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“คาถาตวาดทุกข์” 
“กูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์ โว้ย !”

เจริญในธรรม ฤดูกาลเข้าพรรษาทุกท่านครับ

  โลกในยุคปัจจุบัน สังคมมีการเปล่ียนผ่านมากมาย ล้วนมาจากกิเลสในใจคนเร่ิมมากข้ึน
การปล่อยวางน้อยลง การแข่งขันมากข้ึน เห็นได้จากความคิดแตกต่าง แยกย่อยออกเป็นกลุ่ม 
เป็นพวก ล้วนเกิดมาจากทิฏฐิ ท่ีไม่ยอมกันและกัน และไม่มีจิตวิญญาณต่อเพ่ือนมนุษย์ เลย
ทำาให้เกิดปัญหาซับซ้อนทางสังคม และโลกใบนี้ ก็จะเต็มไปด้วยความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง ท่ีทับถมอยู่ในจิตใจคนขณะน้ี ดังน้ัน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหากท่านใดรู้ว่า...สภาพจิตใจ
อ่อนแอ แก้ปัญหาไม่ได้ เกิดความทุกข์มากมาย ก็ควรใช้โอกาสช่วงน้ีในการเข้าถึงธรรมบ้าง อย่า 
ทำาบุญอย่างเดียว เหมือนกับหลวงพ่อพุทธทาสเคยสอนว่า “อย่ามาวัดทำาบุญอย่างเดียว เอา 
ธรรมะกลับไปดับทุกข์ท่ีบ้านด้วย”  
  กาลเวลาในช่วงนี้ กล่าวได้้ว่า เป็นห้วงแห่งเวลาของการเข้าถึงธรรม ที่จะได้เรียนรู้
และได้ปฏิบัติตนอยู่ในครรลองคลองธรรมหรือพูดอีกอย่างว่า อยู่กับศีล สมาธิ ปัญญา มาก
ที่สุด นั่นก็คือ ฤดูกาลเข้าพรรษา ที่มีหลักคิดที่สำาคัญ คือ การอยู่กับตัวเอง พัฒนาตนเอง 
พร้อมท่ีจะศึกษาอบรม  ปฏิบัติธรรม เพื่อลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ  ในช่วงแห่งฤดูฝน
โดยมีพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์สำาคัญในการยึดเป็นแบบอย่างในการก้าวไปในบุญ เพราะฉะน้ัน 
โอกาสดี ๆ  มาถึง ผู้ท่ีสนใจในธรรมไม่ควรพลาดในการสร้างมโนธรรมที่จะเป็นหน่อความดีที่มี
คุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นในโอกาสดังกล่าว
  ส่วนสาระสำาคัญในวารสารฉบับน้ี มีบทความท่ีเร้าความสนใจต่อผู้ท่ีสนใจในธรรม  หลาย
เรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะธรรมะจากหลวงพ่อพยอม เช่น อยากรู้ถามมา..พระพยอมตอบได้, 
พุทธวิธี : พุทธพิธี (พุทธอ้อนวอน), หลักการทำางานอย่างมีความสุข ฯลฯ นอกจากน้ี ยังมี
บทความของท่านผู้รู้ท่านอื่นๆ อีกมากมาย คอยเสิร์ฟให้อิ่มสมองเต็มอิ่มกันทั่วหน้า
  สุดท้าย ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้รับผลแห่งความสุขจากการได้อ่านในคร้ังน้ี และ
อนุโมทนาบุญกับท่านที่ร่วมปัจจัยพิมพ์วารสารกัลยาโณฉบับนี้ จนสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุก

ประการ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ. 

อตัมมยตา...
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โลกกลียุค
•   โลกทุกวัน อยู่ในขั้น  กลียุค
  ที่เบิกบุก   เร็วรุด   สู่จุดสลาย
  จนสิ้นสุด   มนุษยธรรม ด่ำาอบาย
  เพราะเห็นกง-  จักรร้าย   เป็นดอกบัว
•    กิเลสไส-  หัวส่ง   ลงปลักกิเลส
  มีความแกว่น  แสนพิเศษ  มาสุมหัว
  สามารถดูด   ดึงกันไป  ใจมืดมัว
  เห็นตนตัว   ที่จมกาม  ว่าความเจริญ
•    มองไม่เห็น  ศีลธรรม  ว่าจำาเป็น
  สำาหรับอยู่   สุขเย็น   ควรสรรเสริญ
  เกียรติ กาม กิน  บิ่นบ้า   ยิ่งกว่าเกิน
  แล้วหลงเพลิน  ความบ้า  ว่าศีลธรรม ฯ

          พุทธทาส ภิกขุ
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5  อยากรู้ถามมา...พระพยอม
  ตอบได้
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
33 “พุทธวิธี : พุทธพิธี”
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
57 “ทำางานอย่างมีความสุข...”
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ

67  สกู๊ปพิเศษ : ข้อคิด 
  สะเก็ดธรรม “เชิญชวนชายไทย”
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
69 ทำาไมถึง “บวชไม่สึก” ? ตอน ๕

    โดย...พระราชธรรมนิเทศ

73   เก็บตก ประเด็นร้อน 
  “เจ้าใหม่ จัดหนัก”   
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
75 สะเก็ดธรรม จาก...สวนโมกข์ 
  ถึง...สวนแก้ว  เร่ือง “ช่วยกันทำาให้ 
 ธรรมะครองโลก ฯ”โดย...พุทธทาส
81  ใคร่ครวญในธรรม 
  เรื่อง “พิจารณาคติธรรม 
  ชวนให้เห็นธรรม”
  โดย...พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร

91 ฤดูฝน ชอุ่มธรรม...
  เรื่อง “วิถีทางแห่งปัญญา”
  โดย...พระเริงชัย เตชพโล

95 ระเบียงจิต
  “ธรรมโอสถ” 
   โดย...เรื่องของกู

101 สวนแก้วแฟร์ 
  “มหัศจรรย์ “ทุเรียนเทศ” 
   โดย...มูลนิธิสวนแก้ว

104 มหาประกายบารมี
105 ภาพ...พัฒนา
113  ยิ้มเข้าไว้ ใจไม่ทุกข์ 
  “มรณสติ อยากทำาอะไร...
  ก็รีบทำา”
  โดย...โยมแอ๊ว สังฆทาน

114 วิตามินใจ “โกรธกันทำาไม”   
  โดย...นายมะเนาว์

115 ประชาสัมพันธ์ “กองทุนผู้สูงวัย
         วัดสวนแก้ว” และใบปวารณาฯ
117 รายนามผู้บริจาคทรัพย์พิมพ์
  วารสารกัลยาโณ
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“อยากรู้ถามมา...พระพยอมตอบได้” โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  สัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลง

ในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558

ชาวพุทธจะรับประโยชน์อะไรจากการเข้าพรรษา ?

	 ทั่วไปมักจะเข้าใจว่า	 “ที่พระเข้าพรรษาจำาพรรษา 
เพราะเป็นฤดูฝน พระจะไปเหยียบย่ำาข้าวกล้า ในนาที่
เขาดำา เขาปลูก”
 อันนี้เป็นเรื่องเข้าใจแบบ...เอาละชาวบ้านได้แค่
ไหนก็แค่นั้น	 เขาไม่ได้หมายความว่า	 “พระต้องมาหยุด” 
เพราะมาเหยียบข้าวกล้าในนาหรอก	!	

1



6

 คำาว่า	 “เหยียบย่ำากฎหมาย”  
ถามว่า	 ต้องเอาเท้าไปกระทืบไหม	 ?	
เพียงไม่ทำาตาม	ไม่รักษากฎหมาย	มัน
ก็เหมือนเหยียบย่ำากฎหมาย	
	 คนอย่างพระจะไปเหยียบข้าว
กล้า	 เดี๋ยวนี้มันยากแล้วละ	 เครื่องบิน
ก็มี	รถก็มี	
 แต่ว่าเดิมทีนี่	 คนทำาไร่	 ทำานา	
ทำาสวน	เห็นพระไป		อาจจะต้องท้ิงจอบ
ทิ้งเสียม	ทิ้งคราด	ทิ้งรถไถนา	มาห่วง
ดูว่า	 พระจะอดจะอยากไหม	 ?	 ทำาให้
เขาทิ้งข้าวกล้าในนา	 มันก็เหมือนไป
เหยียบย่ำาอาชีพอะไรของเขาอะไร
ทำานองนั้น	 นี่ก็มีบัณฑิตท่านอธิบายไว้
อย่างนี้ก็มี
  เอาละแต่ที่สำาคัญที่สุด	 มันไม่
สะดวกในการไปไหนมาไหน	ควรจะได้
หยุดได้พัก		และได้กลับมาจำาวัดใกล้บ้าน
ที่บ้าน	 เคยบวช	 เคยอยู่	และญาติโยม
พอรู้ว่า	 พระที่จากบ้านไปตั้ง	 5	 เดือน	
9	 เดือน	 ได้กลับมา	 แล้วก็มาทำาบุญ
ทำาทาน	 บวชลูกบวชหลานให้ได้อบรม

ถ่ายทอด
	 อันนี้นะถ้าจะเป็นหลักชัดเจน	
และก็เป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยม	
ได้ทำาบุญกันใหญ่ในช่วงเข้าพรรษานี้	

 “ใส่บาตรไม่ขาด” ก็ต้าน
ความโลภ ความงก แกล้งความ
งก สร้างความมีภูมิคุ้มกันไม่ต้อง
เป็นเปรต ไม่มีอารมณ์งก อารมณ์
อยาก 
 นี่เจ้าสัวทั้งหลาย	ที่อารมณ์งก
อารมณ์อยากมาก	ๆ 	ลองถือศีลอุโบสถ
บ้าง	 ก็น่าจะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์	 ถูก
ด่าว่า	 “ผูกขาด เอารัดเอาเปรียบ” 

...“ใส่บาตรไม่ขาด” ก็ต้านความโลภ 
ความงก แกล้งความงก สร้างความมี

ภูมิคุ้มกันไม่ต้องเป็นเปรต ไม่มีอารมณ์งก 
อารมณ์อยาก... 

“

“
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และท่ีสำาคัญเม่ือพระเคยเดินธุดงค์			
เรียนกรรมฐานมา	 	 อยู่จำาพรรษาก็จะ
สอนกรรมฐาน	 ต่ออารมณ์กรรมฐาน	
ยกระดับอารมณ์กรรมฐาน		ให้ญาติโยม	
มีจิตใจสงบ
	 เราหากินกันมาตั้งหลายเดือน	
พอถึงฤดูนี้แล้วน้ำาก็ไม่ค่อยไปรด	 ฝน
มันตกให้	 ก็เอาธรรมะมารดจิตใจให้
มันงอกงามสมกับฤดูกาล
  เพราะฉะนั้น	หน้าฝน	มีเวลาอยู่
กับบ้านกับช่อง	ไม่ต้องไปไร่ไปสวน	ไป
ไร่ไปนามาก	 เพราะฝนเขาตกรดน้ำา
ต้นไม้ให้	 เราก็มาถือศีลอุโบสถ	สักวัน
หนึ่งภายใน	7	วัน	จะทำาให้ชีวิตเราเติม
สิ่งท่ีดีงามในช่วงพรรษาน้ีได้อย่างเต็ม		ๆ	
เพราะพระไม่ได้จาริกไปไหน	 อยู่หา
ข้อมูลหลักธรรมมาเทศน์มาสอน
 ในพรรษานี้อาตมาก็ต้อง 
เตรียมเต็มที่ว่า จะสอนเรื่องอะไร ? 
ญาติโยมมีปัญหาเรื่องอะไร ? เขา

กำาลังมีความทุกข์เร่ืองอะไร ? จะมี
ธรรมะหมวดไหนมาแก้ไขความทุกข์
ได้ ? ก็ต้องเตรียมกัน
  เพราะฉะนั้น	 โอกาสดีนาทีทอง
แล้ว	 พรรษาหนึ่งผ่านไป...ไม่ได้ถือ	
พรรษา	2...ไม่ได้ถือ	พอแก่ไปมาไม่ไหว
เลยไม่ได้ศีลได้ธรรมสักพรรษาหนึ่ง
 เกิดมาเสียพรรษา ไม่มีพรรษา 
เป็นคนไม่มีพรรษาอะไรกับเขาเลย 
ไม่มีเทศกาลเข้าพรรษาท่ีดีงาม มัน
น่าน้อยใจไหม ?

 ว่า	“เราเป็นชาวพุทธไม่ได้
ยกระดับความดี ความงามให้
มันสูงส่ง ถึงขั้นอุโบสถศีลเลย”
  “อุโบสถศีล”	นี่มหาศาลและ
อานิสงส์มาก	
 อานิสงส์ของอุโบสถศีล	นี่คือ
 “ทำาให้ลดส่วนเกิน” อันนี้ชัด
มาก	ไม่กินเกิน	เพราะ	2	มื้อลดไปมื้อ
หน่ึง	บางคนอยู่บ้านกินกลางค่ำากลางคืน

“ลดส่วนเกิน” 
เพราะคน
เราทุกวันนี้
เป็นหนี้เป็น
สินยากจน 

เพราะเขาบ้า
ส่วนเกิน...

“

“
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 “ไม่แต่งเน้ือแต่งตัวเกิน” 
กระแจะจันทร์น้ำามัน น้ำาหอม
ไม่ต้องมีเกิน 
 “ท่ีหลับที่นอนฟูกหมอน
ไม่ต้องเปลืองแพงเกิน” 
 “แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้อง
เสียเครื่องแต่งตัวเกิน”
	 ฉะนั้น	 อานิสงส์ของศีลอุโบสถ
แค่ข้อเดียวนี้	ก็น่าดูแล้ว		

 “ลดส่วนเกิน” เพราะคนเรา
ทุกวันนี้เป็นหนี้เป็นสินยากจน 
เพราะเขาบ้าส่วนเกิน 

 เหล้าเขาก็บอก “ไม่เกิน”  
 บุหรี่เขาก็บอก “ไม่เกิน”
 เคร่ืองแต่งเน้ือแต่งตัวแพง	ๆ	เขา	
ก็บอก	 “ไม่เกิน” เสื้อผ้าแพงเกินเหตุ	
เขาก็บอก	“ไม่เกิน”
 เขาก็เลยเดินเข้าดงส่วนเกิน	จน
เกิดการขาดแคลน	อะไรท่ีเรามักใช้เกิน	
สักวันหนึ่งมันต้องขาด
 ใช้น้ำามันมากกันเกิน	 น้ำามันก็
ขาด	 ใช้ไฟฟ้ากันเกิน	 ไม่ช้าไฟฟ้าก็ไม่
พอใช้ขาด	
 ไม่ว่าใช้อะไรเกิน	“ชีวิตใช้เกิน” 
ในพวกใช้เมียเกินผัวเกิน	 ไปดูเขาสิ	 !	
เดี๋ยวนี้ปัญหาเยอะแยะ
 เอาละสรุปว่า	 “เข้าพรรษา
ลดส่วนเกิน”	 ด้วยการมาถือศีล
อุโบสถจะเป็นคนพอดี	ๆ	ไม่ขาดไม่เกิน
 ขอบอกอานิสงส์ เข้าพรรษา
ถือศีลไว้แค่นี้ก่อน	 มาลองดูเถอะ	 ดี
ที่สุด	!

 “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  
  สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำา
  สิบมือคลำา ไม่เท่าทำาเอง” 
	 ลองมาทำาดูสักทีนะในพรรษานี้	
เจริญพร.

“เข้าพรรษาลดส่วน
เกิน” ด้วยการมาถือศีล
อุโบสถจะเป็นคนพอดี ๆ 

ไม่ขาดไม่เกิน
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การต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาหลวงพ่อจะ
เตือนอะไรกับชาวพุทธบ้าง ?

	 สิ่งที่อยากเตือนที่สุด	 ก็คือ	 “การทำาบุญในของ
ที่มันเป็นส่วนเกิน”	 ที่วัดไม่ต้องการใช้เลย	 เช่น	หลอด
นีออน	มันมากเกิน	และก็ท่ีเกินท่ีสุดไปแล้ว	
 นี่อาตมาว่า	“เทียนมากเกินไป”	แล้วตอนนี้หลอด
นีออน	เริ่มจะมากเกิน	มากันเยอะเหลือเกิน	ใช้ไม่หมด	วัด
ก็ไม่ได้ติดอะไรเพิ่ม	
 ทีแรกอาตมาเห็นว่า	 “เทียนมันเกิน” แล้วก็ชวน
เทศน์ให้มาถวายหลอดนีออน	
 วันนี้หลอดนีออนเริ่มเกินอีกแล้ว	 ทำาไงดี	 !	 ก็ต้อง
บอกโยมใหม่สำาหรับวัดสวนแก้วบอกไว้เลย

 “ปุ๋ยไม่มีวันเกิน” 
 “ต้นไม้ไม่มีวันเกิน” 

2
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  ในพรรษานี้ก็เป็นช่วงฤดูปลูก
ต้นไม้กัน	 ในพรรษานี้อยากให้เปลี่ยน
จากสังฆทาน	 หลอดนีออน	 ต้นเทียน
ใหญ่	ๆ	ต้นตั้งหลายสตางค์	
 “เปลี่ยนมาเป็นปุ๋ย”  สำาหรับ
ปุ๋ยไม่ต้องซื้อมาหรอก	 ที่วัดเขาทำาใส่
ถุงขาย	 กิ่งไม้พันธุ์ไม้พันธุ์ดี	 ๆ	 ปลูก
แล้วมันได้ผลดี	ดกดี	รสชาติดี	ขายได้
ราคาดี	โยมทำาให้วัดมีรายได้ดี	
	 วัด ก็ เลี้ ยงคนที่ มาอยู่ อาศัย	
300-400	คน	อยู่ได้ดี	
 อย่างนี้	พอคนเขาอยู่ได้ดี	 เขาก็
มีกำาลังใจ	ปลูกต้นไม้	ใส่ปุ๋ย	มันก็ออก
ผลมาดี	พอออกผลมาแล้วไปไหนล่ะ	?
ก็บอก	 “โยมช่วยเอาไปที”	 	 มันก็ดี
ตรงนี้
  ในพรรษานี้ก็จะมีผลไม้แจก
ญาติโยม	 อยู่ทั้งปีแหละ	 หน่อไม้แจก
น่าดูแน่นอน	 ในพรรษานี้มาได้เลย	
หน่อไม้จัดไว้ให้เต็มที่	แล้วก็อย่าลืมนะ	
พวกของที่ไม่จำาเป็น	 อย่าเอามาถวาย
มากเลย	
 “สังฆทาน” นี่อาตมาบอกแล้ว
น้ำามันพืช	 เกลือ	 น้ำาปลา	 พระอย่าง
อาตมาไม่มีเวลาจิ้ม	ทอด	ผัดอะไร	
 “เอาปุ๋ยกับต้นไม้มาถวายให้
เต็มที่เถอะ” ในพรรษานี้
 ขอเตือนว่า	“อย่าเอาของที่วัด

ไม่มีความจำาเป็นจะใช้”	 เช่นผ้าอาบ
น้ำาฝน	ผ้าไตร		อาตมาเยอะแยะเหลือ
เกิน	 แล้วรู้สึกรำาคาญมันเยอะ	 กอง
พะเนินเทินทึก	 จะไปแจกจ่ายใคร	 ก็
แหม	!	ยังไม่รู้จะไปตรงไหน	?
 ใครต้องการ	 เอาอย่างนี้ก็แล้ว
กัน	ในพรรษานี้	ถ้าใครจะบวชลูกบวช
หลาน	ขาดผ้าไตร	มาขอได้นะ	 (แต่จะ
เอาไปขายไม่ได้นะ)
 ตอนนี้ก็มีพวกพรรณนี้เขาแอบ
มาเอาอยู่เรื่อย	
 เออ	!	จะมาเอา	(ไตรที่อื่นไปซื้อ	
1,000	หรือ	800	บาท)	อ้าว	!	ที่วัดสัก	
50	บาท
 ให้คนเก็บคนดูแล	 เขาพอจะได้
มีงานทำา	 เพราะเขาต้องเก็บต้องซัก
ต้องดูแล	ใส่ตู้ใส่อะไรต่าง	ๆ		กันมะลง
แมลง	กันหนู	เอาไปเลย	!	ถ้าใครยาก
ใครจน	
	 จนจริง	ๆ	อยากบวชก็บวชได้	มา
บวชวัดสวนแก้ว			“มีผ้าไตรบาตรให้ 
ครบ”	มาอยู่วัดดูนิสัยพอได้บวชหน่อย
อย่างนี้

 พรรษานี้ อยากขอร้อง
เชียว อย่าเอาหลอดนีออนมา
เยอะ อย่าเอาสังฆทานมาเยอะ 
อย่าเอาพุ่มเทียนอะไรมาเยอะ
 ขอให้มาตัวเปล่า	 มีสตางค์มา
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ซื้อปุ๋ย	 ซื้อกิ่งไม้ถวายกันที่นี่	 ปลูกกัน
เดี๋ยวนี้	 เขาจะทำาหลุมไว้ให้	 	 ทำาโคก
ไว้ให้	 โยมมาเป็นเจ้าภาพกิ่งอะไร	 ?	
“ชมพู่	มะม่วง”	ก็มาเอาไปปลูก	
	 ส่วนทุเรียนน้ำา		ทุเรียนแขก		ซึ่ง	
ตอนน้ีกำาลังดัง	เป็นพืชเศรษฐกิจ	รักษา
มะรงมะเร็งได้	เป็นสมุนไพร	
 พรรษานี้อยากปลูกสมุนไพร	
พวกทุเรียนแขก	ทุเรียนเทศ	ทุเรียนน้ำา
อะไรพวกนี้	 ที่เขาบอกใบกิโลตั้ง	 400	
แก้มะรงมะเร็งหายได้เด็ดขาด	
 เอาอย่างนี้กันดีกว่า	 ปลูกแล้ว
มันมีผลในการรักษาโรค	รักษาโรคหิว	
รักษาโรคทรัพย์จาง
 อันน้ีสำาคัญมากในพรรษาน้ีมา
รักษาโรคทรัพย์จาง ด้วยการปลูกต้นไม้
สมุนไพรพืชผล เราก็จะได้ทำาให้ไม่
ขาดสารอาหารด้วย เห็นไหม ? 
 ในพรรษาขอให้ทำาแบบนี้	 อย่า
ไปทำาในของท่ีเขาทำากัน	โอ้โฮ	!		เป็นพุ่ม
เป็นอะไร	แล้วของหมดอายุ	“ระวัง ! ให้ 
ดีโยม ! สังฆทาน”	ปลากระป๋องหมด
อายุ	พระฉันแล้วก็ท้องเสีย	มาวัดสวน
แก้วไม่ต้องเตรียมสังฆทานมา 
	 ทางนี้เขาจะจัดของที่จำาเป็น	

 “เอาต้นไม้ทอดผ้าป่า”
 “เอาปุ๋ยทอดผ้าป่า”
 “เอาต้นไม้ถวายสังฆทาน”

 “เอาปุ๋ยถวายสังฆทาน”
 แล้วก็ที่สำาคัญที่สุดในพรรษานี้	
อยากชวนทำาบุญตั้ง	“กองทุนผู้สูงวัย” 
มาช่วยเอาน้ำาไปคนละแพ็ค	 12	 ขวด	
100	 บาท	 โยม	 !	 ดื่มน้ำาของวัดสวน
แก้ว	ช่วยผู้สูงวัย	ดื่มแล้วอิ่มตัวเองคน
เดียวเมื่อไรล่ะได้อิ่มไปถึงคนชราอีก
จำานวนมาก
		 เอาอย่างนี้พรรษานี้	ขอร้องเลย
ว่า	ไม่ต้องหิ้วอะไรมามาก	
 “มาเอาน้ำาที่วัด”
 “มาเอาปุ๋ยที่วัด”
 “มาเอาต้นไม้ที่วัด”
 ถวายกันแล้วมันจะงอกงาม	
ทำาให้โลกร่มเย็น	ทำาบุญทั้งที	!	โลกมัน
ต้องร่มเย็นกว่านี้	ปีนี้มันร้อนเหลือเกิน	
มาปลูกต้นไม้ให้ร่มเย็นหน่อย

ลูกทุเรียนน้ำ� 
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	 แล้วขอแถมท้ายอีกนิดหนึ่ง
เรื่อง	“งดเหล้าเข้าพรรษา” 
	 ค น เ ร า นี่ เ ข า ไ ม่ มี พ ร ร ษ า	
“วันโกนไม่ละ วันพระไม่เว้น”
 โบราณเขาด่า	เขาว่าเหลือเกินนะ
“วันโกนไม่ละวันพระไม่เว้น”	เขาเว้น
กันแม้กระทั่งกามารมณ์	 มี	 “เมถุน
วิรัติ” กันก็มี		“สุราวิรัติ” ก็ต้องมี
 คนที่เขาเสพแล้วไม่อิ่ม	 มันมี	 3	
เสพ	

 1) เสพการนอนหลับ เสพ
นอนอิ่ม นอนเดี๋ยวก็จะง่วงอีก
 2) เสพสุรา สร่างเมา แล้ว
เดี๋ยวถอนติดต่ออีก
 3) เสพยาก็เบ่ือ ๆ  อยาก ๆ  

 ลองเปลี่ยนแผนใหม่	เรามาเสพ
วิรัติ	งดเว้น	สิ่งที่เคยหลง	เคยติด	เคย
ยึด	ว่า	“ต้องกิน ไม่กินไม่ได้ จะเป็น
แอลกอฮอล์ลิซึ่ม”
 ขออภัยเถอะ	 !	 ปีนี้นะ	 “เหตุ
จัญไรจากเหล้า”		นี่ยกตัวอย่างเดียว
ก็พอแล้ว	
 นักศึกษาไปเมาเหล้าในเธคผับ	
กลับมาตี	3	ตี	4	ขับชนจักรยาน	ตาย
ตั้ง	 3	 ศพ “ไม่เห็นโทษมันบ้างหรือ
เหล้า”
 นี่ขนาดเป็นนักศึกษายังไม่มี
ปัญญาจะรู้	เห็นโทษ	เห็นภัยของเหล้า	
ต้องบาดเจ็บ	ต้องติดคุก	

 ไม่เห็นบ้างหรือ ? ว่ามันน่า
งด น่าเว้นกันไหม ? 

วันไม่เมาแห่งชาติ 
เริ่มต้นวันเข้าพรรษาจนออกพรรษา 
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 ในพรรษา	 “ชนะสัก 3 เดือน 
ไปแพ้ 9 เดือน ก็ยังดีกว่าแพ้ 12 
เดือนรวด”
 เมืองไทยเรามีวันเมาแห่งชาติ		
คือ	“วันปีใหม่กับวันสงกรานต์”
 ทำาไมจะมีวันไม่เมาแห่งชาติ	 ?		
“วันเข้าพรรษาสักวัน” 
 วันไม่เมาแห่งชาติ	 เริ่มต้นวัน
เข้าพรรษาจนออกพรรษา	
 “แพ้ตลอดชาติ แพ้ตลอด
ทุกเดือน”	ไม่มีเลยชนะวัน	ชนะเดือน	
ไม่มีเทศกาลชนะเลยหรือ	?
 เทศกาลปีใหม่	ก็แพ้เหล้าแพ้ยา	
ตายกันเป็นเบือ	
	 เทศกาลสงกรานต์	 ก็แพ้เหล้า
แพ้ยา	ตายกันเป็นเบือ
 เทศกาลเข้าพรรษา	เป็นเทศกาล
ที่น่าจะเอาชนะ	 เป็นเทศกาลที่เป็นวัน
เอาชนะ	“น้ำาเมาเหล้าแห่งชาติ”
 เห็นเขาเคยทำา	 พิธีเทเหล้าเผา
อะไรกัน	?	“เทเหล้า เผาบุหรี่” 	เอา
เถอะ	!	 เราไม่ต้องนั่นมันหรอก	ทุ่มทิ้ง
มันเลย
	 ถ้าไม่ชนะน้ำาเมา	 ลองถือก็ได้
คนที่จะเข้าพรรษางดเหล้า	 ท่องคาถา
ไว้บทเดียว	 “ตายซะในการต่อสู้ ยัง
ดีกว่าอยู่อย่างคนแพ้”
 รัชกาลที่	 5	 เลิกทาสมาตั้งเป็น	

100–150	 ปี	 แต่คนไทยหลายคนไม่
ยอมเลิกจากความเป็นทาสน้ำาเมา	
 เพราะฉะนั้น	 เข้าพรรษานี้	 ให้
เป็นพรรษาแห่งชัยชนะ	 ให้ได้ร้องว่า	
“ชิตัง เม” บ้าง	 ไม่ใช่กูยอมศิโรราบ
ตลอดไป	 เพราะฉะนั้น	 ขอให้พรรษา
นี้	 เป็นพรรษาที่มีคนงดเหล้ามากที่สุด	
ตั้งแต่ประวัติชาติไทยมา	 และโดย
เฉพาะหมู่บ้านศีล	 5	 ก็จะได้ขลังและ
ศักดิ์สิทธิ์	สมประสงค์ของสมเด็จฯ	วัด
ปากน้ำาอย่างยิ่งยวด
 เชิญชวนกันเลยเอาอย่างนี้	 ถ้า
ใครมางดเหล้าเข้าพรรษาที่วัดสวน
แก้ว	 มาอธิฐานใจ	 จะมีรางวัลให้	 (ขอ
อุบไว้ก่อนจะเป็นอะไร	?)	
 อาจจะมีกระบอกที่ โยมเขา
หยอดเหรียญมา	ที่เรียกว่า	“กระบอก
สำารอกกิเลส”
 ถ้าใครมาสัญญาว่า	“จะงดเหล้า
เขา้พรรษา” เป็นสมาชิกท่ีวัดสวนแก้ว
ออกพรรษาสืบทราบจากญาติพี่น้อง
ว่า	“คุณไม่กินเลย 3 เดือน”
 เราจะมีรางวัลให้อย่างงาม	
อย่างน้อยก็เป็นพันบาทขึ้นไป	 อย่าง
น้อยก็มีลูกมีหลานให้ลูกหลานมารับ
รางวัล	 ที่พ่อมันชนะ	 แล้วจะให้ลูกมา	
กราบเท้าว่า	 “พ่อดีที่หนึ่งเลย”	 เอา
มาทำากัน	เจริญพร.
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ทำาไมหลวงพ่อต้องหยุดรับงานนิมนต์
เทศน์ในปี 59 ?

  พูดถึงเรื่องไม่รับนิมนต์	 แล้วมีเรื่องจะทำาอะไรพอ
จะขยายต่อจากเคยให้สัมภาษณ์มาบ้าง	 ก็มีเรื่องที่จะ
บอกง่าย	ๆ		ก็คือ
  ถ้าไม่รับนิมนต์	 เราจะวางโปรแกรมไปบิณฑบาต	
โดยมีหนังสือไปแจก	 มีผลไม้ไปให้	 กับญาติโยมที่ใส่
บาตร	 เพราะผลไม้เราก็เริ่มล้นขายไม่หมด	 ถ้าไม่แจก
ก็จะเน่า	 ฉะนั้น	 เราก็จะติดต่อหมู่บ้าน	 หรือถ้าใครอ่าน
บทความคอลัมน์นี้	 แล้วอยากจะนิมนต์ไปบิณฑบาตใน
หมู่บ้าน	 ระบุวันเวลามา	 จำานวนหมู่บ้านกี่หลังคาเรือน	
เราจะได้เตรียมของไปแจก	กะว่ามีประมาณคนใส่บาตร
เท่าไร	เราก็จะเตรียมหนังสือเตรียมผลไม้ไปเท่านั้น	อาจ
จะมีรถขนหนังสือคันหนึ่งเป็นรถเล็ก	 ๆ	 แล้วก็มีเด็กนั่ง

3
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ไปคอยบริการช่วยรับของญาติโยม	
ส่งแจกของให้ญาติโยม	 อีกคันหนึ่ง
เป็นผลไม้โดยตรงเลย	เป็นขนมนมเนย
เป็นผลิตภัณฑ์ของวัดก็มีหน่อไม้ต้ม	มี
ผลไม้ตามฤดูกาล	เรียกว่า	แจกกันได้
ทั้งปี 
 ถ้าเรารับนิมนต์	เวลาน้ีมันมีปัญหา
เรื่องหนึ่ง	 คือ	 คนไทยชักเริ่มมีนิสัยไม่
แน่นอน	 รับเดี๋ยวคืน	 เดี๋ยวเลื่อน	 แล้ว
ก็ไม่ค่อยตรงกับจำานวนที่แจ้ง	 ว่า	 มี
เท่านั้นเท่านี้	
 การเลื่อนงาน	 การยกเลิก	 เขา
ไม่คำานึงเลยว่า	 เราก็มีโปรแกรมที่จะ
วางงานของเรา	มายกเลิก	เราก็อ้าว	!	
ปรับตัวไม่ทัน		แล้วมายกเลิกกระช้ันชิด	
วางงานไว้แล้วว่า	จะไปเทศน์	จะไม่ทำา
ตรงโน้น	 ไม่ทำาตรงนั้น	 แต่พอถึงใกล้
จะไปเทศน์ยกเลิกเลย		เราก็เคลียร์งาน
ใหม่ของเราไม่ถูก	 สร้างงานใหม่ของ
เราไม่ถูก	หรือเร่ิมต้นงานของเราไม่ทัน
	มันเสียงานของเรา	

	 นอกจากเสียโอกาสด้านการ
ไปบรรยาย	 แล้วมันก็ไม่เท่าไร	 เราอยู่
เคว้งไปวันหนึ่ง	จะให้ปฏิบัติธรรมเราก็
ทำาอยู่แล้ว	
 แต่ว่าปฏิบัติงาน	 “การปฏิบัติ
งานก็คือการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว” 
เราก็จะไม่ได้ทำา	 เพราะงานทุกชนิด
ต้องวางแผน	 (Planning)	 เซอร์เวย์	
(Survey)	ตรวจงานท่ีน่ันท่ีน่ี	ต้องเตรียม	
เครื่องไม้เครื่องมือ	ต้องเตรียมคน		ถ้า
ปลูกต้นไม้ก็ต้องเตรียมเครื่องไม้
เครื่องมือกิ่งพันธุ์อะไรต่าง	 ๆ	 	 แต่พอ
เขาบอกเลิกกระทันหัน	 หรือยกเลิก
กะทันหัน	เราไปไม่ได้เลย
 นี่เหตุผลหนึ่งที่ต้องของดการ
บรรยายธรรม	 รับงานไปเทศน์	 ก็ดู
สักปี	2	ปี	ถ้าหยุดแล้วเราทำาอย่างอื่น
ได้ดีกว่า	 ทำาได้มากกว่า	 สุขภาพเราก็
ดีกว่า	 ถูกทะนุถนอมไว้ทำาตามที่เรา
จะทำา	 ไม่ใช่เขาเรียกให้เราไปทำา	 แล้ว
บางทีหัวข้อเรื่องที่เราอยากบรรยาย

“การปฏิบัติงานก็คือการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว” 
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ธรรม	 อยากจะขยาย	 อยากจะเผยแผ่
หลักธรรมข้อนี้	 แต่หัวข้อบางทีเขาก็
นิมนต์ให้ไปเทศน์เรื่อง	บุญ	ๆ	บาป	ๆ	
เรื่องตายแล้วไปไหน	 เป็นปัญหาที่เขา
เรียกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “ไม่ควร
ตอบเท่าไรหรอก”	อดีตผ่านไป	แล้ว
อนาคตยังมาไม่ถึง	 ชอบถามจังเลย
ตายแล้วไปไหน	?		ก่อนมาเกิดมาจาก
ที่ไหน	?
 ตั้งหัวข้อบางทีไม่ค่อยเป็นเรื่อง
ดับทุกข์	 ส่วนเราอยากจะบรรยายหัว	
ข้อเรื่อง	 แก้จน	 แก้ทุกข์อะไรพวกนี้ให้
มันมากกว่า	ถ้าแก้จนไม่ได้	แก้ทุกข์ไม่
ได้	 ไปบรรยายก็	“น้ำาท่วมทุ่ง ผักบุ้ง
โหรงเหรง”
 	เราอยู่ปลูกต้นไม้	พัฒนาคนตั้ง
หลักตั้งรับ	โยมที่มาเป็นคณะที่วัด	อัน
นี้เราทำาได้เต็มที่	 บรรยายเสร็จ	 ก็ทำา
อะไรในวัดต่อได้อีก		และไม่ต้องเสียเวลา
ที่น่าเบื่อที่สุด	ก็คือ	รถเมืองไทยมันติด
บรรลัยวายวอด	 ฉกเวลาเราไปอยู่บน
รถซะตั้ง	 3-4	 ชั่วโมง	 ติดเป็นชั่วโมงก็
มี	เส้นทางที่ควรจะไป	1	ชั่วโมง		บางที
มันติดเป็น	 2	 ชั่วโมง	 เราก็นั่งปวดฉี่	
ปวดอึ	อะไรกันไป	ก็ทรมานสังขารเรา	
 เพราะฉะนั้น	มั่นใจว่า	แผนงาน
ที่เราจะกระทำาต่อไปน้ี		น่าจะดีกว่าที่เรา	
ไปเทศน์ตะลอน	ๆ	 เดี๋ยวยกเลิก	 เดี๋ยว

เปลี่ยนแปลง	 เดี๋ยวเลื่อน	 เดี๋ยวคนไม่
มาตามนัดมีประชงประชุม	 	 ติดงานจาก
ผู้ฟัง	 200	คน	 เหลือ	 	 30	คน	มันแล
เรารู้สึก	 เรามาเสียเวลากับคนนิด	 ๆ	
หน่อย	ๆ	เราก็จะทำาอะไรได้มากกว่านี้	
เขียนหนังสือ	บันทึกเทป	ออกรายการ
ทีวีดาวเทียมเยอะ	 เราก็จะให้เวลากับ
พวกนี้มากขึ้น	 มาบันทึกท่ีวัด	 ก่ีช่องก่ี
รายการ	ก่ีข้อปัญหาถามมา
 ท้า เลยละทุกช่องมาได้ เลย	
ช่วงปี	 59	 	 นี่จะอัด	 จะให้เวลาเต็ม	 ๆ	
เพราะเราไม่ได้ไปไหน	 สุขภาพก็ตั้งท่า
รับได้สบายแน่	 เพราะไม่ทรุดโทรมกับ
การเดินทาง
 การเดินทาง	อย่าทำาเป็นเล่นนะ	
ว่ามันทำาให้ชีวิตสิ้นเปลืองไปไม่ใช่น้อย	
ป่วยก็ง่าย	 การอั้นอุจจาระ	 ปัสสาวะ	
ไม่ใช่เรื่องดีเลย	 การนั่งอยู่นาน	 ๆ	 ไม่
ได้เคลื่อนไหว	 ไม่ได้ออกกำาลัง	 มัน
ต่างกับที่วัดเดินไปเดินมาเข้าสวนออก
สวน	 วันหนึ่งก็	 5	 กิโล	 10	 กิโล	 และ
เดินบิณฑบาตก็ดี	 วันหนึ่ง	 6	 โมงถึง	
8	 โมงนี่	 ลองคิดดูสิ	 ?	 2	 ชั่วโมงเดิน
ได้	 5	 กิโล	 ขาแกว่งออกกำาลังตลอด	
และชัวร์ที่สุดก็คือ	 เราไม่ต้องรีบกลับ
จากบิณฑบาตเพราะว่ามันไม่มีงานไป
เทศน์	 อย่างมีงานไปเทศน์	 9	 โมง	 นี่
เราก็ต้องหยุดบิณฑบาตแค่	7	โมง	ไป
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เทศน์	8	โมง	บิณฑบาตได้แป๊บ	!	เดียว	
ไม่สุดซอยเลย
 ก็เลยคิดว่า	การหยุดนี่มันน่าจะ
ทดลองว่า	 “พิสูจน์”	 ถ้าหยุดแล้วมัน
ไม่ดี	เราก็เปล่ียนมาเป็นรับใหม่ก็ได้	แต่
ถ้าหยุดแล้วดีละ	ดีมากกว่ารับอีกหลาย
เท่า	ก็ลองได้ลองหยุดดูบ้าง		อายุก็มาก
แล้ว	อะไรที่ไม่เคยทำา	น่าจะได้ลองทำา	
แล้วถ้าทำาแล้วเกิดดีงาม	 มีประโยชน์
มหาศาล	 เราก็ได้มีโอกาสทำาสิ่งที่เรา
อยากทำา		แล้วผลประโยชน์ก็ไปตกกับ
ประชาชน	 กับศาสนา	 กับวัดที่ได้ถูก
พัฒนาเพ่งเล็ง	มองเก็งกะ	เพราะว่าการ
ได้อยู่	 เราเซอร์เวย์ทุกวัน	 เราก็ดูงาน
ตรงนั้น	 ทำาตรงนี้น่าทำา	 ตรงนี้น่าแต่ง	
ตรงน้ีน่าปลูกน่าสร้าง	ตรงน้ันน่าร้ือ	น่า
ถอน	น่าทำา	น่าพัฒนา	แล้วก็มีเวลาไป
ดูสาขา	 อาจจะเดินทางเฉพาะดูสาขา	
ดูสาขาเราไม่รีบร้อน		ปวดอะไรก็แวะป้ัม			
ไปตามสบายอารมณ์	 ไม่ต้องทำาเวลา
แข่ง	เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย	เสี่ยงอุบัติเหตุ	
 อยากไปสาขานี้เคยวิ่ง	 3	 ชม.	
5	ชม.	เราก็ไม่เห็นเป็นไร	เพราะว่าพัก
กลางทางนอนตามรีสอร์ทอะไรบ้าง	ที่
เขาทำาให้พักข้างทาง	 ที่เหมาะแก่การ
ประพฤติธรรมเงียบวิเวก	 เราก็พักได้
ไม่ต้องรีบร้อน
 แต่ว่าก็น่ันแหละ	ว่าจะบอกไม่ไป	

...เงินไม่เท่าไร 
มันสำาคัญที่ว่า 

“ทำาให้คนมีงานทำา” 
ตรงนั้นเป็นหลักใหญ่ 
และได้เงินมาก็ได้ซ้ือ
ท่ีซ้ือทางให้คนยาก
คนจนต่อไป...”

