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"
เขาสูฤ ดูรอ นแลว “กายรอนได แตอยาใหใจรอนดีทส่ี ดุ ” มันจะทําใหชวี ติ อยูไ มปกติ

การใชชีวิตในทามกลางอากาศรอน ๆ ตองระวังหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการควบคุม
อารมณกบั หัวใจ หากควบคุมไมไดวุฒิภาวะทางอารมณไมวา จะมีการศึกษาระดับปริญญาเอก
ก็ชวยไมไดและไมตางอะไรกับเด็กอมมือ หากตัดสินใจไปตามอารมณที่ไมไดกลั่นกรองก็นํา
ปญหามาใหตนเองและหนาที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ จนเกิดความเสียหายใหกับสวนรวมไดเชน
กัน เชน ปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดถึงการทุจริต คอรรัปชัน การคดโกงงบ
ประมาณตาง ๆ เปนตน ซึง่ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ มาจากคนทีร่ บั ผิดชอบมีคณ
ุ ธรรมเทียมเยอะขึน้ และ
มีคุณธรรมแทลดลง จนกลายเปนปญหาตอการพัฒนาและจะตองหาทางแกไขใหถกู ตองตอไป
ปนี้ วารสารกัลยาโณ ครบรอบ ๙ ป กาวสูปที่ ๑๐ ถือวาเปนวารสารที่ทวน
กระแสในยุคไทยแลนด ๔.๐ ทีย่ งั ดําเนินการอยู (ปจจุบนั หนังสือ/วารสารตางทยอยปดตัวลงเรือ่ ย ๆ)
ซึ่งจะเปนวารสารเกี่ยวกับงานเผยแผ สงเคราะห และการพัฒนา ของหลวงพอพยอมที่ได
เนนใหการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคมไมมีที่ทํากิน ไดมีที่ทํามาหากินชอบ นอกจากนี้
ทานยังไดจดั ตัง้ กองทุนสัมมาชีพขึน้ เพือ่ ระดมทุนไวคอยชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหคนเหลานี้
มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และเลีย้ งชีพชอบไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสาร
กัลยาโณ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนอยูอยางตอเนื่องและติดตามอานมา ๙ ป
ขาวมงคล ในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ หลวงพอพยอมทานจะมีอายุ
วัฒนมงคลครบรอบ ๖๙ ป จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศษิ ยทกุ ทานไดมารวมกันแสดงมุทติ าจิต
กับทานได ตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. (ตีหา) เปนตนไป หนาสํานักงานมูลนิธิสวนแกวฯ
สวนของเนื้อหาวารสารกัลยาโณ ฉบับนี้ มีบทความที่เปนประโยชนและนาสนใจ
เชนเคย เริ่มตั้งแต ลออายุ ๖๙ ป ของพระพยอม, ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง,
หาชั่วใชชั่ว ฯลฯ พรอมกันนี้ ยังมีบทความอืน่ ๆ ทีใ่ หสาระสําคัญตอการศึกษาธรรมะอีกดวย
ทายที่สุด ขออนุโมทนาบุญกับทุกทาน ที่ไดมีสวนรวมในการจัดพิมพหรือชวยเหลือ
ในดานอื่น ๆ จนทําใหวารสารบรรลุเปาหมาย และขอใหทุกทานมีความสุขทั้งทางโลกและ
ทางธรรม ที่จะชวยหนุนนําใหเขาถึงธรรม มีปญญาที่ดับทุกขไดดียิ่งขึ้นไป

อตัมมยตา..."
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อยาก (ไม)่ ทุจริต
ตัณหาคือความอยาก
ตองไปใหไดมา
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บางทีมีรอนรน
ใชเลหหรือใชกล
ตัณหาคือตัวลวง
ความอยากในทางดี
พุทธะ ทรงแนะนํา
อยากมาจงอยาใช
สติประคองดี
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ทุจริต ผิดวินัย
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สุจริตปดใจเรา
ตัณหาเปรียบหาเขา
อยากแบบธรรมแนบครอง
ไมอยากก็ตัณหา
อยากใหไมเปลี่ยนไป
มนุษยมีกินกามเกียรติ
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กลาวมาวา “เรื่องอยาก”
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หากมีมากจะยากหนา
แกปญ
 หาความอยากตน
แมรูวาขาฯ ฉอฉล
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หลอกใหลวงแลวออกนํา
นั้นยังมีตัณหากล้ํา
ควรแกธรรมอยากนั้นดี
ดูท่ใี จใหเต็มที่
เทาทันมีกํากับใจ
สอบไดการไมโปรงใส
ไปอยากไดสวนแบงเงิน
มีหลายคนตองอายเขิน
ใหไปเดินในตะราง
ก็เผาไหมสิ่งกีดขวาง
ใหใจสรางไมมัวเมา
คุณธรรมปดผิดไมเขา
ทุจริตเลากระเด็นกอง
ตามใจเลาตองสนอง
ใจไมหมองหนองเต็มใจ
ไมอยากวาเปนอยูไซร
หนุมสาวไงใหคงเดิม
ยามถูกเหยียดเครียดทุกขเพิ่ม
ธรรมแตงเติมเสริมที่ใจ
อยากมากมาก อยากจริงไซร
พนจากภัย “ทุจริต” เอย ฯ
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*“ลออายุ ๖๙ ป หลวงพอพยอม” บทสัมภาษณ..พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๒

ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันเสารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

อ
ายุยางเขา ๖๙ ก็นาจะเอามาลอเลนกันวา ผาน
มาแตละป หรือตัง้ แตจาํ ความได ชีวติ มันนาจะเอาอะไรมาหยิบมา
ลอเลนบาง เพื่อใหการลอนี้มันเกิดกระทบกระเทือนไปถึงกิเลส
เพิ่มสติปญ
 ญาบาง ก็คงจะตองบอกวา 1 ปทผ่ี า นมา การลมฟาด
ตองเย็บ 11 เข็ม ก็ดูเปนเรื่องนาเอามาลอเหมือนกัน ทําไมถึง
ปลอยลมปลอยฟาด ก็สังขารบาง สิ่งแวดลอมบาง อายุตัวเลข
เขาเรียกวา กาวเขาสูชวงขาลงนะ
ทีนี้ มันดันเอาหัวลง มันก็นาลอวา ถาลงแตขาก็ไมมีปญ
 หา
ดันเอาหัวลง ฟาดกับขอบพืน้ ก็เรียกวา เหมือนกับลมทัง้ ยืน แลว
เราก็ไดมาคิดพิจารณาไดเรือ่ งของความเจ็บจริงกับเจ็บฟรี ไดเสีย
คาหมอคายาโรงพยาบาล จะมานั่งเจ็บใจวา เขาเอาแพง ไมลด
ใหพระครึ่งหนึ่งอะไรก็ตาม เราก็จะเจ็บฟรีไป สวนหัวนะเจ็บจริง
แนนอน อันนี้เปนเรื่องที่ลอในสวนที่ผิดพลาดเสียหาย

และทีน่ า ลออีกก็คือ เรื่องคดีโฉนดถุงกลวยแขก ไม
รูจ กั จบจักสิน้ มีคนเขาพูดตาง ๆ นานาวากันไปวา พระพยอม
ทําไมไมปลอยไมวาง ไมเปนถือวาทําบุญไปเลย บางคนเขา
ใชคําวาอยางนี้พิธีกรรายการตาง ๆ เขาเคยพูด “ทําไมไม
ปลอยไมวางถือวาทําบุญไปเลย เงิน 10 กวาลาน !”
อาตมาตองขอบอกวา มันคงไมไดทําบุญไปเลย เทากับ
อาตมาทําบาปครั้งยิ่งใหญ เพราะอะไร ?
เงินที่ไดมาซื้อเปนเงินของพระผูใหญผูทรงศีลทรงธรรม
ทรงบารมี เชน สมเด็จฯ วัดปากน้ํา, หลวงพอแพ, หลวงพอจรัญ,
หลวงพอเปน , หลายรูปหลายทาน, หลวงพอวัดไรขงิ สมัยนั้นทาน
ก็ไดเอามารวมสมทบ ซื้อที่ดินใหคนยากคนจน ก็ดันมาถูกขบวน
การประหลาดของทางกฎหมายตัดสินเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปแลว
ก็ยังยอนเอามากลับเปนผลัดกันแพ ผลัดกันชนะไปได แตทั้งหมด
นั้นอาศัยเทคนิควิชามาร ก็เลยทําใหมานั่งคิดดู จนถึงปจจุบัน
กอนที่จะเขียนคอลัมนนี้ ก็เผอิญโชคดีที่ไดสดับตรับฟงพระรับสั่ง
6
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ของรัชกาลที่ 10 วันที่ 2 มีนาคม 2561 ทานไดรับสั่งกับผู
พิพากษาหญิงที่เขาถวายสัตยปฏิญาณ เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตน ความวา
“ปฏิบัติหรือถือปฏิบัติสืบตอกันมาวา ปฏิบัตหิ นาทีใ่ น
พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยน น้ั ความจริงความหมาย
ก็คือ ปฏิบัติหนาที่ในนามของสถาบันทั้ง 3 สถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน ในพระปรมาภิไธย
ในนัยยะนีห้ มายถึง สถาบันทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายของชาติ และ
ความสุข ความรมเย็น และมั่นคงของราชอาณาจักร ซึง่ เปน
บานของเราทุกคน อันนี้ความหมายที่จะขอไขใหในพระ
ปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยก็คือ ในนามของประชาชน
ชาวไทย ในนามของสถาบันสูงสุดทัง้ หลายชาติ และประชาชน
คือ ใหความยุติธรรม ใหความถูกตอง โปรงใส และเปนที่
พึ่งของประชาชนและสังคม
กฎหมายไมวาประเทศไหนมีไวเพื่อรักษาสิทธิ รักษา
ความปลอดภัย รักษาความสงบ กฎหมายนั้นก็ลึกซึ้ง ใชใหดี
ก็ดี แปลความใหดีก็ดี ใชไมดีหรือหาชองโหวในทางปฏิบัติ

มันก็ไมดี พอเปนเรื่องละเอียดออน เปนทั้งศาสตร เปนทั้งศิลป
เรื่องกระบวนการยุตธิ รรมนี่ แตถา หากตระหนักถึงความถูกตอง
หรือพูดงาย ๆ ความสุขของสวนรวม ความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ก็จะไปในทางที่ถูก ก็จะอานกฎหมาย
หรืออํานวยการยุติธรรมไดอยางไมผิด ผูพิพากษาก็เปนมนุษย
ก็เปนคน มีอารมณ แตถา เผือ่ ทบทวนศีลธรรม หรือจรรยาบรรณ
ของผูพิพากษาไว ก็จะไมออกนอกกรอบที่ผิด ทานทั้งหลายได
เรียนมา ไดศึกษามา และไดเรียนรูวาอะไรมันผิด อะไรมันถูก
อะไรมันดี อะไรมันไมดี อะไรที่จะทําใหมันเดือดรอนตอชาติ
บานเมือง ก็คงจะรูแลวอะไรไปในทางที่ถูกหรือไมถูก ก็ขอใหมี
สติ มีปญญา มีทัศนคติที่ถูกตอง และอํานวยความยุติธรรมแก
ประชาชน ก็จะเปนสิริมงคลแกตนเอง”
เมื่อลองอานดู ประโยคที่โดนใจที่สุด ก็ประโยควา อยาใชชอง
โหว ทางกฎหมายทําถูกใหเปนผิด ทําผิดใหเปนถูก ทําไดใหเปนเสีย
ทําเสียใหเปนเสียหายกันแบบชนิดที่ไมเปนธรรม แลวทานก็ตรัสรับ
สั่งไปอยางนี้ ก็โดนใจก็เลยทําใหตองไปถวายฎีกา สวนเรื่องจะเปน
ยังไงติดตามกันตอนฉบับหนาก็แลวกันวา การถวายฎีกานั้นจะ

มีผลออกมาอยางไร ?
แตแลวทีเ่ รามัน่ ใจขึน้ มาอีก เพราะมีคนพูดวา พระบิดากับพระ
ธิดา หรือลูกกับพอในภาษาชาวบาน หันมาสนใจเรื่องกฎหมายแหง
8
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ความยุติธรรม พระองคภาฯ ผูพระธิดาก็ไปรับรองทุกขชาวบานดวย
พระองคเอง และเราก็ไมเคยไดยินพระมหากษัตริยองคใดที่รับสั่งกับผู
พิพากษาแบบภาษาโดนใจวา “อยาใชชองโหว”

อยาใชชอ งโหวหากิน หารายไดบนความเสียหาย
ทุกขยาก บนความผิดพลาดจากถูกเปนผิดอะไรทั้ง
หลายนี่ ตามประโยคดูตามขอความพระดํารัสเต็มที่
คัดมาใหดูกัน วาเราเคยไดยินพระมหากษัตริยองค
ใดตรัสเรื่องกฎหมายแบบนี้บาง ตรัสกับนักกฎหมาย
แบบนี้บาง
สรุปวา เรื่องที่หูตาเราไดรูไดเห็นจนพาใหชีวิตตอง

ระหกระเหินเดินขึ้นศงขึ้นศาล แตไมรูเมื่อไหรจะเดินขึ้น
คุกก็แลวแตเวรแตกรรมเถอะ
นี่ก็เอามาลอ ไฉนวา ไมแนชีวิตมนุษยมันผันได พระสังฆราช
กับพระสมเด็จที่เราเคยไดยินกัน ในคดีสงฆไทย ใครจะนึกวารถคุม
กันพระสังฆราชยังมีถูกรถชนจนภาษาชาวบานวา “คอหัก” แลวก็
บนกันวา “เวรกรรม” หลวงพอพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) ตอง
ไปงานอโหสิกรรม ไมรูเรื่องเวรเรื่องกรรมใครทํานั้น
สําหรับอาตมานีร่ สู กึ เสียความรูสึกวา ชาวพุทธนี่ไมเชื่อบาปกรรม
พูดลอเลน ลอเลียนเยาะเยยถากถางบาปกรรมวา

“

...อยาใชชองโหว
ทางกฎหมายทําถูกใหเปนผิด
ทําผิดใหเปนถูก ทําไดใหเปนเสีย ทําเสีย
ใหเปนเสียหายกันแบบชนิดที่ไมเปนธรรม...

“

“ตนงิ้วเหี้ยนแลว” เพราะคนเขาปนกันจนหนามหลุด

“ยมบาลสลบ” เพราะคดีเยอะ เลยไมลุกออกมาตัดสิน
ความกับคนชั่วคนผิด
ก็เลยทําให เอ ! เราสอนมาแทบตายใหเชื่อบาปเชื่อกรรม ไอนี่
เขาเอามาลอเลียน ลอเลนเยาะเยยถากถางดูหมิ่นบาปกรรม แตเอา
เถอะมันก็มีคดีอะไรที่เราดูแลว เขายิงเสือดําตาย คนยิงกลายเปนเสือ
ลําบาก ถาโบราณเขาวา “เสือลําบาก” เสือมันถูกยิงตาย แตคราวนี้
คนยิงเสือกลายเปนเสือลําบาก เปนนายพรานลําบาก ถึงแมวาจะเปน
นายพรานบรรดาศักดิ์ เสือตาย แตคนยิงเสือเปนเสือลําบาก
แลวก็มีอะไรตออะไรใหเราคิด ไดรู ไดวัตถุดิบ แลวสวนที่แอบ
มานัง่ ปลืม้ บาง ก็มสี มเด็จวัดบวรฯ ทานใหคนเอาหนังสือมาใหแลวบอก
วา เผื่อจะใชเปนวัตถุดิบเผยแผเทศนสอน อูย ! เปนบุญเปนคุณอยาง
หาที่สุดไดยากแลวละ อยางนี้ก็ตองเรียกวา มันนาเอามาลอเลน

เหมือนกันนะ วาเราก็มสี ว นทีเ่ ปนเครือ่ งปลืม้ ใจไดมาแวบ ๆ
เหมือนกัน ตราบใดที่ยังไมเปนพระอรหันต เมื่อไดกําลังใจ
ก็อาจจะฟูไปแวบ ๆ บาง ตามวิสยั ปุถชุ น ก็ตอ งเรียกวามันนา
ลออยู ตราบใดที่ยังมีฟู ๆ แฟบ ๆ เมื่อไหรจะหยุดนิ่ง สงบ
เย็น ไมเปนทั้งฟูไมเปนทั้งแฟบ ไมวาจะไดหรือเสีย

“

...อยากจะลอตัวเองวา มันขี้โมหรือเปลา ที่
เสียแลวก็บอกวา เราก็รับได เพราะโลกใบนี้
มันมีทั้งไดเสียทั้งบวกทั้งลบ ทั้งสมหวังและ
ผิดหวัง เราคงไมนั่งครวญครางรําพึงรําพัน
กับผิดหวัง สูญเสีย แพอะไรพวกนี้...

“
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เดี๋ยวนี้ก็ยังนั่งนึกลอตัวเองไดอยูเหมือนกันวา “เมื่อ
ไหรมันจะหยุดฟู ๆ แฟบ ๆ กับไอไดกับเสียนี่” แตก็
นึกในใจนะ อยากจะลอตัวเองวา มันขีโ้ มหรือเปลา ทีเ่ สีย
แลวก็บอกวา เราก็รบั ได เพราะโลกใบนีม้ นั มีทง้ั ไดเสียทัง้
บวกทัง้ ลบ ทัง้ สมหวังและผิดหวัง เราคงไมนง่ั ครวญคราง
รําพึงรําพันกับผิดหวัง สูญเสีย แพอะไรพวกนี้ เพราะวา
ชักอยากจะกลาพูดในทํานองเหมือนลอตัวเองวา “ชักจะ
อยูตัวเปนแลวนะ” อยางนี้ชักจะอยูตัวเปนแลว เมื่อกอน
นี้มันสวิงไปสวิงมา อยางบาคลั่ง เดี๋ยวนี้มันก็ยังไมหยุดบา
หรอก แตวา พูดงาย ๆ วา สติควบคุมความบา มันไดมาพอ
สมควร อันนี้ก ็ นํามาคุยลอเลนขี้โมสักหนอยก็ได คนที่ลอ
เลนนี่มันก็ตอ งมีขโ้ี มปนหนอย แตโมแบบนี้มันไมไดเปนเรือ่ ง
ทําใหใครเสียหาย เปนเรื่องเลาสูกันฟง

เรื่องการเผยแผ
แลวพูดถึงเรื่องการเผยแผ ก็ตองเรียกวา ดีใจ งานที่ได

ทํามาเผยแผ ไดเขียนหนังสือ ไดออกบิณฑบาตแจกเทป
แจกหนังสือ แจกผลหมากรากไม ที่ซื้อที่ดินใหคนยาก
คนจนปลูก ที่สงเคราะหคนยากไรใหมีที่ทํามาหากิน จน
กระทั่งตองเรียกวา นาลอเลน ! วัดอะไรผลไมเต็มไปหมด

เออ ! นาลอเลนเหมื อ นกันนะ มีตนไม
รมเย็นแลวยังมีผลไม เดีย๋ วกลวยเครือนั้นสุก เดีย๋ ว
มะมวงก็สุก เดี๋ยวนูนเดี๋ยวนี่ มีนั่นมีนี่ โอ ! กลาย
เปนวัดที่อุดมสมบูรณ ไดพืชพันธุธัญญาหารจน
ตองแจกตองจายตองใหกับคนทําบุญ คนทําบุญ
ก็บอก “อูฮู ! มาวัดนี้บุญก็ได ไสก็เต็ม”

เรื่องการพัฒนา
สวนเรือ่ งการพัฒนา ตอนนีก้ พ็ ฒ
ั นาวัดกาว
ขึ้นมาจนคนบอกวา เมื่อ 10 ป มามันไมเห็นเปน
แบบนี้ เดี๋ยวนี้ลานจอดรถ ก็เรียกวา รับไดเปน
พันคัน หารอยคัน ซึ่งไมเคยมีมากอน
อาชี พ เดี๋ ย วนี้ ก็ พั ฒ นาจนมี ก ารทาบกิ่ ง
ตอนกิ่ง เสียบกิ่ง ชมพูลูกใหญ สมโอลูกใหญ
มะมวงพันธุใหม ๆ ก็พัฒนาอาชีพ พัฒนาฝมือ
ชางคนงานกอสรางก็พัฒนาขึ้นมาเยอะ จึงเปน
เรื่องที่ตองเรียกกันวา เออ ! นึกไมถึงเหมือนกัน
วา จะเปน “ชาวพัฒนา” กับเขาบาง

เดี๋ ย วนี้ เ ขาไม เ รี ย กชาวนากั น
ธรรมดาแลวนะ เขาตองเรียกชาวพัฒนา
ไมเรียกชาวนาเฉย ๆ

“อูฮู !
มาวัดนี้บุญก็ได
ไสก็เต็ม”
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ฉะนั้น พระถาไมรูจักพัฒนาอะไรกันเสีย
บาง แลวก็ทน่ี ง่ั ปลื้มใจอยูก็มีเชน คนเขาทุกขยาก
มา เขาไมมีที่กินที่นอน เขาไดฟนตัวยังชีพ ไดกิน
ไดอยู ไดมีความสุข เราก็ พลอยสุขใจ สบายใจ
นีล่ อ เลนเสียหนอย เปนพระนอกจากภาวนา
ที่จริงภาวนา ก็คอื พัฒนานัน่ แหละ แตเรามันเปน
ภาวนาแบบเปนรูปธรรม เปนพัฒนาเปนแบบเปน

13
รูปธรรม เจริญงดงามทางวัตถุ แลวก็สงผลทางจิตใจ ที่ไหนมีพัฒนา
มีสิ่งแวดลอมสวยงาม มีไมดอกไมประดับไมผล คนไดดูไดยล ถายรง
ถายรูปจิตใจเบิกบานกับความสวยงาม มันก็เปนเรื่องที่ แหม ! เปนพระ
ภาวนายังเขยิบกระเถิบเปนพระนักพัฒนากับเขาไดบาง บางคนเขาก็รู
จักเราในฐานะพระเปนพระนักพัฒนา มากกวาเปนพระเผยแผ
ฉะนั้น เผยแผ สงเคราะห พัฒนา มันก็นาคิดวาพัฒนามาได
จนกระทั่งมีกองทุนที่นาปลื้มใจ ก็คือกองทุนสัมมาชีพ ใหคนไดมีอาชีพ
ไดทํามาหากินไมเปนโจรเปนผูร า ยมิจฉาชีพ และที่สําคัญกองทุนผูสูงวัย
คนแกคนชรามาพึ่งพาอาศัย ก็กินอิ่ม นอนอุน มีกลวย ออย ขนม นม
เนย ไมอดอยากปากแหงทองหิว แลวเราก็นั่งภูมิใจตรงที่วา เขาพูดวา

“ศาสนิกในศาสนาไหนอดอยากปากแหงทองหิว เพราะ
ผูนําทางศาสนาไมสอนใหเขามี ไมมีกิจกรรมใหเขากินอิ่ม
นอนอุน ใหเขามีฐานะพออยูไดอยางสบาย ปลอยใหเขาอด
อยากฝดเคืองขนแคน ศาสนานัน้ จะอยูเ ปนทีพ่ ง่ึ ไปไดไมนาน
เหมือนรัฐบาลทีป่ ลอยใหประชาชนอดอยากหิวโหยขาดแคลน
ขัดสนฝดเคืองเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลนั้นก็อยูไดไมนาน”

นีแ่ หละจึงตองบอกวา ทุกวันนี้ เราเห็นแลว เรารูส กึ ไดบา งแลว
วา เราจะไมยอมปลอย ใหชาวพุทธของเราอดอยาก ปากแหงทอง
หิว เราจะตองเปนผูท ใ่ี หคนไดกนิ อิม่ นอนอุน เพราะโครงการกองทุน
ของเรา ที่ไดตั้งขึ้น แตที่จริงจะพูดวาของเราก็ไมได ตองเรียกวา
“ของญาติโยมทีท่ าํ บุญถูกทาง” เมือ่ กอนเราตองบอกกันวา “ทําบุญ
เสียเปลาไปเยอะ” ไปสรางสิง่ ทีไ่ มไดอปุ ถัมภค้ําชูคนเลย จนมีขา วบาง
วัดชาวบานเขาไฟไหม ไมยอมเปดศาลาใหเขาไดพักพาอาศัย แหม ! ใจ
ไมไสระกํา ก็ขอฝากคอลัมนนี้ไวเลยวา ถาใครไฟไหม ไมรูจะไป

ทางไหนถูก มาวัดสวนแกวดู มากินมานอนอยูไดระยะหนึ่ง
เดือนหนึ่งรับได

“

....เรื
..เรืื่องมรรคผลนิพพานก็ตองพยายามแสวงหา
เดินทางหาใหใกล ถึงไมถึง ก็ขอใหไปใกล ๆ ไดกลิ่นไอ
ของนิพพานมรรคผลบาง ก็เปนเรื่องที่คงจะเปนไปได
ตามลําดับที่จะกาวตอไปใน ๖๙ ป เจริญพร

“

ก็ฝากเขต กทม. ถาวัดไหนเขาไมรบั มาวัดสวนแกว 2๐๐-3๐๐
คน พออยูได มีอาหารใหกิน มีที่ใหนอน มีไฟน้ําใหเบ็ดเสร็จ ก็หวัง
วาคงจะลอเลนกันไดมั้ง วาเราก็เปนนักสงเคราะหนักพัฒนา เผยแผ
ก็เปนที่รูจักมักคุน คนชอบลีลาการเทศนการสอน ถึงไมมากก็เรียก
วา พอสมควร
ฉะนั้น เปาหมายชีวิตที่วางไว “เผยแผ สงเคราะห พัฒนา”
กองทุนตาง ๆ ก็เปนเครื่องหลอเลี้ยงความปลื้มใจ ลอเลนสักหนอย
วา ก็ไดทําความปลื้มใจใหแกตนเองและคนอื่นไปตามจังหวะ โอกาส
ที่ทําไดในระดับทีน่ า พอใจ ในสวนเรื่องมรรคผลนิพพานก็ตองพยายาม
แสวงหา เดินทางหาใหใกล ถึงไมถึง ก็ขอใหไปใกล ๆ ไดกลิ่น
ไอของนิพพานมรรคผลบาง ก็เปนเรื่องที่คงจะเปนไปไดตาม
ลําดับที่จะกาวตอไปใน 69 ป เจริญพร.
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๑ ทําไม ! หลวงพอไมฟอ งวันทนา ?

