเลีย่ งทางเสือ่ มใหได ถาเราหลีกเลี่ยงความเสื่อมได ทุก
อยางก็จะเจริญดี ไปตามที่เราสุข แลวก็รองวา “ทรงพระเจริญ”
ประชาชนตองรวมแรงรวมใจกัน ทําใหบานเมืองเจริญ จะไปรอง
ทรงพระเจริญ แลวเราไมไดชวยอะไรใหบานเมืองเจริญ มันคงเปนแต
ปากไมได ตองเต็มใจพรอมใจ กระทําไปเพื่อใหบานเมืองเจริญ แลวเรา
ก็รอง “ทรงพระเจริญ” แลวก็ไมขัดกับความเปนจริงแนนอน เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ถึ
ง
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัดวาอารามพระเจาพระสงฆ
ควรจะทํ า อะไรที่ เ ป น การบอกกล า วเล า รายงานว า วั ด นั้ น ทํ า อะไร
กาวหนาไปถึงไหนอยางไร

ดังนั้น วารสารกัลยาโณ ฉบับนี้ออกขึ้นชวงนี้ แลวก็
เปนชวงที่บังเอิญงานชิ้นสําคัญของวัด เรียกวา “งานสวน
ธรรม” ทีอ่ ยากจะสรางเปนงานชิน้ สุดทายของชีวติ วัย ๗๐ แลว
ก็อยากจะทําใหเสร็จกอนตาย ไมอยากจะใหมันตายกอน
เสร็จ ใหคนอื่นเขามารับภาระลําบาก
ก็ขอใหญาติโยมเดือน ๕ เดือน ๖ คงจะตกเดือน ๑๐ เดือน ๑๑
เสร็จพอดี จะเรงทําใหเสร็จใหได และถาเสร็จแลว ก็อยากใหทา นผูอ า น
มาดู เดีย๋ วจะใหถา ยภาพบางสวนใหดวู า มันเดินงานไปถึงไหนอยางไร
ฉบับนี้เรียกวา ฉลองวิสาขะ ฉลองความสําเร็จ หรือความ
เกือบสําเร็จ หรือวา รายงานความสําเร็จกาวหนาไปถึงไหนอยางไร

มออกผลช
ะมวงยายกล่ํา
วงเดือน

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
ของทุกป

เพื่อสาธุชนทีส่ นใจวัดวาอาราม ซึง่ เรากําลังจะทําใหสถานทีส่ วนธรรม
นี้เปนแหลงทองเที่ยวทางจิตวิญญาณ ไมใชเปนการทองเที่ยวแบบ
สนุกสนาน ดูสัตว ดูนก ดูปลา

แตมาดูธรรมชาติที่ไมนาเชื่อวา สามารถกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ สวนเดิมของเมืองนนท และก็จะเปนสวนนนท
ที่แปลงใหญที่สุด มีมะมวงยายกล่ํามากที่สุด มีไผ หนอ
ไผมากทีส่ ดุ อะไร ๆ ทีค่ ิดวา นาจะมีไดดี ไดมากทีส่ ดุ ของ
เมืองนนท ก็พยายามจะคิดจะเติม จะเสริมจะสรางใหสาํ เร็จ
ภายในป ๖๒ กอนที่ชีวิตจะหมดไป

ใครทีร่ ว มอนุโมทนาสรางสรรคงานชิน้ นี้ อาตมาคิดวาเรือ่ งเทศน
เรื่องสอนนี่ บางทีมนั ก็เลือนรางจางหายไป แตเจาวัตถุธรรมบางชนิด
เชน เสมาธรรมจักร ตรีรัตนะ วัชรอาสน
สิ่งเหลานี้มีแฝงปริศนาธรรมไว เรานาจะไดจัดเอาไวให
เปนสวนธรรม และมาทองเที่ยวในดินแดนสวนธรรม กลับไป
ก็ไดขอคิดหลักธรรมไปดําเนินชีวิตในเสนทางพุทธธรรม กัน
ตอไป เชิญติดตามไดขอเวลา ๕-๖ เดือนจากนี้ไป เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

ชวงนี้มีเหตุการณที่รูสึกแปลกประหลาดที่ชีวิต
หลวงพอไมเคยเจอ ?
๖๐ กวาป ชีวิตเกือบ ๗๐ ป ไมเคยเจอพบอะไรที่แปลกและก็นึกไม
ถึงวาตัวเองจะไดพบ ถือวาไดพบสิ่งที่เปนประวัติศาสตรของชาติไทย ก็คือ
งาน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
บังเอิญอาตมาถูกนิมนตในฐานะเปนพระราชาคณะใหเขารวมพิธีเสก
น้ําศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดเฉลิมพระเกียรติ ธรรมดาหลวงพอวัดเฉลิมฯ ทานก็ดีใจที่ได
ไปงานทานคงรูไมคอยรับงานพวกพรรณนี้ ทานก็เรียกไป “ขอบใจ ๆ ที่มา”
*“ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๕
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

แตเรารูสึก แหม ! งานพิธีที่เราไมคอยถนัด นี่เราเสียดายเวลา แต
งานสําคัญจะไปถือทิฐิไมรับไมอะไรเสียเลย ไมดูกาลเทศะมันก็ไมควร ไป
แลวก็ทําใหไดรับรูอะไรตออะไรมากมายที่สมควรคุมคา
ที่ติดตามดูขาวก็เออ ! ที่นั่นมีน้ําศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่มีน้ําศักดิ์สิทธิ์ แลวก็
ยังมีอะไรแปลก ๆ บอน้ําบางแหงเขาบอกถาผูหญิงเขาใกลน้ําจะขุน เขา
ก็เลยเขียนขางบอ “หามผูหญิงเขาใกล” แลวก็มีคนเขาพูดกันวา “มัน
เปนจริง” เจาสิ่งเหลานี้มันก็เปนของเหลือเชื่อ เขาถึงไดกวานหาบอน้ํา
สําคัญ ๆ ๗๐-๘๐ บอ นี่เอามาทําพิธี
ถาพูดถึงกันวา ชีวิตหนึ่งเกิดมาไดเคยเห็นเคยพบไหม ?
ตองบอกวาเปนครัง้ แรกของชีวติ ทีไ่ ดรว มพิธดี ว ยและไดสงั เกต
งานพิธตี า ง ๆ ทางโทรทัศนดว ย ก็รสู กึ วา ระหวางพิธกี บั วิธี ทําใหได
คิดอะไรบางอยางขึน้
“ระหวางพุทธพิธกี บั พุทธวิธ”ี ถาพุทธพิธพี ระพุทธเจายอมรับพิธี
ในบางสวนบางอยางบาง ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ซึ่งมันเปน
พิธที เ่ี ขาทํากันสืบมา แตถา ทําพิธแี ลว มันไปสะกิดใหหาวิธี เขาถึงวิธี
และไดมาซึ่งวิธี จากพิธีมันก็นาจะไมเสียหาย จะไปตําหนิวา แหม !
พิธีรีตองมากเหลือเกิน
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พิธีเปน
ที่รวมคน ลากคน จูงคนมารวมพิธี แตนถ้ี า รวมพิธแี ลว หา
วิธีตอ ไหม ? ทีจ่ ะยกระดับคนที่มารวมพิธี ใหซาบซึ้งรูซง้ึ
พึงพอใจในการที่จะปฏิบัติใหไดวิธีอะไรที่ออกจากทุกข
คลายทุกข ไดมากขึ้น ๆ
แตถามันเปนอยางที่พระผูใหญบางรูปทานกลาวไววา

ถามวา พิธที ท่ี าํ พิธเี สกน้ํา ทําแหอะไรกัน นี่ถามวามันคลาย
ทุกขไดไหม ? ก็ลองคิดงาย ๆ คนทีเ่ ปนโรคซึมเศราทุกข แตพอไดไป
รวมพิธีพอเห็นพิธี อยางนอยก็คลายไดบางในระดับหนึ่ง
เขาบอกคนเรานีม่ นั ไมมปี ฏิสมั พันธ มนุษยสัมพันธรว มงาน รวมการ
รวมพิธีกรรมอะไรกับใครเลย หนัก ๆ เขาก็จะเปนโรคซึมเศรา เปนโรค
วาเหว เปนโรคเปลาเปลีย่ ว แลวถางานพิธีตาง ๆ มันเปนเหมือนวิธีรักษา
ซึมเศราใหกับสังคมซึ่งกําลังเปนอยูมาก
ถาบอกวาใครเขาจะคิดฆาตัวตาย มีคนไปอกวา “นี่ ! อยูไปอีก
หนอยสิ เดีย๋ วจะไดทนั เห็นพิธอี นั สําคัญเปนมงคลอยางยิง่ จะมาฆา
ตัวตายทําไมชวงนี้ เดีย๋ วจะไมทนั ไดเห็นพิธ”ี ถาใครไดเอาพิธนี ไ้ี ปกัน
ไปแนะ
เจาคนจะฆาตัวตาย แลวเขาไมฆาตัวตาย มันก็กลายเปนพิธีสราง
วิธี ซึ่งจะทําใหเกิดคุณเกิดประโยชน ไมใชเสียเวลาไปเปลา ๆ
ก็หวังวา ทุกคนคงจะคิดไดในทํานองอยางนี้ อยาไปตําหนิตเิ ตียน
วาพิธีรีตองมากเกินไป แลวก็อยาทําพิธีโดยไมหาวิธี ใด ๆ อะไรที่
มันจะทําใหบานเมืองดีขึ้น เมื่อทําพิธีรวมคน รวมสมองรวมความ
คิดรวมแรงรวมใจ ตอไปก็ตอ งใชสมองหาวิธที จ่ี ะทําอะไรใหดี ๆ กับ
บานเมืองตอไป ไมใชทาํ พิธเี สร็จแลวคิดอะไรตอไมถกู มันก็จะกลาย
เปนวา ไดประโยชนนอยไป

จะมีคําวา

“

“ ...พิธีเหลานี้ ถาทําใหดี

ปติปราโมทย หลอเลี้ยงจิตใจ วาประเทศไทย
เราเปนประเทศที่มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี...

เราเพิ่มประโยชนไดดวยการตอยอด คิดเรื่องวิธีมาเสริมตอไปอีก
นี่แหละเขาถึงเรียกวา สถาบันยังเปนประโยชนตอชาติบานเมือง ถา
คิดดี ทําพิธีดี ทําพิธีแลวสงผลตอยอดเปนวิธีดี ๆ บานเมืองก็ดี กับ
สถาบันที่ทําพิธีและวิธีดี ๆ ตอไปอยางนี้ จะไปตําหนิวา พิธีรีตอง
เพอเจอ สูญเสียเวลาไปเปลา ๆ

คนที่คิดในมุมเดียวดานเดียว เหรียญดูเหรียญดานเดียว ไม
ดูดานบวกบางเอาแตลบ อยางนีแ้ ลวคนทีเ่ ขาคิดอะไรไมถกู เขามึนทุกข
เขากําลังกลุม เครียดซึมเศรา เขาไดเห็นงานอะไรทีเ่ ปนมงคลเอิกเกริก
เบิกบานชื่นบานบาง
อารมณเครียดทุกขมนั จะไดจางไดบา ง เขาบอกประเทศไหน
ที่ไมมีพิธีกรรม ไมมีเทศกาล ไมไดมีงานอะไรสังสรรคสรางสรรค
อะไรไมมีเลย ประเทศนั้นจะอยูอยางแรนแคน ความเบิกบาน
ความปติปราโมทย
แตงานพรรณนี้ ถาทําใหดี พิธีเหลานี้ ถาทําใหดี จะมี
คําวาปีติปราโมทย หลอเลี้ยงจิตใจ วาประเทศไทยเรา
เปนประเทศที่มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
พิธแี บบนีอ้ าจจะเปนประเทศเดียวในโลก ทีห่ ลงเหลืออยู พอใหชาติ
อื่นไดสนใจสังเกตอยากรูอะไรขึ้นมา เกิดการทองเที่ยวดีขึ้น เศรษฐกิจดี
ขึน้ ก็อาจจะเปนได ถาคําวา “รวมแรงรวมใจ” แลวสงผลใหไดวิธีดี ๆ มา
พัฒนาประเทศชาติได เพราะบอกแลววาพิธีเรียกคนมา แลวใครแนะนํา
ดีสอนดีปฏิบตั ดิ ี มันก็ยกระดับคนที่มารวมพิธีใหกาวหนาทางสติปญ
 ญา
ตอไป เจริญพร.
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บานเมืองเรามีสถานการณที่เปนภัยที่ตองชวยกัน
ปองกันแกไขอยางเรงดวน ?

จะมีอะไรหนักใจวิตกกังวลหรือไมคอยจะยินดีกับสถานการณ

ที่มันเกิดขึน้ เพราะเราอยางนอยเปนพระก็ตอ งมีความกรุณา เมือ่ สถานการณ
ใดที่มันพาใหเกิดทุกขกับประชาชน
พระจะมาทําเปนเย็นใจสบายใจ แบบไมรรู อ นรูห นาว มันก็ไมควร แต
ถาวิตกกังวลจนกินไมไดนอนไมหลับ อันนีก้ ไ็ มใช เพราะหลวงพอพุทธทาส
เคยพูดถึงนักบริหารประเทศผูหนึ่ง วา
“แหม ! คิดถึงประชาชนจนกินไมไดนอนไมหลับ” ทานก็บอก
ถานอนไมหลับ แลวจะเอาแรงที่ไหนไปชวยประชาชน
พระก็เหมือนกันคงไมถึงกับกินไมไดนอนไมหลับ แตถาถาม
วาควรจะมีอะไรพูดปองกันไมใหทุกขมันเกิดกับสถานการณและ
ประชาชนประเทศชาติบาง พระก็ควรทํา
เรื่องที่ ๑ เลยตอนนี้เห็นจะเปนเรื่องภัยแลง แลวแลงนาน ทีนี้ภัย
แลงบางที่มันเกิด บางที่มันไมเกิด แตถาถามวา การรวมมือรวมใจใน
การแกปญ
 หา ถึงแมไมใชในพืน้ ทีเ่ รา เหมือนอยางวัดทําธนาคารน้ํา
ก็ไมไดวาวัดสวนแกวขาดน้ํามากมาย แตวาที่อื่นขาดละ เราจะไม
ยื่นมือไปชวยหรือ จะไมรวมกันแกไขเลยหรือ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสไว

“

“

“ขาดไฟนี่เรายังอยูได
แตขาดน้ําอยูไมได น้ําคือชีวิต”

โดยเฉพาะขอโทษ ! คนที่เห็นแกตัวที่อยูในกรุงเทพฯ ใชน้ําโดยไมคิด
ไมประหยัด ไมนึกถึงวาน้ําที่ผานตนทางมาถึงเรากรุงเทพฯ ผานอยุธยา
ผานปทุมฯ ผานนนท ผานมาตอนบน ๆ นีเ่ ขาแลง เขาขาดน้ํา แลวเราจะปลอย
น้ําใหไหลผาน ใหเขาอดแตเราอิ่ม เขาไมพอรดน้ําตนไม เขาไมพอบริโภค
ไมพอทําการเกษตร ไมพอรักษาระบบนิเวศ แตคนกรุงเทพฯ ใชน้ํากันเปน
บาเปนหลัง ไมไดนึกเลยวา ที่มันใชเกิน มันทําใหคนอื่นที่อื่นเขาขาดแคลน
อยางทีเ่ คยบอกวา ระหวางกฎวินยั ทีว่ า พระเขาสวมแลวไมราดน้ํา
ไมทําความสะอาด แลวก็มาทะเลาะกัน ทีจ่ ริงเรือ่ งนีม้ นั เปนเพราะสวม
อาจจะสวมสวนรวมกับสวนตัว อยางทีเ่ ราพูดมาวาของเรานีม่ นั สวนตัว
ปสสาวะ ๓ ครั้ง ราดสักครั้งหนึ่ง กดน้ําสักครั้งหนึง่ มันเดือดรอนใคร
มันไมไดไปเหม็นไปอะไรกับใคร เพราะมันเรื่องสวนตัวหองสวนตัว
ฉะนั้น ใครที่มีน้ํา ที่ตองใชในหองสวนตัว ขอเถอะ ! ขอบิณฑบาต
เถอะ ! ใหชวยกดน้ําใชน้ําเปดน้ําใหนอยที่สุด และใหรั่วไหลนอยที่สุด ซึ่ง
ตอนนี้มันมี ๒ ตัว ที่ออกอาการนากลัว เขาบอก
การเปดไฟ เปดแอร เปดพัดลม ชวงนี้มันสูงสุดในรอบ ๑๐ ป เขา
บอกวาขึ้นพีกเลย เจาตัวการขึ้นของการใชไฟ นี่มันพุงขึ้นมาอยางสูงสุด
ถาถามวา สถานการณรอนแลง มันเกิดยาวนาน แลวคนไมเคยคิด
อะไรรวมกัน ฉันอยูกรุงเทพฯ ไมมีปญหาเรื่องน้ําแลง เขาบอกวา ตอนนี้
เริ่มเกิดขึ้นแถวลาดกระบัง ทางบึงกุม ทางคลองสามวา เพราะทางนูนใช
ทางการเกษตรเยอะ แตมาทางโซนนี้ทวีวัฒนาทางอะไรนี้ก็ใชไมมาก แลว
ก็มีน้ําทางแมน้ําตนน้ํามาจากทางเขื่อนกาญจนบุรี ที่ผานเขามาทางติดตอ
สุพรรณบุรี ทางนี้ก็พอจะใชกันได
แตอยาลืมนะ คนขอรองเถอะ ! อยานึกวาตัวเองมีใช แลวเอาน้ํานั่น
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มาใชใหน้ําลน ผานตรงอื่นมา แลวตรงอื่นที่ตนน้ําเขาไมคอยพอ
ดังนั้น ขอรองวา จิตสํานึกที่ดีงาม จงเกิดเปนหวงคงจะตอง
เทศนเรื่องนี้บาง ตองสอนเรื่องนี้กันบาง เพื่อใหคนกรุงเทพฯ รูจัก
เห็นอกเห็นใจ น้ําผานหนาบานเขามาไมไดใชอะ แลวเรามาใชปลาย
ทางอยางชนิดที่ไมลืมหูลืมตา
อยางนี้มันเปนเรื่องที่เห็นแกตัวจัด แลวเห็นแกตัวมาก ๆ ระวัง
ถาคนอื่นตนทางตนน้ํา เขาเห็นแกตัวบาง เขาไมยอมใหปลอยน้ําลงมา
กรุงเทพฯ จะทํายังไง น้ําประปา ถาไมพอใชสักอยางหนึ่งนี่
อยางที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสไว “ขาดไฟนี่เรายังอยูได
แตขาดน้ําอยูไมได น้ําคือชีวิต”
ดังนั้น จึงขออนุโมทนาคณะบุคคลตาง ๆ ที่ไดรวมบริจาค
ตั้งกองทุนธนาคารน้ําใหวัด ไดเตรียมจัดทําแหลงน้ํา เก็บน้ํา ตุน
น้ํา คิดวานาจะเปนแหลงเดียวของเมืองนนทก็วาได ถาทําสําเร็จ
เราจะมีที่เก็บน้ําอยางมากมายมหาศาลเลย ถาหากวามีโอกาสใคร
ก็ตาม ลองมาดูวา ทีว่ ดั สวนแกวกําลังทําเรือ่ งระบบน้ํา ตั้งแท็งกน้ํา
เพราะวานักเรียนมา นักศึกษามาเขาคาย ถาชวงใดที่น้ําไมพอใช
นี่มันวุนวาย เคยเจออยูครั้งหนึ่ง
นักศึกษามาเขาคาย ๔๐๐ กวาคน อาบน้ําไปหมดแลวยังเหลืออีก
๕๐ คน น้ําเกิดหมดพอดี เลยในที่สุดก็ตองใชน้ําขวดที่อยูในขวดเปน
น้ําดื่ม ไปลางสบูเพราะถูสบูเสร็จแลวน้ําหมด

“...ความเห็นแกตัวเขาครอบงํา

“

แลวความเห็นแกตัว นี่คือตัวรายกาจที่ทําให
ทุกอยางยุงยากลําบากไปหมด...

อันนี้เปนเรื่องที่อยากจะฝากคนไทย เฉพาะคนกรุงเทพฯ อยาทําเปน
ไมรูรอนรูหนาว ไมคิดรวมแกไขกับที่พื้นที่อื่น ๆ ที่เขาไมเพียงพอ กลัวเหลือ
เกินวาคนไทย ถามีอะไรใชไมคอยนึกถึงใคร มีแอรมีพัดลมใชก็เปดจนไมรู
วา พีกไฟฟาที่มันขึ้นสูงสุดนั้น มันก็อาจทําใหขาดที่ใดที่หนึ่งสักวันหนึ่ง
ตอไปนี้เราไมเคยคิดวา อะไรมันจะเกิด มันก็เกิดขึ้นได โดยไม

คิดวาจะเกิดได และคาดการณไมถึงดวยหลายเรื่องหลายอยาง
เกี่ยวกับธรรมชาติ
ใครจะมานึกฝุนละออง มันก็เปนปญหาระดับชาติ
ใครจะนึกภาวะรอนแลงแหงเค็ม มันจะทําใหพลเมืองของ
ชาติทุกขทรมาน
ฉะนั้น ความเปนผูม คี วามกรุณา ใครทีข่ าดความกรุณาเห็นคนอืน่
ขาดแคลนทุกขยากแสนเข็ญ แลวไมนึกสงสาร ไมนึกลดการใชสวนตัว
วาไดเกื้อกูลสวนอื่น คนอื่นเขาจะไมไดขาดแคลน อยานึกวาตัวเอง
สมบูรณแลวจะใชเต็มที่
ถาใครคิดวา ตัวเองสมบูรณแลวใชไดเต็มที่ ไมนึกถึงคนอื่นขาดแคลน
นี่ก็ตองเรียกวา ความเห็นแกตัวเขาครอบงํา แลวความเห็นแกตัว นี่คือ
ตัวรายกาจที่ทําใหทุกอยางยุงยากลําบากไปหมด
จึงหวังวา คนกรุงเทพฯ ใชน้ําใชไฟ ใหประหยัดกันหนอย แลวโดย
เฉพาะหางขอบอกวา คุณติดไฟทําไมบนหลังคาบนเพดานขางบนมากเกินเหตุ
และใชน้ํามากเกินเหตุ จะทําใหเกิดภาวะขาดแคลนกันสักวันหนึ่ง
อยาใหคํานี้กลับมากองหูเตือนใจไดอีกเลย “ไมเห็นโลงศพ ไมหลั่ง
น้ําตา” คือ ไดทกุ ขจนเลือดตาแทบกระเด็น แลวถึงจะเห็นเปนปญหา
ตองแกไข ถึงจะมีดวงตาเห็นธรรม ขอใหเห็นอะไรทีม่ นั ทุกขยากลําบาก
ทีม่ นั ไมเคยเกิดแลวมันเกิดนี่ จงเปนแนวทางใหเราแกปญ
 หารวมกัน จะ
ไดไมทุกขทรมานกันมากเกินไป เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

วันนีจ้ ะไดขอคิดหลักธรรมกับสภาพสถานการณปจจุบัน ที่

วัตถุกําลังจะทวมสมอง และเทคโนโลยีที่วิวัฒนาการมา ก็มักจะนําไปสู
การวินาศนาการทางศีลธรรม และโลกสภาพปจจุบันนี้ เปนที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไป โดยทีไ่ มมใี ครแยงวา จะผลิตจะสรางอะไรขึน้ มา จนกระทัง่ กําลัง
ตกอยูในสภาวะวิกฤติอยางหนัก เรียกวา ใกลตอความวินาศนาการ
ยิ่งขึ้นทุกที
* “วิกฤติที่ไมมีใครแยง” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชนทั่วไป

ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

“

โลกกําลังหลงใหลความสุขทางเนื้อหนังทางวัตถุ
กําลังหันหลังใหธรรม หันหลังใหศาสนา
หันหลังใหพระเจา จนกระทั่งไมใหความสําคัญ
แกสิ่งเหลานี้เลย...

“

เนื่องจากการที่โลกตกเปนทาสของวัตถุนิยม นิยมอยาง
ทวมทนมากเสียจนเกินเหตุ ที่โลกวาขาดความตองการในสิ่งที่
จําเปน กําลังกาวหนาไปทางวัตถุที่เกิน โดยไมมีใครเห็นขัดแยง
จนหันหลังใหเรื่องจิตวิญญาณ แลวก็ตกต่ําถอยหลังไปทุกที ๆ
หนักไปกวาเดิมเสียอีก
โลกกําลังหลงใหลความสุขทางเนื้อหนังทางวัตถุ กําลังหันหลัง
ใหธรรม หันหลังใหศาสนา หันหลังใหพระเจา จนกระทั่งไมให
ความสําคัญแกสิ่งเหลานี้ซะเลย
ระวังใหดี ๆ ผูที่ชอบวัตถุและพัฒนาทางวัตถุ อยางชนิดที่มัน
เกินขนาด พัฒนาจนตัวเองตกเปนทาสทางวัตถุ เราเปนพุทธบริษัท
จึงตองระมัดระวังเรื่องนี้อยางเต็มที่ ถาไมระมัดระวังเราก็กลายเปน
คนที่ตกไปอยูเปนทาสกับเขาดวย แลวก็จะสูญเสียศักดิ์ศรีของความ
เปนพุทธบริษัทจนหมดสิ้น

“ศักดิ์ศรีของพุทธบริษัท” นี่ถายังรักษาจิตใจไมเปน
ทาสวัตถุนิยมจนเกินไป เชื่อวายังมีศักดิ์ศรีอยูได หลวงพอ
พุทธทาส ถึงมีปณิธานวา อยากจะนําคนออกจากวัตถุนิยม
ซึ่งความตกต่ําเรื่องนี้เปนเรื่องที่เห็นไดชัดอยูเรื่องหนึ่งโยม !
สามเณรภาคฤดูรอ น สมัยอาตมาจัดบวชปแรก ๆ เปนปแรก ๆ
ของเมืองนนท เมื่อประมาณ ๓๐ ป ๔๐ ป เห็นไดชัดวา เด็กเมืองนนท
มาสมัครบวชกันแนน ๓๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐ ตอนนี้โยมดูสิ ! เหลือแคนี้
สาเหตุเพราะอะไร ? เดี๋ยวนี้มาสมัคร ๑๐ เหลือ ๗ หนีไป ๓ บางวัด
พระเลาใหฟงวา ลูกเณรมากระซิบ “แมไปตอรองพระใหหนอยสิ ให
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เลนเกมไดอะ” ใหเอาโทรศัพทไปเลนเกมได ถึงจะบวช ถาไมใหเลน
เกมก็ไมบวช ไมยอมบวช !
นี่อํานาจทางวัตถุนิยม มันทําใหพุทธบริษัทเสื่อมจากศาสนา
และศีลธรรม ศักดิ์ศรีของพุทธบริษัทที่สลัดวัตถุนิยมออกได เขาไมมี
พลังอะไรแลว ฉะนั้น พลังศรัทธา กําลังนิยมหันไปอยูทางวัตถุของ
เลน เครื่องปรนเปรอบําเรอชีวิต อยางชนิดที่อาการสาหัสเลย
เรามาศึกษาเรียนรูเรื่องเลวราย หรือเสนหอันเลวรายของ
วัตถุนิยมกันบางกันจะดีไหม ?
ถาไมรีบศึกษาเรียนรูเ จาเสนหอ นั เลวรายของวัตถุนยิ ม มันก็จะ
ลากเราไปนิยมชมชอบ แลวก็ผูกพันมัดติด ขาดมันไมได
เด็กเดีย๋ วนีน้ ะเชือ่ ไหม ! เขากําลังเลน ๆ อยูนี่ ถาไปดึงออกจาก
มือเขานี่ ตัวเล็ก ๆ นะ เขาชักดิ้น แทบเปนแทบตายเลย เขาชักแบบ...
เขารองแบบ...มันจะตายเอาอะ เมื่อกอนนี้เราไมมเี รือ่ งแบบนี้ แตเด็ก ๆ
ยุคนี้เขามาติดขนาดหนักเลย
เมื่อกอนเด็กมาบวชเณร มันมีเรื่องกลัวอยูเรื่องหนึ่ง คืออะไร
นองเณร ? (นองเณรลองเดาสิ เด็กเมือ่ สมัย ๓๐ ป เขากลัวเรือ่ งอะไรที่
เขาจะบวชไมได กลัวอะไร)

เณรตอบ “กลัวผี” ไมไดกลัวผี เขากลัว “จะอดขาวเย็นไมได”
แตเดีย๋ วนีเ้ ขากลัวอะไร ? กลัววาเขาจะไมไดเลนเกม เขาจะไมไดเลน
ของพวกนี้ จึงทําใหการบวชของสามเณรนี่ เด็กไทยนีห่ ายไปขนาดหนักเลย
เห็นไหม ! ที่เขาออกคลิป เด็กผูหญิงอายุ ๑๑ ป ดาแม เขียนไลน
วา แมชอบเตือนเขาเลนเกม เขาบอก “กูไมนาเกิด เปนลูกมึงเลย เตือนกู
เรื่อย ระวังกูจะเหลือทนนะ”
นี่เด็กผูหญิงอายุ ๑๑ นะ เขาไลนใสแมเขา
ถาหากเราไมมาเรียนรูวา เสนหอันเลวรายของมัน มันทําให

คนเสียศูนยเสียศักดิ์ศรี ไปเยอะ ปจจุบันนี่มันจะจมปลักอยู
ในเกม ถาปลอยใหจมปลักอยูในเกม แลวการผลิตหุนอํานวย
ความสะดวก มันก็มีเยอะขึ้น สมัยกอนมันไมคอยมีพวกอะไร
ที่มาแทนคน เดี๋ยวนี้มันทําแทน แลวพอไมมีที่มันชวยแทน ทํา
แทนมันจะขาดใจเสียเลย

ฉะนั้น ถาเราก็มาเรียนรู ดูความเลวรายของเสนหวัตถุ
พวกนี้ มันก็จะทําใหพวกเราเกิดศักดิ์ศรีกลับมาใหมก็ได ถา
ไมอยางนั้นนี้คงจะตกจมปลักไปเรื่อย ๆ เห็นแกความสุขสนุก
สนานเอร็ดอรอยทางรูปธรรม ทางวัตถุมากขึ้น สวนทางอรูป
ธรรม ทางจิตวิญญาณ ทางสมาธิ ปญญาตาง ๆ แทบจะไม
เหลือเลย แลวมันก็เปนไปไดจริง ๆ นะโยม !
เมือ่ กอนเด็ก นีเ่ ขามาทํางานเขาจะขาดงานนอยมาก เพราะเขากลัว
เสียรายไดวันละ ๒๐๐, ๑๐๐ บาท แตเดี๋ยวนี้เขาขาด ๒-๓ วัน ติด ๆ แลว
ทีละ ๕ คน ๑๐ คน
ถามวา เพราะอะไรเขาถึงขาดไมทาํ งาน ? กลางคืนเขาเลนเกม ดึก ๆ
เขาไมนอน เขาไปตรวจไฟแดงแวบ ๆ ตะแคงตัวดูแวบ ๆ ตี ๑ ตี ๒ ยัง
ไมนอนเลย เขายังเลนเกม พอเชาเขาตื่นไมไหว เขาก็บอกไมไหวเพลียไม
อยากทํางาน ยอมหยุด
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สมัยกอนนี้ เดือนครึง่ ไมหยุดเลย
สักวันหนึง่ ตอนนีเ้ ขาตืน่ ทําอะไรไมไหว
เมื่อกอนนีเ้ ชาบอกไปพัฒนา ๒๐๐ ก็ไป
๒๐๐ เดี๋ยวนี้ ๔๐๐ ไป ๒๐๐ ไมตื่นอีก
๒๐๐ ตองเอาน้ําไปสาดยังไมอยากจะลุก

พวกฌานพวกสมาธิมันไมใชรูป
ธรรม แตพอมาทํา แลวอยากเห็นนูน
เห็นนี่ อยากมีนิมิตที่เปนรูปอีก คือ รูป
วัตถุมันติดมา ฝงหัวมา เขาก็มาทํา
ความสงบก็ ยั ง อยากเห็ น แบบนั้ น อี ก
มันจึงเกิดปรากฏการณมาปฏิบัติแลว
ก็เปนโรคจิต เปนโรคซึมเศรา ทั้ง ๆ ที่
เขามาทางธรรมดี ๆ แลวนี่

“

...ถาเราไมรูเสนหอันเลว
รายของวัตถุนิยม
ปลอยใหลูกหลาน
ตกปลักจมปลักลงไป
มันจะอาการนาเปนหวง
แลวตอนนี้
โรคภัยไขเจ็บระบบสายตา...
ระบบสายตา.

