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“ร้อนกายอาบน้ำ�บรรเทาได้
แต่ร้อนใจอาบน้ำ�ไม่ได้...ต้องอาบธรรมะถึงคลายได้”

สุขสันต์ วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยทุกท่านครับ

-----------------------------------------------------วันเวลาเปลีย่ นผ่านสรรพชีวติ ให้เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป โดยความจริงแล้ว เวลาจะ
มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เวลาตามปฏิทนิ และเวลาตามจิต กล่าวคือ เวลาตามปฏิทินมีนาฬิกา
เป็นตัวชีว้ ดั ซึง่ ต่างจากเวลาตามจิต ที่ใช้ความรูส้ กึ ของตัวเราเป็นตัววัดว่า สัน้ หรือยาว เพราะ
ฉะนัน้ เวลาทีม่ ปี ญั หากับมนุษย์มากทีส่ ดุ คือ เวลาตามจิต ทีเ่ กิดความวุน่ วายให้กบั ตัวเราและ
ผูอ้ น่ื อยูเ่ สมอ ดังนัน้ วิธกี ารจะดับความวุน่ วายทางจิตทีด่ ี ต้องศึกษาธรรมะ เพือ่ เป็นการศึกษา
และเรียนรูเ้ วลาตามจิตของเราไปด้วยว่า จิตใจเรามีความรู้สึกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
ความรู้สึกหรือว่าแก้ไขด้วยปัญญา นี่แหละ คือ โจทย์ที่ควรตั้งไว้ในใจ
ช่วงนีป้ ระเทศไทยเรา เข้าสูฤ่ ดูรอ้ นผสมกับพายุลมฝนปนกันไป และเกิดภาวะ “ร้อน แล้ง
แห้ง เค็ม” แต่ทแ่ี น่ ๆ จิตใจของเราสัมผัสได้ทส่ี ดุ คือ ร้อนกาย ถ้าหากร้อนกายมาก ๆ เข้า
จะอันตรายต่อการร้อนทางจิตใจอีกด้วย หากมนุษย์ไม่ฝกึ ฝนตัวเองให้ดพี อ ปัญหาอุปสรรคของ
ชีวติ ก็จะเข้ามาเยีย่ ม โดยเป็นแขกที่ไม่รบั เชิญ เราต้องไล่ออกไปเสีย เหมือนคำ�โบราณเปรียบ
ว่า “แขกมาต้องไล่ลงเรือน”
และที่สำ�คัญที่สุด ของสมาชิกร่มโพธิ์แก้วที่ขาดและลืมไม่ได้เป็นอันขาด คือ วันที่
24 เมษายนของทุกปี จะเป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศ
หรือหลวงพ่อพยอมของพวกเรา ที่ท่านจะมีสริ อิ ายุ ครบ 66 ปี ดังนัน้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน
ที่เป็นศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปร่วมถวายมุทิตาจิตได้โดยพร้อมเพรียงกันในวันนั้น
การอ่านธรรมะ เชือ่ ได้วา่ เป็นดอกไม้ทเ่ ี บิกบานในชีวติ ในหนังสือวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
ทีท่ า่ นกำ�ลังอ่านอยู่ มีบทความเรือ่ งราวทีส่ �ำ คัญทันต่อยุคสมัยทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ หลวงพ่อพยอมได้
บรรยายธรรม และได้ตอบปัญหาเอาไว้ มีค�ำ ตอบอย่างชัดเจนและคลายความสงสัย ตลอดถึงยัง
มีบทความทีผ่ รู้ หู้ ลายท่านได้เขียนลง ก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจและเติมเต็มสติปญั ญาได้เป็นอย่างดี
ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาในชีวติ ของมนุษย์ ถ้าเป็นชาวพุทธแท้ จะไม่สนใจในไสยศาสตร์
ไม่สนใจในปาฏิหาริย์ ทุกปัญหาต้องพึง่ ตนเองเป็นสำ�คัญในการแก้ไข จึงจะเกิดประโยชน์สงู สุดครับ
อตัมมยตา...
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การบิดเบือนศาสนากำ�ลังเป็นที่โจทย์ขานกัน

นั้น ถ้าจะถามว่า ส่วนตัวแล้วเห็นเขาบิดเบือนอะไรกัน ก็เห็น
ตั้งแต่บิดเบือนที่ชัด ๆ มีอยู่ 3-4 ประเด็น
1. “บิดเบือนการทำ�บุญ”
ที่สอนคำ�สอนเรื่อง “บุญ” โดยไม่เน้นพูดเรื่องการทำ�
เรื่องทำ�ให้เกิดการทำ�บุญที่งมงาย ผิดพลาดเสียหาย จนกระทั่ง
ถึงขั้นเมาบุญ หลงบุญ ยึดบุญ ติดบุญ จนกระทั่งทำ�ให้บุญนี่
เพี้ยนไป กลายเป็นทุกข์ เป็นโทษไป
ทั้ง ๆ ที่ความหมาย ก็คือ “เครื่องชำ�ระบาป” หรือ
“ชำ�ระความเศร้าหมอง ทำ�จิตให้สะอาด” “บุญ” คือ เครื่อง
“บิดเบือนศาสนา ” โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) สัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารกัลยาโณ
ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558

“

...ทำ�บุญมากจึงไม่เป็นตัวชี้ว่า...
จะทำ�ให้จิตสะอาดได้ตามความหมายของบุญ
แต่มันจะเสียหายที่สุดวายวอดวินาศ
ก็คือการไปยุให้คนทำ�บุญจนหมดตัวเหมือนกับว่า...

“

ชำ�ระจิตให้สะอาด เช่น มีความโลภ
มันก็สกปรก “คิดแย่ง คิดเอา
โกง คอรัปชั่นทุจริต งก” เป็นจิต
สกปรกพวกนี้
การทำ�บุญการใส่บาตร การให้
ทาน มันก็เป็นการชำ�ระ พวกนี้มันก็ไม่
ได้เสียมากเสียสตางค์เยอะแยะ แล้วก็
ไม่ได้ชี้ว่า “ทำ�มากถึงจะชำ�ระได้ ทำ�
น้อยชำ�ระไม่ได้” ถ้าเป็นอย่างนั้นมัน
ก็ผิดตรงที่ว่า เอามาพูดว่า “ทำ�บุญ

ให้เห็นว่า การซักฟอกใจให้สะอาดนี่
มันคล้าย ๆ กับการซักผ้า บางทีเขามี
เครือ่ งขยีซ้ กั ดี ตากแดดดี กลิน่ เหม็น
อับชืน้ เชือ้ ราก็ไม่มี แต่วา่ ถ้าซักไม่ดี วิธี
ไม่ดี ตากไม่ดี มันก็อบั ชืน้ เชือ้ รา ถึงจะ
ใส่ผงซักฟอกเยอะยังไงก็มปี ญ
ั หา
เพราะฉะนั้น ทำ�บุญมากจึงไม่

ซักผ้านี่ ถ้าเรามีวิธีซักดี อาจจะผง
ซักฟอกไม่ต้องมาก มันก็สะอาด แต่
ถ้าวิธซี กั ไม่ดใี ส่ไปหมดทัง้ ห่อ ทัง้ กล่อง
มันก็ไม่สะอาด
แต่ เ ดี๋ ย วนี้ เ รานี่ กำ� ลั ง ทุ่ ม ใส่ ผ ง
ซักฟอกเยอะ ๆ แต่เป็นวิธเี ลอะ ๆ ของ
บางสำ�นัก ทีก่ ระหายหิวเงินเกินไป ก็
เลยบอก “ทำ�เยอะได้เยอะ ทำ�มาก
ได้มาก ทำ�น้อยได้นอ้ ย” เปรียบเทียบ

กล่องเลย โดยไม่ค�ำ นึงว่า จะต้องไปใช้
วันอื่นอีกเลย เหมือนกับแนะให้คนเท
กระเป๋าหมดเลย โดยไม่นึกถึงรายจ่าย
รายใช้ที่จะต้องมีวันต่อไปเลย ลองคิด
ดูว่า “โง่หรือฉลาด” มันเป็นการ

เป็นตัวชี้ว่า จะทำ�ให้จิตสะอาดได้
ตามความหมายของบุญ แต่มันจะ
เสียหายที่สุดวายวอดวินาศ ก็คือ
นี่ ต้ อ งทำ � เยอะถึ ง จะได้ เ ยอะ การไปยุ ใ ห้ ค นทำ � บุ ญ จนหมดตั ว
ทำ�มากได้มาก” มันเหมือนเครื่อง เหมือนกับว่า สัง่ ให้เทผงซักฟอกหมด
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บิ ด เบื อ นบุ ญ ไปอย่ า งมากมาย
โดยไม่ถือหลักกันเลยว่า

7
1) พระพุทธเจ้าทรงตรัส “ทำ�บุญ หมดตัว นี่คือ การบิดเบือนคำ�สอน
อย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่ง ในประเภทบุญก่อน เอาแค่เป็นตัวอย่าง
แล้วก็ยังมีบอกไว้อีกเยอะแยะ ในพวก
ตน”
2) ทรงไม่สรรเสริญคนให้มาก เกี่ยวกับคำ�ที่ไม่ให้ลืมตัว มัวเมาบุญนี่
ให้เยอะ ให้ถี่ให้บ่อย แต่สรรเสริญคน ให้รู้จัก และขอพูดย่อสั้นเกี่ยวกับเรื่อง
ใคร่ครวญดี แล้วนำ�ออกให้ “วิเจยฺย บุญสักนิดหนึ่งว่า
ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นตรั ส ว่ า
ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ” เป็นต้น
ซึ่งแปลว่า “ไม่สรรเสริญ “บุญสูงสุด บุญมาก” โดยให้คำ�นึง
หรอก คนทีใ่ ห้มาก ให้เยอะ ให้ถ่ี ถึงตัวผู้รับ (ทักขิไณยยบุคคล บุคคล
ผูค้ วรรับทักษิณา) ทีเ่ ป็นเนือ้ นาบุญ มี
ให้บอ่ ย แต่สรรเสริญคนใคร่ครวญ ลำ�ดับในการใคร่ครวญ ในพระสุตตันตดี แล้วนำ�ออกให้” แล้วคนเราได้ ปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
ใคร่ครวญถ้วนถี่ แล้วเขาก็จะไม่หลง เล่ม 3 ภาค 2-หน้าที่ 394 ข้อที่ 711บุญ เมาบุญ บ้าบุญ อย่างที่หลวงพ่อ 712 ว่า
พุทธทาสท่านว่า แต่เพราะมีคนบิด
1) ทำ�ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน 100
เบือน เพราะว่ามันได้ประโยชน์จาก ครั้ง : ผลบุญที่ได้รับยังน้อยกว่า ทำ�
การสอนแบบนี้ เอาธรรมะมาให้คน ทานกับคนไม่มีศีลแม้เพียงครั้งเดียว
ทำ�บุญแบบทุ่มสุด แบบหมดเนื้อ

เจริญเมตตาต้อง...เสียสตางค์ไหม ?
เจริญอนิจจสัญญาต้อง...เสียสตางค์ไหม ?

2) ทำ�ทานกับคนไม่มีศีล 100 ครั้ง : ผลบุญที่ได้รับ
ยังน้อยกว่า ทำ�ทานกับผู้มีศีล 5 แม้เพียงครั้งเดียว
3) ให้ทานกับผู้มีศีล 5 มากถึง 100 ครั้ง : ผลบุญที่
ได้รับยังน้อยกว่า ให้ทานกับผู้มีศีล 8 แม้เพียงครั้งเดียว
4) ให้ทานกับผู้มีศีล 8 มากถึง 100 ครั้ง : ผลบุญ
ที่ได้รับยังน้อยกว่า ถวายทานกับผู้มีศีล 10 แม้เพียงครั้ง
เดียว
5) ถวายทานกับผู้มีศีล 10 มากถึง 100 ครั้ง : ผล
บุญที่ได้รับยังน้อยกว่า ถวายทานแด่สมมุติสงฆ์แม้เพียง
ครั้งเดียว
6) ถวายทานแด่สมมติสงฆ์ 100 ครั้ง : ผลบุญที่
ได้รับยังน้อยกว่า ถวายทานแก่พระโสดาบันแม้เพียงครั้ง
เดียว
7) ถวายทานแด่พระโสดาบัน 100 ครั้ง : ผลบุญที่
ได้รับยังน้อยกว่า ถวายทานแก่พระสกิทาคามี แม้เพียง
ครั้งเดียว
8) ถวายทานแด่พระสกิทาคามี 100 ครั้ง : ผลบุญ
ที่ได้รับยังน้อยกว่า ถวายทานพระอานาคามีแม้เพียงครั้ง
เดียว
9) ถวายทานแด่พระอนาคามี 100 ครั้ง : ผลบุญ
ที่ได้รับยังน้อยกว่า ถวายทานให้พระอรหันต์ แม้เพียงครั้ง
เดียว
10) ถวายทานแก่พระอรหันต์ 100 ครั้ง : ผลบุญที่
ได้รับยังได้น้อยกว่า ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า แม้
เพียงครั้งเดียว
11) ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 ครั้ง :
ผลบุญทีไ่ ด้รบั ยังได้นอ้ ยกว่า ถวายทานแด่พระสมเด็จสัมมา
สัมพุทธเจ้า แม้เพียงครั้งเดียว
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12) ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 100
ครัง้ : ผลบุญทีไ่ ด้รบั ยังได้นอ้ ยกว่า การถวายสังฆทานทีม่ พี ระพุทธ
เจ้าเป็นประธาน แม้จะถวายเพียงครั้งเดียว
...ฯลฯ...

หรือในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 15 อังคุตตรนิกาย
สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เวลามสูตร ข้อที่ 224 ก็ตรัส
ถึงสิ่งสูงสุดที่เป็นมหาทาน สรุปได้ว่า...

...ฯลฯ...
13) การสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง 4 (ให้โดยไม่
เจาะจงผู้รับว่าต้องเป็นภิกษุรูปนั้นรูปนี้) : ได้ผลบุญมากกว่าให้
ทาน ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
14) การมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ์เป็นสรณะ (การถือสรณคมน์) : ก็ยังน้อยกว่าการสร้าง
วิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง 4 (ให้โดยไม่เจาะจงผู้รับว่าต้อง
เป็นภิกษุรูปนั้นรูปนี้)
15) การถือศีล 5 : ก็มีผลมากกว่า การถือสรณคมน์
16) การเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของ
หอม : มีผลมากกว่า การถือศีล 5
17) การเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือ : มีผล
มากกว่า การเจริญเมตตาจิตโดยทีส่ ดุ แม้เพียงเวลาสูดดมของหอม

มีสิ่งสูงสุดไปอยู่ วิธีสุดท้ายว่า...

“การเจริ ญ อนิ จ จสั ญ ญาได้ ม ากกว่ า การ
เจริญเมตตา”
“การเจริ ญ เมตตาได้ ม ากกว่ า ให้ ท านพระ
พุทธเจ้าและพระสงฆ์”

จะเห็นได้ว่านี่พระองค์ทรงตรัสบุญสูงสุดกลายเป็นข้อที่ไม่
เสียเงินเลย อันนี้ชัดเจนมาก แต่วัดหรือสำ�นักที่บิดเบือนบุญนี่ จะ
ไม่พูดเรื่องพระสูตรนี้เด็ดขาด จะไม่พูดถึงผลบุญแม้ว่า...

“การที่ให้บิณฑบาต ให้วิหารทาน ให้สิกขา
และให้การเจริญเมตตา มีคา่ ผลบุญไม่ถงึ เสีย้ วที่ 16
ของการให้เจริญอนิจจสัญญา”
การทีใ่ ห้สตั ว์มผี ลไม่เท่ากับให้มนุษย์ ให้พระให้พระพุทธเจ้า
แม้ ใ ห้ พ ระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ประธานก็ ยั ง มี ผ ลไม่ เ ท่ า กั บ การเจริ ญ
เมตตา การเจริญเมตตาก็ยงั ให้ผลไม่เท่ากับการเจริญอนิจจสัญญา

ถ้า 2-3 ข้อนี้ ถามว่า ต้องเสียสตางค์ไหม ?
เจริญเมตตาต้องเสียสตางค์ไหม ?
เจริญอนิจจสัญญาต้องเสียสตางค์ไหม ?

ทำ�ไมถึงบอกว่า ได้บญ
ุ ทีส่ ดุ ! ก็
เพราะว่ามันทำ�ให้ปล่อยวางจางคลาย
เพราะเห็นอะไรว่ามันไม่เที่ยง

“อนิจจ” หรือ “อนิจจา” มัน
คือไม่เที่ยง มันจึงทำ�การเปลื้อง
ใจให้สะอาดได้มากกว่าอย่างอื่น
พูดง่าย ๆ ก็คือว่า ผงซักฟอกไม่
ใส่มาก แต่วิธีฟอกวิธีซักมันดี
ซักใจฟอกใจด้วยวิธี ที่แทบไม่
ต้องใส่ผงซักฟอก คือ ไม่ต้องใช้เงิน
เลย มันอยู่ที่วิธีฟอกให้ใจสะอาด เบา
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เพราะมันเริ่มเห็นว่า “ไม่เที่ยง” มันก็
ไม่ไปแบกไปยึด เมื่อไม่แบกไม่ยึดก็ไม่
เป็นเหตุของความทุกข์ เพราะเหตุของ
ความทุกข์ของความเศร้าหมอง มันอยู่
ที่ความอยากกับความยึด

กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
มีใบอนุโมทนากี่ 100 ใบ กี่ 100 ล้าน
แต่ถ้าสันดานคุณไม่มีเมตตา คุณก็จะ
กอดใบอนุโมทนาเหมือนใบนรกชัด ๆ
เพราะคุณโหดร้ายกับคนแก่เหล่านั้น
เพราะฉะนั้น ความพอใจเมื่อ ใบอนุโมทนาที่คุณได้กันไปมันก็เป็น
ถูกซักฟอกด้วยอนิจจสัญญา มันก็ “วีซ่าลงนรก” ไปเลย แล้วยังมีสูง
เลยสะอาด ไม่ขุ่นหมอง ไม่ขุ่นมัว กว่านี้อีก ก็คือ เจริญอนิจจสัญญา
พระพุทธเจ้าตรัสมาเป็นลำ�ดับให้ ล้วนแต่ไม่ได้ใช้เงิน และไม่ต้อง
เห็นเลยว่า การให้ทานพระพุทธเจ้า เอาเงินใครมาทำ� เงินตัวเองก็ไม่
ให้ทานพระสงฆ์ ให้ทานชาวบ้านคน
ธรรมดา ก็ไม่เท่าเจริญเมตตา ทำ�ไม ต้องเสียเงินด้วย แค่เจริญอนิจจ
สัญญาก็ได้บุญสูงสุด ขอให้ชาว
ถึงบอกว่า “ไม่เท่าเจริญเมตตา”
เหตุการณ์ปัจจุบันนี้สอดคล้อง พุทธสำ�เหนียกคำ�สอนเหล่านี้ไว้
ฟ้องชัด ก็คือ คนแก่คนชราหวังจะ บ้าง แล้วก็ไม่เป็นเหยื่อของพระ
เอาเงินไปฝากสหกรณ์เครดิต ยูเนียน ผีบุญ นักบุญ ที่ขายบุญกันทุก
คลองจั่นนี่ หวังว่าจะกินดอก แต่แล้ว วันนี้
เห็นไหม ? คนใจบุญโง่ ๆ ก็เอาเงินคน
นี่อันนี้ “ชัวร์ไม่ชัวร์” เราไป
แก่ทเ่ี ก็บหวังกินนี่ ไปทำ�บุญกับวัดโดย เทียบดู เพราะบางสำ�นักไม่สอน ไม่
ขาดเมตตาใช่หรือไม่ ? ฉ้อฉล แล้วโกง พูดประโยคนี้เลย อาตมาเท่าที่ติดตาม
คนแก่แสดงว่า “ไม่ได้สงสาร เมตตา ดู สำ�นักที่สอนคนทุ่มบุญ ทำ�บุญหมด
คนแก่” พระพุทธเจ้าจึงเลื่อนเอาไว้ เนื้อหมดตัวนี่ จะไม่พูดพระสูตรเหล่า
ลำ�ดับเกือบสุดท้ายว่า บุญที่สูงสุด นี้ให้ประชาชนฉลาดเลย ประชาชนที่
ลำ � ดั บ จากพระพุ ท ธเจ้ า นั่ ง เป็ น ไปวัดสำ�นักแบบนั้นก็จะทุ่มบุญทำ�บุญ
ประธาน ก็ยงั ไม่เท่ากับให้มเี มตตา จนหมดเนือ้ หมดตัว จนกระทัง่ เราก็ได้
เห็นว่า ลูกศิษย์ หรือเพือ่ นทีเ่ ป็นนักบวช
จิต
เจริญเมตตา ก็จะไม่เบียดเบียน รุน่ เดียวกันสึกออกมาแล้ว ก็ได้วิพากษ์
คนแก่ จะไม่โกงเงินคนแก่ไปทำ�บุญ อย่าง วิจารณ์ เจ้าสำ�นักนั้นถึงหลุดคำ�ว่า

“

มันต้องอยู่เหนือดี ละบาป
ทำ�ดี แล้วยังต้องอยู่เหนือดี
มันถึงจะเป็นมรรคผล
ที่ไม่ต้องมาแบกดี
ไม่มาหนักกับความดี...”
“คุณรู้ไหม ! ผมเป็นใคร ? คุณ
เป็นใคร ? คุณกำ�ลังพูดอยู่กับ
ใคร ?” โอ้โฮ ! อันนี้ไปเยอะเลย

2. “บิดเบือนสัญลักษณ์”
ที นี้ ม าดู บิ ด เบื อ นสั ญ ลั ก ษณ์
บ้าง เช่นหน้าวัดเมื่อก่อนนี้ ธรรมจักร
พุทธรูปบ้าง ที่เป็นใบเสมา เป็นอะไร
นี่ เป็นสัญลักษณ์ของพุทธ แต่เดี๋ยวนี้
มีอะไร ? ราหู พิฆเนศ ท้าวมหาพรหม
อมอยู่หน้าวัดสัญลักษณ์ถูกบิดเบือน
ไป จตุคามอะไรต่าง ๆ ถูกบิดเบือน
อย่างชัดที่สุด
นี่ก็ขอฝากบอกว่า สัญลักษณ์
ถูกบิดเบือน จึงเอาอะไรต่ออะไรไม่รู้
มาเป็นสัญลักษณ์ และที่ต่อมาอาตมา
ชักเป็นห่วงพูดยากสักหน่อย ก็คือว่า
การบวชเรียนก็ถูกบิดเบือน เช่น หน้า
ตลกทีส่ ดุ บวชจูงหน้าศพนะ “บวชเช้า
บวชบ่าย เย็นสึก” นี่มันเหมือนเล่น
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ละคร แล้วเด็กก็ไม่รู้เรื่องเลยว่า การ
บวชเณร ในคำ�ว่า...

“สัพพะทุกขะ นิสะระณะ
นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ”
แปลว่า การบวชนี่ต้องการ
ความพ้นทุกข์ ความเย็น ความสงบ
หลุดพ้น แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ล่ะกระทั่งแม้

ดูว่า “ดีนะ” แต่ก็ดูบิดเบือนไป เช่น
บวชถวายพระราชกุศลนี่ ก็พูดยากนิด
หนึ่ง แต่ว่าอย่าลืมนะ ! ถูกบิดเบือน
หรือไม่ใช่ ? ลองคิดกันเอาเอง เป้าหมาย
การบวชเพื่อดับทุกข์ แต่เราก็จะบวช
ให้คนนั้นคนนี้ แม้กระทั่งบวชให้พ่อให้
แม่ แล้วก็จริง ๆ น่าจะบิดเบือนแล้ว
ละ ถ้าบวชให้พ่อให้แม่นี่แล้วตัวเองไม่
ดับทุกข์ แล้วพ่อแม่จะได้บญ
ุ ตรงไหน ?
เป็นนรกอยู่ในผ้าเหลือง เห็นร้อนรน
กันเหลือเกิน พวกทิดบวชใหม่นี่ กับ
เรือ่ งวันจะสึก โอ้โฮ ! เขานับวัน เมือ่ ไหร่
จะออกพรรษา กฐินมาช้า มันก็ดา่ เพราะ
มันเป็นสัตว์นรกในผ้าเหลืองอยู่แล้ว
นี่แหละ คือ การบิดเบือนจาก

การจะบวชให้พอ่ ให้แม่ บวชจูงหน้า
ศพ บวชถวายพระราชกุศล เพราะ
เป้าหมายมันต้องบวชเพื่อดับทุกข์
แล้วพอทุกข์เบา แล้วถวายพระราช
กุศลให้ใคร หรือจะทำ�กุศลให้ใครก็จะ
ง่าย อุทศิ ส่วนกุศลให้ใครก็งา่ ย เพราะ
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มันมีกศุ ลแล้ว ทีท่ กุ ข์มนั เบานะ ถ้า อภิ ญ ญาจริ ง น่ า จะเกิ ด ความคิ ด ว่ า
มันยังทุกข์จะไปมีกศุ ลอะไร จะไปแผ่ “กูไม่นา่ เสียเวลามาคุยกับพระอินทร์”
น่าจะเอาอภิญญามาสร้างปาฏิหาริย์
ให้ใคร จะถวายให้ใคร
3. “บิดเบือนอภิญญา”
ต่อมาก็ยิ่งไปหนักอีก ก็คือว่า
บิดเบือนสิ่งสูงสุด คือ “บิดเบือน
อภิญญา” อภิญญาทีถ่ อื ว่า เป็นเหมือน
ของแถมพิเศษ สำ�หรับคนบางคนเขา
มีอภิญญา ก็คือว่า อ้างว่า “ไปคุยกับ
เทวดา” อ้างว่า “คุยกับพระอินทร์”
อย่างนี้ เณรคำ�เขาไปเทศน์กับชาวนา
นี่ เขาไม่ได้พดู เรือ่ งทุกข์ของชาวนา ต้น
ทุนปุย๋ ค่ายา ราคาข้าวถูก แต่ดนั ไปบอก
ว่า กำ�ลังคุยกับพระอินทร์ แล้วพระอินทร์มันไปเกี่ยวอะไรกับชาวนา ช่วย
อะไรชาวนาได้ นี่ก็เรียกว่า “บิดเบือน
อภิญญา” อภิญญาเชือ่ เลย พระทีไ่ ด้

เพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจ ให้คนอยากปฏิบตั ิ
ดี แล้วมีอภิญญากับเขาบ้าง มันน่าจะ
เป็นทำ�นองนั้น
ไม่ใช่วา่ อยู่ ๆ ก็ไปคุยกับสตีฟ จ๊อบ
อย่างเศรษฐีที่ตายไปแล้ว
อยู่ ๆ ก็อ้างว่า ถ้าทำ�บุญเยอะ
จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายอาหาร
กับพระพุทธเจ้า
อันนี้คือ “บิดเบือนอภิญญา
อิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย”์ เพราะพระพุทธเจ้าท่านให้มงุ่ ที่ “อนุสาสนีปาฏิหาริย์”
อภินิหารที่แสดงใจ กลับใจคน ให้ชอบ
และพอใจที่จะประพฤติธรรมอีกต่อ
ไป ท่านเรียกว่า เป็นปาฏิหาริย์ที่

“

คุณค่าของความ
บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องนี่
กลายมาเกือกกลั้ว
ติดยึดกับเรื่อง
ผลบุญ ผลดี
ผลงาม...”
พระองค์ทรงสรรเสริญ นอกกระนั้น
ตำ�หนิ แล้วปรับอาบัติด้วย ไปเที่ยว
อวดอภินิหารมากเกินไป
“อภิญญา” หรือ “อภินหิ าร” นี่
ให้ใช้แต่เรื่องแสดงธรรมกลับใจคน นี่
เป็นเรื่องปฎิหาริย์ที่ได้ผล และดีที่สุด
แต่พระเดี๋ยวนี้ที่มีปัญหา ดันไปคุยกับ
สตีฟ จ๊อบ ดันไปจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
และก็ ผู้ ที่ จ ะเข้ า ได้ เ ฉพาะผู้ ที่ เ สี ย เงิ น
เยอะ ไอ้นี่บิดเบือนชัด ๆ
ต่อมาเห็นสำ�คัญทีส่ ดุ ก็คอื บิด
เบือนมรรคผลของศาสนาผิดเพี้ยน
ไป เช่น พระนิพพานบิดเบือนให้เป็น
อัตตาไปเลย ทั้ง ๆ ที่เราก็สอนกันมา
นานแล้ว “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”
พยายามจะทำ�ให้เป็นอัตตาอย่างนี้ แล้ว
ก็ทท่ี �ำ ให้คณ
ุ ค่าของพระนิพพาน คุณค่า
ของวิมตุ ติ คุณค่าของความบริสทุ ธิผ์ ดุ
ผ่องนี่ กลายมาเกือกกลั้วติดยึดกับ

เรื่องผลบุญ ผลดี ผลงาม
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เพราะฉะนั้น จึงมีคำ�ว่า มัน

ต้องอยู่เหนือดี ละบาป ทำ�ดี แล้วยัง
ต้องอยู่เหนือดี มันถึงจะเป็นมรรคผล

ที่ไม่ต้องมาแบกดี ไม่มาหนักกับความ
ดี แต่นี่ให้มาหลงใหลยึดติดกับความดี
เลยทำ�ให้ความดีเป็นอัตตา ถ้าเขาเอา
ความดีเพราะมีอตั ตา หรืออยากได้เพิม่
อัตตา ความเด่นดัง เป็นอีโก้ เป็นอะไร
พังไปเลย นีก่ บ็ ดิ เบือนมรรคผลของ
ศาสนาไป ถ้าอย่างนัน้ มรรคผลเป็นตัว
เป็นตน เป็นอัตตา มันก็ยง่ิ เพิม่ ทุกข์
4. “บิดเบือนจำ�นวนปริมาณ”
นี่ เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ในบุญ
เป็นมหากุศล “มหา” แปลว่า ใหญ่
เพราะฉะนั้น จะทำ�อะไรก็ทำ�ใหญ่ ๆ
จำ � นวนปริ ม าณก็ ต้ อ งมากต้ อ งใหญ่
จึงบอกว่า “จะมีการตักบาตรพระ
ล้านองค์” อย่างนี้ บิดเบือนตัวเลขที่
น่าเกลียด เพราะพระสงฆ์ไทยมีแค่ 3
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แสนรูป แล้วจะเอามาจากไหนอีก 7 แสน ที่เขาเรียก บิดเบือนตัวเลข เพื่อ
ให้สร้างภาพเป็น “มหากุศล” ว่ามันใหญ่โตเหลือเกินบุญครั้งนี้ เลยต้อง
บิดเบือนตัวเลขทั้ง ๆ ที่มีไม่จริง อันนี้เป็นเรื่องที่แย่ เปรียบเหมือนเรื่องมหา
โจรชั้นเลิศในโลก ที่พระพุทธเจ้าตรัสตำ�หนิถงึ พระไม่อยูใ่ นธรรมในวินยั ข้อ
สุดท้ายว่า...

“ภิกษุพวกสุดท้าย คือ ภิกษุลามก กล่าวอวดอุตริมนุส
ธรรม อันไม่เป็นจริงข้อนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ว่า เขาบริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง ด้วยอาการอันเป็นขโมย”
ภิกษุใดแสดงตัวเอง ซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่ง ให้คนอื่น
เข้าใจเป็นอย่างอื่นไป การบริโภคปัจจัย ด้วยอาการแห่งขโมย
ของเธอนั้น เป็นเช่นเดียวกับ นายพรานผู้ล่อลวงดักสัตว์กิน
คนเป็นอันมากทีม่ ผี า้ กาสาวพัสตร์คลุมคอ แต่มคี วามเป็นอยูอ่ นั ลามก
ขาดการสำ�รวม พวกคนลามกพวกนี้ จัดเป็นมหาโจรชั้นเลิศในโลก
พวกคนลามกเหล่านั้น ต้องไปเกิดในนรก เพราะการกระทำ�กรรมอัน
หยาบช้า มักกินก้อนเหล็กซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัด
เพราะฉะนั้น ใครที่เขาทำ�อะไรใหญ่ จำ�นวนมาก อย่านึกว่า “เขาทำ�
ถูกต้องนะ” เจริญพร.

“ได้บญุ ทีส่ ดุ !
ทำ�ไมถึงบอกว่า

ก็เพราะว่ามันทำ�ให้ปล่อยวาง
จางคลาย เพราะเห็นอะไรว่า
มันไม่เที่ยง...”
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1

หลวงพ่อวางนโยบายแก้ปัญหาบริหารองค์กร
มูลนิธิฯ ด้วยหลักการแบบไหนครับ ?
พระพยอม ตอบ : ถ้าถามว่าปัญหาอุปสรรคในการ

บริหารงานนี่ มันไม่มีอะไรเกินไปกว่า คำ�ว่า “ความสามารถ
ในตัวบุคคลด้านบริหาร” พูดง่าย ๆ คำ�เดียวก็คือ ขาดผู้

บริหารที่มือถึง สมองถึง ประสบการณ์สูง จนกระทั่ง
สามารถขับเคลื่อน คนที่มาอยู่มาอาศัย อยากได้
ทำ�งาน อยากได้ที่พึ่ง เมื่อมีผู้บริหารขับเคลื่อนดีนี่

คำ�ว่า “หายอด หากำ�ไร หารายได้” ให้แก่คนที่มา
อาศัยเพิ่มขึ้น จะเป็นโบนัส จะเป็นค่าแรง มันจะได้เพิ่ม เพราะ
ว่าถ้าผู้บริหารดี เหมือนกับบริษัทที่เขาบริหารกันใหญ่ ๆ นี่
เก่งคณิตศาสตร์ในการบริหารบุคคล เช่น เราไปแต่ละ
ที่ เรามักจะได้ยินคนที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นหัวหน้าผู้จัดการ

“ถามมาตอบเอง” โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) สัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารกัลยาโณ
ฉบับที่ 23 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558

ผู้บริหาร ผู้นำ�...ฉลาด
“เหมือนฝูงโคที่มันข้ามน้ำ�นี่
ถ้าเจ้าตัวจ่าฝูงฉลาด มันเลือกข้ามน้ำ�
ที่มันไม่ลึก น้ ำ � ไม่เชี่ยว ก็สามารถข้ามได้”

แต่ละสาขานี่ เขาประกาศเรียกลูกน้อง
ว่ า ขอให้ ทุ ก แผนกมารวมตั ว กั น ที่ ห น้ า
อาคารนัน้ อาคารนี.้ ..ด่วน ! ทัง้ หมด ! ทุก
แผนก ! ซึง่ เราก็ไปยืนสังเกตดูวา่ “ทำ�ไม !
ต้องเรียกมาหมด” ที่แท้แค่มีรถไปรับ
ของมาไม่เต็มคัน ครึ่งคัน คนที่ไปบนรถ
ก็มี 3-4 คน หรือ 5 คนแล้ว ถ้าคนบน
รถนั้นเอาลงไปเรื่อย ๆ มันก็จะทำ�ให้ของ
ที่ลงนี่ เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หรือ 2
ชั่วโมง และตรงหน้าอาคารหลังที่เขาให้
มาลงที่เรียกว่า ซุปเปอร์นี่ มันก็มีคนอยู่
ในนั้น แล้วอีก 4-5 คน แต่ไปเรียกทุก
แผนกมาหมดเลย
นี่คือการไม่คำ�นวณคณิตศาสตร์
ว่า “งานแค่นี้ต้องใช้คนเท่าไร !” แต่
ไปเรียกมาทุกแผนก ๆ ก็คือ แผนกละ
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5 คน 10 คน แผนกเกษตร แผนกสวน
แผนกปลูก แผนกทำ�ปุ๋ย แผนกอะไรมา
หมดเพื่อไปเอาของที่ไปรับบริจาคมาลง
เท่านั้นเอง นีค่ อื สิง่ ทีท่ �ำ ให้แต่ละสาขา

นี่ ไม่สามารถเพิ่มรายได้ เพิม่ งาน
เพิม่ การขยายการปลูกการผลิต

เหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังหลาย
ครั้งว่า พวกเกษตรกรเขารวมตัวกันไม่
ได้ เขามีที่ดินคนละ 5 ไร่ 3 ไร่ 10 ไร่ ปลูก
พืช ปลูกผัก ผลไม้อีกเล็กน้อย แล้วเขา
ก็มาตั้งขายคนละกระจาดสองกระจาด
50-60 หลังคาเรือน ก็มา 50 กระจาด
60 กระจาด จาก 50-60 หลังคาเรือน
หรือ 50-60 ครอบครัว แต่ถ้าเขาบริหาร
กันดีมานั่งขายสัก 10 ครอบครัว อีก
40 ครอบครัวเรือนไปปลูก ไปผลิต ไป
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ขุดดินรดน้ำ�ใส่ปุ๋ย ไปเพิ่มจำ�นวนปลูกให้
เพิ่มขึ้น แล้วเย็นมาเขาก็นั่งคิดว่า “เขา
ขายได้เท่าไร !” ฝ่ายที่นำ�มาขาย 10
คนก็อาจจะได้รับเพิ่ม หรือสับเปลี่ยนไม่
รับเงินเพิ่มก็ได้ วันอื่นก็เอาของให้คนอื่น
ฝากขายบ้าง ให้คนอื่นช่วยขายบ้าง ตัว
เองก็จะได้ไปผลิตผลได้เพิ่ม

หนึ่งนี่ ถ้าคิดเป็นเงินหายไปกับเรื่องการ
บริหารไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์ และไม่รู้
จักจำ�แนก แบ่งแยกคนไปลงงานเท่าไร
ต่องาน ต่อชิ้นนี้ ทำ�ให้เสียหาย ตั้งแต่จัด
ตั้งมูลนิธิฯ มา ตั้งโครงการมา น่าจะไม่
ต่ำ�กว่าร้อยล้าน เพราะไปดู ๆ มาแล้ว
นี่ มันเสียกำ�ลังคนไปรวมกันเป็นกระจุก
แทนที่คนที่กำ�ลังทำ�งานของเขาประจำ�นี่
ถ้าเรียกเขามา 10 คน กับเรียกเขามาคน
หนึ่ง ก็จะดีกว่าบอกให้มาทุกแผนก แล้ว
มาทั้งหมด

นี่ คื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กษตรกร
หรือผูบ้ ริหารการเกษตร ขาดวิสยั ทัศน์
ขาดคณิตศาสตร์ ขาดการบริหารจัดการ
บุคคล ไปเรียกคนมารวมกันเป็นกระจุก
เมื่อมาเอาของลงแล้วกว่าจะย้อนไปที่
ปลูกกลับไปตั้งไกล ในระยะทางตั้ง 700
เมตร หรือ 1 กิโล กว่าเขาจะเดินกลับไป
ที่โน่น กว่าเขาจะเดินกลับมาที่นี่ เวลา
เดินไปเดินกลับเสียไปฟรี ๆ 1 ชั่วโมง
ทีนี้แผนกละ 20 คนหรือ 10 คน ๆ ละ
1 ชั่วโมงหายไปเท่าไร ? 10 คนก็เท่ากับ
10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมงนี่ คนทำ�งานธรรมดา
เขาทำ� 8 ชั่วโมงต่อวัน ก็พูดว่าง่าย ๆ ไม่
ได้ทำ�งานซะ 1 คน แต่รับเงินเดือน รับ
ค่าแรง อันนี้เป็นปัญหาที่ในโครงการนี้ ปี

เสียงบ้าง แต่เตือนแล้วก็ไม่ได้ผล เหมือน
กับผู้บริหารต้องการพลัง โชว์อำ�นาจ
พลัง แต่ไม่คำ�นึงว่า ตัวเองนั่นแหละ
เป็นตัวถ่วงความเจริญ หรือรายได้ที่
ลูกน้องพึงจะได้เพิ่มขึ้น เพราะทำ�ผล
ผลิตเพิ่มขึ้น ตัวเลขรายรับก็ต้องเพิ่ม
ขึ้น เมื่อเพิ่มขึ้นก็จะแจกจ่ายลูกน้อง
เป็นโบนัส หรือขยับค่าแรงขึ้น

นีผ่ ลผลิตไม่เพิม่ เพราะว่ามัว
มานั่งขาย นั่งเฝ้าผลผลิตที่เก็บผล
แล้ว โดยไม่ได้ผลิตใหม่ เพราะมา
นั่งเฝ้าของ นั่งรอลูกค้าซะ แล้วลูก
ค้ามาหรือไม่มาก็ไม่รู้ ถ้าลูกค้าไม่มา
นี่เราได้ยินบ่อย ไปสังเกต ไป
ก็นง่ั เฝ้ากันเป็นแถว หรือลูกค้ามาน้อย เยีย่ มไปตรวจ ก็จะได้ยนิ อย่างนีจ้ าก
แต่คนมาขายเยอะกว่า
วอร์วิทยุสื่อสารบ้าง จากเครื่องขยาย

นี่มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย จึง
ทำ�ให้เกิดผลกระทบที่เราไม่เคยคิดมา
ก่อน พอเราซือ้ ทีไ่ ปเยอะ ๆ นี่ เรา “เอ๋ !
ได้ยินว่าคนไม่มีที่ แต่ว่าทำ�ไมไม่มา
ทำ�” เขาไม่มาทำ�นี่ บางทีเขารำ�คาญ
เพราะว่าเขากำ�ลังทำ�งานเขาดี ๆ แผนก
ของเขานี่ กำ�ลังจะเดินงานนี่ ขุดหลุม

กำ�ลังจะเอาต้นไม้ใส่นี่ โดนเรียกมารวม
ตัวอีกแล้ว อันนี้มันเป็นปัญหาที่มันจะ
เหมือนกันแทบทุกสาขา
จะมี ที่ วั ด สวนแก้ ว เท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น
เมนใหญ่ ที่เราอยู่ดูแลตลอด อยู่มาก ก็
จะถูกติติงบ่อย ถ้าไม่เชื่อเราก็จะย้ายตัว
หัวหน้าเปลี่ยนเลยอะไรทำ�นองนี้ หรือ
ก็อาจจะมีเรียกเขามาเป็นวัน ๆ ที่มีของ
ใหญ่จำ�นวนมาก ที่ไปรับของ 5 -10
บริษัท แล้วของจำ�นวน 5 คันรถ 10
คันรถ อันนี้เอาลงไม่ไหวแน่นอนถ้าคน
5-10 คน ก็จะต้องขอแรงคนภาคพื้นที่
เกษตรมาช่วย แต่จะไม่มีคำ�ว่า “ทุก
แผนก ทุกคนมาหมด”
นี่คือ ปัญหาที่เราแก้กันไม่ได้

เรียกอีก
ในคำ�ว่า “ขาดผู้บริหาร ขาด

ผู้นำ� ขาดผู้จัดการ ที่มีมาตรฐาน
อัจฉริยะในการบริหารนี่” ถือว่า

เป็นหัวใจหลัก หัวใจสำ�คัญ ไม่ว่า
ใครจะทำ�โครงการใดจะได้ดีก้าวหน้า
เข้มแข็ง หรือล้มเหลวอยู่ที่ผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้นำ� ถ้าผู้นำ�ฉลาด เหมือน
อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบว่า...

