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“น้ําเหงื่อกับน้ํามนต 
ใครมันจะแกไขความจนไดดีกวากัน”

à¨ÃÔÞã¹¸ÃÃÁ à·È¡ÒÅ»‚ãËÁ‹·Ø¡·‹Ò¹¤ÃÑº
   ปีใหม่ย่างก้าวเข้ามาถึง กาลเวลาไม่เคยรอคอยใคร การทําความดีก็เช่นกัน 
ใครใส่ใจขวนขวายก้าวไปในบุญ ชีวิตก็จะม่ันคงไปด้วยธรรม พร้อมที่จะเดินทาง
ไปสู่ความงอกงามทั้งภายในและภายนอก เทศกาลปีใหม่มาถึง ย่อมเป็นเครื่อง
เตือนสติสอนเราไม่ให้ต้ังอยู่ในความประมาท เพราะว่าเวลาเราส้ันลงเร่ือย ๆ 
  ดังน้ัน เทศกาลปีใหม่น้ี จึงอยากฝากหลักคิดว่า “ชีวิตเราจะถือศีล หรือจะ
ถือสา” หากเลือกเอาถือศีล ชีวิตของเราก็จะพบความสุขทางใจได้ไม่ยาก แต่
หากเลือกที่จะถือสา สภาพจิตใจก็จะทรุดโทรมเศร้าหมอง เพราะมัวแต่จะไปถือ
โกรธไม่มีอารมณ์อยากดับทุกข์
  ในส่วนของวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25  มีสาระเนื้อหาที่เต็มเป่ียมไปด้วย
หลักธรรมคําสอนที่ชาวพุทธควรรู้ เพื่อที่จะได้จรรโลงพระพุทธศาสนาได้อย่าง
มัน่คง  เพราะว่าหนังสือธรรมะเป็นส่ือโดยตรงท่ีชาวพุทธเข้าถึงได้อย่างไม่อ้อมค้อม
ซึ่งแตกต่างจากวัตถุมงคลท่ีเป็นสื่อทางอ้อมในการสร้างศรัทธาก่อนในการเข้าถึง
คําสอนได้
  เพราะฉะน้ัน สาระสําคัญของวารสารฉบับน้ี คณะกองบรรณาธิการได้นําเอา
เทศนา ของหลวงพ่อพยอม ประกอบด้วย หลักพุทธธรรม ภาค 1-2, ฤทธิ์ ภาค2 
ฯลฯ พร้อมกับบทความธรรมะจากท่านผู้รู้หลายท่านนํามาตีพิมพ์ เพ่ือทีี่จะให้
สมาชิกร่มโพธิ์แก้วหรือประชาชนท่ัวไปได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะได้ถูกต้องและนําไป
ใช้ในชีวิตประจําได้อย่างมีความสุข
  สุดท้าย ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้รับผลแห่งความสุขจากการได้อา่น 
ในคร้ังน้ี และอนุโมทนาบุญกับท่านที่ร่วมปัจจัยพิมพ์วารสารกัลยาโณฉบับน้ี จน
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ. 

อตัมมยตา...
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• มีชายหนึ่ง ลิงหนึ่ง อยูดวยกัน
คนก็รัก ลิงนั้น เปนหนักหนา
ลิงก็รัก คนจัด เต็มอัตรา
ทั้งสองรา รักกัน นั้นเกินดู
• มาวันหนึ่ง คนนั้น นอนหลับไป
แมลงวัน มาไต ที่กกหู
ลิงคิดวา ไอนี่ยวน กวนเพื่อนกู
จะตองบู ใหมันตาย อายอัปรีย
• ฉวยดุนไม มาเงื้อ ขึ้นสองมือ
ฟาดลงไป เต็มตื้อ แมลงวันหนี
ฝายเพื่อนรัก ดิ้นชัก ไปหลายที
ดูเถิดนี่ ความรัก ของอวิชชา ฯ

ความรักความรัก
ของของอวิชชาอวิชชา

พุทธทาส ภิกขุ
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5  หลักพุทธธรรม ภาค 1
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
25 หลักพุทธธรรม ภาค 2
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
39 “ฤทธิ์ ภาค 2”
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
67 67  สกูปพิเศษ สกูปพิเศษ :  : ขอคิด ขอคิด 
  สะเก็ดธรรม  สะเก็ดธรรม  “หมดตัว หมดบุญ”“หมดตัว หมดบุญ”
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ  
68 ทําไมถึง “บวชไมสึก” ? ตอน ๖
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
71 สะเก็ดธรรม จาก...สวนโมกข 
  ถึง...สวนแกว  เร่ือง “การบูชา-
  อุดมคติ” โดย...พุทธทาส
77  ใครครวญในธรรม 
  เรื่อง “เรื่องวิปสสนาที่ควรทราบ”
  โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร
87 ฤดูฝน ชอุมธรรม...
  เรื่อง “วิถีทางแหงปญญา”
  โดย...พระเริงชัย เตชพโล

9191  ระเบียงจิตระเบียงจิต“วิทยาศาสตรทางวัตถุ “วิทยาศาสตรทางวัตถุ 
  และวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณ”   และวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณ” 
      โดย...เรื่องของกูโดย...เรื่องของกู
9797  ชุมนุมคติธรรมชุมนุมคติธรรม  “ทําดีนั้นดีแน”“ทําดีนั้นดีแน”  
      โดย...ละอองธรรมโดย...ละอองธรรม
101101  สวนแกวแฟร สวนแกวแฟร 
    “ฟกขาว สรรพคุณชั้นเยี่ยม” “ฟกขาว สรรพคุณชั้นเยี่ยม” 
      โดย...มูลนิธิสวนแกวโดย...มูลนิธิสวนแกว
105105  ภาพ...พัฒนาภาพ...พัฒนา
113113    ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข 
    “ทันดี”“ทันดี”
    โดย...โยมแอว สังฆทานโดย...โยมแอว สังฆทาน
114114  วิตามินใจ วิตามินใจ “ดาวฤกษ-ดาวรวง”“ดาวฤกษ-ดาวรวง”      
  โดย...นายมะเนาวโดย...นายมะเนาว
115115  ประชาสัมพันธ “กองทุนผูสูงวัย
         วัดสวนแกว” และใบปวารณาฯ
117117  รายนามผูบริจาคทรัพยพิมพรายนามผูบริจาคทรัพยพิมพ
  วารสารกัลยาโณ  วารสารกัลยาโณ
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วันนี้ คงจะใหหลักที่เปนประธานของพุทธธรรม
ที่หลวงพอพุทธทาส...เอามาเขียนเปนกลอน

• 1. ไมสามขา
 ไมสามขา  อาศัยกัน  ชั้นเอกอุตม

 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
อันดับแรกทานใชคําวา “ชีวิตตองมีหลักประธาน

เปนเหมือนไม  3 ขา”  ไม 3  ขาก็กันลมกันโคน ถามี 2 
ขา อาจจะงอกแงกงองแงง บางทีถา 3 ขาค้ํายัน

เดี๋ยวนี้ เขาตอกปนจั่น เขาใชแค 3 ขาก็สามารถ
ทั้งเจาะเข็มก็ได ตอกเสาเข็มก็ได สามารถทําใหงานที่วาง
รากฐานของตึกของบานนั้นรับอาคารใหญ ๆ 
  คนเราก็เหมือนกันถาเรามีหลักไม 3 ขา เปนตัวค้ํา
ยันชีวิต ชีวิตก็ไมลมไมโคนไมเสื่อมเสียอะไรตาง ๆ  เกิดขึ้น
ในชีวิต

“ไมสามขา อาศัยกัน ช้ันเอกอุตม คือ พระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ”

*“หลักพุทธธรรม ภาค 1” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําตนเดือนแกประชาชน
ทั่วไป ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี  วันอาทิตยที่ 13 กันยายน 2558

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

91 ระเบียงจิต“วิทยาศาสตรทางวัตถุ 
  และวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณ” 
   โดย...เรื่องของกู
97 ชุมนุมคติธรรม “ทําดีนั้นดีแน” 
   โดย...ละอองธรรม
101 สวนแกวแฟร 
  “ฟกขาว สรรพคุณชั้นเยี่ยม” 
   โดย...มูลนิธิสวนแกว
105 ภาพ...พัฒนา
113  ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข 
  “ทันดี”
  โดย...โยมแอว สังฆทาน
114 วิตามินใจ “ดาวฤกษ-ดาวรวง”   
 โดย...นายมะเนาว
115 
117 รายนามผูบริจาคทรัพยพิมพ
  วารสารกัลยาโณ
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  คือ หมายความวา ถามีส่ิง 3 ส่ิง
นี้ไวในใจค้ํายันชีวิต คิดถึงพระพุทธ-
เจา  นึกถึงหลักธรรมคําสอน   ถาย
ทอดมาจากพระสงฆที่สืบกันมา 
  นี่ถาใครยังมีหลักอันนี้ค้ ําอยู ใน
เรื่องจะโคน ลม ตกหลน ลงไปในหลุม
นรก หรือรอนใจอยูในปจจุบันก็จะลดลง
ซึ่งทานอุปมาเหมือนที่เคยกลาววา... 
เอานิ้วขึ้นบนฟา นี่เหมือนชีวิตเอา
ปลายเขม็ต้ังข้ึนไว แลวเอาเม็ดทราย
โปรยใสลงมา เม็ดทรายก็จะไมตก
ติดคางปลายเข็ม ฉันใด ทุกขก็ไม
ตกคางคาใจคนที่แนบแนนในพระ
รัตนตรัย คือไม 3 ขา 
  คนแกนี่ เวลาเดินไมไหวตอง
มีไมเพิ่มอีกอันหนึ่งไหม ? กันลมได
เยอะไหม เออ ! แตถามีไม 3 ขา คือ 

พระรัตนตรัย นี่จะค้ําชีวิตไดดีกวาไม
เทาไหม เออ ! ถามีไมเทาแตไมระลึก
นึกถึงพระรัตนตรัยไมมีพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ อยูในจิตใจคางเลย 
อาจจะเปนคนลมละลาย
  คนท่ีเคยติดคุกติดตะราง ถูกฆา
กันตาย อะไรตาง ๆ  น่ีจนกระท่ังเขาไม
อยากเอามันไวคนพรรณนี้ เอาไปขัง
คุกขังตะรางตองใชอยางอื่น ใชลูกกรง
เหล็กลอม
  ถาเรามีไม 3 ขาอยู นี่ไม
ตองมีกรงเหล็กมาลอม เราก็
สามารถจะประคองตนใหพน
จากความวิบัติตาง ๆ ได
  เพราะฉะนั้น คนที่เปนชาวพุทธ 
นี่ถาไมลอกแลกโลเลใชไม 3 ขา นี่ก็
พอแลวไมตองไปหาพระพรหมอีกขา

ถาเรามีไม 3 ขาอยู นี่ไมตองมีกรงเหล็กมาลอม เราก็
สามารถจะประคองตนใหพนจากความวิบัติตาง ๆ ได
“
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หนึ่ง พิฆเนศอีกขาหนึ่ง หลายขาเปน
ตะขาบไปเลย หนัก ๆ เขาก็เลื้อยเลย
  เพราะฉะนั้น เรื่องของมีจิตใจ
แนวแน ยึดหลักท่ีพ่ึง บางทีเขาก็เรียก
วา พระรัตนตรัยเปนที่พึ่งที่ระลึก
ของพวกเรา คนอื่นก็อาจจะระลึก
เรื่องอื่น ถาเปนวัยรุนหนุมสาวก็ระลึก
แตเรื่องบันเทิง ระลึกหาแตสิ่งยั่วยวน
มาปรนเปรอบําเรอชีวิต พออายุมาก
ขึ้นหนอยก็แสวงหาอํานาจ แยงชิง
อํานาจบาตรใหญกันไป แตถาคนท่ีแนบ
แนนในพระรัตนตรัยแลว ถาเขาไดอยาง
ซาบซึ้งลึกซึ้ง แทบจะไมทุรนทุรายหา
อยางอื่นตอไป
  นี่ขอ 1 ทานบอกวา ชีวิตใดที่
มีพระรัตนตรัย 3 อยาง ค้ําไว  ชีวิต
ก็จะไมลมละลาย  ไมเกิดความเสีย-
หายชอกช้าํเปนทุกขมากไป เหมือน
ปลายเข็มไมติดเม็ดทราย ทุกขก็ไม
ตกคางคาใจ คนที่แนบแนนในพระ
รัตนตรัย ฉันนั้น
  นี่ทานเขียนประโยควา “ใชไม 
3 ขาค้ํายันชีวิต” บางคนน่ีไปเอาอะไร
มาค้ํายันชีวิตก็ไมรู ค้ําไปค้ํามาเซไป
เลย เอาพวกของที่ทําลายสติเขาปาก
เขาทอง พวกน้ําผลาญสติ
  พวกนี้แสดงวา  เขาเอาเปนท่ี
พ่ึงของพวกเขา  เขาคิดวา ส่ิงพวก

น้ีจะค้ําจุนชีวิตเขา ใหเขาเขากลุม
สังคมอะไรตาง ๆ ได ผลท่ีสุดพอด่ืม
ไปมาก ๆ ไมเทาก็ชวยไมไหว มีไม
เทาอยู ก็ค้ําไมอยูเพราะมันเสียศูนย
เสียสติ 
  เพราะฉะน้ัน คนท่ีมีพระรัตน-
ตรัยเปนท่ีพ่ึง แลวจะอยูไดอยางม่ันคง
ไมลอกแลกโลเลไมเขวไปหาท่ีพ่ึง
อ่ืน ๆ  ท่ีพ่ึงอ่ืนน้ันเปนของจอมปลอม 
ภูเขาตนไมท่ีคนไปกราบไปไหว ไม
ไดเปนตัวค้ําชีวิต ตัวพาชีวิตหลงทาง
เปไปทางอ่ืน

• 2. ศาสตราสามอัน
 ศาสตรามี  สามอัน  บ่ันบาปลง
 ด่ังประสงค  คือ ศีล–สมา-ธิ  ปญญา,
  ทีนี้ตอมา ถามีพระรัตนตรัย
เปนไม 3 ขาแลว ก็ตองมีศาสตรา 3 
อัน คอยฟาดฟนอุปสรรคเราเดินไป
อยูไปไดไมลมไมโคน แตมันก็มีศัตรู
ของชีวิตเยอะเลย  ศัตรูของชีวิตตอง
ใชศาสตรา
  ทานบอกวา ศาสตรามี 3 
อัน  บั่นบาปลงดั่งประสงค คือ 
ศีล สมาธิ ปญญา
   ถาพูดงาย ๆ ก็คือวา ไมมีอะไร
ไปฟนบาป ซึ่งบาปเปนตัวขาศึก บาป 
ชั่ว เลว เปนตัวขาศึกใหชีวิตเสียความ
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ดีงามหรือถึงขั้นที่เรียกวา เสียชีวิต
เลย คนทําบาปเยอะ ๆ  นี่ชีวิต
อยูยาก เดี๋ยวนี้ฆากันในโรงแรม  
ฆากันในสถานที่ตาง ๆ 
  โอ ! เม่ือเชาน้ีมีขาวนาตกใจ ผูชาย
ฆากันตาย  เพราะแยงผูหญิงหรือเปลา
ก็ไมรูละ แตวาตายทีเดียว 2  ศพ มีด
คนละเลมแยงชิงนางกัน
   ตกลงวา ไมมีศาสตรา  3 อัน
บั่นบาปลง ก็คงจะถูกบาปบั่นเอา 
ศีลนี่เปนอาวุธสําคัญที่ทําปองกัน
ตัวไดดี สวนสมาธินั้นกันความ
ฟุงซาน กันความวุนวายใหกับชีวิต 
  สวนปญญานี่กันความโงที่จะ
หลงไปกินไปติดอะไรตาง ๆ มันก็ยาก
ขึ้น เลยบั่นบาปลง “ศาสตรา 3 อันมี
ไวบั่นบาปลง”  ถาบาปมันเกิดขึ้นกับ
เรามาก ๆ  แลวเราไมมีศีล สมาธิ ปญญา
เลย ก็เปนอาหารของบาปไวขบ ไว
กัด ไวกินเราไดรับความเจ็บปวดเจียน
ตายกันทุกวันนี้ ไมมีเรื่องอื่น บาปนี่จะ
เกิดงายสําหรับคนขาดศาสตราอันที่ 1 
 ถาไมมีอาวุธขอที่ 1 บาปเขา

มาย่ํายี เบียดเบียนงาย แตถามีศีล
นี่บั่นบาปลง ยิ่งมีสมาธิ บาปเห็น
เขาก็ผวาแลว พอมีปญญาบาปวิ่ง
หนีเลย เหมือนมันเห็นเรามีดาบ มี
ศาสตราอยูในมือ มันไมกลาที่จะ
มาลวงเกินย่ํายีเรา
  เพราะฉะนั้น เรามี เดี๋ยวนี้เขา
พกปน ซื้อปนกัน ซื้ออาวุธอะไรตอ
อะไรกัน  แตแลวเปนไงละ โยมมีปนแลว
ก็ถูกโจรบาง หรือวาเลือดรอนไปยิง
เขาตายก็ติดคุก ศาสตราแบบน้ัน อาวุธ
แบบน้ัน พาลงนรกเขาคุกก็เยอะ แต
ศาสตรา 3 อันที่พระพุทธเจาสอนไว 
มอบไวใหพวกเรานี่ใครลับดาบคมดี 
ใครลับเรื่องศีลไวบอยไวเต็มที่ ยิ่งพวก
มารับศีลอุโบสถตลอด 3 เดือน นี่คง
บั่นบาปลงไปไดเยอะนะ มีไหม ? ใครรู
สึกวา ต้ังแตมาบวชบาปเพ่ิมข้ึนบานเลย
 นั้นศาสตราไวบั่นบาป ไมใหมัน
กําเริบ สาดมันทิ้งไปเลยจากชีวิตเรานี่ 
ถาหากวาไดไม 3 ขา ไดศาสตรา 3 อัน
ถือวา ชีวิตไดสิ่งที่สุดยอด ดีเยี่ยม แต
ถาใครไมไดเลย ไมเคยระลึกนึกอยาก
จะมีพวกนี้เอาไวในชีวิตเลย ไมมีไมค้ํา
ยัน ไมมีศาสตรา 3 อันไวบั่นบาปลง 
ชีวิตก็คงจะจมลงไปในบาป ไมมีอะไร
ที่จะชวยปองกัน นั้นสิ่งที่ชวยปองกัน
ไมใหลงนรกดีที่สุด ก็คือ ศีล สมาธิ 

้ ่ ี ี ิ

...ถามีศีลนี่บั่นบาปลง ...ถามีศีลนี่บั่นบาปลง 
ยิ่งมีสมาธิ บาปเห็นเขายิ่งมีสมาธิ บาปเห็นเขา
ก็ผวาแลว พอมีปญญาก็ผวาแลว พอมีปญญา

บาปวิ่งหนีเลย...”บาปวิ่งหนีเลย...”

““
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ปญญา  ถาคนมี 3 อยางนี่นรกหลังตายก็ไมตองตก 
  นรกเปน ๆ ในปจจุบัน พวกติดคุกติดตะรางกันแนน   
แหม ! มันติดเยอะกันจริง  ๆ เลย เขาบอกวา นักโทษบางเรือน
จํา  ลุกไปปสสาวะกลับมานอนไมได เพ่ือนมันนอนกันเต็มไปหมด
แลว ตองนั่งพิงเสา ตองยืนกัน ไปหาที่นอนก็ไมได มันเต็มไปหมด 
ที่นักโทษมันจํากัด นั่นเขาเรียกวา คนไมมีศาสตรา ก็ไปโดนอาวุธ
ของผูคุม ทุบดวยกระบองบาง ตีบาง เฆี่ยนบาง นี่เขาเรียกวา คน
ขาดศาสตรา เดี๋ยวก็โดนโจรปลน โดนใครตอใครทํารายเอา
  ทานก็เลยมีกัณฑตอเอาวา พอไม 3 ขา ศาสตรา 3 อัน 
ตอนนี้สิ่งที่ตองปองกันที่สุดศีล สมาธิ ปญญา ไปปราบโจร
ฉกรรจ 3 กก 

• 3. โจรฉกรรจสามกก
 โจรฉกรรจ  สามกก  ฉกปลนดะ
 กกโลภะ โทสะ  และโมหา
  พวกเราลองนึกสิ โจรฉกรรจสามกก ปลนความดี ความ
งามเราไปหมด ชื่อวาอะไรบาง ?
  พวกเราลองนึกสิ โจรฉกรรจสามกก ปลนความดี ความ
งามเราไปหมด ชื่อวาอะไรบาง ?
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เขาใชคําวา “สงใหนายกฯ ฟน” ถา
ไมเปรียบเทียบกับโจรปลน จะเทียบ
อะไรดี มันปลนบานปลนเมือง ปลน
คนดอยโอกาสเรียกรีดอะไรตาง ๆ อะไร
สารพัด
  เพราะฉะน้ัน เราไมมี 2-3 อยาง
ขางตน สักวันหนึ่งก็ตองโดน
โจนปลน จนหมดเนื้อหมดตัว 
คือ หมดความเปนมนุษย 
 คนไหนโลภมาก เขาเรียกเปรต 
 คนไหนโกรธจัด โทสะจัด เขา
เรียกสัตวนรก
 คนไหนมีแตโมหะโงหลง 
เขาเรียกอะไร ติรัจฉาโน คือ 
เดรัจฉาน 
 ปลนความเปนมนุษยใหเหลือ
แตเปน...โจรกกแรกปลนแลวหมด
ความเปนมนุษยเปนเปรตอยากได 
อยากแยง อยากโกงทุจริต อยาก
คอรัปชั่น นี่พวกนี้ เปนพวกถูกโจร
ฉกรรจปลน  ย่ิงเปนคนเดือดดาลโทสะ
แคนเคืองงาย ตบตียิงฆากันแบบสบาย
ใจงาย ๆ ของคนที่มีโทสะจริตโจรกก
นี้ก็ปลนทําใหตองไปทํารายเขาบาง 
ถูกเขาทํารายบาง  อยางที่เขาฆากัน
ตายเมื่อคืนนี้ 2 ราย นาจะเปนเรื่องหึง
หวง เรื่องอะไรกัน นี่เดี๋ยวนี้ ! หึงแลว
ฆา ๆ เยอะจริง ๆ เลยใครก็มาติดพัน

 กกที่ 1 โลภะ   
  กกที่ 2 โทสะ   
  กกที่ 3 โมหะ
  ทานบอกโจรฉกรรจมี 3 กก ฉก
ปลนดะ 
  กกแรกโลภะ โทสะและโมหา 
ถาใครไมมีไม 3 ขา ไมมีศาสตรา 3 
อัน แตละวัน ๆ ก็ตองโดนโจรฉกรรจ
มันปลน มันทํารายเอา 
  โจรพวกน้ีไมคอยปรานี  
ปราศรัยใคร ปลนคนทําคนทุกข
ทรมานมาเยอะ  แตแลวก็มีคนชอบ
ยื่นหนาไปใหโจรปลนนะ น่ีพอ
ปลนจนหมดความดีความงาม
  เดี๋ยวนี้เขาทําการตรวจจับ พวก
ที่เปนลูกนองสมุนโจร รับใชโจร ไป
อยูที่ไหนกันยึดทรัพยไปก็เยอะ ตอน
นี้กําลังหนักที่สุด ก็เห็นจะเปน สตม. 
(สํานักงานตรวจคนเขาเมือง) พวก
ตํารวจตรวจคนเขาเมืองไปเก็บ ไปรีด 
ไปไถเขา 
  นี่โจรมันไสหัวใหคอรัปชั่น ให
เรียกใตโตะ จนปานนี้สงสัยจะกินไม
ไดนอนไมหลับ คนเราถูกปลนไปใหม ๆ 
นี่โยมวาจะนอนหลับไหม ? (ไมหลับ)  
ตอนนี้พวก สตม. กําลังกินไมไดนอน
ไมหลับกระสับกระสาย และตอนนี้สง
ชื่อใหนายกฯ ฟนอีกตั้ง  70-80 คน 
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  โยมไดดูขาวไหม ? เมียเขาสวย 
คนอื่นชอบมาแตะอั่งติดพัน เขาเลย
ทําไงรูไหม ? เขาเอาไฟจุดลนหนาเมีย
ใหหนาดํา  เพ่ือใครจะไมมาแยงเขา จะ
ไดเปนของเขาคนเดียว ดูสิ
  ใครจะเปนรายตอไปหนาสวย ๆ
ตองระวังนะ เออ ! มันดูขาวแลวเศรา
ใจแลวเขายังมีหนาสัมภาษณอีกนะ 
เขาใหสัมภาษณวา เพื่อจะไดไมมีใคร
มาแยงเขา เขาเลยเอาน้ํากรดสาดหนา
  เมือ่เชามืดก็มีขาวผัวมาออนวอน
...ของอคืนดีเมียไมยอม มันเลยเอา
น้ํากรดสาดหนาอีก อุย ! ตอนน้ีสาด
หนาฆากันแบบถี่ยิบทุกวันกันเลย
  โจรไหนมาปลน ? “โทสะ”  โจร
โทสะปลนฆาชีวิตคนไปวัน ๆ มันเยอะ
พวกน้ีปลนความเปนมนุษยออก เหลือ
แตความเปนสัตวนรก แลวยิ่งพวกที่
ทําอะไรงี่เงา  ตั้งแตนักศึกษานี่มันนา
จะมีปญญาชนอะไรที่ดีขึ้นในตัว ดันโง
ไปดิ้นเตนอะไรจนเปนคลิปฉาวโฉ จน
เขาตองตัดสิทธิ์เรียน  ตัดคะแนน สง
ไปนูน เขาชะโงกโนน พวกนี้เปนพวก
ถูกอะไรปลน โจรกกท่ี 3 มันมีโมหะ ไป
ดิ้นไปเตนอะไรแลวจนเขาถายคลิปออก
มา ครูบาอาจารยเดือดรอน สถาบัน
เสื่อมเสียทั้ง ๆ   ที่น่ันเปนวังเกา มันง่ีเงา
หลงอะไรของมัน

  นี่ใครที่ไมระวังโจรฉกรรจ
สามกก แตถาคนมีศาสตรา  3 อัน
อยูในใจ โจรปลนยากไหม ? ปองกัน
โจรสามกกไดไหม ?  ถาใครมีไม 3 
ขา ศาสตรา 3 อัน  จะปองกันโจร
สามกก
  นี่ถาไมฟาดฟนโจร ๆ จะพาเขา
รกเขาพง

• 4. ปารกสามดง
  ปารก  สามดง  หลงหลับตา
 วา “เที่ยงแท”  วา “สิ้นสุด”  วา 
“ไมมีอะไร”
 ทานก็เลยบอกไววา  “ปารก 3 
ดง” หลงหลับตาวา “เที่ยงแท” วา 
“สิ้นสุด” วา “ไมมีอะไร” 
 ถาคนเราหลงซะแลว นี่มันก็
จะเขารกเขาพง  ทานจึงบอกปารก
สามดงหลงหลับตา วา “ส่ิงน้ีเท่ียง
แท”  สิ่งนี้มีที่สุดของเรา  เปนของ
เราทั้งหมด  เหมือนประโยคเจาสัว
คนหนึ่ง   แกพูดเลยจังหวะเสียเลย
รวยติดอันดับ แกบอกวา “ทรัพยากร
ในโลกนี้เป็นของเรา เงินทั้ง
ประเทศตองเปนของเรา แลว
คนดี ๆ  ตองเปนของเรา” ปรากฏ
วาก็มีคนเถียง “กูไมเปนของมึง”  
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  ก็เลยเกิดมีการแฉอะไรตออะไร
กัน แตเห็นเขาวา การแฉเด๋ียวน้ีนะโยม
มีคนใชวาทะกรรมพูดเปดโปงใครที่
รวย ๆ  เพื่อตบทรัพยก็มีนะ
  แฉเขาเรื่องธุรกิจโกงอยางนั้น
อยางนี้เสร็จปบ คนที่กลัวธุรกิจเสีย
หาย ก็ตองโปะปดปาก ใครที่ไปเผลอ
หลุดอะไรมาไมดีแยเลย
  เพราะฉะน้ัน ใครท่ีคิดวาอะไรใน
โลกน้ี มันเท่ียงแทถาวร เปนของเราจน
ถึงท่ีสุด แตท่ีสุดจริง ๆ  แลวมันไมมีอะไร 
 “ไมมีอะไร” ที่จะหมายความ
วา เที่ยงแทอยูกับเรา คนที่คิดวา... 
เที่ยงแทอยูกับเรา มันไปเปนสมุน
โจรสามกก มันเลยหลงดงหลงพง 
หลับหูหลับตา วา มันเที่ยงแทของ
เรา ๆ  ๆ แท  ๆ 
  พวกนี้มันไมมาเจอเจ็บปวยไอ
แบบอาตมาบางนะ   ถาเขาเจอบางเขา

คงจะนั่งนึกวา “ไมเที่ยงเลยสังขาร” 
อยูมาไมนานก็เปนอยางนี้ซะแลว  มี
ลางสังหรณแลวละ วา “จะไมเปน
ของเราตลอดไป” อะไรทํานองนี้ ถา
เราไดคิดอยางน้ีนะ เราจะไมเขารกเขาพง
  สวนคนที่คิดวา แหม ! มันเที่ยง
มันยังอยูอีกนาน เมื่อตอนอายุมาก
คอยเขาอยูปฏิบัติธรรม คอยหาศาสตรา
3 อัน คอยหาไม 3  ขา แตพอเอาเขา
จริง  ๆ   จะเขาวัดเขาวาชราเกิด  เจ็บปวย
เกิด สกัดกั้นทําใหไมไดเลย ตองวน
เวียนกลับไปกลับมา จะมาวัดมาวาตอ
เนื่องสังขารขัดขวาง นี่เสยีดายหลาย ๆ  
คนเคยมาประจํา บอกหลวงพอปน้ีไป
ไมไหวแลว เดินกระยองกระแยงคงจะ
ไดแคนี้แหละ
  เออ  ก็นี่ละยังดีที่มาไวกอนบาง 
มาไวกอน 5 ป 10 ป ตอนนี้เจออยูที่
บานไปบิณฑบาต ไปไมไหวซะแลว
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หลวงพอ  อยากไปคิดถึงเรือ่ยแตไปไม 
ไหวซะแลว
   นี่ยังไงตอนนี้ ใครอยาไปหลงปา
หลงดงมุงตรงมาที่ไม 3 ขา ศาสตรา 
3 อันไวกอน แลวเราก็จะไมพบกับ
คําวา “หลงปา หลงดง อยางหลับ
หูหลับตา” เจออะไรไดอะไรขึ้นมาก็
เที่ยงแท ๆ ของเรา ยึดมั่นถือมั่นจน
กระทั่งชีวิตแบกหนักเก็บอะไรขึ้นบา
ข้ึนไหล  มีเงินก็ไวบนหัว  หนักหัวเปลา ๆ
 ทานบอกวา “มีเงินก็เอาไว
ใชใตเทาเราก็ได” เปนของรับใชเรา 
อยาไปเปนทาสรับใชเงิน อยางที่พูด
แลววา “วิ่งหาเงินกนั อูย ! เกง ได
เงินกันคนละหลายลาน แตหาทาง
กลับบานกลับชองตัวเองไมได” นี่
มันเรื่องนาอนาถใจ 
 ถายิ่งหลงหาพวกนั้น เหมือนจะ
หลับหูหลับตาเขาดง หากันจนกระทั่ง
ไมรูจะเกินไปเทาไหรแลว
  เห็นเขาบอกคนบางคน  น่ีเตรียม
วางขยายสาขาแบบนับไมถวนทั่ว
ประเทศ อยางเซเวน นี่บางคนเขา
บอกวา วางใหทั่วประเทศ แยงโชหวย
ตายหมด ก็ไมรูทําไง 
 คนพวกนี้คิดวา เที่ยงแท ทั้ง ๆ 
ที่คนในตระกูลที่รวย  ๆ  เจาพอน้ํานั่น
น้ํานี่ไปกันบางไหม ? เจาพอกระทิง

แดงอยูเปลา ?  หือ (ไมอยู) เออ หลาย
เจาพอที่ร่ ํารวยก็คอย ๆ จากโลกไป 
ไมเห็นมีใครเที่ยงแท ไมเห็นมีใครเอา
อะไรไปไดทั้งหมดที่สุดที่ชีวิตหมดลง 
ก็ไมมีอะไร
   คนพวกนี้คงไมไดทองคาถาวา 
“อยาลืมนะตายแลว เอาอะไรไปไม
ไดเลย”  นี่เขายังคิดวา เขาตองเอาให
ไดมีใหได ทั้ง ๆ ที่ไมมีอะไรเลย ที่จะ
ตามไปไดเลยที่หา ๆ กันแทบเปนแทบ
ตาย หาเงินเกง ยังหาทางกลับบานตัว
เองไมไดยังตองไปรอนหนีหลบนี่
  ไปหลงปาหลงพงอยูไหน เมือง
ไหน ประเทศไหนก็ไมรู  พวกนี้ขาด
ตั้งแตไม 3 ขา ขาดตั้งแตศาสตรา 3 
อัน เลยโดนโจรฉกรรจสามกกปลน
เอาเสียผูเสียคน มันตอกันมานะพอ
ถูกโจรโลภะปลน ก็ตองไปไหนละ ? 
หนีออกไปนอกประเทศ หนีอะไรตอ
อะไรไป แลวก็ไปวนอยูที่ไหนละ

• 5. เวียนวง สามวน
 เวียนวง  สามวน  ทนทุเรศ
 วน “กิเลส”“กรรม”  “วิบาก”
ยากแกไข
 ทานบอกวา เวียนวง 3 วน  ถา
โดนหลับหูหลับตาหลงปาไปแลวนี่วา 
“เที่ยง” ก็จะวนอยูใน 3 วง เวียนวง 
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3 วน ทนทุเรศ วนกิเลส วนกรรม วน
วิบาก ยากแกไข  “วนกิเลส วนกรรม 
วนวิบาก” หมายความวาไง ?
  “กิเลส กรรม วิบาก” เขา
เรียก “วัฏฏะ” วัฏฏะ 3 ก็คือ มีกิเลส
อยากทําอะไรตามกิเลส พอไดทําแลว
ก็สมใจเปนกรรม แลวพอเปนกรรม
เสร็จก็สงผลเปนวิบาก วิบากมีมาก  ๆ
ก็สงผลกลับมากิเลสอีก มีกิเลสอยาก
ทํา แลวก็รับทําไปตามกิเลสใช  ก็เรียก
วากรรม กิเลสใหสรางกรรม และได
รับผลเปนวิบาก เชน  อยากก็ทําตาม
อยาก ก็ไดรับผลหายอยาก เดี๋ยวก็
อยากใหมอีกแลว ก็วนอยูอยางนี้จึง
เรียกวา “เวียนวง 3 วน”  
  ไปดูเถิดพวกสูบบุหรี่ กินเหลา 
อยากสูบจุดไฟเผาปอดสูดควันเขาไป 
เปนกรรม ทําใหปอด ถุงลมโปงพอง 
แตพอไดทําแลวมันก็หายอยาก แลว
มันจะตองเริ่มตนใหมอีกไหม ? อยาก
ใหมอีกไหม ? มวนที่ 1 หมดไป จน
หมดซองไป ก็ซื้อใหมอีกซองหนึ่ง นี่ก็
วนอยูอยางนี้
  ดื่มไปขวดแรก อยากดื่ม ยกขึ้น
ดื่มเปนกรรม ดื่มหมดขวดเปนวิบาก
เมา  พอสรางเมาก็เกิดอะไรอีก ?  กิเลส
อีก  อยากกินอีก  แลวก็ด่ืมอีกแลวก็หาย
อยาก เมาแลวก็อยากใหม อยางนี้

เรียกเวียนวง 3 วน 
  ที่มานั่ง ๆ  ที่นี่ใครเคยวน อยูใน
พวกนี้บางไหม ?  
   “เคยวนเขามาแลว”
   แลวเมื่อไหรจะออกจาก
วง  3 วน ?
  “ออกมาแลวดวย”
 “สาธุ !  ดีแลว” 
 ถายังวนตอก็เปนมนุษยที่เกิด
มานี่ทุเรศ สมเพช ที่มันเปนทาสกิเลส 
ยอมรับใชกิเลส สรางเวรสรางกรรม 
รับผลเปนวิบาก ยากที่จะแกไข  “แก
เชือกแกอะไรนี่ไมยากหรอก แตแก
กิเลส แกกรรม แกวิบาก แกยาก
ชะมัดเลย” แตก็มีคนแกไดไหม ?
  เมื่อกี้มีคนเอาหนังสือใครนะที่
เปนคณะที่มาชื่อ “กลกรรมร่ํารวย” 
เปนพวกหมอดูหรือพวกอะไรนะ เขา
จัดรายการเปนพวกที่สแกนกรรม  แก
กรรม ตัดกรรม 

  พระพุทธเจาตรัสวา พวก
ที่ตัดกรรมที่ถูกตองตามหลัก
ของพระองค คือ “ตัดผัสสะ”
 เวลาตาเห็นรูป นึกอยาก
รูทัน เปนกิเลส ก็อยางที่เคยบอก
ประจํา พอเห็นวา จะเปนกิเลสแลว
ก็ดูอะไรปบ ! ไดยินอะไรปบ ! เรา
ตองบอก
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 “เห็นแลว ๆ  ระวัง ๆ  ๆ อยา
รัก อยาชัง อยาวูบวาบไปกับมัน” 
 “ไดยินแลว ๆ ๆ ระวัง ๆ อยา
รักอยาชังอยาวูบวาบไปกับมัน” ฯลฯ
 กรรมก็ไมตอ วิบากกรรมก็
ไมเกิด จบตรงคุมผัสสะ ถาใคร
คุมผัสสะอยูกรรมวิบากไมพาเรา
วนไปวนมา แตถาไมมีควบคุม
ผัสสะ  ปฏิบัติการควบคุมผัสสะ 
ทุกขก็จะโผลจะเกิดตลอด อยาง
หลวงพอพุทธทาสทานบอกวา…
  “ทุกข เกิดที่จิต เพราะทํา
ผิด เมื่อผัสสะ
   ทุกข จะไมโผล ถาเราไมโง 
เมื่อเรามีผัสสะ
  ทุกข เกิดกับเราไมได  เพราะ
เราเขาใจ ควบคุมผัสสะ”
  แตคนท่ัวไปคุมเปนไหม ? ปลอย
ปละละเลยเพิกเฉย เห็นอะไรก็รอง “โอ
โฮ ๆ สวยจัง ! เออะ  ๆ  อะ ๆ ๆ” 
พวกเออ อะ ๆ  ๆ อะไรพวกนี้ มันพวก
ผัสสะหลุด ๆ คุมไมอยู  พอเกิดผัสสะ
คุมไมอยู มันก็กิเลสก็เกิดทวมหัว กิเลส
เกิดทวมหัวมันก็ผลักดันใหสรางเวร
สรางกรรมตะพึดตะพือ แลวก็สั่งสม
วิบาก วิบากกรรมนี่ ก็มาเติมซ้ําให
วนไปวนมาอยูอยางนี้ จึงเรียกวา “ไม
ออกนอกวังวน”