“

ถ า เราไม รู เ สน ห อั น เลว
ร า ยของวั ต ถุ นิ ย มปล อ ยให ลู ก
หลานตกปลักจมปลักลงไป มัน
จะอาการนาเปนหวง แลวตอนนี้
โรคภัยไขเจ็บ ระบบสายตาอะไร
ตาง ๆ สุขภาพอนามัย เสียหาย
มากเลย จะยังไงเสียก็ตามนะ
มันก็ไมใชเรือ่ งทีจ่ ะดับทุกขอะไร
มากมาย ถึงแมจะเปนเรื่องเขา
มาทางศาสนา พอทิง้ ภาพวัตถุมา
ไดบาง คนก็เกิดมาวิปริตอีก อยาก
ทําสมาธิเพื่อเห็นนูนเห็นนี่ พอ
เปนอรูปธรรม ก็ยิ่งอยากเปนรูป
ธรรมอีก

มนุษยกําลังจะเอาชนะโลกตาง ๆ โลกพระจันทรก็ไปมาแลว โลกพระ
อังคารก็ไปกันแลว เปนการพัฒนากาวหนาอยางรุดหนา ไปดวยพลังของ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตอนนี้กําลังทํากันอยางชนิดที่ดูตัวเลขที่เขาให
มา นี่เขาทําหุนยนตและปญญาประดิษฐ เขามีปญญาประดิษฐผลิตไอนูนไอ
นี่เยอะ แตไมมีปญญาประดิษฐเรื่องดับทุกข ฆาตัวตายเพิ่มขึ้นไหม ?
หุนยนตมานี่มันจะลดการฆาตัวตายไดไหม ?
นี่ตางประเทศนะ จีน ญี่ปุน เขาไมมีนักอานขาวแลวนะ เขาใชหุนยนต
อานขาว แลวเขาบอกมันอานทนบรรลัยเลย อานได ๒๔ ชม. ในชองขาว
ของเรานี่ เดี๋ยวพักเดี๋ยวหยุด ของเขาไมหยุด ๒๔ ชม. มีขาวอะไรใหอาน มัน
อานไดหมด มันประกาศไดหมด ทั้งหุนหญิง หุนชาย นี่หุนอานขาวนึกวาเปน
คนจริงนะ แตเปนหุน ทําสวยทําเหมือนนักอานขาวตัวดัง ๆ ถาสรยุทธ ติดคุก
เขาก็ทําสรยุทธ หุนมาแทน

มันกาวหนาทางวัตถุแบบสุดฤทธิ์สุดเดช พวกหุน AI ที่
มันเปนหุน ประกาศผูช าย ในประเทศจีน มันอานขาวแทนมนุษย
แลวมันแถมอานไดมาราธอนเลย อานได ๒๔ ชม.
ตอนนีว้ ดั วาอาราม ญีป่ นุ เขาก็มหี นุ นักบวช ไมตอ งใหอาตมาเทศนแบบ
นี้ พอถึงวันอาทิตยตน เดือน มันก็มานัง่ แทนอาตมา แลวก็รูวาใครเหงา ใครเศรา
หุนมันจะมอง มันมีจิตวิทยา คนนี้มีอาการอยางนี้ มันจะมานั่งปลอบใหคลาย
เหงา นี่มันผลิตได้เยอะแยะไปหมด แล้วก็หนังเดี๋ยวนี้ที่เราดูว่า แอกชัน
แปลก ๆ กระโดดลอยหมุนขางบน มันหุนเขาสรางตัวใหม ขึ้นมากําลังดังแลว
ก็เปนที่คลั่งไคล
หนังเดี๋ยวนี้ที่เราดูวา แอกชันแปลก ๆ กระโดดลอยหมุนขางบน เขา
ใชหุนเขาสรางตัวใหม ๆ ขึ้นมากําลังดัง แลวก็เปนที่คลั่งไคล ของเด็กวัยรุน
แลวก็เรียนแบบสิ ปลนฆา แบบในภาพยนตร
เดี๋ยวนี้โอโฮ ! เมื่อคืนพระมาเลา เขาสรางหนังเรื่องอะไรไมรู ที่สราง
เรื่องพระ ก็เอาอาตมา คําเทศนบางตอนไปออกกระทบอีกสํานักหนึ่งดวย
อะไรของเขาก็ไมรูสรางทําไดเยอะแยะเลียนแบบ
24

25
ถาเราขณะนี้นะสังคมเรามันรุดหนา ไปในทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี โลกก็กําลังกาวเขาสูสถานการณที่ขาดสันติภาพ สันติสุข
สภาพที่เปนสุขเมื่อกอนมันชักตกไป ๆ จนคดีฆาตัวตาย ปรากฏการณ
ฆาตัวตาย ปทแ่ี ลวนี่ ๔,๑๐๐ กวาศพ แลวปนข้ี น้ึ มา ๓-๔ เดือนนี่ ตัวเลข
จะแซงปทแ่ี ลวไปแลว แลวตอนนีก้ าํ ลังนิยมฆาตัวตายตัวใหม “รมควัน”
เขาวา (นี่ก็ไมไดพูดนํานะ ใครฆาตัวตายโง)
เขาบอกวา ฆาตัวตายดวยรมควัน นี่มันตางกับยิง ตางกวากิน
ยา ตางกวาผูกคอ เพราะมันคอย ๆ ไป มันก็เลยนิยมฆาตัวตาย เมื่อ
วานนี่ก็ ๒ ราย รมควันทั้งคู ตอไปจะไมมียิงหัว ตอไปจะไมมีเชือกผูก
คอ ตอไปเทคโนโลยีจะใหตายแบบสบาย !!!
เพราะฉะนั้น เครียดทุกขขึ้นมาก็ตายสบาย !!! ก็เลยไมตองคุม
กําเนิดกันแลว มีพวกตายสบายมาแทน ตอไปนี้ไมแนนะอาจจะจับอะไร
กับหุนยนต จับมือแลวก็คอยตาย ไมลําบากเลย ผูกคอนี่ลําบากไหม
แลวยิงนีบ่ างทีไมตายสนิทอีก กินยาก็ยง่ิ ทรมาน น้ําลายฟูมปากตั้งนาน
แตรมควันนี่ไปเงียบไปเลย

คนนี่เขาเกิดเปนแบบนี้กันขึ้นมากขึ้น มากขึ้น ๆ มันไมได
เปนเรื่องดีกับมนุษยเลย ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยไมใชผลิต
วัตถุมาปรนเปรอบําเรอไดมาก มนุษยสามารถไปดวงจันทร แลว
ก็กลับมาได  เขาก็ตะโกนกันทั่วโลกอยางระบือลือชาทีเดียววา
“ชัยชนะของมนุษย” ชัยชนะของมนุษย ๆ ๆ ๆ สุด ๆ ของชัยชนะ แต
ไมไดชนะทุกขเลย พอไปเหยียบพระจันทรไดกร็ อ งวา “ชัยชนะ”
เมื่อกอน “ชิตัง เม” คือ ชนะ นี่เขาชนะอะไรกัน ชนะความ
ตระหนี่ ปฐมเหตุจากอะไร ผูหญิงกับผูชายคูหนึ่ง จนที่สุด ทีแรกตั้งใจ
จะไปถวายผาสไบเฉียงอะไรอยางนี้ แตถาถวายไปก็ไมมีอีก มีผืนเดียว
ฟงเทศนไปก็คิดตั้งแตหัวค่ํา พอตกดึกถึงหลุดออกมาวา “ชิตัง เม”

“ชิตัง เม” ก็คือวา ชนะอารมณที่เสียดายผาสไบ
เฉียง ผาอะไรอยางนี้ ก็เลยถวายพระ

รอง “ชนะแลว” สวนพวกนีไ้ ปโลกพระจันทร กลับมาชนะแลว แลว
ก็พวกที่ไปโลกพระจันทรนั่นอะ เจาพวกที่ขึ้นยานอวกาศ เขาฆาตัว
ตายคนหนึง่ จําชือ่ ไมไดมนั นานมาแลว กลับมาเขาก็ฆา ตัวตาย แลวเขา
ติดเหลาดวยนะ

นีต่ อนนีม้ าดูรายละเอียดทีเ่ ขาบอกวา การฆาตัวตาย
เขารวบรวมสถิติใน ๔,๐๐๐ กวาชีวิต นี่เขาบอกปจจัย
ทางชีวภาพการแพทยการฆาตัวตาย มีสาเหตุมาจาก
หลายปจจัยทั้งดานสังคมจิตวิทยาและปจจัยทางดาน
ชีวภาพ โดยปจจัยที่เกี่ยวของมากที่สุด คือ การเจ็บ
ปวยทางจิตเวช
ทําไมคนยุคนี้เจ็บปวยทางจิตเวช ไปดูโรงพยาบาลลนหมด
ตองเจียดงบประมาณไปใหรักษาจิตเวช นี่งบประมาณไมเคยลด
ลงเลย มีแตเพิม่ ขึน้ ๆ เพราะอะไร ? ก็เขาหันหลังใหกบั ศาสนา หัน
หลังใหกับธรรมะซะจนชองวางที่หันหลังใหอะ โรคซึมเศรา โรค
วาเหว
จิตแพทยก็มีไมพอกับพวกที่เจ็บปวยทางจิตเวช การศึกษาทาง
แพทยพบวา ผูที่ฆาตัวตายสําเร็จประมาณนะ ไมนาเชื่อนะ ๙ ใน ๑๐
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...ขณะทําการฆาตัวตาย โดยมีสาเหตุสําคัญ
ภาวะซึมเศรา ติดเหลาติดยา สติปญญาที่จะ
ประคองตัวไมมี ผลาญทั้งสติ ผลาญทั้งสุขภาพ
ทรัพยสิน ใชมูลคาทรัพยทําลายมูลคาชีวิต
หนัก ๆ เขาก็ฆาตัวตาย...

“

๑๐ คนที่ฆาตัวตาย ๙ คนมีความเจ็บปวยทางจิตเวช ไมอยาง
ใดก็อยางหนึ่ง ขณะทําการฆาตัวตาย โดยมีสาเหตุสําคัญภาวะซึมเศรา
ติดเหลาติดยา สติปญญาที่จะประคองตัวไมมี ผลาญทั้งสติ ผลาญทั้ง
สุขภาพทรัพยสิน ใชมูลคาทรัพยทําลายมูลคาชีวิต หนัก ๆ เขาก็ฆาตัว
ตาย กอนจะฆาตัวตายสําคัญเลยเขาบอกซึมเศรากับการติดเหลา ติด
สุรา ติดยา แลวก็ไมฆาตัวตาย ก็ฆาคนในครอบครัวตายวุนวาย

ปจจัยทางจิตใจ สังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม
พบในคนที่ฆาตัวตาย เชน ปญหาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไมดี
เมื่อกอนเขาก็อยูกันดวยเศรษฐกิจไมดีกวานี้หรอก
อาตมาคิดถึงเมื่อตอนอายุ ๗ ขวบ ๑๐ ขวบ สภาพเศรษฐกิจนี้
แยกวานี้หลายเทา น้ําดื่มในขวดไมมีดื่ม ไปเลี้ยงควายกลางนา ฝนตก
ไอควายมันเหยียบมันก็เปนแอง แลวตองเอามือไปวักน้ําในแองทีข่ าควาย
เหม็นฉี่มันดวย แตไมดื่มมันก็ไมได มันไมมีก็ตองดื่ม
ถามวา เศรษฐกิจ เดี๋ยวนี้กะกอน ใครแยกวากัน มันไมถึงขั้นขาด
แคลน เพราะแยขึ้นมาสมัยเราอายุ ๑๐ กวาป มีเบี้ยคนจนไหม ? เดี๋ยว
นี้จนหนอยรัฐบาลเอาใจจะตาย แลวก็จะพูดวาอีกไมนานจะไมมีคนจน
หายจน แตคนยุคนีพ้ อเจอเศรษฐกิจไมดขี ายผาไมไดโดดสะพานตาย คอย
แฟนไมมามันเกี่ยวกับเศรษฐกิจไหม ? ที่เชือดขอมือนี่ เออ ! คอยผูชาย
ไมมา (ไมเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลย)
ถาสังคมใช สังคมมันตกต่ํา มันถอยหลังทางจิตวิญญาณ มันไป
เบงบานทางวัตถุ ซึ่งไมสามารถจะหักหามใจ เพราะขาดวัตถุนิดเดียว

ตอนนี้ปจจัยทางวัฒนธรรม ในสังคมที่พบคนฆาตัวตาย
นี่มันหมดสภาพอยางหนึ่ง ก็คือวา ปญหาสัมพันธภาพทาง
สังคมที่เนนบริโภคนิยม ผูคนตองดิ้นรนแขงขันเกิดการ
แขงขันจนเครียด แขงขันแลวก็เครียด เครียดแลวก็แขงขัน
ตออีก ตออีกก็ยิ่งเครียดเพิ่มอีก สงผลใหฆาตัวตายใน
สังคมนั้นเพิ่มมากขึ้น ๆ
นอกจากนี้ การสือ่ สารทีม่ ที นั สมัยรวดเร็ว ไรพรมแดน อาจสงผลให
เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการฆาตัวตายได เชน สังคมออนไลน แคมฟรอก
เว็บไซตไลนกันบอกวิธีการฆา เดี๋ยวนี้เขามีนะ เขาผานไลนกันบอกตอง
อยางนีส้ ิ ตองฆาอยางนีส้ ิ อยาไปผูกคอ อยาไปกินยา ตองรมควัน นีม่ ไี ลน
บอกกัน บอกวิธกี ารฆาตัวตาย แตไมเคยใชเครือ่ งมือพวกนี้ออนไลนไปวิธี
ฆาความทุกขวธิ ฆี า กิเลส ไมมมี นั ก็เลยแยเลย เปนเรือ่ งทีอ่ าการหนักขึน้ เลย
แลวก็จะมีเรื่องศาสนาบาง ที่ศรัทธาผิด ๆ เชน บอกวา ตายเพื่อ
ศาสนา พระเจาอัลเลาะห ถาทําจะมารับไปอะไรยังงี้ มันเปนความ
เชื่อที่สงเสริมการทําฮาราคีรี การฆาตัวตายแบบญีป่ นุ สมัยแพสงคราม
ก็จะทําอยางนี้ เปนเรื่องที่แย มีความดอย มีปมดอย ชอบผูกปมดอย
แลวก็คอยเขยง ๆ อะไรนะ บัตรเขยงโยม !
เจาเขยงในที่นี้ คือ เขยงแขงขันกัน มีปมเขื่อง พอปมเขื่อง

ยังไมประสบความสําเร็จ เกิดปมดอยทวีคูณขึ้นมา พอเกิด
ปมดอยก็ไปไมรอดแลว คิดวาชาตินไ้ี มมอี ะไรเหลือเปนคุณคา
ของชีวิต มองสังคมรอบตัวขาดความเปนธรรม ไมมีใคร
ใหอภัยตอความผิดพลาดของตน เกิดความรูสึกทอแทสิ้น
หวัง เศราใจ แลวก็ทุกขระทมขมขื่น อยางหนักก็พาเขาสู
แดนประหารตัวเอง คือ ฆาตัวตาย มากขึ้น ๆ
แลวตอไปนี่จะไมมีแนวโนมนะ วาปที่แลว ๔,๑๐๐ ป ๖๒ นี่เดี๋ยว
เขาสรุปสิ้นป พอขึ้นป ๖๓ ถาขึ้นไป ๗,๐๐๐ ละ ตอไปคนไทยฆาตัวตาย
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ปละหมื่น เอาศพมากองเต็มวัดสวนแกว เดินไปเหยียบศพ ๓ ชั้น มัน
เปนกองมหึมา เปนกองหนาสังเวช สมเพชความเปนมนุษย
สวนสัตวเดรัจฉานมันก็ยังอยูคงที่นะ แมวฆาตัวตาย หมาฆาตัว
ตาย ไกกินยานอนหลับมีไหม ? เห็นหลับตื่นขัน “เจก ๆๆ” ไมเศราและ
ซึมอะไรเลย แตคนเปนมากศักดิ์ศรีมนุษยมันอยูตรงไหน
นี่เขาบอกวา “เจาสีหนาคน” เมื่อกอนเขาจะพูดกันเขา

วา “สีหนาบารมีขน้ึ ” “บารมีผอ งใส” เขาเรียกอะไรนะ “ราศี
ขึ้น” เดี๋ยวนี้ราศีเศรา เห็นหนาเศรา ๆ ทุกข ๆ เยอะจังเลย
นากลัวนะพอสีหนาทุกขหมนหมอง ซึมเศรารองไห
เดีย๋ วนีเ้ สียงรองไหนร่ี ะงมไปทัว่ หมด เห็นลูกรักตาย รถชนตายก็รอ ง
เปนวรรคเปนเวร แมกระทั่งลูกถูกตัดสินติดคุกตลอดชีวิต พอกระโดด
ตึกตายชั้น ๘ บนศาลเลย ลูกตนเองถูกตํารวจวิสามัญ ไปปลนรถขน
เงิน แมก็โอย ! รองเปนวรรคเปนเวร

การรูสึกสิ้นหวังผิดหวัง รูสึกไมมีคา ตัวเองหมด
คา ผิดหวังเหลานี้เขาบอกตอนนี้มันรุนแรง เพราะมัน
ชอบหวังสูงหวัง...
คนเรานีน่ ะ หลวงพอพุทธทาสสอนแลวสอนอีก “หวังใหมนั เปน
ศูนย แตทําใหมันเต็มที่” ตั้งความหวังศูนย แตทําเต็มที่ โดยไมหวัง
ไมเอา ไมมี ไมเปน ทํางานตั้งแตเชาจรดเย็น โดยไมหวัง ไมเปน ไมเอา
ไมมี พูดไมเปนคนยุคนี้ มันตองหวังแทงหวยก็ตอ งหวังถูก ทํางานก็ตอง
หวังไดเงิน ไมคิดเลยวาทํา แบบไมตองไดเงิน

“

...สรางจิตอาสามันตองมีความสุข
สนุกกับการไดทําประโยชน ชีวิตจะไดมีคา
จะไดไมรูสึกวา ชีวิตไมมีคา เพราะไดทํา
ประโยชนมันก็รูสึกวามีคา ก็ไมตองฆาตัวตาย...

“

ตอนนีม้ าฮิตกันดวยอะไร ? “จิตอาสา” ตอนนีก้ าํ ลังฮิตมาก
จิตอาสาเอาเงินไหม ? ไปพัฒนาหมวกสีฟาผาพันคอสีเหลือง ไม
ไดเอาเงินแตทาํ กันเปนสุขสนุก แตเดี๋ยวนี้มันก็เพีย้ นบาง มาทีว่ ดั
นีห้ ลายคณะไมอยากเอยชื่อ หยิบไมกวาดถายภาพแปบ ! กลับ
แลว (เตะทาถายภาพจิตอาสา) จิตอาสาแคถายภาพ เลนละคร
ผักชีโรยหนา สรางภาพ ไมไดสรางจิตอาสา

สรางจิตอาสามันตองมีความสุข สนุกกับการได
ทําประโยชน ชีวติ จะไดมคี า จะไดไมรสู กึ วาชีวติ ไมมคี า
เพราะไดทําประโยชนมันก็รูสึกวามีคา ก็ไมตองฆาตัว
ตาย แลวที่เขาฆาตัวตายเพราะเขารูสึกวาเขาไมมีคา
เขาเลยตองฆาตัวตาย
คนทีเ่ ขาทําประโยชนเพลินไปวัน ๆ มันไมมอี ารมณแทรกเขามาที่
จะฆาตัวตาย ยังรูส กึ อยากไปชวยใหเสร็จ อยากไปทําไอนน่ั ใหได เหตุ
นี้เปนความเปนชีวติ มันก็เปนตอไป มันไมจาํ เปนตองไปฆาตัวตาย และ
ตอนนี้เห็นไหมคนฆาตัวตายเพราะอะไรนี่มากที่สุด ?
เพราะดืม่ เหลามาก ๆ เปนแอลกอฮอลิซมึ พอเปนแอลกอฮอลิซมึ
ก็เปนโรค เปนโรคอะไรละ หนัก ๆ เขาก็อยากตาย เพราะหมดคา
ญาติพี่นองก็รังเกลียด “มึงไปตามทางมึงเถอะ กูตัดหางปลอยวัด
แลว” มาวัด วัดก็ “ไป” ไลอีก (กูไปไหนละ ไปอยูกับยมบาลดีกวา)
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นี่มนั ก็ตอ นเขามุมอับเรือ่ ยเลย สถานการณผลิตเหลาผลิตยา เครือ่ ง
ดื่มทุกประเภท มันก็จะแหม ! พอดื่มบอยครั้งเขา ดื่มหนักเขา ดื่ม

จนเมามากเขา สติปญ
 ญาทีค่ ดิ จะตอสูช วี ติ เพือ่ มีชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ คา
มันอันตรธานไป มันไมเหลือแลว อยูไมได ถึงอยูไดหนาก็ไมมี
ความสุข อยูไปแบบหนาชื่นอกตรม ทําหนาชื่นมาไดพักหนึ่ง
แตอกตรม
ตอมาเขาบอกวา “มีการวางแผนฆาตัวตาย” หรือทําราย
ตัวเอง คนเรามันควรจะวางแผนเขียนแบบออกแปลนชีวิตวาจะทํา
อะไรดี ไมรูนะอาตมากําลังเขียนแบบออกแปลนชีวิตบั้นปลายชีวิต
อยากจะทําสวนธรรมใหสําเร็จ
แตนี่บางคนนี่นั่งคิดวางแผนจะฆาตัวตาย กอนจะฆาตัวตายนี่ มี
การวางแผนฆาตัวตาย หรือทํารายตัวเอง บางคนถึงกับมี ๓ ครั้ง ฆาตัว
ตายมา ๓ ครั้งยังไมสําเร็จ ก็วางแผนตอ มันแผนอะไรชีวิต ?

“แผนสังหารชีวติ ” ไมใชแผนเขียนแบบออกแปลนชีวติ ใหมนั
สรางสรรคพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น อันนี้เปนเรื่องที่เขาสํารวจจากการ
ฆาตัวตาย ๑๐ คน ๙ คนจะมีปญหาพวกนี้กอน
ตอมา ก็คอื พวกเขารักษาทีโ่ รงพยาบาลดวยการฆาตัวตายมา
กอน แลวสงไปโรงพยาบาลลางทองทันอะไรพวกนี้ หรือเปนโรค
มาก ๆ เจ็บปวยมาก ทางจิตเวชเขาบอกวา “ซึมเศรา” หรือโรค
“อารมณแปรปรวน”
เดี๋ยวนีเ้ ปนอะไรก็ไมรนู ะ บางคนนีม่ าทีว่ ดั วาจะทําบุญทํานัน่ ทํานี่ เห็น
มาทะเลาะกันที่วัดกลับแลว เหมือนอยางที่เคยเลา
มาเจอเจาคนโบกรถ เขาบอกจอดตรงโนนดี๊ แกบอกเตรียมเงินจะ
มาทําบุญกับอาตมา ๒ หมื่น เจาคนโบกรถชี้โนนชี้นี่ แกเลยขับรถกลับ
บนกับคนใชไปตลอดทาง “พระพยอมเลี้ยงคนอยางนี้ไวไดยังไง”
จนคนใชที่นั่งมาในรถ นึกเกิดมีวาทกรรมดีขึ้นมา “คุณนาย ! วันนี้
ถามจริง ๆ เถอะ คุณนายตัง้ ใจจะมาพบไอคนโบกรถ หรือมาพบพระพยอม”

แกก็บอก “พบบาอะไรไอคนนั้นตั้งใจจะมาพบพระพยอมมา
ทําบุญ” ก็เลยขับรถกลับมา มาทํา ทําเสร็จยังบอก “ไลมันไปเถอะ”
(ยังติดคางอีก ไลมันไปเถอะ) เอาไวก็จะไมมีใครเขาวัดหรอก
นาคิดจริง ๆ นะ คนบางคนนี่อารมณแปรปรวน แตยังดีนะแปร
กลับไป ยังแปรกลับมาอีก (ถาแปรกลับไปแลวไมมาอดเลย ๒๐,๐๐๐ ไม
ได แลวแถมยังเกลียดวัดไปเทาไหรก็ไมรู) หาวาวัดเลี้ยงคนไมดี ทัง้ ๆ ที่
เจาคนนัน้ อะก็อยากจะจัดระเบียบใหมันเขาล็อกเขาแถว เพือ่ จะไดจุ คัน
อืน่ จะไดมาจอดไดอีก แกก็คิดของแกไปอีกแบบ
ตอนนี้โรคที่ทําใหคนฆาตัวตายมาก “การเจ็บปวยดวยโรคราย
แรง” เชน มะเร็ง โรคเอดส ตอนนั้นคนก็ฆา ตัวตายเยอะ เปนเอดสอยูไ ป
เขาไมอยากคบหาสมาคม อยูไปไมไหวคบใครไมไดเขาไมคบดวย ก็ฆา
ตัวตาย
แตทง้ั หมดทัง้ สิน้ นีม่ นั เกิดจากแรงกดดัน “ความเครียดอยางหนัก”
เพราะสูญเสียของรัก สูญเสียคนรัก เงินทองทีเ่ ปนของรัก แมกระทั่งเสีย
หนาที่การงาน ที่มีหน้ามีตามีผลงาน โอ ! วันนี้ใครไดดูขาวไหม “ยาย
ฟาผา” เดง พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล แหม ! ผลงานมารุงเลย แตไมรู
ไปสะดุดตออะไรเขา ถูกยายฟาผา แตคงไมฆาตัวตายหรอก คนนี้หนัก
แนน ! แตบางคนถูกยาย นี่ผิดหวังจากหนาที่การงานที่ตัวเองชอบฆา
ตัวตายก็มี
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ฉะนั้น การฆาตัวตาย ผิดหวังจากบุคคลที่รัก หนาที่การ

งาน สูญเสียของรัก เจาคนทีถ่ กู หลอกทําขาวหอนะเขาเกือบ
ฆาตัวตายนะ เพราะเขาหมดตั้งเปนลาน เงินเปนลาน ๆ เขา
ก็ไมอยากอยูแลว เขาไมมีอะไรเหลือแลว มีแตหนี้ทั้งนั้นดัก
คอยขางหนา พวกนีอ้ ยากฆาตัวตาย แลวก็ถา ทําสําเร็จก็ตาย
ไป

พูดแตดา นลบมา มีบวกบางไดไหม ? เรามีวธิ ปี อ งกัน
แกไขเยียวยาเจาโรคฆาตัวตายกันไดยงั ไงบาง มันก็คงจะตอง
ไมเกินหลักศาสนาที่บอกวา...
๑) ยอมรับวามีความทุกข แตใหคิดเปนเสียหนอย วาทุกขเปน
เหตุใหเกิดศรัทธา ใหเกิดปญญา หาทางแกไข แลวดับมันไป ทุกขอาจ
จะทําใหคนฉลาดมากกวาสุข เพราะสุขทางวัตถุนี่ทําใหคนติดหลง แต
นี้คนเขาจะคิดเปนไหมนี่ เขาพอทุกขเขามาอยาอยูดีกวา เขานาจะบอก
“เฮย ! สูก บั มันสักพักเถอะนา เจาทุกขน”่ี มันเผือ่ ถาชนะแลวไดอะไร
ละ มันเหมือนนักมวยเขาถูกนับตั้ง ๒ นับ แตแลวเขาฮึด ลูกอึด ฮึดสู เจา
นั่นโดนนับบาง แลวไมลุกเลย เขา ๒ ครั้งโดนนับ
สวนเรานี่ไมถึงกับนับเลยนะ ไมทันนอนเปาฝุนเลย อยากตายเสีย
แลว ฉะนั้น คนไมรูวาเรามีทุกข แลวมันตองมีทางสู เมื่อมืดมี สวาง
ยังมี แลวมีทุกขมันก็ตองมีเรื่องดับไดบาง นี่คนไมคิดอยางนี้ ไมมี
ความคิดบวก ทุกขก็เลยอยูเลย
หลวงพอพุทธทาสจึงมีคาถาตวาดความทุกขวา ไง ! “กูไมไดเกิดมา
เพื่อเปนทุกขโวย !”
โยม ! ถาคนเขาพูดอยางนี้ คนจะฆาตัวตายเยอะไหม ? มันมีแตบอก

หลวงพอพุทธทาส
จึงมีคาถาตวาดความทุกขวาไง !