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

เรือ่ งคดีโฉนดถุงกลวยแขกสังคมสงสัยวา

คนที่บอกวา ทําไม ! ไมฟองนางวันทนา คือ คนไมรู

ความจริง ความทุกขยาก ความชอกช้ํา จากการถูกประเลา
ประโลม บนความหวังที่ลวง ๆ ใหคนแกเคลิบเคลิ้ม หวังจะ
ชวยวัด ชวยพระ ตัวเองตองกลับมาเปนผูพายแพ ทั้ง ๆ ที่ชนะ
แลว ถามหนอยเถอะวา คนชนะไดทด่ี นิ มาแลว ไปเซ็นยอมแพ
*“ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๒
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

นี่ จะมีสักกี่รายในโลกนี้ ถาไมใชกลเม็ดเด็ดโกง คงจะไมเกิดเรือ่ ง
โฉนดถุงกลวยแขก เปนมหากาพยจนบัดนี้
นางถูกหลอกแลวยังติดคุกอีก จากการลอหลอกของทนาย
เมื่อพูดถึงทนาย ! ทนายฝายทีเ่ ดินเรื่องศาลสั่งกรมที่ดินออกโฉนด
ใหนางวันทนา ก็ไมดูแลลูกความ ไมไดตักเตือนวา ถาใครมาบอก
ใหเซ็นเปนอยางนี้ เปลีย่ นจากการครอบครองปรปกษมาเปนใหเชา
ไมไดดูแลลูกความ ไดเงินคาความไป แลวปลอยใหลูกความมา
เสียหายภายหลัง แลวก็อยาหาวากาวลวงศาลเลย แตมันอดตงิด
ไมไดที่วา

ศาลทําไมไมปรึกษากัน เห็นบอกวา “หามดูหมิน่
หามวิพากษวจิ ารณ หามกาวลวงศาล” แตทาํ ไมศาล
กาวลวงกันเองได ศาลแรกใหออกโฉนดได ศาลหลัง
ก็มาถอนโฉนดได ทั้ง ๆ ที่มีปรากฏชัดเจนในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตาม
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มาตรา ๑๙๙ จัตวา คําขอใหพิจารณาคดีใหมนั้น ให
ยื่นตอศาลภายในสิบหาวันนับจากวันที่ไดสงคําบังคับตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งใหแกจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการ แตถา
ศาลไดกําหนดการอยางใด ๆ เพื่อสงคําบังคับเชนวานี้โดยวิธี
สงหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนจะตองไดมีการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดนั้นแลว ในกรณีที่จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการ
ไมสามารถยืน่ คําขอภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดโดยพฤติการณ
นอกเหนือไมอาจบังคับได จําเลยนั้นอาจยื่นคําขอใหพิจารณา
คดีใหมไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่พฤติ
ฤ การณนั้น
ไดสิ้นสุุดลง แตกรณีจะเปนอยางไรก็ตาม หามมิใหยื่นคําขอ
เชนวานี้เมื่อพนกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ไดยดึ ทรัพยหรือได
มีการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสัง่ โดยวิธอี น่ื
คําขอตามวรรคหนึ่งใหกลาวโดยชัดแจงซึ่งเหตุที่จําเลย
ไดขาดนัดยื่นคําใหการและขอคัดคานคําตัดสินชี้ขาดของศาล
ที่แสดงใหเห็นวาหากศาลไดพิจารณาคดีนั้นใหมตนอาจเปน
ฝายชนะ และในกรณีที่ยื่นคําขอลาชา ใหแสดงเหตุแหงการที่
ลาชานั้นดวย
(เอ ! อยางนี้มันไมรกศาลตายเหรอ) คดีใหมก็มาเพิ่ม คดี
เกาก็ดึงกลับมายอนใหม ก็คงเต็มโรงเต็มศาลกันละ ถาทําใหคดี
เปนแบบนี้ ทั้งที่คดีการครอบครองปรปกษของนางวันทนา ไดยุติ
โดยคําสั่งถึงที่สุดไป 2 ปกวา ก็ยังสามารถมาเรียกรองคําขอให
พิจารณาคดีใหมได อยางนีพ้ อจะเรียกวา ศาลดูหมิน่ ศาลกันเองหรือ
เปลา ก็เปนกรณีทน่ี า ศึกษากันดู ทัง้ ทีม่ รี ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ก็ระบุกฎเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของศาลไวหลายมาตรา
อาทิวา

มาตรา ๑๘๘ “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของ
ศาล ซึง่ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
ของพระมหากษัตริย
ผูพิพากษาและตุลาการยอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ
ู และกฎหมายใหเปนไปโดยรวดเร็ว เปน
ธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง”
มาตรา ๑๙๗ “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของ
ศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตาม
กฎหมาย และในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย
ผูพ พิ ากษาและตุลาการมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย”
มาตรา ๒๓๓ “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของ
ศาล ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระ
ปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย”

การที่ทําหนาที่ของผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระใน
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตองรวดเร็ว
และเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แตถา ไมถกู ตอง
หรือวา ศาลรับสินบน ออกเหตุผลมาไมเปนไปตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด ขัดกับตรรกะทั้งปวง อันนี้ จะเอาผิดไดทใ่ี คร ในเมือ่
ศาลเปนเชนนี้ เพราะหามหมิ่นศาล
ก็หวังใจวา เปนบทเรียนก็แลวกัน ศาลทั้งหลายที่ทานรับสัตย
ปฏิญาณไปวาความ เมือ่ ศาลแรกเขาตัดสินความใหเปนอยางนี้ ศาล
หลังถาไมยอมรับคําขอพิจารณาคดีใหมก็ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ
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 รงเกียรติแตไมรกั ษา
นีก่ พ็ ดู งายวา ศาลก็ละเมิดกันเอง “ผูท
เกียรติ แลวก็ทํานาเกลียดได”
เพราะฉะนั้น อาตมาไมอยากฟองดวย แลวอยากจะไปเยียวยา
อยากจะไปชวยเหลือโยมวันทนา เพราะหวังดีตอ วัด หวังจะชวยวัด เพราะ
เขาลอหลอกวา ยอมเซ็นเปนเชา เขาจะไมมายุงทางวัด พอเซ็นยอม
ปป ! เอาคืนเท็จไมพอ เอาที่ดินคืนไมพอ ไมสะใจไมหนําใจ กับความ
เปนคนใจประหลาด ก็เอาแกติดคุกอีก 3 ป
อาตมาที่เงียบไปตอนนั้นก็นึกวา แกเสียชีวิตไปแลว แตพอคุณ
ชูวิทย กมลวิศษิ ฎ กับคณะไดไปเยีย่ มถึงบานทีไ่ ทรนอย เอา ! ยังมีชวี ติ
อยู แลวแกก็บอกวา “ก็เขาเกลี้ยกลอมฉันอยางนูนอยางนี้”
ก็ ข อให รั บ รู กั น ไว เ ถอะในโลกแห ง ความเป น จริ ง ของความ
ยุติธรรม ของเรามันยังกฎหมายยังปวยอยู ก็ตองเยียวยารักษากัน
ตอไป
แลวก็ขอใหทาํ เหมือนอยางคดีเสือไมตายฟรีดีกวา ตอนนี้มีเว็บ
มีคณะมีกลุมบุคคล ทําทาจะไมเชื่อตํารวจเอา แลวทําทาจะมีการ
วิพากษวิจารณวา

“นายทุนรวยตองชนะ”

เเหมื
หมือนคดี
นคดีลกู เครื
เคครื่องงดืดื่มออะไรต
ะไรตออะไรกั
อะไรกันไปแล
ไปแลว แต
แตถาทํทําตตอนนี
อนน้ี
มันไมเหมือนตอนกอน ในการทําถวงเวลาทําชา
อาตมานะขําจริง ! มีคนพูดวา “เอาขี้สงมาเปนสํานวน
กฎหมาย” ทานศรีวราห (รังสิพราหมณกุล) บอกวา ไมมีประโยชน
แมแตนอยเอาขี้สงมา เพราะกฎหมายเราดีกับคนชั่วเกินไป ตองหานูน
หานี่ อางวา ละเอียดออนรอบคอบ แตคงจะไมพนคําวา “ถวงเวลา”
ไปทําแผนประทุษกรรม ไปจับวิถอี าวุธ ไปตรวจอุจจาระ (โอย ! มันดีกับ
คนชั่วเกินไปหรือเปลากฎหมายบานเรา)
แหม ! ทีไปเก็บเห็ดในปา 2 ตายาย ยังเกือบจะติดคุกตาย ตอนนี้
มันเปนเรือ่ งทีใ่ ครถามทีไร มันสะอึกในหัวใจวา กฎหมายนี่ กับสถานการณ
ตาง ๆ มันกําลังอยูในลักษณะปวยจริง ๆ ก็ขอใหความหวังประชาชน
เคยนึกเคยพูดบอกวา พระธิดากับพระบิดาอาจจะมากอบกูก ระบวนการ
ยุติธรรม ที่ปวย ใหหายปวยเขมแข็ง ศักดิ์สิทธิ์ตอไป เจริญพร.
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๒

มาวัดสวนแกวชวงนี้มีบุญอะไร ?

ที่ทําแลวเขากับสเปคที่ไดผลกอคุณประโยชนใหกับวัด ?

สเปคบุญของวัดสวนแกวชวงนี้ ไมมีอะไรดีไปกวากองทุนสัมมาชีพ

เรื่องน้ําทาก็พอจะอุดมสมบูรณ กองทุนธนาคารน้ํา ผูสูงวัยก็พอที่จะกินอิ่ม
นอนอุนสําหรับผูสูงอายุ 100 กวาชีวิตที่อยูวัดสวนแกว และก็ยังมีขางเคียง
อีก เพราะวาคนสนใจ 2 บุญใหญทีแรก มากกวาบุญสุดทาย คือ “กองทุน
สัมมาชีพ”
ตอนนี้สิ่งที่กองทุนนี้ตองการ ก็คือ เครื่องไมเครื่องมือ เมื่อไมนานซื้อ
มีดอรัญญิกมาใหเขาตัดไมผาไม ลิดกิ่งไม เพราะไผนี่ถาไดมีดคม ๆ ลิดมัน
ก็งายดี ลิดแลวก็มาบดทําเปนปุย เรียกวาตอนนี้กองทุนสัมมาชีพ เลี้ยง
ไสเดือน ก็ไดปุยไดขี้ไสเดือน เอามาใสตนไม คอนขางจะงามดี

ทีนี้ สวนเรื่องกองทุน นี่ตองถือ
วาเปนหวงเรือ่ งเดียวก็คอื “สัมมาชีพ”
เพราะคนรูสึกมองเห็นโทษภัยของการ
เปนคนไรอาชีพ ไมมีอาชีพ มันยุงยาก
ลําบากแคไหน เปนตัวถวงความเจริญ
ของบานเมืองอยางยิ่ง ถาคนลอยตัว
อยูไมประกอบอาชีพอะไร โดยก็อา งวา
ไมมีตนทุน ไมรูจะหาทุนที่ไหน
ฉะนั้น วัดสวนแกว มองเห็น
ประเด็นนี้ แลวก็เห็นลึกไปถึงคําสอน
พระพุทธเจา ในอริยมรรคมีองค 8 ทาน
ได ต รั ส สั ม มากั ม มั น ตะกั บ สั ม มาอาชีวะไวคูติดกัน มี 8 อัดไป 2 นอก
กระนั้นก็ไปเรื่องอื่น 6 ขอ ถาไมเห็น
ความสําคัญคงไมใสอัดไปติด ๆ กันวา

มันก็ตองมีกองทุน และก็กองทุนก็เริ่ม
ดีตรงที่วา เริ่มมีบริษัทองคกรตาง ๆ
ผลิตปุย ผลิตอะไรตาง ๆ ขึน้ มาก็มาสาธิต
มาใหดู ใหทดลอง ประคับประคอง
โครงการเรา หลายกลุมหลายพวก จะ
เปนการทําฟลเลอรปุยอะไรขึ้นมาก็มา
แนะนําเรา จะทําเรือ่ งอาหารปลอดสาร
พิษ แนะนําการใชปุย ใชสารอาหารก็
มาแนะนําเรา มาใหเราทดลอง
ฉะนั้น ตอนนี้อยากฝากคอลัมน
นีด้ ว ยวา “ใครทีค่ ดิ ถลําไปหาชัว่ ” หา
เงินหาทองมาใชแบบชัว่ ๆ นี่ จะเปนการ
คายาเสพติด คามนุษย หยุดเสียเถอะ !
ตอนนี้คายาเสพติด พมาเขาก็
ทนไมไหว เพราะพวกที่ผลิตยานั้นเปน
ชนกลุม นอย พอขายยาไดก็ซื้ออาวุธ ๆ
“ใหหาชอบ ใชชอบ”
ทีน้ี เขาจะหาชอบไหม ? ก็ตอ ง สูกับทหารพมา เขาก็เลยไลตอนกวาด
มีอปุ กรณเครือ่ งมือ เวทีใหเขาไดหาชอบ กระเด็นหนีเขามาในเขตไทย ทีละ 30
เขาจะไดไมไปหาชั่ว เขาจะไดไมทําตัว ลาน 20 ลานเม็ด
แหม ! คนหันไปหาอาชีพคา
เขาแกงคอลลเซ็นเตอร แกงอะไรตาง ๆ
ที่ลวงโลก ตอนนี้เขาหาชั่วทางอากาศ ยาเสพติดนี่ ตัวทําลายชาติอยาง
ใชโทรศัพทหลอกลอกัน ใหโอนเงิน รายกาจ ขอหนึ่งเลยทีเดียว เพราะ
โอนทอง เสียขาวเสียของกันเยอะแยะ เห็ น เด็ ก ติ ด ยาตี ทุ บ พ อ แม ต ายก็
ตอนนีต้ อ งเรียกวา เราจะดึงคน เยอะ ฆาตา ฆายายตายก็มาก
ใหกลับมา ในสัมมาชีพกันอยางไร ?
เพราะฉะนั้น เราจึงอยากใหมี
ประกอบการงานชอบกันอยางไร ? อาชีพสุจริต จะเปนภาคเกษตรกรรม
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ของเราก็งอกงามดีขึ้น จะเปนพาณิชยกรรมของเราก็มีการคาขายเปนกัน
มากขึน้ จะเปนอุตสาหกรรมก็เริ่มแปรรูปผลิตนูนผลิตนี่ เปนนวัตกรรมใหม ๆ
เชน ตองขอบอกวา ปลื้มใจที่สุดในรอบปที่ผานมา คือ
คิดทํา “กระถางตูดบาน” เมื่อกอนกระถางนี่ มันจะตูดเล็กปาก
ใหญ ตนไมมันจะลงไปรากขดอยูขางลาง ปลูกนานจนกวามันจะโต เพราะ
รากมันไปขดอยูขางลาง กวามันจะกระจายเดิน ตางกันกับกระถางตูดบาน
ปากเล็กนี่ มันเกิดปาฏิหาริยตรงที่วา รากมันไปแผอยูขางลาง พอยกไป
ปลูกมันขึ้นปดปาดเลย เพราะรากมันพรอมจะไปอยูแลว มันแผกระจายมัน
รออยูขางลางอยูแลว
อันนี้ก็เปนเรื่องอาชีพ ก็เลยสั่งทําบล็อกทําแบบ บล็อกเขาก็เอา 2
ขนาด เขาก็เอา 2 แสนกวา แลวผลิตออกมาลูกละ 18 บาท ก็หมดไปหลาย
แสนเหมือนกัน เกือบเปนลาน แตก็ภูมิใจที่นวัตกรรมใหมนี้ มันสรางความ
เจริญงอกงาม และตอไปก็คงกาวกระโดดตอไปอีกกาวหนึ่ง ก็คือ สามารถ
ปลูกตนไมใหมีลูกในกระถางไดเลย ทํากระถางอยางไซซใหญ แลว
ก็ ต อ งคิ ด ว า ในเมื อ งนนท น า จะมี แ ห ง เดี ย วแห ง แรกที่ วั ด สวนแก ว
สามารถปลูกทุเรียนไดในที่จมน้ํา โดยการทําถังใหญ สี่เหลี่ยมบาง
กลมบาง ใหญ ๆ เลย ปรากฏวากลับขึ้นดีดวย แลวน้ําทวมก็ไมตาย
เพราะตนมันอยูในถัง เคยไปเห็นมาเขาใชถังสวม 2 ชั้น 3 ชั้น ปลูก
ทุเรียน ป 2554 น้ําทวมของเขาไมตาย นี่เราก็เลยเอามาทํา

“วัดสวนแกว
ไมหยุดยั้งใน
การสรางสัมมาชีพ
จนกวาลมหายใจ
จะหมด”

วา ชีวิตนี้บั้นปลายตอนนี้เหลือนิด

เดียวแลวอยากเห็นความสําเร็จ
ตัวนี้มันสรางความมั่งคั่ง มั่งมีศรี
สุข บรรเทาทุกขคนยากคนจน แต
แหม ! เราตัง้ หนาตัง้ ตาบรรเทาทุกข
คนยากคนจน สวนเจาพวกสัปดน
แหม ! ไปรีด ไปงาบ ไปไถ ไปเอางบ
ของคนจนไปกินไปใช คนยากไร
ก็เลยอดอยากลําบากตอไป

แตวาวัดสวนแกวไมหยุดยั้ง
ในการสรางสัมมาชีพ จนกวาลม
หายใจจะหมดจากปอดจากจมูก
ถ า ยั ง มี ล มหายใจอยู จ ะลุ ย งาน
เรื่องนี้ และถาโยมมาเห็น หรือ
ถาทานผูอานเห็นคงนึกตะลึงวา

เพราะฉะนัน้ การประกอบอาชีพ
นี่มนั ตอยอดโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม
คิดตอยอดไดเรือ่ ย เพิม่ ผลผลิตไดเรือ่ ย
เพิ่มวิธีการไดเรือ่ ย ทําเครือ่ งไมเครือ่ งมือ
เปนแบบใหม โปรเจกตใหม นวัตกรรม
ใหม เรียกวา 4.0 เราไมแพใครละ
นีก่ ต็ อ งขอบใจแผบญ
ุ ใหกบั คณะ
ผูที่รว มตัง้ กองทุนสัมมาชีพ อาตมาคิด
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อาตมานี่ 5 ทุม 6 ทุม ตี 1 ตี 3
ตี 4 บางทีนึกไป ในงานขางวัดเขาจัด
งานมหรสพโครม ๆ เฮิ่ม ๆ ปงปง เอ !
เราก็มาฉุกคิด เขาไมนอน เขาดูละคร
หนัง เอ ! ถาเราไมนอนก็ทําโนนทํานี่
การเกษตร ไปดูน้ํา เอาน้ําหยอด เอา
ปุยใส ไป ๆ มา ! มะมวงแตกงาม ชมพู
ขึ้นงาม แหม ! นึกแลวก็อายุยางเขา
69 ป มันกาวหนาไปเยอะเหมือนกัน
เลข 9 ใน 69 อีกตัวหนึง่ มัน
กาวจะไปตาย อีกตัวหนึง่ ก็กา วความ
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งอกงามมา ใหกับวัดกับสาขาตาง ๆ ใหกับคนที่มาอยูใน
โครงการเรา พันกวาชีวิต

แลวบัดนีม้ นั เริม่ เห็นวา อาว ! คิดไมถงึ เรา เดีย๋ วนีเ้ ปน
อยางนี้หรือนี่ ปรากฏวาเราทําโครงงานกองทุนสัมมาชีพ
เรา ใหคนของเรา กลับกลายวาคนอื่นพลอยไดเชน เรา
ปลูกขนุน พอตัดขนุนแก ก็มีคนที่แกะขนุนขายรอบ ๆ วัด
นี่ ก็มาซื้อเปนลูก ๆ ไป แกะแลวก็ไปนั่งขายที่หนาบาน
อาว ! ไดอาชีพไปอีก
นี่กองทุนสัมมาชีพ เรามันแผกระจายขนาดนี้

ฉะนั้น คนที่ตั้งกองทุนบุญนี้มาจะไดบุญขนาด
ไหน จะแผไพศาลบุญมากขนาดไหน ปานใด อาตมา
มั่นใจวา “ไมแพสรางโบสถวิหารเจดีย” เพราะ
มันสรางความมั่งมีศรีสุข
อยางทีไ่ ดพดู แลวพูดอีกวาศาสนาไหนปลอยใหศาสนิก

อดอยากยากจนขนแคน ศาสนานั้นจะตั้งอยูไดไมนาน
รัฐบาลไหนปลอยใหประชาชนอดอยากยากจนขนแคน
รัฐบาลนัน้ ก็อยูไ ดไมนาน
ตกลงวา วัดสวนแกวคงอยูไ ดอกี นาน ถายังบริการสังคม
อยางนีอ้ ยู และก็เริม่ มีคนมาดูตวั อยางตนแบบเราไปไมใชนอ ย
แลวเหมือนกัน ก็คิดวาอีกไมนานวัดสวนแกวคงเปนตนแบบ
คงเปนตัวอยางที่จะสรางสรรคพัฒนาใหเกิดความงอกงาม
เจริญในชาติไทย ประเทศไทย หรือในโลกใบนี้ไว อยาลืม
ทานผูอานคอลัมนนี้แลว ชวยกระจายบอกบุญวา
วัดสวนแกวไมอยากใหมาถวายสังฆทานมาก ไมอยากให
เอาผาตงผาไตรมาถวายมาก ไมอยากเอาคาอาหารอะไรแพง ๆ

“มีวันนี้ เพราะพระให”
มา กินแลวก็ถายไปหมด แตถามาตั้งกองทุนสัมมาชีพไว กองทุน
สัมมาชีพจะเปนสิ่งที่สรางผลงาน ประดับศาสนาใหงดงาม และ
จะไดอยูยั่งยืนมั่นคง เพราะเราไมปลอยใหประชาชนศาสนิกของ
เรา อดอยากยากจน เขาก็จะตองชื่นชมนิยมศาสนา นิยมพระเจา
พระสงฆวาเปนผูทําใหเขาเปนอยางนี้ ดีอยางนี้ คงไมตองยังไมได
พูดวา “มีวนั นี้ เพราะพระให” แตวา ก็เขยิบ ๆ แลวละ จวน ๆ แลว
ละ ใกลเคียงแลวละ

ยังไงก็ขอบอกบุญวา อยางอื่นไปทําวัดอื่นก็แลวกัน
เชน ถาอยากสรางเมรุ อยากสรางเจดียก็ไปวัดอื่น แต
ถาอยากรวมสรางกองทุนสัมมาชีพ มาวัดสวนแกว หรือ
รวมสรางผานทาง...ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดเจา
พระยา บางใหญ บัญชีเลขที่ 013-1-42109-5 ได
ตามกําลังศรัทธา เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*
* “หาชั่วใชชั่ว” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชนทั่วไป
ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เปนอาทิตยที่ 4 ก็อยากจะย้ําไมกลัวใครจะเบื่อวา เสนทาง

เดินออกจากทุกข 2 ขอที่พูดตอมาถึง 3 เดือน อาทิตยละ 1 ครั้งตอ
เดือน ยังติดคางคาใจไมหาย เพราะมองไปดูเหตุการณที่เกิดขึ้น มัน
สะทอนถึงวา เสนทางออกจากทุกข 2 ขอในอริยมรรคมีองค 8 คือ

สัมมากัมมันตะ : การหาชอบ, สัมมาอาชีวะ : ใชจา ยเลีย้ งชีวติ
ชอบ มันยังมืดมน มันยังออกนอกเสนทาง มันอยูในลักษณะ
ทําทางเสียศูนยเสียหาย ปายบอกทางเสนทาง มันไปไม
ราบรื่น เพราะอะไรเอย จึงทําใหมนุษยหาชั่วใชชั่ว มากกวา
หาชอบใชชอบ หลักศาสนาควรจะเปนตนแบบ ในการหา
ชอบ
เดีย๋ วนีว้ ดั เอง ไมไดวา ตรง ๆ วาหาชั่วนะ แตเฉียด ๆ เฉี่ยว ๆ
อยางนอยก็หาความเสื่อมเขาวัด เพราะอะไร ? เพราะสิ่งที่วัด
พระหานั้น กรรมการวัดหานั้น มันเปนอบายมุข มันเปนปากทาง
ของความทุกขความเสื่อม
เอา ! ลองขยับดูนดิ หนึง่ อาตมาไปสาขาไหน ยิง่ อยูฤ ดูกาลเทศกาล
ของวัด งานประจําปของวัด ไมมีวัดไหนเลยที่จะไมหาอบายมุข การละ
เลน เที่ยวกลางคืน 2 ขอมันลอใจชาวบานใหเปนแมลงเมาบินเขากอง
ไฟ แหงความเสื่อมทั้ง 2 ขอ แลวเด็กวัยรุนก็ไปตีกันในวัดบางอะไร
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บาง ตอนนี้ลําไยไหทองคํา ถูกพระทาบทามติดตอ กรรมการ
วัดติดตอ หาไปเลนไปดิ้นในวัดแทบทุกวัด ไปที่ไหนโยมเจอ
แตปายนองลําไยจะมาแสดง แลวถามวา วัดหาสิ่งเหลานี้

หาชอบไหม ?
หารายไดหาเงินเขาวัด หาคนเขาวัดเปนการ
หาชอบไหม ? นาจะคิดไดเอง อาตมาพูดไป เดี๋ยวจะ
อยูลําบาก ระเบิดจะลงวัด ไปสาขาไหนจังหวัดไหน ก็ได
ยินแตเสียงบึ่มบั่ม ๆ ตึงตังโครมคราม ปงปง ๆ โอยดัง
เกินเหตุ เขามาทีว่ ดั ที่เราไปอยูตามสาขงสาขา ไมมคี วาม
สงบ
“พระควรหาความสงบ ควรหาความสะอาด
ควรหาความสวาง” จัดงานเสร็จวัดรกบรรลัย ไมสงบ
ไมสะอาด แตสวางดวยแสงไฟ แตมดื มนทางสติปญ
 ญา
จัดงานวัดก็ตอ งสวาง พึบ่ พับ่ ไปหมด แตชาวบานมืดมน
ทางปญญา
นึ ก ถึ ง ตอนเขี ย นหนั ง สื อ เรื่ อ งสามเณรใจสิ ง ห
เจาอาวาสมีหลักการมีอุดมการณ ยึดหลักไมยอมใหมี
มหรสพในวัด กรรมการวัดบอก หลวงพอ ! ถาหลวงพอ
ยังเปนเจาอาวาสวัดนี้ วัดนีจ้ ะไมเจริญ เผลอ ๆ จะรางเอา
หลวงพอไมจูงคนเขาวัด ดวยมหรสพเสียเลย
เจาอาวาสก็ตอบโยมไปวา “โยม ! ปลอยใหวดั มันราง
ดีกวาใหคนขางวัดมันเลว” เพราะมันเที่ยวเดี๋ยวมันตองไป
ขโมยของชาวบาน เพราะขโมยมาก็เอาไปขายเอาเงินไปเที่ยว
ชาวบานก็เดือดรอน เจาอาวาสจึงบอก “โยม ! ปลอยใหวัด
มันราง ดีกวาใหคนขางวัดมันเลว” แลวหาเงินมาสรางวัด
ใหญโตนี่

“

พระควรหา
ความสงบ
ควรหา
ความสะอาด
ควรหา
ความสวาง”

“

...มี ๒ ตัวอยูในสันดานลึก ๆ
ที่ไมไดเอาออก บวชแลวไมไดเอาออก
คือ ตัณหา กับอวิชชา...