“เหมือนฝูงโคที่มันข้ามน้ำ�
นี่ ถ้าเจ้าตัวจ่าฝูงฉลาด
มั น เลื อ กข้ า มน้ำ � ที่ มั น ไม่
ลึก น้ำ�ไม่เชี่ยว ก็สามารถข้าม
ได้”

แต่ถ้ามันไปได้ตัวหัวหน้าโง่นี่ มัน
และก็เป็นเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้คน ไม่ได้
ค่าแรงสูงขึ้น ไม่ได้โบนัสมากขึ้น ก็จะพาไปลงที่น้ำ�ลึก และน้ำ�เชี่ยวมัน
เพราะตัวเลขเขาทำ�ต่ำ�ลง เพราะ ตายทั้งฝูง.
การที่เขาใช้คณิตศาสตร์ที่เรียน
มาไม่เป็น

คนเรานี่เขาชำ�นาญเฉพาะทาง
จะไปเรี ย กคนมารวมกั น หมด...แค่
ยกของลง มันเสียอารมณ์ด้วย มัน
เสียเวลาด้วย เสียงานด้วย
ถ้าเราคิดว่า “สมมติว่ามาเอา

ของลงนี่ มาทั้งหมด แล้วต้นไม้
กำ�ลังลงหลุม แล้วยังไม่ได้กลบอาจ
จะตายได้” เพราะว่าเวลาตกจะเย็นแล้ว

เลยทิง้ มันเลย บางทีพรุง่ นีก้ ล็ มื แล้วโดน
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กระแสการตรวจสอบวัดพระธรรมกาย ในความเห็นหลวงพ่อเป็นจริงหรือเท็จแค่ไหน ?

พระพยอม ตอบ : พูดถึงที่มา กว่า มันเร้าใจกว่า หรือมันจริงกว่า

ถามความรู้สึกเราคงไม่อยากเปลืองตัว มันดีกว่าทีเ่ ราออกความเห็นไปตอน
หรือเจ็บตัวกับเรื่องว่า “ใครถูก ใคร นี้ เราอาจจะผิดได้ ถ้าเกิดมีข้อมูล

ผิด” อาตมาคงถูกอุม้ ไปทิง้ หรือใคร
จะโจทก์ใคร ว่าใคร ก็รอความจริง
ในระยะยาว ซึ่งเชื่อว่าตอนกำ�ลังทำ�
ต้นฉบับหนังสือคอลัมน์นี้ มันกำ�ลัง
เพิ่งเกิดเหตุใหม่ ๆ ยังอยูร่ ะหว่างจะ
สาวไส้หาข้อมูลเก่า ๆ ซึ่งแต่ละฝ่าย
ผิดพลาด มาซัดกันนัวเนียแน่ ถ้า
ออกความเห็นกันไปตอนนี้ บางทีถา้
ข้อมูลที่เขาได้กันมาใหม่ มันวิเศษ

อะไรที่ดีกว่านี้ แต่มีข้อมูลหนึ่งที่
เรือ่ งนีไ้ ม่นา่ เชือ่ ว่า มันจะเอียงไปใน
ทางทีพ
่ ลาดล้มล้างกันทางการเมือง
ด้วย เช่น เราเห็นว่า...

ตอนหนึ่ ง ที่ ท างวั ด ธรรมกาย
ประกาศ “ใส่บาตรพระ 1 ล้านรูป”

มีใครฉุกคิดบ้างหรือเปล่าไม่รู้ ! แต่
เรารู้สกึ ฉุกคิด ๆ ยังไง “เมืองไทยมี
พระไม่เกิน 3 แสนรูปในพรรษา”
แล้วอีก 7 แสนไปหาที่ไหน ? ทั้งลาว พม่า
เขมร น่าจะไม่ถึง ! เพราะว่าประเทศอื่น
มีไม่ถึง 3 แสนรูปสักประเทศหนึ่ง
ตรงนีท้ อ่ี ยากจะพูดว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า “คนเราเริ่มโกหกได้ จะ

ไม่ทำ�ความชั่วอย่างอื่นได้อีก ย่อม
ไม่มี”

คงให้ความเห็นได้แค่นี้ เพราะว่า
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างเขาควาย ถ้าออก
มากไป เดีย๋ วโดนเสียบข้างโน้นข้างนี้ เอา
ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกัน เจริญพร.
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ได้ข่าวน่ายินดี ว่า พระพยอมได้ที่ดิน
โฉนดถุงกล้วยแขกคืนแล้วหรือครับ ?

พระพยอม ตอบ : โอ้ ! คำ�ถาม ดำ�เนินคดีกับผู้ที่มารบกวนบุกรุกนี่

นี้ดี แล้วเราก็โดนถามจังเลย เหมือนกับ
ทีไม่ใช่คำ�ถาม เป็นเหมือนว่าเราสมหวัง
แล้ว อนุโมทนากับเราว่า “ยินดีด้วยนะ
หลวงพ่อ”
ตอนไปบิ ณ ฑบาตเขาพู ด บ่ อ ย
ยินดีอะไรโยม ? “ทีท่ า่ นได้ทด่ี นิ คืนแล้ว”
อ้าว ! นี่แสดงว่าเราก็ไม่ได้ชี้แจง หรือ
ว่าโยมเข้าใจข่าว ! ตอนหลังก็เกิดเรื่อง
เดี๋ยวขอย้อนเล่าสักนิดหนึ่ง หลัง
จากถูกศาลพิพากษาให้เราถอนสิทธิ์เรา
จากทีด่ นิ เราเรียบร้อยแล้ว เป็นเวลาหลาย
ปีมาแล้วนี่ ตั้งแต่ พ.ศ.2550 ก็ตกราว
6-7-8 ปีแล้ว ตอนนัน้ ก็ไม่คดิ จะฟ้องร้อง
อะไร ไม่อยากให้ขึ้นโรงขึ้นศาล เขาให้ไป
อุทธรณ์ ก็ไม่ได้อทุ ธรณ์ เพราะมีอะไร
ที่เรารู้ลึก ๆ ว่า “อุทธรณ์ไปก็คงยาก”
เพราะเขาผนึกกำ�ลังกันแน่นเหลือเกิน
แล้วมูลค่าเงินก็มหาศาล ก็เลยตัดสินใจ
รอไปรอมา เอ๊ะ ! มีคนยุว่า หลวงพ่อไม่
ดูหรือว่า นี่มาตรา 1374 นี้ เขาระบุว่า
“ผู้ใดโดนรบกวนในการครอบครอง
ทรัพย์สินฯ ต้องมาจัดการฟ้องร้อง
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ภายใน 1 ปี”
ทีนี้ของเรามันเลยมา “ตั้ง 2 ปี
7 เดือน” หลังจากมีคนมาชี้โพรงให้ ชี้
จุดให้กฎหมายดู เราก็ชักเอ ! ก็เริ่มพูด
ไปพูดมา ก็ไปเข้าหูอธิบดีคนที่ถูกย้ายไป
เป็นผูว้ า่ นครศรีธรรมราช คือ ท่านพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ท่านก็คงจะนึกสงสาร
วัดว่า “เสียเงินไป 10 ล้าน” แล้ว กรม
ที่ดินก็เป็นผู้ทำ�โอน ทำ�โฉนด เก็บภาษี
เข้ารัฐ ถึงแม้จะมีคำ�พูดพิพากษาว่า...
“ผูร้ บั โอน ย่อมไม่มสี ทิ ธิเ์ ท่ากับผูโ้ อน”
คนบางคนก็บอกว่า หลวงพ่อทำ�ไม
ไม่ย้อน “แล้วเสือกโอนทำ�หาหอก
อะไร ? ในเมือ่ ผูร้ บั โอนไม่มสี ทิ ธิ”์ แล้ว
ทำ�หน้าที่โอนกันทำ�ไม ? อะไรนี่ !
คนก็มาว่ายุอาตมา ปรากฏว่า
อาตมาพูดไปพูดไป (อดีตท่านพีระศักดิ์
หินเมืองเก่า) ที่เป็นอธิบดีตอนนั้น ก็เลย
อยากจะเข้ามาหาอาตมา แล้วก็นิมนต์
อาตมาไปเทศน์ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดิ น ที่
พัทยา
อาตมาก็ เออ ! ถ้าท่านอธิบดีพดู
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อย่างนี้ “พวกเราก็ดกี นั นะ” ใช้ค�ำ ว่า
“เราดีกันนะ” ญาติโยมก็เลยเข้าใจว่า
อาตมาคงได้ทด่ี นิ คืนแล้ว ถึงได้ดกี บั กรม
ทีด่ ิน แต่ต่อมาพอท่านบอกจะหาผ้าป่า
ทอดผ้าป่า ซื้อทีด่ นิ คืนให้กบั เจ้าของทีย่ ดึ
ไป
ปรากฏว่ า ก็ มี ข้ า ราชการกลุ่ ม ที่
ไม่อยากเสียเงินร่วมสร้างกุศลกับท่าน
“จิตไม่เป็นกุศล” ว่านัน้ เถอะ กลัวจะเสีย
เงินทอดผ้าป่าซือ้ ทีด่ นิ ก็เลยไปฟ้องร้อง
ท่ า นรั ฐ มนตรี ก ระทรวงมหาดไทยกั น
ว่า “ท่านอธิบดีฯจะขูดเงินข้าราชการ
กรมที่ดินทั่วประเทศ เพื่อมาซื้อที่ดิน
ให้พระพยอม” ท่านผู้ใหญ่ในกระทรวง
มหาดไทย ท่านก็หูหนักหรือหูเบา หรือ
โดนเป่าหูข้างเดียวก็ไม่รู้ละ ท่านก็เลย
สั่ ง ย้ า ยท่ า นอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ไปเป็ น ผู้
ว่านครฯ ท่านก็มาเล่าอะไรต่ออะไรให้
อาตมาฟังพอสมควร อาตมาก็ปลอบ
ใจท่าน “แต่อาตมาก็ไม่น่าทำ�ให้โยม
เดือดร้อนเลย” ท่านบอก “ไม่ใช่ท่าน
ทำ� ผมอยากทำ�เอง” ก็ไม่เห็นความ
เป็นธรรมเลย ทำ�ให้พระเสียเงิน 10 ล้าน
ส่วนกรมที่ดินก็ร่วมโอนร่วมขายอย่างนี้
แล้วทีม่ นั ผิดกฎหมายอย่างชัด ๆ ก็คอื ว่า
เขาเรีย กร้องให้พวกเราทำ�ตาม
กฎหมายกันนี่ แล้วทำ�ไม ! ศาลจึงไม่ทำ�
ตามกฎหมายเสียเอง ในเมื่อเขาระบุว่า
“ต้องฟ้องภายในปีหนึ่ง นับแต่เวลา
ถูกรบกวน” เพราะอะไร ?

อย่าหาว่า อาตมาสอนท่านผู้
พิพากษา หรือนักกฎหมายเลย อาตมา
จบแค่ประถม 4 แต่ถามคนทั้งประเทศ
ว่า ในมาตราที่ระบุว่า “ภายในปีหนึ่ง”
นับจากถูกบุกรุกที่ หรือถูกรบกวน ก็ชดั ๆ
นะ แต่ถ้าใครฉลาดกว่าอาตมา ๆ ก็ขอ
ยอมรับว่า “โง่”
ถ้าเห็นพ้องด้วยกัน เมื่อได้อ่าน
หนังสือเล่มนี้แล้ว วรรคนี้แล้ว คำ�ตอบนี้
แล้ว ลองเขียนไปทีศ่ าลนนท์หน่อยสิ ช่วย
เขียนไปหน่อยว่า
พวกคุณปล่อยให้เจ้าของที่ดินไป
หลบอยู่มุมมืดไหน ?

ปล่อยให้วดั ถมดินหมดไป 7-8 แสน เป็นแบบนี้นี่ ควรยึดเงินเดือนคืนบ้าง
ปล่อยให้วัดไปเก็บขยะกองพะเนิน ไหม ? กินเงินเดือนมา แล้วตอนนั้นโง่ไป
หลบอยู่มุมมืดอะไรกัน เหมือนอย่างที่
เลย
เอาคนเข้าไปทำ�กว่าจะปรับที่ เขาปลูกบ้านเสร็จ แล้วไปสั่งทุบเขา แล้ว
กว่าสร้างบ้านพักให้คนงานนี่มันหมด ตอนที่เขาเริ่มสร้าง “ทำ�ไมไม่โผล่จาก
มุมมืดออกมา” หรือตอนนั้นมีส่วนได้
เงินไปอีกเท่าไร ?
เจตนากฎหมายนี่ชัดเจนแน่นอน ส่วนเสียอะไรกันอยู่ หรือวางแผนอะไร
ถ้าเราตีโจทย์กฎหมายนี้ผิด ก็ขอให้ใคร กันอยู่ หรือมีเจตนาอะไรกับกฎหมาย
ที่เป็นคนร่างกฎหมายนี้ไว้ ช่วยอธิบาย ฉบับนี้ หรือมาตรานี้ที่เขาต้องป้องกัน
หน่อย ! คุณร่างเพราะเจตนาอะไร ? ผู้มีสิทธิ์เชื่อมั่นในสิทธิ์ เพราะถือกรรม
ถ้าไม่ปกป้องความเชื่อมั่นในกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ กรมที่ดินก็เป็นผู้โอนและเก็บภาษี
ของผู้ที่ถือโฉนดอยู่ในมือ นี่ผู้ที่ถือโฉนด ของเขาไปแล้ว แล้วศาลก็สั่งให้มีโฉนด
อยู่ในมือซื้อแล้ว ถือโฉนดอยู่ในมือแล้ว ออกมาแล้ว กรมที่ดินก็ทำ�ตามไปแล้ว
ไม่ลงทุนพัฒนาที่ จะซื้อไว้ทำ�วิมานอะไร วัดก็จ่ายโปร่งใสถูกต้องแล้ว ๆ เวลาก็
ที่โบราณเขาพูดอย่างนักเลงว่า “ซื้อไว้ ผ่านไปแล้ว ๆ นี่กำ�ลังเกิดคดีอะไรเยอะ
แยะนี่เช่นธรรมกง ธรรมกายนี่ แล้วมัน
หาพระแสงอะไร”
ต้องขอถามหน่อย ในเมื่อคนเรา เป็นยังไงละนี่
ไม่บอกว่า นี่ฟื้นฝอยหาตะเข็บ
ไม่ คิ ด รั ก ษาสิ ท ธิ์ ข องผู้ เ ชื่ อ มั่ น ในสิ ท ธิ์
แล้วไปรักษาผลประโยชน์นายทุน ใช่หรือ ทำ�ไม ! (ก็ตะเข็บมันมีช่องให้รื้อนะ)
ไม่ใช่ ช่วยตอบหน่อย ! พากันไปหลบอยู่ ถ้าไม่รื้อมันเป็นตะเข็บหญ้าคาทิ่มตำ�
ในมุมมืด ปล่อยให้เขาทำ�เสร็จ แล้วเขา คนที่จะไปนั่งไปสวมไปใส่ แล้วจะไม่
เสียหายไปเท่าไร ? เช่นทีภ่ เู ก็ตมีโยมมาเล่า โง่ถากออกบ้างหรือ หรือว่าจะปล่อย
ให้ฟังว่า เขาลงทุนซื้อที่ดิน 100 กว่าล้าน ให้เป็นช่องถากถางรายได้ หารายได้
200 ล้าน 500 ล้าน แล้วก็ลงทุนพัฒนา ของนายทุนผู้มั่งคั่ง
ที่ ดิ น ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ในกรรมสิ ท ธิ์
งานนี้ถาม...ตรง ๆ เถอะว่า “จะ
เพราะถือโฉนดอยู่ในมือนี่ เขาทุ่มลงทุน
รักษาผลประโยชน์ของนายทุน” หรือ
พัฒนาเพือ่ หวังจะได้ทนุ คืน ทีล่ งทุนซือ้ ไป
แต่พอทำ�เสร็จ แล้วก็ย้อนมา ประกาศ “ อ ง ค์ ก ร ก า ร กุ ศ ล ที่ ส ร้ า ง
คุณูปการให้คนยากคนจน” ถ้าคิด
ยึด โฉนดนั้นคืน
ขอถามว่า ถ้าเจ้าหน้าทีป่ ล่อยให้ รักษาผลประโยชน์ให้นายทุนก็ เจริญพร.
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ตอนนี้หลวงพ่อดำ�เนินคดีอะไรไปบ้างเกี่ยว
กับคดีที่ดินโฉนดถุงกล้วยแขกหรือจบเลย ?

พระพยอม ตอบ : อ๋อ ! ไม่จบ ชุดทีพ่ พิ ากษาเรานี”้ กต.บอกว่า “กำ�ลัง

หรอกเพราะว่า ตอนหลังได้ยินข่าวยาย
ไฮ ยายสม คุณรัตนา สัจจเทพ 3-4 คน
นี้ เกิดแรงกระตุ้น เพราะยายสมนี่อายุ
82 ปี จบประถม 4 ถูกนำ�ทีไ่ ปขายลูกชาย
ติดคุก แล้วถูกฆ่าตาย แกก็ตดิ คุกออกมา
แกท่องกฎหมายเปรี๊ยะ ! อย่างกับบันทึก
ด้วยคอมพิวเตอร์ไว้ในสมอง
พออาตมาเกิดเห็นยายสมขึ้นรถ
ไปมาจากสุรินทร์ที่กระทรวงยุติธรรม
แกสูถ้ งึ ขนาดนี้ อาตมาก็เลยคิดว่าอ้าว !
แล้วเรานี่ยังแข็งแรงกว่า ตอนนี้ความรู้
เราก็น่าจะหาได้ไม่ควรจะแพ้ยายสม ก็
เลยเดินเรื่องติดต่อป.ป.ท., ป.ป.ช. กต.
2-3 แห่งนี้ว่า จะเอายังไง ! ช่วยถามให้
หน่อย ? ช่วยไปถาม “ผู้พิพากษานนท์

เช็คไปทีศ่ าลนนท์” อาตมาก็ถามเรือ่ ย ๆ
ให้คนทีเ่ ป็นเลขาถามอยูเ่ รือ่ ย ๆ แล้วก็มคี น
นัดจะให้พบเลขา ป.ป.ท. ที่ปปช.ก็มาให้
การต้อนรับ ขอตอบว่าให้มันส์อารมณ์
สักนิดหนึ่ง “เขาต้อนรับเราเหมือน
มหามิตรที่แสนดี ต้อนรับเราดีเหลือ
เกิน รับเรือ่ งราวเราดีเหลือเกิน” แต่เขา
ไปพักเรื่องเราไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ เพราะ
คอยมาเดือน 2 เดือน ก็เงียบหาย ๆ ใน
ทางเราก็ร้อนใจคิดว่า ถ้าหมดรัฐบาล
ทหารชุดนี้ แล้วสงสัยว่า “จะไปเข้ารอย
เดิม”
รอยเดิมคือยังไง สมัยรัฐบาลขิงแก่
มีคนดีคนหนึ่งคือ ท่านอาจารย์ไพบูลย์
วัฒนศิริธรรม เป็นรองนายกรัฐมนตรี

“ยายสม งามอยู่”
(ยอดนักสู้)
ร้องทุกข์กว่า 20 ปี
ถูกโกงที่
ลั่นก่อนสิ้นลมหายใจจะเอา
มรดกมาให้ลูกหลาน

และรู้ สึ ก จะคุ ม กระทรวงการพั ฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาหา
อาตมาที่วัดว่าจะช่วยดำ�เนินเรื่องนี้ให้
ที่ดินกลับคืนมาเป็นของวัดให้ได้ ตอน
นั้นอาตมาบอกว่า ถ้าคืนได้นะอาตมา

จะไม่ เ อาเลยที่ ดิ น แปลงนี้ จ ะยก
ให้เป็นสมบัติส่วนกลางของคนจน
ในนามของกระทรวงการพั ฒ นา
สั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์
แกก็พยายามบอกจะทำ� แต่เผอิญ
รัฐบาลขิงแก่หมดอายุ

เกิดเป็นคนไทย
“ระวัง ! จะเป็นผู้
ถูกกระทำ�ให้เป็น
ผู้เสียหายถูกต้อง
ตามกฎหมาย
และระเบียบ
ราชการอย่าง
โปร่งใส”
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ตกลงอาตมาก็ต้องฟาว์ล แล้วมา
คราวนี้ ก็ ยั ง รอคอยด้ ว ยความหวั ง ไม่ รู้
ว่า เราจะเสียงบประมาณแผ่นดินให้กิน
เงินเดือนกัน โดยไม่ได้กระตือรือร้นขับ
เคลื่อน แม้แต่ท่านนายกประยุทธ์ ฯ ก็
ยังพูดเองเลยว่า “ไม่ช้าหรอก ! พวก
ข้าราชการเกียร์ว่างไม่ค่อยทำ�อะไร
นี่” ท่านก็ขู่ฟ่อ ๆ คนนั้นก็ทำ�เป็นนอน
ฟุบ ระหว่างขู่ฟ่อกับนอนฟุบ อ้ายเราก็
คอยเฝ้า !

ก็เป็นอย่างนี้เมืองไทย เกิด
เป็นคนไทย “ระวัง ! จะเป็นผูถ้ กู
กระทำ � ให้ เ ป็ น ผู้ เ สี ย หายถู ก
ต้องตามกฎหมาย และระเบียบ
ราชการอย่างโปร่งใส” นี่คือ
ประเทศไทยโยม.
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สาเหตุใดที่ทำ�ให้คดีที่ดินหลวงพ่อ ทั้ง ป.ป.ท.,
ป.ป.ช., กต. เขาจึงไม่มีความคืบหน้า ขยับเขยื้อน คืบหน้าให้คำ�ตอบหลวงพ่อเลย ?

พระพยอม ตอบ : อ๋อ ! น่ากลัวนะ ถ้าให้อาตมาวินิจฉัย “เขา

กำ�ลังปูใบตอง เล่นงานปูอยู่มั้ง” เรื่องจำ�นำ�ข้าวอะไรนั่น ของอาตมาก็ยัง
ไม่มีเวลา น่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นแหละ ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะ เราวินิจฉัยเอาเอง
เพราะว่างานของเรามันจิบ๊ จ๊อย ! เขาจะเชือดปู หรือเขาจะกินปู มากกว่า !
“เขามัวแต่ตั้งวงกินปูกัน เขาจึงไม่ดูงานของอาตมา” น่ากลัว
จะเป็นอย่างนั้นแหละโยม !

“

...ถ้าคืนได้นะอาตมาจะ
ไม่เอาเลยที่ดินแปลงนี้
จะยกให้เป็นสมบัติส่วน
กลางของคนจน ในนาม
ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน
่ คง
ของมนุษย์...”

6

ชาวพุทธจะจับประเด็นการบิดเบือนคำ�สอน
พระพุทธเจ้าให้สังเกตดูตรงไหนว่า
สำ�นักนั้นผิด สำ�นักนั้นไม่ผิดครับ ?

พระพยอม ตอบ : ปฏิบตั ผิ ดิ ไม่ ลุกออกจากโลงมา” เข้านิโรธสมาบัติ

ผิด คำ�สอนนี้บิดไม่บิดให้ดูตรงนี้ เพราะ
มีการตรัสของพระพุทธเจ้าว่า อันบุคคล
ใดเริม่ พูดปดมดเท็จไม่จริง เริม่ พูดไม่จริง
พูดโกหก ให้นึกได้เลยว่าพระพุทธเจ้า
ท่านตรัสต่อว่า “เขาจะไม่ทำ�ผิดอย่าง
อื่นอีกไม่มี”
พอเขาเริ่ ม ผิ ด จากพู ด จริ ง นี่
“เป็นไม่จริง” เขาก็ต้องทำ�ผิดอย่างอื่น
ที่ไม่ควรทำ�ได้อีกอย่างง่ายดาย เพราะ
มันเริ่มเปิดประตูความชั่วแล้ว
เท่าทีเ่ ราย้อนยุคดูพระในอดีตดัง ๆ
ที่พัง ส่วนใหญ่ก็พูดบิดเบือนคำ�ไม่จริง
พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่า “ฆ่าใครไม่
บาป” ก็มีพระรูปหนึ่งดังโครมเลยตอน
นั้น “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” ท่านก็
มรณภาพไปแล้ว (ชื่อกิตฺติวุฒฺโฑ)
ต่อมาเราเห็นกันเมือ่ หมาด ๆ มานี้
เณรคำ�บอกว่า “ไปคุยกับพระอินทร์”
อย่างนูน้ อย่างนี้ ทำ�ไม ! คุยกับพระอินทร์
ได้ แล้วพระทั้งประเทศ 2 แสนองค์คุย
ไม่ได้อย่างนี้ ก็เริ่มแสดงว่าโกหกแล้วใช่
ไหม ? ถึงได้ไปทำ�ชัว่ อย่างอืน่ เยอะแยะเลย
อ้าว ! ดูองค์ต่อไป “แหม ! ถ้า
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ไปนอนอยู่ในนั้น ใครทำ�บุญคนแรกจะ
รวยใหญ่ถามว่า เป็นเรือ่ งจริงไหม ? พูด
ความจริงหรือเปล่า ทีไ่ ปนอนในโลง แล้ว
ลุกตื่นมา บอกคนไปทำ�บุญ เขานี่โกหก
หรือไม่โกหก ? ดูตรงนี้ !
คนที่ จ ะเข้ า นิ โ รธสมาบั ติ จ ะไม่
ประกาศหรอกว่า จะออกวันไหน ถ้าต้อง
การประกาศก็แสดงว่า “ทำ�เพือ่ ได้ลาภ”
การอวด แล้วทำ�เพือ่ หวังได้ลาภยิง่
เข้าใหญ่เลย นิกรเคยบอกไว้ว่า (เชื่อได้
ไหมว่าที่แกบอกว่า) ใครอยากจะเสริม
ศิริมงคล หลอกเอาเงิน เอากล้วย เอา
นัน่ เอานีม่ า จนบางคนนีผ่ วั ให้สตางค์ไป
ซื้อกับข้าว พอไปฟังเคลิ้มเลย ไม่ได้เอา
สตางค์ ไ ปซื้ อ กั บ ข้ า วให้ ผั ว มาแกงกิ น
แล้ว “ดันไปเสริมสิริมงคล” กลับมา
ผัวโมโหไม่ได้อะไรมาแกงมาต้มให้หาย
หิว แล้วพอถามไปถามมาเมียบอก “ไป
เสริมสิริมงคล” “ตบ ! ผลัวะ” มงคล
ขึ้นขอบตาเขียวปึ้ดเลย
นีก่ ค็ อื เรื่องของการโกหกที่เป็นมา
ส่วนทีเ่ ป็นข่าวอยูส่ �ำ นักใหญ่ Back แน่น
หรื อ ว่ า ผู้ ชื่ น ชอบศรั ท ธาจำ � นวนมาก
มโหฬาร พูดจริงไม่จริงละ เช่น จะตักบาตร
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พระล้านองค์ โยมคิดกันไหมว่า เขาพูด
จริงหรือไม่จริง ? เขาโฆษณาชวนเชื่อว่า
จริงหรือไม่จริง ? เพราะในประเทศไทย
มีพระไม่ถึง 5 แสนองค์ ไปนิมนต์มาทั้ง
โลกก็ไม่ได้ล้าน แล้วจะเอามายังไง ? แค่
นี้ลองคิดดูสิ
เขาประชาสัมพันธ์โฆษณาเรื่อง
ไม่จริง “ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า” “ไป
ถวายข้าวพระพุทธเจ้า” สารพัดอย่าง
ที่ฟังแล้วเชื่อไม่ลง ใครจะเชื่อก็เชื่อ คน
เขามี ค วามรู้ มี ฐ านแน่ น เขาเชื่ อ ไม่ ล ง
แล้วยิ่งบอกว่า “ทำ�บุญเยอะ...จะ

รวยเยอะ จะได้บุญเยอะ ทำ�มาก
จะรวยมาก” (ลองทำ�มาก ๆ แล้วไม่

จน จะให้เผาวัดอาตมาเลย)
“มีเท่าไรถวายหมด” พอหมด
แล้วมันจะไปมีอะไร ! แล้วพระรุน่ ดูดทรัพย์
อย่างนี้ ทำ�มาได้ยังไงพระรุ่นดูดทรัพย์
ถ้าดูดได้จริง ก็เอาไว้ดูดที่วัดไม่ดีหรือ ไป
แจกชาวบ้านเขาดูดกันทำ�ไม เขากำ�ลัง
ดูดใครกันแน่ “ใครดูดใคร” วัดดูดโยม
หรือโยมดูดวัด หรือดูดกันเอง
แค่นี้ก็พอจะจับประเด็นได้แล้วว่า
“บิดหรือไม่บิด” “ใช่หรือไม่ใช่” แล้ว
ก็ยังมีอีกมากมายที่บิดหนักน่าดูเลย บิด
ไม่ใช่คำ�สอนก็มี เช่นบิดเป็นรูป มีราหูอม
หน้าวัด มีพิฆเณศ ท้าวมหาพรหม แล้ว
มีสารพัด
“บิดที่เป็นสัญลักษณ์” นี้
ก็น่าคิดเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บิด

พวกคำ�สอน แต่สญ
ั ลักษณ์กโ็ ดนนะ แล้ว
แล้วจะไม่คดิ ทำ�อะไรอย่างอืน่ ๆ อีกหรือ !
นี่แหละเราก็ขอให้เป็นชาวพุทธ
ที่ฉลาด ดูว่า “วัดไหนบิดหรือไม่บิด”
ถ้าสังเกตสังกาให้ดีจดจำ�เรื่องราวเก่า ๆ
ก็ดี มาประยุกต์กับใหม่ให้ดี เราก็จะจับ
ประเด็นได้เลยว่า เราควรจะนับถือเชื่อ
ถือศรัทธาต่อไป หรือจะถอยหลังกลับ
มาดูบ้าง ถอยสักนิดหนึ่ง และที่ชัดเจน
ทีส่ ดุ เกีย่ วกับเรือ่ งบุญนี่ อาตมาเราอยูก่ ับ
หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่า “อย่าหลง
บุญ เมาบุญ บ้าบุญ” อย่าทำ�บุญกัน
แบบทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ 3 ประโยค
นี้ พวกเราถ้าเราจับมีหลักอยู่นะ เขาจะ
โกหกหลอกลวงเราไม่ค่อยได้ แล้วเราก็
ไม่โง่เป็นเหยือ่ ให้เขาหลอก เช่น พระพุทธเจ้า
ไม่ได้สรรเสริญนะว่า คนทำ�บุญบ่อย ทำ�
บุญมาก ทำ�บุญเยอะนี่ แต่ท่านจะตรัส
ประโยคนี้ว่า “เราไม่สรรเสริญคนให้

เก่ง ให้มาก ให้ถี่ ให้เยอะหรอก แต่
สรรเสริญคนใคร่ครวญดี แล้วนำ�
ออกให้” เพราะมีพุทธสุภาษิตอยู่เลย...

วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ
แปลว่า ผู้ที่ใคร่ครวญดีแล้วนำ�
ออกให้พระองค์ทรงสรรเสริญ
นีป่ ระโยคสุดหนึง่ และเรือ่ ง “การ
ทำ�บุญอย่าให้กระทบและฐานะแห่ง
โภคะแห่งตน” ไม่ได้สอนให้ทมุ่ บุญ ทำ�บุญ
กันแบบหมดเนื้อหมดตัว อย่างนี้อาตมา
ยังเคยเจอโยมคนหนึ่ง แกไปทำ�บุญที่วัด

หนึ่งจนหมดเนื้อหมดตัวเป็น 10 ๆ ล้าน
ลูกหลานขอเงินไปทำ�ทุนค้าขายก็ไม่ให้
จะส่งลูกหลานเรียนก็ไม่ยอมให้ แต่ให้วดั
หมด พอหมดตัวแล้วอยากจะกลับมาอยู่
ทีล่ กู หลาน เพราะไปอาศัยวัดนัน้ เขาไม่ให้
อาศัย เพราะหมดตัว
ลูกหลานก็งอนสิ ประชดบอก
“ไปอยูว่ ดั สิ” วัดโน้นเขาก็ไม่รบั วัดทีด่ ดู
เงินไปเยอะไม่รับแกก็มาอยู่กับอาตมา
4-5 ปี แล้วก็มาตาย เผาเรียบร้อยแล้ว
ตอนมีเงินเยอะไปทำ�วัดนู้น พอ
หมดตัวแล้วมาตายวัดเรา มันน่าเศร้า
เหมือนกันแหละ ! ก็อยากจะฝากกันไว้พวก
เรานี่ ในพวกทีเ่ ชือ่ อะไรแบบไม่ใคร่ครวญ
ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ ในการตัดสินเลย
และถ้ า รู้ เ รื่ อ งหลั ก ตั ด สิ น ธรรมวิ นั ย ไว้
บ้าง หลักธรรมทีเ่ ป็นธรรม เป็นวินยั
เป็น สัตถุศาสน์ คือคำ�สอนของพระ
ศาสดา หมวดที่ตรัสแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทีเ่ ป็นเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั

เครือ่ งผูกรัด, ความไม่ประกอบทุกข์
มิใช่เพื่อผูกรัด หรือประกอบทุกข์
3) อปจยะ คือ ความไม่
พอกพูนกิเลส มิใช่เพื่อพอกพูน
กิเลส
4) อัปปิจฉตา คือ ความ
อยากอันน้อย, ความมักน้อย มิใช่
เพื่อความอยากอันใหญ่, ความมัก
ใหญ่ หรือมักมากอยากใหญ่
5) สันตุฏฐี คือ ความสันโดษ
มิใช่เพื่อความไม่สันโดษ
6) ปวิเวก คือ ความสงัด
มิใช่เพื่อความคลุกคลีอยู่ในหมู่
7) วิริยารัมภะ คือ การ
ประกอบความเพียร มิใช่เพือ่ ความ
เกียจคร้าน
8) สุภรตา คือ ความเลี้ยง
ง่าย มิใช่เพื่อความเลีองฺ้ย.งยาก
อฏฺฐก. 23/143/289.

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8
ประการ หรือหลักกำ�หนดธรรม
วินัย 8 ข้อ คือ
1) วิราคะ คือ ความคลาย
กำ�หนัด, ความไม่ติดพัน เป็นอิสระ
มิใช่เพื่อความกำ�หนัดย้อมใจ, การ
เสริมความติด
2) วิสังโยค คือ ความหมด

“องค์ไหนเลี้ยงง่าย เลี้ยงยาก”
ถ้ามีธรรมวินัยนี้ใครผิดจากหลักธรรม
นี้ไป ใครไม่ประพฤติตามนี้ โยมก็ตัดสิน
ง่าย เขาเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยาก เขามัก
น้อยสันโดษ หรือเขามักมาก ถ้าเขามี
อาการมักมาก เราก็ถอยกลับไปหามัก
น้อยสันโดษ องค์ที่เป็นเนื้อนาบุญต่อไป
ส่วนเนื้อนรกก็ให้คนอื่นเขาไปถากถาง
ทำ�เอาก็แล้วกัน เจริญพร.
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7 หลวงพ่อคิดว่า ธรรมกายที่กำ�ลังเป็นโจทย์ของ

สังคมในตอนนี้ จะจบลงอย่างไร ระหว่างพระลิขิตหรือว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุ ครับ

พระพยอม ตอบ : เออ ! ถามเราอย่างนี้หรือว่า

ธรรมกายจะจบลงด้วยเรื่องอะไร ระหว่างพระลิขิตและเรื่อง
อื่น ๆ เช่น เรื่องที่อาตมาคิดว่า น่าจะโดนมากที่สุด คือ เรื่อง
เงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพราะว่ายังไงเรื่องอื่น ที่
ดงที่ดินคืนก็คืนไป
แต่ถ้า “เถยจิต” คิดจะเอานี่ มันก็จบไปแล้วตาม
พุทธบัญญัติ เพราะคำ�ว่า “เถยจิต” จิตที่คิดจะเอาของเขา
ละก็ จะแก้ตัวยังไงก็แล้วแต่ กับคนอื่นไม่รู้หรอก แต่เจ้าตัวรู้
แน่นอน เถยจิตนี่เขาพูดเฉพาะตัวกับคนจะเอานะ ถ้าแก้ได้
ทางกฎหมายก็สู้กันไป แต่ที่น่าจะแพ้ก็คือ “เงินสหกรณ์ฯ”
เพราะว่าถ้าเป็นคนมีจิตสำ�นึก ข้อสงสัยนี่มันต้องมีเกิด คน
อะไรมาถวายเช้าถวายเย็น เดี๋ยว ๆ ก็เช้า 100 ล้าน เย็นมาอีก
100 ล้าน ไม่สงสัยที่มาที่ไปเลย อย่างน้อยก็ต้องถามว่า “นี่

คุณไปรวยอะไรมา”และในกรณีนี้ ถ้า
จะบอกว่า “ไม่รู้” นี่ แสดงว่า ไม่สนใจ
ข่าวคราวบ้านเมืองเลย เพราะว่าข่าว
สหกรณ์ฯ นี่มันเกิดมานานแล้ว เขาน่า
จะจนกระดานด้วยประเด็นนี้มากกว่า
เพราะว่าคนที่ตีโจทย์กันไปนี่ วิจารณ์กัน
ไปนี่ อาตมายังวิจารณ์ผิดเลย เพราะ
ตอนหลังใครจะไปคิดว่า “มติไม่ใช่ !”
ตอนหลังนี่ แก้ตัวกันแล้วนี่ โฆษกมหา
เถรสมาคมบอก “วันนั้นไม่ได้ลงมติ”
เพียงแต่บอกว่า “น่ากลัวไม่ผดิ มัง้ ” แล้ว
ก็ลุกกันไป งานนี้ต้องโทษข่าวละมั้ง ข่าว
เก่าปั่นซะจนไปว่า “มีการลงมติ” ผู้สื่อ
ข่าวนั่นแหละ พวกนกกระจอกข่าว
ตอนนี้เราก็คิดว่า นึกว่า “ถ้าลง
มติไว้อย่างนั้น” ได้เคยวิจารณ์ก่อนไว้
ที่จะประชุมว่า หวยออกแน่ ๆ สองตัว
ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งตัว “อุ้ม” กับ “ทุ่ม”

เคยพูดไว้อย่างนี้...ไม่รู้ !

ถ้าทุม่ ก็คอื ปล่อยไปตามยถากรรม
ของคนทำ� เพราะแบกไว้หนักเหลือเกิน
แต่ถ้าอุ้มยอมหนัก ยอมเจ็บ ยอมบอก
“ไม่ผิด” อุ้มให้อยู่ต่อไป
แต่ตอนนีอ้ มุ้ และทุม่ อาตมากำ�ลัง
ต่อไปนี่ มันก็ยังไม่แน่นอนว่า เดี๋ยวนี้
โอ้โฮ ! คำ�ถามต้องระวังมาก มันอยู่ใน
ระหว่างเขาควาย ถ้าเราบอกว่า “ผิด”
ฝ่ายนั้นผิด มส. (มหาเถรสมาคม) ผิด
วัดธรรมกายผิด คณะที่จะไปตรวจสอบ
ผิด เดี๋ยวต้องโดนระเบิดวัดแน่ ๆ
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เพราะฉะนั้น บางทีนี่ มันต้องรอ
ให้สุดซอยก่อนถ้าเขาตรวจสอบค้นหา
ความผิด ถูกผิด พลาดอะไรกัน จน
มันสุดซอย ตามหาไล่เส้นทางเงิน ใคร
ช่วยกันมาฟอกเงิน แต่ตอนนี้ต้องบอก
อย่างนี้นะ ใครอย่าโง่นะเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นครัง้ นี้ จะทำ�ให้ศาสนามัวหมองอย่าง
ชนิดเสื่อมอย่างไวนี่ นอกจากพวกโง่ ๆ
เท่านั้นที่รู้สึกอย่างนั้น ถ้ารู้สึกดี ๆ มัน
กลายเป็นบทเรียนที่สุดยอดเลย เราจะ
ไม่ รู้ เ ท่ า ทั น เจ้ า เล่ ห์ ข องนายทุ น เงิ น
มหาศาลนี่ ถูกมาฟอกกันที่วัดนี่จะทำ�
ไงดี ?
ต่อไปนี้ถ้าใครมาถวายอาตมา
100 ล้านเช้า บ่าย 2 โมงมาอีก 100 ล้าน
นี่ ต้องเอะใจแล้วได้บทเรียนแล้ว “นี่

“จัดการพระสึกสักหมื่น
องค์ ให้ทำ�เหมือนเอา
ต่อออกจาก
ต้นโพธิ์ โดยอย่าโค่น
ต้นโพธิแ์ ล้วกัน...”
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เส้นทางเงินมาไม่โปร่งใสแล้ว” ไม่โกง เขาบอกว่า...แหม ! มีคนเขาพูดว่า “จัดการ
ก็วิปริตแล้วละ เพราะฉะนั้น อย่างน้อย พระสึกสักหมืน่ องค์ ให้ท�ำ เหมือนเอา
ก็ทำ�ให้หลาย ๆ วัดฉลาดขึ้นมา อย่าง
ต่อออกจากต้นโพธิ์ โดยอย่าโค่น
น้อย ๆ ไม่รู้ละ “วัดสวนแก้วฉลาดได้
วัดหนึ่งละ” เพราะว่าถ้าออกมาในรูป ต้นโพธิแ์ ล้วกันอย่างมากแค่เอาถุง
นี้ เราต้องตั้งท่าแล้ว “เอ๊ะ ! เมื่อเช้า คลุมรังต่อ แล้วอุ้มออกไปซะ” แต่
โยมมาทำ�ไมถึงไม่มาถวายให้หมด อย่างนี้ก็ไม่เท่าไรหรอก
แต่ที่วิตกกังวลคือว่า ถ้าพระเจ้า
ทำ�ไมต้องมาตอนบ่ายมาอีกรอบ อาวาสได้
ถวายที 100 ล้าน ผู้ช่วยเจ้า
หนึ่ง” หรือเงินมันเพิ่งหล่นออกมา อัน อาวาสก็ได้ที 5-60 ล้าน กลัวว่า “คน
นี้เป็นเรื่องที่น่าจะตายประเด็นนี้มากกว่า จะบวชกันล้นวัดละสิ” พอเห็นตัวเลขนึก
ถ้าธรรมกายจะจอดน่าจะจอดประเด็นนี้ ฝันหวานว่า ถ้าเราบวชบ้าง อย่างน้อย
ประเด็นอื่นมันก็โจทก์มรณภาพไปแล้ว แสนหนึ่งก็ยังดี “เช้ามาแสน บ่าย
จะไปเอาอะไรก็ยาก เดีย๋ วก็บอกว่า “ลิขติ มาอีกแสนหนึ่ง” คงจะอยูบ่ วชกันเต็ม
ปลอม” อะไรก็ได้
วัดละทีนี้ แต่ถ้าเป้าหมายเขามาบวชเพื่อ
แต่เงินเช็คที่มาถวายนี้คงปลอม หวังรอเงินบริจาค ศาสนาก็จะแย่ !
ไม่ได้ คงชัวร์ แล้วพูดถึงประเด็นนี้ ใคร
แต่กลัวจริง ๆ นะนี่กลัวว่า “ข่าว
ลือว่า อู้ฮู ! เช้ามาถวาย10 ล้าน 100
ล้าน บ่ายมาอีก 10 ล้าน 100 ล้าน”
ใครจะไม่ อ ยากบวชรายได้ ดี ข นาดนี้
พวกที่อยากจะหากินแบบอาศัยง่าย ๆ
กลัวจะมาบวชกันบานตะไทเลย

ญาติโยมก็ระวังเอาเถิดต่อไป
นี้ ถ้าพระมาเยอะ ๆ ต้องสังเกตให้
ดี ถ้าองค์ไหนงกมาก บิณฑบาตบ้า
บออะไร 10 โมงครึ่ง ยังไม่กลับวัด
“บิณฯ หาที่ลงไม่ได้” ก็ต้องดู.
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หลวงพ่อถามจริง ๆ เถอะครับ ถ้าจะมีการ
ขอตรวจสอบบัญชีวัด บัญชีหลวงพ่อนี่
หลวงพ่อจะให้ดูไหม ?