“กูไมไดเกิดมา เพื่อเปนทุกขโวย !”

“ทุกขก็ทกุ ขสโิ วย ! ตายดีกวา” ถาไดคาถาหลวงพอพุทธทาสเปอรเซ็นต
การฆาตัวตาย คือปลุกระดมกันนะ ป ๖๓ นี่เปนปตวาดความทุกขเปนปที่
หยุดการฆาตัวตาย และการฆาตัวตายมากกวาสงกรานตและปใหมอีก
เพราะปใหมกับสงกรานต ๒ รายการนี้ ปใหม ๔๐๐ สงกรานต ๔๐๐
รวมได ๘๐๐ อันนี้ ๔,๐๐๐ อะ ไมใชเรื่องเล็กนอยเลยนะ
ตอนนี้วางแผนกันนาดูละสงกรานตนี้ จะลดการตาย แลววางแผน
กันการฆาตัวตายกันบางไหมนี่ ตั้ง ๔,๐๐๐ กับ ๘๐๐ อะ เห็นวาจะวางแผน
ลงโทษกันหนัก แตฆาตัวตายไมรูจะลงโทษใคร
๒) คอยหมั่นหาสาเหตุของทุกขไวบอย ๆ วามันมาจากอะไร ?
พวกเราตอบไดหรือยังตอบดัง ๆ พรอมกัน ฉันรูว า เหตุมนั มาจาก...? (เงียบ)
แลวไมรูจากเหตุแลวจะไปดับเหตุยังไงละ

เหตุของความทุกขมาจาก “ความอยาก กับความยึด”
ถาเราอยากมากยึดมาก ทุกขก็มากขึ้น แตถาเราอยากใหนอย
ลงหนอย ยึดใหนอยรูจักปลอยวางบาง เจาอารมณคิดฆาตัว
ตายมันก็จะเบาลง แตนี่ยึดเต็มที่อยากเต็มที่ พอไมสมอยาก
ไมเปนไปตามที่ยึด ยึดไมอยู เอาไมอยู เอาของรักไมอยู เอา
ของที่ตองการไมอยู กูก็อยาอยูเลย อะไรอยางนี้ไปดีกวา มีตัว
กูโง ๆ โผลขึ้นมายุเลย
๓) หัดรูจักระบายทุกข โดยพูดคุยปรึกษากับคนที่เราไววางใจ คน
ที่เขาใฝศีลใฝธรรม เขาจะถายทอดเรื่องดีงาม ใหเรามีความหวังในการอยู
สูชีวิต การคุยกับคนที่เขาสูชีวิต แลวเขาผานวิกฤติชีวิต มันมักจะไดขอคิด
ดีกวาคุยกับคนไมสูชีวิต
ถามีทกุ ขอยากฆาตัวตาย อยาไปคุยกับพวกที่เขาเคยฆาตัวตายมา
๓ ครั้งแลว ถูกไหมคุยกับคนถูกคนไหม ? อยางนี้เขาเรียกผิดฝาผิดคน
แทนทีจ่ ะคุยกับคนทีไ่ มเคยฆาตัวตาย แลวก็ปรึกษาชวยคนฆาตัวตายรอดมา
หลายคนแลว ถาไดไปคุยพรรณนีท้ างรอดพอมี อยาไปคุยเชียว เจานี่มันฆาตัว
ตายมา ๓ รอบแลว สนิทกับมันเหลือเกิน ชอบมันเหลือเกิน ก็ไปกับมัน
ละสิ เขาบอก
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แตเราคบคนที่เขาไมคิดฆาตัวตาย เจาคนที่ตวาดความทุกขเกง ๆ
เจาคนที่เขาทาความทุกขเลย “มึงมาหนักกวานี้กูก็สูมึงได” เจานี้นอย
ไปจิบจอย ทุกขแคนี้บอกจิ๊บจอย อดขาวมื้อหนึ่งก็จิ๊บจอย ผัวทิ้งเมียทิ้งก็
เดี๋ยวมันก็จิ๊บจอย ไมตองมาฆาตัวตาย ตอมา
๔) รูจักหากิจกรรมทํา เพื่อผอนคลาย รูจักออกกําลังฟงเพลง
ฟงธรรม ฟงเทศน หรือรูจักทํางานปลูกตนไม จัดสวนหยอม เออ ! ตน
นั้นกําลังเดินไปดูแตกใบออน ออกดอกกําลังบาน กําลังสวยงาม กําลัง
เขียวขจี ชีวิตก็สดชื่น อยูกับสิ่งสดชื่นเบิกบาน เจาซึมเศราเหงาหงอย มัน
ก็คอย ๆ สลัดไป
คนเขาไมรูยังไงนะบางบานก็ลําบาก เขาตองไปอยูคอนโด มันจะ
ทําสวนอะไรมันก็ทาํ ไมได หันไปหันมา ๔ เหลีย่ มแคบ โดดไปขางลางดีกวา
ก็ตายอีกแยนะ หากิจกรรมดี ๆ ทํา
๕) หาคนชวยเหลือ เชน เพือ่ นญาติ เจาหนาทีภ่ าครัฐ หรือสามารถ
ขอคําปรึกษาเพิม่ เติมได จากหนวยงานทีเ่ ขาเรียกวาคลินกิ คลายเครียด แลว
ก็เดี๋ยวที่วัดกําลังจะสรางแลวละ

“ซอยละลายทุกข” เขาไปก็มีภาพคําสอน หลวงพอ
พุทธทาสบอก “กูไมไดเกิดมา เพื่อเปนทุกขโวย !”
แลวก็มรี ปู แปะยิม้ เณรยิม้ ตุก ตายิม้ ๆ แลวเขาไปสุดซอยกดแปก...ก็
เพลงดัง “สุขกันเถอะเรา เศราไปทําไม” เขามาสุดซอยแลว เขายังไม

หายทุกข ไปโรงพยาบาลเถอะ เดีย๋ วนีจ่ ะสรางจะทําซอยละลายทุกข ทางโลก
เขามีซอยละลายทรัพย คงจะพอมองออกมองเห็น กันวาเราเสียดายชีวติ คน
ป ๖๐ ฆาตัวตาย ๓,๙๓๔ ศพ แลวมีผพู ยายามจะฆาเทาไหรรไู หม ?
“๕๓,๐๐๐ คน” พยายามจะฆาแตเขาชวยไวได ลางทองแกเชือก แคะลูกปน
ออก อะไรอยางนี้ ๕ หมื่นกวา ตาย ๓ ชวยทําอีก ๕ ถาชวยไมทันรวบรวม
กัน ๓,๐๐๐ กวา โอย ! เปนพัน
ทีน้ี มาดูเขาบอกเหตุผลทีท่ าํ ใหคนเลิกจบชีวติ ตัวเอง ไมใชมเี พียงสาเหตุ
เดียว เขาเรียกวา ลิซา ไฟรสโตน นักจิตวิทยาคลินิกชาวอเมริกา กลาววา
แนวโนมการฆาตัวตายเปนสภาวะพิเศษที่เรียกรองการรักษาโดยเฉพาะ ใน
คูมือการวินิจฉัยสถิติรวบรวม ความผิดปกติทางจิตของมนุษย นี่มากขึ้นซึ่ง
เปนหลักเกณฑทางวินิจฉัยความผิดปกติที่ไดรับอางอิงอยางกวางขวางทั่ว
โลก ที่วาทั่วโลกในไทยฆาตัวตายปละ ๓,๐๐๐ คน ถาไมตายอีกปละเปน
หมื่น ที่ชวยกันไวทัน

สรุปแลวนี่ประเทศไทยเรา มันก็เขาภาวะผิดปกติโดยเฉพาะ
มันกวางขวางไปทัง้ โลก มาถึงไทยแลวดวย มีการปรับปรุงอยูต ลอด
แลวก็ในฉบับปรับปรุงทีเ่ ขาคิดเขาทํากันลาสุด นีเ่ คยมีการพิจารณา
ที่จะจัดหมวดการมีแนวโนมฆาตัวตาย ออกเปนหมวด ๆ หมวดหมู
แยกเฉพาะ ไมเพียงแคอาการ หรือผลความผิดปกติทางจิต หรือ
รางกาย โอ ! นักคิดนักวิจัยพวกนี้เขาก็คิดทําหมวดหมู ทํานั่นทํานี่
แยกนูนแยกนี่ พระพุทธเจาใหแยกอะไร ?
พระพุทธเจาใหแยก “กิเลสกับความทุกข ออกจากจิต” จิตนี่เดิม
มันประภัสสรอยูกอน “อาคันตุเกหิ อุปกิเลเสหิ” กิเลสหรือทุกขมันจรมา
เหมือนแขกมาเยี่ยมเปนคราว ๆ อาคันตุกะ พอแขกไปแลวก็โบราณเขายังมี
คําพูดแปลก ๆ นะ “มีเมียตีใหหัวแตก ถามีแขกมาใหไลลงเรือน”
คนนั้นอานเกมคนนี้ แตปริศนาธรรมโบราณอานไมออก “มีเมียตีให
หัวแตก” เมียเขาชอบอะไร ตองการอะไร จะตองหลอเลี้ยงเขายังไง เขาถึง
จะไมทิ้งเราไป หรือฆาตัวตาย นี่เคยอานหัวใจ ตีหัวใจ ตีโจทยวาจริตนิสัย
เขาเปนยังไง ไมปลอยใหเขาเปนโรคซึมเศรา ผิดหวังจนเขาฆาตัวตาย
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สวนมี “แขกมาใหไลลงเรือน” ถากิเลสที่พาความเศราหมอง
เขามาในจิตที่มันเปนของปรุงแตงเขามา นี่เปนแขกมาเยือนเปนคราว ๆ
เดี๋ยวมันก็จากไป “ปภัสสะระมิทัง ภิกขะเว จิตตัง” จิตเดิมประภัสสร
อยูกอน เราไมรูจักแยกที่เขาบอกวา “น้ําขุนไมมี ไอที่ขุนไมใชน้ํา” ใช
ไหม ?
แลวพูดถึงฟงเรือ่ งน้ํานะ “บอน้ําศักดิส์ ทิ ธิ”์ มันก็มอี ะไรแปลก ๆ นะ
ที่เชียงใหมมีอยูบอหนึ่ง ที่เขาเขียน “หามผูหญิงเขาใกลบอนี้”
ถาผูหญิงเขาใกล ไปแตะ ไปตัก น้ําจะขุนทันที ก็เลยหามผูหญิงเขาไป
ใกล เขาก็เลาความพิสดารบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ อันนี้ก็นาเปนหวงอยางหนึ่ง
กลัวชาวพุทธนี่นะ พิธีมันก็ดีอะรวมคน แลวทําใหรูอะไรตาง ๆ
แตพระพุทธศาสนาไมคอ ยเนนพิธี แตเนนวิธี “ทําพิธเี พือ่ ออกจาก
ทุกข กับวิธีที่ออกจากทุกข” โยมวาเอาไหนดี ? บางทีก็มัวแตทําพิธี
แตไมคอยหาวิธี ทําพิธีสรางอะไรขึ้นมา สระอะไรขึ้นมา แตไมหาวิธีที่จะ
ออกจากทุกข แตพิธีก็ดีแหละ มันก็เปนเครื่องอุนใจ แตมันก็มีสวนลึก ๆ
ละนะ เชน คนจะฆาตัวตายตอนตนเดือนนี้ บอก “ขอใหเลยวันที่ ๑๙ กู
อยากดูพิธีใหญ” คงมีบางละนะ ตกลงพิธีก็ชวยไดระดับหนึ่ง อยากจะ
ดูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถาฆาตัวตายวันนี้ก็ไมไดดู ขออยูตออีกนิด
พออยูแลวเออ ! เกิดสบายใจ อาจจะไมฆาตัวตายก็ได
ฉะนั้น พิธีก็ชวยในระดับตน ๆ แตวิธีนี่มันจะสิ้นกระแส จะไมกลับ
มาทุกขอีกถามีวิธี แลวพวกที่มานั่ง ๆ นี่กลับไปจะไดวิธีรักษาชีวิตไหม ?
ถาใครมาฟงเทศนแลวอีก ๓ วัน ๗ วัน ฆาตัวตาย อาตมารูน ะจะตองเผา
วัดเลิกเทศนเลย เสียเวลา เสียเวลาตายเลย ยังไงนะตองไดวิธีไปอยูใหดี
ไมตอ งฆาตัวตาย ถาหยุดฆาตัวตายกันไมได เปาหมายอันดับหนึง่ ของการ
ชวยคนใหมีชีวิตดี ชีวิตใหม เพื่อรักษาชีวิตไว ใหมีเวลาเหลือทดแทน ใน
การบริโภคทรัพยากรไป
มันไมควรเลยนะ ทรัพยากรกินใชไปตั้งเยอะ แลวฆาตัวตายยังไมได
ทําทดแทนเลย เขาบอกกรมสุขภาพจิตในประเทศไทย นี่สังเกตพฤติกรรม
ของผูที่เสี่ยงตอฆาตัวตายไว ๑๐ ประการ (ฟงใหดีนะใครเขาอยูใน ๑๐
ประการนี้อาจจะเปนรายตอไป)

๑) ชอบแยกตัว ไมพูดกับใคร แตไมใชเขาอินทรียสังวรนะ แยก
ตัววา กูเขากับมันไมคอยได (ระวังดวยพวกที่ไมเขากับใคร และเขากับ
ใครไมคอยได อาจจะเปนรายตอไป) ฉะนั้น คบกันไวรักกันไว พูดคุยกัน
ไวบาง มีมนุษยสายสัมพันธ สานสัมพันธกันไวบาง
๒) มีคนในครอบครัวฆาตัวตายมากอน แลวก็นึกถึง “ถากูฆา
ตัวตายไปซะกับมันคราวนัน้ ซะก็ดแี ลว” นีค่ นในครอบครัวทีเ่ คยฆาตัวตาย
มันมักจะดึงโนมในคนที่มีครอบครัวหนึ่งเห็นไหมที่เปนขาว ฆาตัวตายมา
๓ รายในครอบครัวเดียว ฉะนัน้ ใครทีม่ คี นฆาตัวตายในครอบครัว นีอ่ นั ตราย
เหมือนกัน มันจะเปนตัวอยาง เขาจะนึกวา “มึงไปแลวหมดทุกข กูอยู
แยโวย ! กูทุกข เดี๋ยวกูไปตามมึงแหละ” อันนี้แยมาก
๓) เคยพยายามฆาตัวตายมาแลวหลายครั้ง แลวมันจะวนไป
วนมาอยูอยางนั้น เขาไมคิดจะหาทางออกที่ดี ฉะนั้น ตองพยายามตรง
กันขาม “กูไมมีทางฆาตัวตาย เพราะอายหมาอายแมวโวย !” ใครเคยเห็น
แมวฆาตัวตายบาง อยางนอยก็เขียนติดไว “คนฆาตัวตาย อายหมา
อายแมว อายไก” มันไมเคยฆาตัวตาย พลอยหายไปมันก็ไมเสียดาย
เสียดายขาวเปลือกนิดหนอยเดี๋ยวก็คุยหาใหมได
๔) มีแผนฆาตัวตายแนนอน โดยดูไดจากแจกจายของรักของ
หวง พูดจาฝากฝงคนขางหลัง จัดการงานหรือทรัพยสินใหเรียบรอย ทํา
พินัยกรรมหมด มีอะไรก็อาการจะไมอยูใชมันแลว นี่คนที่ในบานเราเขา
ทําทาสละนูนสละนี่ ทั้ง ๆ ที่เขาเคยเปนของหวงของเขานะ แตเขาชักให
ใหญเลย เหมือนกับวางแผนไมอยูกับพวกนี้แลว อาการอยางนี้เสี่ยงที่จะ
ฆาตัวตาย
๕) เวลาพูดมีน้ําเสียงวิตกกังวล สีหนาเศราหมอง คุยกับคนฆา
ตัวตายนี่ เขาจะคุยดวยสีหนาเศราหมอง แลวมีเรือ่ งวิตกกังวลมาก ๆ เลย
บางคนนีไ่ มรอู ะไรดลใจใหคดิ แตเรือ่ งวิตกกังวล แลวก็วนไปวนมา ไมออก
จากวิตกกังวลนั้น ก็ไปหาเครื่องมือฆาตัวตายตอไป
๖) ติดเหลา หรือยาเสพติด แลวเปนคนทีส่ าํ คัญมากนะตอนนี้เขา
บอกสถิตเิ ยอะมาก คนฆาตัวตายนี่ เพราะไปติดเหลางอมแงม ติดยาเสพติด
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ญาติพี่นองไมเอา ถูกอัปเปหิออกจากหมูญาติ พวกนี้จะอยูไมนานอะ ก็
จะหาทางฆาตัวตาย
๗) ทรมานจากโรคราย พึ่งยารักษาประจํา และก็นอนไมหลับ นอน
ติดเตียงแตไมหลับเปนเวลานาน ๆ คิดวาอยูไ ปลูกหลานก็ลําบาก ก็เลยชิง
ตัดชองนอยไป
๘) ชอบพูดเปรย ๆ วา “อยากตาย ไมอยากมีชีวิตอยูแลว” (นี่
อาตมาพูดเลียนแบบเสียงนะ แลวโยมอยานึกวาอาการอยางนี้ นากลัวจะ
ไปแลว ออกสีลาใหมันสมจริง เดี๋ยวโยมบอกนากลัว...อาการอยางนี้บอก
เปรยๆ) ถาอาตมาฆาตัวตายนี่เสียหายเยอะไหมโยมวา ? คําพูดคําสอน
แลวเทปหนังสือเผาทิ้งกันหมด เออแย ! จะไมพูดเปรย ๆ วา “อยากตาย
ไมอยากมีชีวิตอยู” ถาคนที่เขาพูดเปรย ๆ อยางนี้ โอกาสไมนานจะไป
๙) ประสบปญหาชีวิต เชน ลมละลาย สูญเสียคนรักกะทันหัน
เปนโรคเรือ้ รัง พิการจากอุบตั เิ หตุแบบไมมใี ครเขาหนาได เชน ถูกไฟคลอก
หนา ผัวก็ทิ้ง ลูกก็ยังไมอยากจะเห็นหนาเลย เพราะหนาแมไมรูหนาแม
หรือหนาผี โอกาสฆาตัวตายก็เยอะ
๑๐) มีอารมณขึ้น ๆ ลง ๆ ที่ไมนาจะทําแบบนั้นก็ทํา แลวก็ที่นา
ระวังคือ เมื่ออารมฌเปลี่ยนแปลงเปนตรงกันขาม มักจะมีอาการซึมเศรา
หงุดหงิดมานาน ๆ เขา กลับดู เอ ! เหมือนจะสบายผิดหูผิดตา ชวงนี้แสดง
วาเขารวบรวมความกลาที่จะตัดสินใจแนนอนแลว จะฆาตัวตาย เขาทํา
เปนเขาเขมแข็ง ทีจ่ ริงเขาเขมแข็งเพือ่ สรางความกลาหาญ เพือ่ เขาจะตอง
ฆาตัวตายใหสําเร็จ เขาเคยเหงาเคยซึม เคยไมมีชีวิตชีวา มันมีเรื่องหนึ่ง
แบบนี้ ตอนแรกนึกวาเขาหายแลว เขาหายจากโรคนั้นแลวมั้ง แตที่ไหน

ไดไมกี่วันฆาตัวตาย
นี่ ๑๐ ประการนี้ ก็ตอ งชวยกันทางกรมสุขภาพจิต ใหคาํ แนะนํา
วา ญาติหรือเพื่อนสนิทพยายามพูดคุย พาออกกําลังกาย พาออก
งานการอะไรบาง ที่เขามีงานเกษตรแฟรอะไรที่ไหนก็ลองพาไปดู
บาง อยาใหเขาอยูติดที่ ซึมเศรานาน ๆ

สรุปวา ทุกอยางทุกวันนี้ โยมมนุษยเราก็หันหลังให
ธรรมะเกินไปดวย ก็เทากับหันหลังใหชีวิตที่สุขสําราญเบิก
บาน เยือกเย็น แลวถึงอยูก อ็ ยูแ บบมนุษยหวั รอนเยอะขึน้ ทุกวัน
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทานบอก หนารอน
นี่นาจะจัดกิจกรรมคลายรอน ทานพูดมาคําดีวา “เมตตา
ธรรม นี่คลายรอนไดเยอะ” ขอใหมีอารมณนึกสงสาร
แหมอาตมาจริง ๆ นะ ! ตอนนี้ไมอยากเดินไปหาเด็กเลยโยม พอ
เดินไป “หลวงพอ ! ขนุนไมเห็นคอยมาเลย” หลวงพอไอนั่น ไอนี่ นี่
ถามาบอย ๆ นะ เดี๋ยวหนูทําเสร็จ โอย ! เด็กผูหญิงเดี๋ยวนี้ปากหวาน
ประจบพระ เพราะตอนเขาทําก็นาสงสารเขาเหมือนกัน พอเขาบอก
อยากกินไอนนู ไอน่ี นึกอยากจะหาใหเขากิน โยมคิดวาจะฆาตัวตายไหม ?
เออ ! ถาเขารองอิ่มทุกอยางไมตองการอะไรแลว ไมแน
แตถาเขารองตองการ... รูสึกวา เออโยม ! นี่อยาลืมนะใหนึกวัด
นี้ทุกปชวงเดือนเมษา เด็กปนี้มาอยู ๔๐๐ กวา ไอศกรีมก็มีวันพุธละถัง
หรือ ๒ ถัง อยางอื่นไมคอ ยมี แลวเด็กบานนอกเขาไมคอ ยเคยกินขนุน วัน
นีเ้ ขาถามหาขนุน “หลวงพอผานมาไมคอยมีขนุนมาเลย” แตพอเรา
ไดเอาอะไรไปแจก เขาก็เฮ ! ก็เลยรอนนีก้ เ็ ย็นไดละนะ ถาผูใ หญมเี มตตา
ยังไงขอฝากผูใหญใจดี อยางวันนี้โยมเอานมกลองมาใหเณร เณรมี
๗ รูป ขอแบงไปใหเด็กครึ่งหนึ่ง เด็กเขาก็จะไดกินไดทาน อูย ! เด็ก
บานนอกนะ ไดกินอะไรนิด ๆ หนอย ๆ มันเหมือนกับไดขน้ึ สวรรคเลย นี่
พระพุทธเจาตรัสวา

เนกาสี ละภะเต สุขัง : กินคนเดียวอยูไมเปนสุข
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มาแบงกันกิน เดีย๋ วนีอ้ าตมาฉันอะไรนี่ ไมอยากจะฉันหมด แบง ๆ
ให ถาโลกเรานะมีผใู หญใจดี ผูใ หญมเี มตตา เด็กเขาก็คงยังมีชวี ติ อยากอยู
แตถาหันไปทางไหนผูใ หญตะเพิดดาไล เผลอ ๆ เขาก็อยากตายเหมือนกัน
ฉะนัน้ ความเมตตาก็ดี ลดรอนได เจาคนเอาอาหารไปใหปลา
เห็นทีเ่ ขาตางประเทศนะ เจาสัตวบางชนิดมันก็เหลือเกิน พอคนมา
มันจะรูเ ลย มันจะเขามาสนิท แลวก็ทาํ ปากขยับ บางตัวนีน้ ะทําหนา
กวักอยางนี้ เจาแพะตัวหนึง่ เจานีน่ อนเฉยเลย กินจนอวนแลว พอ
ใครเขามาใกล ๆ บางทีหนากวักอยากไดหญา อยากไดของกิน แค
คนเราคิดสงสารสัตว เมตตาเพือ่ นมนุษย โยม ! ทําบุญดวยเมตตา
นีป่ ญ
 ญาเยอะกวาบุญแบบทัว่ ๆ ไป ยิง่ เจริญอนิจจสัญญายิง่ ดีใหญ
พอเราอยูไ ปทรัพยสมบัตกิ เ็ อาไปไมได มันไมจากเรา เราก็ตอ งจาก
มัน แลวทําบุญบาง แตไมใชทาํ แบบบาคลัง่ เมาบุญ หลงบุญ ทําแบบ
พอดี ๆ ทําแบบไมเดือดรอน ก็อยาลืมนะ !
แลวก็อยาลืมนะมาวัดสวนแกว ! ใหมาเดือนมีนา, เมษา, พฤษภา
ทุเรียน ชมพู มะปราง มะมวง เดี๋ยวเงาะมาอีก แลวนอกจาก ๓-๔
เดือนแลวจะไปวัดไหนก็ไปเหอะ แตชว ง ๓-๔ เดือน ขอใหมาวัดนีเ้ ยอะ ๆ
มามาก ๆ เอาแคนี้นะ !

ขออวยพรใหทุกทานทุกคน จงอยูเย็นเปนสุข อยารอนนอน
ทุกขถึงฆาตัวตาย แตขอใหเปลี่ยนมาเปนฆาทุกขและฆากิเลสให
มันวอดวาย เพื่อชีวิตที่เหลือจะไดเปนชีวิตที่สดชื่น เบิกบาน เยือก
เย็นตลอดไปดวยกันทุกคน เทอญ ฯ

อยาลืมนะ
มาวัดสวนแกว !
ใหมาเดือนมีนา, เมษา,
พฤษภา ทุเรียน ชมพู
มะปราง มะมวง ฯลฯ
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

วันนี้วันอะไร ? (วันครอบครัว)
ถามจริง ๆ เถอะ ๒ วันมันติด ๆ กัน ๓ เรือ่ งเลย “สงกรานต ผู
สูงอายุ วันครอบครัว” ติดกันเลย ถามจริง ๆ เถอะโยม ถาเอาจัด
ใหเปนเรื่องที่นาเรียนรู นาศึกษา วันอะไรนาเรียนรู นาศึกษา นานํามา
ปฏิบัติใหเกิดความมั่นคงในชีวิตมากที่สุด คือวันอะไร ? (วันครอบครัว)
“ใช” อาตมาวา สงกรานตกอ็ ยางนัน้ แหละ คนแกกเ็ รือ่ งของแก
แกก็ตองแกของแกไป จริงนะทีเ่ ขาวา ไมมอี ะไรสําคัญเทากับวันครอบครัว
เพราะอะไร ?
* “คร
“ครอบครัวเขมแข็ง” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนวันสงกรานตแกประชาชนทั่วไป
ณ ลา
ลานธรรม
ลานธ
นธ วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ (วันครอบครัว)

ถาประเทศชาตินี้ มีครอบครัวไมไดเรื่องไดราว ครอบครัวเละเทะ
เสียหายแตกแยก หยารางครอบครัวหัวรอน แคนี้

ถามวา...ประเทศชาติไปรอดไหม ?
ไมมวี นั สงกรานตเราก็อยูไ ดไหม ? ไมจดั วันผูส งู อายุ
แกก็ยังอยูของแกไดไหม ?
แตครอบครัว นีถ่ า ไมมวี ธิ ที าํ ใหครอบครัวอยูร อด จะลําบากมาก ทํา
ยังไงจะสงเสริมความรักความอบอุน ความสุขในครอบครัวมากทีส่ ดุ เพราะ
เปนสถาบันครอบครัวที่เริ่มตน ของคุณภาพชีวิตของผูคน “ครอบครัว
อยูเย็นเปนสุข” ก็ถือวาเปนความเขมแข็งของชุมชน

ชุมชนนี่ ถาครอบครัวไมเปนสุข ครอบครัวก็ออนแอ
ชุมชนก็ออนแอ ประเทศชาติไมตองพูดเลย ไปไมรอด เพราะ
ฉะนั้นเริ่มตนคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน คือ ครอบครัว
ความหมายของสถาบันครอบครัว ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหความหมายของคําวา “สถาบัน” และ “ครอบครัว”
ไวดงั นี้

สถาบัน หมายถึงสิ่งซึ่งคนในสวนรวม คือ สังคมจัดตั้ง
ใหมีขึ้นเพราะเห็นประโยชนวา มีความตองการและจําเปน
แกวิถีชีวติ ของตน เชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา ฯลฯ
ครอบครัว หมายถึงสถาบันพืน้ ฐานของสังคมทีป่ ระกอบดวย
สามีภรรยา และหมายความรวมถึงลูกดวย
แลวทํายังไงละ ถึงจะเรียกวา ความหมายตามแนวทางพุทธศาสตร ใหวิธีการอยูเปนครอบครัว อยางชนิดทีเ่ ปนครอบครัวแนว
พุทธศาสตร ไมใชครอบครัวแบบตะวันตก หรือครอบครัวแบบชิมลอง
เดีย๋ วมีการอยูท ดลอง กวาจะแตงงาน ก็ไมประสบความสําเร็จ สมัย
กอนบางทีคลุมถุงชนก็ยังอยูกันยันตายไดไหม ?
เดีย๋ วนีม้ นั มีเรือ่ งที่อยากจะฝากวันนี้สําคัญ เมื่อกอนจะหยา แตก
แยกกันนี่มีอะไรบาง ?
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๑) ตาย เปนอันดับหนึ่ง
๒) พอตาแมยายไมชอบลูกเขยลูกสะใภ จําใจเลิกกัน
เพราะตามใจพอแม พอแมรับลูกเขยคนนี้ไมได รับลูกสะใภ
คนนี้ไมได ก็เลิกกันไป และอีกอยางหนึ่งก็คือ
๓) การทรมานทรกรรมกันเหลือเกิน เปนคูเวรคูก รรม
ทํารายรางกาย รุนแรงอยูกันไมได

ปจจุบันนี้มีตัวเสริมตัวแทรก ทําใหครอบครัวแตก
แยกกันเยอะไหม ?
เยอะกวาเกามากเลย เชน ทําเปนไมรู รูอยูแกใจ แชตโทรศัพท
เปนขอแตกแยกมากเปนประวัตกิ ารณ ผูห ญิง ! สามีภรรยาเคยอยูก นั ดี ๆ
เผอิญสามีเปนคนพูดนอย เจาคนที่แชตดวยมันชางพูด “เอ ! เจานี่พูด
เกงพูดถี่ วาจะลองไปอยูกับมันสักพัก” อาว ! ไปแลว

หลายคนหยารางกันเพราะโทรศัพท ไมรูหนาคาดตา
คุยไปคุยมา...ไปแลว ไลนไปหากันคุยกัน ชักคุน ชักสนิท เขา
บอก “รักแทยังแพใกลชิด”
ทีแรกก็รักกันแท ๆ ละนะสามีภรรยา แตสามีไมอยูบาง ภรรยา
ไมอยูบ า ง แตอะไรมันใกลชดิ คนเหลือเกินชวงนี้...โทรศัพทไลนหากัน คุย
กัน พักเดียวเห็นมีมาเลาใหฟงนี่เยอะมาก

“

...หลายคนหยารางกันเพราะโทรศัพท
ไมรูหนาคาดตา คุยไปคุยมา...ไปแลว
ไลนไปหากันคุยกัน ชักคุน ชักสนิท เขาบอก

“

“รักแทยังแพใกลชิด”...

