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 ประเทศไทยเขาสูยุคไทยแลนด ๔.๐ กาวเขาสูยุคดิจิเทิล โดยใชเทคโนโลยี 
ติดตอส่ือสารท่ีรวดเร็วแมจะอยูท่ีไหนก็ตาม การติดตอส่ือสารทันดวน ทันเหตุการณ ฉันใด เม่ือ
เปนเชนน้ี การปรับตัวของพุทธบริษัท ก็ตองมีพุทโธโลยี ธัมโมโลยี สังโฆโลยี ท่ีจะเผยแผธรรม
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหเกิดประโยชนกับมวลมนุษยโลกที่จะไดเขาถึงความ
สงบ ความรมเย็นไดอยางท่ัวถึง ฉันน้ัน
 กาลเวลาแหงฤดูเขาพรรษา ไดเวียนมาบรรจบครบรอบพรรษา ทานทั้งหลาย
คงเตรียมพรอมที่จะเขาสูความสงบ ความรมเย็น ในชวง ๓ เดือน การมีชีวิตในลักษณะนี้จะ
ทวนกระแส (กิเลส) สักหนอย แตวา...ผลของการทวนกระแสมันคุมคามหาศาล ฉะนั้น เมื่อ
โอกาสของความสงบ ความรมเย็น มาถึง จึงเปนนิมิตหมายอันดี ไมใชโชควาสนา แตเปน
บุญบารมีที่ “ใครทําใครได ใครกินใครอิ่ม” ดังเชนการมาทําบุญ รักษาศีล และภาวนา 
ยอมเปนผลแหงความรมเย็นของอายตนะภายใน ที่จะไดเดินทางไปสูนิพพานนอย ๆ ได
เชนกัน ซึ่งแตกตางจากอายตนะภายนอก ที่จะมุงไปแตความเรารอนความทุกขกายและใจ 
เพราะฉะนัน้ เม่ือโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาถึงชาวพุทธท่ีไมนอกใจในพระรัตนตรัย 
หวังวา คงไมปลอยใหโอกาสลอยนวล คงใหความสําคัญเหมือนกับทุก ๆ ปที่ผานมา
  โดยเฉพาะพรรษาปน้ี หลวงพอพยอมทานไดพูดถึงการเขาพรรษา ยุค ๔.๐ เพ่ือ
เตือนสติชาวพุทธไวอยางนาฟงวา “...มนุษยปจจุบันน้ีเสียวัฒนธรรมการลดสวนเกิน คือ การ
ถือศีลอุโบสถลดลงนอยลงแทบจะพูดกันวา “เสาศาลามากกวาคนถือศีลอุโบสถ”แตละ
วัดท่ีเปนวัดท่ีไมมีพ้ืนฐาน ทางการถือศีลอุโบสถในชวงเขาพรรษา จึงปลอยปละละเลย
เร่ืองนี้ ทําใหประชาชนชาวพุทธตกตํ่า เร่ืองการเขาใจหลักศาสนา...” น่ีเปนเพียงหลัก
คิด คําสอนท่ีหลวงพอทานไดเตือนสติเอาไว สวนเน้ือหาเร่ืองน้ีอานไดภายในเลมน้ี
  สวนเน้ือหาสาระของวารสารกลัยาโณ ฉบับท่ี ๓๐ ยังมีใหทานท้ังหลายไดอาน
เต็มอิ่มเชนเคย เริ่มตน เรื่องการเขาพรรษา ยุค ๔.๐, การเจริญเมตตา, ธรรมสมโพชฌ, สกูป
พิเศษ ขอคิดสะเก็ดธรรมจากหลวงพอพยอม, บวชไมสึก ตอน ๑๑, ล็อกบุญ ป ๖๐ ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยังมีธรรมะดี ๆ  จากผูรูหลายทานที่ไดนํามาตีพิมพใหทานทั้งหลายไดอานในชวง
เขาพรรษา เพื่อจะไดใกลชิดธรรมมากขึ้น หวังวาความสุข ความสงบ ความรมเย็น ความ
มีจิตใจท่ีเอื้อเฟอตอเพ่ือนมนุษยจะไดแผขยายผานไปทางอายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกทั่วทุกมุมโลก
  ทายท่ีสุด ขออนุโมทนาบุญกับทุกทาน ท่ีไดมีสวนรวมในการจัดพิมพหรือชวยเหลือในดาน
อ่ืน ๆ จนทําใหวารสารบรรลุเปาหมาย...อตัมมยตา...
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    เทศกาล เขาพรรษา มาถึงแลว   เชิญชวนมา สวนแกว เพื่อสรางสรรค
นอมนําใจ ใฝธรรม นําชีวัน    เพื่อปดกัน กั้นใจ ใหลหลงทาง
    วันอาทิตย ตนเดือน ขอเตือนหนอย วันพระยอย พระใหญ ใจอยาขวาง
มาฟงธรรม ชําระจิต ใหปลอยวาง  ทําใจวาง วางปลอย ไมลอยวน
    ทานหลวงพอ พระพยอม พรอมจะเทศน  กลาวถึงเหตุ แหงทุกขใจ ใหเหตุผล
ทันสมัย เขาใจงาย หายโง-จน   ธรรมยุบล ปนแงคิด สะกิดใจ
   อีกทั้งเรื่อง ทางสังคม ปมเกิดเหตุ  หลวงพอเทศน เหตุเกิดธรรม นําสมัย
ใหขอคิด ชี้ถูกผิด พินิจนัย    วาอะไร เปนแบบอยาง เปนทางเดิน
    เชิญมากัน วันพระ นะขอเชิญ   ชวนเชิญเดิน ทางกุศล คนสรรเสริญ
วัดสวนแกว ทางสะดวก หากไมเมนิ  ขอชวนเชิญ ฟงธรรม ย้ําอีกที
    ทุกวันพระ นะทาน วันอาทิตย   ไดใกลชิด พระธรรม นําขัดสี
ใจหมองหมน ปนใจเศรา เอาขัดดี  พรรษานี้ ขอชวนเชิญ เจริญพร ฯ

»ÃÐ¾Ñ¹¸ �â´Â
ÁÒ¹¾ à¡μ ØÃÑ¡ÉÒ

(คÃÙâÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ºÒ§àÊÒ¸§)
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83  ใครครวญในธรรม  
  “ศาสนธรรม”
  โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร
9595 ระเบียงจิต  ระเบียงจิต “ปฏิบัติธรรมในชีวิต“ปฏิบัติธรรมในชีวิต
  ประจําวัน ตอนท่ี ๒”  ประจําวัน ตอนท่ี ๒”  
      โดย...เรื่องของ “กู”โดย...เรื่องของ “กู”
101101  สวนแกวแฟร สวนแกวแฟร 
    “สมโอ” “สมโอ” 
      โดย...มูลนิธิสวนแกวโดย...มูลนิธิสวนแกว
105105  ภาพ...พัฒนาภาพ...พัฒนา
113113 ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข  ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข 
    “จงอยากลัวกับการเสี่ยง”“จงอยากลัวกับการเสี่ยง”
    โดย...โยมแอว สังฆทานโดย...โยมแอว สังฆทาน
114 114 วิตามินใจ วิตามินใจ “ตะวันลับฟา”“ตะวันลับฟา”    
      โดย...นายมะเนาวโดย...นายมะเนาว
115 115 ประชาสัมพันธ “กองทุนผูสูงวัย
         วัดสวนแกว” และใบปวารณาฯ
117 117 รายนามผูบริจาคทรัพยพิมพรายนามผูบริจาคทรัพยพิมพ
  วารสารกัลยาโณ  วารสารกัลยาโณ

 

5  การเขาพรรษา ยุค ๔.๐
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
11 การเจริญเมตตา
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
31 ธรรมสมโพชฌ
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
41 41   สกูปพิเศษสกูปพิเศษ :  : ขอคิดสะเก็ดธรรม ขอคิดสะเก็ดธรรม 
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
47 ทําไมถึง “บวชไมสึก” ตอน ๑๑
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
57 สะเก็ดขาว : 
  พระพยอม อยากบอก
  “พิษบาป”
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
59 ประเด็นรอนที่สังคมอยากรู
  พระพยอมมีคําตอบ
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
63 ล็อกบุญ ป ๖๐
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
73 สะเก็ดธรรม จากสวนโมกข 
  ถึงสวนแกว  
  “การแกปญหาไมถูกจุด” 
  โดย...พุทธทาส
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*“การเขาพรรษา ยุค ๔.๐” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๐
 เนื่องในโอกาสเทศกาลเขาพรรษา ณ วัดสวนแกว นนทบุรีี  วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*
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 การเขาพรรษาเปนประเพณีวัฒนธรรมที่ฝกฝน ฝกฝน ฝกหัด 
ใหลดสวนเกิน การมีสวนเกิน กินเกิน ใชเกิน นุงหมตกแตงเกินนี่ มนุษย
ปจจุบันนี้เสียวัฒนธรรมการลดสวนเกิน คือ การถือศีลอุโบสถลดลง 
นอยลง
 แทบจะพูดกันวา “เสาศาลามากกวาคนถือศีลอุโบสถ”
แตละวัดท่ีเปนวัดที่ไมมีพื้นฐาน ทางการถือศีลอุโบสถในชวง
เขาพรรษา จึงปลอยปละละเลยเรื่องนี้ ทําใหประชาชนชาว
พุทธตกต่ํา เร่ืองการเขาใจหลักศาสนา เพราะวาการไมนุง ไม 
หมตกแตง ลดสวนเกินในชวงวันพระ 
 ทุกวันพระเขาพรรษาไมทานอาหารม้ือเย็น ไมกินพร่ําเพร่ือ ไมซื้อ
สวนเกินมากินแพง  ไมตองออกไปแสวงหา รานนูนรานนี้ที่นั่นอรอย ที่นี่
อรอย  มันสามารถลดสวนเกิน และจะฝกเปนคนไมบาสวนเกิน ไปอยาง
อัตโนมัติ  
 นี่คือ ประโยชนของการมีเขาพรรษาและการถือศีลอุโบสถ 
กัน ไมใชแคไปทําบุญแลวกลับบาน อันนี้เปนการทําบุญจิ้ม
ดูดของชาวพุทธ มีมากขึ้น
 แต “ทําบุญแบบแชอิ่ม” คือคางอุโบสถหนึ่งคืน สามารถไดยิน
ไดฟงพระเทศนทั้งเชา 1 กัณฑ กลางวัน 1 กัณฑ แถมกลางคืนอีก 1 
กัณฑ เฉพาะที่วัดสวนแกว แถมตี 5 อีก 1 กัณฑ 

ารเขาพรรษาเปนประเพณีวัฒนธรรมที่่ฝกฝน ฝกฝน ฝกหัด 
ใหลดสวนเกิน การมีสวนเกิน กินเกิน ใชเกิน นงหมตกแตงเกินนี่ มนษย

ก
ดู

ได
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกั
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 เรียกวา เปนเรื่องทําใหความเขาใจสูงขึ้น ๆ ใน
เวลานี้ที่คนเขาบาสวนเกินที่สุด ก็คือ บาสวย บางาม 
บาตกแตง แปงหอมยอมทากระแจะจันทนน้ํามัน ที่มี
เปนขอหาม เปนของดเวนของอุโบสถศีล 
 ขอนี้ก็เราพูดงาย ๆ อาชีพอื่น ๆ ตกต่ํา แตอาชีพเสริม
สวยน่ีไมตกเลย รายไดยังดี เพราะคนผูหญิงเขาพูดยงัไงนะ !
“ขอใหสวยไวกอน” อุโบสถศีลไวทีหลังมัง อะไรทํานอง
นี้ เขาเอาสวยไวกอน เขาก็เลยบาสวยบางามตกแตงกันจน
กระทั่ง มีเนา มีบวม มีตัด อะไรกันตาง ๆ นานานี่
 ฉะนั้น อุโบสถศีล จึงเปนเรื่องสุดยอดของการเขา 
พรรษา แลวก็พวกท่ีนอนฟูก เตียงใหญ โอ ! เด๋ียวน้ีโฆษณา
กันจังเลยในเรื่องเตียงนอนนี่ คลาย ๆ จะเกิดมาเพื่อ
นอนกันจริง ๆ เลย 
 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทานถือวา คนนอน
นอยตื่นนาน ทําฌาน ทําสมาธิ สวนมนต นี่ดี
กวาในพวกเห็นแกนอน 
 “นอนจนมารไดชอง” นี่ตองเปนเรื่องที่วา เจาพวก
นอนเกินกินเกิน ในเวลานี้มันเยอะมากเกินไปแลว คนเรา
เสียเวลาถูกฉกไวกับที่นอนนี่ เวลาของเขาถูกฉกไปกับเรื่อง
ที่นอน เรื่องแตงเนื้อแตงตัว กับเรื่องกินมื้อเย็นมื้อค่ํา มัน
แคนี้เราคิดกันงาย ๆ สัก 3 ขอที่เพิ่มมานี้ เราก็จะเห็นวา 
อุโบสถศีลเปนการลดสวนเกินที่ยอดเยี่ยม !
 ที่ขาดแคลนกันมากทุกวันนี้ เพราะเขาไปใชสวนเกิน 
กินเกิน นุงหมเกิน ตกแตงเกิน บานชองก็ยังกับวิมาน ปลูก
กันหลังเปน 100 ลาน อยางนี้ ทรัพยากรก็ถูกถลุง โลกก็
รอนถูกตัดตนไมมาสรางบานสรางเรือนที่มันใหญโตเกิน
จําเปน เพราะมันบาสวนเกินเสียแลว 
 ฉะนั้น ชวนใหเขาพรรษานี้ ถาใครมีโอกาสทดลองดู

เสียเว
ที่นอน
แคนี้เร
อุโบส

กินเกิ
กันหลั
รอนถู
จําเปน
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สักวันพระ 2 วันพระ ใหเลือกวัดที่เขามีสอนมีอบรม เขามีฝกฝน ฝก
ฝน ฝกหัดกันนี่ แลวชาตินี้จะไมบนวา “สายไปซะแลวเรา” กวาจะ
มาพบไมงามเมื่อยามขวานบิ่น จะไปรอถือศีลอุโบสถตอนแกอยาไป
เลย แกแลวอยูบานสบาย ๆ กอนก็ได 
 แตคนที่ควรไปฝก คือ คนที่ยังคึกคะนอง คนที่ยังฮึกเหิม 
คนที่ยังเต็มไปดวยความบาคลั่งแหงความสนุกสนาน คึกคะนอง 
พระก็จะบวชกันในชวงนี้ ลูกชาวบานก็จะบวชในชวงเขาพรรษา 
เพราะวาพระเถระผูใหญ ครูบาอาจารยหยุดจาริกธุดงค ตองอยู
จําพรรษา 3 เดือน  ก็เลยทําใหการสอนการอบรม มันถ่ี มันมาก 
มันเยอะ ถึงขนาดโบราณวัดตาง ๆ  แบบทางภาคอีสานก็มี  ภาคใต
ก็มี เขาไมไดไปฟงเทศนกันเฉพาะวันพระหรอกในพรรษา ทุกเย็น
อาตมาจําไดอยูสวนโมกข จะมีการผลัดเวียนกันเทศนทุกเย็น ชาว
บานทํามาหากินกรีดยงกรีดยางเสร็จมาฟงเทศน 2-3 ทุมกลับ ก็
ไปนอนเชาก็ไปทํางาน เสร็จเย็นก็มาอีก มาฟงเทศนฟงธรรม
 เรียกวา ในพรรษา น่ีมันเปน กศน. ของศาสนาชัด ๆ คือ 
เรียนศึกษาภาคค่ํา เรียนนอกระบบ ท่ีเปนระบบสําคัญดวยระบบ
ของชีวิต ระวังนะ ! พวกท่ีเรียนสูง ๆ เรียนเปนดอกเตอรกันนะ ให
คิดตรงนี้สักนิดเถอะ ฝากไวนิดเดียว “ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา” เห็น
ไหมกวาจะเรียนจบดอกเตอรใชเวลาตั้งเปน 10 ป เรียนจบแลวติด
คุกตอนแก เรียนจบตอนแกมหาวิทยาลัยลงมติ จะถอดออกจากลูก
ศิษยลูกหาหรือครูบาอาจารยของมหาวิทยาลัย
 พระพุทธเจาตรัสรูมา 40 กวาป ตอนนั้นนะ ผาน
มาบัดนี้ก็ 2-3 พันป ยังไมมีขาว ! ใครอยากจะปลด
อยากจะถอดพระพุทธเจาเลย 
 ฉะนั้น พรรษานี้ มาเพิ่มความรูที่เพื่อชีวิตกันจริง ๆ ถาชีวิต
ศึกษาธรรมะดีแลว ธรรมะจะคุมครอง อยูก็ไมติดคุกติดตะราง 
ตายก็ไมตกนรก 

ๆ ถาชีวิต
ตดตะราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 
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 ในพรรษานี้อยากจะเชิญคนมาถือศีลอุโบสถ ใหมากที่สุด 
เพราะที่วัดทําเฟสพักรับรองคนถือศีลอุโบสถไว  ไดไมต่ํากวา 200 
ชีวิตมาไดเลย ที่นอน หองนอนเฉพาะก็มี สวนรวมก็มี ใครกลัวผี
ก็นอน 3-4 คนก็ได ใครอยากอยูสงบ หองละคน ๆ ก็มี เลือกเอา 
ฉะนั้น ในชวงนี้อยากเกริ่นไวกอน ถาใครอานพบก็ขอใหมาไดเลย 
 ลูกชาวบานชวงคึกคะนองวัย 20 ป บวช 3 เดือน นี่ก็อบรมบมกัน
ไปคงไดเปนคนสุข เขาจึงเรียกวา “ทิด หรือบัณฑิต” เปนคนที่ผานการ
อบรมจนสุข ไมเปนคนสุก ๆ ดิบ ๆ วาอยางนั้นเถอะ หรือวาดิบเถื่อนถอย
จะคอย ๆ ละลายไป
 ในชวงเขาพรรษาก็หวังวา พรรษานี้คงจะมีคนที่ฝกฝน ฝกฝน 
ฝกหัด ในชวงเขาพรรษากัน จนสวนเกินแทบจะไมมี ถาสวนเกิน
ไมมีมากขยะ ก็จะไมมากดวย
 เจาขยะนี่มันเปนตัวชี้ชัดวาเปนสันดานสวนเกินของ
มนุษยนั่นเอง ถามนุษยไมบาสวนเกิน แลวรูจักหาความสุข 
ที่เปนสุขทิพย เจาสุขกากสุขขยะเยอะ 
 ขยะ ก็คือ กากของความสุข  
  เพราะฉะน้ัน ท่ีตองใชอะไรตออะไรกัน เสพสุขแลวก็ตองท้ิงกาก 
จะเปนถุงยางอนามัย จะเปนอะไรตาง ๆ ท่ีมันมากออกมาเพราะมัน
เปนเร่ืองของสุขที่ผิดทาง แลวก็เปนสุขสวนเกิน มันไมไดเปนสุขที่
พอเหมาะพอดีพอควร มันไมเปนสุข ที่เรียกวา สุขสงบเย็น มัน
เปนสุก กอไก สะกดซะมากกวา สุกไหม สุกเกรียม สุกปง 
สุกเผา ุุ
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 ลองมาสุขสงบเย็นในชวงเขาพรรษากันหนอยเถอะ แลวเรา
จะรูวาเราเปนชาวพุทธเลื่อนระดับได ในชวงเขาพรรษา เราแรก ๆ 
นะจะเปนชาวพุทธเล่ือนลอย ชาวพุทธเล่ือนเปอน แตในพรรษาน่ีแหละ 
เปนการเล่ือนระดับชาวพุทธ  อัพเกรดตัวเองใหมันสูงข้ึนมาจากความ
ไมรูก็รู จากการมันไมไดฝกก็ฝก จากไมเคยหัดก็ไดหัด มันเปนการ
ยกระดับ เลื่อนระดับ 
 ฉะนั้น พรรษาเปนเรื่องเลื่อนระดับของชาวพุทธ ชาวพุทธ
ที่ไมคิดเลื่อนระดับ ก็จะไมสนใจที่จะถือศีลเพิ่ม ยกระดับความ
ฝกฝนเพิ่ม ความรูความเขาใจเพิ่ม จึงเลื่อนระดับทั้งความรูความ
เขาใจ ทั้งสัมผัสแตะตองกับมรรคกับผลบางในระดับหนึ่ง
 หวังใจหรือเกินวา พรรษานี้จะมีคนที่อานบทความนี้ แลวชวย
กันขยายบอกตอ เพื่อใหพรรษานี้มันเขมแข็ง มันแข็งแกรง พรอม
ที่จะจากโลกไปอยางชนิดที่ไมออนแอตาย หรือไมตายโหง 
  คําวา “ตายโหง” ไมใชถูกฆาตายอยางเดียว มันหมายถึงวาตาย
แบบกังวลทุรนทุราย กระวนกระวาย จิตใจระส่ําระสายไปหมด ไมได
ตั้งทารับความตายอยางสงบ 
 มาฝกชวงเขาพรรษา เรื่องนี้เขาจะทําจะสอนกันมากที่สุด 
เตรียมตัวกอนตาย ฝกฝนใหคลอง จะไดวองไว ความตายจะมา
ถึงนี่ตั้งทารับเปน แลวไมตองวิตกกังวล น้ําตานองหนา ไมตองสั่ง
เสียร่ําลา แบบร่ําไห มันกลับบอกวา “มาเลย  ! เมื่อไหรก็ได ถา
พรอมจะเอาฉันไป” เพราะเราไดฝกฝนผานหลักสูตรท่ีจะไดภพใหม
ชาติใหมถาตองเกิดชนิดที่ไมต่ําลง มีแตคงที่กับสูงขึ้น 
 ฉะนั้น อุโบสถศีลนี้ นอกจากทําใหมนุษย ไดพบชาติที่ไมต่ําลง
จากนี้ แลวดีไมดีจะสูงขึ้นอีกเยอะเลย ก็ชวยกันออกมาก็แลวกัน ถา
ไมมาก็โอกาสที่จะเลื่อนระดับจะมีนอยนะ จะอยูแคเดิมหรือต่ํากวา
เดิมไปเรื่อย ๆ ตองระวังกันดวยชาวพุทธเรา เจริญพร. 

แลวกัน ถา
หรือต่ํากวา
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

*“การเจริญเมตตา” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในเทศนประจําวันพระเทศกาลเขาพรรษา 
“ชุดธรรมปาฏิโมกข” แกผูมาถือศีลอุโสบถและประชาชนทั่วไป ณ ตึก ๕๐ ป วัดสวนแกว นนทบุรี วันจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

  แผเมตตามีอานิสงสอยางไร ?  
 เอวัมเมสุตัง,  ขาพเจา*ไดสดับมาแลวอยางนี้  
 “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ 
เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม”  
 สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา,   เสด็จประทับอยูที่ 
เชตวันมหาวิหาร, ซ่ึงเปนอารามของอนาถปณฑิกคฤหบดี 
ใกลเมืองสาวัตถี    
 ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ,  
 ณ ที่นั้นแลพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระภิกษุ 
ทั้งหลายวา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
 ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง,  
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว   

*(คือพระอานนท)
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 ภะคะวา เอตะทะโวจะ, 
 พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระ
ดํารัสนี้วา   
 เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา,  
 ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ! เมตตาอัน 
เปนไปเพื่อความหลุดพนแหงจิตนี้  
 อาเสวิตายะ ภาวิตายะ, 
 อันบุคคลบําเพ็ญจนคุนแลว
ทําใหมากแลว    
 พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ, 
 ทําใหมาก คือ ชํานาญใหเปน
ยวดยานของใจ  
 ในบทนี้ นี่ อยากใหพวก เรา
ทําความเขาใจเปนพระพุทธพจนเปน
คําสอนโดยตรง ไมใชอรรถกถาจารย 
หรือครูบาอาจารยรุนหลังมาบรรยาย
เอาตามอัตโนมัติ ทานใชคําวา ทําใหเปน
เหมือนอะไรของใจ ? ยวดยานของใจ
 “ยวดยาน” ก็คือ ส่ิงท่ีเราน่ังพา
เราไป รถพาเราไป  เรือพาเราไป  มา
เกวียนพาเราไปจัดวา เปนพวกยวดยาน

ทีนีย้วดยานของใจ พาเราจะไปไหน ไป
เก็บเกี่ยวอะไร  พาไปเก็บผักเก็บหญา 
พาไปเก็บมรรคผลนิพพาน พาไปเก็บ
เกี่ยวอะไรไดบาง
 คําวา “เรามียานหัวใจ ยานแหง 
ใจ ยานของใจ” คือ ยานยนตยาน
พาหนะ  ไมใชฌานญาณ ที่เปนเรื่อง
รูแบบเขาฌานนะ เปนยานของจิตใจ 
ยานของพาหนะ 
 ถาถามวา เรามีรถสัก ๑๐๐ คัน  
แตเราไมมีเมตตา  เราอาจจะขับรถบา
บอชนคนตาย  เรามีเรือสปดโบท (Speed
boat) เรามีเครื่องบิน แตเราไมมีจิตใจ
ที่ดีงามดานเมตตา เราอาจจะมียาน
พาหนะไปไหนไดเร็วไดไว แลวก็ตาย
กันเยอะ
 เจาพวกขับรถเครื่องยานทั้ง
หลาย นี่เขากินเหลาเมายา ขับปาด
หนาปาดหลัง ตอยยิงฆากัน เขาไมมี
ยานของหัวใจ คือ เมตตา  ตองบอกวา
เมตตานี่  เปนยวดยานของจิตใจที่เรา
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ควร มี  เราควรจะมีอาศัยไว  พึ่งพาไว
เพื่อจะไดมีเครื่องอาศัยที่จะพาเราไป
สูจุดหมายปลายทาง ใหไดเก็บเกี่ยว
ผลตาง ๆ  
 วัตถุกะตายะ  อะนุฏฐิตายะ,  ให
เปนที่อยูของใจตั้งไวเปนนิตย  
 ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ,  อัน
บคุคลส่ังสมอบรมแลว บําเพ็ญดีแลว  
  เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา, 
ยอมมีอานิสงส ๑๑ ประการ     
 กะตะเม เอกาทะสะ,  อานิสงส 
๑๑ ประการอะไรบาง  
 (๑) สุขัง สุปะติ :  คือ (ผูเจริญ 
เมตตาจิตน้ัน) หลับอยูก็สุขสบาย
 ทําไมบางคนถึงหลับฝนรายนอน
สะดุง นอนไมหลับ นิมิตราย ๆ  เมื่อเชา
นี้ เผอิญท่ีอยากบรรยาย เร่ืองน้ีก็เพราะ
วา มีผูหญิงคนหนึ่งอายุสัก ๔๐ ได เขา
วิ่งมาแลวก็มือเขาไดทําอยางนี้มาดวย 
เหมือนตบมือดีใจมา  “อุย ! นิมิตเม่ือ
คนืน้ีเอง ก็มาเห็นได อัศจรรยจริง !”
 เขาบอกวา เขานิมิตฝนวา อาตมา
เอาดอกไมใหเขา (ฮึ ๆ  ๆ  เขาวิ่งมาถาม
เด็กซิ) ดีใจเริงราเบิกบาน เขาบอกเพิ่ง
ฝนเห็นเมื่อคืน เชาก็มาเห็น 
 นี่ คนแตท าทาง เขา เป นแล 
หนาตาเขานี่นะ เปนคนมีอะไรละ ! ที่

เขาเรียกมีรัศมี มีราศี มีหนาตาอิ่มเอิบ 
เบิกบาน ยิ้มแยมจิตใจ นี่เชื่อวาตอง
เปนคนมีเมตตาจิตสูง  
  เพราะฉะน้ัน จะนอนฝนก็ฝนแต
เรื่องดี ๆ  นี่เขาก็เลยมาใสบาตรเริงรา
ดีใจ  โอย ! เนื้อตัวจิตใจอะไร ๆ มันแล
ปลาบปลื้มสุด ๆ ในรอบหลายปของ
เขาก็ได 
 บังเอิญก็เลยวา  เอวันนี้ ! เมื่อ
เชาก็ฟงเห็นสวด แลวก็เลยนาจะเอา
เรื่องนี้มาบรรยายเสริมกําลังใจ 
  เพราะฉะนั้น ชีวิตคนใดที่หลับ
เปนสุข ตางกับอยูรอนนอนทุกข 
หลับก็ทุกขรุมรอนกลัดกลุมถึงกับ
ผุดลุกผุดน่ังอะไรอยางนี้  มันมีนะ
คนที่นอนผุดลุกผุดนั่ง ตางกับคน
ที่หลับกายสบายจิตชีวิตมีความสุข
จริง ๆ นี่ไมคิดใหเลยกันบางก็มีวา 
 ทําไม ! พระพุทธเจา  ถึง
เอาเรื่องการทําบุญ เจริญความ
เมตตาเพียงครั้งเดียว นี่ดีกวาไป
ถวายขาวของใหพระพุทธเจา 
๑๖ ครั้ง  พระอรหันตรอบ ๔ ทิศ  
พระพุทธเจาก็ยังตรัสยืนยันวา 
“ไดบุญนอยกวาเจริญเมตตา
จิต”

ํ ไ ึ ั ฝ 

เป
ห
ผุ
ค

((๑๑))  สสุุขขัังง  สสุุปปะะตติิ  :    คคืืออ  ((ผผููเเจจรริิญญ  
เเมมตตตตาาจจิิตตนน้้ัันน))  หหลลัับบออยยููกก็็สสุุขขสสบบาายย

ูู
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 ฉะน้ัน ใครมีเมตตาจิตเปนเหมือน
ยานรองรับจิตใจอยู  จิตใจเขาก็จะหลับ
ดวยความหลับลึกหลับสนิท หลับสบาย
ไมผุดลุกผุดนั่งไมมี คําวา กระสับ
กระสาย ไมฝนรายอยางนี้ เปนตน   
 
 (๒) สุขัง ปะฏิพุชฌะติ : 
ตื่นขึ้นก็เปนสุขสบาย 
 ตื่นขึ้นมาก็มีความสุขสบาย เรา
คงไดยินคําพูดท่ีเขาบอกวา  แหม !  ถา
หากวา ต่ืนมาก็มีแตเร่ืองวุนวาย  (หลับ
ก็เปนสุขสบายต่ืนมาก็สบายใจ)  ถาหาก
วามันเปนอยางนี้ละ เหมือนกลางคืน
อัดควัน กลางวันเปนไฟ เคยไดยินไหม ? 
กลางคืนมันรอนระอุกรุน อิจฉาเครียด
แคนชิงชังคนนั้นคนนี้   นี่เขากลางคืน
อัดควัน  แตพอสวางขึ้นมาก็ลุกขึ้นมา
อารมณเนาอารมณบูดอารมณเสียต้ังแต
ตื่นเลย ยังไมทันลางหนาเลย อารมณ
เสียแลว “ใครเอาแปรงเอาขันกไูปไหน
วะ !”  บนนูนหานี่ ! ไมเจอนั้นไมเจอ
นี่ !  นี่เขาเรียกวา “กลางคืนอัดควัน
กลางวันเปนไฟ” 
 นี่ โทษของคนที่ ไมมียานแหง
จิตใจที่รองรับ คือ เมตตา ตื่นก็งัวเงีย
มึนหัวปวดหัวมีทุกขเรื่องนั้น เรื่องนี้ ยัง
ไมทันอะไรตื่นก็ทําเหมือนยังกับเด็ก ที่
เลาใหฟง  แมวาไปโรงเรียนแลว  ตื่น

เถอะ ! สายแลว ยังไมทันตื่นยังไมทัน
ลุกเลย  บาปติดปากแลว  เขาพูดกับ
แมเขาวายังงัย ?  “มึงจะเคี่ยวเข็ญกู
ไปถึงไหน กูอยากนอนอีกนิดหนึ่ง” 
อะไรอยางน้ี เขายังไมลุกจากท่ีนอนเลย  
มันก็เจอเร่ือง  น่ีตกลงวาวนันี้นะทั้งแม
ทั้งลูกน่ี  แมต่ืนกอน ลูกยังไมต่ืน ลําบาก
กันทั้งคูเลยไหม ?  “หลับก็ไมเปนสุข 
ตื่นมาก็เจอแตทุกข”
 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจา ถึง
ตรัสยืนยันวา ถาลองไดมีเมตตา แลว
ท้ังคูนะ ! ถาลูกสาวเมตตาแม  โอโฮแม ! 
ตองมาปลุกเรา นึกสงสารแม  ท้ังสงสาร 
ทั้งกรุณา ทั้งปรารถนาดี  บอก “ขอบ
ใจ ! คุณแมที่ปลุก” อะไรที่พูดใหแม
สบายใจก็ได  แตเขาสันดานไมเมตตา
แมกระท่ังแมของเขา  แลวลองคิดดูเด็ก
คนน้ีจะเปนอยางไร ?  ใครไดเปนแมพันธุ
จะเปนไง ?  
 น่ีเมตตาแมเขาก็ไมมี แตแมเมตตา
ขางเดียวปรารถนาดีขางเดียว  หรืออาจ
จะวิธีปลุก ไมไดปลุกดวยเมตตาก็ได 
ถาปลุกลูกดวยเมตตาอาจจะหยาบ
นอยกวานี้ก็ได  คงไมถึงขั้น “มึงจะ
เคี่ยวเข็ญกูไปถึงไหน” 
  เพราะฉะน้ัน อานิสงสของเมตตา  
เหนือกวาบุญอื่น  อยากจะขยับเรื่องนี้
ใหพวกเรามีความเมตตาเปนหลักไว  
อยาคิดวา มันเปนประเพณี  แลวเรา

่ ้

ม
ทั
กั
ตื

(๒) สุขัง ปะฏิพุชฌะติ :
ตื่นขึ้นก็เปนสุขสบาย

ุ ฏ ุ
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นี่ไมเขาใจเรื่องศาสนาเลย มีเขาใจแค 
๑๗ % แตเราเครงครัดกวาเพ่ือนเลย ใน
บรรดาประเทศพุทธนี่  เครงครัดเรื่อง
พิธี เรื่องขนบธรรมเนียม  พระไทยก็
เครงครัดกวาพระทิเบตพระมหายาน
อะไรอยางนี้  เราจะเครงกวาเพ่ือนเลย
ยิ่งประเทศไทยที่ชูโรง  ที่พระไทยเครง
ครัดนี่รูไหม ? ระหวางใครจะเครงคัด
กวากัน  ระหวางพระมอญกับพระไทย
“พระมอญเครงกวาเรา เครงกวา
พระไทย”
 พระมอญนี่สายพระมอญแท ๆ 
เลยนะ  จะเครงครัดทั้งพิธี ขนบธรรม-
เนียมอะไรตออะไรตาง ๆ มากเลยพระ
มอญ  หลวงพออุตตมะอยางนี้จะเครง
ครดัมาก  แตวาท่ีวาพมาเขาใจบุญกวา
ใครหมดท้ังโลกน้ี   แตถาถามวา ความ
เขาใจเขาดีไหม ? แตวาไมติดอันดับนะ
แสดงวา ยังอยูต่ ํากวาเรา  เพราะศรี-
ลังกาเลยเรา แตพมาไมมีติดเขาจัด
อันดับ ๒๑ อันดับ ใน ๑๐๐ กวา

