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ถามกอนอาน “ศาสนาวิปริต วิกฤตเยอะชวงน้ี“ศาสนาวิปริต วิกฤตเยอะชวงน้ี  โยมไมท้ิง ไมหนี ศาสนาหรือ ? ท้ิงไหม ?โยมไมท้ิง ไมหนี ศาสนาหรือ ? ท้ิงไหม ?

à¨ÃÔÞã¹¸ÃÃÁ  ·Ø¡·‹Ò¹·Ø¡·‹Ò¹
    เร่ิมเขาสูฤดูฝน ภาษาพระเรียกวา “ฤดูเขาพรรษา” จุดสําคัญคือความชุมเย็น
จะมาเยือนผานสายฝนคอยโปรยลงมา ชวยใหสรรพชีวิตไดมีความรูสึกวาเบาใจ สบายใจ
 ชื่นใจ เย็นใจมากยิ่งขึ้น แตอยาลืมนะ ! อยากเย็นใจ สงบใจมากกวานี้ ตองเขาหา
ธรรมตลอด ๓ เดือน จะพบความสงบเย็นใจและนานมากกวานี้ ไมเชื่อตองมา
พิสูจนท่ีวัดสวนแกว หรือวัดใกลบานทานท่ีไดเปดใหเขาไปปฏิบัติธรรมรักษาศีล
  ชวงที่ผานมา...อากาศรอนจนทําใหบรรยากาศธรรมชาติและบรรยากาศทาง
สังคม การเมือง เศรษฐกิจรอนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ความรอนจากอากาศตองดับดวย
ความเย็นของฝน สวนความรอนของใจตองดับดวยการศึกษาธรรม ปฏิบติัธรรม 
ผานการรักษาศีล ปฏิบัติสมาธิ และจนถึงใหเกิดปญญา ถึงจะดับรอนภายในใจได   
  วารสารกัลยาโณฉบับนี้ หลวงพอพยอมทานใหความสําคัญกับงานพัฒนาคน 
โดยผานทั้ง ๓ กองทุน ไดแก กองทุนธนาคารน้ํา, กองทุนผูสูงวัย และกองทุน
สัมมาชีพ นับวาเปนวาทะธรรม ๖๐ ป ของทานไดประกาศเอาไวใหคณะศิษยานุศิษย
และประชาชนชั่วไป ไดรวมทําบุญเพื่อใหงาน ๓ กองทุนนี้ไดเกิดประโยชนตอผูดอย
โอกาสทางสังคมและไดพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดถึงไมเปนภาระปญหาใหกับประเทศ

สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขเชนกับประชาชนทั่ว ๆ ไป

  พรอมกันน้ี เน้ือหาสาระสําคัญในวารสารฉบับน้ี ยังเต็มเปยมไปดวยปญญาธรรม
เชนเคย โดยเฉพาะหลักธรรมของหลวงพอพยอมทานไดพูดถึงความวิปริตของสังคมไทย
ท่ีไดกอปญหาข้ึนมากมาย และทานยังไดแนะนําการทําบุญขจัดภัยแลงผานกองทุนธนาคาร
น้ํา ตลอดถึงยังมีบทความของทานผูรูหลายทานตางไดเขียนหลักธรรมไวใหคิดในแงมุม
ตาง ๆ หลากหลายประเด็น
 สุดทาย ขออนุโมทนาบุญกับทานที่รวมปจจัยพิมพวารสารกัลยาโณฉบับนี้ จน
สําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ ขอใหทานงอกงามในธรรมทุกคนทุกทาน เทอญฯ

อตัมมยตา...
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    เขาเขาพรรษา  เวียนมา อีกคราหนึ่งพรรษา  เวียนมา อีกคราหนึ่ง
  ควรคํานึง  ควรคํานึง  ถึงวัย  ไตรลักษณหนา  ถึงวัย  ไตรลักษณหนา
  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
   ทุกสิ่งสรรพ  สามัญญา คาเหมือนกัน ๚   ทุกสิ่งสรรพ  สามัญญา คาเหมือนกัน ๚
      เขาเขาพรรษา เวียนมา วาลดละพรรษา เวียนมา วาลดละ
   ลดโลภะ  โทสะ  ละโมหันธ   ลดโลภะ  โทสะ  ละโมหันธ
   ใชธรรมะ  ชําระใจ   ใชธรรมะ  ชําระใจ ใสผองพลัน ใสผองพลัน
   สติกั้น   หั่นกิเลส เหตุรุนแรง ๚   สติกั้น   หั่นกิเลส เหตุรุนแรง ๚
      เขาเขาพรรษา แสวงหา วัดใกลบานพรรษา แสวงหา วัดใกลบาน
   ปฏิญาณ  ลดละ  ขยะแขยง   ปฏิญาณ  ลดละ  ขยะแขยง
   อะ-ปา-ยะ  มุ - ขะ พาลงแดง   อะ-ปา-ยะ  มุ - ขะ พาลงแดง
 เขาพรรษา  หาแหลง ปฏิบัติ “ธรรม” ๚ เขาพรรษา  หาแหลง ปฏิบัติ “ธรรม” ๚
      เขาเขาพรรษา หรือไม อยากใครบอกพรรษา หรือไม อยากใครบอก
  เราตองปอก  นําออกชั่ว  เราตองปอก  นําออกชั่ว ตัวเหตุช้ํา ตัวเหตุช้ํา
  ใชชีวิต  จิตตื่นรู คูธรรมนํา  ใชชีวิต  จิตตื่นรู คูธรรมนํา
   ชีวิตฉ่ํา   ชีวิตฉ่ํา  เย็นชื่น ตื่นเบิกบาน ๚  เย็นชื่น ตื่นเบิกบาน ๚
        เขาเขาพรรษา พระพักอยู ดูแลวัตรพรรษา พระพักอยู ดูแลวัตร
    บริษัท   จัดศึกษา พุทธสาสน    บริษัท   จัดศึกษา พุทธสาสน
   ใชหลักธรรม  มานําตน   ใชหลักธรรม  มานําตน จิตพนพาล จิตพนพาล
    เปนหลักฐาน  พุทธสาสน ประกาศไกล ๚    เปนหลักฐาน  พุทธสาสน ประกาศไกล ๚
           มานพ เกตุรักษา ประพันธถวาย
                                             ครูประจําโรงเรียนวัดบางเสาธง
อธิบายคํา  : อธิบายคํา  : พุทธสาสน อานวา พุด – ทะ – สาน หมายถึง คําสอนทางพระพุทธศาสนาพุทธสาสน อานวา พุด – ทะ – สาน หมายถึง คําสอนทางพระพุทธศาสนา
        : พุทธสาสน อานวา พุด – ทะ – สาด หมายถึง พระพุทธศาสนา: พุทธสาสน อานวา พุด – ทะ – สาด หมายถึง พระพุทธศาสนา

เขาเขาพรรษาพรรษา  เขาเขาหาธรรมหาธรรม
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87 ฤดูฝน ชอุมธรรม...
  เรื่อง “กรรมวิธีแหงปญญา
  โยนิโสมนสิการ”
  โดย...พระเริงชัย เตชพโล
91  ระเบียงจิต ระเบียงจิต “เกิดมาทําไม ?” “เกิดมาทําไม ?” 
   โดย...เรื่องของกูโดย...เรื่องของกู
97  ชุมนุมคติธรรมชุมนุมคติธรรม  “ตื่นเถิด “ตื่นเถิด 
  ไฟบรรลัยกัลป”  
   โดย...ละอองธรรมโดย...ละอองธรรม
101  สวนแกวแฟร สวนแกวแฟร 
  “การปลูกตะไคร...เงินแสน” “การปลูกตะไคร...เงินแสน” 
   โดย...มูลนิธิสวนแกวโดย...มูลนิธิสวนแกว
105  ภาพ...พัฒนาภาพ...พัฒนา
113  ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข 
  “เปนผูใหสบายใจกวาผูรับ”“เปนผูใหสบายใจกวาผูรับ”
  โดย...โยมแอว สังฆทานโดย...โยมแอว สังฆทาน
114  วิตามินใจ วิตามินใจ “พัฒนา”“พัฒนา”      
   โดย...นายมะเนาวโดย...นายมะเนาว
115  ประชาสัมพันธ “กองทุนผูสูงวัย
         วัดสวนแกว” และใบปวารณาฯ
117  รายนามผูบริจาคทรัพยพิมพรายนามผูบริจาคทรัพยพิมพ
  วารสารกัลยาโณ

ฤฤดดฝฝนน ชชออมมธธรรรรม5  รวมตานความวิปริต
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
35 บุญขจัดภัยแลง
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
55 หลักคิดรวยบุญฤทธิ์
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
57 กองทุนธนาคารน้ํา
  วัดสวนแกว
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
61 สัตยาบันทิ้งทวนบั้นปลายชีวิต
  (พระพยอม กลฺยาโณ)
   โดย...พระราชธรรมนิเทศ
65 65  สกูปพิเศษ สกูปพิเศษ :  : ขอคิด ขอคิด 
  สะเก็ดธรรม  สะเก็ดธรรม  “พาเหรด...ไหนดี !”“พาเหรด...ไหนดี !”
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ  
67 ทําไมถึง “บวชไมสึก” ? ตอน ๘
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
71 สะเก็ดธรรม จาก...สวนโมกข 
  ถึง...สวนแกว  เรื่อง “คานิยม :
  อุดมคติ” โดย...พุทธทาส
77  ใครครวญในธรรม  เรื่อง “เทคนิค
  ของความเปนมนุษย”
  โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร
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*“รวมตานความวิปริต” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชน
ทั่วไป ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี  วันอาทิตยที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

เรื่องราวนําทาง
  วันนี้ จะพูดถึงความวิปริตของโลก ของ
ประเทศ พอจะใหไดเห็นชองทางแกไขหรือรวม
ตัวกันแกไขประเด็น ก็คือวา...
  1) เราตองเห็นวา มันวิปริตแลว
  2) เราจะไมหนี และก็ไมกระโดดเขาไป 
รวมสรางความวิปริต
  3) เราจะรวมตัวสรางแนวทางรวมกัน
แกไข กอนที่ความวิปริตมันจะบานปลายไป
เรื่อย ๆ 
  - เฝาดู รูเห็น
  - ไมกระโดดไปเลนรวมวงความวิปริตกับ
เขา ไมหนี และก็ไมโดดรวม แตประคองตัว พอ
ประคองตัวอยู
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  - ก็รวมตัวกันแกไขความวิปริต 
นี่ 3 ขั้นตอน ในวันนี้
  นีเ้รามามองเห็นกันกอน ท่ีเห็น... 
ชัด ๆ ก็คือ ธรรมชาติวิปริตอยางที่
ไมเคยมีมากอน เมื่อกอนนี้ไดอธิบาย
คําทํานายของพระเจาปเสนทิโกศลวา 
“ขาวหมอเดียวตมแลวมันเปน 3 
สวน” สวนหน่ึงแข็งเปนขาวสาร อีก 
สวนหน่ึงแฉะ อีกสวนหน่ึงไหม ใน
ความฝนเห็นวา อยางนั้นของพระเจา
ปเสนทิโกศล

  พระพุทธเจาก็พยากรณวา ตอ
ไปน้ี เม่ือมนุษยไรศีลธรรมไมประกอบ
ดวยศีลธรรมโลกก็จะวิปริต ที่ใด
ฝนฟาตกก็จะตกจน...เมื่อกี้ใครไดดู
ขาวก็จะเห็นหลายประเทศ แมแตของ
เราเอง ทางเหนือนี่เริ่มมีบางจุดพัดดิน
บานพัง ถลมทลายกันไปเลย ไอที่พัด
พังนี่ อยางเกาะชางโรงแรมพัง เขาก็
สันนิษฐานกันวาอยางนี้ ในการณที่
มันแลงนาน ดินแหง เปนรูลึก เวลาฝน
ตกลงมา นี่มันก็ทําใหยุบฮวบ !  ลงไป 
จึงเกิดวิปริตตามธรรมชาติ
 แตถาถามวา วิปริตตามธรรม-
ชาติน่ีมนุษยมีสวนไปสรางไหม ? เชน
การทําลายตัดไมทําลายปา นี่มนุษยมี
สวนหนึ่ง เราเห็นแลว 
 ทีน้ี เราจะไมหนีปญหาท่ีมันวิปริต
 เพื่อเอาตัวรอดคนเดียว แตตั้งตัว ตั้ง
หลักวา จะไมโดดไปรวมสรางวิกฤต
หรือวิปริตกับเขาแนนอน พอเราตั้ง
ตัว ประคองตัว อยูดีรวมตัวกัน 

ไมเสียชาติเกิด
 วันนี้ขอชวนวา “รวมตัวกัน” 
แกไขความวิปริตเทาที่ เราจะทําได 
เมื ่อเราเยอความวิปริตออกไมไดเรา 
ตองอยูกับความวิปริต เราตองประคอง 
ตัวไมเปนผูรวมวิปริตกับเขาใหได มัน
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ถึงจะเรียกวา “ไมเสียชาติเกิด” 
  คุมคาท่ีรูจัก ดานธรรมชาติก็แก 
ไขกันไป แตมนุษยอยาไปซ้ําเติม อยา
ไปตัดไมมากข้ึน อยาไปทําลายมันมาก
ขึ้นจนกระทั่งขาวหมอเดียวโลกใบ
เดยีว น่ีสวนท่ีลนก็ลน...จนทวมจนตาย
สวนที่แลงแหง...ก็แหง อูย ! ไฟปาปนี้
ทั้งโลกนะ เขาบอก ดอยสุเทพอะไรกัน 
น่ีเกือบเอาไมอยู ไฟปามันไหมสัตวเสิต
ตาย หนีกันกระเจิง ไมนาเชื่อ ! วาเตา 
ตายเปนรอย ๆ ตัวที่มันอยูในสระแลว
น้ํามันแหง หลังมนัก็ลอย แดดก็สอง 
หลังแตกเลย ไหมแตก เหมือนเตาถูก
เผาดวยความรอนของโลกยุคปจจุบัน 
บางคนบอกในรอบรอยปนี่
  ทีนี้ เรามาดูกันสวนที่เปนของ
มนุษย สวนท่ีเปนธรรมชาติ แผนดินไหว
แผนดินสไลดล่ืนไหลแหงแลงขาดแคลน
แลวก็เวลาตกลงมาก็ แหม ! ไมไดบันยะ
บันยังเลย มันถลมทลายวินาศสันตะ
โรไปอีกดานหนึ่ง พลิกมุมลนเหลือกับ
ขาดแคลน อยางแสนสาหัส
  เอาเรามาดูที่มนุษยสรางกันปน
ปวนท่ีสุด ตอนน้ีการเขียนกฎหมาย การ
รางกฎหมาย รูสึกมันจะวิปริตกวายุค
กอน ๆ  
 เมื่ อกอนนี่มีกฎธรรมนูญ
ชีวิตแบบศาสนา นี่มันไมไดมีเรื่อง

แบบนี้ มีการรับกันงาย ปฏิบัติตาม
กันงาย เพราะไมมีอะไรซอนเรน เปน
ประโยชนฝายพวกผูเขียน เขาบอก
วา ใครรางรัฐธรรมนูญก็มักเปน
ประโยชนแกพวกผูราง

กฎหมาย : ตาขายแมงมุม
  แตทีน้ีเรามาดูวา กฎหมายวิปริต
ยังไงบาง ? เทาที่เห็นนะ !  มีคนที่เรียน
กฎหมาย และโดนกฎหมายเลนงาน 
เหมือนที่เขาเรียก... 
 หมองูตายเพราะ... ? (งู) 
  พวกที่รูกฎหมายก็เดือดรอน
เพราะ...? (กฎหมาย)
  มีพลตํารวจตรีคนหนึ่งเมื่อกอน
เป็นคนดังมาก ติดคุกอยู 6 เดือน 
พลตํารวจตรีวิสุทธ์ิ วานิชบุตร แกอุปมา
กฎหมายดี แกเปนทนาย เปนตํารวจ 
แกบอกกฎหมายไทยตอนน้ี มันเหมือน
ตาขายใยแมงมุม
 “ตาขายใยแมงมุม” ขึงดักชักใย
ไวดักสัตว ถาดกัตัวเล็กนี่ ถาสัตวตัว
เล็กมา ติด ! แตถาเปนสัตวใหญบินพรวด
ตาขายใยแมงมุมทะลุเลย พังไปเลย 
 แกอุปมาดีวา ลูกคนร่ําคนรวย 
คนใหญ คนโต ขับรถชนตํารวจ ขับรถ
ชนตายตั้ง 8-9 ศพ อะไรอยางนี้  4 
ป ยังจับไมได ยังเรื่องไมจบ แสดงวา 
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เปนนกตัวเล็กหรือตัวใหญ ชนตาขาย
ทะลุขาดเลย
  นี่มันแปลกมันวิปริต ไม
รักษากฎหมายใหศักดิ์สิทธิ์  
และกฎหมายเริ่มจะดีกับคนชั่ว
เกินไป
  ทานอาจารยพุทธทาส พูดมา
นานแลว 30-40 ป วาตอไปเขาจะ
รางกฎหมาย นี่ใหดีกับคนชั่วเรื่อย ๆ 
ไมมีการลงโทษอะไรแบบที่สาสม
 โดยเฉพาะกฎหมายเด็ก ๆ จะ
อางวา เด็กอายุไมครบเทานั้นเทานี้ แต
พฤติกรรมเด็กที่ทําผิดกฎหมายยุคนี้
นะ เขาทําไมแพผูใหญ เชน เด็กอายุไม
มากตั้งแกงปลน ลักรถ ขโมย นี่เขาทํา
โอโฮ ! แนบเนียน เขาอางวา เขาดูหนัง ๆ 
พวกอาชญากรรม  แลวเขาก็รวมตัวกัน
ตั้งแกงกออาชญากรรม
  เขากอไดแบบผูใหญบางคนยัง
ทําไมทันนะ ! เพราะผูใหญดูหนังไมคอย 
เปน ก็เลยมาเลียนแบบไมได จับไป

แปบเดียวกฎหมายไมคุมขัง !  ไมไดลง
โทษอะไร ! เขาเด็ก...อายุยังไมครบ ออก
มาเขาก็ทําตอ แลวคนบริสุทธิ์คนดีก็
เดือดรอน 

กฎหมายดีกับคนช่ัวเกินไป
 “กฎหมายดีกับคนช่ัวเกินไป” 
ก็ทําใหคนชั่วยามใจ ทําผิดกฎหมาย
เรื่อยไป
  ตอนน้ีเขาก็อยากจะแก จะปรับ
ปรุง แตก็ไมรูจะทําไง แกยังไงก็ไมตก 
คนก็หาชองโหวท่ีจะชนกฎหมาย
ทะลุผานไปดวยเงินบาง ดวยความ
เปนคนใหญคนโตบาง หนัก ๆ คน
บริสุทธ์ิดันผาติดคุกต้ังเยอะ เพียง
แตวาไมรูจะสูดวยทางกฎหมาย
แบบไหน ? ไมเปน !
 ก็เลยในคุกเดี๋ยวก็มีขาววา “จับ
คนผิด”   ปลอยออกมาตองไปรักษา 
เยียวยากันตั้งเยอะ ตองจายเงินเพราะ
ขังเขา บางทีขังยันตายเลยเพิ่งมาเจอ
ตัวจริง อยางน้ีไอคนติดก็ติดไปจนตาย 
  อยางไมรูนะ ! อาตมาคิดวารอง
อธิบดีกรมที่ดินเปนคนพูดเองวา  เขา
ก็ผิดเพราะเขาเปนคนออกโฉนด แต
ไมเห็นเขารวมรับผิดอะไรเลย วัดตอง
ผิดเสียหายไป 10 กวาลาน น่ีแลวแปลก
พวกนักกฎหมายนี่ อาตมาเหลือเชื่อ 

โ

...มันแปลกมันวิปริต ...มันแปลกมันวิปริต 
ไมรักษากฎหมายไมรักษากฎหมาย

ใหศักดิ์สิทธิ์ ใหศักดิ์สิทธิ์ 
และกฎหมายเริ่มจะดีกับและกฎหมายเริ่มจะดีกับ

คนชั่วเกินไป...”คนชั่วเกินไป...”

““
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ก็ดีไดเรียนรูดีที่สุดเลย แลวจะโตตอบ
แบบสันติวิธีใหดูวา จะวายังไงหนวย
งานราชการที่ทําหนาที่ทางกฎหมาย
ตุลาการอะไรตาง ๆ มี ปปช., ปปท. 
สํานักงานตรวจการแผนดิน DSI  อะไร 
ตาง ๆ มี Doctor ผูเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายมาแนะนํา เราเรื่ อยเลย 
“หลวงพอทําไมไปยอมแพสะละ 
คดีที่ดินโฉนดถุงกลวยแขกนะ 
หลวงพอมี Power มากกวายายไฮ 
ยายสมอีก” คุณรัตนา สัจจเทพ “ทําไม !
หลวงพอไมสูตอ” 
 ในที่จริงเราไมอยากขึ้นโรงขึ้น
ศาลเงียบมาตั้งนาน ยุอยางนั้น ชอง
ทางอยางนี้ ตองเดินไปที่นี่ ตองเดินไป
ท่ีน่ัน เอะ ! เราก็เอา ๆ  ลองสิ ไปมาครบ
แลว ตอนน้ีเขาแจงมาแลวทําอะไรไมได
เลย เพราะมันกาวกายหนาที่กันไมได 
แตไมรูกาวกายกันไมได หรือแมลงวัน
ยอมไมตอม...? (ขี้) นาจะเปนอยาง
นั้นเนอะ นี่แคสงสัยนะ อยาเอาผิดกับ
พระนะ แคพระสงสัย ! 
  เออ ! แตใหรูไวเถอะวา ที่มัน
วิปริตมันเจ็บปวดกัน พอศาลยุติธรรม
เกิดความไมมีใครอยากจะเชื่อตอ
ไป จึงมีคําพูดเลน ๆ “ศาลเตี้ย ศาล
พระภูมิ ศาลเจา” ตอนนี้อยากจะ
เชื่อศาลไหน ? จะเคารพศาลไหน ?

เออ ! ก็พูดกัน ศาลเตี้ย ศาลเจา  ศาล
พระภูมิ ไมไหว ! แยเสียหาย

ระวังวิปริตเสียเอง
  พลตํารวจตรีวิสุทธิ์ ทานพูดอยู
ประโยคหนึ่งวา “ผมติดคุก 6 เดือน 
เพราะผมโง” โงยังไง ?  โงเพราะผมม่ันใจ
กระบวนการยุติธรรมไทย ผมเลยติด
คุก รูสึกวา แกความหวังดีเรื่องอะไร ? 
ไปทําฝายน้ําแลวก็มีการ (มันเหมือน
อยางนี้นะ เมืองไทยนี่ ถาแผนกหนึ่ง 
เขาทําเร่ืองน้ีอยู แลวใครดันเปนนักการ
กุศลไปทําเขานี่มันเสียโอกาสที่เขาจะ
เบิกงบฯ เขาก็จะใชความชํานาญดาน
กฎหมายนี่) ก็จะกลั่นแกลง เอาคน
ที่มีจิตอาสาอยากชวยนี่ติดคุก นี่คือ 
ความวิปริตทางกฎหมาย
  นั้นใครสงลูกหลานไปเรียน
กฎหมาย น่ีตองระวังเขาจะเปนตัววิปริต
เสียเอง สงลูกไปวิปริตใหบานเมืองยุง
  ก็เหมือนอยางที่เคยเลา ๆ อีก
สกัทีดีไหม ! ใครเคยฟงเร่ืองความวิปริต
ของหมูบานหน่ึง เพราะไปเรียนกฎหมาย
เคยฟงหรือยัง ? 
 คือ มีหมูบานหนึ่งอยูกันมาสงบ
เย็น ตอมาคนในหมูบานน้ันนะ ไมมีใคร
เรยีนดานนิติศาสตรเลย เกิดมีลูกกํานัน
ไปเรียนนิติศาสตรจบ ก็มาต้ังสํานักงาน
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ทนายท่ีหมูบานน้ี หมูบานน้ีถาเม่ือกอน 
เกิดขัดแยงทะเลาะกันแม ๆ ลูก ๆ พี่ ๆ
นอง ๆ  ก็จะมีสมภารเจาอาวาส ผูใหญ
บาน กํานัน เปนทาวมาลีวราชเปนเหมือน
ผูพิพากษาตัดสินวา อยางนี้นะ ! ไกล
เกลี่ยกันอยางนี้นะ ! ยอมกันเถอะนะ ! 
เขาก็ตกลงกันอยูกันราบรื่น ไมตองขึ้น
โรงขึ้นศาล 
 ตอมานี่พอลูกกํานันตั้งสํานัก
ทนายขึ้นมาก็ยุ “เฮย ! ยอมมันไดไง 
มีสิทธิ์ชนะนะ อยาไปยอมมัน” แหย
ทางนี้ที แหยทางนั้นที เปนมา 2 ปาก
กินท้ังโจทกท้ังจําเลย ชาวบานทะเลาะ
กันบรรลัยวายวอดหมดจนอยูไมเปน
ปกติสุขเหมือนแตกอน 
 มันวิปริตเพราะอะไร ? หา
สาเหตุไปหาสาเหตุมา “ออ สมภาร
หลวงพอถูกมองขาม ไมไดมาไกล
เกลี่ย ไอทนายยุ” ผลที่สุดลวงทนาย
นี่ไปกลางทุงที่ลอมฟาง ฆาทนายตาย 
ละครเรื่องนี้ชื่อเรื่องสั้น ๆ  วา  “ทนาย
ตายกลางทุง” หลังจากทนายตาย
หมูบานนั้นสงบ หลวงพอ ผูใหญบาน 
กํานันมาตัดสินเรียบรอยทุกคดี

ความวิปริตกฎหมายไทย
 นี่เรื่องน้ีก็อยากพูดไวถึงวา ความ
วิปริต กฎหมายไทย ความยุติธรรมบาน

เรา คนในคุกท่ีบริสุทธ์ิมีไปติดไมใชนอย
เพราะกําลังทรัพยสูเขาไมได  ความรู 
ดานกฎหมายไมพอ แลวพวกนักกฎหมาย
เขาเจาะรูไวหาชองออกทํามาหากิน
กัน แตไมใชวาเลวทั้งหมดนะ
  อาตมาเคยเจอทนายดีอยูคน
หนึ่ง แปลก ! เวลาวาความชนะนะ จะ
มาที่วัดนี้ มาถวายสังฆทาน มาทําบุญ
อุทิศสวนกุศลใหฝายแพ เออใจเขาเย่ียม
ไหม ! เขาขออโหสิกรรมฝายแพ ทํา
อยางนี้ทุกทีเลย ทําตั้ง 4-5 ปนะ แลว 
เดี๋ยวนี้ไมรูหายไปไหน ไปอยูฝายโนน
หรือเปลาก็ไมรู
  เด๋ียวน้ีอาตมาวา ความวิปริตท่ี 
มีนักทนายคนเกง ทนายเขาใชเทคนิค
หลอกคูกรณี อยางคนที่ตายไปแลว
เขามาเลาใหฟงวา เขาถูกหลอกให
เซ็นวา ยอมเพื่อไมใหพระเสียหาย 
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พอเซ็นทางน้ียอม เขาก็บอกทางวัด
ก็ตองยอม แลวเอาคูกรณีไปเซฟเฮาส
กลอม คนแกก็ไมรูหลงเชื่อ พระก็
เลยพลอยแพไปดวย
  มันนี่เปนเรื่องที่นาคิด อยางที่
บานหนองกินเพล นี่สูตั้งหลายชวงคน
ผลที่สุดศาลตัดสินใหชาวบานชนะ 
นายทุนแพ ยึดครองท่ีดินชาวบานที่ยาก
จนไป ตอมาศาลส่ังใหคืนท่ีใหกับประชาชน
ที่ยากจน ทานนายกฯ รูสึกจะย้ําไป
ดวยซ้ํานะบอกวา “รีบทําคืนใหเขา
จบภายใน 90 วัน”  90 วัน ก็คือ 3 
เดือน เชื่อไหม ! เจาหนาที่ที่ดินบอก
วา “ไมทันหรอก เร็วไป”  แตตอน
ทําใหนายทุนนี่ไมรูมันกี่วัน ? วนัเดียว
เลยละโยม ! โทษเขาแรงไปไหม ? เอา
เบา ๆ  เอาสัก 10 วัน 9 วัน อันนี้เปน
เรื่องที่วิปริต ขอที่ 1

เรียน...สอบอยาใหวิปริต
  นั้นเรายังไงอยาใชขอกฎหมาย 
สร างความเสียหายใหกับคนอื่ น 
เพราะความงก เพราะความเห็นแกได  
เพราะความเห็นแกตัว 
 ความเห็นแกตัวนี่ ไมว า ใคร
เรียนวิชาอะไร ลองไดเห็นแกตัว แลว
ทําใหวิชาวิปริต เดี๋ยวนี้ วิชาวิปริต
เยอะไหมโยม ? สอบเขาแพทยเขา
ก็เร่ิมวิปริตแลวโกง ! สอบเขาครู เขา
ตํารวจก็โกง จนมหาวิทยาลัยรังสิต
ตองประกาศเปนโมฆะสอบใหม
   แลวเด๋ียวน้ีเช่ือหรือยังโยม !  เม่ือ
2 วันขาวออก เดี๋ยวนี้สอบนะเขาให
คนไปเรียนแทน นั่งแทน แลวก็เช็ค
ชื่อแทนอะไรนี่ เกิดขึ้นแลว ดังนั้นการ
ศึกษาก็พลอยวิปริตไปดวย ถาคนมัน
เห็นแกตัว ไมซื่อตรงตอการเรียน ไม

“ศาสนาวิปริต “ศาสนาวิปริต 
วิกฤตเยอะแลววิกฤตเยอะแลว

ชวงนี้”ชวงนี้”  
โยมไมทิ้งโยมไมทิ้ง
ไมหนีไมหนี

ศาสนาหรือ ? ศาสนาหรือ ? 
ทิ้งไหม ?ทิ้งไหม ?
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ซื่อตรงตอกฎวิชาความรู กฎหมายนั้น 
กวิ็ปริต วิชาน้ันก็วิปริต วิปริตจนกระท่ัง 
จบ ดร. (Doctor) ฆากันตั้ง 3 ศพเห็น
ไหม ? ตองถือวา ครั้งยิ่งใหญของการ
ศึกษาไทย

คนดึงใหศาสนาวิปริต
  เอาทีนี้มาดูความวิปริตที่เกิด
กับพวกเรา นี่วาไงกันละ เขาบอกวา 
ศาสนาตอนนี้อยูในสภาพปกติเจริญ
รุงเรือง หรือวิปริตเขาขั้นวิกฤต โยม
วามีสวนไหม ?  เอ !  แลวโยมน่ีถามจริง
เถอะขาวก็ฟงมาวา “ศาสนาวิปริต
วิกฤตเยอะแลวชวงนี้” 
 โยมไมท้ิง ไมหนี ศาสนาหรือ ? 
ทิ้งไหม ?  เออ ! แลวกระโดดไปรวม
สรางวิปริตกับเขาไหม ? จะประคอง
ตัวไมใหวิปริตในชวงน้ียังไง ! น่ีตองถือวา
โยมทวนกระแสความวิปริตไหม ? เออ !
ประคองตัว ประคองวัด  ประคองกิจกรรม
ฟงเทศนฟงธรรมตนเดือนของวัดสวนแกว
 ถาอยางน้ีเรียกวา  “เราประคอง 
ตัว” เราเห็นอยูแลววา มันวิปริต เราเยอ
เราดึงความวิปริตไมออก เราจําเปนตอง
อยูในทามกลางของศาสนาชวงที่เปน
ความวิปริต พอเราประคองต้ังตัวไดเรา
ควรทําไง ? รวมตัวกัน สรางภูมิคุมกัน
ไมใหกลุมของพวกเราพลอยวิปริตไปดวย

  ทีน้ี เราจะไมวิปริตจากศาสนา
หรือทําใหศาสนาวิปริต นี่เราจะ
ตองมีหลักอะไรบาง ?  เวลาน้ีปญหา
เหมือนเราขาดหลัก ขาดความรู
หลักตัดสินวา อะไรถูก ? อะไรผิด ?
อะไรวิปริต ? อะไรเปนไปตามกฎ
ธรรม คําสอน ? ถาเราไมเอาตัวนี้
มาเปนหลักตัดสิน เราก็จะโทษวา 
ไอนี่มึงผิด กูถูก ทั้ง ๆ ที่คนทําผิด
เขาก็ยังรูสึกวา เขาถูก นี่มันเลย
ยุงตรงนี้

หลักพิจารณาถูกหรือผิด ?
  ทีน้ีถาเรารูหลัก เราดูหลักซะกอน
แลวกอนท่ีจะไปบอกใครถูกใครผิด มนั
ก็งายขึ้น พระพุทธเจาใหหลักตัดสิน
ธรรมวินัยวา ถูกหรือผิด ? 2 ทาน 
ทานหนึ่งใหกับพระอุบาลี อีกทานหนึ่ง
ใหกับพระนางมหาปชาบดีโคตมี คนนี้
เ ป นน านาง เป นพระน านางของ
พระพุทธเจา เปนนองสาวของแม บอก
วา ถาพระนานางจะบอกวา ธรรมอัน
ไหนถูก อันไหนผิด ใหไวต้ัง 8 ขอ
  อาตมาจะใหโดยยอ ๆ นิดหน่ึงวา
 1) “วิราคะ” ถาหากวา ใคร
มาพูดมาชวนมาสอนเราใหคลาย
กําหนัด ไมติดพันใหเราเปนอิสระ มิใช
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เพื่อความยอมใจสงเสริมความยึดติด 
 ถาใครสอนเราใหยึดติด ให
เพิ่มพูนความผูกพัน แลวยิ่งถาพระ
พยอม เทศนใหผูกพันวัดนี้แบบไม
ลืมหูลืมตา ชวนทํานูนทํานี่ ชวน
ทํากิจกรรมแบบชนิดที่ขอตอไป นี่
บอกอยาทํานะ !
 2) “วิสังโยชน” ทานบอกวา
อยาทําตัวผูกพันรัดติดกับการ
ประกอบทุกข 
 ถาวัดนี้สรางเหตุของความเปน
ทุกข ประกอบทุกข คนมารองไหรอง
หมเปนทุกข เชน ทําบุญหมดตัวเปนทุกข
ผูกคอตายติดคุก DSI เขาวัดวุนวาย
หมด ทําบุญอยางน้ีเปนทุกขอยางนี้เชือ่
วา มีสอไปทางประกอบทุกข แลวนี่
ไมใชแลว ๆ  ตองเอารั้วลวดหนาม ตอง
เอาอะไรกันมาปองกันเปนโลมนุษย 
แสดงวา ถาไมมีคนเหลานั้นมาตัวเอง
จะเปน...? แลวคนที่ไปลอมรอบอยูก็
ปองกันทุกขใหเขา ขนาดปองกันทุกข
ใหเขาโยม ! วา คนพวกนั้นก็เปนทุกข
ไหม ? เอ ! ถาเขาโรยตัวมาจับ อูย ! 
เขาเอาระเบิด เอาฝนเหลืองมาโรย กู
จะยังไง ? หวาดหวั่นนั่งเปนทุกข
  ถา ท่ีใด วัดใดเปนไปเ พ่ือ
ประกอบทุกขมากกวาสุข กวาความ
สงบตองดู นี่ไมใชแลว ไมใช !