“
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เสียเลย	ถ้างานน้ันมีประโยชน์มหาศาล
อย่างงานที่เขาจัดตามห้างวิสาขะฯ	
มาฆะฯ		คน	3	พัน	5	พัน	จะไม่ไปบ้าง	
มันก็เกินไป	 สุดโต่งไป	 แต่ว่าจะไปซะ
เรื่อยเล็กน้อยหยุมหยิม	จนกระทั่งเสีย
เวลาไปกับคนเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 แต่คน
ส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์	
	 การทำาหนังสือหนังหา	 แล้วไป
แจกในขณะบิณฑบาต	 คนใส่บาตรรับ
ประกันได้เลย	 ไม่ต่ำากว่า	 200	 ถ้าไป
ในหมู่บ้านที่มีชุมชนใหญ่	 ๆ	 แล้ว	 200	
เล่ม	หนังสือไปแจกไว้	200	คนได้อ่าน	
ครอบครัวหนึ่งมี	3	คน	4	คน	อ่านกัน
หลายคน	 มันต้องดีกว่าที่ไปเทศน์	 20	
คน	30	คน	แน่นอน	!
 เพราะฉะนั้น	 มันเป็นโอกาสท่ี	
เราจะได้ทำาในส่ิงท่ีเราคิดว่า			ทำามาแล้ว	
แล้วเราก็ทำามาแล้วด้วย	เม่ือไปบิณฑบาต
คนกระตือรือร้นอยากได้ซีดี-หนังสือ
ก็เยอะ	 ขอแล้วขออีกก็มี	 ขอเพิ่มก็มี	
ทำาบุญ	20	บาทขอ	2	เล่ม	3	เล่มก็มี	ที่
ให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วแต่	
 ที่สำาคัญที่สุดเราได้แจกหนังสือ
การ์ตูนธรรมะกับเด็ก	แล้วเด็ก	ๆ	ก็ได้อ่าน
หนังสือการ์ตูนธรรมะสะสมความรู้
ธรรมะจากความสนุก	จากการ์ตูน	มัน
น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่ไปเทศน์
ตามงานเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	นิด	ๆ	หน่อย	ๆ	

แล้วก็บางทีไปเจอวัดที่นิมนต์ไปเทศน์	
เพื่อจะได้เรี่ยไรเงินคนมาฟังเทศน์	 มา
สาละวนสร้างโบสถ์สร้างศาลา	มันแล

รู้สึกไม่ค่อยถูกสเปคของเรา “สเปค
เราต้องการเผยแผ่หลักธรรม 
ตีแผ่เรื่องหลักธรรม”	 ไม่ใช่ดึง
คนมาเพื่อจะสร้างนู่นสร้างนี่	 เก็บนู่น	
เก็บนี่	เรี่ยไรนั่นเรี่ยไรนี่
  บางทีกำาลังเทศน์อยู่ดี	ๆ	ถือขัน
แล้ว	 “อ้าวโยม ๆ ติดกัณฑ์เทศน์
ก่อน” แล้วคนที่ไม่ติดก็อาย	 ครั้นจะ
ติดมาก	มีแบงค์	500	อยู่ใบ	จะทอนก็
น่าเกลียด	แลดูวุ่นวายไปหมด	
	 ก็เลยมาคิดดูว่า	“ลองดูทีน่า ! 
ขอหยุดสักพักหนึ่ง”

	 แล้วถามว่า		“จะทำาอะไร
นอกจากไปบิณฑบาตตาม
หมู่บ้าน ?” 
 ก็ที่ต้องทำาแน่นอนเด็ดขาดอยู่
บ้าง	 ก็คือ	 ทอดผ้าป่าขยะ	 แล้วก็ไป
เทศน์	 แต่ต้องมีการทำากันเป็นระดับ
จังหวัด	อย่างพัทยา		ชลบุรี	นี่โอ้โฮ	!
ขยะตั้ง	 20-30	 คันรถ	 เอามารียูส	
รีไซเคิล	ซ่อมขายได้ตั้ง	2-3		แสน	 
 ทีนี้	 2-3	 แสนเป็นเงินไม่เท่าไร	
มันสำาคัญที่ว่า	 “ทำาให้คนมีงานทำา” 
ตรงน้ันเป็นหลักใหญ่	และได้เงินมาก็ได้
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ซื้อที่ซื้อทางให้คนยากคนจนต่อไป
 ถ้าท่ีดินใกล้	ๆ	สาขาท่ีเราทำา	เขา
ขาย	 เราก็ซื้อที่ให้คนจน	 เพราะว่าไป
เทศน์ทีหน่ึงบางทีก็ไม่ได้มาก		แล้วก็ไม่ใช่
เอาวงเงินเป็นหลักหรอก	 แต่ว่าทอด
ผ้าป่าขยะนี่มันได้เป็นแสน	 ถ้าจังหวัด
ใหญ่	ๆ 	ทำา	ถ้าผู้ว่าฯ	นายอำาเภอ	นายก
เทศบาลเทศมนตรีทำา	 นี่เป็นแสน	 เคย
ได้ถึงสูงสุด	 2	 แสน	 3	 แสน	 แล้วมัน
ก็ได้เป็นโอกาสเอาหนังสือ-ซีดีไปแจก
อีก	 ใครเอาของมาบริจาคก็เอาซีดี-
หนังสือแจก	 ผลไม้ไปแจกอีกกับคนที่
ให้ขยะ	 “เอาของเสียมาแลกของดี” 
มันน่าทำาอยู่ไม่ใช่น้อยไหม	?	
	 เพราะฉะนั้น	 ปี 59 ใครอ่าน
หนังสือบทความนี้ คอลัมน์นี้แล้ว 
เตรียมตัววางแผนงานกันได้เลย 
จะนิมนต์ไปทอดผ้าป่าขยะ หรือจะ
นิมนต์ไปบิณฑบาต แล้วรับแจก
หนังสือแจกผลหมากรากไม้กัน มัน
จะน่าสนุกไหม ? 

 มันจะได้ทั้งบุญที่เป็นอิ่ม
ปาก อิ่มท้อง  อิ่มสมอง  และ
อิ่มอกอิ่มใจ จะรู้ว่าวัดได้ทำา
อะไรกับประเทศชาติ กับสังคม
ทั้งเลี้ยงคนพิการ คนชรา เด็ก
กำาพร้า ทั้งหมู หมา วัว ควาย
เยอะแยะ จ่ายมากมาย
  โยมก็ได้อิ่มอกอิ่มใจว่า	 “ได้ทั้ง
บุญ ทั้งทาน”
 อันนี้ เป็นเป้าหมายที่จะบอก
ลำาดับต่อไปได้เรื่อย	ๆ	ว่า	มีการหยุด
งดรับนิมนต์ แล้วทำาอะไร ?
 ก็ดีเหมือนกันนะ	!		โยมถามมา	?	
ก็ได้ตอบไป	 จะได้หายความแคลงใจ	
แล้วจะได้ร่วมงานกันว่าอาตมาหยุด...
งานไกล	!		แต่ทำางาน	แล้วอาจจะมีนะ
ต่างจังหวัด	!	อาจจะไปบิณฑบาตต่าง
จังหวัดบ้างก็ได้	ถ้าโยมระดับจังหวัด	ผู้
ว่าฯ	หรือนายกเทศมนตรีจัดดูสิ	อาตมา
จะเตรียมหนังสือเป็นพัน	 ๆ	 เล่มเลย	
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แล้วจะไปองค์เดียว	 ไม่ไปหลายองค์	
โยมมีชิ้นเดียวก็ใส่บาตรได้	 มีเงิน	 10	
บาท	 20	 บาทก็ใส่ได้	 มีข้าวห่อแกง
ถ้วยอะไรก็ใส่บาตรได้	ไม่ไปหลายองค์
ให้โยมลำาบากใจ	แต่หนังสือแจกไม่อั้น
เตรียมรถ	2	คันเลย	รถแจกหนังสือคัน
หนึ่ง	 	รถบรรทุกคนไปบริการช่วยเก็บ
ช่วยรับกับผลหมากรากไม้		โอทอปของ
วัดไปแจกญาติโยมในจังหวัดต่าง	ๆ
 เพราะฉะน้ัน	ผู้ว่าฯ	ระดับอำาเภอ
ก็ได้	 ไม่ต้องถึงระดับจังหวัด	 หรือ
หมู่บ้านใหญ่	ๆ	ก็ได้	จะเล็กก็ได้แต่หลาย
หมู่บ้านหน่อย	 รวมกันหมู่บ้านติด	 ๆ	
กัน	 50	 หลังคาเรือนไปบิณฯ	 แป๊บ
เดียว	หมู่บ้านละ	20	นาที	อาจจะได้	3	
หมู่บ้านต่อวัน	 เล่ือนเวลาให้ตรงกันให้ดี	
ให้มันหลีกหลบกันนิดหน่อยก็ได้	 แล้ว
จะทำาให้
  “ไม่รู้ล่ะ ! ปีหน่ึงทำาคร้ังเดียว” 
โยมก็จะได้หนังสือหนังหาไว้อ่าน	 เทป
หรือซีดีไว้ฟัง	ได้ทานผลไม้แปลก	ๆ	จาก

ทีโ่ยมไม่เคยมี	เพราะเรามีผลไม้ไต้หวัน
มะม่วงไต้หวัน	ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน	กำาลัง
ออกพอดีเลยปี	59	จะออกเยอะเลย
 เพราะฉะนั้น	 จึงเป็นปีที่คิดว่า	
“งดรับนิมนต์”	หันมาไปตามที่นิมนต์
ไปบิณฑบาต	 แต่ไม่ไปเทศน์	 หรือว่า
โยมจะรับพรเทศน์นิดหน่อย	5	นาที	10	
นาที			เพราะมีเทศน์ซีดีหนังสือธรรมะ
ไว้ให้	แล้วเราจะได้กระจายได้มากกว่า
ที่ไปเทศน์	บางที่ไม่ได้มากคน	100	คน	
ก็ได้	100	เล่ม	
 แต่ถ้าโยมใส่บาตร	 100	 คน	
300	 คน	 ได้เยอะแยะมาก	 นี่คิดไป
หลายตลบแล้วก็ตัดสินใจ	เอาปี	59	นี่
แหละ	เป็นปีพิสูจน์	
 แต่ถ้าได้ผลดีแน่นอนเลย	ตลอด
ชีวิตจะไม่รับนิมนต์ไปตามท่ีเทศน์เล็ก	ๆ	
น้อย	 ๆ	 อีกต่อไป	 จะจับงานใหญ่ใน
บั้นปลายชีวิตที่เหลือน้อยนิด	 ต้องเร่ง
ทำา	!	ถ้าทำาช้า...ตายแล้ว	หนังสือหนัง
หาเราก็ไม่ได้กระจาย	คำาเทศน์คำาสอน
ก็หายไป	 และญาติโยมที่มาอยู่กับเรา	
ปลูกโน่นปลูกนี่ผลไม้เน่าหมด	 แล้วไม่
ได้ไปช่วยระบายให้	 มันก็ไม่ได้อะไรดี
สักอย่างหนึ่ง
 แต่ถ้าลองทำาแบบน้ี		แล้วมันเกิด
ผลดีข้ึนมา	ผลไม้ก็ได้ระบายไป	ญาติโยม
ก็ถวายปัจจัยมาบ้าง	 ก็เอาเป็นค่าแรง

“

“
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ค่าขนมนมเนย	 คนชราที่เลี้ยงไว้	 90	
กว่าคน	 ก็จะได้อยู่ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อน	
อดอยากปากแห้งท้องหิว
 นี่ในฉบับนี้พูดไว้แค่นี้ก่อน	เดี๋ยว
ฉบับหน้าจะบอกแผนการต่อไป	 ว่าจะ
ทำาอะไรในการหยุดไปบรรยาย	 ตามที่
ต่าง		ๆ	แล้วหันมาอาจตอนนี้บรรยาย
แถวเมืองนนท์
 ใครที่อยู่ เมืองนนท์อ่านแล้ว	
เตรียมเลย	!	หมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้ว
แต่	นายกอบต.	อะไรต่าง	ๆ	เทศบาลฯ	
แล้วไปแป๊บเดียว	 ออกจากวัดครึ่ง
ชั่วโมงกลับมาครึ่งชั่วโมง	 เสียเวลาไป	
2	ชม.	บรรยาย	1	ชม.	เดินทางครึ่งชม.	
หรือบางทีเดินทางไป	15	นาที	กลับ	15	
นาที	 รวมแล้วชั่วโมงครึ่งเสียไปเพื่อ
ประโยชน์แก่คนใกล้
 เพราะคนเมืองนนท์	 เขาไม่ค่อย
ได้นิมนต์อาตมานะ	 เพราะอาตมาไป
อยู่ต่างจังหวัดตั้ง	4-5	ปี	น่าจะกลับมา
ให้เขาบ้าง	 ในฐานะคนบ้านเกิดเมือง
นอนเดียวกัน	 เขาไม่มีโอกาส	 หาว่า 
“พบยาก” ก็มาแก้มือซะหน่อย	 แก้
ข่าวนี้มาทีนี้ไม่ยากหรอก	 นิมนต์ตอน
ไหนก็ได้เพราะว่าไม่เช้าก็บ่าย	 เพราะ
อยู่วัดทั้งวันใกล้กันแค่นี้	 อ่านหนังสือ
เล่มนี้	แล้วก็บอกให้ต่อ	ๆ	ไป	ฉบับนี้ก็
เอาไว้แค่นี้ก่อน	เจริญพร.

“สเปคเรา
ต้องการ

เผยแผ่หลักธรรม 
ตีแผ่

เรื่องหลักธรรม” 
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  ก็ต้องเรื่องเชิญชวน	 ถืออุโบสถ
ศีล	ถือศีล	8	 เพราะได้เตรียมที่ปฏิบัติ
ธรรมไว้อย่างดี	 ถ้าโยมไม่มาอยู่	 ที่ได้
สร้างไว้ก็สูญเปล่า	 และอยากจะฝาก
บอกว่า	 ชาวพุทธเรา	 ที่สมเด็จฯวัด
ปากน้ำา	 ท่านเรียกร้อง	 ศีล	 5	 มันเป็น
ศีลอนุบาล	 ประถม	 เบื้องต้นเลย	 มา
ต่อยอดชาวพุทธยกเกียรติ	 ยกความ
สูงส่งของความเป็นชาวพุทธ	ยกระดับ
ชาวพุทธด้วยการถือศีลอุโบสถใน
พรรษานี้	
 อาตมาก็จะไม่ได้ไปไหนเท่าไร	
ต่างจังหวัดในพรรษาก็จะไม่ค่อยได้ไป
แล้ว	 เพราะว่าญาติโยมมากันเยอะ	 ก็
จะให้การอบรมสั่งสอน	 นำาปฏิบัติ	 นำา
ประพฤติกระทำา	 สิ่งที่ยกระดับความ
เป็นชาวพุทธให้สูงกว่ากิเลสที่จะท่วม

พรรษานี้หลวงพ่อจะเชิญชวนทำาอะไรกันบ้าง ? 

ทับ	ความทุกข์ที่จะท่วมทับ
 ฉะน้ัน	พรรษาน้ีช่วยบอกกันต่อ	ๆ
ไป	ใครว่าง	ไม่ว่าง	แต่พยายามจะว่าง
เพื่อจะมาเติมศีลเติมธรรม	
  “เรามีโทรศัพท์ไม่เติมเงินคุย
ไม่ได้ เรามีรถไม่เติมน้ำามันก็แล่นไม่
ได้เรามีชีวิตไม่เติมศีลเติมธรรม”
 แล้วจะเป็นชีวิตจะไปไหนยัง
ไง	 ?	 มันจะจอดนิ่งนะ	 ความเป็นชาว
พุทธมันจะจอดนิ่งเลย	 ถ้าไม่เติมศีล
เติมธรรม	 มันจะจอดนิ่งเลย	 เหมือน
โทรศัพท์เป็นของว่างเปล่าใช้งานไม่ได้
 ชีวิตชาวพุทธ	 ถ้าไม่เติมศีลเติม
ธรรม	 มันเป็นชีวิตชาวพุทธที่เรียกว่า	
ตกต่ำาหรือด้อยคุณภาพ	มาช่วยกันยก
ระดับในเข้าพรรษานี้	58	เจริญพร.

4
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“เรามีโทรศัพท์ไม่เติมเงินคุยไม่ได้
เรามีรถไม่เติมน้ำามันก็แล่นไม่ได้
เรามีชีวิตไม่เติมศีลเติมธรรม”

...แล้วจะเป็นชีวิตจะไปไหนยังไง ?
มันจะจอดนิ่งนะ ความเป็นชาวพุทธ

มันจะจอดนิ่งเลย...

“

“
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หลวงพ่อรู้สึกยังไงกับกรณี DSI 
กับเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย ?

 ก็ต้องเรียกว่า	เป็นสิ่งแปลก	ที่พระวัดนี้มีอำานาจ
ต่อรองให้เจ้าหน้าที่กฎหมาย	DSI	ต้องไปหาถึงที่วัด
 โบราณเขาเรียกอะไร	 “ก้นกับร่อง”	 ถ้าคุณจะ
ถ่ายคุณจะอะไร	 คุณต้องไปหาร่อง	 ไม่ใช่ให้ร่องมาหา
ก้น
 นี่มันจะเสียหลักเสียเกณฑ์ไปเยอะนะ	ที่ว่า	“ให้
ร่องมาหาก้น”		แล้วนี่ต่อไปต้องย้ายส้วมเข้าไปรับก้น
ใครที่มันอยู่ตรงไหนก็ตาม
 	 เพราะฉะนั้น	 เรื่องอย่างนี้	 จึงจะเสียหลักเกณฑ์
ตามกฎหมาย	 แล้วถ้ากฎหมายยอมยกเว้นทำาให้เป็น
อภิสิทธิ์ชน
 ที่จริงต้องเป็นผู้เสียสละทหารที่จะพิสูจน์ความ
จริง	จะเป็นนอกรังหรือในรัง	ไม่ใช่เก่งแต่ในรังไม่ได้
	 พระนี่เขาบอกอะไร	?	
 “เก่งแต่ในห้อง”
 “เก่งแต่ในรัง”
 “เก่งแต่ในวัด”

5
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	 พอออกนอกวัดกลัวชะมัดยาก
เลย	มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เวลาคุย
ว่า

 “ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้” 
 “ไปคุยกับวิญญาณสตีฟ 
จ๊อบได้”
 “แต่ไปหา DSI ไปไม่ได้” 
  เอาละถ้าเป็นจริงก็ไม่ว่าอะไร
หรอก	 แต่ว่าแปลกใจที่สุด	 ที่เป็นเจ้า
อาวาส	เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย	
ไม่เคยรับรู้เรื่องเงินทองที่บริจาคเลย	
ไม่เคยเห็นเคยอะไรเลย	ต้องถือว่า	
 “ธัมมชโย”	 นี่วาสนาบารมีสูง
จริง	 ๆ	ลิ่วล้อลูกศิษย์รับผิดไปเอง	 รับ
หน้าหมดเลย	 เป็นผู้กระทำาแต่เพียงผู้
เดียว	ยิ่งกว่าสฤษดิ์อีกนะ	
 ลูกศิษย์บอก	 “ข้าพเจ้ารับผิด
ชอบแต่เพียงผู้เดียว” 
 แหม	 !	 ยอด	 ๆ	 แต่ว่าเอาเถอะ	
ความจริงก็หนีไปไม่พ้นหรอก	 สักวัน
หนึ่งก็คงต้องประจักษ์	แต่เชื่อว่า	คนมี
วิจารณญาณ
  อาตมาว่า	 พระที่อาตมานับถือ	
เชื่อมั่นความบริสุทธิ์ท่านสูงแน่	 เช่น	
พระพรหมคุณาภรณ์	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	

 ท่านต้องรู้ตัวเลขมีเท่าไร ? 
 ใครทำามาเท่าไร ? 

 พอเห็นตัวเลขเริ่มสูงแล้วมา	
กองไว้ไม่มีประโยชน์	 ท่านก็ใช้เลขาฯ	
พระลูกศิษย์ลูกหาท่านบอกช่วยไปดู
ติดตาม	สำานักองค์กรการกุศล	มูลนิธิฯ	
อะไรต่าง	 ๆ	 ที่เขาทำาคุณประโยชน์กับ
ประเทศชาติบ้านเมือง
 เขามีคุณูปการ	ทำานู่นทำานี่	ท่าน
ก็ให้เอาไปบริจาคให้บ้างมูลนิธิฯ	 หมื่น
สองหมื่น
	 อาตมายังรู้ สึก เคยจำ า ได้ว่ า	
เลขาฯ	 ท่าน	 หรือลูกศิษย์ท่าน	 เคย
นำาเอามาถวาย	 แล้วก็ไม่ได้ถวายวัด
เดียว	 ไปวัดนู้น	 วัดนี้	 วัดนั้น	 ที่ทำาคุณ
ประโยชน์	 อาจจะเป็นอย่างวัด	 พระ
อุดมประชาทร	 (อลงกต	 ติกฺขปญฺโญ)	
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วัดพระบาทน้ำาพุ	 หรือวัดไหนกลุ่ม
แสงเทียนอะไรอย่างนี้	 พระที่ท่านทำา
ประโยชน์ก็เอาไปช่วย	 อันนี้อาตมาว่า	
น่าเชื่อกว่า	!
			 นี่ไม่เคยเห็นว่าไปช่วยอะไรที่
เป็นการกุศลแบบนี้	 แล้วก็มาบอก	
“ไม่รู้ไม่เห็น ๆ” 
 เออ	!	เรายังต้องดูตัวเลขทุกวัน
เลย	ไม่ได้จับเงิน	แต่ดูตัวเลขทุกวัน	เขา
รับส่งผ่านไปเข้ามูลนิธิฯ		แต่ขอดูตัวเลข
สิ	ถ้ามันข้ึนสูงมาแค่น้ี	ควรทำาประโยชน์

แล้วค่านิตยภัตข้ึนไปต้ัง	4-5		แสน	แล้ว
เก็บไว้ทำาไม	?		ไว้เป็นทุนการศึกษาเด็กสิ	
	เด็กเขาจะได้ฉลาด	ชาติจะได้เจริญ	ให้
เงินคากระเป๋า	คาย่ามอยู่	มีประโยชน์
อะไร	?
 คิดแค่นี้ก็อาตมาว่า		น่ากลัวจะ
เลยพระอรหันต์นะ	ท่ีไม่แยแสไม่มองไม่	
รู้เลยว่า	ตัวเลขคนทำาบุญมาเท่าไร ? 
ใ น ฐ า น ะ เ ป็ น เ จ้ า พ นั ก ง า นต าม
กฎหมาย	 เอาเถอะ	 !	 ใครเชื่อก็เชื่อไป	
เจริญพร.
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หลวงพ่อเป็นพระทำาไมถึงยังยึดติดไม่ปล่อย
วาง เรื่องที่ดินโฉนดถุงกล้วยแขก ?

 ปัญหานี้ถ้ามองในมุมเดียว	 ด้านเดียว	 ถ้ารู้จัก
ปล่อยวาง	ก็สบายดี	และก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วย	ถ้าเอา
ความสุขแคบ	คือ	เอาตัวรอด เพื่อเอาตัวสบาย
		 ในหลักศาสนา	เขาบอกอยู่	2	อย่างคือ	

 1) พระปัจเจกพุทธะ 
 2) พระสัมมาสัมพุทธะ
 ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแบบปัจเจก	 ก็คือ ไม่ต้องรับ
ผิดชอบอะไร ไม่ต้องสั่งสอนอะไร ตรัสรู้แล้วก็เงียบ
ไป ปล่อยวางไม่ยุ่งอะไร 
 แต่พระสัมมาสัมพุทธะ	นี่ถ้าคนเป็นทุกข์เดือดร้อน
ก็ต้องช่วย	ช่วยสอน	ช่วยบอก	ช่วยเตือน

6
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  การที่มีคนท้วงว่า	“พระพยอม
ไม่รู้จักปล่อยวางเลยเรื่องที่ดิน”  
ยังออกมาอย่างโน้นอย่างนี้
 บางทีโยมที่มองว่า	 อย่างนี้นี่	
ถามว่ามองผิดไหม	?	ก็ไม่ว่าผิดหรอก	
 แต่ถ้าถามว่า	 “รู้ทุกแง่ทุกมุม
ไหม ? น่าจะ...ไม่รู้ !  หรือรู้ไม่ได้ทุก 
แง่ทุกมุม”	เพราะว่ามันมีมุมหน่ึงท่ี	ถ้า
ปล่อยวางแล้ว	ความชั่วของคนนั้นมัน
จะกำาเริบ	ระบบราชการจะโกงกันหนัก
กว่านี้	

  ถ้าคนใดโดนข้าราชการโกง 
แล้วก็ “ยอม  ! ยอม  !  ยอม ! ปล่อย
ไป”  ช่างหัวมัน ! มันก็ทำาไม่ยาก
หรอก พรรณนี้ทำาง่าย ! 
 	 แต่ถ้าถามว่า...ทำาแบบนี้	 แล้ว
ข้าราชการก็กำาเริบ	 กรมท่ีดินก็ไม่หยุด
โกง	เขาจัดอันดับให้กรมท่ีดิน	(ปี	2557)	
ไม่รู้โยมคนท่ีถามได้อ่านได้ดูไหม	?	

 เขาจัดให้กรมที่ ดินได้โกง
อันดับหนึ่ง 
  โรงพักตำารวจ อันดับสอง   
  โรงเรียนรัฐ  เก็บรีดค่าแป๊ะ
เจี๊ยะอะไรทั้งหลาย อันดับสาม
 ไม่ทราบว่าโยมคนที่ถามมาว่า	
พระพยอมทำาไม	!	ไม่ปล่อยวาง	?	“ได้
ดูหรือเปล่า !” หรือโยมจะปล่อยให้
กรมที่ดินโกงเป็นแชมป์ทุกปี
 ถ้าสมมติว่า	 อาตมากระโตก
กระตากขึ้นมา	 แล้วกรมที่ดินหลุดโผ
ชั่ว	โกง
 ถามว่า	คนที่ไปติดต่อกรมที่ดิน
แล้วไม่ถูกเรียกค่าใต้โต๊ะ	ค่าน้ำาชา	เขา
ไม่ต้องเสียอะไรเลย	หัวหน้าครอบครัว	
เขาจะได้มีเงินกลับมาเลี้ยงดูครอบครัว
เขา
 	 น่ีคือ	ส่ิงท่ีต้องทำากันเร่ือย	กระตุ้น
กันเรื่อย	 แหย่กันเรื่อย	 แล้วก็ไม่ทราบ

เขาจัดให้กรมที่ดินได้โกง อันดับหนึ่ง 
  โรงพักตำารวจ อันดับสอง
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ว่าโยมได้รู้หรือไม่	 ว่าเขาแสลงใจกัน
แค่ไหน	?	ที่เขามาเห็นอนุสาวรีย์โฉนด
ถุงกล้วยแขก	 ถึงกับอ้อนวอนหาพระ	
หาเจ้าระดับรองอธิบดีมาวิงวอนให้
อาตมาทุบ
 เขาบอกว่า	“เขาแสลงใจ”		เขา
แสลงใจเมื่อมีคนทำา	 หลังจากเขาผิด
พลาด	โต้ตอบเขา	แต่ทำาไมเขาไม่แสลง
ใจก่อนที่เขาจะทำา	

 เพราะโยมก็คงไม่รู้อีกว่า	 เจ้า
หน้าที่ที่ดินระดับสูงไปปล่อยข่าว ! 
ใส่ร้ายอาตมา เหมือนเอาดีเข้าตัว
เอาชั่วใส่คนอื่น คิดว่าจะปกป้อง
ความชั่วของกรมที่ดินอยู่
 โดยบอกพระพยอมส่งนอมินี
ไปครอบครองท่ีดินผืนน้ีไว้	เป็นครอบ-
ครองปรปักษ์อะไรน่ี	แล้วก็ส่งกรรมการ
วัดไปซื้อ		แล้วกรรมการวัดก็เบี้ยวเชิด
เงินหนีไป		พระพยอมก็โวยวายใส่ร้าย
กรมที่ดิน	
 จนมีนักพูดคนหนึ่ง	 เป็นทนาย	
เป็นแกนนำากลุ่มเสื้อสีหนึ่งก็แล้วกัน	
พูดว่า	“เด๋ียวจะแฉพระพยอมให้หมด
ไส้หมดพุงไอ้เรื่องที่ดินโฉนดถุง
กล้วยแขก”	แล้วปรากฏต่อมาก็ไม่ได้
แฉสักที	
	 จนกระท่ังมีคนสนิทกับเขาก็ไป
ถามว่า	“เม่ือไรจะแฉพระพยอมสักที”  

 เผอิญ	!	เขาก็สนิทกับอาตมาด้วย
เขาบอก “ไม่มีอะไรแฉหรอก ตอน
นั้นขึ้นพูดบนเวที ก็มันส์  ! ดี มีคน
มาให้ข้อมูล” ไม่รู้ผิดหรือถูก	 มาสืบ
ทราบทีหลัง	ก็ไม่กล้าแฉ	โดยอาตมาก็
พูดว่า

   “คุณเป็นทนาย คุณลอง
ไปถามแม่คุณสิ ว่า ถ้าขายที่ดิน
ราคา 10 ล้าน แล้วคนซื้อเขาไม่
จ่ายเงินแม่คุณจะโอนให้ไหม”
  ฉะนั้น	 เรื่อง	 “การกระทำาการ
งานให้กิจสำาเร็จ”	 ถ้ากรมที่ดินไม่ทำา
หน้าที่โอน–ขาย	 เก็บภาษีเข้ารัฐ	 ไปดู
ต่างประเทศสิ	เขามีโนตารีฯ	คอยดูแล
ว่า	 ถ้าประชาชนไปซื้อโอนขายอะไร
จ่ายถูกต้องโปร่งใสตามกฎหมาย	แล้ว
ถ้าเกิดมาเสียหายภายหลัง	 พวกเจ้า
หน้าที่โนตารีจะไปบีบบังคับให้รัฐต้อง
เยียวยา	ผู้ท่ีเสียหายได้หลายสตางค์เลย	
 แต่อาตมาไม่ได้สักบาทหนึ่ง	
แถม	 !	 ยังถูกกระทืบซ้ำา	 ด้วยการเอา
ความผิดมาโยนให้

“

“
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 ก็จะพูดกันเรื่อย	 ๆ	 ว่า	 พระ-
พยอมได้ที่ดินนี้มาด้วยความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย	 แต่โยมคนที่ถามมาว่า	
“ทำาไมไม่ปล่อยวาง”	ถามโยมสักนิด
หนึ่ง
  ผู้ที่กระทำาให้ได้มาด้วยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย	มีกี่คน	?
  คนซื้อ	 คนขาย	 คนทำาหน้าที่
จัดการให้การซื้อขายได้สำาเร็จ	 ก็คือ	
เจ้าหน้าที่ที่ดิน	 รวมถึงศาลทั้ง	 ทนาย
อีกด้วย	แต่ขี้เกียจพูดเอาแค่นี้แล้วกัน
 ว่า	“เขาก็ร่วมโอน ร่วมทำาให้
เกิดสำาเร็จในการซื้อการขายกัน 
แล้วเขาก็เก็บเงินภาษีเข้ารัฐ”
  ถามว่า	 มีละครหลายตัว	 แต่
เชือดตัวเดียวให้รับผิดตัวเดียว	 หรือ
โยมถนัดในการเป็นคนรับผิดโดยไม่
ชี้แจง	ไม่กระตุ้นบอกกล่าว
  พระพุทธเจ้าตรัสว่า		ถ้าใครมา
ย่ำายพีระศาสนา	หรือดูถูกพระรัตนตรัย
ลูกศิษย์ลูกหา	 สาวกพระพุทธเจ้ามี			
สิทธิ์ปรัปวาทวาจา	 มีสิทธิ์ที่จะชี้แจง	
มีสิทธิ์ที่จะบอกทำาความเข้าใจ	 เพราะ
ฉะนั้น	ที่ทำาไปก็คือ
  ต้อง กัน ไม่ ให้ประชาชนถูก
ข้าราชการ	 ใช้กฎหมายโกงกิน	 ใช้
กฎหมาย	ใช้เล่ห์เหล่ียม	ใช้ความรู้รีดไถ	
 โยมก็คงไม่รู้นะว่า		มีอยู่เคสหน่ึง

มยีายมาเล่าให้ฟังว่า		แกไปติดต่อสนง.
กรมท่ีดินจะโอนจะขายอะไรกันน่ี	 ไป	3	
วันทำาไม่สำาเร็จอ้างว่า	“ขาดนู่น ขาดน่ี” 
	 พอแกบอกว่า	 “จะไปหาพระ
พยอม” 
 เท่านั้นแหละ	 เจ้าหน้าที่บอก	
“ยายไม่ต้องไป เดี๋ยวทำาให้”
 ถามว่านี่ เป็นเพราะอานิสงส์
พระพยอมกระโตกกระตาก	 หรือมัน
เป็นเพราะพระพยอม	เงียบ	ปลง	วาง			
 ถ้าปลง วางเรื่องนี้จะมีไหม ? 
 คนได้รับประโยชน์อานิสงส์ 
ได้จัดการให้อย่างนี้มีไหม ?
   เพราะฉะนั้น	 โยมที่ถาม	 คนที่
ถามไม่เจอเข้ากับตัว	 แล้วก็ไม่ได้รัก
เพื่อนมนุษย์	 ไม่ได้หยุดยั้งการโกงของ
ข้าราชการ	แล้วทำาไม	!	ตอนนี้รัฐบาล
นี้โครม	ๆ		ๆ	
 นี่เดี๋ยวปฏิญาณต่อต้าน 
 เดี๋ยวสาบาน 
	 เดี๋ยวสาปแช่ง	 คนโกงนั่นแหละ
ไม่หนักกว่าอาตมาหรือ	?	นั่งสาปแช่ง
กันน่ันนะ	แล้วเป็นระดับนายกด้วย	เป็น
ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง	 แล้วโยม
ทำาไมไม่ไปเตือนล่ะ