  นั้นใครโดนกิเลส กรรม 
วิบาก ดูดเขากระแสมันนี่ แลว
ไมรีบพายหนี ไมรีบออกหาง ไม
รีบวายขึ้นฝง ก็ถูกกระแสน้ําวน
ดูดจมไป
  นี่ที่มาวัดน้ีมาหาอะไรเคร่ือง
ชูชีพ ไมใหดูดจมไดไหม ? ไดหรือยัง
ชูชีพ ? เออ ! ถานั้นจะไดไมโดนดูด นี่
อยากจะมาหาเครื่องชูชีพชั้นดี ๆ ขึ้น
เรื่อย ๆ  ไหม ? ชนิดที่แข็งแรงพองใหญ 
ดูดเราไมจม  แตถาตัว...เปลา ๆ ก็จม ! 
ถาไมมีไม  3 ขา ถาไมมีศาสตรา  3 อัน 
ก็โดนโจรบาง ถูกน้ําวนลงไปจมบาง
  เพราะฉะนั้น ชีวิตคนนี่อยางอื่น
มันหากันจริงเชียว แตเครื่องปองกัน
ไมใหชีวิตถูกดูดจม ลงไปในวังน้ําวน
ของกิเลส กรรม วิบาก ไมคอยหา
เครื่องมือแกไขปองกันกัน ไมสราง
เครื่องชูชีพปลอยใหชีวิตมอดมวยไป
กับวังน้ําวน พอวนไปวนมาก็ตองทุกข

  นั้้้้้้้้้นใครโดนกิเลส กรรม 
วิบาก ดูดเขากระแสมันนี่ แลว
ไมรีบพายหนี ไมรีบออกหาง ไม
รีบวายขึ้นฝง ก็ถูกกระแสน้ําวน
ดูดจมไป
  นี่ที่มาวัดน้ีมาหาอะไรเคร่ือง
ชูชีพ ไมใหดูดจมไดไหม ? ไดหรือยัง
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• 6. ทุกขทนทั้งสามโลก
 ทุกขทน  ท้ังสามโลก  วิโยคใจ
 กามวิสัย  รูป – อรูป เฝาลูบคลํา
  ทานเลยเขียนตอวา ทุกขทนทั้ง 
3 โลก เราทุกขทนทั้ง 3 โลก อยูในโลก
อะไรบางที่ตองทนทุกข
  โลกที่ 1 ก็คือ ทุกขทนทั้ง  
3  โลก วิปโยคใจ  กามาวิสัย  
รูป อรูป เฝาลูบคลํา
  “กามาวิสัย” คนก็ลูบคลํากัน
เรื่องกามารมณ  กามาวิสัย นี่โลกของ
คนบากาม 
  คนบางคนนี่โลกนี้ทั้งโลก เขาไม
สนใจเรื่องอื่น สนใจแตเรื่องกามาวิสัย 
หายันแกยัน...โลกของแกเกิดมาเพื่อ
การกามาวิสัย อยางคนแก ๆ ที่ยังวน
อยูแตกับเรื่องแบบนี้ ก็ทุกขทนอยูใน
เรื่องกามาวิสัย ทุกขทนอยูในการหา
รูป รูปสวย ๆ เสียงเพราะ ๆ กล่ินหอม ๆ
รสอรอย ๆ   เห็นรูปอะไรท่ีสวยงามลงทุน
ทุกขหาซื้อ หามา แทบเปนแทบตาย 
ไปเห็นรูปรถคันนั้นสวยจัง  ยี่หอเขา
บอก “คันหนึ่ง 16 ลาน” 
  เขาก็ซื้อกันไหม ? แลวมัน
บินไดไหม ? 
 คัน 16 ลานน่ีขางหนามันติด แลว
มันติดอยูขางหลังคันละ 4 แสน 5 แสน 
คนที่ซื้อคัน 5 แสน ก็เหลียวไปดู “16 

ลาน มึงก็ผานกูไปไมได”
 แตคนมันก็หลงรูป ที่เขาจัดมา
รุนนี้สวย รุนนั้นสวย ทนหาซื้อกันแทบ
เปนแทบตาย ทนจายทนผอนสง สง
ทันก็ดี สงไมทันโดนยึด 
 พวกนี้เปนพวกเกิดมาหลงรูป 
เขาทํารูปอะไรสวย ๆ แปลก ๆ เดี๋ยว
นี้ตุกตาตัวละหมื่นก็ซื้อกัน รถคัน 30, 
20 ลาน ก็ซื้อกัน ยิ่งพวกหลงรูปอะไร
แปลก ๆ ที่เดี๋ยวนี้ทํา ปนรูปอะไรตอ
อะไรกันมาเยอะ เดี๋ยวนี้ตุกตาสวย ๆ 
ที่นุงอะไร...พนมไหวเห็นประดับกัน
บานเลย  ไมนานโดนแดดโดนฝนสีหมด
ดําปรึ๊ด ก็ตองมาแตงรูปทาสีใหม นี่
พวกนี้หลงรูป
  แลวก็เดี๋ยวนี้เชื่อหรือเปลา เขา
ประมูลรูปเกา ๆ ที่นักเขียนเกา ๆ ซื้อ
กันแพงไหม ? แลวหายไป ยุง กลุม
ไหม ?  (กลุม) ทนทุกขกับการหาเงินซ้ือ
รูป แลวก็ทนเก็บทนเช็ด ทนปด ถูฝุน
อะไรแลวแต นี่คนบารูป 
 มนุษยพวกหน่ึงมีรูป แลวก็ชอบ
ไปสองรูป ดูรูป เชน รูปพระเคร่ืองรุน
น้ันรุนน้ี พวกน้ีเปนพวกหลงรูป ทน
ทุกขกับรูป เขาเชาไปแพง
  โอโฮ ! เมื่อเร็ว ๆ  นี้เปนรอยลาน
ใชไหม ?  เหรียญรุนน้ันรุนน้ีบางคนวัน ๆ
ไมทําอะไรสอง...อยูอยางนั้นแหละ 

“
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เมื่อยแทบตายก็ยังสอง ทําอะไรไมได 
ก็ยังนั่งโกงสองรูปพระพุทธรูป พระ
เครื่องรุนนั้นรุนนี้
  พวกนี้ทนทุกขกับการแสวงหา
รูปแปลก ๆ สวย ๆ งาม ๆ  บางบาน
เขาเลนเครื่องประดับลายคราม นี่เต็ม
บานเลยเคยเห็นเปลา หาของเกา ๆ 
มาสะสม มีพลตํารวจโทคนหนึ่งที่ (ฮึ 
ฮึ ฮึ) ที่ถูกลอคกุญแจมือ ของไปขาย
ทอดตลาดไปหลายเที่ยวยังไมหมด 
แกสะสมของเกา วัน ๆ ไดเดินดูรูปเกา ๆ
วารูปไหนหาย รูปไหนถูกขโมยก็ทุกข 
ทนทุกขอยูในโลกของรูป  อีกอันหนึ่ง
ก็คือ อรูป
  อรูป นี่คือไดแกพวกอะไร ไดแก 
พวกที่เปนอํานาจวาสนา นี่ไมเปนรูป
ธรรมหรอก แตวามันก็มีอิทธิพล ถา
เปรียบเทียบระดับสูง เขาเรียกวา พวก
ที่พนจากรูป ไปหาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ 
อยากไดหนาไดตา ไดชื่อ ไดเสียง เขา
มีสมัครอะไรก็จะลง...แขงขันเลือกตั้ง
เพื่อจะไดชื่อเสียงเกียรติยศ 

 อันนี้ไมเกี่ยวกับรูปแลวแตมา
ของแวะติดขัดอยูกับอํานาจวาสนาชื่อ
เสียง ตําแหนง แยงกันเปนแยงกันได 
ไดไปแลวก็บางคน ก็ทนทุกขกับสิ่งที่
ตัวเองอยากได ลูบคลําหา เสียเวล่ํา
เวลา ตั้งแตกามาวิสัย รูป อรูป นี่
  ไมมีรูปที่ตัวเองพอใจก็...สมมติ
วาเลย ๆ  จากกามไป เลยจากรูปไป แทน
ที่จะหมด แลวยังเหลืออรูปดักคอยอีก 
ทําใหไปทนทุกขในโลกนี้กันไมใชนอย
เหมือนกัน โลกของคนที่ตองการชื่อ
เสียงตองการขนาดหนักอยางมาก ถึง
กับตองลงทุนซื้อชื่อ ซื้อเสียงกัน
  เขาพูดกันเยอะนะ เม่ือกอนน้ี
เขาเรียก  “เจาบุญทุม”  เปนคน
ที่อื่นแตไปสมัครที่รอยเอ็ด แลวก็
จายคาซื้อเสียงเยอะ  จนไดฉายา 
“เจาบุญทุม” ทุมเพ่ือใหไดช่ือเสียง 
แบบนี้เปนอรูปแลวลงทุนเยอะไม
ไดละ...ทุกขหรือสุข ? ไดมาแลว
เล่ือนใหเปนรัฐมนตรี แตดันไป
โกง ก็กลายเปนทุกขลาภ

...มนุษยพวกหน่ึงมีรูป แลวก็ชอบไป...มนุษยพวกหน่ึงมีรูป แลวก็ชอบไป
สองรูป ดูรูป เชน รูปพระเคร่ืองสองรูป ดูรูป เชน รูปพระเคร่ือง
รุนน้ันรุนน้ี พวกน้ีเปนพวกหลงรูป รุนน้ันรุนน้ี พวกน้ีเปนพวกหลงรูป 

ทนทุกขกับรูปทนทุกขกับรูป...”...”

““
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  “ทุกขลาภ” จากการไดชื่อไดเสียง นี่ก็มีกันไมใชนอย อดีต
นายกหลายคนไหม ? ไดชื่อไดเสียงเปนนายกฯ แลวตองลําบากถูก
ฟองถูกอะไรไมใชแตในประเทศเรา ตางประเทศถึงกับโดดเขาตาย
เลยมีไหม ?  (เกาหลี) อดีตประธานาธิบดีไดชื่อไดเสียงแตโกง ไดยศ 
ไดตําแหนง แลวโกง ความทุกขที่ไดจากการเปนคนคดโกง หลังจาก
ไดชื่อ ไดเสียง ไดตําแหนง เขาเรียกวา “ทุกขลาภ” คือ ทุกขกับชื่อ
เสียง เกียรติยศ ตําแหนง อยางนี้เปนโลกที่ 3
 “ทุกขทน  ทั้งสามโลก  วิโยคใจ กามวิสัย  รูป – อรูป 
เฝาลูบคลํา”
  ไมมีเวลาที่จะอยูเหนือโลก จมอยูในโลกทั้ง 3 เหนือ
โลกเขาเรียกอะไร ?  โลกุตตรธรรม 
 โลกียวิสัย ก็คือ พวกกามาวิสัย รูป อรูป นี่หาแขงสะสม
รูป พอเบื่อจากรูป ก็ไปอรูปอยากไดชื่อไดเสียง แลวก็ตาย 
  คนน่ีมันไลมาจากถูกโจรฉกรรจแลว ก็มาหลงวนอยูในปา แหม !
เขาพึ่งสืบคดีนี้ อยางที่อาตมาเคยพูดไว เขาจะปราบโกง นี่เขาลืม
นึกถึงพวกสภาทนายพวกสํานักทนาย

  “““““““ทททททททุกกกกกกกขขขขขขลลลลลลลาาาาาาภภภภภ”””””””””” จากการไไไไไไไไไไไไไไไดชืืืืืืืืืืืืืื่่่่อไไไไไไไไไไดเสีีีีียง นี่่่ีีีีก็็็็็็็็็็็มีีีีีกัััันไไไไไมใใใใใใใใใใชนอย อดีีีต
นายกหลายคนไหม ? ไดชื่อไดเสียงเปนนายกฯ แลวตองลําบากถก

ุ
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  สมยศ  สุธางคกูร นี่เขาวาตาย
เรื่องอะไร ? วาความเขา เอาเขาไป
กี่ลานแลวชนะไหม ?  ไมชนะคืนเงิน
เขาไหม ?  เขาเอาอะไรแทน  ?  เอา
ชีวิตแทน นี่เห็นไหม ?

• 7. เขาโคกมีสามเนิน
 เขาโคก  มีสามเนิน  มานะรั้น
 ดีกวากัน  เลวกวากัน  เสมอ
สม่ํา
 แตตัวมานะ 3 นี่คือ มันคอย
คิดเสมอวา เราดีกวาเขา เราเลว
กวาเขา เราเสมอเขา
 เราดีกวาเขา เราก็จะยก
ตนขมคนอื่น 
 เราเลวกวาเขา ก็จะมีปม 
ดอยนอยเนื้อต่ําใจ
 เราเสมอก็จะชอบตีตัวเสมอ
  ตกลงวา ไปหลงอยูบนเนิน 3 
เนิน คิดวา ดีกวาเขาสิเราแย มัน
ที่แทก็ดีกวาคนบางคน แตยังไมดี
เหนือกิเลสได 
 ทานเลยบอกวา คนที่ติดคิดวา 
ดีกวาเขา เลวกวาเขา เสมอเขา 
 คนพวกนี้ก็จะคิดในทางที่เปน
กุศลก็มิได เชน ดีกวาเขาก็ชวยเขา  เลว
กวาเขาก็รับคําตักเตือน สั่งสอนอบรม
ใหดีขึ้นมา ถาเสมอเขาก็ชวยกันไป อยู

ดวยกันดีมีศีลเสมอกัน ทิฐิเสมอกัน อยู 
กันไดแบบน้ีก็ดีอยู  แตถาคิดวา เราเสมอ
เพราะตีตัวเสมอ ยกตนเสมอทาน อัน
นี้บางทีก็ตกเสื่อม
  นั้นวันนี้นี่ เรามาทบทวนบทกวี 
บทเขียนที่นาจะจํางายนะไหนลองวา 
พรอม ๆ กันอีกเที่ยวดีไหม ?
  ไมอิง 3 ? (ไมอิง 3 ขา) ตอ...  
 ศาส ? (ศาสตรา 3 อัน)  
 โจร ? (โจรฉกรรจสามกก) 
 ปารก กี่ดง ? (ปารกสามดง) 
 เออ ! นี่ ปารก 3 ดง เวียนวง 3 
วน  ทุกขทน 3 โลก ขึ้นอยูบนเนินเขา 
ลงไมได 3 เนิน เพราะคิดบอยเหลือ
เกินวา เราดีกวาเขาบาง เลวกวาเขา
บาง เสมอเขาบาง คนพวกนี้เวลาอยู
บนเนิน 3 เนิน นี่จะมีทั้งสุขทั้งทุกข
  ถาวันใดไปเจอคนที่ดีกวาเรา  
เรารูสึกวาต่ํากวาเขา เลวกวาเขา ก็จะ
นอยเนื้อต่ําใจไปวัน ๆ หน่ึง แตถาคิดวา
เราเสมอเขา ทั้ง ๆ ที่เรายังต่ํากวามัน
ก็อาจจะมีปญหาอยางอื่นแทรกซอน
เขามาไดอีกเยอะ และทางท่ีดีท่ีสุดแลว 
 มานะ นี่เปนสังโยชนขอเกือบ
ทาย ๆ  ถาสิ้นสังโยชนขอนี้ ก็ถือวา
เปนพระอรหันตแลว ถาคนไมคิดวัน ๆ
หน่ึงเราดีกวาเขา  เรามาถือศีลกอนเขา
เราอยูนานกวาเขา อะไรทํานองนี้ คิด
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แลวมันก็จะยกตนเหนือเขา แลวก็ขม
คนเลวกวาเขา

  คนไปเรียน ไปอะไรมา 
บางทีก็ดูถูกคนไมไดเรียน คน
โงอะไรตาง ๆ ดูถูกซะจน ได
ศัตรูเพิ่ม แตถาคนไมมีมานะ 
นี่คิดวาเราก็เปนคนเหมือน
กัน เขาก็คน 
  ถาเผื่อเรารูวาเรามีอะไรดี พอ
จะชวยเขาไดอันนี้ก็เปนประโยชนอยู
บาง แตถามันคิดวา ดีกวาเขาแลวไป
ขมเหงเขา คิดวาเลวกวาเขาแลวไหน ๆ 
มันเลว แลวก็ปลอยใหมันเลวไปเลย 
ไอคิดแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะ เคย
เห็นไหมพอแมมีลูก 4, 5 คน ลองดา
คนนี้เลว ๆ หนัก ๆ มันก็เลย ไหน ๆ 
ก็วากูเลวแลว กูก็เลวใหมันสุดซอยไป
เลย นี่มันก็มีแบบนี้
  แตคนท่ีคิดวา เสมอเขา ก็พยายาม
จะแขงดีกวาเขา มันก็เหน่ือยไหม ? แต
ถาไมมีคําวา เราดีกวา เราเลวกวา 
เราเสมอกัน  มันจะไมตองมาน่ังแขง
ขันกับใคร ก็แขงกับตัวเองไปวัน ๆ 
วา จะทํายังไงใหมันสิ้นทุกข สิ้นโศก
  มานะ  นี่ถือตัวมาก  ๆ  แหม !
บางคนน่ีโยม ในละครมันเลนนาเกลียด
ไหม ?  เคยดูไหม ?  “มึงมันชั้นต่ํา อี

ถอย อีเถื่อน”  อะไรไมรู เขาดาคนใช  
เจานายที่คิดวา ตัวเองดีกวาลูกจาง 
ก็มักจะดาถากถางตอวาเหยียบย่ํา
ลูกจาง

  แตที่คนเขาดี ๆ นะ เขา
ดีจริง ๆ เขาไมเลือกชั้น เขาไม
เหยียบย่ําคนต่ํา ถือวามีคนต่ํา
เอาไวชวยเหลือ เขาก็จะอยูกัน
ดีมีความสุขได แตถาคิดวา ดี
กวาเขาแลวย่ํายี เหยียบย่ําเขา 
นี่สรางแตความมีศัตรูเพิ่ม

• ชีวิตของคนมีมานะ
  คนใชบางคนถึงกับฆาเจานายมี
ไหม ? เพราะเหยียบย่ํามากไปไหม ?
นี่ละ “มานะ ถือตัวถือตนวาดีกวา
เขา” แลวก็ขมเหงเขา เหยียบย่ําเขา 
 สวนคนเลวพอรูวา เลวกวาเขา
ก็ไมคิดปรับตัวใหดีขึ้น ทั้ง ๆ ที่จะพลิก
จิตทําดีขึ้นมาบางก็ได แตดันเอาความ
เลวกดเหยียบตัวเองใหจมหนักไปใน
ความเลวอีก ก็เลยไมตองออกจากเขา
โคก 3 เนินหลงเดินเพลินอยูบนโคกบน
เขา ไมไดลงมาที่ราบกับเขาเลย ชีวิต
เลยไมราบเรียบ
  “ชีวิตคนท่ีมีมานะ”  มันจะข้ึน ๆ 
ลง ๆ ไมราบเรียบ ถาดีกวาเขาชวง
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ไหน พอมีคนต่ํากวาก็จะพอสบายใจ 
ถาวันใดเขาเกิดมีใครมาดีเหนือกวา 
มันจะเปนไง ? เกิดอิจฉาตารอนไหม ? 
 ถาใครดีทนไมไดเกิดอิจฉาตา
รอน อยางนี้เขาเรียกวา “ชีวิตมัน
เหินสูงไป เดี๋ยวก็ตกเจ็บ” อยูราบ ๆ 
ดีกวา อยากระโดดโลดเตนทะนงตน
  เขาบอกคนที่มีมานะถือตนวา
ดีกวาเขา นี่เขาเรียกอะไรนะ ? “ไอ
พวกสนสูง”  ฟงถูกเปลา ที่มันตองใส 
สนสูง เพราะเขาคิดวา มันจะสงากวาเขา
สูงกวาเขา แลวขามันแพลงไปหลาย
คนไหมโยม ?  คนใสสนสูง นี่ติดรอง
ติดอะไรลมหักมีไหม ?  แลวอีกอยาง
หนึ่งธรรมชาติเทา นี่เขาบอกวา ถาบิด
มากเกินไปอะไรอยางนี้  มันเสียตรงนี้
ได  แตเสียก็เสียเถิด  ขอใหกูไดขึ้นเนิน
กวาเขา เขาเรียกอะไรนะหลวงพอพุทธ-
ทาส ทานบอกวา... 

  “มันถือธง มันถือธงวา
มันเหนือกวา ยังไมพอนะ มัน
ยังเขยงขาตออีก เออ ! ใหธง
มันสูงกวา”  
  นั้นธงของมานะ คือ อยากจะ
เหนือ เขาตะพึดนี่  คนที่อยากจะ
รวยเหนือเขาไปกูหนี้นอกระบบมา
ลงทุนทํานูนทํานี่ แลวผลที่สุดเจง ! 
ลมหมดเลย 

 อยากขึ้นเนินร่ํารวยเร็วกวา
เขา ไมดูตัวเลย ลงทุนเกินตัว เขา
เรียกอะไรนะ ?  “ตัวเทาเสา เงาเทา
พอม” เคยไดยินไหมสํานวนนี้ 
 ตัวเทาเสา แตเงาใหญเทาพอม 
คือฐานะแคนี้ แตคิดการณใหญ ใหญ
ซะจน... มีคนนี่เจง ! ฆาตัวตายบาง 
หนีเจาหนี้นอกระบบบาง เพราะอยาก
จะขึ้นเนินร่ํารวยเร็วกวาเขา ทุมหมด
เนื้อ...หมดตัว แลวอยางที่พูดเมื่อคืน
นี้ อยาไปเอามาใชเชียวนะ อยาทําเด็ด
ขาด อยาเชื่อพระพูดแบบนี้ 

 “ทําบุญใหหมดตัว ดีกวา
ปลอยตัวใหหมดบุญ”
 การพูดแบบน้ีอันตราย เด๋ียวคน
ก็ทุมกันหมดเนื้อหมด...(ตัว)  แลวไม
ตองกินตองใช มันเปนไปไดยังไง อยา
ไปเชื่อคนพวกน้ี  แลวคนชอบข้ึนเนินวา
ฉันมีบุญมากกวาเขา ฉันทําบุญมากกวา
เขา แลวก็ชอบดูถูกคนไมคอยทํา หรือ
ทํานิดเดียว เอาควักแบงคพันแลว
เหลียวไปดู 10 บาท “โธเอย  !”  อยาง
นี้แยไหม ? ไปดูถูกบุญเขาไดยังไง เขา
มีแคไหน เขาก็ตองทําแคนั้น

“...ทําบุญใหหมดตัว“...ทําบุญใหหมดตัว  
ดีกวา ดีกวา ปลอยตัวปลอยตัว
ใหหมดบุญ...”ใหหมดบุญ...”
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  พระบางวัดก็มีเหมือนกันนะ ถา
รูวาโยมเจานี้ทุมทําบุญเยอะ แหม ! 
โยมจะ โยมจาเลย ทีพวกรากหญามา
ทําเปนเมิน อยางนี้ก็เดี๋ยววัดก็รางนะ
  แตที่วัดนี้รวยหรือจนรับเสมอ
กัน ไมตองคิดแบงแยก เออ ! คนนี้ทํา
นิดเดียว สูคนโนนไมได ถาคิดอยางนี้ 
พระก็หลงอยูบนโคก 3 เนินไดไหม ?
  เออ !  แตใครมาก็ต้ังหนาต้ังตาให
ศีลใหพรเหมือนกัน บทเดียวกัน เศรษฐี 
มาถวายแสนหนึ่งก็ใหพรแบบเดียวกัน 
ถวาย 20 บาทก็ใหพรแบบเดียวกัน 

อยางน้ีสบายไหม ?  ไมใชแหม !  คนน้ีให
ทําบุญนิดเดียว เด๋ียวกูให 2 คํา “สาธุ !”
พอ (ฮึ ฮึ ฮึ) ก็แยนะคนอยากไดพร
เยอะ ๆ  ก็มี น่ีก็ใหบทเดียวกันพูดเหมือน
กันทุกรอบ อยางนี้เขาเรียกวา เสมอ
ตนเสมอปลาย 
  ในคนที่มีมานะทิฐิสูง นี่
จะมีโอกาสอยู เปนสุขสงบ
อยางคนอื่นยาก
   เขาจะรักษาปมเดน พอไมไดดี 
ไมไดเดน เขาก็จะมีปมดอย มาสลับ
ฉากอยูอยางนี้ นาน ๆ จะรูสึกเสมอ
เขาเบาลงมาหนอย เสมอเขามันก็จะ
พยายามดีดตัวเหมือนกัน เลวกวาเขา
ก็ประชดประชันมีปมดอย
  ดีกวาเขาก็ทะเยอทะยาน เขยง
ขา ถือธง รองทงรองเทาก็ใสซะสน
สูงบึ้งเลย เพื่อจะคิดวา ตัวเองสูงสงา
กวาเขา แตถาตัวเตี้ยใสรองเทามันขึ้น
ไหม ?  ขึ้นแตสน แตตัวไมขึ้น
  เอาละสรุปวา เราไดขอคิด
พวกนี้เอาไวบางเราจะไดไมตอง 
เปนคนที่ ไมก็ไมมี อาวุธก็ไมมี ถูก
โจรปลนหมด โดนโจรปลนแลว
มันลากตัวไปเปนประกันกลาง
ทาง ปลอยมาก็วนอยูในปาในดง
กลับบานไมถูกอีก เปนชีวิตที่นา
สมเพชไหม ?

  พพรระะบบาางงวววววััััดดดดดดกกกก็็็็มมมมีีีเเเเหหหหมมมมืืืืออออนนนนกกกกััันนนนนนะะะะะ ถถถถถาาาาา
รูวาโยมเจานี้ทุมทําบุญเยอะ แหม ! 
โยมจะ โยมจาเลย ทีพวกรากหญามา

“...ในคนที่มี“...ในคนที่มี
มานะทิฐิสูง มานะทิฐิสูง 

นี่จะมีโอกาสอยูนี่จะมีโอกาสอยู
เปนสุขสงบเปนสุขสงบ

อยางคนอื่นยาก”อยางคนอื่นยาก”
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  เออ ! วนไปวนมา ก็ไปหาทุกข
ทั้ง 3 โลก แสไปหากามบาง รูปอะไร
ตาง ๆ สวย ๆ งาม ๆ มาประดับ
  ทองรูปพรรณ น่ีก็ตองถือวา เปน
พวกรูปไหม ? แหวน ตุมหูเปนพวก
รูปไหม ? ถาเลยจากนี้ไปเปนชื่อเสียง 
ก็อรูป แตก็ทุกขทั้งวันถาลงยังหลงอยู 
หลงกามก็ทุกขแบบกามอิจฉายิงฆา
กัน ก็เพราะหึงหวง หลงรูปเก็บซื้อเอา
แพง ๆ โจรงัดบานทีเดียวรูปหายเกือบ
หมด ทองรูปพรรณก็หายอะไร ๆ ที่มี
ตุมหูเพชรก็หาย ทุกขไหมในโลกนี้ ?  
ถาไมคอยสะสมรูปไว
  มาวัดนี่ใสทองหรือเปลา เออ !
มีตุมหเูพชรมาไหม ? เขาใหปลดหมด
ปลดดวยเรามีศีล สมาธิ ปญญา ไม
แตงตัวอยูไดไหม ? แตงตัวแลวเดิน
ไปที่เปลี่ยว ๆ สุขหรือทุกข ?  มีทอง
รูปพรรณใหญ ๆ สวย ๆ แพง 10 ลัง 
หนัก 10 บาท ลองเดินไปแถว ๆ รอบ ๆ
หนาวัด คอไมขาดใหรูไป
  นั้นตกลงเรามาอยูที่นี่เปนพวก
ปลดโลกที่ 2 คือ รูป มาที่นี่อยาก
ไดชื่อเสียงมากไหม ? ไมใชอางมา
ปฏิบัติธรรมถายภาพไวที่วัดสวน
แกวแลวไปลงสมัคร ส.ส., ส.ว.  น่ีไง !
ชูรูปเพื่อจะกาวไปหาอรูป
  นี่มีนะอาตมาไดยินเลย “เฮย ! 

ถายรูปไวสิ เด๋ียวเวลาจะข้ึนคัทเอาท 
หาเสียง อบต. ผูใหญบาน มึงจะได
เอารูปนี้ติดขางรถ”
  โอโฮ  ! เดี๋ยวนี้คนเขาสิ้นเปลือง
เกี่ยวกับรูปเยอะไหม ?  คัทเอาทใหญ ๆ
ที่ขึ้นภาพขึ้นรูปกันเยอะไหม ? 
  ตํารวจ นายกฯ อบต. อะไรพวก
นี้ เทศบาลนี่ขึ้นคัทเอาทรูปไปปฏิบัติ
ธรรมที่นั่นที่นี่ เสียเงินเยอะ แลวถา
ใครมันเอาไปพนไปจี้ที่รูปมีไหม ? ขึ้น
รูปแลวมันก็ไปฉีกบาง อะไรบาง ทุกข
ไหม ? ถาไมตองหวงวามีรูป สบาย
ไหม ?
  เพราะฉะนั้น ทั้งรูป อรูป อยา
ไปมัวลูบคลํากับมันมากนัก ใหมาคลํา
ไม 3 ขากันเถอะ เราจะไดไมหลงคลํา
พวก 3 โลกนี้ กามาวิสัย รูป อรูป 
  เดี๋ยวนี้นะแคคนเขามาถายรูป
อาตมานี่นะ ถายไมติดเขายังโมโหเลย 
เขาไปนั่งเตะทาแลว ไอคนนั้นกลอง
เสีย ถานหมด อะไรก็ไมรู มันก็ฉุนกัน
ไหม ? อะไรอยางนี้  ถายยังไง เห็น
ไดยินบนอยูเรื่อย

• ติดรูป หลงรูป
  พวกนี้นี่ชอบติดรูป หลงรูป ก็
เลยเปนทุกขไปกับ...รูป  มันมีเยอะนะ
ในพวกที่ขึ้นคัทเอาทแลวมันคนไป
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กรีดกันนี่ เอาสีไปพนก็มี แลวไปเขียน
ตอเติมก็มี
  ไอเจาของตัวที่เอารูปขึ้น เขาจะ
สุขหรือทุกข  เออ ! คนที่ชอบโชวรูป 
ถายรูปทั้งวัน มีใครบาง ฮึ ฮึ แถวนี้มี
ไหม ? วัน ๆ  หน่ึงจับกลองถายจัง สะสม
จังเลยรูป
  อาว ยังไง ๆ ก็เบา ๆ เพลา ๆ 
เอาพอวา นาน ๆ พอดูครึ้ม ๆ รูปสอง
รูปพอ บางคนน่ีนาจะถึงไหมโยมวา เขา
เที่ยวเอากลองไปตะเวนถายรูปกัน
  เดี๋ยวนี้ มีคนรวยอยูคนนะ รู
เรื่องยังที่เขาถายมุมสูงออกทีวีเมื่อไม
นาน  พอแมทีแรกวา หลงอะไรของ
มึงนี่ ตอมาเขามีรายไดวันละ 3 หมื่น 
2 หมื่น เขาเอากลองติดเครื่องบินขับ 
แลวไปถายที่สูงแลวออกมาสวย
  นี่ถาเราอยากจะจางมาขึ้นถาย
ขางบนนี่ วาวิวของวัด นี่มันยังไงถาย
รูปมุมสูง เปนเด็กเชียงใหมใชไหมคนน้ี ?
ตอนนี้เขาไดสตางค พวกนี้ก็ยังเปนพวก
ติดรูป หลงรูป
  นี่คลําอยูแตรูป ก็ยังไงก็วันนี้นะ 
ใหมีโอกาสลงจากเนินบาง ออกจาก

ปารก 3 วงบาง แลวก็ตองไมไปทนอยู
ทุกขอยูบน 3 โลกโดยอาศัยไม 3 ขา  
ศาสตรา 3 อัน ปองกันโจรฉกรรจ 3 
กกไมพาเขารก ไมวนเวียนไปกับกิเลส 
กรรม วิบาก ไมไปทนทุกขยากใน 3 
โลก ไมขึ้นโคกไปหลงเนินเพลินอยูบน
โนน จนมืดจนค่ํา ไปติดดี ไปหลงดี จน
กระทั่งดีซานไปเลย นี่ก็ได
  สรุป วันน้ีเอาแคน้ีกอนนะ เอา !
นั้นโยมตั้งใจไหน ๆ มาแลว ไดสัก 3 
นาที ใหชีวิตนี้มีนิสัยนอมเอียงไปทาง
สูความสงบ เหยียดตัวใหตรงดึงลม
หายใจเขาลึก ๆ  ปลอยลมหายใจออก
ยาว ๆ เอาสติผูกจิต ติดอยูกับลมหาย
ใจเขาออก เพ่ือจะไดไมติดเร่ืองอ่ืน หลง
เรื่องอื่น ชีวิตสําคัญอยูที่แคลมหายใจ 
จะมีจะไดจะเปนอะไรก็แคลมหายใจ 
ถาหายใจเขาไมออกหายใจออกไมเขา 
ของที่วามีวาเปน ก็ไปอยูกับธรรมชาติ
ไมตามเราไป สิ่งที่ติดตามเราอยูขณะ
นี้ ก็คือ ลมหายใจ 
  เพราะฉะน้ัน ลมหายใจใหเปน
ประโยชนใหสงบสัก 3 นาที.
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*“หลักพุทธธรรม ภาค 2” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําตนเดือนแกประชาชน
ทั่วไป ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี  วันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2558

 เอา ! พรอมไมพรอมขอทวนสําหรับคนที่ไมไดมา 
อาทิตยที่แลว ธรรมะประธาน พุทธธรรมแหงประธานที่
อาจารยพุทธทาสทานเขียนไวเปนกลอนวา ไม 3 ขา ไดแก 
พระรัตนตรัย 
 ไม 3 ขา อาศัยกัน ชั้นเอกอุตม  คือ พระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ  
  สวนศาสตรา 3 อัน :  ศาตรา สามอันคอย บั่น
บาปลง ดั่งประสงค คือศีล- สมา-ธิ, ปญญา
 โจรฉกรรจ 3 กก : คอยปลนเราใหเสียหาย ก็ได
แก โลภะ โมหะ โทสะ  
 ปารก 3 ดง :  คือหลงหลับตาวาเที่ยง วาสิ้นสุด 
วาไมมีอะไร
 วนเวียนวง : อยูใน 3 วน ทนทุเรศ วนอยูในกิเลส 
กรรม วิบาก ยากที่จะแกไข
 ทนทุกข 3 โลก : คือทนทั้ง 3 โลก วิปโยคใจ กาม
โลก  รูปโลก อรูปโลก ลูบคลําไป

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*
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 สุดทายที่บรรยายคราวที่แลว
ก็คือ เขาโคก 3 เนิน : คนหลงเดิน
ดวยแรงมานะ คิดวาดีกวาเขาบาง 
เสมอกวาเขาบาง เหนือเขาบาง 

• 8. ทางหามเดินสองแพรง
  ทางหามเดิน  สองแพรง  แหลง
ระกํา
 หยอนดวยกาม  ตึงดวยเกียรติ  ไม
เฉียดญาณ
 สําหรับวันนี้ก็ตอเปนลักษณะ
บอก ทางหามเดิน 2 แพง ๆ แหลงระกํา
หยอนดวยกาม ตึงดวยเกียรติไมเฉียด
ญาณ คือ ใครมีชีวิตหยอนยาน  ไมเครง
ครัดเรื่องกามารมณคูครองมีเปลี่ยน มี
ใชอยางกับรองเทาอะไรทํานองนั้น

  เปลี่ ยนผั ว เปลี่ ยน เมี ย
เปลี่ยนคนรัก แทบไมเวนแตละ
วันแตละเดือนแตละป คนนี้ทาน
เรียกวา หยอนคน หยอนตนลง
ในกาม 
  สวนคนที่ตึงดวยเกียรติ ก็คือใคร
ไมใหเกียรตินิดเดียว ก็ฉุนเฉียวเกรียว
กราด แลวก็จะไมฉลาด ฉาดเฉี่ยวญาณ 
คือคนที่หยอนในกาม ตึงในเกียรติ จะ
เปนคนที่ไมเฉียดญาณ คือ หยั่งรูอะไร
ที่แตกฉานใหชีวิตตัวเองสบายใจนี่ยาก 
เพราะพวกที่หยอนในกาม เดี๋ยวนี้เราก็
เห็นอยู ฆากันไปออนวอนไมคืนดี หรือ

ระแวงก็ถือวาไมใหเกียรติ ก็ทํากันอยาง
ชนิดที่เรียกวา สาดน้ํากรด ทั้งฆา ทั้ง
ฟน เฉียดคุกเฉียดตะราง เฉียดนรก 
มากกวาที่จะเฉียดญาณ คือ ถาคน
ไมหยอนลงไปดวยกาม ไมตึงลงไป
ดวยเกียรติใชชีวิตอยางสบาย ๆ สาย
กลาง มีคูครองก็มี...เขาก็เรียกวา เปน
คนสันโดษในคูครอง 
  มีเกียรติก็ถือวาเปนเหมือนสวม
หัวโขน เดี๋ยวก็เลิกเลนเลิกแสดง หมด
อายุ หมดเกษียณ ก็ไมตองไปถือยึดจน
กระทั่งเกียรติคลุมหัว หัวเลยไมเฉียด
ญาณ ไมเฉียดความรูเพราะไปอยูตึงอยู
กับเกียรติบาง กามบาง นั่นทานเรียกวา 
เปนคนเดินทาง 2 แพรงนี้ เดินเขาดง
รกของกามของเกียรติ เลยไมเฉียด
ญาณ ถาเดินออกหางมาสักนิดหนึ่ง 
ไมไปหลงชิดมากติดมาก มีก็มีแบบ
ไมถึงกับลุมหลงคลั่งไคลทั้งไดมา 
หรือเสียไป คนอยางนี้มีโอกาสเฉียด
ญาณความรู ความเขาใจ วาของ
พรรณนี้ เกิดขึ้นตั้งอยู เดี๋ยวก็จากไป