  เอาละวัดนี้คนมาไมมาก แตเรา
นั่งกันสงบสบาย ไมหวาดหวั่นวา ใคร
จะจูโจมตอนไหน ! โยมนี่นั่งหวั่นไหม
นี่ ? เอกู ! จะฟงจบ เขาจะจูโจมไหม ? 
ไมใชวา “กูนากลัวฟงไมทันจบ เขา
จะจูโจมซะกอน” 
 อยางนี้เขาเรียกวา ประกอบ
ทุกขขึ้นแลว อันนี้ไมใชแลว มัน
ตองเปนไปเพื่อปลอดโปรงอิสระ 
ไมมีขัดขวางตองโทษลงอาญาเสีย
อิสรภาพ ถาเปนไปเพื่อจับกุมคุม
ขังตองโทษลงอาญาเสียอิสรภาพ
  เดี๋ยวนี้ มันมีกฎหมายขอหนึ่ง 
ใหที่ซอนเรนแกผูกระทํา ปกปอง
คุมครองผูกระทํา เราก็พลอยผิดไป
ดวยนะ แลวยังอยากรวมกระโดด
เขาไปรวมผิดกับเขาอีก อันน้ีชัดเลย
ไมใชแลว เราตองถอยมาใหกฎหมาย
เขาจับไปดู แลวมันลงกันยังไงก็คอย
ประทวงทีหลังก็ยังไดนะ ถามันไมเปน
ธรรม ตองใหมันอยาไปประกอบ
ทุกขรวมเขา
  3) “อปจยะ” ตอมาขอที่ 3 
ทานตรัสวา ความไมพอกพูนกิเลส
 ถาเปนไปเพ่ือพอกพูนไมใช ถายุ
กันใหมีกิเลสในการทําบุญอยางน้ี “ทํา 
มากไดมาก”  ทําไดเทานั้น ๆ  จะอยู 
วิมานช้ันน้ัน ๆ  เอาสวรรคมาฉก เอานรก
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มาขูกัน นี่ในคําสอนไมมี พระพุทธเจา
ไมไดขูใคร 
 วัดนี้ เดี๋ยวฟงเทศนจบไมติด
กัณฑเทศนนี่ กลับไปซวย ! แตพอติด
เต็มขัน...รวย ! (ฮึ ฮึ)  
 อย า งนี้มันพอกพูนกิ เ ลส 
ทําบุญเขาไมไดทําใหรวย เขาทํา
เพ่ือใหแกความเห็นตระหน่ีถ่ีเหนียว  
แกกิเลสความงก ถาทําอยางน้ีใช เปน
คําสอน เปนธรรมวินัย
  4) “อัปปจฉตา” ตอมาก็คือ 
ขอน้ีสําคัญท่ีสุด สมเลยท่ีบอกวา พระ-
พทุธเจาตรัสวา “อัปปจฉตา” คือ  ความ
อยากอันนอย ความมักนอย มิใช
ความอยากอันใหญ ความมักใหญ 
หรือมักมากอยากใหญ อยางท่ีบอก
วา “ทางใหญอยาพึงจร”  อยาทํา
วัตถุอะไรมันใหญ ๆ แลวมันเหลือ
ระวัง !
  (แลวน่ีตอนน้ีเวบ ไลน มันเลนกัน
นาดูนะ ในเร่ืองวา วังสวนจิตรฯ ในหลวง 
นี่เล็กกวา วังธัมมชโย เขาบอกวา มาก
กวากันตั้ง 3 สวน 3 เทาเลย เนื้อที่ยาว
ก่ีกิโล วังสวนจิตรฯ เล็กกวา มันจะยังไง
ละ มันจะเปนอาณาจักรแขงกับพระเจา
แผนดิน หรือเปลา ?  เออ ! อยากนอย
หรืออยากใหญ อยากมากหรืออยาก
เล็ก)

 น่ีขอน้ีท่ีตัดสินไววา “อยาก”  อยาก
มากเกินไป อยาทําอะไรใหญ ๆ ที่พูด
วา “เล็ก ๆ ไม ใหญ ๆ ทํา” 
 “ทางใหญอยาพึงจร” ไอทาง
ที่เขาทําอะไรกันใหญ ๆ  เยอะ ๆ  นะ รถ
ถนนใหญ ๆ ชนกันแกสเกิสไหม อะไร
เยอะท่ีสุด แตไอทางเล็ก ๆ ไปปลอดภัย
ทางที่เดินจงกรมเล็ก ๆ แคเทาหยอน
ได ปลอดภัยกวาทางใหญ
  เดี๋ยวนี้คนตีโจทยไมแตกมั้ ง 
ทางใหญอยาพึงจรนี่ เดี๋ยวนี้ชอบพูด
คํานี้กันจังเลย “มหาบุญ มหากุศล”  
 งานบุญที่ยิ่งใหญ หลอ
หลวงปูทวดที่ยิ่งใหญ แลวองค
ใหญแคน้ี แลวอีกองคมาทางใหม
ใหญย่ิงเขาไปอีก และไอองคน้ัน
เล็ก สรางใหมใหญขึ้นไปอีก 
  ตองขอไหวพระเดชพระคุณ
สมเด็จพุทธชินวงศ วัดพิชัยญาติ ท่ีทาน
ประชุมพระเจาอาวาส ทั้ง กทม.  แลว
บอกวา ตอแตนี้ไปจะสรางวัตถุใหญ ๆ
แขงกันไปเพื่อลาภสักการะ ตองขอ
อนุญาตจากเจาคณะกทม. เปนคร้ังแรก
ที่พระเดชพระคุณสมเด็จฯ องคนี้มี
วิสัยทัศนวา เกินไปแลว ๆ ทานยังทิ้ง
ทายคําหนักดวยสรางหลวงปูทวด
ใหญ สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) ใหญ 
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หลวงพอทันใจใหญ พิฆเนศใหญ ราหู
ใหญ เต็มบาน เต็มเมือง เต็มวัด จนถา
พระพุทธเจาเสด็จกลับมานี่นะ คงจํา
ไมได ใชวัดเราหรือเปลา !  มันอะไรกัน
ยักษอะไรมาอมวัดอยูนี่ พิฆเนศอะไร
มานอนพุงพลุยอยูนี่
  นี่โยมถาเรามีหลักตัดสินตัว
นี้อยู เราก็จะรูเลยวา เขาเดินทาง
ไหนผิดหรือถูก พระพุทธเจานี่ทิ้ง
วังใหญไปสูปาเขาลําเนาไพรทาง
เล็ก 
 แตพระยุคนี้อยางหลวงปูอะไร
จําไดไหม ? ทางภาคอีสานที่มรณภาพ
มีเงินตั้งหลายรอยลาน แลวลูกหลาน
กับกรรมการวัดแยงกันวุนวาย เปนลูก
ชาวนาออกบวชมาสรางวัดอยางกับ
วังใหญ พระพุทธเจาทิ้งวังใหญไปสูกฏิุ
เล็ก ๆ  ปาเล็ก ๆ  สวนทางกัน ๆ  มากเลย

 เพราะฉะน้ัน พวกเราก็ตองดูบาง
ใครเปนชาวพุทธ ใหมีหลักอันนี้ไวบาง 
ไมใชใครเขาทําใหญก็เฮกันไป สมคบ
กับทางใหญ วัตถุใหญ กิจกรรมใหญ ๆ 
อาตมาดูเม่ือคืนสองคืนมานี่นะ เขาจะ
ออกทีวีแขงกันนะ ท่ีสรางสมเด็จโตใหญ 
หลวงปูทวดใหญ โฮ ! ทําพิธีคนเยอะ
จริง แลวก็แจกรูปจําลองเล็ก ๆ 
  เงินเปนแสนลาน ตกอยูใน
วัดมากมาย แลวก็เปนเงินสูญเปลา
แลวตอนนี้นากลัวขาวออกมา ฟง
แลวเสียวเลย เขาบอกคน...(เอา
พูดอยางน้ีเลยเพื่อความปลอดภัย
เดี๋ ยวถูกจับไปปรับทัศนคติก็
ลําบาก) 
 “มือที่มองไมเห็น”  ตอนนี้มือ
ท่ีมองไมเห็น น่ีไลเก็บเงินวัด (ไมรูนะจริง
หรือเปลาก็ไมรู) แตนากลัว ! ทําบุญ
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แลวติดคุก ทําบุญแลวผูกคอตาย ทําบุญ
แลว DSI เขาวัดวุนวายไปหมด
 อันน้ีเปนเพราะพวกเรายุยงใหทํา 
อะไรใหญ ๆ ที่เขาอางใหญ นี่เพราะวา 
ตองตอนรับคนเยอะ คนมาฟงเทศนเปน
แสน เปนลาน
  อาตมาน่ีกะวา “แคน้ีชาติน้ี”  ถา
โยมมาเยอะจนลน บอกไปวัดอื่นบาง
โวย ! ไปวัดอื่นบาง เฉลี่ยไปวัดอื่นบาง
จะไมสรางตอ โยมจะมาฟงแสน 2 แสน
อาตมาก็จะไมสรางตอจะเอาแคนี้พอ
แลว อยาอยากใหญอยากโตไปถึงไหน
เลย  เพราะวาโยม !  ไมรูวันนี้หนังสือ
พิมพ วันนี้เขาลงอาตมา 2 หนา นา
คิดนะที่สมเด็จพระชินวงศทานบอกวา 
ใชคําแรงมากนะ พวกที่สรางอะไร
ใหญ ๆ  เพ่ือลาภสักการะ “พวกกาฝาก
ศาสนา” เกาะเก็บเกี่ยวผลประโยชน
จากคนหลงศรัทธางมงาย
  ตอนน้ีบุญกําลังปลนธรรม
วินัยใหยับเยิน อยางนากลัว 
เปนเร่ืองท่ีนาตกใจยุคน้ีมาถึงจุด
น้ีไดไง ?
  โยม ! ตอนพระดังนี่ องคนั้นดัง
แนนอน...คนมาฟงเยอะ อยางไปดูวัด
ดอยแมปงหลวงปูแหวนนี่  เดี๋ยวนี้โยม
ไปดูสิ ! มันตางกันอยางกับฟากับเหว  
ตอนหลวงปูแหวนอยูแนนไปหมด ราน

รวงอะไรหนาวัดแมชงแมชีนั่งขาย
ดอกไมธูปเทียนเต็มไปหมด เดี๋ยวนี้ไม
เหลือเลยสักรานหนึ่ง
 วัดหลวงปูฝน วัดหลวงพอไหน ๆ
ก็ตาม อาตมาเชื่อวาแมแตสวนโมกข
อีกไมเกิน 50 ปก็ตองคนลืมนะ รุน
หลังไมรูใคร ! หลวงพอพุทธทาส คือ
ใคร ? และวัดน้ีก็ไมนาเกิน 20 ป พระ
พยอม คือใคร ? จริงไหม ?  เด็กรุน
หลังเขาจะรูไดยังไง ! แลวน่ีจะมีใคร
มาเทศนแทน ฟงเต็มอยางนี้หรือ
เปลา ? แคนี้คิดงาย ๆ วา “สังขาร
ไมเที่ยง” องคตายองคแทนอาจจะ
บารมีไมถึงกัน 
 นี่ก็จะดูสิโยมโอโฮ ! แปลกนี่ลง
ภาพไมรูฉบับเดียวลงตั้ง 3 หนา ไม
นึกวา เขาจะทําขนาดนี้เลยนะ เขาลง 
3 หนาเลย นี่ตอนนี้ศาสนาถาเราไมมี
หลักอะไรเลยจะแย ไมรูอะไรถูกอะไร
ผิด แลวก็โทษกันอยูนั่นแหละ นี่ 2 
ขอ 3 ขอที่พระพุทธเจาวางไวเปะ ที่
ชัดเจนที่สุด
 5) “สันตุฏฐี”  คือ ตองอยู
อยางสันโดษ ๆ  ก็คือ มักนอยอยูอยาง
ไมตองมากมายฟุมเฟอย ไมใชอยู
อยางไมสันโดษ ทะเยอทะยานจนกิน
ไมไดนอนไมหลับ  
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...คําสอนจะมี 3 ขั้น
ละชั่ว ทําบุญทําดี  

แลวก็ตองอยูเหนือดีเหนือชั่ว...” 

““
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  โยมเชื่อหรือเปลา ! มีพระรูป
หน่ึงเด๋ียวน้ีมรณภาพไปแลว ทานสราง
โบสถไมดูฐานะชาวนาเลยสรางตั้ง
หลายปจนเหล็กผุยังไมเสร็จ พอสราง
โบสถเสร็จทานก็ไปแลว มรณภาพ !
แลวก็เสาราวอีก เพราะคานกวางใหญ 
เกินไป 
 แลวยุคนี้นะ อาตมาเต็มใจเลย
ใครจะดาวา ยินดีใหดาเลย ตอนนี้เรา
ยายสีแลว แดงเขาก็ไมเอา  เหลืองเขา
ก็ไมเอา “ตองอยูสีทนได”  แดงก็หาวา
เราเปลี่ยนสีไปชมหลวงปูพุทธะอิสระ 
พวกเสื้อเหลืองบอกมาไมไหน ! 
 นี่โยม ! มันเปนเรื่องที่เหลือเชื่อ
เลย ชาวบานไมกี่หลังคาเรือน
 เอาละ !  เราก็ไมอยากจะใหถูก
มองวา  พระพยอมนี่  เห็นใครลมก็ซ้ํา

อยางน้ีมันก็ไมดีแนนอน แตวาอาตมา
จะมีจุดยืนอยูเรื่องเดียว  ก็คือ
เร่ืองบุญ ท่ีเขาทําใหคอนขาง
บุญจะวิปริตมากไปสักหนอย 
 คือ จะไปอางพระโพธิสัตว มีจิต
เสียสละ อางพระพุทธเจา ยึดติดแดน
พระเวสสันดร หรือเปนพระโพธิสัตว
โดดลงไปใหเสือกิน ใหเสือหายหิว
แลวมนุษยเราน่ี ถามจริงเถอะ ! ตอง
บําเพ็ญไปเพื่อเปนพระพุทธเจา

กันทั้งหมดหรือเปลา ?  มีเผื่อคนที่
ตองการพอไดบุญสบายใจ ไมเดือด
เนื้อรอนใจ ไมทําบุญเกินฐานะและ
โภคะแหงตน น่ีเด๋ียวน้ี เร่ืองน้ีกลาย
เปนเร่ืองที่มาก จนกระทั่งตองติง ๆ 
เบรค ๆ กันบาง
 อาตมาเองกับเขาก็ไมไดเคย
เปนศัตรูอะไร เพราะวาเมื่อกอนเคย
เชียรดวยซ้ําไป โอ ! สะอาด มีระเบียบ 
สมัยที่เริ่มใหมๆ สมัยที่ตั้งชื่อวา ศูนย
พุทธจักร ยังไมไดชื่อวา วัดธรรมกาย
เลย ตอนนั้นอาตมาเชียรเต็ม ๆ เลย
 ตอนไหนที่เห็นวา ถูกก็ตองชม
ตอนไหนท่ีเห็นวา เกินไป ก็ตองเบรค
ติดเบรคกันบาง จะมาโกรธมาแคน
อะไรนักหนา ที่จริงที่อาตมาพูด ๆ 
ไป พวกลูกศิษยหลายคนไมพอใจดา
มาบานเลย ไปฟงหลวงพอฤษีลิงดํา
ทานพูดบางสิ ! ทานใชคําวา พระ
อะไร ๆ นั่นนะ อาตมาเองคงไมกลา
ใชคําแบบนั้น
 ทั้ง ๆ ที่พระหลวงพอฤษีลิงดํานี่
พูดเพราะนะ พอทานถูกนิมนตไปวาง
ศิลาฤกษ แลวทานคอนขางจะรูสึกผิด
หวัง ถึงกับบนรําพึงรําพันวา  “เอ ! 
ปฏิบัติธรรมกันยังไง ถึงไดเปนคน
อยางนี้ ๆ” ตั้งแตป พ.ศ.2517 นูน 
 จะหาวา “เราจะเพิกเฉยดูดาย
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เมื่อมีอะไรขึ้นในศาสนา ไมกระโตก
กระตากอะไรบาง” การกระโตก
กระตากแบบนี้ไมไดเปนคนโวยวาย 
เอะอะ โหวกเหวกโวยวาย แตเปนการ
เสนอขอคิดตามหลักธรรมคําสอน 
โดยเฉพาะพระพุทธเจาทานตรัสวา 

“ตองใหเปนไปเพื่อความดับ
ทุกขใหมากที่สุด”
 ไมเชนนั้น คําสอนจะมี 3 ขั้น
ทําไม ? ละช่ัว ทําบุญทําดี  แลว
ก็ตองอยูเหนือดีเหนือชั่ว 
 คนเดี๋ยวนี้ กําลังวิปริต คือ เปน
ทุกขเพราะไมมีเงินทําบุญเหมือนเขา
ก็เลยน่ังเปนทุกข แลวก็ไมไปดูบุญอ่ืน
อีกละ ไปขวนขวายชวยกิจการก็ได
บุญ  ออนนอมก็ไดบุญ เปนคนท่ีอยู
อยางสมถะ ออนนอมถอมตน น่ีก็เปน
บุญ สอนบุญแบบท่ีไมตองเสียเงินกัน
บางไดไหม ?  
 ที่ออกมาคานนี่ ไม ใชวา เปน
ศัตรูอะไร คูแคน สอนบุญที่ไมตองใช
ตนทุนสูงบางไหม ? คนจะไดไมตองเปน
ทุกขวา เราหมด ชาติน้ีวาสนาไมดี ไมมี
เงินทําบุญ แลวบุญอื่นก็เลยไมทําดวย 
บุญกิริยาวัตถุ 10 อธิบายใหครบ
หนอย ! ใหทั่วๆ หนอย ! อยาไปแต 
“ชิตัง เม รวย ๆ”

 แลวรวยนะ มันตองรวยอะไร ?
หลักรวยน่ีไมไดบอกวา บุญอยางเดียว
นะ  มันตองมีหลักธรรมประกอบใหรวย
“ขยันหา รักษาดี คบเพื่อนดี ๆ  แลว
ก็ใชจายไมเกินตัว” 
 “ทําบุญเกินตัว” ก็ถือวาใชจาย
เกินตัวหรือเปลา ? เห็นไหม ! มันมีหลัก
ธรรมประกอบ อยาไปเอาทอนเดียว 
สวนเดียว เอาแตบุญอยางเดียวเพียว ๆ
อยางนี้ก็ตองติงกันบาง
 ก็ขออภัย ! ถาพวกลูกศิษยลูก
หาวัดธรรมกายเปนทุกข วันนี้... 
  “พระพยอม  ขอโทษ ! ๆ”
 น่ีโยม ! มันเปนเร่ืองท่ีไมใชวิปริต
แตของเรานะ ศาสนาอื่นก็เหมือนกัน 
เชื่อไหม ! มีศาสนิกแค 30 ครอบครัว 
สรางโบสถ สรางมัสยิดใหญเบอเริ่ม
เลย จะไปทํา...ทําไมถึงขนาดน้ัน ! แลว
โบสถนี่ตอนนี้เชื่อเปลาเขายายไปลง
กันหลายจังหวัดแลว เชน ตําบลนี้มี 
10 วัด เขาจะเวียนไป
  ไปลงโบสถวัดนี้ ทําปาติโมกข 
เพราะพระสวดปาติโมกขก็ลดลง และ
บางวัดมีไมครบ 5 องคก็ลงปาติโมกข
ไมได ตองไปรวมลงกันวัดใดวัดหนึ่ง 
“10 วัดลงวัดหนึ่ง”  
 แสดงวา อีก 9 โบสถไมไดใช 
แลวจะสรางไปทําไม แตถาเมื่อ 50 ป 
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โบสถจําเปน แตมายุคนี้ไมใชเลย แต
เราก็ยังหลงวัตถุใหญ 
 ก็ทีนี้ พอเจอคําพูดอะไรที่โบร่ํา
โบราณพูดกัน น่ีเราไมสะดุงบางหรือ ?
เชน สมัยกอนเขาจะสรางสระน้ํา สะพาน
ขามคลอง ศาลาพัก จะมีน้ําท่ีเก็บใสตุม
น้ําไว ใหคนสัญจรเดินไปหิวกระหาย
ไดตักดื่ม
 ฉะน้ัน จึงมีปราชญจีน พูดทาทาย
แบบที่สมเด็จโต พูดเลย 
  “สรางโบสถ 1 หลัง สูแผ
เมตตา ฯ...ครั้งหนึ่ง”
 อยากใหคนเดินทางหิวน้ํา นี่ได
ดื่มไดอิ่ม เมตตาแลว สงสารเขา อยาก
ใหเขาดื่มที่สุด ที่สุขคอสุขใจ 
  ทานจึงกลาววา “ตั้งตุมน้ําไว 
1 ตุมในท่ีคนเดินผานตองหิว นี่ดีกวา
สรางเจดีย 7 ชั้น” 
 อีกอันหน่ึง “จุดตะเกียงไวท่ีมืด
สักดวงหนึ่ง  เทียนสักอันหนึ่งใหคน
พอเดินทางสะดวก ไมเหยียบงู เหยียบ
ตะขาบ 1 ดวง ดีกวาสรางเจดีย 7 
ชั้น” 
 คําพูดแบบน้ีใครจะไดยินบาง ? 
แลวเอามาคิดกันบางไหม ? 
 นี่สมเด็จพระพุทธชินวงศ นี่เปน
องคแรกของเมืองไทยที่ออกมาปราม 
พระสรางอะไรใหญ ๆ  แขงกัน โอโฮ ! แลว

ตอนน้ีหลวงปูโต หลวงปูทวด หลวงพอ 
ทันใจ น่ีเขากําลังแขงกัน ถาคิดเปนเงิน
เปนแสนลาน แลวถามเงินแสนลานมนั
จมอยูนี่ โยมไมคิดเสียดายบางหรือ ? 
 ในสวนอื่นที่ขาด ๆ นี่น้ ําก็ไมพอ
ด่ืม ไมพอทําเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
แลวท่ีไมพอทําเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภค จิ๊บจอย ! 
 ตอนน้ี คือ ระบบนิเวศ...พังหมด
ถาน้ําไมพอ ระบบนิเวศพังปลาเปอ
ตายหมด แตคนไมสํานึกกัน ไมสํานึก
แบบเกาทํากัน บาบุญ เมาบุญ หลง
บุญวิปริตไปเลย แลวก็ที่วิปริตที่สุด 
ศาสนาทะเลาะกันบรรลัยหมด ไม
วาแตพุทธกับพุทธ นิกายตาง ๆ  กัน
ในบางศาสนา
  อิสลามตอนนี้เมื่อกี้ฟงขาวแลว
ตกใจ เขาบอกวา จะเกิดสงครามแลว
นะ ประเทศอะไรนะที่ระหวางซีอะห-
สุหน่ี ? ไมถูกกันอยางแรงเลย ยึดเมอืง
กันแลว จะทําสงครามกันแลว ศาสนา
เดียวกันนะแต 2 นิกายของเราก็ไมรู
เมื่อไหร !
 6) “ปวิเวก” นี่ตอนนี้นาเปน
หวงท่ีวา ความวิปริตของศาสนาท่ีไมเปน
ตามธรรมวินัย “ไมมีมักนอยสันโดษ
คลุกคลีดวยหมูใหญ” 
 อันน้ีชัดมาก ถาเราย่ิงอยูกันใหญ ๆ
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เยอะ ๆ จึงมีคําโบราณอยูคําหน่ึง “มาก
ใหญ เยอะ เลอะเทอะกันใหญ” นี่
ถาคนมากคนใหญ คนเยอะ โยมวา 
ความเลอะเทอะมีมากจริงไมจริง ? 
 7) “วิริยารัมภะ” ที่เขาจัด
อะไรกันใหญ ๆ โยมไปดูเถอะ ! หลัง
จากเสร็จนะ ขยะเต็มหมด งานวัดที่...
มาดนตรีใหญ ๆ วงใหญ ๆ มาเมื่อไหร
วัดเลอะเทอะ แลวตอนนี้ชาวพุทธเรา 
นี่ศรัทธาตอศาสนามี 3 ศรัทธาโยมวา 
ชาวพุทธเรากําลังอยูในขั้นไหน ? 
  “ศรัทธาเลื่อนลอย  ศรัทธา
เลอะเทอะ ศรัทธาเลื่อนระดับ”
 โยมวา อยูลอคไหน ? ท่ียกระดับ
ก็มีเนอะ ที่เลอะเทอะก็...? 
 พวกที่เลื่อนลอยไป...ใครเขา
ชวนไปไหน วัดไหน กูไปทั้งนั้น ผิดถูก
กูไป ขอใหมีคนชวนเถอะ นี่เขาเรียก 
“เลื่อนลอยไป” 
 แลวพอเขาจัดกิจกรรมเสก ๆ
เปา ๆ  กิจกรรมเลอะเทอะเจิมกันหนาผาก
เลอะ กูยอมเลอะ ขอใหกูไดเจิมเยอะ ๆ
อะไรน่ี อยางน้ีเขาเรียก “ศรัทธาเลอะ
เทอะ”
  มาวัดนี้ไมเจิมหรอก น้ํามนตก็
ไมรด รดมากหัวแฉะเปนหวัดหากินไม
ได “จนหนักกวาเดิมอีก”
 8) “สุภรตา” แหม ! ขอสุดทาย

นี่นาเปนหวง ถาพระที่ปฏิบัติในทาง
วินัยเปนพระเลี้ยงยาก ตองเอานูนเอา
นี่ อาหารตองโตะจีน 
 แหมเดี๋ยวนี้ ! เขาบอกวา บาง
วัดที่มีพระไปอยูเปนรอย ๆ เปนพัน ๆ
เปรียญ 9 เปนรอย ๆ เพราะเขาเลี้ยง
โตะจีนดี ทอน้ําเล้ียงดีไมตองบิณฑบาต
อยูกันแนนไปหมด  พระภาคอีสานพอ
ไดเปรียญ 8-9 ไปรวมตัวอยูเปนกระ
จุก ไมฟงพระพุทธเจาตรัสสอนวาไง ? 

  “เธอจงแยกยายไปทาง
ละ 1 องค อยาไปทางเดียวกัน
หลายองค”

“เธอจงแยกยาย“เธอจงแยกยาย
ไปทางละ ๑ องค ไปทางละ ๑ องค 
อยาไปทางเดียวกันอยาไปทางเดียวกัน
หลายองค”หลายองค”
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 ตอนแรกที่พระพุทธเจารวม
สาวกได 60 รูปนะ มิชันนารีรุนแรก
เลย 60 รูป พระพุทธเจาตรัสวา  เธอ
จงแยกยายกันไปทางละ... ? (1 องค) 
ทางเดียวหลาย...? (องค) เราจะได
กระจายไปท่ัว ๆ กวาง ๆ  
 แลวอยางหนึ่งอาตมาเห็นชัด
เลย เดี๋ยวนี้อาตมาไปบิณฑบาต บวช
เณรก็ไมเอาเณรไป มีพระก็ไมเอาพระ
ไป ไปองคเดียว โยมเขาพูดใหไดยินเลย
“อูย ! วันกอนมาพัน กูเสียว ถากูใส 
ทุกองค กูหมดบาน โอย ! พระพยอม
ดีโวย ! มาองคเดียว กูพอสูไดถุงเดียว”
 ถุงเดียว 20 บาท  เขาไม 
กระเทือน น่ีเขาไมกระทบกระเทือน
เขาสูได
  นึกถึงสมัยที่พระพุทธเจาอยู 
แลวพระเยอะ พอพระมากันเยอะนี่ ! 
ชาวบานพอเห็นเหลือง ๆ หลบหนีเลย 

กลัว ! จะสูไมไหว ศรัทธาไมพอ
  ตอมาเห็นวัวสีเหลือง ๆ ยังกลัว
เลย หลอน ! ประสาทหลอน  !  แลว
อาตมายังนึกอยูนะ ไปบิณฑบาต นี่
ไปเจอบางวัดเขามากัน 20 องค 30 
องค อาตมาก็มอง ๆ ดู โยมเขาใสไม
ครบหรอก ! แลวทําไมไมแยกกันไป
สายละองค 2 องค ซอยบานจัดสรร
เยอะแยะ แปลกไมรูบริหารยังไง !
  อาตมาลองไปบานที่ไมเคยมี
พระไป อูย ! โยมขนลุกขนชัน ทานมา
ไดยังไง ! เขาเถียงกันอยูน่ันแหละ ที
แรกนะไมใสหรอก “ใช...ไมใช องค
จริงหรือองคปลอม”
 น่ีทําใหนึกถึงวา ชอบคลุกคลีดวย
หมูใหญ ชอบไปไหนไปกันดวยเยอะ ๆ 
สาํแดงวา “ตัวเองมีสานุศิษยมีบริวาร
มาก” 
 นี่เปนเรื่องที่ธรรมวินัยระบุไว 
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พระพุทธเจาเตือนไว  “อยาไปหลาย
องค” เขารับไมไหว เหลือระวังท่ีเขา 
จะรับได
 ที่ตะกี้นี้พูดวา “ทางใหญอยา
พึงจร” นี่อาจารยกรรมฐานทานระบุ
ไวเลยวา ถาเดินจงกรมไปกลับตอง
ไมใหเกิน 16 ศอก คือ 4 วา เดินไป
เดินกลับ ถาใหญมันเหลือระวัง
  นั้นอะไรที่ใหญ ๆ ระวังยาก วัด
ใหญ บอใหญ คนโตใหญเกินไป แลว
ระวังยาก แลวไมใชมีแตยุคน้ีหรอก กอน
ก็มีมาแลว  
  มีนักบวชคนหน่ึงช่ือ รัสปูติน (ชาว
รัสเซีย) พอมีอํานาจจิตสูง  เขาวังทํา
อะไรตออะไรจนกระทั่งฟาหญิงฟา
ชายหลงใหลกัน  จนอํามาตยเห็นวา
ขืนปลอยอยางน้ีพังแน แกก็เหลิงอํานาจ
แลว เพราะคนนับถือเยอะ อํามาตยเลย
ตองฆา นี่เปนเรื่องที่อีก 4-5 ขอ
ที่ทานแสดงไวกับพระนานาง-
ปชาบดีโคตรมี เอายอ ๆ 

นิพพิทา : เบื่อหนาย
  ทีนี้อยากเอาของพระอุบาลี
บาง พระอุบาลี นี่ทานมีแค 7 ขอ เนน
ไปที่นิพพิทา
 1) “เอกันตนิพพิทา” ขอแรก
เลย พยายามทําใหหนายสิ้นเชิง อยา

หลงใหลเคลิบเคลิ้มกับความยิ่งใหญ 
แตเด๋ียวน้ีญาติโยมก็เคล้ิม  พระก็เคล้ิม
ไปกับความยิ่งใหญ จึงแขงขันกันสราง
อะไรที่ยิ่งใหญ 
 นี่ขอแรกเลย เอกันตะนิพพิทา
พยายามใหหนายจากความเยอะแยะ
มากมายสับสน ถาคนนะเขาอยูในเมือง
ใหญ ๆ แลวเขาไมนิพพิทา เขาชอบ
กรุงเทพฯ เขาชอบเมืองที่หนาแนนไป
ดวยคนนี่ เขาไมมีทางที่จะเบื่อหนาย 
ในพวกนี้ชาตินี้ไมสัมผัสธรรมพระวินัย 
 ถาสัมผัสธรรมวินัย ตองเบ่ือหนาย
ฝูงชนท่ีมากมาย ท่ีเยอะแยะ ท่ีมันวุนวาย
นะ แยงเขาสวม แยงเขาอะไรตออะไร 
แลวทําไมเราตองไปแยงในที่อยางนั้น 
ทําไมละ ? เออ ! ทําไมไมเปนไปเพื่อ
หนายตอความมาก คนเขาเคลิบเคลิ้ม
ลุมหลงกันวา ศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโส  วา
ดีวาเพราะ วาทานพูดดีพูดเพราะ เคลิบ
เคล้ิมในคารม ในสํานวนโวหาร 
 อยางที่นิทานพระเซ็นฟงอีกสัก
เที่ยวดีไหม ? เพื่อฝงใจเนอะ ! พระ
เซ็น 2 องคเพื่อนกัน อายุไลเลี่ย บวช
พรอม ๆ กัน อีกองคหนึ่งนี่ปฏิปทาคน
ไมคอยนับถือเลย พูดจาโผงผางตรง
ไปตรงมา อีกองคหนึ่ง นะจะ !  จะ ! ๆ 
จา ! ๆ หวานจอย โยมก็เคลิบเคลิ้ม ๆ 
ในคําหวานจะจานี่
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  ตอมา  องคที่หวานจะจาเคลิบ
เคลิ้มกันเยอะ นี่เกิดมรณภาพ พอ
มรณภาพน่ี โอย ! ญาติโยมท่ีเคลิบเคล้ิม
ก็มางานศพทานต้ังศพบนศาลา รองไห
กันระงมศาลาไปหมด 
 เผอิญพระเพื่อนที่โผงผาง น่ีเกิด
เดินขึ้นมาบนศาลาแลวเห็นโยมรองไห 
ทานก็เดินถือไมเทามาแกแลว เดินปร่ีไป
ที่โลงศพพระเพื่อนที่จะจาหวานจอย
เคลิบเคล้ิมน่ี ไปถึงก็เอาไมหวดเปร้ียง !
ไปที่โลงศพ หวดไมหวดเปลา “ทาน
แยมาก ! อยูก็ทําใหคนเคลิบเคลิ้ม 
ตายก็ทําใหคนรองไหรองหม ไมนา
บวชเสียผาเหลือง ! ทานเกิดมาเพ่ือ
ใหคนอื่นเปนทุกขหรือเปนสุข รูตัว
ไหม ?” 
 ดาวาที่หนาโลงนั่นนะ “อยู
ก็ทําใหเขาเคลิบเคลิ้มตายก็
ทําใหเขารองไหรองหม เกิดมา
เพื่อใหคนเปนสุขหรือเปนทุกข 
ทําถูกธรรมวินัยหรือเปลา” 
 โอ ! บนศาลาน่ี เสียงสะอ้ืนหาย...
เงียบ ! เปนปลิดทิ้งเลย ไมมีใครเคลิบ
เคลิ้มอีกแลว ไมมีใครคร่ําครวญอีก 
แลวทานก็เดินลงจากศาลาไป
  ตั้งแตนั้นสวดศพไมมีใครรองไห
เลย  นี่คนเคลิบเคลิ้มมากไมดีหรอก

อยาไปเคลิบเคลิ้มอะไรเกินไป  ถึงแม
จะความดีทวมทนยังไงก็

  “เคลิบเคลิ้ม” นี่ยกยอง
สรรเสริญกันจนเลยเถิด จน
มองไมเห็นสัจธรรมของความ
เปนจริง ใครมายกยองอาตมา
มาก ๆ อาตมาวา เราอาจจะ
เหลิงดวย สวนเขาเองก็มองไม
เห็น 
 บางที นี่ ข ออภั ยนะอาตมา
ก็  แหม ! โยมคนหนึ่ง “ขอใหทาน
เจริญวัย อยูไปนาน ๆ  เปนที่พึ่งของ
โยม ๑๐๐ ป”  
 โอโฮ ! แคยังไมถึง ๗๐ ก็จะ
คลานข้ีอยูแลว ลุกก็ลําบาก น่ังก็ลําบาก
แยแลว ยังจะมาใหอยูรอยป “โยม ! 
เอาไปเถอะ” 
 ๗๐ กวา ๆ นี่ก็เอาพอแลว เออ
นี่โยม ! “เราขอใหทานจงอายุมั่น
ขวัญยืน อยูเปนรมโพธิ์รมไทร”  
 สังขารมันเปนไปตามเรา
อวยพรกันหรือเปลา ? (ไมเปน)
แลวเราพูดอยางนั้นเรากลบความจริง
ของสังขารหรือเปลา ?  ไมวาจะเปนพระ
ระดับสังฆราช ไมวาจะเปนประธานา-
ธิบดี แมแตพระราชามหากษัตริย อยา
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ไปใหคําอวยพรกันเคลิบเคลิ้ม 
 อาจจะบอก “ขอใหทานอยู 
สมควรแกวัย” นะนาจะดี ! ขอใหทาน 
อยูตามสมควรแกวัยเปนสัจธรรม ไอ
อยูเพื่อเทานั้นเทานี้มันเกินสัจธรรม 
มันทําใหไมเห็นความจริงไมถูก นี่มัน
วิปริตนะท่ีใหพรกันแบบนี้ บาบออยูเปน
รอยปแค 67 ก็จะตายอยูแลว เดี๋ยว
ปวดนูน เดี๋ยวปวดนี่
  นี่โยมความหนายสิ้นเชิง กับ
ความหลงใหลเคลิบเคล้ิม ถาหลงใหล
เคลิบเคลิ้มไมใชธรรมวินัย แตถา
ไดสติอยูกับความจริงนั่นใช นี่ทาน
ตรัสกับพระอุบาลี
  2) “วิราคะ” ตอมาทานก็บอก
วา “การมีความหลงใหลช่ืนชม แลว
ก็ยึดติดรัดตัว” 
 “ยึดติดรัดตัว” จนตัวเองไม
เปนอิสระตรงน้ีลึกซ้ึงนะ เชน คนท่ียึดวา
“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ” พุทธ-
เจาเปนที่พึ่งที่ยึดถือของเรา  แตถา
เรายึดถือจนหมดอิสระ เหมือนเรา
เปนทาสแบบโง ๆ  เชน ใครมาตําหนิ
พระพุทธเจา เราก็อยากจะรอนรน
ตอบโตอยางรุนแรง 
 อันนี้พระพุทธเจาวาไงรูไหม ? 
เขาเชือดหนังเราถึงเอ็นถึงกระดูก ถา
เราอาฆาตก็ไมใชศิษยของทาน ถา

