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“วันอาสาฬหบูชา”
วันเขาพรรษา

(งดเหลาเขาพรรษา)

สุขสวัสดีเจริญในธรรมจงมีแดทุกทาน

ในชวง 2-3 เดือนทีผ่ า นมานัน้ ประเทศไทยไดรบั ผลกระทบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหมหรือโควิด-๑๙ (Covid-19) ไดแพรระบาดไปทั่วประเทศและทั่วโลก จาก
เหตุการณดังกลาวทางรัฐบาลไดออกคําสั่งประกาศ “ใหอยูบาน หยุดเชือ้ เพื่อชาติ”
จนทําใหสถานการณในตอนนีค้ ลีค่ ลายลง สวนวิถชี วี ติ ประจําวันของประชาชนเริม่ กลับมาสู
ภาวะปกติมากขึน้ แตกย็ งั ไวใจไมไดทกุ คนไปไหนมาไหนควรปองกันดวยการใสหนากาก
อนามัย นอกจากนี้ จากการเผชิญปญหาไมเฉพาะโรคโควิด-๑๙ เทานัน้ ยังสงผลกระทบไป
ยังระบบเศรษฐกิจของไทยและทัว่ โลก ซึง่ จะสงผลใหเห็นชัดหลังจากโรคโควิด-๑๙ ลดนอยลง
ในประเทศไทยการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ พอหลวงของเรา มาปรับ
ใชในการแกไขปญหาจะชวยใหผานพนวิกฤตทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปได
ทางวัดสวนแกว ไดรับน้ําใจปนสุขจากผูใจบุญไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และคณะศิษยานุศษิ ยหลวงพอพยอม ตางไดเดินทางมาชวยเหลือทัง้ ทาง
ดานสิง่ ของอุปโภค-บริโภคอยางตอเนือ่ ง ทําใหพระสงฆ สมาชิกรมโพธิแ์ กว ตางไดรบั การ
อุปถัมภชวยเหลือเปนอยางดี จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกทานที่มีน้ําใจ ปนสุข สราง
ความดี สรางบุญกุศล ในชวงเกิดวิกฤตการณในชาติใหผานพนไปดวยกัน
แจงขาวสาร : ในวันที่ ๖ กรกฎาคม นี้ เปนวันเขาพรรษา อยาลืมมาสรางบุญ
บารมีกนั ทีว่ ดั สวนแกว ดวยการมาถือศีลอุโบสถตลอด ๓ เดือน (แมขาว)หรือมารวมทําบุญ
ฟงธรรมะจากหลวงพอพยอมไดทกุ วันพระ จะไดทง้ั ความสงบเย็นและเปนประโยชนอกี ดวย
สวนบทความในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๗ นี้ ยังเนนเรือ่ งงานเผยแผ สงเคราะห
และพัฒนาของหลวงพอพยอม ซึง่ ทานไดเทศนและสัมภาษณไวเหมือนเชนเคย โดยเฉพาะ
เรื่องโฉนดถุงกลวยแขกทีท่ า นไดปลงแลว แตกม็ คี วามหวัง ๕๐ : ๕๐ จะไดเงิน ๑๐ ลาน
คืนมาบาง ถือวาเปนบทเรียนทีส่ าํ คัญใหกบั ผูท จ่ี ะซือ้ ทีด่ นิ ควรจะตรวจสอบอยางละเอียด
กอนซือ้ และจะใหใครมาอยูใ นทีด่ นิ ของตนเอง ควรทําสัญญาเชา ไมเชนนัน้ จะเกิดขึน้ เหมือน
ในกรณีดงั กลาว นอกจากนี้ ยังมีบทความธรรมะดีๆ จากครู-อาจารยหลายทาน ก็ไดนาํ มาตี
พิมพเชนกัน ใหทา นทัง้ หลายไดอา นกันอยางอิม่ สมอง
ทายที่สุด ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ทาน ทีไ่ ดเสียสละทรัพย เสียสละแรงกาย
แรงใจ จนทําใหวารสารฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอใหทุก ๆ ทานมีความสุข
ความเจริญกาวไปในบุญกุศลกับการศึกษาธรรมะในครัง้ นี้ เทอญ ฯ
...อตัมมยตา...
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ทําบุญสี่กอง

กับหลวงพอพยอม วัดสวนแกว

เรือ่ งกองทุน ทัง้ สีก่ อง ตองขยาย
ตั้งขึ้นมา เพื่อประชา อยู-กินดี
พื้นที่ดิน ที่ทํากิน มีปญหา
บุกแลวขาย ขายแลวรุก ทุกภาคตอน
กองทุนตั้ง ขึ้นมา เพื่อการนี้
หามการขาย จายแจก แยกผืนดิน
เรียกกองบุญ ทุนนี้ วาบุญรอด
มีที่ดิน ทํากิน ตราบสิ้นวาร
เมือ่ ไมจอด รอดได ดวยบุญชวย
ชุบชีวิต ที่หลงผิด ติดนานไกล
กองทุนนี้ มีสวนที่ ชวยตั้งตัว
ชุบชีวิต ที่ผิดมา ดวยธรรมนํา
เขารอดได ดวยบุญ กองทุนนี้
วาสนา จะพาให ไดสุขเติม

อธิบาย ฉายสองให ใจสุขี
คือเรื่องที่ ทํานา วาถาวร
คนรุกปา ขายพอคา อุทาหรณ
ใหสะทอน ถอนใจ ในผืนดิน
เพื่อซื้อที่ และสิทธิ์มี ในทรัพยสิน
เปนทรัพยสิน ของวัด มีจัดการ
คือไมจอด รอดได ดวย “ปาฏิหาริย”
ทั้งมีบาน ลูกหลาน สําราญใจ
ชีพไมมวย ดวยบุญพา วาสนาให
กลับตัวใหม ดวยหัวใจ ตั้งในธรรม
ใหกลับหัว กลับตัวใหม ไมถลํา
เพื่อตอกย้ํา ไมซ้ําผิด คิดดังเดิม
ชวยใหดี ดวยเขามี บุญสงเสริม
ก็ดวยบุญ ทุกคนเพิ่ม “เติมกองทุน”

»ÃÐ¾Ñ¹¸â´Â
ÁÒ¹¾ à¡μØÃÑ¡ÉÒ (คÃÙâÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ÊØÇÃÃ³ÒÃÒÁ)
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

รูสึกเกิดอะไรขึ้นในวัดอะไรเปนกรณีพิเศษบาง ?

เกิดสิ่งที่คาดไมถึงและไมนึกวาจะเกิด ก็คือ เกิดนักขาวมากัน

(๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓) เรียกวา “มืดฟามัวดิน”
ทีวีก็เลยออกทุกชอง ทีนี้มันก็เปนเรื่องที่ตองบอกวา ทําไมมาเกิด
ชวงนี้ กันอยางรุนแรง เรียกวา ระเบิดเถิดเทิงเลยก็วาได ดังเปรีย้ งปราง !
ระเบิดเถิดเทิงเลย
*“ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๗
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันศุกรที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มันก็นาจะเปน เขาเรียกกันวา ยังไงดี “จังหวะมันให” ดีไหม ?

ความเกงไมมี แตจังหวะมันดีมันให บางทีมันอาจ
จะแซงความเกงก็ไดนะ
คนเกงนี่ “จังหวะไมให จังหวะไมดี โอกาสไมมี” ความเกงหออยู
ในแฟมดีกรีทั้งหลาย อยางนั้นเอง ตองเรียกวา ชางบังเอิญอะไรอยางนี้
ก็ไมรู
สเต็ปแรก “ผลไมกระจายบุญ” ถาผลไมออกมาเยอะมาก ก็เกิด
ขายทาง Grab Food ทางอะไรตาง ๆ มีคนมาถายภาพผลไมเต็มวัดกระจาย
ออกไป
หลังจากนั้น ก็เกิดโควิด-๑๙ คนก็มา ตกงานตกการ ตกทุกขระทม
ลําบาก ก็แหเขามา
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วัดก็เผอิญตัง้ “กองทุนชุบชีวติ ยามตกอับ” ก็เอาเงินกองนีม้ า
กินมาใช กินอิ่ม นอนอุน พอประทังกันไป ปรากฏวา ไดผล ไดเรื่อง
ไดราวกันละ
อาว ! นักจัดรายการดัง คุณสุทธิพงษ ธรรมวุฒิ ก็ไดมาถายทํา
รายการ แฝงฝงตัวเขามาอยูในวัด ติดตามกันอยางใกลชิดสนิทอยาง
เต็มที่และพอรายการฉาย ญาติโยมมาบอกวา เห็นภาพ เห็นการ

ทํางาน น้ําตาไหล เริ่มแลวสะสมแตมคะแนนสงสาร

พอรูวา โดนขับไลที่ดินอีก ก็เลยเพิ่มกระแสสังคม

เราอาจทําทาตั้งแตตนมา วา “แพคดีทางกฎหมาย”
แตไมนึกวา “จะชนะใจสังคม” เพื่อนรวมชาติเปนจํานวน
มาก ถึงขนาดที่เรียกวา ไปบิณฑบาต ไมเคยที่จะมีคนใส
บาตรมากมาย แลวก็ยื่นหนามาสงเสียงรองยกนิ้ว “สู ๆ ๆ”

แมกระทั่ง โยมผูหญิงอิสลามคนหนึ่ง ก็ยังยกมือให “สูๆ” แลว
ใหกําลังใจ คนหลั่งไหลมาใหกําลังใจ เขาวัดมากกวากอนมีโควิด-๑๙
มากกวากอนที่จะเกิดเรื่องหลายเทา จนไมรูวาเวลานี้ วันธรรมดาหรือ
เสาร-อาทิตยกันแน
เพราะคนมามากผิดปกติ อาจจะเปนบวกกับสวนธรรม สวนนนท
น้ําตก เกิดสําเร็จขึ้นมาดวย ก็เลยเกิดสงผลใหเกิดความแปลก ความ
คึกคัก ในวัดสวนแกวเปนอยางมาก ทําใหตองเรียกกันวา “มหัศจรรย”

ความมหัศจรรยตองรองวา...

อโห ! พุทโธ, อโห ! ธัมโม, อโห ! สังโฆ
8
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“พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี้อัศจรรย !”
โดยเฉพาะ “พระทํา อัศจรรย ! จริง ๆ” พระธรรมคําสอนก็
สวนหนึ่ง พระทํางาน ทําการพัฒนา ทําศาสนสงเคราะห

ทําศาสนธรรม เผยแผ-พัฒนา ก็เลยเกิดอัศจรรย !
เพราะฉะนั้น กระแสอัศจรรย ตองบอกวา “คาดไมถึง”
“คิดไมถึง” “นึกไมถึง” วามันจะเกิดจุดนี้แบบนี้ ขึ้นมาได
ตอนแรก ก็ใจหายใจคว่ํา นั่งอยูวัด ๕-๖ วันไมมีใครมา
ทําบุญสักบาทหนึ่ง ตอนเริ่มประกาศโควิด-๑๙ ใหม ๆ พอหลัง
จากเกิดขาวเกิดกระแสผลไมกระจายบุญ โควิด-๑๙ คนมาเขาวัด
เยอะ คนก็มาเลี้ยง มาเอาอาหารมาให กลัวคนในวัดจะอดอยาก
ตองเรียกกันวา “สุด ๆ ของที่สุด” และทีส่ ดุ อีกอันสุดทายก็คอื วา

โบราณเขาบอกวา “ทิพอาสนเคยออน
แตกอ นมา (แตมาตอง) กระดางดังศิลา
ประหลาดใจ” (เสียแลว แลวเวย !)

ครั้งนี้เป็ นครั ้ง ประวั ต ิศาสตร บุ ค คลสํ าคัญ ๆ ของชาติ
หนวยงานสําคัญ ๆ ของรัฐ ก็ไดเขามาใหกาํ ลังใจ ตัง้ แตสาํ นักพุทธฯ
คณะกรรมการศาสนา สภาผูแทนราษฎร จนกระทั่งสุดทายตอง
เรียกกันวา “เกือบจะพบไมงาม เมื่อยามขวานบิ่น”

แตก็ไดพบ ขวานก็ยิ่งคมกวาเกามั้ง คือ อ.ปรเมศวร
อินทรชุมนุม บวกกับ อ.สมบัติ วงศกําแหง ไดเขามาดูคดี
ทั้ง ๆ ที่เราก็ปลงแลวถอยแลว

พระก็คงจะตองวางมืออะ แตเณร เด็กวัดคนของศาสนา
ญาติโยม ก็คงจะตองปกปองทํานุบํารุงดวยการเขามาดูแล
ชวยเหลือเรื่องคดีกันตอไป
เปนหนาที่ของชาวบานแลวละ วา จะชวยพระหรือไมชวย จะ
ดูแลความเสียหายหรือไมดูแล ก็แลวแต
แตเห็นแลวละ วา มากันคึกคักมาก แมแต สคบ. สํานักงานคณะ
กรรมการคุมครองผูบริโภค ก็มาตองเรียกกันวา “มากันถวนหนา”

ก็คงเหลือฝายที่คูกรณีจะเจรจา จะมาวันไหนเมื่อ
ไหร หรือไมมา ก็แลวแตคอยดูกัน ติดตามกันก็แลวกัน
เจริญพร.

10

11

๒
สวนธรรมสวนนนทมคี วามกาวหนาไปมากนอยเพียงใด ?

จะบอกวากาวหนาไปถึงไหน...ประเมินผลแลวนาจะเกิน ๕๐ %
แตวา ชวงนีเ้ ปนจังหวะไมดี ฝนตกบอย ดินดึงขึน้ ก็สไลดลงมาอีก มันเปน
ดินเลน ดินเหลว
ตรงพืน้ ทีอ่ าตมาทํานีเ่ ขาเรียก “บางเลน” นั้นเลนนี่พอขึ้นไปแลว
มันก็จะไหล ก็เลยคิดไปคิดมาทํายังไงดี วา “เราตองปลูกกอไผกอ น”
เอาไผไปปลูกไวริม ๆ กอน ในที่ดินมันไหล พอรากไผมันยึดแนน เรา
คอยโปะพอกขึ้นไปใหมอกี ตนไผกจ็ ะงามออกหนอออกอะไรดวย นาจะ
เปนผลได ๒ ตอ ๒ ทาง
ทําใหหยุดไหลของดิน จะไดกั้นคันกั้นน้ําไดดี และก็เชื่อมั่น
วาตองเสร็จภายในป ๖๔ แนนอน คิดวา ๑๐๐ % แลวถาเสร็จนี้
ก็เริ่มทําถนนถีบจักรยาน ตอนนี้จักรยานมาเยอะจริง ๆ คนถีบ
จักรยานไดบรรยากาศรมเย็น

ถาทําเสร็จก็ขอฝากวา ใครอยากจะมาถีบจักรยานรม ๆ เย็น ๆ
ก็มาเถอะ ไมมคี า ใชจา ย ไมเก็บคาผานทาง และตอไปก็จะมีจกั รยาน
ใหคนมาวัดไดถบี เลนรอบ ๆ แลวก็จะมีเปนเรือ เรือเปดเรืออะไรอะ
เพราะมันเปนสวนน้ํ า แลวก็แปลกสวนน้ํ า บวกกับเกาะพืชทะเล
ทรายกระบองเพชรอะไรแปลก ๆ นี่เปนปริศนาธรรมวา

ทะเลทรายกับน้ํา เหมือนวัฏสงสารกับนิพพาน อยู
ใกล ๆ กันนี่แหละ
เออ ! เพือ่ เปนปริศนาธรรม แลวก็คดิ วา โซนทีเ่ ปนพวกพฤกษศาสตร
พฤกษชาติ ตนไมหลายหลากสี หลายพันธุ
ก็ฝากผูอานหนอย ถามีตนไมอะไรที่มันแปลก ที่คนอื่นไมคอยมี
นะ เอามาใหหนอย เราอยากจะรวมตนไมสัก ๑๐๐ ชนิด อยูในแปลง
เดียวกัน ใหเขาไปดูแลว โอนี่ ! พยุง นั่นมะคา โนน...นั่น...นี่...เรียกวา
เขาไปดงนี้แลวรูจักตนไมเปน ๑๐๐ ชนิด อยางนี้เปนตน
แลวก็ซอยตาง ๆ ก็นา จะเริม่ เสร็จแลว นาจะเริม่ เดินเครือ่ งได เพียง
แตวาอาจตองไปรอหลังฝนจาง ไปเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ
นูนจะทํางานไดเต็มที่
ตอนนีจ้ ะเอาไผทช่ี าํ ไวตน ใหญ ๆ เอาไปลงกอน เพือ่ ยึดดินไวกอ น
เพราะทําไปแลวปญหาดินไหลตะพึด เปลืองน้ํามัน เสียน้ํามัน ก็คง
เสร็จแนนอน !
ถาถามวาเสร็จเมื่อไหร ! ขอตอบวา “ป ๖๔ ชัวร !” เจริญพร.
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“
ถารุมกันกิน...

13

ก็ลม

แต
ถารุมกันทํา...

มันจะรุง

“

๓
ตอนนี้ประเด็นการเมืองมีเรื่องอะไรที่หลวงพอ
สังเกตมีแวววา จะรุงหรือจะลม ?

เอาสวนลมกอนก็แลวกัน “แยง...จานขาวกัน” แยงตําแหนง

แยงอํานาจ แยงผลประโยชน ทะเลาะขัดแยง จนกระทั่งทุกฝายก็
เขียนวิพากษวิจารณกันไป
จะเอาเงินที่จะมาใชพัฒนาประเทศดวย “การกู...เขา” นี่มัน
ก็กลายเปนหมอขาวหมอแกง ที่คนอยากจะไดตักตวง อยางเสือหิว
เสือโหยอะไร ที่เขาใชคําอะไรกันอยางนั้นอะ

ถาบานเมือง นี่มันมีคําพูดวา “ถารุมกันกิน...ก็ลม แต
ถารุมกันทํา...มันจะรุง”

ทีนี้ มาดูสวนที่เห็นนาตกใจวา “เราอยาก...ไดปรองดอง
อยาก ไดความสามัคคี”

พรรคฝายคานก็แตก พรรคฝายรัฐบาลก็แตก
แลวจะไปดึงชาวบานใหสามัคคีไดยังไง
นโยบายสามัคคียากแลวละ
แตเอา ! ไหน ๆ เมื่อกี้จั่วไวแลววา มันมีฝายรุงกับฝายรวง นี่

ฝายรุง ก็คือ แยงตําแหนงกันแตกแยกกัน
ฝายรุง นี่มันนาจะขาวจริงหรือเปลา แวว ๆ จะนิรโทษ
กรรมกัน แตวาจะไปแบบเดิมไหม บางขาววา อยากใหมีรัฐบาล
แหงชาติ เอาพรรคเพื่อไทยมารวมดวย เอาฝายคานมาตั้งกัน
ดูวา จะแกปญหาเศรษฐกิจกันยังไง
โอ ! บางขาวไมรจู ะจริงไมจริง ถึงกับวา นายใหญดไู บ...ไฟเขียว หรือ
วามีบางขาวก็บอกวา ถามันแย ๆ เขา หาใครทําแกปญหาเศรษฐกิจไม
ได ทาบทามใครก็ไมเอา
เผลอ ๆ อันนีต้ ต๊ี า งดีกวา จะไปเชิญทักษิณกลับมาไหม ? บางคนก็
บอกถากลับมาก็ตายสิ (ตายในคุก) หรืออะไรแลวเขาก็วิพากษวิจารณ
กันไป
แตเอาละ มันก็มีลางดีเกิดขึ้นมาเหมือนกัน วา “อยากจะรวม”
(นายกฯ พูดดีอยูวันหนึ่ง ทาทางตั้งทาพูดจาดีเหลือเกิน) จะรวมกันทุก
สาขาพัฒนา แกไขปญหาชาติ มีนักขาวหลายคน นายกฯ พูดตอนอื่น ๆ
ก็แลทาทางอยางนั้นอยางนี้ อารมณอยางนั้นอยางนี้ แตดีที่สุดอยู เมื่อ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา นั่งทาดีดวย และพูดจานาฟงดวย
และเหตุผลรองรับดีตรงที่วา “จะเรียกคนที่เปนมันสมองของชาติ”
ประเทศไทยมันซวยมา คนที่เปนมันสมองของชาติ มักจะถูกขับ
ออกไป ตายตางชาติ ตั้งแตทานปรีดี ทาน ดร.ปวย แตคุณทักษิณเรา
ไมกลาพูดนะวาเปนชั้นสมอง แตก็แก IMF แกหนี้อะไร
สมมติวา บานเมืองตันเศรษฐกิจไมฟน นีเ่ รารวมหัวกันไดไหม เอา
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ไมใหทกั ษิณเปนใหญก็ได แตขอเขามาเปนที่ปรึกษา จะไดไหม ! เพราะ
เขาเคยแกปญหาไดสําเร็จ

มีคนพูดกันตรงนี้ มันก็ถือวา ลางประเทศชาติจะรุง จะ
หมดหนี้เร็ว ไมนั้นตองใชหนี้กันตั้ง ๓๐-๔๐ ป บางคนบอก
๙๐ ป เจานั่นบอกลมแน ก็ลอง...นี่ดูตามขาวนะ
ก็แอบนึกดู ถารวมคนทั้งในประเทศ ตางประเทศ ที่ขับ ๆ เขาออก
ไป อยาไปอุมหาย ๆ กันอยางเดียว มันไมไหวหรอก

มันตองอุมหาทางออก ใหชาติบานเมืองจะไดรุงเรือง
ตอไป เจริญพร.