ประเทศ พมาไมติดเรื่องเขาใจศาสนา 
แตวาทําบุญเกง ไดกันไปคนละดาน ได
กันคนละมุม ถือศาสนาไมใชจะไดเหมือน
กัน เพราะความเขาใจการศึกษาไม
เหมือนกัน 
 พมาเขาจะใหอะไรรูไหม...ที่
ไดที่ ๑ เลย ? พมานี่เขาจะเกงที่สุดใน
โลกเลย  คือ อานพระไตรปฎก และ
จําไดทุกหนา ๘๐ เลม เคยมีพระพมา
เปนผูอาวุโสน่ี เหมือนทองพระปาฏิโมกข
เลย อานพระไตรปฎกแลววา หลับตา
ปด ! หนานั้นบรรทัดนั้น พระสูตรนั้น
พมาเกงมาก   
 เรื่องแปลกเหมือนกันนะพูด
ถึงวา พระสังฆราช (สา) หรืออะไรน่ี 
ทานอยากสวดพระปาฏิโมกขใหได  แลว
ทานก็พยายามสวดทั้งวันทั้งคืนเลย 
รูสึก ๓ วันหรือ ๗ วันไมรู ! ธรรมดา
พระปาฏิโมกข ซึ่งพระสวดกัน ๑ ป 
หรือ ๓ เดือนกวาจะได  อาตมานี่ปล้ํา
อยู ๔ ปไมได เพราะมัวไปเทศน มัวไป
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งานมันเยอะ ไมได !  (ไดหนาลืมหลัง ได
หลังลืมหนา) ไปเกินคร่ึงแลวละ แตแลว
งานเยอะก็ไมได 
 สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 
บอกวาบอก “โอย ! สวดอะไรมันจะ
ยากเทาพระปาฏิโมกข ๔ วันเต็ม ๆ 
ถึงได” 
 เขาสวดกัน ๒ ป ปหนึ่ง ๓ เดือน  
ทานสวดอยูนอยสุด  ถือวาเปนพระที่
สวดพระปาฏิโมกขไดเร็วที่สุด ใชเวลา
นอยที่สุดในยุคนั้น สมัยโนนนี่ พระเขา
จะสวดพระปาฏิโมกข ! เขาพยายาม
กันเหลือเกิน  นึกถึง หลวงตาพุฒเอา
กะลามะพราวตีแตกซีกหนึ่งนี่คว่ํ า
หนุนหัว ไมหนุนหมอน หนุนหมอน
เดี๋ยวหลับ ๆ อยูอยางนั้นแหละ  ถา
หนุนบนลูกมะพราวนี่ ถาหัวมอยหลน
ปง ! ก็ทองตอ “โย ปน ภิกขุ ภิกขุ 
ฯลฯ”  พอมอยหลับหลนปง ! กท็อง
ตอ สวนเรามันใชหมอนใหญไปก็เลย
ไมคอยได  
 ทีนี้มีเรื่องของชีวิตจิตใจดานนี้ 
ถาเราไดทําใหเปนคนนอนสุข ตื่นสุข
สบาย ตื่นขึ้นมาก็เปนสุขสบาย หลับก็
หลับลึกหลับสนิทสุขสบาย ไมฝนราย 
ดวยอานิสงสของจิตที่ไดเจริญความ
เมตตา 
 เพราะฉะนั้น จะมีอะไร ทําบุญ

อะไรก็ทําไปเถอะ   แตอยาไปหลงวา
นั้นนะมันไดมากท่ีสุด จะเปนกฐิน ผาปา 
สรางโบสถ สรางศาลา ถวายสารพัด
ถวายนะ ก็ขอใหแฝงไปดวยรูสึกเมตตา
 ถามวาใสบาตรใหมันเปนเมตตา
นีทํ่าไง ? อยาใสเฉย ๆ ใหรูสึกวา “เออ ! 
เดี๋ยวเพื่อทานเจ็บทานปวยจะตอง
ไปเสียคาโรงพยาบาล สงสารใหทาน
ไดใชจายในคราวจําเปนของชีวิต 
เพื่อถนอมชีวิตทานไว” อะไรทํานอง
นี้ ขอใหเรารูสึกวา ถาสูงไปกวานั้น
ตามหลักคืออะไร  ?  ใสบาตรเพ่ือจะได
รักษาพระศาสนาใหอยูเปนที่พึ่งของ
สัตวโลก  ถาสัตวโลกยังมีศาสนา ยงัที่
มีพึ่งก็จะไมเบียดเบียนกัน จะมีเมตตา
ปรารถนาดีตอกันดวยหลักธรรมคํา
สอน  อันนี้เปนหลัก 
 เปนหลักเลยที่วา เราใสบาตร
นี่อยาไปใสเฉย ๆ  บางคนใสหนักกวา
นั้นอีก  “กูชอบกินอะไร เดี๋ยวกูก็ใส
ไวกอน” เผ่ือเอาไวขางหนา ถาแยกวา
น้ันพอแมชอบเผ็ด เขาก็ใสแตเผ็ด พระ
ฉันถายลําบาก ! อันน้ีเขามีเมตตาไหม ?
เออ ! คิดบาง ๆ  ถารูวา หมอสั่งอาตมา
วา “อยา ! กินแกงกะทิ” แตองคอื่น
ยังฉันไดนะ สําหรับอาตมา ถาชวงฉัน
ไมได เราก็ตองดูวา จะเปนพวกอะไร ! 
เปนผลไม เปนพวกไมมีไขมัน มันก็จะ
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ไมทําใหไขมันไปทําใหเลือดเดินไมสะดวก 
 คือ คิดแบบผูหญิงคนหนึ่ง สมัย
ครั้งพุทธกาล  พระอาพาธหนักรูปหน่ึง
ทางการแพทยแผนโบราณก็บอกวา 
เหมือนกับขาดพวกอาหารประเภท
เนื้อนี่ แตแกก็ไมมี หาเนื้อก็ไมได รูไหม
แกทําไง ? เคยไดฟงบางไหม ? (เคยฟง
แสดงวาแนวหนาหนอย) เลยตัดเน้ือนอง
ตัวเองนิดหน่ึง เอาใหทานไดฉัน แตทาน
ไมรูหรอก (ที่จริงฉันเนื้อมนุษยไมได) 
เพราะอาพาธ
 พระพุ ทธ เจ าถึ ง ได ต รั ส ว า 
ทําบุญกับภิกษุอาพาธดูแลภิกษุ
อาพาธ ถาพระอาพาธนี่เราไปดูแล
เช็ดถูกุฏิกวาด หรือหาน้ําหาทาหา
หยูกหายาให ทานตรัสเทากับดูแล
พระองค  

 พระที่อาพาธเพราะเราทํา
นี่ จิตเราตองสงสารตองเมตตาสูง 
เพราะฉะนั้น บุญจึงสูงไปดวย จะ
ไปทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆอะไร
พวกนี้ คนเขาจะนิยมใชไหม ?  ถา
สังเกตเขาจะนิยมไปทําบุญโรง
พยาบาลสงฆเพราะมีพระอาพาธอยู 
 ดังนั้น ก็ไปดวยจิตที่เมตตา  แต
นั่นแหละที่บอกวา เราจะทําบุญน่ีเรา
ตองการใหศาสนาสืบอยูเปนท่ีพ่ึง
ของสัตวโลก  ถาหมดศาสนาสัตวโลก
ก็ไมมีท่ีพ่ึง  พอไมมีท่ีพ่ึงก็จะเบียดเบียน
กัน  ก็จะทําใหจิตใจขาดความเมตตา
ปรานีอะไรตาง ๆ
 ถาเราทําบุญแบบน้ี “บุญเราเพ่ิม
ทวีคูณเลย” ทั้งที่ใสตามธรรมเนียม   



18

  เพราะฉะน้ัน บุญเปนไดท้ังภาวนา 
เมตตาภาวนาก็ได เปนศีลก็ได  
 ทําไมบุญเปนทาน เปนศีล 
เปนภาวนา ?  ถาใหทานแบบเปน
ธรรมดา ก็คือ เขาใหกันมาก็ให
กันไป เออ ! สงสารก็ให หรือ
ธรรมเนียมมันให 
 ฉะนั้น มันมีอยู ๒ ตัว แตแรกนี่
สงสารให อันนี้เปนทาน แตธรรมเนียม
มันบอกตองให เชน เทกระจาด เขาก็
ตองเทกระจาดกันทุกปถึงฤดูนั้น หรือ
แมพอเราใสบาตรมาเปนประจํา เรา
ก็เลยใสตามธรรมเนียม อันนี้ทานเปน
ศีล ตะกี้ทานเปนทาน  
 แตพอทําเพราะธรรมเนียมมัน
ใหทํา “ทานนี้เปนศีล”
 แตพอภาวนาเพิ่มอีกนิดหนึ่ง
วา “เงินนี้มันไมจากเรา  เราก็จาก
มัน” แลวทําแลวจะไดทะนุบํารุงพระ
ศาสนาไวอยู เปนที่พึ่งของสัตวโลก  
เผือ่ชาติหนาเราเกิดมา ก็จะไดเจอพระ
ศาสนาอีก ถาอยางนี้ปบ ! ทานเปน
ภาวนา  
 เอาละสรุปวา ถามีตัวนี้
ขอใหทํา แลวถาเลยจากนี้ไป 
ก็เรื่องของอนิจจสัญญา แต
เอาแคนี้

 (๓) นะ ปาปะกัง สุปนัง ปส-
สะติ : ไมฝนราย  
 เมื่อกี้ที่เลาถึงผูหญิงคนที่ดีใจ
เริงรา มาใสบาตรระริกระรี้ นอกจาก
ไมฝนรายแลวยังฝนดี  ฝนแลวสบาย
อกสบายใจ ฝนแลวก็ไมเคยวิตกกังวล 
เชน ฝนวาตกตนไม ฝนวา ใครไลฆา
อะไรพวกนี้ ฝนวา เสือไลกวด คนไล
ฆา ฝนวาตกตนมงตนไม มันใจหวิวนะ ! 
เคยไหมเคยฝนตกตนไมกันบางไหม ?
อาตมาน่ีฝนตอนไหนรูไหมท่ีฝนตกตนไม
นี่ ? ตอนทําตาล ข้ึนตาลมะพราว บางที
มันรื่นพรวดลงมาเลยนี่ หรือขึ้นหมาก
หลนพรวด ตอนนั้น เรามัน คือ จิตมัน
ประหวัดอยูไง ขึ้นไปก็อาวบางทีก็ตน 
หมากนี่โคน  

่ ้ ่ ่ ใ

(๓) นะ ปาปะกัง สุปนัง ปส-
สะติ : ไมฝนราย  
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  เออ ! ตอนน้ันอาตมายังไม
ไดเจริญเมตตา ก็ฝนตกตนไมบาง 
ฝนวาคนไลฆาบาง ต่ืนมาก็ใจหาย
ใจสั่น นอนใหมก็ไมคอยหลับ  
นอนใหมก็จะไมคอยหลับละถา
ฝนแบบน้ี เกือบสวางท่ีไมไดหลับ
เรามันตองขึ้นตนไมรับจางอยาง
นี ้พอตกลงมาที ๒ ที แมแตนอน
แลวก็ยังฝนวาตกอีกทั้ง ๆ  ที่หาย
แลวน่ี จิตมันประหวัดอยูแตเรื่อง
นั้น แลวเราก็ไมไดแผเมตตา ไมได
สวดมนตอะไรกอนนอน เพราะ
เปนเด็กวัยรุน ยังนึกฝนถึงเรื่อง
เกา ๆ ที่เกิด  อุย ! ตื่นมาใจสั่น
ไปหมด

 (๔) มะนุสสานัง ปโย โหติ, 
: เปนท่ีรักของเหลามนุษยท้ังหลาย
 เพราะความมีเมตตาน่ี  มีหนาตา
ยิ้มแยม  หนาตามันจะไมแลบึ้งตึงนา
เกลียดหรือจะมองใครพูดกับใคร 
เสียงสําเนียงมันออกมาจากเมตตา
ปรารถนาดี น่ีมันก็สรางเสนหเสริมเสนห
ใหเปนที่รักของมนุษย  นี่ดวยอํานาจ
ของเมตตา  
 พระพุทธเจาจึงยืนยันวา บุญที่
ทําอื่น ๆ นะมันมาเทียบกันแลวนี่สู
ตรงนี้ไมได ใหกับสัตวเดรัจฉาน ให
กับพระ ใหกับพระพุทธเจาก็ไมเทา
กับใหใจตัวเองมียานรองรับคือ เมตตา

 (๕) อะมะนุสสานัง ปโย โหติ,
: เปนท่ีรักของเหลาอมนุษยท่ัวไป
 ตอนน้ี คําวา เหลาอมนุษย น่ีมัน
หมายถึงมนุษยอะไรบางละ ? มนุสส-
เปโต มนุสสติรัจฉาโน  มนุสสนิรโย 
 อมนุษย คือ รางกายเขานี่
เปนมนุษย แตจิตใจเขา ถาเขา
โลภมากก็เปนสัตวประเภทหนึ่ง
เขาเรียกวา “เปรต”  มนุสสเปโต
ไมใชมนุษยธรรมดา ไมใชมนุสโส  
“มนุสโส” นี่ใจสูง ใจประเสริฐ   

่

(๔) มะนุสสานัง ปโย โหติ, 
: เปนท่ีรักของเหลามนุษยท้ังหลาย

ุ

ี้ ํ    ี่ ั

(๕) อะมะนุสสานัง ปโย โหติ,
: เปนท่ีรักของเหลาอมนุษยท่ัวไป
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 “อมนุษย” ถามวาเจาคนน้ี  แหม ! 
มันรายที่สุดเมืองไทย นี่ตัวราย ๆ นี่
มันมีเยอะใจดําอํามหิตพวกฆาเด็กฆา
อะไรน่ี  แตถาเรามีเมตตาอยางกับนาง
อะไรที่แกไปถือศีลนะ  เจาผัวนี่บอกไม
ไดไมยอมใหไปถือศีล ไมยอมใหไป แลว
บอกแกไปนอนคางวัด แลวฉันจะนอน
กับใครละอะไรอยางน้ี   แกก็เลยตัดสิน
ใจหาโสเภณีที่หนาตาสวยมานอน
แทนทุกคืนวันพระ  อีนางน่ีนอนไปนอน
มาไมกี่วันพระ ก็เลยติดใจผวัเขา ก็เลย
อยากจะนอนตอทุกวัน  ทางนี้ทําไงละ 
ยายน้ันกลับมาก็เลยวางแผนฆา พุงหอก
ลงมา พอหอกมาถึงขางหนาคนนี้ก็แผ
เมตตา “หอกก็กลายเปนดอกไม” ปก
วางอยูขางหนาบูชาไปเลย  หักหอกเปน
ดอกไมดวยความเมตตาน่ี  ตอมาพยายาม
ทําอีกหลายอยางแตแลวก็ไมสําเร็จ 
ใสยาพิษ ยาพิษก็ไมเปนพิษ  
 อมนุษยเหลาใดถึงแมไมรักก็
ทําลายไมได  แตสวนใหญจะรัก ถึง
ไมรัก เกลียดชัง แตก็ทําลายยาก พุง
หอกมาก็กลายเปนดอกไมอะไร
ทํานองน้ี ใสยาพิษมาก็กลายเปนน้ํา
หวาน ด่ืมแลวไมมีฤทธ์ิมีเดชอะไร  เดช
ของเมตตาสลายพิษทํานองน้ี ก็คือ
วา พวกอมนุษยทั้งหลายเขาอยางนอย
เขาก็เกลียดนอยกวาคนท่ีใจดําอํามหิต

ดวยกันนะ เขาไลฆากันเพราะเขาไมเปน
ผูมีเมตตาตอกัน จึงเรียกกันวาเปนศัตรู
กัน  แตอมนุษยถึงแมวาจะไมปกติก็
ไมเกลียดเรา ถึงจะทํารายเราอาวุธ
ก็ไมสามารถทําใหเราไดรับบาดเจ็บ
เพราะอํานาจของเมตตา อยางท่ีเห็น
ไหม ?  ชางนาฬาคิรีที่พระเทวทัต
ป ล อ ย ใ ห ช น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า  
พระพุทธเจ าทํ า ไงช างถึ งสยบ
เพราะแผเมตตา 

 (๖) เทวะตา รักขันติ :  เทวดา 
ยอมคุมครองรักษา 
 เทวดานี่ก็หมายถึงเทพยาดา
ทั่วไปดวย  แลวคนที่ไมคอยมีเหงื่อ 
ไมคอยออกเหงื่อ สุขสบาย นี่ที่เขา
เรียกกันวา เจาลูกเทวดา  ก็หมาย
ถึงวา คนที่เปนกษัตริยเปนอะไรตอ
มิอะไรที่สูงสงประเสริฐพอมีเมตตา
แลว ก็จะเผื่อแผมาถึงเราดวย คุม-
ครองเราปกปองเราอุปถัมภเรา  
เพราะเรามีเมตตาเปนเหมือนยาน
คุมครองใหเรานั่งอยูรอดปลอดภัย 
เทวดาตามคุมครองตามรักษา ไม
ปลอยใหเรารับบาปรับเวรรับกรรม 
รับภัยพิบัติ 
 บางคนก็แปลกเห็นไหม ? เวลา
ภัยพิบัติรถทั้งคันตายเกือบหมดแต

ี่ ็ ึ

(๖) เทวะตา รักขันติ :  เทวดา 
ยอมคุมครองรักษา
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รอดอยูคน เครื่องบินตกรอดอยูคน ๒ คน มันทําไม
ละ ? ใครชวยไว อาจจะเขาถือเทพดาคุมครองปก
ปองรักษาไมมีบุญไหนจะเกิน จะดี จะงามไปกวา
พยายามทําจิตใหมีเมตตา

 (๗) นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา 
กะมะติ : ไฟก็ดี ยาพิษกดี็ ศัสตราก็ดี ยอมทํา
อันตรายไมได
 อันนี้แทบจะไมตองอธิบายแลว เมื่อกี่ก็ตอ
แลววา พวกศัสตราวุธยาพิษ มันเปนพิษแกคนที่
ไรเมตตาธรรม มันถึงไดโดนฆาโดนฟน ไฟไหมไฟ
อะไรตออะไร  โอย ! อะไรนะท่ีมันมีคาราโอเกะหรือ
อะไร ที่เขาไหมตายกันตั้ง ๒๐๐ ?  ซานติกาผับนะ  
แปลกเจาผูหญิงคนหนึ่งไฟไหม นี่มันยังดิ้นรองอยู
เลย เขาออกกันหนีกันนี่ มันยังฟงเสียงเพลงไมจบ
มันยังดิ้นตอ  
 อาตมาติดหูติดตาอยูเลยไอที่เขาสัมภาษณ 
เขาสัมภาษณทุเรศมาก  เขาบอกวา ทําไมตอนนั้น
ทําไมไมวิ่งออก เขาบอกวา ยังสนุกอยู ทีนี้มันไหม
มาใกลถึงตัวน่ี  ไอเหล็กมันก็เร่ิมหักอะไรมันก็เร่ิมหัก
เขาก็หาทางออก ออกไมไดติดกระจก เขาก็กวัก
เรียก เส้ือผาก็เร่ิมติดไหมแลว เจาคนขางนอกก็เร่ิม
เอาไมกะทุงกระจกแตก เขาก็ว่ิงพรวดออกมากระจก
บาดเขาเยอะเลย แลวพอเขาออกมาเขาสัมภาษณ
ทําไมตอนนั้นไมออก  ก็นึกวาไปมาหลายที่  พอไฟ
ไหมเขาก็ดับไดทุกที แลวท่ีนาทุเรศเขาสัมภาษณตอ
วา แลวจะไปอีกไหม ? (ไป) คนอยางนี้อยาวาจะ

้ ่ ่

(๗) นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา
กะมะติ : ไฟก็ดี ยาพิษกดี็ ศัสตราก็ดี ยอมทาํ
อันตรายไมได

ไฟก็ดี
ยาพิษก็ดี 
ศัสตราก็ดี
ยอมทํา

อันตรายไมได”

““
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เมตตาคนอื่นเลย ตัวเขาเองเขาก็ยังไม
สงสารเมตตาตัวเขาเองเลย 
 นี่อยางนี้ จึงเรียกวา ไฟก็ดี ยา
พิษก็ดีศัสตราก็ดี ไมคอยจะทํา
อันตรายแกคนที่มีเมตตาไมคอยได
รับเรื่องพิษรายของยา ไฟไหมเผา
เนื้อตัวเกรียม พูดงาย ๆ พอเขาไป
อยูกับคนนี่ คนที่ไมมีเมตตาก็มักจะ
ไดผัวไมเมตตา 
 จําไดไหมที่เขาจุดไฟเผาเมียกัน
นี่เห็นไหม ?  เพราะเขาไปไดผัวที่ไมมี
ความเมตตา และตัวเองก็อาจจะไมคอย
มีเมตตา อยางที่ผัวมาออนวอนกลับ
ไปคืนดี เขานาจะพูดดวยความเมตตา
วจีกรรมดี ๆ  “พี่กลับไปเถอะ ! นอง
ก็คิดมาหลายวันแลวละ  แตขอตัด
สินใจอีก ๒ วัน พี่กลับไปกอน” พอ
เขากลบัไปมันก็รอด  น่ีดันไปบอก “ไป
นอนอยูกับมึง กลับไปอยูกับมึง อยู
กับหมาดีกวา !”
 พูดแบบนี้เขาพูดเมตตาไหม ? 

พอไมเมตตาผัวก็จิกหัวเอาน้ํามันราด 
ก็เขาอยางนี้
  สรุปแลวก็คือ ตัวเขาเองเขา
ก็ไมคอยเมตตา ถาเขามีเมตตาสามี
จะดาหมาไดไหม ? ไปนอนกับมึง กลับ
ไปอยูกับมึง อยูกับหมาดีกวา
 พูดแบบนี้พูดดวยเมตตาหรือ
เปลา ? ก็เปนอยางนี้ ทําใหโดนไฟเผา
หัว เปนครูดวยนะ ครูสอนภาษาอังกฤษ 
คุณสรยุทธมาออก

 (๘) ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิ-
ยะติ : จิตยอมเปนสมาธิไดรวดเร็ว 
 อันนี้สําคัญมากคนที่โหดราย
ใจดาํอํามหิต มักจะเปนคนท่ีใจสงบยาก
จิตเขาก็จะคิดราย คิดไมดีไมงามแค
ไมตองอะไร พอนั่งสมาธินี่ไดยินเสียง
ใครหายใจดัง ไอนิดเดียวก็ “แหมจะ
ไอตอนนี้ทําไมวะ !”  ที่จริงตัวเองนะมี
หนาท่ีกําหนดจิตใหสงบ เปนหวงไอคน
อื่นเขาทําไม ! กระโดดไปโนนไปนี่ เขา
ขยับตัวนิดก็ได  เขามีเสียงอะไรนิดก็เอา
มาฟุงซาน เพราะแทนที่จะวา  โอโฮ ! 
นาสงสารเขาไอ ขอใหเขาหายเร็ว ๆ  มัน
ก็จะไดทําตอได (ดันไปเมื่อไหรมันจะ
ออกไปใหพนไมรู) จิตมันก็เลยทําใหสงบ
ยาก แทนท่ีจะกําหนดเสียงท่ีเขาไอก็ได
“เกิดดับ  เกิดดับ” แลวก็สงสารแผ

ั ี้ ํ ั ี่โ 

(๘) ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธ-ิ
ยะติ : จิตยอมเปนสมาธิไดรวดเร็ว 
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เมตตาแลวก็ทําสมาธิของเราตอไปได
งาย 
 บางคนไมไดเลยนะ  แมวรองก็
ไมได อะไรก็ไมได ไกกะเติรกนิดเดียว
ก็หยุดปาไกกอนเดี๋ยวคอยนั่งตอ (หา
ไมปาไกกอนเดี๋ยวคอยนั่งตอ) มันจะสงบ
ยังไง ?  ถาเรามีจิตใจคิดอะไรมันดี ๆ  
ชีวิตมันนาจะสงบไดมากกวาคนทั่วไป 
ไมใชทําสมาธิไมขึ้น  
  ฉะนั้น จึงบอกวา จิตยอมทํา
สมาธิรวดเร็วขึ้น คือ มีทักษะ มีวสี
คลองตัวที่จะไปเปนสมาธิไวกวา ที่
จะไปอึดอัดขัดเคือง ฟุงซาน 

 (๙) มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, 
: ผิวหนายอมผองใส
 น่ีคนท่ีมีเมตตาอาการ คําวา “ผิว
หนายอมผองใส” น่ีไมใชหนาขาวเพราะ
แปง หรือวาเพราะเขาเปนคนผิวขาว 
แตมองใบหนาเขา นี่แลมีลักษณะอิ่ม
เอิบ เปนคนหนาตาไมหนานิ้วคิ้วขมวด 
อาจจะหนาดํานี่แหละ หนาดํานี่แตไม
หนานิ่วคิ้วขมวด หนาดําแตยิ้มอยาง
นี้ ก็ตองถือวา หนาตามีลักษณะของ
เมตตา ไมใชหนาขาว แตโฮย ! ฮึ่ม ๆ 
หนาตาดําแตยิ้มแยมแจมใสปรารถนา
ดี คิดแตใหคนนั้นเปนสุข คนนี้เปนสุข 
หนาตาเขาก็พลอยเปนสุข น่ีไมใชวาเขา

เปนคนหนาขาว แลวเขาทาแปงซะขาว 
เขาก็เลยกลายเปนคน น่ีเปนพรรณหนา
ตาดี แลวอยางท่ีเขาประกวดกันนะ บาง 
คนก็ไมใชได

 (๑๐) อะสัมมุฬโห กาลัง 
กะโรติ : เปนผูไมลุมหลงทํากาล 
กิริยาตาย
 อันนี้สําคัญมากเวลาใกลจะดับ 
จิตจะดับคนที่มีเมตตา นิมิตดี ๆ มันก็
จะมาเกิด  นิมิตวาชวยสัตวปลอยสัตว 
ไถชีวิตสัตวอะไรพวกนี้  มันตางกับเจา
คนทีท่ารุณทรกรรมทรมานสัตว อยาง
ที่เคยเลาแลวเลาอีกท่ีวา บางคนน่ีชอบ
ชนไก ตีไกกันแลว โอโฮ  ! บางคนนา
ทุเรศนะไกโดนแทงตาบอดเลยนะ มัน
ยังเอาเข็มเย็บดึงใหตาสูกันอีก  โอโฮ ! 
คนพวกนี้ตอนจะตายนี่ ก็นิมิตราย มือ
ชกกันเมือกเลือดออก คือ  เวลาไกมัน
ตีกัน นี่เมือกในคอมันเยอะไง และเจา
ของไกน่ี เขาจะเอาขนไกน่ีดึงเมือกออก
   ดังนั้น ตอนจะตายใกลจะตายนี่
แปลก ! ทํายังไงดมยาดมก็หายใจไม
ออก แตถาเอาขนไกโละ ๆ แลวดึงออก
มา  เปนหลายคน เคยคนเขาเลาใหฟง
เปนหลายคนยันตาย  โยมญาติอาตมา
นี่แกไถนา แกชอบโมโห เอาจอบฟน
บั้นทายควายพอใกลจะตายนี่ โอโฮ ! 

ี่ ี่ ี ํ  ิ

ค
ที
ช
ทุ

(๙) มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, 
: ผิวหนายอมผองใส

 (๑๐) อะสัมมุฬโห กาลัง
กะโรติ : เปนผูไมลุมหลงทํากาล
กิริยาตาย
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ตะโพกเนานอนทรมานทรกรรมใกล
จะดับ รองเหมือนวัวเหมือนควายเลย 
โวก ๆ ๆ แลวก็ไป
 ฉะนั้น คนที่โหดรายใจดํา
อํามหิตนิมิตรายจะมาปรากฏ
ตอนใกลจิตจะดับ นั้นในบทนี้จึง
บอกวา เราจะมีลักษณะพิเศษ
กวาคนอื่น ก็คือวา เราไมมีจิต
วิตกกังวลตอนิมิตราย มีแต
นิมิตดี ๆ   เม่ือจิตจะดับ เม่ือจะ
จากโลกน้ีไปก็จะมีแตนิมิตดี ๆ  
 เหมือนอยางที่เคยเลาวา อามา
หลาน ๆ ก็ไมคอยรูเร่ือง เจาต๋ี เจาหมวย
เขาก็ไมรูเรื่อง  อามาครางพึมพํา ๆ 
“เอาราชรถมารับแลวเหรอ”  แกถือ
ศีลกินเจ พอใกลจิตจะดับ นี่มีแตนิมิต
ดี “เอารถมาแลวเหรอ รถสวยจัง” 
พูดอยางน้ีพวกหลาน ๆ ไมรูเร่ืองเขาไม
เห็น เขาบอก “อามาเพอแลว” “อามา
สติแตก” แตแกเห็นนิมิตของแกที่ได
กระทําไวถูกตองดีงาม
 เพราะฉะนั้น คนเรา นี่ถาเวลา
จะทาํกิริยาดับจิต รูปแตกนามดับจะไม
มีอาการหลง จะไมมีอาการทวงถาม
มรดก อยางท่ีเคยชอบบอกวาแกจะตาย
แลว ๘๐ โอย ! ไมมีอารมณที่กระโดด
ไปอยางที่หลวงพอพุทธทาสบอกวา 

“ทําตัวเหมือนตกกระไดพลอยโจน”
 พอใกลจะดับ  โดดไปกับมันเลย
แตบางคนน่ีพอใกลจะดับ เอาขาขัดหัว
หอยกับสมบัติกับลูกกับหลาน พอจะ
ตายไมตายแหล ยังรองเรียกอยูเลย  
“อู ! เอาสมุดฝากมาใหกูดูตัวเลขคร้ัง
สุดทายดอกเทาไหรแลว”  
 ถาม ? บางคนก็ถามจริงเชียว
นะ ไอนั้นกูยังอยูไหม ? โตะถาด อะไร
พาน ถวยอยูไหม ?  ถาบอก “อยู” แก
ก็จะนอน  ถาไมตอบ “หายเหรอ ! 
มันหาย” 
 บางคนนี่เขาบอกวา พอใกลจะ
ดับใหพระมาบอกทาง  พระบอกทาง
ก็บอกโยมวาตามนะ “อรหัง อรหัง”  
แกฟงไมถูกแกนึกวาของแกหาย แกก็
พรึบเลย “อะไรหายอีกละ”  บอกทาง
อรหังฟงเปนอะไรหาย  นี่เขาเรียกวา 
คนประเภทจิตมันประหวัดไปแต
เรื่อง หวงยึดติดไมปลอยวาง เรียก 
วา “หลงติด หลงยึด” เพราะ
ฉะนั้น จะไมมีกิริยาหลง 
 “ไมมีอาการหลงกิริยากอน
ตาย” คือ กิริยาจะปลอยวางนิ่งสงบ  
สงบจนขนาดวาตายก็ตาหลับ ไมตอง
ใหใครไปปด แตบางคนน่ีปดแลวยังเดง
ข้ึนอีก ยังหวงยังหลง ปด ๓ เท่ียวก็มี  
 สรุปวา ถาเราไดเจริญเมตตา
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อานิสงสมันเยอะมีมาก  พระพุทธ-
เจา จึงตรัสวา ทําบุญนี่ขอใหนึกถึง
เรื่องนี้ไวอยางนอย ๆ ใหเมตตาตัว
เองวา จะไปนี่มีเสบียงไหม ? จะไป
อดอยากดูปากเขากินขางหนาไหม ?
ใสทําบุญตักบาตรไว น่ีเมตตาตัวเอง 
เตรียมเสบียงวา จะเดินทางแลว จะ
เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไป นี่จะมี
เสบียงไหม ? สงสารสักนิดหนึ่ง  
 แหมเมื่อกี้ดูขาว ! แลวนาเศรา
ใจโยม ! มันมีคนไปเท่ียวดึก ๆ นะ แตขา
กลับรถเมลมันก็หมด   แท็กซี่เขาก็ขูด 
ราคาจริงมิเตอรนี่มัน ๑๕๐ บาท แต
เเท็กซี่เขาขูดเอา ๔๐๐ บาท แลวเขา
ไปเที่ยวทําไม ? ทําไมเขาตองทรมาน
สังขารใหเสียสตางคเสียทรัพย ?  เจา
พวกนี้เขาไมไดสงสารตัวเขาเองเลย 
ตองไปนั่งถางตาดูดึก ๆ ดื่น ๆ สันดาน
เขาไมได เคยคิดสงสารตัวเขาเอง
เลย  แลวเขาจะไปสงสารใคร เขาจะมี
เมตตาอะไร แลวก็มาบนทะเลาะ 
 กับไอพวกโอ ! แลวเดี๋ยวนี้มัน
ก็มีเร่ืองทรมานสัตว ก็เยอะนะโยม !  
โอโฮ ๒ วันน้ีเขาแทงหมาอะไรตออะไร 
เด๋ียวน้ีเขาเอามาใหดู  เด๋ียวน้ีเขาก็มีคน
กลุมหนึ่งดีนะ รักชาง รักหมาอะไร
พวกนี้ แลวก็มีเมตตา คนพวกนี้เขาคง
จากโลกนี้ไป แบบไมมีคําวา “กิริยา
หลง” มีแตสงบจากโรคภัยทั้งสิ้น

 (๑๑) อุตตะริง อัปปะฏิวิช- 
ฌันโต, พรัหมะโลกูปะโค โหติ, : 
เมื่อยังไมบรรลุคุณวิเศษอันยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป, ยอมเปนผูเขาถึงพรหม
โลกแล.  
 ถึงแมวาเราจะไมไดมรรคไดผล
สูงสุด แตภพภูมิท่ีเราอยู คําวา “พรหม
โลก” น้ีมันก็ไมใชหมายวา จะมีแตเฉพาะ
โลกอยูขางบนโนน คือ “โลกแหงพรหม”
ก็หมายถึงวา  พรหมก็คือผูมีเมตตา, 
พรหมวิหารธรรม  

ถึงแมวาเราจะไมไดมรรคไดผล

(๑๑) อุตตะริง อัปปะฏิวิช-
ฌันโต, พรัหมะโลกูปะโค โหติ, : 
เมื่อยังไมบรรลุคุณวิเศษอันยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป, ยอมเปนผูเขาถึงพรหม

ุ ุ

โลกแล.

