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ÃÒªâÍÃÊáÅÐ¸Ô´Ò ¡ÅÑÇÇ‹Òà¢Ò¨ÐäÁ‹´Óà¹Ô¹ªÕÇÔμã¹àÊŒ¹ทÒ§
¢Í§¸ÃÃÁ ¨Ö§¹ÔÁ¹μãËŒÍÒμÁÒä»ãËŒ¢ŒÍคÔ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁ ÏÅÏ
ã¹ÊØ ´ ทŒ Ò Â¹Õé ¡ç ค §¨Ð½Ò¡ºÍ¡¾Ç¡àÃÒทÑé § ËÅÒÂÇ‹ Ò
“àÃÒ¨§ÂÔ¹´Õã¹ÊÔè§ทÕèä´Œ ¨§¾Íã¨¡ÑºÊÔè§ทÕèÁÕ”
6
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àÃÒ¨ÐÁÕ¡ÉÑμÃÔÂ¡ÕèÍ§ค áººäË¹ ÍÂ‹Ò§äÃ àÃÒμŒÍ§
¾Íã¨ÂÔ¹´Õ ÍÂ‹Òä»¹Ö¡ã¹àÃ×Íè §ทÕμè Ã§¡Ñ¹¢ŒÒÁ¡ÑºคÇÒÁ¾Íã¨
áÅÐÂÔ¹´Õ áÅŒÇàÃÒ¨ÐÍÂÙ‹´ÕÁÕÊØ¢ ¡Ñº¾ÃÐà¨ŒÒá¼‹¹´Ô¹ Í§คãËÁ‹
μÅÍ´ä»
¡çËÇÑ§ã¨Ç‹Ò “ค¹äทÂ¨ÐทÓã¨à»š¹” คÇÒÁªÍºäÁ‹ªÍº
คÇÒÁ´ÕคÇÒÁäÁ‹´Õ ÍÂ‹Òä»àÍÒÁÒคÔ´ÍÐäÃÁÒ¡ àÍÒคÇÒÁ´ÕÁÒ
คÔ´äÇŒ áÅŒÇàÃÒ¨ÐÍÂÙ‹¡Ñº¾ÃÐÍ§คท‹Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÊºÒÂã¨ áÅÐ
¨ÐäÁ‹ÁÕàÇÃÁÕÀÑÂ«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹
à¢ÒºÍ¡Ç‹Ò »ÃÐàทÈทÕèáÂ‹ทÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ã¹âÅ¡¹Õé ถŒÒ
ÁÕ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ ÁÕ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ äÁ‹ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò “à»š¹¢Í§
àÃÒ” ¹ÒÂ¡¹ÕéäÁ‹ãª‹¢Í§àÃÒáÅŒÇ ÃÑ°Á¹μÃÕ »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ
äÁ‹ãª‹¢Í§àÃÒ àÃÒ¡ç¨ÐÃÙŒÊÖ¡ “ÍÂÙ‹äÁ‹à»š¹ÊØ¢ËÃÍ¡” ทÕèà¢Ò¢Ñº
äÅ‹¹ÒÂ¡ÍÐäÃ¡Ñ¹ ¹Õèà¢ÒºÍ¡ “äÁ‹ÃÙŒÊÖ¡” áÅÐถŒÒ¹ÒÂ¡äÁ‹ÃÙŒÊÖ¡
Ç‹Ò “»ÃÐªÒª¹à»š¹¢Í§μ¹” ¡çÅÓºÒ¡ÍÕ¡
à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ àÃÒμŒÍ§ÃÙŒÊÖ¡ทÕè´ÕÇ‹Ò “¾ÃÐÃÒªÒÍ§ค¹Õé
ÃÑª¡ÒÅทÕè ñð à»š¹¢Í§àÃÒ” áÅŒÇàÃÒ¨ÐÍÂÙ‹¡¹Ñ ÍÂ‹Ò§ª¹Ô´ทÓ¹Ø
ºÓÃØ§ ËÃ×ÍคÍÂÃÑ¡ÉÒÊถÒºÑ¹Ï ãËŒÍÂÙ‹μ‹Íä» ÍÂ‹ÒãËŒàËÁ×Í¹
ºÒ§»ÃÐàทÈทÕÊè ถÒºÑ¹Ï ËÒÂä» ¡ç¨ÐàË§Ò ¨ÐäÁ‹Á¡Õ ¨Ô ¡ÃÃÁÍÐäÃ
à¡ÕÂè Ç¡ÑºªÒμÔ ÈÒÊ¹Ò ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔÂ ´Ñ§¹Ñé¹ »ÃÐàทÈ¹Ñé¹¨Ð

ÍÂÙÅ‹ ÓºÒ¡ ¨ÐÍÂÙä‹ Á‹à¨ÃÔÞ áÅŒÇ¡çàÃÒ¨ÐãËŒ¾ÃÐÍ§คท‹Ò¹à¨ÃÔÞ
àÃÒ¡çμŒÍ§ทÓÍÐäÃμ‹ÍÍÐäÃ ãËŒªÒμÔºŒÒ¹àÁ×Í§à¨ÃÔÞ μÑÇàÃÒ
à¨ÃÔÞ ËÅÕ¡àÅÕèÂ§ทÒ§àÊ×èÍÁãËŒä´Œ ถŒÒàÃÒËÅÕ¡àÅÕèÂ§คÇÒÁàÊ×èÍÁ
ä´Œ ทØ¡ÍÂ‹Ò§¡ç¨Ðà¨ÃÔÞ´Õ ä»μÒÁทÕèàÃÒÊØ¢ áÅŒÇ¡çÃŒÍ§Ç‹Ò
“ทÃ§¾ÃÐà¨ÃÔÞ”
»ÃÐªÒª¹μŒÍ§Ã‹ÇÁáÃ§Ã‹ÇÁã¨¡Ñ¹ ทÓãËŒºÒŒ ¹àÁ×Í§à¨ÃÔÞ
¨Ðä»ÃŒÍ§ทÃ§¾ÃÐà¨ÃÔÞ áÅŒÇàÃÒäÁ‹ä´ŒªÇ‹ ÂÍÐäÃãËŒºÒŒ ¹àÁ×Í§
à¨ÃÔÞ ÁÑ¹ค§à»š¹áμ‹»Ò¡äÁ‹ä´Œ μŒÍ§àμçÁã¨¾ÃŒÍÁã¨ ¡ÃÐทÓ
ä»à¾×èÍãËŒºŒÒ¹àÁ×Í§à¨ÃÔÞ áÅŒÇàÃÒ¡çÃŒÍ§ “ทÃ§¾ÃÐà¨ÃÔÞ”
áÅŒÇ¡çäÁ‹¢Ñ´¡ÑºคÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§á¹‹¹Í¹ à¨ÃÔÞ¾Ã.

8

9

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

ทุกป เราก็อยากจะไดพร ขอพร มีคน

มาใหพร รับพรกันทั้งวี่ทั้งวัน ชวงวันที่ 31
ธ.ค - 1 ม.ค มีสวดมนตขามป เพื่อใหชีวิตดี
มีพร
ทั้งนี้ ตามหลักศาสนาแลว “ทําดีกวา
ขอพร” นี่หลวงพอพุทธทาส พูดไวประจํา และ
“ปใหม...อยาใหโงกวาปเกา” นีเ่ ปนคํา
ที่โดนใจที่สุดแลว เพราะฉะนั้น อยาทําอะไรใน
ปใหมที่ใหมันเปนภัยเลย ขอทําใหเปนพร
ที่จะเปนพรได ก็คือ คํานั้นแหละ “อยา
โง” เพราะเวลาพระใหพร จะมีคําวา...อายุ

วัณโณ สุขัง พลัง
*“ธรรมพร ป ๒๕๖๐” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๒๘

ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

“

...ถาอยาก
มีพร
ก็อยาทุจริต
ถาทุจริต
จะเปลี่ยน
จากพร
ไปเปนภัย
เปนคดี...”
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1. ปญญาพลัง นี่แหละเปนพรนํารองชีวิต
ป 60 มันจะเปนปที่มั่นคง แข็งแกรงในชีวิตได ดวย
การเสริมเพิ่มปญญา โดยใชหู ใชตา เกี่ยวประโยชน
ทางปญญา จะดูโทรทัศนก็เลือกดูรายการ ที่มันให
ประโยชนทางปญญา จะทําอะไรก็ขอใหก็นึกคิด
ไปใหไดเก็บเกี่ยวทางปญญาไวเสมอ อยาไปทํา
อะไรที่มันไรสาระ ยิ่งทํายิ่งโง ยิ่งดูยิ่งโง ยิ่งฟงยิ่ง
โง เรื่องที่มันดูแลวไมเกิดประโยชนทางปญญา…
ก็อยาทํา ! ถาทําแลวโงมันเปนภัย ถาเอาหูตาไป
ดูอะไร โง ๆ กลับมามันเปนภัย
2. วิริยะพลัง ป 60 นี่เชื่อวา เขาบอกวา โจร
ผูรายก็จะชุกชุม เศรษฐกิจจะไมดี เราก็ตองพยายาม
รักษาทรัพยที่มีใหดีปลอดภัย พยายามหามาเพิ่มไว
อยายอทอ เหนื่อยหนาย อยาหนืดหนาด อืดอาด
ยืดยาด อยาอิดหนาระอาใจ ตองมีความมุมานะ
อุตสาหะ วิริยะพยายาม เพิ่มพลังวิริยะไว พรก็จะ
มาเพียบ ถาออนแอทอแท ภัยก็จะมาแทนพร
3. อนวัชชพลัง พลังสุจริต ปนี้ ที่ผานมา
เราเห็นคนรับภัย เพราะไมทําพรขอที่ 3 คือ ไมดํารง
ตนอยูในความสุจริต ไปทรยศ คดโกง โกงจนกระทั่ง
เขาสงทีละล็อต 70-80 คน คนแก ๆ ก็เขาคุก
เพราะขี้โกง ทุจริต ถาอยากมีพรก็อยาทุจริต ถา
ทุจริตจะเปลี่ยนจากพรไปเปนภัย เปนคดี
4. สุดทาย สังคหพลัง ป 60 เพิ่มความ
สงเคราะหเกื้อกูลไว อยาใหคนขาง ๆ เขารูสึกวา คน
นี้เห็นแกตัว เห็นแกได ไมเคยชวยเหลือใคร พรป 60
ขอสุดทาย ขอใหใครตอใคร คนขาง ๆ เราเขาพูด
วา “พี่คนนี้...เขามีแตให” ญาติพี่นองพูดใสเราวา
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“

“แหม ! เรานี่เปนคนมีแตให” “พี่นี้ ! คนนี้...
มีแตให” ก็เปนที่รัก
เพราะฉะนั้น สงเคราะหญาติบาง เกื้อกูล
หมาแมว อยาปลอยใหคนขางเคียง อดอยาก
ปากแหง ทองหิว ถาปลอยใหเขาหิวมาก ๆ เผลอ ๆ
เดี๋ยวเขาทํารายเราได เราก็เปนภัยซะ ทําญาติพี่
นองใหเปนภัย ใครเปนพี่เปนนองกันสงเคราะห
เกือ้ กูลกันใหถกู ตองดวย ไมใชชวนกันไปปลนแบงก
อยางนี้ก็ตาย !
เปนเจาหนาทีไ่ ดรบั รางวัลดี หรือพรก็แลว
แต ไปทําทุจริต ไปปลน จะอางวาสงเคราะหญาติ
พี่นอง มันไมถูกหรอก

..จะทําอะไรก็ขอใหก็นึกคิดไปใหไดเก็บเกี่ยว
ทางปญญาไวเสมอ อยาไปทําอะไรที่มันไรสาระ
ยิ่งทํายิ่งโง ยิ่งดูยิ่งโง ยิ่งฟงยิ่งโง
เรื่องที่มันดูแลวไมเกิดประโยชนทางปญญา…
ก็อยาทํา !...”

ก็ขอใหป 60 คนไทยเพิ่มพูนปญญา เต็ม
ไปดวยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตยสุจริต มี
จิตเอื้ออาทร พรก็จะมาทั้งป แตถาโง ขี้เกียจ
ขี้โกง เอาเปรียบ ภัยมาเต็มที่แนนอน
เพราะฉะนัน้ อยาไปเที่ยวออนวอนขอพระวัดนูน วัดนี้
โดยลืมพรแทจริง “พรที่เปนธรรมพร” สวนพรออนวอน
พรขอ พรอวยพรนี่ ก็ใหกนั ทุกป แตกเ็ ห็นจมอยูใ นความ
ลําบากยากเข็ญ เผลอ ๆ มีภัยอีก ถาโง ดื่มเหลาเมายา
เที่ยวเตร จนกระทั่งไดรับอุบัติเหตุบาง อะไรบาง เพราะ
เมานี่ มันเรื่องโงแท ๆ เลย ถาหากไมโง มันคงไมทําราย
ผลาญสติ ทําลายสติตวั เอง สติไมมภี ยั มันก็มา ถาอยาก
ไดพรก็ทําตามคําสอน ธรรมพร 4 อยาง

“เพิ่มความฉลาด
อยาขาดความเพียร
ดํารงตนสุจริต
มีจิตเอื้ออาทร”
พรมาเพียบ เจริญพร.
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๑.

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

ËÅÇ§¾‹ÍÃÙŒÊÖ¡à»š¹Ë‹Ç§ÊÑ§¤Áä·Âã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
»˜¨¨ØºÑ¹´ŒÇÂàÃ×èÍ§ÍÐäÃÁÒ¡·ÕèÊØ´ ?
ทีเ่ ปนหวงสังเกตดู ก็คือ คนไทย เริ่มจะเปนโรคชนิดหนึ่ง รูสึก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็มีนายแพทยคนหนึ่ง (จําชื่อไมได) บอกวา คนไทย
เปนโรคเซื่อง เปนโรคเฉื่อยชา เชื่องชา โรคซึม เชื่องชา มีคําที่
นิยมเรียกกันวา
เปนโรคหมดไฟ (burn-out syndrome) วิเคราะหมาวา
สาเหตุจากการไมรูจักแบงเวลา แตทุมหมกมุนกับสิ่งที่เปนกิจวัตร
และกิจกรรมไมใหชัดเจน มีการเลนเกมโปเกมอน อะไรพวกนี้
ผลจากนั้นมาเขาบอกวาไมใชแตในประเทศไทย ที่เปนโรคออก
อาการหลุดงาน หลุดหนาที่ ใหทําอะไร สั่งอะไรไป...เขาหลุดเรื่อย ทน
ไมได แลวจะออกอาการไมทันงาน ทันสถานการณอะไร ลักษณะเฉื่อย
*“ถามมา หลวงพอพยอม ตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ
ฉบับที่ ๒๘ ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ชชาเชื
าเชื่องชา โรคนี
โรคนี้เขาบอกเปนโรคที
โรคที่รักษายาก แลวก็จ็ ะทําให
ใหสังคม
ไทยเสียเปรียบประเทศอื่น ถาคนของเขาวองไวแอ็กทีฟ (active) แต
ไทยเสี
ของเราเชื่องชาเฉื่อยชา เนิบนาบ เหนื่อย ๆ เปนโรคเหนื่อย ๆ ไมทาํ
อะไรก็เหนื่อย ๆ แลวยังไมทันจะทํา เลยกลายเปนเรื่องนาวิตก สั่ง
งานสัง่ การอะไรไปไมรีบเรงรัด ไมออกอาการ ขมีขมันขยันขันแข็ง
เชื่องชาเฉื่อยชาไมออกอาการ ขมีขมันเรงรัดรัดกุุมอะไรเลย
กลายเปนเรื่องถาขืนเปนอยางนี้มาก ๆ งานที่สั่งไปก็หลุด
เลื่อนลอย หลุดถอยไปเลย เพราะมัวไปติดสุข ติดเลน ติดเกม
จจนกระทั
นกระทั่งไมวองไว ในการที่จะแกไขปญหาสถานการณ หนาที่
กการงานของตั
ารงานของตัวเอง ทําใหงานเสียมาก คั่งคาง แลวถาหาก
ขขาราชการเลนดวยละก็ ตายเลย เกียรวาง พอจะเดินเกียรมัน
ฝด ติดขัด หนืดหนาด เปนโรคหนืดหนาด เนิ่นชา เฉื่อยชา อัน
นนีี้เปนเรื่องนาเปนหวงสําหรับสังคมไทยเทาที่เห็นในตอนนี้
สวนเรื่องเศรษฐกิจอะไรตาง ๆ ก็ พูดกันมานาน เรื่อง
สัสงั คมฟอนเฟะ เด็กเละเทะอะไร ก็แลวที่เพิ่มมาตัวใหม นี่นา
เปนหวง ถาไมรีบสกัดกั้นปองกันแกไข ทางแพทยเขาบอกวา
รรัักษายากเสียดวย ถาหากโรคนี้เปนหนัก ๆ เขา มันก็จะกลาย
เปนโรคทรัพยจาง หาทรัพยหาอะไรกันไมคอยได ทั้ง ๆ ที่ตอนนี้
มันก็หายาก แลวดันเกิดอาการเชื่องชา เฉื่อยชา เนิบนาบ หนืด
หหนาด
นาด อืดอาด ยืดยาด แลวจะหาทันอะไร แตใชโครม ๆ อันนี้เปน
สสิิง่ ที่นาเปนหวง เจริญพร.
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๒.