“
ตองอุมหา

ทางออก ใหชาติ
บานเมืองจะได
รุงเรืองตอไป

“

๔

มีคนชอบถามวาปนี้หลวงพออายุเทาไหรแลว
อายุขนาดนี้ยังมีอะไรที่ตองทําตออีกหรือไม ?

ก็บอกวา ยางเขา ๗๑ ป ถาถามวาจะทําอะไรตอไหม ? ตองตอบ

กอนเลยวา “ทํา” “ธรรมใดก็ไรคา ถาอยูอยางไมทํา”

“ไมทํา” ก็เปนโมฆะบุรุษ เกิดเปลา แกเปลา
ตายเปลา มันตองทําแนนอน
แตเรื่องที่จะตองทําเผยแผก็ทํา แตจะไมรับงานบางกลุม เพราะ
วาเราไปหาเขานี่ เขาก็ดีดเรานาดู
เขาบอกใหไปหา ป.ป.ท. ก็ไป ป.ป.ช. ก็ไป ดีเอสไอก็ไป ศาลนั้น
ศาลนี้ก็ไป แมกระทั่งสูงกวานี้ก็ไป แตโดนดีดทุกราย ยังกับกุงเชะเลย
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สิ่งที่ตองดําเนินชีวิตวัย ๗๑ ป คือ การออกไปขางนอก
วัด รับงานเทศนงานนิมนต คิดวาจะยอเอาไวเหลือจุดเดียว
คือ อบรมพระใหม พระเกาที่เปนพระวิปสสนาจารย อยาง
วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดกระโจมทอง ถานิมนตมาตองไป ถา
ไมไกลเกินเหตุ
แตกระทรวงยุติธรรม-มหาดไทย ขอพักไวกอน เพราะวาเราไป
หาแลวโดนดีด มันก็เหมือนกับวาคําพูดเรา นี่มันไมมีน้ําหนัก เจอคําพูด
ที่เขาพูดอยูคําหนึ่ง “ไมอยากกาวกายกัน”
เหมือนแมลงวันไมตอมแมลงวัน เขาบอก“ไมอยากกาวกายกัน”
นั้นก็อยามากาวกายกับอาตมา และอาตมาก็ไมอยากไปกาวกายกับคุณ
ดังนั้น ขอเบา ๆ จะรับบางในกรณีที่เปนประโยชนตอประเทศชาติและ
ประชาชน

แลวใครจะมาวัดสวนแกว ที่โยมมักจะถามวา มา
ชวงไหนดี มาชวงไหนจะมีความสุข

เรือ่ งนีก้ บ็ อกอยางนีก้ แ็ ลวกัน มาวัดแลว “บุญก็ได ไสกเ็ ต็มนะ”
จะตองมา...
มกราคม มันจะมีชมพูมะเหมี่ยว ชมพูตาง ๆ ออกเยอะ ๆ
กุมภาพันธ ก็จะมีมะปราง มะยงชิด
มีนาคม–เมษายน ก็จะมีมะมวงยายกล่ํา สารพัดมะมวง
จนถึงพฤษภาคม-มิถุนายน ก็จะเกิดพวกเงาะ มังคุด ทุเรียน
๕-๖ เดือนนี้ ถาโยมมาวัดสวนแกว จะมีพืชผักอยูตลอด กลวย
พืชผักนี่มีตลอด “๖ เดือนนี้ผลไมเยอะที่สุด เลยจากนี้โยมจะไปวัด
ไหนก็ไปเถอะ” แตจะมาใหอิ่มละก็ ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน
อะไรทีเ่ ปนประโยชนตอ ประชาชนสวนใหญ อาตมาจะพยายามทํา
ตอไป จนกวาชีวติ จะหาไม ถาทําแลว “พะหุชะนะ หิตายะ พะหุชะนะ
สุขายะ” เกิดประโยชนสุขแกมหาชนเปนอันมากแลว จะพยายามทํา
โดยเฉพาะจะทําใหกบั พระศาสนา จนกวาลมหายใจจะหมดไป ใน
วันสุดทาย เจริญพร.

“

...จะพยายามทํา
โดยเฉพาะจะทําใหกบั พระ
ศาสนา จนกวาลมหายใจ
จะหมดไป ในวันสุดทาย

“
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

สิ่งทีค่ นไทยเราใหความสนใจนอยไปหนอย ! กับคําวา “ธรรมสัจจะ”

ธรรมสัจจะ นี่ไมใชวา แหม ! สวนทางมาใหม อะไรแปลก...พิสดาร
แตตรงกันขามกับสัจธรรม หรือสัจจาภินิเวส
สัจธรรม นี่มักจะบอกวา ของจริงแท
สวนสัจจาภินิเวส ยืนยันในความเปนจริงของตน ทั้ง ๆ ที่คนอื่นเขา
วา “ไมจริง”
แตตัวเองก็บอกวา เทานี้ ตองแบบนี้ ตองอยางนี้เทานั้น อยางอื่นใช
ไมได แตสว นธรรมสัจจะ จะบอกวา แลวแตเฉพาะเรือ่ ง เฉพาะกรณี เฉพาะ
บุคคล เฉพาะยุคสมัย มันเปลีย่ นไปได เชนวันนีจ้ ะบอกสัก ๒-๓ เรือ่ ง
ธรรมสัจจะ นี่มันไมเคยเจอเหมือนกัน นาน ๆ มาทีนะ
เมื่อกอนสัจธรรม แปลวา ชาวบานตองใสบาตรอุปถัมภพระใช
เปลา ?
* “ธรรมสัจจะยุคปจจุบัน” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนตนเดือนแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคบาย)

แตพอเกิดโควิด-19 นี่พระใสบาตรโยม ! (หา...โยมวาจริง ไม
จริง) หลายวัดตั้งโรงครัว หลายวัด…ตอนนี้วัดในบางใหญ นี่วัดเจา
คณะอําเภอใหไป...เอาของนี่ไปใหตามบานที่นอนติดเตียงบางอะไร
บาง อยางนี้ใครใสใคร ? (พระใสใหโยม)
เห็นไหม ! พอยุคหนึง่ สมัยหนึง่ มันเกิดแบบนีไ้ ด ใครจะไปยืนยัน
บอกวา “พระตองคอยรับอยางเดียว โยมตองเปนฝายใส ฝายให”
แตพอถึงบางครัง้ บางคราว มันก็สลับขัว้ กันได “โยม...ก็เปนฝายรับ”
เพราะขาวยากหมากแพง ตกงาน ฝนแลงอะไรตาง ๆ พระพอมีเหลือ
บาง ก็เอาไปคืน เอาไปให

ปนสุข : คุณพระให
ที่วัดก็ตั้งตูเขาวาอะไรนะ “ปนสุข” ใชไหม ? ของเราชื่อ “คุณ
พระให” คุณพระชวยอะไรก็วาไป
เพราะฉะนั้น ใครจะไปยืนยันวา “มันตองอยางนี้เทานั้น” มัน
ไมถูกเรื่อง แลวบางทีเขาก็เอามาใชผิดกัน มันไมเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
กรณี เชน บอกวา จะใหพระเยียวยาในเวลาบิณฑบาตยากลําบาก เขา
ก็ไมบอกวา จะตองใหองคละ ๑๐๐ บาท
โอโฮ ! พระ ๒-๓ แสนองค ตอนหลังเขาวาลดเหลือ ๖๐ บาท
แลว แลวเขาก็ไปอางวา เมื่อหลายปมาแลว ที่ภาคใตพระบิณฑบาต
ไมได...ถูกยิง
คําวา ตองอยางนี้ ทั้งหมด ทั้งสิ้น เทานี้เทานั้น อันนี้เปนเรื่องที่
เขาเรียกวา สัจจาภินิเวส
ทีจ่ ริงอะพระในกรุงเทพฯ หลายวัดทีม่ ศี พ มีศาลาสวดศพเยอะ ๆ
คืนหนึง่ สวดไดตง้ั ๓ ศพ ๔ ศพ บางองคไดเปนพัน แลว ๖๐ บาท เอามา
ใหทานทําไม ? ก็ไปใหวัดที่ไมมีรายได คาน้ําคาไฟก็ยังไมพอ อยางนี้
เขาเรียกวา มีธรรมสัจจะ

อาตมาฟงเขาอภิปราย แสลงอารมณอยูเรื่องหนึ่ง “ทั่ว
ถึง เทาเทียม เสมอภาค”
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นี่โยม ! ไมมีธรรมสัจจะในศีลธรรมเลย คนทุกคนดี-เลวชั่ว ได
๕,๐๐๐ บาทหมด ไมมศี ลี ธรรมเปนตัวเหนีย่ วรัง้ โนมนาวเลย ถามีธรรม
สัจจะ ก็บอกวา “คนมีศีลธรรม ได ๕,๐๐๐ บาท คนขี้เหลาเมายา
เหลือ ๓,๐๐๐ บาท, ๒,๐๐๐ บาทก็พอแลว”
โยมวา ที่เขาให ๕,๐๐๐ บาทนี่ เขาเอาเงิน ๕,๐๐๐ บาทของเรา
ไปกินเหลามีบางไหม ? (มีเยอะ)
นีเ่ ห็นไหม...เยอะเลย โยมตอบเยอะเลย แตเออถาใหคนทีด่ ี เขาเอา
๕,๐๐๐ บาทนี้ไปเลี้ยงครอบครัวในยามทุกขยาก ไออยางนี้เราไมวา ไม
เสียดาย แตถา เอาไปกินเหลา นีเ่ สียดาย ไมมอี ารมณจะใหเทาไหร เยอะ
เลยบางคนเอาไปแทงหวยหมดเลย ลูกเมียไมไดกินเลย นะ...เสียดาย !
ถามีสักนิดหนึ่งคําวา “ศีลธรรม” ศีลธรรมนี่มันก็จะโนมนาวให
ศีลธรรมกลับมา

๔ ขี้ คือ ขี้เกียจ ขี้เมา ขี้ขโมย และขี้ขอ ไมตองการ

๔ ขี้ ที่หลวงพอไมตองการ
อยางอาตมาที่ทํานี่ไมรูละ ถาใครไมมีศีลธรรม จะมาขอทํางาน
มาถึงเมื่อเชานี้ก็ใหออกไปคนหนึ่งกอน ทํางานดี แตเมาเสียงาน ถาวัน
ไหนเมาก็ทํางานไมรู ทําไปนอนไป ฤทธิ์เมา แลวจะทํายังไงละจะให
เราใหอยูยังไง ! ก็เลยตั้งหลักวา ที่วัดนี้ใครจะมาอยูชวงตกงานนี่ ขอ
อยามี ๔ ขี้

๑. ขี้เกียจ
๒. ขี้เมา
๓. ขี้ขโมย
๔. ขี้ขอ

“

“

เมื่อกอนมี ๓ ตอนนี้มันเพิ่มมาอีกขี้หนึ่ง “ขี้ขอ” พอเห็นโยม
มาวัดมีฐานะดี ๆ มันไมทํางานอะ มันเดินขอ เสียภาพพจนของวัดเสีย
หายไป...ไมได
เพราะฉะนั้น ที่วัดจะทําอะไร ศาสนาตองเกี่ยวโยงกับศีลธรรม
เปนที่ตั้ง ถาคุณอยูในศีลในธรรมเราชวยเต็มที่ เราใหโอกาส ที่จะดูแล
ชวยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ
ไมใช “ทั่วถึง เสมอภาค ทัดเทียม” คนมันก็เลวยังไงมันก็ได
แตถาใหเหลือ ๒,๐๐๐ บาท, ๓,๐๐๐ บาทนะ ลูก ๆ เมีย ๆ เขาก็จะบอก
บานนูนเขาได ๕,๐๐๐ บาท ทําไมเราไดเทานี้ เจาลูกมันก็บอก “ก็พอ
เมานี่ กติกาเขาวา อยางนี้ไง”
เออ ! มันก็ไดสะกิดกันนะ มันก็ไดทว งกัน สะกิดกัน ติงกัน หนัก ๆ
พอบอก “เออ…จริงเวย ! กูเลิกก็เลิก”
อาตมาก็ไดคน เราก็ไดคนดี ไมมีขี้เหลาขี้ยามาคนหนึ่ง เพิ่มขึ้น
ในสังคมวันละคน ๒ คน ทุกวันนี้เราตรงกันขาม เราเสียคนดีไปเมาซะ
วันละคน ๒ คน เด็กรุนใหมนี่มันเริ่มไปกินเหลา ติดเหลา วันละคน ๒
คน แทนที่เราจะมีวันที่เลิกไอพวกนี้วันละคน ๒ คน ประเทศชาติเราก็
จะไดมีพลเมืองดี ประเทศชาติก็ดี
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เสมอภาค ทั่วถึง ทัดเทียม
แหม ! คิดแลว นี่มันไมโยงกับธรรมสัจจะ ไมเฉพาะบาง มีแต
“เสมอภาค ทั่วถึง ทัดเทียม”
ทีนี้แวะมาทางวัตถุสักนิดหนึ่ง เมื่อกอนรถเขาจะหาที่รมจอด
ใชเปลา ! ตรงไหนมีเพิงรม ๆ จอด แยงกันจอดที่รม แตพอมันเกิด
ไวรัสโควิด-19 เขาแยงกันจอดกลางแดด มันจะไดเผาไวรัส เขาบอก
มันจะทําใหไวรัสในรถตาย ไมตองพนยาเห็นไหม ?
แสดงวา เจาทีบ่ อกยืนยันนะ “รถตองจอดในรม” มันยุคหนึ่ง
สมัยหนึ่ง ชวงหนึ่ง สถานการณหนึ่ง ๆ นั้น ๆ มันเปนเรื่องที่ตองทํา
อยางนั้น
นี่นั้นทั้งทางวัตถุ ทั้งทางนี้มันตองเปลี่ยนไปเรื่อย สมัยนี้เขา
เรียกอะไร ภาษาฝรั่งวาไง “New Normal” (เออ ! ดัดจริตภาษา
อังกฤษสักนิดหนึ่ง) ชีวิตวิถีใหม
เมื่อกอนนี้เราบอกวา วัดรางนี่แยใชไหม ?
โยมเชื่อไหมวา เดี๋ยวนี้วัดราง มีคนไปเที่ยวนาดู มันมีวัดราง
๒-๓ แหงที่ จ.สิงหบุรี จ.อางทอง ตนไทรมันขึ้นคลุม แลวตอนนี้นะ
พวกคนทีอ่ ยูข า งวัดรางนัน้ ขายของเพลิน ไปดูทอ งเทีย่ ว ไปดูกนั มันแล
มันอัศจรรยขน้ึ หอหุม พระพุทธรูปอะไรอยูขางใน มีวัดรางทั้งหมดใน
ประเทศไทยประมาณ ๖๐-๗๐ วัด ที่รางแลวกลับฟลุก แตก็ไมมี
พระนะ เขาก็ไมใหพระไปอยูนะ นี่ตรงนี้นะโยมแปลกกลายเปนทอง
เที่ยวธรรมชาติ คนไปไหวไปกราบกันนาดูเลย
แบบเกา แตตองปรับปรุงใหม ดําเนินชีวิตแบบเกานี่ แตตอง
ทําชีวิตใหมันทันสมัย เออโยม ! แตอะไรมันไมวิถีใหม “การเมือง”
นี่มันแบบกาหรือวิถีใหม ? (เกา)

มันเกากวาเดิมอีกละนะ ! ตามธรรมสัจจะ เขา
ก็บอกวา สัจธรรมอะ ถึงกับบอกวา “พรรคใดมาก
พรรคนั้นก็ตองบริหารประเทศ”

เห็นไหมไดคะแนนมาก ! ทีนี้ดูสิ บริหารไป ๆ ทั้งที่ฝายคานก็ทํา
อะไรไมได เพราะฝายคานก็รอยหรอ ถูกริด ถูกตอน ถูกแบง ถูกแยก
ออกไป
แตจู ๆ พรรคใหญมั่นคง ราว แตก เละไป ๆ มา ๆ ดึงคะแนนนิยม
ลุงตู...วูบไปดวย คณะรัฐมนตรีก็วูบไปดวย เพราะถาขัดกันเชิงนโยบาย
เขาบอกไมเทาไหรหรอก แตขดั กันเพราะแยงอํานาจตําแหนง ผลประโยชน
(ไอนม้ี นั ของเกาไหมนี่ ? ไมมี “New Normal” เลย ไมไดปรับปรุงใหมขน้ึ
มาเลย)

แลวทีว่ า “ปฏิรปู ” ปฏิรปู นีไ่ มรมู นั มารูปไหนกันแน...
นี่แยเลย ! เห็นไหม ?
อยางนี้ไมไดปรับปรุงใหมันทันยุคทันสมัย มาเหตุการณดี ๆ อยาง
นี้แลวยังมีโอกาส พลาดจนไดอีก
แตกกันทัง้ ๆ ทีต่ วั เองนีล่ อยลํา ขาดลอยลําแลว แตวา มาทําพลาด
เสียเอง นี่ตองถือวา ยุคนี้เปนเรื่องที่เราตองมาดูวา ถาขืนปลอยไปแบบ
นี้เรื่อย ๆ มันก็จะลําบากกันไป เอาโยม ! คนตกงาน คนเจริญ คนตกต่ํา
โยมวา ประเทศอยางที่มันนาเจริญ กลับกลายเปนตกต่ําปุบปบไปได
ไหม ? (ไดครับ)
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ใครจะบอก อเมริกาใหญที่สุด ! เปนตํารวจโลก ตอนนี้เปนขี้โรค
ไมใชตํารวจโลก ตายมากกวาเขาเพื่อน ติดมากกวาเขาเพื่อน
ทรัมป (Donald John Trump) ถึงกับประกาศ ไมอดุ หนุนอนามัยโลก
(WHO) องคการอนามัยโลกไมเอาแลว เคยบริจาคให เที่ยวนี้ไมเอาแลว
นี่มันเปนเรื่องที่ไมนาเชื่อนะ
เมื่อกอนนี้โยม ! ใครไปตางประเทศไปขุดทองที่ตางประเทศ ไป
ทํางานตางประเทศ แหมเปนไง ! “ลูกมึงไปเมืองนอก เมืองนา” “ไป
เรียนเมืองนอก เมืองนา” ตอนนี้ลูกมึงกลับไมไดแลว…ถูกกัก !
แหมตอนนั้นวา ใครเขาบอกวา ไปขุดทองอเมริกา นี่กลับมารวย
ทํารานอาหงอาหารรวย เปดขายนูน ขายนีร่ วย ตอนนีร้ วยหรือซวย ? เขา
ประทวงกัน เขาพังรานคนไทยไปตัง้ หลายราน แลวก็ปลนเอาขาวเอาของ

ในที่เคยรุงกลับลวง นี่ที่เขาบอก “เศรษฐีจะ
ตกยาก” แตคนรวยตกยาก สวนคนจนจะถีบตัวขึ้น
บางไดหรือเปลาก็ไมรู ! (ไมใช...นาจะตกไปอีก)
นี่ตอนนี้สั่งงดเดินทางไปตางประเทศ เครื่องบินตางประเทศก็งด
อยากทําชื่อกลับกันบานเลย กลับมาเราก็ไมอยากรับ เพราะพาอะไรมา
ดวย ? (โควิด-19 มาดวย) เมื่อกอนนี้มีแตพาเงินพาทอง ความร่ํารวย
มาแจกลูกแจกหลาน เดี๋ยวนี้กลายเปน (ขออภัยแรงไปหรือเปลา) ถา
พวกโบราณเขาวา ยังไง ! หมา...อะไร ? (หมาหัวเนา) แทบจะเปนอยาง
นั้นไปเลย

โบราณวา ไปทีไ่ หนใครไมอยากตอนรับ กลัววาเอา
ไอนี่มาดวย ก็แยเลย
ตอนนี้ไปไหนมาไหนลําบากไปหมด ไปก็ตองโดนตรวจ พระตอง
ไปบิณฑบาตก็ตองจี้ (วัดอุณหภูมิ) แตวาที่แปลก ! ตองถือวา มันเปน
ลางราย เปนความเสือ่ มทางศีลธรรมอยางหนัก มันเปนอยางนีห้ รือเปลานี่
ตั้งแตหมูบานใหม ๆใหญ ๆ นะโยม ! เขาไมใหพระเขาบิณฑบาต
ยาม (รปภ.) สั่ง...เจาของหมูบาน “ไมใหเขา” ตัดญาติขาดพระกันเลย

ไมใชตัดญาติขาดมิตรแลวนะ แตหมูบานธรรมดาพื้นฐานเล็ก ๆ ตาม
สบาย แตบานเศรษฐี...นี่แลวเศรษฐีจะใจบุญขึ้นหรือวาจะแยลง ?

