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ขอความเจริญในธรรมจงมีกับทุกทาน

@ ในชวง ๓ เดือนทีผ่ า นมา ประเทศไทยเรามีเหตุการณตา ง ๆ เกิดขึน้ มากมาย

โดยเฉพาะเรือ่ งเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ทุกอยางลวนมีเหตุปจ จัยทําใหเกิดขึน้ หลวงพอ
พุทธทาส ใชคาํ วา “ตถตา” มันเปนเชนนัน้ เอง ดังนัน้ เหตุการณทเ่ี กิดขึน้ มีผลกระทบ
ตอจิตใจชาวพุทธอยูบ า ง แตสว นใหญแยกแยะปญหาคําสอนและปญหาสวนบุคคลออกได
จึงทําใหชาวพุทธกาวผานปญหาและตระหนักรู เรียนรูป ญ
 หาในครั้งนี้ได ซึง่ จะเปนบทเรียน
ในการปฏิรูปสถาบันสงฆใหมีความเขมแข็งมากกวาที่เปนอยู ตลอดถึงชาวพุทธจะไดมี
สวนรวมในการแกปญหาและปฏิบัติตามหลักพุทธศาสตรไดอยางถูกตองตอไป
@ ชวงนีเ้ ขาสูฤ ดูฝน หรือภาษาพระเรียกวา “ฤดูกาลเขาพรรษา” เปนฤดูกาลที่
ใหความสําคัญกับพระ ตลอดถึงอุบาสก-อุบาสิกา พรอมกันนี้ ขอเรียนเชิญทานทัง้ หลาย
ทีม่ คี วามสนใจปฏิบัติหรือศึกษาธรรมะ ที่วัดสวนแกว นนทบุรี หลวงพอพยอม
ทานมีเมตตาที่จะบรรยายธรรมทุกวันอาทิตยและทุกวันพระ นอกจากนี้ หลวงพอ
ทานยังมีเมตตาบรรยายธรรมใหกบั ผูท ม่ี าถือศีลอุโบสถทีว่ ดั สวนแกว เพือ่ ลดสวนเกิน เลือ่ น
ระดับปญญา ชวงเชามืดทุกวัน (๐๕.๐๐ น.) อีกดวย ดังนั้น โอกาสดี ๆ ปหนึ่งจะมีชวง
เขาพรรษาที่มีการปฏิบตั อิ ยางเขมขนกวาชวงอืน่ ๆ ทานใดสนใจหรือไมอยากปลอยโอกาส
ใหลอยนวล เชิญไดที่วัดสวนแกว หรือติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่วัด
@ สวนบทความในวารสารกัลยาโณ ฉบับนี้ มีเนือ้ หาสาระของหลวงพอพยอม
นํามาเสิรฟอาหารใจเหมือนเชนเคย เริ่มตนเรื่อง “การเขาพรรษาปที่ ๖๑”, เรื่องที่สอง
“ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง” ซึ่งจะเปนปญหาที่สังคมอยากรู มีทั้งเรื่องทางโลก
และทางธรรมที่กําลังเปนขาวอยูในขณะนี้, เรื่องที่สาม “ใช...บาระห่ํา”, เรื่องที่สี่ “ไมโง
ตําน้าํ พริกละลายแมนาํ้ ” ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบทความของผูร ทู า นอืน่ ๆ รวมเขียนบทความ
แชรความรู ผานบทธรรมะไดอยางนาสนใจและสรางความรูไ ดอยางดีเชนกันมีใหอา นจุใจ
@ ทายที่สุด ขออนุโมทนาบุญกับทุกทาน ที่ไดมีสวนรวมในการจัดพิมพหรือ
ชวยเหลือในดานอืน่ ๆ จนทําใหวารสารบรรลุเปาหมาย และขอใหทกุ ทานมีความสุขทัง้
ทางโลกและทางธรรม ที่จะชวยหนุนนําใหเขาถึงธรรม มีปญญาที่ดับทุกขไดดียิ่งขึน้ ไป.
อตัมมยตา..."
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*
*“การเขาพรรษาป ๖๑” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๓

ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันเสารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

การเขาพรรษาเปนประโยชนตอชาวพุทธ

ทีต่ อ งการเลือ่ นระดับ ถายังศรัทธาเลือ่ นเปอนอยู
ละก็คงจะไมเห็นความสําคัญของเขาพรรษา ซึ่ง
เปนการรีดสวนเกินออกอยางสําคัญ ชาวบานเอง
ก็มาถือศีลอุโบสถงดเวนการใชจายสวนเกิน
มื้อเย็นกินก็ลดไปหนึ่งมื้อ
แตงเนื้อแตงตัวที่หลับที่นอนก็ไมไดแพงสูงใหญ
และที่สําคัญก็คือ การรีดอารมณของการตองเสพสมคู
ครองอะไรกัน นีก่ ม็ กี ารยกเวนถืออุโบสถชวงเขาพรรษากัน

จึงเปนการเรียกเขาพรรษารีดพิษของกิเลส
หลายตัว ใหออกไปจากวิถีชีวิตเรา
ดังนั้น ใครไมเขาพรรษาก็คอยดูเถอะ กิเลส
ตัณหาและปญหาจะเขามาแทนเขาพรรษา เขาหา
ธรรม เขาหาศีล เขาหาบารมีกันนี่
ฉะนั้น ก็อยากจะเชิญชวนชาวพุทธวา อยามองขาม
การเขาพรรษา อยามองแตเพียงวา เปนเรื่องวินัย
ของพระไปไหนไมไดฝนตก เดี๋ยวจะไปเหยียบขาว
กลาในนา นั่นมันโบราณเกินไปแลว
เดี๋ยวนี้พระนั่งรถขึ้นเครื่องบินจะไปเหยียบขาวกลาใน
นายังไง ! เหลือแตเพียงวา เขาอาจจะตีโจทยไปวาชาวไรชาวนา
กําลังทํามาหากิน ถาพระไปนีเ่ ขาอาจจะตองวางงานหยุดไถ หยุด
หวาน มันก็เหมือนกับไปเหยียบย่ําอาชีพเขา ในทํานองนี้ซะ
มากกวา เทาที่ปราชญทางศาสนาทานวิเคราะหกันไว
แตหวั ใจสําคัญ ก็คอื วา พระผูใ หญเถระทีถ่ า ยทอดสอน
ธรรม เปนผูใหธรรมทาน ทานไมไดมีงานจาริกภิกขาจาร
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ไมไดไปปลีกวิเวก กลับมาจากการไปปลีกวิเวกธุดงค
ก็กลับมาอยูในหมูบานคามนิคมจะมีกุลบุตรกุลธิดา
เขามาบวช ก็จะไดถายทอดอบรมฝกฝนบทเรียน
ธรรมะกันอยางเต็มที่ นี่มันเปนชวงพรรษาที่ดีมาก
อาตมาเองนี่ที่อยูมาไดทุกวันนี้ก็เพราะเขาพรรษา
แลวมีอะไรละ มีการเรียนนักธรรมตรี มีอะไรอีกละมี
การสวดมนตลงปาติโมกข เสร็จแลวมีการนั่งสมาธิ ไม
ตองไปไหนบวชใหม ๆ เรื่องวินัยไมใหไปไหนเขาพรรษา
๓ เดือน จะมีเรื่องไปบางก็เปนกรณีพิเศษ

๑) โยมพอ-แมปวยไปดูแล รักษาไขบาง
๒) ไประงับอธิกรณ ลูกศิษยลูกหาหางไกล
ทะเลาะกัน
๓) ไปเพื่อกิจธุระของสงฆ
๔) หรือไปสอนธรรมทายกนิมนตไปฉลอง
ศรัทธาไดบาง

“

“กุศลเขมแข็ง บุญแข็งแรง ปฏิบัติเขมขน”
ชวงเขาพรรษานี่ถาไมมีใครปฏิบัติเขมขนบุญ
แข็งแรง ก็เปนพรรษาแหง ๆ พรรษาเหี่ยว ๆ
พรรษาโดดเดี่ยว ไมมีอะไรเพิ่มเติม ก็ไปเติม
เรื่องดี ๆ ในพรรษาซะ

“

แตไปแลว ๗ วันตองกลับ ไปคางแรมที่ไหนนาน
เกินนั้นไมได ชวง ๓ เดือนนี้
จุดสําคัญมันอยูตรงที่วา พระระดับที่มีความ

รูชวงออกพรรษาทานจาริกภิกขาจาร ทานจร
ไปยังที่ตาง ๆ ไปธุดงคปลีกวิเวก ทานก็เลยไม
ไดอยูคามนิคมหมูบาน ชาวบานก็หางเหินไมได
สดับตรับฟงพระธรรม ไมคอยไดทําบุญ แลว
ก็ไมไดทําอยางอิ่มอกอิ่มใจมากมายเหมือนกับ
ชวงเขาพรรษา เพราะพระจะมีมากที่สุดในชวง
เขาพรรษา ออกพรรษาแลวก็เหลือกองแกงวัด
ละนอย ๆ สักองคสององค มาทําบุญแลวแล
กะหรองกองแกงเหลือเกิน แตในพรรษาจะมี
๑๐ ๒๐ ๓๐ องค แลวแตวัด
อันนี้เปนเรื่องที่ชาวพุทธเราควรขยับมา
ขับเคลื่อน ชีวิตใหมีพรรษาครบไตรมาส พระ
ก็ไมควรจะตบะแตกแหกพรรษา ไมควรจะไป
ไหนบนรถฟงรถไฟใหเหลืองไป เหลืองมา มัน
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ารเขาพรรษาเปนประโยชนตอชาวพุทธทีต
่ อ
 งการ

“

“

เห็นความสําคัญของเขาพรรษา ซึ่งเปนการรีดสวน
เกินออกอยางสําคัญ ชาวบานเองก็มาถือศีลอุโบสถ
งดเวนการใชจายสวนเกิน

ไปสะดุดหูสะดุดตาวา เขาพรรษายังจรอีกเหรอ นี้
มันก็เปนเรื่องไดประโยชน
แตชาวบานจะไดชัวร ๆ เพราะบางแหงบางที่มีเทศน
กันทุกคืน ชาวบานทํามาหากินกันเสร็จ ทุมสองทุมเดินทาง
ถือเทียน ถือไตในสมัยกอน คบเพลิง คบไฟ ทําดวยไตขี้ยงขี้
ยางอะไรนี่ แตสมัยนี้ก็มีระบบไฟฟามาสบายจอดรถปบขาง
ศาลาขึ้นฟงเทศนฟงธรรมสวดมนต

“

อันนี้เปนชวงที่เรียกวา “กุศลเขมแข็ง บุญ
แข็งแรง ปฏิบัติเขมขน” ชวงเขาพรรษานี่ถาไมมี
ใครปฏิบัติเขมขนบุญแข็งแรง ก็เปนพรรษาแหง ๆ
พรรษาเหี่ยว ๆ พรรษาโดดเดี่ยว ไมมีอะไรเพิ่มเติม
ก็ไปเติมเรื่องดี ๆ ในพรรษาซะใหเต็มที่ เจริญพร.

ใครไมเขาพรรษาก็คอยดูเถอะ กิเลสตัณหา
และปญหาจะเขามาแทนเขาพรรษา เขาหาธรรม
เขาหาศีล เขาหาบารมีกันนี่

“
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๑

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

พระจับเงินผิดหรือถูกอยางไร ?
ตลอด ๒-๓ เดือนทีผ่ า นมากอนทีจ่ ะทําหนังสือ
ฉบับนี้ มันก็มีเรื่องมาตลอด เรื่องเงินทอนวัดจนมาออก
กฎออกระเบียบแลวก็ออกระเบียบโดยไมออกแบบ แต
บางที่ก็เขียนวา เปนกฎ-แบบ-ระเบียบ

*“ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๓
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

แตเทาที่ดูมีแตระเบียบออกมา แตแบบไมคอยชัดเจนวา
จะไมใหพระรับเงิน แลวจะทําอยางไรใหเปนไปไดตามธรรมวินัย
มากที่สุด ก็มีการเถียงกันหนาดําหนาแดง
หลายรายการถึงกับเยาะเยยถากถางพูดจาซ้ําเติม หนา
ดําคร่ําเครียดกันในการโตเถียง เรือ
่ งพระรับเงินไดไหม ?

ธรรมวินัยวาอยางไร ?
ทีนี้ มันไปเสียหายตรงที่วา ชาวพุทธเราเถียงกันจนหนาดํา
คร่ําเครียด

พระพุทธเจาเตือนวา อยากลาวคําเปนเหตุใหเถียง
กัน จนเกิดความระส่ําระสายในจิต จิตสั่นพรามัว สมาธิ
มืดมัว เมือ่ สมาธิไมอยูก บั เนือ้ กับตัวกับจิตกับใจ สติปญ
 ญา
ในการเห็นรูธรรมมันก็เสื่อมคลาย
ฉะนั้น เวลาเกิดเรื่องอะไร อยาใชแตเรื่องอารมณและ
จิตใจ มันตองใชปญญาเขาชนกับปญหาวา ปญหามันเกิด
มาจากอะไร ?
เราตองรูวา ที่พระพุทธเจาไมใหจับเงิน เก็บเงิน หมัก
เงินนี่ ! ที่จริงจับมันจะมีขอยกเวนอีก “จับคืน จับแจก จับ
จาย” มันมีขอปลีกยอย
จับคืน ก็คือวา ชาวบานเขาทําเงินตกหนากุฏิพระ เขา
เดินไปไกล แลวเขาเกิดนึกขึ้นมาไดยอนกลับ เขาถามพระเห็น
สตางคไหม พระบอก “เห็น” อาวแลวทานเอาไวไหนละ “ไม
ไดเก็บ” เพราะธรรมวินัยไมใหจับเงิน ชาวบานก็คงจะตําหนิ ถา
เงินเขามากเสียหายเยอะ พระเจอแลวไมเก็บรักษาไวใหเขาเก็บ
คืนนี่ จับคืนนี่ “ไมมีโทษ” เพราะไมไดเก็บมาเปนของตน ไมคิด
เก็บไวเปนของตนมันก็พนอาบัติไปไดแหละ ซึ่งก็มีเรื่องมาในครั้ง
พุทธกาลนางวิสาขามาวัดไดถอดเครื่องประดับไวกอนจะเขาฟง
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เวลาเกิดเรื่องอะไร อยาใชแตเรื่องอารมณ
และจิตใจ มันตองใชปญญาเขาชนกับ
ปญหาวา ปญหามันเกิดมาจากอะไร ?

“

“

ธรรม พอกลับก็ลืม พระพุทธเจาก็ทรงใชใหพระอานนทจับเก็บ
ไวให นี่ก็เปนแบบเปนตัวอยางที่ “จับคืน”
ทีนี้ “จับแจก” เหมือนครูบาศรีวิชัยไดเงินจากไปนั่งรับ
เงินไมมีติดตักไวเลย ในบาตรในยามไมเอา จับวาง ๆ ๆ ๆ ไวที่
กําแพงวัด ใหคนยากคนจน มาเก็บเอาไปใชไปจับ นี่แจก “จับ
แจก”
ทีนี้ “จับจาย” พระนี่ไมควรจะไปตลาดจายเองทุกเรื่อง
แตวามันตองมีเงินกอนหนึ่งตองเปนของวัดก็ไดกรรมการอะไรก็
แลวแต ที่จะตองจายอาหารไหม ? ถาวันไหนพระบิณฑบาตไม
ได จายคาน้ํา-ไฟ ไหม ? “ตองจาย”
ถาไมมีมีชาวบานมาเปนผูจายให พระก็ไมไดเสียหายอะไร
หรอก ถาจับแลวจายคาน้ํา คาไฟ ที่เขามาเก็บ ไมเชนนั้นเดี๋ยว
เขาตัดน้ําตัดไฟ บอก “ฉันจับไมได” เลยมืดเลย ยุงเลย เครงจน
มืด จับแลวสงใหเขา มันไมไดจับมาหมัก

“

อยาลืมวา พระกับชาวบานตองอุปฏฐากอุปถัมภ
กันอยูแ ลว ชาวบานใหอามิสทาน พระก็ใหธรรมทาน
สั่งสอนอบรม ชาวบานเห็นวาทานอบรมดี
บางทีก็เรียกวา “บูชาธรรม”
ติดกัณฑเทศนอยางนี้...

“

ถึงบอกวา “จับไมรายเทากับหมัก” แตจับก็
ไมใชถูกตอง แตหมักเสียหายกวา เลวกวา แยกวา
“แยกวาจับ”
ก็ขอฝากเอาไววา จะเถียงกัน อะไรกันก็ใหดูหลักดูเกณฑ
แลวควรจะออกระเบียบ ก็ควรออกแบบ ถาพระไมจับมันก็ไมยาก
อะไร เชน มีตูสิ ! ตูบริจาคใหญ ๆ ชองน้ําประปา ชองไฟฟา ชอง
อาหาร ชองรักษาเจ็บปวยพยาบาล เดือนหนึ่งสํานักพุทธฯ มาสิ
กรรมการวัดมาสิ เจาอาวาสมา
๓ ฝายเปดกุญแจตัวเลขอะไรเทาไร ๆ ๆ เขาฝากธนาคาร พอ
ถึงเดือนอะไรบางตองจาย เจาอาวาสอาจจะเซ็นรวมกับกรรมการ
วา ตองจาย
แตพระไมตองไปยืนนับเงินใหรูวา คาน้ําเทาไร คาไฟเทาไร
โยนเรื่องใหกรรมการเขา พระก็ไมตองไปหยิบไปจับทุกวี่ทุกวัน
แลวที่มันทุเรศที่สุดก็คือวา เคยเห็นพระบิณฑบาต (พวก
หลวงตา) อยู ๆ ก็ดึงเงินออกจากยาม มานั่งนับนาทุเรศลูกหูลูกตา
นับแลวยังโชวออฟอีกนะ คลาย ๆ กับวา เอยวันนี้ไดเยอะเวย ! มึง
เห็นไหมฝมือขา บารมีอะไรตาง ๆ (แหม ! อวดมั่งอวดมี ที่แทอวด
อัปรียแท ๆ คืออวดในความเปนผูเสพติดในเงินทอง)
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เวลานี้ที่ตองเถียงกันไมใชอะไร คือ สวนหนึง่ เสพติดเขาไปแลว
ปลอยไมได วางไมได หยุดไมได มีแตจะตองใหได ถาใครขัดขวางจะ
ไมใหได ก็ออกอาการตาง ๆ นานากันไป

เถียงกันจนกระทั่งสมาธิก็ไมเกิด ปญญาก็ไมเกิด ปญหาก็
ไมไดถูกแกดวยปญญา แตถูกแกดวยความรูสึกทางอารมณ
และจิตใจวา คนนี้ไมนาจะมาออกกฎระเบียบอะไรกับพระกับ
เจา แลวยังแถมไมไดบวชอีก เอา ! ก็วากันไปอีก
ฉะนั้น จับไดไมได มันตองดูกรณีจับ แตก็อยาลืมนะจับตองไม
หมัก ถาจับแลวหมัก หรือวา มีขาวอยูพระบางลัทธิบางนิกายบาง
วัดบอก “ไมจบั เลย” แตพอตายดันผามีเงินเปนกะตั้ก ไอนี่มันคือ
อะไร ? ไมจับอะ แตหมักบรรลัยเลย
“หมักหมม” นีม่ นั โสมมยิง่ กวาจับ จับมันไมไดมอี ะไรติดมือเลอะเทอะ
แตหมักนีม่ นั เปรอะทางจิตใจ มันเปนความยึดติด มันเปนความเสพติด มันไม
ปลอยความมี

ที่พระพุทธเจาทานมี พอออกบวชแลวทานก็อยูอยาง
ไมมี เรียกวา “พระตองจน คนตองรวย”

และอยาลืมวา พระกับชาวบานตองอุปฏฐากอุปถัมภกันอยูแลว
ชาวบานใหอามิสทาน พระก็ใหธรรมทานสั่งสอนอบรม ชาวบานเห็นวา
ทานอบรมดี บางทีก็เรียกวา “บูชาธรรม” ติดกัณฑเทศนอยางนี้
แตขอสําคัญ พระอยาลืมวา “ติดกัณฑเทศน” มันเปนเรื่องของ
คฤหัสถเขา แสดงการศรัทธาอุปถัมภ แลวอยานึกวา “นั่นเปนของเรา”
เพราะนัน่ เขาบูชาธรรม ถาไมมธี รรมใครเขาจะให ถาไมไดสอนธรรมเขาก็ไมให
เพราะฉะนัน้ ตองเอาไวเปนของธรรม ถือเปนของศาสนาของวัด
อยาถือเปนของตน มันก็จะไมมเี รือ่ งเงินทงเงินทอน ไมมเี รือ่ งไปตรวจ
เจอบัญชีเปนรอยลาน ทีเ่ จออยางนีก้ เ็ พราะวาไมทาํ ตามแบบแผนทีด่ ี
ก็มีปญ
 หากันไป เดือดรอนกันไป แลวก็จะตองลําบากใจกันไปเรือ่ ย ๆ

แตประชาชนก็อยาลืมนิดเดียวแหละ ขอฝากนิดเดียว “จง
ทําบุญใหฉลาด” อยาหยิบเงินสงใหพระแลวบอก “นีถ่ วายสวน
ตัวนะเจาคะ” พระก็ใชอีลุยฉุยแฉก
นี่ตองบอกวา “นีถ่ วายทะนุบาํ รุงศาสนานะเจาคะ ทานอยาเอามา
ใชอีลุยฉุยแฉก”
อาตมาอยูสวนโมกขหลวงพอพุทธทาสบอกวา “พระเอาเงินที่คน
ทําบุญทะนุบํารุงศาสนาไปใชปรนเปรอบําเรอตน ตายแลวยมบาลจะ
เขกหัว”
ตรงนีไ้ มใชจะรับอยางเดียวนะ แตเอาไปจาย ถาจายซอมแซมปฏิสงั ขรณ
วัดวาอารามกับจายสงเสริมปรนเปรอบําเรอกิเลส มันคน ละเรื่อง
จายไมบาป ๆ จายผิด ๆ จายไมเปนอาบัติ มันพอมีบางไหม ? เออ
จะบอกจับเปนอาบัติทุกเรื่อง ทุกกรณี ใหมันมีธรรมสัจจะหนอย เฉพาะเรื่อง
เฉพาะกรณี เฉพาะคน เฉพาะสถานการณ ไมใชจับปบเปนหมด
เหมือนกับสีกาเด็กตกน้ํา ผูหญิงเด็ก ๆ ตกน้ํา พระมัวมองดูไมมีไม
ไมมเี ชือกอะไรเลย ถาขืนชาเดีย๋ วเดียวเด็กตกน้ําตาย ก็ยื่นมือไปกระชากแขน
ขึ้น พอเด็กขึน้ มาแลวก็ปลอยไป เด็กก็รอดตาย ไมใชยนื ดูเด็กจมน้ําตาย บอก
“กูก็ชวยมึงไมได กูกลัวผิดศีล”

ถามวา ศีลกับเมตตา ปญญานีอ
่ น
ั ไหนจะเหนือ กวา
กัน ? มีศีล แตไมมีเมตตา ไมมีปญญา
มีที่เรียกวา จะกินยาถาย กลัวพยาธิตาย กลัวผิดศีล นี่แหละที่เขา
เรียกวา “โงบริสุทธิ์” ที่ทําใหวุนยุง ถามีเมตตาบวกกับปญญา บางทีดู
อาการเสียศีลภายนอก แตจิตไมมีกําหนัด เหมือนหมอผูหญิงฉีดยา
หลวงตา
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หลวงตาเครงมากบอก “ถูกตัว
ไมได”
หมอผูหญิงก็ถามวา ผิดวินัยขอ
ไหนละ วาใหฟงสิ ?
หลวงตาก็วา “ภิกษุมีความ
กําหนัดอยู จับตองกายหญิง เปน
อาบัติสังฆาทิเสส”
หมอก็ถาม แลวนีห่ ลวงตาปวย
อยางนี้ยังมีความกําหนัดอยูอีกเหรอ
แลวนี่ใครจับใคร ? ฉันจับแขนมาฉีดยา
นี่ หลวงตาไมไดจับฉันสักนิด
ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ ใ ห ข อ คิ ด กั น ไว ว า
เวลาเถียงกันนะ ตองตั้งหลักวา เรา
จะไมใหอารมณเสียใสกัน มันอาจจะ
ได ง านได ป ญ ญาแก ป ญ หาได เ ยอะ
แตพออารมณเสียใสกัน จะเอาชนะ
คัดคาน มันก็หนาดําคร่ําเครียดสมาธิ
ก็แกวง ปญญาก็ไมเกิด ปญหาก็ไมถูก
แกกับแยหนักเขาไปอีก ก็ใชปญ
 ญาไว
ใหดี อยากลัวปญหา ทุกอยางมันตอง
แกได แลวพระก็ไมนาจะโงเลย เอาไป
ใสชื่อไวทําไม ตั้งรอยกวาลาน ใหเขา
จับมาประจานได ขายขีห้ นาเขาเปลา ๆ
ขอแทรกเรื่องไวตรงนี้วา ที่คน
เขาเจ็ บ ปวดทรมานใจอยูเรื่ อ งหนึ ่ ง
“ระหวางวัดกับขาราชการสํานักงาน
พระพุทธฯ” แตไมใชสํานักงานพระ
พุทธฯ ยุคทานพงศพร พราหมณเสนห

แต เ ป น สํ า นั ก งานพระพุ ท ธฯ
รุนกอนที่เรียกวา เปนตัวโกงตัวพอ ที่
ทําใหพระเดินตามหลาย ๆ องค แลวก็
หนีไปตางประเทศ ผอ.สํานักงานพระ
พุทธฯ หนีไปตางประเทศ
ทีนี้ คนเขามาเทียบกันวา ผบ.ตร.
ตามจะไปไลบี้จับพระพรหมเมธี แต
ทําไม ! ไมตามไปไลบี้จับขาราชการที่
หนีไปตางประเทศ
ตรงนี้เขาเปนตัวพอตัวหัวโจก
ถ า เขาไม นํ า เงิ น มาไม ใ ห ลู ก น อ งมาชี้
ชองบอกพระใหเอาเงินทอน พระก็คง
ไมมีสิทธิ์ไดโกง
แตตอนนี้เวลาจับ ๆ ๆ ๆ พระ
ตะพึดตะพือ แตจับพวก ผอ., รองผอ.
สํานักงานพระพุทธฯ, สํานักงานพระ
พุทธฯ ประจําจังหวัด อะไรก็วาไป จับ
ใหมันแลบาลานซกนั หนอย มันก็จะลด
ขอหานินทาถกเถียงตอตาน การทีอ่ อก
ระเบียบแบบแผนอะไรขึ้นมา
เพราะฉะนัน้ จะตองถูกฟองถูก
อะไรก็แลวแตเถอะ ก็มชี อ งใหเขาเห็น
นะ มีชอ งใหเขาศอกกลับมีชอ งใหเขา
โตแยง ก็ยังไงก็จัดการใหบาลานซ
กันหนอย ไลบี้ขาราชการที่หนีไปได
สักคนสองคน ลากคอมาพรอมกับ
พระไดยิ่งดี มันจะไดลดแรงเสียด
ทาน เจริญพร.

๒

มีวิธีอะไรบาง ?
แกปญหาไมใหมีเงินทอนวัด
เรื่องแกปญหานี้ นึกถึงสมัยเกา ๆ โบร่ําโบราณ เขาแกปญหา

วัดอันธพาลตีกัน มีงานวัดงานปจะตองตีตองฆา ตองแทงตองยิงกันนี่
วัดก็เลยถูกลงอาญาวัด เรียกวา เปนวัดติดคุก เขาเรียกวา วัด
ติดคุก
ในตอนนั้นเราเด็ก ๆ อยู เขาบอก “วัดนี้ติดคุกไปแลว” สวนเรา
ก็งง ติดคุกหมายความวาไง !
เขาบอกวัดนีย้ งิ กัน แทงกัน ในงานประจําปทกุ ป ก็เลยติดคุกวา
“หามจัด” จัดงานไมไดจนกวาจะมีการไถโทษ ไถบาป ดวยการเอากลุม
วัยรุนทีต่ กี นั มาสมานสามัคคี หรือวามาทํางานรวมกันใชหนีว้ ดั มาพัฒนา
วัดรวมกัน จนกระทั่งเจา ๒ พวกที่ตีกันนี่ เขาดีกัน วัดถึงจะจัดงานได
คือ พูดงาย ๆ วา พนโทษติดคุก
ทีนี้ ก็มีคนพูดวา “เออ ! แลววัดที่โกงเยอะ ๆ นี่ เอาติดคุก”
มันหมายความวาอยางไรละ ? ไมใหจัดงานเหรอ ? ไมใช
รายไดของวัดทั้งหมด ไปสวด ไปอะไรมาก็ตาม พระวัดนี้ก็ตอง
ไถโทษ ดวยการเอารายไดสง เขารัฐ สงเขาสํานักงานพระพุทธฯ ก็ได เพราะ
วาเคยโกงเงินสํานักงานพระพุทธฯ รวมกับเจาหนาทีส่ าํ นักงานพระพุทธฯ
ก็เลยเปนอันวา ติดคุกดวยการไมตองจับพระสึกก็ได แตพระ
จะหนีจะไปกันหมดเอง เพราะไมเหลือลาภสักการะ ไดมาก็ถูกเก็บ
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เหมือนกับเก็บสวยเปนเมืองขึ้น
วัดนี้เปนเหมือนเมืองขึ้นของหนวยงานราชการอะไรก็ได ที่
มีหนาทีเ่ ขาไปเก็บ พระสวดศพคืนไดเทาไหร เผาศพมีรายไดเทาไหร
เก็บครึ่งตอครึ่งก็ได หรือเก็บ ๗๐-๓๐ ก็ได ใหวัดที่จะเก็บไปดูโทษ
เทาไหร ถาโกงมากอยางมีบัญชี ๑๓๐ ลาน อยางนี้
พูดตามตรง ก็คอื อยางวัดสระเกศนี่ พระทีอ่ ยูว ัดสระเกศจะ
ตองไถโทษ จะตองมาบําเพ็ญประโยชน ไดเงินรายไดอะไรมา ตอง
เอามา เพือ่ ไปบํารุงวัดทีย่ ากจน หรือทําอยางนีม้ นั จะไมเสียงบประมาณ
แผนดินตอไปอีกเพราะวา “เข็ดขยาด”
คนเขาจะเข็ดขยาด เขาจะไมมที างทีจ่ ะเอากันแลวละ กรรมการ
วัดก็โดนดวยจัดงานอะไรรายไดอะไรตองสงสวย เพราะเปนเสมือน
อาชญากรแลว โกงเงินแผนดินไปนี่
เออ ! ถาอยางนีม้ นั ก็ไมตอ งไลจบั พระสึก แตจะหนีสึกไปกันเอง
เพราะวาไมเหลือลาภสักการะอะไรใหกินใหใช เทาไหรแลว
เหมือนวัด ๆ หนึ่งเปนเพื่อน ๆ กันเคยมาเราใหฟงวา เมื่อกอน
ทานจะมาเปนเจาอาวาส พระสวดศพเก็บเขายาม เขากุฏิเองหมด
ตอนนี้ทานมาอยูชัก ๓๐ % ก็โดนพระที่เสพติดลาภสักการะตอตาน
ก็โดนพระที่เคยไดตอตานมาก แตทานก็เอาอยูละ ถาทานไมใหก็ไม
ใหลงสวด คัดไปอยูวัดอื่น ผลที่สุดตองยอม
นี่อยางนี้เคยมีมา ยอมแลวไดเงินกลับคืนมา ๑๐ ป ๒๐ ปนี่
เจาเงินที่โกงรวย ๑๐๐ ลาน กลับสบาย อยางวัดสระเกศกลับสบาย
วัดอื่นแลวแตที่จะประเมินรายได

ถาโกงเงินสวนกลาง เงินคลัง เงินภาษีราษฎรไป ตองใหวัดติด
คุก ก็มมี มุ ติดคุกดวย ไมตอ งจับเขาคุก แตมนั เปนพันธสัญญาที่โหดทารุณ
แหม ! เรียกวา เฆีย่ นตีมนั ก็เจ็บแบบหนึง่ แตตดิ คุกลงโทษแบบนีก้ เ็ จ็บ
อีกแบบหนึง่ พระทานไมเจ็บไมจาํ บางก็แลวไป
แตเชื่อวา มีตัวอยางสักวัด ๒ วัด เปนโมเดล วัดนี้ติดคุกตองสง
เดือนละเทาไหร มีรายไดประเมินอยูที่เทาไหร แตไมเก็บหมดอะ เก็บ
พอใหพระอยูไ ด พอยาไส เหลือจากนัน้ ตองเอาเขากองกลาง มาอยูส าํ นักงาน
พระพุทธฯ หรือกรมการศาสนา หรือกระทรวงวัฒนธรรมก็วาไป เพื่อ
ทําใหเกิดความเข็ดหลาบจํา และเมือ่ วัดไหนโดนเขาไปแลววัดอื่นก็แนนอน
วัดอืน่ ก็ตอ งหลาบจําเข็ดขยาด จะไมมที างทีจ่ ะกําเริบเสิบสานอยางนี้ตอ
ไปอีกนาน
อันนี้ก็ไมตองไลจับ ไปตางประเทศ ธรรมวินัยที่ลงโทษนั้นก็จะไล
ไปอยูแลว ถาพูดตามหลักแลวที่ทานตรัสไววา

“หินอยูในทะเลเทานั้น ที่จะไมถูกซัดขึ้นฝง เหมือน
ขยะสวะ พระภิกษุที่หนักแนนในธรรมวินัย ยอมจมดิ่ง
อยูกลางทะเล ไมมีถูกซัดขึ้นฝงอยางแนนอน”
เจริญพร.
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๓

กระแสที่มีเด็ก ๑๒ คน พรอมโคช ๑ คน
ทีมหมูปา อะคาเดมีแมสาย ติดถ้าํ หลวง*
ใหแนวคิดอะไรสังคมไดบาง ?
ถาถามวา รูสึกยังไง ? มีแนวคิด