»‚ òõöð ·íÒäÁ¶Ö§ÍÍ¡»¯Ô·¹Ô ÅçÍ¡ºØÞ ·íÒäÁ¶Ö§μŒÍ§
ÁÕâ¿¡ÑÊºØÞ ÍÂÒ¡·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ç‹Òà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ?
ทีค่ี ดิ ทําเรือ่ งนี้ บัน้ ปลายชีวติ (ตนชีวติ กลางชีวติ เรา
อาจจะทําอะไรเลอะเทอะ เยอะแยะไปหมด อาจจะหวังดี
แตมันอะไร ?) ตามหลักศาสนาเขาเรียก “พหุกิจโจ พหุ
กรณีโย” มันก็มากหลากหลาย เสียจนพราไปหมด แลว
ถาเวลาเหลือนอย ชีวิตบั้นปลายไปทําอะไร พราไปหมด
มันก็จะไมมีอะไรเปนปกเปนแผน เปนชิ้นเปนอัน ฝากไวให
โลกไดระลึกนึกถึงชาติหนึง่ ที่เราไดเกิดมา
เราก็รูกันอยูแลววา การทําบุญ นีท
่ าํ กันไปตาม

เทศกาลบาง ไมไดแกปญ
 หา วิกฤตการณอะไรเลย
และคอนขางจะเปนบุญสูญเปลา อันเกิดจากการ
ทําบุญของฝายทําบุญ คือ ญาติโยม ทายก ทายิกา
ไมไดถอื หลักพระพุทธศาสนาทีพ
่ ระพุทธเจาสอนวา

“ใหใครครวญเสียกอน แลวคอยทํา”

“

ในหลวงทานตรัสวา
“มีไฟ แตไมมีน้ ํา คนอยูไมได
แตถามีน้ํ า ไมมีไฟ คนอยูได”

มักจะทําตาม ๆ กันไป
ไป โดยไม
โดยไไมไดใชวิจารณญาณ ใคร
ใครครวญ
ศึศึกษา ใหแนชัดวาอะไรควรทํามาก อะไรควรทํานอย อะไรควรทํา
กกอน อะไรควรทําหลัง ก็เลยทุมทํากันไป แบบชนิดที่เปนบุญเสีย
เเปล
ปลาเสียเยอะ จึงเกิดบุญปญหาขึ้นมา “บุญติดคุก” ทําบุญแลวติด
คคุุก ทําบุญแลวผูกคอตาย ทําบุญแลว DSI เขาวัด วุนวายกันไปหมด

ทําไม ? เงินบุญไมไปสรางบุญบารมี เงินบุญ
กลับเกิดไปสรางคดีกันขึ้นมา ทําไดอยางไร ? เปน
ไปไดอยางไร ?
เรามาคิด ๆ ดูแลววา นาจะเปน 2 เหตุ
1) ทายก ทายิกา ไมฉลาด ใครครวญในการทําบุญ
2) พระก็ไมฉลาด บริหารเงินบุญ ทรัพยสินของบุญ ที่เขา
ททุุมเทบํารุงพระศาสนา แลวเอาไปบํารุงวัตถุอะไร ทีม่ นั ไรประโยชน
เสียเยอะ อาจจะมีประโยชนในยุคหนึ่ง แตหลัง ๆ ประโยชนจะ
ลลดลง
ดลง เชน โบสถ วิหาร เจดีย
สมัยนูนมันไมมี มันก็ตองสรางใหมี ถาเราไมมีวัดพระแกว
ไไมมมีวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนฯ) เราก็จะไมมีการดึงดูดทองเที่ยว สมัย
นี้ถาจะสรางใหมันยิ่งใหญ ก็โนนอยางวัดรองขุนนั่นไปเลย แตใคร
จะไปทําไดสักกี่วัด ถาทําไปครึ่ง ๆ กลาง ๆ ดึงคนทองเที่ยวก็ไมได
ประกอบศาสนกิจก็ใชนอยเต็มที เพราะพระเหลือนอยเต็มที
ก็เลยคิดวา ตัดสินใจ “ลองล็อกบุุญ ลองโฟกัสบุุญ” ไมให
บบุุญพรากระจาย เพงเก็งเล็งไปที่เปาหมายใหญ ๆ 3 เปาหมาย คือ
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1) ธนาคารน้้ํา เพราะในหลวง รัชกาลที่ 9 ตรัสวา
น้ําคือชีวิต ถาไมทําเรื่องน้ําใหชัด เดี๋ยวจะไมมีน้ํากินน้ําใช
แลวก็ปลอยน้ําทวม ก็เลยทําแกมลิง หลุมขนมครก เจาะบอ
บาดาล ทําฝายน้ํา ทํารถขนน้ํา ทําแท็งกน้ําใหญ รวบรวม
เก็บน้ําใหมากที่สุด เทาที่จะมากได เพื่อไมใหขาดแคลนหนา
แลง เพราะเจ็บปวดเหลือเกินที่วัดสวนแกว นี่มีนักศึกษา
ราชภัฎฯ มาเขาคาย 500 คน อาบน้ําเสร็จแลว 450 คน
เหลืออีก 50 คน ถูสบูเสร็จ น้ําหมดพอดี ตองเอาน้ําขวด
มาเทราดใสใหกัน อันนี้ก็เลยทําแท็งกน้ําใหญ เสร็จไปแลว
1 แท็งก นี่มั่นใจวาตอแตนี้ไป เราจะมีน้ําใชไมขาด เพราะ
เรามีแท็งกเก็บ เพราะวัดขุดบอ ลอกคลองอะไรตาง ๆ เก็บ
น้ําไดเยอะ เพราะวาถาไมมีน้ําบริโภค ไมมีน้ําทําเกษตร
ไไมมมีน้ําทําอุตสาหกรรม ไมมีน้ํารักษาระบบนิเวศ ไปไมรอด
ในหลวงทานตรัสวา “มีไฟ แตไมมีน้ํา คนอยูไมได แตถา
มีน้ํา ไมมีไฟ คนอยููได”
เมื่อฟงพระราชดํารัสอยางนี้แลว ทําใหปกใจ มั่นใจ
เชื่อเลยวา นี่ใช ! ยังไงกอนตายทําถวายในหลวง ใหได

สักชิ้นสักอันเถอะนา แตเสียดาย ทําไปได 50 % ทานไปเสีย
กอน สวรรคตไปเสียกอน ถาทําเร็วกวานี้สัก 5 ป 3 ป นาจะ
ไไดดถวายทานทัน หรือวาไปทูลู กลาวใหทา นไดรบั ทราบวา เพราะ
การตรัสของทานวา “น้ําคือชีวิต” เลยเกิดแรงบันดาลใจ ที่
จะล็อกบุญ ทําบุญเรื่องนี้ ในป 60 นี่ใหเต็มที่เลย
๒) แลวหลังจากนั้นก็ไปดูแลกองทุนคนแก กองทุนผูสูง
วัยบาง
๓) กองทุุนสัมมาชีพบาง เพื่อคนจะไดไมเปนโจรเปน
ผูราย จี้ปลนลักขโมย มาทํามาหากินกันงาย ๆ เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ไมตอ งไปกอเวรกอกรรม กระชาก
ทรัพยเขามา มันก็นา จะเปนประโยชนตอ ประเทศชาติมหาศาล
แลวเราก็ซื้อเครื่องมือทุกชนิดที่ตอแขนตอขาคนทํามาหากิน
ทัง้ ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม มีรถ มีแม็คโคร
มีตาง ๆ นานาชนิดที่มากที่สุด ในประเทศไทยก็วาได ไมมีวัด
ไไหนที
หนทีม่ เี ครือ่ งไมเครือ่ งมือในการประกอบอาชีพเทากับวัดสวนแกว
เพราะวาในอริยมรรคมีองค 8 พระพุทธเจา ตรัสเกี่ยว
กับเรื่องการทํามาหากิน การเลี้ยงชีวิต การทําการงานใหมี
กินมีใช ไวตั้ง 2 ขอ ใน 8 ขอ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
เราก็เลยมีกองทุนสัมมาชีพ เลี้ยงชีพใหถูกตอง ไมไปทําผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม และมั่นใจวาถาเมืองไทยมีระบบน้ํา
เพียงพอใช กันน้ําทวมไดในระดับหนึ่ง คนชรา ไมถูกทอด

ทิ้ง อยากจะประกอบอาชีพ มีทุนมีรอน แนนอน
ประเทศตองไปโลด
เลยคิดวา...ถาทําบุญแบบนี้ ประเทศจะเกิดเจริญ
มั่นคงอุุดมสมบููรณ ไมใชไปทําบุญ
ุ สรางเจดียใหญ ๆ แต
ขาดน้ํา ไมมีเจดีย แตมีน้ํา วัดอยูได มีเจดีย ไมมีน้ํา วัด
อยูยาก เราก็เลยตัดสินใจวาจะไมใหบุญกระจายพราไป
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เหมือนอยางที่แลวมา เพราะบั้นปลายชีวิต แลวไปทํ
ไปทํา
อะไรหลายอยางพราไปหมด เดีย๋ วไมเปนชิน้ เปนอัน เปน
ปกเปนแผน ตายเสียกอน ! ชีวติ ก็ไมมปี ระโยชน ไมเกิด
คุุณประโยชนอะไร เทากับที่เขาเรียกกันวา สูญเปลา
เสียเปลา ทําบุญเสียเปลาพวกนี้
เราก็เลยมั่นใจวา ชาติน้ี ชวงสุดทายบัน
้ ปลาย
ชชีวี ติ ล็อกบุญ
ุ ใหได ใครอยากทําเรื่องอื่นก็ไปที่วัดอื่น
เยอะแยะไป เลือกทําเอา ตามชอบใจ จะใหเราทําทุกเรื่อง
เดี๋ยวชวนเราสรางเจดีย ชวนเราสรางโบสถ ชวนเราสราง
พพระพุ
ระพุทธรูปตาง ๆ ไปวัดอื่นเถอะ สําหรับวัดสวนแกวแลว
ออาตมาขอล็
าตมาขอล็อก สักปหนึ่งดูเถอะ ป 60 นี่มันจะเกิดเปน
ออยยางไรดู พอสํารวจแลว สิ้นป 60 มันมีกองทุนใชไดมั้ย
ธธนาคารน้
นาคารน้ํา น้ําเพียงพอมั้ย กองทุนผูสูงวัย คนชราลําบาก
ถูกทอดทิ้งมั้ย หรือพอมาอยูกับเราแลวอดอยากหรือเปลา

“

...ถาน้ําอุดมสมบูรณ พืชพันธุธัญญาหาร กุง หอย ปู ปลาอุดม
สมบูรณ ประเทศชาติไมเจริญไดไง ก็ทําบุญใหประเทศเจริญ...”
ถาจะอุดมสมบูรณ ดานสุขภาพก็็ดี จิิตใจก็
ใจก็็ดี ปาก
ทองก็ไมอดอยากปากแหง ทองหิว เราก็นาจะเปนการ
ที่ล็อกบุญมาถูกทางแลว เพราะฉะนั้น ใครอยากจะรวม
ลล็็อกบุญดวย ก็เอาเลย แตถาไมอยากล็อก ไปวัดไหนก็
เชิญตามสบายไมวากัน
แตถาจะทําบุญกับวัดสวนแกวแลว ขอใหอยูในล็อก 3 ล็อก
นี้ แตจะเนนเรื่องน้ํา อันดับ 1 เลย คนชรา อันดับ 2 สัมมาชีพ อันดับ
3 ทั้ง ๆ ที่สําคัญทุกอันดับทุกเรื่อง แตวาอยากเนนเรื่องน้ําสําคัญ
ที่สุด ไดสั่งแท็งกน้ํามา 9 แท็งก แลวจะทําตอไปเทาที่กองทุนนี้ใหญ
โต อาจจะไปดูใหโรงเรียนบาง โรงพยาบาลบาง ชุมชนบาง เขาเอา
กฐินผาปาไปสรางโบสถสรางเจดีย เราเอาไปแท็งกน้ําบาง สราง
บอน้ําบาง หลีกน้ําปาใหชาวบาน มีแม็คโครไปขุดุ ไปลอก
ถาน้ําอุดมสมบูรณ พืชพันธุธัญญาหาร กุง หอย ปู ปลา
อุดมสมบูรณ ประเทศชาติไมเจริญไดไง ก็ทําบุญใหประเทศ
เจริญ ทําบุุญใหมนุุษยอุดมสมบููรณ
ที่แลวมาเราทําอยางไรละ เจดียใหญ โบสถใหญ วิหารอะไร
เต็มไปหมด พระพุทธรูป เต็มไปหมด แตขาดน้ํา ไมมีอุดมสมบูรณ
พืชพันธุ ธัญญาหารแหงเหี่ยวตายไปหมด กุง หอย ปู ปลา แทบจะ
สูญพันธุ เราทําบุญกันยังไง จะปลอยใหสิ่งเหลานี้เกิดตอไปไมได
แลว ก็เลยตัดสินใจ “ล็อกบุญ” เลย เจริญพร.
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๓.
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ใในนการทีจ่ ะใหผลงานมูลนิธโิ ดดเดน ในฐานะเปนประธานมูลนิธิ
สวนแกว จะบริหารมูลนิธฯิ ใหมผี ลงาน ทางดานสงเคราะห เผยแผ
พัฒนา ถาเรื่องพัฒนาไปไกลลิบ พืชพันธุธัญญาหาร ตนไมทุเรียน
ปลูกมากขึน้ ตอตา ทาบกิง่ เวลานีไ้ มตอ งซือ้ พันธุเ ขาแลว ทําเองไดแลว
แลวก็งามมาก ตั้งแตทําเชื้อราไตรโคเดอรมา ปรากฏวาพอทําตัวนี้ได
ขึ้นมา ตนทุเรียนมันงามผิดปกติ ชมพูงาม ชนิดที่วัน ๆ หนึ่งอยากจะ
เดินไปชมสวนสักวันละ 2-3 รอบ ตนนั้นแตกใบออน ตนนูนออกดอก
ตนนูนออกลูก ตนนั้นลูกแก ตนนูนลูกสุก และสนุก แลวธรรมชาติที่
เราพัฒนาพืชพันธุธ ญ
ั ญาหารขึน้ มา เรือ่ งพัฒนาการปลูกตนไมนไ่ี มตอ ง
หวง นาปลื้มใจ ! ออยก็หีบขายไดทุกวัน เหลือเฟอ ไมสามารถเรียก
คําวา “ขาดแคลน” เลยเรื่องน้ําออย พืช ผัก กลวย
ตอนนี้ตองถือวา ไมนึกวาเรื่องกลวย ๆ มันจะมาทําใหรวย
กับกลวย ทั้งที่เขามีการปลนกลวยกันนี่

ตนทุเรียน
กําลังออกดอก
(ธันวาคม ๒๕๕๙)

ปนเ้ี ปน ปแรก ทีม่ กี ลวยมากทีส่ ดุ ไไมมนกึ วามันจะ
แแพงขนาดนั
พงขนาดนัน้ ก็เลยปลูกทุกวัน วันหนึ่งไมต่ํากวา 20300 ตน เผลอ ๆ บางวันก็เปน 100 ตน เดี๋ยวนี้ก็ตัดแทบ
3
ททุุกวัน วันหนึ่งจะตองมีกลวยเขามาที่วัด ไมต่ํากวาวันละ
1100 เครือ ถัวเฉลี่ยวันละ 10 เครือ เครือละ 200 บาท
ลลองคิ
องคิดดู 10 เครือก็เทาไหรละ ? (2 พัน 3 พันบาท)
ววัันหนึ่งกลวยได 2,000-3,000 บาททุกวัน เดือนหนึ่ง
ก็ก็เปนแสน ปหนึ่งก็เปนลานเทียบกับขาวแลว กลวยไปได
สวยกว
สวยกวาเยอะ
นี่ เ รื่ อ งการทํ า ที่ ดิ น รกร า งว า งเปล า ให เ กิ ด คุ ณ
ประโยชน
ประโยชนไดอยางไมนาเชื่อ ตอนนี้ตองถือวากาวกระโดด
ภาคเกษตรกรรรม
ภาคเกษตรกรรรม สวนภาคอุตสาหกรรม ก็ทําเกาอี้ ทํา
กกระถางตู
ระถางตูดบาน แลววิเศษทีส่ ดุ กระถางตูดบาน นีธ่ รรมดา
กก็็ตูดเล็กปากใหญ พอเพาะชําอะไรลงไป รากก็ไปรวม
กกระจุ
ระจุกอยูก น ไมแผกระจาย พอปลูก ก็โตชา เพราะรากมัน
คคดด แตพอทํากระถางตูดบาน ไดผลเกินคาด มันงามเอา
โโตเอา
ตเอา เพราะรากมันแผกระจาย พอไปปลูกดึงกระถาง
อออกไม
อกไมตองทุบดวย เพราะตูดมันไมไดทํามีรูมีอะไรเลย
ททํําโลงไปเลย ปลายมันแคบขางลางมันใหญ ก็ดึงรูดพืด
ขึขึ้นเลย แลวก็เอาดินกลบ ก็โตเอา ๆ จนไมนึกไมฝนวา
หหลัลังจากเราจะทอดทิ้งแลว เบื่อแลว เอือมระอาแลวใน
กการปลู
ารปลูกทุเรียน มันแสนจะยากเหลือเกินที่เมืองนนทบุรี
ไไหนจะร
หนจะรอนแลงแหงเค็ม น้ําเค็มบาง น้ําทวมบาง แตพอ
เเห็ห็นมันขึ้นเอาขึ้นเอา แตกไมหยุด พอยอดขึ้นปราด ๆ นี่
ออููย ! มีความสุข
จากการอยูกับธรรมชาติกับตนไม เปนงานอดิเรก
งานเผยแผ สงเคราะห พัฒนา ก็ทําเต็มที่ เผยแผ ก็
งานเผยแผ
เขี
เขียน พิมพหนังสือ อัดซีดี แจกทุกเชาบิณฑบาต สวน
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สงเคราะหก็ที่ทําเปนหลักหนอย ปนี้ก็ชวยชาวนา ราคา
เขาตกต่ํา สงเคราะหชวยซื้อเขามาแพง ๆ หนอย แลว
ก็มาสีขาวเอง ใสถุงแพ็กเอง แลวคนออกแบบออกถุง
เขาก็ทําไปทํามาคนบางคนบอก แหม ! ไมอยากไดขาว
อยากไดถุง มีโลโกดี ก็ไดเรื่องเลย
อยากจะฝากไวสักนิดหนึ่งวา...ถาใครเห็นดวย
ุ ชวยตรงนี้ เออ ! ถามีเครื่องสีขาวอีก
อยากทําบุญ
สักเครื่อง ถาใครอานแลวบทความนี้ มีเงินเหลือ
ถังสตางคเหลือใช ไปสรางโบสถ สรางเจดียกันมา
เยอะแลว ลองมาสรางโรงสีขาวชาวนา ที่นูนใคร
มาสีขาวที่สาขาบุุรีรัมย เราจะไมเก็บคาสีขาว ขอ
แคปลายขาวกับพวกรํา เอามาใหสัตวกิน อยางนี้
สบายกวา มีความสุขดี
ก็เลยอยากจะฝากบอกวา...ทานทั้งหลาย มี

เงินเหลือใช ลองเปลี่ยนมาสรางทําบุญแบบ
ใหมันเกิดคุุณประโยชน อุุดมสมบููรณพูนสุุข
ในชาตินี้ ไมตองรอชาติหนาเลย ก็แลวแต
พิจารณา
สวนเรื่องการเผยแผก็ทําไมหยุดหยอน “เผยแผ
สงเคราะห พัฒนา” ตองถือเปนหลัก งานสงเคราะห
ทําไปเรื่อย ๆ เด็กนักเรียน ชาวปา ชาวเขา อยากมา
หาเงิน ชวงโรงเรียนปดเทอม ก็สงเคราะหใหเขามีงาน
ทํา มีรายได ไดเงินเปนปกเปนกอนไป พอแมก็จะไดเบา
ภาระลูกเรียนหนังสือ ดวยน้ําพักน้ําแรง ลําแขงเขาเอง
แลวมันก็จะลดนิสัยเฉื่อยชา ขี้เกียจ ขี้ครานของเด็ก มุง
หนามุงตาหาเงิน หาทองกันนี่ ตั้งแตเล็ก ลองหาเงิน
เปนตั้งแตเล็ก โตขึ้นเขาก็ไมนาจะไปหาเงินแบบ จี้ปลน

ฆา ลักขโมยเขา ใชน้ําพักน้ําแรงเขาเอง เปนการซอมเด็กเอาไว ฝก
เด็กเอาไว ใหรูจักชองทางทํามาหากิน รูชี้ชองทางรวยใหเขา เขาก็มา
ทําใบไม เก็บทําปุย มันไมไดคุมหรอก แตวาเราไดซอมคน ฝกคนของ
เราไว ใหเขาเชี่ยวชาญ ชํานาญ ช่ําชอง มีทักษะ ประเทศชาติก็จะ
ไไดดประโยชน ที่มีเด็กฉลาดชาติเจริญ ถาปลอยเด็กโง หาเงินไมเปน
แบมือขอเงินพอแมตลอดไป
อาตมาวา ถามูลนิธิฯ ไมทําอยางนี้ เขาก็ตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นมา บาง
มูลนิธิเห็นเก็บแตเงินไว ไมเห็นมีผลงาน แตมูลนิธิสวนแกว อยากให
มีผลงาน ไมมีเงินเปนรอยลานเปนสิบลานก็ไมวา เผลอ ๆ มีแตหนี้ ป
22560
560 นี้คงหมดหนี้แน เพราะซื้อที่นาที่อยุธยา ถาไมซื้อก็คงหมด
หนี้แลว แลวตอไปคงไมเอาแลว ตั้งใจวานาจะพอแลว 3,000 กวา
ไไรร สงเคราะหกันขนาดนี้แลว
ก็ฝากบอกไวดวยวา ใครจน ไมมีที่ดินทํามาหากินก็มา

อยูเลย มาปกหลักปกฐานกัน มาชวยกัน เราก็จะไดมีเงิน
มีทอง มีขาวมีของกินใชอุดมสมบููรณไป ก็คิดวามูลนิธิตอง
ทําเรื่องนี้ตอไป จนกวาจะหมดวาระที่จะทําไหว เจริญพร.
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๔.