นี่เทคโนโลยีที่ผลิตกันมา สรางกันมา มันนําไปสูความวินาศนาการ
ในครอบครัวเยอะมาก ถึงวาบางทีไมเกี่ยวกับเรื่องใจแตก ไดชู มีกิ๊ก แต
มันก็เรือ่ งทําใหเกิดรูส กึ ระแวง เห็นอีกฝายคุยโทรศัพทกบั ใครบอย คุยแลว
หัวเราะหยอกเอินกัน สรางความระแวงแคลงใจที่สุด
เดี๋ยวนี้ตองถือวาสถาบันครอบครัวนาตกใจ แตงแสนหนึ่ง หยา ๔
หมื่น ๕ หมื่น แตกอนไมคอยมีขนาดนี้ ตัวเลขตางกันลิบเลย ระหวางยุค
ปจจุบันกับยุคกอน
อาตมานึกถึงโยมพอกับโยมแม พอไปทํานา แมอยูส วนดูแลลูก เขา
หางกันตั้ง ๓-๔ เดือนกวาจะสิ้นหนานา มาพบเจอกันทีหนึ่ง เขาก็ไมมี
เรื่องชูสาวเรื่องกิ๊กกึ๊ก
สมัยกอนมันไมมเี จาคําวา “กิก๊ ” ทีจ่ ริงแลวมันก็มาจากคําอะไร ? (ชู)
นั่นแหละมีชู แตเขาเลี่ยงเปนกิ๊ก เลี่ยงเปนฟงดูแลวใหมันเบา แลดูบาดหู
นอยหนอย เบาหนอย บาปหนอย

ที่จริงมันก็ชั่วพอ ๆ กัน นั่นแหละ นี่ตอนนี้ตองถือวา
ปญหาใหญ ถาครอบครัวแนวพุทธศาสตร ไมกลับมา สามี
ภรรยา บุตรธิดาลูกหลาน เมื่อกอนเคยอยูกันเปนเครือ
ญาติหรือวงศวานวานเครือ อยูแ ถว ๆ บานติด ๆ เคียง ๆ กัน
เดีย๋ วนี้ ยิง่ หยากันไป หางกันไกล ไมมผี หู ลักผูใ หญคอยตักคอยเตือน
ก็จะมีเรื่องทีแ่ ยทส่ี ดุ ตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวขอ ทีห่ นึง่ นีเ่ ปะเลย ครอบครัว
จะมั่นคงยั่งยืนขอที่หนึ่งคืออะไร ?
พระพุทธเจาตรัสไวเลยวา
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๑. สัจจะ : ซื่อสัตยตอกัน
สัจจะ ทั้ง ๒ ฝายจริงใจตอกัน ไมมีใครสรางความระแวงแคลงใจ
ดวยการเลนไมซื่อ หรือไมมีสัจจะ วารักแลว ไมรักจริงเหมือนแตตน
อันนี้แยแลว
ตอนนี้ความระแวงเรื่องชูสาวเรื่องมีกิ๊ก เราไปดูตามขาวฆากันตาย
มากที่สุด มากเพราะระแวงวาเขาไปมีใหม แลวบางทีก็หยากันไปรางกันไป
พักหนึ่ง อยากจะกลับมาดีกันใหม ไมสําเร็จก็ฆากันตาย
หลายครอบครัวที่เรียกกันวา “ฆายกครัว” ฆา ๕ ศพ ฆา ๓ ศพ
ทําใหครอบครัวหมดความสุข พอฆาลูก ลูกฆาพอฆาแม เมื่อกอนมันไมได
แยขนาดแบบที่มีถี่บอยเหมือนปจจุบัน

ฉะนั้น ปจจุบันนี้ถาไมมีการคําวา “วางแผนครอบครัว
ที่ถูกตองตามแนวพุทธศาสตร”
แนวพุทธศาสตร นี่ไมไดสรางครอบครัว คือ สรางเรือนหอ ใหทุนงบ
ประมาณไปตั้งเนื้อตั้งตัว ตั้งตัวดวยเงินทองสมบัติ ทั้งฝายหญิงฝายชายเอา
มากอง ๑๐ ลาน ๒๐ ลาน มันเปนฐานสรางครอบครัวจริงหรือไมจริง อัน
นั้นมันสรางฐานะเทานั้นแหละ แตไมใชสรางครอบครัว
เพราะบางครอบครัว นีเ่ คยไดยนิ ขาวไหม ? ลูกเศรษฐีเขาแตงกัน ฝาย
ชายพอให ๑๐๐ ลาน ฝายหญิงพอแมใหอกี ๑๐๐ ลาน ตางฝายตางรวย แลวไป
สรางบานสรางเรือน ครอบครัวสําเร็จไหม ? ฐานะนั่นไปรูดวื้ด แตความ

สุขความสงบ ความผูกพัน ความรูสึกรวมชีวิตมันขาดสะบั้น ไมใช
เพราะเงินกอนใหญวางตนทุน
สมัยกอนเขาก็มนี ะเขาเรียก “เงินขวัญถุง” เงินไปวางไวใหคบู า วสาวนี่
เขาจะไดเริ่มตนมีทุนมีรอน จะทําไรทํานาคาขายอะไรก็เอา พอแมฝายหญิง
ฝายชาย เขาเรียกอะไรนะ “เตยกัน” มาเตยเปนกงสีวางเปนกองทุนสนับสนุน
ใหสรางครอบครัว
แตยุคที่พระพุทธเจาตรัส นี้มันเปนอยูปจจุบันกับที่ทานตรัสไว
มันตางกัน ฟากับเหวไหม ?

“

พระพุทธเจาตรัสวา
ตองสรางความเชื่อถือ
สรางความไววางใจ
แตละฝายตองสรางสันดาน
มีสัจจะ...

“

พระพุทธเจาตรัสวา ตองสรางความเชื่อถือ สรางความไว
วางใจ แตละฝายตองสรางสันดานมีสัจจะ

โยมการเมืองเขาก็จะตั้งพรรคอยูรวมพรรคกันได ตอง
มีไปทําปฏิญาณ...ใชไหม ? ปฏิญาณไปปฏิญาณมา พองูเหา
เลื้อยพลานเขาไปในพรรค ปฏิญาณไปไหน...โอโยม “สภา” ?
สภาก็เหมือนเมืองใหญของประเทศ สวนเราครอบครัว
เล็ก ๆ ถาไมมีสัจจะไมมีความนาไวใจ นาเชื่อถือ มีแตความ
ระแวงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ จะเอาอะไรมาผูกพัน
ตอนแตงเขาถึงตองทําอะไร ? สายมงคลโยงหัวเจาบาวกับโยงหัว
เจาสาว ถาโยงกันดวยดายสายสิญจน กับโยงกันดวยความซื่อสัตย
อันไหนมันจะชัดเจนในการอยูรวมกันได
โยงกันดวยสายสิญจน มันไมไหว เขาดึงกันสายสิญจนขาดหมด
ที่มัดหัวนะ ตอยกัน ตีกัน ตบกัน
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นี่พระพุทธเจาถึงตรัส ถาจะอยูเปนครอบครัวเดียวกัน จะ
สรางบานสรางเรือน ตองสรางสัจจะ ใหอีกฝายหนึ่งไวใจใหได
แลวแปลกนะเดี๋ยวนี้นะโยมมันเปนบอยนะ ตอนที่จน ๆ เขาไมคอย
มีเงินนะ ยังฐานะไมคอยดีนะ รักกันจะตาย พอรวยปบ ! เอาแลว มาแลว
ผูช ายพอเห็นมีเงิน เอะ ! กูนา จะเติมกิก๊ ไดสกั คนหนึง่ เอะ ! คนเดียวนี่
มึงใชไมทัน นี่ก็ตองหาผูชวยใช เอาแลว ไปแลว
ฝายหญิง โอย ! ถารวยขึ้นมา รวยใครก็ชอบ ไมสวยคนก็ชอบ ดัง
นั้นแมหมายรวย ๆ อะไรรวย ๆ คนจะฉวยเอาไปหมด
เขาก็เลยเกิดความรูสึกวา ถารวยแลวตองหาผูชวยมาใชเงิน ก็
เลยมีผชู ว ยแมบา น ผูช ว ยภรรยา ทีเ่ รียกกันสมัยนีว้ า “กิก๊ ” มันก็เลย
เกิดทําใหครอบครัว นี่แตกแยก
แลวโยมถาไลเช็กดูนะระดับชาตินะ คนอดีตนายก อดีต ผบ. อดีต
อะไรใหญ ๆ ไปดูไปอานขาวดู บางทีกไ็ มนา เชือ่ ฝายคุณนายมีกก๊ิ กอน แลว
ฝายผูชายก็กิ๊กตามบาง ตอนนี้ก็เลยแตก

นี่มันมามากมาแรง เพราะวาสังคมปจจุบนั การรูจ กั กันใน
ทีต่ า ง ๆ ความใกลชิดกันในทีต่ า ง ๆ เอายกตัวอยาง เมือ่ กอน
นายใหญ ๆ เขาไมคอ ยมีเจาคําวา “เจาพวกหนาหอง” เจา
พวกจัดหนาหองมันเพิ่งจะเริ่ม
หนาหองผูชวย เปนผูหญิงมีไหม ?
เราเคยไดยินผูการไหม ? ปล้ําขืนใจเมียลูกนอง เพราะเมียลูกนอง
มาเปนหนาหอง คอยจัดเอกสาร คอยทํางาน ไป ๆ มา ๆ ลวนลามไดเมีย
ลูกนองเปนกิก๊ ผลทีส่ ดุ ก็เลยถูกไล ถูกปลด ถูกยายลดตําแหนงอํานาจกันไป
รวมแลววา ยุคปจจุบนั เจาตัวเหตุทท่ี าํ ใหครอบครัวแตกแยก หยา
รางกัน มันเพิ่มปริมาณจํานวน แตการกระตุนกันใหมีสัจจะ รักหนึ่ง
ใจเดียว สันโดษในคูค รอง มันไมพอ ปหนึง่ จะมาฟงเทศนเรือ่ งครอบครัว
สักครั้ง หลังจากนั้น ๓๐๐ กวาวัน เสียงกระตุนเสียงเตือน เรื่องสราง
ครอบครัวมันไมพอ สิง่ อืน่ สิมนั กระแทกโครมเขามา ปงเขามา เปรีย้ ง
เขาไป จนครอบครัวตองกระเด็นกระดอนแตกแยก

อันนีเ้ ปนสิง่ ทีม่ นั ถึงตัวเลขนาตกใจ แสนหนึง่ หยา ๔ หมืน่ กรุงเทพฯ
ในเขตที่ไปจดทะเบียน เขตบางรักอะไรอยางนี้ เขาบอกตั้งแตเชา ๙ โมง
ยัน ๔ โมง มีใบหยาเกือบทุกชัว่ โมง มีใบหยาบางทีชั่วโมงหนึ่ง ๓-๔ ราย
ในเขตบางพลัดไมคอ ยหยาเทาไหร เพราะเขาไปจดนอย เขากลัวพลัดพราก
เออ ! นาคิดนะตอนนี้แกแลวก็ไปมีกิ๊กผูชาย กิ๊กผูหญิง อะไรก็
ไมรู มีการกินเด็ก ผูหญิงกินเด็ก คนแกกินเด็กวุนวาย เพราะใจไมมีคํา
วา “สัจจะ” ไมเสียคําพูด ไมเสียคํามัน่ สัญญา เปนคนทีถ่ อื สัจจะเปนหลัก
นี่การเมืองเขาถึงไดบอกวา ทําสัจจะ สัญญาปฏิญาณกัน ทํา
สัญญากันวาจะเขารวมพรรครวมทีมกัน แลวเดีย๋ วเดียวแหละ เอา
แลวมีงูเหา
โยมลองคิดเลน ๆ สิ ! ใครเปนงูเหาตัวพอ ในเวลานี้ที่เขาลือกัน
ที่เขาวิจารณกันนะ แตรุนปจจุบันหยก ๆ นี้ (ใบให “อยูสูง ๆ” ไมใชคน
ชั้นต่ํา “ชัน้ เทพ”) ไมไดเอยชือ่ นะเดีย๋ วจะมาเอาผิดพระพยอม นีม่ นั เรือ่ ง
ใบ ๆ ก็เขาบอกกันไง ก็เขาพูดกันนี่ที่พาไปไดตั้งเทาไหร ? ๕๐ กวาเสียง
นี่นะ ไป ๓๗ เหลือ ๑๗ อะไร ตัวพอเกงมาก งูเหาตัวพอลากไป สัจจะ
ก็ไมตองเหลือกัน
หัวหนาพรรคคนกอน พูดไวเลยพรรคเราตองถือสัจจะ ใหเปน
นักการเมืองที่มีสัจจะ
การไปเปลี่ยนแปลงเลนไมซื่อทําเอานายตํารวจมารุงพุงแรง ตก
พรวด นิดเดียวไปเปลี่ยนแปลงการโยกยายเขานิดเดียว เพราะไมถือ
ตามหลัก ชอบเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนใจ
ไปเปลี่ยนอะไรงาย ๆ เปลี่ยนคูครองไมใชเหมือนเปลี่ยนรองเทา
จริงไหม ?
คนเรานีเ่ ขาไมรสู กึ วาเปนเรือ่ งเลวรายหรือ เจาเรือ่ งสรางครอบครัว
ไมสําเร็จ แลวขอประณามอีกตัว ! อีกตัวทําใหครอบครัวเขาแตกนี่ก็แย
ไหม ? “ไอสารเลว”
ไอสารเลวนี่ ตองวามันนะ เลวที่ทําครอบครัวเขาแตก ลูกเตาเขา
จะอยูเขาดี ๆ อะ “ไอตัวสารเลว” ตองดาผานนี้ไวเลย ถาผูชายก็ไอ
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ตัวสารเลว ที่มันทําใหครอบครัวเปนตนเหตุใหครอบครัวตองแตก ที่อื่นมัน
ไมมีหาหรือไง ทําไมตองไปเอาของเขา
เดี๋ยวนี้มันมีคําฮิตอยูคําหนึ่ง “เขามีคูครองแลวเราหมดสิทธิ์ แต
ถาเราจีบติด เราก็มีสิทธิ์เปนของเรา” พูดเลว ๆ พูดบา ๆ พูดอยางนี้มัน
ไมใชพุทธภาษิต ไมใชสุภาษิต เขามีคูครองแลวเรารูสึกเราหมดสิทธิ์เขาวา
อยางนั้น แตถาเราจีบเขาติด แลวเขาตามเรามามันก็เปนสิทธิ์ของเรา มัน
พูดอยางนี้ มันก็ตกลงวา อาศัยลูกจีบลูกตื้อไป ไดมาก็เปนสิทธิ์ของเรา แต
เอาของเขามายังมีหนาบอกมีสิทธิ์
ไมไดละ ตองดามันเลย เจาคนพวกนี้ คนทําลายครอบครัวเขานี่ เทากับ
ทําลายประเทศชาติหมูบานชุมชนดวยไหม ? มันเทากันนา มันแยขนาดนั้น
เหมือนกัน แตเราไมมีใครเทศนวาใหสักที
แตวันนี้ขอสักวัน บอกแลวบอกไวตั้งแตเมื่อวานใชไหม ? วาวันนี้ตอง
เปนที่สุดของการเทศนในรอบป แลวตอไปก็จะเทศนเบา ๆ แตวันนี้ขอแรง
หนอย เพราะวามันแรงเพื่ออะไร ? แรงเพื่อสรางชาติ เพราะครอบครัว
เปนครอบครัวที่จะสรางชุมชนและชาติ ถาเทศนเบา ๆ ไมไดหรอก ! เดี๋ยว
ชาติไมเขมแข็ง เดี๋ยวชาติไมมั่นคง
ขอที่หนึ่งตองมีใหได อยาเสียสัจจะกัน อยา...(เจาครอบครัวที่
ยิงกัน ๕ ศพนะวาจะคืนเงินใหไง ถาทําอะไรบานเสร็จ ออกไปให ๑๐ ลาน
มันเลยยิง ๕ ศพ)

๒. ทมะ : การขมจิตขมใจ
ทมะ รูจักขมจิตของตน ครอบครัวตองสรางทมะใหดี ทมะ
เปนกําแพงกั้นการแตกแยกของครอบครัว
ทมะ คือ การขมจิตขมใจ ไมวูวามผลุนผลันพลันแลน ฝก
การหนักแนนเยือกเย็น สรางความหนักแนนกอนทีจ่ ะไปอยูก บั ใคร
เขาได ถาตัวเรา ใจเบา หูเบา ผลุนผลันพลันแลนอยาคิดไปจับคู
กับใครเลย พอไปจับกับเขาแลวเทากับจับศัตรูมาทะเลาะกันเปลา ๆ
เขาก็ไมหนักแนน เราก็ไมหนักแนน มีแตผลุนผลันพลันแลน ที่
เขาตายกัน ยิงใสกัน แทงใสกัน ฟนกัน ก็เพราะความผลุนผลัน
พลันแลน ตอนนี้เปนมากครอบครัวนี่ ไมมีใครอดใครทนกัน
ที่จริงนะเอาละสมมติวาขอที่ ๑ มันพลาด ถาขอที่ ๒ ยังมั่นคง
พอประคองกันไดไหมโยม ? รูว า มันมีกก๊ิ แตทน !! ทําใจดี ! หนักแนน !
ปฏิบัตใิ หมนั ดีไว เขาเรียก “เอาเสนหไ ปเติมใหสามี” เพือ่ ไปตีอกี ก๊ิ ใหแตก
นี่ถาเราหนักแนนเยือกเย็นบางที อีกิ๊กนั่นสันดานไมคอยดี ผลุน
ผลันพลันแลนเขาอาจแลนกลับมาหาเราใชไหมโยม ? ถาเราหนักแนน
ไปเจออีกิ๊กผลุนผลันพลันแลน หรือไอกิ๊กผลุนผลันพลันแลน (เอะ ! สู
ของเกาไมไดโวย !) แลวมันยังไดขอ ๒ มาชวยประคองเอากลับมาได

แตถาไมมีขอที่ ๒ บางคูซื่อสัตยกันจริง แตดันไมควบคุม
อารมณผลุนผลันพลันแลนเขาใสกัน แตไมไดเคยนอกใจ แต
ไมเคยคุมอารมณ ไมเคยคุมจิตคุมใจ แลวก็ไมเคยหนักแนน
เยือกเย็น มีแตสรางอารมณผลุนผลันพลันแลน
เขาเลยเรียกยุคปจจุบันวา “ครอบครัวหัวรอน” มีมากขึ้น เมีย
ก็ใจรอน ผัวก็ใจรอน ไมเคยยับยั้งเบรกรั้งหักหาม หนักแนนเยือกเย็น
แลวที่เคยบอกแลวบอกอีกวา
สามีเขากลับบานดึก เราเปดประตูรับ นี่เราตองลูบอกลูบใจ “กู
จะเปดรับดวยความหนักแนนเยือกเย็น” ถึงจะดึกยังไง ! ถาไปเปด
อยางนี้ ๕ นาทีไดกลับมานอนไหม ? นี่เปด ๕ นาที
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เปดนะ ๑ นาที แตดาอีกครึ่งชั่วโมง ผลที่สุดไมได รับไมไหว ทั้ง ๆ
ที่ไมเคยนอกใจ แตทนความผลุนผลันพลันแลนไมไหว เจานี่ไมเคยหนัก
แนนเยือกเย็นอะไรเลย
ฉะนั้น ขอที่ ๒ อยามัวแตหวังสรางบาน สรางเรือนหอ สรางฐานะ
สรางธุรกิจเพื่อใหครอบครัวนี้ร่ํารวย แตไมมีทมะอยูไมได ไมฝกจิต ฝก
ใจขมจิตขมใจอะไรเสียเลย มีแตจะขมเหงกัน ไมขม จิตขมใจแตละตัว แตละ
ฝายแตละขาง แตละคนจองหนาที่จะขมเหงอยางเดียวนี่ไปไมรอด

“

ทมะ รูจักขมจิตของตน
ครอบครัวตองสรางทมะใหดี
ทมะเปนกําแพงกั้นการแตกแยก
ของครอบครัว...

“

๓. ขันติ : อดทน
พระพุทธเจาตรัสวาตองมีตัวนี้ถึงจะสุดยอด ตัวแรกเชื่อมั่น ตัว
๒ ประคับประคองใหอยูรวมกันตอไป ตัว ๓ นี่สุดยอด ตัวนี้ถาเชื่อใจกัน
แลว อยูกันดวยความเยือกเย็นแลว มันก็ตองรักษาความเยือกเย็น และ
ความไวเนื้อเชื่อใจใหมันเขมแข็งมั่นคง
เจาขอ ๑ กับขอ ๒ นี่นะถามันขาดขอ ๓ มันไปไมรอดเหมือน
กัน คืออะไร ? (ขันติ)
ถาผูหญิงสาวสวยรวย ผูชายหลอ แตงกัน ๒-๓ เดือน เอาแลว
ชอบพูดหลุดปากบอยจัง “เฮย ! กูชักจะเหลือทนมึงแลวนะ” อีกฝาย
บอก “กูนาจะบอกกอนมึงนะ ไอเหลือทนนี่” ไปไวไปไมรอด
ทุกฝายตองบอก “ศรีทนได” ใชไหม ? “มึงจะทํายังไง กูกท็ นได”
นึกถึงตอนแมถูกโยมพอตบหนาตาบวม ลูก ๆ ก็เขาไปปลอบ “แม ! ถา
แมทนไมไหวแมจะเลิกก็เลิก” เห็นใจเนอะเห็นใจ
แมพดู วาไง “ไมตอ งหวงแมหรอก ถาพวกเอ็งยังเห็นตําตา แม
ยังเห็นหนาพวกเอ็งอยู แมจะทนที่สุดเพื่อพวกเอ็ง” จะทนที่สุดเพื่อ
ลูก ๆ ไมใหลูกตองกําพราพอกําพราแม ทนก็โดนทุบโดนรําคาญเมามา
ยังไงก็ตาม “ศรีทนได”
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ฉะนั้น ศรีภรรยาตองเปนศรีที่ทนได แตถาเปนสีถลอกงาย สี
รอนเร็ว ทาไปแลวรอน สีรอนหลุด สีไมติดเนื้อติดตัว สีไมติดหัว
ติดใจเลย ไมไดประเภทเหลือทนงาย ๆ ประเภทใจเสาะเปราะบาง
ขาดความเขมแข็งอดทน
เขาบอกวา เรื่องอดทนนี่ มันเปนเรื่องสุดยอด คนทนทํา

มาหากิน ทีจ่ ริงเขาจะแยอยูแ ลวนะ แตเขาทนฮึดใจอีกนิดหนึง่
เขากลับประสบความสําเร็จได อยางที่เขามีนิทาน
เจาที่พอแม พอบอกวา พอฝงทรัพยไวใตดิน ลูกก็ไปขุดเอาเหอะ
ปรากฏวาเจาลูกก็นึกวา พอฝงทรัพยที่เปนเงินจริง ๆ ไมไดคิดวาทรัพย
คือ ความอดทน ก็ไปขุด ๆ ๆ ขุดไปนานทอ ไมเจอก็เลิกขุด แตเจา
คนนองนี่ เจาคนพี่ขุดไปไมเจอ เจาคนนอง “เอพี่ ! ขุดดิน” กลับ
ดินไปมา นาจะเอาอะไรไปปลูก เพราะดินถูกกลับถูกขุดพลิกกลับ
มาใหม ปลูกไปมันก็งาม เขาก็ไดเงินไดทองเยอะเลย
ตกลงเจาคนที่ขุดวาทรัพยพอฝง ไมไดสักบาทเหนื่อย เพราะเขา
นึกวาเปนเงินอยูในนั้น แตเจาคนนองอดทนเอานูนไปลงหวาน เอานี่ไป
เพาะ เอานั่นไปปลูก ในที่ดินแปลงที่พอชี้ไววา ฝงไวในไรในนานั่นแหละ
แลวแตอดทนไปขุดเอาเถอะ
เจาพี่ก็นึก ทนมาตั้ง...ขุดเปนเดือน ไมไดก็เลยเลิก

ภาพ : เด็กนักเรียนกําลังทํางาน เพื่อหาทุนการศึกษาชวงปดเทอม
เดือนเมษายน ณ วัดสวนแกว โดยการอุปถัมภของหลวงพอพยอม

สวนเจาคนนอง นี่เห็นดินกลับไปกลับมา ธาตุสารอาหารขางลางขึ้น
มา ขางหนาพลิกกลับ หวานเพาะปลูกไดเงินเปนกอบเปนกํา ซื้อทองซื้อ
หยองไดเต็มที่ ไดทั้งเงินทั้งทอง
ฉะนัน้ ความอดทน นีม่ นั สุดยอด อาตมาเคยนึกถึงในตอนทีข่ น้ึ มะพราว
โดนมดแดงกัด มะพราวนี่อันหนึ่งมันมี ๕ ลูก เราดึงมาแลว ๓-๔ เหลืออีก
ลูก ๑ มดแดงก็กดั ถาไมทนเอาอีกลูกเจาของใหตงั คไหม ?
เจาของสวนเขาบอก “ก็มึงเอาไมหมดอะ” มึงเอาลงไมหมดไมให เรา
ก็ตอ งขึน้ ...เสร็จแลวนะ ยังตองทนแบกมาสงใหทบ่ี า นเขาอีก “ผูกใจลูกคา” เพือ่
ใหเขาจางเราบอย ๆ เพราะคนจางเขามีหลายคน ที่รับจางขึ้น ถาคนไหน
ทําใหพอเจาของสวนเขาถูกใจ เขาก็จะจางเจาคนนั้น
อาตมานี่มีคนเขาเลาเรื่อยนะ ตอนนั้นคนแก ๆ แกบอก “เฮย ! หาก
มะพราวแกมึงไปจางไอยอมนะ กูแบกไมไหวมันชวยแบกทุกเที่ยวเลย” นี่ก็
เลยตอนนั้นไดเงินเยอะเลย สามารถชวยพอซื้อที่ไดแปลง ๒ แปลง
ทรัพย คือ เครื่องปลื้มใจ ใครไดสามีภรรยาที่เปราะบางจะ
รูสึกอิดหนาระอาใจ เรื่องแคนี้เขาก็ทนไมได เรื่องแคนั้นเขาก็ทนไมได เขา
ใจเสาะเปราะบาง เปราะบางซะทุกเรื่อง ใหเงินไปกี่แสนกี่ลานเขาก็สราง
ครอบครัวไมสาํ เร็จ เพราะมันไมมคี วามอดกลัน้ อดทน กวาจะตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัว
กันได เขาทนจนเรียกวาอะไร ? เหงื่อไหลเปนขันเปนปบ เลือดตาแทบ
กระเด็น หลังสูฟาหนาสูดิน มันรอนทั้งหลังทั้งหนานี่ แตความทน
ตอนนั้นนึกถึงเรื่องความทนนี่ อาตมาตอนสรางตึกใหม ๆ ตอนนั้น
ตังคไมคอยมี ไมไดเหมาทําเอง โอโฮ ! เทปูนเอง เหนื่อยใจแทบขาดเลย เชา
ไปบิณฑบาต เทยันตี ๑ ตี ๒ เชาไปบิณฑบาต โอย ! เดิน ๆ ไป ขามันยอพับ
นั่งลงไปเลย พอดีโยมเขาใสสมมา เลยหยุดขางทางหลบเขาพูระหงมันมีพุม
เปดบาตร ฉันไป ๓ ลูก พอมีแรงชุมเดินตอกลับมาเทปูนตออีก
เคยมีครั้งหนึ่งเทตึกหลังนั้น เจาปูนนี่มันจะหมดอายุ เพราะกําลัง
ตอนนั้นอาตมาไขขึ้น ก็หลบมานอน สักพักหนึ่งคนวิ่งมา “หลวงพอ ! ปูน
จะแข็งคาโมรถปูนแลว พวกคนเขายอแลวเขาทอแลว” เราก็เลยฮึด
ออกไป ไปลุยตักลุยคน คนปูนตักขึ้น เหวี่ยงขึ้นไปเหงื่อแตกพลั่ก “ไขหาย”
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คลาย ๆ ไขมันบอกจับไมอยูแลวองคนี้ไปแลว
มานั่งนึกถึงตอนเจาความอดทน ยุคที่มาอยูที่นี่ใหม ๆ นะโยมโอโฮ !
คนเขาเกเร เดินผานกุฏิเห็นไฟฉายเรา เขาเอาเฉย ๆ อะ เขาบอก “เสียดาย
ไฟฉายหรือเสียดายชีวิต” แนะ ! ยังมีหนามาถามเราอีก ก็ตองใหเขาไป
เราตอนนัน้ ไมใชถน่ิ เราดวย ถิน่ บานเกิดอาตมาไมไดอยูต รงนี้ อยูต รงนูน เรา
คิดวาไมใชถน่ิ เรา เจาถิน่ เขายังไงก็ทนไวกอ น มานึกดูวา กวาจะสรางวัดใหญ
โตอยางนี้
ยิ่งตอนที่ตกศาลา ตอนนั้นมีศาลา พอขึ้นรื้อศาลาหักทับตีหนาตา นี่
เขียวปด กระดูกขาหัก โยมเชือ่ หรือเปลาขาหัก นี่นะเอาเชือกผูกขาพลาดกับ
หลังรอง เอาเชือกผูกแลวก็เรียงหิน โยมจําไดชอ่ื โยมสายหยุด “โอยทาน !
ไปทํา ทําไม ! เอานีเ้ ดีย๋ วฉันจางชางมาทําเอง” แกจางตรงนีเ้ ราก็หลบไป
ทําขางหลัง
นี่ที่ทําหินเรียงอะไรทั้งหมด ถาไมใชความอดทน มันจะไมมีรองเรียง
หินอะไรแบบนี้เลย นี่คือรองรอยของความอดทน
โยม ! อาตมาสรางวัด ก็ถึงกับสรางครอบครัวจริงไหม ? นี่ถาผูหญิง
เขาไดคนแบบนี้ไปสรางหัวหนาครอบครัวนี่ (ฮึ ๆ แตไมมีทางเอาไปไดแลว)
โยมวาจะสรางไดยิ่งใหญโอฬารตระการตาไหม ?
ฉะนั้น ถาใครหัวหนาครอบครัวพอบานแมเรือนที่มีขันติ รับรองได
แมอาตมานี่สุดยอดเรื่องขันติ ฟนดินกลางคืนปลูกกลวยปลูกออยใหลูกกิน
ที่ทาํ อนุสาวรียไ ว นอนกับนองและแม ตกดึกเดือนหงายแมหายทุกที นองรอง
ก็พาไปเดินดูแม อาวเจอ ! หลังบานฟนดิน ปก ๆ ๆ “แมขึ้นมานอนเถอะ
นองรองแลว แมขึ้นมานอนเถอะดึกแลว”