มาหาเหตุกันดูไหม ? ทําไมวัดถึงตองไปวิ่งเตน
กระหายที่จะหาพวกนี้เขาวัด เอาลองเดากันสิ
ชาวพุทธ ! อะไรเปนเหตุใหวดั กรรมการวัด ทุรน
ทุราย กระเสือกกระสนไปหาราคาก็แพงไหมโยม ?
ลําไยเปนแสนไหม ? (เปนแสน) เงินแสนไหลออก
ไป แหม ! เสียดาย
เอา ! พอนึกออกหรือยังโยมอะไรทําใหกรรมการวัด
เจาอาวาส พระ ไปแสวงหาตัวนี้เขามาวัด มันมีเหตุ มา
ลอย ๆ ไมไดหรอก ! มันมาเพราะกรรมการวัดกับเจาอาวาส
หรือพระนี่ มี 2 ตัวอยูในสันดานลึก ๆ ที่ไมไดเอาออก
บวชแลวไมไดเอาออก คือ ตัณหา กับอวิชชา
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“

เออ ! ลองคิดดูนะวาตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น แตละ
วัด ๆ จองจะหาดนตรี ลิเกมหรสพมาที่วัดกันเพียบ เลย
ตั้งแตฝงลูกนิมิต งานประจําป สงกรานต หาแตเรื่องนี้
แลวหาชอบหรือหาชั่ว หรือหาเฉียดชั่ว หรือหาสิ่งเสือ่ ม ๆ
เขามาปดบังปดกั้น ทั้งความสะอาด ทั้งความสงบ ทั้ง
ความสวาง 3 ส. นีไ่ ปไหน จะไปอยูม มุ ไหนของวัด เพราะ
มุมโนนก็วุนวาย มุมนี้ก็อึกทึกครึกโครม พระเณรจะอยู
กันยังไง ?
ทีนี้ ทําอะไรทั้งหลายมันตองมีเหตุ เราลอง
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ตัณหา คือ ความอยาก อยากใหวัดไดเงินอยาก
ใหวัดครึกครืน้ แตความอยากนัน้ อยากดวยอะไร ? อยาก
ดวยความฉลาด ดวยสติปญญาวิชชาจรณสัมปนโน ถา
อยากดวยวิชชาจรณสัมปนโน รับรองไมโงไปหาพวกนี้มา
ทําลายบรรยากาศวัด เห็นคนขางวัดก็บนนะ จะหลับจะ
นอนมันก็ไมไดหลับไดนอน บึ้มบั้ม ๆ ก็มีชอบอยูพวกหนึ่ง
คือ พวกวัยรุน เที่ยวกลางคืนดูกันดึก ๆ ตี ๑ ตี 2 กลับ
มานอนหลับเพลีย เชาทํางานก็การงานคั่งคางอากูลเสีย
หาย ผัดเพี้ยนยังงวง
ตอนนี้ถามวา ไอเจา 2 ตัว ตัวปญหา 2 ตัวนี่ วัด
อื่น ๆ ก็มีกรรมการ ก็มีเจาอาวาส แตไมยอมใหพวกนี้เขา
วัดเพราะอะไร ? เพราะทานไมอยากโง ๆ ไมยอมอยากโง ๆ
หลวงพอปัญญานี่ ทานบอกไมยอมหาเงินจากความโง
ของญาติโยม เชน หาจากเครือ่ งรางของขลัง เรือ่ งศักดิส์ ทิ ธิ์
ทานบอกทานไมยอมหา ไมยอมเสกเด็ดขาด หลวงพอหา
เงินสรางโรงพยาบาล 200-300 ลาน สรางโบสถ 100200 ลาน หลวงพอไมยอมหาบนความโงของคน
ลองคิดนะโยม ถาแมทัพ ฝูงโค เขาบอกหัวหนาฝูง
มันไมรูเรื่อง ที่จะพาญาติโยม ที่จะพาฝูงของมัน ขามหวย
น้ําลําคลอง มันไปขามที่เชี่ยว ไหลเกรี้ยวกราด มันก็ดูด
ฝูงวัวฝูงอะไรตาย จมน้ําตาย
ญาติโยม ลูกหลานโยม สําลักจมมหรสพ จมเที่ยว
กลางคืน จมอยูในพวกนี้ ต่ําจม จมลงไป ๆ เพราะหัวหนา
เจาอาวาส กรรมการวัด พาวัยรุนมาหมกมุนต่ําตม จม
อยูอยางนี้
ศาสนาพุ ท ธก็ ไ ม ไ ด เ กื้ อ กู ล เกิ ด ประโยชน
มรรคผลอะไร จะเกิดผลบาป เพราะวัดหาอบายมุขเขา

มา รีดเรีย่ ไรแตจะทําบุญ ๆ รูสึกความอยากใหเงินเขาวัดมันลน
สมองเหลือเกิน ทําไม ! ไมอยากใหขอคิดหลักธรรมชาวบาน ถา
เปลี่ยนความอยากเปนความปรารถนาใหชาวบานฉลาด ใหชาว
บานไดสิ่งที่ไดหลักไดเกณฑ ที่งดงามความเปนมนุษยไป เชื่อวา
มหรสพเขาก็ตองไปเลนที่อื่น ไมตองมาเลนขางโบสถ เราคงจํา
ไดวา เคยมีวัดหนึ่งที่พระราชินี (ในรัชกาลที่ 9) ทรงบนวาวัดไมนาทํา
อยางนี้เลย เอาฮันนี่ไปดิ้นขางโบสถตอนนั้นนะ ทานก็ทรงบน รูสึกจะ
เปนพระทางภาคอีสานตอนนั้น

ที่จริงภาคทางอีสาน วัดสงบเยอะ วัดสายหลวงพอ
ชานีม่ หรสพเขาไมไดไมมี เพราะทานมีวชิ ชาจรณสัมปนโน
ทานมีความรูมีความฉลาดในหลักธรรม ทานสอนก็สอน
ใหละบาปดีกวาทําบุญอีก
แตนี่ชวนคนไปทําบุญแบบเอามหรสพลอเขานี่ เอาบาปลอชัด ๆ
นี่แลวตอนนี้เขาบอกวาคนตางดาว มาอยูเมืองไทยเยอะ ถาจัดมหรสพ
ละก็ พวกตางดาวเขาก็ไมไดสมองอะไรล้ําเลิศอะไร เขาก็อยากดูมหรสพ
ที่วัดจัด

ตอนนี้ผลมันเกิดอะไรโยม ! อัตลักษณ ภาพลักษณ
ของศาสนา มันกลายเปนวิกไป ไมใชเปนวัด จัดนูนจัดนี่
แบบนี้ วัดกลายเปนวิก แลวคนก็เลอะเลือน พวกภาพ
วัดสงบ วัดสะอาด วัดสวาง ภาพนี้จะหายไป ภาพใหม
ที่มีมหรสพนี่ จะกลบจะครอบงํา จนกระทั่งวัดก็ต่ําตม
จมกับเรื่องนี้ไปกับเขาดวย ภาพที่เคยเห็นวัดสงบ วัด
สะอาด วัดสวาง วัดใหหลักธรรม วัดใหหลักเกณฑไมคอ ย
มี เพราะใหแลวคนมาสักกระติ๊ดมาแคนี้หลักธรรม แต
ถาใหมหรสพลานแคนี้ไมพอหรอก เขาก็เอาคุณภาพกับ
ปริมาณเอาอะไรกอน ? เอาปริมาณไมเอาคุณภาพ
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มานอยแตรหู ลักธรรม ประพฤติงดงามตามพุทธพิธี ประเพณีธรรมเนียมชาวพุทธรักสงบ มีนิสัยนอม
เอียงไปสูความสงบ ถามีมหรสพเยอะ ๆ ก็จะมีนิสัย
เอิกเกริกคึกคะนอง ไมรูกาลเทศะอะไรกันแลว ยังเปน
หวงวาจะเทศนอีกสัก 3 เดือน โยมวานาเบือ่ ไหม ? มันมีมมุ
ใหมองมีมมุ ใหหยิบมาเปนประเด็นเยอะเลย แลวเดีย๋ วนีเ้ ก็บ
ประเด็นดี ๆ แปลก ๆ สถาบันศาสนาก็เปนอยางนี้ สถาบัน
ชาติผูพิพากษาตุลาการก็เปนอยางนี้
โยม ! ลองชวยกันคุยสิ อาตมามีขอมูล เจงมากเลย
รัชกาลที่ 10 ทานใหโอวาทผูพ พิ ากษาทีถ่ วายสัตยปฏิญาณ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ทานใหวาไง ? ผูพิพากษาพวก

ตุลาการก็หาชั่วไดไหม ? หาชั่วตัวนั้นคือหาอะไร
ตรงไหนยังไง ? ทานใชคําวา (อานตั้งแตตนเลยดี
ไหม !)

สมเด็จพระเจาอยูหัว ไดใหผูพิพากษา จํานวน 162 คน เขาเฝา ฯ ถวาย
สัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ โอกาสนี้ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม และนายเชวง ชูศิริ เลขาธิการประธานศาลฎีกา รวม
เฝาฯ ดวยการนี้ มีพระราชดํารัสแกผูพิพากษาประจําศาลยุติธรรม เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติตน ความวา
“ปฏิบัติหรือถือปฏิบัติสืบตอกันมาวา ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธย
ของพระมหากษัตริยนั้น ความจริงความหมายก็คือ ปฏิบัติหนาที่ในนามของ
สถาบันทั้ง ๓ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน ในพระ
ปรมาภิไธยในนัยยะนี้หมายถึง สถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติ และความ
สุข ความรมเย็น และมั่นคงของราชอาณาจักร ซึ่งเปนบานของเราทุกคน อัน
นี้ความหมายที่จะขอไขใหในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยก็คือ ในนาม
ของประชาชนชาวไทย ในนามของสถาบันสูงสุดทั้งหลาย ชาติ และประชาชน
คือ ใหความยุติธรรม ใหความถูกตอง โปรงใส และเปนที่พึ่งของประชาชนและ
สังคม
“กฎหมายไมวา ประเทศไหนมีไวเพือ่ รักษาสิทธิ รักษาความปลอดภัย รักษา
ความสงบ กฎหมายนั้นก็ลึกซึ้ง ใชใหดีก็ดี แปลความใหดีก็ดี ใชไมดีหรือหา
ชองโหวในทางปฏิบตั ิ มันก็ไมดี พอเปนเรือ่ งละเอียดออน เปนทั้งศาสตร เปนทัง้
ศิลป เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ย แตถาหากตระหนักถึงความถูกตอง หรือ
พูดงาย ๆ ความสุขของสวนรวม ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศ
ชาติ ก็จะไปในทางที่ถูก ก็จะอานกฎหมาย หรืออํานวยการยุติธรรมไดอยาง
ไมผิด ผูพิพากษาก็เปนมนุษยก็เปนคน มีอารมณ แตถาเผื่อทบทวนศีลธรรม
หรือจรรยาบรรณของผูพิพากษาไว ก็จะไมออกนอกกรอบที่ผิด ทานทั้งหลาย
ไดเรียนมา ไดศึกษามา และไดเรียนรูวาอะไรมันผิด อะไรมันถูก อะไรมันดี
อะไรมันไมดี อะไรที่จะทําใหเดือดรอนตอชาติบานเมือง ก็คงจะรูแลวอะไรไป
ในทางที่ถูกหรือไมถูก ก็ขอใหมีสติ มีปญญา มีทัศนคติที่ถูกตอง และอํานวย
ความยุติธรรมแกประชาชน ก็จะเปนสิริมงคลแกตนเอง”
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“หาชองโหว” ตอนนี้เราก็กําลังนึกอยากจะถวายฎีกา เพราะ
มันมีชองโหว ใหเราเห็นชอง ศาลแรกตัดสินเสร็จเด็ดขาด ใหที่ดิน
แปลงที่เราซื้อนี่ เปนอันวาถูกตองตามพระปรมาภิไธย แตมาอีกศาล
หนึ่งใหลมเลิกเพิกถอน ก็เทากับเพิกถอนพระปรมาภิไธยแรก เพราะ
ตัดสินเด็ดขาดไปแลว และมีตัวกฎหมายบอกวา ตองรีบดําเนินการ
ใครที่เปนฝายตรงขามจะคัดคานจะแยง ก็ตองไมใหเกิน 6 เดือน แต
ของเรานีป่ ลอยไป 2 ป 7 เดือน ปลอยใหเราไปสรางนูน สรางนี่ ลงทุน
ทําไปบานเลย

“ศาลละเมิดกันเองหรือเปลา” ศาลหลังละเมิดศาลแรก
ทีประชาชนนีห่ า มละเมิดศาล แตศาลละเมิดกันเอง ศาลแรกตัดสิน
เด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบรอยไปแลววา ตองเปนโฉนด
ของนางนี้คนนี้ เพราะครอบครองมา แลวพอทนายไปยุเปลี่ยน
เปนเชากลับ ศาลก็ถอนรับฟองใหม พลิกใหม เปนหลุดจากมือของ
วัดของคนขายไป กลับไปเปนนายทุนเดิม เปนของเจาของนาย
ทุนเดิม อยางนีม้ นั เปนการหากินของพวกศาลกระบวนการยุตธิ รรม
หรือเปลายังไมรูนะ ยังไมไดพูดถาพูดเดี๋ยวโดนขอหาหมิ่นศาล
อีก ค้าํ คอเราอยูอ ยางนี้ ทีจ่ ริงอยากจะพูดอีกเยอะ แลวก็มชี อ งทาง
จะพูดดวย

แตเขาล็อกไว “หามประชาชนวิพากษวจิ ารณหมิ่นศาล” แต
ศาลทํากันเอง เพราะอันแรกก็ทําในนามพระปรมาภิไธย ตัดสินเสร็จ
เด็ดขาด จู ๆ ก็มาลมอันนั้นซะ เปนเหมือนไมหลักปกขี้เลนอะไรที่เขา
วาคดีศาล มันถึงไดลนโรงลนศาลไง ก็ตัดสินเด็ดขาดไปแลวก็ควรจะ
จบ นี่มาปลอยรื้อใหม ๆ กันอีก โดยคดีเกาก็ยังไมจบ ไอใหมก็มาเพิ่ม
เกาก็คยุ ขึ้นมาอีก ขบวนการแบบนี้ประเทศเราสับสน กฎหมายกําลัง
ปวยอยางหนัก กระบวนการยุตธิ รรมตองเรียกวาปวยมากชวงนี้ อาตมา
เกิดมา 60 ป ไมเคยไดยินรานกาแฟเขาวิพากษวิจารณรุนแรงกระบวนการยุติธรรมบานเราอยางหนัก

ในหลวงรัชกาลที่ 10 นี่ พระองคภาฯ อีกองค เปนความหวังของคนไทย
ที่จะพลิกใหกฎหมายศักดิส์ ทิ ธิ์ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไมใชกลับไปกลับมา เหมือน
ไมหลักปกขี้เลน แลวตอนแรกไมตัดสินใหมันเปะ ๆ ใหมันดี หาขอมูลซะ
ใหชัดวา ทนายเขาพูดหลอกมานี่รับฟงขางเดียวนี่ (แปลก ! พระไมยอม
ฟง ฟงทนายขางเดียว หอเหี่ยวไหมอยางนี้ เสียเงินไปตั้ง 10 กวาลาน)
เดี๋ยวคอยดูเถอะคดีเสือดํานีค่ งดํามืดอีกแหละ นีเ่ ห็นวิจารณกันนาดู
วา เห็นตํารวจไหว อูย ! วิจารณนา ดู ไหวอยางนอบนอม พินอบพิเทาคน
ตํารวจศักดิ์ศรีไปไหน จะไปพินอบพิเทา อางยังไง ? อางวา เขา
อายุมาก จะอายุมากอายุนอย คุณรวย คุณอายุมาก แตคุณผิด เคารพ
คนผิด คํานับคนผิด สยบคนผิด แลวบานเมืองมันจะไมผิดไปเรื่อยไดไง
ไมตองไหว ถาไหวก็ยกไหวอยางนี้ก็ได ไมตองไหวซะโฮ ! ที่เขาพูดนี่ นอม
ซะจนกระทัง่ คารวะอยางแรงเห็นไหม ? วาจะไมเทศนเรือ่ งนีแ้ ลวเชียว มันมี
ปรากฏการณใหเทศน วัตถุดิบยอยมาใหเรือ่ ย สงมาใหเรือ่ ย ก็ตอ งแตะหนอย
อาจะมีอีก 3 เดือนขางหนาอีกขอนี้ ไมเชนนั้นมันก็ตองหาชองโหว ทาง
กฎหมายโกงกินกัน
นี่ทุเรศที่สุดวันนี้ ลงมาไดยังไง ลงมาแยมากเลย วิ่งกันตาแหกเลย
ป.ป.ท. ยันไมพน ผิด เจาพวกทีโ่ กงกินงาบงบคนจนนี่ ตอนนีเ้ ขาวิง่ กันพลาน
เลย “จายเงินคนจนยอนหลัง” เขาเรียกอะไรภาษากฎหมาย “ความ
ผิดสําเร็จแลว” คุณจะขโมยของเขานี่ แลวพอตํารวจจับ “เอาคืนนะ
จบ ! กันนะ” ไดไหม ? ไมไดความผิดสําเร็จแลว
นีด่ สู ิ ๆ เขางาบของคนจน เขาหาชัว่ หรือหาชอบ เขาสัมมาหรือมิจฉา
“มิจฉากัมมันตะ”
ถามวา ถาจะเลยไปไมเทศนตอ ไมขยี้บี้ตอ ไมมีบันทึกไวใน
เสียงในเทป ตอไปอะไรมันจะเกิดขึน้ เขาก็จะหากินโกงกิน แยงกิน
ปลนกิน ขโมยกินแบบสิน้ ยางอายกัน เดีย๋ วนีต้ า งประเทศเขาก็มขี า ว
แปลก ๆ นะ เขาก็หากินกันแปลก โอ ! บางทีสยดสยองเลยละ เขา
หากินแบบชนิดทีเ่ รารับไมไดอะ แตเขาก็เริม่ ออกอาการเปนอาชีพ
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“

ความหาชั่วกับใชชั่ว นี่ใครอยาทําวา
เปนเรื่องเล็กนอย อยาคิดวาเปนเรื่อง
เล็กนอย แลวเดี๋ยวนี้กระบวนหาชั่ว
ที่บัดซบที่สุดคือ ขายมนุษย คามนุษย...

“

อาชีพทุจริต อาชีพแยงกินปลนกิน ขโมยกิน โกงกิน
วันนี้ดูขาวตางประเทศนะ เชื่อไหมตอนหิมะตก เจาของรานก็ปดเซเวน
เขาเอาแม็คโครนี่ถลมเซเวน แลวเกิดอะไรขึ้น เจาพวกเด็กวัยรุนรอบ ๆ
เซเวน พอเห็นชองทางเขาได โหย ! เขาไปแยงกัน หาชั่วกันพึ่บพั่บ พอ
อีกคนเอาแม็คโครเปดชอง เจานี่เด็กวัยรุนพึ่บ เขาเกิดอะไรขึ้นคนทอง
ถิ่น คนทองที่เขาก็กลัวลูกหลานเขาสันดานเสีย สันดานหาชั่ว แลวก็
ถูกมองวา โอโฮนี่ ! เขาพังรานแลวเขาไปเอาเขาหมด แลวเจาของราน
จะทํายังไง ลงทุนไปเทาไหร โดนเจาพวกหาชั่วนี่ เจาคนหนึ่งเปดทาง
ใหดวยแม็คโคร อีกกลุมหนึ่งวิ่งดวยความหิวโซ เขาไปหาของในเซเวน
เอามากินมาใชกนั ที่เราเรียกวา “หากินสกปรก ไมหมดจด”

ธรรมวินยั ของพระพุทธเจา นีท่ า นเนนวา “ปริสทุ ธิศลี ”
คือ หากินแบบบริสุทธิ์หมดจด พระนี้ก็ตองแตเขาให ถาเขา
ไมใหหญาเสนเดียวก็ไมควรเอา “หญาเสนเดียวนีก่ ไ็ มควรเอา”
ถาเขาไมให แตถาเขาใหเขาปวารณาวา เขาให พระถึงจะรับ
ได พระนีต่ อ งขนาดวาไมประเคนไมได ไมกลาฉันเลยนะ ตอง
ประเคนกอน แตบางคนก็เหลือเกิน เขาประเคนเชาแลว เจา
เด็กวัดมาจับหนอย ตองประเคนใหมอีก เคาะหัวเด็กวัดอีก
นี่ก็เครงเกินเหตุ รับไดชวงเชาถึงเที่ยงฉันไดตามแต ถาเลย
มาก็ตองมาสละใหคนอื่นไป แลวเขาจะถวายคืนบางก็ได
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“

“อยาก ๆ
โง ๆ”
“โง ๆ
อยาก ๆ”
อยากที่ผสม
โงนี่อันตราย
ที่สุดเลย

“

เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ถาเราปลอยไปนาน ๆ อวิชชามันจะ
ผันแปรเปนอะไรรูไหม ? เขาจะบอกวาวัดทําอยางนี้ถูก หากิน
อยางนีถ้ กู ทีนจ้ี ะกลายเปนมิจฉาทิฐิที่เรารับไมได แตเขายอมรับ
ถารับ ๆ ไปแลวมันเปนยังไง ? วัดก็รับเละ ผูพิพากษาก็หาชอง
โหว โจรขโมยก็จองที่จะพังรานพังลวงขาวลวงของ
นี่มันมีขําอยูเรื่องหนึ่งเจาคนเขาถูกงัดบาน 6 ครั้ง เขา
ก็บอก “ขโมยจา ฉันหมดตัว หมดบานแลวจะ ไปเอาบาน
อื่นบานเหอะ” โยมวามีไหม ? ถูกงัด 5-6 ครั้ง เออ ! เจานี่
เอาจริง เอาอยูนั้นแหละ หาอยูนั่นแหละ
เอาละ ! เจานีห่ าชัว่ มันกําลังหากันเปนระบบ เปนล่ําเปน
สัน นอกจากเจาพวกแกงคอลเซ็นเตอร หรือขาวที่อาตมาเลา
วา ลูกดันหาเงินใตหมอนพอ ที่จะเก็บไวซื้อกับขาวใหนองกิน นี่
ไปซื้อเหลา หาก็ชั่ว นอกบานไมหา หามันใตหมอนของพอ แลว
ไปซื้อเหลาอีก ใชชั่วอีก มันก็เลยกลายเปนหาชั่วใชชั่ว ผลที่สุด
พอกลับมายิงเปรี้ยง ลูกตายเครียดกลุม ยิงตัวเองตายตามอีก
ความหาชัว่ กับใชชว่ั นีใ่ ครอยาทําวาเปนเรือ่ งเล็กนอย
อยาคิดวาเปนเรื่องเล็กนอย แลวเดี๋ยวนี้กระบวนหาชั่วที่
บัดซบทีส่ ดุ คือ ขายมนุษย คามนุษย เอาเด็กอายุ 14-15 ป
ไปบริการทางเพศ ขายคนนี่มันขายเหมือนผักเหมือนปลา
ไดไง คนนะไมใชผกั ใชปลาทีจ่ ะเอาไปคาไปขายอยางสิง่ ไมมี
ชีวิตไมมีความรูสึก มันไมได มนุษยอะไรประหลาดจริง ๆ
และเจา 2 ตัวนี่ อยากกับโงนี่ (ตัณหากับอวิชชา) ถาถูก
เลี้ยงดีมันจะอวน ถาใหอาหารมันดี ๆ สนองความอยากเยอะ ๆ
ชวยเหลือใหสมใจเจาความโงบอย ๆ โงกับอยากก็จะอวน พอ
อวนตอนนี้ก็หาชั่วหนักขึ้นแข็งแรงขึ้น แลวยุงตายละสิ ถาเจา
ความหาชั่วมันแข็งแรงอวน แลวมันอายุยืนดวยนะ
โยม ! ตั้งกี่พันปมาแลว เจาอยากกับโง นี่ยังลามโซมนุษย

ไวไหม ? ไมไดปลอยเลย มันนาจะมีวันพนโทษวันไหนบางป พ.ศ. อะไร
ดีละ “2569 จะปลดปลอยอยากกับโง” ใหพนสักทีล็อกมาหลายป
แลว มันไมเห็นมีวี่แวววาจะปลอย มันจะล็อกเอาไวอยางนี้ มนุษยก็วน
พายเรือในอาง “อยาก ๆ โง ๆ” “โง ๆ อยาก ๆ” อยากที่ผสมโงนี่
อันตรายที่สุดเลย

อาตมาจึงคิดวา ทําไม ! พระพุทธเจาถึงไดใส 2 ขอ
ไวติดกันใน 8 ขอ หาชอบใชชอบนี่ ถาเรายังอยูกันในวังวน
“หาชั่วอยากโง ๆ” มันลามโซชีวิตเราไวอยางนี้ ก็ไมมี
โอกาสหาดี ๆ หาฉลาดบางเหรอ
ทีนี้ อะไรเปนตัวพลิกผันใหมนุษยนฉ
่ี ลาดหาสนองความ

ตองการแบบสมปรารถนาในทางสรางสรรคกต็ อ งมีผสั สะทีด่ ี
การบรรยายธรรมทุกวันอาทิตยตนเดือน เปนการสรางผัสสะที่
ดี ใหคนที่หาชั่ว หรือคนที่จะตกเปนเหยื่อของแกงหาชั่ว ตองขอตอกย้ํา
อีกที ที่เทศนเรื่องนี้ความตองการไมเกิน
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๑) ใหญาติโยมอยาผันตัว เทศนสอนไวเพือ่
จะไดไมใหผันตัวไปเปนแกงหาชั่ว และ
๒) จะไดระวังตัวไมใหตกเปนเหยื่อของเจา
พวกหาชั่ว

โยมวา มันเปนหนาทีท่ เ่ี ราจะตองทํากันไหมนี่ ชวยกันปอง
กันลากโยมออกจากแกงหาชัว่ แลวชวยเหลือกระตุน เตือนใหโยม
ไมตองไปเปนเหยือ่ ของเจาพวกหาชัว่ นีถ่ า เขาหาเหยือ่ ไมได โยม
วามันก็จะฝอไปไหมใชไหม ? ดังนั้นพวกเราก็มีสวน ถาเราโงไป
เปนเหยื่อมันนี่ ? (ใช !) เดี๋ยว ๆ บอก อุย ! ฉันไมชั่วนะ ฉันไม
ชั่วแตฉันโดนมันหลอก จากแกงหาชั่ว เราก็กลายเปนสนับสนุน
เปนอาหารหลอเลี้ยงหาชั่ว ตองไมได
ถาอาตมาตายแลว พอตายยมบาลถาม “ชวยอะไรชาว
พุทธบาง” จะตอบอยางผึ่งผายเลย ชวยไมใหเขาไปหาชั่ว กับ
ชวยไมใหเขาไปตกเปนเหยือ่ ของพวกหาชัว่ แลวยมบาลจะวาไง...
ไปสวรรคหรือนรก ? แคนี้ก็พอใจ
เอา ! โยมตอยอดหนอย พวกหากินหาใช นี่มันเรื่องเล็ก
นอย เจาพวกแยงกิน ขโมยกิน ตองขอตอกย้ํา “ไอพวกชิงหอย
มาเกิด” เพราะหอยไมมีมือมีเทาอะไรเลย หอยก็ยังหากินอิ่ม
ไดทุกวัน ใครเห็นหอย ฉก แยง วิ่ง ชิงปลน มันมือไมมีเทาไมมี
หากินไดบริสุทธิ์ เรามือมีเทามีดันงี่เงา ไปแยงกิน ปลนกิน ขโมย
กิน โกงกิน

พระสิทธัตถะ อาหารการกินของทานเหลือเฟอ
ในวังเปน ๑๐๐ สํารับ ทานไมมัวสาละวนหาเรื่อง
อาหาร เรื่องเสื้อผา เรื่องเวียงวังบานอยูอาศัย เพราะ
เสด็จพอจัดใหเพียบ แตพระองคยงั แสวงหาตอไป นัน่
ก็คือ แสวงหาโมกขธรรม

คําวา “โมกขธรรม”
แปลวา ธรรมแหงความหลุดพน
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สมัยนูน เขาชอบเรียกชอบพูดกันดวย คําวา “โมกขธรรม”
แปลวา ธรรมแหงความหลุดพน เขาบอกวาขอทานอินเดียนีน่ ะ
ถาไปถามขอทานที่เปนอินเดียที่หวังสิ่งสูงสุด หาสิ่งสูงสุด ถามวา
“ขอทานตองการอะไรมากที่สุด” เขาจะตอบวา “โมกษะ”
หลวงพอพุทธทาส เอามาเปนชื่อสวนโมกขพลาราม แปลวา ปา
ไมเปนกําลังใหหลุดพน แปลมาจากโมกษะนี่
ตกลงวา คนอินเดียพื้นฐานชอบหาความหลุดพนเปน

หลัก มีอปุ นิษทั เกิดมาอุบัติมาอารมณอยากหาทางดับทุกข
เยอะ ขออภัยเถอะในพวกเรานี่อารมณแสหาทุกขมันเยอะ
ชอบไปหาเรื่องหาราวหาอะไรมาใสตัวเองนี่ หาโง ๆ นี่ หา
มาใสทุกขนี่ โบราณวาอะไรนะ “หาเหาใสหัว”
เออนี่ ! ผูห ญิงนะไมไดเอามากระแนะกระแหนเอามาเทศน
วาอะไร ผูหญิงประเภทสวยไวกอนผอนสงทีหลังอะไรทั้งหลาย นี่
ดูเขาหาอะไรฉีดเขาไป ฉีดไปฉีดมาหนาเนา อยางนี้แสหาสุขหรือ
หาทุกข โมกษะหรือทุกขหนัก เขาหาแลวมาฉีด ๆ เขาหนา พวก
นางเอกดารงดาราหนาบิดเบีย้ วไปบานเลย แลวมีอยูค นหนึง่ นะเขา
เอาตรงนูน ออกตรงนีอ้ อก แตอีกสวนหนึง่ เขาเอาออกไมได เพราะ
มันละลายเขาไปในเซลลเนื้อหนัง ถาเอาออกก็ตองตัดออกเปน
ยวงบอมหายเลย ใสเขาไปหาเขามา หาใสเขามา หาใสเขาไปให
รางกายบรรลัยวายวอด แลวโยมไอที่เขาหนาอยางนี้รูไหมเขา
เสียเทาไหร โยมวาถูกหรือแพงไอความสวยยุคนี้ เปนแสน นี่แสน
แลวผลออกมาอยางนี้

อยากโงอยากสวยโง ๆ เลยซวยไปเลย เนาอยาง
นี้เลย ฟองหมอบาง จํายายคนนั้นไดไหมที่ถูกฆาตาย
อะ ไปดึงตา ดึงไปดึงมา ตาคางหลับไมลง แลวก็ไปฟอง
หมอ (เขาวาเจาพวกของหมอแหละเก็บแกตาย)

“สวยจะตาย สวยจนตาย” เขาชอบพูดกันอยางนี้
เหมือนกันนะ สวยจะตาย แหม ! มันไมใชสวยจะตาย “ซวย
จะตาย” ผันจากสวยเปนซวย แลวเดีย๋ วนีค้ อนแทกตเลนส
ตา ฟนนีเ่ ขาบอกถาใสไมดีหามาใสไมถูกเปนเหล็กทีม่ สี นิม
ขึน้ มีสทิ ธิต์ ายเร็ว เพราะสนิมมันตกลงไปในกระเพาะ อืม้ !
เวรกรรมมนุษย
จมูกเนานี่เสริมจมูก ตอนนี้จมูกเนากันเยอะนะ จมูกแหม ! มัน
ตองเสริมทําไม ? ถาหายใจออกมันจะตองเสริมอะไร เออ ! ถามัน
หายใจไมออกคอยไปเสริม นี่หายใจออกอยูดี ๆ เสือกไปเสริม จมูก
เนาเห็นไหมนี่ เขาเขียนจมูกเนาเยอะเลย ผูชายก็เสริมตรงนูนตรงนี้
ผูหญิงก็เสริมตรงนั้นตรงนี้ หามาเสริมมาใส ไมผิดอะไรกับหาเหาใส
หัว แหม ! ไมรูจะพูดยังไง
นี่เขาชื่อนองปุยฝาย เขาเขียนวาจะขอจดจําไปจนตายเจอพิษ
ฟลเลอรปลอม ทําจมูกพังเนาหนองไหล เออโยมเอย ! ใครมีลกู สงลูก
สาวนะ ชวย ๆ ไปเตือนเถอะ แลวพวกทีม่ าฟงวันนีค้ งไมกลับไปทําจมูก
เนาละนะ

เออนี่ ! ใหรจู กั คําวา “แสวงหา” ใชเงินเปนแสน ใชมลู คา
เงินทําลายเนื้อหนังใหเนา เอาใหพังทําไมไมใชมูลคาเงินพัฒนา
มูลคาชีวิต เขาใชเงินไมรูบอกไมถูก ไอเรื่องหาอะไรมาทําใสตัว
ใหเดือดรอนนี่มันไมนาจะเปนไปได เดี๋ยวนี้คนหาเรื่องกันเขา
หาเรื่องกันมันงาย จอดรถบังหนาบานก็จะมีเรื่องกันแลว เฉี่ยว
ชนกันนิดเดียวก็จะมีเรื่องกันแลว เพราะมนุษยพวกนี้ไมมีจิต
วิญญาณทีจ่ ะหาโมกษะ ถาเขามีความรูส กึ อยากจะหลุดพนบาง
ลวงล้ําก้ําเกินกันนิดหนอยก็อภัยกันเหอะ “รีบขอโทษไว ๆ รีบ
ใหอภัยเร็ว ๆ เปลวนรกมันก็จะไมเผาอกเผาใจ”
นี่เอาอีกแลวเอาขี้เถาไปเทหัวรถเขา ขวานไปจามรถเขา ถนัด
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หาเรื่อง ไมหาธรรมะแหงความใหอภัย “ขอโทษเร็ว ๆ ใหอภัย
ไว ๆ ปลอดภัยทุกฝาย” พอขอโทษก็ไมขอโทษ ใหอภัยก็ไมอภัย
ก็ตายขางติดคุกขาง ชีวิตมันเกิดมาเพื่ออะไรกัน เขาไมถามตัว
เองกันบางหรือวา “เกิดมาทําไม ?” เกิดมาใหมันสบาย ๆ อยู
แบบชนิดหลุด ๆ พน ๆ บาง

โยม ! “โมกษะ” คือ หาทางหลุดพน ขนาด
ขอทานก็ไมใชตองการแตเงิน ยังตองการความหลุด
พน ถามพวกเราเวลานี้หาทางติดกับหาทางหลุด
พน ตัวไหนมาแรงกวากัน
เมือ่ กีน้ ้ี จับยาบาอีก 3 ลานเม็ด ผูห ญิงขนดวยนะ ขนออม
เขาทางลัดไมไดออกทางเสนตรง เพื่อหลีกเลี่ยงตํารวจตรวจ
ตํารวจก็ไหวทันจับได 3 ลานเม็ด แสดงวา เจาพวกหาติดกับ
เจาพวกหาโมกษะใครมากกวากัน ?