ËÅÇ§¾‹ÍªÍº¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ
ÁÕàÃ×èÍ§ÍÐäÃ·Õèâ´¹ã¨ àÃ×èÍ§ÍÐäÃäÁ‹â´¹ã¨ºŒÒ§ ?
เอาเรื่องโดนใจ ก็เห็นจะเปนเรื่องทวงคืนผืนปา จัดการ
กักับพวกคอรรัปชันทุจริต เจาพออิทธิพล นี่เรียกวา คอนขางจะ
กกํําราบเอาอยูห มัดพอสมควร มุมหนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดความสงบไมมี
มม็อ็ บไปปดกัน้ ถนน ถือวาเปนผลงานโดดเดนของรัฐบาลนี้ เพราะ
รรััฐบาลที่แลวมาอยางกับเปดงอยเลย ไมสามารถควบคุมม็อบ
ออะไรต
ะไรตออะไรไดเลย ออกมาเพนพานกันไปหมด แลวก็ทาํ ใหจราจร
ติดขัด ยุงยากลําบาก พูดงาย ๆ พังกันไปเสียเยอะ ไมวามือตบ
ตีนตบ ทําใหบานเมืองสลบไปพักใหญเลย
นั้นรัฐบาลนี้ทําให มือตบ ตีนตบ นกหวีด หยุุดปรี๊ด
ปราด บานเมืองก็พอจะเดินไปได ไมนั้นเดินไปไหนก็ติดทุก
ม็อบ ทุกสี ทุกวัน แย !
นี่ตองเรียกวา ผลงานของรัฐบาลที่พอจะโดน

ใใจจ ถึงวาเศรษฐกิ
ฐ จไมดี แตขอใหสงบไวกอนเถอะ
เดี๋ยวก็จะแกไขกันไดเอง

เรือ่ งภาษี
ที่ดิน แสดงวา...รัฐบาลนี้กลัวนายทุน หรือ
เปนรัฐบาลของนายทุนก็ไมรู เพราะวารัฐบาล
ไหนลองคิดจะเก็บภาษีคนรวยละก็ เดีย๋ วโดน
ลงขันคว่ํา ก็เลยถอย
ทีนส้ี ง่ิ ทีไ่ มโดนใจ หรือผิดหวังมาก ก็คอื

ฟงคุณกรณ จาติกวณิช บอกวาทํามาตัง้ แตป 255422555
555 ป แลวมานี่ 2559 สูญอีก ตกลงเหลว ทีแรกฮึม่ ๆ ๆ
วาจะเก็บภาษี ตั้งแตคุณสมหมาย ภาษีอะไรนูน เดี๋ยวนี้ถอย
แลว แหม ! นึกวารัฐบาลนี้มีตะบองอยูในมือ จะฟาดฟน
ที่ดินรกรางวางเปลาใหมันมีพืชผลขึ้นมา กระบองหลุดมือ
เสียนี่ หมดแรงยกกระบอง นึกวาเขมแข็ง นึกวาเจง นึกวามี
มาตรา 44 อยูในมือ แตผลที่สุด ถอยกรูด เหมือนรัฐบาลที่
แลว ๆ มา ไมวาทอปบูทหรือเลือกตั้ง พังเพราะจะขึ้นภาษี
ที่ดิน รกรางวางเปลา
นี่เปนการปลอยใหเขาลามแผนดิน ล็อกแผนดิน ลาม
โซ
โซแผนดินล็อกแผนดินไว ไรประโยชน นึกไมถึงวาจะถอยได
นึกวาจะสําเร็จรัฐบาลนี้ได ที่ไหนได เนื้อนาราคาแพง แลว
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ก็็นอนเองเมง ใใหหกฎหมายนี้เปนกฎหมายอาถรรพ คุณ
กรณฯ เคยจะทํามาแลว ก็ทําไมรอด ก็ลวง ลม พับ นี่
ผิดหวังมาก
เสียดายนึกวาจะได “คนไดคลายจากการล็อก
แผนดิน” ลมการลามโซแผนดิน ใหรกรางวางเปลา นี่
ประเทศไทยถึงไดเปนประเทศทีเ่ ขาจัดอันดับหวย ๆ เกีย่ ว
กับเรื่องการแบงสรรปนที่ดิน ถัวเฉลี่ยเกลี่ยกันแลว ไม
เปนธรรมเลย บางคนซัดไปตั้ง 4 แสน 5 แสน ไร ตระกูล
เดียวมีตั้ง 4-5 แสนไร บางคนที่อยูอาศัย ที่ทํามาหากิน
ก็ไมมี ตองบุกปา รุกเขา คูคลองกัน สงสัยกรรมของ
ประเทศ กฎหมายอาถรรพออกไมได คนล็อกแผนดิน
ลามแผนดิน สามารถล็อกรัฐบาลได รัฐบาลก็ตองเรียก
วาหมดน้ํายาในดานนี้ ไมสามารถใหความเปนธรรมใน
การแบงสรรที่ดิน มันไดขยับคลายตัวออกมาบาง อยาง
นี้นายทุนที่ลามโซแผนดิน ก็ตีปกเลย สบาย ! ปลอยให
รกตอไปได เจริญพร.

๕.

ÃÙŒÊÖ¡ÍÂ‹Ò§äÃ¡Ñº¡ÒÃÊÇÃÃ¤μ
¢Í§ã¹ËÅÇ§ÃÑª¡ÒÅ·Õè ù ?
ถา ถามวา รูสึกอยางไรที
งไไรทีี่ทานสวรรคตไ
นสวรรคตไป
ไป ตองบอกวา

เสียดาย ! ไปเร็วเกินคาด
อาตมายังคิดนึกเหลือเกินวา ทานนาจะอยูอีกสักป หรือ
2 ป แตคาดผิดไปเปนป ๆ
เอาละ ! แตวา รูสึกวา คนตั้งสติไมไดกันหลายคน ใน
การสูญเสียกับการสวรรคตของในหลวง จนเปนเหตุใหรูสึก
พลัดหลัก คือ เรารักทาน แลวเราพลัดหลักของความเปน
ชาวพุทธ นี่ก็นาเสียดาย เชนพลัดยังไง ?
รูสึกวา คนพลัดหลักไมใชนอยเหมือนกัน เอาแคยอ ๆ
อยางนอย 2 ขอพอ
1) พลัดหลัก เพราะไปคิดวาในหลวงเปนที่พึ่งของ
เรา แลวพอทานจากไปก็บอกวา เราหมดที่พึ่ง ไมมีที่จะ
พึ่งแลว รมโพธิ์รมไทร โคนลม ไมมีที่จะพึ่งพาอาศัยอะไร
ไไดดแลว ตองมานั่งโศก รําพึง รําพัน ร่ําไห อันนี้ผิดแนนอน
2) ตองคิดใหม ทําใหม อยาปลอยใหความโศกศัลย
รรํําพึง รําพัน ร่ําไห มันครอบงําจิตใจเสียจน ไมเหลือสติ
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ปญญา ของความเปนพุทธศาสนิกชน เราจะตองไมหลุดปาก
วาหมดที่พึ่ง เพราะเราพูดแลว ทองกันแลว ทองกันอีกวา
“อัตตาหิ อัตตโน นาโถ”
ไง อยาไปลืมเสียซิ ! ของดี ในหลวงทานก็ตรัสวา...ใหเรา
พึ่งตัวเองใหมากที่สุด ตามหลักทีว่ า “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ”
แลวไปบอกวาหมดที่พึ่ง แลวทองทําไม พุุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ฯลฯ พระรัตนตรัยเปนที่พึ่งของเรา
อยางนีเ้ ราพลัดหลักไปไหม ? รักพระองค แตพลัดหลักในการดํารง
ตนการเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนา ไหน ๆ ดี ก็อยากใหดีท้ังชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยนี่เขาเอาไวหลังสุดนะ เขาเอาชาติมากอน
เพราะบางชาติไมมีกษัตริยเขาก็อยูได แตถามีกษัตริยที่ดีก็อยูไดก็
เปนชาติที่ฟลุก ! ไปเลย ไดประโยชนมหาศาล ชาวโลกยอมรับ
วาเปนกษัตริยที่ดีที่สุดในโลก โอ ! ฟงแลวก็ทึ่ง มหัศจรรย
การเสร็จสวรรคตของพระองค นีเ้ ปนสวรรคเปดทางจริง ๆ อยู
เรือ่ งหนึง่ ทําใหไดรวู า พระองคไดไปทําอะไรทีไ่ หนกับใคร เพราะ

ตอนนั้นยังไมมีใครเอามาเผยมาแพรมากถึงขนาดนั้น

อาว ! ทีนี้ เพื่อไมใหพลัดอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ ชาวพุทธ
ชอบพูดวา “ขาขอเปนขาพระบาททุุกชาติไป”
อันนี้ พลัดเพี้ยนหลักของพุทธศาสนา เราอาจจะเปน
พสกนิกรที่ดีของในหลวง แตเราจะเสียความเปนพุทธบริษัท
ที่ดขี องศาสนา เพราะศาสนาไมนยิ มการเกิดเปนทาสเปนนาย
อะไรทั้งนั้นแหละ เพราะความเกิดเปนทุกข
พระพุทุ ธเจาตรัสใหเราคิดวา ขอใหเรานี่ เปนชาติสดุ ทาย
ไวใหมาก ๆ เพราะพระองคกต็ รัสกอนตรัสรูว า ขอใหชาตินเ้ี ปน
ชาติสุดทายเถอะ มาร...อยามาลวงลอเรา กิน กาม เกียรติ
อะไรมา ปรนเปรอบําเรอเราเลย

นั้นคนบางคนก็็แปลก ! ไไดดผัวไไมมดี ตบตีหนาตาบวม
แหก พอผัวตายก็บอกวา “ชาติหนาเกิดมาเจอกันอีกนะ”
อันนี้ผิดหลัก ตรงที่วา “การเกิดมันเปนทุกข”
ถึงจะเกิดมาเจอกษัตริยดี แตเราก็เปนทุกข กษัตริย
ที่ดีทานก็เปนทุกข ในหลวงนี่ เราอาจจะไมคอยคิดกันวา
พระองคทานทุกขมากขนาดไหน ยิ่งตอนที่มีลัทธิคอมมิวนิสต
เขาจะแซะสถาบันออกนี่ แลวก็มีเรื่องการเมืองสังคม ผาน
วิกฤตมาไมรูเทาไหร
บางทีมีเรื่องอะไรก็ไปลงที่พระองค นิสิตนักศึกษาถูก
ฆา อาว ! ! ก็วาพระองค
ปฏิวัติก็บอกพระองค อะไรก็ไมรู อยูเบื้องหลัง สารพัด
อยาง จนมีคนพูดวา พระองคทานเคยรําพึงรําพันวา

เราไปทําอะไรใหเขาเปนทุกขหนอ เราไปทําอะไรให
เขาเดือดรอนหนอ เขาถึงดาเอาวาเอา เออ ! ไมรู
เรื่องจริงไมจริง แตมีคนเคยเลาใหฟง ในหลวงทาน
ไไปดู
ปดููแมน้ําเจาพระยา หนาโรงพยาบาลศิริราช ทาน
เห็นน้ําแลวพระองคทานก็นึกวา เออทําไมหนอ !
ยังมีคนเกลียดเรา ไมชอบเรา
นี่เกิดก็เปนทุกขอยางนี้ อยางบอกวา ในหลวง นี่สุข
สบายที่สุด เกิดมาในกองเงินกองทอง กองบนความสุุข
อาตมาเชื่อวา ยังไงทานก็ตองมีความทุกขหลายเรื่อง
เรือ่ งบานเมือง นี่แนนอนละ เรื่องคนไมชอบ ไมเอาสถาบัน
กษัตริย ไปใสรายปายสี ตาง ๆ นานาเยอะแยะ
เพราะฉะนัน้ ตองพยายามเปลีย่ นใหม “ขอใหพระองค
ถึงชาติสุดทายไว ๆ” และขาพระบาทก็จะตามไปพยายาม
ใหเปนชาติสดุ ทายใหได ถาอยางนีซ้ ิ ไมเสียหลักชาวพุทธเลย
ถาไมเชนนัน้ เราสวรรคปด เลยนะ ไปเกิดทุกชาติ ทุกชาติ แลว
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จะมีีความสุขกัันยัังไง
ไง ตองทํําใใหหกิเลสไม
ลสไไมเ กิดิ ตััวกูไมเกิิด ตััวเรา
จะเปนขาพระบาท หรือจะยังไง อยาไปเกิดเปนอยางนูน อยาง
นี้ บอย ๆ เลยพยายามระงับอารมณเกิดวา เราเปนอะไรของ
ใคร สูค วบคุมการเกิดเปนตัวตน วาเราจะเปนตัวตนทีร่ บั ใชเบือ้ ง
ยุคลบาท แลวเวลาทานจากไป เราก็ตองทุกข ตองรองไหทุก
ภพทุกชาติ
ฉะนั้น การจองการเกิดทุก
ุ ภพทุกุ ชาติเพื่อเปน

ขาพระบาทนั้น ไมถูกหลักทางศาสนา อาจจะเปนแค
พสกนิกรของที่ดีในหลวง เราเอาใหครบไดไหม ?

๑) เปนพลเมืองที่ดีของชาติ ก็คือ เสียภาษี
เพื่อชาติ ไมหลบเลีย่ งภาษี
๒) เปนชาวพุทธที่ดี ก็จับหลักใหแนน
๓) เปนพสกนิกรที่ดี ก็คือ พยายามทําสิ่งที่
พระองคทานคิดไว “เรื่องน้ํา” พยายามดููแลน้ํา
อยาใหเนาใหเสีย พยายามเก็บกักน้ําไวใหมาก
ที่สุด พยายามปองกันน้ําอยาใหทวม ปองกันคัน
ไวใหดี นี่แหละ พสกนิกรที่ดีของในหลวง

ถาเราบอกวา “ขอเดินตามรอย” น้้ําก็็ไมเก็็บ อด
อยากปากแหง ทัง้ ๆ ทีพ่ ระองคทา นบอกวา “น้ําคือ ชีวิต”
เราลองทํา เพราะพระวรกายของทานพระไตรลักษณเขา
เอาไปแลว พระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตา เอาไปไว
ในพระบรมโกศแลว ไมชาก็ถวายพระเพลิง ก็จะหมดพระ
วรกายใหเห็นอีก ไมสามารถเปนที่พึง่ อะไรกับใครไดแลว
แตพระราชปณิธานที่ทําไว ชวยกันสานตอเถอะ
มีคนไทย นีร่ สู กึ วา ยังไงละ การเสด็จสวรรคตของ
พระองค แลวมานัง่ เศราโศก เราตองมีสวรรคเปดทาง
เพือ่ ใหเรา ไดทาํ อะไรเพือ่ พระองคใหมากทีส่ ดุ ในลักษณะ
ที่มันสรางความอุดมสมบูรณ เพราะทานตองการความ
อุดมสมบูรณใหกบั ประเทศชาติและประชาชน จึงยอม
ลําบาก ตรากตรําเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย
อาตมาวา บางทีเขาจัดรองเพลงมากไปหนอย
เลยหมดแรงที่จะทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน ในความรูสึก
อยากจะใหพวกลดสวนเกิน ที่ไปจัดแปรรูป แปรอะไร
กัน เอาพอสมควร อยาทํากันเยอะเกินไป เพราะวา
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เห็็นได
ไดทราบขาวมาวา บางทีผูวาฯ ไปช
ไปชา พวกไปคอยตาก
พวกไไปคอยตาก
แดดอยูตั้งนาน เขาวาเปนลมเปนแลงกัน
ลองเปลี่ยนใหม ปลูกตนไมบาง ทําความสะอาดบาง
ลอกหนองคลองบึงบาง แลวก็บอก “นี่ทําเพื่อในหลวง”
ไมใชรองเพลง รองเพลง แลวก็หมดแรง แลวก็ไมไดทํา
อะไรเปนปกเปนอัน เปนลมปากลมเพลงไปหมด
ไมรูละสําหรับสวนตัวเรา ! เรารองเพลงไมได เราก็ทํา
เอา ทําเอา เชื่อวาอีก 3-4 ป จะรูวา พระที่ไมไดรองเพลง
สรรเสริญพระบารมีนี่ แตทําอะไรดี ๆ เพื่อใหชาติบานเมือง
อุดมสมบูรณ เพราะพอใจในพระราชปณิธาน โครงการที่ทาน
ดําริไวเราสานตอ ตอเติม เสริมตอ อยาเกาะโครงการทานกิน
ไปวั
ไปวัน ๆ
เราไมกลัว ตอนนี้เราทําเรื่องน้ํา ถาใครหาวาเราโหน
กระแส ไมใชโหนกระแส นําพระกระแสรับสั่ง มาลุย นําทําไป
กอน ตั้ง 50 % แลว พระองคทานจึงจะไดสวรรคตจากไป
เพราะฉะนั้น ขอตั้งใจวาสวรรคเปดทาง เมื่อ

พระองคสวรรคต เราอยามัวไปทําอะไรที่มันจะคด
ไไปป คดมา ไมตรงทาง เดินกาวตามรอยพระองคทา น
นีอ่ ยาใหกา วพลาด กาวใหถูกจุด ถูกจังหวะ แลวก็
จะเหมือนนําสิง่ ทีพ่ ระองคทาํ ไว นีส่ บื ตอไป พูดงาย ๆ
วา “สิ่งที่ควรอยูไมใชพระวรกาย แตเปนพระ
ราชปณิธาน” ตองสานตอใหไดเจริญพร.

“ไมลื
ลม
ื กัน
ไมทิท้งิ กัน”
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๖.

¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ºÒÅ¢Í§¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§
¡Ñº ¤Êª. ã¤ÃÁÕ¨Ø´à´‹¹¨Ø´´ŒÍÂ¡Ç‹Ò¡Ñ¹ ?
ถาถามวาระหวางผูขัดแยง 2 ฝาย คือการเมืองกับผูยึด
ออํํานาจของทางการเมือง หรือที่เรียกกันวาเผด็จการ อะไรก็แลวแต
พพููดงายๆ ก็คือ วาฝายที่ยึดอํานาจมา กับฝายที่ถูกยึดอํานาจ

ถามองดููแลวมันก็มีจุดออนจุดดอย และจุดเดนจุดดี
ดดวยกันทั้ง 2 ฝาย
ในฝายดี นักการเมืองกับชาวบาน ถึงแมเขาไมมี
อํอาํ นาจ แตเขาก็ผูกพันชวยเหลือเกื้อกููล กันแบบชนิดที่
แบบวา “ไมลมื กันไมทง้ิ กัน” อะไรทํานองนี้ เชน ชาวนา
ขขายข
ายขาวปลาไมคอ ยได คุณ
ุ หญิงหนอยก็ตาม ทานยิง่ ลักษณ
กก็็ตาม ก็ออกมาชวยซื้อชวยอะไรกัน ชวยกันทําชวยกัน
ขขาย
าย มันก็ไปผูกู พันกัน และก็ไปงานศพงานอะไรกัน เชื่อ
ววา คสช. จะไปทําอยางนั้นบางก็คงยาก ทําไมได นี่ก็คือ
จจุุดแข็งไดเปรียบของฝายการเมือง
สวนจุดดีของฝายยึดอํานาจ ก็อาจจะทําอะไรรวดเร็ว ถูกใจ
คคนบางกลุ
นบางกลุม อาจจะดึงฐานของนักการเมืองมาไดบาง คงไมมาก
แตก็คงไดบางชวงแรก ๆ เพราะวาใหสันยงสัญญาวาจะคืนใหไม
นนาน
าน ขอเวลาไมนาน อะไรตาง ๆ นานาวาจะมาแกไข และก็บาน
เมืองไมมีม็อบมาเกะกะ รกถนน ไมไดยินเสียงนกหวีด ตีนตบ มือ
ตตบบ สยบไป สงบไปไดพักหนึ่ง โจรผูราย แผนดินปาที่ถูกโกงไปก็เอา
คคืนื มาไดบา ง อันนีก้ เ็ ปนจุดดีจดุ ได ไดเปรียบ ทีไ่ ดเปรียบกันชัด ๆ ก็คือ
ววา ไมเปนรัฐบาลเปดงอย คือไมมีใครขัดขวางทุกเรื่อง นึกอยากจะ
ไไดดเงินไปทําอะไรก็ได ทั้งธนาคารใหหมด ซึ่งตางกับรัฐบาลเลือกตั้ง
ไไออน้ันก็ขัด ไอนี้ก็ติด โนนก็โดนยึด โดนรั้วบล็อกไปหมด ก็เลยเปน
รรััฐบาลเปดงอย สูฝายนี้เขาไมได ฝายยึดอํานาจเขาไดเปรียบตรงนี้

“

...ขอใหทั้ง ๒ ฝาย ลบรอย กลบรอย
จุดดอยจุดออนจุดเสีย เพียรพยายาม
ทําใหบานเมืองเดินหนาได...”