  “...เด๋ียวน้ีเขาก็มีคนกลุมหนึ่งดีนะ “...เด๋ียวน้ีเขาก็มีคนกลุมหนึ่งดีนะ 
รักชาง รักหมาอะไรพวกนี้ แลวก็รักชาง รักหมาอะไรพวกนี้ แลวก็
มีเมตตา คนพวกนี้เขาคงจากโลกมีเมตตา คนพวกนี้เขาคงจากโลก
นี้ไป แบบไมมีคําวา “กิริยาหลง” นี้ไป แบบไมมีคําวา “กิริยาหลง” 
มีแตสงบจากโรคภัยทั้งสิ้น...”มีแตสงบจากโรคภัยทั้งสิ้น...”
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 ไมใชแบบพรหมเอราวัณอะไร
นะ ! “พระพรหม” ก็คือ มีเมตตา คือ
เรานี้จะไปเกิดอยูในกลุม ในโลก ในโซน 
ในโซนนิ่งที่มีแตคนที่มีจิตใจดีดวยกัน 
แทนที่จะไปเกิดอยูในดงของคนใจดํา
อํามหิต  นี่เหมือนเรานี้ยังไง เราก็มา
อยูกันดวยกับกลุมคนที่นี่มันก็เหมือน
โลกอีกโลกหนึ่ง ที่มีพฤติกรรมทางจิต
ใจตางกับเจามนุษยทั่วไปนะ จิตใจยัง
ไงก็ดีกวาเขาเยอะ ไมใชมายกอะไรเหนือ
เขาหรอก  แตวาเพราะความมีเมตตา 
เรายังไมบรรลุมรรคผล แตเราก็ได
แวดลอมพรหมโลก คือ คนที่มีจิตใจ
ประดุจดังพรหมแวดลอมเรา มาให
เตือนใหเรา มาแนะนําใหเรา มา
หยิบยื่นสิ่งดี ๆ งาม ๆ ใหเรา นี้เปน
เหมือนที่เขาไปออนวอนพระพรหม  
 สมมุตติ๊ตางนะวา อาตมาจะมา
เทศนตองไปออนวอนไหม ! ออกจาก
กุฏิไดแลว คนมาคอยเยอะแลว ที่มา
ชานะเขามาถวายสังฆทาน  ก็ตองรับ

เขา คือ เห็นเขามา เราจะลุกมาซะทันที
แตเราไมมีเมตตา เขาไมมีเมตตา เรา
ก็อยูในสิ่งแวดลอมใครก็ไมหยิบยื่น
อะไรใหเราเลย  อาหารการกินก็ไมให
ความรูก็ไมให ธรรมะก็ไมให มันก็เหมือน
โลกที่อดอยาก แตที่เราไดเติมใหกัน
อยางน้ี  มันเปนหัวใจของพรหม ก็ถือวา
นั่นแหละ อยาคิดแตวาตองมีพรหมอยู
อีกชั้นหนึ่ง  
 ใหเห็นพรหมในโลกมนุษยนี้ 
ที่มีตางคนจิตใจประเสริฐดวยกันนี่  
เราก็ประเสริฐ เขาก็ประเสริฐมาอยู
รวมกัน มันก็เหมือนกับพรหมโลก ตาง
กับโลกอีกซีกหน่ึงของคนท่ีเขาแย ๆ  
 เมตตายะ ภิกขะเว เจโต 
วิมุตติยา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมตตาอันเปนเพื่อความหลุดพน
แหงจิตนี้   
 น่ีแหละ อันน้ีเปนเร่ืองสําคัญมาก
เรานี่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวร นั้น

เมตตายะ 
ภิกขะเว เจโต 
วิมุตติยา, 

ดูกอนภิกษุทั้ง
หลายเมตตา
อันเปนเพื่อ
ความหลุดพน
แหงจิตนี้” 

““
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มันใจของคนซาดิสมอํามหิตโหดราย 
คนบางคนนี่ผูกอาฆาตไมปลอยไม
แกะไมแก แลวเขาจะหลุดไดไง บาง
คนเขาอาฆาตมาดรายกันขนาดหนัก
นะ เขาขามไมพน 
 บางคนเขาอะไรเดี๋ยวนี้ เขามี
ขาม “ขามไมพนทักษิณ, ขามไมพน
อภิสิทธิ์, ขามไมพนสุเทพ” ขามไม
พนอะไรตออะไรเขาใชกันเยอะ 
  คําวา “ขามไมพน”  เขายัง
ติดใจเกลียดชังอยู ก็มีใชคําวา “ขาม
ไมพนซะที” ประเทศไทยก็ยุงอยางนี้
เพราะมันขามไมพนซะที เจาคนนั้นก็
หนีตะลอนไปอยูที่ไหนแลว กลับบาน
กลับเมืองไมได หาสตางคเกงแตหา
ทางกลับบานไมได เขาก็นาสงสารอยู
แลว แตเขาก็ยังมีคนตามดา ตามเช็ด 
ตามไล ตามสง เขาเช็คกันตลอด เช็ค
บิลกันตลอด  
 นี่มันเปนเรื่องวา “ขามไมพน” 
เราก็ไมตองพูดถึงขามพนเร่ืองหลุดไปทุก
เร่ือง แคขามพนจากคนท่ีเราเกลียดชัง 
 นี่มันก็เปนสวรรคขึ้นมาตั้งเยอะ 
“คิดพยาบาทบรรลัย ถาคิด
ใหอภัยนะ ใจมันก็เยือกเย็น”  
แตคนบางคนเขาอดไมได  อาตมาได
ยินเจาคนขับรถเขาเลาใหฟง กลับไป
ที่บาน เขาแกลงไปยั่วญาติเขา ญาติ

เขาเปน กปปส. เขาก็ไปยั่ว “นี่กูกําลัง
ไปทํารูปยิ่งลักษณกับทักษิณไวบน
หัวนอน กูจะกราบกูจะไหว” เจานั้น
เขาบอก “มึงกะกูขาดจากการเปน
ญาติเปนมิตรกัน” อยางนี้เลยนะ นี่
เขาเลาใหฟง อูฮู ! มันชางเหลือเช่ือเลย 
จริง ๆ   
 นี่เชื่อไหมเจาคนใตเขาไปเปน
เด็กปม ที่ตรง อ.กบินทรบุรี เจาบุญ
สินน่ีเขาก็ขับรถไปเติมน้ํามัน  เขาก็พูด
ถึงชมอะไรรัฐบาลบาลชุดนี้เปนยังไง 
กับรัฐบาลยิ่งลักษณเปนยังไง เด็กก็
บอก “ถามาเติมปมนี้นะ กูจะยิงให
ตายคาปมเลย” น่ีเจาเด็กปมนะ โอย !
ทาํไมจิตใจเขาจองเวรผูกกรรมอะไรกัน 
 นี่ถึงเรียกวา จิตที่มันเมื่อไหร 
ถามีเมตตาพอแลว อยางนอยนะไม
ตองไปเมตตาทักษิณ เมตตาอารมณ
ตัวเองที่งี่เงา ไปนั่งเกลียด นั่งชังเขา
นี่มันทรมานตัวเองหรือเปลา แลวเขา
สงสารสักนิดไหม 
  ทําไมมันตองมาอารมณบูด
อารมณเนากับเจาพวกนี้ ไหนเดี๋ยว
เขาก็ตาย มันเปนเรื่องที่ อาตมาฟง
โยมสวดเมื่อเชานี้ก็บอกวา เอวันนี้
นาจะเทศนเรื่องนี้ บวกกับยายคน
ที่ใสบาตรเมื่อเชา แกนิมิตดีก็ดีนะ  
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 นึกถึงตอนอยูสวนโมกขทาน
อาจารยพุทธทาสจะบรรยายธรรมทุก
วันเสารทานจะใหโยมสวดกอน  สวด
บทอะไรก็วาไป สวดบทหนึ่งแลวใหใจ
นิ่งดี แลวทานก็จะบรรยายธรรม ตอ
ไปมีอยางน้ีบางก็ดีนะสลับหามุมแบงกัน  
 สรุปวา อยางนอย ๆ ถาเรา
ยังไมไดมรรคผลอะไร เมตตาก็จะ
ทําใหเราใกลตอความหลุดพน ถึง
ขั้นสูงสุดยังไมได แตอยางนอย ๆ 
ก็ไดหลุดอะไรที่มันรักอาฆาตมาด
รายผูกรัดพยาบาทอะไรพวกนี้ 
มันเบาลงบาง ก็ถือวาเปนฝายวิมุตติ
เปนความหลุดชนิดหนึ่ง เปนการ
หลุดพนแหงจิต ที่มันอาฆาตมาด
รายผูกพยาบาท คอย ๆ แกะไป
ดวยความเมตตานี่แหละ   
 อาเสวิตายะ ภาวิตายะ,  อัน
บุคคลบําเพ็ญจนคุนแลวทําให
มากแลว  
 จบแลวโยม ! นี่ก็จะไดอานิสงส
ใชไหม ? ๑๑ ประการ อานิสงสเหลา
นี้ มันก็จะทํารักษาจิตใจเรา
 พระพุทธเจาตรัสวา  เมื่อได
ตรัสธรรมบรรยายอันน้ีแลว ก็ทําให
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นมีจิตใจยินดี 
พอใจในภาษิตของผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ดวยประการฉะนี้แล 

 เพราะฉะนั้น บทที่สวดแผ
เมตตากับอะไรกันนี่  ก็จะทํา
ใหเปนการทําปริยัติใหแจม
แจงจะไดนําไปปฏิบัติใหเห็น
ชัดเจนปรากฏผลแกความ
เปนพุทธบริษัท 
 ปญหาใหญมันเกิดอยางนี้นะ 
บางสํานักนี่เขาก็ตั้งเปดเรียนกันแต
เรื่อง  บางที่ก็ไมเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข
มากมายหรอก ไปเปด (ขออภัย !) เปด
อภิธรรม แลวก็น่ังทองดวงจิต ก่ีหม่ืน ๆ
ดวง ไดหลายแสนดวงแตมึนหัว ถาเรา
รูจักเจาะเอาเฉพาะเรื่อง 
  ทานเปรียบเทียบไวอยางนี้ดีนะ 
ทานเปรียบเทียบวา เจาะเอาเฉพาะ
เรื่องหลุดพน  มันหลุดพนแตแบบ
ไมมีเครื่องประดับ เหมือนคนเรียน
ไมเอาดีกรีปริญญา เรียนใหรูแลว
ทํางานได  
  เหมือนอยางตะก้ีเด็กจากอะไร ?
รร.แสงทองฯ เขาจะมาซอมพวกพัดลม
เครื่องไฟฟาเกา ๆ  ที่เขาบริจาคมา เขา
มาเปดซอม มากัน ๑๐ หรือ ๗ คน
อะไรนี่ เขาก็ขอกินขาวดวยอะไรดวย 
แลวก็ขอสวนแบง  เพราะเปนเด็กยาก
จนสงตัวเองเรียน  ทางมหาลัยเก็บคา
อะไรมันก็ไมคอยพอให ก็ตองมาเรียน
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แบบนี้ เรียนดวยแลวก็ทําบัญชีกันวา ซอมกี่ตัว ขายไดเทาไหร 
เธอเอาไปคนละเทาไหรพอจะอยูกินได  เพราะวาตอนนี้อาหาร
การกินก็ใหมาทําไว ๗ คนนี่ วันละ ๓๐๐ เอาคนไมกี่สตางค  
แลวทําวัดรวมซอม แลวไดก่ีพันแลว ถาไดหม่ืน  ไดหาพัน  ใหวัด
เทาไหร ? เธอเอาไปเทาไหร ? แลวอาจารยเขาก็จะตามมาคอย
สอน จะมีอาจารยตามมาคอยสอนวา “ทํายังไง ๆ” ที่เขามา
เมื่อกี้นี้ 
 อาตมานึกถึงเรื่องการศึกษาที่ผิดพลาด เดี๋ยววันหลังจะ
บรรยายใหฟงอาจจะเปนอาทิตยหนา  ปริยัติเปนงูพิษก็มีนะใน
พุทธศาสนา  พระพุทธเจาตรัสไววา “ปริยัติเปนงูพิษ” คือ รู
แลวแตมันไมเก่ียวกับดับทุกขเลย แถมยังเอาไปขมขูคนอ่ืน
ยกตนขมคนอื่นอีก  ในคําสาบานของผูหญิงที่เขาอยากให
พี่ชายเชื่อวา เขาไมไดลักดอกบัวของพี่ชาย  เขาอธิษฐาน
อยูขอหนึ่งแปลก 
 เขาสาบาน “ถาฉันลักของพี่ไปนะ  ชาติหนาขอใหฉัน
ไดเปนผูหญิงที่แตกฉานในอภิธรรม เรียนรูอยางแตกฉาน 
แลวเอาไปขมขูพระแกที่ไมคอยรูเรื่อง” 
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 แกสาบานแปลกดี  น่ีก็เลยน่ีเปน
ปริยัติเปนงูพิษนะ  แลวการศึกษาตอน
นี้เพี้ยนมากเลย  เพราะวาเราไปใช คํา
วา “เรียนเพ่ือไปเปนเจาคนนายคน”
แตไมเรียนเพื่อไปชวยคน  พอแมบาง
คนนี่สอนลูกเปนพิษ ลูกไมไปโรงเรียน  
พาลูกเดินไปโรงเรียน (ลูกไมไป) เห็น
คนเก็บขยะอยูขางถนน “ไมเรียนนะ 
ถาแกไมเรียนคอยดูเถอะไมชาโต
ขึ้น ! จะเก็บขยะเหมือนไอพวกนี้”  
ไปเหยียบย่ําดูถูกเขา
 แทนท่ีจะพูดวา “ลูกเอยลูกรีบ ๆ 
เรียนใหจบ ลูกจะไดเอาความรูมา
ชวยคนพวกนี ้ เขาจะไดพนจากกอง
ขยะ”  หรือวาเดินไปเห็นเด็กเล้ียงควาย
พาลูกไปเรียนลูกไมเรียน “ไมชามึงก็
ตองอยูกับควาย เหมือนไอเด็กเล้ียง 
ควาย” 

 พูดอยางนี้มันเปนเรื่องใสยาพิษ
ใหลูก แทนที่จะบอก “ลูกเอย ลูกมี
โอกาสเรียน ถาลูกเรียนจบลูกฉลาด
จะไดเอาความรูมาชวยเด็กเลี้ยง
ควาย” ควรจะเปนอยางน้ัน  แตวาการ
อบรมที่ผิดมันเปนยาพิษ นั้นทานจึง
เรียกวา “พระเณรที่เรียนกันผิด ๆ”  
อยางเรียนอยางเณรแอ อยางน้ี ไปเรียน
ไสยศาสตร ไปเรียนพวกน้ี  แลวก็ดูเหอะ
ไปตดัศพเขา โดนจับสึกต้ัง ๓ องคแนะ 
หลวงตาปนี้  
  แลวเขาก็ชอบพูดนะ “ไปเรียน
ของเขมรสิ จะไดวิชาอาคม” ไปเรียน 
พุทธศาสนาไมไดใหไปเรียนเรื่องนั้น  
ใหเรียนเรื่องดับทุกข  อยูยังไงหลับ
ก็เปนสุข ตื่นมาก็เปนสุข คนทั่วไปก็
ไมเกลียด ไมดา ไมสาป ไมแชง ทํา
ไงจะปฏิบัติเรียนรูใหไดเปนอยางนี้ 
จะพูดอะไรกับใครก็อยาสรางศัตรู 
อยาใหเขาเกลียดเขาชัง  ถาปากมัน
พูดแลวจะไดมีความเมตตาสักนิด 
ใสน้ําตาลสักนิด ใหมันหวาน ๆ  ก็จะ
ทําใหเรานี่ เปนหมูพรหมและพระ
สูตรที่พระองคทรงตรัส ขอใหพวก
เรายินดี ยินดีตอเร่ืองน้ีใหมาก ๆ   ภิกษุ
เหลานั้น  เมื่อสดับภาษิตนี้แลวตาง
พากันยินดีชื่นชมโสมนัส  นําไปฝก
ปฏิบัติ ก็จะไดเกิดสุขสมบรูณดวยกัน. 
  

...ใหเรียนเรื่องดับทุกข
อยูยังไงหลับก็เปนสุข
ตื่นมาก็เปนสุข...”

““
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

* “ธรรมสมโพชฌ” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสงาน “ธรรมสมโพชฌ” โดยจิตอาสาธรรมปทีป
วัดยานนาวา สาธร กรุงเทพฯ  วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 วันน้ี เน่ืองดวยงานฉลองสมโพชฌ ๒ กรณีพรอม ๆ กัน คือ 
วันวิสาขบูชาที่ผานมากับวันเกิดของหลวงพอที่วัดนี้ ก็ถือวา ๒ 
อยางผนวกกัน  เราควรจะไดรับรู ขอคิดอะไรบาง ? ขอเริ่มดวย
วันวิสาขะกอน  
 “วิสาขะ” สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การตรัสรู  การตรัสรูของ
พระพุทธเจา ถาใหทานรูไวอยางเดียว  พวกเราไมไดรูตาม ไมได
เขาใจตาม ก็จะกลายเปนเรื่องวิสาขะผานไปเปลา ๆ  โดยเฉพาะสิ่ง
ที่พวกเราควรจะรูวา ชีวิตกับความทุกขนี่ยังไง ! ทานสั่งใหทํา
กิจอะไรบาง ?
 (๑) ตองกําหนดรู  บางคนน่ีทุกขเกิดหลายรอบก็ยังไมรู  รองไห 
ทําไมก็ไมรู  นั่งน้ําตาไหลตีอกชกตัวอยูตั้งหลายนาที ยังไมรูสึกตัว
วา นี่อะไรเขามา  สภาพทุกขเขามาแลว ถาเราไดรู กําหนดรูไวบาง 
อยางนอย ๆ  ก็ไดทํากิจในอริยสัจ ๔   
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 (๒) อะไรมันเปนเหตุใหเราทุกข 
แลวทุกขมาจากอะไรนี่  ทานบอกตอง
ทําอะไรกับทุกข  กับเหตุของทุกข  
 “เหตุของทุกข” ทานบอกให
กําหนดละ  พยายามสลัดละ อยา
พอกอยาเพิ่ม  อยาแสหาทุกขเพิ่ม  
มันตองมีอาการตั้งใจที่จะละ ผาน
พนไป หรือวาบรรเทาไป ใหมันอยู
นอย ๆ ท่ีสุด ทําอะไรไมถูกก็ตั้งหลัก
วา “เราจะไมเกิดมา เพื่อเปนทุกข”  
 หลวงพอพุทธทาสใหคาถาบท
นี้วา  “มนตราธารณี” เอาไวตวาดผี  
ตวาดทุกข  ทานพูดใหแรง ๆ หนอยก็
บอก “กูไมไดเกิดมาทุกขโวย !” ทาน
ชอบใชคํานี้  อยางนอย ๆ เราก็จะได
ละเหตุ  ถาเรารูสึกเราตั้งใจวา เราจะ
ไมเกิดมารองไหทั้งวันทั้งป  

 โยม ! อายุเลย ๖๐ ยังรองไหกัน
อยูไหม ?  โยม ! ยังรองไหม ? (รอง)  
เออ ! แกเปลาแลวเออ   ระหวางเด็ก
รองกับคนแกรอง นี่นาจะปลอบใคร
กอน ?  แหม ! เร่ืองนิด ๆ  หนอย ๆ  ก็รอง 
สาเหตุมันก็คือ อยากมาก ยึด
มากเกินไป  ลูกหลานพูดกระทบ
ใจนิดเดียว  “มันทําไมลวงเกินกู  
ทําไมไมเคารพกู”
 นี่ตัวกูเยอะเลย  พอตัวกูมา
มาก ทุกขก็ตามมาเยอะ  แลวยิ่ง
อยากมากทุกขก็มาก โยม ! ดอกเตอร
อยากมากโกงเปนพันลาน  ตอนนี้
แกทุกขไหม ?  เขาคุก  โยม ! นี่คน
แก ๆ ๗๘ ควรจะเขาวัดหรือเขาคุก  
กวาจะเรียนจบดอกเตอรเปน ๑๐ ป  
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 สวนพระพุทธเจากวาจะเรียนจบเปนพระพุทธเจาใช
เวลาเทาไหร ๖ ป  เออ ! ไดยินขาววา ผูรูผูเรียน คงแกเรียนระดับ
ดอกเตอรจุฬาน่ีนะ  โยม ! คงจะใชเวลา ๑๐ ป  คร้ันจบไดดอกเตอร  
ตอนน้ีเขาเสนอปลดจากดอกเตอร ปลดจากศิษยจุฬาฯ อะไรกันน่ี  
 แตพระพุทธเจาตรัสรูมา ๒ พันกวาป  มีใครคิดจะปลด
พระพุทธเจา  ออกจากตําแหนงศาสดาเอกของโลกไหม ? โยม !
แลวคิดวาตอไปจะมีใครคิดปลดทานไหม ?  เพราะทานตรัสรูแลว
ไมไดลวงโลก ทําใหโลกแจมแจง แตดอกเตอรคนนั้นรูจนเปน   
ดอกเตอรยังลวงโลกอีก  ยังหลอกดอกเตอรดวยกัน   แลวเม่ือ ๒ วันน้ี 
ดูขาวแลวสะกิดใจอยูคําหนึ่ง คือ คําวา  “ผูรูถูกหลอก”  ผูรูชอบ
หลอก  หมอหลอกหมอ หมอนี่รูไหม ? เรียนเยอะไหม ?  ทําไม
หลอกได  
 พระพุทธเจารูแลวไมหลอกบอกแตของจริง พูดแตคําจริง  ทาน
ทวงสัจจะปญจวัคคียวา น่ีเม่ือทานไมเช่ือวาเราตรัสรูน่ี เราขอถาม
หนอยเถอะ คนอยางเราเคยพูดไมจริงเม่ือไหร “ท่ีไมรูแลวบอกวารู
น่ี” เคยพูดเม่ือไหรทานนอมคิดไปสิ ?  ปญจวัคคียนอมคิด  “เออจริง
นะ ! ทานไมเคยพูด”
 ฉะนั้น พระพุทธเจาไมมีใครคิดปลดทาน  เพราะ
ทานรูแลวก็ไมหลอก รูจริง !  
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 (๓) ทุกขดับ หรือนิโรธ นี่เปน
สิ่งท่ีเราตองทําใหแจมแจง  แจมแจงวา
ยังไง วาเวลาทุกขเกิดกับทุกขดับ เราเทียบ
กันหนอยสิ  เทียบกันดูสิวา เราควรจะ
อยูซีกไหน  ซีกปลอยใหทุกขเกิด หรือ
เลี่ยงหลบมาอยูซีกทุกขดับ
 ถาวันไหนเรารูสึก แหม ! เรารู
เลยเจาฝายทุกขน่ีมันทรมาน  สูฝายดับ
ไมได  มันเย็นมันโลงมันสบาย  ตองทาํ
ใหแจมแจง  แจมแจงไวเรื่อย ๆ ทั้งตัว
สภาวะทุกข  ทั้งเหตุใหเกิดทุกข  ถาเรา
พยายามศึกษาเรียนรูใหแจมแจงถึงไม
ไดตรัสรู  แตก็รูไวไมใหเขาทําวิจัย แลว
ออกตัวเลขมานาตกใจวา “ชาวพุทธ
ไทย เขาใจหลักศาสนาเพียง ๑๗ %  
อิสลามเขาเขาใจ ๓๕ % คริสต ๒๓ %
พุทธ ๑๗ %”  
 โยมที่นั่ง ๆ แถวหนานี่ถามจริง
เถอะ พอประมาณตัวเองไดไหมวา อยู
๘๓ หรือพวก ๑๗ ?  (อยู ๘๓)  ถาฟง
วันนี้แลวเลื่อนสัก ๕๐ ไดไหม ?  เออ !
วัดยานนาวาหลวงพอคิดจัดงาน นิมนต
พระมาเทศนเพิ่มเติมความรู เราจะได
เล่ือนระดับจาก ๑๗ เปน ๒๗-๓๗-๕๗
มันถึงจะไดนาภูมิใจ  ต่ํากวาศาสนาอื่น
เขาตั้งมากมาย  เพราะมัวจัดกิจกรรม
อะไรกันก็ไมรู บางวัดนะ เลยไมไดทํา
ใหชาวพุทธชาววัด รูเขยิบเพ่ิมข้ึน  เลื่อน

ระดับเพิ่มขึ้น 
 โยม ! เราจะศรัทธาศาสนา แบบ
ศรัทธาเลือ่นลอย ศรัทธาเลื่อนเปอน  
ศรัทธาก็ตองเลื่อนระดับไมงั้นเราจะ
เปนชาวพุทธระดับต่ําสุด รูนอยที่สุด 
เขาใจต่ําท่ีสุด  หนัก ๆ  เด๋ียวก็จะงมงาย
ที่สุด ไมแจมแจง  
 โยมเม่ือ ๒ วัน ! เห็นเขาทําเหรียญ
อันนาอุบาทว อุจาดลามก เหรียญทํา
อะไรไมทํา  ทําเหรียญโยนีมาแขวนคอ
กัน เออ ! โยมผูหญิงเห็นสักจ้ิงจกกับแก
ไวทีแ่ขนนี่สักทําไม ?  วันนั้นเด็กผูหญิง
สักไปที่วัด ถามสักทําไมนี่ ? เขาบอก 
“ถาผูชายเกาะจะไดติดหนึบเลย”   
โอ ! ทําไมคิดแบบนี้ ไมไดเรื่องเลย  
 ตอนนี้ปญหาเรื่องซื้อกามเด็กก็
แยอยูแลว ยังจะสักตุกแกใหมาเกาะ 
มาติดหนึบอีกแย !  เอาละเราจะตอง
แจมแจง  เร่ืองหลักธรรมคําสอนใหมาก
ที่สุด ถาอยางนั้นเราก็จะตองพอวิจัย
ทีไร ก็ใจแทบจะหมดอารมณศรัทธาเลย 
 (๔) ขอสุดทาย หนทางท่ีทําให
ทุกขดับ  หรือท่ีเรียกวา “มรรค”  โยม !
ตองทํา “ใหมีและใหเปน” ทานใชคํา
วาอยางนี้  มรรคตองทําใหมี คือ ทาง
เดินสําหรับเรานี่  เราตองมีแผนที่เดิน 
ถารถสมัยใหมเขาติด (GPS) บอกเสน
ทางไปไหน ที่หางเทาไหร ?  ถารถคัน
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ไหนไมมีบอกเสนทางเดิน มักจะหลง
ทางแลวเขาบอกวา “หลงทางเสีย
เวลา ยิ่งหลงติดยา โอโฮ ! หมด
อนาคต”  แลวเจาคนไมมีทางเดิน แลว
หลงทางเดิน แลวเดินทางไมเปน  เชน
เดินทาง นี่มันจะตองเดินใหถึงปลาย
ทาง ไมใชชมดอกไมริมทาง  ชมไปชม
มา มืดเสียกอนจะถึงปลายทาง  อยาง
นี้เขาเรียกวา “ไมมี ไมเปน”
 วันนี้พวกเราเดินทางเขาวัดนี้ 
เพี่อจะไดเปนคนรูแจงเห็นจริง ในขอ
ปฏิบัติที่ทําใหทุกขลดลง  นี่นาฉลอง
ไหมละโยม ?  พระพุทธเจาตรัสรู ใช
เวลากวาจะรูได ๖ ป รูแลวก็ไมมี
ใครคิดปลดทาน มีแตคิดที่จะฉลอง
ทานทุกป มาถึงวันเกิด ประสูติ ตรัสรู
ปรินิพพาน ทํากันทุกป  แลวปนี้ก็
ทํากันยิ่งใหญ  เพราะทานรูแลวนา
บูชานานับถือ 
 อาตมาไดยินลูกศิษยพูดใสหนา 
อาจารย ดร.สวัสด์ิวา “อาจารย ! มอง
หนาหนูหนอยสิ  สอนหนูมานี่ แลว
ทําไมทําอยางนี้” 
 “ทุกข” เพราะวาลูกศิษยคนหน่ึง 
เสียไปลานหน่ึง แลวไดคืนแคแสนเดียว 
เพราะบอกคืนอาจไมถึง ๑๐ %  โยม !
น่ีตกลงวา  ถาพระพุทธเจาตรัสรูแลวทํา
ใครเสียหาย คงไมมีใครฉลองหรอก  

และองคการสหประชาชาติคงไม
ยกยองหรอก  
 โยม ! องคการสหประชาชาติ  
ยกยองใหเปนวันสําคัญของโลกป พ.ศ. 
เทาไหร ? เทาไหรโยม ?  (แหมทําเปน
คิดนาน ทําเปนฟอรมลึกนึกนาน) ปนี้
ได ๑๘ ปแลว  ก็คือ ป ๒๕๔๒ ปนี้ 
๖๐ ก็ ๑๘ ป เร็วนะหลาย ๆ  ชาติยกให
เปนวันสําคัญของโลก  โยม ! สําคัญ
ที่สุดของพระพุทธเจา ทั้งพุทธประวัติ 
ทั้งทุกเลมท่ีอาน  สําคัญตรงตอนตรัสรู 
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ตอนอื่น ๆ  นี่ก็ทานลูกใคร  พอชื่ออะไร 
ปูชื่ออะไร  ปูของปูช่ืออะไร  สาระไมคอย
ไดเทาไหรหรอก  
 ไดตรงที่ทานตรัสรู ทานทําให
เกิดเรื่องทุกข ใหคนรูจักกําหนดลดละ  
เปนสิ่งที่ประเสริฐทานเกิดมาทํา ขจัด
ความมืด ใหเกิดความแจมแจง  เอาละ
นี่ คือ ประโยชนนาฉลอง  ตอนหน่ึงของ
คําวา “วิสาขะ” เราจะไปบอกแปลวา 
วิสาขปุณณมี คือ บูชาเพ็ญเดือน ๖  
 แลวหลังจากตรัสรูของพระพุทธ-
เจา เที่ยวสอนโดยไมคิดคาชั่วโมงเลย 
โยม ! พระพุทธเจาคิดคอรสละเทาไหร
ไหม จบช่ัวโมงทานเรียกมา ? (ไมมี)  อยาง
มากสมัยนี้มาทํากันเอง “บูชาธรรม”  
เขาไมไดเรียกคาจางเทศนนะ เขาเรียก
“บูชาธรรม” 
 น่ีโยม ! ตกลงวา นาเคารพ นา
จัดฉลอง มนุษยแสนประเสริฐที่สุด
ของโลก ทั้งบริสุทธิ์ทั้งมีพระมหา-
กรุณาธิคุณ   ทั้งมีพระปญญาคุณ 
ความสําคัญของพระพุทธเจา  ตรัสรู
แลวสอนฟรี ถึงแมรูสึกวาจะสอน
ยาก แตก็พยายาม ดวยความกรุณา  
 โยม ! ถาคนเราหัวใจมีเต็มไป
ดวยมีความกรุณาปรานี  เขาจะฆา
กันดวยรถเฉ่ียวชนกันนิดหนอยได
ไหม ?  

 เด็กรองควรจะฟาดเด็กตายไหม ? 
 อยู ๆ ก็จะฆาปาดคอเอารถ
กระบะไปสรางบึ้มนั้นบึ้มนี่ไหม ?  
 โยมขอทิ้งนวัตกรรมคําสําคัญ
ไวสักคําไดไหมนี่ โยม ! โลกประเทศ
เรานี่ไมขาดบุญ กฐิน ผาปาใสบาตร
ทํากันนาดู แตโลกขาดอะไร ? ประเทศ
ขาดอะไร ? “ขาดเมตตากรุณา”  
สมเด็จพระญาณสังวร* สมเด็จพระ-
สังฆราชองคปจจุบัน** พูดประโยคนี้ไว
โดนใจลองฟงนะ ฟงแลวจําใหแมนนะ
 “โลกเย็นเพราะเมตตา
ตายิ่ง โลกรอนเพราะเมตตา
หยอน”
 ไหนลองวาสิ “โลกเย็นเพราะ
เมตตาตายิ่ง โลกรอนเพราะเมตตา
หยอน” อีกสักเท่ียวไมไดรึจะไดฝงเขา
ไปลึก ๆ เออนี่โยม ! ถามีเมตตากัน
จริง ๆ ดีกวาบุญ  
 สมเด็จโตพูดประหลาด “แผ
เมตตาหน่ึงคร้ัง ดีกวาสรางโบสถ
หน่ึงหลัง”  
 ปราชญหลวงจีนพูดเยี่ยมเลย 
“ตั้งตุมน้ําเล็ก ๆ ไวขางทาง ใหคน
แสนหิวเดินผานมา ตักสักคํา สัก
จอก สักแกว ดีกวาสรางเจดีย ๗ 
ชั้น”

*   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร) พระองคที่ ๑๙
** สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (อัมพร อมฺพโร ประสัตถพงศ) พระองคที่ ๒๐ องคปจจุบัน

“
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 เด๋ียวน้ีบางวัดสรางเจดีย แลว
ก็ติดคุกก็มี ดีเอสไอเขาไปตรวจสอบ
วุนวายหมด  ทําบุญกันยังไงไมรูชาว
พุทธเด๋ียวน้ีนะ  ทําบุญติดคุก ทําบุญ
ผูกคอตาย ทําบุญแลวดีเอสไอเขาวัด
วุนวาย ทําบุญแลวแขวนปายที่คอ
ประทวง เมียทําบุญหมด ก็อด !
 นีท่าํบุญแตไมมีความเมตตาตอ
ครอบครัว คนบางล่ี จ.สุพรรณฯ ถวาย
ที่ดินไมพอ ดันถวายทั้งบานไปดวย ผัว
กับลกูเลยไมมีท่ีอยูอาศัย ประกาศเลิก
กันเลย เลิกกันเพราะบุญ ถามีเมตตา
นะ มันจะไมเปนอยางน้ีจริงไหม ?  แลว
ประโยคอีกประโยคหน่ึงสุดยอด “เมตตา
จริงใจ ผลงานยิ่งใหญจะบังเกิด”
 โยม ! ในหลวงน่ีทานมีผลงานย่ิง
ใหญไหม ? เพราะอะไรกระตุนใจทาน
ใหทํางานเพื่อผูอื่น “เมตตากรณุา” 
ใชไมใช ?  