พวกเราที่มานี่มาหาอะไร ? (โมกษะ) เออ ! ชื่นใจเลย
มาหาโมกษะกัน เจาพวกหนึ่งเขาหาอะไรมาติดงอมแงมกัน
ไป ไปแสวงหาสิ่งที่รัดมัดติดชีวิตเขาไว ควายมาเกิดยังไม
ไดเทาเลย พวกนี้ตองเรียกวา “สมองหมาปญญาควาย”
อวิชชามันเยอะ แลวก็บวกกับความอยากโง ๆ 2 ตัวสุมหัว
กันอยู อยากโง ๆ โงแลวอยากแลวโง โงแลวอยาก ก็วนไป
วนมาติดกันอยูอยางนี้แหละ

“

“โมกษะ” คือ หาทางหลุดพน ขนาดขอทานก็
ไมใชตองการแตเงิน ยังตองการความหลุดพน
ถามพวกเราเวลานี้หาทางติด กับ
หาทางหลุดพน ตัวไหนมาแรงกวากัน

“

เพราะฉะนั้น ยาเสพติดยาบายาไอซ ยาอะไร เดี๋ยวนี้เขากําลัง
หาตัวติด ๆ นี่มากลบลบโมกษะ โมกษะเคยเบงบานตระการ โหย !
ในยุคหนึ่งนะ ยุคโมกษะยุคหลุดพน เขาเรียก “วิมุตติยุค” มายุคนี้

มันยุคอะไร ยุคติด ๆ ยุคอยากโง ๆ กําลังโผลหนามา
หลอกหลอนคนในยุคนี้
เดี๋ยวนี้ เขาก็แปลกเหมือนกันนะ ไอเรื่องหลอกหลอน แตอัน
ไหนหลอน อันไหนหลอก เขาบอกมีสะพานแหงหนึ่ง ผูหญิงเรียกคน
มาโดดน้ํา นี่ผวาวิญญาณหลอนบนสะพานบางปะกง สาวเห็นกวักมือ
เรียกใหมากระโดดน้ํา เขาเคยไปกระโดดน้ําตายที่นั่น แลววิญญาณ
มันเฮีย้ น มันก็ใครขับรถเปนผูห ญิงผานมามันก็กวักมาโดดตามฉัน (แหม !
อีนี่ตายแลวยังพาคนอื่นโงอีก)

โงแตตัวเองยังไมพอนะ อวิชชาในหัวมันเยอะ พากัน
อยากตาย โง ๆ แลวมันยังมีหนาเปนวิญญาณมาชวนคน
ไปตายโง ๆ อีก โยม ! ขับขามสะพานบางปะกงตองบริกรรมให
ดีนะ “อีผีโง มึงอยามากวักมือกูนะ” ไมเชนนั้นเดี๋ยวโดนกวักมือ
โดดน้ําตาย นี่เขาบอกตํารวจเขาบอกเลยนะ ตํารวจเผยวา สุดเฮี้ยน
มีหลายคนเจอ เจอกันมากเลยสะพานนี้
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โงตอนกอนตาย ตายแลวเสือกโงตอ อีก อยาก
ชวนคนไปตายโง ๆ กับมันอีก โอย ! อะไรมันจะแยถงึ
ขนาดนีโ้ ลกเราเจริญแบบไหน ? เจริญยังไง ? เจริญไม
ไปไหนเลย เจริญวนอยูใ นเรือ่ งติด ๆ ไมหลุด ๆ พน ๆ
กันบาง หลุดพนนีม่ นั โลง ติดหนึบนีม่ นั อึดอัด
นี่เห็นไหมเมือ่ วานเห็นไหม ? หลานทุบยายซะนวมเลย
ติดยาแลวประสาทหลอน ทุบแม ทุบยาย ทุบพอ ไอเรื่อง
อยากโง ๆ หาโง ๆ หามาติด เจานีม่ นั โงกวาปลาไหมโยม ?
ปลาติดเบ็ดมันยังดิน้ ปากแหกปากฉีก มันไมยอมมันดิน้ ปาก
แหกปากฉีกมันก็ยอม เพื่อจะเอาใหหลุด แตคนนี่สมองดี
กวาปลาไหม ? ทําไมติดแลวงับแนน

ฉะนัน้ การไดยินไดฟง ไดอบรม ไดผสั สะคําสอนดี ๆ
จะเปนเหตุบรรเทาอยากโง ๆ ลงไดตามหลักทฤษฎีเปลี่ยน
เพราะผัสสะ ถาไดผัสสะสวนดี ๆ ฉลาด ๆ โง ๆ ก็หายไป
ก็ฉลาดมาพูดกันวันนี้พูดเรื่องใหฉลาดหรือพูดใหโง พูดให
หลุดหรือใหตดิ ? (หลุด) อาเห็นไหม ! นีม่ นั สะสม ๆ อารมณ
อยากหลุดอยากพนนี่ มันก็จะเกิดมากขึ้น
เอายังไงนะ ! ชวยหาธรรมะ ชวยแสวงหาธรรมะ
ตอนนี้เขากําลังใหการศึกษารณรงคกัน ใหหาเด็กไปทํา
อะไร ? ตอนนีเ้ ขามีกจิ กรรมแสวงหาอะไรกันมากทีส่ ดุ โยม !
“จิตอาสา”

“

บุหรี่
มันเลิก
ไมยาก
อาปาก
มันก็
ลวงแลว

“

นี่มีคนเขาชอบพูดถึงอาตมาทีพ่ ดู วา “บุหรีม่ นั
เลิกไมยาก อาปากมันก็ลวงแลว” ก็เสือกงับไว
ซะแนนเอง ก็ติดอยูอยางนั้น นี่มันแปลกนะมัน
อยากติด ถาคนไทยชาวพุทธเรานะ ถามีอารมณ
อยากหลุด โยมวา อบายมุขยาเสพติด...หมดเลย !
หมดถาความอยากโงมันไมมีมันลดลง

สมเด็จพระสังฆราช ตรัสวาอะไรรูไ หม ? ใชหัวขอ
หลักธรรมนีว้ า “อัตถจริยา” คือ ใหมพี ฤติกรรมปฏิกริ ยิ า
อยากทําประโยชนทุกวัน พอถึงวันหยุดไมมีอารมณ
อยากไปกินเหลา ไมมีอารมณอยากจะไปเขาเธคผับ
คลับบาร อยากไปทําประโยชน

รัชกาลที่ 10 นี่ ถากษัตริยแตละองคก็จะมีอะไรตางกัน รัชกาล
ที่ 1 ที่ 2 นี่สูรบปองกันประเทศ บางองคเกงเรื่องวรรณคดี บางองค
เกงเรื่องการบริหารประเทศ รัชกาลที่ 9 นี่ทานเกงเรื่องโครงการพระ
ราชดําริอะไร เศรษฐกิจพอเพียงของทานนีเ่ ยอะ แตรชั กาลที่ 10 นีแ่ ปลก
นะ รูสึกจะมาหนักทางกฎหมาย รัชกาลที่ 9 ไมคอยมีพระราชดํารัส
เกี่ยวกับชองโหว่ทางกฎหมาย หากินทางกฎหมาย อาจจะมีแควา
“ดับเบิลสแตนดารด” (Double Standard) อยาทํากฎหมาย 2 มาตรฐาน
แตองคนี้นะ “อยาใชชองโหวทางกฎหมาย” พลิกแพลงหากินกัน
48

49
เอาโยม ! อยาหากินอยางเดียว หาศีลหาธรรม พื้นฐานอะไร
ตอนนี้ควรหาอะไรใสสันดานไว คือ อยากทําประโยชน แลวจะ

ไมกอทุกขกอโทษ พออยากทําประโยชน ไออยากติดยา
อยากติดเหลามันจะเบาลง ไอพวกไมทําประโยชนมันจะ
กินเมามันอยูอยางนั้น
ทวนสังเกตดูมันจะเปนอยางนั้น ไปชวนเจาพวกติดเหลามา
ทําประโยชนเอาไหม ? ชวนเจาพวกติดยามาทําประโยชนเอาไหม ?
ไมเอาเพราะมันสวนทางกับเขา มันไมใชสง่ิ ทีเ่ ขาแสวงหา
ตอนนีเ้ ขากําลังปลุกระดมใหนกั เรียน เดีย๋ วนีท้ ว่ี ดั นีจ่ ะมีนกั เรียน
จะมา 5 คน 10 คน โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ มาลางหองสวมกวาดถู
เยอะเลยแตบางคนมาก็เปนนางควานะ มาถึงก็ควาไมกวาด กวาด
นูนกวาดนี่ อีพวกนางเควงก็เยอะนะ มาละยืนเควง เดินเควงอะไร
มันก็ไมทํา อะไรมันก็ไมจับ ไอพวกนางเควง
นี่ใครมีลูกนะ กระตุนใหลูกทําอยางพระสังฆราชทานตรัสที่
ทานใหพรวันเด็ก ใหคาํ ขวัญวันเด็กวา “ถาเด็กไทยเบิกบานราเริง

กับการทําประโยชน เด็กไทยจะไมโงไปติดยาติดการพนัน
เด็กไทยจะเปนเด็กทีเ่ ปนกําลังสรางสรรคพฒ
ั นาประเทศ
ชาติ” ชาติเราไมเจริญเพราะเรายังไมไดปลุก ยังไมไดเรา ยังไมไดมี
กิจกรรม ที่ทําใหคนแสวงหาการทําประโยชนรวมกันเยอะ ๆ รัชกาล
ที่ 10 ทานทรงใหมหาดเล็กลากสวะคูคลอง เดี๋ยวทําที่นั่น เดี๋ยวทํา
ที่นี่ น้ําไหลสะดวกแลวคนแก ๆ ก็ไดผูกผาใสหมวก ออ ! คนแกก็
สมารตเปนเหมือนกัน คนแกทําประโยชนได คนแกก็ไมเหงา
โอตอนนี้นะ ! เปนโรคบาอะไรก็ไมรูนะฆาตัวตายกันเยอะจัง
นี่วันนี้มีคนแกอายุ 100 กวาป เดินออกจากบานไมรูทิศทางไปไหน
นี่ยังหาไมเจอเลย ไมรูตกน้ําตายหรือไปยังไง เพราะจิตใจเลื่อนลอย
ไมไดอยูกับประโยชนที่ทํา ถาผูกใจไวอยูกับทําประโยชนนี่ มันจะไม
อยากตาย อยากจะเห็นตรงนั้นตรงนี้มันงาม อยากเห็นตรงนั้นตรง

นี้มันเกิด เพราะมือเรา เดี๋ยวนี้เดินผานรูสึกอนุสาวรียแม ยังอด
อิจฉาแมไมได มีคนไปแตงไปทําใหสะอาดสะอานสวยงาม
นี่คนเรานะอยูที่ไหนโบราณเขาสอนไววายังไง ? “อยูบาน
ทานอยานิง่ ดูดาย ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน” เอาละควาย
ไมมีปนดินไมพอ ก็ขอใหทําอะไรปลูกแตง ทําความสะอาด หยิบ
ไมกวาด ปด ถูอะไรก็ตาม มันก็เขาทํานองทีโ่ บราณกลาวสอนเตือน
กันมา “อยาดูดายเพิกเฉย อยาปลอยปละละเลยเพิกเฉย
ดูดาย” หัดเปนคนทําโนนทํานีอ่ ยูบ านทานก็อยาเปนคนดูดาย อยู
วัดก็อยาดูดาย แหมบางคน ! อยูวัดก็สรางปญหาอีกทําอะไรก็ไม
ทํา แตชอบยืมเงินคนนูนเงินคนนี้
เดีย๋ วนีน้ ะ มันเปนอยางนีน้ ะโยม ใครไปอยูว ดั ไหนก็ตองระวัง
นะ มันมีแกงเพราะมันรูจิตวิทยา วาคนเขาวัดนะใจงาย ใจดี ยืม
งาย มันเลยยืมกัน
ฉะนั้น ใครมาวัดนี้ระวังนา อาจจะมีแกงยายยืมมาก็ได
แกงยายยืม ชอบยืม ชอบขอ แลวไมใชอะไร เขารูไตวา มา
อยู 3 วัน 7 วัน เดี๋ยวก็ไป ยืมแลวก็ไป ๆ ก็ไมตองใชไง ยืม
แลวก็ไมใชกฟ
็ อ งเจาอาวาสอีก วุน เปลา ๆ เอาละอยางนี้บาง
คนมาหากระทั่งในวัด มาหายืมหนอย แย ! เอาผานไปนะ
เรื่องหา อยาลืมหาโมกขธรรม พระพุทธเจาสิทธัตถะนี่
ในวังเขาหาไวใหเต็มหมดแลว แตทานยังรูสึกวา ทานขาดโมกษะ
โมกขธรรม โยมที่มา ๆ กันนี่ เชื่อวาพอมี พออยู พอกินพอใช แต
ขวนขวายหาตออีกเหอะ “โมกษะ” ตองหาตอ ไมเชนนัน้ เดีย๋ วเรา
ถูกรัดมัดอยูกับเรื่องมี เรื่องเปนโง ๆ ไปเรื่อย ๆ ทุกชาติทุกภพ ถูก
รัดมัดอยูกับเรื่องมีนูนมีนี่ แลวก็หลงติด ไมคิดหาอะไรตอยอดไป
อีก พื้นฐานหาสันดานนิสัย อยากทําประโยชนใหตัวเองไวเยอะ ๆ

ความทําประโยชนนี่มันจะทําลายความเห็นแก
ตัว เทากับหายากันบูด ความเห็นแกตัวเปนตัวบูด ความ
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ไดทําประโยชนอตั ถจริยานี่ ละลายบูดของอารมณ คนที่มันมีอารมณ
ไมดีละนะ ไปชวนเขาทํางานสิ ไปชวนเขาทําประโยชนสิ เขาจะหัวฟด
หัวเหวี่ยงใสเอา “กูอยูอยางนี้กูก็สบายแลว มึงไมตองมาชวนกู”
แตคนที่เขาอารมณอยากทําประโยชนนี่ ไมตองใชเขาก็ทํา มา
ถึงเขาก็ทํา เพราะอารมณตัวนี้เขาเริ่มหาสะสมไว มันเริ่มเขมแข็ง เริ่ม
มั่นคง สนุก ! ทําไปสนุกไป มีประสบการณดวย คนนูนก็ชมคนนี้ก็
ชอบ ก็นาจะหาไวบาง “อัตถจริยา” เลยไปก็หาโมกษะตอไป
เอาวกมา ! “ใช” โยม ! เอาของที่รางกายไมตองการ เอาไป
ใสไปใหมัน มันรับไมได แอลกอฮอลนี่รางกายไมตองการ ควันบุหรี่นี่
รางกายก็ไมตองการ ถาปลอดมันพูดได มันจะตองบน “กูอยากได
อากาศบริสุทธิ์ มึงอัดกูไปซะมึนไปหมด” มันคงพูด แตบังเอิญ
มันยังพูดไมได แตมันคงบนแลวละ พออัดเขาไปมันคงตองนั่งนึกบน
แลว “แหม ! กูไมไดชอบเลย มึงหาชอบ ใชชอบไมเปนหรือไงวะ มา
ทําใหกู โอย ! พลอยอึดอัดไปกับมึงนี่”
เพราะฉะนั้น ตองมาใครครวญทบทวนเรื่องนี้กัน เรา

จะใชชีวิตยังไง ชีวิตเราถูกใชไปทางไหน ใชเพื่อกิน เพื่อ
กาม เพื่อเกียรติ ใชมาก ๆ โกงกัน กัดกัน ทะเลาะกัน
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ไมหยุดหยอน ที่ทําเอาจนหนาเนาจมูกเนา นี่
เพราะมันใชสวยมากเกินใชสอย จมูกนี่เขาใช
หายใจ เขาไมไดใชใหมันโดง ใหมันแฟบอะไร
แตไมรูอารมณความอยากกับความโงบวกกัน

“

ใชสวยกับ
ใชสอย
นี่ยังเปน
ปญหาไม
หยุดหยอน
ที่ทําเอาจน
หนาเนา
จมูกเนา...

“

นี่โยมโอโฮ ! ตอนนี้เขาอางวาจะรับใชชาติ ไปจด
ทะเบียนตั้งพรรคกันบานเลย บางคนก็ไมกลาออกจาก
พรรคเกา เขาวาพรรคใหมเปนพรรคชั่วคราวเฉพาะกิจ
หรือวาไมประดับ ทีแรกออกแรงวาจะเอานะ ไป ๆ มา ๆ
เฮย ! กระแสไมดีเวย อยาเพิ่งใชจังหวะตอนนี้เลย
โอยโยม ! เห็นรางรายอีกแลวประเทศไทยนี่ 4๐5๐พรรค เปนเบี้ยหัวเรี่ยหัวแตก หลายพรรคเหมือนกับ
รถหลายคัน
อูย ตอนนีน้ ะอาตมาแปลกใจ ! เจาคอนโด เจาบาน
จัดสรร เจาบานทีเ่ ขาเรียกบานเอือ้ อาทรนะ เมื่อกอนนะ
ไมคอยมีรถหรอก เดี๋ยวนี้ไปบิณฑบาตตองเดินหลบรถ
นาดูเลย มาจอดเต็มไปหมด รถเยอะจริง ๆ ทุกคนอยาก
หาเครื่องมือไวใชสะดวกสบาย หายานพาหนะ มาใชกัน
จนลนถนน
เขาบอกวา ถาเอาออกมาหมด ที่จอด ๆ นะ จาก
กรุงเทพฯ ยันเชียงใหมนะ เต็มหมดบนถนน อูย ! จอด
บานเลยนะ แหม ! มันทําไมจะตองนี่แหละที่เขาบอกใช
สวยกับใชสอยนี่ นาิกาเรือนหนึ่ง 2 พัน 3 พัน ก็ใชได
ของโยมผูหญิงนี่เรือนนี้นี่เทาไหร ? (3 พัน) ใชดูเวลาได
ไหม ? เคยนึกอยากจะใชเรือนละ 4 ลานไหม ? แลวเคย
นึกอยากจะใช 25 เรือนไหม ? ใชจนเดือดรอน ใชจนยุง
ดังนั้น ใชสวยกับใชสอย นี่ยังเปนปญหา

“อวิชชากับตัณหา” สรางเรื่องไดเรื่อย ถาเรา
ยังไมรูจักลดอวิชชาเปนวิชา ลดความอยากเปนความ
ปรารถนาทีด่ งี ามตอชีวติ ใหเปนปรารถนาจะเปนมนุษย
สิ้นสุดปญหา ไมเปนมนุษยสรางปญหา เดี๋ยวนี้มีอะไร
ก็ใชสรางปญหาเยอะมากกวาทีใ่ ชแกปญ
 หา แลวปญหา
เดี๋ยวนี้ก็เกิดซับซอน คนที่จะใชคุณธรรมปญญาแก
ปญหากับคนที่กอปญหาก็ไมดุลกัน ไมดุลกันเลยตอน
นี้ คนสรางปญหาซับซอนเยอะ คนแกปญหาอยาง
ชาญฉลาด แบบรูเทา รูทัน รูแก รูกัน ใชสติปญญา
ทุกวันแกปญหาไป มันมีไมบาลานซกัน ไมสมดุล
มันก็เลยทําใหปญหาทวมบานทวมเมือง เพราะใช
รถใชซะเกิน ใชจนกระทั่งถนนไมพอใช
ประเทศไทยแปลกไหม ? คนรวยรถ แตประเทศจนถนน
แตถาเราพลิกสิ ประเทศรวยถนนประชาชนจนรถ ขาดแคลน
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รถไปสะดวก แตทนี ไ้ี มอยางนัน้ ละ เขาซือ้ รถคนละ 30 ลาน
แตมันไมยอมจายภาษี หลบภาษีเลี่ยงภาษี แลวเขาออกไป
รถก็ติด เขาก็อยูหลังไอรถคนละ 6 แสน 7 แสน ไอคัน 6
แสน 7 แสนเขาขับไปก็เหลียวดู “๓0 ลานก็เลยกูไปไมได”

ดักดู มันจะมีวัยรุนพากันมาถวายสังฆทาน ควงแขนกันมา
อายุนอย ๆ มาถวายสังฆทาน แสดงวา เขาเริ่มจะหาที่
พึง่ เขาแลว เขาเริ่มจะใชหลัก แลวเขาควงคูกันมานะ
กระหนุงกระหนิงกันมา ถือถังสังฆทานกระหนุงกระหนิง
มาถวายสังฆทาน ไมคอยมีพวกมาเดี่ยวหรอก ผูหญิง
เดี่ยว ผูชายเดี่ยววัยรุนไมคอยมี แตมาคูกันเขาคง
รูสึกอบอุน เขาคงรูสึกสบายใจ ไดใชวัดเปนที่สั่งสม
บุญบารมี วัดก็ควรจะใหธรรมะใหขอ คิดแจกเทปหนังสือ
แจกผลไมไปอะไรไป ชมพูมาเดี๋ยวนี้ไปปลูกที่กบินทร
ลูกใหญนา ดู แตเสียดายเขาไมไดใสปยุ หวานมันก็จดื ๆ
แตชมพูต วั นีม้ นั ดีอยาง มันไมฝาดเหมือนทับทิมจันทร
ทับทิมฯ มันจะฝาด ไอนี่ไมฝาด ถาใสปุยหนอยก็หวาน
กรอบเลย

“

คนที่จะใช
คุณธรรม
ปญญา
แกปญหา
กับคนที่กอ
ปญหา
ก็ไมดุลกัน
ไมดุลกัน
เลยตอนนี้
คนสราง
ปญหา
ซับซอนเยอะ...

“

นี่เพราะเขาปลอยประเทศจนถนน แตพวก
คนรวยรถ รวยกันนาดู นี่เราก็เก็งไวแลวตองทํา
ลานจอดรถ เสียที่วัดไปบานเลย ตัดตนไมตนไผ
ออกทําลานจอดรถ ไมเชนนั้นก็ไมพอ วันมาฆะนี่
ลนไปหมด
ตองขอบอกวา ประหลาดนะ เดี๋ยวนี้คนก็เริม
่
หันมาใชศาสนากันมากขึน้ วัยรุน เขาบอกวาทีน่ ครฯ
คนเขาวัดแสน เรือนแสนเรือนหมื่นเยอะมากไป
เวียนเทียน แลวเดี๋ยวนี้นะโยม ! วัยรุนสังเกตนะ โยมไป

“

ววััดนี้ไมมีลําไย ไหทองคํา ไมใชนกนอย ไมใชอะไร แตใช
ชมพูกับมะมวง ใชชมพูกับมะมวงมาไมมาก็แลวแต..”
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โยมนี่ ! วัดนี้ไมมีลําไย ไหทองคํา ไมใชนกนอย ไมใชอะไร
แตใชชมพูกับมะมวง ใชชมพูกับมะมวงมาไมมาก็แลวแต ถาไม
มามะมวงก็เนาชมพูก็เนาเหลือเฟอ
เออโยม ! ใชศาสนา ใชวัยของตัวเองใหเหมาะกับศาสนา
วัยนี้ควรเขาคุกหรือควรเขาวัดโยม มาก ๆ กันแลว นี่ดูสิ !
พงศพัฒน ฉายาพันธุ อดีตผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขาคุกเพิม่ คดีตดิ 30 ป อายุจะ 70 แลวติด 30 ปก็ 100 พอดี
จะมาหาอะไรกันในคุก ทําไมใชวัยสุดทายอยูในคุก ทําไมไมใช
วัยสุดทายอยูในวัด
เออโยม ! มาใชวัดใชศาสนาใหมีภูมิคุมกัน จะไดไมโง ฆา
ตัวตายเปนโรคซึมเศรา เปนโรคหวาเหว ตอนนี้นะโยมดูทุกวัน
นะ วันไหนที่ไมมีขาวฆาตัวตาย นี่ไมมีแลวนะ ศพ 2 ศพ 3 ศพ
ทุกวันพวกแก ๆ แกแลวก็ยังฆาตัวตายนะ แลวอยูมาทําไม ! ตั้ง
นานมาตายตอนแก มันนาจะฆาตั้งแตอายุ 18 เจานองผูหญิง
ที่เขาใหมอเตอรไซคถายรูปแลวมันโดดน้ํา มันนาจะตายตั้งแต
ตอนนั้นนะ จะไดไมแพรพันธุโงออกมาอีก
เพราะฉะนั้น เราถาใชชีวิตเปน ใชการเกิดมาของ

ชีวิต ใชสติปญญาของคําสอนที่มีในศาสนา เอามา
ดําเนินชีวิตปฏิบัติใหงดงาม แลวภูมิใจในการไดเกิด
มาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา เราตองใชศาสนา
สรางความภูมใิ จ สรางความอุน ใจ สรางภูมคิ มุ กัน ไมให
เราผันตัวเองไปเปนแกงหาชั่ว แลวก็รักษาเนื้อรักษา
ตัว ไมตกเปนเหยื่อของเจาพวกหาชั่ว เดี๋ยวนี้เขาหา
ชั่วทางอากาศ เขาใชสอ่ื สารทางเทคโนโลยีทางอากาศ
โทรมาถามหลอกโนนหลอกนี่ ใหโอนเงินอยางนัน้ โอน
เงินอยางนี้

“

“หาชั่ว ใชชั่ว” แลวพวกนี้ขโมยไปแลวไมไดไปใชเลี้ยง
ครอบครัวอะไรเทาไหร ใชซื้อเหลาซื้อยา พวกไมใช
หลักธรรมทางศาสนา เขารับใชกิเลสตัณหาโง ๆ
บา ๆ ของมัน เขารับใชอวิชชากับตัณหา เขารับใช
เอาเปนเอาตาย เขายอมเปนทาสอยางสิ้นเชิง
แลวเขาก็ตองต่ ําตมจมอยูกับบาปกับกรรม...

