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“วันมาฆบูชา”

สวัสดีปใหม ๒๕๖๓

เมื่อโอกาสเชนนี้มาถึงประเพณีไทย ก็ตองมีทั้งสนุกสนานและการเขาวัดทําบุญ
เพื่อเสริมสิริมงคลใหกับชีวิตตามวัดตาง ๆ ในสวนของวัดสวนแกวหลวงพอพยอมทาน
ไดจดั ใหมกี ารทําบุญ บรรยายธรรม และการสวดมนตขามป ซึ่งทุกปทานจะใหธรรมพร
ที่เปนมงคลกับศิษยานุศษิ ยวา “ปใหม...อยาใหโงกวาปเกา ขจัดความโง ความหลง
ก็คือ เทากับขจัดบาป” นับวาเปนพรทีป่ ระเสริฐไมใชพรออนวอน แตเปนพรที่สามารถ
ดับทุกขได สรางปญญาได ทานเนนย้าํ เสมอ โดยเฉพาะความสุขซุกอยูท ล่ี มหายใจ
เพื่อใหศษิ ยานุศษิ ยไดดอกผลทางศาสนาไวดบั ทุกข และสามารถดําเนินชีวติ ในทามกลาง
สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ํา การประกอบอาชีพทํามาหากินก็เริ่มไดรับผลกระทบมากขึ้น
ดวยเหตุนี้เอง ทานจึงเตือนสติอยูเสมอวา “อยาโง...ในทางหากิน หากรรม หาเวร
หาโกง” ควรจะใชโอกาสในทางไดมรรคไดผล ไดรูเรื่องราวที่ดีงาม...นี่แหละของขวัญ
ปใหมจากหลวงพอพยอม
แจงขาวสารใหทราบวา ทางวัดสวนแกว ขอเชิญคณะศิษยานุศษิ ยหลวงพอพยอม
และพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมงานมาฆบูชา-พิธีเปดสวนธรรม ณ วัดสวนแกว นนทบุรี
ระหวางวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ โดยมีเจาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ ทานไดมีเมตตามาเปนประธานพิธี
เปดสวนธรรมในครั้งนี้ดวย นอกจากนี้ ยัง “มีเทศน มีทอลค”จาก ๓ พระนักเทศน ชื่อ
ดังแหงยุค และถกธรรมวาที “สวนธรรมนําทางชีวิต” โดยคณะอาจารยนักพูดชื่อดัง
สวนบทความในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๖ นี้ ยังเนนเรือ่ งงานเผยแผ สงเคราะห
และพัฒนาของหลวงพอพยอม ซึ่งทานไดเทศนและสัมภาษณไวเหมือนเชนเคย โดยมี
เนื้อหาสาระที่สรางหลักคิด มีหลักธรรมนํามาประยุกตเทศนที่ทันสมัยตอเหตุการณ
ตลอดถึงบทความธรรมะดีๆ จากครู-อาจารยหลายทาน ก็ไดนาํ มาตีพมิ พเชนกัน
ทายที่สุด ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ทาน ทีไ่ ดเสียสละทรัพย เสียสละแรงกาย
แรงใจ จนทําใหวารสารฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอใหทุก ๆ ทานมีความสุข
ความเจริญกาวไปในบุญกุศลกับการศึกษาธรรมะ ตลอดถึงการไดปฏิบตั ติ ามหลักคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกทาน เทอญ ฯ
...อตัมมยตา...
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

อะไรเปนแรงบันดาลใจใหหลวงพอสรางสวนธรรมขึ้นมา
และจุดสาระสําคัญของสวนธรรมอยูตรงไหนครับ ?

ที่มาที่ไปของการคิดทําเรื่อง “สวนธรรม” ก็เพราะวา วัดก็ชื่อวัด
สวนแกว ก็เปนแกวอันประเสริฐ เปนสวนที่ประเสริฐ
ทีนี้ถาประเสริฐแตตนไม เขาก็ตองตอยอดกันเลย “ตนไมพูดได” มี
คําคมไปแขวนติดตนไม แตการทําสวนธรรม นี่มันลึกซึ้งตรงที่วา เราเหมือน
ศูนยการเรียนรู เปนอุทยานการศึกษา วา
*“ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๖
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

แตกอนที่เขาจะทําพระพุทธรูปไหวแทนพระพุทธเจา เขาทําอะไร
มากอน เขากราบไหวอะไรกันมากอน
เพราะวาตั้ง ๔๐๐ ป หลังการดับขันธปรินิพพาน เขาก็สุดยอดใน
การคิดโดยเฉพาะ สมเลยทีว่ า “พุทธะ” แปลวา เปนผูร ู ผูต น่ื ผูเ บิกบาน
เจาชายสิทธัตถะตอนเปนฆราวาส ทานก็มนี สิ ยั ใฝรอู ยางรุนแรง เรียน
ตั้ง ๑๘ ศาสตร แมกระทั่งโหราศาสตรก็เรียน แลวอายุ ๒๙ ป นาจะหยุด
ใฝรูอะไรตาง ๆ เพราะนาจะเรียนมาโชกโชน ๑๘ ศาสตร
เดีย๋ วนีเ้ รียนกัน ๒ คณะ ๓ คณะ ก็ไมไหวแลว ก็แคปริญญาโท
ปริญญาเอกก็บอกพอแลว แตนอ่ี ายุ ๒๙ ป ออกศึกษาเรียนรูต อ ไปอีก ตั้ง ๖
ป ถึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดังนั้น เขาก็เลยทํารูปเสมาเปนสัญลักษณ
แหงการใฝรู
ประเทศไทยเราก็กระทรวงศึกษาธิการฉลาด เอาเสมาเปนโลโกใน
การกราบไหว หรือเมื่อกระทรวงศึกษาธิการเอามาเปนสัญลักษณวา
“เสมา” คือ ความใฝรู แลวคนก็เออ กราบไหวพระพุทธเจา นี่
ตองกราบในฐานะทานเปนผูรู รูทุกข รูเหตุใหเกิดทุกขอะไรตาง ๆ นี่รูเหตุ
ของทุกข รูที่จะดับใหได เขาก็เลยทํานี่ไวกราบไหว และความรูที่สรุปรวบ
ประโยชนแกเพื่อนมนุษยสุด ก็คือ รู
6

7

“ศีล สมาธิ ปญญา” วาเปนตัวนําพาทางเดินชีวติ
อันประเสริฐ
เขาก็เลยทําเปน “ตรีรัตนะ” อยางภาพที่เห็นอยูในวารสาร
แลวตอมามนุษยเรา นี่รูแลวบดขยี้ทุกขใหมันแหลกไป เขาจึงใช
เหมือนกับวา “ศาสตรา ๓ อัน ไวฟาดฟนโจรฉกรรจ ๓ กก”
“ความโลภ ความโกรธ ความหลง” นี่ถาไมมีศาสตรา ๓ อัน นี่
ไมมีศีล สมาธิ ปญญา มันก็จะโลภ โกรธ หลง เปนบาเปนหลังไป
เพราะฉะนั้น เขาก็เลยทําตรีรัตนะ เปน “ธรรมาวุธ” ไวฟาด
ฟนโจรฉกรรจ ๓ กก
และตอมาที่ขยายศีล สมาธิ ปญญา ยอมาจากอริยมรรคมีองค ๘
ก็เปรียบเสมือนเปนธรรมจักร จักรธรรม ที่บดขยี้ทุกข นี่เขาก็ทํารูปแบบ
นี้ไวกราบไหวกัน คนไทยชาวพุทธจะมีสักกี่คน กราบไหวพระพุทธเจา
เพราะทานบดขยี้ทุกข สอนแนวทางบดขยี้ทุกข
เราเดีย๋ วนีด้ สู ิ แทนทีจ่ ะบดขยีท้ กุ ข ผลักทุกข ผลักกิเลสออก
ดันผลักชีวิตออกจากรางดวยอาวุธปน ยาพิษ เชือกผูกคอ รมควัน
โดดน้ํา...สารพัดอยาง

นี่เขาเรียกวา มันไมมีจักรธรรมบดขยี้ทุกข ผลัก
ทุกข และผลักกิเลสออก มันก็โงไปผลักชีวติ ออกโดย
ไมรเู ดียงสาเลย เราก็มานัง่ โอย ! เขาวา ไมคดิ กันให
ลึกซึ้ง
สุดทายเลย “แทนวัชรอาสน” พระพุทธเจานี่โดยพุทธะสรีระไม
อยูแลว ก็เหลือแตพุทธสภาวะ คือวางจากความเปนตัวตน วางจาก
อัตตา
สมัยนีเ้ ราเรียกวา “วางจากอีโก เปนกู เปนนัน่ เปนนี”่ โดยเฉพาะ
พระพุทธเจาสุดยอดเลยตอนหนึ่งทั้ง ๆ ที่ยังไมตรัสรูนะ แตละลายตัวตน
ไดตั้งเยอะแยะมากมายกายกอง ตอนพระองคไปอยูช ายปา ชายเขา ชายนา
เจาเด็กเลีย้ งวัวเลีย้ งควายไมรเู ปนใคร มันก็เอาฝุน ไปซัดใส ปสสาวะรดไปบาง

ถาพระองคมีอัตตาวา “เปนลูกกษัตริย” เจานี่มาทํากับ
ลูกกษัตริยแบบนี้ มาทํากับเราอยางนี้ เราตองเฆี่ยนตองตีตอง
รุนแรงละ แตวาพระองคไมไดทําเลย เพราะอัตตาอีโกไมไดมีมา
รุนแรงเหมือนกอน ก็ยอมใหเด็กทํากับสังขาร รางกาย ธาตุขันธ
ไป อันนี้เปนเรื่องที่ลึกซึ้งมาก
เพราะฉะนัน้ คนเรามันทุกขยากไมมอี ะไรมากเทากับ คําวา “อัตตา”
ตัวตน โลภมาใหตนโกรธวา “ขัดใจ...ตน” หลงก็นึกวา “ตน...ทําถูก”
นีผ่ ดิ ถนัดเลย มันก็เลยกลายเปนเรือ่ งทีเ่ ราคิดวา “ตองทําใหสาํ เร็จ”
แลวมันก็มีซอยมีอะไรตาง ๆ มีดอกบง ดอกบัวทําใหคนมีความสุข มี
น้ําตก ซึ่งในภาคกลางของจังหวัดนนท จะมีน้ําตกอยูบางตามวัดตาง ๆ
แตก็เล็ก ๆ น้ําก็ไหลกะปริดกะปริด ไมไดทําใหมันตกแลรุนแรงเหมือน
ของจริง...เราก็เลยทุมทํา
และก็คิดวา “ชีวิตมันบั้นปลายแลว” นี่ ๗๐ ถาไมทําอะไรเปน
ผลงานดี ๆ ไวเปนอนุสาวรียช วี ติ เทศน ๆ ไปก็กลายหายไปกับลมก็เยอะ
แตเดี๋ยวนี้เขามาใสเว็บ ใสไลนก็พออยูไดบาง
แตสวนธรรม นีม่ นั จะเปนอุทยานการศึกษาใหคนไดรอู ะไร ไดเห็น
ภูมิทัศนไดเห็นธรรมชาติ ซึ่งไมคอยจะมีใครคิดทําได
ก็จะไปสรางโบสถ ระฆัง วิหาร เจดีย อะไรกันไป แตเราคิดวา ทํา
แบบนี้นาจะดีกวา ใหประโยชนมากกวา เพราะเปนธรรมชาติ นี่ดูแลว
มันสบาย แลวยังมีซอยที่จะใหรูนูนรูนี่ขึ้นมาอีก เชน ซอยละลายทุกข

ทางโลกเขามีซอยละลายทรัพย เราทําซอยละลายทุกข
เขาไปหนอยปากซอยก็เจอแลว คําสอนหลวงพอพุทธทาสวา
“กูไมไดเกิดมาเพื่อเปนทุกขโวย !”
ตะเพิดความทุกขไดแลว ตวาดความทุกขเปนบางแลว เขาไปอีก
หนอยหนึ่ง ทาน ว.วชิรเมธี “ทุกขมีไวใหเราเรียนรู ไมใชมีไวให

เราจมอยูกับมัน”
อยางนี้ เขาไปสุดซอยก็จะมีเพลง สุขกันเถิดเรา เศราไปทําไม
ทําไมถึงตองเปนโรคซึมเศรา ตองฆาพอฆาแมอะไรกันวุนวาย
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มาวัดสวนแกว-สวนธรรมแลว มันไดอะไรติดจิตติดใจไป คิดวา
“คุมคา” ถือวา “บั้นปลายชีวิตฝากผลงานดี ๆ ไวเปนอนุสาวรียให
ชีวิต” มันจะไดไมเกิดเปลา แกเปลา ตายเปลา ไมเปนโฆษบุรุษ ก็เพราะ
ผลงานชิ้นนี้แหละ เรียกวา เปนสวนหนึ่งที่ชีวิตนี้ไมเปนหมันเปลาได
ทําอะไรตอมิอะไร
และที่สําคัญที่ดินที่เคยจมน้ําจมทาเปนเวลา ๒๐ กวาป มันเกิด
มาปาฏิหาริยได มีการยกระดับแผนดินใหสูงขึ้น จนปลูกตนไมตนไรได
จัดเปนสวนน้ํา สวนอะไรตาง ๆ ใหงดงามได จึงบอกวา
ใครมาเที่ยวสวนธรรม-สวนแกว แลวนาจะไดอะไรดี ๆ กลับ
ไปคุม คามากกวาไปดูคอนเสิรต มากกวาทีเ่ ขาไปดูอะไรตออะไร ทีเ่ ขา
สนุกสนานชั่ววูบชั่ววาบ
แตนี่ไดภาพถายหนาน้ําตก ไดภาพโชวตัวอยูกลางดอกบัว ภาพนี้
เปนภาพทีเ่ รียกวา “ไฮไลต” บางคนก็ไปถายกับกลวยหอมหวีใหญ อะไร
ตอมิอะไรนี่มากมาย
ก็หวังวา ลองมาดูกันเถอะ จะไดเห็นอะไรที่ไมเคยมีมากอน เปน
มากอน คนหลายคนมาดู แลวบอกยังไมทันเสร็จ นี่ก็ประทับตาประทับ
ใจอยางนี้แลว
ยังไงอานแลวเห็นภาพ แลวก็มาดูของจริงกันบางนะ เจริญพร.

“

“

....ถ
..ถายภาพโชวตัวอยูกลางดอกบัว ภาพนี้เปนภาพทีเ่ รียกวา “ไฮไลต”
บางคนก็ไปถายกับกลวยหอมหวีใหญ อะไรตอมิอะไรนี่มากมาย...

๒

กองทุน ทั้ง ๔ ที่ตั้งขึ้นมาชวยแกปญหาอะไรบาง และ
การทํางานของหลวงพอ เรื่องการสงเคราะห เผยแผ
และพัฒนา จะมีทศิ ทางเปนอยางไรบางครับ ?

ถาถามวาคิดจะทําอะไรตอไปไหม ? ทัง้ ๆ ทีท่ าํ มาเยอะแลว ทํา

มามาก ซึ่งที่จริงก็ควรจะหยุด ! ทําตามเกษียณอะไรทํานองนี้ แตมันยัง
มีสมอง มีอารมณ
เพราะสถานการณมนั กระตุน ใหคดิ อยากทํา นัน่ ก็คอื เรื่อง “ที่ดิน”
ซึ่งเราก็คงจะเห็นกันแลวละทั้งนายทุน ทั้งเจาสัว ทั้งนักการเมือง ก็ล็อก
แผนดินกันไวเปนของตัว จะอางวา ซื้อ จะไดมายังไงก็แลวแต
แตวา มันมากเกินจําเปน ตามหลักศาสนาบางศาสนาบอกวา “เอา
ไปมาก ๆ นี”่ การเอาทีด่ นิ ไปไวเปนของตนมาก ๆ มันเหมือนปลนแผนดิน
เพราะวาเอาไปไวมาก ๆ บางทีมีแตสิทธิครอบครองแผนดิน แตไมมี
สิ ท ธิ์ ห รื อ จะใช สิ ท ธิ์ ทํ า มาหากิ น ในที่ ดิ น ที่ มี ทั้ ง หมดได ห มดทั่ ว ถึ ง ทุ ก
ตารางวาทุกไร ก็ปลอยรกรางเก็งกําไร
ในทีส่ ดุ มันก็มสี ง่ิ ทีเ่ ราอนาถใจ ก็คอื วา คนจนไปรุกที่ รุกปา รุก
เขา ทีจ่ ริงผูอ ยูเ บือ้ งหลัง ก็คอื นายทุนใชคนจนไปรุกแลวก็ไปกวานซื้อ
ตลบหลัง ซึ่งเรื่องนี้ก็เปนที่ประจั ก ษ์ช ั ดเจนกันมามากมายแลว
แตวาก็แกไมตก
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ถามีการปรับบุญ (Change) เปลี่ยนแปลง
บุญใหมันเปนทุนทางสังคมใหมันมีคําวา เกิด
“บุญรอด บุญชวย บุญพาวาสนาสง
และบุญชุบชีวิต”

“

“

แลวทีนี้ก็วกมาถึงเรื่อง “ศาสนากับการทําบุญ” มานึกถึง
ตอนหลวงตามหาบัว เทีย่ วเรีย่ ไรทองเขาคลังหลวง ก็คนบริจาคกันเยอะ
มาก ตองถือวาเปนพระรูปหนึ่งที่ทําใหคลังหลวงมีเงินมีทองกองแข็งพอ
ที่จะไปกูยืมตางชาติเขาไดเปนหลักประกัน
แตถามาคิดดูวา เอะ ! ถาเงินไปอยูในคลังหลวง แลวคนจนจะ
มีสิทธิ์จะไดใชไหม คนไมมีแผนดินอยูนี่ แตเงินคลังหลวงมี ทองก็มี แต
คนจนไมมีที่ทํามาหากิน ไมมีที่อยูอาศัย
เราก็มานั่งคิดวา เอ ! ถามีการปรับบุญ (Change) เปลี่ยนแปลง
บุญใหมันเปนทุนทางสังคมใหมันมีคําวา เกิด “บุญรอด บุญชวย บุญ
พาวาสนาสง และบุญชุบชีวิต”
คนจนจะอยูกันไมรอดและคนจนก็ไมคอยมีใครจะคิดชวย ชวย
ก็ชวยกันยังไงละ มันเหมือนชวยกันแบบละลายน้ําไป เชน ตอนน้ําทวม
เราจะมีไดเห็นวา นายกรัฐมนตรี ใครตอใครตาง ๆ ดารานักรองชวย
กันไปรับโทรศัพททางหนาโทรทัศน ก็มคี นบริจาคเทานัน้ หมืน่ เทานี้แสน
เทานูนลาน ก็มี
แตวาพอน้ําทวมลดแลว สิ่งนั้นก็ละลายหายไป มานึกถึงตรงที่
วา หลวงตามหาบัวทานเอาทองเขาคลังหลวง
ทีนี้ เราจะมีไหม ? “เอาที่ดินเขาคลังหลวง หรือจะเขาอะไรก็
แลวแต” แตขอใหมันเปนสมบัติของชาติมันเปนทุนรอนของชาติ
เรามีนิคมอุตสาหกรรม แมกระทั่งบางทีก็เรียกวา คนเจ็บ คน
ปวยเอาไปรวมกัน เขาเรียกวา “นิคมโรคเรื้อน” นี่ก็มี คนทุกขยากไป
ก็ไป นิคมอุตสาหกรรมก็เปนของพวกเศรษฐีเขา
ทีนี้มันก็มีคนจนที่ไปเปนลูกจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ขายแรงงาน อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งที่วา ยังไง ๆ ก็ไดชวยคนจนอยูบาง
แตวาถาหากจะชวยแบบมองเห็นไมรูอาจจะเห็นไมถูกตองก็ได แตเห็น

แลวอยากทําอะ ก็คือ ทําไง ! ใหคนจนมีที่ดินแปลงใหญสักแสนไร สัก
หมื่นไร
หมื่นไรนี่ไมใชนอยแลว แตละจังหวัด ๆ ละหมื่นไร หรือแตละ
ภาค ๆ ละแสนไร แลวก็เอาคนจนนี่จัดเขาไปทําเกษตร ตัดถนน จัด
ระบบน้ํา มีโซนนิ่ง โซนปศุสัตว โซนประมง โซนไมยืนตน พยุง ไมสัก
อะไรก็แลวแต ที่มันมีราคาสูง
ไมผล ทุเรียน มะมวง มังคุด เงาะ ลําไย อะไรตาง ๆ แลวแตวา
พิสจู นแลววาถาทีด่ นิ แปลงใหญ ทีด่ นิ กองกลางนี้มันเกิดมีอะไรปลูกขึน้
งอกงามขึ้นในที่ตรงนั้น มีมรรคมีผลดีกวาปลอยใหคนนี่ลามโซแผนดิน
ไวเฉย ๆ ไมไดทําคุณทําประโยชนอะไรใหชาติบานเมือง แผนดินไมมี
ผลตอบแทน ไมมีรายได มันก็เปนเรื่องถวงความเจริญกันไวเปลา ๆ
ลามแผนดินกันไวเปลา ๆ
แลวจะเปนไปไดไหมวา เมื่อรัฐบาลจัดเปดรับบริจาคชวยเหลือ
น้ําทวม ภัยพิบัติอะไรตาง ๆ ทําไมเราจะไมลองทดลองเปดรับบริจาค
ซื้อแผนดินใหคนยากคนจน เอาไวเปนสมบัติกลางใหคนยากคนจนได
ทํานิคมเกษตรแปลงใหญ
“นิคมเกษตรแปลงใหญ” ซึง่ จัดโซน ๆ ๆ นิง่ ไวไดอยางเหมาะสม
ระบบน้ํามีพอ ระบบถนนเรียกวาตองทําใหชดั เจน ทีค่ ดิ อยางนีก้ เ็ พราะ
เผอิญเราไดทําสวนแปลงใหญ ไรแปลงใหญ เกิดสวนนนท ก็ทําแลว
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๒๐๐ กวาไร ที่อื่น ๖๐๐-๗๐๐ ไร มันก็กลายเปนเรื่องเห็นผลเลย มัน
จัดโซนนิ่งไดดี
มีคนเลี้ยงสัตวที่เขาไถชีวิต มันก็มีมูลถายออกมา มันก็กลาย
เปนเรื่อง มีปุย มีอะไรตอมิอะไร ที่เราไมนึกเลยเหมือนกันวา พอวัด
ประกาศวา รับเปลือกมะพราว รับเปลือกเฉากวย รับหญา อะไรตาง ๆ
นานา เศษไม เศษไร มากองพะเนินเทินทึกในวัด
แลวเผอิญไปเห็นที่ดินที่เขาจมน้ําอยู ๒๐ ป เราก็ลองซื้อแลว
เอาเจาพวกนี้ไปอัดลงขางลางก็กลายเปนยกระดับแผนดินใหสูงขึ้น
มา แผนดินนั้นก็ไดกลายเปน ๒๔ ป นี่จมน้ําไมไดปลูกอะไรไดเลย
เพราะน้ําทวมทุกป
ในที่สุดเขาก็เริ่มมาดูมาเห็นกัน คนที่ไมเคยขายที่ให ขายที่แพง
ตอรองยุงยากมากเรื่อง ก็เริ่มโอนออนผอนใหเราขอเวลาก็ผอนให
ขอลดเขาก็ผอนให ก็ไดที่ดินแปลง ๒๐๐ กวาไร มีทั้งภาคเกษตรกรรม
ทั้งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เขามาอยูในนั้น
“อุตสาหกรรม” เปนโรงงานเล็ก ๆ ไมใชโรงงานใหญโต ทีพ่ น
มลพิษมันเปนแคเฟอรนิเจอรเล็ก ๆ หรือวาทําปุย ผลิตปุยไดซึ่งไมได
ใชโรงงานพนควัน พนอะไรขึ้นไปใหอากาศเสีย ตรงนี้อยากทํามาก ๆ
และถาหากวา สมมติวา มันเกิดเปนไปไดหางฯ ราน ตลาดจะนิมนต
อาตมาไป แลวก็รว มบริจาคซือ้ ทีด่ นิ แปลงใหญใหเปนนิคมเกษตรกรรม
ของผูยากไร อาตมายอมเหนื่อย อาตมาจะยอมเหนื่อย และเหนื่อย
เทาไร ก็คิดวา

“นาจะทุมเทเปนงานชิ้นสุดทายของชีวิต” หลัง
จากทําสวนธรรมสําเร็จ แลวก็จะเปนสวนทํามาหากิน เปน
ไร เปนนา ทํามาหากินเปนแปลง ๆ ใหชัดเจน และหามใคร
เอาไปขายยึดครอง มี ผอ.เกษตร, มี ผช.เกษตร, ผูชวย ผอ.
วางแผน จัดงานไดดีวางงานบริหารใหดี ตรงนี้ปลูกอะไร ๆ
และตั้งกองทุนสัมมาชีพเสริมเขาไปอีก ในนิคมเกษตรนั้น ก็
จะกลายเปนเรื่อง “ครบวงจร”

ทีว่ า “การบริหารจัดการ” เปนเรือ่ งสําคัญทีส่ ดุ บางทีเกษตรกร
บริหารจัดการไมดีก็เจง ขาดทุน ที่ดิน ที่สวนก็หมดไปกับถูก ธ.ก.ส ยึด
แตที่เราทํามา นี่มันเห็นผลแลววา มันมีผัก มีหญา มีผลหมากรากไม
เมื่อกอนเขามีกันคนละ ๓ ไร ๒ ไร ไปเก็บผักแปบเดียวก็หมด
แลว พื้นที่มันเล็ก แตพอมีเปนรอยไร พันไร หมื่นไร นี่จัดทีมเก็บ เฉพาะ
ทีมเก็บ ๑๐๐ คนก็เก็บไมเสร็จ พอเสร็จตรงนี้ตรงนูนก็มีตอใหเก็บ
มันก็จะกลายเปนเรื่องมโหฬาร ตระการใหญ อยางชนิดที่เรียก
วา “มโหฬาร ตระการใหญ” นี่มันเปนเรื่องที่นาคิดวา เราจะทํากัน
ไดไหม ?
ถาทําไดสง่ิ ทีไ่ มนา เชือ่ มันก็จะบังเกิดขึน้ ใหเห็นเปนรูปธรรม และ
จะทําหรือไมทําก็แลวแต อาตมาขอทําไปเทาที่จะทําได
คือ ถาสมมติวา ใหอาตมาหาเงินซื้อที่ดิน แลวไมตองมาลงชื่อ
วัดสวนแกว ไมตอ งลงชือ่ มูลนิธฯิ ใหมนั เปนสมบัตสิ ว นกลาง ใครจะเปน
คนรับผิดชอบไวจะเปนรัฐบาลหรือจะเปนองคกรอะไรก็แลวแต “ซือ้ ให”
เพราะเรามาทําบุญกันแบบใหม ๆ ทีเถอะ สวนการทําบุญสราง
โบสถ วิหาร เจดีย อาตมาคิดวามันก็นาจะพอแลว มันเยอะมาก แลว
พระเณรเราก็เหลือนอยลง หายไปตั้ง ๕ หมื่นรูป จะไปสรางอะไรที่อยู
พระเณร หรูหราฟูฟา สิ้นเปลือง

แตชาวบานอดอยากยากจน พอยากจนก็มิจฉาชีพ ลัก
ขโมยเยอะ หากินเปนหาโกง หากรรม หาเวรกันเยอะ แตถาทํา
แบบนี้แลวมันจะตอรองศีลธรรมดวย เปนการเผยแผศาสนาที่
ยอดเยี่ยม คือ

ใครจะมาอยูที่นี่ตองไมติดอบายมุขอยางงอมแงม
ไมดื่มน้ําเมา ไมเที่ยวกลางคืนเกินเหตุ ไมบาดูการละเลน
อยางหัวปกหัวปา ไมหลงใหลการพนันอยางไมไดสติอะไร
เลย
เดี๋ยวนี้ดูเขาเลนการพนันเจนั่น เจนี่ ลามปรามไปถึงผูวง ผูวา กิน
สง กินสวย และคนก็จะเกียจครานทําการงาน คบคนชั่วคนพาล มัวไป
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คบคนชั่วคนพาลเปนมิตร

ไมรลู ะ ! พวกนีจ้ ะมาเขาไมได จะมารวมใบบุญไมได
เพราะประพฤติไมดี
ทีนี้ คนที่จะมาอยูก็ตองปรับตัวปรับความประพฤติ มัน
ยิ่งใหญกวาคําสอนเทศนบนธรรมาสน เพราะเทศนแลวมัน
ไมมีขอตอรองอะไรเขาเลย ไปบีบบังคับอะไรเขาไมได
แตถา มีทด่ี นิ ใหเขาทํามาหากิน แตคณ
ุ ตองมีความประพฤติ
ใหเหมาะสมมีศีลมีธรรม ไมใชมีแตอบายมุขทวมหัว ไรศีล ไร
ธรรมก็เสียโอกาส แตทนี เ้ี ขาอยากไดโอกาสมาอยูก นิ สบาย กิน
อิ่ม นอนอุน มีทุนมีรอน แหม ! เขาก็ตองยอมเปลี่ยนนิสัย
เปลี่ยนความประพฤติ
ถาถามนี่มันคืออะไร ? นี่มันคือ ทําบุญสรางนิสัย
คน สรางพฤติกรรมคน ใหคนมีกิน มีใช

“

คําวา “บุญรอด” ก็รอด
จากการไรแผนดิน มีที่ทํามาหากิน มีที่อยูอาศัย
นี่มันสุดยอดแลว...

