หมวดที่ ๖
สังคม
A016

◙

พระพุทธเจาทรงสอนใหชวยกันพัฒนาถิ่นที่อยูของตน คือ ทําถิ่นที่อยูใหเปน

“ปฏิรูปเทส” ทําอยางไร คือ ทําใหมีสัปปายะทั้ง ๔ พรอมบริบูรณ
อยูวัด

ก็ทําใหวัดเกิดสัปปายะทั้ง ๔

อยูบาน

ก็ทําใหบานเกิดสัปปายะทั้ง ๔

อยูประเทศ

ก็ทําใหประเทศเกิดสัปปายะทั้ง ๔

สัปปายะทัง้ ๔ ไดแก
๑. อาวาสสัปปายะ ทําที่อยูอาศัยใหสบาย ปลอดภัย เจริญตา เจริญใจ มี
ถนนหนทางไปมาหากันสะดวก
๒. อาหารสัปปายะ ปรับปรุงเรื่องอาหารการกิน ตั้งแตที่ทํามาหากิน ใหเปนที่
สะดวกสบาย
๓. บุคคลสัปปายะ มีบคุ คล คือ เพื่อนบาน มิตรสหาย ใหเปนที่สบายใจ คือ
เปนคนดี ไววางใจได และ รักใครปรองดองกันดี
ใบไมในกํามือ

๑

๔. ธัมมะสัปปายะ ไดธรรมที่สบาย เชน มีระเบียบแบบแผน มีกฎเกณฑ
วิธีการ มีกฎหมายปกครอง มีความเที่ยงธรรม มีความยุติธรรม ตลอดจนมี
การศึกษาอบรมในทางที่ดี
◙

จิตที่หามไมได
๑. อํานาจโลภะ

ขณะโลภอยาไปหาม ตองใหลดกอน อยากไดของ

เขา กลุมอกกลุมใจตองเอาใหได
๒. อํานาจโทสะ

กําลังโกรธ กําลังจะตอย หามไมได

๓. อํานาจโมหะ

โง เงา เตา ก็พอจะสอนได แตถาถึงตัวตุน ไมตอง

สอน ดื้อที่สุดจะลงรูตะพืด คนดือ้ ที่สุดคือ โมหะ ไมใช โทสะ จําไว

เอาดี

ไมได
๔. ประสาทกําลังขึ้น หามไมได ตองใหประสาทลดลงกอน บางคนจับ
ไมคตามงาน อาตมาสังเกตดูนะ พอใครแยงไมคโกรธเลย นี่ประสาทกําลัง
ขึ้น
๕. จิตคิดจะไป

ใครอยาไปหาม พอแมเลี้ยงลูกไดเฉพาะตัวเทานั้น

จิตใจลูกเราเลี้ยงไดไหม จิตใจลูกจะไปกับใครจะบอกไหม เหมือนตัวของ
โยมกับอาตมาดวย จิตคิดจะไปแลว หามไมไดเลย ถาหากภาวะสูความเปน
ปกติแลวถึงจะหามได
◙

ทานไปขุดน้ํากินเสียบานเดียว ทานจะไดอะไรหรือ ขุดบอน้ําสาธารณะกินได

ทุกบาน ใครมาก็กิน ใครมาก็ใช

ทานไดบุญมาก มีถนนสวนบุคคล ทานเดินได

เฉพาะบานเดียว ไมสาธารณะแกคนทั่วไป ทานจะไดบุญนอยมาก มีอานิสงสนอย
ใบไมในกํามือ

๒

มาก นี่เปรียบเทียบถวาย เรื่องจริงเปนอยางนั้น ทําอะไรใหเปนประโยชนตอกัน อยา
หวงกัน เราจะไดมีสมัครพรรคพวกมากขึ้น ไดพี่นองมากขึ้น ทําอะไรถึงจะสําเร็จ
◙