   “ท่านนายกฯ ปล่อยวาง

ซะเถอะ เพื่อนายกฯ จะสงบ”  
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 จัญไรแน่นอน	 !	 บ้านเมือง	
ข้าราชการ	ก็คงไม่หยุด	
 เพราะฉะนั้น	 โยมอย่าเอาความ
รู้ศาสนาไม่สุดซอย		มาเท่ียวทักท้วงพระ
คนนู้น	คนนี้		อาตมาว่าอาตมามีความ
สขุสนุก	ท่ีได้ช่วยปกป้อง	ป้องกันประเทศ
ไม่ให้ข้าราชการโกงมาก	 แต่โยมนะ
เดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับ	 มานั่ง
ห่วงพระอย่างอาตมาว่า	“ทำาไม  ๆ ๆ 
ต้องทำาแบบนั้น”  
 เออ	 !	 โยมลองถามตัวเองว่า	
“ทำาไม ๆ  ๆ ต้องว่าพระอย่างนั้น” 
ก็น่าจะเข้าใจกันได้ดี
  ถ้านายกฯ	 ไม่สาป	 ไม่แช่ง	 ไม่
ฟันข้าราชการโกง	ๆ	บ้าง	แล้วคนโกง
ก็เต็มบ้านเต็มเมือง	 แล้วประเทศไทย
จะติดอันดับโกงมากข้ึน	หรือลดลงล่ะ	?
  ก็เพราะกระทำากันอย่างนี้	ทำาให้
ประเทศไทย	“ปลดล๊อค ! การโกง” 
มาติดอันดับดีขึ้นกว่าเก่าตั้งเยอะ	

 ถ้านั่งเฉยกันทั้งประเทศ 
แล้วประเทศก็ติดอันดับโกงชั่ว
ร้าย เหนือประเทศอื่นหมด แล้ว
เราจะมีความสุขไหมล่ะ
  ถ้าโยมมีความสุข	เพราะว่าปล่อย
วางให้ประเทศโกงกัน	 จนติดอันดับเลว
ร้าย	ไม่สามารถแซงสิงคโปร์	ฮ่องกงได้	
 โยมชอบกันอย่างนั้นหรือ	 ถ้า

ชอบอย่างน้ันก็เอาสิ	แล้วก็มาบอกพระ
จะมาเทศน์	 ไม่ต้องเทศน์	 ไม่ต้องสอน
ต้องเตือนละ	
 ใครเขาจะผิดศีลข้อไหน		เขาจะ
ฆ่ากันตาย	เขาจะทำาลายทรัพย์สิน	เขา
จะบุกรุกป่าเขากัน
 “เงียบไว้ ๆ   ไม่ใช่เร่ืองของพระ” 
 ก็จบสิ	!	ประเทศ	ป่าไม้ไม่เหลือ	
ที่ดินสาธารณะ	 อุทยานคงไม่เหลือ
หรอก	 แต่นี้ที่เขาลุกกันขึ้นมา	 เขาไม่
ปล่อยวางให้คนชั่ว	กำาเริบสืบสาน
 คำาว่า “ปล่อยวาง” 	นี่เขาใช้กับ
ปล่อยวางอัตตาตัวตน	 แต่สติปัญญา
ที่จะจัดการ	 เขาไม่ได้ให้ปล่อยวาง	ถ้า
ปล่อยวางสติปัญญาที่จะจัดการเรื่อง
เลวร้าย	เขาเรียก “บ้า กับ โง่” 
 อาตมายังไม่ถึงขั้นนั้น	 ก็ยังพอ
ไปเรื่อย	ๆ	เจริญพร.					                                                                                                                                  

“

“
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คนที่เขาเสพแล้วไม่อิ่ม มันมี 3 เสพ 
 1) เสพการนอนหลับ เสพนอนอิ่ม นอนเดี๋ยวก็

จะง่วงอีก

 2) เสพสุรา สร่างเมา แล้วเดี๋ยวถอนติดต่ออีก

 3) เสพยาก็เบ่ือ ๆ อยาก ๆ 
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*“พุทธวิธี : พุทธพิธี (พุทธอ้อนวอน)” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศน์ประจำาต้นเดือน

แก่ประชาชนทั่วไป (ก่อนเทศกาลเข้าพรรษา) ณ ลานธรรม วัดสวนแก้ว นนทบุรี  วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557

≥ การเตรียมตัว...เข้าพรรษา
  	 การเตรียมการเข้าพรรษาอย่างมีวิธี	 เพราะว่าส่วนใหญ่ก็
ทำาแต่พิธีหล่อเทียน	แห่เทียน	มากันหลายคณะ	กลัวว่าพรรษานี้
จะมีแต่	“พุทธพิธี”	กับ	“พุทธอ้อนวอน” 
 ขาด	“พุทธวิธี”	 ที่เป็นคำาสอน	 ในการเข้าพรรษา	 ให้มอง
เห็นด้วยสติปัญญา	 อุปมาดุจเหมือนดังว่า	 อาวุธ	 จะเป็นมีดเป็น
ขวาน	มันก็เป็นเหมือนกำาลังต่อแขนให้เรา	ไปฟันอะไรให้ขาด	แต่
ถ้ามันไม่มีคม	มันมีแต่ตัวขวาน	ตัวมีด	เหมือนมีแต่พิธี	แต่ไม่มีวิธี		
มันก็เหมือนกับอาวุธ	ที่มีแต่ตัวด้าม	 ไม่มีความคม	มันก็คงจะตัด
อะไรไม่ได้
		 แต่ถ้ามันได้	2	อย่าง	
  1) มันมีขวานที่คม 
  2) มันมีพิธีที่แฝงเร้น ซ่อนเก็บสิ่งดี ๆ ไว้ให้เราคิดได้ 

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) 
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 พิธีไม่ต้องเลิก	แต่ว่าต่อยอด	ให้
มันสูงข้ึนไป		เหมือนเขาแฝงวิธีคิด		คน
ตายเขาก็ไปรดน้ำากันท่ีมือ	เขาก็คิดแบบ
โบราณมา	อาจจะเตือนสอนเราว่า “ตาย
แล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลย”	 อาจจะ
เป็นวิธีบั่นทอนกิเลสประเภท	 โลภ	 งก	
ให้คนเราเห็น “ดูสิ ! เขาทำามาเต็ม
ไม้เต็มมือ”
 “เจ้าสัว !” 	โยมว่า	มือเจ้าสัว	
กับมือคนจน	รดน้ำาแล้วเหมือนกันไหม	?  

 มีไหม ! มือเจ้าสัว พอรด...
งอปั๊บเลย ?  “ไม่มี” มีแต่ปล่อย
ให้ไหลไปหมด ฉันใดก็ฉันนั้น

≥ มารู้จักพิธี
 นี่เขาซ่อนวิธีคิดไว้		แต่เรามาทำา
กันแต่	“พิธี”		เราก็เลยไม่ได้ความแหลม
คมอะไรทางสติปัญญา
	 ช่วงเข้าพรรษาต้นเทียน	มันเยอะ
เหลือเกิน	 มันเยอะจนใหญ่	 เมื่อวันนี้
มา	เขาบอกต้นละ	1,200	บาท	เด็กเขา
ยกเกือบไม่ข้ึน	น่ีโยม	!	หนักแทบจะทับ
เด็กตายเลย	 ถ้าเกิดต้นเทียนทับเด็ก
ตาย	นี่เป็นไงโยม	?		มันคงยุ่งวุ่นวาย	
 อาตมาเองก็ได้เปลี่ยนแปลงมา		
จากต้นเทียนมาเป็นหลอดนีออน	ก็หา
วิธีเปล่ียนแปลง	ให้ญาติโยมทำาบุญกัน

แบบที่เป็นประโยชน์มากขึ้น		ว่า	เอ๋ะ	!
ในพรรษานี้จะมีอะไรคิด	 อะไรทำา	 ให้
มันได้งอกงาม	กว่าพรรษาท่ีแล้ว	พรรษา
กอ่น	ๆ	ก็ไม่ได้ส่ังให้เขาเตรียม		ปลูกต้น
ดอกเข้าพรรษา	
	 พรรษานี้ก็เลยบอกว่า	 ไหนลอง
ทำาไว้เยอะ	 เผื่อโยมมาอย่างน้อยก็เป็น
วิธีคิด	 ว่าไอ้ดอกไม้ชนิดนี้	 มันออก
เฉพาะตอนเข้าพรรษา	
  “ต้นไม้ยังรู้จักออกดอกเข้า
พรรษา”

 ชาวพุทธไม่รู้จักเก็บดอก 
เก็บผลศาสนา ช่วงเข้าพรรษา  
นี่มันก็เหมือนกับชาวพุทธที่ไร้
วิธีการ ที่จะทำาให้ตัวเองชาญ
ฉลาด ที่จะเก็บเกี่ยวดอกผล 
ของศาสนาไปกินไปใช้ เหมือน
อย่างกับที่เขาปลูกต้นไม้กัน
 เดี๋ยวโยมเอาไปสักคนละต้น	ไป
ดูไว้	เพ่งไว้	“เอ่อเอ็ง ! ออกดอกสวย 
แล้วปีน้ีข้าจะได้ดอก ได้ผลอะไรบ้าง
จากศาสนา”  
 ก็เอาไปคิด	ไปเพ่งดู	“ไม่มีราคา
หรอก แล้วแต่ให้ จะเอาฟรีบ้างก็ได้ 
ถ้าไม่เกรงใจวัด”  
 ก็รวมแล้วเราก็หาทางคิด	 ทาง
ทำา	ท่ีจะส่งผลให้คน	มีวิธีมากข้ึน	เพราะ
ว่า	 “วิธี”	 มันเป็นสิ่งที่ป้องกัน	 ตัด
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ปัญหาได้มากกว่า	“พิธี” 
 เมื่อกี้อ่านหนังสือพิมพ์	 วัดหนึ่ง
เขาชวนทำาพิธี	“ทำาบุญอุทิศแก่เด็กที่
ถูกทำาแท้ง”			แล้วพระคิดทำาพิธีแบบน้ี	
จะทำาให้คนฉิบหายเลย	 เขาจะทำาให้
คนทำาบาปแล้วก็นึกว่า	“เดี๋ยวเข้าพิธี
แล้วก็จบกัน !”	(เป็นวัดแถวนครปฐม)	
 โยม	 !	 เขาต้องหาวิธีไม่ให้ท้อง	
ไม่ต้องไปทำาแท้ง			ไม่ใช่ท้องแล้วไปทำา
พิธี	ไปทำาแท้ง	แล้วไปก็ไปทำาพิธีสะเดาะ
เคราะห์	 สะเดาะกรรม	 ในแบบนี้เขา
มักง่าย	 มันง่ายเกินไป	 แล้วก็เป็นบาป
เป็นกรรมแล้วไปเอาชีวิตเด็กออก	
แล้วจะไปบอกว่า
  “ฉันไปเข้าพิธีมาแล้ว”
  “ฉันไม่มีเวรมีกรรมอะไรกับ
เด็กแล้ว” 

 อาตมาว่า		คิดแบบน้ีมันไม่ใช่ 
วิธีของชาวพุทธที่ดี  ชาวพุทธ
เขาอาจจะควบคุมอารมณ์  
รักษาขนบธรรมเนียม รักนวล

สงวนตัว ไม่ปล่อยเน้ือปล่อยตัว 
ปล่อยจิตปล่อยใจ 
 เมื่อวานนี้ก็มีละครเล่นสอน
ใจดี	นักศึกษาคนหนึ่งเขาตั้งท้อง	แล้ว
เขาก็ให้เพื่อนช่วยคิดหาวิธี	ทำายังไงจะ
เรียนได้ทั้ง	ๆ	ที่ยังท้อง	เขาก็ไปใส่เสื้อ
อะไรก็ไม่รู้	ที่มันรัดหน้าท้องไว้	ให้มอง
ดูว่า	เหมือนไม่ท้อง		แล้วเขาก็ไปเรียนได้	
 เอ่อ !  วิธีแบบนี้มันเฉโกไหม
โยม ? มันไม่ใช่สติปัญญา ท่ีพระพุทธ
ศาสนาแนะนำาสั่งสอน มันเป็นการ
ใช้เล่ห์เหลี่ยม ชั้นเชิงแบบ ? (เฉโก)  
กิเลสมันก็ต้องตามทันอยู่ดี  เดี๋ยว
เขาก็ใจแตกไม่หยุด
 
≥ วิธีกับพิธี
 “วิธี”	 มันเป็นเรื่องสำาคัญ	 เมื่อ
คืนก็เทศน์		ลองเทศน์กับเด็ก			(เออ	!	
แปลกนะโยม)	เมื่อคืนเป็นเด็ก	ป.5	กับ	
ป.6	 อาตมาลองเทศน์	 เรื่อง	พิธี กับ
วิธี	ให้เด็กเล็ก	ๆ	ฟัง
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	 โยมเดาดูสิ	 เขาพอเข้าใจไหม	 ?		
เออ	!	เขาเข้าใจ	
  บางทีถามเขาตรง	ๆ	ป.6	แล้วก็
รุ่น	 ๆ	 ถามว่า	 	 เธอนะหาวิธีป้องกัน
ท้องก่อนจบไหม ?
 มาทำาพิธีมอบตัว	 มาทำาพิธีเข้า
ค่าย	 พิธีเปิดค่าย	 พิธีปิดค่าย	 แต่ถ้า
กลับไปบ้าน	 เธอไม่มีวิธีรักษาตัวรอด	
ก็ยังไม่ได้เป็นยอดดี	เพราะว่า	“รักษา
ตัวรอด เป็นยอดดี”	 	 ก็เล่าอะไร	 ๆ	
แล้วเทียบเคียงให้เขาฟัง	ว่า
 “เราจะสอบได้ แล้วไปทำาพิธี
อ้อนวอน”	 มันก็เป็น	พุทธอ้อนวอน 
พุทธพิธี	 	 แต่เราหาวิธีว่า	 เออ	 !	 เจ้า
คนนั้น	เขาเรียนยังไง	ถึงเรียนเก่ง	?	ไป
เลียนแบบวิธี	เขามาใช้บ้าง	
	 ก็ยกตัวอย่างไปหลายอย่าง	
เห็นเขาเข้าใจ	เขาพยักหน้างึก	ๆ		หรือ
เขาพยักตามฟอร์มของเขาก็ไม่รู้	 แต่
เขามีอาการเหมือนรับลูกเราได้	 ก็เล่า
ไปเรื่องพื้นฐาน	ว่า
 ชาวนานี่	 เห็นเขาทำาพิธีแรกนา

ขวัญ		ก็วิ่งไปแย่งเมล็ดข้าว			ในพิธีกัน
แต่ถ้าเขาไม่มีวิธีลดต้นทุน		เพ่ิมผลผลิต
ราคาข้าวตกต่ำาจาก	 15,000	 	 เหลือ	
5,000	บาท		เขาจะมีขวัญกำาลังใจไหม
เขาได้เมล็ดข้าวมาแล้ว	?
 เขาจะต้องหาวิธีลดต้นทุน	 เพิ่ม
ผลผลิต	 ให้เขาอยู่ได้	 ก็พูดไปหลาย
อย่าง	(รู้สึกเด็กจะฟังรู้เรื่อง)	แล้วก็มา
เทียบว่า

 พระพุทธเจ้า ท่านตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าได้ เพราะท่าน
ทำาพิธี หรือเพราะท่านหาวิธี ? 
(ท่านหาวิธี) ใช่ ! ท่านหาวิธีตั้ง 6 
ปี ออกบวชเมื่ออายุ 29 ปี ตรัสรู้
อายุ 35 ปี แสดงว่าหาวิธีอยู่ตั้ง 
6 ปี 

≥ นำาเอาพิธีมาต่อยอด
 แล้วก็บอกว่า	 “พิธี” มันก็เป็น
แค่เบ้ืองต้น	แต่เราต้องต่อยอด	ถามว่า

 “พระพยอมผ่านพิธีบวช

...พระพุทธเจ้า ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ได้ เพราะท่านทำาพิธี หรือเพราะท่านหาวิธี ? 
(ท่านหาวิธี) ใช่ ! ท่านหาวิธีตั้ง 6 ปี ออกบวช

เมื่ออายุ 29 ปี ตรัสรู้อายุ 35 ปี 
แสดงว่า...หาวิธีอยู่ตั้ง 6 ปี... 

“

“
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ไหม ? ต้องผ่านพิธีอุปสมบท
ไหม ?”	แต่ว่าจะอยู่ต่อมาให้เป็นพระ
ที่มีคุณภาพ	มีคุณธรรม	คุณประโยชน์	
นี่หรือจบกันแค่พิธี	 	 ไม่หาวิธีที่จะเอา
ตัวรอด	 ป่านนี้ก็ถูกสีกาคาบ	 ไปแล้ว	
ก็เป็นไอ้ยอม	 ผัวอีนั่น	 พ่อไอ้นี่อะไรไป
แล้ว	ใช่ป่าว	?	
 ก็บอก	 “นี่มันเป็นเพราะ เรา
ต้องหาวิธี”		ถ้าไม่หาวิธี	อยู่ไป	ๆ	เด๋ียว
ก็เสียพระเยอะแยะไป	 เพราะเข้าพิธี
บวช			ท่ีรุ่นเดียวกับอาตมาน่ี	ก็อยู่ไม่รอด
เยอะ	ท่ีดัง	ๆ	รุ่นเดียวกัน	มีนิกร	ยันตระ	
พุทโธ	อะไรนั่น
 ตอนน้ันคนก็ยังพูดแขวะ	มาทาง
เราว่า	“เฮ้ย ! พระดัง ๆ พังไปแล้ว
หลายองค์ กูว่ารายต่อไปพระพยอม”
เขาก็ยังว่าให้	 แต่เราก็ต้องมีวิธีรักษา
ตัวรอดกัน
	 ยังไงในพรรษานี้โยม	 !	 อย่าให้
ไปติดการพนันบอล	 อย่าไปติดหนี้ติด
สิน	 แล้วก็อย่าหาเรื่องเวรกรรมไปติด
คุกติดตะราง	แล้วก็อย่าโง่ปัญญาอ่อน	
แก่แล้วโดดน้ำาตายอย่างนี้	
 มันเกินไป	 แก่แล้วโดดน้ำาตาย	
ลูกหลานเขาจะเสียหน้าเขาขนาดไหน	
เออ	!	คนอายุ	70	ปี	ไปโดดน้ำาตาย	แย่	!	
 (โยม	!	อยู่รอดมายังไง	น่ังรถเข็น
มานี่	ยังไม่ยอมตาย	มีวิธีคิดยังไงโยม	?)	

 คิดยังไงท่ีเราจะต้องอยู่ให้มันรอด
ไป	จนมันตายด้วยวาระของอายุขัย	ไม่	
ใช่ตายเพราะน้อยอกน้อยใจ	 คนเรานี่	
ถ้าหากว่า	 ไม่เอาคำาสอนพระพุทธเจ้า
ที่ท่านค้นเจอวิธี	จะเป็นวิธีอริยสัจ	4	ก็
ต้องดูว่า	
 ทำาไม ! ท่านรู้วิธี ว่าทุกข์มันเกิด
มาจากเหตุอะไร ?	 	 เจ้าตัวทุกข์นี่ทุก
คนผ่าน	 แต่มักจะไปไม่ถึงข้อที่	 2	 ว่า	
มันมาจากเหตุอะไร	 ?	 เราถึงน้อยใจ	
เราถึงเป็นทุกข์	 เราถึงหงุดหงิด	 เรา
ถึงเป็นห่วงอะไรเกินจำาเป็น	 ทำาไมเรา
ถึงหาเรื่องแกว่งกร่าง		ไม่ได้อ่อนน้อม
ถอ่มตน		ทำาไมเราถึงชอบน้อยใจ	ทำาไม
ถึงรู้สึกว่าเขาไม่ชอบไม่รักเรา	 จนเรา
ต้องมานั่งเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้	

 พระพุทธเจ้าท่านก็รู้เหตุ 
แล้วท่านก็รู้จักเทียบเคียงว่า 
เวลาเกิดเหตุกับเวลาไม่เกิด
เหตุ คือ เกิดทุกข์กับไม่มีทุกข์
เกิด นั่งเทียบนั่งดู ว่าช่วงไหน
มันดีกว่ากัน  ช่วงไหนมันน่าจะ
อยู่กับมัน 
 ชอบอยู่ไหมช่วงทุกข์เกิด ?	นี่
พวกเราหลวงพ่อพุทธทาส	 ท่านเทศน์
ดีอยู่เรื่องหนึ่ง
 “เราเนรคุณกับทุกข์ไม่เกิด” 
เราไม่รู้จักทะนุถนอมตอนทุกข์ไม่เกิด  
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 ทุกข์ไม่เกิด ท่านเรียกว่า 
“นิพพานชั่วคราว”  จิตว่างสงบ
เย็น ทุกข์ไม่ได้เกิดตลอดเวลา  ท่าน
บอกว่า  พ่อแม่เลี้ยงเรา  เราตอบ
แทนคุณพ่อแม่ โดยการเอาใจใส่
ดูแล พ่อแม่ต้องการอะไร เพื่อ
ให้พ่อแม่อยู่กับเรานาน ๆ อะไร
อย่างนี้
 ท่านบอกว่า	 พ่อแม่เลี้ยงดู	 เรา
ก็ยังมีสิทธิ์	 เป็นโรคประสาท	 เป็นทุกข์
ได้		แต่ถ้าความว่าง	ความไม่ทุกข์	มัน
เลี้ยงหล่อจิตใจเรานี่	 เราไม่มีทางเป็น
โรคจิตโรคประสาท	
 แม่ดี ! ลูกเป็นโรคประสาทก็
ตั้งหลายคนก็มี จริงป่าว ?
 ครูดี ! อาจารย์ดี !  ลูกศิษย์
เป็นโรคประสาท โดดตึกตายก็มี 
 ผู้ที่เลี้ยงดูเรา	 ให้เราอยู่ดีมีสุข	
ไม่เป็นโรคประสาท	ทุกวันนี้คือ	“ช่วง

ความไม่ทุกข์ ช่วงความว่าง”		มันมี
เป็นช่วง	ๆ	เราไปเสียพื้นที่จิตใจ	ให้กับ
ความทุกข์เป็นคราว	ๆ	บาลีว่าไงล่ะ	

“ปะภัสสะระมิท ัง 
ภ ิกขะเว จ ิตตัง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
จิตนี้ประภัสสร

อาคันตุเกหิ อ ุปะกิเลเสหิ 
อ ุปะกิล ิฏฐ ัง

แต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้ว เพราะ
กิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามา”

 เดิมน้ี	 “ปะภัสสะระ” เดิมจิตน้ี	
ประภัสสร	ว่างอยู่ก่อน		“อาคันตุเกหิ”
อาคันตุกะ	 (แขก)	 จรมาเยี่ยม	 เป็น
คราว	ๆ	โบราณพูดต่อไว้ดีนะ	

“กูไม่ได้เกิดมา...เพื่อน้อยใจ เว้ย !” 
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 ≥ มีเมียหัวแตก ไล่แขกลงเรือน
 “มีเมีย ตีให้หัวแตก มีแขก
มาให้ไล่ลงเรือน”
 หมายความว่ายังไง	ถ้าพูดแบบ
ภาษาชาวบ้านก็อาจจะ		ใครมีเมีย	ต้อง
อ่านหัวจิตหัวใจเมียให้ออก		เขาเป็นคน
นิสัยยังไง		ถ้าตีโจทย์หัวใจความต้องการ
เขาไม่ถูก		ก็อยู่กับเขาเป็นทุกข์		แต่ถ้า
เป็นพระพูดภาษาธรรมะ	 ถ้าคิดจะมี
เมีย		ต้องไล่ตีหัวใจท่ีมันจะคิดแบบน้ีแตก
กระเจิงกระจายไป	 อย่าให้มันรวมตัว
คิดอยู่ต่อไปได้		เหมือนว่า	มีแขกให้ไล่ลง	
เรือน	อาตมาเคยใช้วิธีแบบน้ีเหมือนกัน	
	 ตอนอยู่สวนโมกข์		ไปอยู่กุฏิท้าย
เขา	 แล้วตรงนั้นเป็นที่เดินผ่านของคน
ไปไร่	ไปสวนยาง	
 เวลาเรานั่งคนเดียว	 เขาบอก	

“นั่งคนเดียว อยู่คนเดียว ให้
ระวังความคิด ถ้าอยู่ใกล้มิตร 
ให้ระวังวาจา”	 อยู่ไปอยู่มา	 มัน
เกิดคิดถึงแฟนเก่า	ก็ต้องตะเพิด	“ไป ! 
ความคิดจัญไร”		อะไรอย่างนี้	บางที
ก็ดังบ่นเฉยมาคำาเดียว	ว่า	“ไป !”		แล้ว
คนเขาเดินผ่านไปสวน	ตกใจ	!		“ขอ
อภัย ! ไม่ได้ตั้งใจมากวน ขอผ่าน
สักหน่อยเถอะ” 
	 ท่ีจริงเรา	ไม่ได้ไล่เขาหรอก	“เรา 
ไล่แขกที่มาเยี่ยมเรา”	 นี่วิธีเหล่านี้

หลวงพ่อพุทธทาส	 ท่านช่างคิด	 ท่าน
ถึงมีวิธีตวาดความทุกข์	 	 ตวาดกิเลส	
ยังจำากันขึ้นใจหรือยัง	
	 ว่า	กูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์	โว้ย	!

 “เวลาเครียด เวลาทุกข์”
 “เวลาได้อะไร มันไม่สมใจ

อยาก”
 “เวลาผิดหวังน้อยอก

น้อยใจขึ้นมา”
	 ลองตะเพิดสิ	
 

“กูไม่ได้เกิดมา
เพื่อน้อยใจ เว้ย !” 

“กูไม่ได้เกิดมา
เพื่อเป็นทุกข์ วู้ย !”

 กูตัวใหญ่	 ใจก็ใหญ่ด้วย	 ไม่ใช่
ใช่ตัวใหญ่ใจติ๊ด	 !	 ก็แย่	 โยมตัวใหญ่
ใจพกมาเยอะไหม	 ?	ถ้าหากว่าเอามา
ติ๊ดเดียว	อย่างคนนี้นะละเสร็จเลย	ตัว
เล็กแต่ไม่น้อยใจ	ก็ถือว่า	“ใจใหญ่” 
 แต่ถ้านั่งน้อยใจ	 ทำาอะไรก็รู้สึก
ว่าน้อยใจ	 ไม่มีใครให้กำาลังใจ	 ไม่มีคน
เอาอกเอาใจ	 (แหม	 !	 ใครเขาจะมานั่ง
ให้กำาลังใจกันทุกวี่ทุกวัน)	ทำาไม	!	ไม่มี
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วิธีเพิ่มกำาลังใจ	 โบราณเขาคิดอะไร
เก่ง	ๆ	นะ	 ใครมากวนมายั่ว	มาขัดมา
ขวางมาก	ๆ	เขาบอกว่าไง	

 “มารไม่มี บารมีไม่เกิด”
 คิดอย่างนี้	 สนุกกับมารไหม
โยม	 ?	 	 “มาเลย ! เดี๋ยวกูจะได้
เกิดบารมี”	ใช่หรือป่าว	?
			 ถ้าทำา	อึกอัก	ๆ	มันก็ไม่มีบารมี
อะไร	 ขันติก็ไม่มี	 อดทนอะไรก็ไม่มี	
เมตตาเด็กเขาก็ไม่มี	 (เด็กมันป่วนอย่าง	
นี้)		โยมคนเรา	ถ้ามีศาสนาแล้ว	มัวแต่
แค่ทำาพิธี	มันคงไปไม่ได้ไกล

 “เข้าพรรษา”	ทำาพิธีหล่อ	
เทียนกันจังเลย	 หล่อกันจน
กระทั่ง	 ไม่มีที่จะตั้งเลยเทียน	
แต่ว่ามีวิธีต้ังตัว	ต้ังใจในพรรษา
ให้ดีตลอด	3	 เดือน	นี่มีไหม	?		
บางคนไม่ได้มีหรอก	 นึกว่ามา
ทำาพิธีเข้าพรรษาเสร็จก็กลับ
บ้านไป	ทุกข์บ้าง	สุขบ้าง	แล้ว
ก็ไม่เคยสังเกตเลยว่าทุกข์มา
จากอะไร พระพุทธเจ้าตรัส...	
 “เหตุมันมาจากอยาก
กับยึด”
 ถ้าเราไม่ยึดติด	 ตำาแหน่งหน้าที่
อะไร	 ไม่ยึดในชีวิตสังขารอะไร	 มันก็

จะไม่ทุกข์มาก	(แหม	!	บางทีมันก็ยาก	
ที่กว่าจะหมดอารมณ์ยึด)	นี่ถ้าไม่ทุกข์
มาก	มันก็ยังยึดอยู่อย่างนั่นแหละ	นึก
ว่า	“เป็นสุข”
 อาตมาเมื่อระยะ	 6-7	 วันมานี้	

นั่งคิดในคำาว่า “ทำาไม ! เขาใช้พระ
เวลามรณภาพว่า ละสังขาร” 
(ชักมีอารมณ์อยากละสังขารจังเลย
โยม	เม่ือ	2-3	วันมาน้ี)			เพราะอะไร	?	
ถ่ายไม่ออกอึดอัด	มันได้แต่เอาเข้า	แต่
ไม่ยอมออก	กินอาหารได้แต่ดันไม่ถ่าย	

≥ การให้ : จิตเบาสบาย
 นี่คนเราละนะ	 นึกถึงบิลเกตส์	
เขาบอกว่า	“เขายิ่งให้ เขาก็ต้อง
ยิ่งหา”	หามาให้ไป	ๆ	 เออ	!	รู้สึก
มันสนุกดี	ตัวเลขไม่ค่อยลดเท่าไร		
 แหม	!	แต่เมื่อ	3	วันนี้โยม	ไม่มี
อารมณ์อยากหาอะไรฉันเลย	 เพราะ
ฉันเข้าไปมันไม่ออก	มันอึดอัด	 เกิดมา
นี่นะ	 65	 ปีแล้ว	 ไอ้เรื่องอึดอัดความ
จน	หน้าตาไม่หล่อ	เรียนต่ำา	ไม่ค่อยมี
เท่าไหร่หรอก	 แต่อึดอัดไม่ออกนี่ละซิ	
บอกไม่ถูกเลยโยม	 มันเป็นยังไงบอก
ไม่ถูก	มันอึดอัด	เสียด	อาเจียนตะพึด	
ฉันอะไรลงไป	 มันไม่ย้อนออกข้างล่าง	
มันย้อนออกข้างบน	 มันออกผิดทาง	
มันลำาบาก	 (โอ้โฮ	 !	 เพิ่งรู้นี่ว่าในคำาว่า	
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ไม่ถ่าย	ไม่ออก)	มิน่าล่ะ	เขาถึงพูดกัน

ว่า	 “จิตที่คิดจะให้ มันสบาย
กว่าจิตที่คิดจะเอา” 
 เราไปนั่งบนชักโครก	 ก็นึกว่า	
ได้ไป	 ได้ให้มันแล้ว	 	 ที่ไหนได้มันไม่
ยอมไป	ไม่ยอมออก	(เกิดมาโยม	อย่า
หาว่าเทศน์ลามกเลย)	 เข้าส้วมวันละ	
20	คร้ัง	มันออกคร่ึงคร้ังแค่น้ันเอง		โอ้ย	!	
สวนก็แล้ว	 อะไรก็แล้ว	 ยาถ่ายโยมมา
ให้	จนมึนยาเลยละ	 เขาบอกใบไอ้นี่	6	
ใบนั่นไหลปรูด	 ไอ้นั่นไอ้นี่เท่านั้นปรูด	
ฝืดหมดเลย	ไม่ปรูดเลย	(โอ้ย	!	โยม	30	
ชนิดเลย	อัดเข้าไปจนมึนเลย)		เผลอ	ๆ 	
แล้วที่มันอืดหนักนี่	 ไม่ใช่อาหารหรอก	
“ยา !” คนนู้นก็มาบอกขนาน	คนนี้ก็
บอกขนาน				แล้วเขาเอามาให้แล้วจะ	
ไม่ฉัน	ก็เกรงใจ	(ฉันไปฉันมาอืดยาเลย
ไม่ไหว)		แล้วบังเอิญมันอาจจะมียาบาง
ตัว	ก่อนที่จะเป็นโรคท้องอืดนี่	มันเกิด
ไอก่อน	 เขาก็ให้ยาแก้ไอ	 แก้อักเสบ	
9	 เม็ด	 ฉันที่หนึ่ง	 8	 เม็ด	 9	 เม็ด	 10	
เม็ด	 น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งแหละ	 ที่ไป
ทำาลำาไส้ผิดปกติ	 เขาถ่ายเอกซเรย์	
ธรรมดานี่	 อุจจาระมันต้องลงข้างล่าง	
มันเสือกย้อนข้างบนนี่	 	 มันจะเป็นไป
ได้ยังไง	(นึกถึงเวรถึงกรรม	ว่า	เคยไป
อุดรูอะไรไว้บ้างหรือป่าว)	ก็มีเมื่อตอน
เด็ก	ๆ	ไปอุดรูไว้แล้วเอาไฟจุด	แล้วมัน
ก็ออกไม่ได้	

“...จิตที่คิดจะ
ให้ มันสบาย
กว่าจิตที่คิดจะ

เอา...” 
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	 ก็นึกถึงหลวงพ่อจรัญฯ		วัดอัมพ-	
วนั	(จ.สิงห์บุรี)		ท่านเทศน์เร่ืองเวรเร่ือง
กรรม	ไปหักขากบ	ขาเขียด	ท่านก็ปวด
กระดูกเท้า		“อูย	!	ทรมาน”	
 ก็นั่งคิดเอ๋	!	เราไปอุดรู	อะไรไว้
บ้าง	มันจะไป	จะผ่าน	เราไปอุดมัน	แต่
เคยนะมันมีงู		ตอนสมัยเด็กเราไปนอน
เฝ้าสวน	 มันเลื้อยเข้าไปในลำาไม้ไผ่	 ที่
เรานอน	 โอ้โฮ	 !	 ทำาไงละ	 ก็เอาไม้อุด	
แล้วเอายาราด	 	 (โอ้ย	 !	 มันดิ้นดัง...
เอี๊ยด	ๆ	ๆ)	
 เราก็มานั่งนึก	 เบ่ง...อื้ด	 ๆ	 มัน
ก็ไม่ออก	 (โอ้โฮ	 !	 ไม่เคยเข้าส้วมแล้ว
เบ่ง...อื้ด	ๆ)		มันก็อื้ออยู่อย่างนั้น	ใคร

ห้ามเบ่งตอนน้ันไม่เช่ือแล้ว	เส่ียงริดสีดวง
ทวารยังไงก็ต้องยอม	 มันบอกไม่ถูก	
อึดอัด
 คำาว่า	 “อึดอัด”	 จากในพวก
เศษอาหารที่มันตกค้าง	 มันอึดอัดผิด	
กว่าท่ีเราอยู่กับคนนะ	อาตมาอยู่กับคน
กับสัตว์	นี่บางทีมันก็สร้างเรื่องปัญหา
เยอะ	 แต่เราเดินเลยไปแล้วทำาตรงนู้น
ตรงนี้	 	 มันก็ไม่อึดอัดอะไร	 ไปแต่ละที่	
คนนั้นก็ฟ้องอย่างนี้	 แล้วคนนั้นก็ฟ้อง

อย่างนั้น	 	 “ไอ้คนนี้เอาเปรียบ
ไม่ทำางาน แต่ส่งชื่อมารับเต็ม
ทุกเดือน”  
 เราก็อยู่กับคน	น่ีพอทำาใจได้	โอ้ย	!
เขาบอกว่า	“อายุมากมันก็จะเริ่มฯ” 
ตอนนี้รู้สึก	 สังขารขาลงแล้วโยม	 วัน
นี้มีคนมาให้ที่	 30	 ไร่	 20	 ไร่	 บอก	
พอแล้วโยม	!	สังขารขาลงแล้ว	อย่าไป
มัวทำางานให้ใครให้ที่เลย		แค่พื้นที่เรา
ติ๊ดเดียวแค่นี้นะ	โยม	!	มันยังอึดอัดจะ
แย่อยู่แล้ว		(ไม่เอาแล้ว	ต่อไปนี้ใครจะ
ให้	เราก็จะไม่เอา)
 เพราะว่าช่วงนี้สังขารเรามันขา
ลง	 ไปรับภาระเยอะแยะ	 มากเกินไป
มันก็ไม่ไหว	ภาระกินอยู่	ขับถ่าย	หลับ
นอน	ตอนช่วงขาลงมันก็แย่แล้ว		
 อาตมาว่า	คนเราเลยเลข	60	ไป
แล้ว	 มันน่าจะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเท่าไร	 !	
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อาจจะดีขึ้นด้านเดียวเท่านั้นเอง	 ด้าน
เข้าใจสังขาร	 โชคดีที่ได้อ่านหนังสือ	

“คนไข้ได้นิพพาน”  “ความเจ็บ
ไข้มาตักเตือนให้ฉลาด” หนังสือ
พวกนี้คนแก่	 ๆ	 ต้องอ่านไว้บ้าง	 	 พอ
แก่แล้วต้องอ่าน	
  ถ้าไม่อ่านก็ไม่มีพื้นฐานเข้าใจ
เลย		ว่าความเจ็บไข้มาแล้วเราจะต้ังท่า
รับยังไง	 หรือจะไม่มีวิธีตั้งท่ารับความ
เจ็บไข้เลย	แล้วเราก็จะน่ังตรอมใจทุกข์	
ใจ	ทรมานใจ	ท่านเคยเปรียบเทียบ	ว่า	
ปุถุชนป่วยกับพระอรหันต์ป่วย	 ต่าง
กันตรงไหนรู้มั้ย	?