“

เราสรางโบสถ เจดีย วิหาร พระพุทธรูป นี่สรางกันเหลือเกิน
อาตมาเสียดายเงินสวนหนึ่งที่ทําบุญ คือ ผาไตร สบง จีวร อะไรไมรู
ถวายกันเยอะแยะ แลวสบงเดี๋ยวนี้นี่ ๑๐ ผืนใชไดแคผืนสองผืน บาง...
เล็ก...หุมกนแทบไมมิด เดินผานแดดก็เสียว เรียกวา ทําบุญกันแบบ
ไมไดคาํ นึงถึงประโยชนของบุญทีท่ าํ มันจะชวยเหลืออะไรกันไดบา ง
แตถามีที่ดินนี่ คําวา “บุญรอด” ก็รอด จากการไรแผนดิน มีที่
ทํามาหากิน มีที่อยูอาศัย นี่มันสุดยอดแลวมนุษยเรา พื้นฐานก็ไมตอง
เปนคนเรรอน
“บุญชวย” ก็เอาเงินกองทุนฯ นี้ชวยใหเขามีที่ทํามาหากิน เมื่อ
เขามีที่ทํามาหากิน เขาประกอบอาชีพดี มันก็เปน “บุญพาวาสนาสง”
นี่ที่เราพูดกัน “บุญชวย บุญรอด บุญพาวาสนาสง และบุญ
ชุบชีวิต” เรามาทําใหเปนรูปธรรมกันสักทีเอาไหม ?
นี่คือ สิ่งที่อยากทําเหลือเกิน ในบั้นปลายของชีวิต ถาใครเห็นดี
เห็นงามดวย ก็ลองรวมดวยชวยกัน ตลาดใหญ ๆ หางใหญ ๆ ถาคิด
อยากจะทําบุญใหมันเกิดคุณ เกิดประโยชน เกิดรอด เกิดชวย เกิดบุญ
พาเสริมสง ก็ชวยบอกมาเถอะ หมูบานใด
ปน้ี อาตมาจะลองเปลีย่ นดูไมไปเทศนตามหนวยงานราชการ ตาม
ตางจังหวัด ตางประเทศนี่ไมไปเลย แตถาหมูบานใดมีความคิดเห็นวา
ถาไดอานหนังสือคอลัมนนี้ แลวเกิดอยากจะนิมนตไปบิณฑบาต
หมูบาน ไปเทศน ไปบริจาคทําบุญเรื่องพรรณนี้ก็เชิญเลย
แลวตอนนี้คิดวา เทาที่จะทําไปได ก็คือ ทําแบบสบาย ๆ คนไม
เดือดรอน ทํากระบอกลูกเล็ก ๆ แจกสักลานลูก (ลูกละรอยบาทก็ได
รอยลาน) ไดรอยลานก็ไดที่ไมใชนอยเหมือนกัน เราไมไปซื้อที่แพง ๆ
ซื้อที่ ๆ เขาจมน้ํา จมทาเขาทําอะไรไมได เราเพียงไปดูทําเลวา มันมีน้ํา
ไหม ! มีถนนหนทาง มีฟงมีไฟเขาไปไหม ! ถามี ๓ นี่คือ มีที่มีทาง มีนง
มีน้ํา ไปเพาะทําเกษตรไดอยางสมบูรณ

แนนอน ! คิดวา “สวรรคของคนจน” คงจะไดเกิด
กับโครงการนี้บาง ไมมากก็นอย เจริญพร.
16

17

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

สําหรับปใหมจะเริ่มตนดวยความเชื่อในทางโหราศาสตรที่เชื่อ
กันวา “ปชง” ทําไมถึงมีเรือ่ งปชง ! ถาถามวาเกิดขึน้ เมือ่ ไร ? อยางไร ?
เปนมายังไง ? นาจะรูไวก็ดีเหมือนกัน
สําหรับคําวา “ปชง” เปนความเชือ่ ทางโหราศาสตรของจีนโดยเกีย่ วของกับ
องคเทพไทสว ย หรือทีร่ จู กั กันดีในนาม “เทพพระเจาผูค มุ ครองชะตา” ซึง่ เปนเทพ
ผูท รงอิทธิพล อิทธิฤทธิ์ แลวก็มฤี ทธิอ์ ทิ ธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูคนในแตละป
คําวา “ไทสวย” ยังมีความหมายถึง ดาวพฤหัสซึ่งในภาษาจีนโบราณ ซึ่ง
เปนดาวพฤหัสบดีนี้แหละ ที่ถือกันวา เปนประธานของดาวศุภเคราะหซึ่งหมายถึง
คุณธรรมความดี โชคลาภ ทรัพยสิน ในความเชื่อทางโหราศาสตรของไทย มันเกิด
ไปสอดคลองเชื่อมโยงกันวา
หากดาวพฤหัสไมดีในทางความเชื่อโหราศาสตรไทย หรือถาหากมันเปนป
นักษัตรใด ที่ปะทะ หรือวา ไดรับผลรายจากเทพไทสวย ก็จะทําใหปนั้นเปนปที่ได
รับผลไมดี หรือที่เราเรียกกันวา “ปชง” เพราะกลัวจะไดรับผลไมดี จึงตองทําพิธี
กันตามวัดตาง ๆ ซึ่งก็เขามาเกี่ยวของกับศาสนาทางพุทธไปดวย
* “เชื่อชง” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันสิ้นปแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ภาคบาย)

สําหรับปที่รับผลไมดีนี่ถือวา มีอยูดวยกัน ๔ ป ไดแก
ปชง ปที่ไดรับผลกระทบเสียหายที่สุด หรือที่เราเรียกกันวา ชงโดยตรง
ไดแก ปมะเมีย
ปนี้ปอะไร ? (หนูทอง) ยังไมใชปม ะเมีย เชือ่ ตามโบราณแบบเกาก็ยังบอก
วา ปมะเมีย นี่เปนปที่ชงโดยตรงจะตองทําพิธีกัน
ปคักหรือปที่มีนักษัตรเดียวกันกับปนั้น ๆ ก็ไดแก ปชวด
ปเฮง คือ ปที่ไดรับผลกระทบในเรื่องของเคราะหกรรมไดแก ปเถาะ
ยังมีปแ บบจีนอีกทีเ่ รียกวา ปผว่ั คือ ปทไ่ี ดรบั ผลกระทบเรือ่ งสุขภาพ
ไดแก ประกา โดยปชงตรงนั้น จะไดรับผลกระทบมากที่สุด สวนปคัก ปเฮง
ปผั่ว ซึ่งเรามักจะเรียกวา ปชงโดยรวมจะไดรับผลกระทบนอยกวา
สําหรับคนที่เกิดปมะเมีย (มา) ทําอะไรก็จะติดขัด
คนเกิดประกา (ไก) เขาบอกมีปญหาเรื่องสุขภาพ
คนเกิดปเถาะ (กระตาย) อาจจะประสบเคราะหกรรม
วิธีแกปชงนี่ตามความเชื่อของชาวจีน ไหวพระองคไทสวยเสร็จ
แลวก็สามารถที่จะชวยบรรเทาเคราะหกรรมในปชงนี้ไดลงไดบาง ควร
ที่จะตองไปไหวเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนการสะเดาะเคราะห หรือเสริมสิริ
มงคลใหกับตนเอง
วัดจีนที่สําคัญ ๆ ที่เราเรียกกัน ที่สําคัญ ๆ สามารถที่จะเดินทางไป
ไหว อยางวัดอะไร ? วัดเลงเนยยี่ ที่นี่ก็จะไปกันเยอะมาก เมื่อกาวเขาสูปชง
มาดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่ง
พอกาวเขาปใหมแตละปนี่ คําวา “ปชง ๆ” ปนี้ก็จะเริ่มตีปบ ทั้งคน
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ที่ใกลตัว หรือหมอดูดวงชะตาอยูบอยครั้ง
จะเริม่ ทักทายกันตาง ๆ นานา จนทําใหหลาย
คนเกิดสงสัยอยูไมนอยเลย เดี๋ยวนี้วา
เอะ ! “ปชง” มันคืออะไร ? และ
คิดวา “ปชง” เปนปเชื่อตามหลัก
ศาสนาพุทธไหม ? แตที่แทจริงแลว
มีนอยคนนัก ที่จะรูขอเท็จจริง หรือความ
เปนมาเกี่ยวกับปชง “ชง” นี่ ! มันคือ

อะไร ? “ปชง” คืออะไร ?
เปนความเชือ่ แบบทางจีนทีว่ า เกีย่ ว
กับเรื่องดวงชะตาซึ่งดวยโหราศาสตรท่ีวา
ดวยเรือ่ งของความทุกขทง้ั หลาย ไมวา จะ
เปนเจ็บปวย อุบตั เิ หตุ หรือเรื่องรายตาง ๆ
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดํ าเนินชีว ิต เปน
ปญหาของชีวิต โดยมีที่มาจากปรมาจารย
จื้อเพ้งและกษั ต ริยฝ ู ซ ี ซึ ่ ง เป็ น ผูคิดคน
ความเชือ่ เรือ่ งปชงขึน้ มา และมีการสืบทอด
ตอ ๆ กันมายาวนานนับพันป
เรือ่ งนีพ้ นั ปกวา ๆ มานี้ ศาสนาพุทธ
๒,๕๐๐ กวาใชไหม ? ๒,๖๐๐ นี่ ๕๐๐–๖๐๐
แลวก็ตองถือวา ทิ้งชวงหางกันเยอะ คงไม
นาจะเปนเรื่องที่มีในยุคพุทธศาสนาตอน
ตน เกิดจากกษัตริย เกิดจากปรมาจารยที่
คิดกันขึ้นมา
โดยป ช งเป น ศาสตร ค วามเชื่ อ ที่
เกี่ยวของกับเทพไทสวย ดังที่กลาวมาแลว
วา เปนเทพคุมครองดวงชะตา แลวจะเกิด
ราว ๆ ๖ ป ทุก ๆ ๖ ป จะทําใหเกิดมีปชง
เกิดปญหาวา สงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตที่เกิดมาในปนักษัตรนั้น ๆ
“ปชงกับพุทธศาสนา” นี่มันเปน

ความเชื่อโบราณจากโหราจารยของจีน
ซึ่งไมไดเกี่ยวของและไมมีปรากฏในพุทธ
ศาสนาแตอยางใด เพียงแตวา ชาวพุทธ
บางกลุมนํามาเชื่อมโยงกับความเชื่อทาง
โหราศาสตรของไทย มันก็มีแคเทานี้ คือ
มันเชื่อมโยงกับโหราศาสตรแบบทางไทย
แลวดึงกันมาโยงกันไป ก็กลายเปนมี “วัน
ปชง”
เหมื อ นกั บ เรามี วั น วาเลนไทน
เมื่อกอนมีไหม ? ตอนโยมเด็ก ๆ มีวัน
วาเลนไทนไหม ? วันที่ ๑๔ ไปวาเลนไทน
กับใครเขาไหม ? (ยังไมมี)
วันคริสตมาส วันอะไรตาง ๆ กระทัง่
ตรุษจีน สารทจีน นี่เมื่อกอนก็ไมไดมีแบบ
สมัยนี้ สมัยนีเ้ ราเชือ่ มโยงและเรารับเกง ชาว
พุทธคนไทยนี่รับเกง ถามีอะไรขึ้นมาก็จะ
มาทํากัน กระพือกันจนกระทั่งในที่สุด ก็
ตอเนื่องสืบมาจนปจจุบันนี้
พอถึ ง ป ช งนี่ ก็ จ ะต อ งทํ า กั น อย า ง
เปนจริงเปนจัง เอาเปนเอาตายกันเลยละ
ถาไมทาํ นี่ “เดีย๋ วกลัว” ความกลัวเปนเหตุ
ใหเชื่อแบบนี้มากขึ้น ดังนั้น ในปจจุบันเรา
จึงเห็นความที่ชาวพุทธหลายคน เชื่อปชง
แลวก็มีการแกปชงกันตามวัดดวย
ห ล า ย พิ ธี ก็ จ ะ ทํ า ใ ห ชี วิ ต นี้ ไ ด
สบายใจ แลวจะไดมคี วามสามารถอยูส ชู ะตา
ชีวิตนี้ไดไปเรื่อย ๆ จะไดไมคิดวา เรายัง
ผิดนะ เรายังไมทํานะ เราอยาประมาทไม
ไดทําไปกอน ไมวาจะเปนการปลอยสัตว
ทําบุญ บริจาคสิ่งของ ซึ่งเราก็ถือวา รวม
เปนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ดังนั้น ปชงจึงเปนปความเชื่อโชคชะตาราศีโหราศาสตรของชาวจีน ไม
เกี่ยวกับชาวพุทธโดยตรง ศาสนาพุทธโดยตรงแตอยางใด โดยความเชื่อเรื่อง
ดวงชะตาของคน นี่ตามนักษัตรแตละป จะมีปชงเกิดขึ้นทุก ๖ ป ที่กลาวมา
แลวนั้น แตที่จริงแลวนะโยมวา “ปชง นี่มันมีแตป หรือมีเดือนดวย” มันมี
เดือนชงดวย สัปดาหชง วันชงอีก
โอมนั งอก ! ปชงเนือ้ งอก ทีบ่ างแหงบางทีท่ าํ แตบางแหงทําเฉพาะป บาง
แหงทําเดือนดวย รวมแลวความเชื่อเรื่องเหลานี้ มันก็เปนผลกระทบ เพราะ
วา ชีวติ มันกลัว โดยสอนใหคนใชชวี ติ อยางรอบคอบไมประมาท ก็ทาํ กัน
ไวกอน จะไดสามารถรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีสติ
ทีนี้ เรามาดูวา เทพไทสวย ใครตอใครที่เปนผูคุมครองดวงชะตา
คน คนก็เลยเชื่อดวง ถือดวง เอาดวงเปนนั่นเปนนี่กัน แตหลวงพอพุทธ
ทาสซึ่งเปนพระในสายพุทธแทไมมีเคลื่อนไหว มั่นคงแนวแน ตอความ
เชื่อเรื่องกรรมที่เชื่อกรรม กับเชื่อความเพียร
เรามีหลัก ๒ อยาง “กรรมวาที กับ วิริยวาที” คือ เชื่อผลการกระ
ทํา กับเชื่อความพยายามที่จะทําใหอยูเหนือดวงได หลวงพอพุทธทาสก็
เลยแตงเปนกลอนไววา

เราดี ดีกวาดวงดี
เพราะดีมีที่เรา ดีกวาไปดีที่ดวง
ขยันทําดีทั้งปวง ชื่อวาเราหนวง เอาดีทั้งปวง
มาทําใหดวง เราดี
โชคจะรายไมไดตลอดป เพราะเรามีดีเปนดวง

อยางนี้เรียกวา ไมอยูในวงจรของการเชื่อดวง แตมาอยูในวงจร
เชื่อกรรมกับเชื่อความเพียร เชื่อวาการกระทําอยางนี้ ถาทําเหตุดี ผลก็
ตองออกมาดี ไมไดไปทําพิธี แตหาวิธี
“พิธีกับวิธี” นี่ตา งกัน ! คนเชือ่ งายก็ทาํ พิธไี ปกอน คนไมคอ ยจะเชื่อ
พิธี คนหาวิธี คิดหาวิธี ลงมือทําตามวิธีที่คิดได และการคิดนี่มันยิ่งใหญ มัน
เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนคนไปคนละโลกเลย
ถาคนสิ้นคิด นีบ่ างทีมนั ก็คดิ มาคิดไปตายดีกวา ก็เลยไมอยูสูชะตา
ชีวิต เห็นไหม...?
ตรงนีเ้ องบางบัวทอง ๒ ศพเขียนหนังสือ โทรหาเพือ่ น “ดวงชะตาชีวติ
เราแยเหลือเกิน เปนหนี้เขาเยอะ แลวมารถอุบัติเหตุอีก” เลยเอาน้ํายา
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ลางสวมกรอกลูกใหลกู กินกอน ที ๒ ใหลูก
คนเล็กมันกิน แลวมันสําลัก ก็ไปบวนทิ้ง
รอดตาย เจาลูกคนกลางตายคูกับแม
ผัวก็บอกวา เตือนแลวอยาไปเปน
คนชอบกูหนี้ อยาชอบยืมเขา ปรากฏวา
เมียก็ไมเชื่อ ไปกูเขา ไปยืมเขา
ถามวา “กู ๆ ยืม ๆ” คนบางคนนี่
ใจแข็งไมยอมกูงาย ๆ ไมยืมเงินใครงาย ๆ
แหม ! ที่วัดนี่เจอคน ๆ หนึ่ง อยาก
จะเรียกวา “คนบัดซบ” มันอยูที่ไหนมัน
ยืมเขาตลอด มาอยูวัดนี้ไมเทาไร ! มันยืม
เขาเปนหมื่นเลย ยืมใครไมยืม ดันยืมของ
พระไปดวย แลวมันก็ไมใช ยายมันใหมัน
ไปอยูนูนกาญจนบุรี ไปเปนหนี้รานคาเขา
อีก ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐, ๕,๐๐๐ เงินออกวีค
หนึ่งไมไดเหลือเลย

ถามวา “นี่จะโทษดวงชะตา
หรือโทษสันดานไมดี” โยม ! โทษ
ดวงชะตาหรือโทษสันดานไมดี ?
“สันดานชอบกอหนี้” ชอบเปนหนี้
แลวมันเปนหนี้ มันยังใสรายวัดอีก
นะ “วัดไมคอยเลี้ยงดู อดอยาก
ลําบาก ขอยืมหนอยเหอะ” ดูสิ !
โทษเราไมเลี้ยงดู

ตอนนีเ้ ศรษฐกิจแย เราก็ยงั ใหโบนัส
เปนลาน ๆ ปที่แลวใหคนละลานหลายคน
เหมือนกัน แตปน แ้ี ยหนอยยอดตกไปตั้ง ๑๒
ลาน ก็เลยคิด เอทํายังไง ! แจกโบนัสปนี้
ก็เลยปงขึ้นมาเมื่อคืนวานกอน แจกโบนัส
คราวนี้ไมแจกแบบ…มารับ ๆ ๆ
พาไปดูโครงการ เหมานี่...ลากสวะ
ขึ้นแปลงนี้ “ล็อกหนึ่ง...หมื่นหนึ่ง” อีก
ล็อก ๔ หมืน่ ขนดินขนหินเหมากองกัน กอง
ละเทาไร ! นาจะเปนโบนัสแหงแรกของโลก
ตองขับเคลื่อนงาน “โบนัสงานวิ่ง” ไมใช
โบนัสแจกนิง่ ๆ แลวผลงานไมวง่ิ เหมือนเดิม
เงินไหลเดินตะพืดนี่มันไมได
โอโฮโยม ! มาถามกันใหญเลยตอน
นี้ “ล็อกนี้ใหเทาไร ๆ” ชอทนี้เทาไร เฟส
นี้ใหเทาไร เขาทํางานกันไฟแลบเลยเมือ่ คืนนี้
เราถามวา “ทุมหนึ่ง สองทุมครึ่ง
เลิก นาจะเสร็จ” โยมเชื่อไหม ! ไมนาเชื่อ
ทุม ๕๐ นาทีเสร็จแลว โอย ! แลวเขาสนุก
เกรียวกราว เฮกันลั่นเลย จุดไฟขนกันสนุก
แหม ! นี่มันเปลี่ยนความคิดชีวิต
เปลี่ยน ไมใชความคิดไปติดอยูก บั ความเชือ่
ที่ไรสาระ ไรเหตุผล แลวพอทําแกชงแลว
ก็นึกวา ตัวเองพนกรรม พนเคราะห ดวง
ชะตาชีวิตจะดีขึ้น

“...เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

ไมใชความคิดไปติดอยูก บั ความเชือ่ ที่ไรสาระ
ไรเหตุผล แลวพอทําแกชงแลว ก็นึกวา ตัวเอง
พนกรรม พนเคราะห ดวงชะตาชีวิตจะดีขึ้น...

“

แหม ! คนที่โทษดวงชะตาชีวิต แลวฆาตัวตาย นี่เสียดายจริง ๆ ไมไดมา
วัดสวนแกวสักนิดหนึ่งนะ ถามาแลวมันนาจะเปลี่ยนชีวิตความคิดอะไรไดบาง
ทีนี้ มาดูวา ถาเรายังมีการเชื่อแบบนี้ มันก็ทําใหลําบาก เหมือนสมัยที่
เขาเชื่อแมน้ําคงคาวา “ศักดิ์สิทธิ์” ทุกคนก็จะไปอาบน้ํากันทั้ง ๆ ที่มีศพนะ
แมน้ํานี่เขาเผาศพนะ เขาจะทิ้งศพลงไปใหเตาปูปลากิน ศพยังไมไดเนา
เทาไรเลย เตาปูปลาก็กิน แลวคนก็ไปอาบน้ําแถวๆ นั้นแหละ แหม ! แลวเชื่อวา
พนบาป พนเคราะห พนกรรม
พระพุทธเจาแกใหก็เลิกไปไดหลายคน แตเขาก็ยังทํากันอยูกันจน
ปจจุบัน ยังไปอาบน้ําตรงนั้นแหละ ตรงที่มีศพมีอะไรเยอะ ๆ

มันเปน “ความเชือ่ ” พระพุทธเจาก็เลยถามพวกนัน้ วา “ถา
น้ําแมน้ํานี้มันศักดิ์สิทธิ์ลางบาป ลางเคราะหทําใหคนดวง
ดีได เจาเตาปูปลากุงหอยที่อยูในนั้น มันนาจะดวงดีกวาใคร
หมด เพราะมันแชทั้งปเลย”
มันแชตั้งแตมันเกิด ยังมาถูกจับขอดเกล็ดใสกระทะแหวกไสนี่ แลวมัน
ดวงดีตรงไหน ? มันโชคดีในแมน้ํานั้นไดยังไง ? หือโยมก็ลอง...คิด ๆ คิดสิ ! วา
ถาพระพุทธเจาไมแกไขเรือ่ งความเชือ่ มันก็จะมีพวกเชือ่ อะไรแปลก ๆ เยอะ เชื่อ
แลวก็ทําใหชีวิตลําบากก็เยอะ เชน พวกนิครนถนาฏบุตรอยางนี้
เขาจะเชือ่ วา เขาตองจับกิง่ ไมไว ถาไมจบั กิง่ ไม เดีย๋ วมือไปจับนูน จับนีข่ อง
ใครตอใคร จับมีดจับดาบไปฟาด ไปฆา ไปฟน เพราะฉะนัน้ ถามวา จับทําไม ?
เขาบอกวา “จับยั้งกรรม ยั้งเคราะห” ถามือจับอยูที่กิ่งไม มันก็ไมไป
ทํากรรมทําเคราะห เขาวาอยางนั้น

พระพุทธเจาตรัสวา “แลวจับไมกวาด ๆ วัดไมดีกวาหรือ”

โยม ! ถาวัดสวนแกวมีคนมาจับกิง่ ไมโหนกันเปนแถว กับคนจับไมกวาด ๆ
วัดกันเปนแถว อยางไหนวัดนี้จะดีขึ้น อยางไหนสุขภาพคนมาวัดจะดีขึ้น
นี่แหละนั้นเหตุที่เขาเชื่อวา อุบัติเหตุก็ดี เจ็บปวยก็ดี มันมาจากปชง ๆ
นี่มันเปนไปไมไดเลย ความเชื่อแบบนี้ถาขืนเชื่อ แตบังเอิญคนบางคนไปทําเรื่อง
แกชง ปชงมา เกิดคาขายดี เกิดไดอะไรดี ๆ ขึ้นมาสักนิดหนึ่ง ความเชื่อจะมาเบง
บานในหัวใจ นี่ไง ! ผลแหงการไปแกชงมา
มาวัดสวนแกว “ไมเห็นไดอะไร ไมเห็นแกอะไรเลย มาแกแตความ
เชื่อ ก็ฉันจะเชื่อ จะมาแกฉันทําไม”
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อาว ! เถียงอีก ก็เลยทําอะไรกันไมคอยขึ้น ยังไงนะลองเปลี่ยนความเชื่อ
ซะใหดี ถาทําอะไรแลวมันดีพยายามทําใหเต็มที่ มันก็จะอยูเหนือ ๒ ความเชื่อ
กรรมกับความเพียร “เชื่อกรรมกับเชื่อความเพียร” นี่สุดยอด !
อาตมาพึ่งเริ่มเห็นอะไรตออะไร เมื่อชีวิตเขาวัย ๗๐ นี่วันนี้นั่งปลื้มใจคน
เขาไปขางใน แลวบอก “โอ !สวย” “โอ ! ดูด”ี “โอโฮ ! ไมนกึ วา จะมีอยางนี”้
บางคนไปถายรูปถายอะไรกันก็ “แหม ! ใครมาออกแบบ ใครมาออก
ทํา…ไอสวิง ๆ ถาย น้ําตก นี่ใคร ๆ” ก็บอก “นี่ไงสถาปนึก” ไมไดไปอาศัย
สถาปนิกที่ไหน
วันนีผ้ ลแหงความสําเร็จในบางเรือ่ งเพราะความเพียร เพราะเชือ่ วา การ
กระทําอยางนี้ จัดสวนแบบนี้ จัดวัดแบบนี้ เราไมตอ งไปมีพธิ รี ตี องอะไรมาก
วัดที่จัดแตพิธีรีตอง นี่อูฮู ! เขาไปแลว มันแคบมันแลรกรุงรังไหมโยม !
โยมเคยเห็นวัดที่เขามีสายสิญจนหอ ยตรงหัว ๆ เขาจะจับทีห่ อ ยสวมหัว ๆ ผูกหัว
เอาไว ปวดอุจจาระ ปสสาวะ “แหม ! กลัวหัวจะหลุดจากมงคล” ทน ! หนัก ๆ
เขา ก็เปนโรคงายขึ้นไปอั้นมันไวมาก
ก็เลยกลายเปนเรือ่ งวา ไมไหวมงคลสวมหัว ผูกหัว ล็อกหัวไว จนหัวไมมี
ปญญา เชื่อแตเรื่องมงคลจนกระทั่งแยเลย ตอนนี้ก็เลยขายมงคลกันเยอะ
ไหม ? วัดขายมงคลวัตถุเยอะไหม ? ขายพิธีมงคลเยอะไหม ?
นี่ไง ! มันเปนที่มาของการขายวัตถุมงคล เพราะคนอยากไดมงคลจาก
พิธีกรรม จากเหรียญเสกกับไมเสก เสกโดยใคร…ก็จะกัน เพราะมาวัดนี้ “ขอ
ใหเปาหัวบาง อะไรบาง” นารําคาญ ! โตแลวยังเปาหัวเปนเด็ก ๆ ไปได ถา
เด็ก ๆ เขาก็ใหเปา เราก็เปาใหเขานิดหนึ่ง ใหเขาวาคาถานิดหนึ่ง “ไมดื้อ
อยางเดียว ทุกอยางดีหมด…เพี้ยง !” เอาหลวงพอ...แตะ เสร็จ

นี่มันนาจะมีอะไรเปนขอคิดสักนิด
หนึ่ง อะไรอายุตั้งมากแลว กมมาใหเปา
หัว ไปบิณฑบาตบางทีรําคาญ ! ไอมือเรา
ก็จะอุมบาตร มันก็จะมาดึงมือเราแตะหัว
บาตรหลนจะทําไง ! ไมรูเรื่องอะไรสักนิด
บางทีกด็ งึ จีวรไปลูบหัว ไอเราก็เดิน มันดึง !
เกิดมาอยูใ นดงของคนเชือ่ อะไรทีม่ นั ไมตรง
กับชีวิตที่เราเรียนรู
“เราเชื่อกรรม เชื่อความเพียร”
นี่มันตางกันเยอะ ชีวิตมีประโยชนกวากัน
เยอะ แลวมันก็ไดอะไร ๆ ชัดเจนอะ ชัดเจน
กวาความเชื่อที่ไมมีเหตุผลนะ นั้นปีนี้ไม
อยากจะไปลางพิธีเขาหรอก วาเขาชงกัน
ยังไง แกกันยังไง แตถาใหเลือกชง วัดนี้จะ
ชงโอเลี้ยง ชงโอวัลติน ชงกาแฟกินดีกวา
อิ่มดวยนะ แตถาชงในวัด ก็อิ่มนะ “อิ่มใจ
อุนใจ” อิม่ ใจ อุน ใจ แลวก็ดใี จ วาไดทาํ แลว
ทีนี้ “ดีใจกับใจดี” โยมวาอันไหน
มันดีกวากัน ? ถาใจมันดี มันไมมเี หตุผล มัน
ไมกลัว มันไมตอ งเขาพิธี ไมตอ งมาสะเดาะห
อะไรตาง ๆ ก็สามารถที่จะอยูไดดี
เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนอะไรตออะไรกัน
เรื่อย “ทางการเมือง” เดีย๋ วก็เปลีย่ นฮวงจุย
ทําเนียบปลูกไอนั่น ในรัฐบาลกอนปลูกไอ
นูน ในรัฐบาลนี้ดูวา “ตองปลูกไอนี่” ตอง
ไปถอนออกเห็นไหมนั่นอะ “ถอนออก...
ปลูกใหม” เยอะแยะไปหมด
แม ก ระทั่ ง ไอ ที่ เ ป น สามเหลี่ ย ม
อยางนี้ “โอ ! ไมดี” มันไมเดินมันเปน
เหลี่ยม ก็เปลี่ยนโลโกใหมเปนกลม มันจะ
ไดกลิ้งไปไดเรื่อย ๆ (แหม ! นักการเมือง
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มันกลิ้งจริง ๆ)
นี่ มั น ก็ เ ลยกลายเป น เรื่ อ งเชื่ อ
สัญลักษณ เชื่อสีสัน ตองเปลี่ยนสีนั้น ตอง
ใหมันเขากับสัญลักษณแบบนี้ ชีวิตถึงจะ
เจริญ ประเทศชาติถึงจะเจริญ
แหม ! วันนีน้ ะดูขา วแลวก็แกกนั เหลือ
เกิน แตแกไมตก ตอนนี้เทาไรแลวโยม เมื่อ
วานยัง ๑๐๙ วันนี้ ๒๐๘ ศพ อุบัติเหตุ
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ครัง้ ไปแลว แกกนั นาดู เสีย
งบประมาณเยอะเลย เอาไอนูนไอนี่ไปวาง
ดักทางชวยเหลือ เดินทางจะไดปลอดภัย
ไมไดลดราวาศอกเลย
นีเ่ ราถามจริงเถอะโยม ไอสว นใหญ
มันมาจากเดิมนี่แหละ “เหลา” ๘๐-๙๐
เปอรเซ็น ที่พาไปอุบัติเหตุ หลังมีสวดมนต
ขามปนะมันลดไป ๒๐๐ กวาศพนะ เพราะ
มือมันมัวแตพนมอยู ไมไดจับแกวเหลา ไม
ไดจับพวงมาลัย มันเลยปลอดภัยขึน้ มาเยอะ
ถามือจับแกวเหลา จับพวงมาลัยไปมากกวา
นี้อีก ๒๐๐ ปานนี้ก็ ๔๐๐ แลวนี่
นีย่ งั แคเมือ่ วานนี้นะ แลววันนี้กับวัน
พรุงนี้ไปฉลองกั น แลวละ ตอนนี ้ พ วกนี้
ฉลองดึก ขับกลับ “งวง !”
โยมวา ปนแ้ี ตะ ๔ ไหมนี่ อาตมาวา
แตะ ๔ ทีน้ี พิการบาดเจ็บ โอโฮ ! เยอะมาก
แต เ มื่ อ วานนี้ มี อ ยู ค รอบครั ว หนึ่ ง
นาสงสาร ! ถอยรถมาแลวทับเด็ก ๒ ขวบ
เด็กหนาตานารัก รูปรางหนาตายังกับตุก ตา
ก็แตงชุดไทยถายรูป (แมโอ ! ใจจะขาด)
อีกรายหนึ่ง ๔ แมลูกสามีภรรยา
พาลูกไป ๒ คน ไมนาเชื่อเลยนะ รถคว่ํา
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กระเด็นลงไปในนา พอกับแมกระเด็นออกมารถทับตาย ลูก ๒ คนไมตายแต
กําพรา นี่มันยังไมรูแมตายไปเลย ไปยังไง
โทษปชงไดไหมนี่ ใครชงปนี้ขึ้นเปนแบบนี้ ปชงแลวชงปมันเปนอยาง
นี้ ก็ตองมาทบทวนความเชื่อทบทวนพฤติกรรม การกระทําของตน ทําไมจะ
ตองใหโชครายชวงปใหม ทําไมตองพลานไปเที่ยวนูนเที่ยวนี่ โอโฮที่แยที่สุด !
ที่แกงกระจาน โอนี่ ! ตัง้ ๔ ศพจมน้ําทีแ่ กงกระจาน ทีไ่ ปเทีย่ วจมไปเลย ๔ ศพ
แหม ! ไมไดเรื่องซะแลวละ จมไปแลวที่แกง ๔ ศพ
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปใหมสรางสุขทั่วไทยในความเจริญ
รุงเรือง นี่คือ ตองมีจิตใจหนักแนน มีสติยับยั้งในเรื่องสนุกซะบาง
“ปใหม” ปนี้โยมสังเกตไหม ! สนุกปนี้มันยังนอยกวาปกอน ๆ นะ
“นอยกวานะ” มันมีคนเขาพูดวา คนไทยไดคิดปรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต
นี่ชวงนั้นเราจัดอะไรไหม ? (เงียบ !) ไมจัดอะไรกันเลยเหมือนกับปใหมไมเกิด
ไมมี จัดก็จัดกันแบบเงียบ เรียบงาย คนไทยก็เลยเริ่ม...ปนั้นมันเงียบกันดีนะ
ธรรมดาขางวัดนี่ พอถึง ๒ ทุม ๓ ทุมนะ เราสวดมนตไมไดเทาไหร เพราะเขา
จัดกันปงปง ๆ เสียงก็ดัง แลวเขาหันลําโพงมาทางวัดเราดวย
แตคืนนี้ไมรูจะเปนยังไง แตวาเมื่อคืนก็เงียบไมมี ไมมีเสียงดังเทาไร
ทํายังไงคนไทยถึงจะไดเตรียมตัวเตรียมใจตอนรับปใหมแบบชนิดที่สะอาด
ไมจัดกันสกปรก รกดวยงานมีมหรสพฝายตาง ๆ ไมทําอะไรสกปรกในปใหม
ไมทําอะไรใหวุนวายสับสนในปใหม ไมทําอะไรอยางคนมืดมนไรเหตุไรผลไม
เอาสมองติดเครื่องกรองมาเลยวา “อะไรควร อะไรไมควร”
พูดถึงการแกปชงไวเรื่องหนึ่งอาตมาวา ปราชญพวกโหราจารยจีน นี่
ก็มีอยู ๒ พวก พวกหนึ่งชอบพิธี สรางพิธี เหมือนกษัตริยที่กลาวชื่อไวนั้น แต
พวกหนึ่งใชปรัชญาชีวิตเหตุผลสูงมาก เชน ปราชญจีนพูดวา “ไมมีอะไร
ทําใหมนุษยอยูรอดปลอดภัย และอยูไดอยางสงางามสูงสง เทากับเปน
คนรูวา อะไรควร อะไรไมควร”
พอเขารูวา “อันนี้ควร เขาก็ทําในสิ่งที่ควร” อันนั้นไมควรเขาก็หลีก
เลี่ยงไมทํา ปฏิเสธเด็ดขาด ! แตเมื่อ ๒ วันนะ เผอิญอาตมาไปงานขึ้นบานใหม
บานเศรษฐี เชื่อไหม ! มันมีคนเอาอะไรมาใหเจาของบาน “เหลาชุดหนึ่ง” นี่
เขาบอกวา “สองหมื่น” มันเหลาอะไร ? เขาวา เปนแสนก็มีใชไหม ?
เหลานี่เปนชุด ๆ เอาให ๔ หมื่น ๒ หมื่น (โอโฮ ! ตายแลว) เราก็ไดยิน
บอยบอย ทําไมไมฟงกันนะ “ใหเหลาเทากับแชง” นี่โยมไดยินไหม ?

