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เปนชื่อของพันธุไมชนิดหนึ่ง
มิไดเจริญเติบโตเพราะตัวมันเอง
มิไดเจริญจากพื้นดิน
อาศัยเขา แตทําลายเขา
จะตายไปพรอมกับตนไมที่มันทําลาย

ขาพเจาสังเกตดูตนมะมวง ๒ ตน หนาศาลาหอแจก แผกิ่งกานสาขา มีใบดก ไดอาศัยรมเงาเมื่อผานไปมา
มองดูใบของมันก็เย็นตา หนาผลิดอกออกผลก็มีลูกดก แตปนี้ผิดสังเกต กิ่งกานของมันไมคอยเจริญ กิ่งบางกิ่งเริ่ม
เฉา...เหมือนคนอมโรค... ขาพเจาสังเกตดูมีพันธุไมชนิดหนึ่งซึ่งกําลังงอกงาม ขึ้นตามกิ่งมะมวงและกําลังขยาย
พันธุออกไปเรื่อยๆ สิ่งนั้นเราเรียกวา “กาฝาก” นั่นเอง มินาเลาปนี้ผลมะมวงจึงไมดกเทาทุกป ขาพเจาจึงรําพึงวา
เจานี่...อาศัยเขาอยู อาศัยเขาเจริญเติบโต พรอมกับทําลายเขาใหใกลตายเขาทุกวัน จะเปนประโยชนแกเขาสักนิดก็
หาไม
กาฝาก – เกิดที่ใด
ยอมเปนภัยแกพฤกษา
กาฝากยิ่งวัฒนา
แตพฤกษาเริ่มเฉาตาย
จึงพอจะกลาวไดวา ศัตรูตัวรายกาจของตนไมทุกชนิดก็คือกาฝากนี่แหละ คิดอีกที กาฝากเปนศัตรูของ
ตนไมบางตน แตคนเรานั้นเปนศัตรูหมดทั้งปา ...เขาทําลายราบเรียบเตียนโลงไปมากตอมาแลว นาเสียดายปาไมที่
ถูกทําลาย
ระหวางลูกกับพอแม... จะมีบางไหมหนอ ที่ลูกเปนคนเกเร ไมเอาถาน คอยแตจะลางผลาญทรัพยสิน
ของพอแม ประพฤติชั่วชาเลวทราม ทําลายคุณความดีของตัวเองและศักดิ์ศรีแหงวงศตระกูล
ระหวางศิษยกับครู จะมีบางไหมหนอ ที่ลบหลูดูหมิ่น เหยียบย่ําทําลาย ไมรูจักคุณคาแหงความดี ที่ ทาน
อุตสาหสั่งสอนศิลปวิทยาให...
ระหวางนักบวชกับพระศาสนา จะมีบางไหมหนอ ที่ประพฤติตนเปนคนนอกรีตนอกรอย เหยียบย่ํา
ทําลายคําสั่งสอนของพระศาสดา มิไดตั้งตนอยูในสมณะวิสัยอันเหมาะสมแกเพศและภาวะที่ไดรับยกยองจาก
ชาวบาน
ถาสมมติวาบุคคลประเภทนี้มีอยู เราก็พ อจะเรียกเขาวา “คนกาฝาก” ไดมิใชหรือ? แตถาหากไมมี ก็
นับวาโลกนี้มีสันติสุขมากยิ่งขึ้นเปนทวี
บายวันหนึ่ง หลังจากที่ไดสั่งใหชําระกาฝากออกจากตนมะมวงจนหมดแลว ก็มานั่งรําพึงวา เออ...นี่ ถา
ตนมะมวงมันพูดได มันคงจะกลาวขอบบุญขอบคุณเสียยกใหญ มันจะกลาวขอบคุณหรือไมก็มิไดสนใจ... แต
ขาพเจาเกิดความสงสัยวา อันกาฝากนี้เปนสิ่งที่กาไดนํามาฝากไวจริงหรือเปลา ...เปนเรื่องที่นาคิด...เมื่อเรามาอยูที่นี้
นานแลว ยังไมเคยเห็นกามันถายใสกิ่งมะมวงไวสักที และยังไมเคยมีใครมาพูดใหฟง แมแตจะบินมาเกาะก็น อย
เต็มที ประการสําคัญเราสังเกตไดวา อันเมล็ดกาฝากที่มันสุก ไมเคยเห็นกามันชอบกิน เห็นแตนกตัวเล็กๆ พากัน
มากินลูกกาฝากไปพลาง สงเสียงรองไปพลาง และมันก็พากันมาเกาะกิ่งมะมวงแถวๆนี้ กระโดดโลดเตนไปมาอยู
ทุกวัน แลวเรายังจะเรียกพันธุไมนั้นวา “กาฝาก” ทําไมกันจะเรียกมันวา “นกฝาก” ไมดีหรือ? อะไรๆก็จะไปโทษ
กาเสียเรื่อยเชียว...