≥ ลูกศร 2 ดอก
 “ปุถุชนป่วย”		มันจะเหมือนถูก
ลูกศร	2	ดอก	ทั้งกาย	ทั้งจิต	
 ส่วนพระอรหันต์ป่วย จะถูก
ลูกศรดอกเดียว  คือทางกาย แต่ใจ
นี่ไม่ได้ระทมขมขื่น เป็นทุกข์อะไร
มากมาย  
 นี่มันต่างกันตรงนี้	ฉะนั้น	ถ้าเรา
ป่วยแล้วมันโดน	2	ดอก	นี่มันแย่		เสีย
ท่า	2	เด้งเลย	ร่างกายก็นอนแม๊บ	อารมณ์
จิตใจก็ฟุบแฟบ		ไม่เฟ่ืองฟูรุ่งเรืองอะไร
เลย	 ถ้าอย่างนี้มันก็เสีย	 เป็นพุทธวิธี
ไม่มีเลย	 มีบางตอนพระพุทธเจ้าตรัส
ถึงคนเราจะได้มรรคได้ผลดี	 ได้กัน

มาก	ๆ	ได้ตอนทุกข์มาเยือน		มากกว่า

ตอนสุขมาเยี่ยม	เพราะว่าตอนสุข
มา มันเหลิงหลง แต่ถ้าตอน
ทุกข์มา เขาคิดหนักว่าจะรับ
ยังไง จะสู้ยังไง 
 เพราะฉะน้ัน	ท่านบอกว่า	“นาที 
ทอง”	 นาทีทองของชาวพุทธเรา	 คือ	
ช่วงจะดับ จะลับ จะลาสังขาร ถ้า
ตั้งท่าปล่อยวางให้ดี		เหมือนหลวง-
พ่อพุทธทาสชอบใช้	คำาว่า	“ตกบันได 
พลอยกระโจนเลย”			อย่าไปเอาขาขัด
หัวห้อย	 	พอรู้ใกล้จะดับจะไปนี่	 	 โดด
ได้โดดเลย	โดดดิ่งไปกับมันเลย	 	อย่า
เอาใจไปติดไปขัดกับสมบัติ	กับลูก	กับ
หลาน	บางคนนี่สังขารเจ็บป่วยจะตาย
แล้ว	อายุ	80-90	ปี	แทนที่จะนอนร้อง	
“โอย  !  เจ็บขา” 	กลับร้อง			“อู้ย ! 
เจ็บใจจริง เลี้ยงมันเท้าเท่าฝาหอย  
มันไม่มาดูกูเลย” 
 เจ็บขาแต่ร้องเจ็บใจ	 ลูกหลาน
ไม่มาดู		ยายคนหน่ึงแทนท่ีจะต้ังท่าโดด	
ดับ	ดิ่ง	อายุ	90	ปี	ป่วย	!	นั่งถามแต่
ลูกแต่หลาน	 มึงไปเอาสมุดฝากมาให้
กูดูซิ	ตัวเลขดอกเท่าไรแล้ว	ถามเรื่อย	
โต๊ะ	โตก	ไอ้นั่นกูยังอยู่ไหม	?		ถ้าอยู่ก็
นอนเฉย	ๆ 	พอบอกหายละวุ่นเชียว	ไม่
ได้หลับได้นอนเลย	



44

≥ พุทธวิธี : ความรู้เร่ืองดี ๆ  
 เพราะฉะนั้น	ถ้าเราเป็น	“พุทธ
วิธี”		สะสมวิธี	ความรู้เรื่องดี	ๆ 	ไว้		ตั้ง
ท่ารับตอนเราจะมาเจอ	เผชิญหน้ากับ
มัน	 เราจะได้เผชิญหน้าแบบชนิดที่	 ไม่
น้ำาตานองหน้า	 แล้วก็เสียท่ากับความ
ตาย	ความแก่	ความเจ็บ		มันควรจะได้
เก็บเก่ียวประโยชน์	จากความเจ็บ	ความ
แก่	ความตาย		เอามาเป็นดอกเป็นผล
หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในภายภาค
หน้า		ไม่ใช่เสียท่าอย่างไม่มีท่า	ไม่มีรูป	
ไม่มีแบบ	ไม่มีฟอร์มเลย  
 อะไรที่เขาเล่นกัน	 ?	 ฟุตบอล	
ชนะ	 6	 :	 0	 มันเสียฟอร์มไหมโยม	 ?		
มันต้อง	2	:	1	อะไรอย่างนี้	ค่อยยังชั่ว
หน่อย	 (เสีย	 2	 ได้	 1)	ถ้าแพ้	 6	ประตู
รวด	 ไม่ต้องไปคิดเล่นต่อไปแล้ว	 ส่วน
หัวหน้า	(chief	coach)	เตรียมลาออกเถอะ	
 โยม	 !	 ถ้าเราเป็นชาวพุทธ	 เสีย
ท่าเรื่องแก่	 เจ็บ	 ตาย	 แบบสิ้นไม้	 สิ้น
ลายเลย	แล้วเงินที่ทำาบุญไป	ทะนุบำารุง
ศาสนาไป	 	 มันเหมือนลงทุนเปล่า	 ไม่
ได้ดอกได้ผลกลับคืนเลย	 น่าเสียดาย
ไหม	?		หรืออยู่ตัวซะแล้ว		“ปู่ย่า ตา
ยาย กูทำามาแค่นี้  กูก็ทำาอย่างนี้ กู
ก็รักษาพิธีไว้แค่นี้” ไม่ได้คิดอะไรต่อ	
ยอดได้เลย		
	 อย่างนี้ก็ เรียกว่า เสียฟอร์ม		

“เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพุทธ
ศาสนา”  
 คำานี้เมื่อตอนอาตมาบวชใหม่	ๆ	
เอ๋	!	ทำาไมสำานวนเทศน์ในใบลาน	มีทิ้ง
ท้ายประโยคนี้เยอะจังเลย	

 “อย่าให้เสียทีที่เกิดมา
เป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนา”  
แล้วไม่ได้วิธีสติปัญญามาใช้	ให้ได้เก็บ
ดอกเก็บผลจากศาสนาไปบ้างเลย	พิธี
ใหด้อกให้ผลไม่มาก		แต่วิธีน่ีจะให้ดอก	
ให้ผลงดงามมาก
 เพราะฉะนั้น	 เขาแห่เทียน	หล่อ
เทียนกัน	 ปีนี้อาตมาว่าเขาจะมากันกี่
คณะ		อาตมาจะเทศน์เรื่อง “พุทธพิธี 
กบัพุทธวิธี”  แล้วท่ีมาบางคน	บางคณะ
มาอ้อนวอนซะด้วยนะ	 	“หลวงพ่อ ! 
มีอะไรศักด์ิสิทธ์ิในวัดบ้าง” 		เด๋ียวจะ
ไปอ้อนวอน  “ขอให้พรรษาน้ีถูกหวย
บ้าง”	อะไรบ้าง	
		 ดูสิ	 !	 ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจะดับ
ทุกข์เลย

≥ ศีล สมาธิ ปัญญา
  เอ้าดู	!	ต่อยอดนิดหน่ึง	พระพุทธ

เจ้ารู้เหตุ	 ว่า	“ทุกข์มาจากอยาก

กับยึด”	พระองค์ก็มีข้อปฏิบัติให้

อยากกับยึด	มันลดลง	เรียกว่า



45

“อย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ 
พบพุทธศาสนา”

“ทุกข์มาจากอยากกับยึด” 
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  “อริยมรรคมีองค์ 8”	หรือ
เรียกย่อว่า	“ ศีล สมาธิ ปัญญา”  
 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญาเป็นวิธีไม่ให้
เหตุของทุกข์มาเกิดกับเราบ่อย	 เริ่ม
ต้นไม่ให้ทุกข์เกิดบ่อยนี่ท่านเรียกว่า	
“สัมมาทิฐิ” 
 ถ้าคนเรามีปัญญาคิดถูกทาง 
เห็นถูกทาง วัน ๆ หนึ่งนี่เราทุกข์ไม่
ค่อยเกิด 
 ถ้าพูดเล่น	ๆ	สำานวนเล่น	ๆ	ว่า 
“เห็นชอบน่ี มันดีกว่าชอบเห็น” ชอบ
เห็นนู่น	 ชอบเห็นนี่	 เขาไปได้ดูได้เห็น
กันมาเล่า	 (แหม	 !	 ผึ่งเชียว)	 อยากไป	
สตางค์ไม่มีไปก็อยากไป	

 “ระหว่างเราไม่ได้เห็น 
แต่เราเห็นชอบ” 	เราไม่ได้เห็นนู่น	
เห็นน่ีมาก	เหมือนคนอ่ืนเขาเห็น		แต่เรา
มีความเห็นชอบถกูตามครรลองคลอง	
ธรรม		เราเห็นแจ้งเห็นจริงในอนัตตาว่า

“สังขารมันไม่เที่ยง” 
 มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้
 มั น ไ ม่ เ ป็ น ต า ม ที่ เ ร า
ปรารถนาบังคับบัญชาเลย
 มันอยากเป็นอะไรมันก็เป็น
ตามที่มันจะเป็น 
 ความไม่เจ็บไม่ป่วย		 มันมองดู	ว่า
“เออดี ! เราไม่เป็นอะไร”	แต่พระพุทธ
เจ้าตรัสว่า	“ดูให้ดีนะว่า ความตาย
มันมีแล้วในความเกิด ความป่วย
เจ็บมันก็มีมาในความไม่เจ็บ ไม่
ป่วย”

≥ ความเจ็บป่วย
 เมื่อ	 10	 กว่าวันก่อน	 ท้องนี่ไม่
เจ็บไม่ป่วย	แต่มันเจ็บป่วยก็มาป่วยใน
ท้องที่ไม่ได้ป่วยไม่เจ็บนั่นแหละ
	 เราไม่ปวดฟันไม่ปวดนู่นปวดนี่
ตอนนี้	 แต่เวลาปวดมันก็ปวดซีกที่ไม่
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เคยปวดนั่นแหละไม่เคยเจ็บนั่นแหละ
 ท่านจึงบอกพยายามมองให้เห็น
ไว้ว่า	 มันมีแทรกมาให้แล้ว	 คือ	 พระ
อานนท์นี่ท่านอาบน้ำาให้พระพุทธเจ้า	
ถูหลังให้พระพุทธเจ้า	ตอนก่อนท่ีพระ-
พุทธเจ้าใกล้จะดับขันธ์ปรินิพพาน	พูด
ง่าย	ๆ	อายุสัก	78,	75,	77	ปี	อะไรนี้	
ถูหลังไปก็เห็นหนังพระพุทธเจ้าเหี่ยว	
พระอานนท์ก็อุทาน	“อูย ! พระองค์ปี
นี้แลพระองค์ทรงชราภาพไปมาก” 
พระพุทธเจ้าก็เตือนพระอานนท์ว่า	

 “อานนท์เธออย่าพูด
อย่างนั้นสิ ถ้าเธอพูดอย่าง
นั้น เธอไม่ได้เห็นอะไรลึกซึ้ง
ในสังขาร”
 ในสังขารที่เกิดมา	 นี่ความแก่
มันก็แทรกมาให้แล้ว		โยมถ้ามองให้ลึก	
ไปกว่านั้น	 เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ท้อง

แก่	 8	 เดือนแล้ว	 ที่จริงผู้หญิงท้องแก่	
หรือเด็กในท้องมันแก่	 ?	 เด็กในท้องมัน
แก่	ถ้ามันยังเป็นลูกอ๊อดอยู่	แกก็ยังท้อง
เล็ก	 พอมันตัวใหญ่...แก่	 ท้องผู้หญิง
มันก็เลยมองว่า	ท้องแก่	
 ท่ีจริงใครแก่ ?  เด็กแก่ เด็กใน
ท้องมันแก่ แต่เรานะเห็นแต่ภายนอก 
ก็เห็นแต่ผู้หญิงท้องแก่ แต่ไม่ได้เห็น
เด็กในท้องมันแก่

			 ก็ตรัสบอก	“อานนท์ความ
เหี่ยวแก่ คร่ำาคร่า ชรา มันมี
ติดเรามาตั้งแต่เราเกิด มัน
แทรกมาแล้ว เธออย่ามาเห็น
ตอนมันหยาบเกินไป เห็น
ละเอียดลึกซ้ึงไปกว่าน้ีหน่อย” 
  อือนี่	 !	 2	 คนที่นั่งนี่แก่กว่าเขา
เพื่อน	 	 “เออ ! โยมพึ่งมาแก่ตอน

“เห็นชอบน่ี มันดีกว่าชอบเห็น”



48

นี้ หรือแก่มาตั้งแต่เด็ก”	(ฮึ	ฮึ	โยม	?)		แก่มาตั้งแต่
เด็ก	 แต่เรามาเห็นกันตอนนี้	 ที่จริงแล้วมันมีมาตั้งแต่
เด็ก	 ก็อยากจะฝากพวกเรา	 ให้เรานี่มองอะไรที่เป็น
วิธีมองแบบพุทธเจ้า	 คิดอะไรให้เห็นอะไรแบบวิธีที่
พระพุทธเจ้าเห็น		จึงเรียกว่า	“พระองค์ทรงเห็นชอบ 
เห็นถูก เห็นควร”

≥ ชอบเห็นหรือเห็นชอบ
  โยม	 !	“คนชอบเห็นกับคนเห็นชอบ”	นี่ใคร
อยู่เป็นสุขมากกว่ากัน	 แล้วคนเห็นชอบต้องรอให้...
คณะ คสช. ที่เขายึดอำานาจคืนความสุขไหม ?
 นี่อาตมากลัวเหลือเกินว่า	 กลัวคนไทยจะไขว้
เขว	 รอเขาคืนความสุขให้	 โดยไม่คิดทำาความสุขให้
ตัวเอง	ไม่รู้เขาจะคืนให้ได้สักเท่าไร	?	แล้วจะไปรับได้
เมื่อไร	ที่ไหน	?		เออ	!	หรือเห็นเขามาร้องเพลง	เขา
มีความสุขแล้ว	 พอดูหนังฟรีเขามีความสุขแล้ว	 พอ
บัตรไม่พอก็เป็นทุกข์อีก	หาว่า	“ดูไม่ทั่วถึง”
 แต่เมื่อกี้เห็นเขาทำาสำารวจความสุขของคนไทย	
หลังจากมีคณะนี้	 กับยังไม่มี	 อะไร	 70	 ?	อะไร80	 ?	
อะไร	 90	 เลย	 เราก็พอจะเห็นด้วยว่า	 มันก็พอมีอยู่
บ้าง	เช่น	
 “ไปไหนสะดวกไม่ต้องติดม็อบ” 	อันน้ีสูงมาก	
เพราะว่ามันไม่ติดม็อบนะ	 นึกจะผ่านช่องนี้ก็ไปได้	
ตอนนั้นผ่านไม่ได้การ์ด	เขาไม่ให้ผ่าน	
 อาตมาจะผ่านแจ้งวัฒนะนึกว่า	 พระหลวงปู่
อยู่ในนั้นคงขอได้	เราก็พระเหมือนกัน	ที่ไหนได้การ์ด
เขาไม่ฟังเลย	ไม่ให้ผ่านต้องอ้อมไปดอนเมือง	(นี่ก็พอ
จะได้อยู่บ้าง)	แต่สุขพวกน้ีมันของภายนอกถ้าสุขภายใน

พระพุทธเจ้า  
“พระองค์
ทรงเห็นชอบ 
เห็นถูก
เห็นควร”



49

ถ้า เราลองเห็นอะไรถูกต้องตาม
ครรลองคลองธรรม	 ไม่ต้องใครคืน
ความสุขให้	 เราจะเก็บเก่ียวดอกผลของ
ความสุขมาช่ืนชมดมหอมได้อย่างตลอด	

≥ ชีวิตที่ควรจะเป็น
 นี่ถ้าอาตมาไม่ได้เห็นถูกต้อง

เสียว่า	 “ชีวิตควรจะอยู่กับศีล 
สมาธิ ปัญญา” ถ้าไปอยู่กับลูก
ภรรยา	ตำาแหน่ง	ยศ	อำานาจ	เดี๋ยวเขา
ก็ปลด	 เขาก็ย้าย	 ทำาหน้าที่ปราบยา
อยู่ดี		ๆ	เขายังย้ายเลย	(ใช่ไหมโยม	?)		
มันอยู่อย่างนี้ไม่มีใครมาย้ายอาตมา
ออกจากวัด	ก็พอใจแล้วโยม	!
  โยมคิดว่า	อาตมาจะโดนถูกย้าย
ออกจากวัดไหมนี่	?	ฮึ	ฮึ	เออ	คิดว่า	ให้
อยู่ไปอีกสักพักไหม		?		แต่อยู่ยังไงก็	
ต้องละสังขาร	 มันอยู่ไม่ได้นานหรอก	
ธรรมชาติเขาก็ให้มาคนหน่ึงถัวเฉล่ีย		
เขาบอกว่า	75	ปี	
 ถ้าอาตมาจะมีวาสนาครบ
หน่อย	ก็คงได้อีก	10	ปีนะ	แต่ถ้าวาสนา
ไมถึ่งละก็	มันขาลงแล้วตอนน้ี	ปี	2	ปี	ก็
อาจจะโยมมาเห็นแต่วัด	ไม่เห็นพระ-
พยอมแล้ว	 แต่ดีแล้วก็ขอให้โยมมา
ตอนอาตมายังสด	 ๆ	 อย่ามาตอนเป็น
ซากนอน...อย่างอาจารย์สนอง	แหม	!
คนไปงานศพท่านเยอะเหลือเกิน	 ตอน

ท่านสด	 ๆ	 เทศน์ดี...ไม่ค่อยไป	 ตอน
ท่านตายนอนเป็นซากมากันใหญ่เชียว
	 ฉะนั้น	โยม	!	ถ้ามาวัดสวนแก้ว
จะมาตอนพระพยอมเป็นซาก	หรือมา
ตอนสด	ๆ	?	 (สด	ๆ)	 เออดีแล้ว	 !	มา
ถูกจังหวะ	 อย่างนี้เขาเรียก	 “เห็นถูก 
เห็นชอบ”	ตอนตายแล้วมันได้อะไร	?
 เดี๋ยวนี้ก็นิยมเก็บศพเจ้าอาวาส
กัน	 เก็บศพพระอาจารย์กัน	 คนก็ไป
ดูศพกัน	 ตอนคำาสอนดี	 ๆ	 ท่านสอน
มายังไง	?	ท่านมีวิธีเอาตัวรอดในพรหม-
จรรย์ยังไง	?	ไม่มีใครได้ตามดู
 ข้อแรก	 เราจะต้องเห็นอะไรที่
ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม	 ไม่
ต้องแก่แล้วเที่ยวหอบสังขารไปท่อง
ทัศนาจรเมืองนอก	 	 มีตัวอย่าง	 ยาย
คนหนึ่งขายที่ได้	 400	 กว่าไร่	 ได้เงิน
ตั้ง	200-300	ล้าน	ไม่หยุดเลย	!	ทัวร์
ประเทศนี้	 ประเทศนู้น	 จำาได้ตอนน้ัน
อาตมาไปกับแก	คุณเสวตร	เปี่ยมพงศ์
สานต์	เป็นรองนายกฯ	สมัยนู้นรู้สึกจะ
รุ่นอาจารย์สัญญา	 ธรรมศักดิ์อะไรนี่	
แกไปทัศนาจร	 แล้วแกก็ซื้อของเยอะ
บรรลัยเลย	ซื้อไปซื้อมาหิ้วไม่ไหว	วาน
พระหิ้วให้พระเป็นขี้ข้า	 แล้วพระหิ้วไม่
ได้นะ	 ของนั้นถ้าหนีภาษี	 พระหิ้วผ่าน
แดนศุลกากร	 นี่พระขาดด้วย	 ทำาให้
พระเสียอีก	บอก	“โยมหิ้วเองเถอะ”  
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แก่แล้วอยากมีนู่น	 มีนี่	 ซื้อนู่น	 ซื้อนี่	
อยากเที่ยวนู่น	 เที่ยวนี่	 เห็นภายนอก	
แต่ไม่เห็นภายใน	 หลวงพ่อพุทธทาส
แต่งกลอนไว้บทดี

 “หานอกตัว ทำาไม ให้ป่วยการ
  ดอกบัวบาน อยู่ในเรา อย่าเขลาไป”
 ดอกบัวบานอยู่ในเรา		น่ีอย่าเขลา
ไป		มีหนังสือชุดหนึ่งชุดดอกบัว	ชุดนั้น
นะดีเล่มเล็ก	ๆ		ดอกบัวบาน	อยู่ในเรา	
อย่าเขลา	หานอกตัว	ทำาไม	ให้มันป่วย
การ	 เรานี่ชอบหาข้างนอกได้ไปเมือง
นอกก็กลับมาอวดกัน	 คนที่ไม่ได้ไปก็
นั่งอยากไป	ฟังเขาคุย	ฟังเขาเล่า	ก็มา
เล่ากิเลสกัน	นี่มีโยมมาวัดนี้จะกลับไป
คุยอวดใครบ้างไหมนี่	 ?	 ไปยั่วให้เขา
กิเลสเกิดไหม	 ? “ไม่ต้อง” อย่างนี้

เขาเรียก	 “เห็นชอบ”	 ดีกว่าพวก
ที่ชอบเห็น	 เห็นเยอะเห็นมาก	 ก็
กิเลสมาก	ทุกข์มาก

≥ ปรารถนาชอบ
  ข้อที่	2	ท่านเรียกว่า	ปรารถนา
ชอบ	หรือดำาริชอบ “สัมมาสัมกัมปะ”
มีความดำาริปรารถนา	ท่ีจะออกจากทุกข์	
อย่าดำาริปรารถนาแส่หาทุกข์	 ให้มี
อารมณ์อยากดับทุกข์	ใครอ่านหนังสือ
เล่ม	 “อารมณ์อยากดับทุกข์”	 บ้าง
แล้วยัง	 เขียนตั้งนาน	 พิมพ์ตั้งหลาย

รอบไม่ยอมอ่าน	
 บางคนเขามีอารมณ์แส่หาทุกข์
จริง	 ๆ	 นะ	 	 เรื่องไม่น่าจะไปหามา	 ก็
หามา	 มีเจ้าเด็กอะไร	 ?	 เมื่อ	 2	 วันนี้
เล่นอะไรนะ	 เล่นบ้าบออะไรหมดไป
ตั้ง	 2	 แสน	 พ่อแม่สุขหรือทุกข์อย่าง
นี้	 โยม	 !	 สมัยอาตมาเมื่อคืนเทศน์ให้
เด็กฟัง	 บอกตอนหลวงพ่อเด็ก	 ๆ	 นะ	
เล่นอะไรไม่เสียสตางค์เลย	 นึกอยาก
เล่นสนุก	 ก็ตัดกาบกล้วยนี่	 มาทำาเป็น
คอม้าหัก	แล้วก็วิ่งเล่นโย้ง	ๆ	ได้อย่าง
ใจด้วย	 บอกให้ไปก็ไป	 บอกให้หยุดก็
หยุดถูกใจที่สุด	ม้ากาบกล้วย	นี่ไม่เสีย
สักบาท
		 เด็กเดี๋ยวนี้มันเล่นอะไรเสียตั้ง	
แสน	2	แสน	เล่นล้างเล่นผลาญ	โอ้โฮ	!	
แล้วเดี๋ยวนี้นะโยมอาตมาว่า	 เขาติด
งอมแงม		

 “ดำาริปรารถนาจะออก
จากทุกข์ กับดำาริที่จะไปเล่น
ไปติดจมอยู่กับทุกข์”
 นี่โยมเคยเห็นไหม	 เขากดเกม
เล่นกันทั้งวันเลย	?
  พวกอาจารย์เด็ก	ๆ	รุ่นใหม่	ๆ	นี่
โยม	!	อาจารย์สาว	ๆ	เด็ก	ๆ	รุ่น	ๆ	พา
เด็กมาเข้าค่าย	 นี่เขาไม่ได้สนใจพระ
สอนอะไรเลย	 กดของเขาทั้งวัน	 เขา
ดำาริจ้องมองจะมีอะไร	 ภาพอะไร	 ตัว

“
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อะไรขึ้นมา
 อาตมาชอบใช้คำาว่า	“เรามาปิด
จอดูใจกันบ้างสิ”		เรามีโทรทัศน์เปิดดู
ทั้งวัน	ก่อนจะนอนก็ยังดู		พอนางเอก
โดนอิจฉา	 ยกขาจะถีบจอเลย	 เกลียด
อิจฉาขึ้นมา	 เราลองปิดจอ	 แล้วดูใจ
เราบ้าง	สมัยอาตมาติดมวย	ตอนบวช
ใหม่	ๆ	ก็ยังติด	เพราะก่อนบวชชอบไป
ดูมวย	วันไหนคู่มวยดัง	ๆ	ต่อยกันอย่าง	
“ชาติชาย	 เชี่ยวน้อย,	 แสนศักดิ์	 เมือง
สุรินทร์”	ไอ้แสบอะไรอย่างนี้	เวลาเขา
ต่อยกันได้	2	ยก	ยกต่อไปเขาจะขนาด
ไหนไม่รู้ละ	 “ปิดจอเลย”	 แล้วดูใจ	
แหม	 !	 มันดิ้น	 “ป่านนี้มันน็อคหรือ
ยัง ! ป่านนี้มันน็อคไปหรือยัง !” 

	 เออ	!	เรามาดูใจเรา	ถ้าคน
เราปรารถนาที่จะเห็นจิต	 เห็นใจ	
เ ห็นความปรารถนาดำาริของ
เรา	 “อยากให้ของเราชนะเขา 
อยากให้น็อคเขา อยากให้เขา
แพ้ อยากให้เขาเจ็บ”

 ความดำาริเช่นนี้	 ไม่เป็นความ
ดำาริที่ไม่ออกจากทุกข์เลย	ถึงแม้ว่าจะ
เป็นชาติเรา	พวกเรา	ญาติเรา	ถ้าเรา
เชียร์อยากให้ของเราชนะ	 ให้เขาเจ็บ
ให้เขาแพ้	 นี่จิตใจคงจะซาดิสท์	 มันจะ
จม	จะฝังอยู่กับความเหี้ยม	โหด
 เพราะฉะนั้น	ถ้าดำาริชอบ เขา
ต้องดำาริให้คนอ่ืนเป็นสุข  ดำาริออก
จากกาม ดำาริออกจากพยาบาท 
ดำาริจะไม่เบียดเบียน ถ้าเราดำาริ
อย่างนี้มันก็จะไม่มีฆ่ากันตาย 

≥ ลูกอกตัญญู
 วันนี้อะไร	!	ท้อง	7	เดือนมันยัง
แทงเมียตาย	 เมียท้อง	 7	 เดือน	 แล้ว
อะไรกัน	 ลูกระยำาอะไรมาเกิด	 อยาก
ได้สตางค์พ่อแม่	 200	 ล้าน	 	 ฆ่าหมด
เลยทั้งพ่อ	 ทั้งแม่	 ทั้งพี่	 อะไรกัน	 เขา
ทำาไมดำาริอยากเป็นเจ้าของทรัพย์	
แล้วต้องทำาผู้มีพระคุณตาย	 มันใช้ได้
ที่ไหน	!

...ถ้าดำาริชอบ เขาต้องดำาริให้คนอื่น
เป็นสุข  ดำาริออกจากกาม ดำาริออกจาก
พยาบาท ดำาริจะไม่เบียดเบียน ถ้าเรา
ดำาริอย่างนี้มันก็จะไม่มีฆ่ากันตาย... 

“

“
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  	 แหม	 !	 เดี๋ยวนี้มันมีบ่อยเหลือ
เกิน	ไม่ถึงตายก็บาดเจ็บ	ช่วง	2	อาทิตย์
ผ่านมานี้ไม่รู้เป็นไง	 มีแม่เอาแผลมา
โชว์เรื่อยเลย		“นี่ลูกตีด้วยก้านร่ม นี่ 
ลูกตีด้วยไม้”		แขนนี่เขียวปั๊ดเลย		ลูก	
สาวตี	
	 ถามว่า	 ตีด้วยเรื่องอะไรโยม	 ?		
“เขาเกลียดฉัน”  
 โยมไปทำาอะไรให้เขาเกลียด	 ?		
“เปล่า !”   
  อ้าวทำาไมล่ะ	?		เขาหาว่า “ฉัน
จน” เขาตีแม่เพราะเกลียดว่าแม่จน	
  อาตมามานึกถึงตอนแม่เล่า
เรื่องความจน	เมื่อตอนเด็ก	ๆ		บอกว่า
แต่งงานกัน	น่ีมีสตางค์	10	บาทเอง	เหลือ
จากค่าแต่งงานแล้วเหลือ	 10	 บาท	
ควายตัว	 นา	 10	 ไร่	 กินข้าวนี่	 ปูเค็ม

ก้ามเดียว...ดูด	 ๆ	 แล้วตักข้าวกิน...		
ดูด	ๆ	พอใกล้จะอ่ิมก็กัดกร้วม	อ่ิมพอดี
ก้ามเดียว	
 แม่เล่าให้ฟัง	นึกสงสารแม่	อยาก
จะหาเงินมาให้แม่	ซื้อกับข้าวให้แม่	ไป
รับจ้างขึ้นหมากขึ้นมะพร้าวพอได้
สตางค์ก็ซื้อหอย	ปลาทู	 เครื่องใน	มา
แกง	
	 ไม่เคยคิดเลยว่า	“แม่จน”	แล้ว
อยากจะตบตีแม่		
 ทำาไม	!		เด็กเดี๋ยวนี้เขาคิดอย่าง
นั้นได้	
 ทำาไม	!	เขามีความดำาริ	ปรารถนา
จะทำากับแม่ที่จน	ให้ทุกข์ทรมานขนาด
นั้นได้
  โยม	!	นี่มาบ่อยเชียว	เดี๋ยวนี้เอา
แผลมาอวดพระ	 เราก็ไม่มียา	 เราก็ป่วย	

“...ความดำาริที่จะออกจากทุกข์  
อย่าดำาริปรารถนาแส่หาทุกข์...”
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อยู่ด้วย	น่ีเอามาอวด	เอามาให้ดู	แหม	!	
เขาตีแรงมากเลย	 เขียวอย่างนี้เลย	
ไขว้เลย	แล้วอีกคนหน้าแตก	เขาตีด้วย
ด้ามร่ม	 นี่ตีแรง	 มันถึงได้เขียวขนาดนี้	
ดำาเลย	 เขียวดำาคล้ำาเลย	 แล้วก็บอก
โยม		แล้วโยมไม่คิดจะออกจากทุกข์หรือ
ลูกอายุ	 20	 ปีแล้ว	 ควรจะให้บทเรียน
เขาบ้าง	

  ก็พูดดี	ๆ 	เอาละแม่เกรงว่า	“ลูก
จะบาปต่อไม่หยุด แม่ขอจาก 
เป็นฝ่ายจากไปแล้วกัน เพื่อ
ลูกจะได้ไม่มีโอกาสทำาบาป
กับแม่”	 	 หนีไปไหนหลบไปไหนสัก
พักหนึ่งก็ได้
 ทำาไม	!	ต้องไปทนให้เขาตีอยู่ได้	
“คนมีขาไม่เดิน”	 	 นี่ไม่เดินหนีทุกข์	
ไม่เดินออกจากทุกข์	 ยังดำาริจะอยู่ให้
มันทุกข์	ให้เขาตีอยู่ได้	ก็เป็นแม่แปลก	ๆ
ทั้งนั้นยุคนี้	โยม	!	มันก็มีอะไร	คนทำาไม
เขาคิดอะไรไม่ออกเสียเลย
 ความทุกข์ที่ลูกทำาให้เรา	 แล้ว
เราไม่เดินออกไป	 หนีไปจากไป	 แล้ว
เขาก็ทำาใหญ่	 ทำาเพิ่มทำาหนัก	 แล้ววัน
ไหนเขาทำาเราตาย	เขาก็เป็นทรพี	เป็น
บาป	เป็นคุรุกรรม	เป็นกรรมหนัก	
	 ฉะนั้น	 เราหลบไปไม่ให้เขาทำา	
บาปต่อดีกว่า	

 ทำ�ไม ! ต้องไปทรม�นให้เข�
ทำ�บ�ปทำ�กรรมอยู่
 มันเป็นอะไรโยม ? 
 มันเยื่อใยอะไรมันเหนียว
หนึบอย่�งนั้นหรือ ?  
 ตอนออกม�เห็นตัดรกดึง 
ไม่เห็นมันเหนียวอย่�งนี้...รกนะ 
 เหนียวไหมโยมตอนตัดรก
กัน ส�ยรกมันเหนียวไหม ?
 เห็นกรรไกรตัดปั๊บก็ขาด	 ทำาไม
ตัดใจแค่นี้ตัดไม่ได้	 ไปปล่อยให้เขา
ทำาบาปทำากรรม	
 คนเรานี่ถ้าตราบใดยังมีความ
โง่	 ยังหาวิธีที่จะอยู่กับลูกกับหลานไม่
เป็น	อาตมาว่า	

 “อยู่กับทุกข์ชัด ๆ  อยู่
กับบาปกับกรรมชัด ๆ” 

≥ สอนลูกให้เป็น
 มันควรจะมีวิธีบ้าง	 “สัมมา-
วาจา”	ก็พูดสอนลูกให้เป็นบ้างสิ	!	ได้
ตีแล้วนี่มันเป็นยังไง	?	จิตใจลูกเป็นยัง
ไง	?	ตอนนั้นอะไรเข้าไปสิงใจลูก	ชวน
พูดชวนคุยให้เขาได้สำานึกอะไรบ้าง	
	 เหมือนจะไม่มีปากจะพูด	จะสอน
ลูกอะไรซะเลย	
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 นี่เขาเรียก	 ไม่มีสัมมาวาจา 
เดี๋ยวกัมมันตะ วิริยะ ความเพียร 
สมาธิอะไรมันก็ไม่เกิด
 ข้อปฏิบัติที่จะทำาให้ทุกข์ดับมัน
ไม่มีซะเลย	 อย่างน้อยก็ดับทั้งเขา	 ทั้ง
เรา	 เขาไม่ทำาต่อเขาก็ดับ	 เราไม่ปล่อย
ให้เขาทำาต่อ	เราก็ดับ
 ทำาไม	 !	 ไม่มีข้อปฏิบัติที่จะดับ
ซะบ้างเลย
 นี่ไงชาวพุทธเราเขาเป็นพิธีมาก
ไป	พอโดนตีก็อาจจะไปอ้อนวอน	แล้ว
นี่มาอ้อนวอนกับพระ	“ท่านให้พรฉัน
หน่อย ลูกจะได้ไม่ตี”
		 บางคนแก่มา	 ป่วยมา	 “ขอให้
ท่านช่วยเป่าให้ฉันหายปวดเข่า”
 ก็บอก	 “โยมฉันก็ยังปวดท้อง
ไม่หาย โยมไปหาวิธีรักษาเอาเอง
เถอะ” 

 เดี๋ยวนี้เขามีวิธี พิธีแบบ
อะไรนะ ?
	 อาจารย์อุบลอะไร	?	
 ที่ว่าเพ่งแล้วบอกว่า	 “อาจารย์
อุบลช่วยด้วย”		แล้วจะหายป่วย	หมด
ไป	90	บาท	ก็ไม่หายป่วย	
 มันเป็นการบอกบ่งว่า	 “ไทย
พุทธ”		นี่เป็นไทย	พุทธพิธี กับพุทธ
อ้อนวอน มากกว่าที่จะหาพุทธวิธี

ตามคำาสอน แล้วโรคภัยไข้เจ็บ นี่
พระพุทธเจ้าตรัสว่าไง ?

≥ อยู่กับโรคให้เป็น
  “โรคบางอย่างรักษาก็
หาย ไม่รักษาก็หาย แต่โรค
บางอย่างรักษาก็ตาย ไม่รักษา
ก็ตาย” 
 เราก็ต้องรู้ไว้บ้าง	 อาตมาก็เลย
มองดูว่า	 จะรักษาให้มันพอหายอยู่อีก
สักพัก	 หรือว่าจะพร้อมโดดดิ่งไปกับ
มันเลย	 	ก็แล้วแต่จังหวะดูว่ามั่นใจอยู่
ได้	หรือไม่ได้		มันมีวิธีรักษาอะไร ?
  เอาเขาบอก	 โรงพยาบาลยันฮี	
เขามีวิธีดีท๊อกซ์	 ก็ลองไปทำาดูหน่อยสิ	
(แหม	 !	 อัดน้ำาเข้าไปพรืด	 มันออกมา
ติ๊ดเดียว)	 ไม่ไหวไม่คุ้มกับน้ำาที่เข้าไป
เลย		แต่ว่ามันก็ยังดีนะโยม	!	มันดีกว่า
อึดอัด	น่ีเดี๋ยวสั่งให้เขาไปซื้อเครื่องดี-
ท๊อกซ์มาไว้ใช้ในกุฏิสักอันหน่ึง		ถ้าเผื่อ
วันไหนจะได้ไม่ต้องมานั่งสวดมนต์ให้
มันออกหน่อย	 ๆ	 มันไม่ออก	 ก็ต้องใช้
วิธีดีท๊อกซ์ให้มันออก	 เราจะไปใช้พิธี
อ้อนวอนอย่างเดียว	นี่มันไปไม่รอด

  ถ้าเราตายกับพิธี กับเรา
ตายกับวิธี นี่อาตมาว่า เรา
น่าจะภูมิใจกับตายในวิธีดี
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กว่า ได้หาทางสุดฤทธิ์ สุดเดช แล้วไม่ใช่มาจำานน 
  เอาละโยม	 เบื่อหรือยัง	 ?	 ใช้พระต้องบันยะบันยังบ้างโยม	 !	
กำาลังป่วยนี่เทศน์จนจบ	 เดี๋ยวตายคาธรรมาสน์	 โยมเป็นบาปอีก	นี่
ยังมึน	ๆ 	อยู่เลย	พูดไม่ค่อยเต็มเสียง	เพราะว่ามันไม่สมบูรณ์	เอาละ
พอแค่นี้นะ

  ขออวยพรให้ทุกท่านจงเป็นอาวุธที่แหลมคม 
ไม่ใช่มีแต่ขวานใหญ่กับมีดใหญ่ แต่ไร้ความคมก็ขอ
ให้มีทั้งพุทธพิธีและพุทธวิธี ที่จะอยู่อย่างกันต่อไป 
โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษา ขอให้มีวิธีรักษาศีล รักษา
ธรรมรักษาใจ ให้อยู่กับความไม่ทุกข์ตลอดไป 3 เดือน 
ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ.