พระพยอม ตอบ : ก็ต้องบอกว่า ที่ทำ�คุณประโยชน์ระดับเจ้าอาวาสขึ้น

“ทองแท้ไม่กลัวไฟหรอก” เขาบอกว่า
อะไรละ “ถ้าไม่มีแผลจะไปกลัวทำ�ไม
ยาพิษ” ถ้าแผลมีนั่นแหละคงต้องกลัว
อย่างที่เขาบอก “พวกวัวสันหลังหวะ

อะไรพวกนี้อีกาบินผ่านไม่ได้”

ตอนนีน้ ะเท่าทีส่ งั เกตดู พวกกรรมการที่จะปฏิรูปศาสนานี่ เขายังไม่ทันทำ�
อะไรเลย เพราะยังไม่มีอำ�นาจ เขาแค่ไป
ยืนดู “รังต่อ” ว่าจะเอาออกยังไง...แค่นน้ั
แหละ
ไอ้พวกต่อก็ต่อฮาร์ดคอร์ หรือที่
เขาเรียกกันสมัยนีว้ า่ “ต่อไอเอสอิสระ”
มันหัวรุนแรง มันออกมาต่อยกรรมการ
หัวโนแล้ว ทั้งที่กรรมการไม่มีอำ�นาจ แค่
มายืนดู แล้วจะหาวิธีเอาต่อออกยังไง ก็
โดนต่อต่อยซะแล้ว น่าสงสารคน ๆ นี้
ทีนถ้ี า้ ถามว่า “เขาจะมาตรวจ
สอบเงินพระ เงินวัดนี”่ คุณถามช้า
ไปแล้ว เราแฉไปให้ชอ่ ง 9 ดูแล้ว ส่วนตัว
เรามีเงินในบัญชี ทีม่ ชี อ่ื พระราชธรรมนิเทศ
เพราะเหตุว่ารัฐบาลเขาให้ค่านิตยภัต
“นิตยภัต” ก็คื อเงินเดื อนพระ
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ไป เรามีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
ชั้นราช เขาให้เรา 6,200 บาท แล้วเงิน
นี้ไม่เคยได้ใช้สักบาท เอาไว้เป็นทุนการ
ศึกษาเด็กหมด
ปีหนึง่ นีใ่ ห้ทนุ การศึกษาเด็ก 3 ล้าน
บาท ตอนนี้ในบัญชีเรานี่ มันมี 5 แสน
“5 แสน” นี่จริง ๆ มันไม่ใช่ เพราะเราดึง
เงินเอาจากมูลนิธิฯ ไปจ่ายแทนก่อนให้
เด็ก ช่วงโรงเรียนปิดเทอมเขามาหาทุน
แต่ปีนี้ 58 จะเป็นปีที่เบิกหมด ให้เหลือ
ติดบัญชีตามธรรมเนียม ของระเบียบ
ใบฝากเขาจะต้องมีค้างไว้เท่าไร ? 500
บาท ฝาก 5 แสนถอนไปเหลือ 500 บาท
ในบัญชี ส่วนเงินของวัด 2.8 ล้าน ถาม
ว่า 2.8 ล้าน นี่มากหรือน้อยล่ะ โยมก็
คิดดู !
1) จัดงานวันเด็ก ก็หมดเป็นแสน ๆ
2) ถ้าเด็กมาหาทุน ก็ต้องจ่าย
3) เด็กมาพัก คนมาพักเยอะเหลือ
เกิน นี่ค่าน้ำ�ค่าไฟ บางคณะเขาก็ไม่จ่าย
มาแข่งขันอะไรกันก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่มีที่พัก
ถ้าพักโรงแรมก็ตอ้ งจ่าย 500-600 บาท
เขาก็มาขอพักวัด เช้าก็ออกตี 4 เราก็
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ไม่ทันได้เก็บค่าอะไร ถ้าออกตี 5 ก็ไม่ทัน
ได้เก็บอะไร ก็ให้เขาพัก แล้วเตรียมเงิน
ก้ อ นนี้ ไ ว้ จ่ า ยค่ า น้ำ � -ค่ า ไฟเดื อ นหนึ่ ง
เท่าไรรู้เปล่า ? ค่าไฟแสนสอง ค่าน้ำ�อีก
เท่าไร ก็เขามาอาบน้ำ�กัน บางทีจะไปม็อบ
กันก็มาอาบน้ำ�วัดเรา จะมาจะพักก็ต้อง
อาบน้ำ� วัดเราก็ต้องจ่ายกัน ในเมื่อวัดนี้
ต้องมีรายจ่ายเยอะ ก็ตอ้ งสแปร์ (Spare)
ไว้ 2.8 ล้านมากหรือไม่มากไปเทียบกับ
วัดอื่นดูเอาเถอะ ไปเทียบเอา
วัดใหญ่เลี้ยงคนพันกว่าคน แล้ว
ไม่มเี งินสแปร์เลย ต่อไปนีเ้ งินมูลนิธฯิ ก็มี
อยู่ในวันที่สัมภาษณ์นี้ มันก็มีอยู่ทั้งหมด
ตอนนี้มูลนิธิฯ มีอยู่ประมาณ 45 ล้าน ๆ
นี่มันเป็นเงินที่คอยวันครบกำ�หนดตกลง
สัญญา มูลนิธฯิ ซือ้ ทีด่ นิ ให้คนยากคนจน
นี่ เช่น เดือนมิถุนายนต้องจ่าย 10 ล้าน
เดือนมีนาคม จ่าย 10 ล้าน เพราะตกลง
กับที่ดินไว้
เพราะฉะนั้น ต้องเป็นเงินสแปร์
ไว้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วอีก 10 ล้านนี่ เอา
ไว้ท�ำ อะไรรูเ้ ปล่า ? ตกลงกับคนทีอ่ ยู่

บุกเบิก สร้างวัดฯ สร้างมูลนิธิฯ
สร้างงาน ปลูกผลหมากรากไม้
ร่วมกันมาเป็นเวลา 15 ปี “วันที่
12 สิงหาคม ปี 2562 เราจะต้อง
จ่าย 9 ล้าน” เพราะให้คนที่อยู่
ร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นผู้บุกเบิกรุ่น
แรกแล้วยังอยู่ เขาไม่ทิ้งเรา ๆ ก็

ไม่ควรจะทิ้งเขา ก็เลยบอกเขาว่า
“วันที่ 12 สิงหาคม 2562 จะได้
รับคนละล้าน 9 คน”

9 คน ก็คือ 9 ล้าน แล้วยังไม่ได้
บวกโบนัสทีต่ อ้ งจ่ายทุกปี ๆ ละ 4-5 ล้าน
เพราะฉะนั้น พูดกันตามจริงนะ เรานะ
พึ่งหมดหนี้ที่ซื้อที่ดินมาไม่กี่เดือนนี้เอง
แต่ทไ่ี อ้เงินอยูน่ ่ี ถึงแม้มองดูจะเกินตัง้ 30
-40 ล้าน แต่ถา้ หักลบกลบกับทีต่ อ้ งจ่าย
เขา มันจะแทบไม่เหลือเลย เพราะฉะนัน้
ไม่กลัวเลยที่เขายังไม่ทันออกกฎหมาย
เลย แต่เราแฉช่อง 9 ซะแล้ว เราแบไต๋
ให้ดูแล้ว
เพราะฉะนัน้ ถ้าญาติโยมรูค้ วาม
จริงแล้ว “มาช่วยเติมหน่อยก็แล้วกัน”
แต่ถา้ คิดว่า “ล้นแล้วก็ไปทำ�วัดอืน่ เถอะ”
อย่าไปฝากบางวัดอย่างหลวงปู่บางองค์
นี่ ที่ภาคอีสานมรณภาพ แล้วมีเงินตัง้
5,000 ล้าน เป็นเหตุให้ลกู หลานท่านกับ
กรรมการวัดทะเลาะฟ้องร้องกัน.

9 ทำ�ไมวัดนีถ้ งึ ไม่เคยมีขา่ วเรือ่ งการเงินการทอง หลวง

พ่อ มีแนวคิดการบริหารยังไงถึงป้องกันเรื่องนี้ได้ ถึง
ไม่มีข่าวแย่งผลประโยชน์กันในวัดเป็นเงิน 100 ล้าน
1,000 ล้านกับเขาบ้าง ?
เราก็ เ ลยตั้ ง ปณิ ธ านว่ า อย่ า งนี้

พระพยอม ตอบ : คืออย่างนี้

วัดเรามีการตกลงกันกับพระว่า ไปสวด “เราจะมี บ ารมี ใ ห้ ม ากกว่ า เงิ น ”
ไปบังสุกุลอะไรมาก็แล้ว เช้านี่อาตมาไป วัดสวนแก้วถือหลักว่า “เราต้องมี
บิณฑบาตเขาใส่มา อาตมาก็โยนย่ามให้ บารมีให้มากกว่าเงิน” “เงินต้อง
กรรมการผูจ้ ดั การมูลนิธฯิ คณะกรรมการ เป็นรอง บารมีตอ้ งเป็นหลัก” ถ้าหาก
เขาเก็บไปฝาก พอตัวเลขขึ้น 50 ล้าน ว่า เอาเงินเป็นหลัก แล้วปล่อยบารมีเป็น
เมื่อไร ต้องระบาย ๆ ให้ได้ 30 ล้านก็ รองวัดวุ่นวาย และขณะที่เราจับเงินรับ
ต้องระบายแล้ว อย่าให้มีติดค้าง เพราะ เงินญาติโยมนี่ เราจะต้องระลึกให้ทนั ท่วง
เราชอบใจพระบางรู ป ที่ ท่ า นพู ด ว่ า
ทีว่า “นี่เงินเขาถวายพระพุทธเจ้า

“ตายแล้วจะไม่ให้เงินติดย่าม
แม้แต่บาทเดียว” เช่น หลวงพ่อขอม นะ”
หลวงพ่อคูณ ฯลฯ นี่ท่านบอก “มีเงิน

กูทำ�บุญหมด”
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อาตมาเคยเตือนโยมเรื่อย เวลา
ถวายเงินวัดสวนแก้ว อย่าพูดว่า “นีถ่ วาย
ส่วนตัวนะเจ้าคะ”บอกว่า “นีถ่ วายทะนุ
บำ�รุงศาสนานะเจ้าคะ” หรือ “ขอรับ”
พระจะได้ไม่ไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉก นี่เราก็
ป้องกันกันอย่างนี้ เราต้องระลึกว่า “ไม่
ใช่เงินของเรานะ” ถ้าเราไม่บวชเขาคง
ไม่ถวาย ที่เขาถวายเพราะนึกว่า เราเป็น
ลูกศิษย์พระพุทธเจ้า แล้วที่จริง ๆ แล้ว
ก็ต้องคิดว่า “เขาถวายพระพุทธเจ้า”
จึงมีส่วนป้องกันได้ในระดับหนึ่ง.
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10 หลวงพ่อรู้สึกอย่างไรกับคลิปที่เขาบอกว่า...
ห้ามเอาเงินใส่ในบาตร ?

พระพยอม ตอบ : อ๋อ ! เรา คลิปอยู่เหมือนกัน พระองค์นี้ก็สนิทกัน

ก็เคยคิดทำ� อยากจะทำ�แบบนั้นมา เมื่อ
ตอนบวชใหม่ ๆ ตอนนั้นนี่คิดวูบกลับไป
กลับมา รู้สึกมึน ๆ งง ๆ ก็เลยไปถาม
หลวงพ่อองค์หนึง่ ทีค่ นนับถือว่า ท่านเป็น
พระบริสุทธิ์ ศีลาจริยาวัตรเรียบร้อยดี
งาม คนถวายสตางค์ท่านเยอะ แต่ท่าน
ก็ เ อาไปทำ � อะไรต่ อ อะไรช่ ว ยเหลื อ คน
หมด ก็เลยถาม “หลวงพ่อครับ ผมไม่
อยากจะรับเงินนี่ จะทำ�ยังไงดี”
ท่านบอกว่า “ถามหน่อย ! จับ

บิณฑบาต แล้วท่านก็หยิบ ๆ ตั้งนานนะ
ขณะหยิบสตางค์ก็สอนโยมที่ใส่บาตรว่า
“โยม ! เอาไปใช้เป็นขวัญถุง” แล้วก็
ช่วยบอกต่อไป ลูกหลานมีละก็บอกว่า
“อย่าใส่เงินที่บาตรพระเป็นอันขาด”
ในบาตรอย่าใส่เด็ดขาด
แต่อาตมาไปเจอปัญหาว่าให้เด็ก
ถือย่าม พอบอก “ใส่ย่าม” ก็มีโยมบาง
คนว่า “ขอรับสักนิดเถอะ ให้โยมชื่น
ใจสักนิดเถิด” ก็มานึกถึงตอนที่บอกว่า

อยากมีสุขแคบอย่ารับ” จะได้

พระราชาวิ่งออกกำ�ลัง หรือเสด็จ
ประพาสอยู่ เจอพระอยากทำ�บุญ แต่มี
ปัจจัย มีแต่เงิน ท่านก็อยากใส่นะ ก็ต้อง
อนุวัตรตามบ้าง และถ้าไม่รับนี่ ระวังให้
ดีนะเคยเจอไหม ? พระนิกายหนึ่งเคร่ง
ไม่จับเงิน แต่มรณภาพ แล้วพระผู้ใหญ่
องค์นั้นมีเงินใต้ที่นอน 16 ล้านบาท.

“อนุชานามิ ภิกขเว ราชูนัง
เงิน รับเงิน กับหมักเงินอันไหนมัน
อนุวัตติตุง : ภิกษุบางทีต้องอนุวัตร
เป็นภาระหนักหน่วงกว่ากัน”
ประโยคหนึ่งคือ คำ�ว่า “ถ้า ตามพระราชา”

ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องห่วง เอาตัวรอด
ไปสบาย ๆ โจรก็จะไม่ทำ�ร้าย การดูแล
บริ ห ารอะไรก็ ไ ม่ ต้ อ งมี ใ ครมารั บ ผิ ด
ชอบ อย่างนี้เขาเรียก “สุขแคบ” แต่
ถ้ารับมาแล้ว ไปสร้างโครงการฯ ให้
สังคมไพศาล พิมพ์หนังสือธรรมะ ซีดี
ธรรมะอะไรก็ว่าไป ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้
หรอก แต่บอกว่า “ให้ไปทำ�ประโยชน์
อย่าหมัก จับแล้วอย่าหมัก” ก็เห็น

“ถามหน่อย ! จับเงิน
รับเงิน กับหมักเงินอัน
ไหนมันเป็นภาระหนัก
หน่วงกว่ากัน”

11 ธรรมดาการสู้คดี ถ้าหลวงพ่อแพ้คดีต้องจ่าย

ค่าทนายให้ฝ่ายโจทย์นี่ ถึง 5,000 บาท แล้ว
หลวงพ่อจ่ายไปเท่าไร ?

พระพยอม ตอบ : เออ ! คอยอยู่ แล้วคนที่ทำ�ให้พระติดคุกเขาจะมีความ

นี่ เขาว่า จะเรียกจะเก็บ แต่แล้วป่านนี้
ผ่านมา 6-7 ปี แล้วไม่มาเก็บเลย สงสัย
ว่า เขาเคยได้ยินอาตมาพูดขู่ไว้มั้ง ถ้ามา
เก็บนี่อาตมาจะไม่ยอมจ่าย และยอมติด
คุก เพราะว่า “ไม่มีเงินจ่าย” เพราะ
ไม่มีเงินส่วนตัว ถ้าเอาเงินพระพุทธเจ้า
มาจ่าย อาตมาขอติดคุกใช้ วันละเท่าไร ?
เขาว่า 200 บาท หรือ 300 บาท ก็ไม่รู้
ล่ะ อาตมาก็จะติดไปให้ครบ แล้วก็จะไม่
ให้ใครมาจ่ายแทนด้วย เพราะว่า “เรา
ผิด” น่ากลัวเขาจะกลัวว่า เราติดคุก
แล้วเรื่องจะดังขึ้นมาอีก
จะไม่ ข อร้ อ งให้ ใ ครมาช่ ว ยเลย
5,000 บาทนี่ “ติดใช้หนี้” จะเอาทั้งผ้า
เหลือง หรือจะเปลื้องออกยังไงก็ยอมล่ะ
เพื่อให้คนรับรู้ซะทีว่า เขาได้คืนกันเป็น
ร้อย ๆ ล้าน 50-60 ล้านบาท ยังมาเอา
5,000 บาท อีกเหรอ ! ช้ำ�ไปไม่รู้เท่าไหร่
แล้ว อีก 5,000 บาท นี่ ได้ที่ดินคืน เขา
บอกเราจะขาย ตั้ง 40 ล้านบาท แล้วฝั่ง
กระนู้น ขายบ้านจัดสรรไป ได้เป็นน่าจะ
ไม่ต่ำ�กว่า 100 ล้าน แล้ว 5,000 บาท
จะทำ�กับพระขนาดนี้เลยหรือ อาตมา
จะได้ลองซะที “ลองชิมคุกดูซะบ้าง”
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สุขแค่ไหน ? จะไปสวรรค์ชั้นไหน ? ก็
ขอให้ติดตามดูต่อไปก็แล้วกัน แต่ตอน
นี้เขายังไม่มาเก็บ แล้วถ้าเขาตัง้ ใจจะเก็บ
จริง ๆ นี่ มันจะเป็นเรื่องขนาดไหนลอง
คิดดูก็แล้วกัน ว่า เขาไปฉลองกินเลี้ยง
กัน มันหมดเกิน 5,000 หรือเปล่า ที่มี
คนมาบอกกับอาตมาว่า เขาไปกินเลี้ยง
กัน ว่า “พอคดีชนะ” แล้วที่คดีชนะน่ะ
ลองคิดดู เขาได้เท่าไหร่ ? ทนายได้เท่า
ไหร่ ? ซึ่งรู้สึกว่า 100 ละ 5 หรือเท่า
ไหร่ จำ�ไม่ได้แล้ว เขาได้ ไปเป็นล้านบาท
แล้วเขาจะมาเอา 5,000 อีกหรือ
อาตมาว่ามันจะหน้าเลือด กระดาษ
ซับ ขูดรีดกันเกินไปแล้ว ถ้าเรานีย่ อมเสีย
อิสรภาพ เพือ่ ให้คนได้รบั รูไ้ ว้บา้ งว่า “โลก

เรายังมีคนพรรณอย่างนี้กันอยู่”
เราจะอยูบ่ นโลกกับคนพวกนีย้ งั ไง ยายไฮ
ยายสม คุณรัตนาฯ แกยังพอเป็นต้นแบบ
ให้อาตมาได้สบู้ า้ ง เพราะยอมติดคุกจริง ๆ
ด้วย ถ้ามาเอานะ ทำ�ไมไม่มาเอาก็ไม่รู้
7-8 ปีแล้ว เขาลืม หรือเขาอาย หรือ

เขามีหริ โิ อตัปปะ ขึน้ มาแล้วก็ไม่รู้ คงจะ
ผจญไปอีกสักพักหนึ่ง.
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12 ได้ข่าวมาว่าหลวงพ่อเคยเชียร์ธรรมกายมา
ก่อนหรือครับ ?

พระพยอม ตอบ : อืม ! ใช่ตอนอยู่สวนโมกข์ เราเอาภาพที่

ปฏิบัติธรรมสวยงามมาก นุ่งขาวเดินเป็นแถวยาว ไปฉายสไลด์ จนพระ
ที่สวนโมกข์บอกว่า “ระวังให้ดีนะ ถ้าตอนหลังเขาเกิดเป็นอะไร
ท่านไปเชียร์เขานี่” ก็เลยตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เชียร์อีก เราเชียร์อยู่ตั้ง 2-3
ปี ตอนแรกเราช่วยเผยแผ่ธรรมะอย่างเต็มที่ เพราะมองเห็นเป็นภาพ
ลักษณ์ดีเหลือเกิน สมถะมักน้อยมาก เดี๋ยวนี้มาโอ่อ่าหรูหราตระการตา.

13

หลวงพ่อว่าธรรมกายมีอะไรพอสะกิดใจบ้าง ?

พระพยอม ตอบ : มีเรื่องแปลก

อยู่วัน เขาถ่ายภาพพระวัดธรรมกายทั่วไป
หมด ไม่เห็นหมาแมวสักตัว พอตอนหลัง
มีคนบอกว่า “วัดนั้นเขากำ�จัดหมา
แมวหมดไม่ให้อยูเ่ ลย” ไม่มเี ลยสักตัว
ถ่าย...มานี่ไม่มีเลย ไม่มาดูวัดเรานี่ มาถ่าย
ตรงไหนเดินไปตรงไหนก็หมาเต็ม...จะมา
แต่งงานกันหน้าธรรมาสน์ก็มี.

14

หลวงพ่อมีเหตุผลอะไร ทำ�ไมถึงได้หยุดรับงาน
เทศน์ในปี 59 นี่ พอจะเล่าเหตุผลหรือว่าหรือ
มีวัตถุประสงค์ว่า จะทำ�อะไรถึงไม่ยอมรับงาน
เทศน์เหมือนที่เคยทำ�มา ?

พระพยอม ตอบ : ก็คงจะจับ อะไรก็ไม่รู้ทะเลาะกันให้เราได้ยินได้ฟัง

เล่าประเด็นที่ไม่ไป จากใหญ่ จากเล็ก
จากกลาง ระดับใหญ่ก็คือ “ความขัด
แย้งของสังคมนีม่ นั สูงมาก” ระดับต้น ๆ
เลยที่เป็นเหตุทำ�ให้เราฉุกคิดว่า “เรา
จะไปเทศน์ให้เขาทะเลาะกันทำ�ไม”
เช่น อาจารย์แม่ (รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ)
เคยนิมนต์ไปเทศน์ ม.รัตนบัณฑิตก็โดน
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนนักศึกษาที่นั่นว่า
ถ้าให้พระพยอมมาเทศน์จะย้ายลูกไป
เรียนที่อื่น
เรามาคิดว่า “เอ๊ะเราเป็นตัวต้น
เหตุ” แล้วมี ผอ.หลายโรงเรียนที่โดน
แบบนี้ กับผู้ปกครอง ตอนที่เสื้อแดง
เข้าวัดใหม่ ๆ ไล่มาเรื่อย จนบัดนี้ก็ยังไม่
ค่อยจางดี เมื่อเราคิดว่า “เราเป็นตัว
ต้นเหตุ” ที่ทำ�ผอ. เขาลำ�บากใจ เพราะ
มี ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นไม่ ช อบเรา
แอนตี้เรา มันก็เหมือนเราเป็นตัวไปให้
เขาทะเลาะกัน และที่ชัดที่สุดบางทีเขา
ทะเลาะกันรุนแรงถึงขนาด เราเห็นว่าถึง
กับจะต่อยกันเลย “มึงนิมนต์พระองค์น้ี
มาทำ�ไม กูไม่ชอบ” “มึงไม่ชอบ กูชอบ”
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จนมีวันหนึ่งน่าอนาถใจที่สุด ! โยมคนนี้
เหมือนเป็นเจ้าแม่ทางภาคอีสาน เป็นนัก
การเมือง เคยเป็น สว. เคยลง สส. มา
ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนละ ปรากฏว่ามานิมนต์
อาตมาไปเทศน์ ที่จังหวัดจำ�ไม่ผิดตอน
นั้นน่าจะเป็นศรีสะเกษ ปรากฏว่าแกบอก
ว่าคนเป็นพันเลย พอไปถึงมี 30 คน
เท่านั้นเอง เราบอกเอ๊ะ ! ทำ�ไมเป็นอย่าง
นี้ละ
ก็ได้รับคำ�ตอบว่า เขามีฝ่ายตรง
ข้ามทางการเมืองที่ไม่ชอบกัน เขาก็ไป
บล็อคคน ปิดถนน แล้วทำ�อะไรไม่รู้ จน
เป็นเหตุให้...มีคนมาแค่ 30 คน แล้ว
เราต้องดั้นด้นไปเทศน์ไกลขนาดนั้น ทิ้ง
งานทั้งหมดที่วัด ไปสร้างพลังธรรมไม่
คุ้มเลย 30 คน ถ้าอยู่วัดยังมีคนมาวัน
หนึ่งก็เป็นร้อยแล้ว แล้วเราจะทิ้งวัดไป
หาคน 30 คน แล้วยังไปก่อเรื่องให้เขา
ทะเลาะกันอีก เจ้าภาพก็เป็นทุกข์ ฝ่าย
โน้นก็ทุกข์กลัวว่า คนมามากคะแนน
แต้มจะมาอยู่ทางเจ้าภาพ เป็นชนวน
ให้เขาทะเลาะกัน
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“เรา
เป็ น ชนวนให้ เขาทะเลาะกั น
ขัดแย้งกัน ในหมู่บ้าน ในกลุ่ม
ในคณะ เราจะเป็นต้นเหตุ เป็น
ชนวนให้เขาทะเลาะกันทำ�ไม”
เอ้าละ ! ทีนี้ถ้าเราคิดว่า

นี่ประเด็นใหญ่
ประเด็นรองลงมาก็คือ ตอนที่เรา
ไปเทศน์มาเป็นเวลาช้านาน เราไม่เคยได้
ออกบิณฑบาตเลย สมัยที่ปีหนึ่งรับ 900
งาน วันหนึ่ง 4-5 งานออกแต่เช้าแต่มืด
เราไม่ได้บิณฑบาต แต่พอไม่มีงาน เขา
โกรธเรา เขาคืนงานเราจนเหลือทั้งปีไม่
ถึง 100 งาน ก็ในที่สุดก็เลยเกิดความ
รู้สึกว่า “ไม่ได้แล้ว” เราก็เลยเอาอย่าง
นี้ดีกว่า หยุดทำ�หนังสือ หยุดพัฒนาวัด
อยู่สักระยะหนึ่ง เผื่อจะทำ�อะไรได้ดีกว่า
นี้ เราก็จะได้ทำ�ได้เต็มที่ก็คือ อยากจะ
รวบรวมคำ�เทศน์ คำ�สอนเพื่อทำ�เป็น
หนังสือ “ธรรมประวัติ” แทนพุทธ

ประวัติที่เคยทำ�มา แล้วสำ�เร็จไป
แล้วเล่มหนึ่ง

ถ้ า ทำ � ธ ร ร ม ป ร ะ วั ติ นี่ จ ะ ไ ด้
รวบรวมคำ�เทศน์คำ�สอนที่เราเคยสอน
มาทั้ ง หมดเคลี ย ร์ ม าแต่ ง มาสำ � รวจมา
ตรวจทาน แล้วทำ�เป็นบรรทัดฐานไว้พระ
เณรรุ่นหลัง จะได้อ่านแล้วเป็นแนวทาง
ศึกษาฝึกเทศน์ ฝึกสอนกัน ถ้าเราไม่
หยุดงานรับนิมนต์เราจะทำ�ไม่ได้เลย จะ
ทำ�หนังสือต่อเนื่องไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจ

อยากทำ�หนังสือ และอยากพัฒนาวัดที่
เราปล่อยร้างมา 5 ปี ไม่เคยอยูก่ เ็ คย แล้ว
พระเณรก็น้อย ญาติโยมเห็นว่าเอาลูก
หลานมาฝากบวชก็แย่ ! พระเจ้าอาวาส
ไม่อยู่ ก็ลองหวนกลับมาดูสักทีว่า สมัย
ตอนเรามาอยูท่ แี รก ๆ มีพระตัง้ 5060 รูป พอเราไม่อยู่ทิ้งวัดไปนู่นไปนี่พระ
เณรเลยเหลือ 5-6 รูป และที่สำ�คัญ
ญาติโยมทีเ่ คยมาปฏิบตั ธิ รรม 200-300
คน พอมาไม่เจอเราก็หายไป เหลือ 4050 คนเอง
ถ้าเราหันกลับมาเอาหลังพิงถ้ำ �
หลังพิงวัดนี่ ซัดกันเลยละ โยมมา “จัด
คอร์ส” แล้วต่อไปนีอ้ ยากจะจัดเป็นคอร์ส
ว่า “รุ่นละ 3 วัน 4 วัน 5 วัน” เราจะ
ไม่จัดผสมผสานปนเป รู้จักแยกประถม
มัธยม อนุบาล
ป.1 กับ ป.5 จะไปเรียนห้องเดียว
กันไม่ได้ ก็คือ คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรม
เลยนี่เราก็จะจัดให้เขาสักรุ่นหนึ่ง 3 วัน
5 วันก็ปูฐานไป ให้เขาอ่าน ก. ข. ก.กา

ธรรมะไปจนแตกฉาน แล้วก็เขาจะอยู่
ต่อในรุน่ ต่อไป เราก็จะเขยิบคำ�สอนทีม่ นั
สูงขึ้นต่อไป แล้วสำ�หรับคนที่เคยปฏิบตั ิ
แล้วจะมาอยู่ ก็ตอ้ งเคยเอาผูท้ เ่ี คยปฏิบัติ
มาแล้วล้วน ๆ เพือ่ จะได้ไปไม่ตอ้ งไปสอน
ก. ข. ก.กา อีกต่อไปเลย จัดธรรมะระดับ
สูงขึ้นไปเพิ่มศักยภาพ หรือที่เรียกกันว่า

ยกระดับให้ชัดเจน ก็คือต่อไปนี้
จะจัดบวชเป็นรุ่น ๆ ให้ชัดเจน
ยกระดับให้ชดั เจน นีเ่ ป็นกลาง ๆ
ระดับกลาง ๆ เหตุกลาง ไม่ใช่
เหตุใหญ่ ๆ ที่กล่าวไปแล้ว “เป็น
เหตุชนวนให้เขาทะเลาะกัน”

สุดท้าย ชีวติ นีใ้ ช้มาเพือ่ ผูอ้ น่ื เยอะ
แล้วตะเวนตะรอนไปเยอะ แล้วบวกกับ
ยุคนี้ทีวีดิจิตอล และก็สื่อต่าง ๆ (อาตมา
สบายมา 5-6 ปี เหงาปากเลย ไม่ได้ลบั ตา
ลับสมองเลย ไม่ได้มใี ครมาสัมภาษณ์เลย)
แต่ปีนี้ เริ่มต้นปีมานี้ปี 58 นี่ บางวัน 3
ช่อง บางวัน 2 ช่อง บางวัน 5 ช่อง ทั้ง
หนังสือพิมพ์ทั้งอะไรอีก 2-3 ฉบับ/วันนี่
เราก็เลยคิดว่า “ถ้าเราลองปัก
หลักออกสื่อดูสักพัก” เพราะว่าเคย
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จำ�ได้ว่า เคยมียุคหนึ่งช่อง 3 เอาไปออก
ธรรมะพระพยอมนี่เคยดังอยู่ เขาบอก
ว่า เรตติ้งติดอันดับ 2 แพ้คุณไตรภพ
ลิมปพัทธ์คนเดียวตอนนัน้ ถ้าเผือ่ จะย้อน
ยุคกลับมาอีกสักที เราจะได้เตรียมเนื้อ
เรื่องพูด เทศน์เป็นลำ�ดับ และการเทศน์
ที่วัดนี่ มันต่างจากการที่ถูกเขานิมนต์ไป
เทศน์ ถูกเขานิมนต์ไปเทศน์นี่มันหลาก
หลาย มันไม่รจู้ ะเคลียร์เตรียมตัวไปเทศน์
ยังไง บางทีไปถึงที่เขาให้หัวข้อมาผลัวะ
“มึนเลย” ทีแรกเขาก็บอกไม่มหี วั ข้อ พอ
เราไปถึงเขายื่นมา “มึง มัน กู” อย่าง
นี้ เจอเข้าครั้งหนึ่งเล่นเอามึนเหมือนกัน
ไม่ใช่มนึ มันกู มึนกับมึงกับมันกับกู นี่ แต่
ก็ดำ�น้ำ�ไปได้
แต่ถ้าต่อไปนี้เรานึกอยากจะทำ�
เรื่องอะไร พูดถึงเรื่องอะไร ทำ�ให้นึกถึง
หลวงพ่อพุทธทาสตอนที่ท่านอยู่ไม่ไป
ไหนแล้ว ท่านจะเทศน์เรื่องอะไร ท่านก็
จะเทศน์ไป 10 กว่าครั้ง อิทัปปัจจยตา
ก็ 10 ครั้งปฏิจจสมุปบาทก็ 10 ครั้ง ครบ
ไตรมาสสามเดือน หรือถ้าเราจะทำ�เรื่อง
เหล่านี้ดูบ้าง น่าจะมีประโยชน์อาจจะมี
หลักฐานหนังสือ แล้วทีไ่ ปเทศน์ ตามต่าง
จังหวัดเทศน์แล้วก็ทิ้งไว้ตามต่างจังหวัด
ไปแล้วก็ไม่ได้อดั ไม่ได้เก็บ และสามารถ
ทำ�ให้มันเกิดต่อเนื่องยาวนานละเอียด
ลออไม่ได้เลย แต่ถ้าเราอยู่กับวัดแล้ว
มีกำ�หนดไว้ว่า “เดือนนี้จะเทศน์เรื่อง
อะไร” ทั้งเดือนเลย 4-5 ครั้ง ให้มัน
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เคลี ย ร์ . ..จบละเอี ย ดไปเลยน่ า จะเป็ น
ประโยชน์มากกว่าทีจ่ ะออกตะลอน ๆ ไป
ถ้าถามว่าอีกสักประการมีไหม ?
“สังขารไม่รว่ มมือ” ชักมีความรูส้ กึ เดิน
ทางมาก ๆ อ่อนเพลีย มึนหัว มึนหู ขึ้น
เครื่องบินก็มีหูลั่น มันชักสังขารไม่ร่วม
มือ เราน่าจะถนอมสังขารแล้วทำ�อะไร
ที่มันเป็นประโยชน์ ดีกว่าทุ่มโหมไป แล้ว
ตายโดยอะไรก็ไม่สำ�เร็จสักอย่าง ส่วน
ตัวก็ไม่ได้ทำ�อย่างจริงจัง ส่วนผู้อื่นแบบ
ลึกซึ้งฝากฝังอะไรไว้ก็ไม่ชัดเจน ก็คงมี
4 ประเด็นนี่ ที่ขอหยุดสักระยะหนึ่ง
ถ้ า สมมติ ต่ อ ไปเราทำ � ที่ อ ยู่ นี่ มั น
เกิดดีกว่า เราคงไม่ไปตลอด แต่ทั้งหมด
นี้ไม่ใช่ว่า คงสิ้นเชิงเด็ดขาด โดยไม่มี
เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี ก็คงไม่ได้หรอก
เช่น อาจจะมีงานมีเทศน์มีทอล์คคน
5,000-6,000 คน อย่างคุณอรอุมา
เกษตรพืชผล เขาจัดวิสาขะฯ มาฆะฯ
นี่อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษที่เราควรจะไป
เพราะชัดเจน คนจำ�นวนแน่นอน ไม่ใช่
บอก มา 5,000 แล้วมา 50 คน อันนี้
เขาชัวร์ เขาแน่นอน เขาติดตลาดเราก็
ควรจะไปเสริมเขา
ต่อมาก็นา่ จะเป็นพระเณร ถ้ามีการ
อบรมพระใหม่ เราน่าจะถวายความรูพ้ ระ
ที่อยากเป็นพระนักเทศน์ธรรมาสน์ทอง
อะไรอย่างนี้ ที่เขาจัด ๆ กัน สำ�หรับพระ
น่าจะต้องเว้นไว้บา้ ง ทีจ่ ะต้องรับท่านแล้ว
ให้เราไปถวายความรู้ พระจะไปเผยแผ่

ได้เก่งอีกหลายคน ถ้าเราไปจับประเด็น
นี้แล้ว หรือว่าวันครูมีครู 1,000-2,000
คน นี่ เพราะครูจะไปถ่ายทอดกับเด็ก
เราน่าจะต้องมีค�ำ ว่า “เฉพาะกรณี
เฉพาะกลุ่ม เฉพาะคน” เว้นไว้บ้าง
ไม่ถึงกับปิดตายสนิทต้องอย่างนี้เท่านั้น
มันจะเป็น “สัจจาภินิเวส” ไปเป็นหัว
ชนฝาว่า ต้องอย่างนี้ อย่างนั้น อย่างอื่น
ไม่ได้ อะไรก็ตามเผื่อมันเกิดประโยชน์
มหาศาลต่อเผยแผ่คงทำ�บ้าง แต่จะเดิน
สายไปเทศน์เหมือนก่อน “รับทุกงาน”
กันดารแทบตายไปไส้คลอนหมด กลับมา
สุขภาพแทบแย่ เทีย่ วไปเป็นถนนลาดยาง
ลูกรัง ฯลฯ ลาดยางก็ยังพอดี ที่ลูกรังนี่ก็
ยังเป็นหลุมต่างหาก รถก็จะพัง คนก็จะ
พัง มันคงจะถึงเวลาที่เราคิดว่า ที่ทำ�มา
นี้ไม่มีพระองค์ใดที่จะทำ�สถิติการเทศน์
เท่าที่เราทำ�มาใครจะว่า เราเห็นแก่ตวั ก็
ยอม แต่เราก็ยอ้ื ทีจ่ ะทำ�ประโยชน์อกี มุม
หนึง่ ที่เรายังไม่ได้จับทำ�อย่างเต็มที…่ ได้
เต็มทีซ่ กั ที

ขอโอกาสบ้างเถอะญาติโยม
“อย่าหาว่าเป็นพระใจจืดใจดำ�
เลย” ทำ�มาจนกระทั่งคิดว่า ชีวิต
นี้นี่คอเราจะระเบิดอยู่แล้ว ก็ขอ
โอกาสแค่นี้แหละ.

15 หลวงพ่อรู้สึกยังไงกับระบบยศช้าง
ชั้นขุนนางพระครับ ?

“พระราชาคณะ คือ ผู้ที่พระ
ราชาแต่งตั้งให้ช่วยชำ�ระสะสางพวก
อลัชชี” เพราะพระราชาพระองค์เดียว
ทำ�ไม่ไหว เลยแต่งตั้งพระราชาคณะช่วย
ปราบอลัชชี ท่านบอกว่า ถ้าตัง้ ราชาคณะ
แบบนี้ อาตมาพร้อมที่จะรับใช้ในการ
ปราบอลัชชี แต่ถ้าตั้งแล้วเพื่ออย่างอื่นก็
ไม่อยากจะรับหรอก นี่ท่านก็อธิบายตรง
นี้ไว้ดี และในหลวงก็เคยตรัสกับอาตมา
ว่า “ที่ให้พระได้มีสมณศักดิ์อะไรนี่
เพราะโยมคิดว่า คนไทยนี่ ถ้าพระ ก.
กับพระเจ้าคุณ ก. เทศน์ เขาจะให้
ความเชื่อมั่นเจ้าคุณ ก. มากกว่าพระ
ก. ธรรมดา”

พระพยอม ตอบ : อาตมารู้สึก

ประทั บ ใจกั บ หลวงพ่ อ พุ ท ธทาสตอบ
กรณีเช่นนี้ไว้ คำ�ว่า “พระราชาคณะ”
อย่างที่เขาให้ยศพระนี่ เป็นพระราชา
คณะชัน้ สามัญ ชัน้ ราชชัน้ เทพอะไรก็ตาม
ท่านแปลดีนะหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า...
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พูดง่าย ๆ ทำ�ให้เรามีเครดิตใน
การเทศน์การสอน “ทุกอย่างมัน
ขึ้นอยู่กับใครโง่” ถ้าได้ลาภได้ยศ
แล้วโง่ ก็เป็นกรรมขององค์นั้นไป
แต่ถ้าได้แล้วเอามาเป็นเครื่องมือใน
การประกอบการทำ�งานก็ดีแน่นอน
เจริญพร.
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16 หลวงพ่อมีแนวคิดอย่างไร ทีพ่ อจะช่วยแก้

ปัญหาคอรัปชัน่ ทีเ่ ป็นปัญหาใหญ่ได้บา้ งครับ ?