ทีนี้ มาดูจุดเสียกันบาง เอาฝายยึดอํานาจกอน ให
คํามัน่ สัญญาไว เชน บอกรออีกไมนาน ขอเวลาไมนาน แตน่ี
ก็บล็อกเขานานเหลือเกินเหมือนกันนะ เขาขอทํากิจกรรม
ก็ไมให อันนีก้ เ็ ปนจุดดอยไปบล็อกเขามาก ๆ นี่แลวไมนกึ ถึง
ตอนตัวเองไปบล็อกเขาละ เชน บล็อกเขาวาเอาจะคืนดี
กันไหมนี่จะหยุุดตีไมหยุุด ถาไมหยุุดยึดเลย
นี่เขาก็ยอนบางซิจุดเสีย จุดเสียก็คือไมทําตามสัญญา
และหลาย ๆ เรือ่ งทีเ่ สียก็คอื เชน ไปใชคําเลี่ยงบาลี จํานํายุงฉง
ยุงฉางอะไรกันไมรพู ดู งาย ๆ “วาแตเขาอิเหนาเปนเอง” หลาย
เรื่องเหมือนกันนี่ก็เปนจุดเสีย
ททีีนี้ ถถาขืขืนบล็
บล็อกกไว
ไวอยยางนี
งน้ียิ่งบล็
บล็อกกยิยิ่งเสี
เสีย ถถาพูพูดไไมมมี
เเหตุ
หตุผลว
ลวาจะบล็
จะบล็อกกไปทํ
ไปทําไไมม มมัันก็ก็กลายเป
ลายเปนววา ออาว ! นนีี่เรริิ่มไไมมใชช
เเปปนคูคูขัดแแยยงกักันแล
แลว กกลายเป
ลายเปนคูคูแขขงทางการเมื
ทางการเมอื ง
กลายเปนวาฝายยึดอํานาจกลัวใชไหม ? ถาปลอย
ใใหหนักการเมืองออกมาจัดกิจกรรม ประเดี๋ยวก็จะลงหลัง
เสือลําบากแตมคะแนนก็จะไหลไปทางกิจกรรมทางการ
เมือง ก็ลองเปดไดสิ
แคคุณหญิงหนอย (คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ) ออก
มากระตุนนิดเดียวแคนี้ก็อาการ ๆ กระเพื่อมแรงแลว ที่ออก
มาพูดวา นี่เราเปนคูแขงกันแลวนะ ไมใชคูขัดแยง ทางนี้ก็จะ
ทวงแตมใครจะไดแตมมากกวากัน ใครทําแตมสูงก็ตอ งโดนกด
บล็อกไวกอน ไมน้ันยุง !
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สวนนักการเมืองก็็มีจุดดอยไ
ยไม
ไมรวมตัวกัน พรรคใครพรรคมั
พรรคใใครพรรคมัน ถา
ออกมารวมตัวกันนี่ เรงรัดพรอมกันใหปลดล็อก แลวก็บอกประชาชน
ถาประชาชนรวมดวย แนนอนทหารอยููยาก

ถาประชาชนอยากจะใหปลดลอก อยากจะมีเลือกตั้ง
ทหารก็คงอยููแบบอึดอัดเผลอ ๆ ดีไมดี เปนเปดงอยเหมือน
กัน ถาประชาชนลุุกขึ้นมามาก ๆ เขาก็จะยุงอีก
แตวานักการเมืองก็จะมีจุดเสียตรงที่วา...พอเขาปล
...พอเขาปลอยโอกาส
ใหก็จะไมพูดถึงนโยบาย ไมพูดถึงโครงการจะบริหารประเทศ จะ
ไปเหน็
ไปเหน็บนิดเหน็บหนอย พูดู งาย ๆ หัวใจมันเคียดแคนก็อาจจะเอา
คืนอะไรทํานองนี้ อยากเอาคืนบาง
เลยไมคอ ยมี สมองทีจ่ ะคิดใหประชาชนไดรบั ประโยชนทง้ั ประเทศ
แลวฝายโนนเขาก็กลัว ๆ จะเอาคืนนะ
นนีี่นั้นอย
อยามีมีทาทีทีจะเอาคื
ะเอาคืนซะนิ
ซะนดิ เดี
เดยี ว บอกว
บอกวา ““เรื
เรื่องงแล
แลว ๆ ไไป”
ป”
นักการเมืองบอกเรื่องแลว ๆ ไป เดินหนากันใหม ไมรื้อฝอยหา
ตะเข็บอะไรกัน นี่ตอนนี้ชักเริ่มรื้อฝอยหาตะเข็บกันอยู นี่เห็นคุยเรื่อง
นั้นกัน คุยเรื่องนี้กัน พรรคเกากับพรรคใหมตางคนตางคุยกัน

“

...เหลื่อมล้ํา
ต่ํากันแบบสุด ๆ
ทั้งครองที่ดิน
ทั้งมีโอกาส
ทํามาหากินแย
อยูอันดับ ๓
เขาเลย
ไมไดดีกวา
เพื่อนบานเขาเลย
เอา ! ยังไงคิดวา
เขาก็คงชวยกันละ
มันนาจะเข็ด
ขยาดกัน
บางแลวละ

“
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นี่มันก็เปนจุดเสีย แลวก็อาจจะทําใหมีการยึด
คราวตอไปอีกก็ได ถายังไมละนิสยั เดิม มัวแตสาด
โคลนกั
โคลนกันอยูู แลวชอบเลนนอกกติกา แพในสภาก็มา
ชนะกลางถนน อะไรทํานองนี้ นี่คือ จุดเสียของฝาย
การเมือง
ฉะนั้น ก็ขอใหทั้ง 2 ฝาย ลบรอย กลบรอย จุดดอย
จุดออนจุดุ เสีย เพียรพยายามทําใหบานเมืองเดินหนาได
ถึงเวลาอาตมาเคยบอกไวหลายครั้งวา การยึดอํานาจ
มันตองมีตอไป แตขออยางเดียวอยายึดนาน แลวกอนจะยึด
อยาโงแถลงการณแบบฉุกเฉิน “ฉบับตอไป” “เดี๋ยวคอยฟง
ฉบับตอไป” เพิง่ เริ่มราง อันนี้เปนเรื่องแย มันตองเตรียมการ
ไไววกอน ทํางานขามชอตหนอย พอมาถึงประกาศ 1-2-3-45 รวด เออ ! มันยังไงก็ตอง…มันตองมีโอกาสไดยึดอีก เพราะ
ถาการเมืองใหอํานาจเขามาก ๆ เขาก็เหลิงอีก มันเหลิงมา
หลายรอบแลว
ชนะทีกช็ อบพูดวา “ไอฝา ยโนนมันตองรอชาติหนาตอน
บบา ย ๆ” อยางนี้ (20 ป) พวกก็แคนนะซิ รอไมไหว 20 ป สูใน
สภาไมไดลากกันออกมาบนถนนเต็มไปหมด

นี่พูดถึงการเมืองไทยก็จะเปนลักษณะอยางนี้ บาน
เมืองเรามันถึงจากเลยเขาไปตั้งหลายประเทศ ทําทาจะ
อยูหลังเขาอีกแลว โอโฮ ! อยูหลัง 3 อยางนี้เจ็บปวด
เหลือเกิน ชองวางระหวางรวยกับจน ประเทศไทยนี่
โโออโฮ ! เหลื่อมล้ําต่ํากันแบบสุด ๆ ทั้งครองที่ดินทั้ง
มีโอกาสทํามาหากินแย อยูอันดับ 3 เขาเลย ไมไดดี
กวาเพื่อนบานเขาเลย เอา ! ยังไงคิดวา เขาก็คงชวย
กันละ มันนาจะเข็ดขยาดกันบางแลวละ เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

กรรมที่เราอยากจะนําเสนอใหพวกเราชาวพุทธ

ไดรู

เรื่อง “กรรม” ที่สมบูรณแบบ
ไมอยางนั้นเราจะรูเรื่องกฎแหงกรรมแบบแคบ ๆ แลวก็
ไมคอยไดเนื้อหาสาระของการกระทํา เรียกวา “กรรมเหนือ
กรรม” ความหมายของกรรม มีอยู 4 ความหมาย คือ
1) กรรมขาว ใหผลขาว คือ กรรมดี ใหผลเปนความสุข
นีก่ เ็ รียกวา กรรมขาว อีกกรรมหนึง่ ก็คอื
2) กรรมดํา ใหวิบาก คือ ความชั่ว ใหผลเปนความทุกข
อีกกรรมหนึ่ง ก็คือ
3) กรรมทั้งดําทั้งขาว ใหวิบากทั้งดําทั้งขาว คือ ทั้งดี
ทั้งชั่ว คละเคลากันไป คือ ใหผลสุขบาง ทุกขบาง สวนสุดทาย
4) กรรมที่ไมดํา ไมขาว คือ ใหวิบาก ไมดําไมขาว เปน
ไปเพื่อความสิ้นกรรม คือไมเปนทั้งบุญทั้งบาป เปนอกุศลหรือ
กุศล แตทําแลวสิ้นกรรม สําคัญตรงที่ “สิ้นกรรมเหนือกรรม”
*“กรรมเหนือกรรม” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชนทั่วไป

ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี วันอาทิตยที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

พราหมณพาวรี เขาใหลูกศิษย
ของเขาไปเฝาพระพุทธเจา แลวก็ผูก
ปญหาถาม แลวมันมีเรื่องที่นาคิดอยู
อยางหนึ่ง
พราหมณพาวรี นีเ่ ขาบอกกับพวก
ลูกศิษยวา “ใหรไู วนะ...พระพุทธเจา”
นี่ เ ป น ผู ถึ ง ความสิ้ น ไปแห ง กรรมทั้ ง
ปวง คือ เปนผูหลุดแลวเพราะพน

ไปแหง “อุปธิ คือ กิเลส” ทานเลย
เปนผูสิ้นกรรม อยูเหนือกรรม

เพราะฉะนั้น ถาเรามาเปนชาว
พุทธแลว ถาจะตัดกรรม ก็จะตองไม
ทําแบบตัดกรรมสมัยนิกร ตัดกรรม แลว
เขาก็ มี ก รรมติ ด คุ ก ไปแล ว ตอนนั้ น
แลวตายไปแลวตอนนี้
แลวก็มเี ดีย๋ วนี้ อะไรนะ ! “สแกน
กรรม ตัดกรรม” ทํากันไป ไมรูวา
เอามาจากไหน แตวา มามีในศาสนาเรา
ถาใครอยากจะสิน้ กรรมตัดกรรม ก็ตอ ง
ตัดที่เหตุ ที่กอ ที่ลากใหเราไปทํากรรม
ก็คือ “กิเลส” ถาเราทํากิเลสเบาบาง
กรรมก็เบาบาง ถากิเลสมากขึ้นกรรม
ก็มากขึ้น
เพราะตัวตนเหตุมันอยูที่กิเลส
จึงมีวนอยู ๓ อยาง คือ “กิเลสวัฏ
กรรมวัฏ วิบากวัฏ” เพราะมีกิเลส
ก็ ผลั กไสลากเราไปทํา บาปทํากรรม
แลวก็ไดรับผลของกรรม หายอยากไป
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พักหนึ่ง
เหมื อ นอย า งคนสู บ บุ ห รี่ กิ น
เหลา อยากคือ กิเลส ดื่ม สุข เสพ เปน
กรรม พอหายอยากตามที่ ไดดื่ม ได
เสพ ไดสูบ ก็เปนวิบาก เดี๋ยวก็ตั้งตน
ใหมวนอยูอยางนี้ จึงเรียกวา ไมพน
กรรม วนอยูในกิเลส กรรม วิบาก
แตนถ่ี า จะทํายังไงใหมันสิน้ กรรม
ก็ลองดูตนเหตุ เหตุมัน ก็คือ “เผลอ”
ปลอยใหอวิชชาความโง ที่ไปทําตรง
กั น ข า มกั บ เรื่ อ งที่ เ ป น กรรมสุ ด ท า ย
คือกรรมไมดําไมขาวนี่ เมื่อสักครู เรา
บางคนอาจจะนึกวา “กรรมขาวกรรม
ดีเปนสุขแลว ทําไมยังตองมาอยูใต
อํานาจกรรมอะไรอีกละ”
ก็ลองคิดดูสิ ! คนทําดีทไ่ี มฉลาด
ทํากรรมดีดวยกิเลส เห็นเขาทําดี เห็น
ไหมติดคุกเปนขาวกันนี่ ผูกคอตายก็มี
ทําใหญาติพี่นองเปนทุกขแทบแย
ถามวา ไปทําฝายน้ําชวยชาว
บาน กรรมดีไหม ? สรางหมื่นหนึ่ง
แตไปฉลอง 5 แสน ไปเครื่องบินอะไร
นี่ผลที่สุด คนก็เอามาแฉกันวอนหมด
ทั้ง ๆ ที่ทําดีนี่แหละ ! แตทําดีแบบ
อยากไดหนา ไดตา ไดชื่อ ไดเสียง ได
ภาพ ไปฉลองซะเกินตนทุนที่ทําดี
บางคนทําดี แตมันมีเรื่องแขงดี
กันอะไรกันจนกระทั่ง “ดี” ลมทับเอา
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บางคนก็ ว าดหวั ง จะทํ า อะไรที่ ใ หญ
ที่สุดดีที่สุด
เมื่อกอนเราเคยไดยินวัดหนึ่งใช
ไหม ? อยากจะสรางธูปใหญ
ธูปเทียนก็ถอื วาเปนของดีไหม ?
สรางซะใหญหนาพระปฐมเจดีย แลว
ลมทับคนตายไป 8 คน พอสรางใหญ
แลววันนั้นฝนมันตกไง ขี้ธูปขี้เทียนที่
มันเปนขี้เลื่อยมันชุมน้ํา ก็เอนโคนทับ
คนพอดี ตายหลายศพเลยตอนนัน้ จําได

ยังมีอีกเยอะ เราทํานี่ แตวามัน
ไมตรงเปา มันไมถูกเปาหมายที่วาจะ
ทําเพื่อใหกิเลสและทุกขลดลง อยางที่
ถามกันสมัยนี้ “ระหวางมาทําบุญ

ที่ทําใหทุกขและกิเลสลดลง กับ
ทําแลวรวยนี่ เอาอันไหน ?”

เดีย๋ วนีน้ ะ “มาทํา ๆ ไว เดีย๋ วมึง
จะรวย” พอไมรวยก็บอก “ซวยบุญ
ไมชว ยกู” โทษบุญอีก บนบุญอีก บุญ
ก็ชักขาวขมุกขมัวแลว ชักจะเปนบุญสี
ถาทําดี คิดวา ดีแลวละ เทา ไอกรรมดํานี่เปนวิบาก เปนชั่ว

จะถวายบูชาอะไรก็แลวแต แต
ถากรรมดีนั้นมันยังไมถึง จุด
ปลอดภัยดวย ดีดวย นี่ดีแลว
อันตราย ทําบุญแทบตายเปน
พันลานไมนาติดคุกเลย ไปเอา
เงิน สหกรณฯ มาทําก็เลยตอง
ติดคุก นี่กรรมขาวแท ๆ นะ
แตวาติดคุกได

นัยตรงนีแ้ ทบไมตอ งอธิบาย
เพราะทําไปแลวมีแตมืดมน ทุกข
รอน เบียดเบียนทั้งตนทั้งคนอื่น
กินเหลาเขาไป นี่ตับไหมไสพอง
เงินทองเสีย สุขภาพเสีย แลวไป
กอความรําคาญคนอื่นอีก ดําทั้ง
ตน ทุกขทั้งคนอื่น อันนี้กรรมดํา
ชัด สวนกรรมที่ทั้งดําทั้งขาว มัน
สลับปนกันอยู

“

...ยายมาสรางเสาศาลา
แลวเขาก็ยึดติดตนของ
เขา วันไหนมาตองนั่ง
ตนของเขา ถาไมไดนั่ง
ใครนั่งกอนละเขาจะ
งอนหาที่นั่งไมได นี่ก็
เรียกวา แบกกรรม”
โยม ! ถาเราบวชลูกชาย ฆาวัว
ฆาควาย ในสวนบวชก็ถือวา เปนบุญ
ไหม ? กรรมขาว แตฆาวัวฆาควาย...
ดําปดเลยเหรอ ! มันปนกัน มันก็จะให
ผลเปนทุกข
ถาสมมติวา ไปทอดกฐินผาปา

แลวเลี้ยงเหลาเมายา ฆาวัวฆา
ควาย ทําอะไรตอมิอะไรจนกระทัง่
รถคว่ํา คนตายกันเยอะ ตอนไป
ก็บอก สุขแหละ ! แตพอไปไดพกั
หนึง่ กรอกเหลาเลีย้ งเหลามึนเมา
รถชนตายกันเยอะ สุข ๆ ทุกข ๆ
คลุกเคลากันไป ใหผลแลวา ดีที
แรก เจตนาเปาหมายดี แตเกิดไป
เอาดํามาปนซะนี่ ถอดกฐินผาปา
เลีย้ งเหลาเลีย้ งยา
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อาตมาเลยพลอยได กั บ เขา
หนอย เขาใหเปนพรีเซ็นเตอร “กฐิน
เปนกระโถน กฐินเมา กฐินบาป”
สสส. เขาให เปนพรีเซ็นเตอร นี่ก็เรียก
วา ทั้งดําทั้งขาวคลุกเคลากัน
สวนกรรมที่ไมดําไมขาวเลย ให
ผลเปนสิ้นทุกข อันนี้จะทําอยางไร ?
คือ ทําแลวไมผกู มัดกรรม การกระทํา
ดีของเรา ปลอยใหกรรมเขาสนองของ
เขาเอง แลวแตอาํ นาจบุญฤทธิ์ บุญกรรม
ที่ทาํ ไมตอ งไปนัง่ แบกกรรม อวดกรรม
วาฉันทํามากฉันอยางนั้นอยางนี้ คือ
เที่ยวแบกบุญ
เหมื อ นยายมาสร า งเสาศาลา
แลวเขาก็ยึดติดตนของเขา วันไหนมา
ตองนั่งตนของเขา ถาไมไดนั่ง ใครนั่ง
กอนละเขาจะงอนหาที่นั่งไมได นี่ก็
เรียกวา แบกกรรม

ทําดี แลวยังไปแบกกรรม
อีก ไมรูจักปลอยวางบาง ถาทํา
แลวเพื่อละลายกิเลส สมมติวา
ตั้ ง เป า ว า จะทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา
เพื่อลดรากิเลสของตัวเอง ลด
ความตระหนี่ถี่เหนียว ทําแลว
ก็ไมตองไปนั่งเทียบเคียงยึดติด
อะไรปลอยไป อยางนี้ กรรม
ลอย เราก็ไมตองแบกกรรม
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แต ถ า แบกไว มั น หนั ก เหมื อ น
กันนะ ทํากรรมดีนี่ แตถาแบกยึดไว
ไอนั่นเราสราง ไอนูนเราสราง เห็นมี
ทะเลาะกันนะ ตระกูลนี้สรางอะไรไว
ในวัด ตอมาสมภารไปรื้อ วาจะปรับ
ภูมิทัศนวัดอะไรอยางนี้ ปรากฏวาเกิด
เรื่อง เจาของตระกูลเขามาฟอง เจา
อาวาสตองเปนคดีกัน เขายังยึดกรรม
ของเขา เขาทําแลวเขาก็ยึดติด
เหมือนกับแมชคี นหนึง่ เขาสราง
พระพุทธรูป แลวเขาก็ยึดติด ใครจะ
มากราบจุดธูปจุดเทียน นี่ตองแยกให
กราบหาง ๆ แลวเขาก็กลัววา ควันธูปนี่
จะลอยไป เพราะมีพระพุทธรูปหลายองค
(คนสรางเยอะไง) เขาก็เลยทํากรวย