“...ช่วงเข้าพรรษา
ขอให้มีวิธีรักษาศีล รักษา

ธรรมรักษาใจ ให้อยู่กับความ
ไม่ทุกข์ตลอดไป 3 เดือน...”
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...แม่เล่าให้ฟัง นึกสงสารแม่ อยากจะหาเงินมาให้แม่ 
ซื้อกับข้าวให้แม่ ไปรับจ้างขึ้นหมากขึ้นมะพร้าวพอได้สตางค์

ก็ซื้อหอย ปลาทู เครื่องใน มาแกง...ไม่เคยคิดเลยว่า 
“แม่จน” แล้วอยากจะตบตีแม่...ทำาไม ! เด็กเดี๋ยวนี้เขาคิด

อย่างนั้นได้...ทำาไม ! เขามีความดำาริปรารถนาจะทำากับแม่ที่จน 
ให้ทุกข์ทรมานขนาดนั้นได้...

“

“
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ไม่ต้องอาศัยเขากิน	 แต่สร้างฐานะ
สร้างความสุขให้ครอบครัวมีอยู่	 มีกิน	
มีใช้	สะดวกสบาย	ไม่มีคำาว่า	“ตกต่ำา
ทางสถานภาพทางสังคม” ชื่อเสียง
เกียรติศักดิ์ก็จะตามมา	 สติปัญญาก็
จะเกิดขึ้น	 เพราะว่าในการทำางานนี่	
ท่านตรัสว่า...	

  “ผู้หมั่นประกอบ ผู้หมั่น
เพ่งพินิจในจิตของตน ผลก็

จะส่งให้เกิดสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ”

  เพราะฉะน้ัน	 การทำางาน	 จึงทำา	
ให้เราเกิดความรู้สึกอยากทำา	 เพราะ	
มันให้ประโยชน์	 ให้สถานภาพ	 ให้ชื่อ
เสียง	 ให้สติปัญญา	 ถ้าให้ขนาดนี้แล้ว

  หลักการทำางาน	 5	 อย่าง
ที่จะสร้างความสุข	 ความสำาเร็จ	 ถ้ามี
หลัก	5		อย่างนี้	ท่านบอกว่า...

“งานก็สำาเร็จ คนก็ก้าวหน้า 
องค์กรก็มั่นคง คนในองค์กร

ก็มีความสุข”

  1. ศรัทธา	คือ	ความเชื่อ	การ
ทำางานน่ีจะต้องมองให้เกิดแรงบันดาล
ใจ	หรือเกิดตัวช่วย	ทำาให้ความอยากทำา
ของเรานี่มันเข้มแข็ง	ก็คือ	มองว่า	การ
ทำางานดีนี่ สถานภาพชีวิตก็ดี ทำาให้
มีกินมีใช้ ไม่ต้องไปมองใครเขากิน  
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ไม่ทำา	 ก็คงจะต้องไปเดินขอเขากิน	แย่ง	
เขากิน	ปล้นเขากิน	แล้วก็จะไม่มีความ
สุขในการทำางาน
  คนบางคนน่ีต้องเอาเงินจาก
งานไปซ้ือความสุข ซ่ึงเป็นสุขปลอม 
สุขเทียม เป็นสุขอันตรายก็มี	 แต่ถ้า
ทำางานแล้วเกิดความสุข	 มันก็ไม่ต้อง
เอาเงินจากงานไปซื้อความสุข	มันเกิด

“...คนบางคนน่ีต้องเอาเงินจากงานไปซ้ือความสุข 
ซ่ึงเป็นสุขปลอม สุขเทียม เป็นสุขอันตรายก็มี แต่ถ้า
ทำางานแล้วเกิดความสุข มันก็ไม่ต้องเอาเงินจากงานไป

ซื้อความสุข มันเกิดความสุขตั้งแต่วันทำางาน...”

ความสุขตั้งแต่วันทำางาน	 เพราะมัน
เห็นประโยชน์อยู่ว่า	 “ฐานะก็ดี ชื่อ
เสียงก็ดี สติปัญญาก็ได้”	ให้ขนาด
นี้แล้วไม่ทำา	 ยังไม่อยากทำา	 คงจะ
ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาล่ะ
  2. วิริยะ คือ	ความพากเพียร	
มีความพากเพียร	 มันจะต้องมีคน
ต้นแบบ	 หรือทิฏฐานุคติสมัยนี้เรียก
ว่า	“ไอดอล” อะไรกันนี่ล่ะว่า	“คน
ต้นแบบ คนตัวอย่าง”	ที่เรานึกแล้ว
มันเกิดอารมณ์	 อยากขยันเหมือน
เขา	 อยากทำาเหมือนเขา	 เขามีความ
ขยันหมั่นเพียร...ไม่ท้อ	 !	 พอเรานึก	
ถึงคนที่ไม่ท้อ			เขาทำาอะไรสำาเร็จ	!	
เรา	 ก็จะมีอารมณ์ไม่ท้อ	 ไม่ใจเสาะ	
เปาะบาง	 ท้อแท้อ่อนแอ	 แต่จะเกิด
ความฮึกเหิม	 เกิดความเพียรความ
พยายาม
 อาตมานี่บังเอิญโชคดีที่โยม
แม่เป็น	“ไอดอล”	 อะไรที่สมัยนี้เขา
ชอบพูดกันเป็นทิฏฐานุคติเป็นสิ่งที่
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  ในหลวงท่านชื่นชอบชาดกเรื่อง	
“มหาชนก”	 เพราะว่า	มีความเพียร 
ที่เราพูดกันเสมอว่า...

  “ความพยายามอยู่ที่ไหน 
ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น”
  ผู้หญิงอย่างโยมแม่อาตมา
นี่เรียกว่า	 ไม่เคยท้อแท้ ไปหากิน
แนวทางที่เด็กผู้หญิงสมัยใหม่อยาก
รวยง่าย	อยากรวยเร็ว	อยากรวยสบาย
ไม่อยากออกเหงื่อ	 เลยหันไปหากิน
แนวนอนกันเพียบอย่างนี้	มันเป็นเรื่อง
ของคนที่ไม่ปลุกอารมณ์	 ปลุกใจให้
เกิดความเพียร	 ความพยายามในการ
ทำาหน้าที่

 “ขาดอะไรไม่ร้าย
เท่ากับขาดความเพียร” 

เร้าใจให้อยากทำาเหมือนแม่	 แล้วมีจะ
มีคำาพูดท่ีเด็กสมัยน้ีเขาชอบพูด	“สู้เพ่ือ 
แม่”	แล้วก็แม่ก็ให้คำาดี	ๆ 	ไว้เยอะ	อาทิ

  “ไอ้ยอม ! เอ็งต้องยอม
ลำาบากเมื่อหนุ่ม ดีกว่ากลุ้ม
ตอนแก่”
  “เอ็งต้องขยันให้เหงื่อ
ออกทางขุมขน ดีกว่าขี้เกียจ
แล้วยากจนน้ำาล้นออกจากตา”
  “ทำาอะไรใจอย่าท้อ ท้อ
อย่าถอย”

  อะไรเหล่านี้ปลุกระดมใจให้มี	
คำาว่า	“วิริยะ อุตสาหะ”

“ทำ�อะไรใจอย่�ท้อ ท้ออย่�ถอย””
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เพราะความเพียรความพยายามนั้น	
มันเป็นตัวช่วยสำาคัญที่สุด	 อยากทำา
แต่ไม่มีความเพียรจะทำา	แต่ที่จริงแล้ว
มันเกื้อกัน	พออยากทำาความพยายาม
จะทำา	มันก็ตามมาคู่กัน	เหมือนคนเขา
อยากได้คนนั้น	 เขาก็พยายามไปเกี้ยว
ไปตื้อ	จนกระทั่งมันก็ได้เขา	
 เหมือนกัน	พอเริ่มมีความอยาก
ทำา	ที่เรียกว่า	“ฉันทะ”	ก็ได้	 เรียกว่า	
“ศรัทธา” ก็ได้	แต่รวมแล้วถ้าอยากทำา
มันต้องพยายามทำา	แต่ความพยายาม	
มันต้องมีตัวช่วยอยู่เหมือนกันแหละ	
ถ้านึกถึงคนที่มีความเพียร	 ประสบ
ความสำาเร็จ	 แล้วเราจะมานั่งโง่ไม่
สำาเร็จอยู่คนเดียวได้ยังไง	 มันก็ต้อง
เกิดอารมณ์อยากสำาเ ร็จเสร็จสิ้น	

“คว�มตั้งใจมั่น 
ต้องเอ�ใจจดจ่อ

อยู่กับง�น 
อย่�งที่พูดว่� 

“ทำางานแบบเพ่ง 
อย่าทำางานแบบ

พล่าน 
แล้วคุยกันพร่ำา”

“งานชิ้นโน้นสำาเร็จ งานชิ้นนี้สำาเร็จ 
ตัวเลขความสำาเร็จ”	 มันทำาให้ได้เงิน	
ได้ทอง	 ได้ข้าว	 ได้ของ	 ได้ชื่อได้เสียง	
ได้สติปัญญา	มันก็จะมุ่งอุสสาหะสนุก
ทำาอย่างมีความสุขต่อไป
  ข้อ 3. ท่านเรียกว่า “สติ” คือ	
ระลึกนึกรู้อยู่เสมอว่า	 “เราจะต้องไป 
ทำางานท่ีไหน ! เวลาเท่าไร !”	บางคน	
น่ีทำางานเหมือนต่อมสติชำารุด	“แหม ! 
เพื่อนเขาไปทำาตั้งนาน ตัวเองยัง
เดินเคว้ ง เป็นร่ างไร้ วิญญาณ” 
คล้าย	 ๆ	 กับไม่รู้สึกตัวว่า	 เราเป็นใคร
ไปทำาอะไร	ที่ไหน	เวลาเท่าไร	คนอย่าง
นี้ไปทำางานก็ไม่คุ้มเงินเดือน	 หรือเขา
บอก	 “ทำาบุญยังไม่คุ้มบาปเลย” 
เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งจะพาหลานไป
วัดยายก็แก่แล้ว	หลานก็งอแงใส่บาตร
เสร็จ	พระไม่ทันฉัน	หลานก็อ้อน...	
  “ยาย...หิว ! ขนม ขอกินขนม
ก่อน”
  ยายก็ตวาด เด็กด้ วยความ
สับสนว่า...
  “เฮ้ย ! เดี๋ยวมึงค่อยฉันสิ ให้
พระแดกก่อนไม่ได้หรือไง”
   อะไรทำานองนี้	 เขาเรียกว่า	
“สับสน” เขาจึงบอกว่า	 เวลาจะออก
จากบ้าน	 จากช่องจะปิดประตู	 ล็อค
กุญแจ	 ให้ทำาแบบบริกรรมพึมพำาสัก
หน่อย	 “ปิดประตู ล็อคกุญแจ” 
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แล้วก็ใส่กระเป๋า	 เอามือลูบตบ	 ๆ	 ว่า	
กุญแจนี่ใส่แล้วนะ	ล็อคแล้วนะ	ชัวร์ไป	
มันก็จะไม่สับสนในที่ทำางาน
  บางคนนี่โอ่	 !	 “เอ ! กูล็อค
หรือไม่ล็อคโว้ย ! กูว่า ล็อคนะ แต่
เหมือนไม่ล็อคนะ”	 สับสน	 !	 เดี๋ยว
โทรศัพท์	เด๋ียวขับรถกลับไปปิด	มันก็เลย
ทำางานไม่สนุก	ไม่เป็นสุข	แถมยังไปยมื
โทรศัพท์คนอ่ืนเขาโทร	 หรือเอาเวลา
ที่กำาลังเข้างานเข้าการเพื่อนกำาลัง
ทำางาน	 บอกฝากงานหน่อย	 เดี๋ยวจะ
โทรศัพท์สั่งไปปิดประตูที่บ้าน	 ก็สร้าง
ทุกข์สร้างความรำาคาญให้เพื่อนอีก
อย่างนี้	เพราะฉะนั้น	การทำางานอย่าง
มีสตินี่สำาคัญมาก
  บางคนนี่ชอบดื่มน้ำาผลาญ
สติ	 แล้วก็ไม่ทำางาน	 มันก็สับสน	 !	
ทำาผิดทำาถูก	 เขาบอกว่า	 “มีคน
เจริญสติทำางาน ทำาให้อุบัติเหตุ
ก็ไม่เกิด”	 	บางบริษัทให้พนักงาน
ก่อนเข้าทำางาน	 “ต้องให้เหยียด
ตัวตรง ดำารงสติมั่น เอาตัวสติ
ผูกติดกับลมหายใจเข้าออก” 	5	
นาที	10	นาที	แล้วปล่อยเข้าทำางาน	
เขาบอก	 “โอ้โฮ ! อุบัติเหตุลด
วูบวาบ”	อย่างนี้	ถ้าใครไม่ได้หลัก
อย่างนี้ไว้ล่ะก็	เรียกว่า	“แย่เต็มที
แล้วล่ะ” 

 เพราะฉะนั้น	ใครได้หลักข้อที่	3	
ไว้ฝึกสติไว้	 	 รู้ตัวว่า	 ทำาอะไรอยู่	 	 อยู่
ในสถานภาพอะไร	 ช่วงนี้ขาขึ้น	 ขาลง		
บริษัทเราจะขาดนู่นขาดนี่	 วัตถุดิบไม่
เข้า	ออเดอร์ไม่มา	เราอยู่ในสถานภาพ
ขาขึ้นหรือขาลง		ก็ต้องทำางานให้มัน
สอดคล้อง	อย่าเหม่อลอย	ดูสถานภาพ	
ของเราให้ดี	ดูสถานภาพบริษัทองค์กร	

ให้ดีระลึกอยู่ว่า “เราจะต้องนำา 
พาบริษัทของเราให้รอดจาก
วิกฤต บางช่วงบางขณะ”
  ระลึกไว้อย่างนี้เหมือนเคยที่มี
บางคนเขา		เขาเป็นคนมีชื่อเสียงมาก
กว่า	เขาเป็นคนได้ลูกน้องดีรู้สถานภาพ	
บริษัทช่วงฟองสบู่แตก	 เขาก็ช่วยกัน	
ประคับประคองลดเงินเดือนบ้าง	
ทำางานเพิ่มบ้าง	 หนัก	 ๆ	 	 แผล็บเดียว
ก็ฟื้นได้
  สำาหรับข้อที่ 4 สมาธิ	 คือ	
ความตั้งใจมั่น	ต้องเอาใจจดจ่ออยู่กับ
งาน	 อย่างที่พูดว่า	“ทำางานแบบเพ่ง 
อย่าทำางานแบบพล่าน แล้วคุยกัน
พร่ำา”	 บางคนชอบทำาตัวเป็นตัวเสีย
บรรยากาศ	 วันไหนตัวเสียบรรยากาศ
ไม่มา	 วันนั้นพนักงานทำางานกันสงบ	
แต่พอเจ้าคนนี่มาละ	มันจะโหวกเหวก
โวยวายเป็นตัวเสียบรรยากาศ	 เที่ยว
สอดส่ายคุยจนกระทั่งขาดสมาธิ
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  บางบริษัทอาตมาไปเทศน์	แหม	!	
น่ังฟังสงบเรียบร้อยอย่างกับลูกเทพลูก
พรหมมาเกิด	 บางบริษัทน่ังฟังเทศน์	 ก็
เปิดโทรศัพท์คุย	 อย่างกับย้ายตลาด
เข้าห้องประชุม	 พระเทศน์ก็คุยกัน
แซดอย่างกับแรดฟังพระเทศน์อะไร
ทำานองนี้	 นี่ก็หาความสงบไม่ได้	 แม้
กระทั่งฟังเทศน์ฟังธรรม
		 ทำางานทำาการก็ โหวกเหวก
โวยวาย	 จิตใจไม่เพ่งเล็งเก็งกะอยู่ที่
งาน	 พล่านไปมองคนนั้น	 พูดคุยเรื่อง
นี้	นินทาคนโน้น	สร้างความทุกข์ความ
รำาคาญให้คนอื่น	 เลยทำางานไม่เป็นสุข	
คนข้างเคียงก็ไม่เป็นสุข

  เพราะฉะน้ัน		ขาดสมาธิแล้ว
มันจะขาดความสงบ	 ดังนั้น	
ทำางานก็ฝึกนิสัยโน้มเอียงไปสู่
ความสงบไปด้วย		“ใช้มือมาก ๆ  
ใช้ปากน้อย ๆ” ถ้าเราไม่ได้ทำางาน	
เป็นเซลส์			เป็นคนที่ต้องพูดต้อง

ประชาสัมพันธ์	 แม้แต่คนประชา	
สัมพันธ์เขาก็ต้องมีสมาธิ	พูดใน
เรื่องลักษณะไม่ฟุ้งเฟ้อ		เป็นผัก	
บุ้งน้ำาท่วมทุ่งก็ไม่ได้	เอาแต่ประเด็น	
ที่เข้าใจง่าย	 กลายเป็นคนที่พูด
ไม่มาก	 แต่คนฟังจับประเด็นได้
เพราะผู้พูดมีสมาธิ
  สุดท้ายก็คือ	ข้อ 5. ปัญญา 
คือ	ความรอบรู้ การทำางานอย่างผู้รู้
กับไม่รู้ มันต่างกันลิบเลย บางบริษัท
น่าปวดหัว	 มีพวกประเภทที่	 “หน้า
สวย ! แต่...เซ่อประจำาแผนก”  
“รูปหล่อ ! แต่...งงทั้งวัน” ไม่เคย
มีหลักที่จะทำาตัวเองให้เป็นผู้ฉลาด	 มี
สติปัญญา	 เพิ่มความสามารถ	 หลักก็
คือว่า...

  “เราต้องเป็นคนที่ใช้
หูใช้ตาให้เกิดประโยชน์
ทางปัญญาอยู่เสมอ”
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  ใครเป็นปราชญ์	เป็นบัณฑิต
เป็นนักคิด	 นักค้นคว้า	 นักแก้
ปัญหา	เขาเขียนหนังสือ...เราอ่าน	
ออกรายการ	 วิทยุโทรทัศน์...
เราดู	 เขาอยู่ที่ไหน...เราดั้นด้น
ไปหา	 บางครั้งบางคราวบริษัท
เขาเชิญติวเราบ้าง...เราก็ต้อง
เข้าร่วมฟัง	 ไม่ต้องให้เขาบังคับ
มีวัฒนธรรมใฝ่รู้	 ใช้หู	 ใช้ตาเกิด
ประโยชน์ทางปัญญา	 ภาษา
ธรรมะ	เรียกว่า “ปรโตโฆสะ”
  อีกส่วนหนึ่งก็ทำาตัวเป็นคน
ชอบวินิจฉัยใคร่ครวญเทียบเคียง 
หยั่งลึก ตรึกตรอง มองอะไรด้วย
ความแยบยลไม่ใช่ประเภทสะเพร่า 
ขาดความรอบคอบ แหม ! มีคนที่
จะไปทำางาน ถึงที่ทำางานอีกคนเขา
เปิดประตูข้างรถไม่ทันดูข้างหลัง 
มอเตอร์ไซด์วิ่งข้างมา...ชน ปัง ! 
เลยไม่ต้องทำางานกันแล้ว	 นี่เขา
เรียกว่า	 “ขาดความรอบคอบก่อน
การทำางาน”	ก็แย่	!	
 ขณะทำางานไม่รอบคอบไม่ใคร่	
ครวญจะเปิดประตู	 ก็ต้องดูว่า	 ถนนนี้
มันมีเราคนเดียวหรือเปล่า	!	มันมีรถกี่
คัน	!	เวลาที่ทำางานก็ต้องใคร่ครวญ	รู้
เขารู้เรารู้คนข้างเคียงที่เพื่อนร่วมงาน	

หรือแผนกอื่น	ๆ 	ที่จะส่งลูกต่อกัน	ต้อง
หมั่นหาความรู้ฝึกฝน	ฝึกฝืน	ฝึกหัดให้
เกิดปัญญาอยู่บ่อย	 ๆ	 ให้ชำานาญเป็น
องค์กรความรู้ที่ใช้แรงงานนี่	 แหม	 !	
มันไม่ใช่แต่แรงอย่างเดียว	 มันต้องใช้

สมองด้วย	เพราะฉะนั้น	ใครทำางาน
ฉลาด มันบางที...งานเสร็จเร็ว
ปลอดภัย คนท่ีไม่ฉลาดน่ีแค่จะ
เปิดประตูลงไปทำางานก็โดนรถ
ชนซะแล้ว
   ความรอบคอบไม่มีสังเกตสังกา	
ไม่ดี	 	 ไม่มีคำาว่า	 “โยนิโสมนสิการ” 
หรือวิจารณญาณจะก้าวจะเดินจะ
ทำางาน	 ไม่เคยหาระบบอะไรที่มันดี	 มี	
5	ส	อินทรีย์อะไร	?	สมัยก่อนเขามีเขา
ต้องฝึกหาข้อมูลวิธีการทำางานชนิด
ที่ส่งเสริมประยุกต์	 แอพพลายเข้า
กับงานเราได้	 มันก็จะทำาให้งานของ
เราก้าวหน้าถูกต้องชัดเจน	 ไม่มีคำาว่า	
“ผิดพลาด” มีแต่รู้เท่ารู้ทัน	 รู้แก้	
รู้กันป้องกันความเสียหายอยู่ได้
อย่างยอดเยี่ยม	
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 “งานก็จะสำาเร็จ คน
ก็จะก้าวหน้า องค์กรก็จะ
ม่ันคง”	 น่ีความชำานาญเป็นเร่ืองท่ี	
แหม	 !	 สมัยนี้เขาเรียกว่า	 “ทักษะ” 
นี่	ถ้าทำาคล่อง	ทำาถูก	มันเป็นสุขอยู่ใน
ตัวแล้ว	 ถ้าทำาผิดคนอื่นก็ได้รับผลกระ
ทบ	 บริษัทก็ได้รับผลกระทบ	 ประเทศ
ก็ได้รับผลกระทบ	แล้วนี่เขาจะบริหาร
ประเทศกัน	คืนความสุขประเทศกันนี่	

  ถ้าลองบริหารถูก นโยบาย
ถูก ดำาเนินไปด้วยถูก ไม่มีคดี 
ไม่มีต้องมารับโทษรับทัณฑ์
ส่วนใหญ่มักจะทำาไปด้วยความ
ไม่รอบคอบขาดวิจารณญาณ 
นโยบายบางอย่างมันทำาไม่ได้ก็
จะขายฝันเร่ือยไป หรือว่า ในการ
ใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ถ้าใช้เป็น 
ใช้ถูก ใช้ดี มันมีประสิทธิภาพใน
การทำางานคล่องขึ้น 
  อาตมาเคยเห็นกับตาเลย	 เมื่อ

ฉลาดรักษาอารมณ์ 

ในการทำางาน “เวลาทำางาน

อย่าทำางอน ถ้าทำางอนงานก็

ไม่เสร็จอย่างงดงาม”

รถมันจะข้ึนเนินสูง	 เขาขับมอเตอร์ไซด์	
ปิกอัพ	เขาค่อยไปในที่ราบต่ำา	ให้ระดับ	
มันเสมอกันก่อน	แล้วมันเหมือนจะปีน
ตะกาย	 แล้วเครื่องจะติดยากขึ้นถ้าที่
มันสูง	 แต่ถ้าเราลงไปในที่ราบต่ำาหรือ
เสมอมันติดเครื่องมันก็ง่าย	มันเหมือน
ไม่ต้องตะกายเพิ่มกำาลัง	 เขาก็แค่บิด
แงะ	 ๆ	 ติด...ปึ๊ด	 !	 เหยียบกันปึง	 ๆ	 ๆ	
แต่ถ้าสตาร์บึม	ๆ 	ไม่ติด	!	พอไม่ติดเขา
ก็ไม่สังเกตมันไม่ติดเพราะรถที่อยู่ตรง
นั้น	 มันไม่ถูกที่	 มันไม่เอื้ออำานวยให้
ติดเลย	 มันเหมือนกับเราปีนภูเขา	 ปีน
อะไรอยู่นี่	 แรงมันต่างกันกับอยู่ข้าง
ล่าง	 การก้าวเดินบนภูเขากับก้าวเดิน
ที่เรียบ	 มันต่างกันลิบเลย	 แต่คนเรานี่
ไม่สังเกตที่สูงที่ต่ ำา	มันก็เลยกลายเป็น
เรื่องที่จะทำาอะไรเสร็จ	 ไม่เสร็จ	 หรือ
เสร็จแบบช้าเกินไป	หรือต้นทุนสูงเกินไป	
 นี่โดยเฉพาะฉลาดที่สำาคัญอีก
เรื่องหนึ่งก็คือ	 ฉลาดรักษาอารมณ์ใน

การทำางาน	 “เวลาทำางานอย่า
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ทำางอน ถ้าทำางอนงานก็ไม่
เสร็จอย่างงดงาม” บางคนน่ีโอ้	 !	
กว่าจะเสร็จงานแรก	ทำางอนไม่รู้ก่ีรอบ
	บางคนก็แหม	!	“กลัวเสียหน้าแต่ไม่
กลัวเสียงาน” 
 อย่างท่ีเขาพูดกันเล่น	ๆ 	ว่า	คนน้ัน	
คิด	คนโน้นค้าน	อีกพวกหนึ่งเอาไปทำา	
ก็เลยสู้พวกคนที่ทำาแล้วประสบความ
สำาเร็จได้	เพราะเอามาใคร่ครวญ	
 	 ถ้าเอามาใคร่ครวญนี่	 เออ	 !	
บางทีต้นตำารับทำาไว้	 คนที่เอามาต่อ	
ยอด	กลับกินหัวฟู	หัวมันไปเลยเพราะ
เขาใคร่ครวญได้จุดถูกต้อง	 มันก็เลย
สำาเร็จอย่างง่ายดาย	 เพราะฉะนั้น	
บางคนนี่ อย่ามัวกลัวเสียหน้า 
มันต้องกลัวเสียงานให้มากกว่า
  บางที เราเสียหน้านิดหน่อย	
ขอแรงบอกเพื่อนมาบอกให้นิดเถอะ	 !	
ตรงนี้เราจนใจคิดไม่ออกจริง	 ๆ	 ช่วย
วินิจฉัยให้หน่อย	(ไม่ได้	!	ถามเขาเดี๋ยว
ดอกพิกุลร่วง	 เดี๋ยวเสียหน้า)	ผลที่สุด
เสียงานพังไป	พินาศ	!	ก็ยอมได้	อย่าง
นี้มันแย่เกินไป	 นั่นยกตัวอย่างคนหมู่
มากนี่	มักจะขาดธรรมะ	5	ข้อนี้	

 เวลาทำางานก็จะสร้างปัญหา
ให้ตัวเองและเพ่ือนร่วมงาน เพราะ
คิดจะกินแรงบ้าง เบียดเบียนเพ่ือน 
ไม่รู้ว่าตัวเองเราอยู่ในฐานะใด เป็น

ลูกจ้างต้องวางตัวอย่างไร ? เป็นผู้
บังคับบัญชาต้องวางตัวอย่างไร ?  
ต้องคิดให้ถ้วนถ่ี
  เพราะฉะนั้น	 เวลาที่สมัยเขา
ทำางานทำาการกันนี่	มีตัวอย่างเศรษฐีที่
เขาประสบความสำาเร็จ	เขาก็ทำาได้	ให้
เห็นถึงเหตุทำาอันนี้เสียทรัพย์	 ทำาอันนี้
ได้ทรัพย์	ฉลาดแม้กระทั่งว่า	อะไรเป็น
ทางเสื่อมทางเจริญ	อะไรส่งเสริมการ
ทำางานให้ดี	
 “อบายมุข”	ดื่มน้ำาเมา	เล่น
การพนัน	 เที่ยวกลางคืนมาก	 มันเป็น
อุปสรรคต่อการทำางาน	เราก็ต้องหลีก	
ต้องเว้น	 เที่ยวดึกกินเหล้าเมา	 คบคน
เลวเป็นมิตร	มีสันดานเกียจคร้าน	
 คนพวกนี้ถ้าขาดหลักธรรมทั้ง	
5	 ข้อ	 แล้วก็จะชักนำาความเสื่อมมา
สู่ตนและครอบครัว	 องค์กร	 เพราะ
ฉะนั้นการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นเรื่องใกล้
ตัว	ของโรงงานเรา	
 บางคนเห็นไหม	!	เขาทำาโรงงาน
สุรา	แต่เขาไม่กินเหล้า	
 บางคนนี่แปลก	!	อาตมาเคยไป
ที่เมืองลาสเวกัส	เขาไปบริการนักการ
พนัน	 แต่เขาไม่เล่นการพนัน	 แต่คน
ที่ไปก็ไม่รู้	 !	 มาเล่นหมดเนื้อหมดตัว	
กลับไปก็ไม่มีอารมณ์ทำางาน
  เพราะฉะนั้น	 การทำางานนี่ถ้า
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ไม่ใช้หลักธรรมทั้ง	5	ประการ	มันก็จะ
ต้องคดโกงงานบ้าง	 ไม่ตรงเวลา	 แล้ว
ก็กลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงาน	 ชิงดีชิงเด่น	
ผลที่สุดเสียหายทั้งคนทั้งส่วนรวม	 ดัง
นั้นการทำางานนี่มันเป็นเรื่องที่อย่างที่
หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่า...
 “การทำางาน คือ การ
ประพฤติธรรม” ไม่ใช่หลับหูหลับตา	
แล้วจะถือว่า	 จะได้ธรรมะอย่างเดียว	
ที่จริงทำางานนี่	 มันก็ได้ธรรมะอยู่ในตัว
ของมันตั้งหลายข้อ	 ทั้งสติ	 ทั้งปัญญา	
ทั้งวิริยะ	ทั้งฉันทะอยากทำา	ทั้งศรัทธา
จะทำา	 มันก็เลยเกิดพลังธรรมในขณะ
ทำางาน	
 “ทำางานได้ธรรม”	มันก็เลย
กลายเป็นเร่ืองไม่มี	คำาว่า	ทำามาห่ากินละ	
 คนโบราณบอกว่า	“ทำามาหา
เก็บ ทำามาหากิน” คนโง่	 !	 ก็ทำา
มาห่ากิน	 เหล้าเอาไปกิน	 หวยเอาไป
กิน	บางทีการพนันอะไรเอาไปกินหมด	
เพราะฉะนั้นคนฉลาดเขาจะทำามาหา
เก็บ	 แล้วก็ทำามาหากินพออยู่พอใช้ได้
สบาย	 ไม่ปล่อยให้ห่ามาแย่งกิน	 หวย

เหล้าการพนันนี่	 ถ้าใครไปหมกมุ่นกับ
มันมาก	ทำางานมาเท่าไร	!	ก็ห่าเอาไป
กินหมด	 หวยเอาไปกินหมด	 เหล้าไป
กินหมด	การเที่ยวการเตร่ไปกินหมด	
 เออ	 !	 ยังไงก็	ขอให้เอาหลัก
ธรรมทั้ง 5 นี้ไปใช้ให้ดี แล้วก็จะ
เกิดสติปัญญา ทำางานก็ฉลาด
รักษาอารมณ์ไม่เครียดไม่ทุกข์ 
ทำางานเป็นสุข สนุกกับงาน 
ทำางานเพลินจนมีความสุข โดย
ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อความสุข...
สุดยอด ! เป็นธรรมะดี ๆ แท้ ๆ 
แต่คนกลับมองข้าม	 ต้องไปเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม	 แล้วทิ้งงานอย่างนี้	 เราก็
ต้องดูนะ...เอาละเวลาว่างมีก็ค่อยไป
เข้าวัดได้	 	 หรือว่าบริษัทเขาพาเข้าไป
อย่างน้ี	“เออ ! เราก็เป็นโอกาส”	เป็น	
เวลาอย่างนั้นก็ใช้ได้	 แต่ถ้าทิ้งงานเลย	
แล้วก็คิดว่า	“ต้องไปหลับหูหลับตา” 
แล้วลูกเต้าครอบครัวทำาไง	 ?	 ก็ต้อง
ปฏิบัติธรรมในที่ทำางานนั่นแหละสุด
ยอด	 !	 	 งานก็ได้	 เงินก็ได้	 โลกก็ไม่ช้ำา	
ธรรมก็ไม่เสีย	สุดยอดเลย	!	เจริญพร.

“การทำางาน คือ การประพฤติธรรม”
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 เข้าพรรษานี้ก็ขอ
เชิญชวนช�ยไทยวัย 20 ปีทั้ง
หล�ย หรืออ�ยุม�กแล้วไม่ได้
บวช คร้ังหน่ึงลูกผู้ช�ยไม่ได้บวช 
เข�เคยถือกันว่� “เป็นคนดิบ”
  ก�รม�บวช นี่มันทำ�ให้
ได้ปิดจอดูใจ ได้ปิดหูปิดต�ท�ง
โลก ม�เปิดหูเปิดต�ท�งธรรม 
 เร�จะเห็นธรรม เห็นดี 
เห็นง�มในชีวิตเร�ได้ในช่วงที่
บวช ใครได้อ่�นหนังสือหรือ
คอลัมน์ “บวชดีนักแล” หรือ
ประโยชน์ของก�รบวช ที่เขียน
ผ่�นม�หล�ยตอนแล้ว ก็ลอง
ไปทบทวนกันดูว่� ในพรรษ�นี้
มันเป็นช่วงดียังไง ?
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 ท่ีเข�บวชกันในพรรษ� เพร�ะว่�พระผู้ใหญ่เถระท่ีท่�นเดินธุดงค์ 
ท่�นจ�ริกไปในที่ต่�ง ๆ ได้กลับม�จำ�พรรษ�ที่วัด เพื่อจะได้ม�อบรม
กุลบุตร-กุลธิด� ที่จะเข้�ม�บวชในพระพุทธศ�สน�ช่วงเข้�พรรษ�
 พวกที่บวชในพรรษ� นี่ถือว่� สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง เมื่อก่อน
เข�บอกว่�
  “1 พรรษาดี 2 พรรษางาม ถ้า 3 พรรษากลัวจะแก่
ก็สึกไป” อะไรทำ�นองนี้ เพร�ะฉะนั้น ช�ยไทยเร� เป็นช�วพุทธไม่
บวช ก็เหมือนช�วพุทธดิบ ๆ ถ้�ได้บวชได้อบรมดี เข�จะเรียกว่� “สึก
ออกไปเป็นทิด” หรือเป็นบัณฑิตที่จะไปนำาครอบครัว 
 ใครได้คนท่ีบวชแล้วเป็นผู้นำ�ครอบครัว เขาบอกว่า “ครอบ- 
ครัวนั้นจะมั่นคง” แล้วก็มีความมั่นใจเพราะได้หลักธรรม
ไปครองเรือน 
 ก็ขอเชิญชวน “ใครมีลูกมีหลาน ! วัดสวนแก้วมีกุฏิว่างเยอะ” 
 ปีนี้สร้�งเพิ่มตั้ง 8 หลัง 9 หลัง ม�บวชกันได้เลย แล้วอย่�
บวชอึกทึกครึกโครมสิ้นเปลืองเงินทอง บวชเรียบ ๆ ง่�ย ๆ บวชแบบ
ประหยัดจะดีกว่� ! เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

 ท่านก็คงได้อ่านคอลัมน์	 “ทำาไมถึงบวชไม่
สึก”	มาหลายตอน	ถึงจะมีอีก	 10-20	ตอน	ก็ยังมีมุม
มองที่ทำาให้ไม่สึก	 ออกมาเสนอให้ท่านได้อ่าน	 กันอีก
หลายวรรคหลายตอน	
 สำาหรับตอนนี้	คือ	ประโยชน์ที่บอก	“เราคิดเห็น
ประโยชน์ของการบวช” 

 ประโยชน์ที่มองเห็นชัด	คือ	“เราหาอะไร แบ่ง
กันใช้ แบ่งกันกิน แบ่งกันให้เขา”	นี่ได้กว้างขวาง
 อาตมานี่	 ถ้าหากว่า “สึกไป” อาจหาให้ลูกให้
เมีย	 ให้หลาน	 ในวงแคบ	 ๆ	 ให้ญาติ	 ให้พี่ให้น้อง	 ในวง
แคบมาก	
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	 มีสำานวนนักประพันธ์	เขาพูดว่า
ยังไง	?	

 “ฉันจะหาดอกไม้ให้เธอ
คนเดียว ทุกสายพันธุ์” 
 แน่นี่สำานวนพวกละคร	!	อาตมา
ฟังดูแล้ว	 (เวรกรรม	 อย่าเป็นกูเลย)	
ถ้ากูต้องหาดอกไม้	 เราต้องหาดอกไม้
ทุกสายพันธุ์	ดอกกุหลาบทุกสายพันธุ์	
ให้แก่หญิงที่เรารักเพียงคนเดียว	

 ชีวิตน้ีมันหมดไปก่ีวันล่ะ ?
 เวลามันจะหมดไปสัก
เท่าไร ? 
 แล้วเกิดมาชาติหนึ่ง	 นี่ทำาไม	 !	
บารมีบุญในการจะให้คน	มันแคบ	มัน
ถูกล็อคไว้แค่เพียงคนเดียว	

 “ฉันจะหาดอกกุหลาบ ทุก
สายพันธุ์  มอบให้เธอนั้น แต่เพียง
คนเดียว”  
 แต่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าว่า	

“เนกาสี ลภเต สุขำ : กินคน
เดียว (ให้คนเดียว) อยู่ไม่
เป็นสุขหรอก”
	 มันต้องรู้แบ่งปันให้หลาย	ๆ	คน	
“ได้กิน ได้อิ่ม ได้ใช้”
 อาตมามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์	
ถ้าไม่ได้บวช	 2-3	 พันชีวิต	 ที่เลี้ยงดู	
แล้วก็แมวหมา	ฯลฯ	ตั้งหลายชีวิต	มัน
คงไม่ได้รับส่วนแบ่งอาตมา		เพราะมัว
แต่หาดอกกุหลาบ	 หลายพันธุ์ให้นาง
ที่รัก	คนรักเพียงคนเดียว	(เวรกรรม	!)
	 อันน้ีมันก็สำานวนละคร	นักประ-
พนัธ์เขาเขียนให้ละครพูด		แต่ว่าท่าทาง
มันคงมีจริงบ้าง	 เวลาเขาจะเกี้ยวกัน	
เขาจะชอบกัน	เขาจะพูดว่าอะไรนะ	?	