“

ตองขอเลาซ้ํานะ เพราะพวกเราใจบุญมักจะเสียทา“คน
ดีที่เสียทา” เขา 2 คนนี่ กอ กับ ขอ สมมตินะ เคยไปวัดไปทําบุญ
ดวยกัน วันหนึ่ง กอ โทรมา “ขอแหม ! เราอยากไปทําบุญสัก
แสนหนึ่งขาดอีก 2 หมื่น ตอนนี้รวบรวมได 8 หมื่น ชวยโอน
มาใหหนอยเถอะ” เขาจางคนนะไปเลียนแบบเสียงคนนีเ้ หมือนเปะ
คนนี้ก็นึกวาเพื่อนใหไปโอนไป 2 หมื่น เสร็จเปนเหยื่อ

เดี๋ยวนี้เขาหากินกันทางอากาศ เขาใชเทคโนโลยี
หลอกลวงกัน แตอาตมาก็กาํ ลังใชอะไรรูไ หม ? ใชพทุ โธโลยี
จางเขามาวันมาฆะนี่ถายทอด เขาวาคนนี่เสิรชเขามา
4-5 แสนแลว ที่ดูที่เทศนวันมาฆบูชา เราตองรูจักใช
เทคโนโลยีใหมันเผยแผหลักธรรมคําสอน เออ ! ใหมัน
มารับใชอยางนี้บาง อยาใหมันมารับใชแตความชั่วราย
ใชไหมโยม ! ถาเราใหเทคโนโลยี มันไปรับใชแตกเิ ลสตัณหา
ใชหลอก ใชชวนกันทําผิด ทําชัว่ ชวนกันโอนเงินโอนนูน โอนนี่ ก็เสีย
หายปนปห มด ใชเทคโนโลยีใหเปนบาปก็ได ใหเปนบุญก็ได เหมือน
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตรัสไว กฎหมายใชเปนดีก็ดี ถาใชไมดีก็ไมดี
ก็เสียหาย ประชาชนเดือดรอน บานเมืองไมสงบ
นี่ก็มคี วามหวังนะ ถาพระองคภาฯ รัชกาลที่ 10 สองพอลูก
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ผูยิ่งใหญ ทําเรื่องกฎหมายใหศักดิ์สิทธิ์ เลิกเสียทีเถอะเจาพวกกลิ้ง
ไปกลิ้งมา หาชองโหวทางกฎหมาย หางาบ หากิน หาใช ไมไหว
ตอนนี้เขาใชงบประมาณเสียหายเยอะจริง ๆ ประเทศเรานี่ ที่
เราวา “เสียคาโง” ใชวาจะสรางทางดวนก็ไมไดสราง ใชวาจะทํา
ไอนั่นไอนี่ก็ไมไดทํา ครั้นจะเบิกเงินมาใชใหคนยากคนจน เขาก็ดัน
ไปงาบซะอีก เขาเอาไปใชซะเอง นี่ตอนนี้เขาวิ่งกันหนาแหกเลยนี่

ป.ป.ท. เขาบอกไมมที างพนผิด เพราะคุณเอาไปแลว
คุณจะมาจายใชทีหลังตระเวนจาย แลวตอนนี้นะเขาวิ่ง
กันหัวซุกหัวซุน “ปามารับนา แลวปาบอกวา ปาได
แลวนะ ปาชวยผมหนอยบอกทีผ่ มมา” ก็สดุ แตเวรแต
กรรมละนะ ใครวา เวรกรรมไมมีจริง
ตอนนี้อาตมามั่นใจ เวรกรรมนี่ โอโฮ ! มันกําลังคึกคะนอง
มันกําลังไดเครือ่ งไมเครือ่ งมือ ก็ดสู ิ ! เจานัน่ ขโมยทุเรียนขโมยกลวย
เขายังเอา GPS ไปใสไวในเครือกลวย แลวเขาก็รูไปพิกัดไหน เออ !
เขาใสไปได ก็ตามเจอ แตไมเจอเจาคนขโมย เพราะมันเอาไปขาย ทีน้ี
คนขายเขารับซื้อมันเยอะอะ ก็ไมรูวาใคร แตจะดูจากกลองวงจร
ตอไปอาจจะได ตอนนีเ้ ขาขโมยทุเรียน ขโมยกลวยกันนาดู ขโมยเครือ่ งมือ
การเกษตร

แยไมไหว ! “หาชั่ว ใชชั่ว” แลวพวกนี้ขโมยไปแลวไม
ไดไปใชเลี้ยงครอบครัวอะไรเทาไหร ใชซื้อเหลาซื้อยา พวก
ไมใชหลักธรรมทางศาสนา เขารับใชกิเลสตัณหาโง ๆ บา ๆ
ของมัน เขารับใชอวิชชากับตัณหา เขารับใชเอาเปนเอาตาย
เขายอมเปนทาสอยางสิ้นเชิง แลวเขาก็ตองต่ําตมจมอยูกับ
บาปกับกรรม
ใครวา (เดี๋ยวนี้เขาพูดเลนนาตบปากนะ) “ตนงิ้วไม
มีหรอก มันปนกันจนเหีย้ นไปหมดแลว” เขาวากันอยางนี้
“บาปไมมีหรอก ยมบาลสลบ ยมบาลเพลีย จัดการ
กับคนบาปไมไหว ยมบาลเลยนอนพักผอน”
นี่ดู ๆ เจาพวกนี้ ! แลวเปนยังไง ยิงเสือดําตัวเดียวบาปทวม
หัวไหม ? บาปยันขี้เลยนะ เขายังเอาขี้ไปพิสูจนอีก บาปยันขี้เลย
ใครคิดวา บาปไมมี แลวเขาจะเปนคนที่เลวที่สุดตรงไหนรูไหม ?
โอวาททานเหลี่ยวฝาน นี่พูดไวดี

“คนนี่ ไมมีอะไรจะเลว เทากับ ไมรูดี รูชั่ว
คนจะยิ่งใหญดีงามที่สุด งดงามที่สุด ไมมีอะไรดี
เทากับ รูด ี รูช วั่ รูบ าป รูบ ญ
ุ รูค ณ
ุ รูโ ทษ คนทีร่ ู
อยางนี้ คือ คนที่ยิ่งใหญ”

นี่เอามาพูดเลน ๆ กัน แลวในตอนที่เขาเอาเงินคนจน ๆ เขา
ไมรูเลยวา เขากําลังทําระยําที่สุดนะ ไปแยงคนจน คนเขาไมมีจะ
กินจะใช เขาหนังหุมกระดูกยังไปงาบไปแทะ ไปดึงเขาอีก จิตใจไม
รูทําดวยอะไร มีคนทําบาปแปลก ๆ ตอนนีน้ ะ เจอแมวก็จบั แมวฟาด
คนโบราณเขาถือวา “ฆาแมว เทากับฆาเณรองคหนึ่ง”
เขาไมทํา เดี๋ยวนี้มันทําฆาหมา ฆาแมว ฆาเปนวาเลน มันไมไดมา
ทํารายเราสักหนอย ก็จะฆามัน เสือดํามันอยูของมันดี ๆ ก็ไปฆา
มัน แลวเปนยังไง ไมใชบาปแตตัวเองนะ ตํารวจก็พลอยบาปไป
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ดวย ถูกหาวาทําคดีลาชา ไปคํานับไหวก็หาวา ก็ไปคํานับคนผิด
อุย ! ดูบาปมันสิ มันขยายวงถลมทลายเยอะมาก
เอาละโยม ! พอสมควรไหม นาจะไดอีกสักเดือน 2 เดือน
3 เดือน เอาสัก 9 ครั้งเลยนะ เดี๋ยวขอมูลอะไรดี ๆ เอาอีกอัดอีก
ใหชุดนี้มีตอน 1 ถึงตอน 9 แขงกับละครซีรีสอะไรพวกนี้ เพราะ
มันมีตอนตอไป ญาติโยม ! อาทิตยตนเดือนหนาติดตามตอไปอีก

“

“

เอาละ ! ก็ขออวยพร ใหญาติโยมถอนตัว ระวังตัว
อยาตกเปนเหยื่อของแกงหาชั่ว แลวขอใหญาติโยมมี
ปณิธานแนวแนจะหาชอบ จะหาวิมตุ ติ จะหาโมกษะ
จะหาอัตถจริยา มาประดับชีวติ ใหเปนมนุษยทง่ี ดงาม
ตอไปดวยกันทุกทานทุกคน เทอญ ฯ
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ประโยชนใชสวยกับใชสอย
ในฉบับนีก้ ค็ งจะตองพูดเรือ่ ง “ประโยชนใชสวย

กับใชสอย” เราไปหวงเรือ่ งใชสวย ๆ ไปฉีดฟลเลอร ฉีด
โบท็อกซ ลบรอยตีนกา รอยเหี่ยวยน ลบกรามใหญให
ใใบหนาเรียวเล็ก ภายในไมกี่วันหลังจากฉีด สารพิษจะ
เเข า ไปทํ า ปฏิ กิ ริ ย าเพื่ อ ลดหรื อ หยุ ด การคลายตั ว ของ
กกลามเนื้อ จนใชแลวซวยไปก็เยอะแยะ ใชแลวหนาเละ
ไไปอัด ไปฉีดอะไรตออะไรอัดใสเขาไป ใชแบบชนิดที่ใช
แแลวเดือดรอนใชแลวเจ็บปวด ใชแลวโอ ! ยุงยาก
ทั้ง ๆ ที่ใชเรื่องนี้ก็แพงมากนะ เรื่องประโยชนใช
สสวยนี่ เรื่องแตงหนาแตงตาแตงเนื้อแตงตัว การจะฉีด
ทําหนาเดงหนาขาว ราคาสูงแพงลิ่ว แตแลวเฉียดฉิวตอ
ความเจ็บความตาย อยางชนิดที่นาเสียดายเงิน ที่เสีย
กันไปเปลา ๆ

เพราะฉะนั้นประเด็นเด็ดสะเก็ด
ธรรมของเรา ในฉบับนี้ก็ขอเตือนวา
“ใชสวยนอย ๆ หนอย ใชสอยให
เต็มที่” อะไรที่ตองซื้อตองใช ถามัน
จําเปน อยางที่วัดสวนแกวนี่ ซื้อรถ
แม็คโคร 20 กวาคันในประโยชนใชสอย
ที่ตองตอแขนตอขาใหคน คนยากคน
จนจะไดมอี ารมณทาํ งาน เพราะมีเครือ่ ง
มือดี ๆ ไมตอ งแพงก็ดใี ชไดอยางนี้ รูส กึ
แหม ! มีความสุขปลอดภัย กวาไปใช
สวย ๆ แลวแพง ๆ ก็เจ็บตัวกันมาเยอะ
แลว อยางไรก็ขอใหใชแลวปลอดภัยไว
ดวย อยาใชแลวซวยทัง้ เจ็บทัง้ ตาย มัน
นาเสียดายในการที่เราไปหมกมุนใน
การใชสวยแลว ใชไปใชมากลับกลาย
เปนซวยไป ไมใชสวยหนาเละบาง ไม
ก็ถูกกระชากลากถูทุบตี เพื่อชิงทรัพย
ชิงสวย ชิงทรัพยที่สวย แตคนเจาของ
ทรัพยซวย โทรม เจ็บ เกือบตาย
อยางนี้ตองเรียกวา อยาหลง

“สวย...จะตาย” นี่แหละที่เขา
บอกสวยจะตาย ถาไมสวยก็จะไมเดือด
รอน เหมือนดังมีคนแกคนหนึ่ง ไมเคย
แตงตัวใสสรอยมานานแลว วันหนึง่ เพือ่ น
เขาแตงลูกสาวชวนใหไปงาน มีการด
มา ก็มีทอง 2 บาท ไมเคยใสมานาน
แลว หยิบมาใสหนอยนา กอนจะไป
งานแต ง งานใส เ สร็ จ แล ว ก็ ใ ส บ าตร
พอกมกรวดน้ําเทานั้นแหละ เจาพวก
ตัวรายมากระชากสรอย แกก็เยอดึง
เจาวายรายมันเด็กหนุมแข็งแรงมันก็
ถีบตบแตะยายซะจนบอบซ้ํา จนยาย
บอกวา “แหม ! สวยตอนแกมันแย
อยางนี้เอง” ไมมีเรี่ยวมีแรงตอสูเขา
แลวแกก็เสียทองไป แลวก็ยงั เจ็บตัวอีก
นี่คนแกทั้งหลายอายุมากแลว ระเริงใชสวย เอาเรื่องใชสอย
อยาไปมัวสวยมากนักเลย นาิกาใช เปนหลักดีกวา ปลอดภัยดวย
เรือน 4 พัน 5 พันก็สามารถใชดูเวลา ไดประโยชนดวย เจริญพร.
ได ทําไมตองไปใชเรือนละ 2 ลาน 3
ลาน 5 ลาน แลวทําไมตองใชมากมาย
20 กวาเรือน ใชให ป.ป.ช. หมั่นไส
เปลา ๆ
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ที่มาของภาพประกอบเนื้อหา :
https://mgronline.com/celebonline/detail/9580000070195
http://www.tsood.com/contents/157556
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วามกวนใจเรื่องสึก มันตางกับสมัยบวชได 7-8 พรรษา
มันกวนอยูพอสมควร แตเดี๋ยวนี้อะไรมันกลบลบละลาย ไอความอยาก
สึกมันเงียบหาย นอนสลบไสลอยูที่ไหน อะไรมันมากดทับ ก็ตอบได
เปรี้ยงเดียววา

การบําเพ็ญประโยชนทั้งเผยแผ สงเคราะห พัฒนา
มันเปนตัวปติหลอเลี้ยงใหรูสึกวา “อยูในผาเหลืองอยาง
เย็น” ตางกับคนที่เขาบอกวา “ผาเหลืองรอน” ถาผา
เหลืองเย็นแลวจะเผนหนีผาเหลืองไปไดยังไง นี่คือ อยาก
จะบอกวา “ที่ยังไมสึก”
เอาแควาประโยชนที่ไดบําเพ็ญ การเผยแผ ก็มีคนอยากฟง เว็บ
อะไรก็ออกมาไมนึกวาที่เราเทศนไวเกา ๆ เขาเอามาเปดมาแชรกัน มี
คนเขามาเปนหมื่นเปนแสนเปนลาน ประโยชนที่เขาไดจากเรา แลวเขา
ก็มาพูดวาเราสืบศาสนาใหเขาไดรับประโยชน

ฉะนั้น อารมณสืบศาสนามันจึงทวมอารมณสืบพันธุ

มันก็ไอตัวสืบพันธุมันไมมากระตุนรุมเรา เหมือนพรรษา
ที่ชวงตน ๆ โอยตอนนั้น ! อารมณสืบพันธุมันแทบจะดับ
ฝนอารมณสืบศาสนาเอาเยอะ
ตอมาใครจะนึกวา การสงเคราะห มันจะยิ่งใหญเติบโต จบ
ป. 4 จะซื้อที่ดินได 3,900 ไร หมดเงินตั้งพัน 700 ลาน มีคนให
สนับสนุน จนการสงเคราะหทั้งดานเกษตรกรรม หาที่ทําเกษตรกัน
อุตสาหกรรมที่ทําแปรรูป ทําเฟอรนิเจอรที่สวย ๆ งาม ๆ ออกมา
เปนที่ตองตาตองใจ ตองใช คนก็มาซื้อหา ยังไดเงินมาเปนกองทุน
สัมมาชีพ อยางที่เรียกวาสบาย ๆ ไมขัดสน ไมฝดเคือง ไมเปนหนี้
เปนสิน
สงเคราะหทด่ี นิ ใหคนมีทด่ี นิ ทํามาหากินเพาะปลูกนี่ ถือวารักษา
ฐานที่มั่นคง ของความเปนชนเผาชาติไทยที่อาศัยภาคเกษตรกรรม
หลอเลี้ยงกันมา เรือกสวนไรนา แลวใครจะคิดวา ชาวนาเราเปนชาว
พัฒนา
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ใครจะคิดวา พัฒนาที่ดินทําภาคเกษตรจากคนละกระหยุม
กระหยิม 5-10 ไร มาเปน 500 ไร 400 ไร เปนสวนแปลงใหญ ที่ดิน
แปลงใหญ จัดโซนสงเคราะหอาชีพ ภาคเกษตรกรรม ชัดเจนอุตสาหกรรม
แปรรูปทํานูนทํานี่ มีโรงอบกลวยอบมะมวง สารพัดที่ตองใชอบใชตาก
แมลงวันก็ไมกวน นี่พัฒนาทั้งสงเคราะห

สงเคราะหใหเกิดพัฒนา พัฒนาใหเกิดสงเคราะห แลว
มันหมุนไปหมุนมาดูแลวมันเกิดสนุก ดูแลวมีความสุข
สงเคราะหก็ตองพัฒนาวิธีการสงเคราะหเครื่องไมเครื่อง
มือ ทีจ่ ะสงเคราะหเขา ใหเขาทําเกษตรกรรมสะดวก ใหเขา
ทําพาณิชยกรรมมีรถมีราวิ่งไปสง ใหคาใหขายมีอุปกรณ
มีเครื่องมือ มีซุปเปอรมาเก็ตผูยากไร ถึงจะสูหางเซ็นทรัล
เดอะมอลลไมได ก็เรียกวา อยาทําเปนเลนไปนะ เพราะ
ของเราไมเปนหางใหญ

บริษทั ใหญขโ้ี กง เห็นแลวนาเศราใจวา คนหนึง่ คิดนวัตกรรม เขียน
คิ้วออกมา เครื่องมือทําบล็อกแบบ แตแลวบริษัทฉกฉวยเอาของ
เขาไปขายกิน ขโมยสมองเขาโดยไมพัฒนาเอง นักธุรกิจเปรต
พวกนี้ตองตกนรกกันบางละ ทําใหคนที่ตนแบบ ตนคิดมีพนักงาน
20 คน ก็เหลือ 2 คน 2 คน ตกงาน
ฉะนั้น อยากจะฝากประชาชนถาหางใหญ ๆ ทัง้ หลาย เขาขี้
โกงไปกอปปข องชาวบานเขา อยาไปสนับสนุน คุณตองชวยกันแอนตี้
เหมือนแมเสือตองไมตายฟรี อยาใหคนคิดประดิษฐผลิตกรรมใหม ๆ
ตองหมดกําลังใจ แลวตอไปคนไทยก็ไมอยากคิดอะไร
นี่คือ การทําลายความคิด ทําลายสมอง แหม ! ถาสาปแชง
ได ก็จะเผลอแชงไปบางแลวนีว่ า ทํารายประเทศชาติเกินไปไหม ทําให
คนในชาติหยุดคิด หยุดพัฒนาหยุดกาวหนา ที่จะสรรคสรางนวัตกรรม
อะไรใหม ๆ โปรเจกตใหม ๆ เพราะกลัวถูกแยงลิขสิทธิ์ทางปญญาก็ไม

พูดใหคนไดกลัว
บาป เกรงกรรม
แหม ! เปนความสุข
ทีส
่ ด
ุ เปนตัวหลอ
เลี้ยงชีวต
ิ
พรหมจรรยให
เอมอิ่มปต.ิ ..
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“

“

กลัวไมเกรงอะไรทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น ที่อยูพูดใหคนไดกลัวบาป
เกรงกรรม แหม ! เปนความสุขทีส่ ดุ เปนตัวหลอ
เลี้ยงชีวติ พรหมจรรยใหเอมอิ่มปติ เพราะวาถา
ไม ไ ด บ วชจะไปเที่ ย วเทศน ส อนเขาอย า งนี้ ก็
ปากแตก แตวาถาอยูอยางนี้เขาเชื่อฟง แลว
เขาก็ยังนิมนตใหเทศน
ถึงแมจะมีเรือ่ ง เหลือง-แดง ตอนนีเ้ รือ่ ง
แดงก็เรียกวา จางจืด ชืดไปแลว เมื่อกอนไป
บิณฑบาตแหม ! โดนดา โดนวา อื้อ ! เดี๋ยวนี้
ไมนึกเหมือนกันนะ เขาบอก “อยาไปดาไปวา
ทานเลย ทานก็สงเคราะหคนพัฒนาอาชีพ
คน ทานก็เผยแผจริงจังมา”
แนะ ! คนที่เคยดากลับมานึกคิดอยางนี้
ได เราฟงแลวก็สบายใจอยูตอไปเหอะ เผื่อเขา
จะดีกับเราเพิม่ ขึน้ มาอีก แลวถาดีนอกผาเหลือง
มันก็ดียากเหมือนกัน คนไทยเขาเรียกวา “ไมมี
อะไรหอหุมภูมิคุมกัน”
บางทีคนจะนึกจะวาเราแรง จะดาเรา
แรง จะทํารายเราแรง เห็นผาเหลืองแลวก็
โอนออน ผอนตาม หยุดดา หยุดวิพากษ
วิจารณ หยุดเปนศัตรู หยุดใชความรุนแรง
กับเรา เราก็อยูร อดปลอดภัยจะไปแสหาเวร
หาภัยอะไรตอไปอีกไดยังไง ก็คงจะตอง
บอกวา คงไมสึก อีกตอไป เพราะความ
สบายใจปติสุขหลอเลี้ยงเราเรื่อย ดวยการ
สงเคราะห พัฒนา เผยแผ เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“คนไรยางอาย”
ขาวที่กระทบกระเทือนความรูสึก อยางชนิดที่

เหนือนึกเหนือคาด ตั้งแตขาวครูจอมทรัพย กลับไปกลับ
มา ติดคุกแลวตองกลับไปติดตอใหม เพราะอยากไดคา
เยียวยา ไดคาอะไรตาง ๆ นานา ตองเปนเรื่องที่เรียกวา
ชวงนี้ครูก็อาการหนักนาดู ไหนจะครูจอมทรัพย ครูปรีชา
ไหนจะครูหื่น ครูอะไรตาง ๆ ไมสมกับเปนครู ที่เขาบูชา
กันซะเลย ทั้งเปนครูทุบหลังเด็ก แหม ! เจาเด็กอุตสาห
เสี่ยงภัย แฉการโกงคนยากไร คนพิการ คนติดโรค ไมนา
จะงกกันเกินเหตุเลย
ฟงขาวเหลานี้แลว มานึกวา มนุษยเรานี่ แหม ! ถา
แปลงรางได (แตใจมันแปลงไปแลว) มันเปนมนุสสเปโต
เปนมนุษยเปรต ๆ งกอยากไมผดิ อะไรกับเปรต ราวกะ
เปรต เหมือนกับเปรต งก...อยาก อยาก...งก วกวน

“คนจน
ชอบเลนหวย
แตคนรวย
ชอบลาสัตว”

“ยิงเสือตาย
กลายตัวเอง
เปนเสือ
ลําบาก”

อารมณเหลานี้เขาเรียก อารมณของพวกมนุสสเปโต
รางกายยังไมเปลี่ยนเทาไหร แตใจนี่ไปลิบโลกหลุดราง
มนุษยไปซุกอกเปรตอยางเต็ม ๆ
นี่ขาวที่นาสะเทือนใจสะเทือนจิตเหลือเกิน แลว
ก็ขาว แหม ! แมเลี้ยงลูกไมได ทําไมตองไปโยนคลอง
ทําไมไมมองหาคนที่เขาเลี้ยงได เขาอยากเลี้ยง ทีหลัง
ใครจะฆาเด็ก 3 ขวบ 4 ขวบ อดนมแลวเอามาโยนทิ้ง
ใหวัดสวนแกวหนอย เอาทิ้งหนาวัดเลย เดี๋ยวจะเก็บมา
ดูแลเลี้ยงดู ใหเขากินอิ่มนอนอุนไดบุญ
แหม ! มันเหมือนหยาม อยูไ มไกลจากวัดสวนแกว
หยามคนเมืองนนทเกินไปวา มันไมมีน้ําใจอะไรกับเด็ก
กับเล็ก ตัวเองจึงตองพาไปโยนคลอง หมิ่นหยามน้ําใจ
คน ดูถูกคน เอาสันดานตนไปเทียบกับคนอื่นวา ถาตัว
เองเลี้ยงไมไดคนอื่นก็คงไมอยากเลี้ยง นี่ตองเรียกวา
แหม ! ตอนอยากมีลูก ตอนอยากมีผัว ตอนอยากมี
แฟน ไมนึกถึงเลย เอาแตวาเฉพาะหนา สุขเฉพาะ
หนา ดูแตสุขตนทาง สวนกลางทางปลายทางลงไม
สวยเลย นี่ก็เปนขาวที่คอนขางจะปวดราว ปวดใจ
กันไมใชนอยกันทีเดียว

แลวก็จะเปนขาวยิงเสือฆาเสือ นายพรานนัน้
ก็เขาทางที่โบราณวา “ยิงเสือตาย กลายตัวเอง
เปนเสือลําบาก” ตองตรากตรําหลบหนี แย ! เปน
ขาวทีน่ า สังเวชคนรวย เขาจึงบอกคนรวยทําอะไรกับ
คนจนบาง คนจนทําอะไรกันบาง มีคําพูดแปลก ๆ
ที่วา
“คนจนชอบเลนหวย แตคนรวยชอบลาสัตว”
แตคงไมใชทุกรายละเนอะ มีเฉพาะรายนี้ แตคงจะเปน
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เสือลําบากไปพอสมควร
แตกม็ ขี า วดี ๆ เชนคุณหมอแสง (นายแสงชัย แหเลิศตระกูล)
แหม ! ทําเอาคนแตกตื่นไป แลวก็มีน้ําใจอันประเสริฐ แลวก็มีคน
ดี ๆ มีขาวประทับใจกับสะเทือนใจ มาคูกัน

ขาวประทับใจก็อยางเด็กที่เขาไมกลัว เขาปกปองผล
ประโยชนของชาติ สวนคนที่เปนขาราชการกลับไมหวง ไป
สนใจงาบงบของคนยากคนจน คนจนเขาบอกเหมือนหนัง
หุมกระดูก ที่ยังดูดยังแทะอยางไมกระดากเลย ไมไดมีอาย
เลยไมไดมียางเลย ตองเรียกวา “คนไรยางอาย”
แลวก็ตอไปนี้มันนาจะเกิดอะไรสักอยางหนึ่ง ที่พูดวา แหม !
รัฐบาลนูนโกง ๆ มาเชียรรัฐบาลนี้กันเหลือเกินตอนนั้นวา “ปราบ
โกงดี”
ที่ไหนได ไป ๆ มา ๆ ไมรูใครโกงมากกวาใคร มันมีเรื่องที่คน
ไทยจะตองไหวทันแลวละ เวลาเขาชอบอางถลมฝายตรงขามก็คือ
โกง คอรรัปชัน ทุจริต ตั้งแตยุคชาติชาย (ชุณหะวัณ) มา จนมา
เรื่อย ๆ ปฏิวัติก็เพราะเห็นวาโกง แตแลวพวกคนที่มาทําปฏิวัติก็
ไมสามารถขจัดโกงได อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไป ๆ มา ๆ จะอาการ
หนักกวาซะก็ไมรู ขาวเหลานี้ที่ออกมาก็ไดติดตามดู แลวก็มีขาว
ที่นาสนใจ ก็คือขาวที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตรัสถึงเรื่องกฎหมาย
กระบวนการยุตธิ รรม ของเรานีต่ รัส 2 ครัง้ ครัง้ แรกตรัสวา

“คนจนเขาถึงความยุติธรรมยาก” เพราะคาธรรมเนียม
ศาลก็แพง เปนแสนสองแสน คนจนเอาเงินที่ไหนมา พรอมหา
ทนายให ก็ไมรทู นายจะพลิ้วหรือไดแคไหน จะชวยไดอยางไร แลว
ก็ครั้งที่ 2 นี่ตรัสวา