พระพุทธเจาถูกตําหนิจากใครก็ตาม 
แลวโดดชก โดดเตะ โดดฆาเจาคนนั้น
แลวบอกวา เราเคารพ เรารัก เรา
ผูกพัน เปนที่พึ่งของเรา 
 พระพุทธเจา ตรัสวา “พวกนี้
ไมใชสาวกของเรา” 
 เราคอย ๆ แกไขชี้แจง อยาง
ฝรั่งขึ้นถายรูปพระพุทธรูปของเราที่
สุโขทัย อยุธยา น่ีแลวเราไปฆาฝร่ังตาย
ถามวา พระพุทธเจา ทานสรรเสริญ
วา เปนลูกศิษยหรือเปลา ? ใชไมได ! 
ยังถือวา ใชไมไดเลย
  แลวหลาย ๆ ขอก็จะไปซ้ํากับ
ที่พูดกับนางปชาบดีฯ ที่เปนตอนนั้น
เปนภิกษุณี ทั้งหมดทานจะตรัสแบบนี้
แทบทุกขอ 
 3) “นิโรธะ” เปนไปเพื่อดับ
ทุกข เปนไปเพื่อดับกิเลส
 4) “อุปสมะ”  เปนไปเพ่ือความ 
สงบ 
 5) “อภิญญา” เปนไปเพื่อ
ความรูยิ่งเห็นชัด
 6) “สัมโพธะ”  แลวก็จะสุด
ทาย ตองเปนไปเพื่อสัมโพธะ คือ รู
ตรัสรู รูยิ่ง รูตามที่พระองครู 
อยาไปแสหารู รูอะไรที่มันไมใช
ทางเลย ไปรูทําไมวา คนตายไป
ไหน ?  สตีฟจอบไปไหน ? แลวไป
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อาตมาแหมจั๊กจี้หู ! แลวอวดแกวงมา
พูดปากหาเสี้ยนทําไม ? ไหนวา เพง
ลูกแกวใส ! ดวงใส ! ทําไมปากเสีย
อยางนี้ มันเขาขอไหนนะ ? มันอวด
อะไรนะ ?
  จริง ๆ นะถารูวา สตีฟจอบไป
เกิดชั้น 2 ชั้น 3 เปนเทวดา 
 จริงนะโยม ! โยมวา จริงไหม ? 
เท่ียวไปรูวิญญาณใคร ?  มันใชเร่ืองทาง
ตรัสรูไหมนะ !  ก็  “รูอะไรไมวิเศษ เทา
กับรูกิเลสของตนเอง”
  อาตมาจริง ๆ นะชาตินี้ไมเคย
คิดเลย วา “จะใฝรูไป”  แมกระท่ังโยม
พอตอนนี้ไปอยูชั้นไหน ? หรือตกนรก 
อาตมาไมรูนะ แตทําบุญอุทิศสวนกุศล
ไปใหเรื่อยเทาที่ทําได  ไมอยากตามไป
ดูหรอก ! แมอยูขุมไหน อยูสวรรคชั้น
ไหนเสียเวลาเรา 

 คนเราแสรูเร่ืองไมควร...? 
รูเร่ืองท่ีไมเก่ียวกับดับทุกขของ
เราน่ี ทานบอก อยาแสไปรูมัน
เลย

......จงรูเรื่องที่จะเปนไปจงรูเรื่องที่จะเปนไป
เพื่อดับทุกข เพื่อความอยูเย็นเพื่อดับทุกข เพื่อความอยูเย็น
เปนสุขของ..? (เราเอง)”เปนสุขของ..? (เราเอง)” 

““
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 ขอน้ีชัดเลย “จงรูเร่ืองท่ีจะเปน 
ไปเพ่ือดับทุกข เพ่ือความอยูเย็นเปน
สุขของ..? (เราเอง)” 
 แสไมเขาเรื่อง ! นี่ถาอยางนี้ไป
กันใหญไหมโยม ?  เละเลย 

 แตครั้งนี้...นากลัวที่สุด !  
ศาสนาที่วิปริต เพราะวาถาไมมี
การจัดการอะไรเลย ปลอยไป
ตามยถากรรม เพิกเฉยดูดาย จะ
ตองมีคําโจทกขานวา พวกเดียว
กันแมลงวันยอมไมตอม..? 
 อันน้ีจะเสียเลยนะ น่ีถาไมจัดการ
แตถาจัดการก็วุน เพราะคนมันคลั่งไป
แลว 
 ทําใหนึกถึงตอนทานเจาคุณ
โชดกวา...หลวงพอสดไปหาทาน บอก
วา ติดเรื่องนิมิต เรื่องอะไรนี่ แลวทาน
ก็เขี่ยแคะใหหลุด 
 ทานก็กะวา เตรียมจะมาสอน
ลูกศิษยที่หลงติดไปกับทาน นี่บังเอิญ
ทานมรณภาพซะกอน ลูกศิษยก็เลยติด
เทอรโบกลับไมไดเลย ตรงนี้ไมมีใคร
ฟงเทปชุดเจาคุณโชดกวัดมหาธาตุฯ
สอนกรรมฐาน แบบหนอ
  นี่คือ ความวิปริตของศาสนา 
ที่คนบอกวา ไปวัดธรรมกาย แลวสงบ
ก็สงบซิ เพราะสอนใหเพงอยางนี้

 กรรมฐานสวนใหญ พวกกสง
กสิณสงบทั้งนั้นแหละ แตวาสงบ
ไมใชวาจะไมกําเริบ 
 “สงบเหมือนหินทับหญา”  
พลิกหินหนอยหญาก็...? (งอก) ถาหญา
ไมงอก จะแกวงไปรูวิญญาณคนอื่น
ทําไม ? นี่คือ ชัดเจนที่สุดเลย
  เอาโยม ! พูดถึงกรรมฐาน เด๋ียวน้ี 
ก็วิปริตเยอะนะบอกนั่ง “น่ังตองสงบ”
 ไอคนบาน่ี อยาไปบอกใหมันสงบ
นะ เพราะวา ฟุงหนักแลว
 อาตมาเพิ่งไปเจอมีชาวอินเดีย
คนหนึ่ง สอนกรรมฐานแปลกมาก เชื่อ
ไหมโยม ! อาตมาไป 2 ชั่วโมงกวา คน
เต็มฮอลล (Hall) ใหญ สมาคมการคา
ไทย-จีน หองประชุมใหญมาก ใหญ
กวานี้เยอะเลยคนเขาไปเกือบเต็ม 
 เปนพวกอินเดีย แปลก ! ทาน
สอนยังไงไมรู สงบ ! คน 2-3,000 
คน นั่งเงียบ...ไมมีเสียงกะแลมแอมไอ
เสียดวย  
 ส อ น แ บบ ธ ร ร ม ช า ติ  
ธรรมดา ทานบอกวา...คลาย ๆ
กับบอกระวั งนะ เดี๋ ยวนี้ สอน
กรรมฐานแบบวิปริต ใหเขาน่ิง ให
เขาสงบ ไอคนบาเขาน่ังน่ิงของเขา
อยูแลว เขาไมพูดไมจากับใคร ให
เขานิ่งหนักเขาไปอีก 
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ตองสอนใหรูจัก “วาง”
 ทานบอกคลาย ๆ  กับวา เหมือน
ใหมันแบกของหนักไมรูจักวาง ทาน
บอกวา กรรมฐานที่ดีที่สุด คือ 
สอนใหรูจักวาง  “วาง วาง วาง” 
 นี่ก็เอ ! ไป ๆ  มา ๆ  ก็ตรงที่หลวง
พอพุทธทาสพูดเลย “จิตวาง ปลอย
วาง” แลวแปลกสอนกรรมฐานนึกถึง 
เมื่อตอนอาตมาเคยบรรยายอยูใน
โรงมหรสพวา...คนสมัยกอนเขา
มีทุกขเครียด พอเครียดเขามา 
เขาไปในโบสถพระจะมีขลุย ซอ
อู เครื่องดนตรีกลอมกอน 
 พอกลอมแลวอารมณดี เขาบอก
วา คนเรานี่สันดานมันมีดนตรีอยูใน
หัวใจ ไมคอยบา ไมคอยเครียดหรอก 
ถาคนไมรองเพลงเลย รัชกาลท่ี 6 ทาน
วายังไงนะ “อันชนใดไมมีดนตรีกาล
ในสันดานวิปริตชอบกลนัก” ใน
ทาํนองน้ี แลวทานก็สอนกรรมฐานแบบ
มีครวญเพลงนิด ๆ  

 โยมว า . . .พระพุทธเจ า
ครวญเพลงไหม ? ตรัสรูแลว
ครวญเพลงไหม ? 
 หลวงพอพุทธทาสบรรยายอยู
ตอนหนึ่งพระพุทธเจาตรัสรูเสร็จก็มา
ฮัมเพลงเลน “เพราะมีอวิชชา จึงมี

ตัณหา” 
 ตัณหา อุปาทาน ผัสสะ นี่
ทาํใหเกิดอยางน้ัน ๆ ทองปฏิจจสมุปบาท
ปยจัยการ 11 ฮัมเปนเพลง เหมือน
เจกขายหมูหมดเขียง ก็โอย ! รองเพลง
จีน (อาตมารองไมเปน)  ฮัมเพลงเลน
“พายเรือกลับบานหมูหมด ได
กําไรเพียบ” 
 เออโยมนั้นทานก็เออ ! สอนหัด
มีดนตรีไวในหัวใจบาง แตอยารองออก
มาดัง เชน โยมแปลกดีนะ ! เมื่อกอน
อาตมาเคยไดยิน แลวเดี๋ยวนี้มันก็ลืม
ไป เขาใหทองวา “นําโม ๆ  ๆ  ๆ  โฮ ๆ  ๆ  ๆ
ฮิ้ว” อะไรอยางนี้
 “โฮ ๆ ๆ ๆ  ฮ้ิว !” น่ีไหนโยม
ลองวาสิ ! 
  “โฮ ๆ  ๆ  ๆ   ฮ้ิว !”  โยมเครียด
ไหม ? ไหนใครยังเครียดอีก  ?
 “โฮ ๆ ๆ ๆ  ฮ้ิว !” แลวยัง
เครียดอีกยกมือสิ ! 
 เอาลองอีกเท่ียวสิ !  นําโม ๆ  ๆ  ๆ
โฮ ๆ ๆ ๆ  ฮิ้ว !”. (ฮึ ฮึ ฮึ) เครียดไหม ?
เครียดไหมโยม ? รูสึกเบาเลยนะ ! 
 เออ ! แลวทานสอนสมาธิแปลก
นะ ใหทําอยางเหมือนกับหลวงพอเทียน
ที่เคยมาอยูวัดนี้ ทานจะสอนใหทํา
อยางนี้ (ยกฝามือ) อะไรอยางนี้...ปุบ
ปบ ๆ  ใหรูสึกการเคลื่อนไหว ทานบอก
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นี่สมาธิจริง ๆ จะไปจับนั่งนิ่ง แลวทํา
มาหากินทํางานไมไดเลย ทํางานก็มี
สมาธิไมได
  เอาไหนโยมลองไหม ? ทานสอน 
ใหเคลื่อนไหวลองดูไหม ? เอาลองดิ ! 
พรอมสลัด (ขอมือ) แรงเลย ทําอยาง
นี้สลัดแรง เอาสลัดแรงเลย โลงไหม ? 
 โยมเครียดเร่ืองท่ีบานไหม ? ผัว
กูเปนยังไง ตอนสลัดน่ี คลายสลัดเร่ือง
บาน เรื่องอะไรที่แบก ๆ ใหมันโลง ! 
สบาย 
 เออบางทีทานก็ใหทํายังไงรู
ไหม ? ไหนลองสิโยม ! (เหวี่ยงฝามือ
ออก) และก็ทําอีกแบบหน่ึง (ตวัดฝามือ
เขา) ระหวางใหกับเอาโยมวา อยาง
ไหนสุขอยางไหนทุกข ? ใหสบาย
ปลอยวางได
  แปลกนะเขาบอกวา ทานนี่เปน
ปราชญอันดับ 3 ของโลกตอนนี้ เปน
คนมีหนวดเครานะ หมก็ไมเหมอืนจีวร
พระหรอก แตเขาหมแบบเปนชุดขาว 
เขาบอกวา เคยไปปาฐกถาเทศนสอน
กรรมฐานอินเดียฟง 2 ลาน แลวนั่ง
เงียบเลย อาตมาไป แหม ! เสียดายไม
ไดเอารูปมาใหดู เดี๋ยววันหลังจะเอา
รูปมาใหดู
 ฉะนั้น โยมเรานี่บางทีเขาบอก
ทํากรรมฐานกัน น่ังสมาธิแลววิปริตสติ

แตกหรือบาไปเลย 
 ก็เขาสอนกันวิปริต สอนใหมัน
อยากไดสงบอยางนั้นอยางนี้ “อยาก
สงบตองไมทําดวยความอยาก” แต
สรางเหตุปจจัยใหถูกกับความสงบ ให
ผลมันออก แลวใหเปนธรรมดา ใหเปน
ธรรมชาติ อยาไปบังคับจนเครียด คน
บาเขาเครียดอยูแลว ไปบังคับใหเขา
เครียดหนักเขาไปอีก เขาก็เลยบาเลยทีน้ี 
 เออนี่ ! มันวิปริต ตอนนี้สอน
อะไรกันแปลก ๆ ผิด ๆ เยอะ !
 นี่โยมเปนเรื่องที่ ตอนนี้พอคนนี่
บังเอิญไปใหนั่งสงบ พอเขาสงบก็นึก
วานี่ถูกแลว “สงบแบบไมมีปญญา”

สงบแบบมีปญญา
 สงบนิ่งมันตองมีปญญา
ดวย ไมใชสงบแลวกลายเปน
หลงติดนิมิตในความสงบ แลว
ก็เคลิบเคลิ้มความสงบ 

...อยากสงบ
ตองไมทําดวย
ความอยาก...”

““
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 แตความสงบ นี่เปนแคบันไดขั้น
แรก จึงใชคําวา “สมถะกรรมฐาน” 
แปลวา เครื่องมือทําใจใหสงบ แต
วิปสสนา นี่เครื่องมือทําใจใหเรือง
ปญญา มันตองมีอีกขั้นหนึ่ง
 ไมเชนนั้นเราก็ติดแตความสงบ 
ถาอาตมาไมเทศนละ โยมมาบอก “โยม 
มา...นั่งสงบ ๆ ”  แลวโยมก็ฟงแลวสงบ
เอาสงบอยางเดียว ถาเกิดใจมันบิด
อะไรขึ้นมาพอสงบ...ใชแลวหลวงพอ
สอนถูก แตศรัทธาเล่ือนลอย ศรัทธา
เล่ือนเปอน มันตองศรัทธาเล่ือนระดับ
ข้ึนมาใหเกิดปญญา
  นี่ที่มีเลากันมาตลอดวา ธรรม
วินัยควรเปนยังไง และจะสุดทายที่ 6 
นี่ สัมโพธะ เปนไปเพื่อยกระดับ
เลื่อนระดับไปสูความรูมากกวา
ความสงบ
  พระพุทธเจานี่ ไปอยูกับพวก
อาจารยท่ีสอนสงบ ๆ ทานบอก “ไมใช 
ทาง ไมถึงท่ีสุด” ทานก็จาก 2 อาจารย 
นัน้ไป ไปหาใหมตอยอดใหม ทานกเ็ลย
มีชื่ออาจารยวา อาจารยพุทธเจาชื่อ
อะไร ที่ทําใหทานเปนพุทธเจา ? ชื่อ
อาจารย “คลํา”  คลําหาความรูเขาไป
เรื่อย ๆ 
 (เออ ! อาฬารดาบส และอุทกก
ดาบสนั้นยังแคพื้นฐาน) 

 นี่ตองสูงสุด ถาใครสอนใหติด
สุข ติดสงบ แตไมมีความรู ยกยอง
ความสงบเปนเลิศ เอาความรูเปน
รอง แลวไมมีทางขอสุดทายเลย
 7) “นิพพาน” คือ ความ
เย็นถาไปวัดไหน แลวไมมีเร่ืองเย็น ๆ 
มีแตรอนรุมกลุมทุกข ไปทําไมละ ! 
ไปแลวหมดเนื้อหมดตัว ไปแลว
ผูกคอตายระหวางบุญกับดับทุกข 
ตองขอถามย้ํา !
  พระพุทธเจาออกบวช
แสวงหาบุญ หรือแสวงหา
ทางดับทุกข ? (ทางดับทุกข)  เออ
โยม ! นั้นพวก 17 เปอรเซ็น คือ พวก
เขาใจศาสนานี่ 17 % พวกไมเขาใจ 
83 %  ถาบอกวา พุทธเจาออกบวช
เอาบุญ นี่ถือวา ผิดแลว 
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 บุญเขาทํามากันเยอะ ไม
ตองบวชก็ได ก็ทําบุญได แตที่
ออกบวชนี่เพื่อยกระดับศรัทธา
ใหถึงขั้นหมดทุกข
  เอาละโยม ! ใครไปวัดไหน 
ขออยาทําเรื่องเหตุใหเกิดทุกข 
เขามีความทุกขอยู จะไปทําไม ! 
 ถาอาตมานั่งรองไห แลวโยมยัง
มานั่งฟงเทศน นี่ทุเรศไหมโยม ? หา
โยมพระพยอมเช็คน้ําตารอย ๆ เรื่อง
โฉนดถุงกลวยแขก โอย ! เร่ืองนูนเร่ือง
นี้ แลวโยมยังจะมาอีกหรือ ? หามาไหม
โยม ? พระเจาน้ําตาพระรองไห ขมขื่น 

 ไมไดหรอก  !  เราตองรูจัก 
ศรัทธาเล่ือนระดับ อยาใหเล่ือนลอย
และเลื่อนเปอนอยู ไมมีฐานความ
รูอะไรเลย มันก็เลย !

  เอาละความวิปริต น่ีท่ีจริงมีหลาย
ขอ แตอาตมาวา...มันสําคัญอยูขอ
ศาสนาน่ี สวนสังคมวิปริตไมรูจะพูด
ยังไง ทําไมมันโหดรายฆากันเปนผัก
เปนปลา 
 มองเห็นคนเปนผักเปนปลา 
เปนศัตรู เปนขางนูนขางนี้ ทุกขางอยู
เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย ทําไม ! 
เขามองเปนขางมึงศัตรูกู ขางสีนั้นเปน
ศัตรูเรา มันควรจะเลิกไดแลว ทุกขาง
ในสังคมที่ตั้งกลุมที่ตั้งสีกันมานั้น แลว
มันเปนไง ! มันเที่ยงไหม ? แกนนําก็
ทะเลาะกัน แกนนํารัฐบาลก็ทะเลาะ
กัน แกนนําสีขางนกหวีด ตีนตบ มือ
ตบ โยมวามันมั่นคงยั่งยืนถาวรไหม ? 
เกิดขึ้นตั้งอยูแลวก็อีก 50 ป นกหวีด
ตนีตบ มือตบจะเลือนลางหายไปไหม ?
หรือจะเขมแขงตั้งมั่นขึ้นอยูใชหรือ

...เราตอง
รูจักศรัทธา
เล่ือนระดับ

อยาใหเล่ือนลอย
และเลื่อนเปอน
อยู ไมมีฐาน

ความรูอะไรเลย”

““
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เปลา ? แลวเราก็ไปเปนลูกมือเขา ไป
บาดเจ็บลมตาย แลวสักวันหนึ่งก็อาว
เอย ! แลวมันไปไหนกันหมดแลวนี่

หาความสุขแบบวิปริต
  เอาละอีกตัวหนึ่ งนากลัว
มากหนอย ! “ความวิปริตในการ
หาความสุขของมนุษย”  ชอบหา 
แตสิ่งปรนเปรอบําเรอทางวัตถุ 
โดยไมรูจัก ในคําวา “สุข...แบบ
สงบเย็น” 
 อยากจะเรียกวา “สุขกาก
กับสุขทิพย” สุขกากน่ีกําลังทะเยอ
ทะยานหากัน วิปริตในการหาสุข
กาก จนกระท่ังขยะลนบาน ลนเมือง 
 ขยะนี่ คือ กากของความสุข 
ไอพวกสุขกาก แตวาวันนี้โยมมาน่ังสงบ
ฟงเทศนฟงธรรมไมคอยมีขยะใชไหม ?
ออ ! มีขวดน้ําออยหนอย ก็ปรนเปรอ
มากไปหนอยเหมือนกัน ฟงเทศนตอง
ดื่มน้ําออย
  ถามจริง ๆ เถอะ มาเพราะไดด่ืม
น้ําออย หรือมาเพราะอยากหาความ
รู ? (หาความรู)  เออใช ! น้ําออยเปน
ของจิ๊บจอย ดื่มก็ได ไมดื่มก็ได 
 เดี๋ยวนี้การหาความสุขกันแบบ
ทะเยอทะยานปรนเปรอ กันแบบบาคลั่ง 
แลวเล่ือนระดับความสุขสูงข้ึน ๆ ๆ ตาม

แบบของเขา ยิ่งสูงยิ่งวุนวาย ยิ่งสูงยิ่ง
เลอะเทอะ ยิ่งหลุดโลกเลย เดี๋ยวนี้เขา
หาความสุขกันแบบหลุดโลกนี่เยอะ
ไหม ? เขาจัดอะไรมาปรนเปรอบําเรอ
ชีวติ  ทําไม ! ไมเอาธรรมะมาบําเรอชีวิต
“สุขโดยไมตองหาวัตถุอะไร
มากมาย”
  เดี๋ยวนี้นะยาเสพติด เขาก็วา
เปนความสุข เร่ืองเนื้อหนังทางเพศ
เขาก็วาเปน...? จนมันวิปริตทางเพศ
แบบดูไมได 
 อาตมาไมนึกเลยวา โลกจะมา
ถึงจุดน้ีไดไง มันมีเคร่ืองมือเลนเร่ืองเพศ
จนกระทั่งเด็กเล็กเด็กนอยเดี๋ยวนี้ เขา
รูจักทําเรื่องนี้ตั้งแต 7 ขวบ 5 ขวบ 
เขาวิปริตไหม ? เออ ! แลวเราจะรวม
ตัวกันแกไขบางไหมนี่ ?
  เอาละมาแคไหน ! ก็ถือวา เปน
แนวรวมกันแคนั้นก็แลวกัน จะตั้งกอง
กําลังสูความวิปริตไหม ? หรือฉันจะ
โดดลงไปเลนกับเขาดวย ? 
 เออ ! ขอให 
  1) เห็นความวิปริต 
  2) ประคองตัวไมโดดไปเลน
ความวิปริต 
  3) พอตั้งตัวประคองตัวอยู
รวมตัวตั้งกลุมแกไข 
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 แกไดเทาไรก็...? โยมคิดทําเร่ือง
ยาก ๆ  คือ เร่ืองแกความวิปริต ถือวา
เปนเรื่องยากที่สุดในเวลานี้ 
 แตคิดไวบางดีไหม ? เราจะได
คิดเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งยาก ! ยิ่งคิดเรื่อง
ยาก ๆ  ออก ฉลาดกวาคิดเร่ืองงาย ๆ  นะ

 เออโยม ! สรางโบสถ สราง
เจดียมันงายไหม ? มาสรางให
น้าํมีกิน มีด่ืมมีใชกันบาง 
 คิดหนอยดิ ! ชวยกันคิดเร่ืองแทงค 
น้ําหนอย หลุมขนมครก แกมลิง ฝายน้ํา
 นี่อีกไมนานอาตมาจะสั่งรถ ตอ
รถที่มีแท็งคน้ําอยูในตัว ไดขนไปแจก
จายชาวบานบางท่ีท่ีไมมีน้ ํา  แลวรถดูด
น้ํานีน่ะ ไมใชจะดูดน้ําจากท่ีมีตามแหลง
ไปใหญาติโยม บางทีตองดูดจากที่ต่ ํา
ขึ้นไปไวที่สูง พอถึงหนาแลงจะไดมีน้ ํา 

มาทําบุญแกวิกฤติกันบาง
 มาทําบุญแกวิกฤตกันบาง
ในโลกในสังคม ธรรมชาติมันวิปริต 
แลวเราคิดเร่ืองยาก ๆ มาชวยกันแก 
คนชราจะถูกทอดทิ้งมากขึ้น เราก็
มารวมตั้งกองทุน คนจะหันไปเปน
มิจฉาชีพมากข้ึน
  อูฮู ! เดี๋ยวนี้เขาหลอกลวงกัน 
ทางเน็ต ทางไลน ทางเวบขายนูนขาย
นี่ แลวก็หลอกหมดเนื้อหมดตัวกันเลย

เขาอางวา เขาไมรูจะเอาทุนไปประกอบ
อาชีพอะไร หาแหลงทุนไมได จะไปกู
เขาก็ไมมีคนค้ําประกัน ขายยาบา วิ่ง
ฆา จี้ปลน หลอกลวงตมตุน 
 ถาเรามีเจดียใหญ แตน้ําไมมี 
คนชราถูกทอดทิ้ง มิจฉาชีพเต็มบาน
เต็มเมือง มันไมมีทีมตั้งแก กลุมตั้งแก 
มันก็แยลงไปทุกวัน
 ก็ฝากไวแคนี้ละนะ อยาโดดไป
เลนกับความวิปริต จงตั้งปอม ตั้งกลุม 
สรางทีมตานความวิปริต แกความวิปริต 
กอนที่มันจะถึงวิกฤตกันจนเกินแก 
 กันไวดีกวา... ? (แก)  เพราะ
แยแลว...? (แกไมทัน)
 วันน้ีพูดเพ่ือใหกันหรือใหแก ? 
ชวยมากันไว แตมันก็ไปเยอะแลวละ เรา 
ก็ชวยกันแลวกันนะ
  ก็ขออวยพรให ทุกทานไม
โดดไปเลนกับความวิปริต ประคับ
ประคองตัวจนต้ังตัวไดแลวก็แกไข
ความวิปริต สวนตัวเอง ประเทศชาติ 
สังคม และโลกจะไดยุติความวิปริต 
ขอใหทานประสบความสําเร็จใน
ดานน้ี ดวยกันทุกทานทุกคน เทอญ.

...ชอบหา แตสิ่งปรน
เปรอบําเรอทางวัตถุ 
โดยไมรูจัก ในคําวา 
“สุข...แบบสงบเย็น” 

““
ุ
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  กองทุนฯ วัดสวนแกว ไดการ
ลดคานวัตกรรมทางเครื่องจักรกล 
มาผลักดันใหโครงการ 3 บุญ คือ 
บุญธนาคารน้ํา ฯ
 เมื่อไดมาก็ไดมาใช ตักเลนตักดินที่ 
ขุดมาจากคลอง แลวเอาไปใสโคนตนไม ให
ตนไมงาม ก็จะไดเล้ียงคนชรา และเสริมอาชีพ 
 ตองขออนุโมทนากับบริษัทริเวอร 
เอนจิเนียร่ิง จํากัด และบริษัทอัลติมัสซ
จํากัด ตัวแทนจัดจําหนายรถอเนกประสงค
มัลติวันภายในประเทศไทย ที่ใหสวนลดเงิน
เปนจํานวนเกือบ 5 แสนบาท ในการได
เคร่ืองไมเคร่ืองมือ และสําคัญท่ีสุดคือ ใชได
หลายอยาง ขุดรอง ขุดหลุม ปลูกกลวย
ปลูกออยก็ได จะโมปูนก็ได จะทําตักเลน 
ตักดิน ขนถายยายข้ีวงข้ีวัว ก็แสนจะสบาย !
 เพราะฉะน้ัน การทําบุญของบริษัทฯ
 นี้เทากับ…

1) ชวยกองทุนธนาคารน้ํา ให
แหลงน้ําไดเกิดขึ้น อยางอุดมสมบูรณ 
เทาที่จะทําได 

  2) เมื่อมีน้ํา...เพาะปลูกอะไร ? 
คนชราที่มาอาศัยในโครงการฯ ก็จะไม
ตกต่ํา จะไดเปนบุญพาวาสนาสงใหกับ
ผูสูงอายุ ไดสุขสบาย ในบ้ันปลายของชีวิต
 3) บุญรอด ก็คือจะทําใหประเทศ
ชาติ ไมมีใครฉก  ชิง  วิ่งราว  ปลนฆา
ทรพัยสิน ชีวิตไมตองเสียกันมากมาย ถา
คนไดประกอบอาชีพกันไดดี มีสัมมาชีพ
และอาชีพยุคนี้ถาทําอะไรโดยไมมี
เครื่องจักรเครื่องกล เทคโนโลยี คนทํา
ก็จะทอ เหนื่อย ! ขุดดินไปโดนหิน ไป
โดนดินเหนียว  ก็หมดแรง เหนื่อย ! 
 แตถามีเคร่ืองจักรชวยขุด ชวยปลูก 
ก็จะมีความสุขในการปลูก การขุด และก็
มีกําลังใจ ปลูกไดเพิ่ม ปลูกไดมาก ขาย
ไดมากรายไดดี ก็เชื่อไดวา คนจะหันมา
ประกอบสัมมาชีพ ละเวนมิจฉาชีพ ไปลัก 
ไปปลน ไปฆา ไปคายาเสพติด 

 จึงตองขอ...อนุโมทนา คุณชัยธพัชร
เหลาศิริรัตน ผูบริหาร บริษัทฯ ทั้ง 2 ที่
ใหสวนลดเอาบุญเปนกําไร ทานเจาภาพนี้
ถือวา  “เอาบุญเปนกําไร”  แลวยังแถม
อุปกรณใหอยางครบถวนดีมาก มาอีกดวย 
ทั้งขออํานวยพรใหทานเจาภาพ จงเจริญ 
ขายดิบขายดีตลอดไป เจริญพร.
    

สัมโมทนีกถา สัมโมทนีกถา 
พระราชธรรมนิเทศพระราชธรรมนิเทศ  (พระพยอม กลฺยาโณ)(พระพยอม กลฺยาโณ)

“เอาบุญเปนกําไร”
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*บุญขจัดภัยแลง” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําตนเดือนแกประชาชนทั่วไป ณ 
ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี  วันอาทิตยที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

เรื่องราวนําทาง 
 สิ่งที่นาเทศน นาสอน นาเตือนกัน ในขณะนี้ เห็นจะไมมี
เรื่องอะไรที่เคยกลาวไวแลว แตวาไดขอมูลที่ชัดแจงที่การแกไขใน
ยุคหนึ่ง สมัยหนึ่งอาจจะทําไดตามสติปญญาของประชาชน
ในยุคนั้น ก็ทําไปแบบนั้นเพื่อแกปญหาอยางนั้น
  ยุคนี้เราก็เห็นวา การแกปญหานั้นดีขึ้นก็จริง ดูทันสมัย 
เทคโนโลยีเยอะแตมันก็ยังอยูในสภาพที่แกไมตกอยูดี 
 นั่นก็คือ “แกวิกฤตภัยแลง” ซึ่งแกกันมาหลายรูปแบบ 
ตามภูมิปญญาของชาวบาน ที่เกิดขึ้นแต...ละยุค ๆ ก็ทํากันไป เชน 
ยุคกอน ๆ 4-500 ป หรือ 100 ป เขาแกกันวา ทํายังไงใหฝนฟา

35

โโโโดด

“การแกปญหา
นั้นดีขึ้นก็จริง

ดูทันสมัย 
เทคโนโลยีเยอะ
แตมันก็ยังอยู
ในสภาพที่แก
ไมตกอยูดี...”
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มาตก ไมใหแหงแลงขาดแคลนน้ํา ก็มี
การแหนางแมวอยางนี้เปนตน แมวก็
เปยกโชก ฝนฟาบางทีก็ไมไดตามนั้น 
แตก็มีบาง ก็เลยเชื่อถือวา การแหนาง
แมว น่ีเปนตัวเรียกรองฝนมาได อาจ
จะทําใหเทวดาเห็นใจวา แมวหนาว
แลว ตกมาสักที เขาจะไดเก็บแมวเขา
บาน ไมตองใหมันเปยกปอนกลางไร
กลางนา

เรียกฝน ขอฝน
  ตอมาเราลองนึกอีกสิในเมือง
ไทยเรา นี่เรียก ฟาเรียกฝน ขอฝน
มากําจัดภัยแลง หรือบรรเทาภัยแลง 
นี่มียังไงบาง จุดบั้งไฟ รูสึกจะทํากัน
หนักมากในภาคอีสาน ทําไปทํามา จุด
บั้งไฟกลายเปนการพนัน  แลวก็มีการ
แขงขันกันแบบชนิดที่ไฟระเบิด คน
ตายเจ็บก็เยอะ นี่คือ การแกปญหา
แบบโบราณ พญาแถนจะมาใหฝน ถา

ทําบ้ังไฟข้ึนสูงข้ึนสวย ก็งบประมาณ
จุดเยอะ แตเราวาท่ีแยท่ีสุด ก็คือ มา
เลนการพนัน
  เอา ! ตอมาอีกลองดูสิโบราณเขา
ทํายังไงแกฝนแลง ? เขาปนหุนชาย-หญิง
รวมเพศกันกลางทุงนาไอหุนผูชายชื่อ
เจาอะไร ? เจาเมฆชื่อนายเมฆ สวน
หุนท่ีเปนผูหญิงช่ืออะไร ? นางฝน แลว
มันมีคนนี่จองดู มันมีไอหุน 3 ตัวนะ 
หุนตัวหนึ่งจองดู ไอ 2 ตัวกําลังรวม
เพศ ไอฝนกับไอเมฆ ไอคนที่นั่งดูชื่อ...
เจาหมอก ๆ นั่งคอยคิว แหม ! นี่ภาพ
โบราณเขาถายทําใหดู นี่เออ ! มีหุนปน
มีการรวมเพศกันในกลางทุงนาเพื่อให
เทวดา นี่เขารูสึกไมไหวละ เทวดามีหิริ
โอตตัปปะ ก็อยากจะเอาฝนตกลงมา
ใหชะดินเหนียวท่ีปนละลายไป นี่ก็คือ 
การกระทําแบบโบราณ
  ทีนี้ทําไปทํามาก็เปนพิธีเพื่อจะ
หวังผลวา ใหทําแลวจะเกิดผลอยางนี้

ความเชื่อแบบความเชื่อแบบ
โบราณโบราณ
“การแห“การแห
นางแมว นางแมว 

นี่เปนตัวเรียกนี่เปนตัวเรียก
รองฝนมาได”รองฝนมาได”
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ไปทําที่ทาง 3 แพรงบาง ตรงนาที่เปน
เวิ้งเปนโคกอะไรบาง แลวรูสึกตาม
ตาํนานน่ี เลากันวา อําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ เปนตนตํารับกระทําพวกนี้ 
ท่ีอําเภอศรีเทพมี...แถว ๆ อะไรละ  เขา
เรียกวา เปนบานนาตะกรุดที่ทํากันอยู 
ฝนก็ไมตกบาง ตกบางนี่ก็แลวแตเถอะ 
ทํากันมา 100 กวาป ภายหลังหลาย
หมูบานประสบภัยแลงหนักที่สุดใน
รอบ 20 ป 10 ป เขาจะทําเรื่องอยาง
นี้ขึ้นมาสักทีหนึ่ง น่ีมันภูมิปญญาชาว
บาน
  ทีน้ี ภูมิปญญาชนทํายังไง ! 
เชน ในหลวงคิดทําอะไร ?  (ทํา
ฝนเทียม) เออ ! คิดทําฝนเทียม
แกภัยแลง ก็ไดผลบาง ไมไดผล
บาง ตอนนี้มันแลงจัด ความชุม
ชื้นของเมฆมีไมพอ พนไป 20 
ลําฝนก็ไมตก ก็ทําอะไรตอไปอีก
ละ ที่จะหาทางใหมีน้ ํา (ลองชวย
กันคิดสิ) ถาคิดไมออกอนาคตอด
น้ําแน ! 
 กม็าทําเข่ือนเก็บน้าํกัน หลังจาก
ทําพิธีมาแลว หลังจากใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ถาฝนตกมาแลวไมมีเขื่อน
เก็บก็แย แลวสรางเขื่อนโดยไมมีน้าํฝน
มาก็... ? (แย) 

 ที่จริงตนเหตุนี่ ! ปลายเหตุมา
จากท่ีเข่ือน ตนเหตุ ก็คือ น้ําตนน้ํา ปง 
วัง ยม นาน มันแหงตอนนี้ จังหวัด
นานไปดูสิ ! แหลงตนน้ํา มันถูกตัด
หมด ปาไมที่จังหวัดนานไปดูเถอะ ! 
เปนเขาหัวโลนเปนหมื่นไรเปนแสนไร
เลย ปลูกขาวโพดกันหนุบหนับ
 เจาสัวที่รับ-ซื้อ-ให พันธุเมล็ด
พวกนี้เสร็จ ไมดูผลงานตัวเองหรอก  
รวยอันดับ 2 อันดับ 3 ของประเทศ 
แตเจงเลยน้ํานี ่ชาวบานตอนน้ันไดขาว
โพดแพง ไดอะไรแพงก็ตัดตนไม ถา
ตนไมไมมีความชุมชื้น ตนน้ําไมมีน้ ํา
ชุมที่จะดูดซึมไวในดินใหไหลผานมาที
ละนอย ๆ ถาฝนลงมาก็พรวดไป ไป
แลวก็หมดเลย จึงเกิดวิกฤต

  “ปญญาชนตองทําดวย
การใชฝนเทียม ทําเขื่อน”
 ตอนน้ี ก็คือ ทําแท็งคน้ํา ขุดสระ 
แกมลิง หลุมขนมครก ตอนนี้เริ่มพอดี
กัน ถาตอนน้ีมันนาเปนหวง คลองก็แหง
ไมไดขุด “บอน้ําก็ตื้น คลองก็ตัน” 
ไมมีขุดกันเลยสักวัน ชวงที่แลวมัวแต
เถียงกัน มัวแตสัมมนา เขาบอกจะให
อาตมา 7 ลานที่จังหวัดปราจีนบุรี วา 
เราจะยอมเนื้อที่ให 15 ไร 
 บัดนี้ ยั งประชุมกั น ไม เสร็ จ
ฝนตกมา 2 วันแลว นี่ตกเยอะดวย 
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เสียดายจังเลยบอเรามันขุดไมเสร็จ 
อาตมาก็เลยตัดสินใจซื้อรถแมคโคร
ตัวหนึ่งที่จริงราคา 3 ลาน 7 แตเรา
บอกไมมีเงินสงทันที ตอนนี้ขอผลัดป
หนึ่งนี่คิดดอกเทาไร ? เขาใหบวกไป 4 
ลาน  ก็เอามาขุดแลวไปไดครึ่งบอแลว 
มันมี 3 บอเพราะเราทําคันกั้น ๆ ๆ ที่
มันสูงต่ําลงมา 
 การขุดบอทําสระมีความ
จําเปนมาก และตอนน้ีทําแทงคก็ขอ
บอก ขาวดีนิดหนึ่งวา  มันจะฝนสลาย
อีกหรือเปลา เนเธอแลนดเขาเปนประเทศ 
ท่ีทําแท็งคน้ําแบบนอคดาวนมาเปน 

ชิ้น ๆ ๆ แลวเขามาประกอบ แทงคหน่ึง
ก็ประมาณ 3 แสนบาทจุน้ําไดหลาย...
แหม ! จําไมได แลวมันความกวาง 6 
เมตร 4 เมตรสูง 4.50  เมตร  ก็จุ
มากนะ รดน้ําไดหลายไร เขาถวาย 2 
แทงค ๆ  ก็ 6 แสน แท็งคละ 3 แสน เรา
ก็ซื้อทอตอหาใหน้ ําไดมี นี่ทีนี้อาตมา
กาํลังคิดตอไปอีกวา ถาตอนนี้ถามวา 
เรามีธนาคารโนน ธนาคารนี่ธนาคาร
ที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตร ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ตอนนี้เขากําลังเริ่ม
ฮิตธนาคารอะไร ? ธนาคารน้ํา
  ถาเราทําธนาคารน้ําไว นี่เก็บ
น้ําฝากใสแทงค ใสบอหลุมขนมครก 
แกมลิงไว มันนาเปนตัวแกที่ทันสมัย
ไหม ?  เปนปญญาชนไหม ?