หรือจะเปนเพราะมนุษยรังเกียจกาดํา มันเคยทําระยําใหลําบากหลายอยาง จึงไดตั้งชื่อพันธุไมชนิดนั้นวา
กาฝาก... เราลองมาคนหาความระยําของกาบางเปนไร เพื่อจะไดทราบเอาไววา กาทําอะไรไมดีบา ง นึกหาที่ไหนก็
ไมเห็น จะเปนเพราะไมมีผูบอกกระมัง ก็เลยนึกถึงพระพุทธองค ซึ่งครั้งหนึ่งเคยตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย เพื่อให
เกิดการสังวรในอันที่จะประพฤติตนใหเหมาะสมแกหนาที่ หลีกหนีความเลวทราม เพื่อความงามในจริยาวัตร
ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเปนเบื้องหนา ในครั้งนั้น พระพุทธองคตรัสวา...
“ภิกษุทั้งหลาย กาเปนสัตวมีความเลวอยู ๑๐ อยาง คือ
๑. กาเปนสัตวทําลายความดี
๒. กาเปนสัตวหยาบคาย
๓. กาเปนสัตวต่ําชา
๔. กาเปนสัตวไมกรุณาปราณี
๕. กาเปนสัตวทะเยอทะยาน
๖. กาเปนสัตวคะนอง
๗. กาเปนสัตวรองเสียงอึง
๘. กาเปนสัตวกินจุ
๙. กาเปนสัตวสะสมของกิน
๑๐. กาเปนสัตวปลอยสติ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุลามก(นักบวชลามก) เปนผูลามก เชนเดียวกับกานี่แหละ...”
พระพุทธองคไมทรงเห็นปกษีประเภทใด ที่มีความเลวมากเหมือนดังกา ฉะนั้นพระองคจึงทรงตรัสเตือน
นักบวชทั้งหลาย ใหสํานึกสังวรระวังตอไป อยาไดทํา เลวเหมือนกา เพราะมันจะกลายเปนภิกษุกาฝาก ความจริง
แลวภิกษุที่ประพฤติชอบก็มีอยูมาก ซึ่งทําประโยชนแกเพื่อนมนุษย สืบตอพระศาสนา ซึ่งพระองคตรัสเรียกวา
ภิกษุธรรมทายาท เปนธรรมดาอยูเองเมื่อมีของแทก็ยอมมีของเทียมเขามาปน แตถาหากเราเอาหลักขางบนเขาไป
จับเพียงขอตนและขอสุดทาย ในเมื่อเขาทําได สวนขออื่นๆ ก็เปนของงายที่เขาจะทําตอไป ขอทานผูอานจงได
พิจารณาเอาเองและพึงทราบไววา ปาใดที่กาฝากขึ้นมาก ปานั้นนับวาจะสูญหาย สังคมในมีคนกาฝากมาก สังคม
นั้นยอมเดือดรอนมีอันตราย
ถึงแมกาจะเปนสัตวตอยต่ํา ทําความไมดีหลายอยางถึงแมกาฝากจะเปนสิ่งทําลายตนไม ก็ไมนาเปนหวง
เทาใดนักเพราะเรายังไมเคยไดยินวา ฝูงกาทั้งหลายยกพวกเขาประหัตประหารกันดวยศาสตราอาวุธตางๆ จนตาย
หมูตายพวก หรือสรางความเดือดรอนแกมนุษย จนถึงตองตั้งงบประมาณเมื่อปราบกา ไมเคยไดเห็นกาเขา ปลนฆา
แยงชิงทรัพยสินของผูอื่น ไมเคยเห็นกาประพฤติชั่ว อนาจารขมขืน รังแกคนรักของใคร ไมเคยเห็นกาเที่ยวโกหก
หลอกลวงยุแหยนินทาวารายใคร ไมเคยเห็นกาดื่มสุราเมรัย สูบฝน กินกัญชา กินขวดกินแกว เมาแลวเที่ยวเกะกะ
ระรานสงเสียงดังจนหนวกหูชาวบาน ไมเคยเห็น กาอางเอาศาสนาบังหนา เที่ยวหลอกลวงชาวบาน เพื่อสราง
ความสุขสําราญ สรางความร่ํารวยแกตนเอง ความเดือดรอนวุนวายที่กลาวมา ฝูงกาไมไดทํามิใชหรือ แลวใครละ
เปนผูทํา ไมตองตอบทานผูอานก็รูแลวนี่ เมื่อเปนเชนนี้ยังจะมีหนามาพูดอวดวาขามันดี เดน ดัง และใจสูงกวากา
เปนไหนๆ นาขันไหมทาน ...