แมคุณทูนหัว มาพูดทําไม ทีว่ ดั เยอะเลย กฎแหงกรรม หลักกรรมที่มาวัดนี่

อันดับหนึ่ง ครอบครัวไมมีความสุข อันดับสอง ผิดหวังในชีวิต มักเปนโรค
ทันสมัย อันดับสาม ลูกไมเรียนหนังสือ หลักกรรมอันนี้ทําใหเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ไมเรียนหนังสือได เปนกรรมของพอแมที่เรงรัดลูกจนเกินไป อันดับสี่ เศรษฐกิจไม
พอปากพอทอง เปนหนี้กันไมพัก อันดับหา มีแลวยังไมพอ ตะเกียกตะกายไป
ยากจน ลําดับหลังนี่พอหายเบลอแลวก็ปลงตก พอดีขึ้นก็มานั่งกรรมฐาน ตอนนี้
ปญญาเกิดแลว
◙

คนมีบุญวาสนา ตองมี ๔ อยาง
๑. ตองมีกตัญู
๒. ตองมีความออนนอมถอมตน สุภาพ
๓. ตองมีความซื่อสัตยสุจริต
๔. ตองมีความเสียสละ

◙

มะตูม แข็งนอก มะกอก แข็งใน

แข็งนอก คือ อดทนตอดินฟาอากาศ ลําบากตรากตรํา ก็ทนได
แข็งใน คือ อดทนตอความเจ็บใจ อดทนตอคําดา อดทนตอคํานินทา ถา
ไมอดทนอาจพลาดพลั้งได แมเราจะถูกแตคนอื่นไมเขาใจ เราจะเสียหามมากกวา

ใบไมในกํามือ

๓

◙

ผูหญิง นาเกลียด คือ ตามใจตัว
ผูชาย นากลัว คือ ไมเกรงใจคน
ผูหญิง กลัวไมสวย กลัวสามีทิ้ง
ผูชาย กลัวแก

◙

ทานเปนพระประเภทไหน ไมตองตําหนิทาน ไมตองติเตียนทาน แตควรตําหนิ

พระที่อยูในใจของเรา วาเปนพระแทหรือไม จิตใจเปนกุศลหรือเปลา ไหวพระแลว

หันมาดูเงาตามตัว สุปฏิบัติ เราเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ นั่นแหละพระ
◙

เวลาเกิดมาก็ “กํามือ” นี่ของกู ๆ แตเวลาตายก็ “แบมือ” ใหเขารดน้ํา เอา

อะไรไปไมไดเลย

มาก็มามือเปลา ไปก็ไปมือเปลา แลวจะไปแกงแยง โกง

สมบัติกันทําไม จําไว เงินทองเปนอสรพิษ ไมใชของเราอยาไปเอง มันจะทํารายทีหลัง
◙

สมัยสุโขทัย เรามีพลเมืองประมาณ ๓ ลานคน แตมีอาณาเขตกลันตัน ไทรบุรี

เสียมราฐ พระตะบอง บานพี่เมืองนองมาแตครั้งโบราณกอนเกา เพราะคุณสุโขทัยมี
คุณสมบัติ ๔ ประการ
๑. ชอบกอสราง
๒. ชอบชวยเหลือกัน
๓. ชอบงอก คือ ทําจิตใหงอกอารมณดี
๔. ชอบสู หนักเอาเบาสู

ใบไมในกํามือ

๔

◙

คนไทยอายฝรั่งเขาบางไหม อาตมาไปกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เขายังรักษา

บานโกศาปานไวขายกาแฟ ที่ลพบุรีพังบานโกศาปานหมด ไมไดอนุรักษอะไรไวเลย

ความรู กับ ความคิด นี่ ตางกันนะ ความคิดมีสติปญญาริเริ่มงาน แตความรูนี่
ไปเปนลูกจางเขา
◙

