เรื่อง ไกกรรมฐาน
ไกกรรมฐาน มิไดหมายถึงอาหารที่สําเร็จมาจากไก เชน ไกตม ไกตุน ไกจา ไกยางฯลฯ แตอยางใดเลย
ผูเขียนหมายถึงไกที่ยังมีชีวิตเปนๆ อยูนี่แหละ ที่เรามองมันอยางมีความหมายในแงใหขอคิดขอธรรมะแกเรา และ
บางทีอาจจะเปนอาจารยสอนธรรมะแกเรา เรียกวา สอนกรรมฐานแกเราไดมาก แตถาเรามองเพียงผิวเผิน ก็จะมี
ความเขาใจเพียงเปนสัตวดิรัจฉานชนิดหนึ่งเทานั้น
ที่วัดปาวิเวก(ธรรมชาน) มีลูกไกผสมอยูคูหนึ่ง พอของมันเปนไกปา แมของมันเปนไกบาน ไดนํามาจาก
วัดหนองปาพงเมื่อประมาณปเศษ ขณะนี้กําลังขยายพันธุออกเรื่อยๆ ไกมีอะไรดีๆหลายอยาง ที่มันชวยเตือนสติ
ขาพเจาใหสํานึกในหนาที่ มีความอดทนพากเพียรเสียสละ และใหอภัย มิใชเพื่อแสวงหาปจจัยเพื่อเลี้ยงชีวิตเพียง
วันๆเทานั้น ถาเรามองดูมันเพียงขนก็เห็นวามันงามนาดู แตถาเราเอาไปขาย เขาคงเอาชั่งน้ําหนักซื้อขาย มิได
คํานึงถึงขนวางามหรือไมงาม พูดมาถึงตอนนี้ ทําใหนึกถึงปายแผนหนึ่งซึ่งเขียนติดไวที่ตนมะมวงหนาศาลา ความ
วา...
ไกมีขน
คนเห็น
ชมวาสวย
คนเราดวย
มักดี
เพราะมีศีล
ราคาสัตว
มีจํากัด
เทาชีวิน
คนมีศีล
ยิ่งเพิ่มคา
ราคาคน...
ไกมีขนมองดูก็สวยดี แตถาถอนขนออกก็หมดความสวยและใกลความตายเขาไปทุกที มีราคาจํากัด ขึ้น
ลงตามที่ตลาดตองการ เราจะเอาไปประดับตกแตงดวยเสื้อผาอาภรณแลวเอาไปขาย ราคาก็ไมเพิ่มไมมีใครซื้อ
เพราะมันแตงไมขึ้นซึ่งตางจากคนเรามาก คนเราถาไมแตงก็หมดราคา ยิ่งแตงดวยความรูและความดีมากเทาไร
ราคาก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น การแตงตองแตงทั้งกายและใจ แตงกายดวยเสื้อผาอาภรณใหเหมาะสมแกเพศ แกวัย แก
ฐานะของตน จึงจะนาดูแตการแตงใจดวยศีลธรรมนั้น แตงไดทุกคนมิไดเลือกเพศและวัย และทําใหเพิ่มความงาม
ทุกกาลเวลา ทั้งเมื่อแตงแลวเปนประโยชนทั้งสวนตนและสวนรวมจริงๆ พูดมาถึงตรงนี้ ทําใหนึกถึงปายอีกแผน
หนึ่ง ซึ่งเขียนเพื่อเตือนสติไววา...
แตงรางกาย
ภายนอก
เพียงแพรพรรณ
ไมกี่วัน
รวงโรย
ตามสังขาร
การแตงใจ
ดวยศีลธรรม
ยิ่งยืนนาน
มิเลือกกาล
หนุมหรือแก
งามแนเอย...
อันเสื้อผาอาภรณ เปนของใชเหมาะเฉพาะเพศ เฉพาะวัยใชไมไดโดยทั่วไป การแตงแตกายก็มิไดเพิ่ม
ราคาความเปนคนขึ้น เพราะถาทางในมันเนา(มิไดแตงกายใน) เขายอมทําลายตนเอง ทําลายสังคม ทําลาย
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไดงายมาก เพราะใจเขาขาดศีลธรรมนั่นเอง เรียกวาคนแตงภายนอกประเภท
โลงผี อันหีบศพที่เขาแกะสลักลวดลาย ประดับดวยดอกไมสดดอกไมแหงอยางสวยงาม ถาเรามองอยางผิวเผินมัน
ก็งามดี นาเอา นาดู แตถามองทะลุเขาไปถึงขางใน จึงรูวาความเนานั้นซอนอยูซึ่งพรอมที่จะเนาตอไป และสงกลิ่น
เหม็นออกมาสูจมูกไดทุกโอกาส ฉะนั้นเมื่อเราไปในงานศพ จึงไมนิยมชมชอบหีบศพ และการประดับตบแตง
หีบศพเทาใดนัก เพราะเรารูธาตุแทของมันวา ความงามขางนอกเปนเพียงสิ่งพรางตาชั่วขณะเทานั้นเอง คนที่แตง
แตกาย มิไดแตงใจก็มีสภาพเหมือนโลงผีนี่เอง...