อยางไร ? เกีย่ วกับเด็ก ๆ ไปติดอยูในถ้ํา ก็
มันมีเรือ่ งทีน่ า จะตองบอกวา อยาคิดวา “การ
ชวยเหลือนี้เปนไปตามกระแส”
“บริจาคทรัพย บริจาคเงิน” ก็อยา
บริจาคไปตามกระแส เพราะวา เด็กที่ติดอยู
ในถ้ํา ยังไงเราก็เห็นใจอยูแ ลวแหละ ทัง้ หมดอะ
ไมมีใครที่จะเพิกเฉยดูดาย แตถากระแสมัน
ไหลไปชวยจุดเดียว ไมไดกระจายไปทีอ่ น่ื บาง
คือ นอง ๑๓ คนในถ้ํามีความทุกข
แนนอน !
ถาถามวา ขางนอกถ้ําทุกขไมทุกข ก็
อาตมาดูรายการเหมือนทุกขชาวบาน เขาก็
เอาเด็กคนหนึ่งแมทิ้ง ยายรับมาเลี้ยง แลว
อยูมาตาก็ตาย เจาเด็กคนนี้ก็วิตกกังวลมาก
แลวเปนเด็กผูหญิงดวยตัวเล็กนิดเดียวอายุ
ยังไมมาก ยายก็ทําทาปวยกระเสาะกระแสะ
อีก โอย ! อด ๆ อยาก ๆ ไปโรงเรียนก็ตองขอ
ยืมสตางคเพื่อนขางบานไป
แลวเขาบอกรองไหไปดวยวา “นีเ่ ปน
หนี้ตั้งรอยหนึง่ แลว” เขาบอกอยาทําเปนเลน
เปนหนี้ตั้งรอยหนึ่ง เขาก็ไมรูวา (ตัวเขาเล็ก
นิดเดียวนี)่ เขาจะไปหาทีไ่ หนมาใชเพื่อนบานได
ฉะนัน้ ก็อยากจะใหเรือ่ งนีเ้ ปนอุทาหรณ
สอนใจกันไวหนอยวา ถามีกระแสอะไรอยา
ไหลไปที่เดียวอยาใหไปชวยกันเปนกระจุก

เดียว ไมกระจายดูนอกถ้ําบาง ถานอกถ้ําเขา
ยังเปนทุกข เราก็นาจะเฉลี่ยเกลี่ยกันไป
อยาใหเรื่องนี้มันเหมือนกับเรื่อง บวช
ลูกบวชหลาน แลวโยนทานเปนลาน ๒ ลาน
แลวถามวา พวกขี้เหลามันแยงได
๓,๐๐๐ บาท เมาไป ๗ วันอะ คนโปรย
ทานจะไดบุญเทาไร ?
ถาพวกนักการพนันมา โยนแลวพวก
เขาแยงได ๔,๐๐๐–๕,๐๐๐ บาท เขาเอารม
รับไง เขาเอาไปเลนการพนันที่ปอยเปต ๖-๗
วัน คนโปรยทานจะไดบุญไหม ?
เพราะฉะนั้น การชวยอะไรกัน นี่ไม
อยากใหเปนกระแส แลวก็ถาขืนเปนกระแส
มาก ๆ นีม่ นั จะกลายเปนเรือ่ งวา “ถามีตขี า ว
เปนกระแสที...ก็ชวยกันที” แลวก็ไมดูขาง
นอกกันเลยวา “ขางนอกถ้าํ ยังเปนทุกขกนั
อีกกี่เจาอีกกี่ราย”
แบงกันสักหนอยไดไหม ? เฉลี่ยเกลี่ย
กันไปใหมนั พอบาลานซพอดุลกันหนอยก็จะดี
แลวทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็อยากใหทุกคน
นี่ที่เกิดเหตุการณ แลวอยาไปนึกวา ทั้งหมด
ทั้งสิ้นมันสําเร็จกันไดดว ยพิธกี รรม จากหลวงปู
ครูบาอะไรทั้งหลายที่ไปทําพิธีกรรม เราตอง
นึกถึงแผนการ
“พิธีกรรมกับเหตุผลทางปญญา”
ถาเขามีวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเขาไปดูแล

*วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน ตั้งอยูที่ตําบลโปงผา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาดอยนางนอน มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร กรมปาไมไดประกาศจัดตั้งเปนวนอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
(เหตุการณที่เกิดขึ้น มีเด็กและโคชติดอยูในถ้ํา รวม ๑๓ คน เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๓ มิถุนายน-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

เปนระบบ มีถังลม ถังอะไรตาง ๆ อันนี้ก็เปน
สวนหนึ่งที่ถือวา เออ ! เรื่องที่เกิดเด็กติดถ้ํา
นี่อาตมามี ๓ ประเด็นนี้
ประเด็นที่หนึ่ง คือ อยาไปบริจาค
ที่เดียว กระจายบาง
ประเด็นที่สอง ถาหากวา คนที่ไป
เหน็ดเหนือ่ ยดวยแรงกาย ดวยดูดน้ํา ดวย
ตอทอตอสาย เดินสายฟงสายไฟ เอาถัง
ลมถังอะไรไปวางนี่ เขาจะหมดกําลังใจไป
ยกใหครูบาหมดนี่
ทีหลังนะก็ไมตองมีหนวยอะไรไดฝก
กันเลย พอมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ไปนิมนตครูบา
ไปนิมนตหลวงปูหลวงตา หลวงพอมาทําพิธี
แลวก็บอกสําเร็จไดเพราะพิธกี รรม อาตมาวา
๑) เราจะศรัทธาเชื่อโดยไรเหตุผล
มากเกินไปหรือเปลา ?
๒) เราจะลําเอียงกันมากเกินไปไหม ?
คนที่เหนื่อยดานอื่น ๆ ละแลวก็คนที่
เหนือ่ ย ก็ขออยางหนึง่ “อยามีเรือ่ งอีโก อัตตา”
แยงกันเปนฮีโร ที่จริงใครทําเรื่องดีที่ไหนมัน
ก็ดีทั้งนั้นแหละ สําคัญทุกสวนที่ชวย แตมัน
ก็ยังไมดีเทากับ เอาเจาที่เรียกกันวา “เอา
ความโลภ-โกรธ-หลงออกจากถ้ําหัวใจ”
ซึ่งมันเหนือจากการเอาเด็กออกมาจากถ้ํ า
ได แตไมใชวา เอาออกไดไมดีนะ “ดี !” แต
มันดีกวานั้นมันมีอีกนะ
แลวคนนะเขาตายเพราะความโลภ
เยอะที่สุด ซดยาพิษตายทั้ง ๆ ที่เปนปลัด
กระทรวงเพราะอะไร ? ก็เพราะความโลภ แลว
ถาเรามีความพยายามอยากเอาความโลภ
ออก ดวยการทําบุญตักบาตร ดวยการใหจน
กระทั่งสันดานงกมันละลาย “พอหามาก็ให
ไดมาก็แบง” เจาความคิดแยงของใคร ที่มัน
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เปนภาพลบ มันก็จะหายไป
๓) เรื่องดีของเด็กที่ไปติดถ้ํานี้ ไมรู
ละเทาที่บอกวา “จะทําถอดรหัสมา” นั่นก็
เรื่องหนึง่ แตทบ่ี อกวา “เด็กนัง่ สมาธิ” เพราะ
บังเอิญโคชนั้นบวชไดนักธรรมเอก แลวก็มี
หลายคอลัมนเอามาเขียนกันวา “นักธรรมเอก
อัศจรรย !”
เพราะว า ไปสอนให น อ งนั่ ง สมาธิ
พวกการพลังงานตาง ๆ มันก็ใชไมมาก สาร
อาหารที่มีอยูนอยหรือไมไดใสเติม แตเราไม
ไดไปสวิงดิน้ เตน รางกายไมไดเคลือ่ นไหวมาก
พวกการทีจ่ ะไปเหน็ดเหนือ่ ยออนเพลีย ก็พลอย
ลดไปดวย แลวเขาก็พูดดีตอเนื่องวา สมาธิ
และอานาปานสติ อยางยิง่ ยวด เขาบอกถังลมนี่
หมดเร็ว ถาเราหายใจสั้นถี่มาก แตถาเราดึง
ลมหายใจเขาลึก ๆ ปลอยลมหายใจออกยาว ๆ
ถังลมจะอยูได ออกซิเจนจะอยูไดยืดเวลา
ถาอยางนี้เราจะบอกวา “เด็กติดถ้ํา
ครั้งนี้เปนผลดีตอการ คนอยากจะเจริญ
สมาธิ” อยากจะทําอานาปานสติ อยากจะ
กําหนดลมหายใจใหเปนความสงบ นี่ตรงนี้
เป น เรื่ อ งที่ สุ ด ยอดตอนพระพุ ท ธเจ า ตรั ส รู
ใหม ๆ นี่มีสติสงบไมฉันอาหารตั้ง ๔๙ วัน ก็
เราลองคิดดูวา พระพุทธเจานั่งอยูนี่ตอนนั้น
แลวยิ่งตอนที่อายุ ๗ ขวบ ก็ทําอานาปานสติ
เปน ดึงลมหายใจเขาโดยรูไ มรกู แ็ ลวแต เกิดสงบ

ฉะนัน้ ก็ขอใหคนไทยไดประโยชน
จากโคชนักธรรมเอก ทีไ่ ปชวยนอง ๆ ให
รอดตายมาได แกวิกฤตได ดังนั้น ตอไป
นี้มีวิกฤตนึกถึงอานาปานสติกันไวบาง
เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*
* “ใช...บาระห่ํา” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชนทั่วไป
ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันนีก้ ค็ งตอเนือ่ งจากเรือ่ งทีแ่ ลวมา ครัง้ ทีแ่ ลวถึงวา ใหชอ่ื วา “โกง...
บาระห่ํา” หรือมิจฉากัมมันตะประกอบการหากินทีช่ ว่ั ราย ผิดศีล ผิดธรรม
แตวันนี้จะพูดในลักษณะ “ใช...บาระห่ํา” มีมุมที่มองไดเยอะ และ
เราก็นาจะเตือนตัวเองสอนตัวเองไดวา เราเปนหนวยหนึ่งไหม คนหนึ่ง
ไหม ที่เผลอไปใช...บาระห่ํากับเขาดวย

สรุป ก็คือ วันนี้ปองกันเราผลันตัวเขาไปหาใชแบบ
บาระห่ํา หรือไมไปเปนเหยื่อของการใชแบบบาระห่ํากับ
เขาดวย จากการโฆษณาเชิญเชื่อชักชวน จนเราใชเงินใช
ทองแบบบาระห่ํา จนตองเปนหนี้เปนสิน
เดี๋ยวนี้เขาใหอาตมานี่ไปพูดเรื่องนี้เยอะ เรื่องทํายังไงจะไมเปนหนี้
จะอยูยังไง ? มันก็ตองไมใช...บาระห่ํานั่นแหละ มันก็ไมเปนหนี้
กอนจะพูดเรื่องใช...บาระห่ํา ก็อยากใหเราดูอันดับที่เขาจัดทุจริต
มิจฉากัมมันตะ ที่พิพากษาเสร็จแลว ๗๖๒ คดี ตํารวจถูกฟองมากที่สุด
๔๐๒ คน นี่สํารวจเมื่อเดือนเมษายน
๑ ปทผ่ี า นมา เจาหนาทีข่ องรัฐเปนจําเลยในคดีทจุ ริต หากินไมชอบ
หาชัว่ ประพฤติผดิ ในการแสวงหา รวมทัง้ สิน้ ๒,๗๒๗ ราย สําหรับเจาหนาที่
สังกัดหนวยงานของรัฐที่ถูกฟองมากที่สุด ๕ อันดับ ดังมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
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๑) สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) มีจํานวน ๔๐๒ คน คิด
เปนสัดสวน ๑๔.๗๔ % ของจํานวนผูที่ถูกฟองทั้งหมดเปนจํานวนมาก
๒) อันดับที่ ๒ สังกัดกระทรวงมหาดไทยจํานวน ๓๖๘ คน คิดเปน
สัดสวน ๑๓.๔๙ % ของจํานวนผูที่ถูกฟองทั้งหมด
๓) อันดับ ๓ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีจํานวน ๓๕๑ คน
คิดเปนสัดสวน ๑๒.๘๗ % ของจํานวนถูกฟองทั้งหมด
๔) อันดับ ๔ ไมนาเชื่อมีการศึกษาแตคดีเยอะ โกงเยอะ หาชั่วเยอะ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๓๔๘ คน คิดเปนสัดสวน ๑๒.๗๖ % ของ
จํานวนฟองทั้งหมด
๕) อันดับ ๕ ทีจ่ ดั ไวเปนอันดับสุดทาย เทศบาล จํานวน ๑๙๕ คน คิด
เปนสัดสวน ๗.๑๕ % ของจํานวนถูกฟองทั้งหมด
ลองคิดดูนะตอนนีเ้ ขาถึงเปรียบเจาหนาทีร่ ฐั เปนแมว งบประมาณแผนดิน
เปนปลายาง เอาปลายางไปฝากไวกับแมว แมวก็กินวินาศสันตะโร นี่โดย
ขอหาฐานความผิดของเจาหนาทีร่ ฐั ถูกดําเนินคดีศาลอาญาลงโทษเรื่องทุจริต
มากที่สุดใน ๕ อันดับแรกดังที่ไดกลาวมานี่
มันเปนเรื่องที่นาอนาถใจเหลือเกินนะ อยูในตําแหนงกันดี ๆ อํานาจ
ผลประโยชนรายไดมากมาย คือ บอกวาที่ใช คือ ใชอํานาจตําแหนงในทาง
ลักษณะมิชอบ ตามมาตรา ๑๕๗ ถึง ๗๕๗ ขอหาเปนสัดสวนจํานวน ๕๘.๔๖ %
ของจํานวนที่ถูกฟองทั้งหมด
สวนอันดับที่ ๒ ขอหาของเจาพนักงานเบียดบังทรัพย ตามมาตรา
๑๔๗ จํานวน ๘๒ ขอหา ตามสัดสวน ๖.๓๓ %
อันดับ ๓ ขอหาเจาพนักงานใชตําแหนงโดยมิชอบทุจริต ใชอํานาจ
ตําแหนงตามมาตรา ๑๕๑ จํานวน ๖๙ ขอหา ตามสัดสวน ๕.๓๓ %
อันดับ ๔ ขอหาเจาพนักงานรับรองเอกสารอันเปนเท็จ เพื่อรับผล
ประโยชน ตามมาตรา ๑๖๒ จํานวน ๖๘ ขอหา ตามสัดสวน ๕.๒๕ %
อันดับ ๕ ขอหาเปนความผิดสวนบุคคลเรียกหรือรับทรัพย ทรัพยสิน
ที่ไมควรจะไดประโยชนหรือการใชอิทธิพลจูงใจ ขมขูขมเหงน้ําใจรีดบีบคั้น

เอาจนได นีเ่ ปนจํานวน ๓๕ ขอหา คิดเปนสัดสวน ๒.๗๐ % ของจํานวน
ขอหาขึ้นสูการพิจารณาของศาลทั้งหมด
อันนีค้ งจะบอกวา เรือ่ ง หา...ชัว่ นีม่ นั ก็ลามเขามาถึงในวงการ
ศาสนา มีการหาอะไรแปลก ๆ แบบชนิดที่เขาใชการตลาด
อาตมาไปสวนโมกขมคี นวิพากษวจิ ารณวา ตอไปสวนโมกขอาจ
จะเรียวนะ ศาสนาของแนวทางแบบสวนโมกขนี่ แบบสวนแกวนี่ เขา
บอกวา ไมดึงคนเขาไดหรอก
ทีนี้ วิธีการตลาดที่ดึงคนเขาได จะสอน จะเทศน จะชวนปฏิบัติ
ภาวนา นี่คงไมนานหรอก
แตการตลาดที่ดึงคนวัดไดแนน คือ ลอดโบสถ ลอดใตโบสถ
สะเดาะเคราะห ทําพิธีเจิม ทําพิธีทางศาสนา ทางไสยาศาสตร
มีทอดผาปา มีตูบริจาคเยอะ ๆ มีสิ่งศักดิ์สิทธมาก ๆ ประกอบ
ดวยหลวงพอทันใจ หลวงพอสมหวัง หลวงพอโสธรตกอันดับ
ไปแลว หลวงพอสมหวังแซง เรทติ้งเหนือแลว ตองมีพิฆเนศ
ทาวมหาพรหม ราหูอมหนาวัดมิด นั่นคือ การตลาดที่ฮิตดึงคน
เขาวัดไดเยอะ
สวนสอน ๆ เทศน ชวนปฏิบัติดีภาวนา เขาบอกวา “ไมมี”
เดี๋ยวนี้วัดนี้ เมื่อกอนเขาจับใสล็อกทัวร ๙ วัดเดี๋ยวนี้เขาปลดออกแลว
เพราะวาเขามา เราจะเทศน เขาบอก “หลวงพออยาเทศน
อีก ๘ วัด เดี๋ยวไปไมทัน” เลยถูกปลดออกจากสารบบเที่ยว ๙ วัด
เดี๋ยวนี้ไมมาลงที่เราแลว ไปที่อื่นหมด
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เขาบอก มาไมเห็นมีอะไร มีแตตนไม ไมเห็นมีอะไรครึกครื้น
เลย (อืม ! ก็เอาเถอะนะแลวแต)
แตวันนี้เจาเรื่อง หา...ชั่วไมอยากพูดแลว เพราะวามันพิสดาร
มากขึ้น ที่นาตกใจที่สุดเลยตอนนี้คือ มันนาจะตะลึงไหมนี่ ! การหา
แบบหาความซวยมาใสประเทศชาติ หาการทําธุรกิจรับขยะจากตาง
ชาติ
นี่ตะลึง ๓๕ ประเทศ สงขยะอิเล็กทรอนิกสมาทิ้งไทย รอง
ผบ.ตร. ไปนําตามจับทุกวัน แลวก็เปนสื่อใหเกิดมะเร็งดวยมันมีสาร
ตัวนี้ ตอไปก็จะเปนกันถวนหนานะ ทั้งที่มาฟง ทั้งที่เทศนนี่ ก็เรามัน
ชะตากรรมรวมกัน อยูใ นประเทศนีไ้ มรจู ะหนีไปไหน เขาขนเขามา เรา
ก็พลอยรับกรรมไปดวย
การหาทําธุรกิจในลักษณะนีน้ ะ ทาน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา
เดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตคลองสามวา ประเวศ
เขตนี้เปนเขตที่เขามาเยอะมันก็ไมไกลจากเราเทาไรนะ ใครผานไป
ลาดกระบังจะไดกลิ่นฉุยเลยตอไป “กลิ่นมะเร็ง” เออนี่แย !
จากการตรวจของอุตสาหกรรม ขยะพลาสติกไมสะอาด ผิด
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ป ๒๕๒๒ วาดวยการนําเขา
พลาสติกไมสะอาด มีอัตราโทษจําคุก ๑๐ ป ปรับ ๕ เทาของสินคา
แยนะมีโทษปรับ ๕ หมื่น ๕ แสน เยอะแยะ
บริษัทที่มีโควตานําเขามาตั้ง ๒ หมื่นตัน มันจะกองขนาดไหน
จะตรวจสอบภาษี ดวยทั้งนี้เปนมาตรการหยุดยั้งการนําขยะทั่วโลก
มาทิ้งประเทศไทย ไมใหเปนศูนยกลางขยะโลก

มันนาจะตะลึงไหมนี่ ! การหาแบบ
หาความซวยมาใสประเทศชาติ
หาการทําธุรกิจรับขยะจากตางชาติ

“

“

ดูเขาหากินกันนะ ของเรานี่ก็รับขยะ ตอนนี้เขาก็เริ่มจะออกกฎหมาย
ตอไปบางอยางเราจะรับไมไดเหมือนกัน
“ขยะอิเล็กทรอนิกส” ตอไปวัดก็จะตองมี เขาเริม่ มีเขียนมาแลวนะ
วา โทรทัศนยี่หออะไร ? ที่รับได ยี่หออะไร ? รับไมได ตอไปโทรศัพทเขา
ทิ้งตกรุนจะเอามาถวายวัด วัดตองดูวา ยี่หออะไร ? ยี่หอนี้รับไมได

ถารับมา วัดก็มีความผิด นี่การหากินของยุคนี้ นี่มัน
หากินหรือหาเรื่อง แหม ! พูดถึงหาเรื่องโยม “แมหากิน ลูก
ระยําหาเรือ่ ง” เขาเมายาบา แมแจงจับลูกสาวลูกชาย แจงจับ
ลูกชายก็นเ่ี ขาอาละวาดรานคา แมเปดรานขายของนี่ขายไมได
เลย เพราะมันอาละวาดทุบนูนขวางนี่ ใครจะเขาไปซื้อละ
นีเ่ จาขายทุเรียนหนาวัดนี่นะ ไอนูนโครม ไอนโ่ี ครม ไปหมด ! แมกาํ ลัง
เปดรานคานี่เจาลูกเมายาขวางนูนโครม พลอยแมทํามาหากินไมไดเลย แม
นะประกอบสัมมากัมมันตะ เจาลูกไปใชยา ใชมิจฉาอาชีวะ ใชสว นทีร่ า งกาย
ไมตองการ โอ ! คิดแลวนี่แม ! นี่ลูก ! แมก็บอกหมดอาลัยเลย ขาวของจะ
ขายก็ชามเชิมแตกหมด ปดรานขาย ทํายังไงหาอะไรกินกัน ? มันนะหาเรือ่ ง
แมนะหากิน แมประกอบสัมมากัมมันตะ แตมันหาเรื่องจนรานแมเปดขาย
อะไรไมได เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน แหมคิดแลวเนอะ
มนุษย !
แลวสาเหตุที่วันนี้ที่พูดวาใช…บาระห่ํา เจาเรื่อง หา...ชั่วนี่พูดมัน
เยอะไปเยอะพูดมาหลายรอบแลว ใครคงไดดูขาวนองกิ๊ฟ นี่เขาบอก
ไมใชครั้งแรก
สาวแฉถูกมอมยา ผับเดียวกันกับนองกิ๊ฟโดนอุมไปรุมโทรม เด็กผู
หญิงคนนีบ้ อกบงสภาพสังคมบัดซบศีลธรรมตกต่ํา ต่ําตม จนผูหญิงไปจม
อยูในเธค ผับ คลับบาร เจานองกิ๊ฟที่ถูกขมขืนตายนี่นะ
อาตมาอานแลววิเคราะหตรงไหนรูไหม ? เพื่อนของนองกิ๊ฟ ๔
คน มีผัวเปนครอบครัวแลว มีลูกแลวยังไปเที่ยวเธค ผับ คลับบารกินเหลา
กินยาอีก
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นี่มันแสดงวา แมบานยุคนี้มันคืออะไร ? แมพันธุ

ยุคนี้มันคืออะไร ?
ที่เขาบอกวา เดี๋ยวพี่ตองกลับกอนนะ นี่มันตี ๑ แลว นี่
ตี ๒ เขายังไมกลับบานเลย เขาใชชีวิตเสเพล เขาใชชีวิตบัดซบ
เลย ตี ๒ นะ
เจาเพือ่ นบอก “ตี ๑ เฮยกลับเถอะ เดีย๋ วนีเ้ รามีครอบครัว
แลว”
เจานี่ไมกลับ แลวเขาบอกกินเหลาแลวชอบเดินพลาน
เลยนะไมอยูโตะตัว โตะนูนโตะนั้น ๆ ๆ แกวงเทาหา...? แกวง
กนหา...? อะไรก็วาไปเหอะ
มันเปนเรื่องที่ ถาเพื่อน ๆ ไมพูดคํานี้นะ อาตมาก็คิดวา
“เปนเฉพาะตัว” เจานีเ่ ปนทีมเวิรก เลย ๔ คนรุน พีบ่ อกวา “มี
ครอบครัวแลว”
แลวเขาเทีย่ วคืนเดียว ไมใชเทีย่ วผับเดียวนะ คืนหนึง่ เทีย่ ว
๒ ผับ ไปผับนี้ไมเอา ไปอีกผับหนึ่ง โอโฮคนเรา !
อาตมาเมื่อกอนเที่ยวงานวัด เที่ยววัดเดียวก็โทรมแลว
ครึ่งคืนคอนคืนดูหนังกลางแปลงไมไหว

ยุคนีม้ นั ผูห ญิงตองบอก “ศีลธรรมตกต่ํา” สมัยรุนโยมนี่
มีเธค ผับใหเที่ยวไหม ? ไปเมากับผูชงผูชายมีไหม ? “ไมมี”
มันเพิ่งมามียุคนี้ นี่อาตมาไมเคยไดยินไดเห็นเลย แลวเจา
อําเภอมะขามของจังหวัดจันทบุรี นี่มันเปนอําเภอตอกตอย มันไม
ไดอําเภอแบบหาดใหญ เชียงใหม พัทยา แลวเจาเชียงใหม หาดใหญ
พัทยา ภูเก็ตมันจะขนาดไหน ? เจานี่อําเภอมะขาม มันไมใชแตงโม
ทุเรียน มันมะขามมันติ๊ดเดียว เปนอําเภอเล็ก ๆ
อาตมาเคยไปเทศน ๆ กับครู มีครูตด๊ิ เดียวมีไมกโ่ี รงเรียน เพราะ
มันเปนอําเภอเล็ก ขนาดอําเภอเล็กมีเธค ผับ คลับบารถงึ ๒-๓ แหง
มันหมายความวาอะไร ?
ยุคนีก้ ระบวนหาชัว่ จนกระทัง่ เรารูส กึ ปวดใจ ทีม่ คี นพูดวา เดีย๋ วนี้
พวกนายทุนร่ํารวย กลาลงทุนสรางความฉิบหายใหกับเด็ก ๆ ของ
เรา เขากลาลงทุน ๔ ลาน ๑๐ ลาน ๒๐ ลาน ขอใหเด็ก ๆ เขาไป
มั่วสุม ไปใชชีวิตแบบต่ําตม จมอยูใ นความบาคลัง่ เทีย่ วกลางคืน มัน
เปนอบายมุข มันเปนความเสือ่ มของชีวติ เทีย่ วกลางคืน ดูการละเลน
เจานี่เขาครบเลยนะ เขาเที่ยวกลางคืน เขาดื่มน้ําเมา เที่ยว
มั่วไปหมด บาผูชาย
เจาอบายมุขมันมีขอหนึ่งเปนนักเลงหญิง อันนี้วาผูชาย เจานี่
นักเลง...? (ชาย) เออ ! มันเหมือนกับคดีนั้นอะ เมื่อกอนเขาบอก
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“ฆาผัวมันเสีย เพื่อชิงเมียมันมา” ตอนหลังคดีนั้นใชไหม ? ที่ยิงผู
หญิงพยาบาล หาปนใหไปยิงเมีย “ยิงเมียมันเสีย เพื่อชิงผัวมันมา”
ในตอนนี้โลกมันวิปริต ศีลธรรมมันตกต่ําอยางหนัก จึง
เปนเรื่องที่ไมนาจะเปนไปได ที่เกิดขึ้นไมกี่วันมานี้ เราจึงเห็นวา
ลาสุดโลกออนไลน ก็มีผูหญิงรายหนึ่งใสสายเดี่ยวบาง อะไรบาง
เกี่ยวของกันตัง้ เยอะแยะ แลวขมขืนแลว มันดันไปทิ้งไวทล่ี ง ผลไม
ตื่นมาเอา ! ตายแลว เขาใชชีวิตจนจบชีวิตดวยตายแบบรุมโทรม
หรือวาโดนวางยา หรือทําอะไรก็แลวแต มันแสหาทุกข ไมไดใช
ชีวิตมีอารมณอยากระงับดับทุกข มีแตอารมณรานพลาน นี่ไม
เติมนะ ! ถาเติมก็คือ อยาเติมเลยนะ (แรด ราน พลาน) ตายเพิด
เลยนะไมไหว วาจะไมพูดแลวนะ หลุดจนได
เออ ! ยุคนี้ใครมีลูกหลานสาวตองปวดราวหัวใจกันเยอะ เพราะ
มันใชชีวิตกันเลอะเทอะ เงินทองหางายเห็นวา บัญชีมันเปนอะไรตัวเลข
มันหมุนเวียนเขา เปนแสนเปนลาน พอมีเงินก็พลานกันแลว แทนที่
จะใชเงินทําบุญทํากุศลกันบาง ใชเงินพาตัวไปตาย ไมไดใชเงินมูลคา
เงินยกระดับมูลคาชีวติ เขาใชมลู คาเงินกดคุณคาชีวติ จนหมดชีวติ
อยางนี้หมายความวาไง ?
เอา วกเขาหาหลักธรรมบาง เราจะใชอะไรแกไข การเปนผูใช...
บาระห่ํา ใชเที่ยวคืนเดียว ๒ ผับ ๓ ผับใชทั้งเหลาทั้งยา อยางนี้ตอง
เรียกวาใช...บาระห่ํา เปนหัวขอใชไดไหมวันนี้ พอฟงไดนะ

“มิจฉาอาชีวะ” ใชจายเพื่อทําลายชีวิตตัวเอง
ทีนี้ หลักที่จะชวยใหเราพนจากความเปนผูใช...บาระห่ํา
อันดับแรก อยาใช...บาระห่ํา หรือจะไมใช...บาระห่ํา มี

หลักปฏิบัติเพื่อใหหยุดยั้ง เพื่อใหกลับมาของศีลธรรม สัก
๓ ประการ ที่จะทําใหหยุดยั้ง เบรกรั้ง เจาความเปนผูใช...
บาระห่ํา ใชทรัพย ใชชีวิตแบบบาระห่ําหลักมีอยู
๑. ตองเปนคนเริม่ มีนสิ ยั เมตตารักใคร ปรารถนาใหผอู น่ื มีความ
สุข ถาเราคิดจะใหคนอื่นเปนสุข บางทีเราอาจจะสละสุขบางเรื่อง เพื่อให
คนอื่นไดเปนสุข เราอาจจะไดนอนพักผอนนอย เราอาจจะไดกนิ ไดอยูสบาย
นอย แตขอใหคนอื่นอยูเปนสุข แลว...