• 9. แมลงหาตัว
 ตัวแมลง  หาตัว  ตอมหัวหู
  นิวรณหา  กวนอยู  ไมสุขศานต
 ตอมาทานบอกวาแมลง 5 ตัว  
ตัวแมลง 5 ตัวตอมหู ตอมหัว ตอมกวน
อยูจนกระทั่งนารําคาญ แมลง 5 ตัว 
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ทานเปรียบไดกับนิวรณ ๆ  5 มันกวนไม
สุขสันตตอมหู ตอมตา ตอมหนา ตอม
ตัว จนรูสึกรําคาญ
  รําคาญอยูดวยอะไรบาง 5 ตัว 
ใครจําได ตัวที่ 1 กามฉันทะ ตัวที่ 2 
พยาบาท ตัวที่ 3 ถีนมิทธะ งวงซึม หดหู 
เหงา ๆ เศรา ๆ หดหู ซึม ๆ ไมแจมใส 
แมลงตัวน้ี ถามาตอนฟงเทศนน่ีแยไหม ?
มันชอบมาตอมแถวนี้ ชวงฟงเทศนนี่มัน
ชอบมา มาตอมทําใหตาเตอตี่หรี่ ยิ่ง
กวาแมลงหวี่ แมลงวัน
  ตัวที่  4  อะไร ?  “อุทธัจจ-
กุกกุจจะ” คือ ฟุงซาน เปนคนอยู
ไมสุข มีจิตใจคิดไปอดีต อนาคต  
สับสนวุนวาย ปจจุบัน งงหมด 
นิวรณ ตัวที่ 4 ทานเรียกวา ความ
ฟุงซาน
  ตัวสุดทาย เรียกวา ลังเล สงสัย 
“วิจิกิจฉา” สงสัยมาฟงเทศน ฟงธรรม
วันนี้จะดีไหม ? จะไดประโยชนอะไร
ไหม ? ถาเปนพระ ก็สงสัยจะบวชตอไป
หรือจะสึกดี ? อะไรทํานองนี้ 
 คนมาถือศีล ก็เอ ! จะครบไหม 3 
เดือนนี้ ? หยุดบางก็คงไมเปนไรมั๊ง  ชัก
สงสัยลังเล 
 คนที่จะมาฟงใหไดทุกอาทิตย ก็
ไมรูวันนี้จะไปไดไมได ? สังเกตดูฟาดู
ฝนครื้ม ๆ อยาไปดีกวา ไปทานก็คงไม
ไดบรรยายอะไรทํานองนี้ ตั้งขอสงสัย
ลังเลไวเรื่อย 

  ถาลังเลหนักขึ้นไปกวานั้นคือ
อะไร ?
 เอ ! พระพุทธเจามีจริงไหม ? 
 นรกมีจริงไหม ? 
 สวรรคมีจริงไหม ?
  มรรค ผล นิพพานมีจริงหรือ
เปลา ? 
 ถาสงสัยขนาดนั้น ก็เรียกวา ยาก
ที่จะอยูอยางสบายใจ  ไมผิดอะไรกับถูก
แมลงตอม คนที่แมลงวันตอมบาง แมลง
หวี่ตอมบาง มดไตแมลงตอม อยูไปก็
รําคาญ เด๋ียวก็ตองลุกหนีไปนูนไปน่ีเหมือน
อยางที่เลาคราวกอนไว

แมลงตอม คนทแมลงวนตอมบาง แมลง
หวี่ตอมบาง มดไตแมลงตอม อยูไปก็
รําคาญ เด๋ียวก็ตองลุกหนีไปนูนไปน่ีเหมือน
ออออออออออยยยยยยยยยยาาาาาาาาาางงงงงงงงงงททททททททททีี่เเเเเเเเเเเลลลลลลลลลาาาาาาาาคคคคคคครรรรราาาาาววววกกอนไว
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  ไอกบมันอยากเปนนูนเปนน่ี เออ !
หนัก ๆ เขา มันบอกเปนเราดีกวา หมด
แมลงวันตอมไดเมื่อไรก็ใจสบาย
  นิวรณ เขาแปลตามตัวก็คือ เคร่ือง
กั้นความดี ทําใหไมบรรลุถึงความดี คอย
ขัดขวางความดี ถาเรานั่งตรงไหนจะทํา
อะไร นี่ทําไมสําเร็จ ถาแมลงมันตอมมัน
กวนเยอะ กวนมาก แหม ! บางที่เห็น
ขาวเขาลง มันมีแมลงอะไรที่มาลงเปน
แสนเปนลานตัว เลนเอากินไมไดนอนไม
หลับ กับคงกับขาวบินตกลงไป กําลังจะ
กินขาวดี ๆ แกงดี ๆ แมลงตกลงไป นี่กิน
ไมลงแลว หิวก็หิว ! แตไมกลากิน
  ความดีที่เราอยากทํานี่ แต
ถามีไอ 5 ตัว มากวน ทําไมคอย
สําเร็จ ทานจึงเรียกวา  ตัวแมลงกอ
กวนปนปวนใหทําความดีไมสําเร็จ 
มันกวนอยูทําใหไมสุขสันต ทํางาน
ไมราบรื่น ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน 
เขาบอกวา ถาแมลงกวนนี่ บางที
เดี๋ยวหงุดหงิดเลิกเลย ไมทําแลว
  แมลงที่เปนตัว พวกสัตวปกสัตว
ขนอะไรทั้งหลาย ไอนั้นก็กวนหนา นา
เบ่ืออยูแลว แตวาไอกวนท่ีกวนในใจ กวน
อารมณอยู ๆ ก็มาคิดเรื่องกําหนัด อยู ๆ 
มาก็ขัดเคืองเรื่องนี่ อยูไปชักงวนชักซึม 
ชักฟุงซาน ลังเล สงสัย  5 อยางนี่ ถา
ใครไมรูจักแส ที่หาเครื่องปดปลอยให
กวนอยูร่ ําไปชีวิตนี้ไมสุขสันต

• 10. มารนากลัวหาตน
 มารนากลัว  หาตน  ตามรังควาน
 กิเลส  ขันธ  มัจจุ  สังขาร  มาร
เทวดา
  ทีนี้ ตอมาทานบอก มารนากลัว 
5 ตน  มาร คือ ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคคลาย ๆ 
กับนิวรณตัวใกลเคียงกัน มาร 5 นากลัว 
มันตามรังควาน  มีกิเลส ขันธ สังขาร 
มัจจุ เทวปุตมาร 
  เขาเรียกตามคํา ก็คือ กิเลสมาร
 ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร มี
ตัวสุดทายเทวปุตมาร กิเลสเปนตัว
ขัดขวางน้ีชัดเรานึกจะทําดี  เม่ือก้ีเห็น
เขาเปดเทปชุดหนึ่ง ผัวจะทําบุญเมีย
ชอบขัดขวางชอบบน ชอบวา  เอาของ
ด ีๆ ไปใหพระกินหมด เมียเขาบนเร่ือย 
บนไปบนมา ตอนตายนี่ไปเกิดเปน
เปรตขอ สามีเกิดเปนเทวดาขอเส้ือผา
ก็เปนแผนไฟเหล็กลุก ขออาหารประณีต
กลายเปนอะไร ? เลือด น้าํหนอง กลาย
เปนของเนาเปนหนอน
  ปรากฏวา นางขออะไรดี ๆ จาก
สามีที่เปนเทวดา พอใกลจะมาถึงจะกิน
จะใช มันพลิกกลายเปนน้ําเลือด น้ํา
หนอง กลายเปนหนอน เปนแผนเหล็ก
ทําใหรูสึกใชไมไดไมสบาย กินไปก็รูสึก
สะอิดสะเอียดสะแหยะสะแหยง เพราะ
คอยจะตอวาสามี เวลาจะทําบุญแตละ
ทีชอบคอยขัดคอยขวาง ชอบบอกวาที่
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อรอย ๆ นี่ไปใหพระทําไมใหเราดีกวา 
คอยพูดขัดขวาง
  ตอมาพอเปนเปรตนึกจะไดจะ
กินอะไร ? มีแตเนา แตเสีย แตบูด เปน
หนอง เปนเลือด เปนหนอนไปหมด นี่
กิเลสมารของคน
  บางคนก็ทนไมได พอหาม พอขัด
ขวางมีไหม ? ทุมใสหัวซะเลย คอยขัดใจ 
ไมไดดั่งใจตามใจกัน
  ถาภรรยาอยากทําสามีสนับสนุน 
สามีอยากทําภรรยาสนับสนุนไมคอย
ขัดคอยขวางกัน ก็จะทําใหเกิดไดสิ่งที่
พึงปรารถนาไปดวยกัน
  สวนขันธมาร วันน้ีอาตมาตองบอก
วา สังขารไมรวมมือเลย สะลึมสะลือ ตา
หูปรือ ๆ มันขันธมาร คือ รางกายสังขาร 
น่ีมันมีธาตุขันธท่ีไมปกติ เขาเรียกไฟธาตุ
แตละตัวละสวนมันไมบาลานซ ไมสมดุล
กัน ถาไฟธาตุขันธมากหัวก็รอน ไขก็ขึ้น 
พวกขันธมาร มันไมคอยจะรวมไมรวม
มือคอยขัดคอยขวางอยากจะทําหนาที่
อะไรดี ๆ   อยากจะทะนุบํารุงเผยแผศาสนา 
ขันธมารก็คอยขัดขวาง

  แตวาพอตอไป นี่นากลัวกวาคือ
มัจจุมาร “มัจจุมาร” ก็คือ ความตาย
กําลังจะทําดี กําลังจะไดดีมาตายเสีย
กอน กําลังจะเขาสูมรรคผล นิพพาน 
แตมัจจุมาร เขาเรียก มัจจุราชมานั่งซะ
กอน นี่ก็เรียกวา มันขัดขวางในจังหวะ 
ที่เราจะไดดิบไดดี
  คนเรานี่นะเขาบอกชวง 50-60 ป 
นี่มันเปนชวงที่จะถีบตัวเขาสูทะยานเขา
สูหามรรค หาผลไดมาก พระพุทธเจา
ตรัสรูเทาไรละ ? (35) กําลังจะทะยาน
เขา นี่แตถามารมันมาขัดขวาง มาเจ็บ 
มาปวย มาตายซะกอนก็เสียโอกาส 
  “สังขารมาร” ไอตัวนี้ก็ชัดเจน
ความเจ็บปวยทางรางกายมาตัดรอน
บั่นทอน ทําใหทําความดีไมราบรื่นไม
สะดวก 
 สวนเทวปุตมารน่ี  หรือมารเทวดา
เขาเรียกอารมณอยากสะดวกอยากสบาย
อยากมีความสุขมันมาเปนอารมณท่ีคอย
ปนปวนกวน จะมาถือศีลฟงธรรมมันสงบ
มันไมสนุก อารมณยังอยากสนุก  อารมณ
เทวดา พวกเทวดาเขาอยากสนุก อยาก
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อยูวิมาน อยากเตนรํา อยากครื้นเครง
  เวลาที่บรรดาลูก ๆ ไปเตน ไปกิน 
ไปรํา  พอแมจะบนวาไง ? แหม ! ไอลูก
เทวดามาเกิด เออ ! เขาเอาแตสบายแต
สนุก 
  เพราะฉะน้ัน คนติดสนุก ติดสบาย 
นี่อยานึกวาไมใชมารนะ พอติดสนุกติด
สบายหาแตเรื่องบันเทิงเริงรมย  ไมมีจิต
ที่จะคิดหวงใยวา “เออ ! เสบียงที่จะ
ตองหาไปภพหนา ชาติหนา” เอาแต
สนุก สะดวก สบาย เอาแตรื่นเริงบันเทิง
ใจ จนไมคิดที่จะหาเสบียงพวกนี้ ก็
เรียกวา อารมณของความสนุกสนาน
บันเทิง มันมาดึง มาฉกเอาเวลา ที่จะ
ไปแสวงหาบุญกศุลบารมี ก็เลยทําให
ขัดขวางความดี คนเจาสําราญนี่เขา
ไมคอยคิดหรอก ท่ีจะมาทําบุญทําทาน
คิดแตจะไปสนุกสนานที่ไหน ? ไปรื่น
เริงบันเทิงใจที่ไหน ? เขามีมหรสพ มี
การละเลนที่ไหน ? ใจก็จะไปแตที่นั่น
  น่ันก็เรียกวา อารมณของเทว- 
ปุตมาร เปนลูกเทวดามาเกิด ไม
คิดที่จะชวยพอชวยแมทํางาน
อะไรทั้งนั้น เอาสนุกสนานเปน
ที่ตั้ง นี่ก็เปนมารชนิดหนึ่ง จึง
เรียกวา มารนากลัว 5 ตัว 5 ตน 
คอยรังควาญคน ใหเสียโอกาส
กระทําความดี 

• 11. บวงคลองคนหกบวง
 บวงคลองคน หกบวง หวงแหงกาม
 ท่ีสวยงาม ไพเราะรส จดจอหา

• 12.เหตุท้ังปวงหกตําแหนง
 เหตุท้ังปวง หกตําแหนง แหง หู ตา
 ชิวหา  นาสา  ผิวกาย  และฝายใจ
 ตอมา ทานบอกวาบวงคลองคน 
6 บวง บวงอะไรบาง บวงคลองคน 6 บวง 
  หวงแหงกาม ที่สวยงามไพเราะ
รส จดจอหา นี่คือหาแตรูปสวย ๆ เสียง
เพราะ ๆ กลิ่นหอม ๆ รสอรอย ๆ สัมผัส
นุมนวล ไดชิมไดติดแลวก็เหมือนเปน
หวงบวงรัดไวตองมาหาอีก ตองหาที่
สวยกวาเกา ไพเราะกวาเกา มีรสชาติดี
กวาเกา ถูกลิ้นถูกปากถูกใจ ถูกสัมผัส
มากกวาเกา อยางนี้ทานเรียกวา เปน
บวง 6 ตําแหนง 
  บวงชิวหา บวงนาสา บวง
ผิวกาย และบวงฝายใจ ทั้งหูทั้ง
ตาทั้งผิวกาย ทั้งฝายใจ นี่ถาลง
ไปติดอกติดใจอะไรแลว เหมือน
กับติดบวง
  บวงคลองหู คลองตา คลองใจ 
คลองผิวกายใหแสวงหาไมคิดจะดิ้นรน
ใหหลุด แตอยากจะหยุดใหเขารัดเขามัด
อยูแคนั้น นี่เขาเรียกวา เปนบวงที่ทําให
คนไมรูจักหาทางดิ้นใหหลุด ปลอยให
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บวงรัดมัดอยู ไมเบื่อไมหนาย ไมมีคําวา 
“นิพพิทา” รสอรอยเสียงเพราะ กลิ่น
หอม  รูปสวย ถูกตองกาย แลวสบายใจ 
เปนเรื่องติดใจหลงใหล จนไมมี คําวา 
“นิพพิทา”  มีแตหิวหา
  นิพพิทา แปลวา เบื่อหนาย
คลายจาง 
 สวนหิวหามันตะกละตะกราม 
มันเหมือนกับวิ่งเขาไปหาบวง แหม ! 
เมื่อเร็ว ๆ เห็นเขาดักนก เขาเอาตาขาย
เปนวง ๆ แลวก็เอาของลอในนั้น เห็นนก
กวักมันเขาไปติด มันก็ดิ้นแตออกไมได 
รูสึกตอนเย็นไปดูอีกเที่ยวหนึ่ง เขาก็จับ
มันไปแกงแลว

  การหลงบวง หลงเหยื่อ ไม
เบื่อไมหนายกับคนบางคน นี่รูจัก
คําวา “เบื่อหนายคลายจาง” 
เมื่อเชานี้ยังนึกถึงคํานั้นไมหาย
วา ถาเขาเบื่อเรา แตเราไมเบื่อ
เขานี่
  โยมวาใครลําบากกวากัน ? หือ ! 
เรามีแฟน แตแฟนมันเบื่อเราเต็มทีแลว 
แตเรายังไมเบื่อมันนะ ใครลําบากกวา
กัน ? มันบนเรา มันเบื่อเรา บนคําแตละ
คําแสลงใจทั้งนั้นนะ “มึงนะ ! แกงาย
แตตายยาก”  ฮึ ฮึ เออบนอยางนี้ เรา
ไมเบื่อเขาเลย ชอบเขา แตเขาเบื่อเรา
เต็มทีนะ มันมีเยอะไหมคูเบื่อกันนี่ ?

  แตมันเบ่ือพรอม ๆ กันก็ดีนะ ก็ไป
จากกันแบบสบาย แตถาเบ่ือฝายหน่ึง อีก
ฝายหนึ่งยังไมเบื่อ ยังชื่นชอบ หลงใหล 
ยังอยากอยูกับเขาไปตลอดชีวิต แตเขา
นะเบื่อเต็มทีแลว เมื่อไหรเราจะไปใหพน 
เมื่อไหรเขาจะพนไปจากเราได แตเรา
ยังหลงยึดติดอยู นาสงสารคนที่ถูกฝาย
ตรงขามเบื่อ แตเรากลับกลายเปนหิวหา 
หวงโหยอยูเรื่อยก็แย เปนชะนีเลย “ผัว
โวย ๆ ๆ”  เขานั่นบอก “กูละเบื่อมึง
เต็มที”
  เมื่อกอนมีคําฮิตอยูคําหนึ่งใช
ไหม ? “กูละเบื่อ” แลวเดี๋ยวนี้หายไป
แลว เออ พูดกันไปคุยกันมา “กูละเบื่อ” 
ถาโลกใบนี้นะ คนเบื่อเร็วเทาไร ไมหลง
โลก ไมยึดติดอยูในโลก
  เบื่อโลกมันก็จะเลื่อนชั้น เปน
อะไร ? เขาเรียก “โลกุตตระ” ชักอยาก
จะอยูเหนือโลก เพราะของในโลกนี้ มัน
คอยจะทับถมเรา คอยทําใหเราหนัก ก็
เลยนึกเอือมระอา

...บวงชิวหา บวงนาสา 
บวงผิวกาย และบวง

ฝายใจ ทั้งหูทั้งตาทั้งผิว
กาย ทั้งฝายใจ นี่ถาลง
ไปตดิอกตดิใจอะไรแลว 
เหมือนกับติดบวง...”

““
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  พูดถึงนึกถึงหลวงพอองคน้ันจริง ๆ 
ระยะ 4-5 วันมานี้ มันยังไงไมรู อาบน้ํา
ใหแลวก็ยังคันตัวอีก เออ ! กินยาแลว
ก็ยังปวดหัวอีก ฉีดแลวก็ยังไออีก มอง
สังขารนึกไปนึกมา ชักเอือมระอาเบื่อ
เหมือนกัน แหม ! อุตสาหเอาใจมันทุก
อยาง มันยังงอแงกับเราเรื่อยนะ นึก ๆ 
ก็ชักเบื่อ ชักเริ่มอยากจะพูด มึงจะไปก็
ไปเถอะ จะตายก็ตาย จะไปก็ไป เพราะ
วาเอาใจทุกอยาง มันก็ไมเคยฟงเราเลย
  นิพพิทามี 2 อยาง นิพพิทาของ
คนเอือมระอาขี้เกียจ นั้นอยางหนึ่ง
 สวนนิพพิทานี่ ปลอยคลายจาง 
คลายจากสิ่งที่เคย หลงวา “มันเที่ยง” 
หลงวา “มันเปนของเรา” ไมใชเบื่อ
หนายตอการทําศาสนกิจ ไมไดเบื่อวา
จะตองมาเทศนนะ แตเบื่อสังขารที่มัน
ไมรวมแรงรวมใจ รวมไมรวมมือ มัน
ไมเชื่อไมฟงเราเลย นี่เขาเรียกวา “ตัว
นิพพิทา” มันปลอยวางไมตองมานั่งคิด
ตกแตง
  โยม ระยะ 7 วันน้ีโยมลองเดาสิวา
อาตมาคิดเรื่องสําอางไหม ? อยากจะ
ไปเซ็ทผม อยากจะไปเซ็ทผิว อยากจะ
ใหมันตึง ใหมัน...ไมมีอารมณเลย ชวง
ที่มันเกิดแบบนี้ นี่ถาเราสงจิตสงใจรวม
กับปรากฏการณที่มันเกิด นี่อาตมาวา 
มันก็เกิดงายนะนิพพิทา 
  แตถาชวงเราสบายเราแข็งแรง 
เราไปนูนไปนี่ทําสําเร็จ มันยังคิดอีกนะ 

นี่สระนี่สําเร็จแลวเดี๋ยวอะไรสําเร็จอีก 
เออมันก็คิดนะ ! แตพอเกิดสังขารแบบ
นี้ “ไดแคนี้...ก็พอแลว”  “ไดสระลูก
เดียว...ก็พอแลว”
  เออ ! ไปตอนเราแข็งแรง  มันคิด
วายังตองอยู ตองไดทํานูน ตองไดทํานี่ 
แตพอมันไมรวมไมรวมมือรวมแรงรวม
ใจกับเราเลย มันคอยขัดคอเราเรื่อย  
จริง ๆ นะโยม ! คนที่เรารักเราชอบ ถา
ขัดคอเราบอย ๆ โยมวา มันรูสึกเบื่อได
ไหม ? ใกลจะเบื่อกันหรือยังโยม ถาเบื่อ
แลวเคร่ืองสําอาง มันตองเบาลงเยอะนะ
  เด๋ียวน้ีโอโฮ ! มันโฆษณาขายเหลือ
เชื่อเลย อาตมามานั่งคิดดู ตอนที่เขา
โฆษณาขายของ ใหพอกใหแตง ใหทา 
ใหยอม ใหปะกันนี่ เอ ! มันตางกับตอน
ที่เรา สังขารมันไมฟงเราเลย เราจะไป
พอกใหมันแตงใหมันทําไม ความนึกคิด
บางชวงบางจังหวะ นี่ความเจ็บไขมาตัก
เตือนใหฉลาด
  อยางที่หลวงพอพุทธทาสทาน
เขียนไว มันเปนสิ่งที่ใครจับจังหวะนี้ได
ดี ๆ นะ อาตมาคิดวา มันเหมือนกับเขา
เรียก “นาทีทอง” เลย จับขึ้นมามองให
ชัด มองใหเห็น
 “เห็นธรรมเห็นทาง” นี่บางที
ตอนดี ๆ เราเห็นยาก แตตอนที่มันไม
คอยจะดีกับเรา นี่เราจะเห็นงาย โยมคน
ที่เขาไมดีกับเรา นี่เขาจะออกทาทาง ให
เราระวังตัวมากกวาตอนที่เขาดีกับเรา 
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จริง...ไมจริง ?

  คนที่ เ ข า ไม ชอบกับ เ รา 
แลวเขาไมดีกับเรา นี่เขาคอยจะ
ทํารายเรา นี่เราระวังตัวงายกวา
ตอนที่เขาทําดีกับเรา จริงเปลา ?
  รางกายเรา นี่ตอนมันทําดีกับเรา 
นี่เราก็เหลิงเลย แตพอมันทําไมดี นี่ชัด
เลย เห็นงายเลย เห็นธรรม เห็นทางได
งาย ๆ เลย เพราะฉะนั้นใครที่มีจังหวะ
ปรากฏการณพวกนี้เกิด อยาไปนั่งทุกข
นัง่รอนซะ จนไมคิดจะมองใหเห็นทางเห็น
ธรรม ไมปรากฏการณพวกเจ็บ พวก
ปวย พวกแก พวกตาย 
 บางทีของดี ๆ  เราไมพลาดโอกาส 
เพราะตอนนั้นเรามันระส่ําระสาย เขา
บอกวา “เวทนามันกลุมรุม” พอมัน
กลุมรุม แลวเราตั้งสติไมอยู มันก็เลย
พรามองไมเห็นเลย แตถาเราตั้งสติดี ๆ 
มองใหดี เพงใหดี เพงนาทีสุดทายใหดี 
นี่ทานบอกวา “มากกวาเมล็ดทรายใน
ทะเล”
 บุคคลผูไดมรรคไดผลตอนนาที
ทอง นี่มีมากกวาตอนดี ๆ ตอนเรา
สมบูรณดี รางกายดี จิตใจอะไรสบายดี
หมด ชวงนั้นนาทีทองไมคอยเกิดหรอก 
มีแตนาทีระเริงเหลิงหลง คิดวา มั่นคง
นิรันดรอยูตลอดกาล ไมคิดที่จะมองให
เห็นทางเห็นธรรมอะไร ขอน้ีเปนส่ิงท่ีพวก
เราตองพยายามใหนาทีทองเกิดใหไดนะ

• 13. แหลงอบายสี่ขุม
 แหลงอบาย  สี่ขุม  หลุมนรก
 เดรัจฉาน  เปรต – อสูร  กายใหญ
 อีกมุมหนึ่งทานบอกวา “แหลง
อบาย 4 ขุม” ใครอยาไปเลยสักขุมเดียว 
แหลงอบาย 4 ขุม หลุมนรก เดรัจฉาน 
เปรต อสูรกายใหญ ใครเกิดมาชาติหนึ่ง 
ถาลงไปในหลุมไหน ขุมไหน ทุก ๆ  ขุมเลย 

 ขุมนรก ก็รอนอกรอนใจ 
 ขุมเดรัจฉาน ก็ขัดขวางเขา
อยูร่ ําไป 
 ขุมเปรต ก็หิวกระหายอยาก
ไดตะพึดตะพือ 
 ขุมอสูรกาย ก็หวาดกลัวอก
สั่นขวัญเสียอยูร่ ําไป
 ที่เรียกวา “อบายภูมิ” ภูมิ
ที่ไปอยูแลวไมสบาย ภูมิที่รอนอก
รอนใจ เรียกวา ภูมินรก 
 ภู มิ หิ ว ก ร ะหายและ งก 
ละโมบ เรียกวาภูมิอะไร ?  เปรต  
 ภูมิที่ชอบขัดชอบขวาง เขา
ทําอะไรเปนขัดอกขัดใจขัดคอ
เขาร่ําไป
  “ขัดโตะ ขัดโตกสวยงาม ขัดคอ
คนนี่...ไมดี”  บางคนนี่แปลกนะเขาจะ
เดินก็ชอบเหยียดขาไปขัดใหเขาลม เออ !
พวกนี้เขาเรียกอยูขุมไหน ? เดรัจฉาน 
“ติรัจฉาโน” มันแปลวาพวกไปขวาง  
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มนุษยนี่ไปแนวตั้ง ใชไหม ? สวนสัตวนี่มันจะไปแนวขวาง มีสัตวไหนบาง
ที่มันไปแนวตั้ง มีไหมกี่ชนิด ? หมาแมวไปแนวขวาง งูเงอไปแนวขวาง  
นั้น ใครชอบขัดชอบขวางคนนี่พวกอะไร ? ขุมไหน ?  
  สวนขุมที่ขี้ขลาดหวาดกลัวตะพึดตะพือเลย เจ็บนิดปวยหนอยก็
กลัวไปหมด จะมาถือศีลก็กลัวโรคกระเพาะ “ไมไดกินมื้อเย็น”  นี่อสูร
กายตัวจริง เออแหม ! ไปทําบุญก็กลัวจะหมดเนื้อหมดตัว บริจาค 100,
1,000 ก็แหม ! นั่งกลัววา “จะจน จะอด จะลําบาก” กลัวแทนคนอื่น
เขาก็มี มีไหม ? ลูกกลัวแทนแม เห็นแมทําบุญเยอะ “นากลัวกูจะไม
เหลือไดแลว แมใหหมด” มีไหม ? นี่แหละลูกอสูรกาย สมบัติของแม
ของพอแท ๆ มันดันกลัวแทนทําไม ! เออนี่เขาเรียกวา พวกขุมอสูรกาย 
พอแมทําบุญทําทานเยอะ...ก็ไมได กลัวตัวเองจะไมไดรับมรดก กลัว
แมจะทําบุญหมด กลัวตัวจะอดจะจน 
 นี่ทานจึงเรียกวา “แหลงอบาย 4 ขุม” ถาใครจมไปแลวก็มี
แตทุกข 
 “อบายภูมิ” คือ ภูมิที่อยูไมสบาย อยูแลวมีแตเรื่องรอนใจ มี
แตเรื่องหิวกระหาย มีแตเรื่องกลัว มีแตเรื่องอยากทําตัวขวางโลก นี่เขา
เรียกวา 4 อบาย 4 ขุม ตกบางไหมโยม ?  เราเปน ๆ นี่ตกไหม ?

่่ไไไ ้้ ใใ ไไ ่ ไ ไ
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  เออ ! โยม ตกไปบางไหม ? สงสัย
ไปหลายรอบ (ฮึ ฮึ) เออ ! ไปหลายรอบ 
แลวแตก็อยาลงแชอยูนานนักละ รูวา
ตกแลวรีบโดดขึ้น พอรูวาตกแลวรีบ
โดดขึ้นเลย รีบปนขึ้น รีบตะกายขึ้น 
อยาปลอยใหหลงถลําลึกลงไปทั้ง
นรก เดรัจฉาน ทั้งเปรต ทั้งอสูรกาย 
ลวนแตอยูดูแลวไมสบายสักขุมหนึ่ง 
สูมาอยูขุมมนุษยนี่ดีที่สุด

• 14. ท่ีตองคุมสามจุด 
  ที่ตองคุม สามจุด หยุดใหได
 กาย วจี ใจ ท้ังสามคลอง ตองสังวร
  ตอมาทานบอกวา “ที่ตองคุม 3 
จุด” เรามีจุดที่เราตองควบคุมใหดี 3 
จุด ลองเดาดูบางไหม ? โยมจุดไหน
บางในตัวเรามี 3 จุด ที่ตองควบคุม
ใหดี ? (ตา หู ปาก) 
 ถูกเออ !  “กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม” ระวังกายจะไปกอกรรมไป
ตบไปตีไปผลักไปทํารายเขานี่จุดหนึ่ง 
 อกีจุดหน่ึงก็ คือ ระวัง คือ “ปาก”
อยาดา อยาบน อยาวาเขา นี่เขาบอก
วา แหม ! เมื่อวาฟงหลวงพอพุทธทาส
ทานเทศนดี ทานบอกวา คนทุกคนนี่
มาอยูเปนเพื่อนอบอุนกับชีวิตพวก
เรา ถาเราดาเขาเทากับเราเนรคุณคน
ท่ีจะมาอยูรวมกับเรา บางทีเขาอาจจะ
ชวยเราอยางนั้นอยางนี้ได แตพอไปดา
เขาไว พอเราตกทุกขไดยาก เขาเลยไม

ชวยเลย นี่ก็จุดปากเสีย
  อีกจุดหนึ่งก็คือ “ใจ” ตองคอย
ควบคุม อยาใหนึกเกลียดใคร อยาให
นึกอาฆาตใคร อยาใหนึกแมกระทั่งฝาย
ตรงขามก็มีนะ เกลียดก็ไมดี อาฆาตก็
ไมดี แลวรักชอบเขาเต็มที่ละดีไหม ? 
เดี๋ยวจะนึกวา ระวังไมใหเกลียด ก็ตอง
ระวังไมใหชอบเขาดวย เพราะชอบเขา
มากเปนไง ? 

 “ชังก็หัวฟดหัวเหวี่ยง รัก
ก็หัวปกหัวปา” 
 หนัก ๆ หัวเสียศูนยไหม ? เออ ! 
อยูกับเขาโดยไมตองหลงรักเขาแบบหัว
ปกหัวปา อยูกับเขาโดยไมตองเกลียดชัง
เขาโดยหัวฟดหัวเหวี่ยง หัวเราจะไดไม
เสียศูนย 
 นี่ตองระวัง 3 จุด ถาคนระวัง 3 
จุดได ชีวิตนี้นาจะอยูไดอยางสบายใจ

 “กาย วจี ใจทั้ง 3 คลอง 
ตองสังวร” ตองระวัง 3 จุดนี่ใหหยุด
ใหได หยุดกอเวรกอกรรม อยาไปสราง
กายกรรมที่เปนทุกข เปนโทษ เปนบาป 
เปนช่ัว อยาไปกอวจีกรรมท่ีเปนบาป เปน
เลว เปนชั่ว อยางชนิดที่วา แหม ! พูด
แลวน้ําตาแมไหล พูดถึงคําพูดของลูก
เดี๋ยวนี้นะ เห็นมาบนกันเยอะนะที่วาแม
ไปปลุกใหไปโรงเรียน นี่เขากลับขึ้นมึง
ขึ้นกู “มึงจะเคี่ยวเข็ญไปถึงไหน ! กู
จะนอนบาง”
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 อื้อฮือ ! คนเปนแมฟงแลวก็ไมรู
จะวายังไง ?  ทําไม ! ผลัดหนอยแม เด๋ียว
ขอนอนอีกนิดหน่ึงเขานาจะใชคําท่ี แหม ! 
ฟงแลวสบายใจไดบาง 
 นี่ เห็นมาบนกันไมใชรายเดียว
นะ ชักจะเริ่มมีหลายราย ปลุกลูกใหไป
โรงเรียนแตเชา นี่เขาพรวดพลาดดาขึ้น
มาเลย  “มึงจะเคี่ยวเข็ญกูไปถึงไหน”  
ขึ้นมึงขึ้นกูได นี่ไมรูจะวายังไงวจีกรรม 
แลวใจเขาก็คงจะนึกเกลียดชังแมเขา
ไปดวย แลวกายเขาก็ตองออกอาการ
ฮึดฮัดฟดฟดดวย 
 โยมวา บางทีมันออกทีเดียว 3 
จุด พรอมๆ กันไดไหม ? ทาทางฮึดฮัด 
ปากลั่นดา ใจนึกเกลียดชังไปทีเดียว 3 
จุดเลย ถาคุมไมอยูไปเลย เขานรกเลย
  เพราะฉะนั้น “ที่ตองคุม 3 จุด 
หยุดใหได กาย วจี ใจ ทั้ง 3 คลอง 
ตองสังวร” ตองระวัง 

• 15. ทางแหงวิมุตติแปดองค
 ทางแหง  วิมุตติ  มีแปดองค
 ตองเดินให  ถูกตรง  ดั่งตรัสสอน

  ตอมาทานบอกวา ทางวิมุตติ 8 
องค “ทางแหง วิมุตติ มีแปดองค ตอง
เดินให ถูกตรง ด่ังตรัสสอน” มีอะไรบาง
ละ ? สัมมาทิฏฯ สัมมาสังฯ สัมมาวาฯ 
สัมมากัมฯ ฯลฯ ถาไมไดแยนะ “เห็น
ชอบ ดําริชอบ พูดจาชอบ ทําการ
งานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียร
ชอบ ความระลึกชอบ แลวก็ตั้งใจ
ชอบ” ถาใครมีทางแหง 8 องค นี้ไว
ดํารงตน ก็จะเดินตรงตามคําสอน

• 16.วัตถุท่ีพึงประสงคสอง
      ข้ันตอน
 วัตถุที่ พึงประสงค สองขั้นตอน
 ไมทุกขรอน ทั้งสองฝาย  ในสังคม
  ตอมาทานบอกวัตถุประสงค 2 
ขั้นตอน “ประโยชนตนและประโยชน
ทาน” พยายามทํา 2 อยาง  2 ขั้นตอน 
จะใหเกิดท้ังประโยชนตน  ประโยชนทาน
  “วัตถุที่พึงประสงค 2 ขั้นตอน 
ไมทุกขรอน ทั้ง 2 ฝาย ในสังคม” คือ 
เราอยูในสังคมนี้ ตัวเราก็ไมสรางความ
เดือดรอนใหใคร ไมเปนตนเหตุใหใคร
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เดือดรอน
 อะไรที่เปนประโยชนตน ก็ทํา
ดวยความไมประมาท  อะไรที่เปน
ประโยชนผูอื่นในสังคม ควรทําได 
ก็ทําไปดวยความไมประมาท 
 นี่ไมรูจะทําอะไรก็จัดดอกไมไวก็
ยังดี   เออ ! เห็นดอกไมเขามาให  ถาไม
แยกไมกําแบงใหคน สังคมก็ไมไดไป แต
ถานั่งแยกนั่งกํา คนไหนอยากไดไป ก็
เอาไปประดับท่ีบาน  ตนก็ไดทํากับส่ิงดี ๆ
งาม ๆ สวย ๆ งาม ๆ  คนที่ไดไปก็สบาย
ใจไดสิ่งที่ดี ๆ งาม ๆ อยางนี้เขาเรียกวา 
“เปนทั้งประโยชนตนและประโยชน
ทาน” เม่ือเห็นประโยชนตนก็ทําดวยความ
ไมประมาท เมื่อเห็นประโยชนทานผูอื่น
จะชวยกันทํา
  นี่ถามจริง ๆ เถอะ พอทํามีนึก
ไหม ? ทําใหทานทําไม ? ทําใหทานแลว
ทานก็ไดสตางคหมดไมไดสัก...หือ ไม
คิดนะ เออ  ! ถาทําไปนึกไปนาจะแบงให
กูบาง ทําไมตองทําใหทาน เออโยม !ไม
คิดตอวา “แลวตนละ...เอาไปไหนละ”  
เออ ! เราทําประโยชนทาน ทําประโยชน
ศาสนา ทําประโยชนสังคมตอไป 
  สังคมเรา นี่ถาทําดวยความไม
ประมาททั้ง 2 ฝาย 
 -ประโยชนตนก็ทําเต็มที่ 
 -ประโยชนทานก็ไมทํา
ขาดขัดสน ทําสม่ําเสมอ “เสมอ
ตน เสมอปลาย” 

 ชีวิตกายเปนประโยชนทั้ง 2 
ดานท้ัง 2 ฝาย เกิดมาน่ีเปนประโยชน
ทั้งตนท้ังผูอ่ืน ถือวาไมเสียชาติเกิด
แตถาเกิดมา ประโยชนตนก็ไมคอย
ไดทํา ประโยชนผูอ่ืนก็ไมไดทํา อยู
แบบโมฆะ ทานเรียกวาไง ? คนที่
อ ยู ไ ม ทํ า ท้ั ง ป ร ะ โ ย ช น ต น 
ประโยชนทาน 
 นี่ เปนคําตําหนิที่พระพุทธเจา
ตําหนิแรง เขาถือวา เปนคําดาที่แรง เชน 
ดาวา “โมฆะบุรุษ” ถาเปนผูชาย ก็
แปลวาไอนี่เกิดเปลา แกเปลา ตาย
เปลา อยูเปลา ตายเปลา 
 ถาเปนผูหญิง “โมฆะสตรี” แปล
วา อีนังนี่เกิดเปลา แกเปลา ตาย
เปลา อยูเปลา เออ ! ไมทําประโยชน
อะไรสักอยาง แตตองกินตองใชวัตถุแร
ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกผลาญไป 
ใชไปตั้งเยอะแยะ แตไมทําเพิ่มเลย

...อะไรที่เปน
ประโยชนตน ก็ทํา

ดวยความไมประมาท 
อะไรที่เปนประโยชน
ผูอื่นในสังคม ควร
ทําได ก็ทําไปดวย

ความไมประมาท...” 