อดีต-ปจจุบัน : เศรษฐีใจบุญตางกัน
เมือ่ กอนนีค้ าํ วา “เศรษฐีใจบุญ” เขาจะเปดบานเปนโรงทาน อยาง
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ จะใหมาตักอาหารมาฉัน เปดบาน
เดี๋ยวนี้เศรษฐี บานเศรษฐี ไมใหพระเขาไปบิณฑบาตแยเลย
นี่แลว “ความเหินหาง” พอเหินหางศีลธรรมกันมากเขา อาตมา
วา ชวงนี้มันตกต่ํามากที่สุด ใครเคยเห็นลูกฆาแม ฆาพอ ฆาพี่ ฆานอง
ถี่ยิบเลย เดือนหนึ่งบางที ๓ ศพ ๔ ศพ บางที ๓ วัน ๔ วัน ไมไดขาดเลย
นะ ที่นั่น ที่นี่ ที่นูน
“ฆาตัวตาย” แหม ! มีอยูรายหนึ่งนะที่ปากพนัง หรือที่นครฯ ที่
วาแมชวนลูกผูกคอ พอผูกโดดลงมา เจาลูกเชือกขาด สวนเจาแมเชือก
ไมขาด...ตาย
แตทําไมไมเคยไดยิน ไมไดพบไดเห็นมากอนนะ ไอที่วา มันไมนา
จะเปนไปได ที่วา เอาลูกมาเปนขอตอรองความสงสาร เอาน้ํายาลาง
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ถวย ลางสวมไปกรอก จนลูก...หมอเขาพูดนะ ตอนทีเ่ อาลูกมาอยูก บั หมอ
อาการดีขน้ึ พอแมมาเยีย่ มเอาอาหารมาให...ทรุดหนัก มันไปกรอกอีก
เรือ่ งแบบนีไ้ มเคยมีในประวัตศิ าสตรเทาทีอ่ าตมาเกิดมา ๗๐ ป
นะ เพิ่งไดยินปนี้
เพราะฉะนั้น เขาถึงบอกวา “ยุคใดสมัยใด มนุษยไรศีลธรรม
ไมประกอบดวยศีลธรรมแลว ลามกธรรม หายนะธรรม ขาวยาก
หมากแพง ฝนแลง โรคระบาด มันจะเกิดขึ้น”
แลวชวงนี้ใครไปถาม ไปดูสิ ใครเคยไดยินบาง พี่ฆานอง นอง
ฆาพี่ แมฆาผัว ฆาเมีย ฆากันแทบทุกวัน แลวคนที่รัก ๆ ชอบ ๆ กัน
นับถือกันเคารพกันกลับฆากันเปนผักเปนปลา
เพราะฉะนั้น ถาเรายังไมใฝศีลใฝธรรมกัน ไมรูอยางที่เขาทํา
สถิติ ๑๐๐ ป โรคตาง ๆ ทีร่ นุ แรงจะระบาด มาครัง้ ตัง้ แตอหิวาฯ ฝดาษ
กาฬโรค มันจะลงทายปวา ๖๓ ๆ นี่หลายป
แหม ! คิดดูแลวนี่ มันไมนาเชื่อนะ อยางความไรศีลธรรมอยาง
นาอเนจอนาถ ถาการเมืองยังเปนอยางนี้อยูนี่ มันไมไหวอะ
ทีว่ า ดีไมดมี นั จะยอนยุคอีกหรือเปลา มันเคยมีมาครัง้ หนึง่ พรรค
๑๘ ที่นั่ง จัดตั้งรัฐบาล แยงพวกพรรคที่ได ๘๐-๙๐ ที่นั่งได ยังพอจํา
ไดไหมใคร ? (เจาของพรรคเสียไปแลว) (อ.คึกฤทธิ์ ปราโมช)
พรรคกิจสังคมหรืออะไรตอนนัน้ ๑๘ ทีน่ ง่ั จัดรัฐบาลได นัน้ ใคร
จะไปบอกวา การเมือง มันตองเสียงขางมาก ฝายมาก มันแลวแต
สถานการณตอนนั้นมันเกิดบีบใหตองเอาพรรคนอยกวาขึ้นมาแทน
ได โอย ! มันเปนเรื่องที่นาเปนหวง

ยุคใดสมัยใด มนุษยไรศีลธรรมไม
“ประกอบด
วยศีลธรรมแลว ลามกธรรม

หายนะธรรม ขาวยากหมากแพง ฝนแลง
โรคระบาด มันจะเกิดขึ้น

“

พูดถึงเรือ่ งวา คนนี่ ธรรมดามันตองอยูด ว ยกันเห็นอกเห็นใจ เดีย๋ วนี้
เห็นแกไดเห็นแกตวั ไปเอารัดเอาเปรียบแบบชนิดที่มันไมนา เชือ่ ได เปน
เรื่องที่แปลก ๆ
ปนี้ ทางวัดเราก็มีเหตุการณแปลก ๆ เมื่อ ๒ วันนี้เขามาบอก ขีด
เสนตายใหวัด...ที่ขางหนา เห็นไหมเขาเอารั้วปด บอกอีก ๑๐ วันตอง
ขนยายรื้อออกใหหมด แลวก็ยังบอก ไมอยากจัดการอยางรุนแรงกับ
พระกับวัดนะนี่ เจาทนายของเราเขาก็แนะ เราก็ไมอยากทําละนะ เขา
บอกใหดูหมายขับไล หมายเขาเรียกอะไร ?

พึ่งศาล
หมายศาลเกี่ยวกับเรื่องบังคับคดี เขาก็ยังไมมาแปะให ถาแปะ
คนก็จะตองออก แตไมรูตอนนี้นะโยม เราเคยเชื่อกันวา ยังไง ๆ ก็พึ่ง
ศาล อะไร ๆ ก็พึ่งศาล
แตบางยุคบางสมัยศาลก็ ? (พึ่งไมได)
เสียงตอบแบบนี้พูดที่ไหนก็...?
นี่ศาลไดยนิ บางหรือเปลาก็ไมรเู ออ ! ศาลเตีย้ ศาลพระภูมิ ศาลเจา

ศาลสถิตยุตธิ รรม บางยุคบางสมัยก็ถอื วา “ยอดเยีย่ ม”
อยางยุค อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ใครที่เรียนรูกฎหมายผู
พิพากษา อัยการ ตองไปอบรมเขาคอรสที่สวนโมกข หรือ
นิมนตทานขึ้นมาอบรม มีหนังสือเลมหนึ่งชื่อ “ตุลาการิก
ธรรม” เลมใหญนน่ั แหละ คือ อบรมพวกตุลาการผูพ พิ ากษา
ยุคนั้นไมมีเรื่องคลางแคลงใจ
เดี๋ยวนี้ไมรูละเรื่องนั้นหลุด เรื่องนี้หลุด คนชัก...(ลูกเศรษฐีหลุด
จากคดี พนคดี) คนก็เลยวิจารณมีอะไรกันหรือเปลา มีอะไรในกอไผ
เดี๋ยวนี้มันลําบากนะ
นี่โยม ! ถาไมศีลธรรมองคกรที่เคยนานับถือ อะไร ๆ ที่เคยนา
นับถือ เดี๋ยวนี้มันหมดความนาเชื่อถือ นับถือ โยมวา ขาวเทพนาจะเสีย
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ศรัทธาไปเยอะไหม ? ชวงนีม้ นั มีขา ว ๆ หนึ่ง เด็กมันทอง เด็กผูหญิงอายุ
ไมเทาไหร...ทอง แลวบอกทองกับใคร ? (ทองกับเทพ)
ตอนแรกเขาก็ไมยอมรับละนะ แตเจาแมของเด็กนะสิ ดันเชื่อวา
เทพทําทองจริง ๆ ไมเชื่อวาผัวพอเลี้ยงขมขืน โอย...คน ! นี่เทพ...นาจะ
ฟองรองหมิ่นประมาท ทําสถาบันเทพ...เสียบรรลัยหมด แหม ! ตอไป
นี้จะพูดเด็กดี คนดีวา ลูกเทพ นั้นเทพ ถาพระจะขึ้นชั้นเทพ ก็ไมอยาก
ขึ้นแลว อยูอยางนี้ อยูชั้นราชอยางนี้ดีแลว เออแย ! แยจริง ๆ

มันไมนา เชือ่ นะวา ยุคหนึง่ สมัยหนึง่ มันจะมาทําเทพ...
เสียหายได แตคนนี่ไมรูความเชื่อความงมงาย ทําไมมันไม
ถอดออกจากสมองใสเครือ่ งกรองแทน เอาความเชื่อมาสวม
แบบไรเหตุผล ทําใหพวกคนที่เชื่อก็แปลกเหมือนกัน เขา
ก็เชื่อกันจริง ๆ เขาก็ไมแจงความนะวา เทพนีม่ าทําทองอะไร
นี่ เขาก็ไมแจงความ
คิดแลวเปนเรือ่ งที่ บางเรือ่ งบางกรณี เราคงหลุดปากแบบสมเด็จ
โตฯ เวลาคนทําอะไรผิดอยางไมนาจะทํา ทานก็จะบอก “ไมรูเขาทํา
ไปไดยังไง” เปนเราอะฝนใจตายเลย

คนดีทาํ ชัว่ นีย่ าก แตคนชัว่ ใหมนั ทําชัว่ แหม ! มันงายสําหรับ
มัน ถาใหมนั ทําดีมนั คงยากนาดู บางยุคบางสมัย นีเ่ ราใชอะไรตออะไร
กันไปตามสถานการณอยางหนัก โยมวา “เจล” ลางฉีดฆาชงฆาเชื้อนี่
บางชวงเราก็ไมตองใช
วัน ๆ นี่โยมวา คนมาลางมือกันเยอะไหม ? อาตมาติดที่อางลาง
มือ โอย ! แทบไมขาดเลยนะ คนนั้นเดินมาก็ลาง คนนี้เดินมาก็ลาง ลาง
ทั้ง ๆ ที่ลางเมื่อตะกี้นี้ มาลางอีกแลว
สมัยกอนนี้ วันหนึง่ แทบไมไดลางเลย จะลางก็ตอนกินขาว เดีย๋ วนี้
ลางบาบออะไร ลางจนมือแทบเปอ ย...เออซวยเลย มันไมนา เชือ่ อาตมาวา
น้ํานี่ที่เอาเจลใส แลวมันก็ไหลลงไปในน้ํา ในบอ ในคลอง ในอะไรก็แลว
แต สารผสมพวกนี้ ปลาเปอจะเปนยังไงไมรู นีเ่ ปนเรือ่ งที่ แหม ! บางยุค
บางสมัย เราจะพูดอะไรขัดไปนีว่ า ของเราตองไมเปนอยางนัน้ อยางนี้
อาตมาเจอเรือ่ งหนึง่ โยม หลังตรงนี้ (เลาแลวอยากลัวนะ) ในตอนที่
มี ๒ พอลูกไปอาศัยนอนที่วัดที่อยุธยา แลวตกงานอดขาว พอกระโดด
น้ําไปกอน สวนลูกก็ “พอ ๆ อยาหนีลกู อยาทิง้ ลูก” ตอมาลูกก็กระโดด
ตามไปดวย
อาตมาพูดวา แหม ! เจา ๒ คนนี่มาอยูวัดสวนแกว จะไมตายทั้ง
พอทั้งลูก พูดไดไมกี่วันเลย ตกน้ําตายตรงนี้คน วัย ๗๔ ฐานะดี มีเงิน
ฝาก ๒ แสนทําประกัน มีสตังคตดิ กระเปามา โทรศัพทนาิกาอยางดีเลย
ตรงนัน้ ทีม่ นั ยืน่ ออกมา ไมรแู กไปนัง่ ยังไงแลวหัวคงทิม่ ลงไป ตาย
๓ วัน มาสมัครงานที่นี่ ลูกสาวบอก จะมารับพอไปอยูดวยอยูแลว โทร
นัดวันนัดคืนกันแลว พอโทรศัพทพอไมรับ เอะ ! เอะใจ ก็ตํารวจเขาหา
ที่อยูล กู อยูส ะพานสูง ก็เผาวันนี้ ตก ๓ วันลอยอืดทึบ ลอยคว่ําหนาอยู
ตายใตศาลาตรงนี้
ที่เด็กมันไมเห็น เพราะวา เอาหัวนะมุดเขาไปขางใน ขาโผลออก
มาขางนอกนิดเดียว ก็เลยไมมใี ครเห็น ก็ไมรนู ะเห็นเจาเด็กมันดู แลวเกิด
ผวา โอโหย ! ลุงนีม่ ากวนทัง้ คืนเลย เจาเด็กทีม่ นั นอนอยูต รงนัน้ มันก็เลย
ยายที่นอน แลวคนก็กลัวกัน
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นี่บางทีนะ เราจะยืนยัน ๑๐๐ % ไมได แตนี่ไมไดมาฆาตัวตาย
นาจะเปนลม นั่งเลนหอยขา แลวก็หัวทิ่มปุบไป ถาไมเปนลมก็นาจะมี
การโอะเอ โอะอะอะไรขึ้นมา ตอมแตม ๆ คนก็ตองเห็น...ตาย ๓ วัน
แลวขึ้นอืดแลว
ตอไปนีค้ งไมยนื ยัน ๑๐๐ % เสียฟอรม แตทว่ี ดั นีม้ นั ไมใชวา เพิง่
มาตายนะ เด็กตกน้ําตายอะไรตออะไรมาเยอะ แตที่นาจะติดหูติดตา
อาตมาไมหาย เชามืดอาตมาเดินไปเลนรอบสวน อุย ! อะไรหอย
โตงเตง ปริญญาโท โยม อายุ ๓๐ แลว ผูกคอตายตรงโคนตนมะมวง
เราก็รบี ไปตามคนมา อาวชัว่ แปบเดียว ลงมานอนกองอยูข า งลางแลว
เชือกขาด
นี่มันก็ในเรื่องที่ตายนี่นะ คนมันเลือกไมได พระพุทธเจาทาน
ตรัสวา (เชื่อไหม ! เอาเทาหรือมือตบไปที่ดินนี่) มือตบดินไปฝามือนี่
ที่ตรงนี้ไมเคยมีสัตวตายนี่ ไมมีในโลก
ทีเ่ ราเอามือแตะไปทีด่ นิ ตรงทีโ่ ยมนัง่ นีไ่ มรอู ะไรตออะไรตายไป
เทาไหรแลว ทั้งสัตวทั้งคนนี่นะ ไมมีที่ไหนที่วางจากฝามือหนึ่ง นี่มัน
ตองมีที่ตายของอะไรตออะไร สิงสาราสัตวคนเยอะแยะ

เมื่อมีสิ่งนี้ ก็มีสิ่งนี้
ยุคสมัยหนึ่งมันก็เปนไปอยางนี้ แตวายังไงนะโยม อยาไปเปน
พวกสัจจาภินเิ วส อยาไปยืนยันวามันตองเปนอยางนี้ มันตองเปนอยาง
นั้น มันตองแลวแตเหตุแลวแตปจจัย เขาจะเทียบเปนภาษาธรรมะวา
“แลวแตกฎของอิทัปปจจยตา” เมื่อมีสิ่งนี้ ก็มีสิ่งนี้ จะเปน
อยางนี้ เกิดอยางนี้
เพราะฉะนัน้ อยาไปคิดเลยวา ถามีอะไรขึน้ มาแลว ไมเชือ่ มโยง
กับศีลธรรม ไมเชื่อมโยงกับเหตุปจจัย มันจะเกิดขึ้นลอย ๆ ไมมีเหตุ
ไมมีปจจัยไมได เพราะฉะนั้น เราก็อยูดูสิวา เหตุของมันคืออะไร ?
ถาเขาบอกวา ภัยแลง โรคราย ขาวยากหมากแพง
มันเชื่อมโยงกับความไมมศี ลี ธรรม เราก็มาชวยกันกลับพลิก

“

“

...ความเหลื่อมล้ําจะตองเกิดไมหยุดไมหยอน
เพราะฝายหนึ่งก็มีกันไป แลวก็แกกันยาก...
มุง มัน่ เอาศีลธรรมกลับมาใหได จะทําอะไรก็ตาม ตองขอทําใหนึกถึง
“แยกปลากับน้ํา” แยกคนมีศลี ธรรมกับไมมศี ลี ธรรมออกสักหนอยนา
อยางที่บอกวา นี่ถาหากวา เกิดมีรัฐบาลมีนโยบายนะ จะเอา
ศีลธรรมกลับมา ขอใหอยาคําวา “เสมอภาค ทั่วถึง ทัดเทียม” เดี๋ยว
นี้คนไดเงินทัดเทียมเสมอภาค ทั้ง ๆ ที่คุณภาพชีวิต ความประพฤติไม
ไดเรื่องเลย แลวมันจะไมเกิดเพิ่มปริมาณคนดี
เพราะเขาบอก “ดีไมดี กูก็ได” แลวก็บนกันนาดูคราวนี้ เจา
ควรไดกลับไมได เจาคนที่ไมควรไดกลับได แลวที่วัดมีคนหนึ่ง เมาทั้ง
วัน พอรูไ ด ๕,๐๐๐ บาท มันก็สง ไปอยางนัน้ แหละ จู ๆ เขาก็โอนมาให
มันเฉย มันไมรูกินใหญเลย ตั้งแตได ๕,๐๐๐ บาท มันเมาเละทั้งวัน
เราก็มานัง่ คิด ตอนนัน้ วามันนะ นึกวาตอนทีเ่ ขาไมขายเหลา มัน
คงอดได ถาเลิก ๒ เดือนไมมีที่ขายนะ มันนาจะโชคดีมันแระ ที่ไหนได
พอบอก “เฮยสรอย ! เขาไมขายเหลาแลวมึงทําไงนี่”
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กฎหมายดี กับคนชั่ว กับคนไรศีลธรรม
เกินไป มันก็ยง่ิ เพิม่ คนไรศลี ธรรมมากขึน้ อีก

นี่โลกเรามันถึงไมคอยมีศีลธรรม กลับมายากเหลือ
เกินชวงนี้ แลวก็ยิ่งอะไรอะ...อาตมาวา กฎหมายดีกับคนชั่ว กับ
คนไรศีลธรรมเกินไป มันก็ยิ่งเพิ่มคนไรศีลธรรมมากขึ้นอีก
โยมเดี๋ยวนี้สังเกตนะ ! คดีที่ไมนาใหประกัน ก็ไดประกัน มันก็
ออกมาลอยนวลอีก แตวาไมรูจะจริงไมจริงละนะ มันจะถึงคราวจริง
ซะทีหรือเปลาก็ไมรูนะ ไอที่วา “ภาษีที่ดิน” ใครปลอยรกรางจะเก็บ
ใหหนัก

เหลื่อมล้ ํา
ตอนแรก...มองเห็นแปบ ๆ เมือ่ วานนีอ้ าตมาอาน ตอนนีจ้ ะลดอาคาร
สิ่งกอสรางกับที่ดิน ลดภาษี เมื่อวันเมื่อเร็ว ๆ นี้เขาบอกวา “จะขึ้น”
โยม ! ถาเปนอยางนี้ มันก็คงไมมีโอกาสที่จะมีที่ดิน...
“เหลื่อมล้ํา” ความเหลื่อมล้ําจะตองเกิดไมหยุดไมหยอน
เพราะฝายหนึง่ ก็มกี นั ไป แลวก็แกกนั ยาก “แกกนั ยาก” เพราะฝาย
ทีโ่ ยมเคยจําไหม พอเสนอจะแกใหทด่ี นิ มันไดคลายลงมาใหคนยาก
คนจนบาง พรึบ ! พวกลงขัน
สมัยคุณกรณ จาติกวณิช จะขึ้น โอโฮ ! แกมาสารภาพ พวก
พอง พี่นองญาติ ที่มีที่ดินเยอะ ๆ “มึงไมนาเขาไปเปนเลย ทําใหกู
ลําบาก” อูย ! มันไปเจอตอ

“

“โธหลวงพอ ! เขาไมใหขายยาบา มันก็ซอ้ื กินกันได ผมก็…
ได !” หมดอารมณ ไมตอ งไปตัง้ ขอถามมันอีกแลว เออ ! มันก็แสวงของ
มันจนได ระหวางคนขายกับคนกิน มันพวกผีเนากับโลงผุ พวกหนึ่งก็
จองจะขาย พวกหนึ่งก็จองจะกิน