การฆาใครมันก็ทําไมได
ขโมยของใครมันก็ทําไมได
จะลวงละเมิดกาม มันก็ทําไมได
จะหลอกลวงใคร มันก็ทําไมได
จะดื่มน้ําเมา มันยิ่งทําไมได
เพราะมันรักผูอื่นแลว มันก็จะละลายความเห็นแกตัว เห็นแก
สนุกสนานเมามันไปวัน ๆ หนึ่ง นี่มันไมรักตัวมันเองดวย มันไมรัก
พอแมดวย ยายก็เห็นบนอูเลย ถามันรักตัวมัน รักยาย รักญาติพี่
นองวาจะเสียชื่อ นี่เดือดรอนกันไปตาม ๆ ตํารวจก็ตองไปตามจับ
ทาน รองผบ.ตร. ตองไปทําคดีเอง
ถารักผูอื่นจะไปทําใหลําบากทําไมอะ มันก็จะเกิดความรูสึก
อยากเอาเวลาทั้งหมดทั้งสิ้น ทําใหคนนั้นเปนสุข ทําใหคนนี้เปนสุข
วันนี้เอ ! จะเทศนยังไงหนอ ใหคนหยุดบาระห่ํา ไมใช...บาระห่ํา
คิดหาขอมูลอยางนี้ จะมีเวลาไปอยูกับกิ๊กไหม ? จะเอาเวลาคิดทํา
อะไรชั่ว ๆ ราย ๆ ไหม ? เออ ! มันก็ไมมี
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นี่โยมยังไงนะ ขอใหเจาลักขโมย หาชั่วนี่ มันเปนเพราะความ
เห็นแกตัว ไมรักผูอื่น
อืม ! มีขา ว ๆ หนึง่ โยมมันไมนา จะเปนไปได ทีจ่ งั หวัดสิงหบรุ โี ยม
ไดดูขา วไหม ? เออ ! ไมนา จะเปนไปได ตํารวจไปจับพระระดับเจาอาวาส
ลักพระเกาแกเอาไปขายแลกรถ พระนี่เอาทรัพยสมบัติทางโลก บาน
ชองเงินทองรถรา แตเสียอริยทรัพย มนุษยสมบัติไมเหลือเลย แลวจับ
ไดรถก็ถูกยึดอีก ชาวบานก็ไปดาอีก
นีแ่ ลวก็ไมรู ! ขาวออกมาเมือ่ กีน้ ้ี พึง่ ผานมาชัว่ โมงหนึง่ (๓ มิ.ย.๖๑) ที่
หนีไปเยอรมันจับไดแลว เออแย ! พระพรหมเมธี ขาวออกไปทางลาว
ออกลาวแลวเจจูอะไรก็ไมรู เจจูสีกาคนสนิทพาผานไปยังลาว เอารถ
ไปจอดที่วัด เจาอาวาสนั้นก็ซวย นึกวาจะสมรูรวมคิด ทานก็ออกมา
ปฏิเสธ นีพ่ ง่ึ จับแลวจะเอากลับประเทศไทยวันที่ ๖ เสียเวลาตองไปตาม
หาถึงเยอรมัน แทนที่จะหาอะไร ๆ ทําอะไรในบานเราสบาย ๆ ตองไป
หาที่หลบที่ซอน เพราะใชชีวิตแย !
แตเสียดายนะ ถาพระองคที่ใช…บาระห่ํา ตามที่หมอนวด จําได
ไหม ? ที่เขาแฉวา พระใหเขาเดือนละ ๓ หมื่น ตอนหลังพระไปปนใจ
มีคนอื่น ไปจายคนอื่นแทน เขาเลยแฉ (แหม ! ผีเนากับโลงผุ) ตอนได
เงินมันไมแฉมันเขาทางอะไรนะ นางจันทิมาอะไรนะ แบบเดียวกันเลย
ตอนไดเงินไมแฉ พอไมไดเงินแฉ ใชชั่วมากอันนี้
“ใชเงินศาสนาไปปรนเปรอ กิเลสตัณหา” ใหหมอนวดซะ เปน
จริงนะ ! แตเขาไมยอมระบุเปนวัดไหน เห็นขาวออกมาแลวก็เงียบไป

“สัตบุรุษ” คือใคร ?
คือ ผูระงับอารมณใฝต่ําได

“

“

หรือมันใสรา ยเตาขาวขึ้นมาก็ไมรู นี่แตเขาบอกวานะ ? เขาบอกสามี
ทิ้ง มีลูกพิการตองเอามาใชเลี้ยงลูก มันเอามาใชเลี้ยงใครก็แลวแต
มันตองไดมาถูกตองสัมมากัมมันตะไมใชไดมาแบบเลว ๆ ชั่ว ๆ จะ
มาอางอะไรรับไมไดทั้งนั้นแหละ
หลักปฏิบัติเพื่อหยุดการบาระห่ําในการใชชีวิต ขอที่ ๒ คือ
๒. การบังคับจิต บังคับตน บังคับกิเลส บังคับความรูสึก
ใฝต่ํา ที่จะตองต่ําตมจมลงไปอยูกับเนื้อหนัง ถาใครไมบังคับ เดี๋ยว
ไดใชชีวิตบาระห่ํา ใชอะไรยันแกก็ยังตกเปนทาสเนื้อหนัง อะไรนะผู
กํากับหนังดังอะไดเมียเด็กเห็นเมียเฉดหัวออกจากบานแลว แกตอง
หอบผา กํากับมาตัง้ หลายหนังหลายเรือ่ ง เสือกไมกาํ กับกิเลสซะเลย
ไดแตกํากับการแสดงของพระเอกนางเอก แตไมกํากับกิเสสตัวเอง
ชื่อเสียงดังกระฉอน แตเอาเหอะเวรกรรมไป

ฉะนั้น คนจะหยุดบาระห่ํา ในการใชชีวิตต่ําตมจม
อยูกับกิเลสประเภทกามารมณ เมื่อบังคับจิตใจไดแลวก็จะ
หยุดอาชญากรรมทางเพศ เจานองกิ๊ฟก็จะไมถูกขมขืนตาย
มันจะลดทั้งอาชญากรรมทางเพศ อาชญากรรมอันธพาล
จะเพิ่มพลเมืองดี เพิ่มสัตบุรุษ เพราะการบังคับจิตได ทาน
เรียกวาใครรูไหม ?
“สัตบุรุษ” คือใคร ? คือผูระงับอารมณใฝต่ําได สัตบุรุษ
อะไรคนวัดนี่ เขาเรียกสัตบุรุษ คือ ผูระงับอารมณใฝต่ําได
ขอที่ ๒ นีเ่ ปนตัวทีจ่ ะยับยัง้ การใชชวี ติ แบบบาระห่ํา ไปกอ
อาชญากรรม ทําตัวเปนอันธพาล ลดพลเมืองดีไปเปนพลเมืองเลวว
เสียความเปนสัตบุรุษในพุทธศาสนา ที่ไมบังคับจิตใจใหความรูสึก
ใฝต่ํามันบีบคั้น แตกลับเปนฝายบีบคั้นความใฝต่ํา ใหมันหลุดออกก
จากกมลสันดาน
นีแ่ หละถึงจะเรียกวา พวกผูท ไ่ี มใชชวี ติ บาระห่ํา อีกขอหนึง่
คือ ขอที่ ๓ คือ
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๓. ถือหลักวา มีความสุขเมื่อไดทําหนาที่ อยูกับโตะทํางานมี
ความสุข เพราะรูสึกวาการทํางานคือการประพฤติธรรม ถาใครทํางาน
เปนสุข อยูกับโตะทํางานที่ทํางานเปนสุข มันก็ไมแสทิ้งโตะทํางานไป
หาความสําราญเลว ๆ
“ไปหาความสําราญเลว ๆ” เพราะมันมีความสุขอยูก บั โตะทํางาน
มีความสุขที่ไดประพฤติธรรมในที่ทํางาน มีใจจดจออยูกับงาน

นี่ตัวนี้แหละคือ หยุดความบาระห่ํา นี้เปนหลัก
ปฏิบัติตัวหยุดความบาระห่ํา

ปราชญทางศาสนาทานยังเสริมอีก วิธีแกไขปญหาผูใชชีวิต
อยางบาระห่ํา จะไมบาระห่ํายังไง ? การดําเนินชีวิต ๓ ทางทางที่
๑ คือ
๑. เปนคนที่แนะแนวดวยคําพูด เราอาจจะไดแนะแนวใครเขา
พูด วันนี้ถามจริงเหอะโยม ! ถาฟงพระพยอมเทศนอยางนี้ แนะแนวดวย
คําพูด แลวยังไปใชชีวิตบาระห่ําอีก แกแลวยังพลานอีก โยมวาตกลงวา
วิธีแกไขขอคําพูดจะใชกันไมได

ฉะนั้น วิธีแกอันดับแรก คือ พูดแนะนํา บอกแนะ
ทาง หรือแนะแนววา พูดกันนะเรื่องอยางนี้นะ การใช
ชีวิตสุขุมรอบคอบ ใชชีวิตไมบอบช้ํา ใชชีวิตอยูในหลัก
ธรรมคําสอน โดยแรกก็บอกหลักแกไข นีบ้ อกวิธอี กี เสริม
วิธีอีก
ถาเราเปนคนทีร่ จู กั ไปฟงคําแนะนํา คําพูด คําสอนของพระ
ของเจา ของพอของแม ของครูบาอาจารยก็ตามเถิด เราจะ
หยุดยั้งไดบางไมมากก็นอย
โยมวา ฟงวันนี้พอจะเบรกรั้งไมใชเฉพาะชาตินี้ก็ไดนะ ชาติ
หนาก็จะติดนิสัย มันจะซึมเขาไปลางสัญชาตญาณเลวออกไป ดวย
คําพูดคําสอนนี้ ทานเรียกวาผัสสะ หรือเรียกวา มันก็เปนผัสสะนั่น
แหละ ที่ไดยินไปสะสมไปหนัก ๆ กลายเปนอะไร ?
“พาหุสัจจะ” สั่งสมสั่งสอนคําพูดไวในตน เปนคนเรียนรูคํา
สอน ที่สอนดี สอนงาม สอนใหประพฤติอยางงดงาม ไมใชประพฤติ
ต่ําตมจม จนกระทั่งเหมือนนองกิ๊ฟอะไรนี่ เอา ! ขอที่ ๒ ก็คือ
๒. แนะแนวดวยการทําใหดู อยูใ หเห็น เอะเอ็งเห็นไหมบาน
นั้นเขาอยูก นั ยังไง ? เห็นไหมคนที่นั่นนะเขาอยูกันยังไง ? หรือเราเปน
พอเปนแมก็ทําใหลูกเห็น ไมใชแมแกแลวพาลูกเที่ยว มีเหมือนกัน
นะ เพราะแมยุคนี้ไมเหมือนกอน มันมีแมอะไร ? “แมวัยใส”
“แมวัยใส ยายวัยซิ่ง” นี่แมมันมีผัวตั้งแตโอโฮ ! แลวพอมัน
เปนยาย อายุมันพึ่ง ? อายุเพิ่ง ๓๐ เปนยายแลวอายุ ๒๐ เปนยาย
กันแลวนะเดีย๋ วนี้ พอแกมาก ๆ ยายทวด ๆ ยังปง อยูเ ลย ยังซิง่ อยูเ ลย
นีเ่ ขาเรียก “แมวยั ใส ยายวัยซิง่ ” แลวมันจะทําอะไรใหเห็นละ
มันก็ทําประพฤติตัวมั่วไป ไมมีตนแบบที่ดีใหดูใหเห็น ถาเราไดเห็นที่
ประพฤติดีประพฤติงาม มันนาจะหยุดความต่ําทรามไดในระดับใด
ระดับหนึ่ง
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ทีนี้ ตอนนี้ที่ดี ๆ งาม ๆ นี่มันไมคอยจะมีใหดู มันไมคอยมีใคร
ทําใหเห็น มันไปทําเรือ่ งเวรเรือ่ งกรรมอะไรกันก็ไมรู เห็นกันอยูเ รือ่ ย ๆ
ขาวมีออกทุกวัน แลวบาบออะไรกัน ทีเ่ ขาคนกุฏวิ ดั สระเกศเห็นไหม ?
ไปเจอภาพลามกสะสมไวทําเวรอะไร ? ไอภาพลามกอะ
โยมเดี๋ยวถาเขาไปเจอภาพลามกในกุฏิอาตมานะ “เผาวัด”
เผาเลย ! วัดอัปรียพระอัปรียอะไรพรรคนี้สิ่งดี ๆ ไมเก็บไวดู

ทางศาสนาเขานิยมอะไร ? “ทัสนานุตริยะ” เห็นอะไร
ที่มันเปนมงคล เปนประเสริฐ เห็นแลวมันเกิดปญญา นี่เห็น
แลวเกิดตัณหา นีม่ นั จะสะสมไวทาํ วิมานอะไร ? มันนาตบลูกตา
หลุดเลย พระที่สะสมภาพลามกไวดูนี่
อาตมาจริง ๆ นะยอมรับวา “กลัว !” จึงไมกลามีโทรศัพท
กลองถายรูป ไมเลนอินเทอรเน็ตอะไรทัง้ นัน้ คอมพิวเตอรไมเอา เดีย๋ ว
มันไลนอะไร สงเรามาแลว คุมใจไมอยู ตะบะแตก ! สูไมมีดีกวา
ปลอดภัยไวกอน ไมเอาไมมี โทรศัพทก็ไมมี ถาเขาใหสัมภาษณอะไร
ก็ ขอขางหนามูลนิธิเขาสงมา
นี่มันก็ควรจะถือหลักที่ทําใหเห็นอะไรดี ๆ กระทําใหดู อยูให
เห็น อยาอยูแบบประพฤติตัวแยมาก เห็นแลวมันไมไดเปนตนแบบ
ตัวอยาง เปนทิฏฐานุคติ ไมเปนไอดอลไอเดิลอะไรที่ดี เปนไอดอลใน
ทางที่ดี ขอสุดทาย
๓. แนะแนวดวยการแสดงความสุขใหดู วาทําอยางนี้ ทํางาน
ก็มีความสุข มาชวยวัดมาชวยศาสนาก็มคี วามสุข นีม่ าชวยกันนี่ เออ !
มาแลวก็มีความสุข ชวยนูนชวยนี่ หารายไดใหศาสนา ๆ ก็จะเอาไป
สงเคราะหคน คนมาชวยก็ไดบุญ ไดความสุข จิตใจสบาย
ถาไปกับนองกิ๊ฟเปนไง ? พานองกิ๊ฟไปตาย กับมาวัดอันไหน
ดีกวากัน มานั่งฟงเทศนอยางมีความสุข ถาคนเห็นนะ ?
(เออ ! เดี๋ยวเห็นนะ ตอไปนี้เห็นแลวนะ อนุโมทนาดวยนะ ที่
ออกคนละนิดละหนอยคราวทีแ่ ลว กลองทีบ่ นั ทึกนี่ ตอนนีค้ นดูเปนหมื่น

แลว อาตมาเทศนนช่ี าวบานดูเปนหมืน่ แลว เพราะเขาออกทัว่ ประเทศ เห็น
ตอนนีเ้ ขาบอกขึน้ มาเปนหลายหมืน่ อาจจะใกลเคียงกับทาน ว. ก็ได ทาน
ว. ทานเลนกอนเรา สวนของเราพึ่งทํา พึ่งเกิด เดี๋ยวนี้กลองก็ไมกี่หมื่น
หรอก ๓ หมื่น ๔ หมื่น เราเทศนทีหนึ่งคนไมตองเสียคารถคารามา นัง่ อยู
ทีบ่ า นฟง แลวฟงแลว ยอนแลวยอนอีก ๆ ไดอกี นะ)

เออนี่ยุคนี้นะ เขาบอกวา “วิทยาศาสตรไปถึงไหน พุทธศาสตรไปถึงนั่น” เพียงแตเราใชใหดี อยาใชใหเกิดกิเลส ไมใช
ไปถายภาพลามก บาอะไรยุคนี้นะ รวมเพศแลวยังถายไวดูอีก
แลวหลุดไปที่อื่นก็ซวยสิ นี่เปนเรื่องบัดสีบัดเถลิงอะไรไมรู แต
มันก็ทํากันแย
ทีนี้ เอาขอปฏิบัติที่จะขจัดความใชชีวิตแบบบาระห่ํา เปลี่ยน
มาเปนใชชีวิตอยางไมบาระห่ํา แตกลับดีงาม ๕ อยางได
“ใชชีวิต ๕ อยาง” หลวงพอพุทธทาสทานคนหา ทานบอกวา
ในหลักธรรมคําสอนทางศาสนา นี่มีเรื่องของการดําเนินชีวิตของแตละ
บุคคลแตละอาชีพ ซึ่งปรากฏอยูในคําสอน สามารถสรุปเปนประเด็น
ตาง ๆ ไดดังนี้ ถาเราหาความสุขชนิดนี้ เราใชชีวิตกระทําอยางนี้ เราจะ
เปนผูไมใชชีวิตอยางบาระห่ํา อยางที่ ๑ ใน ๕ อยางหลวงพอพุทธทาส
ทานบอกวา
๑. ใชชวี ติ เฉพาะเรือ่ งหนาที่ คือ ทุกคนนีย่ งั ไงตองใหความสําคัญ
กับการทําหนาที่ของตน ในชีวิตประจําวันของตนใหดี ไมวาจะอยูในวัย
อาชีพอะไร ที่ไหนก็ตาม ใหทําหนาที่ใหถูกตอง สําหรับความเปนมนุษย
ใหยึดหลักการทําหนาที่วา “การทํางาน คือ การปฏิบัติธรรม”
วันนี้พวกเราเปนการงานทั้งของอาตมาและโยม โยมมีหนา
ที่การงานศึกษาเรียนรูพระธรรมคําสอนเพิ่มขึ้น พระทํางานหนาที่
ถายทอดหลักธรรม ใหโยมไปรับรูไว เพื่อไปปฏิบัติ
วันนี้เราทําหนาที่
เรากําลังปฏิบัติธรรม
เรารูสึกวา เรากําลังปฏิบัติธรรม ทําหนาที่อยูในหลักศาสนา
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แลวเราจะรูจักไมโงเสียเวลาทิ้งหนาที่ ไปทําแบบบาระห่ํา แทนที่
จะใชเวลาทําหนาที่ กลับไปใชเวลาอยูในเธค ผับ คลับบาร บอนการ
พนัน สถานเริงรมยอะไรนะ เมื่อเร็ว ๆ เขาปดโรงหนัง คนแหไปเต็มเลย
เขาบอกวา เก็บไวเปนภาพประวัติศาสตรกอนโรงหนังนี้จะปด ฉันเปน
คนสุดทายที่เขาไปดู
ในตามหลักทีเ่ ราสอนวา “ชาตินเ้ี ปนชาติสดุ ทาย” เจาแกวเหลา
นี้เปนแกวสุดทาย ผัวคนนีเ้ ปนผัวคน...? “สุดทาย” เมียคนนีเ้ ปนเมียคน...?
เออเจานี่ขอเขาดูหนัง โรงหนังกอนจะปดเปนคนสุดทาย เพราะใชชีวิต
กันอยางนี้
เอา ! โยมถาคนไหนมีชีวิตประจําวันวา จะตองทําหนาที่ ก็
ทําใหมันดีที่สุด ถูกตองที่สุดของความเปนมนุษย แลวใหถือเสมอ
วา วันนี้ฉันทําหนาที่ ถึงแมไมไดมาที่วัดสวนแกว

ทําหนาที่แมดีที่สุด ก็กําลังปฏิบัติธรรมหนาที่ของ
ความเปนแม
ปฏิบัติหนาที่ของลูก ดูแลแมเจ็บปวยอยางดีที่สุด
ยามชราดีที่สุด ตอนนั้นก็ทําหนาที่ปฏิบัติธรรมในฐานะ
เปนลูก
ใครเปนสามีภรรยา ก็ปฏิบัติใหดีที่สุด ก็เปนการ
ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติธรรมที่บานก็ได

“การทํางาน
คือ
การปฏิบัติ
ธรรม”

ไมใชมาวัดแลวนะ นาทุเรศอะ เจอบอยจังเดี๋ยวนี้ไมรูอะไร ผัวเมีย
นี่หยิกกันบาง ทุบกันบาง บอกไอนี่อยาพึ่งถวาย ฉันจะถวายของอะไร
หลังอะไรกอนไมรู ทะเลาะกันแลว
โอย...มันจะอยูกันยังไง พอแมลูก บางทีลูกดุแมตอหนาพระเลย
นะ “แมนะ ! ไมรเู รือ่ งเลยอะไรเลย” ดุตอ หนาเลย บอกใหอยางนัน้ บอก
ใหอยางนี้ อะไรก็ไมรู แคถวายของผิดนิดเดียว ก็ดุแมเอาเปนเอาตายแย
แลว มันผิดหนาที่ไมประพฤติธรรม ถาอยูบานอยูกันตามหนาที่ที่ตอ ง
ทํา ใหความเปนมนุษยเราสมบูรณทส่ี ดุ เปนแมเปนลูกทีด่ ที ส่ี ดุ สมบูรณ
แบบ เปนตนแบบ เปนตัวอยาง บานอืน่ เขาเห็นดีเห็นงามเอาไปทําตาม ก็
เกิดขยายความสุข ขยายคําสอนของพระพุทธเจาไปในตัว
เอาตอมา ! ขอที่ ๒ หลวงพอพุทธทาสทานแนะวา
๒. ใหมีจัดการโอกาส ใหไดมีโอกาสไดศึกษาอยางถูกตอง เพื่อ
ทําลายความเห็นแกตัว เออโยม ! ใหโอกาสตัวเองไดมาศึกษา
นี่ถามจริง ถาวันนี้เสียดายรายได กําไรที่จะไดนูนไดนี่ เลยไมได
มาศึกษาเรียนรูรับฟงอะไรเลย เราตองจัดการศึกษาตัวเรา นี่ใหออก
จากความเห็นแกตวั ใหออกจากความลุม หลง ใหมาเนนเรือ่ งศีลเรื่องธรรม
ใหรูจักตนเองสามารถบังคับตัวเอง ไมใหตกเปนทาสวัตถุรายได กํารี้กําไร
ผลประโยชนรายไดประจําวัน หยุดสักวันหนึง่ เขาก็มอี าทิตยหยุดวันอาทิตย
กันนี่ ทําไมเราจะหยุดไมได
บอก หยุดไมไดหรอกขายของ กําไรกําลังดี หยุดไมไดหรอกผลไม
กําลังนาเก็บ ผักกําลังนาเก็บ
บางคนหนักกวานั้นอีก “อูย ! ชวงนี้ปลาขึ้น” ฝนตกน้ําไหลปลา
ขึ้น ไปฟนปลา
บางคนบอก โอย ! ชวงนีน้ ้ําลงทะเลไมวา งไปวัดหรอก งมหอยเพลิน
ก็พวกนี้ไมเวนชองใหหูตาไดศึกษาเรียนรูธรรมะ เพื่อละลายความ
เห็นแกตวั บางเลย การศึกษาอะไรก็ตาม ถาไมทาํ ลายความเห็นแกตวั ถือวา
การศึกษานั้นไมถูกตอง อยางที่อาจารยจฬุ าฯ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
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ตอนนี้ติดคุก อายุ ๘๐ ปกวา โกงหลอก ดร. ดวยกัน จบการศึกษา
เปน ดร. ดันเห็นแกตวั หลอกพวก ดร. ดวยกันตอนนีต้ ดิ คุก อายุ ๘๐ ป
ดังนัน้ ตัวเองตองเรียนรู หาทางรูเ พือ่ ทําลายความเห็นแกตวั ให
เห็นอกเห็นใจผูอื่นบาง หลอกแลวเขาช้ําแคไหน ? ถาคนเราไมเรียน
รูเรื่องนี้เลย โลกอยูไมเปนสุข เขาจะศึกษากี่มหาวิทยาลัย
ก็แลวดูสิ ! การศึกษาทุเรศไหมตอนนี้ ? ปฏิรปู ไมรเู รือ่ งเลยไป ๆ
มา ๆ เถียงกันงง ไมรูอะไรตอนนี้ กําลังเละเลยนะตอนนี้ การศึกษา
กําลังเละเลย จะแบบไหนแบบเกา แบบใหมเอนทรานซ ไมเอนทรานซ
อะไรก็ไมรู ! กําลังวุน เลย เห็นแมผปู กครองบนกันอุบ แลวพวกกระทรวง
ศึกษาธิการ เขาอยูกันยังไง จบการศึกษามาสูง ๆ แตจัดระบบการ
ศึกษาเห็นแกตัวบรรลัยเลยตอนนี้ เพราะกระทรวงศึกษาธิการ โกง
อันดับที่เทาไรเมื่อกี้นี้ ? อันดับ ๓ หรืออันดับ ๔
๑) ตํารวจ ๒) กระทรวงมหาดไทย ๓) อบต. ๔) กระทรวง
ศึกษาธิการ ๕) เทศบาล นีเ่ ห็นไหม ? เขาจัด ๕ ยังติดอันดับกับเขาดวย
กระทรวงศึกษาธิการนี่เจายาย ซี ๘ อะไรนี่ โกงเสมาพัฒนาเด็ก นี่ไมได
การศึกษาตองทําลายความเห็นแกตัว เดี๋ยวนี้เขาเริ่มดีนะ เขาเริ่มใหเด็ก
นักเรียนมาทําจิตอาสา เรื่อง “อัตถจริยา” ใหทําประโยชน นี่สงมาทุกวัน
เลยมาบําเพ็ญประโยชน
ขอที่ ๓ หลวงพอพุทธทาสแนะวา ใหมีการสนใจเรียนรูวา
จะอยูในระบบการเมือง
๓. เรื่องของการเมือง จะทํายังไงใหการเมืองสรางคนดี เพิ่ม
คนดี ไมวาจะเปนระบอบประชาธิปไตย เผด็จการ ขอใหทั้งเผด็จการ
และระบอบประชาธิปไตย ผลิตสรางคนดี แลวมันจะดีกวาทุกระบอบ

“

การศึกษา
อะไรก็ตาม
ถาไม
ทําลาย
ความ
เห็นแกตัว
ถือวา
การศึกษา
แตถาระบอบไหนก็ตามประชาธิป ไตยไมผลิตคนดี
นั้น
การปกครองของประเทศการเมืองก็ไมดี เผด็จการเสียงบ
ไมถูกตอง
ประมาณเสียเวลาไมใชมาตรา ๔๔ เพื่อสรางคนดี

“

เผลอ ๆ ตอนนี้คลาย ๆ กับเรา กฎหมายเรามันดีกับคนชั่วเกิน

ไป ผูนําประเทศก็ดีกับคนชั่วเกินไป ไมจัดการคนชั่วใหเฉียบขาด ไมเด็ด
ขาดเลย ปลอยใหมันขายยาติดคุกออกมา ๖ ครั้ง ๗ ครั้งขายตออีก แลว
มันทําเด็กดี ๆ เราเสียหมดอะ ทําไมไมจับใหมันเด็ดขาด
ทีลิงจะไปปลอยเกาะ เจาพวกติดยา ก็นาปลอยเกาะเหมือนกันนะ
เจาพวกขายยาผลิตยานีม่ นั นาเอาไปปลอยเกาะเหมือนกัน พอมันอยูใ นเกาะ
หาซื้อยาไมได เจาคนผลิตก็ผลิตไมได เจาคนขายก็เลิกขาย (เออมันออก
มาซื้อ วายน้ํามาตายกลางทะเล) เราไปใจดีกับคนชั่วเกินไป จู ๆ มันก็มา
ทําคนดีตายไมคุมกันเลย
เพราะฉะนั้น ชาวพุทธเรานี่ อยาไปบอกวา “เอ ! พระทําไมยุง
การเมือง” พระไปเลนการเมืองไมได ยุงการเมืองไมได แตสอนใหคนอยู
ในระบบการเมืองที่ดี ประพฤติตัวใหดีในระบบการเมือง
ตอนนีเ้ ห็นเขาเลนอะไรสับสนไปหมด บางคนวาจะไมเลนก็เลนอีกแลว
บางคนวาจะไมยงุ ก็ยงุ อีกแลว อะไรก็ไมรสู บั สนไปหมด แลวตอนนีน้ ะมัน
จะเปนการเมืองเทาตบ มือตบ การเมืองเหลือง การเมืองแดงการเมือง
นกหวีดอะไรก็ไมรู มันจะมั่วไปหมดตอนนี้

เราก็ตองเอาใจใสเรียนรูไวบาง ใครพูดจริง ใครรักบาน
เมืองจริง ใครมีนโยบายเพือ่ ชาติบา นเมืองจริง ใครหาเรือ่ งการเมือง
เกง ก็เราควรจะเปนประชาชนที่หูตาสวาง ไมใชมืดบอด ชอบ
เปนวรรคเปนเวร ชอบโดยไมรูผิดถูกชั่วดี หลับหูหลับตาชอบ
มืดบอดทางการเมือง ก็ทําใหบานเมืองมืดมน
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เราเปนประชาชนปลอยบานเมืองมืดมนไดไหม ? คนไมดีเสนอ
ตัวเลือกตั้งจางเรา เราเห็นแกเงินเห็นแกตัว ก็เพาะการเมืองชั่ว
เขาไปอีก แลวเราอยูในระบอบการเมืองที่ชั่ว ไมมีคนดี ไม

ผลิตสงเสริมคนดี ไปไมรอด
เผลอ ๆ นะ ยุคกอน ๆ นะทานปรีดีเปนคนดี ดร.ปวย เปนคน
ดี เรากําลังทํายังไงอะ ขับคนดีออกนอกบานนอกเมือง เจาลิเกเขา
รองสมัยกอน
“พระยาพหลฯ เปนตนเหตุ จับเจาเขาปา เอาหมา...”
ยังจําไดไหมที่ลิเกเขารอง แลวเขาก็ถูกจับ ตอนกบฏ ๒๔๗๕ จับ
เจาเขาปารัชกาลที่ ๗ อะไรทานก็ไปอยูตางประเทศ แตเขารองแรง
ไปหนอย เอาหมานัง่ เมือง (จับเจาเขาปา เอาหมานัง่ เมือง) วุน วาย !
ก็เราเปนประชาชน เราตองรูสึกชัดเจนวา ระบอบอะไรก็ตามถามี
คนดีอยู จะเปนเผด็จการ จะเปนประชาธิปไตยมันดีหมด

เผด็จการโดยธรรม มันก็สรางสรรคคนดี จัดการ
คนชั่วใหเด็ดขาด ประเทศชาติก็มีคนดีใ นระบอบการ
ปกครอง ที่เรียกกันวา “ไมดี” คือเผด็จการ เราเรียกวา
ไมดี แตเขาเผด็จการ แลวเขาเผด็จการโดยธรรม ทีแ่ ลวมา
มันเผด็จการโดยกิเลส มันโดยอยากใหญ อยากไดอํานาจ
อยากไดผลประโยชน ไดแลวก็ติดใจในผลประโยชน ไม
ยอมทิ้งอํานาจและผลประโยชนก็วุนอีก ขอที่ ๔ มนุษย
เราควรใชเวลาอยูกับ
๔. เรือ่ งเศรษฐกิจ ครอบครัวของตัวเองบาง ไมใชโอยสนใจ
เรื่องอะไรก็ไมรู ครอบครัวไมดูแลเลย เดี๋ยวนี้มันมีอยางนี้ เขาวา
เยอะไหม ? สาวสังคม คนเขาสังคมระดับสูง วันนีฉ้ นั จะไปสัมมนาที่
นั่น วันนูนฉันจะไปประชุมที่นี่ โดยไมดูลูกดูผัวเลย ไมดูลูกดูเมียเลย

มันมีเรื่องขํา ลูกปวดทอง เมียบอก “พีพ
่ าไปหาหมอดวย”
ผัวสวน “มึงอยายุงกูกําลังติดตามขาวสารโลก” กําลังดูขาว
รอบโลก

ดูขา วรอบโลก แตไมดลู กู ตัวเองกําลังจะตาย เจานีม่ นั ก็ไมถกู
หนาทีข่ องเราก็ตอ งดูคนในบานวา ยังไงเขาอดอยากไหม ?
เรื่องเศรษฐกิจเราพออยูพอกินพอใชไหม ?
หนี้สินมีไหม ?
เออ ! เศรษฐกิจที่ประเสริฐที่สุด คือ ระบบธรรมะ นี่ละ
ที่ทําใหเศรษฐกิจยั่งยืนมั่นคง ไอเศรษฐกิจดวยกิเลสนี่ สวนใหญ
มันก็ที่บอกกันทุกวันนี้ เห็นไหมคนนั้นพูดดีมาก ชื่อนายไพศาล
หรืออะไรนี่ เขาบอก เขาเห็นตัวเลขเศรษฐีรวยรอยลาน พันลาน
หมื่นลาน แสนลาน เขายิ่งตกใจวา คนจนจะอยูยังไง ? นี่เขาพูด
อยางนี้เลยนะ
เพราะเขาก็เปนคนรวยนะ แตเขารวยไมถึงขั้นนั้น ถาเขา
รวยถึงขั้นนั้นเขาจะพูดหรือเปลาไมรูนะ แตนี่เขารวยรอง ๆ มีคน
แซงเขาขึ้นไปรวยเปนลาน ๆ แลวคนรวยนี่ถาไมเอาเปรียบคนจน
รวยยาก ถาไมเอาพันธุปลาอาหาร เมล็ดพืชบล็อกหมด ๆ เอามา
เพาะไมขึ้น ตองไปซื้อเมล็ดเขาถึงจะขึ้น
นี่คือ คนรวยที่รวบยอด รวยรวบยอด รวยแลวฮุบหมด รวย
ไมมีความเมตตาเอื้อเฟอเผื่อแผเลย แลวรวยอยางนี้นะขออภัย
นะ ถาเปนยุคกอนนะในที่เขาเกิดคอมมิวนิสตเพราะอะไรรูไ หม ?