““
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  โยมเมื่อเชาเราปลูกตนไมกัน ซื้อตนไมปลูกกัน คนมาวัด นี่
เขาก็บอก เออ ! มาวัดนี้ตนไมเยอะดี รมเย็นดี นี่ก็เพราะวา พวก
เราไมใชทําแตประโยชนของเรา มาถือศีล เอาบุญของเราอยาง
เดียว แตไดทําประโยชนผูอื่นดวย

อุปมาคํากลอน
  อุปมา  คํากลอน  ไวสอนใจ
  สิบหกขอ  รูไว  อยางเหมาะสม
   ประพฤติไว  ตลอดไป  ไมลมจม 
  มีชีวิต  รื่นรมย  สมใจเอย.
 เพราะฉะนั้น การที่ทําประโยชนทั้ง 2 ฝาย เปนอุปมาคํากลอน
สอนกันมา “อุปมาสอนใจใหรูไวอยางเหมาะสม  ประพฤติไวตลอด
ไป ไมลมจม มีชีวิต รื่นรมย สมใจเอย”
  วนัน้ีคงไมเอายาวแลวโยมเพราะสังขารมันบอกวา แคน้ีก็จะเหลือ
ทนแลว แคนี้นะ !
  ก็ขออวยพร ขอใหทุกคนมีคําคมไวสอนใจ ประโยชนตน
ประโยชนทาน อยาขาดเสีย และสิ่งไหน ตรงไหน จุดไหนที่
ตองระวัง ก็ขอใหระวังรักษา อยาใหเสียจุด เสียประตู อยาให
เสียแตม อยูในวัดของศาสนาแลว ขอใหไดแตมไดเติมเสริม
บุญบารมีกันตอไป ดวยกันทุกทานทุกคน เทอญ.

โโโโโโ ืืืื่่่ ชชชช ปปปปป  ไไไไไไไไไ  ัััั ซืื้้  ไไไไ ปปปปปปปป ั ั ีีีีีี่่่่  โยมเมอเชาเราปลููกตนไมกน ซอตนไมปลูกกน คนมาวด น
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*“ฤทธิ์ ภาค 2” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําตนเดือนแกประชาชนทั่วไป ณ 
ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี  วันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2558

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)* 

การเขกหัว
 ในชวงนี้ เชื่อวา หลังจากหลวง
พอคูณทานโดดเดน เรื่อง “การเขก
หัว” นี่ก็มีกลอนของผูที่แตงไวนาคิด
ในขณะเดียวกันก็แสดงออกถึงการ
เยยหยันบรรดาชาวพุทธดวยกัน 
แสดงออกซึ่งอารมณขันและเห็นอก
เห็นใจตอหลวงพอคูณ ทานผูนี้เขียน
ไวนาคิดสนุกดี
  อาตมาเห็นแลวก็อยากจะเอา
มาฝากญาติโยมลองฟงดูนะสํานวน
หลวงพอคูณ (คนเขียนเขาเขียนสํานวน 
หลวงพอคูณ) 
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 กูก็อยู ของกู อยูดีดี   คนนั้นที คนนี้ที รี่มาหา
มากันจน ลนวัด เปยมศรัทธา  ราวกับวา ทั้งจังหวัด มีวัดเดียว
  มาใหกู โขกเขก มะเหงกงุม  กูสุดกลุม เปลี่ยนเปนไม ใหหวาดเสียว
มันกลับดัง ขลังกวา แหมาเกรียว  กระทั่งเยี่ยว ยังแยงจอง เปนของดี
  จะพร่ําบอก อยางไร ไมรับรู        วาตัวกู มิได ประเสริฐศรี
มันกลับมอง ตัวกู ปูชนีย               ใชเปนที่ ดับรอน ผอนลําเค็ญ
  ขยับเขยื้อน เคลื่อนไหว เปนใบหวย  สิบคนรวย ลานคนจน ไรคนเห็น
ไอสิบคน กนเลา เชายันเย็น   กูเลยเปน เซียนใบหวย ดวยอีกคน
  ทานั่งยอง ของกู ก็หรูเฟอง  เปนพระเครื่อง คณารุน วุนสับสน
บานจัดสรร กอลฟคลับ ยังสัปดน      ยองนิมนต กูโปรโมท โฆษณา
  บางเอากู เลี่ยมทอง ผุดผองใส    หวังใจให คุมกัน ผองปญหา
แลวเกิดกู เคราะหกรรม กระหน่ําพา     ใครจะมา ชวยดึง มึงคิดดู
  ขนาดเกง เยอรมัน คันเปนลาน      ชนสะทาน ทายยุบ กนบุบบี้
ตัวกูจริง เสียงจริง ยังกลิ้งรู           นอนคุดคู รอมึงชวย ดวยเหมือนกัน 
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  จําได ไหมคราวที่ทานรถชน 
นอนรอ มาชวยกูหนอย เอาออก (ฮึ ฮึ 
ฮึ)  อยูในรถคันหรู  คนที่เชื่อบอก โอ !
หลวงพอศักดิ์สิทธิ์ หลวงพอขลัง 
หลวงพอมีฤทธิ์ สามารถปองกัน
ไฟไมใหเผารูปทานได แตทีนี้ถาคน
คิดมากนะ อาว ! อยางนี้หลวงพอเห็น
แกตัวหรือเปลา ? ทําไมไมปองกันไฟ
ทั้งบานปองกันแตรูปตัวเอง ทานเอง
   อยางนี้ก็จะทําใหคนเราเกิด
ความรูสึกคิดวา หลวงพอนี่ลําเอียง 
หลวงพอไมเที่ยงธรรม ที่จริงทาน
ไมไดรูเร่ืองรูราว ทานไมไดมาเก่ียว
ของดวย แตความคิดเอาที่คิดวา 
รูปหลวงพอคูณไมไหม บานไหม
หมดทั้งหลัง ถาเราสรุปความเช่ือ
ของเรา มโนไปเอง
  นี่โยมเราเปนชาวพุทธ  ถามีเร่ือง
หลงฤทธิ์จมมิดกันอยางนี้จะเกิด
บา ๆ  บอ ๆ  อยางขาววันนี้อาตมาอาน
ดูแลวตกใจ ! โยมอานดูไหม ? เพื่อน
บานเฮ ! เพราะหัวหนาเขตนําเจาพนัก-
งานเขตไปหมูบาน บานเลขที่...ที่ตรง
พงษเพชร
  มีบานหลังหนึ่งหอยถุงดําไว
เยอะ...เลย ในถุงมีของเหลวเหม็น ! คือ 
ขี้หมา

  บานหลังนี้เขามีความเชื่อถือ
ลัทธิบูชา (ขี้หมา) ฮึ ฮึ โยมไปอานดูสิ 
ลัทธิบูชาขี้หมา เขาเอาขี้หมาเปนที่ไหว 
ที่นับถือ ที่บูชา เปนของศักดิ์สิทธิ์  เปน
อภินิหาร แลวเราเปนชาวพุทธยังไง
ละ ? ถามวา อยางน้ีพระพุทธเจารับ
เขาพุทธบริษัทไหม ?
  ถาเราตั้งบริษัทแลวคนแบบ
นี้เขามาสมัครงาน ใครจะรับ ?

พลัดหลัก..คลําหาฤทธิ์
  นี่ก็คือ ที่มาที่จะบรรยายตอ
เรือ่ง “พลัดหลักแลวก็คลําหาฤทธ์ิ” ไม 
ใชมแีตพระ นักบวชของพวกเราเทาน้ัน 
ยาพิษ กระสุน เปนไมระคายเคือง แก
นักบวชชาวตางประเทศคนหนึ่ง เขา
ชื่อกริกอรี รัสปูติน (นี่หนาตาเขาคน
นี้) เขาเปนนักบวชแบบทางนูน แลว
เขาเกิดอะไรข้ึน เขาบอกวา กระสุนก็
ยิงเขาไมได ชางไมนาเช่ือจริง ๆ วาใน
ประวัติศาสตรโลก นายรัชปูติน ทําให
ราชวงศโรมานอฟของรัสเซียลมไปเลย 
เหตุเพราะวา...นายรัชปูติน ผูมีความ
วิเศษ พลังจิตสูงสําหรับชายคนนี้ เขา
มีอะไรที่วิเศษหลายอยาง แตสิ่งที่เขา
วิเศษนั่นก็คือ เขาเปนผูที่ถูกตั้งคําถาม
วา “เปนนักบุญหรือเปนซาตาน” 
และ เขาผู นั้ นถื อว า เป นผู ที่ ทํ า ให
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ราชวงศที่ยิ่งใหญของมหาอาณาจักร
ตองลม คลอนและสลายไป เพราะคํา
สาปของเขา  และจนเขาก็ถูกจับฆาตาย
  ทีนี้มาดูของเราบาง ที่มีหลัก
ฐานในพระไตรปฎกขอใหโยมชาว
พุทธจําเรื่องตรงนี้ใหดี มีพระรูปหนึ่ง
ในครั้นพุทธกาล ชื่อพระปณโฑลภาร
ทวาชะเปนพระอรหันตไดญาณได
ฤทธิ์ ใชฤทธิ์เหาะได เหาะไปเอาบาตร
ที่เขา... คนนี่เขาอยากจะดูพระมีฤทธิ์
สักยังไง เทาไร สักกี่องค
   ที่จริงพระที่นั่งอยูในกลุมพระ
ปณโฑลภารทวาชะนี่ก็มีฤทธิ์ แตไม
สําแดงแตพระรูปนี้ใชฤทธิ์เหาะไปเอา
บาตรไมจันทรแดงปลายยอดลําไผ 
เพราะพระพุทธเจายังไมไดเตือน ยัง
ไมไดตําหนิ หามพระสาวกไวเลยตอน
นั้นนะ คือ เขาเอาบาตรที่ทําดวยไม
จันทรแดงเปนของแพงไปไวบนยอด
ลําไผ พระปณโฑลภารทวาชะก็เหาะ
ขึ้นไปเอาบาตร  พระพุทธองคทรงตําหนิ
ตรัสตําหนิกลางท่ีประชุมดวยคํา...แรง ๆ  
วาดังนี้

  “เขา คือ โมฆะบุรุษ บุรุษ
เปลา เกิดเปลา  แกเปลา ตาย
เปลา เปนคนเปลาเสียแลว ไม
สมควรเลยที่เธอแสดงอิทธิฤทธิ์
เพื่อแลกกับบาตรใบเดียว การ 

กระทําของเธอไมตางกับนาง
นครโสเภณีเปดเผยอวัยวะของ
ตนเพื่อแลกกับเงินและทอง”

พระพุทธเจา...
 หามแสดงฤทธิ์
 แลวดูสิ  พระพุทธเจาตําหนิวา
ไมผิดอะไรกับโสเภณี พวกขายตัวแลก 
กับบาตรใบเดียว พุทธองคทรงมีการ
รับสั่งหามพระสาวกแสดงฤทธิ์นับ
แตนั้นมา ผูใดแสดงตองอาบัติทุกกฎ 
แลวทรงแสดงยมกปาฏิหาริยเปนครั้ง
สุดทาย

   คือ พระพุทธเจาก็มีฤทธิ์ 
แตทานตรัสวา อยาไปทําใหเขา
หลง ถายิ่งแสดงมาก ๆ หลาย
ครั้งเขาจะหลง อยางท่ีเคยเลาไปแลว
ตอนนั้นนะพระที่บวช 7 รูป นี่บรรลุ
พระอรหันตหมด 6  ตกนรกแผนดินสูบ
อยูองคเดียว คือ พระเทวทัต ๆ นะ
เหาะได แปลงรางเปนงูเปนอะไรได  พอ
ไดฤทธิ์เทานั้นละ  ผูสนับสนุนฤทธิ์จะ
เยอะและใหญ  ลูกชายพระเจาพิมพิสาร
คือ พระเจาอชาติศัตรูก็เกิดศรัทธา พระ
ดี ๆ อยางพระสาลีบุตร  พระอานนท 
พระเจาอชาติศัตรูไมศรัทธาแตไป
ศรัทธาพระเทวทัตเพราะสําแดงฤทธิ์
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ได พระเทวทัตก็เกิดเหิมเกริมอยากจะ
เปนใหญปกครองสงฆ มาขออนุญาต
พระพุทธเจา ๆ ไมให ไมอนุญาตก็
อาละวาดเลย
 พระพุทธเจาเดินเลาะไหลเขา
เทวทัตก็แอบขึ้นหลังเขา ผลักกอนหิน 
หินมากระแทกกลางหุบเขาก็แตกเปน
สะเก็ดโดนพระบาทหอพระโลหิต ชาง
กําลังตกมันพระเทวทัตก็ไปยุควาญ
ชางปลอยชนพระพุทธเจา แลวมา
หลอกพระ 500 กวารูปไปอยูดวย ทิ้ง
พระพุทธเจาไป แสดงวา ครั้งนูนพระ
ก็ชอบฤทธิ์
  เหมือนอาตมาตอนบวชใหม ๆ 
เคยเลาใหฟงแลวนะ เกือบจะไปเรียน
กับหลวงปูกี๋ หลวงปูแยม 2 องคนี่ อีก
องคหนึ่งเมตตามหานิยมเสกขึ้นขลัง
มาก อีกองคหนึ่งนี่เสกปลัดขิกนี่วาย
น้ําได เขาวานั้น เพื่อนพระก็มาชวน

น้ําเหงื่อกับน้ ํามนต 
  แตเผอิญ...เขานิมนตไปสวน
โมกขซะกอน คุณหมอชวนไปสวนโมกข 
พอฟงหลวงพอพุทธทาสแลว “พระ
ธรรมกับพระเครื่องใครจะเฟอง
กวากัน” “เหงื่อกับน้ํามนต ใคร
มันจะแกไขความจนไดดีกวากัน” 
อะไรอยางนี้ เอ ! กลับมาก็เลยไมเอา 
ไมไปเรียน เริ่มหาหลักธรรมดีกวา !

“พระธรรมกับพระเครื่อง“พระธรรมกับพระเครื่อง
ใครจะเฟองกวากัน” ใครจะเฟองกวากัน” 

““เหงื่อเหงื่อกับกับน้ํามนต น้ํามนต 
ใครมันจะแกไขความจนใครมันจะแกไขความจน

ไดดีกวากัน”ไดดีกวากัน”
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  เพราะฉะนั้น เราชาวพุทธสิ่ง
ใด พระพุทธเจาตําหนิ หามแต 
ก็มีพระที่ทํา จึงถูกจับสึก อยาง
หลวงตาผูคลําหาฤทธิ์ในหลุม
ศพ ในปาชา หาผีตายโหง ตาย
ทองกลม ผีตายลอยน้ํา  ผีผูกคอ
ตาย เอามาทําเคร่ืองรางของขลัง
แลวผลท่ีสุด มันผิดกฎหมาย ญาติ
พี่นองเขาก็ฟองรอง หลวงตาถกู
จับสึกแลวติดคุกดวย นี่ไมเชือ่
พระพุทธเจา
  ภิกษุกลุมวักคุมุทานะ มีภิกษุกลุม
หนึ่งอยูหมูบานชายฝงน้ํ าวักคุมุทา
ปรึกษาหาวิธท่ีีจะอยูรอด   ตอนนั้นขาว
ยากหมากแพง โอ ! ลําบากยากจนขน
แคนกัน ชาวบานก็ไมคอยไดใสบาตร 
พระก็หิว...ผอม ก็เลยมีพระรูปหน่ึงเสนอ

ขึ้นวา พวกเรานาจะยกยองคุณธรรม
ของกันและกัน ใหชาวบานไดยิน เพื่อ
พวกเขาจะไดเขาใจวา  “เรานี่เปนผู
วิเศษ”  ก็จะเลื่อมใสพวกเราเอาขาว
เอาน้ํามาถวายดวยอุบายอยางนั้น 
พวกเราก็จะไมลําบากดวยอาหาร
บิณฑบาต ก็เลยเกิดพระ 2 กลุมหนึ่ง
บอกไมเอา ! ผิดศีลผิดธรรมเปนอเนสนา
หากินแบบบาปแบบกรรมอยาทําเลย 
ยอมอด พระในหมูบานนี้มี 2 กลุม ๆ 
หนึ่งอวน อีกกลุมหนึ่งผอม
 พระพุทธเจาตรัส ถามทําไม ไม
อวนเหมือนกัน ไมผอมเหมือนกันอีก
กลุม โอโฮ ! อวนก็อวนหมดทั้งกลุม 
ผอมก็ผอมหมด ก็ไดรูความ รูความ
วา เพราะหลอก...พวกหลอกนะอวน 
พวกผอมตรงไปตรงมาตอธรรมพระ
วินัย อด แตวาลองดูแลวกันนะ

“โจรา  โลกสฺมิมพฺพุทา” พวกโจรเปนเสนียดจัญไรของโลก
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มหาโจร 5 ประเภท
  พระพุทธเจาพอรูเรื่องก็ทรง
เปรียบเทียบมหาโจร 5 ประเภท
  1) มหาโจรพวกหนึ่งคิดรวบ-
รวมพวกตั้งรอยตั้งพันเพ่ือจะเขาไป
ปลน ฆาเอา เผาเอานิคมราชธานี 
ตอมาก็รวบรวมพวกตั้งรอยตั้งพันเพือ่
จะเขาไปปลน ฆาเอาไฟเผานิคมราช-
ธานี  เทียบดวยภิกษุบางรูปคิดรวบรวม
พวกตั้งรอยตั้งพันเพื่อจะจาริกในนิคม
ราชธานีใหคฤหัสถ และบรรพชิตสัก
การะเคารพนับถือบูชานอบนอมจะ
ไดของตาง ๆ ลาภสักการะบิณฑบาต
ตลอดทุกอยาง
  เห็นไหมโยม ? เดินกันเปนพัน
รถติดนะ ! เปนพวกไหน ? เปนพวก
ที่ 1 ขุนโจร นิด ๆ หนอย ๆ องคสอง
องคไมได ตองเอาเปนพัน
 2) พระพุทธเจาทรงตําหนิพวก
ภิกษุชั่วบางรูปเปรียบพระธรรม
วินัยที่ตถาคตประกาศแลวก็โกง
เปนของตนแสดงวา ตนคิดเอง ไมได
เรียนหรือศึกษาจากใคร นี่ก็เปน มหา
โจรประเภท 2
  คือ บอกวา ตอนนั้นอาตมาติง
ทีนะ ชอง 3 เขาตั้งชื่อรายการธรรมะ 
“ธรรมะพระพยอม” ถาเรารับ เรา
โกงพระพุทธเจาไหม ? ไมไดตองธรรมะ

พระพุทธเจา แตแสดงขยายความ
โดยพระพยอม อาตมาก็ติงไป  ถาเรา
ไปบอกเปนของเรานี่เราเปนมหาโจร
ประเภท 2 
  3) ภิกษุช่ัวบางรูปใสความเพ่ือน
พรหมจารีผูบ ริสุท ธ์ิผูประพฤติ
พรหมจรรยบริสุทธิ์ ดวยขอหาวา 
ประพฤติผิดพรหมจรรยอันไมมีมูล นี้
ก็เปนโจรประเภท 3 คือ พยายามที่จะ
ดิสเครดิตพระที่บริสุทธิ์ บริบูรณไมมี
คดี ไมเคยทําผิดอะไร แตตัวเองอยาก
เหยียบคนดังเพื่อขามขั้นเปนคนดีคน
ดัง อะไรทํานองนี้
   4) ภิกษุช่ัวบางรูปเอาของสงฆ 
ไป ที่เปนครุภัณฑ ครุบริวาร ที่หาม
แจก  หามแบง เชนอาราม วิหารอะไร
อยางนี้
  ถาอาตมาเอาโบสถ  เอาศาลา
เอาวิหารแจกแบงใหโยม “นี่ ! อาตมา
ให” (ฮึ ฮึ) เปนมหาโจร เอาของที่เขา
เรียกวา...เปนสมบัติของศาสนา
จะไปแบงใหใครไมได แตแบงขนม
นมเนยผลไม นี่ไมมีในขอนี้โยมรับได
เต็มสบาย อาตมาก็ไมผิด มันของกิน
เดี๋ยวก็ถายออก  ไอน่ันของมันอยูในวัด
แลวไปเที่ยวแบง โยมเอาตรงนี้ โยม
เอาหลังน้ี กุฏิน่ีเขามาสราง มาทํานะได
แตวิหารอารามที่เปนทั้งวัดทั้งวิหาร 
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นี่ไมไดจะเอาไปสงเคราะหคฤหัสถ
ประจบเพื่อเห็นแกลาภเปนมหาโจร
ประเภท 4
  ตอนนี้มหาโจรประเภทสุดทาย
เลย 
 5) ภิกษุผูอวดคุณวิเศษที่ไมมี 
จริงในตน “ไมเปนจริง ไมมีจริง” 
ชื่อวา เปนยอดมหาโจรในโลก เพราะ
บริ โภคกอนข าวของราษฎรดวย
อาการแหงขโมย แหงขโมยนี่เขาไมได
เต็มใจให ถาเขารูความจริง (เขาจะไม
ให) แตเปนเพราะเขาไมรูความจริงวา 
เขาถูกหลอก เขาจึงให 

โจร...เสนียดจัญไร
  ครั้นแลวทรงติเตียนภิกษุชาว
ริมฝงน้ําวักคุมุนาดวยประการตาง ๆ 
พรอมทรงบัญญัติสิกขาบทหามอวด
คุณวิเศษที่ไมมีในตน เมื่ออวดไปแลว 
แมจะออกตัวสารภาพผิดทีหลังก็ตอง
อาบัติปาราชิกขาดจากความเปนภิกษุ
พระองคจึงไดตรัสคําวา…

  “โจรา  โลกสฺมิมพฺพุทา”  
พวกโจรเปนเสนียดจัญไร
ของโลก
  โยมถาเราไดดูไดฟงอยางนี้แลว
เราจะสนับสนุนพระมหาโจรประเภท
ไหน ก็เราก็กลายเปนพวกเดียวกับโจร 

แกงเดียวกัน พวกเดียวกัน ถาวัดนี้
เสกเปาคุณวิเศษฤทธิ์ แลวเราเปนคน
ชวยหาทุน ชวยสนับสนุนจัดงานใหญ
โต ไปเที่ยวเดินแจกบอกปาวฆองรอง
ปาว มารวมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อันวิเศษ 
พวกเราก็เปนพวกแกงเดียวกันกับ
มหาโจร หรือเราไปสนับสนุน (ขออภัย
นะ) พอเขาเสกแลวก็ประกาศออก
ทีวีดัง เราก็ไปเชา พอเราไปเชาเขาได
สตางค เขาก็ปลนเราแลว เพราะไดมา
แลวเราก็ไมรูจะไปชวยอะไรเราจริงจัง
แคไหน ! 
  ก็เห็นนี่ถาหลวงพี่ออด อาจารย
อะไรที่วาปลุกอะไรไปใหทหาร ตํารวจ
ภาคใต แลวไปกี่ศพแลวละ...ตะกรุด
ของทาน ? 
 ก็อยางนี้ตองขอย้ําอีกทีหนึ่งที่
หลวงปูหงส  เหมือนกับเรียกแขกใหเขา
คิดเก็บภาษีพระ เพราะทานมรณภาพ
แลวทิ้งเงินตั้งหาพันลานคาวัดอยู เปน
เหตุใหลูกศิษยลูกหากับกรรมการวัด
ทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลย
  ตกลงวาหลวงปู หลวงพอขลัง ๆ
นี่ตองคิดใหดี ๆ  แลวตอนนี้ที่เราเห็น
ภาพเมื่อกี้คลิปนี่ เชื่อเถอะ เพราะ
หลวงพอคูณ ทําอยางนี้แลวทานดัง 
เราก็เอาบาง แตไมดูหลวงพอคูณตี
ขนาดไหน ? (ฮึ ฮึ) หลวงพอคูณทาน
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ยังมีจิตเมตตาทานก็เคาะเบา ๆ  พอให
มันสบายใจ อุนใจ  แตฟาดอยางตะกี้
อาตมาวามันไมไหว  ถาเปนไมแข็ง ๆ 
ก็ไมคมแฝกโยมวา...เย็บกันหลายคน 
โรงพยาบาลคงมีหมอเย็บแผลไมไหว 
นี่เราก็ลองคิดดู
  แ ล ว เ ดี๋ ย ว นี้ ที่ บ อ ก ว า 
สัญลักษณแห งวัดในพระพุทธ
ศาสนาเคยทําเสมา  ธรรมจักร เคย
ทําพุทธรูป เด๋ียวน้ีกลายเปนราหูอม
หนาวัดหมายวายังไง ? 
 หมายความวา เราจะเปลี่ยน
สัญลักษณกันแลวหรือ ? เราจะ
เปลี่ยนหลักเอาฤทธิ์กันแลวหรือ ?
 อยากดึงญาติโยมกลับ เด๋ียวเรา
ก็จะทําใหเกิดจตุคามรุนใหมฟนขึ้นมา
อีก มันสาบสูญ มันขาลงไปแลวเรา
จะมาปลุกอะไรที่เปนขาขึ้นกันมาอีก 
อาตมาก็พอจะรูเรื่องนะแตพูดไปแลว
แตกลัววาจะไปโคราชไมสะดวก
  เราเคยไดยินไหมหลวงพอคูณ
ทานบอกวา  ทานจะเลิก  ทานบอกวา
อยาไปพึ่งสิ่งเหลานี้  แตใครทําใหทาน
เลิกไมได  ตองมีแนนอน  ก็ขอบอกวา 

บางทีพระไมอยากทํา แตโยมคะยั้นคะ
ยอมาก ก็เลยทํา เพราะโยมคลั่งทั้ง
ฤทธิ์ แลวก็ผลประโยชน
  ผลประโยชนจากฤทธิ์ น่ี
มันมาก แลวมันประกาศศักดา
ได แตผลลัพธมรรคผล นิพพาน
นี่พระองคไหนทานไดแลวก็จะ
เงียบ  ไมไดไปออกฤทธิอ์อกเดช
บอกปาวโฆษณา ไมมีหรอกพระ-
องคไหนไดอรหันตแลวขึ้นคัท-
เอาทใหญทําแผนอะไรตออะไร
ขึ้นกัน
  เดี๋ยวนี้โยมสังเกตไหม ? อดีต
เสือคนหนึ่งมาบวชเปนพระ เห็นทั่ว
ไปหมดเลยอาตมา รูปพระองคน้ีจะ
ปลุกที่นั่นจะเสกที่นี่ แลวก็ทานก็ไม
ทิ้งหลักคาถาเวทมนตของศักด์ิสิทธ์ิ 
ถาทานสอนหลักดวยก็นาจะดี  
เพราะวาฤทธิ์พวกนี้   เราถือวาเปน
ของแถมก็แลวกัน อภิญญาท่ีตามผล
มาจากการสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ 
ถามันผลพลอยได มันสรางความ
เช่ือม่ันอุนใจไดในระดับหน่ึง

...สัญลักษณแหงวัดในพระพุทธศาสนา
เคยทําเสมา ธรรมจักร เคยทําพุทธรูป 

เด๋ียวน้ีกลายเปนราหูอมหนาวัด
หมายวายังไง ?...”

“



48

ไสยศาสตร คืออะไร ?
 เพราะฉะน้ัน คําวา “ไสยศาสตร” 
มันจึงแปลวา ดีกวาอยางต่ํา ยังดีกวา
อยางต่ํา  ๆ  เชน คนมันไปนั่งดูพระรุน
ไหนเสกยังไง มันยังดีกวาไปนั่งดูแทง
กันงวดน้ีออกจะอะไร น่ังเลนไพ  เลน... 
สมมติวา บอนตางประเทศ นี่เห็นเขา
บอกวาจะมาสรางบอนติด ๆ กับเรา
อีกแลว แถบชายดงชายแดน  แลวเขา
ก็เรียกเงินของพวกเราไหลออกไป 
แลวพวกนี้นะเขาวา ...โยมเชื่อไหม
เขาจะตั้งบอนการพนัน นี่เขาตองหา
ซินแส  เขาจะตองหาพราหมณทําพิธี 
ใหมันเขาไปแลวเคลือบเคล้ิมเลนจนลืม
ครอบครัวจนหมดเนื้อหมด...ตัว เขา
ตองทําพิธี ถาเขาไปแลวมันกอบโกย
กลบั บอนเขาเจงน่ี เขาก็อยูไมได เพราะ
นั้นเขาตองทําพิธีพวกอาศัยปลุกเสก
พวกนี้เหมือนกัน ไมวาจะเปนไตหวัน 
มาเลย เขาบอกทําหมด แมกระท่ังสหรัฐฯ
ประเทศที่เชื่อวิทยาศาสตร แตก็บอก
ถาบอนนี่ไมไดตองทํา นั้นคนเขาไปมัน
เหมือนถูกผีสิงเลย ดลใจ 
  จําไดไหม ? แมนี่ไดเปนแมดี
เดนแหงชาติลูกเปนครูไปเลนที่บอน
ปอยเปตเขมรหมดตัว แลวผีมันสิงกด
เงินเขาเลนตอ พอหมด จะกลับบาน
กลับไมได เขาลอคตัวตองจายใหหมด 

ก็โทรศัพทมาหาแมวา กลับไมไดเขา
ลอคตัวไว ถาแมจะใหกลับแมกต็อง 
เตรียมเงินมา 70,000 บาท ไถเขา พอ 
กลับไปเพ่ือนบานรู  “ก็แหม ! แมดีเดน
แหงชาติปลอยใหลูกเปนทาสการ
พนัน”  แมคืน ๆ ตําแหนงแมแหงชาติ
  นี่โยมพวกเรานะ ถายังคิดวา...
บางคนเขาก็มีนะ มันก็แกกันไป แกกัน
มา ฤทธิ์ตอฤทธิ์ ในฝายบอนก็ทําพิธี
ไวแลว สวนในฝายคนที่จะเขาไปเลน
ก็หาของเหมือนกัน หาของอะไรก็แลว
แต  ท่ีเปนของท่ีทําใหเขาชนะในการเขา
เลนการพนัน มันฤทธิ์ลางผลาญกัน 
ในที่สุดก็จมมิดไปดวยกัน 
  เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาถึงได
หามพระ  ตําหนิพระที่สําแดงฤทธิ์ที่
ไมมีจริงในตน เปนพวกมหาโจร เรียก
เปนพวกมหาโจร ถาแสดงฤทธิ์เพื่อ
ไดลาภสักการะเชนไดบาตรไดจีวร
ไดของใชสงฆนี่ทานเรียกโสเภณีเลย 
แสดงฤทธิ์เพื่อไดบาตรลูกหนึ่ง
  โอโฮ  ! พระถูกวาเปนโสเภณี นี่
โยมแย ! สําแดงฤทธิ์เพื่อแลกกับผล
รายไดประโยชนนิดเดียว

เราเปนชาวพุทธแบบไหน
  เอา ! นั้น  พวกเราจะเปนชาว
พุทธกันแบบไหน ? ถึงจะไมถูก
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พระพุทธเจาตําหนิวา เปนพวกมหา
โจรรวมแกงกับโจร  เปนผูจัดหาจัด
งานใหเกิดการปลุกเสกส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ใหชาวพุทธงมงาย ใหชาวพุทธคลํา
หาแตฤทธิ์
  เดี๋ยวนี้อาตมาสังเกตดูนะแผง
ขายพระกัน โอโฮ ! มันคลํา ดูสอง
คลํา วางองคนี้คลําใหม วัน ๆ เขาอยู
ไดเปนชั่วโมง แตถาถามวา กับมันไป
เขาซองคลําโสเภณี กับมันไปเลนการ
พนัน กับมันไปพี้ยา ไสยศาสตรก็ยังดี
กวา 
 ผูรูทางศาสนาทาน แปลวา
ไสยศาสตร  ตัวนี้  มันไมใชเลว- 
ทรามต่ําเสียอะไร มันยังดีกวา
สิ่งที่ต่ํา ๆ  กวาอีก แตถาเหนือกวา
ไสยศาสตร ก็คือพุทธศาสตรที่
เกี่ยวกับเรื่องดับทุกขและพน
ทุกข เรื่องวิมุติ เรื่องหลุด แต
เรื่องที่สอง ๆ  ยึดติดรุนนั้นรุนนี้
แลวถาไมมีไมเชา เชาไมได นอย
เนื้อนอยใจรูสึก  หวาด  ๆ  เราขาด
รุนนี้ไปอะไร พวกนี้ไมไดสราง
ความดับทุกขใหเลย
  เพราะฉะนั้น เราจะเห็นวาเมือง
ไทยเรา น่ีมีส่ิงท่ีลักษณะ “นายวา ข้ีขา
พลอย” คือ คนช้ันสูงในราชวงศราชวัง

ทัง้หลายน่ีเขาจะตองมีพราหมณ  มีเจา
พิธี เยอะไปหมด แลวเจาพิธีนี่ก็ใกล
ชิดเสนอแนะใหพระราชารุนแลวรุน
เลาปฏิบัติพิธีฤทธิ์ ๆ   ศักดิ์สิทธิ์สารพัด
อยาง เพื่อรักษาบานเมืองใหรอด อัน
นี้เราก็เลือกเอาแลวกัน ถาทําเพื่ออุน
ใจก็ทําไป แตอยาทําแบบยึดติดจนจม
มิดไปเลย

จะรวย...จะไดมงคล
  อาตมาเทศนมันก็หวาดเสียว

เหมือนกันนะ พิธีแรกนาขวัญ ถา
ชาวนาจะขวัญดี ไมใชไดขาว
เปลือกไปแลวก็นอนฝนเอา 
“จะรวย จะไดมงคล” เขาจะตอง
รูจักลดตนทุน เพิ่มผลผลิต แปรรูป
เก็บขาวเก็บของทําการตลาดใหเปน 
เขาถึงจะพนหนี้ ธ.ก.ส.ได ถาไดเมล็ด
ขาวในพิธีไป แลวเขาพนหนี้ ธ.ก.ส.ได 
อาตมาจะไมเทศนเลย
  ตอนนี้โยมเชื่อไหม ? ไมรูใครมัน
ไปลือกัน วัน ๆ  มีคนมาเสนอขายนาให
อาตมาบาน...เลย เยอะเลย เขาลือวา 
อาตมารวย ใชหนี้เขายังไมหมด...คาที่ 
แตวาเรามีเงินเหลืออยูแตมันยังไมจบ
ไอที่กําหนดเวลา เพราะฉะนั้นไมได 
ถาชาวนาเปนแบบนั้นชาวนาจะตอง
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รูจักรวมนารวมสวน
 ที่จริงถาเขาคิด  ถาเขาทําไดนะ 
เกษตรกรจะลืมตาอาปากไดทันที โดย
ไมตองอาศัยพิธีศักดิ์สิทธิ์เลย อยาง
ที่เขาเรียกนารวม สวนรวมพันไรตีคัน
ใหญลอมรอบ น้ําทวมไมได แลวใน
นั้นซอยเลี้ยงสัตว ปลาเทาไร เลี้ยงไก 
เลี้ยงวัวไดขี้วัวทําปุย ถามันมีคนละไร
สองไรมันจะแบงซอยทําอะไรได   ใหวัว
อยูตัวเดียวก็อยูไมรอด แลวใหปลาลง
ไปหนอยก็แนนไปแลว แลวก็มาแบง
ผลรายไดซึ่งกันและกัน แลวมันจะเปน
เรื่องที่ชัดเจนเลยที่อาตมาสังเกตดู
  ตอนนี้ที่วัดนี่นะโยมเชื่อไหม ? 
เขามีคนพูดนะอยากใหรัฐบาลมาดู
เปนตนแบบ เปนไอดอลอะไรน่ี เออ !  
เพราะวาเวลานี้มันเริ่มเห็นแลว เมื่อ
กี้ฟงนักวิเคราะหธุรกิจเขาบอกธุรกิจ
ซึม ๆ อยางนี้ ตอนนี้นี่ขายอะไรก็ไมดี

เทากับประเภทอาหาร มันมีคนอยาง 
2 อยางกินแลวอยากสวยเยอะ อาหาร
เสริมสวย แลวก็ชางเสริมสวย 
 ธุรกิจเสริมสวยยังไมตกตอนนี้ 
เพราะยังไงสวยไวกอน คนเราชอบถือ
คํานี้ อดชางมัน ! สวยไวกอน แตบาง
คนบอก “อิ่มไวกอน” อะไรถึงกันถือ
สุภาษิต
 “เรื่องกินเรื่องใหญ เรื่อง
ตายเรื่อง...กลาง เรื่องตะราง
เรื่องเล็ก”
 อะไรอยางน้ี พวกบิดมอเตอรไซด 
เขาบอกเร่ืองตะรางเร่ืองเล็ก เขาไปบิด
เยยบิ๊กออด ทานผูบัญชาการตํารวจ...
ยั๊วะ !  ย๊ัวะมากเพราะวาอะไร ? จับเม่ือ
เร็ว ๆ นี้ พวกเขาดันผาเยยตํารวจอีก
ไปบิดกันใหญเลย ไอพวกนี้จะพูดวา
ตะรางเร่ือง...(เล็ก)  น่ีเร่ืองกินเร่ืองใหญ 
เรื่องตายเรื่องกลาง ตะรางเรื่องเล็ก 
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  นั้นธุรกิจกินอาตมาก็วา...เขาบอกวาเจาสัวซีพีหรือใคร ๆ เดิม
เขาก็ทําเล็ก ๆ  ทําเหมือนที่เราทําตอนแรกเล็ก ๆ ตอนอาตมาทําตอน
แรกก็แคที่ดิน 200-300 ไร เดี๋ยวนี้ 1,700 ไร อะไรนี่ ใครใหอาตมา
ตอนนี้ให 3 ไร  5 ไร ตกลงกับเจาของกอนรับไดแตตองขายได ขายเอา
มารวม ซื้อใหมรวม ติด ๆ รอบกับเรา เราก็ไดแปลง 500 ไร เราก็ตีคัน
ไดเราก็จัดสรรโซนมะมวง โซนทุเรียน โซนพืชผัก โซนสมุนไพร โซนไม
ยืนตน แตราคาดีเชนไมพะยูงอยางนี้ ตนละแสน ตนละหาหมื่น เขาเชื่อ
กันวาเปนไมมงคลแกะสลกัฮกลกซิ่ว  สติปญญาความคิดทําถูกตอง 