แกก็ตะโกนสวนเลย “มึงไปนอนเปนเพือ
่ นนองแทนแมกอ นสิ

ไอยอม เดีย๋ วแมจะมุง มัน่ ฟนดินปลูกกลวยปลูกออยใหเอ็งกิน
จะไดไมตองไปยืนดูปากลูกคนอื่นเขากิน”
นี่ไดเชื้อมาที่เปนอยางนี้ ผูหญิงสมัยกอนที่เปนอยางแมนี่ก็มีพอเห็น
เยอะนะ แตยคุ นีเ้ ปนไง ! เขาลงขาวเห็นไหมทําวิจยั ผูห ญิงยุคนีข้ เ้ี กียจบรรลัย
เลย ไมอยากเหนื่อยไมอยากออกเหงื่อ แลวหันไปหากินแนวนอนกันเพียบ
เลยตอนนี้ หากินงาย ๆ ไมตองออกเหงื่อ นี่เขาเปนอยางนี้ เขาก็ไปสราง
ครอบครัวยากสิ มีผัวแลวก็ยังไปพัทยา ไปหาฝรั่ง ไปหากินแนวนอนดี
ก็เปนอยางนี้ ครอบครัวก็ถูกทอดทิ้งเหินหาง

๔. จาคะ : สละใหปน
 สิง่ ของตาง ๆ แกผคู วรให
จาคะ สละใหปนสิ่งของตาง ๆ แกผูควรให ขอสุดทายครอบครัว
จะเขมแข็งมั่นคงไมมีอะไรสุดยอดรั้งทายโอบ ๓ ขอไว

จาคะ คือ รูจักที่จะให ที่จะปน ที่จะแบง ไมรูละถาได
อะไรมานี่หัวจิตหัวใจทํางานทุกวัน เพื่อใหลูกภรรยาอิ่มหนํา
สําราญ เหลือก็จะทําบุญทําทาน
หัวหนาครอบครัวแนวพุทธศาสตรเขาทํางานเพื่ออะไรรูไหม ?
ทําไรไถนา ขาวปลา ถาไดมาก็จะเลี้ยงบุตรภรรยาใหอิ่มหนําสําราญ
เหลือจากนั้นก็จะทํานุบํารุงพระศาสนาทําบุญทําทาน
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ขอนี้คือตัวโอบอุมครอบครัว และประเทศชาติ ศาสนาใหมั่นคง
นี่ไมรูนะคิดอยูอยางเดียว ทําไปเพื่อใหเขาไดกิน ไดอิ่ม ลูกหลานได
กินอิ่มหนําสําราญเหลือก็จะทําบุญทําทานแจกจาย “ไมตองขอ”
ภรรยาและบุตร ไมตอ งขอพอบานจองจะใหบตุ ร มีสนั ดานจาคะเต็มที่
ไมใชไดอะไรมาอรอย ๆ หลบกินในสวมคนเดียวอยางนี้
โยมเจาผัวพรรคนี้จะอยูกันไดไหม ?
เขาไดอะไรอรอย ๆ เขาหลบกินในสวมคนเดียว ไมใหเมียไมใหลกู เห็น
เมียบางคนก็มีเหมือนกันนะถาไดของอรอยก็จะหลบไปแลว ไมพาไปกิน
อาหารรานอรอย ๆ ดวยกันกลัวจายมาก คนพรรคนี้ พวกประเภทขี้ตืด
ขี้เหนียว ไมมีอารมณแหงจาคะ และจาคะที่สูง ๆ ขึ้นไป คือ ตั้งสัจจะ

ทมะเขาขม เอาอดทนเขาไว

ทีน้ี ถามันดีมนั เหลือทน ก็ตอ งจาคะสลัดอารมณทเ่ี หลือทนออกเสีย
บาง จะพูดคําวา ไมทน ไมทน ๆ ทนไมไหว ตองจาคะถึงขั้นวา สละอารมณที่
มันไมไหวแลว นี่ใหมันหลุดออกจากหัวใจเปน บางทีนะนึกไปวา เดี๋ยวกาล
เวลาผานไป มันก็หมดไปเองแหละ ไมตองไปขุนเคืองเคียดแคนอาฆาตเกิน
เหตุเกินควร
อันนีก้ เ็ ปนสวนหนึง่ ทีเ่ ขาถือวา ครอบครัว นีถ่ า ฝายใดฝายหนึง่ ขอ เชน
ภรรยาพูดมากเหลือเกิน สามีก็บอก “แกพูดใหมันนอย ๆ เบา ๆ หนอย
เหอะนา” ภรรยาก็สละใชมือมากใชปากนอยอะไรก็แลวแต ลดลงไปเพื่อ
ใหอีกฝายหนึ่งไดสบายใจตามที่ขอมา
ฝายสามีเทีย่ วเตรกนิ เจาชู พอไดครอบครัวแลวภรรยาก็ขอรอง “เพือ่
ครอบครัวเพือ่ ลูกของเรา ทีพ
่ เ่ี คยกินเคยเทีย่ ว เคยผลาญเงินทองอะไร
มานี่ สละเพือ่ ลูกเพือ่ ครอบครัวเขาหนอยเถอะ” สามีกใ็ หหยุดเทีย่ วหยุด
กินหยุดเลนตั้งเนื้อตั้งตัว สรางครอบครัวใหมั่นคง ตามที่ภรรยาขอรอง
นี้คือ จาคะ แตถาฝายหนึ่งขอแลวไมเคยไดรับเลย เจา

ฝายหนึ่งไมเคยใหเสียเลย ไมวาจะขออะไรเขาไมเคยใหเสีย
เลย มันจะอยูกันไมได

นี่คือหลักที่พระพุทธเจาตรัสใหสรางครอบครัวตองสราง ๔ อยางนี้
ไมใชสรางบานสวย ทําเจาบานสวย นี่หลายบานไมไดอยูดวยกัน บางบาน
ยิงตายตั้ง ๘-๙ ศพ เคยไดยินขาวไหม ? มาที่นี่ประจําชื่อโยมมะลิ ที่หมูบาน
รัตนากร ตาย ๘ ศพ เตียงยังอยูตรงขางหนากุฏิ เลือดเต็มมาเลย มันเปน
เพราะลูกสาวพอจะขายบานหลัง ๖๐ ลาน เพราะเปนหนี้เขา ๓๐ กวาลาน
ก็กะวาขายสัก ๔๐-๕๐ ลาน เงินก็จะเหลืออีก ๒๐ ลานซื้อบานเล็ก ๆ อยู
แตลูกบอก “พอ ! เพือ่ นมาเพือ่ นบนโอย...เพือ่ นชม วาบานใหญ
บานโต แลวตอไปอยูบ า นเล็ก ๆ เพือ่ นไปแลวหนูจะเอาหนาไวไหนละ”
พอตกดึกพอนอนไมหลับเลย ลูกกําลังเรียนอยูป ๓ เอาหมอนยองไป
วางที่หนาผากลูกยิงขมับ วางที่ขมับพอยิงเสียงมันก็ไมดัง ยิงลูกสาว ๒ คน
เสร็จ ยิงเมีย ยิงแมยาย ยิงคนใชคนขับรถ ตัวเอง เขาวา ๘-๙ ศพ
ฉะนั้น ครอบครัว นี่ถาพอบอกวา “ลูกเอย ! ตองสละบานหลังนี้
เพื่อปลดหนี้ใหเรา ถาลูกไมยอม ลูกไมจาคะ ลูกไมสละ ติดสุขบาน
หลังนั้น ผลที่สุดก็ไมไดสุขกันทั้งบาน”
ทีน้ี ครอบครัวไมหยารางแลว มันยังมีเรือ่ งตองอยูก นั เปนสุข ถึง
จะเรียกวา มั่นคง สุขสันตเบิกบาน รื่นเริงแจมใส ก็ตองมีอีก ๔ ที่
พระพุทธเจาวางไวอีก ๔

๑) ทั้งครอบครัวตองหาทรัพยเกง หาทรัพยเปน ไมใชผัวก็
ขี้เกียจ เมียก็ขี้เกียจ ลูกก็ขี้เกียจ ใชเกงกอแตหนี้
เดีย๋ วนีม้ เี ยอะไหมโยม ? ลูกกินเหลาเที่ยว ไมเคยชวยพอหากินเลย ไม
ชวยหาทรัพย แตผลาญทรัพยใชทรัพยเกงบรรลัยเลย พังไปแลวหลายครอบครัว
ทั้ง ๆ ที่ครอบครัวนั้นไมไดหยารางอะไรกันนะ อยูกันมายันแก ๆ เจาขาวมี
บอยที่ลูกไมทําอะไร แลวก็ขอเงินพอแมใช พอไมใหทุบตีพอแมอีก พอทนไม
ไหว อยางเมื่อ ๒ วัน ที่ลูกเลี้ยงทุบแมของตัวเอง เจาพอบุญธรรมพอเลี้ยง
นี่ทนไมไหวยิงตายเลย เจานีก่ ไ็ มทาํ มาหากินอะไร ทุกขเพราะไมหาทรัพย ถึง
ไมหยารางแตไมมีทรัพยใช มันก็ลําบากทั้งนั้นนะ
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงบอกวา ถาซือ่ สัตยกนั ดี มีทมะ มีอดทน
มีจาคะแลว ตองหาทรัพยเปน “สุขอันเกิดจากการหาทรัพยได”
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๒) สุขอันเกิดจากการใชทรัพยเปน ไมเคยใชทรัพยทําลาย
ความสุขในครอบครัว โยมเขาเอาทรัพยสินไปซื้อเหลาซื้อยา กิน
มาแลวก็มาพาลในบาน เขาใชทรัพยใหเกิดสุขในครอบครัวหรือใช
ทรัพยใหเกิดทุกขในครอบครัว
นี่ขออภัยนะ เจาที่ซื้อหมาพันธุดุอะ พิทบูลใชไหม ? ๖ ตัวซื้อมาตัว
เปนหมื่น ๒ หมื่น แลวก็กัดแมตัวเองตาย ที่เลยวัดนี้ไปหนอยบางบัวทอง นี่
ใชทรัพย ไมรูซื้อตัวเดียวก็แยอยูแลว ซื้อมาไดตั้ง ๖ ตัว เมื่อวานก็กัดอีกนะ
เจาเด็กสงน้ําแข็ง แลวรานปดมัน ๒ ตัว เทานั้นนะ มันฟดตายเลย แขนเขิน
แทบขาด มันดุจริง ๆ ทําไมจายทรัพยเอาหมาไอตวั ดุเขาบาน เสียตังคเพือ่ เอา
ตัวดุเขาบาน แลวมันจะนึกหรือวาจะกัดแตขโมย มันเลือกเปนหรือไอพิทบูล
นี่ ไอพันธุนม้ี นั เลือกเปนไหม ? แมของตัวเองกัดตายเลย คนมาสงน้ําแข็งกัด
ตายเลย ตองจายตัวเจาของหมานี่ คาทําศพ ใชทรัพยไมไดเรือ่ งเยอะเดีย๋ วนี้
นี่อาตมาไปเห็น ไมนาเชื่อนะไอพันธุหนาตัวเทาสิงโต หนาบวมใหญ
พันธุอะไรก็ไมรู ถามตัวเทาไหร ? ๕ แสน ๒ แสน โอย ! เขาจายทําไม เรา
นะ ๕ บาท ยังไมเอา เขามาใหเต็มวัดเลย ๘๐๐ กวาตัว เขาไมเอาอาตมาสัก
บาทหนึ่ง ถาเอา ๓ บาทก็ไมให เห็นเอามาปลอยฟรีทั้งนั้น

๓) อยาไดทําตัวเปนคนชอบมีหนี้สินพะรุงพะรัง ตองสุข
จากการสลัดหนี้ จายหนี้ใหพนดอกพนตน ไมมีใครมาทวงเชาทวง
เย็น เจาทวงทรัพยทวงสินที่ยืมกัน นี่แลวฆากันก็เยอะแยะ
บางทีนะ พอยืมฆาลูกก็มี ลูกยืมฆาพอ ทวงลูกไมได ลูกหนีฆา
พอ เห็นไหมทุกขจากการเปนหนี้ พระพุทธเจาตรัสวา

อิณาทานัง ทุกขัง โลเก :
การกูหนี้ยืมสินกัน เปนทุกขที่สุดในโลก
ตองระวังใหดี สุขของคนในครอบครัว ผัวเมีย พอแมลูก ตองเปนคน
ไมอยากเปนหนี้ ตองเปนคนอยากใชหนี้ ไมใชไปกอหนี้ตะพึดตะพือ
“ของเกายังไมใช” คนที่เขาฆา...จําไดไหมที่เขาฆาผูหญิง เขายืมไป
ของเกายังไมใช แลวเขาบอกหลอกวาจะใช ใหไปนัด ใหไปเอา ที่เอาศพไป

ทิ้งที่ปายูคาฯ แลวเขาจะขอยืมใหมอีกนั้นนะ ผูหญิงบอกของเกายังไมใช
เลย ทวงไปทวงมา เขาเลยยิงเลยฆาซะเลย ตีดวยคอน
โยม ! ตองระวังกันใหดีในเรื่องหนี้สิน แลวยิ่งหนี้นอกระบบทวง
โหดมาก ไมมีความสุข ครอบครัวไหน แตงงานกันไมเคยคิดวางแผนวา
จะอยูยังไงกันไมไปกอหนี้กอสิน สําคัญมาก
ขอสุดทาย พระพุทธเจาตรัสบรมสุขใน ๔ ขอ ของคนมีครอบครัว
คนครองเรือน คือ ตองเปนคนมีความประพฤติที่ปราศจากโทษ ไมมี
ใครมาโจษ ถาขาวของหายไมเคยโจษวาเราขโมย เกิดเรื่องเสียหาย
ไฟไหมอะไรกัน ไมมีใครคิดแมแตนิดเดียววาเราเปนตัวตนเหตุ ขอนี้
ทานบอกวา
ในบรรดาสุข ๔ ขอนี้ สุขหาทรัพย สุขใชทรัพย สุขหมดหนี้ ไมมี
สุขไหนดีเทากับสุขไมมีโทษ ประพฤติตนไมมีโทษ เขาไมเคยโจษเคย
โทษเราเลย บรรยากาศอะไรเสียขึ้นที่ไหน ไมมีใครหันหนามามอง “มึงอีก
แลวหรือ” อะไรอยางนี้ “มันอีกแลวหรือ”
อันนี้สุดยอดเลย โยมนี่นั่งฟงเทศนกันเงียบดีเนอะ ไมมีใครกอโทษ
ไมมีใครเปนตัวเสียบรรยากาศ อยางนี้เขาเรียกวา ฟงเทศนอยางไมกอ
ทุกขกอโทษ ไมคุยโทรศัพทใหเพื่อนรําคาญ โยม ! นั่งฟงเทศนหลับดี
กวาฟงเทศนแลวคุยนะ จริงไมจริง ? (จริง)
อาว ! พระพุทธเจาตรัสนะ “คนนอนนี่ก็ไมคอยดีอยูแลวละ แต
ถาไมนอนหลับ แลวลุกขึ้นมาพูดเพอเจอ ฟุงซานเสียบรรยากาศ ไป
นอนสะยังเลวนอยกวา”
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ทานวาอยางนั้นนะ คนพรรคนี้ไปนอนยังเลวนอยกวา (แมขาว !
ฟงเทศนหลับบางอะไรบางก็ไมเปนไร) แตสวดมนตอยาคุย หรือเขาไป
ทีพ่ กั แลวอยาคุยมาก โอ ! คุยไมรูเวล่ําเวลา นี่ ไปนอนซะยังเลวนอยกวา
พระพุทธเจาวา (นั้นวันนี้ ! ฟงเทศนกันดีนะ)
ตอนนี้มีรายละเอียดอีกเขาก็บอกวา สมาชิกครอบครัวพึงปฏิบัติ
ตอกัน ทีว่ างเปนหลักสากลนีก่ ม็ นี อกคัมภีร นอกแนวพุทธศาสตร แต
เปนนักจิตวิทยา เปนนักทีค่ น ควาหาความสุขใหครอบครัวมาปฏิบตั ิ
ตอกัน (จะฟงนิดหนอยเอาไหม ? เอาผาน ๆ ไปเลยนะ) เขาก็มีนัก
คิดนักจิตวิทยาสรางครอบครัวเขามีคิดกันนะ ทําวิจัยกันนาดูเลย
วา จะทํายังไงที่จะวางหลักมาตรฐานใหปฏิบัติ แลวครอบครัวจะไป
ไดราบรืน่ เปนสุข เชน เขาบอกวา สมาชิกในครอบครัวที่จะพึงปฏิบัติ
ตอกัน
๑) ใหความรัก ความอบอุน เอื้ออาทรตอกัน อยาใหของลับ
ตอกัน อยาใหสตั วสารพัด คลานออกจากปากฝายหนึง่ มาก บางคนนีใ่ ห
ของลับภรรยาก็มนี ะ ภรรยาก็ใหของลับก็มี และที่ใหมากใหวรนุชนี่ วรนุช
หลุดออกมาเรื่อย ๆ มันก็ไมไหวไปไมรอด
๒) หันหนาเขาหากันและยอมรับฟงความคิดเห็น ซึง่ มัน
อาจจะมีตา งกันบางละ และทีแ่ ยทส่ี ดุ สมัยผัวแดงเมียเหลือง สมัยผัวนกหวีด
เมียตีนตบ ไมรู ! แตกกันไปตั้งหลายคูนะ ชวงนั้นสามีภรรยาหยารางกัน
ไปตั้งหลายคู
ชวงเสื้อเหลืองเสื้อแดง อาตมายังไดรับผลกระทบ โอโฮ ! มันแรง
มาก เขาหยาขาดกับอาตมา โดยการเผาเทปเผาหนังสือ แลวใสกลองมา
จากบางบอน บางขุนเทียนเขียนมาเลยหนากลอง “มึงกับกูสิ้นสุดกันที”
ใสกลองมาเผาหนังสือเผาเทป ซึ่งตอนแรกศรัทธาเอาไป ซื้อไปฟงนาดู
ตอนหลังหาวา เราแดงเขาเหลืองเลยเคืองเอาแทบเปนแทบตาย เลยไม
ฟงอีกเลย ความคิดเห็นซึ่งมันอาจจะแตกตางกันนี่ตองคุยกันไดนา
๓) ชวยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน เพราะมัน
ตองมียามเจ็บยามปวย บางทีฝายหนึ่งปวยก็ตองดูแล

แหม ! เขาบอกมีครอบครัวหนึ่งเจาผัวเขาบาการเมือง อินการเมือง
เขาพูดแตเรื่องเลือกตั้ง เขาพูดแตใครจะเปนรัฐมนตรี เมียปวย ลูกก็บอก
“พอ ๆ พาแมไปโรงพยาบาลหนอย”
พอบอกวาไง “มึงไมรเู หรอ ! กูกาํ ลังติดตามขาวนีอ้ ยู กูไมไดตดิ ตาม
แมมงึ ” เจาคนนอนปวยซึง่ เปนเมีย เขาจะรูส กึ ยังไง เขาติดตามขาวบานเมือง
อิน ! เขาก็ไป
๔) ดูแลเอาใจใสและใหเวลากับครอบครัวมากขึ้น จะ
ไปหวงแตงานอะไรกัน ไมเหลียวดูครอบครัวเสียเลย บางคนนี่เขาบอกวา
กระโดดจะไปหาเงินตางประเทศ ไปซาอุฯ ไปอะไรตัง้ หลายป อยากจะเอาเงิน
สงบานเยอะ ๆ ก็สงมาเยอะจริง ๆ แตแลวเมียมีชูก็มี ก็หมดบานเพราะเขา
หางกันมากเกินไป ไมใหเวลากับครอบครัว ใหแตตัวเงิน ใหเงินมาแตไมได
ใหเวลากับครอบครัว ไปอยู ๓-๔ ป กลับมานึกวาเมียจะสรางบานสราง
ชอง ที่ไหนไดไมเหลือเลยเหนื่อยแทบตาย หวงเงินมากกวาหวงครอบครัวนี่
ก็ลําบากเหมือนกัน
๕) รูจ กั วางแผนในการใชจา ยอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย
จนฝายหนึ่งทนไมได เขาวาผัวหาเมียใช เมียเปนตุมรั่ว ผัวตักเหนื่อยแทบ
ตาย ไหลออกหมด ใชจายฝายใดฝายหนึ่งฟุมเฟอยจนเกินไป ฝายหามาก็
เหน็ดเหนื่อย เขาก็จะบนจะวาเอา
๖) รูจกั ใหอภัย ซึง่ กันและกัน “ลิน้ กับฟน” ยังไงมันก็ตอ งกระทบ
กัน
ฉะนั้น ถาผัวผิด “รีบขอโทษไว ๆ” เมีย “รีบใหอภัยเร็ว ๆ” เปลว
นรกจะไมเผาอกเผาใจทั้งภรรยาและสามี ที่เขาบอกวา ถาผัวก็ไมใหอภัย
เมียก็ไมใหอภัย คิดพยาบาทกันร่ําไป

“คิดพยาบาทบรรลัย คิดใหอภัยใจเยือกเย็น”
ถาสามีภรรยาคูไ หนนะ กระทบกระทัง่ กันแลวรีบขอโทษไว ๆ รีบใหอภัยเร็ว ๆ
เปลวนรกจะไมเผาอกเผาใจในครอบครัวนั้นก็สบาย

๗) ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธในครอบครัว
รวมกัน เชน การเขาวัดอบรมปฏิบตั ธิ รรมนําครอบครัวอบอุน พอแมชวน
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ลูกมาเมื่อกี้ดีนะ โยมจะเลน (รดน้ําสงกรานต) ทีละขัน ๆ จะชาตาย
อาตมาก็เลยบอกวา นีเ่ พือ่ ความรวดเร็วกระชับเวลา กีค่ น ๆ มา
ถือขันใบเดียว จับไมจับมือ น้ําหนึ่งใจเดียวขัน เดียว กลมเกลียว
เหนียวแนน เมื่อกี้นี้มือหนึ่งก็ยื่นใหเขารด อีกมือก็จับไมคพูด
แหม ! บางคนพี่นอง ๓ คนเล็ก ๆ เทากัน “อูย ! เจา ๓ ใบเถา”
เรียกมาใสมารดน้ําทีม่ อื เออ ! บางคนก็ไมยอมสลัด “มึงไมตอ งมาจับกู”
บางคนก็บอก “มึงไปวัดนูน กูไปวัดนี้” ไปกันคนละวัด แหม ! คน
ไมไหว เขาใหปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เชนเขาวัดวันครอบครัวดวยกัน ไหน
วันนี้ใครพาครอบครัวมาวัดบางยกมือ ? โอ ! สาธุ
ใครมาเดี่ยว ใครแยกกันมา ? เอาละแตถาเขาไมอยูแลวก็ไมวา
แตอยาใหประกาศตัง้ แตออกจากบาน “มึงอยาไปวัดเดียวกับกูนะ”
ไมไหวไปไมรอด เอาละนะโยม ! “เรือนที่ครองไมดี นําทุกขมาให”
เหยาเรือนที่ไมดี สรางปญหาเปนครอบครัวนรก ไมเปนครอบครัวล้ําเลิศ
ครอบครัวประเสริฐสุด ครอบครัวสมบูรณแบบ “เหยาเรือน” โบราณบางที
เขาใชคํานี้นะ อยูเหยาอยูเรือนกันเถอะ
คําใหพรตอนแตงมันมีอยูคําหนึ่งที่วา ยังไงที่เขาใหกันประจํา “ขอ
ให...?” (เงียบ) ไมเคยใหพรบาวสาวเลยเหรอ อายุปานนี้ไมเคยไปใหพร
เขาเลยเหรอ ถาคูบ า วสาวเขาเขามาไหวนี่ใหพรยังไง ? แกไมเปนหลัก ตองวา
ไมรู แกไมมหี ลัก “ขอใหอยูเ หยาเฝาเรือน จนถือไมเทายอดทอง
กระบองยอดเพชร” อยูก นั จนถือไมเทาทัง้ คู แลวก็ประคองกันมาวัดทัง้
คู มีไมเทาคนละขาง

เออ ! ก็มนี ะอาตมาเคยเจอ ลูกเขยนีเ่ ขาเข็นแมยายกับพอตามาทําบุญ
ที่วัดนี้หลายรอบ แกกันทั้งคูนั่งรถเข็น แลวก็เขาทํารถติดกันเลยนะ รถนี่
ล็อกติดกันเลย แลวก็เข็นมาดวยกันทั้งคูเลยแลดี สวนใหญเขาจะเข็นมา
เดีย่ ว แตวันนั้นเข็นคู อยูคูครอง อยูเหยาเฝาเรือน
นี่ขอใหหยารางอยาเรือน มันไมดี “อยูเหยาเฝาเรือน” เขาเรียก
“เหยาเรือน” ซึง่ หมายถึงฆราวาสซึง่ ครองเรือน ถาปกครองกันไมดี ปราศ
จากธรรมะของผูค รองเรือน แลวจะมีแตทกุ ขถา ยเดียว เพราะจะเกิดมีปญ
 หา
ยุงยากเกิดขึน้ มากมาย ธรรมะของผูค รองเรือนเรียกวา ฆราวาสธรรม ไดแก
๑)
๒)
๓)
๔)

สัจจะ ซื่อสัตยตอกัน
ทมะ รูจักขมจิตขมใจของตน
ขันติ อดทน
จาคะ สละใหปนสิ่งของตาง ๆ แกผูที่เขาขอในครัวเรือน

ก็จะสรางสุข การปกครองเหยาเรือนใหดีตองอาศัยความขยัน ไม
ปลอยปละละเลย อาศัยความอะลุมอลวย การผอนหนักผอนเบา ทําความ
เขาใจกันบนพื้นฐานของความรักความเมตตา ถาเขาเปนไฟ เราก็ตองเปน
น้ําคอยดับ ไมใชไฟตอไฟก็เปนครอบครัวหัวรอนไป
นี่คิดวา วันนี้ไดใหขอคิดอยางนี้ ยังไงก็ขอใหวันครอบครัวปหนามา
อีกไหม ? เติมหนอย เติมทุกป จะไดเปนครอบครัวที่ล้ําเลิศ ครอบครัว
ประเสริฐสุด ครอบครัวสมบูรณแบบ จะสรางบรรยากาศครอบครัวใหดี
วิดีโอชุดนี้เขาก็จะไปออกชองวอยซทีวีเหมือนกัน
เจาพวกทําครอบครัวเขาแตกนะ เจาตัวราย อีกิ๊กใครตอใครก็ตาม
ขอฝากอยาทํา อยาหาเวรหากรรม ไปบนคูค รองของใครเขา คนทีเ่ ขาวาง ๆ
เยอะแยะไป จะไปแยงไปแทรกไปแซงเขาไมดี

ก็ขออวยพรใหคนที่กลับไปฟงวันนี้แลว ไปสรางครอบครัว
ดวยสรางธรรมะครองเรือน ใหอยูเย็นเปนสุขเปนบานครอบครัว
ที่ล้ําเลิศ ครอบครัวประเสริฐสุด ครอบครัวสมบูรณแบบ ดวยกัน
ทุกทานทุกคน เทอญ.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“ศาสนาเหมือนหญาคา”
คําตรัสของพระพุทธเจาที่วา “ศาสนาเหมือนหญาคา”

ถาคนกําถอนไมดี ก็บาดมือ ถาคนกําถอนดี ก็จะเอามามุงเปน
หลังคา กันแดดกันฝนใหอยูเ ปนสุขปลอดภัยจากธรรมชาติแดดและฝนได
แตถากําไมดีเปนโทษตรงที่วาบาดมือ ตอนนี้ศาสนาบาดใจบาด
ชีวิต คนที่นับถือศาสนาแลวเพี้ยนไปผิดไป ที่มีการพลีชีวิตเพื่อศาสนา
เรื่อย หรือตายเพื่อศาสนา
นาจะเปนเรื่องที่ถอนหญาคา แลวบาดมือ เขาพลีชีวิต เสียชีวิต และ
ถาเกิดตอไป มีคนที่เรียกวา ตาตอตาฟนตอฟน ก็จะตองห้ําหั่น เพราะเปน
ไปไมไดโดยธรรมชาติของมนุษย ทีไ่ มไดเปนพระอรหันต จะยอมตายฟรี โลก
ก็ประณาม และการตองตามลามือสังหารมือบึ้ม
ถาเกิดมีวิปริตขึ้นมา ฆาผิดตัวหรือฆาลางโคตร อะไรขึ้นมาอีก
มันจะเปนเรือ่ งหญาคาบาด ชนิดทีส่ าหัสสากรรจ โดยเฉพาะทีเ่ กิดขึ้นที่
ประเทศศรีลังกา หรือเกิดขึ้นในประเทศไทยทางภาคใตของเรา