 ถาเอาแบบปญญาชาว
บานแบบโบราณ ก็คงจะตอง
แหนางแมวกันทุกป ปนหุนกัน
ทุกวันทุกป ก็ไมไหว !

ชวนญาติโยมกําจัดภัยแลง
 ก็เลยตั้งใจที่สุดวา  ตอไปนี้จะ
ชวนญาติโยมทําบุญไมสรางโบสถ
ไมสรางเจดีย มีเงินมาทําธนาคาร
น้ํากัน ชวยกันทําแท็งคน้าํไว ชวยกัน
ขุดบอ ขุดสระ ถาไมขุดประเดี๋ยวก็
จะเหมือนครั้งพุทธกาล 
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 ในคร้ังพุทธกาล มีเร่ืองนาคิดมาก
จะลองเลาใหฟงวา “วิกฤตภัยแลง” 
นี่เปนชนวนใหกอสงคราม จะสงคราม
ยังไง เรื่องเลากันมายังไงลองฟงดู 
 ในอดีต  เหตุการณตอนหนึ่งที่ 
พระพุทธเจาเสด็จกลับจากหมูพระญาติ
แตคราวนี้เสดจ็มาลําพงัพระองคเดียว
เสด็จมาเพ่ือระงับเหตุระหวางสงคราม
พระญาติทั้ง 2 ฝาย พระญาติฝาย
หนึ่งเปนของพระพุทธบิดา คือ ฝายพอ 
ปกครองกรุงกบิลพัสดุ อีกฝายหนึ่ง
เปนพระญาติฝายพระพุทธมารดา คือ
ปกครองเมืองโกลิยนครหรือเทวทหะ
นครก็เรียกวาทั้ง 2 ฝายนี้ตั้งบานตั้ง
เรือนอยูคนละริมฝงแมน้ําโรหิณี แลว
เกิดพิพาทกันในปญหาเรื่องน้ํา ที่ทด
ขึ้นทํานา เมื่อฝายอยูทางเหนือทดน้ํา
จากแมน้ําเขานา ฝายทางใตก็ขาดน้ํา 
 ทั้ง 2 ฝายเปดประชุมเพื่อตกลง
กันกอนวา จะทํายังไงกันดี แตแลวก็ตกลง

กันไมได จึงเกิดปะทะคารมกันอยาง
รุนแรง ถึงกับขุดโคตรบรรพบุรุษข้ึนมา
ประณามกัน ตรงนี้เขามีวงเล็บไวดี 
(เพราะไมขุดบอน้ํา ไมขุดแกมลิง จึง
ขุดโคตรกันมาดา) (ฮึ ฮึ) 

ชอบขุดคุยมากกวาขุดบอ
 ตรงนี้นาคิดนะ เออ ! แลวคน
เดี๋ยวนี้เขาชอบขุดคุย ขุดโคตรเรื่องนูน
เร่ืองน้ีกันจนลืมขุดบอน้ํา แลวคนก็แปลก
ยุคน้ี พอใครเขาขุดคุยเร่ืองไมดีของใคร
ตัวเองก็หมดน้ําอดน้ําทน “ไมอยาก
ทําเลย หมดศรัทธากลับมาบาน
นอนดีกวา”  เพราะเจอเขาขุดคุยเร่ือง
คนนั้นไมดี คนนี้ไมดี 
 ขุดสระไมขุด ขุดบอน้ําไมขุด 
มัวแตขุดคุยกัน แลวคนบางคนก็รับ
เรื่องขุดคุยมาใสเปนอารมณ จนหมด
อารมณที่จะทํางานเพื่อการกุศล อันนี้
ก็เรียกวา “แพการขุดคุย”  
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 เร่ืองเลว ๆ ราย ๆ มาโถมใสจิตใจ
คนที่ไมมีน้ ําอดน้ําทน ก็หมดอารมณ
เปราะบาง ก็ไมไดทําคุณงามความดี
บารมีอะไรตอไป
  เอา ! ทีนี้เขาขุดคุยเขาดากันวา
ไงรูไหม ?
 พระญาติฝายหนึ่งก็ดาวา เปน
พวกอะไรรูไหม ? “ไอพวกหมาจ้ิงจอก
มึงสมสูกันเอง” คือ หมายความวาหมา
จิ้งจอกมันสมสูกันเอง สมัยกอนพวก
กษัตริย นี่เขาจะแตงงานกันระหวางพี่
สาว-นองชาย-พ่ีชาย-นองสาว เขาจะ
ไมไปแตงกับตระกูลอ่ืน เขากลัวเสียชาติ
ตระกูล นี่เขาก็จะแตงสมสูกันเอง เขา
ก็เลยขุดมาดา “ไอพวกหมาจิ้งจอก 
พวกมึงสมสูกันเอง” ขุดคุยกัน
 อีกฝายหนึ่งทนไมได เมื่อฝาย
หนึ่งดามาอยางนี้ เพราะวาตนตระกูล
ตัวเองมาอภิเษกสมรสกันระหวางพี่
ชายกับนองสาวมาตลอด ก็เลยดายอน
ไปวา “ไอพวกมึง ไอพวกขี้เรื้อน”  
ฝายตรงขามถูกดาตอบอยางนี้เพราะ
อะไร ? ก็เพราะวาเจาตนตระกูลนี้ เม่ือ
กอนเปนโรคเรื้อน แลวถูกขับไลไปอยู
นอกเมืองไปอยูในปา 
  มาขุดคุยกัน ! อีกคนหน่ึงไอหมา
จิง้จอก พวกน้ีสมสูกันเอง อีกพวกหน่ึง
ก็บอกวา ไอพวกไอข้ีเรื้อน ขุดคุยกันไป

ขุดคุยกันมา ทั้ง 2 ฝายตางก็เตรียม
กําลังคน  เตรียมกําลังทหาร เตรียม
กําลังอาวุธจะเขาห้ําห่ันกัน พระพุทธเจา
ทรงทราบขาวจึงเสด็จมาระงับเหตุ
สงคราม ทรงประชุมพระญาตท้ัิงสอง
ฝาย แลวก็ทรงซักถามถึงตนตอที่มา
ของปญหา เขาก็เลาใหฟงเร่ืองน้าํเร่ือง
อะไร

   พระพุทธเจา ถามวา “ที่
ทะเลาะกันอยูเรื่องอะไร”
  พวกพระญาติก็บอก “เร่ืองน้ํา
พระเจาคะ”
   พระพุทธเจาตรัส นี่ถามพวก
พระญาติทั้งหลายหนอย “ระหวาง
น้ํากับชีวิตคน นี่อยางไหนจะมีคา
มากกวากัน”
  พระญาติก็บอก “ชีวิตคนมีมาก
กวา พระเจาคะ”
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  พระพุทธเจาก็ตรัสวา “ควรรึ ?
ที่เราจะทํากันอยางนั้น อยางนี้ ที่
จะฆากันนี่” 
 พระญาติก็นิ่งเงียบ ไมมีใครพูด
ไมมีใครกราบทูลอะไรเลย

ที่มาของพระปางหามญาติ
  พระพุทธเจาก็ตรัส “ถาเรา
ตถาคตไมมาที่นี่ในวันนี้ ทะเล
เลือดจะไหลนอง” เปนภาษาบาลี
วา (โลหิตนที ปวัตติสสติ)
  คือ ถาคนขาดสติฆากันแยง
น้ําน่ี เขาจะทําใหเลือดไหลนอง เปน
แมน้ําแหงสายเลือด เออ ! พระพุทธเจา
ทานตรัส ถาทานยังไมมา จะฆากัน
เยอะเพื่อแยงน้ํา
  นี่เราดูหลักฐานมีมาที่เรียนมา 
จึงเกิดการทําพระพุทธรูปปางหาม

ญาติ (ที่ยกมืออยางนี้) รูสึกจะยกสอง
มือดวยนะ ! หรือจะยกเทาดวยจะหาม
อยูไหม ? นี่ถาเขาอดน้ํากันมาก ๆ
  เพราะฉะน้ัน  จึงมีการทําพระ
ปางหามญาติ  เปนอนุสรณเปน
อนุสาวรีย  ตอนนี้มีเรื่องที่นาคิดวา
ที่วันนี้พูดย้ําไปหลายเที่ยววา “ใหทํา
บุญตามเทศกาล  นี่ก็ทํากันไป
เถอะ แตอยาลืมทําบุญแกวิกฤต-
การณ” 
 เพราะเทศกาลบางทีมีวิกฤต-
การณก็ตองลมเลิก หรือลดทอน เชน
เทศกาลที่จะถึงสงกรานต นี่เคยรดน้ํา
กัน 5 วัน เดี๋ยวนี้ใหเหลือเพียง 2 วัน 
ที่ใชปนฉีด เดี๋ยวนี้ใหเอาที่ฉีดผา เขา
เรียกวาอะไร ?  “ปอกกี้” 
  เดี๋ยววัน 2 วันจะใหไปซื้อมา ป
นี้ไมใหรดทั้งขวดแลวใหฉีดที่พระ นี่
ฉีดที่มือพระ “ปด ๆ”  อยางนี้ก็จะดี
นะ แลวก็จะใชตอไปทุกป เดี๋ยวซื้อมา
สัก 200 ใครชวยหนอย เอามาแลวก็
ใสฉีดนิดเดียว ๆ ๆ ทั้งวัดจะเปลืองน้ํา
ไมถึง 40 ขวด ถาทุกปหมดเปนตุม หมด
เปนถัง
  เออ ! เราจะตองมารวมแก
วิกฤตการณกันไหม ? 
 ไมนั้นเราแยสิ ! เราก็จะไมเจาะ
กระแสวิกฤตใหเปนโอกาส วันนี้เรามา
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รบราฆาฟนกันเองถึงเลือดนอง
แผนดิน” อิสลามฆาอิสลาม พุทธฆา
พุทธ พมาอะไรก็ไมรูตอนน้ีก็มีอันตราย
  โยมตอนนี้ในการฆากันเองใน
ประเทศเรา นี่ก็ถาคิดแลวศพที่โยน
ริมแมน้ํา ที่เขาไปถวงน้ํา คลองอะไร
ที่ใกล ๆ ทําเนียบ พอหลังจากเขาเลิก
กันแลว ก็ไดศพตั้งเยอะ ไมรูเราตาย
กันไปเทาไร บางคนก็บนญาติหาย ๆ 
เขาฆาไปทิ้ง จะรบราฆาฟนกันดุเดือด
เลือดพลาน ในศาสนาเดียวกันเองแท ๆ 
เปนญาติพี่นองกันเองก็แท ๆ 
 ดูสิ ! ไมรักแม แตรักมรดกแม 
ตอนแมตําน้ําพริก ทําใหรวย ! ไมเปน
ไร พอรวยขึ้นมา น้ําพริกกระเด็นเขา
ตา โอโฮ ! สัมภาษณน้ําตานองหนา น่ี ! 
เงินตัวเดียวแท ๆ นะ
  “อานนทดูกอน หลังก่ึงพุทธ-
กาล (ซึ่งก็คือชวงหลังพุทธศักราช 
2500 เปนตนไป) จะมีความราย
แรงกวากอนกึ่งพุทธกาลมาก ยักษ
นอกพุทธศาสนาจะรบราฆาฟนซึ่ง
กันและกัน ตางฝายจะลมตายเปน
ฝายละมาก ๆ  สมณะ ชี พราหมณ
ก็จะลมตายไปดวย” โยมทราบขาว
ไหม ! ตอนพมาเมื่อไมกี่ป นี่มีทหารยิง
พระตายในน้ํานี่เยอะเลย แตของเรา
นี่ทหารยังไมทันยิงพระ พระล็อคคอ

ชวยเจาะกระแสวิกฤตภัยแลงใหเปน
โอกาส ใหไดสติปญญามาพัฒนาการ
ทําบุญของเรา อยาทําบุญงี่เงาเหมือน
ทุกปไมได เลนกันเหมือนทุกป สาดกัน
เหมือนทุกป สาดเสร็จ ! แลวอดน้ํา
 สมน้ําหนาปญญาออนไหมโยม
วา ? แยนะ แยมาก ๆ  
  ทีนี้ มาดูเร่ืองท่ีเกิดข้ึน มันอยูใน
เขาเรียกวา ศิลาจารึกในมหาวิหารเชต- 
วัน ณ สวนมฤคทายวัน ในประเทศ
อินเดียมีศิลาจารึก เร่ืองนี้เชื่อก็ไดไมเช่ือ
ก็ได พระพุทธเจาตรัสแกพระอานนท
ตอนหนึ่งวา (ซึ่งก็ถือวาเปนชวงนูน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ 2 นูนนะ ที่
เขาไปคนไปเจอกัน)
 “ดูกอนอานนท เมื่อศาสนา
ของตถาคตลวงเลยไปถึงกึ่งพุทธ-
กาล สัตวโลกท้ังหลายก็จะเกิดในยุค
นี้จะพบกับความลําบาก ขาดแคลน 
ขัดสน อาหารน้าํไมมีจะลําบาก ทุก ๆ
ชาติ ทุกศาสนา ตามธรรมชาติ การ
หมุนเวียนของโลกที่หมุนไปใกล
ความแตกสลาย แผนดิน แผนน้ําจะ
ลุกเปนไฟมนุษยและสัตวจะไดรับ
ภัยพิบัติสารพัดท่ัวทุกทิศ คนในสมัย
นั้น (ก็คือ ยุคพวกเราน้ีละ) จะมีวิสัย
โหด ดุ ประดุจดั่งกําเนิดเกิดจาก
สัตวนรกมาเกิด  มีความอํามหิตจะ
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กอน ยิงไมทันพระลอคคอกอน เออ 
นากลัว ๆ นะ
  เริ่มแตพุทธศาสนาลวงเลย 
2,500 ป นี่จะลําบาก จะมีอะไรตอ
อะไรที่ขาวยากหมากแพง สมณะ ชี
พราหมณ ไฟก็จะไหมวัดวาอาราม
  แลวปนี้ ไฟไหมไป 3-4 วัดนะ 
หมดเลยไมนาเช่ือ ! ไมสัก กุฏิไมสักดี ๆ 
  “จะลําบากยากเข็ญ และที่
เหลือเชื่อลูกไฟจะตกจากฟาเปน
เพลิงผลาญ” 
  ปนี้ มีลูกอะไรกลม ๆ เปนลูกอุ
กาบาทอะไรนั่น ตกมาเยอะ ซึ่งคนก็
กําลังวิตกกันเยอะเหมือนกัน 
 “เหล็กกลาจะทะยานจาก
น้ํา มหาสมุทรจะชอกช้ํา สงคราม
จากทั่วทิศ ศึกจะติดเมือง ขาวจะ
ขาดแคลนทั่วแควน  จะอดอยาก ผี 
โขมดปาจะเขาเมือง ผีเส้ือเมือง ทรง
เมืองจะหนีเขาไพร”
 คือ จะอาศัยพระสยามเทวาธิราช
ผีเสื้อ ทรงเมืองไมพอแลว เพราะผี
โขมดเขาขับพวกน้ีออก คือ พูด...งาย ๆ
ตามแบบหลวงพอพุทธทาสทาน
อธิบายทํานองนี้วา มันเหมือนคน
ไรศีลธรรมคนระยําจะเขาเมือง คน
ดีคนงามเขาก็รําคาญก็ออก เดี๋ยว
นี้ในเมืองหลวงเขาปกปองสารพัด

ทุกอยางยาเสพติด ซองสุม สารพัด
ไป ซองเซ่ิง บอนเบ่ินมันก็อยูในเมือง
เต็ม คนรําคาญเขาจะหนีออกไป
  “ยักษหินที่ถูกสาบเปนเวลา
นาน จะตื่นขึ้นมาอาละวาดโลก ดิน
ฟาอากาศจะแปรปรวน”
 ขาวยากปลาอาหาร ขาวก็จะ
ขาดแคลน ตอนนี้ปลูกขาวไมไดตั้งกี่
แสนไร ขาวปลูกไมได มันกระทบอะไร
ไปหลายอยาง จะเอาไปผลิตอาหาร
อะไรตาง ๆ จะทําแปง ตอไปไมแน ! 
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป (มามา) เราจะไม
ไดซ้ือ ซองละ 5 บาท อาจจะ 20-30 
ก็ได ตอนนี้เขาบอกขาวเริ่มขาดแลว
บางที่ เมื่อวานนี้ทานวุฒิมาบอกคนไป
หาซื้อขาวที่เรา คงไมมีที่ทํานา ทําไม
ไดน้ํามันแหง
  จะเกิด  “ดินฟาอากาศแปร-
ปรวนตลิ่งจะพัง” ถนนจะทรุด ตอน
นี้ถนนทรุดเปน...โอโฮเยอะวิ่งไมได
เลย แถว ๆ ปทุม 
 “แผนดินจะถลมเปนทะเล 
โลกมนุษยจะดิ่งสูความหายนะ นัก
ปราชญจะถูกทํารายส้ินสูญ ในระยะ
นั้นศาสนาของตถาคตจะเสื่อมลง
มาก เพราะพุทธบริษัทไมตั้งอยูใน
ศีลธรรม เชื่อคําคนโกงกลาวคําเท็จ
ไมเคารพรักธรรมนิยม คนประจบ
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สอพลอไดรับความเชื่อถือในสังคม ผูที่มีศีลมีธรรมประพฤติดี
ประพฤติชอบ กลับไมมีใครเคารพยําเกรง”

เชื่อคนสอนบิด...นากลัว
  เมื่อกี้นี้เปนผูใหญในระดับชาติของบานเราคนหนึ่ง มาถึงคุย
กับอาตมาแปบเดียวบอก “ศาสนาเปนอยางน้ี ๆ เพราะไปเชื่อคน
สอนบิด” อูย ! แกบนใหญเลย “ถาจับพวกนี้สึกไปเสียก็...”
 เดี๋ยวนี้แปลกไหม ? คนสอนบิดนี่นะ พระวัดสอนบิดคนไป
เปนลาน แตวัดน้ีไมรูมีใครหรือยังท่ีสอนบิดไหม ? โยมวาบิดไหม  ?
ทําไมมาแคนี้ ! หรือชอบใหบิดบาง หรือเที่ยวหนาบิดสักทีสิ ! จะ
ไดเต็มวัด
  เออ อันน้ีนาคิดนะ “เช่ือคําคนโกง”  เม่ือก้ีน้ีศาลเขาอานพิพากษา
เรื่องโกง อาตมาเปดดูพอดี แปลก ! คนถือดอกไมไปใหกําลังใจ ท้ัง
ท่ีช่ือแวววับ ท่ีดินโกงเขาก็มี แตตัวแกอาจจะไมไดโกงนะ สวนคนท่ี
เก่ียวของ น่ีมองวาคอนขางจะชัด เชน เอาขาวใสถุงไป น่ีมันก็ไมได
ถึงประชาชน เขาตัดตอนกันยังไงก็ไมรู อาตมาฟงไมทันถนัด
  แตถาเรารักใครชอบใครมึงโกง ก็โกงไป “กูเชื่อมึง ! วามึง
เปนคนดี” นี่เขาเปนอยางนี้นะคนปจจุบันนี้ แลวคนที่นาเคารพพูด
ธรรมะดี ๆ กับอยางพระพรหมคุณาภรณ นี้ดูสิ ! คนก็ไมคอยรูจัก
ทานหรอก ทานเปนพระนักปราชญจริง ๆ สอนไมมีบิดเลย
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อธิบายเพ้ียน...ตีความก็ผิด

  แตกลับมี...เดี๋ยวนี้แปลก ! เมื่อ 
2 วัน เขาโตกันนาดูเรื่องคําพูดหลวง
พอพุทธทาส คุณมีชัย ฤชุพันธุ ไปอาง
วา “ประชาชนไมตองเปนใหญก็ได 
ขอใหประโยชนไปตกกับประชาชน
สวนใหญ” 
 ที่จริงหลวงพอพุทธทาสพูดวา 
“ประชาธิปไตย ก็คือ ประชาชน
สวนใหญไดประโยชน”  นี่ประชาชน
สวนใหญเขาไดรับประโยชน การบริหาร

แบบนี้เรียกวา “การบริหารแบบ
ประชาธิปไตย” 
 อูฮู ! โตกันนาดูเลย “เผด็จการ
โดยธรรม”
 อาตมาไปออกรายการกับนัก
พูดคนหนึ่ง เขาดาอาตมายับเยิน แลว
บอก ทานเปนพระเผด็จการกับเขาดวย
หรือนี่ เราบอกวา “ถาเผด็จการโดย
ธรรม” น่ีมันอาจจะไวกวาประชาธิปไตย
โอเอ ! ประชาธิปไตยศรีธนญชัยเปไป
เฉมา เฉ ! แตเผด็จการถาโดยธรรมนะ 
 ที่แลวมามันเผด็จการโดยกิเลส 
ตั้งแตจอมพลสฤษดิ์มา จอมพลถนอม
มา ใครตอใครมาสวนใหญเผด็จการดวย
กิเลส 

 ถาเผด็จการกับธรรม จะ
เผดจ็การกับกิเลส กิเลสมันอยาก

กินเหลา อยากสูบบุหร่ี เผด็จการ
จัดการกับมันใหเด็ดขาดมันก็ดี
สิ ! มันอยากทําลายปาไมก็จัด
การใหมันเด็ดขาด มันอยากเปน
เจาพออิทธิพลอะไรข้ึนมาขมเหง
รังแกคนอื่น จัดการใหเด็ดขาด 
 ถึงแมวา...อะไรมันจะเปนตัว
หนุนตัวชวยเรา แตถาเปนนักการ
เมืองแบบประชาธิปไตย นี่เขาจะมี
ฐานเสียง ถาฐานเสียงเขาโกงเขา
ไมกลาจัดการ เพราะอะไร ?  เดี๋ยว
เสียฐาน ก็เลยเปนอยางนี้ นี่นาคิด
นะ !

ทําบุญแกวิกฤตการณ
  เอาทีน้ีก็วกมาถึงทําไม ! อาตมา
ถึงชอบพูดคําวา “ทําบุญแกวิกฤต-
การณ” นี่ใหมากกวาเทศกาล เพราะ
วาเทศกาลนี่มันเคยมีตัวอยางที่...

หลวงพอพุทธทาส
พูดวา 

ประชาธิปไตย ก็คือ 
ประชาชนสวนใหญ

ไดประโยชน”

““
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  อยางจีน นี่นะโอโฮ ! สุดยอด 
เขากัน้แมน้าํโขง เห็นไหม ? พอเราไมมี 
น้ํา เขาเปดมานะมันเหมือนกับทําลาย
ผักริมแมน้ําของเรา ก็ชาวบานริมโขง
เห็นน้ําลดก็ปลูกผัก วันดีคืนดี ! คน
จีนเขาคิดอยางนี้หรือเปลาไมรูนะ มึง
ปลูกผักแขงตลาดกู ๆ  ปลอยน้ํา ผักมึง
จมหมด กูก็ขายคนเดียวละทีนี้  เผอิญ
ถาเปนอยางนี้เราแยไหม ?  แยเลย !
เราไหวไมทัน กอนนี้พูดกันมานานแลว
โขง ชี มูล เรื่องจะเจาะบอบาดาล ไอ
เร่ืองจะวางทอ ตั้งแตสมัยนักการเมือง
ที่ตายไปเกือบหมด แลวพูดกันมา ไม
ไดทํา
  อาตมาจริง ๆ นะไมไดอวด
วา ไหวทันอะไรมากมายหรอก แต
รูสึกเพราะดูขาวอยูเรื่อย ๆ วาขั้ว
โลกน้ําแข็งมันละลาย มันอะไร มัน
โลกรอนนี่ เราติดตามอยู ก็รูสึกวา
ตอไปนี้จะทํายังไงที่ไปหักรางสราง
สาขา แลวน้ํา ! มันไมพอรด ตนไม
มันก็ตายหมด 

เทศน...เพราะเห็นใจกัน
 จริงปนี้ที่หยุดไมไปบรรยาย
ธรรมขางนอก จะบรรยายรับแตเฉพาะ
เรือนจํา เมื่อ 2 วันนี้ไปบรรยายที่เรือน
จาํนนท บางขวาง วันน้ีโอโฮ ! มานิมนต 

แย ๆ เชน เทศกาลเขาพรรษาแหตน
เทียน กันหมดเงินหมดทอง  แตถาแห
ถังน้ําไปวันนั้น มันจะเปนยังไง ?  จะ
ไมมีพระแบบ จ.ชัยนาท พูดวา ไปขอ
บิณฑบาตน้ําญาติโยมเขา บานเขา 
บอเขา วัดมีที่ดินตั้งบาน ดันไมขุดบอ 
ไปขอชาวบานเขา เสียฟอรมพระจริง ๆ  
“ศูนยรวมน้ํา”  นี่มันควรจะมาอยูที่
วัด เพราะวัดไมไดทําที่เพื่ออะไรเลย
  อยางอาตมาปที่แลวหมดไป
ลานหนึ่ง บอน้ํานี่ เรียงหินเรียงอะไร
ใหเสร็จ  ปลาเปอก็มาอาศัยอยู ไมนั้น
ตายหมด  อูฮู ! เมื่อวานซืนนี้ผานตรง
คลองรังสิตตอนบน แถวตรงนครนายก 
สองทุมกวา คนเต็มคลองหมด ฮู ! คน
เต็มคลองเลย โยมเชื่อไหม ! เขาเอา
เรือเล็ก ๆ ที่เขาใชชวงหนาน้ําใสปลา
เต็มเรือเลย  ปลาเล็กปลานอยปลาใหญ
ลอยตายหมด ตอไปคําวา “ในน้ํามี
ปลา ในนามีขาว” ไมใชประเทศเรา
แลวละ นี่เปนสิ่งนากลัว !
  แลวทําบุญ...โง ๆ น่ีมันก็ติดคุก
ติดตะรางกันเห็น ๆ อยู น่ีบางวัดก็
สรางอะไรไมรูเกินไปหมด แตดันไป
ขาดสิ่งที่จําเปนที่สุดของชีวิต น้าํน่ี 
ตอไปคนจะเร่ิมเห็นความจําเปนไหม ? 
อูยอยางหนัก ! หลายประเทศเขา
ฉลาด เขาเอาน้ําเอาอะไรกัน 
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คุก ๆ ของละแวกนี้นิมนตมาหมดเลย
  โยมอยากรูไหมวา ทําไมเขามา
นิมนต เพราะวันน้ันไปเทศนนักโทษปรบ
มือเกรียวเลย ดังสนั่นคุกเลย เพราะ
อะไรรูไหม ? บอกวา ท่ีรับนักโทษไมรับ
พวกอื่น นี่เพราะวา “โฉนดถุงกลวย
แขก” ศาลเขาตัดสินใหอาตมาเสียหาย
แลว เปนผูไดที่ดินมาโดยไมชอบดวย
กฎหมาย

 ทั้ง ๆ ที่เขาออกโฉนด 
 ทั้ง ๆ ที่เขาทําโอนขาย แลว
เก็บภาษีเขารัฐ
 แตเขาใหเราผิด “อาตมาก็
บอกวา เราหัวอกอันเดียวกัน”  
พวกถูกศาลพิพากษาดวยกัน 
  เพราะฉะนั้น เราจะตองเห็นใจ
กัน เราจะตองมาเทศนเฉพาะพวก
เรากัน เขาปรบมือสนั่นเลย ผูคงผู
คุมชอบใหญเลย 
 วันนี้มา อู ! เลย คุกมาบานเลย
โยม ! ไมใชคุกมาเร่ืองอ่ืนนะ (มานิมนต)
นิมนตเรื่องเขาคุก
  โยมเออแปลกดี ! นั้นอยากจะ
ฝากบอกพวกเรา ที่แลวเราทําบุญเสีย
เปลาไปเยอะ ทําบุญเปนพันลานแต
ติดคุก ทําบุญพันลานแลวพระจะโดน
คดี DSI เขาไปสอบ แลวทําบุญยังไง

ใหพระเดือดรอนอยางนี้ เออ ! ทําบุญ
ยังไงถึงมีเรื่องติดขัดอะไรตออะไรกัน
ไปหมด ทําไมไมทําบุญใหมันราบรื่น

ทําบุญ...สรางธนาคารน้ํา
  ตอไปนี้ใครจะคิดทําบุญที่วัด
นี้นะ อยาเที่ยวมาถามเรื่องนูนเรื่องนี้
เลย เรื่องที่ดินก็จะพยายามไมซื้อตอ
แลว หยุด !  จะทําสิ่งที่เรามี ที่นี่ทําไง
ใหมีน้ ําเพียงพอใช ทําธนาคารน้ําให
ได จะทําระบบน้ําใหดีที่สุด ถาอาตมา
ตายแลว เจาพวกนี้จะตองยกมือไหว
เราทุกวัน เมื่อเขาไดใชน้ ํา เขาใชน้ ําวัน
ใดก็ตองนึกถึงเราทุกที เขาคงใหพร
เราเรื่อย เขาคงกรวดน้ําใหเราบางนะ
  ใครที่ไมได...ตายแลวไมมี
ใครกรวดน้ําไปให นี่ก็เพราะไมได
ทําบุญขุดบอน้ํา สงสัยตายแลวลูก
หลานไมกรวดน้ําไปให 
 เออก็ลองคิดดูนะโยม ! ไปทํา
บญุอะไรกันนักหนาท่ีเยอะ ๆ แยะ ๆ
สรางเจดียใหญ โบสถใหญพระก็ไมมี
วัด...เบอเริ่ม ๆ เลย สรางจนไมมี
บอน้ําแลว บางวัดกลบสระไปก็เยอะ
นะ โบราณเขาขุดสระน้ําไว
 เมื่ อกอนนี้การทําบุญสราง
สะพาน ขุดสระน้ํา ศาลาพักรอน มี
หมอน้ําตั้ง ใครเดินผานกระบวยตัก
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ปราจีนบุรี ที่ซื้อ 126 ไร ถาหมดหนี้
ปบ ! ก็จะทําเรื่องน้ําอยางเดียว 
 ทําแทงคน้าํ  แลวรั้วที่นั่นเปนรัว้
แหงเดียวในประเทศไทย รั้วนี่เปนตัว
รองน้ําเลย เปนกําแพงแลวเปนรอง
น้ํา เปนจุด ๆ  ๆ  ตลอดเลย แลวก็ใชหิน
กอนใหญ ๆ  ในน้ํามันมีหินเยอะมาก เรา
ก็เลยไมตองซื้ออิฐบล็อก แคซื้อปูนกับ
ทราย แลวก็รถแมคโคร รถตัก เครื่อง
จักรเครื่องกลเรามีเยอะ เราก็ยกดวย
เคร่ืองจักรเคร่ืองกลวาง ๆ  ๆ แลวก็ไป
แตงไลเปนเสนขอบปูนเหมือนอยางที่
เขาทาํนี่ ทีนี้หินมันกอนขนาดนี้ มันทํา
แลวแลสวยแลลึกซึ้งเหมือนนครวัด 
นครธม อะไรแบบน้ัน ตอไปก็จะคลาย ๆ 
ก็จะทําแท็งคขึ้นเยอะเลย
  ที่นั้นนาจะเปนอันดับ 1 ในรอบ
10 สาขา  แลวที่อื่นก็จะไมใหเขาขาด
แคลนน้ํา เห็นคนท่ีเปนผูนําแตละสาขา
บนอยางเดียวหลวงพอ นี่มันจะรอดไม
รอด น้ําเหลือนอยเต็มทีแลว ๆ รายงาน
มาวา น้ําจะไมพออยูแลว นี่ตอไปตอง
รายงานวา สบายดีท้ังป แลวหลวงพอ
ไมตองหวง ไดน้ํา...มันสบาย
  นี่ก็เขียนหนังสือเลมใหม (เด็กก็
ไมไดเอามาอีก) ปรากฏวา ภูมิใจที่สุด
ในปนี้ ก็คือวา สิ่งที่ชวนโยม นี่มัน
เริ่มเห็นมีคนคลอยตาม มีคนทําทา

ดื่ม เดี๋ยวนี้หายไป น้ําใจคนไมมี น้ํา
ที่จะอยูในตุมในกระบวยก็ไมมี ตรงนี้
แหละที่อาตมาพูดมาเปนเวลากี่ปแลว
ก็แตวาปนี้วาจะไมไดผลนะ ก็ไดผล
  เมื่อไมกี่วันนี้มีบริษัทถวายทอ
ใหญ...มาก ที่ไปวางกั้นทด ธรรมดา
เราจะตองทําทด แตน้ีทอขนาดทอ 80
เซ็นต ใหมา 3-4 ทอ ทอละ 7 หมื่น  
3 ทอเปนเงินเทาไร 7 x 3 = 21 นี่
เขาใหมา แลวก็มีคนถวายทออยางนี้
มา 60 ทอน โอโฮ  ! ตอไปไดไกลเลย 
แตวาไอตัวแทงค น่ีเด๋ียววาถาใชหนี้เขา
หมด ตอนนี้ได 19 ลานแลว ขาดอีก
ลานเดียวที่จะใชหนี้คาที่ดินจังหวัด
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จะเปลี่ยนบุญแบบเกา ๆ  สังฆทาน 
ผาปา ซื้อของ ผาตงผาไตร ผาไตร
ถวาย อูย ! อาตมานี่เดือนหนึ่งไมต่ํา
กวา 20 ผืน มากองเสียของเปลา ๆ  
นาจะเปลี่ยนผาไตรเปนทอสักทอหนึ่ง 
ผาไตรนี่ 800 บาทนะ ทอนี่ศอกละ 
50 บาท ทอนเมตรหนึ่งก็ 100 เดียว 
ผาไตร 800 บาท ถึง 1,000 บาท 
 นี่จีวรอาตมาใชผืนหนึ่งตั้ง 2 ป 
3 ป ไมรูถวายทําไมนักหนา  โยมนี่ทํา
บุญไมไดใครครวญอะไรกัน  สังฆทาน
ก็เตือนแลวเตือนอีก ก็มาทุกวัน วัน
หนึ่งไมต่ํากวา 50 ถัง  น้ําปลา น้ํามัน
พืช เกลือ  น้ําปลา น้ํามันพืช อาตมา
จะมีเวลาจิ้มทอดผัดอะไรนักหนา นี่ไม
ไหวจริง ๆ 

ระวัง...จะเปนบุญเสียของ
 ถาไมเทศนใหเปลี่ยนแปลงกัน
บาง เราก็คงทําเสียของกัน อยางน้ี “บุญ
เสียของ” แลวหนัก ๆ  ศาสนาพุทธเคย
โดนวิจารณ เมื่อคอมมิวนิสตกําลังจะ
ฮุบเมืองไทยนะ เขาดาพระวาไง ? เขา
วาพวกที่ทําลายเศรษฐกิจ ทาํใหเงิน
ลมจม ไมงอกเงย ถังสังฆทานก็ไปเนา
หมดอายุในวัด มันก็มากเกินไป 
 ไปจ ายพลิกจิ ต เปลี่ ยนบุญ 
วิกฤตการณใหเปนแกได แกวิกฤตใหได

สวนเทศกาลก็ทําไปจะรักษาสงกรานต 
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  แตขอ
รองอยาทําแบบบางจังหวัด  แหม ! 
ประดับเทียนใหญ ๆ แขงกันบนรถ แลว
ไมดันวัดประตูออก ที่จังหวัดอุบลนะ 
พอเสร็จจะแห ออกไมไดคับประตู ตอง
ทุบประตูทิ้ง อยางน้ีเปนบุญอะไรโยม ! 