 อาตมาไมคิดหรอกวา ชีวิตนี้
จะทําโครงการตาง ๆ ซ้ือท่ีดินใหคน
จนปลูกผลไมจนเต็มไปหมด โยม ! 
ไมนึกวาผลงานใหญยิ่ง มันจะเกิด
กับชีวิตเด็ก ป.๔ ไมนึกเลย
 ตอนนั้นไดยินเขาบอกวา เขา
ทําวิจัยวา คนไทยทุกข ระทมขมขื่น
ที่สุด เรื่องอะไรบาง ?
 อันดับแรก 
  (๑) ไมมีท่ีอยูอาศัย ไมมีที่ทํามา
หากิน ก็ไปบุกปารุกเขาคูคลอง ถูกจับ
ติดคุก ทุกขตอไป
 (๒) ทุกขไมมีงานทํา ตกระกํา
ลําบาก  โยม ! เคยเห็นพวกโรฮีนจา
ไหม ?  เขาไมมีงานทํา เขาซอนตัวมาใน
รถเทรลเลอรในรถผัก อากาศไมพอ
เขาก็ตาย
 (๓) ทุกขเพราะไมมีเงินจะใช 
ไปกูหนี้นอกระบบ ถูกตบถูกทารุณ  

...อาตมาไมคิดหรอก
วา ชีวิตนี้จะทํา

โครงการตาง ๆ ซ้ือ
ท่ีดินใหคนจนปลูกผล
ไมจนเต็มไปหมด
โยม ! ไมนึกวาผล
งานใหญยิ่ง มันจะ
เกิดกับชีวิตเด็ก ป.๔ 

ไมนึกเลย”

““
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แบบลําบาก โยม ! นาคิดนะ แลวอาตมา
ก็ซื้อพวกเคร่ืองมือตอแขนตอขา สราง
งานสรางอาชีพ ท่ีวัดน้ีไอพวกประโยชน
ใชสวยไมคอยซื้อ  ซื้อแตประโยชนใช
สอย แม็คโคร ๒๘ คัน เครื่องปนกิ่งไม 
๑๒ คัน แลวขยายสาขา ๑๒ สาขา ที่
สาขาปราจีน ๕๔๐ ไร วันนี้ตัดทุเรียน
มา ๔๐ กวาลูก สาขาจันทบุรี วันนี้เขา
บอกทุเรียนจะเขาอีก ๔๐ ลูกเหมือน
กัน เยอะดกปนี้ดก นี่สาขาระยอง นี่
สาขาตากอําเภอพบพระ ๕๐๐ กวาไร 
ขาวโพดผักเราก็ปลูกเยอะ กลวยเยอะ 
นี่สาขากาญจนบุรี น่ีสาขาบุรีรัมย ๔๐๐
กวาไร นี่สาขาสุราษฎรธานี แลวก็
สาขาอยุธยา ๓๐๐ ไร  
 ถามวา ผลงานใหญขนาดนี้
อะไรเปนตัวขับเคลื่อนผลักดัน ? 
(เมตตา) โยม ! ตอบเกงมาก นา
จะเลื่อนเปน ๕๐ นะโยม ไมนาจะ
อยู ๑๗ แลวนะ ฟงเสร็จสัก ๕๐ 
ไดไหม ?
 ขอที่ ๒ พระบริสุทธิคุณ เรา
เคารพความบริสุทธ์ิของพระองคบริสุทธ์ิ
ผุดผอง ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา
นี่ เอาตอนไหนมายกตัวอยางมาสักตอน
หนึ่ง  โยมชวยคิดคร่ึงนาที นาเคารพ
หัวใจพระพุทธเจาบริสุทธ์ิจริง ๆ  

 โยม ! แลวเขาทิ้งทายใหพระ
เจ็บใจ เขาบอกวา ไอทุกข ๓ อยาง
นี้  เทวดา พระ เณร ก็ไมมีปญญา
จะชวย เราฟงเปนพระแลว แหม ! 
รูสึกมันเสียศักดิ์ศรีลูกผูชายชาติ
พระเหลือเกิน  บวชมาแลวชวยใคร
ไมได ไมมีปญญาจะชวย  
 อาตมาก็เลยตั้งใจเลย “ชาตินี้
จะไมสรางโบสถ สรางเจดีย”  มีเงิน
ซื้อที่ตะพึด  จากเดิมวัดมีที่ดิน ๓ ไร 
เดี๋ยวนี้ซื้อได ๑๗๕ ไร แลวซื้อสาขาได
อีก ๑๐ สาขา ได ๓,๙๐๐ ไร หมดไป 
๑,๗๐๐ ลาน ไมรูเงินมายังไง  นาจะ
มาจากเมตตาของคน และเมตตาของ
เราที่ทําใหเขาเห็นจริง ๆ  
 โยม ! เจาพวกท่ีไมคอยมีผลงาน
นี่หัวใจเขาแลงแหงอะไร ? ไมมีเมตตา 
เห็นใครลําบากก็ปลอยไป เห็นใครอด
ก็ชางมัน  เผลอ ๆ ยังไปซ้ําเติมคนจน
อีกนะ ไปรีดไปหลอกอีก “ไอหัวใจไร
กรุณา”
 นี่โยมอยากดูไหม อยากดูผลงาน
ที่ยิ่งใหญหรือเปลา น่ีเขาเอามาใหดูแลว
อาตมาพอซ้ือท่ีไดก็สรางโรงคัดแยกขยะ
เปนวัดแรกของประเทศไทย ท่ีสรางโรง
คัดแยกใหญที่สุดในวัด หมด ๕๐ ลาน 
รับของเหลือใชของทิ้งของขวาง ใหโยม
ทําบุญแบบสบาย ๆ  ไมอยากโยมทําบุญ



39
 ก็ตอนพราหมณไปถามวา แหม !
พระองคเฝาดูพระเทวทัตเแกลงพระองค
แลวหงุดหงิดมันอยากจะบึ้บพระเทวทัต
สักตุบหนึ่งหรืออะไรทํานองนั้นนะ  
พระองครูสึกยังไงตอพระเทวทัตบาง
ที่แกลงพระองคอยูเร่ือย ปลอยชางชน
บาง กล้ิงหินทับบาง 
 พระพุทธเจาตอบประโยค
นี้นะ ไหวไดสนิทใจเลย  ทานตรัส
วา “เรารักราหุลลูกเราอยางไร 
เราก็รักเทวทัตศิษยผูหลงผิด
อยางน้ัน” ไมไดมีโกรธเกลียดชงั
เลย  หัวใจอยางน้ีในพอแมคนท่ัวไป
ถาลูกโดนรังแกนี่ หรือตัวเองโดน
รังแก นี่แหมเมื่อ ๒ วันโยม ! ได
ดูไหม ? เขาทะเลอะกันตีกัน แลว
อีกคนบาดเจ็บไปนอนโรงพยาบาล
นราธิวาส แลวเขาตามไปแทงตาย
คาเตียงเลย หัวใจเขาทําดวยอะไร
หวัใจสัตวนรกแท ๆ เลย ไมใชหัวใจ
มนุษยที่บริสุทธิ ์ 
 โยม ! พระปญญาธิคุณ  การรู
ของพระพุทธเจา รูแลวไมมีใครคิดปลด
รูแลวไมมีใครเรียกปริญญาคืน  เพราะ
เปนความรูดวยสติปญญาที่แจมแจง  
รูแลวไมโกง รูแลวไมหลอก เหมือน
ดอกเตอรบางคน เหมือนหมอบางคน  

 ปท่ีผานมาน่ีแปลก ! เม่ือปท่ีแลว
ดอกเตอรฆากัน ๓ ศพ ปลายปใชไหม ? 
ที่ราชภัฏ ยิง ๒ ดอกเตอรกอน แลวก็
หนีไปโรงแรมยิงตัวเองอีก “รูทวมหัว 
แตเอาหัวไมรอด” ยิงหัวระเบิดตาย 
 เอาละจบภาคฉลองวิสาขะ
 ตอมาภาคหลวงพอ* ปนี้ ทาน
อายุเทาไหร ? ๘๐ แตยังแข็งแรงนะ นา
จะอยูเปน ๑๐๐ ละ  นะจะไดฉลองไป
เรือ่ย ๆ   ถา ๑๐๐ น่ีตองฉลองกันเต็มวัด
เลยนะ อาตมาจะมาเทศนฟรี ๓ วัน 
๓ คืนเลย ถาทานครบ ๑๐๐ นะ โยม
การเกิดของหลวงพอน่ี เปนการเกิด
ที่มีคุณคา  
 แหม ! พูดถึงการเกิดท่ีไรคา นึก
ถึงเปรตตัวหนึ่ง มันตกนรกมา ๕๐๐ ป
*  พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
    กรรมการมหาเถรสมาคม และเจาอาวาสวัดยานนาวา รูปปจจุบัน
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เพราะสันดานมันเห็นแกตัวที่สุด มันไป
วัดนี่นะ มันเอาขาวไปนิดเดียวครึ่งขัน 
ขากลับมันตักมาฝากหมาเต็มเพียบ 
มันทําอยูอยางน่ี แลวเช่ือไหมโยม ! มัน
กินอะไรงานวัดน่ี มันจะใหพระลางจาน
ใหมนั มันเลยตกนรกเปนเปรต ๕๐๐ ป 
 ผลท่ีสุดเปนไงโยม ?  พอยมบาล
บอก เฮย ! เอ็งครบวาระใชกรรมจะได
ไปเกิดแลว  ขอถามจริงเถอะ  เอ็งจะไป
เกิดยังไง ระหวางเกิดไปนั่งกินนอนกิน
ใหเขาเล้ียง กับเกิดไปชวยเหลือเขา  มัน
ตอบทันที ! สันดานเห็นแกตัวของมัน  
มันบอก ขอใหเกิดไปน่ังกินนอนกินเถอะ 
 ยมบาลบอก ก็ตามใจมึง ก็สง
ปรูดไปเกิดในทองขอทาน พิการหัวโต
ขาลีบ ที่เขาไปออกงานฝงลูกนิมิตนะ  
มันนอนใหเขาเลี้ยงตลอดชาติเลย  
 โยม ! ตรงกันขามกับหลวงพอ
เราไหม ? หลวงพอเกิดมาเลี้ยงคน 
หรือใหคนเลี้ยง โอโฮ ! เยอะจังคน
เมื่อกี้ เห็นทานใสบาตรเณร  แลว
ทานยังใหอาตมาใสชวยดวย โอย  ! 
เราไมเคยใสบาตร นาน ๆ สักทีนะ 
ตรงกันขามกับเปรตตัวนั้นเนอะ  
ทานเกิดมามีคุณูปการตอชาติบาน
เมือง ตอวัด ตอศาสนา ตอสถาบัน 
 โยม ! อาตมาน่ีนึกถึงคุณหลวงพอ
ที่ไดไปอเมริกา ๑๑ รัฐ เพราะหลวงพอ

ที่มาของภาพประกอบ : เพจ ธรรมปทีป วัดยานนาวา

ออกคาเครื่องบินคาใชจายหมดเลย  
ตอนนิมนตไปเทศน ๑๑ รัฐ ชาตินี้จบ 
ป.๔ ถาไมมีหลวงพอนิมนตไมมีทางไป 
วนอยูในประเทศไทยน่ีแหละ ไดไป ๑๑
รัฐ สมัยนั้นหลวงพอเปนสมัชชาสงฆ
ไทยท่ีอเมริกา เลยนิมนตไป ๑๑ รัฐ  (น่ี
เขาบอกหมดเวลาโยม) เบื่อหรือยัง ? 
ไมไดมันเลยคิว โยมไมเบ่ือฉัน ๆ ขอเบ่ือ
โยมกอนก็แลวกัน  แลวประเดี๋ยวจะน่ัง
ตรงนั้นใครอยากได ซีดี  ใครอยากได
หนังสือเลมใหมลาสุด ๒ เลม “มีรู มีรัก
แลวก็มีลูก” เลมหนึ่ง แลว “ยกระดับ
บุญ” เลมหน่ึง  เด๋ียวจะแจกสําหรับคน
ที่มารวมทาํบุญ หรือจะเอาฟรีก็ได หยิบ
ฟรีก็ได แตใหบางก็ดี จะไดมีทุนไปพิมพตอ  
 ก็ขออวยพรใหทุกทาน จงรับ
ความเปรมปรีดิ ์ในการมาฉลองสม
โพชฌ อายุครบ ๘๐ ป หลวงพอและ
วิสาขบูชา  ขอใหญาติโยมท่ีบูชาพระ-
รัตนตรัย จงมั่นคงในพระรัตนตรัย
ยิ่งขึ้น ไมกวัดแกวงซัดสายไปเที่ยว
สะเปะสะปะสรณะอื่นนอกจาก
พระรัตนตรัย เจริญพร.

ป ีป ั
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

 พพวกเจาเลหเพทุบาย มักจะเปนการสับสนเกี่ยวกับศาสนา 
วา ตัวเองน่ีติดตอกับเทพกับพรหม ยมบาล รูหวยรูเบอรอะไรตาง ๆ
นานา เลิกงมงายไดแลว เชน ไปทําพิธีในปากับเด็กสาว แลวหาม
รอง หามออกนอกเสื่อ สิงสาราสัตวมาก็หามรอง เกิดอะไรขึ้นก็
หามรอง แลวผลที่สุด ก็ถึงขั้นแจงความดําเนินคดี เพราะเจาลัทธิ
ลวนลาม อาจจะเปนทั้งพระ ทั้งชีปะขาว ชอบทําตัวเปนฤษี รูสึกจะ
มีบอยจังเลย 
 ญาติโยม ! ใหรูเถอะ พระกะสีกา ไปอยูกัน 2 ตอ 2 ในที่
เปลี่ยวไดไง ! วินัยเขาก็หามอยูแลว 
 ฉะนั้น ถาพระองคไหนแหกคอกนอกวินัย เหยียบย่ําแบบแผน
ที่ดีงาม อยาเชื่อ ! ที่เขาบอกไมใหรอง ถามันถึงขั้นลวนลามแลวไม
รองไดยังไง ? ไปเชื่อแบบงมงาย แลวเมื่อเร็ว ๆ ก็มีถามจังเลย 

ลวนลามบอยจัง

ๆ
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 “พระใหหวย ยืนใหหวยในกลางลานวัด ?”  โยมจํางาย ๆ  นะ ถา
พระองคนั้นแกรูจริงนะ แกแทงเองหมดทุกงวดแหละ ไมใหโยมหรอก แลว
ถาเปนอาตมานะ ! ถารูนะจะแทงเองทุกงวด เอาเงินวัดยืมไปแทงกอน 
เสร็จแลวคอยเอามาแจกญาติโยมก็ได แลวจะแจกดีดวย จะเลือกแจกใคร 
คนนี้เขาทํามาหากินใหทุนเขา คนนั้นก็ทํามาหากินดีใหทุนเขา ซื้อเครื่องไม
เครื่องมือที่ดินให เรื่องอะไรที่จะไปบอก แลวพวกที่บอกนะสืบถามหนอย
ส ิวา รูมาจากอะไร ? ถาบอกรูมาจากการเขาฌาน สมาธิ สมาบัติ เอา ! 
อวดอุตริแลว จะไดเลิกเช่ืองมงายกันสักทีเถอะ.
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 ประเด็นรอนมีอีกเรื่องหนึ่งที่นาจะเรียกวารอนพอ
สมควร ก็คือ “การทําบุญแบบตําน้ําพริกละลายแมน้ํา” น้ํา
ก็เลยเสียน้ําไปดวย เผ็ดไปดวย ประโยชนตอปากทองก็ไมมี 
 การทําบุญใหญ ๆ มาก ๆ จายเยอะ ๆ แลวไดผล
ตอบแทนนิดเดียว เขาเรียกวา “ตําน้ําพริกละลาย
แมน้ํา” 
 เลี้ยงพระแพงเกินไป โตะจีนใหญ เคยไปงานใหญ ๆ โตะ
หนึ่งพระเณร 4-5 องค แตของเกือบ 4-5 พัน/โตะอยางนี้ แลว
ก็ฉันไปนิดเดียว เหลือก็ไมรูทิ้งหรือใครเอาไปไหน นี่ก็เรียกวา 
“ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา”  เพราะวาวันอื่นพระก็ตองฉัน
เหมือนกัน แลวการตําน้ําพริกละลายแมน้ําในเทศกาลบุญ 
นี่มันยิ่งแยใหญ !  วันปใหม วันสงกรานต เขาพรรษา ฯลฯ 
พระฉันไมหมด คงไปเททิ้งละลายแมน้ ํากันเยอะ เหมือนยัง
กับวา พระฉันเฉพาะวันที่ 1 ปใหม  หลังจากนั้นไมฉันหรือ
ยังไงไมรู 
 แหม ! จึงทํากันกับละลายแมน้ํากันจริง ๆ 
 แลวก็มีประเด็นรอน ๆ  เด๋ียวน้ีคงหยอนไปแลวละ เอาดอกไม
มาทําทางเดินใหพระเหยียบ แลวก็เนาไปเปลา ๆ อาจจะไปไดคน
ปลูกดอกดาวเรืองหนอยนึง  แตถามวาการทําแบบนี้มันไดบุญที่
เปนประโยชนคุมคาไหม ? มันเขาทางของคําวา “ตําน้ําพริก

บุญตําน้ําพริกละลายแมน้ําบุญตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
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ละลายแมน้ํา” ไหม ? เสียเงินตั้งเยอะแลวก็เลอะถนน รกตอง
เก็บตองกวาดตองนั่นกันอีก แลวพวกประเภททําบาปในบุญ นี่
โอ ! หนักเลย พวกท่ีต้ังใจไปรับใชศาสนา อยางสํานักพุทธฯ บาง
คนบางทาน  ตอนแรกคงเขาไปรับใชดีแหละ แตอยูไปอยูมา
เอาทอนเยอะไปเลยกลายเปนบาป คนที่ไปรับใชอยางยายบิว 
นี่ตอนแรกนาจะเปนบุญ แตพออยูไปนานมากลายพลิกไปเปน
บาป 
 ตัวบุญนะคงไมเปนบาป  แตเจาคนคิดไปทํา
บุญเขาพลิกเพ้ียนไปเสียเอง มันเลยกลายเปนบาป
ในบุญ อันนี้มันยิ่งกวาตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 
เพราะมันแสบเผ็ดขึ้นมาที่หัวใจ ที่หูตาเลย เรียก
วาน้ําพริกนรกไปเลย 
 เพราะฉะนั้น ตําน้ําพริกละลายแมน้ําเกี่ยวกับบุญที่
จายมาก โดยเฉพาะรัฐบาลที่จายเงินอุดหนุนศาสนา แลว
พวกเปรตมาเอาไปต้ังเยอะนะ นี่ก็ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
ระดับรัฐบาล ระดับนโยบาย และตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
แบบนโยบายที่สรางอะไรใหญโต แตใชไมได เชน โฮปเวลล 
บอบําบัดน้ําเสียคลองดานอันน้ันเปนบาปไปเลย ตําน้ําพริก
ละลายแมน้ําผลาญงบไปเยอะ 
 บวชลูกบวชหลาน ฆาวัว ฆาควาย เอานาไป
จํานํา พวกนี้บวชตําน้ําพริกละลายแมน้ํา เผลอ
ผลัดพลิกบุญเปนบาปไปเสียอีก อยากอเรื่องเดือด
รอน จากบุญพลิกไปเปนบาป อยาทําบุญตําน้ํา
พริกละลายแมน้ํากันเลย ถาเปนชาวพุทธที่ดี ชวย
คิดเรื่องนี้กันบาง เจริญพร.
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 เรื่องจะจัดการบัญชงบัญชี
วัดเพื่อใหการโกงลดลง แตที่จริงแลว
ประเด็นรอนมันอยูที่วัดหรือที่สํานัก
พุทธฯ ถาจัดการสํานักพุทธฯ ไมใหโกง
ได ก็จะลดการโกงลงไปไดเยอะ 
 เพราะวาผู ท่ีสอนใหวัดโกงดี
ท่ีสุด มากท่ีสุด คงไมเกินสํานักพุทธฯ 
นอกจากทาน (พ.ต.ท.พงศพร พราหมณเสนห) 
ที่เปน ผอ.คนปจจุบัน  นาเช่ือถือวา ทาน
กําลังเลนกับไฟ ไมรูทานจะอยูไดยังไง
ในดงที่เขาโกงกันนี่ 
 ก็ขอภาวนาฝาก ฯพณฯ ทาน
นายกชวยรักษาทาน ผอ.สํานักพุทธฯ 
คนปจจุบันใหดีหนอย ใหปลอดภัย เพื่อ
จะไดอยูชําระสะสางศาสนารมเย็น
เปนสุข ไมตองอยูรอนนอนทุกขกันตอ
ไป เจริญพร.

กลโกงกลโกง
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 ในตอนนี้มีเรื่องสลดใจ ที่นาจะเรียกวาเปนเรื่องเดือดรอน
กันมากขึ้น คือ “ผูรูถูกหลอก” 
 ผูโวงผูวาถูกหลอก และท่ีสําคัญท่ีสุดตอนน้ี ผูมีการศึกษา 
“หมอหลอกหมอ” “ดอกเตอรหลอกดอกเตอร” 
 เอ ! ทําไมผูรูถูกหลอก รูยังไงกันแน รูไมทันกิเลสมัง เขาเอา
ความร่ํารวยใหผลประโยชนคืนเทานั้นเทานี้ ลงทุนรวมกันเทานี้ จะ
ไดประโยชนคืนมามากเทานั้น ๆ 
 เทาน้ันแหละเคล้ิมแลว “รูไมทันความโลภ” ความรูท่ี
ไมทันความโลภ นี่ เดือดรอนกันมาเยอะแลว 
 เพราะฉะนั้น ประเด็นรอนของฉบับนี้ จึงบอกฝากเตือนไวดวย
วา “รูไมทันความโลภจะเดือดรอนตลอดไป แตถารูทัน
ความโลภ ความรมเย็นจะแผมาให” ชวยกันดับรอนดวย
การดับความโลภ รูทันความโลภ เราจะไมมีขาวพาดหนาวา “ผูรูถูก
หลอก” “ผูวาถูกหลอก” “พระถูกหลอก” 
 นี่พระที่ถูกหลอกใหเขาทอนตั้ง 80 %  70% นั่นแหละ เพราะ
พระก็โลภ คนสํานักพุทธฯ ขนเงินมาก็โลภ นี่เอาคนโลภไปทําอะไรก็
มีอันตรายทั้งนั้นแหละ

โลโภ ธัมมานัง ปริปนโถ
ความโลภมาก เปนอันตรายตอความดี

อันตรายอันตราย
ถูกหลอกถูกหลอก
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

 ฉบบัน้ีขอพูดเร่ืองทําไมบวชไมสึก ของพระพยอม ขอบอก 
วา เพราะการสละทรัพยทางโลก อยางฆราวาส บานชองเรือน
ชาน เรือกสวนไรนา ไมมีเหลือแมแตตารางวาเดียว ไดใหพี่ใหนอง
ขายสรางวัดสรางวา มาจนกระทั่ง นึกไมถึงวา “อริยทรัพย” ที่
เราปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจา กลับทําใหเรามีทรัพยใหคน
มากกวาที่เราเคยมีทรัพยมา 
 ถาไมไดบวช อาตมาคิดวา ชาตินี้คงหาซื้อที่ดินไดไมเกิน 
100 ไร ถาที่แพง ๆ แตเรามาซื้อที่ดินเปนรอย ๆ ไรในที่ดินแพง 
เพราะเราเริ่มเชื่อในสิ่งที่เราควรจะเชื่อ คือ
 เชื่อการกระทํา, เชื่อกฎแหงกรรม
 เราเช่ือวาการมีระเบียบวินัย รักษากายวาจาใหเรียบรอย 
มันจะเปนทางมาของทรัพย ย่ิงเรามีความอายช่ัวกลัวบาปมาก
ข้ึนกวาตอนท่ีไมไดบวช 
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 เราเกรงกลัวตอบาปมากข้ึน
เพราะเรารูสึกวา บาปไมตองรอชาติหนา 
ทําวันน้ีรอนวันน้ี  ทํานาทีนี้ก็รอนนาทีน้ี 
เราก็เลยรูสึกวา เอ ! อยูทําไมฝายรอน 
มาหาฝายเย็น แลวเกรงกลัวเหลือเกินวา
ชีวิตนี้ ถาเสียโอกาสอยูเย็นเปนสุข 
ตองไปอยูรอนนอนทุกข กลัวคุก 
กลัวตะราง กลัวนรก มากกวายังไม
ไดบวช
 คร้ันบวชแลว น่ีมันทําใหเรากลัว
คุกกลัวตะราง กลัวนรก เร่ืองอะไรละ ?
เราจะกลับไปเปนฆราวาส ใหเกลือก
กลั้วกับบาปกับชั่ว อยางหนาดานไร

ยางอาย เพราะยังไง ๆ ก็เปนพระนี่มัน
ตองอายชั่วกลัวบาปสูงกวาฆราวาส
อยูแลว ถาไปทําหยามใจ ยามใจกับบาป
กับชัว่แนนอน ไมมีใครเขาเรียก “พระ”
 น่ีขนาดทําตัวอยางนี้นะ เรียกวา
คอยมอีริยทรัพยอยูนี่  บางคนเขา
ดาเปนสัตวเปนอะไรก็มี แตเรา
ไมไดทําชั่วแลวใหเขาดา มันเปน
ความเขาใจผิดเพราะไมเปนพวก
เขา ไมใหประโยชนแกเขา ที่เขา
ดาอันนี้เราไมเดือดรอน 
 แลวการไดบวชอยูตอมา น่ีมันทํา
ใหเราเปนผูคงแกเรียน ในหลักธรรม
คําสอนอยางมากมาย พูดงาย ๆ  วา มัน
แตกฉานกวาเกาหลายเทา จนเรียก
วา เอ ! ชีวิตดั้งเดิม ทําไมเราโงจน
ไมรูวา ทําบุญแบบไหนมันเปนบุญ
แท  เกี่ยวของกับศาสนาแบบไหน
ถึงจะไดมรรคไดผลมาบาง ไมใชทํา
ตามรูปประเพณี พิธีรีตอง 

“...ครั้นบวชแลว
นี่มันทําใหเรากลัวคุก
กลัวตะราง กลัวนรก...
มากกวา
ยังไมไดบวช...”
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 ตอนแรกเราไมมีโอกาสเรียน 
จบ ป.4  อยากเรียนตอ พอบอกไมมี 
“หนอย ! ไมนึกเลยวา บวชเรียน นี่ 
ยอดจริง ๆ”  แลวเปนการเรียนชีวิต 
ที่คิดวาคงไมไปตามดอกเตอรที่ฆา
ดอกเตอรกัน 2-3 ศพ คงไมเปนพระ
แกติดคุกกับเขาแนนอน เพราะเราไป
อบรมในคุกมาบอย เราก็เห็นภาพใน
คุกติดหูติดตาวา มันนาสะอิดสะเอียน
ขยะแขยง คนอะไรเขาไปแนนในคุก ต้ัง
4-5 พันคน เนื้อที่ไมกี่ไรอยู 4 พัน 5 
พันอยูกันยังไงอะ  ขางนอกน่ีเน้ือท่ี รอย
ไร พันไร ก็อยูกันไมกี่ครอบครัว เอา
ปลากระปองไปอัดกันยังไงยังงั้นเลย 
 เพราะฉะน้ัน ในเร่ือง คงแกเรียน
นี่ไดประโยชนตอนบวชเรียนนี่แหละ 
ถาไมไดบวชคงไมไดเรียนตอมาระดับ
นี้ แลวเรียนของเราไมไดเรียนในระบบ
เทานั้น นอกระบบ ใชหูใชตาแสวงหา
ความรู กับเก่ียวประโยชนทางปญญา
จนเรียกวา เรามี พาหุสัจจะ เรามีคง
แกเรียนโดยอัตโนมัติ แลวในปจจุบัน
น้ียังเรียนท่ีไมมีในตํารานักธรรม
ตรี-โท–เอก แตมีในหลักธรรมอยูแลว
เชน เรียนพัฒนา-สงเคราะห-เผยแผ 
 ที่ผานมา เผยแผก็เรียกวา สอบ
ผาน ไมแพองคในประเทศไทยสักก่ีองค 
ถาจาก 100 องค เรานาจะติดอันดับ 
30 ละ

 สงเคราะห ก็เม่ือไมนานน้ี สมเด็จ
พระสังฆราชทานประทานวา  “เพชร
งามการสาธารณสงเคราะห”  เปน
พระเพชรเม็ดงามท่ีจัดกิจกรรมศาสน- 
สงเคราะหคนชรา เด็กกําพรา หมาแมว
ฯลฯ  ถาไมไดบวช นี่จะเลี้ยงหมาไดกี่
ตัว ? อยางมากก็ 10 ตัวก็ไมไหวแลว
คาอาหาร แตตอนนี้เลี้ยงไว 700-
800 กวาตัวได คาอาหารมาพอ นี่ถา
ไมไดบวชจะเลี้ยงคนไดกี่คน ลูกเมีย
ไมกี่คนนะแทบจะหมดแรงหาเลี้ยง 
แตตอนนี้เลี้ยงไดพันกวาคน หมาแมว
เบ็ดเสร็จ 2 พันกวาชีวิต นี่ถาไมพูดวา 
“บารมีท่ีไดบวช” จะเรียกวาอะไร ?
 ฉะน้ัน เราก็ไดเรียนเผยแผ เรียน
สงเคราะห เรียนพัฒนา จนทําไดเรียก
วา ถึงสอบไดไมติดอันดับ 1 ก็ไมถึง
กับสอบตกก็แลวกัน จึงดีใจ ! คงจะ
เรียนดานนี้ เรียนสงเคราะห เรียน
เผยแผ เรียนพัฒนา สุขใจจริง ๆ ไมได
รับประกาศเปนดอกเตอร ไมมีใบวุฒิ
ปริญญา แตคงแกเรียน เพราะคงจะ
เรียนคําสอนกอน จึงมาเผยแผได จึง
มาสงเคราะหคนได จึงมาพัฒนาอาชีพ
อะไรตาง ๆ ใหคนได 
 และถาไมไดบวชการทําจาคะ 
ถาพูดกัน 100 %  ชาตินี้ไมรูจะไดทํา
สัก 10 % หรือเปลาถาไมไดบวช แต
บวชแลวนี่ขอคุยวา มาจัดกัน 100 
คน เรานาจะไมไดรั้งทายแนนอน ! 
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 สงเคราะห จาคะ สละใหคนแกไดกินอิ่มนอนอุน 
 สงเคราะห ใหเขามีน้ ําทําการเกษตร 
 สงเคราะห ใหเขารูวิชาชีพ 
 จาคะสละเคร่ืองไมเคร่ืองมือหาซ้ือใหเขาตอแขนตอขาใหเขา และ
ที่สําคัญ คือ สละวิทยาทาน ที่ไดใหความรู ไมรูละถาไมไดบวชใครจะ
มาทําวิทยานิพนธสักกี่คน โอกาสใหวิทยานิพนธนาจะไมมี แตนี่ที่จํา
ไดนาจะไมต่ําสัก 50 หรือ 100 ราย ที่มาขอทําวิทยานิพนธผลงาน
ของเรา

สมเด็จพระสังฆราชทานประทานวา
“เพชรงามการสาธารณสงเคราะห”

เปนพระเพชรเม็ดงาม
ที่จัดกิจกรรมศาสนสงเคราะหคนชรา เด็กกําพรา หมาแมว ฯลฯ
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 ฉะนั้น การสละทรัพยภายนอก 
มาล่ําซําร่ํารวยในทรัพยภายใน โดย
เฉพาะขอ “จาคะ” แบงปนคนไดมาก
ที่สุด ถาไมไดบวชเชื่อวา 80 % ที่เรา
ทําไมได ทําไดสัก 20 % ก็เกงแลว 
แตบัดน้ีตองบอกวา 50 ๆ แลว ถาบวช
น่ีมันทําใหบริจาคชวยเหลือคน ชวยโรง  
พยาบาล ชวยทุนการศึกษาเด็ก ไมใช
นอยเลย คิดแลวนาจะเปน 100 ลาน 
พันลานเอาสิ 
 ถาไมไดบวช จบ ป. 4  คงไมมี
ปญญาไดจาคะสละ แบงปนอะไรใหใคร
ไดมากเทากับท่ียังบวชอยู ถาเปนไปซะ
เมื่อ 10 กวาป หรือ 20 กวาป โอกาส
ทําจาคะคงเสียโอกาสอยางนาเสียดาย
เขาเรียกวา “หลุดลอยขาดมือไป” 
อยางนาเสียดาย
 ฉะนัน้ โอกาสท่ียังจะอยู ย่ิงตอน
แกคนยิ่งศรัทธามาก ยิ่งจะไดแบงปน
คนไดมาก แลวจะไมเก็บไวใหยายบง
ยายบิวมาเอาไปเด็ดขาด เพราะวายังไง
ก็ไมอยากเก็บเงินใหมากใหวัดและ
มูลนิธิ อยากเก็บเก่ียวบุญบารมีมากกวา 
 จาคะเงินทอง แตมากมายกาย
กองดวยอริยทรัพย ที่พระพุทธเจาชี้
บอกทางไว
 สุดทาย ถาสึกไปคงจะโง รูบาป 
บุญคุณโทษ ไดมากอยางที่บวชอยู
ในปจจุบันไม ไดอยาง เด็ดขาด 

เพราะวาจําไดตอนท่ีเด็ก ๆ รุน ๆ ท้ัง
ลักขโมยก็มี  ทั้งจับปลาฆาสัตวก็มี
ศีล 5 ถามวาโกหกบางไหม ? เรื่อง
ชูสาวเปนยังไง ดืม่เหลาเมายา หรือ
พูดงาย ๆ  5 ขอน่ัน เหลืออยูขอเดียว
ตอนนั้นไมไดสูบบุหรี่กินเหลา นอก
กระนั้นก็เป เถไถลไป ไมไดรูบาป
บุญคุณโทษอะไรมากมาย เหมือน
ตอนที่ไดบวชอยูจนปจจุบันนี้
 นอกจาก รูแลวยังแบงปน
ปญญาท่ีรู ความฉลาดท่ีรอบรูตอ
บาปบุญคุณโทษ ไดแบงปนให
กับเพื่อนมนุษยอีกจํานวนมาก 
 ถาสึกความเชื่อถือในตัวเราก็
จะผิด ๆ ถูก ๆ เลื่อนลอย เลื่อนเปอน 
 ถาสึกศีลก็คงเหลือไมกี่ขอ ถา
สึกอายชั่วกลัวบาป คงตกต่ําลงไปใน
ใจไมใชนอย  
 ถาสึกโอกาสที่จะไดเรียนรูคง
แกเรียนเรื่องธรรมคําสอนนาจะยาก 
 ถาสึกจะไดเสียสละแบงปนให
ใครไดขนาดนี้ คงหายหลุดลอยมือไป
อยางนาเสียดาย  
 ถาสึกจะฉลาดรอบรูบาปบุญ
คุณโทษ ไดมากอยางเทาตอนบวช
อยูนี้ไมไดแนนอน มีแตจะจมลงไป
ในบาปในโทษ เพราะความฉลาดไม
ไดอยูที่ตรงบวชเรียนเลย
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 ที่บวชเรียนมานี้ เราไมไดบวชเฉย ๆ เราบวชรูบวชเรียน 
จึงไปอยูกับผูรู อยูกับหลวงพอพุทธทาสมา 7 ป นี่บางทีรู
เรื่องที่ไมนาเชื่อ ที่เราเสียหัวเลย กลัวเหลือเกิน วา “เอาเงิน
บุญของญาติโยมไปใชในทางไมถูกไมควร ตายแลว
ยมบาลจะเขกหัวถึงแมเปนพระ”  น่ีทานพูดเอาไวอยาง
นี้เลย มันก็ทําใหเราเสียหัวกลัวสะดุง ถาสึกมันจะรูบาปบุญ
คุณไดอยางนี้ไดยังไง 
 เพราะฉะนั้น การบวชทําใหล่ําซํา ร่ํารวย ทรัพยากร
ภายใน ท่ีเขาเรียก อริยทรัพย  ไมใชทรัพยภายนอกเหมือน 
ทรัพยสินเงินทอง แลวที่มันดีกวาทรัพยภายนอก ก็เพราะ
วา มันเปนทรัพยติดตัว ไมมีใครลักขโมยเอาไปได ไมตอง
ออกแรง ไมตองสรางเครื่องปองกัน ไมตองติดตามทุกหน
ทุกแหงโดยไมตองแบกตองหามดวย
 ที่สําคัญ คือ สามารถนําสิ่งเหลานี้สงผลใหสูสุคติ
ได และก็เปนเหตุใหคงจะคลําทางหามรรคผลนิพพาน
อยูในเสนทางไดมากกวาออกไปนอกทาง คงไมหลง
ทางตอนบวชศึกษาเรียนรูมาถึงขั้นนี้ 
 คนสวนใหญไมใชนอยท่ีชอบพูดวา “พระพยอมร่ํารวย”  
ตองขอบอกวา “ใชแลว ! พูดถูกแลว” เพราะตอนนี้ร่ ํารวย
ส่ิงท่ีพระพุทธเจาตรัสไว 
 ร่ํารวยความเชื่อถือที่ถูกตอง 
 ร่ํารวยระเบียบวินัย การจัดระเบียบวินัย
ชีวิตตนเอง สมบูรณดีขึ้น
 และที่ร่ ํารวยที่นาเรียกวา เปนเครื่องปองกันคุมครอง
ชีวิตเราดีที่สุด โดยยิ่งกวาจาง รปภ. มาอีก รปภ. ก็จะชวย
เราไมไดเทากับ หิริโอตตัปปะ ความอายชั่วกลัวบาปที่มีอยูใน
สันดานเราที่ไดอบรมมา จากการบวชเรียน ทําใหเรามีเงินจาง 
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เหมือนกับมีเงินจาง รปภ. ที่คอยปกปองคุมครองรักษาความปลอดภัย 
 หิริโอตตัปปะ ซ่ึงเขาบอกวา เปนธรรมเปนโลกบาล จึงเปรียบ
เหมือนเปนโลกบาล ฉะนั้น เขาชอบหาคนมือปน หาไอนูนไอนี่ คนมี
ทรัพยภายนอกก็จะหาพวกมือปงมือปนอะไรตออะไรไวคุมครอง และ
เดี๋ยวนี้แนนอนที่สุดวา “เราไมจนเหมือนกอนแลว”  คือ จน
ความรู จนปญญาเรื่องหลักธรรมคําสอน
 เมื่อกอนนี้ถาใครมาถามมาสัมภาษณ อุยตาย ! ไมรูจะเอา
อะไรไปบอก เพราะเราไมไดคงแกเรียน เราไมไดเปนพาหุสัจจะ 
เราจะร่ํารวยความรูไดยังไง และไอท่ีร่ ํารวยที่สุดชัดที่สุดเลย “ได
แจก ไดแบง ไดปนคนไมใชนอย” 
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 คนไมรวยจะเอาอะไรมาแบง ? ทั้งดานความรู ดาน
ธรรม เราก็มีแบงให ทั้งปากทอง จิตใจ เรียกวา “ทั้งแจกของ 
สองตะเกียง” นี่ไดเพราะการบวช
 ทรัพยพวกนี้ที่บอกวา “ร่ํารวย” นี่เขาบอกวา คนที่ไม
แบงใหใครเลย แสดงวาเขาไมมี คือไมมีน้ําใจ ไมมีจาคะ และ
ไมใชโออวดโมวา เด๋ียวน้ีตองฉลาดกวาเกา ท้ังอายุประสบการณ
ชั่วโมงบิน และเราตองสอนตองเตือนคน เหมือนคนเปน
ครู ไมหาปญญาเพิ่มจะไปสอนเขาไดยังไง 
 โชคดี ! ที่บวชแลวเจอหลวงพอปญญา เจอ
หลวงพอพุทธทาส  เจอสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) เจอขุมทรัพย เจอผูชี้ทรัพย ชี้
ขมุทรัพย จึงรวยตามท่ีโยมพูด  (แตใหไปทบทวนนะ !
รวยเงินทองบานชองเลือกสวนที่เปนชื่ออาตมานี่
ไมมีเลย แตรวย 7 อยางนี่) เชื่อมั่นวา เดี๋ยวนี้ปลื้ม
ใจ เพราะทรัพยแปลวา เครื่องปลื้มใจ 

สนทนาธรรมกับหลวงพอพุทธทาส
(พระธรรมโกศาจารย) 

 

สนทนาธรรมกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ประยุทธ ปยุตฺโต)

โชคดี ! ที่บวชแลวเจอหลวงพอปญญา เจอหลวงพอพุทธทาส 
เจอสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต) 

เจอขุมทรัพย เจอผูชี้ทรัพย ชี้ขมุทรัพย จึงรวยตามท่ีโยมพูด
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 เพราะฉะนั้น ไดปลื้มใจเพราะมีสิ่งเหลานี้ จึงยอมรับ
คําพูดของโยมวา “พระพยอมรวยกวาเกา” 
 แตถาถามวา มีที่ดินสักตารางวา มีชื่ออาตมาไหม ?  
“ไมมีเลย” 
 มีบัญชีฝากเงินในนามพระพยอม โดยเฉพาะมี
ไหม ?  “ก็มีแตเงินนิตยภัต” หรือเงินประจําเดือน
พระไมเคยมีถึงลานหรอก ไดหมื่นไดแสนก็จะเอา
มาแจกเด็กใหทุนการศึกษาเด็ก เพราะฉะนั้น ที่
ในบัญชีทรัพยสินไมตองรายงานใครหรอก “ไมมี
สวนตัว” 
 แตถามวา อาว ! แลวเอาอะไรมาแบงมาปนละ ? ก็บุญ
บารมีสติปญญานั่นแหละ เขาไดรับแบงปนจากเรากัน เดือน
หนึ่งตองจายเขาสักเทาไหร ! การที่เขาไดกินไดใช กินอิ่ม
นอนอุน ทั้งหมาทั้งคน  โอ ! ถาไมไดบวช ไมรวยจะเอา
อะไรมาแบงมาปนเลี้ยงไดขนาดนั้น 
 ดังน้ัน โยมพูดถูกแลวละ แลวก็ขอใหรวยเรื่องนี้เยอะ ๆ
จะไดแบงไดปนไปเรื่อย ๆ แลวก็เชื่อมั่นนะวา คงมีปญญา
หาเรื่องรวยแบบนี้ไดไปเรื่อย ๆ แลวเจาปญญาที่จะไป
รวย 100 ลาน แขงกับเจาสัวระดับ 1 ระดับ 2 ของ
ประเทศ อาตมาไมเลือกเอาทางนั้น
 แลวก็ขอชวนฝากพระรุนใหม ๆ มารวยแขงกับพระพยอม 
หนอยนา ! เพื่อจะได ทําใหมีพระเศรษฐี ไมตองไปหาเชา 
“พระทุงเศรษฐี” รุนพิมพนิยม เปนพระเศรษฐีท่ีคนไมเกลียด
ไมปลน ถาเปนพระเศรษฐีแบบอ่ืนจะโดนปลน ถาใครมาปลน
กุฏิพระพยอมก็ “ซวย !” เหลือแตเศษสตางคไมกี่ตังค  
แลวก็จะมีเปนชวง ๆ  นอกจากเขาใสกระบอกมาเพื่อจะรอ
ไวแจกเด็กเทานั้นแหละ 
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 “อัศจรรยทรัพยภายใน ไมตองนั่งระแวง ทรัพยอื่น ๆ 
ตองนั่งระแวง นั่งปลื้มใจไมได”
 เพราะฉะนั้น คําวา “สึกสําหรับชีวิตนี้”  นาจะปดประตูใสกลอน
ล็อกกุญแจ นอกจากใครเขามาวางยาสลบ แบล็กเมลหรืออะไร หรือวา 
มันเกิดขัดผลประโยชนแลวคนเขาตองการลางผลาญ ดวยเต็มใจสึกคง
ไมมี เพราะวาเห็นประโยชนอยางเต็ม ๆ 
 ศรัทธาเราก็ดีขึ้น
 ระเบียบวินัยชีวิตก็ดีขึ้น 
 อายชั่วกลัวบาปก็ดีขึ้น 
 บวชเรียนคงแกเรียนเราก็เรียนรูศาสนาคําสอนพระพุทธเจา
ไดมากขึ้น 
 ไดเงินไดทองมาแบงบุญแบงปนใหคนไดกินไดใชก็มากขึ้น 
 แลวถายทอดบาปบุญคุณโทษที่เรารูเราเห็นเราเขาใจ 
ไมใชจะรอวา “ทําชาตินี้ ตายตกนรกชาตินูนไมรูสึกเลย
นรกในใจ” รูเลยวา “รอน” วา “ผิด”
 น่ีก็ตองบอกวา ฉบับน้ีเอาเทานี้กอน เดี๋ยวจะมีอีกไปทุกฉบับ อยาก
จะติดตามวาทําไมไมสึก ตามตอฉบับตอไป. 
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พิษ
บาป

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

 ขาวใหญ ! การตายของสามเณรปลื้ม [2-6-
2560] ซึ่งที่จริงแลวก็ตองบอกวา เณรปลื้มนี่ตายอยาง
ลูกผูชายชาติเณรเลยละ เพราะวาทําใหวงการพระศาสนา
พระสงฆ สํานักพุทธฯ ตื่นกันขึ้นมา
 ฉะนั้น ใครที่ใชลานบุญลานวัด ไปเปนลานฆาคน 
ฆาสัตว ฆาพระ ฆาเณร 
 “อยาเปลี่ยนลานบุญ เปนลานบาป”  และ
เลิกพูดไดแลวคําพูดอยางยายบิวที่บอกวา ฆาเณร 
ฆาพระ โกงเงินวัด ใครเขาเตือนวา “บาป !” แกบอก
วา “บาป ! ไมมีหรอก”
 ปานนี้คงไปนั่งตาละหอย เห็นบาปอยูในคุก
ในตะรางแลวมัง 
 นึกถึงคําวา “พระที่ไมมีวาสนา ไมมีบารมี” หรือ
มีคดีอะไรปดบังไว อยูไดยังไง เปนพระชั้นผูใหญ ถูกสีกา
กักขัง ลูกศิษยกักขัง
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 ไมรูนะ ! ถามาขังอาตมาชั่วโมงเดียวแหละ จะเปด
หนาตางรองเรียกตะโกน “ใครยังเหลือที่จะชวยเรา
บางโวย !”  หรือตอเราตายวันนี้ หลวงพอปญญาบอก 
“ตายเสียในการตอสู ยังดีกวาอยูอยางคนแพ”
 ทําไม ! ตองอยูอยางคนแพ หรือไปตอง
สะเก็ดพิษแพสีกามาแบล็กเมลหรืออะไรมา ? 
มันนาจะเปนสะเก็ดตกใสอยู.