เพราะวาเจาคนรวยเขารวยตะพึดตะพือ แลวกดขี่
คนจน คนจนทนไมไหวก็ลกุ ฮือขึน้ มา ปลนคนรวยไป
เลยก็มี
นี่เพราะฉะนั้น ถารวยดวยธรรมะ นี่มันจะยั่งยืน ที่พูดกัน
วา “ไมทิ้งคนจนไวขางหลังนะ” จริงหรือเปลาตัวเลขหางอยาง
นี้ไมทิ้งหรือนี่ เจาคนจนทั้งปได ๔ หมื่น เจาคนรวยบาบออะไร
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ปละพันลานนี่ แลวนี่หรือไมทิ้งตัวเลขมันทิ้งกันลิบโลก เขาไมรูพูดกัน
อยางนั้น

เอาละ ! ระบบธรรมะ จะเปนระบบเศรษฐกิจทีส่ ามารถ
ชวยโลกนี้ ทําใหโลกนี้อยูกันอยางเปนสุข อยูกันอยางมี
ความสุข แลวไมเบียดเบียนกัน ไมทําใหฝายหนึ่งลําบาก
เดีย๋ วนีร้ า น ๗-ELEVEn ทําใหโชหวยลําบากจนโชหวยตาย
ไปเกือบหมดแลว แลวคนอะไรบาบอซือ้ ขาตะไครพริกขีห้ นู
เขาเซเวนหมด เจารานกะแบกระบะขาง ๗-ELEVEn ไมมใี คร
ซือ้ เลย ตาย !
โยมซื้อของดวยเมตตา คนขายขางทาง นอก ๗-ELEVEn ไมมี
เงินสราง ๗-ELEVEn ชวยซื้อหนอยเถิด ซื้อเขาแลวเราเมตตาเขา เรา
ไดบุญก็เพิ่ม ของก็ไดบุญก็เพิ่ม เมตตาธรรมก็สูง ไมใชอะไรก็ผลุบเขา
หาง ๆ “เย็นดีเวย ! กูซื้อมึงกลางแดด กูไมซื้อ” เจานั้นรอนก็
รอนยังเสือกขายไมไดอีก
เมื่อวานนี้มีคนมาเลา ฟงแลวก็สงสารลงทุนขายขนมจีน ลงทุน
๔๘๐ ขายได ๓๕๐ ตาย แลวจะเอาอะไรใหลูกกิน จะอะไรบานเชาน้ํา
ไฟ ระบบเศรษฐกิจชนิดที่เอาเปรียบกัน เบียดเบียนกัน กีดกันกัน แม
กระทั่งทําลายใหสูญกันไปเลยก็มี

เดี๋ยวนี้ มีคนมาเลาใหฟงนะ นากลัวนะเจาสัว นี่จางคนที่เคย
ทําสวนทุเรียนไปปลูกทุเรียนแลวนะ ซื้อพันไรหมื่นไรปลูกทุเรียนหมด
จางคนสวนนนท สวนนครปฐมไปปลูกพอจาง ๓๐๐-๔๐๐ บาท พอ
เขาปลูกเปนเฉดหัวออกเลย ไมรอใหเก็บผลเลย สอนเขาปลูกเปนแลว
เขาปลูกเองเลย เจาสัวเขาไมจายแลว ใหคนงานของเขา อยาเอยชื่อ
กันนะ เดี๋ยวจะออกนอกวัดลําบาก มันนาคิดนะ ๆ
ฉะนั้น การเศรษฐกิจ เราจะตองถือหลักเศรษฐศาสตรชาวพุทธ
วา “ผลิตใหมาก ทําใหมาก บริโภคกินอยูใ ชจา ยแตนอ ย เหลือเจียด
ชวยผูอื่น” ถาไมเจียดชวยผูอ น่ื ก็ใหโอกาสผูอ น่ื หากินบาง ใหผูอื่นเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจบาง ไมใชคุมหมด รวบยอดหมด แลวเราเองละ
ประชาชนเขาก็โงนะ เขาไมคิดรวมตัวกันสวน ไร นา
เดี๋ยวนี้ เขาทําแปลงใหญหมดแลว เขาไมทําแปลง ๒ ไร ๓ ไร
หรอก มันขาดทุน
นี่วันนี้ดีใจนะรูไหม ? ๖ โมงเชาที่นี่ คนเต็มมากกวานี้ ๓ เทา
แทบไมมีที่นั่ง ผูวาฯ นนทบุรี ภาณุ แยมศรี อะไรนี่ทานพาจักรยาน วัน
นี้เปนวันจักรยานสากลโลก พามานี่เต็มเลย
เชื่อไหม ! คนเมืองนนท นี่เขารูจักแตพระพยอมนะ แตเขาไมรู
จักผลงานของพระพยอม เขาไมเคยเขามาดานหลังวัด พอเขาเขาผาน
มาสวนไผเย็น เขาบอก ทานทําเมื่อไร ? นี่อูยตั้งนานพึ่งจะรูกันนี่ ทาน
ทําเมื่อไร ? นี่เย็นเขามาเย็น เดี๋ยวจะขอโอกาสมาทําบอย ๆ
เออดีสิ ! เอาสวนแกวเปนเมืองสองเมืองรองการทองเที่ยว เรา
ไมมีภูเก็ต หาดใหญ พัทยา เชียงใหม ก็มามีวัดสวนแกวยอย ๆ ก็ได
ตอนนี้สวนแกวกับสวนบัวเปนคอหอยกับลูกกระเดือกกัน เที่ยวนี่เที่ยว
นั่น ทานัน่ เทีย่ วนี่ เออดีเออนีโ่ ยม ! เมือ่ เชานีน้ ะคนทําบุญ ๆ แจกบานเลย
แจกไปไมต่ํากวา ๑๐๐ ลูก
แตแหม ! มีคนบางคน นี่ไมรูมาวัดเขามาหาบุญหรือมาหาเรื่อง
กับพระ เมื่อวันนี้เกิดเรื่อง มีคนเหมารถมา ๖๐๐ บาท “พระทําไม
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หลอกลวง” วาเลย “ไหน ! วาใหกินฟรี”
ไอคารถ ๖๐๐ เขาเสียหรือเปลา ? ทําไมเขาไมซื้อแถวนูนกิน ซื้อ
ทีน่ นู ไปตองขึน้ รถมา คาแทกซี่ ๖๐๐ แลวกลับอีกกีร่ อ ยก็ไมรู แลวมาดา
หาวา “เราหลอกลวง”
แจกตรงเฉพาะที่ทําบุญ แลวเขาแนะนะ คนที่ขางหนาตรงที่เขา
ปอก “ไปที่หนาหลวงพอสิ ทําบุญเดี๋ยวทานก็แจก” เขาบอก “ไม
เอาหรอก ! เสียไป ๖๐๐ เดี๋ยวไปเสียอีก”
เออคน ! เจออะไรแปลก ๆ เจาพวกที่มันเหลือเชื่อเลหเหลี่ยม ผู
หญิงอะไรเลหเหลี่ยมเยอะเดี๋ยวนี้ มาโนน ไอนี่ชิม แตขอชิมหนอย “ไอ
นี่แข็งไป ไอนี่นิ่มไป อีกลูกสิ” ปอก ๓ ลูก เขาไมเอาสักลูก กินของเรา
ไป ๒ พู แลวขึ้นรถกลับเลย
อูย ! เจอคนยุคนี้ ทํามาหากิน เศรษฐกิจไทยคงไปลําบาก จะคา
จะขายก็เจอคนแบบนี้ แลวมาชอบเอานิว้ กด ๆ ๆ จิม้ ๆ ๆ กด ๆ ๆ นี่ไปเจอ
ที่ตลาดนะ เขาเขียนขํา ๆ ๆ ดี “ไมเจ็บจิ๋ม อยาจิ้ม” เขาเขียนไวแมคา
ไปกดเขาเรื่อย ๆ มันก็นิ่มหมด โอ ! หากินยากยุคนี้

ยังไงก็ควรจะใชเวลา ใชชวี ติ เรียนรูเ รือ่ งเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร ครองตนดวยเศรษฐศาสตรธรรมะ “ผลิตใหมาก
ทําใหมาก บริโภคกินอยูใชจายแตนอย เหลือเจียดชวย
ผูอื่น” นี่คือ เศรษฐศาสตรชาวพุทธที่มั่นคงที่สุด

แตเดีย๋ วนีเ้ ราเอาเศรษฐกิจอะไรก็ไมรู รัฐบาลก็บอก “ดีขน้ึ ๆ” ดีนะ
ดี แตดีเฉพาะระดับบน ระดับลางแยรานรวงหายไปเยอะ เจาพวกขาย
รานขางถนน นี่ซบเซาไปเยอะชวงนี้ เพราะเขาถูกปลาใหญ กินปลาเล็ก
เศรษฐกิจปลาใหญ ทุนเขาสูง เขาก็กวานสราง ปหนึ่งจะเพิ่มหางเทาไร ?
แลวคนเราก็ไปเดินกันในหาง “ไดเขาหางแลวโก แตยิ่งเขา จะยิ่งโง”
มันจะทําใหคนจนเศรษฐกิจไมดีหนักเขาไปอีก
๕. สุดทายแลวลองใชชวี ติ อยูก บั หลักธรรมคําสอนทางศาสนา
บาง วันหนึ่ง ๆ นีใ่ ชชวี ติ เกีย่ วของกับธรรมะศีลธรรมบางศาสนาบาง อยา
ทิง้ ศาสนาศีลธรรมไปตกต่ําตมจมไปอยูก บั อบายมุข ดื่มน้ําเมา เที่ยวกลาง
คืน ดูการละเลน เลนการพนัน คบคนชั่วเปนมิตร
แหม ! นาตกใจนะที่เขาบอกวา เราเดินทางไปเลนปอยเปตเปนเงิน
มหาศาลตอป ไประนอง เขาพมา ๆ รอบ ๆ เรานี่เขาเปดพนันเสรีหมด
เหลือเรายังไมเปดแตเขาก็แอบเลนกันบรรลัยหมด เขาใชชีวิตต่ําตมจม
อยูกับเรื่องพวกนี้ “เอาอบายมุขมาลอมชีวิต มารับใชอบายมุข” เอา
ชีวิตมารับใชอบายมุข รับใชผูผลิตน้ําเมา รับใชผูจัดกิจกรรมกลางคืน ดู
การละเลน สงสวยใหพวกผูจัดกิจกรรมเที่ยวกลางคืนดูการละเลน เอา
เงินไปเขาบอน เอาเงินไปซือ้ น้าํ เมาอะไรตออะไรมันเสียหายมากมาย ชีวติ
ไมไดใชเพื่อศาสนาศีลธรรม เขาใชเพื่อสนองกิเลสตัณหาอบายมุข
เพราะฉะนั้น หลักศีลธรรมควรจะมีไวอยางเครงครัด ควร
จะถื อ แนวปฏิ บั ติ พุ ท ธบริ ษั ท ที่ ป ระพฤติ ต ามหลั ก ศี ล ธรรมอย า ง
เครงครัด ทั้งปฏิบัติดวยตนเอง แลวก็สอนใหคนอื่น ที่พอจะชวน
กันได ปฏิบัติเพื่อความรุงเรืองสถาพรของพระศาสนาในอนาคต
โยมเมือ่ ตะกีน้ ม้ี คี นชอบทีอ่ าตมาพูดวา “โยมวันนีโ้ ยมถวายตนทุเรียน
อาวโยมใหตน อาตมาใหเนือ้ ใหลกู แลวตอไปนีน้ ะลูกหลานโยม เพราะ
โยมใหตนมา เราไปปลูกลูกหลานโยมมาวัด ก็ไดกินทุเรียนตอ เปน
ผลของยายายที่มาทําบุญ มาปลูก มาสรางกันไว เรามีลูกมีหลาน
ยังไงก็ตองถายทอดใหเขา ตองชวยกันเอาหลักธรรมทีม่ อี ยูถ า ยทอด
48

49
ไวใหเขา ใชชีวิตสนใจเรื่องนี้กันบาง”
เมื่อกี้คนนั้นชอบมากเลย พึ่งไดยินนี่ทําบุญถึงลูกถึงหลาน เขา
ถวายตนทุเรียน ๔ ตน ก็ใหทเุ รียนไป ๒-๓ แพก แลวบอกโยม “โยมนะ
ไดใชบญ
ุ ทันตาเห็นทันปจจุบนั แตลกู หลานโยมนีอ้ กี ๔-๕ ป ทุเรียน
ตนนีจ้ ะออกผลลูกหลานโยมมาวัดนีจ้ ะไดกนิ ถึงไมใชลกู หลานก็เปน
เพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตาย รวมชาติ รวมแผนดิน รวมเผาพันธุไ ดกนิ
บุญทานของโยม”

เขาปลื้มเลยนะ เขาออกอาการปลื้มเลย นี่สงสัยจะมา
ถวายอีกหลายตน เราก็คงหมดทุเรียนอีกหลายพูนะ “เสีย
เนื้อไดตนไมเปนไร เสียผล เสียลูกไดตน” เดี๋ยวตนมันก็
ออกลูกออกผลมาตอ คนเรามันตองกลาไดกลาเสียนะ ยิ่ง
เราเสียเพือ่ ใหลกู หลานในอนาคต เสียใหเราไดมศี าสนาที่เปน
ที่พึ่งของสัตวโลกไปอีกยาวนานไมหมดอายุ ถึงพระใครจะ
โดนจับ องคไหนจะโดนจับก็โดนไป
“ศาสนาเหมือนตนไม ขางบนมีดอกมีผล มีคนปนขึน้ ไปเก็บ”
พวกพระเณรคือ พวกปนขึ้นไปเก็บดอกผล แตพลัดหลนลงมา เรายัง
ตองใสน้ําใหปุยตนไมตอไหม ? ตองทํานุบํารุงตอไหม ?ไมใชมึงตกกูไม
มาแลว มึงหลนทีเดียวตั้ง ๕ องค ๖ องค ชางเขา กรรมของเขา เขาไม
ระวัง เราก็ตองบํารุงใหศาสนาอยูเปนที่พึ่งของสัตวโลกตอไป

ทบทวนนิดหนึ่ง ชาวพุทธที่จะไมแกวงไปใชชีวิตบาระห่ํา ตอง
อยูกับหนาทีท่ ต่ี วั เองตองกระทํา ตองหาการเรียนรูศ กึ ษาเพือ่ ทําลาย
ความเห็นแกตัว ตองดูการบานการเมืองวา ควรจะสรางระบบการ
เมืองทีม่ คี นดีขน้ึ มาเยอะ ๆ ๆ ตอมาก็คอื ตองเริม่ ทําเศรษฐกิจสวนตัว
ใหอยูพอดีพอกินพอใช อยาใหขาดแคลนขัดสนฝดเคืองขนแคน แลว
สุ ด ท า ยต อ งเหลื อ เวลาไว เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามศาสนาศี ล ธรรมอย า ง
เครงครัด และสอนตนสอนคนอื่นเพื่อสืบศาสนาเปนที่พึ่งในอนาคต
อันยาวไกลตอไป
ก็ขออวยพรใหทุกทาน จงใชไมบาระห่ํา จงใชอยางรอบคอบ
รัดกุม ใชแลวเกิดคุณเกิดประโยชนทกุ ขโทษไมเอา ใชแลวกาวหนาผาสุก
รมเย็น ไมวาจะใชมือ ใชเทา ใชอะไรตาง ๆ ใชสมอง ใชทรัพย ใช
ความคิด ขอใหใชเพือ่ ชีวติ ทีด่ งี ามตอไป ดวยกันทุกทานทุกคน เทอญ.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

วันนี้จะพยายามใหขอคิด เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญ ไม

ใหทําบุญสูญเปลา ไมใหทําบุญตําน้ําพริกละลายแมน้ํา แลว
ยิ่งกวานัน้ ก็ไมใหบญ
ุ พลิกผันกลายเปนบาป เปนเวร เปนกรรม
๓-๔ ประเด็นนี้ คิดวา เราอาจะไมไดยินไดฟง หรืออาจ
จะตื้นเกินไปที่ไมทําใจใหแยบคายในเรื่องเหลานี้ เลยเกิดการ
ผิดพลาด
ทําใหชาวพุทธ นี่ทําบุญเหมือนตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
คือ มันไดผลตอบมานอยไป ตําน้ําพริกควรจะกินจะจิ้มผัก แลว
เอาไปละลายแมน้ํา มันไดประโยชนตรงไหน มันเกือบจะไมไดอะไร
แลวบุญนี่ถาทําไมดีมันอาจพลิกได กลายเปนบุญบาป ติดคุกติด
ตะรางกัน กลายเปน โอย ! ผูกคอตายกันเลยก็มี หรือ ดีเอสไอเขา
วัดวุนวายกันก็หลายแหงหลายเรื่องหลายวัด
*“ไมโงตําน้ําพริกละลายแมน้ํา” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนตนเดือนประจําวัน
อาทิตยแกประชาชนทั่วไป ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งเหลานี้ มันถึงเวลาที่เราจะ
สะสาง ทําความเขาใจ ใหเกิดประโยชน
ดังตอไปนี้
พระพุ ท ธเจ า ท า นตรั ส ไวในอังคุตตรนิกาย แหงปฐมปณณาสก ฉฬังคทานสูตร จตุตถวรรค โดยพระองคตรัส
วา ภิกษุทั้งหลาย ทานที่ประกอบดวย
องค ๖ คือ การใหทป่ี ระกอบดวยองค ๖
มีอยางนี้

องคของผูให ๓ อยาง
องคของผูรับ ๓ อยาง
องคของผูใหมี ๓ อยาง
(เจตนา ๓) คืออะไร ?

๑. มีเจตนาดีมาก “กอนใหก็ดี
ใจ” มีเจตนาจะทําดวยความสบายใจ
สุขใจทีไ่ ดให เจตนาคิดอยูเ สมอวา “จิต
ที่คิดจะให มันสบายกวาจิตที่คิดจะ
เอา” ใหแลวก็ดีใจ
๒. “กําลังใหก็มีใจผองใส” ใน
ขณะที่ใหไมมีลังเลสงสัย ตะขิดตะขวง
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วิตกกังวลวา ใหแลวจะจนใหแลวจะมี
ลาภมีผลอะไรตอบมาหรือไม จิตใจก็
มัวกังวลกับลาภผล จึงมีคนประเภท
ทําบุญแลวขอนูนขอนี่ อธิษฐานเยอะ
เหลือเกิน ถาอธิษฐานแลวรูสึกจะไดไม
ไดลังเล ใจก็ไมผองใส ฉะนั้น ขอที่ ๒
นี่กําลังใหก็มีใจผองใส
๓. “ครั้นใหเสร็จแลวมีความ
เบิกบานใจ” ไมมคี าํ วา ตระหนีเ่ สียดาย
อะไรอีกแลว ไมคิดเสียดายไมคิด
ตระหนี่ ใหไปแลวก็เบิกบานใจ
ถาผูใหมีองค ๓ ประกอบดวย
องค ๓ นี้ผูใหก็ไดเต็ม ๆ
ทีนี้ จะไดเปน ๒ เดง ถาไปเจอ
ผูรับ ก็มีองค ๓ เหมือนกัน
๑. เปนผูประกอบที่ปราศจาก
ราคะ หรือปฏิบัติเพื่อใหไมมีราคะ คือ
ความกําหนัด กระสันในเรื่องเนื้อหนัง
เรื่องอะไรตาง ๆ อยางนี้ ถาเราไปให
พระที่ปราศจาก หรือไมปราศจากยัง
ไมสิ้นเชิง แตอยูระหวางปฏิบัติเพื่อให
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สิ้นไป ใหเบาไปใหจางคลายจากราคะ
ก็ถือวาเขาองคประกอบที่ ๑ ของผูรับ
๒. ผูรับปราศจากโทสะ หรือ
กําลังปฏิบตั เิ พือ่ ระงับโทสะ ความโมโห
โกรธเกลียด ทานกําลังระงับอยูถึงยัง
ไมสิ้น แตวาสงบรํางับไมใหพุงพรั่งขึ้น
มา ไมใหเดือดดาลโขมงโฉงเฉง แบบ
ถาเสียใจก็จะตีอกชกตัว เขกหัวร่ําไห
ถาแคนใจก็ “ฮึม่ ๆ” จะเอาคืนอยางนัน้
จะเอาคืนอยางนี้
อยางนองแอมเห็นไหม ? แกพูด
ใสยายเปรี้ยววาไง ? “มึงทํากูอยางนี้
นะ ถากูไมตายกูเอาคืน มึงตายแน”
อีเปรี้ยวมันก็เลย “นั้นมึงก็ตายตอน
นี้เลย จะไดไมตองเอาคืนกู” ก็นเ่ี ปน
เพราะไมระงับ ถานองแอมแกระงับนะ
บอก “ไมเปนไรกูใหอภัยมึง” แกก็ไม
ตายหรอก ไมโดนหั่นศพ
๓. ขอสุดทายพระผูรับของเรา
หรื อ ใครก็ ต ามไม ใ ช พ ระแต ม าเป น ผู
ปฏิบัติธรรม เพื่อใหปราศจากโมหะ
หรือกําลังปฏิบัติ เพื่อความไมมีโมหะ
คือ ความหลงความโงนี่ ทานกําลัง
กําจัดหรืออยูในระหวางที่หาขอมูล
ขอปฏิบตั ิ วิธปี ฏิบตั กิ าํ จัดโมหะ กําลัง
เปนคนใชหูใชตาใหเกิดประโยชน
ทางปญญาอยูเรื่อย เปนคนใหสติ
ปญญาคนอยูเรื่อย แลวก็พยายาม

คนควาศึกษาวิธีใหเกิดปญญา ทั้งหู
ตาก็ใชเพื่อการศึกษา วัน ๆ หนึ่งก็
มีโยนิโสมนสิการ ใครครวญถวนถี่
รอบคอบ ไมผลีผลามผลุนผลัน

ถ า เราได เ จอผู รั บ แบบนี้
บุญเราสมบูรณมาก ดีมาก
เอาละ ! ไปเจอองคใหไมจริงบาง
ปลอมบาง แตเราก็ควรจะไดของเรา
๓ ขอ กอนใหกท็ าํ ใจไววนั นีจ้ ะไปวัดจะไป
ทําบุญ จะมาก็เดินทางมาดวยความใจ
ดีตลอดทางมา แลวก็มาเจอกําลังให
ก็โอ ! ผองใส ครั้นใหแลวก็เบิกบานใจ
อันนี้เปนเรื่องของเรา
สวนขางนอกของผูรับ ก็แลวแต
จะไปเจอเนื้อนาบุญ หรือนรก มันก็มี
ประกอบดวยองคประกอบลักษณะ ๖
ประการนี้ เปนบุญใหญนบั ไมได ประมาณ
ไมได ยิ่งใหญนักถาเจอองคประกอบ
ทั้งฝายรับและฝายให บุญจะยิ่งใหญ
จะไดนอยไดมาก ถาครบทั้ง ๖ องค
ประกอบนี้ ทานเปรียบ

“เสมือนน้ํ า ในมหาสมุทร
นับหรือคํานวณไมไดวามีขนาด
เทาใด” ทานที่พรั่งพรอม ดวยองค
ประกอบทั้ง ๖ อยางเหลานี้
ย อ มเป น ที่ ห ลั่ ง ไหลแห ง บุ ญ
หลั่งไหลแหงกุศล นําความสุขมาให
ใหอารมณเลิศดวยดี มีวิบากเปนสุข

เปนไปพรอมเพื่อการเกิดขึ้นใน
สวรรค (มีบุญที่สะสมไวดีแลว มาก
พอที่จะเกิดในสุคติสวรรค ไมไปสู
อบายภูมิ)
ย อ มเป น ไปเพื่ อ ประโยชน ที่
นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ
เหลานี้เปนตน
นี่คือขอหัวขาว หรือเรื่องจะเลา
จะบรรยายตอไปนี้
โยมเขาส ง มาดู ดี๊ ดี ไ ม น า จะรู
หรืออยากรู ๓ ผูยิ่งใหญตายพรอมกัน
เมื่อวานรูไหมใคร ? ๑) ศาสตราจารย
ประภาศน อวยชัย ๒) อดีตอธิบดีกรม
ตํารวจ พล.ต.อ.พจน บุณยะจินดา ๓)
นักแสดงใหญลือชัย นฤนาท เมื่อวาน
นี้เพิ่งตาย เมื่อวาน ตายพรอมกัน ๓
ผูด งั แตละภาค แตละสวน ทานประภาศน
อวยชัย เปนรัฐมนตรีหลายยุคอยูเ หมือน
กัน เปนผูสอนเปนอาจารย สวนทาน
ตํารวจใหญก็รูกันดี สวนนักแสดงยิ่ง
ใหญพระเอกลือชัย นฤนาท เด็กรุน หลัง
คงไมรูมั้ง เกิดไมทัน อาตมายังเกิดทัน
ทีน้ี มาดูวา ทีน่ า รัก นาใคร นา
ปรารถนา เปนสิ่งที่เราทําไดยังไง ถึง
จะไดเจออยางนี้ ควรจะรูเรื่องอยางนี้
ไวไหม ? ไวเปนมรดกประจําชีวิตไววา
การกระทําความเขาใจระหวางศาสนา
ไม อ าจตกเป น หน า ที่ ข องประเทศใด
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ประเทศหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งโดย
เฉพาะ แตเปนหนาที่ขององคกรรวม
ประเทศ จะเปนสหประชาชาติเปนตน
จะพึงกระทําเพื่อสามารถใชหัวใจ ของ
ทุกศาสนารวมกัน แลวใชแกปญ
 หาของ
โลกได ซึ่งจะตองไมใชเงิน เหมือนตํา
น้ําพริกละลายแมน้ํา

ทํ า ยั ง ไงล ะ ให ก ารบริ จ าค
บุญนี่ เงินนี่ มันเปนชิ้นเปนอัน เปน
ปกเปนแผน เขาเรียกวา ผลตอบ
กลับรับมามันยิง่ ใหญ บิล เกตส เขา
ตั้งกองทุนบุญของเขา เขาจะชวย
เลือกชวย ทีฉ่ ลาดชวย เขาก็คดิ ของ
เขา แลวเขาก็จะทําบุญเกีย่ วกับการ
ศึกษา ประเทศยากจน บําบัดโรค
เอดส เขาจะทําเปนเรื่องที่ใหญ ๆ
ทําแลวมันบําบัดทุกขบาํ รุงสุข ทําให
คนฉลาด ทําใหโรคภัยไขเจ็บหาย
ทําใหคน แหม ! ที่ยากที่จนนี่ จะ
ไดพนภัยอะไรยังงี้ เขาคิดของเขา
อยางนี้
วั ด นี้ ก็ พ ยายามเหมื อ นกั น นะ
โยมนะ เราจะพยายามทําบุญใหเปน
อะไรละ ธนาคารน้ํานี่ ไมใชตําน้ําพริก
ละลายแมน้ํา ทําบุญแลวไดบอ น้ําแกม
ลิง หลุมขนมครก ตะกี้นี้เครื่องเจาะ
บาดาลเขาวัดแลว จะเจาะตรงมุมนูน
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เพราะวาหนาแลงเราไมพอ น้ําไมพอ
ประปาบางทีก็ขาด
เจ็บปวดเหลือเกิน นักศึกษาเขา
คาย ๕๐๐ คน อาบน้ําเสร็จไป ๔๕๐
คน เหลืออีก ๕๐ คน กําลังถูสบูเสร็จ
น้ําหมดพอดี ตองเอาน้ําขวด ใหคนละ
๒๐ ขวด ๑๐ ขวดก็เลยไมตําน้ําพริก
ละลายแมน้ํา แตจะทําน้ําใหมีอุปโภค
บริโภค ทําน้ํามีการเกษตร ทําน้ําเพื่อ
ใหมีอุตสาหกรรมอยางสะดวก ทําน้ํา
ใหรักษาระบบนิเวศ
ถ า ทํ า บุ ญ แล ว มั น เป น อย า งนี้
เกิดกองทุนธนาคารน้ํา เกิดกองทุนดูแล
ผูสูงวัย แหม ! โยมไดดูเกาหลีไหม ?
คนเกาหลีแก ๆ เยอะ ญี่ปุนกับเกาหลี
นี่ เขาบอกวาตัวเลขคนแกนี่สูงปดเลย
แลวคนแกทน่ี น่ั ฆาตัวตายเยอะไหม ? เขา
บอกฆาตัวตายเยอะ ไมฆาตัวตายก็ทาํ
ลายวัฒนธรรมคนแกคอื อะไร ? ไปขาย
ตัวตอนอายุ ๕๐-๖๐ ป ไมรจู ะกินอะไร
ไมไดเก็บไดออมไว มันก็เคยไดยินวา
“โคแกกินหญาออน”

ทีน้ี ดันมี “โคออนชอบกินหญา
แก” เขาทําละครนะ (อาตมา ธรรมดา
ก็ไมคอ ยไดดลู ะครหรอก) แตเอ ! ละคร
เกาหลีมันเลนนะ มันเลนสะทอนสังคม
เขา คนแกของเขาขายตัว แยเลย ! อายุ
๕๐-๖๐ ป ไปเปนยายโคนมะขาม (โยม !
เอาไหม ๕๐-๖๐ ไปนัง่ โคนมะขามแถว
สนามหลวง ?) นี่เขาก็สะทอน แลวอีก
ไมกี่ปหรอก รัฐบาลก็บอกยี่หอแลว
เริ่มทะเบียนคนจน ถาแกแลว
รวยก็จะไมให ถามีรายไดต่ํากวา ๓ หมืน่
ถึงจะให เพราะจะใหทุกคนไมไดหรอก
เขาขอใหคนรวยเสียสละ แลวเราก็จะ
ทํากองทุนผูสูงวัย เมื่อวานซืนตายไป
คนไมมีญาติ ก็เลยทํายังไงดี ปอเต็ก
ตึ๊งเขาบอกไมมีญาติก็เขารับเอง เขาก็
มาเอาไป ตาย ๒ คืนไมมใี ครรู กลิน่ ออก
มาถึงไดรู แตแกเมาญาติไมเอา เมา
จนญาติไมเอา วัดก็เอาไวตาย ! ปอเต็ก
ตึ๊งเอาไปแลว เลี้ยงไวรอยกับ ๓ คน
ตอนนี้เหลือ ๑๐๒ แลว

“ธนาคารน้ํานี่
ไมใชตําน้ําพริก
ละลายแมน้ํา
ทําบุญแลว
ไดบอ น้ําแกมลิง
หลุมขนมครก...”

นนีี่ถาเราทํ
เราทํากกัันมาตั
มาตั้งแต
แตต นดีดี ๆ นนะะ ออาตมายั
าตมายังโง
โงไ ปเลย
ปเลย มัันนนา
จะทําเมื่อตอนบวชได ๑๐ พรรษานูน โอย ! เมื่อทําตั้งแตตอนนั้น
ปานนี้นะ กองทุนน้ํา ๑๐๐ ลาน กองทุนผูสูงวัย ๑๐๐ ลาน ตอนนี้
ทําชาเพิ่งได ๓-๔ ลาน ก็ยังดีถึงวันผูสูงอายุก็แจกคนละพัน ๆ แลว
ก็พยายามใหเขากินอิ่มนอนอุน บิณฑบาตมาไดของเยอะก็ไปใหผู
สูงวัย ถากลวยออยมันเยอะการขายไมหมดทําทาจะเนา พอเริ่ม
ทําทาจะสุกจะงอมตองขนไปผูสูงอายุ กินไมหมดก็เตาปลาอะไรก็
วากันไป

นี่เสียดาย เงินทีม่ นั เปนกองทุน เปนกอบเปนกํานี่ มัน
ไมใช “น้ําพริกละลายแมน้ํา” แตมันเปน นี่เห็นไหมใน
กระเชา นี่มันเปนกอนเปนลูกแลวนะ
กองทุนที่ ๓ กองทุนสัมมาชีพ ซื้อที่ดินใหคนไมมีอาชีพ
ไมมีที่ดินทํามาหากิน เขาอยากมีอาชีพปลูกอะไร แตเขาไมมีที่ ไมมี
ที่ดินเปนของตัว เชาเขาก็ไมไหว ซื้อได ๓,๙๐๐ ไร เปนปกเปนกอน
ไหมโยม ?
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อาตมาวา มันเปนน้ําซึมบอทราย
เมื่อวานนัง่ นึกถึงกับหลุดปาก “มันมา
ถึงจุดนีไ้ ดยงั ไง” ทุเรียนมา ๑๐๐ กวา
ลูก เงาะมา ๒-๓ รอยกวาพวงใหญ ๆ
กระทอนมา ๔๐ กระสอบ อะไรตอ
อะไรมากองพะเนินเกือบไมมีที่จะกอง
นี่มันยังไมตกลูกหมดนะ ถามันตกลูก
หมดนะไมมที ี่วางตรงนั้นนะ เมื่อเชาไป
บิณฑบาต เมือ่ กอนไปรถคันเดียว เดีย๋ ว
นี้ไป ๒ คัน ใสเงาะ กระทอน มะมวง
ไป ๒๐ เขง เหลือมาเขงหนึ่ง แจกหมด
ไป ๑๙ เขง คนจีนทีเ่ คยพูดดูถกู กระแนะ
กระแหนเราวา “ทําบุญเสียเปลา ไหว
เจาดีกวา”

เดีย๋ วนี้ ทําบุญเสร็จไดพวงหนึง่
ไดลูกหนึ่ง อยางนี้เขาก็สุข เราก็สุข
ผูรับก็มีความสุข ผูใหก็มีความสุข
เอาละ ! ใหมันไดเขาองคประกอบ
๓ อยางบาง เขารับไป ถือไปก็เบิก
บาน (มีคนถาม) “โอโฮ ! ไดมายัง
งัย” พระพยอมให “โอโฮ ! อาหาร
พระพยอมคุ ณ ค า เยอะเนอะ”
ไปซื้อในตลาดไมมีคุณคาทางจิต
อะ มันไมไดเทาไหร ก็เลยบอกวา
นี่ไมตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
เผอิญทีอ่ ยากเทศนเรือ่ งนี้ เพราะ
วาไปวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่

สวนโมกข ไปฟงเทปหลวงพอพุทธทาส
เทศนไว เมื่อ ๓๐ ป ทานบอกวา ชาว

พุ ท ธเรานี่ ทํ า บุ ญ เหมื อ นตํ า น้ํ า
พริกละลายแมน้ํา แลวทานก็พดู ถึง
๓-๔ เรื่อง เชน
เรือ่ งเผยแผศาสนา นี่ โอย !
ตองมีเครื่องไมเครื่องมือ ตองมีวิดีโอ
ตองมีสไลด สมัยกอนอาตมาเปนคนแบก
เครื่องสไลดฉายเผยแผ ตั้งแตเรื่อง
เด็กหญิงวลี เรื่องอะไรตออะไรนี่ เปน
พระองคแรก ๆ ของประเทศไทยทีแ่ บก
เครื่องสไลดเดินเผยแผ ตอมาพอเครือ่ ง
สไลดตกรุน เอา VDO. วิดโี อตกรุน อีก
ก็ทิ้งไมเอาดีกวา
ตอมาไมเอาสักอยางเครื่องไม
เครื่องมือ เทศนปากเปลา อยางมากก็
มีโนตนิดหนอย พอแลว เขาไมฟง ก็อยา
ฟง คิดวา หาขอมูลมาขนาดนี้ เขาไม
อยากฟงก็อยาฟง จะใหเราแบกเหมือน
เกาไมเอาแลว ก็เลยเผยแผบางทีใชงบ
เยอะ
โยมรูเ รือ่ งไหม ? อาตมาเพิง่ ไปรู
มานี่ มหาวิทยาลัยสงฆ ไดงบ ๔๐๐ ลาน
สงพระเผยแผพระธรรมทูต อาตมานี่
เมื่ อ ก อ นเขาชวนเข า ธรรมทู ต ของ
คณะสงฆ อาตมาพอไปรูขาววา ตอง
รองบมาคอยเผยแผทีหนึ่ง ถางบหมด
พระก็ไมจาริก ไมไปไหนหมดงบ แลว

กิเลสมันมาเปนงบ ๆ ไหมโยม ? ก็เลย
ขอเทศนเองบรรยายเองเผยแผเอง ไม
ขึ้นอยูก บั งบ แลวงบสนับสนุนเห็นไหม ?
กําลังเกิดเรื่องอะไรขึ้น
นี่บุญกําลังกลายเปนบาปแลว
นะ รัฐบาลใหงบตั้ง ๖๐ ลาน แลว
เจาพวกขาราชการทํางานใหศาสนานี่
อาตมาวาที่แรกเขาคงคิดเปนบุญละ
นะ ชวยวัดชวยศาสนา ชวยไปชวยมา
เอ ! งบเยอะนี่ กูชักงกแลว
ไองบนีท่ าํ ใหแกงก ก็บาบอวัดได
ลานหนึง่ ตองบอก ตองโอนใหเขาบัญชี
เขา ๘ แสน วัดไดเหลือ ๒ แสนเอง ดู
ขาวหรือเปลาตอนนี้ ทานรัฐมนตรีสํานัก
นายกฯ ดูแลสํานักงานพระพุทธฯ เรียก
“ไอเปรต” เรียกเปรตเลย คนอยูก บั บุญ
อยูก ับวัดนี่ ถาใจไมสูงใจไมแข็ง ใจไม
มั่นคง ไมรกั ษาเจตนาเดิมไว จิตใจออน
ไหว ๆ เชื่อวา ยายบิวที่ฆาเณรปลื้มนี่
ชวงแรกแกก็คงคิดวา แกคงจะไปทําชวย
วัดชวยศาสนา แตไปเจอ ๔๐ ลานตัวเลข
ของวัดเขา แกปน ซะเหลือเทาไหร ? เหลือ
แสน ๘ หรือ ๘ แสนเทานั้นเอง จาก
๔๐ ลาน
นี่โยม ! เห็นไหมบุญกลายเปน
บาป แลวยายนี่ละลายเงินวัดไป ๔๐
ลาน แลวคนที่ทําบุญไปรูสึกยังไง บุญ
ที่ทํากันไปโครม ๆ กฐิน ผาปา ปละ
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ลาน ผลที่สุดพวกอยากไปชวยวัด แต
ใจยังไมสูงพอ ก็กลายเปนเปรตเขาวัด
ไป ไมใชคนเขาวัดแลว

นี่โยม ! ไมรูจะเกิดขึ้นกับวัด
สวนแกวไหมนี่ ? มาจับเจาอาวาส
ขัง ซ้ํากุญแจล็อกอีก แลวทําไม
เจาอาวาสมีชะงักปกหลังอะไร ? ไม
โวยเลยอะ ถาอาตมาโดนขังขางหนา
จะเปดหนาตางขางหลังโวยมันอีก
อะไรจํานนอะไรงายดาย คงจะ
มีชะงักปกหลัง แตเขาปลดออกแลว นี่
แหม ! เมื่อตะกี้ไปดูขาวนะ ไมใชองค
เดียวนะเณร เขาวาหายไป ๒ องค แลว
มีพระถูกยิงอีก อูฮ ู ! ทายายนีน่ ะ แหม !
เขาบอกวา แกพูดคําหนึ่ง ปานนี้คงได
สํานึกแลวละ คนเขาเตือนวา “นี่เงิน

วัดเงินวา อยาเอานะ เดี๋ยวเปน
บาปเปนกรรม” แกบอก “บาปไม
มี” ยายบิวแกบอกบาปไมมี แตตอนนี้
เงินเขาอายัดหมดเลย ยึดบาน ยึดรถ
ยึดเงินหมด เอามาแลวไมไดใช แถม
ยังอยูในคุกอีก ปานนี้คงนั่งเห็นกรรม
รําไร ๆ แลว “ออ ! มาแลวเหรอ” คง
นั่งดูลูกกรงวา “ออ ! มาแลวเหรอ”
กรรมมาถึงเร็วจัง กรรมติดจรวด ตอนนัน้
กรรมมันเหมือนตนไม โคนมันเปนพิษ
แตยอดมันออนหวาน กินมันเรื่อย ๆ
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พอถึงโคนพิษออก ตอนนีไ้ ดรบั พิษแลว
เห็นเขาบอกวา นายกบอกเอาเด็ดขาด เจาพวกที่เอาเงิน

อุดหนุนศาสนา อุดหนุนเผยแผ อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ
อุดหนุนดานการศึกษาพระเณร มันเอาไปตั้ง ๖๐ กวาลาน
“เงินที่ใหไปหวังเปนบุญ เจาคนโงมันพลิกเปนบาป”
เขาพลิกเปนบาปไป ถามานัง่ ไลกนั ดูเขาหาสถิตไิ วดนู ะ โอโฮ !
ดูแลวไมอยากอาน
ตอนสมเด็จฯ มรณภาพ อยาเอยชื่อเอยวัดเลยนะ ที่มีเจาอาวาส
องคตอมาผูกคอตายนะ รัฐบาลดันใหตั้ง ๔๐ กวาลาน ชาวบานทําบุญ
อีก ๖๐ ลาน เปนเกือบ ๑๐๐ ลาน สมเด็จฯ องคนั้นก็ใหญเทา ๆ กับ
หลวงพอพุทธทาส (หลวงพอพุทธทาสทํางานศพทานเสียไมถงึ พันบาท)
แตองคนน้ั เสียตัง้ ๘๐-๙๐ ลาน พระเลยสมเด็จฯ ขึน้ ไปถึงสังฆราช มรณภาพ
ครั้งหนึ่งตอง ๑๐๐ ลาน

โยมวา ตําน้ําพริกละลายแมน้ําไหม ? แลวเปนจํานวน
มากทําใหคนบริเวณใกล ๆ หรือในวัด ดูแลผลประโยชนวัด
เกิดเปนบาปหรือเปนบุญ พองกขึ้นมา เปนทั้งตําน้ําพริก
ละลายแมน้ํา แลวแปรสภาพจากบุญกลายเปนบาป

...¾Ç¡àÃÒμŒÍ§ËÑ¹ÁÒถÒÁคÓÊÍ¹¾ÃÐ¾Øท¸à¨ŒÒ¡Ñ¹ºŒÒ§Ç‹Ò
ทÓäÁ ! ¾ÃÐ¾Øท¸à¨ŒÒถÖ§àμ×Í¹áÅŒÇàμ×Í¹ÍÕ¡Ç‹Ò
ท‹Ò¹äÁ‹ÊÃÃàÊÃÔÞค¹ãËŒÁÒ¡ ãËŒº‹ÍÂ ãËŒถÕè ãËŒàÂÍÐ
áμ‹ÊÃÃàÊÃÔÞ

“

“

ค¹ãคÃ‹คÃÇÞ´ÕáÅŒÇ¹ÓÍÍ¡ãËŒ...