อิทธิบาท 4
  แตทั้งหมดพระพุทธเจาใหฤทธิ์ไววา อิทธิบาท 4  ๆ  นี่คือฤทธิ์  
ถาอยากทําอะไรสําเร็จในเชิงธุรกิจ เกษตร ธุรกิจคาขาย ธุรกิจ
อุตสาหกรรมตองมีฤทธิ์ 4  อยาง  
  1) ฉันทะ อยากทํา
  2) วิริยะ พยายามทํา
  3) จิตตะ ตองจดจอกับสิ่งที่ทําไมกวัดแกวงไปไหนเพงเล็ง
เก็งกะกับสิ่งที่ทํา
  4) วิมังสา สุดทายใครครวญเทียบเคียง หาวิธีทําจนกระท่ัง 
ประสบวิธีที่ทําแลวสําเร็จ
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  นี่โอโฮ ! ตอนนี้นี่ไปดูขาวของ
ที่ทํา  ๆ แลวออกนะ เงาะเงอะ เยอะ
แยะไปหมด มันจะบอกวาฤทธิ์จาก  4
อยางน้ี พยายามทํา อยากทํา  ๆ  พยายาม
ทํา แลววัน ๆ หนึ่งไมรูนะ มันเหมือน
จิตจดจอโทรไปถามวา ตรงนั้นใสปุย
หรือยัง ตรงนั้นเก็บหรือยัง นี่โยมมันมี
สมโอไหนโยมชวยหยิบตะแคงใหโยม
ดูหนอยสิ โยมผูชาย เอา ! ใครก็ไดนอง
  นี่เขามาใหพันธุใหมลองเอียง
ใหดูนิด ๆ เปนไงโยมลูกสวยไหม นา
ประมูลนะ (ฮึ ฮึ ) ตกลูกปแรกพันธุนี้ 
เดี๋ยวนี้พันธุอะไรใหม ๆ ใหญ รสชาติ
ดี ๆ พวกนี้มันจะมีมาเยอะ เราก็ตอง
จดจอใครครวญมันขายกันที่ไหน ? 
พันธุมันยังไง ? แลวเอามาทดลองดู 
ถาทดลองตนแรกมันออกมาผลขนาด
นี้ อาตมาก็ตองโทรไปฝายตอน ฝาย

เพิ่มตอตาก่ิง  บอกตอนตนน้ีอีกสัก 5 นะ
ไมรูนี่เดิมนี่เขาบอกมันมาจากสมุทร- 
สงคราม เขาเรียกพวกขาวใหญใชไหม ? 
เขาเรียกวา “ขาวใหญ” แตนี่มันใหญ
กวา ขาวใหญอีก อืม ! มันมีขาวน้ําผึ้ง  
ขาวใหญ แตนี่มันมี 2 ลูกแลวมันใหญ
ขนาดนี้ แลวถามีลูกเดียวละพวงเดียว
นะ  มันนาบึ้ม ! เลย 
  อาตมาใครครวญละไอนี่ใหมี
ตนเดียวไมไดแลว ตองมี 100 ตน ก็
ขยายพันธุ ๆ แลวเจออะไรที่ดี ๆ นี่เรา
จะตองหาวิธีเอามาเปนของเราใหได
  แตอาตมาจะไมพูดแบบเจาสัว
นะ ตองใหมองทรัพยากรทั้งโลกเปน
ของเรา เงินทั้งโลกนี้ตองเปนของเรา 
คนดีทั้งโลกนี้ตองเปนของเรา ไอนี่ไม
ไดเกินไปคนอื่นเขาตาย 
  ถาคิดแบบน้ัน เราเอามาเปนของ
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เรา แลวก็กระจายเลี้ยงคนอื่นตอไป นี่
อยางโยมชิมหนอไผเมื่อตะกี้นี้ อาตมา
ไปซื้อมา แสนหา เขาเอาตนละ 300 
แตพอรูวาอาตมาเอาเขาลดใหเหลือ 
150  แลวก็แถมใหอีก 200 กิ่ง นี่เขา
แถมใหอีก 200 กิ่ง เดี๋ยวโยมไปดูเถิด
ขางหนานี่
  โยมลองไปเอามาใหดูสักตน
ก็ไดอยางใบเล็กนะที่ใบหลิว ๆ ที่มัน
ออกหนอทั้งป แลวมันแปลกที่เขาเลา
วาตอนที่จะเกิดไอไผพันธุนี้ เมื่อกอน
มันไมมีหรอก มันมีกอไผ 10 กอ  20 
กออยูในหมูบาน กออื่นๆ  ไมมีอะไร
นาทึ่งนาสนใจ มีอยูกอหนึ่งออกหนอ
ไมได ก่ีหนอ  ๆ หนูกินหมด ปุน ๆ แหวง ๆ 
ไอตนนี้ตองมีอะไรแน ก็มีคนลองไป
ชิมกิน “อาว ! หวาน มัน กรอบ” ไม
ตองตมตองอะไรเลย ธรรมดาดิบ ๆ 
ลองไปจับกินมันจะเฝอน ขื่น อะไรไมรู
ละ รสชาติมันใชไมได กินไมได แลว
ถาไมตมไมนึ่งมันก็แข็ง เหนียวแตนี่มัน
กรอบ อาตมาก็ชิมดู “อาว  ! อยางนี้
ไมไดตองโทรศัพท” (ฮึ ฮึ ฮึ) “โยมนี่
อาตมาจะมาตอใหวัดบาง” “หลวง
พอเอาเหรอ ลดให”  ก็เหมารถของ
เราเองไปเอา คาน้ํามัน 2 พันกวาบาท
ที่จังหวัดเลย ก็ไดพวกนี้มา
  ภาคเกษตรถาทําแบบเดิม สวน

ใครสวนมัน นาใครนามัน คนละนิดละ
หนอย คนละคัน 2 คัน คันใครคันมัน   
คนละไรสองไร คันเล็กติ๊ด ๆ น้ํามา
พัง แตถารวมหารอยไรพันไรคันขยาย
เทาไรก็ได แลวบนคันก็ปลูกอะไรก็ได 
ไมไดเสียประโยชน ทําคันใหมันใหญ  
นั้นโยมมาถูกทางไหม 

ปุยกับตนไม
  เ มื่ อ กี้ นี้ โ ย มม า เ ซ็ น เ ช็ ค ใ ห  
10,000 ฟงเมื่อเชารายการที่อาตมา
พูด “ปุยกับตนไม” เมื่อเชาแกฟงมา
เขียนเช็คให 10,000  “ฉันเห็นดวยที่
ทานทําบุญลดรอนโลก”
  ตอนน้ีโลกมันรอนไหมโยม ? 
นี่ถาพูดหนาอื่นไมถูกตองหรอก พูด
ฤดูนี้เปะ  ! เลย อินเดียมันตาย  3,000  
แลวตอนน้ี ตอนน้ีของเราน่ีมันรอนท่ีสุด
คือจังหวัดอะไร ?   ไมนาเช่ือวา จังหวัด
เพชรบูรณรอนที่สุด  !  เขาบอกวาขึ้น
40 Cํ กวา แลวถาเราขาดตนไมไม
ปลูกตนไม แลวตองขอพูดซ้ําย้ําวา 
พระพุทธเจารักตนไมไหมโยม ?
  ถาพระพุทธเจาอยูโลกนาจะ
เย็นกวานี้ เพราะทานคอยหามคอย
ปรามอยาตัด พระตัดตนไม โคนตนไม
ผิดนะ ปลูกได ตัดไมได แตแตงไดนะ  
ตนนี้ถามันเสีย กิ่งมันแหง มันจะหลน
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“

ใสหัวโยม นี่แตงไดไหม ? (ได)  
  เอา ! เราทําบุญ ก็อยาหลง
ฤทธิ์ของบุญ วาบุญทําแลวมันจะ
มีฤทธิ์อยางนูน อยางนี้ อยาง
นั้น ๆ   ออนวอนขอกันนานอยาง
ที่เคยเลาวา ใสบาตรแลวมานึก
วา บุญน่ีมันดลบันดาลไดทุกเร่ือง
จึงจบขันอยูนั่นละ จบ...จบ เรา
ก็ขา...ยุงกัด  บาตรก็เปดคอยต้ัง
นาน...นาน เขาก็ยังขอฤทธิ์บุญ
ไมจบ ฮึ ฮึ 

หลักทําบุญ...ชาวพุทธ
 อาวโยม ! เดี๋ยวตอบใหชัวร ๆ 
สักที เดี๋ยวอาจจะใหทุเรียนเปนรางวัล 
ไหนตอบส้ัน ๆ สัก 2 ขอวา การทําบุญ
ของหลักชาวพุทธ แลวควรจะเห็น
ประโยชนในการทําบุญสัก 2 ขอน่ี 
ขอ 1  ขอ 2  คืออะไร ? อาว วาไง เออ !
อะไรอีก  มันก็พวกเดียวกันน่ันแหละไอ
เห็นแกตัวน่ันมันงก มีใครอีก ถูกอีก 2 ขอ
   1) เพื่อทะนุบํารุงพุทธศาสนา
ใหอยูแข็งแรงเปนที่พึ่งของสัตว
โลกไดตอไป 
 ขอถามโยมตรง ๆ ถาศาสนา
มาหมดในยุคเรา ๆ ไมเอาใจใสปลอย
ปละละเลยเพิกเฉยดูดาย รุนปูยาตา

ยายจะตองดาพวกเราไหม ? “มึงปลอย
ของดี ๆ หมดอายุ” ถาสัตวโลกไมมี
ที่พึ่ง มันจะตองเห็นแกตัวมากกวานี้
ไหม ถาไมสอนเรื่องเมตตา เขาจะทํา
กับโรฮิงจาหนักกวานี้ไหม ?  เขาจะทํา
หนักกวานี้ไหม ?
  แหม ! เขาตีแมพอเถียงกันเรื่อง
เรียน ในตางประเทศนะ เขาไมถือ
ศาสนาพุทธ (นี่ขาวเมื่อเชา)  แมบอก 
“ทําไมเกรดต่ํา” ทําไมเรียนใหดีกวา
นี้ไมได ? เถียงกันไปเถียงกันมา ควา
ไมตีแมตายเลย
  นี่โยมถาเขาไมมีศาสนาในหัวใจ 
เขาจะเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ 
เพราะฉะนั้น เรารักษาศาสนาอยูเพ่ือ
ลดการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียน  
ศาสนาน่ีเปนตัวลดส่ิงพวกน้ี ถาอยูนะ ถา
ศาสนายังอยูนะ  ถาเราเอาไมอยูก็เรื่อง

...ถาเขาไมมีศาสนา
ในหัวใจ เขาจะในหัวใจ เขาจะ

เบียดเบียนเอารัดเอาเบียดเบียนเอารัดเอา
เปรียบ เปรียบ เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้น 
เรารักษาศาสนาอยูเรารักษาศาสนาอยู

เพื่อลดการเอารัดเอาเพื่อลดการเอารัดเอา
เปรียบเบียดเบียเปรียบเบียดเบียน...”น...”

““
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กรรมของพวกเรานะ พวกลูกหลานของ
เราตอไป
  2) การทําบุญของเราสกัด
ความช่ัวออกจากตัวเรา ละลายความ
ชั่วที่กอขึ้นในสันดานในจิตของเรา 
หรือคนอื่นเราเห็นแลวเราหวาดเสียว 
เราตองทําลาย
 นั่นก็คือหลวงพอพุทธทาสทาน
บอกวา “ไมมีอะไรที่จะชั่วราย
เทากับความเห็นแกตัว”
 ที่เขาเอารัดเอาเปรียบโรฮิงจา
ก็เพราะเขาเห็นแก...ตัว ท่ีเขาเปนพลโท
แลวยังเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนก็เพราะ
เขาเห็นแก...ตัว นี่คนอื่นเงินเดือนนอย
กวาเขาตั้งเยอะ
  นี่วันนี้ขาวทิ้งทวนนาคิดนะโยม 
แยมมาวา คดีโรฮิงจายังมีใหญกวา
พลโทมนัส ยังมีตัวใหญกวายังมีบิ๊ก
ใหญกวาน้ี มันนาจะถึงพลเอก เออ ! 
ไมรูใครยัง...รอ ดูติดตามตอไป เพราะ
เขาทิ้งแยมไวในหนังสือพิมพวา ยัง

มีใหญกวาพลโท แตเชื่อวา มันตอง
เปนขบวนการ รายไดมันสูง

จมอยูในฤทธิ์
  เอา  ! อยางท่ีอาตมาท้ิงทายไววา 
ใครจมอยูในฤทธ์ิ...ไมมีหนทาง ! ทําบุญ
ก็อยาไปคิดวา  จะไดอะไรมาไดบุญ
มาเปนฤทธิ์ เปนเดช สรางดล
บันดาล ใหชีวิตเราดี...อยางกับจับ
วาง หรือเทวดาสงให ถาใครคิด
ทําบุญเพื่อไดฤทธิ์ไดเดช ไดนูน ได
นี่ มันกลายเปนคนงกในการทําบุญ 
  การเปนคนเห็นแกตัวในการ
ทําบุญ ใหพระยืน...ยุงกัดขา นี่โยม
วา มันทรมานพระ มันเบียดเบียนพระ
ไหม ? รีบใส ๆ ไมไดหรือไง มันเปนไร
ละ “จิตมันคิดจะใหมันสบายแลว” 
จะเอาอะไรอีกละ เออนี่ ! 
  เพราะฉะน้ัน พวกเรานะ  ถาเปน
ชาวพุทธไมฉลาด ไมอยางนั้นก็ตองทํา
บุญโง ๆ   แลวก็มาบนวา “บุญไมชวย” 

...ทําบุญ...ก็อยาไปคิดวา  จะไดอะไรมาไดบุญ
มาเปนฤทธิ์ เปนเดช สรางดลบันดาล ใหชีวิต

เราดี...อยางกับจับวาง หรือเทวดาสงให 
ถาใครคิดทําบุญเพื่อไดฤทธิ์ไดเดช ไดนูน ไดนี่ 

มันกลายเปนคนงกในการทําบุญ...” 

““
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 อยางที่วา จะบวชลูก แลวฆาตัว
ตาย จัดงานไมทัน อยูหางจากวัดนิด
เดียวเอง (บางบัวทอง)  เผอิญเตรียม
จะบวชลูก แตปวยเขาโรงพยาบาลกะ
วาจะจัดงานใหญ จัดไมทัน 
  อูย โยมฤทธิ์ที่อาตมารําคาญ
ที่สุด ในความเชื่อมั่นงมงาย เชื่อโง ๆ 
ของญาติโยมนี่ เชื่อกันเหลือเกินนะวา 
ถาพอแมตายอยากใหขึ้นสวรรคจุด
พลุ...ดัน ! (ฮึ ฮึ) ถาจุดดังจุดหลายที 
พอแมไปหลายชั้นนี่สวรรคมี 7 ชั้น เขา
จุด 9 ทีเลยไป 2 ชั้น ใครไปรับลงโยม
  เม่ือ  2 วันน้ีปายเขาติดไวตรงขาง
หนาโยมไปดูสิ “หมาสวย”  เจาของเขา
มาเที่ยวหา เขาวามันหลงอยูในนี้บาง
ไหม ? บอกหมาคุณสีอะไร ? แลว
ทําไมมันถึงหาย ? เขาตอบวา ไงโยม...
ทําไมหมาเขาถึงหาย ? เขาบอกวา คืน
นั้นนะ เขาก็ผูกไวแลว แตเผอิญบาน
เขาก็ติดกับวัด เขาเผาศพ แลวเขาจุด

พลุ บึม !  บึม ! บึม !  หมามันตกใจ !
มันกระชากเชือกขาดเลย แลวเผนลง
จากบานหนีไปเลย เขาตามหามา 4-5
วัน
   ไปถามวา “โยมไมจุดไมไดหรือ”
(ไมได) เดี๋ยวพอแมไมไดไปสวรรค 
สวรรคของคุณใชพลุดันเหรอ แลว
พระพุทธเจาสอนแบบนี้ไหม ? สวรรค
ที่พระพุทธเจาสอน คือ คุณตองมีหิริ
โอตตัปปะ คุณตองอายชั่ว คุณตอง
กลัวบาป  คุณถึงจะไปสวรรคได ถา
คุณจุดพลุนี่โยมเชื่อไหม  นกเนิกนี่
นะ ลูกนกท่ีพ่ึงจะสอนบิน พอพลุปง !
ปง !  ปง  ! ตกใจบินปร๋ืดตกมาใน
น้ําตาย  พวกเจาภาพจุด   กบัพวก
คนจุดนี่ ติดบาปไปบานเลย
  นั้นโยมถามีพอแมตายก็อยาไป
จุดเลย ถาตัวเราตายก็สั่งลูกสั่งหลาน 
“กูไมอยากไปรับกรรมที่มึงจุด แลว
หมาเขาหาย นกตกน้ําตาย” 
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  นี่เวลานี้มันมีความคิดถึงขั้นต่ํา
สุดเอาข้ีหมามาบูชา “เปนลัทธิข้ีหมา” 
พุทธบริษัทถาปลอยใหเปนอยางนี้ตอ
ไป อาตมาชักจะฉันขาวไมลงแลวโยม  
เอาขาวชาวบานเขามาฉันแลวปลอย
ใหเขาโงอยางนี้ มันจะอยูกันยังไงกัน 
ก็ตองบอกวา ถามีเรื่องอะไรที่สํารวจ
รวบรวมดู แลวเอามาบอกมาเลาให
โยมฉลาดขึ้น
  หวังวาที่มานี่จะไมมีใครไปบูชา
ลัทธิขี้หมากับเขา เอาถามจริง ๆ โยม
ถาเขาแขวน ๆ แลวบานเขาร่ํารวยถูก
หวยบอยโยมจะเอาไหม ? (ฮึ ฮึ) ชัก
สงสัย ! ถาไอลัทธินี้ บานนี้มันเกิดถูก
หวยบอย แลวมันรวยเอาสักถุงหนึ่ง
กอน  เดี๋ยวตอนแรกลองสักถุง ถารวย
หลาย ๆ  รอบ เอา  20 ถุง ถุงเดียวถูก
เลขทาย ถาขึ้น 50 ถุง ถูกรางวัล มัน
เปนเรื่องที่แยจริง ๆ
  แลวตอนนี้โยม ! วัดอยางที่เคย
บอกวา หลวงพอทันใจ น่ีพอลือวา
หลวงพออะไรศักด์ิสิทธ์ิ พุทธรูปองค
น้ันก็จะ...เปนไงโยม ? ก็จะถูกเทิดทูน
นับถือ
  นี่ เขาบอกสํารวจกันแลวนะ
โยม ชวงนี้ไมมีใครหลอหลวงพอโสธร
จําลองไปตามวัดตาง ๆ หันไปหลอ
หลวงพอทันใจ ตอนนี้เรทติ้งหลวงพอ

โสธรต่ํา แตหลวงพอทันใจเรทติ้งสูง
กระฉูดเลย นี่เพราะทานดลบันดาล
อะไรก็ทันใจ อะไรก็ไดทันใจ 

หลวงพอเงินเหลือ
 หลวงพอเงินขาดมือ
 หลักชาวพุทธมีหรือ ?  ที่สอน
ใหออนวอนแลวก็ไดทันใจ มันตองคอย
ทํา คอยเปน คอยไป สรางเหตุไป ผล
มันจะออกมาเปนยังไง ! สรางเหตุใหถูก
อยากกินมะมวงก็ปลูก อยากกินสมโอ
ก็ปลูก คือ สรางเหตุใหมันถูก ผลมัน
ก็มา ไอนี่นั่งออนวอนบนบานเอาให
หลวงพอทันใจ  ตอนนี้มีหลวงพออีก
องคท่ีทางโนนช่ือ “หลวงพอเงินเหลือ”
  ถามีสักองคชื่อ “หลวงพอเงิน
ขาดมือ” (ฮึ  ฮึ) จะมีไหม ? ใครจะเอา
ไปเชาไหม ? จะเขาไปกราบไหม ? เงิน
ขาดมือองคนี้ เลยตั้งชื่อหลวงพอเงิน
เหลือ คนก็ไปกราบเผื่อเงินจะเหลือตาม
ชื่อหลวงพอ นี่มันเปนความคิดมักงาย 
เปนความคิดแบบแย 
  ท่ีวารูปหลวงพอคูณไมไหม บาน
ไหมหมดทั้งหลัง  ถาเราสรุปความเชื่อ
ของเรามโนไปเอง เดี๋ยวนี้เด็กนักเรียน 
นีอ่าตมาเสียดายงบประมาณกระทรวง
ศึกษาฯ ใหเยอะ แตเด็กชอบบนบาน
ศาลกลาว เด็กโคราชก็จะบนบานยาโม
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อาตมาเคยถามเด็กพาณิชยไปเทศน 
บนไหมบน ?  พรึบ ! เลย แลวรูไหม
ยาโมจบอะไร ? แกจะมาติวเธอไหว 
เหรอ (ฮึ ฮึ)
  นี่มันเปนเรื่องที่เชื่องายเชื่อดาย  
มโนเอาเอง วา จะไดอยางนั้นจะดี
อยางนี้จะวิเศษวิโส จะดีอยางนั้นแลว
ก็เผลอไผล ปลอยใจไปจมมิดอยูกับ
ฤทธิ์อภินิหารศักดิ์สิทธิ์ก็เลยแยเลย
  โยมตองขอบอกวา นอกจากใน
วังรุนไหน ๆ ก็ตาม ตอมาก็รุนระดับ
รัฐบาลจะเห็นทุกรัฐบาล จะตั้งรัฐบาล
ก็ตองดูฤกษดูยาม ตั้งมาแลวก็ตองทํา
พิธีค้ําตําแหนงเกาอี้ผูนําตลอด จะมี
อยางน้ีตลอด  ยังไมมีคณะรัฐบาลไหน
ไปหาพระพรหมคุณาภรณที่ทานสอน
หลักดี ถาเอารอง ๆ  ลงมา โหล ๆ  หนอย
ก็วัดสวนแกวก็พอไดนะ (ฮึ ฮึ) พอได
แตไมมา ทีนี้พอไปหาพระสมเด็จทาน
ใหอะไร ? ไพรีพินาศอะไรตออะไรไป

อุมคนรวย
  เอาละแตก็อุนใจไป แตถาถาม
วาไดหลักจากศาสนาไปสักนิดจะดี
ไหม ? น่ีแลวตอนน้ียังไงละ มาอุมกุมาร
ลูกเทพกัน บอก “อุมแลวรวย” ถาม
โยมหนอยผูมีปญญาทั้งหลาย “คน
อุมกุมารกับคนขายกุมาร” ใครจะ

รวยไวกวากัน ? (อุมกุมาร) (ฮึ ฮึ) ใช นี่
แลวเขาก็หลงอุมกันเปนอยางนี้ พวก
ดารา ทําอะไร...แลวพอดาราทําคน
มักตาม แลวดารานี่โยมสังเกตดวยนะ 
เขาจะไมไปวัดที่เปนหลักคําสอน วัด
ไหนมีฤทธิ์มีเจิมมีเสก เชน วดัทาไม 
วัดหลวงพี่น้ ําฝนจะหาพวกนี้ ไมไปหา
พระที่มีหลัก แลวดาราบางคนก็ไมได
มีรูเรื่องธรรมะอะไรมากมาย
  เพราะฉะนั้น พวกเราน่ีพอเห็น
เขาทําแลวอยาไปตามเขา
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  ตอนนี้ตัวละเทาไรตุกตาหมื่น
สองหมื่น ไมใชราคาถูก ๆ หมื่นสอง
หมื่น แตตอนนี้เริ่มคลายแลวยังไงไมรู 
แลวมีคนมาถวายอาตมาตัว  แหม ! มัน
เหมือนเด็กจริง ตอนแรกไมรูใครมาตั้ง
ขางหนา อุย ! ลูกใครหวา มันเหมือน
มาก  ๆ   เหมือนเนื้อหนังหนาตาเหมือน
จริง ๆ  เด็ก ๆ  นะ เด็กออน ๆ  เขาเอว
ได ๆ เขาชอบหิ้วเขาเอว  ไปอวดกัน
  นั้นโยม ! ตุกตาลูกเทพมา 
ประเดี๋ยวก็ไป อยางอื่นก็มาแทน มันมี
เรื่องพวกนี้...เกิด ๆ  ขึ้น แลวก็จางไป ๆ
แตอยากถามโยมอยางหนึ่งวา...พวก
โจรใจบาปท่ีฆาพระมหาโมคคัลลาน
พระเถระ พระมหาโมคคัลลานะน่ี
เปนพระอรหันตนะ แตทานถูกโจร
ทุบตาย ทานมีฤทธิ์แตทานหนีกฎ
แหงกรรมไมไดเพราะอะไร ทานฆา
แมของทานไว เพราะชาติกอนทาน
เชื่อเมีย ๆ เห็นแมผัวปวยดูแลลําบาก
รําคาญ เลยยุใหผัวหลอกแมไปทุบซะ
ในปา 
  เพราะฉะนั้น ทานถูกฆาตาย
มาหลายชาติ บวชมาชาติน้ีทานเปน
พระอรหันต ทานก็ไมหมดกรรมที่
นั่นนะ แตกรรมทานนะหมดแตโจร
นะไมหมด ทานไมยึดติดในภพใน
ชาติ ในสังขาร ถูกทุบตาย นี่ลองคิด

ดูขนาดมีฤทธิ์อยางพระมหาโมค-
คัลลานะ นั้นพวกโจรที่เขาวาขลัง
หรือศักดิ์สิทธิ์ ยาก...มันเหนียวนะ
แตเขาก็แทงสวนทวาร แลวก็ตาย
  ปูอาตมานี่ ทําใหสะอิดสะเอียน 
แกสอนคาถงคาถา อาตมาไมรับเลย 
เพราะวาแกปลนเขา แลวแกเอาของ
ไปขายพวกมอญทาง...เขาเรียกคลอง 
500 ทางราชนิยม แกไปทวงหนี้เขานี่ 
ขี่มาไป เขาไมให ก็ดาบปาด...เขาไปไอ
พวกมันก็ฮือ ! ถือมีดถือจอบไลปู ไอ
มามันตกใจ เพราะมอญโดนขา  มันก็
โดดปง ! ปูก็หงายหลังมันก็รุมยําท้ังพล่ัว
ทั้งจอบตีหนานวมหมด แตไมเขาเลย
นะ  แตขางในหูแตกหมด  ไปเอามาได
คือ เขากลางวันนี่เขาจะฝงกลางวัน
ก็กลัว เขาก็ทิ้งนอนสลบอยูอยางนั้น 
พอน้ําคางตกแกฟน คลานหนีจากตรง
นั้นไปเจอบานหมอนวดพอดีเลย เขา
มาประคบเอาลูกประคบ รุงเชามามัน
กลับมาที่บาน
  พอก็วาเอะ พอไปไหน (ปูไปไหน)
มากลับ ตามไปจนกระทั่งคนนั้นเขา
ดูแลเขาก็บอกโอโฮ !  กลับมาดูแลเหม็น
น้ําหนองนี่ไหล เราเขาไปเช็ดให เหม็น 
นึกในใจกูไมขลัง  เหนียวไปทําไม เหนียว
แลวแตกใน ฮึ ฮึ ไมไหว 
  นี่นั้นพวกนี้นะเราอยาไปนั่นเลย 
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พระมหาโมคคัลลานะทํารายบุพการี
มีบุพกรรมเกา ในอดีตชาติเกิดเปนลูก
คนเดียวของพอแมดวยนะ ตอมาเมื่อ
เจริญเติบโตขึ้น พอแมทั้งสองประสบ
เคราะหกรรมตาบอด อาว ! เรื่องเขา
วาอยางน้ัน ตาบอดดวยกันทั้งสองเลย
ก็ลูกชายคนเดียวปฏิบัติเลี้ยงดู ตอมา
พอมีหญิงสาวชาติตระกูลใกลเคียง
กันไดแตงงานกัน พอดูแลแมผัวพอผัว
ตาบอด มันเบื่อ เซ็ง ! ทําไงดีละ ไม
ตองดูแล ไมตองเปนภาระ ยุผัวพาไป
ฆาเลย ก็เลยตองถูกฆาทั้ง ๆ ที่เปน
พระอรหันตแลว

อยาหวังฤทธ์ิจะชวยเราได
  อืมน่ีนะยังไงพวกเรา อยาไดเอา
ฤทธิ์อะไรตาง ๆ มาเชื่อวา “จะชวย
เราได” สุดทายแมสําเร็จเปนพระ-
อรหันตมีฤทธิ์ สามารถที่จะดําดินลอง
หนหายตัวได เหาะเหินเดินอากาศได 
แตก็ไมสามารถหนีผลของกรรมได 
ทานจึงยอมใหพวกโจรทุบรางแหลก
เหลว แลวทานก็ดับขันธนิพพานไป
  ตอนน้ีหลักของเราน่ี  ถาจับหลัก
เอาความสําเร็จอะไรก็ตองอิทธิบาท  
4  ถาจับหลักท่ีดีท่ีสุดคือตองฉลาดเร่ือง
รูทุกข สภาพทุกข ถาคนจมอยูในทุกข

...ถาจับหลักที่ดีที่สุด คือ ตองฉลาดเรื่องรูทุกข 
สภาพทุกข ถาคนจมอยูในทุกขแลว ยังไมรูสึก เหมือนนก

ไมเห็นฟา ปลาไมเห็นน้ํา ไสเดือนไมเห็นดินไมไหว
หนอนไมเห็นคูต คนไมเห็นธรรม ก็จะไมไดอะไรเลย...” 

““
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แลวยังไมรูสึก เหมือนนกไมเห็นฟา 
ปลาไมเห็นน้ํา ไสเดือนไมเห็นดินไมไหว 
หนอนไมเห็นคูต คนไมเห็นธรรม  ก็จะ
ไมไดอะไรเลย แลวเราจะเปนชาวพุทธ
ที่หลวงพอพุทธทาสวาหรือเปลา “เล้ียง
ไกหาอาหารหาน้ําใหไกกิน เลี้ยง
พระหาอาหารดี ๆ ใหพระ ใสบาตร 
ทอดผาปา” แตเราไมรูเรื่องดับทุกข
เลย ทานบอกวาชาวพุทธพวกนี้ไมผิด
อะไรกับคนเลี้ยงไก แลวไกไขออกมา
แลวไมกินไข ดันกินข้ีไก  เออ ! เปนเร่ือง
นาเจ็บปวดนะ ทานเปรียบเทียบนี่

  เพราะฉะน้ัน ถาเราเปนชาว
พุทธแลวยังทุกข ยังมีความทุกข
เต็มอก ยังหวาดหวั่น ยังวิตก
กังวล ยังกลัวนูนกลัวน่ี แมกระท่ัง
ความตายเปนเรื่องธรรมดาก็ยัง
กลั้ว ! กลัว
  คนบางคนไดยินขาวโรคนั้นมา
โรคน้ีมา เด๋ียวอะไรนะ...เมอรสนะ (ไวรัส
เมอรส 2012) โอโฮ ! บางคนชักเริ่ม
กินไมไดนอนไมหลับ เขาบอกวาเริ่ม
ตนมันเปนเพราะจะเปนเหมือนไขหวัด 
เสียงแหบหลอดลมไมคอย เอะ ! กู
เปนหรือเปลากูอาการขางเคียง เอา
แลว ๆ เริ่มนอมวา “กูนากลัวใช”
  นี่เราก็ตองเริ่มเลยวา ออ ! ทุกข 
มันเกิดจากตัวกู ไปยึดมั่นวากูจะเปน 
กูจะตาย  กูจะเปนโรคอยางน้ันจะเส่ือม
อยางนี้ แตถาไมวิตกรูวา ตนนี้มันเปน
ของสวนประกอบ มันไมไดอยูดวยตัว
ของมันเองได มันตองเติมอะไรใหมัน
เรื่อย มันถึงจะอยู ถาหิวก็ตองเติม
อาหารใหมัน ไมนั้นอยูไมได ถาปวยก็
ตองเติมยาใหมัน ใสออกซิเจนใหมัน 
ถาอากาศรอนจัดหนาวจัดก็ตองหา
พัดลมบางแอรบาง  เสื้อบาง ผาหม
บาง มาเติมมาหมใหมัน
  นี่ถ าอากาศมันนั่นจะอยู ยั ง
ไง ยุงก็ชุม สิ่งแวดลอมไมดี ก็ตองมี
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บานมาหอหุมรางกายใหมัน ใหมันอยู
กลางแดดกลางแจงกลางยุง  กลางสัตว
เลื้อยคลาน มันก็อยูไมได ถาเราหมั่น
ระลึกนึกละลายตัวกูของกู ทุกขมันก็
กอตัวไมได เขาบอกวาจะทําใหฝนตก 
ทําฝนเทียม ตองรอใหเมฆมันกอตัวมัน
ถึงจะตก ถาอยู ๆ มันตกเลย ไมมีเมฆ 
ไมได
  น้ันเราทํายังไง ? เราจะกอธรรมะ
เปนตัวตน แทนความโงที่ยึดถือเปน
ตัวตน แตเรากอ ธัมมวิเจยยะ เรา
ใครครวญทบทวน อาบน้ําทีหนึ่ง 
“แหม ! รางกายน่ีเวย มึงน่ีแยจริง ๆ  
เลย” อยูแลวเรื่องยุงเยอะจังนะ ไม
อาบน้ําก็เหนียวเหม็น ไมถายก็อึดอัด 
ไมกินก็หิว คิดอยางนี้บาง 
 มันจะเบ่ือไหมโยม ! เบ่ือตัวกูไหม ? 
เออ ! พอเราไมคิด “แหม ! กูวาสนา
ดี กูสวยกวาเขาเพื่อน ผิวกูดีฐานะ
กูรวย กูเลยปลื้มตัวกู”  แตวันใด กู
ไมไดดั่งที่เคยได แฟบทันที ตอนไดมัน
ฟู ตอนเสียมันแฟบ

อยากกับยึด
  เพราะฉะนั้น เราเปนชาวพุทธนี่
ก็หาเหตุใหได  อะไรเปนเหตุใหเราฟู ?
อะไรเปนเหตุใหเราแฟบ ? “อยากกับ
ยึด” พออยากไดแลวมันไดตามอยาก

ก็ฟู แตถามันไมไดตามอยากละก็แฟบ
นี่พอยึดได อยูกับกูไดตามท่ีกูยึดกูผูก-
ใจมัดรัดไว  มันอยูกับเรานิ่งเลย  ก็นั่ง
ปลื้ม...ฟู แตพอมันไปเปนอ่ืน พลัดพราก
จากไปก็แฟบ ถาไอสองตัวมันยังอยู
กับเราเรื่อยเลยอยากกับยึดเทากับ
เราสะสมเหตุของความทุกขไวเผารน
เราตลอดไป เราก็มาทําความเขาใจ
หลักพวกนี้ แลวที่สําคัญที่สุดเลยชาว
พุทธนี่ขาดที่สุดอยูอยางหนึ่งนะ ที่มัน
ไมถึงขอปฏิบัติที่ไดไปดับทุกขนี่ คือ 
การเปรียบเทียบไมดี ต่ําไป เปรียบ
เทียบต่ําไป ระหวางทุกขเกิดกับทุกข
ดับ  เราไมเคยมาน่ังเปรียบเทียบเลยวา
“อูย !  ตอนนี้ทําไมเราสบาย  อูย ! 
ทําไมเราเปนสุขสงบ”
  โยมเปรียบเทียบตอนนั่ งอยู
ในวัดกับนั่งอยูในบานเห็นโนนเห็นนี่
ชํารุดผุพัง เห็นรถถูกขวน กับมาตรงนี้
ไมเห็นเราโดนนั่นโดนนี่ เรานั่งเปนสุข
กวาเยอะไหม ? แลวเคยเก็บเอาความ
สุขตรงนี้ไปเทียบเคียงกับตอนทุกขที่
บานบางไหม ? หรือฟงเทศนแลว ๆ  
ไป “ทุกขก็ทุกขโวย”  (ฮึ ฮึ)
 ในที่จะบอก “กูไมไดเกิดมา
เพื่อเปนทุกขโวย” รถจะถูกขวนก็
เรื่องของรถโวย ไมเกี่ยวกับกู ทําไมกู
ตองเกี่ยวทุกเรื่อง ไอนั่นเสียไอนี่ชํารุด 
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เปนตองกูเดือดรอนทุกที เออ ! เสีย
คาซอมไป   

 “เสียใจกับเสียคาซอม” 
เสียใจกับเสียคาซอม “เสียคา
ซอม...มันธรรมดา” แตถานั่ง
เสียใจมันเสียหลักของชาวพุทธ 
  อยางที่เคยเลาใหฟงเขาเอาของ
มาสง ปายรถยังแดง เด็กเขาดึงของ
ลงมา เหล็กมันขูดขางรถ เขานั่งรถ
ลงมาคลํา...ที่มันโดนขูด แลวก็ขึ้นรถ
สตารทแลวก็ลงไปคลํา  3  รอบกวา
จะไดไปได  ลงมาคลําแลวก็ “ซูด !” 
แลวก็แหม ! ติ๊ดเดียวเองมันไมไดขูดที่
รถ มันขูดที่ใจ

ทุกข...เพราะใจมันยึด
 ใจมันเขาไปยึด “รถกู”  ทีหลัง
ตองเคาะเหล็ก โยมพอซ้ือมา “มึงใช
ของกูเปลา มึงตองทําตามใจกูเปลา  
มึงตองอยูอยางท่ีกูตองการหรือ
เปลา”เคาะถามมัน ถามันเงียบกูก็ไม

สนใจกับมึง ใสคาถาใหมันเลย “อตัมย-
ตา” กูไมเก่ียวของกับมึง เออ ! กูไมเอา
กับมึงหรอกวา “มึงเปนของกู”  กูไมไป
ยึดของมึงหรอก น่ีเขาเรียก “อตัมยตา”
  ถามีคาถาตวาดตัวนี้ เหตุของ
ความทุกขที่จะเอาไปเปนของกู อยาก
ใหมันอยูกับกู ใหกูตองเปนฝายไดมัน
ตลอด กูตองไมเสียมันใหใครเด็ดขาด 
อะไรอยางนี้
  โยมที่นั่งใกล ๆ  กันนี่ คิดวา จะ
ตองเสียเขาเปนของใครไหม ? จะจาก
กูไหม ? เออ ! อยาไวใจนะไอลูกบาน
นี้ สมมติติ๊ดตาง บริกรรมไวเถิดวา 
“กูวาแลว”  จบ  ๆ ไมอยางนั้นก็นั่ง 
“แหม ! ไมนาทิ้งกู หรือไมนาจาก
กูไมนาจะตองเปนกูเลยไอเรื่อง
พรรณนี้” 
 น่ีเออ ! เราเทียบเคียงไหม ? เวลา
จิตไมคิดเรื่อง กูไดกูเสีย กูสบาย กู
สงบ กูนิ่ง กูเย็น แตพอมีกูเมื่อไหร
รอนขึ้นทันที นั้นหลวงพอพุทธทาสถึง
เขียนกลอนวา...