ก็เปนเรือ่ งที่หญาคาหรือศาสนาบาดเอา ทําใหมีบาดเจ็บลม
ตายกันมากมาย ที่จริงศาสนานั้นเพื่อดับทุกขคลายทุกข เปนที่
พึ่งของมนุษย ที่มนุษยไมควรจะตองมาฆาตัวตาย
การพลีชพ
ี แบบลางผลาญชีวติ คนอืน่ มันไมใชหลักคําสอน
ทางศาสนาแนนอน
นอกจากผูนั้นไปกําศาสนา ถือศาสนาในมุมที่ผิดพลาดอยาง
รายแรง จึงเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในโลกบอย มีบึ้มโบสถ บึ้มโรงแรม
บึ้มโรงเรียน ครั้งนี้ตองถือวา รายแรงที่สุดอยางหนึ่ง
กอนที่จะถึงจุดนี้ก็มีการยิงพระพุทธรูป ทําลายพระพุทธรูป
สัญลักษณโบราณของเกาไมวาศาสนาไหน ที่เก็บกันไวแลวดึงดูด
การทองเทีย่ ว อยางเขมร นครวัด นครธม ถาสมมุตอิ สิ ลามหัวรุนแรง
ในเขมรเกิดทําลายสิ่งพวกนี้หมด ถือวาเปนวัตถุตางศาสนา แลวจะ
เหลืออะไรเปนสวอตจุดแข็งจุดขายใหคนมาเที่ยว ดึงเงินเศรษฐกิจ
การทองเที่ยวเขาประเทศชาติ
ศาสนาเปนดาบ ๒ คมไปไดยงั ไงมายุคนีแ้ ลว ใครเปนผูน าํ ศาสนา
ไมนึกตระหนกตกใจ ไมนึกถือโอกาสจะไดมีสวนแกไข ก็ตองถือวา
ใจดําอํามหิตไปตามกัน
เราก็อยากจะวิงวอนวา “ขอใหอยูร ว มกัน อยางสันติสขุ เถอะ”

ไมมีศาสนา มีศีลธรรมดีไหม ?
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หลวงพอพุทธทาสเคยพูดวา ถามีศาสนาแลวรบกันฆากัน ไมมี
ศาสนาเลยไดไหม ?
“เอาศีลธรรม” มีศีลธรรมแตละคน แคขอแรกตั้งใจวา “เกิด
มาจะไมฆาใคร” ขอเดียวนี่ก็ โอโฮ ! โลกรมเย็นเยอะ
ทุกวันนี้คนเปนทุกข โลกรอนลุกเปนไฟ เพราะคนใจราย
ใจดําเปนอํามหิต ไลลาฆากันแบบชนิดที่ มันไมนาเชื่อหรอก ฆา
กันในโรงพยาบาล ตามไปไลฆาในโรงพยาบาล
เขาบอกวา เมื่อกอนโจรหนีเขาโบสถ ก็ยังไมฆา ทําสงครามเขา
ก็จะเวนโรงพยาบาล ไมทิ้งระเบิดไมยิงเขาไป เดี๋ยวนี้ตามคูอริไปลาง
ผลาญกันในโรงพยาบาล มันนาจะมีมาตรการลงโทษอยางเฉียบขาด
เจาพวกที่หวั รอน ไมดกู าลเทศะจังหวะสถานที่ เพราะไมกี่วันเขา
ออกมาจะไปดักเลนงานขางนอกมันก็ยังได “ไมสายไปหรอก”
ที่เขาเรียกวา “แกแคน” มันไมสาย แตแกแคนไมดูสถานที่นี่
รีบเถอะ ! ใครเปนนักกฎหมาย และควรจะใหโรงพยาบาลมี รปภ.
ที่มีสิทธิ์โตกลับพวกนีไ้ ดเหมือนกัน ไมใชมาขมขู รปภ.หนาโรงเรียน หนา
โรงพยาบาล ตอไปหนาวัดก็ตองมี รปภ. เพราะเขาทุบตีกัน
ตอนนีค้ วามรุนแรงในเทศกาลตาง ๆ ตัง้ แตวนั สงกรานตมาอะไร
มาก็รุนแรงมากขึ้น
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากศาสนา นีถ่ อ
ื วาเปนเรือ
่ งที่เลว
รายมาก เปนเรือ
่ งอุบาทวอยางชัดเจน ทีใ่ ครไปทําใหศาสนา
เปนชนวนใหเกิดสงคราม
ศาสนาควรจะเปนเครื่องมือดับทุกขดับรอน
ศาสนาควรจะเปนตัวประสานสัมพันธ ใหอยูรวม
กันอยางเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย
ไมใชอยูรวมกันอยางเปนศัตรู ใครเปรียบเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บ
ตายเปนศัตรู คนนั้นนะอยาวาแตมีศาสนาเลย ความเปนคนก็เกือบจะ
ไมมี แลวจะมาเทิดทูนยกยองวาศาสนาตัววา “ดีอยางนัน้ ดีอยางนี”้

...ใครเปนศาสนิกในศาสนาไหน ควรที่
จะปรับปรุง การเรียนรูเ ขาใจศาสนาเสีย
ใหถก
ู ตอง จะไดธรรมจากศาสนาไว
มามุงหลังคาใหชีวิต เปนบานพักใจ...

“

“

“อยาไปเลย ผิดทางแลว” หันกลับเขามาทางรวมกันอยาง
สันติสุขจะดีกวา ถาคิดโหดรายกันแบบนี้ ศาสนาจะเปนปาทึบ ที่คนเขา
มานับถือแลวมืดมนเดินออกจากทุกขไมได มีแตจะเดินเขาคุกเขาตะราง
เขากับดักของการตามลาอยางชนิดที่ เราก็รวู า บิน ลาดิน ก็โดนลา ทําไม
เราตองมีแนวคิดใหถูกลา เพราะเราคิดลา พราผลาญชีวิตเขากอน
เพราะฉะนั้น ใครเปนศาสนิกในศาสนาไหน ควรที่จะปรับปรุง
การเรียนรูเ ขาใจศาสนาเสียใหถกู ตอง จะไดธรรมจากศาสนาไวมา
มุงหลังคาใหชีวิต เปนบานพักใจ
ไมใชเปนบานที่ลุกเปนไฟ หัวรอนเกินไปแลวที่ทํากับโรงพยาบาล
กับวัด กับโบสถ มันเปนพวกชิงนรกมาเกิดกันแลว นรกสงมาเกิดใชไหม !
ถึงไดเปนพวกหัวรอน เขาบอก...
รอนใจ นี่คือสภาพของนรก
ดีใจ คือสภาพของสวรรค
เย็นใจ คือสภาพของนิพพาน
ยังไงก็อยูกับความเย็นใจเยอะ ๆ อยาใหอายคนรุนกอนทําน้ํา
แข็งกินไมเปน แตใจเย็น ทําแอรใชไมเปนแตใจเย็น
เพราะฉะนั้น สถานการณทเ่ี ปนขาวเลวราย ทีบ่ ม้ึ กันตาย พลีชพ
ี
กันอยางนี้ พอรูว า เปนพวกศาสนาประเภทหัวรุนแรงสุดโตง เปนกลุม
ความรุนแรงสุดโตง
ศาสนาเขาทางสายกลาง ไมใชสายสุดโตง
พระพุทธเจาถึงไดยกยองหนทางอันประเสริฐ คือ
ทางสายกลาง
เจริญพร.
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ถาพูดถึงระยะเวลาชวงนี้เห็นไดชัดวา การโฆษณา ยียวน ชวน

ใหหาใหมีใหเปน ในสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนของใชอุปโภคบริโภค จะเปน
ตูเย็นไฟฟาพัดลม และเครื่องประเทืองความสวยงามตกแตง ลวนแต
โฆษณาสุด ๆ รวมถึงแมวาไปทองเที่ยว รานอาหารการกิน กินที่นั่นทีน่ ่ี
อรอย เอามาออกทีวีกันบอย ๆ

แลวถาเราไมไดบวช เราก็คงจะถูกเจาสิ่งยั่วยวนชวนใหเชือ่
ใหโฆษณา ชวนเชือ่ โฆษณานีก่ รอกหูกรอกตา ถาภูมคิ มุ กันไมมี ก็
ตองเปนเหยื่อเปนลูกคาถาวรของพวกนี้เรื่อยไปทุกอยางที่เขา
ผลิตเขามา ก็กลายเปนคนบาที่ตองมีทุกเรื่องที่เขาโฆษณา แลว
ก็มีจนกระทั่งอยูไมเปนสุขกับการมี
เดี๋ยวนี้ อยากจะมีเครื่องสําอางอะไรที่มันสวยทันตาเห็น อยากจะทํา
อะไรใหรา งกายตัวเองสวยสดงดงาม ก็ตอ งเสียเงินเสียทองในการทีจ่ ะไปตกแตง
ผิวพรรณหนาตาใหมนั สวยสดงดงาม จึงเห็นคนเสริมนูน เสริมนีแ่ ลวก็หนองไหล
ไปสวยอยางนั้นสวยอยางนี้แลวก็ตาย

อยางนีี้นี่ถาไม
ไมใช ! “นั
“นักั บวช”
บวชช” ไม
ไมมีภูมมิิคุมกักนั แม
แมแตตเ ปปนนันักบวชที
บวชที่ไมมฝกฝน
ฝน
ภูมิคุมกัน ในเรื่องผัสสะ ในเรื่องไดยิน ไดเห็น ไดเราใจใหตองการจะมี แลวเราไม
สามารถสรางภูมิคุมกันได เราตองตกเปนเหยื่อของพวกนี้อยางหนักหนาสาหัส
ซึ่งเห็นคนทีไ่ มไดบวชหมดเนือ้ หมดตัว หมดเงินหมดทอง แลวหมดเวล่ําเวลาไปกับ
การตองมีสิ่งที่เขาโฆษณา ตองมีสิ่งที่เขาจัดหามา กระทะอะไรตาง ๆ ทํากับขาว
ของทํากับขาว รูส กึ มันสุดยอด เครือ่ งไมเครือ่ งมือทีจ่ ะเจาะ จะใช จะทําอะไร ลวน
แตโฆษณากันอยางบาคลัง่ ลากจูงใจคนทีไ่ มมภี มู คิ มุ กันในทางทีห่ กั หามใจ ก็จะ
เผลอไผลสัง่ นูน สัง่ นี่ แลวก็ยงั มีการสัง่ ซือ้ ในทางกันแบบถึงบานถึงที่ ถึงวัดถึงวา
ถาภูมิคุมกันต่ําเชื่อเหลือเกินวา ตองของเต็มบาน เต็มกุฏิ แตถาเรา
ภูมิคุมกันดี อาจจะมีคนเขาเอามาใหบาง แตเราไมไดกระเสือกกระสนทุรน
หา มันก็ยังไมคอยจะมีปญหา “มีก็ได ไมมีก็ได” และโดยเฉพาะใชที่ตอน
จําเปน วันหนึ่งจะเปดพัดลมสักกี่นาที และเปดชวงไหนเวลาไหน
ถาไมไดบวช นี่ไมแน ไมไดออกไปรับโยม ไมไดไปดูงาน ไมไดไปดูวัดวา
อารามหองน้ํา หองสวม มันจะตันยังไง เขาบอก “ทุกขสมภารเจาวัด” มัวแต
ไปดูแลเรื่องปญหาที่ชาวบานเขามาบอกมารองเรียน สวมตัน สวมไมสะอาดก็แย
แลว สิงสาราสัตวไปรบกวนอะไรเขาอีก
เวลาที่จะอยูในหอง ก็ชวงจะใกลนอน จะเปดพัดลมก็ชวงหนารอน หนา
หนาวก็ไมไดเปด รวมแลวคาใชจา ยในการปรนเปรอบําเรอชีวติ นี่มันไมไดมมี ากมาย
เพราะวาในการที่ตองทําศาสนกิจ ตองเทศนตองสอน ตองนั่นตองนี่นะมันเยอะ
มาก จนกระทั่งไมมีเวลาที่มานั่งเปดแอรเปดพัดลมอยูตลอดเวลา เพราะไมใช
พระประเภทเชาเอน เพลนอนพักผอนเปดพัดลม เปดแอรตาง ๆ
เราจะใชเมื่อตอนที่ตองการที่จะใหสมองมันเดินงาน ไมใชรอนเหนียวเนื้อ
เหนียวตัว จนพูดอะไรไมออก นึกอะไรไมได อันนี้มันก็เกินไป แตจะไมใชเลยแลวก็ทน
อยูอยางลําบากสาหัสสากรรจ ก็เรียกวาเปน อัตตกิลมถานุโยค ถาใชบริโภค
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พร่ําเพรื่อ ไมมีเวล่ําเวลาที่จะหยุดเลยนี่ ก็ตองเรียกวา กามสุขัลลิกานุโยค
สุดโตงไปทั้ง ๒ ทาง
ฉะนั้น การที่ไดบวช นี่มันไดรูเลย จะใช ก็คือ ตองใชสอยจริง ๆ ไมใชใช
เพราะปรนเปรอบําเรอตามที่เขามีกัน เรารูสึกเวลาเปดพัดลมนี่ หรือเปดแอร
นอนนี่ “เราทําไมตองนอนเสียเงิน เราทําไมตองนอนเสียทรัพยากร”
แตถาเราเสียทรัพยากรเพื่อเซฟ หรือที่เรียกกันวาชารจแบตเตอรี่ แลว
ตี ๓ ตี ๔ ตองลุกตื่น มีบางทีชวงไหนถารางกายมันดี ปดไฟ ปดพัดลม ปดทุก
อยางในหอง แลวก็เดินไปเซอรเวยแพนนิง่ ตรวจงาน เจาตัวในนีม้ นั ก็ไมไดเปดได
ใช บางทีก็ไปนั่งในสวนสงบเย็น ไมตองใชเครื่องไฟฟาปรนเปรอบําเรออะไร
สรุปแลวมานัง่ คิดดูวา เราไมผลาญทรัพยากร ไมผลาญพลังงานของ
ชาติ เพราะความรูว า เราใชเทาทีม่ นั จําเปน เพราะไดพดู อยูเ สมอวา ใชสอย
ไมตองไปใชสวย ถาใชแลวมันไมไดเกิดประโยชนอะไร ไดแคนอนมันเสีย
ทามาก แตใชเพื่อเขียนหนังสือ ใชเพื่อบันทึกรายการ อันนี้มันก็ควรอยู
เพราะมันคุม
พูดสัมภาษณออกขางนอกเสียงมันกวน พอหลบเขามาขางในมันรอน
ก็ตองเปดพัดลมนิดหนอย แลวก็พดู คนฟงเปนหมื่นเปนแสน ไดรับขอมูลความดี
ความงามถูกตอง อะไรก็ตามถาใชตองใชใหคุม ถาใชแลวไมคุมมันเปนการใช
ของคนโง คนฉลาด...ตองใชใหคุม มีชีวิตก็ตองใชชีวิตใหคุม มีความ

เปนอะไรในอํานาจตําแหนงผลประโยชนอะไร ตองใชใหคุม

อยาเปนคนใชไมคุม แตคนจะใชคุมมันตองเปนคนบวชเรียนรูเรื่องการ
เปนอยู ตองเรื่องหาเรื่องใชนี่ ถาเรื่องหาเรื่องใชประจักษชัด การหาการใชมัน
จะไมวิบัติ มันจะไมใชเพื่อปรนเปรอบําเรอ แตมันจะใชเพื่อสรรคสราง สราง
งานสรางคุณสรางประโยชน แมกระทัง่ จะนอนพักเปาแอรใหมนั หรือลมพัดลม
ใหมนั พอไดหลับสนิท ไมตอ งมานัง่ คันขยุกขยิกเหนียวเนือ้ เหนียวตัวรอนอกรอน
อุดอู นอนไป ๒-๓ ชั่วโมง ก็ยังไมอิ่ม แตถาเราใชเพื่อมานอนชั่วโมง ๒ ชั่วโมง
แลวออกไปทําประโยชนไดตออีก เชื่อวาความคิดชนิดแบบนี้ ถาไมไดบวชไมได
อบรมมาดี มันจะคิดไมเปน มันจึงมีคนที่ไมไดบวชแลวใชอะไรปรนเปรอบําเรอ
ชีวิตอยางเสียหายมากมาย บานก็ปลูกใหญเกิน อะไร ๆ ที่มันสวนเกินมันเยอะ
เพราะวาไมไดอบรมขัดเกลา เพาะบมวาตองสมถะมักนอยสันโดษ
คําวา “มักนอยสันโดษ” ไมใชวา ไมตอ งมีอะไรสักอยางทุกชิน้ แตเพียง

วา “มี” แตอยาไปใชมันเปลือง อยาไปใชมันมาก อยาไปใหมันเสียน้ําเสียไฟ
อะไรมาก ไมรูนะ ! ปสสาวะในโถสวม ทุกคนอาจจะกดน้ําทีหนึ่ง เขาทีกดที ๆ
แตเรานี่มันรูสึกเสียดายน้ํา เขา ๒-๓ ทีกดที มันก็มารูสึกตางกวาตอนที่เราไม
ไดบวช ไมไดบวชความนึกเสียดายทรัพยากรมันไมไดมีเลย มันมีแตใช ๆ แลวก็
ใชชุย ๆ ไปก็เสียหาย ผลตอบแทนกลับมาไดนอยมาก
ฉะนั้น การบวชนี่เรามองเห็นชัดเลยวา ผลตอบแทนมันคุมคา กับที่เรา
ไดใชอะไร ๆ ในทรัพยากรของธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตยอะไรก็ตาม เรา
ใชมันเพื่อพอมันใหแสงสวาง เห็นงานเห็นการทําได เราก็ใชชีวิตอยูกับงานที่ตา
เห็นทําได ไมตองไปมือคลําตาไมเห็น มันก็จะเกินไป ก็ตองมีไฟฉาย “มีสอง
ไฟฉาย” นี่มันไมไดฉายดูอะไรเลน ๆ มันตองฉายใหเห็นเปนงานเปนการ แลว
มันก็ทําประโยชนใหคุมคา เชน ฉายเซอรเวยดู วาอะไรจะตองทําพรุงนี้จะมอบ
งานอะไรให เด็กคนไหน คนกลุมไหน พรุงนี้จะมีพวกจิตอาสามา พรุงนี้จะมีผู
คุมความประพฤติมา พรุงนี้จะมีนักศึกษาจะมาเขาคาย ไปเดินฉายไฟดู พรุงนี้
จะไดมอบงานเร็ว หมดคาไฟฉายไป สมมติวา ๒ บาท แตทํางานไดเปน ๕๐๐
บาท หรือพันบาท
ใชอะไรก็ตามขอใหใชใหคมุ ถาใชคมุ ก็ใชไปเถอะ แตถา ใชไมคมุ นอนเลน ๆ
ดูเลน ๆ ไมไดเก็บขอมูลขาวสารอะไร แมจะดูโทรทัศน ถาคนไมไดฝกหูฝกตา
ในการบวช เขาก็จะดูเรื่องเพลิดเพลิน ถาเขาจะไปดูเรื่องสาระขอมูลขาวสารที่
เก็บเอามาเปนวัตถุดิบในการทํางาน สั่งสอนเทศนอบรม มันมีแตไดผล ดูแลว
มีแตได ไมมีเสียเกินเหตุ บางคนนี่เขาดูแลวมีแตเสียสันดาน เสียนิสัย เสียเวลา
เสียคาน้ําคาไฟ แลวเหลวไหลไรสาระ อันนี้เรามานั่งคิดทบทวนดู เอ ! ถาเรา
ไมไดบวช เราควรใชอะไรเสียหายไรสาระ ไปมากมายกวานี้หลายรอยเทาพัน
เทาที่ไดมาบวช มันจึงคิดเสมอวา สึกทําไมละ

ถามันคิดอยางนี้ไดแลว มันเปนมาถึงขนาดนี้แลว มันควร
จะมีความภูมิใจที่จะอยูกับสิ่งที่ดีงามเหลานี้ตอไป.
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รมควัน

ค
ราวนีี้เห็็นจะเปนประเด็็นทีี่นาสมเพชเวทนา คืือ คนไทยฆ
ไ า
ตัวตายดวยวิธีการ “รมควัน” แลวก็กําลังแพรหลาย ระบาด
ตอไปคนยิงตัวตายอาจจะลดลง คนผูกคอตายก็อาจจะลดลง
คนซดยาพิษก็อาจจะลดลง คนโดดน้ําตายก็อาจจะลดลง เพราะเห็น
วาทําอยางนั้นมันลําบาก มันทุกขทรมาน

แตการรมควัน เราก็ไมรวู า มันตายทรมานหรือเปลา
แตทแ่ี นทส่ี ดุ ก็คอื ถาคนไมทกุ ขถงึ ขัน้ หนักคงไมคดิ ฆาตัว
ตาย เพราะการฆาตัวตายถือวาเปนทั้งบาป ทั้งความ
ทุกข ทัง้ สติปญ
 ญาอะไรมันดับไปหมด กอนทีจ่ ะดับชีวติ นี่
มันตองถือวา ดับเหตุดับผล ดับธรรมะที่ควรจะมี ดับ
สติปญญาจนหมด แลวก็ดับชีวิต

เพราะฉะนั้น ตอนนี้นี่มีศพ ที่ไปเจอเนา เพราะเขารมควัน เปด
เตา เปดนั่นเปดนี้ไว ในรถบางในหองบาง ยังไงก็ขอใหเจาขาวนี้ ลดลง
แลวก็อยาไดเผยแพรใหเกิดคานิยมในการฆาตัวตายแบบรมควัน

ทําไมไมอบรมธรรมะ เอาธรรมะรมจิตใจไวบาง มีอารมณนึกถึง
ธรรมะบาง มันก็จะตองไมมีอารมณระทมขมขื่น หมดความชื่นมื่น จน
ตองใชเตามารมควันใหชีวิตตัวเองตองดับไป
แลวนากลัววามันจะมีหนักขึ้น ตัวเลขที่เราเห็นวา ๔ พันกับหนึ่งรอย
กวาศพนี่ มันก็แยแลว แลวพยายามฆาแลวไมตายอีกตั้ง ๕ หมื่น ๓ พันกวา
ราย อันนี้มันเปนเรื่องที่สาหัสสากรรจนาสมเพชเวทนา
มนุษยมีโรงเรียน มีมหาวิทยาลัย มีครูบาอาจารยมากมาย นาจะเปน
อาจารยที่ไมไดสนใจพาลูกศิษยเขาวัดฟงธรรม ก็เลยกลายเปนวานักศึกษา
เริ่มนิยมฆาตัวตาย แบบรมควัน รวมถึงครูบาอาจารยดว ย นีช่ กั จะเริม่ มีหนัก
มีมาก มีถี่ มีบอย

ขืนปลอยไวประเทศไทย จะตองกลายเปนประเทศที่คนฆา
ตัวตายมากมาย มันเสียชื่อประเทศ เสียชื่อทั้งศาสนาดวย ไหน
ที่วาจะปกครองแผนดินโดยมีความสุข นีก่ ต็ อ งมาคืนความสุข ให
ความสุข แตมันสุกไหม สุกเกรียม สุกปง สุกเผา

สุขอะไรสะกด ระหวาง ข.ไข กับ ก.ไก
นีก่ ข็ อใหรบี ปรับปรุงใหสขุ ทีแ่ ทจริงกันบางเถอะ อยาคิดแตเรือ่ งสุขทาง
เนื้อหนัง สุขทางวัตถุ สุขทางกินกามเกียรติ สุข ๓ ก. นั่นอะ มันมีแตจะพาไป
กัดกัน พาไปทะเลาะกัน แลวก็ฆากันตาย ทุกขกันไป
มันตองสุขสงบ สุขเย็นบาง สุขสวางแจมใสบาง เพือ่ จะไดอยูในโลกใบนี้
เราจะไดไมตองเปนแชมปฆาตัวตาย ซึ่งไมควรจะไดแชมปนี้เลย มันเสียชื่อ
ประเทศเมืองพุทธ คนฆาตัวตายมากที่สุด มันเสียหายอยางใหญหลวงเลย
ก็อยาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา แลวมาฆาตัวตาย
มันเสียหาย “หยุดเสียเถิด” เจริญพร.
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โดย...พุทธทาส

“

(ตอจากฉบับที่แลว)

“ประชาธิปไตย

ธัมมิกะสังคมนิยมประชาธิปไตย
อยาใหประชาธิปไตยเฟอ แลวอยาใหเปนประชาธิปไตยคดโกง คือ
ประชาธิปไตยชนิดทีเ่ อาเปรียบกันได เหมือนกับวาเสรีประชาธิปไตยของ
พวกนายทุน อะไรทํานองนี้ มันก็ไมถูก มันเกินไป เอาประชาธิปไตยชนิดที่ถูก
ตองตามธรรมชาติ ไมมีใครเอาสวนเกิน ไมมีใครรุกล้ําสวนเกินของผูใด เรียก
วา ประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยม สังคมนิยม คือ เห็นแกสังคม ไมเห็น
แกบุคคล ซึ่งเปนทางใหเอาเปรียบกันได
นีเ่ ดีย๋ วนีร้ ะบอบการเมืองทัง้ หลายในโลก มันก็จะพอแบงออกไดเปน ๒ พวก
คือ พวกหนึง่ จัดไปเพือ่ ประโยชนแกเอกชน เทาไรก็ยง่ิ ดี ทีนอ้ี กี พวกหนึง่ จัด
ไปเพือ่ ประโยชนแกสงั คม แกคนทัง้ หมด ไดมากเทาไรก็ยง่ิ ดี มันมีอยู ๒ อยาง
อยางนี้

“ ถามันมีนายทุน มันก็เปนประชาธิปไตย
ไปไมได ไมมส
ี มภาพ ไมมีเสรีภาพ
ในประชาธิปไตยชนิดนั้น...

“

ฉะนัน้ เราจึงเอาประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมซึง่ เปนหลักของธรรมชาติ
ดวยเหมือนกัน และเปนหลักในพุทธศาสนา ในตัวพุทธศาสนา ในหมูส งฆของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ก็มรี ะบอบสังคมนิยม ประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยม
แลวก็เปน “ธัมมิกะ” นี่ คํานี้ขาดไมได ธัมมิกะ แปลวา ประกอบอยูดวย
ธรรม คือ ความถูกตอง.