แลวถามจริง ถาคนเอาเหลามาใหโยมจะรับไหม ? ถามันแพงราคา ๒
แสน ๒ หมื่น “รับ” ไปขายตอ แชงก็แชงเถอะ แตขอไดสตางคไวกอน
นีโ่ ยมมันไมนา เชือ่ เลย มันไมไดฟง คําเตือนคําอะไรเลย ทําสปอรตโฆษณา
สสส. นี่เสียเงินไปเยอะ สสส.เขารณรงคเรื่องนี้มาก แตมันก็ไมมีคนจะเงี่ยหูฟง
มันก็ทําอะไรสวนทางกันอยูอยางนี้ ในที่สุดก็แยเลยไมสามารถ ชมแลวก็ไม
สามารถปลอดภัย กระทบเคราะหกรรมเหมือนเดิม ๘๐-๙๐ เปอรเซ็นก็เปน
เหมือนเดิม “เมาขับ”
เมื่อวานซืนนี้โยมไดดูไหม ? มันเมาแลวมันขับรถไป มันหลับกลางถนน
ไฟแดงไฟเขียวมันก็ไมไป คนก็มาเคาะ “ทําไมไมไป” มันก็ไมเปดประตูเขาก็
ตองงัดเขาไป “อาว ! เมาหลับ” แลวพูดอะไรก็ไมรูเรื่องออแอ ๆ
มันไมนาเชื่อนะ ไอเมาแลวไปอะไร “โฉบเฉี่ยว” ก็ธรรมดานะ แตไอนี่
เมากลางถนนเลย รถก็ขวางเขาไปกันไมได ไมสะดวกเลย
เขาฝนคําสั่ง ฝนกฎระเบียบ เขาไมฝนกระแสความอยากตองการโง ๆ
ออกสะบาง มันก็เลยเปนปญหากันอยูอยางนี้ แกกันยังไง ๗ วันอันตราย ก็
อันตรายอยูอยางนี้ จะไมใหมีลดเทานั้น ลดเทานี้ ตอนนี้ลดไมลงเลยนะ
นี่ดีนะถาไมมีสวดมนตขามปมาชวยนะไปมากกวานี้ นี่เขารณรงคกัน
เยอะเลย แลวเดี๋ยวนี้ไมใชจัดแตวัดแลวนะ จัดที่ไหนอีก ? พุทธมณฑลก็จัด
เยอะนะ สนามหลวงก็จัดนะ เสาชิงชาที่ขางหนา กทม. ก็จัดนะ เดี๋ยวนี้จัดกัน
เยอะ หางจัดไหม ? หางก็จัดนะ หางก็แยงซีนวัดดวย
เออ ! หางก็จัด แตวามันจะลดลงไดไหมเคราะหราย กรรมราย นี่ยังไง
ก็อยาใหเปนเคราะห เหมือนคนบางคนนะ ชนไมกี่วัน ไมกี่วันชนอีก ทีแรกชนก็
วาดีอะ คราวนี้ก็เออ ! ลูกเขาบอก “อยาขับเลยพอแกแลว”
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พอบอก “ขับไดนะ เสียดายเงิน
คาคนรับจางขับไมม”ี มีทเ่ี ปน ๑๐๐ ๆ ไร
ยังเสียดาย แลวผลที่สุดก็เขาเรียกอะไร
โบราณวาไงนะ ? (เสียนอยเสียยาก) พระ
ศุ ก ร เ ข า พระเสาร แ ทรกมี เ คราะห ก รรม
อะไร ถาตัวเองรูส กึ วา “มันอายุมาก” แลว
ก็อยาไปขับ หาคนขับ
นีโ่ ยมมีเยอะผูหญิงแกคนหนึ่ง อูฮู !
แกขั บ รถชนมาโตะหิน อะไรตออะไรชน
อีเหละเขละขละไปหมด ชนแลวยังไมรูสึก
ตัววา “ชน !” แกแลวความรูสึกชา ความ
รูสึกชามาก แลวแหม ! แลวเจาที่ทับเด็กก็
ไมรไู ดยนิ ไหมนัน่ ก็รถตกหลม เพราะมันทับ
ตรงหัวเด็ก พอหัวเด็กมันแบนมันก็ผลุบลง
เลย…แยมาก !
แตวาเขาก็เถียงวา (มันก็มีเหตุผล
นะ) พอแมนี่ลูกเดินทําไมไมจูงมือ จะขาม
ถนน ๆ ปลอยใหลูกวิ่งไปขางหนา อันนี้ก็
แบบเขาตัวอีกแลว ลูกก็ตายยังโดนตําหนิ
อีกวา ปลอยเด็กอีกอะ
แตมันก็เปนบทเรียน ถาทุกคนเอา
มาเปนบทเรียนวา เด็กนีเ่ ขาจะไมรูหรอกวา
เขาวิ่งอันตราย มันจะอยูยังไงจะไปมุดใต
ทองรถยังไง เขาไมรู ฉะนั้น คนที่เปนพอ
เปนแม เปนตาเปนยาย พาลูกพาหลานไป
แล ว พาลู ก เขาไปตายถึ ง เป น หลานตั ว
ก็ตามเถอะ เจาพอแมเขาก็ตอ งนึก “แหม !
ไมนา”
สิ่ ง เหล า นี้ มั น ไม ใ ช ต อ งไปทํ า พิ ธี
มันตองเปลี่ยนความคิดใหดี หัดคิดใหไว
วา “ปลอดภัยไวกอ น” นีอ่ ยาไปอะไรก็ไป

เถอะ ปลอยเขาวิ่งไป คงไมเปนไรหรอก
ที่ชอบพูดคําวา “ไมเปนไรหรอก”
เมาแคนี้ไมเปนไรหรอก กินแคนี้ไมเปนไร
หรอก กับคนบอก “ระวังนะเดี๋ยวจะเกิด
อะไรขึน้ ” มันตางกันกับคนทีพ่ ดู แบบไมเปนไร
หรอก แลวมันก็เกิดอะไรมาเยอะแลว...ใน
แบบไมเปนไร ตายมาเยอะแลว...ไมเปนไร
นี่มันตองคิด “ระแวง ระวัง ระไว”
ไวกอน อยาใหเปนคนชอบประมาท ชอบ
อยูในลักษณะไมคิดวา “กัน”
โบราณเขาบอกวา “กันไวดกี วาแก
แยแลวมันแกไมทัน”
ถาเด็กเขาลงจากรถตองดูใหดี ถาซีก
นี้มันเปนถนน แหมวันนั้นนะยังไง ! โยมดู
ไอนั่นขําดีเหมือนกันนะ ยายเขาพาหลาน
ไป เคยดูคลิปไหม หลานยังพริ้มอารมณ
รถไฟมาพอดี หลานก็อยูท ท่ี างรถไฟ ไอยาย
ก็กมไปอุมก็นากลัวจะไมทัน “ถีบหลาน”
อาตมาวา เขาใชปฏิภาณเฉพาะ
หนา แกเหตุการณเฉพาะหนาถีบเตะเจา
หลานกระเด็นออก รอดตายเจ็บนิดหนอย
ดีกวาตาย
เพราะฉะนัน้ เดีย๋ วนีเ้ ขามีคลิปมีอะไร
ใหดู ก็ดู ! ดูแลวก็ทําใหไดความคิดวา ถา
เหตุการณอยางนัน้ มัวไปอุม ...ไปประคอง...
ก็ไปทั้งยายทั้งหลานอะ แตถาถีบนี่ยายก็
รอด หลานเจ็บนิดหนอย
เดี๋ยวนี้ แหมมันชีวิตคนป ๆ แลว
ประเทศไทย โยม ! เราไดแชมปแลวนะ
อุบตั เิ หตุเราตายมากกวาประเทศอืน่ ๆ เขามี
อะไร ๆ บางประเทศเขา ประเทศเนเธอรแลนด

“

“อยาทําอะไรใหตองรอนใจในภายหลัง”
กอนจะทําให “นิสัมมะ กะระณัง เสยโย” ใครครวญ
เสียกอนแลวคอยทําดีกวา อยาทํา ๆ ๆ ไปตามเขา
ทําแลวก็ตองมานั่งรอนอกรอนใจ
ทานเรียกภาษาธรรมะวา “วิปฏิสาร”

“

โยมไดดูขาวไหม ? คุกเขาราง ประเทศเขาปดคุก เพราะวาไมมีนักโทษ คนไม
กอคดี (ไมรไู ปกอบารมีกนั ทีไ่ หนหรือเปลา) ไมกอ คดีเลย จนเขาเรียก “ปดคุก”
คุกนี้ไดเคยมีนักโทษเทานั้น ๆ ตอนนี้ตองปดเพราะวาไมมีนักโทษเขามา
เออ ! มันตรงกันขามกับของเรา ที่ของเรา คุกลนไหม ? วัดรางไหม ?
รางไปหลายวัดแลวนะปนี้ ๓๐ กวาวัด เลยมีสํานวนตอนนี้วาไงนะ “วัดกําลัง
จะราง ตะรางกําลังจะเจริญ” นี่ของเรานะ
สวนของเขานั้นตะรางราง ยกเลิกปดกิจการ ของเราปดบริษัท พนักงาน
ตกงานเยอะของเขาปดคุก ปดเรือนจํา เพราะไมมีนักโทษ โอโฮ ! ตรงกันขาม
ของเรานี่ลนเลย “ไมกอบารมี ดันไปกอคดีกัน” คดีเพียบเลย
นั้นเดี๋ยวคืนนี้เรามาสวดมนตปใหมฟงเทศน ฟงธรรมดําเนินชีวิตแบบนี้
ไมไปเขาเธค ผับ คลับ บาร เคยจําซานติกาผับไดไหม ปนั้นมันเผาไวตั้งหลาย
ศพ ไปสนุกกันในผับ ไฟไหมแลวบางคนยังไมยอมออก ยังสนุกดิ้นตอ มันไดดิ้น
ในกองเพลิง
สุก กอไก สะกดแท ๆ เลย สุกไหม สุกเกรียม สุกปง สุกเผา
สุข ขอไขสะกด สุขสงบ สุขเย็น นี่ไมชอบ คนมันไมไดดิ้นไดเตน
มันไมไดออกอาการ แหม ! เหมือนลิงเมาเหลา นี่เห็นมันดิ้นกัน ทาดิ้น
เดี๋ยวนี้นาเกลียดนะในวัด นี่ไมรูวัดเขาจัดไดยังไง
วัดสวนแกว นี่ถาใครมาจัดในฐานะเราบริหาร นี่อาตมาวา เผาวัดเลิก
อยาไปปลอยมันตอเลย นุงนอยหมนอย
โอโฮ ! ไอคลิปที่เขาประจานกัน งานเอาพวกนี้มาดิ้น ๆ แลวหนาเวทีเตี้ย
เจาผูชายก็เขาไปตรงเปาผูหญิงเลย ไปดมตรงนั้นอะ แหม ! อุบาทว ลามก
มันเออตั้งแตเกิดมา นี่เราก็ไมนึกวา คลิปมันจะมาถึงขนาดนี้ มันจะเก็บ
ภาพอะไรตออะไร มันก็ดีดานหนึ่ง เสียดานหนึ่ง
“ดานดี” คืออะไรโยม ? คดีทั้งหลายตามจับไดดวยอะไร กลองคลิปนี่
เยอะนะ ผูรายมันจํานนเพราะมันแกไมตก มันมีภาพกลองวงจรปดจับไดเยอะ
เลย อันนี้ดานดีนะ
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สวนดานเอามาเผยแพรภาพที่ไมเขาทา จูบกันในสภาอยางนี้ โอโฮไม
ไหว ! แบบนี้ สภาปนี้ โอ ! ก็ใหฉายากัน อะไรตออะไรกันเยอะแยะเลย “คู
กัด” ก็มี “ดาวเดนกับดาวดับ” อะไรกันเยอะแยะหมด พวกนี้เชื่อดวง เชื่อ
ดาว เชื่อฤกษ เชื่อยามกันหรือเปลาก็ไมรูละ แตวามันทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดจาก
พฤติกรรม การกระทํา ทําแลวอยาตองรอนใจในภายหลัง
ศาสนาพุทธเรามีคํา ๆ หนึ่งที่เตือนกันไวอยางจริงจัง “อยาทําอะไร
ใหตองรอนใจในภายหลัง” กอนจะทําให “นิสัมมะ กะระณัง เสยโย”
ใครครวญเสียกอนแลวคอยทําดีกวา อยาทํา ๆ ๆ ไปตามเขา ทําแลวก็ตอง
มานั่งรอนอกรอนใจ ทานเรียกภาษาธรรมะวา “วิปฏิสาร”
คนเรานีม่ นั แยตรงทีม่ วี ปิ ฏิสาร คือ ทําไวไมไดใครครวญวา ไดนน่ั
ควรหรือไมควร
นัน้ ปราชญจนี ตอยอดเมื่อกี้นี้วา ไมมีอะไรจะยกระดับมนุษยใหดสี งู สง
สงางาม อยูรอดปลอดภัย เทากับเห็นรูวา “นี้มันไมควร นี้มันควร” ก็จะ
เลือกทําแตสิ่งที่ควร หลีกปดสิ่งไมควรออกไป อันนี้เปนความเจริญ และ
อะไรทําใหมนุษยเคราะหรายเสื่อม มีเวรมีกรรมเยอะมาก คือ ความไมรูวา
ไอนี่ไมควร ไอนี่ทําไมได ไอนี่ไมควรทํา มันก็มีเด็ก...
โยมไดดูไหม ? เด็กมันปญญาออน มันไมรู ! จู ๆ มันก็เอานิ้วนี่แหย
เขาไปในรูกญ
ุ แจ ในอะไรบานพับ ขอสับ แลวดึงไมออก ตองมาเลือ่ ย มาตัดกัน
โยม ! เจาคนติดคุกติดตะราง นี่โยมวา มันเปนสาเหตุตัวเดียวใชหรือ
ไมใชวา มันดันไมรูวาอะไรควร อะไรผิดกฎหมาย อะไรผิดศีลธรรม อะไรเปน
บาปเปนกรรม เปนเวร

“หากิน” ทําไมมันตองหาเปน หาโกง หากรรม หาเวร
“หากิน” แบบ หาโกง หากรรม หาเวร ทําไมมันไมหากิน
ดี ๆ มันก็มีอาชีพดี ๆ ใหทํา ทําไมเราไมเลือก ทําในสวนที่ควรจะ
หา จะทํา

ในทีส่ ดุ ตอนนี้ เราก็เห็นแลววา “จริง !” มาเทียบกันระหวางปราชญจนี ที่
เชื่อวา คนที่เห็นรูอยางนี้ “ดีกวาไปทําชง” เอาโยมสรุปแลวพูดมานานแลว
“ไปแกชงกับแกความโง” ของตัวเองไมรูวาอะไรควร อะไรไมควร
โยมวา ยาเสพติดนีเ่ ปนหายนะ เคราะหรา ยของประเทศไหม ? เปน
เคราะหรา ยของคนไทยไหม ? เพราะพวกผลิต นีเ่ ขาผลิตมาจากเพือ่ นบาน

แลวเพื่อนบานเขาเอาเงินหมด กลับไปบานเขา ไปสรางถนนหนทางบานเขา
แตเรามาสรางอะไร สรางบา ๆ บอ ๆ ปนเสาไฟฟา หลอน !
เมื่อคืนเห็นไหม มันประสาทหลอน ก็ปนเสาไฟฟาวา ใครจะฆามัน
อะไรมัน มันกินเขาไปทําไม มันไมรูเลยหรือวา “ไอนี่ไมควร” สมองอาภัพ
สมองอัปยศ สมองไมตดิ เครือ่ งกรอง มองไมออกวา อะไรควร อะไรไม...? (ควร)
โยม ! ถามีใครคุยโทรศัพทในตอนนี้ โยมวา ควรไหม ? เราก็ฟงกันดีใช
ไหม แลวใครมันเกิดคุยสะลั่นเลย
นีอ่ าตมาชักเริม่ เจอบอยแลวนะ เมือ่ วานก็เจอ แกคุยโทรศัพทเรากําลัง
ใหพร โยมกําลังถวายถังสังฆทานแกคุยสะดังเลย จู ๆ ก็ “มึงไมไดยินกูพูด
เหรอ” นึกอยากจะบอก “ไดยินแลวโยม” นั่งอยูตรงขางหนานี่
โยม ! จําอามากับนักเรียนที่ตอยกัน ตบกันนะ ไดดูคลิปใชไหม ? อา
มาแกก็เหลือเกินมาพูดตรงเขาติวกัน พูดสะดังเลยคุยโทรศัพทลั่นอะ เจาเด็ก
มันก็วา “อามา ๆ” อามาก็ “มึงอยาเสือก กูจะพูด” ไออยาเสือก นี่ยังจําติด
หูไมหาย อามาจะจุดธูปใหญ บอก “อยาจุดเลยมันเปนมลภาวะ” แกก็จะจุด
พระบอก “อยาจุด” แกหันมา “ลื้ออยาเสือก อั๊วจะจุด”
พระก็โดน ! นี่คนนะไมรูยังไงพูด นึกปราชญจีนฝาย ๒ ฝาย ปราชญ
จีนเชื่อชงพิธีแก
ปราชญจีนอีกกลุมหนึ่งเชื่อสมอง เหตุผล เชื่อการกระทํา เลยบอกวา
ถารูวา “อะไรไมควร” และพยายามละเลิกสิ่งไมควร รูวา “อะไรควร” ก็
พยายามทําเพิ่ม “บารมีกับคดี” อันไหนควร อันไหนไมควร (โยม ! ตองหัว
ไวหนอยสิ มีอารมณรวมหนอยสิ ตอบใหไว ๆ) “บารมีกับคดี” อันไหนควร
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อันไหนไมควร ? (บารมีควร) (คดีไมควร)
แหม ! ประเทศเนเธอรแลนดนั้นนะ
อาตมาวา นี่เขานาจะเอาออกขาวทั้งโลก
เลย นาจะออกขาววา “เปนประเทศที่คุก
ราง คุกปดตาย”
เรามีแตขาวบริษัทปด พนักงานตก
งาน นี่คนคุกตกงานหรือเปลาก็ไมรู สวน
เจาหนาทีร่ าชทัณฑ ผูค มุ ตกงาน เพราะ
นักโทษไมมี แหม ! เขาบริหารยังไง
เออ ! นีท่ ราบขาววา ประเทศลาว
เขาเริม่ แลว ใครลูกติดคุก พอแมซวยบรรลัย
เลย ตองไปสงขาว ใหลกู ในคุก รัฐบาลเขาไม
ออกคาอาหารใหนกั โทษ
ของเรานี่อาตมาไปอบรมเทศนนะ
เชื่อไหม ! รถ ๖ ลอใหญ ๆ นะ ผักคันหนึ่ง
ไอนั่นไอนี่หมูเนื้ออีกคันหนึ่ง เขาไปในเรือน
จําเสียคาใชจายภาษีพวกเรา แตลาวเขา
ไมเอา ถาไมมสี ง ก็ตายคาคุกไป นัน้ ใครที่กอ
คดี นี่อยาพูดแบบบานเราไมเปนไร “น้ํา
ไฟ ขาวฟรี !” ไปอยูในนั้นน้ําไฟขาวฟรี
มีขาวกิน ดีกวาอยูขางนอกอดขาว
พูดถึงเรือ่ งนีแ้ ลวโยม ! ลองเดาสิคน
ดัง เหตุการณดังในรอบป แลวลูกเขานี่มา
อยูกับโครงการอาตมาใครดังที่สุดในรอบ
ป สมคิด พุม พวงทีเ่ ขาฆา ๆ คน เชือ่ ไหม !
ลูกชายเขา หลังจากพอบุญธรรมเขาปด
บานเลีย้ งดูเด็กเรรอ น เขาก็เทีย่ วไปนอนขาง
ถนน หิวขึน้ มา ก็ไปลักเขากินบาง อะไรบางก็
ติดคุก พอออกจากคุกมาก็มานอนเรรอน
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย เขาเลยเอามาฝาก

โครงการรมโพธิ์แกวที่บุรีรัมย มาอยูเปน
เดือน ทีแรกเราก็ไมรนู ะวาเขามาอยู เอะ !
เขาดีนะนิสัยคนละอยางกับพอเลย คดีฆา
คนไมมี มีแตคดีลักเพราะมันหิวไมมีอะไร
จะกิน อยูต ง้ั นานแลวเขาเคยปรารภกับพระ
ทีน่ น่ั วา “อยากบวช” แตเขาดันสักหนาซะ
เต็มหมด ไอหนาลายอะไรทีเ่ ขาเรียกกัน แลว
ตอนนีเ้ ขาออกไปแลว
ตอนออกนีเ่ ขาสํานึกดีนะ เขาพูดวาไง
รูไ หม ? ไมอยากใหคนในโครงการเดือดรอน
เขาออกเพราะรูข า ววาพอเขา กอคดีท่ี ๖ เขา
ก็เลยคิดวา (อันนั้นเขาพูดในรายการหนุม
กรรชัย) บอกวา “อยูโ ครงการพระพยอม
กินอิ่ม นอนอุน นอนไมระแวงเลย” ถึง
เขานอนถนนนะ เขาตองระแวงวา ใครจะ
มาเหยียบ มาแยง มาอะไร แตมานอนที่
โครงการนูนไมอะ แลวเขาบอกวา เขาก็รัก
เด็ก อุมเด็ก ลูกคนงานเขาก็อุมไปเลน ไป
ซื้อขนมใหกิน แลวก็ทํางานดีดวยนะ เขา
บอกวา “ทํางานดีมาก”
ตอนเด็กนั ก เรี ย นมาขอทุน ตอน
เดือนเมษายนเรามีทางนูน อะ เขาก็ชว ยงาน
พาเด็กทํางานคุมเด็กดวย เออ ! ก็มันเปน
ที่พง่ึ รอน หนีรอ นมาพึง่ เย็น ก็เลีย้ งกันไป ให
แตโอกาสคน (ก็คงไมทบุ พระทีน่ น่ั ตายก็เปน
บุญ) นั้นใครจะมาอยูที่นี่
ตอนนีเ้ ขาไปแลว ลาออกแลว เดีย๋ ว
ที่นี่จะเดือดรอน นักขาวจะตามไปเกิดอะไร
จะเสียหายกับโครงการของมูลนิธิฯ
ทีจ่ ริงเราเสียหายไหม ? (ไมเสียหาย)
กลายเปนวา “ใหที่พึ่ง แกคนไมมีที่พึ่ง”

“

...อาตมา
ไดยินบอยจังเลย
“คิดถึงทาน
คิดถึงวัดสวนแกว
อยากมาทําบุญ
ลูกเขาไมขับรถให”
แกแลวก็ไมไดมา...

“

เพราะฉะนัน้ เลยก็ทาํ เจานีโ่ ครงการฯ อาตมา
อยากจะทํามากทีส่ ดุ ในปตอ ไปนีน้ ะ

ถามวา ปนี้ ปหนา ทานคิดจะ
ทําอะไร (นี่โยมชวยหยิบกระบอก
ใหหนอยสิ) ชวยกันหนอยนะโยม
ทําบุญแบบปใหมใหมนั ...“บุญนีม่ นั
กระเดงเปนการชวยคน” โยมนี่
บางคน นี่อาตมาไดยินบอยจังเลย
“คิดถึงทาน คิดถึงวัดสวนแกว
อยากมาทําบุญ ลูกเขาไมขับรถ
ให” แกแลวก็ไมไดมา
บางคนพูดนาอเนจอนาถใจ อาตมา
ฟงแลวไมสบายใจเลย “ฉันไปวัดสวนแกว
เห็นคนรวยเขาทําเปนพัน เปนหมื่น เปน
รอย ฉันก็ทําที ๕ บาท ๑๐ บาท ฉัน
ละอายไมกลาไป”
เอ ! ถาเปนอยางนี้แย ก็เลยคิดวา
เอาวิธีนี้ “ทําบุญน้ําหยด” เอากระบอก
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เล็ก ๆ ไป หยอด ๓ วัน ๕ วันสักบาท อาทิตย
ละบาท เดือนละบาทอะไรก็แลวแต พอ
เจอเศษสตางค เ ยอะก็ ห ยอดบ อ ยหน อ ย
พอเต็มแลว มี ๒ อยางเลือกเอา ถาไม
เดื อ ดร อ นก็ เ อามาถวายที่ วั ด ไปซื้ อ ที่ ดิ น
แตถา เดือดรอนมีปญ
 หาก็ “เสสัง มังคะลา
ยาจามิ” ผาใชกอนนะ ผาใชเลย
ทีน้ี อาตมามาคิด ใครเคยไดยนิ ขาว
ตอนหลวงตามหาบัวหาทอดผาปาทองคํา
เขาคลังหลวง เอาทองนีเ่ ขาคลังหลวง โยม !
ตอนนี้ถามวา ชวยชาติแบบนั้น แบบหลวง
ตาดีไหม ? ก็ดเี วลาเราขาดเงินขาดทองนี่ เรา
จะกูห นี้ IMF จะกูหนี้อะไรธนาคารตางชาติ
นีก่ ส็ ามารถเอาทองทีอ่ ยูใ นคลังหลวง นี่ไป
ตึ้งไปค้ําประกันได อันนี้ดีระดับชาติ แตคน
ยากคนจนที่ไรแผนดินไมมีที่ดิน
ประเทศไทยนี่ เ ขาจั ด อั น ดั บ เป น
ป ร ะ เ ท ศ ที่ แ บ ง ส ร ร ป น ที่ ดิ น แ ย ที่ สุ ด
ประเทศหนึ่งในโลก คนรวยเอาไปตั้ง ๔-๕
แสนไร เจาสัวบางคนมี ๔-๕ แสนไร คนจน
ไมมีเลย อาตมาก็เลยคิดวา อยากทํามาก
ในชีวติ นี้ ก็คอื ซือ้ ทีด่ นิ ใหคนจน และจะทํา
นิคมแผนดินคนไรทพ่ี ง่ึ “นิคมคนไรทพ
่ี ง่ึ ” ที่
ไมมีที่ดินไรแผนดิน นี่มาจัดซื้อที่ดินแปลง
ใหญ ๆ แปลงละ ๕,๐๐๐ ไร ๒,๐๐๐ ไร
อยูไดพันครอบครัว ๑๐๐ ครอบครัวอะไร
ก็แลวแต
ถากระบอกนี้ มันมีฤทธิ์นะ แตไมรู
จะเสกยังไง จะเอาตรงนี้เปนนางกวัก หรือ
รูปพระพยอมดี คิดอยูต ง้ั นานเหมือนกัน เอา
นางกวักมันจะแลเปนของศักดิ์สิทธิ์ไป ถา
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เอารูปเราก็ไมศักดิ์สิทธิ์อะ
แตมันดวยเหตุดวยผล ถาคนนี่มันจะตองปลูกสรางอะไร ชีวิตนี้มันตอง
สรางบนแผนดิน แตนี้แผนดินนี้ พระนี่บังเอิญก็มีกฎหมาย หามซื้อที่ดินเกิน ๕๐
ไร กฎหมายมันกดหัวลง...ไมไดคิดถึงเรื่องที่ ถาอาตมาซื้อแลวอาตมาไมไดใส
ชื่ออาตมานะ เอาไปเขาคลังหลวงไวเอา ใครยากจนไมมีที่ดินก็มาทํามาหากิน
โยม ! ลองคิดตอสักนิด...ทําบุญแบบนี้ มันยั่งยืนไหม ? โบสถ วิหาร
เจดีย เดี๋ยวก็โคน ก็พัง พระธาตุพนมพังไปแลวยัง ? พังไปครั้งแลวใชไหม ? ที่
สรางใหมอีก ๒๐๐-๓๐๐ ป ก็คงพังอีก
แตแผนดิน นี่ถาสมมติพวกเรานะ ซื้อที่ดินไวใหคนจน เราตาย ๓๐๐ ป
๕๐๐ ป แผนดินนัน้ ก็สง ผลบุญใหกบั เราอยูต ลอด เปนเสือนอนกินเลย จริงไมจริง !
อาตมาอยากจะเขกหัวตัวเอง ทําไมสวนหัวคิดชาจัง ตอนดังนะดันไมคิด
ตอนที่เทศนเทปขายดี ขายตัง้ ๔๐ ลานตอปอะ ถาซื้อตอนนั้นที่ดินราคาก็ถูก ดัน
มาซื้อ...(ตอนแรกทีเ่ ขามาขายกัน ตอนทีเ่ ขามาแคนขาย ๔ แสน ไมมีสตางคซื้อ
แลวไมซื้อ) ตองมาซื้อ ๕ ลาน แลวขางในเมื่อกอนมาแคนขาย ๘ แสน ตอนนี้
ตองซื้อ ๘ ลาน
แตซื้อแลวเราสรางงาน สรางอาชีพใหคน ไดใหคนมาปลูกผักปลูกอะไร
กันไป ก็ไดกินไดใช เราตายไป ๓๐๐ ป แผนดินนี้ก็ยังเปนบุญน้ําซึมใหเรา
แลวที่สราง ๆ กันมาทํากันไป นี่เราเสียคาโงกับบุญปหนึ่งเยอะไหมโยม ?
อยางยายอะไร เจาของตราดอกบัวคูอะไรที่วา เคยบนออกโทรทัศน อาตมาฟง

พอดี “ฉันมีแตศรัทธา ฉันไมมปี ญ
 ญา” ใหเณรคําไป ๑๑ ลาน ไมมาวัดสวนแกว
สักบาทเดียว ถามาสักลานหนึ่งก็ยงั ดีเกลีย่ กันบาง
ก็เลยคิดวา มันนาจะเปนไปได กระบอกหนึ่ง นี่ประมาณ ๑๐๐ บาท ๒๐๐
บาท ถาคนไทยนะ ๑ ลานคน สมมติคนคิดถึงวัดสวนแกว ๗๐ ลาน คิดรวมดวย
กับวัดสวนแกวเพียงลานคน ปหนึ่งก็ได ๒๐๐ ลาน สามารถซื้อที่ดินไดหลาย ๑๐
ไรตอป ถากวาอาตมาจะตายนะ มันนาจะไดสมมติวา ไดสัก ๕๐,๐๐๐ ไร จัดเปน
สวนแปลงใหญ
ตอนนี้สวนแปลงใหญปรากฏผลชัดทัว่ ประเทศ มันสามารถจัดโซนนิ่ง
ได แปลงผัก แปลงไมผล แปลงไมดอกไมประดับ
ตอนนี้ “ไมดอกไมประดับ” โยม ! อยาทําเปนเลนนะ ปนี้ขายตนทองอุไร
ที่เห็นดอกเหลือง ๆ นะ ไดตง้ั เยอะอะ เขาปลูกกันทัว่ ดอกเหลือง...ตอนนีไ้ มดอกไม
ประดับก็ขายดี ใหมาทําอาชีพ ทุกอยางมันตองสรางบนแผนดิน และถาเขามีสมั มาชีพ
ทําซะแลว
ตอนนี้เราตั้ง “กองทุนสัมมาชีพ” เสริมซื้อที่ดินเขาไป ไมรูนะโยม ! ไมได
อวดวา คิดดีกวาหลวงตามหาบัว แตคิดวาหลวงตามหาบัวนะ วางรากฐานความ
คิด ไมมัวแตสรางโบสถสรางเจดีย
แตนเ่ี มือ่ วานอานหนังสือพิมพ วัดในกรุงเทพนีส่ รางอะไรไมรใู หญทส่ี ดุ อางวา
หลวงพอมาเขาฝนหลวงพอเขาฝน หลวงพอสดเขาฝนวา “ตองสรางอยางนี้ ๆ”
“สรางตามความฝน กับสรางตามเหตุผล” เหมือนอยางที่อาตมา
เคยคิดบอกวา “เราทําบุญตามเทศกาล กับเราทําบุญแกวิกฤตกาล” อันไหน
บุญชวย บุญรอด บุญพาวาสนาสง ใหสังคมไทยเราดีขึ้นจริง
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แลวตอนนี้โลกมันวิกฤตมากขึ้น ฤดูมันก็เปลี่ยนไหม ? เมื่อกอน
เรามีฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน ตอนนี้เรามีฤดูฝุนมาอีก เพิ่มมาอีกฤดูหนึ่ง ฤดู
ฝุนคนก็เจ็บปวยกันแยเลย ไมเคยมีปรากฏการณวา คนจะตองไปเขาคิวที่โรง
พยาบาล ตองออกจากบานตี ๔ ไปเขาคิว เจ็บปวยกันเยอะมาก
อาตมานึกเจานี่คงนา ชาติหนาเขาคงแข็งแรงนาดู เขาวิ่งหาเงินชวย
โรงพยาบาล ชื่ออะไร ? (ตูน) ปนี้เขาไดเปนบุคคลแหงป หรือศิลปนแหงป ที่
เขาชวยชาติได ชวยโรงพยาบาล โรงพยาบาลนีค่ นทําบุญกับโบสถ โยมวา คนไทย
ชาวพุทธไทยทุมเงินสรางโบสถกับทุมเงินสรางโรงพยาบาลอันไหนมากกวา
กันที่แลวมานะ ? (สรางโบสถเยอะ)
แตตอนนี้มันชักจะเริ่มแลว มันจะเริ่มพลิกแลว เพราะมันเริ่มเห็นแลว
วา มีโบสถสรางไว ปวยมาวิ่งเขาไปหายไหม ? (ไมหาย) ตองไปโรงพยาบาลนี่
ไปโรงพยาบาล ก็โอโฮ ! เครื่องมือแพทยเขาก็ไมดี อาตมาวารัชกาลที่ ๑๐ นี่
นะ ทานทรงสละทรัพยสวนพระองค นี่ไปทําที่ไหนรูไหม ?
เมื่อวานอาตมาดูขาว “ไปสรางโรงพยาบาลของราชทัณฑ” เพราะ
นักโทษเยอะ ผูป ว ยเยอะไหม ? อยูก นั แออัด โรคติดตอก็ระบาดได ทานก็ไป
บริจาคทรัพยสว นพระองค นีส่ รางโรงพยาบาลในเรือนจํา ไมรจู ะทํายังไงเทศน
ยังไงใหคนไทย นี่หันมาทําบุญที่มันเปน “บุญรอด”

สรางโรงพยาบาล นี่บุญรอดไหม ? รอดแลวก็เปน “บุญพา
วาสนาสง” ใหอยูทําตอได นี่ “บุญรอด บุญพาวาสนาสง”
“บุญชวย” ทําไงชวยคน ชวยชาติแบบชนิดที่ มันอาศัยเหตุผล
ที่คิดวา อันนี้ควรกวา อันนั้นไมควรตองไมทํามาก ถาทําบุญกันแบบรู
วา “อันนี้ควรกวา อันนั้นไมควรเทาไร”
โฮ ! ตองขอฝากบอกหนอยนะโยม ย้ําอีก “ผาไตร อยาถวายกัน
มาก” นี่โยมวา ๓ วันนี้ อาตมาไดรับผาไตรเทาไร ? ๓ วันนี่ ๑๐ กวาไตร
พระบาอะไรใชผาไตรเยอะ เดือนหนึ่ง ๑๐ กวาไตร โยมวา โยมเปลี่ยนชุดกัน
กี่วันชุด จีวรนี่อาตมาใช ๔-๕ ป ทําไมเรามาถวายกัน ทําไมนักหนา “เอา
กระบอกไป...หยอดดีกวา”
อาตมาเห็นกระบอกกับเห็นผาไตร นี่กระบอกนารับกวา ผาไตรมาอีก
แลวไมมีที่เก็บ เดี๋ยวหนูเจาะ แมลงสาปกัดอีกแลว เออ ! เห็นกระบอก อยาก
เห็นอนาคตของชาติวา จะมีที่ดินใหคนยากคนจน

“เห็นผาไตร” ตอนนี้เขาไมบวช โยม ! รูเรื่องหรือยัง ๒ ป พระเราเคยมี
๓ แสน ตอนนี้เหลือ ๒ แสนหา หายไปเทาไร ? หายไป ๕ หมื่น แลวยังถวายผา
ไตรกันอยูนั่นแหละ แลวก็แหม ! อยากเจ็บใจจริง ๆ เชียว นี่อาตมาตองคัดออก
ไป ๒ ผืนแลว ซื้อมาทําไมผาสบง บางบาง แลวก็สั้นเล็ก...หุมกนแทบไมมิด เดิน
ผานแดดก็เสียว
โยม ! ซื้ออะไรใหมันมีสมองหนอย
ซื้อแลวมันใชไดไหม ? มันเปนประโยชนไหม ? ไมใชซื้อ ๆ สงเดชไป
เอามาถวาย ๆ ไป
โยมถวายผาสบงมานี่ ๑๐ เจา ๒๐ เจา เอามาใชไดสักเจา นอกกระนั้น
ซื้อมาทําไม
ถาซือ้ บาง ๆ เขาเรียกวา “ผาอาบน้ําฝน” ใชผลัดตอนอาบน้ําเทานัน้ พอ
ออกจากหองน้ําไมไดเรื่องแลว อยาไปทําบุญอะไรกัน
ถึงบอกสรุปทายตามที่หลวงพอพุทธทาสสอนไว “ปใหมอยาใหโงกวา
ปเกา” เดี๋ยวคืนนี้ภาคที่ ๒ นี่จะเทศนเรื่อง “ปใหม” อันนี้เทศน “ชง...เชื่อ”

ตอไปนีจ้ ะตองเทศน “ปใหมจะอยูก นั ยังไง” เขาบอกปใหม
จะเผาจริงหรือเผาหลอก ปที่แลวเขาบอก “เผาหลอก” ปหนานี่
จะเผาจริง โรงงานก็จะปด คนจะตกงานเยอะ สงออกก็ตกรูดเลย
ตอนนี้ “เงินบาทแข็ง”
เอา ! ภาค ๒ ติดตามตอนตอไป
เอา ! ตอนนีเ้ หยียดตัวใหตรง ดึงลมหายใจเขาลึก ๆ ปลอยลมหายใจออก
ยาว ๆ “สุข...ซุกอยูที่ไหน” สุขซุกอยูที่ลมหายใจ เจาชายสิทธัตถะ ๗ ขวบ
ทานก็รูแลววา “สุขอยูที่ลมหายใจ” ทานนั่งโคนตนหวาดึงลมหายใจเขา
ลึก ๆ ในวันที่เสด็จพอทําพิธีแรกนาขวัญ แลวทานเกิดสงบ เพราะเอาสติผูก
จิต ติดอยูที่ลมหายใจ ไมใหใจแวบไปไหน ใจก็นิ่งสงบเย็น เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