อาตมาฟ ง หลวงพ อ พุ ท ธทาส
ทานเทศนที่ตอนไปวันลออายุ เทศน
ตอนกลางคืนดึกแลว ทําไมทานทํานาย
ทายทักไวเยี่ยมเหลือเกิน
ฉะนั้น คนเขาวัดนี่จะรักษาองค
๓ ไวไดสักกี่คน พอใจดีใจที่มาชวยวัด
แลวขณะชวยก็ดใี จ ชวยเสร็จแลวกลับ
บานก็ดีใจ เบิกบาน ไมใชกลับไป “กู
ไมนา เลย เห็นเขาทําเยอะ กูดนั เคลิม้
ตาม”
นี่โยมในบางที่โยมรูไหม ? ยาย
เจาของตราดอกบัวคู เขาใชหนามานะ
เณรคํานี่ คนนี้บริจาคพัน คนนี้หมื่น
หนึ่ง คนนูนแสนหนึ่ง คนนูนลานหนึ่ง
พอคนนูนขึ้นตึง ๆ ขึ้นตัวเลขบึ๊บ ๆ เจา
คนที่ไปทีหลังจะ ๑๐ บาท ไดไงละ มี
เทาไหร กูก็เทหมดกระเปาอะ ตาม
ไมทันก็ขอใหใกลเคียง ถึงไดหมดเนื้อ
หมดตัว แลวแกก็หลุดปากมาคําหนึ่ง
วา มันเหมือนไอนี่นะ
“เสียคาโง” กับ “ตําน้ําพริก
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ละลายแมน้ํา” นีม่ นั คลายกัน โฮปเวลล
บอบําบัดทีค่ ลองดานลงทุนไปเบิกบาน
เปนหลายพันลาน แตแลวใชการอะไร
ไมไดเลย นี่คือ ตําน้ําพริกฯ หรือเสีย
คาโง

ยายตราดอกบัวคูแกรําพัน
วาไงตอนนัน้ “ฉันมีแตศรัทธา ฉัน
ไมมีปญญา ฉันเลยเสียคาโง”
แลวก็มานั่งเจ็บปวดหัวใจ
ชาวพุทธตองถึงเวลา ที่จะ
ตองพัฒนาบุญ พัฒนาศรัทธา อยา
ใหมีแตศรัทธาเลื่อนลอย ศรัทธา
เลื่อนเปอน มันตองมีศรัทธาเลื่อน
ระดับ ยกอัพเกรดศรัทธาใหมันได
เลื่อนระดับ วาอะไรควรทํา อะไร
ไมควรทํา อะไรควรทํามาก อะไร
ควรทํานอย ถาชาวพุทธไมตําน้ํา
พริกละลายแมน้ํา เสียดายหลวงพอ
พุ ท ธทาสท า นยอมรั บ สภาพท า น
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นะวา ทานก็ผิด ทานเอาเงินโยมไป
สรางอะไรที่ใหญ ๆ แลวไมไดใช
ทานก็บอก ทานก็ตําน้ําพริกฯ เอา
น้ําพริกโยมมาละลาย แมน้ําเหมือน
กัน ทานยอมรับ
อาตมาเองพอฟ ง ตรงนี้ แ ล ว
เสียวแวบเลย เพราะซื้อที่ ๑๐ ลานก็
ไดโฉนด ไมไดทด่ี นิ นัน่ ก็เสียไป ๑๐ ลาน
ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา แลวก็ไปสราง
แพใหญที่สาขากบินทร เจาชางมันชุย
เขาทําแพทะลุแลวเขายังเทปูนไมหยุด
ปูนก็ไปกองอยูใ ตแพ ค้ําแพ ล็อกแพไว
เลย นีจ่ ะตองทุบทิง้ หมดอีกเปนลาน เสีย
ไป ๘-๙ ลาน สงสัยยมบาลหมายหัว
ไวแลว
แลวยิ่งเสียวเลยหลวงพอพุทธทาสทานบอกวา “ถาพระเณรนี่ เอา
เงินของญาติโยมไปปรนเปรอชีวิต
ไมเอาไปทํานุบาํ รุงศาสนานี่ ตายแลว
ยมบาลจะเขกหัว” สงสัยหัวอาตมา
จะรอดมือยมบาลหรือเปลา ! บุญอืน่ ๆ
คงมาชวยบางละนะ เออ ! นัน่ เขาหลอก
เรา เดี๋ยวนี้พวกกอสรางนี่ เขาหลอก
เจาอาวาส หลอกวัดเยอะไหมโยม ? โกง
ดวย หลอกดวยเอาของไมไดมาตรฐาน
ทําชุย นี่มาทําชอฟาหลังนี้ ไมทันอะไร
หลุดมาแลว แลวพอเห็นชอฟาหลุดลง
มา โอ ! น้ําพริกเต็มแมน้ําไปแลว

นี่ ก็ เ ลยนั่ ง คิ ด วั น นี้ เ ทศน
เรื่องนี้ดีกวา ญาติโยมนะตอไป
พวกเราทํ า บุ ญ จะได ไ ม ตํ า น้ํ า
พริกละลายแมน้ํา เราจะไดไมทํา
บุญใหกลายเปนบาป
โยม ! ตอนนี้บาปในบุญ มันชัก
จะเบงบานบอย เมือ่ วานโยมไดดไู หม ?
เสี่ยใหญผัวยายตั๊กหรือยายอะไรที่ปา
ที่ พั ง งารุ ก กั น เป น พั น ไร ส ร า งวิ ม าน
วิมานปฏิบัติธรรม มินาถึงไดชวยกัน
เหลือเกิน เทีย่ วนีน้ ะโยม ! มองดูดา นนอก
วา เขาเปนนักบุญเขาชวนคนทําบุญ ทุม เท
ทีแ่ ทมนั ผลประโยชนในการอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพย สรางบาน
สรางที่ดินไปฟอกกัน นี่มันตําน้ําพริก
ละลายแม น้ํ า ในพวกเราแต มั น เป น
กอบเปนกําเขากระเปาเขา แลวเขาไมได
บุญหรอก ตองลาออกจากบริษัท ตอง
ทุกขรอน ตองขึ้นใหการไปแถลงแจง
วา ตัวเองไปเกีย่ วของยังไง ๆ ทําบุญแลว
ตองติดคุกอยางคุณศุภชัย ศรีศภุ อักษร
ก็นาสงสาร ทําบุญแลวตองลาออกจาก
ประธานบริษทั ฯ จากอะไรตออะไร บุญ
แลวตองหนีหัวซุกหัวซุนก็มี ยังตามจับ
ไมไดก็หลายคน
เพราะฉะนัน้ พวกเราตองหันมา
ถามคํ า สอนพระพุ ท ธเจ า กั น บ า งว า
ทําไม ! พระพุทธเจาถึงเตือนแลวเตือน

อีกวา ทานไมสรรเสริญคนใหมาก ให
นี่แลวเราก็เห็นเลย ตอนนี้คลิป
บอย ใหถี่ ใหเยอะ แตสรรเสริญคน บา ๆ บอ ๆ แชทอะไรตออะไรกัน แลว
ใครครวญดีแลวนําออกให
บางทีมันไมรอบคอบเรื่องไมนาเอามา
“วิเจยยะ ทานัง สุคะตัป- ออกก็มาออก เดี๋ยวนี้มันเกิดวิปริตนะ
างกรณีฆาหั่นศพนี่ จนนักวิชาการ
ปะสัตถัง” ใครครวญดีแลวถึง อย
ตองออกมาวิพากษวิจารณวา เขาจะ
จะสรรเสริญ
เอาแตเรตติง เขาจะเอาแตยอดขาย แต
แตถา ให ๆ ตะพึดตะพือ แตแปลก เขาไมคาํ นึงผลทีก่ ระทบเสียหาย แหม !
นะคนนครฯ นี่เขาก็ฉลาดนะ แตทําไม ไปเซลฟกบั ฆาตกรยังกับดารา บางคน
ปลอยใหพระระดับชั้นเทพ ถูกผูหญิง เลนเจ็บ ! “แหม ! มันเซลฟอยางกับ
ถูกคนไมกค่ี นคุมอํานาจหมด เงินในบัญชี มารดามัน” ตํารวจก็เลยซวย แย !
เดิม เขาบอกกอนยายบิวจะมามี ๔๐
โยมแลวแปลกไหม ! เกิดอะไร
ลาน ตอนนีเ้ หลือ ๘ แสน แกไปละลาย ขึ้น ของใช ฆาตกรเอามาเปนสินคา
ที่ไหน ? สงสัยออกริมอาวอันดามัน
ขายดิบขายดี หมอน ผาหม ตุกตา
โอย ! คิดแลวก็นาเสียดาย
ยังมานั่งนึกวา เอ ! เราก็ไมได ไดโลโกยายนีม่ าขายเทน้ําเททา เอ !
ตั้ ง ใจไปละลายแต ค นอื่ น เขาก็ ม าทํ า นี่เขาเขาหลักอะไรทีว่ า “มิจฉาทิฐ”ิ
เงินที่เปนบุญนั้นตองละลายไป แลวก็ เห็นผิดเปนชอบ เห็นชั่วเปนดี เห็น
มานั่งนึกวา แหมนี่ ! เราก็ไมรอบคอบ กงจักรเปนดอกบัว สวนตํารวจคน
แตมนั ก็มคี นจองจะทําอยางนี้ มันก็เลย นั้น มานั่งขาง ๆ ยายเปรี้ยว เขาคง
ลําบาก เดี๋ยวนี้บุญพลิกกลายเปน มองเห็นเปนดอกบัวนะ ที่กําลังปน

บาป แลวเดี๋ยวนี้โลกนี้มันก็เจริญ
ไปในทางเพิ่มบาปงายขึ้นเสียดวย
นึกถึงคําพูดของหลวงพอพุทธทาสแลว แหมเปะ ! จริง ๆ เลย เดี๋ยว
นี้ ไ อ เ ทคโนโลยี มั น เพิ่ ม ให ค นอย า ง
รายกาจ ทานจึงบอกตอไปนี้ “โลกจะ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ที่จะนํา
ไปสูค วามวินาศนาการทางศีลธรรม”
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หัวนะกงจักร
เพราะฉะนัน้ พวกเรา พยายาม

ทําความเห็นใหตรง ในบรรดาบุญ
๑๐ ขอ ทีเ่ รียกกิรยิ าบุญวัตถุ ๑๐
ประการ พระพุทธเจาเอาขอสุด
ทายสําคัญที่สุด
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“ทิฏุชกุ รรม” ทําความเห็น
ใหตรง อยาเห็นผิดเห็นเพี้ยนเห็น
พลาด อยาเห็นผิดเปนชอบ เห็นถูก
เปนผิด เห็นผิดเปนถูก มันจะเสีย
ศูนยในการเปนชาวพุทธ
เพราะฉะนั้น ก็ตองทําเรื่องนี้
กันใหดี มันมีเรื่องเราประกอบดวย
นะโยม ! เรื่องไมนาจะพลิกไปเปน
บาป มันก็มไี ด อยางทําบุญกับพระดี
นี่ตกนรกก็ได ทําบุญกับพระปลอม
ไปสวรรคกไ็ ดอยากฟงไหม ? มีเรือ่ ง
เลาดีในครั้งพุทธกาล
นี่มันมี ๒ สามีภรรยาคูหนึ่ง เจา
เมียเขาแปลก เปนคนจน เปนเรียกวา
ทุคคตะ เปนคนยากคนจนมาก หา
เลี้ยงชีพดวยการขอทาน อาศัยอยูต าม
ศาลานอกกําแพงเมือง ในขณะที่พัก
อยู ภรรยาก็เกิดตัง้ ครรภ ทีนเ้ี กิดอาการ
แพทองแปลก เมียเขาแพทอ งไมเหมือน
คนอื่น อยากจะบริโภคอาหารที่พระ
ราชาเสวย ถาไมไดกินนะมันจะแพทอ ง
มันจะตาย มันจะอาเจียน ฝายผัวก็
เลยคิดวา เคยเห็นพระราชาใสบาตร
อยูเรื่อย อาหารที่จะเสวยบางใสบาตร
บาง เขาก็เลยไดทโี กนหัวปลอมเปนพระ
ไปขอจีวรพระทีท่ ง้ิ ๆ ก็เดินเขาไป แหม !
เจาความเปนคนปลอมตัวนี่โยม ก็ตอง

พยายามทําแนบเนียนไหมสงบเสงี่ยม
เจาพระปลอมแบบนี้อาจจะเรียบรอย
กวาพระจริงก็ไดนะ เพราะเขาตอง
สรางภาพไงใหพระราชาเลือ่ มใส โอย !
เดินกาวยาง...นาเลื่อมใสจริง ๆ ยังไงก็
คงไดอาหารไปใหเมียแกขัด ที่เมียแพ
ทองนี่ ก็ระมัดระวังตัวอยางมาก ดูเหมือน
จะเปนผูสํารวมสุด ๆ เดินอุมบาตรไป
ในพระราชวัง เพื่อรับบิณฑบาต
ในขณะนั้นเปนเวลาที่พระราชา
จักเสวยพระกระยาหารพอดี เมื่อทอด
พระเนตรเห็นพระภิกษุเดินดวยกิริยา
อาการสํารวมมากเชนนั้น ก็ทรงเกิด

จินตนาการวา “สงสัยภิกษุนี้สํารวม
ขนาดนี้ นาเลือ่ มใสเปนหนักหนา คง
จะเปนพระที่ทรงคุณวิเศษ อาจจะ
เปนพระอริยเจาระดับใดระดับหนึ่ง
เปนแมนมั่น” จึงเกิดพระราชศรัทธา
และทรงนําพระกระยาหารอันเลิศรส
ที่จะเสวยนั่นแหละไปใสบาตรจนหมด
ดวยจิตที่เลื่อมใส ขอแรกไดเลย ทํา
แลวก็ดีใจ เสร็จแลวก็เบิกบาน นั่ง
กระหยิม่ วันนีไ้ ดใสพระอรหันตแน ๆ
อาการแบบนีไ้ มเคยเห็น นีน่ ง่ั เบิกบาน
ครั้นพระภิกษุปลอมรับอาหาร
เสร็จแลวก็เดินจากไป ดวยความเลือ่ มใส
อันมีอยูมากมายในพระราชหฤทัยของ
พระราชาจึ ง รั บ สั่ ง อํ า มาตย ค นสนิ ท
“เฮย ! เอ็งรีบตามไปหนอยสิ วาทาน
อยูวัดไหน”
อํามาตยกเ็ ดินตามไป พอเดินตาม
ไป โอโฮ ! ไดเรื่องเลยโยม เพื่อใหรูวา
พระทานมาจากไหน จะไปพักทีไ่ หนนา !
องคนี้ เพื่อวาวันตอไปจะนิมนตมารับ
บาตรในพระราชวังอีก
ฝายพระภิกษุปลอมนั้น เมื่อได
อาหารเต็มบาตรสมความปรารถนา
แลวก็ดใี จ รีบเดินกลับมาจนสุดกําแพง
พระราชวัง เมื่อเห็นวา ปลอดคนแลว
ใกลจะถึงเมียแลว ก็เปลือ้ งจีวรออกเอา
แตของไป
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อํามาตยเห็น เฮย ! จะไปรายงาน
ยังไงวะนี่ ถาไปรายงานวา “พระปลอม
พระองค” ตามไปฆาตาย เมียมันก็
ลําบาก เพราะรูว า เมียเขากําลังตัง้ ทอง
อํามาตยก็เลยคิดอุบาย กลับมาบอก
พระราชาวา “พระองคนั้นนะ ขา
พระพุทธเจาเดินตามไป ๆ แลวทาน
ก็หายแวบ” พระหายแวบเพราะเปลือ้ ง
จีวรออก เขาก็ไมไดโกหก
พระราชายิ่ง “กูวาแลว ตอง
เปนพระผูทรงคุณพิเศษ” โอย !
ปลื้มไมหยุด เบิกบานใจตลอด นี่เขา
บอกทําบุญพระปลอมไปสวรรค แต
เดี๋ยวมีเรื่องตรงกันขาม ทําบุญพระอรหันตดันไปนรก
เขาบอกวา ตอมาก็เกิดเรือ่ งอยาง
นี้ พอมารายงานพระราชาแลวก็เกิด เอ !
เอาวาเจตนาเรานี่ ก็ไมไดโกหกทานนะ
เมื่อพระราชาตรัสถามก็ตอบไปอยาง
ที่วานี่ “พระรูปนั้นทานหายแวบไป
เลย” พอลับกําแพงไปแลวนี่ พระราชา
ไดฟง โสมนัสยิง่ นัก บุญของเราแท ๆ เชียว
ที่ไดเจอ ปาฏิหาริยจริง ๆ ทานหายตัว
ได พระราชาเกิดความปตเิ บิกบาน เปนยิง่
นักพระองคทรงไดกาํ ชับเหลาอํามาตย
ไววา เมื่อพระองคสวรรคตแลว ให
ทําบุญอุทิศกุศล เพื่อเจาะจงพระอรหันตองคนน้ั ใหไปทําบุญกับพระ-
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องคนั้นไว
ในคราวนั้ น ได มี พ ระป จ เจกพุทธเจารูปหนึ่งเพิ่งออกจากญาณสมาบัติ เขาบอกพระที่ออกจากนิโรธ
สมาบัติ ถาใครทําบุญคนแรกนะ บุญ
ปาฏิหาริยเลยละ ลนเหลือเลย ทีนี้
ปรากฏวา พระทีอ่ อกจากนิโรธสมาบัติ
พระปจเจกพุทธเจาองคนี้ คือ พระที่
บรรลุธรรมแตไมคอยสอนใคร สอนไม
คอยเปน อธิบายไมเกง แตสว นตัวบรรลุ
แตถายทอดใหคนอื่นไมคอยได เรียก
วา “ปจเจกพุทธะ” คือ เปนเสมือน
ตรัสรูเฉพาะตนไป
ปรากฏเขาบอกวา พระปจเจกพุทธเจารูปนัน้ เดินเขามาในพระราชวัง
ผานอํามาตยคนที่เขาเห็นพระปลอม
หายตัว มันเดินเรียบรอยจัง สงสัยแบบ
เดิม เขาเริ่มสงสัยเลยทีแรกก็ เพราะ
เขาตะขิดตะขวงวาเรียบรอยเหมือน
วันนั้นเลย เขาก็กระฟดกระเฟยด แต
พระราชาสั่งไวใหทํา เขาก็ตองทํา แต
เขาทํ า ด ว ยความตะขิ ด ตะขวงสงสั ย
เปนพระปลอมแบบเดียวกันแน มันก็
ชักเกิดอาสวะในใจ อยางที่สุดเลย
เหลาม ห า อ ํ า ม า ต ยนั้น ก็ได
ประมาทในพระอริยบุคคลโดยไมรูตัว
เพราะบุคคลไมอาจทราบไดวา ภิกษุ
รูปใดเป็ น อริ ย บุ ค คล หรือบุคคลไม

เปนอริยบุคคลแลว ก็ไมรวู า ใครเปนหรือ
จะเป น เหตุ เ พราะว า พระอริ ย บุ ค คล
ถาบุคคลใดก็ตาม ทานจะไมสามารถ
ประกาศไดวา ทานเปน ยกตน ประกาศ
ตนก็จะอวดอุตริไป
ฉะนั้น การถวายทานแดพระป จ เจกพุ ท ธเจ า ในครั้ ง นั้ น ทํ า ให เ กิ ด
แยเลย นอกจากจะไมเกิดกุศลแลว
อํามาตยก็ยังเกิดความรูสึก ไปในทาง
อบาย คือ รูส กึ วาจะหลอกเราเอาอีก
นะ แหม ! ไมพอใจ ตอมาอีกไมนาน
นั้นไดหนทางไปสูอบายในโลกหนา
โดยไมรตู วั
พระราชาพระองคนั้นก็มีเจตนา
ทั้ง ๓ สมบูรณ ตัวองคพระราชาองค
ที่สวรรคต กอนทํา กําลังทํา ทําเสร็จ
แลว เก็บเอาความอิ่มเอิบจนสวรรคต
เลย โอโฮ ! นีไ่ ปลิบลิว่ เรียกวา กุศลสง
จริง ๆ ก็ไดไปเกิดสุคติโลกสวรรค
ยิ่งถาหากพระรูปนั้นเปนพระจริง
นะก็ยง่ิ ยอดใหญเลย และปฏิบตั ติ าม
องคของผูร บั ๓ ไดอยางสมบูรณ แต
เผอิ ญ ผลบุ ญ ที่ พ ระราชาได จ ะ
มากมายมหาศาลยิ่งขึ้น ถาครบทั้ง
องค ๓ ทั้งฝายรับทั้งฝายให ฝายให
ก็ครบ ฝายรับก็ครบ ซึ่งจะเปนผล
มหาศาล ประมาณมิได
นี่ก็เปนสวนหนึ่ง พวกเราถาทํา

แลวอยาเก็บเอามารูสึก ตะขิดตะขวง
รูสึก ไมสบายใจ อันนี้ก็ยิ่งแย แลวยิ่งมี
ขอเปรียบเทียบไวอกี วา มีเรือ่ งเลายอ ๆ
เอาอยางนี้ก็แลวกัน
อปุตตกเศรษฐี...ในอดีตกาล
ที่เมืองพาราณสี เปนคนคอนขางจะไร
ความศรัทธา ทั้งตระหนี่ถี่เหนียวแสน
หนักหนาเลยละ
อยูมาวันหนึ่ง เมื่อเศรษฐีจะไป
เขาเฝาพระราชา ก็ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจานามวา ตครสิขี กําลังเที่ยว
บิณฑบาตอยู เกิดใจดี จึงสั่งคนรับใช
ใหนิมนตพระปจเจกพุทธเจา ไปรับ
อาหารที่บานของตน ระหวางสวนทาง
บอก “ใหเดินแวะไปรับดวยนะ ที่บาน
เขาใสบาตร”
ทีนี้ พอเศรษฐีไปถึงเรือน กลับ
มาถึงเรือนหลังจากเฝาพระราชา ก็บอก
กับภรรยาที่ไดรับมาทุกประการเลย
ฝายภรรยาผูมีศรัทธาเลื่อมใส
เลยนะ พอเศรษฐีบอกใหรีบใสเลยนะ
“ฉันจะรีบไป” อูย ! ภรรยาดีใจจังเลย
เลื่อมใสในการไดทําบุญ ไมไดทํามา
นานแลว ยินดียิ่งนักเลย เปนเวลานาน
แลวเราไมไดทาํ ไดยนิ คําวา “ทําบุญ” มา
ถวายอะไรอยางนี้เลย โอ ! ตั้งใจเรา
จะทําใหเต็มเปยมเลย จักไดถวายของ
ประณีตเลย พอถวายของประณีตดีเลย
66

พอเศรษฐี ก ลั บ มาก็ ส วนกั บ
พระองคนั้น เอ ! เห็นพระองคนี้เดิน
ยิ้มแยม หนาตาเบิกบานสงสัยเมียคง
จะเอาของดี ใสมาเกินไปมั้ง พระเลย
กระหยิ่มขอเปดบาตรดู พอเปดบาตร
ดู โอโฮ ! ของประณีตทั้งนั้นเลย ที่
เศรษฐีโปรดชอบ ก็นึกในใจ “เสียดาย
จังเลย กูไมนาไปบอกเมียใหใสของ
ดี ๆ เลย ไมนกึ วาจะเอาดีขนาดนีม้ า
ใส” แกก็เกิดตระหนีถ่ เ่ี หนียวขึน้ มา พูด
งาย ๆ วา ไมพอใจอะ โอโฮ ! ก็ไปบน
อึดอัด ๆ ไมพอใจเสียดายจังเลย ก็ไม
นาเอาของดีขนาดนี้ไปให
ตอมาเศรษฐีเมือ่ ตายแลว เขาบอก
วา แกยังมีกอ นจะตายแกสรางวีรกรรม
อีก ไปฆาหลานชาย เพราะเจาความ
ตระหนี่ของแกนี่ พอฟงหลานชายพูด
แลวแกแสลงหูทส่ี ดุ หลานชายชอบพูด
วาอะไรรูไหม ? “รถนี่ของพอ ไอนั่น
ไอนส่ี มบัตดิ ี ๆ ของพอ แตโค กะวัว
อะไรไมกี่ตัว นี่ของเศรษฐีของลุง”
ปรากฏวา แกบอกวา ขนาดมัน
เล็กอยางนี้ มันยังพูดไอนั่นของมัน ไอ
นี่ของมัน แลวโตมันไมยึดหมดเหรอ ก็
เลยลวงหลานนี่ไปฆา
เขาบอกบั้ น ปลายวิ บ ากกรรม
นี่ แกไมคอยมีความสุขเลย ไดลาภได
ผลอะไรมา มันเหมือนทุกขลาภไปหมด
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เหมือนเศรษฐีที่เปนยามทีบ่ วช เมือ่ ๒ วันนี่บวชแลวนะทานปานหรืออะไร
นี่ (นายยงยุทธ แกวสวนจิก) ถูกหวยตั้ง ๓๐ ลาน พอถูกแลววุนวาย เมีย
ขอแบง ตอมาเมียแยกทางไปทํางานตางประเทศ แมยายก็ไมใหพบเจา
ลูกชายอะไรของแกอีก ก็เลยไปบวชแลวไมรูจะอยูไดนานไมนานนะ แกก็
มานั่งนึกวาตอนไมมีเงินมาอยู กับเมียดีนะ แตมีเงินทําไมมันวุนวาย ก็เลย
ตัดสินใจ แตวาเงินไมไดหมดไปกับการกินเหลาเมายานะ ซื้อที่ปลูกบาน
ซื้อรถ แตทิ้งหมดเลยสมบัติพวกนี้ ๒๐ กวาลาน ไปบวช
มีประโยคหนึ่งพระศาสดาตรัสกับพระราชาวา หลังจากเศรษฐีนี้
ตายแลวไดไปเกิดเปนเศรษฐี
พระพุทธเจาตรัสวา “มหาบพิตร บุคคลผูมีปญญาทรามได

โภคะแลว ยอมไมแสวงหาพระนิพพาน อนึ่ง ตัณหาเกิดขึน้
เพราะอาศัยโภคะทัง้ หลาย ยอมฆาคนเหลานัน้ ตลอดกาลนาน”
คือ ลาภโภคทรัพยที่เกิดกับคนโงนี่ มันฆาคนนั้นให
ตายจากความสุข ไมไดฆาใหตายทางชีวติ แตมีแตชีวิตไมมี
ชีวาวาอยางนั้นเถอะ ทานปานนี่ตอนที่มีเงิน แกคงมีแตชีวิตไมมี
ชีวา แกก็เลยมาบวชแลวตอนนี้ บวชที่อุดรหรืองัยนี่
ฉะนัน้ บุญทีไ่ ดถวายทานกับพระปจเจกพุทธเจากับพระอรหันตมอี งค
แหงผูรับครบทั้ง ๓ อยางแลวก็ยอ มทําใหบญ
ุ ผูน น้ั สมบูรณทบ่ี างคนทําไม