พูดไปพูดมา ทานผูอานจะคิดวา เอ ... หมอนี่ทาจะไดรับสินบนจากกา หรือมีกาเปนพรรคพวก หรือไมก็
มีเชื้อสายมาจากกากระมัง จึงไดพูดเขาขางกาดีนัก ... เปลาเลย ขาพเจาเปนคนมีสัญชาติและเชื้อชาติไทย เหมือน
ทานผูอานนั่นแหละ

แมแตกาฝากที่เกิดตามตนไม เรามองเห็นวามันเปนอันตรายตอตนไม แตเมื่อมันเกิด มันก็อาศัยตนไม
เติบโต จนกวาตนไมจะตายก็เปนเวลานาน และมันมีเฉพาะบางตนเทานั้น มันไมเคยทําลายปา มันไมมีปกมีขาบิน
ไปเดินไป หรือไมมียานพาหนะขับขี่ไปทําลายปาตางๆ ปหนึ่งๆ จะมีตนไมตายเพราะกาฝากนั้นเพียงไมกี่ตน สวน
ผูที่ทําลายปาจนทรัพยากรธรรมชาติตองเสียหายอยางยับเยินนั้น เปนใครคงไมใชกาฝากแน แลวทานคงจะคิดเห็น
ฉะนั้นเรื่องกาฝากทําลายปา จึงไมมีอะไรนาเปนหวง
สิ่งที่นาเปนหวงก็คือ คนกาฝาก คนประเภทนี้ลงได ทําลายความดี จะเปนความดีของตน หรือหมูคณะ
หรือของสังคมแลว เขาก็กลายเปนคนหมดดีไป เพราะเขาไมมีสติปญญาพอจะรูวา อะไรที่ควรทําไมควรทํา อะไร
ควรพูดไมควรพูด เขายอมเปนคนใจต่ํา เห็นประโยชนสวนตัว ใครจะเดือดรอนชางหัวมัน เปนคนไรเหตุผล
มุทะลุดุดันเอาแตใจตัว เอง ทําอะไรพูดอะไร ไมเกรงใจผูอื่ น บานเมือ งใด มีคนแบบนี้มากๆ บ านเมืองนั้น ก็
กลายเปนบานเมืองกาฝากไปยอมเปนอันตราย
นักบวชในพระศาสนาก็เชนกัน ลงไดขาดสติสัมปชัญญะ ยอมไมคํานึงถึงเพศภาวะของตน ไมสังวร
ระวังถึงการกระทําและการพูดจา ไมรักษาควบคุมใจ ปลอยใหมั นไหลไปตามอํานาจกิเลสตัณหา เหินหางจาก
การศึกษาและการปฏิบัติตามหลักของศีล สมาธิ ปญญา ไมสนใจคนควาแสวงหาสัจจะธรรม ตามมรรคาที่พระ
พุทธองคทรงตรัสสอนมุงมั่นแตศึกษาวิชานอกคําสอน ยิ่งศึกษา ยิ่งแสวงหาก็ดูเหมือนยิ่งเดินทางหางไกลจากคํา
สอนออกไปทุกที มีความทะเยอทะยาน เหอเหิม หลงใหล ไรสังวร ชอบฉันและแสวงหาอาหารทั้งที่ควรและไม
ควร วิ่งเตนหาและใชบริขาร อันผิดวิสัยนักบวชจะพึงมีพึงใช และมักจะมีขออางวา ศึกษาไปทําไปใชไป เพื่อเผย
แผ และรักษาพระศาสนา ... การศึกษาสวนมากสมัยนี้ แทนที่จะศึกษาเพื่อบรรเทาหรือทําลายทุกขแต กลับเปนการ
เพิ่มทุกขมากยิ่งขึ้น
นาสรรเสริญ นากราบไหวบูชาทานผูสนใจการศึกษาพระปริยัติและปฏิบัติ เพื่อหาทางพนทุกขตามพุทธ
ประสงคยอมเปนประโยชนตนและผูอื่น ไมฝาฝนพุทธบัญญัติรูจักขจัดสนิมในใจใหนอยลง จนกระทั่งใหหมดไป
ในที่สุด ไมตั้งจุดมุงหวัง เพื่อลาภสัก การะและเสียงเยินยอถึงจะพึงเกิด มีมาก็ถือเปนเพียงโลกธรรม มิใหมั น
ครอบงําจิตจนวิปริตแปรผัน เพราะทานยึดมั่นในพระพุทธดํารัสที่ทรงตรัสเตือนไววา
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและเสียงเยินยอเปนอันตรายที่ทารุณ แสบเผ็ด หยาบคายตอการบรรลุ
พระนิ พ พาน อั น เป น ธรรมให ห ลุ ด พ น จากเครื่ อ งร อ ยรั ด ทั้ ง ปวง ซึ่ ง ไม มี ธ รรมอื่ น ยิ่ ง กว า ด ว ยอาการอย า งนี้
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสํานึกอยางนี้วา เราทั้งหลายจักไมเยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอ
ที่เกิดขึ้น อนึ่ง ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแลว จะตองไมมาหอหุมจิตของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอทั้งหลายพึงสํานึกไวอยางนี้แล”
เราพอจะมองเห็นไดวา นักบวชที่ทานไดผานการศึกษามามากบาง นอยบาง เปนผูปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง
ปฏิบัติสมควร เพื่อความพนทุกข ยอมมีความงามทั้งสวยมารยาทและน้ําใจ เปรียบเหมือนบุปผาชาติที่มีทั้งสีและ
กลิ่น ยอมเปนที่เจริญตาเจริญใจแกผูไดพบเห็น จะอยูที่ใดยอมทําใหที่นั่นสงบ รมเย็น แมทานจะละกิเลสตัณหาได
เพียงบางสวน ยอมปฏิบัติเพื่อดําเนินไปสูความหมดสิ้น ทานจะพํานักอาศัยอยูในเมืองหรือในปา ยอมเปนที่เคารพ
กราบไหวบูชา ถึงแมทานจะไมไดประกาศวาเปนผูรักษาพระศาสนาและเผยแผธรรมก็ตาม คนผูมีความยุติธรรม
ในใจยอมทราบและเขาใจไดดี เพราะการทําที่ถูกตองยังมีคุณคากวาการประกาศกองดวยวาจา
กาฝากทั้งหลายที่กลาวมา แมมันจะทําใหเกิดความเสียหายเดือดรอนวุนวาย เปนสิ่งที่ทานผูอานควรพินิจ
พิจารณาวาควรจะรักษาใหมันเจริญตอไป หรือวาจะชวยกันชําระสะสางใหเบาบางลง ก็สุดแลวแตจะคิด กาฝาก
เหลานั้นลวนแตเปนของภายนอก สวนกาฝากภายใน บางทีเราอาจจะมองขามไป เราควรจะคนหามันใหพบ ไม

ควรจะใหมันหลบซอนบอนทําลายเรา จนเกิดความทุกขและขยายเชื้อ แหงความทุกขไปถึงคนอื่น ควรจะหาทาง
ทําลายมันเสีย เพื่อความสงบสุขของเราเอง เพราะมันอยูกับเรา บางทีเราหลงเลี้ยงมันไว สิ่งเหลานั้น เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา “สนิมในใจ” ภาษาพระทานเรียกวา “กิเลสตัณหา” วาโดยขั้นมูลฐาน ไดแก ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง นี่เอง
อันวาสนิมใจนั้นมันเกิดขึ้นที่ใจ เพื่อกัดกินใจทําลายใจใหเสื่อมจากคุณธรรม และยังชักนําใจเพื่อบงการ
ใหทําเพื่อความหายนะตางๆ ธรรมดาใจของเราโดยทั่วไปเหมือนเหล็กธรรมดา ซึ่งพรอมที่จะเกิดสนิมไดทุกเวลา
เราจึงจําตองหมั่นเช็ดถูดูแลรักษาอยูเรื่อยๆ และหาทางชุบใจใหกลาดวยการปฏิบัติธรรม อันจะนําไปสูความสบาย
พนจากการเช็ดลางบอยๆ
สนิมขอแรก ไดแก ความอยากได อยากมี อยากเปน อันเปนความอยากที่เกินขอบเขต เกินกําหนดเวลา
เกินฐานะ เกินภาวะและเกินหนาที่ เกินสิทธิที่ควรจะได ที่ควรจะเปน เรียกวาเกินความพอดี ที่นี้เมื่อความอยากอัน
เปนสวนเกินมันแออัดอยูในใจ มันก็จะไหลออกมากเปนการกระทํา การพูด เพื่อการโกง การกิน การลักขโมย การ
แยงชิง เบียดบังจนถึงการปลนฆา เพื่อใหไดมาหลอเลี้ยงความอยาก แลวก็เพิ่มความอยากอีก ทําไปอีก ความอยาก
ยิ่งขยายตัวพองขึ้นไปอีกไมรูจักจบสิ้น วิ่งไปเร็วและแรงยิ่งขึ้น เหมือนรถที่ไมมีหามลอ อันตรายยิ่งนัก
ลําพังความอยากที่เกิดขึ้นที่ใจ หากเรารูจัก หักหามบังคับ ใครครวญหาเหตุผล ไมปลอยใหมันไหล