คุณและโทษ

เดี๋ยวนี้เรามีคําพูดนี้มากขึ้น ที่จริงดั้งเดิมก็คือคําวา “นานา
จิตตัง” ตางจิต ตางใจ ตางความคิดเห็น กันไปถึงขัน้ มีความคิด
เห็นเปนคุณก็เยอะ เปนโทษก็มาก เชน คิดเห็นเปนโทษ เรามักไดยิน
คําพูดวา “เห็นกงจักรเปนดอกบัว” อันนี้เปนโทษแลว
ถาเห็นดีเห็นงามคลอยตามไปในสิ่งที่ถูกตอง เราก็เรียกมัน
วา “สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูกตอง”
ทีนเ้ี รามาดู “คุณกับโทษ” ของความคิดเห็นทีม่ นั ตางทําใหบาน
เมืองพังก็เยอะ ทําใหมีอะไรแปลก ๆ แตกตางมาในทางดีสรางสรรค
กาวขึน้ มา เพิม่ ขึน้ มาจนกระทัง่ มันมีอะไรตาง ๆ ทางพืชพันธุธ ญ
ั ญาหาร
ก็มี คือ สายพันธุตาง ๆ ที่มันคิดตางนั่นแหละ มันถึงไดออกมา
คน ๆ หนึ่งเขาบอกวา ปลูกตนไมตองปลูกดวยอยางนี้ มันก็
มีคนคิดตางบอก “ไมใช ตองปลูกอีกอยางนั้น” มันจะผสมพันธุ
* “คุณและโทษของการเห็นตาง” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนวันอาทิตยตนเดือน

แกพุทธศาสนิกชนทั่วไป ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขามสายพันธุจนมีมะมวงหลายสายพันธุ ทุเรียนหลายสายพันธุ แลวก็
มีวิธีปลูกที่คิดแตกตางกันไปเรื่อย ๆ

ความเห็นตางทางพืชพันธุ

เดีย๋ วนีม้ ะมวงตนเดียวมี ๔ สายพันธุไดไหม ? อีกแถบหนึ่งน้ํา
ดอกไม อีกแถบหนึ่งเขียวเสวย อีกแถบหนึ่งอกรอง อะไรก็ทําได เขา
เรียกวา แฟนซี ทําใหมันมีหลากสีหลายสายพันธุ
ตอนนี้มาใหมตอนปจจุบันนี้ เมื่อกอนเราเปนคนชาวสวนทุเรียน
การปลูกทุเรียน ก็คือ ตองเอากิ่งที่ตอน ตอมาก็มีการเสียบยอด เออ !
เจาการที่คนคิดทีแรก นี่ใชตอนก็ระดับหนึ่ง เห็นตางมาระดับหนึ่งเมื่อ
กอนก็ใชเมล็ด ตอมาเสียบยอด ตอมามีการชวยรากเสริมโคนเขาไปอีก
ทําใหโตเร็ว ตกผลไวและยังมีความคิดตางลองมาลองไปวาเอากิ่งแก
ไปเสียบตนไมใหมออ นเล็กทีเ่ ปนเมล็ดจะทําใหออกลูกเร็ว เพราะวามัน
เอาตนแกนไ่ี มใชตน ออนมันก็เลยออกลูกเร็ว เดี๋ยวนี้มันพลิกกลับมาอีก
แลวนะ
เมื่อกอนเขาปลูกอะไรก็ใชเมล็ด ๆ เดี๋ยวนี้ทุเรียนนี่เขาก็ใชเมล็ด
ปลูก โยมดูตรงที่เห็นไหมนี่ ? (ชี้ไปที่กลุมเพาะทุเรียน) ใชเมล็ดเพาะไว
เขียวปดเลยนั่น งามปดเลย
และถาเราเอาไปปลูก นี่พอขึ้นสูงสักขนาดนี้ จะตีสงู กวาเยอะก็ได
แลวตัดยอดพอแตกใหม ก็เอาพันธุดี ๆ มาเสียบยอด “กานยาว
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หมอนทอง หลงลับแล หลินลับแล” อะไรก็วาไป “สาลิกา” เอามา
เมื่อวานเขาเอามาให ๒ ตนแปลกชื่อ “ดาวกระจาย” เอามาก็บอกวา
เดี๋ยวเราหัดทํา
สรุปวา “ความเห็นตางทางพืชพันธุ” มันก็ขยายอะไรออกมา
ไดเยอะแยะ ตามสายพืชพันธุ ความเห็นตางทางสัตวบก สัตวน้ํา
ใครจะนึกจู ๆ ก็มีปลาหลากสีคิดขึ้นมาได ผสมสีปลาได เออ !
ตอนนี้ปลาหลายชนิดเติมสีสันใหมัน จนมันพองตัวมาสีสวยมาก สะดุด
ตาคนก็เรียกวา ทั้งหมดทั้งสิ้น

คิดตางสรางสรรค

นี่มันเปนเพราะวาไมปลอยไปตามความคิดเดิมหรือความเห็น
แบบเดิม มันมีการคิดตางจนไดอะไรแปลก ๆ ใหม ๆ เพิม่ ขึน้ มาทางวัตถุก็
เยอะ คิดทําอะไรไดจนเหลือเชื่อ
อาตมาเพิง่ เห็นนีว่ า ทําภูเขาเทียม ทําภูเขาปลอม ทําน้ําตกปลอม
เทียมซึ่งมันเหมือนของจริง ทําดวยโฟมนี่นะ เอาปูนไปไลแลวเอาสีใส
ใหมันเหมือนหิน ทําไปทํามาอูย ! หินอะไรขึ้นไปสูงตระหงานเปนภูเขา
นี่เปนเพราะคิดตางในฝายที่สรางสรรคพัฒนา

“คิดตางสรางสรรค” นี่เปนฝายคุณหรือโทษ ? (เปน
ฝายคุณ) แตถาคิดตางในทางตรงกันขาม ที่เรียกกันวา “เห็น
ผิดเห็นถูก” เห็นผิดชนิดที่เปนโทษที่สุดก็คือ เห็นวา บาป
บุญคุณโทษไมมี พอแมไมมีคุณ นรกสวรรคนิพพานไมมี
ถาเห็นตางอยางนี้เปนคุณหรือโทษ ? (อันนี้เปนโทษ) ก็จะ
ไมมีความรูสึกวา เชื่อบาป เชื่อกรรม อะไรกันแลว ก็จะทําระยํา
ตําบอนกันไป จนกระทั่งปจจุบันเราทุกวันนี้

ใครหากิน เปนหากรรม หาเวรไดมากเทาไหร ยิ่งรวย
ถาบอกหากินธรรมดาไมรวย ทํานาก็โอแย ! นี่โยมบอกทํา
นาก็จน เปนโจรดีกวา

“

...ถาแยตองทําชั่ว ปากทองหิว
ตองกอเวรกอกรรม บางคนหิวแทบตาย
ก็ไมยอมทําบาป ทํากรรม นี่เห็นตาง
ชนิดที่มันพลิกกันคนละขั้วเลย...

“

เมื่อวานใครไดดูขาวไหมแมพาลูก ๕, ๖, ๗ ขวบ นี่ตระเวนซอน
ทายไปเทีย่ วลักหมอขาวหมอแกงไฟฟาตระเวนลักทัง้ วัน สอนลูกใหเปน...โจร
ทําจนกระทั่งตอนนี้โจรเจินชุมเหลือเกินนะ พอเศรษฐกิจไมดีคนก็
ไปมองเห็นตางวา ก็เขามีเราไมมแี ลวก็ตอ งแยงขโมยเอาใหมามีเปนของเรา
เขาเห็นตูว ดั มีสตางค เมื่อวานยังมาเอาไปเปนของมันสักตูห นึง่ ของ
ตาง ๆ มันหาย...กันเยอะมาก
ฉะนั้น เราถาหากวา ถาเห็นตาง ถาแยตองทําชั่ว ปากทองหิว
ตองกอเวรกอกรรม บางคนหิวแทบตายก็ไมยอมทําบาป ทํากรรม
นี่เห็นตางชนิดที่มันพลิกกันคนละขั้วเลย
นี่ตอนนี้ก็นาสงสารนะ อาชีพทํานาจะไปยังไงกัน ๑๗ เขื่อนใหญ
วิกฤต พิษเอลนีโญ ระดับน้ําต่ํากวา ๓๐ เปอรเซ็นต ธรรมดาทุกปจะได
๗๐, ๘๐ หรือลนก็ปลอยทิ้ง ตอนนี้เหลือ ๓๐ เปอรเซ็นต แลวมี ๖, ๗
เขื่อน เหลืออีก ๓๙ วัน น้ําก็จะหมดเขื่อนไมมีทําน้ําประปา

เห็นตาง “เรื่องบุญ เรื่องกุศล”

โชคดีนะ ! ที่วัดนี้เราเห็นตาง “เรื่องบุญ เรื่องกุศล” นี่
เมื่อกอนนี้ญาติโยมก็ทําบุญกันตามเทศกาล เราไมคอยทําบุญแก
วิกฤตกาล เลยทําใหการทําบุญเราเสียเปลาไปซะเยอะ สรางโบสถวิหาร
เจดีย ไมไดสรางฐานของน้ํา ซึ่งรัชกาลที่ ๙ ตรัสวา “น้ําคือชีวิต” มีไฟ
แตไมมีน้ํา…อยูยาก มีน้ําไมมีไฟ ยังพอกลอมแกลมกันไปได
นี่เราก็เลยคิดชวนโยมทําบุญตั้งกองทุนธนาคารน้ํา แลวปนี้สาย
รายงานอยูตลอด เราก็โทรถามเรื่อย ๆ สาขานั้นเปนไง สาขานี้เปนไง
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สาขากบินทรบุรี ขุดบอน้ํา ๒๐๐ ไรแท็งก ๔, ๕ แท็งก ๆ ละแสนกวาลิตรที่
โครงการทําแท็งกน้ํา
นี่สบายเขาบอกหลวงพอปนี้เขื่อนเขาทํา ๓ เขื่อนหมดไป ๔, ๕ ลาน
ทุเรียนออกดอกออกลูกมาก็ตดิ เยอะมาก มะมวงก็เยอะ ชวนโยมทําบุญเรื่อง
น้ํา ตอนแรกก็ไมคอยมีใครเห็นดวย ชวนทําเรื่องปุย

วัดนี้จึงเรียกวา เห็นตางในการทําบุญกับวัดอื่น ๆ
วัดนี้มีเจดียไหม ?
มีโบสถวิหารสวย ๆ ไหม ?
มีศาลาฟงเทศนฟงธรรมอลังการไหม ?
นี่อลังการไหมนี่ ? (อลังการ)

รูไหมนี่…พระพุทธเจาประสูติโคนตนไม ตรัสรูก็โคนตนไม สอนสาวก
อยูก็ตามโคนตนไม ดับขันธก็ยังดับที่...? (โคนตนไม)
ฉะนั้น วันนี้มานั่งฟงธรรมที่โคน...? (ตนไม) ไดนั่งอาสนะเดียว
กับพระพุทธเจาเลยนะ เดีย๋ วนีม้ นั ทิง้ ธรรมชาติไปอยูว มิ านกันซะเกินไป
บางวัดอาตมาดู นึกอนาถใจสรางที่พักปฏิบัติธรรม ๖, ๗ ชั้น ๕ ชั้น
แลวคนอายุ ๗๐, ๘๐ จะขึ้นยังไง ๒ ชั้นก็ยังไมมีอารมณจะขึ้น นี่สราง ๕, ๖,
๗ ชั้น บางทีเขาก็มีลิฟทมีอะไร สรางสักชั้น ๒ ชั้นก็เหลือเฟอแลว

ความคิดตางเห็นตาง

ทีนี้ มาดู “ความคิดตางเห็นตาง” ที่มันนาเปนหวงละนะ เรา
บอกวา ประเทศไทย นี่จะเห็นแบบเดิมตอไปไมไดแลว
ก็จริงนะ ที่เห็นวา “ในน้ํามีปลา” ตอสิ... ? (ในนามีขาว)
ตอนนี้ขาวในนาเปนไง ! ตายกี่แสนไร ? (เปนแสนไร)
ในน้ํา แมน้ําโขงเขาบอกวา ปลาก็...? (ตาย) ในนาขาวก็...?
(ตาย) แลวคนนะจะรอดไมรอด...? (ไมตาย)
เอาละเรามาดูกนั วา อะไรเปนเหตุใหคนมีความคิดเห็นตาง ทาน
กลาววา “ผัสสะ” ทําใหทฤษฏีของชีวติ แตละคน คนไดสัมผัสแบบนี้ ๆ
เศรษฐีกม็ เี ห็นตางแบบพวกเศรษฐี เศรษฐีพวกหนึง่ เทีย่ วรอบโลกบอกวา
นี่เราหาความสุขกันเที่ยวรอบโลก นี่มันเปนบุญหูบุญตาทําให
โลกทัศนกวาง แลวเจาพวกที่ไมมีสตางคไปตางประเทศบางอะ
มันแคบนักเหรอ
เออ ! อาตมาคนหนึง่ ละตอนนีป้ ระกาศเลย ไมไปอีกแลวตางประเทศ
กอนจะตายทําอะไรสักชิน้ หนึง่ ใหเขาดูตา งหนา ใหเขาพูดวา นี่ฝไมลายมือ
ความคิดอานที่ตางจากที่อื่นนะ

ความคิดตาง “สรางสวนธรรม”

ที่อื่นเขาสรางอะไรตออะไร เราสรางสวนธรรม เราสรางสวนที่
ทําใหเกิด...เขาไปแลว “โอ ! ซอยนี้ก็ใหไดขอคิด เขาไปซอยนี้ก็ได
ปญญา”
อยางที่บอกนี่ “ซอยละลายทุกข” เขาไปก็เจอคําสอนหลวง
พอพุทธทาสวา “กูไมไดเกิดมาเพื่อเปนทุกขโวย”
พอเขาไปอีกหนอยก็เจอคําสอนทาน ว.วชิรเมธี “ทุกขมีไวให
เราศึกษาเรียนรู ไมใชมีไวใหเราจมอยูกับมัน”
เขาไปสุดซอยกดเพลง ๆ ก็ดัง “สุขกันเถอะเรา เศราไป
ทําไม ฆาตัวตายใหโงทําไม” เขาฆาตัวตายปหนึ่งกันตั้ง ๔-๕ พัน นี่
เราจะเปนรายตอไปไหม ? มาอบรมธรรมแลวจะไปรมควันตอไหม ?
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เมื่อวานรมควันตายใชไหม ? ไมนาเชื่อนะ ! เปนผูจัดการขายรถ
อะไรตออะไร เขารถแกส รมควันตาย อบรมวัดสวนแกวแลวไปรมควัน
อาตมารูขาวนากลัว ! จะตองเผาวัดเลิกเทศนกันแลวนะ มันเสียหายมาก
เลยนะ มันเสียหายอยางมาก
มาดูตอไปอีกสักนิดหนึ่งวา ถาเราผัสสะดี ๆ ไดสติปญญาเพิ่ม หูฟง
เทศน ฟงธรรม ตาเห็นอะไรที่มันเปน...แหม ! ดูเห็นแลวมันเปนที่เจริญตา
เจริญใจ เห็นแลวอยากจะมีอาการทีเ่ รียกวา “กระตือรือรน” เห็นคนทีเ่ ขา
อยู...มีความสุข “เราทําไมมาจมอยู ในทุกขทําไม !”
นีไ่ มรนู ะ ! เขาสรางกันตัง้ หลายลาน รอยลาน หมืน่ ลานยังมี ทีส่ ราง
เปนหมืน่ ลาน นีเ่ ราก็คงรูช อ่ื เสียง วัดทีใ่ ชสรางเจดียอ ยางเดียว เปนหมืน่ ลาน
แหม ! ถาแบงเอามาทําของเรา นี่ไมตองมากแครอยลาน ก็อลังการ
สวยงามไดขอคิดเยอะแยะเลย

ความเห็นตาง “การมาวัด”

...เขาวัดแบบ “ไรเหตุผล” กับเขาวัดแบบ
“มีเหตุมีผล” มันตางกันลิบโลก
ถาเขาไปออนวอนก็ไปคนละโลกแลว
ศาสนาพุทธไมใชศาสนาออนวอน...

“

“

“การมาวัด” นี่มันมีความเห็นตางกันเยอะไหมโยม ! คนพุทธดวย
กันนี่ บางคนเขาวัดเพราะลือขาววา หลวงพอทานศักดิส์ ทิ ธิไ์ ปบนบานศาล
กลาว มักจะไดลาภลอย ๆ ลม ๆ แลง ๆ มาอยางงายดาย ไรเหตุผล
เขาวัดแบบ “ไรเหตุผล” กับเขาวัดแบบ “มีเหตุมีผล” มันตาง
กันลิบโลก ถาเขาไปออนวอนก็ไปคนละโลกแลว ศาสนาพุทธไมใช
ศาสนาออนวอน คําสอนที่งาย ๆ
“อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” พึ่งตนเองนะ อยาเที่ยวไปพึ่งอะไรมัน
ไรสาระเหลวไหล

บางคนเขาวัดเพราะตนตะเคียนในวัดศักดิ์สิทธิ์ใหหวยให
เบอร ไปคนละโลก
เขาวัด เพราะมีประเพณี มีงานป มีมหรสพ
นี่เด็ก ๆ เขาวัดแบบมหรสพกับคนใหญคนโต เขาวัดถือศีล
ฟงธรรม มันตางกันไหม ? เปนความเห็นตางไหม ? (ตางกันลิบ
โลกเลย)

ไหนลองถาม ๆ ดูหนอย เซิฟ ๆ เขาวัดวันนี้ เห็นวา วัดนี้
เปนไงถึงมา ? บางคนบอก “รมเย็นดี” เมื่อกี้คุณกองเขาพูดขํา
ดี เขาบอก “หลวงพอตอนนี้เรตติ้งหลวงพอต่ําแลวนะ”
ถามเรื่องอะไร ? คนมาถามแตวา อบน้ําตรงไหน (ฮึ ฮึ !) หลวง
พอไอนี่ ทํากันที่ตรงไหน ? นี่ไมถามหาแลวนะ พระพยอมอยูที่ไหน ?
แตถามหา...?
นีเ่ ออตอนนีม้ าแรงนะรถแนนเลย ทีเ่ ขาทํานัน่ อะไรลืมชือ่ อีกแลว
“โอโซน” ตอนนีห้ ลวงพอโอโซนดังกวา หลวงพอพยอมแลว เออ ! คนมา
ถามวา “โอโซนอยูที่ไหน”
ไมถามแลว พระอยูที่ไหน ? เออ ! นี่ก็ตางไปไหม ? (ตางเยอะ
เลย) และอาตมาตั้งวัดมาตั้งนาน เจาคนขางวัดขางใน นี่เขาไมเคยเขา
วัดมาทําบุญเลย แตเขามาเขาอบ...หนอย ! จูงคนเขาวัดไดดกี วาเราอีก
ดังนั้น เหตุของคนเขาวัดตางกันไหม ? (ตางกัน)
เอาละแตเขาเขามา เขาแชแลวเขาสบาย รางกายเขาเขมแข็งไป
ทํามาหากินดี แคนี้เราก็พลอยดีใจ ไมใชนั่งอิจฉานะ ! “เออไอนี่จะแซง
กูแลว นากลัว ! ตองยุบมันแลว” ถาอยางนี้ก็ตางไปอีกแบบหนึ่งเลย

ความยินดี : มันจะเหยียบความริษยา

มันควรจะมีมทุ ติ า เมือ่ เห็นเขาไดดบิ ได...? (ดี) เขาทําใหคน
สบายเราควรยินดี
“ความยินดี” นีม่ นั จะเหยียบความริษยาไมนน้ั คนเราก็เต็มไปดวย
ความอิจฉา ริษยา ตารอน นีด่ เู ขาแลวเขาแชน้ํากันเย็น ไอเราดันตารอน
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อะไรอยางนี้ มันใชไมได ๆ ก็ตอ งเรียกกัน นีเ่ จาความเห็นตางมันก็มที ง้ั คุณและ
โทษ ถาบางคนเห็นแลว เออเขาดี ! นีก่ พ็ ลอยยินดีมมี ทุ ติ าไปกับไดเห็นแลวอิจฉา
นีค่ งมีคนอิจฉาหรือวัดไหนอิจฉาไมรู ไปแจงทางกระทรวงสาธารณสุข
วา มาตมตุนหลอกลวงอะไรหรือเปลาจะเปนเหมือนแผนอะไรที่แปะแลว
หาย เขาเรียกแผนอะไร ? หา...แผนอะไร ? ที่มันออกขาวเมื่อไมนานนี้ทาง
อีสาน ขอนแกนนะ แตะ...หลัง ๆ หายปวด แตะ...ทอง ๆ หายปวด แตะ...
หัว ๆ หายปวด
ที่บอกแลววา โรงพยาบาลเอกชน เขาเหมาซื้อหมด เขาไมปลอยให
ไปถึงขอนแกนหรอก เพราะวาเครื่องมือแพทยเปน ๑๐ ลาน ๒๐ ลาน ๕๐
ลาน เจานี่แผนละพันสองเทานั้นเอง นี่มันก็แตะเหมาไปโรงพยาบาลใคร
ปวยมาก็แตะแปบ ๓ พัน ๕ พัน ๑ หมื่น กลับไป แตะ ๓ คน ก็เกินคุมคา
แลว มันก็ไดกําไรคืนแลว
ถาเขามาทําแบบปลุกเสกเอาวัตถุอะไรมา เราไปรูส กึ มีความมัน่ ใจอยูค ํา
เดียว ปลานี่ถายายไปไมมีโอโซน มันจะตายคาถัง คากระชุ อะไรหมด แต
ถาใสโอโซน นี่เราเห็นไหมในตลาด ปลาสดอะ เขาจะใสออกซิเจนโอโซน
ใหปลามันไดบรรยากาศ แลวมันก็ ๓ คืน ๔ คืนมันยังไมตายเลย ก็ไดขาย
ปลาสด เจานี่มันก็นาจะไดสดชื่น มันมีความสดชื่น เห็นคนวา กันอยางนั้น
อาตมาวันนัน้ มึนหัว ตืน่ มากุฏหิ มุนก็ลองไปเอามาดูสิ ! เขาก็มาใหทํา
ตรงนี้ขางกุฏิเลย แยกออกมาจากตรงนูน จะไปนั่งรวมกับฆราวาสมันก็แล
เขิน ๆ ใหหลบมาทําขางกุฏิ

เออ ! พอทําเสร็จแลวมันดีขน้ึ ๆ ก็เลยเออ ! ใครจะวา พระพยอม
โดนหลอก ก็คงตองรองเพลงศิรนิ ทรา นิยากร “รูเ ขาหลอก” เขาหลอก
แลวเขาสบายกันไป หายกันไป เราก็ไมไดเสียหายอะไร เขาก็ไมไดเก็บ
เงินเก็บทอง เขาไมไดเรียกอะไรเลย

สรุปวา ความเห็นตาง ตองวินิจฉัยใหดีวา มันเกิด
คุณหรือเกิดโทษ ถาเกิดคุณ มันฉลาดขึ้นดีขึ้น
อาว ! โยมลองตอบใหชื่นใจสักคําสิ ! ทําไมไมไปวัดอื่นถึงมาวัด
นี้ (หามตอบไอเรื่องโอโซนนะ มันเรื่องขางนอกแลว) ใหตอบสิวา ให
อาตมารูสึกวา (เอะ ! เออตอบอยางนี้) เราคอยมีกําลังใจหนอย แลว
เปนที่ปรารถนาของเรา เอา ! ลองตอบสิโยมมาวัดนี้เพราะอะไร ?

พัฒนาสติปญญาชาวพุทธ

ถาตอบใหดนี ะวัดนีย้ งั ไงอาตมาก็ตง้ั ใจวา “จะพัฒนาสติปญ
 ญา
ชาวพุทธ” ใหยังไงยกระดับสติปญญาจากศรัทธา นี่จะเปนศรัทธา
เลื่อนลอย ศรัทธาเลือ่ นเปอ น ศรัทธาไมเลือ่ นระดับ ไมรอู ยากจะวายังไง ?
ถาศรัทธาแลวควรจะเลื่อนระดับไปที่ไหน ใหมีปญญาอยูเหนือ
ปญหาและความทุกขใหได ถาคนมาวัดนี้แลวยังทุกขเทาเดิม เหมือน
อยางที่ถามเมื่อเชามืดวา อยูวัดนี้เขาพรรษามานี่

กุศลธรรมเจริญขึ้นไหม ?

ความรูสึกที่เปนกุศลฝายถากถางความทุกข กิเลส...มันลด
ลงไปไหม ?
ถาฝายถากถางกิเลส ความทุกข มันงอกงามขึ้น เรียกวา กุศล
ธรรมเจริญ ถึงแมวาอาหารจะนอย เสื้อผาจีวรจะขาดบาง
โอ ! ไมคอ ยมีลาภสักการะ ขาดแคลนทีอ่ ยูอ าศัยไมสบาย เหมือน
ทีอ่ น่ื แตอยูแ ลวกุศลธรรมเจริญอยางราบรืน่ พระพุทธเจาตรัส “ใหอยู
ที่นั่นไปเถอะ”
แตพวกที่เห็นแกกิน เห็นแกสะดวกสบาย “อยูไปทําไมอด ๆ
อยาก ๆ”
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ก็เหมือนอยางคนที่เขาเห็นตางมาถือศีลอุโบสถทําไม ?
มาบวชเปนชีทําไม ?
ทําไมไมอยูอยางฟูฟา หรูหราใหมันสะดวกสบาย ?
ทําไมมีสุข...ไมติดสุข ?
จะมาอยูอยาง...ทุกข ๆ ลําบาก ๆ ทําไม ?

คนนีท่ เ่ี ขาไมเห็นประโยชนของการบวช เขาก็พดู นะ “บวชใหโง”
อะไรนี่
สวนเราก็เห็นตางกับเขานะ “พวกมึงไมบวชก็โงนาดูเหมือนกัน”
เชน โง...เรื่องอะไร ?

โง...เรื่องสวยอยางนี้ พระไมตองมีเขียนสระอิที่คิ้ว เออ !
ไมตองจายคาสระอิ คาสวยนะ
ไมตอ งซือ้ นาิกาแพง นีเ่ ขาเอามาติดใหเรือนเทาไรไมรู พอดูเวลา
ได ไมตอ งมาใสขอ มือและทีส่ าํ คัญ ก็คอื วา “ไมทรมานดวยการรอคอย
คนนั้นคนนี้” นอนเขานอนไมเคยเปดกุฏิ ลูกมายัง เมียมายัง ผัวมายัง
แหม ! ทําไมมันกลับดึก
ตั้งกะบวชมายังไมไดพูดคํานี้เลยนะนี่ ! “ทําไมมันกลับดึก”
พวกโยมพูดบอยไหม ? “ทําไมเขากลับดึก”
คอยเขาเปนทุกขไหม ? แลวทําใหเขาคอย...เขาแยไหม ?
เออโยมคิดวา มีใครเปดประตูคอยพระพยอมบางไหม ? คอยไป
เถอะไมมีทาง ไมไปหรอก
แคนี้เราก็วา “เราสบายตางกวากันเยอะ”
เวลาที่จะไปจมอยูในวงไพ เหลา เธค ผับ คลับ บาร ก็ไมมี
เอา ! ทีนี้เลื่อนมาถึงคําวา “การเห็นตาง” ทีม่ นั ชัดเจนทีส่ ดุ เลย ก็
คือวา คน ๆ หนึ่ง เขามีความเห็นตางวา ถาชีวิตนี่ไดวิ่งหาความสุขไป
เรื่อย ๆ เดี๋ยวสุขอยูบนเขาก็ปนเขา สุขอยูในถ้ําก็มุดถ้ํา อยางเจาเด็ก
๑๓ คนนั่นนะ เขามุดถ้ํา เขาก็นึกวา “สุข” เขาไปเกือบตาย ติดนึกวา
“สุข...ซุกอยูที่เธค ผับ คลับ บาร”

แหม ! เมือ่ กีม้ นั มีขา ววา อะไรนะ เจานี่ ๆ ดาราอะไรชือ่ เยิน่ ตะหัว
กําลังเลนขึน้ เวที แหม ! อยูด ี ๆ ในงานอีเวนตมมี อื มีดบุกขึน้ ไปจวงแทงทอง
ฟนแขนอีก
นี่ดารา เขาเห็นตางนะ อีกคนดู “เจานี่มาใหความสุข”
อีกคนดู “กูเห็นหนามึงแลว กูทนไมได ตองขึน้ แทงขึน้ ฟนมัน”
เจานีม่ นั ก็ภาวะเห็นตาง และผลทีส่ ดุ ก็ถกู จับ แลวเจานีก่ เ็ จ็บ กําลัง
ขึ้นเวที นี่ไมนาวาจะมี...เลนเอาแฟนคลับตกใจ ฮือ ! ขึ้นไปจวงเอา ๆ ชื่อ
อะไรนะ ? (เยิ่นตะหัว ) ดาราดังไหม ? เอาละเราไมรูจักกับเขาเปนอะไร
ก็ชางเขาเถอะ แตก็สงสารเมตตาไมนาทํากันนะ

นีม่ นั เปนเรือ่ งทีไ่ มรวู า คนเรานีเ่ ห็นตางกันคนละโลกไป
คนที่เห็นพระพุทธเจาแลวอยากจะกราบจะไหวมีไหม ?
เห็นแลวอยากจะตะเพิด อยากดา อยากวามีไหม ?
ผูหญิงที่สามีเขาออกบวช เพราะฟงเทศนพระพุทธเจา เขาก็ดา
สิ ! “มาอีกแลวเจาสมณะหัวโลน เดี๋ยวก็ทําใหกูเปนหมายอีก” วา
กันอยางนี้เลย เออวาอยางนี้เลย ผูหญิงยุคโนนเขาดาพระพุทธเจาก็มี
ที่กราบไหวนับถือสุดขีดถวายชีวิตอะไรนะ ! พระรูปหนึ่งที่ปวย
ตองมีอาหารเปนซุปเปนอะไรอะ หาเนื้อไมได...ตัดนอง อูฮู ! ความเห็น
ตางในความศรัทธา นี่มันไปสุดขีดเลยนะ มันทั้งตกต่ําทั้งเลอเลิศเหลือ
เชื่อ
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สรุปวา เจาความเห็นตาง นี่ถาประคับประคองไปในทาง
สรางสรรค มันก็จะตางจากปุถุชนเปนกัลยาณชน จะตางจาก
กัลยาณชนเปนอริยชน ถาไมมีความเห็นตางเจาชายสิทธัตถะ
เกิดไมเห็นตางจากเสด็จพอที่หวังวา จะใหลูกครองราชบังลังก
ตอ แตเจาชายสิทธัตถะเห็นตางจึงทําใหเกิดพระพุทธเจา
การเห็นตางชนิดนีส้ ดุ ยอดไหม ? (สุดยอดเลย) ถาพอบอกนีห่ าเมีย
ใหแลวมีลูกแลวเปนกษัตริยแ ทนพอหนอยพอแกแลว ขนาดหมอก็ทายทัก
วา ถาเปนกษัตริย ไมใชกษัตริยธรรมดา จะเปนจักรพรรดิดวยทาน
เห็นตาง
คนทั่วไป นีเ่ ห็นวายศตําแหนงนี่ “โอโฮ ! ของหวานโอชะ” แตทาน
เห็นเปนยาขม เพราะถาเปนกษัตริยนี่ ถาลองเผลอทําบาป แลวทําใหญ
มาก สั่งประหารคนนี่ สมัยกอนกษัตริยสั่งประหารคนไดเปนรอยเปนพัน
ไดไหม ? เห็นไหม ! ตกนรกตายฆาคนเปนเทาไร ๆ แตถา กษัตริยท าํ บุญ
ก็ไดบญ
ุ ไมเทากับเปนนักบวช เปนพระพุทธเจา

ความเห็นในเรื่อง “กิน กาม เกียรติ”

ความเห็นในเรือ่ ง “กิน กาม เกียรติ” นีม่ นั ตางกันคนละโลกเยอะ
นะ บางคน นีบ่ า กามจริง ๆ เห็นเปนไมไดเลย จนกระทั่งมันจมอยูในเรื่อง
พรรณนี้ ต่ําตมจมหมกไมมคี าํ วา คิดจะไถถอนโผลทะยานใหพนซะเลย
มุดอยูใ นนัน้ อะ ไอนั่นก็เรียกวา ความเห็นสุดโตงของกาม มันก็หมกมุน
ของมันไป
บางคนก็โอย ! เรื่อง “ตะรางกับเรื่องกิน” อันไหนใหญกวากัน
“เรื่องกิน เรื่องใหญ เรื่องตาย เรื่องกลาง เรื่องตะราง เรื่องเล็ก”
เขาเห็นไปไดยังไง ? เขาเอากินไปขนาดนั้นไดยังไง ?
แตพระพุทธเจาไมถอื เรือ่ งเสวยตัง้ เทาไร เขาจัดไวเปนรอย ๆ สํารับ
ใหพระพุทธเจา ตอนที่ทานเปนสิทธัตถะฟาชายอยูในวังเปนรอย ๆ สํารับ
นะ ไมติดเลย ไมตดิ ปากติดลิน้ ใหตดิ อกติดใจ ใหไดหลงใหลพร่ําเพอ อยูกับ
ไอนั่นก็อรอย อยูไอนี่ก็อรอย คนที่พูดถึงอาหารอรอย ๆ ทุกวัน ๆ