ประชาธิปไตยนายทุน
ถามันมีนายทุน มันก็เปนประชาธิปไตยไปไมได ไมมสี มภาพ ไมมี
เสรีภาพ ในประชาธิปไตยชนิดนั้น ภราดรภาพก็ไมตองพูดถึง แมแตปญหา
เรื่องผิวขาว ผิวดํา ก็แกไมได ในประชาธิปไตยชนิดนั้น แลวก็ไมมีใครขัดขวาง
ประโยชนของพวกนายทุนได มันยังมีทาสนะ ในประชาธิปไตยชนิดนั้น ยัง
มีทาสโดยจํายอม คือ เขาเอาเงินมาซื้อคนเปนทาสทางการเมือง เดี๋ยว
นี้ก็ยังมีทาส ยังมีสุนัขรับใชนะ เพราะมันมีเงินมาก ชนกรรมาชีพก็ตอง
จํายอมกับพวกนายทุน เมื่อตอสูไมไหว นี่ประชาธิปไตยนายทุน มันก็ตอง
เปนอยางนี้ เสรีภาพมีแตการยือ้ แยงแขงขันกันเพือ่ เปนนายทุน มีเสรีภาพเหลือ
อยูเทานั้น
ทีนี้ ประชาธิปไตย ชนิดทีม่ นี ายทุนเล็ก ๆ มีสงั คมนิยมเจืออยู มองดูเถอะ
บางประเทศมันเปนอยางนั้น ประกาศตัวเปนประชาธิปไตย ที่มีนายทุนเล็ก ๆ
ไมใหญโตเหมือนบางประเทศ มีอุดมคติของสังคมนิยมเจืออยู มันก็ยังไมมี
ภราดรภาพหรือสมภาพ คือ มันยังมีชนกรรมาชีพมากมายอยูน น่ั เอง มีนายทุน
เล็ก ๆ ก็จริง แตมนั ก็มนี ายทุน จะมีสมภาพดีกวาประชาธิปไตยนายทุนสัก
หนอยเทานั้น รัฐบาลก็ยังไมเปนที่พึ่งแกชนกรรมาชีพไดจริง มันมีแตปาก
แมในหมูชนกรรมาชีพเอง ก็ไรการศึกษา ไรธรรมะแลว มันก็ไมมีความ
รักอยางภราดรภาพแกกัน ไมมีทํานองนี้แลว มันก็สูนายทุุนไมได.
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สังคมนิยม
สังคมนิยมทีไ่ มเผด็จการ เรียกวา สังคมนิยม
เฉย ๆ นีเ่ พียงแตเอือมระอาประชาธิปไตยมาเทานัน้
มันยังไมรูจะไปทางทิศไหน มันยังสะลืมสะลือ เสรี
ภาพสะลืมสะลือ ภราดรภาพสะลืมสะลือ เพราะ
คนมันยังมีกิเลส มันรักกันไมได แลวมันทําใหสม่ํา
เสมอกันไมได ไมมอี ะไรทีจ่ ะทําใหสงั คมนีร้ กั สามัคคี
เห็นใจกันโดยแทจริง เพราะมันขาดธรรม
ทีนี้ สังคมนิยมที่เผด็จการสุดเหวี่ยง มันก็
ยังมีหลายแง เพราะวามันเกิดมาจากไฟอาฆาต
ของชนกรรมาชีพ ที่มันถูกทรมานมานาน พอ
หลุดออกมาได มันก็บาเลือด มันไมประกอบไป
ดวยธรรม มันเสียเสรีภาพ เพื่อเสรีภาพ ความ
หลงทํ า ใหเสียเสรีภาพที่ ไมค วรจะเสีย ไปได
เสรีภาพที่ไมควรจะได เราก็เปนทาสของกิเลส
กันอยูมากมาย เปนทาสของโลภะ โทสะ โมหะ
แลวก็จะแกกันดวยการจองเวรอาฆาต นี้มันก็
ยิ่งเปนไปไมได
นี่มันเขาใจยาก มันมีสมภาพที่ตองใสกระทะ
กวน ๆ ๆ ไวเสมอนี่ มันไมมีสมภาพที่แทจริงได มัน
มีภราดรภาพที่บังคับใหเกิด มันบีบบังคับใหเปนผู
รักใครกนั นี้ มันไมมโี ดยน้ําใจ มันไมประกอบไปดวย
ธรรม มันก็ลม เหลว แตอยาลืมวา ทุกอยางนีป้ ญ
 หา
ไมเหมือนกัน ประเทศหนึง่ อาจจะเหมาะ ประเทศหนึง่
อาจจะไมเหมาะ ในระหวางทีก่ าํ ลังแย ๆ อยูด ว ยกัน
ฉะนั้น สังคมนิยมแบบเผด็จการนี้ ก็ไมเห็น
วา มันมีอะไรที่จะมีธรรมะได ถามีธรรมะได ก็ใชได
คิดวาจะยิง่ ดีทส่ี ดุ ระบอบสังคมนิยมเผด็จการนี้ ถา

“

สังคมนิยมตาม
แบบของศาสนา
ก็หมายความ
วา เขาถือ หลัก
“สัตวทั้งหลาย
เปนเพื่อนทุกข
เกิด แก
เจ็บ ตาย
ดวยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น”

“
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มีธรรมะสูงสุดจะดีที่สุด แตถาไมมีธรรมะ มันก็เหมือน ๆ กันไปหมด
ทีน้ี เรามาพูดระบอบประหลาด ๆ ทีเ่ ขาจะไมยอมรับก็ไดวา สังคม
นิยมระบอบของศาสนา จะมีอยูที่ประเทศไหนบางก็พูดยาก แตเรามอง
เห็นสังคมนิยมของศาสนา คือ ไปเอาหลักของศาสนามาเปนระบอบ
การเมืองเพือ่ สังคมนิยม ถาอานในเรือ่ งราวในพระบาลี ในพระคัมภีร
นะมีได แตถาเอามาพูด เขาก็วา โอย มันเรื่องนิยายโวย ! อยามา
พูดเลย ฉันไมอยากจะฟง

สังคมนิยมตามแบบของศาสนา ก็หมายความวา เขาถือ
หลัก “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น” เพียงเทานี้แหละ ปญหามันหมดนะ
ถามนุษยในโลกมีธรรมะเพียงขอเดียวเทานั้น คือ ความรูสึก
วา สัตวทั้งหลาย เพื่อนมนุษยทั้งหลาย เพื่อนที่มีชีวิตทั้งหลาย
“ลวนแตเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมด
ทั้งสิ้น” ถาในใจมีความรูสึกอยางนี้แลว รอดตัว ทุกอยางจะ
ดีหมดสมภาพจะมี เสรีภาพจะมี ภราดรภาพจะมี สันติภาพก็
จะมี ศาสนาตองมาอยูในคนที่เปนพลเมืองของประเทศนั้น ๆ
เสียกอน แตยังหวังยากเต็มที
80

81

ราชาธิปไตย
ทีนี้ อยากจะพิจารณาคําวา ราชาธิปไตย กันอีกบาง ถาเราคน
รวบรวมเอามา จากพระบาลี จากพระคัมภีรทั้งหมด เราจะเรียกวา
พระราชาแบบทีม่ ที ศพิธราชธรรม ธรรมะสมบูรณทส่ี ดุ สําหรับเปน
พระราชา พอดูจากคุณสมบัติเหลานั้น มันกลายเปนสังคมนิยม
พระราชาไมมตี วั ตนเปนของตน มีพลเมืองเปนลูก ประพฤติกระทํา
อะไรลงไป เพื่อคนทั้งประเทศ มันก็ไมใชราชาธิปไตยที่พวกฝรั่งเขียน
ตําราการเมืองเขาเขียนไว ราชาธิปไตยในตํารับการเมืองของพวกฝรั่ง
ไมใชอยางนี้ พวกนักการเมือง หรือพวกเขียนตํารับการเมืองฝรั่ง มัน
ไมเคยเห็นพระราชาอยางนี้ แลวมันก็ไมเคยอานเรือ่ งราวในพระบาลี ใน
พระคัมภีรว า มันมีพระราชาอยางนี้ ฉะนัน้ จึงประณามระบอบราชาธิปไตย
อยางสาดเสียเทเสีย
พระราชาทีป่ ระกอบไปดวยทศพิธราชธรรมนัน้ เปนเผด็จการโดย
สมมติ โดยไดรบั สมมติ หรือโดยทีม่ คี ณ
ุ ธรรมสมบูรณ ทีจ่ ะเปนผูเ ผด็จการ
มันก็เขารอยกัน คือถูกฝาถูกตัวกัน ก็มีระบอบเผด็จการโดยธรรม เรา
ไดยินพระราชาแบบบานเมืองของพระเวสสันดร อยางประชาชนจะขับ
ไลพระเวสสันดรก็ได อยางนี้ มันก็เปนประชาธิปไตยก็ได หรือเรียก
วา ราชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยก็ได แตแลวมันก็

ประกอบไปดวยธรรมอยางยิ่ง มันจึงเชิญพระราชาหรือ
ลูกของพระราชา ใหออกไปนอกบานนอกเมืองได ก็ยังมี
ความสงบสุข

ทีนี้ พระราชาหรือ ราชาธิปไตยเผด็จการ แบบพระเจาอโศก
ถาเราอานดูใหทว่ั ถึง แลวจะรูส กึ วา พระเจาอโศกนี้ เปนเผด็จการผาซาก
ของคนที่บึกบึน ไมรูอะไรมากหรอก พระเจาอโศกนี้ไมรูธรรมะไมรูอะไร
มากแลวก็บึกบึน แตมันมีมาก ก็คือ ความสุจริต ความซื่อตรง
เผด็จการอยางผาซาก มากอน แลวตอมาเมื่ออายุมากเขา มาเปน
พระราชาชั้นหลัง นี้ก็เรียกวา เผด็จการโดยธรรมะแท เผด็จการอยาง
พอเผด็จการกับลูก บานไหน เรือนไหน ถาพอแมบังคับลูกไมไดแลว มันก็
เกินกวาที่จะฉิบหายใชไหม ? บานไหนเมืองไหน ถาพอแมมันบังคับลูกไม
ได มันก็จะเกินกวาที่จะฉิบหาย

ฉะนั้น ขอใหดูใหดี พระเจาอโศกทานเผด็จการกับ
พลเมืองของทานอยางลูก เพราะฉะนั้น มันจึงสําเร็จ
ประโยชนในขอนี้

ทีน้ี ถามีประชาธิปไตยเผด็จการแบบทุรราช อยางนี้ ก็ไมตอ งเอา
มาพูด เพราะเราไมตองการ มันไมมีประโยชนอะไร มันเคยมีในพงศาวดาร
หรือมีในนิยาย หรือมีในบานเมืองของพวกฝรั่ง ที่เขียนตํารับการเมือง ที่
ใสรายระบอบราชาธิปไตยสาดเสียเทเสีย ไมมีอะไรเหลือ นั่นก็ไมตองเอา
มาพูด ราชาธิปไตยแบบที่ฝรั่งเขียนไว เปนแบบเรียนนั้น มันเปนเรื่องความ
คิดของฝรั่งเขาเห็นเทานั้น เขาไมรูเรื่องทศพิธราชธรรม
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ทีนี้ มีราชาธิปไตยแบบหนึ่งที่อานไดจากพระคัมภีร คือ
ราชาธิปไตยในกลุมกษัตริยลิจฉวี นี้ก็แปลก คือ วรรณะกษัตริยที่
สงวนไว สําหรับปกครองบานเมืองโดยเฉพาะ ในรัฐสภาพวกลิจฉวีนี้ มีแต
กษัตริยทั้งนั้น ไมมีวรรณะอื่น มีเปนรอย ๆ คน เปนพระราชาที่อบรมไว
สําหรับครองเมือง เปนวรรณะกษัตริย สําหรับจะครองเมืองหลาย ๆ รอยคน
สมมติเปนหัวหนาคนหนึง่ แลวก็รวมกันเปนรัฐสภา ปกครองบานเมือง สมมติ
ใหเปนพระราชาองคหนึ่ง คราวละ ๗ วัน หรือกี่วันก็ไมทราบจําไมไดแน แต
มันมีลักษณะอยางนั้น นี่ราชาธิปไตยอยางระบบลิจฉวีในพุทธกาล
แตอะไรก็ตามเถอะ ในที่สุดมันเพราะประกอบดวยธรรม มันจึง
สําเร็จประโยชน ฉะนั้น ขอดูใหดีวา มันไมใชวาอยูที่ระบบไหน แตมัน
อยูที่วามันมีธรรมะหรือไม เปนอันวาเราเห็นไดวา ธรรมะเปนใหญ

เราจะตองมีธรรมะเปนผูปกครองโลก หรือปกครองประเทศ
จะใชประชาธิปไตยก็ตอ งมีธรรมะ จะใชวา ราชาธิปไตยก็ตอ งมีธรรมะ
จะใชวาสังคมนิยมก็ตองมีธรรมะ จะใชวาเผด็จการก็ตองมีธรรมะ
อยูนั่นเอง
เราตองการระบอบปกครองทีป่ ระกอบไปดวยธรรม ทําใหเกิด
ความรัก ความสามัคคี เห็นวาทุกคนเปนเพือ่ น รวมเกิด รวมแก รวม
เจ็บ รวมตายนี่ บทนี้เปนบทมุงหมายของศาสนาทุกศาสนา
ตองการระบอบทีท่ าํ ใหเกิดการเชือ่ ฟง เชือ่ ฟงกันอยางดี เพราะ
มีธรรมะเปนลดหลั่นกันลงไป
ตองการใหเกิดความเสียสละ เสียสละเพื่อธรรม
ตองการใหเคารพความเปนมนุษยของกันและกัน ใหเห็นแก
สวนรวมยิ่งกวาเห็นแกบุคคล ทุกอยางตองไมฝนหลักธรรมชาติ
หรือศาสนา

“ เราจะตอหรืงมีอธปกครองประเทศ
รรมะเปนผูปกครองโลก

“

จะใชประชาธิปไตยก็ตอ
 งมีธรรมะ...

สรุปแลว มันก็ไมรูวาจะเรียกวาอะไร ก็เรียกวาธรรมาธิปไตย

ก็ได เรียกวา สัมมาธิปไตย ก็ยังได คือ ความถูกตองเปน
อธิปไตย เรียกวาพุทธาธิปไตย ธรรมาธิปไตย สังฆาธิปไตย
ก็ได หรือเมตตาธิปไตยก็ยังได  จะโงเทาไร ถามันมีเมตตาแลวไมมี
อันตราย ก็อยูเ ปนสุขไดโดยไมตอ งฉลาด เปนปริสทุ ธาธิปไตย มีความบริสุทธิ์
เปนใหญ เปนผูปกครองก็ได

ประชาธิปไตยที่มีพรรคฝายคาน
คนเห็นแกตัวนั้น คือ คนไมมีธรรมะ เพราะไมรูธรรมะ
เพราะไมรูจักธรรมะ เพราะไมรูจักนําเอาธรรมะมาใสไวใน
จิตใจ นี้เรียกวา คนเห็นแกตัว คนเห็นแกตัวจะขยายสิทธิของเขา
ออกไป ดวยกิเลสตัณหาของเขา แลวก็ละเมิดสิทธิของคนอื่น ดวยกิเลส
ตัณหาของเขา แลวอาละวาดเปนสุนขั ปากราย เรือ่ งละเมิดสิทธิของผูอื่นดวย
ความเห็นแกตัวนั้น มันหลงสิทธิ เมาสิทธิ เที่ยวชน เที่ยวกัดผูอื่น ดวยการ
อางสิทธิ
แลวเกิดนิยมตาม ๆ กันมากขึ้น ๆ การละเมิดสิทธิของผูอื่นก็มากขึ้น
ในโลก เพราะโลกยิง่ ถอยหลังจากธรรมะ มีความเห็นแกตวั มาแทน มาแทนที่
ธรรมะลดลงไป ความเห็นแกตวั ก็มาแทนที่ ความเห็นแกผูอื่นหรือความเห็น
แกธรรมะมันก็ไมมี มันก็ลดลงไป ลดลงไป ความเห็นแกตวั มันก็เขามาแทนที่ จะ
เรียกวาอะไรดี ก็เรียกคนบามันมากขึ้นในโลกนี้ ใหคนปามันหัวเราะ ให
ลิงมันหัวเราะ ใหผีมันหัวเราะ ที่บาหลงสิทธิดวย ความเห็นแกตัว อาละวาด
ขมเหงผูอื่น แลวมันก็มาเปนของดี ของถูกตอง เปนระบอบประชาธิปไตยทีม่ ี
พรรคฝายคาน อาตมาเขาใจวา ประชาธิปไตยระบอบพันปของ

พวกกรีกก็ไมมพ
ี รรคฝายคาน ไมตอ งมีพรรคฝายคาน ถาพรรค
ฝายคาน ก็คือ ฝายทักทวงติติง ติเพื่อกอ ไมใชคานใหลมจม
วินาศแลวตัวขึ้นมาครองแทน พรรคฝายคานอยางนี้ มันเพิ่งมี
เมื่อความเห็นแกตัวมันเกิดขึ้น
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ระบอบประชาธิปไตยทีม่ พี รรคฝายคาน คานใหฉบิ หายวายวอด แลว
ขึน้ มาเปนแทนนี้ ไมใชประชาธิปไตย แลวก็ไมมีธรรมะ ไมมีความถูกตอง
ของธรรมะ แลวก็ไมเคยมีมากอน มันเพิ่งมามีเดี๋ยวนี้ ขอย้ําอีกทีวา มีให
ผีหัวเราะ ใหคนปาหัวเราะ ใหลิงมันหัวเราะ เพราะคนเหลานั้นไมมี
ประชาธิปไตยชนิดนี้ แลวมันก็ไมตองขบกัดกันดวยประชาธิปไตย
ชนิดนี้ สัตวไมตองมีประชาธิปไตยชนิดนี้ แลวสัตวก็กัดกันนอยกวา
คน คนกัดกันมากกวาสัตวกัดกัน ขออภัยพูดคําตรง ๆ มันหยาบไป
หนอยสัตวไมหลงใหลในประชาธิปไตยชนิดนี้ แลวก็ไมตองมีดวย สัตวจึง
มีความสงบสุขมากกวาคน ซึ่งคอยแตจะสรางปญหา ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขึ้นมา ๆ ดวยความเห็นแกตัว

ตองกลับไปหาธรรมะ
เมื่อไมมีความคงที่ถูกตองในทางธรรมะแลว มันก็ละเมิดไปหมด
อยากจะย้ําวา ประชาธิปไตยทีม่ พ
ี รรคฝายคานอยางคานหัน่ แหลกนะ
ไมมีใครรูสึกวา นี่คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางโงเขลาเบา
ปญญาที่สุด ทุกคนยอมรับวา ผูแทนชุดนี้เลือกมาโดยประชาชน ถูกตอง
มาตั้งรัฐบาลถูกตองตามประชาชน แลวก็ยังตั้งหนาจะฟนใหแหลก ให
ฉิบหายใหวนิ าศไป แลวขึน้ มาเปนแทน อยางนีเ้ รียกวา ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไหม ? สิ่งที่ตนรวมมือมาตั้งแตตน ใหเกิดระบบการเลือกผูแทน ไดผูแทน
คนนี้มา มาตั้งเปนรัฐบาล แลวชวนกันหั่นแหลกเสียอีก มันหลับหูหลับตา
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ระบบนีม้ นั เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีไ่ มมใี ครรูส กึ
แลวกลับยกยองบูชาวา โอ เกง เปนฝายคานที่เกง นี่มันเปนอยางนี้ไปเสีย

การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมรูสึกตัว ไดรับเกียรติสูงสุด และเห็น
เปนความถูกตอง เปนความถูกตอง นีข่ อใหคดิ ดูใหดี กําลังหลงบูชาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนชนิดที่ไมรูสึกตัว วาเปนความถูกตอง แลวแขงกันทํา แขง
กันทํา
เมื่อไมมีความคงที่อยูในความถูกตอง ไมบูชาความถูกตอง จึงไมเห็น
แกธรรมะ จึงไมเห็นแกผูอื่น จึงไมมีเมตตากรุณาเปนวิหารธรรมออกหนา
เปนปุเรจาริก เปนธรรมะออกหนากวาธรรมใด ๆ คือ เมตตากรุณา ถา

มีเมตตากรุณาเหลืออยูในจิตใจบาง แมสักหนอยหนึ่ง มันก็
ทําไมไดดอกมันทําไมได ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของเพื่อน
กันอยางนี้ ทําไมได
การที่จะเปนไปในทางถูกตองได ก็กลับไปหาธรรมะ ไปหาธรรมะ ให
ฉลาดที่ประกอบไปดวยธรรมะ ยิ่งฉลาดยิ่งประกอบไปดวยธรรมะ ยิ่งฉลาด
ยิ่งขึ้นไปอีก มันก็ยิ่งประกอบดวยธรรมะยิ่งขึ้นไปอีก อยาใหฉลาด แลวมี
อิสระที่จะนําไปใชเพื่อความเห็นแกตัว คนฉลาดก็ใชความฉลาดเพื่อเห็นแก
ตัวไดแนบเนียนลึกซึ้งมาก แลวกลับไดรับการยกยองไปเสีย ฟงดูแลว มันก็
นาทุเรศความเปนมนุษย แหงยุคที่วาบูชาเนื้อหนัง บูชากิเลสตัณหา.
ที่มา :
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.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องธรรมะกับการเมือง, ลําดับที่ ๑๘. จ บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๖ ระบบการเมืองอยางพุทธบริษัท.
บรรยายวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๙, หนา ๓๒๔-๓๒๖.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องธรรมะกับการเมือง, ลําดับที่ ๑๘. จ บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๖ ระบบการเมืองอยางพุทธบริษัท.
บรรยายวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๙, หนา ๓๒๗-๓๒๙.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรือ่ งอตัมมยตาปริทสั น, ลําดับที่ ๑๒. ค บนแถบพืน้ สีแดง, เรือ่ งที่ ๒๓ อตัมมยตากับปญหาสิทธิมนุษยชน.
บรรยายวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓, หนา ๔๒๓-๔๒๔.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรือ่ งอตัมมยตาปริทสั น, ลําดับที่ ๑๒. ค บนแถบพืน้ สีแดง, เรือ่ งที่ ๒๓ อตัมมยตากับปญหาสิทธิมนุษยชน.
บรรยายวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓, หนา ๔๒๖-๔๒๗.
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ป ริศนาธรรม

ไทย
“ชุดกายนครสอนธรรม””
โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

เจริญพรทานผูอ า นทัง้ หลาย ในลําดับตอไปนีเ้ รามารวมศึกษา

พิจารณาภาพปริศนาธรรมไทยแบบเกากอน ภาพเหลานี้มีความหมายมาก
เปนภาพสือ่ การสอนธรรมะแบบโบราณทานเขียนไวตามทีอ่ ารามตาง ๆ สมัย
กอนมีใหดูอยูทั่ว ๆ ไป
แตหลายคนดูแลวไมเขาใจวาเปนภาพอะไร มีความเปนมาอยางไรก็
ไมรู คําตอบภาพนี้เริ่มมีเขียนกับสมุดขอยแบบเกา ๆ ที่นานมาแลว
นี่เปนศิลปะประเภทหนึ่ง สําหรับไวสอนธรรมะเพื่อชําระจิตใจ ของ
คนไทยแบบโบราณนานมาแลว ไดใชสื่อเหลานี้แทรกสอนธรรมะแกผูที่ไมรู
หนังสือ ดวยเหตุนจ้ี งึ มีความจําเปน เพราะคนสมัยโนนมีความนิยม คือ ตั้งแต
สมัยกรุงสุโขทัยตอนตน ๆ จนสืบมาถึงตนรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาแตนน้ั
มา มีการคัดลอกตามแบบมาเรือ่ ย ๆ เพราะมีประโยชนมากในการศึกษา
พระธรรม

ปรากฏวา ลักษณะภาพทีเ่ ขียนจึงมีการเปลีย่ นแปลง หรือปรับปรุง
ไปบางตามความเหมาะสมตามยุค ตามสมัยนัน้ ๆ และฝมอื ของชางทีเ่ ขียน
ในศิลปะความคิดเห็นในเชิงชีแ้ นวทางไดรธู รรมะยังคงเหมือนเดิมอยู ไม
เปลี่ยนแปลงแตประการใด
ภาพที่นํามาพิมพไวเราตองการถายทอดมาจากตนฉบับ คือ มาจาก
สมุดขอยทีพ่ อไดเห็นรูปหรือแบบอยางทีค่ า งมา มีอยูท ว่ี ดั แหงหนึง่ ทีเ่ มืองไชยา
และที่อื่น ๆ ทราบวามีหลายแหง ภาพเหลานี้มีเขียนขึ้นราว ๆ ประมาณ
๓๐๐-๔๐๐ ปที่ผานมา
ดวยเหตุนี้จําเปนตองรวบรวมนํามารักษาไวที่โรงมหรสพทาง
วิญญาณ ณ สวนโมกขพลาราม เพื่อเปนสื่อการอบรมสั่งสอนและ
อนุรักษไว เพื่อคนควาตอไปคงไดรับประโยชนบางพอสมควร
เนื่ อ งจากในต น ฉบั บ ไม มี คํ า บรรยายมี แ ต เ พี ย งการบอกชื่ อ ญาณ
เทานั้น คนโบราณกาลโนนไดเขียนไวเปนปริศนาธรรมใหผูที่สนใจใฝศึกษา
ไดขบคิดพิจารณาตีความหมายเอาเอง ใครคิดไดก็คิดเอาตามเหตุผลแลว
แตสติปญญาของใคร
ดวยเหตุนท้ี า นอาจารยพทุ ธทาส จึงไดนาํ บรรยายขยายความตามเรือ่ งนี้
เมือ่ หลายปทผ่ี า นมา นีอ้ าจจะแตกตางกันบางตามภูมปิ ญ
 ญาของแตละบุคคล
ที่เขาใจทานทั้งหลาย
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ฉะนัน้ เราทานควรขบคิดพิจารณาตีความหมายดวยสติปญ
 ญา
ของทานเองบางก็จะดี นีค้ งไดรบั ประโยชนบา ง ตามสมควรจากภาพ
เหลานี้สืบไป
ภาพเริม่ แรกนีไ้ ดกลาวถึงธาตุทง้ั ๖ ตามภาพมีบคุ คล ๔ คนมานัง่ คุก
เขาประนมมือไหวทาวพระยาอยางนอบนอมที่สุด ซึ่งอยูบนแทนอยางสงา
ผาเผย ปรากฏวาทั้งหมดนี้อยูในที่วางทั้งสิ้นทานทั้งหลาย ถามีคําถาม ๆ
วา นี้เปนภาพอะไร มีคําตอบ
ตอบวา นี้ คือ สวนประกอบของชีวิตคน ๆ หนึ่ง ซึ่งประกอบ
ดวยธาตุทั้ง ๖ คือ ธาตุดิน-น้ํา-ไฟ-ลม ที่ผสมผสานอาศัยกันอยู
ตามภาพมีบุคคล ๔ คนนั่งคุกเขาประนมมืออยูทั้ง ๒ ขาง และแลว
ก็มีวิญญาณธาตุ
นี่คือ ธาตุรู ที่เปนตัวทาวพระยาอยูตรงกลางตามภาพ ที่วางทั่ว ๆ
ไปนั้นเปนอากาศธาตุวาง รวมเปน ๖ ธาตุดวยกัน
นี้มีมาในคัมภีรมัชฌิมนิกาย กลาวา
ฉะ ธาตุโย อะยัง ปุริโส แปลวา บุรุษนี้ประกอบดวยธาตุ ๖
ธาตุดิน-น้ํา-ไฟ-ลม นี้เปนรูปธาตุ คือรางกาย และมีวิญญาณธาตุ
เปนอรูปธาตุ หรือ เรียกวา นามธาตุ
สวนอากาศธาตุ คือ ธาตุวาง นี้ควรจัดเปนนิโรธธาตุ มิใชรูป มิใช
นาม แตเปนที่ดับของรูปและนาม
นีถ้ า เราไมทราบความประสงคของสิง่ เหลานีแ้ ลว ก็ไมรวู า นีค่ อื ภาพ
อะไร จะเขาใจไดอยางไร ทีแ่ ทนค้ี อื ภาพของชีวติ คน ๆ หนึง่ ซึง่ ประกอบดวย
ธาตุทั้ง ๖ หรืออุปมาที่มาของรูปและนามนั่นเอง
ตอไปนี้ขอใหเราไดสังเกตดูวา ความคิดของศิลปะสมัยโนนทาน
เขียนภาพธาตุ ๖ นี้ทานฉลาดมาก ทานไดแสดงความหมาย ชี้ชอง
ทางธรรมวา “ทําไมจึงตองใหคน ๔ คนไหวทาวพระยา”
นี่ก็เพราะวา ธาตุ ๔ นี้คือ รางกายนี้ตองอยูใตอํานาจของจิตใจ และ
ตองเชื่อฟงตามคําสั่งของจิตตลอดเวลา หรือเรียกวา ทุกขณะ เหมือนคํา
พูดของโบราณที่กลาววา

“จิตเปนนาย กายเปนบาว” ประมาณนั้น เพราะจิตมีอํานาจเหนือ
กายทัง้ ตองควบคุมกาย หรือเรียกวานามธรรม โปรดเขาใจดวย คือ วิญญาณ
ธาตุนี้
ที่แสดงเปน เจาทาวพระยานั่งอยูบนแทนดังกลาว ที่ตองเขียนเปน
บัลลังกเปนสิงโตเตี้ย ๆ นั้น ไดเขียนไปตามแบบโบราณสมัยกอนโนนซึ่งมี
ความนิยมเปนอยางนั้น ทั้งแสดงวา ผูที่นั่งเปนผูมีอํานาจยิ่งใหญมากที่สุด
นี้แบบโบราณกอนโนน
คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนเปนโคลง สรุปในเรื่องนี้ไววา

“

“จิตเปนนาย
กายเปนบาว”
ประมาณนั้น
เพราะจิต
มีอํานาจ
เหนือกาย
ทั้งตอง
ควบคุมกาย...

“
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พระคุณอบอุนเกลา
ทูนเทิดทวนบูชา
เจียวเจตทานเมตตา
ชั่วชอบเยี่ยงอยางเรา
เห็นงามความใครเคา
สางสอบสิ่งลึกโปง
เอ็นดูดัดศิษยโยง
เพื่อเพงเพียรพิศผู
ทานตรงบงชัดชี้
สั่งเปลี่ยนแปลตีตรา
ภาพหนึ่ง “ธาตุหก” หา
ไฟธาตุดิน ลม น้ํา
ดวงมานชาญเชี่ยวใช
กายรูปธาตุสี่พา
ยอมยอบมอบหมายมานั่งเรียบเพียบแวดลอม
วิญญาณธาตุเทียบทาว
อากาศธาตุคณนา
นับนิโรธเนาทิศา
นามรูปใตจิตไซร

ทุกทิวา
ค่ําเชา
สอนสั่ง
เรียกรองตรองตาม
ครรโลง
ปราชญรู
เยาวอยู
ผานพองพุทธองค
ปริศนา-ธรรมไทยเอย
ตอกซ้ํา
เหตุแหง จิตนา
นอบนอมวิญญาณ
บัญชา
พรั่งพรอม
นะมั่น
ครั่นครานตามผสาน
พระยา
วางไว
สงบดับ
ซาบซึ้งพึงระวัง ฯ
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ตอนตอไป คราวนีอ้ ปุ มาความแตกตางกายกับจิต ทานทัง้ หลาย
ในภาพนี้ “มีลิงอยูที่แผนดิน และมีอยูที่บนตนไม” ปรากฏ
วา มีคนพยายามจะแทงลิง และยิงลิงอยางเอาจริงเอาจัง อีกสวน
หนึ่งมี ภาพคนหาบหมอดิน ภาพเหลานี้หมายถึง กายกับใจ
อุปมาวา นี้เปนคนคนเดียวกัน แตเพื่อจะแสดงวา ธาตุใจ
คนเรานั้น มันหลุกหลิกตลอด เวลาแวบไหวรวดเร็วมากที่สุด
ดวยเหตุนจ้ี งึ อุปมาเหมือนลิง ซึง่ มีอาการลุกลนกระสับกระสาย
วุนวายไมอยูน ง่ิ ซึง่ ยากทีจ่ ะแทงหรือยิงใหถกู ทีห่ มาย ยากทีจ่ ะปรับปรุง
หรือควบคุมใหอยูอ ยางปกติคอ นขางยากมาก เพราะมันไมแนนอน มัน
กลับกลอกเบาหวิว วองไว เหมือนลิงจริง ๆ
นีห่ มายถึงจิตเรา เพราะฉะนัน้ จึงตองมีอบุ ายทีช่ าญฉลาด
หลักแหลมทีเ่ พียงพอ เพือ่ จัดการกับจิตนีใ้ หได ใหอยูแ ละใหถกู ตอง
อยาทําเลนกับมัน ถาพลาดพลั้งอันตรายมาก
อีกประการหนึ่ง กายนี้เปรียบเหมือนหมอน้ํา ธาตุกายในหมอ
น้ําหรือกายคนเรานี้ มันกระดางแข็งทื่อ มันหนักอึ้งเหมือนกับหมอ
ดินที่ใสน้ําประมาณนั้น ซึ่งกระดุกกระดิกไมได ถามีอะไรมากระทบ
ก็จะแตกงายมาก แมถึงที่สุดก็ตองแตกแนนอน กําหนดกาลเวลาไม
ได เรียกวา มันจะแตกเมื่อไรก็ได เปนภาระที่หนักมากแกบุคคล
ที่ถือวานี้กายของเรา หรือกายนี้เปนตัวเรา ถาบุคคลใดยึดถือ
เปนเจาของ เขาจึงตองแบกของหนักดวยความระมัดระวังอยูตลอด
เวลา เรียกวา นานแสนนาน
ถาจะมีใครถามวา นี่คือภาพอะไร ?
ก็ตอบวา นี้คือ ภาพอุปมาที่มีความแตกตางของกายและ
ใจ หรือเรียกวา นามและรูป ที่สมมติวาเปนคนคนหนึ่ง
นาม ก็คือ จิตใจ หรือลิง รูปก็คือ กาย หรือเรียกวา หมอน้ํานี้
และเพื่อเปรียบเทียบใหเกิดความรูท างธรรมะทีว่ า จิตนี้แยกออกจาก
กายได เปนคนละสวน และมีธรรมชาติที่แตกตางกันมาก ดังอุปมา
วา เหมือนกับหมอน้ํา มันแตกตางจากลิงทานทั้งหลาย ในเรื่องนี้มี
สรุปเปนบทโคลงไววา