ในที่เราหวังวาจะได มันตองมีเหตุปจจัยใหไมเกิด
ก็ได ใหเกิดก็ได เพราะฉะนั้น มันขึ้นอยูที่เหตุปจจัย
“เหตุปจ จัย” มันมีเหตุของมัน สามารถพลิกผันไดอยางไมนา เชือ่
ใครจะคิดวาที่ไดเงินแบบเลว ๆ ชั่ว ๆ กลายเปนเอาอยางกัน ตอนนี้
พวกโยมจะตองมีธรรมสัจจะ ดูแตละราย แตละเรื่องใหดี ไมอยางนั้น
เดี๋ยวนี้มีการรองไห ออกทีวีแปบเดียวนะ ขามคืนรวยเลย
ยายคนที่เขากรอกยาใหลูก นี่ ๑๕ ลาน คนโอนใหแปบเดียว
แท็กซี่คนนั้นนะ รองไหน้ําตารวง อีก ๗ วัน มา ๑๐ ลาน
ยายแมคา คนนัน้ แปบเดียวได ๔ ลาน จนตองประกาศวา พอแลว
ไมรับแลว
เมื่อ ๒ วัน โยมไดดูไหม ฮู ! แฉกันเละเลย ระหวางแมกับลูก ที่
แมวัยสัก ๕๐-๖๐ ปมั้ง ปนขึ้นไปบนปายจะโดดลงมาตาย แตเขาไป
เกลีย่ กลอมกัน อางลูกไมเลีย้ งดู โทษลูก โทษไปโทษมา เจาลูกก็มาแฉ
บางวา แมติดการพนันงอมแงม แลวเอารถของเขาไปจํานําเลนการ
พนัน และยิ่งกวานั้นมีผัวเด็กตางวัยกันตั้ง ๒๑ ป พอแฉมาแมก็เลยไม
ไดสักบาทหนึ่ง
อยานึกวาทําแลวมันจะไดเหมือนกันทุกราย มันเฉพาะเรือ่ ง เฉพาะ
กรณี เฉพาะความประพฤติ “ความประพฤติ” ของแมไมดี ไมได
แลวตอนนี้ฟงขาวกันนะโยม “ธรรมมาตา” ธรรมะของมารดา
มันดูเหมือนจะลอยหายไปไหน ถึงไดทาํ กับลูกแบบนัน้ ได อาตมามานัง่
คิดถึง “แม” โยมแม...นี่ไมมีเลยที่แกจะทํากับลูก จะตีก็ตีบาง ที่เรา
ผิดก็ตี แบบทีจ่ ะทํากันถึงขัน้ เมือ่ ๒ วันนี้ เอาซากุไรแทงลูกตาย ผูห ญิง
คนนัน้ ก็แกแลวนะคนแม แทงลูกชายอายุ ๓๐ ป ไดมง้ั แทงดวยซากุไร
มี ๒ รายนะอีกรายผูชาย มี ๒ รายติด ๆ กันเลยนะเขาฆาจนจํา
ขาวไมไดแลวละ พวกแม ๆ พอ ๆ ผัว ๆ เมีย ๆ อะไรนี่ เขาฆาจนเรา
งง ! ขาวไหนเปนขาวไหน มันเยอะเกินเหตุ มันเยอะอยางชนิดที่เราไม
เคยเจอมากอน ไมเคยไดยินมากอน นาน ๆ จะมีเรื่องแมฆาลูก ลูกฆา
แม เดี๋ยวนี้มันมีไปใสชักโครก ใสอะไร มันผิดปกติมนุษยธรรมดา
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ประเภทของมนุษยตาง ๆ
นี่เขาถึงบอกวา เราจะไปบอกวา เราเปนมนุษย แตไมดูพฤติกรรม
ก็ไม ๆ ได พระพุทธเจาจัดมนุษยกี่ประเภทละ
มนุสสะเปโต มนุษยเปรต ๆ งกอยากไดเงิน เอาลูกเปนเหยื่อ
มนุสสะนิระโย มนุษยสัตวนรก ขี้โมโหบรรลัยเลย ออกมาพูดจา
กันเตะคอยายแก...ผัวะ แคปกเสาที่ล้ําอะไรกัน แลวแกยังบอก “มันวี๊ด”
ฟงเขาพูดแลวมันวิด๊ วิด๊ ขึน้ เตะกานคอ เลนเอากํานันหามแทบไมทนั กํานัน
ก็เลยพลอยเสียหายไปดวย คลอมรถอยู แลวคนเตะก็อดีตเปนผูใ หญบา น
แตะลูกบานเขาแลว
แหม ! แตละขาว นี่มันแสดงถึงวา มนุษยถูกแลว คนอยางพวก
เรานีถ่ า ไมไดระดับพระพุทธเจา จะไมรจู กั คําวาแยกแยะวา อยางนี้ ๆ
ตองอยางนี้ มนุษยแบบนี้
มนุสสะติรัจฉาโน คือ มนุษยเดรัจฉาน ชอบขวางชอบขัด โบราณ
เขาบอก ขัดโตะขัดโตกสวยงาม แตขัดขวางขัดคอคนนี่มันไมดี แตมันก็
ชอบ มันชอบขัด
นี่อาตมาจะทําภาพ ตองใหเขาวาด “มือไมพาย เอาเทาราน้ํา”
โบราณเขาวา เอาเทาราน้ํา แลวพวกพายแทบแย แลวเอาขาแหยลงไป
ในน้ําครอมหัวเรือ

ภาพนี้มันเห็นชัดนะ มันไมพายมันนั่งหัวเรือมันขาหอยครอมหัวเรือ
แลวเรือพรรณนั้นเขาเรียกอะไร ? (เรือหมู) หัวมันจะเรียวเล็ก มันก็ครอม
ไดพอดีแลวขามันก็ราน้ํา นี่พวกมนุษยแบบนี้เขาเรียก มนุษยติรัจฉาโน
ขัดขวางความเจริญ ขัดบุญ ขัดกุศล

ในเรือ่ ง “ขัดบุญ ขัดกุศล” นีเ่ มือ่ ๒ วันนี้ เจอแมจะ
ทําบุญ ลูกหามนาดู แมควักแบ็งกพนั ลูกดึงสดเอาแบ็งก
๒๐ บาท แทน...เสียบ ! แหม ! เสียดายไมมีใครถายภาพ
ไว เขาเอาแบ็งก ๒๐ บาท เสียบแทน แลวก็ควักของแม
มาใสกระเปามัน มาขัดบุญ ขัดกุศล...จริง ๆ
ตองถือวายุคนีม้ นั แปลกมาก ๆ แทนทีจ่ ะเออ ! พลอยยินดีอนุโมทนา

คําวา “อนุโมทนา” กับ “มุทิตา” พลอยยินดี พลอย
เห็นดี พลอยเห็นงามไปดวย แหม ! มันยากแลวตอนนี้ มีแต
คอยขัดอก ขัดใจ ขัดคอ ขัดขวาง เรียก มนุษยติรัจฉาโน
ทีนี้ มนุสสะเทโว มนุษยใจสูงใจประเสริฐ นี่ก็หายาก
อีกมนุษยหนึง่ ก็ เปนพวกอสุรกาย “มนุสสะอสุรกาย” ขีข้ ลาดหวาด
กลัวไปหมด จะทําอะไรก็กลัวไปหมด จะมาทําบุญก็ยังกลัวอีก กลัวจะจน
กลัวจะหมดตัว กลัวจะไมมีเหลือกินเหลือใช ก็เราก็ทําตามนอย ๆ ไปสิ
จะไปตองทํานอยก็กลัวอีก เขาจะวา “จนหรือไง”
ตกลงวา คนนี่มันไมใชมียืนยันวา มันเปนคน มันเปนมนุษย
เพราะฉะนัน้ อยาไปบอกตอไปนีใ้ ชไมไดนะ คําวา “คนเหมือนกัน”
โยมวามันเปนอะไร ? เปนสัจจาภินิเวส ไปยืนวา ถาเปนคนมันก็ตองเปน
คนอะ

แตตอนนีม้ นั ชัดเจนแลวละ ทีพ
่ ระพุทธเจาตรัส คนเปรต
คนนรก คนเดรัจฉาน คนอสุรกาย มันไมใชคนแลวก็เปน
คน ถาคนทั่วไปแลวก็จะไปคิดเปนสัจจาภินิเวส อยามา
ดูถูกกันนะ มันตองเสมอภาค มันตองทัดเทียม
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คนกินเหลากับคนไมกินเหลา จะไปบอกเหมือนกันไดไง
คนขยันกับคนขี้เกียจ ไปบอกไมได

ยิ่งคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรม จิตใจเขม
แข็งมัน่ คง เรียกวา ความชัว่ ลากไปไมไดเลย แลวจะ
ไปบอก คนพรรณนี้เหมือนกัน
คนใจออนใหกนิ เหลาก็กนิ ใหกนิ ยาก็กนิ ติดยางอมแงม คนติดยา
งอมแงมจะไปบอกคนเหมือนกันกับคนดี ๆ มันคนละโลกเลย เพราะฉะนัน้
ถาเรารูเรื่องธรรมสัจจะ
อาตมาคงอยากจะตอไปนะ คงจะเทศนสกั ปละครัง้ ทีโ่ ยมพอนึก
ไดไหมที่อาตมาเทศนครั้งหนึ่ง เทปขายได ๔๐ ลานตลับ เรื่องอะไร ?
เรื่องธรรมสัจจะ ทีเ่ ทศนกบั ครูทโ่ี คราช ชุดนัน้ ขายได ๔๐ ลานตลับ เปน
เงินก็ ๒๐๐ กวาลาน ถึงไดมาซื้อที่ดินทําอะไรนี่ไดเยอะ

“มนุสสะเทโว”
มนุษยผูประเสริฐ มนุษยผูมีใจสูง
มนุษยที่มีการฝก

“ทันโต เสฏโฐ”
มนุษยฝกตน ยอมไดเปนมนุษยประเสริฐ
ตอนนั้นขายเทปไดวันละ ๘ หมื่น เฉพาะที่วัด
ตอนนี้ไมไดสักบาทหนึ่ง เขาดูอะไรกัน “ยูทูบ” (Youtube) เขาบอก
ฟงหลวงพอทางยูทูบ เขาเลยไมซื้อเราเลย ซีดีก็ไมเอาอีกแลว เปลี่ยน
แปป ๆ โอย ! ยุคนี้มันใครจะบอกวา นี่มันเปนอมตะ มันถาวรนิรันดร
ไออยางนี้ออกมา มันตองเปนถาวรนิรันดร...ไมมี แวบหมด ๆ
คาลิขสิทธิ์ไดไหมเจาคะ ?
ไมไดตอนนัน้ เราไมไดทาํ เขาแยงขายกันอุตลุต ถาทํานะปานนีว้ ดั นี้
นา ๕๐๐ ไร ถาไดตอนนั้น ถาเรายึดไดไมมีใครแยงขาย นี่มันแยงซีนวัด
ซะเกือบหมดเลย...ไมเหลือ
คนนีไ้ ปทํา ๆ อะ บางคนได ๑๐, ๒๐, ๓๐, ๕๐ ลาน ถาเราไดมาอูย !
ตอนนั้นทีด่ นิ ยังถูก ซือ้ ไดเละเลย แตขนาดไดไมเต็มที่ เขาแยงซีนไปเยอะ
เราก็ยังซื้อที่ดินไดตั้ง ๒๑๐ ไร แลวตอนนี้
โยม ! ยังไง ๆ นะก็ถา เรารูเ รือ่ งนีไ้ วน่ี เราจะรูส กึ วา เออ ! วาใช อยา
ไปยืนยันนะ อยาไปแบบนั้นแบบนี้นะ อยาไปหัวชนฝา อยาเปนกระตาย
ขาเดียว กระตายมันตองยืนอยางนอยก็ ๒ ขา นีต่ อ งเผือ่ กันไว มันไมเที่ยง
มันไมแน ถา “ไมแน ไมเที่ยง” ไวบาง

ตอนนี้ความไมเที่ยงมันรุนแรงนะ แพล็บเดียวมัน
เปลี่ยนแลว ความเปลี่ยนแปลง ความไมเที่ยง ความไม
คงที่ ไมถาวรนิรันดร นี่มันปรากฏชัดขึ้น ๆ จะเปนดินฟา
อากาศ นิสัยใจคอคน
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เมือ่ กอนนีเ้ ขาบอกคลุมถุงชนไมดี เปนเรือ่ งบังคับจิตใจ แตทาํ ไม
เขายังอยูกันมาได เดี๋ยวนี้ใหมันเลือกเอง แพล็บเดียว
โยมตอนนี้ นาตกใจไหมตัวเลขที่เขาบอกวา แตงหมื่นคู นี่หยา
๔ พันกวาคู แลวก็เขยิบขึ้นมาเรื่อยนะตอนนี้เกือบ ๕๐ ๆ แตง ๑๐๐
คู เลิก ๕๐ อยูกันได ๕๐
สมัยกอนนะ ๑๐๐ คู อาตมาวา มันจะเลิกกันทิ้งกันนี่ ไมนาจะ
เกิน ๑๐ คู เพราะแถว ๆ รอบบานอาตมาไมเห็นมันเลิกเลย จะมีคน
หนึ่ง ๒ คน ทั้ง ๆ ที่ไมไดเห็นหนาอะไร สวยก็ไมสวย หลอก็ไมหลอ
รวยก็ไมรวย จน...แตก็อยูกันไป

นี่มันเปนเรื่องนิสัยใจคอ จะหลอมหลอครอบครัว มันก็
ไมเหมือนกอนเสียแลว มันกลายเปนเรื่องที่ทิ้งงาย ไดคลอง
เปลี่ยนกันยังกับเปลี่ยนรองเทา
ตอนนี้ลูกสิ ลูกก็อีหลักอีเหลื่อ ลําบากใจไปหมด นี่ยงั ไงนะโยม
ขออยางเดียววา รูท นั ธรรมสัจจะ แลวก็เลือกประพฤติธรรมสัจจะ
ฝาย รูวาเปนมนุษยหลายประเภท เราควรก็เลือกประเภท
“มนุสสะเทโว” มนุษยผูประเสริฐ มนุษยผูมีใจสูง มนุษยที่
มีการฝก
“ทันโต เสฏโฐ” มนุษยฝกตน ยอมไดเปนมนุษยประเสริฐ
มนุษยที่เกิดมาไมเคยฝกฝนจิตใจเลย ฟงเทศนฟงธรรมก็
ไมเคยเอา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไมเคยสนใจเลย
ตอนนีโ้ ยมมันมีเรือ่ งหนึง่ ซึง่ อาตมาสังเกตดู โยมรูไ หมวาวัดนีเ้ ปน
วัดที่เขาเลือกสงผูประพฤติผิดคดีเล็ก ๆ นอย ๆ เขาเรียก กรมควบคุม
ความประพฤติ
เดือนหนึ่งเขาจะตองเอามาที่นี่ เมื่อกอนนี้นะเดือนหนึ่งมา ๓๐
๔๐ นะ งวดที่แลวนี่ วันศุกรที่แลว ๑๑๐, ๑๒๐ แสดงวาคดีเยอะแลว
ก็ดีอยางนะโยม เจาพวกคุมความประพฤติมาพัฒนาที่วัดเรา อาตมา
ก็แจกหนังสือบางอะไรบาง แลวก็พดู สัน้ ๆ “ขอใหเปลีย่ นคดีมาเปน
บารมี”

วันนี้ไดมาวัด คุณขยันกวาดวัดทําอะไรใหวดั สะอาด
คุณไดบารมี ก็ขอใหบารมีคมุ ครองปองกัน อยาใหเผลอไผล
ไปสรางคดี
ก็แปลกเดี๋ยวนี้ไปบิณฑบาต ในเมืองนนทนี่ จะเจอแตพวกคุม
ความประพฤติ ทีม่ าบําเพ็ญประโยชนทน่ี ่ี “จําผมไดไหม” “จําไดไหม”
อะไรอยางนี้ เขาจะทักคนที่เคยคุมเรื่องนี้ มาเยอะขึ้นก็ดีนะ
ที่จริงนี่ ถาเขาเอาจริงนะ คุมความประพฤตินี่ ถาคนไหนมาทํา
เหยาะแหยะ ทําประโยชนไมจริง ก็นาจะตอชั่วโมงไปใหม แทนที่จะ ๖
ชม.จบ เขาทําไมจริงนี่มันตองทํา ๑๐ ทํา ๘ ทํา ๙ นี่ใชไหม ?
ที่นี้ เขาทําไมทํา หมดเวลา ไดพนเวลาแลว ครบเวลาแลว อยาง
ที่วาลูกคนรวยนี่ เขาไมทําเองหรอก เขาจางคนใชมาทําแทน แลวไป
ลงชื่อวาเขาหมดเวลา เลนเอาพระเซ็นยังลําบากใจ เหมือนเรามารวม
โกงมันบีบบังคับเอาแลว
ยุคหนึ่ง อาตมาเคยโดนเมื่อหลายปมาแลว เขาใชคนใชทํา ใชลูก
นองเขามีอิทธิพลร่ํารวย
ถามีการเอากันจริง ๆ นะ บังคับใหได คุณไมติดคุกก็สบายดีอยู
แลว มาทําประโยชน เอาไปติดคุกก็ไมไดทําประโยชนอะไรเสียดาย คา
อาหาร คาเลีย้ งดู คาผูค มุ ทีจ่ ริงแยกมาทําประโยชนโดยไมตอ งไปติดคุก
ที่จริงมาอยูวัดนี่มันนาจะเอาอยูสัก ๗ วันเลย จะไดอบรมกันเปน
คอรสเลย สวดมนตนั่งสมาธิ ทําประโยชน เสียดายนะระบบราชทัณฑ
ไทย เดี๋ยวนี้เขาบอกบางประเทศเขาปรับแรงมาก
อยางประเทศลาวนี่โยมรูยัง ? ญาติใครติดคุก ผูเปนญาติตองไป
สงปนโต รัฐบาลไมออกอาหารให คุณไมสั่งสอนลูกหลานคุณ ปลอย
ใหไปกอคดี นัน้ ตองมารับผิดชอบ เขาบอกบางรัฐนะ บางแขวงนีเ่ ขาเอา
แลวประเทศอะไร พวกประชานิยม เจาพวก NGO ก็บอกวา มัน
โหดไปทํากับพวกนี้ไปปลอยเกาะพวกติดยาไปปลอยเกาะ
ลาวเขายอนเขาวาไง...(ทําแบบนี้ ทํากับมนุษยอยางนี้ไดอยางไง
พวก NGO เขาวา) เขาบอก “เอาไปเลี้ยงหนอยไดไหม จะยกให”
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อันนี้เขาจะแกไขคนของเขา เขาจะใชระบบอาชญาวิทยา แกไข
คนของเขา ยังมีหนามาแทรกแซง “ชวยเอาไปหนอย” เขาจะใหโดยไม
เสียดายเลย นีโ่ ยมในโลกใบนี้ ถาอะไรก็ตามถาไดชว ยกันแกไข จริง ๆ
ศีลธรรมก็เหมือนกัน ถาชวยแกไขจริง ๆ ถารัฐบาลมีนโยบายนิดหนึง่
เวลาจะใหอะไรตองนึกถึงศีลธรรมกอน
คนมีศีลธรรมควรไดเทาไหร ?
คนไมมีศีลธรรม คนไรศีลธรรม คนเลว ควรไดเทาไหร ?
นี่อะไร “เสมอภาค เทาเทียม ทั่วถึง” มันก็ไมมีอารมณจะ
มีศีลธรรมเลย นี่ขอฝากไวสักหนอย โยมมีลูกก็เหมือนกัน เจาลูกคน
ไหนบาง มันกินเหลาขอสตังค ๑๐๐ บาท ได ๕๐ บาท ถาเจาคนไหน
ไมกินเหลาขอ ๑๐๐ บาท ได ๑๒๐ บาท ในบานลองทําบางสิ
อาตมาวา ในบานก็ตองเกิดมีศีลธรรม ไมใชมีที่ดิน ๑๐ ไร ลูก
กี่คน ๆ ใหเขาเทากันหมด ดังนั้น บางคนเขาก็ไปขายกินหมดเลย บาง
คนเขาก็เอาไปตอยอด

เพราะฉะนั้น เราไมนึกถึง คําวา “ศีลธรรม” ไป
เชื่อมโยงกับเรื่องใหเรื่องจาย อะไรใหมันดี ๆ มันไมใช
ทั่วถึง เสมอภาค ทัดเทียม แลวไมมีศีลธรรมเลย