พระพุทธเจาเปรียบเทียบพระวา ถาไปบิณฑบาตบานไหน ลูกสาว
คหบดีใสของอรอย แลวก็มาพูดที่กุฏิ ที่วัด “พรุงนี้ไมรู เขาจะใสอีกไหม
นี่ อรอยจังเลยวันนี้ ไมรูลูกสาวทานนั้น ทานจะออกมาใสอีกไหมนี่
โอโฮย ! อรอยจัง”
พระพุทธเจาทานตรัสวาไง ? ทําตัวเหมือนตัวกังสรกะ “ตัวกังสรกะ”
รูจักกันไหมพวกเราตัวที่อยูในกองขี้ควาย มูลสัตว มูลควายมันจะมีตัวที่กิน
อยูในนั้นนะ มันไมมีอารมณคิดเรื่องอื่นเลยนะ “โอย ! กองนี้อรอยที่สุด”
มันก็กินดี
มันถึงไดมนี ทิ านเลาไวเรือ่ งหนึง่ “เห็นตางกันอยางฟากับเหว” เจา
คํานีเ้ คยไดยนิ ไหม ? มันเห็นตางกันอยางกับฟากับเหว คือ คน ๒ คนมันเปน
เพื่อนกัน ตอนที่เปนมนุษยนี่ แตนิสัยความประพฤติมันคนละแบบ ไมรูเปน
เพื่อนกันไดยังไง มันหาเพื่อนไมไดไมรูหรือไงไมรูนะ ไมมีตัวเลือกมั้ง เจา ๒
คนนี่เปนหนุมในหมูบานเดียวกันก็ไป
อีกคนหนึ่งกินเหลาเมายา กัดปลา ตีไก เลนไพ มั่วไปหมด อีกคนหนึ่ง
ชอบถือศีลฟงธรรมพอตายแลว เจา ๒ คนนี้ไปเกิดตางกับลิบเลย เจาคนที่
กัดปลาตีไกกนิ เหลาไปเกิดเปนหนอนในสวม อีกคนหนึง่ ไปเกิดเปนเทวดา เจา
คนเปนเทวดาพอตายไปเกิดขึ้นเปนเทวดาก็นึกถึงเพือ่ น “เอ ! เพือ่ นกูไปเกิด
ที่ไหน...อยูที่ไหน”
ก็มองลงมาจากสวรรค “อาว ! เจานี่เปนหนอนอยูในสวม” ก็ลง
มาที่ปากสวมแลวก็มาชวนมาเลา “เฮย ! ไปสวรรคกับเราไหม ? เพื่อน
อยูในนี้คงลําบากแย เหม็นก็เหม็น”
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ไอหนอนไดยินเทวดาชวน มันจะรีบไปไหม ? เพราะความเห็นมันตาง
มันถามเลย “ไหนมึงเลาความดีของสวรรคใหกูฟงสิ มันตางยังไง”
เทวดานั่นก็เริ่มเลยบอก “มึงอยากกินอะไรนะ นั่งนึกเดี๋ยวเดียว”
เทวดานี่นั่งนึกเดี๋ยวเดียวของที่อยากกินก็มา
ไอหนอนรองไห “กูสงสารเหลือเกินเพือ่ นเอย ของกูไมตอ งนัง่ นึกถึง
เวลาก็มา ๆ กูไมเอา กูไมไปหรอก กูเสียเวลาไปนั่งนึก” (ฮึ ฮึ !) แลว
ที่นอนละ ?
เทวดาบอก “โอ ! เพือ่ นเอยเปนเตียง เปนทอง สวยงามเปนเพชร
เปนเตียงเปนทอง”
อูย ! หนอนรองไหอกี “อูย ! กูไมไปหรอกแข็งกระดางของกูนน่ี ม่ิ ๆ
เยอะจะพลิกไปทางไหนก็นิ่มเยอะ” ทองเพชรมันแข็งไหม ? ตกลงมันไม
ไป มันก็ยินดีอยูของมันในสวมตอไป
อยางนีเ้ ขาเรียกวา “ความเห็นตางทีจ่ มอยูใ นความตกต่ํา ต่ําตม”
เจาความเห็นตางที่มันชอบจะต่ําตมอยูในขวดเหลา แกวเหลายาของเขา
ไมรูละ เจาพวกนี้เขาเปนอะไรบอกไมถูก เกิดมากรรมมันบังซะจนอวิชชา
ตัณหามันบัง ความโง ความเขลา ความอยากโง ๆ รวมแลวคือความอยาก
โง ๆ บังซะหมดไมรูสวรรคนิพพานไปทางไหนเลย
นั้นเกิดมานี่ โยมไดโอกาสมาฟงเทศนฟงธรรมบาง เขาพรรษาไมมา
หาความรูไดอะไรเลย เออ ! แลวก็พูดถึงเรื่องเขาพรรษานี่ ฝากสักนิดหนึ่ง
บางคนชอบทําบุญตามเทศกาล ชวงเขาพรรษาก็ทาํ พอออกพรรษาก็ไมทาํ

ที่จริงบางคนเขาคิดของเขาดีนะ บุญนี้ทําไดตลอดไหม ? มีล็อก
บุญชวงนั้นชวงนี้ไหม ? นอกจากความโงของตัวเองไปล็อกไว ถาไมใช
เทศกาลก็ไมทาํ ชวนทําบุญไปชวยเขาหนอย “เดีย๋ วรอออกพรรษาคอย
ไปรวมกฐินเขา”
มีคนเขาบอก “เฮย ! เขาไฟไหมเมื่อวาน”
“มันไหมกไ็ หมไป เดีย๋ วรอทอดกฐินออกพรรษาคอยไปทําบุญ”
เจาอยางนี้เปนความไมไดเรื่องเลย มันเห็นตางเยอะนะ
คนบางคนนี่ถาไมใชเทศกาล เขาพรรษา สงกรานต ปใหม ยัง
ไมทําบุญนะ ดังนั้น เขาแหทําพรอมกันชวงปใหม พระไปรับบาตรแลว
ลนเหลือเลย พอเลยไปวันที่ ๓ ทีี่ ๔ อดแลว เขาบอกเพลียบุญ
ความตางมันลิบโลกเลยนะ ในเรือ่ งของความตางนี่ ถาใครไมสังเกต
เรียนรูศึกษาก็จะไมรู นี่เขาพวกหนึ่ง
เออ ! โยมเห็นเขาพูดกันจังเลยนะ ตอแตนี้ไปความตางของทาน
นายกจะเกิดขึ้น ตอนเปนภาคหนึ่งมีอะไร ๔๔ เปนคูมือ แตตอนี้ไปไมมี
การบริหารจะตางขึ้นไหม ?
โอโฮ ! วันนี้เขาวา ประยุทธ ๒ บนทางระทึก คือ นอกก็รุมเรา ศึก
ในก็บาดลึก แลวก็ทาํ ภาพแหม ! นีน่ ายกบาดเจ็บขางในควักไสพุงอะไรก็
ไมรู ปญหาเต็มไสเต็มพุงขางนอกก็เยอะขางในก็เยอะ เจานีก่ ช็ า งเขียนนะ
อืม ! เมื่อเชานี้ยังนึกเลย เขาเขียนดีนะตอนนี้ปญหาแยมาก ภัย
แลง ยาเสพติด เศรษฐกิจ มันก็ทําเปนภาพใบไมรวงอะไรแหงแลง พอ
มาถึงจริยธรรมทางการเมืองโอโฮ ! มันทําเปนดินแตกระแหง ตนไมยนื ตน
ตาย มันสะทอนใหเห็นอะไรจริยธรรมทางการเมือง มันแลงกวาน้ําแหง
แลง มันหาทํายาหยอดตา ไอคาํ พูดคํานีห้ าทํายาหยอดตาก็ยาก แตไมใช
ไมมีนะ นักการเมืองบางคนบางทานเขาก็มีจริยธรรมพอสมควร
เชนตอนนี้เขาก็ชื่นชมทานชวน หลีกภัย เออ ! บรรยากาศการ
ประชุมจะหนัก “เดีย๋ วใจเย็น ๆ เดีย๋ วผมจะจัดการให” (อืม ! เลียนเสียง
ไมเปนทานเสียงนุม ๆ นะ)
วันนั้นมา...ใครเขาบอกคุณชวนเชื่องชา อาตมาเห็นตางนะ ตอน
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ไฟไหม ผูวาฯ นนทบุรี ยังมาทีหลังเลย แกมากอนไฟไหมที่ตึกซุปเปอร
แลวเมื่อตอนที่อาตมาลมหัวฟาด ๔ ทุม มานั่ง มาเยี่ยม ที่หนากุฏิใคร
วา คุณชวนเชื่องชา มันเห็นตางกันนะบางเรื่องก็อาจจะเชื่องชา “ชา ๆ
เย็น ๆ ดีกวาลุกเปนไฟ” ไวลุกเปนไฟก็ไมไหว
นี่นั้นเจาความแตกตางกัน นี่มันก็คงตองมี เมื่อวานนี้มีเรื่องดี
ความเห็นตางทีค่ วรจะยุตคิ วามบาดหมางเปนอริ เปนศัตรู คุณกษิต ภิรมย
เขียนคอลัมนประเทศไทยจะยุติความเห็นตางที่ขัดแยงจนเปนศัตรูกัน
อยางถาวร เขาก็เสนอวา “ลองเอาอดีตนายก ลองเอา ศ.ศิวรักษ เอา
หมอประเวศ วะสี เอามาจับเขาคุยกันเพื่อลดการขัดแยง แลวก็
เชิญนายทักษิณ ชินวัตร มาดวย”
เจาพวกทีเ่ ห็นตางไมชอบคุณทักษิณจะเห็นดวยไหม ? ไมมที าง มันก็
ตอง...เพราะเกลียดทักษิณไมรายเทากับกลัวทักษิณ
เขาเขียนไวดนี ะ ถาเกลียดนีม่ นั ยังพอดีกนั ไดไหม ? แตถา กลัวละ !
โยมเกลียดผัว แตผัวตายแลวกลัวนี่ โอ ! กลัวผัวมาหลอกมาหลอน
กลัวผัวมาทวงความอะไรตาง ๆ โอ ! บางคนนีต่ อ งมาเรียกวิญญาณไปโนน
ไปนี่อะไรก็วากันไป
เกลียดโกงนี่ เกลียดเรื่องโกง แลวตอนนี้ก็โกงไหม ? อูฮู ! นี่
เห็นเขาบอกวา นี่อีกฉบับหนึ่งลงวา ตอนนี้เรื่องโกงที่นากลัวที่สุด สราง
สนามฟุตซอลใชเงินตัง้ เยอะ ชาวบานบอกไมตอ งการอยากไดบอน้ํา อยาก
ไดแหลงน้ํา เจานั่นสรางฟุตซอล แลวมาอยูบนบก แลวก็ไมมีใครเตะ
ไมมีใครไปเลน ผลาญงบ ชาวบานเขาใชคําวา “ผลาญงบ”
นี่ถาใครบอกหลวงพอขอสรางสนามฟุตซอลที่วัดซะหนอยได
ไหม ? บอกโยมขอเปลีย่ นเปนแท็งกน้ําไดเปลา (เออ ! มันแปลกไหมคนเรา)
ชาวบานเขาเห็นไอนส่ี าํ คัญขาดแคลนไมไดน้ํา แตขาราชการกลับ
เห็นวา ตองเอางบประมาณมาสรางสนามเลนนี้พวกนี้ ถามวา “สนาม
กีฬากับบอน้ํา นี่ถาความจําเปน อันไหนมากกวากัน”
ตอนนี้ ๆ คงเห็นแลวละ ถาผัสสะ มันตองขึ้นอยูที่ผัสสะ ถาไมมี
ภาวะแหงแลงอยางที่เห็น นี่โขดหิน วัวควาย ตอนนี้หญาขึ้นในแมน้ํายม

แมน้ําโขงอะไร นีม่ นั หญาขึน้ เลยนะ วัวควายไปกินหญาในแมน้ํากันแลว
เมื่อกอนไปลงกินน้ํา เดี๋ยวนี้กินหญาในแมน้ํา ถาผัสสะอยางนี้
มันเราอยางนี้ตอไปถามวา สนามฟุตซอลกับบอน้ํา อันไหนจะสําคัญ
กวากัน ? เห็นไหม ! ที่พระพุทธเจาทานตรัสไวไมผิดหรอก “ผัสสะ”
แลวสมัยกอนการแยงน้ํา นีม่ นั ถึงกับทําสงครามกันเลยนะ ระหวาง
พระญาติกบิลพัสดุกับเทวทหนครอะไรอยางนี้ ไมไดนะเรื่องน้ํา ไมใช
เรื่องเล็กสงครามแยงน้ํา ไมรไู ทยจะดีกบั จีนตอไปหรือเปลา จีนเลนกัน้
เขือ่ นตัง้ หลายชวงไมปลอยลงมาใหเราเสร็จเลย ตอนนีเ้ รือเดินแมน้ําโขง
ไมไดแลวไดแตเรือเล็ก ๆ วิ่ง เรือใหญติดนอนแกก ตายแหง็กหมดเลย
นี่อาตมาตอนทําบอน้ํา คลองรองนี้ เจาคนมาบอก “พระพยอม
บาหรือดี ขุดดินเปนบอทั่วไปหมด” เขาก็วากัน แตเดี๋ยวนี้ปลาเปอ
ก็เยอะคนมาใหอาหารปลา คาอาหารปลาถาไดเปนเดือนเปนหมืน่ เหมือน
กันนะมากกวาโยมบางคนมาทําบุญอีก
นี่เห็นไหมพอมีน้ํา มีทองรอง เราก็เก็บน้ําไดเยอะ น้ํานี่ตอนนี้
แปลกนะ น้ําขึ้นน้ําลงมันหายวูบไปชวงนี้ขึ้นมาไมมากเลย “น้ําตาย”
เขาเรียก ชวงน้ําตาย แลวเราไมไดเก็บไว
คนแถวนี้ดั้งเดิมมา เขาจะปลอยน้ําขึ้นน้ําลง แลวน้ํามันก็ขึ้นลง
ตามปกติ มันไมมีคําวา น้ําตายแบบถาวรยาว ครึ่งเดือนนี่ เดือนหนึ่ง
นี่ไมขึ้นมาเหมือนกอน แตกอนนี้พอชวงนี้พอเขาหนาฝนเขาพรรษาน้ํา
ก็จะนอน เขาเรียกพอเขาไปเดือนสองเดือน เขาเรียก “น้ํานอนคลอง”
ไมมีคําวา “ยุบ”
แตเดี๋ยวนี้มันไมนอนสิ ! น้ํามันหายจากคลอง มันไมนอนคลอง
แลวเจาความคิดที่จะเก็บน้ํากั้นน้ํา แลวเจาลําประโดงที่เปนคลอง
อาตมาไมรูจะผิดหรือถูกจะลองดันรั้นดู เพราะวาเขาปดคลอง
แลว ๆ ก็คนไมไดใชมา ๒๐ปแลว เราก็เลยจะตีคันกั้นเก็บน้ําไว พอน้ํา
ขึ้นเยอะเราเก็บไว “ปด” พอน้ําลงมันไมออกเราก็มีน้ําใช แตเขาหาวา
“ไปกลบคลอง” ไมไดกลบ แตปดคันไมใหน้ําไหลออกไปตามชองที่
เขาเคยใช สมัยเรือไง ! เรือมันก็ตองใชเรือเขาคลอง
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ตอนนี้เรือไมไดใชแลว เพราะเขาทํา
ถนน ก็ใชรถ แลวคนก็ไมไดใช เพราะวา
ปากคลองเขาก็ ป ด ทดแล ว ใช เ ครื่ อ งสู บ
ออกหนาน้ํา ตอนนีไ้ มไดใชมา ๒๐ ป ๑๐ ป
เราบอก “ปด” ขยับเขามาอีกหนอย
แลวเก็บน้ําไว เผื่อชาวบานแถวนี้มันมีทั้ง
รอนแลง แหง เค็ม พอรอนน้ําก็ระเหยเร็ว
แหงไป
“เค็ม...น้ําเค็มขึ้น” พอน้ําเค็มขึ้น
ทุเรียนอะ มันตายนะ ไมใชตายน้ําทวมป
๕๔ มากอยางเดียว มันตายน้ําเค็มก็เยอะ
เพราะน้ําเค็มไปรดใบไหมหมด ตายหมดเลย
นี่เราเจาะบอบาดาลเห็นไหม...ที่รด
ทุเรียน นีเ่ ดีย๋ วใครไปเดินดูสิ เขียวปด ! แตก
ยอดพุงปรี๊ด ! ไมไดใชน้ําในคลอง เพราะ
น้ําคลองมันใชไมไดแลว มันเสียและเนา
บานจัดสรรนีแ่ ย ! ทีส่ ดุ มาทําสวนนนท
แล ว ชอบตั้ ง ชื่ อ บ า นนะชื่ อ บ า นสวนนนท
บานทําลายสวนนนทไมชื่อ (อูย ! น้ําปลอย
เนา) มันไมมที บ่ี าํ บัดนะ อบต., กํานัน, ผูใ หญ
บานไมไดดู เขาปลอยน้ําทิง้ เนาลงคลอง
คลองก็เนาหมดเลย
สมัยอาตมาเด็ก ๆ ชมพูห ลนปอม !
วายน้ําไปงับกินเลย เดี๋ยวนี้ชมพูหลนพอ
ไปงับก็เรียบรอย ตายเรียบ งับแลวตายเลย
ของที่ลอยมาหลนในคลองนี่กินได เดี๋ยวนี้
อยาหวังเลยไมไดเลย มันตางยุคตางสมัย
มันตางกัน จนในทางเปนลบก็รุนแรง เปน
บวกก็รุนแรง

“

มีคนพูดวา

“พระพยอม
บา หรือ ดี
ขุดดินเปนบอ
ทั่วไปหมด”

“
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ทีน้ี มาดูศาสนา นีอ่ าตมาเห็นมุมตาง ทีน่ า ตกใจเรือ่ งหนึง่ “บวช”
เมื่อวานไปบรรยายกับพระใหม จังหวัดนนทบุรี ปที่อาตมาบวช อําเภอ
บางใหญ มีพระ ๒๐๐ กวารูป พระใหม เมื่อวานไปเหลือ ๗๐-๘๐ รูป
หายไปเทาไรจาก ๒๕๐ รูป

บอกทาน ! ไปถึงอาตมายกมือสาธุ ทีท่ า นบวชจิม้ ดูดแบบ
ดีนะ ถาจิ้มดูดแย ๆ ก็คือ ๗ วัน ๑๕ วัน สึกหมด พระใหมสึก
ยังพอวา พระเกาดันสึกตามไปอีก โอย ! ตายเลยอยางนี้
ตอนนี้ไมนาเชื่อวัดนี้เคยมีพระบวช ทหาร ตํารวจปนั้น ๖๐ รูป ป
นี้ไมมีเลยสักองคเดียว มีหลายองคบวชแต ๗ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน สึก
หมดเลย
โยมผูช าย ! คิดเปนพระบางนะ อยาคิดเปนแตผวั อยางเดียว
โยม ! แกกย็ งั ดี มาบวชตอนแกชว ยเฝาวัดก็ยงั ดี ยิง่ ตางจังหวัดนีเ่ ขา
บอกวา เหลือองคบางที่ บางวัดตองเอาเณรเปนเจาอาวาส ภาคเหนือ
ตองเอาเณรเปนเจาอาวาสเลยไมมี
มันตางมากเลยนะระหวางปที่ประชากรไทย ประเทศไทยนี่มันมี
ประชากร ๑๗ ลานคน แลวมีพระเณรเทาไรรูไหม ? (๖ แสนรูป) พระ
เณร ๖ แสน แตตอนนี้ประชากร ๗๐ ลาน เหลือพระเณรไมถึง ๒ แสน
ออกพรรษา ในพรรษา ๒ แสน โอ ! หายแบบนาใจหาย
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แลวกิจกรรมอะไรตาง ๆ มันก็นั่นละ “ความเห็นตาง” สมัย
กอนเขาบอกวาพระอุปช ฌายจะถามวา “บิดามารดาอนุญาตใหบวช
แลวหรือ”
เดีย๋ วนีเ้ ขาทํางานโรงงานเยอะ ถาโรงงานเขาอนุญาตบวช ๗ วัน
ก็บวชไดเจ็ดวัน อนุญาตบวชเดือนก็ไดเดือน ถึงแมวาแมพออยาก
ใหลูกบวชสักสามเดือนพรรษาหนึ่งไมไดแลว
เมื่อกอนนี้ “มาตาปตูหิ” พระอุปชฌายถามนาค
นาคก็บอก “อามะ ภันเต” ขอรับ บิดามารดาอนุญาตใหบวช
แลว
เดี๋ยวนีต้ อ ง “โรงงาน อะนุญญาโตสิ” โรงงานอนุญาตใหบวช
หรือเปลา
แย ! คนเปลี่ยน มันตางยุค ตางสมัย ทําใหพระศาสนาก็
มีอาการตาง ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย
แตที่ตางในฝายดีก็มี ซึ่งไมเคยมี แตกิจกรรมใหม ๆ มันเกิด
ขึ้นดี เชนสวดมนตขามป เมื่อกอนมีไหม ? พึ่งมามี แลวก็เยอะดวย
มากขึ้น ๆ
แลวตอนนีท้ ด่ี ที ส่ี ดุ ก็เห็นจะเปนเรือ่ งเขาคอรส เขาคาย มีการจัด
เปนคอรส ถาเมื่อกอนนี้มี เชาไปทําบุญชั่วโมงกลับบาน หิ้วปนโตไป
เสร็จทําสักชั่วโมงสองชั่วโมงกลับบาน เดี๋ยวนี้มีการคางคืน อบรม
ตอเนื่อง วันหนึ่งฟงเทศน ๓ กัณฑอันนี้เปนของใหม
ทีเ่ รียกกันวา “เขาคาย เขาคอรส” ไปเขาสามเดือนก็มอี ยาง
เขาพรรษา นี่เมื่อกอนไมมีหรอก ที่เขาพรรษาแลวจะมีคนคางวัด จะ
คางเฉพาะวันพระ มาวันโกนกับวันพระมี ๒ ระบบ

ระบบหนึง่ มีทง้ั วันโกนและวันพระ อีกระบบหนึง่
คือ พวกถิ่นหนึ่งจะมีเฉพาะคางคืนเดียว คืนวันพระ
เชาก็กลับบาน
แตเดี๋ยวนี้มีคาง ๓ เดือนเลย อยูวัด ๓ เดือนเลย อันนี้ซึ่งเปน
ของตางจากเดิมมาเยอะขึ้น มากขึ้น วัดก็เลยเมื่อวานนี้ไปเห็นวัดนั้น

“

“ความตางกัน” ของวัดนี้อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือวา
ไมมีเมรุเผาศพ เพราะไมอยากใหพระไปยุงกับศพ
คนตาย คนเปนๆ ผูสูงอายุก็มาอยูกันหลายคน
เด็ก คนพิการ พระควรจะไปดูเอื้ออาทร...

“

เขาก็มีที่พักอุบาสก อุบาสิกาไวเปนแถว แตพอหลวงพอทานลวงลับไป
แลวองคใหมมาก็ตางกันไป ทานไมมีเมรุเผาศพเหมือนที่วัดนี้ คนก็หาย
ไปเยอะแตวาก็เก็บศพหลวงพอไว คนก็ยังไปพอกราบไหวศพบาง
เดี๋ยวนี้นิยมเก็บศพตางกับ...(อันนี้ตางชัดเลย) พระพุทธเจาดับ
ขันธแลวกีว่ นั ถวายพระเพลิงพระศพ ? (๗ วัน) เดีย๋ วนีเ้ ก็บตนตํารับองค
แรกเลยก็นา จะเปนหลวงพอสด (วัดปากน้ํา) เก็บแลวเขาบอกวา คนมา
จองกฐินบาง มากราบไหวศพบาง หยอดตู ก็เรียกวา ถาเผาหลวงพอ
เมื่อไรตูจะแหง ตองเก็บ...
อันนี้มันตางไปแลว เมื่อกอนไมมีนะ มรณภาพแลวก็เผากันแทบ
ทั้งนั้น ไมมีเก็บศพ เดี๋ยวนี้เก็บเยอะขึ้น ๆ ตอไปถาสมภารตาย ๓ องค
เก็บทัง้ ๓ องคทาํ ไง ตาย ๙ องคเก็บหมดทัง้ ๙ องค อาตมายังไปนัง่ คิด ๆ ดู
วา เพราะองคหนึง่ ก็ตอ งทําอะไร ? (หองเย็น) เยอะกวางเกือบเทาฮวงซุย
เลย มันจะไปกันแบบไหนกัน
เดีย๋ วอาตมาคงจะตองทําพินยั กรรมตายแลว หามเก็บเด็ดขาด จะ
เขียนดาไวนิดหนึ่ง หมดปญญาหากินหรือไง ตองอาศัยกินศพครูบา
อาจารย จะไปกินพื้นที่ทําไม
พวกเรดการดนี่ที่เหมาเจอตุง นี่ไมไดตองการถึงจะไถฮวงซุยทิ้ง
หรอก แตวามันเปลืองพื้นที่พวกเด็กรุนใหมก็วาไมไดเรื่อง มันก็เลยไถ
หมดไถทั้งวัดทั้งฮวงซุยสิ กวาจะรื้อฟนกันขึ้นมาใหมก็แย
เอาละเจา “ความตางกัน” ของวัดนี้อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือวา
ไมมเี มรุเผาศพ เพราะไมอยากใหพระไปยุง กับศพคนตาย คนเปน ๆ
ผูสูงอายุก็มาอยูกันหลายคน เด็ก คนพิการ พระควรจะไปดูเอื้อ
อาทร
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พระพิธีกรรม วัดอื่นเขาทํากันเกง วัดนี้ควรจะเกงพระพิธีกร พระ
วิทยากร เมื่อวานเขามานิมนตไปขึ้นบานใหมเขาบอกหลวงพอ ขอนิมนต
พระสัก ๙ องคไปขึ้นบานใหม บานเพลินอะไรตรงนี้ บอกโยมอาตมาไมได
รับขึ้นบานใหมทําบุญนี่มา ๒๐ ปแลวนะ
แต ถ า ไปนี่ ไ ปองค เ ดี ย วทั้ ง สวดทั้ ง สอนทั้ ง พิ ธี ก รรมและพิ ธี ก รไป
พรอมเลยองคเดียว โยมจะเอา...ไมเอา แตถาเอา ๙ องคอาตมาไมมี พระ
วัดนี้เหลือ ๗ องค เขาบอก “อยางนั้นก็เอา” เอาก็ไป...รับ แตอาว ! แก
ดันไปจัดตรงกับวันอาทิตยวันพระอีก ตอนแรกรับไปแลว ตอนหลังตองคืน
เพราะวาวันพระกับวันอาทิตยเราไมไปขางนอกอยูแลว
ไมรูนะ ! นี่เปน “ความตาง” ตางอยางเรา ๆ คิดวา เปนประโยชน
ถนอมพระไวเปนพระวิทยากรสอนสั่ง
ศาสนานี่ ระหวางสอนกับสวด อาตมาวา สวดเปนพิธีกรรม ก็
ดีอะ ดึงคนรวมคนมา แตพระพิธีกร พระวิทยากร นี่ยกระดับคนที่มา
รวมตัวกันใหรูใหฉลาดเพิ่มขึ้น
ฉะนั้น อยากจะบอกวา ใครมาวัดนี้ ขอใหมีความรูสึกตางกวาที่
ไปที่อื่น เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตรไมตองนึก ไมตองพูด ไมตองคิด
เมื่อเชานี้ผูหญิง “หลวงพอเจิมรถใหหนอยสิ”
บอก “ใครคนขับ” (ไอนี่คนนี้)
บอก “มันตองเจิมหัวคนขับ ไมตองเจิมรถหรอก อยาแซงที่ไม
ควรแซงไดไหม งวงอยาขับ เมาอยา...” ก็วาไป
“ไมเอาละ ! เดี๋ยวไปวัดนูนดีกวา” งอนไปเลย ไปก็ไป เราจะไป
ตามใจโยมทุกเรื่องคงไมไหวอะ
“กมหัวมาใหโขก” นี่ไปติดมาจากหลวงพอคูณเหรอ อาตมาไม
โขกหรอก ก็เอา ! ถากมมาก็ “ขอใหหัวคิดดีกับครอบครัว อยานอกใจ
เมีย...” อะไรก็วาไป อยาคิดนอกใจเมีย อยาคิดทําใหครอบครัวมีปญหา
ไมรูจะทําไงก็เปาพวง ! เด็กมันกมมาเอามือลูบหัวแลวบอกวาตามนะ “ไม
ดื้ออยางเดียว ทุกอยางดีหมด” เพี้ยงไป ! เจาเด็กผูหญิงจะยื่นเขามา
บาง “โอย ! ไมได” เขาเห็นเด็กผูชายทําอะ

เออ ! แลวมันก็ตา งกันเรือ่ ง “ระหวางความประพฤติ กระทําตอ
ญาติโยม” ไมสนองความตองการที่งมงาย แลวก็จะไมหาเงินกับความ
งมงายทีโ่ งเขลาของญาติโยม จะไมมอี ะไรศักดิส์ ทิ ธิเ์ อามาหลอกลอใหทาํ บุญ
เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เราเอา “ลึกซึ้ง” อยาไปเอาลึกลับ...อะไรกันนักหนา ให
ชีวิตเราเปนพุทธบริษัทสมกับคําวา “พุทธบริษัท” คือ บริษัทของ
ทานผูรู เปนผูนั่งแวดลอมผูรู แลวก็อยูอยางผูรู คือ รูอะไรมันควร
มันไมควรสักนิดหนึ่ง
แหม ! เรือ่ งไมควรนีท่ าํ กันจัง โอเดีย๋ วนี้ ! ไอโยงพวกนี้ วัดนีไ้ มไดทาํ
กับเขาสักที ไอที่เขาโยงผูกหัวกับสายสิญจนกันเปนแถว ทุกคนตองผูก
โยง แลวถาเกิดปวดฉี่ปวดอึ เขาบอกถอดไปตอนนั้นไมไดนะ แลวถาเกิด
ไหลมาตอนนั้นทําไง
เออ ! สายสิญจนนน้ั จะมาล็อกอะไรไว มันก็สายดายธรรมดานีแ่ หละ
อยาไปยึดมัน่ ถือมัน่ จนกระทัง่ เขาไปนัง่ เกร็งอยูน น่ั แหละ เปนชัว่ โมง ๆ ตอง
โยงผูกที่หัว แลวไมคิดเหรอ ที่เขาแตงงานเมื่อกอนนี้มีสายมงคล โยงเจา
บาวเจาสาว ล็อกเขาอยูไหมสายสิญจนสายมงคล เขาก็หยากันนะ ดึง
สายมงคลขาดหมด เพราะมันไมรูจักที่จะอยูรวมกันอยางมีเหตุมีผลที่ดี
ประพฤติดีตอกัน มันก็อยูดวยกันได
เอานั้นวันนีเ้ ลาเรือ่ ง “ความเห็นตาง” ทีม่ นั ใหทง้ั คุณและโทษ โชค
ดีที่เจาชายสิทธัตถะเห็นตางจากความเปนศาสนาพราหมณของเสด็จ
พอของเสด็จแม ที่นับถือกันมากอน
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แตทา นเห็นวา การบูชายัญ การทําอะไรแบบนัน้ เอาแพะ เอาแกะ
มารับบาปรับกรรม เราทํากรรมแลวเราไมไดรับของตัวเองไดไง กรรม
ใดใครกอคนนั้นก็ตอง...? ทําไมเอากรรมไปโยนใหแพะ
ไดยินหรือเปลาไอตัวนูน นั่น ๆ ดูสิ เขาเอามาปลอยตั้งแตตัวติ๊ด
นึง ! นิดเดียว ! แลวมันรอดมาโต แลวบอก “เอ็งใกลจะเปนแพะ
รับกรรมนะนี่” เออ ! ไปฆาเขาเพื่อใหตัวเองอยูสบายเปนสุข บั่นทอน
ชีวิตผูอื่น เพื่อใหชีวิตตัวเองยั่งยืน มันสวนทางกับความเปนเหตุเปนผล
เจาชายสิทธัตถะก็ไมเอาดวย จะล็อกยังไง ทานก็ไมอยู “ความ
เห็นตาง” ทานก็ขวนขวายทีจ่ ะออกจากวงวัฏฏะสงสาร วนวายในเรือ่ ง
กิน กาม เกียรติ นี่ไมเอาแลว..ไป นี่จึงไดมีพระพุทธเจาเกิดขึ้น
อาตมาก็เปนสวนยอย ๆ เล็ก ๆ ที่เห็นตางกวาพี่นอง ๆ เขา
ไมบวชในญาติตระกูล แลวญาติตระกูลอาตมานี่ที่อยูเปนสมภาร
เจาวัดไมมีสักองค มีองคเดียว แลวเมื่อเร็ว ๆ เขาพูดวา ตระกูล
เราก็มีพระเจาคุณกับเขาองคหนึ่ง
แตเมื่อเชาเจาคนนี้ เขาเห็นตางจนนาเกลียด เขาบอกวา องค
เดียวในโลกที่ผมกราบลง บะ ! เจานี่มันลืมพระพุทธเจาไปไดไง เขา
พูดเกินไป เขาก็เอาเทานะเอาหัวมาจรด เอามือลูบเทาแลวก็ลบู หัว ไมรเู ขา
นับถือตรงไหน ไมมีเวลาคุยกัน ทําไมเขาถึงกับบอก วาย ! ยกอะไรกัน
เกินไป มันก็…มันเห็นตางเกินสุดโตง เกลียดก็เกลียดสุดโตง เคารพ
รักสุดโตง
อาตมานี่เจอมาเยอะ เจาพวกดาตั้งแตกลางซอยยันปลายซอย
ตอนเรื่องเหลืองแดงมันเห็นตางกันตอนนั้นนั่นนะ เขาดาอาตมาตั้งแต
กลางซอยยันปลายซอย ดาเวรสัตวสารพัดสัตวเลย

ความเห็นตาง : สรางความเดือดรอน

ตอนนั้นนี่ โอโฮ ! “ความเห็นตาง” สรางความเดือดรอน งาน
เคยรับเทศน ๙๐๐ งาน เหลือ ๑๐๐ กวางานถูก Cancel หมดบางโรงเรียน
บอก “ถาใหพระพยอมมาเทศนจะยายลูกไปเรียนที่อื่น” ขนาดนั้น