ออกไป เปนการทําการพูด เพื่อเบียดเบียนตนและผูอื่น ความเดือดรอนก็ไมเกิดขึ้นได เปรียบเหมือนไฟในเตาที่เรา
ใชหุงขาวตมแกง เรารูจักรักษาระดับความรอนความพอดี ยอมอํานวยประโยชนไพศาล ไฟเปนของรอนมีทั้งคุณ
และโทษ และเป นของจํ า เป น ตอ งใชมั น แต เรารูจั ก ระมั ดระวัง รั กษา ยอ มกลั บ เป น ประโยชน ความอยากก็
เหมือนกัน ถามันอยูในขอบเขตของเหตุผล ยอมเปนประโยชนในการสรางสรรค ถาปลอยใหมันเกินขอบเขต เกิน
พอดี มันก็เปนการทําลาย ความทุกขความเดือดรอนก็ตามมา
อีกอยางหนึ่ง ความกําหนัดรักใคร ก็จัดเปนสนิมใจดวยเชนกัน ถาเราไมรูจักยับยั้งชั่งใจ ดวยวิธีการที่
ถูกตองมันยอมพาใหประพฤติชั่ว อนาจาร นอกใจกัน นอกขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เปนการทําลายเกียรติ
ศักดิ์ศรีของตัวเอง ของวงศตระกูล กลายเปนคนไรศีลธรรมไป
สนิมประการที่สอง ไดแก ความโกรธ ความเกลียด ความหงุดหงิด ความอึดอัด คับแคน ขัดเคือง มุทะลุ
ดุดัน เอาแตใจตัวเอง ไมฟงเหตุผลของผูใด ตองการใหทุกสิ่งทุกอยาง เปนไปตามความประสงค และอยูใตอํานาจ
ของตน เมื่อทุกสิ่งหรือบางสิ่งไมเปนไปตามเจตนา ก็พาลหาเรื่องสรางความเดือดรอนดังที่เราเห็นๆกันอยู ทั้งนี้ก็
เพราะมีสนิมเกาะกินใจมาก จึงขาดความเมตตาปรานี ไมเห็นอกเขาอกเรา อันพิษของงูเหาที่วารายเปนอันตรายตอ
ผูอื่น แตหาเปนอันตรายตอตัวเองไม แตสนิมขอนี้เปนอันตรายทั้งแกตนเองและผูอื่นควรหาทางดับมัน โดย
พยายามตั้งสติขม อดกลั้นมันไว โดยนึกในใจวา โอ...ไฟกําลังไหมเรา และกําลังจะแลบออกไปเผาคนอื่น สิ่งอื่น
รอนจัง รอนจริง ทิ้งๆมันไป...
สนิมประการที่สาม ไดแก ความหลง ไมรูตามสภาพความเปนจริง โดยหลงไปวาชีวิตเราจะยืนนาน ไม
แกไมเจ็บ ไมตายงาย หลงในวัยคิดวาเรายังหนุมยังสาวเสมอไป หลงในรางกายคิดวาสวยงาม จะไมมีโรคภัย
เบียดเบียน รวมทั้งหลงในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หลงในสมบัติทรัพยสินตางๆ นึกวาสิ่งเหลานี้มันจะอยูกับเรา
และเปนของเราตลอดไปไมจืดจาง เห็นคนอื่นจนกวา ต่ํากวา ดอยกวา ออนแอกวา ...จึงนึกกระหยิ่มใจ คิดดูถูก
เหยียดหยาม จนถึงกับแสดงใหเห็นดวยกิริยาอาการและวาจา เขาหารูไมวาสิ่งเหลานั้นไมมีอะไรจีรังยั่งยืน จะตอง
มีวันจาก มีวันแยก มีการแตกสลายสูญหายไปในที่สุด เมื่อถึงคราวแยกแตกสลายไปจริง ก็เกิดความทุกขพิไรรําพัน
เที่ยวโทษคนนั้นคนนี้ ตลอดถึงโทษผีสางนางไมและสิ่งอื่นๆ นอกตัวออกไป มาทําใหเปนไป ทั้งนี้ก็เพราะสนิม

คือ โมหะ ความมืด หรือความหลงผิดนั่นเอง คนที่ตกอยูในความมืดที่ขาดแสงสวาง ยอมมองไมเห็นสิ่งใดๆ ภัย
อันตรายตางๆ คนรายสัตวราย ยอมอาศัยความมืดเปนฉากกําบัง เพื่อรวมกําลังทําอันตรายแกผูอื่น สวนคนเราถาใจ
มืดแลว ยอมทําความเลวรายไดนานัปการ อยางชนิดที่คนดีทําไมได สนิมคือความหลง เปนจอมบงการที่ยิ่งใหญ
เปนรากเหงาตัวสําคัญ ความโลภความโกรธจะเกิดมีได เพราะอาศัย โมหะความหลงเปนรากแกว เปนผูคอย