...เราเทียบเคียงไหม ? 
เวลาจิตไมคิดเรื่อง 

กูไดกูเสีย กูสบาย กูสงบ กูนิ่ง กูเย็น 
แตพอมีกูเมื่อไหร...รอนขึ้นทันที...”

“
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มีอยูแลว
   ขณะใด จิตไม มี “ตัวกู” 
  นิพพานก็ ปรากฏอยู   ณ จิตนั่น
 พอ “ตัวกู”  เกิดได  ในจิตนั้น 
 สังสารวัฏฎ ก็พลัน ปรากฏแทนฯ

รักสงบ
   รักสงบ   จงลืม  ซึ่ง “ตัวกู”
 และลืมทั้ง  “ตัวสู”  อยางเต็มท่ี

มีสติ  ปญญา  และปรานี.
หนาที่ใคร ทําใหดี  เทานี้เอยฯ

  อันความจริง :  “ตัวกู”  มิไดมี
  แตพอโง  มันเปนผี  โผลมาได
 พอหายโง  “กู” - “สู” ก็หายไป
  พอโงใหม โผลใหม   ไดทุกทีฯ
 
 ตองจําไอเรื่องคนที่ถูกดา อานหนังสือเรื่องตัว
กู ถาไมมีตัวกูก็ถูกดาไมโกรธ ไอนั่นก็ยังยืนดา แกก็
เลยปดหนังสือเดินมาถาม
  “คุณมายืนดาใครตั้งนาน”
  ไอนั่นก็เจ็บใจ ดาตั้งนานยังมีหนามาถาม
วา ดาใคร
  บอก “กูดามึงนั่นแหละ”
  คนที่อานหนังสือเรื่องตัวกู ก็บอก “ดา
มึงก็แลวกัน  อยาดากูก็แลวกัน”  ก็สบาย
ไป

“...ผัสสะ“...ผัสสะ
ปรับเปลี่ยนปรับเปล่ียน
สัมมาทิฐิใหสัมมาทิฐิให
กับเราได...”กับเราได...”
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อยูที่ผัสสะ
  เพราะฉะนั้น พวกเรานี่ เรา
เทียบเคียงซะใหดี ตรงนี้เปนหลัก
ชาวพุทธ ที่ถือวาหลักสําคัญเลย 
ตองเอาเรื่องนี้เปนเรื่องใหญ เรื่อง
อื่นเปนเร่ืองรอง ทําบุญใสบาตรตอง
เปนเรื่องรอง ทอดกฐินผาปา สราง
โบสถสรางวิหารตองเปนเรื่องรอง 
 เรื่องเทียบเคียงตัวกูของกู ซึ่ง
เปนเหตุใหเกิดทุกข ตองเปนเรื่องหลัก 
เปนหลัก แลวขอปฏิบัติที่ทําใหไดหลัก
เพื่อจะดับทุกขละ ตั้งแตอริยมรรคมี
องค 8 เราตองเกิดสัมมาทิฐิใหไดกอน 
  ทีนี้สัมมาทิฐิจะเกิดยังไงละ
อะไรเปนตัวชวย ลากพา นําพาสัมมา
ทิฐิมาอยูกับเราอยางแข็งแรงทําไง  ? 
ทานบอกวา “อยูท่ีผัสสะ” เราพยายาม
ผัสสะฝายที่ทําใหสัมมาทิฐิเราแข็งแรง
  อยากถามจริงเถิดโยม เม่ือกอน
โยมชอบฤทธิ์ ชอบอภินิหาร ชอบ
เครื่องรางของขลัง ไสยศาสตร แต
โยมมาผัสสะฟง อยางที่อาตมา
พูดวา พระองคอื่นทานสอน ฟง
ไปฟงมานี่ อยางอาตมาที่เปลี่ยน

ทิฐิ จากเดิมอยากจะไปเรียนกับ
อาจารยหลวงพอกี๋ หลวงพอแยม
เรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องเสก แตพอไป
ผัสสะเรื่องคําสอนหลวงพอพุทธ
ทาสเขา มันเปลี่ยนเลยทิฐิ
 “สัมมาทิฐิ” ทิฐิที่เคยอยากจะ
ไปเรียนเรื่องนั้น มันหามาทางนี้ ตอน
นั้นทานบอกวา “ผัสสะปรับเปลี่ยน
สัมมาทิฐิใหกับเราได” เราเคยเห็น
อะไรผิด  ๆ แตพอไดรับคําสอนตักเตือน
ดี ๆ    ชี้โทษชี้คุณ เราเริ่มเห็นชัดเลยทํา
อยางนี้เกิดคุณ ทําอยางนั้นเกิดโทษ 
ใครจะโงไปทําใหเกิดโทษละ ก็ตองถอน
ตัวออกจากโทษ เขามาเดินสายทางที่
เปนของคุณของประโยชน น่ีเอาละโยม
  สรุป จบ ! พอมั้ง เอาแลว
ก็ตอบุญอีกนิดโยม เติมบุญตอ
บุญอีกนิด เหยียดตัวตรง ดึง
ลมหายใจเขาลึก ๆ  ปลอยลม
หายใจออกยาว ๆ  จะบริกรรม
เสริมหนอยก็ได พอดึงลมหายใจ
เขาก็บอกวา “สุข ๆ”  พอปลอย
ลมหายใจออกบอก “สบาย ๆ”. 

...เร่ืองเทียบเคียงตัวกูของก ูซึ่งเปนเหตุใหเกิดทุกข 
ตองเปนเร่ืองหลัก เปนหลัก แลวขอปฏิบัติที่ทําให

ไดหลักเพื่อจะดับทุกขละ...
ตั้งแตอริยมรรคมีองค 8 เราตองเกิดสัมมาทิฐิใหไดกอน...”

“
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ภาพนี้พบกันที่ ไหน ? 
  งานศพคุณหญิงสมศรี  กันธมาลา (6 ก.ค. 2558) เผอิญไปตรงกันวันพอดี
เลยคืนเดียวกันพอดีก็ถามวา พูดคุยอะไรกันบางไหม ก็ไดคุยกันเรื่องวาแหมเมื่อไมกี่วัน
ไดดูรายการที่ทานสุเทพออกกับคุณสาธิต วงศหนองเตย
  ทานสุเทพบอกไดอานหนังสือพุทธจริยาที่อาจารยโพธิ์ จัดใหอานแลวก็ไป
บอกพูดไดดีนะ
  แตถาพูดถึงพุทธจริยาน่ีทานก็มาแสดงออกในภาคน้ีเรียกวา ถึงมุมมองคนจะมอง
วาในภาคนี้เราอยูกันคนละฝกละฝายแตพอมาเปนพุทธะแลวทานก็นําพุทธจริยาของ
พระพุทธเจามาเคารพนบนอบมีสัมมาคารวะในฐานะ “อาวุโส ภันเต” ก็เรียกวาทานใช
พุทธจริยาที่ทานไดอานไดศึกษาของทานอยางปรากฏในภาพนี้สวนเร่ืองท่ีคุยกันตอไป
คงจะมีเร่ืองถามทานทําอะไรยังไงบาง ทานบอกจะพยายามที่จะอุปถัมภค้ําชูสวนโมกข
ปรับปรุงมีภูมิทัศนอะไรตาง ๆ ที่งดงามรมรื่นอะไรตาง ๆ  ก็ไปดูแลวก็วามีการตกแตง
ไปไดมากก็คุยกันไมไดกี่นาทีงานสวดศพก็ใชเวลานิดเดียว ก็เกรงแตวาทานจะพยายาม
ทํานุบํารุงพุทธศาสนาที่สวนโมกขใหเต็มที่แลวก็ถามทานไปคําหนึ่งวาที่จัดบวชพระ
เยอะ ๆ บวชไปไดเทาไรแลวทานบอกวา 600 องค ก็ถือวา...นาอนุโมทนากับทานที่ดึง
คนเขามาในรมเงาพระศาสนาจํานวนมากมหาศาลก็คุยกันแคนี้ เจริญพร.

านศพคุณหญิงสมศรี  กันธมาลา (6 ก.ค. 2558) เผอิญไปตรงกันวันพอดี
เลยคืนเดียวกันพอดีก็ถามวา พูดคุยอะไรกันบางไหม ก็ไดคุยกันเรื่องวาแหมเมื่อไมกี่วัน
ไดดูรายการที่ทานสุเทพออกกับคุณสาธิต วงศหนองเตย

ทานสุเทพบอกไดอานหนังสือพุทธจริยาที่อาจารยโพธิ์ จัดใหอานแลวก็ไป
ุ ุ

บอกพูดไดดีนะ
 แตถาพูดถึงพุทธจริยาน่ีทานก็มาแสดงออกในภาคน้ีเรียกวา ถึงมุมมองคนจะมอง
วาในภาคนี้เราอยูกันคนละฝกละฝายแตพอมาเปนพุทธะแลวทานก็นําพุทธจริยาของ
พระพุทธเจามาเคารพนบนอบมีสัมมาคารวะในฐานะ “อาวุโส ภันเต” ก็เรียกวาทานใช
พุทธจริยาที่ทานไดอานไดศึกษาของทานอยางปรากฏในภาพนี้สวนเร่ืองที่คุยกันตอไป

ุ

คงจะมีเร่ืองถามทานทําอะไรยังไงบาง ทานบอกจะพยายามที่จะอุปถัมภค้ําชูสวนโมกข
ปรับปรุงมีภูมิทัศนอะไรตาง ๆ ที่งดงามรมรื่นอะไรตาง ๆ  ก็ไปดูแลวก็วามีการตกแตง
ไปไดมากก็คุยกันไมไดกี่นาทีงานสวดศพก็ใชเวลานิดเดียว ก็เกรงแตวาทานจะพยายาม
ทํานุบํารุงพุทธศาสนาที่สวนโมกขใหเต็มที่แลวก็ถามทานไปคําหนึ่งวาที่จัดบวชพระ
เยอะ ๆ บวชไปไดเทาไรแลวทานบอกวา 600 องค ก็ถือวา...นาอนุโมทนากับทานที่ดงึ
คนเขามาในรมเงาพระศาสนาจํานวนมากมหาศาลก็คุยกันแคนี้ เจริญพร.
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หมดตัว หมดบุญ
  ชวงนี้เห็นสะเก็ด ประเด็นเดน เชน พวก
ที่เคยยกตัวเอง เปนรางทรง เปนหมอดู แตแลว
ไมไดดูดวงตัวเอง เหมือนกับพระพรหม มีตั้ง 4 
หนา 8 ลูกตา เขาเอาระเบิดมาวางก็ไมเห็น (โดน
คางเคิงบ่ินไป) หมอหยองก็เหมือนกัน อูย ! แก
เท่ียวดูดวง เขาราง เขาทรงใครตอใคร แตแลวส่ิง
เหลานั้นไมไดชวยปกปองคุมครองชีวิตแกเลย 
 หลายคนที่พูดวา “ทําบุญ....เทานั้น ! 
…เทานี้ !” ตรงนี้บุญกัดเอาหลายคนแลว อยาก
จะใชคําวา “บุญกัด” เพราะทําบุญไมถูก ทําบุญ
ผิดวิธี ไมเชื่อพระพุทธเจาทานวา  ทานตรัสวาให
มาก ใหบอย ใหเยอะ ใหถี่ ทานไมไดสนใจจะ
ชื่นชมนักหรอก ทานชื่นชมคนที่ “ใครครวญดี 
แลวนําออกให”
  ดูสิ ! ประธานสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลอง
จั่น จํากัด. ทําไม ! ทําบุญแลวตองติดคุก ?  นี่
บุญกัดหรือเปลา ? ทําบุญไมเปน บุญก็ทําให
กลัดกลุมได และมีหลายคนเหลือเกินท่ีบอก “หมด 
ตัวไปกับวัดน้ันวัดน้ี” เพราะทําไมรูประมาณ ทําไม
ไดดูเหตุการณขางหนา วาตองกินตองใช

  และประเด็นท่ีรอนท่ีสุด เมื่อไดฟงคาํสอน
ของพระบางองคในวิทยุ (โอโฮ ! พูดคําน้ีหนาวรอน
เลย เผ็ดรอน เผ็ดสะบัดรอน สะบัดหนาวเลย) 
“จงรีบทําบุญใหหมดตัว กอนที่
ตัวจะหมดบุญ”
 นี่คือ คําสอนที่สรางหายนะ กับคนที่เปน
คนเมาบุญ หลงบุญ บาบุญ เพราะฉะนั้น อยาให
เมาบุญ หลงบุญ บาบุญจนบุญกัด 
 อยาลืม ! “ละช่ัว” อยางท่ีหลวงพอชาทาน
บอก “ละบาปดีกวาทําบุญ” เพราะคนทําบุญ 
แลวไมละบาป เหมือนคนแตงตัวแลวไมอาบน้ํา 
สวนคนละบาปแตไมทําบุญเหมือนคนอาบน้ํา
แตไมแตงตัว มันจะเหนียวเนื้อเหนียวตัว แบบ
สวยงามแตเหนียวตัว กับเนื้อตัวสะอาด แตสวน
รางกายไมไดตกแตงใหสวยงาม 
 ก็เปนอันวา นี่เปนประเด็นสะเก็ดเล็ก 
สะเก็ดนอยที่มาฝากกัน จะเปนสะเกด็ขาวหรือวา
เก็บตกอะไรก็แลวแต ท่ีเขาเอามาเลากันทางทีวี แต
ของเราเลาส่ิงท่ีเห็นอยูในขณะน้ี มันเปนสะเก็ดขาว
ท่ีสืบมานานยาว แลวก็จะเกิดตอไปอีกหรือเปลา 
ถาคนยังไมฉลาดก็คงจะเกิดตอไป เจริญพร.
  

ุ

  “...อยาใหเมาบุญ หลงบุญ บาบุญจนบุญกัด...” 
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

  ที่ไมสึกนี่ ! ที่มันเห็นประโยชนชัด ก็คือวา “ชีวติมันมี
คุณคา” นําพาทรัพยสินของคนที่บริจาค ไปกอคุณ กอประโยชน
  นี่ก็เห็นชัด แลวทําใหคนมีที่ทํามาหากินมีงานทํา แลวก็กระทํา
กันอยางอบอุนใจ “บางรายไดที่ดิน บางรายไดตึก บางรายไดเงิน
ไปซื้อที่ซื้อทางกัน” 
 นี่เรามามองเห็นแลววา ถาเราไมไดบวช เราก็คงทําใหคนเหลา
นั้น มีกิน มีใชสะดวกสบายไดที่ ไดบานยาก ! คงจะยาก คงจะทําได
เฉพาะครอบครัวตัวเองก็ไมรูจะพารอดหรือเปลา และยิ่งกวานั้น ก็คือ 
 เราเริ่ม “เห็นภัย” วา คนมีครอบครัว นี่หยารางกันก็เยอะ ฆา
กันก็มี เห็นยิงกันตายก็ ไมรูกี่ศพ ๆ 
 มันก็ทําใหนึกถึงภาพในอดีตที่ตอนเคยคิดบวช ไปทํางานที่โรง
พยาบาลศิริราช เราขึ้นมุงหลังคาทางเดิน ก็เห็นเขาเข็นศพ ผานไป ๆ 

“ชีวิต“ชีวิต
มันมีมันมี

คุณคา”คุณคา”
นําพานําพา

ทรัพยสินทรัพยสิน
ของคนของคน
ที่บริจาค ที่บริจาค 
ไปกอคุณไปกอคุณ

กอประโยชนกอประโยชน
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ศพบางศพยังหนุมยังสาวอยูเลย หนาตา
ยังสดชื่น ยังแหม ! ไมนาจะอายุสั้นอะไร
ทํานองนั้น
  พอมาคิดถึงตอนหลัง นี่โรคภัยไข
เจบ็ มันเร่ิมมาเตือนเปนสัญญาณวา “เอะ ! 
ถาเราสึก ไปปวย ไปเจ็บ ไปตายโดยไม
ไดทําอะไร เปนชิ้นเปนอัน” นี่ชีวิตมันจะ
มีประโยชนอะไรที่เกิดมาชาติหนึ่ง เดี๋ยวก็
ตายไปแลว และที่สําคัญที่สุด เรารูสึกใน
คําวา “ใชเวลาทุกนาทีใหมีประโยชน”
 “เวลาที่ใชเวลา” นี่มันตางกันลิบ
โลกเลยกับคนที่ไมไดบวช 
 อยางที่ตองขอกลาวย้ําซ้ําอีกวา
เขาไปจมอยูกับอบายมุขบาง ไปจมกับเรื่อง
กิน เลน เตนรํา ที่เราบอกกันวา “มหรสพ
ก็ดึงเวลาเขาไป” ส่ิงยั่วยวนเด๋ียวน้ีย่ิงเยอะ
ใหญ ก็มาดึงเวลาเขาออกไป และบางคน
หลงอยูในอํานาจยันแกยันตาย ไมคาย
อํานาจเลย 
  อํ า น า จ ก็ ร อ ย รั ด มั ด ชี วิ ต เ ข าไ ว 
แสวงหาแตอํานาจ ลงเลือกตั้งมันทุกครั้ง

ไป จนหมดเนื้อหมดตัว ไมกลัวตาย ไม
กลัวหมดตัว แลวก็หมดทั้งเวลา หมดท้ัง
ทรัพย แลวก็หมดท้ังชีวิตไปอยางไรคา
  เรายิ่งมอง ยิ่งคิด ยิ่งเห็นแบบนี้
แลวนี่ ! ความรูสึกอยากสึก มันหาย...ไป
หลายเปอรเซ็น มันไมมารบกวน เหมือน
ตอนแรก ๆ ตอนบวชใหม ๆ มันก็มี แต
วามาตอนหลังนี่เราไดเห็นประโยชนที่ทํา ที่
สรางขึ้นไวกับพระศาสนา สังคม กับคนใน
แผนดินนี้ ซึ่งบางทีก็ไดยินกับหูเลยวา 
 “แหม ! ย่ิงกวาพอท่ีเปนท่ีพ่ึงของเขา”
 พอเล้ียงเขามาพักหน่ึง พอไปมีเมีย
ใหมบาง อะไรกันเขาก็บนกัน ก็ท้ิงเขา แต
หลวงพอไมท้ิงเรา ปลอยใหเราอยูอยางยาก
ลําบาก ใหน่ันทํา ใหน่ีกิน ใหนูนใช 
 ในตรงนี้ เราเห็นอยูประเด็นที่ชัด
ที่สุดก็คือวา คนใสบาตร เราฉันยังไงก็ไม
หมดแนนอน ก็ไดแจกจายคนงานที่เขา จะ
สตางคซื้อมันก็ไมคอยพอ  และมันมีสิ่งที่
ผลิตแลวเหลือ เชน อยางบางวันเอาขาวตม
มัดไป ถามวา ขายหมดไหม ? พอผลิต

“อยากอยูสืบพระศาสนา” นี่เขมแข็งมั่นคงข้ึน จนรูสึกแปลกวา มันหาย
ไปยังไง ? เมื่อกอนมันมารบกวนอยูบอยๆ เดี๋ยวนี้มันหายไปไดยังไง ?

  ไป ื้้ ั ไ  ั ไ 
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แลวคนขายบอกขายไมหมด “เหลือสี่หา
สิบมัด” เราก็บอก อยางนั้นเอามา ไปแจก
คนงานที่เขาทํางานกัน พอเขาไดกินอิ่ม เขา
ก็มีกําลัง “บางวันเขาทําใหเราเกือบ
มืดเกือบคํ่าเลย” ทุมกําลังทําใหเราเกือบ
มืดเกือบค่ําเลย 
 และสูงสุดของชีวิตที่มองเห็นชัด
ประโยชน ก็คือวา ไดแนะนํา “คนไมรู ให
รู” “คนทํางานไมเปน ใหเปน” คนไมฉลาด
ในการทํางานน่ี เรากระตุนใหเขาฉลาดมาได 
แหมมันมากมายมหาศาล เชน ทําเคร่ืองมือ
ใหเขาใช เขาก็เปนพวกโรคเกลียดเคร่ืองมือ
หรือไงก็ไมรู เชน ทํารถเข็นใหเขาใสถุง
ปุย ถุงดิน พอขน 2 คน รถคันหนึ่งได 10 
กระสอบ เปนรถลากรถเข็นคิดตอเติมทํา
ขึ้นมา
  ถาเขาขนทีละกระสอบ ๆ น่ีมันก็
ลาชา เราไปมองเห็นเขาวา “เราตองผลิต
เคร่ืองมือใหเขา” สมองมันก็ผลิตโผลอะไร
ตออะไรออกมาเร่ือย ๆ 
  เรามาคิดถึงตรงน้ีแลว น่ีถาเรามี
สมองอยูกับครอบครัวสืบพันธุ เราคงจะคิด
อะไรท่ีมันมากกวาน้ีไปไมได แตพอเห็นเขา
ขาดเคร่ืองมือ สมองเราก็เร่ิมเดิน จะตอแขน 
ตอขา ตอเคร่ืองมือยังไง ! ใหเขาทํางานไว
เร็ว และเหนื่อยนอย พอเห็นเขาลากรถกัน
สนุก เด็กบางคนดึงเชือก บางคนดัน ลม

บาง โคนบาง อะไรก็เขาก็สนุกกัน
  การที่ เห็นคนสนุกจากสมองมือ
ของเราที่สรางขึ้นมา มันทําใหหลอเลี้ยง
อารมณปติสุข อยูในผาเหลือง อยูในรม
กาสาวพัตรนี้ได มันก็เลยกลายเปนตัว
ชวย ไมใหอารมณที่คิดจะลากออกจากผา
เหลือง นี่มันออนแรงไปเลย จึงทําใหเกิด
ความรูสึกวา “สึก...ทําไม ! ?”
 สึกไปทําอยางน้ีไมได ประโยชนนอย
กวานี้ จะไปสึก ไปหาประโยชนที่ต่ํากวานี้ 
มันก็คงจะผิดมนุษยที่จะมีสมองไตรตรอง
ใครครวญแลว 
 ในที่สุดมันก็ เลยทําใหอารมณ 
“อยากอยูสืบพระศาสนา” นี่เขมแข็ง
มั่นคงข้ึน จนรูสึกแปลกวา มันหายไปยังไง ?
เมื่อกอนมันมารบกวนอยูบอย ๆ เดี๋ยวนี้
มันหายไปไดยังไง ?
 ใครครวญไป ใครครวญมา ก็น่ัน
แหละ !
 “ประโยชนที่ เราไดทํา” 
“เวลาที่เราไดชวยคน” 
 มันเหมือนกับชวยตัวเราไปในตัว 
พอชวยเขาสบาย เราก็ใจสบาย เราชวยเขา
มีฐานะมีอะไร เราก็เหมือนกับคนมีฐานะ 
เพราะเราอยูกับคนมีฐานะ เขาจะมาปลอย
ใหเราอดอยากไดยังไง ! มันก็กลายเปน
ตัวหลอเลี้ยงจิตใจที่ มหัศจรรย ! จริง ๆ. 
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โดย...พุทธทาส

¡ÒÃºÙªÒÍØ´Á¤μ Ô
  ทานทั้งหลายจะตองพิจารณาใหละเอียดลออ
สักหนอยหนึ่งวา ความยุงยากในตัวทานเอง หรือความยุง
ยากในครอบครัวของทานเอง นั้นมันเกิดมาจากการบูชา
อุดมคติ หรือวาไมบูชาอุดมคติ ความเดือดรอนยุงยากใน
ครอบครัวของใครก็ตาม ที่เกิดขึ้นประจําวันประจําเดือน
ก็ตาม ไปสอดสองดูเถิดวา มันเกิดมาจากอะไร ในที่สุดก็
จะเห็นวา เพราะสมาชิกในครอบครัวนั้นไมมีอุดมคติ ไม
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บูชาอุดมคติ เห็นแกประโยชนสุขใน
ทางวัตถุ เชนเงิน เชนความสุขทางเนื้อ
หนัง ความเพลิดพลินความสนุกสนาน
เอร็ดอรอย ทางตา ทางหู ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย ดวยกันทั้งนั้น 

  ความไมเคารพอุดมคติเชน
นั้นแหละ จะทําใหเกิดความยุง
ยากขึ้นในครอบครัว เศรษฐกิจ
ไมมีวันจะสมดุลไดในครอบครัว
ชนิดนั้น ซึ่งเปนครอบครัวที่ไมรู
จักอิ่มจักพอดวยกิเลสตัณหา 
เพราะวากิเลสตัณหาเปนสิ่งที่
ไมรูจักอิ่มจักพอ 
  เพราะฉะนั้น ความวิวาทบาด 
หมาง ความยุงเหยิงโกลาหลอลเวงตาง ๆ 
จักมีในครอบครัวนั้น ซึ่งปราศจาก
อุดมคติ ถากลาวอีกอยางหนึ่ง ก็คือ 
ปราศจากธรรมะ
  ถาครอบครัวไหน ตั้งอยูในอุดม
คติ ยึดธรรมะเป็นหลัก  มีธรรมเป็น
เคร่ืองเคารพบูชา เชนเดียวกับพระพุทธ-

เจาแลว แมจะยากจนขนแคนอยางไร
ก็ไมมีความทุกข ไมมีความยุงยาก ไมมี
ความระส่ําระสาย แมจะเปนครอบครัว
ของชาวนาที่ยากจน ก็ยังมีความสงบ
สุข ดูแลวหนาเลื่อมใสนาบูชา ยิ่งไป
เสียกวาครอบครัวที่รายไดเปนพันเปน
หมื่นตอวันตอเดือน แตเต็มไปดวย
ความเรารอน 
  มีความสุกชนิดที่ ก.สะกด 
ความสุก ก.สะกด คือความสุกชนิด
ตมใหสุก เผาใหสุก เผาใหสุก เผา
ใหเกรียม ไมใชความสุข ข.สะกด 
ซึ่งเปนความสุขเย็น หรือเปนความ
สงบสุข ครอบครัวที่ปราศจากจาก
อุดมคติ จึงถูกเผาถูกลน อยูดวย
ความเรารอน 
  เพราะฉะนั้น ใครที่เปนบุคคล
ผูนําในทางวิญญาณ เชน หัวหนา
ครอบครัวก็ดี หรือโดยทั่วไป คือ ครู
ทั้งหลายก็ดี นาจะไดนึกถึงตนเหตุของ
ความทุกขยากลําบากในโลกนี้ ให
มาก จะไดเปนเครื่องตัดสินใจวา เรา

 ...ถาครอบครัวไหน ตั้งอยูในอุดมคติ ...ถาครอบครัวไหน ตั้งอยูในอุดมคติ
ยึดธรรมะเปนหลัก มีธรรมเปนเครื่องยึดธรรมะเปนหลัก มีธรรมเปนเครื่อง

เคารพบูชา เชนเดียวกับพระพุทธเจาแลว เคารพบูชา เชนเดียวกับพระพุทธเจาแลว 
แมจะยากจนขนแคนอยางไรแมจะยากจนขนแคนอยางไร

ก็ไมมีความทุกข ไมมีความยุงยาก...”ก็ไมมีความทุกข ไมมีความยุงยาก...”

““
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จะเลือกเอาอุดมคติหรือเลือกเอา
ประโยชนทางวัตถุดังที่กําลังนิยมกัน
  เราจะเห็นไดวา ไดประชุมกัน
มาแลวหลายคราวหลายคน เพื่อแกไข
สถานการณอยางน้ันอยางน้ี ของรัฐบาล
ก็มี ที่ต่ําลงมาก็มี กระท่ังของประชาชน
ลวน ๆ ก็มี  แตแลวเราจะเห็นวา  การ
ประชุมเพื่อวินิจฉัยแกกันนั้น    มีแต 
เร่ืองทางวัตถุ คือ เร่ืองทางฝายรางกาย
สวนเรื่องทางฝายจิต ทางฝาย
วิญญาณ คือ ทางฝายธรรมะนั้น 
ไมเคยเห็นมี จะมีบางก็แตสมาคม
ทางพุทธศาสนาฝายหนึ่ง แตก็ทํา
กันอยางเลน ๆ เล็กนอยเกินไป ไม
มากไมมายเทากับที่ทํากันทางฝาย
วัตถุหรือทางฝายรางกาย 

  เราจึงแกปญหาในชีวิต
ของเราไมได ไมหมด เพราะ
วาชีวิตของเราคนหนึ่ง ๆ ไมได
ประกอบแตรางกายอยางเดียว 
มันประกอบอยูด วยจิตหรือ
วิญญาณอีกสวนหนึ่งดวย เมื่อ
เราแกปญหาเฉพาะทางฝาย
รางกายอยางเดียว มันก็แกได
ครึ่งเดียว 
  ในที่สุดก็ไมสามารถเอาชนะ
ความทุกขได แตการแกปญหาในทาง
รางกายของเรา ก็ไมไดเปนในทางที่จะ
ควบคุมมันได กลับตกอยูใตอํานาจ
ของมัน คือ เปนบาวเปนทาสมัน หา
ทางสงเสริมมัน มากเกินกวาเหตุ มาก

“...คนจะดี“...คนจะดหีรือหรือจะชั่ว...จะชั่ว...ไมไดอยูที่รางกายไมไดอยูที่รางกาย
แตอยูที่จิตใจ...”แตอยูที่จิตใจ...” 
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เกินกวาความจําเปน เปนเรื่องความ
อยูดีกินดีทางรางกายอยางเดียว  และ
มากเกินกวาท่ีจําเปน ลืมความตองการ
ของจิตใจ หรือตองการธรรมะ เปน
อันวาจะแกกันเทาไร มันก็แกไมได ขอ
ใหลองคิดดูเถิดวา จะใหประชุมกัน
กี่รอยครั้ง พันครั้ง จะแกกันอยางไร 
เทาไร มันก็แกกันไมได เพราะไมไดแก
ที่จิตใจ

  คนจะดีหรือจะชั่วไมได
อยูที่รางกาย แตอยูที่จิตใจ 
การที่ไปแกทางรางกายทาง
ปากทางทองอยางเดียว มัน
ชวยใหคนดีไมได เมื่อคนไม
ดีแลวสิ่งอื่น ๆ  ไมสามารถจะ
แกได ใหมีหลักวิชาท่ีดี มีระบอบ
การปกครองที่ดี มีอะไร ๆ ที่
ดี มีเครื่องไมเครื่องมือดี แต
ถาคนไมดีอยางเดียวแลว ลม
ละลายหมด  สมมติเราจะมี
ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยที่ วิ เศษวิ โส
อยางไหนก็ตาม ถาขาดคน
ที่ดีอยางเดียวแลวไปไมรอด 
ฉะนั้น แปลวาอะไร ๆ ก็ลวน
แตตองการคนดี มีจิตใจดี มี

วิญญาณเดินไปถูกทาง โลกน้ี 
จึงจะสงบสุขได
  เราจะตองพิจารณาใหเห็นชัด
วา เดี๋ยวนี้ ปจจุบันนี้อะไร ๆ มันเปนไป
ไมได แกใหตรงตามความตองการไม
ไดเพราะมันขาดคนดี คนที่ดีมีไมเพียง
พอที่จะปฏิบัติหนาที่ของงานนั้น ๆ มี
นอยเกินไป หรือบางกรณีก็ไมมี แต
ถาเรามีคนดีมากพอ ตั้งหนาตั้งตาทํา
หนาที่ของตนดวยการเสียสละ หรือ
เห็นแกอุดมคติ ไมเห็นแกวัตถุ เหลา
นี้แลวไมตองสงสัย บานเมืองเราหรือ
โลกของเรา ก็จะรุงเรืองสงบเย็นได
ในพริบตาเดียว เพราะตางคนตางไม
เห็นแกตัว มีธรรมะชนิดที่ไมเห็นแกตัว 
มีดวงวิญญาณสุกใส ประกอบไปดวย
ความสะอาด สวาง สงบ มีอุดมคติ
ตรงตามที่พระพุทธเจาทานไดทรง
วางไว เรียกวา มีคนดีใชในโลกนี้
แลวละก็ โลกนี้ก็เปนโลกของพระ
อริยะเจา อยาวาแตมาปกครอง
บานเมืองเล็ก ๆ นอย ๆ เชนนี้เลย 
มันสามารถที่จะทําโลกทั้งโลกนี้ให
สงบเย็นได
  แตแลวเดี๋ยวนี้บานเมืองของ
เรานอย ๆ เทานี้ เราก็ยังไมสามารถ
ทําใหเปนที่พอใจของเราได มีแตการ
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รบกวนกันใหวุนวายไปหมด เพราะมัน
ขาดอะไร ? ขอนี้เพราะวาคนที่มีจิตใจ
ดีจริง ๆ ยังไมเพียงพอ

  เพราะเหตุฉะนี้แหละ อุดมคติ
ของการศึกษาของเรา ควรจะ
ขยาย หรือมุงตรงไปยังการ
ทําคนใหเปนคนที่มีจิตใจดีมี
วิญญาณสูง การประศาสนการ
ศึกษาของเราก็ตองมุงหมายตรงที่
ทําใหคนดีมีจิตใจสูง 
  ถาเราทํากับคนอื่นไมได 
เราก็ตองทํากับตัวเราเองกอน 
แลวขยายไปในการที่จะเพาะทําขึ้น
ในครอบครัวของเรา แลวเราจึงขยาย
ไปถึงกับทําในหมูบาน ตําบล หรือวา
บานเมืองของเรา หรือประเทศของเรา 
ไดโดยสะดวก แตถาตางฝายตางกม
หนาหลับตาหาประโยชนในทางวัตถุ
ใสตัวกันทาเดียวแลว 
  ตอใหคนทุกคนในโลกเปน
ครูกันหมด ไมตองมีนักเรียน มันก็
ไมชวยโลกนี้ใหดีขึ้นได อยางนี้จึง
เห็นวา อุดมคติของครู ตามหลัก
ของพระพุทธเจาหรือพระพุทธ
ศาสนานั้น ไมใชของเล็กนอย 

...อุดมคติของการ...อุดมคติของการ
ศึกษาของเราศึกษาของเรา

ควรจะขยาย หรือมุงควรจะขยาย หรือมุง
ตรงไปยังการทําคนตรงไปยังการทําคน
ใหเปนคนที่มีจิตใจดีใหเปนคนที่มีจิตใจดี

มีวิญญาณสูง...”มีวิญญาณสูง...”  

““
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อางอิง : ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องพุทธิกจริยธรรม, ลําดับที่ ๑๘ บนแถบพื้นสีแดง, เรื่อง
ที่ ๑๔ อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา, บรรยายอบรมในที่ประชุมครูจังหวัด
เพชรบุรี วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๐๙, หนา ๔๕๕-๔๕๘.

  แมวาจะเปนของที่ซื้ออะไรกินไมได กินโดยตรงก็ไมได เอา
ไปซื้ออะไรกินก็ไมได แตที่จริงมันเปนมูลเหตุอันแทจริง ของการ
ที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งที่จะซื้ออะไรกินได และยิ่งไปกวานั้น คือสิ่งที่
จะทําโลกนี้ใหสงบเย็น ทําบานเมืองใหสงบเย็น สมตามที่เรามี
อุดมคติวา เปนมนุษยอยูในโลกตองมีจิตใจสูง เอาชนะความ
ทุกขไดโดยประการทั้งปวง.