นีค่ อื “ความเห็นตาง” แบบทีเ่ ปนโทษ เปนเกลียด เปนชัง
ตางสีตางฝาย ยุคนั้นมันเหลือเชื่อนะคนขับแท็กซี่เสื้อเหลือง
เสื้อแดงขึน้ ถีบลงเลย คนขายกวยเตีย๋ วเสือ้ แดง เสือ้ เหลืองมา
กินไลเลย แลวเขาจะมาหากินอะไรกันยังไง
แตตอนนี้มันดีแลวเริ่มดี มันคอย ๆ จางไปแลว เพราะวามันมีคน
ที่เปนแกนนําติดคุกกันหลายคนตอนขึ้นเวทีปราศรัยมันสอารมณ พอขึ้น
ศาลละหนาจอย ตางกันเหลือเกิน !
นี่มันมีความแตกตางที่เราเห็นแลววา มันตองทางสายกลางดีที่สุด
อยาตางกันซะจนสุดโตงเกินไปอยาเกลียดใครก็อยาลืมพระพุทธเจาตรัส
วา “ถาเกลียด อยาเกลียดเต็มที่ เผื่อไวดีกันบาง ถารักก็อยารักเต็ม
ที่ เผื่อวันเกลียดมันมี มันจะไดไมเกลียดเต็มที่”
เออ ! คนเราถารูเรื่องพรรณนี้ไวบาง เขาวัดตองประเทืองปญญา
อยามัวแตมาออนวอนขอนั่นขอนี่ มันเปนการเสียศักดิ์ศรีชาวพุทธ
ชาวพุทธขี้ขอดีไหม ? (ไมดี !)
“คนที่ขอ ยอมเปนที่เกลียดชังของคนที่ถูกขอ”
“เจาคนที่ถูกขอ แลวไมให ก็เปนที่เกลียดชังของเจาคนที่ขอ”
พระพุทธเจาจึงตรัสวา “ทะทะมาโน ปโย โหติ : ผูใ หยอ มเปนทีร่ กั ”

ถามาวัดนี้เพราะพระใหปญญา อันนี้ตรงสเปคไหม ?
ไหนใครวา “ใช...ยกมือ” ใครวา “เพี้ยน ๆ”

เอาละนั้นวันนี้ก็ขออวยพรใหทุกทาน จงเห็นตางในฝายสรางสรรค
อยาเกลียดชังฝายตรงขามที่เห็นตางจากเรา ใหรับและอยูกันได เขา
เปนคนชาติเดียวกัน และก็เปนเพือ่ นทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันยิง่ กวา
นัน้ ก็ยังเปนพุทธบริษัทเดียวกัน เราไมควรเอาความเห็นตางมาทําให
แตกแยก อยูก นั ยาก อยูก นั ลําบาก ถวงความเจริญบานเมืองดวย ก็ขอ
ใหทกุ ฝายเห็นดีเห็นงาม เห็นตางในทางสรางสรรคใหมากขึน้ ๆ ดวยกัน
ทุกทานทุกคน เทอญ.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“ฉลาดเอาตอน
เกือบจะตาย”

ประเด็นเดนสะเก็ดธรรมสําหรับในวารสารเลมนี้ ก็อยากจะพูดถึง

เรื่อง “ความฉลาดมาเมื่อใกลจะตาย” นี่มันนาเสียดายนะ ถาคนเราฉลาด
เสียตั้งแตตนทาง กลางทาง ปลายทางก็ดี เรียกวา

ฉลาดงามอยางงาม ในเบื้องตน
ฉลาดอยางงาม ในทามกลาง และ
ฉลาดอยางงาม ในที่สุด

แตเสียดายชีวติ สวนตัว นีร่ สู กึ บางเรือ่ ง โง ! มาสะตัง้ ยาวนาน โดยเฉพาะ
เรื่องการทํางาน
อยากจะเลาผานคอลัมนนี้วา “สะเก็ด...ทํา” นี่มันมีเรื่องที่นาเอามา
ขยายออกใหรูวา เมื่อกอนเราทํางาน ขับเคลื่อนงาน โดยเสียเงินเอาเงินไป
ขับเคลื่อนงาน ถาความฉลาดในงานขับเคลื่อนมันไมพอ มันก็สูญเงินไปเสีย
เปลา ๆ ตั้งเยอะ โดยเฉพาะตั้งแตเริ่มตน

ปนใ้ี หนโยบายวา “ทุกคนตองทําตา ใหเห็นอะไรมันนาทํา ควรทํา”
จะไดความดีความชอบ โบนัส สวัสดิการ คาแรงขึ้น เพราะอะไร ?
ถาเราไมคิดนโยบายปลอยใหเขาอยูไปวัน ๆ หนึ่ง “ตาลอย...ไมดู”
ที่เขาเรียกวา “เทาติดดิน ตาดูดาว” ถาดูแตดาว ไมเห็นอะไรจะทํา นี่มันก็
ไมไหว เราเปลี่ยนใหม “เทาติดดิน ตาเห็นทํา” ทําในที่นี้เราเอาทําพื้นฐาน
“ทํา” ทอสระอํา = ทํางาน ทําหนาที่ ทําสิ่งไมดีใหดีขึ้น
นีท่ อสระอํา = ทํา แลวจะสงผลใหเรามีดวงตาเห็นธรรมระดับสูง เห็น
ทุกข เห็นเหตุของทุกข ตามสายอริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท อันนั้นเปนของ
สูง แตวาพื้นฐานไมมี มันจะไปเห็นสูงไดยังไง !
มันตองเห็นอะไร ? “นาทํา ควรทํา ตองทํา”
ถาคนไมเห็นวา “กรรมฐาน สมาธิ ควรทํา” แลวก็ไมทําเลย แลวจะ
ไปมีดวงตาเห็นธรรมอะไร ? มันตองเห็นวา “ตองทํา” โดยเฉพาะงาน นี่ถา
เห็นวา “ตองทํา” แลวตองทําแบบไหน ? ทําอยางไร...ยุทธศาสตรในการ
ทํางาน ? “ตองยิ่งทํา...ยิ่งรู ยิ่งอยู...ยิ่งฉลาด”
ถายิ่งทํา...ยิ่งโง ยิ่งโต...ยิ่งเซอ มันเปนการทํางานใหเสียหาย
เขาบอกวา ฮิตเลอรพูดไวหรือไงนี่ “คนทํางานโง ๆ ขยันอยางโง ฆาให
ตายเสียดีกวา” เพราะมันโงไปทําเรื่องที่ไมควรทําเขา มันก็เสียหาย
อยางบานเมืองเรา นี่ถาขาราชการฉลาดทํา เรื่อง “น้ํา” ตามที่
รัชกาลที่ ๙ ตรัสวา “น้ําคือชีวิต”
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นี่อะไรจะพึ่งมาศึกษาเรียนรูหา
ขอมูล เรือ่ งน้ํา เมือ่ ไมกว่ี นั กีเ่ ดือนมานี้ จน
ปญหามันงอมเต็มที มันก็เขาลงลักษณะ
“ไมเห็นโลงศพไมหลั่งน้ําตา” เพราะ
เรามีขาราชการเยอะแยะ แตไมฉลาดที่
จะทุมเททําเรื่องนี้กันอยางจริงจัง
อาตมากํ า ลั ง คิ ด อยูวา นี ่ ถา
กฎหมายให โ อกาสเปลี่ ย นเส น ทางน้ํ า
คือ ลําประโดงเกามาเปนลําประโดงใหม
ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําได
เวลาน้ําเค็มมา เราก็เก็บน้ําจืดไว
ไมใหน้ําเค็มเขา
เวลาฝนมาน้ําดี เราก็เก็บไวในที่
สูงลดลาดลงมาที่ต่ํา มันก็จะทําใหเราได
น้ําจืด ธนาคารน้ําจืด หรือแกมลิงหลุม
ขนมครกอะไรก็แลวแต ที่ทานดําริไวได
เกิดเปนจริง แตมนั ก็ถา ขาราชการระดับสูง
กรมชลฯ ผูวาฯ ไมอนุมัติใหทําก็ทําไมได
หมอประเวศพูดไวถงึ เรือ่ งกฎหมาย
เขาบอกวา มันผิดกฎหมายไปกลบคลอง
ถมคลอง แตนี่มันไมใชคลองมันเปนลํา
ประโดงเล็ก ๆ แลวมันก็ไมไดใชมาตัง้ ๒๐
กวาป เพราะเลิกใชเรือมาใชรถ เรือก็หมด
ความหมายไป แลวคลองก็เริม่ ตืน้ เขินรก
รุงรังเต็มไปดวยขยะ
ถาเราปรับปรุงดี ภูมทิ ศั นคลองใหม
ขางคลองมีทางถีบจักรยาน อีกขางทาง
ถีบจักรยานมีน้ําสวยสดงดงาม ปลูกบัว
ปลูกอะไรก็แลวแต สวนอีกทางลาดเอียง
ขึ้ น ไปหากํ า แพงก็ ส ามารถปลู ก ต น ไม

ดอกไมประดับ งามตางามใจไปเลย
แตวานั่นแหละ “กฎหมายเขา
หาม” แตถามีกฎหมายหาม แลวเราก็
ยอมจํานนไมคดิ ชีแ้ จง ไมสามารถทําภาพ
จําลองใหดู กฎหมายก็กลายเปน “กดหัว”
แลวก็เปน “ผีมัดตราสัง”
“กฎหมายผีมดั ตราสัง” นีป่ ราชญ
ของเราทานหนึ่ง ก็ ค ื อ นายแพทย
ประเวศ วะสี พูดไววา “กฎหมายที่ล็อก
ไวไมใหคนคิดทําอะไรได” “ทํา...ก็ผดิ ๆ”
ทั้งที่ทําแลวเจริญ ทําแลวดี ทําแลวได
ประโยชนอุดมสมบูรณ แตกฎหมายราง
ไวใหผิด
แตบางเรื่องนี่รางไวใหถูกใหทํา
แตก็พลิกแพลงเอาไปใชกันในทาง “ใช
ชองโหวทางกฎหมาย หารายได” ตบ
ทรัพยอะไรกันวุนวายก็มี เพราะฉะนั้น
ถากรมชลฯ ผูวาฯ อบต. อนุมัติ
อาตมาคิดวา “สะเก็ด...ทํา” มัน
จะทํ า ให ง ดงามไดในระดับหนึ่งทีเดียว
แตถา ยังมีผมี ดั ตราสัง ยังมีกฎหมายเปน
กดหัว ทําใหคนจะไมกลาออกหัว ออก
คิด เพราะกฎหมายกดไว
กฎหมายนี่มันทําเพื่อความสงบ
เรียบรอย ปองกันใครไปทําอะไรใหฝาย
ใดฝายหนึ่งเสียประโยชนเสียหาย แตถา
ทําแลวมันมีแตทุกฝายไดรับประโยชน
อุดมสมบูรณ น้ํา ปลามีอะไรตาง ๆ นานา
นี่ที่มนั ทําแลวดีขน้ึ เจริญขึน้ สมบูรณมาก
ขึ้น สวยสดงดงามมากขึ้น

“

พระพุทธเจา จึงตรัสวา

“ปญญายอมเกิดแกคนผูหมั่นประกอบ
ปญญายอมเกิดแกคนผูเพงพินิจ
ในกิจของตน”
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“

ถามวา ถาเราจะไมฉลาดในการ
รางกฎหมายแกกฎหมาย
นี่เห็นเรียกรองจะแกรัฐธรรมนูญ
เพราะอะไร ? ก็เพราะกฎหมายมันกดหัว
กดอะไรกันอยู นี่แลวมันทําใหเกิดความ
ไมเจริญในทางการเมือง เราก็เลยบอก
“ตองแก”
สวนคนราง จะรางเพื่อกดหัวหรือ
เปลาไมรูละ แตเขารูสึกเลนไปแลวการ
เมืองแบบนีม้ นั กดหัว มันเปนผีมดั ตราสัง
อีกฝายหนึ่ง อีกฝายหนึ่งก็ไดเปรียบไป
เพราะฉะนั้น ถากฎหมายไทยคน
ทํางานดานกฎหมายฉลาด ใหโอกาสบาน
เมืองเจริญบาง เหมือนคลองหลอดคลอง
อะไรที่ถาไมถมกลบลอดทําคลองขาง
ลาง ขางบนเทคอนกรีตใหรถวิ่งจราจร
จะติดขัดกันขนาดไหน ?
นั่ น ก็ เ ป น เพราะคลองบางส ว น
ตองกลบ แลวตองขยาย ตองขุดใหกวาง
แล ว แต ส ถานการณ ข องที่ เ รี ย กกั น ว า
มันเปน “สัจธรรม หรือ ธรรมสัจจะ”
ถาเปน “สั จ ธรรม” ก็บอกวา
“เอาละ ! ตองอยูอยางนี้ตลอดกาล
นิรันดร” แตถา “ธรรมสัจจะ” มันเฉพาะ

เรื่อง เฉพาะที่ เฉพาะคลอง เฉพาะถิ่น
เฉพาะยุค เฉพาะสถานการณ มันก็ตอง
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
ให มั น สอดคล อ งกั น กั บ ความต อ งการ
ของประชาชนสวนใหญไดประโยชน
ป ร ะ ช า ช น ส ว น ใ ห ญ ไ ด
ประโยชนไมเกิดทุกขเกิดโทษ ความ
เสียหายแกใคร
สิ่งนั้นควรไหมที่จะตองทํา ?
ไมรนู ะ ! นีค่ ดิ ไปทํางานไป ก็คดิ ไป
ถึงทั้งกฎหมายอะไรตาง ๆ นานา แตทิ้ง
ทายหนอย อาตมามันพึ่งคิดเรื่องอะไร
พวกนีไ้ ด ก็ตอ เมือ่ อายุมนั จะยางเขา ๗๐
แลวก็ ๗๐ แลว คิดไดเรื่องหนึ่ง ตั้งแต
เรื่อง “ดวงตา...เห็นทํา”
แ ล ว ป ห น า ป นี้ จ ะ ต อ ย อ ด
“ดวงตา...หาทํา” ถามหาทํา หรือเขาไป
ดู ถามดู “ตรงไหนนาทํา” แตถาเขาคิด
ไมออกก็ใหมาถามเรา เราจะบอกให ทํา
นี่ ทํานัน่ ทํานูน สิ แลวใครมาถามหาทําที
หนึ่งจะมีแตมขึ้นใหคะแนนเปนอยางนั้น
อยางนี้ แลวโบนัสปนี้ก็ประหลาดที่สุด !
เสียดายคิดไมไดมาเมื่อ ๑๐ ป ให
โบนัสมาตลอด ๑๐ ป นี่แตโบนัสมันเสีย
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แตเงินไปเปลา ๆ แตมันคงไมสูญเปลาหรอก มันก็เปนขวัญกําลังใจ แตถาได
ทั้งขวัญกําลังใจ แลวไดงานเร็ว งานเพิ่ม งานไว “เขาไดเงิน เราไดงาน” ผู
บริหารวัด/มูลนิธิไดงานเสร็จเร็ว เสร็จไว ประสิทธิภาพงานดีขึ้น
แตที่แลวมา เราไมไดมีใหโบนัสแบบ “ใหเฟสนี้...ไปจอบหนึ่ง” คน
ขนหญาไดเก็บนั่นเก็บนี่ แตละเฟสเอาสวะขึ้น แปลงไมมาก ๒ ไรกวา ๆ ให ๔
หมื่น หารกัน ๔ กลุม กลุมละหมื่น
อูย ! ลุยกันวันสองวันจบ ถาทําจางเปนรายวัน นี่ ๗ วันไมรูจะจบ
หรือเปลา แตพอใหโบนัสแบบนี้ บางคนถึงกลับไมยอมลงชื่อทํางานเลย ไป
ลุยตั้งแตเชายันเย็น
ตามปกติเราก็เสียเงินโบนัส สมมติปละ ๔ ลาน หรือ ๒ ลาน แต
งานไมคอยจะเพิ่มขึ้นเลย แตปนี้เงินเสียเทาเดิม แตงานนี่ไวขึ้นมากกวาเดิม
อยากจะเรียกวา ๒-๓ เทาตัว แตเสียเงินเทาเดิม ตามเปาหมายที่เคยใหไว
ตั้งเปาไว ตั้งงบไวเปนโบนัสเทานี้
แตทุกปมันหยิบแจกเลย “เอา ! มา ๆ เขาแถวรับ ๆ ๆ” ไมไดขยับเขยื้อน
เคลื่อนหางานอะไรทําสักชิ้นเลย แตพอมาปนี้เกิดคิดได แตมันก็เกือบจะ
เขาวา “คิดไดก็เกือบสายซะแลว” เกือบจะบอกวา “ฉลาดกอนตายนิด
เดียว” ถาฉลาดซะยาวนานกอนจะตาย ฉลาดซะกอนตายสัก ๒๐ ปน่ี โอโฮ !
มันนาจะเกิดผลขับเคลื่อนงานไดไปสุดลูกหูลูกตา
แตน่ี ๗๐ ถาอายุขยั เขาบอกวา “คนเรานี่ ๗๐ ซะเปนสวนมาก...ตาย”
ก็แสดงวา “ฉลาดก็ตายพอดี” แหม ! “สะเก็ด...ทํา” สะเก็ดขาวนี่ ตอง
บอกวา “ใครทํางานไป ใหรูไป ฉลาดไป” ฉลาดในการทํางาน นี่สุดยอด

“เรียนฉลาด แตทํางานไมเปน” เห็นเขาออกโฆษณาจะจัด
นิทรรศการไปเรียนอังกฤษกันยังไง แตถา จบจากอังกฤษกลับมาทํางาน
ไมฉลาดละ ใครจะรับประกันวา “เรียนเสียเปลาหรือเปลา”
พระพุทธเจาจึงตรัสวา “ปญญายอมเกิดแกคนผูห มัน่ ประกอบ ปญญา
ยอมเกิดแกคนผูเพงพินิจในกิจของตน”
บางคนทํางานไป ๆ เจาสัวหลายคนเรียนจบ ป. ๒ ก็มี จบ ป. ๔ ก็มี
แตมีลูกนองจบปริญญาบานเลย มีลูกจางจบปริญญาบานเลย
ถามจริง ๆ ทุกคนเคยเสียใจเรื่องไมไดเรียนไหม ?

เราเองก็เสียใจตอนไมไดเรียน เพือ่ นเขาไดเรียน แตตอนนีไ้ มมีแลว หมด
อารมณเรื่องเสียใจ อาจจะเสียใจวา พูดภาษาอังกฤษเสริม...ไมได เวลาคน
ตางชาติมา
เอาละ ! เราก็จะฉลาดทุกเรื่องไปมันคงยาก มันคงจะไมได แตขอให
ฉลาดสักเรื่องหนึ่ง คือ “ฉลาดการทํางาน” ใหการงานไมเสียหาย การงาน
ไมผิดพลาด การงานกาวไปอยางมั่นคง ยั่งยืน อันนี้สุดยอดแนนอน ! ขอใหป
๖๓ นี่ เปนปแหงการฉลาดในการทํางาน ขับเคลื่อนงานอยางดีเยี่ยม นึกถึง
เจาสัวนายหางคนหนึ่ง วันอาทิตยจะไมไปไหนไปเซอรเวย ตรวจงานตามละ
แผนกเสร็จแลวเขียนแผนผัง เขียนสคริปททํางานไวเลย
คนนี้อยาลืมนะ “ตองทํา...ตรงนั้น ๆ” พอลูกนองมาถึงปบ อานโพย
แลวไดแลว เดินงานเลย ไมใช ! ลูกนองก็ไปเที่ยว หัวหนาก็ไปเที่ยว
พอเจอลูกนองถาม “ทําอะไรกอนลูกพี่”
อูย ! ก็งงสิ เพราะไปมาดวยกัน ไมไดมีใครวางแผนเซอรเวยแพลนนิ่ง
อะไรไวเลย
ฉะนั้น อยากฝากคําเดียววา ป ๖๓ มาฉลาดทํางานกัน หาวิธีทํางาน
ที่ไดยุทธศาสตรการทํางาน ใหงานกาวหนา ใหงานมั่นคง ใหงานถูกตองไม
ผิดพลาดเสียหาย แลวรับรองวา “สะเก็ด...สะกิดทํา” คอลัมนนี้ จะเปน
อมตะธรรม จะเปนธรรมะเจริญใหสาธุชนผูอ า นเจริญงาน เจริญปญญา
ในการทํางานจนเจริญทรัพย เจริญสุขจะตามมา จากการฉลาดในการ
ทํางาน เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ตาม ที่คําสอนของพระพุทธเจาใหฉลาด

“เรื่องกาย เรื่องจิต”
นี่มันเปนผลในการผลักอารมณอยากสึก อยาก
ไปอยูกิน กาม เกียรติ อะไรอยางที่ชาวโลกเขาเปนกัน
เพราะวาพระพุทธเจาสั่งใหพระอุปชฌาย นี่ตองเรียก
วา เริ่มตนตองใหรู “เรื่องกาย” ใหชัดเจนกอน
บททีเ่ ขามา เขาเรียกวา ตจปญจกกรรมฐาน ให
พิจารณาผม ขน เล็บ ฟน หนัง
เราลองคิดดู คนที่ไมฉลาดเรื่องกาย โงตอกาย
เขาก็จะประคบประหงม ตกแตง พอกทาอะไรไมรูให
แกกาย นี่จนกระทั่งเราเห็นความโงของคนบางกลุม ที่
เขาตองใชเนื้อหนัง ที่เขาเรียกกัน “หนัง นม หนา”

หนาตองไปพอก ไปเสริม อะไรก็แลวแต สวนอกก็ตองทําให
ใหญ ใหโต แลวหนังอะไรก็ตองขัดผิวอะไรกัน มีอะไรตออะไรพอก
ทากัน อยางเขาเรียกวา แปงผิวขาวก็ขายดี
ทีนี้ มาดูแลว แหม ! มันชัดเจนมาก วา อยางที่พระพุทธเจา
ทานตรัสวา เขาจะมอบกายลูกสาวใหพระองค
นี่พระองคก็บอกวา ภาระตอกายนี่มันไมไหว ! ตองอาบ
ตองลาง ตองถู ตองถาย วุนวายอยูแทบจะแย จะไปรับกาย
ใครมาเพิ่มอีก กายหนึ่ง สองกาย สามกายยุง เปนภาระมาก
เกินไป
พระองค จึ ง ไม รั บ กายของหญิ ง สาวสวยของลู ก คฤหบดี
หรือเจาฟาเจาแผนดิน กษัตริยอะไรก็ตาม...ไมเอา ! เพราะฉลาด
“เรื่องกาย” อยางสุด ๆ แลว ใครจะมามอบกายสวย ๆ งาม ๆ ยัง
ไงมันก็ตองมีภาระแลวมันก็งามแตขางนอก
พระพุทธเจาจึงใชวิธีวา ผมนี่ สีสัน หนาที่ ที่เกิดของมัน
รับฝุน ละออง เกิดทีห่ นังศีรษะ ถาพิจารณาอยางนีแ้ ลว ไมตอ ง
อะไรตอนอาบน้ําทีหนึ่ง นี่มันหายโง “เรื่องกาย” ไปเยอะนะ
ถาคนอาบน้ําเปน
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คนโงยอมชื่นชมหลงใหลในกาย
คนฉลาดที่หวังผลนิพพาน ไมมีกายใด
ที่จะมาครอบงําใจทานได

“

“

แตนี่มันอาบน้ําเสียน้ําเปลา ๆ เสียเวลาอาบเปลา ๆ อยางที่เคย
พูดกันวา อาบเสียสบู ถูสบูยังไมทันใหสบูกัดขี้ไคลเลย ลางออกแลว
ทีนี้เรามาคิดวา โอโฮ ! พระพุทธเจาฉลาดอะไรไมล้ําลึกเทากับ
ฉลาดกายกับฉลาดคิด
“กาย” เราเห็นแลวชัดเจนแลวทุกวันนี้ ไปงอเขา ไปขอคืนดีเขา แลว
เขาไมคืนดีดวย ก็ฆาเขาตาย คือหลงกายตัวเอง แลวก็ไปหลงกายคน
อื่น ๒ หลงนี่ไมเห็นมีความสุข มีแตทุกขเกิดขึ้นอยางมากมาย
ทีนี้ เราไมตองมานั่งเจ็บปวดทรมานกับกาย เดี๋ยวนี้กาย
มันเปลีย่ นแปลงไปไดเยอะแยะ ผูชายแปลงกายเปนผูหญิง นอน
อยูก บั คนทีม่ าเสียทาเสียเงินเสียทองเปนเดือนครึ่งเดือน ก็ยงั ไมรู
เขาเปนกายใครยังไง
นี่เจาการหลงกาย เดี๋ยวนี้มันแปลงกันได เมื่อกอนเราก็วา หญิง
หลงชาย ชายหลงกายหญิง หญิงหลงกายชาย
เดีย๋ วนีม้ นั ผูช ายหลงกายชายก็มี แลวกายชายทีแ่ ปลงเปนหญิง
แลวก็มี เรายิ่งนั่งพิจารณาความหลงกาย โงตอกายนี่ มันสรางปญหา
ภาระเยอะแยะมาก แลวก็สรางทุกขมาก เลยทําใหมองชัดเลยวา ถา
จะตองสึกไปอยูก บั กายใครสักคนหนึ่ง แลวก็ไปเพิ่มกายเล็กกาย
นอย กายลูก กายหลานออกไปอีก โอ ! นีเ่ ห็นบางคนนีไ่ มนา เชือ่
แฟนตายผัวตายไปตัง้ เปนเดือน แลวยังนัง่ รําพึงรําพันอยูน น่ั
คิดแลวอเนจอนาถใจตายเปนเดือนหลายเดือน ก็ยังรําพึง
รําพันอยูน น่ั แหละ อันนีเ้ ราโชคดีที่สุดชาตินี้ไมตองนั่งรําพึงรําพัน
กายใคร อยางมากก็แคโงแวบเดียว

“ผม ขน เล็บ
ฟน หนัง”
นี่ทุกอยางนะ
สุดยอด
ลางความโง
ของกาย

อุย ! ยายนี่มันสวย ยายนั่นมันสวย แต
วาไมใหความสวยของกายใครก็ ต าม จะมา
ครอบงําจิตใหมดื มิด มืดบอดอยางทีพ่ ระพุทธเจา
ทานตรัสไวเลย
“คนโง ย อ มชื่ น ชมหลงใหลในกาย
คนฉลาดทีห่ วังผลนิพพาน ไมมกี ายใดทีจ่ ะ
มาครอบงําใจทานได”
เราก็เลยมานั่งคิดพิจารณาเขาหองน้ํ า
อาบน้ําทีหนึ่ง ก็นั่งนึกนั่งคิดไมอาบน้ําใหเสีย
น้ําเปลา ๆ คิดถึงความเหนียวเนื้อเหนียวตัว
ของกายตองอาบ ตองลาง นี่ตองเปลืองสบู
เปลืองเวลา
“ผม ขน เล็บ ฟน หนัง” นี่ทุกอยางนะ
สุดยอด ลางความโงของกาย
ฟนนี่ที่เกิดของมัน ก็เกิดที่เหงือก หนาที่
มันบดเคีย้ ว กลิน่ สี มันไมไดมอี ะไรทีม่ องอยาง
ถองแทแลวจะโงไปนิยมฟนสวย หนังสวย ขน
สวย มันเปนไปยาก แลวกับที่มันตอง “สึก”
นี่ มั น อาจจะต อ งฉลาดเรื่ อ งนี้ น อ ย
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาใหฉลาดเรื่องนี้ ถา
พยายามฝกฝนเรียนรู ฝกหัด ฝกดู ฝกสังเกต
ในเรื ่ อ ง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แลวนี่คิดวา

ที่อยูมาไดทุกวันนี้ ก็นาจะเปนการ
สอนใหฉลาดกาย ฉลาดจิต

“จิต” นีอ่ ยาใหอะไรมายึดติดจนกระทัง่
จิตไมไดสบายเลย แตถาเอาสติผูกจิต ติดอยู
กับลมหายใจเขาออก ไมเอาความแคน ความ
โกรธ ความงก อะไรตาง ๆ มามัดติดกับใจ ถา
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เอาเจาพวกนี้เขามามัดติดกับใจ งกขึ้นมาก็นั่นแหละ
ดูสิตอนนี้คนเรา นี่เขาเสียคา...งก ปหนึ่งไมรูเทาไร เออ !
อยากไดจนหากิน หากรรม หาโกง หาเวรกันนี่ เพราะความงก
แท ๆ เลย ไปคายงคายากัน
นี่มันมามัดติดจิต ถาคนเรารูวา เออ ! อะไรจะเริ่มเกิดขึ้นในจิต
งกมาแลว เกลียด โกรธ มาแลว หลงใหลมาแลว ถาฉลาดไว “ไอนี่มา
แลว” มันไมไดมาสรางความสุขใหเลย
เพราะฉะนั้น ก็เอาสติผูกจิตติดกับลมหายใจดีกวาเอาใจไปติด
มัดไวกับความแคน ความเกลียด ความตองการแบบบาคลั่ง
สรุปวา โดนไมนี้นี่ อารมณอยากสึกไป มันก็ไมคอย

มากวน เรียกวา “มาเจอภูมิคุมกัน เจอกําแพงกั้นหนา
ทึบ” ถาไมมีตัวนี้กั้น แนนอนมันก็ตองจร ตองจาก ตอง
สึก ตองไปอะไรตาง ๆ อยางที่มันเปนกันอยูทั่ว ๆ ไป
จึงบอกวา “บวชไมสึก” เพราะเราไมโงเรื่องกายเกินไป ไมวา
กายของเรา หรือกายของเพศตรงขามก็ตาม ถาฉลาด ทั้งกายเรารูวา
มันเปนของที่เปนภาระเหลือเกิน และฉลาดตอกายเขา

“กายเขาก็มีปญหาของเขา เขามีภาระของเขา
อยาเอาของเขามาเพิ่มใหเปนภาระของเรา...”
กายเขาก็มีปญหาของเขา เขามีภาระของเขา อยาเอา
ของเขามาเพิ่มใหเปนภาระของเรา แคนี้มันก็พอจะมองออก
แลววา จะไปแบบนั้นหรือ ! หรือจะอยูแบบนี้ดีกวา
มันก็เลยตัดสินใจอยูแบบนี้มาเปนเวลาชานาน แลว
ก็ความรูสึก “เอะ ! อยากจะสึก” ไมเหมือนปพรรษาที่
๖ หรือ ๗ หรือพรรษาตน ๆ มันก็มีกระวนกระวายอยาก
จะไปอยูบาง แตมันก็ไมมาก ไมทรมานมาก
เพราะเราเอาเจานี่ เรียกวา ตลบหลังมันละ ผลักไสมันออก
ได ดวยการฉลาดกาย ฉลาดเรื่องผม ขน เล็บ ฟน หนัง ถาจะตอไป
ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา เลือด เนื้อ ดี เสลด อะไร
ตาง ๆ มันจะชวยไดเยอะ ประคองใหอยูใ นพรหมจรรยไดอยางมัน่ คง
ยั่งยืนตอไป เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เสียคาโง !

ประเด็นรอนประเด็นธรรมเทาที่อาตมาสังเกตดู ปนี้ตองเรียกวา “ปเสีย

คาโง” ทีผ่ า นมานีป่  ๖๒ ป เสียคาโง ! โผลออกมาทางจอทีวสี อ่ื สารมากมายเหลือเกิน
เรา “เสียคาโง !” เรือ่ งแชรแมนน่ั แมน่ี แมมณี แมชมอยกันมา ก็ไมมใี ครฉลาดได
บทเรียน ยังเสียตอกันมาเรือ่ ย ๆ จนยาวนาน และตอนนีท้ เ่ี สียคาโงทร่ี อ นแรง คือ “เสีย
คาโง ! จะหาบริการทางเพศ” เมื่อกอนนี้ผูชายกระสันกําหนัดก็ไปหาซองโสเภณี
ก็ไปจายกันที่ในซองนูน แตเดี๋ยวนี้มีจายกอนทางไลน แช็ตอะไรกันอยางชนิดที่...
นีแ่ หละเปนอยางทีห่ ลวงพอพุทธทาสวาเลย “ตอไปโลกจะวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี ซึ่งจะนําไปสูความวินาศนาการทางศีลธรรม”
ตองจายคานั่นคานี่ ถึงจะไดไปรวมหลับนอนกับโสเภณี ที่เขาสงรูปสงอะไร
มาใหดู (ตัวจริงไมรจู ะสวยขนาดนัน้ หรือเปลา) แตพอเห็นรูปสวยงาม โอ ! อยากเสพสม
อารมณหมาย จายไมอั้นเลย เขาบอกตองวางเทานั้นประกันเทานี้ คาปลอดภัยของ
ตัวโสเภณีที่จะเอาไปกอด ไปหลับไปนอน จายไปจายมาไมนาเชื่อผูชายคนนั้น
อาตมาฟงดูเขาก็ดีอะ ที่เขาบอก เขาอยากมาแฉ เขาไมอาย เขาไมอยากให
ผูชายคนอื่นเสียคาโง ! ตามเขาไปอีก โอนงาย ๆ เขาไปอีก
ฉะนั้น “เสียคาโง ! โอนงาย โอนไว” นี่เปนประเด็นรอนที่สุด แลวมีตอเนื่อง
แลวไมรูสิ้นป ๖๓ จะมีสักกี่ราย ในเรื่องซื้อของ ไมสงของมา ไมไดตามมาตรฐานที่
สั่ง แตโอนเงินไปใหเขาแลว
ตอนนี้มันมากถึงขนาดที่เรียกวา “โอนเงินทําบุญ” ถูกชักชวนไปทําบุญ

“แหม ! เงินขาดเทานัน้ เทานี้ ชวยโอนมาใหหนอย จะเติมใหเต็มเพือ่ จะไดสราง
นูนสรางนีใ่ ห หลวงพอสําเร็จ” ผลทีส่ ดุ ถูกหลอก ดังนัน้ “เสียคาโง !” เปนประเด็น
รอนที่สุด ของขาวเทาที่ไดดูสังเกต
สวนเรื่อง “ฆาตัวตาย” ก็ตองถือวา “เปนรองนิดหนอย” แตถาจริง ๆ มัน
ก็รายนะ เพราะวามันมีการตาย เจาเสียคาโง ! ยังไมถึงตาย แตนอนช้ําใจไปหลายวัน
แตยิงตัวตาย ฆาตัวตาย มันตายแลวรูสึกเรื่องทุกขมันจะจบ แตมันไมใชเสน
ทางที่ถูกตอง ความจริงคนนี่ “ตองผลักกิเลส และผลักทุกขออก” ไมใชโง ! ไป
ผลักชีวิตออกจากราง เพราะเราทุกข เพราะกิเลส เพราะความยึดมั่นถือมั่น
เราตองผลักความยึดถืออัตตา ตัวตนออกบาง
มิฉะนั้น เราจะฟงขาวแลวรอนหูรอนใจ เพราะเกิดการฆาตัวตาย ๔-๕ พัน
ชีวิต ฆาตัวตายแลวไมตายเปนหมื่น ๆ หลายหมื่น ๔-๕ หมื่น ที่ลางทองทัน แคะ
กระสุนออกทัน อันนี้เปนเรื่องที่นาอเนจอนาถใจ เพราะคนใจจอยดอยคุณจิตใจไม
เขมแข็ง ไมมีจิตตานุภาพที่จะผลักกิเลสและทุกขออก ดันไปผลักชีวิตออกจากราง
แลวชาติหนาเกิดนีจ่ ะไปเจอทุกข แลวจะใชวธิ แี บบนีเ้ รือ่ ยไปทุกภพทุกชาติไหม ? มันไม
นาเกิดเปนคนกับเขาเลย
เพราะฉะนั้น จึงตองบอกวา ใครไดเห็นขาวนี้แลว เปนประเด็นรอนตัวรอนใจ
วา เราจะเผลอไผลไปคิดสั้นฆาตัวตายอยางนี้หรือไม ? อยูใหไดตลอดป ๖๓ ไหม ?