หลวงพอปญญาบอกวา...
“ตายเสียในการตอสู ยังดีกวาอยูอยางคนแพ”
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  ถามตอบฉบับนี้ แหม ! คําถามแรก
ก็เจอเรียกวา ประเด็นดังวาอยางนั้น นั่น
ก็คือ การที่ครูออยจัดคอรสเข็มทิศชีวิต 
ถามวารูสึกยังไง ? อาตมาก็โดนทั้งทีวีทั้ง
หนังสือพิมพสัมภาษณไปหลาย เรื่องนี้ก็นา
เห็นใจครูออย เพราะบางฉบับหนังสือพิมพ
เลนแรง ใชคําวา “อาศัยความออนแอทาง
สุขภาพจิตของคนไทย” ก็เลยทํากิจกรรม
นี้ เหมือนสรางอุปาทานหมู ใหหัวเราะกันสุด
เหวี่ยง รองไหกันสุดเหวี่ยง 
 ที่จริงเรื่องอยางนี้ก็มีนักบวชอินเดีย
ที่ทํากันมา แตสลัดไมสลัดมือ เหมือนสลัด
กรรมสลัดบาปอะไรตาง ๆ ในเรื่องคิดทฤษฎี
ใหม ๆ  แบบศาสดาใหม ๆ หรือยุคเกลื่อน
กลาดศาสดาอยางท่ีเจาพระคุณสมเด็จพระ-
พุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต) ทานวา...

ประเด็นที่ ๑
คอรสเข็มทิศชีวิต

ใหกําลังใจ
คลายปมชีวิต
ไดจริงหรือไม ?

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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 ก็เอาอยางนี้ก็แลวกัน ใครจะเชื่อ ถาเชื่อแลวมันพน
ทุกข ทุกขลดลง สําหรับตัวเราก็คงไมวิจารณ แตถาทําแลว
หมดเน้ือหมดตัว แตทุกขไมหมดสตางคหมดกระเปา อันน้ีก็
แลวแตเจาคนท่ีไปรวมเขากับเขา ก็ขอใหอยาไดเปนอยางที่
ไดกลาวกันเสมอวา “บุคคลติดอาจารย ยึดถืออาจารย 
แลวก็จะใชปญญาของอาจารยแตเพียงผูเดียว” ไมได
คิดปลุกปนตอยอดปญญาใหกับตัวเองเลย
 เรามาคิดงาย ๆ  พระพุทธเจาถาทานใชปญญา
ของอาจารยอยางเดียว คือ อาจารยอุทกดาบสและ
อาฬารดาบส ทานคงไมไดเปนพระพุทธเจา ทาน
เห็นวา 2 ทานนี้ก็ดีนะ ไดฌานไดสมาบัติ แตยัง
ขจัดทุกขไมไดส้ินเชิง พระพุทธเจาก็เลยตอยอด
ไปถึงตรัสรูนูน เห็นไหม ? 
 ก็ขอฝากวา ถาเราจะศรัทธาครูบาอาจารย ก็ขอให
เปนศรัทธาระดับ 3 ใหได สวนศรัทธาเลื่อนลอยไปตามเขา
เห็นเขาจัดกันเยอะแยะ ไปกันเยอะแยะก็ลอยก็ไปตามเขา 
แลวก็ศรัทธาเล่ือนเปอน เขาบอกใหทําอะไร จะรองไหก็รอง
เขาบอกใหหัวเราะก็หัวเราะ อันนี้จะเลื่อนเปอนไปหนอย
หรือเปลา
 สุดทายก็ขอใหศรัทธาเล่ือนระดับ ไปจนกระทั่งเขาใจ
เรื่องทุกข เกิดไดอยางไร ถาใครจะมาดับมาชี้ทางใหเรา 
แมแตครูออยแกก็ยังพูดวา แกเปนผูชี้ทาง สวนเรื่องการ
เดินทางเปนของเรา แตวาแกะเข็มทิศชีวิตนี่ จะไปแกะอดีต
อยางเดียวคงไมได เพราพระพุทธเจาสอนวา...
 “อดีตก็ผานไปแลว อนาคตยังมาไมถึง 
จะไปเฝาพะวักพะวงกับอดีตอะไรมากมาย 
ทําปจจุบันใหดีทุกวันเถอะ”  
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 หรือวาจะหวนไปดูอดีตดูความผิดพลาดเพื่อจะไปแกไขอนาคต
ไมมีอีกแลวตัวผิดพลาดอยางนั้น แตก็ตองแกตรงปจจุบันนัน่แหละ เอา
อดีตมาแกไขในปจจุบันซะ ปจจุบันระวังตัวซะ ควบคุมผัสสะใหดี กรรม
ในอดีตก็จะไมมาพอกพูนในปจจุบันได หรืออนาคตได 
 เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองการทําจิตใหสงบสลัดทุกข ไมใช
ไปรองใหสลัดทุกข หรือหัวเราะสลัดทุกข ถาจะสลัดทุกข
คงไมตองทั้งหัวเราะและไมตองทั้งรองไห ทุกขก็นาจะ
คลายไดดีตรงนั้น ก็หวังวาปญหานี้คงติดตามดูกันตอไป 
เราจะไมใหคนคิดใหมทําใหมเกิดอะไรขึ้นมาซะเลย ประ
เดี่ยวก็จะล็อกตวัตายกันอยูแคนั้น
 เพราะฉะนั้น จึงตอบไปกลาง ๆ ก็แลวกันวา ติดตามเขาดู 
ตอนตอไป วา เขาจะลงเอย สวยสดงดงาม หรือวาเกิดขึ้นตั้งอยู
แลวก็ดับไป (สวนใหญจะเปนอยางนี้มากกวา). 

6
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 มีคนชอบถามจังเลย ทําไมเดี๋ยวนี้วง
การพุทธฯ ทั้งพระและฆราวาส ทั้งสํานักพุทธฯ
และวัด ทําไมรวมกันทอนเงินอะไรตาง ๆ ที่
รัฐบาลอุดหนุนไปนี่ มาถามอาตมาคงไมรูเรื่อง
เทาไหร เพราะประเด็นที่เขาจะใหอุดหนุน
มาทางวัดก็ไมคอยไดทํา แตทําเขาก็คงไม
จัดใหมาหรอก เชน เผยแผ 
 เผยแผนี่ทํามานานแลว ทํามากดวย แต
เราไมเคยมีจัดกิจกรรม เชน ธรรมทายาท อยาง
หลวงพอปญญาสมัยกอน สวนโรงเรียนปริยัติ
ธรรมอดแนนอน และปฏิสังขรณมันไมมีโบสถ
เกาเจดียเกาวิหารเกาใหซอมเลย 
 เพราะฉะนั้น วัดก็ไมตองพูดกัน
เรื่องนี้ แตเรื่องที่เขาทํากันโกงกันทํา
อยางไรละ ? เขาบอกวา “สับหมูมัน
ตองติดเขียงบาง” ทีนี้มันติดเกินไปต้ัง
80 % มันติดเอาเกือบหมดเขียง “ติด
หมดทั้งกิโล” อันนี้มันงกเกินเหตุ มัน
ควรจะติดนอย ๆ  เออสัก 5 % หรือ 3 %
แตเจาน่ีเลนซะจมเขียงหมด  ก็เปนอยาง
ท่ีพระพุทธเจาวา “ใหคนโลภไปทําอะไร 
ก็มีอันตรายตามนั้นมา”.

ประเด็นที่ ๒
เงินทอนวัด

ทําไม
เปนเงินทุจริต ?
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 ผลแหงการประกาศวา “วัดขอล็อกบุญ เฉพาะป 60 น้ี”  
อยางอื่นนั้นไมอยากจะทํา เพราะทํามาเยอะแยะ ทํามามากมาย 
แลวรูสึกวาที่ทําไปแลวมันพราไป จนไมเปนกอบ เปนกํา เปนปก 
เปนแผน แลวคิดอีกทีดูวา ชีวิตเรานี่มันนาเปนงานชิ้นสุดทาย
บั้นปลายชีวิต จบ ! ล็อกบุญ 3 เรื่องนี้ไว
 ก็จะเปนเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิต วาไดล็อกทุนคือตั้ง “กอง
ทุนธนาคารน้ํา”  ทําใหมีน้ ําใช  เพื่ออุปโภคบริโภค  มีน้ําเพื่อทํา
การเกษตร มีน้ําเพ่ือหลอเล้ียงอุตสาหกรรม  และมีน้ําไวเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศ แลวเชื่อมั่นเหลือเกินวาในหลวง (ร.9) ตรัสดวยความ
รอบคอบวา “น้ําคือชีวิต” นี่
 เพราะฉะนั้น ถามัวไปทําอะไร เจดียมันก็ไมไดเพื่อชีวิตเทา
ไหร อาจจะเปนชีวิตของพลังศรัทธาดูสวยสดงดงาม โบสถวิหาร
เจดียก็อยางวานั่นแหละ ถามีเจดียมีโบสถสวยแตไมมีน้ ํา พระก็

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

* “ล็อกบุญ ป ๖๐” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๐
 เนื่องในโอกาสเทศกาลเขาพรรษา ณ วัดสวนแกว นนทบุรีี  วันอาทิตยที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
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คงอยูกันลําบาก แตถามีน้ ํา ไมมีโบสถ ไมมีเจดีย มีศาลามีกุฏิ
อยู พระก็นาจะสุโขสโมสรสบายไดแลว ตามอัตภาพของความ
เปนพระ แตถาอยากใหชีวิตความเปนพระ นี่เกื้อกูลและเกิดตาม
คําที่วา “พระอรหันตทั้งหลาย ทานจะขวนขวายถึงพรอม
ดวยความกรุณา” 
 ท่ีเราทําคร้ังน้ีก็ถือวา ดวยจิตอันเมตตากรุณา หวังวาคนท่ี
ไดรับประโยชนจากการทําธนาคารน้ํา ก็คงจะเปนอยางที่ปราชญ
จีนวา “เอาตุมนอย ๆ ตั้งไวที่ริมทางใสน้ําไวใหเต็ม มีจอกมี
ขันมีแกว เผื่อคนเดินมาหิวโหย ไดดื่มสักแกว สักจอก สัก
ขัน บุญเปนอันมากเกิดยิ่งกวาสรางเจดีย 7 ชั้น”วากันอยาง
นั้นเลย 
 เพราะฉะนั้น จึงคิดวาทําบุญนี่ ถาทําดวยความเมตตา
ปรารถนาดี มักจะไดบุญดี บุญใหญ บุญกวาง บุญอิ่มเอิบ 
ชุมฉ่ําเยือกเย็น ก็เลยล็อกวา ถาใครอยากสรางโบสถ สราง
เจดียวิหาร ก็ไปวัดอื่นก็แลวกัน ที่เขาสรางกันยังไมเสร็จก็
ไปชวย ๆ กันใหเสร็จ ๆ ก็ไมวากันละ 
 แตสําหรับวัดสวนแกวแลว ทําอยางอื่นมาเยอะแลว สราง
อะไรมาทําอะไรมาไมใชนอยแลวละ เรือกสวนไรนาทําใหคนมี
กินมีใชมามาก  บางอยางมันก็เหมือนตําน้ําพริกละลายแมน้ําไป 
มันไมคุมคากับเงินงบประมาณเงินที่ญาติโยมบริจาค ใชแลวมัน
เกิดประโยชนนอย 
 แตน้ํานี่ใครจะบอกวา “ไมมีประโยชน เก็บไวไมมี
ประโยชน” ใครจะกลาพูด ใครจะบอกน้ําไมมีประโยชน ใครจะ
บอกที่เก็บน้ําไมมีประโยชน ลองพูดมาสิวา “มันไรสาระ”  คงจะ
มีคนพูดยาก ถาไมมีน้ ํากินใชทําเกษตร สงเพื่อการอุตสาหกรรม 
และที่รักษาระบบนิเวศทําใหกุง หอย ปู ปลา ไมตายหายหมด
เพราะมีน้ําที่เก็บไว  
 ฉะนั้น แกมลิงหลุมขนมครก บอบาดาลที่เจาะ ฝายน้ําที่

“
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...จึงคิดวาทําบุญนี่ ถาทําดวยความเมตตา
ปรารถนาดี มักจะไดบุญดี บุญใหญ

บุญกวาง บุญอิ่มเอิบ ชุมฉ่ําเยือกเย็น...”  

““
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ทํา  แท็งกน้ ําที่สรางที่ซื้อเอาไปเก็บใส
หลายลูกหลายที่หลายแหง นึกแลวก็
คิดวา เรานาจะเก็บน้ําไดเปนลาน ๆ 
ลูกบาศกเมตร หรือลาน ๆ ลิตร
 ฉะนั้น เราทําที่เก็บน้ําไวเปน
ลาน ๆ ลิตรนี่ ลองคิดดู “จะชุบชีวิต
ไดกี่ชีวิต” เมื่อกอนก็ขอขวดเปลาเขา
มากรอกน้ําใสขวด แหม ! เทแปบเดียว
มันก็หมดตนหน่ึง ตนละขวด ๆ แตถามี
เปนแท็งกนี่ ลากสายยางไป  หรือตอ
สปงกอรน้ําหยด กวาจะหมดแท็งกตนไม
ก็บานสะพรั่ง ยิ่งตอนนี้เห็นตนไมงาม
แลว ปนี้ผลไม ทุเรียนที่ไมคอยติดลูก
มากเหมือนปนี้ ปนี้ติดเอามาก ๆ เลย 
เพราะวามันไดน้ ําดี 
 เพราะฉะน้ัน “น้ําดี จึงเปนบุญ
ดี” แลวบุญดีไมล็อกกันเอาไว ไปทํา
พรากันหมดไมไหวอะ แลวท่ีกินไปหมด
ไป ขออภัยเถอะ ! คนที่คิดวา เลี้ยง
พระมาก ๆ อาหารแพง ๆ เดี๋ยวนี้เขา
บอกอาหารที่สั่งกันมานี่ เหมือนเปน
ยาส่ังฆาพระเลย เพราะวาหวานจัด มัน
จัด เค็มจัดอะไรพวกนี้ 
 ที่จริงแลวพืชผักผลหมากราก
ไมนั้น เปนตัวรักษาชีวิตอยางดี ถามี
น้ําปลูกกันไดก็สบายไป เพราะฉะนั้น 
จึงตองล็อกบุญ นี้กันอยางจริงจัง 
 อีกล็อก ก็คือ ล็อกทุนกันไว ตั้ง 

“กองทุนผูสูงวัย” ไวใหคนแกคนชรา
ใหกินอ่ิม นอนอุน ในบั้นปลายของชีวิต
ตอนน้ีก็ทําใหไดยอดถึง 2 ลาน 3 ลาน
ไปแลว ก็เรียกวา เวลาถึงวันผูสูงอายุ 
ก็ใหคนละพัน ซื้อนูนซื้อนี่ เลี้ยงอาหง
อาหารใหอ่ิมหนําสําราญ ใหกินอ่ิมนอน
อุน เพราะคนเหลาน้ีเคยทํานุบํารุงศาสนา
มาแลว
 ดังนั้น ปนี้ก็เก็บทุนนี้ไว แลวเขา
บอกอีกไมกี่ปขางหนาคนชราจะมาก
ขึ้น งบประมาณดูแลคนแกของรัฐบาล
จะไมคอยพอ จึงตองไปขึ้นทะเบียนคน
จน ใหคนรวยเสียสละ “แกแลวอยา
เอาเงินเลย  ใหคนจนเขาไดเถอะ จะ
ไดเพิ่มใหกับคนจนตอ”  ก็แสดงวา
จะใหทุกคนคงไมไหวหรอก 
 แลวคนไทยก็ขอภัย ! ตอนนี้เขา
บอกเจานิสัยประหยัดออม เก็บหอม
รอมริบ ทํามาหาเก็บนะไมคอยมีอะ ทํา
มาหากินไปวัน ๆ  เผลอ ๆ บางคนก็ทํา
มาหากิน (เหลาเอาไปกิน หวยเอาไป
กิน การพนันเอาไปกิน) จนหมดเน้ือหมด
ตัวพอแกเฒาก็ลําบาก
 ดังน้ัน เราก็ตองมีกองทุนไว แลว
คนทําทาจะมาพึ่ง มามาก ๆ ขึ้น ตอน
นี้เปนรอย ๆ แลว ก็ตายไปบางอะไร
บาง มาใหมก็มา ตายไปก็ตาย วนไป
วนมา พอเราจะมีงบกอนโต มันนาจะ
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ไดถึงรอยลาน ถากอนตายนี่ไดถึง 30 
ก็ยังดี แลวตอไปคนมาเติมไปเติมมา มี
คนดูแลคนชรา สัก 100 ลาน 
 ที่จริงแลวถาอาตมาไมโงไปทํา
บุญเร่ืองอ่ืนซะ ถาล็อกบุญซะตั้งแตเมือ่
พรรษาท่ี 10 หรือ 20  ซ่ึงชวงน้ันกําลัง
ดังสุดขีด มันนาจะไดแตะ 100 ลาน
ไปแลว กองทุนผูสูงวัยนี่เพราะเห็นวา
คนรูสึกกระตือรือรนกัน
 เรื่องน้ํานี่ก็ชัวรแนนอน คนเริ่ม
เห็นดวย เพราะวา คุณสมิท ธรรมสโรช
ประชาสัมพันธใหทางสถานีวิทยุ หรือ
คุณสุคนธ ชัยอารีย อดีตนักขาวเกา 
ก็ชวยเขยาใหทางสถานีวิทยุรัฐสภาให
เรื่อย ๆ จนกระทั่งคุณทองมา วิจิตร-
พงศพันธุ ไดบริจาค 1 ลานบาท ชวย
กองทุนธนาคารน้ําผูเดียว จะไดไปรับ
ในวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม ปนี้

 ก็ตองถือวา  นานทีปครั้งที่จะมี
คนมอบปจจัยใหทําบุญกับธนาคาร
น้ํา น่ีเปนรายแรก แลวเขาก็เปนนักบุญ
ที่ฉลาด เขาจะตองสงคนไปเซอรเวย 
ดูวาทําใหไดประโยชนเกิดคุณูปการ
อยางไร ถามีคนทําบุญอยางคุณทองมา 
มาก ๆ ประเทศไทยจะไมมีคําวา “ตํา
น้ําพริกละลายแมน้ํา” เงินหายไปไหน
ก็ไมรู 
 เพราะฉะนั้น  เราจึงล็อกบุญไว
ในเรื่องนี้เฉพาะ  แลวจะแจงตัวเลขให
ทราบไปเร่ือย ๆ  ใครเขาไมกลานําตัวเลข
บัญชีมาบอก สําหรับวัดสวนแกว มูลนิธิ 
สวนแกว ยินดี ! เพราะบอกแลวคนเขา
รูยังนอยอยูเขาก็มาเติมให  ทําไมจะ
ตองไปกลัวอะไร แลวถาตัวเลขมันไม
ขึ้นคนเขาก็จะไดรูวา “นี่แสดงวาเรา
ทํา อะไรไมขึ้น” ทําขึ้นมาตัวเลขเยอะ
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ก็บอกเขาไป ตัวเลขไมขึ้นก็บอกเขาไป ก็จะไปกลัวอะไรกัน
นักหนา
 และแลวที่ล็อกไวอีกทุนหนึ่ง คือ “กองทุนสัมมาชีพ”  
อยางที่เคยบอกแลววา อริยมรรคมีองค 8 พระพุทธเจา
ตรัสเรื่องนี้ซะ 2 ขอเลย เหลืออีก 6 ขอก็ไปเรื่อง
ศีล สมาธิ ปญญา สวนเรื่องนี้เปนสัมมาชีพกับการ
งานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ ประกอบการหากินแบบ
ไมผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมาย ไมมีโจรผูราย ไมมี
มิจฉาชีพ มีแตคนประกอบสัมมาชีพ 
 ทําอะไรบางละ ?  ก็ซ้ือเคร่ืองมือ ก็ซ้ือท่ีดิน แตท่ีดิน
นะคงไมซื้อตอแลว เพราะวากลัวจะไปโดนกฎหมาย
ประเภท “ผูรับโอนไมมีสิทธิ์เทากับผูโอน”  เดี๋ยวโอน
ไปแลวไมรูฉบับไหน โฉนดไหนจะไมมีสิทธิ์ขึ้นมาวุนวาย 
ตองรอใหกรมท่ีดินเขาประกาศกอนวา ตอไปนี้ถาโอนไป
ใหแลว ผูรับโอนเสียหาย กรมที่ดินจะชวยชดเชยเยียวยา
ถาอยางนั้นจะซื้ออีกสักรอบหนึ่ง 
 แตถาเขาบอกวา หลวงพอก็เสียหายไปโดยนึกเสียวา 
“ราชการทําถูกตองตามระเบียบราชการอยางโปรงใส
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ทุกอยาง” ก็คงยังไมซื้อหรอก เพราะ
กลัวกฎหมายพลิกไปพลิกมา 
 อันนี้ก็ขอฝากไวเลยนะโยมนะ
วา “ล็อกบุญ” ยังอยากจะล็อกใหมา
วัดอีกสักทีไหม ? ถามาวัดสวนแกวก็ขอ
ใหมาปลายเดือนกุมภา มีนา เมษา 
พฤษภา มิถุนา มะปราง มะมวง กระทอน
ทุเรียน มังคุด เงาะ โอ ! ออกมาสะพรั่ง
ไปหมด แลวเดือนอื่นจะไปวัดไหนก็ไป
เถอะ แต 5 เดือนน้ีขอใหมาวัดสวนแกว
จะไดกิน ๆ  ไดทานอาหารผลหมากรากไม
และจะไมเนาไมเสีย  
 และอีกนาจะไมเกิน 2 ป จะจัด
เลี้ยงอาหารกัน อยางชนิดที่มาแลวอิ่ม
นะ อาจจะใหอิ่มละ 20 บาทล็อกหนึ่ง 
อิ่มละ 50 บาท ล็อกหนึ่ง เศรษฐีมีเงิน
หนอยอิ่มละ 200 บาทล็อกหนึ่ง แลว
อิ่มละ 200 ก็จะมีไอนูนไอนี่มากกวา 
ล็อกตนหนอย แตอยาไปนึกวา  โอย !
ล็อกตน ๆ จะไมมีอะไรกินเลย “ไม
หรอก” ก็มีแตวาทุเรียนมันอาจนอย
หนอย กับขาวแพง ๆ เพราะเรามีหนอ
ไมแกงของเราเองหมด ตนทุนต่ํา ! อาจ
มีวัน 2 วัน ขายขาดทุน ! วาอยางนั้น
เถอะ เอาบุญเปนกําไร น่ีก็คอยติดตาม
ดูกันตอไปก็แลวกัน 
 แตอยาลืมนะ ใหล็อกไวเลยนะวา
จะมาวัดน้ี 5 เดือนน้ีแหละ เย่ียมท่ีสุด ! 

 นี่คือ เรื่องราวเลาตอ คําวา 
“ล็อกบุญ” ถามวา แลวรูสึกยัง
ไง ? แหม ! มีความสุข ที่สุขใน
ชีวิตเลย ไปบิณฑบาตคนก็บอก 
“นี่ชวยนา” “นี่ชวยธนาคาร
น้ํานา” “นี่ชวยคนแกนา”  “นี่
ชวยสัมมาชีพนา”
 “ขอให...”  (แหม ! ไดยินเหลือ
เกิน คําน้ีมันช่ืนหัวใจ) “ขอใหโครงการ
หลวงพอเขมแข็ง และประสบความ
สําเร็จตอไป โดยเฉพาะ 3 ทุนนี้” 
ฟงแลวก็ปล้ืมใจต้ังแตบวชมา 4๐-5๐
พรรษา นี่ไมเคยไดยินคํานี้เลย เพิ่งมา
ไดยินตอนใกลจะเขาโลงเต็มทีนี่ 

ขอใหโครงการ
หลวงพอเขมแข็ง และ

ประสบความสําเร็จตอไป 
โดยเฉพาะ ๓ ทุนนี้
ฟงแลวก็ปล้ืมใจ

ต้ังแตบวชมา ๔๐-๕๐ 
พรรษา นี่ไมเคยไดยินคํานี้
เลย เพิ่งมาไดยินตอนใกล

จะเขาโลงเต็มที...”

““
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 ก็เลยหวังวา ใครที่คิดดี เห็นดวย รวมดวยชวยกัน ก็มา ! 
แตถาอยากจะทําอยางอื่นก็ไปวัดอื่นก็แลวกันไมวากัน แตวัดนี้
ขอล็อกไวอยางนี้ ฝากญาติโยมดวยนะ เลี้ยงอาหารพระ แตอยา
ใหมากนัก พระไมไดฉันเกินเหตุ เกินควร “โภชเน มัตตัญุตา”  
สังฆทงสังฆทานก็อยาใหมากนัก มาทําเปนปุยบาง ตนไมบาง (ขี้
ไสเดือน มูลสัตวไสเดือนนี่สุดยอด)
 เราลองมาทําบุญทางเลือกใหมกันบาง “คิดใหม ทําใหม” เพื่อ
ประเทศไทยจะเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดังที่ไดกลาวมา
 “น้ําสมบูรณ คนแกคนชราอุดมสมบูรณไมขัดสน
 เครื่องมือประกอบอาชีพสมบูรณ ไมขาดเครื่องไมเครื่องมือ
 คนก็นาอยากจะประกอบอาชีพไมเปนมิจฉาชีพ” 
 ก็เห็นประโยชนอยางนี้ แลวก็รวมดวยชวยกันก็มาที่วัด 5 เดือน
นี้ เดือนอื่นไปทําวัดไหนก็ไปเถอะ  แลวสําหรับทานผูเห็นวา มีประโยชน
แตไมสะดวกในการเดินทางมาดวยตนเองไมได ก็สามารถล็อกบุญรวม
ดวยชวยกันผานทางบัญชีธนาคารของ 3 กองทุนไดจากธนาคาร
กสิกรไทย สาขาตลาดเจาพระยาบางใหญ ล็อกไดตาม
หมายเลขบัญชีกองทุนตาง ๆ ดังตอไปนี้
 1. กองทุนธนาคารน้ํา วัดสวนแกว 
   บัญชีเลขที่ 013-1-41776-4
 2. กองทุนผูสูงวัย วัดสวนแกว 
   บัญชีเลขที่ 382-2-48554-4
 3. กองทุนสัมมาชีพ วัดสวนแกว 
   บัญชีเลขที่ 013-1-42109-5
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วัดนี้ขอล็อกไวอยางนี้ ฝากญาติโยมดวยนะ เลี้ยง
อาหารพระ แตอยาใหมากนัก...สังฆทานก็อยาให

มากนัก มาทําเปนปุยบาง ตนไมบาง
(ขี้ไสเดือน มูลสัตวไสเดือนนี่สุดยอด)
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โดย...พุทธทาส

การแก้ปัญหาไมถู่กจุด““
““

  นี่เราพูดถึงบรมธรรมกันเรื่อยทุกวัน ๆ เราพูด
ถึงบรมธรรม แลวก็เตือนอยูวาอยาไปเขาใจไขวกันเสีย 
บรมธรรมทางวัตถุก็เปนอยางหนึ่ง บรมธรรมทางฝาย
จิตก็เปนอยางหนึ่ง บรมธรรมทางฝายวัตถุนั้น คือ บรม
ธรรมปลอม ความเฟอทางวัตถุมันก็ไมมีทางที่จะถึงที่
สุด หรือสูงสุดลงไปที่จุดไหนได เพราะวาความอยาก
ความตองการไมมีที่สิ้นสุด เรื่องทางเนื้อหนัง ที่เปน
กิเลสตัณหา ไมมีทางจะสิ้นสุดมันก็ไมเปนบรมธรรม
อยางยิ่งหรือสูงสุดตรงไหนได มันก็ไหลไปอยางนั้นเอง 
มันก็เพิ่มกําลงัเพิ่มกระแสอะไรมากขึ้น ๆ เผารนมนุษย
มากขึ้น แตเขาก็บูชากันวาเปนบรมธรรมคือเหมาเอา
วา สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดนั้นมีเพียงเทานี้

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
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  คําวา บรมธรรมที่ถูกเปนเรื่อง
ทางฝายจิต แลวจะแกปญหาตาง ๆ 
ได ขอใหมีความกาวหนาทางฝายจิต
จะแกปญหาทางวัตถุได แตมันตอง
ในระดับท่ีไมเฟอ เพราะฉะน้ัน ตองระวัง
คําวา เฟอ หรือไมเฟอไวใหดี ๆ ตองอยู
ในระดับที่ไมเฟอ เรื่องมีกินมีใชทางปาก
ทางทองนี้ ก็ตองไมเฟอ ถาคนมีจิตใจสูง
มีคุณธรรมทางจิตใจสูงจริงแลว ก็ไม 
ตองอดตายแน จะตองพอมีกินมีใชตาม
สมควรแกอัตภาพ แตไมหรูหรา เหมือน
ที่เขาตองการกันสมัยน้ี ไมหรูหราฟุมเฟอย
เหมือนท่ีเขาตองการสมัยนี้ จะมีแตเพียง
พอกินพอใช อยางท่ีเรียกวา กินอยูพอดี 
มันอาจจะไมมีกินดีอยูดีตามความ
ตองการของคนสมัยนี้จริง แนนอน แตมี
การกินอยูพอดีตามที่ธรรมชาติตองการ 
ขอเตือนเสมอวา อยาใหคําพูด ๒ คํา
นี้ ปนกันยุงไปหมดวา กินอยูพอดีกับ
กินดีอยูดี ถามีบรมธรรมทางจิตแลว 
เพียงแตกินอยูพอดีน้ีไมมีปญหาแน

  ทีน้ี พูดถึงเร่ืองอนามัย หรือเร่ือง
โรคภัยไขเจ็บ ถามีวัฒนธรรมทางจิต
เพียงพอ มีบรมธรรมทางจิตเพียงพอ
โรคภัยไขเจ็บจะไมทวมทันโลกมาก
เหมือนสมัยนี้ นี่เปนอีกเรื่องหนึ่งที่จะ
ตองแยกดูกันโดยละเอียด  วาโรคภัยไข
เจ็บทางกายนี้  มันมาจากโรคภัยไขเจ็บ
ทางวญิญาณอยางไร ขอยืนยันเปนเพียง
hypothesis ไวทีหนึ่งกอนวา ความเจ็บไข
ทางเนื้อหนังทางวัตถุนี้  มันมาจากทาง
จิต ยกตัวอยาง แมแตโรคกระเพาะอาหาร
โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ เหลานี้ ก็มี
มูลมาจากโรคทางจิตทางวิญญาณกอน 
จึงเปนโรคกระเพาะอาหารเปนตนได 
เพราะวาทางจิตทําใหระบบประสาทหรือ
ระบบของจิตใจไมปรกติ มันเอาเลือด
ไปเลี้ยงความบาของมันสมองเสียมาก
เกินไป จนไมเอามายอยอาหาร นาน
เขาก็เปนโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งเปนที่
วัตถุแท ๆ เปนที่กระเพาะอาหาร แตคน
ก็ไมนึกวา มีมูลมาจากเรื่องทางจิต ไป

...อยาใหคํา
พูด ๒ คํานี้ 

ปนกันยุงไปหมดวา
กินอยูพอดีกับ
กินดีอยูดี 

ถามีบรมธรรม
ทางจิตแลว เพียง
แตกินอยูพอดี

น้ีไมมีปญหาแน”