 ...เปนมนุษยอยูในโลกตองมีจิตใจสูง 
เอาชนะความทุกขไดโดยประการทั้งปวง...”““
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เรื่องวิปสสนา
ที่ควรทราบ

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

  คําที่กลาววา วิปสสนา ๆ สวนใหญจะเปน
พระภิกษุสงฆ องคสามเณร  และอุบาสก อุบาสิกา
ตามที่สํานักตาง ๆ มักหมายความและเขาใจวา 
ตองนั่งหลับหู-ตา เครง ๆ หรือทําทาทางอะไร
แปลก ๆ ที่ผิดปกติ ยกไม ยกมือ เหมือนคนละเมอ
แกวงแขน-ขา เหมือนกับคนเมาบางคน  เชนนี้ก็
เรียกวา ทําวิปสสนา 
 เมื่อกลาวถึงทําวิปสสนาแลวมักจะเพงเล็ง
ไปถึงการกระทําในลักษณะอยางนี้ แลวก็ทําอยูใน
ที่เงียบ ๆ คนเดียว หรือเปนหมูคณะหลาย ๆ คน 
เชนนี้มักเรียกวา ทําวิปสสนา สวนใหญศรัทธา
ปรารถนาแบบนี้
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  อยางนี้มันเปนรูปแบบขางนอก 
แลวก็เพงดู เพงไปในรูปแบบขางนอก 
ท่ีเห็นดวยสายตา และกิริยาตาง ๆ แลว
ก็เรียกวา ทําวิปสสนา ปฏิบัติมาโดยท่ัว  
 ดังนั้น จึงมีการไถถามกันวา 
“ที่วัดคุณไดทําวิปสสนาหรือไม” 
ใครตอใครไดถามอยูบอย ๆ โดยที่ไมรู
วาการกระทําวิปสสนานั้นคืออยางไร
แนแท ที่ตรงตามพุทธประสงค 
 ขอใหพุทธบริษัททั้งหลายไดรู
ความหมายของ คําวา วิปสสนา ๆ  น้ีอยาง
ถูกตองเสียแลว เราควรจะทําความ
เขาใจใหถูกตองเสียกอนถึงจะสําเร็จ
ประโยชน  
 คําวา “วิ”  แปลวา แจมแจง   
“ปสสนา” แปลวา การเห็น 
  “วิปสสนา” จึงแปลวา การ
เห็นอยางแจมแจง ตามหลักสัจธรรม
คําส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  
ถาจะมีคําถาม
  ถามวา เห็นอะไร ?  “เห็น
สิ่งที่ควรเห็นนั่นละ”
  สิ่งที่ควรเห็นคืออะไร ? โปรด
ทําความเขาใจ คือ เห็นความทุกข 
และความดับทุกขเสียได เห็นความ
ทุกขแลวดับทุกขเสียได น่ันคือ  ส่ิงท่ี
ควรเห็น เปนธรรมชาติ  เมื่อไดเห็น
สิ่งเหลาน้ี แลวก็เรียกวา “วิปสสนา”  

สาธุชนทั้งหลาย
  ดังกลาวแลวอาจจะนั่งอยูก็ได 
เดินอยูก็ได นอนอยูก็ได หรือเรียก
วาระหวางทุกอิริยาบถไปกําหนดกฎ
เกณฑมิได มันแลวแตเหตุปจจัย มี
กลาวไวในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
วา ในระหวางอิริยาบถ ก็มีวิปสสนา
ได เชน พระอานนททําความเพียร
เหนื่อยนักมามากแลวและขึ้นไปที่พัก
บนกุฏิหลังนอย พอเอนกายลงจะนอน 
ยังไมทันถึงหมอน ไมทันถึงพื้น อยูใน
ระยะระหวางอิริยาบถเอนลงจะนอน 
ก็บรรลุเปนพระอรหันตทันที นี่แหละ
วา “วิปสสนา” นี่หนามันจะเกิดขึ้นที่
อิริยาบถใดก็ได   ขอแคใหมีความเห็น
แจงเดด็ขาด เฉียบขาด เหมือนของมีคม
ตัดอะไรลงไดเด็ดขาดฉันนั้น สาธุชน
ทั้งหลาย
  ปญญาหรือญาณตัดอวิชชา เขน
ฆาโมหะไดเด็ดขาดปราศจากเชื้อ ไมมี
อะไรบังลูกตามาทําใหเศราหมอง มี
สติปญญาเต็มที่ หรือเรียกวา มีดวง
ตาแจงในธรรมเห็นสัจธรรมอยาง
แจมแจง อยางทะลุปรุโปรง ใน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การเห็นอยาง
แจมแจงนี้ เรียกวา “วิปสสนา” เปน
ที่มาแหงความพนทุกข
  เดี๋ยวน้ีเราใชคําน้ีกันในความ



79
หมายท่ีคอนขางจะมาก หรือพร่ําเพรื่อ
เหลือเกิน คือวา พอเห็นพฤติกรรม
ที่ทําอะไรแปลก ๆ ทางดานจิตใจ
ในอิริยาบถที่ไมปกติ มักเรียกวา
วิปสสนาเสียหมด  ท่ีจริงมันเปนเพียง
แคการเตรียม เพื่อจะทําวิปสสนา
เทานั้นเอง แตบรรเลงวา ใชแมแต
ทําสมาธิ ก็ยังมิใชวิปสสนา
 สมาธินั้ นก็ยั งมิ ใช วิปสสนา 
แตวาริ เริ่มจะเปนอุปกรณให เกิด
วิปสสนาปญญาใหแจง เพราะวาถา
จิตเปนสมาธิแลว การเห็นอยางแจม
แจงก็มีขึ้นมาไดโดยงาย ไมเหลือวิสัย 
เพราะอํานาจของสมาธินั่นเอง  ยอมมี
ประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น สมาธิท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ 
จึงเปนอุปกรณ หรือ ข้ันตอนแรกใน
การตระเตรียมตอยอดเพ่ือวิปสสนา 
เดี๋ ยวนี้พอ เตรียมตั วจะ ทําสมาธิ
เทานั้นแหละ
  “ภาวะจิตยังไมทันเปนสมาธิ 
แตอุตริ เรียกวา วิปสสนากันเสียแลว”
  มันเปนคําพูดที่ ไมถูกไมตรง
ตามพุทธประสงคของพระสัมมาสัม-
พุทธเจา เพราะมันเปนคําของคนท่ีไมรู
ตามความเปนจริง (ตองขออภัยจะพูด
กันตรง ๆ เลยวา “มันเปนคําพูดของ
คนโง”)   เปนคําพูดของคนที่ยังไมรูวา

สมาธิที่เปนสัมมาทิฏฐิ 
จึงเปนอุปกรณ หรือ จึงเปนอุปกรณ หรือ 
ขั้นตอนแรกในการขั้นตอนแรกในการ
ตระเตรียมตอยอดตระเตรียมตอยอด
เพื่อวิปสสนา...”เพื่อวิปสสนา...”

““
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วปิสสนาคืออะไร ?  ศาสนิกชนท้ังหลาย

  กลาวตอไปวา วิปสสนา นั้น
คือ ตัวเห็นแจงดวยตาธรรมะ 
ตาปญญา ตาญาณ เห็นแจงใน
ความทุกข และความดับทุกข 
มีไดงายเมื่อจิตเปนสมาธิอยาง
เหมาะสมแลว เราจึงขวนขวาย
เพื่อทําสมาธิที่เปนสัมมาทิฎฐิ
เถิด แลวก็จะงายในการที่จะมี
วิปสสนาดวงตาเห็นธรรมสืบไป
  กลาวเปรียบเทียบเฉพาะตอนนี้
  “เปรียบไดเหมือนกับการ
เช็ดแวนตาใหมันใสสะอาด”
 แลวจะเห็นอะไรไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
ถาแวนมันสกปรก หรือมีฝุนเปอนมาก ๆ 
อยางนี้แมจะสวมใสแวนตามันก็เห็น
ไมชัดแจง จึงตองพยายามเช็ดแวนตา
ใหใสสะอาดที่สุด  เอามาสวมใสเขาก็ 

มองเห็นอะไรไดชัดเจน จิตที่มัวสุมอยู
ดวยนิวรณ มัวสุมดวยกิเลส มีเหตุแหง
ความเศราหมอง มันเหมือนกับแวนตา
ที่เปอนฝุนมันเห็นอะไรไมชัด 
 เราจึงมีการกระทําชนิดที่เรียก
วา “เช็ดนิวรณ” หรือเช็คกิเลสออก
ไปเสียจากจิตใหได ปองกันไมใหมัน
เขาสูจิตไดอีก 
 จิตน้ีมันก็แจมใส เราทานท้ังหลาย 
แลวจะเห็นอะไร ๆ ตามที่เปนจริงสิ่ง
ที่กอเหตุแหงความทุกข เมื่อเห็นอะไร
ตามที่เปนจริงเชนนี้แลว จึงจะเรียกวา 
“วิปสสนา” สาธุชนทั้งหลาย
  มิใชเพียงแตวาไปอยูในปาใน
ที่สงัดแลวก็นั่ง นอน ยืน เดิน หรือ
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เขามาเกี่ยวของภาวะจิตเศราหมอง
อยูในความรูสึก วา ส่ิงเหลาน้ีแตละส่ิง ๆ
นั้น แตละขณะนั้น เปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา เปนสุญญตา เปนตถาตา 
เปนอตัมมยตา ไมนาเอา ไมนาเปน 
จึงละโสมนัสและโทมนัสเสีย ถอน
ความยินดี ยินราย 
 ถาเชนนี้ อาการที่เรียกวา 
“วิปสสนา” คือ เห็นแจง แลวก็ได
รับผลของวิปสสนา คือ ทําลาย
ความยึดมั่นถือมั่น ถอนความพอใจ
และความไมพอใจเสียได    นั่นคือ 
เปาหมายตามพุทธประสงคเจตจํานง
การบรรลุธรรม และแลวหลุดพนไป
จากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง
หลุดลวงพนไปใจความดังกลาว น้ีเปน
ผลของวิปสสนาโดยแท สาธุชนทั้ง
หลาย
  ใจความตอไปวา ท่ีน้ีก็จะแนะนํา
ตลอดไปถึงเรื่องที่วา วิปสสนาพิเศษ 

วิปสสนาฟลุค ก็อาจมีได หลายคนไม
เชื่อ มันเปนคําหยาบคายสักหนอย
  “วิปสสนาฟลุค”  คือวา เผอิญ
ประจวบเหมาะในที่บางแหง
  ในการสนทนาพูดจากับคนบางคน
หรือวาอานหนังสือธรรมะบางเร่ือง บาง
เลมที่ดีมีความเขาใจและรูโทษเห็น
ภัยโพลง มันมีฟลุคก็เปนได คือ มัน
เห็นอยางแจมแจงในบางสิ่งบางกรณี 
มีความพิเศษที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ๆ 
ธรรมะขอนั้น ๆ 

 “โอ ! เรานี่มันโงในสังขาร
ที่ไมเที่ยง เปนทุกขและเปน
อนัตตา เรามันโงไปหมายมั่น
เอาเปนตัวตน” 
 อยางนี้จะเรียกวา “วิปสสนา-
ฟลุค” ก็ได เปนการประจวบเหมาะท่ีทํา
ใหจิต เห็นแจงในขันธหา รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีมันเก่ียวของ
กันอยู หมายมั่นอยูกับอุปาทานกับ
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เรื่องนั้นสิ่งนี้ในขณะนั้น สถานที่นั้น ๆ 
  เหมือนกับวามันกอเกิดวิมุตติ
มีไดแมขณะที่ฟงเทศน ฟงธรรมอยู 
ฟลุคบรรลุธรรมะสูงสุด เปนวิมุตติ
หลุดพนก็ได เมื่อฟงเทศนอยู หรือ
วา เมื่อตัวเองเปนผูแสดงธรรมอยูใน
แนวทางสัมมาทิฏฐิ คิดไป ใครครวญ
ไป พูดไป คิดไปพูดไป มีฟลุคขึ้นมา 
สมปรารถนาผูแสดงธรรมนั้นมีจิต
วิมุตติหลุดพนก็ได ในคัมภีรทางพระ
ศาสนาวิมุตตายตนสูตร เรียกวา เมื่อ
สาธยายทองบนธรรมะอยู เอาธรรมะ
มาสาธยายทองทบทวนอยู   บางทีก็ 

ฟลุคได ถึงกับเกิดความเห็นอยางแจม
แจงในขณะที่สาธยายธรรมนั้น นี่เปน
ของที่มีฟลุคไดอยางธรรมดาสามัญ
ที่สุด พุทธบริษัททั้งหลาย
  สวนที่จะไปปฏิบัติสมาธิ แลว
จะไปทําวิปสสนาโดยตรง นั้นก็เปนไป
ตามเรื่อง-ราวของเหตุผลตามปจจัย
ไมใชเร่ืองฟลุค คําพูดน้ีเปนคําพูดแบบ
ชาวบาน  เขาจะเห็นเปนคําท่ีหยาบคาย
ก็ไดวาวิปสสนาฟลุค ซึ่งไมมีใครพูด
อยางนี้ แตที่พูดนี้ก็เพื่อจะใหรูจักถือ
โอกาส วามันอาจจะมีไดเปนไดไมเหลือ
วิสัย ขอใหคอยจองไวใหดี ๆ จงจับ

“...เราทั้งหลายขอใหรูจักสิ่งที่เรียกวา “วิปสสนานี้ใหถูกตอง 
มันเปนความเห็นแจงประจักษ” ที่ทําลายอวิชชา คือ ทําลาย
โมหะได ภาวะจิตสิ้นอัตตา อัตตนียาเกิดความหลุดพนขึ้นมา จึง
จะเรียกวา “วิปสสนา” โดยแท...”
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ฉวยเอาใหได ถามันจะฟลุคไดมันก็ดี
ที่สุดแลว เมื่อฟงผูอื่นพูดก็ดี เมื่อพูด
ใหผูอื่นฟงก็ดี หรือเอาธรรมะมาทอง
บนอยูก็ดี ในสามระยะนี้อาจจะมีฟลุค
ในวิปสสนาก็เปนได  คือ เห็นแจมแจง
แทงตลอด  และวิมุตติหลุดพนไปเลย 
นี่มีปรากฏอยู ในพระบาลีที่ ชื่ อวา 
วิมุตติ 4 ประการ
  เราทั้ งหลายขอใหรู จักสิ่ งที่
เรียกวา “วิปสสนานี้ใหถูกตอง มัน
เปนความเห็นแจงประจักษ”
  ที่ทําลายอวิชชา คือ ทําลาย
โมหะได ภาวะจิตสิ้นอัตตา อัตตนียา
เกิดความหลุดพนขึ้นมา จึงจะเรียกวา
“วิปสสนา” โดยแท แตก็แบงไดหลายช้ัน
หลายประเภท ไมจําเปนวา วิปสสนา
ทเีดียวตลอด จะเปนวิปสสนาเปนข้ัน ๆ 
ตอน ๆ ก็ยังเรียกวา “วิปสสนา” ไดอยู
นั่นเอง นี้คือเรื่องความหมาย ลึกล้ํา
ของคําวา “วิปสสนาโดยแท” 
 พุทธบริษัทท้ังหลาย จงพิจารณา
ขอใหสังเกตใหเห็นวา “วิปสสนา” นี้
แปลวา “เห็น” 
 วิปสสนามิไดแปลวา “คิด”
 วิปสสนามิไดแปลวา “พิจารณา”
 ความคิด การคิด การพิจารณา
นั้นมิใชวิปสสนา แตวาอาจจะเปน
อุปกรณแหงวิปสสนาก็ได ถาทําถูก 

คือเรามีการคิด การพิจารณาอยูกอน
แลวตอนนี้ยังไมใชวิปสสนา แตเปน
อุปกรณของมัน ตอเมื่อใดเห็นแจงโดย
ประจักษวา อยาปรุงสังขารเปนทุกข 
ตอนนี้จึงจะเปนวิปสสนา การคิดหรือ
พิจารณา “เปนเพียงอุปกรณแหง
วิปสสนา ยังมิใชวิปสสนา”
  นี้เราก็ไมคอยเขาใจรายละเอียด
กันมากนัก อาตมาเคยพูดผิด ๆ เคย
สอนผิดวา การคิดการพิจารณา คือ
ตัววิปสสนา แตเดี๋ยวนี้ขอบอกใหมวา 
ไมใชตัววิปสสนา เปนเพียงอุปกรณที่
จะใหเกิดวิปสสนาเทานั้นเอง ทานผู
อานทั้งหลาย
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  การทําความเขาใจ  ขอให
เรามีวันคืนลวงไป ๆ  ดวยอุปกรณ 
แหงวิปสสนาอยางน้ีได ใชได คือ
มีการคิด และการพิจารณาอยู
อยางดีท่ีสุดเปนพ้ืนฐาน แลวมัน
ก็จะเกิดวิปสสนาได แตหลักการ
ที่แทจริงนั้น ทานไมไดวางไว
อยางนั้น ทานวางไวใหทําจิตให
เปนสมาธิ แลวเอาสิ่งทีเ่ปนตัว
ปญหาขึ้นมาดู ๆ มาดู ๆ ใหเห็น
ตามที่เปนจริงอยางนั้น อยาไป
คิด ถาไปใชเหตุผลหรือไปคิด มัน
อาจจะผิดไดคลาดเคลื่อนได 
การคิดมันใชวิธีผิดได มันตอง
เปนการดูแลวเห็น อยางนี้มัน
ผิดไมได
  เมื่ออนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น 
มันมีลักษณะไมเที่ยง ก็ดูแลวก็เห็น
ความไมเที่ยงก็พอแลว  เมื่อสิ่งนั้นมี 
ลักษณะเปนทุกข  ก็ดูเห็นลักษณะแหง
ความทุกข มันก็พอแลว  เม่ือมีส่ิงน้ันมัน
มีลักษณะเปนทุกข ก็ดูเห็นลักษณะ
แหงความเปนทุกขก็สมควรแลว หรือ
วาสิ่งนั้นมันไมมีความหมายแหงตัว
ตน มันไมใชตัวตนดแูลวเห็นก็พอแลว 
อยาไปคิดใหเหตุผล แลวสรุปดวย
เหตุผลตามตรรกวิทยาหรือปรัชญา 

วาเพราะเหตุนั้นมันจึงเปนอยางนั้น 
ดวยเหตุผลอยางนี้
  “ ถ า อ ย า ง นี้ แ ล ว ก็ มิ ใ ช
วิปสสนา มันเปนการคิดตามวิธีใช
เหตุผล” 
 ซึ่งอาจผิดก็ได  แตถาดูลงไปที่ 
ตรง ๆ แลวมันผิดไมได เชนเวทนาเกิด
ขึ้นในจิต ก็ดูที่ตัวเวทนานั้นแหละ จะ
เห็นวามันไมเที่ยง มันเปลี่ยนแปลง มัน
เกิดมาจากเหตุปจจัย มันเกิดดับ ๆ  ตาม
เหตุปจจัยอะไร ๆ ก็เปนอยางนั้น ถา
อยางนี้ไมตองใชเหตุผลอะไร เพราะ
ไดเห็นตามที่เปนจริงเปนสิ่งที่ไมแปร
เปลี่ยนตามธรรมชาติ พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลาย
  นี่แหละคือ ความหมายของคํา
วา วิปสสนา คือ การดูจนเห็น ไมใช
ใชตรรกะ วิธี นยะ คือ ปรัชญา ไมใช
วิธีของตรรกะ คือใชเหตุผลอยางที่
ตนเขาใชกันอยูตามธรรมดา อยาง
นี้ไมอาจจะทําใหเกิดวิปสสนา มัน
อาจจะใหเกิดความรูใหม ๆ แปลก ๆ
อะไรก็ได แตมิใชวิปสสนาโดยตรง 
ถามันเผอิญฟลุคไปตรงกันเขา มัน
ก็เปนวิปสสนาได แตไมใชเจตนา
ของวิปสสนา 
  ฉะนั้น ใหเราพยายามที่จะเช็ค
แวนตาใหสะอาด โดยสมาธิแลวมอง
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ดูลงไปที่สิ่งซึ่งเปนตัวปญหานั้น เชน 
ตัวความทุกขก็ได ตัวความยึดมั่นถือ
มั่นก็ได หรือตัวอุปาทาน ที่มันกําลัง
ลุกเปนไฟอยูในจิตใจก็ได ดูลงไปที่ตัว
นั้น ใหเห็นตัวนั้นตามที่เปนจริงตลอด
สาย แลวมันก็มีความปลอยวางจาก
สิ่งเหลานั้น เพราะเห็นวามันยึดถือมั่น
มิไดอันตราย เหมือนการจับงูพิษที่โง 
มันจะกัดเอา เราก็ไมจับ ไมยึดถือ

  นี้คือคําวา “วิปสสนาที่มี
ความหมายเฉพาะกรณีพิเศษ”
 ที่ยังเขาใจกันอยูอยางไมคอย
จะถูกตอง ดังกลาวรายละเอียดผาน
มาแลว ทั้งหมดนี้เราหมายถึงเห็นจบ
แจมแจงในตัวทุกขที่ไมใชวัตถุ แตทุกข
เพราะกิเลส ความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง เปนอยูอยางมิจฉาทิฏฐิ ใน
ความหมายที่คนธรรมดาเขาใจคอน
ขางไดยาก เชนวา สุขก็คือทุกข สุข
เวทนาก็คือทุกข ทุกขรอยแปดอยาง 
ทุกขลักษณะนี้สามัญชนทั่วไปเขาใจ
ไดยาก  ถึงตองใชวิปสสนาที่สูงสุด  ที่
ละ เอียดประณีตลึกซึ้ งที่ สุ ดพุทธ
บริษัททั้งหลาย
  ฉะนั้น จึงกลาวไดวา วิปสสนา
น้ัน คือ ระเบียบการกระทํา ซ่ึง
เปนกรรมวิธีทางใจ ทางปญญา
อันประเสริฐจนเห็นอยางแจมแจง  

 วิปสสนาน้ัน 
คือ ระเบียบคือ ระเบียบ
การกระทําการกระทํา

ซ่ึงเปนกรรมวิธีซ่ึงเปนกรรมวิธี
ทางใจ ทางใจ 

ทางปญญาทางปญญา
อันประเสริฐอันประเสริฐ
จนเห็นอยางจนเห็นอยาง
แจมแจง...”แจมแจง...”

““85
ดลูงไปที่สิ่งซึ่งเปนตัวปญหานั้น เชน 
ตัวความทุกขก็ได ตัวความยึดมั่นถือ
มั่นก็ได หรือตัวอุปาทาน ที่มันกําลัง
ลุกเปนไฟอยูในจิตใจก็ได ดูลงไปที่ตัว
นั้น ใหเห็นตัวนั้นตามที่เปนจริงตลอด
สาย แลวมันก็มีความปลอยวางจาก
สิ่งเหลานั้น เพราะเห็นวามันยึดถือมั่น
มิไดอันตราย เหมือนการจับงูพิษที่โง 
มันจะกัดเอา เราก็ไมจับ ไมยึดถือ

 นี้คือคําวา ““ววิิปปสสสสนนาาททีี่่มมีี
คคววาามมหหมมาายยเเฉฉพพาาะะกกรรณณีีพพิิเเศศษษ””

ที่ยังเขาใจกันอยูอยางไมคอย
จะถูกตอง ดังกลาวรายละเอียดผาน
มาแลว ทั้งหมดนี้เราหมายถึงเห็นจบ
แจมแจงในตัวทุกขที่ไมใชวัตถุ แตทุกข
เพราะกิเลส ความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง เปนอยูอยางมิจฉาทิฏฐิ ใน
ความหมายที่คนธรรมดาเขาใจคอน
ขางไดยาก เชนวา สุขก็คือทุกข สุข
เวทนาก็คือทุกข ทุกขรอยแปดอยาง
ทุกขลักษณะนี้สามัญชนทั่วไปเขาใจ
ไดยาก  ถึงตองใชวิปสสนาที่สูงสุด  ที่
ละ เอียดประณีตลึกซึ้ งที่ สุ ดพุทธ
บริษัททั้งหลาย
 ฉะนั้น จึงกลาวไดวา วิปสสนา
น้ัน คือ ระเบียบการกระทํา ซ่ึง
เปนกรรมวิธีทางใจ ทางปญญา
อันประเสริฐจนเห็นอยางแจมแจง
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จนความเขาถึงแจมแจงนั้น มัน
ทําลายกิเลสตัณหา อุปาทานให
หมดไป พนภัยจากความทุกขดวย
ประการทั้งปวง เชนนี้เราเรียกวา 
“วิปสสนาแท” ถูกพุทธประสงค
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรง
โปรดเวไนยสัตวใครปฏิบัติตรง 
ปฏิบัติถูกยอมถึงที่สุดแหงทุกขได 
(แนวทางทานพุทธทาสแสดงไว)

เรียนวิปสสนา
  เรียนวิปสสนา เพิ่งมีมา  ตอภายหลัง
  ไมเคยฟง   ในบาลี  ที่ตถา
  ไมแยกเปน   คันถะ  วิปสสนา
  มีแตวา   ตั้งหนา  บําเพ็ญธรรม
   เพราะทนอยู ไมได   ในกองทุกข
  จึงไดลุก   จากเรือนอยู สูเนกขัม
  จัดชีวิต   เหมาะแท  แกกิจกรรม
  เพื่อกระทํา   ใหแจง  แหงนิพพาน
   ในบัดนี้  มีสํานัก  วิปสสนา
  เกิดขึ้นมา   เปนพิเศษ  เขตสถาน
  ดูเอาจริง   ยิ่งกวาครั้ง  พุทธกาล
  ขอใหทาน   จริง,  ดี-   มีวิปสสนาฯ
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โดย...พระเริงชัย เตชพโล

μÍ¹...μÍ¹...ÇÔ¶Õ·Ò§áË‹§ÇÔ¶Õ·Ò§áË‹§»˜ÞÞÒ»˜ÞÞÒ
 คร้ันพิจารณาเห็นความจริงรูวา  คําแนะนําสั่งสอนน้ัน
ถูกตองดีงาม และเปนประโยชนจริงก็ยิ่งมั่นใจ เกิดศรัทธา
มากย่ิงข้ึน โยนิโสมนสิการก็กลับเปนปจจัยสงเสริมศรัทธา
เพราะเปนมูลเหตุแหงศรัทธาได จึงชักชวนใหศึกษามาก
ยิ่งขึ้น จนในที่สุดโยนิโสมนสิการของตนก็นําบุคคลผูนั้น
ไปสูความรูแจงและหลุดพน
  นี้คือปฏิปทาที่ อา ศัยทั้ งปจ จัยภายในและปจ จัย
ภายนอกประสานกัน และนี้คือความหมายหนึ่งของคําวา “ตน
เปนที่พึ่งแหงตน และการมีตนเปนที่พึ่ง” ซึ่งก็คือมีธรรม
เปนที่พึ่ง หมายถึง การดํารงชีวิตอยูอยางมีความเพียร มี
สติสัมปชัญญะ มีปญญารูเทาทันกาย เวทนา จิต ธรรมตาม

(ตอจากฉบับที่แลว)(ตอจากฉบับที่แลว)

“...มีธรรมเปนที่พึ่ง “...มีธรรมเปนที่พึ่ง 
หมายถึง การดํารงชีวิตอยูอยางมีความเพียร...”หมายถึง การดํารงชีวิตอยูอยางมีความเพียร...”

“
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“

หลักสติปฏฐาน 4 องคธรรมที่หลอเลี้ยง
สติซึ่ งปจจัยที่ยังให เกิดปญญาก็คือ
โยนิโสมนสิการ จึงเห็นไดชัดวา ทานไม
ไดปฏิเสธปจจัยภายนอก 

  ปจจัยภายนอกและศรัทธามี
ความสําคัญมาก แตตัวตัดสินอยู
ภายใน คือ โยนิโสมนสิการ ผูใด
ใชโยนิโสมนสิการไดดี การอาศัย
ปจจัยภายนอกก็นอยลงตามอัตรา 
สวนผูใดไมใชโยนิโสมนสิการเลย 
กัลยาณมิตรใด ๆ ก็ไมอาจชวยได
สําเร็จ
  สติ เป นองค ธรรมที่ สํ าคัญมี
อุปการะมากจําเปนตองใชในกิจทุก
อยาง ดังเปนที่ทราบกันดีอยูแลว แตยัง
มีปญหาวา ทําอยางไรจึงจะใหสติเกิด
ขึ้นทันเวลาที่จะตองใช และเมื่อเกิดขึ้น
แลว ทําอยางไรจะใหสติคงอยูตอเนื่อง
ไปเรื่อย ๆ ไมหลุดลอยขาดหายไปเสีย 
ในเรื่องนี้ทางธรรมไดแสดงหลักเอาไว
วา โยนิโสมนสิการเปนอาหารหลอเลี้ยง
สติ ชวยใหสติที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ชวย
ใหสติที่เกิดขึ้นแลวยังคงเกิดขึ้นตอเนื่อง
กันไปอีก
  คนที่ มีความคิด เปนระ เบียบ
ความคิดแลนเรื่อย ไดเรื่องไดราว ยอม
คุมเอาสติไวใชงานไดอยูเรื่อย ๆ แตคน
ที่คิดอะไรไมเปน หรือในเวลาที่ความ
คิดไมเดิน คิดไมออก ไมมีจุด ไมมีหลัก   

สติก็จะพลัดหายอยูเรื่อย รักษาไวไม
อยู เพราะตามสภาวะแทจริง เราจะไป
รักษา ไปกัก ไปกด เพื่อเหนี่ยวรั้งสติ
เอาไวนั้นยอมเปนการไมถูกตองและทํา
ไมได ที่ถูกตองคือจะตองเลี้ยงมันเอาไว  
ซึ่งหมายความวา สรางปจจัยใหมันอยู 
เม่ือมีปจจัยใหมันเกิดมันก็เกิด เพราะ
เปนเร่ืองของกระบวนธรรมเปนไป
ตามธรรมดาแหงเหตุและปจจัย
  ถามองในแงการทําหนาที่
โยนิโสมนสิการก็คือ ความคิดที่สกัด
อวิชชา ตัณหาหรือการคิดเพื่อสกัด
ตัดหนาอวิชชาและตัณหา (พูดในแง
บวกไดวา ปลุกเราปญญาและกุศลธรรม) 
  กลาวคือ เมื่อมีการรับรูอารมณ
หรือการไดรับประสบการณอยางใด
อยางหนึ่งแลว กระบวนความคิดก็จะ
ดําเนินตอไปตามปกติทันที ซึ่งตอนนี้
คือ ขั้นตอนของการชวงชิงบทบาทกัน 
ถาอวิชชาและตัณหาเขามาชวงชิงเอา
ความคิดไปไดกอน ความคิดตอจาก
นั้น ก็เปนกระบวนธรรมของอวิชชาและ
ตัณหา ประกอบดวยการปรุงแตงของ
สังขารตามอํานาจของความชอบใจไม
ชอบใจ และภาพความคิดที่ยึดถือไว แต
ถาโยนิโสมนสิการเขามาสกัดตัดหนา
อวิชชาและตัณหาได ก็จะชักความคิด
เขาสูแนวทางที่ถูกตอง คือเกิดกระบวน
ความคิดที่ปลอดอวิชชา  ตัณหาซึ่งเปน
กระบวนธรรมแหงญาณทัสสนะหรือ
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กระบวนธรรมแหงวิชชาวิมุตติแทน 
สําหรับปุถุชนทั่วไปตามปกติพอไดรับรู
อารมณแลว ความคิดก็มักเดินไปตาม
กระบวนธรรมแหงอวิชชา ตัณหา คือ
ยึดถือเอาความชอบใจไมชอบใจตอ
อารมณที่ไดรับรูนั้น หรือเอาภาพความ
คิดที่ยึดถือไวแลวมาเทียบทาบเปนจุด
กอตัวที่จะปรุงแตงความคิดที่เกี่ยวกับ
อารมณหรือประสบการณนั้นตอไป
เรียกวา...กระบวนธรรมแหงอวิชชา
ตัณหา ทั้งนี้เพราะไดสั่งสมความเคยชิน
ไวอยางนั้น 
  การมองและการคิดตามแนว
ของอวิชชา ตัณหานี้เปนการมองสิ่งทั้ง
หลายตามที่อยากและไมอยากใหมัน
เปน เปนการคิดตามอํานาจความติดใจ
หรือขัดใจ การคิดแบบนี้นอกจากทําให
มองเห็นไมตรงตามความเปนจริง แลว
ยังใหเกิดความเอนเอียงไปตามอํานาจ

ของความชอบ และความชัง จึงทําให
เกิดความเขาใจผิด หลงผิดหรือได
ภาพที่บิดเบือนจากความเปนจริง 
แลวยังใหเกิดความขุนมัว เศราหมอง
ความเหี่ยวแหง อางวาง  วาเหว 
หวาดหวั่น ความผิดหวัง...สมหวัง 
ความกดดัน ความคับของใจตาง  ๆ  
ซึ่งรวมเรียกวาความทุกขตามมาดวย 
 สวนโยนิ โสมนสิการเปนการ
มองเห็นที่ตรงตามความเปนจริง หรือ
มองตามเหตุ ไมใชมองตามอวิชชา และ
ตัณหาพูดอีกอยางหนึ่งวา...มองตามที่
สิ่งหลายมันเปนของมัน ไมใชมองตามที่
เราอยากและไมอยากใหมันเปน 
 ปุถุชน...คนทั่วไปพอไดรับรูสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดความคิดก็จะพุงพรวดเขาสู
ความชอบใจ...ไมชอบใจทันที แตถา
โยนิโสมนสิการไดเขาไปสกัดหรือตัด

...โยนิโสมนสิการทําใหคนเปนผูใชความคิด คือ เปนเจา
หรือเปนนายของความคิด เอาความคิดมาใชงาน 
หรือรับใชชวยแกปญหา ทําใหคนอยูสุขสบาย...”

““
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หนาแลวชิงเอาบทบาทไปเสียกอน แลว
เปนตัวนํากระบวนความคิดบริสุทธิ์ที่
พิจารณาตามสภาวะแหงเหตุและปจจัย 
คิดเปนทางไปอยางมีลําดับจึงทําให
เขาใจความจริง และยังทําใหเกิดกุศล
ธรรมอยางนอยก็ทําใหวางใจวางทาที
และปฏิบัติตอสิ่งนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสมดีที่สุดในคราวนั้น  ๆ พูดอยาง
ภาพพจนไดวา…
  โยนิโสมนสิการทําใหคนเปนผูใช
ความคิด คือ เปนเจาหรือเปนนายของ
ความคิด เอาความคิดมาใชงาน หรือรับ
ใชชวยแกปญหา  ทําใหคนอยูสุขสบาย 
ตรงขามกับอโยนิโสมนสิการ ซึ่งทําใหคน
ตกเป็นทาสของความคิด จึงถูกความ
คิดปลุกปนแลวจับเชิดใหเปนไปตาง ๆ 
นานา ถูกฉุดกระชาก ชักลากไปหาความ
เดือดรอนวุนวายหรือถูกความคิดนั้น
เองบีบคั้นใหไดรับความทุกขทรมาน
ตาง ๆ อยูอยางไมเปนตัวของตัวเอง พึง
สังเกตดวยวา ในกระบวนความคิดที่มี
โยนิโสมนสิการเชนนี้  สติสัมปชัญญะ
จะเขามาทํางานรวมอยูดวยโดยตลอด 
เพราะโยนิโสมนสิการเปนอาหารที่ชวย

*พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม : ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบทที่ 18 บุพภาคของการศึกษาหรือบุพนิมิตแหง   
 มัชฌิมาปฏิปทา 2 โยนิโสมนสิการหนา 669-675.
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน : ฉบับประมวลศัพท 
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9.ราชบัณฑิต). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน : อธิบายศัพทและแปลความหมาย
  คําวัดที่ชาวพุทธควรรู.

สงเสริมใหสติงอกงามไพบูลยนั่นเอง

  สรุปไดวา โยนิโสมนสิการ
คือความคิดที่สกัดอวิชชา 
ตัณหานั่นเอง สาเหตุเพราะ...
  1) เมื่ออวิชชาเปนตัวเดนความ
คิดจะมีลักษณะติดตันวกวนอยูใน
แงใดแงหนึ่งอยางพรามัว ขาดความ
สัมพันธไมรูทางไป หรือไมก็ฟุงซาน
สับสนไมเปนระเบียบ ปรุงแตงอยาง
ไรเหตุผลตัวอยาง เชน  ภาพหลอน
ในความคิดของคนที่หวาดกลัว
  2) เม่ือตัณหาเปนตัวเดน   ความ
คิดจะมีลักษณะที่โนมเอียงไปตาม
ความยินดียินราย ความชอบใจ...ไม
ชอบใจ ความติดใจหรือขัดใจ ติดพัน
ครุนคิดวกวนอยูกับส่ิงท่ีชอบหรือชังน้ัน
  เมื่อมองลึกลงไปในสภาวธรรม
จะเห็นไดวา อวิชชาเปนฐานกอตัวของ
ตัณหา และตัณหาเปนตัวเสริมกําลัง
ใหแกอวิชชา ดังน้ัน ถาจะกําจัดความ
ช่ัวรายใหส้ินเชิงก็จะตองกําจัดใหลึก
ลงไปถึงอวิชชา.
             (จบตอนเดิมจากฉบับที่แลว)
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ÃÐàºÕÂ§¨Ôμ
โดย...เรื่องของ “กู”

วิทยาศาสตรทางวิทยาศาสตรทางวัตถุวัตถ ุ และและ
วทิยาศาสตรทางวทิยาศาสตรทางจติวญิญาณจติวญิญาณ

 มีคํากลาวท่ีวา “พระอาทิตยกําลังจะขึ้นทางทิศตะวันตก” 
โดยความหมายคือในอนาคตขางหนาศาสนาพุทธจะไปรุงเรืองอยูทาง
ทิศตะวันตก หรือพวกฝรั่งชาวตะวันตก สวนทางตะวันออกของเรา 
ศาสนาพุทธจะถูกกลืนจากไสยศาสตร ความงมงาย และที่สําคัญที่สุด
คือ บุคลากรในพุทธศาสนาหวังในลาภสักการะ ชื่อเสียง และความรูที่
ไมถูกตอง คลาดเคลื่อนจากธรรมวินัย 
  รวมถึงการรวมมือกับบุคคลนอกศาสนา และฆราวาสบางกลุม 
แสวงหาผลประโยชนจากศรัทธาและความเชื่อของทายกทายิกา หรือ
จะเรียกวา ทํานาบนหลังทายกทายิกาก็ได   จูงออกนอกทางที่ถูกตอง 
แหงคลองธรรม และจากประสบการณของผูเขียนที่เคยอยู และ
ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานประชาสัมพันธ สวนโมกขพลาราม ทําใหมี
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โอกาสไดตอนรับชาวตางชาติที่เดินทาง
เพื่อมาเขาคอรสอบรม “อานาปานสติ”
ที่ฝงสวนโมกขนานาชาติ ซ่ึงจะเปดอบรม
ทุก ๆ วันที่ 1-10 ของทุกเดือน ซึ่ง
ปรากฏวาตั้งแตประมาณ วันที่ 27-31 
ขาพเจาตองทํางานหนักมาก เพราะจะ
มีชาวตางชาติเดินทางมาเพื่อเขารับการ
อบรมเปนจํานวนมาก 
  จนบางครั้งถึงกับอาคารที่พักที่
จัดไวสําหรับชาวตางชาติโดยเฉพาะ ไม
เพียงพอ  ตอจํานวนของชาวตางชาติที่มี 
ความประสงคจะเขารับการอบรม จน
ตองเปดเรือนพักสําหรับคายอบรม
คุณธรรมของชาวไทย  เพิ่มเติม  เพื่อให 
เพียงพอกบัจาํนวนผูมาสมคัรทีม่ีจาํนวน
มาก ซึ่งสวนใหญจะเปนคนหนุมสาววัย
ทํางาน ผูสูงอายุและเด็กก็มีบาง ซึ่งมา
จากทั่วทุกมุมโลก  
  อะไรเปนเหตุ ใหชาวตางชาติ
เหลานี้หลั่งไหลกันมาเขารับการอบรม
กันเปนจํานวนมาก บางคนมาซ้ําแลว
ซ้ําอีก  จนเกิดความสนิทสนมคุนเคยกับ
ผูเขียนเปนอยางดี  ซึ่งสวนใหญจะเปนผู
มีการศึกษา และมีอาชีพที่มั่นคง หรือ
จะเรียกวามีอันจะกินก็วาได ซึ่งตรงกัน
ขามกับคอรสของคนไทย ซึ่งมีจํานวนผู
เขารับการอบรมนอยมาก ทั้ง ๆ ที่ของ
คนไทยเขารับการอบรมฟรี !  แตของตาง
ชาติตองเสียคาใชจาย 2,000 บาทตอ
คน/คอรส