พระพยอม ตอบ : ก็คงจะมีคิด ประเทศอะไรในแถบภาคพืน้ เอเซีย

ของเราสร้างโบสถ์อะไร โฮ่ ! สร้าง
อยู่ว่า ที่คิดได้นะเท่าที่ติดตามดู ข่าวต่าง
ประเทศบ้าง อะไรบ้าง ที่เขาพยายาม เยอะ สร้างเจดีย์ สร้างกันอุตลุด พุทธ
ทำ � กั น เหลื อ เกิ น เรื่ อ งต่ อ ต้ า น...จะเป็ น รูปสร้างกันน่าดู แต่เวลาสร้างภูมิคุ้มกัน
โกงนี่ ของเรามีไหม ? “แทบจะไม่ม”ี หรือ
สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน
สิงคโปร์ ฮ่องกงนี่ ที่ได้แชมป์ มีก็คงตั้งได้ยาก ตั้งได้ก็ไม่มากเหมือน
ฮ่องกง เขาถึงได้แชมป์ปราบ
ว่า โปร่งใสบริสุทธิ์ ปราศจากการ กัโกงบสิงส่คโปร์
วนจีนเราก็น่าทึ่งว่า ที่เขาบอกว่า
โกง หรือโกงน้อยที่สุด ของประเทศ “จี น มี ก ารตามเก็ บ ภาพเหตุ ก ารณ์
ในแถบภาคพื้นเอเซีย หรือจะเป็น การโกงของแต่ละคน” ตัวอย่างเช่น
แถบทางไหนก็ตาม รวมแล้วก็คือว่า
คนนี้ถ้าเริ่มรู้ว่า “โกง” เขาจะไม่
ถูกยกย่องว่า “เลิศล้ำ�ในการไม่ รีบจับ เขาจะปล่อยให้โกงตายใจ ชะล่า
ใจ เช่น มีรัฐมนตรีคนหนึ่งโกง แล้วก็เอา
โกงนี่”
เขาก็มีการตั้งกองทุนเท่าที่ทราบ เงินไปซื้อหยก เขาก็ตามเก็บหมด เอา
คือ กองทุนนี่มันเหมือนชวนคนทำ�บุญ หยกไปให้ผู้หญิง กิ๊กกึ๊กอะไรต่าง ๆ เขา
ปราบคอรัปชัน่ ทุจริต แต่ของเราก็มแี ปลก ตามเก็บหมด พอถึงวันที่เห็นว่าได้ข้อมูล
ชวนทำ�บุญสู้คดีอย่างนี้ “ชวนบริจาค พอสมควรแล้ว เก็บภาพเหตุการณ์ทเ่ี อา
สู้คดี” เพราะเงินจะหมดแล้วที่สู้คดีเขา เงินไปโกงไปจ่าย ไปกิน ไปใช้ ไปปรน
มานี่ มันต่างจากเขานี่ ของเขาก็คือ ทำ� เปรอบำ � เรอกิ เ ลสอย่ า งท่ ว มหั ว ท่ ว มหู
เรื่องที่จะมาช่วยกัน บริจาคมาหาช่อง แล้ว เขาก็เริ่มจับเลย พอจับได้ทำ�ยังไงรู้
ทางทีไ่ ปสืบเสาะ ค้นหาความโกงทุจริต ไหม ? เขาก็เอาภาพที่เขาถ่าย ๆ เก็บ ๆ
เพราะต้องใช้งบฯ ต้องใช้เวลา ต้องใช้คน มาประจานออกทีวี ภาคหัวค่ำ� ช่วงคน
ก็เลยมีการไปตั้งกองทุน แล้วก็มีคน กำ�ลังกินข้าวอิ่ม แล้วก็ดูทีวี เรียกว่า “ดู
บริจาคเข้ากองทุนปราบโกงนี่ มากกว่า กันแทบทุกครัวเรือน” ตระกูลนี้แทบ

จะสาบสูญจากแผ่นดิน เปลี่ยนแซ่ได้
เปลี่ยน เปลี่ยนตระกูลได้เปลี่ยน เพราะ
มั น เสี ย หายไปหมดแล้ ว จากการแพร่
ทางสื่อ จนแทบจะกระอักเลือดกันเลยที
เดียว ว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ของเรานีย่ งั ไม่มใี ครทำ� มันน่าจะ
มีสถานีโทรทัศน์ของ ป.ป.ช., ป.ป.ง.อะไร
ก็แล้วแต่ ที่เขาปราบปรามคอรัปชั่น
ทุจริตนี่ สักสถานีหนึ่ง แล้วก็เชิญคนถูก
โกงมาออกทุกคืน ก่อนข่าวสองทุ่ม หรือ
หลังข่าวสองทุ่ม เอาเวลาพาร์ทไทม์ คน
หนึ่งมาเล่าเรื่องถูกโกงสัก 15 นาที 20
นาที ถ้าวันหนึง่ เล่าไม่จบก็เป็นวันที่ 2 ต่อ
ติดตามอย่างกับละครเลย เป็นละครน้ำ�
เน่าแท้จริง
ผลที่สุดแล้วนี่เชื่อเลยว่า คนที่ถูก
เล่า ถูกโกงต่าง ๆ ก็จะมาเล่าพิสดาร
การโกงของหน่วยนั้น กรมนี้ กระทรวง
นั้น กระทรวงนี้ แล้วหนัก ๆ เข้า แต่ละ
กระทรวงที่โกงติดอันดับ อย่างเขาจัดปี
ที่แล้วนี่ “กรมที่ดิน อันดับ 1” “โรง
พักตำ�รวจ อันดับ 2” “โรงเรียนเรียก
ค่าแป๊ะเจี๊ยะ เป็นอันดับ 3”
ถ้าเราได้เอามาออก มาพูด มา
เตือน มาย้ำ� แล้วถ้าก็กระทรวงไหน กรม
ไหน...โกง ! เราก็ยังให้โอกาสเขาสักนิด
หน่อยว่า “ปีหน้าคุณต้องลดนะ” จาก
กรมที่ดินคุณได้อันดับ 1 นี่ คุณต้องอยู่
อันดับ 3 อันดับ 4 ให้ได้นะ แล้วถ้ายัง
ครองแชมป์อนั ดับหนึง่ อีก ประชาชนต้อง
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ให้บทเรียนให้ไม่แข็งละ ทีแรกใช้ไม้นวม
ก่อน
เชือ่ เถอะ “หัวหด ตดหายแน่”
เขาจะไปโกงได้ยังไง ในเมื่อประจาน
อย่างนี้ ที่แล้วมาคนโกงมันลอยนวล มัน
มีกลุ่มแก๊งช่วยกันปกป้องคุ้มครอง มัน
ก็เลยทำ�ให้โกงกันไม่ต้องมีเกรงกลัว ไม่
ต้องละอายว่า จะถูกประจานวันไหน สถานี
โทรทัศน์ของ ป.ป.ช. เฉพาะเลย ช่องนีไ้ ม่
มีเรื่องอื่น มีแต่เรื่องป้องกันการโกงกับ
การไล่บค้ี นโกง แฉคนโกง และป้องกันการ
ถูกโกง วนไปวนมาออกอยูก่ บั เรือ่ งอย่างนี้
เอาออกไม่ตอ้ งทัง้ วันก็ได้ ออกช่วงหัวค่ำ�กับ
ออกเช้า เผือ่ คนตอนหัวค่ำ�ดูไม่ทันก็ดูเช้า
ถ้าเช้าไม่ทนั ก็หวั ค่ำ�ตอกย้ำ�หมุนไปหมุนมา
ถ้าสถานีนี้ไม่รู้ละ ถ้าตั้งเมื่อไรจะ
ช่วยเป็นเดือนเลยก็ได้ แบ่งกัณฑ์เทศน์ให้
30 เปอร์เซ็นต์เลย ไปเทศน์มาได้เท่าไร
แบ่งให้ 30 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ช่องนี้
ปราบโกงให้ได้สำ�เร็จ ก็ลองทำ�กันดู ๆ
ถ้าทำ�ได้เชื่อว่า ที่เราคิดค้นกัน ที่จะหา

ทางปราบโกงกัน มันมีหลายแบบ
หลายวิธี คนที่โกงเพราะไม่มีหิริ
โอตตัปปะ ไม่อายต่อชั่ว ไม่กลัว
ต่อบาปถึงโกง

ฉะนั้น เราก็ต้องทำ�ให้เขาอาย ให้
เขากลัวต่อบาปต่อชั่วที่เขากระทำ� เขา
จะได้ยำ�เกรง เขาบอกว่ากฎแห่งกรรม
นี่ ถ้าประชาชนช่วยขับเคลื่อนหน่อย กฎ
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แห่งกรรมมันก็จะแรง มันก็จะเร็ว เข้าชน
คนก่อเวรก่อกรรมให้บ้านเมือง โกงกิน
ทั้งหลายนี่ กระเด็นกระดอนไปเลย ถ้า
คนไม่ขับเคลื่อนไม่วิ่ง ไม่ออกอะไรกัน
เลย มัวแต่นอนนิ่ง ถือว่า “ธุระไม่ใช่”
อย่ า งที่เคยเห็นที่เขาทำ�สปอร์ต
นึกขำ�อยู่เรื่องหนึ่ง ผัวเมียนี่เขาก็คุยกัน
เมียเล่าให้ผัวฟังว่า “นี่ ๆ บ้านเขาโดน

งัดแล้ว” “ช่างหัว บ้านเขาไม่ใช่บา้ น
เรา” “แต่มนั ข้างบ้านเรานะหลังข้าง ๆ
นี่” “ช่างหัวมันเถอะ บ้านมันไม่ใช่
บ้านเรา” อีกไม่กี่วันบ้านตัวเองโดนงัด

ตอนนี้เขาถึงจะเริ่มรู้สึกตัว
ฉะนั้น คนเรานี่ บางทีไม่พูดว่า
“มันไม่ใช่ของเรา” “ไม่ใช่เรื่องของ
เรา ปล่อยเขาไป เรื่องของมัน” แล้ว
ในทีส่ ดุ เขาก็ไม่รจู้ กั คำ�ว่า “ป้องกัน” หา
ทางป้องกันไม่ได้ มันก็จะต้องผูกปัญหา
เรื่องนี้ เลวร้ายไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่มคี �ำ ว่า “หยุดทีจ่ ะโกงกันได้” เพราะ
ฉะนั้น จึงถึงเวลาที่เราจะต้องมาหาทาง
ป้องกัน กำ�จัดให้มันถึงที่สุดให้ได้ ไม่เช่น
นั้นมันก็ไม่มีทางที่จะพ้นไปได้ มันก็จะ
ถูกวนเวียนกันอย่างนี้
ถ้าเอากันจริง ๆ นะ ยังไงเชื่อเถิด
ไม่ลดเป็นไปไม่ได้ แต่เลิกหมดเป็นไปไม่
ได้ แต่ให้มันลดปริมาณจำ�นวน มันจะ
ได้เหลือเงินมาพัฒนาประเทศ มาแก้ไข
คนยากคนจนให้พ้นสภาพไปบ้าง ขี้โกงก็
ทำ�ให้ประเทศชาติเสียโอกาสเยอะ

ก็ลองคิดกันดู ใครคิดอะไรดี ๆ ก็
เสนอออกมา แล้วก็ลองไปทำ�บทเรียน
บทศึกษา พิสูจน์ว่าอย่างไหนจะได้ผลดี
ผลมาก ผลน้อยกว่ากัน สักวันก็คงต้อง
สำ�เร็จแน่นอน ไม่เช่นนั้นประเทศที่เขา
สำ�เร็จนะ ไม่ใช่เขาไม่เคยโกงมาก่อน
สิงคโปร์ ฮ่องกงเขาก็เคยมีคนโกงมา
ก่ อ นแต่ ต อนหลั ง เขาทำ � ได้ สำ � เร็ จ
เพราะเขาทำ�จริง มีคนไปให้ทุนเขา
เยอะจริง ๆ มีคนบริจาคสนับสนุน
กองทุนปราบโกงมากจริง ๆ
แล้วลองประเทศไทยนี่ เปลีย่ นจาก
สร้างโบสถ์ ที่ไปให้วัดหลวงพ่อ 5,000
ล้าน วัดหลวงปู่ 5,000 ล้าน วัดนั้นวัดนี้
เขียนเช็คเช้า 100 ล้าน บ่าย 100 ล้าน
ลองมาตั้ง “กองทุนเช้า 100 ล้าน บ่าย
100 ล้าน” ดูสิ ! มันจะไม่หยุดได้ยังไง
“พลิกบุญ” ดูสิ ! มันจะเป็นบุญ
ป้องกันประเทศ ให้ภูมิคุ้มกันการโกง
ให้กับประเทศ แล้วไม่คิดทำ�บุญกันบ้าง
หรือพวกอย่างนี้ ยังเมาบุญ หลงบุญ บ้า
บุญกันจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัว
ผลที่ สุ ด ก็ แ พ้ ศ าสนาคอรั ป ชั่ น
ตัวศาสนาไม่คอรัปชั่นหรอก แต่คนใน
ศาสนาพวกกรรมการวัด พวกพระพวก
นี้ก็ฉวยโอกาสคอรัปชั่น เพราะฉะนั้น
ทำ�กันให้จริง ๆ เชื่อว่าไม่เบาก็ต้องบาง
ล่ะ ในพวกที่ว่า จะโกงหนาขึ้นมากขึ้นทั้ง
ที่ทำ�กันอย่างนี้ มันจะหน้าด้านสักกี่คน
เขาก็ต้องอาย ต้องกลัวเสียชื่อบ้าง เป็น
ธรรมชาติ เจริญพร.
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ที่วัดหลวงพ่อได้รับดูแลสุนัข และสัตว์ไว้เป็น
จำ�นวนมาก มีเรื่องอะไรลำ�บากมากที่สุดใน
ช่วงนี้ครับ ?

พระพยอม ตอบ : ก็เรื่องโยม

เอาสัตว์มาปล่อยทั้งหมา ทั้งแมว ทั้งวัว
ทั้งควาย รู้สึกจะทำ�ให้วัดหนักอกหนักใจ
ค่าอาหารก็มาก ค่าคนเลี้ยงดูก็ต้องเพิ่ม
ค่าจ้างทีอ่ ยูท่ พ่ี กั ทีอ่ าศัย ก็กนิ เงินไม่ใช่นอ้ ย
อยากจะฝากญาติโยมว่า ถ้าใคร
อ่านคอลัมน์นี้แล้วช่วยกันเตือน ช่วยกัน
บอกเลยว่า “ทางวัดขอปิดการรับไถ่ววั
ไถ่ชีวิตโค กระบือทั้งหลายสักระยะ
หนึง่ เถอะ” เพราะว่าตอนนีม้ นั ล้นจริง ๆ
แน่นจริง ๆ เมื่อโยมนำ�มามาก ๆ นี่
เท่ากับโยมสร้างความลำ�บากให้ชีวิตเขา
กับชีวิตทางวัดด้วย เพราะว่าเขาอยู่กัน
แออัดเหลือเกิน เขาแน่นแทบจะกระดิก
ตัวไม่ได้ เหมือนจะเป็นนักโทษไปแล้ว
นักโทษในเรือนจำ�นี่ ถ้าคนไหน
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ลุกไปปัสสาวะกลับมาหาทีน่ อนไม่ได้ วัว
ควายทีว่ ดั ก็คล้าย ๆ จะเป็นอย่างนัน้ แล้ว
ขอให้ช่วยบอกหน่อย ช่วยกันเป็น
ปากเป็นเสียงให้วดั หน่อยว่า “ตอนนีท้ าง
วัดของดการไถ่ชีวิตโค กระบือสักปี
หนึ่งเถอะ” เผื่อมันมีตัวเก่าหมดอายุ
ตายไป แล้วชักเห็นว่า “มันพร่อง” หรือ
ว่าพอจะแบ่งให้คนที่เขามีใจรักสัตว์เอา
ไป และโดยเฉพาะหมาแมวบางคนเอา
มาปล่อยหน้าวัด แล้วก็วิ่งรถหนีไปเลย
เราไม่กกั ไว้กไ็ ม่ได้ มันก็มาวิง่ พล่านกัน
เห่าหอนกัน สร้างความรำ�คาญแก่คนทีม่ า
ทีว่ ดั หรือถ้าเป็นหมาดุมนั ก็อาจจะขบกัด
คนมาวัด แล้วเขาก็จะเอือมระอา
ก็อยากจะฝากบอกว่า “แบ่งกัน
ไปทางอื่นกันบ้างเถอะ” หรือบางคนนี่
ไถ่ชวี ติ โคแต่ไม่ให้อาหารโค ไม่ได้คดิ เลยว่า
คนที่ไปเกี่ยวหญ้าต้องจ่ายวันละเท่าไร ?
เดชะบุญพอเราได้มูลทำ�ปุ๋ยบ้าง มูลวัว
มูลควายทำ�ปุ๋ยบ้าง แต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อย
จะคุ้มกับค่าใช้จ่าย
ในเรื่องคุ้มหรือไม่คุ้มเราไม่กลัว
เพราะเราต้ อ งการมี บ ารมี ใ นการช่ ว ย
เหลือเมตตาปรานีเขาอยูแ่ ล้ว แต่วา่ ปัญหา
เพราะแออัดนี่ซิ ขยายที่ให้เขาไม่ทัน เท่า

49
กับเอาเขาเข้ากองทุกข์ เข้าคอกแออัดเบียดเบียนกัน ก็ขวิดก็ชนกันบาดเจ็บล้ม
ตายไปก็มี เพราะเขาคงจะเครียดในความที่มันแออัด
ขอฝากช่วยกันบอก “หยุดสักพักหนึ่งเถอะ” ไปวัดอื่นบ้าง ไปที่อื่น
บ้าง และถ้าหน่วยไหนตั้งใจที่จะเอาไปบำ�รุงพันธุ์สัตว์โดยไม่ฆ่าไม่ขาย ให้มี
คนรับประกันจริง ๆ เป็นชมรมที่ต้องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ไว้จริง ๆ อาตมาก็
อยากจะแบ่งให้ที่ต่าง ๆ ไปบ้าง แต่ต้องขอสืบทราบว่า “เป็นคนรักพวกนี้
จริง ๆ” เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ให้คนที่เชียงราย หรือน่านไปเกือบสิบตัว เขาเป็นคนที่
มีจิตใจโน้มเอียงมาทางนี้มาก วันอาทิตย์เขาหยุดงานเขาจะต้องไปเกี่ยวหญ้า
เอามาให้ทุกอาทิตย์เลยไม่เคยขาดเลย
เราก็เลยว่า เออ ! ถ้าคนอย่างนี้ “เป็นพระอริยะแล้ว” ถ้าเขาไม่รัก
จริง ๆ เขาคงไม่ทำ� พอเขาทำ�เขาขอเอาไปบ้าง ขอไม่กี่ตัวอาตมาเห็นว่า เขา
เป็นคนรักมีเมตตา อยากให้สัตว์ได้อิ่มอยู่เสมอ ก็เลยให้เขาไปสิบตัว มา
ถามว่า ถ้าใครอยากได้ล่ะ ? ไอ้พวกประเภทใจหิน ใจดำ� เอาไปฆ่าไปค้า
ไปขายนี่ อย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมกับเราเลย เขาอุตสาห์ไถ่ชีวิตมา
พร่าชีวิตเขาอีก มันไม่สมควรเลย
ส่วนสุนัข หมาแมวก็ยังไง ๆ ก็ขอให้แบ่งไปที่อื่นบ้าง อย่ามาสุมกันอยู่ที่
เดียวเลย.
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เทศกาลสงกรานต์ ที่ควรก้าวข้ามเช่นไร ?

พระพยอม ตอบ : พูดถึงคำ�ว่า “สงกรานต์” ประเทศ

ไทยอยากจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น มีแต่เพิ่มปริมาณอุบัติเหตุ
และการตาย ทีน่ า่ เจ็บใจทีส่ ดุ ก็คอื ความปรารถนาดีของกระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานที่ต้องการให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์นี่
ไป ๆ มา ๆ บ้านเมืองเราก็กลายเป็นศูนย์อุบัติเหตุไป แล้วทำ�
ให้ตดิ อันดับต้น ๆ เขา นักท่องเทีย่ วถีบจักรยานก็โดนรถชนตาย
ทำ�ให้เกิดความเสียหาย และทีต่ ายมากก็คอื ปีใหม่กบั สงกรานต์น่ี

ทำ�ยังไงสงกรานต์ปนี ้ี ซึง่ เป็นปีใหม่
แบบไทย ๆ เขาจึงจะหายโง่ได้มากกว่า
ปีเก่า “ไม่กิน ไม่เมา” ไม่เที่ยวหาเรื่อง
หาราว เปลี่ยนมาเป็นหาบุญหากุศลใน
วันสงกรานต์กนั บ้าง “ปีใหม่ตอ้ งมีเคาท์
ดาวน์” 1 มกราคม กับ 31 ธันวาคม นี่
สงกรานต์มันก็ปีใหม่แบบไทย ๆ

“ทำ�ไม ! เราไม่มีเคาท์ดาวน์สงกรานต์
กันบ้าง” มาสวดมนต์ภาวนาช่วงสงกรานต์

เขาบอกว่า หมอพยาบาลนี่ เลือด
ท่วมผ้าขาวช่วงวันสงกรานต์ ปีใหม่ ถูกตี
รันฟันแทง อุบตั เิ หตุ เสือ้ ผ้าชุดขาว ๆ ของ
หมอ พยาบาลเปื้อนเลือดแทบทุกคืน
ช่วง 4-5 คืนเปลี่ยนจาก 7 วันอันตราย
มาเป็น 7 วันอยู่สุขสบายกันสักทีเถอะ
“อย่าให้เป็น 7 วันอันตราย ” ทำ�ไมไม่
เปลี่ยน “ให้เป็น 7 วันสุขสบาย” สงบ
ร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของคุณงามความ
ดี ทำ�ไม ! ต้องเอาเหล้าเข้าเผาตับ
เผาปอด เผาทรัพย์ และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ !
เผาภาพลักษณ์ของความเป็นประเทศ
ที่ดีงาม พลเมืองที่ดีงาม เป็นบุคคล
ที่ดีงาม เพราะว่าเราใช้ธรรมเนียมนี่
สร้ า งความดี ง ามกันมาตลอดตั้งแต่
ตอนนูน้ แต่มาตอนหลังนี่เราเปลี่ยน
ใช้เทศกาลอันดีงามมาก่อเวรกรรม
ต่ำ�ช้า กินเหล้าเมายาก่อเรือ่ งตีรนั ฟัน
แทงซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มาก ๆ

น่าจะลดอุบตั เิ หตุลดการตายได้มากมาย
ไม่ใช่เล่นเหมือนกัน เพราะไม่เอามือไป
จับพวงมาลัย หรือเท้าเหยียบคันเร่ง “มือ
ประนมอยู่ ปากก็บริกรรมภาวนา” นีม่ นั
น่าจะเป็นเกาะคุ้มกันเป็นผ้ายันต์เครือ่ ง
“สติ” เป็นของดีกม็ าตัง้ หน้า
รางของขลังที่วิเศษ ที่ป้องกันอุบัติเหตุ
ทีแ่ ท้จริง เพราะว่า พวกเรานีใ่ ช้เทศกาล ตัง้ หน้าดื่มน้ำ�ผลาญสติ ยังไง
หาเรื่องให้ตาย
สงกรานต์ ปี นี้ ข อให้ ดี ก ว่ า ปี เ ก่ า
แทนทีจ่ ะใช้เทศกาลให้เป็น บุญเป็น เราจะได้อยูร่ อดปลอดภัยกันต่อไป
กุศลตามเป้าหมายเดิม ตามวัตถุประสงค์
“เราควรจะก้าวหน้า ก้าว
เดิม ทีเ่ ขาจัดให้มเี ทศกาล ให้ก�ำ หนดหมาย
รู้วันเดือนปี มีปฏิทินวันของชีวิต เมื่อถึง ข้ามสงกรานต์เลือด สงกรานต์
ตอนนั้นตอนนี้จะสิ้นวัน สิ้นเดือน สิ้นปี อุบัติเหตุสยอง มาเป็นสงกรานต์
ควรจะเติมบุญเติมกุศลกัน ไม่ใช่ไปเติม ที่ประคับประคองคุณงามความ
เหล้าเมายา พากันไปเจ็บไปตาย เอาเหล้า ดี” เพื่อมีชีวิตที่งดงามต่อไป เจริญพร.
เข้าปากเสร็จแล้ว ก็ไปเข้าโรงพยาบาลบ้าง
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19 วันแรงงาน หลวงพ่อมีอะไรให้กับผู้ใช้แรงงาน
บ้างครับ ?

พระพยอม ตอบ : วารสารฉบับ เพราะเราไม่ได้ตัด “กำ�จัดส่วนเกิน”

นี้มันก็ไปตรงกับช่วงแรงงาน หรือวัน
แรงงาน “วันผู้ใช้แรงงาน หรือวัน
กรรมกร” อะไรก็แล้วแต่จะเรียกกัน
อาตมาก็มชี วี ติ เป็นกรรมกร แล้วก็ได้ดแู ล
กรรมกรมาก่อนบวช เป็นระยะยาวนาน
แล้วก็เห็นอะไรต่อมิอะไรของเพื่อนร่วม
ชะตากรรมทีม่ อี าชีพเป็นกรรมกร
บางคนนี่ “เอาน้ำ�เหงื่อไปแลก
น้ำ�เมา” เหงื่อโซมกาย เขาขายน้ำ�เมา
ร่ำ�รวย ส่วนเราขายเหงื่อยังจนกันอยู่
อย่างนี้ “ทำ�ยังไง ? พวกชาวแรงงาน

ทั้งหลาย ถึงจะได้พอลืมตาอ้าปาก
กินอยู่สบาย” โดยเฉพาะอยากให้แรง
งานรู้จัก คำ�ว่า “ส่วนเกิน” “กำ�จัดส่วน
เกิน” ขยันซือ่ สัตย์ก�ำ จัดส่วนเกิน รับรอง

ว่าชีวิตเจริญแน่นอน
ถ้าถามว่า เขามีค�ำ ขวัญวันเด็ก หรือ
คำ�ขวัญปีใหม่ อาตมาขอให้คำ�ขวัญ
แรงงานไทยว่า “ขยัน ซือ่ สัตย์ กำ�จัด
ส่วนเกิน” แล้วกรรมกรแรงงานทัง้ หลาย
จะต้องเจริญมั่งมีศรีสุข ไม่ใช่มีแต่หนี้สิน
มีแต่...แหม ! ที่เรียกกันว่า “อกไหม้ไส้
ตรม” ที่เงินเดือนไม่พอ รายได้ไม่พอ

เหล้าเกินไหม ?
บุหรี่เกินไหม ?
กินเที่ยวที่ใช้จ่ายกันมันเกินไหม ?
ถ้าเกินก็ลองซิ “กำ�จัดส่วนเกิน”
ส่วน “ขยัน” แรงงานกรรมกรทัว่ ไปส่วน
ใหญ่กข็ ยัน นอกจากกรรมกรรุน่ ใหม่นช่ี กั
จะกดโทรศัพท์กัน เกมกดอะไรกันเพลิน
ไปแล้ว แล้วก็แรงงานทั้งหลายรุ่นใหม่นี่
ขอให้รู้ว่า “เขาไล่ออก” แล้วเขาก็ไม่
ต้องจ่ายค่าแรงด้วย เพราะเราทำ�ผิดกฎ
ของการใช้แรงงาน เขาขาดทุนแน่ ๆ ถ้า
วัน ๆ นั่งกด
เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นเด็กรุ่นใหม่ ๆ ที่มา
ทำ�งานที่วัด มันกินเวลาของมูลนิธิฯไป
เยอะ เราจ่ายไปกับเรื่องที่เขานั่งเล่นเกม
กดกันนี่ เออ ! พอเขาบอกถึงว่า “มี
กฎหมายให้ท้ายนายทุนแล้วละ” ไม่
เช่นนั้นนายจ้างขาดทุนตายแน่ ถ้าเขามัว
แต่กดทั้งวัน
“กดกับดื่ม” นี่ ! ทั้งดื่มทั้งกด
หมดเวลาที่จะทำ�งาน ก็เลยต้องบอกกัน
ว่า “ขยัน” ต้นทุนมันก็พอจะมีอยู่หรอก
คนที่มีอาชีพขายแรงงาน “ซื่อสัตย์

ต่อนายจ้าง” ไม่เม้มของ ไม่โกงของ ไม่
โกงเวลา ทำ�อะไรเต็มไม้เต็มมือ เต็มเวลา
เต็มความสามารถ นีแ่ หละแล้วก็จะทำ�ให้
“แรงงานไทยก้าวหน้า แรงงานไทย
เจริญแรงงานไทยมั่งมีศรีสุข” ไม่ต้อง
เป็นหนี้เป็นสินมากมายก่ายกอง
แต่ ถ้ า แรงงานไทยยั ง มี ส ภาพ
จิตใจใฝ่แต่เรื่องอบายมุข ปล่อยให้ชีวิต
จมทุกข์อยู่เรื่อยไป แรงงานไทยก็จะไม่
เจริญแน่นอน แล้วก็จะเป็นหนี้เป็นสิน
สังเกตไหมว่าปี ๆ หนึ่งแรงงาน
เมาแล้วแทงกันตาย ฆ่ากันตายเท่าไร ?
เห็นมีบ่อยจังเลย แรงงานต่างด้าวก็เป็น
แบบเดียวกับเรา แรงงานของเราก็เมา
ฆ่ากันแบบต่างด้าว

มันน่าเศร้าจริง ๆ ทำ�ไมชีวิต
ถึงอาภัพความรู้ความฉลาด ที่จะ
ดำ � รงชี วิ ต อย่ า งเหน็ ด เหนื่ อ ยแล้ ว
มั น เ พิ่ ม ค ว า ม ฉ ล า ด ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย
ทำ � ไมเหน็ ด เหนื่ อ ยแล้ ว ต้ อ งไปหา
ทางออกโง่ ๆ กินเหล้าเมายา ให้มัน
ซ้ำ�เติมชีวิตที่โอกาสก็น้อย รายได้ก็
น้อย ยังไปทำ�ลายสุขภาพ ทำ�ลาย
ทรัพย์ที่หามาได้ ต้องช่วยกันคิดกัน
เถอะ ประหยัดกันเถอะ
“ขยัน ซือ่ สัตย์ กำ�จัดส่วนเกิน”
ก็คอื ประหยัดนัน่ เอง ถ้าหลักธรรม 3 ข้อ
นี้ พวกใช้แรงงานทั้งหลายยึดถือปฏิบัติ
ฝึกฝน ฝึกฝืน ฝึกหัด ประพฤติ กระทำ�
ปฏิบัติให้ 3 คำ�นี้มันของขึ้นเลย ขยันขึ้น
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เลย มีอารมณ์ขยันขึ้นเลย แล้วก็ซื่อตรง
ซื่อสัตย์ขึ้นเลย ไม่เคยคิดเอาเปรียบนาย
จ้าง “รักบริษัทนั้นเหมือนบ้านหลัง
ที่ 2 เลย” มันก็ต้องเจริญทั้งนั้นแหละ
และตัวเองก็ต้องกำ�จัดส่วนเกิน อย่าให้
ลูกให้เต้าของกรรมกรนี่...เริ่มกินเริ่มใช้
เกินเยอะมาก แล้วสักวันเขาก็ต้องขาด
เพราะมันเกินวันนี้เขาก็ต้องขาดวันหน้า
ก็ขอให้นึกไว้ด้วยว่า กรรมกรมี

โอกาสประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากที่
สูง หรือนั่งร้นนั่งร้านถล่ม ก็มีโอกาส
มากกว่าคนอาชีพอื่น เพราะฉะนั้น เรา
ก็ต้องเตรียมตัวด้วยความไม่ประมาท

ปีนี้ก็ขอให้พรว่า “ผู้ใช้แรงงาน
ขออย่าให้ประมาท” แล้วสำ�หรับที่วัด
สวนแก้วจะจัดทุกปี จะมีผลไม้มะม่วง
ฯลฯ เราก็จะมาตั้งให้กรรมกรนี่มาหยิบ
ไปกินไปรับประทาน แล้วแต่จะให้ ยัง
ไงไปที่ไหนไม่มีความสุข ไม่อิ่มปาก อิ่ม
ท้อง ขอบอกเลยว่า “ลูกกรรมกร” พา
มาเถอะ เราจะเลี้ยงไอศกรีม 10 ถังทุก
ปีสำ�หรับวันกรรมกร แล้วก็อาจจะมี
ก๋วยเตี๋ยวมีอะไรต่าง ๆ
มูลนิธิฯ เราต้องการที่จะมีบารมี
มากกว่าต้องการมีเงิน ปีนี้ก็จะให้ไม่ต่ำ�
กว่า 5 หมื่น หรือแสนหนึ่ง ที่ซื้อกับข้าว
เลี้ยงกรรมกร หรือลูกกรรมกร
ที่อื่นไม่รู้ว่าจะให้หรือไม่ให้แต่ที่
วัดสวนแก้วปีนี้เราให้โบนัสตั้ง 3 ครั้ง วัน
พ่อ วันปีใหม่ และอีกวันที่จะถึงก็คือวัน
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ที่ 24 เมษายน ก่อนวันแรงงาน ทางวัดให้แต่คนที่ไม่ได้มาทำ�ประโยชน์ให้
วัด ๆ ก็ให้วันเดียว คือ ไอศกรีม ของใช้ ของกิน ขอให้มากันเถอะ
ถ้าใครอ่านบทความนี้ตัดแปะไว้ที่ห้องทำ�งาน ที่ออฟฟิค ที่แคมป์ แล้ว
ก็ขอให้รกู้ นั เลยว่า ใครอยูใ่ กล้ ๆ วัดสวนแก้วมาได้เลย แล้วจะมีของทีเ่ ขาบริจาค
มาเสือ้ ผ้า ข้าวของ เครือ่ งใช้ เอามาขายให้เฉพาะกรรมกร “ถูกพิเศษ” เรียก
ว่า “ลดกันครึ่งต่อครึ่งเลย” วัดได้จัดทำ�มา 3-4 ปีแล้ว บางท่านไม่รู้ !
ใครอ่านบทความนี้แล้วก็ช่วยกระซิบ ไปบอกตามแคมป์กรรมกรหน่อย จะ
เป็นต่างด้าว หรือในประเทศมาได้เลยเรายินดี เพราะวัดนี้เป็นวัดที่เรียกว่า
“ของพวกรากหญ้า” “ของพวกกรรมกร” เราคงไม่มีโอกาสได้
รับเช็คร้อยล้าน เราก็จะทำ�บุญทำ�ทานของเราเรื่อยไป เจริญพร.
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ทำ�บุญกับวัดสวนแก้ว แบบไหนเป็นสเปค
บุญของวัดครับ ?

พระพยอม ตอบ : อย่าลืมนะ ! การทำ�บุญ

วัดอื่นเขาก็ต้องการอย่างอื่น แต่วัดสวนแก้วนี้พันธุ์ไม้
ปุ๋ย เป็นสิ่งที่วัดต้องการไม่หยุด เพราะเรายังมีที่ดินที่
จะปลูกสร้างผลหมากรากไม้ บางต้นมันแก่หมดอายุก็
ต้องตัดออกปลูกใหม่ หรือว่าพันธุ์เก่ามันไม่ดี อยากได้
พันธุ์ดี ๆ ใหม่ ๆ (ไม่ใช่โยมเพาะเมล็ดมะม่วงพันธุ์อะไร
ก็ไม่รู้จิ้มไว้ พระดูแลปลูกรักษาตั้ง 4 ปีออกลูกมาเป็น
กะล่อน ลูกนิดเดียว) แต่เดี๋ยวนี้เขามีพันธุ์ดี ๆ พันธุ์
ไต้หวัน พันธุ์ของไทยก็มี “มันขุนศรี” มี “แก้วขมิ้น”
มี “น้ำ�ดอกไม้มัน” “อกร่องสีทอง” อะไรที่เป็นของ
ไทย ก็ต้องเป็นของไทยแบบชนิดที่ชื่นอกชื่นใจ มะม่วง
“ยายกล่ำ�” อะไรพวกนี้
แต่พันธุ์ของใหม่ ๆ ที่มาจากต่างประเทศ มันก็

สีสนั รสชาติ กลิน่ มันก็ “แหม ! มันก็ชวน
1) “อิ่มสมอง” ได้หนังสือ
กินชวนทาน” แต่สีสันบางทีมันยั่วตา เทปซีดีไปฟัง
น่าซื้อ น่ากิน เพราะฉะนั้น เราปลูกอะไร
2) “อิม่ อกอิม่ ใจ”ว่า เออ !
มันก็ต้องปลูกให้มันยั่วหู ยั่วตา น่ากิน
บ้าง ไม่ใช่มองดูแล้วมันไม่ไหวกินแล้วก็ มาทำ�บุญวัดนี้ คนชรา เด็กกำ�พร้า
ิ ได้
ส่ายหน้า ทัง้ เปรีย้ ว ทัง้ เมล็ดใหญ่ เนือ้ น้อย หมูหมาอะไรมันก็พลอยได้กน
มันก็ไม่คุ้มกับราคาที่เขาซื้อไป ก็ยังไงมา บุญ ได้ทาน เรากลายเป็นทำ�บุญทำ�
ทำ�บุญที่วัดนี้ ก็ขอให้ลดพวกสังฆทาน ทาน โดยการเจือจานกับผู้ที่อด
ผ้าไตรมันไม่คอ่ ยจำ�เป็น พระพุทธรูป อะไร อยากมาพักพิงอิงอาศัย และ
พวกนี้อย่าเอามาเยอะเลย
3) “อิ่มท้อง” ก็คือได้ผล
ขอให้ เ ป็ น ทำ � บุ ญ ลดโลกร้ อ นไป หมากรากไม้ไปรับประทาน
“ทำ�บุญให้รม่ เย็นเป็นสุข” แล้วการทำ�
นี่แหละเขาเรียกว่า วัด 3 อิ่ม
บุญแบบนี้เขาเรียกว่า “ใคร่ครวญแล้ว แล้ว คราวนี้ ! ถ้าโยมอยากอิ่มก็มา
ค่อยทำ�” ตามที่พระพุทธท่านตรัสว่า ให้ถกู ฤดูก็แล้วกัน

“ท่านไม่สรรเสริญคนให้มาก ให้เยอะ
“มะม่วง” “มะปราง” มัน
ให้ถี่ ให้บ่อย แต่สรรเสริญคนที่
ก็เดือน มีนาคม เมษายน
ใคร่ครวญดีแล้ว นำ�ออกให้”
“ทุเรียน” มันจะเดือนพฤษใคร่ครวญดูเถอะ ! สิง่ ทีข่ าดแคลน
ตอนนี้คืออะไร ? ต้นไม้ถูกตัดลงไป โค่น ภาคม มิถุนายน

ไป แล้วปลูกใหม่มันก็ไม่ทัน แล้วโลกมัน
จะร้อนหรือเย็นละ
เรามาช่วยกันทำ�บุญลดโลกร้อน
กันเถอะ ถ้าไปวัดอื่นจะถวายอะไรก็แล้ว
แต่โยมถนัด แต่ถ้ามาวัดสวนแก้ว ขอให้
นึกถึงพันธุ์ไม้ กิ่งไม้ และปุ๋ย แล้วเมื่อ
ปลูกต้นไม้งาม ออกดอก ออกลูก ออก
ผล โยมมาทำ�บุญก็จะได้หิ้วกลับบ้านไป
“บุญก็ได้ ไส้ก็เต็ม” กันถ้วนหน้า
อย่ า งนี้ เ ขาเลยให้ ฉ ายาวั ด นี้ ว่ า
“วัด 3 อิ่ม” 3 อิ่ม คือ
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มาเถอะไม่อด เดือนมกราคม ก็
เป็นชมพู่ กล้วย ม่าเหมี่ยว นี่จะมีอยู่ไม่
ขาด มาวัดนีผ้ ลไม้ไม่ขาด และโดยเฉพาะ
หน่อไม้นี่ โอ้โฮ ! มากมายก่ายกอง ก็มา
เถอะซื้อหากินหาทานกัน ซื้อที่อื่นอาจ
จะได้แค่อิ่มปากอิ่มท้อง แต่ไม่ได้อิ่มบุญ
มาที่นี่ได้ทุกอย่างกลับไป ลูกหลานก็จะ
ได้ เออ ! มาวัดนี้ ไม่เท่าอย่างที่คนจีน
เขาเคยเยาะเย้ยเรา “ทำ�บุญเสียเปล่า
ไหว้เจ้าดีกว่า” แต่ถ้ามาทำ�บุญวัดนี้มา
ทำ�ให้ถูกสเปคบุญ แล้วไม่ได้ต่ำ�กว่าไหว้
เจ้าแน่นอน เจริญพร.
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เพราะฉะนั้น เวลาคิด ให้คดิ ง่าย ๆ “ระหว่าง

สืบศาสนากับสืบพันธุ์นี่” จะคิดไปทางไหน
มากกว่ากัน !

ถ้าคิดสืบพันธุ์ต้องตวาด ตะเพิด
ไหม ?
แต่ถา้ คิดเรือ่ งสืบศาสนา ต้องประคับประคองไหม ?
เราเคยเพลินคิดกับเรื่องสืบพันธุ์
บ้างไหม ?

เราจะต้องมีตัวนี้เป็นวิธี ที่จะทำ�ให้เราอยู่กับ
พรหมจรรย์ได้อย่างชนิดไม่มีการเศร้าหมอง เรา

*“แนะแนวการเทศนา (สามเณรธรรมาสน์ทอง)” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโครงการส่งเสริม
วิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กทม. วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557

“

ระหว่าง
“คิดเป็นผัว
กับ
คิดเป็นพระ”
อันไหน
มากกว่ากัน ?