...............ออ““
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จัดเปนโรคทางกายก็ถูกแลว เพราะมัน
ปรากฏท่ีกาย แตมูลเหตุแทจริงน้ันมาจาก
ความวิตกกังวล ที่ไมเคยนอนหลับสนิท
จนตลอดชีวิต ถามากเขามันก็เปนโรค
ทางกายปรากฏออกมา
  ถึงแมโรคทางจิต มันก็โรคทาง
กายนั่นแหละ บาคลั่งไปอยูโรงพยาบาล
ปากคลองสานน้ัน ก็เปนโรคทางกาย คือ
ระบบประสาท ระบบมันสมอง มันเสื่อม
เสียไป น้ันไมใชโรคทางจิตแท ๆ  โรคกิเลส
นั่นแหละ  จึงจะเปนโรคทางจิตหรือโรค
ทางวิญญาณแท ๆ เดี๋ยวนี้เขารูกันแลว
วา โรคจิตท่ีไปอยูปากคลองสานนั้นไมใช
โรคจิตเปนเรื่องของระบบประสาทที่
เกี่ยวอยูกับรางกาย เขาก็ยังงงอยูวา โรค
จิตแท ๆ คือ อะไร เพราะเขารูเรื่อง
จิตแตเพียงจิตชนิดที่เกี่ยวเนื่องกันอยู
กับรางกาย มันตองมาเรียนเรื่องทาง
ศาสนาโดยเฉพาะ ใหรูเรื่องโรคทางจิต
ทางวิญญาณจริง ๆ เสียกอน แลวก็จะรู
วานั่นแหละ มันเปนตนเหตุของโรคทาง
จิตดานนอก กระท่ังโรคทางกาย โรคทาง
จิตดานใน ทางจิตแท ๆ  น้ันมันเปนตนเหตุ
ของโรคจิตดานนอก ๆ กระทั่งเปนโรค
ที่ปรากฏออกมาทางเนื้อ ทางหนัง ทาง
รางกาย
  คาํวา อนามัยน้ี ไมไดหมายเพียง
วา อนามัยทางกายเหมือนท่ีเขาใจกัน
ตองมีอนามัยทางจิตดวย สมัยนี้เขาก็
พูดถึงอนามัยทางจิต แตแลวก็มีความ

หมายอยูแคอนามัยทางกาย คือ จิตที่
เนื่องกันอยูกับกาย แลวก็คุยโวโออวย
ตาง ๆ นานาวา รูเร่ืองอนามัยทางจิต ผม
วาไมไดเทาปกริ้น ในเมื่อนําไปเปรียบ
เทียบกับอนามัยทางจิตของฝายศาสนา 
ไมวาของศาสนาไหน ไมตองพูดถึงของ
พุทธศาสนาอยางเดียว แตวาทางฝาย
ศาสนาเขาไมเรียกวา อนามัยทางจิต 
เพราะเขาไมรูจักเพียงแครางกายอยาง
เดียวเหมือนคนสมัยนี้ หรือไมรูเรื่อง
อนามัยในความหมายอยางคนสมัยนี้
  ขอใหศึกษาธรรมะเรื่อง มรรค 
ผล นิพพาน  ชั้นสูงสุดนี้ในฐานะที่วา
เปนประโยชนแกอนามัยทางจิตเถิด
คุณจะตองศึกษาธรรมะในฐานะเปน
เครื่องมือ หรืออุปกรณเพื่ออนามัยทาง
จิตดวย  แลวอนามัยทางกายก็จะดีเอง
โรคภัยไขเจ็บต้ัง ๘๐, ๙๐, ๙๕ เปอรเซ็นต
จะหายไป จะไมเกิดขึ้น เพราะมีอนามัย
ทางจิตดี อนามัยทางจิตดี แลวก็ไมเปน
คนสะเพรา ไมทํามีดบาดมือ ไมเดินตก
รอง คนท่ีเกิดหกลมปากแตกน้ัน ก็เพราะ
ขาดอนามัยทางจิต เวลานั้น จิตกําลัง
ฟุงซาน หรือกําลังเลื่อนลอย หรือกําลัง
กลัดกลุม หรือกําลังอะไรอยางหนึ่ง จึง
เดินหกลมปากแตก น่ีพูดแลวมันก็นา
หัว หรือไมนาเช่ือวาโรคภัยไขเจ็บทาง
กายท้ังหมดน้ี มีมูลมาจากโรคภัยไข
เจ็บในทางฝายวิญญาณ
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  ธรรมะทุกอยางเปนเรื่องแกไข
โรคทางวิญญาณทั้งนั้น โดยหัวขอ
ใหญ ๆ ก็มีเพียง ศีล สมาธิ ปญญา ๓ 
เรื่อง แตโดยรายละเอียดก็มีหลายสิบ
หลายรอยเรื่อง ทั้งหมดนั้นเพื่อแกไขโรค
ทางวิญญาณ เมื่อไมมีโรคทางวิญญาณ 
โรคทางกายก็พลอยไมมีไปดวย หรือมี
นอยเหลือเกิน การที่มีเชื้อโรคทางวัตถุ
ลวน ๆ เชน โรคอหิวาต โรคอะไรเกิดขึ้น
นี้   ดูแลวก็ยังนากลัวนอยกวาโรคทาง
ฝายจิต เพราะมันทรมานมากกวากันมาก
และบางทีมันจะเกิดขึ้นไมได ถามนุษยมี
ความรูดีในทางฝายจิต ซึ่งสามารถจะมี
รางกายท่ีเขมแข็ง ตอตานเช้ือโรคชนิดน้ีได
  เดี๋ยวนี้มนุษยเลวลง ๆ ในทาง
ฝายจิต ฉะนั้น สภาพทางรางกายมัน
ก็เลวลง ๆ สภาพทางรางกายเลวลง 
ความตอตานทางรางกายมันก็เลวลง 
เชื้อโรคในลักษณะหนึ่งมันทําอันตราย
แกรางกายนี้ได แตมันไมทําอันตรายแก
รางกายอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมีความเขมแข็ง 
มีความตอตานสูง เพราะวามันมีจิตสูง 
  เพราะฉะน้ัน เราจึงไมพบพวกโยคี
ทีมี่กายและจิตแข็งแกรง คือ แข็งท้ังกาย
และจิตตามปาตามดง เปนโรคชนิดน้ี โรค
ที่เกิดจากเชื้อโรคเพียงเทานี้ หรือวาถา
จิตสูงจริง ๆ กินยาพิษก็ได อยาวาแตเช้ือ
โรคเลย นี่เดินกันคนละทางอยางนี้
  ทีนี้เรามาโงทางวัตถุ เปนทาส
ของวัตถุ วัตถุมันก็กดเราใหจมลง ๆ  ต่ํา

ลง กระทั่งมีความออนแอทางรางกาย 
กระทั่งมีเชื้อโรคชนิดหนึ่งก็ทําอันตราย
ได ไมมีความตานทานสูงเลย แมโรคเล็ก ๆ
นอย ๆ มันก็ทําอันตรายมนุษยใหตาย
หมดท้ังโลกได เพราะมนุษยเลวลงในทาง
ความตานทานเพราะบูชาเน้ือหนัง จนเน้ือ
หนังออนแอตอการตานทานโรค ปญหา
ก็เกิดขึ้นอยางสมน้ําหนา ขออภัยพูด
หยาบ ๆ เพราะมันเปนอยางนี้จริง ๆ 
สมน้ําหนาที่วามนุษยบูชาวัตถุมาก
เขาเทาไร ก็ตองไดรับผลตอบแทน หรือ
การลงโทษตอบแทนมากอยางสาสม
กันทีเดียว ปญหาจึงเต็มไปหมดยุง
ยากเต็มไปหมดจนเวียนหัว จนไมรูวา
จะแกกันอยางไร ย่ิงแกก็ย่ิงเขาลึก ไมใช
วายิ่งแกแลวมันยิ่งดี แตยิ่งแกมนัยิ่ง
เขาไปลึกมากกวาเดิม ขอนี้อาจจะฟง
ยาก แตไมยากเกินไปจนเขาใจไมได 
คุณไปคิดดูใหดีเถอะ
  ปู ยา ตา ยาย ของเราก็พูดวลี
หนึ่งวา “วัวยิ่งแลน ไถก็ยิ่งกินลึก” นี้
หมายความวา วัวมันย่ิงกระชากไปเทาไร
ไถมันก็ย่ิงกินลึกมากเขาเทาน้ัน มันเปน
เรื่องของความโง เรายิ่งโงมากเขาไป
เทาไร โงลึกเขาไปเทาไร ปญหามันก็
ยิ่งมากยิ่งลึกเขาไปเทานั้น ฉะนั้น จะ
ระดมทุมเทกําลังเครื่องทุนแรง กําลัง
เทคนิค กําลังอะไรยิ่งลึกเทาไร ปญหาก็
ยิ่งลึกตามมากข้ึนไปเทานั้น มันไมเปนไป
ในทางแก แตเปนไปในทางทําใหปญหา
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เพิ่มมากขึ้น ๆ โดยไมรูสึกตัว มันเหมือน
กับฝายสนองตอบ เชน เราอยากไดเงิน
บาทหน่ึง พอไดมาบาทหน่ึง ก็ไมพอใจ
เพราะวาอยากได ๕ บาท ๑๐ บาทเสีย
แลว อยางน้ีเร่ือยไปจนไมมีส้ินสุด ความ
พอใจเกิดขึ้นไมได เรื่องสนองความ
ตองการทางวัตถุนี้ก็เหมือนกัน ยิ่งแกมัน
ยิ่งกินลึก
  เดี๋ยวนี้ยิ่งไปไกลกวานั้นอีก นี่
นาเศราใจ นาตกใจ ก็คือวา เครื่อง
มือที่สรางขึ้นมาเพื่อแกนี้ มันกลาย
เปนเครื่องมือที่ไปเพิ่มกําลังใหแก
ปญหา ยกตัวอยางที่เราสรางเครื่องมือ
สื่อมวลชนข้ึนมาได เพ่ือจะแกปญหาของ
สังคมนี้ มันกลับไปเพิ่มปญหาทางสังคม
คุณไปมองดู เราประดิษฐอะไรข้ึนมา เพ่ือ
จะแกปญหายุงยาก หรือความเดือดรอน
แลวก็สรางขึ้นมา อยางสรางเครื่องวิทยุ
ขึ้นมาสําเร็จอยางนี้ สงกระจายเสียงไป
ทั่วโลกอยางนี้ พวกชาวโลกก็หาไดใช
ไปในทางที่จะแกปญหานั้นไม มันกลับ
เพิ่มปญหา คือเปนส่ือสําหรับแพรโรค
ติดตอ หรือเช้ือโรคทางวิญญาณน้ี ให
ระบาดไปท่ัวโลก ก็มีโรคมากข้ึน มี
ปญหามากข้ึนกวาเดิม
  เชน เราจะเล็งถึงการศึกษา มีระบบ
การศึกษาดีมาก แตแลวมันก็ถูกใชไปใน
ทางทําใหคนเปนทาสของวัตถุ แลวปญหา
มันจะส้ินสุดอยางไร เพราะปญหามาจาก
วัตถุนิยม อะไร ๆ ท่ีสรางข้ึนมาก็เปนเหยื่อ

ของวัตถุนิยม เพราะฉะนั้น ความเจริญ
กาวหนาทั้งหมดนี้ มันก็เปนการชวยฝาย
ภูตผีปศาจ ที่จะรังควานมนุษยมากขึ้น
เทานั้นเอง แลวก็เรื่อย ๆ ไป นี้คือความ
ตกเปนทาสของวัตถุนิยมมีลักษณะ
อยางนี้ 
  ทีนี้ ถาเปนมนษุยที่มีมโนธรรม 
มีความนิยมในทางธรรม หรือทางจิต
นี้จะมีอยางนี้ไมได จะมีภาวะอยางนี้
เกิดขึ้นไมได จะไมทําส่ิงท่ีไมจําเปนจะ
ตองทํา จะเปนอยูพอดีกินอยูพอดี มี
อนามัยพอดี มีความแข็งแกรงจาก
ธรรมชาติ โดยธรรมชาติเพื่อตอตาน
โรคภัยไขเจ็บตามธรรมชาติของมันได
  นี่แหละ เรามีวิธีการที่จะตอตาน 
หรือแกปญหาตามแบบของฝายมโน
นิยมหรือบรมธรรมในลักษณะอยาง
นี้ เราไมพึ่งเครื่องจักร ไมพึ่งเครื่องทุน
แรง ไมพึ่งเทคนิคอะไร เราก็สามารถ
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จะตอตาน แกปญหาเรื่องไมมีกิน ไมมี
ใช ไมมีอนามัยดีนี้ได และจะเปนไปใน
ลักษณะที่พอดี คุณดูก็แลวกันวา ทําไม
คนจึงเหลือมาจนถึงสมัยนี้ มาเปนปู ยา 
ตา ยาย ของคนสมัยนี้ได ทําไมมันไม
ตายหมด คนที่ไมรูหนังสือ ไมมีอนามัยดี
อะไรเหลานั้น ทําไมจึงไมตายหมด ทําไม
จึงมาเปนบิดามารดา ปู ยา ตา ยาย ของ
คนสมัยนี้ได ถามีความสูงทางจิตใจ มัน
ไมมีปญหาอยางนี้ แมแตการงานก็เปน
ของเลนไป ไมหนักอกหนักใจ ไมวิตกกังวล 
ไมมีการนอนไมหลับ เหมือนที่กําลังเปน
กัน อยูในหมูนักนิยมวัตถุ หรือนายทุน 
หรืออะไรก็ตาม แลวปญหาเรื่องความ
เจ็บความไขน้ัน มันเปนปญหานาหัวเราะ
มากทีเดียว คุณไปคิดดูใหดีเถิด
  พวกที่ถือศาสนา ถือพระเจา ถือ
มโนนิยมนั้น เขาหัวเราะเยาะความเจ็บ
ไข ความตาย นี่คุณก็ตองสังเกตนะ ผูที่
เต็มไปดวยคุณธรรมนี้ เขาหัวเราะเยาะ
ความเจ็บ ความไข ความตาย ไมใชกลัว
อยางความกลัวข้ึนสมอง เหมือนคนสมัย
นี้ ความเจ็บชนิดหนึ่งก็กลัวกันไดอยาง

มากมาย ความตายก็กลัวกันอยางทํา
อะไรไมถูก สวนพวกบริษัทของศาสนาน้ัน
เขาหัวเราะเยาะความเจ็บไข ความตาย 
ความอะไรก็ตาม
  พวกหน่ึงก็เช่ือวา ความตายนี้เปน
ความประสงคของพระเจา จะเรียกตัว
เราไปอยูกับพระเจา เราก็ยินดีที่จะไป 
เพราะฉะนั้น ความตายก็เปนสิ่งที่นาชื่น
ใจไปเลย ไมใชนากลัว การเจ็บไข ก็เมื่อ
ถือวาเปนความประสงคของพระเจา ก็
ไมตองกลัวอะไร ก็นอนเจ็บไขอยางยิ้ม
แยมได หรือความวิบัติตาง ๆ ในโลกนี้ 
เชน แผนดินไหว น้ําทวม อะไรก็ตาม ก็
เปนความประสงคของพระเจา เขาก็หัวเราะ
ได ถาจะตองตายมันก็ตายอยางเดียวกัน
อีก คือ ตามประสงคของพระเจา หรือ
วามนุษยท่ีมีปญญา เห็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ก็หัวเราะได ไมตองกลัว นี้
มันแกปญหากันคนละแบบอยางนี้ 
เพราะฉะนั้น คุณตองระวังใหดี ๆ
  พวกวัตถุนิยม ที่เปนทาสของ
วัตถุ เขาก็บอกวา โอย ปวยการ เรื่อง
ศาสนา นี้เอาไวสําหรับปลอบใจคนที่

พวกวัตถุนิยม ที่เปนทาสของวัตถุ เขาก็บอกวา โอย 
ปวยการ เรื่องศาสนา นี้เอาไวสําหรับปลอบใจคนที่ปวยการ เร่ืองศาสนา นี้เอาไวสําหรับปลอบใจคนที่
ไมมีความสามารถ คุณเคยไดยินไหมประโยคน้ี ?ไมมีความสามารถ คุณเคยไดยินไหมประโยคน้ี ? 

““ ““
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ไมมีความสามารถ คุณเคยไดยินไหม
ประโยคน้ี ? พวกนักศึกษากาวหนาสมัย
ใหมนี้ เขาประณามศาสนาวา ศาสนา
นี้ไวเพียงเพื่อปลอบใจคนทุพพลภาพ 
ทุพพลภาพไมมีกินไมมีใชก็เอาศาสนา
เปนเคร่ืองปลอบใจวา เออ, มันเปนอยาง
นี้เอง มันเปนกรรมของเรา หรือปลอบ
ใจ เมื่อทําอะไรไมไดมากเหมือนเขา ไมมี
เครื่องจักร ไมมีอะไรทํา ก็ปลอบใจวา
เราก็สันโดษยินดี นี่มันเปนความคิดของ
คนเหลานั้น ที่เขามักจะต้ังปญหาถามใน
รูปทํานองอยางน้ี
  มันเปนการถามที่ลอเลียน หรือ
เยาะเยยไปในตัว เพราะเรื่องอบรมจิตให
มีจิตเปนจิตพิเศษ ไมกลัวตาย ไมกลัว
อะไรนี้ เขาวามันเปนเรื่องปลอบใจคนโง 
แมวายิ้มตาย เพราะวาพระเจาตองการ 
นี้ก็วาเปนเรื่องปลอบใจคนโง เพราะวา
ในถิ่นนั้น ๆ ในประเทศนั้น ๆ มันไมมี
พัฒนาการทํามาหากิน ไมมีการอนามัย
ดี มีโรคภัยไขเจ็บมาก เปนคนจน ก็ตอง
มีเครื่องมาปลอบใจ หรือหลอกใหยินดี
ไปตามแกน ๆ อยางนั้น เรื่องศาสนา ก็มี
เพียงเทานี้เอง เขาวาอยางนี้ นี่คือคําพูด
ของคนที่ไมรูจัก สิ่งที่เรียกวา “ศาสนา” 
แมเปนคริสเตียนก็ทิ้งศาสนาคริสเตียน 
เปนศาสนาไหนก็ทิ้งศาสนานั้น มันดีแต
วา ศาสนาพุทธเรายังไมเปนเอามาก ๆ 
ถึงเพียงนั้น

  เราตองลองคิดดูถึงขอที่วา พุทธ
ศาสนาในอินเดียสองพันกวาปสามพันป
มานี้ อินเดียสมัยนั้นมันก็ไมไดแหงแลง
อยางอินเดียสมัยน้ี อยาเขาใจผิดนะ การ
ทําผิดของประชาชนพลเมืองทําใหแผน
ดินแหงแลงเกี่ยวกับเรื่องฟสิกสมันจึงมี
อดอยากมาก  ประเทศอินเดียคนที่ยาก
จนเพราะอยูในประเทศที่แหงแลง มันก็
จริงถาพูดอยางหลับหูหลับตา ดินแดน
ปาเลสไตนที่ เปนที่ เกิดของศาสนา
ครสิเตียนหรืออาหรับน้ี  สมัยโนนมันก็ไม
ไดแหงแลงเหมือนอยางเดี๋ยวนี้ มันยังมี
ความชุมชื้นอุดมสมบูรณเพราะโลกยังดี
อยู ยงัไมถูกทําลายเหมือนสมัยนี้  หรือ
ไมไดผันแปรมาอยางสมัยน้ี  เพราะฉะน้ัน
จะพูดวาศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต เกิด
ขึ้นในยุคในสมัยในถิ่นที่เต็มไปดวยความ
แหงแลง อดอยากยากแคน ไมมีอนามัย
เหลือเลยนี้ไมถูก
  เขาดูถูกวา สมัยนั้นการแพทย
ไมเจริญ คนเจ็บปวยมาก ตองมีอะไร
มาหลอกใจ อยางเรื่องพระเจา หรือ
ศาสนา อยาไดเปนทุกขในเรื่องเจ็บไข
นั่นก็ถูกอยูนิดเดียวสวนหนึ่งเทานั้น 
แตที่จริงเขาเปนโรคภัยไขเจ็บนอย
กวาคนสมัยนี้ เปนโรคภัยไขเจ็บยาก
กวาคนสมัยนี้ แลวเขามีความกินอยู
พอดี คือ พอสบายดีแลวในทางกาย 
สวนทางสติปญญามนัยังไมพอ เขา
คิดวา ยังมีอะไรดีกวานี้ เขาจึงคิดคน
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จนพบหลักของศาสนา จนพบหลักของ
การทําใหจิตใหมีความสุขสูงขึ้นไป 
จากความพอแลวในทางรางกาย ทาง
รางกายนั้น มีการกินอยูพอดี สบาย
ดี อนามัยก็ดี
  นี่แหละ คนสมัยนี้โงเอง มอง
ประเทศอินเดียสมัยนี้ มองดูดินแดน
ปาเลสไตนสมัยนี้ ซึ่งเปนถิ่นแหงแลง
กันดารอดอยากยากแคน ในอินเดีย
ก็มีความยากจน อดตายก็มี เขาก็มี
พุทธศาสนาเพื่อจะแกปญหานี้ คิดไป
อยางนี้ วาไปอยางนี้  คนพูดบาเองโง
เอง ขอใหมองเห็นวา มันเปนการกาว
หนาอีกกาวหนึ่ง ออกไปทางฝายจิต 
คนสมัยวัตถุนิยม เขาไมมองในแงนี้ 
แตมองไปในแงวา เพราะขาดแคลน
ทางวตัถุ จึงตองปลอบใจตนเอง ที่แท
ความอิ่มหมีพีมันทางวัตถุจะตองมี
แลวตั้งแตสมัยโนน
  พวกฝรั่งสมัยนี้ก็ไมเขาใจคําที่
พระเยซูพูดวา ชีวิตมนุษยไมไดเน่ืองกัน
อยูกับขนมปง แตมันเนื่องกันอยูกับ
ธรรมะของพระเจา คือ เมื่อพระเยซูไป
นั่งทําความเพียรบนภูเขา  มีมารมาบอก 
วา ถาเกงจริง เปนลูกพระเจาจริง ก็จง
เสกกอนหินท้ังภูเขาน้ีใหเปนขนมปงดูซิ 
พระเยซูจึงตอบประโยคน้ีออกมา ซ่ึงพวก
ฝรั่งสมัยนี้เองก็ไมเขาใจ ที่วา “ชีวิตนี้
มิใชเปนอยูไดดวยขนมปง แตเปนอยู
ดวยพระธรรมของพระเจา” นี่หมาย-

ความวา พวกคนร่ํารวยสมัยนั้น ไมยินดี
รับคําสอนของศาสนา เพราะไปเขาใจ
วาเราเปนมนุษยมีชีวิตรอดอยูไดเพราะ
อาหารตางหาก 
  คําวา “ขนมปง” หมายถึงอาหาร 
ฉะนั้น ตองทําทั้งหมดใหเปนอาหารขึ้น
มาจึงจะนับถือ นี่พระเยซูพวกจิตนิยมก็
บอกวาชีวิตไมไดเปนอยูไดเพราะอาหาร 
เพราะขนมปง แตเปนอยูไดเพราะธรรมะ
ของพระเจา
  นี่พระเยซูเปนผูรูหรือเขาใจเรื่อง
นี้ จึงตอบมารอยางนี้ เพราะฉะนั้น มาร
ก็ไมมีอะไรนอกจากความหมายทั้งหมด
ของวัตถุนิยม พวกฝรั่งเดี๋ยวนี้  แมพวก
คริสเตียนก็นอยคนท่ีจะเขาใจวา “มนุษย
ไมไดอยูดวยขนมปง แตอยูไดดวยพระ
ธรรมของพระเจา” ท้ัง ๆ ท่ีคําพูดเหลาน้ี
เขาก็ทองอยูทุกวัน สวดอยูทุกวัน อานอยู
ทุกวัน พวกศาสนาอ่ืนก็เหมือนกันจะตอง
เขาใจวา ชีวิตไมใชมีอยูไดดวยอาหาร 
หรืออาหารอยางเดียว จะตองดวย
ธรรมะเทาน้ัน น้ีก็หมายความวาชีวิตน้ี
คือชีวิตจริง ไมใชชีวิตเน้ือหนังรางกาย
ชีวิตที่เปนเนื้อหนังรางกายนั้น แมแต
สัตวเดรัจฉานมันก็เปนอยูดวยอาหาร
แตชีวิตคนนี้มันควรจะมีความหมาย
สูงกวาน้ัน ตองเปนอยูดวยธรรม เร่ือง
ทางจิตวิญญาณมันจึงเกิดขึ้น
  ทีน้ี เม่ือเรามีความเขาใจถูก ใน
ทางฝายจิตฝายวิญญาณ อยางท่ีเรียก
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วาเห็นไดดวยตนเอง  เห็นและคิดได
ดวยตนเองวา ระบบศาสนาน้ีมันไมใช
เพื่อหลอกคนใหยินดีไปวันหน่ึง ๆ  เพราะ
วายากจน หรือวา หมดปญญาหมด
ทางสู แตเขาตองการใหจิตของคน
วิวัฒนาการไปเหนือวัตถุ จนกระทั่ง
วามันเปนกลาง ไมเปนจิตหรือไมเปน
วัตถุ ที่เรียกวา “วาง”  ไมยึดถือวาเปน
อะไรอยางนั้นอยางนี้ มันเปนธรรมชาติ
ลวน ๆ จึงวางจากส่ิงท่ีจะเรียกวา กาย
หรือเรียกวา จิต นี้คือตอนลึกสุดของ
สิ่งที่เรียกวา ศาสนา ที่เปนโลกุตร-
ธรรม จะไมมีกาย จะไมมีจิต จะมีแต
ความวาง ซึ่งอธิบายกันไดยืดยาว ตอง
พูดกันคราวอื่น หรือคุณตองไปหาอาน
ดูเอง เรื่องความวางนี้ ไมรูสึกวา สัตว 
บุคคล ตัวตน เราเขา ไมมีทั้งกาย ไมมี
ทั้งจิต มันไปไกลลิบไปเลย นั่นแหละ
ยอดสุดของความกาวหนาทางฝายจิต 
หรือบรมธรรมมันตองไปถึงขนาดนั้น

  ทีน้ี เราจะรูสึกวา นาหัวเราะ หรือ
นาสงสาร ท่ีพวกฝร่ังมาถึงก็ถามวา พวก 
ทานมีวิธีแกปญหาความอดอยาก 
อนามัยเลวกันอยางไร ? น้ีเขามาถึงเห็น
บานเราเปนกระทอมซอมซอ เปนกระตอบ
เปนอยูอยางนี้ เขาก็สันนิษฐานเอาวาแย
แลว การกินอยูฝดเคือง อดอยาก อนามัย
เลวมาก ก็เลยถามทํานองเยาะเยย ทํานอง
ลอเลียนแฝงอยูในคําถามนั้น เขากลัวจะ
เสียมารยาท ไมกลาลอโดยตรง ถามโดย
ตรง ก็ถามดวยคําถามแฝงเยาะเยย ลอ
เลียนวาพวกคุณแกปญหาเรื่องความ
ยุงยากลําบากไมมีกิน ไมมีใช เรื่อง
อนามัยไมดีนี้กันอยางไร ในเมื่อมัวแต
ไปวัดไปวา ทําบุญใหทาน หรือเปนอยู
อยางนั้น นี่ความที่เขาเคยชินแตเรื่อง
ความกาวหนาทางวัตถุ มีอาชีพดี มีสังคม
สงเคราะหดี หมดปญหาเรื่องความเจ็บ
ความไขความไมมีงานทํา อะไรตาง ๆ นี้
มันนาหัว
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ที่มา : ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องบรมธรรมภาคตน, ลําดับที่ ๑๙ บนแถบพืื้นสีแดง, เรื่องที่ ๒๑ 
        บรมธรรมกับการแกปญหาไมถูกจุด, บรรยายวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๒, หนา ๓๗๑-๓๙๐.

  ขอใหพวกเราเขาใจถึงหัวใจ 
หรือจุดปลายทางของเร่ืองทางจิต
ทางวิญญาณน้ี แลวจะหมดปญหาเร่ือง
น้ี แลวก็จะมองเห็นชัดวา ความเจริญ
ทางวัตถุอยางเดียวน้ันเปนอันตราย
ท่ีสุด วาการสังคมสงเคราะหท่ีฟงไพเราะ
ท่ีสุดของโลกสมัยน้ีก็เปนเร่ืองแตทาง
ฝายวัตถุ  ฉะนั้น สังคมสงเคราะหแบบนี้
มีมากข้ึนเทาไร คนก็จะออนแอลงเทาน้ัน
เลวลงเทาน้ัน ออนแอลงจนไมชวยตวัเอง
ไดตามลําพัง ดวยเรื่องกําลังจิต กําลัง
สตปิญญา ตองอาศัยระบบเครื่องจกัร มี
การชวยกันผลิต แลวมีการสังคมสงเคราะห

อยางนี้เรื่อยไป แลวก็ทนอยูดวยความ
หวาดกลัว นอนไมหลับ แลวไมอาจจะ
ระงับสงครามอันยืดเยื้อนี้ได
  คุณเปนนักศึกษา  ก็ใหเปนนัก
ศึกษาดี ๆ ก็แลวกัน อยาไปหลงเรื่อง
การศึกษาชนิดที่ยิ่งศึกษายิ่งโงของ
คนสมัยนี้ ในโลกนี้ ในเวลานี้เลย ยิ่ง
ศึกษายิ่งโง ยิ่งศึกษามากยิ่งมีปญหา
มาก ยิ่งพัวพันหนักขึ้นเหมือนสัตวที่
มันชักใย พันตัวเองหนาเขา ๆ แลว
เมื่อไรก็ไมรู ที่มันจะทําลายสิ่งหอหุม
เหลานั้นออกมาได สูตัวดวงตัวหนอน
ก็ไมได ที่มันมีเวลาที่จะทําลายสิ่งหอหุม
เหลานั้นออกมาได 
  สวนมนุษยในโลกวัตถุนิยมนี้ ดู
ยังไมมีหวังที่จะทําลายใยที่ชักพันตัว
เองนี้ออกมาได จนกวาเมื่อไร เขาจะ
หายโงมาสนใจเรื่องบรมธรรม หรือ
ความกาวหนาทางจิตทางวิญญาณ
กันเสียบางเทานั้นเอง  เพราะวาสิ่งนี้
มันจะทําลายสิ่งที่หอหุมครอบงํา 
ปดบัง เผารน อะไรตาง ๆ ไดหมด.



83

ศาสนธรรม

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

 เนื่องดวยยุคปจจุบันนี้ หลายตอหลายคนไดเกิด
อาการสับสนวา อยางไรลักษณะไหนที่เรียกวา
 “ศาสนธรรมที่ถูกตอง” หรือเรียกวา “ตรง
ตอสัมมาทิฐิ”  
 เพราะปจจุบันมีธรรมะหลายหลากมากความใหฟง
และใหอานจนงวยงงสงสัย ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงไดเพียร 
พยายามนําแนวทางที่เห็นวา ถูกตองมาเสนอใหทานผู
สนใจ ในธรรมไดศึกษาและพิจารณาดู คงไดประโยชน
บางตามสมควร
 ปราชญทางธรรมเคยไดกลาวไววา  “มนุษยเรานี้ 
จะเปนมนุษยอยูไดอยางสมบูรณทางกาย และดาน
จิตใจเกี่ยวของอะไรไมผิดพลาด ถาตรงตอสัมมาทิฐิ 
ดําริชอบที่ประกอบดวยพุทธธรรมนํามาตลอดสาย” 
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 ทานแนะนําวาไววา “แมธรรมะ 
จะงุมงามบาง หรือเรียกวา เชื่องชา
บาง แตมั่นคงดํารงอยู ดวยความ
ถูกตองมองเห็นความปลอดภัย”  
เหมือนโบราณทานวา “ชา ๆ ไดพรา
สองเลมงาม” 
 นี่ยอมจะดีกวา อธรรม
ที่ปราดเปรียวมิใชหรือ ?
 ธรรมน้ีถือวา เปนคําท่ีสําคัญมาก
ที่สุด เพราะเปนไปเพื่อสรางสรรค สู
ประโยชนตนประโยชนทาน จงรูจักคําวา 
“ธรรม” ใหมาก ๆ เขาไวรับรองวาอะไร ๆ 
จะดีไปหมด จงรูเถิดวา มีธรรมไวใน
ฐานะที่ เปนสิ่งที่จะชวยโลกหรือชวย
มนุษยใหปลอดภัย  เปนไปเพื่อสันติภาพ
อยางสูงสุด เรียกวา เปนชาวพุทธท่ีทํา
หนาท่ีอยางถูกตอง มองการณอันไกล 
 ธรรมนี้คือ สิ่งที่จะชวยโลกโดย 
ตรง หรือเรียกวา ปลดปลงความผิดพลาด
ตลอดเวลาทุกโอกาส  น่ีมีความหมาย
อยางสูงสุด เปนชาวพุทธที่สมบูรณ 
จึงอยากจะบอกวา ถาใครมีความคิดท่ี
จะไปชวยผูอ่ืน หรือชวยโลกข้ึนมา โดยไม

ตองเก่ียวของกับธรรมะ “อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา” น้ันคงเปนไปไมได มักพลาด
อันตรายท้ังส้ิน 
 กลาวแนะนําตอไปวา  เปน
ธรรมดาอุดมคติของพระโพธิสัตว 
น้ัน คือ  ผูท่ีมีใจกวางขวางแนะแนว
ทางดานปญญา และมีเมตตา
กรุณาอยางบริสุทธิ์ผุดผอง ไมมี
สิ่งเศราหมองมารบกวน เรียกวา 
มีความรักผูอ่ืน ทุมเทชีวิตจิตใจ
เพ่ือผูอื่นตลอดเวลา 
 กลาวไดวา การนึกถึงผูอ่ืนน้ัน ก็
เปนอุดมคติของพระโพธิสัตวอยาง
แทจริง แมในทุกศาสนา ก็มีอุดมคติ
ขอน้ีดวยเหมือนกัน ไมมากก็นอยตาม
แตทิฐิ หรือภาวะน้ัน ๆ  เพ่ิมเติมอีกวา
การเขาถึงธรรมะไดน้ัน ตองเขาถึงตัว
ธรรมชาติจริง ๆ และตองอยูเหนือเหตุ 
ผล ฝายชอบ ฝายชัง  ฝายบุญ ฝาย
บาป ฝายพนดี ฝายพนช่ัว เรียกวา ไม
เกลือกกล้ัวดวยอาสวะกิเลส นานา
ประการ น่ีสําคัญอยางน้ี 
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 ลักษณะนี้ เรียกวา มีเปาหมาย 
คือ ความหลุดพนยอดมงคลที่สูงสุด 
ทานทั้งหลาย 
 ถาเราจะพยายามใหถึงธรรมะดวย
การเลาเรียน หรือพากเพียรดวยการศึกษา
ดวยสติปญญา ที่เดินไปตามเหตุผล ถา
ลักษณะนี้มันเหมือนกับจับปลาดุก ดวย
ลูกน้ําเตา มันไมมีทางที่จะสําเร็จไดเลย
ทานทั้งหลาย
 สัตบุรุษเกากอนเคยกลาวไว
วา “การมีธรรมะนั้น คือ มีความ
ดีที่เนื้อ ที่ตัว สมบูรณที่หัว ที่หาง”
 นี่หมายความวา กายจิต ชีวิต
จิตวิญญาณตองมีองคประกอบ
ดวยสัมมาทิฐิตลอดเวลา หมายมั่น
ปรารถนา  นี่พุทธธรรมจะเปนที่พึ่ง
ใหแกเราไดก็เพราะเหตุนี้แน ใคร
ตอใคร พอหรือแมตองเปนแบบอยาง 
 แมชีวิตเราก็สละไดเปนไปเพื่อ
ความถูกตอง ครองตนอุทิศเพื่อธรรมนํา
ปฏิบติัอยางไมยอทอ ใหตรงตอศีล สมาธิ
และปญญาเทาที่จะเปนไปได   ตองทํา
ความเขาใจใหชัดเจนวา ธรรมะน้ีเปนของ
เฉพาะตน ๆ จะประพฤติแทนกันไมได 
 น่ีหมายความวา  ตองศรัทธา
ดวยตนเอง ตองวิริยะ อุตสาหะดวย
ตนเอง ตองโยนิโสมนสิการดวยตน
เองใหแยบคายเพ่ือเกิดญาณทัศนะ 
ตองเพ่ิมตบะใหแกกลา