“อยาใชชองโหวทางกฎหมาย” ทําใหถูกเปน
ผิด ผิดเปนถูกทําได ทําเสียเปนได ทําใหกฎหมายเสีย
ความศักดิ์สิทธิ์ นี่ก็เปนเรื่องที่นาปลื้มใจ
รัชกาลที่ 10 ก็ทรงทําเรื่องปลื้มใจชั่วระยะเวลา
ไมเทาไหร เชน ระดมมหาดเล็กทหารใกลชดิ ทําจิตอาสา
มีการลากสวะ ตกแตงคูคลอง ใหสวยงาม ตองถือวา
เปนเรื่องปลื้มก็แลวกัน แลวก็ไดประโยชนจริง ๆ
ฉะนั้น ตอไปวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันอะไรสําคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี่ตองเนนเรื่องทําแบบนีด้ กี วา
เนนเรือ่ งใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคพัฒนา อยามัวแต
ไปทําแตเรือ่ งสนุกสนานเฮฮา แครอ งเพลงสรรเสริญอยางเดียว
ไมพอละ ลากสวะขยะในคลองดวย จะชวยใหการสรรเสริญ
พระองคนน้ั มีคณ
ุ คา มีประโยชนอยางแทจริง เจริญพร.
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มาอาชีวะ
“ ทํสัามมาหากิ
กนชอบ

โดย...พุทธทาส

“

สัมมาอาชีวะ อาชีวะ ที่เขาแปลคําแปลใหเรียน ใหสวดใหอะไรกันอยู
เลี้ยงชีวติ ถูกตอง เราไมเห็นดวย แปลวา เลีย้ งชีวติ มันแคบไป คําวา อา นี้แปล
วา ทรงหรือดํารง ก็ได ชีวะก็ชีพ อาชีวะก็คือทรงชีพหรือดํารงชีพ เราจึง
สมัครที่จะแปลคํานี้วา ดํารงชีวิตถูกตอง อาชีพ แปลวา การดํารงชีวิต ไมใช
เฉพาะหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองอยางเดียว อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการที่ใหชีวิต
ทรงอยูได เรียกวา อาชีพไดหมด อาชีพ แปลวา การดํารงชีวิต สัมมาอาชีพ ก็
คือ การดํารงชีวติ อยางถูกตอง รวมทัง้ การหาเลีย้ ง วิธหี าเลีย้ ง อะไรตาง ๆ
ทุกอยางที่มันเนื่องกัน แลวก็จะพูดใหฟง

โดยทั่ ว ไปเมื่ อ เกี่ ย วกั บ อาชี พ
หรือดํารงชีพ คนก็จะเพงเล็งไปถึงสิ่ง
ที่เรียกกันวาทรัพย คําวา ทรัพยนี้ตาม
ตัวหนังสือทําเนียบมีความหมายดี มี
ความหมายไพเราะ

คําวา “ทรัพยะ” หรือ วิตตฺ นี้
แปลวา สิง่ หรือวิสยั ทีใ่ หเกิดความ
ยินดี แกบุคคลผูเปนเจาของ วิสัย
ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความยิ น ดี แ ก ผู เ ป น
เจาของ เรียกวา ทรัพย ทีนี้ถาวา
คนโงคนอันธพาลนั้นยินดีไปอยาง
หนึง่ คนปรกติ คนดีคนฉลาด วิญูชน
ก็ตองการอีกอยางหนึ่ง มันก็ยินดี
กันคนละอยาง ฉะนัน้ จึงตองมีคาํ วา
ถูกตอง
ทรัพย แปลวา สิ่งที่ทําให
เกิดความยินดีแกผทู เ่ี ปนเจาของ
เราก็หากันมาไวมาก หากันมาไวมาก ๆ
เพื่อจะใชจายดํารงชีวิต
ฉะนัน้ การดํารงชีวติ มันก็เนือ่ ง
ไปถึงทรัพย หาทรัพยถูกตอง หาปจจัย
เครื่องดํารงชีวิตใหถูกตอง เอากันใน
สวนนี้กอนเปนสวนแรก : ถูกตองไม
เบียดเบียนใครในการหาทรัพย หา
ทรัพยนั่นก็อยาใหเปนการเบียดเบียน
ใคร ในแงไหนในประการไหน ก็อยาใหเปน
การเบียดเบียนใคร แลวก็ตอ งมี มีทรัพย
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อยางถูกตอง ไมเกิดการเบียดเบียนใคร
อีกนั่นแหละ การมีทรัพยของเรา มัน
มีอยางเหมาะสม มันมีอยางที่วาไมทํา
ใหเกิดความเดือดรอนแกผอู น่ื ไมกกั ตุน
ไมกอบโกย แลวตองใชทรัพยนั้นอยาง
ถูกตอง ใชอยางพอดี ใชอยางมัธยัสถ
แลวก็มีประโยชน
คําวา มัธยัสถ นี้อยากจะซอม
ความเขาใจ เพราะบางคนอาจจะเขาใจ
ผิดใหความหมายแกคําวา มัธยัสถ จน
กลายเป็นตระหนี่ถี่เหนียวไป คําวา
มั ธ ยั ส ถ ไ ม ไ ด ห มายความอย า งนั้ น
มัธยะ แปลวา กลาง, อัสถะ แปลวา
อยู, มัธยัสถ ก็แปลวา อยูตรงกลาง
อยูตรงกลางคือพอดี ถาเรามีความ
มัธยัสถเกี่ยวกับทรัพยละก็ จะตองมี
ความพอดี ในการที่จะมีจะใช ทีนี้วา
แมจะชวยใชทรัพยชวยผูอื่น ชวยผูอื่น
ก็ตองอยางถูกตอง จะเปนการชวย
บุคคลแตละบุคคลก็ได จะชวยสังคม
ก็ได ชวยศาสนาก็ได ชวยโลกทั้งโลก
ก็ได ก็ตองมีการใชหรือชวยอยางถูก
ตอง
เพื่อเกิดการดํารงชีพที่ถูกตอง
ก็จะใหพิจารณาแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียกวา ทรัพยแลวก็จําไว 4-5
คําพอวา : หาถูกตอง แลวก็มี มีไว
ถูกตอง และก็ใชอยางถูกตองเพื่อ
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ตัวเอง และชวยผูอื่นก็ชวยอยางถูกตอง ชวยอยางไมถกู ตองมันก็มนี ะ
ชวยจนเกิดผลรายก็มี ชวยอยางโงเขลางมงายไมเกิดประโยชนอันใด
แลวกลับไปเกิดผลตรงกันขามอยางนีม้ นั ก็มี หาถูกตอง มีไวถูกตอง ใช
มันถูกตอง ใชชวยผูอื่นอยางถูกตอง

การดํารงอาชีพของคนในโลกไมถูกตอง
แลวก็พจิ ารณาดูตอ ไป วาเรากําลังเปนอยางนีห้ รือเปลา ?
เมื่อหามันเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเอง เบียดเบียนคน
อื่น นี้มันทุจริต หรือวามันมีจิตใจมืด ไมประกอบไปดวย
ธรรมะ มีความยึดมั่นถือมั่นมากมันก็ หาดวยความยึดมั่น
มันก็หนักอกหนักใจ ไมเทาไรก็เปนโรคประสาทเกี่ยวกับหา
ทรัพยนั่นเอง ไปสังเกตดูดี ๆ เถอะ เพื่อนฝูงของเราเพื่อนมนุษยของ
เรา จึงเปนโรคประสาทกันโดยมาก เพราะความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น แลว
สวนใหญกไ็ ดมาจากการหาทรัพยไมไดอยางใจก็ทาํ ผิดตาง ๆ ทีช่ อบเสีย่ ง
ชอบการพนัน ชอบอะไร มันก็ไมถูกมากขึ้น แลวมันก็ไดเปนโรคประสาท
มันหาไมถูกตอง แลวมันมีไวดว ยความวิตกกังวล ยึดมัน่ ถือมัน่ เปนตัวกู-

“กํเราาลัง

เปน
อยางนี้
หรือ
เปลา ?

“

ถามวา “ทําไมไมเห็นบุญชวยฉันเลย, ฉันทําบุญ
เกือบจะตายอยูแลวไมเห็นบุญชวยฉันเลย ทําบุญ
ทําทานทุกวันถึงเดือนถึงปไมเห็นบุญชวยฉันเลย”
ของกู ยิ่งมีทรัพยมาก ก็ยิ่งมีวิตกกังวลมาก มันก็เปนโรคประสาท มันใชไม
ถูกตอง มันก็ไมเกิดประโยชนอะไร บางทีจะใหโทษดวยซ้ําไป มันก็ไดเปน
โรคอะไรที่ยิ่งไปกวาโรคประสาท นี้ชวยผูอื่น ชวยศาสนา แลวคําถามที่ได
รับมากที่สุด ก็คือ ถามวา “ทําไมไมเห็นบุญชวยฉันเลย, ฉันทําบุญ

เกือบจะตายอยูแลวไมเห็นบุญชวยฉันเลย ทําบุญทําทานทุกวัน
ถึงเดือนถึงปไมเห็นบุญชวยฉันเลย” มันเขาใจผิดขนาดนี้ก็ยิ่งกลาย

เปนการสูญเปลาเสียเปลา เพราะไมรูจักทํา เพราะไมรูจักจาย ชวงใชที่มัน
ถูกตองหรือเปนประโยชน ในบานเมืองเรายังเปนอยางนี้
เพราะฉะนัน้ สันติภาพมันจึงไมมี ขอใหใครครวญดูใหดี ๆ อยา

ไปโทษผีสางเทวดาโชคชะตาราศีอะไรนักเลย โทษความโงของตัว
เองกันใหมาก ๆ เถอะ มันจึงจะจริงหรือจะถูกกับความจริง วามัน
ทําผิดในการดํารงชีวิต
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โลกปจจุบนั อะไร ๆ เราไมลมื ดูโลก
ปจจุบนั ทีก่ าํ ลังเปนอยูน ้ี ในแงของอาชีวะ
ดํารงชีวิตนี้ โลกปจจุบันมีลักษณะเปน
การดํารงชีพทีผ่ ดิ เพราะวาไมรู เพราะวา
ความโง เพราะวามีกิเลสครอบงํา มัน
ก็ ก ลายเป น ว า กิ เ ลสต า งหากที่ ดํ า รง
ชีวิต ไมใชจิตใจที่มีความรูถูกตอง มี
ปญญาถูกตอง กิเลสตางหากที่ดํารง
ชีวติ มันก็ดาํ รงชีวติ ผิด ๆ ดํารงชีวติ อยาง
เป น อั น ธพาลนั บ ตั้ ง แต วา สุ รุย สุ รา ย
หรือกินอยูเกินพอดี มันไมมีอะไรที่ถูก
ตอง
มี คํ า ที่ เ ป น ป ญ หาอยู คํ า หนึ่ ง
และเปนคําสําคัญที่เกี่ยวกับคนทุกคน
อาตมาไดฟง มานานแลวรูส กึ วา ทนอยู
ไมไดจึงตองพูด คําวา อยูด กี น
ิ ดี ระวัง

ก็กินดีอยูด จี นเกิน เกินพอดี แลว
ก็กลายเปนลุมหลงในทางวัตถุ
สรางปญหา มันใชคําพูดกํากวม
นั่นแหละ ถาวากินดีอยูด ถี กู ตอง
ก็ไมเปนไร

แตเดี๋ยวนี้ กินดีอยูดี ของคน
เหลานัน้ หมายความยิง่ ๆ ขึน้ ไป ทีอ่ รอย
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป หรูหราฟุมเฟอยยิ่ง ๆ ขึ้น
ไป กินอยูพอดี มันไมเปนอยางนั้น มัน
ถูกตองแหละพอดี ควรกินเทาไรอยางไร
เมื่อไร มันพอดี มันถูกตอง นี่กินอยู
พอดี กินดีอยูดี ฟงดูก็นาจะดีอยูดอก
แตมันเปนโอกาสที่ใหกิเลสขยายตัว
ไมมขี อบเขตมันก็เลยเถิด กินดีอยูดจี น
ไมมีอะไรจะกิน ถาถือหลักกินดีอยูดี
จะอันตราย คําวา กินอยูแ ตพอดี อยางนี้แลว มันจะไมมีอะไรจะกินสัก
นี้ไมอันตราย กินดีอยูดี มันเปด วันหนึ่ง ฉะนั้น ถือหลักวา กินอยูแ ต
โอกาสใหแกกเิ ลส มันไมมขี อบเขต พอดีเถิดจะมีอะไรกินเรือ่ ยไปแหละ

“ คําวา อยูดีกินดี

ระวังจะอันตราย
คําวา กินอยูแตพอดี
นี้ไมอันตราย...”

การดํารงชีพเดี๋ยวนี้ มันไมไดอยู
ในขอบเขตของสติปญ
 ญา สัมมาอาชีวะ
มันถูกลากถูกจูงไปดวยกิเลสตัณหา ซึง่
ควบคุมไวไมได หลงใหลในความเอร็ด
อรอยสนุกสนานอะไรตาง ๆ เหลานี้
ควบคุมไมได กิเลสตัณหาพาไป แลว
เกิดเปนแฟชั่นสําหรับคนโง ตองใชคํา
พูดที่มันหยาบคายหนอยตองขออภัย
แลวก็เกิดแฟชั่นสําหรับคนโง เห็นเพือ่ น
แตงตัวสวย เราก็จะตองแตงตัวสวยไม
ใหแพเขา เขามีอะไรสวย เราก็อยาก
จะมี เขามีบา นสวย เราก็อยากจะมี เขา
มีรถยนตหลายคัน เราก็จะตองมี มันเกิด
แฟชั่นอยางนี้ขึ้นมา การดํารงชีวติ มัน
จึงถูกตองไมได มันไมอยูใ นการควบคุม
ทีถ่ กู ตอง มันก็เปนมิจฉาอาชีวะ ดํารงชีวติ
ผิดโดยไมทันรูตัว ก็เกิดความผิดพลาด
มี วิ ก ฤตการณ ยุ ง ยากลํ า บากระส่ํ า
ระสายขึน้ มาในบุคคลนัน้ ในหมูค ณะนัน้
กระทั่งในโลกนี้ กระทั่งในโลกนี้
เดี๋ยวนี้ เราก็ดูพอจะเห็นไดวา

เขานิยมฟุมเฟอยกันมาก ใหไดกินดี
อยูดี ใหหรูหราฟุมเฟอยใหเหลือเฟอ
จึงทําใหไมพอ ถากินอยูกันอยางให
ถูกตอง อยางมัธยัสถคงจะไมถึงกับ
ขาดแคลนอาหาร เดีย๋ วนีโ้ ลกมีปญ
 หา
วา จะขาดแคลนอาหาร เพราะวาการ
ดํารงชีพของคนในโลกมันไมถูกตอง
มันก็เกิดเลวรายขึ้นมาในหมูมนุษย
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ในสวนวัตถุมันก็เกิดปญหายุง
ยากเลวรายขึน้ มา สวนรางกายของคน
ก็เกิดปญหาเลวรายขึ้นมา มีความไม
ถูกตอง มีโรคภัยไขเจ็บแปลก ๆ ใหม ๆ
เกิดขึ้นมาโดยความผิดพลาดเหลานี้
ในทางจิตก็ไมถูกตอง คือ รวนเรระส่ํา
ระสายไมแนวแน ทางวิญญาณ หรือ
สติปญญาก็ไมถกู ตอง เขาใจผิดเห็นผิด
เกี่ยวกับเรือ่ งสิ่งเหลานี้ คํานี้เปนเครือ่ ง
วัด จําไวดี ๆ เถอะ มันชวยงาย ชวยให
เขาใจอะไรไดงาย คือ ทางวัตถุสิ่งของ
นี้ทางหนึ่ง นี้ทางรางกายเนื้อหนังของ
คนนี้ทางหนึ่ง แลวก็ทางจิตโดยเฉพาะ
อีกทางหนึ่ง แลวก็ทางสติปญญา หรือ
เรียกวา ทางวิญญาณนั้นอีกทางหนึ่ง
เปนสีท่ าง ถาเราจะสอบสวนใครครวญ
อะไร ก็สอบสวนใครครวญใหครบทั้ง
สีท่ าง คือ ทางวัตถุ ทางรางกาย ทาง
จิต ทางวิญญาณ ถาทัง้ สีอ่ ยางนีม้ นั
ครบถวนถูกตองแลว จะไมมปี ญ
 หา
อะไรเหลือยูเ ลย

การดํารงชีพอยูด
ู ว ยปญญา
ทั้ ง หมดนั้ น มั น ขึ้ น อยู กั บ สติ
ปญญาที่ถูกตอง ในคําวา สัมมาทิฏฐิ
ที่พูดไปแลวนะ มันมีความรูค วามเขาใจ
ความเชื่อหรืออุดมคติหรือหลักเกณฑ
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“ มีชีวิต

อยู
ดวย
ปญญา

“

อะไรที่มันถูกตอง นั่นคือ มีสติปญญาถูกตอง จึงตองสนใจ คําวา
ถูกตอง ทางสติปญญากันใหมาก ๆ ถามิฉะนั้นแลว พระพุทธเจา
จะไมเอามาตรัสไวเปนขอแรก ในมรรคมีองค 8 : สัมมาทิฏฐิ เปน
ขอแรก : ความถูกตองทางทิฏฐิ ทิฏฐิ คือ ความเห็นดวยจิตใจ
หมายถึงความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ความยึดถือเปนหลัก
เกณฑอะไรนี้ เรียกวา ทิฏฐินี้จะตองถูกตอง

หาเลี้ยงชีพโดยปราศจากความทุุกข
เปนอันวา เราจะแกไขสิ่งเลวรายเหลานั้นดวยความมีปญญา
ในกรณีนี้ก็คือ มีปญญาในการดํารงชีพ มีชีวิตอยูดวยปญญา
เปนปญญาชีวี ปญญาชีวี คํานี้มีใชในภาษาบาลี เปนคําที่สําคัญ
มาก วาปญญาชีวี แปลวา มีชีวิตอยูดวยปญญา ปญญาชีวี มี
ชีวิตอยูดวยปญญา ขอใหนึกถึงคํานี้ไวเปนหลักประจําใจ ยึดถือ
ปฏิบัติใหไดวา เราจะมีชีวิตอยูดวยปญญา อยามีชีวิตอยูดวย
ปราศจากสติปญ
 ญา ความปราศจากสติปญญาก็คือความไมรู
ความไมรูก็เทากับความโง ความโงนั่นแหละ คือ ความเปนพาล
ภาษาบาลีความไมรูเรียกวา เปนพาล เปนความพาล เด็กออนยัง
ไมรเู รียกวา พาละเหมือนกัน ลูกเล็ก ๆ เด็กออนทีเ่ พิง่ เกิดมายังไมรู
อะไร ภาษาบาลีเขาใชคําวา พาละดวยเหมือนกัน คําวา พาละ ก็

“เราจะตอง

มีปญ
 ญา
ในการ
ทีจ่ ะไมให
เกิด
ความทุกข
ขึน้ มา
จากการหา
เลีย้ งชีวติ นัน้

“

พาละ
แปลวา
ปราศจาก
ความรู
ที่ควรจะมี
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แปลวา ปราศจากความรูที่ควรจะมี
เดี๋ยวนี้เราก็จะมีสติปญญา มีอาชีพ ดํารงชีพ มีการ
ดํารงชีพอยูดวยสติปญญา ชวยถือเปนหลักเกณฑอยาง
แนวแน แนวแนวาจะมีชีวิตอยูดวยปญญา จะมีชีวิตอยู
ดวยปญญา ทุกวินาทีตั้งแตเชา จนเย็น จนค่ํา จนนอน
จนตื่น ทั้ง 24 ชั่วโมง ขอใหพูดไดวามีชีวิตอยูดวยปญญา
ปญญาในที่นี้ ก็อยากเสนอตัวเอง ใครอยากจะจดก็จด
ไดไมสงวนลิขสิทธิ์ มีปญ
 ญาในการทํามาหาเลีย้ งชีวติ ทํางาน
เลีย้ งชีวติ มีปญ
 ญา แลวก็มปี ญ
 ญาในการทีจ่ ะไมทาํ ใหความ
ทุกขเกิดขึ้นในการทํามาหาเลี้ยงชีวิต มันเปน 2 เรื่อง : หา
เลี้ยงชีวิตตองมีปญญาหาเลี้ยง มันจึงจะได แลวโดยมากมัน
จะเกิดความทุกขในการหาเลีย้ งชีวติ เชน มันเหน็ดเหนือ่ ยบาง มัน
มีศตั รู มีอะไรรอบดานแหละ แมแตศัตรูตามธรรมชาติก็มี ศัตรู
โดยมนุษยกม็ ี มันยากทีจ่ ะสําเร็จไดโดยงาย มันก็เกิดความทุกข
ขึ้นมา ดังนั้น เราจะตองมีปญ
 ญา ในการทีจ่ ะไมใหเกิดความ
ทุกขขน้ึ มา จากการหาเลีย้ งชีวติ นัน้ เปน 2 ขอแลว

มีและใชทรัพยใหถูกตอง
มีปญ
 ญาในการมี การใชทรัพยสมบัตอิ ยางถูกตอง ถา
มีไมเปน มันมีดวยความวิตกกังวล เงินไปฝากอยูในธนาคาร
แแตเหมือนกับมาสุมอยูบ นหัวของเจาของทีน่ อนหลับอยูท บ่ี า น นี่
เรียกวา มีไมเปน ไมรจู กั ปลอยวาง มันยึดมั่นถือมั่นเสียตลอด
ไป มันมีความยึดมั่นถือมั่น ถึงกับนอนไมหลับวิตกกังวลเปน
หวงอะไรเหลานี้ มันก็มีไมเปน แลวก็ใชไมเปน อยางที่วา ใช
เลี้ยงตัวเองก็ไมเปน ใชไปชวยเหลือผูอืน่ หรือสังคมก็ใชไมเปน
ขอนี้แหละ จึงวา ตองมีปญญาในการมี การใชทรัพย

สมบัตินั้นอยางถูกตอง.

(อานตอฉบับหนา)

ที่มา : ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องสันติภาพของโลก, ลําดับที่ ๑๘.ซ บนแถบพืื้นสี แ ดง, เรื่องที่ ๖
เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) (สัมมาวาจา, กัมมันตะ, อาชีวะ). บรรยายวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๙,
หนา ๑๖๕-๑๘๑.
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ป
ริศนาธรรม
ผานภาพธรรม
โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

เ

จริญในธรรมทานพุทธบริษัททั้งหลาย ครั้งนี้นําเสนอตอ
จากฉบับที่ผานมา
นัน่ ก็คอื เรือ่ งราวเกีย่ วกับภาพ ของเชอรแมน เขาเปนศิลปน
ผูห นึง่ ทีม่ ชี อ่ื วา “อีมานูเอล เชอรแมน” เขาเปนชาวอเมริกนั -บอรน
เขาเปนยิวทีเ่ กิดในอเมริกา และเขาไดศกึ ษาหลักพุทธศาสนาจนเขาใจ
ดีแลว เขาอยากจะมีสวนเผยแผธรรมะดวยรูปภาพลักษณะนี้
เนื่องจากเขาเปนศิลปนวาดภาพมานานแลว เขาจึงเขียน
ภาพเหลานี้ขึ้นดวยวิริยอุตสาหะอยางยิ่ง แลวก็นําลงแกะในไม
เปนแมพิมพไม แลวก็อัดออกมาเปนรูปภาพ ไดแจกกันไปทั่ว ๆ
ภาพเหลานี้ เปนตัวอยางแหงภาพทีก่ ลาวไวมอี ยู ๑๔ ภาพ
ดวยกัน จะไดบรรยายขยายความแตละภาพสืบไป

“
“มีธรรมจักษุ”
เห็นลูท าง
แหง
ความดับ
ทุกขวา
จะดับทุกข
ไดอยางไร ?

“
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ภาพแรกเรียกวา ภาพ “พระองคอยูหลังมาน”
มานนี้เปนภาพลอคนที่โง ที่มีมานคือ อวิชชาปดบัง อยาง
หนาแนนไปหมด จนมองไมเห็นพระพุทธองค
นี้คําดานีก้ ม็ คี วามหมายวา เพียงแตแหวกมานออก
ไปขาง ๆ เสียสักศอกหนึ่งเทานั้น ก็จะพบวา “อาว !
พระองคอยูที่นี่”
ขอนี้ก็ไดแกพวกเราตามธรรมดาสามัญทั่วไป ที่ยัง
เปนปุถุชนอยู มักมีมาน คือ อวิชชามาบังอยูขางหนา ถา
เราสามารถแหวกมานนั้นไปเสียขางใดขางหนึ่งสักศอก
หนึ่ง ก็จะพบ “อาว ! พระองคนั่งอยูตรงนี้เอง”
นี่หมายความวา เมื่อเราละอวิชชาไดเทานั้นแหละ ก็
จะเริ่มรูจักหลักพระพุทธธรรมอยางแทจริง
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา นําพาใหพนทุกขได
อยางไร ? แลวก็คอย ๆ รูตอไป ปฏิบัติตอไปจนกระทั่งลุ
นิพพาน
เดี๋ยวนี้เปนการเริม่ ตนหรือเรียกวา การเห็นในชัน้ ตน
เทานั้นเอง ซึ่งจะเปรียบเทียบกันไดกับการเห็นธรรมในชั้น
ตน ที่เรียกวา “ธรรมจักษุ” ก็ไดเหมือนกัน
ขอใหทานทั้งหลายเตรียมตัวกระทําแกตนเองใหเขา
รูปเขารอยกับภาพนี้ เพียงแต่ท่านแหวกม่านแห่งความโง
ของทานไปสักศอกหนึง่ เทานัน้ ก็จะพบวา “อาว !พระพุทธองคทรงอยูตรงนี้เอง”
ในความหมายพิเศษอีกอยางหนึ่ง ก็คือวา อยาไป
เที่ยวหาพระพุทธองคขางนอก เมืองนั้นเมืองนี้ ที่นั่นที่นี่
วัดนั้นวัดนี้ โบสถนน้ั ทีโ่ บสถนเ้ี ลย จงหันเขามาขางใน จัดการ
กับความไมรู ใหพอรูไดใหมาถึงขนาดที่เรียกวา “มีธรรม
จักษุ” เห็นลูท างแหงความดับทุกขวา จะดับทุกขไดอยางไร ?
ลักษณะนี้ชื่อวา ไดเห็นพระพุทธองคเปนครั้งแรก
ดวยการแหวกมานแหงความโง ของตัวเองสักศอกหนึง่
เทานั้น ขอความเหลานี้ สรุปไดเปนบทกลอนวา
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ดูใหดี พระองคมี อยูหลังมาน
อยูตลอด อนันตกาล ทานไมเห็น
เฝาเรียกหา ดุจเหาหอน หอนหาเปน
ไมรูเชน เชิงหา ยิ่งหาไกล
เพียงแตแหวก มานออก สักศอกหนึ่ง
จะตกตะลึง ใจสั่น อยูหวั่นไหว
จะรูจัก หรือไม ไมแนใจ
รูจักได จักปรีดี “อยูนี่เอง”
เชิญพวกเรา เอาภาร “การแหวกมาน’”
งดงมงาย ตายดาน หยุดโฉงเฉง
ทําลายลาง อวิชชา อยามัวเกรง
วาไมเกง ไมสวย ไมรวยบุญ ฯ
คําที่เขาใจยากบางคําก็คือวา “แหวกมานออกสักศอก
หนึ่ง” นี่หมายความวา แมจะยังไมหมดอวิชชา ไมสิ้นกิเลสดวย
ประการทั้งปวง เพียงแตสิ้นไปบางสวนเปนเอกเทศ เหตุเบาบาง
ก็สามารถจะพบพระธรรมหรือพระองคในความหมายที่เรียกวา
เปน “ธรรมกาย” ได
นี้จึงเรียกวา แหวกมานออกไปเสียสักศอกหนึ่ง จะพบวา
พระองคนั่งอยูที่ตรงนั้นเอง หลาย ๆ คนไปเที่ยวหา ทุกหนทุกแหง
ก็ไมพบ เพราะอยูหลังบานแหงอวิชชาของตัวคุณเอง นี้ขอใหเรา
ไดสนใจในภายในกัน
เดี๋ยวนี้มานแหงอวิชชาของเราไปบังเสียมากมาย มัวไปหา
ในที่อื่น หาเทาไรก็ไมพบที่วา