แตถาหากคนเรารูจักฝกหัด กาย วาจา ใจ ใหอยูในระบอบขอบขายแหงศีลธรรม ทําใหสูงขึ้นดวย
คุณธรรมตางๆ ยอมจะไมเปนพิษเปนภัยแกใครๆ กลับจะเปนประโยชนแกพืช สัตวและคนทีเ่ ขาใกล ฉะนั้น คนที่

มีน้ําใจก็เพราะรูจักแตงใจแตงกายสวนใน เมื่อแตงแลวเขาสามารถเปนผูนําของครอบครัว ของประเทศชาติศาสนา
ที่จะนําไปสูความเจริญ ความกาวหนาและรมเย็น แตงใหดีๆ ก็สามารถเปลี่ยนภาวะจากปุถุชน เปนพระอริยเจา
พระอรหันตเจา พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทีเดียว พูดถึงตรงนี้ทําใหนึกถึงปายเตือนสติอีกแผนหนึ่งภายในวงกลม
กลางลานวัดซึ่งเตือนไววา...
อันสตรี
ไมมีศีล
ก็สิ้นสวย
บุรุษดวย
ไมมีศีล
ก็สิ้นศรี
เปนนักบวช
ไมมีศีล
ก็สิ้นดี
ขาราชการ
ศีลไมมี
ก็เลวทราม.
ไกจะงาม
งามดี
เพราะมีขน
ความงามคน
งามดี
เพราะมีศีล
หมาไรศีล
ใครเลา
เขาจะนินท
คนไรศีล
มิใชหมิ่น
รายกวา...
เมื่ออานมาถึงตรงนี้ บางทีผูอานอาจนึกไมชอบหนาผูเขียน “อะไรกันวะ รายกวาหมา” ขอกระซิบถามวา
...ทานเปนคนจริงใชไหม ตองการความจริงและของจริงใชหรือเปลาหรือตองการของปลอม เรื่องจะเอาของเนา
(กิเลส)ขึ้นมาอวดนั้นตางคนก็ตางมีกันมากๆทั้งนั้น ถาเราพิจารณาภาษิตสองบทขางบนใหดี โดยไมมัวแบกโลก
แหงตัวกูของกูจนหนักหนวง ยอมพอมีทางทราบความจริงได
อันมนุษยชายหญิง จะเปนนักบวชหรือชาวบาน ถาไมมีศีลเสียอยาง ความเปนคนก็หมด เหลือเพียงซาก
ความเปนคน สามารถทําความพินาศฉิบหายไดมากมายรายแรงยิ่งกวาพวกสัตวมันทําเสียอีก
ไกที่วัดปาวิเวกธรรมชาน มันสอนธรรมใหผูเขียนหลายอยาง พูดถึงที่อยูอาศัยมันก็เกาะกิ่งไม ยอดไม
นอนตามสบาย ถาเห็นวาจะมีอันตราย มันก็ยายไปนอนที่อื่นเวลาฝนตกก็นอนหนาวทนฝน ซุกหัวเขาใตปกนอน
คืนหนึ่งฝนตกหนักมีลมปนปวน ขณะที่ตัวเองกําลังดึงผาหมมาหม จิตก็พลันนึกถึงเพื่อนรวมปา เวลานี้เพื่อนของ
เราเขาอยูกันอยางไรหนอ จึงลุกขึ้นหยิบไฟฉายกั้นรมเดินไปเยี่ยมเพื่อนสองไฟดูเห็นเพื่อขนเปยกหมด ทําตาปริบๆ
เอียงหนามามองคลายจะถามวา “เปนไงเพื่อนสบายกวากันมากเชียวนะ” นึกสงสารไกที่เปนเพื่อนรวมปา เขามี
ชีวิตลําบากกวาเราจริงๆ พูดถึงอาหารการกิน มันก็หากินมด กินปลวกและเศษอาหารที่เราเททิ้ง มีความเปนอยู
เพียงวันๆ มิไดสะสมอะไรไวเลยมีความอดทนเปนเลิศ ไมมีเครื่องใชไมสอย ไมมีเครื่องครัว เพียงกินอาหาร
หายใจ กลัวตาย สืบพันธุไปตามธรรมชาติหาปจจัยสี่ดวยลําแขง ไมมีการเดินขบวนปลุกระดมมวลไก ไกจะไม
เทียวคบปกษีอื่นๆ มาทําลายพวกพองของมันเอง