สนับสนุน ฉะนั้นจึงควรทําการขับไลความมืด คือตัวโมหะ ดวยการทําความเขาใจใหรูจักโทษของมัน มีความพินิจ
พิจารณาแสวงหาธรรม ดวยการศึกษาและการปฏิบัติ หัดใหเปนผูมีสติรูเทาทันตามเปนจริง ความสงบความสุข จึง
จะเกิดมีได
ธรรมดาเหล็กยอมเกิดสนิมไดงาย เพราะมันยังไมกลา ยังไมเคยผานการชุบดวยกรรมวิธีที่ถูกตองมา ใจที่
ยังมีสนิมเกาะกิน ก็เพราะเปนใจคนอยางธรรมดา ยังไมเคยผานการชุบหรือเคยผานมาแตยังไมถูกวิธี หรือชุบยัง
ไมไดที่ อันโรงงานชุบดวยกรรมวิธีที่ถูกตองนั้น พระพุทธองคไดสรางและทําเปนตัวอยางมานานแลว แมเดี๋ยวนี้ก็
ยังมีอยู แตในปจจุบันผูจัดการสวนมาก ที่รับถายทอดมาจากพระองคเปลี่ยนวิธีการเกือบจะกลาวไดวา ตรงกันขาม
กับที่พระองคทรงพาทํามาแทนที่จะเปนโรงงานชุบใจใหกลาเพื่อปองกันใหพนจากสนิมกลับเปนโรงงานเพิ่มสนิม
เสียมากมาย หรือจะเปนเพราะทานผูจัดการสมัยนี้คิดวา วิธีการที่พระพุทธองคทรงใชมาเปนของเกาแกคร่ําครึ
ลาสมัย สูวิธีการสมัยใหมไมได มันดีกวา ดังกวา เดนกวา นําสมัยกวา ทันโลกแหงกิเลสกวา ...ก็สุดแตทานผูมี
ปญญาจะพิจารณาเอาเองเถิด
มีทานผูหนึ่งเคยปรารภกับขาพเจาวา “สมัยนี้พุทธบริษัทไดเปลี่ยนแปรผัน เปลี่ยนสภาพไปตามกฎของ
อนิจจัง คลายกับบริษัทปนตุมปนไห มีชื่อบอกไวชัด แตคนงานของบริษัทสวนมากพากันไปเผาถาน...เลยพากันดํา
มอมแมม ไปเกือบหมด” จริงหรือเปลา ขาพเจามิไดรับรอง
ในฐานะที่ทานทั้งหลาย หวังประโยชนจากพระธรรมคําสอนของพระศาสดา เปนผูรักษาพระศาสนา
รวมกัน ไดเห็นอะไรขาดตกบกพรองในพระศาสนา ควรจะหาทางชวยกันปรับปรุงรักษามิใชหรือ ... หรือจะทําตัว
เปนผูใหญยึดอุเบกขาธรรมเปนที่พึ่ง ขอไดโปรดพิจารณา
ไดบรรยายความไมดีของกา และกาฝากมาพอสมควร ทําให เกิดคําถามวา “กาเปนสัตวเลวอยางเดียว
หรือ หรือวาพอมีอะไรดีอยูบาง” คิดไปคิดมา ตามประสาคนคิดมากก็พอบอกไดวา กายังมีความดีอยูบาง ดังจะขอ
หยิบยกมากลาวตอไปคือ
๑. กาเปนสัตวรักพวกพอง
๒. กาสามารถรองบอกชื่อตน
๓. กาตื่นแตเชา หากินไกลๆ
๔. กาบินไปจับตนไมใด มักเหลียวหลัง
๕. กากลับคืนรังยามค่ํา
๖. กาตอยต่ําก็ยังมีศีล
คนสมัยกอนยังสอนไววา “จงเอาเยี่ยงกา แตอยาเอาอยางกา” เปนคําสอนที่ใหขอคิดวา กายังมีอะไรดีๆ
อยู พอจะเอามาอวดพวกมนุษยที่คิดวาตนมีใจสูง มิใชหรือ
แมเราจะประณามกาวา เปนสัตวตอยต่ํา แตกาก็ยังรักพวกพอง มันไมทะเลาะวิวาท ฆากันตีกัน ไมแตก
ความสามัคคี ไมทรยศตอพวกไปเที่ยวคบคิดปกษีเหลาอื่น พามาทําลายพวกเดียวกัน คนเราเสียอีกยังทําอะไร

บางอยางต่ํากวากา กาถึงจะเปนสัตวต่ํา สัตวเลยเพียงใด มันก็ยังกลายอมรับ กลารองบอกวา ฉันเปนกา (ฉันเปน
สัตวไมดี)
มนุษยเรา เมื่อทําผิดบกพรองเสียหาย มีใจกลาหาญยอมรับผิดโดยไมหลีกเลี่ยงแกตัววา ขาทําผิดขาเปน
คนไมดี จะมีอยูสักกี่คน แมแตถูกศาลตัดสินเขาคุกแลว ถาเราไปถามวาตองโทษอะไร ก็มักพูดวา เขาหาวาลัก
ทรัพย เขาหาวาปลนฆา ฯลฯ...