ฝายคานเขาอภิปรายกัน “ทั่วถึง เสมอภาค ทัดเทียม” อาตมา
ฟงกี่เที่ยว ๆ มาลงตรงนี้ ใหรัฐบาลแจกทั่วถึง เสมอภาค ทัดเทียม ไมมี
ศีลธรรมเลย แลวคนมันจะเปนยังไงละ
ในเมื่อชั่วไดเทากับดี “ชั่วไดเทากับดี” ไมมีการใหมันเหลื่อมอีก
สักหนอย แลวที่เรากลัวกันเหลือเกิน ในคําที่วา “เหลื่อมล้ํา” ชอบพูด
กันเหลือเกินวา เหลื่อมล้ํา ๆ อยางนี้คือเหลื่อมล้ําที่ควรจะจัดการ
เหลื่อมล้ําฝายดีมไี หม ? (มีคะ ) เพราะวา ไมนน้ั เด็กเรียนก็คะแนน
เทากันหมดสิ พวกเรียนดีก็ตองคะแนนดี แลวจะไปบอกคําวาเหลื่อมล้ํา
ไมดีอยางเดียว มันเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี
นี่ไปในสภาจะพูดอยางนี้ เหลื่อมล้ํา แลวก็จะบอกตองทัดเทียม
ตองเสมอภาค ตองทั่วถึง ถาขืนเปนอยางนี้ไป เพราะเราไมรูธรรม
สัจจะ จึงพูดกันไปแบบนี้ แลวเมื่อไหรจะมีคําวา ยึดเชื่อมโยง กับ
คําวาศีลธรรม แตละเรื่องแตละเหตุการณขึ้นมา
เหมือนอยางเขาขโมย แลวฆากันนี่ ระหวางฆาพอ ฆาแม กับฆา
ทั่วไป เปนคดีเทากันไดไง ยิ่งฆาพระมันก็ยิ่ง...มันตองถึงความอํามหิตสูง
มันตองนั่นมาก แลวมันกฎหมายมันดีกับคนชั่วเกินไป ไมแยกแยะใหดี
วันนี้คงแคนี้กอนนะ โยมยังไงก็ขอใหมีคําวา “ติด ๆ” ติดไวสมอง
สักนิดหนึ่งนะ ติดคางบางไหมนี่ เอาไปกลั่นกรองดูหนอยนะ ไปติดเครื่อง
กรอง เอะ ! นี่มันไมเชื่อมโยงนะ มันไมเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีซะเลย มัน
จะทั่วถึง เสมอภาคทั้งหมดไมไดแลว ก็ขอใหโชคดีมีสุขกัน เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

ฉบับนีก้ ต็ อ งพูดถึงการเขาพรรษา ความหมายของการเขา
พรรษา ก็มีวินิจฉัยกันไปตาง ๆ นานา ดั้งเดิม ก็บอกพระไปย่ําขาวย่ํานา
ที่จริงยุคนี้มันไมใชเปนอยางนั้นแลวละ พระไปเครื่องบิน ขึ้นรถ จะ
ย่ําขาวย่ํานาอะไรกับใคร แตเอาเนื้อหาดีกวา ชวงเขาพรรษานั้นพระไมไป
จาริก ไปที่ไหนตอไหน ก็จะไดอยูวัดอยูวา มีการอบรมกุลบุตร กุลธิดา
ที่ไดเขามาถือศีล บวช ในพระศาสนาชวง ๓ เดือน
ทุก ๆ ปที่วัดอาตมานี่ ตน ๆ เมื่อมาอยูใหม จะมีพระ ๕๐-๖๐ รูป
ก็แนนอนในเมือ่ เราไมไดจาริกไปไหน ก็ไดอบรมพระใหม ไดสอนนักธรรม
อะไรตออะไรกันไป จารีต ประเพณี ธรรมเนียม ที่เราเรียกกันวา “ศาสน
พิธี” แลวก็มาแตงกลอนแตงกระทู เรียกวา “กระทูธรรม” แลวเรียนรู
พุทธประวัติ เรียนรูธรรมะอบรมกันเต็มที่...มาหลายป
* “เขาพรรษายุคโควิด-๑๙ กับอุโบสถศีล” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงใน
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๗ ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันจันทรที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จนกระทั่งตอมาเริม่ วางระเบียบ วัดมากขึน้ เชน ไมให
พระไปสวดงานแตง งานศพ เพราะตองคอยดูแลอบรมเด็ก
เขาคาย ตอมาอีกหามพระรับเงินแลวเอาไปเขายามเขาหอ
เขากุฏิ ใหเขาเปนกองกลาง ปรากฏวา พระเริ่มรอยหรอ
หายไป แทบไมเหลือเลย
มาปนี้เปนปที่นาตกใจมา ๒ ป “ป ๒ ป” นี่ไมมีชายไทย
ที่จะบวช ตามธรรมเนียมประเพณี เหมือนแตกอนแลว บวช
ก็บวชแบบจิ้มดูด จะบวชแชอิ่มตอไปคงจะหายาก บวชนาน
บวชหลายพรรษานี่ แตกอนนี้จะบวชแค ๓ พรรษา ๒ พรรษา
เดีย๋ วนี้แทบจะหาทํายาหยอดตายาก และปนเ้ี ปนปทค่ี าดหวังวา
เออ ! เศรษฐกิจไมดีคนตกงาน นาจะมาบวชกันเยอะ ตรงกันขามเลย
“ไมมีเลย” บัดนี้ไมมีเลยสักคนเดียว และก็เชื่อวา
ในพรรษานี้คงจะเหลือแค ๕ รูป พอลงปาติโมกขไดครบองค

มันนาเสียดาย วา “ศาสนธรรม ศีลธรรม” คนกําลัง
จะถดถอย เสื่อมศรัทธา หรือวาคนไปมัวแสวงหาเงินหา
ทองหาลาภหาผล ไมแสวงหาวิธีปองกันทุกขใหตนบาง
การบวชสรุปวางาย ๆ
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“การจําพรรษา” นี่เปนการชวงแสวงหาวิธีการ บรรเทาทุกข
ใหตน แตนี้ชวงนี้เรามองดูแลว ทุกคนใฝหาลาภผลเงินทอง บวชเขามา
แลวก็ยังจะอดไปหาลาภผลเงินทองไมได ไมหามรรคผล แตไปเอาลาภ
ผลซะมากกวา
ดังนัน้ พอเราวางกติกาวา “ตองทําเพื่อผูอน่ื ” ตองไมมอี ะไรเปน
ของตนมากมาย อยางที่หลวงพอพุทธทาสวา “จะอยูในโลกนี้อยางไร
ใหมีความสุข”
ทานก็บอกวา “อยาเที่ยวประยุกต สิ่งทั้งผองเปนของฉัน”
ฉะนัน้ การบวช นีม้ นั ก็คอื การละลายความไอนน่ั เปนของฉัน ไอนี่
เปนของฉัน ชายหนุมวัย ๒๐ ป มักจะมีแฟนเปนของฉัน พอแมของฉัน
ลูกหลาน บานชอง รถลา มอเตอรไซค และโทรศัพทของฉัน
แตแสวงหามาจัง รวบรวมประยุกตเอานั่นเอานี่เปนของฉัน
จัง แตไมไดรวบรวมขอมูลที่จะดับทุกขใหตนเองเอาไวเลย
ดังนั้น ในชวงเขาพรรษา นี่หลายคนมาถือศีลอุโบสถ หลายคน
มางดเหลาเขาพรรษา ก็อยากจะฝากบอกวา ในพรรษานี้อยาเพิ่ง

ทิ้งวัดทิง้ ศาสนา เพราะมันเปนชวงวิกฤตทางศีลธรรม วิกฤต
ภัยแลง วิกฤตโควิด-๑๙ ที่เปนโรคระบาด

“

เพราะฉะนัน้ ทานจึงกลาววา “ยุคที่ศีลธรรมเสื่อมจากมนุษยน่ี
มนุษยเสือ่ มจากศีลธรรมนี่ ไรศลี ธรรม ไมประกอบไปดวยศีลธรรม
ลามกธรรม หายนะธรรม ภัยแลง โรคระบาด ขาวยากหมากแพง
ก็จะเกิดขึ้น”

“การจําพรรษา” นี่เปนการชวงแสวงหา
วิธีการ บรรเทาทุกขใหตน
แตนี้ชวงนี้เรามองดูแลว ทุกคนใฝหาลาภผล
เงินทอง บวชเขามาแลวก็ยังจะอดไปหาลาภ
ผลเงินทองไมได ไมหามรรคผล

“

แตไปเอาลาภผลซะมากกวา

เพราะฉะนั้น ชวยกันแกไข ชวยกันเอาศีลธรรมกลับมา
พระก็อยาไปมัวรวมกันแตวดั ทีม่ เี มรุเยอะ มีรายไดเยอะ ปลอย
ใหวัดตาง ๆ ขางนอกขาดพระ เหลือวัดละองค ๒ องค บางวัดนี่ไมนา
เชื่อ เจาคณะอําเภออยูกับเณรองคเดียว
อาตมานึกดูแหม ! มันจะไปยังไงกันนี่...เขาพรรษานี้ก็อยาก
จะชวนญาติโยม มาถือศีลอุโบสถกันใหวดั มันมีความมัน่ คงกาวหนา
ไมใชถอยหลังกันลงคลอง...ไปหมดแลว ไปจมกันอยูใ นเรือ่ งแสวงหา
จริง ๆ แตเรื่องลาภผล มรรคผลไมหานี่ มันจะพากันทุกขใหญ
ทุกขหนัก ทุกขมากขึ้นไปอีก
แลวก็ในพรรษานี้ อยาไปเขาใจผิดคิดวา อาตมาโดนไลที่ ไล
ออกจากวัด ขนขาวขนของออกจากวัด ตามหมายสั่งอะไรที่วา
ตามบัตรสนเทห ที่ออกเปนขาวไป
“เขาใจผิด” ทีด่ ินวัดอาตมาซื้อใหคนจนใหมีงานทํา ตอนนีต้ ง้ั
๒๑๐ ไร เปนปญหาอยูเพียง ๑ ไร ๑ งาน ๕๕ ตารางวา เทานั้นเอง
ปากทางเขาวัด นี่ที่เปนชายธง อยูขางหนาวัด

พอพูดถึงที่ชายธง ก็อดนึกถึงคนมาพูดในทางหัวโบราณอะ

“หลวงพอไมนาไปซื้อเลย ไอที่ชายธง ไอธงนี่มันสะบัด
ไป สะบัดมา”
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นั้นที่แปลงนี้มันเลยสะบัดไป สะบัดมา เดี๋ยวถอน เดี๋ยวสั่งออก
โฉนด เดี๋ยวสั่งถอน ถอน ๆ สั่ง ๆ อะไรก็ไมรู สะบัดไปสะบัดมาเหมือน
ชายธงเลย
ดังนั้น เขาพรรษานี้ ขอใหถือศีลอุโบสถ มาถืออุโบสถกัน
เยอะ ๆ เพราะอุโบสถมันจะลดสวนเกิน ไอทเ่ี รากินเกินใชเกินกัน
นี่เพราะเราไมอยูในศีลอุโบสถ แตงตัวก็เกิน ที่หมอนที่นอน มุง
ฟูกอะไรมันก็...เกิน
การรับประทานมื้อค่ํา มื้อเย็นก็กินกัน...เกิน
น้ําหอม น้ํามันกระแจะจันทร ประดับประดาสวยไวกอนอะไร
ทั้งหลาย นี่มันก็...เกิน
ฉะนั้น การเขาพรรษาเปนการลางสวนเกิน ซึง่ สวนเกินนีเ่ ปน
ตัวปญหาทีส่ ดุ คนใชเงินเกิน เลยทําใหอะไรตองมาขาด เกินนี่คือ
คนสุรุยสุราย มหาตมา คานธี ถึงไดกลาวไววา

“คนสุรุยสุรายใชจาย แบบฟุมเฟอย นี่คือ คนฝกตน
ใหเปนมหาโจร ปลนเงินตัวเอง”
โจรนี่ มันจะปลนมันตองใชมดี ใชปน มายิงคนมีทรัพย มีเงิน แต
แปลกนะ ! เราดันฝกตนใหเปนมหาโจร โดยการใชจายสุรุยสุราย

เราเลยกลายเปนคนฝกการเปนมหาโจรปลนทรัพยตัว
เอง จึงเดือดรอนกันเยอะมาก

มาชวยกันลากเจาโจร...เจาสวนเกิน กินเกินใชเปลือง
ใชมาก ลากออกจากวิถีชีวิตเรา
ฝกความไมเปนโจรดวยการถือศีลอุโบสถ ในพรรษากัน จะได
อานิสงสมหาศาล มากกวาทําบุญสรางโบสถ วิหาร เจดีย

“

“

เพราะอุโบสถศีล นัน้ มันชําระ ลางเจาสวนเกินได
ยอดเยี่ยม ลองมาดูก็แลวกัน เจริญพร.

การเขาพรรษาเปนการลางสวนเกิน
ซึ่งสวนเกินนี่เปนตัวปญหาที่สุด...

มหาตมา คานธี ไดกลาวไววา...

“คนสุรุยสุรายใชจาย แบบฟุมเฟอย
นี่คือ คนฝกตน ใหเปนมหาโจร
ปลนเงินตัวเอง”
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“ไรศีลธรรม”

ในชีวติ นีเ้ กิดมา คงไมมอี ะไรเผ็ดรอนแสบเผ็ด

เทากับความไรศีลธรรม
ลูกฆาพอ ทั้งเปนลูกสาวดวย ก็ยังฆาพอ ลูกชาย
ฆาพอนะก็เยอะมากพอสมควร และผัวฆาเมีย ญาติ
ฆาพี่นองสายสายเลือดเดียวกัน มันเผ็ดรอนมาก !
กระทั่งแมเอาน้ํายาลางหองน้าํ ยาลางจานกรอก
ลูก เรียกคะแนนสงสาร เผ็ดรอนเหลือเกิน

“

“อยาไปหลงใหลไดปลื้มกับชนะ อยา
ไปทุกขระทมขมขืน่ กับความพายแพ จงอยู
ในโลกใบนี้ ดวยความรูทันกันดีกวา !”

เพราะไปชอบขางใด ก็ตอ งไปชังอีกขางหนึง่ ไปชังขาง
หนึ่ง ก็ไปชอบอีกขางหนึง่ มันก็เสียศูนยทางอารมณเปลา ๆ
เพราะเปนพระ ทําอยางนั้นมัน “เสียศักดิ์ศรี ลูก
ผูชายชาติพระ” ทําไมไดหรอกโยม ! เจริญพร.
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อยา
ไป
หลงใหล
ได
ปลื้ม
กับ
ชนะ...

“

คนไดดูขาวลวงขาวหลอก ดวยความสงสาร เขา
เอาความสงสารมาขาย โดยไมละอาย เปนการหากิน หา
กรรม หาโกง หาเวร ไดเงินกันคนละ 10 ลาน 5 ลาน
แตวาอาตมาคงไมหลงกลโยม มีโยมพอเห็นคนนั้น
เขาไดดวยคะแนนสงสาร ก็เลยบอกวา ทานทําไม ! ไม
รองไหออกทีวีบางอะ ถารองไปคงไมไดสกั บาท แตจะได
ความทุเรศสมเพช กลับมาแทนก็ได
ยังไงนะ !
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

ระเด็นหนึ่งที่ตอ งบอกกันวา คนเราตองการอยูในโลกนี้
อยางมีความสุข และอะไรบางที่ทําใหเราอยูในโลกนี้อยาง
เปนสุข
หลวงพอพุทธทาส ไดเขียนวลีทง้ิ มรดกธรรมอยางเยีย่ มไวให
อาตมาไดเอา เจาปายอันนี้ที่เหมือนลายมือทาน นี่ไปไวที่หนากุฏิ
ในสวนทานบอกวา...

“ถาจะอยูในโลกนี้ อยางมีสุข อยาประยุกตสิ่ง
ทั้งผองเปนของฉัน”

ถาเราไมไดบวช ก็คงจะไมไดยินไดฟง คําสอน
คําเตือนเหลานี้แนนอน
จะตองแหวกวายไปกับ “กู ของกู”
ถาพูดหยาบ ๆ ภาษาเกา ๆ ภาษาพอขุนราม อยาเที่ยวไป
ประยุกตเอาอะไรตออะไร เปนตัวกูของกู แลวมันจะอยูไ มเปนสุข
แลวถาอาตมาไมบวช คงจะอยูในโลกนี้อยางเปนทุกขนาดู
เพราะมันตองมีลูกมีเมีย มีอะไรตออะไรบานชอง รถรา สมบัติ
ก็นั่งประยุกตไปสิ
“ไอนี่ก็ลูกกู ไอนั่นก็เมียกู ไอนั่นก็บานกู ไอนี่ก็กู...กู”
แลวมันจะอยูเปนสุขไหมละ ?
ถามัวไปประยุกตอะไรทั้งผอง เปนของกู หรือของฉัน
แตเมือ่ ไดถกู อบรมบมเพาะ มาจากครูบาอาจารยชน้ั เยีย่ ม
ของพระพุทธศาสนาในยุคนี้
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ถาเราไมไดบวช ก็คงจะไมไดยินไดฟง คําสอน คําเตือน
เหลานี้แนนอน จะตองแหวกวายไปกับ “กู ของกู”
ประยุกตสิ่งนั้นสิ่งนี้เปนของกู ทวมหัวทวมตัว แลวจะอยู
เปนสุขไดยังไง
ในเมือ่ เราเจอคําสอนที่เราอยูเปนสุข แลวจะแสเสือกไปหา
ทุกข มันก็คงจะเรียกกันวา “แสเปลา ๆ”
นี่แหละจึงเปนตนเหตุใหอยูมา ได ๕๐ กวาพรรษา ถึงแม
จะสรางอะไรตออะไรมามากมาย
สรางแลวเขายึดไปก็มี นี่คนก็มาบอก มันเปนทุกขไหมนี่ ?
ก็บอก “เราไมไดนอนประยุกต นั่งประยุกต” วาเจา
พื้นที่ ๕๐๐ ตารางวาอะไรนี่ ไรครึง่ กวา ๆ “เปนทีก่ ู เปนของกูแลว”
พูดไปตามกฎหมาย ปากวา “ของเรา เราซื้อ”
แตใจรูอยูวา

“ยึดไมได…โวย !” “ยึด...ทุกขตายนะโวย !”

ก็กลายเปนเรือ่ งทีต่ อ งบอกวา “อยูไ ดเพราะไดบวช และ
ไดเจอครูบาอาจารยชั้นเยี่ยม”
ไดอบรมสั่งสอน ใหเราไดสังวรในการประยุกตอะไร ตอ
อะไรเปนกูเปนของฉัน มันก็เลยอยูสบายไปวัน ๆ

เมื่อยูสบาย จะโง !
แสไปหาทุกขทําไม ?

ก็เลยไดอยูมาจนไมสึกนี่ ๕๐พรรษา เจริญพร.

“ยึดไมได…โวย !”
“ยึด...ทุกขตายนะโวย !”

“

สงบเย็น แตไมมีประโยชน ไมชอบ
อาตมาชอบ
สงบเย็น ตองเปนประโยชนดวย

“
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

กฎแหงกรรม

ยุติธรรมเสมอ

พูดถึงประเด็นเด็ด...นาจะในรอบปน้ี ! อาตมาฉุกคิดขึน้ มา

กับเหตุการณที่เกิดเรื่อง เขาจะขับไลใหขนขาวของ รื้อสิ่งกอสราง
ออกจากที่ดิน กรณีพิพาทโฉนดถุงกลวยแขก
แตแลวก็ประหลาด จู ๆ อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม, อ.สมบัติ
วงศกําแหง ก็เกิดมาทําใหแสงสวางปลายอุโมงค ก็เลยเหมือนกับ
นิทานเรื่อง “ธรรมเทวบุตร” (ธรรมชนะอธรรม)

มารกับเทวบุตรธรรมสูกัน ปรากฏวา ตอนนี้มัน
เหมือนเรานี่เปนฝายสรางบารมี ซื้อที่ใหคนจน ฝาย
เขานี่เปนฝายสรางคดีชนะมาเปนทนายชั้นเยี่ยม
ชั้นยอดอะไรก็แลวแตเขา

เขามีวีรกรรมสรางคดีชนะ ใหญ ๆ มา อยางเชอรี่แอน อยาง
อะไรตออะไรก็แลวแตเถอะ ของเขาก็เกง เปนนักรบสรางคดี
แตเราก็คิดวา “สรางบารมี”
เอะ ! ไป ๆ มา ๆ เมื่อกอนนี้เราก็เรียกวา นักสรางคดี...ชนะ
แนนอน ! ก็นึกวา เอะ ! บารมีมันไมชวยเราสิ
แตแลวในที่สุดก็เปนอยางที่วา...