สิ่งที่นาสรรเสริญก็คือน้ําใจของไก มันทํางานตรงตอเวลา ไมวาแดดจะออกฝนจะตกหนาวแสนหนาว
มันก็ขันของมันไดตามเวลา บางทีเราตองพึ่งเสียงของมันแทนนาฬิกาเสียอีก เวลาดึกดื่นคนเรากําลังนอนหลับ
สบาย ไกมันตื่นขึ้นมาขันบอกเวลาเปนระยะๆ คนเสียอีกตื่นทีหลังไก เมื่อทํางานหนักเชนนี้ก็มิเคยจะไดรับคาจาง
รางวัลอะไรจากเรา มิไดเคยเรียกรองสิทธิเสรี หรือขึ้นเงินดาวเงินเดือนอะไรเลย ตรงขามบางคนกลับเอาเปรียบไก
จับไกไปชนกัน เพื่อความสนุกสนานหรือประโยชนสวนตัว เอาไปขายไปทําลายชีวิตเพื่อเปนอาหาร คิดดูใหซึ้ง
แลวก็นาสงสารมาก
ชีวิตมนุษยที่อุบัติขึ้นมา จําตองอาศัยพึ่งพาพอแมและผูมีพระคุณ ใหความอบอุน อุปการะ เลี้ยงดูจนกวา
จะชวยตัวเองได จะตองเกี่ยวเนื่องดวยผูอื่นในดานปจจัยสี่และดานวิชาความรู จึงจะเอาตัวรอดได คิดดูแลวก็ไม
ตางอะไรกับลูกไก ตองพึ่งแมของมันจนกวาจะชวยตัวเองได แมไกมีความหวง ลําบาก หวังดี อดทนเพื่อลูกของ

มันฉันใด พอแมของเราก็มีความหวงอาลัย หวังดีตอเราฉันนั้น คนเราถาหากเปนผูรูจักหนาที่ การงาน สรางตัว
สรางชีวิตตามสมควรแกฐานะและหนาที่ ไมลืมบุญคุณของผูมีพระคุณหาทางแทนคุณทานตามโอกาส ยอมจัดวา
เปนบุคคลที่ควรสรรเสริญ พูดมาถึงตอนนี้ทําใหนึกถึงปายเตือนสติแผนหนึ่ง เขียนเตือนไววา
อันรมไม
ชายคา
ที่อาศัย
เราอยาไป
ทําลาย
ใหวายวุน
ทั้งพอแม
ครูอาจารย
ผูมีคุณ
เนรคุณ
ทานเหลานี้
อัปรียคน
เพราะชีวิตเราจะตองพึงพาอาศัยสิ่งอื่นและคนอื่นคอยชวยเหลือคุมครอง จึงจะผานพนอันตรายไปได
แมแตตนไมริมทางเวลาแดดรอนยังไดอาศัยรมเงาของมัน ยิ่งเปนพอแมและญาติมิตร ตลอดทั้งครูบาอาจารย เรา
ตองอาศัยทานทั้งดานอาหารเครื่องนุงหมที่อยูอาศัยยารักษาโรค ตลอดทั้งอาศัยศึกษาเลาเรียนความรูจากทานอยู
มาก จนกวาเราจะสามารถยืนอยูบนลําแขงของตัวเองได ถาเราเนรคุณสถานที่เหลานั้น เราก็หมดความเปนคน
หมดความรูสึกผิดชอบชั่วดี เหลือแตซากผีซึ่งมีเพียงวิญญาณของสัตวเขาแทน แลวความเดือดรอน ความหายนะ
ตางๆ อะไรบางจะตามมา
แมแตนักบวชก็เชนกัน หากไมรูบุญคุณของพระศาสนา ไมรูจักคุณคาของศีลธรรมและจริยธรรม ที่พระ
ศาสดาทรงตรัสสอน อาศัยพระศาสนาบังหนา เพื่อความอยูดีกินดี เพื่อกอบโกยใหร่ํารวย เพื่อความเพลิน
สนุกสนาน เพื่อหลอกตัวเองและชาวบาน ฝาฝนตอพุทธบัญญัติ ขาดความเคารพคารวะ ไมคํานึงถึงเพศและภาวะ
ของตน ทํานอกรีดนอกรอยยิ่งนานวันก็ยิ่งเพิ่มความหลงงมงายยิ่งขึ้น สรางความพอใจในลาภสักการะ ที่ชาวบาน