แลวก็ไมยึดถือเปนลูกศิษย ไมคิดเอา
มาเปนบริวารอะไร ปลอยใหเขาอยูข อง
เขาเปนอิสระ
แมแตศาสดาอื่นที่มีลูกศิษย
จะมานับถือทาน ทานก็ยงั กันไวอกี
บอกวา ตองดูแลอาจารยเดิมบางนะ
คือ สอนใครศรัทธา แลวก็ไมเอา
มาเหมา เปนมวลชนของตน ปลอย
เขาเปนอิสระ จึงชือ่ วา ไมยดึ ติด
แบกกรรมทีไ่ ดกระทําไป อยางนี้ตอง
เรียกวา “เหนือกรรม”
ถามวา ที่มีบทสรุปวา ทํายังไง
เราจะอยูเ หนือกรรม ?
เพราะกรรมเริ่มขึ้นที่ “ผัสสะ”
กิเลสนี่มันจะตั้งตนมีอารมณที่ตา กับ
ิ ญาณ 3 ประการ กระทบ
เวลาจุดธูป นีใ่ หขน้ึ เฉพาะ รูป เปนจักษุวญ
ิ ญาณ
ต ร ง ห น า พ ร ะ พุ ท ธ รู ป เ ข า พรอมกัน มีรูป มีตา มีจกั ษุวญ
พระพุทธรูปเขาเลยหนาดําปด เห็นรูปขึน้ มา ก็จะมีอารมณ อารมณรกั

เลย เพราะเขาไมตองการใหธูป
ข อ ง เ ข า ล อ ย ไ ป สั ก ก า ร ะ
พระพุทธรูปของคนอื่น นี่ก็เรียก
วา “คนติดกรรม”
คนอยูใตกรรม ทําดีแลว ก็ตอง
เปนทุกข ทุกขอยางนีจ้ งึ เรียกวา “ไมได
อยูเ หนือกรรม” ทําแลวก็แบกกรรม
พราหมณพาวรี เขารูส กึ วา พระพุทธเจา ทําอะไรไปแลว ทานไมยึดติด
ไมแบกในสิ่งที่ไดทํา สอนคนไป แลวดี

อารมณชอบอารมณชงั อารมณเกลียด
ก็จะปรุงเปนวา ถารักแลวจะทํายังไงละ
ประเดีย๋ วจะมีตัวอยางอีกเยอะเลยวา
คนทํากรรม ถึงถูกแผนดินสูบ เพราะ
ผั ส สะกระทบแล ว เขาไม ค วบคุ ม
เขาปล อ ยให ผั ส สะลากไปทํ า เวร
ทํากรรม
ตรงนี้ ห ลวงพ อ พุ ท ธทาสท า น
เลยจับคําวา “ผัสสะ” มาเขียนเปน
กลอน วาทุกขสุขมันจะพาไปเกิด
กอกรรมทีผ่ สั สะ เริม่ ตนทีผ่ สั สะ เรา
คงเคยไดคุนหูไหม ?

คุมผัสสะมาดีเหลือเกิน พอเห็นแลวตอง
ใหรีบทองคาถาสู

“เห็นแลว เห็นแลว ระวัง
ระวัง อยารักอยาชัง อยาวูบวาบ
ไปกับมัน”
พอเห็นสีกาคนนี้ ขาวสวย เห็น
ปบตองทองปุบ

“เห็นแลว เห็นแลว ระวัง
ระวัง อยารักอยาชัง อยาวูบวาบ
ไปกับมัน”
ถาเขาพูดเขาคุยดวยก็...

“เออไดยินแลว ไดยินแลว
ความทุุกข เกิดที่จิต เพราะ รระวัง ระวัง อยารักอยาชัง อยา
ววููบวาบไปกับมัน”
เห็นผิด เมื่อผัสสะ
ไมใช “หลวงพี่ขา” หลวงพี่ก็
ความทุกข จะไมโผล ถาไมโง ววููบเลย หลวงพี่อยูไมไหวแลว รอนจีวร
เมื่อผัสสะ
ไไปแล
ป วอะไรอยางนี้
ความทุกข เกิดไมได ถาเขาไจ
ทานก็สอนแบบนี้ ก็ทําใหเรา
เรื่องผัสสะ
คควบคุม ผัสสะ กรรมก็ไมลากเราไป

าทั้งกายทั้งวาจา ทั้งใจ วจี
ไไปกระทํ
ป
ทุกขเกิดที่จิต เพราะทําผิดเมือ่ กรรม มโนกรรม นี่มันจะไมตอผลมาก
ผัสสะ ทุกขจะไมโผล ถาเราไมโงเมื่อมี ถาเห็นแลวปากมันจะไมไปพูด
ผัสสะ ทุกขจะไมมี ถาเราเขาไปควบคุม
ในทางชอบ ก็เกีย้ วพาราสี
ดี ตรงมีผัสสะ
ในทางชังก็ดาวา ชอบก็ชื่นชม
ถาไดยินไดฟงไดเห็นอะไรขึ้นมา ปอยอ สรรเสริญ ถาเกลียดก็จะ
แลว จะไมเผลอไผล เชน เมื่ออาตมา ดาแชง ชนิดที่เรียกวา ปลอยทั้ง
อยูสวนโมกข หลวงพอใหคาถาควบ ตัววรนุช ปลอย (ต.) ออกมาไมหยุด
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โยม ! ใครเกิดมายังไมเคยปลอย
วรนุชออกจากปากบาง ? ไมเคยดา
ใครวา “เฮ” เคยไหม ? เขายั่วเรายังไง
เราก็ไมปลอยตัวพรรคนั้นใสเขา
กรรมทางวจีกรรมก็ไมมี ยิง่ กาย
กรรมจะไปทุบไปตีก็ยิ่งไมมี อาจจะมี
มโนกรรมหงุดหงิดอยูบาง อึดอัดอยู
บาง แตกค็ งออกยากแลวละ ถาควบคุม
ตรงนั้นดี นี่แหละพระพุทธเจาตรัส จะ
เปนคนลดกิเลส ลดกรรม ลดวิบาก
ถาจะใหลดกรรม กิเลส วิบากลงได
ตองฉลาดควบคุม “ผัสสะ”
ฉะนัน้ วันนีน้ ก่ี อ็ ยากจะใหพวกเรา
รูจักควบคุมผัสสะ ควบคุมกรรม แลว
จะไมตองมานั่งรับผล วิบากทุกขยาก
เดือดรอน ตามหลักคําสอนเริม่ ตนกอน
กรรมตอนนี้นี่ขยายมาสัก 3 ขอ
ใครเปนคนชอบทํากรรมทับถม
ตน อยูดี ๆ ก็ทําใหตนนี่ เสียจากความ
ขาวไปเปนดํา นาเสียดายไหม ? คนที่
อยูด ี ๆ ถมทับตนเอากรรมมาถมตน จน
เปนคน ขี้เหลา ขี้ยา ขี้คุก ขี้ตะราง ขี้
ลัก ขี้ขโมยพวกนี้
มีกรรมทัง้ 5 กอขึน้ เรือ่ ย ๆ กรรม
ฆา กรรมลักขโมย ฯลฯ พวกนี้ ถมใส
ตนมาก ๆ ตนก็จะกลายเปนคนที่เรียก
วา ลงอยูลาง บาปอยูบน กรรมชั่ว
อยูบน เรานี่แบกกรรมชั่วอยู หนักอก
หนักใจเปนทุกขเปนรอนกัน

“

...เออไดยินแลว
ไดยินแลว ระวัง ระวัง
อยารักอยาชัง
อยาวูบวาบ
ไปกับมัน”

เพราะเรามาถมใสตัวเราแบบ
ชนิดที่ไมนาจะเปนไปได คนที่เกิดมา
อยูด ี ๆ ก็ เอากรรมมาเทินไวบนหัว เพราะ
อะไร ?
มันเขาตําราทีว่ า เขานึกวา “กรรม
เปนกงจักรหรือวาดอกบัว ?” เขาเห็น
ผิดเปนชอบ เห็นชั่วเปนดี เห็นกงจักร
เปน...? เขาก็เลยสนุกกับการเอากงจักร
ปนหัว เลือดไหลมาแลวยังไมรูอีก ยัง
สนุกกับไอความรูส กึ วามันเปนดอกบัว
ความมืดมน ความคิดในการ
ทํากรรมนี่ พระพุทธเจาตรัสอะไร
เปนตนเหตุหลัก ?
“ปาปานิ กัมมานิ กโรนฺติ โมหา”
คนทําบาปทํากรรมเพราะโมหะของตน
เพราะความรู ผิ ด จากความ
เปนจริง ควรจะรูทําใหชีวิตทุกขลดลง
กิเลสลดลง ก็ดันไปรูวา ไอแบบนี้มัน
สนุกดีเหมือนกัน
ที่กินเหลามันสนุกดีเหมือนกัน
ไปมีเรือ่ งมีราว ไปทะเลาะเบาะแวง เปน
นักลงนักเลง อันธพาล เขารูส กึ มันสนุก
ดี เห็นเหมือนอยางกับตัวเองกําลังถือ
ดอกบัว ทั้ง ๆ ที่มันเปนกงจักร
เพราะฉะนั้น เวลาใครถูกความ
ชั่วปลุกใหทาํ ใหรเู ถอะ ตนเหตุลกึ ๆ มา
จากความรูไ มถกู ตอง แทนทีจ่ ะมีสภาพ
ความรูที่จะดับทุกขได ก็ดันไป รูจักทํา
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อะไรที่มันเปนทุกขขึ้นมาได แทนที่จะ
ดับทุกขได กลับทําใหมันเปนทุกขขึ้น
มาได แทนที่ทุกขจะตายกลับฟน กลับ
อวนมาถลมเรา
ตอนนี้ไมรูยังไงนะ เขาคิดทํา
อาวุธถลมกัน (เกาหลีเหนือเขาจะเอามัน
ตาย ก็ยังจะทดลองอาวุธอยูนั่นแหละ)
ถามนุ ษ ย ใ นโลกนี้ คิ ด เรื่ อ งธรรมาวุ ธ
บาง ไมทาํ อาวุธเขาประหัตประหารกัน
นั่นเขาคิดทําแตเรื่องอาวุธเขาประหัต
ประหารกัน
ทําไปทํามา ก็เลยประเทศนี้ โลกนี้
มานั่งหนักอกหนักใจวา ไอประเทศนี้
ทํา ไอประเทศโนนก็ตองทําไวปองกัน

งบประมาณที่ เ ขาเอามา
ทํากรรม ที่จะรบราฆาฟนกัน นี่
ถ า เขาเอามาสร า งระบบแก ม
ลิง ฝายน้ํา น้ําจะทวมไหม ? นี่
รบกันไปพลาง น้ําทวมไปพลาง
รบกันไปพลาง น้ําขาดแคลนไป
พลาง
กิ เ ลสตั ว นี้ มั น ก็ ทํ า ให เ กิ ด
ปญหา เกิดอะไรตออะไรขึ้นมา
จนกระทั่งในที่สุดแลว ก็พาให
เรานี่ ตองมานั่งหนักอก หนักใจ
กัน งบประมาณไมพอทํานั่นทํา
นี่ แลวพอใหงบประมาณมาก ๆ
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ก็ มี ป ญ หาว า นั ก การเมื อ งก็ ไ ป ตั้งแสน 2 แสน เลี้ยงโตะจีน นี่แหละ
ถลมกลาโหม กลาโหมก็ ชักไม กรรมดีทท่ี าํ ใหประเทศไทย นีเ่ ชือ่ ไหม ?
เอานาเอาบานไปจํานําบวชลูก
พอใจ ก็มีปญหากันตอไป

“เผาศพพอแม” เผาศพ
พูดงาย ๆ ตอเวรตอกรรม ตอ
ปากตอคํา ตอความยาวสาวความ กลายเปนเผาทรัพย
ยืด กรรมก็เลยไมหดไมสน้ั ไมลด ตอ
ประเพณี นี่เขาไมไดตองใหเสีย
ผลไปเรือ่ ย ๆ
เยอะหรอก แตเรามันไมรเู รือ่ ง ไอความ
กรรมเกิดจากกิเลสตัวงกนี่ ไมรูเรื่อง หรือรูผิดไป จะบอกเขาไมรู
เยอะมากที่สุดตัวหนึ่ง ตอมางก ก็ไมได เขาบอกเขารูเขาทํามาอยางนี้
แลวใครขัดขวางก็โกรธอีก โกรธ นี่เขารูวา เขาทํากันมาอยางนี้ นี่เขาก็
แลวก็มีการทําอะไรโง ๆ ใสกันอีก เลยจะทําตอ
กิเลส กรรม วิบาก ก็วนอยูอยางนี้
จนกระทั่งมนุษยไมมีใครจะมี
แววออกมาเลยวา “ไมไหวแลวโวย
เบื่อแลวโวย ที่จะอยูอยางนี้” แลว
ก็หาชองทางที่จะออกจากกรรม อยู
เหนือกรรมพวกนี้ซะ ก็จะกลายเปน
เรื่อง พบชองทางใหม ชองทางที่จะ
ออกไปเหนือจากมัน พนไปจากมัน
ไมตองมาสาละวนอยูกับมัน
ทั้งที่มันเป็นกรรมดีแลว ก็ยัง
ลําบากอีก ยังลําบากตรงที่วา อยาก
ไดหนาไดชอ่ื (ตองฉลองซะใหญโต ทัง้ ๆ
ที่ทําประโยชนเปนบุญนิดเดียว แคฝาย
น้ําอันเดียว ใชเงินไปหมื่นกวาบาท แต
ฉลองซะตั้ง 5-6 แสน)
โยม ! ที่บวชลูก 7 วัน แตหมด

โดยมันไมใชถูกหรอก ไอที่
ทําตอ มันเสียหายมากกวา

พูดงาย ๆ ทํากรรมประเภทตนทุน
สูง แตผลตอบรับต่ํา กรรมแบบนี้จะ
ทั้งสุขทัง้ ทุกข จะขาว ๆ ดํา ๆ คละเคลา
กันอยู แตนี่ถาเราฉลาด เฝาดูวา เรา
จะไมเอากรรมทั้งดําทั้งขาวมาถมให
เราหนัก ไอขาวนี่มันเบาหนอย แตมัน
ก็เหมือนแบกนุน

“

...กรรมเกิดจาก
กิเลสตัวงกนี่เยอะ
มากที่สุดตัวหนึ่ง...
โกรธแลวก็มีการทํา
อะไรโง ๆ ใสกันอีก
กิเลส กรรม วิบาก
ก็วนอยูอยางนี้...”

“

...ความดี นี่มันมีคา ยั่วใหทํา แตพอทําไปแลว
ไปติดดี หลงดี เมาดี บาดี ก็เลยดีซานเลยทีนี้”

โยมวา...แบกนุนกับแบกทองนี่
อันไหนดีกวากัน ? ทองนีน่ ะมันหนักแต
คนเขาชอบแบก เพราะมันรูสึกวามีคา
ความดี นี่มันมีคา ยั่วใหทํา
แตพอทําไปแลว ไปติดดี หลงดี เมา
ดี บาดี ก็เลยดีซานเลยทีนี้
เขาก็เลยตองบอกวา ตองเลื่อน
ระดับ อัพเกรดตัวเอง รูเรื่องกรรมให
ลึกซึ้ง ทีแรกแนนอน ตองใหผานขั้น
ตอน สลัดกรรมชั่วคลุกเคลาทํากรรม
ดีไป พอหนัก ๆ อาว ! กรรมดี นี่ก็หนัก
เหมือนกันนี่นา
มันไมใชวา ทํากรรมดีมนั จะสบาย
เพราะทํากรรมดีบางทีติด ไอคนใส
บาตรทุกวัน วันไหนพระไมมาดาพระ
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อีก “ไมมาก็ไมบอก” แลวบางคนนี่
อาตมาไป เขาก็พดู “มาก็ไมบอก” คือ
เราไมไดไปประจํา ดูซิคนติดดี ไอคน
ที่ไมใสเขาเดินเฉย ไอคนใสบนพระอยู
นั่นแหละ
ตกลงวา มันเห็นยังไงกัน เริ่ม
เห็นกันหรือยัง เริ่มพอมองเห็นหรือยัง
วา “ไอกรรมดี นีถ่ า ไปยึดติด แลวโง
กวามัน” นีพ่ ระไมมาก็บน พอพระองค
หนึง่ ทีไ่ มเคยมาโผลมา ก็บน อีกวา “มาก็
ไมบอกเตรียมอะไรก็ไมทัน” แลว
ทํายังไงละทีน้ี นัง่ ...งงอยูน น่ั แหละ คน
อืน่ เขาใสโนนใสนี่ เขา...งงอยูนั่นแหละ
แลวก็บนอยูนั่นแหละ
อย า งนี้ เ ราเคยคิ ด เห็ น กั น ไหม
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วา เออจริงนะ หรือถาไมเอามาพูดกัน บอก ถามจริง ๆ เถอะ
บรรยายกัน บางทีก็นึกวา “ดี ...เรา
โยม ! ใสแลว พระทานไมมา
เรากินไดหรือเปลา ?
ทํากรรมดี”

ระหวางกินเลย กับบนอัน
แปลกคนหนึ่ง ! อาตมา ไไหนดีกวากัน ?

“กินสบายกวา” ใหลูก
เคยเห็นเขาสงของถวายพระ
เขาใหลกู นองถายภาพ ลูกนอง ใหหลาน ใหหมา ใหแมวไป
ดันถายไมทัน เอาถาดตบหัว ซะก็ได ทําไมตองไปนั่งเจ็บใจ
นทุกขเปลา ๆ
ลูกนอง ตุบ ! ตกลงวา บุญที่ พระ เป
ยั ง มี เ รื่ อ งที่ ต อ งสะกิ ด กั น ไว
ถวายเมื่อกี้ นี่…เจงหมด
บบาง ไมเชนนั้นก็จะหลงเจ็บปวดกับไอ
เพราะฉะนั้น เราอยาไปนึก
วา ทําดีแลวนี่มันก็ดี แลวนี่พอแลว
ไมตองไปรูสึกอะไร ไมตองเรียนรู
อะไร แตถารูวา ถาอยูเหนือดีไดมัน
จะเปนยังไง ? จะถายทันไมทันชาง
มัน ไดทําแลว แหม ! เขาจะเอาบุญ
หรือจะเอาภาพกันแน หรือจะเอา
หนาเอาตากันแน เรื่องลึก ๆ แบบ
นี้บางคนเขาไมคอยคิด ก็เลยมานั่ง
หลงดีทําดีกัน
ถาทํากรรมชั่วแลวทับถมตน นี่
เขามองเห็นชัดนะ มันตองมาแบก แต
ไอทํากรรมดีอยางที่พูดเมื่อกี้นี้ (ที่นั่ง
บนพระนี่) เขามองไมคอยออก เขา
มองไมออกวา ฉันผิดอะไร ฉันไมได
ทําผิดอะไร นี่ก็ฉันก็วาทาน ก็ทานไม

กกรรมดี นี่โดยไมนาเชื่อวา มันจะกลาย
เปนเรื่องที่แย
เหมื อ นคนเสี ย ลาภกั บ คนได
ลาภ บางคนเสียปบ เขาบอก “หาย
แคนี้กูทําบุญซะมากกวานี้อีก” แต
บางคนไดลาภ นี่บาบอ กินไมไดนอน
ไมหลับ ถูกหวยแลวนอนไมหลับเลย
กลัวคนโนนจะมาปลน คนนี้จะมาขอ
บางคนนี่ถูกแลวหนีเลยนะ บางคนถูก
แลวตายเลย
อยางทีเ่ ขาบอกวา ใหพระไปปลอบ
โยมพอหนอย พอปวย แตบังเอิญพอ
ถูกหวย นีถ่ า บอกตอนนัน้ เดีย๋ วก็จะดีใจ
ช็อก ก็เลยใหหลวงพอคอย ๆ พูด
หลวงพอก็ถามวา โยมตอนนี้ไม
สบายใกลหายแลว เออ ! ถาโยมเกิด
ถูกหวย นี่จะทํายังไง...สมมตินะ ?