“กฎหมายไมสามารถ ใหความเปนธรรมได แก
คนทุกคน ทุกเรื่อง ทุกกรณี ตามธรรมสัจจะ”

ถาจะพูดอยางนักกฎหมาย เขาตองพูดวา “กฎหมายดี แต
คนใชกฎหมายมันไมดี”
คนรูกฎหมายเขาไปทําไมดี แตกฎแหงกรรมนาคิดมาก ๆ
ไมรู ! ตั้งแตเกิดมาก็ไมเคยมีอะไร มันปติในชีวิตวา ทําไมนัก
ขาวถึงชวยเราถึง ๑๐ ชอง ๒๐ ชอง นี่เอาไปตีแผกัน แลวทําไมสังคม
ถึงถลมทลายกัน ชนิดที่เรียกวา “ลนฟาลนแผนดิน”
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“กฎแหงกรรม” มันเอาแน…เอาจริง…ศักดิส์ ทิ ธิ์ ! ใครทีท่ าํ วิปริต
ในแผนดินนี้ ใหที่ดินที่วัดซื้อเสียเงินเปน ๑๐ ลาน ตองอันตรธาน ใคร
ทําความวิปริตกับที่ดินอยางนี้

คําวา “วิปฏิสาร” ตองเจอแน คือ ตองรอนใจในภาย
หลัง ตอการกระทําที่ไมตรงไปตรงมา
จึงตองบอกวา อันนี้ประเด็นเด็ด ในรอบปในวารสารเลมนี้ เลย
ขอนํามาเสนอไวสักหนอย เผื่อคนจะไดกลัวกฎแหงกรรมกันบาง
ถา “กฎหมาย” ดีดวย “กฎแหงกรรม” ดีดวย
จะชวยใหโลกนาอยูกวานี้เยอะเลย เจริญพร.

หลวงพอพยอม อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม และคณะ
ใหสัมภาษณสื่อมวลชน ณ วัดสวนแกว นนทบุรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
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โฉนดถุงกลวยแขก 1 ไร 1 งาน 55 ตารางวา
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ปริศนาอรรถาธิบาย ภาพปกหลัง
คําวา “สรางบารมี” ก็คงจะหมายถึงเรื่องที่
ตองลําบากตรากตรํา ใหเกิดขันติบารมี และที่ความ
มุงหมาย ก็ทานบารมี เพื่อใหเกิดเปนประโยชนสุข
การไดใหอาหารการกิน ไดใหปจ จัย ๔ แกเพือ่ น
มนุษยและสัตวทั้งหลาย นี่คือ “ทานบารมี”
การลําบากตรากตรํา ตองแบกตองหาม ก็เปน
“ขันติบารมี”
ทั้งหมดทั้งสิ้น ก็คงทําดวยความรู ความฉลาด
อยูดวย ก็เรียกวา “ปญญาบารมี”
สวนเมตตาคิดอยากใหสตั วทง้ั หลายอยูเ ปนสุข
ยอยูเ ปนสุ
ปนสุข กเรยก
ก็เรียก “เมตตาบารมี
คนมนุษยอยู
เมตตาบารม”

แตถา มันถึงขั้นชวยกันไมได มีเรื่องราย ๆ เขามา เราก็ตอ ง
วางใจเฉย เปน “อุเบกขาบารมี” ไป
ฉะนั้น รวมแลวเรานี่ ชาตินี้...บวชมาก็เพื่อ “สรางบารมี”
แตสว นมันเกิดเรือ่ งคดี ก็เปนเพราะมีคนเขาอยากคาคดี แต
การคาคดีเราจะไมสูคดี มันก็ไมได
“สูไมได” ทั้ง ๆ ที่รูอยูวา
“ศาล...เขามี ๒ อยาง คือ อํานาจกับกฎหมาย”
“สวนเรา...ตองทําตามกฎหมายแบบไรอํานาจ”
ถาพูดอะไรไป ถึงแมจะเปนความจริง แตถาเขาบอก...
มันไมมี...น้ําหนัก
มันไมมี...หลักฐาน
มันไมมี...ประจักษพยาน
“ความจริง” ทีเ่ รารูอ ยู ถาขาดหลักฐาน ขาดประจักษพยาน
และอาจจะขาด ง ? (เ ิน)
ดังนั้น “เราถนัด...สรางบารมี

เขาจะเกงกาจ...สรางคดี”

ก็แลวแตใครจะเลือกทางเดิน.
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โดย...พุทธทาส

อยากจะระบุวาเรื่องการบานการเมืองนี้เตลิดเปดเปง
ไปไหนแลว ก็ไมรู ตองถอยหลังเขาคลอง ขอใหหลับตานึกเถิด
อาจจะนึกเห็น ดังจะกลาวไดวา...
(๑) สมัยแรกเริ่มเดิมทีที่มนุษยมีขึ้นมาในโลกนี้ อยูกันอยางกลุม
นอย ๆ อยูก นั อยางหมูบ า น ไมมนี ครใหญ ๆ ไมมมี หานคร แตอยูกันอยาง
หมูบาน ตางก็รม รืน่ เยือกเย็นเปนธรรมชาติ บางทีมันก็จะคลายบริเวณวัด
เราอยางนี้ คือ อยูกันอยางใกลชิดธรรมชาติ อยูกันอยางหมูบานนอย ๆ
และก็ติดตอกันเทาที่จําเปน

แตเดีย๋ วนี้ อยูอ ยางนคร : นครกรุงเทพฯ นครนิวยอรก นครอะไร
ก็ตาม กระทัง่ มันเปนมหานครแหงคนบา นครไหนทีเ่ จริญนัก เปนมหานคร
แลว คุณก็ขึ้นบนยอดตึกสูง ๆ บนเรือบินสูง ๆ แลวมองลงมาดู แมแตที่
กรุงเทพฯ นี้ขึ้นไปตึกสูงสุดแลวก็มองดูเถอะ ขางลางนั้น มันจะเหมือน
กับนครแหงคนบา มันมีความตองการที่เกินจําเปน ทําใหออกมาขี่รถ
วอนกันไปจนเหมือนกับมดกับแมลง มหานครแหงคนบา ! กรุงเทพฯ
เราคงจะไมไดเศษหนึ่งสวนสิบสวนรอย ของมหานครที่เมืองนอก ซึ่ง
ไมเคยไปไดเห็นแตรูปภาพ ยิ่งเห็นวามันเปนมหานครแหงคนบา
หยุดการจัดมหานคร หรือนครแหงคนบา ถอยหลังเขาคลอง
ไปจัดการเปนอยูอยางหมูบาน ที่อยูกันอยางงดงามตามธรรมชาติเปน
หมูบานนอย ๆ ไมตองถึงขนาดนคร นี่เรียกวา ถอยหลังเขาคลอง พูด
อยางนี้คนสมัยนี้คงดา ดาวาอายคนบา พูดอยางนี้ พูดใหถอยหลังเขา
คลอง แตผมเห็นวาการถอยหลังเขาคลองแบบนี้จะนําไปสูสันติภาพ
(๒) อีกแงหนึง่ ก็คอื วา เดีย๋ วนีม้ แี ตการทําลายธรรมชาติ และ
ทําลายทรัพยากรของธรรมชาติ คุณไปดูเถอะ มันเปนบาเปนหลัง
ทีท่ าํ ใหธรรมชาติสญ
ู หายไป อยางวาน้ํามันเชือ้ เพลิงนีจ้ ะหมดแผนดินแลว
เปนตน เพราะเอามาใชในทางที่ไมจําเปนเสียเปนสวนใหญ หรือสราง
แลวทําลาย-สรางแลวทําลาย-สรางแลวทําลาย จนกระทั่งวาหิน
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เดี๋ยวนี้เราสุรุยสุราย ในการใชสิ่งที่เรียกวา
ชีวิตนี้มากไป มันตองประหยัดชีวิต
เปนอยูอยางที่ทําใหอายุยืนยาวไมตายเร็ว
ใหมีอนามัยดีทั้งทางกาย ทางจิต
อนามัยทางจิตดี แลวทางกายก็จะดี
เดี๋ยวนี้เราไปสนใจอนามัยทางกายกัน
มากเกินไป จนลืมอนามัยทางจิต...

“

“

ในโลกนี้ มันจะหมดไปก็ไดหรือวาน้ําในโลกนี้ มันจะหมดไปก็ได โดยที่
ไมจําเปนจะตองเปนอยางนั้น
ขอใหถอยหลังกลับไปแบบเดิม เปนแบบโบราณโนน ทีเ่ ขาสงวน
ถนอมและรักษาสมบัติของธรรมชาติใชมันแตนอยทีส่ ดุ เขาใชแลวใช
อีกใหเปนประโยชนมากทีส่ ดุ จากการทําลายธรรมชาติ ขอใหถอย
หลังเขาคลองไปหา การรักษ การสงวน การถนอมธรรมชาติ หรือ
ทรัพยากรของธรรมชาติ
(๓) มาดูที่วา การเปนอยูส มัยนีท้ าํ ใหเสือ่ มสุขภาพอนามัย ผิด
ธรรมชาติ การเปนอยูของมนุษยผิดธรรมชาติมากขึ้น การกิน การอยู
การนอน การนุง การหม การอะไรตาง ๆ ผิดธรรมชาติมากขึ้น ทําให
ออนแอแลวก็เสื่อมสมรรถภาพ เสื่อมสุขภาพอนามัย จนมีปญหายุง
ยากไปหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ จงถอยหลังเขาคลอง ไปหาความเปนอยูที่
ไมฝนธรรมชาติไมขัดหลักธรรมชาติ ซึ่งจะเปนการประหยัดชีวิต
เดี๋ยวนี้เราสุรุยสุราย ในการใชสิ่งที่เรียกวา ชีวิตนี้มากไป มันตอง
ประหยัดชีวิต เปนอยูอยางที่ทําใหอายุยืนยาวไมตายเร็ว ใหมีอนามัยดี
ทั้งทางกาย ทางจิต อนามัยทางจิตดี แลวทางกายก็จะดี เดี๋ยวนี้เราไป
สนใจอนามัยทางกายกันมากเกินไป จนลืมอนามัยทางจิต อนามัยทาง
กายก็เตลิดเปดเปง ไปในแงของสําเริงสําราญเปนกามารมณไปเสียใน
ที่สุด ขอใหถอยหลังเขาคลองกันดีกวา

“

“

หยุดการกระทําชนิดทีม่ นั เปนการทาทายธรรมชาติมากเกินไป...
อยาไปทําดูหมิ่นดูถูกทาทายธรรมชาติมากเกินไป...
(๔) อีกแงหนึง่ หยุดการกระทําชนิดทีม่ นั เปนการทาทายธรรมชาติ
มากเกินไป ถอยหลังเขาคลอง อยาไปทําดูหมิ่นดูถูกทาทายธรรมชาติ
มากเกินไป ขอนี้จะยกตัวอยาง เพราะวาพวกคุณก็เปนแพทยกันอยู
เปนอะไรกันอยูก ม็ ี วาการแพทยที่กาวหนาไปอยางที่เรียกวา ทาทาย
ธรรมชาติมากเกินไป หรือตบหนาธรรมชาติมากเกินไปนัน้ หยุดเถอะ
ใหถอยหลังเขาคลองกันดีกวา มันเปนเรื่องไดไมคุมเสีย
เรือ่ งเปลีย่ นหัวใจเรือ่ งเปลีย่ นอะไรตาง ๆ นี้ หยุดดีกวา มันเปนการ
ทาทายธรรมชาติมากเกินไป แลวความกาวหนาหยุม ๆ หยิม ๆ ทีท่ าํ ให
คนตายไมลง ตายไมได เอานั่นเขาใสไว เอานี่ใสเขาไว มันตายไมลง
จนไมมีสติแลว ตายไปอยางไมมีสติ
การแพทยนี่กาวหนามาก ก็กาวหนาไปอยางบา ๆ บอ ๆ ไมมี
ประโยชนคุมกัน อยางคนโบราณนี้เขาไมตองการอยางนี้ เมื่อเห็นวา
คนมันควรตายแลวก็จัดใหไดตายอยางมีสติ ผมก็เคยเห็น ปูยา ตา
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ยาย เขาตองการจะตายอยางมีสติ อยามากวนเปนอันขาด เมื่อเห็นวา
จะตายแนแลว เขาก็ไมกินอาหารแลว กินแตน้ําบาง กินแตยาบาง พอ
เห็นวาจะตายจริง ยาก็ไมมีกินแลว อยาเอามา ๆ กระทั่งน้ําก็อยาเอา
มา แลวก็ตาย อยางที่เขาเรียกวา มีสติ ตายเหมือนกับปดสวิตชอะไร
ทํานองนั้น ไมมีการทาทายธรรมชาติมากเกินไป
เดี๋ยวนี้แพทยปจจุบันเขาใสนั่นใสนี่ ฉีดนั่นฉีดนี่ จนไมรวู า จะตาย
กันอยางไร นั่นก็คือ ตายอยางไมมีสติ ตายอยางเลวที่สุด

อยางนี้เรียกวา เกินไป มันทา ทายธรรมชาติมากเกิน
ขีดแลว ลดเถอะ ! มาถอยหลังเขา คลอง ทําใหมัน
กลมกลืนกับธรรมชาติ จะไดตายอยางสงบหรือจะไดมี
อะไรอยางสงบ
นี่ยกตัวอยาง วาแมแตเรื่องการแพทยอยางเดียว ก็ทาทาย

ธรรมชาติมากไป ตบหนาธรรมชาติมากไป
(๕) จะมองใหกวางกวานี้ ก็คือวา ทําสิ่งที่ไมตองทําจนเพอเจอ
จนเฟอ ไปดูเถอะที่เขาทํากันอยูในโลกเวลานี้ ไมไดเปนไปเพื่อ
สันติภาพ มันเฟอมันเพอเจอ ไปในทางที่ไมสรางสันติภาพ

ตองถอยหลังเขาคลอง ถอยหลังเขาคลอง มุงหมายจะทํา
แตสิ่งที่เปนไปเพื่อสันติภาพ นอกนั้นอยาไปทํามันเขา
เดีย๋ วนี้ ไปทําแตสิ่งที่กอกวนรบกวนหรือทําลายสันติภาพ คือ
ไปทําสิ่งที่ตางฝายตางเห็นแกตัวมากขึ้น มันก็ไมมีทางที่จะสันติภาพ
นี่เปนการจัดบานจัดเมือง จัดโลกจัดอะไรไปทําในทํานองอยางนี้ เรียก
วาจัดอยางคนที่ไมรูวาเปนมนุษยทําไมกัน เปนมนุษยทาํ ไมกัน ก็ไมรู
ไมมีการศึกษาที่ไหนที่สอนใหรูวาเปนมนุษย ทําไมกัน มนุษยก็เลยจัด
บานจัดเมือง จัดการเปนอยู จนไมรูวาจะไปทางไหนกัน นี่ตองถอยหลัง
เขาคลองแบบเดิม ทีเ่ ขามีหลักตายตัวอยูแ ลว วาเราตองเปนมนุษย อยาง
ที่ดีกวาคน เปนมนุษยที่ดีกวาคน คนนี่สักแตวาเกิด ๆ มา มันก็เปนคน

แตถาเปนมนุษยนี้ ใจตองสูง มีจิตใจ สะอาด สวาง สงบ

มนุษย แปลวา ใจสูง หรือวา เปนเหลากอของคน
ที่มีใจสูง การจัดบานจัดเมือง จัดการเปนอยู จัดระบบของ
ชีวิต หรืออะไรก็ตาม ใหเปนมนุษยที่ดีกวาคน แตก็ไมตอง
เกินเทวดา เดี๋ยวนี้เขาจัดจนเปนเทวดาไปอีก แลวสํารวย
สําราญอะไรมากจนเกินเทวดาไปเสียอีก แลวก็ยังไมไดเปน
มนุษยเลย นีเ้ รียกวา เรือ่ งการจัดบานจัดเมือง จัดอะไรกัน
นี่ ควรจะถอยหลังเขาคลอง ดังตัวอยางที่ยกมานี้.
ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่อง มหิดลธรรม, ลําดับที่ ๑๗.ข บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๑๔ มาถอยหลังเขาคลองกันเถิด.
บรรยายเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๑๗, หนา ๓๒๒-๓๒๖.
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ป ริศนาธรรม

ไทย
“ชุดกายนครสอนธรรม””

๓

(ตอจากฉบับที่แลว)

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

ภาพที่ ๑๐
ในภาพนี้ได “อุปมาของอวิชชา ๒ แบบ” จะเปนอยางไรบางลองศึกษาดู
มีภาพครึ่งบนนั้น มีเทวดาถือดาบ ขึ้นนั่งบนคอยักษ
สวนดานครึ่งลางนั้น มีคนสุมปลา ไดงูขึ้นมา และมีภาพคนเลี้ยงไก

เราอยากจะบอกวา นี้เปนลักษณะเรื่องราวของกิเลส ๆ นานา
ประการ ที่ทําใหหลง
ถามีคําถาม ๆ วา นี้เปนภาพอะไร ?
ก็ตอบวา นีเ้ ปนภาพการอุปมาของอวิชชา ทีม่ าของความหลง
ทานเปรียบเทียบไววา “อันความหลงนี้เหมือนสัตว เหมือน

ยักษใหญที่เปนไปตามอวิชชา”
เราจะมีวิธีไหนเอาชนะยักษใหญนี้ได ? ทําอยางไร ?
ในหลักพุทธธรรมนัน้ เราตองมีวชิ ชา หรือทีเ่ รียกวา “ญาณปญญา
สัมมาทิฐ”ิ นีใ้ หมาก ๆ เปรียบเหมือนเทวดาทรงอํานาจผูก ลาหาญ และ
ชาญฉลาดอยางทีส่ ดุ จึงตองถือดาบและถือจักร คือ หมายความวา ตอง
ใชดาบและจักรนี่แหละ เปนอาวุธอยางคลองวองไว เพื่อขึ้นตัดคอยักษ
ใหเร็วไวที่สุด
มันจําเปนตองขึ้นเหยียบบาครอมหัว แลวใชกําลังอยางวิเศษตัด
คอมันใหได ดวยอํานาจของปญญาอยางมหาศาล เพื่อทําลายความ
หลง ทําลายอวิชชา-กิเลสตัณหา อุปาทาน นี้เปนตน อยาทําเลน ๆ กับ
มัน มันมีอิทธิฤทธิ์มาก ตองตัดใหขาดกระเด็นออกไปใหเร็วที่สุด
สวนภาพมุมซายมือนั้น คือ อาการผูท ย่ี งั หลงอยู เขาไปสุม ปลา
ในขณะนัน้ มีอาการสัน่ สะเทือนดิน้ เขาเขาใจวา เปนปลาตัวใหญดน้ิ
เขาจึงลวงนําขึ้นมา ปรากฏวาเปนงู ในมือเขาจึงมีงูอยู แตเขาไมรู
วาเปนงู สําคัญผิดวา เปนปลา คือ เขาใจวางู เปนปลาวาอยางนั้นเถอะ
และแลวจึงนําเขาสูบานดวยความหลง
ลักษณะนี้ ชีใ้ หเห็นวา ปุถชุ นสวนมากมักหลงเขาใจผิด เห็นชัว่ เปนดี
จึงดําเนินชีวิตไปกอปญหา แตเขาใจวา “ไปแกปญหา” เดินทางเขาไป
หาไฟ แตเขาใจวา “ไปหาความเย็น”
ดิ้นรนไปหาความทุกข แตเขาใจวา “ไปหาความสุข” เรียกวา
“เห็นกงจักรเปนดอกบัว” เห็นชัว่ เปนดี ไปเห็นกลับอยางนี้ นีค่ อื ความ
หลงอยางแรงทานทั้งหลาย
อีกมุมหนึ่ง มีภาพคนเลี้ยงไกสําหรับตีกัน เรียกวา “ไกชน” เพื่อ
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เลนการพนัน คือไปเกี่ยวของอบายมุขกัน
นี่เพราะความหลงมัวเมาในตัวตน มีอาการยึดมั่นถือมั่นแต
อยางนี้ ดื้อดึงดันทุรังตามกิเลสตัณหา อุปาทาน คือ หลงตัวกู สง
เสริมแตตัวกู (ภาวะจิตยึดมั่น)
อยูอยางไมรูตัวจนตกเปนทาสของโลกธรรม ไดลาภ-เสื่อม
ลาภ นี้เปนตน และตกเปนทาสของรูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ วา ตัวตน ของตนตลอดเวลา
ลักษณะนี้ นีเ่ ปนยักษใหญอนั ตรายทีส่ ดุ ตองกําจัดมันตองฆา
ใหได ทําลายใหสิ้นไป ดวยสัมมาทิฐิ มากําจัดอวิชชา ใหผานพน
ความหลงงมงายนี้ และพนจากทุกขภัยทั้งหลาย ในวัฎสงสาร จนได
รูตื่นเบิกบานการตอไป
คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปเรื่องนี้เปนโคลงวา
๑) สงางามทศภาพอาง
อันหนึ่งคือ “อวิชชา”
สองหลงบงยักษา
ทั้งคูตองฆาให
๒) นารายณหัตถจักรจอง
อีกพระขรรคกํากับ
ปญญาวิชชานับ
หรืออวิชชาถั่งถา
๓) มุงหมายโยคะเจา
ครอมขี่เหยียบโหมหัก
ความครอบอวิชชาจัก
ตองสติตั้งปญญาล้ํา
๔) วิจารปลา, งู, สุมยั้ง
พลั้งพลาดงูฉกเอา
เห็นกงจักรอยาดูเบา
เมารัก “ตัวกู” กอง