เทศกาลปญญาออนไหม ? เทศกาล
เปนวิกฤตทํากําแพงวัดพังรูเบอเร่ิม
  นี่ถาตอไปนี้ ถาเรายังทํางาน
แบบ ทําบุญแบบมีปญญาออนเร่ือย ๆ 
เราไมไดทําบุญตามที่พระพุทธเจา
ตรัสวา 

“วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ”
ตถาคตไมสรรญเสริญคนใหมาก 

ใหบอย ใหถี่ ใหเยอะ
แตสรรญเสริญคนใครครวญดี 

แลวนําออกให
 เราตองใครครวญวา เราทําบุญ
กันมาตั้งกี่ป ทําไม ! เราแกวิกฤตพวก
นี้ไมได คนโบราณจริง ๆ ยังขุดสระ 
ขุดบอน้ํา ทําศาลาพักรอน ทําไมเขา
ยังคิดไดละรุนนูน ? รุนนี้ทําไม ! รุนนี้
นาจะฉลาดกวารุนนูน แตทําไมไมคิด
ทํา ไมอยากเปลี่ยนแปลงอะไรซะเลย 
 อาตมายังเจ็บหูไมหายโดนวา
นั่นนี่ ที่เขามาถวายสังฆทาน 9 ถังให
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พอแมวันตาย  อาตมาบอก  “โยม !
เที่ยวหนาเอามาสักถังเดียวก็ได
นะ เหลือนั่นเอาปุยตนไมบาง”  แก
ฮึดใสเลย “พอแมฉันไมกินปุย กิน
ตนไมหรอก เอาไวใหโยมทานเถิด” 
โอโฮ ! ไมนาเลนกันถึงโยมเลยนะ

ระวัง...ทําบุญไรปญญา
  คนเรานะ บางทีมันก็เปลี่ยน
ยาก พูดยาก วายาก สอนยาก แต
โยมบางคนก็ดี เรื่องคลอยตาม เห็น
ตาม เร่ิมเห็นวา ทําแบบเสียเปลา ทํา
แบบไมเกิดคุณเกิดประโยชน ไมแก
ปญหา เปนการทําบุญแบบไรปญญา
หรือเปลา ? “ศรัทธาไรปญญา”
  ศรัทธาตองสัมปยุตดวย
ปญญา จึงจะเปนสิ่งที่ถูกตอง  นี่
ช วยกันเจาะกระแสวิกฤตให เปน
โอกาส อาตมาก็ถือวา ถาน้าํฝนไมแลง
แหง อาตมาคงเทศนเร่ืองน้ีใหโยมฟงไม
ชัดเจน แตถาวิกฤตมันเกิด นี่สามารถ
เอามาทําใหชัดเจนได เราจะไมตองขุด
โคตรขุดเหงามาดา “ไอขี้เรื้อน ไอ
หมาจิ้งจอก” อะไรแบบครั้งพุทธกาล 
เราจะไดพูดกันวา เออ ! ทําบุญ...อยาง
นี้ดี ๆ  ๆ   เห็นไมละ ! เห็นไหมนี่ ! ชวน
ปลูกตนไม ซื้อปุยเปนไง เห็นผล
ทันทีเลย หรือรอชาติหนา

  โยม ! เทศนแบบนี้ สอน
แบบนี้ ทําแบบนี้ ตองรอชาติ
หนาไหม ? ชาตินี้ก็เห็นแลว ถา
เราทําถูก 
 แลวมันลดโลกรอนไหม ? ทําเปน
เลนนะ ! ท่ีอ่ืนทางเหนือ สาขาทางเหนือ
ฝนไมคอยตก ตากไมตก...แลงเลย ! 
แตสาขากบินตก เพราะอาตมาปลูก
ตนไมไวเยอะมาก เปนแสนเปนลานตน 
แลวในน้ีก็ปลูกเยอะ ปลูกจนกระท่ังมัน
ออกผลมาเยอะแยะ 
 น่ีไมชาหรอกจะเปนราชา
ชมพู...เปนโมเดลสวนแกว นี่ไมได
เตี๊ยมนะ เขามาเอง ๆ  น่ี ถาชมพูใหญ ๆ
อยางนี้นะ อาตมาเชื่อวา  ใครไดชิม
ไดทานแลว อืม ! สัตวโลกน่ีเขาบอก
เดินดวยทอง 
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 กองทัพก็เดินดวย...? (ทอง) 
แลวถาเราไมมีอาหารกิน ขาวยาก
หมากแพง ขาวก็ไมมีกิน ชมพูไมมี
กนิ นูนก็ไมมีกินอยูกันยังไงละ ตอน
นี้ขาวขาดแคลนไปหลายแสนตัน 
เพราะทํานาไมได
 เราทําบุญฉลาด ปานน้ีเราคง
แกปญหาประเทศชาติไปไดเยอะ
กวาน้ี แตเปนเพราะทําบุญไมฉลาด 
น่ีปญหาก็เกิดไมหยุด แลวดูสิน่ีไป
ถวายเงินพระเยอะ ๆ เปนไง ? ตอง
ไปสอบกันวุนไหม ?
  วัดน้ีต้ังแตต้ังวัดมา ไมเคยมีใคร
ถวาย 50 ลานสักที วัดนั้นเขาถวาย
ต้ัง 500 ลานทีเดียวนะ มันตางกันอยาง
กับฟากับเหวเชียว
 นี่จริงตั้งแตบวชมา ตั้งแตตั้งวัด
มา ไมเคยมีใครถวายเลย 200 ลาน 
ที่วัดนั้นโอโฮ ! รับติด ๆ เลย
 เอาเถอะ ! รับมากก็มีเรื่องมาก 
การรับนอย ๆ นี่แหละ รับทีละนิดละ
หนอย แตเราก็สรางอะไรใหมันเปน
คุณเปนประโยชน ก็อยากจะฝากกัน
ไววา มาฟงเทศนก็มีน้ําออยเลี้ยง จะ
กลับบานก็มีชมพูทาน  อีกไมนานก็จะ
มีทุเรียน นี่แลวมะมวงยายกล่ํา แลว
ปลูกดอกอัญชันเขาก็ทําแชมพูสระผม
ดอกอัญชันซ่ึงเขาก็บอกวา ดี คนใชวาดี

ผูผลิต ผูทํา ผูนํา ผูให
  ตอไปนี่เรามีผูผลิต ผูทํา ผูนํา ผู
ให ไมใชผูรับ ผูตาม ผูบริโภค ประเทศ
ชาติจะเจริญมันตองมีคนประเภทนี้
เยอะ ๆ “ผูผลิต  ผูทํา ผูนํา ผูให”  

 ถามีผูรับ ผูตาม ผูบริโภค
เยอะ ๆ ซวยไหม ? 
 เอาละอาตมาขอจบเร่ืองสุดทาย 
เม่ือสองวันน้ีฟงแลวไมสบายใจ เราไป
เช่ือไอพวกตางประเทศวัฒนธรรมมัน
ไมเหมือนกัน เขาบอกวา พอแมหาม
ใชเด็กอายุ...? ลูก ๆ  นี่อายุต่ํากวา 15 
หามใชนะไมใหลูกชวยพอชวยแมอะไร
เลย เออ ! มันจะเปนแบบไหนใหเราคิดดู 
 พระพุทธเจาทานตรัสวาไง 
“ปญญายอมเกิดแกคนผูหมั่น
ประกอบ” 
 ถาไมใหลูกหมั่นประกอบ
ชวยพอชวยแม แลวปญญาลูก
จะมาจากไหน ?
 หลวงพอพุทธทาสทานบอก 

“การทํางาน คือ การประพฤติ
ธรรม”
  หนาที่ของลูกชวยพอชวย
แมบาง ถาลูกที่ไมชวยพอแม แลว
ลูกจะประพฤติอะไรละ ? มันเปน
หนาที่ที่ลูกตองชวย 
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 แลวไปบอก  “อายุต่ํา”  แลว
อาตมานี่นะตองชวยพอชวยแมตั้งแต
อายุ 7 ขวบ แลวนี่ 14 ทําไมไมชวย 
จะเลี้ยงลูกไวบนหิ้งหรือ ?
 วัฒนธรรมฝรั่งเขาก็พูดไปอยาง
นั้น แตจริง ๆ  นะไมจริงหรอก ! อาตมา
ไปมาแลวโรงเรียนปดเทอมซัมเมอร ชวง
ซัมเมอรนี่เขาเรียกลูกเขาไปทําอะไร ? 
อยูรานอาหาร  ไปเสริฟถวย  เสริฟ...
ลางจงลางจาน
 เขาทําอยางนี้ ไมใชวา “ไมให
ลูกทําอะไรเลยฝร่ังนะ ไมใชเลย”  ทํา
ตั้งแตเล็ก ๆ  เลย น่ีโยมน่ีอยูตางประเทศ
ก็รู อาตมาก็ไปตางประเทศมา ไมใช
เลย !  ไปชวงซัมเมอรเด็กนักเรียนทํางาน
น่ีวัดอาตมาถึงไดเปดไง ! ทุกปเด็กจะมา
ที่วัดเดือนนี้  ปนี้มานอยหนอย 200-
300 คน ทุกปเคยมา 400, 500 ถึง 
700 คน มาทํางาน เราก็ใหเขาทําตาม
สบายกไ็ด นี่ไมตองไปบังคับเขาก็ได
  เอา ! ปน้ีใบไผมันรวงเยอะเหลือ
เกิน เราจะทําปุยใหเขาเก็บใสกระสอบ 
ถุงละกระสอบละ 3 บาทใครขยันก็ได  
โฮ ! เขาขยันไดวันละ 110 กระสอบ  
100 กระสอบ เขาก็ได 300 บาท
แลว  พวกข้ีเกียจ ก็วาข้ีเกียจสุดขีดเลย
เด็กกรุงเทพ นี่เขาได 8 กระสอบ พวก
เด็กปา เด็กเขา เด็กดอยไดกัน 100 

กระสอบ ก็เวรกรรมของคนกรุงเทพฯ
เพราะเขาเลี้ยงลูกเอาแตลูกเทพกัน
หมด ไมรูทําอะไรกิน เสร็จเลยอยางนี้
  เพราะฉะนั้น ก็ตองบอกวา ไมรู
ละ ถาใครยังคิดวา วัฒนธรรมไทยกับ
ฝรั่ง จะไมเอาเขามาใชแบบเดียวไมได
หรอก ของเขาไมใชลูก...ไมจริง  (ใช !)
เราลูกก็จะใหลูกมีประสบการณลมลุก
คลุกคลาน เขาถือวา เดี๋ยวมันก็เดิน
เปน ไมเซอ ไมตกหลุม ตกทอ เขาก็
ปลอยบาง เขาไมใช อุมกระเตง ลูกฝร่ัง
นี่อุมเขาเอวตลอด เขาขี่คอพอตะพรึด
เขากเ็ดินเขาก็ทําไป เขาก็มีประสบการณ 
ชีวิต
  นี่ถาบอกวา “อยาใหเด็ก
ไทยชวยพอชวยแม ตั้งแตอายุ
ต่ํากวา 15” นี่เสร็จแลว แลว
เราดูเจาเด็กพวกนี้ไหม ? ใครเคย
ดโูทรทัศนไหม ?  มีโครงการเยอะ
“เด็กคนเกงหัวใจแกรง” 
 เด๋ียวน้ี เขาเอาเด็กที่เขาเลี้ยงพอ
เลีย้ง เล้ียงตา เล้ียงยาย เขาตัวต๊ิดเดียว
เขาไปรับจางเขา เอาเงินมารักษาพอ
เขา ยายเขา แลวไปบอกเขาไมใหเขา
ทําอะไร ยายเขาไมตายคาเตียงเหรอ ?
หา ! พอแมเขาไมตายคาเตียงหรือ ? 
เขาอุสสาหไปหามารักษาพอเขา มีขาว
ออกเม่ือ 2 วันน้ี เห็นไหม ?
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 อาตมาเห็นแลวนึกอยากจะให
สตางคเขา ใหมาอยูวัดนี้ทั้งพอ ทั้งแม 
ทั้งลูกมาหมดเลย เจาเด็กพรรคนี้มัน
นาเลี้ยง เพราะเลี้ยงแลวเขาก็ไปเลี้ยง
พอเลี้ยงแมเขานี่
  เพราะฉะน้ัน ถาใครคิดวา “การ
ทํางานเปนการทรมานเด็ก ลูก !” 
เขาเอามาฝกฝนมัน เอามาฝกหัดฝกปรือ
มัน เราจะไปเฆ่ียนไปตีไหม ? 
 “โรงงานนรก”  มันมีโรงงาน
นรกทํากับเด็กไมกี่แหง ก็ดันมาออก
กฎหมายเลยวา “หามใชแรงงานเด็ก”
 ทีน้ี เด็กก็เลยหัวหมอสิ ! กฎหมาย
ออก วันน้ันเขามาเขาคายเด็กวัดโรงเรียน
อะไรพวกน้ีในกรุงเทพฯ
 พอบอก “น่ีหนูไปรดน้ําตนไม
กัน ไปกวาดวัดกัน” เด็กก็สวน “ไม
เอาอะ ! เดี๋ยวแจงตํารวจจับนะ”
 ถาม จับพระเรื่องอะไร ? “ใช
แรงงานเด็ก” หัวหมอ ! หาวาพระใช
แรงงานเด็ก เขาจะจับพระ 

 เด็กรุ น เรานะถาพระใช  
“ดีใจ ! ไดบุญ ไดชวยวัด ชวย
ศาสนาปลาบปลื้มใจ” 
 นี่แหมเขาคิดกัน...ไมไหวแย !
  เอาละสรุป ! วันนี้ก็คิดวา ให
ขอคิด แลวขอย้ํานะโยม 1 ถาทําบุญ
ไมแกวิกฤตการณ มัวแตทํากันตาม

เทศกาล เขาพรรษาก็แหเทียน ออก
พรรษาก็ทอดผาปากันวัดโนนวัดนี้ ไม
ไดขุดน้ําไวสักวัดหนึ่ง 

 ทอดหมื่นวัด ไมไดสระน้ํา
ไวสักวัดหนึ่ง ไมไดบอขนมครก
สักวัดหนึ่ง แกมลงแกมลิงไมได
มีเลย  แลวเปนไงละตอไปนี้
 เห็นไหม ? เอาตนไม ไปปลูก
ท่ีวัดบางไหม ?  ขุดสระน้าํในวัดบาง
ไหม ? ทําอยางน้ีกันดีกวา แกกันสัก
ทีเถอะ !
  แลวก็โยม ! ใครชวนทําบุญ
สรางโบสถ สรางเจดีย  แลวเจดง
เจดียวิหงวิหาร น่ีเบาลงไดแลว 
โบสถน่ีนะคนจะไมคอยบวชแลว 
ไปสรางอะไรนักหนา 
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 ที่ ร า ย ที่ สุ ด ไ ม เ ค ย มี ม า ใ น
ประเทศไทย พระสวดปาติโมกขก็ได
นอยลง พระไมครบองคปาติโมกขก็มาก
ขึ้น ตามวัด 4 องค นี่ลงปาติโมกขไม
ไดแลว ตอง 5 ตอง 6 ตอง 7 
 เดี๋ยวนี้เขาใชยังไงรูไหม ? ตําบล
หนึ่งมี 5 วัด เขาก็ยายวัดสวด ลงที่วัด
เดียวไปหมดทั้งตําบล อีก ๔ วัดไมได
สวดเลย โบสถอยูเปลา ๆ 
 แลวอีกกี่วัน ? ทุก 15 วันก็จะ
เวียนไปวัดอืน่บาง แลวจะไปสรางทําไม !
 ในเมื่อเรามีรถยนตขนพระไปลงโบสถ
วัดนูน แลววัดนี้ก็ไมตองสรางอะไรก็
อยูได 

ปลูกตนไมแทนความเช่ือเดิม
 เอามาทําอยางอ่ืนซะ ปลูกตนไม 
ซะ อะไรซะ ตองคิดกันใหม ทํากันใหม 
ตองเปล่ียนแปลง จะทํากันแบบแหนาง
แมว ! ขอฝน ! ปนหุนไมรอด ! จุดบ้ังไฟ 
พญาแถน !
 พญาแถนบอก แลงแบบน้ีกูชวย
ไมไหวหรอก !

 นางแมวก็บนวา “มึงตัดตนไม
แลวเสือกมาลงโทษ ใหกูเปยก
อยางนี้” 
 ถาแมวพูดไดแมวตองบนไหม
โยม  ? พวกปนหุนอะไรตออะไรกัน นี่
บางทีก็ทําปลักขิกตั้งกลางทองนาทํา 
บางทีก็ทําอะไรตออะไรที่ลามกนะ 
เพื่อขอฝน ตกลงสติปญญาคนไทย
ตอนนี้เปนไง  ? 

 ในหลวงทานกาวหนามา
ทําฝนเทียม ทําเขื่อน แตเราจะ
ทาํยังไงกันละ เอาเถอะ !  ก็คงแค
นี้กอน
  ก็ ข อ อ ว ย พ ร ใ ห ท า น จ ง
กาวหนาในการเปนพุทธบริษัท  ขอ
ใหมีจิตใจท่ีสงบรมเย็น และมีปญญา
ที่จะทําบุญทะนุบํารุงศาสนาอยาง
ชนิด ท่ีทําแลวศาสนาเขมแข็งมั่นคง
ธนาคารอิสลาม มีธนาคารพุทธยัง
ไมมี ขอเปนธนาคารน้ํานะ ชวยกัน
ใครจะฝากน้ําลิตรคร่ึงลิตร ขวดคร่ึง 
ขวด ทอนครึ่งทอน แลวจะไมมีคําวา 
“อดน้ํา” ตายก็จะมีคนกรวดน้ําไป
ใหนะมาทําบุญเรื่องน้ํากันหนอย ! 
เอาละโชคดีทุกคน.
                                                                                                    



55

  องคประกอบท่ีจะทําใหรวย ดานการทําบุญอยาง
เดียวชวยไมไดมากหรอก ดานหลักธรรมเหนือกวาดาน
บุญ รับประกันไดวา วิเคราะหอยางน้ี...ไมใชผิด
 ถึงแมบุญฤทธิ์จะมีอยูก็จริง แตบุญที่เปนวิทยาศาสตร หรือ
หลักธรรมที่เปนวิทยาศาสตรชัดเจนกวา เชน พระพุทธเจา ตรัสวา 
จะรวยตองมีหัวใจเศรษฐี 4 คํา “อุ อา กะ สะ” 
 ที่เขาทําเหรียญจตุคาม รุนมหาเศรษฐี โคตรเศรษฐีเจงไป
หมดเพราะอะไร ? ทั้ง ๆ ที่เขาอางวา “ศักดิ์สิทธิ์” ก็เพราะมันผิด
หลักสัจธรรม
  1) ไมขยันหา อุฏฐานสัมปทา ขยันหาอยางเต็มที่ซึ่งทรัพย 
ถาหาได หาเกง หาเปนจะไดไมอายหอย เพราะหอยนี่ไมมีมือมีเทา
ก็ยังหากินอิ่มปากอิ่มทองได เรามือดีเทาดีหากินอิ่มไมพอ ความ

หัวใจเศรษฐี ๔ คํา 
“อุ อา กะ สะ” 

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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ขยันไมพอ ไมใชบุญไมพอ แตความขยันไมพอ 
คุณมีแตบุญแตดันไมขยัน ขี้เกียจ คุณก็จนไดใน
โอกาสตอไป
  2) อารักขสัมปทา หามาไดก็ตองรักษา
ใหดีดวย รักษาไมเปนอีลุยฉุยแฉก ปลอยหาย
หกตกหลนรั่วไหล ใหลูกหลานผลาญเลน อยาง
นี้ไมมีทาง ใหคุณจะทําสรางโบสถ สรางเจดียกี่
หลังก็หมดสตางคอยูดี เพราะไมรูจักรักษาเก็บใหดี
  3) กัลยาณมิตตตา ตองครบเพื่อนที่ชี้
ขุมทรัพย เพื่อนลางผลาญทรัพยอยาไปคบกัน 
ชวนแตเสียสตางค ชวนกินเหลา ชวนเลนนูนเลน 
น่ี ชวนเท่ียว ชวนกิน ชวนจายบรรลัยวายวอด พวก 
เพื่อนพรรคนี้ถาคบ ใหคุณจะสรางโบสถกี่หลัง 
สรางเจดียกี่หลัง คุณก็จนอยูดี เพราะไมมีหลกั
วิทยาศาสตรในการคบคน เขาบอกวา “คบคน
เชนไร ก็จะเปนคนเชนนั้น” คบคนที่มาชี้
ขุมทรัพย เราก็จะมีทรัพย
  4) สมชีวิตา เราจะตองกินไมเกิน ใชไม
เกินกับรายได  ถาคุณหามารายไดต่ํา แตใชจาย
สูง ใหสรางโบสถ สรางเจดียมากี่หลัง จะทําบุญ
กับวัดดัง ๆ มาสักกี่รอยวัด อยาวาทําบุญกับวัด
เลย แมแตพระพุทธเจาก็เชื่อเหลือเกินวา “ถา
ไมมี...ขอนี้”  คุณถวายพระพุทธเจา 10 ครั้ง 
แตคุณใชสตางคไมไดเหลือเลย เกินรายรับทุก
วัน แลวจะมีอํานาจบุญอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาด 
“จายหมดไป แลวเดงกลับมา ๆ”  แตไมได
ปฏิบัติธรรมขอนี้เลย เจริญพร.

555555666666
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กองทุนธนาคารน้ํา วัดสวนแกวกองทุนธนาคารน้ํา วัดสวนแกว
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กองทุนธนาคารน้ ํา วัดสวนแกว
  มีองคประกอบของธนาคารน้ํา หรือกองทุนน้ํา นี่ก็ไดมีจัดสราง
ไลมาเปนลําดับ คือ 
  1) ขุดบึงใหญ
  2) แกมลิง
  3) หลุมขนมครก
  4) ฝายน้ํา
  5) รถขนน้ํา
  6) แท็งคน้ํา
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  อยางนอย ๆ มีองคประกอบที่จะทําใหธนาคารน้ํา มีน้ําชวย
ใหอุปโภคบริโภคเพียงพอ รักษาระบบนิเวศไวไมใหทรุดโทรมกวาน้ี 

 ถาไมมีน้ํา กุง หอย ปู ปลา ตนหมากรากไมตาย ! 
ระบบนิเวศจะเปนยังไง ? และพืชผลทางการเกษตรเสีย
หายแคไหน แลวที่สําคัญกวานั้น อุตสาหกรรมก็พลอย
เจง พลอยตายไปดวย การทองเที่ยวไมมีน้ํา
 แมกระทั่งเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นแลวใชไหม ? โรงเรียนตองปด
เพราะไมมีน้ําลางสวม ลางอะไรตาง ๆ  แลวเราทําบุญกันมาตั้ง
นาน ทําไมบุญไมบันดาล ไมชวยใหเราอยูดีกวานี้
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  เพราะฉะนั้น ระวัง ! วา “บุญทําใหรวย แตจนน้ํา”  
จนน้ําดีไมดีจะพลอยจนอยางอื่น ถาหันมาทําบุญใหถูกวิธี 
ถูกสถานการณ บุญก็จะเปน “บุญชวย” ตามความหมาย
ของ “กองทุนธนาคารน้ํา”
 สวนรายละเอียดเรื่องกองทุนผูสูงวัย และกองทุนสัมมาชีพจะ
ไดเลาใหฟงตอไปฉบับหนา สวนฉบับนี้ยังไงขอมีแทงคเก็บน้ํา ขอใหมี
บอน้ําไวใช เก็บน้ํา ใหมีหลุมขนมครก แกมลิง ฝายน้ําไวใหมันรองรับ 
เหมือนธนาคารที่เขาเอาเงินไปฝาก
 น้ํามี ! แตไมมีใครเอาไปฝากพอไหลหลากไปหมด ก็เลยอดน้ํา 

 ถึงเวลาแลวที่อาตมามั่นใจวา กอนตาย ! ขอใหบุญ
ตัวนี้ ปรากฏผลชัดในชาตินี้ ไมตองรอชาติหนา เจริญพร.

...ถึงเวลาแลว
ที่อาตมามั่นใจ
วา กอนตาย ! 
ขอใหบุญตัวนี้ 
ปรากฏผลชัด
ในชาตินี้ 
ไมตองรอ
ชาติหนา...”

““
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 ขอประกาศ  “วาทะธรรม ป 60”  ขอรองใครอยามาถวายเงิน
สวนตัวอาตมาเลย ถาจะถวายใหเปนบุญเปนกุศล เปนประโยชนตอประเทศ
ชาติแลว ขอใหทานสราง...

  1) กองทุนธนาคารน้ํา วัดสวนแกว
  2) กองทุนผูสูงวัย  วัดสวนแกว
  3) กองทุนสัมมาชีพ วัดสวนแกว

สัตยาบันทิ้งทวนบั้นปลายชีวิต 
(พระพยอม กลฺยาโณ)
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 ถาใหอาตมามาก เดี๋ยวเงินมาทํากิเลสพระพยอมปวนอีก ใหมันไป
เปนประโยชนตอผูอื่นเสียเถอะ มันจะไดไมมากวนพระพยอม พวกเงินทอง
เหลานี้ 
 เพราะอาตมาคิดวา รับเงินโยมทีไร สมองมันปวนทุกที วาจะไป
ใชอะไร ? จะไปทําอะไรใหเขา 
 อายุมากแลว ! แลวถาใชไมดี กลัวเหลือเกินวา “ยมบาล
จะเขกหัว” เอาเงินทองท่ีญาติโยมต้ังใจทําบุญ...เอาไปใชเสียหาย 
 อาตมาชักนึกเสียวหัวแลว ไมอยากใหหัวถูกยมบาลเขก โยมอยาได
เอามาถวายสวนตัวเลย 
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 ขอใหตั้งใจ ใชคําวา “ถวาย
ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ให
อยูเปนที่พึ่งของสัตวโลก” และ
ถวายเหมือนรวมแกไขตามที่ทาน
ตัง้ใจวา “จะเปนสะพานบุญ จาก
ผูเหลือเอาไปเจือผูขาด” 
 อาตมาขอบอกไวเลยวา “อยาก
เปนสะพานบุญ จากผูเหลือไปเจือ
ผูขาด” 
 ถาน้ําขาด...ก็ยุง 
 คนชราขาด...ก็ยุง
 คนขาดสัมมาชีพ แลวไปจ้ี ปลน
ฆา...ยิ่งยุงใหญ
 เรามาทําบุญ...ระงับดับยุง
กันเถอะ
  เราทําบุญ...เสียเปลากันมา
เยอะ ! เราทําบุญ...ไมแกวิกฤตการณ 
กันมามาก !
 คราวน้ีลองใหม ! ถาทําบุญแลว
ไมเสียเปลา ทําใหเรามีน้ําดื่มใช เพื่อ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และนิเวศ 
ระบบนิเวศจะพังถาไมมีน้ ํา ปลาจะ
สูญหาย และถาเราไมแกไขเรื่องคน
ชราจะมากกวาคนหนุมสาว จะปลอย
ใหเขาถูกทอดท้ิง เราไมเปนเด็กรุนหลัง
ที่ใจจืดใจดําแกคนผูสูงอายุเลย  

 อยาใหคนจีนพูดวา เอาวา “ทํา
บุญเสียเปลา ไหวเจาดีกวา” 
 อยาไปทําบุญ “ทุมเททางโบสถ 
วิหาร เจดีย” ถาเรามีเจดียแตคนแก
ไมมีท่ีอยู  เรามีเจดียใหญแตไมมีน้ ําด่ืม
น้ําใช มันจะลําบากกันตอไป เราเอา
มาไวทําบุญ...ชวยแบบนี้กันบางนะ 
ชวยกันแบบนี้บาง !
 คนโบราณถึงบอกวา “ทํา 
บุญขุดสระน้ํา” บาง “สะพาน
ขามคลอง” บาง และชวยเหลือ
อยาทอดทิ้งคนยากคนจน คนแก
คนเฒาใหลําบาก 
 สุดทายท่ีเขาอางวา “ที่เขาตอง
คายาเสพติด” ที่เขาอางวา “ที่เขา
ตองปลน จี้ ชิง วิ่งราว” เพราะเขา
ไมรูจะไปประกอบอาชีพอะไร ทรัพยสิน
ชีวิตของพวกเราจะไมปลอดภัยเลย 
ถามิจฉาชีพมีเต็มบานเต็มเมือง เขาก็
จองฆาเราเอาทรัพยสิน   

 ดังนั้น เรามาหาทางรอด 
ชวยใหสังคมรอด ใหเขามีกิน
มีใช มีอาชีพที่เปนสัมมาชีพ 
เขาจะได ไม เปนมิจฉาชีพ 
แลวชีพ ชีวิตเรา ทรัพยสินเรา 
ก็จะรอด เจริญพร.
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แทงคไซโล จากประเทศเนเธอรแลนด
ขนาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 เมตร และสูง 4.6 เมตร

มีขนาดความจุ 108,100 ลิตร (หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งรอยลิตร)
ขออนุโมทนาบุญกับ...บริษัท ดีมารค เทรดดิ้ง จํากัด 

64, 66 ซอยประชาอุทิศ 17 แยก 2 แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ไดบริจาคแทงคไซโล ใหกับมูลนิธิสวนแกวฯ ในกองทุนธนาคารน้ํา วัดสวนแกว
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 ประเด็นเด็ด มันพลิกผลันอะไรกัน
นักหนา ! “ความวิปริต” ท่ีเกิดข้ึนในบานเมืองเรา
 คนแก เม่ือกอนเคยหันหนาเขาวัด ปนี้คน
แกหันหนาเขาคุกกัน หลายราย อดีตประธาน
สหกรณเครดิตยูเน่ียนฯ  อดีต ป.ประตูน้ํา อดีต
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ อดีตผูชวยที่ปรึกษา
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ อดีตนายตํารวจใหญ ๆ
ระดับพลตํารวจโท อดีตผูวาฯ นนทบุรี พากันเขา
คุกกันเปนแถว ! 
 “ทําไม ! ไมเขาวัดเขาวา” ก็เปน
เรื่องท่ีนาแปลกใจ เปนประเด็นท่ีนาขบคิด สําหรับ

¾ÒàËÃ´...¾ÒàËÃ´...äË¹äË¹ Ṍ́Õ ! !
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คนท่ีไมเคยนึกเคยฝนกันวา “คนแก จะพาเหรดเดินเขา 
คุก” เปนแถวกันอยางนี้
 ดังนั้น ชวงนี้ ขอใหรีบเขาวัด กอนท่ีจะไปเขาคุก 
ภูมิคุมกันของวัดของศาสนา คงอาจจะเบรครั้งไมใหไป
เขาคุกได (แตคงตองเลือกวัดหนอย)
 อาตมาโดยสวนตัว ก็เชื่อมั่นเหลือเกิน วา ชาตินี้
คงไมเขาคุกตอนแกแน ๆ 

“คงตายคาวัด มากกวาตายคาคุก”
เจริญพร.

คคนท่่ีไมเคยนึกเคยฝนกันวา “คนแก จะพาเหรดเดินเขา 
คคุก” เปนแถวกันอยางนี้

ดังนั้น ชวงนี้ ขอใหรีบเขาวัด กอนท่ีจะไปเขาคุก 
ภูมิคุมกันของวัดของศาสนา คงอาจจะเบรครั้งไมใหไป
เขาคุกได (แตคงตองเลือกวัดหนอย)

อาตมาโดยสวนตัว ก็เชื่อมั่นเหลือเกิน วา ชาตนิี้
คคงไมเขาคุกตอนแกแน ๆ 

“คงตายคาวัด มากกวาตายคาคุก”
เจรญิพร.

ประเด็นท่ีนา
ขบคิด...
“ทําไม ! 