“

จะมีปีติสุขกับการระวังตัว ผมตั้งแต่
โดนคำ�ครหาว่า เขาไม่ได้ครหาว่า เรา
แต่เขานึกว่า “เราต้องเป็นอย่างนั้น”
เมื่อตอนที่พระรุ่นเดียวกันดัง ๆ กับเรา
นี่ มี 4 องค์ นิกร ยันตระ พุทโธ พระ
พยอม พังไป 3 คนตอนนั้น
พอผ่านไปร้านเหล้ายาดอง ร้าน
กาแฟ เขาก็กระแหนะกระแหนกระแทก
แดกดันว่า “เฮ้ย ! พระดัง ๆ ไปแล้ว 3
องค์ กูว่ารายต่อไป...ต้องเป็นพระ
พยอม” ตั้งแต่นั้น ผมก็ระวังไปเทศน์
ที่ไหน ! ไม่ให้ผู้หญิงติดตามเลย แก่
อย่างไรก็ไม่ไว้ใจ ต้องปลอดภัยไว้ก่อน
นั่นนะเราก็รอดมาได้
“รอดมาได้ด้วยวิธี หรือพิธี”
เราก็ต้องมีวิธีรักษาพรหมจรรย์ วิธี
รักษาความบริสุทธิ์ ให้ความบริสุทธิ์
มันอยูก่ บั เราอย่างดีทส่ี ดุ เพราะถ้าเรา
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เป็ น พระเณรขึ้ น เทศน์ อ ย่ า งสกปรก
ไปตลอด เขารู้ความเละเทะของเรา
แล้ว ไอ้เครดิต คำ�พูดคำ�สอนของเรา
ก็จะลดไปหมด นี่อันนี้ต้องระวัง ! มี
สามเณรดีองค์หนึง่ เป็นกระเหรีย่ ง โอ้โฮ !
น่านับถือมาก อยู่จังหวัดตาก โยม
เกิดศรัทธา นิมนต์มาอยู่วัดแถว ๆ
บางกอกน้อยใกล้ ๆ กับโรงเรียนสตรีฯ
ปรากฏว่า โยมซือ้ โทรศัพท์ให้เครือ่ งหนึง่
ต่อมาเด็กผูห้ ญิงขอเบอร์โทรศัพท์ ตอน
นี้ ไปสืบพันธุแ์ ล้ว ไม่ได้สบื ศาสนาแล้ว
นีร่ ะหว่าง “คิดเป็นผัว กับคิดเป็น
พระ” อันไหนมากกว่ากัน ? นี่แหละ !
ตอนนี้พระเณร พวกเราเหลือน้อยแล้ว
นะ ช่วยอยู่กันเป็นพระสืบต่อหน่อย !
ที่จ้องจะเป็นผัวนะเยอะแยะแล้ว ตอน
ที่ประชากรไทย 17 ล้านคน มีพระเณร
ตั้ง 6 แสนรูป แล้วก็ ลด ๆ ๆ ๆ ๆ ลง
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มา ตอนนี้ประชากร 60 ล้านคน
บวชเณรภาคฤดูร้อนก็แย่ น่า
เบื่อ ! ผมนี่เป็นคนคิดที่บวชเณรภาค
ฤดูร้อน องค์ต้น ๆ รองจากอาจารย์
กิตฺติวุฑฺโฒ แต่เดี๋ยวนี้แย่ โรงเรียนเขา
สับสนไปหมด เมื่อก่อนบวชเณรภาค
ฤดูร้อนเต็มเดือนเลย แต่เดี๋ยวนี้ ไม่รู้
อะไร ? เดี๋ยวก็ไปฟังผลสอบบ้าง ไป
ซ่อม ไปติวบ้าง จึงไม่ได้เรื่อง ผมเลย
ไม่ค่อยได้ทำ�เท่าไหร่แล้ว
เพราะฉะนั้น น้องเณรต้องหา
วิธีที่จะอยู่ในพรหมจรรย์ ให้มันมั่นคง
ให้ได้ นี่เป็นหลักเลย เดี๋ยวเราก็จะมี
วิธีสอนคนได้ ถ้าเรามีวิธีรักษาตัวเรา
ได้ก่อน ช่วยตัวเองได้ก่อน เดี๋ยวก็ช่วย
คนอื่นได้ ไม่ได้ยากอะไร แต่ถ้าตัวเอง
ยังปริ่มน้ำ� จม ๆ โผล่ ๆ ทะลึ่งขึ้นมา
ที ผลุบลงไปอีกที บวช ๆ สึก ๆ หลาย
รอบ ไม่ไหว ยังไงก็ตอ้ งลองรักษาวิธดี ี ๆ
ที่พระพุทธเจ้าค้นไว้
เอ้า ! วกมาตรงที่ว่า “เราจะ
ต้องตอบแทนความว่าง” ทีห่ ล่อ
เลี้ ย งวิ ญ ญาณเราไม่ ใ ห้ เ ป็ น โรคจิ ต
โรคประสาท พ่อแม่น่ี เลีย้ งเราดีอย่างไร
เราก็ยังเป็นโรคจิต โรคประสาท เมื่อ
ไม่กี่วันมีข่าวบ่อยเหลือเกิน ฆ่าพี่ ฆ่า
พ่อ ฆ่าแม่ เอาสมบัติ 200 ล้าน มี
ข่าวบ่อย เขาเนรคุณอย่างนั้นก็แย่อยู่

แล้ว ทั้ง ๆ ที่พ่อแม่เลี้ยงมาดี แต่เขา
ก็คงไม่ได้มีจิตวุ่น ที่อยากจะฆ่าทุกวัน
หรอก เพียงแต่เขาไม่ตอบแทนที่จะ
รักษาน้ำ�ใจของความว่างเอาไว้ ปล่อย
ให้ความวุ่นมาชิงพื้นที่หัวใจเราไป
น้องเณร ! ถ้าน้องเณรได้ตอบแทน
ความว่าง คือ พระนิพพานชิม

ลอง พระนิพพานชั่วคราว แล้ว
รักษาให้มันอยู่กับเรายาวนาน

ชีวิตนักบวชนี่มันสุดยอด ถ้าเห็นผล
อานิสงส์ ว่ามันช่วยให้เราไม่ต้องทุรน
ทุรายกับเรื่องนี้ เขาอยากได้ตำ�แหน่ง
เขาถูกย้าย เขาก็เลยโวยวายกัน เรา
เป็นพระเป็นเณร เราไม่ต้องไปนั่งคิด
แย่งอะไรกะเขาเลย แล้วก็ไม่ตอ้ งทำ�เป็น
เณรแต๋วแตกนะ ไอ้เรือ่ งเสริมโน่น เสริม
นี่ จะมาหล่อโน่นหล่อนี่ นอกจากเณร
แต๋วแตกเท่านั้น เขาไปเสริมหน้าอก
ทำ�ไม ! เณรบ้าอะไรก็ไม่รู้ วิตถาร เรา
เป็นเณรแมนดี ๆ ดีกว่า มีดาราอะไร
คนหนึ่งเขายังไปผ่าตัดเอาอกออกเลย
แล้วเขาก็มาบวช เราเป็นผู้ชายแท้ ๆ
ยังมาสับสนทางเพศอยูไ่ ด้ มันเป็นเรือ่ ง
ที่เสียหาย
ก็อยากจะฝากบอกพวกเราทีว่ า่
“เราอย่าลืมบุญคุณของความว่าง”
เพราะความว่างรักษาให้เราไม่เป็นโรคจิต
โรคประสาท มันเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้

เราได้ชุ่มชื่น เบิกบาน แจ่มใส เริงร่า ว่าอย่างนี้ ถ้าเอาไม้ไปตีหวั เมียนัน้ มันไม่
แล้วเราไม่ตอบแทนคุณอันนี้ไว้นี่ เขา ได้ แต่ตีหัวจิตหัวใจที่เมียเขามีสันดาน
เรียกว่า “เนรคุณที่ร้ายกาจที่สุด” นิสัยยังไง ต้องรู้ความเป็นมาเป็นไป
คนที่เนรคุณต่อความว่าง ต่อ กำ�พืดปูมหลัง แบล็กกราวน์ของเขา
มรรคผล พระนิพพาน ลิ้ม มันมีจริต อะไรแบบนั้น ถ้าไม่รู้จริตมัน
ลองชั่วคราวยังถือว่าเป็นคน อยู่กันยาก เหมือนอย่างที่เขาบอกว่า

ที่เนรคุณ ที่น่าเสียดายที่สุด
เลย ! สิง่ ทีเ่ ลีย้ งดูตวั ตนคนเรา
มาอย่างดี อุปถัมภ์ค้ำ�ชูชวี ติ
เป็นท่อน้ำ � เลี้ยงให้เราสดชื่น
เรากับตัดใจจากมันอย่างไม่
เหลียวแล เหมือนคนทีไ่ ม่รกั ษา
น้ำ�ใจพ่อแม่

“จริตมันไม่เท่ากัน” หรือ “ดวง
มันชงกัน”

ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ เขาถือว่า
“สุดยอด” เป็นคนที่ตอบแทนบุญ
คุณความดีของความเป็นมนุษย์ที่
รู้จักอยู่กับความว่างความเย็น ถ้า
เราไม่มีความรู้สึกจะรักษาความ
ว่างความเย็นไว้กับชีวิต ไม่ดูแล
ไม่เอาใจใส่ ความว่างความเย็นให้
กับชีวิตเลย ถือว่า “เสียชาติเกิด”
เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธ
ศาสนาอย่างยิง่

แหม...เมือ่ วานซืนนี้ ลูกสาวเขา
เอาร่มตีแม่ แขนแทบหัก พอแม่เปิด
แขนเสื้อให้ดู...เป็นแผลดำ�ปึ้ดเลย เป็น
แผลไหม้ มาถึงก็มาถาม “จะทำ�ยังไง
กับลูกที่เป็นอย่างนี้” เห็นไหม ! ลูก
เนรคุณกับพ่อแม่ เขาก็ยังทำ�ตัวอย่าง
เพราะฉะนัน้ น้องเณร หลวงพ่อ
นั้นแล้ว แต่ถ้าเราเนรคุณต่อความว่าง ในฐานะที่ได้วิธีมา ก็อยากจะฝากว่า
ต่อจิตใจช่วงสบาย ช่วงแขกที่ยังไม่ ช่วยดูแลไว้ ช่วยรักษาไว้ ช่วงที่
มากวนนี่ มันมีคำ�โบราณคำ�หนึ่ง “มี เราสบายว่าง ๆ เรามานั่งดูความ

เมียตีให้หัวแตก มีแขกมาให้ไล่ ว่างรักษาอารมณ์เรา แล้วเรา
ลงจากเรือน”
มารักษาชีวิต ไม่ให้เราเครียด
มีแขกมาแขกไม่ดี (กิเลส)ไล่ลง ไม่ให้โรคจิต ไม่ให้โรคประสาท
เรือนไป อย่าให้มนั ครองเรือนใจเราอยู่ แล้ ว หลวงพ่ อ พุ ท ธทาสท่ า นก็มีวิธีให้
แต่ถา้ มีเมียตีให้หวั แตก มันมีความหมาย ตะเพิดความทุกข์ ในเวลาเครียด เรียน
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หนังสือ กลุ้ม หรือฝึกฝนทำ�อะไร
แล้วมันเครียด ลองตะเพิดว่า “กูไม่
ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ย !” แล้ว
มันจะโล่งเหมือนกับตะเพิดแขกที่มัน
จะก้าวเข้ามาในเรือนจิตเรือนใจ เรา
ตะเพิดมันออกไป จิตเราก็จะโล่ง เมือ่
บ้านไม่มแี ขก จิตใจก็จะสบาย ขอให้นอ้ ง
เณรประพฤติ ป ฏิ บัติ แ บบนี้ เ รี ย กว่ า
“สนองคุณความว่าง” ไหนลองว่าดัง ๆ
ซิ โดนเจ้าอาวาสบ่นบ้าง อะไรบ้าง โดน
เพื่อนล้อเย้ายั่วให้เป็นทุกข์บ้าง ไหน
ลองตะเพิดดูสิ 1...2...3... “กูไม่เกิด
มาเพื่อเป็นทุกข์นะโว้ย !....” (เณร
ที่ฟังก็ตอบเสียงอ่อยๆ)
(พระพยอมบอก) “ไม่ได้เณร !
ท่องเบาอย่างนี้ไม่ได้ เสียงอ่อย
อย่างนี้ แขกไม่ไป ทุกข์ไม่ไป ทุกข์
ไม่ตกใจหรอก (แขก คือ กิเลสหรือ
ความทุกข์จะได้ลงจากเรือนใจเรา
ไป) มันต้องเสียงแรง ๆ เสียงแข็ง ๆ
ให้จริงจัง คาถามันถึงจะขลัง ! ของ

มันถึงจะขึ้น ไม่เช่นนั้นกิเลสมันขึ้น
เรือนต่อ กิเลสถ้าตะเพิดแรง ๆ มัน
ก็ไปเหมือนกันนะ ตอนนั้นผมไป
เทศน์ไปเจอไอ้ขี้เมามันแซว พอเรา
เทศน์ “กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์
นะโว้ย...” มันแซวเลย “ทุกข์ก็ทุกข์
ซิโว้ย !” ไอ้พวกนี้ มันจะต้องจมอยู่ใน
ความทุกข์อีกนาน
เพราะฉะนัน้ น้องเณรมีเรือ่ งหนึง่
อยากจะฝากว่า ถ้าเป็นนักเทศน์อย่า
เทศน์ตลกคึกคะนองแบบเนื้อหาสาระ
ไม่มี เมื่อก่อนนี้มีอยู่ชุดหนึ่ง พระอ้วน
กับพระผอม เทศน์แล้วด่าพ่อล่อแม่
บนธรรมาสน์ พักเดียวเสื่อมหมดเลย
ไม่มีใครนิมนต์เลย ถ้าจะพูดหยาบก็
อย่าให้มันหยาบเกินไป ถ้าจะล้อเล่น
สนุกมีมุขขำ�บ้าง ก็อย่าให้ทะลึ่งลามก
เอาเป็นเนื้อหาที่มันเป็นข้อชวนคิดชวน
ขำ�บ้าง พอจะแก้งว่ ง แต่อย่าทะลึ่งจน
กระทั่งลามก สกปรก หยาบคาย อันนี้
ต้องถือไว้เป็นหลัก

“กูไม่เกิดมาเพื่อเป็น
ทุกข์นะโว้ย !....”

ผมโชคดี ที่ ไ ปอยู่ กั บ หลวงพ่ อ
พุทธทาส 7 ปี ได้ซึมซับเอาหลักธรรม
ที่ดี ๆ ไว้ ถึงเราจะพูดสนุกสนาน คึก
คะนองบ้าง แต่เนื้อหาสาระเราแน่น
ไว้ อันนี้เป็นเสน่ห์แบบที่เรา ได้รับกิจ
นิมนต์แบบไม่อั้น ผมเคยเทศน์วันละ 6
งาน เทศน์จนมึนหลับไปเลย คือเทศน์
ตั้งแต่เช้ายันตีหนึ่งตีสอง คือพวกงาน
อยู่ปริวาสนี่ บางทีกัณฑ์ที่ 6 นี่เคลิ้ม
หลับไปเลย แต่มันเป็นอัตโนมัติ เทศน์
จบไป ถามโยมเป็นไง “โอ้ย ! แจ่ม
แจ้ง” แต่เราครึ่งหลับครึ่งตื่นไปแล้ว
เพลียเต็มที แต่มันเป็นอัตโนมัติ คือ
ชั่วโมงบินมันสูง เราทำ�มากทำ�บ่อย
ภาวิตา พหุลีกตา เราทำ�ย้ำ�ๆ ซ้ำ� ๆ
เข้า มันไปของมันเอง
เดี๋ ย วนี้ เ วลาเทศน์ ผ มไม่ ไ ด้ ทำ�
สคริปต์ เหมือนก่อนแล้ว มันไหลเหมือน
เทน้ำ�ออกจากกระบอก แต่ตอนสมัย
แรก ๆ ต้องทำ�สคริปต์ ต้องมีหัวข้อ
เรือ่ งโน้ตไป แต่เดีย๋ วนีไ้ ม่ตอ้ งแล้ว ชัว่ โมง
บินพอใช้ได้แล้ว มันก็ไปของมันไหล
เรื่อยไป ต้องเอากันถึงขั้นที่เรียกว่า
ตอนฝึกมันต้องจริงนะ ตอนผมฝึก
ใหม่ ๆ ไปบิณฑบาต ผมก็เดินถือบาตร
ผ่านไปในสวนยางซ้อมฝึกว่า “ญาติโยม
ทั้ ง หลายถึ ง เวลาที่ ป าฐกถาแล้ ว ”
จนคนเขากรี ด ยางอยู่ ใ นสวนตกใจ
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หลวงพี่มาเทศน์อะไรตอนนี้ ตอนนั้น
เขาเรียกร้อนวิชา เราต้องฝึกฝนกับมัน
อย่างจริงจัง มันต้องร้อนวิชา ต้อง
ของขึ้น ถ้าไปอ่อย ๆ เอื่อย ๆ ไม่ค่อย
เต็มใจ ง่วง ๆ มันไม่มอี ารมณ์ ต้องทำ�
เหมือนคนทีเ่ ล่นของขึน้ สักเสือ...ก็เผ่น
ปลุกอะไรก็ขลัง พูดถึง “สักเสือเผ่น”
ผมไปเทศน์ในเรือนจำ� ผมก็ล้อ
ไอ้พวกสักเสือเผ่นว่า “เฮ้ย ! กำ�แพง
เตีย้ นิดเดียว ทำ�ไมมึงเผ่นไม่พน้ วะ”
ถ้ า เทศน์ กั บ นั ก โทษมั น ต้ อ งถึ ง ลู ก ถึ ง
คน พวกนี้สันดานมันดิบ ต้องกระทุ้ง
กันแรง ๆ “พวกคุณนี่รู้ไหม ! เวลา
เขาปลูกต้นไม้เขาเอายอดขึ้น แต่
พวกคุณนี่ยอดคนเหลือเกิน เอา
ยอดลง (ลงมาในคุก ในตะราง ลง
ในมาคดีต่าง ๆ เลยเสียอิสรภาพ)
ถูกจับกุมคุมขังเสียอิสรภาพ ใคร ๆ
เขาก็เอายอดขึน้ กัน แต่พวกคุณดัน
ผ่าเอายอดลงมา ในคุกนี่” อะไรก็
ว่าไปให้มันพลิกจิตกลับให้ได้
เหลือท้ายนี่ให้น้องเณรถามได้
3 องค์ อยากจะถามอะไรไหม นิมนต์ ถ้า
น้องเณรไม่ถามปัญหาเขาบอกมี 2 นัยยะ

นัยยะหนึง่ ไม่มปี ญ
ั หาจะถาม
อีกนัยยะหนึ่ง ไม่มีปัญญา
จะถามปัญหา
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ลูกเณร คนที่ 1 ถาม : พระราชธรรมนิเทศครับ คำ�ถาม
มีอยูว่ า่ หลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาด้วย เป็นพระนักเทศน์ดว้ ย
แล้วผมก็มคี วามคิดทีจ่ ะถามถึงวิธกี ารของการแสวงหาทุนทรัพย์
ในการไปสร้างอนาคตให้กบั คนทีไ่ ม่มอี นาคตให้ได้มอี นาคต หลวง
พ่อมีวธิ กี ารทำ�อย่างไร ครับผม
พระพยอม ตอบ : ด้วยวิธีการอะไรต่าง ๆ ที่
ผิดเพี้ยนไป บางวัดทำ�รูปราหูอมวัดเลย แล้วก็ใช้วิธี
มีพิฆเนศวร ท้าวมหาพรหม สารพัด ผมไม่มีเลย ผม
ใช้แนวพุทธศาสตร์ ไม่เอาไสยศาสตร์เลย ใช้วิธีคิด
อันดับแรกทีไ่ ด้เงินมากทีส่ ดุ สมัยทีท่ �ำ หนังสือ
เทปซีดี เป็นเรือ่ งของการเผยแผ่ ต่อมานี่ “สงเคราะห์
พัฒนา” วิธีการพัฒนานี่ ทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่
ที่ดิน ที่ดินมันเป็นที่รองรับของสิ่งก่อสร้างทุกอย่าง
ในการสร้างสรรค์อาชีพ รายได้ ทรัพย์สินไหลมา
จากแผ่นดิน ตอนที่ผมไม่มีทุน ตอนนั้นนะถ้ารัฐบาล
นั้นเขาไม่ขัดข้อง เขาไม่วิเคราะห์ผิด ป่านนี้ผมทำ�
คุณูปการต่อบ้านต่อเมืองมหาศาลเลย คือ มีรัฐบาล
ชุดหนึ่ง มีคนคนหนึ่งมีฉายาไม้บรรทัด เป็นคนตรง
ตอนนั้นผมตั้งใจจะซื้อที่ดิน ราคามันถูกมาก ไร่ละ 2
แสนเอง แถว ๆ เมืองนนท์ ที่ดินมันยังไม่มีรถไฟฟ้า
รถเร็วอะไรไปนี่ ผมก็ไปติดต่อขอกูเ้ งินทีเ่ ขาเรียก SME
แบงค์ คนนั้นเขาบอกว่า “พระพยอมไม่มีอาชีพ
แน่นอน ถ้าให้กไู้ ปเดีย๋ วหนีเ้ น่า” NPL ผมก็เลยไม่ได้
พอไม่ได้ผมก็เลยออกบัตร ตอนนั้นเทปเราดัง ออก
บัตรเล็ก ๆ แค่นี้ คนละ 300 บาท ร่วมซื้อที่ดิน แล้ว
ผมก็ให้ดอก ปีหนึง่ ผมจะส่งเทปไปให้ 2 ชุด 3 ชุด ตอน
นัน้ ได้ 20 กว่าล้าน และมีตวั หนึง่ ผมต้องไปขอระดมทุน

“คนไทยเป็นทุกข์ ไม่มีที่
อยู่อาศัย ไม่มีที่ทำ�กิน
ผมจะพยายามซื้อที่ให้คน
ยากคนจน
ให้เขาทำ�มาหากิน”
ผมเข้าไปหาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ� ไปถึงก็เล่าว่า “ผม
อยากจะซื้อที่ดินให้คนยากคนจน
หลวงพ่อจะช่วยได้ซักกี่ตารางวา”
จำ�ได้ท่านถวาย 2 แสน
และสมัยโน้นมีหลวงพ่อดัง ๆ ผม
ไปหมด แต่มีบางวัดไม่ได้ อย่างวัดดัง
ที่มีรายได้เข้า 3 พันล้านต่อปี (ไม่ได้)
ท่านก็บอก “ผมก็ใช้ของผมเหมือน
กัน” ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ไปวัดอื่นต่อไป
ผมก็ไปหาหลวงพ่อแพ ไปหาหลวงพ่อ
เปิ่น ไปเรื่อย ๆ หลายวัด วัดดัง ๆ วัด
ไร่ขิง ผมไปหมดเลย ไปเล่าให้ท่านฟัง
ว่า เขาวิเคราะห์ว่า “คนไทยเป็นทุกข์
ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ทำ�กิน ผมจะ
พยายามซื้อที่ให้คนยากคนจน ให้
เขาทำ�มาหากิน” หลายวัดให้ ได้เป็น
ล้านเหมือนกัน ก็เริ่มซื้อเพราะที่ดิน
ตอนนั้นมันถูก ซื้อจนกระทั่งบัดนี้ได้
2,500 ไร่ พอซื้อที่ดินได้ ทุกอย่างมัน
ก็ปลูกก็สร้าง
ตอนนี้น้ำ�ซึมบ่อทราย ที่วัดผม
ผลไม้เต็มไปหมดจนขายไม่ทัน ไม่ทัน
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จน ! ไปบิณฑบาตต้องเอาไปแจก ยิ่ง
แจกเขาก็ยิ่งใส่ สงสารพระที่อยู่ท้องที่
เราไปล้�ำ สัมปทานเขา เขาบิณฯ ประจำ�
เขาบิณฯ กันจนตายคาซอย แต่ผม
เปลี่ยนที่ไปเรื่อย ๆ ผมไม่บิณฯ ซ้ำ�ที่
3 เดือน 5 เดือนไปที ทั้งหมู่บ้านทั้ง
ตลาด ปรากฏว่า ท่านลองเดาซิ ผมไป
บิณฑบาตเดือนหนึ่ง ได้เท่าไหร่ ? 3
แสนกว่าบาท เดือนหนึ่งได้ 3 แสน
กว่าบาท แต่ผมต้องแจกหนังสือ ซีดี
นี่เดือนหนึ่งแสนกว่าบาท ปีหนึ่ง 2-3
ล้านนะ ที่ผมพิมพ์หนังสือแจก เรา
ต้องกล้าได้กล้าเสีย เขาให้เรา เราให้
เขา “วนฺทโก ปฎิวนฺทนํ ฯ ผู้ไหว้
ย่อมได้รับ การไหว้ตอบ”
ผูใ้ ห้กย็ อ่ มได้รบั ตอบ “ททมา-

โน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”

เราได้ให้เขาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ถ้าเป็น
เด็กน้อยผมจะให้หนังสือการ์ตนู ธรรมะ
ถ้าเด็กใส่บาตรแจกการ์ตูน ถ้าคนโต
ใส่บาตรแจกหน่อไม้ แจกผลไม้ แจก
หนังสือ ซีดีเทศน์ เดี๋ยวนี้ผมหมดหนี้
แล้ว 1,700 ล้านบาท ซื้อที่ดิน 2,000
กว่าไร่ หมดหนี้ หมดเลย ไม่มีเป็นหนี้
เลย ด้วยวิธีการแบบนี้ ก็เลยไม่ต้องใช้
เครื่องไสยศาสตร์ ไม่ต้องปลุกเสก ซึ่ง
บางวัดทำ�อย่างนั้น
เอ้ามีอะไรอีกองค์ที่ 2 ถาม
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ลูกเณร คนที่ 2 ถาม : ผมมีความสงสัยว่า หลวงพ่อกว่า
จะเป็นนักเทศน์ได้อย่างนี้ ค้นคว้าหาความรูจ้ ากไหนครับ แหล่งความ
รูท้ ห่ี ลวงพ่อค้นมา แล้วก็ใช้เทศน์ ค้นมาจากไหน ดีมาก ! ครับ

พระพยอม ตอบ : ตอนแรกๆ นี่ ผมชอบอ่าน
แนวเทศน์แนวปาฐกถาของเดล คาร์เนกี้ พันเอกปิ่น
มุทุกันต์ อดีตอธิบดีกรมการศาสนา แล้วก็หลวงพ่อ
ปัญญานันทภิกขุ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์
ปยุตโฺ ต) และสุดท้าย ทีค่ ดิ ว่าได้มากทีส่ ดุ ผมว่า “ฐาน
ใหญ่ที่สุดอยู่ที่สวนโมกข์” สวนโมกข์มีโรงมหรสพ
ทางวิญญาณ จะมีภาพปริศนาธรรมเต็มอาคารหลัง
ใหญ่ขนาดนี้ได้
สมัยนั้น มีพระปริญญาโท ปริญญาตรีหลาย
องค์ไปบวชอยู่ที่นั่น แล้วหลวงพ่อพุทธทาส ท่านทำ�
ภาพปริศนาธรรมไว้เยอะมาก เวลาญาติโยมมาเที่ยว
พระก็จะบรรยาย ตอนผมไปอยู่ใหม่ ๆ ผมก็บรรยาย
ไม่เป็นหรอก พอพระเก่าท่านเหนื่อย คณะเล็ก ๆ มา
5 คน 10 คน ผมก็จะเข้าบรรยาย พอบรรยายครั้ง
แรก ๆ มันชักเริ่มสนุก สนุกแต่ว่ายังเจ็บใจไม่หายอยู่
เรื่องหนึ่ง คือโยมเขาเรียกทัวร์ 9 วัดใช่ไหม ? พอเรา
บรรยายภาพนี้ปั๊ป เขาก็ถามไอ้โน่น ไอ้โน่นละ ไม่ทัน

“

มีพระอะไร
ไม่รู้บรรยาย
ภาพสนุกมาก”
จะแตกฉานซักเรือ่ งหนึง่ ไม่สดุ ซอย ได้
ครึ่งซอย ไปอีกแล้ว พอเทศน์ไปแล้ว
เขาก็บอกว่า หลวงพีห่ ยุดได้แล้ว เดีย๋ ว
อีก 8 วัดไปไม่ทัน ยังต้องไปอีก 8 วัด
ผมก็เลยต้องมานัง่ คิดมุข คิดจนกระทัง่
มันสำ�เร็จเหลือเชื่อ ที่เขาวางโปรแกรม
ไว้ว่าจะไป 9 วัดนี่ พอมาที่นี่เขาตัดที่
อื่นออกเลย เขาบอกขอฟังต่อ ตรงนั้น
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เขาเรียก “เป็นเวที” ที่ได้จากโรง
มหรสพทางวิญญาณ มันเป็นเหมือน
โรงหนัง มีภาพปริศนาฯ ใครเคยไป
สวนโมกข์บา้ งยัง ? มันจะมีภาพปริศนาฯ
ผมไปบรรยายอยู่ที่นั่น วันละ 8 ชั่วโมง
ก็มี 5 ชั่วโมงก็มี จนกระทั่งเกิดเสียง
ดังครืนนนน ! ในโรงหนัง ไปกระทบหู
หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ถาม “พระ
พยอมทำ�อะไรเสียงดังครืน ๆ ๆ ๆ
หัวเราะกัน” ที่นั่นจะมีเด็กนักเรียน
มาทัศนศึกษามาก เด็ก ๆ ที่นั่นคือจุด
เกิดเลย
หลังจากนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ลง
“มีพระอะไรไม่รู้บรรยายภาพสนุก
มาก” แล้วบวกกับตอนนั้นฉายสไลด์
แล้วก็พากย์เอง พากย์แบบใส่อารมณ์
เหมือนนักพากย์ที่เขาพากย์กัน เราใส่
อารมณ์ ติดใจกันใหญ่ เด็ก ๆ พากัน
ไป ที่นั้นจึงเป็นจุดเกิดเลย จุดที่เริ่มดัง
อยู่ที่นั่น 7 ปี แล้วมาทำ�อุปกรณ์การ
ฉายสไลด์ แต่เดีย๋ วนีผ้ มขีเ้ กียจแบก เมือ่
ก่อนไปไหนต้องแบกกระเป๋าใหญ่ มี
ทั้งสไลด์ มีทั้งภาพเคลื่อนไหว เดี๋ยวนี้
ไม่ใช้แล้ว เดี๋ยวนี้ใช้ปากเปล่า เพราะ
คิดว่าชัว่ โมงบินพอ ไม่ตอ้ งไปแบกอะไร
ให้มนั หนักแล้ว เหมือนนกมีปกี บินไป
ไม่ตอ้ งหิว้ ภาระ (น้องเณรองค์สดุ ท้าย)
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ลูกเณร คนที่ 3 ถาม : พระนักเทศน์และพระนักพัฒนา
หลวงพ่อมีการแบ่งเวลาอย่างไร และก่อนที่หลวงพ่อจะไปเทศน์
หรือไปบรรยาย หลวงพ่อมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรครับ
พระพยอม ตอบ : การเตรียมตัว ธรรมะในการ
ทำ�งาน “ทำ�งานให้มีความสุข” ไม่สร้างความทุกข์ให้
ใคร เพราะผมต้องไปเทศน์ตามบริษทั ทีม่ พี นักงานเยอะ ๆ
ถ้ารู้ว่าเป็นหัวข้อนี้ ไม่ต้องไปเตรียมอะไร อาจจะรู้ว่า
ข้อมูลบริษัทเขาผลิตอะไร มีออร์เดอร์มาจากประเทศ
อะไรมีนิดหน่อย แต่ถ้าหัวข้อที่เราไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องค้น
แต่ผมมีเลขาฯ เปรียญธรรม 6 ประโยค เขาก็จะกดข้อมูล
ขึ้นมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหน เนื้อความอย่างไร และ
หาตัวช่วยเสริมจากบทความหลวงพ่อพุทธทาสบ้าง ของ
พระพรหมคุณาภรณ์บา้ ง เช่น เรือ่ งธรรมนูญชีวติ ท่าน
พระพรหมคุณาภรณ์ ท่านแต่งดีมาก เราก็สง่ั ให้เขาค้น
มาให้หน่อยซิ เขาก็ค้นมา พิมพ์มาให้ เราก็ไปเทศน์เลย
เพราะผมไม่มเี วลาเตรียมตัว เนือ่ งจากว่า ต้องไป Survey
Planning งานทีว่ ดั เรือ่ ย ๆ เดีย๋ วต้องสัง่ ขุดตรงนัน้ ทำ�ตรง
นัน้ ปลูกตรงนี้
เพราะว่าปีนท้ี น่ี นทบุรปี ระหลาด ที่สุด ตั้งแต่ผมอยู่
มา ไม่เคยมีคำ�ว่า “ร้อน แล้ง แห้ง เค็ม” หมายความว่า
อย่างไร ? ปีนี้อากาศร้อน ใบไม้เหี่ยว ปีนี้น้ำ�เค็มขึ้นไป
ถึงสวน ถ้าปล่อยให้รดด้วยน้ำ�เค็มก็ตายเลย ตอนนี้น้ำ�
ก็แห้ง ต้องพยายามเจียดน้ำ�รด บางที่เขาต้องไปซื้อน้ำ�
ประปามารดทุเรียน ถ้าขืนรดด้วยน้ำ�เค็มก็ใบแห้งตาย
เลย เขาต้องไปหาน้ำ�ประปากัน ผมก็ต้องสั่งแม็คโครไป
ลอกท้องร่องให้มันลึก แล้วพอเวลามีฝนตกลงมา ก็
เอาขวดน้ำ�เปล่า ๆ กรอกน้ำ�ใส่ไว้

“การทำ�งานคือการประพฤติธรรม”
เพราะฉะนั้น วัน ๆ ต้องอยู่กับการพัฒนา ต้องอยู่กับการ
สงเคราะห์ วัน ๆ หนึ่ง ก็มีคนหอบลูกหอบหลานมา ผัวทิ้ง เมีย
ตาย อะไรอย่างนี้ เข้ามาพึ่งพาอาศัยอยู่ วันหนึ่ง 2 – 3 ราย
บางวันก็ 10 ราย ทั้งคนชรา ทั้งเด็กกำ�พร้า คนพิการ ผมเลี้ยงไว้
บางช่วงก็ 1,900 คน ตอนนี้ 1,400 คน แต่ถ้าช่วงเดือนเมษาฯ
จะตก 2,000 คน เพราะจะมีเด็กนักเรียนต่างจังหวัดมาขอทุน
มาขอทำ�งาน ผมก็ให้เขาทำ�งาน ปีหนึ่งผมตั้งงบไว้ 3 ล้าน แจก
เด็กที่มาของานทำ� จะมากันทุกภาค บางคนเขาก็ว่า หลวงพ่อ
แล้วจะมีเวลาปฏิบัติธรรมเหรอ ผมถือหลักหลวงพ่อพุทธทาส
ว่า “การทำ�งานคือการประพฤติธรรม” เพราะขณะทำ�งาน
เราต้องเสียสละ ต้องมีสติ เราต้องคุมอารมณ์ ไม่เช่นนั้นเรา...
คนทำ�งานเสียเยอะแยะ ถ้าเราไปเสียอารมณ์กบั มันทุกเรือ่ งเรา
ก็เครียดตาย เพราะฉะนัน้ ดูวา่ งานไหนมันไม่เคยสัมผัสเลย เรือ่ ง
นี้ไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเป็นยังไง หรือศัพท์คำ�ใหม่ ๆ ก็ต้องให้ฝ่าย
เลขาฯ หาไว้ เดี๋ยวนี้ คำ�นี้มาอย่างไร ไปยังไง “จุงเบย ฝุดฝุด
บ่องตง” อะไรอย่างนี้ ก็ต้องเตรียมไว้บ้าง หมด ! คงแค่นี้ อ้าว
แถมอีกองค์

ลูกเณรองค์ที่ 4 ถาม : ครับผม ผมอยากจะถามว่า พระ
เดชพระคุณมีวธิ ี หรือเทคนิคอย่างไรในการทีท่ �ำ ให้ทา่ นเป็นนักเทศน์
ทีด่ ี และอยากจะถามอีกวิธวี า่ ท่านมีวธิ เี ทศน์อย่างไรทีช่ วนให้วยั รุน่
หรือเยาวชนสมัยนีห้ นั มาเข้าวัดได้มาก ครับผม
พระพยอม ตอบ : ตอนที่เริ่มแรก พอ 7 โมงเช้า เรา
กลับจากบิณฑบาต ฉันอาหารเสร็จ ไปนั่งข้าง ๆ โรงเรียน มี
ภาพอะไรไปประกอบคุยกับเด็ก ให้เด็กดูภาพ แล้วก็เล่านิทง
นิทาน หาประสบการณ์กับเด็กตอนแรก ๆ เลยนี่ จนกระทั่งจับ
ทิศทางว่า เด็กดู...ชอบอะไร ? ชอบรูปภาพ ชอบนิทาน ต่อมา
ก็เด็กโตขึ้น ก็ต้องมีเรื่องที่ลึกซึ้งมากขึ้น จนกระทั่งถึงจุดหนึ่ง
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สมัยที่ได้รับมาเป็นขวัญใจวัยรุ่น ที่พอ
จะหาดูได้จากเทปชุดเก่า ๆ เมือ่ 30
กว่าปีทแ่ี ล้ว แล้วก็มเี ด็กบางคนเขาก็
ถามปัญหาแปลก ๆ ถ้าเป็นเด็กอนุบาล
เขาก็บอกว่า “พระทำ�ไมไม่นงุ่ กางเกง
ใน” เขาก็ถามไปตามประสาของเด็ก เขา
ก็ท�ำ ให้เรามีประสบการณ์ ถ้าเป็นเด็ก
เล็กเขาจะต้องถามแบบนี้ ถ้าเป็นมัธยม
เขาจะต้องถามแบบนี้ แล้วก็มโี รงเรียน
หนึง่ ชือ่ โรงเรียนระเบียบศึกษา อยูแ่ ถว
บางเขน เด็กโรงเรียนนี้ประหลาดมาก
ถามปัญหาลึก ๆ ถามปัญหาดี ๆ แทนที่
จะมาถามว่า “พระทำ�ไมไม่ปลงผม
อย่างนี้” บางทีเราก็ต้องย้อนถามเขา
กลับบ้าง เมื่อถามลามปาม “พระ
ทำ�ไมต้องโกนหัว” ก็บอก “ไม่หนัก
หัวพ่อใคร หัวพระ” ต้องย้อนเขาบ้าง
ไม่งั้นเขาลามปาม ก็เราว่าทั้งหมดทั้ง
สิ้น ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ปัญญา
ย่อมเกิดกับคนผู้หมั่นประกอบ กับ
ปั ญ ญาย่ อ มเกิ ด แก่ ค นที่ เ พ่ ง พิ นิ จ
ในกิจของตน”

ถ้าเราทำ�กิจอะไร แล้วเราเพ่ง
พินิจใคร่ครวญ โยนิโสมนสิการ
เทียบเคียงอย่างลึกซึ้งตรึกตรอง
วินิจฉัย ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราจะ
คอยสังเกต ตอนสมัยเทศน์ที่ดัง
ที่สดุ ของวัยรุน่ คือเทปชุดอะไร ! เคย

ได้ยินไหม ? “ขวัญใจวัยรุ่น”

ชุดนัน้ นะดังทีส่ ดุ สำ�หรับนักเรียน
คือมันมีนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย เกิดการประท้วง ผอ. มีการหัก
ก๊อกน้ำ� หักอะไรต่อมิอะไรในโรงเรียน
จนครูเขาก็มานิมนต์ พอนิมนต์ไป พอ
ลงไปถึง เขาก็เล่นเราเลย “เฮ้ย ! ใคร
เว้ยจะมาเทศน์ให้กฟ
ู งั ” นึกในใจบอก
ว่า “กูเองล่ะโว้ย !” ก็ทำ�ไม่ได้ พอ
เห็นอาการแบบนี้แล้ว ผมก็เลยเรียก
ผอ. เรียกครูเข้าห้องประชุมก่อน บอก
อาจารย์ “ขอโทษนะ สถานการณ์
แบบนี้ ถ้าอาตมาจะไปเทศน์ว่าเขา
เลยทีเดียวนี่ คงแย่ละ่ รับไม่ได้หรอก”
ก็บอก “เดี๋ยวขออภัย ขึ้นไปทีแรก
ขอจวกอาจารย์กอ่ น” พอจวกอาจารย์
เขาได้อารมณ์ เขารู้สึกว่าเข้าข้างเขา
แล้ว สักพักหนึ่งตีกลับ “มันโง่ !” วัน
นั้นที่เขาไปประท้วงที่กระทรวงศึกษาฯ
แล้วเขาไปวันเสาร์เป็นวันหยุด เขาปิด
กระทรวง เราบอก “นี่นิสัยความ
เป็นเด็ก เขาไม่ค่อยรู้กาลเทศะ ไม่รู้
วันเวลา”
พอตลบกลับไป ๆ ๆ ๆ วันนั้น
เอาอยู่ เขาหยุดประท้วงเลย ครูขอบใจ
มากเลย ในเรือ่ งเหตุการณ์เฉพาะหน้า
นี่ บางทีเขานิมนต์ไปเทศน์ว่าเด็ก ถ้า
ไปถึงซัดเขา เขาต้องตีกลับเราแน่ ๆ