ยิ่งพวกอยูนอกคุกยิ่งแลวใหญ เขาหาทางหลบหลีกพูดแกตัว ปกปดความชั่วของตนไวไมกลาสารภาพ
ตามเปนจริง เมื่อเปนเชนนี้ยังมีหนาไปดูถูกกาไดอีกหรือ เมื่อคนเราทําผิดทั้งๆที่ตัวเองก็รู แตไมยอมรับวาตนผิด
เมื่อไมยอมยอมไมคิดจะแกไข เลยกลายเปนคนทําผิดยิ่งขึ้นไปอีก และเปนภัยแกเพื่อมนุษยและสัตวมากมายนัก
นักปราชญยอมสรรเสริญบุคคลที่ทําอะไรผิดพลาดแลวยอมรับผิด กลาพูดตามเปนจริง เมื่อเขาสํานึกผิด
ได เขายอมหาทางแกตัวได จึงกลายเปนคนดีที่ควรเห็นใจ พระพุทธองคทรงสอนใหสาวกกลารับผิด ในเมื่อตนทํา
ผิด โดยประกาศตนตอหนาบุคคล หรือสาธารณะ หรือสงฆ และใหผูรับฟงบอกวา ควรสังวรตอไปนะ เขาก็รับวา
จะระมัดระวังดวยความมีสติควบคุมตอไป... พิธีนี้เรียกวา ปลงอาบัติหรือแสดงอาบัตินั่นเอง แตภิกษุพุทธสาวก
สมัยนี้จะมีเวลาสํารวจตรวจสอบตัวเอง แลวปลงอาบัติใหถูกตองตามความหมายหรือเปลาไมทราบ หรือทานไมมี
เวลา เพราะเอาเวลาไปทํากิจนอกแบบ เอาในฝกใฝศึกษาหาความรูตามวิทยาการสมัยใหม ใหทันโลกทันสมัยเสีย
หมด เลยไมสนใจในการสํารวจตรวจดูตัวเองวา ทําถูกตองตามพระพุทธบัญญัติหรือไม เรื่องนี้พระคุณทานที่เปน
นักบวชนั่นแหละยอมทราบเฉพาะตนอยูแลว
กามันบินไปจับตนไมแลวเหลียวหลัง ก็เปนกิริยาที่มันนึกทวนตรวจสอบสิ่งที่มันไดผานมาแลววา ดีราย
เพียงใดนั่นเอง การกระทําดังนี้ก็เปนสิ่งจําเปนที่มนุษยตองทําตองใชและทันสมัยอยูมิใชหรือ
ผูใดตื่นแตเชาลุกขึ้นทํางาน หรือออกจากบานไปทํางานที่เปนประโยชน กลับเวลาค่ํา ก็แสดงอยูวาผู นั้น
เปนคนขยันในการประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ กลาวไดวา เขาเกงเหมือนกา แตคนที่ตื่นสาย บางก็หลบหลีกงาน
ขาดงาน แตเวลาสิ้นเดือนเวลารับเงินเดือน ไมยอมหลบหลีกและไมยอมใหขาดจํานวน คนประเภทนี้ก็มีอยูมิใช
นอย จึงพอจะเรียกเขาวา “คนที่ยังไมเกงเทากา”
ขอที่วา กาตอยต่ําก็ยังมีศีล บางทานอาจจะสงสัยวาเอะ ศีลบาบออะไร ศีลกา มีอยางที่ไหน กามีศีลดวย
หรือ ขอนี้หากเราจะพิจารณาดวยใจเปนธรรม ไมเปนคนหวงศีลจนเกินไป ยอมเห็นไดไมยาก
อันธรรมดาคนที่ตั้งใจทําความดี รูจักระมัดระวัง ในการทําและการพูดอยูเสมอๆ เมื่อเราเอาหลักของศีล
๕ เขาไปวัดดูจะเห็นวาไมมีอะไรผิด เราก็พอจะเขาใจไดวา เขาเปนคนดีมีศีลมิใชหรือ หรือเราจะรับรองแตเฉพาะ
คนที่ไปพูดไปขอ ไปรับปฏิญาณจากพระภิกษุ วาจบไปทั้ง ๕ ขอ โดยมิไดปฏิบัติตามเทานั้นวา เปนคนมีศีล ศีลคือ
การทําที่ถูกตองมิใชหรือ เราจะไปขอจากใครกัน คนอื่นใหไมได เราตองทําเอง สวนคนอื่นเปนเพียงผูแนะใหเรา
รักษากายวาจาของเราเพื่อใหมีศีล คือการทําการพูดที่ไมผิด เพราะการทําดี ดีกวาพูดแลวไมทํา
ทีนี้เรื่องกามีศีลหรือไมนั้น ทานผูอานลองตั้งคําถามๆตัวเองวา เคยเห็นกากินเหลาเมาสุรา สูบฝ นกัญชา