“ผมก็จะถวายทานสัก 9 ลาน”
ผลที่สุดหลวงพอช็อกตายเลย
หลวงพ อ กํ า ลั ง จะหาเงิ น สร า งโบสถ
ขาดอีก 4 ลาน โยมจะใหตั้ง 9 ลาน
เลยช็อกตายเลย วันนัน้ เลยไมไดทาํ งาน
ศพคนปวย ตองทํางานศพพระ
นีแ่ หละคนเรา บางทีเรือ่ งทีไ่ มนา
จะพลิกขนาดนั้น แตคนที่ไมไดเตรียม
ตัวเตรียมใจ ไมไดคดิ อะไรใหมนั รอบคอบ
วามันไดมา เดี๋ยวมันก็ไป เดี๋ยวเราไม
จากมัน มันก็จากเรา
ถาเจริญอนิจจสัญญา สิ ! เหนือ
กรรมเลย ไมวา จะเกิดบวกเกิดลบ อนิจจ
สัญญามา ตุม ! เรียบรอย เดี๋ยวเรา
ก็จากมัน เดี๋ยวมันก็จากเรา ก็อยูกัน
อยางนี้ เราจะไมตองมานั่งยึดติด

ผูกมัด รัดรอย ใหมันหนักอก
หนักใจ รอนรุมกลุมทุกข
เอาละคราวนีใ้ นคําวา “เอากรรม
มาถมตน” นีต่ วั อยางอีกอันหนึง่ มันเปน
เรื่อง “แกแลวไมฉลาด” คนอื่นเขา
ทําแตเอามาถมใสตน ไปเทศนในเรือน
จํามีโยมแก ๆ ผูหญิงติดคุก ก็เขาไป
ถามวา
โยม ! ไปทําอะไรมา แกปานนี้
ถึงมาติดคุก ? “ฉันไมไดทํา”
อาว ! ไมทาํ แลวติดคุกไดยงั ไง ?
“คือ ลูกเขยกับลูกสาวเขา ขาย
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ยาบา แลวตํารวจมาจับ ไอหลาน
มันรอง ฉันก็เลยรับแทน วาฉันขาย
เอง”
ถูกจับติดคุก ติดมา 3 ป ลูกสาว
กับลูกเขยไมมาเยี่ยมเลย เขาก็รองไห
วา “นีร่ บั แทนมัน แลวมันไมมาเยีย่ ม
ฉันเลย” ก็เลยรองไห ไปรับกรรมคน
อื่นเขามาถวงตัวเอง
คนอยางนี้ พูดงาย ๆ ชอบมุด
เขาไปอยูใตกรรม ของตัวเองก็แยอยู
แลว ดันไปเอาของคนอืน่ มาใสเพิม่ เขาไป
อีก ก็เลยกลายเปนเรียกวา “มนุษย
ที่ไมอยูเหนือกรรม” ก็จะมุดเขาไป
แบกกรรมของใครตอใครมั่วไปหมด
ใครเขาทํ า อะไรไม ถู ก ไม ดี ก็ ห นั ก ใจ
แทนเขาไปหมด ทุกขแทนเขาไปหมด รับ
แทนเขาไปหมด
แล ว ไปติ ด คุ ก ตายตอนแก
อยูในนั้นจะไปทําบุญทําอะไรไดละ
กรรมขาวก็ไมตองพูดแลว เพราะ
มุดเขาไปอยูใตกรรมชั่วของลูกของ
หลานเต็มตัวแลว ใชหนี้แทน
จํ า ได ไ หมที่ ย ายคนนั้ น เขายิ ง
ลูกสาวเขาตายคาที่ ลูกสาวเขาชอบ
ไปยืมเงินชาวบาน พอมาทวง เขาก็
ชอบไปใชแทน มันก็ยิ่งไดใจ มันก็ยืม
ใหญ พอยืมไปยืมมา “กูหมดตัว แลว
นะงวดนี้ กูทนไมไหวแลว” ยิงเปรี้ยง
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ลูกสาวตาย เขาติดคุก
เขาเรียก “เอากรรมมาถมใส
ตน” ใครทํา ใครทํา กูรับหมด อยางที่
พวกชอบเปนนายหนี้นายประกันอะไร
พวกนี้ พวกนี้แหละเขาเรียกพวก “หา
กรรมใสตัว หาเหาใสหัว”
ใครที่ชอบทําแบบนี้ อยานึก
อยาหวัง ชาตินี้จะไดอยูเหนือกรรม มี
แตมุดตัวเขาไปอยูใตกรรม แลวก็เอา
กรรมอะไรตออะไรทีม่ นั ชัว่ มันหนัก ถม
เขามา ถมเขามา
คนธรรมดา ๆ เขาเดินไดนะ แต
พอเขากินเหลามากมาก เขาเหมือน
เอากรรมหนั ก อะไรก็ ไ ม รู ม าถ ว งไว
ทรุด เดินปอแป พับเพียบลงไปก็มี นี่
เขาเรียกวา สภาพของคนถวงกรรม
เอากรรมมาถวงตน ไมรวู า จะมีพระ
อะไร...มาเอาใส หมอถวงไดบา ง ถามี
ทํา ทําไหมโยม ? ถามีทําพิธี เอากรรม
ไปถวงน้ํา (ถวงน้ําทวม)
มันอยูที่เราตั้งใจจะลดละกิเลส
กอน ถากิเลสเบาบางกรรมก็เบาบาง
วิบากก็ไมตองพูดเลย ไมตองมานั่ง
หวาดเสียววา ฉันจะตองตกนรกหมก
ไหม นึกแลวลําพองภูมิใจวา ฉันยัง
ไงเสีย ก็ยมบาลไมตองการแน ฉัน
ทําพาสปอรตสวรรคไว ทําถูกทําดี
แลวยังจะอยูเหนือดี จะลอยตัว จะ
ไมตองมาเวียนวายในวิบากกรรม

กรรม วิบาก กิเลส กรรม วิบากอีก
ตรงนี้ ถาชาวพุทธคนไหน

ไมคิดอยูเหนือบางเลย วัน ๆ แส
หาเวรหากรรมมาเพิ่มเรื่อยเลย
เพิ่มทุกข เพิ่มกรรม เพิ่มทุกข
เพิ่มคดี เพิ่มหนี้ เพิ่มสิน
บางคนนี่เกิดมา เขาเพิ่มมาได
ยังไงตัง้ ไมรกู อ่ี ยางกี่อยาง แทบจะครบ
เต็มไปหมดเลย ในบรรดามีบาปที่ไหน
กูไปตักตวงมาใสหมด มีแตเขาแสวง
จาริกหาบุญกัน แตเขาเทีย่ วไปแสวงหา
เวรหากรรมมาใสตวั ใสหวั เขาเต็มไปหมด
นี่โยม ! บางคนเอาหมาเอาแมว
มาเลีย้ งเยอะเกินไป ชาวบานขางบานเขา
ทนไมไหว ดาเอา ก็เกินไป แคคนเดียว
หากินไมได แลวก็ยังเอามาเปนภาระ

สงสารครูคนหนึง่ ชือ่ ครูนอ ย เขา
เอาเด็กมาเลีย้ ง ๆ มากเขา ผลทีส่ ดุ ทาย
รายจายเยอะ หนี้สินเยอะ ทําไมไม
ประมาณตน วาเราทําไดแคไหน ทําดี
ตะกละตะกลาม เกินเหตุเกินควร มันก็
จะพลิกจากขาวเปนดําเลย เอาละ
1) อยาเอากรรมมาถมตน อยา
ใหตนมุดไปอยูใตกรรม อีกตัวหนึ่ง
2) อยาทํากรรมใสประเทศชาติ
คนที่ทําใหเปนตัวถวงประเทศชาติ
เปนภาระใหแกบานแกเมือง เขา
เสียภาษี ก็ไมยอมเสียภาษี
ตอนนี้เห็นเขาไลบี้ ยอนหลังไอ
พวกทีห่ นีภาษีกนั มา นักการเมืองก็ตอ ง
หนีภาษีเกงเหมือนกันนะ แลวใครตอใคร
กับพวกเจาสัวก็พยายามที่จะหนีภาษี
กัน ประเทศชาติเรามันเจริญเพราะภาษี
ถนนหนทาง ไฟฟาประปา ไมมีภาษี
มันจะไปสรางอะไรได แลวเขาไมยอม
จายภาษี
“หามาไมให ไดมาไมแบง” กัน
ตะพึดเลย แลวก็แยงคนอื่นเขาตะพึด
อีก ประเทศชาติถาขาดคนที่เสียสละ
ดานภาษีตัวเดียว แคนี้ก็เจริญไมเทา
ประเทศอืน่ แลว แลวยังแตกสามัคคีอีก
ชอบปลุกระดมใหแตกสามัคคี ไอนี่คือ
กําลังทํากรรมใสประเทศของเรา ทํา
จนประเทศลาหลัง ทําจนประเทศแพ
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ประเทศเพื่อนบานเลย
ตอนนี้ลาว เขมร พมา เวียดนาม
เขากําลังจะแซงเรา แตเจ็บปวดไอคํา
ที่เขาพูดวา “ประเทศไทยนี่มีอะไร
ดี ๆ หมด เสียอยางเดียว มันมีคน
ไทย” ถาไมมีคนไทย เปนคนพวกอื่น
ที่เกง ๆ ดี ๆ เขามาอยู นี่อยางชาวยิว
ประเทศเขาแหงแลงทะเลทราย เขา
ยังปลูกกลวยหอมได ปลูกมะมวงได
ขายสงนอกร่ํารวย ของเรา น้ําดีฝนดี
แตน้ํามาก็ทวมจม ไมปองกัน พอน้ํา
แลงก็ไมไดเก็บไว ตองไปจายแจกกัน
อุตลุดหมด หนาหนาวก็แจกผาหม น้ํา
ทวมก็แจกถุง น้ําแลงก็แจกน้ํา กรรม
ของประเทศ
นี่โยม ! ในการทําประชานิยม
จนคนติดใจกันไดฟรีทุกอยาง อะไรก็
จะแจก อะไรก็จะให โดยไมตองใหเขา
ทําเอง เราสอนกันวา อยาใหปลาเขา
กินเฉย ๆ ตองใหเขาเลี้ยงปลาแลวจับ
ปลาเปน (ไมใชแกงเสร็จแลวไปใหเขา
กิน) ตอไปเขาก็แกงไมเปน จับก็ไมเปน
เลี้ยงก็ไมเปน
ถาขืนเลี้ยงอยางนี้ “แย” เขา
จะกลายเปนคนพะเนาพะนอ จนงอย
เปลี้ยเสียขา กลายเปนคนที่ไมมีพลัง
ที่จะเกิดมาเปนพลังของแผนดิน ทําตัว
ออนแอเปนภาระอยูเสมอ
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ตอนนี้ในพวกที่เอากรรมใสตัว
แลว มันก็สง ผลเปนกรรมใสประเทศ เขา
เมามาก ติดเหลามาก ติดยามาก เขา
เอาไปบําบัด 100/หัว/วัน ตอนนีบ้ าํ บัด
เกือบ ลานคน
แต ฟ ลิ ป ป น ส เ ขามากกว า เรา
ฟลิปปนสประธานาธิบดีเขาบอกวา “เขา
ขอเปนฮิตเลอร” จะถลมไอมนุษยพรรค
ขี้ยา เขาบอกวา ฮิตเลอร นี่ฆาพวกยิว
ตั้งเยอะ เขาบอกวาไอพวกขีย้ านี่ ราย
กวายิวหลายเทา
ตอนนี้เขาฆาไปแลว 3 พัน ฆา
ไอพวกขี้ยาตายไปแลว 3 พัน เพราะ
วาเอามันไวมันก็ถวงประเทศ เขาบอก
เขาขอเป น ฮิ ต เลอร ฆ า ไอ พ วกขี้ ย า
มนุษยพรรคขย้ี าเขาบอกเขาไมเอา แลว
พอประเทศอืน่ ไปวาเขานะ เขากวักมือ
เลย มาขนคนพวกนี้ไป เอาไปถวงบาน
ถวงเมือง
ลาว นีเ่ ขาก็เอานะ ลาวนีเ่ ขาเอา
ไปปลอยเกาะ พอพวกกลุม สิทธิมนุษยชน
(NGO) มาวาเขานะ เขาก็บอกเอาไป
เลย (ใครจะไปเอาไอคนขี้ยา) เอาไว
มันก็ถวงความเจริญของบานเมือง
อยู ๆ มันก็จบั ใครตอใครเปนตัว
ประกันอยางโนนอยางนี้ของมันอะไร
ไมรวู นุ วายไปหมด เมือ่ วานนีม้ ศี พหนึง่
ทีเ่ พชรบูรณ เห็นไหม ? แมถูกลูกบีบ

คอตาย จนศพเนาเลย ก็ไมรูอะไร ใคร
เกิดมาแลวเปนตัวถวงความเจริญของ
บานของเมือง เอากรรมชั่วมาทับถม
ชวนกันสามัคคีกไ็ มเอา ปลุกระดม
กันใหแตกแยก เดีย๋ วขางนีส้ เี หลือง ขาง
นี้สีแดง อาว ! ตอนนี้มีอีกสีแลว สีขี้มา
สีทหาร นี่ก็กําลังทะเลาะกับนักการ
เมือง บานเมืองที่มีการปลุกใหขบวน
ยึดโนน ยึดนี่ ยึดสนามบิน ยึดถนน ยึด
กระทรวง ตัวเขาเองก็ตองถูกดําเนิน
คดี กระทรวง กรม กอง ก็ทํางานไมได
แบบนี้เขาเรียก กอกรรมถม

ประเทศ ใหประเทศทรุดลง ทรุด
จนกระทั่ ง ล า หลั ง เขาแล ว ตอน
นี้ พมาเขาทําทาจะแซงเราแลว
นั ก การเมื อ งก็ ถ ว งความเจริ ญ
ประชาธิปไตย เลนกันจนกระทั่ง
นอกเกม นอกสภา ทหารเลยบอก...
ขอมาแกหนอย แลวตอนนีเ้ ศรษฐกิจ
ก็ยิ่งแยเลย

“

...ใครที่ทําใหบาน
เมืองเสียโอกาสเสีย
ความเจริญ นี่เขา
เรียกไอตัวถวง หรือ
ไอคนกอกรรมให
กับประเทศ...”

ลําพังธรรมชาติก็เลนประเทศ
เรางอม แลงก็แลงซะเหลือเกิน พอ
น้ํามาก็ ตุม ! แลวเรายังมานั่งทะเลาะ
กันอีกนะ (โยมน้ําทวมป 54 เอามา
ทะเลาะกันตอนนี้ เอาน้ําเกามานั่งใส
มึงทําทวม กูทําทวม แลวในปจจุบัน
กําลังมาอีกลูกหนึง่ ) แหมทําไม ! ประเทศ
ไทยเรามันมีกรรม
คนบางคนเขาชอบบน แหมทําไม !
เรามันกรรม ! กรรม ! ทําไมประเทศเรา
ตองตกต่ํา เพราะคนเจากรรมมาเกิด
เยอะมั้งชวงนี้ ถาคนเจากรรม พวกที่
ชอบกอหวอด ทําใหบา นเมืองเสียโอกาส
สรุปคําเดียวดีกวา ใครที่ทําให
บ า นเมื อ งเสี ย โอกาสเสี ย ความ
เจริญ นี่เขาเรียกไอตัวถวง หรือไอ
คน กอกรรมใหกับประเทศ ทําให
ประเทศเสียความสงบ ใครทีก่ อ กรรม
ใหประเทศเสียความสงบ นี่ถือวา
อะไรนะ...ตอนเราร อ งเพลงชาติ
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ไทยนี้รัก ? (สงบ)
แตนใ่ี ครเขาไมรบกับกู “กูกร็ บกัน
เอง” นี่ไมตองสงบ
ตกลงวา คนมีบาป เพราะ

ทํากรรมใหกับประเทศ นี่คงไมใช
นอยนะ ปูย า ตายายทีเ่ สียสละ เอา
ชีวิตเลือดเนื้อเขาแลกไว หวังให
ลูกหลานอยูกันเปนสุข พัฒนา
ประเทศตอไป ถาพวกทานรูขึ้น
มา วิญญาณปูยาตายายคงจะดา
ไอลูกหลาน...? “จัญไร” เพราะ
เขาทํากรรมใสประเทศ ตอนนี้ทํา
กรรมใสประเทศ หนัก ๆ เขาบุก
ปารุกเขา คู คลอง ตัวใหญ ๆ เจา
สัว นายทุน ผูมีอิทธิพล
ตอนนีเ้ ห็นขาววา เจาสัวนาย
ทุน ผูม อี ทิ ธิพล บุกปารุกเขาหัวหิน
อะไรตออะไร
“ถมคลอง” นี่คลองเขาไวทํา
ระบายน้ํา เขาถมทําโรงแรมรีสอรต
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ปาไมหมด อากาศรอน เวลาฝนมาก็
น้ําถลม ประเทศเรา นี่มันเคยมีตนไม
ซับน้ําไว เขาทําเวรทํากรรมไมสงสาร
ประเทศเลย แลวเขาไมยักกะกลัวบาป
กลัวกรรม ที่ปูยาตายายอุสสาหรักษา
ไวใหเรา นี่เขาทําลายหมด ไอพวกนี้

เปนพอตาของพระพุทธเจา แลวเปนพอ
ของพระเทวทัต พระเทวทัตนีเ่ ปนพีช่ าย
ของพระนางพิมพา แลวพระเจาสุปปพุทธะ นีโ่ กรธพระพุทธองคเพราะอะไร ?
หาวาทิ้งลูกสาวไปบวช ทานก็แคน พอ
ไปบิณฑบาตก็เอาคนมากินเหลา เมาขวาง
โมหะมาก งกมาก ทั้งโง ทั้งงก ก็ ไมใหพระพุทธเจาออกบิณฑบาต จน
พระพุ ท ธเจ า อดไม ไ ด ไ ปบิ ณ ฑบาต
เลยทําใหประเทศลาหลัง
สุดทายขอบิณฑบาต อีกสักกรรม ขาดอาหารฉันไปวันหนึ่ง
พระอานนทก็ถามวา การทํา
เดียว อยาทํากันเลย อยาทํากรรมกับ
พระศาสนา ตอนนี้นี่ไอพวกบวชปลอม กรรมแบบนี้ใสพระพุทธองค
ก็ทํากรรม แลวโยมที่ใสบาตรไมเลือก นี่เขาจะมีผลเปนอยางไร ?
ไมดูก็สนับสนุนใหพวกนี้ปลนศาสนา
พระพุทธเจาตรัสวา “อานนท
ก็เลยกลายเปนรวมกัน “ผีเนา กับ ไมเกิน 7 วัน ภายใน 7 วัน สุปปพุทธะจะตองถูกแผนดินสูบ ตกนรก
โลงผุ”
โยมที่ ทํ า บุ ญ ไม ใ ช ห ลั ก ของ หมกไหมแนนอน”
ปรากฏวา พอรูว า ...พระพุทธเจา
พระพุทธเจาวา “ใครครวญซะ
ทํานายวา จะถูกแผนดินสูบ ทานก็ขึ้น
กอนแลวคอยทํา”
นีใ่ ชพระจริงหรือเปลาอะไรละ ? ไปอยูบ นปราสาทชัน้ บนสุดเลย แตทา น
บิณฑบาตอยู ยืนคุยโทรศัพทบาง สูบ ชอบเลีย้ งมา ปรากฏวาวันทีข่ น้ึ ไปอยูข า ง
บุหรี่บาง ทาทางอยางนี้ เราไมใสก็ได บนนัน่ วันที่ 7 เกิดเสียงฟารอง ฮึม ๆ ๆ
ไมสนับสนุนคนใหปลนศาสนา นี่ถือวา มาก็ตื่น พอไดยินเสียงมาทานก็วิ่งลง
มาเลย (เผลอตัว) วิ่งลงมาพอขาแตะ
“ดี”
อยากรูในอดีตบางไหม วาพวก พื้น ก็แผนดินสูบเลย นี่ทํากรรมกับ
ทํ า กรรมกั บ ศาสนาตกนรกในอดี ต พระศาสนา
อีกคนหนึง่ คือ นางจิญจมาณเยอะเหมือนกันนะ ถูกแผนดินสูบ มี
พระเจาสุปปพุทธะองคหนึ่ง (ทานเปน วิกา อาฆาตอยางรุนแรงเลย เอา
อะไรกับพระพุทธเจา ? ไหนลองนึกซิ) ไมผูกทองแลวไปกลาวตอหนาคน
เยอะ ๆ วา พระพุทธเจาทําเขาทอง