ป ๖๓ จะมีคนฆาตัวตายเพิ่มขึ้นหรือไม ? แนวโนมนี่แนนอน ! แลวตอน
นี้เริ่มเปนประเด็นรอนแลว คนฆาเขาตาย กอคดี ก็บอกวา “คนนี้ขาดยา” นี่ก็
เปนประเด็นรอนตัวใหมบอกวา “ขาดยา”
เขาบอกวา ถาคนบากอคดีโทษนอยหรือไมตดิ คุกเลย เพราะมันบา อยางนี้
มันจะทําใหรอนระอุหนักขึ้น เดี๋ยวนี้ถึงบางคนนี่ไปขอบัตร ประวัติวา “ไดเคยบําบัด
จิตเวช” แลวพอกอคดีก็โทษก็ลดลง เพราะผูถูกบําบัดจิตเวชนี่ เขาถือวา กระทํา
ผิดโดยสติปญญา...ไมสมบูรณ โทษก็เลยนอย
ก็อยางนี้มันเปนเรื่องใชไมได แลวประเด็นรอนเหลานี้ ขอใหป ๖๓ นี่ ฉลาด
แกไข คิดแกทางกันใหดีอยาใหตองเสียชีวิต เสียเงิน และเสียศักดิ์ศรีในความเปน
มนุษยที่เกิดมา แลวไมสามารถดํารงชีวิตดวยความฉลาด เกิดเปนคนถาฉลาดไมได
แหม ! มันก็อายหมาอายแมว เพราะแมวหมาไมคิดฆาตัวตาย ไมรูประเด็นรอนจะมี
ตอนตอไปอยางไร ขอใหติดตามฉบับหนาก็แลวกัน เจริญพร.
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“

“ ภาวะจิตทราม

โดย...พุทธทาส

ในอารยธรรมแผนใหม

อารยธรรมแผนใหม ก็คอื เทคโนโลยี เปนอารยธรรมเทคโนโลยี

หรืออารยธรรมอุตสาหกรรม อารยธรรมแผนโบราณ ก็คอื ความสวางไสว
ในทางวิญญาณ ถาสังเกตอะไรไมไดก็สังเกต แตเพียงวา อารยธรรมแผน
ใหม พอค่ําลงก็จะนึกถึงแตวา พรุงนี้จะฆากันอยางไร จะเอาเปรียบกัน
อยางไร อารยธรรมแผนโบราณนั้น พอค่ําลงก็นึกถึงวา สัพเพ สัตตา
อะเวรา อัพยาปชชา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ อยางนี้เปนตน
คือค่ําลงก็แผเมตตา เจริญภาวนา นึกถึงเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย นึกถึง
สัตวทั้งหลาย นึกถึงพระเจา นึกถึงศาสนา นี่อารยธรรมแผนโบราณ ที่คน
เดี๋ยวนี้เขาจัดไว เปนของครึคระเปนอยางนี้

“

...ค่ําลงก็แผเมตตา เจริญภาวนา นึกถึงเพื่อนเกิด แก เจ็บ
ตาย นึกถึงสัตวทั้งหลาย นึกถึงพระเจา นึกถึงศาสนา
นี่อารยธรรมแผนโบราณ...”
สวนอารยธรรมแผนใหมก็วา พรุงนี้จะฆาเขาอยางไร ใหได
มากออกไปเทาไร หรือเอาเปรียบเขาใหไดเทาไร มากออกไปเทาไร
นี่ใจความสําคัญสัน้ ๆ ทีพ่ อจะใหเขาใจความหมาย ของความแตกตางระหวาง
อารยธรรม ๒ สาย หรือ ๒ แผน
ทีนี้ จะพูดกันถึงเรื่องความมีจิตทรามในแงของโทสะ อยากจะขอ
ย้ําสําหรับผูมาใหมอยูเสมอวา โลภะ โทสะ โมหะนี้ ถาคุณไมรูจะแบงกัน
อยางไร หรือจํากัดความมันอยางไร ก็ขอใหจาํ กัดความงาย ๆ วา กลุมที่ ๑
หรือกลุมของโลภะทัง้ กลุม นัน้ ก็เพือ่ จะเอาเขามา, กลุม ที่ ๒ คือ โทสะ
ทั้งกลุม มันก็เพือ่ จะผลักออกไป หรือเพือ่ จะทําลายเสีย มันตางกันลิบ
อันหนึง่ จะเอาเขามาถนอมกอดรัดเสวยอารมณเขาไว อีกอันหนึ่ง มันจะ
ผลักออกไปจะทําลายเสียใหไมมีเหลือ, กลุมที่ ๓ คือ โมหะนั้นมันโง มัน
สงสัย มันลังเล วิตกกังวล จนมองดูอยูรอบ ๆ ดวยความหวังดวย
ความงมงาย อยางนี้ไมมีอาการที่วา จะดึงเขามา หรือจะผลักออกไปโดย
เฉพาะ
สรุปวา ๑. เอาเขามา ๒. ผลักออกไป ๓. วนอยูรอบ ๆ ถาถือ
หลักอันนี้แลวก็จะแบงแยก โลภะ โทสะ โมหะ ออกไดเปนพวก ๆ ไป
ไดโดยงาย
กลุมที่ ๑. เราพูดถึงโลภะมาแลว คือ หมายถึงกลุมที่จะเอาเขามา
กอดรัดไว บริโภคเสวยอารมณ เปนความสุขของตน
ตอไปเปนกลุมที่ ๒ กลุมที่ ๒ มีโทสะ-ประทุษราย, โกธะ-โกรธ,
พยาบาท-จองเวร, และอะไรอื่น ๆ อีกหลายชื่อ แตอยูในกลุมที่อยากจะ
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ทําลาย หรืออยากจะผลักออกไปทั้งนั้น สําหรับกลุมโทสะหรือมุงรายนี้
มันก็มีมูลมาจากความเห็นแกตัว ขอใหจําปศาจตัวรายกาจที่สุด
ของมนุษยเอาไว ก็คือ ความเห็นแกตัว อยากจะตั้งตนมา
ตั้งแตวา เมื่อเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมไดทําใหเรามีเงิน มีของ มีทรัพย
สมบัตมิ ากจนเหลือใชเ หลือสอย เพราะวิชาความรูท ส่ี ามารถเพิม่ การผลิต
ที่มีอํานาจมหาศาลนี้ มันทําใหเรามีเงินมีของเหลือใช เมื่อมีเงินเหลือมาก
ขึ้น มันก็ชวนหรือมีชองที่จะใหทําบาปมากขึ้น
คุณจะเห็นดวย หรือไมเห็นดวย ที่ผมกําลังพูดวา เมื่อมีเงินเหลือ
ใชมาก มันมีชอ งและชวนใหทาํ บาปมากขึน้ : มันยัว่ ใหทาํ บาปมาก ๆ
และชองที่จะใหทําบาปใหญโต มันก็มีมาก เพราะมีเงินมาก มันแสดง
อยูในตัวในการทีห่ าเงินมาจนเกินความจําเปนนัน้ มันเปนเรือ่ งความไมเปน
ธรรม เปนความโลภเปนอะไรไปอยูในตัวแลว มันมีรากฐานมาจากสิ่งนั้น
แลว แลวพอมีมากเขา ความคิดก็ไหลไปในทางที่จะทําบาปมาก แทนที่
จะทําความเปนธรรม หรือทําบุญ เพราะวายิ่งมีเงินเหลือใชมาก ก็ยิ่งชวน
ใหขยายความเห็นแกตัวออกไปใหมาก ความเห็นแกตัวที่เรามีอยูเทาไรแต
เดิมนั้น มันก็ทําใหหามาไดเทานั้นเทานี้ พอมันไดมามาก มันก็ชวน หรือยุ
ใหขยายความเห็นแกตัวนั้นใหกวางออกไป ใหลึกซึ้งออกไป
จะมองเห็นไดงาย ๆ หาเงินมาดวยความเห็นแกตัว พอได

เงินมามากยิ่งเหลือใชเทาไร ยิ่งขยายความเห็นแกตัวมาก
ออกไปเทานั้น ทีนี้ยิ่งขยายความเห็นแกตัวมากออกไปเทาไร ก็ยิ่งมี

การแขงขัน แยงชิง อิจฉาริษยามากเทานั้น จะเห็นอยูไดชัดในโลกนี้ ยิ่งมี
การแขงขัน แยงชิงอิจฉาริษยากันมากขึ้น เทาทีค่ วามเห็นแกตวั มันมากขึน้
เพราะความฉลาดในการทําตามความเห็นแกตัว ยิ่งมีการแขงขัน แยงชิง
อิจฉาริษยามากเทาไร ก็ยิ่งมองขามคุณคาแหงชีวิต ของผูอื่น หรือของ
สัตวอื่นมากขึ้นเทานั้น

ความแขงขัน หรือความริษยามันมีอํานาจปกคลุมจิตใจ
ใหมืดมน มันจึงมองขามชีวิตสัตวอื่น ชีวิตของผูอื่น โดยความ
ไมเปนชีวิต กอนนี้เราเคารพในชีวิต หรือสิทธิในชีวิตรางกายของผูอื่น
มาก ในอารยธรรมแผนโบราณมีความสวางไสวทางวิญญาณ พอมาถึง
อารยธรรม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมนี้ เมฆความเห็นแกตัวมันครอบคลุม

โลก เพราะฉะนั้น ก็มองเห็นชีวิตอื่น สัตวอื่นเปนของไมมีความหมาย ใน
ที่สุดก็นําไปสูลัทธิอาณานิคมลาเมืองขึน้ ไปทัว่ โลก ลัทธินห้ี รือสิง่ นี้ ไมเคย
มีในสมัยทีม่ นุษยรุงเรืองอยูดวยแสงสวางทางวิญญาณ หรือวาในซีกโลก
ของมนุษยที่รุงเรืองดวยแสงสวางทางวิญญาณมาแตกอน มันไมมีลัทธิ
อาณานิคมลาเมืองขึ้น มันมีก็แตในซีกในสวนที่หมุนไปหาอารยธรรมทาง
วัตถุทว่ี า มาแลว
พอมีเงินสมบัตมิ ีอํานาจวาสนาเหลือใช มันก็ขยายความเห็นแกตัว
ออกไป เปนลัทธิอาณานิคม ลาเมืองขึ้น นี้ความมีจิตทรามถึงสุดขีด ใน
การทีจ่ ะเบียดเบียนซึง่ กันและกันอยางลึกซึง้ ลัทธิลา เมืองขึน้ นี้ คุณก็เขาใจ
ดีอยูแลว อาศัยเครื่องมือไมใชเพียงแตอาวุธ มันอาศัยเครื่องมือใตดิน
เชนวัฒนธรรม เชนศาสนา เชนศิลปะอะไร ปรัชญาตาง ๆ อะไรเหลานี้ ถูก
นํามาใชเปนเครื่องมือในการลาเมืองขึน้ ทั้งนั้น การลาเมืองขึ้นในทาง

วัฒนธรรม คือ ใชวฒ
ั นธรรมเปนเครือ่ งปราบปรามผูอ น่ื หรือ
ดึงเอามาเปนเมืองขึ้นของตัว นี่รายกวา การลาเมืองขึ้นโดย
ทางที่ใชกําลังอาวุธไปอีก เพียงแตการลาเมืองขึ้นโดยการใช
กําลังอาวุธ เราก็ทนกันไมคอ ยจะไหวอยูแ ลว ในประวัตศิ าสตรไทยก็เคย
เจ็บปวดชอกช้ําแสนสาหัสมาแลว ในเรื่องการลาเมืองขึ้นโดยใชอํานาจ
อาวุธนี้ แตมันยังไมรายเทากับการเปนเมืองขึ้นทางวัฒนธรรม โดยทาง
จิตใจ คือที่เขาเอาลัทธิหรืออะไร มาใสใหในจิตใจของเรา แลวก็บูชาลัทธิ
ของเขา ยอมตามเขา อยางนี้ เปนการลาเมืองขึ้นในทางจิตใจ
ทีนี้ มีระดมกําลังกันทั้ง ๒ อยาง คือพวกลาเมืองขึ้นนั้นไมไดดวย
อํานาจก็เอาดวยเวทมนต ไมไดดว ยกําลังก็เอาดวยเวทมนต นีภ่ าษาพังเพย
เขามีอยูอยางนี้ ตางคนตางลาเมืองขึ้นแขงกัน ในบรรดาผูที่มีเงินเหลือ
ใช มีอํานาจมากมาย รวมความวา มันเห็นแตจะได ไมนึกถึงชีวิตของใคร
ไมนึกถึงเกียรติยศของใคร ไมนึกถึงอารยธรรมของใคร เอาแตจะได เอา
เขามาอยูในอํานาจของเรา แลวกอบโกยประโยชนทางวัตถุมาเปนของเรา
ไมใชเราไปเปนเมืองขึ้นเขา เพื่อจะถือศาสนาของเขา มันไมเคยมีอยางนี้
มันเคยมีแตวาไปเอาเขาเปนเมืองขึ้นเพื่อจะทํานาบนหลังเขาเทานั้น นี้มัน
เปนการเห็นแตจะได เพราะนิสัยใจคอในการเห็นแตจะได-เห็นแตจะได
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มากขึ้น ๆ จนมองขามชีวิต หรือคาของชีวิตของผูอื่นจนเกิดชินเปนนิสัย
ขอใหสังเกตดูวา ลัทธินี้ มันตั้งตนขึ้นมาจากสัตวเดรัจฉาน ใน
สมัยโบราณเขาเห็นสัตวเดรัจฉานมีคาเทากับมนุษยในทางความ
ตาย แตพอมาถึงสมัยนี้ สัตวเดรัจฉานกลับเปนสิง่ ทีไ่ มมคี า คือฆามัน
ไดตามที่เราชอบใจจะฆา แลวก็ดูเครื่องมือสําหรับใชในการฆาซิ เชน
ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืชอยางนี้ ใชเครื่องบินโปรย ถึงแมไมใช
เครื่องบินโปรย ที่คนชาวบานใชอยูเปนประจําวัน มันก็มีฤทธิ์แรง
มาก ที่จะฆาสัตวมีชีวิตเล็ก ๆ อึดใจเดียวตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งลาน ขอ
ใหดูอํานาจของยาฆาแมลง เราก็จะไดพืชผลมา แตแลวไมไดมองวา เรามี
จิตใจเปนยักษ-เปนมารมากขึ้น โดยไมรูสึกตัว ไมรูสึกตัวโดยสนิทเลยไมรู
สึกตัววา จิตใจของเราทารุณโหดรายเปนยักษเปนมาร เปนภูตผีปศาจมาก
ขึ้น ดวยการฆาสิ่งที่มีชีวิตคราวละแสน ละลาน ละโกฏิ ฯลฯ โดยไมสะดุง
สะเทือนใจอะไรสักนิดหนึง่ ไมมกี ารเวทนาสงสารเลยสักนิดหนึง่ แลวในทีส่ ดุ
มันก็เกิดเปนปญหาทางวิญญาณขึ้นมา
ดังนั้น การทีร่ กั ษาจิต รักษาวิญญาณไวในลักษณะทีเ่ มตตา กรุณา
มองเห็นชีวติ อืน่ เหมือนกับชีวติ เรานี้ มันมีผลลึกซึง้ ในทางฝายวิญญาณ อาจ
จะขัดกันไดกับประโยชนทางฝายวัตถุในบางกรณี แตถาเทียบราคากันแลว
มันนอยมากกวาทีเ่ ราเสียไปในทางฝายวิญญาณ มันมีคา มาก เพาะเชือ้ แหงความ
ทารุณโหดรายเขาไปในจิตใจ แลวตอไปมันก็ฆาคน หลังจากฆาแมลง แลว
มันก็จะกลายเปนฆาสัตวที่ดีกวาแมลงแลวก็กลายมาเปนฆาคนโดยวิธี
เดียวกัน ดังนัน้ เราพรอมทีจ่ ะทิง้ ระเบิดปรมาณูลงในหมูม นุษยดว ยกัน เหมือน
กับที่เราฉีดยาฆาแมลง ทีนี้สิ่งที่เราไมตองการอยางอื่น ๆ มันก็ตามมา
ศัพทวา “สังหารหมู” อยางนี้ มันก็มีเกิดขึ้นมาในลักษณะที่วา ฆาเพื่อน

ความมีจิตทรามในแงของประทุษรายผูอื่นนี้
มันเกิดขึน้ ไดอยางไร ?
ความเห็นแกตวั เปนรากฐานตามเคย....

“

“

มนุษยกันอยางชื่นหนาชื่นตา สงสัยอะไรนิดหนอย แมยังพิสูจนไมได วาเขา
เปนศัตรูหรือไม ก็พรอมแลวทีจ่ ะทําการสังหารหมู ชีวติ เพือ่ นมนุษยไมมคี า ถา
เปนคนโบราณ เขายอมตายเองดีกวาที่จะไปฆาผูอื่น สมัยนี้พอสงสัยอะไร
นิดหนอยก็สังหารหมู หมูเล็ก หมูนอย
คุณก็ดูเอาเองก็แลวกัน ในประวัติศาสตรการเมือง ในประวัติศาสตร
สงคราม มาถึงปจจุบันนี้ ซึ่งเปนยุคของการสังหารหมูเต็มที่ นี่คือผลของ
อารยธรรมแผนใหม ไมมีในอารยธรรมแผนเกา แลวการที่มีอะไรยั่ว หรือ
หลอกใหคนฆากันนั้น มีมากขึ้นจนสมัครไปตาย หรือถูกบังคับใหไปตาย คํา
วา “บังคับ” นี้ คุณถือเอาความหมายใหหมดจดสิ้นเชิงหนอย อาจเปนวา
เขาบังคับดวยเงิน เขาบังคับดวยกามารมณก็ได ทหารที่ไปรบยอมตาย เพื่อ
หวังกามารมณ เพื่อหวังเงิน นี้ก็มีอยูมาก หรือจะมากกวา ที่วาบังคับเพราะ
กฎระเบียบ วาไมไปไมไดเพราะกฎหมายมีอยู
ฉะนั้น การหลอกลอ ก็คือการบังคับเหมือนกัน ใชการหลอก
ลอดวยอะไรที่มันรัก มันชอบ บังคับจิตใจมันใหมันไปตายได ฉะนั้น
ในอารยธรรมแผนใหม จึงมีการกระทํา หรือวาความสามารถกระทํา
ในการที่จะใชคนใหไปตาย เปนหมื่น เปนแสน เปนลานก็ไดในที่สุด
เพราะเครือ่ งมือในการฆาคนมันมีมากขึน้ มันมีประสิทธิภาพมากขึน้
ขอใหคุณมองดูในแงที่วา ความมีจิตทรามในแงของประทุษราย
ผูอื่นนี้ มันเกิดขึน้ ไดอยางไร ? ความเห็นแกตวั เปนรากฐานตามเคย ทีนี้
ความเจริญแผนวัตถุนเ้ี ปนแผนใหม แผนเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม นีม้ นั ทําให
เรามีเงินมีอาํ นาจ เรียกวา อํานาจอยางเหลือใชมากขึน้ ก็ขยายความเห็น
แกตัวไปในทางครอบงําผูอ น่ื จนกระทัง่ มีนสิ ยั เลวทราม ขนาดทีไ่ มเห็นคุณคา
แหงชีวิตของผูอื่น อาจจะทิ้งระเบิดลงมา ฆาเขาทีเดียวเปนหมื่นเปนแสนได
ซึ่งสมัยโบราณทําไมได เพราะวัฒนธรรมในทางจิตทางวิญญาณมันถูก
อบรมไวเปนอยางอื่น ยอมวิ่งหนีเองดีกวาที่จะฆาเพื่อนมนุษยทีเดียว
เปนหมื่น เปนแสน เปนลาน
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เปรียบเทียบกันอยางนี้ก็ได วาในสมัยโบราณดึกดําบรรพนั้น ถามี
การรบราฆาฟนกัน หรือการทะเลาะวิวาทกันเล็ก ๆ นอย ๆ จนขยายเปน
สงครามระหวางหมู ระหวางพวก ระหวางประเทศอะไรก็ตาม สงครามนั้น
มันก็เพือ่ ปองกันตัวอยางหนึง่ แลวสงครามนัน้ เพือ่ จะเอาประโยชนของผูอ น่ื มา
เปนของตัวอีกอยางหนึ่ง มีเทานั้นเอง มีเพียง ๒ ของาย ๆ วา เราจะปองกัน
ตัวเรา เมื่อมีคนอื่นมาเบียดเบียน ก็ตองรบกัน ถามากกวานั้นหรือเลว
กวานั้นก็คือวา จะไปเอาของคนอื่นมาเปนของตัว พอตกมาถึง

สมัยเทคโนโลยีนเ้ี ขาทําสงครามกันเพราะกลัววา ฝายอืน่ จะเปน
เจาโลก มันไมเหมือนสองขอที่แลวมา
กอนนี้เราทําสงครามปองกันตัว กับไปปลนเอาวัตถุ เอาสมบัติของ
ผูอื่นมาเปนของตัว ทีนี้ ความเจริญแผนใหมขยายออกไปมาก จนกระทั่ง
ทําสงคราม ดวยความกลัววา ผูอื่นจะเปนเจาโลก ทีนี้ตางฝายตางกลัว
วาฝายอื่นจะเปนเจาโลกก็เกิดสงครามมหาประลัย เขาจะถือวาเปนของดี
วิเศษอยางไรก็ตาม แตผมมองในแงเปนจิตทราม ความทะเยอทะยานที่จะ
เปนเจาโลกนี้เปนจิตทราม แลวความกลัววา ผูอื่นจะเปนเจาโลก แขงขัน
กัน หรือกลัวเขาจะเปนเจาโลกเสียแลวเขาจะเบียดเบียนเรา อะไรก็ตาม มัน
ก็เปนโรคจิตทราม เปนความหวังไมชอบดวยเหตุผล เปนความกลัวไมชอบ
ดวยเหตุผล
สิ่งที่เรียกวา สงคราม ก็เปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัย ตามแบบของ
อารยธรรม ถาพูดถึงสงครามปองกันตัว มันก็ยังมีขอบเขต ปองกันตัว
เกินขอบเขตก็ถือวาเปนความผิดเปนอาชญากรรม ถาถือตามลัทธิศาสนา
แลว การปองกันตัวกระทําไดในขอบเขตที่จํากัดที่สุด เฉพาะที่เปนการ
ปองกันตัวจริง ๆ ปองกันตัวเกินกวาเหตุ ปองกันตัวชนิดที่วาดไวไกล
อยางนี้ไมยอมให แลวกลับสอนไปในทางใหอภัย ใหยอมเสียมากกวา
สวนการทีจ่ ะไปปลนเอาประโยชนของผูอ น่ื มาเปนของตัวนี้ ยิง่ ไมมยี ง่ิ ทําไมได
เดี๋ยวนี้ไมตองคิด เรื่องปองกันตัวหรือวาปลนเอาประโยชนผูอื่น เรา
ตองการเปนเจาโลก ตองการจะเอาโลกทั้งหมดไวเปนของเรา อยูใ นอํานาจ
ของเรา นี่มันทรามทั้งในแงโลภะ มันทรามทั้งในแงโทสะ มันทรามทั้งใน
แงโมหะ มันโลภมากเกินไป มันประทุษรายผูอื่นมากเกินไป แลวมันโงไป

ทําสิ่งที่ไมควรทํามากเกินไป แลวก็มีผลเปนอยางไร ? คุณดูเอาเถิด มัน
เบียดเบียนตนเอง และเบียดเบียนผูอื่นเหลือประมาณ ในการที่อยากเปน
เจาโลกนั้นมันตองเกลี้ยกลอมกันเอง ใหยอมตาย ยอมไปรบ ไปทําอะไร
ตาง ๆ ใหยง่ิ ขึน้ กวาเดิม ฉะนัน้ คนจึงสมัครไปตายมากกวาสมัยโบราณ ในสมัย
ประชาธิปไตยแท ๆ นี้ยังหลอกกันใหไปตายไดมากกวาสมัยโบราณ เพราะ
วาเปนประชาธิปไตยที่มันเมาไปดวยวัตถุนิยม สมาชิกของประชาธิปไตย
ทั้งหมดมันเมาดวยวัตถุนิยม มันก็สมัครตายเพื่อวัตถุนิยม ฉะนั้น จึงหาคน
ไปตายไดมากในสมัยประชาธิปไตยนี้ยิ่งกวาในสมัยกอน ซึ่งเปนเผด็จการ
หรือเปนอะไรก็ตาม
นี่ก็เปนผลของเทคโนโลยี ของอุตสาหกรรม ของอะไรดวยเหมือน
กัน หมายความวา สิ่งนี้มันทําใหคนหลงในเนื้อหนัง เมื่อหลงความ
เอร็ดอรอย ทางเนื้อหนังแลว ก็สมัครตายไดอยางชื่นหนาชื่นตา เขาก็
เอาเรื่องเอร็ดอรอยทางเนื้อหนังนั้น ไปลอใหรบ รบเพื่อใหไดมาซึ่งความ
เอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง ของสวนรวม ของประเทศชาติ แตแลวเขาก็พูด
ไพเราะกวานั้นวา เพือ่ เกียรติยศ เพือ่ ความถูกตอง เพือ่ ความเปนธรรม
เพือ่ อะไร แลวคุณดูเถิดวา มันมีความเปนธรรมทีต่ รงไหน ? ที่ทํากัน
อยูในเวลานี้ มันเพือ่ ประโยชนของตัว ประเทศมหาอํานาจก็พดู ออกมาโตง ๆ
เปดเผยโตง ๆ ชัดถอยชัดคําเลย วาเพราะกลัวฝายโนนจะยึดครองเอเชีย
หรือจะยึดครองโลก ทีพ
่ ดู กันชัด ๆ อยางนี้ พูดกันดัง ๆ พูดกันชัด ๆ วา
เพราะกลัวอีกฝายหนึง่ จะยึดครองโลก
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“

นี้ไมใชเพียงแตวาชวนคน ชวนบุคคลในประเทศของตัวไปรบ มัน
ชวนประเทศอื่น ๆ ใหเขากลุมกันรบ เพราะฉะนั้นมันจึงรวมเปนกลุมใหญ
คือหลาย ๆ ประเทศรวมกันเปนกลุมหนึ่ง แลวก็รบกันเพื่อความตาย เพื่อ
ความวินาศ นีไ่ มใชชวนคน ๆ หนึง่ มารบกัน เขาชวนประเทศเปนประเทศ ๆ เขา
มาเปนพวกแลวเพื่อรบกันเทานั้น ไมใชเพื่ออะไร เพือ่ ฝนคําสัง่ ของพระ
เปนเจา ที่สอนไววา ใหอภัย นี่คือความมีจิตทรามของมนุษย ในยุค
อารยธรรมแผนใหม ในแงของโทสะ ความคิดที่จะประทุษรายผูอื่น
โทสะนี้ พอลงไปกระทําเขา โทสะที่ตอนตนเปนเพียงประทุษรายผู
อื่นอยูในใจนั้น มันก็ขยายออกไปเปนความโกรธ พอประจันหนา พอรบ
กันมีการรบกันเลือดตกยางออก นิดเดียวเทานั้น มันก็มีความโกรธ โกรธ
มากขนาดเลือดเขาตา มันก็ไมเห็นวา ชีวิตเปนชีวิต มันไมไดนึกถึงชีวิต ไม
ไดนกึ ถึงคุณธรรม ไมไดนกึ ถึงพระเจาอะไรทัง้ นัน้ แลว มันก็ฆา อยางฆาเนือ้
ฆาปลาเหมือนเราฆาแมลงอยางนั้น การทิ้งระเบิดปรมาณูใสเพื่อนมนุษย
ดวยกัน ก็เหมือนกับการที่เราฉีด ดี ดี ที. ฆาแมลง มีความหมายเปนอยาง
เดียวกัน
ทีนี้ พอเปนความโกรธมันก็งอกงามไปในทางระยะยาว ความ
โกรธระยะยาวก็กลายเปนความพยาบาท อาฆาต จองเวร นี่คําวา
โทสะ คําวาโกธะ และ คําวา พยาบาทจองเวร อาฆาต มันมีอยูเปน
๓ ตอน ทํางานประสานกันไป สงเสริมประสานกันไป
เดีย๋ วนีโ้ ลกเราเต็มไปดวยความอาฆาต จองเวร บรรยากาศรอบโลก
นี้ ถาคุณมีตาทิพย คุณจะมองเห็นวาเต็มไปดวยบรรยากาศแหงความอาฆาต
จองเวร เห็นไดงาย ๆ จากวิทยุกระจายเสียงทั่วทั้งโลกนี้ พูดออกมาแต
ความอาฆาตจองเวรทัง้ นัน้ เรียกวา บรรยากาศของโลกกลุม ไปดวยความ
มุงราย ฝายนี้ก็มุงรายฝายนั้น ฝายนั้นก็มุงรายฝายนี้ ประเทศไทย
เราอยูฝายไหนก็มุงรายตอฝายตรงกันขามเหมือนกัน นี่บรรยากาศเต็ม
ไปดวยกลิ่นไอของความอาฆาตจองเวร จากโทสะ มาเปน โกธะ จาก

...บรรยากาศของโลกกลุม ไปดวยความมุงราย ฝายนี้ก็
มุงรายฝายนั้น ฝายนั้นก็มุงรายฝายนี้ ประเทศไทยเรา
อยูฝายไหนก็มุงรายตอฝายตรงกันขามเหมือนกัน...