แปลก มีทรัพยก็ไมไดจายทรัพยใหได
เกิดสุข กลับอด ๆ อยาก ๆ เศรษฐีนท่ี จ่ี ริง
ก็เหลือเฟอแลว ทําไม ตองฆาหลานอีก
แลวเศรษฐีนต่ี อนกอนจะตาย บุญทีไ่ ด
ทํากับพระอรหันต ไดเกิดเปนเศรษฐี
แตแกจะไมบริโภคอะไร เครื่องใชนุง
หมยานพาหนะเพือ่ ความสะดวกสบาย
นี่แกจะไมเอาเลย ไมยอมมีเลยแกกลัว
สิ้นเปลือง นอนกอดโภคทรัพย เปนปูโ สม
เฝาทรัพย หาความสบายจากโภคทรัพย
ไมไดเลย
บางคนนี่มีทรัพยจายทําบุญให
เบิกบาน ใชใหลกู หลานกิน ดูแลหมาแมว
คนแก เสียภาษงภาษีเรียบรอย เดี๋ยวนี้
บางคนนี่ รวยแตไมยอมเสียภาษี แลว
ตองมาวุนวายกับเรื่องภาษี โดนยอน
หลังโดนอะไรตออะไร นีเ่ ขาบอกมีทรัพย
แลวกลับไมสบายกลับถูกสอบ ที่มา
ของทรัพย แลวชี้แจงไมได โยมชาตินี้
โยมไมตองไปชี้แจงใชไหม ? วาไมถูก
มองวาร่ํารวยผิดปกติ
ก็ ม านั่ ง คิ ด ดู เ รื่ อ งพรรณนี้ ก็ ดี
เหมือนกันนะ มันอาจเราจะมีบุญสวน
หนึ่ง ทีท่ าํ ใหเราไดทรัพยไดมากกวาคน
อื่น แตหาความสบายเทากับคนอื่นไม
ได ไมใชทรัพยซื้ออาหาร ไมใชทรัพย
ซื้อเสื้อผา ไมใชทรัพยซื้อยานพาหนะ
ไมยอมปลูกบาน อยูกระตอบรั่ว มันก็
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แปลกดีเหมือนกันนะ
แต บ างคนนี่ ไ ม มี เ งิ น หรอก
เสือกปลูกซะหลังตัง้ ๑๐๐ ลาน กูเ ขามา
ก็นอนไมหลับเหมือนกัน เพราะดอก
มันขึ้น เออ ! มันไมพอดี นั้นพวกเรานี่
ทํายังไงเราจะรักษาองค ๓ ใหสมบูรณ
กอนที่เราจะมาวัดเราก็ดีใจ จะ
ไดมาวัด ขณะมาวัดก็ทําบุญทําทาน
ฟงเทศนฟง ธรรม โอย ! สบายเบิกบานใจ
เดี๋ยวกลับจากนี้ไปอีก ๑๐ นาที
ขางหนา ก็จะกลับไปดวยความเบิกบาน
สบายใจ ไมมอี ะไรตะขิดตะขวงหงุดหงิด
วิตกกังวลเรื่องนูน เรื่องนี้เรื่องนั้น กับ
การมาวัด
บางคนนีโ่ ยม ! ตอนมาดี ตอนมา
ทําบุญใหวัด กอนจะกลับทะเลาะกัน
เมื่อ ๒ วันมีโยมคนหนึ่ง จะไปรองไห
มาลาอาตมา “แหม ! ยายนัน่ นะไมนา
วาฉันอยางนี้เลย ฉันคิดวาจะมา
ครั้งสุดทาย” ทําไมละโยม อาตมายัง
อยูนะ ? ก็ตั้งใจจะมาเพื่อทานนี่ ไอนั่น
มันปากไมดี โอโฮ ! กลับไปสงสัยจะ
ไมมาจริง ๆ
นี่เขาเรียก คนรักษาไมครบ ๓
ได ๒ ได ๑ (ขาด ๒ ขาด ๑ ไมสมบูรณ)
ดังนั้น ขอใหรักษาองคประกอบ
สวนเราละนะ ใครชั่วชางหัวมันเถอะ
ในวัดนี่มันไมดี ถานั้นเขาไมทําหนาวัด
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มียักษไวละ ใชไหม ? จะผานตองมียกั ษ
จะยักษวัดแจง ยักษโพธิ์ มาถึงก็ตอง
โดนยักนูน ยักนี่
เอาละ ! อยาใหมาทําบุญแลว
กลายเปนบาปกลับไป เศราหมองกลับ
ไป ใหอิ่มเอิบเบิกบาน สบายใจ บาง
คนนีอ่ าตมาเห็นชัด ๆ เลย ทําบุญทีแรก
มันก็ดีละนะ พอเห็นคนนูนไดเยอะ คน
นี้ไดเยอะ ถามเลยนะวา ทําไมฉันจึง
ไมไดละ เมื่อวานนี้เอง เพิ่งเจอเมื่อวาน
คนเขาก็มาทําบุญเราก็แจกไปตามทํา
มาก็ใหมาก อะไรยังนี้ แกไมยอมทําแต
แกจะเอา แกใสนิดเดียว แตแกจะเอา
ทุกอยางเหมือนทีเ่ ขาได แกใส ๒๐ บาท
แกจะเอาเทาที่พันหนึ่ง เจาคนพันหนึ่ง
เราก็แจกกระเชาอะไรไป แกมาหงุดหงิด
อยูนั่นแหละ แกนึกวาไมไดสกั อยางมัง้
คือ ไดขอ หนึง่ ขอแรกทีม่ า องคแรกองค
ประกอบแรก ดีใจที่ไดมา แตพอมาถึง
แลวไมไดเรื่องเลย แลวก็กลับไปก็คง
หอบบาป แบกบาปไปบานเลย
ฉะนั้น บุญกลายเปนบาปเยอะ
ขึ้นทุกวันตอนนี้ เราจึงเห็นขาวไปชวย
วัดแลว กลายเปนฆาตกรฆาพระฆาเณร
ไปชวยวัดแลวผูกคอตาย ไปชวยวัดแลว
ติดคุก ไปชวยวัดแลวถูกดีเอสไอสอบ
นี่มันเปนเพราะบุญมันพลิกกลายเปน
บาป ยังไงโยมก็ตอ งรักษาเอาเหอะ ตัว

ใครตัวมันนะ พระก็คงใหขอคิดไดแค
นี้ จะไปตามปลอบโยมถึงบานก็ไมได
ไปคิดเอาเองนึกเอาเอง ไปฉลาดเอาเอง
อยาใหพระตามไปปลอบลู บ หลั ง ลู บ
หนาใหฉลาดคงไมได พระพุทธเจาทาน
ก็ตรัส “อักขาตาโร” ตถาคตเปน

ผูชี้ทาง การเดินทางเปนเรื่อง
ของเธอ แตพระพุทธเจาตรัส
กับพระวาไง แตอาตมาก็พดู
กับโยมวา ชี้ทางใหแลวเรื่อง
การเดินทาง ก็รักษาเอา
“อยาทําบุญ ตําน้าํ พริกละลาย
แมน้ํา” แลว “อยาทําบุญใหเปนบาป”
ถามจริง ๆ ฆาสัตวววั ควายบวชลูกมัน
จะไดไหม ? มันจะไดบุญไหม ? เลี้ยง
เหลาเลีย้ งยากัน มีคนหนึง่ อาตมารูส กึ
ผิดหวังเหลือเกิน ศรัทธาอาตมามาก
แกก็ไมเคยจัดงานใหญ ลูกแกจะบวช
แลวก็แตงงาน ๒ งาน แตงงานลูกชาย
แลวก็บวชลูกชาย ๒ งานแกคืนอาตมา
หมด นิมนตแลวนะนิมนตอาตมาเสร็จ
แลวใหไปเทศนหนอย แลวไมกี่วันจะ
ถึงงานแกคืน ถามวาทําไมคืน ? กลัว
ทานเทศนแลวมันกําลังกินเหลากันนะ
เดี๋ยวจะโดนใจจะมีเรือ่ ง เดีย๋ วมันจะเอา
ขวดเหลาปาทาน คืนทานเหอะ ! ตกลง
พระกับเหลาเขาเอาไหน ? บุญกับบาป

เขาเอาไหน บางคนเลือกเอาบาปนะ เบือ่ อาตมา ๆ ขอเบือ่ โยมกอน เหนื่อย
ในงานบุญ
แลว เอาแคนี้ละนะ
อาวเลาของดีตบทายหนอย มี
นี่ลองคิดดู ชาวพุทธเราเปน
อยางนี้ ศรัทธาเราเหลือเกิน แตเวลา คนบอก หลวงพอทําไมหวง ! ไดมาตั้ง
จะทําบุญใหญ ๆ ของตัวเองกลับ หลายวันแลว ไมเห็นเอาโลที่ไปรับจาก
สมเด็จพระสังฆราช พระทั้งประเทศ
กลัว เพราะตัวเองเลี้ยงเหลา ไม ไปรับ ๗ องค มีทาน ว. วชิรเมธี แลว
เลี้ยงก็ไมได ตัวเองมีหนามีตาใหญ ก็วัดพระราม ๙ แลวก็วัดที่ระนอง ๗
โต ครั้นเลี้ยงแลวนิมนตพระพยอม องค รางวัลอะไรรูไหม ? เขาใชคําวา
ไปก็กลัวพระพยอมเทศนเจาพวก “เพชรน้ํ า งามของพระผูประกอบ
กินเหลา กูคืนพระดีกวา เอาเหลา กิจกรรมศาสนสงเคราะห คือ เปน
ตอไป นี่มันเปนไดขนาดนี้ละโยม วัดที่สงเคราะหคน”อะไรอยางนี้ นี่
ฉะนั้น บุญกลายเปนบาป แลว สมเด็จพระสังฆราชประทานให แลว
ยิง่ กวาตําน้ําพริกละลายแมน้ํางานบุญ เขาสงภาพมาใหใครอยากไดก็เอาไป
นี่นะ ไอตัวบุญจริง ๆ จายไมเทาไหร เถอะ เขาทําใสพลาสติกมาให แลวนี่
หรอก แตไอเรื่องเครื่องมือบาปนี่ จาย คือ โลที่ไปรับ
เอาละแคนน้ี ะ ก็ขออวยพร
บานเลย เหลายา ฆาสัตวพวกนี้ จาย
เยอะ บางทีนะเผาศพพอแมนี่ ถวาย ใหทุกคนทุกทานรมเย็นเปนสุข
พระไมเทาไหรหรอก ลิเกบาง หนังบาง ตลอดไป แลวก็จะไมโงไปทํา
โขนบาง อางวาแมชอบ ไอพวกมันไม
บุ ญ ตํ า น้ํ า พริ ก ละลายแม น้ํ า
ชอบ เขาก็อางวาแมอยากดู แตไปเจอ
งานหนึ่งโยม ! เปนเรื่องจริงนะเปนผู จะทําบุญแลวจะไดเก็บบุญเปน
่ิ อกอิม่ ใจ
หญิงดวย แกกินเหลามาจนตาย เชื่อ กอบเปนกํา เอาไวอม
ไหมลูกสาวซื้อเหลา ๖ ขวดใสโลงเผา เหมือนคนตําน้ํ า พริกไดจิ้มผัก
ไปดวย แลวจะไดบุญไหมนี่ มันยิ่งกวา ไดกินอิ่มปากอิ่มทอง ฉันใดก็
ตําน้ําพริกละลายแมน้ําอีก มันยิ่งกวา ฉั น นั้ น ด ว ยกั น ทุ ก ท า นทุ ก คน
ทําบุญเปนบาปไปอีก
เอาละนะแคนเ้ี บือ่ หรือยัง โยมไม เทอญ ฯ
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

จับ ! ไมจับ !
ก็เถียงกันมานาดู หนาดําหนาแดงเครงเครียด วา “พระ
ตองไมจับเงิน”

แตนี้คนเรา นี่ถาไปสุดโตงอะไรซะทั้งหมด มันไม
ได มันจะลําบาก มันจะอยูกันยาก
เหมือนบอกวา “พระหามฉันมื้อเย็น” แต
ถาหมอสัง่ บอกวา ตองฉันยาทีม่ นั กัดกระเพาะ ตอง
กลวยสักลูกหนึ่ง พอกันกระเพาะหนอย ทานก็
อนุญาต ไมไดบอกวา เด็ดขาด
เรือ่ งจับเงินก็เหมือนกัน มันตองดูวา จับอะไร !
“จับเงิน” นีไ่ มรา ยเทากับหมักเงิน หมักหมม
สะสมไวเปนของตน นี่แหละตัวปญหา ตัวราย
แตถา ๓ จับ ๔ จับนี่ มันไมนา จะมีปญ
 หา
หรอก เชน

๑. “จับคืน” เชน นางวิสาขา ทําสรอยสังวาลตกไว แลวพระพุทธเจา
ก็ชี้ใหพระอานนท จับเก็บไว นางวิสาขากลับมาทวงหาคืน ก็เลยบอกวา
“เอา ! พระจับแลวหรือนี่ ถาเชนนั้น ฉันไมเอาคืนหรอก เอาประมูล
ก็แลวกัน” แลวก็สรางโลหะปราสาทอะไรตาง ๆ ใหไวในพระพุทธศาสนา
นี่ถามวา ระดับพระพุทธเจาใชใหจับ นี่แลวจะไปเอาผิดกับใครละ
แตมันตองเฉพาะกรณีนะ ไมใชจับมั่ว เดี๋ยวก็อางตรงนี้ไป แลวก็ไปจับมั่ว
มันไมถูก
๒. “จับแจก” อาตมานี่เด็กเขาตองมาทํางานทุกวันอาทิตย โอ !
โโยมก็
ยมก็กลับแลว ก็ใหเขาขยักตังค ไวกนขัน ๓๐๐, ๔๐๐ บาท แจกไปคนละ
๑๐๐, ๒๐๐ บาท บางทีจะใหเขาหยิบเอง ประเดี๋ยวเขาหยิบติดมือไปโกง
เราอีก เขาก็บาปอีก
เอา ! หยิบจาย ๆ หยิบแจกๆ อันนี้หยิบแจก เพราะเขามาทํางาน
ชชวยกรอกน้ํา ปูเสื่อ เรียกขวัญกําลังใจ จะไดใชงายใชคลอง มันก็ตองมี
จจาย แตถาโยมอยู อาว ! วานโยมจายก็ได แตโยมเขากลับบานแลว มัน
เย็น ๔-๕ โมงเขาก็กลับกันแลว เราก็ตองจับจายเอง จับมันแปบเดียวนี่
แปบหนึ่งสง ๆ จากในขันสงมือเด็ก แลวบางทีก็ เอา ! หยิบเอาเอง ยื่นขัน
ใใหหเขาก็เคยทํา นี่คือ จับแจก
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ทีีนี้ อีีกจับั หนึึ่งคืือ จัับจาย คืือ คาน้้ําประปา คาไฟฟ
ไฟฟา
ถาไมจา ยเดีย๋ วก็ตดั พระไมจา ยก็ตดั น้ําตัดไฟมืดสิ อยูยังไง
ละ บางทีมันก็ตองจับจายคาน้ําคาไฟ แตถามีกรรมการ
จายแทน พระก็ไมควรที่จะไปจับจายเอง
แตจบั ทีม่ นั นาเกลียดทีส่ ุด “จับโชวออฟ” ไปบิณฑบาตเคยเห็น
พระหลวงตาควักตังค ออกจากยามนั่งนับ คนก็เดินผานไปผานมา แก
ก็ไมรูยังไงเหมือนกับอวดวา วันนี้กูไดเยอะวะ อะไรทํานองนี้นาเกลียด
มองดูกิริยาไมไดสํารวม ไมละอายอะไรซะเลย อยางนี้นาจะถายรูป
แลวเอาไปลงโทษตักเตือนอะไรก็วากันไป หรือวาอะไรละ มีพระรูป
หนึ่งที่ ไปบีบบังคับโรงแรมที่ตองจายแสน ๒ แลวก็นับฉับ ๆ ๆ แบงก
รูสึกวาจะมันไมมันมือหรือเปลาก็ ๆ ไมรู แตก็นั่นแหละ มันก็แย !
๓. แตสุดทายนี่ “จับแลวหมัก” จับแลวเก็บเปนของตน อันนี้
มันหนัก ตรงมีหมักมีอะไร ไมเชนนั้นครูบาศรีวิชัย จับแลวสราง ๆ อะไร
เสร็จ ทานก็ไปวางทีก่ าํ แพง คนยากคนจนก็มาเอาไปใช ทานก็ไปบาตร
เปลายามเปลา เหมือนนกมีปกบินไป ไมมีอะไรที่จะชั่วราย ก็รูวาทาน
ไมมีติดยามติดบาตรก็ไมปลนไมทํารายทาน ก็ปลอดภัย

เรื่อง “จับไมจับ” มันตองแยกแยะ
กันใหดี แตถาอยาทะเลาะกันดีที่สุด ขอใหคิดเสียวา
ถาไมจําเปนจับ จะไปจับทําไม มันมีคนชวยจายให
ก็ปลอยเขาไป
เพราะฉะนั้น

ทีนี้ มันมีปญ
 หาสิ จับจายซะเอง เดินไปในหางเอง เดินไปในราน
สสิินคาเอง จะซื้อกวยเตี๋ยว น้ําแข็ง สั่งเด็กไปก็ได ดันเดิน ! ไปสั่งเอง

ตรงนี้ก็จะตองตักเตือนอบรมแนะนํากัน ใหภาพพจน
เหลานี้มันอันตรธานหายไป จากพระยุคนี้ใหได ถาหายไป
ไไดดญาติโยมก็จะมีศรัทธาขึ้นมาได ระบบมันมีอยูแลวแหละ
กก็็แกไขกัน หยอดใสตู ๆ ไว พอถึงเดือนมาเปดนับดูก็ยิ่งสบาย
กกัันทุกฝาย เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

คอลัมนฉบับนี้ก็คงตองบอกวา...

“ไมถูกจับสึกก็ไมสึกถึงถูกจับสึกก็คงไมอยาก
เอยปากวา สึก”
เพราะอะไร ?
เพราะในขณะอยูใ นผาเหลือง อยูใ นธรรมวินยั ประพฤติ
พรหมจรรยนี้ ตามความหมายแลวมันก็คือวา
“วินัย” นี่นําไปดี นําไปแจง นําไปตาง นําไปเย็น
เชื่อเหลือเกินวา ถาไมไดบวชอยูนี่ โอกาสจะไปทั่ว
ประเทศนีก่ ย็ าก แลวยังมีโอกาสไปตางประเทศ ซึง่ มีคนออก
คาใชจายใหหมด
นี่ก็เรียกวา ถูกนําไปในทีต่ า ง ๆ แมกระทัง่ นําไป
เขารัว้ เขาวัง นําไปทําเนียบรัฐบาล ในหนวยงานราชการ
ทีโ่ ออา ระดับชาติ

“วินัยนําเรา” ถาเราอยูนอกคอก นอกวินัย นอกผาเหลือง
นอกวินัย นอกพรหมจรรย โอกาสที่จะไปทั่วถึงอยางนี้คงยาก และที่
สําคัญก็คือวา ยุคนี้เขามีน้ําแข็งกินกันเย็น ๆ นี่ เขามีแอรพดั ลมเย็น ๆ นี่
แตธรรมวินัยไมมีน้ําแข็งกิน โบร่ําโบราณพระรุนกอน “น้ําแข็งไมมี
กินแตก็ใจเย็น แอรไมมีแตก็อยูเย็นเปนสุข”
เดี๋ยวนี้มีน้ําแข็งเย็น ๆ กินกันนาดู มีแอรเย็น ๆ ติดพัดกันนาดู
แตดันมีครอบครัวหัวรอนอยางนี้ เปนครอบครัวหัวรอน
ถาเราคิดวา ถาเราออกไปขางนอกเกิดไปมีครอบครัว แลวเปน
ครอบครัวหัวรอน นี่จะอยูกันยังไง ?
ที่จริงแลวมันก็คือวา อะไรนําไปใหเขาเดือดรอน ? ก็เขาอยู
นอกธรรมนอกวินัย ถาอยูในธรรมในวินัย ก็คงจะไมเปนถูกตั้ง
ชื่อวา “ครอบครัวหัวรอน”

แตถาผาเหลืองครอบอยู มันยังมีโอกาสอยูเย็นเปนสุข
ไดมาก คิดแคนี้แหละ ก็อยูไดสบาย ๆ ไมตองทุรนทุราย ไม
ตองมีคําวา “ผาเหลืองรอน” หรือเปนครอบครัวหัวรอน
มีอะไรที่รอน ๆ รุมกลุมทุกขขึ้นมา
ลองคิดดูสิ ! คนไดอยูเย็นเปนสุข จะแสออก ๆ ไปหารอน
นอนทุกข มันก็เปนเรื่องที่ประหลาด
นอกจากไมไดสัมผัส ความอยูเย็นเปนสุข ก็เลยทุรนทุรายออก
ไปอยูรอนนอนทุกข คิดแคนี้แลวก็อยูดีมีสุขดีกวา อยาไปอยูรอนนอน
ทุกขเลย
จึงไดอยูมา ๔๐-๕๐ ปแลว ก็ถือวา นาจะอยูในผาเหลืองจน
สิ้นวาระลมหายใจ เรียกวา “ตายคาผาเหลือง” ถาเปนนักรบเขาบอก
“ตายคาเครือ่ งแบบ” ไมใชหนีขา ศึก แลวก็ไปถูกขาศึกถลมซะตาย
ก็ตองเรียกวา “อยางนี้แหละ ถึงจะอยูมาได” เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

“โกงบาระห่ํา”

อยากจะตอเรื่อง “โกงบาระห่ํา” ซึ่งมันสุดแสนรันทด

อนาถใจ มันยุคอะไรที่เกิดมามีการแฉเรื่องโกงกันตั้งแตนองแบม
แฉเรื่องโกงมาแลว
ตอนนี้ก็ไปกันใหญเลย ตั้งแตโกงบาระห่ํา โกงเงินทอนวัด
ก็พลัดเขาไปดวย โกงเงินเสมาพัฒนาเด็ก โกงเงินคนไรทพ่ี ง่ึ ใน
ทีส่ ดุ ไมนา เชือ่ ! โกงอาหารกลางวันเด็ก และทีห่ นักกวานัน้ เขาโกง
หมากิน ก็คอื โกงยาบา (ยาทีก่ นั สุนขั บา) วัคซีนฉีดกันสุนัขบา มัน
ก็มีโอกาสโกงกันไดอีก อยางนี้เรียกวา “โกงบาระห่ํา”
ตองเรียกกันวา “ถึงยุคโกง” ไวรัสโกงมันระบาดมากแลว
ถาไมขืนวางยาจัดการ มันก็คงจะลําบาก ประเทศที่เคยโกงแบบ
เรา อยางสิงคโปร ฮองกง เขาก็กวาดลาง จนหมดสิ้นซากไปได
เหลือแตของเรานี่ มันยังมีกฎหมายอะไรเปนชองโหวใหโกง ได
เยอะแยะไปหมด

ในที่สุดสะเก็ดธรรม สะเก็ดขาววัด เจอเขาถนัด
เลย ทําทาเปนเศรษฐีมาถวายเงินซองเบอเริ่ม เขียน
วา “หมื่นหา” แตแลวขอไอนูนไอนี่ ขอมะมวง ขอ
ทุเรียน ขอหนังสือ ขอมะละกอ ไอเราก็วา หมื่นหา
ใหไปเถอะ พอเขาไปแลวแกะดู ไมมีสักบาท เปน
กระดาษมวน ๆ อันนี้ก็เรียกวา แหม ! มาวัดแลว
เขายังโกงบาระห่ํา
ที่ขําที่สุดอีกเรื่อง ก็คือ (แหม ! ไมรูวาถูกจางใหมาทําลายวัด
ดวยหรือเปลา) บอกวา อยากจะมากินทุเรียน อยากจะซื้อทุเรียน
ใหปลอกลูกหนึ่งก็ไมเอา...ลูกนี้จืด ปลอกอีกลูกหนึ่ง...ลูกนี้เปรี้ยว
ปลอกอีกลูกหนึ่ง...แฉะไป ปลอกอีกลูกหนึ่ง...ลูกนี้แข็งไป ไมเอาอะ
กินหมดไป ๒ พู แลวก็ขึ้นรถไปเลย
อันนี้ก็เรียกวา “โกงกันบาระห่ํา” เลนเอาวัดเดี๋ยวนี้ตอง
เตรียมตัวรูทัน รูแก รูกัน พวกโกงกันบาระห่ํานี่ ตองจัดการกันพอ
สมควรแหละ ไมเชนนั้นก็ตกเปนเหยื่อของพวกนี้กันตอไป เจริญพร.
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ทุเรียน
มูลนิธิสวนแกวฯ
สาขาปราจีนบุรี (กบินทรบุรี)
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
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“ สัมมาอาชีวะ

โดย...พุทธทาส

“

ทํามา
มาหากิ
กนชอบ
อ

(ตอจากฉบับที่แลว)

บริหารทิศทั้ง ๖ โดยถูกตอง
ขอนี้แปลกคอยฟงใหดี ๆ มีปญญาในการบริหารทิศทั้ง ๖ ใหถูก
ตอง, บริหารทิศทั้ง ๖ ใหถูกตอง หลักเกณฑอันนี้ใชมาแตโบราณในครั้ง
พุทธกาลพระพุทธเจา หรือจะกอนพระพุทธเจาก็ได ทิศทั้ง ๖ เอาเราอยู
ตรงกลาง ทิศทั้ง ๖ ก็คือ ขางหนาเราทิศ ๑, ขางหลังเราทิศ ๑, ขาง
ซายเราทิศ ๑, ขางขวาเราทิศ ๑, ขางบนทิศ ๑, ขางลางทิศ ๑ เปน
๖ ทิศ ทานจัดสมมติไวเพื่อใหเขาใจงายศึกษางาย ก็วา ทิศขางหนา คือ
บิดามารดา, ทิศขางหลัง คือบุตรภรรยา, ทิศขางซาย คือมิตรสหาย,
ทิศขางขวา คือครูบาอาจารย, ทิศขางบน คือพระสงฆ หรือสิ่งที่
สูงกวาเรา, ทิศขางลาง คือคนใช กรรมกร บาวไพร มองดูเปนทิศ ๆ
อยางนีก้ ไ็ ด ทีแ่ ท มันคือสังคม สังคมรอบตัวเรา สังคมที่มีอยูรอบตัวเรา

เราจะตองประพฤติใหถูกตองตอ
บิดามารดา เอาเปนเบื้องหนา เปนขอแรก
ที่ทุกคนจะตองสนใจเลย ถาไมสนใจบิดา
มารดาแลวก็เรียกวา มันหมดความเปนธรรม
มันไมมีความถูกตอง เปนลูกเกิดมา เพื่อ
ทําใหบิดามารดาสบายใจ ขอใหนักเรียน
นักศึกษาถือวาขอนี้เปนหลักสําคัญทีส่ ดุ วา
เปนลูก เปนบุตรเกิดมา เพื่อทําบิดามารดา
ใหสบายใจ ถาไมอยางนั้น ไมใชลูกไมใช
บุตร นี่ทิศเบื้องหนา
ทิศเบือ้ งหลัง ก็หมายถึงผูใ หญแลว
มีบุตรมีภรรยามีสามี อะไรก็ตาม ก็อยูขาง
หลัง เรียกวา อยูขางหลัง ก็ตองทําใหถูก
ตองจนไมเกิดปญหาขึ้นมา
ทิศทางซาย มือขวาของเราก็มี
มิตรสหาย สําคัญยิง่ มิตรสหายไมใชเรือ่ งเล็ก
นอย ถาจัดไปถูกตองแลวก็จะไดรบั ประโยชน
มากที่สุด แตเดี๋ยวนี้มักจะมีแตเรื่องผิด ๆ
มีเพื่อนกินเหลา มีเพื่อนอบายมุขเสียมาก
กวาที่จะปฏิบัติธรรมะกัน
ทิศทางขวา ครูบาอาจารย จะตอง
ปฏิบัติตอครูบาอาจารยใหสาํ เร็จประโยชน
คือ ใหครูบาอาจารยสามารถพาเราไปได
ครูบาอาจารยคือผูที่จะชักจูงเราไปในทาง
ที่ถูกตอ ง อบรมสั่งสอนไปใหถูกตอง ถา
เราทําเปนวัวดื้อดึงไปไมได ก็ไมมีประโยชน
อะไร ครูบาอาจารยเหลานั้นก็เปนหมัน
ทิศขางบนที่จะเคารพบูชา อะไรก็
ตามใจแลวแตจะเรียก จะจัดพระราชมหากษัตริย อะไรไวขางบนก็ เขาระบุไวแต
โบราณวา สมณพราหมณ คือ พระเจา
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พระสงฆ เปนผูนําทางวิญญาณ ครูบา
อาจารยในโรงเรียนนี้นําทางวัตถุ พระเจา
พระสงฆนํ า ทางจิ ต ทางวิญญาณ ตอง
ประพฤติใหสําเร็จประโยชน คือ ใหทานนํา
ไปได ทานนําไปได ถานําไปไมไดก็เหมือน
กับวา เราไมมพี ระเจาพระสงฆ ไมมศี าสนา
ไมมีอะไรทํานองนั้น
ทีน้ี ทิศเบือ้ งลาง ทีเ่ ขาอยูต า่ํ กวาเรา
เขายากจนกวาเรา เขาเปนลูกจางเรา เขา
เปนคนใชเรา อะไรเหลานี้ เรียกวาอยูเบื้อง
ลาง ก็เปนสังคมดานหนึง่ เหมือนกัน จะตอง
ปฏิบัติใหถูกตอง ใหสําเร็จประโยชน โดย
หลักใหญ ๆ เขาตองการใหปฏิบัติตอคนที่
อยูต่ํากวา วาเขาเปนเพือ่ นมนุษยเหมือนกัน
เปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ของเราเหมือน
กัน อยาไปดูถูกดูหมิ่น อยาเหยียดหยาม
อยาแบงแยกชนิดที่เหมือนกับวาไมไดเปน
มนุษยดวยกันนั่นแหละ
เราจะใชคาํ วา สังคมก็ได สังคมทั้ง
๖ ทิศ หรือจะเรียกทิศทั้ง ๖ ตองมีการ
บริหารใหถูกตอง ทุก ๆ ทิศดวยปญญา
ถาไมมปี ญ
 ญาทําไมได เรียกวา มีปญญา
ในการบริหารทิศทั้ง ๖ ใหถูกตอง ใหสังคม
รอบดานทั้ง ๖ ดาน มีสังคมทั้ง ๖ ดานให
ถูกตอง ที่เปนผูอื่นนอกไปจากตัวเราแลว
หลาย ๆ คนเราเรียกวา สังคมไดทง้ั นัน้ ขาง
หนาสังคมบิดามารดาของเรา, ขางหลังบุตร
ภรรยาของเรา, ขางซายเพื่อนของเรา, ขาง
ขวาครูบาอาจารยของเรา, ขางบนสมณพราหมณผูสูงกวาเรา, ขางลางคือลูกจาง
กรรมกรคนใชอะไรก็ตามที่ต่ํากวาเรา ถา
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เรามีปญญาปฏิบัติตอทิศทั้ง ๖ นี้ อยางถูกตอง มันจะเกิดผลดีมหาศาล
คือ มันมีแตจะเจริญ ๆ สูงขึ้นไป สูงขึ้นไป สูงขึ้นไป ไมตกต่ําจมลงไปใน
นรกหรือทุคติ แตวามันจะสูง ๆ ขึ้นไปในทางสุคติ
ทําภาพพจนดูอยางงาย ๆ ก็เชนวา ผูที่อยูสูงกวาเรา ดึงเราขึ้นไป จะดึง
หัวเราขึ้นไปก็ได ใชคําหยาบคาย คือ เขาอยูสูงกวาเรา เขาดึงเราขึ้นไปที่อยูต่ํา
กวาเรา อยูขางลางดันเราขึ้นมา แลวมันจะไปไหนละ ที่อยูรอบ ๆ ขางนี้ ก็ชวย
ประคับประคองไมใหผิดพลาด ไมใหพลัดตกทางไหน ในที่สุดก็เปนการชวย
ดันขึน้ ไปอีกนัน่ แหละ ดันใหสงู ขึน้ ไปหรือประคองไว อยาใหมนั เอียงอยาใหมนั ลม
นี่สังคมที่ถูกตองมันเปนอยางนี้ : ที่สูงกวาเราดึงเราขึ้นไป ที่ต่ํากวาเราดัน
เราขึ้นมา ที่อยูเสมอกันก็แวดลอมเราไวไมใหเอียง ไมใหมันลม ไมใหมัน
ผิดพลาด แลวการดํารงชีวิตนั้นมันก็ถูกตองเทานั้น ไมมีปญหาอะไร นี่มี
ปญญาบริหารในทิศทั้ง ๖

ไมลุอํานาจแกกิเลส
ทีนี้จะพูดตอไปวา มีปญญาที่จะไมลุอํานาจแกกิเลส การไมลุอํานาจแก
กิเลส คือ อยาปลอยใหกิเลสมีอํานาจเหนือเรา กิเลสมี ๓ พวก : โลภะ โทสะ
โมหะ มีลักษณะเปน ๓ ลักษณะ
กิเลสพวกที่ ๑ เรียก โลภะ หรือราคะก็ตามเถอะ กิเลสพวกที่ ๑ คือ
ดึงเขามาหาเราดวยความโง กิเลสพวกที่ ๒ โทสะ โกธะ อะไรก็ตาม มันผลัก
ออกไปดวยความโง หรือตีตอ ตานทําลายดวยความโง กิเลสพวกที่ ๓ พวกโมหะ
ปมาทะ นี้ก็วา วิ่งลอมอยูรอบ ๆ มัน หรือมันดึงเราใหวิ่งลอมอยูรอบ ๆ เราดวย
ความโงของเรา เราโง เราสงสัย เราสนใจ เราปลอยไมได เราก็ยงั หลงใหลอยู