อุปมา
วาดไว
ยิ่งใหญ
หดเหี้ยนเตียนตาย
จรดจับ
แกวนกลา
นามเนื่อง กันนา
ถนัดลางจางละลาย
จับยักษ
หั่นห้ํา
รานแหลก
หลุดพนสงสาร
อยาเดา
โอดรอง
บานดอก บัว
กูใกลกลับไกล

๕) ในชาติเกิดซากซ้ํา
ตาย, แก, เจ็บ, เกิดมา
สิ้นจบสรางภพพา
หลงยักษหลงอวิชชาอู
๖) อาทศภาพคูอาง
เริ่งรักตัวตนพา
ใผชั่วชั่วจะปราหลงผิด, ดี, ลวนออม

ฤซา
ไมรู
เพราะโง
อกโออนิจจา
อวิชชา
พรั่งพรอม
กฏทุกข
อีกลอมรวมลาม ฯลฯ

ภาพที่ ๑๑
อวิชชา และผลของอวิชชา
เรามาศึกษาตอ นี้มีภาพแบงเปน ๒ สวน
ส ว นครึ่ ง บนเป น ภาพเปรี ย บของวั ฎ สงสารที่ ย าวนานที่ สุ ด
ลักษณะนี้ซึ่งมีผลจากความหลง
และมีภาพคนถูกสุนัขกัด
มีภาพคนพลัดตกน้ํา
ภาพถัดมามีราชสีห มีอาการดุรายมันมาจออยูตรงหนา
ภาพครึ่งลางเปนภาพคนหลงเลี้ยงไกเอาใจใสเปนอยางดี
และมีภาพคนบูชาไฟ ปรากฏวาไฟลุกโพลง ๆ อยูตลอดเวลา
ภาพลักษณะนี้หมายถึงอวิชชามันซับซอนกัน ใหเราเขาใจวา
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“รางกายและจิตใจ” นีท้ ก่ี าํ ลังเกีย่ วของดวยกิเลส ตัณหา อุปาทาน
มันซับซอนหลายประเภท
นีเ่ พราะความหลง ถาใครยังหลงอยู ก็ตอ งไดรบั ผลเหมือนภาพครึ่ง
ขางบนนี้ จะเกิดความทุกขทรมานในวัฏสงสารยาวนานที่สุด หมายความ
วา จะเกิดภัยทีน่ า กลัวถึง ๓ ประการดวยกันทานทัง้ หลาย คือ “ตกจมใน
มหาสมุทร” คือ ตกจมอยูใ นกามทัง้ หลาย เชน เกิดราคะรุนแรง เกิด
โทสะรุนแรง และเกิดโมหะอยางรุนแรงทีส่ ดุ เหมือน “ถูกขบกัด” ให
เจ็บปวดทุกขทรมานตลอดเวลา
และ “ตองเจอะเจออันตรายตาง ๆ อีกมาก” เพราะความหลง
ของตนเองที่รูเทาไมถึงการณ
กลาวตอไปวา ภัยทั้ง ๓ อยางนี้ รวมกันเปนความหมายของ
วัฏสงสาร อันเปนผลผลิตจากความโงที่ไปหลง ถาเรายังโงลุมหลง
อยูอยางนี้ มักกอปญหา ตองเกิดปญหา คือ ตองทนทุกขทรมาน
เรื่อย ๆ ไป ในลักษณะนี้ไมมีใครพนไปได
สวนครึ่งลางนี้ เปนภาพ “ความหลง” คือ บุคคลหลงเลี้ยงไก คือ
หลงเลี้ยงลูกไกเพิ่มจํานวนมากขึ้น ๆ เรื่อยมา เขาหลงวา “ไกของกู” จึง
ตกเปนทาสตัวกู-ของกู (ภาวะจิตยึดมั่น)
นี่หมายความวา ไปหลงหมายมั่น ในรูป–เวทนา-สัญญา-สังสาร
และในวิญญาณ วา “เปนของกู” กายจิตเปนของกู จนเกิดปญหาแหง
ความทุกขลุกเพิ่มไมมีที่สิ้นสุด
และมีภาพคนนัง่ หนาหมอไฟที่กําลังลุกโพลงอยู ลักษณะนีเ้ รียกวา
“หลงบูชาไฟ” นีห่ มายความวา เขาเห็นของรอนเปนของเย็น เขาเห็นสิง่ เรา
รอนตาง ๆ เปนเครื่องอํานวยความสะดวก ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มาก ติดอกพอใจมาก ที่แทคือความหลงในกามคุณอยางมอบกายถวาย
ชีวิต กายจิตตกเปนทาสโดยไมรูตัว
สรุปความหมายไดวา ใครที่หลงบูชาไฟ คือ ไฟราคะ ไฟ

โทสะ และไฟโมหะ เขายิง่ บูชามากเทาไร ก็ยง่ิ เพิม่ พูนราคะ
โทสะ และโมหะมากขึ้นเทานั้น

สวนคนที่หลงเห็นงูเปนปลา ในภาพที่ ๑๐ นั้นหมายถึง ความ
โงไปหลงสําคัญผิด เห็นผิด คือเห็นทุกขเปนสุข เรียกวา “เห็น
กงจักรเปนดอกบัว” ตามความจริงคนที่หลง พอสรุปสั้น ๆ ไดวา
เขาตองเวียนวายอยูในความหลง ดังนี้
๑. หลงเลี้ยงไก คือหลงอยูในทาสของความรัก ความพอใจ
ตาง ๆ เรียกวา ตัวกู-ของกู
๒. ผูที่หลงบูชาไฟ คือ หลงอยูในความรอนดวยกิเลสไฟราคะ
โทสะ และโมหะยิ่งเพิ่มปริมาณเรื่อยไป
๓. ผูที่หลงเห็นงูเปนปลา คือ หลงอยูในความเห็นผิด จิตเต็ม
ไปดวยอุปาทาน ความสงบเบิกบานไมมีเลย
คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนบทสรุปเปนโคลงในเรือ่ งนีไ้ ววา
๑) ตามที่สิบเอ็ดนอ
อวิชาผลิตกาบ
ออกผลรวดเร็วฉาบ
วัฏฎะสงสารสะทาน
๒) บงคนหนีสุนัขห้ํา
ตกหลมจมน้ําพลัด
เหน็ดเหนื่อยหอบฮึดฮัด
เห็นราชสีหสกัดกั้น
๓) จึงเทียบเปรียบมนุษยนี้
เจ็บปวดรวดราวรุก
อึดอัดแสบรอนจุก
ตัณหาเกิดอุปาทานเขา
๔) ตรงครึ่งลางเลี้ยงไก
เพิ่มพวงทุกวารพรู
“ตัวกู” เชนกันตรู
ทาสรักหลงตอนตน
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ในภาพ
กอกาน
ฉวยชอ
สงสะทอนวนวง
เหากัด
พลาดกระชั้น
หาฝง
ฉกาจจองถมึงทึง
เนาทุกข
ค่ําเชา
ภัยจอ นานา
คูคลองควรปลง
“ของกู”
สะพรั่งลน
ตละตรุ
ตะลอมลอมทุกทวี
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๕) เห็นดีดังแบบผู
โทสะโมหราคใชไหม ?
ดูงูดุจปลาไป
กงจักรพิศบัวคอม
๖) จะขยายความทั้งหมด
โงฉลาดอาจตะครุบ
เพลินเพริศวัฏฏะพลุบ
ใครเพิกอวิชชาได

บูชาไฟ
มากยอม
งูฉก
ไขวควาอุราสลาย
มาสรุป
คลั่งไคล
ผลุนผลุด
ดับพนทุกขทําลาย ฯลฯ

ภาพที่ ๑๒
เรามาศึกษาตอ “อุปมา ความทีป่ ถุ ชุ นไมรจู กั กลัวความทุกข”
ในภาพนี้มี พระโยคาวจร ทานเปนผูที่มีปญญาญาณ ขณะนั้น
ทานมานั่งอยู บนชะงอนผาที่คอนขางสูงมาก ทานไดมองเห็นความจริง
หลายสิ่งหลายอยาง ที่เปนชองทางแหงความทุกขโทษนานาประการ
ถาไปเกีย่ วของดวยความไมรูสัจจะความจริง จะตองไปหลงอยูใ น
สังสารวัฎนานแสนนาน อันความผิดพลาดหรือวัฎสงสาร นี้เปนสิ่งที่
นากลัวที่สุด
แตคนโงเขาไปมุดอยูโ ดยไมรกู ลัวภัยเหลานีเ้ ลย เพราะอวิชชาครอบงํา
อยูยังไมรูเสียเลย ยังไปยืนอยูตอหนาสัตวที่ราย อันตรายกําลังใกลเขา
มาอยางกระชั้นชิด แตเขาก็ยังไมรูตัว ไมกลัวเลย

“สิ่งที่หนากลัว กลับไมกลัว” นั่นคือกิเลส ตัณหา อุปาทานตาง ๆ
สิ่งเหลานี้พระโยคาวจรเห็นวา มันเปนพิษภัยที่รายแรงที่สุด แต
ปุถุชนไมรจู กั กลัว ถูกความยึดมัน่ ถือมัน่ ในรูป–เสียง–กลิน่ -โผฏฐัพพะ และ
ในธรรมารมณ มันขบกัดอยูก็ไมรูจักกลัว นี่เพราะความโง ความหลง
ทําใหไมกลัวความทุกข
แตพระโยคาวจรผูม ปี ญ
 ญาญาณ ทานชีน้ ว้ิ บอกใหเขารูจ กั กลัวภัยราย
อันนั้น ดวยความหลงของตนเอง เขาไมสนใจใยดีอะไร อะไรหนอทําใหมืด
บอดถึงเพียงนั้น ทานทั้งหลาย ?
ถาจะมีคําถามวา นี้เปนภาพอะไร ?
ก็ตอบวา นี้เปนอุปมาวา ปุถุชนเขาโง เขาหลงไมรูจักกลัวความ
ทุกข ไมรูจักกลัวโทษภัยในวัฎสงสาร
นีเ้ ตือนใหรวู า เมือ่ โงและหลงอยางนีแ้ ลว มันก็ไมกลัวสิง่ ทีน่ า กลัว
แตกลับจะเห็นวา นายินดีดวยซ้ําไป อะไรหนอมาทําใหเห็นอยางนั้น
ก็อวิชชานั้นแหละ
คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปเปนบทโคลงในเรื่องนี้ไววา
บรรยายเรื่องเนื่องนี้
บุถุชนมากมอง
ถูกความยึดมั่นจอง
คระหนึ่งรัดวัฏฏะขู
พระโยคะธรู
เห็นโทษวัฏฏะพา
นั่งเหนือชะงอนผา
ชี้เชนราชสีหจอง
กลิ่น, รูป, เสียง, รสลอม
จงจิตจับโลภะ
อีกลอกอโทสะ
ลวนนาขยาดปลาตล้ํา
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ที่สิบสอง
มิรู
จําโทษ
เคี่ยวคลองไมละ
เลิศปญญา
พวกพอง
สอนสั่ง
จะขย้ําขยํากิน
โผฏฐัพพะ
โมหซ้ํา
สุดโง-เงานา
หลีกพนพัวพัน
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อันผูที่รูเทาของวัฏฏะเหี้ยมโหด
หนีหนายบายเบี่ยงโดด
คนโฉดโลดเฝาเคลา

ทันโทษ
หากเจา
ดังกลาว
ฤครามครามครัน ฯลฯ

ภาพที่ ๑๓
อุปมา ของอุปาทานทั้ง ๔
เรามาศึกษาอุปมาเรื่อง “ของอุปาทานทั้ง ๔”
วา มีความหมายวาอยางไร ?
เริ่มวา มีภาพงู ๔ ตัว ขดพันกันอยู งู ๔ ตัวนี้หมายถึง

อุปาทานทั้ง ๔ นี้คือความยึดมั่นถือมั่น ผูกพันกันทั้ง ๔ ประการ
ทีม่ ภี าพเปนงู นีห้ มายความวา เมือ่ เกิดความหลงแลว จิตยอมยึด
มั่นถือมั่นผูกพันอยางหนาแนน เหมือนถูกงูรัดประมาณนั้น คือ
ภาวะจิตไปกอดรัดเขาที่กองไฟ ไปหลงใหลที่กองทุกขอยางไมรู
ตัว มักเกลือกกลั้วกอดรัดในอันตรายอยางนั้น เพราะอุปาทาน
ทั้งหลาย มันมัดแนนถึง ๔ ประการ

คนอายุนอยหรือเกิดมานานก็เจอดวยกันทั้งนั้น นี่เพราะเหตุเรื่อง
กามแท ๆ ทําใหสังคมยุงวุนวายอันตรายเต็มบานเต็มเมืองทั่วไปหมด นี้
จึงเรียกวา กามุปาทาน
กลาวตอไปวา ทั้งยึดมั่นผูกพันอยูดวยทิฐิ นี่หมายความวา ไป
เห็นมืดเปนสวาง เห็นดําเปนขาว เห็นยาวเปนสั้น เห็นวานิจจัง สุขงั
อัตตานี้เปนตน มักดื้อรั้นแตอยางนี้ เชื่อมั่นแตอยางนี้ ลักษณะนี้เรียก
วา ทิฏุปาทาน พรอมทั้งมีความยึดมั่นผูกพันดวยศีลวัตร ปฏิบัติคลาด
เคลื่อนไปสูมิจฉาทิฐิ หรือเรียกวา ผิดฝา ผิดตัว ผิดหัว ผิดหางไมตรง
ตอธรรมสัจจะ ความจริงในสิง่ นั้น ๆ และไมยอมปรับปรุงแกไข ลักษณะ
นี้เรียกวา สีลัพพตุปาทาน
รวมทัง้ การยึดมัน่ ถือมัน่ ดวยอัตตา ตัวตน ของตนในรูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ มีความเขาใจวา กายของตน จิตก็ของตน ความ
รูสึกในอารมณตาง ๆ ก็ของตน ลักษณะนี้เรียกวา อัตตวาทุปาทาน

เพราะความโง ความหลงไมตรงตอธรรมสัจจะ ไมตรง
ตอพุทธธรรม นี่ก็เพราะอวิชชา ความโง ความหลงไปผูกพัน
ยึดมั่นดังกลาว เรียกวา เหมือนเครื่องผูกพัน ๔ ประการ
งานนีใ้ หญ งานนีห้ นักมากทีเ่ ราทานจะผานพนไปได เหลานีเ้ ปนตนเหตุ
ทําใหตดิ แนนอยูก บั ปญหาความทุกขนานาประการ ชีวติ จึงไมมคี วามสงบ
ปรกติไดเลย เพราะงู ๔ ตัวนี้แหละ
คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปเปนโคลงในเรื่องนี้ไววา
นาพรั่นอสรพิษลวน
เรียงกัน
ครบสี่ฉกจวักพลัน
โผลพรอม
อุปมาอุปาทานอัน
โอบรัด
กามุ, ทิฐ, อัตวาทุออม
อีกทั้งสีลัพพตุปาทาน
การยึดมั่นอยูยอม
เยอกาม กามุนา
อาบทิฏุในความ
ครอบดื้อ
สีลัพพตุงมงาม
งายโง อยู
อัตตวาทุปาทานอื้อ
อวดอาง “ตัวกู”
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พิศดูเครื่องผูกซ้ํา
นาม, รูป, ขันธหาขนาน
แนบแนนนาบทุกวาร
เสมือนทาสหมดอิสระหมั้น
อันสิบสามภาพเคา
ใครโงยอมมั่วมัว
เนานัวทุกขมัดตัว
แสนทุเรศเหตุฉะนั้น

สี่ประการ
ฉะนั้น
วนวาย
หมื่นมวยเมามัน
ควรกลัว
ยึดหมั้น
ตระหนึ่งรัด
เรงนาวหนายพลัน ฯลฯ

ภาพที่ ๑๔
อุปมา ลักษณะของผูรูจักอุปาทาน
ทานทั้งหลาย ภาพนี้เปนภาพที่เปรียบเทียบอุปาทานทั้ง ๔
ที่รัดรึงปุถุชนคนธรรมดา
นีเ่ พราะความหลงทําใหตดิ อยูก บั ความทุกข รุกรอนเขามา เหมือน
งู ๔ ตัวพัวพันอยูท แ่ี ขนทีข่ า และทีเ่ รือนรางของบุคคลนัน้ แตสว นบุคคล
ผูมีญาณปญญา เขานัง่ อยูท ส่ี งู อยางอิสรภาพ มีความสงางาม นีเ่ พราะ
เขาไมมีอุปาทานมาผูกมัด
ชี้นิ้วใหดูคนที่ถูกงูเลื้อยขึ้นมาพันรัดจนรอบตัว มีพันที่เทา-เอว
และมีพันที่ศีรษะ จนกระดุกกระดิกไมได นี่แหละปุถุชนคนธรรมดาที่
หนาดวยกิเลส มักถูกมัดดวยความทุกข ๔ ประการอยางนี้
การถูกงูรดั นีห้ มายความวา เขาถูกกิเลสตาง ๆ รัดรึง จนตรึง
ไปอยางหนาแนน คือ ตกอยูในภาวะทุกขหนักลําบากใหญ มา
แวดลอมไปหมดเลย

นี่สาเหตุเพราะความโง-หลงของเขาเอง ที่ไปเห็นผิดเปนชอบ
หรือเรียกวา เห็นกงจักรเปนดอกบัว ประมาณนั้น สวนผูไมประมาทมี
ญาณปญญา รอบรูตามความเปนจริง ไมยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานทั้ง
๔ จึงมีแตความปลอดภัย เกี่ยวของสิ่งใดก็มีอิสรภาพ สงบกายเย็นใจ
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง
กันระหวาง ปุถชุ นคนกิเลสหนาดวยความหลง มักถูกรัดตรึงจนขยับตัวไม
ได อะไร ๆ ก็มีแตทุกข แตบุคคลผูมีญาณปญญา ทานรูจักปกปอง
คุมครองตนไมใหไปหลงใหลอยางนั้น ความผิดพลาดมิไดมี
ชีวิตนี้เขาอิสรเสรีภาพ คือ ไมมีความทุกขอะไรเลย
คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปเปนโคลงในเรื่องนี้ไววา
จัดสรรสิบสี่ไซร
งูอุปาทานขนาบ
รวมพันรัดตวัดนาบ
เอวอก, ศีรษะ, เทา
ดั่งในบุถุชนทั่วถวน
มากทุกขทับเพราะมี
พระอริยะทานเสรี
หมดทุกขหลุดอุปาทานรอน

เสริมภาพ
ขนดเขา
แนบแนน
ทะเทอทะทาวกาวไฉน
ปฐพี
โมหตอน
สงบสุข
เลิกแลวภพปวง ฯลฯ

ภาพที่ ๑๕
วัฏฏะแหงเหตุและผล
ในภาพวงกลมนี้ หมายถึง วัฏฏะสงสาร คือ มีคน ๖ คนวน
เวียนอยูรอบนอก อีก ๔ คนวนเวียนอยูรอบใน
นี้หมายความวา ถาใครยึดมั่นถือมั่น ดวยอุปาทาน ๔ ประการนี้
จนเขาสูอารมณแลว เขาเหลานั้นจะมีอาการวนเวียนไปเปนวงกลม คือ
เปนภาพคนติดในวงกลมขางใน ๔ ขางนอก ๖ อยางที่เราเห็นอยูนี้
เขามีอาการวนอยูขางในซึ่งเปนตัวผล ๔ ประการ นั้นคือ การ
เกิด–แก–เจ็บ และการตาย
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แมปุถุชนใดใคร ๆ ก็ผานไมได มันเปนสภาพเหมือนกันหมดทั่ว ๆ ไป
ลักษณะภาพนี้ มีอาการอยูขางนอก ซึ่งเปนตัวเหตุ ๖ ประการ คือ
ไปหลงในอารมณทั้ง ๖ ตกจมอยูไมรูเรื่อง หลงในโลก หรือในอายตนะ
คือ หลงในรูป–เสียง–กลิ่น–รส–โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ เพราะ
ความไมรู หรือความหลง พอใจติดอยูในอวิชชา จึงหลงวนเวียนมาอยู
ในตนเหตุ ๖ อยางนี้เรียกวา อารมณ ๖ นี้
บางคนก็หลงในรูป บางคนก็หลงในเวทนา-สัญญา-สังขาร และใน
วิญญาณ จึงจมอยูในวัฏสงสาร วันหนึ่ง ๆ ไมรูกี่รอยครั้ง ที่มีเหตุเกิดขึ้นใน
ลักษณะ ตัวกู-ของกู เรื่อยไปแลวก็ผาน เดี๋ยวอารมณก็มาใหม ทําใหเกิดตัว
กู-ของกู ขึ้นมาใหมอีก แลวก็ดับไป แลว ๆ เลา ๆ วันหนึ่ง ๆ เกิดตาย เกิด
ตายไมรูกี่ครั้ง กี่ครา เรียกวา นับไมถวน (นี่คือภาวะจิต)
นี่เปนการเปรียบเทียบวา ธรรมดาวงกลมนี้ เหมือนกิเลส กรรม
วิบากไมมีที่สิ้นสุด มันวกวนไปก็วนมา แลว ๆ เลา ๆ นี้เรียกวา เวียนไป
ตามอารมณที่สัมผัสตาง ๆ ทั้ง ๖ อยาง นี้แหละทานทั้งหลาย
คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปเปนโคลงในเรื่องไววา
พวงพวงภาพสิบหา
ดูดุจวนเวียนกัน
ในสี่นอกหกประชัน
มวลมนุษยทุกถวนหนา
อยู, เกิด, แก, เจ็บซ้ํา
ผลสี่นี่ฤวาย
วัฏฏะหมุนมากหลาย
รูป, รส, กลิ่น, เสียงเขมน
ในหกและสี่แวง
วันหนึ่งพบผานผสม
“ตัวกู” รักชอบชม
สุดคณนคณนาได

หมุนหัน
กลั่นกลา
ประชิด-รอบเอย
หนักนอม “ตัวกู”
ซากตาย
วางเวน
ลืมนับ
ขะมักมวนกายไฉน
วงกลม
ใสไคล
ชังหนาย “ของกู” นา
ดับดิ้นตามใจ ฯลฯ
โปรดติดตามในฉบับตอไป

ที่มาของภาพ :
พุทธทาส. (๒๕๕๓). คําอธิบายภาพปริศนาธรรมไทย ชุดกายนคร. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.