พระพุ ท ธเจ า ก็ ไ ม เ ถี ย งอะไร
ตรัสแตเพียงวา “เราสองคนรูด วี า ใคร
ทําอะไร” ปรากฏวาเทวดาทนไมไหว
เลยปลอมเปนหนูเขาไปกัดเชือกที่ผูก
หลุดออกมา โพละ ! คนก็เฮเลยรุม
กระทืบ จมธรณี
นี่ ก็คอื ผูท ท่ี าํ กรรมกับพระพุทธศาสนากับพระพุทธเจา ผูท ท่ี าํ กรรมกับ
พระศาสนา กับพระพุทธเจามาตลอด
ชื่อ นางมาคันทิยา
นางมาคันทิยา นีเ่ ขาเปนสาวสวย
พอก็ไมอยากใหแตงงานกับผูชายที่มัน
กเฬวราก ชายคนไหนมาขอ ก็บอก
“ผลัดไวกอนเถอะลูก เอาไวพบไม
งามทีหลังเถอะ” (ขวานยังไมทันบิ่น
หรอก)
ปรากฏวา วันหนึ่งพระพุทธเจา
เสด็จมาใกล ๆ กับบานของพอ พราหมณ
ก็เลยคิดใจวา “บุรุษคนนี้นะคูควร
กับลูกสาวเราจัง” ก็เลย เอยปากยก
ใหพระพุทธเจา
พระพุทธเจาตรัสวา เราก็เต็ม
ไปดวยอุจจาระ ปสสาวะ เหงื่อไคล
ตองอาบ ตองลาง ตองถู จะมานั่ง
ดูลูกสาวทาน ที่ก็เต็มไปดวยของ
เนาของเสียในรางกายเหมือนเรา
ทุกสวนทีม่ ีนี่มีแตปวด แตเมื่อย แต
เจ็บ เราจะไปนั่ง เอาปวย เอาเจ็บ
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คนอื่นมาเปนภาระกับเราอีกเลา...
ไมรับหรอก
ลูกสาวไดยิน “ตาย ! เราสวย
ขนาดนีม้ าหาวา เราเนา” ก็แคน ! ตอ
มาไดเปนพระมเหสีของกษัตริย ก็ยัง
อาฆาตพระพุทธเจา อาฆาตอยางรุนแรง
เลย เรียกวาหาคนไปแกลงพระพุทธเจา
ทุกอยางถึงกับจางเอาคนมาดา เอาคน
มาวา คนมาชัง คนมาเกลียด ดาอะไร
ตออะไร...ถลม ! แลวก็ไปกลาวตอหนา
คนเยอะ ๆ ถลมวาใหพระพุทธเจาเสียหาย
นีเ่ ขาเรียกวา...คนทํากรรมกับพระพุทธ
ศาสนากับพระพุทธเจา นางมาคันทิยา
เปนคนจางแลวก็มคี นรับจาง
แลวก็มเี ยอะ นันทมานพไปขมขืน
ภิกษุณี คือ นันทมานพ นี่ชอบผูหญิง
คนหนึ่งชอบมาตั้งแตเล็ก ๆ แลวตั้งแต
อายุ 14-16 ป ตองตาตองใจมาตลอด
แต ผู ห ญิ ง คนนี้ ก็ ไ ปบวชเป น ภิ ก ษุ ณี
แลวบรรลุพระอรหันต แตไอเจานันทมานพ นีเ่ ขาก็ยงั มีจติ ปฏิพทั ธอยูน น่ั แหละ
ตามตือ้ ตามเกีย้ วจนจังหวะดี ขมขืนเลย
พอขมขืนเสร็จ เดินลงมาก็ถูกแผนดิน
สูบเลยเหมือนกัน
สมั ย ก อ นนี่ ก รรมมั น แรงนะ
สมัยกอนนี้เรียกวา กรรมติดจรวดเลย
ทําแลวรับกันฉับพลันทันที ก็มหี ลายราย
ยักษก็มีนะ เจายักษตัวนีน้ ม่ี ฤี ทธิ์
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มาก แตพอมันเหาะไปตรงชวงที่พระสารีบุตรนั่งเจริญฌานอยู ตรงนั้นเกิด
อากาศธาตุวาง มันเหาะไปไมได มันก็
แคน มันก็ควงไมมาไลฟาดที่ศีรษะของ
พระสารีบตุ ร แตปรากฏวาอํานาจฌาน
ที่เขมแข็งก็ปดไมกระเด็น ไปโดนภูเขา
หลายลูกเลย สุดทายมันก็ถกู แผนดินสูบ
ตอมา คนสุดทายลองนึกซิใคร
เปนพระ “เทวทัต” พระเทวทัตทํากรรม
กับพระพุทธเจามากเลย พระพุทธเจา
เดินรอบเขา ทานก็ขึ้นขางบนผลักกอน
หินมา ชางกําลังตกมัน ทานก็ปลอยให
ชนพระพุทธเจา ผลทีส่ ดุ ก็ถกู แผนดินสูบ
พวกทีท่ าํ กรรมกับศาสนา นีใ่ คร
ที่ทําใหศาสนาเสื่อมนั้น ตั้งแตยันตระ
นิกร พุทโธ พวกนีจ้ ะไปทางไหนแลวนะ
ทํากรรมใสไวกับศาสนา ทําใหศาสนา
เสียภาพลักษณที่ดี แทนที่ศาสนาจะ
งดงาม แทนทีจ่ ะทําใหคนมาพึง่ พิง สัตว
โลกจะไดพง่ึ ถาศาสนาไมเสือ่ มสัตวโลก
ก็มีที่พึ่ง ก็ไมเบียดเบียนกันมาก จะไม
ทํารายกันมาก จะไมกอ กรรมทําเวรกัน
มาก ศาสนาจะยกคนใหอยูเ หนือกรรม
ไดอีกเยอะ แตถามาทํากรรมใสถม
ศาสนาเสีย เด็กรุน หลังก็จะมองเห็นวา
ศาสนาเรานี่ไมไหว
นี่เราก็ยงั วาพอควรนะ บางศาสนา
เขาฆาคนอื่นไมบาป ฆาศาสนาอื่นไม

บาป เทีย่ วไปตัดคอเขาคนโนนคนนี้เขา
นีพ่ วกคลั่งศาสนา แตพวกนี้เขาก็ทําให
ศาสนาเขาเสือ่ มเหมือนกันนะ มองดูวา
ศาสนาอะไรโหดรายอยางนี้ เดี๋ยวนีค้ น
ทํากรรมใสศาสนาของเขา นีเ่ ยอะไหม ?
ของเราก็เยอะนะ
บางคนนี่ไปหลอกพระหลอก
เจา วาจะหากฐินมาทอด แตตอง
ลงทุนอยางนั้นอยางนี้ ขอยืมทุนวัด
ไปกอน หายจอยเลย
แตเดี๋ยวนี้มันหายไปเรื่องหนึ่ง
กรรมที่เคยชั่วหนัก เมื่อกอนนี้อาตมา
เคยเห็นเลย ไปดูศพคนหนึ่งนะเขาลัก
พระพุทธรูป เขาชอบไปตัดเศียรพระพุทธรูปไปขาย (แปลก ! คอเขานี่เขียวรอบ
หมด) เขาไปตายคว่ําหนาอยู คือ เขา
เอาพระพุทธรูป นี่ไปซอนอยูตรงลํา
ประโดง หญาปด แลวตอนเขาไปเอา
นี่ไมรเู ขาเกิดอะไรขึน้ เขาก็นอนฟุบอยู
ตรงพระพุทธรูปทีเ่ ขาซอน แลวคอเขา
เขียวหมดเลย (จําไดชอ่ื ไอหมาน มาเร็ว
ไปดูศพไอหมานกัน) พวกตัดเศียรพระ

แล ว โทรศั พ ท ก็ ห ลุ ด มื อ เลย
แลวสักพักหนึ่งหยิบมาโทรใหม ดังอีก
แลวตอมาอีกไมกี่วันเขาก็ผูกคอตาย
ใตตนมะมวงที่สาขากบินทร (จ.ปราจีนบุรี)
แปลก ! ก็ใครทีเ่ กิดมาไมเชือ่ เวร
เชื่อกรรมซะเลย ก็หากรรมใสหัวไป
เรื่อย ๆ ชาตินี้หัวมันไมมีทางที่จะโลง
โปรงเบา มันหนักหัวหนักใจ กับไอกรรม
ที่ทําไว
เขาบอกกรรม นี่มันมีตัวหนึ่งที่
ใหผลในปจจุบัน คือ “วิปฏิสาร” คือ
นึกแลวรอนใจทุกที ที่มันไปทําความ
ผิดพลาด คนมีวปิ ฏิสาร ซึง่ ตรงกันขาม
กับความภาคภูมิใจ คือ “ปติ”
ถาเกิดปติ มันเปนฝายถูกฝาย
ดี แตถาเกิดวิปฏิสาร มันเปนฝายเศรา
ฝายทุกข ผลของวิบากที่เปนปจจุบัน
ทําใหอยูรอนนอนทุกข นึกแลวรอนใจ
“แม เดี่ยวจะฝากสตางคให นึกแลวไมมีความภาคภูมิใจ วัน ๆ ป ๆ
แม ใหนองเอาไปใหสักพันหนึ่ง” หนึ่ง ไมมีปติหลอเลี้ยงใจเลย มีแต
“เออ แลวเอ็งไดอะไรมาละ” หวาดหวิว หวาดเสียว ไมรจู ะมาถึงเรา
เมื่อไหร...กรรมนี้
แมก็ถาม
ฉะนั้น วันนี้ก็อยากจะให พวก
“ออไปรับของที่บานคนตาย
เราชาวพุทธ แตอยาลืมนะ ไมใชฟง
ก็ไดมา”
พูดไปยังไมทันจะขาดคํา มีเสียง เรือ่ งกฎกรรมอะไรกรรม แลวก็จะ
คนแกดังแทรกเขามาในโทรศัพท
บอก เราก็ปลอยไปตามยถากรรม
“กูไมไดใหมึง กูไมไดใหมึง กู เชื่ออยางเดียวไมได พระพุทธเจา
ใหพระ ใหวัด”
สอน 2 คํา
แตเดี๋ยวนี้เบาไปหนอยนะ เมื่อ
กอนนั้นมันมีอยูย คุ หนึง่ จําไดไหม ? ตัด
เศียรกันนาดูเลย พระเกา ๆ ถูกตัดเศียร
ขายเยอะ แลวก็ถูกกรรมลิขิต ประเทศ
ไทยเราก็มี ละครโทรทัศนกเ็ ลนดีเหมือน
กันนะ เรือ่ งกรรมลิขติ นีเ่ คยดูไหม ? คน
ทําอะไรตออะไรไว มารับผลเห็นทันตา
ในชาตินี้ หลายตัวอยาง
ที่วัดนี้ก็ยังมีตัวอยางหนึ่งที่ออก
กรรมลิขิต มียายแกคนหนึง่ อายุ 80 ป
เขาถูกฆาตาย แลวเขาก็เขียนขางฝา
ไว “ถาฉันตายขอใหเอาของในบาน
ใหพระพยอมที่วัดสวนแกว” ผูใหญ
บาน กํานัน เขาเห็นวา ศพเนาเหม็น
เขาก็มาดูกนั แตพอเห็นขางฝา เขาก็โทร
มาใหวดั ไปรับ เจาคนไปรับ นีเ่ ขาไปเจอ
สตางคใตเบาะที่ยายนอนสองพัน เขา
จิ๊กเอาไวเลย พอจิ๊กไว เขาก็โทรศัพท
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๑) กรรมวาที เชื่อเรื่องกรรม แลวตองมี
๒) วิริยะวาที คือ ตองมีความเพียรอยูเหนือกรรมใหได

ไมใช “เรามันจนก็เพราะกรรมเกา เราก็จาํ นนจนไปอยางนี”้
แตถาเรามีความเพียรขยัน เราก็อาจจะรวยได ทั้ง ๆ กรรมเกาก็มี แต
กรรมใหมแซงขึ้นไป คือความเพียร ตองมี 2 อยาง “เชื่อกรรม ตอง

มีความเพียร”
ถาเชื่อกรรมแลวปลอยไปตามยถากรรม ก็อยูใตกรรม
แตถาเชื่อกรรมแลวความเพียรแรงขึ้นเหนือขึ้น ก็อาจจะอยู
เหนือกรรมไดอีก
ถาชาวพุทธเราจับ ๒ อยางนี้เขามาได เราก็จะเปนชาวพุทธ ที่ไม
มีคําวา “อยูใตกรรม” ไปตลอดทุกภพ ทุกชาติ มีโอกาสที่จะพยายาม
ขึ้นไปอยูเหนือกรรมใหได
ไมมีคําวา “ตองคลุกเคลาทั้งสุขทั้งทุกข ทั้งดําทั้งขาว” มีแต
เบา วาง สบาย ภูมใิ จ ปติ แลวก็รจู กั ระงับปติ ใหเกิดปสสัทธิ วิมุต หลุด
พนไปจากเรื่องวุน ๆ กรรมนี่ยังวุนอยู ถาอยูเหนือกรรมหมดวุน มีแต
วางสบาย วันนี้ก็คงแคนี้นะ.

“

...ไมมีคําวา
...ไม
“ตองคลุกเคลา
ทั้งสุขทั้งทุกข
ทั้งดําทั้งขาว”
มีแตเบา วาง สบาย
ภูมใิ จ ปต.ิ ..”
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“ตัวกู - ของกู”
สําหรับั เก็บ็ ตก สะเก็ดขาว

ชว งนี้ี ! เห็น็ จะไม
ไ ม อี ะไรเกิ
ไ น คําํ วา

“กราบรถ...กู”
คนเรานี่ “ตัวกู-ของกู” มีตัวกู แลวก็มีของกู เพราะฉะนั้น
ใครทําอะไรไมถูกใจกู ไปทํารายของกู ก็ทําใหของกูเสียหาย กูก็
จะบังคับขมขูใหทําตามใจกู
อันนี้ก็ตองเรียกวา เปนสะเก็ดขาวที่ผูกอเหตุเจ็บปวด

สะเก็ดลอกแลว ลอกอีก ไปหลายครั้ง จึงตองไปบวช
ก็ขอใหการบวชครั้งนี้ ทําใหไดสติปญญา ขอใหไดบวชเรียน
แลว ไดสติปญญา อยาใหใครตองไปกราบอะไรอีกตอไป ขอใหไป
กราบพระรัตนตรัย แลวหยุดคิด ! ทีจ่ ะไปขมขูใ หใครกราบอะไรตอมิ
อะไร ที่ไมมีชีวิตชีวาเลย

“

อีกสะเก็ดหนึ่งที่ดังรอน ประเด็นเดน เห็นจะไมมีใครเกินนอง

เบส
โบราณเขาบอก “ปลาหมอตายเพราะปาก” นักพูดก็มกั จะ
พลาด เพราะพูด แหม ! ก็นา เห็นใจนอง อายุยงั นอยประสบการณ ชัว่ โมงบิน
“การมาเร็ว...มาแรง” นี่ก็ทําใหมั่นอก มั่นใจแลว ก็จะหลุด
งาย ถาอายุมากเสียหนอย แลวดังชา ๆ คาตัวไมแพง ก็คงจะไมเกิด
ปญหาแบบนี้ นองเบสก็เลยกลายเปนสะเก็ดขาวที่นาสงสาร แลวก็มี
ผลกระทบชิ่งมาอีกเยอะแยะ

“

ปากจะพาา
ไปอะไรกันแคไหน วันไหน เมื่อไหร ก็
จะพยายามจะละวางใหไดมากที่สุด
แลวก็ไมรับไปเทศน คงจะปลอดภัย
ขึ้น แลวคาตัวก็ไมไดขึ้นกับเขา
อาตมาก็เองยังไมรูวา

เมือ่ ไมขน้ึ -ไมลง ดีกวารีบขึน้ เร็ว ๆ แลว
ลงเร็ว ขึ้นไว แลวลงไว นี่ก็ลําบาก ! แต
อยางไรก็คงเขาใจวา ในโลกเรามีได มันมีเสีย
มีบวก มีลบ มีขึ้น มีลง อยาไปงงกับมันนัก
เลย ก็ใหรวู า โลกใบนี้ มันมีตกเปนขาวใหญ ๆ
กันไดเรือ่ ย ๆ แตกข็ อใหทกุ คนไดบทเรียนแลว
กัน เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

เมื่อมาเทียบเคียงดูแลว ชัดขึน้ ทุกวัน พออายุยง่ิ มาก

นั่งนึกภูมใิ จวา อาตมาทีไ่ มสกึ ทําใหไดรบู น้ั ปลายชีวติ ในทางการ
เปนนักบวช ไดอยางชนิดที่เรียกวา เพิ่มมูลคาชีวิตอยาง

ยอดเยี่ยม

เพราะวา การระลึกนึกถึงความตาย ความพลัดพราก
“บรรพชิต พึงพิจารณาอยูเนือง ๆ” นี่พอเรา...ได
เอามาพิจารณา มานึก มาคิด เดี๋ยวเราก็จะไป เดี๋ยวเรา
ก็จะพลัดพราก เดี๋ยวก็ไมไดอยูกับรางกายสังขารนี้ตลอด
ไป มันก็เลยทําใหเกิดการเรงรัด ในการจะทําความเพียร
ความพยายาม ทั้งดับทุกขสวนตน พยายามทําใหผูอื่น
เผื่อแผกระจายใหผูอื่น

ทีี่ชัดเลยก็็เรืื่องทํํามาหากิิน ทีี่จริิงก็็ไมใชหนาทีี่ แตถาบอก
ววา ไมแนะนําใหชาวบานทํามาหากิน แลวปลอยใหเขา

ออดอยากปากแหงทองหิว แลวเราเพิกเฉยดูดาย เอาเวลา
ไไปทําอะไรเสีย ทําไมไมเหลือเวลามาทําใหคนอื่นอิ่มปาก
อิ่มทอง อิ่มอก อิ่มใจ
ในเรื่องอิ่มอก อิ่มใจ กับอิ่มปาก อิ่มทอง เลยทําใหเรา
ไไมอยากสึก เพราะวาไดทําใหคนอิ่มปาก อิ่มทอง อิ่มอก อิ่มใจ
เชน ไปบิณฑบาต
คนบางคนนี่บอกวา โอย ! ไมนึกวาจะมา ขนลุก ขนชัน ดีใจ
เหลือเกิน บุญเหลือเกิน อันนี้ทําใหเขาอิ่มอก อิ่มใจ
เอ ! เรานี่ก็ลําบากเดินไป มันเมื่อยขา พอไดฟงวา เขามี