 ทําไม ?  ชาวตางชาติท่ีมีความ
คิดดานวัตถุนิยม และตองการสิ่งที่
มีเหตุผลพิสูจนไดเหลานี้จึงเดินทาง
มาเพื่อศึกษาสิ่งที่มองไมเห็นและไม
สามารถพิสูจนไดทางวัตถุ แตตอง
พิสูจนดวยจิตวิญญาณ และแนนอน
พวกเขาเหลานี้เปนผูที่ไมยอมรับใน
เรื่องงมงายเหลวไหล เหมือนที่ชาว
พุทธผูเปนผูรักษาคําสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กําลัง
งมงายหลงทางจนกูไมกลับ ถึงกับบิด
เบือนคําสอนเสียเองก็มี เพ่ือจะหลอก
ชาวพุทธที่ ไม รู ถู กต อ งทั่ วถึ ง ให
ตกหลุมบุญ เพื่อความมั่งคั่งของหมู
คณะของตน 
  คําตอบ ก็คือ ความที่
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่
เปนย่ิงกวาวิทยาศาสตร 
เพราะเปนกฎสูงสุดเหนือ
กฎของวิทยาศาสตร จนถึง
ขั้นที่ ไมอาศัยเหตุปจจัย
ใด ๆ ปรุงแตงไดอีกตอไป 
หรือปจจัยปรุงแตงไมได ที่
เรียกวา “อสังขตะ”  
 ซึ่งการที่ฝรั่งมองทุกอยางเปน
วิทยาศาสตร ทําใหงายในการสอนพุทธ- 
ศาสนาในอยางที่ เปนวิทยาศาสตร  
เพราะฝรั่งไมรับเรื่องความงมงายเปน
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พื้นฐานอยูแลว แตก็เหมือนกับทุกอยาง
ในโลก มีดีก็ตองมีเสีย เพราะฝรั่งมอง
ทุกอยางเปนวิทยาศาสตรในแงของวัตถุ
ไปเสียหมด ทําใหมองขามความเปน
วิทยาศาสตรในแงของสภาวะ หรือที่
หลวงปูพุทธทาสทานสรางคําใหมขึ้นมา
คําหน่ึงคือ “ภาษาคน ภาษาธรรม” คือ 
ภาษาคนพูดไปตามความรูสึกของคน 
แลวก็ถือเอาเร่ืองภายนอก คือ กิริยา
อาการหรือวัตถุเน้ือหนังเปนหลัก 
ภาษาธรรมถือเอาจิตใจหรือความ
รูสึกในจิตใจเปนหลัก
  ฉะนั้น จึงไมนาแปลกใจเลยที่ชาว
ตางชาติเหลานั้น จะไมยอมรับการเอา 
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปน
ที่พึ่งแตยอมรับในเรื่องของ “อัตตา หิ 
อัตตะโน นาโถ” คือตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน 
  เพราะพระพุทธในความหมาย

ของชาวตางชาติ คือ พระพุทธรูปที่
ประดิษฐานอยูตามวัดวาอารามตาง ๆ  
  สวนพระธรรม คือ คัมภีรพระ
ไตรปฎกที่เก็บอยูตามวัดตามหองสมุด 
  สวนพระสงฆ คือ ผูชายที่โกนหัว
นุงหมเหลือง ๆ แดง ๆ เดินเกลื่อนอยู
ในวัด แตความเขาใจดังกลาวก็ยังดีกวา
ความเขาใจของชาวพุทธแท ๆ ดวยซ้ําไป 
  เพราะความสําคัญของพระพุทธ
พระธรรม  และพระสงฆ  ของชาวพุทธ 
แท ๆ กลับกลายเปนเรื่องของไสย-
ศ า ส ต ร เ รื่ อ ง ค ว า ม ข ลั ง ค ว า ม
ศักดิ์สิทธิ์ เรื่องสวดออนวอน เอาแต
ขอใหสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิชวย แตไมยอมชวย
เหลือตัวเอง อยากไดแตไมอยากทํา 
เห็นแกตัวเอาเปรียบผูอื่น ไมเปนไป
เพื่อการดับทุกขหรือบรรเทาความ
ทุกข แตยิ่งเพิ่มความมวัเมา ความโง

ภาษาธรรม...ถือเอาจิตใจหรือความรูสึกในจิตใจ
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เขลาใหแกเหลาพุทธบริษัทย่ิงข้ึนไปอีก 
  ดังนั้น จะเห็นไดวา อยางนอย
ชาวตางชาติที่ไมใชชาวพุทธยังเห็นถูก
ตองอยูครึ่งหนึ่ง คือ เอาตนเปนที่พึ่งแหง
ตน และที่สําคัญที่สุดในเรื่องของหัวใจ
ของพระพุทธศาสนา เชน เร่ืองของอิทัป-
ปจจยตา ซึ่งชาวพุทธสวนใหญไมเคย
ไดยินไดฟงมากอน ปจจุบันชาวตางชาติ
เหลาน้ันรูจักในช่ือของ “ผลกระทบแหง
ผีเสื้อ (butterfl y effect)” โดยผูเขียน
ขอยกขอความจากหนังสือเลมหนึ่ง ซึ่ง
เขียนโดยนักจิตวิทยาชาวอิตาลี  หนังสือ 
ฉบบันี้เปน The Internation Best Seller 
(หนังสือขายดีในระดับนานาชาติ) ดังขอ- 
ความบางสวนจากหนังสือเลมนี้ที่จะยก
มาใหลองอานกัน 

  พระองคทรงเห็นวา การมีอยู
ของปรากฏการณแตละอยางนั้น
ยอมยังใหปรากฏการณอื่น ๆ ท้ังมวล
มีอยูได
  ก า ร ค น พ บ อั น ยิ่ ง ใ ห ญ
ประการที่สอง ของพระพุทธองค ก็
คือทุกสิ่งในจักรวาลนี้ลวนมีสวน
สัมพันธกัน และลวนถูกกําหนดโดย
สิ่งอื่น ๆ ทั้งมวล
  ไมมีสิ่งใดเลยที่สามารถอยูได
โดยไมตองพึ่งพาหรืออิงอาศัยสิ่งอื่น
  พระพุทธองคทรงเรียกสิ่งนี้

วา การอิงอาศัยกัน (อิทัปปจจยตา)
  หลักการนี้ก็ไดรับการคนพบโดย
นักฟสิกสตะวันตกเมื่อไมนานมานี้เชน
กัน และเรียกหลักการนี้วา “ผลกระ
ทบแหงผีเสื้อ (butterfl y effect)” ซึ่ง
หมายถึงวา หากผีเสื้อกระเพือปกใน
นิวยอรคยอมสงผลใหเกิดพายุฝนใน
โตเกียว
  ลองจินตนาการวา มีสระน้ําอยู
แหงหนึ่งภายในมีลูกบอลเปนพันๆ ลูก 
ทุกลูกวิ่งไปมากระเดงกระดอนถูกลูก
อื่น ๆ ที่อยูในสระเดียวกันอยางตอเนื่อง 
การเคลื่อนไหวของบอลแตละลูกนั้น
ยอมเกิดจากการเคลื่อนไหวของบอล
ลูกอื่น ๆ1

  เปนการคนพบใหมของชาวตะวัน
ตก ท่ีพวกเราชาวพุทธยกยองวาฉลาด
กวาเกงกวา แตส่ิงท่ีพวกเขาคนพบเปน
เร่ืองที่พระพุทธองคทรงคนพบเมื่อ 
2500 กวาปมาแลว เปนวิทยาศาสตรที่
ชาวพุทธเองปฏิเสธ และถาใครพูดเรื่อง
นี้ก็จะถูกหาวาบา หาวาเปนคอมมิวนิสต
บาง หรือหาวาเปนมิจฉาทิฐิไปเลย 
  และที่น าตกใจที่สุดชาวพุทธ
จํานวนมาก ถึงมากท่ีสุด ไมเคยไดยินคําวา
“อิทัปปจจยตา” รวมถึงคําวา “ปฏิจจ-
สมุปบาท”2 แมแตคนวัดเองจํานวนมาก
ก็ไมเคยไดยินไดฟงมากอนเลยก็มี ! ! !
จากที่กลาวมาทั้งหมดแลว  จะเห็นไดวา
ชาวตะวันตกมีความเขาใจในศาสนา

 1 Giulio Cesare Giacobbe. How to get the Buddhahood. หนา 44-45
 2 อานวา ปะติดจะสะหมุบบาด
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พุทธของพวกเราชาวตะวันออกถึงครึ่ง
หนึ่งแลวในแงของวัตถุ  คราวนี้เรามาดู 
กันในแงของสภาวะหรือจิตวิญญาณ  
ก็จะวกกลับมาที่ เรื่ องของการเอา
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนท่ีพ่ึง 
  ในแงของวัตถุคงไมสามารถเอา
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
เปนที่พึ่งได ดังที่กลาวมาแลวในขาง
ตน แตถาเราศึกษาใหดี พระพุทธ
องค ไม ไดทรงกลาวให เอาตัวตน
ของพระองค (สิทธัตถะ) เปนทีพ่ึ่ง
เลย หนําซ้ํายังปฏิเสธดวยซ้ํา ดังมี
ขอความในพระบาลีที่วา... 
  “ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเรา
ผูใดไมเห็นธรรม ผูน้ันไมเห็นเรา” 
  แมจับชายจีวรหรือจับนิ้วมือเรา
อยูก็ไมชื่อวาเห็นเราตถาคตเพราะไม
เห็นธรรม"เพราะพระพุทธเจาพระองค
จริงก็คือ พระธรรมที่ สิทธัตถะไดบรรลุ
แลวอยางถาวรไมกลับกลอกอีกตอ
ไป และเราผูเปนบุคคลธรรมดาก็ยอม
สามารถสัมผัสสภาวะแหงพุทธะไดเชนกัน
  พุทธะ แปลวา ผูรู ผูตื่น ผู
เบิกบาน คือ เปนผูตื่นจากความ
หลับ คือ ไมรู หลับ คือ กิเลส และ
แนนอนวาคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ก็ไมไดมี
กิเลสรบกวนกันตลอด 24 ชั่วโมง ยอม
ตองมีเวลาท่ีสงบจากกิเลสไดบางไมมาก
ก็นอย ซึ่งขณะนั้นเราก็มีจิตดวงเดียวกัน

กับพระพุทธเจา ซึ่งนั่นก็หมายความวา
เราก็มีธรรมะไปพรอมกันดวย เพราะผู
ใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา 
  และคําวาพระสงฆ ก็ไมไดจํากัด
วาจะตองเปนบรรพชิตเสมอไป   ถาผูใด 
มีความหมดจดแหงจิตแลว ก็เรียกพระ
สงฆไดทั้งนั้น แมแตฆราวาส อยูที่บานที่
เรอืน  ก็ยังมีการประพฤติปฏิบัติท่ีกระทํา
ใหเปนพระโสดาบันก็ได พระสกิทาคามี
ก็ได กระทั่งพระอนาคามีก็มีในบางกรณี
ไมหมายเอาเฉพาะผูโกนหัวนุงหมเหลือง 
หากมีจิตคิดในทางชั่วมันก็ไมเปนสงฆ
อยากไดมากมันก็เปนเปรต มันยังดายัง
คับแคนใจอาฆาตก็เปนสัตวนรก หรือ
มันบวชมาโดยไมรูวาบวชทําไม  แคขอ
ใหไดกินฟรีอยูฟรีมันก็เปนเดรัจฉาน 
  ดังน้ัน เม่ือเรามีจิตท่ีวางจากกิเลส
เราก็เปนพุทธะ  และพุทธะก็คือ ธรรมะ 
แลวเราก็กลายเปนพระสงฆ เมื่อนอม
เอาพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ
ไวในตนแลวก็เปนที่แนนอนวา ตนยอม
เปนที่พึ่งแหงตนไดอยางแนนอน เพราะ
ในชั่วขณะแหงรัตนะทั้งสามที่สถิตอยู
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ในตนนั้น หมายความวาเราเปนผูมีสติสมบูรณอยู ณ ขณะนั้น ยอมพาตนผานพน
ปญหาและอุปสรรคไปได หรือถาจะตองตายก็เปนการตายอยางมีสติ ยอมดีกวา
การตายอยางขาดสติ 
  ฉะนั้น เราจะเห็นวามันสามารถรับผลของการกระทําทุกชนิด ไดที่นี่และ
เดี๋ยวนี้ ไมตองรอตอเมื่อตาย และถาการปฏิบัตินั้นถูกตองยอมไดรับผลเปนความ
ทุกขที่ลดลง และพิสูจนไดดวยตนเอง เห็นผลเอง แจงแกใจตนเอง ถาใครเคยใช
อุปกรณนําทางที่เรียกวา GPS (Global Positioning System)3 ในทางธรรมะ
ก็มีระบบที่เรียกวา DPS (Dhamma Positioning System)4 หรือจะเรียกในชื่อ
ที่เราคุนหูกันก็คือ “อริยมรรคมีองค 8” หรือจะกลาวใหเปนอยางหลักทฤษฏี
วิทยาศาสตรก็อาจจะสรุปเปนคํานิยามไดวา 

  ธรรมะ คือ ระบอบปฏิบัติที่ถูกตองแกความเปนมนุษย 
ทุกขั้นทุกตอนแหงวิวัฒนาการของเขา ทั้งในทางวัตถุและทาง
จิต ทั้งในดานสังคมและสวนตัว 
  ดังนั้น ถาทุกคนหรือสวนใหญสามารถปฏิบัติไดตามที่กลาวมาแลวขางตน 
ก็จะไดรับผลเปนสันติภาพของโลก และตนก็จะเปนอิสระจากทุกข หรือที่พวกเรา
ชาวพุทธเรียกวา “ทุกขัง” เพราะความทุกขมันกักขังเราไว เพื่อเปนขี้ขารับใชกิเลส 
ไมเปนอิสระถึงจะอยูนอกคุก แตติดคุกทางจิตวิญญาณ ไมไดรับความอิสระเย็น

แหงพระนิพพาน ซึ่งเปนสิ่งสูงสุดที่มนุษยทุกคนควรไดรับ ถาในอนาคตเรา
ตองนําเขาขาวจากตะวันตกเขามากิน อาจหมายถึงเราจะตอง
ไปเรียนพุทธศาสนาจากฝรั่งดวยหรือไม ?

 3ระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลก
 4ระบบระบุตําแหนงเหนือโลก (โลกุตระ)



97

โดย...ละอองธรรม

   ารที่เราทุก ๆ ทานไดหมั่นฝกฝน ปฏิบัติธรรมภาวนา หรือเรา
สามารถเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “เจริญพระกรรมฐาน” ซึ่งมีการแบง
เปน 2 ชนิด คือ
  1) สมถกรรมฐาน
  2) วิปสสนากรรมฐาน 
 ซึ่งการปฏิบัตินั้นเปนไปเพื่อความสงบ (สมถะ) แลวคอยพัฒนา
ขึ้นไปเปนฌาน อีกอยางหนึ่งเราสามารถปฏิบัติควบคูกันไปเลย คือมี
ความสงบ (สมถะ) และรูตัวทั่วพรอมไปเลยตอนเราปฏิบัติ บางอยางมี
การกําหนดหรือไมกําหนดก็ได แลวแตจริตของแตละบุคคล 
 (วิปสสนา) เราสามารถรูแจงเห็นจริงได และเราก็สามารถพัฒนา
ไปเรื่อย ๆ จนเกิดญาณ (ความรับรูตามความเปนจริงได) ที่นิยมปฏิบัติ
กันมากก็คือ การใชหลัก “อานาปานสติ” ตามรูลมหายใจอยางเดียว จะ

ทําดีทําดี
นั้นนั้น
ดีแนดีแน

กก
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มีคําภาวนากําหนดหรือไมก็ได อีกอยาง
หนึ่งก็คือ การเจริญ “สติปฎฐาน 4” 
โดยการใชกําหนด ภาวนา พองหนอ ยุบ
หนอ ฯลฯ (ไมมีอธิบายละเอียด)
  สรุปแลวการเจริญกรรมฐานที่
กลาวมาแลวนั้น  นับวาเปนสิ่งที่พวกเรา
ทุกคนมารวมกันทํา “ความดี ทําดีให
กับตัวเอง” เราพยายามมาสราง “ศีล 
สมาธิ ปญญา” ใหเกิดขึ้น และการ
ปฏิบัตินั้นเราทุกคนก็คงไมไดตั้งความ
หวังวา จะไดผลอยางนั้น ดีอยางนี้ แต
เราก็มาปฏิบัติดวยความศรัทธาอยาง
สูงสุดที่พระตถาคตเจาไดทรงชี้แนะไว 
และปฏิบัติตามอยางมีความศรัทธา ตอ
ครูบาอาจารย ที่ไดเปนผูนํามาสั่งสอน
อีกตอหนึ่ง 
 ผลที่ไดรับนั้น เราทุกคนปฏิบัติ
ตางกัน คนละแนว คนละความพากเพียร

ไมเหมือนกัน แตสรุปแลว ทุกคนก็
สามารถไดรับผล “ดี”  ตอชีวิต ตอการ
ดําเนินชีวิตในทุก ๆ คน (ถาปฏิบัติไมหลง
ทาง)
  สิ่งที่ดี ๆ นั้นจะเกิดขึ้นชาหรือเร็ว
นั้น ก็ไมสามารถบอกไดวา จะใชระยะ
สั้นหรอืยาวเพียงใด  เราจะรูไดตอเม่ือผล
ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ขออยาไดใจรอน
ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ ไมตองหวังอะไรทั้งสิ้น 
เพราะถาเราหวังแลวเราไมไดตามที่เรา

หวัง “เราจะหมดหวังจิตของเรา
ก็จะตก” แลวเราก็ไมมีความอดทน ตอสู 
เสริมสรางใหเรามีพลังในการปฏิบัติ
ธรรมไดตอไป ถาเราตอสูไปเรื่อย ๆ  
แนนอนสิ่งที่ดี  ๆ  ตองเกิดขึ้นแนนอน คือ
  1) มีจิตใจเบิกบาน ราเริง ผองใส 
ขึ้นกวาเดิมความกังวลใจตาง  ๆ   เริ่มลด 
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นอยลง คนเราทุกคนผานมาแลวดวยความไมถูกตองมาก
นอยไมเหมือนกัน  เลยทําใหคนสมัยน้ีคลุมคล่ังในเร่ืองอดีต
กันมากมาย รวมทั้งคิดถึง หวงใยถึงอนาคตที่ยังมาไมถึง 
เรื่องนี้ก็เปนภัยอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต “จิต” ของ
คนเรา
  เม่ือเราไดฝกกรรมฐานก็สามารถมีสติสัมปชัญญะ
ควบคุมจิตได แบงแยกอดีต ปจจุบัน และอนาคตได 
และจับมาแกไขเรื่องเดียว คือ ปจจุบัน
  “อดีตเปนความฝน  
  ปจจุบันเปนความจริง
  อนาคตไมแนนอน  
  อยาจับใหมั่นคั้นใหตาย
  จะผิดหวังเสียใจจนตลอดชีวิต”
  2) มีความเมตตาสูงขึ้น ความกรุณา มุทิตา 
อุเบกขาสูงขึ้น จิตคิดแตจะให จะแบงปน มีความดีใจ ยินดี 
เมื่อเห็นผูอื่นไดดี ประสบผลสําเร็จในชีวิตในการงานของ
เรา ความอิจฉาริษยาเบาบางลงไปเรื่อย ๆ (ถาเคยมีมาก
มากอนปฏิบัติธรรม) นอกจากนี้ก็สามารถปลอยวางเฉย
ได ใหเขาไดลงมือปฏิบัติหนาที่ของตน เราเปนเพียงผูคอย
เฝาชมหรือติดตามผลงานของเขา เราสามารถยอมทําเปน
โง เพื่อใหอุปสรรคปญหาทั้งหลายจบลง เราเอาความดี
ไปแกปญหา เขารายมาเราไมรายตอบ
  3) มีความอดทนตอสูกับปญหาอุปสรรคท้ังหลาย 
ไดมากขึ้น เพราะเราสรางความดีนั้นตองมีอุปสรรค มีคน
อิจฉา มีคนนินทาวารายเปนปกติ เราพยายามอยาเอา
กิเลสของผูอื่นมาใสตัวเองเลย รูความชั่วของผูอื่นแลวเอา
มาใสสมองวุนวายตัวเองเปลา ๆ ทําใหเรารูจักมองผูอื่น
ดวยปญญาได เราจะไมมองผิวเผิน ตองดูถึงจิตใจ
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  “ความอดทน  เปนสมบัติ  ของนักสู
  ความรู  เปนสมบัติ  ของนักปราชญ
 ความสามารถ เปนของนัก ประกอบกิจ
  ความสามารถ ทุกชนิดเปน สมบัติของผูดี”
  4) มีความกตัญูกตเวที แดคุณแมคุณพอ ผูมีพระคุณทั้งหลาย ครูบา
อาจารย บางคนลืมไปแลว เพราะความลืมตัว ก็สามารถกลับมามีสติระลึกรูได
  “บรรพบุรุษ คือ พอแมเปนพระอรหันตของลูก
  ไมตองไปหาพระอรหันตที่ไหนหรอก
  เหลียวดูพอแมในบานบาง
  แลวทานจะรูสึกวา ไดทําดีตั้งแตวันนี้”
  ขอนี้หลังจากเราไดระลึกรูแลว น้ําตาเราจะไหลพรากอาบแกม บางคน
สะอึกสะอื้น เพราะเราทุกคนสวนใหญ เคยลวงเกินพอแมโดยไมรูตัว เถียงแมพอ
ไมขาดคํา และหลาย ๆ สิ่งที่ทําลงไป จะออกมาเปนความรูสึกผิด ที่จิตของเราที่ได
ทําลงไป จะเจตนาก็ตาม หรือไมเจตนาก็ตาม เราก็ตองรีบขมา และใหคุณแมคุณ
พอ “อโหสิกรรม” ใหเรา แลวชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเปนลําดับ
  5) สามารถทําใหเรา มองคนออก วา เขาจะเปนคนดี คนพาล คนช่ัว เราดู
ที่การปฏิบัติตัวของเขา ทั้งกาย วาจา ที่แสดงออก รวมทั้งจิตใจของเขาดวย แมวา
จะยากหนอย แตเราใชเวลา ตั้งสติดูเขาไปเรื่อย ๆ เราก็สามารถรับรูได (แลวแตสติ
ปญญาของแตละคน) ทําใหเราสามารถแยกแยะเลือกคบได
  “คบคนพาล พาลพา  ไปหาผิด
  คบคนชั่ว  พาตัว  ใหอับจน
  เมาเพศ  หมดคา
 เมาการพนัน หมดตัว
  คบบัณฑิต  บัณฑิตพา  ไปหาผล
  คบคนดี  ใหผล  จนวันตาย
  เมาสุรา  หมดคลาย  ความสําคัญ
  เมาเพื่อนชั่ว หมดดี”

อานตอฉบับหนา
  

อานตอฉบับหนา
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ฟกขาว 
  สรรพคุณชั้นเยี่ยมของผักพื้นบาน
ที่ควรรูจักไดรับความนิยมในหมูคนรัก
สุขภาพมาพักหนึ่งแลว สําหรับผักพื้นบาน
ทีมี่ช่ือวา “ฟกขาว” เช่ือวาหลายคนคงคุน ๆ  
กับชื่อนี้ แตอาจจะยังไมรูวา “ฟกขาว” มี
ประโยชนอยางไร 
  เอา...ใครที่ยังไมรูวา สรรพคุณของ
ฟกขาว มีอะไรบาง ตามมาอานกันจา

ฟกขาว คืออะไร ?
   ฟกขาว เปนพืชไมเลื้อยอยูในวงศ
แตงกวาและมะระ มีชื่อสามัญวา Spring 
Bitter Cucumber เปนพืชที่ขึ้นตามรั้วบาน 
หรือตามตนไมตาง ๆ มีมือเกาะคลายกับ
ตําลึง ใบเปนรูปหัวใจคลายใบโพธิ์ ขอบใบ
หยักเวาลึกเปนแฉก 3-5 แฉก ดอกจะมีสี
ขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน้ําตาลแกมมวง 
          ผลของฟกขาว 2 ลักษณะ คือ ทรง
กลม และทรงรี ผลกลม ๆ  จะยาวประมาณ 
4-6 เซนติเมตร สวนผลรีจะยาวประมาณ 
6-10 เซนติเมตร ถายังเปนผลออนอยู ผล
จะมีสีเขียวอมเหลือง มีหนามถี่ ๆ อยูรอบ
ผล แตเมื่อสุกแลว ผลจะมีสีแดง หรือแดง
อมสม และหากผาผลฟกขาวออกดูขางใน
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ก็จะเห็นเมล็ดจํานวนมากเรียงตัวกันคลาย
เมล็ดแตง แตละผลหนักประมาณ 0.5-2 
กิโลกรัม
  หลายคนที่อยูตางจังหวัดอาจจะ
ไมคุนชื่อกับ “ฟกขาว” แตคุณอาจจะคุน
กับชื่อที่เรียกกันในทองถิ่น อยางจังหวัด
ปตตานี จะเรียก “ฟกขาว” วา "ขี้กา
เครือ" จังหวัดตาก จะเรียกวา “ผักขาว” 
จังหวัดแพร เรียก “มะขาว” เปนตน

ประโยชนของฟกขาว 
ผลจิ๋ว สรรพคุณแจว
  เห็นหนาคาตารูจัก “ฟกขาว” กันไป
แลว ลองมาดูกันบางดีกวา วา “ฟกขาว” 
นําไปทําประโยชนอะไรไดบาง ที่เห็นชัด ๆ 
เลย ก็คือ คนนิยมนําผลออนของฟกขาว
มาปรุงอาหาร เพราะรสชาติของฟกขาว
อรอยออกขมนิด ๆ แตนุมล้ิน และเพราะวา 
“ฟกขาว” เปนพืชท่ีมีฤทธ์ิเย็นเชนเดียวกับ
พืชตระกูลแตง 
  การรับประทาน “ฟกขาว” จึงชวย
ลดความรอนในรางกายไดดวย ซึ่งวิธีปรุง

อาหารจาก “ฟกขาว” ก็ไมยาก แคนํา 
“ฟกขาว” มาลวก หรือตมใหสุก แลว
จิ้มกินกับน้ําพริก หรือใสในแกง เชน แกง
เลียง แกงสม ก็ไดเมนูอรอยเด็ดอีกจานแลว
  แลวรูไหมวา เห็น “ฟกขาว” ผลเล็ก ๆ  
แบบนี้ แตมีสรรพคุณเด็ด ๆ มากมายเลย
ละ โดยเฉพาะผลออนของฟกขาวที่มีทั้ง
วิตามินซี แคลเซียม เหล็ก ไฟเบอร แตสาร
อาหารที่พบมากใน “ฟกขาว” ก็คือ เบตา
แคโรทีน โดยพบวา เยื่อเมล็ดของฟกขาวมี
ปริมาณเบตาแคโรทีนสูงกวาแครอทถึง 10 
เทาเชียวนะ ซึ่งสารตัวนี้เปนสารตั้งตนของ
วิตามิน มีสวนชวยบํารุงสายตาไดอยางดี 
และยังทําหนาที่เสมือนเปนสารตานอนุมูล
อิสระ
  ไมใชแค “แคโรทีน” เทาน้ัน เพราะ
รายงานการศึกษาของตางประเทศ ยังพบ
ดวยวา ในเยื่อหุมเมล็ดฟกขาวสีแดงมีไล
โคปนมากกวามะเขือเทศถึง 70 เทา แต
สําหรับฟกขาวสายพันธุไทยมีปริมาณไล
โคปนมากกวามะเขือเทศเพียง 12 เทา ซึ่ง
ก็ถือวามากแลว 
  ทั้งนี้ ทางการแพทยพิสูจนแลววา 
ไลโคปนจากเย่ือหุมเมล็ดฟกขาวเปนสาร
ตานมะเร็ง มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูง ชวย
เสริมภูมิคุมกันใหรางกาย มีสวนชวยลด
ความเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคมะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งปอด 
และมะเร็งกระเพาะอาหาร ดังน้ัน หากจะ
บอกวา ฟกขาว เปนอาหารอีกหน่ึงชนิดท่ี
ตานมะเร็งไดดีก็คงไมผิดนัก
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   ในตํารับยาไทย ไดกลาวถึง
สรรพคุณสวนตาง ๆ ของฟกขาวไว 
คือ 
    ใบ ปรุงเปนยาเขียว ใชถอนพิษ ดับ
พิษทุกชนิด ตําพอกแกปวดหลัง 
  ยอด มีเบตาแคโรทีน ซึ่งเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระ อยูในปริมาณที่สูง จึง
สามารถใชรักษามะเร็ง 
   เมล็ด ใชบํารุงปอด แกทอน้ําดีอุด
ตัน และแกวัณโรค 
     ราก ใชตมดื่ม หรือตากแหง บด
เปนผงแลวปนขนาด 0.5 กรัม กินครั้งละ 
3-5 เมล็ด กอนอาหารเชา-เย็น ขับเสมหะ 
ดับพิษไข แกเขาขอ ปวดตามขอ ถอนพิษ
ไข นอกจากนี้ หากนําสวนของรากแชน้ ํา 
แลวใชน้ ําสระผม จะชวยแกผมรวง และ
ฆาเหาได
  นอกจาก ในประเทศไทยแลว เรา
ยังสามารถพบ “ฟกขาว” ไดในอีกหลาย
ประเทศในแถบเอเชีย ทั้งประเทศจีน พมา 
ไทย ลาว บังกลาเทศ มาเลเซีย ฟลิปปนส 
และเวียดนาม ซ่ึงแตละประเทศก็รูจักสรรพ
คุณของ “ฟกขาว” เปนอยางดี  และนํา
“ฟกขาว” มาใชประโยชนตาง ๆ กัน อยาง 
เชน
  ประเทศเวียดนาม ชาวเวียดนาม
นิยมนําฟกขาวมาปรุงอาหารในเทศกาลป
ใหม และงานมงคลสมรส โดยจากงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฮานอย พบวา น้ํามัน
จากเยื่อเมล็ดฟกขาวมีประสิทธิภาพใน
การรักษามะเร็งตับ

  ประเทศฟลิปปนส  นํารากฟกขาว
มาบดแลวนําไปหมักผม เพื่อชวยใหผมดก
และยังสามารถกําจัดเหาไดดวย ซึ่งใน
ประเพณีลานนาของไทยก็มีการนําฟกขาว
ไปสระผมเชนกัน เพ่ือชวยแกอาการคันศีรษะ
แกรังแค แกผมรวง และชวยใหผมดกดําข้ึน
   ประเทศญี่ปุน มีการวิจัย พบวา 
โปรตีนจากสารสกัดน้ําของผลฟกขาว
ชวยยับยั้งการเจริญของกอนมะเร็ง
ลําไสใหญในหนูทดลอง 
  นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของมหา- 
วิทยาลัยมหิดล ที่พบวา ในเมล็ดฟกขาว
มีโปรตีนท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังการเจริญของเช้ือ
เอชไอวี และยับยั้งเซลลมะเร็งไดดวย  
ขณะท่ีนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็กําลังศึกษาวิจัย 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาพันธุฟกขาวใหมี
ปริมาณเบตาแคโรทีนและสารไลโคปน
สูงข้ึน และมีผลผลิตของเย่ือหุมเมล็ดเพ่ิม
มากขึ้นดวย 

น้ําฟกขาว ทําเองงาย ๆ
ไมยากเลย
  มีสูตรน้ํ าฟกขาวจากนิตยสาร
แมบาน มาบอกกัน ดื่มแลวชวยเสริม
ภูมิคุมกันใหรางกาย มีสวนชวยลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคมะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งปอด และ
มะเร็งกระเพาะอาหารอีกดวย
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สวนผสม
  -ลูกฟกขาวสุก 1 กิโลกรัม
  -น้ําตมสุก 1,500 มิลลิลิตร
  -น้ําตาลทราย 150 กรัม
  -น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ
      -เกลือปนหยาบ 1 ชอนชา

วิธีทํา
     1) ผาครึ่งฟกขาว ใชชอนตักเมล็ด
ออก ใสลงในกระชอนตาหาง ๆ ใชชอนขูด
จนเนื้อเยื่อสีแดง ๆ ออกจากเมล็ดจนหมด
  2) ใสเน้ือเย่ือสีแดง ๆ ลงในน้ําตมสุก 
คนใหเขากัน กรองดวยกระชอนตาถี่ ๆ            
  3) ใสน้ําตาลทราย น้ํามะนาว และ
เกลือปน คนใหเขากันชิมรส เปรี้ยว หวาน 
ตามชอบ นําเขาตูเย็น กอนดื่ม
   เห็นแบบน้ีแลว ตองยกให “ฟกขาว”
เปนพืชมหัศจรรยอีกหนึ่งชนิด   เพราะมี 
สรรพคุณทางยาและคุณคาทางโภชนาการ
ไมนอยเลยทีเดียว และเชื่อวาหากมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เราคงไดคนพบถึงสรรพ
คุณเจง ๆ  ของพืชพื้นบานชนิดนี้อีกแนนอน

  ใ น ช ว ง ป ใ ห ม ที่ ม า ถึ ง นี้  
ญาติโยมที่มาเยี่ยมชม วัดสวน-
แกว ขากลับจะแวะนํา “ฟกขาว” 
ติดไมติดมือกลับดวยก็ ไดสม
สโลแกน “อิ่มทอง   อิ่มสมอง  
อิ่มใจ”
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โดย...โยมแอว สังฆทาน

ทันดี
  อยาเกบ็ของดี ๆ   ไว โดยอาง
วาเพื่อโอกาสพิเศษ
  เพราะทุกวันนี้ชีวิตเรายังมีอยู
คือ โอกาสพิเศษแลว
   จงใชเวลากับครอบครัว  เพื่อน
ฝูง คนที่รักใหมากขึ้น
  กินอาหารใหอรอย  ไปเที่ยวใน
ที่ที่อยากจะไป
  ชีวิต คือ โซหวงของนาที แหง
ความสุข ไมใชเพียงแคการใหอยูรอด
  เอาแกวเจียระไนที่มีอยูมาใช
เสีย น้ําหอม ดีดี โปรดเอาออกมาใช

  บอกคนที่เรารักทุกคนวา เรารัก
พวกเขาเหลานั้นแคไหน ?
  อยาผลัดวันประกันพรุงที่จะทํา
อะไรก็ตาม ที่จะทําใหเรามีความสุข
เพิ่มข้ึน
  ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที มี
ความหมาย เราไมรูเลยวา “เม่ือไรมัน
จะส้ินสุดลง”
  จงอยารอวันเวลาที่จะทําให
ตนเอง และผูอื่น  มีความสุข นะคะ
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ชีวิต...ที่ประสบความสําเร็จ
ไมตางอะไรจากดาวฤกษ
ที่สองแสงสวางไสว...อยูบนฟากฟากวางใหญ
มองดูคราใด...ก็เปนสุขใจยิ่งนัก
ชีวิต...ที่พลาดพลั้ง
บอยครั้ง...ไปไมถึงที่หวังไว
ถูกตราหนาวาเปน “ดาวรวง”
เปนอุกกาบาต...ถูกทอดทิ้ง
ไรการเหลือบแลจากคนรอบขาง
อยานอยใจไปเลย...กับบททดสอบชีวิตจริงบทนี้
ตองเชื่อมั่นสิวา...จะผานพนมันไปได...
ถา... “หัวใจ”...ไมยอมพายแพเสียกอน...

โโดย...นายมะเนาวดย...นายมะเนาว

´ÒÇ´ÒÇÄ¡É �Ä¡É �--´ÒÇ´ÒÇÃ‹Ç§Ã‹Ç§
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)   จํานวน 10,000 บาท
2. คุณสุทธิพร บุญภักดี     จํานวน  3,000 บาท
3. คุณคณพัฒน หงษประธานพร    จํานวน  2,000 บาท
4. คุณณิศารัตน ออนนอม    จํานวน  1,050 บาท
5. คุณวิเชียร พลดิศัย      จํานวน     800 บาท
6. คุณชายธง ชูจงกล     จํานวน    500 บาท
7. คุณงามเนตร ฉัตรไชยรัชย    จํานวน    500 บาท
8. คุณสมควร โพธิ์แกว     จํานวน    300 บาท
9. คุณทักษา จรัสศุภากร     จํานวน    300 บาท
10. คุณทศณบงกช จองธนโชติ    จํานวน    300 บาท
11. คุณวรรณวิภา สุขอัมพร    จํานวน    300 บาท
12. คุณสนิท เลาหะวิริยศาล    จํานวน     300 บาท
13. รายนามผูบริจาค รายละ     จํานวน    200 บาท
  (1) พระสมุหพัลลภ โชติโย  (2) พระอาจารยมนู จนฺทสีโล
  (3) คุณประสิทธิ์ ประถมของ  (4) ผศ.วิจิตร สังขประพันธ
  (5) คุณเสาวพงษ-คุณศรพีร วงศสวัสดิ์ (6) พลตรีชิน ชั้นเจริญ
  (7) คุณจําป หมอยา   (8) คุณสิริลักษณ แซจิว
  (9) คุณมะลิ สรอยพลอย  (10) แมชียุรวรรณ หมอยา
  (11) คุณสุดา วะตะ   (12) คุณกชธรณ รามัญอุดม
  (13) คุณพงศสุธี บริสุทธิ์   (14) คุณดวงพร ดวงพิกุล
  (15) คุณสมยง สุธีพิเชษฐภัณฑ   (16) คุณรุงอรุณ สรอยพลอย
  (17) คุณนิษฐรัศมิ์ พิมมะเสน   (18) คุณสุชาดา สุทน
  (19) คุณสมบูรณ ประดิษฐงาน  (20) คุณวสี ไชยคุณา
  (21) พล.ต.โสภณ ปรุงสุวรรณ   (22) คุณวารินทร บุญภมร
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คุณไมใชเราขอ
ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ 

ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้ 

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

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได 
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

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

  เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อติดตอเจาหนาที่เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่

ในการไปรับของบริจาค
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต......................... จังหวัด....................... ไปรษณีย............... โทร....................
Email :.........................................................................................................................

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

สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
มูลนิธิสวนแกวฯ วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140

อตัราคาสมาชิกวารสารกัลยาโณ
   1. 1 ป  4  ฉบับ      ราคา 200 บาท  (รวมคาจัดสง) หรือ
   2. อุปถัมภคาจัดพิมพตามกําลังศรัทธา จํานวนเงิน.............บาท
 เริ่มฉบับที่............ ประจําเดือน.................................................... พ.ศ...............

สั่งจายในนาม  
 มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  11140          

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว

หรืออุปถัมภไดโดยตรงกับมูลนิธิสวนแกว (ทุกวัน)

เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
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ผูรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิสวนแกว
  โทรศัพท 0 2595 1444, 0 2921 5023 # 109 
 แฟกซ 0 2921 5022

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ   
  มูลนิธิสวนแกว    
  เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
  วัดสวนแกว ต.บางเลน     
   อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

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

ผูจัดการมูลนิธิสวนแกว
  โทรศัพท     0 2921 6262, 
  0 2921 5023 # 109, 08 1622 0354  
  แฟกซ 0 2921 5022 

ฝายกิจนิมนต   
   โทรศัพท    0 2921 5023 # 110  
   แฟกซ 0 2921 5022      

ฝายรับของบริจาค  
   โทรศัพท     0 2595 1444, 
   0 2921 5023 # 113-119, 133, 135  
   แฟกซ    0 2595 1222    

สนง.วารสารกัลยาโณ 
   โทรศัพท     0 2921 5023 # 110  
   แฟกซ    0 2921 5022 
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