ไมเขาวัดเขาวา” 

“

“
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

 สําหรับคอลัมน “ทําไม ! 
พระพยอมบวชไมสึก” 
 คราวนี้ ก็คงจะบอกเลาความเห็น
ประโยชนของการบวช ท่ีชัดมากข้ึน ๆ เม่ือ 
วัยเรามากเขา คําสอนพระพุทธเจา ที่เรา
เรียนตอนนักธรรมตรี-โท-เอก ตอนบวช
ใหม ๆ ก็รูสึกอยากจะเรียนพอแคสอบได 
แตตอมานี้มันชักจะชัดเจนมากขึ้น ตรงที่
วา “บวช...ดีนักแล”
 อยางนอยๆ ก็คงจะดีเกี่ยวกับเรื่อง
ไมตองมีคดีในตอนแก ไปเขาคุกกับเขาแน ! 
นั้นเรื่องหนึ่ง
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 อีกหลาย ๆ เรื่องที่ชัดมากก็คือวา เราเริ่ม
รูจกัคําวา “ได-เสีย”  “บวก-ลบ” มันมากระทบ 
เรา มันไมขบกัดเรา เหมือนตอนกอน 
 กอนน้ีน่ังกลัดกลุมกับส่ิงท่ี ได-เสีย 
บวก-ลบ สมหวัง-ผิดหวัง  แพ-ชนะ รู 
สึกมันกลัดกลุมปวดกะโหลก เจ็บหัวใจ 
 แตเด๋ียวนี้ มันชักจะมองออกวา จะไปทุกข
ไปโงใหมันกัดทําไม ! เม่ือกอนมีอะไรก็จะถูกมัน
กัด มีสมบัติ มีรถ มีเรือ  ก็จะนั่งกลัดกลุมกับมัน 
ถามันเสียหาย 
 แลวเดี๋ยวนี้มันเกิดเสียหาย เยอะขึ้นๆ รถ
เดี๋ยวคนนั้นชน เด๋ียวคันน้ีบุบ เม่ือเรามาซื้อรถ
มากขึ้น ซื้อเครื่องมือมากขึ้น ซื้อเครื่องจักรอะไร
มากขึ้น แลวเขาก็มีคนเอาไปใชพังมากขึ้น มันพัง
เสียหายจนกระทั่ง เราเจ็บจนชาไปหมดแลว 
 จนเด๋ียวนี้ตองเริ่มพลิกจิตวา “กูจะไม
ให มึงกัดอีกแลวโวย !” 
 เด๋ียวนี้พอไปซื้อรถ ซื้อเครื่องมือมา นึกไว
เลย “นึกไวเลย วา เดี๋ยวมันตองพัง” “เดี๋ยว
มันตองชน” 
 พอมันชน มันพัง “กูวาแลว” 
 เมื่อกอนเราคงพูดคํานี้ไมออก ถาไม
ไดบวช เดี๋ยวนี้เริ่มพูดออกหลายเรื่อง หลาย
ครั้ง ที่เขาเอาไปพังไปชน ไปทําเสียหายแบบ
ยับเยิน เพราะเด็กบางคนเขาก็อยากขับ เขา
อยากเปน แตเขาเหมือนมือใหม เขาก็ลอซะ
เละพัง 

พลิกจิตวา
“กูจะไมให
มึงกัดอีกแลวโวย !” 
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 ก็มาน่ังคิดไดวา “แลวถาไมพัง เขาจะเปนไหมน่ี” มันพังวันน้ี 
เขาเปนในวันหนา เราก็จะไดคนใชรถเปน ขับรถเปน ขุดแมคโครเปน  
 เมื่อกอนนี้ ถาเห็นพวกคนไมเปนไปจับ ไมวารถคันไหน ชัก
เจ็บปวด ชักอยากจะดา จะวา มันมีรถ มันกัดเรามาหลายคันแลว จน
กระทั่งแผลยับเยิน จนชักเริ่มเรียนรู จากการถูกกัด
 อยางที่ทานอาจารยพุทธทาสสอน ไวไมมีผิดเลย “มีรถถูก
รถกัด มีภรรยาถูกภรรยากัด มีลูกถูกลูกกัด”
 แลวเดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นเลย “คนมีลูก” นี่ลูกกําลังกัดกันนาดู
เขาไปติดคุก เขาไปยกพวกตีกัน เขาไปเปนเด็กแวน พอแมก็ตอง
พลอยติดคุกติดตะราง หรือเปนทุกขไป  นี้เขาเรียกวา “เจาลูกกัด” พพลอยตดคุกตดตะราง หรรออเปปนนททุุุกกขไปป  นนเขาเเรรรยยกกววาา เเจจาาลลูููููููกกกกดดด  

ทานอาจารยพุทธทาสสอน ไวไมมี
ผิดเลย ผิดเลย “มีรถถูกรถกัด “มีรถถูกรถกัด มีภรรยามีภรรยา
ถูกภรรยากัดถูกภรรยากัด  มีลูกถูกลูกกัด”มีลูกถูกลูกกัด”

““ ““
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 พวกรถกัดอะไรกัด นี่อาตมาคิดวา ยางเขา ๖๐ กวา ๆ รูสึก
ความถูกกัดจะเบาไป ถาไมเชนนั้นคงแอนอกแอนขาไปใหมันกัด 
ถาไมไดบวช 
 มานั่งคิดตรงนี้แลว ชาตินี้ไมสึกเด็ดขาด ! เพราะวาไมอยาก
สึก ยื่นหัวไปใหเขากัด ไมใหสิ่งนูนสิ่งนี้มันกัด 
 เหมือนเตา มันไมยอมยื่นหัวไป เพราะหมาจะกัด 
 เราคิดไดวา “คงไมเลือกสึกไปใหความทุกขขบกัด”
 เดี๋ยวนี้เริ่มทําใจ เริ่มมองออกแลววา “มันเสียมากี่คัน จะ
นั่งเจ็บปวดมันทุกคันไปเลยหรือ”  กัดทุกคันเลยหรือ ? ตอนน้ี
วัดมีรถทั้งแมคโคร ๒๐ กวาคัน รถตาง ๆ มีไวใชเยอะแยะ รวม
แลว ๔๐ คัน 
 ถานั่งเปนทุกขทุกวัน ๔๐ คัน คงไมมีชั่วโมงวาง...ทุกข ! คง
ถูกขบกัดนั่งกลุมกันนาดู ! 
 จนเดี๋ยวนี้ โอ....ใชเลย ! มีอะไร จะไปยึดม่ันจนกระทั่งนั่ง
กลัดกลุมกับมันทุกวัน เด๋ียวน้ีความรูสึกวา “เรามี” น่ีมันลดไป  ท้ัง 
ที่ของเรามีมากข้ึน แตความรูสึกวา “เรามี...ลดลง”  เพราะเจ็บปวด
กับมันเยอะแลว ก็เลยคิดวา ชาตินี้คงไมแสไปใหมันกัดอีกแลว คง
จะหาทางอยูในรมเงาพระศาสนาตอไป เจริญพร.

ั ไ ั ี่ ิ      ึ
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โดย...พุทธทาส

ค่านิยม : อุดมคติ

  อุดมคติกินไมได คนก็บูชาเงิน ไมยึดถืออุดมคติ 
แมวามันจะประเสริฐสูงสุดสักเทาไร เขาก็สวนออกมาวา อุดม 
คติกินไมได เพราะฉะนั้น ฉันไมสนใจ แตขอใหดูใหดี ๆ นะ 
อุดมคตินี้มันยิ่งกวาสิ่งที่กินได อุดมคติมันจะชวยใหไดมา ซึ่ง
สิ่งที่กินได ไมใชวาตัวเองมันกินไมได แลวมันจะหมดหนาที่ 
มันมีหนาที่ที่จะใหนํามา หามาไดซึ่งสิ่งที่จะกินได แลวกิน
อยางดี อยางไมมีความผิดพลาด ถาไมมีอุดมคติแลว มันก็
หาอยางเลว มีไวอยางเลว กินอยางเลว ใชอยางเลว อะไรมัน
ก็เปนเรื่องผิดไปหมด 
  ฉะนั้น ขอใหมีคานิยมหรืออุดมคติใหถูกตอง เราก็
จะไดสิ่งที่ควรจะได มากินมาใช มาอะไรอยางถูกตอง ไม
เกิดเปนผลรายขึ้นมา ฉะนั้น ขอใหรูจักหา รูจักได รูจักกิน 

““ ““
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รูจักใชใหถูกตองตามอุดมคติหรือคา
นิยม ในระดับที่บัญญัติไววา สําหรับ
มนุษยเรา
  เมื่อคนไมรูจักอุดมคติของคน 
แลวมันจะเปนคนไดอยางไร ? มันจึงไป
ยึดถือเอาอุดมคติของสัตวมา คนไมรู
จักอุดมคติของคนหรือของมนุษย ก็ไป
ควาอุดมคติของสัตวมา เชน เห็นแตจะ
เอร็ดอรอย เปนตน มันไปควาอุดมคติ 
ของผีสาง คือ กิเลสเขามา เปนอุดม
คติของคน มันก็มีลักษณะเหมือน
กับผี ที่นาอันตรายอยางยิ่ง 
เพราะไปควาเอาอุดมคติของ
กเิลสเขามา เปนอุดมคติของตน
  ถาฟาสางทางอุดมคติ ก็ตอง
รูจักอุดมคติของคน : รูจักเกิดมาเปน
คนน้ีมันคืออะไร มันเพ่ือประโยชนอะไร 
เกิดมานี้เพื่อประโยชนอะไร ควรจะมี
อุดมคติอยางไร มีคานิยมอยางไร

  เอาละ ! จะยอมรับในขอที่วา 
ไมมีใครรู ไมมีใครต้ังใจท่ีจะเกิดมา มัน
ก็เกิดมาโดยท่ีเราไมรู เราไมไดต้ังใจ และ
เราเลือกไมได แตเราก็ไดเกิดมาแลว 
ดังนั้น เราก็จะตองทําใหถูกในขอที่วา 
เดี๋ยวนี้มันเกิดมาแลว มันเกิดมาแลว
ถึงขนาดนี้แลว จะตองทําอยางไรตอ
ไป จึงจะไมเปนปญหาเลวราย มีความ
ทุกขขึ้นมา ทําอยางไรจึงจะเปนคนที่
ถูกตองตามอุดมคติของคนหรือของ
มนุษยไมเปนคนบา ถาเปนบาเสียแลว
มันตองเลวกวาสัตว ซึ่งมันยังไมบา 
ไมหลงอะไรมากเหมือนคน อาตมา
เลีย้งไก เล้ียงสุนัข เล้ียงแมว เล้ียง 
อะไรอยูทุกวัน ก็เห็นวา โอ นี้
มันไมโลภเหมือนเราแลวกระมัง 
มันไมไดคิดหวังมากในเรื่องที่
จะเปนกิเลส มันกิน แตเทาที่
จําเปน
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  มนุษยมีอุดมคติอยางไร ? ก็มีอุดมคติของมนุษย 

ตอบกําปนทุบดินก็ตองตอบวา มีอุดมคติของมนุษย 
ขยายไปอีกหนอยก็วา ตองไดส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษย
ควรจะได แลวก็ยังไมรูวา อะไรอยูนั่นเอง บาง
คนอาจจะคิดวา มันควรจะไดสิ่งที่มนุษยควรจะ
ได แตแลวก็ไมรูวาอะไร ระวังใหดี ระวังใหดีใน
ขอนี้ อยากจะไดแตบุญกุศล แตก็ไมรูจะเอามา
ทําอะไร มันก็เลยผิด มันก็เลยผิดแหละ มันผิด
ฝาผิดตวั
  มีชีวิตเย็น ไมมีทุกขไมมีรอน ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น 
เทานี้เพียงพอไหม ? ขอใหพวกเราคิดดูวา ที่เราเกิดมา
นี้ ที่ดีที่สุดเราควรจะไดนั้น คือ ไดมีชีวิตอยางเยือกเย็น 
ไมมีใครเปนทุกขเปนรอน อยูสบายกันทุกคน เทานี้พอ
ไหม ? อาตมาคิดวาจะพอแลว ถาเราอยูสบายเยือกเย็น 
เยือกเย็นไมมีไฟกันทุกคน ควรจะพอแลว เด๋ียวน้ีมันเต็มไป
ดวยไฟกิเลสเผาผลาญ แลวไฟทุกขที่ไมรูจักดับ ไมรู
จักดับใหเย็น คือ ปญหาเกี่ยวกับความคิด เกิด 
แก เจ็บ ตาย นี่ เราไมรูจักดับ
  บางคนจะคิดวา โอยเหลือวิสัยโวย ท่ีจะไมมีความ 
ทุกขเลย นั้นมันวาเอาเอง หลับตาวา ถาเหลือวิสัยแลว
มันก็ตองเปนทุกขกันไมมีทางแก เดี๋ยวนี้ธรรมะนี้มีสําหรับ
ดับทุกขได ธรรมธาตุสําหรับความดับทุกขไดมันมี ดัง
นั้น มนุษยจึงดับทุกขได ประพฤติปฏิบัติใหถูกในขอนี้ 
แลวมนุษยก็ดับทุกขได จึงเรียกวามันมี ไมใชเหลือวิสัย 
มีธรรมะสําหรับจะดับทุกขไดทุกระดับทุกขั้นตอน ขอให
สังเกตดูใหดี ๆ นับตั้งแตความยากจน กแ็กไขได โรคภัย
ไขเจ็บก็แกไขได ก็มาถึงจิตใจมันรอนเพราะโลภะ โทสะ 

ปญหา
เกี่ยวกับ
ความคิด 
เกิด 
แก 
เจ็บ 
ตาย 
นี่ 

เราไมรูจัก
ดับ...”

““
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โมหะ มันก็ตองแกไขได เปนลําดับไป 
ใหเย็นอยูโดยที่ไมมีไฟเหลานี้มาเผา
นั้น คือ นิพพาน

   นิพพาน แปลวา เย็น ตัว
หนังสือแปลวาเย็น เย็นเพราะ
ไมมี ไฟ ซึ่งเปนของรอน กิเลส
เปนไฟ หรือวาความโง เขลา 
อะไรก็ตาม มันเปนไฟ อยามี
สิ่งนั้นแลวชีวิตนี้ก็เย็น แลวก็
เย็นอยูตามสมควร เราจึงไมเปน
บา ถาชีวิตน้ีท้ังวันท้ังคืนไมเย็น
เสียเลยก็เปนบาและตายกัน
หมดแลว
   อยาเนรคุณพระนิพพาน พระ
นิพพานมาเยี่ยมเราวันละหลาย ๆ  ครั้ง 
เวลาไหนเราไมไดมีกิเลส ไมรอนเปน
ไฟในใจ เวลานั้นพระนิพพานมาเยี่ยม
เรา เดี๋ยวเราก็โงบาขึ้นมาอีก รอนดวย
กิเลส ราคะบาง โทสะบาง โมหะบาง 

พระนิพพานไปเสียแลว แลวเดี๋ยวนี้ก็
มาเยี่ยมเราอีก เพราะเวลาที่เย็นอยูได
ดวยพระนิพพานชั่วคราวนี้มันมีมาก 
ดังนั้น เราจึงไมเปนบา เราจึงไมเปน
โรคประสาท เราจึงไมตายเพราะวา
เวลาที่มันไมถูกเบียดเบียนดวยกิเลส
น้ัน มันมีมากพอ น้ีเรียกวา ชีวิตธรรมดา
สามัญของคนปุถุชนนี้  มันรอดอยู
ได ที่พระนิพพานมาเย่ียมเปนคราว ๆ
โดยไมรูสึกตัว โดยไมรูสึกตัว จึงไม
บาและไมตาย นี้ถาวาพระนิพพาน
นี้จะยึดออกไป จนไมกลับไป กลับ
มา มีถาวร น้ันก็ดีท่ีสุดสําหรับมนุษย 
แลว
  ฉะน้ัน ขอใหเราไดรับความเยือก
เย็นแหงจิตใจ มากที่สุดเทาที่จะมาก
ได คือ สิ่งที่ดีที่สุดมนุษยควรจะไดรับ 
แลวเราจะตองอยูดวย ความเย็นนี้ ทั้ง
โดยสวนตัวและสวนสังคม ดูจะไมยาก
นักขอนี้ ถาวาทุกคน ๆ  มันเย็น รวมกัน
เปนสังคมมันก็เย็นแหละ แตถาวาบาง
คนมันยังโงอยู ไมรูจักทําใหเย็น เรา
ก็ชวยเขาบาง เราที่เย็นแลว อุตสาห
ชวยเพื่อนมนุษยที่มันไมรูจักเย็น ใหได
เย็นกันเสียบาง คือ หนาทีโ่ดยเฉพาะ
  ศาสนาก็ช วยให เกิ ดการ
ปฏิบัติ ชนิดท่ีใหไดส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษย 
ควรจะไดรับ เมื่อไดตามอุดมคติอัน

 ...ศาสนาก็ชวย ...ศาสนาก็ชวย
ใหเกิดการปฏิบัติ ใหเกิดการปฏิบัติ 
ชนิดที่ใหไดสิ่งที่ดีชนิดที่ใหไดสิ่งที่ดี
ที่สุดที่มนุษยควรที่สุดที่มนุษยควร

จะไดรับ...”จะไดรับ...”

““
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นั้นแลว ปญหามันก็หมด ไมมีปญหาอะไรในโลก เดี๋ยวนี้
มนุษยมันไมเปนมนุษย มันเปนแตคนท่ีมีกิเลส แลวก็ใชกิเลส
เปนเคร่ืองเบียดเบียนประหัตประหารกัน โลกก็มีปญหาไมรู 
จักสิ้นสุด แมวาบางคนมันจะเกิดแหวกแนวมันพูดฟงไมรู
เรื่อง เราก็มีธรรมะเปนเครื่องดับ ปญหาในฝายเรา อยา
ไปวุนวายกับคนบา ใหคนบาเปนไปตามเรื่องของมันเอง 
เราอยาไปรับเอามาเปนเรื่องเกี่ยวกับเรา แตวามันลําบาก
สักหนอย หรือมากก็ได ลําบากทีว่าจะตองอยูรวมโลกกับ
คนบา มันลําบากที่วา จะตองอยูรวมโลกกับคนบา ทีนี้
ถาวา คุณไมอาจจะหนีไปได คุณจะทําอยางไร ? 
คุณตองมีธรรมะอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งทําใหคุณ
สามารถอยูรวมโลกกับคนบานั้นไดปญหาหมด 
ไมมีอะไรที่จะทําใหเราเดือดรอนกระวนกระวาย
ระส่ําระสาย
  นี่ อุดมคติความเปนมนุษย มีคานิยมอยูที่ 
จะตองไดรับความเย็นแหงจิตใจ หรือพระนิพพาน
แมแตชั่วคราวก็ยังดี เปนขณะ ๆ ขณะ ๆ มา
หลอเลี้ยงกันไวแลวเราก็จะรักใครกันงาย 
สามัคคีกันงาย ชวยกันสรางโลกที่สงบเย็นได 
วิธีอื่นไมมี การเมืองอันหลอกลวงใชไมได 
เศรษฐกิจอันหลอกลวงใชไมได สังคมวิทยา
ที่ขึ้นอยูกับกิเลสมันก็ใชไมได ตองธรรมะ
บริสุทธิ์ จึงจะเอามาเปนที่พึ่งได.

ที่มา : 
ธรรมโฆษณของพุทธทาส, เรื่องฟาสางระหวาง ๕๐ ป ที่มีสวนโมกข (ตอน ๒), ลําดับที่ ๔๖ง. บนแถบพื้นสีมวง, เรื่องที่ ๔ ฟาสาง
ทางมีชีวิตถูกตอง, บรรยายวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๖, หนา ๑๓๖-๑๓๘.

การเมือง
อันหลอกลวง

ใชไมได 
เศรษฐกิจ

อันหลอกลวง
ใชไมได 

สังคมวิทยาที่ขึ้น
อยูกับกิเลส
มันก็ใชไมได 
ตองธรรมะ
บริสุทธิ์ จึงจะ
เอามาเปน
ที่พึ่งได
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เรื่องเทคนิค
ของความเปนมนุษย

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

  เจริญพร ญาติโยมผูสนใจในธรรมทั้งหลาย เรื่อง
ราวในเลมนี้นําเสนอธรรมะเกี่ยวกับ...
 เทคนิค คือ เทคนิคในการเขาใจ และเทคนิคใน
การปฏิบัติใหสัมฤทธ์ิผลไดงาย ท้ังวัยหนุม-สาว และวัยผูสูง
อายุโดยทั่ว ๆ ไป 
 คนยุคปจจุบันนี้สวนใหญไมคอยสนใจธรรมะ เพราะ
ไปเขาใจผิดวา ธรรมะไมเกี่ยวของกับเรา
 บางคนถึงขนาดกลาววา ไมเกี่ยวของกับมนุษย เปน 
ของมีไวดูเลน ๆ  มีไวบูชาเทาน้ันเอง มีไวประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ
ไมเก่ียวกับชีวิตประจําวันของเรา ใครเขาใจอยางน้ีเปนคน
โงท่ีสุดในโลก  
 น่ีเพราะเขาไมรูวา ธรรมะน้ันเปนระบบเทคนิคอันหนึ่ง ที่
ควบคุมสิ่งที่เรากําลังทําอยู กําลังแสวงหาอยูและกําลังสราง
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สิ่งนั้น อยาใหเกิดความผิดพลาด และกอ
ความทุกขขึ้นมา ทานผูอานทั้งหลาย !
  อาตมารูสึกยินดีที่ไดเขียนลงใน
วารสารกัลยาโณในคร้ังน้ี เห็นวาเหมาะสม
แกพวกเราอยางย่ิงในเวลาน้ี ส่ิงท่ีรูสึกสะดุด
ใจ หรือสนใจท่ีสุด ก็คือคําวา “วิทยาลัย
เทคนิค” หรือโดยเฉพาะก็คือคําวา เทคนิค ๆ  
คําน้ีเปนคําท่ีนาสนใจอยางไรน้ัน
 จะไดอธิบายใหชัดเจนตามทัศนะ
ของพระธรรมหรือตามหลักธรรมะในพระ- 
พุทธศาสนา อาจจะยังมีคนไมเขาใจ หรือ
เขาใจผิดอยูบางก็ได เกี่ยวกับคํา ๆ นี้ กับ
สิ่งที่เรียกวา ธรรมะในพระพุทธศาสนา 
  เพราะฉะนั้น หัวขอที่จะกลาวใน
ครั้งนี้มีวา เทคนิคนั่นแหละ คือ ธรรมะ 
หรือธรรมะนั่นแหละ คือ เทคนิค
  ฉะนั้น ขอใหสังเกตใหดี ๆ จะคอย
กระจางขึ้น ในชั้นแรกนี้ที่จะตองระลึกถึง
ก็คือวา สิ่งที่เราเรียกวา เทคนิคนั้น เรายัง
รูจักนอยเกินไป หรือสนใจแตบางประเภท 
เทคนิคที่สัมพันธกันอยูหลาย ๆ อยาง ซึ่ง
ควรจะรูทั้งหมด เราก็มักจะรูหรือสนใจกัน
แตเพียงอยางเดียว และวิทยาลัยของเรา
ก็สอน หรืออบรมอยูเฉพาะเทคนิคที่เกี่ยว
กับวิชาชีพเปนสวนใหญ 
 แตที่แทนั้นสิ่งที่เรียกวา เทคนิคนั้น
มันมีความหมายมากกวานั้น จนกลับจะ
ตองกลาววา “เทคนิคของความเปนคน” 
หรือเทคนิคของความเปนมนุษยมากกวา
ที่วาสัมพันธกันนั้น ยกตัวอยางเชน เรามี
เทคนิคในการทําการงานจนประสบความ

สําเร็จในการงานนั้น แตเราก็ไมมีเทคนิค
ในการที่จะทําใหการงานนั้นไมเปนทุกขแก
เราใชไหม ? หรืออีกอยางหนึ่งก็วา เรามี
เทคนิคในการหาเงิน แตเราไมมีเทคนิคใน
การที่จะปองกันไมใหเงินนั้นกอเกิดเปน
พิษรายแกเรา เราจึงตองเปนทุกขมากมาย 
ทั้งที่มีเงินเยอะหรือหาเงินไดมากอยางนี้
เปนตน 
 ฉะนั้น สิ่งที่มนุษยตองการและหา
กัน เชน เงิน ชื่อเสียง ยศ ตําแหนงเหลานี้ 
หรือความสะดวกสบายอยางอื่นก็แลวแต 

ที่เรียกวา สิ่งที่มนุษยตองการนั้นหา
มาได แตแลวกลับมาเปนพิษราย 
 พิษราย คือ ทําใหมนุษย
มีความทุกขอยางอื่นมากมาย
มหาศาลเกิดขึ้นมา 
 อยางที่เราเห็นกันอยูในเวลานี้วา 
โลกสมัยนี้ยิ่งกาวหนาทางวิชาการทาง
วัตถุมากเทาไร แตแลวก็ยิ่งมีความทุกข
เดือดรอนมากในทางจิตใจเหลือประมาณ 
หรือแมที่สุดแตเรื่องสงครามก็ยิ่งเปนสิ่งที่
เจริญงอกงามไปตามความเจริญของวัตถุ
นั้นดวย นี้เรียกวา เทคนิคนั้นไมสัมพันธกัน
เสียแลว คือไมเปนประโยชนที่สมบูรณ
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 เรามีเทคนิค แตเรื่องหาสรางวัตถุ
แตแลวเราก็ไมมีเทคนิคในการที่จะควบคุม
สิ่งเหลานั้นใหปกติได นี่เรียก เทคนิคแหง
ความเปนมนุษยที่ไมสมบูรณสูปกติได 
เพราะเทคนิคที่สวนที่จะควบคุมสิ่งที่
เราตองการหรือไดมา 
 ถาทานผูอานเขาใจขอความนี้จะ
เขาใจไดเองทันที่วา ธรรมะนั้นคืออะไร ? 
หรือมีเทคนิคอยางไรที่ไดประโยชน
  กลาวตอไปวาคนหนุม-สาว และ
คนทั่วไปสมัยนี้ไมสนใจธรรมะเปนสวน
ใหญ เพราะเขาใจผิดไปวา ไมเกี่ยวของกับ
เรา ๆ หรือไมเกี่ยวของกับมนุษยเปนของ
มีไวดูเลนและมีไวบูชา มีไวประกอบพิธี
ศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนาเทาน้ันเอง  ไมเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวันของเราเลย ใครเขาใจอยาง
นี้ก็เปนคนโงที่สุดในโลก 
 ญาติโยม ! เพราะวาเขาไมรูวา ธรรมะ 
เปนระบบเทคนิคอันหนึ่ง ที่จะควบคุมสิ่งที่
เรากําลังทําอยู  กําลังหาอยู ที่กําลังสราง
นั้น อยาใหเกิดความทุกขขึ้นมา 
 น่ีเปนเร่ืองสําคัญมาก ถาทานเขาใจ
ขอนี้ ทานจะชอบใจธรรมะขึ้นมาเอง จะรัก
และนับถือพระพุทธเจาขึ้นมาเอง แตถาไม
เขาใจความจริงขอนี้แลว แมใครจะชักชวน 

หรือจะบังคับอยางไร ทานก็จะไมชอบ ๆ 
ธรรมะจะไมตองการพระพุทธเจาอยางนี้
เปนตน เพราะฉะนั้น จึงใหหัวขอเรื่องวา  
“เทคนิคนั้น คือ ธรรมะ”
  ธรรมะนั้น คือ เทคนิค แมแต
เทคนิคทางวัตถุ ทางวิชาชีพนี้ก็ยัง
เปนธรรมะ ซึ่งจะไดกลาวใหชัดเจน
ตามลําดับตอไป แตในตอนนี้อยาก
จะขอรองใหชวยกันซอมความ
เขาใจ ในคําวา “เทคนิค” ใหตรง
กันเสียกอน
  เราจะตองนึกถึงคํา ๒ คํา คือ คําวา
เทคนิค (Technique) กับคําวา แท็คติก
(Tactics) ซึ่งอยูทาย เทคนิคเราแปลกันวา 
วิชาการ ๆ สวนแท็คติกน้ัน เราแปลวา วิธีการ
เราจะมีความรูแตกฉานแตวิชาการไม
ได ๆ ตองมีความแตกฉานในสวนวิธีการ
ดวย และตอเมื่อเอาแท็คติกกับเทคนิค
มารวมกัน 
 มันจึงจะเปนเหตุผลที่ที่ถูกตอง คือ 
สมบูรณทั้งทางวิชาการ และวิธีการ 

 “วิชาการ” คือ ความรู 
  “วิธีการ” คือ การกระทําที่
สัมฤทธิ์ผล 
  และทั้งหมดนั้นตองเปนไปอยางถูก
ตองตามกฎของธรรมะ ท้ังเทคนิคและแท็คติก 
จะตองเปนไปอยางถูกตองตามกฎของ
ธรรมชาติ 
 เราจะรูหรือไมรูไมสําคัญ แตขอเท็จ
จรงิหรือความจริงมีอยูวา ตองเปนไปตาม
กฎธรรมชาติ และกฎของธรรมชาติ
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นัน่เอง คือ ส่ิงท่ีเรียกวา ธรรม หรือธรรมะ
ก็แลวแตจะเรียก เราเรียกวา ธรรมเฉย ๆ 
หรือธรรมะก็ได 
 ตรงนี้สรุปความวา ตองสมบูรณ
ทั้งเทคนิคและแท็คติก คือ ทั้งวิชาการ
และวิธีการ ถาทานยอมรับหลักอันนี้วา 
๒ อยางนี้ รวมกันแลวจะเปนเหตุผลท่ี
สมบูรณ หรือท่ีถูกตองท่ีจะใชประโยชน 
รวมกันไดแลวจะเกิดความแนใจ และ
พอใจในพระพุทธเจายิ่งขึ้น 
 พระองคทานมีคุณสมบัติที่สําคัญ
อนัหน่ึงเรียกวา วิชชาจะระณะสัมปนโน ถา
ญาติโยมเคยสวดบทอิติปโส ทานก็จะไดยิน
ชินหูวา อิติปโส...สัมปนโน ฟงดูใหดี 
 วิชชาจะระณะสัมปนโน แปลวา 
สมบูรณดวยวิชาจรณะ 

 วิชชานั้น คือ เทคนิค สวน
จรณะ คือ แท็คติก
 วิชชา แปลวา ความรู จรณะ 
แปลวาการกระทําหรือการประพฤติ 
สัมปนโน แปลวา สมบูรณ 
 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจา จึง
เปนผูสมบูรณท้ังเทคนิคและแท็คติก
อยางย่ิง ทานจึงเปนบุคคลที่พรั่ง
พรอมอยางสมบูรณที่สุด 
 ในบรรดามนุษยท้ังหลาย การที่ใคร
จะไปสมบูรณแตทางวิชชาอยางนี้ก็ไมถูก
แน ๆ เพราะวาอาจจะกระทําไมไดก็ได มี
แตความรูแลวกระทําไมไดก็ได ถาจะมีแต
การกระทําไมมีความรู มันก็จะทําไมได 

 ดังนั้น จึงตองระบุใหชัดลงไปวา 
วิชชาจรณะสัมปนโน สมบูรณทั้งความ
รูและการกระทํา คือ มีท้ังเทคนิคและแท็คติก
อยางที่กลาวมาแลว 
 หลักของการมีเทคนิคนี้ จึงเปนใน
พุทธศาสนา หรือ เปนที่ยิ่งกวานั้น ก็คือ 
อยูที่เนื้อตัวของพระพุทธเจานั่นเอง 
 ฉะนั้น ขอใหสนใจในคําวา วิชชา-
จะระณะสัมปนโน แลวเราก็จะรูวาเทคนิค
นั้นเกี่ยวของกับธรรมะอยางไร 
 สิ่งที่เรียกวา เทคนิค เปนภาษา
ตางประเทศ เราก็ยังไมไดคําแปลเปน
ภาษาไทยที่เปนที่พอใจ ก็แปลแตเพียง
วาวิชาการ แท็คติก ก็คือวิธีการ วิชชา
การผสมกัน คือ เหตุผลที่สมบูรณที่ได
กลาวมาเมื่อตะกี้นี้วา ทั้งสองอยางนี้
ตองเปนไปตามกฎแหงธรรม
  ทีนี้ จะอธิบายคําวา ธรรมะ ทาน
จงกําหนดไวใหเปนหลักวา สิ่งที่เรียกวา 
ธรรมนี้ มันหมายถึงสิ่งไมยกเวนอะไร แต
เรามักจะเขาใจกันวา ธรรมหรือพระธรรม
นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา อยางนี้
มันนอยเกินไป มันถูกนอยเกินไป เพียงแต
บอกสิ่งที่เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
และยังไมรูวาสอนอยางไรดวยซ้ําไป 
 แตคําวา ธรรมะ นั้นหมายถึง สิ่ง
ทุกสิ่งทุกอยาง คือ ทั้งที่มนุษยจะรูจัก
หรือจะไมรูจักก็ตาม 
 ขอใหถือเปนความรูที่เพิ่งจะไดยิน
ใหมวันน้ีก็ตามใจ ความวาส่ิงท่ีเรียกวา ธรรม
น้ัน คือ ทุกสิ่งทุกอยาง และเพื่อเขาใจ
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ความหมายของคําวา “ทุกสิ่ง” เราแจก

ออกไปไดเปนวา 1) ธรรมชาติ 2) กฎ
ของธรรมชาติที่มีอยูในตัวธรรมชาตินั้น 
3) หนาที่ที่มนุษย จะตองกระทําใหถูก
ตองตามกฎของธรรมชาตินั้น 4) ผลที่ 
จะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน เปน 4 อยาง
ดวยกันทานทั้งหลาย
  1) ตัวธรรมชาติแท ๆ น้ีอยางแรก
จะเปนวัตถุก็ไดมิใชวัตถุก็ได ส่ิงท่ีเปนความ
คิดนึกลวน ๆ ก็ไดท่ีเปนอยูตามธรรมชาติ น่ี
เราเรียกวา ธรรมชาติท้ังหมด ธรรมชาติใน
ลักษณะเชนน้ี อาจจะไมเหมือนกันกับท่ีเขา
พูดกันอยูในทางโลกก็ได 
 แตตามหลักธรรมะในพระพุทธ-
ศาสนา จะเรียกทุกอยางนี้วา ธรรมชาติ
หมด อยางคนเราคนที่หนึ่งรางกายก็เปน
ธรรมชาติ จิตใจก็เปนธรรมชาติ ความคิด
นึกกเ็ปนธรรมชาติ และส่ิงตาง ๆ ท่ีนอกออก
ไปจากตัวเราเปนแผนดิน ตนไม ภูเขา 
 ทุกอยางท่ีมนุษยรูจัก น้ีเรียกวา ธรรม 
ชาติท้ังหมด จนกระท่ังวามีรูปก็มี ไมมีรูปก็มี 
เปล่ียนแปลงก็มี ไมเปล่ียนแปลงก็มี อยางน้ี
เปนตนหมดเลย น่ีเรียกวา ธรรมชาติท้ังส้ิน
ทานท้ังหลาย
  2) กฎของธรรมชาติ คือ กฎ
ของธรรมชาติ ก็มีอยูในธรรมชาตินั้น เชน 
ความเปล่ียนแปลง ถาเปลี่ยนแปลงจะตอง
เปลี่ยนแปลงอยางไรนี้เปนตน เชน ไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตาอยางน้ี เรียกวาเปนกฎ
ของธรรมชาติ หรือแมแตกฎวิทยาศาสตร
ตาง ๆ  ก็ยังเรียกวา กฎของธรรมชาติ น้ีเรา

ก็ตองรูจักใหพอสมควรถึงจะไดประโยชน
  3) หนาท่ีของมนุษยตามกฎ-
ธรรมชาติ น้ีคงจะเขาใจไดเองวา ธรรมชาติ
มันมีอํานาจที่เฉียบขาด ที่เด็ดขาด ถาใคร
ทําไมถูกตองกับเรื่องของมัน มันก็จะเกิด
ปญหาไปในทางที่เปนทุกขมากมาย
  ถาทําถูกตองก็จะไดประสบความ
สําเร็จตามที่ตองการ ฉะนั้น มนุษย จึงตอง
รูหนาที่ ๆ ตนจะตองกระทําตามธรรมชาติ 
แมทีสุ่ดแตวาหนาท่ี ๆ จะตองกินอาหาร จะ
ตองถายอุจจาระ ปสสาวะหรืออะไรก็ตาม 
นี้เปนเพียงหนาที่ที่รางกาย 
 ทีนี้ หนาที่ทางจิตใจ คือ เราจะ
ตองดํารงจิตไวในลักษณะอยางไร ให
ถูกตองตามกฎของธรรมชาติ จึงจะไม
เปนทุกข อยางนี้เรียกวา หนาที่ ตาม
กฎของธรรมชาติ ทานทั้งหลาย
  4) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการทําหนาท่ี 
มันก็ตองเปนไปตามกฎของธรรมชาติ เชน 
จะสรางอะไรขึ้นมาเปนวัตถุ มันก็ตองเปน