เขายื่นให มิไดมุงเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ดังที่พระพุทธองคตรัสสอน ก็จัดวาเปนนักบวชจัญไรเชนเดียวกัน
สวนทานผูบวชเพื่อศึกษาปริยัติธรรม แลวนําไปปฏิบัติเพื่อความพนทุกขตามพุทธประสงค ดํารงตนเปน
ตัวอยางแกผูอื่นนั้นก็ยังมีอยูมาก ยอมเปนผูควรไดรับการเคารพกราบไหวสักการะ จากสาธุชนโดยทั่วไป แมแต
เราเขาใกลทานก็จะไดรับความเบาใจ ไดรับฟงขออรรถขอธรรมจากทาน ก็สามารถนอมนําไปปฏิบัติตามใหเกิด
สันติสุขแกตนเองไดดี เรียกวา เปนนักบวชที่ดีก็ยังพอหาได แตรูสึกวานักบวชประเภทขาวสาร มีปริมาณยังไม
สมดุลกับนักบวชประเภทแกลบ ทั้งๆที่ขาวสารกับแกลบก็มาจาแหลงเดียวกัน คือขาวเปลือก ถึงตอนนี้ทําใหนึกถึง
ภาษิตเตือนสติที่ตนไมอีกแผนหนึ่ง ที่วา
บวชเพื่อกิน
อิ่มอุทร
นอนเหมือนสัตว
บวชเพื่อเลน
สารพัด
ดั่งชาวบาน
บวชเพื่อหลง
ยิ่งโง
ยิ่งบวชนาน
หวังนิพพาน
บวชแลว
บําเพ็ญธรรม...
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘ พระเดชพระคุณทานเจาประคุณสมเด็จธีรญานมุนี ไดมีเมตตาไปเยี่ยม
วัดหนองปาพง หลังจากถวายภัตตาหารเชาเสร็จแลวทานไดใหโอวาทแกพระภิกษุสามเณรและญาติโยม มี
เนื้อความตอนหนึ่งวา “สมัยพุทธกาล การบวชเขามามุงสูการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น จะมีการศึกษาก็อยูในขายแหง
การปฏิบัติ เพื่อการปฏิบัติธรรม...แตมีผูแตงตําราขึ้นมาตอนหลังๆบอกวา บวชเขามาตองทําทางคันถธุระ เรียน
คัมภีรและทําทางวิปสสนาธุระ ปฏิบัติอีกทางหนึ่ง เขียนแลวไปยัดใหพระพุทธเจาเปนผูพูด...”
ขาพเจามิไดมีการคัดคานการศึกษา แตอยากจะขอฝากวา โดยเฉพาะนักบวชที่กําลังศึกษาอยูเดี๋ยวนี้
ศึกษาเรื่องอะไร เพื่ออะไร ถูกตองตามพุทธประสงคหรือยัง เราศึกษากันเพื่ออยูสงเสริมพระศาสนา หรือเพื่อหลีก
หนีไปใหพน ทิ้งขยะมูลฝอยใหเนาอยูในวัด

จริงอยู การศึกษาพาใหเรามีความรูความฉลาด และเมื่อรูแลว ฉลาดแลว จะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลดี
แกตนเองและพระศาสนา ใหเจริญดวยคุณธรรม เชนเดียวกับการศึกษาวิชาทางโลก เมื่อเขามีความรูความฉลาดเขา
ก็นําไปปรับปรุงสงเสริมบานเมือง มิใชวาเอาไปพัง ไปทําลายบานเมือง ความรูทางศาสนาก็เ พื่อสงเสริม เผยแผ
มิใชทําลาย ถาเพื่อทําลายจะศึกษาไปทําไมกัน
การศึกษาธรรมะของนักบวชสมัยนี้ ถาพิจารณาดูอีกทีก็เหมือนศึกษาดูปลาในบอ พอศึกษาไปมากๆ ก็
เหมือนศึกษาดูปลาในทะเล ดูมันชางกวางขวาง ฟนเฝอมากยิ่งขึ้นเลยไมรูวาปลาอะไรตอมิอะไรตั้งเยอะแยะ ไม