สูบเฮโรอีนหรือเปลา เคยเห็นกามันเที่ยวโกหกพกลม หลอกลวง กลาวนินทาวารายบางไหม กามันประพฤติ
ลวงเกินลูกเมียใครบาง เคยเห็นกามันยกพวกเขาประหัตประหารกัน เตรียมสรางศาสตราวุธไวทําลายกัน เคยเห็น
กามันฉอโกงแยงชิงเอาทรัพยสินของผูใดบาง แลวเราเปนมนุษ ยมีใจสูงแลวก็ยอมทําได โดยไมเอาการทําของเขา
มาเปนเครื่องวัดดอกหรือ หากเราเก็บเอาคําถามเหลานี้มาคิดบอยๆ เราอาจพบคําตอบที่ถูกตองไดในวันหนึ่งเปน
แน อนึ่ง เรื่องในชาดกตางๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธองคทรงเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวทองเที่ยวอยูในวัฏฏะ
สงสาร เพื่อบําเพ็ญความดีมุงการตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น ไมวาพระองคทรงเกิดเปนสัตวประเภทใดก็

ตาม ชาดกรับรองไววา พระโพธิสัตวมีศีล ๕ บริสุทธิ์เปนประจํา ศีล ๕ ของทานในชาตินั้นๆ ทานไปรับจากคนอื่น
หรือเปลา ลองคิดดู โดยความจริงแลวในเมื่อเขาทําไมผิด แมเขาจะไมมีการโฆษณา ก็ชื่อวาเขาทําถูกตองมิใชหรือ
กรรมของกา ขาพเจาเคยไดยินผูใหญหลายคนทานทราบเรื่องดีไดเลาใหฟงวา กาเปนสัตวที่นาสงสารอยู
อยางหนึ่ง คือ ถึงเวลามันออกไข ไขไวในรังไดประมาณ ๓–๔ ฟอง เมื่อออกเที่ยวหากิน ก็จะมีนกกาเหวาแอบมา
ไขฝากเอาไว แลวมันจะคาบเอาไขของกาไปกิน เรียกวา ทําลายหลักฐาน มิใหกาสงสัยเมื่อกากลับมา โดยมากนก
กาเหวาจะไขฝากไวประมาณ ๑-๒ ฟองเทานั้น เมื่อกากลับมา ดวยความไมรอบคอบ มองดูไขในรังก็มีเทาเดิมก็
มิไดสงสัยอะไร มันคงภูมิใจที่มันคิดวาจะมีลูกกาไวสืบตระกูลไปภายหนา ตอมามันก็ตั้งใจฟกใหเปนตัว อุตสาห
บินไปคาบเอาอาหารมาเผื่อเอาเหยื่อมาปอน จนลูกออนในรังโตวันโตคืนปกกลาขาแข็ง บินไดแข็งแรง พอกาจะดู
ออกวา อาว...เรานึกวาจะมีแตลูกแท กลับมีลูกฝากมาปนหรือนี่ ลูกนกกาเหวาดูเหมือนจะรูเชิงโดยสัญชาตญาณ
คงจะคิดวาเมื่ อเขารูวามิใชลูก ตัวอาตมาจะอยูไปใหเขาหมั่นไสทําไม บินไปหาแดนอิสระดีกวา ไปเที่ยวรอง
เพราะๆ ใหพวกมนุษยฟง ลูกนกกาเหวาจะรีบบินหนีจากแมกาทันที ตอนนี้แมกาจะคิดอยางไร ยังตอบไมได
ดังนั้นกาจึงมิใชจะไปฝากเขาทาเดียว แตกลับถูกเขาฝากเขามั่ง ดูเหมือนจะยิ่งทํางานหนักทั้งฟกทั้งเลี้ยง
ทานผูอานที่เคยไดยินนกกาเหวารองแลวชอบใจ โปรดเห็นใจกาดําบาง กอนจบขอฝากทานดวยคําวา ...
“เอาอยางกา
พาทํา
สิ่งต่ําชา
จงคนหา
ใหพบ
หลบหลีกหนี
เอาเยี่ยงกา
พาทํา
ซึ่งความดี
ทําเต็มที่
ยิ่งประเสริฐ
ล้ําเลิศแล”
อุตสาหฟก
ดวยสงสาร
พอโตขึ้น
ไมแยแส

อุตสาหเลี้ยง
เมตตา
เปนกาเหวา
บินหนีไป

เปลืองอาหาร
วาลูกแน
ลูกเปลี่ยนแปร
ไกลแมกา...
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