“หนาที่ทางจิตใจ“หนาที่ทางจิตใจ  คือ คือ 
เราจะตองดํารงจิตเราจะตองดํารงจิต
ไวในลักษณะอยางไร ไวในลักษณะอยางไร 
ใหถูกตองตามกฎของใหถูกตองตามกฎของ
ธรรมชาติ จึงจะไมธรรมชาติ จึงจะไม

เปนทุกข อยางนี้เรียกเปนทุกข อยางนี้เรียก
วา หนาที่ตามกฎของวา หนาที่ตามกฎของ

ธรรมชาติ...”ธรรมชาติ...”
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ไปตามอํานาจกฎของธรรมชาติ ไดผลทาง
วัตถุขึ้นมา หรือวา เราประพฤติในทางจิต
ทางใจ ไดผลเปนความสงบสุขขึ้นมา อยาง
ที่เราเรียกวา มรรคผลนิพพานในพระพุทธ

ศาสนา นี้ก็เรียกวา  เปนผลที่เกิดมา
จากการทําหนาที่อยางถูกตอง
ตามกฎธรรมชาตินั่นเอง
  เพราะฉะนั้น ขอใหเขาใจวา เราแบง
ส่ิงท่ีเรียกวา ธรรมนี้ออกเปน 4 ประเภท
อยางน้ี แลวท้ังหมดน้ันลวนแตเน่ืองอยูกับ
ธรรมชาติ หนึ่ง คือ ตัวธรรมชาติ สอง 
คือ กฎของธรรมชาติ สาม คือ หนาที่
ของมนุษยตามธรรมชาติ สี่ คือ ผลที่
มนุษยจะพึงไดรับตามกฎธรรมชาติ 
ฉะนั้น ทุกสิ่งทั้งหมดจะรวมอยูใน 4 
ประเภทนี้ทั้งสิ้นทานทั้งหลาย

  กลาวตอไปวา พระเจาในฐานะท่ีเปน
กฎของธรรมชาตินั้น แมแตสิ่งที่เรียกวา 
พระเจานี้ก็รวมอยูในคําวา ธรรมนี้เหมือน
กันทานท้ังหลาย คือ พระเจาในฐานะท่ีเปน
กฎของธรรมชาตินี้ก็ใช เพราะมีหนาที่ 
มีอํานาจเฉียบขาดตามธรรมชาตินั้น 
ทีนี้คนเราก็รวมอยูในสิ่งเหลานี้ดวย
ญาติโยม !
 ความรูความคิดตาง ๆ ของบุคคล 
การกระทําของคนเราน้ี ก็รวมอยูในส่ิงเหลา 
นี้ดวย คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนความเจริญ หรือ
ความเส่ือมทรามอะไรก็สุดแท ก็รวมอยู
ในสิ่งเหลานี้ดวยทุกประการ นี้คือ คําวา 
ธรรมะในภาษาบาลี 
 ฉะนั้น จึงกลาววา ธรรมะ คือ ทุก
สิ่งที่เปนธรรมชาติ และเปนไปตามกฎ
ของธรรมชาติตลอดไปอยางนั้น ถาเรา
รูเรื่องเหลานี้ดี เราก็เรียกวา รูสวนที่
เปนแท็คติกของสิ่งเหลานี้ชัดเจน 
 ทานท้ังหลาย ! ถาเรารูหนาท่ีท่ีจะตอง
กระทําตอสิ่งเหลานี้ดี ก็เรียกวา รูเทคนิค
ของส่ิงเหลาน้ี เม่ือรวมกันท้ังเทคนิคกับแท็คติก
ก็คือ ความสมบูรณนั่นเองที่จะนํามา ซึ่ง
ชัยชนะ หรือความสําเร็จประโยชน์ในการ
ที่เราจะเปนมนุษยอยูในโลกน้ี อยางบรรเทา
ทุกขได คือ อยูอยางสมบูรณ สามารถ
ทําตนใหไมมีความทุกขอยางถาวร
ตลอดไปได 
 จึงเห็นไดวาเปนคํากลาวที่มีวง
กวางมากที่สุด คือ กินความไปทุกสิ่งทุก
อยางมิใชเพียงแตความรูเทาที่จะทําให
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เราประกอบการงานที่เปนอาชีพไดเทานั้น
มิใช 
 ขอใหนักศึกษาและญาติโยมจําคํา
วา ธรรม หรือธรรมะใน 4 ความหมาย
นี้ไวเปนตนทุนสําหรับศึกษาหาความรูใน
วิชาที่เกี่ยวกับธรรมะตอไปในคราวอื่น ๆ 
 อาตมาขอยืนยันวา ถามีความเขา 
ใจ ในสวนนี้เปนพื้นฐานเปนตนทุนแลว
นี่จะเขาใจธรรมะที่มากมายไดโดยไม
ยากนัก แตจะงายและสะดวกที่สุด
  ดังนั้น เราจะตองเห็นกันให
ชัดลงไปวา ธรรมะนั่นแหละ คือ 
เทคนิค เทคนิคนั่นแหละ คือ 
ธรรมะ 
  แตเดี๋ยวนี้เราไมเคยนึกกันอยาง
นี้ เราวาเทคนิค ก็คือ วิชาที่สอนใหเราทํา
อะไรเปนตามที่เราตองการ แตแลวก็เปน
เรือ่งทางวัตถุท้ังน้ันเปนสวนใหญ มันจึงเปน
เรื่องหาเงินหรือหาชื่อเสียงมาอยางเดียว
ทํานองนั้น โดยไมรูจักควบคุมสิ่งเหลานั้น 
มันจึงอันตรายมาก 
 ฉะนั้น ถาเราจะพูดถึงแท็คติกโดย
สมบูรณ เราตองมีความรูที่จะควบคุมสิ่ง
เหลาน้ีดวยตนเองใหตลอดสาย ฉะน้ัน ญาติ 
โ ยมและนั กศึ กษา เทคนิ คทั้ ง หลาย
นอกจากจะมีวิชาความรู เทคนิคฝายที่
สรางหรือจะหามา แลวยังจะตองมีความ
รูที่จะควบคุมสิ่งเหลานี้ใหอยูในอํานาจ
ของเราดวย คือ ถึงความสมบูรณอยาให
เกิดพิษแกใจของเราขึ้นมาญาติโยม !

 แตบางคนโง เชน มีเงินแลวเงินกลาย
เปนพิษขึ้นมา ทําใหคนตองติดยาเสพติด
หรือติดคุก ติดตะรางบาง ตองฆาตัวตาย
ก็มี บางทีตองเปนโรคเสนประสาท บาง
คนตองเปนโรคจิตชีวิตสับสน เปนคนบา 
ก็เพราะเงินที่เขามีอยูเหมือนกัน ชื่อเสียงก็
เหมือนกัน ลวนอันตราย ถามุงหมายแบบ 
มิจฉาทิฎฐิ คือ โงเงาเกินไป 
  ฉะนั้น จึงตองนึกถึงเทคนิคนี้ให
มาก ๆ หนอยก็จะดี ญาติโยม !
  น่ีคือ ความจําเปนท่ีทําใหตองมีการ
ส่ังสอนอบรมแท็คติกในสวนน้ีบาง ใหมาก ๆ
ยิ่งดี กลาวธรรมะในครั้งนี้ จึงไดมีขึ้นเพื่อ
ประโยชนแกสวนนี้เอง แตแลวก็เปนที่นา
ประหลาดใจที่วามันเปนคํา ๆ เดียวกัน คือ 
คําวา เทคนิคดังที่กลาวแลว 
 ถาทางฝายวัตถุ ทานท้ังหลายก็เรียน
ก็ทําสําเร็จอยูแลวใชไหม ? แตฝายจิตใจ
นั้นอาจจะยังขาดอยูก็ได คือ ยังไมไดรูและ
ยังไมไดทํา มันอาจจะปวดหัวเพราะการ
เรียนนั้นก็ได เพราะการทําหนาที่นั้นก็ได 
 อาจจะรองไหเพราะการเรียนหรือ
การทํานั้นก็ไดใชไหม ? หากผิดพลาด ถา
ยังแยกกันอยูโดยไมเกี่ยวของกันอยูอยาง
นี้ ทาจะลําบาก เพราะฉะนั้น เราจึงสนใจ
ธรรมะหรือเทคนิคในทางฝายธรรมะ คือ
ที่เปนฝายจิตใจหรือฝายวิญญาณให
ครบบริบูรณจะดีกวาทานทั้งหลาย !
  กลาวตอไปวานี้เรามามองกันตอ
ไปวา เทคนิคจะชนิดไหนก็ตาม จะตองเปน
ไปตามกฎของธรรมชาติ ฝนกฎธรรมชาติ
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ไปไมได อยาไดอวดดีในเรื่องนี้ ถาขืนอวด
ดีในเรื่องนี้ก็จะเปนคนโงที่สุดในโลกเปน
ครั้งที่สอง จะตองดูใหดีวา มันจะตองเปน
ไปตามกฎธรรมชาติอยางไรจริงแท เรา
อาจจะยืนยันไดวา ถาฝนธรรมะแลวก็จะ
ตองฝนธรรมชาติ ถาฝนธรรมชาติแลว
ก็จะตองฝนธรรมะน่ันมันผิดพลาด ถา
ฝนธรรมะหรือฝนธรรมชาติแลวจะไมมี
เทคนิค จะไมเปนเทคนิค 
 ฉะนั้น เราอยาไดเขาใจไปตามคน
สมัยใหม บางคนพูดอยางเขลา ๆ  วาเราจะ
ควบคุมธรรมชาติ เราจะเอาชนะธรรมชาติ
วาอยางนั้น แลวคนบางคนก็เขาใจไปตาม
นั้นวา เราจะเอาชนะธรรมชาติได 
 นี้ฟงดูใหดีถาฟงไมดีแลวจะเขาใจ
ผิดวา เราจะฝนธรรมชาติได เราอาจจะเอา
ชนะธรรมชาติได และควบคุมธรรมชาติ
ได นี่คือ ความโงอยางนี้เปนไปไมได ๆ 
โดยปกติเราไมอาจฝนธรรมะไดไมอาจ
เอาชนะธรรมชาติไดหรอก 
 นอกจากจะตองทําใหถูกตองตาม

กฎเกณฑของธรรมชาติเทานั้น คือ ธรรมะ
หรือเทคนิคของธรรมชาติ เราเอาชนะมัน
ไดตามที่เราตองการนั้น ก็เพราะเราทําถูก
วิธี คือ ถูกตามกฎของมันนั่นเอง 
 ถาพูดอยางวา มันเปนคน ก็คือ
ทําถูกใจมัน จึงอํานวยประโยชนใหแกเรา 
อันที่จริงตองอยางนั้น เหมือนกับวา เรา
นับถือพระเจา ทําถูกใจพระเจา เราจึงได
รับประโยชนอยางนั้นอยางนี้ จากพระเจา 
ถาแปลความใหถูกตอง พระเจาในที่นี้ก็
คือกฎของธรรมชาตินั่นเอง เราออนวอน
พระเจาก็ดวยการพยายามทําใหดีที่สุด
นั่นแหละใหถูกตอง ตามกฎของธรรมชาติ
นั้น ๆ  เราจึงจะทําอะไรไดสัมฤทธิ์ผล แม
การสรางสรรคในทางวัตถุก็เหมือนกันนั่น
แหละญาติโยม !  
 จะสรางนั่นสรางนี่ขึ้นมาเปนความ
เจริญอยางสมัยใหมน่ี มันก็ดู ๆ คลายกับ
วาเราแกธรรมชาติ ฝนกฎธรรมชาติ และ
ชนะธรรมชาติ ที่จริงเปนการเปลาเลย  เรา
กลับจะตองทําใหถูกตองตามธรรมชาติ 
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ตามกฎธรรมชาติที่เรนลับอยูอีกสวนหนึ่ง
ตางหากเราจึงประสบความสําเร็จ ในการ
ที่เอาธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนแก
เราไดอยางนั้น ถาเราจะพูดควบคุมธรรม
ชาติชนะธรรมชาติได มันก็มีความหมาย
เพียงอยางนี้เทานั้นทานทั้งหลาย
  คือ เราไปทําถูกตองตามกฎของ
ธรรมชาติเขาแลวโดยไมรูสึกตัวนั่นเอง 
เมื่อเราเอามันมาใชได เราก็คิดวาเรา
ชนะมัน ที่แทมันชนะเราอยูตลอดเวลา สิ่ง
ที่เรียกวา เทคนิค ก็คือ สิ่งที่เราเอาชนะ
ธรรมชาติกันในลักษณะอยางน้ี โดยเรา
ทําถูกตองตามกฎของธรรมชาติ จนเรา
เอาประโยชนจากมันไดอยางนั้น ทาน
คงจะมองเห็นไดแลววา 
 พระพุทธเจาเปนนักเทคนิค
อยางไร ? สมบูรณอยางไร ? ใครเคย
คิดบาง ! สวนเราจะเปนนักเทคนิคเพียง
กระผีกเดียวของพระพุทธเจาก็ไมได จะ
เทากบัปกล้ิน ในเม่ือเอาไปเปรียบเทียบกับ
ภูเขาเลากาทํานองนั้นญาติโยม ! 
 ฟงดูไมนาเช่ือ และคงจะไมมีใครเช่ือ
กี่คนนักวา คนโบราณมีเทคนิคมากกวา
คนสมัยนี้ คงจะไมมีใครเชื่อ เพราะวามัน
ไมเคยมีคําวา เทคนิคพูดของคนโบราณ 
 แตแลวอยาลืมตัวอยางที่ไดยกขึ้น
ใหฟงวา พระพุทธเจาสมบูรณดวย
วิชชาและจรณะ คือ ทั้งเทคนิคและ
แท็คติก ซึ่งเขาใจกันดี แลวไมตอง
พูดถึงพระพุทธเจา 
 โบราณปู ยา ตา ยายของเราทาน

ก็ยังมีเทคนิคมากกวาพวกเราสมัยนี้ นี่ยก
ตัวอยางใหฟงสักเรื่องหนึ่งวา เมื่ออาตมา
เปนเด็ก ๆ อายุ 14-15 ป ไปเยี่ยมยาย
ตางตําบลออกไป ทานใหพรอยางที่ฟงแลว
สะดุงจนงงวา “ใหไดเมียที่เปนผูหญิงนะ
ลูกนะ” ฟงดู ใหไดเมียท่ีเปนผูหญิงนะลูกนะ 
  นี่เปนเทคนิคอยางยิ่ง ซึ่งจะรูหรือ
วาผูหญิงน้ัน คือ อะไร ?  เรางงเลยวา ใคร ๆ
ก็มีภรรยาที่เปนผูหญิงกันทั้งนั้น แลวคน
เดี๋ยวน้ีเปนอยางไรบาง ดูจะไมสนใจท่ีจะได
ภรรยาที่เปนผูหญิง อะไรก็เอาทั้งนั้นเลย 
แลวยังไมรูความหมายของคําวา หญิงกับ
ชายนี้ตางกันอยางไรดวยซ้ําไป และยิ่งมา
ถึงสมัยนี้ยิ่งปนกันยุงนุงนังกันใหญ คือ ผู 
หญิงทําอยางเดียวกับผูชาย ผูชายทําอยาง
เดียวกับผูหญิงก็มี จนไมรูวาจะเปนหญิง
หรือเปนชายกันแนมันเปนอยางนี้เสียแลว 
 นี่เสียเวลาสักหนอยอยากจะพูด
ใหฟงวา ถาตามความหมายทางศาสนา
อยางคริสเตียนน้ี ก็เขียนไวชัดเจนในเยเนซีศ
นั้นวา พระเจาสรางผูหญิงข้ึนมาจากกระดูก
ซี่โครงของผูชาย ซ่ึงสรางข้ึนมาดวยดิน พระ
เจาเอาดินขึ้นมาสรางเปนมนุษยวาอยาง
นั้น และดึงเอากระดูกซี่โครงของผูชายมา
สรางเปนมนุษยผูหญิง 
 คิดดูมันตางกันหรือเหมือนกัน
อยางไร ? นี่ไปดูเอาเองก็แลวกัน เยเนซีศ
ของคัมภีรไบเบิ้ล ในเยเนซีศตอนทายจะ
เรียกผูชายวาผสมตน เรียกผูหญิงวาผสม
ทายคนละคําคนละศัพทกันเลย มันจะเหมือน
กันไมได 
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 นี่เขามีความหมายชัดอยูแลววา ผู
หญิงตองมีลักษณะอยางผูหญิง และ
ตองทําหนาที่อยางผูหญิง ผูชายตอง
ทําหนาที่หรือมีลักษณะอยางผูชาย
ใหชัดเจนอยางนั้น
  ในทางพุทธศาสนาเราก็มีที่พระ-
พุทธเจาตรัสวา ผูหญิงเปนพระพุทธเจาไมได 
เปนจักรพรรดิไมได เปนพรหมไมได อยาง
นี้ เปนตน เพราะวาทําหนาที่ตางกัน  และ
พระพุทธเจาทานยังทรงรับรองขนบธรรม 
เนียมประเพณีในอินเดียสมัยโนนที่วา ผู
หญิงจะไมน่ังในรัฐสภา ผูหญิงจะไมไปแควน
กัมโพชะ คือ ไปศึกษาขั้นสูงเหมือนอยาง
ไปเรียนเมืองนอกสมัยนี้ และจะไมทําการ
งานที่สําคัญ หนาที่การงานที่สําคัญอยาง
เปน นายกรัฐมนตรีอะไรทํานองนี้ เปนตน 
 เพราะวาเขาสรางผูหญิงมาเพื่อทํา
หนาที่อีกสวนหนึ่งตางหาก ซึ่งผูชายไมทํา
หรือทําไมได ทีนี้ ถาทั้งสองฝายทํารวมกัน
ก็เปนการความสมบูรณ การที่ทําแตฝาย
หนึ่งมันเปนเพียงครึ่งเดียววาอยางนั้น 
 ฉะนั้น ความหมายของคําวา “ผู
หญิง” วาผูชายมีความสําคัญมาก ปู ยา 

ตา ยาย ของเรา จึงมีเทคนิคมากใหหาเมีย
ที่เปนผูหญิง สวนคนสมัยนี้ไมไดคิด ฉะนั้น
จึงถือวาไมมีเทคนิคเปนคนเพอเจอทํา
อะไรละเมอ ๆ ฟุงไปตามความตองการของ
ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ไมมีความหมาย
ไมรอบคอบ ไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจน ไมมี
เทคนิคที่ครบสมบูรณ ถึงจะหาเงินไดก็หา
มาเพื่อเปนพิษรายอันตรายแกตน จะตอง
รองไห หรืออาจจะตองถึงขั้นฆาตัวตาย
เพราะเงิน เพราะชื่อเสียง เรือ่งกิน เรื่อง
กาม เรื่องเกียรติ เหลานี้จะมาเปนพิษภัย
รายอันตรายทั้งสิ้น
 ถาขาดเทคนิคในสวนนี้ (คือ ขาด
ธรรมะ) 

  เพราะฉะนั้น  ขอใหยอมรับกัน 
เสียสักทีวา ปู ยา ตา ยาย ของเราก็
เปนนักเทคนิคที่ยอดเยี่ยม และเปน
เทคนิคที่สําคัญกวา สมบูรณกวายุคนี้ 
แตเทคนิคในทางธรรมะ เรียกวา เทคนิค
ไปสูความสงบสันติภาพทานทั้ง
หลาย ! เจริญพร.

จากแนวทางของทานอาจารยพุทธทาส
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โดย...พระเริงชัย เตชพโล

(ตอจากฉบับที่แลว)

  ตอนที่ ๓ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ
  วาดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือ วิธีคิด 
แบบรูเทาทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทันความ
เปนอยู เปนไปของส่ิงท้ังหลาย ซ่ึงจะตองเปนอยาง
น้ัน ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะท่ีเปนสิ่งซึ่ง
เกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ ปรุงแตงขึ้นฯ 
 เมื่อเกิดขึ้นแลวก็จะตองดับไป ไมเที่ยงแท ไม
คงที่ ไมยั่งยืน ไมสามารถจะคงอยูไดตลอดไป จึงเปน
อนิจจัง
  อาการท่ีปจจัยท้ังภายในและภายนอกทุกอยาง 
ตางก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เหมือนกัน 
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เมื่อเขามาสัมพันธกัน จึงเกิดความขัด
แยง ที่ทําใหสิ่งเหลานั้นมีสภาวะที่ถูกบีบ
คั้นกดดัน ไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได 
จะตองมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 
เสื่อมสลาย จึงเปนทุกข 

 ในเ ม่ือตองเปนไปตามเหตุ
ปจจัย มันก็ไมอาจเปนของใครได  ไมมี
ใครคิดอยากบังคับมันได ไมมีใครเปน
เจาของครอบครองมันไดจริง เพราะ
มันเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไป
ตามใจอยากของใคร จึงเปนอนัตตา 
  รวมความไดวา รูเทาทันวา สิ่ง
ทั้งหลายเปนธรรมชาติมีลักษณะ
ความเปนไปโดยทั่ ว ไปเสมอ
เหมือนกันตามธรรมดาของมัน 
ในฐานะที่เปนของปรุงแตง ที่เกิด
จากเหตุปจจัย และข้ึนตอเหตุปจจัย
ทั้งหลายเชนเดียวกัน
  วิธีคิดแบบสามัญลักษณนี้
แบงไดเปน 2 ขั้นตอนดังตอไปนี้
  ขั้นตอนที่ 1 คือ รูเทาทัน และ
ยอมรับความจริง เปนขั้นตอนของการ
วางใจ วางทาทีตอส่ิงท้ังหลายโดยใหสอด
คลองกับความเปนจริงโดยธรรมชาติ 
ซึ่งเปนทาทีแหงปญญา ทาทีแหงความ
เปนอิสระ ไมถูกมัดตัว
 แมเมื่อประสบสถานการณที่ไม
พึงปรารถนา หรือมีเร่ืองราวท่ีไมนาพอใจ
ไดเกิดข้ึนแลว แตฉุกคิดขึ้นได วาส่ิงน้ัน ๆ
เหตุการณนั้น ๆ เปนไปตามคติธรรมดา 
เปนไปตามเหตุปจจัยเชนนั้นเอง เมื่อคิด
ไดอยางนี้ ก็เปนทาทีแหงการปลงตก
ถอนตัวข้ึนได หายจากความทุกข หรือ
อยางนอยก็ทําใหทุกขน้ันบรรเทาลง

ครอบครองมันไดจริง ครอบครองมันไดจริง 
เพราะมันเปนไปตามเพราะมันเปนไปตาม
เหตุปจจัย ไมใชเปนเหตุปจจัย ไมใชเปน
ไปตามใจอยากของไปตามใจอยากของ
ใคร จึงเปนอนัตตา”ใคร จึงเปนอนัตตา” 

““
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 หรือเมื่อประสบสถานการณมี
เร่ืองราวเชนน้ันเกิดข้ึน เพียงตั้งจิตสํานึก
ขึ้นไดในเวลาน้ันวา  เราจะมองตามความ
เปนจริง ไมมองตามความอยากใหเปน
หรืออยากไมใหเปน การที่เปนทุกข 
ก็ผอนคลายลงไดทันที เพราะเปลื้อง
ตัวใหเปนอิสระได โดยไมเอาตัวเอา
เขาไปใหถูกกด ถูกบีบ (น่ันคือไมสราง
ตัวตนขึ้นมา จึงไมถูกกด ถูกบีบ)
  ข้ันตอนท่ี 2 คือแกไขและทําการ
ไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงเปนขั้นตอนของการ
ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายใหสอดคลองกับ
ความเปนจริงของธรรมชาติ เปนการปฏิบัติ 
ดวยปญญา ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ
ไมถูกมัดตัว
 กลาวคือ เมื่อรูอยูแลววา สิ่งทั้ง
หลายเปนไปตามเหตุปจจัย เราตองการ
ใหมันเปนอยางไร ก็ศึกษาใหรูใหเขาใจ
เหตุปจจัยทั้งหลาย ที่จะทําใหมันเปนไป
อยางนั้น แลวแกไข ทําการจัดการที่ตัว
เหตุปจจัยเหลาน้ัน เม่ือทําเหตุปจจัยพรอม

บริบูรณที่จะใหมันเปนอยางนั้นแลว ถึง
เราจะอยากหรือไมอยาก มันก็จะไมเปน
อยางนั้น กลาวสั้น ๆ คือ แกไขดวย
ความรู และแกท่ีตัวเหตุปจจัย ไมใช
แกดวยความอยาก 
 เพียงแตกําหนดรูความอยาก
ของตน และกําหนดรูเหตุปจจัย  แลว
แกไขกระทําการท่ีเหตุปจจัย เมื่อปฏิบติัได
อยางนี้ ก็ถอนตัวเปนอิสระได ไมถูกความ
อยากพาตัว (ความจริง คือ การสรางตัว
ตน) เขาไปใหถูกกดถูกบีบ เปนการปฏิบัติ
อยางไมถูกมัดตัว เปนอันวา ทั้งทําการ
และทั้งปลอยใหสิ่งทั้งหลายมันเปน
ไปตามเหตุปจจัย เปนวิธีปฏิบัติที่ท้ัง
ไดผลดีท่ีสุด และตนเองก็ไมเปนทุกข 
 ปฏิบัติตามวิธีคิดแบบที่ 3 (หรือ
วิธีคิดแบบสามัญลักษณ) ซึ่งอยูในขั้น
ตอนที่ 2 นี้ มีความสัมพันธที่เชื่อมโยง
ไปยังวิธีคิดแบบที่ 4 ที่จะมีการนําเสนอ
ในตอนตอไป หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา... 
ใชวิธีคิดแบบที่ 4 มารับชวงไป
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน : ฉบับประมวลศัพท 

คลายความสงสัย...!
 กอนเขาสูเนื้อหา อาตมาภาพจัก
ไดทําการคลายปมเชือกแหงภาษา ที่
ถูกขมวดไวเสียแนนดวยศัพทบาลี ที่มี
อยางดาษดื่นในเนื้อหาสาระ ที่กําลังนํา
เสนออยูในคอลัมนนี้ ดวยการแปลคํา
บาลีเหลานั้นใหกลายเปนถอยคํา
  ภาษาไทยที่ใชกันอยูในปจจุบัน
เพื่อความอานงาย และเมื่ออานแลวก็
สามารถเขาใจไดอยางแจมแจง ปราศจาก
ความสงสัย
  “อรรถกถา”
  คําวา “อรรถกถา” ในคัมภีรสัททนี
ติธาตุมาลา กลาววา อรรถกถา คือ เครื่อง
พรรณนา อธิบายความหมายที่ดําเนินไป
ตามพยัญชนะและอัตถะ อันสัมพันธกับ
เหตุอันเปนที่มาและเรื่องราว
 พจนา นุกรม พุทธศาสน ฉ บับ
ประมวลศัพท ไดใหความหมาย อรรถกถา 
ไววา... 
 “เคร่ืองบอกความหมาย” ถอยคํา
บอกแจงช้ีแจงอรรถ, คําอธิบายอัตถะ คือ 
ความหมายของพระบาลี อันไดแก พุทธ
พจน  รวมท้ังขอความและเร่ืองราวเก่ียวของ
แวดลอมที่รักษาสืบทอดมาในพระไตร
ปฏก, คัมภีรอธิบายความในพระไตรปฏก
และอรรถกถามีมาแตพุทธกาลซึ่งเปนสิ่ง

เนื่องดวยกันกับการศึกษาคําสอนของ
พระพุทธเจา ฯลฯ
  “วิสุทธิ ๗”
  ตอมาคําวา “วิสุทธิ 7” คือความ
บริสุทธ์ิ หรือความหมดจด หรือการชําระ
สัตวใหบริสุทธิ์ดวยการบําเพ็ญไตรสิกขา
ใหบริบูรณเปนข้ัน ๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุ 
จุดหมายพระนิพพาน มี 7 ข้ันตอน คือ
  1. สีลวิสุทธิ คือ ความหมดจด
แหงศีล
  2. จิตตวิสุทธิ คือ ความจดแหงจิต
  3. ทิฏฐิวิสุทธิ คือ ความหมดจด
แหงทิฏฐิ
  4. กังขาวิตรณวิสุทธิ คือ ความ
หมดจดแหงญาณอันเปนเหตุขามพน
ความสงสัย
  5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือ 
ความหมดจดแหงญาณที่รู เห็นวาทาง
หรือมิใชทาง
  6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  คือ
ความหมดจดแหงญาณอันรู เห็นทาง
ดําเนินที่เปนสาระแท ๆ
  7. ญาณทัสสนวิสุทธ ิคือ ความ
หมดจดแหงญาณทัสสนะ   

(ติดตามตอฉบับหนา)

      

เเนื
พพพ
  
  
บบ
สสั
ใให
จจุ
  
แแ
  
  
แแแ
  
หหห
คคค
  
คคค
หหห
  
คคค
ดดดํ
  
หห

  

   ืื้้้้ ั



91

ÃÐàºÕÂ§¨Ôμ
โดย...เรื่องของ “กู”เกิดเกิดมามา

ทําไม ?ทําไม ?
 ถาใครสักคนตั้งคําถามวา “เกิดมาทําไม ?”“เกิดมาทําไม ?”    
เราก็จะไดรับคําตอบคําเดียวกันเลยวาเกิดมาเพื่อใช
กรรม นั่นแสดงวาผูที่ตอบคําถามเปนชาวพุทธ 
  เพราะในศาสนาพุทธน้ัน สอนเร่ือง “กรรม” เร่ือง 
กฎแหงกรรม คําวา “กรรม” หมายถึง การกระทําที่
ประกอบดวย เจตนา อันมีมูลมาจากอวิชชา ถาเรียก
วา “กรรม” ตองหมายถึง การกระทําที่มีมูลเหตุมา
จากเจตนา และเจตนานั้น เจตนาไปตามความโงของ
อวิชชา หลง ดี ชั่ว บุญ บาป ลวนแตเปนเรื่องหลง และ
ความหลงเปนเหตุใหเจตนาเพื่อจะกระทํากรรมนั้น*   
  เมื่อเราเกิดมาเพื่อใชกรรมก็เกิดอาการที่เรียกวา
ใชชีวิตไปตามกรรม  ปลอยไปตามยถากรรม หรือเปน
เพราะกรรมแตชาติปางกอน จนเปนเหตุใหเกิดอาการ

*พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส
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ที่เรียกวาซังกะตาย ไมพยายามดิ้นรน
จนถึงกับตองพ่ึงหมอดูเปนผูชวยกําหนด 
การจะทําการงานอยางใดอยางหนึ่ง  
ทําใหชาวพุทธขาดความมั่นใจในการ
ตัดสนิใจดวยตัวเอง  ตองรอฤกษรอยาม
ที่ดี จึงจะตกลงปลงใจทําอะไรไดสัก
อยาง  หรือก็ตองอาศัยเวทยมนตคาถา
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิดลบันดาลดวยการออนวอน
ขอ   ดวยการติดสินบนตาง ๆ ถาสําเร็จ
ก็จะมาแกบน  หรือแมแตจะใชเคร่ืองราง
ของขลังเพ่ือใหม่ันใจวาจะประสบความ 
สําเร็จเหนือคูแขง  
  มีลัทธิมิจฉาทิฏฐิ เก่ียวกับสุขทุกข 
และความเปนไปในชีวิตของมนุษยอยู 
3 ลัทธิ ซึ่งตองระวังไมใหเขาใจสบัสน
กับหลักกรรมทางพุทธศาสนา คือ
  1. ปุพเพกตเหตุวาท : ลัทธิ
กรรมเกา ถือวาสุขทุกขท้ังปวง ท่ีประสบ
ในบัดนี้ เปนเพราะกรรมเกาที่ทําไวใน
ปางกอน (past-action determinism) 
เรียกสั้น ๆ วา ปุพเพกตวาท 
  2. อิสสรนิมมานเหตุวาท : ลัทธิ 
พระเปนเจา ถือวา สุขทุกขทั้งปวงที่
ประสบในบัดนี้ เปนเพราะการบันดาล
ของเทพผูเปนใหญ (theistic deter-
minism) เรียกสั้น ๆ วา อิศวรกรณ
วาท หรือ อิศวรนิรมิตวาท 
  3. อเหตุอปจจยวาท : ลัทธิคอย

โชค ถือวาสุขทุกขท้ังปวงท่ีประสบในบัดนี้ 
เปนไปเอง แลวแตโชคท่ีเล่ือนลอย ไมมี 
เหตุ ไมมีปจจัย (indeterminism หรือ 
accidentalism) เรียกสั้น ๆ วา อเหตุ
วาท
  สวน ยถากรรม “ตามกรรม” 
ตามปกติใชในขอความที่กลาวถึง  คติ 
หลังสิ้นชีวิต เมื่อเลาเรื่องอยางรวบรัด 
ทํานองเปนสํานวนแบบในการสอน
ใหคํานึงถึงการทํากรรมสวนมากใช
ในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมาเชนวา 
“กุลบุตรนั้น เมื่อเศรษฐีลวงลับไป
แลว ก็ไดตําแหนงเศรษฐีในเมืองน้ัน 
ดํารงอยูตลอดอายุแลว ก็ไปตาม
ยถากรรม” (คือ ไปเกิดตามกรรมดีและ 
ชั่วที่ตัวไดทําไว), “พระราชาตั้งอยู
ในโอวาทของพระโพธิสัตว ทําบญุ
ทั้งหลายแลวไปตามยถากรรม” 
(คือ ไปเกิดตามกรรมดีที่ไดทํา), 
  ขอความวา “ไปตามยถากรรม” 
นี้ เฉพาะในอรรถกถาชาดกอยางเดียว
ก็มีเกือบรอยแหง, ในพระไตรปฎก คํา
นี้แทบไมปรากฏท่ีใช แตก็พบบางสัก ๒
แหง คือ ในรัฐปาลสูตร (ม.ม.๑๓/๔๔๙/
๔๐๙) และเฉพาะอยางยิ่ง ในอัยยิกา
สูตร (สํ.ส.๑๕/๔๐๑/๑๔๒) 
  ที่วา ครั้งหนึ่ง พระเจาปเสนทิ
โกศลเสด็จไปเฝาพระพุทธเจาและ



93
กราบทูลวา พระอัยยิกา ซึ่งเปนที่รัก
มากของพระองค มีพระชนมได ๑๒๐ 
พรรษา ไดทิวงคตเสียแลว ถาสามารถ
เอาสิ่งมีคาสูงใด ๆ แลกเอาพระชนม
คืนมาได   ก็จะทรงทํา...พระพุทธเจาได 
ตรัสสอนเกี่ยวกับความจริงของชีวิต 
และทรงสรุปวา  “สรรพสัตวจักมวย
มรณ  เพราะชีวิตมีความตายเปนที่
สุด ทุกคนจักไปตามกรรม (ยถากรรม)
เขาถึงผลแหงบุญและบาป คนมี
กรรมช่ัวไปนรก คนมีกรรมดีไปสุคติ
เพราะฉะนั้น พึงทํากรรมดี…”; 
  มีบางนอยแหงที่ใชยถากรรมใน
ความหมายอื่นเชนในขอความวา “ได
เงินคาจางทุกวันตามยถากรรม” 
(คือ ตามงานที่ตนทํา); ในภาษาไทย 
ยถากรรม  ไดมีความหมายเพ้ียนไปมาก
กลายเปนวา “แลวแตจะเปนไป, เร่ือย
เปอย, เล่ือนลอยไรจุดหมาย, ตามลม
ตามแลง”  ซ่ึงตรงขามกับความหมาย
ที่แทจริง* 

  กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท 
กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ  กัมมะปะฏิ-
สะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสามิ 
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ 
ทายาโท ภะวิสสามิ.
  เรามีกรรมเปนของตน, มีกรรม
ที่ตองรับผลเปนมรดกตกทอด, มีกรรม 
เปนที่กําเนิด, มีกรรมเปนเผาพันธุ, มี
กรรมเปนที่พึ่งอาศัย, เราทํากรรมใด
ไว ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม, เราจะเปนผูรับ
ผลตกทอดแหงกรรมนั้น. 