 “ทุกอย่างท่ีเธอต้องการ 
เว้นแต่ดาวกับเดือน แต่ถ้าเอ้ือม
หยิบได้ ก็จะหามาให้เธอ”
 โอ้ฮู	!	ต้องหาทุกอย่างที่เขาต้อง
การเห็นผู้หญิงหลายคน		เรียกร้องต้อง
การจากผู้ชาย	ที่มารักมาชอบ	จนบาง

คนหาจนหมดตัว	 “เงินเดือนหมด 
มรดกหมด” เพราะหาให้คน ๆ 
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เดียว “คนที่รัก” 
	 แสดงว่า	“เขาให้ในวงแคบ”  
จำากัดแค่คนท่ีเขารัก	คนเดียว	แต่พระ-
พุทธเจ้า	 สอนให้มีอัปปมัญญา	 ให้รัก
ไม่มีที่สุด	 ไม่มีประมาณ	 แม้แต่ศัตรูที่
ไม่ชอบเรา	
 แม้เมื่อไม่นานนี้	 อาตมาได้ไป
งานหนึ่ง	 ไปให้กำาลังใจ	 ไปให้ของช่วย
เหลืองานศพ	
 ปรากฏว่าไปแล้ว	 มันแปลกดี	 !	
คนที่ไม่ชอบเรา	แต่ถ้าเราให้เขานี่	จาก
เกลียดไม่ชอบมาก	 ลดลงมาไม่ชอบ
เหลือน้อย	และบางทีก็หายโกรธ	หาย
เกลียด	หายเป็นศัตรู	กันไปเลย	
 เพราะฉะนั้น	ผู้ที่เกิดมา	ต้องมา
ให้แต่เพียงคนเดียว	 เขากะโหลกพิภพ	
มันแคบแค่ไหน	?
 เรามาบวช นี่เหมือนกับเปิด
กะโหลกพิภพ ให้ได้เห็นคนน่าช่วย 
น่าให้มากมายหลากหลาย ทั้งยาก
ดี มีจน ทั้งคนต่างชาติ ต่างศาสนา 
ก็มีโอกาสให้ 

 ให้เขาไปเถอะ	!	 “จิตที่คิดจะ
ให้ มันสบาย”		เพราะฉะนั้น	อาตมา
มีโอกาสได้สบายหลายหนหลายรอบ	
บ่อยถี่	เพราะอะไร	?
 เพราะหาให้คนหลายคน	(วันเงิน
เดือนออก	ก็มารับกันเป็นแถว)	นี่ไม่ใช่
ว่าหาให้นางเพียงคนเดียว	 ทุกกุหลาบ	
ทุกสายพันธุ์	

 โอ้ย ! คิดอย่างนี้แล้วมัน
จะสึกได้ยังไง ? 
 มันจะโง่ไปเหลือคนเดียว 
ได้ยังไงล่ะ ?
 ไปรักไปชอบอยู่คนเดียว
ได้ยังไง ?
 ไปหาให้ปรนเปรอบำาเรอ
อยู่แต่คนเดียวได้ยังไง ?
 เพื่อนมนุษย์ตาดำา ๆ ร่วม
ทุกข์เกิด แก่ เจ็บ กับเรามีก่ีแสน
กี่ล้านคน ?
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 ถ้าย่ืนมือให้ได้ทุกคน	ท่ีอดอยาก
ข้นแค้นน่ี	อาตมาว่า	ไม่รู้ละ	!	ถ้าไม่บวช
มันไม่มีทางเลยที่จะให้แก่คนหลาย	 ๆ	
คน	เพราะมันไม่มีบารมี	ไม่มีบุญ	ไม่มี
ใครช่วย	 	 ไม่มีใครให้	 แล้วไม่มีเวลาที่
จะคิดอะไรที่จะทำาไอ้นู่นไอ้นี่	 แหม	 !	
เดี๋ยวนี้น่าปลื้มใจ	 เวลาผลไม้มันออก
เยอะ	 ๆ	 ได้เอาเงาะ	 เอามะม่วง	 เอา
ทุเรียนไปแจก		ได้เอามังคุดอะไรต่ออะไร
ไปแจก	มีความสุข	เขาก็มีความสุข	คน
รับก็มีความสุข	คนให้ก็มีความสุข	
 ถ้าเอากุหลาบทุกสายพันธุ์	 ให้
แก่คนเดียว	ให้เสร็จแล้ว	ก็มาน่ังดู	(เวร
กรรม	 อีนี่ล็อคกูไว้คนเดียว)	 	 ทำาไม	 !	
เราไม่เหลียวแลดูคนอ่ืน	ๆ	ให้กว้างออก
ไป	แล้วการบวช	น่ีมันมีโอกาสได้เหลียว
ดู	กว้าง	ๆ 	ออกไป	และคำาสอนพระพุทธ
เจ้า	ก็ให้มองมุมกว้างออกไป	ว่าจะได้
ช่วยใครได้	
 เหมือนพระพุทธเจ้าเล็งข่าย
พระญาณทุกเช้า	 ว่าใครบ้างที่อยู่ใน
ข่ายพอช่วยได้	 ไม่ใช่ทุกเช้าตื่นขึ้นมา	
เหลือแต่นางสุดยอดขมองอิ่ม	 อยู่คน
เดียว	 เหนื่อยแทบตายทุรนทุราย	 ไป
หาแทบเป็นแทบตาย	 เพื่อคน	ๆ	 เดียว	
ที่เขาเรียกว่า	“มนุษย์เชิงเดี่ยว”	ด้วย	
	 มั นต้ อ ง เป็ นมนุ ษย์ ที่ หลาก
หลายสายพันธุ์	 ที่จะต้องช่วยกันให้ได้	

ไม่เช่นนั้น	 โรฮีนจา	มาไม่ช่วย	กลับไป
รีดไถเขาอีก	ซวย	!
	 นอกจากไม่ ให้ดอกกุหลาบ	
แล้วยังไปขูดรีด	 เอาเลือดเอาเนื้อเขา
อีก	แล้วยังอยู่ร่วมโลกมนุษย์กันยาก	

 เพราะฉะนั้น	 “โชคดีเหลือ
เกิน ! ที่ยังบวชอยู่ได้ มาถึง
ป่านนี้”  แล้วยิ่งบวชนาน บารมี
ยิ่งเยอะ แล้วยิ่งจะหาอะไรต่อ
อะไรช่วยคนได้มากขึ้นกว่าเดิม
อีก 
 อาตมาบวชพรรษาแรก	ๆ	ไม่ได้
ทำาอะไรให้ใครแบบนี้เลย	 	 แต่เดี๋ยวนี้
ได้ให้มากมายหลากหลาย	 ไม่มีใครมา
ล็อคเราว่า	 ต้องให้เขาเพียงคนเดียว	
ไม่มีใครมายื่น	Notice	มันต้องให้แต่ฉัน
คนเดียว	ไปให้คนอื่นไม่ได้	ถ้าอย่างนั้น
เขาชวนหย่า	 ชวนร้าง	 ชวนเลิก	 อะไร
กันไป	 แต่เรา	 นี่ยิ่งให้ใครเยอะ	 ๆ	 ไม่
เห็นมีใครมาบอกว่า	 “หยุดให้คนนั้น 
ต้องให้ฉันคนเดียว” 

 พูดง่าย ๆ ว่า ไม่มีใคร
มาล็อคสเปค  ไม่มีใครมาล็อค
การให้ จึงให้อย่างสบายอก 
สบายใจ อย่างมากมายหลาก
หลาย เจริญพร.
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  เดี๋ยวนี้มีคลิปที่ออกมากันมากมาย มีคลิปอะไร
โดนใจในรอบปี ก็ขอบอกว่า น่าจะเป็นคลิปที่พระบาง
องค์ เขาเรียกว่า “ชอบจัดหนักกว่าของเดิม” 
 พอเห็นหลวงพ่อคูณ โขก เขก อะไรด้วยเศษ
กระดาษ 
 แต่นี่ซัดด้วยมัดกำาหญ้าคา แล้วก็ฟาดแรง ๆ คือ 
ถ้าพูดกันตามหลักก็ว่า  “คนตามมันต้องจัดหนัก กว่า
เจ้าตำารับ” 
 เจ้าตำารับ “ป๊อก ๆ ๆ” แต่นี่เขา “ปึ๊ก ๆ ปึก” 
 นี่แสดงว่า ไม่รู้จิตท่านคิดยังไง ! แต่ท่านบอก
ท่านเล่าเรียนมา ก็แสดงว่า “เรียนฤทธิ์ ไม่เรียน
หลัก” จึงคลำาหาวิธีการแบบนี้ แล้วก็วัดต่าง ๆ ก็
แปลก ! วัดที่นิมนต์ไป ก็เชียร์สิ สนับสนุน ให้พระ
พลัดหลักกัน 
 ตอนนี้พอพระได้อย่างนี้ คนชื่นชอบ เขาบอกว่า 
วันนั้นเห็นข่าวบอกว่า ชาวมาเลย์ พอเห็นเข้าตื่นเต้น 
วิ่งเข้ามาก้มหัวให้ตี พอคนวิ่งก้มๆ เข้ามาให้ตี
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 “อารมณ์ !”  มันได้อารมณ์ไง ก็เลยฟาดหนัก
เข้า รุนแรง 
  ทีนี้ในภาพเห็นอยู่ว่า มีคนนั่งเก้าอี้ โดยไม่รู้ตัว แล้วก็
พรวดไปตีเขา 
 อันนี้ถ้าเขาก้มหัวมาให้ตี นี่แสดงว่า “ยินดี”  แต่ถ้าได้
นั่ง ๆ อยู่ดี ๆ มาโดนตี แล้วถ้าเขาถีบเอาบ้างจะทำายังไง ? 
มันเป็นเรื่องที่หมิ่นเหม่
 เพราะฉะนั้น ถ้ามีหลักซะแล้วก็จบ ไม่ต้องไปทำาเรื่อง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ศักดิ์สิทธิ์ 
 ต้องวิงวอนบอกกันแล้วบอกกันอีกว่า ถ้า
อยากให้ศาสนาเป็นแก่นสาระอยู่เป็นที่พ่ึงของ
สัตว์โลก แล้วขอหลักอริยสัจ หลักอิทธิบาท 4 
อยากจะสำาเร็จอะไรง่าย ๆ ตามปรารถนาที่ชอบ 
ก็ใช้หลักอิทธิบาท 4 
 ถ้าอยากจะดับทุกข์ ก็ขอให้รู้เรื่องอริยสัจ 4 ใช้หลักอริยสัจ 
4  นี่ยังไงก็ทุกข์เบาลง ถึงไม่เบาอย่างน้อย ก็น้อยกว่าคนอื่นเขา 
แล้วมันก็เป็นคนที่ถูกหลักถูกเกณฑ์กับศาสนา ถูกฝาถูกตัว ไม่
เช่นนั้นก็จะพลัดหลัก แล้วก็คลำาหาฤทธิ์จนจมมิด จมดิ่งกันไป 
จนเจ็บปวด เสียหายเงินทองมากมายก่ายกอง เจริญพร.

“...ถ้ามีหลัก
ซะแล้วก็จบ 

ไม่ต้องไป
ทำาเรื่อง

อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์

...” 
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โดย...พุทธทาส

ชว่ยกันทำ�ให้ธรรมะครองโลก
เพื่อความอยู่รอด

  ทีนีเ้มื่อทุกคนพอใจธรรมะหรือพระเจ้าแล้ว	 ธรรมะ
หรือพระเจ้าก็จะครองโลกได้สบาย	 มันจะยากอะไร	 ถ้าหากว่า
คนมันพอใจให้ปกครองด้วยความเชื่อ	 ความกลัว	 ความไว้ใจ	
อะไรทุกอย่าง	นี่พระเจ้าหรือธรรมะ	ที่เป็นที่พึ่งได้ก็เข้ามาครอง
โลก	ถ้าสมัยนี้ก็เข้าครองโลก	ในระบบการเมืองที่ประกอบด้วย
ธรรมะนั่นเอง
  เดี๋ยวนี้อะไรครองโลก ? ก็พูดได้ว่า	 การเมือง ซึ่งมี
อำานาจมหาศาลบันดาลอยู่ทั้งบนดินและใต้ดิน	 อะไรทุกอย่าง
ไปเลย ทุกอย่างมันไปเนื่องอยู่กับการเมือง : ความมั่งมี 
ความยากจน ความเบียดเบียน ความอะไรต่าง ๆ มันเนื่อง
อยู่กับการเมือง
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		 ทีนี้	 พระเจ้าหรือธรรมะ	 เข้ามา
ครองโลกในระบบการเมือง	 ในที่สุด
เราก็มีโลกของธรรมะ	 แล้วธรรมะนั้น	
ก็จะกลายเป็นคนแต่ละคน	ๆ	ไป	:	คือ
ทุกคนเป็นธรรมะ	 ทุกคนมีธรรมะ	 จน
เป็นธรรมะเสียทั้งเนื้อทั้งตัว	 ธรรมะ
ก็มากลายเป็นคนแต่ละคน	 น่าหัวมัน
ช่างวิเศษจริงโว้ยอย่างนี้ก็ได้	มันจะน่า
หัวกันในแง่ไหนก็ได้	แล้วแต่จะหัวเราะ	
ถ้าไม่เข้าใจ	 มันก็หัวเราะอย่างหัวเราะ
เยาะ	ถ้ามันเข้าใจ	มันก็หัวเราะอย่างดีใจ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นอย่างยิ่ง

  นี่ผลสุดท้ายของการเข้าใจ
ธรรมะดี รู้จักธรรมะดี จะมีผล 
คือ ธรรมะเป็นที่รักที่พอใจของ
คนทุกคน ธรรมะมีโอกาสครอง
โลกในระบบการเมืองแล้วโลกนี้
ก็จะกลายเป็นธรรมะไปทั้งโลก
  ขอให้ช่วยเอาไปคิดไปพิจารณา

ดู	บางที	อาตมาขอใช้คำาว่า	“บางที” 
คือ	จะไม่รับผิดชอบให้มันมากกว่านั้น
มันจะช่วยให้ เราได้ทำาบุญทำากุศล
อย่างสูงสุด	แล้วจริงด้วย	กว่าที่เราทำา
บุญทำากุศลกันอย่างอื่น	 นี้ถ้าหากว่า
ทำาบุญทำากุศลอย่างอื่น	 มันไม่ทำาให้
โลกมีสันติภาพได้ละก็	 เราจะไม่เรียก
ว่าสูงสุดดอก	?	พระพุทธเจ้าก็เหมือน
กันแหละ	ท่านทรงถือว่ามันเป็นหน้าที่
อันสูงสุด	 หรือมีประโยชน์อันสูงสุด	 ก็

เพราะ “เป็นประโยชน์แก่โลกทั้ง
เทวดาและมนุษย์”	ถ้าไม่อย่างนั้น	
ยังไม่เรียกว่า	สูงสุด

  เพราะฉะนั้น ให้เราทุกคน 
ตัวเล็ก ๆ นี้ สามารถทำาประโยชน์

อย่างสูงสุด คือ “ประโยชน์แก่
โลกทั้งเทวดาและมนุษย์” พอ
เอาโลกทั้งโลกมาเทียบกับคนตัว
เล็ก ๆ นิดเดียว มันก็จะรู้สึกท้อใจ 

...การเข้าใจธรรมะดี รู้จักธรรมะดี จะมีผล 
คือ ธรรมะเป็นที่รักที่พอใจของคนทุกคน...”“
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ว่าจะทำาได้อย่างไร ! แต่ถ้าคนเรา
มันไม่โง่ มันก็ไม่มัวท้อใจอยู่ มัน
ก็แสวงหาต่อไปว่า จะทำาอย่างไร 
ในที่สุดมันก็พบสิ่งที่จะช่วยให้
ทำาได้ คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือ
พระเจ้า ไป ๆ มา ๆ ก็ไปยืมมือ
พระเจ้ามาอีก มาเป็นเครื่องมือทำา
โลกนี้ให้เป็นผาสุก
  พูดอย่างอุปมาเปรียบเทียบ	มัน
คล้าย	ๆ 	กับว่าพระเจ้าท่านไม่ได้ต้องการ
อะไร	เก่ียวกับโลกน้ี	ท่านไม่ได้ต้องการ
อะไร	 หรือว่าเหมือนกับท่านยืนดูอยู่
เฉย	ๆ	 ว่ามนุษย์นี้มันจะทำากันอย่างไร	
มนุษย์มันจะทำากันในรูปไหน	แบบไหน	
แล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร
  นี่ สมมติว่ าพระเจ้ ายืนดูอยู่
เฉย	 ๆ	 ที่ไหนก็ตามใจ	 แต่เห็นทีเดียว
หมดทั้งโลก	 แล้วโลกนี้มันกำาลังเป็น
อย่างไร	 มันมีกิเลสงอกหนาขึ้น	 เป็น
ดอกเห็ดในฤดูฝนอย่างไร	 แล้วมัน
กำาลังหนาขึ้น	ๆ	แล้วโลกนี้เป็นอย่างนี้	
พระเจ้าก็หัวเราะอยู่	 ในข้อที่ว่า	 สัตว์
โลกมันไม่เชื่อพระเจ้า	 พระเจ้าก็ไม่มี
ส่วนได้เสียอะไร
  ทีนี้ถ้าว่ามันมีโชคดี	ถึงจักรราศี
หมุนกลับมา	 สิ่งต่าง	 ๆ	 มันสอนให้
มนุษย์อย่างเจ็บปวดแล้วมันนึกคิดกัน

ได้ใหม่ เปลี่ยนจิตใจเสียใหม่ ปรับปรุง
กันใหม่ หันไปหาธรรมะ เพื่อจะดับ
ความทุกข์ในโลก ก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดี 
แล้วก็ดำาเนินไปด้วยดี พระเจ้าก็ยืน
หัวเราะอยู่	 เพราะว่าท่านไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียอะไร
		 นี่พระเจ้า	 หรือพระธรรม	 หรือ
พระธรรมเจ้า	 แล้วแต่จะเรียกมันมีอยู่
อย่างนี้	สร้างสิ่งทุกสิ่งขึ้นมา	ก็ได้	แล้ว
ก็ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไร	 ควบคุม
สิ่งทุกสิ่งอยู่ก็ได้		ท่านก็ไม่ได้มีส่วนได้	
ส่วนเสียอะไร	 เห็นว่ามันยุ่งนักกวาด	
ล้างไปเสียทีหนึ่ง	 ทำาลายทิ้งไปเสียที
หนึ่งก็ได้	 พระเจ้าอิทัปปัจจยตา	 มัน
เป็นอย่างนี้เอง

“เป็นประโยชน์
แก่โลกทั้งเทวดา

และมนุษย์”
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  ฉะนั้น	 ขอให้ทุกคนต้อนรับพระ	
เจ้าน้ี	ในลักษณะท่ีถูกต้อง	อิทัปปัจจยตา
ฝ่ายความทุกข์มันก็จะไม่เกิดข้ึน	 อิทัป- 
ปัจจยตาฝ่ายความดับทุกข์  มันก็จะ
เกิดข้ึนมา ทุกคนมีหน้าท่ี ท่ีจะติดต่อ
กับพระเจ้าในลักษณะอย่างน้ี  ก็เรียก
ว่า  มันเป็นหน้าท่ีของมนุษย์โดยตรง
ท่ีจะติดต่อกับพระเจ้าอย่างน้ี	อ้อนวอน
พระเจ้าอย่างนี้	คือ	ปฏิบัติตามคำาของ
พระเจ้า	 ตามกฎของพระเจ้า	 อย่าง

เต็มที่	เรียกว่า	มีหน้าที่ ทำาความรอด
ให้แก่ตน

  คำาว่า “หน้าที่” นั่นแหละ 
คือตัวธรรมะแท้ ที่สำาคัญที่สุด คือ 
ธรรมะในความหมายที่ 3 หน้าที่
ท่ีมนุษย์จะต้องประพฤติให้ถูกต้อง
ตามกฎของธรรมชาติ ธรรมะใน
ความหมายนี้สำาคัญที่สุด : มนุษย์
ต้องทำาหน้าที่นี้เพื่อความรอด

ความรอดระดับสูงสุด คือ รอดทางวิญญาณ
  	 ทีนี้	“ความรอด” นั่นแหละ	มีปัญหาว่า	อยู่
ที่ไหน	 ?	 ในระดับไหน	 ?	 ถ้ารอดเพียงชีวิตไม่ต้อง
ตาย	 อย่างนี้มันก็รอด	 อย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็
รอด	 อย่าหาว่าใช้คำาหยาบนะ	 ว่าสัตว์เดรัจฉาน
มันก็อยู่รอด	มันมีอาหารกิน	มันไม่ตาย	ที่พระเยซู
ว่า	 “นกกระจิบมันก็ยังไม่อดตาย” ฉะนั้น	 การ
รอดอยู่ในลักษณะอย่างนั้น	 มันไม่น่าชื่นใจ	 ไม่น่า
สรรเสริญ
  มันต้อง	 รอดอีกความหมายหนึ่ง	 คือ	 รอด
ทางวิญญาณ	 คือ	 วิญญาณอย่าต้องถูกเหยียบ
ย่ำาให้จมอยู่ในกองทุกข์	 ให้วิญญาณมันเป็นอิสระ	
รอดจากกิเลส	 รอดจากการเหยียบย่ำาของกิเลส	
ความรัก	 ความโกรธ	 ความเกลียด	 ความกลัว	
ความเศร้า	 ความอิจฉาริษยา	 ทั้งหลายนี้	 มันเป็น
อันตรายที่ร้ายกาจกว่า	 เราจะต้องรอดจากสิ่งนี้	
ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันรอดอยู่ตามธรรมชาติ
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  ค น มั น น่ า จ ะ ล ะ อ า ย สั ต ว์
เดรัจฉานในส่วนนี้	 ที่ว่าสัตว์เดรัจฉาน
มันไม่มีความคิดนึกอะไรมากมาย	 มัน
ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องความรัก	 ความ
โกรธ	 ความเกลียด	 ความกลัว	 ความ
เศร้า	ความอะไรต่าง	ๆ	ความรัก	ความ
โกรธ	 ความเกลียด	 ความกลัว	 ความ
เศร้า	 อะไรต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 มันเป็นผล
ของการที่รู้จักคิดนึกให้สูงขึ้นไป	 กว่า
สัตว์เดรัจฉานนั่นเอง
  นี่ สั ต ว์ เ ด รั จ ฉ า น มั น มี แ ต่
สัญชาตญาณ		มันเพียงแต่รู้สึกได้ตาม
ที่มันเกิดขึ้นโดยตรง	 มันจึงไม่มีปัญหา
มาก	ตัวอย่างง่าย	ๆ 	เช่นว่า	สัตว์เดรัจฉาน
มีปัญหาเรื่องความรักทางเพศ	 ทาง
กามารมณ์ทางเพศนี้นิดเดียว	 หรือจะ
ไม่มี	 มีแต่การสืบพันธุ์	 แล้วปีหน้าก็มี
สักฤดูหนึ่งวันสองวัน	 เพราะมันไม่มี
สติปัญญา	 ที่จะงอกงามขึ้นไปถึงคิด
นึก	หรือทำามโนภาพอะไรต่าง	ๆ	ได้
  ส่วนมนุษย์นี้	 มันเป็นสัตว์ชนิด
หน่ึง		ซ่ึงกระโดดพรวดออกมาจากระดับ
สัตว์เดรัจฉาน	คือมันสมองนี้มันเจริญ	
มันมีสติปัญญาเกินกว่าสัญชาตญาณ	
มันอบรมกันมากยิ่งขึ้นไปอีก	 มันก็คิด
นึกได้	มันทำาให้เกิดความรู้สึกทางเพศ
ได้ทุกวัน	ทุกเดือน	ทุกปี	จนกระทั่งตาย	
มันมากกว่ากันกี่ร้อยเท่า	พันเท่า	หม่ืน

เท่า	 น่ีมันจะเรียกว่าบาปของมนุษย์ 
หรือจะเรียกว่าบุญของมนุษย์ ก็แล้ว
แต่จะเรียกเถอะ	ถ้ามันได้อย่างใจ	มัน
ก็เป็นบุญแหละ	 ถ้ามันไม่ได้อย่างใจ	
มันก็เป็นบาปเหลือประมาณ
  เดี๋ยวนี้เรามาสังเกตดูว่า	 สัตว์
เดรัจฉานมันไม่มีปัญหา	ที่จะต้องรอด
จากความทุกข์ชนิดนี้	 มันไม่มีความ
ทกุข์ชนิดน้ี	มนุษย์มีมันสมองสูง	มีความ
คิดสูง	 ก็เพิ่มขึ้นตามที่มันสูง	 เพราะ
ฉะนั้น	 มันจึงมีความรักมาก	 มีความ
โกรธมาก	 มีความหลงมาก	 มีความ
กลัวมาก	 มีความเศร้ามาก	 มีอะไร	 ๆ	
มากไปทั้งนั้น	 แล้วมนุษย์จะปล่อยไป
ตามธรรมชาติ	 เหมือนสัตว์เดรัจฉาน

...คนมันน่าจะละอาย
สัตว์เดรัจฉานในส่วนนี้ 
ที่ว่าสัตว์เดรัจฉานมัน
ไม่มีความคิดนึกอะไร

มากมาย มันก็เลย
ไม่มีปัญหาเรื่องความ
รัก ความโกรธ ความ

เกลียด ความกลัว 
ความเศร้า...” 

“
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อ้างอิง : ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส เรื่องธรรมะกับการเมือง ลำาดับที่ ๑๘.จ บนแถบพื้นสีแดง, เรื่องที่ ๘ ทำา

อย่างไรโลกนี้จะมีการเมืองในระบบธรรมะ, บรรยายวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๙, หน้า ๓๗๙-๔๒๐.

ได้อย่างไร	 ก็เลยต้องมีธรรมะระบบ
ของมนุษย์	 ที่พอเหมาะสม	 ที่จะแก้
ปัญหาอันเกิดจากความสูง	หรือความ
ก้าวหน้า	ของจิตใจของมนุษย์นั่นเอง

  สรุปแล้วก็พูดไปว่า	 บาปหรือ
ความทุกข์ชนิดนี้ มันเกิดมาจาก
ความสูงทางจิตใจของมนุษย์  
เพราะฉะนั้น มนุษย์จึงต้องมีความ
สูงทางจิตใจอีกระบบหนึ่ง ซึ่งเป็น
ของคู่กัน ที่จะต้องล้างบาปนี้เสีย 
ระบบนั้นก็คือพระธรรม ซึ่งไม่
จำาเป็นสำาหรับสัตว์เดรัจฉาน แต่
จำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับมนุษย์เรา 
เราก็รีบศึกษารีบปฏิบัติ เข้าใจแล้ว
เราก็จะได้ช่วยกันสั่งสอนสืบไป
  ผู้ที่ทำ าหน้าที่ เผยแผ่สั่ งสอน
พระธรรม	 ต้องรู้ข้อนี้ให้ถูกต้อง	 แล้ว
สอนให้เขาเข้าใจ	 ว่ามนุษย์มันมีบาป
อยู่ส่วนหนึ่ง คือ มันมีสมองสูง	 มัน
จึงสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นจากที่สัตว์
มันมี	 แล้วสิ่งนี้แหละมันต้องการพระ

ธรรม	สำาหรับไปแก้ปัญหา	ค่าที่มันสูง
ด้วยความคิดนึก	จนมีความทุกข์ยาก
  ถ้าแก้ปัญหานี้ได้	ความทุกข์มัน
ก็กลายเป็นไม่มีทุกข์	 หรือจะมีสุขยิ่ง
กว่าท่ีสัตว์มันมี	บาปมันก็กลายเป็นบุญ	
ถ้าไม่มีธรรมะ		ความเป็นมนุษย์นี้เป็น
ความบาป		เพราะมันคิดลึกแต่ในทางท่ี	
จะเป็นทุกข์ได้	พอมีธรรมะแล้ว	ความ
เป็นมนุษย์นี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล คือ
ดับความทุกข์ได้ แล้วทำาประโยชน์
ให้แก่โลกนี้ได้มากมายกว่า ที่สัตว์
เดรัจฉานทั้งหลายมันจะพึงกระทำา
ได้ อย่างที่จะไม่เปรียบกันได้เลย
  เป็นอันว่า	 เรารู้จักสิ่งที่เรียก
ว่า	“ธรรมะ” ประโยชน์อานิสงส์ของ
ธรรมะมาพอสมควรแล้ว	พอที่จะช่วย
ชี้แจงซึ่งกันและกัน	 ให้พอใจธรรมะ	
นิยมธรรมะ	 รับเอาธรรมะ	 	 มาเป็น
ระบบสำาหรับปกครองมนุษย์เรา	 ให้

มีความสุข	 สมตามที่เรียกว่ามนุษย์ 
คื อ สั ต ว์ ที่ มี จิ ต สู ง ก ว่ า สั ต ว์
เดรัจฉานนั่นเอง.
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คำ�ว่� “ไมรู่้  ไม่ชี้” ในกรณีที่พบสุข
 
	 คำานี้เป็นเสียงอุทานจากพระอริยเจ้าผู้บรรลุ
ธรรม	 คือ	 เชื้อแห่งกิเลสวะได้ปราบกำาราบสิ้นไปแล้ว
แม้ท่านจะประสบพบสิ่งที่น่ารัก	 น่าใคร่	 น่าพอใจ	 ก็
ไม่มีอัสสาทะ	ความเพลิดเพลินเอร็ดอร่อยแต่ประการ
ใด	เพราะภาวะจิตใจอยู่เหนือกระแสโลกียะ	แล้วเข้าสู่
โลกุตระธรรม	เรียกว่า...	

 “ไม่หวั่นไหวในอิฏฐารมณ์ และอนิฏฐา-
รมณ์แต่ประการใด อย่างปุถุชนท่ัวไป  เราจะ
กระทำาฉันใด พอมีส่วนได้บ้าง”
  ท่านเตือนว่า	อย่าไปหลงให้เกิดทุกข์	คือ	บ้าหลง

พิจารณาคติธรรม
ชวนใหเ้ห็นธรรม

โดย...พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร
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 	 ท่านสาธุชนทั้งหลาย “หากแม้น
ว่าใครไปหลงสุข ในสิ่งที่น่ารัก น่า
ใคร่ น่าพอใจ นั่นเสนียดจัญไรทุกข์
ใหญ่จะตามมาทีหลัง”	 อุปมาเหมือน	
คนท่ีหลงเพลินด้วยส่ิงเสพติด		ความติดใจ
ในสุขเวทนาจากฤทธิ์ยานั้นไปกล่อม
ระบบประสาทให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม	 เพลิน
จนในที่สุดขาดมันไม่ได้	 ถึงเวลาอยาก
ยา	 มีอาการทุรนทุราย	 กระสับกระส่าย	
ทำาลายระบบประสาท	 ทำาลายสมอง	
ทำาลายพ่อแม่	ทำาลายตนเอง	บาปกรรม
ไม่ยำาเกรงเป็นนักเลงอันธพาล	คงไม่นาน
ต้องติดคุก	 มีมากมายถึงขั้นฆ่าตัวตายก็
มี	ด้วยเหตุฉะนี้อย่าไปหลงมันเลย

คำ�ว่� “ถึงเป็นสุข ก็มีพิษ
อนิจจัง”

 
 พุทธบริษัททั้ งหลายที่ยั ง เป็น
ปุถุชน	 คนหนาด้วยกิเลส	 มักมีความ
เข้าใจว่า	ถ้าร่ำารวยมากก็มีความสุขมาก	
ถ้ามีแฟนหล่อ-สวยก็มีความสุขมาก	ถ้า

มีที่อยู่อาศัยใหญ่เหมือนคฤหาสน์งาม	ๆ	
ก็มีความสุขมาก	 มีรถนั่งส่วนตัวราคา
หลายล้านก็มีความสุขมาก	 และมีอะไร
ต่อมิอะไรอีกมากมาย	ต่างเข้าใจว่ามีความ
สุข	แต่พระองค์ทรงตรัสว่า
 “วัตถุกามทั้งหลาย ผู้ใดเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วยความโง่ หรือมิจฉาทิฐิ
เป็นทุกข์ในโลก เป็นภาระมาก เป็น
ปัญหามากที่สุดในโลก”
  อุปมาให้เข้าใจเหมือนเด็กเล่น
ของด้วยลูกไม้บ้าง	 เอาทรายมาก่อเป็น
รูปบ้านบ้าง	 ก่อเป็นรถเก๋ง	 	 ปั้นเป็นรูป
วัว	รูปควาย	ปั้นเป็นผลไม้บ้าง	 เป็นแก้ว
แหวน	เงิน	ทองบ้าง	หลาย	ๆ	อย่าง
 ถามว่า	 เมื่อเด็ก	 ๆ	 เขาก่อหรือ
ปั้นสิ่งเหล่านั้น	 อย่างประณีตสภาพจิต
ของเด็ก	เขาจะเล่นแต่สนุกหรือหวงแหน	
กังวลคนอื่นจะมาทำาให้เสียหายหรือไม่
  ใคร	ๆ	ก็ตอบได้แน่นอนว่า “ต้อง
เป็นเช่นนั้น”		นี่ขนาดของเล่นแท้	ๆ	ยัง
เป็นถึงขนาดนี้	 คือ	 เด็กเกิดความกังวล	
ความหวาดระแวงกลัวเสียหายอันตราย
ต่าง	ๆ 	นานา	คือปัญหาทุกข์นั่นเอง	พุทธ

“
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บริษัททั้งหลาย

  “วัตถุกามที่น่ารัก น่าใคร่
ทั้งหลาย เป็นเหยื่อ เป็นมายา
ลวงมนุษย์ให้หลงติด” 
 พระองค์ทรงตรัสว่า	 “กามทั้ง
หลาย เป็นภาระหนัก กามทั้งหลาย
เป็นของร้อน กามทั้งหลายเป็นของ
น่ากลัว เมื่อเข้าไปยึดแล้วเป็นที่มา
แห่งความเจ็บปวด  ทุกข์ทรมานเหลือ
ประมาณ”

“ผู้มีญ�ณปัญญ�เห็นทุกขัง 
อยู่ในสุขทุกกรณี”

 
 กล่าวถึงว่า	คุณจะมีความสุข	หรือ	
สนุกสนานจากอะไรสิ่งไหนก็แล้วแต่	
โดยสรุปรวมความเป็นการเพ่ิมทุกข์ท้ังส้ิน
 อุปมาเหมือนกับเชื้อโรคไม่ว่า
จะเป็นเชื้อชนิดไหนประเภทใด	 ย่อมนำา
ความทุกข์มาให้ทั้งสิ้น	 	 คุณจะรู้หรือไม่
ก็แล้วแต่ต้องเป็นอย่างนั้น	“ตถตา เช่น
นั้นเอง”	สร้างมาอย่างไร	ผลย่อมอย่าง
นั้น	เป็นธรรมดาของสภาวธรรม

“เมื่อทุกอย่�ง มีพิษ
อนิจจัง”

 

 ทุกอย่าง	 หมายถึง	 สิ่งน่ารัก 
น่าใคร่ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรูป
ธรรม หรือนามธรรมก็ดี และสิ่งที่
ไม่น่ารัก ไม่น่าใคร่สร้างเหตุปัจจัย
เนื่องกันทั้งสิ้น
 อุปมาเหมือนไฟที่เกิดจากไหม้
หญ้า	 ไหม้ฟาง	 หรือไหม้ไม้	 ไหม้ขยะ	
แก๊ส	 หรือน้ำามันและเชื้อเพลิงอื่น	 ๆ	 ก็
แล้วแต่	 เมื่อเราอยู่จุดนั้น	 ตรงนั้นย่อม
ร้อนมากเช่นเดียวกัน	

 พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า	 “ไฟ
ย่อมเกิดจากราคัคคิบ้าง ไฟ
ย่อมเกิดจากโทสัคคิบ้าง และ
ไฟย่อมเกิดจากโมหัคคิบ้าง” 
 ก็หมายความว่า	 สิ่งที่ก่อให้เกิด
ทุกข์โดยสรุปมาจากโสมนัส	และโทมนัส	
คือ	 ความยินดีและความยินร้าย	 ความ
พอใจและความไม่พอใจ		น่ีแหละเป็นเหตุ
ใหญ่	ในอริยมรรคมีองค์แปดทรงตรัสไว้
ชัดเจน	แล้วศาสนิกชนทั้งหลาย

 วัตถุกามที่น่ารัก น่าใคร่ทั้งหลาย เป็น
เหยื่อ เป็นมายาลวงมนุษย์ให้หลงติด” 

“
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“ท่�นใด ใครไปหลงคลั่ง
เคลิ้มนัก เหมือน รักผี”

 
 นี่คือหัวข้อธรรมท่านผู้อ่านทั้ง
หลาย	 ขณะนี้กำาลังบอกว่า	 ท่านสาธุชน	
ใครไปหลงรักสิ่งใด	ๆ	และไม่พอใจสิ่งใด
ท้ังฝ่ายท่ีเป็นวัตถุกามก็ตาม	ท้ังส่วนท่ีเป็น
นามธรรมก็ดี	นี้คืออาการถูกผีหลอกทั้ง
สิ้น	 โดยภาวะธรรมนั้น	 เป็นแค่	 อนิจจัง	
ทุกขัง	อนัตตาเท่านั้น
  อุปมาเหมือน		เด็กชอบเล่นลูกโป่ง
ที่มีสีสวย	ๆ		งาม	ๆ		แต่อันที่จริงแล้วลูก
โป่งมันไม่มีหรอกเพียงเอาแผ่นยางมา
รีดให้บาง	 เพื่อเป่าลมเข้าไปได้และเก็บ
ลมได้	ผูกมัดรัดไว้เท่าน้ันเอง	เด็ก	ๆ 	ก็ชอบ
อย่างเหลือประมาณแค่ลูกโป่ง	 ผู้ใหญ่
ท่ีไปหลงพอใจในของน่ารัก	 น่าใคร่	 และ
สิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหลายจะต่างอะไรกับ
เด็กชอบลูกโป่ง