สมัยกอน ปู ยา ตา ทวด หลักศาสนาแข็งมาก เปนหลักฐาน คือ เขาวัดรักษา

อุโบสถในวันพระ เดี๋ยวนี้เขาวัดไมใชไปรักษาอุโบสถ ไมใชไปปฏิบัติธรรม แตไปทัวร
บุญ ไปเที่ยวตามวัด ไปหาเรื่องกับพระ ไปติฉินวัดวาอาราม เปนตน

เตรียมตัวกอนตาย นึกถึงสังขารไมเที่ยงหนอ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ... วิธีการทําอยางไร โยมอยาจับใหมั่นคั้นใหตาย มัน
เปลี่ยนแปลงภาวะได เราจะทําการคา เราจะทําธุรกิจ อยาจับมั่นคั้นใหมันตาย
นะ นี่มันเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวทานจะฉลาดในการทํางาน ตองรูจัก
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง

◙

◙

โยมมารับศีลอุโบสถ ใหอาปากรับสักหมื่นหน ใหศีลสักรอยครั้ง ก็ไมไดผล ปาก

แตจิตไมยอมรับ เปนไปไมไดแน ปากรับแลว ยังไปฆาสัตว รับ
แลว ยังไปเบียดเบียนทรัพย รับแลว ยังไปรวมประเวณีในสังคมนาบัดสี รับแลว
ยังไปหลอกลวงโลก หวังเอาลาภเขา พูดเท็จสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ รับ
แลว ยังไปดื่มสุรายาเมา

อารับได

◙

อาตมาตองขอโยมไวเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องความโกรธ ความอิจฉาริษยาใครนี่ ไมดี

หรอก
ใบไมในกํามือ

๕

◙

อันนี้อาตมาขอแทรกไวตรงนี้วา

เวลาไปมีเรื่องกับใคร อยาใชความ

โกรธ เราตองดูวา เขามีผูใหญคอยคุมอยูหรือเปลา เราตองเขาไปใหถึงคนใหญ ไป
บอกเขา มีเรื่องกับลูกเขา เขามีพอ มีแม ก็ตองบอกพอบอกแมเขาใหรูเอาไว จะไดหาม
ปรามไมใหมามีเรื่องอีก ตองเขาใหถูกตามชองจึงจะได
◙

มัชฌิมาปฏิปทาปานกลาง คือ มรรค ๘ ทําความเขาใจอยางนี้ดีกลา ถาโยมไม

ผิดกฎหมาย ไมผิดวินยั แตทําตัวไมเหมาะสม จะเสียหายรายแรง แตกฎหมายทําโทษ
ไมได วินัยทําโทษไมไดก็จริง แตตัวเองไมเหมาะสม เขากับใครไมได ตรงนี้เสียหาย
มาก และทําอะไรไมสาํ เร็จแนนอน คิดวาตัวเองดี ไมใชเลยนะ
◙

ขอทานหรือพวกขี้เหลาเมายา มาขอสตางค ขอใหใหเขาไป อยาไปหวง อยาไป

ไล เราให

เราก็ไดบุญ สวนเขาจะเอาไปทําอะไร ก็เรื่องของเขา จบ

ทาน (สตางค) ของเราวา อิทังเม อิทานัง อาสวักขยาวะหัง นิพพานังโหตุ
◙

พระพุทธเจานําศีลไปพัฒนากาย พัฒนาจิต หรืออะไรก็ตาม บานเมืองสะอาด

หมด ประชาชาติก็สามัคคีกัน เกลากระผมไปยุโรปมา ๕ ประเทศ ไมมีขยะมูลฝอย ดู
แมน้ําลําคลองสะอาดหมด เราขาดศีลกัน ถึงไดสกปรกลามกเชนนี้ มักงาย มักได

พระกําลังสวดมนตร เปนมหามงคล กลับเอาเหลามากิน โยมเปน
ชาวพุทธอยาทําเลย ขอบิณฑบาตเถอะ ขอฝากไปบอกลูกหลานอยาทําเลย
◙