“เฝาเรียกหา ดุจเหาหอน หอนหาเปน”
จงนึกดูเองเถอะวา มันเปนคําที่มีความหมายอยางไร ?
เหาหอนนี่เปนเรื่องของสุนัข สุนัขมันก็เหาและหอนเรียกหา
กันจนกวาจะพบ
เดี๋ยวนี้ คนก็เฝาเรียกหาพระองค มีผลเหมือนสุนัขที่เหา
หอนหาไมเปน เพราะวามันมีอวิชชาบังเสียมากมาย นีจ่ งเขาใจใหดี ๆ

คําวา “หยุดโฉงเฉง” คือ หยุด
ขี้เกียจ หยุดเหลวไหล ใหมุงทําลาย
อวิชชาทาเดียว ก็จะสําเร็จ
ถาอวิชชาหมดเทาไร ? พระพุทธ
องคก็จะปรากฏมาเทานั้น ขอใหเขาใจ
ใหดี ๆ นี่เปนศักดิ์ศรีของพุทธบริษัทผูไม
ประมาท
ทานผูสนใจในธรรมทั้งหลาย นัก
ปราชญทานเคยไดกลาวไววา “ดับไม
เหลือ”
นี้ เปนคําพูดทีเ่ ขาใจยากสักหนอย
แตคอย ๆ ศึกษาพอมีทางเขาใจได เรา
จะเรียกวา ยากที่สุดก็วาได โดยเฉพาะ
ในภาษาธรรม คําวา “ดับไมเหลือ” มิได
หมายความวา ตายแลวเผา หรือนําไป
ฝง มิใชอยางนั้น ๆ หรอก
คําวา “ดับไมเหลือ” นี่หมายถึง
วา ดับไมเหลือที่ภาวะจิตเกิดกิเลส
ตัณหา อุปาทาน งามสัมมาทิฐิตลอด
สาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ภาวะจิต
ในความรูส กึ วาตัวกู วาของกู นีม่ นั ปรุง
แตงจิตขึ้นมาเมื่อไร

นี่แหละสํานวนทางธรรมเรียกวา ดับไม
เหลือ ๆ
ตัวอยางในภาพนี้มีอะไรลุกโพลง
ขึ้ น มาจากสะดื อ ของบุ คคลในภาพนั้น
มันเวียนออกไปเปนประเภทนานาชนิด
ญาติโยม !
ลักษณะนีแ้ หละ เปนการปรุงแตง
ออกไปจากภาวะจิต หรือเรียกวา ปรุง
สังขารนั่นเอง มันมีมากมายกอการ
อันตราย มันปรุงอยางเหลือประมาณ
ไมรจู กั สิน้ สุดเรียกวา ตลอดเวลา ตราบ
ใดทีย่ งั มีอวิชชาปกคลุมอยู
ทีนี้ มาถึงตอนที่จะเปลี่ยนภาวะ
จิตใหม หรือแบบใหม เพราะไดประสบ
พบความทุกขยากลําบากมาจนกระทั่ง
เบื่อระอาแลว จนไดเกิดญาณทัศนะวา

เหตุการณที่ผานมา เรามัน
โงเขลาเบาปญญา จึงมีแตการปรุง
สังขาร เกิดงานตัวตนของตนจน
ไมมที ส่ี น้ิ สุด แลวขบกัดตนเองอยาง
เหลือประมาณ นีจ้ งึ ไดนอ มจิตเพือ่
หาหนทางที่ จ ะไม ใ ห เ กิ ด ตั ว ตน
เมื่อนั้นก็มีตัวตนทันที คือ เชนนั้นอีก อยางที่เรียกวา “ดับ
มีกิเลสนั่นเอง มันกอความรูสึก ไมเหลือ” นั่นแหละทานทั้งหลาย

วาตัวกู นั่นก็มีตนขณะนั้นทันที
(คือภาวะจิต)

อย า งนี้ ก็ ต อ งไปศึ ก ษาเล า เรี ย น
เรื่องเกี่ยวกับการปรุงแตงมาอยางครบ
แตถาเมื่อใดเราดับสิ่งปรุงแตงทั้ง ถวนขบวนแหงเหตุ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
หลายที่จิตใจได อยาใหเกิดความรูสึกวา กาย ใจ ที่ทําหนาที่ กับรูป กับเสียง กับ
ตัวตน วาของตน ไมหมายมัน่ ดวยอุปาทาน กลิ่น กับรส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ
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เกิดผัสสะกันเขา แลวปรุงแตงเปนเกิด เปนตัวตน เรียกวา “เกิดตัวกู ของกู”
ขึ้นมาเรื่อย ๆ ในความรูสึก

แตถาเรามีสติปญญามาทันพอ แมจะเกิดสัมผัสกันเขา
มา มันก็ตองมีสติปญญาที่เพียงพอ เพื่อควบคุมไวใหได ไม
ใหปรุงสังขารขึ้นมาได
นี่สําคัญมาก เรียกวา เราดับตัวตน หรือดับไมเหลือ ปองกันการ
เกิดกิเลสไดแลวตองดับไปใหพนจนกระทั่งไมมีเหลือ คือ ภาวะจิตไม
ปรุงเชื้อแหงอวิชชา หรือความทุกขนานามันไมเกิด ทานทั้งหลาย
เพราะความทุกขเกิดมาจากความรูสึกวา มีตัวตนหรือของตน เพิ่ม
มาเรื่อยไปจนบอกวา มันมีใจความสั้น ๆ วา การยึดมั่นถือมั่นวา ตัวตนของ
ตนนั่นแหละ เปนเหตุใหเกิดทุกข เพราะมีอุปาทาน เกิดอุปาทานที่เบญจขันธ
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เมื่อยึดมั่นในสวนใดเขามา ก็
เกิดเปนตัวตนทันทีนั่นแหละ
แตถาเราไมยึดมั่นถือมั่นเลยทุก ๆ อยางตลอดเวลา อยางนี้ไมเกิดตัว
ตนขึ้นมาได นั่นเรียกวา ใชวิชชาเปนปญญาที่ดับไมเหลือ นี่เปนการดับ
ทุกขไดทุกแงทุกมุม ถาลักษณะนี้ เราไมตองไปเรียนอะไรใหมากเรื่องมาก
ราว มุงฝกหัดดับไมเหลืออยางเดียวก็พอแลว ๆ ตองพยายามในรูปการณนี้
เปนไปเพื่อดับไมเหลือ นี้เปนเรื่องสําคัญที่สุด ตองเกี่ยวของตลอดเวลา ให
มากอยางนี้เปนพิเศษ ใหถนัดถนี่ คลองตัวคลองใจ เมื่อจะตกกระไดพลอย
กระโจนไปเลย นี่แหละอุบายวิธีการดับไมเหลือ

สํานวนสรุปเปนบทกลอนมีวา

อยาเขาใจ
ตองปฏิบัติ
ถารูจริง
รูดับให
เมื่อเจ็บไข
อยาพรั่นพรึง
ระวังให
คอยจดจอง
ถึงนาที
ตั้งสติ
ดวยจิตวาง
สารพัน
ตกกระได
จะถึงที่
สมัครใจ
ก็ดับ “เรา”

ไปวา
ลําบาก
สิ่งเดียว
ไมมีเหลือ
ความตาย
หวาดไหว
ดีดี
ใหตรงจุด
สุดทาย
ไมประมาท
ปลอยวาง
ไมยึดครอง
พลอยกระโจน
จุดหมาย
ดับไมเหลือ
ดับตน

ตองเรียนมาก
จึ่งพนได
ก็งายดาย
เชื่อก็ลอง
จะมาถึง
ใหหมนหมอง
“นาทีทอง”
หลุดไดทัน
อยาใหพลาด
เพื่อดับขันธ
ทุกสิ่งอัน
เปนของเรา
ใหดีดี
ไดงายเขา
เมื่อไมเอา
ดลนิพพานฯ

ทานผูอานทั้งหลาย ตอไปนี้ คําที่กลาววา “จิตวางไดยินหญาพูด”
นี้เราทานตองเขาใจเสียกอนวา นี้มันเปนสํานวนภาพพจน และเปนภาพของ
ใบไมแหง นีด่ แู ลวเหลือแตเสนใยอยูใ บหนึง่ ไมมเี นือ้ หนังอะไรเลย มีแตเสนใยโปรง ๆ
และที่มุมขวาลางดํานั้นเปนกอหญา ๆ ในภาพนี้ก็มีแตใบไมใบหนึ่ง กับกอหญากอ
หนึ่งเทานั้น นี่เปนสํานวน หรือที่เรียกวา “จิตวางไดยินหญาพูด”
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กลาวถึงใบไมนน่ั แหละ เปนสัญลักษณของจิตวาง เหตุอะไร ผลอยางไร
หรือมีความหมายเปนจิตวาง จงตั้งใจพิจารณาใหดี แลวจะคอย ๆ เขาใจ
วา สวนกอหญานั่นนะ มันพลิวไปตามสายลม เสมือนกับวามันพูด
นี่ถาจิตวางจะรูความหมายในสิ่งทั้งปวงวา มันพูดกันวาอยางไร คือ
มันพูดกันดวยเรือ่ งวา “ฉันทําหนาที่ ไมหวัง ไมเอา ไมเปน แตใหประโยชน
ตอโลกอยางเสมอตนเสมอปลาย” นี่แหละทานผูอานทั้งหลาย
กลาวตอไปวา “จิตวาง มิไดหมายถึงจิตไมมี หรือจิตไมคิดนึก
อะไรมิใช ๆ อยางนั้น ไมใชจิตวาง”
คําวา “วาง” จิตยังทําหนาที่ตามปรกติอยู แตไมมีความหมายมั่น
หรือความรูส กึ ใด ๆ วา เปนตัวกูหรือของกู นีม้ นั เปนภาวะจิตนะทานทัง้ หลาย
คําวา “วาง” ก็คือ วางจากภาวะจิตตัวกู ของกูนน่ั เอง ถามีตวั กู
หรือมีตวั ตนเขามามันก็ไมวา ง คือ ไมวางจากตัวตนนั่นแหละ มันไมวาง
จากกิเลสนั่นเอง ถาเมื่อชวงใดชวงไหน ภาวะจิตไมหมายมั่น ชวงนั้นตัวตน
ก็ไมมี ลักษณะนี้วางจากตัวตน อยางนี้เรียกวา “จิตวางจากความรูสึก
แหงตัวตน” เรียกวา วางจากความหมายแหงตัวตน วางจากสิง่ ทีย่ ดึ ถือ
วา เปนตัวตน ญาติโยม !
เรียกวา “จิตวาง” บางคนเขาฟงไมเขาใจ เขาก็ทึกทักเอาเองวา
จิตวางคือจิตไมคิดนึกอะไร หรือเหมือนกับนอนหลับ หรือสลบไป อยางนี้
มันไมถูก บางคนก็ตีความหมายไปอีกทางหนึ่งวา จิตวางคือคนที่ไมรูจัก
รับผิดชอบอะไร เปนคนครึ่งบา ครึ่งดี ไมรูจักรักชาติ ไมรูจักบานเมือง ไมรู
จักความดี อยางนี้ก็เรียกวา จิตวาง ลักษณะนี้มันก็ไมถูกตองเลย

“จิตวาง
จากความรูสึกแหงตัวตน”
เรียกวา
วางจากความหมายแหงตัวตน
วางจากสิง่ ทีย่ ดึ ถือวาเปนตัวตน

“

“

แตวา หญามันพูดกัน
ถามวา หญามันพูดกันเรื่องอะไร
ยากจะบอกวา หญามันดาคนอยูตลอด
เวลาวา

ที่แทเอาแตเพียงวา ไมมีความคิด
นึกนอมไปในทางที่จะมีอะไรเปนตัวตน
แมจะรูสึกอยูวา สิ่งนี้ดีดี ก็ดี ดีแตไม
ถูกตอง เอามาเปนตัวตนของตน เพียง
ทําหนาที่เทานั้น แตภาวะจิตใจไมหมาย
มั่นอะไร คือ ไมมอี ปุ าทาน ไมเอามา
เปนตัวตนของตน ไมมคี วามรูส กึ อะไร
หรือสิง่ ใดวาเปนตัวตน หรือของตน

จิตนั้นเรียกวา “จิตวาง” ถา
จิตวางอยางนี้แลว มันจะเกิดความ
รู แ จ ง แทงตลอดไปทุ ก ทิ ศ ทุ ก ทาง
ทุกหนทุกแหง ยิ่งกวาสากลจักรวาล
ก็ยังรู รูวาสังขารปรุงแตงเปนอยาง
นั้น ๆ เต็มไปทั่วจักรวาล วิสังขารไม
ปรุงแตง มีลักษณะตรงกันขามอยาง
นั้น นี่แหละทานทั้งหลาย
กลาวกอนสรุปอีกครั้งหนึ่งวา คํา
ที่เรียกวา “ไดยินหญาพูด” นี้มันพูดดา
คนโง คนโงจะไมไดยินอะไรเลย แตถา
คนที่จติ วางหรือคนฉลาดนัน้ จะไดยนิ แม

88

“คนหนอ ! คนมีแตเรื่อง
ทุกข เมื่อไรหนอ ! คนจะพน
ทุกขจากความโงสักที มามีจิต
วางเหมือนเรา”

หยุดเสียที หยุดเสียที หยุดวุน วาย
เสียที มาอยูอยาง ปรกติอยางฉันซิ ยาม
ลมพัดมารายรํา สบาย สบาย ทําไมไม
เอาเหมือนเราบาง ทําไมปลอยใหจิตวุน
หนุนไปหาปญหา มีอะไรนารักก็รักมาก
เหลือเกิน ที่นาเกลียดก็เกลียดรุนแรง
เหลือเกิน มีอะไรมันนาโกรธก็โกรธจน
นอนไมหลับ อะไรมานากลัวก็กลัวจน
หวาดผวา และมีแตความวิตกกังวล อาลัย
อาวรณ อิจฉาริษยา หึงหวง ถึงขนาด
ฆากันตาย อันตรายถึงขนาดนี้ หลงใหล
สิ่งผิดอยางนี้ ควรนึกละอายแกตนหญา
บางซิ
ทําตัวอัปรียเหลือเกินนี่ หญามัน
บอกมันสอนทุกวันวา “อยาบากันนักเลย
จงหยุดกันเสียบางเถิด ดูเราซิ เราไม
ยึดมัน่ ถือมัน่ อะไร ๆ ก็เปนสุขได พอใจ
ก็รา ยรําอยูตามสายลม ชืน่ ชมธรรมชาติ
ดีกวา” ทานทั้งหลาย ขอความเหลานี้
ทานพุทธทาส ไดสรุปเปนสํานวนกลอน
ไววา

89

พระพุทธะ ตรัสรู จิตอยูวาง
ไดยินสิ่ง ทุกอยาง แถลงไข
เหมือนมันฟอง ตัวเอง เซ็งแซไป
วาไมมี สิ่งไหน นายึดเอา
มาเพื่อเปน ตัวกู และของกู
อยาหลงตู มันเขา เพราะความเขลา
เอาของเปน อนัตตา มาเปนเรา
จะตองเศรา โศกระบม ตรมใจแรง
แมกรวดดิน หินไม และใบหญา
ลวนแตสง เสียงจา ทุกหัวระแหง
คนจิตวุน ไมเขาใจ ไมระแวง
วาทุกสิ่ง รองแสดง บทพระธรรม
ครั้นจิตวาง จะไดยิน แมใบหญา
มันปรึกษา ขอความ ที่งามขํา
วา “ทําไฉน สัตวทั้งหลาย จะรายรํา
ดวยจิตวาง เพราะวางธรรม ทั้งปวงเอย”
ลําดับตอไปนี้เปนภาพ “อริยมรรคมีองค ๘” ทานผูอานทั้งหลาย
ภาพนี้เราตองดูดวยการพิจารณาทุกภาพที่ซับซอนกันอยู คือภาพ
คอนขางเล็กไปหนอย คือ ในชัน้ แรกก็จะมองเห็นวา มีพญานาคตัวใหญ ๆ มี
๖ หัว แลวก็มีภาพพญาครุฑเกาะ หรือจับอยูบนลําตัวของพญานาค สวน
พญาครุฑมีทาทางคลาย ๆ กับวาจะโยนอะไรลงมาชวย คนที่ตกน้ําอยู และ
ในน้ํานั้นมีเรือผูกติดกันเปนแถว ๘ ลําดวยกัน
ขณะนั้นก็มีคน คนหนึ่งกําลังวายน้ํา มีอาการเหมือนใกลจะจม และ
มีภาพคน คนหนึ่งยืนอยูบนบก ยื่นมืออกในทาเรียก ใหคนที่วายน้ํารีบเขา
มาหาฝงใหเร็ว
ทานทั้งหลาย อริยมรรคมีองค ๘ ในที่นี้หมายถึง เรือ ๘ ลํา ที่เปน
ลักษณะ อุปมาที่อธิบายยากนิดหนึ่ง เพราะวาเขาไมอาจ จะเขียนใหเปน
เรือลําเดียว ๘ ลํา รวมกันเปนลําเดียวไมได ก็เลยตองเขียนทั้ง ๘

เรือเหลานี้ ผูกติดกันเปนแถวเดียว หมาย ก็คือ เรือทั้ง ๘ ลํานั่นเอง ผูที่ยืน
นี้ เ ป น ยานพาหนะสํ า หรั บ อาศั ย ในน้ํ า อยูบนฝงก็มีอาการเรียกรอง บอกใหคน
ตามจําเปน
ที่จะจมน้ํานั้น คอยจับเอาเรือสําหรับจะ
ทีน้ ี เรามาดูตง้ั แตภาพ พญา ไดผานพนอันตรายไปได
นี้รวมความวา ตา หู จมูก ลิ้น
นาค ๖ เศียร นี้หมายความวา กาย และจิ
ตใจ หรืออินทรีย ๖ เหลานี้
อยางไร ?
จะทําใหเรามีอาการตกอยูในกองทุกข
เรามีตา เรามีหู นี้เปนตน และใจ มากมาย อันตรายมากเหมือนกับการจม
เหลานี้ มีความสําคัญมากที่สุด บางครั้ง น้ําใกลตาย แตไดอาศัยอริยมรรค คือ
ก็เรียก “อินทรีย” อินทรียท ง้ั ๖ สําหรับ ความถูกตอง ๘ ประการนี้ ทานทัง้ หลาย
จะรับหรือจับอารมณ ซึ่งเปนของคูกัน นั่นคือ
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
-สัมมาทิฐหิ รือความเห็นชอบ
และธรรมารมณ ที่เราตองเกี่ยวของ
-ความปรารถนาชอบ
ตลอดเวลา

-การพูดจาชอบ
กลาวตอไปวา พญานาค ๖
-ประกอบการงานชอบ
เศียร เขาเขียนไวในทีน่ ้ี ในลักษณะที่
-การดํารงชีวิตชอบ
วามีอาํ นาจฤทธิ์เดช อยางมากมาย
-ความพากเพียรชอบ
มหาศาล นั่นคืองานของเขา ถาใคร
-มีสติชอบ
ควบคุมไมอยูดูแลไมได บุคคลนั้น
-มีสมาธิชอบ
จะตองทนทุกขทรมานที่ยาวนาน
ใหตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน
มาก ลักษณะนี้ เหมือนกับมนุษยที่ เรียกวา สามัคคีกัน นี้สามารถชวย
กําลังลอยคออยูในน้ํา ซึ่งตกอยู ให พ น จากอํ า นาจอั น ดุ ร า ยของ
ทามกลางอันตรายที่สุด
พญานาค ๖ เศียรนั้นได

แตพญาครุฑนั้นทานหมายถึงผูรู
ดวยพญาครุฑนี้ อุปมา ดังกลาว
ผูม ปี ญ
 ญา ทีส่ ามารถจะควบคุมพญานาค แลววา ศีล สมาธิ ปญญา แนวสัมมาทิฐิ
ทั้ง ๖ เศียรนี้ไวได ในทํานองโยนของบาง จึงจะรอดพนอันตรายได
อยางลงมาให สําหรับจะชวยใหไดเกาะ
ในเรื่องนี้สรุปความเปนกลอน
ไดยึดเปนที่พึ่งประมาณนั้น แตความ ไววา
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พญานาค หกเศียร เฉวียนฉวัด
เที่ยวขบกัด อารมณหก อยูผกผัน
ตา หู จมูก- ลิ้น กาย ใจ ไลพัลวัน
รูป เสียง กลิ่น รส ฉวิกระสัน ธรรมารมณ
พญาครุฑ ยุดขยํา กํานาคไว
มนุษยผาน ไปได โดยเหมาะสม
ดวยเรือฝูง แปดลํา ทวนน้ําลม
ในธารธรรม งามอุดม สะดวกดี
มีมนุษย ถึงกอน วอนเรียกขาน
ใหทุกทาน ตามมา อยาผันหนี
ขอจงชวย กันและกัน ใหทันที
ถึงบุรี นิรวาณ กอนการตาย ฯ
ภาพนี้มีชื่อวา “พนแลวโวย”
นี้มีลักษณะเปนภาพลอคน คนที่ติดอยูในโลก คือ ติดอยูในกาม จง
มองไปใหเห็นเปนภาพ ดูที่มุมซายบน นั้นมีภาพตุกแกตัวหนึ่ง ถัดลงมา ก็มี
ภาพกอนเมฆรวมตัวกันเขาเปนรูปเหมือนคน และมีหนาตาลักษณะหัวเราะ
เยาะเยยอยางนั้น และถัดลงมาอีกขางใต ทั้งมีภาพโบสถ วิหาร พระเจดีย
นี้เปนตน คือ ใจความของเรื่องมีอยูวา มีเสียงลอจากเบื้องบนวา “เราพน
แลวโวย ๆ”
สวนทานทัง้ หลายยังติดตันหลงอยู คือ ติดยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ กอสราง
เสนาสนะเหลานี้ และกามทั้งหลาย ติดอยูในโลกธรรมอยางหนาแนน ติด
อยูในโลกมายา กระทั่งสูงขึ้นมาจนถึงสัญลักษณของพระศาสนา นั่นคือ
พุทธรูป โบสถ วิหาร พระเจดีย นี้เปนความหมายของพระศาสนา ตรงตอ
สัมมาทิฐิ คือ ตองลอยใหพนจากนี้ขึ้นไปอีก จนอยูเหนือสิ่งทั้งปวง จึงจะ
สามารถรองทาทายออกมาไดวา
“พนแลวโวย ๆ ๆ” นี่หมายความวา เราพุทธบริษัททุกคนตอง
ตรงตอหลักพุทธธรรมนําสัมมาทิฐิ มาปฏิบัติ ใหเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิก
บาน นี่ผลงานบํารุงพระพุทธศาสนา

ตามภาพมีตอ ไปวา มีรปู ภาพเปนตุก แก นีเ้ ปนเจตนาของผูม ปี ญ
 ญา เขียน
ลอเลียนไว บุคคลที่ยังคลานงุมงามอยูไมรูเรื่อง ไมรูราวอะไร และที่มีรูปภาพ
เหมือนเมฆรวมตัวกันเปนคนนี้ เปนการแสดงความหมายวา คนคนนี้เรา
ทานนี้ มันเปนแคอนัตตา ๆ มิใชตัวตนบุคคลเราเขาแตอยางใด ทุกอยางมัน
เปนองคประกอบของสังขารหลาย ๆ อยางมารวมกันเทานั้นเอง เหตุปจจัย
ประกอบใหเปนคน จนรูส กึ นึกคิดได เกีย่ วของอะไรได แตนน่ั คือสังขารเทานัน้
ตามสัจจะมันเปนอนัตตา ดวยเหตุนี้จึงเขียนเปนรูปเมฆลอยขึ้นไปอยางนั้น
ลักษณะนัน้ นีแ่ หละศิลปนผูเ ขียนไวอยางมีความหมายมาก ในการลอผูท ย่ี งั ไมพน
นี่เราทั้งหลายควรจะนึกถึง การที่จะลอยขึ้นไปจากโลกธรรม หรืออิทธิพล
ในความหมาย หรือคุณคาอะไรตาง ๆ ในโลกนี้ ที่บีบคั้นจิตใจเราทาน เมื่อพน
จากอิทธิพลของสิ่งตาง ๆ ในโลกนี้แลว จึงเรียกวา พนโลก อยูเหนือโลก เปน
โลกุตรธรรม หรือเรียกวา โลกอุดร นี่เปนความหมายปลายทางของเราพุทธ
บริษัท ที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนา
ทานพุทธทาส ไดกลาวสรุปไวเปนบทกลอน วา
บัดนี้เมฆ ลอยพน ยอดเจดีย
ทั้งโรงโบสถ มากมี และวิหาร
เมฆรวมตัว เปนภาพ พิสดาร
บอกอาการ “พนแลวโวย” โปรยยิ้มมา
ตะโกนรอง บอกสหาย สิ้นทั้งผอง
วาไมตอง เสียเที่ยว เที่ยวคนหา
อนันตสุข ในโลกนี้ ที่หวังมา
เหมือนเที่ยวหา หนวดเตา ตายเปลาแล
สุขแทจริง จิตไมวิ่ง ไปตามโลก
อยูเหนือความ ทุกขโศก ทุกกระแส
มือเทาเหนียว เหนี่ยวขึ้นไป คลายตุกแก
ไมอยูแค พื้นโบสถ โปรดคิดดู
ลอยเหนือยอด โบสถไป ในเวหา
ลอยพนไป เหนือฟา ที่เทพอยู
ถึงความวาง หางพน จากตัวกู
ไมมีอยู ไมมีตาย สบายเอยฯ

92

ที่มาของภาพ http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/01.htm

93

ตื่นเถิด
ตรีี
ตร

โดย...ละอองธรรม

ส

การที่เราเกิดมาเปนสตรีนั้น ทุกทานก็ทราบกันแลว

วา สรีระทางธรรมชาตินั้น เปนเหตุใหเกิดความทุกขมากมาย
เหลือเกิน ตอนมีรอบเดือน ตอนตั้งครรภ ตอนคลอดลูก ตอน
เลี้ยงลูกดวยน้ํานม และจนลูกเติบใหญ เหตุการณเหลานี้ได
สรางความทุกขตลอดเวลา
แตในเวลาเดียวกัน ความสัมพันธระหวางแมที่มีตอลูก
ก็ไดกระชับเกลียวเหนียวแนน ซึ่งกลายเปนความสุขของผูเ ปน
แมอยางที่สุด จะพรรณนาความสุขชนิดนี้ ทุกคนที่เปนแม
ยอมตระหนักดีวา ไมอยากใหลูกมีอันตรายเจ็บไข พิการ หรือ
โรคภัยตาง ๆ ก็ไมใหเกิดขึ้นกับลูกรัก สวนใหญแลวผูเ ปนแม
ไมคอยไดเตรียมจิตใจวา “ความทุกขทั้งปวงนั้นอาจเกิด
ขึน้ ได”

บางครอบครัวลูกตองเจ็บไขไม
สบาย ตองพิการ แลวที่รายแรงที่สุด
ก็คอื ลูกตองจากแมไปตัง้ แตเยาววยั หรือ
ตายกอนผูเปนแม ความทุกขอันใหญ
หลวงก็เขากระทบจิตใจผูเ ปนแม (ผูเ ปน
แมที่ไมเคยเตรียมจิต) บางคนรองไห
จนไมมีน้ําตา บางคนบาไปเลย บางคนถึง
กับทํารายตัวเอง หรือคิดฆาตัวตาย
ตามลูกไปดวยก็มี