ต้องไปซัดอาจารย์ก่อน เขาเรียกว่า
“ทุบฝ่ายตรงข้ามให้เขาดูก่อน แล้ว
เดี๋ยวค่อยทุบเขาทีหลัง”
อย่างนี้ก็ทำ�ให้เรากำ�ราบเขาอยู่
แล้วก็ยังมีเทปเด็ก ๆ นี่ ดังอยู่ 2 – 3
ชุด “น๊อตหลุด” พวกเด็ก ๆ เขาชอบ
น๊อตหลุด คือ เขาข่มใจไม่เป็น อารมณ์
ข่มใจไม่เป็น เขาชอบน็อตหลุด เขา
จะทำ�อะไรพรวดออก อย่างน๊อตหลุด
อย่างนี้ แล้วที่แย่ที่สุดที่เขาเล่นอะไร
นะ คุกกี้รันอะไรนะ เล่นบ้าอะไรหมด
ไปตั้ง 2 แสนบาท พ่อแม่ถึงกับกระเป๋า
ฉีกเลย นี่ผมก็ซัดแรง ๆ บอกว่า ตั้งแต่
สมัยหลวงพ่อเล่น เราต้องมีเรือ่ งเก่า ๆ
มาเทียบกับเขา เราก็บอก “หลวงพ่อ
เล่นของไม่เคยเสียสตางค์เลย” นึก
อยากเล่ น สนุ ก ก็ ไ ปตั ด ทางกล้ ว ยงอ
เป็นคอม้า วิ่ง ย้ง ๆ ได้ดังใจ บอกให้
ไปก็ไป บอกให้หยุดก็หยุด ได้อย่าง
ใจที่สุดเลย ไอ้ม้ากาบกล้วยนี่ แล้วไม่
ต้องเสียสตางค์
ต้องพูดหักมุม เพราะเขาเล่น
เสียเงิน แล้วเอาเรื่องที่เราเล่นไม่เสีย
สตางค์แล้วสนุกด้วย แล้วก็ดูข่าว ข่าว
ที่มันมีข้อมูลเยอะ ๆ อย่าอ่านข่าวที่มี
ข้อมูลน้อย ๆ ข่าวถ้าเราเก็บข้อมูลข่าวสาร
ไว้เยอะ ๆ เราย่อมได้เปรียบในการตัดสิน
ใจในการยกมาเป็นตัวอย่าง ต้องดูตอ้ ง
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อ่านข่าวบ้าง อย่างทีเ่ ขาปฏิรปู กันนี่ ผม
บอกว่า “ไม่มแี ล้ว เป็นจริงเลย เขา

ไม่กล้าปฏิรูปที่ดินหรอก ทีจ่ ะเก็บ
ภาษีคนรวย เอาที่ดินคนรวยมา
แจกคนจน” เพราะว่าพวกนายทหาร

ระดับใหญ่ ๆ บังเอิญผมมีสาขาเยอะ ผู้
บัญชาการภาคแต่ละภาคตอนนี้ อดีตที่
เขาไปรับตำ�แหน่งอยูท่ ไ่ี หนก็ตาม พวก
นายพลพวกนี้ เขาจะซือ้ ทีด่ นิ ไว้ ท่านคง
เกิดไม่ทนั ระดับบิก๊ ๆ เขามีทด่ี นิ ไม่รกู้ ่ี
พันไร่
เพราะฉะนั้น พวกนี้เขาไม่ขาย
หรอก ที่วังน้ำ�เขียว ทับลาน เขาใหญ่
ที่บุกป่ารุกเขา เป็นอันดับ 7 ของโลกที่
โอโซนดี ไปดูบา้ นนายพล หลังละ 3040 ล้าน เจ้าสัว นายพล นักการเมือง
เขาไปยึดที่ป่าไว้ทั้งนั้นแหละ เพราะ
ฉะนัน้ เวลาผมเขียน ผมเขียนเต็มทีเ่ ลย
เขียนหนังสือพิมพ์หลายฉบับ แล้วก็
บอกว่า “ท้าได้เลย นอกจากวันนี้

สีเขียวปราบสีเขียวด้วยกัน มันอาจ
จะได้ แต่ถ้าเป็นรัฐบาลธรรมดา
ไม่ได้หรอก” บางเรื่องนะท่านผมขอ

บอกว่า ถ้าไม่มีข้อมูล
ตอนผมอยู่สวนโมกข์ ผมได้ยิน
หลวงพ่อพุทธทาสเทศน์วา่ “ประชาธิปไตย
โอ้เอ้ แถไปแถมา สู้เผด็จการโดยธรรม
ไม่ได้ ฉับไวกว่า” เชื่อมั๊ยท่านพูดไว้
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เมื่อ 30 – 40 ปี แต่บัดนี้เป็นไง เห็นมั๊ย
พอเขายึดอำ�นาจ ไอ้นั่นก็ทำ�ได้ ไอ้นี่ก็
ทำ�ได้ ตอนนั้นอะไรก็ไม่ได้ “ค่าข้าวก็
ไม่ได้ 2 ล้านล้านก็ไม่ได้” แต่พอยึด
อำ�นาจเสร็จ ทุกอย่างก็ได้หมด เสร็จ
โน่น เสร็จนี่ นี่เผด็จการโดยธรรม แต่
มันต้องเผด็จการโดยธรรมนะ ไม่ใช่
เผด็จการโดยกิเลส แต่เรากลัวว่าที
แรกก็มองว่า “ปฏิวัติเผด็จการโดย
ธรรม” แต่นาน ๆ ก็มักจะเหลิง ทิ้ง
ธรรมเอากิเลสมานำ�ก็พังอีก
เราก็เขียน เราก็พดู อย่างนี้ คอลัมน์
ผมออกรายการวิทยุรฐั สภา คนติดตรึม
เลย เรตติง้ สูงมาก เพราะว่าเรามีขอ้ มูล
ทันกัน นักการเมืองเขาชวนปรองดอง
ปองด่า ปองร้ายกันอยู่นั่นแหละ มัน
ไม่ได้เรื่อง นี่อะไรรู้ไหม เขาเผด็จการ
ยึดอำ�นาจ ไอ้นั่นก็ทำ�ได้ ไอ้นี่ก็ทำ�ได้
ตอนรัฐบาล 2 ล้านล้านทำ�ไม่ได้ (พอ
ปฏิวัตินี่ 3 ล้านล้านทำ�ได้ ยอมหมด)
ธนาคารอะไรก็ไม่ให้ ตอนนั้น ติดขัดไป
หมด รัฐบาลเป็นเป็ดง่อยเลย พอยึด
อำ�นาจปั๊บ ! สำ�เร็จหมด โดยเฉพาะ
ทำ�ได้ถูกใจคนที่สุดก็เห็นจะทำ�ให้ม็อบ
หยุดปิดถนนได้ ปราบไอ้พวกเจ้าพ่อมี
อิทธิพล

เราได้ออกสื่อ เราได้เปรียบเลย
วัตถุดบิ เราดี ข้อมูลเราแน่น แล้ว
บางอย่างนีเ่ ราอายุนอ้ ย เราจะ
พูดด้วยตัวเองไม่ได้ แต่ถ้ายืม
ปากผูใ้ หญ่มาพูด อย่างหลวงพ่อ
พุทธทาส นี่ ระดับนัน้ เขายอมรับ
แล้ว เป็นสถาบันแล้ว
ถ้าเราอายุน้อย ๆ แล้วดัน
ไปพูดคำ�ใหญ่คำ�โต แทนที่จะได้
รับการยอมรับกับโดนเด้งกลับ
ถ้ า เป็ น น้ อ งเณรก็ อ ย่ า พู ด คำ �
ใหญ่คำ�โตมากเกินไป เอาเป็น
ว่า ถ้าจะพูดคำ�ใหญ่คำ�โตต้อง
ขอยืมปากของผู้ใหญ่ก่อน เรา
อ้างท่านไม่ใช่เราพูดเอง อย่าง
นี้เขาเรียกว่า “รู้จักรักษาตัว
รอดเป็นยอดดี” ไม่ใช่พอพูดปั๊บ
โดดลงธรรมาสน์เตะพลั่ก (เออ
อย่านึกว่าเขาเตะไม่ได้นะ)

สถานการณ์บางครั้ง เช่น พวก
บ า ง ที ข้ อ มู ล แ บ บ ทั น
เหตุการณ์บา้ นเมืองก็ส�ำ คัญ ถ้า ขีเ้ มาอย่างนี้ ผมเคยเจอขี้เมามาแซว

แซว ตั้งแต่เริ่มเทศน์เลย เราต้องทำ�

สมาธิให้ดี เทศน์ไป ๆ ๆ ๆ จนโยมทีส่ ่วน
ใหญ่ฟังชักมีอารมณ์ร่วมกับเราแล้ว
ทีนี้ใช้ระบบแคนนอน กระแทกไอ้ขี้เมา
ได้เลย ผมเคยไปเทศน์ ไอ้ขี้เมามันแซว
ตลอด พอผมตั้งสมาธิได้ ผมก็ถาม
“โยม ! จะฟังขี้เมาพูด หรือจะฟัง
พระพยอมเทศน์เปล่า” โยมก็บอก
“จะฟังเทศน์ ไม่ฟังไอ้ขี้เมา” ถ้างั้น
โยมต้องจัดการกับไอ้ขี้เมาก่อน เขาก็
ลากไปทุบมันคนละพลั่ก แต่ตอนนั้น
เราต้องดึงอารมณ์คนส่วนใหญ่มาอยู่
กับเราก่อน ถ้าเราไปออกอาการโมโห
ไอ้ขี้เมาทันที คนที่ฟังเราก็จะนึกว่า
พระขี้โมโห ดังคำ�โบราณ “นักเทศน์
ขี้โกรธ สันโดษขี้ขอ” ก็ไม่ได้
เพราะฉะนัน้ เราก็ตอ้ งดึงอารมณ์
คนมาอยู่กับเราก่อน แล้ววันนั้นใครรู้
เปล่า ! ที่ลากไอ้ขี้เมาไปทุบน่ะ (เจ้า
อาวาส) ผมพูดว่า “นี่ ! เมาในวัดนี่
ก็บาปแย่แล้ว แต่วัดไหนปล่อยให้
ขี้เมามากวนถึงศาลาฯ เจ้าอาวาส
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ก็แย่เหมือนกัน” เท่านั้นแหละ ! ดัง
พลั่กเลย ลากออกไปหลังวัด คราวนี้
เทศน์เงียบเลย
ฉะนั้น เราก็ต้องมีมุขแบบนี้ ทีนี้
เด็กนี่ ไปเทศน์แล้วเขาคุย เราก็ต้อง
บอกว่า “ไอ้หนูนม่ี นั ห้องประชุม หรือ
ตลาดนี่ มาคุยกันอย่างนีเ้ หมือนย้าย
ตลาดเข้าห้องประชุม พระเทศน์ก็
คุยกันแซด ยังกะแรดฟังเทศน์” บางที
ก็ตอ้ งย้อนถาม “ถ้าเราตัง้ ใจฟังเทศน์
ดี ๆ แต่มีคนคุยอยู่ข้าง ๆ จะทำ�ยัง
ไงกับมันดี” ส่วนใหญ่เขาบอกทุบเลย
ก็เราบอกว่า “โอ้ย ! มันซาดิสต์เกิน
ไปน้อง เอานิ่มๆ ซิ” เขาก็ถาม “เอา
ไงนิ่ม ๆ” ก็ค่อย ๆ กระซิบ “เฮ้ย !
เราตั้งใจมาฟังพระสอน ไม่ได้ตั้งใจ
มาฟังแกคุยหรอก” ถ้าเขายังไม่หยุด
อีก “เฮ้ย ! กูสงสัยแม่มึงจริง ๆ เลย
แม่ มึ ง เขาส่ ง ให้ มึ ง มาเรี ย นกั บ ครู
หรือส่งมาคุยให้กฟ
ู งั วะ” แค่น้ี เงียบ !
บางทีก็ต้องมีลูกเล่น แค่นี้นะ !

ขออวยพร ให้น้องเณรทุกท่าน
ได้ มี โ อกาสก้ า วขึ้ น สู่ ธ รรมาสน์ ท อง
เป็นพระที่มีคุณภาพ คุณธรรม คุณ
ประโยชน์ แล้วก็ขอให้ตั้งใจสืบอายุ
พระศาสนา เรื่องสืบพันธุ์ปล่อยผู้ชาย
อื่นเขาไปเถอะ สาธุ....
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พูดถึงเวลาที่เรายิ่งอยู่ไป บวช
ไปนี่ “ระหว่างสืบศาสนากับสืบพันธุ”์
จะเอาเวลาอย่างไหนให้ได้ประโยชน์
มากกว่ากัน !

ทำ�ไม
ถึง

บวช
ไม่สึก
?

มันจะรู้สึกอยู่กับ คำ�ว่า “ใช้เวลา
ทุกนาทีให้มีประโยชน์” กับ “พร่าเวลาไป
กับสิ่งไร้สาระ” และลื่นล้มจมปลัก เวลาที่
ลื่นล้มจมปลักนี่ ถ้าใครมองไม่เห็นภาพ ไม่
เคยประสบการณ์อาจจะมองไม่ออก ใครเคย
เห็นคนลื่นล้มจมปลัก เขาลุกมาตั้งหลาย
ทีกว่าเขาจะตะเกียกตะกายคลานขึ้นจาก
หล่มจมปลักอันนั้นได้
เขามีค�ำ พูดว่า “ช้างยิง่ ดิน้ ยิง่ จม” แต่
คนนี่เสียเวลาตกหล่มจมปลักไปกับเรื่อง
เนื้อหนัง เรื่องความรักความใคร่เรื่องเพศนี่
เป็นสิ่งที่ถ้านักบวชคนนั้นมาสังเกต หรือ
วินิจฉัยให้ดีจะปลื้มอกปลื้มใจมหาศาลว่า

“มีเวลาเอาไปทำ�ประโยชน์”

ถ้าใครดูภาพยนตร์จีน สมัยก่อน
ชอบดูมาก เมื่อตอนยังไม่ได้บวชนี่ แล้ว
ตอนหลั ง นี่ ก็ มี ห ลุ ด ออกมาในที วี บ้ า ง
เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่า “คนจีนมีความ

เวลาไปเรื่องอย่างอื่นอย่างนั้น ที่เขาหลง
จมปลักกันอยู่ แล้วเราก็คงรู้แล้วใช่ไหม
ว่า ประเทศไทยไปติดอันดับหนึ่งของการ
ที่ ลื่ น ล้ ม จมปลั ก อย่ า งชนิ ด หั ว ปั ก หั ว
รุนแรงหมกมุ่นทางเพศที่เป็นเรื่อง ปำ�กันนี่ เราติดอันดับหนึ่งใน “ชาย
เหลือเชือ่ ” ทีเ่ ขาบอกว่า ถ้าเขาได้เด็ก ๆ นอกใจภรรยา ภรรยานอกใจสามี’
คนหนึง่ เปิดบริสทุ ธิเ์ ด็กอะไรอย่างนี่ เขา ไปมี กิ๊ กไปจมปลั ก ลื่ น ล้ ม จมปลั ก อะไร
จะมีชีวิตชีวาแบบเหมือนกับจะตายยาก อย่างนี้ รวมแล้วเขาบอกว่า “ผู้หญิง
อีกซะกี่เท่าตัว มันเป็นศาสตร์ศิลป์เป็น มากกว่าผู้ชาย”
แล้วลองคิดดู ถ้ามันมีใครสักคน
อะไรแบบ...ความเชื่อ
เพราะฉะนั้น เขาถึงมีการจ้างวาน หนึ่งไม่ลื่นล้มจมปลัก มีเวลาเอาไปทำ�
แม่สื่อ ที่จะให้หาเด็กบริสุทธิ์มาให้เศรษฐี ประโยชน์คนได้มากมายมหาศาล แล้วจะ
แก่ ๆ นี่ เปิดบริสุทธิ์ เป็นความหมกมุ่น ไม่ นั่ ง ปลื้ ม ใจกั บ เวลาที่ ไ ด้ ทำ � ประโยชน์
แสวงหาลืน่ ล้มจมปลัก กันแบบชนิดทีห่ วั ถอนตนจากการลื่นล้มจมปลักได้ อย่าง
ปักหัวปำ� แล้วเรายังคิดต่อไปอีกว่า เมื่อ
เขาได้หนึ่งก็ต้องการ 2, 3 ไปเรื่อย ๆ
ตกลงว่าชาติหนึ่งที่เขาเคยทำ�สำ�รวจว่า
ถ้าคน 70 ปีตายนี่ เขาเสียเวลาตั้ง 4-5
ปี ต่อเรื่องสัมผัสทางเพศ ทางเนื้อหนัง

ทีนถ้ี า้ มาบวชแล้วนี่ 5 ปี ทีไ่ ม่
ต้องเสียไปกับเรือ่ งพรรณนี้ ถ้าสมมติ
ว่า อาตมา 70 ปีตาย 5 ปีไม่ได้เสีย
ไปเลย แม้แต่ชั่วโมงเดียว นาทีเดียว
มันจะเหลือเวลาไปทำ�อะไร 5 ปีได้
สักเล็กน้อยหรือไม่
ถ้าลองคิดดูมากำ�หนดลมหายใจ
เอาสัก 3 เดือนก็น่าดูแล้ว มาทำ�อะไร
ที่เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่คนได้ สร้าง
คุณูปการ อีก 3-4 ปีนี่ มันไม่ได้เสีย
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พวกวัวควายหรืออะไรก็ตามที่มันเวลา
ตะกายขึ้นได้ มันออกอาการโล่งอกโล่ง
ใจสบายใจแล้วมันจะไม่ไปลื่นล้มจมปลัก
ตรงนั้นอีก หรือว่า “มันคงเข็ดนะ”
แล้วมันจะระวังเวลามาถึงตรงนั้นอีก
แต่ ถ้ า เราทำ � ตั ว เห็ นโทษเห็ น ภั ย
ตรงนั้น แล้วไม่ลงไปลื่นล้มจมปลักแบบ
นั้น จะไม่มาบอกบ้างหรือว่า “มาบวช

“ระหว่างสืบ
ศาสนากับสืบพันธุ”์ ความวิเศษ
ตรงนี้ จึงพูดได้ว่า “ใช้เวลาทุก
นาทีอย่างมีประโยชน์” เพราะ
การได้บวช ได้เห็นประโยชน์ของ
ตรงนี้อย่างมากมายท่วมท้น มัน
ก็จะอยู่ได้อย่างสบายใจ และก็จะ
มันดีแค่ไหน !” จะไม่บอกว่า พอใจยินดีทจ่ี ะอยูต่ อ่ ไปอย่างชนิดที่
“มันสุดยอดยังไง !” และวิถีการ ยาก ที่จะมีเรื่องนี้มากระชากลาก
ที่อยู่ได้ทุกชั่วโมงอย่างนี้ ทุกวัน ๆ มัน ออกจากชีวิตพรหมจรรย์ หรือ
เป็นประโยชน์อย่างนี้ ไม่ลื่นล้มจมปลัก
ไปกับเขาอย่างนั้น จะไม่ชื่นชอบในการ ชีวิตนักบวช
เพราะฉะนั้น

ขอจบตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อน แล้วยังมี
เมื่ อ จิ ต มั น มี ส ภาพเริ่ ม รู้ สึ ก ดี ตอนดี ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “เวลา” นี่อีก
ายกองซึ่งตอนหน้าอาจจะค่อน
อกดีใจกับการไม่ลื่นล้มจมปลัก และ มากมายก่
ข้างหวาดเสียวกว่านี้ โปรดติดตามตอน
เริ่มมองเห็นโทษด้วย ซึ่งในเวลานี้ ต่อไป.

บวชต่อไป จะไม่มจี ติ ยินดีในการบวชต่อไป

มัน มีสิ่ง ที่. ..จะเป็นละครก็ดีจะเป็น
ภาพยนตร์กด็ ี จะเป็นสือ่ ลามกต่าง ๆ
ที่มันหลุดมาทางทีวีนี่

เราจะเริ่มรู้เลยว่า ถ้าคนมานั่ง
คำ�นวณนี่ ทีเ่ ขาบอก 4-5 ปี สำ�หรับบาง
คนเท่านั้นนะ บางคนน่าจะ 10 ปี เกิน
ด้วยซ้ำ�ไป ถ้าเราลองคิดดูนะ 10 ปี เอา
เวลาไปทำ�อย่างอื่นได้มากมายมหาศาล
เลย ปลูกต้นไม้ได้เป็นล้าน ๆ ต้น พวก
เขาเหล่านั้นไปปลูกอะไร ? ผลัดล้มจม
ลื่นจมปลักกันอยูอ่ ย่างนัน้ “ต้นไม้กไ็ ม่ได้
ขึ้น มีแต่ทวีกิเลสตัณหาเพิ่มขึ้น”

ญาติ โ ยมเราคงจะต้ อ งประสบ
ปัญหากันแน่นอน เขาบอกว่า “ภายใน
10 กว่าปี ข้างหน้า คนชราจะมาก” แล้ว
ตอนนี้ กำ � ลั ง เกิ ด วงการที่ ต ะลึ ง กั น ทั้ ง
ประเทศ ทั้งโลก อาตมาดูทีวีเขาบอกว่า
“จะมีคนอายุยืนถึง 140 ปี” ด้วยเขา
ไปทำ�อะไรทีย่ งั พิสจู น์ไม่แน่ชดั ฟังผ่าน ๆ
ถ้าคนอายุยนื ขนาดนัน้ คนแก่ตอ้ งล้นโลก
ถ้าคนแก่ลน้ โลก การจัดสรรงบประมาณ
คนแก่ต้องขาดแคลน
เดีย๋ วนีเ้ ขาบอกว่า “ทีบ่ า้ นบางแค
คนแก่เขาก็รบั แทบไม่ไหวอยูแ่ ล้ว” ที่
วัดสวนแก้ว รองรับไว้แล้ว 90 กว่าคน
แล้วเราก็รับแบบลูกหลานมาอยู่ร่วมกัน
ได้ ยายหลานอยูก่ นั มานานผูกพันกันมา
มาก พอจะมาอยูก่ บั เรา ๆ ก็ยนิ ดีทง้ั ยาย
ทั้งหลาน ถ้าไปบ้านบางแคนี่อยู่ได้แต่
ยาย หลานต้องมาอยู่บ้านปากเกร็ด มัน
ก็ เ ป็ น การพรากลู ก พรากหลานกั น ได้
แต่ทางวัดรับ และเราก็ยังต้องการบอก
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ซ้ำ�อีกว่า ร่วมตั้งกองทุนคนชราทำ�ยังไง
กันล่ะ ใครต้องการช่วยตั้งกองทุนหนึ่ง
ก็เอาน้�ำ ไปแพคหนึง่ ถ้าแพคเล็กก็ 2 แพค
แล้วก็เข้ากองทุนสัก 50 บาท
อยากจะฝากคำ � พิ จ ารณาเรื่ อ ง
ข้อคิดการดื่มน้ำ� ยังไงเป็นปัจจัยที่คน
ต้องดืม่ แต่ดม่ื น้�ำ ยังไงให้คนอืน่ ได้อม่ิ ไป
ด้วย ทำ�อย่างไร ! เราดืม่ ไม่ได้อม่ิ แต่ตวั
เรา คนแก่คนชราพลอยได้อิ่มไปกับเรา
ด้วย ก็ขอให้มาช่วยเอาน้ำ�จากโครงการ
กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว ท่านซื้อไป
ดืม่ ไปกินไปใช้จะเป็นงานอะไร มีงานศพ
งานบวชเลี้ยงต้องใช้น้ำ�เป็น 100 แพค
200 แพค ให้โอกาสแก่กองทุนผู้สูงวัย
วัดสวนแก้วสักนิดเถอะ
ท่ า นก็ จ ะเป็ น คนสนั บ สนุ น
แล้วก็ขอให้บุญที่ได้ทำ� ตั้งกองทุนผู้
สูงวัยฯ เมือ่ แก่ตวั สูงวัยขออย่าได้อด
ได้อยาก ขอได้มกี นิ อิม่ นอนอุน่ เพราะ
บุญกองทุนผู้สูงวัยฯ ที่ได้ทำ�เอาไว้
เจริญพร.
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โดย...พุทธทาส

ในที่สุด

ธรรมะเท่านั้น...
ที่ต้องศึกษาปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา

ทุกคนจะมองเห็นด้วยตนเองทุกคน
แล้วสมัครสมานสามัคคีกันได้ ในการที่จะช่วยกันแก้ไข
ในที่สุดเขาเป็นผู้เห็นธรรมะว่าเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะ
ต้องศึกษาให้รู้ แล้วปฏิบัติในส่วนที่ควรปฏิบัติ จะแยก
ออกเป็นส่วน ๆ อีกสักทีหนึ่งก็ได้ เพื่อเข้าใจง่ายในที่นี้

“

ธรรมะฝ่ายกุศล
ที่มีความถูกต้อง
ในส่วนกระทำ�ทางกาย
ทางวาจา ทางใจ และ
ถูกต้องในรากอันลึกซึ้ง
ก็คือทิฏฐิ มีสัมมาทิฏฐิ
เกิดขึ้น แล้วก็มีการ
กระทำ�ที่ถูกต้อง
ทางกาย วาจา ใจ...”

เราเคยแยกธรรมะในความ
หมายต่าง ๆ ต่าง ๆ กัน ในที่นี้ ก็จะ
แยกให้เห็นได้อีกทีหนึ่งว่า
ธรรมะในความหมายหนึ่ ง นั้ น
เป็นตัวการเมืองนัน่ เอง แต่เป็นการเมือง
ในความหมายที่ว่า จะจัดโลกนี้

เป็นความทุกข์ทรมาน นัน่ แหละเป็น
อกุศลธรรม เป็นบาปอกุศลมันก็คอื
ธรรมะฝ่ายดำ�
ทีน้ี ธรรมะทีเ่ ป็นเหตุให้เกิดปัญหา
ทางการเมือง ฟังดูให้ดนี ะ เดีย๋ วจะไปปน
กันหมด ตัวปัญหาทางการเมือง ก็คือ
อกุศลธรรมนั้นแล้ว ทีนี้เหตุที่ทำ�ให้
เกิดปัญหาชนิดนั้นขึ้นมา ก็คือธรรมะ
ที่ เ ป็ น อกุ ศ ลมู ล ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก เป็ น ชั้ น
ลึก คือทางทิฏฐิ ทางความเชื่อ ความ
เห็นหรือทิฏฐิ ทิฏฐิผิด มิจฉาทิฏฐิ นี้ก็
เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลเหมือนกัน แต่
มั น ละเอี ย ดลงไปอี ก เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ปัญหาทางการเมือง
ทีนี้ ธรรมะในความหมายหนึ่ง
อีก ก็คือ วิธีการ ที่จะทำ�ลายปัญหา
ทางการเมืองนัน้ เสีย ปิดตัดต้นเหตุแห่ง
ปัญหาทางการเมืองนั้นเสีย นี่ก็ต้อง
เอาธรรมะเข้ามาอีก เป็นธรรมะในอีก
ความหมายหนึ่ง ได้แก่ ธรรมะฝ่าย

ให้มีความผาสุก ปราศจาก
ปัญหาโดยไม่ต้องใช้อาชญา
ธรรมะในความหมายหนึ่ ง
นี้ คือ การเมืองนั่นเอง แต่ กุศล ที่มีความถูกต้อง ในส่วน
การเมืองที่เป็นระบบธรรมะ กระทำ�ทางกาย ทางวาจา ทาง
ทีนี้ ธรรมะในอีกความหมายหนึง่ ใจ และถูกต้องในรากอันลึกซึ้ง
นัน้ คือ ปัญหาทางการเมือง นีเ้ ป็น ก็คือทิฏฐิ มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น
ฝ่ายผิด คือธรรมะฝ่ายดำ� เป็นอกุศล แล้วก็มีการกระทำ�ที่ถูกต้อง ทาง
ธรรม ทีเ่ กิดขึน้ ในจิตของมนุษย์ ทำ�ให้ กาย วาจา ใจ
เกิดการคิดผิด ทำ�ผิด พูดผิด อะไรขึน้
มา ก็เป็นปัญหาทางการเมือง มีผล
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ในโลกนี้ คือ ปัญหาทางการเมืองนี่
จะเห็นได้ชดั ว่า เมือ่ ตัวปัญหามันเป็น
ธรรมดำ� สิง่ แก้ปญ
ั หามันก็คอื ธรรม
ขาว ธรรมะฝ่ายขาวหรือฝ่ายกุศล ก็
ธรรมะอีก ไม่ไปไหนเสีย
ทีน้ี ธรรมะในอีกความหมายหนึง่
คือ ภาวะสิน้ สุดแห่งปัญหาทางการเมือง
ถ้าสมมติวา่ แก้ได้ ปัญหาทางการเมือง
หมดไป นัน้ ก็คอื ธรรมะอีกอันหนึง่ เหมือน
กัน เป็นธรรมะทีป่ รากฏออกมา ในฐานะ
ทีเ่ ป็นผลของการปฏิบตั ธิ รรมะนัน้ คือว่า
ธรรมะในส่วนผล ของการปฏิบตั ธิ รรมะ
ทีถ่ กู ต้อง
ในทีส่ ดุ ธรรมะสุดท้าย ในอีก
ความหมายหนึ่งก็คือ สันติภาพอัน
แท้จริง ที่ทุกคนในโลกจะพึงได้รับ
สันติภาพอันแท้จริง ทีท่ กุ คนในโลก
จะพึงได้รับ นี้ก็ยังเรียกว่า ธรรมะ
ฉะนั้น เราจึงเห็นได้ว่า คำ�ว่าธรรมะ
คำ�เดียวนี้ มีความหมายไม่สน้ิ สุด หลาย
ความหมาย หลายสิบความหมาย หลาย
ร้อยความหมายก็ได้
เดี๋ยวนี้เราเอามาแต่ที่จำ�เป็น ที่
จะเห็นได้ง่าย ๆ ในปัญหาเฉพาะหน้า
ของเรา ว่าเราต้องใช้ธรรมะกัน
อย่างไร ธรรมะมันเป็นตัวการเมือง
ธรรมะมันเป็นปัญหาทางการเมือง
ธรรมะมั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หา

“

สันติภาพอันแท้จริง
ที่ทุกคนในโลก
จะพึงได้รับ...”

ทางการเมือง ธรรมะมันเป็นวิธีการ
ที่ จ ะทำ � ลายปั ญ หาทางการเมื อ ง
ธรรมะมั น เป็ น ภาวะสิ้ น สุ ด แห่ ง
ปัญหาทางการเมือง ธรรมะมันเป็น
สันติภาพอันแท้จริง ที่ทุกคนในโลก
จะได้รับ
ถ้ า รู้ จั ก ธรรมะกั น ในลั ก ษณะ
นี้ อาตมาเชื่อว่า ทุกคนคงจะบูชา
ธรรมะจะกระหยิ่มต่อธรรมะ ยินดี
ที่ จ ะรั บ เอาธรรมะมาเป็ น ระบบ
การเมือง นี่เราจะสามารถทำ�ให้
โลกนี้มีหรือยอมรับ ระบบการเมือง

ทำ�อย่างไรในโลกนี้
จึงจะมี หรือจะยอมรับ
การเมืองระบบธรรมะ
อย่างธรรมะ เป็นการตอบปัญหา
ที่ตั้งไว้เป็นหัวข้อที่ข้างต้นว่า ทำ�
อย่างไรในโลกนีจ้ งึ จะมี หรือจะยอมรับ
การเมืองระบบธรรมะ
สุดท้ายนี้ก็ขอสรุปว่า พระเจ้า
หรือ ธรรมะนี้ จะเป็นทีพ่ อใจของคนทุกคน
ฟังดูแล้วก็น่าหัว น่าหัวเราะเยาะด้วย
ซ้ำ�ไป บางคนก็จะว่าบ้าทีว่ า่ “ธรรมะ
หรือพระเจ้านี้ จะเป็นทีพ
่ อใจของคน
ทุกคน” เขาจะไม่ยอมเชื่อ แต่เราพูด
มาจนถึงทีส่ ดุ แล้วว่า เราจะประสบผล
อันนีไ้ ด้ถา้ เราพยายามช่วยกันแก้ปญ
ั หา
ทัง้ หมดนัน้ ในทีส่ ดุ พระเจ้าก็คอื ธรรมะ
จักเป็นทีพ่ อใจของคนทุกคน
เดี๋ยวนี้สำ�รวจดู ใครกี่คน

พวกที่ถือพระเจ้าเขาจะพูดกันแต่
ปากอยู่มาก พวกที่ถือธรรมะแล้ว
ก็ยิ่งจะพูดแต่ปากมากขึ้น พูดแล้ว
ก็เหมือนกับดูหมิ่นพวกตัวเอง คือ
พวกเราพุทธบริษทั ไม่มพ
ี ระเจ้า แต่มี
ธรรมะ พวกศาสนาอืน่ เขามีพระเจ้า
เขาจะดูหมิน่ พระเจ้า น้อยกว่าทีพ
่ วก
เรามีธรรมะ แล้วดูหมิน่ ธรรมะ
เ พ ร า ะ ว่ า ธ ร ร ม ะ เ ป็ น ข อ ง
ละเอียดอ่อน เข้าใจได้ยาก เข้าถึงได้
ยาก แล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัว ส่วนคำ�
ว่าพระเจ้านั้น มันพอจะเข้าใจได้ง่าย
ตามความรู้สึกของสัญชาตญาณ คือ
คนโง่ทั่วไปก็เข้าใจได้ว่า มันมีสิ่งอะไร
สิง่ หนึง่ สูงสุด แล้วก็นา่ กลัว ฉะนัน้ ความ
กลัวนัน้ ช่วยให้เขารับนับถือพระเจ้าได้
ง่ายกว่า ทีจ่ ะให้คนนับถือธรรมะ ซึง่ เป็น
ของละเอียดอ่อน เข้าได้ยาก

ฉะนั้น พุทธบริษัทเราอย่า
ได้ประมาทเลย เพราะว่าธรรมชาติ มันไม่ช่วยอยู่ข้อหนึ่งใน
ข้อนี้แหละ รีบสนใจธรรมะให้
ละเอียดอ่อน ให้สมกันจนกว่า
จะพอใจในธรรมะ.
(อ่านต่อฉบับหน้า)

พอใจพระเจ้า หรือพอใจธรรมะ ?
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อ้างอิง : ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส เรื่องธรรมะกับการเมือง ลำ�ดับที่ ๑๘.จ บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๘ ทำ�
อย่างไรโลกนี้จะมีการเมืองในระบบธรรมะ, บรรยายวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๙, หน้า ๓๗๙-๔๒๐.
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“อนิจจังสังขารนี้ที่แท้ คือ
บ้านโรค ทุกข์โศกเสื่อมทราม
ตามกระแส”

หมายความว่า สรีระทุกส่วนเป็นทีอ่ าศัยของ
โรคนานาประการ ก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ปว่ ยเรือ่ ยมา
ความทุกข์ทรมาน หรือเรียกว่า ทุกขเวทนา
ได้บังเกิดขึ้นกับหมู่เราศาสนิกชนทั้งหลาย โดยมาก
เพราะเราโง่เขลาไม่เห็นความผันแปร ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน
แต่อย่างใดนี่ชัดเจนเลย
ผูท้ ไ่ี ม่ร-ู้ เห็นตามความเป็นจริง เรียกว่า อยูใ่ น
ฐานะทีโ่ ง่เขลา เพราะเหตุไม่ทราบความเปลีย่ นแปลง
ของธรรมชาติสรีระนี้ มันเป็นเช่นนัน้ เอง ๆ อย่าจริงจัง
กับสิ่งที่เป็นสังขารปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยอย่างนั้น
นี่โทษที่ไม่สนใจใฝ่การศึกษา “มักหลงสรีระ
มายาธาตุทั้งสี่” หมายความว่า สามัญชนคนทั่วไป

“

“ชีวิตนี้น้อยนัก”
....
ภาษาธรรม คือภาวะ
จิตที่สงบเยือกเย็น
หาได้ยากนัก ตรึกนึก
แล้วน่าอนาถใจ
เราท่านทั้งหลาย

“
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มักเข้าใจว่า อันเรือนร่างเราทุกอย่างนี้ ทุกสิ่งเป็นของ
เราตลอดเวลานี่ แต่อนิจจาไม่พิจารณาว่า “สักว่าธาตุ
ตามธรรมชาติเท่านัน้ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย” ความ
เข้าไปรูม้ นั วิปลาสคลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริงแท้
ชีวิตนี้น้อยนักไม่นานสักกี่ปีใช่ไหมท่านผู้อ่าน แก่
ชราตามทันทีให้อนาถใจ ถ้ามีคำ�ถาม ๆ ว่า “ชีวิตนี้น้อย
นัก” นี่หมายความว่าอย่างไร เอาอะไรเป็นหลักการตอบ
ภาษาธรรม คือภาวะจิตที่สงบเยือกเย็นหาได้ยาก
นัก ตรึกนึกแล้วน่าอนาถใจเราท่านทั้งหลาย

“หมู่เราท่านทั้งหญิงและชาย
หมายสิ่งใดยึดมั่นมาครอบครอง”

นี่หมายความว่า เราท่านทุกคน-เพศ-วัย ต่าง
เกิดมามุ่งหมายอะไรในชาตินี้ คิดจะเอาสิ่งใดมาเป็นที่พึ่ง
ความได้หน้า-ตา ชื่อเสียงยศตำ�แหน่งหรือ ความร่ำ�รวย
มหาศาลเช่นนั้นหรือ
ร่ำ�รวยฐานะอย่างไรอย่าลำ�พอง ยศทรัพย์สินทั้ง
ผองอีกนานา คุณรวยจนล้นฟ้าเกิดมาคาบช้อนเงิน-ทอง

81
รับมรดกตกทอดจากบุพการี แม้เช่นนี้อย่า
เกิดทุกข์ยากลำ�บากตรากตรำ� คืน
หวังเลยจักผ่านพ้นไปได้ เพราะทุกคนต้อง วันซ้ำ�มีเหตุให้ตรอมตรม แน่นอนจะต้อง
ประสบพบความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ผิ ด แนวทางไม่ ว่ า จะเป็ น เวลาไหนต้ อ งมี
เหตุใดยุง่ ยากลำ�บากกายทุกข์ใจรบกวน เพราะ
ความตายเช่นเดียวกันใช่ไหม ?
เมื่ อ บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมผิ ด พลาดระดั บ
“โอ้อวดเบ่งอำ�นาจและ นี้ เรียกว่า มี “มิจฉาทิฎฐิ” แน่นอน ! มี
วาสนา คล้ายเด็กไร้เดียง ทุกขเวทนาปัญหาเชือ่ มโยง นาทีผา่ นชัว่ โมง
ล้วนให้หนักอุรา
สาดวงตาไม่มี”
อือหือใช่เลยท่านผู้อ่านทั้งหลาย
หมายความว่า ท่านตักเตือนแนะนำ�
เรือนร่างชีวิตขับไล่สู่แก่ชรา ป่วย
ผูม้ อี �ำ นาจวาสนาอย่าอวดเบ่งทะนงตน อย่า
ทำ�ตัวเหมือนอึง่ อ่างเดีย๋ วท้องจะแตกตาย มี ไข้ตลอดเวลารำ�พึงมาโอดครวญ มันเป็น
แต่ทรัพย์คุณธรรมหามีไม่ ดำ�เนินชีวิตอาจ ธรรมดา ๆ ร่างกายได้อาศัยมานานแล้ว
เป็นเสนียดจัญไร หากห่างไกลคุณธรรม ต้องเก่าแก่ชราผ่านมาก็ต้องเสื่อมไปบาง
ครั้งก็ไข้หลายครั้งก็ป่วย
มึนงงงึมงวย
หลาย ๆ คนเอาชีวิตไม่รอดก็เคยมี
อายุมากร่างกายของตน ณ พร้อมด้วยอาการหน้ามืดตามัวเป็นระยะ ๆ
สังขารนี้กล่าวแล้วมันผันผวน ธาตุ
บัดนี้เกิดมาทั้งที หลงดีแต่เรื่องเงิน
แหม ! บางคนอายุก็มากแล้ว ชีวิตชาตินี้ ทั้งสี่กวนตลอดทั้งสังขารา ตั้งแต่เกิดมาก็
เพลินเพลินหลงดีแต่เรื่องเงิน เพราะอะไร เจอ เรียกว่านับไม่หมด คือ สังขารทีเ่ ป็น
หรือ ? เพราะเข้าใจเงินคือพระเจ้าจะบัน รูปธรรม นามธรรมย่อมแปรปรวนผันผวน
ดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้ามีเงินเยอะ ๆ ไปตามเหตุปัจจัยโดยธรรมชาติธาตุท้งั
อะไร ๆ สบายไปหมด เข้าใจอย่างนั้น นี่คือ หลายกลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไม่
ผู้ที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อพระธรรม เชือ่ ไม่ฟงั ใครหรอก เช่นนัน้ เอง
เขาหมายมั่นแต่อย่างนี้ การดำ�เนินชีวิตก็
“อนิจจาแขนขาหมด
ผิดพลาดไป
เมื่ อ ไหร่ ห นอพ่ อ คุ ณ แม่ จำ � เริ ญ เรี่ยวแรง อาการป่วยมา
แกล้งให้ทุกข์นานา”
“ปฏิบตั ไิ ม่เจริญผิดทางธรรม” นีค่ งหมาย
หมายความว่า กำ�ลังแขน-ขาเรีย่ วแรง
ความว่า ผูท้ เ่ี ป็นมิจฉาทิฏฐิจะรูต้ วั หรือเปล่า
ว่า ที่ทำ�ตนอย่างนั้นลุ่มหลงแต่ทรัพย์ขนาด ย่ำ�แย่ พอเก่าแก่แล้วก็อย่างนี้มีแต่อ่อนแอ
นัน้ มันนำ�ปัญหามาให้ จงจำ�ไว้เถิดใครปฏิบตั ิ เสียทุกอย่าง “แหม ! อาการป่วยมาแกล้ง
ตนผิดครรลองคลองธรรม ชือ่ ว่า “น้อมนำ� ต่าง ๆ นานา อนิจจาหนอสังขารคงอยู่
ความยุง่ ยากลำ�บากมาใส่ตน” ถ้าไม่เชือ่ อีกไม่นานต้องจากโลกนีไ้ ป” จะกี่ราย ๆ
ก็ต้องตายทั้งนั้น
ลองไปดูให้ดดี ี

“...อนิจจาหนอสังขารคงอยูอ่ กี ไม่นานต้องจากโลกนีไ้ ป”