◙

อารมณดี จิตใจสบาย แผเมตตาใหใครก็ไดตลอดเวลา แมแตขณะขับรถ

อโหสิกรรมกอนคอยแผเมตตา ก็คือ ไมโกรธไมเกลียดใคร ไมริษยาใคร

ใบไมในกํามือ

๖

◙

คนแปลวาปญหา คนแปลวายุง คนแปลวาสับสน เราอยูกันมากก็สับสันมาก มี

ปญหามาก แตก็ใหอภัยกัน
◙

ถึงเขาจะกินเหลา เมายา คบไวได แต ไมไดคบเอามาไวในใจ

เขาจะกิน

เหลาก็เรื่องของเขา แตเราอยาไปกินก็แลวกัน รําวงตองมีกองเชียร จํา
ไว
◙

ใหอาหารกาย แตไมใหอาหารใจ ออกกําลังกาย แตไมออกกําลังใจ ไมรดน้ําที่

ใจ อดทนก็ไมได โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้

คนเราก็เชนเดียวกัน มีหนามบางไมมีหนามบาง หนามแหลมใครเสี้ยม
มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง ... ถาไมมีหนามทําอยางไร ก็ตองเสี้ยม ตอง
สอน ตองสอน ตองเสี้ยม มันถึงจะแหลม
◙

◙

ไมใชนึกจะทําก็ทํา นึกจะพูดก็พูด ไมมหี ูรูดกันเลย นึกจะพูดก็ลามปาม

หละหลวมเหลาะแหละเหลวไหล ทานจะเสียหายตอภายหลัง จะไมมีใครชวยทานได
แตประการใด
◙

พวกนครศรีธรรมราชมีสติปญญา

ทําเครื่องถมลายทองมากมาย

กายกอง รอนถึงพระเจากรุงจีนมาขอดูงาน แลวจําเอาไปใชหมด คนนครศรีธรรมราช
กลายเปนกฎแหงกรรม ไมไดติดตามประเพณี และ ปู ยา ตา ยาย ใหจีนไปหมด เลย
เราเขาใจวา เครื่องถมลายทองมาจากเมืองจีน แทจริงแลวมาจากเมืองไทย
◙

นกยูงมีแววที่หาง ผูหญิงมีแววที่ตา ผูชายมีแววที่หนาผาก (โหงวเฮง)

ใบไมในกํามือ

๗

◙

เศรษฐกิจ ตก อยาใหกําลังใจตก ยากเจ็ดที ดีเจ็ดหน อยาทอแท

◙

รูจักกัน ดีกวาไมรูจักกัน รําวงตองมีกองเชียร คนเราตองมีกระบอกเสียง

◙

คนดี ตองมีศีลหา คนบา ตองกินเหลา ... ถายังดื่มสุรายาเมาอยู ก็เปน

มนุษยไมครบ
◙

อธิษฐานจิต ตัวนี้ หมายความวา รับผิดชอบหนาที่และการงาน อยาทิ้ง

งานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
◙

ไปเปลี่ยนนิสัยคนไมได ตองใหเขาเปลี่ยนเอง เปลี่ยนนิสัยคน เจาตัวตองเปน

คนเปลี่ยนเอง
◙

เอากายไปชวย เอาใจไปชวย เอาปญญาไปชวย ก็เปนการทําบุญโดยไมตองใช

สตางคไดเหมือนกัน
◙

ตอน

-

เชิญเขามา

รับ

-

รับรองตามฐานะ

ขับ

-

อะไรที่เกะกะขวางหูขวางตาก็เอาออกไปเสีย

สู

-

อาการการกินไมพอก็เอาหนาสูเขาไว

สูหนาอยาทิ้งแขก

เดี๋ยวอาหารก็เสร็จ

ใบไมในกํามือ

๘

ใบไมในกํามือ

๙