 นี้คือพุทธพจน ที่ตัดมาจากบท
สวด  อภิณหปจจเวกขณ  จะเห็นวา
พระองคทรงกลาววา เรามีกรรมเปน
ของตน,  มีกรรมท่ีตองรับผลเปนมรดก
ตกทอด, มีกรรมเปนท่ีกําเนิด  ก็คือเรา
ตองเกิดมาจากพอทานนี้และแมทาน
นี้ในชวงเวลานี้เทานั้น เราจึงจะไดเกิด
มา ถาไมใชก็กลายเปนคนอื่นแทน  มี

*พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)
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กรรมเปนเผาพันธุ คือ เกิดเปนคนไทย
หรือเปนเผาพันธุตาง ๆ  อยูในตระกูลสูง
หรือตระกูลต่ํา มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย 
ก็คือ มีรางกายสมบูรณแข็งแรง หรือ
มีรางกายพิการ โงหรือฉลาด 
  ฉะน้ัน เร่ืองของกรรมเกาก็ยุติลง
แคนี้  สวนที่เหลือก็จะเปนในสวนของ
ปจจุบันกรรมหรือเปนผลจากการกระทํา
ของเม่ือวานหรือท่ีผาน ๆ มาเม่ือไดเกิด
มาเปนคน เชน ถาเราเกิดในตระกูลชาว
ไรชาวนา เราก็จะไมไดรับการสั่งสอน
ใหพูดจาไพเราะ หรือมีกิริยามารยาท
ที่งดงาม แตจะเปนคนพูดโผงผางจริงใจ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน อยู
งายกินงาย ไมมีความยึดม่ันถือม่ันมาก
นัก  แตก็ไมใชเพราะเกิดในตระกูลชาว
ไรชาวนาแลวจะไมสามารถสราง

ฐานะใหร่ํารวยได เพราะถาลูกชาวนา
นั้นไมมัวแตนอยเนื้อต่ําใจกับวาสนา
ที่เกิดมาจน ทนบากบั่นร่ําเรียนหรือ
คนควาหาวิธีที่จะทําการเกษตรใหได
ผลผลิตที่ดีลดตนทุนอะไรตาง ๆ โดย
ไมรอคอยโชคชะตาฟาลิขิต ลุกขึ้นมา
ลิขิตชีวิตตัว เองดวยคุณธรรมคือ
ความพากเพียร จนกระทั่งสามารถมี
ความสุขไดตามอัตภาพของตน 
  ถาอยางนี้เราไมเรียกวาเกิดมา
ใชกรรม แตเรียกวา เกิดมาเพื่อใช
ชีวิต เพราะเขามีชีวิตที่ไมตอง
ทนทุกขมากมายนัก ถึงแมจะตอง
ทํางานหนัก แตเปนไปเพื่อหนา
ที่และประโยชนทั้งแกตนเอง
และผูอื่น 
  หากจะเปรียบเทียบกับชีวิต
ของลูกเศรษฐีที่เกิดมาบนกองเงินกอง
ทอง  แตงอมืองอเทาไมขยันขันแข็งใน
การทํามาหากิน ทําตัวเปนภาระพอแม
ทําตัวเปนอันธพาลชอบสรางความ
เดือดรอนใหแกผูอื่น มีแตความเห็น
แกตัวจนไมเคยมีความจริงใจใหกับผู
อื่น ไมรูจักคําวา มิตรภาพความรักถึง
แมจะมีคนที่กลัวยอมเปนเพื่อนดวย  
แตก็เปนเพื่อนที่ไมจริงใจเปนเพื่อนที่
เขามาแสวงหาผลประโยชนจากตัว
เขาเชนกัน คน ๆ นี้เราเรียกวา เกิด
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มาใชกรรมและสรางกรรมเพิ่มขึ้น 
เพราะเขาไมสามารถใชชีวิตที่ไดมา
พัฒนากรรมจนอยูเหนือกรรม 
  แตบางคนสามารถพัฒนากรรม 
จนถึงขีดสุดที่เรียกวา เหนือกรรม
หรือเปนโลกุตตระ คือ มีการกระทํา
หนาที่ ที่ถูกตองอยางถึงที่สุดและเปน
ประโยชนแกชาวโลกมากที่สุดเทาที่
ทานเหลาน้ันจะมีความสามารถ  ในการ
ทําประโยชนตาง ๆ ใหแกผูอื่นจนเต็ม
กําลังความสามารถและสติปญญา
โดยไมหวังส่ิงตอบแทนใด ๆ ทานทําหนา
ที่เพ่ือหนาท่ี  โดยหนาท่ีในท่ีน้ีหมายเอา
เฉพาะหนาที่ที่ถูกตองเทานั้น ไมนับ
เอาหนาที่ที่ไมถูกตอง เชน โจรก็ตอง
ทําหนาท่ีขโมย อยางน้ีไมจัดอยูในหนาท่ี
ที่ถูกตอง  
  และดวยหนาที่ที่ถูกตองนี้ก็ไม
จําเปนวาจะตองถูกตองสําหรับทุกคน
เชน ตํารวจทําหนาที่อยางสุจริตเที่ยง
ธรรม ยอมไมเปนที่ถูกใจของนักการ
เมืองหรือนักธุรกิจที่กระทําทุจริต
คอรัปชั่น ดังนี้เปนตน ความถูกตอง
ในที่นี้หมายถึงถูกตองตามกฎของ
ธรรมชาติ ซึ่งเปนสัจธรรม คือกฎของ
ธรรมชาติ  เปนกฎที่เฉียบขาดตายตัว
ถึงท่ีสุด เราจะรูหรือไมรูมันไมรับผิดชอบ 
มันมีกฎตายตัว มันเปนกฎตายตัว เรา

ทําลงไปมันมีผลตามกฎเกณฑ อันนั้น
เรียกวา กฎที่ตายตัว แลวไมยกเวน 
แลวก็ไมจํากัดเวลา ไมจํากัดยุคสมัย*   
 ฉะนั้น เราจะเห็นวาความเขาใจ
ผิดในเรื่องของกรรมเปนปญหาสําคัญ 
ที่ทําใหศาสนาถูกมองเปนเรื่องถวง
ความเจริญ  ซึ่งตามความถูกตองแลว
กลับเปนเรื่องตรงกันขามอยางสิ้นเชิง  
เพราะศาสนากลับจะยิ่งทําใหทุกคน
ทํางานทําหนาที่ไดมีความสุขมากขึ้น  
เพราะเราสามารถยกเลิกกรรมไดดวย
การมีสติตื่นรูอยูกับปจจุบันใหมาก
ที่สุด (พระอรหันต เปนผูมีสติสมบูรณ
อยูตลอดเวลา) 
  เพราะในขณะแหงสติน่ันหมาย 
ความถึงการมีสมาธิ (ความต้ังใจม่ัน) 
สติ (ความระลึกได) และสัมปชัญญะ 
(ความรูตัว) ปญญา (ความรอบรูไป
ตามท่ีเปนจริง จนกระทั่ง กอใหเกิด
ความสงบแหงอารมณที่พลุงพลาน
ทําใหคิดและตัดสินใจไดอยางดีและ
ถูกตองที่สุด) ทําใหสามารถพึ่งตนเอง
ไดไมตองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางเทวดา
ที่ไหน และสงผลใหสิ่งที่เรากําลังทํา
ถูกตองและไมเปนทุกขเปนเพียงแค
การกระทําไปตามหนาที่อยางถูกตอง 
ตัวอยางเชน ชาวนาที่ทํานาอยูกลาง
นากลางแดดอยางมีสติทํานาเพราะ

*ธรรมศาสตรา เลม ๑ หนา ๓๔ ของพุทธทาส ภิกขุ
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เปนหนาที่ที่ตองทํา เมื่อทําแลวเขาจะ
รอดทั้งจากความหิวโหยทางรางกาย 
และความอยากไดใครมีในสิ่งที่ตนไม
ควรได หรือไมจําเปนตองมีทางจิตใจ 
เขาก็จะทํานาอยางเบิกบานอยูกับ
ปจจุบันขณะของเขาไมกังวลกับวัน
พรุงนี้ 
  แล ะอดี ต ผ า น ไ ป แล ว ไ ม มี
ประโยชนท่ีจะเอากลับมาครุนคิดใหเปน
ทุกข ท่ีกลางนากลางแดดนั้นกําลังเกิด
การปฏิบัติธรรมะอยู แตในโบสถในวิหาร
ที่กําลังสวดมนตกันอยางคร่ําเครง
ด วยความหวั งว าจะได ไป เกิด ใน
สวรรคเพื่อจะไดร่ํารวยกอบโกยได
มากกวาคนอ่ืน จะไดดีกวาคนอ่ืน วิเศษ
กวาคนอื่น ในโบสถวิหารเหลานั้นไมมี
ธรรมะ ไมมีการปฏิบัติธรรมเกิดข้ึน มี
แตการกระทํากรรม สวดใชกรรม สวด
ลางกรรมแลวก็สรางกรรมใหมขึ้น ถึง
แมจะเปนกรรมขาวหรือที่ เรียกวา 

บุญข้ึนมาซอนเปนกรรมใหมไมจบ
ไมสิ้น จะขอยกบทโอวาทปาฏิโมกข
  หลักการ 3 อันเปนหัวใจสําคัญ
เพื่อเขาถึงจุดมุงหมายของพระพุทธ
ศาสนาโดยยอ ไดแก

  ๑) การไมทําบาปทั้งปวง
  ๒) การทํากุศลใหถึงพรอม
  ๓) การทําจิตใจใหบริสุทธิ์
  ก็คือ หลักในการที่จะอยูเหนือ
กรรม คือ ละกรรมดํา (กรรมช่ัว อกุศล
กรรม) มาทํากรรมขาว (กรรมดี กุศล
กรรม) จากน้ัน ยกผลจากการทําความ
ดีท่ีเคยเปนความดีของฉันใหเปนเรื่อง
ของธรรมชาติ โดยไมตองมีความรูสึก
ที่เปนตัวฉันที่ทําดีแลวจะตองไดรับ
ผลดี  ก็จะเกิดเปนความบริสุทธิ์ของ
จิตที่ไมหวังจะตองไดอะไรเขามาเปน
เครื่องเศราหมองแหงจิต และไมตอง
ทุกขใจเมื่อไมสมดังหวังเพราะไมไดตั้ง
ความหวังไวตั้งแตตนแลว 
  ดังนั้น เราจะมีชีวิตอยู เพื่อใช
กรรม  หรือเราจะอยู เพื่อใชชีวิตใหถึง 
จุดสงูสุดแหงความเปนมนุษยจนกลาย
เปนมนุษยชั้นยอดสุดเปนพระอรหันต 
ก็สุดแทแตจะเลือกที่จะทําหนาที่หรือ
เลือกที่จะทํากรรมเพื่อจะตองมาใช
กรรมกันตอไป.

ทําทํา
จิตใจจิตใจ
ใหให
บริสุทธิ์บริสุทธิ์
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โดย...ละอองธรรม
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  หลายสิบปลวงเลยมาแลว ผูเขียนเองยังเปน
เด็กอยู เคยมีความรูสึกกลัวมาก ๆ เมื่อไดยินผูใหญ
เขาไดพูดวา อีกไมนานไฟบรรลัยกัลปจะลางโลก ตาม
ความคิดของเด็ก ๆ  ก็นึกถึงแตสภาพท่ีคนเรา กําลัง
โดนเผาท้ังเปนนึกถึงความด้ินทุรนทุราย ความเจ็บ
ปวด มันชางนากลัวสยดสยองเหลือเกิน
  เวลาผานไปหาสิบกวาป หลาย ๆ คนรวมทั้ง
ผูเขียนดวย ก็เริ่มเขาใจแลววา ไดเกิดขึ้นแลว และ
กําลังโหมหนักขึ้นทุกที ถาพวกเขายังมองไมเห็นไฟ
ชนิดนี้ ไมรีบรู รีบตื่นตามความเปนจริงแลว เขาก็โดน
เผาและในที่สุดก็ตองตายทั้งเปน
  ไฟ ชนิดนี้มี 2 อยางคือ
  1) ไฟนอก ถาเราไมคิดพิจารณาใหดี ก็คง
คิดไมถึงวา จะเปนสิ่งที่เสียหาย จะตองทําใหคนเรา
ตองเดือดรอน กลับตรงกันขามไฟชนิดมีแตใหความ
สะดวกสบาย เชน ความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุ 
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ดานเทคโนโลยี ดานการคมนาคม ไมวา 
จะทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ตึกราม
บานชอง รถทุกย่ีหอทุกชนิด และหลาย ๆ 
อยางที่เปนวัตถุที่ยังไมกลาวถึง สิ่งเหลา
น้ีลวนแตมาจากธรรมชาติท้ังน้ัน เชน หิน 
ปูน น้ํา เหล็ก ปาไม มากมาย 
 คนเราตองไปขุด ไปทําลายปาไม 
ไปนําวัสดุเหลานี้มากอสราง ถาอยูใน
ความพอดีก็ยังไมเสียหายเทาไหร แตที่

วาเสียหายหนัก ก็เพราะวา คนเราทํา
ทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อการแขงขัน 
เพื่อหลอกลอจิตใจของผูบริโภค 
เลยไมไดตั้งอยูในความถูกตอง 
ในความพอดี
  เพราะฉะนั้น ขอใหเราทั้งหลาย 
จงต่ืนเถิด และจงรับรูวา ไฟนอก นี้กเ็ปน
สิ่งที่สามารถลอลวง ใหคนเราหลงใหล 
อยากได อยากมี อยากเปน (กิเลส 
ตัณหา อุปาทาน) สามารถรบเราย่ัวยวน
ใหเกิดกิเลส เมื่อเกิดผัสสะ เกิดวิญญาณ
ทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ (อายตนะ 6) 
เมื่อเกิดแลว สติสัมปชัญญะ ปญญา มา
รับการผัสสะน้ันไมทันเวลา ก็เลยทําให
คนเราสมัยน้ี ตองมีปญหา มีความทุกข
กันอยางมากมายมหาศาล
  มีขาวสารไมเวนแตละวัน โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย ซ่ึงเปนชาวพุทธตองตก
เปนทาสของกิเลสทั้งหลาย เชน การ

สังหารโหด เผาทั้งเปน พอขมขืนลูก 
การโกงที่ดิน ขาราชการโกงกินคอรัปชั่น 
การทําลายปา บุกรุกปาสงวน คาอาวุธ
เถื่อน คายาเสพติด คาประเวณี การ
หยาราง ครูมีเพศสัมพันธกับนักเรียน พี่
นองฆากันเพื่อแยงสมบัติ แมแตแมกับ
ลูกสาว ก็ตองตกเปนคดีฟองรองกันไม
จบสิ้น ผูสูงอายุก็ตองเขาคุกเขาตะราง
ก็หลายทาน และที่นาสะเทือนใจที่สุด
ก็คือ ทําบุญก็ตองเขาคุก ตองผูกคอ
ตาย ฯลฯ
  2) ไฟใน ในท่ีน้ีก็หมายถึงจิตของ
คนเรา แรกเกิดมาตอนเปนทารกนอยน้ัน
จิตใจก็ยังขาวสะอาด บริสุทธ์ิ ไมเรารอน
หรอก แตเม่ือเติบโตขึ้นก็มีแตบุคคลภาย
นอกพยายามส่ังสอน ยัดเหยียดใหโดยคิด
วา เปนการใหท่ีแสดงความรัก ความ
ปรารถนาดี ดานคุณธรรมไมวาจะเปน
ผูใหญในครอบครัว ในโรงเรียนสมัยน้ี 
ก็ลืมการสอนท่ีใหเด็กมีความรักผูอ่ืน 
มีแตสอนเร่ืองการแขงขัน  ชิงดีชิงเดน
กันตลอดเวลา ความเจริญทางวัตถุก็
ลอลวง ใหหลงอยูตลอดเวลา
  ไมวาจะเปนคนจน ปานกลาง หรือ
คนร่ํารวย ก็มีการแขงขัน มีความอิจฉา 
ริษยา ความอาฆาตเคียดแคนชิงชัง เอา
รัดเอาเปรียบกันอยูตลอดเวลา มือใคร
ยาวสาวไดสาวเอา เม่ือเปนเชนน้ีในสังคม 
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จิตใจคนก็ย่ิงรอนรนไมสงบ รอนระอุ เพราะ
พวกเราสนใจแตเรื่องอาหารทางกาย 
สวนใหอาหารทางใจนั้นไมคอยจะมี
  ธรรมชาติของจิตนั้นก็ เปรียบ
เสมือนน้ําที่ตองไหลลงที่ต่ ําอยูตลอด
เวลา จิตชอบความสบาย ชอบของต่ํา ๆ 
เพราะมันเปนสิ่งที่งายไมตองฝน ความ
ไมดีทั้งหลายก็ประดังเขามา สิ่งราย ๆ 
ทั้งปวงจึงไดเกิดขึ้น ดังที่ไดยกตัวอยาง
มาแลวขางตน

  ไฟในนี้ จิตใจของคนเรานี้
สามารถฟนฟู สามารถปรับสภาพ
จากรอนระอุ ใหเริ่มเย็นขึ้นตาม
ลําดับขั้นตอนของมันได ใหเปน
อิสระจากกิเลสได
  เราชาวพุทธทั้งหลาย จงรีบต่ืน
เถิด อยามัวผัดวันประกันพรุง อยามัว
นั่งคอยใหไฟชนิดนี้เผาไหมเราเลย 
เราทุกคนจงพยายามคนควา หาเคร่ือง
มืออันดีเลิศมาดึงดุนไฟ

  ออกทีละนิด ๆ จนใหไฟชนิดนี้ดับ
สนิทเถิด

  “ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเรา, 
ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม”
  เครื่องมือในการดับไฟชนิดนี้ ไม
สามารถที่จะไปซื้อหาที่ไหนไดในโลกนี้ 
และโลกอื่นใด แมวาคน ๆ นั้นจะร่ํารวย
สักปานใด ก็ไมมีขาย เราตองสรางข้ึนมา
เอง ดวยสติปญญา และกาวเดินตามผูที่
ออกแบบ หรือเขียนแบบแปลน (แผนที่
หรือแผนผัง) ซึ่งมีไวเรียบรอย และผู
ที่ออกแบบนั้น ก็ไดพิสูจนแลววา เปน
เครื่องมือที่สามารถดับทุกข และเย็น
สนิทไดจริง ๆ 
  ผูที่เขียนแบบ หรือเขียนแผนที่ ใน
การเดินทางที่ถูกตอง  และไดพิสูจนโดย
การปฏิบัติดวยพระองคเอง จนทรงบรรลุ
ธรรม สําเร็จเปนพระอรหันต และทรง
นําคําสั่งสอนนั้นมาสอนพวกเราชาว
พุทธ ทานผูน้ันก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา

“ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเรา, “ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเรา, 
ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม”ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม”
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  คําสอนของพระองคนั้น ก็คือ “พระธรรม” ซ่ึงเปนความจริงอันตายตัวของ
สิ่งทั้งปวง อันมีอํานาจที่จะบันดาลสิ่งทั้งปวงใหเปนไป และมีคาตอมนุษยมากที่สุด 

นั่นก็คือ “กฎความจริง ที่รูแลว สามารถทําใหผูนั้นปฏิบัติถูกในสิ่งทั้ง
ปวง และพนทุกขสิ้นเชิง” 
  เราชาวพุทธ ตองเชื่อวา ตัวแทของศาสนาพุทธนั้น คือ ตัวการกระทํา
ที่ถูกตองตามกฎแหงความจริง จนไดรับผลของการกระทํา เปนความสะอาด 
สวาง และสงบจริง ๆ ไมใชเปนเพียง คัมภีร หรือคําสั่งสอนที่สวดรอง ทองบน 
วิงวอนบวงสรวงไม
  เราชาวพุทธ มีศาสนาของตน ๆ อยูที่ กาย วาจา ใจ อันสะอาด และนั่นก็คือ 
ความหมายอันแทจริงของคําวา “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ” เพราะที่แทจริง 
ทั้งสามองค เปนองคเดียวกัน
  ดังนั้น เมื่อเราไดทราบถึงความหมายของพระพุทธศาสนาแลว เราทั้ง
หลายรวมทั้งผูเขียนดวย จงรีบเรง รีบตื่น รีบปฏิบัติ ฝกฝนทําใจของตน ให
ปกดิ่งลงที่ ความสะอาด สวาง และความสงบเถิด
  ผูเขียนขอหยิบยกบทกลอน นี้ที่ไดคัดลอกมาจาก สํานักปฏิบัติธรรม “เขา
สวนหลวง” จ.ราชบุรี เพื่อเปนธรรมทาน

     ความตื่น
   ความเอย ความตื่น
  จิตสดชื่น  แจมใส   ไกลตัณหา
  ตื่นอยูดวย  สติ  ผลิปญญา
  มีดวงตา  เห็นธรรม รูความจริง
   ตื่นอยูดวย โมหะ  อกุศล
  จิตรอนรน  วุนวาย  ดั่งผีสิง
  จิตฟุงซาน  หวั่นไหว ไปชังชิง
  ตื่นสองสิ่ง  ตรวจดู  ใหรูเอย.
  ขออนุโมทนา สาธุ ! ทุกทานท่ีมารวมปฏิบัติธรรม ในวันเขาพรรษา ป 59 
นี้ และรวมถึงผูที่ปฏิบัติธรรม ไมจํากัดวาจะเปนสถานที่ใดก็ไดทั้งนั้น.

(บทความขางบนน้ีสวนหน่ึงเปนของ “หลวงพอพุทธทาสภิกขุ”) จากหนังสือบานธรรมะ 

ตอนความสุข...ท่ีพุทธทาสสอนคะ

““
ั ิ

““
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ตะไคร
   ต ะ ไ ค ร เ ป น พื ช พื้ น บ า น ที่ มี
ประโยชนหลายอยางไดทั้งทําอาหาร 
เครื่องดื่ม เปนยารักษาโรค และไลแมลง
ตะไครเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
  ปจจุบันตะไคร ในตลาดยังไม
เพียงพอที่จะปอนเขาโรงงานและใน
ตลาดสดตะไครก็ยังเปนที่ตองการของ
แมบาน และผูประกอบการรายเล็ก ๆ อยู
  วั น นี้ ส ว น แ ก ว แ ฟ ร ไ ด นํ า
เกษตรกรรมรายไดสูงมาฝากกันอีกแลว 
“ตะไคร” ผักสวนครัวที่อยูคูกับคนไทย
มาอยางยาวนาน ฉะน้ัน จึงเปนท่ีแนนอน
วามีความตองการของตลาดสูง

  ตะไคร (อังกฤษ: Lemon grass, Oil 
grass;) ช่ือทองถ่ิน: จะไคร, ไคร, คาหอม,
เชิดเกรย, เหลอะเกรย, หอวอตะโป  เปน
พืชลมลุก ความสูงประมาณ 4-6 ฟุต 
ใบยาวเรียว ปลายใบมีขนหนาม ลําตน
รวมกันเปนกอ มีกลิ่นหอม ดอกออก
เปนชอยาวมีดอกเล็กฝอยเปนจํานวน
มาก ตะไครเปนพืชที่สามารถนําสวน
ตนหัวไปประกอบอาหาร และจัดเปนพืช
สมุนไพรดวย

การปลูกการปลูก
ตะไครตะไคร
เงินแสนเงินแสน  
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ลักษณะโดยท่ัวไปของตะไคร
  โดยทั่วไปแบงตะไครออกเปน 6 
ชนิด ไดแก
 ๑) ตะไครกอ
 ๒) ตะไครตน
 ๓) ตะไครหางนาค
 ๔) ตะไครน้ํา
 ๕) ตะไครหางสิงห
 ๖) ตะไครหอม
  เปนพืชตระกูลหญา ตะไครเปนพืช
ที่เจริญเติบโตงาย อาจมีทรงพุมสูงถึง 1 
เมตร มีลําตนที่แทจริงประมาณ 4-7 
เซนติเมตร ลําของตนจะถูกหอหุมไปดวย
กาบใบโดยรอบ ใบยาวแคบเสนใบขนาน
กับกานใบ ใบของตะไครอุดมไปดวยน้าํมัน
หอมระเหย ที่นิยมนํามาปลูกเปนพันธุ
พื้นเมืองที่ปลูกกันโดยทั่วไป

สรรพคุณของตะไคร 
    ทั้งตน ใชเปนยารักษาโรคหืด แก

ปวดทอง ขับปสสาวะและแกอหิวาตกโรค

หรือทําเปนยาทานวดก็ได และยังใชรวม

กบัสมุนไพรชนิดอ่ืนรักษาโรคได เชน บํารุง

ธาตุ เจริญอาหาร และขับเหงื่อ
   หัว เปนยารักษาเกลื้อน แกทอง
อืดทองเฟอ แกปสสาวะพิการ แกน่ิว บํารุง
ไฟธาตุ แกอาการขัดเบา ถาใชรวมกับ
สมนุไพรชนิดอ่ืน จะเปนยาแกอาเจียน แก 
ซาง ยานอนหลับ ลดความดันสูง แกลม
อัมพาต แกกษัยเสน และแกลม          
  ใบ ใบสด ๆ จะชวยลดความดัน
โลหิตสูง แกไข
      ราก ใชเปนยาแกไขเหนือ ปวด
ทองและทองเสีย
   ตน ใชเปนยาแกขับลม แกเบื่อ
อาหาร แกผมแตก แกโรคทางเดินปสสาวะ
นิ่ว เปนยาบํารุงไฟธาตุใหเจริญ แตถา
เอาผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น จะแกโรค
หนองใน และนอกจากนี้ ยังใชดับกลิ่น
คาวดวย
  



103
ความคุมคาในการลงทุน
  ตนพันธุสามารถซื้อตะไครที่เขา
ขายตามตลาดมาก็ได นํามาแชน้ําให
รากออก (ใชเวลาประมาณ 3 วัน) แลว
นําลงปลูก ไมตองลงทุนเพิ่มอีก เพราะ
สามารถตัดไดตลอด
  สําหรับราคาตะไครประมาณ 
กโิลกรัมละ 15-30 บาท หน่ึงไรสามารถ
ใหผลผลิตไดสูง 1-3 ตันในการเก็บเก่ียว
ใชเวลาตั้งแตการปลูกจนถึงเก็บขาย 
ประมาณ 6 เดือน ปหนึ่งสามารถทําได 
2 ครั้ง คิดเปนเงินแบบต่ําสุดก็ราว ๆ 
30,000 บาท/ป/ไร (15 บาท x 1000 
กิโลกรัม x 2 ครั้งตอป) ซึ่งถือวาทํา
กําไรตอไรไดดีไมนอยเลยทีเดียว

วิธีการปลูกใหไดผลผลิตสูง ๆ
  1. เลือกพันธุที่ดี สําหรับตระไคร
ในบานเราท่ีนิยมปลูกกันมีอยู 2 สายพันธุ 
นั่นก็คือพันธุพื้นบาน และก็พันธุเกษตร 
ซึ่งแนะนําใหปลูกพันธุเกษตรเพราะให
ผลผลิตท่ีสูงกวา ลําตนใหญกวาพันธุพืน้
บาน มีราคาเทากัน
  2. ตัดใบ (เพื่อลดการคลายน้ํา) 
และรากของตะไครออก เพ่ือเตรียมการ
ปลูก เกษตรกรสามารถท่ีจะนําตนตะไคร 
แชน้ําไวสัก 5 วันกอนการปลูกเพื่อให
มั่นใจวาตะไครมีรากงอกออกมานั้น
แปลวาปลูกได 100 เปอรเซ็นต

  3. การเตรียมดิน ทําการไถพรวน 
ดินสัก 2 รอบ ยกรองไดจะดีมากโรยปูน
ขาวเพื่อปรับสภาพดิน ทิ้งไว 5-7 วัน 
กอนทําการปลูก
  4. ขุดหลุมสําหรับปลูกตนตะไคร
ขนาด 25 X 25 เซ็นติเมตร (2 จอบ) 
ลึก 25 เซ็นติเมตร นําปุยคอกผสมกับ
ดินคลุกใหเขากันปกตนพันธุตะไครลง
ดินใหมีลักษณะเอียง 45 องศา ลึก 5 
เซนติเมตร จํานวนหลุมละ 2 ตน
   5. รดน้ําในชวงแรก ๆ 2-3 วัน
ตอคร้ัง หลังจากตะไครเร่ิมงามแลว สัปดาห 
ละคร้ัง แนะนําใหทําเปนระบบใหน้ ําผาน
ทางทอเพื่อลดการใชแรงงานและเวลา
ในการรดน้ํา
  6. เมื่อเขาเดือนที่ 3 สามารถเริ่ม
ใหปุยเรงสูตร 46-0-0 หรือใครที่จะ
ทําเปนออแกนิกสก็เปลี่ยนเปนปุยคอก 
เสร็จแลวรดน้ําอีกครั้ง
  7. เมื่อเขาเดือนที่ 6 ก็สามารถ
เก็บขายไดเลย โดย 1 กอสามารถให
ผลผลิตได 6-10 กิโลกรัม
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  สําหรับแมลงศัตรูพืชไมมี ใหมารบกวน
แนนอน เพราะตัวตะไครเองมีสารสําหรับไลแมลง
อยูแลวหายหวง แถมลดตนทุนไดอีกมาก ตนทุนตอ
ไรใหสูงสุดไมนาจะเกิน 3,000 บาท

การตกแตงตะไครเพ่ือสงขาย
  ตะไครเมื่อตัดมาแลวใบจะยาวและมีกานสี
น้ําตาลแหง ๆ ติดมาดวยใหตัดกานใบที่แหงออก
ใหหมด รวมถึงตองลอกกานใบที่อาออกมาดวยให
เหลือแตตนกลม ๆ ใบก็ตัดออกครึ่งหนึ่งถาตัดแลว
ยังไมขายสามารถแชน้ ําไวไดโดยตั้งตน ตะไครให
ตรงในภาชนะทรงกระบอก ใสน้ําพอทวมกกตะไคร
ตะไครจะอยูไดประมาณ 1-2 วันแลว จึงจะแตก
ราก ถาแตกรากแลวขายไมได เก็บไวทําพันธุขยาย
ปลูกตอไป

การจําหนาย...ตะไคร 
 การจําหนาย...ตะไครในปจจุบันจะสงอยูที่ 
10 บาท ตอ กก. โดยจะซื้อเปนมัด ๆ มัดละ 10 
กก. สวนการขายปลีก กก. ละ 13 บาท โดยผลผลิต
สวนใหญจําหนายในตลาดใหญ ๆ นอกจากนี้ ยังนํา
ไปแปรรูปเปนน้ําตะไครพรอมดื่ม สเปรยน้ํามันกัน
ยุง ฯลฯ

ก

1
ก
ส
ไ
ยุ
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โดย...โยมแอว สังฆทาน

”à»š¹¼ÙŒãËŒÊºÒÂã¨...
¡Ç‹Ò¼ÙŒÃÑº”

  ยอมให... ก็ยอมได
 ผูไหวกอน... จะไดรับการไหวตอบ 
 การไหวกอน การใหกอน... คือการออนนอมถอมตน 
 ให... รอยยิ้มก็จะไดรอยยิ้ม และมิตรภาพ
  ให... ไปเถอะ ! แมผลนั้นจะไมตามมา แตความสุขของการใหได
สําเร็จทันทีที่ให 
 ให... กอนเสียบาง แลวจะไดอะไรบางอยางมากกวาการไมยอมให 
 คนจะเจริญได... ก็เพราะความออนนอมถอมตน 
 คนไมเจริญ... เพราะความแข็งกระดาง อวดเกง ยกตนขมผูอื่น 
ก็จะไมไดมิตรภาพจากคนรอบขางเลย 
 จงเปนผูให... ความเมตตา เอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย แลวทาน
จะรูวา “ความสุขใจ อิ่มใจ” นั้นเปนเชนไร !
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โโดย...นายมะเนาวดย...นายมะเนาว¾Ñ²¹Ò¾Ñ²¹Ò
คนงวง...มักบอกวา...ราตรีชา
คนเดินลา...มักบอกวา...หนทางชางยาวไกล
คนทุกขใจ...มักบอกวา...เวลาชางแสนนานเหลือเกิน
เฮอ...!!! เฮอ...!!! เฮอ...!!!
ขี้เกียจ...ขี้ขลาด...ประมาท...และโงเขลา
ในชีวิต...ไมปรารถนาอะไรสักอยาง
อยูแคหายใจไปวัน ๆ 
แบบนี้...ก็มีไมนอยเลยทีเดียว
เชื่อมั่นวา...คนทุกคน... “พัฒนาได”
แลวคนทุกคน...หนึ่งในนั้น
มี... “คุณ”...อยูใชไหม...?
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ãº»ÇÒÃ³ÒáÊ´§¡ØÈÅà¨μ¹Ò
ÍØ»¶ÑÁÀ �ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.¹¹·ºØÃÕ

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

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

¡ÃÐ«ÔººØÞ : ÊÁ·º 1 ¡Í§·Ø¹ ÃÑºá¨¡¹éíÒ ×́èÁÃ‹Áâ¾ Ô̧ìá¡ŒÇ¾ÒÂÍÒÃ�âÍ 1 á¾¤ (á·¹á¨¡¾ÃÐÊÁà ç̈́ à¹×éÍ¼§) 
        100 ¡Í§·Ø¹ à¾ÔèÁâº¹ÑÊºØÞÍÕ¡ 1 á¾¤ (50 á¾¤ ÁÕºÃÔ¡ÒÃ Ñ́̈ Ê‹§¹éíÒ¶Ö§ºŒÒ¹ ËÃ×Í Ǿ̈ ¹Ñ́ ãËŒºÃÔ̈ Ò¤μ‹Í)
(ÊÁ·º·Ø¹μÑé§áμ‹ 500 ºÒ· ¢Öé¹ä» »ÃÐÊ§¤�ãºÍ¹ØâÁ·¹ÒºÑμÃ â»Ã´ÃÐºØ ª×èÍ-·ÕèÍÂÙ‹ ã¹¡ÒÃàÊÕÂÀÒÉÕ)

ª×èÍ.............................................................................................. ¹ÒÁÊ¡ØÅ.................................................................................... 
ºŒÒ¹àÅ¢·Õè......................................¶¹¹.................................................... μ íÒºÅ/á¢Ç§........................................................ 
ÍíÒàÀÍ/à¢μ...................................................... Ñ̈§ËÇÑ´.................................................... â·Ã..............................................
 
ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน 
โทร. 02-921-5023 # 110  Email : seniorfund2557@gmail.com

¡¡¡ÃÃÃÐÐ««ÔÔººººØÞÞ :: ÊÊÊÁ
        11100
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)   จํานวน 10,000 บาท
2. คุณคณพัฒน หงษประธานพร    จํานวน  2,000 บาท
3. คุณสุวรี พุฒิบัณฑิต     จํานวน  1,000 บาท
4. คุณตน มาเรียน     จํานวน    600 บาท
5. คุณฉลองรัตน ทรัพยอนันต    จํานวน    500 บาท
6. คุณสมสวน มั่นใจ     จํานวน     500 บาท
7. คุณธนสวรรค สีสม     จํานวน     400 บาท
8. คุณโยธิน ฉุนเฉียว     จํานวน    400 บาท
9. คุณสนิท เลาหะวิริยศาล    จํานวน    300 บาท
10. คุณประสิทธิ์ ประถมของ      จํานวน    250 บาท
11. รายนามผูบริจาค รายละ     จํานวน    200 บาท
  (1) คุณอนวัช โตเพงพัฒน  (2) คุณศศินันท รัตนฉัตราพันธ
  (3) คุณอาภา เฉลิมรัตน     (4) คุณสวเรศ เกตุสุวรรณ 
  (5) คุณสมชาติ พรพิพัฒนวงศ  (6) คุณดรุณี อนันทานนท
  (7) คุณอรไพลิน สารถีวิทย  (8) พระสมุหพัลลภ โชติโย
  (9) พระอาจารยมนู จนฺทสีโล  (10) แมชียุรวรรณ หมอยา 
  (11) คุณมะลิ สรอยพลอย  (12) คุณจําป หมอยา
  (13) คุณรุงอรุณ สรอยพลอย
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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
  โทรโทรศัพท ศัพท 0 2595 14440 2595 1444, , 0 2921 50230 2921 5023 #  # 109109    

   แฟกซ    แฟกซ 0 2921 50220 2921 5022 

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

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 

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกวหรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว
  ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางใหญสาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกวมูลนิธิสวนแกว
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1เลขที่บัญชี 269-2-12533-1    

วัดสวนแกว ต.บางเลน วัดสวนแกว ต.บางเลน 
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
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