“

ในภาพนี้
“มีลิงอยูที่
แผนดิน
และมีอยู
ที่บน
ตนไม”

ตรองตั้งโทภาพทั้ง
ลิงลางรวมลิขิต
ไลยิงอีกแทงติด
หมอหาบหนักนักสู
เมื่อใดใครอยาราง
เห็นโทษนาหนายหาย
แยกจิตปลดปลิดสลาย
จักจับลิงสติกราว
วานรสอนใหนิ่ง
วานบอกกอนหมอดิน
เลิกหาบเลิกแบกฉินท
ลิงรวบเลนซักสาว
เฉกเชนคนคิดคน
ไมขนาบยับกับกร
ใชเหยื่อลอปอนปอน
ใชงายใชยากแวง
ความจริงเปรียบรางนี้ หมอดิน
แยะ, แยก, แตก, ทลายผิน
เห็นมนุษยมากเมลามลิน
หลับไมตื่นไมฟน
ใจนี่ไวไมแพ
สมาธิจึงยากสิงเมื่อใดควบจิตจริง
จะพิจารอานให

กายจิต
มนุษยผู
ตามตอ กันนา
สรุปรูระอาไหม ?
รางกาย
แนวนาว
สลัดหลุด
แกรงแกลวปญญา
ยอมยิน งาย
เดาะราว
“กู” หมด
คลุกเคลาลําเค็ญ
ครูลคร- ลิงเอย
กอนแกลง
ปรนปน
วสะแปลปราบลิง
ถูกนา
งายชื้น
รวมศพ สิ้นแฮ
ไมพนใชไหม ?
พวกลิง
สถิตได
จดนึก ฝกแล
เหตุหอมอนัตตา ฯ

“

ภาพอุปมาที่มีความแตกตางของกายและใจ
หรือเรียกวา นามและรูป ที่สมมติวาเปนคนคนหนึ่ง
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ตอนตอไป อุปมาวิธีการฝกจิต ๒ วิธีในภาพนี้ ไดอุปมา
วา
กายนี้เปนเหมือนตนไมมีโพรง และมีงู คือ จิตอาศัย
โพรงไมน้ี ตนละตัว ตนทีห่ นึง่ มีคนถือแกวชูอยูข า งหนางู และ
อีกตนหนึง่ มีคนถือขวานจออยูต รงตอหนางู คือ ทีม่ าของเรื่อง
นี้มีคติอยูวา

จิตนี้เปรียบเหมืองูพิษ อาศัยอยูในรางกาย
เรา ซึ่งเปรียบเหมือนกับโพรงไม คนเรามีหนาที่จะตองจัดการ
ฝกฝนอบรมบังคับควบคุมจิตใหดี จะตองใชธรรมะใหเปนอุบาย
นี่สําคัญ ทั้งนิคคัยหะและปคคัยหะ คือ ตามแตโอกาสซึง่ บาง
คราว ก็ตอ งขมอยางเขมแข็ง ดวยการใชอาวุธ เหมือนกับมือขวา
เขาประจันตอหนางู นั่นแหละเพื่อปราบงู หรือเพื่อทําลายงู
พิษใหได นั่นคือ ตัวตน ของตนนั่นแหละ
ในอุบายของนิคคัยหะ บางครั้งบางคราวก็ใชการยกยอง
ประคอง หรือปลอบโยน เรียกวา ประเลาประโลม เพื่อบรรเทา
พิษรา ยของตั ว ตน ของตนนั้นใหพอเปนไปได ใหเบาบางลง
เหมื อ นกั บ ถื อ แกวเขาไปอยางนั้นแหละ ดวยอุบายที่เรียกวา
“ปคคัยหะ”
จึงแสดงอุบายไวเปน ๒ แบบทานทั้งหลาย คือ ตองใช
อุบายทั ้งปลอบ ประโลม และขมขี ่ ทั้ งบีบบังคับสั บโขก
ประมาณนั้น ใหเหมาะสมแกโอกาสถึงจะสัมฤทธิผลได
กลาวแนะนําตอไปวา สวนภาพพระ ๓ รูป ขางบนนัน้ คือ
พระโยคาวจร ผูกําลังนั่งปฏิบัติสมาธิเพื่อฝกฝนอบรมจิตอยาง
เขมแข็งอยางจริงจัง
ในลักษณะนี้บางทีเขาเขียนเปนรูปษีก็มี แลวแตความ
พอใจของผูเขียนภาพ
ภาพพระทีน่ ง่ั นัน้ เปนผูน ั ่งเพงเพีย รจนเห็ น ความจริงใน
สิ่งเหลานัน้ คือ เขาถึงสัจจะความจริงของจิตใจวานี้ มีอสุภะ ๒ ตัว

นอนหัวชนกัน เริ่มอืดพองบางแลว ลักษณะนี้แสดงวา เปนเครื่อง
มือการฝกฝนอบรมจิต คือ อสุภกัมมัฏฐาน เห็นไมสวย ไมงาม
เพื่อใหพจิ ารณาใหเห็นความจริงของรางกายวา ไมมสี าระแกน
สารอะไรเลย
ถามีคําถามวา นี่คือภาพอะไร ?
ก็ตอบวา ภาพอุปมาวิธีฝกฝนอบรมจิตโดยการเปรียบ
เทียบ จิตนีเ้ ปนเหมือนงูพษิ ทีร่ า ยนัก คือ แสดงอาการตองบังคับ
ควบคุมจิตใหดี ถาฝกไดดีก็จะสําเร็จประโยชน ไดหางไกลทุกขโทษ
แตถาฝกไมดี ผูฝกอาจจะตองตายแนนอน หมายความวา ถูกงูกัด
ตาย คือ จิตฟุงซานรานไปจนถึงวิกลจริตไปก็เปนได แตถาฝกฝน
ถูกตองดีงาม ยอมสําเร็จประโยชนโสตถิผลแนนอน ดังกลาวแลววา
อุบายที่จะฝกมีอยู ๒ แบบ คือ

ขมขี่แบบหนึ่ง
ยกยองปลอบโยนเลาโลมอีกแบบหนึ่ง
ภาพแสดงซ้ําเชนนี้ เพื่อใหผูที่ไดรูไดเห็นจําภาพติดตา ติดใจ
ไดดี เกิดความรูท างธรรมะไดดี เพือ่ เปนแนวทางการปฏิบตั ขิ องตนเอง
หรือสอนธรรมะผูอื่นดวยภาพ ลักษณะนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ทานทั้งหลาย

“

ภาพอุปมา
วิธีฝกฝนอบรมจิต
โดยการเปรียบเทียบ
จิตนี้เปนเหมือน
งูพิษที่รายนัก...

“
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ไดสรุปในเรื่องนี้เปนบทโคลงไววา
อุปมาตรีภาพนี้
งูพิษดัดมันดี
หากผิดพลาดอาจชีหรือฟกถูกฉกใช
ใบพลิ้วปลิวสบัดไม
งูหลบสงบกายหวง
คราชระลัดลอลวง
แกววิเศษชูคลอง
เปรียบอุบายถายหอม
ขนะนึกคะในคิด
หลงรักชั่วชังชนิด
กิจประคับประคองปลอบให
คราใดโทษะกลุม
ใชเมตตาตักตวง
เวรระงับเวรปวง
ดุจพระทศพลพรอม
ภาพนอนอสุภะทอน
โอ เกิดกับบรรลัย
ถือขวานขูงูไฉน
สามพระทานรอบรู
อันงูขวานขูนี้
ใชโอตตัปปะเปรียบ
กลัวบาปปรักระเบียบ
ความชั่วยอมคลาดแคลว
กายอสุภควรคูนอม
กัมมัฏฐานคุมตรึก
ติดตานาสํานึก
เลิกโลภละโมบทั้ง

สองวิธี
จับได
วีดับ
ชอกเนื้อช้ําผิว
ตนกลวง
ประหนึ่งหอง
หลอกลาม
คราคั้นมั่นหมาย
ยอมจิต
คลั่งไคล
ชอบถนัด ผิดนา
หักหามปรามใจ
รุมทรวง
ถวงลอม
ปลิดปลอย
ผละออมกุญชร
รอนฤทัย
แหลกขู
งูนอบ
หลักปองปราบงู
ทานเทียบ ไวเอย
โปรดแลว
ศีลสัตย
เคลาเคลาเบาสบาย
นําฝก-ฝนจิตนา
ตรับตั้ง
ในราง สลดแล
ตราบทาวคราวตาย ฯ

“รางกายเปรียบเสมือนเรือ
เพื่อขามฟาก
จากวัฏสงสารมุงสูนิพพาน”
ตอนตอไปมีวา นี่คือการอุปมาคุณคาของสิ่งปฏิกูล คือ กาย
มีภาพคนถือดอกบัวในทาตาง ๆ ทั้งมีศพเนาขึ้นอืดพองลอยน้ํา
มา และภาพคนยืนอยูที่ฝงริมน้ํานั้น
เรื่องราวมีอยูวา บุคคลผูนี้ถูกโจร ๕ คนไลมาจะฆา เขาเลยตอง
หนี ๆ อยางสุดกําลัง เขาหนีมาถึงริมตลิ่ง บังเอิญมีศพเนาพองอืดลอย
น้ํามาพอดี หันซายแลขวาไมมีสิ่งใดชวยไดแลว เขาจึงตัดสินใจเพื่อ
เอาตัวรอด จึงไดกระโจนขึ้นขี่ศพนั้นทันที แลวใชมือพุยน้ําดันศพลอย
ไปจนขามฟากได กระทั่งพนจากเงื้อมือพวกโจรได หรือเรียกวา ผาน
พนจากวัฏสงสารไปสูพระนิพพานนั่นเอง ทานทั้งหลาย
ความหมายคําวา “โจร ๕ คน” นั้นคือ นกหาตัวที่บินไลหลัง
ตามกันอยูในวงกลมตามภาพนี้

“

อุปมาคุ
าคณ
ณคคาของ
สิ่งปฏิกูล คือ กายมี
ภาพคนถือดอกบัวใน
ทาตาง ๆ ทั้งมีศพเนา
ขึ้นอืดพองลอยน้ํา มา
และภาพคนยืนอยู
ที่ฝงริมน้ ํา นั้น

“
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นี่แสดงวา เปนตัวทุกข นี่เพราะอุปาทานในขันธ ๕ นั่นเอง
สาเหตุหลงยึดติดในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร และใน
วิญญาณ
เหลานีเ้ ปนขันธ ๕ ทีป่ ระกอบดวยอุปาทานหมายมัน่ ยึดครองอยู
ในอารมณที่ปรารถนา และมีภาพนกจากวงกลมบินไปได กอใหเกิด
ความทุกขที่วนไปวนมา หมายถึงเหตุแหงทุกขที่แท เพราะไปหมาย
มั่นในปญจุปาทานขันธนี้เอง
นี่เปนความหมายที่ลึกซึ้งอยางถูกตองที่สุด ไมกลาวแตเพียงวา
การเกิด การแก และความตาย ลักษณะนีม้ คี วามหมายตืน้ ๆ เปนคําพูด
ธรรมดาสามัญเทานั้น
ถากลาวใหเปนสัมมาทิฐิก็วา สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา
ทุกขา กลาวโดยยอทีแ่ ท คือ เบญจขันธทไ่ี ปยึดมัน่ ดวยอุปาทานนี่
แหละ จึงเปนตัวทุกข
มันรุกเขามา เพราะความโงแท ๆ หรือเรียกวา อวิชามันปดบัง
อยู ไมรู ไมเห็น เรื่องนี้ตองการใหทราบวา
“รางกายเปรียบเสมือนเรือ เพื่อขามฟากจากวัฏสงสารมุง
สูนิพพาน”
นีต้ รงตามหลักของพุทธธรรม เราตองถือวา รางกายเรานีเ้ ปนของ
เนาดังกลาวแลว มันเปนของปฏิกูลอยูตลอดเวลา จึงตองอาบ ตองลาง
และลูบไล ถายอุจจาระ ปสสาวะ เหงื่อไคลออกตลอดเวลา
ดวยเหตุน้ี จึงถูกเปรียบเทียบเหมือนซากศพ ในทีน่ ต้ี อ งการใหเรา
ทราบวา ซากศพนี้มิใชไมมีคา มันมีคาอยู ถาเรารูจักอาศัยมันอยาง
ถูกตองแบบนี้ แลวสามารถเอาตัวรอดได หนีพนจากโจร คือ พนจาก
กิเลสหรือเรียกวา ผานพนจากอุปาทานขันธ มุง สูพ
 ระนิพพานงาน
อันบริสทุ ธิ์
กลาวตอไปวา อยาไปหลงรักรางกายมากนัก เชน ไปบํารุง
บําเรอรางกายมันมากเกินไป จนกลายเป็ น กามสุขัลลิกานุโยค
อยาไปหลงนิยมวัตถุกามจนตนเอง ตองตกเปนทาสรางกายมาก
เกินไป อะไร ๆ ก็ผิด

แตถาตรงกันขามก็เปนอัตตกิลมถานุโยค คือ การทรมานกายตนเอง
ดวยวิธีตาง ๆ และการทรมานจิตตนเองที่ผิดธรรมชาติ ก็ไมสมควร ถาอยาง
นี้ ก็เปนมิจฉาทิฐิ เรียกวา กออันตรายตอรูป ตอนามของตนเองโดยไมมี
เหตุผลที่ถูกตองนั้น
เราตองปฏิบัติใหตรงตอมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลางอยาง
เหมาะสม ตองอาศัยอัตภาพสิง่ ปฏิกลู นี้ อยางมีปญ
 ญาตามสัมมาทิฐิ เพือ่
เปนเครื่องมือขามฟากหนีใหพนจากกิเลส หรือความทุกขใหได
เปาหมาย คือ การบรรลุมรรคผลนิพพาน
กลาวชี้นําตอไปวา มีภาพคนถือดอกบัวในทาตาง ๆ นี้
นี่หมายความวา บุคคลเหลานีต้ า งมีปญ
 ญาทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลว คือ มีดอก
บัวเปนสัญลักษณของปญญา หรือเรียกวา พระโยคาวจร เปนผูส มบูรณ
ดวยปญญาแลว
บางแหงเขาเขียนเปนรูปษีกม็ ี และมีภาพภิกษุนง่ั ถือดอกบัวอยูข า ง ๆ
ทั้งเด็กตัวเล็ก ๆ ก็ยงั ถือดอกบัวดวย โปรดจําไวดว ยวา ผูถือดอกบัวอยูในมือ
คือ ผูสมบูรณดวยญาณปญญาแลว จิตบริสุทธิ์แลวประมาณนั้น
สรุปความวา ลักษณะนีเ้ ปนธรรมโลกุตระชั้นสูงสุด เพือ่ หลุดพนสู
มรรคผลนิพพาน งานสิน้ ทุกข เพราะไดอาศัยรางกายเปนไปอยางสัมมา
ทิฐิ ปฏิปทา ตองรีบเรงศึกษาเจริญญาณปญญา ยอมถึงทีส่ ดุ แหงทุกขได
แนนอนทานทัง้ หลาย
บทสรุปในตอนนี้ มีวา
ภาพกายคุณคากล้ํา
เทียบที่จัตวาปูน
ขยายเรื่องเนื่องเคามูล
เบญจะโจรไลจี้
ความขามยามวิ่งแจน
ถึงฝงริมวารี
เห็นซากอสุภในนที
เทาตะกุยพุยจ้ํา
98

ปฏิกูล
ปกชี้
มนุษยหนึ่ง
จับจองปองตาม
แลนหนี
นานน้ํา
โจนครอม
จักขามฝงไป
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ในภาพสมมุติหา
บินรอบวนเวียนอาเปนโจรฮาอุปมา
ทุกขเพราะจิตติดอาง
กมลทนทุกขทวมทน
เหตุแหงอุปาทาน
ตาย, แก, เจ็บ, เพียงกาล
จิตพระอริยะแคลว
ใชกายาเพียงชั่วครั้ง
ซากศพพลอยอืดเขียว
มัวถนอมยอมจมเจียว
ฝงไมถึงร่ําไห
เห็นงามยามใชซาก
พลันรุดถอสุดพาย
ปลาหลามเล็กใหญหลาย
ถึงฝงกอนศพหยุย
สําคัญสรรพรางนี้
ตัดเหตุหากตองออม
ขับเคี่ยวเกี่ยวกายงอม
ผอนหนักผอนเบาอาง
คราวฉาวสุริยจา
ชุมชื่นกลีบกางทั่ว
ปญญาเกิดมืดมัว
แส
แสงสวางสองบัวหรุง
บัวบาน, ตูม, ดอกแยม
ผูใหญ, หญิง, ชาย, หรือ
ทีทาอยางถือกันคือ
แส
แสดงวาบัวเทียบรอย

สกุณา
กาศวาง
เบญจะ ขันธนา
ออกเตนเปนตน
ทรมาน
กลาวแลว
เกิดเกี่ยว
คลองคลองปญญา
คราวเดียว
ขี่ได
จุดจบ
กอดไวจมตาม
ศพสลาย เร็วนา
รีบพุย
หลีกหลบ
ขยิกย้ําปฏิบัติธรรม
ทนุถนอม ไวนา
ออนบาง
จักสงบ ได
อาจเอื้อมนิพพาน
จับบัว
ประทิ่นฟุง
หายหมด สิ้นแฮ
หลุดแลวเหลามาร
คนถือ
เด็กนอย
ชูดอก เดนเอย
หยาดยอยปญญา ฯ

ที่มาของภาพ :
พุทธทาส. (2553). คําอธิบายภาพปริศนาธรรมไทย ชุดกายนคร. กรุงเทพฯ :
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โดย...มูลนธสวนแกว
นิธิสวนแกว

พริพริกขีก้หขี้หนูนู (Hot chilli) ถือเปนพริกที่นิยมนํามารับประทานหรือนํามาใช
ประโยชนมากในบรรดาพริกทั้งหลาย เนื่องดวยเปนพริกที่มีรสเผ็ดจัด สีแดง
สดสวยงามเหมาะสําหรับการปรุงอาหารหรือนํามาแปรรูปเปนพริกปนสําหรับ
การประกอบอาหาร
ยอดออนของพริกใชทําเปนผักลวกจิ้ม กินกับน้ําพริกหรือรับประทาน
เปนผักลวก หรือนําไปประกอบอาหารประเภทแกงจืด แกงเลียง แกงออม เปนตน
ซึ่งจะใหรสหวาน และเผ็ดเล็กนอย กรอบ นุม
สรรพคุณทางยา
ผล มีรสเผ็ดรอน ใชขบั ลม ขับปสสาวะ แกทอ งอืด ผลดองสุราใชทาแกฟกช้ํา
ดําเขียว ตนมีรสเผ็ด ใชขับลม แกกษัย รากใชฝนกับมะนาวแทรกเกลือ เปน
ยากวาดคอ ใบใชแกหวัด ตําใบสดผสมกับดินสอพองพอกขมับแกปวดศีรษะ
ได

มักใชเปนผัก หรือเครือ่ งเทศ
สําหรับปรุงรสในการประกอบอาหาร
ไดหลากหลายชนิด รวมทั้งใชเปนสวน
ผสมของเครื่ อ งแกงหรื อ พริ ก แกง
อาหารที่ใชพริกเปนสวนประกอบหรือ
ปรุงรส ไดแก อาหารประเภทแกง
อาหารประเภททอด อาหารประเภทตม
อาหารประเภทยํา รวมถึงอาหารประเภท
ปงยางที่ตองการรสเผ็ด ดังนั้น พริกจึง
เป็ น อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
สูง และมีประโยชนตอรางกาย เพราะ
สามารถใหพลังงาน และแรธาตุ เชน
โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เหล็ก
แคลเซียม วิตามินเอ วิตามินซี และ
วิตามินอี โดยเฉพาะวิตามินซี ที่พบ
มากกวาผักชนิดอื่น ๆ
ใชปรุงรสอาหาร ชวยเจริญ
อาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษา
โรคหิด กลาก รักษาโรคบิด โดยการ
ใชพริกสด ๑ เม็ด หรือมากกวานัน้ ใชกนิ
และอาการปวดบวมเนื่องจากความ
102

เย็นจัด โดยใชผงพริกแหงทําเปนขี้ผึ้ง
หรือสารละลายแอลกอฮอลใชทา
อื่น ๆ พรรณไมนี้ เปนพรรณ
ไมสวนครัวที่ขาดกันไมได เปนพรรณ
ไมที่ขึ้นงาย แตบํารุงรักษายาก เพราะ
ใบออนของพริกอรอยทําใหแมลงตาง ๆ
ชอบกิน ผลแรกผลิใชผสมกับผักแกง
เลียงชวยชูรส สวนผลกลางแกใชใสแกง
คั่วสม จะไดอาหารทีม่ รี สเปรีย้ วออน ๆ
เพราะมีวติ ามินซี และไสพริกจะมีสาร
แคบไซซิน ที่ใหความเผ็ดและมีกลิ่น
ฉุนเผ็ดรอนเปนเครื่องปรุงอาหารชวย
ชูรส ใสน้ําพริก ยํา ทําเปนน้ําปลาดอง
และยังเปนยาชวยกระตุนทําใหเจริญ
อาหาร บํารุงธาตุ หรือใชภายนอกเปน
ยาทาถูนวดลดอาการไขขออักเสบ

ความลับของพริกขี้หนู
แกปวดหัว ปวดหัวเนือ่ งมาจาก
ไขหวัดหรือตัวรอน ใชใบพริกขี้ หนูสด ๆ
ตํากับดินสอพองปดขมับ
แกเจ็บคอเสียงแหบใชน้ํ า ตม
หรือยาชงพริกขี้หนูกลัวคอแกเจ็บคอ
และเสียงแหบไดโดยใชพริกขี้หนูปน ๑
หยิบมือ เติมน้ําเดือดลงไป ๑ แกว ทิ้ง
ไวพออุนใชน้ําากลั
กลั้วคอ
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ชวยขับลม แกอาหารไมยอ ย เจริญอาหาร โดยกินพริกขีห้ นูสวน รักษา
กระเพาะที่ไมมีกําลังยอยอาหาร
แกปลาดุกยักใชพริกขีห้ นูสดเขียวหรือแดงก็ได ขยีต้ รงทีป่ ลาดุก แทง
จะหายปวด ขยี้แลวจะรูสึกเย็น (ธรรมดาพริกขี้หนูรอน) ไมบวม ไมฟกช้ํา
ดวย
แกเทาแตกใชพริกขี้หนูทั้ง ๕ ปูนขาว สิ่งละพอควร เอาไปตม เอา
น้ํามาแชเทาที่แตก ถาไมหายเอาตนสลัดได รากหนอนตายหยาก ใสลงไป
ดวย
แกบวม ใบพริกขี้หนู บดผสมน้ํามะนาว พอกบริเวณที่บวม
รักษาแผลสดและแผลเปอ ย ใชใบพริกขีห้ นู ตําพอกรักษาแผล สด
และแผลเปอย (อยาใชพริกขี้หนูปดแผลมากเกินไป เพราะจะทําใหรอน
ใชใบเปนอาหาร ใบพริกขี้หนูมีคุณคาทางอาหารสูงมาก เพราะมี
ธาตุ แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และบีอยูมาก บํารุงกระดูก บํารุง
ประสาท
แกพิษตะขาบและแมลงปองกัด ใชพริกขีห้ นูแหง ตําผงละลาย น้ํา
มะนาว ทาแผลตะขาบกัด แมลงปองตอย หายเจ็บปวดดีนัก

มดคันไฟกัด ใชใบหรือดอกพริกขีห้ นูกไ็ ด ถูบริเวณถูก
กัด หายแล
พริกเปนพืชผักสมุนไพร ที่เจริญเติบโตไดงาย ๆ มี
รสชาติเผ็ดรอน เปนเครื่องเทศชนิดหนึ่ง ใชประกอบอาหาร
เมนูตา ง ๆ ประเทศไทยนิยมรับประทานกันมาก และมีการปลูก
กันมาก มีประโยชนและสรรพคุณ ทางยาหลายอยาง ทานที่
แวะมาเยี่ยมวัดสวนแกวสนใจพริกขี้หนูชวยเหลือเด็ก ๆ หา
ทุนการศึกษาไดตามกําลังศรัทธาเพิ่มรสชาติใหอาหารหรือ
นําไปทําสมุนไพรได ๓ อิ่ม มาถึงวัดสวนแกว คือ “อิ่มทอง
อิ่มสมอง อิ่มบุญ” พลิกชีวิตใหสดชื่นแนนอน.
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ที่มา :
https://puechkaset.com/พริกขี้หนู/
http://www.the-than.com/samonpai/sa_7.html
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ปฏิทินชีวิต

โดย...โยมแอว สังฆทาน

เมื่อใดที่เราโมโห “ลองนั่งนิ่ง ๆ”
ทบทวนดูวา “เวลาที่เหลืออยูในชีวิตนี้ มีอยูอีกสักกี่วัน
ไยเสียเวลา...ไปเพราะเรื่องไมเปนเรื่อง”
เมื่อใดที่เรา กลัดกลุม ลองสูดลมหายใจลึก ๆ
ทบทวนดูวา “ชีวิตนี้มีแตลดกับลด”
ปฏิทินชีวิต “ที่ฉีกไปในวันนี้”
กําลังจะบอกเราวา “เวลาของเรา... ลดลงไปอีกวันหนึ่งแลว”
“ไมมีใครถูก ไมมีใครผิด” มีแตถูกใจ หรือไมถูกใจเทานั้น
เราชอบก็ถูกใจ เราไมชอบก็ไมถูกใจ
ถาเราปลอยวางก็ไมตองทุกข

โดย...นายมะเนาว

ยาาวิเศษ
รอนกาย...หากไดรับน้าํ เย็น ๆ ลมเย็น ๆ
ก็พอที่จะผอนคลาย...หายรอนลงไดบาง
จิตใจ...หากรอนรน...กระวนกระวาย
ตอใหเอาน้ําแข็งจากขั้วโลกเหนือ
มาชโลมกาย...ก็ไมสามารถทุเลาเบาบางลงได

จะดิ้นรน...ดั้นดนกันไปทําไม...?
ในเมื่อเรามี “วัคซีนธรรมะ”
ซึ่งเปนยาขนานเอก...วิเศษสุด
หนึ่งเดียวเทานั้น...ที่สามารถหยุดความเรารอน...
ทุรนทุรายภายในจิตใจได
เริ่มฉีดวัคซีนธรรมะตั้งแตวันนี้
สิ่งดี ๆ รออยูขางหนาแลว...

“คุณ...พรอมที่จะเปดใจหรือยัง...?”
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“เพราะชีวิต...ไมใชสูตรสําเร็จเหมือนบะหมี่
ที่ฉีกซองเติมน้ํารอนในทันที...ก็รับประทานได”
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กองทุนผูสูงวัย วัดสวนแกว เลขที่บัญชี

382-2-48554-4
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ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน
Tel. 0 2921 5023 กด 2 Line ID : 0856581221
E-mail : seniorfund2557@gmail.com
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
2. คุณดรุณี อนันทานนท
3. คุณสุคนธ แตรทอง
4. คุณระเนียด ไขแสง
5. คุณจินตนา พุทธโกษา
6. คุณดวงใจ เย็นใจ
7. คุณนวลละออ สําแดง
8. คุณสนิท เลาหะวิริยศาล
9. รายนามผูบริจาค รายละ
(1) คุณสัญญา ปานสวี
(3) พ.อ.ประจวบ พันธุมณี
(5) คุณดอน เถาหอม

จํานวน 10,000 บาท
จํานวน 1,000 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 400 บาท
จํานวน 200 บาท
(2) คุณสุวรี พุฑฒิบัณฑิต
(4) คุณทองแดง เถาหอม

คุณไมใช เราขอ

ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ
ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้
เราจะเก็บของที่มากเกินไป...
เราจะนําของที่เกาเกินไป...
เราจะรวบรวมของที่ชํารุดแลว...
เราจะรื้อบานเกาบานพัง...
เราจะลางสตอกสินคา...
เราจะเก็บเสื้อผาไมใชแลว...
เราจะลากรถพังรถเกา...
เราจะจัดการของที่ไมใชทุกชนิด...

ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

0 2921 5023 กด 1
09 2940 3125, 09 8310 3956
Line ID : 025951444

Fax : 0 2595 1222 E-mail : Kanlayano@gmail.com
เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค
เวลาทําการ 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 มูลนิธสิ วนแกว, องคกรสาธารณประโยชน ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว โดยพระราชธรรมนิเทศ

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

ผูรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ
ของมูลนิธิสวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน
โทร. (Tel.)
Tel.)
แฟกซ (Fax
(Fax))

0 2595 1444, 0 2921 5023 กด 0

0 2921 5022

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกวฯ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกว

โครงการมูลนิธิสวนแกวฯ

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม
โดยพระราชธรรมนิเทศ
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 3. โครงการรมโพธิ์แกว
4. โครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน
วัดสวนแกว ต.บางเลน
5. โครงการลอกคราบ
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
6. โครงการกระบอกสํารอกกิเลส
ติดตอและประสานงาน 7. โครงการชวยนองทองหิว
8. โครงการรณรงคผูไมรูหนังสือ
มูลนิธิสวนแกวฯ
ใหมีโอกาสไดเรียน
Tel. 0 2595 1444, 0 2921 5601-4, 9. โครงการสลบมาฟนไป
0 2921 5023, 0 2921 6310, 10. โครงการที่พักคนชรา
0 2921 6391, 0 2595 1946, 11. โครงการสะพานบุญ
0 2595 1947, 0 2921 6262
จากผูเหลือเจือจานผูขาด
Fax : 0 2595 1222
12. โครงการซุปเปอรมารเก็ตผูยากไร
ติดตอสอบถามเรื่องอื่นๆ
13. โครงการสวนแกวเนอรสเซอรี่
กด 0
14. โครงการเพื่อการเกษตรและ
รับบริจาคสิ่งของ
สิ่งแวดลอม
กด 1 หรือ 09 2940 3125, 09 8310 3956
Line ID : 025951444
15. โครงการบอหมักสิ่งปฏิกูล
E-mail : kanlayano@gmail.com
ตามแนวโครงการพระราชดําริ
รับกิจนิมนตและคายจริยธรรม
16. โครงการบานทักษะชีวิต
กด 2
17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
E-mail : bookkan54@gmail.com
18. โครงการคอนโดสุนัข
Line ID : 0856581221
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