ครวญธรรม
ชีวิตยาม มรณัง นั้นว่างเปล่า
อะไรเล่า มีให้เห็น เป็นคุณค่า
ทั้งลูกหลาน สามี ภริยา
อีกทรัพย์สิน เงินตรา ฐานันดร
สิ่งเหล่านี้ได้พ่งึ พาอาศัยเท่านั้นเอง
ทีส่ ดุ แล้วมันก็ผา่ นมา ผ่านไปอย่างนัน้
จะขนไป ไม่ได้แน่ แม้สักอย่าง
สิง่ เคยสร้าง สรรค์ไว้ ในกาลก่อน
ไร้ประโยชน์ หมดสวย คราม้วยมรณ์
ต้องจากจร ล่อนจ้อน เหมือนตอนมา
ใช่เลยท่านผู้อ่านผ่านมาแล้วก็ผ่าน
ไปมาอย่างไรไปอย่างชั้นธรรมดา ๆ

จงหันหน้าสู่อารามเพื่อปลงสังขาร
ไม่นาน “โอ้ ! อนาถธาตุนี้จะมลาย”
ท่านเตือนเราว่า ควรอาศัยใช้เวลามาศึกษา
และปฏิบัติธรรม เพื่อนำ�ชีวิตจิตใจสู่ความ
สงบ จงทราบเถิดว่า เราคงอยู่ได้ไม่นาน
เมื่อถึงกาลอันต้องมรณามาถึงแน่ ๆ
เตื อ นตนเองเถิ ด คุ ณ ป้ า และคุ ณ
ยาย ร่างกายเดิมไปใกล้ม้วยมรณาใช่เลย
เราต้องไม่ประมาท พี่ ป้า น้า อาทั้งหลาย
พ่อแม่และญาติ ๆ ทุกคน อย่าคิดสับสน
รีบปฏิบัติตนจงเดินทางทุกย่างก้าว อย่า
มัวเมากับสิ่งใด ๆ เพราะใกล้มรณาแล้ว
โปรดฟังพระธรรมของพระศาสดา
ชีวิตนี้ มีกระแส คือตัณหา
ตื่ น ขึ้ น มาพิ จ ารณาประพฤติ ธ รรมตาม
ดุจคลืน่ ลม ขวางหน้า ประดาหลัง
ฐานะของตน คือ ท่านบอกจงแบ่งเวลามา
มีความอยาก หนุนเนือ่ ง เป็นพลัง
ฟังพระธรรมบ้าง อ่านหนังสือสวดมนต์
ติดหน้าหลัง หวังอยาก อยูม่ ากปี
ทำ�บุญสุนทรทาน แผ่เมตตา รำ�ลึกนึกถึง
คือความอยากของตนไม่มีที่สิ้นสุด
มรณานุสติบ้าง และเตือนตนเองบ้างว่า
เราท่านทั้งหลายเพราะอวิชามากำ�บังไว้
“ใกล้แล้วน่ะ ๆ”

“หากประมาทกิจชีวิตนี้
อาจชอกช้ำ� ต้องลำ�บาก
ทุกข์กระหน่ำ�สู่อบาย”

ถ้าหมดอยาก ก็หมดหวัง ลองยัง้ คิด
ระงับจิต ไม่แล่น ในวิถี
ก็ถึงฝั่ง นิพพาน เมืองมณี
ย่อมสุขี ตลอดกาล นิพพาน เทอญ

นี่หมายความว่า ถ้าท่านใดใคร
จริงแท้ถ้าคนเราไม่ต้องหวังอะไรเลย
ประมาทอาจทุกข์หนัก เหมือนตกนรกใน แต่ทำ�ตามหน้าที่ให้ดีที่สุดเรียกว่า “ไม่หวัง ไม่
ชาตินี้และชาติหน้าต่อไปเตรียมใจไว้เถิด เอา ไม่เป็น” เช่นนี้คงถึงนิพพาน
เจอแน่ ๆ

82

เจริญมรณานุสติว่า “ใกล้แล้วน่ะ ๆ”
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พร้อมที่จะใช้งานต่าง ๆ ตามหน้าที่ให้ถูก
อันความงาม มีอยูต่ าม หมูซ่ ากผี
กาลเทศะย่อมสัมฤทธิ์ผล
อันความดี อยู่ที่ละ สละยิ่ง
กล่าวต่อไปว่า “เป็นธรรมดาหม้อ
ความเป็นพระ อยูท่ เ่ี พียร บวชเรียนจริง
นิพพานดิง่ อยูท่ ต่ี าย ก่อนตายเอย มีความแตกเป็นที่สุด แม้ฉนั ใดชีวติ เราก็

พระที่ พิ จ ารณาอสุ ภ ะกั ม มั ฎ ฐาน
จะเห็นกายเหมือนซากผี เพือ่ จางคลายจาก
ความกำ�หนัดรักใคร่สลัดออกสิ่งน่ารักน่า
ใคร่ทั้งถอนความพอใจ และความไม่พอใจ
ออกเสียได้ ย่อมลุนิพพาน
บุคคลทั้งหลายผู้เกิดมาแล้ว ชื่อว่า
“มีภัย” มีภัยด้านไหนประเภทใด

 ภั ย อั น เกิ ด จากการแสวงหา

ปัจจัยสี่ก็ใช่
 ภั ย อั น เ กิ ด จ า ก ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัว
ภัยอันเกิดจากธรรมชาติต่าง ๆ
ภัยเกิดจากอุบัติเหตุ
ภัยเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย
ภัยเกิดจากโรคความแก่ชรา
ภัยเกิดจากมรณกรรมคือความตาย

ลักษณะนี้ไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่คน
เดียว เป็นธรรมดาเพราะจะต้องตายเป็น
นิตย์ ชีวิตสัตว์โลกทั้งหลาย ก่อนที่เราจะ
ถึงจุดนั้นควรหันมาดูว่า “เรายังบกพร่อง
ส่วนไหน สิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดี
มีประโยชน์มากขึ้น ในการดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วันของเรา”
ทำ � ให้ เ หมื อ นกั บ ภาชนะดิ น ที่ น าย
ช่ า งปั้ น แล้ ว ทุ ก ชนิ ด ด้ ว ยความประณี ต
อย่างเหมาะสม พร้อมทีจ่ ะใช้งานในกิจนัน้ ๆ
อุปมาเหมือนเราตระเตรียมเครื่องมือเพื่อ

อย่างนัน้ ไม่มผี ดิ เพีย้ นไปสูอ่ น่ื วิญญูชนทัง้
หลายไม่ประมาทต้องหาโอกาสประพฤติ
พรหมจรรย์ไปตามแนวทางธรรม คำ�สัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ ขัด
เกลาอาสวะกิเลสให้เบาบาง”

“ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
ก็อย่างนั้น”

นีค่ วามหมายว่า ต้องประสบพบกับ
ปัญหาต่าง ๆ นานาตามภาษาสัตว์โลกที่
วนเวียนอยู่ในสังสารวัฎ ไม่มีใครหลีกพ้น
ได้ เราพุทธศาสนิกชนต้องรับรู้โดยทั่วหน้า
เพื่อภูมิป้องกันความทุกข์อันจะเกิดทุกเมือ่
เชือ่ วัน แต่ละขณะแต่ละช่วงของชีวิต ทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคนเขลา-ฉลาดไม่อาจ
พ้นซึ่งปัญหาอันเกิดกับชีวิตจิตใจ ตราบ
ใดที่ยังมีอวิชาครอบงำ�อยู่ ต้องปรุงสังขาร
อย่างหาที่สุดมิได้
“สรรพสั ต ว์ ทั้ ง หลายล้ ว นไปสู่
อำ�นาจมฤตยู” คืออำ�นาจแห่งความตาย
อย่างนั้น ก่อนที่เราจะถึงจุดนั้น เราท่านทั้ง
หลาย ควรหันหน้าเข้าหาพระธรรมให้แก่
กล้ามาปฏิบัติจนคล่องอย่าได้ละเลยในกิจ
ส่วนนี้ซึ่งให้พิจารณาดูด้วยสติและปัญญา
ของตนเอง

“ไม่หวัง ไม่เอา ไม่เป็น”
เช่นนี้คงถึงนิพพาน

ตอน
มีมฤตยูเป็นที่ไปในเบื้อง
หน้าด้วยกันทั้งสิ้น

“ชีวิตนี้
น้อยนัก” ถ้าสามัญชนคนทั่วไปคง
หมายถึง ชีวิตนี้อยู่ได้ไม่นาน เดี๋ยวก็
หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลาโลกไป แล้วรู้กันแต่อย่างนั้น

ได้กล่าวเตือนแล้วว่า ท่านทัง้ หลายจงรำ�ลึก
นึกถึงมรณานุสติอยูเ่ นือง ๆ เราอาจจะตาย
ไม่วนั นี้ พรุง่ นี้ หรืออาจไม่กว่ี นั ข้างหน้าก็เป็น
ได้ เพราะความตายไม่เคยผัดวันประกันพรุง่
ต่อใครเขาเฉียบขาดที่สุด เท่าที่สังเกตเห็น
คนในยุคปัจจุบนั นีค้ อ่ นข้างประมาทกันมาก
เพราะมัวปล่อยจิต-ใจคลั่งไคล้ อย่างลืมหู
ลืมตา จะด้วยแรงโฆษณาประชาสัมพันธ์
ที่จัดสรรให้ได้สัมผัสทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งยาก
นั ก หนาที่ จ ะหลุ ด พ้ น ได้ จ ากมื อ มารคื อ
พญามัจจุราช
ตอนชีวิตของคนเหมือนภาชนะดิน
นี้คือข้อความในพระไตรปิฎก กล่าวถึงว่า
“ภาชนะดินหรือหม้อดินมันจะแตกง่าย”
เพราะเปราะและบอบบางมาก คือโอกาส
ที่เราจะตายนี้มันง่าย-เร็ว ด้วยเหตุการณ์
หลาย ๆ อย่างญาติโยมทั้งหลาย !

ผู้เป็นปราชญ์กล่าวว่า

แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมอันลึกซึ้ง
หมายถึง ภาวะจิตปุถุชนทั่วไปจะให้
สงบโดยไม่ปรุงกิเลสเลย มีน้อยนัก
กล่าวว่า เมือ่ กาลสูค่ วามชราใคร ๆ ก็
ป้องกันไม่ได้ เพราะมันเป็นธรรมชาติของ
ระบบร่างกาย ใครก็ช่วยป้องกันไม่อยู่ แต่
ถ้าภาษาธรรมนัน้ มันสามารถทำ�ได้ เช่น มอง
ได้ปรับได้-ปลงได้ ที่ไม่ยึดติดด้วยอุปาทาน
คือเราไม่ได้แก่ชรา เพียงแต่ร่างกายมันแก่
ชราตามฐานะธรรมชาติเท่านั้น คือ ภาวะ

จิตไม่หมายมั่นในอัตภาพเป็นตัวตน
กายส่วนกาย จิตส่วนจิตอย่างนัน้

ทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้ มัน
หมดปัญหาถ้าพิจารณาในภาษาธรรม ก็
เมื่อกายมิใช่ของเราทรัพย์นั้นเล่าจะเป็น
ของเราได้อย่างไร และจะมีเหตุติดตามไป
ได้อย่างไร

แต่ ถ้ า เป็ น ภาษาธรรมที่ ลึ ก
“ป้ อ งกั น ความแก่ ด้ ว ย
ซึ้ง หมายถึง ภาวะจิตที่ตกต่ำ�ไปใน
อำ�นาจความทุกข์หรืออำ�นาจกิเลส ทรัพย์ไม่ได้” นี่คือสำ�นวนพุทธภาษิต
คล้าย ๆ ทรงตรัสไว้ว่า “คุณจะมีทรัพย์
นี้มันง่าย
“อั ต ภาพนี้ ย่ อ มมี ค วามสลาย
เป็นที่สุด” คือที่สุดของชีวิตนั่นความตาย
อย่างนั้น แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมอันลึกซึ้ง
นั้นหมายถึง ภาวะอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เป็นเช่นนั้นเอง
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สมบัติมหาศาลแค่ไหนเพียงใด คุณก็
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็นธรรมดา”
นี่เป็นการเตือนด้านศีลธรรมให้คนรู้ และ
ปฏิบัติอย่าให้เกิดความลุ่มหลงในทรัพย์
สมบัติมาก จะได้มีน้ำ�ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ
สังคมมนุษย์เรา และเตือนต่อไปว่า “คนไม่

“ชีวิตนี้น้อยนัก”
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ได้อายุยนื เพราะทรัพย์” ก็นัยยะเดียวกัน
เรื่องของพระธรรมนี่สำ�คัญที่จะเกี่ยวข้อง
อะไร สิ่งไหนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมั่น
คงถาวรต่อการให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์

ชีวิตทั้งหมดจักทอดทิ้งร่างไว้ใน
โลก แน่นอนใคร ๆ ก็เป็นเหมือนกัน
หมดไม่เลือกหน้าเลือกตาใคร ๆ ทั้ง
สิ้น ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ควรพิจารณา
ตรงนี้ให้มากเถิดรับรองว่า จะเกิดผลดี
ต่อการบริหารชีวิตทั้งจิตใจของตนเอง
อย่างสมบูรณ์ที่สุด
ขอย้ำ�ตรงนี้อีกว่า “ไม่ว่าจะรวย
หรือจนหนีไม่พ้นความตาย” เกิด

มากี่ราย ๆ ก็ต้องตายทั้งนั้น ใครจะป้องกัน
พวกญาติไว้ก็ไม่ได้ ต้องถือว่า “เป็นเรื่อง
ธรรมดา” ความแก่ชราหรือความเจ็บไข้ได้
ป่วยทั้งม้วยมรณาก็เช่นกัน ใคร ๆ ก็มิอาจ
ป้องกันไว้ได้ เพราะเป็นสภาวะของสังขาร
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ตอน
ที่เราเกิดมาแต่ผู้เดียว พอถึงคราวก็ต้อง
ตายแต่ผู้เดียวเช่นกัน เอาแน่นอนอะไรไม่
ได้หรอก ชีวิตเราท่านทุกคนอย่าประมาท
ดีที่สุด
แต่บางคนพูดว่า “เอ้า ! เวลา

“ไม่ว่าจะรวยหรือ
จนหนีไม่พ้น
ความตาย”

“หายใจผู้เดียว เวลาถ่ายที่
ส้วมก็ถ่ายผู้เดียว ฉันนั้น”
เรียกว่า

“ชี วิ ต เหมื อ นโคที่ กำ � ลั ง จะถู ก
ฆ่า ใกล้เข้ามาทุกขณะ
อย่ า มั ว เพลิ น อร่ อ ยกั บ หญ้ า
อ่อน คืออย่าหลงมัวเมากับกามคุณ
ให้มากนักเลย”

โดยระบบสรีระตามธรรมชาติ
ความแก่และความตาย ย่อมกำ�จัด
สั ต ว์ โ ลกให้ อั น ตรธานเสื่ อ มสู ญ ไป
ถือว่า เป็นการกวาดล้างสรรพสิ่งและ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ ห็ น ตายที เ ดี ย ว สัตว์โลกทั้งหลาย
พร้อมกัน 3 คน 7 คน หรือมาก
ผู้ชาญฉลาดปราชญ์ทั้งหลายท่าน
กว่ า นั้ น ก็ มี แ ล้ ว จะว่ า ผู้ เ ดี ย วได้ ทราบถึงสภาวะอย่างนี้ จึงไม่ยึดมั่นถือมั่น
อย่างไร” นีม่ นั เป็นสำ�นวนทีก่ ล่าวไว้ คือ ในสรีระและสรรพสิ่งทั้งปวง ท่านจึงไม่
หมายความว่า เราสิ้นลมหายใจคนเดียว กังวลและไม่เศร้าโศกกับอะไร ๆ เพียงแค่
ผู้อื่นเขาก็สิ้นลมหายใจเฉพาะเขาคนเดียว “รูเ้ ช่นนัน้ เอง ๆ” นีค่ ณ
ุ ประโยชน์อนั เกิดจาก

“คนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์”

มีธรรมะละอวิชา จึงกล้าหาญทวนกระแส
โลกียะ มีตบะอันแก่กล้าปฏิบตั ปิ ระจำ�อย่างนัน้
หลายท่ า นไม่ รู้ ท างที่ จ ะปรั บ จิ ต
ทำ�ใจเป็นไปในลักษณะนี้ คือ ไม่รู้ภาวะ

ชีวิตนี้ไม่ยืดยาว

อันเกิดมา เป็นรูป นี้ไม่เที่ยง
อย่าทำ�เถียง ถ้อยคำ� ทำ�แผกผัน
อันความตาย นัน้ แท้ อยูเ่ ป็นธรรม
อย่าสำ�คัญ ว่าจะยืด ยาวไป

ของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงก่อ
ใช่แล้วท่านผู้อ่านทั้งหลาย ชีวิตนี้
เหตุแห่งปัญหามากมายไม่มีสิ่งใด
ปกป้องคุ้มครอง จึงต้องทุกข์มาก ไม่ยาวไกลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวก็ไปแล้ว
อันร่างกาย มนุษย์น้ี เป็นทีร่ กั
ลำ�บากใหญ่ ชีวิตกายใจมีแต่ทุกข์
เมือ่ ยากจัก ไปจริง ก็ทง้ิ เปล่า
รุกเข้ามา โอกาสสร่างซาหาได้ยาก
เหมือนท่อนไม้ แก่ปราศ อนาถเนาว์
โทษภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวง นี่
สำ�หรับเผา ผุเปือ่ ยไป ไม่เป็นการ
แหละ ! โทษในมิจฉาทิฐิ
ถูกต้องแล้ว เมื่อตายก็ต้องถูกเผา

หวั ง พึ่ ง พระเจ้ า องค์ ไ หนก็ ช่ ว ยไม่
ได้หรอก เพราะทำ�ผิดเหตุปัจจัยที่ได้คุณ
ถึงคุณจะคร่ำ�ครวญไปก็ไร้ประโยชน์ เมือ่
การดำ�เนินชีวติ ผิดพลาดไป แล้วธรรมชาติ
ก็ลงโทษอย่างรุนแรง ถ้ามัวแต่คร่�ำ ครวญ
เท่ากับหลงทางเบียดเบียนตนเองอยู่ ดังพุทธ
ภาษิตทีต่ รัสว่า...
ทุกโข ปาปัสสะ อุจจะโย
การสั่งสมบาปนำ�ทุกข์มาให้
ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ฉะนั้น เรา
ต้องสำ�รวมระวังให้มาก ๆ หน่อย แต่ผู้
มี ป ราชญ์ ท างธรรมจะไม่ เ ป็ น ลั ก ษณะนี้
เพราะมีสัมมาทิฐิคอยควบคุมตนอยู่ตลอด
เวลา เรียกว่า กายใจเป็นไปในความพรัง่

พร้อมด้วยสติปญ
ั ญา แม้จะเจ็บไข้ได้ปว่ ย
หรื อ ใกล้ ม รณาจิ ต ใจไม่ พ ะว้ า พะวง
หวาดผวาแต่อย่างใด เพราะปรับใจได้
ทำ�ใจเป็น เจนจัดต่อสามัญลักษณะ คือ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ลองคิดดู
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ที่ช่องเมรุ เราท่านสุดท้ายต้องเจอกันที่นั่น

ตอน
สัจจะความจริงมีว่า

ความเอ๋ย ความแก่
เป็นเพือ่ นแท้ ของความตาย ไม่หน่ายหนี
เมื่อความแก่ ล่วงกาล มานานปี
ก็มอบเวร หน้าที่ ให้ความตาย
ไม่ยกเว้น ใครใคร ไม่ลำ�เอียง
มิให้ใคร หลีกเลี่ยง หรือเถียงได้
เพราะฉะนั้น เราท่าน ทั้งหญิงชาย
รีบทำ�ดี ก่อนตาย ให้มากเอย”

ใครก็เลี่ยงไม่ได้ พ้นความตาย
ไม่มี ก่อนจะถึงจุดนั้น ต้องทำ�อย่างไร
ดี ? ลองคิดดู !

การสั่งสมบาปนำ�ทุกข์มาให้
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โดย...พระเริงชัย เตชพโล
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ตอน...ว่าด้วยก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ
เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้า ได้ตรัสสั่งสอนภิกษุทั้ง
หลาย ณ โคนต้นไม้แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตประเทศโกศลว่า...
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจักตัดสินเนื้อความสอง
ข้อนี้ว่า อย่างไหนจะดีกว่ากัน คือ การที่ถูกบุรุษมีกำ�ลังแข็ง

แรงเอาขอเหล็ก อันร้อนเป็นเปลวไฟที่ลุกโพลง มีแสง
โชติช่วง กระชากปากให้เปิด แล้วโยนก้อนเหล็กอัน
ร้อนแรงลุกโพลงมีแสงโชติช่วงเข้าไปในปาก ไฟได้ไหม้
ริมฝีปาก ไหม้ปาก ไหม้ลิ้น ไหม้ลำ�คอ ไหม้ท้อง ไหม้
ลำ�ไส้ใหญ่ของเขา พาลำ�ไส้เล็กให้ออกมาทางทวารเบื้อง

ต่ำ� กับการบริโภคก้อนข้าว ทีพ่ วก
กษัตริย์มหาศาล หรือ พราหมณ์
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
ต่างก็ถวายกันด้วยความศรัทธา ?

พวกภิ ก ษุ พ ากั น ทู ล ตอบอย่ า ง
พร้อมเพรียงกันว่า
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ การบริโภค
ก้อนข้าวที่พวกกษัตริย์มหาศาล หรือ
พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
ต่างถวายกันด้วยความศรัทธานั้นแหละ
ดีกว่า เพราะว่าการทีถ่ กู บุรษุ มีก�ำ ลังแข็ง
แรง เอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟ ลุก
โพลงมีแสงโชติช่วงกระชากปากให้เปิด
แล้วก็โยนก้อนเหล็กแดง อันร้อนแรง
ลุกโพลงมีแสงโชติช่วงเข้าไปในปาก ไฟ
ได้ไหม้ริมฝีปาก ไหม้ปาก ไหม้ลิ้น ไหม้
ลำ�คอ ไหม้ท้อง ไหม้ลำ�ไส้ใหญ่ของเขา
ทำ � ให้ ลำ � ไส้ เ ล็ ก ไหลออกมาทางทวาร
เบื้องต่ำ�นั่นแหละ เป็นความทุกข์ที่ทน
ได้ยากพระเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เราจักบอก เราจัก
อธิบายแก่พวกเธอทัง้ หลายให้เข้าใจ การ
ที่ถูกบุรุษมีกำ�ลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอัน
ร้อนเป็นเปลวไฟทีล่ กุ โพลง มีแสงโชติชว่ ง
กระชากปากให้เปิดแล้วโยนก้อนเหล็ก
แดงอันร้อนแรง ลุกโพลงมีแสงโชติช่วง
เข้าไปในปาก ไฟได้ไหม้ริมฝีปาก ไหม้
ปาก ไหม้ลิ้น ไหม้ลำ�คอ ไหม้ท้อง ไหม้
ลำ � ไส้ ใ หญ่ ข องเขาทำ � ให้ ลำ � ไส้ เ ล็ ก ไหล
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ออกมาทางทวารเบื้ อ งต่ำ � นั้ น ต่ า งหาก
เป็นการดีกว่าสำ�หรับคนซึ่งเป็นคนทุศีล
มีความเป็นอยู่ลามก ไม่สะอาด มีความ
ประพฤติชนิดที่ตนเองนึกถึงคราใด ก็
ต้องกินแหนงตัวเอง ก็คือ การนึกตำ�หนิ
ตัวเองว่า ไม่ควรทำ�อย่างนั้น ไม่ควรทำ�
อย่างนี้ เพราะเขามีการกระทำ�ที่ต้อง
ปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใช่สมณะ ก็ปฏิญญา
หรือการให้คำ�มั่นสัญญา หรือการแสดง
เพื่อยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ
ความสุจริตใจเป็นที่ต้ังว่า...เป็นสมณะ
ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญา
ว่า...“ประพฤติพรหมจรรย์” เป็นคน
เน่าใน เปียกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม
เหมือนบ่อขยะมูลฝอย ข้อนั้นเพราะ
เหตุไร ?
ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่า...การที่
เขาจะต้องตาย หรือได้รับทุกข์เจียนตาย
เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษผู้มีกำ�ลังแข็ง
แรงเอาขอเหล็กอันร้อน เป็นเปลวไฟลุก
โพลง มีแสงโชติช่วงกระชากปากให้เปิด
แล้วโยนก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงลุก
โพลง มีแสงโชติช่วงเข้าไปในปาก ไม่ได้
เป็นเหตุให้เขาต้องไปเกิดในอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ภายหลังจากความตาย
เพราะการทำ�ลายแห่งกายไม่ ส่วนการ
ที่เขาเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามก
ไม่สะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเอง
นึกแล้วก็กนิ แหนงตัวเอง มีการกระทำ�
ที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใช่ส มณะก็

“

ปฏิญญาว่า “เป็นสมณะ” ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์
ก็ปฏิญญาว่า...ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นคนเน่าใน เปียก
แฉะมีสัญชาติหมักหมม เหมือนบ่อขยะมูลฝอย แล้วยัง
มี ค วามคิ ด ที่ จ ะบริ โ ภคก้ อ นข้ า วที่ พ วกกษั ต ริ ย์ ม หาศาล
หรือพรหมณ์มหาศาล หรือคฤหสบดีมหาศาล ต่างถวาย
ด้วยศรัทธานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขา
ตลอดกาลนาน ภายหลังจากความตาย เพราะการทำ�ลาย
แห่งกาย ภายหลังจากความตาย เขาย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก (อ้างอิงจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ (ธรรมโฆษณ์) พุทธ
ทาส อินฺทปญฺโญ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ.2555 น.17-19)

อธิบายความหมายของถ้อยคำ�บางคำ� หรือประโยค
บางประโยคที่ถูกทำ�ให้เข้าใจได้ยากเพราะกำ�แพงแห่งสำ�นวน
ภาษาและกาลเวลาแห่งยุคสมัย เช่น

คำ�ว่า “ภิกษุลามก” ก็คือคนที่ประกอบ
อสัทธรรม 10 ประการ ดังต่อไปนี้
1) ภิกษุลามก...เป็นคนทำ�ลายความดี
2) ภิกษุลามก...เป็นคนคะนอง
3) ภิกษุลามก...เป็นคนทะเยอทะยาน
4) ภิกษุลามก...เป็นคนกินจุ
5) ภิกษุลามก...เป็นคนหยาบคาย
6) ภิกษุลามก...เป็นคนไม่กรุณาปรานี
7) ภิกษุลามก...เป็นคนต่ำ�ช้า
8) ภิกษุลามก...เป็นคนพูดเสียงอึง หรือ
ดังอื้ออึงหรือดังโหวกเหวก
9) ภิกษุลามก...เป็นคนปล่อยสติ
10) ภิกษุลามก...เป็นคนสะสมของกิน

มีความ
ประพฤติชนิด
ที่ตนนึกแล้ว
ต้องกินแหนง
ตัวเอง เพราะ
เป็นความ
ประพฤติที่ต้อง
ปกปิดซ่อนเร้น

“
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“

“อลัชชี”

มีความหมาย
ว่า ผู้ไม่มีความ
ละอาย
ผู้หน้าด้าน...

“

ส่วนประโยคได้แก่ประโยคเหล่า
นี้คือ มีความประพฤติชนิดที่ตนนึก
แล้วต้องกินแหนงตัวเอง เพราะเป็น
ความประพฤติที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น
ไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่า “เป็น
สมณะ”
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ไม่ใช่คนที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็
ปฏิญญาว่า “ประพฤติพรหมจรรย์”
เป็ น คนเน่ า ในเปี ย กแฉะมี สั ญ ชาติ
หมักหมม เหมือนบ่อขยะมูลฝอย
สรุปได้วา่ ประโยคทีไ่ ด้กล่าวนีล้ ว้ น
หมายถึงลักษณะของคนผู้ทุศีล หรือผู้มี
ศีลชั่ว คำ� ๆ นี้ เป็นเพียงสำ�นวนภาษาที่
พระพุทธองค์ทรงใช้อบรมสั่งสอนภิกษุ
สงฆ์สาวก ในสมัยนัน้ โดยการพูดแรง ๆ
เตือนแรง ๆ กระแทกแรง ๆ ตรง ๆ
เสมือนการตอกลิ่มเหล็ก อันแหลมคม
ลงกลางดวงใจที่อ่อนนุ่ม เพื่อหวังผลใน
ระยะอันใกล้ หรือเพื่อให้เกิดการบรรลุ
โดยฉับพลัน
พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ
ประมวลศัพท์ช�ำ ระเพิม่ เติมช่วงที่ 1 ของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต) ได้ให้ความ
หมายของ “ทุศีล” หมายความว่า ไม่มี
ศีล หรือไร้ศีลนั่นเอง “ภิกษุทุศีล” คือ
ภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความ
เป็นภิกษุแล้ว แต่ไม่ละภิกขุปฏิญญา
(การแสดงตัวหรือยืนยันว่าตนเป็นภิกษุ)
ความเป็นผู้ทุศีลนั้นหนักยิ่งกว่าอลัชชี...
“อลัชชี” มีความหมายว่า ผู้ไม่มี
ความละอาย ผู้หน้าด้าน หรือภิกษุผู้มัก
ประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติโดยจงใจ
ละเมิด หรือทำ�ความผิดแล้วไม่แก้ไข ถ้า
เป็นคฤหัสถ์ หรือคนทั่วไปที่เป็นผู้ทุศีล
ก็คือผู้ที่ละเมิดศีล 5 ทั้งหมด
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จิต

ระเบียง

ศีลที่ปฏิบัติง่าย สมาธิสบาย ๆ
ปัญญาที่ทันเวลา
โดย...เรื่องของ “กู”

ชาวพุทธโดยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มาก

ก็น้อยก็คงต้องเคยสมาทานศีล ไม่ว่าจะโดย
เต็มใจหรือทำ�ตาม ๆ กัน ส่วนใหญ่ก็จะทำ�กัน
ไปตามประเพณี พิธีรีตอง โดยไม่ได้ให้ความ
สำ�คัญอะไรมากมายนัก เพราะอาจจะเห็นว่า
ไม่มีประโยชน์ ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติยาก
เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะส่วนใหญ่ไม่มีเจตนา
ที่จะปฏิบัติอยู่แล้ว เพราะเกรงว่า ถ้านำ�ไป
ปฏิบัติแล้วทำ�ไม่สำ�เร็จก็จะเป็นบาป หรือ
ปฏิบัติแล้วตนจะเสียประโยชน์ที่ตนควร
จะได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดของ
คนส่วนใหญ่
ถ้าเรามาพิจารณากันให้ดี ๆ แล้วจะ
เห็นว่าศีล 5 หรือ เบญจศีลนั้น จะเป็นเรื่อง
ของการ “งดเว้นที่จะกระทำ�การอันใด ที่
เป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้

ศีล 5 นั้นเป็น
เรื่องที่ไม่ต้อง
กระทำ� เป็นเรื่อง
งดเว้นล้วน ๆ

อื่นให้เกิดความเดือดร้อน” โดยเราจะเห็นว่าในคำ�กล่าวอาราธนาศีลแต่ละ
ข้อนั้น จะขึ้นว่า “งดเว้น” ไม่ว่าจะเป็นศีล

ข้อ 1 “งดเว้นจากการฆ่า”
ข้อ 2 “งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้”
ข้อ 3 “งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย”
ข้อ 4 “งดเว้นจากการพูดไม่จริง”
ข้อ 5 “งดเว้นจากการดืม่ ของเมา มีสรุ าและเมรัย เป็นต้น”

เราจะเห็นได้ว่าทั้ง 5 ข้อนั้นเป็น
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยากจะไป
เรื่องของการงดเว้น หรือถ้ากล่าวอีก ตกปลา ก็ต้องไปเตรียมเบ็ดตกปลา
อย่างหนึ่ง คือ กล่าวว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ เตรียมเหยือ่ หาสถานที่ แล้วก็ไปนัง่ ตก
ต้องกระทำ� ถ้าเรากล่าวในมุมนีก้ จ็ ะ กับเรานอนอยู่กับบ้านอันไหนลำ�บาก
เห็นว่าศีล 5 นัน้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ตอ้ ง กว่ากัน หรือแม้แต่จะนั่งดื่มเหล้า เรา
ก็ตอ้ งไปซือ้ เหล้า เตรียมกับแกล้ม ต้อง
กระทำ� เป็นเรือ่ งงดเว้นล้วน ๆ
ดังนั้น ใคร ๆ ที่มักกล่าวว่า การ โทรชวนเพือ่ น นับเป็นเรือ่ งยุง่ ยากทัง้ สิน้
ดังนัน้ ศีลจึงเป็นเรือ่ งง่ายในการ
ปฏิบตั ศิ ลี เป็นเรือ่ งยากแล้ว ถ้าไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ ศีลจะยังเป็นเรื่องยากอีกหรือ ปฏิบัติ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปปฏิบัติ
อะไร เราก็มเี วลาเหลือไปทำ�อย่างอื่น
ไม่ ?
92

93
ได้มากมาย และที่สำ�คัญการที่เรางด
เว้นการกระทำ�ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นไปเพือ่ การ
เบียดเบียน ก็เพื่อที่จะให้ผู้อื่นไม่มา
เบียดเบียนเราเช่นกัน เราก็อยูก่ นั อย่าง
เป็นสุข โลกนี้ก็จะมีแต่สันติภาพ
จึงอาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติ
ตามข้องดเว้นของศีลนั้นมีอานิสงส์
มากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
หรือถาวรวัตถุอื่น ๆ เพราะผู้ที่ปฏิบัติ
ศีลนั้นกำ�ลังสร้างโลกที่มีแต่สันติภาพ
ซึ่ ง แน่ น อนว่ า เหนื อ การสร้ า งสิ่ ง ใด
ทั้งปวง จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะ
เห็นได้ว่า ศีลเป็นเรื่องง่าย เพราะ

ไม่ต้องทำ� แต่มีประโยชน์มาก
เพราะทำ�โลกให้เป็นโลกที่น่าอยู่
เหมาะสำ�หรับลูกหลานของเราที่
จะเติบโตต่อไป

ในส่วนของสมาธินั้นหลายคน
คงถอดใจและเลิ ก พยายามในการ
ปฏิบัติ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของพระ
หรือผู้ที่มีเวลาว่างมาก ๆ จนถึงขนาด
ที่มีการกล่าวกระแทกแดกดันว่า “นั่ง
หายใจทิ้งไปวัน ๆ” ซึ่งผู้ที่กล่าว
นั้ น ย่ อ มไม่ เ ข้ า ใจว่ า เหตุ ใ ดจึ ง ต้ อ งมี
การทำ�สมาธิ และบางคนยังเข้าใจ
ผิดยิ่งไปกว่านั้นอีก คือเข้าใจว่าการ
ทำ � สมาธิ นั้ น เป็ น ไปเพื่ อ อิ ท ธิ ฤ ทธิ์

ปาฏิหาริย์ หรือเพื่อความขลังความ
ศักดิ์สิทธิ์ ล่องหนหายตัว สามารถ
เหาะไปในอากาศ หรือดำ�ดินได้ ซึ่ง
ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสมาธิ
ในพุทธศาสนา
แต่วตั ถุประสงค์ทแ่ี ท้จริงนัน้ กลับ
ต้องการผลเป็นสติ และสัมปชัญญะ
มีสติตื่นตัวรู้เห็นทันอยู่กับปัจจุบัน ไม่
หลงไปฉวยเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วใน
อดีตนำ�กลับมาเป็นทุกข์ซ้ำ�ซาก หรือ
ไปเที่ยววิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมา
ไม่ถึง เอามาเป็นความทุกข์ล่วงหน้า
เพราะการจะจัดการกับความทุกข์ที่
เกิดจากอดีตและอนาคตนั้น ก็คือต้อง
มีสติอยู่กับปัจจุบัน แล้วทำ�ปัจจุบนั ให้
ดีทส่ี ดุ เพือ่ ให้อนาคตทีจ่ ะมาถึงดีกว่า
ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การงาน ถ้าเราไม่เร่งสะสางปล่อย
คั่งค้างทิ้งไว้ ก็แน่นอนว่าเราก็จะต้อง
ทุ ก ข์ ห รื อ ลำ � บากมากเพราะงานไม่
เสร็จตามเวลาที่กำ�หนด หรืองานที่ได้
ก็ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น

“

...การปฏิบัติตามข้อ
งดเว้นของศีลนั้นมี
อานิสงส์ มากกว่าการ
สร้างโบสถ์สร้างวิหาร
หรือถาวรวัตถุอื่น ๆ...”