“

โกธะ มาเปน อาฆาตจองเวร แลวก็กลายเปน “อาณาจักรแหง
ความกลัว” คํานี้ก็เขาทีเหมือนกัน ที่วาโลกนี้ทั้งโลกเปนอาณาจักร
แหงความกลัว คือ วาเต็มไปดวยความรูสึกกลัว ไมมีใครมีจิตใจ
สะอาด สวาง สงบได เพราะเต็มไปดวยความกลัว ฝายที่แพอยูก็
กลัว ฝายทีช่ นะอยูก ก็ ลัว ชนะนัน้ ก็รวู า มันชนะไมจริง ชนะชัว่ คราวเดี๋ยว
มันก็กลับแพอีก เพราะฉะนั้น มันก็กลัว คุณดูซิ เรารบกันในโลกทั่ว
ทั้งโลกเวลานี้ ใครบางที่ไมเต็มไปดวยความกลัว
เพราะฉะนัน้ ความมีจติ ทรามตอความประสงคของพระเจา คือ
ไมอํานวยตามความประสงคของพระเจาอยางนี้มันก็รบกันทั้งโลก
มากขึ้นทุกที รบกันทั้งโลก และก็มากขึ้นทุกที ดังนั้น อาณาจักรแหง
ความกลัว มันก็ขยายออกไป ทุกที เต็มโลก แลวก็จะลนไปโลกอื่น ๆ
ถามันไปถึงเขา ดวยมนุษยพวกนี้ ตอใหไปอยูโลกพระจันทร มันก็ไม
พนจากความกลัว ผล ก็คือ วาทําใหเกิดมีความสะดุงหวาดเสียว
ในทางจิตในทางวิญญาณอยูตลอดเวลา
ฉะนัน้ จึงมีความวิปริตเกิดขึน้ ในหมูม นุษยทางดานจิตดานวิญญาณ
แลวเปนไปในทางทราม ไมไดเปนไปตามในทางสูง มันตรงกันขาม คํา
วา “ทราม” กับคําวา “สูง” นี้มันตรงกันขาม เมื่อไมสูงแลว มันก็
ไมสวย ไมสดชื่น ไมมีอะไรตอไปอีก เราก็พอจะมองเห็นทันทีวามัน
ทราม ในฝายวัตถุก็ทราม ในทางฝายวิญญาณก็ทราม ซึ่งเปนการ
ทรามอยางใหญหลวงลึกซึ้งที่สุด

นี่ผมคิดวา จะพอกระมังสําหรับชี้ใหเห็นภาวะ
จิตทรามของอารยธรรมแผนใหม ในอารยธรรมแผน
ใหมหรือโดยอารยธรรมแผนใหม ในฝายโทสะ คือ
ประทุษรายผูอื่น.
----------ธรรมโฆษณของพุทธทาส, เรื่อง ฆราวาสธรรม, ลําดับที่ ๑๗. ก. บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๑๙ ภาวะจิตทราม
ในอารยธรรมแผนใหม (โทสะ โมหะ), บรรยายวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓, หนา ๓๔๐-๓๕๑.
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ป ริศนาธรรม

ไทย
“ชุดกายนครสอนธรรม””

๒

(ตอจากฉบับที่แลว)

เจริญธรรมทานพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย

เรามาศึ ก ษาจากภาพปริ ศ นาธรรมไทยแบบ
โบราณ ตอจากครั้งที่แลว กลาวตอไปวา
อุปมาสิง่ ทีเ่ ปนแดนเกิดของปญญา ภาพนี้
มีดอกบัวอันใหญ คือ มีบรุ ษุ ผูที่เขมแข็งกําลังถือ
ดาบ และถือจักรดวยขางละมืออยูก ลางดอกบัว
ภาพในลักษณะนี้เปนการแสดงคุณคาของ
รางกาย นีไ้ มเกีย่ วกับใจแตประการใด ชีแ้ จงตอไปวา
ปญญานี้ไดเกิดมาจากกายซึ่งเปนของ
ปฏิกลู ทานผูเ ปนปราชญไดเปรียบเทียบเหมือน
โคลนตมทีเ่ นาเหม็น แตเปนทีเ่ กิดของดอกบัวที่
บานสะพรัง่ งามฉันนัน้

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

และมีภาพที่เปนเตา และปลานี้เปนการแสดงวา นี่เปนแหลงน้ํา
โปรดเขาใจดวยวา ดอกบัวนีไ้ ดเกิดจากโคลนตมที่สกปรกใตน้ํา
ถึงแมโคลนจะเหม็นเนา แตเปนแหลงทีเ่ กิดของดอกบัวทีง่ ดงามและ
หอมหวน เหมือนรางกายที่เนาเหม็น แตถารูจักฝกฝนอบรมใหดี
ยอมเปนแหลงใหเกิดปญญา
อุปมาเหมือนจักรและดาบสําหรับไวใชตัดกิเลสตัณหา และ
ดับระงับอวิชา
ดวยเหตุนี้ เราจึงตองรูจักเพาะปลูกสงเสริมเพิ่มสติปญญาใหเบง
บานยิ่งขึ้นตอไป ใหเพียบพรอมที่จะปราบกิเลสใหสิ้นไป
ตอมามีภาพเด็กเล็กเขามาหาผูถืออาวุธนั้น นี่ก็หมายถึง ความโง
ความหลงอยางรุนแรง หรือเรียกวา ความมืดบอดอันธการประมาณนัน้
ลักษณะนี้จะตองแกปญหาดวยปญญา เพื่อนํามาทําลายอวิชา
เหลานั้น
นี้จําเปนตองรูวา กิเลสเปนตนเหตุของมารรายที่สุด เปนเหตุของ
ความทุกข ฉะนั้นเราจะตองกําจัดที่ตนเหตุ คือ ความโง ความหลงของ
ตนเอง เลหเ หลีย่ มจากตัวกู และของกูมนั ผุดขึน้ มาดวยแรงอวิชา

เพราะเหตุนั้น จึงตองใชปญญาความสามารถพิเศษ
เพื่อทําลายอันธการนั้นใหได ความทุกขก็จะผานพนไป
ถามีคําถาม ๆ วา ภาพนี้คืออะไร ? ก็ตอบวา เปนภาพอุปมา
วา กายเนา แตเปนแหลงเกิดของดอกบัว หรือปญญา เหลานี้เกิด
จากโคลนตมที่เหม็นเนาดังกลาว
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โดยสรุปนี้เปนเหตุผลใหไดเกิดปญญาเพื่อฆากิเลส และเตือน
ไววา อยาเปนทาสของรางกาย อยาประพฤติผิดตอรางกาย อันเปน
ที่เกิดของปญญา ปญญาจึงจะมีความแหลมคมถึงทีส่ ดุ เพราะคุณคา
ของกายเนา ตองใชกายเนาใหเกิดประโยชน เพื่อถึงที่สุดแหงทุกข
ทานทั้งหลาย
คุณประไพ เอครพานิช ไดสรุปเรื่องนี้ไววา
ภาพหา มานพนอย
สามารถอาจหาญตัว
ซายหัตถถนัดระรัว
ขวาหัตถพระขรรคหมั้น
ณ ดานสถานสระน้ํา
โสโครกรากบัวจม
เปรียบรูปรวมหมักหมม
หากอุดมปญญาไซร
ชุมนุมปลาเตานี้
เสริมสงบงประจํา
ปญหาเหตุนาขํา
ปทุมชัดปญญาแกว
เห็นงามยามหนุมเหนา
องอาจนาฎกกายา
ฉกาจมนุษยถืออาเริงราเลหลักขใช
คราผลาญผจัลจุดจี้
สอดสองส่ําสิงโซ
ผิดพลาดขลาดอักโข
สรุปปราบปรามฉุดทึ้ง

เนาบัว
รางนั้น
กงจักร
แมนแมนชายชาญ
นั่นตม โคลนแล
จอมได
เหม็นนัก นักนา
สอดคลองดอกปทุม
ขนานนํา น้ําเอย
ประจักษแลว
ของจิต หายแฮ
เกิดกลั้วกลิ่นทราม
นัยนา เขม็งพอ
อยูใกล
วุธมั่น
เชนนั้นอันธการ
จอมโง เองแม
สุดซึ้ง
คอยขู ปลอบฮา
ถลกทิ้งรากโคน

“
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ออนโอนโยนเรื่องเรา
กายเนาอยาเขลาไข
เปนประโยชนฝกไฉน
บานเบิกสติปญญาผู
ควรขานกงจักรเจา
หั้มหั่นบั่นกิเลสหลาย
พระขรรคฟาดฟนงาย
คุณภาพกายเนาแผว
จงเข็ญความคิดคน
ยอมยอบมอบกายสึง
เปนยานเพราะผานถึง
สูประเสริฐเลิศล้ํา

รึงใจ
เหตุรู
แนวนิพ พานเอย
ผองพนกิเลสราน
จรดหมาย
หลุดแลว
งานตัด ตัณหาฮา
ผูพรอมเพียรเปน
คะนึง
ซากซ้ํา
ทั้งสติ ปญญาแล
หลากแลวพระนิพพาน ฯ

“

“

ทานผูอ า นทัง้ หลาย คราวนีไ้ ดอปุ มา อารมณแหงตัณหาทัง้ ๓ นี้
มีความสําคัญมาก ภาพที่แลวมาทั้งหมดนั้น เปนเรื่องของกายกับใจ
เพราะกายเปนที่เกิดของปญญาดังกลาวแลว นี้เปนเครื่องไมเครื่อง
มือสําหรับทําลายกิเลสใหสิ้นไป
ณ ตอไปนีจ้ ะไดเริม่ กลาวเรือ่ งของกิเลสดวยการเปรียบเหตุแหง
ปญหาใหญ ๆ เราตองเปรียบเทียบอารมณของจิตเรา นี่เหมือนสระ
น้ําใหญ มีอยู ๓ สระ เหตุเพราะวา
ธรรมดาอารมณเหลานีม้ กั เกิดขึน้ ทีจ่ ติ ของเราทุก ๆ คน จะ
มากมายมหาศาลแคไหนก็ตามเถิด
ปราชญทางธรรมทานบอกวา มันมีอยู ๓ ประเภท หรือ ๓
จําพวก เชน อารมณทเ่ี กิดกามตัณหา คือ ความตองการในความ
สุขเวทนาทีต่ นเองหลงใหลอยูท กุ เมือ่ เชือ่ วัน
เรียกวา ไมรูจบ ไมรูสิ้น มักพอใจในการสัมผัสตาง ๆ จาก
อายตนะทัง้ ๖ โดยเฉพาะอยางยิง่ รสอรอยระหวางทางเพศตรงกันขาม
ถึงไหนถึงกัน
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เรียกวา ทัง้ ชีวติ จิตใจทุม เท เพราะเรือ่ งนี้ ถึงขัน้ ฆากันตายเพราะ
เรื่องนี้
ตอมาทีเ่ รียกวา อารมณภวตัณหา คือ ตองการประเลาประโลม
แตความอรอยในความสุขเวทนา ที่เกิดจากรูปที่บริสุทธิ์ ซึ่งไมเกี่ยว
กับกามหยาบ ๆ อีกแลว อยางเชน ติดรสพอใจที่เกิดขึ้นจากรูป
ฌาน ตองการพระพุทธรูปสวย ๆ งาม ๆ มาไวบชู า หรือมานัง่ เพง
แลวมีความสุข

เรียกวา เปนรูปทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ แมแตไมดดั ไมประดับตาง ๆ
หรือเครือ่ งลายครามเกา ๆ ภาพพระเจาอยูหัวเกา ๆ หรือภาพ
ศิลปะวิจิตรพิสดารที่ชมวางาม เหลานี้เปนตน
เรียกวา ติดอกพอใจในรูปฌาน
ตอมาติดอกพอใจในอารมณ วิภวตัณหา คือความตองการ
ความสุขเวทนาที่เกิดจาก อรูป (แปลวา ไมมีรูป) คือ สิ่งที่บริสุทธิ์
อยางเชน ตองการใหคนยกยองชืน่ ชม ตองการความสรรเสริญ ตองการ
มีเกียรติใหคนเคารพนับหนาถือตา มีความพอใจ ทั้งหลงติดในบุญ
มากดวย และหลงติดในการเขาฌาน เขาสมาบัติ เหลานี้เปนตน
รวมความสรุปวา พวกที่หลงใหลในความสุขอันเกิดจาก

กามคุณ ลักษณะนี้ นี่น้ําอีกสระหนึ่ง

หลงติดในรูปที่บริสุทธิ์ตาง ๆ นี้อีกสระหนึ่ง
ใครที่มีความตองการไมอยากเปนนั่น ไมอยากเปนนี่ จนบาง
ครั้งไมอยากเปนอยูหรืออยากตาย ลักษณะนี้ก็สระหนึ่ง
ถาพูดสรุปใหสั้นงาย ๆ ก็คือ

๑) อยากเอา ตองการสิ่งที่ตนชอบ
๒) อยากเปน ตามที่ตนชอบ
๓) อยากไมใหเปน ตามที่ตนไมชอบ

นี่แหละทานทั้งหลายลองคิดพิจารณาดู ถาจะวาไปแลวมัน
เปนธรรมดาความอยากของคนเราในโลกนีม้ อี ยู ๓ อยากเหลานีแ้ หละ
เปนเรื่องใหญ
เมื่อเปนเชนนี้ตองบรรเทา หรือลดละเหยื่อความอยากทั้ง ๓
ประการใหได

ที่เปนภาพชางนั้น กลาวถึงสัตวทั้งหลายทั้งปวง มุงแสวงหา
ทางที่จะไปดื่มน้ํา ๓ สระนี้เหมือน ๆ กัน
บางประเภทก็อยากไปในทางกามคุณ
บางครั้งก็อยากอยูเฉย ๆ
บางทีไมอยากใหมีใหเปนอยางนั้น อยางนี้
92

93
หรือบางโอกาสอยากตายเสียเลยก็มี แตละวัน-คืน ชีวิต
เราทานมักหลงอยูใน ๓ ลักษณะนี้
นี่แหละ คือ ที่มาของเรื่องชางกินน้ํา ๓ สระ เปนอุปมา
หรือเปรียบเทียบของกิเลสที่วา มันกินจุ กินมากเหมือนชางทาน
ทั้งหลาย
คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปเรื่องนี้ไววา
ชัดฉานฉอภาพพรอง
เทียบที่อารมณกาม
ตัณหารวบตรีหนาม
อยากไมใหเปน, ถวน
เชนกุญชรดื่มซ้ํา
หอนอิ่มในสายธาร
บุถุชนบเบื่อบาน
สามอยากยันอยูเคลา
อยากในอยากนอกทั้ง
อยากไมทําอยากรบ
อยากเฉยมิใชสงบ
อยากเกียรติ, กาม กินอาง

พากยสาม สระแล
กิเลสลวน
แหนงหนาย เถิดพอ
อยากได, อยากเปน
ซมซาน น้ํานา
ทาวเถา
แบกทุกข
ควบคลองครองใจ
ทวนทบ
ไลลาง
มึนโมห
อกออนรอนหลง ฯ

“
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เรื่องราวกลาวตอไปวา อุปมา การที่กิเลสปรุงตอเปน
กิเลสซึ่งมีอาการตอ ๆ กันไปนั้น เราควรรูไวบางนาจะดี
ภาพนี้ มีน้ํา ๓ สระนี้ มันเขาไปอยูในทองของชาง ที่แปลก
ยิ่งกวานั้นก็คือ น้ําทั้ง ๓ สระนี้ มันเขาไปอยูในทองเขียด
นีเ้ ปนภาพทีค่ อ นขางจะแปลกประหลาดมาก เรามาศึกษา
กันตอไป ดูเหมือนวา ผูเขียนภาพไมรูจะเขียนอยางไร แตก็เขียน
ไดในลักษณะนี้ คือ เขียดกินชางเขาไปในทอง เขียดจึงมีชาง
ซอนอยู สวนในชางก็มีน้ํา ๓ สระ

ภาพลักษณะนีเ้ รียกงาย ๆ วา ชางกินน้ํา ๓ สระ สวนในใจคนเรานัน้
มุงหมายเอาความรูส กึ ๓ ประเภท แลวแตจติ บุคคลใดจะสูงหรือต่ําเพียงใด
อยางเชน

บางคราวก็รสู กึ พอใจในกาม บางครัง้ ก็เปลีย่ นเปนตองการรูป
ที่บริสุทธิ์ และบางทีพอใจในอรูป เชน ตองการคนยกยองสรรเสริญ
บาง ตองการมีเกียรติใหคนเคารพนับหนาถือตาบาง ทัง้ มีความพอใจ
หลงใหลติดแตในบุญมาก และหลงติดในการเขาฌาน เขาสมาบัตนิ ้ี
เปนตน
ชี้นําตอไปวา ความหมายในทางธรรมนี้มีวา เวทนาใหเกิดตัณหา
ตัณหากลายเปนชาง ถูกเขียด คือ ตัณหากินเขาไป ๆ
ทีนี้อยูเหลือแตเขียด เวทนานี้ คือ ชางถูกกินไปอยูในทองเขียด น้ํา
๓ สระคือ ตัณหา ๆ เขาไปอยูในทองชาง (คือ กิเลสมันซอนกิเลสเขาไป)
คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนเปนโคลง สรุปเรื่องนี้ไววา
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ผานตรงสัตตะพอง
กิเิ ลสเวทนานุง
ตัณหาสงเสริมมุง
สูอุปาทานอานอาว
หนวงชาติชราพยาธิ์หมั้น
เตาไตตามกันมา
จําละอวิชชา
เลิกอยากเข็ดขยาดเพอ
อุทรสารสามสระซอน
ทองเขียดเบียดระบุ
ภาพนี้เวทนาลุ
เสริมสงตัณหาสราง

เพียบปรุง
เหนี่ยวนาว
มากมัด
อีกโอภพพวง ฯลฯ
มรณา
หมดเนอ
ชวยหยุด
พักพี้ยง เพียงลคร
ใสจุ
ประจักษชาง
ลามผูก
กิเลสซอนนําเนา ฯ

“

“
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ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ภาพตอไปได อุปมากิเลสอาศัย
กาย และปรุงใหเกิดทุกขมาตามเหตุ ตามปจจัยนั้น
ภาพนี้มีเขียด มีงู มีนกมาเกาะที่ยอดออ และมีหนู ๔ ตัวแทะกัด
รากออ ตามภาพมีวา งูกินเขียดเขาไปแลว ในความหมายคําวา

“งูกินเขียด” นั้นก็คือ ตัณหา ๆ มาปรุงใหเกิดอุปาทาน
งูนี่เปนอุปาทาน ที่มีความพรอมที่จะกลายเปนภพ
ภพมีความพรอมทีจ่ ะคลอดออกมาเปนชาติ ลักษณะพรอมอยางนี้
นกกินงูเขาไปอีกทีหนึง่ นกคือภพ กินงูเขาไป ดวยเหตุนน้ี กจึงมีลวดลาย
เปนงู เปนเขียด เปนชาง แลวเปนน้ํา ๓ สระ ภาพมันซอนกันอยูอยางนี้
ตามภาพนกไปเกาะที่ตนออนี้ แปลวา เกิดภพ คือ ความเปน
แลวก็ปรุงตอไปใหเปนชาติ ความเกิดอยางสมบูรณ ตอเนื่องกัน
เรื่อยจนครบวงจร
สวนนี้แนะนําตอไปวา ความเปนเหตุปจจัยมันมีซับซอนอยางนี้
เพราะเหตุวาอาศัยอยูที่รางกาย จึงเปรียบเหมือนกับตนออที่โอนเอน
อยางนี้
ความหมายทีว่ า ตนออไมมแี กน เหมือนรางกายไมมสี าระอะไรเลย
รางกายเปนที่ตั้งที่อาศัยของจิต ที่ประกอบดวยกิเลส ตัณหา อุปาทาน
มันซอนกัน

เปรียบเหมือนนกกําลังอาศัยเกาะตนอออยู และรากออนีก้ ็ถูกหนู ๔
ตัว แทะกัดกิน

หนู ๔ ตัวนี้เปรียบเหมือนความเกิด ความแก ความเจ็บ
และความตายที่เบียดเบียนกัดแทะรางกายเราอยู ทุกขณะ
ลมหายใจ ไมนานเทาใดตองลมลงกันทั้งสิ้น
ทานผูรูไดเปรียบเทียบไววา มารแหงกิเลสที่ปรุงแตงมาเรื่อย ๆ ไป
เปนปจจัยตอ ๆ กันไปตามลําดับ จนเกิดความทุกขมากมายอันตรายมีทว่ั
นี่พอสรุปความสั้น ๆ ดังนี้
น้ํา ๓ สระ...ถูกชางกิน เทากับ ผัสสะ ๆ ใหเกิดเวทนา
ชาง...ถูกเขียดกิน เทากับ เวทนา ๆ ใหเกิดตัณหา
เขียด...ถูกงูกิน เทากับ ตัณหา ๆ ใหเกิดอุปาทาน
งู...ถูกนกกิน เทากับ อุปาทาน ๆ ใหเกิดภพ
นก...เกาะตนออ เทากับ ภพ ๆ ใหเกิดชาติ

รากออ...ถูกแทะ เทากับ ชาติ ๆ คือรางกายถูกความเกิด ถูก
ความแก ถูกความเจ็บ และความตายมันบีบคั้นเราอยูตลอดเวลา
จงทราบอยางนี้
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คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปเปนบทโคลง เรื่องนี้ไววา
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ตัว “กู” ความเกิดกอน
ออหนอกอกลุมหมาย
งายงามงายสลาย
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พิศเชนสามสระน้ํา
เทียบผัสสะกระฉูด
เวทนาผานเร็วปรูด
ตัณหาชัดอุปาทานดั้น
อนาถหนูทั้งสี่ไซร
ออรากขาดพิบัติ
เกิด, แก, เจ็บ, ตายชัด
สองภาพฉับฉายชิ้น

นาดู
ชิดออ
กลืนหมด
รวมชางเขียดงู
สกลกาย
มุงชี้
รานแหลก
เนานั้นพลันเปน
สารดูด ดื่มนา
ฉะนั้น
ปุบปบ
ดุมดาวภพชาติ ฯลฯ
แทะกัด
บดสิ้น
ชําแรก ตามเอย
เฉลี่ยแลวกระจางความ ฯ
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ทานผูอ า นทัง้ หลาย ภาพนีแ้ สดงอาการทีซ่ บั ซอน ของกิเลสคลาย ๆ
กับภาพที่แปด

¹éÓ ó ÊÃÐ...ถÙ¡ªŒÒ§¡Ô¹ àท‹Ò¡Ñº ¼ÑÊÊÐ æ ãËŒà¡Ô´àÇท¹Ò
ªŒÒ§...ถÙ¡à¢ÕÂ´¡Ô¹ àท‹Ò¡Ñº àÇท¹Ò æ ãËŒà¡Ô´μÑ³ËÒ
à¢ÕÂ´...ถÙ¡§Ù¡Ô¹ àท‹Ò¡Ñº μÑ³ËÒ æ ãËŒà¡Ô´ÍØ»ÒทÒ¹
§Ù...ถÙ¡¹¡¡Ô¹ àท‹Ò¡Ñº ÍØ»ÒทÒ¹ æ ãËŒà¡Ô´À¾
¹¡...à¡ÒÐμŒ¹ÍŒÍ àท‹Ò¡Ñº À¾ æ ãËŒà¡Ô´ªÒμÔ

อาการเปลี่ยนแปลง คือ เสื่อมอยูเสมอ ๆ
ไมมีสาระแกนสารอยางนี้แลว
แตความเปนภพ คือ เปนตัวกูนี่แหละ
ที่ยิ่งใหญสวนมากเราไมมีจิตสํานึกในขอนี้

“

“

นี่แหละเพียงแคนํามาเปรียบเทียบใหเห็นวา นี้เปนภาพเขียน
คนละฝมือ ทานทั้งหลาย ในความหมายของภาพเหมือนเดิม คือ
นกกินงู งูกินเขียด เขียดกินชาง ชางกินน้ํา ๓ สระ นกเกาะที่ตน
ออ แตภาพนี้ไมมีหนูกัดรากออ นี่ตางกันตรงนี้แหละ
ลักษณะนี้เราควรสังเกตวา ในภาพนี้มีความหมายคือ นกนี้
หมายถึงภพ ภพหรือภาวะ คือ ความเปน
ความเปนอะไรก็ตาม เมือ่ มีกเิ ลส ตัณหา อุปาทานหลอเลีย้ งแลว
ยอมมีตัวกู ของกูอยางเต็มที่
ลักษณะนี้ มีความทะยานอยาก เผยอผยอง มองหาไมหยุด
ขอใหสงั เกตดูอาการของนกทีต่ ง้ั ทาขยับปก นัยนตาจองมองเขม็ง
พุงตรงไปขางหนา ดวยเจตนาอยางรุนแรงกลา พรอมที่จะถลา แสดง
ทาทีเดนโผลไปสูภาวะใด ภาวะหนึ่งอีกตออยางนั้น
นีเ้ ปนอาการของตัวกู ทั้งหมด แมนกจะจับเกาะอยูบ นยอดออที่
ออนไหว มันไมคงทน ซึง่ หมายถึงภพใหเกิดชาติ ชาติใหเกิดทีอ่ าศัยรางกาย
อันไมแข็งแรงเทาไรเลย มีอาการเปลี่ยนแปลง คือ เสื่อมอยูเสมอ ๆ
ไมมสี าระแกนสารอยางนีแ้ ลว แตความเปนภพ คือ เปนตัวกูนแ่ี หละ
ที่ยิ่งใหญสวนมากเราไมมีจิตสํานึกในขอนี้
เพราะฉะนั้น ภาพนี้เขียนอุปมากิเลสในความหมายของภพ ที่
แสดงอาการทะยานอยากของตัวตน ทีต่ อ งวกวนอยูใ นสังสารวัฎเรือ่ ย ๆ
ไปอะไร ๆ ไมจบไมสิ้นทานทั้งหลาย
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คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนบทสรุปเรื่องเปนโคลง ไววา
เพราเพริศอัฐ นว นี้
นกใหญยืนรางชู
สมมุติเขียดถูกงู
ทองนกตรีสระลอ
ตัว “กู” ความเกิดกอน
ออหนอกอกลุมหมาย
งายงามงายสลาย
ไรแกนตื้นรากนี้
พิศเชนสามสระน้ํา
เทียบผัสสะกระฉูด
เวทนาผานเร็วปรูด
ตัณหาชัดอุปาทานดั้น
อนาถหนูทั้งสี่ไซร
ออรากขาดพิบัติ
เกิด, แก, เจ็บ, ตายชัด
สองภาพฉับฉายชิ้น

นาดู
ชิดออ
กลืนหมด
รวมชางเขียดงู
สกลกาย
มุงชี้
รานแหลก
เนานั้นพลันเปน
สารดูด ดื่มนา
ฉะนั้น
ปุบปบ
ดุมดาวภพชาติ ฯลฯ
แทะกัด
บดสิ้น
ชําแรก ตามเอย
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“...นกกินงู งูกินเขียด
เขียดกินชาง
ชางกินน้ํา ๓ สระ

นกเกาะที่ตนออ แตภาพนี้
ไมมีหนูกัดรากออ นี่ตางกัน
ตรงนี้แหละ”
ที่มาของภาพ :
พุทธทาส. (2553). คําอธิบายภาพปริศนาธรรมไทย ชุดกายนคร. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.
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โโดย...มูลนิิธิสวนแกว
โดย...มลนธสวนแกว

มารูจักกันผักไชยา

ผั ก ต า งถิ่ น ที่ ม าเจริ ญ รุ ง เรื อ งในประเทศไทยเนื่ อ งจากรสชาติ
ถูกปากคนไทยมีหลายชนิด เชน มะละกอ สับปะรด แครอท และที่ไมนา
เชื่อคือ พริกขี้หนู ตางก็เปนพืชที่เขามาในไทยเปนรอยปแลว จนเรานึก
วาเปนพืชประจําถิ่นบานเรา เพราะเรานํามาประกอบอาหารตั้งแตออน
แตออก ลืมตาก็เห็นพืชผักเหลานี้แลว จะไมใชของบานเราไดอยางไร
ใชวาผักจะมีแตรสขมหรือเหม็นเขียวเพียงอยางเดียวเทานั้น แต
ผักที่รสชาติอรอย แถมยังมีประโยชนตอสุขภาพก็มีเชนกัน อยางคะนา
เม็กซิโก หรือผักไชยา ผักบาน ๆ ที่มีประโยชนมหาศาลที่เราอยากให
รูจักนี่ไง

ในประเทศไทยอยูหลายพื้นที่ เพราะ
เปนผักปลูกงาย โตไว และยืนตนนาน
โดยในไทยเรียกคะนาเม็กซิโกหลาก
หลายชือ่ ทัง้ คะนาเม็กซิโก คะนาเม็กซิกัน
ผักไชยา ผักชายา (Chaya ในภาษาสเปน)
ตนมะละกอกินใบ (เพราะใบคลาย
หลายคนอาจยั ง ไม รู จั ก คะน า มะละกอมาก) หรือ ตนผงชูรส เปนตน
เม็กซิโก หรือคะนาเม็กซิกัน หรือ
ที่เรียกกันวาผักไชยา ที่เขาวากันวา คะนาเม็กซิโก
เปนผักมีรสชาติคลายผงชูรส เหมาะ ลักษณะทางพฤกษศาสตรเปนยังไง
ลั ก ษณะคะน า เม็ ก ซิ โ กไม ไ ด
กับคนที่ติดรสชาตินัว ๆ จนทําใหเสี่ยง
ตอโรคไต อะ ! ผักจะมีรสชาติไดอยางนัน้ เหมือนคะนาไปซะทีเดียว แตมลี กั ษณะ
จริงหรือไม เราลองมาทําความรูจัก เปนไมพุม ลําตนมี ล ั ก ษณะอวบน้ํา
คะนาเม็กซิโก พรอมอานสรรพคุณของ ความสูงของลําตนประมาณ ๒-๖ เมตร
เปลือกของลําตนเปนสีน้ําตาล ขางใน
คะนาเม็กซิกันไปดวยกันเลย
มีน้ํายางสีขาว ๆ สวนใบมีลกั ษณะคลาย
ใบเมเปล โดยขอบใบจะแยกออกเปน
คะนาเม็กซิโก แวรดูยูโก
คะนาเม็กซิโก ภาษาอังกฤษคือ ๓-๔ แฉก ดอกของคะนาเม็กซิกนั เปน
Tree spinach มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา สีขาว ลักษณะดอกจะออกเปนชออยู
Cnidoscolus chayamansa McVaugh ปลายกิง่ และในแตละชอจะประกอบไป
เปนพืชในวงศ EUPHORBIACEAE วงศ ดวยดอกยอยจํานวนมาก
เดียวกับมันสําปะหลัง ยางพารา ฝน
ตน หนุมานนั่งแทน สลัดได และสบูดํา
ส ว น ถิ่ น กํ า เ นิ ด ข อ ง ค ะ น า
เม็กซิโกคาดวาเปนผักทองถิ่นในเขต
ร อ นของประเทศเม็ ก ซิ โ กโดยน า จะ
มี ก ารแพร ก ระจายสายพั น ธุ อ ยู ใ น
กัวเตมาลาและอเมริกา แตปจ จุบันก็พบ
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คะนาเม็กซิโก คุณคาทางโภชนาการไมธรรมดา

คะนาเม็กซิกนั เปนผักทีม่ คี ณ
ุ คาทางอาหารสูง โดยเปนแหลงทีด่ ขี อง
โปรตีน วิตามิน และแรธาตุอีกหลายชนิดดวยกัน โดยใบคะนาเม็กซิโก
๑๐๐ กรัม จะใหคุณคาทางสารอาหาร
นอกจากนี้ ยังมีรายงานวา คะนาเม็กซิโกเปนผักที่ใหคุณคาทาง
อาหารสูงกวาผักใบเขียวอืน่ ๆ ประมาณ ๒-๓ เทา เลยทีเดียวคะ

คะนาเม็กซิโก สรรพคุณโอโฮ...เด็ด !

นอกจากคะนาเม็กซิโกจะมีสารอาหารคอนขางสูง และเปนผักที่
มีรสชาติดีแลว คะนาเม็กซิกันหรือผักไชยายังมีประโยชน ดังนี้
- มีฤทธิ์ตานจุลชีพหลายชนิด
- มีฤทธิ์ตานการอักเสบ
- มีสารตานอนุมูลอิสระ
- มีสวนชวยปกปองหลอดเลือดและหัวใจของหนูทดลอง
- มีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดของหนูทดลอง
- ชวยลดไขมันในเลือดของหนูทดลอง
- ในตางประเทศ ใชคะนาเม็กซิโก เป็ น ยาระบาย ขับปสสาวะ
เพิม่ การไหลเวียนโลหิต ชวยยอยอาหาร

ขอควรระวังในการกินคะนาเม็กซิโก

ย้ํ า กันอีกทีวาผักไชยาหรือคะนาเม็กซิโกมีสารอาหารมากกวา
ผักใบเขียวถึง ๒-๓ เทา ดังนั้น ก็จัดวาคะนาเม็กซิโกเปนผักที่นารับ
ประทานเพือ่ สุขภาพไมนอ ย แตทง้ั นีไ้ มควรกินผักไชยาหรือคะนาเม็กซิกนั
แบบดิบ ๆ สด ๆ เพราะในใบสดมีสารกลูโคไซดซึ่งจะปลดปลอยสาร
พิษจําพวกไซยาไนดออกมา ทวาสารนี้จะถูกทําลายไดงาย ๆ ดวยการ
ทําใหผักสุกกอนรับประทาน ฉะนั้นก็ควรกินคะนาเม็กซิโกแบบปรุงสุก
โดยใบออนควรปรุงสุกดวยความรอนนาน ๕ นาทีขึ้นไป สวนใบ
แกควรปรุงสุกดวยความรอนนาน ๑๐-๑๕ นาที ซึ่งถาหากนําใบคะนา

เม็กซิโกไปตมเพือ่ ทําใหสกุ ในน้ําตมคะนาเม็กซิโกก็จะมีสารอาหารอยูม าก
สามารถนําน้ําเหลานั้นมาทําเปนน้ําซุป หรือดื่มเปนชาไชยาก็ได
นอกจากนี้ ยังมีคําแนะนําวา ไมควรใชภาชนะอะลูมเิ นียมในการ
ตมคะนาเม็กซิโก เพราะอาจทําใหน้ําตมเปนพิษและกอใหเกิดอาการ
ทองรวงได

คะนาเม็กซิโก ทําอาหารอะไรกินดี

รสชาติคะนาเม็กซิโกจะคลาย ๆ ผักคะนา แตมีรสชาติหวานกวา
กรอบกวา และไมเหม็นเขียว ซึ่งเมนูคะนาเม็กซิโกก็มีหลากหลายพอตัว
ตามนี้เลย
- คะนาเม็กซิโกลวกจิ้มน้ําพริก
- คะนาเม็กซิโกผัดน้ํามันหอย
- คะนาเม็กซิโกไฟแดง
- ผักไชยาดอง

นอกจากนี้ ยังสามารถนําคะนาเม็กซิโกมาปรุงอาหารไดเหมือน
ผักคะนาเลยละ ซึง่ ในป ๒๕๖๓ นี้ ทางวัดสวนแกวของเรามีจาํ หนายแบบ
ที่ตัดยอดแลวและลงกระถางใหซื้อหานําไปปลูกตอที่บานไดหรือจะเปน
ของฝากของขวัญก็ไดยังไงก็ลองนําคะนาเม็กซิโกมารับประทานกันนะ
คะ ซึ่งตรงกับสโลแกนที่วา “อิ่มทอง อิ่มสมอง อิ่มใจ” สาธุคะ.
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ที่มา : ภาพประกอบเมนูอาหาร
https://twitter.com/chedthaimarket/status/797250962641424385
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โดย...โยมแอว สังฆทาน

วันนี้ ยังกินขาวได ยังนอนหลับได

ยังมีเสื้อผาใหสวมใส ยังไปเที่ยวได
ยังมีคนที่รักเรา และที่เรารักอยูรอบกาย
ยังอานหนังสือได อาน FB อาน Line ได
ความสุขเชนนี้อาจหาไมไดงาย ๆ
แตความเรียบงาย ยังทําใหชีวิต “เปนสุข”
ตัวเราเอย จงเปนสุขใหเปน
อยาเอาความทุกขของผูอื่น
มาสรางความทุกขใหกับตัวเอง
ทั้ง ๆ ที่ความสุขนั้น อยูที่ตัวเรานั่นเอง

โดย...นายมะเนาว

ฆา
ดาบที่คมที่สุด...คือวาจา
ยาพิษที่นากลัวที่สุด...คือความโลภ
ไฟที่รายแรงที่สุด...คือความโกรธ
ราตรีที่มืดมิดที่สุด...คือความหลง
อยาใหความชั่วราย
ทําลายชีวิตคุณ...อยูฝายเดียว
...จงฆามัน...
...มิเชนนั้น...
...มัน...
จะฆาคุณ...
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ãº»ÇÒÃ³ÒáÊ´§¡ØÈÅà¨μ¹Ò

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


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

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

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

กองทุนผูสูงวัย วัดสวนแกว เลขที่บัญชี


382-2-48554-4

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


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

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

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

ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน
Tel. 0 2921 5023 กด 2 Line ID : 0856581221
E-mail : seniorfund2557@gmail.com
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
2. คุณคณพัฒน หงษประธานพร
3. คุณศรีวรรณา ไชยวุฒิ
4. คุณประจวบ มีเจตนงาม
5. คุณดวงใจ เย็นใจ
6. คุณอนุชา ศรีนิมิตร
7. คุณเฉลียว สุขสวัสดิ์
8. คุณประสิทธิ์ ประถมของ
9. ด.ช.วีรพงษ ประถมของ
10. รายนามผูบริจาค รายละ
(1) คุณพวงมณี ทองศรีจันทร
(3) พ.ต.ท.มาณพ อินเจริญ
(5) คุณลออ ตัณฑกุล
(7) คุณเสทื้อน หุนทอง
(9) คุณตน มาเรียน
(11) คุณสมบูรณ ประดิษฐงาน
(13) คุณสมชาย เจริญพรพงศ
(15) คุณดอน เถาหอม

จํานวน 10,000 บาท
จํานวน 1,000 บาท
จํานวน 1,000 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 400 บาท
จํานวน 300 บาท
จํานวน 300 บาท
จํานวน 300 บาท
จํานวน 200 บาท
(2) คุณกฤษณา พลจันทร
(4) คุณพิชยา แสงบุญยิ่ง
(6) คุณสุรินทร อินทรหนองไผ
(8) คุณรัตนา แซตั้ง
(10) คุณไมตรี กาญจนเทียนศรี
(12) พ.ต.ท.พิมล ปรีเปรม
(14) 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

118

119

ชื่อ............................................................... นามสกุล...............................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ถนน...........................................
ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต............................ จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย............... โทร........................................ อีเมล....................................................
สถานที่ใหสงวารสารกัลยาโณ
บานเลขที่........... หมูที่......... ซอย/ตรอก....................... ถนน..................................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................... จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย................................................ โทร.....................................................................
สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
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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