“
ไฟเปน
ของรอน,
โลภะเปน
ของรอน,
โทสะเปน
ของรอน,
โมหะเปน
ของรอน

“
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กิเลสพวกที่ ๑ มันดึงเขามาหาตัวดวยความโง, กิเลสพวกที่ ๒
ผลักออกไปหรือตีใหตายฆาเสียใหตายดวยความโง, กิเลสพวกที่ ๓ มัน
ทําใหเราวิ่งอยูรอบ ๆ วิ่งอยูรอบ ๆ จะไปไมได สนใจอยูรอบ ๆ สงสัยอยู
รอบ ๆ ดวยความโง มันเต็มไปดวยความโง เรียกวา โลภะ โทสะ โมหะ
หรือราคะ โทสะ โมหะ เปนชื่อที่ไดยินกันจนชินหู แตกลัววาจะไมเขาใจ
ความหมายที่ถูกตอง ที่รัดกุม ที่งายตอการสังเกต
ถาเรามีปญหาขึ้นมาสงสัยขึ้น วาเราจะมีกิเลสชื่ออะไรกิเลสอะไร
เราก็ตั้งขอสังเกตอยางนี้ : ถากิเลสนั้นมันทําใหดึงเขามาหา มากอดรัด
ไว มายึดถือไว มาอะไรอยูนี้ เรียกวา ดึงเขามา เปนพวกโลภะ, ถาผลัก
ออกไปหรือทําลายเสีย ก็เรียกวาโทสะ, ถาทําใหสงสัยจนอาลัยอาวรณ
วิง่ อยูร อบ ๆ วิ่งอยูรอบ ๆ จะผลักออกไปก็ไมใช จะดึงเขามาก็ไมใช มันก็
วิ่งอยูรอบ ๆ มันก็เปนพวกโมหะ
นี่รูจักกิเลส โดยการสังเกตกิริยาอาการของสิ่งที่เรียกวา กิเลส
ทั้ง ๓ อยางนี้ทําไปดวยความโง รอนทั้งนั้นเลย ทั้ง ๓ พวก จะรอน, จะ
มืดมน, จนเจ็บปวด ที่ไมนาปรารถนาทั้งนั้นแหละ ที่เขาชอบเปรียบมาก
ที่สุดก็คอื วา ไฟเปนของรอน, โลภะเปนของรอน, โทสะเปนของรอน,
โมหะเปนของรอน มีที่ไหนรอนที่นั่น มีเมื่อไรรอนเมื่อนั้น เราควบคุมดวย
สติสัมปชัญญะปองกันไวได ไมใหกิเลสเกิดขึ้นในสิ่งนั้น ๆ ที่มากระทบเรา
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ๖ ทาง
เมือ่ มีอะไรมาเขากระทบ ๖ ทางนี้ แลวก็มสี ติสมั ปชัญญะ มีปญ
 ญา
มีสมาธิ ทีฝ่ ก ไวดแี ลวเผชิญหนากับสิง่ เหลานัน้ ปองกันไมใหมคี วามโง ไมมี
ความหลงตอสิง่ เหลานัน้ สิง่ เหลานัน้ ก็จะมาทําใหเราเกิดความยินดี ยินราย
ไมได ไมยนิ ดียนิ รายก็ไมเกิดกิเลส, ถายินดีกเ็ กิดกิเลสทีจ่ ะเอาเขามา, ยินราย
ก็เกิดกิเลสที่จะผลักออกไป, ทั้ง ๒ อยางนี้ มันก็ทําใหพัวพันอยู มันเปน
ความรูส กึ ทีไ่ มยนิ ดียนิ รายก็ไดเหมือนกัน แตมนั ทําใหสงสัยของใจอยูน น่ั แหละ
ปดออกไปไมได ก็สนใจอยูเหมือนกับวิ่งอยูรอบ ๆ อยาใหเกิดอาการอยาง
นี้ขึ้นในชีวิตประจําวัน ที่ตองสัมผัสสิ่งทั้งหลาย ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิน้ ทางกาย ทางใจอยูเ สมอ ไมลอุ าํ นาจแกกเิ ลสเหลานีก้ ห็ มายความวา
ไมปลอยใหกเิ ลสเหลานีม้ นั เกิดขึน้ มามีอาํ นาจเหนือเรา นีก้ เ็ ปนการดํารง
ชีวติ ที่ถูกตองอยางยิ่ง ในดานที่ลึกเขาไป
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รูจักใชหลักศาสนา และศีลธรรมอยางถูกตอง
ทีนต้ี อ ไป ก็มปี ญ
 ญาในการทีจ่ ะใชหลักศาสนาและศีลธรรมอยางถูกตอง มี
ปญญาในการใชหลักศาสนาและศีลธรรมอยางถูกตองนี้ เดีย๋ วนีเ้ ราไมรจู กั ดวยซ้ําไป
เราก็ไมไดใชอยางถูกตอง มันก็เหมือนกับไมมี แมวา จะจดทะเบียนเปนพุทธบริษทั นับถือ
พุทธศาสนา มันก็ยังไมมีพุทธศาสนา มันมีแตเพียงพิธี เหมือนกับพิธีพุทธมามกะนี้
เขาใจวา ทุกคนเคยทําพิธพี ทุ ธมามกะ มันก็ยงั เปนพุทธมามกะมีศาสนาแตเพียงพิธี
มีแตเพียงพิธีเทานั้น ยังไมมีตัวจริง มันตองปฏิบตั ิถูกตอง จึงจะเปนพุทธศาสนา
หรือพุทธบริษทั มีพทุ ธศาสนาอยางถูกตอง การถือพระรัตนตรัย มันเปนเพียงทําพิธี ตอ
เมือ่ เราปฏิบตั ธิ รรม เห็นประโยชน เห็นอานิสงสของธรรมะแลว เราจึงจะรูส กึ เชือ่ รัก
เคารพพระพุทธ เคารพพระธรรม เคารพพระสงฆ นีเ่ ปนสรณาคมน อยางแทจริง
สรณาคมนมี ๒ แบบ : พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางที่เขาวา
เขาสอนใหพูดวา เขาสอนใหพูดวาสรณาคมนอยางนีม้ เี บือ้ งตน มีพอเปนพิธใี นเบือ้ ง
ตน เมื่อเราศึกษาปฏิบัติ รูความดับทุกขแลว เราจึงรูจักวา พระพุทธเจานี้ดี
จริง นาอัศจรรยจริง, พระธรรมนี้ดีจริง นาอัศจรรยจริง, พระสงฆนี้ดีจริง นา
อัศจรรยจริง อยางนี้จะเปนสรณาคมนที่แทจริง คือ หลังจากการที่ไดรูจักแลว
ระวังใหดี ถือสรณาคมนหรือถือพระรัตนตรัยมีอยู ๒ แบบ : แบบที่ยังไมทันรู
ธรรมะ ไมรูจักผลของธรรมะ เขาสอนใหวา เขาสอนใหทําพิธีนั้นแบบหนึ่ง, ครั้น
ปฏิบัติธรรมะ รูธรรมะแลว รูสึกดวยใจจริงแลว พระพุทธเจาเปนอยางนี้ พระธรรม
เปนอยางนี้ พระสงฆเปนอยางนี้ นี่วาออกมาเอง ไมตองมีใครสอนแลว ทีนี้ จิตมัน
จะวาออกมาเอง เหมือนกับคนเขาฟงธรรมของพระพุทธเจาแลวก็ประกาศตนเปน
ผูถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆขึ้นมาเอง นี่ไมตองมีใครสอน
เดี๋ยวนี้อยางนี้เราไมคอยมี มีแตลูกเด็ก ๆ ถูกจับมาสอนใหวาอยางนกแกว
นกขุนทองอยางนั้นมันไมพอ ตองเลื่อนชั้น เลื่อนชั้นใหสูงขึ้นไปใหเปนพระรัตนตรัย
ที่จริงขึน้ มา อยามีพระรัตนตรัยแตสักวาตามพิธี ตามพิธีหลักของพระศาสนาหรือ
ศีลธรรมก็ตาม มันรวมอยูท ค่ี าํ ๆ เดียววา ทําลายความเห็นแกตวั ทําลายความรูสึก

ยึดมั่นถือมั่นวาตัวและเห็นแกตัว ทําลาย
อันนั้นแหละ นั่นคือ ตัวศาสนา ศีลธรรม
ก็ทาํ ลายไปอยางต่ํา ๆ ศาสนาก็ทาํ ลายไป
อยางสูงสุดอยางละเอียดลึกซึ้งหมดเลย
ทั้งศีลธรรมและทัง้ ศาสนา มุง จะกําจัดการ
ยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนและก็เห็นแกตน จง
รูจักใหดี ๆ และเอามาใชใหเปนประโยชน
ใหได นี้เราจะเรียกวา มีปญญาในการมี
และการใช ห ลั ก ศาสนาและศี ล ธรรม
อยางถูกตอง มีปญญาขอนี้เปนอยางนี้

เห็นตถตาของทุกสิ่ง
ทีน้ี ขออีกขอหนึง่ ขอสุดทาย มีปญ
 ญา
ในการเห็นตถตา (ความเปนเชนนั้นเอง)
ตถตา : ความเปนเชนนัน้ เอง ของสิ่งที่เขา
มาแวดลอมเรา หรือแวดลอมเราอยู เห็น
ตถตาของทุกสิง่ ทีเ่ รารูส กึ อยู เห็นอยูร อบ ๆ
ตัวเรา เห็นวาทุกสิ่ง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา
นั้น มันเปนของทีเ่ กิดโดยเหตุโดยปจจัย เปน
ไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ อยางนี้
เรียกวา อิทปั ปจจยตา ฟงยุง ยากเขาทุกที
แลวนะ จะไมสนใจก็ได แตใหรูความหมาย
วา อิทปั ปจจยตา คือ ทุกสิง่ กําลังเปนไป
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ตามเหตุตามปจจัยของมันอยูเนืองนิจ ถา
พูดกันงาย ๆ ก็เรียกวาทุกอยางเลย ถาเรา
มีความรูเรื่องนี้เราก็จะเห็นทุกอยางที่เรา
เห็นอยู ลืมตาเห็นอยู หรือไดยินอยู ไดฟง
อยูก็ตาม ทุกสิ่งทุกอยางกําลังเปนไปตาม
เหตุตามปจจัย : เกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไป, เกิด
ขึน้ ตัง้ อยู ดับไป ที่มันเปนของแข็งของแนน
ของหนักเชนศาลาหลังนี้เปนคอนกรีต
ถ า เราเห็ น ตถตาเราก็ จ ะเห็ น
เหมือนกับวา ศาลาหลังนีม้ นั ก็มเี หตุปจ จัย
ปรุงแตงเปลีย่ นแปลง กําลังเสื่อมโทรมอยู
ทุกวินาที นี่ความเปลี่ยนแปลงของมัน มัน
ทําเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้นมา แลวมันจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจ จัย นีม้ นั เปนของ
ไมมีชีวิต เปนของแนนหนาทึบอยางนี้ มัน
ก็ยังเปนอยางนั้น นับประสาอะไรกับสิ่งที่
มันมีชีวิต เชน สุนัขมีชีวิต ตนไมตนไรมีชีวิต
ไมมีอะไรที่จะไมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ตามปั จ จัย อยูเนืองนิจ แมเสื่อที่เรานั่งนี้
มั น กํ า ลั ง เปลี่ ย นแปลงไปตามเหตุ ต าม
ปจจัยอยูเนืองนิจ มันกําลังไหลไป ไหลไป
สูความดับ สูความสิ้นสุด มันกําลังไหลไป
นี่เรียกวา เห็นความเปลี่ยนแปลง
เห็นอิทัปปจจยตา แลวสรุปความวานั่น
คือมันเปนอยางนั้นเอง มันคือเปนอยางนั้น
เอง พอเห็นวาอยางนั้นเอง มันก็ไมยึดถือที่
จะเอา เอาอยางนั้นเอาอยางนี้ เอาอยางที่
กูตองการ ใหเกิดเปนของกูขึ้นมาตามที่กู
ตองการ เปนตัวกูที่จะบังคับมัน จะบังคับ
สิ่งเหลานีใ้ หเปนไปตามอํานาจของกู นีเ้ พราะ
ความไมเห็นตถตา
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ถาวาเราเจ็บไข เราเห็นตถตาก็เห็นวา รางกายมันเปนอยาง
นั้น หรือจิตใจมันเปนอยางนั้นไปตามรางกาย เปนความเจ็บไข
เปนตถตาเชนนั้นเอง ไมตองกลัวใหมาก ใหปวยการใหเปนทุกข
รักษาเยียวยาก็รักษาไป ไมตองไปกลัวใหมันเปนทุกข ไมตองไป
เสียใจใหมันเปนทุกข อยางนี้เรียกวา เห็นตถตา

“
ตถตา
แปลวา

เปนเชน
นัน
้ เอง

“

เมื่อเราจะตองตาย ก็โอ คืออยางนั้นเอง เราไมตองกลัวตาย ก็
ตายไดสงบ ตายไดดีที่สุด หรือวาอะไร ๆ มันสูญหายไป มันก็เชนนั้นเอง
เปนทุกขเปนรอนทําไม หาใหพบก็ได เมื่อไมพบก็เชนนั้นเอง หาใหดีมันก็
พบ แลวก็ระวังใหดีอยาใหมันหาย มันก็ไมมีความทุกขเพราะของหาย
หรือแมที่สุดแตวา จะสอบไลตก ก็เพราะมองเห็นวา มันเรียนไม
พอนี่จะทําอยางไร มันเหลวไหลมันเรียนไมพอ แลวมันจะตองสอบไลตก
มันก็คือเชนนั้นเอง จะตองสอบไลตก จะไปเสียใจทําไม ก็เรียนใหมันดี
ใหมันพอ แลวมันก็จะสอบไลได อยาเหลวไหลซิ เดี๋ยวนี้เรียนไมพอแลว
ยังเหลวไหลอยางอื่นอีก มันก็ตองสอบไลตก แลวก็ไปโทษผีสางเทวดา
อะไรก็ไมรู ไมโทษความเหลวไหลของตัวเอง แลวก็เปนทุกข ถาเห็นวา
มันมีเหตุปจจัยอยางนั้น มันตองเปนอยางนั้น ก็เรียกวา เห็นตถตา การ
เห็นเชนนัน้ เองของทุก ๆ สิง่ จะปองกันมิใหเราเปนทุกขโดยประการทัง้ ปวง
ตถตา แปลวาเชนนัน้ เอง มันจะมีความปกติสขุ ไมตน่ื เตน ความ
ตื่นเตนบางคนชอบวาสนุกดี แตความตื่นเตนนั้นเปนเหตุปจจัยทีท่ าํ ใหยงุ
ไมชอบใจก็ตื่นเตนไปอยาง ชอบใจก็ตื่นเตนไปอยาง รักก็ตื่นเตนไปอยาง
เกลียดก็ตื่นเตนไปอยาง โกรธก็ตื่นเตนไปอยาง กลัวก็ตื่นเตนไปอยาง นี้
เรียกวา มันถูกกระทําใหตน่ื เตน ใหมนั กระโดดโลดเตน มันไมใชปกติสขุ
ฉะนัน้ ไมตองตื่นเตนดีกวา การทีจ่ ะไมตอ งตื่นเตนเลย ก็คือ การ
เห็นตถตา ถาเห็นถึงที่สุดจริง ๆ ปลอยวางใหหมดจริง ก็เปนพระ
อรหันต เปนพระอรหันต เดี๋ยวนี้เราไมไดอวดอางวา จะเปนพระ
อรหันต แตวาเราก็ทําตามพระอรหันต จนไมใหชวี ติ นีม้ นั กระโดด
โลดเตน เต็มไปดวยความขึน้ ๆ ลง ๆ ระส่ําระสายเปนทุกข
นี่หลักธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ เรือ่ งตถตา เปนเรื่อง
เดียวกับอนัตตา สุญญตา อะไรตา ๆ เหลานั้น แตจํากันงาย ๆ คํา
เดียวก็พอ : ตถตา เปนเชนนั้นเอง มันไมใชตัวตน มันเปนอนัตตา มัน
วางจากตัวตน มันเปนสุญญตา มันเปนไปตามเหตุ ตามปจจัยอยูเ นืองนิจ

การดํารงชีวิตอยางถูกตอง
“
มันก็สรางสันติภาพ เปนปจจัยแกสันติภาพ

“

เปนเหตุแหงสันติภาพ

มันเปนอิทัปปจจยตา นี่มีปญญา ระดับสูงสุด เปนอันสุดทาย ก็สามารถดํารงชีวิต
อยางถูกตอง

ทบทวนดูอีกทีก็ได เผื่อใครสนใจจะจดจําอยางจริงจังวา

๑) มีปญญาในการทํามาหากินเลี้ยงชีวิต
๒) มีปญญาในการที่จะไมทําใหความทุกขเกิดขึ้นมาในการทํามาหา
เลี้ยงชีวิต
๓) มีปญญาในการมีและการใชทรัพยอยางถูกตอง
๔) มีปญญาในการบริหารทิศทั้ง ๖ คือ สังคมทั้ง ๖ ดานอยางถูกตอง
๕) มีปญญาไมลุอํานาจแกกิเลสทั้ง ๓ พวก
๖) มีปญญาในการมีและใชหลักศาสนาและศีลธรรมอยางถูกตอง
๗) สุดทาย มีปญญาในการเห็นตถตา ความเปนเชนนั้น ในทุกสิ่งที่
แวดลอมเราอยู และที่กําลังจะเขามาแวดลอมเรา
เรามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่ ทําอยางไร เรามันมีตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ แลวมันก็ตองมีสิ่งที่เขามากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ : ถาเรา
ไมมีปญญา เราโง ตอนรับมันโดยไมมีปญญา คือไมเห็นตถตา มันจะมาสราง
ปญหาขึ้นทุกที ใหรักบาง ใหโกรธบาง ใหเกลียดบาง ใหกลัวบาง นี่มีอยูแตอยาง
นี้ แลวจะเปนอยางไร หรือวาใหวิตกกังวล ใหอาลัยอาวรณถึง ใหอิจฉาริษยา
คูแขงขัน ใหหวงใหหึงอะไรกันถึงกับเรื่องฆากันตาย คําเหลานี้มีประโยชนจําไว
ใหดีเปนเครื่องวัด เปนเครื่องทดสอบ เปนเครื่องวัดวา มีปญหาหรือไม มีกิเลส
หรือไม ? ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความวิตกกังวล ความ
อาลัยอาวรณ ความอิจฉาริษยา ความหวง ความหึง ไมกี่คําดอก แตเปนเครือ่ ง
ทดสอบ ทีใ่ ชทดสอบไดดที ส่ี ดุ วา มีกเิ ลสลดลงหรือไม หรือวากิเลสมันหมดแลว
เพราะมันไมมีความรูสึกเหลานี้เกิดขึ้น
ถาเรามีปญ
 ญา ๗ ประการนี้ ไมตอ งสงสัย การดํารงชีวติ ดวยปญหาหรือ
ธรรมชีวี มันก็มขี น้ึ มันก็เกิดขึน้ เปนการมีชวี ติ อยูด ว ยปญญา ก็คมุ ครองไมให
เกิดปญหา ไมใหเกิดความทุกข เมือ่ ไมเกิดสิง่ เหลานี้ ไมวนุ วายดวยสิง่ เหลานีม้ นั
ก็คอื สันติภาพ ดังนัน้ การดํารงชีวติ อยางถูกตอง มันก็สรางสันติภาพ เปนปจจัย
แกสนั ติภาพ เปนเหตุแหงสันติภาพ เชนเดียวกันกับทีก่ ลาวมาแลวขางตน ๒ อยาง.
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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

๑

เจริญธรรมทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตอจากนี้ไปนํา

เสนอธรรมะแบบประกอบภาพตอจากครั้งที่แลว
สําหรับภาพนี้เรียกวา เปนภาพ “ตัวกูของกู” หรือเรา
จะเรียกวา ตัวของกู กับตัวของกูลักษณะนี้ นี่ก็คือมีความ
ยึดมัน่ นัน่ เองในสิง่ ใด ๆ ไวเปนสมบัตขิ องกู จะเปนขาวของ
เงินทอง สิ่งของตาง ๆ และที่เปนนามธรรมนี้เปนตน
สิ่งเหลานี้มันเปนปญหาที่มีอยูในโลกตลอดเวลา เรียกวา
เปนปญหาของบุคคล และสังคมทั่ว ๆ ไป ทุกคนในประเทศไทย
เรา และประเทศอื่น ๆ ก็คงเชนเดียวกัน ขอใหเราทั้งหลายได
ตั้งใจมองไปที่ภาพจิ้งจกสองตัวนั้น หรือจะเปนตุกแกก็แลวแต
นี่เห็นไหมวา มันไมยอมกัน มันทําทาทางจะกัดกันสูกัน
เรียกวามันมีอาการ อหังการ มมังการใสกัน คือ ตัวของกู
มันปรุงขึน้ ในภาวะจิตใจ และนิสยั ของมัน มักหมายมั่นวา ตัว
กูของกูนี่มันเกิดขึ้น และเพิ่มมาเรื่อย ๆ ก็คือ กิเลสราคะบาง

กิเลสโทสะบาง และโมหะเหลานี้ มันสรางปญหานํามาซึ่งทุกข
นานาประการขืนปลอยไวนาน
นี่เราปลอยไวไมไดอีกแลว ตองกําจัดออก ตองกวาดลาง
พฤติกรรมในจิตของตนเอง และพฤติกรรมอืน่ ๆ ของตนเองเรือ่ ย ๆ
ไป จะไดสุขกายสบายใจตามความเหมาะสม
นี้ตองอาศัยหลักพุทธธรรม คือ พระอนิจจัง พระทุกขัง
พระอนัตตา ไมไปหมายมัน่ ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เราตองอาศัยธรรมะเหลานี้ ทีเ่ ปรียบเหมือนไมกวาด ๆ ความรูส กึ
ทีเ่ คยยึดมัน่ ถือมัน่ ใหผา นพนจากจิตใจ ใหพน จากสัญชาตญาณ
แหงความเปนตัวกู
นี่ตองรูกําจัดออกเสียดวยสติปญญา ใหมาถึงภาวะบริสุทธิ์
แบบใหม คือ ผานพนไปจากความยึดมั่นถือมั่นในสันดาน ตอง
อาศัยสัมมาปฏิบัติอยางนี้เพื่อตนเอง และสังคมทั่วไป นี่จะสิ้น
ปญหาประสบความผาสุกตอไป
ลักษณะนี้เปนบุคคลใหม ชีวิตใหมที่เต็มเปยมดวยความเปน
มนุษยที่สมบูรณผูอานทั้งหลาย
ทานพุทธทาสไดเขียนสรุปในเรื่องนี้ไววา
อัน “ตัวกู” “ตัวสู” มิไดมี
แตพอโง มันเปนผี โผลมาได
พอหายโง “กู”-“สู” ก็หายไป
พอโงใหม โผลใหม ดูใหดี
แตละขาง ตางยึด วา “ตัวกู”
จึงเกิดการ ตอสู กันอยางผี
ตางหมายมั่น แกกัน ฉันไพรี
ทั้งเปดเผย ลับลี้ มีทั่วไป
ที่ดอยกวา สูวากู ก็มีดี
ที่เดนกวา ขมขี่ เขาเขาไว
ที่พอกัน กันทา ไมวาใคร
“ภาพตัวกูของกู”
ลวนแตใคร โดดเดน เปนธรรมดา
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เอาพระธรรม กวาดลาง อยางไมกวาด
สําหรับฟาด หัวสัตว ที่ขางฝา
ตกกระเด็น เปนเหยื่อ แกไกกา
ที่เกงกวา คืออยาโง ใหโผลเอย ฯ

๒ ทานผูอานทั้งหลาย ภาพนี้เรียกวาภาพ “ทะเลไฟ”

ทานตองดูใหเขาใจเสียกอนวา นี้มันเปนภาพ ทะเลอยูขางภูเขาไฟ ซึ่ง
เปนสถานที่ลอมรอบดวยภูเขาไฟ ปรากฏวามีลําเรือเล็ก ๆ แลนจํานวนหลาย
ลําดวยกัน ลักษณะนี้เราคงจะแปลกใจวา จะไปไดหรือเมื่อมันเปนไฟ มันไม
ถูกเผาไหมหมดหรอกหรือ
นี่เปนเหตุการณเรื่องราวที่ควรคิดพิจารณาแนะแนววา แตเรามีเรือ
พิเศษชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถที่จะแลนฝาเขาไปในทะเลไฟได ไมมีปญหา
คือมีอบุ ายวิธผี า นพนอุปสรรคนัน้ จนได หรือเรียกวา ดับเพลิงทุกขนน้ั ไดอยาง
ไมมปี ญ
 หา หรือเรียกวาอยางสบาย ๆ ทีเ่ ปนไป เพือ่ ความเยือกเย็นได
ตรงนี้สํานวนที่เรียกวา ทะเลไฟนั้น ก็คือ สังสารวัฎนี่เอง
มันเปนกิเลส กรรม วิบากก็ใช
ไปหลงใหลในราคะ ในโทสะ และโมหะก็ใช
จิตที่ไปหลงใหลในโลกธรรมก็ใช ในอุปาทาน ๔ ก็ใช
ไปหลงใหลในขันธ ๕ ก็ใช
ไปหลงในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาก็ใช
ไปหลงในกุศลกรรมก็ใช
เรียกงาย ๆ วา ไปหลงบาป หลงบุญ หนุนเนื่อง หลงดี หลงชั่ว
เหลานี้ลว นเปนทะเลไฟทั้งสิ้น ทานทั้งหลาย
กลาวตอไปวา ซึง่ ยากนักหนาทีจ่ ะผานพนไปได แตแนวทางในพุทธธรรม
ซึ่งประกอบดวยสัมมาทิฐจิ นละอวิชชาเสียสิน้ ยอมผานพนความโง ความหลงที่
ไปยึดมั่นสําคัญมั่นหมายตาง ๆ นานาจนเกลี้ยงเกลาไดแลว
ลักษณะนี้ มันไมมีอะไรที่จะทําใหเกิดปญหา เพราะอาศัยเรือสัมมาทิฐิ
นี้เปนตน ไดลองลอยไปในทะเลไฟจนระงับดับอัตตา อัตนียา คือตัวตนของตน
ที่เคยรอนรนอยูตลอดเวลา

เปรียบเหมือนวา กลางเตาหลอมเหล็กอันรอนจนโลหะละลายไป
ได แตผูมีญาณปญญาระดับสูงในสัมมาทิฎฐิ ไมระคายเคืองเรารอน
แตอยางใด หาภาวะเย็นกายเย็นใจได ในทามกลางวัฏสงสาร คือ พระ
นิพพานนั่นเอง
ทานพุทธทาสไดเขียนสรุปความในเรื่องนี้ไววา
เรือของธรรม แลนฝา ทะเลไฟ
เรือของคน อยางไร ยังไมแน
เห็นทีจะ ขี้ขลาด และออนแอ
จึงตองแพ แกเนื้อหนัง นั่งเฝาดู
จะออกไป นอกโลก ตองฝาไฟ
จะหมดทุกข ตองไป เหนือสิ่งคู
จะพนตาย ตองพราก จากตัวกู
เผากิเลส ตองอยู ใจกลางไฟ
“ภาพทะเลไฟ”
คนเขลาเขลา เหมาเหมา ไปตามเขลา
ไมอยากเขา ใกลไฟ เพราะกลัวไหม
ไฟของธรรม มีไว เพื่อดับไฟ
ที่ไหมใจ ของสัตว ในบัดดล
ตบะธรรม กรรมฐาน เปรียบปานไฟ
เผากิเลส สิ้นไป เหลือมรรคผล
อันไฟธรรม มีไว ดับไฟคน
ดับแลวพน ทะเลไฟ ฝาไปเอย ฯ

๓
ปราชญทางธรรมเคยไดกลาวไววา ภาพนี้เรียกวา “ภาพจาก
อนันตะสูอนัตตะ” หรือบางทีเรียกวา “จากอนันตสูอนันต”

ฟงแลวอานแลวไมเขาใจใชไหม ? คือจากความไมมีที่สิ้นสุด ไปสู
ความไมมีที่สิ้นสุด
นี่ยิ่งงงเลย ! คอย ๆ คิดพิจารณาไปกอนก็แลวกัน ทานทั้งหลาย
นีม้ ภี าพตีระฆัง เปนระฆังแบบการชักเชือกผูกกับทอนไมทแ่ี ขวนอยู สําหรับ
ใชกระแทกระฆังเปนระยะ ๆ ตามจังหวะของเชือกทีก่ ระตุก ลักษณะนี้ ประเภท
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นี้ มีที่ประเทศจีน และญี่ปุนนิยมใชกันมากในปจจุบัน
คําที่วา “จากอนันตะ สูอนันตะ” นี่หมายความวา การปรุงแตง
ของสังขารทัง้ ปวง มันปรุงแตงไมมที ส่ี น้ิ สุด อุปมาเหมือน เสียงระฆัง
ทีต่ ดี งั ออกไป ๆ ๆ มันไมเคยเต็มตอสถานที่ หรือชั้นบรรยากาศ มัน
พรองอยูเ สมอ แมความคิดนึก ตรึกในความอยากนีม้ นั ก็พรองอยูเ สมอ
ลองไปสังเกตดูที่จิตตนเองแลวจะรูชัด ชี้แจงตอไปอยางนี้ เรียกวา
ฝายสังขตะ หรืออนันตะมันกอเหตุแหงปญหา เปนมาเพื่อความรอน
อาตมาจะอุปมาวา เมื่อไฟมันไหม มันเรารอนเหลือเกิน ทรมาน
มากเหลือเกิน นี่ตองทําอยางไร ๆ ทานทั้งหลาย
ที่ถูกตอง ตองเอาเชื้อเพลิงออก ลดเชื้อเพลิงออก เมื่อลดจนหมด
แลวไฟก็ดับ ดับแนนอนคือ วางอยางยิ่ง ถึงที่สุดแหงทุกข ลุพระนิพพาน
ทานทั้งหลาย
ทานพุทธทาสไดเขียนสรุปความเกี่ยวกับเรื่องนี้วา
จาก “อนันต” สู “อนันต” นั้นเห็นยาก
คนสวนมาก งันงง ตรงความหมาย
“ไมสิ้นสุด ทั้งฝายเกิด และฝายตาย”
ภาษาคน ไมขวนขวาย มาฟงยิน
ขอนี้ตอง เปรียบเทียบ กับเสียงระฆัง
คือมันดัง ออกมาได ไมรูสิ้น
ดังออกมา เรื่อยเรื่อยไป ไดอาจิณ
ก็ไมเคย เต็มถิ่น อากาศ-กาล
เหมือนสังขตะ ธรรมธาตุ ปรุงแตงกัน
เนืองอนันต มิรูสิ้น สายสังขาร
ปรุงออกมา นานนับ กี่กัปปวาร
อวสานต นั้นไมมี ที่เหตุมูล
แมธรรมธาตุ อสังขตะ สุญญตา
เปนอนันต เสมอมา ไมขาดสูญ
เปนที่ดับ แหงสังขาร แตกาลบูรพ
ไมเต็มนูน เพราะอนันต นั่นแลนา ฯ

“ภาพจากอนันตะสูอนัตตะ”

๔ ทานพุทธบริษัททั้งหลาย ภาพตอไปนี้ คือ ภาพของ

“เสียงมือตบขางเดียว”

เสียงของมือที่ตบขางเดียว แมอานแลวคงงวยงงสงสัย นี่
แปลก ! วา มือขางเดียวจะตบไดหรือ คอย ๆ คิดพิจารณาตอไป
ตามลักษณะของภาพ มือขางหนึ่งทําทาตบ แตมืออีกขางหนึ่งกํา
ธูปอยู และมีพระพุทธรูปอยูร ะหวางกลาง ทัง้ มีเครือ่ งบูชา สักการะ
พระพุทธรูปครบทุกอยาง ทานทั้งหลาย
ถาถามวา ทําไปถึงเรียกวา ตบมือขางเดียว ก็เหตุเพราะมืออีก
ขางไมยอมตบดวย ลักษณะนีค้ อื ภาพพจน ทีไ่ มรบั อารมณจากขางนอก
มาปรุงสังขาร เรียกวา ไมถอื สาหาความแตอยางใด โดยเฉพาะผูมี
ญาณปญญา ทานแจมแจงในกฎอิทัปปจจยตา รูจักปองกัน ระมัดระวัง
เสมอ ๆ ในขณะตากระทบรูป และวิญญาณรับรู นี้เปนตน
เกิดผัสสะแลวก็ไมปรุงใหเกิดเวทนา ขยายไป ไมยินดี ไม
ยินราย เรียกวา ไมยึดมั่นถือมั่นไมเอามาปรุงแตงที่จิต ไดความ
รูสึกนึกคิดในอารมณอะไร ๆ ทั้งสิ้น ก็ไมเอามาปรุงแตงมันก็กลาย
เปนวา มีอยูขางเดียวอยางนี้ก็เลยไมมีเรื่อง ไมมีการปรุงแตงตาม
ลําดับจนเกิดความทุกข

ทานทั้งหลาย ! คือ มือขางหนึ่งไปถือธูปเสีย คือไป
ถือธรรมะเสีย ไปเปนธรรมะเสีย ทั้งมีความรู ความฉลาด
อยางพอตัว
ในอีกขางฝายหนึ่งมีพระพุทธรูป หรือพระพุทธเจาอยูตรงกลาง
เปนเครื่องทําใหเกิดความรูญาณปญญา สําหรับการที่จะไมกระทบกัน
หรือจะไมปรุงแตงกัน นี่มันก็สิ้นปญหา
สัพเพ ธัมมา นาลัง อะภินิเวสายะ
สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น วาเปนตัวตน วาของตน
บุคคลที่เขาถึงสัมมาทิฏฐิจนตลอดสาย เชนนี้แลวก็สิ้นปญหา นี่
สมเจตนาพุทธประสงค ทานทั้งหลาย
สํานวนบทกลอนทานพุทธทาสไดเขียนสรุปในเรื่องนี้ไววา
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มือฉันตบ ขางเดียว สงเสียงลั่น
มือทาน ตบสองขาง จึงดังได
เสียงมือฉัน ดังกอง ทั้งโลกัย
เสียงมือทาน ดังไกล ไมกี่วา
เสียงความวาง ดังกลบ เสียงความวุน
ทั้งมีคุณ กวากัน ทางหรรษา
เสียงสงบ กลบเสียง ทั้งโลกา
หูของขา ไดยิน แตเสียงนั้น
เสียงของโลก ดังเทาไร ไมไดยิน
เพราะเหตุวิญ- ญาณรับ แตเสียงนั่น
เปนเสียงซึ่ง ผิดเสียง อยางสามัญ
เปนเสียงอัน ดังสุด จะพรรณนา
มือขางเดียว ตบดัง ฟงดูเถิด
แสนประเสริฐ คือจิต ไมใฝหา
ไมยึดมั่น อารมณใด ไมนําพา
“ภาพเสียงมือตบขางเดียว”
มันรองทา เยยทุกข ทุกเมื่อเอย ฯ
กลาวตอไปวา ธรรมดาการใชอาศัยดนตรีประกอบธรรมไมเฉพาะ
แตเสียงดนตรี แมจะเปนบทเพลง หรือบทรายรําก็ใชได เหลานี้เปน
อุปกรณของการเผยแผพระธรรมไดทง้ั นัน้ อยาใหเปนอกุศลก็แลวกัน
เพราะวาดนตรี นี่เปนเครื่องชวยกระตุนความรู หรือธาตุรูใหเขาใจ
ในบางสิง่ บางอยางได คือเขาถึงในความหมายทีล่ กึ ซึง้ ตรึงใจไดเปนอยางดี
ทานทัง้ หลาย จงสังเกตดูใหดดี เี สียกอนเราจะเห็นไดวา เครือ่ งดนตรี
เชน เสียงขับเสภา การรองบทกลอน เสียงขลุย เสียงระนาด เสียงซอ และ
อื่น ๆ สื่อเหลานี้ นํามาบรรเลงหรือขับกลอมรวมกันแลวก็เปนดนตรีตาม
แบบของธรรมะอันลึกซึ้งได มีความไพเราะอยางดนตรี หรือขับเสภา หรือ
สรภัญญะนี้ มีความลึกซึ้งที่ซอนอยูในนั้นดวยเสมอ
ไมใชดนตรีอยางเปนเพลงเสียงโนตสูง-ต่ํา แตเปนดนตรีที่ตองเรียก
วา ไปในทางนามธรรม หรือทางวิญญาณ เหลานีจ้ ะมีความไพเราะในความ
หมายอันลึกซึ้งของบทบาท ลีลาในพระธรรมนั่นเอง