“สังข�รทั้งปวง มันหลอก
น่�ชัง อย่�งหมดดี”

 
 พุทธบริษัททั้งหลาย	 โดยมาก
ปุถุชนทั่วไป	มักถูกอวิชาลวงอย่างสิ้นท่า	
คือ	 ถูกมายาโลกมันหลอกลวงเอาอย่าง
ไม่ประสีประสาเลย	 บุคคลประเภทนี้มี
มากในโลก	เช่นเมื่อสร้างเหตุใด	ประสบ

พบสิ่งน่ารัก	น่าใคร่	น่าพอใจ	ทุกอย่างก็
ดีใจเหลือประมาณ	 แต่ยามใดสร้างเหตุ
ต้องประสบพบสิ่งที่ไม่น่ารัก	ไม่น่าพอใจ	
ก็เศร้าโศกเสียใจทุกข์เหลือประมาณ	
จนอยู่เป็นคนไม่ได้	
 เมื่ออยู่เป็นคนไม่ได้	 หมายความ
ว่า	ต้องฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่าง ๆ เมื่อ
พระธรรมมีความสำาคัญต่อชีวิตมาก
ถึงเพียงนี้ ยังจะไม่ให้ความสำาคัญอีก
หรือ

“คว�มจริงมีอยู่ว่� 
ทุกขังนี้ แปลว่� น่�ระอ�”

 
 ท่านใดใครรู้สึกระอาบ้างต่อปัญหา
ความทุกข์	 บุคคลน้ันต้องแสวงหาช่อง
ทางออก	 อย่างเช่น	 ยสะกุลบุตรเป็นต้น	
เกิดระอาต่อปัญหาชีวิต	 โดยเฉพาะด้าน
จิตใจค่อนข้างมาก	 ค่ำาคืนดึกด่ืนนอนไม่
หลับ	 ต้องออกมาเดินนอกบ้าน	 เดินไป
เดินมาบ่นพึมพำาว่า	“ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ ๆ ๆ 
ทำาอย่างไรจะพ้นได้ ๆ ๆ”
  ตามเร่ืองราว	กล่าวว่า	พระพุทธเจ้า

ได้ยินพอดี	 และทรงตรัสว่า	 “ที่นี่ไม่
วุ่นวาย ที่นี่สงบ ที่นี่เย็น”  
 ปรากฏว่ายสะกุลบุตรพอได้ยิน
สนใจทันที	 และต่อมาเกิดเลื่อมใสมาก	
ได้ฝึกฝนอบรมอย่างเต็มที่ตามแนวทาง
สัมมาปฏิบัติ	โดยสรุปความว่า	จนได้ละ
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อัตตา	อัตนียา	คือละตัวตน	และของตน
ออกเสียสิ้น	 ด้วยมุญจิตุกัมมยตาญาณ	
คือ	 อยากออกจากทุกข์	 มีเจตนาถอน
ความพอใจ	 และความไม่พอใจออกสิ้น
แล้วได้ถึงท่ีสุดแห่งทุกข์	ลุมรรคผลนิพาน

“คว�มจริงเรียกว่�
สุข หรือว่�ทุกข์ล้วนน่�ชัง”

 ท่านสาธุชนทั้งหลายในภาวะจิต
ของพระอริยเจ้าแจ่มแจ้งไม่ว่าจะความ
สุขหรือความทุกข์	 มันน่าเกลียด	 น่าชัง
ทั้งสิ้น	 ลองไปสังเกตดูที่จิตของตนเอง	
เวลามีความสุขด้วยส่ิงไหน	หรือทุกข์ด้วย
เรื่องอะไร	 จิตมันก็ผันผวนเรรวนไม่จบ
ไม่ส้ิน	 น่าเหน่ือย	 ภาวะจิตใจข้ึน	 ๆ	 ลง	 ๆ	
ปลงไม่ตก	นรกในใจ	
 อุปมาเหมือนอากาศหนาวเย็น
มากลำาบากเดือดร้อน		ถ้าอากาศมันร้อน
มาก	ๆ	ก็ทนไม่ไหว	ๆ	สู้ไม่ต้องร้อน	 ไม่
ต้องเย็นดีกว่า		จงพิจารณาท่านผู้อ่านฉัน
นั้นแหละ

“คว�มไม่รู้ เป็นคุกขังจิตใจ
ไว้แน่นหน�”

 นี่คือหัวข้อธรรม	หลาย	ๆ	คน	มี
ความเป็นห่วงกังวลด้วยคู่ครอง		เป็นห่วง	
ลูก	 เป็นห่วงหลาน	 	 ทรัพย์สินศฤงคาร

ต่าง	ๆ	นานา	นี่ก็เป็นคุกขังจิตใจไม่อิสระ
และรวมทั้งรูป	 เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	
วิญญาณ	 โดยรวมก็คือ	 อัตตา	 ตัวตน
ของตนนี่แหละ	 เป็นหลักใหญ่ที่ผูกพัน
ความมั่นหมาย	 ด้วยกามุปาทาน	 ทิฎฐุ-
ปาทาน	สีลัพพตุปาทาน	อัตตวาทุปาทาน
เหล่านี้	 สามัญชนทั่วไปติดอยู่	 ถูกขังอยู่
อย่างหนาแน่น	ยากนักหนาจะผ่านพ้นไปได้

“มพีฤติกรรมไปหลงมัน คือ 
หลงเหยื่อเมื่อเป็นปล�”

 
 นี่คือ	 หัวข้อธรรมทั้งหลาย	 เมื่อ
บุคคลใดใคร	หลงยึดม่ันด้วยกามท้ังหลาย
หลงยึดมั่นด้วยความคิดเห็นของตนเอง	
หลงยึดมั่นด้วยศีลที่ผิดพลาด	 อุปาทาน
ด้วยตัวตน	เหล่านี้คือว่า	หลงเหยื่อ	
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 อุปมาเหมือนคนที่หลงบ้าในเพศ
รส		ลูกเขาเมียใครไม่เลือก			ให้ตนเองมี
ความสนุกเป็นดี		คนประเภทน้ีมักมีความ
คิด	และเข้าใจว่า	ตนเองมีความสนุก	ผู้ที่	
ร่วมรักก็มีความสนุกด้วย	 เพราะฉะนั้น	
การร่วมเสพสมนี้ไม่ผิดศีลแต่อย่างใด
เช่ือแบบน้ัน	และมีความยึดม่ันว่า	ใครต่อ
ใครเม่ือเกิดมาแล้ว	ในชาติน้ีต้องแสวงหา
ความสุขสนุกสนานให้แก่ตนเองตลอด
ไป	น้ีส่วนหน่ึงเป็นต้น	จึงช่ือว่า	หลงเหย่ือ

“กล่�วถึง ปล�มีต�ก็กิน
เบ็ด เสร็จกันเลย”

 
 พุทธบริษัทท้ังหลายขอถามหน่อย
ว่า	ปลามีตาไหม	?	ใคร		ๆ 		ก็ตอบว่า	“มี”
มันกินเหยื่อไม่เห็นเบ็ดหรือไม่เห็นเพราะ
มันไม่มีปัญญา	 หากินตามสัญชาตญาณ

ความหิวของมันไม่รู้เร่ือง		แต่อนิจจาคนทั้ง
หลายมีตา	มีปัญญา	มีความสามารถ
มากมาย	แต่หลงเหยื่อ		คือ		ก่อเหตุแห่ง
ความทุกข์ให้แก่ตนเองได้มากมายหลาย
ประการ		เช่นใช้ตาหาความทุกข์ใส่ตนเอง
ก็ไม่รู้	 ใช้หูก่อปัญหานำามาซึ่งความทุกข์
ก็ไม่ทราบ		รวมท้ังใจไปเก็บ	ไปคว้าอกุศล
เข้ามา	ๆ 	แล้วอารมณ์ก็ไม่ดีนอนก็ไม่หลับ
ก่อเกิดโรคเบียดเบียนต่าง	ๆ	นา	ๆ	สมน้ำา
หน้ามัน	มันก็เป็นปลาบ้า	ๆ		ใครบ้างเป็น
ปลาบ้าพิจารณาดูสิ

“ครวญคิดคิดไป เหมือน
ปล�บ้� อนิจจ�เอ๋ย”

  หมายความว่า	 ดูให้ดีพิจารณา
ให้ดีเถิด เหมือนอาการคนบ้า อนิจจา
เอ๋ยบ้าอย่างไร ? ท่านสาธุชน	 คือ	 บ้า
ด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นต่าง	ๆ	เช่นตัว
กู	 ของกู	 กายชีวิตจิตใจนี้กูห่วง	 กูกลัว
จะอยู่ไม่ได้นาน	 กูยังไม่แก่	 กูยังไม่ป่วย		
กูต้องพยายามดูแลตัวกูให้ดีที่สุด	 ลูก
หลานของกูต้องสุขสบาย	 อันตรายต้อง
ไม่เกิดกับลูกหลานกู	 โภคทรัพย์ของกู
ตอ้งม่ังค่ัง	ความหวังของกูต้องสำาเร็จ	ทาน
กูก็ให้	 ศีลกูก็ปฏิบัติ	 สมาธิภาวนากูก็ทำา	
แต่อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	กูไม่รู้	ขันธ์ทั้ง	
5	ไม่ใช่ตัวตนกูไม่ทราบ	

 พระพุทธเจ้าสอนว่า “อย่ายึด

“ตถตา เช่นนั้นเอง”
ไม่มีอะไรสิ่งไหนแท้แน่นอน 
ทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้น 
ของกิน ของใช้อาศัย 
ปัจจัยต่าง ๆ จงอยู่อย่าง
ฉลาด อย่ายึดมั่นถือมั่น
ในสิ่งทั้งหลาย
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มั่นถือมั่นจงถอนความพอใจ
และความไม่พอใจ กูไม่เข้าใจ” 
นี้คืออาการคนบ้าโลกียะท่านผู้อ่าน

“ทีผ่่�นม� แต่มันเห็น
เป็นจนชินกันจนเคย”

  
	 หมายความว่า	 โดยทั่วไปปุถุชน
คนธรรมดามักเป็นแบบนี้	คือ	ความโลภ	
ความโกรธ		ความหลง			ความอยากได้	
อยากมี	 อยากเป็น	 บ้างครั้งก็ชอบ	 บาง
คร้ังก็ชัง	บางคร้ังก็โกรธ	บางคร้ังก็เกลียด
บางคราวก็ดีใจ	 บางคราวก็เสียใจ	 บาง
คราวหัวเราะ	 บางคราวร้องไห้	 บางที
สนุกสนาน	 บางทีเศร้าโศก	 บางทีถูก
สรรเสริญ	 บางทีถูกนินทา	 บางเวลามี
ทุกข์	 บางเวลามีสุขไม่มีที่จบที่สิ้น	 ต้อง
ประสบแต่อย่างนี้	ๆ	เรียกว่า	เคยชินมา
นานกาลไหน ก็ไม่พ้นจำาต้องทนเร่ือย ๆ
ไป ฉันนั้น 

“จิตว�งเฉย 
เมื่อเห็นทุกข์ในสุขมี”

 
	 กล่าวถึงว่า	 ถ้าจิตอยู่ในระหว่าง
มัชฌิมาปฏิปทา	คือ		อยู่ในทางสายกลาง	
ไม่ยินดีไม่ยินร้าย	 ไม่ชอบไม่ชัง	 ไม่บวก
ไม่ลบ		ก็จะเห็นอย่างแจ่มแจ้ง			ด้านขึ้น
ด้านลง	ไม่ดีท้ังน้ัน	ท่ีดีท่ีสุดคือ	อยู่ระหว่าง

ถ้าจิตอยู่ในระหว่างมัชฌิมา
ปฏิปทา คือ อยู่ในทาง

สายกลาง 
ไม่ยินดีไม่ยินร้าย 

ไม่ชอบไม่ชัง ไม่บวกไม่ลบ  
ก็จะเห็นอย่างแจ่มแจ้ง... 

“

“
บางเวลามทีกุข ์
บางเวลามีสุข
ไม่มีที่จบที่สิ้น
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กลาง	ไม่ต้องอ้วน	ไม่ต้องผอม	ไม่รวยไม่
จน	 ไม่ต้องสุข	 ไม่ต้องทุกข์	 นี้คือหนทาง
อันประเสริฐของพระอริยเจ้า	ของธรรม-
ชาติในสัจจะธรรม	หรือเรียกว่า		เป็นหลัก
พุทธประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดังกล่าวแล้วโดยลำาดับ

“โดยปกติแล้วธรรมช�ติ
มีอยู่ว่� อันคว�มจริง

ของกูนี้มิได้มี”
 
 คำาว่า	“ความจริงมิได้มี”	น้ีหมาย	
ความว่า	ทรัพย์สินของเราโดยภาวะสัจจะ
ความจริงนั้น	ไม่มี	ลูกหลานอีกสิ่งนานา
ประการเช่นกัน	แม้แต่ตัวของเราตามภาวะ
สัจจะความจริง	 เป็นเพียงความรู้สึก
เท่าน้ัน		ท่ีเกิดข้ึนกับจิตท่ีผัสสะโง่มีอวิชชา
ครอบคลุมรุมอยู่น่ันเอง		แต่เราไม่มีญาณ
ปัญญารอบรู้	เพราะเป็นปุถุชนคนโง่เขลา
เบาความรู้อยู่อย่างประมาท	มันเป็นเหตุ
ปัจจัยใครผู้ใดเผลอสติ	 ความรู้สึกที่ผุด
ขึ้น	 ยึดมั่นด้วยเรื่องพอใจ	 หรือมิพอใจก็
แล้วแต่		ภาวะจิตแปรปรวนไปสู่ความไม่
ปกติเช่นยกตัวอย่าง
 เราเห็นผู้อ่ืนตีหมา	ตีแมว		เราไม่คิด
อะไรมาก	แต่ถ้ามีคนมารังแกแมว	หมาเรา
เราก็โกรธขณะนั้นทันทีมีความเดือด
ร้อน	 ภาวะจิตมิได้พักผ่อนนอนไม่หลับ
ของกูเกิดขึ้น	คือ		กิเลสเหตุปัญหาใหญ่ 

หรือฝ่ายตรงกันข้าม ถ้าเขาออกอาการ
ดีกับเรา พูดชมเราก็ปล้ืมลืมตัวมัวเมา 
ถ้าช่วงใดเม่ือไหร่เรามีสติหากเราไม่
เผลอ อันความยึดม่ันถือม่ันก็ผ่านพ้น
ไป หาเกิดกิเลสใด ๆ ไม่

“ห�กเร�ส�ม�รถประคองใจ
ได้ระดับนี้ขั้นนี้”

 
 ทุกวัน	เวลานาที	ไม่มีทุกข์เลย		ชีวิต
จิตใจเสบยตลอด	 เพราะฉะนั้นสาธุชน
ทั้งหลายเอ๋ย	 ศึกษาให้ดีทำาความเข้าใจ
ให้ชัดเจนเถิด	จะได้มีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐ
เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา	ควรได้น้อม
นำามาบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจ้าอย่างจริงจัง	คือ	ระวังสติสัมป-
ชัญญะ	 พรั่งพร้อมหิริโอตัปปะไว้กำากับ
ใจ	 เราท่านทั้งหลาย	มีบทกลอนที่กล่าว
ไว้ว่า “เผลอสติทุกข์ทันใจ สติไวรู้ทัน
เช่นนั้นเอง” 
 บทนี้ควรเอาไปท่องให้ขึ้นใจจะดี
มาก	 เราควรเกรงกลัวความยึดมั่นไม่ว่า
เรา	ไม่ว่าเขา	ล้วนก่อปัญหาทั้งสิ้นอยู่กิน
ไม่ปกติ		เมื่อเราเห็นโทษ	เห็นภัยมาก	จะ
ได้ไถ่ถอนกิเลสตัณหาอุปาทานให้เต็มที่		
  ถามว่า	 อย่างนี้ดีกว่าไหม	 มีใคร
เข้าใจบ้าง	 นี่แหละหนทางอันประเสริฐ
ตามพุทธประสงค์	ตรงต่อธรรมะมันเป็น
ธรรมดา	 สาธุชนทั้งหลายของเปลี่ยนไป	
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ความรู้สึกก็ผุดข้ึนว่า	กูร้อนจะแย่แล้ว	เรา
ร้อนเหลือเกิน	 แม้การทำางาน	 ทำาอย่าง
ปกติสักเด๋ียว	 เกิดผลงานผิดพลาดตัวกูก็

ผุดข้ึน	 คือจิตมันผุดข้ึนมาว่า “กูทำางาน
ผิดพลาดทำางานเสียหายไม่น่า
เลย”	 แม้แต่ผู้อ่ืนชมก็เช่นกันอย่าไปหลง	
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ตรัสให้เราใช้สติปัญญา	 เม่ือแสงแดดมัน
ร้อนก็หาอย่างอ่ืนมาบังสิ	 เม่ือทำางานผิด
พลาดก็ปรับปรุงแก้ไขด้วยสติปัญญาไปสิ	
อย่าไปเป็นทุกข์กับมัน

“ทีเ่ร�ทุกข์นั่นแหละ คือ 
คว�มเป็นผี คว�มโง่

มันโผล่เข้�ม�”

 ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา	
ความโง่ตัวกู	 ตัวสูก็หายไป	 สาธุชนทั้ง
หลาย	 แต่ถ้าเรามีความสามารถถอน
อวิชชา	 คือ	 ความโง่ให้หมดรากเง้าสิ้น	
แล้วเป็นเร่ืองดี		มีความพิเศษส้ินเหตุแห่ง	

เปลี่ยนมาทุกนาที	ทุกเรื่อง	ทุกอย่าง	ทุก
กรณีมันหมุนเวียนเปลี่ยนไป	 เปลี่ยนมา
อย่างไม่หยุดย้ัง	แต่ไหนแต่ไร		ก็เป็นเช่นน้ัน	
และจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

  ดังคำากล่าวว่า	 “ตถตา เช่น
น้ันเอง”	ไม่มีอะไรส่ิงไหนแท้แน่นอน		ทุก
อย่างเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้น	ของกิน		ของใช้	
อาศัย	 ปัจจัยต่าง	 ๆ	 จงอยู่อย่างฉลาด	
อย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย

“ทั้งปวงมันหลอกลวงเร�
ทั้งนั้น ต้องสร้�งสรรค์
เพื่อสู่สัมม�ทิฏฐิเถิด”

  ความเป็นอยู่จะประเสริฐกว่า
ศาสนิกชนทั้งหลาย	 ขอเตือนเราว่า	 อัน
ความจริงตัวกู ตัวสูมิได้มี นี่หมายความ
ว่า	 ความรู้สึกในบางครั้ง	 บางขณะเรา
เบาจิต	 เบาใจไม่มีอะไรปรุงแต่ง	 เดินไป
หรือทำางานไปด้วยสติปัญญาอย่างสงบ	
แต่ถ้าเดินไปเจอแสงแดดมันร้อน	 อัน
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อุปาทาน	พระนิพพานพอมีหวัง	จึงบอก
กล่าวป่าวร้องว่า รักสงบชวนถอน ซึ่ง
ตัวกู ที่ยึดมั่น ถือมั่นทุกสิ่ง ทุกอย่าง 
น้ีคือหนทางแห่งความสงบ		ได้พบแต่ภาวะ
ที่เยือกเย็น	เป็นความประเสริฐ

“ต�มหลักพุทธประสงค์ 
ดำ�รงสู่เป้�หม�ยอันสูงสุด”

 
 มันก็ไม่ง่ายนัก	 แต่ต้องพยายาม	
อย่าให้มีความโง่เหลืออยู่	 เหมือนอย่าง
ผี	คือ	มันหลอกลวง	เรามานานแล้ว	จึง
หาอุบายวิธีขับไล่ให้ออกไปให้พ้น	 จะได้

ไม่มืดมนอนธการ	 หาความสงบสำาราญ
มิได้เลย		เฉยเมยไม่ไหวปล่อยไปมิได้แล้ว	
อายุป่านนี้เจอของดีต้องเอา	 เตือนเรา
และเขาศาสนิกชนทั้งหลาย	 ต้องดำาเนิน
ชีวิตให้เหลือไว้เป็นไปเพื่อปัญญา	 และ
ปราณี	 ต่อตนเองและผู้อื่นนี้ประเสริฐ
กว่าคุ้มค่าชีวิต	 จิตไม่เศร้าหมองปกป้อง
ตนเอง	ภารกิจทุกวันน้ีจงทำาอย่าให้มีตัวกู	
ตัวสูอยู่เลยจะดีกว่า	เพราะมันก่อปัญหา
นำามาซึ่งภาระหนักที่วางได้ยาก	 ความ
ทุกข์ลำาบากจะกรูเข้ามา	 สู่อุปนิสัยเรื่อง
ยากลำาบากใหญ่	จะเกิดข้ึนเป็นเงาตามตัว
  ท่านเตือนให้มองว่า	ทุกอย่างเป็น
ธรรมชาติของการกระทำา	 หรือเข้าไป
เกี่ยวข้องอย่างโง่	 หรืออย่างฉลาด	 ต้อง
อาศัยความสามารถของตนเอง	 ที่เคย
ได้ฝึกฝนอบรมมา	ต้องมีจิตเจตนาที่แรง
กล้าศรัทธายอดเยี่ยม
  อย่าได้ถือตัว	 ถือตน	 บุคคลเรา
เขา	 พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงตรัสไว้แจ้งแล้ว	 มีตอนหนึ่งกล่าวว่า		

มันเป็นคู่กัดกันฉันเปิดเผย เข้า
สิงจิตเมื่อไหร่ เป็นไม่เสบย อย่า
เลี้ยงเลยผีทั้งสองต้องขับไป นั่น
คือผีตัวกู ของกู อย่าให้เกิดขึ้นที่
ภาวะจิต.

โปรดติดตามตอนต่อไป

อย่าได้ถือตัว ถือตน 
บุคคลเราเขา
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โดย...พระเริงชัย เตชพโล

ตอน...วิถีทางแห่งปัญญา

  ว่าด้วย	 โยนิโสมนสิการ ซึ่งก็คือความเป็นผู้ฉลาด
ในการคิด คิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระบบ สามารถที่จะขบคิด
พิจารณาไตร่ตรองสืบสาวราวเรื่องจากปลายเหตุไปจนกระทั่ง
ถึงต้นเหตุ หรือ สาเหตุของเรื่องที่กำาลังขบคิดได้อย่างถูกต้อง 
และบริบูรณ์ แล้วประมวลความคิดรอบด้านจนกระทั่งสรุปออก
มาได้ว่า ผลลัพธ์ของกระบวนการคิดนี้จริงหรือเท็จ ดีหรือไม่ดี 
ควรหรือไม่ควร เป็นต้น 
  แล้วยังอธิบายได้อีกว่า	 การทำาในใจโดยแยบคายหรือการกระ
ทำาไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย	 หรือการพิจารณาโดยแยบคาย	 คือ	
พิจารณาเพ่ือเข้าถึงความจริงโดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามลำาดับจนถึง
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ต้นเหตุ		แยกแยะองค์ประกอบ	จนมอง
เห็นตัวสภาวะ	 และความสัมพันธ์แห่ง
เหตุปัจจัย	 หรือตริตรอง	 ให้รู้จักส่ิงท่ีดี	
ท่ีช่ัว	ยังกุศลธรรมให้เกิดข้ึนโดยอุบายท่ี
ชอบ	เช่น	ความรู้จักคิด	คิดถูกวิธีซ่ึงจะ
มิให้อวิชชา	และตัณหาเกิด	
		 ว่ากันโดยรูปศัพท์ “โยนิโส-
มนสิการ” ประกอบด้วย	 โยนิโสกับ
มนสิการ
  “โยนิโส”	 มาจาก	 “โยนิ”	 ซึ่ง
แปลว่า	เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา 
อุบาย วิธี ทาง 

 ส่วน	“มนสิการ”	แปลว่า	การ
ทำาในใจ การคิด คำานึง นึกถึง ใส่ใจ 
พิจารณา เมื่อมารวมกันเข้าเป็น
โยนิโสมนสิการ 
 	 ท่านแปลสืบ	 ๆ	 กันมาว่า	 การ
ทำาในใจโดยแยบคาย	 ซึ่งคัมภีร์ชั้น
อรรถกถาและฎีกาได้ไขความไว้โดย
วิธีแสดงไวพจน์	 (คือคำาที่มีรูปต่างกัน	
แต่ความหมายคล้ายกัน)	ให้เห็นความ
หมายแยกเป็นแง่		ๆ	ดังต่อไปนี้
		 1)	อุบายมนสิการ	แปลว่า	คิด
หรือพิจารณาโดยอุบาย	 คือคิดอย่าง
มีวิธีหรือคิดอย่างถูกวิธี	 หมายถึง	 คิด
ถูกวิธีที่จะเข้าถึงความจริง	สอดคล้อง
เข้ากับแนวสัจจะ	 ทำาให้หยั่งรู้สภาวะ
ลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้ง
หลาย
  2)	 ปถมนสิการ	 	 แปลว่า	 คิด
เป็นทาง	 หรือคิดถูกทาง	 คือคิดได้ต่อ
เนื่องเป็นลำาดับ	 จัดลำาดับได้	 หรือมี
ลำาดับแล่นไปเป็นแถว	เป็นแนว	หมาย
ถึงความคิดเป็นระเบียบตามแนว
เหตุผล	เป็นต้น	ไม่ยุ่งเหยิงสับสน	ไม่ใช่
ประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้	 ที่นี	่
เด๋ียวเตลิดออกไปเร่ืองน้ันท่ีโน้น	 หรือ
กระโดดไปกระโดดมา	 ต่อเป็นช้ินเป็น
อันไม่ได้	ท้ังน้ีรวมท้ังความสามารถท่ีจะ
ชักความนึกคิดเข้าสู่แนวทางท่ีถูกต้อง

	...การทำาในใจ 
การคิด คำานึง นึกถึง 

ใส่ใจ พิจารณา 
เมื่อมารวมกันเข้าเป็น

โยนิโสมนสิการ...” 

“
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  3)	การณมนสิการ	แปลว่า	คิด
ตามเหตุ	 คิดค้นเหตุ	 คิดหาผล	หรือคิด
อย่างมีเหตุผล	หมายถึง	การคิดสืบค้น
ตามแนวความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยท่ี
สืบทอดกัน	 พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ
ให้เข้าใจถึงต้นเค้า	หรือแหล่งท่ีมาซ่ึงส่ง
ผลต่อเน่ืองมาตามลำาดับ	
 4)	อุปปาทกมนสิการ	แปลว่า	
คิดให้เกิดผล	 คือ	 ใช้ความคิดให้เกิด
ผลที่พึงประสงค์	เล็งถึงการคิดอย่างมี
เป้าหมาย
 อรรถกถาจารย์			ท่านหมายถึง	
การคิดการพิจารณาที่ทำาให้เกิดกุศล
ธรรม	 เช่น	 ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร
การรู้จักคิดในการท่ีทำาให้หายหวาดกลัว
ให้หายโกรธ		การพิจารณาท่ีทำาให้มีสติ
หรือทำาให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นต้น
  ทั้ง	 4	 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นเพียง
การแสดงลักษณะด้านต่าง	ๆ	ของความ
คิดท่ีเรียกว่า	 โยนิโสมนสิการ	 ซ่ึงการ
เกิดในคร้ังหน่ึง	 ๆ	 อาจมีลักษณะครบ
ท้ัง	 	 4	 ข้อ	 หรือเกือบครบท้ังหมดน้ัน
เลยก็ได้	 ถ้าหากจะสรุปให้เป็นเพียงคำา
จำากัดความท่ีกินความหมายได้ท้ังหมด
คงเป็นไปได้ยาก	เพราะท่านแปลไว้เพียง
โดยนัยและเป็นลักษณะท่ีเด่น	 ๆ	 ท่ีพอ
จะเป็นตัวแทนของลักษณะอื่น	 	ๆ	 ได้
ท้ังหมดว่า	ความคิดถูกวิธี	ความรู้จักคิด	

การคิดเป็น	การคิดตรงตามสภาวะและ
เหตุปัจจัย	การคิดสืบค้นถึงต้นเค้า	และ
การทำาในใจโดยแยบคาย				
  ว่ากันโดยแนวทางของการหยั่ง
รู้สภาวธรรม		โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัว
ปัญญาเอง	 แต่เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิด
ปัญญา		เพราะเป็นส่ิงท่ียังให้เกิดสัมมา-	
ทฏิฐิ	คัมภีร์มิลินทปัญหาได้แสดงความ	
แตกต่างระหว่างโยนิโสมนสิการกับ
ปัญญาไว้ว่า
 ประการแรก สัตว์ดิรัจฉานทั้ง
หลายเช่น	แพะ	แกะ	วัว	ควาย	อูฐ	ลา	
และหมีนั้นมีมนสิการ	 (มนสิการแต่ไม่
เป็นโยนิโส)	แต่ไม่มีปัญญา	
  ประการที่สอง	 มนสิการ	 มี
ลักษณะคำานึง	 พิจารณาส่วนปัญญา
มีลักษณะตัดขาด	 มนสิการรวบจับ
ความคิดมาเสนอทำาให้ปัญญาทำางาน
กำาจัดกิเลสได้เหมือนมือซ้ายรวบจับ
รวงข้าวไว้ให้มือขวาที่ถือเคียวเกี่ยว
ตัดได้สำาเร็จ	
 เมื่อเรามองกันในแง่นี้	 โยนิโส-
มนสิการก็คือ	 มนสิการชนิดที่ทำาให้
เกิดการใช้ปัญญาพร้อมกับทำาให้
ปัญญานั้นเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
  ถ้าเรามองกันในแง่ของขอบเขต
โยนิโสมนสิการ	 นี้กินความหมายได้
กว้างครอบคลุม	 ตั้งแต่การคิดนึกอยู่
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ในแนวทางของศีลธรรมการคิดตาม
หลักความดีงามและหลักความจริง
ต่าง	ๆ 	ที่ตนได้ศึกษาหรือรับการอบรม
ส่ังสอนมามีความรู้ความเข้าใจดีอยู่แล้ว
เช่น	คิดในทางที่จะเป็นมิตร		คิดรักคิด
ปรารถนาดีมีเมตตาคิดในทางที่จะให้	
หรือช่วยเหลือเกื้อกูล			คิดในทางที่จะ
เข้มแข็ง	ทำาการจริงจังไม่ย่อท้อ	เป็นต้น	
   ซ่ึงไม่ต้องใช้ปัญญาท่ีลึกซ้ึงมาก
นัก	 ตลอดขึ้นไปจนถึงการคิดแยกแยะ
องค์ประกอบ	และสืบสาวหาเหตุปัจจัย
ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ปัญญาที่ ล ะ เ อี ย ด แล ะ
ประณีต	 เนื่องด้วยโยนิโสมนสิการมี
ขอบเขตกว้างอย่างนี้	 คนปกติทุกคน
จึงสามารถที่จะใช้โยนิโสมนสิการได้
โดยเฉพาะโยนิโสมนสิการแบบง่าย		ๆ
นั้นเพียงแต่คอยชักกระแสความคิดให้
เข้ามาในแนวทางที่ถูกต้อง	ดีงามที่เคย
เรียนรู้มาก่อนแล้วหรือมีความคุ้นชิน
ดีอยู่แล้วเท่านั้นเองและสำาหรับโยนิโส
มนสิการแบบนี้	ซึ่งตามปกติเป็นระดับ
ที่ช่วยให้เกิดโลกียสัมมาทิฏฐิ	 ศรัทธา
ซ่ึงเกิดจากปัจจัยฝ่ายปรโตโฆสะ	 เช่น	
การศึกษาอบรมวัฒนธรรมประเพณี	

และกัลยาณมิตรอื่น	ๆ	จะมีอิทธิพลได้
มาก	

  กล่าวคือ	ศรัทธานั้นเป็นศูนย์
รวมที่ยึดเหนี่ยวของจิต และเป็น
พลังพร้อมอยู่ภายใน พอคนรับรู้
อารมณ์หรือประสบสถานการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง กระแสความ
คิดก็จะถูกแรงแห่งศรัทธาดึงให้
แล่นไปตามแนวทางของศรัทธา
นั้น เสมือนว่าศรัทธาขุดร่องให้
กระแสความคิดไหลไว้ก่อนแล้ว
 ดังน้ัน	ท่านจึงแสดงหลักว่า	ศรัทธา
(ที่ถูกต้อง)	 เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยง
โยนิโสมนสิการ	 เพราะปรโตโฆสะที่
เป็นกัลยาณมิตร	อาศัยศรัทธานั้นเป็น
ทางเดินสามารถช่วยเพิ่มเติม	 เสริม
ความรู้ความเข้าใจและชี้แนะส่องนำา
ความคิดได้มากขึ้นโดยลำาดับ	เช่นด้วย
การปรึกษาหารือ	 สอบถามข้อติดขัด

สงสัย	 เป็นต้น โยนิโสมนสิการของ
คนผู้นั้นเมื่อใช้อยู่บ่อย ๆ และได้
อาหารหล่อเลี้ยงเสริมอยู่เรื่อย ๆ  ก็ 
เดินได้คล่องและก้าวไกลยิ่งขึ้น
ทำาให้ปัญญางอกงามยิ่งขึ้น. 

  โปรดติดตามอ่านฉบับต่อไป

*พระธรรมปิฏก	(ป.อ.ปยุตโต).	พุทธธรรม	:	ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบทที่	18	บุพภาคของการศึกษาหรือบุพนิมิตแห่ง		 	
	 มัชฌิมาปฏิปทา	2	โยนิโสมนสิการหน้า	669-675.
พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตโต).	พจนานุกรมพุทธศาสน์	:	ฉบับประมวลศัพท์	
พระธรรมกิตติวงศ์	(ทองดี	สุรเตโช	ป.ธ.9.ราชบัณฑิต).	พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์	:	อธิบายศัพท์และแปลความหมาย
		 คำาวัดที่ชาวพุทธควรรู้.

“
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ระเบียงจิต

ธรรมโอสถ
โดย...เรื่องของ “กู”
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สัพพโลกติกิจฉโก : 
พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์แห่งสัตว์โลกทั้งปวง

		 หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับฉลาก
ยาด้านบนเป็นอย่างดี		แต่หลายคนอาจจะ
ไม่เคยผ่านตามาก่อน	และอาจจะรู้สึกขัดแย้ง
ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นนายแพทย์ได้อย่างไร	?
ในเม่ือพระพุทธเจ้ายังต้องให้หมอ	คือ	หมอ
ชีวก	 	 โกมารภัจจ์	 ช่วยเยียวยารักษาโรคให้
พระองค์เลย	 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	 โรค
มี	2	อย่าง	คือ โรคทางกาย (กายิกโรค) 
และโรคทางจิตวิญญาณ (เจตสิกโรค) 
พระองค์ทรงประกาศคำาสอน เพ่ือรักษา
โรคทางจิตวิญญาณ และได้รับยกย่อง
จากพระสาวกว่า เป็นนายแพทย์ผู้เยียว
ยารักษาโรคแห่งสัตว์โลกทั้งปวง 

ธรรมโอสถ
 วันนี้ จึ งขอถือโอกาสนำ าฉลาก
ยา	 ที่สั่งโดยจิตวิญญาณแพทย์	 	 คือท่าน
อาจารย์พุทธทาส	 	 นำามาวิเคราะห์ตัวยา
และสรรพคุณกันอย่างละเอียด	 รวมถึง
ขนาดและวิธีใช้ยา	 ให้เหมาะสมแก่โรคคือ

ความทุกข์โดยธรรมโอสถขนานนี้มีชื่อว่า	
ยาระงับสรรพทุกข์	 โดยการจะรักษาโรค
ก็ต้องหาสาเหตุของโรคว่าโรคร้ายเหล่า
นี้ก่อตัวที่ไหน	 โดยอาศัยข้อสันนิษฐานต้น
เหตุแห่งทุกข์ที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้
นานแล้วว่า...