เสาอโศก

(วัตถุธรรม)
ตั้งอยู
ณ สวนธรรม
วัดสวนแกว
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โดย...ละอองธรรม

ขอ

นํากายา
มีจักษุ
เปนเข็มไมล

แนะนํา

คําวาเทา
โครงเรือน
ที่ถูกตอง
สะกิด

กาวไปหนา
ใหเคลื่อนไหว
ไวสองใบ
นําทิศทาง

มีใบหู
รูตั้ง
ไวฟงเสียง
เปนสําเนียง
ที่ถูกตอง
ไวสองขาง
มีพระโอษฐ
เปดปด
ชิดขางปรางค
ขนงคาง
คูคิ้ว
คะชิวหา
มีจมูก
สองรู
อยูหวางตา
มีเกษา
เหมือนพืชไม
ไวปกดิน
สิ่งสําคัญ
ที่ธรรมชาติ
ไดสรรสราง
เปนรูปราง
ปรุงแตง
แหลงทรัพยสิน
มีมือเทา ใชกาวยาง
กลางแผนดิน
เดินเก็บกิน
ขาวของ
ทองธรณี
คือดินน้ํา
และลมไฟ
เคลื่อนไหวได
ประจํากาย
รวมญาติ
คือธาตุสี่
หะทะยัง
นั้นตั้งไว
ใชอินทรีย
หกอยางมี
เพื่อใช
ไวเปนทัด
คือตาหู
จมูกลิ้นกายใจ
มีใบหนา
ไวสะชา
เวทนา
เมื่อสัมผัส
มีรูปเสียงกลิ่นรส โผฏฐัพพะธรรมารมณ ไวคมชัด
เมื่อสัมผัส
คือใหออก
วานอกใน
เมื่อยินดี
และยินราย
กลายเปนทุกข
เจอของดี
มีสุข
ทุกสมัย
เจอของเสีย มาปะทะ
อายตนะภายใน
เมื่อสนใจ
จําไว
ก็ไดทุกข
อยายึดมั่น
และถือมั่น
ตัวตัณหา
อุเบกขา
จําไว
จะไดสุข
อยายึดมั่น และถือมั่น
นั่นคือทุกข
ตลอดยุค
มิไดคลาด
นิราศรา
ตองวางเฉย
ใหเลยลน
จึงพนทุกข
อันทุกขสุข
อยาปะปน
พนปญหา
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เหตุคือเกิด ตัวบังเหียน
แกชรา
เจ็บตาย
อยายึดมั่น
และถือมั่น
สิ่งมีอยู
ตามปลด
เชาแลวเที่ยง นั่นเบี่ยงบาย
มืดสวาง
มีประจํา
ชีวิตคน
มองเหตุผล
สวนกระแส
ยางกาว
มีสึกกรอน ตอนเกา
เวทนา
มานั่ง
นั่นคือรัง
โรคราย
เพิ่มพูนบวก
รางกาย
เมื่อติดแลว ก็ตองดับ
เปนทัดเที่ยง
ติดตาม
มีทุกขโศก
โรครุม
สวนกระแส
มาพบ
สังขารขันธ นั้นไมเที่ยง
เรื่องการตาย
เที่ยงแท
ธาตุทั้งสี่
มาจับกลุม
นั้นประหลาด
โครงเรือน

เวียนเขามา
อยูปลายทาง
นั่นของกู
หมดทุกอยาง
ใชนําทาง
ธรรมดา
เวลาแก
เขามาหา
เฉาชรา
คอยฟงเสียง
หลายจําพวก
มันไมเที่ยง
เหมือนกับตะเกียง
คือความตาย
หนุมเฒาแก
จบความหมาย
ยอมเบี่ยงบาย
ยอมแปรไป
ชุมนุมธาตุ
ใหเคลื่อนไหว

เมื่อลมดิน
น้ําดับไฟ
เหลือโครงเรือน
ตองสลาย
จะมนุษย
เมื่อหมดสิ้น
มนุษยชาติ
ถูกจัดแถว
สิ่งทั้งหลาย
สลายลง
สิ่งปรุงแตง
มีอํานาจ
โนนของกู
ตองคิดอาน
จะรวยจน
ถึงเวลา
เหลือแตบุญ
สิ่งทั้งหลาย
ของกอนเกา
แมรางกาย

สิ้นสลาย
หยุดนิ่ง
เคลื่อนไหว
ลงทับ
รถรา
ขาดธาตุ
อยาประมาท
เดือนหนา
ที่เกิดได
ลวงลับ
เปนแหลง
แลวลวงลับ
นี้ของกูแตอยู
คอยระวัง
ทุกคน
หนังเนื้อ
กับกรรม
มองเห็น
ก็เอา
ชีวิต

ยายกันไป
ไปทิ้งถิ่น
ไปไมได
กับพื้นดิน
ปกษาบิน
พินาศลง
เมื่อเกิดแลว
อยามัวหลง
ไมมั่นคง
ไปกับกาล
ธรรมชาติ
ดับสังขาร
มิไดนาน
อยาตั้งใจ
ที่เกิดมา
ไมเหลือไหร
ที่ทําไว
เหมือนเชนเคย
ไปมิได
นิจจาเอย ฯ

บทกลอนขางบนนี้ ขาพเจาไดขออนุญาต มาเขียนลงหนังสือกัลยาโณ
เรียบรอยแลว ทานผูน เ้ี ปนญาติของขาพเจา ทานชือ่ คุณนาอํานวย เรืองศรี
เปนคนเกาะสมุย ตอนนี้ทานมีอายุ ๘๘ ป ทานยังแข็งแรงมาก ๆ ทาน
หวังเขียนกลอนเพื่อสอนลูก ๆ หลาน ๆ และเด็กวัยรุน ขาพเจาจึงไดขอ
บทกลอน มาเผยแพรเพื่อเปนธรรมทานคะ.
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โดย...มูลนิธิสวนแกว

สะเดา สมุนไพรดีท็อกซ รักษาสารพัดโรค
สะเดา : ตนไมแหงยา

สะเดา สมุนไพรรสขม พืชสารพัดประโยชนที่ทุกครัวเรือนควรมีไว
ตนสะเดาถือเปนตนไมแหงยา เพราะทุกสวนของสะเดาลวนมีประโยชน
ตอสุขภาพทั้งสิ้น

ตามตําราแพทยสวนใหญเชื่อวา รสขมเปนรสชาติทด่ี ตี อ สุขภาพทีส่ ดุ
แตกลับเปนรสชาติที่คนสวนใหญไมชอบเทาไรนัก เพราะรสขมนั้นไมอรอย ซึ่ง
อาหารทีม่ รี สขมทีห่ ากินงายในบานเรา นอกจาก มะระและบอระเพ็ดแลว ก็ยงั มี
ผักสมุนไพรพื้นบานอีกหนึ่งชนิด นั่นคือ สะเดา พืชสมุนไพรพืน้ บานทีค่ นไทย
เรานิยมบริโภคกันมาชานานแลว และนอกจากจะนํามาใชเปนอาหารแลว
ยังนําไปใชประโยชนในเชิงการเกษตรไดอกี ดวยละ

สะเดากับเมนูสุขภาพที่อัดแนนดวยคุณคา
สะเดาเปนผักใบฤดูหนาว และเปนสมุนไพรที่คนโบราณนิยมนํามากิน
เปนผักเครือ่ งเคียงกับเมนูตา ง ๆ เชน ปลาดุกยาง ปลาทูทอด และกุง เผา เพราะ
การกินคูกับอาหารอยางอื่นจะชวยลดความขมของสะเดา ที่สําคัญคือ เรา
จะไดประโยชนเนน ๆ จากใบสะเดาอีกดวย เพราะในใบสะเดานั้น มีสาร
พอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharide) และสารลิโมนอยด (Limonoids) ชวยลด
ความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกหรือเนื้อราย และยังมีสารเบตาแคโรทีนที่ชวย
ปองกันการเกิดโรคมะเร็งอีกดวย

สะเดา : เมนูที่นิยม
เมนูจากสะเดายอดฮิตที่นิยมทํา ไดแก
๑) สะเดาน้ําปลาหวาน กับปลาดุกยาง
๒) สะเดาน้ําปลาหวานกับกุงเผา
๓) ยําดอกสะเดา
๔) สะเดาทรงเครื่อง
๕) สะเดาจิ้มน้ําพริกหรือน้ํากะทิ กินคูกับขาวสวยรอน ๆ

ลวกสะเดาไมใหขม
ใบสะเดารสขมทีเ่ รานํามาปรุงอาหารนัน้ หากปรุงไมดลี ะก็ อาจทําใหเมนู
โปรดของเราหมดอรอยเลยก็ได ซึ่งวิธีการดับรสขมของใบสะเดาอยูที่เทคนิค
การลวกคะ ตามสูตรนี้เลย
๑) นําน้ําซาวขาวมาตั้งไฟใหเดือดจัด
๒) ใสเกลือเล็กนอยประมาณครึ่งชอนชา
๓) นําสะเดาทีเ่ ตรียมไวลงไปลวกสักครู อาจแชไวประมาณ ๑-๒ นาที
๔) นํามาพักในน้ําเย็น
๕) เสิรฟคูกับเมนูโปรดของเราไดเลย ไมวาจะเปนน้ําปลาหวาน ปลา
ยางหรือน้ําพริกก็อรอยเหาะทั้งนั้น

86

87

สะเดา ตัวชวยไลแมลงแบบปลอดสารพิษ
สะเดา ถือเปนพืชสมุนไพรที่เดนในเรื่องของการไลแมลง ทําให
ยาฆาแมลง หรือสารเคมีไลแมลงสวนใหญตอ งมีสะเดาเปนสวนประกอบ
ดวยเสมอ
ซึง่ เปนสารทีป่ ลอดภัยตอมนุษย และมีคณ
ุ สมบัตไิ ลแมลง ทําใหแมลงไม
ชอบกินอาหาร ยับยัง้ การเจริญเติบโตของแมลง ทําใหหนอนไมลอกคราบหนอน
ตายในระยะลอกคราบ ลักษณะการออกฤทธิ์จะมีผลตอการสรางฮอรโมน
ของแมลงทําใหมกี ารผลิตไขและการฟกไขลดนอยลง สําหรับกากทีเ่ หลือจาก
การสกัดน้ํามัน จะเรียกวา นีม เคก (Neem cake) สามารถใชเปนประโยชน
อยางอื่นได เชน ผสมกับกากนํ้าตาลใชเปนอาหารสัตว ทําเปนปุยยูเรีย และ
ใชเปนสารฆาแมลงสารฆาโรคพืช หรือไสเดือนฝอยบางชนิด
นอกจากนี้แลว กรมวิชาการเกษตร ยังไดแนะนําวิธีทําสูตรน้ํามัน
สะเดาไลแมลงอีกดวย ดังนี้
๑) นําเมล็ดสะเดาแหงที่มีทั้งเปลือกหุมเมล็ดและเนื้อเมล็ด มาบดให
ละเอียด
๒) นําผงเมล็ดสะเดาที่บดไดมาหมักกับน้ําในอัตรา ๑ กิโลกรัมตอน้ํา
๒๐ ลิตร จากนั้น ใสไวถุงผาขาวบาง นําไปแชในน้ํานาน ๒๔ ชั่วโมง
๓) ควรใชมือบีบถุงตรงสวนของผงสะเดา เพื่อสารอะซาไดแรคตินที่
อยูในผงสะเดากระจายตัวออกมาใหมากที่สุด เพื่อที่เวลานําไปฉีดแลวสาร
จะจับกับใบพืชไดดีขึ้น
๔) กอนนําน้ําหมักที่ไดไปฉีดพืช ควรนํามาละลายกับน้ํากอน โดยใช
น้ําหมัก ๓ ชอนโตะผสมกับน้ํา ๕ ลิตร ฉีดพนราดทุก ๆ ๓ วัน หรือเวนชวง
ประมาณ ๕-๗ วัน หรือฉีดพนทุกวันจนกวาการระบาดของแมลงจะลดลง
ขอแนะนํา คือ ควรฉีดพนในเวลาเย็นจะเห็นผลดีกวา และควรใช
สลับกับสารฆาแมลงเปนครัง้ คราว แตในกรณีทแ่ี มลงระบาดอยางรุนแรง ก็ควร
ใชสารฆาแมลงฉีดพนแทนดีกวา จะชวย
ลดความเสียหายไดรวดเร็วกวา

คนทองกินสะเดาไดหรือไม พรอมขอควรระวังอืน
่ ๆ
สะเดาเปนพืชสมุนไพรพืน้ บานของเรา ที่ถึงแมวา จะมีประโยชนตอสุขภาพ
อยางมากมาย แตก็ยังมีขอยกเวนสําหรับคนบางกลุม ดังนี้
๑) เด็กแรกเกิด ไมควรใชน้ํามันสะเดาทาเพื่อลดผื่นผาออมในเด็ก เพราะ
อาจเกิดการระคายเคืองได
๒) ผูหญิงที่อยูในชวงใหนมบุตร และผูหญิงที่กําลังตั้งทอง เพราะจะทําให
ไมมีน้ํานม
๓) คนเปนโรคความดันโลหิตต่ําไมควรทาน เพราะสะเดามีคุณสมบัติลด
น้ําตาลในเลือด อาจยิง่ ทําใหเลือดไหลเวียนนอยลง เปนลม หมดสติ หรือวูบไดงา ย
๔) สะเดามีรสขม จึงเปนยาเย็น จึงไมเหมาะกับคนธาตุเย็น เพราะจะยิ่ง
ทําใหทองอืด เกิดลมในกระเพาะ
๕) คนเปนโรคไตไมควรทาน เพราะสะเดาเปนอาหารทีม่ โี พแทสเซียมสูง
๖) คนที่เปนโรคกระเพาะหรือโรคทีเ่ กีย่ วกับชองทอง เชน โรคกรดไหลยอน
ภาวะเรอเปรี้ยว แสบรอนกลางอก เพราะรสขมเปนรสที่ชวยกระตุนสรางน้ํายอย
ใหออกมาขึ้น
สะเดา ผักพืน้ บานของไทยเรานีส่ ดุ ยอดประโยชนจริง ๆ เปนทัง้ อาหาร
บํารุงรางกาย สมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวยก็ได และยังใชประโยชนในดาน
การเกษตรไดอกี ดวย มีประโยชนครบครันแบบนี้ ตองรีบหาซื้อมาไวในครัว
กันแลว พืชรสขมอยางสะเดามีดีมากมาย อานแลวผานมาวัดสวนแกว

ชวงตน ๆ เขาพรรษา มาหาดูไดอิ่มทอง อิ่มบุญกันเลยทีเดียว.
อางอิง :
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คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักงานขอมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
http://pagenews.net/?p=2014
https://med.mahidol.ac.th/patient_care/th/health_issue/06082015-1153-th
https://health.kapook.com/view111408.html
https://www.wongnai.com/restaurants/460366yr
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นนิิว นอรมอล” ((New Normal))

“ชีวิตที่เหลืออยู”

โดย...โยมแอว สังฆทาน

“เคล็ดลับ” ของการอยูเปนโสด...

รูจักเก็บเกี่ยวความสุข...เล็กๆ จากสิ่งใกลตัว เชน อาหารอรอย
มีความสุข...มีเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ รวมโลกดี ๆ
ไดทองเที่ยวธรรมชาติสวยงาม...ทั่วไทย และตางประเทศ
ใชชีวิตอยางเรียบงาย...เพื่อรบกวนตัวเอง และคนอื่นใหนอยที่สุด
แบงเวลาทําประโยชน...เพื่อสังคม + ศาสนา
เขาใจสัจธรรมของชีวติ วา “ทุกข + สุข ไมจรี งั ” เพือ่ ละวางจากความยึดติด
ใชชีวิตอยางมีระเบียบวินัย...กินอาหาร + ออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี
ไมเปนภาระ...ใหลูกหลาน
ใหความสําคัญ และมีความสุข...กับเพื่อนๆ นองๆ ลูกหลาน + บริวาร...

แแคคนีก้ ็แสสนสุ
นสุข

คน ๕ คุณ

โดย...นายมะเนาว

“คุณสมบัติ”...มักเปนเครื่องวัดวา...
คนหนึ่ง...คนใด...ผานเกณฑที่กําหนดไว...หรือไม...?
ฝก...“คุณวุฒิ” คือ ความรู...
พัฒนาไปสู...ความเปนคน...“คุณภาพ”
ที่เรียนจํา...ทําเปน...ทําได...ทําถูก...
แลวปลูก...“คุณประโยชน”...ใหมาก

โดยเริ่มจาก...ตัวเราเองกอน

จากนั้น...จึงคอย ๆ แผขยายไปสูผูอื่น
อยาลืม...“คุณธรรม”...ที่ตองบําเพ็ญ...ตลอดชีวิต
เพราะ...คุณวุฒิ คุณภาพ คุณประโยชน และคุณธรรม
คือ...“คุณสมบัติ”...ที่มีอยูใน...คนทุกคน
คุณ...มีพรอมหรือยัง...?
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
2. คุณคณพัฒน หงษประธานพร
3. คุณพรรณทิยาภรณ มณฑลผลิต
4. คุณนวลละออ สําแดง
5. คุณประจวบ มีเจตนงาม
6. คุณสนิท เลาหะวิริยศาล
7. คุณศุภลักษณ ทังสุภู
8. รายนามผูบริจาค รายละ
(1) คุณสิทธิศักดิ์ คูหพันธ
(3) คุณเกียรติขจร บวรพิชยานุรักษ
(5) คุณปราณี จุลเสวก
(7) คุณดรุณี อนันทานนท
(9) คุณดอน เถาหอม

จํานวน 10,000 บาท
จํานวน 1,000 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 400 บาท
จํานวน 300 บาท
จํานวน 200 บาท
(2) คุณปราณี ดานวัฒนานุสรณ
(4) พลเอกสุนัย สัมปตตวนิช
(6) น.ท.สุเทพ เจริญวานิช
(8) คุณทองแดง เถาหอม

คุณไมใช เราขอ

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

ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

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

Fax : 0 2595 1222 E-mail : Kanlayano@gmail.com
เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค
เวลาทําการ 08.00-17.00 น. ของทุกวัน
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...............................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ถนน...........................................
ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต............................ จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย............... โทร........................................ อีเมล....................................................
สถานที่ใหสงวารสารกัลยาโณ
บานเลขที่........... หมูที่......... ซอย/ตรอก....................... ถนน..................................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................... จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย................................................ โทร.....................................................................
สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
55/1 ม.1 มูลนิธิสวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
อัตราคาสมาชิกวารสารกัลยาโณ
 1. สมัคร 1 ป 4 ฉบับ
ราคา 200 บาท (รวมคาจัดสง) หรือ
 2. อุปถัมภคาจัดพิมพตามกําลังศรัทธา จํานวนเงิน.....................บาท
เริ่มฉบับที่............ ประจําเดือน.......................................................... พ.ศ...................

สั่งจายในนาม

55/1 ม.1 มูลนิธสิ วนแกว, องคกรสาธารณประโยชน ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว โดยพระราชธรรมนิเทศ

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

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

0 2595 1444, 0 2921 5023 กด 0

0 2921 5022

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกวฯ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกว

โครงการมูลนิธิสวนแกวฯ

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