ถ้าเราทำ�งานด้วยสมาธิมีสติ ความเครี ย ดหรื อ ความง่ ว งซึ ม ตาม
สัมปชัญญะเต็มที่แล้ว งานที่ได้ย่อม ธรรมชาติ เราจึงนำ�เอาสิง่ ทีธ่ รรมชาติให้
เป็นงานทีด่ สี มบูรณ์ถูกต้องมากที่สุด มานั่นแหละมาต่อยอด และเพิ่มกำ�ลัง
ถ้าเทีย บกับการทำ� งานที่ลุกลี้ลุกลน
ไม่มีสมาธิงานที่ได้ก็จะมีแต่ความผิด
พลาด คงจะเห็นแล้วว่าสมาธิมีความ
สำ�คัญขนาดไหน
คราวนี้เราจะทำ�ยังไงให้มีสมาธิ
ได้บ่อย ๆ ที่กล่าวว่าได้บ่อย ๆ หมาย
เอาเฉพาะแค่พอใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำ�วัน ไม่มุ่งหมายเอาขนาดที่พระ
หรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่หวังการปฏิบัติ
ให้เป็นไปเพือ่ ความดับทุกข์ ถ้าเราลอง
สั ง เกตธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ เ ราหรื อ
ของตัวเราเองให้ดี
เราจะเห็นว่า เวลาที่เราเครียด
หรือเวลาทีเ่ ราง่วงนอน ร่างกายของเรา
ก็ จ ะมี ร ะบบอั ต โนมั ติ ใ นการนำ � เอา
ออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง เพื่อให้เกิด
ความสดชื่นหรือให้เกิดความโล่งอก
เป็นพัก ๆ ไป เช่น เวลาเราเครียดเรา
ก็มักจะถอนหายใจยาว ๆ เมื่อเราถอน
หายใจยาวเราก็ จ ะรู้ สึ ก เหมื อ นได้
ระบายความเครียดออกมากับลมหายใจ
ทำ�ให้รู้สึกโล่งขึ้น หรือเวลาที่เราง่วง
นอนเราก็จะหาวเอาออกซิเจนเข้าไป
เลีย้ งสมองมาก ๆ ทำ�ให้เรากลับมาสดชืน่
อีกครั้ง นั่นคือ ระบบการจัดการต่อ
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ให้มากขึ้นโดยการดึงลมหายใจแรง ๆ
จนเกิดเสียงดังขึ้น ซึ่งหมายความว่า
ขณะที่เรากำ�ลังหายใจแรง ๆ ลึก ๆ จน
เกิดเสียงดังขึ้น นั้นย่อมหมายความ
ว่ า เรากำ � ลั ง มี ส ติ อ ยู่ กั บ ลมหายใจใน
ปัจจุบัน แล้วถ้าเราทำ�ให้ต่อเนื่องซัก
ระยะเวลาหนึง่ แล้วค่อย ๆ ผ่อนลมหาย
ใจลงตามลำ�ดับเราก็จะรู้สึกโล่งโปร่ง
สบาย ช่วยลดความเครียดความง่วง
เหงาหาวนอนลงได้มาก ก็จะทำ�ให้มี
ประสิทธิภาพในการทำ�งานสูงขึ้น
ฉะนั้น เราจึงควรดึงลมหายใจ
ลึก ๆ แรง ๆ บ่อย ๆ เพื่อให้เกิดสติ
บ่อย ๆ จะเห็นว่าการทำ�สมาธิเพื่อให้
เกิดสติไม่ใช่เรื่องที่ลำ�บากหรือยุ่งยาก

“...ปัญญาทีท่ นั ต่อเวลา ณ
ขณะแห่งปัจจุบนั นี้ ก็ไม่ตอ้ งไป
แสวงหาจากทีไ่ หน...”
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อะไรเลย ไม่ต้องนั่งแข็ง ๆ หรือต้อง
เข้าไปอยู่ในป่า ทำ�ที่ไหนก็ได้สะดวก
สบายมาก ๆ หากเราทำ�ได้บ่อย ๆ
นอกจากเราจะมี ส มาธิ ส ติ ม ากขึ้ น
แล้ว เรายังได้ในเรื่องของสุขภาพด้วย
เพราะการที่เราหายใจลึก ๆ เต็มปอด
นั้นจะช่วยให้โลหิตได้รับออกซิเจนไป
เลี้ยงสมองอย่างเต็มที่ ทำ�ให้สมอง
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความเครียดในการทำ�งาน ทำ�ให้ระบบ
ย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำ�งาน
ได้ดีขึ้น เพราะอย่างที่เราทราบกัน
แล้วว่า โรคที่เกิดจากความเครียดนั้น
มี ม ากมายและอาจเป็ น อั น ตรายถึ ง
ชีวิต เช่น เส้นโลหิตฝอยในสมองแตก
โรคความดัน โรคกระเพาะอาหาร โรค
หัวใจ หรือกระทั่งโรคเครียด เราจะ
เห็นได้ว่าแค่เรารู้จักหายใจให้ถูกต้อง

ให้เป็นสมาธิมีสติอยู่กับปัจจุบัน เราก็
แก้ปัญหาในชีวิตประจำ�วันได้มากมาย
แล้ว สมาธิจงึ เป็นเรือ่ งสบาย ๆ ไม่ยงุ่ ยาก
สุดท้าย “ปัญญาที่ทันเวลา”
ก็คือ ปัญญาที่ใช้ในการแก้ปัญหา ณ
ขณะแห่งปัจจุบัน ซึ่งปัญญาตัวนี้ไม่
เกี่ยวกับปัญญาที่เรียกกันว่า ความ
ฉลาด ซึ่งความฉลาดนั้นจะมุ่งไปใน
ทางของวัตถุไม่ใช่ในเรื่องของจิตใจ ใน
ส่วนของจิตใจอาจจะไม่สามารถที่จะ
คิดสมการยาก ๆ อย่างที่ไอน์สไตน์คิด
ได้ หรือไม่เก่งในการค้าขายเหมือน
เจ้าสัวหลาย ๆ คน แต่เป็นปัญญาที่
ทำ�ให้แม้ขอทานก็เป็นขอทานที่ไม่ทุกข์
ร้อนมากมายนักจนถึงกับฆ่าตัวตาย
เหมือนด็อกเตอร์ที่ฉลาด ๆ หรือคนที่
ร่ำ�รวยบางคน และเป็นปัญญาที่ช่วย
แก้ปญ
ั หาของโลก ไม่ใช่ความฉลาดชนิด
ที่ทำ�ให้โลกไร้สันติภาพ เพราะมันเป็น
ความฉลาดในการแก่งแย่ง คดโกง เห็น
แก่ตวั เป็นไปเพือ่ ความทุกข์ความลำ�บาก
ทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ น่ื

ปัญญาทีท่ นั ต่อเวลา ณ ขณะ
แห่งปัจจุบนั นี้ ก็ไม่ตอ้ งไปแสวงหา
จากทีไ่ หน เพราะมันเกิดขึน้ ได้เอง
ขณะทีเ่ รามี สมาธิ สติ สัมปชัญญะ
และปัญญา เราคงเคยได้ยินคำ�กล่าว

ที่ว่า เมื่อใดที่ “สติมา ปัญญาเกิด”

ดังนั้น ปัญญาในที่นี้จึงเป็น
แต่ ปั ญ ญาชนิ ด ที่ ก ล่ า วนี้ ต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์ของคน ๆ นัน้ ในเรือ่ งนัน้ ๆ ปั ญ ญาในลั ก ษณะของการควบคุ ม
ด้วย เพราะถ้าเป็นเรือ่ งทีเ่ ราไม่เคยมี สถานการณ์และแก้ปัญหาด้วยความ
ประสบการณ์มาก่อนถ้าเราบุ่มบ่าม รู้ความสามารถที่ตนมีอยู่ ไม่ผลีผลาม
เข้าไปจัดการอาจเป็นการเพิ่มปัญหา ขาดสติจนก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น จึงเป็นปัญญาที่
มากขึ้น
แต่ถา้ เรามีสติทนั เรารูว้ า่ เราไม่มี ทันต่อเวลา ณ ขณะแห่งปัจจุบัน
ความสามารถในการจัดการกับปัญหา
บทความนี้ มี บ างส่ ว นนำ �
*
นัน้ เราก็อาจวางอุเบกขา ไว้กอ่ น รอ มาจากคำ�สอนของหลวงปู่พุทธ
จนกว่าจะมีสง่ิ ใดทีเ่ ราพอจะช่วยได้ ก็ ทาส แล้วนำ�มาประยุกต์ปรับปรุง
ลงมือช่วยทันทีอย่างมีสติ เพราะการ
ั ญาของตนเท่าที่
แก้ปญ
ั หาอย่างขาดสติและขาดความรู้ ตามกำ�ลังสติปญ
ความเข้าใจอย่างเพียงพอถูกต้อง กลับ มี หากมีสว่ นใดผิดพลาดขอน้อม
้ แต่ผเู้ ดียว หาก
จะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับตนเองและผู้อ่นื รับความผิดนัน
อย่างเช่นถ้าเราไปพบผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ มี ส่ ว นที่ เ ป็ น ประโยชน์ ไ ม่ ม ากก็
เราต้องการเข้าไปช่วยเหลือโดยขาดสติ น้อย ขอยกความถูกต้องทัง้ หมด
และความรูท้ เ่ี พียงพอ เราอาจกลาย นั้น ให้ แ ก่ ค รู บ าอาจารย์ ทุก ท่ า น
เป็นผู้ท่ีทำ�ให้ผู้ประสบอุบัติเหตุน้ันเสีย และธรรมชาติ จ นทั้ง หมดทั้ง สิ้น
ชีวติ หรือพิการตลอดชีวติ
เทอญ.
.........................................
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หมายเหตุ : *อุเบกขา ไม่ใช่ไม่สนใจ หรือช่างหัวมัน จากพจนานุกรมธรรม ฉบับ
พุทธทาส แปลว่า จ้องดูอยู่ คือคอยหาโอกาสทีจ่ ะทำ�ต่อไป
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การให้

ย่อมนำ�ความสุขมาให้

โดย...ละอองธรรม

ชีวิตมนุษย์เราในโลกนี้

ส่วนใหญ่แล้วชอบจะเป็นผู้รับอยู่เสมอ
ไม่ว่าเป็นความรัก วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เงินทองบ้านช่องรถหรูโดยหลาย ๆ
คนต่างร่ำ�หากัน เพราะยึดถือว่า “สิ่งเหล่านี้สามารถนำ�ความสุขมา

ให้ตน”

แต่จริง ๆ แล้ว กลับตรงกันข้ามพวกเขายิง่ จะมีแต่ความทุกข์ เพราะ

สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุท่สี ามารถเพิ่มกิเลสให้จิตใจมีแต่ความอยากไม่ร้จู ักพอ
ทำ�ให้เกิดความโลภ เมือ่ ไม่ได้ตามทีจ่ ติ ใจปรารถนาก็มแี ต่ทกุ ข์
เพราะฉะนั้น เราทุกคน ผู้มีปัญญาจึงต้องหันมาเป็นผู้ให้เสียบ้าง
รีบฝึกฝนตนเองให้เป็นผูใ้ ห้จนเกิดความเคยชินเถิด ซึง่ จริง ๆ แล้วเรื่องการ

“...
ผูฉ
้ ลาดให้
ความสุข
ย่อม
ได้รับ
ความสุข
...”
ให้นี้เป็นพื้นฐานซึ่งสามารถทำ�ให้เกิด
ความสมดุลเมื่อมีการรับเราก็ต้องรู้จัก
ให้ หรือเมือ่ ได้มาแล้วก็รจู้ กั เสียสละ
การเอาแต่รับนั้น แต่ไม่ยอมให้
เลยเป็นการกระทำ�ที่สวนทางกับวิถี
ธรรมชาติ แม้แต่ต้นไม้นั้นไม่เคยเป็น
ผูร้ บั ฝ่ายเดียว พึง่ น้ำ�จากฟ้าดูดปุย๋ จาก
ดิน แต่ในเวลาเดียวกันต้นไม้กค็ ายน้ำ�
ให้ฟ้าทิ้งใบ และกิ่งให้กลับคืนเป็นปุย๋
กลับสูด่ นิ ใช่แต่เท่านัน้ ยังให้ดอกและผล
เป็นอาหารแก่สรรพสัตว์ให้ร่มเงาแก่
นานาชีวิตอีก วิธีแห่งการรับและให้
เช่นนี้ ทำ�ให้เกิดความสมดุล เกิดความ
สอดคล้องในธรรมชาติและทำ�ให้โลก
น่าอยู่
มนุษย์เราก็เช่นกัน จะมีความ
สุขและมีชีวิตที่สอดคล้องได้นั้นการให้
จึงเป็นสิง่ สำ�คัญ ด้วยเหตุน้ี “ทาน” จึง
เป็นธรรมข้อต้น ๆ ในพุทธศาสนา ไม่
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ว่าคำ�สอนเรือ่ งบุญกิรยิ าวัตถุ สังคหวัตถุ ทศพิธราชธรรม และทศบารมี
10 ก็เริม่ ต้นด้วยทำ�ทานทัง้ สิน้
ผูท้ จ่ี ะให้ทานได้นน้ั จริง ๆ แล้วไม่
จำ�เป็นว่า ต้องเป็นผู้ที่ร่ำ�รวยมหาศาล
เพราะการให้ทานนั้นเราก็ต้องทำ�ตาม
ฐานะ และไม่ให้กระทบตนอยู่ แล้ว
อีกอย่างหนึ่งการให้ทานนั้นก็มีหลาย
แบบเช่ น ให้ ด้ ว ยคำ � พู ด วาจาไพเราะ
เข้าใจผู้อื่นให้คำ�ปรึกษา ให้สติปัญญา
ให้วัตถุเงินอาหาร และให้แรงกายช่วย
เหลือผู้อื่น ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น
การให้ทานหรือทำ�ทานนั้นเรา
ชาวพุทธทุกคนต้องตระหนัก และต้อง
รู้วิธี หรือหลักการในการปฏิบัติทำ�
อย่างไร ? ถึงจะลดความเห็นแก่ตวั ทำ�
เพื่อลดความโลภ ทำ�เพือ่ ลดความยึด
ติดถือมัน่ ในตัวตนทำ�อย่างไร ? ถึงเรา
จะสามารถพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้น
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ไปเรื่อย ๆ วิธีที่ถูกต้องก็คือ เราต้อง
หันหน้ามาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน เพื่อให้เราได้มีสติปัญญามี
ความรู้เห็นแจ้งเห็นตามความเป็นจริง
เราต้องพยายามหมั่นสวดมนต์ภาวนา
เพื่อจะช่วยให้บรรเทากิเลสทั้งหลาย
ให้ลดน้อยลงตามลำ�ดับขั้นตอนของ
การปฏิบัติของแต่ละคน วิธีนี้เป็นวิธี
ที่ดีที่สุดเพราะว่า การทำ�กรรมฐาน

นั้ น สามารถทำ � ให้ เรามี จิ ต ใจเข้ ม
แข็งสงบ และอดทนต่อสูก้ บั มารร้าย
ทำ � ให้ เรามี ค วามเห็ น ถู ก ต้ อ งใน
เรื่องของจิต ๆ ของตนจะไม่หละ
หลวม จะพิจารณาเหตุผลตามข้อ
เท็จจริงเสมอ
ในทานมหัปผลสูตร อังคุตตรนิ
กาย พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระสารี
บุตรว่า...
ทานที่ไม่มีอานิสงส์มาก ได้แก่

“ทานที่ให้อย่างมีเยื่อใย ให้ทาน
อย่างมีใจผูกพัน ให้ทานอย่างมุ่ง
หวังสั่งสมบุญ”

ขึน้ เพราะอานิสงส์การปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
กรรมฐานนั้นสามารถลดละบั่นทอน
กิเลส โลภ โกรธ หลง ได้มากขึน้ เร็ว
ขึน้ และสามารถตัดกิเลสขาดในทีส่ ดุ
เรื่องนี้ก็แล้วแต่ความพยายาม
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติของแต่ละ
คน แต่ละชัน้ ด้วย เมือ่ กิเลสทัง้ หลายเริม่
จางลงแล้ว ด้วยความเห็นแก่ตวั ความ
อิจฉา ริษยา ความยึดติด ถือมัน่ ความ
เป็นตัวกูของกูกจ็ ะเริม่ จางไป ความ
เมตตาซึ่ ง เป็ น อานิ ส งส์ ใ หญ่ เ ข้ า มา
แทนที่ (รวมทัง้ กรุณา มุทติ า อุเบกขา)
จะมีแต่ความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือผู้อน่ื
ตามฐานะของตนอย่างถูกต้อง และ
สามารถพัฒนาจิตของตนไปเรือ่ ย ๆ
เราผู้ปฏิบัติธรรมสามารถช่วย
เหลือผู้อื่นที่มีความทุกข์เดือดร้อน เรา
จะไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าคน ๆ นั้น
จะสูงกว่าเรา เสมอกับเรา หรือต้อย
ต่ำ�กว่าเรา เราจะช่วยเหลือโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าเราเปิดใจ
ได้กว้างเช่นนี้เราก็ได้รับแต่ความสุข
ยิ่ง ให้ความสุขแก่เขามากเท่าไร เรา
เองก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น
สมดังพระพุทธพจน์ ที่ว่า

รวมถึงทานที่ให้เพราะต้องการ
เสวยผลในชาติหน้าเป็นต้น
เมื่ อ เราชาวพุ ท ธผู้ ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ
“สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส
ธรรม “วิปัสสนากรรมฐาน” มาบ้าง
อธิคจฺฉติ : ผูฉ้ ลาดให้ความสุข ย่อม
แล้วนั้น ก็จะมีความรู้สึกเข้าใจถึงการ
ั ความสุข”
ปฏิบตั ใิ นการให้ทานอย่างถูกต้องได้เร็ว ได้รบ
องฺ. ปญฺจก. 22/45

เป็ น ความสุ ข ที่ ไ ม่ ไ ด้ ห วั ง จะได้
รับ “แต่ยิ่งไม่อยากก็ยิ่งได้” ในทาง
ตรงกันข้าม “ยิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้”
เมือ่ เราเปิดใจกว้างด้วย “เมตตา
กรุณา” เราก็จะพบว่า ไม่มีใครที่อยู่
สูงกว่าเรา หรือต่ำ�กว่าเรา ถึงจะเป็น
ชนชาติไหนก็แล้ว แต่เขาก็เป็นเพื่อน
มนุษย์ เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บตายทั้ง
สิ้น แม้แต่สัตว์ก็เป็นเพื่อนเรา

เบือนหน้าหนี” ขอให้เปิดใจรับรูค้ วาม
ทุกข์ของเขา แล้วถามตัวเองว่า เราจะ
ช่วยเขาได้หรือไม่อย่างไร ? เพราะ
นี่คือโอกาสทีเ่ ราจะได้ท�ำ บุญ ลดละ
อัตตาตัวตน และสามารถบำ�รุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
ขอให้เราชาวพุทธทุก ๆ ท่าน
ได้ร่วมกันปฏิบัติตาม ให้เห็นเป็นรูป
ธรรมในชีวิตประจำ�วัน ให้เป็นความ
เคยชินด้วยการน้อมนำ�คติธรรม ของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม

ของเรา และในสังคมของเรา หาใช่
การทุ่มเทเงินไปกับการสร้างโบสถ์
ราคาแพง ๆ หรือสร้างพระพุทธรูปให้
ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกไม่
ดังนัน้ เมือ่ ใดเราเห็นคนทุกข์ยาก
ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร มาจากไหน เชื้อ
ชาติอะไร ต่ำ�ต้อยเพียงใด “อย่าได้

ถ้าเราทุกคน รวมทัง้ ข้าพเจ้าด้วย
สามารถปฏิบัติตามให้เป็นจริงขึ้นมา
เราทัง้ หลายก็จะมีแต่ความสุขละอัตตา
ตัวตน ความยึดติดถือมั่นก็จะลดน้อย
ลงไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็จะหมดไปใน
ที่สุด นะคะ
			
สาธุ ! ธรรมะค่ะ

จิตใจเช่นนี้ คือ จิตใจของ “ยิง่ ให้ ยิง่ ได้ ยิง่ หวง ยิง่ อด เราไม่
ชาวพุทธ และเป็นที่สถิตของพุทธ หวง เราไม่อด หมด...มาเรื่อย ๆ”
และคติธรรม ของพระเดชพระคุณ
ศาสนาอย่างแท้จริง
การทะนุบำ�รุงศาสนาที่แท้ ก็ หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ “หามาก็ให้
คือ การบำ�รุงหล่อเลีย้ งจิตใจเช่นนี้ ให้ ได้มาก็แบ่ง ของใครก็ไม่แย่ง ของ
เจริญงอกงามในตัวเรา ในลูกหลาน เขาไม่เอา ของเรายังให้”

ลิขิตท้ายชุมนุมฯ : ข้าพเจ้าได้น้อมนำ�คติธรรมะบางส่วนมาเขียนเพื่อหวังเผยแผ่ต่อไป
ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นของ “พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล” ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
รวมทั้งของหลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ และส่วนหนึ่งก็เป็นบทความธรรมะ ที่ข้าพเจ้าพิจารณาเทียบ
เคียงจากการผ่านหูผ่านตาค่ะ
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ช่วงนีเ้ ข้าสูฤ่ ดูรอ้ น เมืองไทยก็มปี ระเพณี

วันสงกรานต์ คือ Water Festival หรือ การใช้น้ำ�เพื่อ
แสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นน้ำ�เท่านั้น ยัง
เพื่อให้ลดความร้อนผ่อนคลายอารมณ์ ภูมิปัญญาที่มี
มาโบราณนิยมใช้สมุนไพรมะกรูด ที่มีอยู่ภายในบ้าน
มาใช้เกี่ยวข้องให้เป็นประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสมกับ
ฤดู และเทศกาลที่กำ�ลังประสบอย่างลงตัว

มะกรูด
มะกรูด เป็นพืชนอกกระแสที่หลายคน
มองข้าม เป็นพืชทีห่ าง่าย มีตดิ บ้านแทบทุกบ้าน แต่คน
ปลูกเชิงพาณิชย์ยงั มีไม่มาก เป็นไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก
ลักษณะ ใบเรียบเป็นมันขนาดเล็ก มีหนามแหลมคม
ผลค่อนข้างกลมผิวขรุขระ ผลอ่อนสีเขียวแก่ ผลสุก
สีเหลือง น้ำ�มีรสเปรี้ยว ผิวผลมะกรูดใช้ปรุงแต่ง
อาหาร เช่น ใส่ในแกงเผ็ด แกงเทโพ น้ำ�มะกรูด
ใส่ในต้มยำ� พล่า น้ำ�ตก ใบมะกรูดหั่นเป็นฝอยโรย
หน้าพะแนง เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังนิยม
นำ�ไปเป็นส่วนผสมในเป็นหนึ่งในสมุนไพร ทีท่ กุ คน
สามารถรับประทานได้ทง้ั ใบและผล เราจึงนำ�มะกรูด
3) ราก รสเย็นจืด แก้พิษฝีภายใน แก้
มาทำ�เป็นเครือ่ งดืม่ สมุนไพร สารที่ส�ำ คัญทีช่ ว่ ยเสริม
สร้างการทำ�งานของอวัยวะ สามารถช่วยขจัดสารพิษ เสมหะ แก้ลมจุกเสียด
4) น้ำ�มะกรูด รสเปรี้ยว กัดเสมหะ ใช้
มากมาย ซึ่งสารที่ว่านี้ได้มาจากมะกรูดเครื่องดื่ม
เพือ่ สุขภาพ โดยนำ�มะกรูดมาแปรรูปทำ�เป็นเครือ่ งดืม่ ดองยามีสรรพคุณเป็นยาฟอกโลหิตสำ�หรับสตรี
5) ใบ รสปร่าหอม แก้ไอ แก้อาเจียนเป็น
สมุนไพร ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ และยังเป็นการนำ�สิ่ง
โลหิต แก้ช้ำ�ใน และดับกลิ่นคาว
ที่หาได้ง่าย
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สรรพคุณทางยา
1) ผิวผลสดและผลแห้ง รสปร่า หอมร้อน
สรรพคุณแก้ลมหน้ามืด แก้วงิ เวียน บำ�รุงหัวใจ ขับ
ลมลำ�ไส้ ขับระดู
2) ผล รสเปรี้ยว มีสรรพคุณเป็นยาขับ
เสมหะ แก้ไอ แก้น้ำ�ลายเหนียว ฟอกโลหิต ใช้
สระผมทำ�ให้ผมดกดำ� ขจัดรังแค

คุณค่าทางอาหาร
ให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินซี
คติความเชื่อ

มะกรูดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่ควรปลูกไว้
ในบริเวณบ้าน โดยกำ�หนดปลูกทางทิศตะวันตกเฉียง

วิธีที่ 2
1) ใบมะกรูด 1 กำ�มือ ล้างน้ำ�ให้สะอาด
ต้มในน้�ำ ประมาณ 3 แก้ว ในน้�ำ เดือดประมาณ 15 นาที
2) ใส่น�ำ ้ ตาลทรายแดง 1 ช้อนโต๊ะ ดืม่ เช้า-เย็น
เหนือ (พายัพ) เพื่อผู้อยู่อาศัย จะได้มีความสุขและ
ในบางตำ�ราว่าเป็นความเชื่อของคนบ้านป่า ที่เดินทาง
ด้วยเกวียนเทียม โคหรือกระบือเมือ่ ได้กลิน่ สาบเสือ จะ
หยุดเดิน เจ้าของจะต้องขูดผิวมะนาวหรือมะกรูดป้ายจมูก
ให้ดับกลิ่นสาบเสือก่อน โค กระบือจึงจะเดินต่อไป
ดังนั้น การเดิน ทางสมัยก่อนผ่านป่า ผู้เดิน
ทางจึงมักจะพกพามะนาว และมะกรูดติดตัวไปด้วยเสมอ
ในพิธกี รรมการทำ�น้�ำ มนต์เพือ่ สะเดาะเคราะห์สำ�หรับพรม
หรืออาบผูป้ ว่ ยใบมะกรูดเป็นส่วนประกอบสำ�คัญทีจ่ ะขาด
ไม่ได้ โดยใช้รว่ มกับใบส้มป่อย ใบเงินใบทอง ใบมะตูม
หญ้าแพรก หมากผู้หมากเมีย ใบราชพฤกษ์ เชื่อกัน
ว่าใบจากต้นไม้มงคลเหล่านี้จะช่วยปัดเป่าและบรรเทา
เคราะห์โศกลงไปได้

การใช้งานเชิงสุขภาพ
ชาใบมะกรูด และน้ำ�ใบมะกรูดมา
ฝาก เป็นสมุนไพรทีส่ ามารถมาเป็นน้�ำ ทีด่ ม่ื ได้ทนั ที จึง
นำ�ฝากเพือ่ ผูท้ ส่ี นใจในน้�ำ สมุนไพร ได้มที างเลือกเพิม่
ขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ ที่ อยูใ่ นเมืองทีต่ อ้ งการน้�ำ สมุนไพร
ดืม่ นอกจากหอมอร่อยแล้ว ยังมีผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ยโรค
ความดันโลหิตสูง ต้านบิด ทำ�ให้แท้ง ต้านเชือ้ แบคทีเรีย
เชือ้ รา ฆ่าเหา ด้วยกรรมวิธหี ลากหลาย
วิธีที่ 1
1) ใบมะกรูดจากต้นที่ปลูกหรือซื้อมา ล้าง
น้ำ�ให้สะอาด ซอยเล็กฝอย ๆ หรือฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
2) ใส่กาชงชาหรือแก้วใส่น้ำ�ร้อน รอสักพัก
ให้สีและกลิ่นของใบมะกรูดออกมาก่อนค่อยดื่ม
3) สีออ่ นหรือเข้มอยูท่ ใ่ี ส่ใบมะกรูดมากหรือ
น้อย
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ถ้าจะใส่น้ำ � แข็งใส่น้ำ � ตาลเพิ่มแล้วแต่ชอบ
หวานมาก หรือน้อย กรณีที่มีความเสี่ยงใกล้หรือ
เป็นเบาหวานแล้ว ไม่ควรใส่น้ำ�ตาล เมือ่ ต้มเสร็จดืม่
ได้แบบไม่แช่เย็น หรือแช่เย็นก่อน การเติมความ
หวานเมื่อแช่ หรือใส่น้ำ�แข็งน้ำ�สมุนไพรให้เย็นดื่ม
แล้ว จะทำ�ให้รา่ งกายสดชืน่ ขึน้ ได้อย่างดีมาก คลาย
ความร้อนได้ดีทีเดียว มะกรูด เป็นพืชที่ไม่พบพิษ

สูตรขับลมในลำ�ไส้ แก้แน่น แก้
เสมหะ เป็นยาบำ�รุงหัวใจ ฝานผิวมะกรูดสดเป็น
ชิ้นเล็ก ๆ 1 ช้อนแกง เติมการบูร หรือพิมเสน 1
หยิบมือ ชงด้วยน้�ำ เดือดแช่ทง้ิ ไว้ ดืม่ แต่น�ำ้ รับประทาน
1-2 ครัง้ ถ้ายังไม่ทเุ ลากินติดต่อกัน 2-3 วัน
สมุนไพรพื้นบ้านอย่าง “มะกรูด” ก็ยังช่วย
ดูแลสุขภาพเรื่องความงามนำ�มาบำ�รุงเส้นผมและผิว
ของเราได้ด้วย เพราะคนโบราณเขามีเคล็ดลับดี ๆ
ที่บอกต่อมาถึงคนปัจจุบันว่า มะกรูดสามารถดูแล
เส้นผมของเราให้งดงามโดยปราศจากสารเคมี และ
ยังชะลอการเกิดผมหงอกได้อีกด้วย
ส่วนเคล็ดลับในการบำ�รุงผิวพรรณให้ขาว
ใส มะกรูดก็มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการผลัดเซลล์
ผิวที่หมองคล้ำ�ให้หลุดลอกออกไป ด้วยสูตรต่าง ๆ
สูตรบำ�รุงผม คนไทยใช้มะกรูดสระผม
มานานแล้ว บ้างก็ผา่ ผลดิบบีบน้�ำ ชโลมสระผมโดยตรง
บ้างก็นำ�ไปเผา หรือต้มก่อนคั้นน้ำ�สระ ปัจจุบันการ
ใช้มีหลายวิธีให้เลือกดังนี้
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ใช้มะกรูดสด ๆ ผ่าครึง่ แคะเมล็ดออกคัน้
น้ำ�ใช้สระผม แต่วิธีนี้จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำ�มัน
ที่ผิวมะกรูด
ฝานผิวมะกรูดออก นำ�มาตำ�ให้ละเอียด ผสม
บีบด้วยน้ำ�มะกรูด เติมน้ำ�พอให้ส่วนผสมเริ่มเหลว
คนให้เข้ากันดี ทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วกรองคั้น
เอาแต่น้ำ�ไปใช้สระผมวิธีนี้เวลาสระจะได้กลิ่นเหม็น
เขียวจากผิวมะกรูดแต่เมือ่ สระแล้วจะหอมได้ผลดีทส่ี ดุ
ใช้มะกรูดสดหรือเผาไฟก่อนก็ได้ หั่นผล
มะกรูดเป็นชิ้น ปั่นชิ้นมะกรูดให้ละเอียด เทใส่ชาม
เติมน้ำ�อุ่นพอท่วมส่วนผสม คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้
10-20 นาที คั้นเอาแต่น้ำ�ใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ใช้สระ
ผม เก็บได้นาน 1-2 สัปดาห์
ทั้งนี้ก่อนสระผมควรราดน้ำ�บนผมให้เปียก
ชุ่มเสียก่อน ใช้น้ำ�มะกรูดปริมาณพอดีๆ นวดหนัง
ศีรษะไปด้วยขณะสระผม ทิ้งไว้ 2-3 นาที ก่อน
ล้างออกและสระด้วยน้ำ�มะกรูดซ้ำ�อีกครั้ง ล้างออก
ให้สะอาดไม่ให้มเี ศษมะกรูดหลงเหลืออยู่ ระวังอย่า
ให้น้ำ�มะกรูดเข้าตาหรือถูกปาก ถ้ารู้สึกแสบทั้งหนัง
ศีรษะแสดงว่าน้ำ�มะกรูดข้นไปต้องผสมน้ำ�ให้เจือจาง
กรดมะนาวที่อยู่ในน้ำ�มะกรูดจะช่วยขจัด
คราบสารชะล้างทีต่ กค้างบนเส้นผม ทำ�ให้หวีผมได้งา่ ย
และน้�ำ มันจากผิวมะกรูดช่วยให้ผมดกเป็นเงางาม
สู ต รโลชั่ น บำ � รุ ง หนั ง ศรี ษ ะและ
รากผม ส่วนผสม มะกรูดเผา 2 ลูก น้�ำ มันมะพร้าว
1 ช้อนโต๊ะ น้�ำ มันงา 2 ช้อนโต๊ะ ไข่แดง 1 ฟอง บีบขยี้
มะกรูดเผา นำ�แต่น้ำ�มาปั่นกับส่วนผสมตัวอื่นๆจน
เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำ�มะกรูดมาหมักผม นวด
คลึงเบาๆแล้วทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที สระออก
ด้วยแชมพูท�ำ สัปดาห์ละครัง้ เส้นผมจะดกดำ�นุม่ สวย
สูตรขัดผิว นำ�ผลมะกรูด 1 ลูก มาผ่า
ครึ่ง แล้วคั้นน้ำ�ออกมา จากนั้นให้นำ�น้ำ�มะกรูดมา
ผสมกับนมสด 1 ถ้วย ข้าวโอ๊ต 1 ถ้วย และน้ำ�ผึ้ง
อีก 1 ช้อนโต๊ะ คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมด นำ�มา
พอกผิวให้ทั่วตัว ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที จาก

นัน้ ให้ใช้ใยบวบชุบน้�ำ ขัดผิวอย่างเบามือ เพือ่ ขัดเซลล์
ผิวหมองคล้ำ�ให้หลุดลอกออกไป เมื่อขัดเสร็จแล้ว
ให้ลา้ งออกด้วยน้�ำ เย็น ใช้ผา้ ขนหนูซบั ตัวให้แห้ง จาก
นั้นก็ให้ทาครีมบำ�รุงผิวตามปกติ
สูตรลดความหยาบกร้าน ข้อศอก
มือ เท้า มะกรูด 2 ผล เกลือป่น 2 ช้อนชา
ผ่ามะกรูด 1 ลูกเป็น 2 ซีก แกะเอาเมล็ด
ออก แล้วนำ�มะกรูดโรยเกลือ ถูบริเวณผิวหยาบ
กร้าน เสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำ� แล้วทาครีมบำ�รุง
ผิว ควรทำ�สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เซลล์ผิวหนัง
ที่ตายหลุดลอกออกไป และกระตุ้นให้มีการสร้าง
เซลล์ใหม่ขึ้นมาผิวจะขาวเนียนนุ่มขึ้น
หลั ง เทศกาลสงกรานต์ ผ่ า นพ้ น
ท่ า นผู้ อ่ า นหลายท่ า นคงประสบปั ญ หา
“คราบน้ำ�แป้ง” จากแป้งดินสอพอง ที่
พร้อมจะกัดพืน้ ผิวสีรถ ทำ�ให้เป็นคราบด่าง
บนตัวรถ เช่นเดียวกับคราบยางไม้ หรือ
มูลนก ถ้าเราไม่รีบทำ�ความสะอาด ซึ่ง
ทำ�ลายสีรถได้เช่นกัน เพื่อป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้น ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ เรา
ควรเคลือบสีรถยนต์กันไว้ก่อน
เคล็ดไม่ลับ ดี ๆ มาบอกต่อกันใน
การขจัดคราบแป้ง อย่างง่าย ๆ เริ่มจาก
การใช้น้ำ�จากผลมะนาว หรือมะกรูดบีบ
ใส่ผ้าที่ชุ่มน้ำ� แทนการใช้แชมพูเช็ดบริเวณ
ที่มคี ราบ แล้วล้างออกด้วยน้ำ�สะอาดก่อน
แห้ง คราบจะหายเกลี้ยง สะอาดหมดจด
สีรถจะใหม่เอีย่ มทันทีเลย แต่ถ้ายังไม่เกลี้ยง
สามารถเพิ่มปริมาณน้ำ�มะนาวได้อีก ที่
สำ�คัญไม่ต้องกังวลว่าสีรถจะเสีย เพราะ
น้ำ�มะนาวเป็นกรดธรรมชาติ และยังถูก
เจือจางกับน้ำ�ที่ผ้าอีกด้วย แล้วสงกรานต์
เป็นปีใหม่ผ่านแบบสืบสานสำ�นึกวิถีความ
เป็นไทย ค่ะ.
ที่มา : www.thaitritonclub.com
http://www.thaicrudedrug.com/main.
php?action=viewpage&pid=99
https://www.gotoknow.org/posts/565838
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อะไร
คือสมบูรณ์แบบ
สมบูรณ์แบบ...คือ ขอให้
โลกนี้ดีพร้อม
อะไรคือ สะอาด...รักสะอาด
ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ คนที่ ไ ม่ ส ะอาดให้
สะอาดขึ้นมา
อะไรคือ วัด...วัดไม่จำ�เป็น
ต้องอยู่บนเขา แต่ควรอยู่ในหมู่
มนุษย์ และเป็นที่แสดงธรรมได้
อยู่ที่ไหน ๆ ก็เป็นวัดได้

โดย...โยมแอ๊ว สังฆทาน

กระแสน้ ำ � ที่เชี่ยวกราด หรือต้องปีนขึ้น
ไปบนภูเขา แต่ไม่วา่ ทางเดินชีวติ จะเป็นเช่น
ไร เราก็ต้องเลือกวิธีที่จะเดินไปอย่างมี
ความสุข หรือจะแบกความทุกข์อันหนัก
อึ้งไปด้วย
บางครั้งสภาวะจิตของเราที่ต้อง
พบสบเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ก็เหมือนกับแบก
ทุกอย่างไว้ เหมือนกับการผูกมัด เราจำ�เป็น
ต้องลงเสียบ้าง เพือ่ ให้จติ ใจได้พบกับความ
เบิกบานความสบาย ความปลดปล่อย
มนุ ษ ย์ เ ราไม่ มี ใ ครรู้ ล่ ว งหน้ า ได้ และเดินไปบนทางชีวิต อย่างสบายและ
ว่า เส้นทางเดินของชีวิตตนเองจะเป็น มีความสุข
ทางที่ราบเรียบหรือขรุขระ หรือจะพบ

อดทนและรอคอย
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โดย...นายมะเนาว์

คนเรา...มักอยากได้ประโยชน์
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
มากกว่า...ที่จะคิดมองอะไรยาว ๆ
ดังนั้น...การอดทน และรอคอย
จึงเป็นเรื่องที่เบื่อหน่าย...ไร้สาระสิ้นดี
แต่รู้บ้างไหมว่า...กว่าบ้านจะสำ�เร็จ...
ยังต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างขึ้น
กว่านักกีฬาจะประสบความสำ�เร็จ...
ยังต้องฝึกฝนแบบเดิม ๆ ซ้ำ�แล้ว ซ้ำ�เล่า
กว่าดอกไม้จะผลิดอกออกอวดความสวยงาม...
ยังต้องใช้เวลารดน้ำ� ใส่ปุ๋ย พรวนดิน
เพราะฉะนั้น...
การที่จะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง...ที่วาดหวังไว้
ย่อมต้องใช้...ความอดทน...และ...การรอคอย...
เช่นเดียวกัน...
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ใบปวารณาแสดงกุศลเจตนา

อุปถัมภ์สมทบกองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี


ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) Name......................................................................................................................
		
(นามสกุล) Lastname......................................................................................................................
ที่อยู่/Address.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
City....................................................... State........................................................................ Zip Code..............................
โทรศัพท์/Phone (.........)...........................................................................................................................................................
โทรสาร/Fax (.........)...................................................................................................................................................................

					

มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ (ทุนละ ฿ 100 บาท หรือตามกำ�ลังศรัทธา)
 สมทบกองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว...................ทุน รวม......................................บาท
 สมทบทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดเจ้าพระยา บางใหญ่

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว เลขที่บัญชี 382-2-48554-4


ขออนุโมทนาสาธุบุญ ท่านผู้อุปถัมภ์สมทบกองทุนฯ ในครั้งนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวะปัจจัย
อำ�นวยชัย อำ�นวยผล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ให้มีอิ่ม นอนอุ่น ในยามท่านสูงวัย ทุกท่านเทอญฯ


กระซิบบุญ : สมทบ 1 กองทุน รับแจกน้�ำ ดืม่ ร่มโพธิแ์ ก้วพายอาร์โอ 1 แพค (แทนแจกพระสมเด็จเนือ้ ผง)

100 กองทุน เพิม่ โบนัสบุญอีก 1 แพค (50 แพค มีบริการจัดส่งน้�ำ ถึงบ้าน หรือจุดนัดให้บริจาคต่อ)

(สมทบทุนตัง้ แต่ 500 บาท ขึน้ ไป ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร โปรดระบุ ชือ่ -ทีอ่ ยู่ ในการเสียภาษี)
ชื่อ.............................................................................................. นามสกุล....................................................................................
บ้านเลขที่......................................ถนน.................................................... ตำ�บล/แขวง........................................................
อำ�เภอ/เขต...................................................... จังหวัด.................................................... โทร..............................................

ติดต่อสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน
โทร. 02-921-5023 #110 Email : seniorfund2557@gmail.com
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1. ¾ÃÐÃÒª¸ÃÃÁ¹Ôà·È (¾ÃÐ¾ÂÍÁ ¡ÅÚÂÒâ³) 		
¨Ó¹Ç¹ 10,000 ºÒ·
2. ¤Ø³สุทธิพร บุญภักดี					
¨Ó¹Ç¹ 3,000 ºÒ·
3. ¤Ø³อำ�พล-คุณมาลัย กุ๋ยเกิด				
¨Ó¹Ç¹ 2,500 ºÒ·
4. ¤Ø³ปรีดา อ่อนฤทธิ์ดิลก (ร้านเจ้หมวย)			
¨Ó¹Ç¹ 2,200 ºÒ·
5. ¤Ø³¤³¾Ñ²¹ì Ë§Éì»ÃÐ¸Ò¹¾Ã				
¨Ó¹Ç¹ 2,000 ºÒ·
6. ¤Ø³นวลละออ สำ�แดง					
¨Ó¹Ç¹ 500 ºÒ·
7. ¤Ø³ประจวบ มีเจตน์งาม				
¨Ó¹Ç¹ 500 ºÒ·
8. ¤Ø³จินตนา พุทธโกษา					
¨Ó¹Ç¹ 500 ºÒ·
9. ¤Ø³ชูศักดิ์ ธรรมสุริยะ					
¨Ó¹Ç¹ 500 ºÒ·
10. ครอบครัวมะโนสา					
¨Ó¹Ç¹ 500 ºÒ·
11. คุณโยธิน ฉุนเฉียว					
¨Ó¹Ç¹ 400 ºÒ·
12. คุณสุภารักษ์ อุทัยวี					
¨Ó¹Ç¹ 300 ºÒ·
13. รายนามผู้บริจาค รายละ 				
¨Ó¹Ç¹ 200 ºÒ·
(1) พ.ต.ท.พิมล ปรีเปรม		
(2) คุณปรีดา คงมาก
(3) ด.ช.ชิน ชิณสกลพัชญ์	
(4) คุณปรียาภรณ์ พิมพ์สินธุ์
(5) น.ส.อรุณี พิมานมาศสุริยา	 (6) คุณชมนาด คร้ามศรี
(7) คุณประกิต นุขุนทด		
(8) พล.ต.โสภณ ปรุงสุวรรณ์
(9) คุณวารินทร์ บุญภมร		
(10) คุณเฉลียว ช่างทอง
(11) คุณสมบูรณ์ ประดิษฐงาน
			

คุณไม่ใช้เราขอ

ปัญหาที่สร้างความยุ่งยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ
ที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหามาก ดังนี้
เราจะเก็บของที่มากเกินไป...			
เราจะนำ�ของที่เก่าเกินไป...			
เราจะรวบรวมของที่ชำ�รุดแล้ว...		
เราจะรื้อบ้านเก่าบ้านพัง...			
เราจะล้างสต๊อกสินค้า...			
เราจะเก็บเสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว...			
เราจะลากรถพังรถเก่า...				
เราจะจัดการของที่ไม่ใช้ทุกชนิด...		

ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน

หากท่านมีปัญหาตามที่กล่าวมานี้ เราแก้ไขได้
เพียงกดโทรศัพท์หมายเลข

0 2921 5023 # 113-119, 133, 135
แฟ็กซ์ 0 2595 1222
เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ “โดยตรง”
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่
ในการไปรับของบริจาค
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................
บ้านเลขที่.......... หมู่ที่........... ซอย/ตรอก............................. ตำ�บล/แขวง.......................
อำ�เภอ/เขต......................... จังหวัด....................... ไปรษณีย์............... โทร....................
Email :.........................................................................................................................
สถานที่ให้ส่งวารสารกัลยาโณ
บ้านเลขที่.......... หมู่ที่........... ซอย/ตรอก.............................. ตำ�บล/แขวง......................
อำ�เภอ/เขต......................... จังหวัด...................... ไปรษณีย์.............. โทร......................
สถานที่สมัครและส่งใบสมัครสมาชิก
มูลนิธิสวนแก้วฯ วัดสวนแก้ว ตำ�บลบางเลน อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
อัตราค่าสมาชิกวารสารกัลยาโณ
 1. 1 ปี 4 ฉบับ
ราคา 200 บาท (รวมค่าจัดส่ง) หรือ
 2. อุปถัมภ์ค่าจัดพิมพ์ตามกำ�ลังศรัทธา จำ�นวนเงิน.............บาท
เริ่มฉบับที่............ ประจำ�เดือน.................................................... พ.ศ...............

สั่งจ่ายในนาม

มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว ตำ�บลบางเลน อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่ มูลนิธิสวนแก้ว

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

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวนแก้ว
โทรศัพท์ 0 2595 1444, 0 2921 5023 # 109
แฟ็กซ์ 0 2921 5022
หรือสั่งจ่ายในนาม...มูลนิธิสวนแก้ว
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่
มูลนิธิสวนแก้ว 			

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน 			
2. โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม		
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 3. โครงการร่มโพธิ์แก้ว 				
วัดสวนแก้ว ต.บางเลน		
4. โครงการเวทีบำ�เพ็ญประโยชน์			
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
5. โครงการลอกคราบ 				
6. โครงการกระบอกสำ�รอกกิเลส 		
7. โครงการช่วยน้องท้องหิว 			
8. โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือ
ผู้จัดการมูลนิธิสวนแก้ว
ให้มีโอกาสได้เรียน
โทรศัพท์ 0 2921 6262,
9. โครงการสลบมาฟื้นไป 			
0 2921 5023 # 109, 08 1622 0354		
10. โครงการที่พักคนชรา			
แฟ็กซ์
0 2921 5022
11. โครงการสะพานบุญ
ฝ่ายกิจนิมนต์
จากผู้เหลือเจือจานผู้ขาด
โทรศัพท์ 0 2921 5023 # 110
12. โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้		
แฟ็กซ์
0 2921 5022
13. โครงการสวนแก้วเนอร์สเซอรี่ 			
ฝ่ายรับของบริจาค
14. โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2595 1444,
15. โครงการบ่อหมักสิ่งปฏิกูล
0 2921 5023 # 113-119, 133, 135		
ตามแนวโครงการพระราชดำ�ริ
แฟ็กซ์
0 2595 1222 			
16. โครงการบ้านทักษะชีวิต		
สนง.วารสารกัลยาโณ
17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		
โทรศัพท์ 0 2921 5023 # 110
18. โครงการคอนโดสุนัข
แฟ็กซ์
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0 2921 5022

DQ

DR