  “ความทุกข์เกิดที่จิต     
   เพราะทำาผิดเมื่อผัสสะ
  ความทุกข์จะไม่โผล่     
   ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะ
  ความทุกข์มีไม่ได้     
   ถ้าเข้าใจเมื่อผัสสะ”
  คราวนี้เราจะเห็นว่ามีคำา	ๆ	คำาหนึ่ง
เข้ามาเกี่ยวข้องคือคำาว่าผัสสะ	 “ผัสสะ” 
คืออะไร	 ?	 ผัสสะแปลว่า	 การกระทบ	ยก
ตัวอย่างเช่นเมื่อตาเห็นรูปดอกไม้	 หรือตา	
กระทบรูป	 แล้วมีการส่งสัญญาณเคมีไป
ที่สมอง	สมองก็ประมวลผลออกมาว่าเป็น
รูปดอกไม้		สามสิ่งรวมกันเรียกว่า	ผัสสะ 
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  คือ	1)	ตา		2)รูป	3)	สัญญาณ		เคมี
ที่ส่งไปยังสมองจนเกิดการรับรู้ว่าเป็น
ดอกไม้	หรือในทางศาสนาเรียกว่าวิญญาณ
ทางตาเป็นต้น	โดยแหล่งที่เกิดของผัสสะมี
อยู่	6	ทาง	คือ 1) ทางตา  2) ทางหู 3) 
ทางจมูก 4) ทางลิ ้น 5)ทางกาย 6) 
ทางใจ
	 คราวน้ีเราทราบสาเหตุแห่งการเกิด
โรคแล้ว	แต่ยังกำาจัดไม่ได้เราก็ต้องค่อย	ๆ	
รักษาไปตามอาการแห่งโรค		

  “ต้นไม่รู้ไม่ชี้     นี่เอาเปลือก” 
หมายความว่าเมื่อยังมีความสั่นไหวแห่ง
จิตเมื่อมีการกระทบหรือมีผัสสะเกิดขึ้น	
ก็ทำาไม่รู้ไม่ชี้	 ไม่เห็นไม่ได้ยิน	 เอาตัวรอด
ออกจากสถานการณ์ไปก่อน	 จึงเรียกว่า
มันเป็นแค่เปลือก	 เป็นการแก้ปลายเหตุ	
แต่เอาตัวรอดได้	 ไม่ก่อความทุกข์เพิ่มขึ้น	
หรือทำาให้ปัญหามันยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้น	

  “ชั่งหัวมัน นั้นเลือกเอาแก่น
แข็ง” เริ่มเผชิญปัญหาได้โดยไม่ต้องหนี	
มีความต้านทานผัสสะสูงขึ้นอีกระดับจน
ไม่ต้องถึงกับหนีอีกต่อไป	ยาตัวนี้เข้ากันได้
ดีกับ	ขันติ คือความอดทน	ทมะ การข่ม
จิตใจ	หรือถ้าหนักหนานัก	จะใช้ช่ังหัวแ-่ง...
ก็ไม่ผิด	

  “อย่างน้ันเอง  เอาแต่รากฤทธ์ิ
มันแรง” หลังจากใช้ยาทาภายนอกทั้ง2	
ขนาน	ตอนนี้เริ่มผ่าลึกลงรักษาที่รากเหง้า
ของโรค	อย่างนั้นเอง	หรือ	ตถตา คือเริ่ม
เห็นไปตามที่มันเป็นไปตามความจริงของ
ธรรมชาติ	 แต่ยังอยู่ร่วมกันได้กับสมมติ

ของโลก	 โดยไม่ต้องขัดแย้งกัน	 เพราะ
พระพุทธเจ้าทรงเป็น	 ตถา คือ ผู้ไม่ผิด
ไปจากความเป็นอย่างนั้น แม้พระองค์
จะทรงหมดความยึดมั่นถือมั่นใด	 ๆ	 แล้ว
ก็ตาม	 แต่พระองค์ก็ยังสามารถทำาหน้าที่	
และพูดไปตามภาษาสมมติของโลก	 โดย
ไมต้่องตอบรับหรือปฏิเสธสมมติต่าง	ๆ 	ของ
โลก	 เพราะยาตัวนี้ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจส่ง
ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงได้คือให้เกิดความ
ยึดมั่นถือมั่น ในความไม่ยึดมั่นถือมั่น
ได้	 อาจถึงขั้นไม่เอาธุระแสวงหาแต่ความ
สุขส่วนตน	 เกิดเป็นตัวตนใหม่ทีต้องวิ่งหนี
โลก	 เกิดสภาวะที่เรียกว่า	 “น้ำานิ่ง ตลิ่ง
ไหล” เกิดอาการทวนกระแสโลกอย่างรุน
แรง	 แล้วโลกนี้ก็กลายเป็นของชั่วร้ายเกิน
กว่าที่จะอยู่ร่วมกันได้	
  แต่ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องไม่
ใช้ยาเกินขนาด	จนถึงขั้นติดดี		บ้าดี		เมาดี	
หลงดี	กลายเป็นความดีท่ีกัดเจ้าของเพราะ
อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวไว้ข้าง
ต้นแล้วว่า ฤทธิ์มันแรง ถ้าผู้ป่วยใช้ยา
ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว	 ผู้ป่วยย่อมมี
โอกาสหายจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน	
เพราะเริ่มเห็นว่าความเจ็บปวด	 ความบีบ
เค้น	 ทั้งหลายเริ่มบรรเทาเบาบางลง	 จึง
มีความอุตสาหะวิริยะ	 มีความเพียร	 มี
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา	 ที่จะรักษา
โรคให้หายขาดจนถึงขนาดที่ว่าความตาย
ก็จะถูกยกเลิกไปในที่สุด

  “ไม่มีกู-ของกู แสวงเอาแต่
ใบ” เร่ิมมีแสงสว่างปลายอุโมงค์	การรักษา	



98

เริ่มผลิใบ	 เพราะเมื่อเห็นความเป็นเช่นนั้น
เองอยู่ตลอดเวลา	 ก็จะเห็นทุกข์อย่างตาม
ที่เป็นจริงว่าที่แท้มันมีแต่การเปลี่ยนแปลง	
คนที่รักก็เปลี่ยนไป	ของที่รักก็จากไป	ไม่มี
อะไรเที่ยงแท้	ภาษาธรรมเรียกว่า	อนิจจัง 
เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้นมากขึ้น	
ก็จะเห็นว่าที่แท้แล้วตัว	 “กู”	 หรือ	 “ของ
กู” ก็มิได้มี	 มีแต่เพียงกิเลสที่มายั่วให้
เกิดเป็นความต้องการ	 ไม่ต้องการ	 หรือ
ไม่แน่ใจสงสัย	 จนมีตัวกู-ของกูเกิดขึ้น
เป็นขณะ	 ๆ	 ไป	 	 เมื่อสมหวังก็ดับไป	 แล้ว
ก็พร้อมที่จะเกิดใหม่ต่อไป		 เมื่อเห็นตามที่
เป็นจริงดังที่ว่านี้แล้ว	 ตอนนี้ภูมิคุ้มกันของ
จิตใจเริ่มกลับมาทำาหน้าป้องกันเชื้อโรค
ร้ายคือกิเลส	 ไม่ให้แผ่ขยายวงกว้างออก
ไป	 เราสามารถควบคุมการแพร่กระจาย
ของกิเลสร้ายได้แล้ว

  “ไม่น่าเอา ไม่น่าเป็นเฟ้นเอา
ดอก” อาการของโรคตอนน้ีพ้นวิกฤตแล้ว

เพราะนอกจากควบคุมเชื้อเก่าที่มีอยู่ไม่
ให้แพร่กระจาย	 เชื้อใหม่ก็ไม่สามารถที่จะ
เข้ามาสร้างความทุกข์เพิ่มเติมให้เราได้อีก	
เพราะมันเริ่มมีอาการสลัดคืน	คือไม่อยาก
เอาเข้ามา		และก็ไม่อยากเป็นหรือไม่ต้อง
เป็นอะไร	 หรือถ้ายังต้องเป็นก็รู้ทันตาม
ความเป็นจริงว่ามันเป็นแค่สมมติ		ไม่ได้เป็น
จริงเป็นจังอะไรอีกต่อไป		จิตก็เบา	เปรียบ
เหมือนดอกไม้ที่เริ่มเบ่งบานอีกครั้ง	 เป็น
ประโยชน์แก่โลกทั้งแมลงภู่	 แมลงผึ้งก็มา
หาประโยชน์จากดอกไม่น่าเอา ไม่น่าเป็น
	เพราะเมื่อมันไม่เอา	และไม่เป็น	มันก็จะทำา
ทุกอย่างไม่มีหลีกเลี่ยง	 ถ้าเป็นประโยชน์
แก่ผู้อื่น	 เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	 ที่ดีที่สุด
เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย	 มันจะให้โดย
ไม่ต้องหวังที่จะได้อะไรตอบแทนมันจะ
หมดความเห็นแก่ตัว	 และไม่มีความยึดมั่น
ในการต้องเป็นอะไร	 แค่เป็นประโยชน์ก็
พอ	สมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า...

  “ตถาคตเกิดข้ึนในโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขของมหาชน
ของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งเทวดาและมนุษย์”
  “เมื่อเห็นประโยชน์ตน ก็ทำาประโยชน์ตน ให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาท”
  “เมื่อเห็นประโยชน์ผู้อื่น ก็ทำาประโยชน์ของผู้อื่น ให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท”
  “เมื่อเห็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย  คือ ทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่น ก็
พึงทำาประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”
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“

  “ตาย ก่อนตาย เลือกออก 
ลูกใหญ่ ๆ” เอาตัวกูออก	 เอาผลของ
ตัวกูออก	 ไม่เหลือเชื้อที่จะงอกเป็นตัวกูให้
เป็นทุกข์ได้อีกต่อไป	 หมายถึงความรู้สึกที่
ยึดมั่นถือมั่นในความเป็น		“ตัวกู ของกู” 
หรือจะเรียกว่าเป็นแหล่งที่หมักหมมของ
เชือ้โรคร้ายท่ีก่อให้เกิดโรคทุกข์ มันได้ตาย
ไปจากความรู้สึก	 ตายไปจากทั้งจิตเหนือ
สำานึกและใต้สำานึก	 โดยไม่ต้องกดข่มไว้
เหมือนเมื่อตอนที่เริ่มรักษา	 จึงเรียกได้ว่า
ความรู้สึกที่เป็นตัวกูมันได้ตายลงโดยที่
ร่างกายก็ยังคงทำาหน้าที่ได้ตามปกติ	 ยัง
พูดภาษาสมมติของโลกว่าของฉัน	 แต่ไม่มี
ความยึดมั่นไปตามภาษาพูด	 พูดว่ารักแต่
ไม่เอามาเป็นของก ู
		 เมื่อความรู้สึกว่าเป็นตัวกูได้มลาย
หายไปแล้ว	 มันก็ไม่เหลืออะไรให้ตาย	 ก็
เหลือแค่ร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกฎของ
ธรรมชาติ	 แล้วก็จะคืนกลับสู่ธรรมชาติใน
ท่ีสุด	 เม่ือการรักษาถึงข้ันน้ีแล้วเป็นอันว่า 
ความเจ็บป่วย บีบเค้นทั้งหลาย หรือ
ความทุกข์ จนกระทั่งความตายเป็นอัน
ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ไม่มีกูท่ีจะต้อง
ตายอีกต่อไป

  “หกอย่างนี้ อย่างละชั่ง ตั้งเกณฑ์ไว้     
   ดับไม่เหลือ สิ่งสุดท้าย ใช้เมล็ดมัน 
   หนักหกชั่ง เท่ากับ ยาทั้งหลาย”
  คราวนี้ก็ เหลือแค่รอเวลาดับไม่
เหลือ	คือความแตกดับของรูป	คือร่างกาย	
และนาม	 คือ	 จิต	 คราวนี้ระหว่างที่รอ

ตรงนี้ก็เที่ยวหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิ
ลงในจิตใจของผู้อื่นต่อไป	 หรือการส่งต่อ
โพธิ	 หรือปัญญาความรู้แจ้ง	 ซึ่งยานี้จะใช้
ปริมาณเพียง	6	ชั่งไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้	

คือ	1) รูปสวยก็ชั่งไม่สวยก็ชั่ง 2) เสียง
เพราะก็ชั่งไม่เพราะก็ชั่ง 3) กลิ่นหอมก็
ชั่งเหม็นก็ชั่ง 4) รสอร่อยก็ชั่งไม่อร่อยก็
ชั่ง 5) สัมผัสนุ่มก็ชั่งไม่นุ่มก็ชั่ง 6) พอ 
ใจก็ชั่งไม่พอใจก็ชั่ง 

 “เคล้ากันไป เสกคาถา ที่อาถรรพ์
 *สพฺเพ ธมฺมา นาลำอภินิเวสาย อัน  
  เป็นธรรมช้ัน หฤทัย ในพุทธนาม”
  ตรงนี้ถือว่าสำาคัญมากเพราะถ้าไม่
เสกคาถานี้แล้ว	 อาจใช้ยาไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ในการรักษา	 อาจกลายเป็น
โทษ	 จนเกิดอาการติดยา	 ติดธรรม	 ติด
ดี	 ติดเคร่ง	 ติดไม่เคร่ง	 ฯลฯ	 ซึ่งอาจกล่าว
ว่าเป็นคำาเตือนในฉลากยา	 ว่ายานี้อาจมี
ผลข้างเคียงแก่ผู้ที่ใช้ผิดวิธีหรือเกินขนาด	
คาถาที่ว่านี้มีคำาแปลหรือความหมายว่า 
“ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น
ถือมั่น”	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของ
การรักษาของพระพุทธองค์เลยก็ว่าได้	
เพราะที่สุด	ธรรม ก็ไม่ยึดต้องปล่อยหมด		
จึงจะหายขาดจากโรคได้

 “จัดลงหม้อ ใส่น้ำา พอท่วมยา 
 เค่ียวไฟกล้า เหลือได้ หน่ึงในสาม”
  คราวนี้กลับมาขั้นตอนการเตรียม
ยา	เมื่อได้ตัวยาทั้งหมดแล้วก็จัดลงใส่หม้อ	
เคี่ยวไฟกล้า	 ก็คือ	 ขันติความอดทน	 ให้

......................
*สพฺเพ ธมฺมา นาลำ อภินิเวสาย อ่านว่า สัพเพ ธัมมา นาลัง อะภินิเวสายะ
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เหลือหนึ่งในสาม	คือให้ศีลเป็นที่ตั้ง	สมาธิ
เป็นกำาลัง	 เหลือแค่เพียงปัญญาเพียงส่วน
เดียวก็เพียงพอ	 เพราะถ้าศีลมากไปก็ติดดี	
สมาธิมากไปก็ติดสุข	แต่ถ้าเหลือแค่ปัญญา
มันจะละอย่างเดียว			จึงจะรักษาให้หาย
ขาดได้เร็วและทันแก่เวลา

 “หนึ่งช้อนชา สามเวลา พยายาม 
  กินเพ่ือความ หมดสรรพโรค เป็นโลกอุดร”
  ขนาดในการใช้ไม่ต้องมาก	 คือ	 แค่
หนึ่งช้อนชา	 ซึ่งช้อนชาก็หมายถึงสติที่มา
ทันเวลา	 ณ	 ขณะแห่งผัสสะ	 แต่ต้องมา
อย่างเร็วและแรง	 ในขณะแห่งผัสสะ	 บาง
คนมีช้อนใหญ่โตสามารถเข้าสมาธิได้นาน		ๆ
หรือเข้าฌานไปเลยก็ได	้	แต่เอาสติมาไม่ทัน
ในขณะแห่งผัสสะ	 ยาก็ไม่มีประโยชน์อะไร	
เพราะเชื้อโรคเข้าสู่จิตเสียแล้ว	
  ฉะนั้น	 เราจึงควรหัดมีสติอยู่กับ
ปัจจุบันให้บ่อย	ๆ		เพ่ือจะได้ดึงสติมาใช้ได้ทัน
เวลา	 3	 เวลา	 ก็คือ	 ขณะแห่งราคะคือ
ขณะที่จิตมันหิวมันอยาก	 จะเอาเข้ามา
มาก	 ๆ	 โทสะคือขณะที่จิตมันไม่อยากไม่

พอใจต้องการทำาลาย	 หรือผลักออก	 และ
โมหะคือขณะที่มันหลงมัวเมาในความ
เอร็ดอร่อยของกามคุณ	 จนเกิดเป็นตัวกูผู้
กำาลังเพลินอยู่ในความเอร็ดอร่อยน้ัน	ๆ		ถ้า
เราให้ยาทันทั้งสามเวลานี้อย่างสม่ำาเสมอ	
ไม่นานอาการของโรคก็จะทุเลา		และหาย
ขาดได้ในที่สุดเป็นโลกอุดร ก็คือเป็นผู้ที่
พ้นโลก	 หรือเหนือโลก	 เขี้ยวพิษของโลก
ไม่อาจทำาอันตรายบุคคลผู้นี้ได้อีกต่อไป	
เพราะเขากลายเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนใน
โลกอีกต่อไป
 สุดท้ายน้ี	ก็ต้องขอนอบน้อมแด่องค์	
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า		ท่ีทรงประทาน
วิธีรักษา	โรคทุกข์	และท่านอาจารย์พุทธทาส	
ที่สู้อุตสาหะใช้ความเพียรค้นหาสูตรยามา
ให้เราเพื่อใช้ดับทุกข์หรือบรรเทาให้น้อย
ลงได้ทันเวลาในชาตินี้	 ไม่ต้องไปรอรักษา
ในชาติหน้า	ส่วนผู้เขียนก็ชุบมือเปิบตามเคย
หากผู้เขียนได้แปลความหมายผิดเพี้ยนไป
จากที่ควรจะเป็น	 ผู้เขียนยินดีรับความผิด
นั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว.
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  ทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ำา
			 (อังกฤษ:	Soursop,	Prickly	Custard	
Apple;		ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Annona	muri-
cata	L.)	
		 ชื่อเรียกอื่น	ๆ 	คือ	ทุเรียนแขก	(ภาค	
กลาง)	หมากเขียบหลดหรือหมากพิลด	(ภาค
อีสาน)	ทุเรียนน้ำา		(ภาคใต้)	และมะทุเรียน	
(ภาคเหนือ)	เป็นพืชในวงศ์เดียวกับน้อยหน่า
และกระดังงา	ใบเด่ียว	กลีบดอกแข็ง	มีกล่ิน
หอมตอนเช้า	 ผลมีรูปร่างคล้ายทุเรียน	 มี
หนาม	 	 เปลือกสีเขียว	 	 เนื้อสีขาว	 ฉ่ำาน้ำา	
รสหวานอมเปรี้ยว	เมล็ดแก่สีดำา	ปลูกมาก
ในแถบอเมริกากลางและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นพืชที่ชอบที่ที่มีความชื้นสูง
					ทุเรียนเทศใช้กินเป็นผลไม้สด	และนำา
มาแปรรูปเป็นผลไม้กวน	 เยลลี่	 ไอศกรีม
และซอส

     ในมาเลเซีย	นำาไปทำาน้ำาผลไม้กระป๋อง
เวียดนาม	นิยมทำาเป็นน้ำาผลไม้ปั่น	เมล็ดมี
พิษใช้ทำายาเบื่อปลาและเป็นยาฆ่าแมลง	
ในทางโภชนาการ	ทุเรียนเทศมีคาร์โบไฮ-
เดรตมาก	โดยเฉพาะน้ำาตาลฟรุกโทส	วิตา-
มินซี	และวิตามินบี	ผล	ใบ	และเมล็ดมีฤทธิ์
ทางยา	ใช้เป็นยาสมุนไพร	ชาวโอรังอัสลีใน
รัฐเประ	ประเทศมาเลเซีย	ใช้ใบใช้ฆ่าแมลง
ขนาดเล็ก	ผลใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร
และมีสารต้านอนุมูลอิสระ
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     	 ในอินโดนีเซีย	dodol	 sirsak	ทำาจาก
ทุเรียนเทศโดยนำาไปต้มในน้ำา	 เติมน้ำาตาล
จนกว่าจะแข็ง	และนำาไปทำาน้ำาผลไม้ปั่น 
     การปลูกทุเรียนเทศ	หรือทุเรียนน้ำานั้น	
สามารถทำาได้ไม่ยาก	 เพราะทุเรียนน้ำานั้น
ใช้วิธีขยายพันธุ์โดยเมล็ด	 ซึ่งเพียงแค่นำา
เมล็ดมาแช่น้ำาทิ้งไว้	1-2	วัน	จากนั้นนำาไป
เพาะดินผสมปกติ	 ต้นทุเรียนเทศจะงอก
ขึ้นมาได้ภายใน	 7	 วัน	 แต่ต้นกล้าจะโตช้า
และออกดอกเมื่อมีอายุ3	 ปีขึ้นไป	 และจะ
ติดผลในปีที่	 4	 ได้ผลผลิตประมาณปีละ	
1.5-2	 ตัน/ไร่	 หรือหากจะใช้วิธีขยายพันธุ์
แบบเสียบยอดและทาบกิ่งก็สามารถทำาได้	
โดยต้นทุเรียนน้ำานี้จะเจริญเติบโตได้ดีใน
ดินร่วนที่มีความชุ่มชื้น	ระบายน้ำาได้ดี
 

	 ใบทุเรียนเทศกับการรักษาโรค
มะเร็ง	(Soursop	is	an	alternative	cancer	
treatment)
   เปน็ท่ีรู้จักว่า	"ใบทุเรียนเทศ"  มีสาร
acetogenins	 annonaceous	 ที่มีศักยภาพ
ในการฆ่าเซลส์มะเร็ง	มากกว่าสาร	adria-
mycin	ที่ใช้รักษากันอยู่ทั่วไป	ในการรักษา
ด้วย	 เคมีบำาบัด	ถึง	 10,000	 เท่า	 โดยสาร	
acetogenins	 สามารถฆ่าโรคมะเร็งชนิด
ต่าง	ๆ	ได้อย่างชะงักชะงัน
  					 นอกจากเรื่องของการรักษาโรค

มะเร็งแล้ว	 ยังพบว่า	 คนแอฟริกาและ
อเมริกาใต้	 ใช้เป็นยาพื้นบ้าน	 สำาหรับฆ่า
เชื้อไวรัส	 ปรสิต	 ข้ออักเสบ	 รูมาตอยด์	
ช่วยผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นไข้	 ให้หายจากอาการ
อ่อนเพลีย	 แก้บิดท้องเสีย	 เปลือกและใบ
นำามาต้มล้างแผลมีหนอง
    "ทุเรียนเทศ"	 สามารถหยุดย้ังเซลส์	
มะเร็งในหลอดทดลองได้		โดยเฉพาะมะเร็ง
เต้านม	รังไข่	ลำาไส้ใหญ่	ต่อมลูกหมาก	ตับ	
ปอด	ตับอ่อน	และมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง	
     "ทุเรียนเทศ" ทำาให้ร่างกายแข็งแรง	
สุขภาพดี	 สู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้	 อาทิ	 โรค
ติดเชื้อไวรัสเริม	และเชื้อพยาธิ

         สำาหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วย
ทุเรียนน้ำา		หรือทุเรียนเทศ		ถ้าจะให้ได้ผล
มากท่ีสุด	คือ	ต้องรับประทานแบบธรรมชาติ
	คือ	นำาใบมาต้มกับน้ำา	หรือต้มแบบซองชา	
หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ	 หรือ
ทุเรียนน้ำา	ที่ผ่านกระบวนการต่าง	ๆ	หรือ
ผ่านการแปรรูป	 มาแล้ว	 เพราะจะทำาให้
ประสิทธิภาพของทุเรียนน้ำา	 หรือ	 ทุเรียน
เทศ	ลดลงได้
						 วิธีการใช้	"ใบทุเรียนเทศ"		ในการ
รักษา		"มะเร็ง" ปัจจุบันมีการนำาเอาใบชา
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ทุเรียนเทศ	 มาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง	 อยู่	 2	
รูปแบบ	คือ	แบบใบอบแห้ง	กับแบบซองชา
โดยมีวิธีต้ม	ดังนี้	

  วิธีการต้ม  (แบบใบอบแห้ง)
		 1)	ต้มน้ำา	1.5	ลิตร	จนเดือด
		 2)	ใส่ใบทุเรียนเทศ	10	ใบ	(ตัดเป็น
ชิ้นเล็ก	ๆ)	ลงในหม้อต้ม
		 3)	จากนั้นต้มไฟอ่อนอีก	10	นาที
		 4)	ต้มเสร็จ	ตักใบทิ้ง
		 5)	ดื่มได้ทั้งร้อน	และเย็น

  วิธีการต้ม  (แบบซองชา)
		 1)	ต้มน้ำา	1.5	ลิตร	จนเดือด
		 2)	ใส่ซองชาลงในหม้อต้ม
		 3)	จากนั้นต้มไฟอ่อนอีก	10	นาที
		 4)	ต้มเสร็จ	ตักซองชาทิ้ง
		 5)	ดื่มได้ทั้งร้อน	และเย็น	
 
 ประเทศทางแถบแอฟริกาใต้	 ใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง	ๆ	ของ	"ทุเรียนเทศ"
ในลักษณะสมุนไพร		มาเป็นเวลานานแล้ว
โดยส่วนต่าง	ๆ 	ของ	"ทุเรียนเทศ" สามารถ
นำามาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้	
  ผล	 แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน	
กระตุ้นการผลิตน้ำานมแม่	

  ใบ นำามาขย้ีผสมกับปูนใช้ทาบริเวณ
ท้องแก้ท้องอืด	 ใช้รักษาโรคผิวหนัง	 เมื่อ
นำามาปูรองให้คนที่เป็นไข้	สามารถช่วยลด
ไข้ได้	 แก้ไอ	 ปวดตามข้อ	 ลดอาการปวด	
ลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อในลำาไส้	 ขยาย
หลอดเลือดป้องกันความดันสูง	 ฆ่าเช้ือโรค	
ลดเบาหวาน	และฆ่าเซลล์มะเร็ง	
  ดอก		บำารุงกล้ามเนื้อหัวใจ	
  ราก  ฆ่าแมลง	
  เปลือกไม้			ฆ่าเชื้อโรค	พยาธิ	อะมี
นา	แบคทีเรีย	และโรคกระเพาะ	
  ทุเรียนเทศ นอกจากเป็นสมุนไพร	
ชั้นยอด	แล้ว	ในแง่ของโภชนาการ	ก็ถือว่า	
เป็นผลไม้ที่มี	 คาร์โบไฮเดรตสูง	 น้ำาตาล			
ฟรุกโตส	 วิตามิน	 บี	 1,	 2,	 3,	 6	 และ	 9	
วิตามินซี	 รวมไปถึงโปรตีน	 ไขมัน	 และ
เส้นใยทางอาหารด้วย
      และเนื่องด้วยขณะนี้ทุเรียนเทศ
กำาลังเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีต้องการของตลาด

      ดังนั้น	วัดสวนแก้ว	จึงได้ทำาการ
เพาะพันธุ์		เพ่ือให้ญาติโยมท่ีมีจิตศรัทธา
มาร่วมทำาบุญที่วัดได้สามารถนำากลับ
ไปปลูกเพื่อเป็นสมุนไพร	 ประจำาบ้าน	
ประจำาถิ่น
    	จึงใคร่ขอเชิญชวนในเทศกาลเข้า
พรรษาท่ีจะเวียนมาถึงน้ี	เลือกซ้ือ	เลือก
หา	พันธ์ุไม้ชนิดแปลก	ๆ	ใหม่	ๆ	ซึ่งหา
ได้ที่นี่ที่เดียว	
	 นำาไปเป็นของฝาก	ของขวัญ	ติด	
ไม้ติดมือฝากญาติสนิท	มิตรสหาย
  สมกับสโลแกนมาวัดสวนแก้ว	
“อิ่มท้อง อิ่มสมอง อิ่มใจ” สาธุ	
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ประกายมหาบารมี
ส่งเสริมองค์กรฯ เมตตาสรรพมิตร โลกาภิวัตน์

คุณสุภาวินี ประถมเสาวนีย์ หัวหน้ากลุ่มนางฟ้า
  นำ�ทีมง�นกลุ่มฯ เข้�กร�บนมัสก�รพระร�ชธรรมนิเทศ หรือหลวงพ่อ
พยอม กลฺย�โณ พร้อมกับได้นำ�คณะทำ�ง�นเข้�ม�พัฒน�ภ�ยในโครงก�รคอน
โดสุนัขฯ ร่วมกับสม�คมป้องกันก�รท�รุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) 
นำ�โดย...คุณส�ธิต ปรัชญ�อริยะกุล คุณลด�วัลย์ บุญชด และคุณธีระพงศ์ 
ปังศรีวงษ์ น�ยกสม�คมป้องกันก�รท�รุณสัตว์ และเลข�ฯ คุณชัยช�ญ
เล�หศิริปัญญ� ได้ให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมต่�ง ๆ 
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โดย...โยมแอ๊ว สังฆทาน

  ทำ�ในสิ่งที่อย�กทำ�
   ทุกวันนี้เรามีตึกสูงขึ้น มีถนน
กว้างขึ้น แต่ความอดกลั้นน้อยลง
  เรามีบ้านใหญ่ขึ้น  แต่ครอบ- 
ครัวเรากลับเล็กลง
  เรามียาใหม่ ๆ  แต่เรากลับมี
สุขภาพแย่ลง
  เรามีความรักน้อยลง  แต่มี
ความเกลียดมากขึ้น
   เราไปถึงโลกพระจันทร์แล้ว 
แต่กลับพบว่า การไปทักทายเพื่อนบ้าน
นั้นยากเย็น
  เรามีรายได้สูง แต่ศีลธรรมกลับ 

ต่ ำาลง
   ทุกบ้านมีคนหารายได้ถึงสอง
คน แต่การหย่าร้างกลับเพิ่มมากขึ้น
   คนที่แย่งจ่ายเงินก่อน ไม่ใช่
เพราะเขามีเงินมากกว่า แต่เขาให้ความ
สำาคัญ ของมิตรภาพมากกว่าเงินทอง
  หลังจากทะเลาะกัน คนท่ีขอโทษ
ก่อนไม่ใช่เขาผิด แต่เขารู้จักทะนุถนอม
คนข้างกาย
  คนที่ยอมช่วยเหลือคุณ  ไม่ใช่
เขาติดค้างอะไรคุณ แต่เขาเห็นคุณเป็น
เพื่อนแท้

มรณสต.ิ..

อยากทำาอะไร...ต้องรีบทำา
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จะโกรธกันไปทำาไม
ในเมื่อไม่มีอะไรดีขึ้น

พลังของความโกรธ...ประดุจพายุร้าย

ที่โหมกระหน่ำาซ้ำาซัดสิ่งต่าง ๆ อย่างไร้ปรานี

คุ้มไหม...?
คำาถามที่เราต้องตอบกับตนเอง

จงคิด...ให้มาก รับฟัง...ให้หมด
ใช้เวลา...ไตร่ตรองด้วยเหตุ และผล

เพื่อให้ปมปัญหาคลี่คลายไปทีละอย่าง

แล้วความกระจ่าง...ก็จะปรากฏขึ้นเอง...

โกรธกันทำ�ไม
โดย...นายมะเนาว์
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ใบปวารณาแสดงกุศลเจตนา
อุปถัมภ์สมทบกองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี



ข้�พเจ้� (น�ย/น�ง/น�งส�ว/ยศ) Name...................................................................................................................... 

     (น�มสกุล) Lastname...................................................................................................................... 

ที่อยู่/Address.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

City....................................................... State........................................................................ Zip Code.............................. 

โทรศัพท์/Phone (.........)...........................................................................................................................................................   

โทรส�ร/Fax (.........)................................................................................................................................................................... 

      

มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ (ทุนละ ฿ 100 บาท หรือตามกำาลังศรัทธา)
      สมทบกองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว...................ทุน  รวม......................................บ�ท
      สมทบทุนผ่�น ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดเจ้าพระยา บางใหญ่

  กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว เลขที่บัญชี  382-2-48554-4


 ขออนุโมทน�ส�ธุบุญ ท่�นผู้อุปถัมภ์สมทบกองทุนฯ ในครั้งนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวะปัจจัย 
อำ�นวยชัย อำ�นวยผล ให้ท่�นและครอบครัวจงประสบแต่คว�มสุขคว�มเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีอ�ยุ  

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภ�ณธนส�รสมบัติ ให้มีอิ่ม นอนอุ่น ในย�มท่�นสูงวัย ทุกท่�นเทอญฯ



กระซิบบุญ : สมทบ 1 กองทุน รับแจกน้ำ�ด่ืมร่มโพธ์ิแก้วพ�ยอ�ร์โอ 1 แพค (แทนแจกพระสมเด็จเน้ือผง) 
        100 กองทุน เพ่ิมโบนัสบุญอีก 1 แพค (50 แพค มีบริก�รจัดส่งน้ำ�ถึงบ้�น หรือจุดนัดให้บริจ�คต่อ)

(สมทบทุนต้ังแต่ 500 บาท ข้ึนไป ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร โปรดระบุ ช่ือ-ท่ีอยู่ ในการเสียภาษี)

ชื่อ.............................................................................................. น�มสกุล.................................................................................... 
บ้�นเลขที่......................................ถนน.................................................... ตำ�บล/แขวง........................................................ 
อำ�เภอ/เขต...................................................... จังหวัด.................................................... โทร..............................................
 

ติดต่อสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน 
โทร. 02-921-5023 #110  Email : seniorfund2557@gmail.com
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1. ¾ÃÐÃÒª¸ÃÃÁ¹Ôà·È (¾ÃÐ¾ÂÍÁ ¡ÅÚÂÒâ³)   ¨Ó¹Ç¹ 10,000 ºÒ·
2. ¤Ø³แทน สง¤ราม     ¨ÓนÇน 13,670 ºาท
3. ¤Ø³¤³พัฒน์ หงษ์ประธานพร    ¨ÓนÇน  2,000 ºาท
4. น.ส.เพียงพอ หอพรสิริ     ¨ÓนÇน  1,000 ºาท
5. อา¨ารย์ºØญมา ÇัฒนพันธØ์    ¨ÓนÇน  1,000 ºาท
6. ¤Ø³ปรีดา อ่อนฤทธิ์ดิลก    ¨ÓนÇน   600 ºาท 
7. ¤Ø³ปิ่นแก้Ç สØÇรร³์     ¨ÓนÇน   600 ºาท 
8. ¤Ø³สØÇรี พØฑฒิºั³ฑิต     ¨ÓนÇน   500 ºาท
9. ¤Ø³ทนง¤์ ม³ีโชติ     ¨ÓนÇน   500 ºาท
10. ¤Ø³ต้น มาเรียน     ¨ÓนÇน   500 ºาท
11. ¤Ø³นฤมล พิสิฐÇรพันธØ์    ¨ÓนÇน   400 ºาท
12. รายนามผู้ºริ¨า¤ รายละ     ¨ÓนÇน   200 ºาท
  (1) ¤Ø³พรทิพย์ ¨ตØพรเ¨ริญ  (2) ¤Ø³พรมมา ทิตย์Çงศ์
  (3) ¤Ø³พรร³ทิยาภร³์ ม³ฑลผลิน (4) ¤Ø³สÇเรศ เกตØสØÇรร³
  (5) ¤Ø³สนิท เลาหะÇิริยศาล  (6) ¤Ø³ประภา โมฬี
  (7) ¤Ø³Çัฒนา ทิพากรกานต์    
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คุณไม่ใช้เราขอ
ปัญหาที่สร้างความยุ่งยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ 

ที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหามาก ดังนี้ 

  เราจะเก็บของที่มากเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะนำาของที่เก่าเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะรวบรวมของที่ชำารุดแล้ว...  ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะรื้อบ้านเก่าบ้านพัง...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะล้างสต๊อกสินค้า...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะเก็บเสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะลากรถพังรถเก่า...    ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะจัดการของที่ไม่ใช้ทุกชนิด...  ไปทิ้งที่ไหน

หากท่านมีปัญหาตามที่กล่าวมานี้ เราแก้ไขได้ 

เพียงกดโทรศัพท์หมายเลข

0 2921 5023  #  113-119, 133, 135                  
แฟ็กซ์  0 2595 1222 

  เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ “โดยตรง”

เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่

ในการไปรับของบริจาค
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................

บ้านเลขที่.......... หมู่ที่........... ซอย/ตรอก............................. ตำาบล/แขวง.......................

อำาเภอ/เขต......................... จังหวัด....................... ไปรษณีย์............... โทร....................

Email :.........................................................................................................................

สถานที่ให้ส่งวารสารกัลยาโณ 

บ้านเลขที่.......... หมู่ที่........... ซอย/ตรอก.............................. ตำาบล/แขวง......................

อำาเภอ/เขต......................... จังหวัด...................... ไปรษณีย์.............. โทร......................

สถานที่สมัครและส่งใบสมัครสมาชิก

มูลนิธิสวนแก้วฯ วัดสวนแก้ว ตำาบลบางเลน อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

อัตราค่าสมาชิกวารสารกัลยาโณ

   1. 1 ปี  4  ฉบับ      ราคา 200 บาท  (รวมค่าจัดส่ง) หรือ

   2. อุปถัมภ์ค่าจัดพิมพ์ตามกำาลังศรัทธา จำานวนเงิน.............บาท

 เริ่มฉบับที่............ ประจำาเดือน.................................................... พ.ศ...............

สั่งจ่ายในนาม  
 มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว ตำาบลบางเลน อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  11140          

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่ มูลนิธิสวนแก้ว

หรืออุปถัมภ์ได้โดยตรงกับมูลนิธิสวนแก้ว (ทุกวัน)

เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
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ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวนแก้ว
 	 โทรศัพท์	 0	2595	1444,	0	2921	5023	#	109	

	 แฟ็กซ์	 0	2921	5022

หรือสั่งจ่ายในนาม...มูลนิธิสวนแก้ว

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่   

  มูลนิธิสวนแก้ว    

  เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
  วัดสวนแก้ว ต.บางเลน     
   อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน    

2. โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม  

3. โครงการร่มโพธิ์แก้ว     

4. โครงการเวทีบำาเพ็ญประโยชน์   

5. โครงการลอกคราบ     

6. โครงการกระบอกสำารอกกิเลส   

7. โครงการช่วยน้องท้องหิว    

8. โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือ

    ให้มีโอกาสได้เรียน 

9. โครงการสลบมาฟื้นไป     

10. โครงการที่พักคนชรา   

11. โครงการสะพานบุญ 

     จากผู้เหลือเจือจานผู้ขาด  

12. โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้  

13. โครงการสวนแก้วเนอร์สเซอรี่    

14. โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

15. โครงการบ่อหมักสิ่งปฏิกูล

     ตามแนวโครงการพระราชดำาริ  

16. โครงการบ้านทักษะชีวิต  

17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

18. โครงการคอนโดสุนัข

ผู้จัดการมูลนิธิสวนแก้ว
  โทรศัพท์     0 2921 6262, 
  0 2921 5023 # 109, 08 1622 0354  
  แฟ็กซ์ 0 2921 5022 

ฝ่ายกิจนิมนต์   
   โทรศัพท์    0 2921 5023 # 110  
   แฟ็กซ์ 0 2921 5022      

ฝ่ายรับของบริจาค  
   โทรศัพท์     0 2595 1444, 
   0 2921 5023 # 113-119, 133, 135  
   แฟ็กซ์    0 2595 1222    

สนง.วารสารกัลยาโณ 
   โทรศัพท์     0 2921 5023 # 110  
   แฟ็กซ์    0 2921 5022 
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