 ดังกลาวแลววา ตนตองปฏิบัติ
ธรรมะใหตรงตอสัมมาทิฐิ จึงจะเปนที่
พึ่งแกตนได ตามเหตุของอิทัปปจจยตา
ความเปนมาใหถูกตรง เรียกวา การมีธรรมะ
เปนท่ีพ่ึงกับมีตนเปนท่ีพ่ึงน้ัน น่ีเปนลักษณะ 
อยางเดียวกัน ชื่อวาไดสรางสรรคคุณ
ประโยชนอยางถูกตองตามฐานะของ
ความเปนชาวพุทธผูไมประมาท ไดอาศัย
ความเฉลียวฉลาดในโอกาสอันสมควร 
นี้กเ็รียกวา การทําหนาที่ของตนใหถูก
ตองนั่นแหละ คือ การปฏิบัติธรรม
อยางแทจริง เพราะแจงในอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา เพื่อละกิเลสตัณหา 
อุปาทานใหได
 ทานผูเปนปราชญทางธรรมเคยได 
กลาวไววา  “หัวใจของศาสนาตอง
การใหหมดอาสวะกิเลส หรือความ
ไมเห็นแกตัวทั้งนั้นแหละ” นี่ของ
เดิมแท ๆ มแท ๆ 

“หัวใจของ“หัวใจของ
ศาสนาตศาสนาตององ
กาการใหหมดรใหหมด
อาสวะกิเลส อาสวะกิเลส 

หรือควาหรือความไมมไมเห็นเห็น
แกตัวแกตัว

ทั้งนั้นแหละ”ทั้งนั้นแหละ”
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 แตปจจุบันนี้ ศาสนิกแตละ
ศาสนาสวนใหญเขาไมถึง ๆ ไปรับ
เอามาแตเปลือกนํามาศึกษาและ
ปฏิบัติ จึงไมบรรลุเปาหมายแหง
สันติภาพ เพราะไมไดปราบหมูมาร
แหงตัวตน  จึงขัดสนความสงบ โดย
ธรรมชาติธรรมะจะคุมครองเราได
เปนอยางดี ถาปฏิบัติถูกตองตาม
หนาที่ตามธรรมสัจจะใหตลอด
สาย พฤติกรรมทางกายและทาง
จิตจะสมบูรณ 
 แนะนําตอไปวา ส่ิงท่ีเรียกวา ธรรม 
นั้น คือ หนาที่ ทานทั้งหลาย
 นี้หมายความวา  หนาที่ทาง
กาย หนาท่ีทางจิต และทางวิญญาณ
ที่ไมผิดวิปลาสไปสูกุศลเปนบุคคล
ผู ไ ม ประมาทในการ เจริญสติ  
สัมปชัญญะและมีตบะพอกพูนเพิ่ม
ปญญาเรื่อย ๆ ตลอดไป
 อานิสงสของการใหทานนั้น “จิต
ที่คิดจะให นั้นสบายกวาจิตที่คิดจะ
เอา” นี่โดยธรรมชาติ ตองเปนเชนนั้น
แหละ ใคร ๆ ยอมรูดีเขาใจดี แตถายาม
ใด คราวใดจิตใจหมนหมอง หรือวิตก
กังวลขุนมัวเรารอนใจ ถาลักษณะนั้นมัน
เนื่องมาจากจิตที่คิดจะเอาทั้งนั้น ถึงเปน
อยางนั้น
 ธรรมะน่ีแหละ คือ ตัวการปฏิบัติ 

ตรงอยูที่กาย ที่วาจา และที่ใจเปนไป
อยางถูกกาลเทศะ ที่เรียกวา สัมมา
ทิฐิอยางครบถวน  กอรปดวยขบวน
การงานพระศาสนา ไดชี้แจงตอไป
วา เมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรมนี้ ยอม
รวมเอาความรอบรู หรือเรียกวา
ญาณทัศนะ รูรอบรูทั่ว คือ ตองการ
มีความรูที่ถูกตองสําหรับปฏิบัติตาม
แนวทางพุทธธรรมของพระสัมมา
สัมพุทธเจา โดยที่แทธรรมชาติมีกฎ
ตายตัวที่สําคัญมากเพราะเปนภาวะ
ที่บีบบังคับใหทุกสิ่ง ทุกอยางตองเปน
ไปตามกฎธรรมชาติที่คลาดเคลื่อน
มิได ตองตามกฎเกณฑในสิ่งนั้น ๆ  ให 
เปนไปเพื่อความอยูรอดได ราบรื่นไป 
ได ถาผิดจากกฎเหลานี้ชีวิตเราจะ
อยูไมได และถึงไดก็ไมดี ไมสมบูรณ
มันผิดปกติเพราะวา ธรรมะนั่นแหละ
คือ คูชีวิตสิ่งสําคัญสูงสุด สําหรับการ
เดินทางในวัฏสงสาร คือ งานพนทุกข
 อันที่จริงแลว ธรรมะ คือ ระบบ 
การปฏิบัติท่ีถูกตอง และจําเปนสําหรับ
มนุษยทุกข้ันตอนแหงวิวัฒนาการ
น้ัน ๆ ท้ังในสวนบุคคลและสวนตนให
ปลอดภัย
 ดังกลาวแลววา โลกน้ีตองมีธรรมะ
เปนเครื่องมือคอยประคับประคองโลก
ใหเปนแตในทางท่ีถูกตอง น่ีหมายความวา 
ถามีธรรมะประจํากาย วาจา และจิตใจ
เปนไปแตในทางที่ถูกตอง แลวเกี่ยวของ
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สิ่งใด ๆ  มันไมผิดพลาด จะมีแตผลเก้ือกูล
กันตลอดสายโปรดเขาใจไววา ศาสนา
มิใชยาเสพติด ศาสนานั่นแหละ จะ
เปนเครื่องมือลางยาเสพติด 
 นี่หมายวา เมื่อมนุษยเรานํา
เอาพุทธธรรม  มาตรงสูสัมมาทิฐิ
เขามาปฏิบัติดีแลว ๆ น่ีรวมเรียกวา 
สิ่งที่เปนโลกียะทั้งหลายยอมเลิก
รางไปเอง เมื่อรูแจงแทงตลอดได
แลวไมมีปญหา
 แตวา ณ ปจจุบันนี้สังคมมนุษยมี
ความรอนระอุเปนไฟ เกิดอันตรายทั่วไป 
เพราะมันมีสิ่งที่มายั่ว หรือสงเสริมกาม
สุขัลลิกานุโยคใหละทิ้งศาสนาเสีย 
 นี่หมายความวา สังคมในขณะ
นี้กําลงัมัวเมาลุมหลงในวัตถุกามตาง ๆ 
อยางบาคลั่ง จึงละทิ้งพุทธธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา จึงกอเหตุ
วินาศนาการไปทั่ว
 ความต อ งการหรื อ เ รี ยกว า 
วัตถุนิยมเขามาครอบครองโลก จน
โลกน้ีหลงไปในทางวัตถุนั้น ๆ อยาง
ลืมหูลืมตา แลวก็ไมใหโอกาสแก
พระธรรม นี่พระธรรมก็เลยไมได
ครองโลก มีแตอธรรมครองโลกเขา
มาแทนปญหาทุกอยาง เลยหนา
แนนไปหมด นี้แหละปญหาใหญใน
ยุคปจจุบัน ทานทั้งหลาย

 ผูเปนปราชญทางธรรมเคย
ไดกลาวไววา  ศาสนาพุทธเรานี้ 
เมื่อกลาวโดยภาษาคนตามที่
คนทั่ว ๆ  ไปรูสึกกันอยู แมแตลูก
เด็ก ๆ เล็ก ๆ คําวา “ศาสนา” 
ก็จะเล็ งไปถึงวัตถุศักดิ์สิทธิ์
นิมิตหมาย เชน พระพุทธรูป
ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่น ที่นี่มีอยูทั่วไป 
ทั้งโบสถวิหาร ลานเจดีย และ
ผากาสาวพัสตรที่เหลืองอราม
ทั่วไปหมด เขาใจวาน่ัน คือศาสนา
ภาษาคนทั่วไป มักเขาใจ แต
อยางนั้น 
 แตวาถาภาษาธรรมแลว ศาสนา
นั้น ไดแก สิ่งที่สามารถเปนที่พึ่งแก
มนุษยไดจริง อยางเชนละชั่ว ทําดี ทํา
จิตใหบริสุทธิ์จนพนทุกขได  ลักษณะ
นี้เปนที่พึ่งไดทุกคน และตลอดอนันต-
กาลนานไมมีที่สิ้นสุด เปนชาวพุทธที่ได
รับประโยชนหางไกลจากทุกขโทษ 
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 อยางน้ีน่ี คือ พระธรรมท่ีถูกตองอยูในใจของคนทุกขณะท่ีมีปญญา
สัมมาทิฐิ ไมมีใครทําลายไดตลอดไป แมวาศาสนาภายนอก คือ วัตถุที่
สราง คือ โบสถ วิหาร ลานเจดีย และอื่น ๆ จะถูกเผาผลาญหมดสิ้น
ไปแลว สวนศาสนาจริงในภายในก็ยังอยู ๆ ในจิตใจของบุคคล เพราะ
ศาสนามิใชวัตถุ 
 โปรดจําไววา ศาสนามิใชวัตถุ เปนแคสัญลักษณของศาสนาเทาน้ันเอง 
 ชี้นําตอไปวา พระเจาในภาษาคนนั้น เขาสอนกันและเชื่อกันวา เปนรูป
รางอยางคน มีอารมณรัก มีอารมณโกรธเหมือนคนทั่ว ๆ ไป ใคร ๆ ยอมรู 
 อันที่จริงพระเจาในภาษาธรรมที่ลึกนั้น คําวา “พระเจา” นี้หมายถึง
กฎแหงวิวัฒนาการของธรรมชาติ ที่ตองเปนอยางนั้นมาจากเหตุนั้น ๆ 
ของอิทัปปจจยตาความเปนมาของเหตุปจจัยตาง ๆ
 ปราชญทานชี้แนะตอไปวา  ธนบัตร หรือเงินนั้นในภาษาคนทั่วไป
หรือภาษาโลก ๆ มักถือวาเปนของสารพัดนึกไดดังใจใคร ๆ ก็ชอบ เพราะ 
เงินชวยไดทุกอยาง ที่พึ่งพาอาศัยในชีวิตประจําวัน ถาขาดแลวจะอยูไม
ไดถือวาเสียหายทุกอยาง แตทางพระอริยเจาทั้งหลายทาน ถือวาเงิน
เปนสิ่งสารพัดพิษ ภาวะจิตควรหมายมั่นในพรหมจรรยอันสูงสุด ตาม
แนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจา 

พระธรรม
ท่ีถูกตอง
อยูในใจ
ของคน
ทุกขณะ

ท่ีมีปญญา
สัมมาทิฐิ 
ไมมีใคร

ทําลายได
ตลอดไป”

““
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 ทานผูอานเคยไดยินไหม ? “อบาย
ภูมิ” ในภาษาคนสามัญทั่วไป มักหมาย
ถึง นรก สัตวเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย 
มีลักษณะอยางที่บอกเลาตอ ๆ กันมา 
วา สัตวเหลานี้ตองถูกลงโทษ ตองทุกข
ตาง ๆ นานา นานแสนนาน เชื่ออยางนั้น
เขาใจอยางนั้น 
 แตถาพูดในภาษาธรรมแลวนี่ 
“นรก” คือ ความรอนใจ เรียกวา 
รอนใจเหมือนถูกไฟลุกที่ใจมาก 
มักทุรนทุราย ความเครียดหนัก
นานาประการ 
 “เดรัจฉาน” คือ ความโงไม รู
จักคิด ไมมีสติปญญาใชแตสัญชาต- 
ญาณ
 “เปรต” คือ ภาวะความโงมี
แตความหิว กระหายดวยอํานาจ
ของกิเลส หรือความโง มีมากมาย
 “อสุรกาย” ก็คือ ความขี้
ขลาดอยางไมมีเหตุผล เปนบุคคล
ที่กลัวสารพัดอยาง 
 สวน “สวรรค” ตามภาษาสามัญ
ทั่วไป มักเขาใจวา ใครที่ไดทําบุญสุนทร
ทานไวมาก ๆ เมื่อตายไปแลวไดไปเกิด
บนสวรรคชั้นโนนชั้นนี้ตาง ๆ  แตถาเปน
ภาษาธรรมที่ลึกซึ้งนั้น หมายถึงภาวะ
จิตใจ เมื่อจิตใจปรกติยินดีตัวเองนับถือ
ตัวเอง ไหวตัวเองได นี่ก็เปนสวรรคที่นี่
เดี๋ยวน้ีทันที ถามีกามารมณเปนท่ีมุงหมาย

ก็เปนสวรรค กามาวจร ถาสงบสุขอยูใน
รูปฌานก็เปนพรหมโลกชนิดที่มีรูป ถา
ไมมีรูป ก็เรียกวาพรหมโลกชนิดที่เปน
อรูปอยางนี้แหละ ทานทั้งหลาย
 แตพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรัส 
วา นรกทางอายตนะเราเห็นแลว นี่
หมายความวา มีอยูท่ีตา อยูท่ีหู-จมูก-
ลิ้น-กาย และที่ใจ เรียกวา ที่มีรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ
มากระทบแลวประพฤติผิด ก็เปนนรก
ที่นั่นเดี๋ยวนั้นทันที ถาเกี่ยวของถูก
เปนสวรรคที่นั่นทันที มีความพออก
พอใจอะไร ๆ  ก็แลวแต นั่นคือ สวรรค
ทางอายตนะ
 ทานผูอานท้ังหลาย ความเกิดเปน
นั่นเปนนี่มีสาระชนิดที่จริงนั้น มันเปน
ความเกิดในภาษาธรรม คือ เกิดท่ีภาวะ 
จิตนิมิตหมาย เปนสันทิฏฐิโก  เกิดเปน
สัตวนรกเมื่อมีจิตใจเรารอน  ทุกขมาก 
คือ  เครียดหนัก  เกิดเปนมนุษยก็อยางท่ีมี
จิตใจนิสัยเหมือนมนุษยโดยธรรมดา เกิด
เปนเทวดา ก็เม่ือสมบูรณดวยกามารมณ
ทั้งหลาย เกิดเปนพระอรหันตก็เมื่อสิ้น
กิเลส เกลี้ยงแลว บริสุทธิ์แลว เกิดเปน
พระพุทธเจา ก็เมื่อตรัสรูดวยพระองค
เองอยางนี้
 ปราชญทางธรรมเคยกลาว
ไววา นิพพานในภาษาคนสามัญ
ทั่วไป ก็เหมือนลูกเด็ก ๆ ไดรับ 
คําสั่งสอนในโรงเรียนวา คือ ความ
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ตายของพระพุทธเจาหรือของพระ
อรหันต คนทั่วไปที่ไดรับคําสั่งสอน
ในลักษณะนี้ เขาใจวา นิพพานนั้น 
เราจะมีตัวตนเขาไปสูเมืองแกวดัง
กลาวแลว คือพระนิพพาน แลวก็ตอ
ตายแลว ไมรูอีกกี่รอยชาติ กี่พันชาติ
จึงจะไปถึงวาอยางนั้น เชื่ออยางนั้น 
นี้เรียกวา เขาใจผิด 
 อันที่จริง “นิพพาน” ในภาษา
ธรรมอันถูกตองน้ัน คือ ภาวะจิตวางจาก 
ตัวตนของตน หมดภาวะกิเลส ไมมี
ตวัตน เรียกวา ความดับไปแหงตัวตน 
(ภาวะจิต) เรียกวา นิพพาน ถึงไดที่นี่ 
เดี๋ยวนี้ ดวยสัมมาทิฐิที่ครบสมบูรณ
จนเปนสัมมัตตะ
 บุคคลที่สมบูรณในการ
ละอวิชชา ตัณหาอุปาทานสิ้น
แลว นั่นคือ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งหลายทั้งปวง ความสิ้น
สุดแหงวัฏสงสาร นั่นแหละ คือ 
นิพพาน ทานทั้งหลาย
 โดยธรรมดานี้มีอยูวา ใครมอง
เห็นการปรุงแตงของส่ิงท่ีเปนเหตุและ
ผล น่ันแหละเรียกวา เห็นธรรม ๆ   อยาง
แจมแจงแทงตลอด น้ีถึงจะปลอดภัย
ไดแทจริงส่ิงไมมีเปล่ียนไปได 
 อันที่จริงแลวตัวธรรมชาติไม
ตองการได หรือเสียอะไรหรอก ความ

แพหรือชนะโดยธรรมชาติแลวไมมี แต
มนุษยตางหากมีจิตใจคอนขางเอนเอียง
ความรูสึกนึกคิดชอบสวนที่มันไดตาม
ความตองการของตัว แลวก็เรียกวา ดี 
ดี ถาไมไดแลวก็ไมดี แลวก็มีเสีย มีแพ มี
ชนะ มันก็เปนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นใน
โลก น่ีดวยอํานาจ อวิชชาของฝายโลกียะ 
ของปุถุชนนั่นเอง
 ความจริงมีอยูวา ธรรมะนี้ชวยได
แนนอน ชวยไดเสมอไป ขอแตใหเขาถึง
ภาวะธรรมะเทานั้น  ทุกอยางยอมสงบ
ได  เขาถึงไดไมมีปญหา  กลาวนําตอไป
อีกวา... 
  เมื่อพูดอยางธรรมาธิษฐาน 
“พระเจา”  ก็คือ  กฎธรรมชาติอัน
ศั กดิ์ สิ ทธิ์ นั่ นแหละสํ าคัญที่ สุ ด 
แจกแจงตอไปอีกวา พระเจาของชาว
พุทธในสัมมาทิฐิ ในสวนชาวพุทธ
ตองสนใจท่ีสุด น้ันมีช่ือเรียกวา “พระ
เจาแหงอิทัปปจจยตา” ทานท้ังหลาย
 บรรพบุรุษเคยเตือนไววา หัวใจ
ของศาสนิกชนทั่วไปนี้ มันมีอยูวา สัตว
ทั้งหลายเปนเพ่ือนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย
ดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน อยากินแหนงแคลง
ใจกันเลย จงเอื้อเฟอเผื่อแผกันเถิด ผูมี
ปญญาญาณอยางแกกลา  ตองมีอุดม-
การณ งานสันติภาพเพื่อความสงบ 
ศาสนิกชนท่ีแทจริง ตองยอมเสียสละชีวิต
เพื่อธรรมะใหไดใหถึงที่สุด เปาหมายคือ
ความหลุดพน
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 คําเตือนดวยความปรารถนาดี
มีวา ใหหันไปหาธรรมชาติใหมากข้ึน
ตองยืนหยัดตรงน้ี แลวจะเยือกเย็นเปน
สุข เพราะสรางเหตุถูกตอง ดวยธรรม
โอสถ และจะไมเปนโรคเสนประสาท
เกิดข้ึนในสมองของตนเอง
 นี่รับรองคุณภาพ ไมวาใครก็แลว
แตจะถือลัทธิศาสนาอะไรอยูก็ตาม 
ความทุกขมักเกิดขึ้นแกทาน นี่ธรรมชาติ
ก็ลงโทษ เมื่อปฏิบัติผิดธรรมะ เรียกวา
พลาดไป  เพราะทานเกี่ยวของผิดตอกฎ
ของพระธรรมจึงนําความทุกขมาใหมาก
มาย แตก็มีหลาย ๆ  ทานทําถูกตอกฎของ
พระธรรมที่เรียกวา “อิทัปปจจยตา” 
จงึนําพาใหสําเร็จประโยชนในลําดับน้ัน ๆ
จะเปนทางโลก หรือทางโลกุตรธรรมก็
แลวแต
 ความทุกขมักเกิดขึ้นแกมนุษย
เหมือนกันหมด ถาใครผัสสะโง ไมวาจะ
นับถือศาสนาอะไร เมื่อสรางเหตุปจจัย
ผิดหลักธรรมชาติ ๆ ก็ลงโทษแนนอนจะ
ผันผอนมิได เชนนั้นเอง ๆ มนุษยมีความ

ทุกขเพราะทําผิดในขณะที่ผัสสะ เมื่อ
มีการกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจแลวก็โง มันก็เกิดทุกขขึ้นมาทันที 
เหมือนบทที่กลาววา 
    ความทุกข เกิดที่จิต 
 เพราะเห็นผิด เมื่อผัสสะ
    ความทุกข จะไมโผล
 ถาไมโง เมื่อผัสสะ
    ความทุกข เกิดไมได
 ถาเขาใจ เรื่องผัสสะ  
    เผลอสติทุกขทับใจ 
  สติไวรูทัน เชนน้ันเอง

 บรรดาพระอริยเจาทั้งหลายเคย
ไดเตือนไววา การกราบพระพุทธรูป 
ดวยความเชื่อวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
จะชวยเราได ถาใครปฏิบัติอยางนี้ นี่
มันเปนไสยศาสตร แตถาเขาไปใน
โบสถ หรือเขาไปกราบพระพุทธรูป
ดวยความคิดและเขาใจวา พระพุทธ
องคทรงคนพบทางดับทุกขไดดวย

...ใหหันไปหาธรรมชาติใหมากข้ึน ตอง
ยืนหยัดตรงน้ี แลวจะเยือกเย็นเปนสุข 
เพราะสรางเหตุถูกตอง ดวยธรรมโอสถ 
และจะไมเปนโรคเสนประสาทเกิดข้ึน  

ในสมองของตนเอง”

““
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พระองคเอง แลวก็สอนผูอ่ืนใหดับทุกข
ไดดวย เราขอสมัครใจเปนสาวกของ
พระองคและขอบคุณ พระมหากรุณา-
ธิคุณของพระองคทาน แลวก็กราบ
ลงไปดวยใจที่นอบนอมบริสุทธิ์  ถา
ใครกราบอยางนี้ เปนพุทธศาสตร 
หรือเรียกวากราบอยางมีสัมมาทิฐิ 
เรียกวาดําริชอบนี้เปนตน
 ใครท่ีนิยมพระเคร่ืององคเล็ก ๆ 
เอามาหอยคอ นี้ถาหอยคอในฐานะ
เปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ใหชวยคุมครอง ปอง
กันเภทภัยอันตรายไมเกิด ถาอยางนี้
เปนไสยศาสตร แตบางคนเอาพระ
เครื่องที่ตนเองบูชามาหอยคอ เพื่อ
เตือนสติใหคิดดี พูดดี ทําดีและมุงสู

พระธรรมที่สูงสุด นี้เปนสัญลักษณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูดับทุกข
ไดดวยตนเอง แลวมาสอนใหดับทุกข
ไดดวย เราขอบพระคุณ เราขอมอบ
กายถวายชีวิตแกพระองคทานเพื่อมิ
ใหลืมพระองค เราเอามาหอยคอ เพ่ือ
ระลึกในลักษณะน้ี ถาอยางน้ีเปนพุทธ
ศาสตร ทานทั้งหลายสิ่งที่จะเปนที่พึ่ง
เพื่อดับทุกขแกเราไดนั้น คือสิ่งที่เรียก
วา ธรรมานุภาพ ๆ คือ อานุภาพของ
พระธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์กวาใด ๆ ในโลก
 ทานชี้แนะตอไปอีกวาเรื่อง
ของธรรมะที่ดับทุกขไดนั้นสําคัญ
ที่สุด เปนเรื่องยอดสุดของสังคม
 ศาสตรปราชญทานชื่นชม แลว
กลาวตอไปวา คําวา “พุทธะ” นั้นแปล
วา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน แตปรากฏวา
ปจจุบันนี้ ชาวพุทธจํานวนมากยังเปน
ผูหลับอยูนอนคูไมเห็น ไปนอกประเด็น 
หรือเรียกวา บาหอบฟาง ใกลเกลือกิน
ดาง หรือทัพพีไมรูรสแกงลักษณะน้ีเปน
สวนใหญ
 พุทธศาสนิกชนบางคนทําบาปเพ่ือ
แลกบุญก็มีอยางเชน ฆาสัตวเพื่อทําบุญ 
เลี้ยงเหลาเพื่อทําบุญ เลนการพนันเพื่อ
ทําบุญ หรือ จัดเลี้ยงโตะจีนเพื่อทําบุญ 
ในลักษณะนี้เปนตน ไมทราบวาเปนบุญ
ที่ตรงไหน ? พระพุทธเจาทรงตรัสไว
วา เหลานี้มันเปนอบายมุข ปากทาง
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แหงความเสื่อมท้ังสิ้น
 การศึกษาพระธรรมยังมีอยู 
การปฏิบัติก็ยังอยู ถาปริยัติถูกตอง
การปฏิบัติก็จะถูกตองเชนกัน ถา
ปริยัติไมมี หรือสูญหายไปหมด คน
ปฏิบัติก็จะมีทางที่จะไขวเขว หรือ
เลอะเลือนไดดังทราบ ๆ กันอยู  
 ความจริงมีอยูวา นักปฏิบัติธรรม
ที่ซื่อตรงแตโบราณกาลนั้น สวนใหญ
เขาจะถือวาพระที่เปนนักปริยัตินี้ เปน
ยอดกัลยาณมิตร  ที่แนะนําแนวทางให
ตรงตอหลักในพุทธธรรม  เพื่อนําปฏิบัติ
ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อแจงในไตรลักษณ 
 สัจจะมีอยูวา ถารูวาสิ่งทั้งปวง
มันวางจากตัวตน มันก็ไมหลงรัก หลง
เกลียดในสิ่งใด ๆ ทั้งปวงไดงาย  ความ
ยึดถือวาตัวตนวาของตนนั่นแหละ  คือ 
แมบทของกิเลสทุกชนิดลองไปคิดดู ๆ 
ขอใหวางจากกิเลสทุกชนิด นี่ก็เรียกวา 
มีจิตวางชองทางที่สุดแหงทุกข
 พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
เคารพธรรมที่ตรัสรู คือ รูเรื่อง
ของอิทัปปจจยตา อยางแจมแจง
แทงตลอด  เรื่องอิทัปปจจยตานี้ 
โดยใจความก็คือเร่ืองท่ีแสดงใหเห็นวา 
 ความทุกขเกิดขึ้นมาได
อยางไร ? 
 และความทุกขจะไมเกิด

ขึ้นมาไดอยางไร ?  
 หรือความทุกขจะสิ้น
สุดลงไปไดอยางไร ? 
 นี่แหละ สําคัญที่สุดญาติโยม ! 
กลาวตอไปวา สัจจะการปฏิบัติ มันอยู
ตรงท่ีวา มีสติใหเพียงพอ เม่ือมีผัสสะ 
 ถามวามีสติอยางไร ?  มีสติเพียง
วา มันเปนเชนนั้นเอง ๆ นี่ก็พอแลว รูป
สวยมากระทบตา มันเปนเชนนั้นเองไม
แปลก ถารูปไมสวยมากระทบตา มันก็
เปนเชนนั้นเองโวย ! 
 ถาอยางนี้ ก็ไมเกิดความยินดี ไม
เกิดความยินรายแตประการใด เรียกวา
ไมเกิดกิเลสประเภทใด ๆ  ทั้งสิ้น เรื่อง
มันก็หยุด ไมลามปามไปจนถึงเวทนา 
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ และทุกข 
นีส้ายตรงตองอยางน้ี ลักษณะน้ี ทาน
ท้ังหลาย
 ควรบอกควรเตือนลูกหลานให
ไดรับคําสั่งสอนที่วา   เรื่องดีหรือไมดี 
เรื่องชอบหรือไมชอบ มันเปนเชนนั้น
เองแหละ ลูกหลานเอย !  อยาไปหลง
มันใหมากนักเลยจะนําปญหามาให 
อันตรายจะตามมามากมาย นี่ลวน
อันตรายทั้งนั้น 
 ลูกหลานจงทราบเถิดวา ความ
สุขที่หลอกลวง ที่ลอหู  ลอตาตาง ๆ 
ในอายตนะใหหลงสนุกสนาน  เอร็ด
อรอยที่มีในยุคปจจุบันนี้ มันหลอก
ลวงเรา ๆ จะตองใชจายเงินมากเหตุยุง 
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ยากจะตามมา นี่ลูกหลานความสุขใน
หนาที่การงานที่ดีงาม ไดชวยพอแม ได
สวดมนตบาง ไดฝกนั่งสมาธิบาง แผ
เมตตาบาง เหลานี้ไมตองใชสตางคเลย 
แตไดความสุขปติ 
 แนะนําตอไปวา หลักปฏิบัติ
ที่สําคัญ  ที่สรุปออกมาจากหัวใจใน
พระพุทธศาสนา ก็คือคําวา “ไมมี
อะไรนาเอา นาเปน” น่ีจงเห็นสัจจะ
อยางนี้เถิดจักประเสริฐที่สุด เพราะ
ทั้งช่ัว ท้ังดีมิใชมัชฌิมาปฏิปทา  ลวน
แตไมนารักทั้งสิ้น เพราะวาถาไป
รักมันเขา มันจะกัดเอา เราทานจะ
เจ็บปวดเพราะเหตุน้ี คนตองเปนทุกข
ทรมานถึงกับฆาตัวตายก็เพราะความ
ช่ัวก็ได  เพราะความดีก็มีเหมือนกัน นี่
เพราะเขาไปยึดมั่นถือมั่น ในเรื่อง
ของความดีเหลาน้ันมันมากเกินไป ๆ 
แลวก็เกิดผลราย 
 จงทราบเถิดลูกหลาน เมื่อใดเกิด
กิเลส เมื่อนั้นชีวิตนี้ก็มีแตปญหา หรือ
เปนทุกขในวัฏสงสารทันที แตถาเมื่อใด
กิเลสวางไปจากจิตใจเรานี้ ภาวะจิตใจนี้ 

ก็เปนนิพพานทันที เปนสภาพแหงความ
เย็นเห็นไดดวยใจ 
 น่ีลูกหลานท่ีใดมีความทุกข ท่ี
น่ันแหละเราตองพากเพียรพยายาม 
มีสติ มีสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ และ
ตองต้ังตบะใหแกกลา นําปญญามาใช
ใหทันทวงที ถึงจะดับทุกขไดหางไกล
จากปญญา 
 นี่ลูกหลานทั้งหลายความเปนอยู
ของเรา เราตองกินเพียงเพื่อหลอเลี้ยง
ชีวิตใหพอเปนไปไดในอัตภาพ อยาไปยดึ
ถือวา เรากินเน้ือ หรือเรากินผัก ถา
เรายึดถือวา กินเน้ือหรือกินผัก น่ันคือ
ความบา ความโง หลงมากไป มันบา
เทาน้ันแหละ ถากินแตเน้ือก็เปนยักษ 
ถากินแตผักก็เปนลิง เปนคาง เราไม
ควรติดอยูแคนั้น ควรจะอยูทางสาย
กลางจะดีกวานํามาปฏิบัติในสัมมาทิฐิ
 แนะนําเตือนตอไปวา มารยิ่ง
มีมา ยิ่งทําใหบารมีแกกลา เพราะ
อาศัยปญญาพอกพูนเหลาน้ี เรียกวา
เกื้อกูลชีวิต จิตวิญญาณใหเจริญ
กาวหนาในพุทธธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น จัก
ไดเปนผูรู ผูตื่นผูเบิกบาน เจริญพร.