คอยสนใจจับปลามาปรุงเปนอาหารกินนัก สวนมากจึงอางตํารารูปลาในคัมภีร อวดกันวา “ขามัน (ปริญญา) รอบรู
ปลาหมดทั้งโลกเสียแลว เรื่องอะไรจะไปงมปลามากิน” มันก็จอดแคนี้เอง
พูดมาตั้งนาน ทําใหนึกถึงไกกรรมฐานขึ้นมาอีก เพราะไกมันมีอะไรดีหลายอยาง มันสอนธรรมะมัน
บอกธรรมะมันดํารงชีวิตอยูอยางงายๆ เสมอตนเสมอปลาย สัตวตางๆมันเปนอาจารยสอนเรา แมแตธรรมชาติก็
สอนเราอยูทุกวัน บอกใหเอาอยางมันบาง เพื่อความสงบสุขรมเย็น แตเรามองไมเห็นไมรูเรื่อง จึงเสียเปรียบไกและ
สัตวปาเสียเปรียบธรรมชาติที่มันเบาสบาย สงบเย็นกวาเราเปนไหนๆ เรื่องนี้ถาเราหยุดพิจารณาดูก็พอจะรูได แต
ถาวิ่งไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาไมพามันหยุดพิจารณาเสียงบาง เราก็มองไมเห็น เราจึงถูกไฟ คือ กิเลสเผา
วิ่งเตน เรารอน อยูทุกลมหายใจ
อันสัตวปก สัตวบานและสัตวปาทั้งหลายดูเหมือนจะมีความทุกข ความโลภโกรธหลงนอยกวาคน มอง
อีกทีคลายกับมัน มีความสุขความปลอยวาง อยูตามประสาสัตว ไมแบกโลก หามโลก หวงโลก ยึดโลกเหมือนคน
มีความวุนวายนอยกวาคน คนเราเสียอีกเที่ยวสรางกรรมทําเข็ญกอความฉิบหาย พินาศตอตนเองพวกพอง จน
ทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริยก็ได หรือเราจะอางวาตัวเปนมนุษย จึงทําอะไรสูงๆแบบนี้ก็ได มินาเลาโลกถึง
ลุกเปนไฟอยูดังในขณะนี้
สัตวตางๆ แมมันจะเปนอภัพพสัตว ไมควรแกการบรรลุธรรม แตเขาก็มีความเปนอยูตามธรรมชาติ แม
จะมีความทุกขก็ดูจะยังมีนอยกวามนุษย จึงเขาใจวาเขาจะมีความสุขดีกวาพวกเราเสียอีก จึงขอฝากทานผูอานไว
คิด พูดถึงตอนนี้ก็นึกไดถึงธรรมะจากตนไมตนหนึ่งซึ่งเตือนวา
อันปกษี
มีปก
บินหลีกหลบ
ยังประสพ
ความทุกข
มาขวางกั้น
ฝูงสัตวปา
มีอยู
นานาพันธุ
ทุกขเหมือนกัน ดูยังนอย
ดอยกวาคน
จึงขอเชิญชวนทานผูอานไดโปรดพิจารณาคนควาหาธรรมะจากธรรมชาติ จากสัตวและสิ่งแวดลอม เพื่อ
นอมนํามาปรับปรุงตนเอง ใหไดพบความสะอาด สวาง สงบ อันเปนผลใหมีความรมเย็นเปนสุขตามสมควรแก
การคนพบนั้นพูดถึงการกอสรางเสนาสนะตางๆ ภายใจวัดปาวิเวกธรรมชานและการบํารุงพระภิกษุสามเณร นับวา
ทายก-ทายิกาทั้งหลายใหการสนับสนุนดวยดีเสมอมา ในการพิมพหนังสือเพื่อเปนบรรณาการครั้งนี้ จึงมีโอกาส
เสนอเรื่องไกกรรมฐาน มีความหวังเพียงนิดเดียววา ถาหากบทความนี้พอจะสามารถกวนกิเลสของผูอานใหฟุง
ขึ้นมานิดๆ พอจะไดคิดไดวาไกกรรมฐานคืออะไร มีประโยชนอยางไร เทานี้ก็พอแกความตองการของผูเขียนแลว
เขมจิตฺตภิกขุ
๒๕๑๙