๕

“ภาพดนตรี : อุปกรณของ
การเผยแผพระธรรม”

โดยเฉพาะอยางยิง่ เชน พระนิพพาน
หรือเรื่องความเกิด-แก-เจ็บ-ตาย หรือ
ความทุกขทง้ั หลายเหลานี้ มีการบรรยาย
ความหมายไดลึกซึ้งถึงที่สุด จะมีความ
ไพเราะอยางยิ่งรวมอยูในนั้นดวยทาน
ทั้งหลาย
เหมื อ นกั บ ความไพเราะแห ง
ดนตรี ที่เปนไปในลักษณะพิเศษ มัน
เหนือดนตรี ยิ่งกวาดนตรีเสียอีก
เรื่องการเผยแผธรรมะ คงจะ
เป น การลํ า บากบ า งพอสมควร
เพราะวาคนเขาฟงเสียงอยางดนตรี
ไม ส ามารถจะเข า ถึ ง ดนตรี ข อง
ธรรมะใหพรอมกันไปกับการฟงเสียง
ดนตรี ของดนตรีธรรมดาทั่ว ๆ ไป
สวนผูมีปญญา ก็พยายามศึกษา
ใหเขาใจธรรมะอันลึกซึ้งนี้ จะไดเขาถึง
ดนตรีแหงความหมายของธรรมะแตละ
ขอ ๆ ซึ่งจะอยูทุกขอไปสูงต่ําเปนลําดับ
กันไป
อยางงาย ๆ ก็เปนดนตรีต่ํา ๆ
อย า งสู ง ขึ้ น ไปก็ เ ป น ดนตรี ที่ สู ง ขึ้ น ไป
อยางล้ําลึก แตในยุคปจจุบันนี้ เขาใช
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ดนตรีเปนเครื่องชวย ในขณะที่เผยแผ
ธรรมะอยูทั่ว ๆ ไปในประเทศอินเดีย
โดยเฉพาะในโบสถ ข องพวกกฤษณะ
เมื่อเขาสวดคัมภีร “ภควัคคีตา” หนา
เทวรูปกฤษณะ ก็มีดนตรีตุง ตัง ๆ ๆ ชวย
ประกอบดวยไดบรรยากาศความสงบดี
ดวยเสียงดนตรีเหลานั้น ฟงดูแลวรูสึก
วาชวยทางสมาธิเปนขอแรก เพราะเขาเลน
เปนจังหวะที่ทําใหจิตกําหนดเปนสมาธิ
ไดดี แลวก็มีความหมายในขั้นตอไป ก็
เป น เรื่ อ งของความรู ห รื อ และเพิ่ ม สติ
ปญญาทางวิญญาณ การพัฒนาชีวิตให
สงบสุขสืบไปไดทานทั้งหลาย

๖
ท า นพุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง หลาย
ตอไปนีเ้ ปนภาพ “การเผยแผธรรม
ดวยการหุบปาก”

นี้เราตองดู โดยเฉพาะในภาพนี้
ตองดูตรงปาก หมายความวา ทีต่ รงปาก
ทีห่ บุ อยู ปรากฏวาหุบจนแกมจะปริ แต
คนพูดนัน้ หุบปากคลาย ๆ จะเรียกวา
“ไซเรนเดอร” หรือทันเดอรไซเรนอะไร
ทํานองนัน้
การหุบปากที่มีเสียงดังเทากับ
ฟาผา วาอยางนั้น นี่เปนสัญลักษณ
เผยแผธรรมะชั้นลึกซึ้ง ที่ไมสามารถ
จะบรรยายไดดวยเสียงหรือตัวอยาง
อื่น ๆ ใดได
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เพราะว า มั น มี ลั ก ษณะชนิ ด ที่
บรรยายไมได คนทีเ่ คยไดฟง เรือ่ ง เตาเตกงิ
บทแรกมีใจความวา “เตาที่เอา
มาบรรยายไดมิใชเตาแท” นี่ก็มีความ
หมายอยางเดียวกันวา ตองบรรยายดวย
การหุบปาก หุบปากมากเขา ๆ
นีก่ แ็ สดงวา มันบรรยายออกเปน
เสียงเปนคํา เปนความหมายของถอยคํา
ไมได ๆ ทีนี้คนฟงก็คิดดู มันคงจะเปน
การลําบากสําหรับคนธรรมดาสามัญ
ทั่วไป ทีจ่ ะฟงเสียงของการหุบปากใช
ไหม ?
มีนทิ านสัน้ ๆ คือ เรือ่ งเกีย่ วอาจารย
เซ็น ๆ ใหลกู ศิษยมาแสดงความรูท ไ่ี ดรบั
จากอาจารยมานานแลว โดยสรุปความ
วาอยางไร
ก็มีเขามาแสดงอยางนั้น อยางนี้
แสดงวาอยางโนนตาง ๆ นานา
อาจารยก็วาไมใช ๆ ๆ
ปรากฏวา ลูกศิษยผมู ญ
ี าณปญญา
คนสุดทายมายืนตรงหนา แลวก็หุบปาก
สนิทเฉยพอสักใหญ
อาจารยกลาวชมวา “นั่นตอง
อยางนัน้ ถูกแลว ๆ นัน่ แหละตรงแลว
ใชไดแลว ๆ”
นี้ก็มีความหมายวา มันบรรยาย
เปนคําพูดไมได มันตองแสดงความหมาย
ดวยการหุบปาก ความหมายทีแ่ สดงดวย
การหุบปาก นัน่ มันมหาศาลแหงความลึกซึง้

“ภาพ
การเผยแผธรรม
ดวยการหุบปาก”
ถาจะถือวาเปนเสียงก็เปนเสียง
เหมือนกับเสียงฟาผา หรือฟารองฉันนั้น
แตยุคปจจุบันนี้ การเผยแผพระ
ธรรมคอนขางจะพูดมากเกินไป พูดกัน
จอเปนนกแกว นกขุนทองนี่มันก็ไดแตตวั
หนังสือ หรือคําพูดทองจํา จําแลวก็ลืม
ลืมแลวก็จาํ จําแลวก็ลมื ทอง ๆ จํา ๆ กัน
อยูอยางนั้นเปนธรรมะตื้น ๆ ทั้งนั้น ใช
หรือไม ? ลองไปคิดดูใหดดี ี ทานทัง้ หลาย
กลาวตอไปวา ธรรมะประเภท
อสังขตะที่เหตุปจจัยปรุงแตงไมไดน้นั
มันแสดงไมไดดวยคําพูด ไมรูพูดวา
อยางไร ในที่สุดปากมันก็นิ่ง ปากมัน
ตองหุบเฉยอยู ในใจของผูแ สดงนั้นเขา
รู ๆ เขามีใจความ มีเนื้อความในใจ
แตพูดออกเปนเสียงไมได

“ภาพลูกศิษย
ผูมีญาณปญญา”

สวนคนฟงนั้นดูทาจะเหลว เพราะไปไมถูก สติปญญาไปไมถึง เวนเสีย
แตจะมีการศึกษา หรือมีความรอบรูชนิดที่ทัดเทียมกัน รูไดโดยใจถึงใจวา

เขาจะพูดวาอยางไร ? แสดงสัญลักษณอะไร ?
ยุคนีส้ มัยนี้ ไมมใี ครทีจ่ ะใชการเผยแผดว ยการหุบปาก ขอใหคดิ พิจารณา
ดูวา ณ ปจจุบนั นีม้ กี ารเผยแผดว ยระบบเสียงทีห่ ลากหลาย และหนังสือที่หลาก
หลาย สถิตกิ ระดาษแตละวัน ๆ ในโลกนี้ วันหนึง่ ๆ ตองสูญเสียมหาศาลทีเดียว
แตแลวมันก็ยังสื่อสารไมไดถึงสวนลึกที่สุดของพระธรรม
รวมความวา “ธรรมะสูงสุดนัน้ มันบรรยายเปนคําพูดหรือเปนอักษร
ไมได จึงใชบรรยายดวยการหุบปากขอใหสนใจธรรมะทีต่ อ งบรรยายดวย
การหุบปากนี้ใหมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป”
จนกวาจะถึงขนาดชี้แนะตอไปวา ดูปากกันอีก ดูปากทีหุบนั้นอีกที มัน
หุบกี่มากนอย มันหุบสนิทกี่มากนอย
บางทีเรานาจะเขียนเปนรูปปากของอึง่ หรือคางคกบาง ก็นา จะดี เพราะ
ปากของอึ่งหุบสนิทจนเกือบจะไมเห็นรอยตอ แลวก็จําไววา การเผยแผที่ลึก
ซึ้งนั้นไมตองใชเสียง ๆ เพราะมันไมอาจจะใชเสียง เพราะมันไมมีเสียงที่
จะใชได ไมมีตัวหนังสือที่จะใชได
จึงตองกระทําดวยการหุบปากใหสนิท ๆ แลวอยาลืมวา เขาเรียกกันวา
เงียบอยางฟารอง เสียงที่เงียบอยางฟารอง นั่นแหละคือเสียงที่เผยแผ
ดวยการหุบปาก นี่แหละทานทั้งหลาย

๗

ทานผูอ า นทัง้ หลายมีอกี ลักษณะหนึง่ ในการเผยแผธรรม ใหเรา
ไดพจิ ารณาดูภาพนั้นใหออกเสียกอนวา มันเปนภาพอะไร คือ ภาพ
คนสองคนกําลังจองดูกระดาษเปลา กระดาษยาวเหมือนกับผาขาว
นะที่เปนชิ้นยาว เปนกระดาษเปลา แลวเขาก็ดู ๆ ดูกันที่กระดาษ
เปลานั่นแหละ นี้เรียกวา “ถายทอดกันทางกระดาษเปลา”

นี้เปนการเผยแผในอันดับสุดทาย คือ เผยแผ เรื่องสุญญตา ๆ หรือ
ความวาง แผนผาหรือกระดาษเปลานี้ มันก็แสดงความหมายวา “วาง ๆ ๆ”
อยางยิ่ง
มันไมมีตัวหนังสือ แลวมันก็ไมทําเสียงอะไรดวย นี่โปรดชวยพิจารณา
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ตอไป ทานผูอานทั้งหลาย
การเผยแผพระธรรมนั้น ถาดูเขา
ไปที่ความวางแลว ก็จะไดเห็นความวาง
นั่นแหละคือการเห็นพระธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทีต่ อ งการจะเผยแผให
เราไดเขาถึงกระดาษเปลา ๆ นั่นแหละ
คื อ การบรรยายความจริ ง อั น ลึ ก ซึ้ ง
สูงสุดนั่น คือ เรื่องสุญญตา
แผ น กระดาษที่ เ ต็ ม ไปด ว ยตั ว
หนังสือ ที่เขียน และพิมพมันเลอะเทอะ
ทั่วไปหมดนั่น มันก็ไมแสดงอะไรมากไป
กวาสิ่งซึ่งยังไมวาง ๆ เพราะกระดาษมัน
ยังไมวางยังไงละ
ถากระดาษมันวาง ก็หมายความ
วา มันไปกันได จนถึงระดับวางแลว จึง
ถายทอดความรู โดยใชกระดาษวาง แลว
ก็ใหคนที่รับการถายทอดกระดาษที่วาง
แลว ทําในใจอยางแยบคายดวยกันทัง้ สอง
ฝาย
ใช ภ าวะจิ ต ถ า ยความว า งให แ ก
กันและกัน อยางนี้เรียกวา ใชอนุภาพ
จิตอยางนี้ ยิ่งกวาจิตวางเสียอีก นี่มัน
เปนตัวความวางทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เผื่อแผ
ซึ่งกันและกัน แตมันก็ไมแคลวที่จะตอง
เปนภาวะจิตวางดวยเหมือนกัน มันจึง
จะเห็นความหมายในกระดาษเปลานั้น
เรียกวา เห็นความหมายอยางมหาศาล
ในความวางนั้นได ทานทั้งหลาย
ถาเรามันไมวางมันก็ไมสามารถ

“ภาพคนสองคน
กําลังจองดู
กระดาษเปลา”
จะเห็นความหมายอะไรได ในกระดาษที่
วางนั้นใชไหม ?
ขอใหเราพยายามทําความเขาใจ
ในความหมายของวิธีการอยางนี้ ซึ่งพูด
ไปแลวบางคนอาจจะเห็นวา บา ๆ บอ ๆ
ก็ได พูดอะไรบา ๆ บอ ๆ
แตความจริงมันเปนเรื่องสุดทาย
ที่สูงขึ้นไปกวาธรรมดา นี่มันก็ดูเหมือน
กับวาบา ๆ บอ ๆ มันชวยไมไดจงึ ขอชักชวน
ไปเรื่อย ๆ วา ถาจะทําการเผยแผกันใน
ระดับสูงแลว ตองเผยแผเรื่องความวาง
ชองทางแหงการบรรลุธรรม นีแ่ หละทาน
ทั้งหลาย

ปราชญ ท างธรรมเคยได
๘
กลาวไววา ภาพนีเ้ ปน เด็กทีก่ าํ ลัง

รองเพลง และมีเด็กกลุม ขางลาง ๔
คน เขาขวนหนากัน คือโกรธกัน
ขวนหนากันจนมีร้ิวรอยบาดเจ็บ
แทบทุกคน เห็นแลวก็จะรูว า

เด็ก ๆ ขางบนมันรอง บอกเด็ก
ที่อยูขางลางที่ขวนหนากันวา “ใหหยุด
ทะเลาะกัน หยุดวิวาทกันเสียที หยุด
รังแกกันไดแลว”

“ใหหยุดทะเลาะกัน หยุดวิวาทกันเสียที หยุดรังแกกันไดแลว”
อยางนี้มีแตโทษพิษภัยใหญหลวงนักรูไหม ?
“เรามาทําสัญญาสันติภาพดีกวา
เรามาดีกันดีกวา ดวยบทเพลงดวยการรองเพลงอันไพเราะ
คือแสดงความรักอยางยิ่งในระหวางกันและกัน
และอยาไปยืนยันวาใครผิดใครถูก ใครตองแพ ใครไดชนะ
อยามีการตองพิพากษาวาใครผิดใครถูกเลย
ไมเปนประโยชนแตอยางใด
เรามารองเพลงเปนสัญญาสันติภาพดีกวา
“ภาพ
มาทําสัญญาเลิกความโกรธดีกวา
เด็กทีก่ าํ ลังรองเพลง
จะไดมีความสุขกายสบายใจกันเสียที
และมีเด็กกลุม
ลักษณะนี้สิ้นปญหามาสงบกันเถิด ๆ”
ขางลาง ๔ คน
เขาขวนหนากัน”ปรากฏวา เนื้อความในบทเพลงมีวา และรองตะโกนบอกเด็กกลุมขาง
ลางที่กําลังทะเลาะกันอยูวา
“สันติภาพ สัญญา ของเราไซร,
เซ็นกันในบทเพลง หฤหรรษ,
ไมมีใคร แข็งขอ ตอรองกัน,
วาใครถูก ใครผิด อยาติดใจ ฯ
นี้คือสิ่งที่ผูใหญทั้งหลายตองพิจารณาสังเกตดูใหดีดีวา ผูใหญนั้นนะ
โกรธกันทุกวัน ทุกเดือน โกรธกันตลอดป หรืออาจโกรธกันจนตาย แลว
ก็มาฆากันเสียเลยก็มี

อยางนี้เหมาะสมไหม ? ควรไหม ?
สวนเด็ก ๆ นั้นทะเลาะกันนิดเดียวแลวก็มารองเพลงรวมกันได ไมมีการ
ผูกอาฆาตพยาบาทรายอะไร ๆ จะมองกันในแงไหนก็เห็นแตเด็ก ๆ นั้นมีจิตใจ
ชนิดที่เปนธรรมะ หรือเรียกวา ประกอบอยูดวยพระธรรมมากกวา
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ การไมอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกัน แมแต
มองไปถึงความเห็นแกตัว มันก็เห็นแกตัวนอยมาก มันจึงเลิกความโกรธ
เสียไดงาย ๆ เลิกความรูสึกทุกอยางที่เปนขาศึกแกความสามัคคีเสียได
งาย ๆ ลักษณะนี้ควรจะละอายตอเด็ก ๆ มันเสียบาง เรียกวาเด็กควร
จะละอายผูใหญ หรือผูใ หญควรจะละอายแกเด็ก ๆ ขอใหพจิ ารณาดูเถิด
ทานผูอานทั้งหลาย.
ที่มาของภาพ
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https://www.youtube.com/watch?v=8KKoCZistRo
http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/
http://www.buddhadasa.com/zen/zen10.html
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มหัศจรรยสมุนไพร ! ! !

โดย...มูลนิธิสวนแกว

มะมวงหาวมะนาวโห ผลไมที่ถูกมองขาม
มมารู
ารููจัก...มะ
...มะมวงหาวมะนาวโห (ตนหนามแดง)

มะมวงหาวมะนาวโห เปนชื่อที่เพี้ยนมาจากมะมวงไมรูหาว
มมะนาวไม
ะนาวไมรูโห ตนหนามแดง (ภาคกลาง) มะนาวไมรูโห (ภาคกลาง)
(ภาคใต) หนามขี้แฮด (เชียงใหม)
มมะนาวโห
ะนาวโห (ภา
โดยมีชื่อวิทยาศาสตรวา Carissa carandas L. อยูในวงค
AAPOCYNACEAE
POCYNACEA จัดเปนผลไมสมุนไพรชนิดหนึง่ ลักษณะของผลจะมี
สสีีแดงเรี
ดงเรียวเล็กคลายกับมะเขือเทศราชินี สําหรับรสชาติของผลสุก
จจะออกหวานนุ
ะออกหวานนมลิ้น แตถายังไมสุกจะรสเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟน มีธาตุ
เเหล็
หล็ก และวิตามินซีสูง
มะนาวไมรูโห เปนผลไมที่หลาย ๆ คนมองขาม เนื่องจาก
มะนา
มมีีตนเปนหนาม หลายคนไมรูสรรพคุณก็ฟนทิ้งกันไปสวนใหญ จึง
ททํําใใหหปจจุบนั คคอนขางหามารับประทานไดยาก นอกจากคนทีร่ เู ทานัน้
ุ ประโยชน
ททีี่นํามาปลูกไว สําหรับคนโบราณแลวผลไมชนิดนีถ้ อื วา มีคณ
เพราะมีฤทธิ์เปนยาสมุนไพร ซึ่งมีสรรพคุณที่หลากหลาย
ออยยางยิ่ง เพรา
ใในการช
น ก ารชว ยซ อ มแซมร า งกายและช ว ยรั ก ษาโรคได แ ทบทุ ก ชนิ ด
สสํําหหรัรับวิธีกินก็กนํามาลางใหสะอาดแลวรับประทานกันสดไดเลย

สรรพคุณ : มะมวงหาวมะนาวโห
สรรพคุณ นั้นนอกจากผลแลวสวนอื่น ๆ ก็
ยังมีประโยชนอกี ดวย ไมวา จะเปนราก, ใบ,
ยอดออน, เมล็ด, เนื้อไม, แกน ก็ลวนแต
มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น ไมเวนแมกระทั่ง
ยางก็ชวยในการสมานแผลได เรียกไดวา
แทบจะทุกสวนจริง ๆ แลวเราจะไมเรียก
หนามแดงวา เปนสมุนไพรทีช่ ว ยซอมแซม
รางกายไดยังไง
สําหรับผูท ร่ี บั ประทานผลเขาไปแลว
ประมาณ ๑๐ นาที แลวรูสึกแนนหนาอก
หายใจไมออก แสดงวา คุณอาจเปนโรค
หัวใจโต ควรรับประทานวันละ ๑ ผล เพือ่ ให
รางกายปรับสภาพจนชินกอน เมือ่ ไมมอี าการ
แลวคอยเพิม่ ปริมาณเปน ๑๐ ผล รับประทาน
ประมาณ ๓ เดือนจะทําใหเลือดลมไหลเวียน
ดี โดยหญิงชายกินไดโรคภัยหายสิ้น แต
สําหรับหญิงมีครรภหามรับประทาน

ประโยชนของมะมวงหาวมะนาวโห

อย า งที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ข า งต น ว า
มะม ว งหาวมะนาวโห ส ามารถนํ า มาใช
ประโยชนไดแทบทุกสวนของตน ทั้งการรับ
ประทานผลสด การนําผลไปประกอบอาหาร
การใชประโยชนจากใบและยอดออน รวมถึง
ราก ลําตนและยาง โดยสามารถแยกแยะ
ไดดังนี้
ประโยชนจากผล
๑) ผลสุกสามารถนํามารับประทานเปน
ผลไม
๒) สามารถนําไปประกอบอาหารได
หลายชนิด
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ารต
มูลอิสระ ชวย
๓) มีสาร
รตอตานอนุ
นอนมลอิ
ตานมะเร็งและชะลอความแก
๔) มีประโยชนชว ยใหรา งกายสดชืน่ และ
กระชุมกระชวย
๕) ผลของมะมวงหาวมะนาวโหมธี าตุ
เหล็กสูง ชวยบํารุงเลือด
๖) ชวยรักษาและบรรเทาอาการของ
โรคถุงลมโปงพอง
๗) ชวยรักษาและบรรเทาอาการของ
โรคตับ
๘) ชวยบรรเทาอาการของโรคเกาต
และไทรอยด
๙) ชวยบรรเทาอาการมือเทาชา
๑๐) ชว ยบรรเทาอาการของโรค
อัมพฤกษ อัมพาต
๑๑) ผลของมะมวงหาวมะนาวโหมี
ประโยชนชวยลดอาการไอ
๑๒) มีสวนชวยลดอาการภูมิแพ
๑๓) ผลสุกมีวิตามินซีสูง ชวยลด
อาการเลือดออกตามไรฟน
๑๔) ผลมีสรรพคุณชวยขับปสสาวะ
๑๕) สามารถชวยฆาเชือ้ และสมานแผล
๑๖) ชวยลดอาการปวดเมื่อย ตาม
รางกายและขอ
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ประโยชนจากใบและยอดออน
๑) แกอาการเจ็บ็ คอ รักษาแผลในปาก
ใ
เจ็บในปาก
๒) ชวยลดอาการไข
๓) มีสรรพคุณแกอาการทองเสีย
๔) มะมวงหาวมะนาวโหมีประโยชน
ชวยรักษาโรคลมชัก
๕) มีประโยชนชวยรักษาโรคบิด
๖) สามารถชวยไขมาลาเรีย
๗) แกอาการปวดในชองหู
๘) มีสรรพคุณชวยรักษาริดสีดวงทวาร
ประโยชนจากราก
๑) ชวยบรรเทาอาการไข ชวยถอน

๕) สามารถใช้รักษาโรคผิวหนังเรื้อ
รัง ทําใหผิวพรรณชุมชื่นขึ้น
ประโยชนจากยาง
๑) สามารถใช
ใ เปน ยาชวยรักษาโรคเทา
ชาง
๒) มีสรรพคุณชวยสมานแผล และ
รักษาแผล ทําใหแผลหายเร็วขึ้น
๓) ยางมะมวงหาวมะนาวโหมปี ระโยชน
ชวยรักษากลากเกลื้อน
๔) สามารถชวยรักษาหูดได
๕) มีประโยชนชวยรักษาตาปลา

เมนูเด็ดจากมะมวงหาวมะนาวโห
๒) มีประโยชนชวยดับพิษรอน
มี ๓ เมนู ดังนี้
๓) มีสรรพคุณ ชวยบํารุงกระเพาะ
มะมวงลืมหาวสมูทตี้
อาหาร

พิษไข

สวนผสม : ผลมะมวงหาวมะนาวโห ๒๐๔) ประโยชนของมะมวงหาวมะนาวโห
๓๐ ลูก, น้ําตาล ๑/๒ กิโล, เกลือ ๑ ชอนชา, น้ํา
ชวยขับพยาธิไดหลายชนิด
๕) ชวยรักษาอาการคันตามผิวหนัง เปลาครึ่งลิตร และใบเตย ๒-๓ ใบ
วิธีทํา
๖) รากมะมวงหาวมะนาวโหมปี ระโยชน
๑) นําผลมะมวงหาวมะนาวโหมาผาครึง่
ชวยรักษาแผลเบาหวาน

ประโยชนจากลําตนและเนื้อไม
๑) มีสรรพคุณชวยใหรา งกายแข็งแรง
กระปรี้กระเปรา
๒) มีประโยชนแกอาการออนเพลียและ
เมื่อยลา
๓) ชวยบํารุงกําลังและรางกาย ทําให
มีกําลังวังชาดี
๔) ประโยชนของมะมวงหาวมะนาวโห
ชวยบํารุงธาตุ ทําใหอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
ทํางานไดอยางสมดุล

ขวานเม็ดออกแลวแชน้ําเกลือไว เพือ่ ลางยางออก
เคล็ดลับ : แคะเม็ดใหเกลีย้ งเพือ่ ลดความฝาด
๒) ตัง้ น้ําใหเดือด ใสใบเตยลงไปตมดวย
เพื่อเพิ่มความหอม จากนั้น นําผลมะมวงหาวใส
ลงไปในหมอ ตมจนเดือด จึงเติมน้ําตาลลงไป
และใสเกลือเพื่อตัดรสชาติ เคล็ดลับ : ใชผลสุก
เพื่อเพิ่มสีของน้ําใหเขมขึ้นไดตามใจชอบเลย
๓) เคีย้ วไปเรือ่ ย ๆ จากนัน้ กรองเนือ้ ออก
เคล็ดลับ : ลองชิมและเพิ่มเติมรสชาติตามใจชอบ
เลย
๔) นําน้ําไปแชชอ งฟรีชมันก็จะกลายเปปนน
มะมวงลืมหาวสมูทตี้ หอมหวานอรอย ๆ

น้ําพริกเผามะนาวโห

สวนประกอบ : มะมวงหาวมะนาวโห (ผล
สุก), มะมวงหาวมะนาวโห (ผลดิบ), กระเทียม
กลีบเล็ก, กุงสด, แหงเม็ดพริกใหญ, หอมแดง,
น้ําตาลปบ, พืชน้ํามัน, เกลือปน, น้ําตาล
วิธีทํา
๑) คัว่ พริกแหงใส เกลือลงไปเล็กนอย
เพื่อใหพริกกรอบ ตํางาย
๒) นํากุงสดที่เตรียมไวไปยาง ไฟให
สุกแลวปอกเปลือกออก
๓) ปอกหอมแดงและกระเทียมจากนัน้
นําลง ทอดในกระทะใหเหลืองกรอบ และตําพริก
แหงใหละเอียด
๔) ใสมะมวงหาวมะนาวโหทั้งผลสุก
และผลดิบลงไปปน ใหเขากัน
๕) นําไปผัดกับหอมและกระเทียมทีท่ อด
ไวแลว ใสพริกแหงปน เกลือ น้ําตาล ตาม ดวย
กุง สดทีย่ า งไวแลว เปนอันเสร็จสิน้

ผัดไทยเตาหูมะนาวโห

สวนประกอบ : มะมวงหาวมะนาวโห (ผลสุก),
มะมวงหาวมะนาวโห (ผลดิบ), หอยลาย, กุงสด,
เสนผัดไทย, ไขไก, กุงแหง, น้ํามันพืช, แปงขาวเจา,
แครอท, กุยชาย, ถัว่ งอก, ถัว่ ลิสง, หัวไชโปว, กระเทียม,
หอมเจียว, หัวหอมแดง, เกลือ, พริกไทยปน, น้าํ ตาล
ปบ และน้ําเปลา

วิธีทํา
๑) ผามะมวงหาวมะนาวโหแลวเอาเมล็ด

ออก
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๒) ใสมะมวงหาวมะนาวโหที่หั่นแลว
ลงไปในเครือ่ งปน ที่ใสน้ําเปลาเตรียมไว ปรุงดวย
เกลือ พริกไทยปน และหอมเจียวปน ใหเขากัน
๓) ใสแปงขาวเจาลงไปผสมกับมะมวง
หาวมะนาวโห ที่ ป น เสร็ จ แล ว คนให เ ข า กั น
จากนั้นนําไปนึ่ง
๔) เมือ่ สุกแลว นําออกมาตัดเปนแผน
เตาหูชิ้นเล็ก
๕) ทําน้ ําผัดไทยกั บน้ ําตาลปบพริก
เกลือ พริก และมะนาวโหผสมใหเขากัน
๖) นําเขาหอยลายไปนึง่ เมื่อสุกแลว
นํามาผัดกับหอมแดง กุง สด กุงแหงและเตาหู
มะนาวโหที่ทําไวแลวจากนั้นใสแครอทลงไป
เติมน้ําเปลาเล็กนอยตามดวย เสนผัดไทย
ราดน้ํ า ผั ด ไทยลงไปจากนั้ น ตอกไข แ ละใส
กุยชายกับถั่วงอกลงไปผัดใหทุกอยางเขากัน
เปนอันเสร็จสิ้น

ผูบริโภคที่รักสุขภาพ ไดเริ่มหันมา
สนใจผลไมชนิดนี้มากขึ้น เนื่องจากวงการ
แพทยไดระบุวา มะมวงหาว มะนาวโห มีฤทธิ์
ทางยา สามารถนําไปใชรักษาโรค หรือรับ
ประทานควบคูกับยาแผนปจจุบันไดเปน
อยางดี ใหสอดคลองกับผลไมในวรรณคดี
ไทย เรื่องนางสิบสอง ตอน พระรถเมรี ที่
ในเรื่องไดกลาวถึงผลไมสดชนิดหนึ่ง ซึ่งมี
รสชาติเปรีย้ วจัด จนทําใหผทู ก่ี าํ ลังงวงนอน
เมื่อรับประทานผลไมชนิดนี้เขาไปแลว จะ
รูสึกกระชุมกระชวยและตื่นตัวขึ้นมาทันที
ผูรักษสุขภาพสนใจ ผานมาวัดสวนแกว
นนทบุรี เห็นวางขายชวยกันสนับสนุุน บุญ
ก็ได สุขภาพก็โอเค สาธุธุ.

ที่มา : https://www.wongnai.com/recipes/ugc/ea9da๐c6c9cc4dc1a58167ac5baf78fd
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เหนื่อยอยางหัวเราะ หรือ
สบายแลวรองไห
โดย...โยมแอ
โดย...โยมแอว
โยมแอว สงฆทาน
สังฆทาน

การอยูคนเดียว อาจเงียบเหงาบาง

แตสามารถมีความสุขได และ
สามารถเดินทองเที่ยวไปทั่วโลกไดเพียงลําพัง
สามารถพูดคุยกับผูชาย ผูหญิงไดทุกเพศวัย อยางสบายใจ
สามารถเลือกกลับบาน หรือ
ไปเดินหาง หลังจากเลิกงานไดดวยตนเอง
ความเหงาตอนโสด ไมไดนากลัวอยางที่คิด

“ที่นากลัวที่สุด !” คือ
เมื่อมีคูชีวิต...แตกลับรูสึกเหงาตางหาก !

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

สูตต อ ไป

กี่ครั้งที่ตองพลาดพลั้ง
กี่ครั้งที่ตองผิดหวัง
กี่ครั้งที่ออนลาไรพลัง
กี่ครั้งที่ใจไมยอมสั่งใหกาวเดิน
งอดทนกับเรื่องราวเกา ๆ
กี่ครั้งที่ตองอ
กี่ครั้งกับความรูสึกเหงา ๆ
วาคนรอบขางนั้นหางเหิน
กกีี่ครรัั้งกับความรูส ึกที่ไรความเพลิดเพลิน
กี่ครั้งกับกการที่ตองเดินเพียงลําพัง
จะกี่ครั้ง...กี่หน...ทนไปกอน
จะเดือดดรอนเพียงใดอยาไปสน
จะเหนื่อยลาสักปานใดขอใหทน

จงฝกฝน...เรียนรู...สูตอไป...
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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
116

117

1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
จํานวน 10,000 บาท
2. คุณอนันต รอดประเสริฐ
จํานวน 1,000 บาท
3. พันตรีธนากร-คุณเบญญาภา สุนทราเมธากร
จํานวน 700 บาท
4. คุณตน มาเรียน
จํานวน 600 บาท
5. คุณจินตนา พุทธโกษา
จํานวน 500 บาท
6. นาวาเอกวิวัฒน แจมดวงภักตร
จํานวน 300 บาท
7. คุณคณพัฒน หงษประธานพร
จํานวน 300 บาท
8. คุณสมควร โพธิ์แกว
จํานวน 300 บาท
9. คุณสนิท เลาหะวิริยศาล
จํานวน 300 บาท
10. ด.ช.วีรพงษ ประถมของ
จํานวน 300 บาท
11. คุณประสิทธิ์ ประถมของ
จํานวน 300 บาท
12. รายนามผูบริจาค รายละ
จํานวน 200 บาท
(1) พลตรีโสภณ ปรุงสุวรรณ
(2) พันเอกบัณฑิต พุฑฒิบัณฑิต
(3) คุณวารี ดําไชโย
(4) คุณจิราภณ แสนวิเศษ
(5) คุณพิไลรัตน ทองอุไร
(6) คุณสุพัตรา กันโอภาส
(7) คุณกุลนาค ทรงเจริญ
(8) คุณอรไพลิน สารถีวิทย
(9) คุณณรรฐพล วาระนุช
(10) คุณวราภรณ อุปถัมภ
(11) คุณสุวรี พุฑฒิบัณฑิต
(12) คุณรวมกร นิลกําแหง
(13) คุณทองแดง เถาหอม
(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 : 025951444

Fax : 0 2595 1222 E-mail : Kanlayano@gmail.com
เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค
เวลาทําการ 08.00-17.00 น. ของทุกวัน
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ถนน.................................
ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต............................ จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย............... โทร................................... อีเมล .............................................
สถานที่ใหสงวารสารกัลยาโณ
บานเลขที่........... หมูที่......... ซอย/ตรอก....................... ถนน........................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................... จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย................................................ โทร..........................................................
สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
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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