มาแลว ตองรีบหาที่พึ่งทั้งทางกายและ
ทางจิตใจ ตองรีบตืน่ แสวงหา ซึง่ ผูห ญิง
เราชาวพุทธทั้งหลาย ขอใหเราไดนอม
นํา และรีบพิสูจนดวยตัวเองเถิดวา
“ธรรมะ” สามารถแกปญ
 หาตาง ๆ และ
ขจัดความทุกข โดยเฉพาะทางจิตใจได
จริง แมแตวาสมัยนี้จะไมมีองคพระศาสดาแลว แตพระธรรมคําสั่งสอน
ของพระองคทาน ยังมีอยูตลอดไป คํา
เหตุ ก ารณ อั น เลวร า ยทั่ ว ที่พระองคไดทรงตรัส เพือ่ เปนแนวทาง
ในการที่จะทําลายความสงสัย แก
โลกที่เกิดขึ้น
สังคมชั่วชาซึ่งไดระบาดมากขึ้น พุทธศาสนิกชนไววา...
“ ธ ร ร ม แ ล ะ วิ นั ย ที่ เร า
ทุกวัน ก็คือเรื่องกามารมณ มองเห็น
ผูหญิงเหมือนของเลน เปนอาหารของ ตถาคตแสดงไวดีแลว ธรรมวินัย
ผูบากามทั้งหลาย เขาเหลานั้น จะใช นั่นแล จะเปนศาสดาของพวกเธอ
ความคิดชัว่ ทุกวิธี เพื่อหลอกลอผูห ญิง ทั้งหลาย ในการลวงไปแหงเรา”
เรา มอมเมาผูหญิง เราดวยยาเสพติด
นีค่ อื คําพูดทีพ
่ ระองคทรงตรัส
คาขายผูห ญิง เหมือนกับสินคาชนิดหนึง่ ไวกอ น ทีพ
่ ระองคจะปรินพ
ิ พาน
ในประเทศไทยเราก็มีเหตุการณที่นา
นี่คือ คําพูดที่เปนบรรทัดฐาน
กลัวสําหรับลูกผูหญิงทุกคน
ในการศึกษาหลักธรรมของพระองค
ความทุกขทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับ
ความทุ ก ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู ห ญิ ง
ผูหญิงได แลวเกิดขึน้ มากมายเหลือเกิน เรามีมากมายเหลือเกิน โดยเฉพาะ
บางคนก็ถูกขมขืน แลวก็ฆาทิ้งไปมาก ความยึดมั่นถือมั่น ความรักในลูก ๆ
ตอมาก แมแตเด็กผูหญิง อายุนอย ๆ หลาน ๆ ในสามี ไมอยากใหของรัก
ก็ยังโดนขมขืน ความทุกขทั้งหลายได ของหวงตองจากไป หรือตกไปเปนของ
เกิดขึ้นแกผูหญิงอยางมหาศาล
ผูอื่น (โดยเฉพาะตอนนี้ เหตุการณที่
ผูหญิงเราตองรีบขวนขวายหา เกิดการแยงสามีผูอื่นก็เกิดขึ้นเยอะ)
เครื่องมือ ปองกันภัยอันตรายที่กลาว
เพราะฉะนัน้ เราผูห ญิงทัง้ หลาย
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ที่ไดยกตัวอยางมานี้ เปนเรื่อง
ตองรูจักหันหนาเขาหา “ธรรมะ” กัน
เถิด ความทุกขของเราก็จะเบาบางลง ราวสมัยพุทธกาล ไดมีสตรีหลายตอ
หลายทานทีไ่ ด อาศัยศึกษาธรรมะ โดย
ในที่สุด
การเกิด แก เจ็บ ตาย เปน ตรงจากพระพุทธองค จนสําเร็จเปน
ธรรมชาติที่ตองเกิดขึ้นกับทุก ๆ พระอรหันต
เราทุ ก คนที่เปนผูหญิงสมัยนี้
คน แตถาเราทุกคน โดยเฉพาะ
ผูหญิงเรายังยึดมัน่ ถือมัน่ ลูกฉัน ต อ งรี บ หั น หน า ศึ ก ษาคํ า สอนทาง
สามีฉัน พอแมฉัน ความทุกขทั้ง “พุทธศาสนา” อยางจริงจังเถิด เพราะ
วาศาสนา ชื่อวา เปนหลัก และเปน
หลายก็ทวมทน
เหมือนผูชี้ทางให เปรียบเสมือนการ
พระพุทธองค เคยตรัสไวกบั นาง เดินทางทีม่ แี ผนที่ ถาการเดินทางปราศ
“ปฏาจารา” นางผูไดสูญเสียบุตร ๒ จากแผนที่ หรือบุคคลที่ไดเดินทางมา
คน สามี พอแม และนองชาย ในเวลา กอนแลวไดบอกแนะนํา ยอมเกิดหลง
ใกลเคียงกัน แลวนางเองถึงกับเปนบา ทางไดโดยงาย หรืออาจจะไมถงึ จุดหมาย
รองไหบนเพอเสียสติ วา
หรือไมรูสึกประทับใจในการเดินทาง
“น้ําในสมุทรทั้ง ๔ ก็ยังนอย
อมตธรรม หลัก “มหาสติกว า น้ํ า ตาของคนผู ถู ก ความทุ ก ข
ความเศราโศกครอบงํา เพราะเหตุ ปฏฐาน ๔”
เราหญิงทั้งหลาย ไมวาจะเปน
ใด เธอจึงประมาทอยู”
ท า ย สุ ด น า ง ไ ด บ ว ช เ ป น เด็ก สาว กลางคน หรือเปนคนชรา
ก็ตาม ทานทั้งหลาย มีสิทธิ์ที่จะลิ้ม
ภิกษุณี และไดทําลายความทุกข รสแหง “อมตธรรม” ตามหลักของ
ความเศราโศกไดอยางสิ้นเชิง ดับ “มหาสติปฏฐาน ๔” ซึ่งมีการสอน
ทุกขเปนพระอรหันตในที่สุด
อยูม าก และถาเรามีหลัก เราก็จะรูได

วา ที่ใด หรือสถานที่ใด หรือวา สํานักปฏิบัติใดที่สอนอยางถูกตอง ตาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคอยางแทจริง
พระพุทธองค ไดทรงวางเปนแนวทางไวเปนหลักใหผหู ญิงปฏิบตั ธิ รรม
คอนขางชัดเจนมาก คือ
ธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไป
๐ เพื่อความกําหนัดยอมใจ ไมเปนไปเพื่อความคลายกําหนัด
๐ เปนไปเพื่อประกอบสัตวไวดวยทุกข ไมเปนไปเพื่อคลายทุกข
๐ เปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ไมเปนไปเพื่อไมสั่งสมกิเลส
๐ เปนไปเพื่อความเปนผูมักมาก ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย
๐ เปนไปเพื่อความไมสันโดษ ไมเปนไปเพื่อความสันโดษ
๐ เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมูคณะ ไมเปนไปเพื่อความสงัด
๐ เปนไปเพื่อความเกียจคราน ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร
๐ เปนไปเพือ่ ความเปนคนเลีย้ งยาก ไมเปนไปเพือ่ ความเปนคนเลีย้ งงาย

ธรรมเหลานั้นแล ไมใชธรรม ไมใชวินัย ไมใชคําสั่งสอน
ของเราตถาคตฯ
นี่คือ สิ่งที่พระองคทรงวางเปนแนวทางไว เพื่อใหผูที่ปฏิบัติไดมี
ขอเปรียบเทียบวา สิ่งใดควรและไมควร และสิ่งใดคือ ประโยชนที่แท
จริง ในพระพุทธศาสนา
ขอเชิญชวนผูห ญิงทุก ๆ ทาน จงมุง มัน่ และปรารถนาทีจ่ ะใฝในสัมมา
ปฏิบตั เิ ถิด แมวา อายุมากแลว ก็ยงั ไมสายเกินไป เตรียมตัว กอนตายเถิด.
สาธุ อนุโมทนา
ขอความธรรมะ สวนหนึ่ง คัดลอกมาจากหนังสือ “ผูหญิงกับการบรรลุธรรม” (ศิริยะธรรม มัมมยตา)
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วันนี้เปนวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ขขึึ้น ๑๐ ค่าํ เดือน ๖ เปนวันคลายวันเกิดหลวงพอทานอีกรอบ

หหนึนึ่ง พวกเรา
พวกเราเหลาพุทธบริษัท ลูกศิษยทั้งหลายตางก็ไดเดินทาง
มมากราบนมั
ากราบนมัสกการดวยความศรัทธา เชือ่ มัน่ และพรอมใจกันอาราธนา
พพระธรรมที
ระธรรมที่มีอยูในหลวงพอ รวมทั้งธรรมะบารมีของทุก ๆ ทานที่
มมีกี นั คคนละนิ
นละนิด รวมกันเปนพลังมหาศาล จงประสิทธิผลใหหลวงพอ
จงมี
จงมี พลังจิต พลังกาย สมบูรณ ประเสริฐผลทุกประการ เปน
พระสุ
พระสปุ ฏิปน โน
โ เปนพระบุคลาธิษฐานของลูกศิษย และพุทธบบริริษัทสืบนา
นานแสนนาน ตามวาระสังขารของหลวงพอเทอญ

ผูเขียนบทความนี้ ก็ไมไดมีความสามารถพิเศษมากมาย
ประการใด เพียงแตวา พยายามฝกเรียน ฝกหัดตามสติปญญา
ที่พอมี ดวยความศรัทธา เชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนที่มีในหลวง
พอมากมายมหาศาล แมวา เปนลูกศิษยปลาย ๆ ก็ยงั นับวา “เปน
บุญวาสนา เหลือคณานับ” ที่ไดนํามาเจอ
ลูกขอกราบนมัสการและขอขอบพระคุณ ผูที่มีแตความ
เมตตา กรุณา และพร่ําสอนทุก ๆ คน ใหมีสติปญญา ใหมีวิชชา
การดับทุกขทุกประการ
ผูเขียนไดพยายาม ฝกเขียน บทกลอนธรรมะ เพื่อนอม
ถวายเปนการสํานึกในพระคุณของหลวงพอทาน อาจมีผิดพลาด
บางก็ตองขอความกรุณาผูรูทั้งหลาย จงชวยกันบอกและแนะนํา
ดวยนะคะ
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พระผูมีแตให (พระสุปฏิปนโน)
*******************

๒๔ เมษานี้
พระผูปฏิบัติดี
พระธรรมมี
จิตหาวหาญ
วันนี้กุศลล้ําเลิศ
๖๙ ป ทวี
พระผูมีจิตดี
ในทุก ๆ สิ่ง
หลวงพอพยอม
ทานไมรอ
ความเบิกบาน
เวลากาลนาน
หลวงพอทาน
การปลอยวางมี
ความมีอัตตา
ธรรมทุกอยาง
ลูกขอประนมมือ
ขอนมัสการมา
จะขยันพยายาม
ไมยอหยอน
วันนี้ ๒๔ เมษายน
ทุกปกําหนดจริง
ขอพระธรรมบําเพ็ญมา
เสริมพลังจิต กายา

เปนวันดี
บารมีสิบ
อริยสัจจสี่
เพียรทุกดาน
คลายวันเกิด
ความดีเพิ่ม
เสริมบารมี
ไมละทิ้ง
จิตมีแตยอม
ขอความสบาย
สุขสราญยิ่ง
ลวงแลวผาน
เปนศิษยหาญกลา
สามารถชี้สอน
ตัวตนกายา
ปกติวาง
จิตนอมนับถือ
ขอบพระคุณธรรมะ
เรงปฏิบัติตาม
ไมลําพอง
ลูกศิษยทุก ๆ คน
เปนวันมิ่งมุทิตา
ประสิทธิยาเกิด
มีวิชชา แข็งแกรง

มงคลศรี
อยูในทาน
ทุกประการ
เรงทําดี
ประเสริฐศรี
เติมมากยิ่ง
ทานทําจริง
ไมรีรอ
การใหหนอ
ใหกายทาน
เมื่อทํางาน
หลายสิบป
พระพุทธชินสีห
เปนแบบอยาง
ทานชางวาง
ทุกเวลา
หลวงพอหนา
ที่ทานสอน
อยางแนนอน
เหมาะสมจริง
เปรมปรีดิ์ยิ่ง
แดทานหนา
ล้ําเลิศวัฒนา
สืบนานเทอญ ฯ

บุญกุศลอันจักบังเกิดขึ้นประการใด ลูกขอนอมถวายแด
พระเดชพระคุณ หลวงพอพระราชธรรมนิเทศ (หลวงพอพยอม
กลฺยาโณ) ผูทรงภูมิธรรม มีจริยวัตรอันงดงาม นาเลื่อมใสดวย
เถิด แตถาวาลูก เขียนผิดพลาดประการใด ก็ขอหลวงพอได
เมตตาอโหสิกรรมดวยเทอญ ลูกขอกราบขมา ณ โอกาสนี้ดวย
เจาคะ
ขอกราบนมัสการมุทิตาจิต...
ละอองธรรม
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กินพอดี...ไดบุญ
กินมาก...ไดโทษ

โดย...มูลนิธิสวนแกว

เลาเรื่อง...นําทาง “ทีส่ ดุ คือทุเรียน”
สมญา “ราชาผลไมไทย” (King of
fruits) คงไมมีใครไมรูจัก “ทุเรียน”(Durian)
ผลไมทม่ี เี ปลือกเปนหนาม เนื้อสีเหลืองทอง
กั บ รสชาติ เ ฉพาะตั ว ที่ ไ ม เ หมื อ นกั บ ผลไม
ใด ๆ ในโลก อีกทั้งกลิ่นที่เปนเอกลักษณ
บางคนก็วาเหม็น บางคนก็วาหอม ปจจุบัน
โครงการวัดสวนแกว นนทบุรี มีทั้งในชวง
ฤดูกาลและนอกฤดูกาล ราชาผลไมเนือ้ แนน
รสหวานมันก็จะมีราคาสูงขึ้นไปตามพันธุ
และขนาดของมัน เราทราบกันดีอยูแลววา
“ทุเรียน” หากกินในปริมาณที่มากเกินไป
ก็จะใหโทษแกรางกายได เพราะเปนผลไมที่
มีไขมันสูง น้ําตาลสูง และทําใหตัวรอน แต

จริง ๆ แลวทุเรียนมีประโยชนตอสุขภาพไมแพผลไมชนิดอื่น ๆ
อยางที่หลายคนอาจไมเคยรู
สรรพคุณตาตํารายาไทย ระบุวา
๑) รากทุเรียน มีรสฝาดขมใชแกไขและแกทองรวง
๒) ใบทุเรียน มีรสขม เย็นเฝอน ใชแกไข แกดีซาน ขับพยาธิ
และทําใหหนองแหง
๓) เปลือกทุเรียน มีรสฝาดเฝอ น ใชรกั ษากลากเกลือ้ น สมาน
แผล แกน้ําเหลืองเสีย พุพอง แกฝ ตานซาง
๔) เนื้อทุเรียน มีรสหวาน รอน ใชแกจุกเสียดในทอง ให
ความรอนกับรางกาย บํารุงกําลัง แกโรคผิวหนัง ทําใหฝแหง และ
ขับพยาธิไสเดือน

๑๕ สรรพคุณของทุเรียน...
ประโยชนที่ใครหลายคนอาจยังไมรู
1) ทุเรียนเปนผลไมที่ใหพลังงานแกรางกายสูง
2) เนื้อทุเรียนชวยฆาเชื้อโรคในรางกายได เพราะกํามะถันใน
เนื้อทุเรียนจะทําหนาที่เสมือนยาฆาเชื้อออน ๆ
3) ประโยชนของทุเรียนชวยเผาผลาญ ทุเรียนเปนผลไมที่กิน
แลวทําใหรางกายเกิดความรอน จึงเปนผลไมที่ชวยเผาผลาญได
4) ทุเรียนมีสรรพคุณเปนยาระบายออน ๆ เนื้อทุเรียนมีกาก
ใยอาหารสูงมาก ๆ ดีตอระบบขับถาย กินแลวชวยระบายทองไดดี
5) ทุเรียนเปนผลไมที่มีไขมันสูง หากกินแตพอดีก็จะไดรับไข
มันดีที่เปนประโยชนแกรางกาย
6) ทุเรียนมีฟอสฟอรัส ทีช่ ว ยซอมแซมสวนทีส่ กึ หรอของรางกาย
7) ทุเรียนมีสารตานอนุมลู อิสระ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุห มอน
ทอง มีใยอาหารและสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาทุเรียนพันธุอื่น ๆ
8) ทุเรียนพันธุหมอนทองชวยลดไขมันเลวในรางกายได
9) เนื้อทุเรียนมีโพแทสเซียมสูง ชวยใหรางกายมีภูมิตานทาน
ที่แข็งแรง
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10) เนือ้ ทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูง
ชวยบํารุงกระดูกและฟนใหแข็งแรง
11) ทุเรียนมีประโยชน ลดผมขาว
ทุเรียนเปนผลไมที่มีวิตามินบี 9 สูง ชวย
ชะลอการเกิดผมหงอก ผมขาวได
12) ทุเรียนมีสรรพคุณแกทอ งเสีย
รากทุเรียนเปนยาตํารับโบราณ ใชแกทอ ง
รวง ทองเสียได
13) ใบทุเรียนเปนสมุนไพรใชขับ
พยาธิ
14) เปลือกทุเรียนชวยเยียวยาแผล
เปอย แผลพุพองได
15) ประโยชนของทุเรียนบํารุงผิว
เนื้อและเปลือกของทุเรียนสามารถแก
โรคผิวหนัง และทําใหสีผิวเสมอกัน
น อ ก จ า ก ส ร ร พ คุ ณ แ ล ะ
ประโยชนของทุเรียนทั้ง 15 ขอนี้แลว
ทุเรียนยังไดชื่อวาเปนผลไมแหงความ
อุดมสมบูรณ และเปนผลไมทช่ี าวตางชาติ
ใหความสนใจ อยากจะไดลิ้มลองมาก
ที่สุด ดวยรสชาติที่มีความเฉพาะตัว มี
ความหวานมันทําใหทุเรียนสามารถนํา
ไปแปรรูปเปนอาหารไดหลากหลาย เชน
ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนแชอิ่ม ทุเรียน
กวน ทุเรียนดอง ทอฟฟทุเรียน ไอศกรีม
รสทุเรียน ไสขนมปง ขนมไหวพระจันทร
วเหนยวทุุเรียนน้ํากะทิ
สมตําทุเรียน ขาวเหนี
เปนตน

เปลือกทุเรียน...มีประโยชน
ทิ้งแลวจะเสียดาย
นอกจากเนื้อทุเรียนจะสามารถ
นําไปแปรรูปไดแลว “เปลือกทุเรียน” ก็
ยังมีประโยชนดวยเหมือนกัน อยาเพิง่ ทิง้
เปลือกที่เต็มไปดวยหนามแหลมเปนอัน
ขาด เพราะเปลือกทุเรียนเปนยารักษา
โรคตานซาง และโรคทีเ่ กีย่ วกับน้ําเหลือง
ได อีกทั้งเปลือกของทุเรียนยังสามารถ
นําไปรีไซเคิลเปนกระดาษชนิดตาง ๆ ได
อีกดวย
เห็ น ประโยชน ข องทุ เ รี ย นไป
แลวแตก็ใชวา จะกินทุเรียนไดไมอั้นนะ
เพราะทางการแพทยเคยไดออกมาเตือน
แลววากินทุกเรียนมาก ๆ ไมไดเปนผลดี
ตอรางกาย ใครที่ขี้รอนงาย ๆ หรือมีธาตุ
รอน กินทุเรียนมาก ๆ อาจถึงตายได โดย
เฉพาะการกิ น ทุ เ รี ย นพร อ มเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลจะยิ่งทําใหรางกายมีความ
รอนนสูง สงผลใหรางกายเสียสมดุล

โทษของทุเรียน

3) ผูปวยโรคความดันสูง ไมควร
กิ น ทุ เ รี ย นมากเนื่ อ งจากจะทํ า ให แ น น
ทอง หายใจไมออกเชนเดียวกับโรคหอบหืด
4) ผูป ว ยโรคกรดไหลยอน ไมควร
กิ น ทุ เ รี ย นมากเนื่ อ งจากจะทํ า ให เ กิ ด
อาการแนนทอง
5) ผูป ว ยโรคหัวใจ ไมควรกินทุเรียน
เนื่องจากในทุเรียนมีกํามะถันสูง
6) ผูป ว ยโรคเกาตไมควรกินทุเรียน
ที่สุกงอม หรือหวานจัดมากเกินไปเนื่อง
จากสงผลตอความดันเลือด
7) ผูป ว ยโรคไต ไมควรกินทุเรียน
เนื่องจากในทุเรียนมีโพแทสเซียมสูง

เนื่ อ งจากทุ เ รี ย นเป น ผลไม ที่ มี
น้ํ า ตาลสู ง และยั ง อุ ด มไปด ว ยไปด ว ย
ไขมันและกํามะถัน ผลไมชนิดนี้ จึงไม
เหมาะสําหรับผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน
เพราะหากรั บ ประทานเข า ไปอาจจะ
ทําใหระดับน้ํ า ตาลในเลือดสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทําใหรูสึกไมสบายเนื้อสบายตัว
ทําใหเกิดรอนในอีกดวย และสําหรับ
บุคคลทั่วไปควรจะบริโภคแตนอย และ
ยังมีความเชื่อโบราณที่หามใหหญิงตั้ง
ครรภ ห รื อ ผู ที่ มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง รั บ
ประทานทุเรียน และไมควรรับประทาน
ทุเรียนรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
ไดรูทั้งประโยชน และโทษของ
กาแฟ เพราะเปนของรอนทั้งคู เดี๋ยวจะ
ทุเรียนไปแลว ก็หวังวาผูที่โปรดปราน
หลับไมตื่น ฟนไมมีได !
ความหอมมันของทุเรียนจะพึงกินอยาง
ระวัง และกินอยางพอดี เพื่อไมใหทุเรียน
เคล็ดไมลับ
การกินทุเรียนทําใหเกิดโรครอน ของโปรดมาสงผลเสียตอรางกายได เพราะ
ในและเจ็บคอไดงาย วิธีปองกัน คือ ดื่ม กินพอดี ๆ ก็จะไดประโยชนไป แตถากิน
น้ําผสมเกลือแกงครึ่งชอนชา หรือดื่ม แบบไมรูจกั พอก็จะไดรบั โทษจากทุเรียน
น้ําตามมาก ๆ เพื่อขับสารซัลเฟอรและ ส ว นผู ที่ เ ป น โรคตามที่ ก ล า วไปข า งต น
ก็ควรเลี่ยงผลไมอยางทุเรียน หรือกิน
ชวยลดอาการรอนในได
ทุเรียนใหนอ ยลง สวนทานใดสนใจทุเรียน
ที่กินแลว “บุญก็ได ไสก็เต็ม” ตองแวะ
ผูปวยโรคใดไมควรกินทุเรียน
1) ผูปวยโรคเบาหวานไมควรกิน มาวัดสวนแกว เดี๋ยวนี้ มีมาใหชิมนอก
ทุเรียน เพราะทุเรียนมีแปงและน้ําตาลสูง ฤดูกาลเปนระยะ ๆ หมดแลวรอชิมกันรอบ
2) ผูที่เปนโรคหอบหืด หากกิน ใหมนะจะ.
ทุเรียนในปริมาณมากจะทําใหจุก แนน
หายใจติดขัด
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กําลังใจ
โดย...โยมแอ
โดย...โยมแอว
ย...โยมแอวว สงฆท
สงฆทาน
สังฆทาน

เรารูดีวา...ชีวิตกําลังเจออะไร ?
แตเราไมมีวันรูเลยวา คนที่เราเจอนั้น เขากําลังเจออะไร ?
“ใสใจคนรอบขางบางหนอยดีไหม”

บางสิ่งที่เขาขาด เราอาจมี
บางสิ่งที่เขาดี เราอาจดอย
เราเกิดมาเพื่อเติมเต็ม (บารมี) ซึ่งกันและกัน
เปนกําลังใจใหกัน “กําลังใจ” เปนยาวิเศษชนิดหนึ่ง
ที่สามารถพิชิต “โรคทอแทได”

ดย...นายมะเนาว
ดย
ย นายมะเนาว
น ยม น ว

รี บ

เรื่องบางเรื่อง...เมื่อมีเวลา
จงลงมือ...รีบทํา...ในทันที
อยาคิดวา...“ตองรอใหพรอมกอน”...
แลวจึงทํา
คนบางคน...รอแลว...รอเลา...
จมปรักกับเรื่องราวเกา ๆ
นั่งเฝาถวิลหา...อนาคตที่สดใส
แตก็ยังไมไดลงมือทําอะไร...สักอยาง
เพียงเพราะ...รอ...
แคคําวา......“ตองพรอมกอน”...
บางที...ถาตองรอใหพรอมเสียกอน
ชีวิตนี้...ทั้งชีวิต...
อาจไมมีวันพรอมเลยก็ได...
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City....................................................... State........................................................................ Zip Code..............................
â·ÃÈÑ¾·/Phone (.........)...........................................................................................................................................................
â·ÃÊÒÃ/Fax (.........)...................................................................................................................................................................

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

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

กองทุนผูสูงวัย วัดสวนแกว เลขที่บัญชี
"""""

382-2-48554-4

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

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

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

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

ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน
Tel. 0 2921 5023 กด 2 Line ID : 08 5658 1221
E-mail : seniorfund2557@gmail.com
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
2. คุณสุทธิพร บุญภักดี
3. คุณคณพัฒน หงษประธานพร
4. คุณสมชาติ พรพิพัฒนวงศ
5. คุณวัฒนา ทิพากรกานต
6. คุณพารุณี ทิพากรกานต
7. คุณดวงใจ เย็นใจ
8. คุณเสทื้อน หุนทอง
9. คุณชยศักดิ์ ดีอุด
10. รายนามผูบริจาค รายละ
(1) น.ท.สุเทพ เจริญวานิช
(3) คุณจันทรเพ็ญ ภูอิสระกิจ
(5) คุณวารี แซเจียว
(7) พ.อ.ประจวบ พันธุมณี
(9) คุณฐิติภา โมรานิล
(11) คุณสมบูรณ ประดิษฐงาน
(13) คุณทองแดง เถาหอม

จํานวน 10,000 บาท
จํานวน 3,000 บาท
จํานวน 2,000 บาท
จํานวน 1,000 บาท
จํานวน 1,000 บาท
จํานวน 1,000 บาท
จํานวน 500 บาท
จํานวน 400 บาท
จํานวน 300 บาท
จํานวน 200 บาท
(2) คุณบัญชา กิจธรรม
(4) พระสุวัฒน สุวฑฺฒโน
(6) คุณประภา โมี
(8) คุณงามเนตร ฉัตรไชยรัชต
(10) คุณมาลินี เทียมทัน
(12) คุณอุไร เชาวปญญานนท
(14) คุณดอน เถาหอม

คุณไมใช เราขอ

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

ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

0 2921 5023 กด 1
09 2940 3125, 09 8310 3956
Line ID : 0 2595 1444

Fax : 0 2595 1222 E-mail : Kanlayano@gmail.com
เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ถนน.................................
ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต............................ จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย............... โทร................................... อีเมล .............................................
สถานที่ใหสงวารสารกัลยาโณ
บานเลขที่........... หมูที่......... ซอย/ตรอก....................... ถนน........................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................... จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย................................................ โทร..........................................................
สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140
อัตราคาสมาชิกวารสารกัลยาโณ
 1. สมัคร 1 ป 4 ฉบับ
ราคา 200 บาท (รวมคาจัดสง) หรือ
 2. อุปถัมภคาจัดพิมพตามกําลังศรัทธา จํานวนเงิน.............บาท
เริ่มฉบับที่............ ประจําเดือน.................................................... พ.ศ...............

สั่งจายในนาม

มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว

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

ผูรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิสวนแกว
โทร. (Tel.)
Tel.)

0 2595 1444, 0 2921 5023 กด 0

แฟกซ ((Fax
Fax)

0 2921 5022

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ
มูลนิธิสวนแกว

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 3. โครงการรมโพธิ์แกว
วัดสวนแกว ต.บางเลน
4. โครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
5. โครงการลอกคราบ
6. โครงการกระบอกสํารอกกิเลส
7. โครงการชวยนองทองหิว
8. โครงการรณรงคผูไมรูหนังสือ
มูลนิธิสวนแกวฯ
ใหมีโอกาสไดเรียน
Tel. 0 2595 1444, 0 2921 5601-4, 9. โครงการสลบมาฟนไป
0 2921 5023, 0 2921 6310, 10. โครงการที่พักคนชรา
0 2921 6391, 0 2595 1946, 11. โครงการสะพานบุญ
0 2595 1947, 0 2921 6262
จากผูเหลือเจือจานผูขาด
Fax : 0 2595 1222
12. โครงการซุปเปอรมารเก็ตผูยากไร
ติดตอสอบถามเรื่องอื่นๆ
13. โครงการสวนแกวเนอรสเซอรี่
กด 0
14. โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอม
รับบริจาคสิ่งของ
กด 1 หรือ 09 2940 3125, 09 8310 3956 15. โครงการบอหมักสิ่งปฏิกูล
Line ID : 025951444
ตามแนวโครงการพระราชดําริ
E-mail : kanlayano@gmail.com
16. โครงการบานทักษะชีวิต
รับกิจนิมนตและคายจริยธรรม
17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
กด 2
E-mail : bookkan54@gmail.com 18. โครงการคอนโดสุนัข
Line ID : 08 5658 1221
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