(จากแนวทางทานพุทธทาส)

เกื้อกูลชีวิต 
จิตวิญญาณใหเจริญ
กาวหนาในพุทธธรรม
ยิ่ง ๆ ขึ้น จักไดเปน
ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน” 

““
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โดย...เรื่องของ “กู”

  ค ราวนี้มาวากันตอเรื่องผูครองเรือนจะปฏิบัติธรรมกันได
อยางไรในชีวิตประจําวัน จะเอาเวลาท่ีไหนมาถือศีล น่ังสมาธิ ถึงจะมีเวลาก็
ตองไปรับศีลจากพระกอนหรือเปลา ?
  จึงจะเริ่มปฏิบัติ แลวเมื่อลงมือปฏิบัติแลวงานการก็ไมเปน
อันไดทํากันพอดี เพราะจะตองคอยควบคุมความคิดไมใหฟุงซาน โดย
การน่ังน่ิง ๆ ดูมัน หรือทําอะไรใหมันชา ๆ ซึ่งเปนไปไมไดแน ๆ ใน
การทาํงานในชีวิตประจําวัน
 เพราะฉะนั้น โอกาสในการปฏิบัติธรรมยอมเปนไปไมไดเลย  นั่น
คือ ความเขาใจผิดในเรื่องการปฏิบัติธรรม เพราะจะวาไปแลวการปฏิบัติ
ธรรมก็คือ การทําหนาที่ใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ ปฏิบัติไดทุกที่
ทุกเวลามีหนาที่การงานอะไรก็ทําไปใหดีที่สุด โดยไมตองมีตัวตนผูรับผล
ของงาน ที่เรียกวา ทํางานดวยจิตวาง
 คราวนี้เรามาทําความเขาใจความหมายโดยลักษณะสภาวะของ
คําอีก 4 คํา คือ คําวา ธรรม, ศีล, สมาธิ, ปญญา โดยทั้ง 4 คํานี้ ผูเขียน
ขอใชความหมายตามที่ผูเขียนรูสึกจากการปฏิบัติของตนเอง ทานผูอาน

ÃÐàºÕÂ§ÃÐàºÕÂ§¨Ôμ¨Ôμ

ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน 
ตอนทีตอนที่ ่๒ ๒
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ยังไมจําเปนตองเชื่อตามลองใครครวญ
โยนิโสมนสิการดูกอน แลวจะเชื่อหรือไม
เชื่อก็ได ซึ่งความหมายอาจจะตรง หรือไม
ตรงตามพจนานุกรม คือ
 คําวา ธรรม หมายถึงการทําในใจ
ที่ถูกตอง คือมีความคิดที่ถูกตองตามหลัก
ของพระศาสนา และกฎของธรรมชาติ แลว 
ธรรมนั้นจะแสดงออกมาเปนการกระทํา
ทางกาย ทางวาจา ที่ถูกตอง 
 ฉะน้ัน คําวา ธรรม จึงมีความหมาย 
วา การทําในสิ่งที่ถูกตอง หรือทําในสิ่งที่
ควรทํา คือ ถูกตองโดยหนาที่ตามกฎของ
ธรรมชาติ และไมทําในสิ่งที่ไมควรทํา คือ 
ส่ิงท่ีทําแลวเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู
อ่ืน เร่ิมจากการรักษาศีลกอนเพราะเปนพ้ืน
ฐานเบื้องตนของการปฏิบัติ แตก็ไมถึงกับ
เปนเบื้องตนเสียทีเดียว เพราะยังมีเรื่อง
ทานท่ีตองปฏิบัติดวย เพียงแตเรื่องของทาน
จะยกไปกลาวในเรื่องของการสรางบารมี
ในภายหลัง 

 เรามักบอกวา ศีลรักษายากปฏิบัติ 
ยาก ก็ถาเอาตามตัวหนังสือก็คงจะยาก
จริง ๆ แลวเหตุที่มันยากเพราะความ
เห็นแกตัวของเรานั่นเอง  ของ ๆ เราไม
อยากแบงใหใครของ ๆ  เขาเรายังอยาก
แยงเอามา ศีลก็เปนอันลมเหลว 
 แตถาแคเรารักผูอื่น “อยากให
อยากแบง ของเขาไมแยง ของเรา
ยังแบง” มันก็เปนท้ังศีลเปนท้ังบารมีเสร็จ
สรรพไปในตัว เพราะถามันรักผูอื่นมันจะ
ทําละเมิดศีลทั้ง 5 ขอไมไดเด็ดขาด 
 ถารักเขาเราจะทําใหเขาเจ็บ
เขาตายไดหรือ ? 
 เรารักเขาเราจะขโมยของเขา
ไดหรือ ?
 เรารักเขาเราจะละเมิดตอ
ของรักของหวงของเขาไดหรือ ?
 ถารักเขาเราจะพูดใหราย
กลาววาจาที่เปนเท็จ คําหยาบ คํา
สอเสียด พูดเพอเจอไรสาระใหเขา
เกิดความรําคาญไดหรือ ?
 หรือแมกระทั่งไมสามารถจะทําตัว
เองใหมึนเมาขาดสติ จนกระทั่งกอความ
กระทบกระท่ังตอผูอ่ืนดวยอาการตาง ๆ ขาง 
ตนที่กลาวมาแลว
 คราวนี้เราอาจกลาววา ก็คนเหลา 
นี้มันไมนารักนี่ ถึงคนเหลานั้นจะไมนารัก
แตเขาก็นาสงสารตรงที่เขาไมสามารถทํา
ตนใหเปนที่รักแกผูอื่นได ความสงสารก็
ชวยใหศีลเราตั้งอยูได  หรือถายังทําใจรัก

ยยัังงไไไไไไมมจจํํําาเเปปปนนตตตออองงเเชชชืื่่อออตตตาาามมลลลออองงใใใคคครรรคคคคคคครรรรรรรววววววญญญญ
โยนิโสมนสิการดูกอน แลวจะเชื่อหรือไไม
เชื่อก็ได ซึ่งความหมายอาจจะตรง หรือไม

ื
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เขาไมได ก็ลองทําใหเขารักเราแทนดวย
มุทิตาจิต คอยยินดีกับเขาเมื่อเขาทําในสิ่ง
ดี ๆ  หรือถายังไมไหววางอุเบกขาเสียก็ยังไม
ถึงกับขาดทุน ดีกวาไปนั่งโกรธนั่งเกลียด
เขาใหตัวเราเปนทุกขไปเปลา ๆ ปลี้ ๆ
  คําวา ศีล แปลวา ความเปนปกติ
ทั้งทางกาย วาจา โดยมีความคิดเปน
ตัวนําพา กายและวาจาใหเปนปกติ โดย
ความเปนปกติ ในที่นี้หมายถึง ความเปน
ปกติตามกฎของธรรมชาติ ไมใชปกติตาม
ความรูสึกของเรา หรือกลาววา โดยปกติ
แลวทุกคนจะมีความปกติที่จะโลภ โกรธ
และหลง 
 น้ันคือ ส่ิงท่ีทุกคนคิดวามันเปนเร่ือง
ปกติเพราะใคร ๆ เขาก็เปนอยางน้ีกันท้ังน้ัน
แตในทางธรรมะส่ิงเหลาน้ันคือ ความไมปกติ
ของกาย วาจา อยางเชนเม่ือเราโกรธรางกาย
เราก็จะมีอาการสั่นสะทาน มีอาการรอน
วูบวาบ การพูดจาก็ตะกุกตะกัก จนถึงขนาด
ที่เรียกวา โกรธจนพูดไมออก 
 สวนทางจิตใจก็หาความเปนสุขไม
ได มีความคิดที่จะทําลายทําราย หรือแม
กระทั่งฆาใหตายเสีย ทั่ง ๆ ที่รูวา ถาทํา
ลงไปตองติดคุกติดตะราง หรือมีโทษตาม
กฎหมายจะตองเดือดรอน แตขณะโกรธ
ความรูเหลาน้ันกลับไมปรากฏขึ้น จึงลงมือ
ทําเรื่องที่ปกติไมทํา คือ อาจจะชกตอย 
ดาทอดวยคําหยาบ หรือทํารายดวยอาวุธ
ใหตายเพื่อความสะใจ 
 ความโลภและความหลงก็เชนกัน
แตความหลงจะเห็นไดยากและเหตุที่มัน
เกิดความหลง ก็เพราะมันด้ือมันไมยอมใคร

แมจะมีผู รูผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปนนัก
ปราชญ หรือพระสงฆผูทรงศีลทรงคุณธรรม
มาพูดใหเปลี่ยนความเชื่อที่ผิดนั้นเสีย แต
เขาก็ยังเชื่อวา เขารูดีกวา เพราะเขาก็
สามารถคิดและพูดได เหมือนอยางที่
นักปราชญทั้งหลายเหลานั้นพูด  แตไม
สามารถทําไดอยางที่พูด  เขาพูดวา ไม
ควรโลภ แตเขายังกอบโกยโดยการ
คอรรปัชั่นไมรูจักพอ หรือบางคนสอน
ผูอื่นใหปลอยวาง แตตนเองกลับยึดมั่น
ถือมั่นอยางเต็มที่ไมแมแตบรรเทาเบา
บางลง เหลานี้ก็เรียกวา ความไมปกติ  
 ฉะน้ัน ดังท่ีเคยกลาวไวในฉบับกอน ๆ 
แลววา ศีล คือ ขอควรงดเวนอยาไปปฏิบัติ  
เพราะถาไปปฏิบัติเขายอมเดือดรอนและ
ความเดือดรอนนั่นแหละคือความไมปกติ 
 คราวนี้มาดูกันวา ศีล คือ ความ
เปนปกติที่แทจริงเปนอยางไร ?
 ก็คือ ส่ิงท่ีเรียกวา เบญจธรรม 5 
ประการ เปนสิ่งที่ควรทําใหเกิดมีขึ้นใน
ความรูสึกนึกคิด ถามีแลวมันดีไดโดยไม
ตองคิด คือ เปนอัตโนมัติไปเลย เหมือนที่
เราหันไปดาคนที่เดินมาชนเราเขา มันเปน
อัตโนมัติท่ีจะดาออกไป เพราะนั่นเปนเรือ่ง
ปกตินิสัย หรือสันดานท่ีเราทําอยูเปนประจํา
แตมันสรางความไมปกติ เพราะคนที่เดิน
มาชนเราเขาก็มีปกติที่จะดาตอบเชนกัน 
 ดังนั้น จึงเกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ขึ้นโดยเห็นเปนเรื่องปกติ แตถาเรามีปกติ
ปฏิบัติอยู ในเบญจธรรมจนคุนชินเปน
อัตโนมัติแลวคือ 
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 1) มีเมตตาเปนปกติ ดังที่กลาว
มาแลววา คิดแตในทางรักผูอื่นโดยไมหวัง
ใหเขาตอบแทน และการรักผูอ่ืนก็เทากับเรา
รักตัวเอง เพราะเราก็จะเปนที่รักที่สงสาร
ของผูอื่นดวย 
 2) มีการประกอบสัมมาอาชีพรวม
ถึงไมคดโกงและคอรรัปชั่น เพราะถาทํา
เชนนั้นเขาตอใหอาชีพนั้นเปนอาชีพสุจริต
เปนอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี แตเรากลับ
ทําทุจริตตอหนาที่มีการฉอโกงองคกรที่
เราอาศัยหาเลี้ยงชีวิตก็ไมถือวา เปนสัมมา
อาชีพ และยอมกอใหเกิดความเดือดรอน
ในภายหลัง 
 เหมือนอยางบรรดาขาราชการ
และนักการเมืองหลายคนที่ตองมารับ
โทษติดคุกกันตอนแกมากมาย เมื่อมีการ
สืบสาวหาความไมชอบมาพากล เมื่อครั้ง
อดีตที่ยังมีอํานาจอยู พอหมดอํานาจก็ถูก
ตรวจสอบ และถูกลงโทษเกิดความเดือด
เนื้อรอนใจจนอยูเปนปกติไมได 
 3) มีกามสังวร หรือ ที่เรียกวา 
สันโดษในคูครอง คือ ไมประพฤตินอกใจ
แอบเที่ยวเลนชูกับคูครองของคนอื่น หรือ
ชอบหาความสุขจากผูหญิงขายบริการ 

 ถามีกามสังวรมันก็จะไมกระพฤติ
เชนที่กลาวมาครอบครัวก็อยูเปนปกติสุข 
 4) มีสัจจะ คือ การพูดความจริง 
ยอมเปนผูไดรับความเช่ือถือ หรือท่ีมักเรียก
กันวา เปนคนมีเครดิต และเมื่อพูดความ
จริงแลวยอมไมตองกังวลวา เราพูดเรื่อง
อะไรไวกับใครบาง  เพราะความจริงจะพูด
กี่ครั้งหรือกับกี่คนก็ตามแตมันก็ยอมจะ
พูดเหมือนกันทุกทีไป ก็ทําใหเกิดเปนความ
ปกติทางวาจา 
 5) สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึก
ไดรูตัวเมื่อมีสติสัมปชัญญะ ก็จะไมมีทาง
ที่จะเผลอจนหลงไปทําเรื่องที่จะทําใหเกิด
เปนความเดือดรอนขึ้นจนชีวิตอยูไมเปน
ปกติ 
 เมื่อเรารวมคําวา ศีลธรรม เขาเปน
คําเดียวกันก็จะแปลไดวา ความเปนปกติ
ที่จะคิด พูด ทํา ในสิ่งที่ควร และมีปกติ
ที่จะไมคิด พูด และทําในสิ่งที่ไมควร 
 คราวนี้ก็มาถึงคําวา สมาธิ ก็คือ 
การทําจิตใหตั้งมั่นทนไดกับความไมปกติ
ของสังคมและคนรอบขางที่เขามากระทบ
กระทั่ง เพราะถึงแมพระพุทธองคเองก็ยัง
ตองทนตอพวกที่ไมพอใจในคําสอนของ
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พระองค เพราะทําใหเขาตองสูญเสียลาภ
สักการะที่เคยไดทั้งจากชาวบานพอคา
คฤหบดีจนกระทั่งถึงกษัตริย แตพระองค
ก็ยังทําพระองคเองใหเปนปกติไดอยาง
องอาจกลาหาญ มีสติที่ตอบโตกลับดวย
วาจาที่ใครก็คัดงางไมได และตองแพภัย
ตัวเองไปในที่สุด จะขอยกตัวอยางเรื่องที่
พระพุทธเจาตรัสไวใน  “อักโกสกสูตร”
หรือก็คือสูตรวา “ดวยคนดา”
  ครั้งหนึ่งมีพราหมณคนหนึ่งรูสึก
โกรธแคนพระพุทธเจา เพราะพระองคทรง
บวชใหกับนองชายของแก พราหมณจึง
เดินทางไปหาพระพุทธเจาพอไปถึงก็ไม
ฟงอีราคาอีรมใด ๆ ต้ังตนบริภาษพระพุทธ
องคฉอด ๆ ดวยวาจาท่ีหยาบคายและมิใช
ของสัตบุรุษ 
 พระพุทธองคทรงสดับตรับฟง
ถอยคําที่พราหมณนั้นกลาวดวยทาทีอัน
สงบ ดุจด่ังไมมีส่ิงใดเกิดข้ึนตอเม่ือพราหมณ
คนนั้นบริภาษพระองคทานจนพอใจ แลว
พระพุทธองคจึงทรงเร่ิมสนทนากับเขาวา...
 “พราหมณเอยที่บานทานมีแขก
ไปมาหาสูกันกับทานบางหรือไม ?”  
  “มีสิ ขาฯ  มิใชคนกระจอกที่ไมมี
มิตรสหายนี่” พราหมณตอบดวยความ
ภาคภูมิใจ
 พระพุทธองคทรงตรัสถามตอไป
วา “เออหนอ พราหมณ เวลาที่แขกของ
ทานมาเย่ียมทานเอาส่ิงใดตอนรับพวกเขา” 
  “ก็เอาน้ําทา ของขบเคี้ยวออกมา
ตอนรับพวกเขาสิ” 

 “ถ าแขก เหล านั้ น ไม ทานของ
ตอนรับของพราหมณ แลวของพวกนั้นจะ
เปนของใคร”
 พราหมณนิ่งนึกอยูสักครูจึงตอบ
วา “ก็ตกเปนของขาฯ ตามเดิมนะสิ” 
 พระพุทธองคจึงทรงตรัสตอไปวา 
“เชนเดียวกันนั่นละพราหมณ ทานบริภาษ
เราดวยถอยคําที่หยาบคายมากมาย เรา
ไมรับคําบริภาษนั้น คําบริภาษที่ทานกลาว
ออกมาเมื่อครูก็คงตกเปนของทานเอง
สินะ”
 พราหมณไดฟงพระพุทธเจาตรัส
อยางนี้ถึงกับสะอึกไปในบัดดล พระองค
ทรงตรัสตอไปอีกวา “ผูโกรธตอบผูท่ีดา แย
กวาผูที่ดาเสียอีก ผูที่ไมโกรธตอบผูที่ดา
นับวา เปนผูที่สามารถชนะสงครามที่ชนะ
ไดยากยิ่ง ผูที่มีสติรูจักยับยั้งชั่งใจ และไม
โกรธตอบเวลาที่ผูอื่นดาได นับวาเปนผูที่
ทําประโยชนท้ังตอตนเองและผูอ่ืน หากแต
ผูคนเชนน้ีผูอ่ืนท่ีไมเขาถึงธรรม มักจะกลาว
หาวา เปนคนโง”
 พระพุทธองคทรงแสดง
ธรรมจบ พราหมณขี้โมโห จึง
รูสึกสํานึกตน และไดกราบขอ
ขมาพระพุทธเจา พรอมกับทูล
ขอบวชเปนสาวกของพระองค
  จะเห็นไดวา พระองคทรงต้ังม่ันเปน
ปกติไดต้ังแตตนจนจบ และยังสําเร็จประโยชน
ในการเปลี่ยนผูที่ตั้งใจเปนศัตรูใหกลาย
เปนผูท่ีมีศรัทธาไดในที่สุด แตเราไมอาจต้ัง
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มั่นไดเหมือนพระองค ก็อาจจะแสดงอาการที่คลาย ๆ กับพระองคไปกอน
ก็ได อาจจะไมถึงข้ันท่ีจะเจรจาจนผูท่ีเปนศัตรูกลายเปนผูที่มศีรัทธาไดเหมือน
พระองค ก็วางอุเบกขา คือ เฉยเอาไวอดทนอดกลั้น เพื่อไมใหเหตุการณ
มันบานปลายออกไปมากขึ้น หรืออาจจะใชเทคนิคการตามดูลมหายใจ คือ
หายใจใหยาวและลึก แลวเอาจิตไปเกาะไวกับลมหายใจ ไลตามดูมันไปเร่ือย
อยาไปสนใจสิ่งที่มากระทบ ปลอยใหเปนสักแตวาเสียง สักแตวาเห็น แตไม
รับรูรับเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น เราก็อาจจะผานสถานการณนั้นไปไดโดยไมเกิดเปน
เรื่องเปนราวใหญโตออกไป 
  การมีสมาธิก็ไมไดจําเปนตองหยุดคิดน่ังน่ิง ๆ อยูเฉย ๆ แตใหหยุด
กระแสความคิดในเวลาที่ควรหยุด คือ เวลาที่กําลัง โลภ กําลังโกรธ 
และกําลังหลงอยูในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ถาเราหยุดนิ่งนานพอความคิดที่เปน
อกุศลจิตเหลานั้นก็จะลดกําลังลงจนสงบลงได
  ฉะน้ัน เราตองการสมาธิแคเทาท่ีจําเปนตอความตองการ ณ ขณะ
แหงการกระทบอารมณ แตตองฝกฝนใหมันมีกําลังก็จะอดทนไดมาก
ขึ้นนานขึ้น เราก็จะอยูในโลกไดงายกวาคนอื่นที่ไมควบคุม 
 ปจจุบันมีเทรนที่กําลังฮิตอยูเทรนหนึ่งที่เรียกวา Slow life คือ การใช
ชีวิตใหชาลง แลวจะตองชาลงขนาดไหน เพราะในชีวิตเรงดวนในปจจุบันขืน
มัวแตชาอยูก็คงจะไมทันคนอื่นเขา 
 สําหรับผูเขียนเห็นวา เราชาลงแคหนึ่งลมหายใจก็พอ คือ กอนจะ
ลงมือทําหรือพูดอะไร ใหหายใจยาว ๆ เพ่ือเปนการเรียกสติกอนสักหนึ่งครั้ง 
แลวคอยลงมือทําส่ิงน้ัน ๆ  ก็จะกลายเปนการทํางานอยางมีสติแลวชีวิตก็ไมชา
จนอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไมได อันนี้ผูเขียนก็เรียกวา Slow life ที่วองไว
และถูกตองเปนปกติอยูรวมกับสังคมไดโดยมีความทุกขนอยกวาคนอื่น
มากมายนัก

 โปรดติดตามตอนตอไป

การมีสมาธิ
กไ็มไดจาํเปน
ตองหยุดคิด

นั่งนิ่ง ๆ 
อยูเฉย ๆ 

แตใหหยุด
กระแส

ความคิด
ในเวลา

ที่ควรหยุด
....”

““
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โดย...มูลนิธิสวนแกว

  สมโอถือเปนผลไมตัวชวยที่ดีเปนอยางยิ่ง ทั้งในดานตําราแพทย
ของท้ังจีนและไทย ก็ใหการยอมรับในสรรพคุณของสมโอ ซึ่งก็สามารถนํา
มาใชประโยชนได ตั้งแตดอก ใบ ไปจนถึงเมล็ดเลยทีเดียว 

สรรพคุณ :
  ใบ : เปนยาแกปวดขอ ทองอืดแนน แกปวดหัว (ตําพอกที่ศีรษะ) 
  ดอก : แกปวดกระเพาะอาหาร แกปวดกระบังลม ขับเสมหะ ขับลม ขบลม 
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 ผล : แกเมาสุรา ขับลมในลํา 
ไสและกระเพาะอาหาร ทําใหเจริญ
อาหารเหมาะสําหรับสตรีมี ครรภเบื่อ
อาหาร ปากไมรูรสอาหาร
  เปลือกผล : มีรสปราหอม แก
ลมวิงเวียน หนามืด ตาลาย ใจสั่น 
รักษาโรคกระเพาะรักษาลําไสอักเสบ 
ชวยขับลม ขับเสมหะ แกอึดอัด แกจุก
แนนหนาอก แกไอ แกปวดทองนอยและ
ไสเล่ือน แกลมในกองลมปวง แกลมใน
กอง แกจุกเสียดแนนเฟอ แกอาเจียน   
ตําพอกฝ ปรุงยาหอมแกลมวิงเวียน หนา
มืด ตาลาย ใจส่ัน แกลม ทองข้ึนอืดเฟอ
ตมน้ําอาบแกคัน รักษาโรคผิวหนัง
จําพวกลมพิษ ชวยบํารุงกระดูกและ
ฟนไดดี  
  ประเทศจีน : ใชเปนยาแกธาตุ
ไมปกติ และแกไอ ผสมในยาหอมกิน
แลวทําใหชื่นใจ

 

  ตํารายาไทย : ผิวสมโอ จัดอยู
ใน “เปลือกสม 8 ประการ” ประกอบ
ดวย ผิวสมโอ ผิวสมเขียวหวาน ผิวสม
จีน ผิวสมซา ผิวสมตรังกานู ผิวมะงั่ว 
ผิวมะนาว  หรือผิวสมโอมือ  และผิว
มะกรูด มีสรรพคุณแกลมกองละเอียด 
กองหยาบ แกเสมหะโลหะ ใชปรุงยา
หอม แกทางลม
 เมล็ด : แกไสเล่ือน แกปวดทอง
 ลําไสเล็กหดตัวผิดปกติ 
 ราก : แกหวัด แกไอ แกปวด 
ปวดทองนอยและกระเพาะอาหาร ไส
เลื่อน
 สมโอน้ัน อุดมไปดวยวิตามิน และ
แรธาตุตาง ๆ มากมาย เชน วิตามินซี 
โปแตสเซียม วิตามินบี 6 แมกนีเซียม 
ไฟเบอร (ใยอาหาร) ฯลฯ

ประโยชนของสมโอดานสุขภาพ
  1) สมโอมีสารตานอนุมูลอิสระ 
เชนเดียวกับผักและผลไมอีกหลาย
ชนิด จึงชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็ง
บางชนิดได

ฟ
 
ไ
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บริเวณที่เปน
 4) อาหารไมยอย ทองอืดแนน ใช
เปลือกผลแหงและลูกเรวแหง อยางละ
10 กรัม กับกระเพาะอาหารไก 1 ใบ 
ผักคาวทองสด 15 กรัม และผงยีสต
แหง 1 ชอนชาตมกับน้ํากิน

สูตรชวยยอยจากเปลือกสมโอ
   1) เปลือกสมโอ 100 กรัม 
  2) น้ําผึ้ง 15 cc. 
  3) น้ําสะอาด 1/2 ลิตร
  วิธีทํา ลางเปลือกสมโอใหสะอาด
แลวหั่นเปนเสนเล็ก ๆ ตมกับน้ําจนนิ่ม
เปอย จากนั้นคั้นน้ําจากเปลือกสมโอ
โดยใชทัพพีบ้ี ๆ สักพักคอยชอนเปลือก
ทิ้ง เติมน้ําผึ้งลงไป
  สูตรนี้ใหดื่มหลังอาหารครั้งละ 
30-50 cc. ที่เหลือสามารถเก็บแชตู
เย็นไวได 3 วัน เม่ือรับประทานแลวจะ
ชวยเรื่องการยอยอาหาร ขับลม แก
ทองอืดทองเฟอไดคะ

  2) ชวยชะลอร้ิวรอย ชะลอความ 
แก ตานความชรา
  3) ใบสมโอ ใชทํายาเพ่ือแกอาการ 
ไอ ขับเสมหะ
  4) แกอาการคลื่นไส วิงเวียน
ศีรษะ
  5) มีวิตามิน C สูง จึงชวยปอง
กันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟนได
  6) ชวยขับลมในกระเพาะอาหาร 
และชวยดูแลระบบยอยอาหาร
  7) ชวยเพิ่มระบบภูมิคุมกันใน
รางกาย เพราะมีวิตามินซีสูงมาก
  8) ชวยบํารุงหัวใจ
  9) ชวยบํารุงกระดูกใหแข็งแรง
  10) ชวยลดความดันโลหิต
  11) ชวยลดการเกิดตะคริว

รูปแบบและขนาดวิธีปรุงยา :
 1) ไอมีเสมหะ ใชผลสดเอาเมล็ด
ออกเสีย แลวแกะเปนชิ้นเล็ก ๆ แชกับ
น้ําเหลาไว 1 คืน เสร็จแลวนําไปตมให
เละผสมกบน้ําผึ้ง กวนใหเขากันแลว
จิบกินบอย ๆ
 2) ปวดบวม ใชใบสดตําแลวเอา
ไปยางไฟใหอุน นําไปพอกตรงบริเวณ
ที่เปน
 3) ใชรักษาโรคลมพิษที่ผิวหนัง 
ใชเปลือกผลครั้งละ 0.5-1 ผล หั่น
เปนชิ้น ๆ ตมกับน้ําอาบ หรือทาบอย ๆ  
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เมนูแนะนํา “ยําสมโอทรงเคร่ือง”
  “สมโอ”  เป ็นผลไมที่ชวยดับ
กระหายไดดีเน่ืองจากมีน้ําเยอะ  ทําให
สดชื่นและยังอุดมไปดวย วิตามินซีและ
วิตามินบี นอกจากจะมีรสชาติหวาน ๆ  
เปรี้ยว ๆ กินสด ๆ ชื่นอกชื่นใจแลวยัง
สามารถนํามาเปนของคาวแบบทาน
เลน ๆ ได อยางเชนเมนู “ยําสมโอ” 

เครื่องปรุงประกอบดวย
 มะพราวคั่ว  ตะไคร  ใบมะกรูด 
หอมแดง กุงแหงปน และปรุงรสเค็ม
หวานไดตามชอบ เปนยําสมโอทรงเคร่ือง
เมนูโบราณท่ีทานแลวชื่นใจ อรอยครบ
รส ทํางาย ๆ ไมยุงยาก
 สมโอจะเริ่มออกดอก เมื่อปลูก
ไดประมาณ 4 ป โดยจะเริ่มออกดอก
ตั้ งแต เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 
และออกดอกมากที่สุดในชวงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ หลังจากนั้น จะ
ติดผล และเก็บผลไดหลังจากดอกบาน
ประมาณ 8 เดือน หรือจะอยูในชวง

เดือนสิงหาคม-กันยายน ทั้งนี้ สมโอ
พันธุขาวทองดีจะใหผลสุกชากวาพันธุ
ขาวพวง ซ่ึงจะเก็บผลไดประมาณเดือน
กันยายน-ตุลาคม 
 นอกจาก รสชาติจะหวาน หอม 
นุม อรอยลิ้นแลว  มีประโยชนอีกมาย
นอกจากเปนสมุนไพรชวยสรางเสริม
สุขภาพแลว ไมดอยวาผลไมอื่น*เลย 
(ถาจะเปรียบเทียบ) สมโอมีประโยชน
ตั้งแต ราก  เปลือก เน้ือ จนกระท่ังเมล็ด
เลยทีเดียว อยากจะเชิญชวนทานจะ
รับประทานสมโอ ผานมาทางวัดสวนแกว
กลางเดือนกรกฎาคม “ชวงเขาพรรษา” 
เปนตนไป 
  สมโอของวัดสวนแกวไมใสสาร
เคมี ใชปุยหมักตามธรรมชาติ ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตาม 
พระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลท่ี ๙) 
ที่สบายใจที่สุด คือ ไมมีสารตกคางใน
รางกายเราอยางแนนอน อยางที่บอก
ไวเบื้องตนแลววา ชวงกลางเดือนเขา
พรรษา ก็คือ เดือนหนาแลว แนใจได
วารสชาติไมแพใคร ตองมาวัดสวนแกว
แลวทานจะไดลิ้มลอง (ขอบอก “บุญ
ก็ไดไสก็เต็ม”)  

* ต้ังแตเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคมเปนตนไป ทานจะไดรับทานผลไม
หลากหลาย เชน ชมพู มะมวง เงาะ ทุเรียน 
ลืมเสียไมได คือ น้ําออยหวานเจี๊ยบเย็นชื่น
ใจ ถาลิ้มลอง

** ัั้้ ืื

ุ



105



106



107



108



109



110



111



112



113

โดย...โยมแอว สังฆทาน

”¨§ÍÂ‹Ò¡ÅÑÇ¡Ñº
¡ÒÃàÊÕèÂ§”

 จริงอยูความเสี่ยงอาจจะนํามา ซึ่งความผิดพลาดและความลมเหลว 
 แตการเผชิญกับความเส่ียง เปนการฝกจิตใจตนเองใหเขมแข็งดวย
เชนกัน 
 ฉะนั้น แลวความเสี่ยง จึงเปนสิ่งที่สรางพื้นฐานจิตใจที่เขมแข็ง ใหกับ
เราไดเปนอยางดี 
 อยาไปยึดติดกับอดีต ความผิดพลาดและเรื่องที่เกิดขึ้นแลว 
ไมสามารถกลับไปแกไขได มันคงไมใชเรื่องดีเทาไหร 
 ถาเรายึดติดและคิดวนไปวนมากับอดีตที่ผิดพลาด จะทําให
เราสูญเสียพลังงานกับเรื่องเหลานี้โดยใชเหตุ
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ดย...นายมะเนาวดย นายมะเนาวดย นายมะเนาวย น ยม น วย น ยม น ว

ตะวัน...ที่ลาลับขอบฟาไปตะวัน...ที่ลาลับขอบฟาไป
พรอม ๆ กับแสงสวางที่เจิดจาพรอม ๆ กับแสงสวางที่เจิดจา
แลวนําพา...ความมืดมิด...แลวนําพา...ความมืดมิด...

เขามาเยือน...เขามาเยือน...
เปนการย้าํเตือนวา...เปนการย้าํเตือนวา...

...ชีวิตนี้......ชีวิตนี้...
ไมมีอะไรแนนักไมมีอะไรแนนัก
มีเริ่ม...มีเลิกมีเริ่ม...มีเลิก
มีรัก...มีรางลามีรัก...มีรางลา

...จงเตือนตนไวเสมอวา......จงเตือนตนไวเสมอวา...
ชีวิต...บางครั้ง...ก็แจมจาชีวิต...บางครั้ง...ก็แจมจา
แตบางครา...ก็มืดมน...แตบางครา...ก็มืดมน...

μÐÇ
Ñ¹Å
Ñº

μÐÇ
Ñ¹Å
Ñº¿
éÒ¿éÒ



115



116

ãº»ÇÒÃ³ÒáÊ´§¡ØÈÅà¨μ¹Ò
ÍØ»¶ÑÁÀ �ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.¹¹·ºØÃÕ

¢ŒÒ¾à Œ̈Ò (¹ÒÂ/¹Ò§/¹Ò§ÊÒÇ/ÂÈ) Name...................................................................................................................... 
     (¹ÒÁÊ¡ØÅ) Lastname...................................................................................................................... 
·ÕèÍÂÙ‹/Address.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
City....................................................... State........................................................................ Zip Code.............................. 
â·ÃÈÑ¾· �/Phone (.........)...........................................................................................................................................................   
â·ÃÊÒÃ/Fax (.........)................................................................................................................................................................... 
      

ÁÕ Ô̈μÈÃÑ·¸ÒºÃÔ¨Ò¤·ÃÑ¾Â� (·Ø¹ÅÐ ß 100 ºÒ· ËÃ×ÍμÒÁ¡íÒÅÑ§ÈÃÑ·¸Ò)
      ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ...................·Ø¹  ÃÇÁ......................................ºÒ·
      ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼‹Ò¹ ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢ÒμÅÒ´à Œ̈Ò¾ÃÐÂÒ ºÒ§ãËÞ‹
  กองทุนผูสูงวัย วัดสวนแกว เลขที่บัญชี  382-2-48554-4
 ¢ÍÍ¹ØâÁ·¹ÒÊÒ Ø̧ºØÞ ·‹Ò¹¼ÙŒÍØ»¶ÑÁÀ �ÊÁ·º¡Í§·Ø¹Ï ã¹¤ÃÑé§¹Õé ¨§à»š¹μºÐ à´ªÐ ¾ÅÇ»̃¨ Ñ̈Â 
ÍíÒ¹ÇÂªÑÂ ÍíÒ¹ÇÂ¼Å ãËŒ·‹Ò¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¨§»ÃÐÊºáμ ‹¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ´ŒÇÂ¨μ ØÃ¾Ô¸¾ÃªÑÂ ÁÕÍÒÂØ  
ÇÃÃ³Ð ÊØ¢Ð ¾ÅÐ » Ô̄ÀÒ³¸¹ÊÒÃÊÁºÑμ Ô ãËŒÁÕÍÔèÁ ¹Í¹ÍØ‹¹ ã¹ÂÒÁ·‹Ò¹ÊÙ§ÇÑÂ ·Ø¡·‹Ò¹à·ÍÞÏ

¡ÃÐ«ÔººØÞ : ÊÁ·º 1 ¡Í§·Ø¹ ÃÑºá¨¡¹éíÒ ×́èÁÃ‹Áâ¾ Ô̧ìá¡ŒÇ¾ÒÂÍÒÃ�âÍ 1 á¾ç¡ (á·¹á¨¡¾ÃÐÊÁà ç̈́ à¹×éÍ¼§) 
        100 ¡Í§·Ø¹ à¾ÔèÁâº¹ÑÊºØÞÍÕ¡ 1 á¾ç¡ (50 á¾ç¡ ÁÕºÃÔ¡ÒÃ Ñ́̈ Ê‹§¹éíÒ¶Ö§ºŒÒ¹ ËÃ×Í Ǿ̈ ¹Ñ́ ãËŒºÃÔ̈ Ò¤μ‹Í)
(ÊÁ·º·Ø¹μÑé§áμ‹ 500 ºÒ· ¢Öé¹ä» »ÃÐÊ§¤�ãºÍ¹ØâÁ·¹ÒºÑμÃ â»Ã´ÃÐºØ ª×èÍ-·ÕèÍÂÙ‹ ã¹¡ÒÃàÊÕÂÀÒÉÕ)

ª×èÍ.............................................................................................. ¹ÒÁÊ¡ØÅ...................................................................................... 
ºŒÒ¹àÅ¢·Õè............. ËÁÙ‹·Õè......... «ÍÂ/μÃÍ¡......................... ¶¹¹............................. μ íÒºÅ/á¢Ç§................................ 
ÍíÒàÀÍ/à¢μ..................................... Ñ̈§ËÇÑ´................................ÃËÑÊä»ÃÉ³ÕÂ�......................... â·Ã.................................
 
ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน 
โทร. 0 2921 5023 กด 2  Line ID : 08 5658 1221
E-mail : seniorfund2557@gmail.com
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)   จํานวน 10,000 บาท
2. คุณคณพัฒน หงษประธานพร    จํานวน  2,000 บาท
3. บริษัทโรมาอุตสาหกรรม จํากัด   จํานวน  1,000 บาท
4. คุณสุวรรณา ปฏิพัทธเผาพงศ    จํานวน   600 บาท
5. อาจารยบุญมา วัฒนพันธุ    จํานวน   600 บาท
6. คุณฉลองรัตน ทรัพยอนนต    จํานวน   500 บาท
7. คุณตน มาเรียน     จํานวน   500 บาท
8. คุณวิเชยีร พลดิศัย     จํานวน   500 บาท
9. คุณประจวบ มีเจตนงาม    จํานวน   500 บาท
10. คุณอุไร เชาวปญญานนท    จํานวน   450 บาท
11. คุณสนิท เลาหะวิริยศาล    จํานวน   400 บาท
12. คุณประสิทธิ์ ประถมของ    จํานวน   250 บาท
13. ด.ช.วีรพงษ ประถมทอง    จํานวน   250 บาท
14. รายนามผูบริจาค รายละ     จํานวน  200 บาท
  (1) คุณอํานวย หมื่นสมบัต ิ (2) คุณสมสวน มั่นใจ 
 (3) คุณดรุณี อนันทานนท (4) คุณศศินันท รัตนฉัตราพันธ   
 (5) คุณทองแดง เถาหอม (6) คุณดอน เถาหอม
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คุณไมใช เราขอ
ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ 

ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้ 

  เราจะเก็บของที่มากเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะนําของที่เกาเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะรวบรวมของที่ชํารุดแลว...  ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะรื้อบานเกาบานพัง...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะลางสตอกสินคา...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะเก็บเสื้อผาไมใชแลว...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะลากรถพังรถเกา...    ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะจัดการของที่ไมใชทุกชนิด...  ไปทิ้งที่ไหน

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได 
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

0 2921 5023, 0 2921 5601-40 2921 5023, 0 2921 5601-4
  กด 1   กด 1 หรือตอหรือตอ 201-208, 210                   201-208, 210                  

Fax :Fax : 0 2595 1222 0 2595 1222   E-mail : E-mail :  Kanlayano@gmail.comKanlayano@gmail.com

  เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ถนน................................. 
ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต............................ จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย............... โทร................................... E-mail ..........................................

สถานที่ใหสงวารสารกัลยาโณ 
บานเลขที่........... หมูที่......... ซอย/ตรอก....................... ถนน........................................ 
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................... จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย................................................ โทร..........................................................

สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140

อัตราคาสมาชิกวารสารกัลยาโณ
   1. 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

หรืออุปถัมภไดโดยตรงกับมูลนิธิสวนแกว (ทุกวัน)

เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
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ผูรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิสวนแกว
  โทรโทรศัพท ศัพท 0 2595 14440 2595 1444, , 0 2921 5023 กด 00 2921 5023 กด 0    
   แฟกซ    แฟกซ 0 2921 50220 2921 5022 

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน    
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม  
3. โครงการรมโพธิ์แกว     
4. โครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน   
5. โครงการลอกคราบ     
6. โครงการกระบอกสํารอกกิเลส   
7. โครงการชวยนองทองหิว    
8. โครงการรณรงคผูไมรูหนังสือ
    ใหมีโอกาสไดเรียน 
9. โครงการสลบมาฟนไป     
10. โครงการที่พักคนชรา   
11. โครงการสะพานบุญ 
     จากผูเหลือเจือจานผูขาด  
12. โครงการซุปเปอรมารเก็ตผูยากไร  
13. โครงการสวนแกวเนอรสเซอรี่    
14. โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
15. โครงการบอหมักสิ่งปฏิกูล
     ตามแนวโครงการพระราชดําริ  
16. โครงการบานทักษะชีวิต  
17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
18. โครงการคอนโดสุนัข

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกว
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1  

วัดสวนแกว ต.บางเลน 
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

มูลนิธิสวนแกว
โทร. 0 2595 1444, 0 2921 5601-4, 
  0 2921 5023, 0 2921 6310,
  0 2921 6391, 0 2595 1946,  
  0 2595 1947, 0 2921 6262  
   แฟกซ : 0 2595 1222
  ติดตอสอบถามเรื่องอื่นๆ  
  กด 0
  รับบริจาคสิ่งของ  
  กด 1 หรือตอ 201-208, 210
  E-mail : kanlayano@gmail.com
  รับกิจนิมนตและคายจริยธรรม 
  กด 2  หรือตอ 110, 111
  E-mail : bookkan54@gmail.com 
 Line ID : 08 5658 1221

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกวู

วัดสวนแกว ต.บางเลน 
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
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