ความสุข ไดใสบาตร ไดเห็นเรา เดินไปรับบาตร เขาไม
นนึกวา จะไปไกลขนาดนั้น
แหม ! การบิณฑบาต นี่สรางบรรยากาศ อารมณที่ไมอยาก
สึก ไดมากไมใชนอยเลย เชนเราก็พยายามวา เขาใสบาตร นี่เขาให
พ ทธเจา ใสใหพระศาสนา คนที่ใสก็เปนสักแตวาธาตุ อาหาร
พระพุ
ทีท่ใสก็เปนสักแตวาธาตุ ทําใหเราไมไปหลงใหล เสียเวลากับเรื่อง
อ
อาหารการกิ
น แตเราก็จะไมปลอยใหใครอดอยากขาดอาหารการ
กิน ถาอยูใกลเรา แลวก็จะมีกิน
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วันหนึง่ ก็มคี นเขาพูดวา “พระองคนเ้ี ปนพระหากิน” เมือ่
กอนนีถ้ า ใครพูดอยางนี้ แลวเราโงนะ ในการทีเ่ ราไมรจู กั คําสอน
ของพระพุทธเจา
พระพุทธเจา นี่เวลาใครวาทาน ทานก็รับ ทานตรัสวา คน
เขาวาทาน คนอะไรอยูไมมีความหวัง อยูไปวัน ๆ พระพุทธเจา
ตรัสวา “ถาหวังแลวไมสมหวัง มันเปนทุกข เราก็เลยอยู

ไมตองหวัง ทานวาเราไมมีความหวัง ใชทานพูดถูก !
เพราะเรากลัววาความหวังมันจะกัดใหเราเปนทุกข”
พอคนเขาวา อาตมาเปนพระหากิน อาตมาบอก เออ !
ใชโยม อาตมานี่หาใหคนกิน บิณฑบาตมาเหลือก็แบงคนกิน
คนชรา เด็กกําพรา คนพิการ หมู หมา กาไก ที่อยูในวัด วัว
ควายก็ไดกิน ถาเราบิณฑบาตแลว คนไดกิน สัตวไดกิน แลว
เขาวาเรา “พระหากิน” แลวจะไปโกรธทําไม ก็หามาใหคน
กิน แลวเขากินอิ่ม เขามีความสุข แลวเราไดทําใหคนอื่น
อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มปาก อิ่มทอง
ถาไมไดบวช สึกไปจะทําใหคนอิ่มสักกี่คน โดย
เฉพาะอิ่มใจนี่คงยาก แตถาอยูนี่ มีเทป-ซีดี มีหนังสือ
ธรรมะ มีปฏิทิน มีขาวสาร อาหาร ผลไมหมากรากไม
ไปแจกเขา เขาใหเรา เราใหเขา เขาใหอาหารกับขาว
แกงเรา เราก็ใหขาวสารเขาไป ชวยชาวนาซื้อขาว
เปลือกมาสี เอาไปแจก เราไมไดไปหากิน เอาเขาขาง
เดียว มีหนังสือธรรมะใหเขาอาน มีซีดีเทศนธรรมะ
ใหเขาฟง รวมแลวก็คือวา เขาก็อิ่มอก อิ่มใจ แถมได
อิ่มปาก อิ่มทองอีก บุญก็ได ไสก็เต็ม
อยางนี้แลวจะทิ้งโอกาสอันล้ํ า เลิศประเสริฐสุดในชีวิต
“ชีวติ ทีอ่ ม่ิ อก อิม่ ใจ อิม่ ปาก อิม่ ทอง” ทัง้ สวนตัวและคน

“

...ถาอาตมา
ไมไดบวช
หรือ...สึกไป
โอกาสที่จะทําให
คนอิ่มปาก
อิ่มทอง อิ่มอก
อิ่มใจ คงสรางได
ยาก ทําไดยาก...”

รอบขาง จะมีสกั กีค่ นในโลกนี้ ทีจ่ ะทําใหคน
อิ่มปาก อิ่มทอง อิ่มอก อิ่มใจไดมากมาย
ถาอาตมาไมไดบวชหรือสึกไป โอกาสที่

จะทําใหคนอิ่มปาก อิ่มทอง อิ่มอก
อิ่มใจ คงสรางไดยาก ทําไดยาก
เพราะฉะนัน้ เมือ่ เห็นอยูอ ยางนี้ สัมผัส
อยูอยางนี้ ไดยิน ไดดู ไดเห็นอยางนี้ แลว
จะทิ้งความอิ่มอกอิ่มใจไปหาวิมานอะไร
ที่ไหนละ มันก็เลยตองอยูอ ยางนีแ้ หละ แลว
ก็จะตองอยูต อ ไปอยางนีแ้ หละ แลวก็จะทํา
อยางนี้แหละ จะทําแตเรื่องอิ่มอก อิ่มใจ
อิม่ ปาก อิม่ ทอง เรือ่ ย ๆ ไป จะไมทาํ ใหใคร
ขาดแคลน หิวโหย อดอยาก จะไมทําให
ใครอิดหนา ระอาใจ แตจะทําใหเขาอิ่มอก
อิ่มใจตลอดไป
เพราะฉะนั้น ปญหาคําวา “ทําไม...
ไมสึก” มันยิ่งลึก ยิ่งนึก ยิ่งสนุก มีความ
สุขทุกวัน จะไปหานรกทําไมละ ! หาความ
อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มปาก อิ่มทอง ใหเพื่อน
มนุษย มันมีความสุขแลว เพราะฉะนั้น
ความที่มีโอกาสไดทําอยางนี้แหละ เพราะ
ไดบวช ถาไมไดบวช...ก็ไมไดทํา ทําได

ก็แคบ ๆ แคปากทองตัวเอง ปากทอง
ลูกเมีย มันแคบ !
โอโฮ ! โอกาสทําอิม่ อก อิม่ ใจ อิม่
ปาก อิม่ ทอง มันกวางมหาศาลเลยตอน
นี้ ก็เลยอยู ๆ ๆ คงจะอยูต อ ไป เจริญพร.
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วันอาทิตยที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

ตั้งแตทําวารสารเลมนี้มา อาตมา
ก็ไมเคยคิดจะชวนใครทอดกฐิน-ผาปา
หรือเรี่ยไรอะไรนี่ เราก็ไมเคยทํา ไมถนัด
แตถึงคราวจําเปนวา ถึงแมตง้ ั ใจวา จะ

ไมรบกวนใคร แตกย็ งั เห็นวาคนไทย
นี่ยังไงก็ยังทําบุญกันอยู

ที นี้ เ มื่ อ ทํ า แล ว ก็ ค วรทํ า ให เ กิ ด

คุณเกิดประโยชนตอประเทศชาติ และ
เพื่ อ เทิ ด ทู น ถวายพระราชปณิ ธ านของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใหงานเดินหนาตอ
ไป ถึงแมพระวรกายพระองคทานจะจาก
ไป แตน้ําซึง่ พระองคตรัสวา...มันคือชีวติ

อยากจะเรียกวา “ทอดผาปา...สืบชีวติ ” เพราะถาไมมีน้ํา
อุปโภค ชีวิตอยูยาก ถาไมมีน้ําทําการเกษตร พืชผลธัญญาหาร ที่จะมี
กินหลอเลีย้ งชีวติ ก็ยาก เลยตัง้ ชือ่ วา “กองผาปารักษาน้ําเพื่อชีวิต”
ถาใครเห็นดวย จะรวมดวยชวย ๆ กัน ก็ขอเชิญชวนมา
รวมงานทอดผาปาในวันอาทิตยที่ 23 เมษายน 2560
ซึ่งตรงกับวันอาทิตย ถาหากวาทานผูใ ดเห็นดีเห็นงาม จะรวมตั้ง
มากองละเล็กกองละนอย หรือทานทีเ่ อากระบอกไป ก็ขอใหเอากระบอก
นั้นแหละ มารวมทอดผาปารักษาน้ําเพื่อชีวิตดวยกัน
ขอบอกเปนครั้งแรก และก็คงจะเปนครั้งสุดทาย จะไมรบกวน
ใครในเรื่องชวนทอดกฐิน-ผาปาอีกเด็ดขาด คิดวา ขอทําเพื่อบั้นปลาย
ชีวิตของอาตมาดวย และก็เพื่อถวายเปนพระราชกุศลใหในหลวงดวย
เราจะไดสืบสานพระราชปณิธาน เพราะทานตรัสเรื่องน้ําไวตั้ง 3 พัน
กวาโครงการ ใน 4 พันพระราชดํารินั้น
ขอใหทา นทีร่ บั วารสารฯ เลมนีแ้ ลว ไดเห็นดีเห็นงาม ก็คงจะรวม
กันเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวและคงไมมีครั้งตอไป เพราะอาตมาก็เห็นใจวา
บานเมืองอยูในภาวะเศรษฐกิจติดขัด ถาใครที่พอจะมีรวมดวยก็
เชิญทอดผาปาในเดือนเมษายน
เจริญพร
พระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม กลฺยาโณ)
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แท็งกกองทุนธนาคารน้ํ า

ณ วัดสวนแกว นนทบุรี
กําลังดําเนินการตามเจตนารมณของกองทุน

ตนลําไย

กําลังออกดอก
ณ วัดสวนแกว
(ธันวาคม ๒๕๕๙)

ตนทุเรียน

กําลังออกดอก
ณ วัดสวนแกว
(ธันวาคม ๒๕๕๙)
70

71

“

“สิ่งสูงสุดคุ้มครองมนุษย์
โดย...พุทธทาส

ทีนีนี้อยากจะพูดตอไปเล็กนอย ถึงปญหาวา ทําไมเราจึง
ไไมมรูไมชี้ตอสิ่งสูงสุด ? สมมติวา บรรดาที่นั่งอยูที่นี่ทั้งหมดนี่ มี
บางคนไมสนใจ ไมรูไมชี้ตอสิ่งสูงสุดมีไหม ? บางคนไมรูไมชี้และ
ไไมมอยากจะรูจะชี้กับสิ่งสูงสุด ถามันมีปญหาอยางนี้ ก็ไปคิดดูให
ดีเถอะ คือ เราไปเขาใจผิด เรามีสัมมาทิฏฐิไมพอ หรือเรามี
มิจฉาทิฏฐิเสียดวยซ้ําไป
เราไมเขาใจสิ่งนี้ คือ สิ่งสูงสุด เราเห็นวาไมมีประโยชน
อะไรแก
อะไรแกเรา เราจะสอบไลไดเร็ว ๆ ออกไปทํางานหาเงินให
สนุ
สนนุกสนานดีกวา เราไมมัวนึกถึงสิ่งสูงสุด นี้ก็อยากจะบอก
วาาทํทําใจเสียใหม ใหมันมีที่วางสําหรับสิ่งสูงสุดบาง แลวสิ่ง
จะมมี
สูสงูงสุสุดจะมาคุมครองเรา ไมใหตกไปในฝายผิด ฝายชั่ว จะมี

ความสุขสบาย จะเรียนก็เรียนเกง
จะทํางานก็ทาํ งานเกง จะรูจ กั ใชเงิน
ใหถกู ตองตามวิธขี องสิง่ สูงสุด ก็เปน
มนุษยที่ไมมีปญหา
ทีน้ี บางคนเขาจะมีความคิดเสีย
เองวา สิง่ สูงสุดนีไ้ มมรี สชาติอะไร ไม
สนุกไมหวานไมหอม ไมอะไรตาง ๆ
นี้ สิ่งสูงสุดไมมีรสชาติอะไร เราไม
อยากจะสนใจ นัน่ เพราะเขาเขาใจผิด
ตอสิ่งสูงสุดหรือความสงบ เขาชอบ
ความวุนวาย เขาชอบความกระตุน
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ของกิเลส เขาชอบความหลอกลวง
ของกิเลส เขาชอบความประเลา
ประโลมของกิเลส เขาก็เลยเห็นวา
สิ่งสูงสุดนี้ไมมีรสชาติอะไร แลวคน
เดี๋ยวนี้ก็มักจะปรับเอาวา มันเปน
เรือ่ งสําหรับคนโง เปนยาฝน สําหรับ
คนโง เรื่องพระนิพพานนี้เปนยาฝน
สําหรับคนโง ถาใครคิดอยางนี้เอา
ไปคิดเสียใหมนะ
ทีนี้ บางคนก็คิดวา มันพน มัน
เหลือวิสัยของเรา มันไมอยูในวิสัยแหง
คนสมัยนีจ้ ะทําได นีก้ เ็ ปนความคิดทีผ่ ดิ
คิดเสียวา คนปจจุบันนี้ไมอยูในวิสัยที่
จะเขาถึงสิง่ สูงสุดหรือนิพพานได เพราะ
เขาไมรูจักสิ่งสูงสุด ที่จริงมันรอดตัว
อยูทุกวัน ๆ แตละวันละวันนี้ เพราะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคุมครอง ถาไมอยาง
นั้นมันเปนบาแลว ใครลองมีกิเลสทุก
ชั่วโมง ๆ ทัง้ วันทัง้ คืน ไมกว่ี นั เปนบาแลว
ตายแลว เดี๋ยวนี้ยังไมเปนบา ยังมานั่ง
อยูได ใจคอปกติ เพราะสิ่งสูงสุดยัง
คุมครองอยูบางสวน เรียกวา เรารอด

อยูไ ดเพราะสิง่ สูงสุด เราไมเปนบา
ไมวปิ ริตในทางจิตใจ เพราะวาสิ่ง
สูงสุดยังคุมครองอยู
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“

ทีน้ี บางคนมาเหนือื เมฆ เขาปฏิฏเสธสิง่ สูงู สุดุ เขา
หหาว
าวาสิง่ สูงสุดชนิดนัน้ มันไมเปนหลักประชาธิปไตย
มมันั ไมเปนประชาธิปไตย เขาอยากจะมีเสรีภาพ ไมให
มมีอี ะไรมาควบคุมเขา มาคอยบังคับเขา เขาไมตอ งการ
จจะทํ
ะทําตามกฎของพระเจาหรือของอะไรก็ตาม เขาอยาก
จจะเป
ะเปนประชาธิปไตยแบบของเขา เขาก็ไมสนใจสิ่ง
สสููงสุดดวยเหมือนกัน
ทีน้ี เดีย๋ วนีเ้ ขาบูชาวัตถุ เปนวัตถุนยิ ม มันก็แน
เหลือเกิน ที่เขาจะไมชอบสิ่งสููงสุุด เพราะสิ่งสููงสุุดไม
ตองการใหใครตกไปเปนทาสของวัตถุนิยม ทีนี้ คนมัน
เปนทาสของวัตถุนิยมเสียแลว มันก็ไมชอบสิ่งสูงสุด
นี้เขาไมเห็นวา สิง่ สูงู สุดุ มันจะมาเปนสิ่งที่อยููเหนือหรือ
บังคับวัตถุได ที่จริงธรรมะนั้นอยูเหนือ หรือบังคับ
วัตถุไุ ด ไมใหวัตถุุมากระตุุนใหเราหัวเราะ ไมใหวัตถุุ
มาย่ํายีใหเรารองไห นี่การอยูกับสิ่งสูงสุดนี้ สามารถ
ที่จะอยูเหนือวัตถุ
รวมความวา เขายังเปนทาสของกิเลส ยังชอบ
สิสิ่งทีว่ นเวียนอยูท น่ี ่ี ถาเปนสิ่งสูงสุดมันหยุดวายเวียน
เขาไมชอบ เขาชอบสิง่ ที่จะตองการใหวายเวียน วน
เวียนอยูที่นี่ คือ มีกิเลส แลวก็ทํากรรมอยางใดอยาง
หหนึนึ่ง แลวก็ไดรับผลของกรรม แลวก็มีกิเลสอีก แลว

...เดีย
๋ วนีเ้ ขาบูชาวัตถุ เปนวัตถุนย
ิ ม มันก็แน
เหลือเกิน ที่เขาจะไมชอบสิ่งสูงสุด เพราะ
สิ่งสูงสุดไมตอ
 งการใหใครตกไปเปนทาสของ
วัตถุนิยม ทีนี้คนมันเปนทาสของวัตถุนิยม
เสียแลว มันก็ไมชอบสิ่งสูงสุด...”

ก็็ทํากรรมอีก ไไดดรับผลกรรมอีก แลวก็็มีกิเลสอีก แตละวัน ๆ
อยูก นั อยางนี้ มีกเิ ลสอยากนัน่ อยากนี่ ทําลงไปแลวไดผลพอใจ
ก็อยากทําอีก ไดผลไมพอใจก็อยากทําอีกอยูนั่นแหละ เรียก
วา วนเวียนอยูที่นี่ ไมอยากจะออกไปจากความทุกข ไมอยาก
จะออกไปจากวัฏสงสารของความทุกข
เราอยาอยูใ นจําพวกเหลานัน้ เลย มองเห็นสิ่งสูงสุดใหถกู ตอง
ตามที่เปนจริงวา มันมีไวสําหรับมนุษย ที่มีคุณสมบัติสมควร
แกความเปนมนุุษย มนุุษยที่มีคุณสมบัติสมควรแกความเปน
มนุษย พอเปนไดเทานี้จะชอบสิ่งสูงสุด แลวจะเดินไปตามสิ่ง
สูงสุด
เดี๋ยวนี้พวกฝรัง่ เขาวากันเองนะ ไมใชเราจะไปดาเขา เขา
วาคนในโลกปจจุบันนี้ มันเปน economic animal คือเปนสัตว
เศรษฐกิจ เปน animal นะ ไมใชมนุษยนี่ economic animal มัน
เปนสัตวเศรษฐกิจ มันหลงเศรษฐกิจ บูชาเศรษฐกิจเปนพระเจา
สัตวอยางนี้มันจะชอบสิ่งสูงสุดไมได
อีกคําหนึง่ เขาวา คนในโลกเวลานี้ มันเปน political animal
เปนสัตวการเมือง ทั้งโลกมันเปนสัตวการเมือง มันบูชาการเมือง
มันลุมหลงการเมืองกัน แลวจะชอบสิ่งสูงสุดไมได เพราะวาไมได
เปนคนสักที มันเปน animal เทานั้นเอง
อีกคําหนึ่งเขาวาเปน social animal เปนสัตวสังคม แลว
แตวาสังคมมันจะเฮกันไปทางไหน มันจะฮือกันไปทางไหน จะบา
กันไปทางไหน ฉะนั้น พวกเธอเหลานี้อยาไปชอบแฟชั่นนัก ถาไป
ชอบแฟชั่นบูชาแฟชั่น แลวมันจะเปน social animal นี้ยกตัวอยาง
สักอยางเดียวเทานั้น วาอยาไปชอบแฟชั่นกันนัก เปนอิสระแกเนื้อ
แกตัวบาง อยาใหแฟชั่นมันครอบงํานัก ทั้งวัน ๆ คอยดูแตแค็ตตา
ล็อกขายกางเกงยีนสนี้ ทั้งวัน ๆ มันคอยแตนั่งดูแค็ตตาล็อกขาย
กางเกงยีนส นี้มันบาแฟชั่น มันเปนสัตวสงั คมในแงนี้มากเกินไป
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“นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา”
ผูรูทั้งหลายกลาว
พระนิพพานวาเปนบรมธรรม

“...มนุษยควรจะไดรับ คือ ธรรมะอันสูงสุด...”
ฉะนัน้ เราอยาเปน สัตั วเ ศรษฐกิจ อยาเปน สัตั วก ารเมือง อยา
เปนสัตวสงั คมเลย มันจะถูกบีบบังคับ กักขังไวในกรอบวงที่ทรมาน
จงเปนอิสระมาเปนคน แลวก็มาเปนมนุษย ตามความหมายแหง
มนุษย ที่ไดพบพระพุทธศาสนาใหจนได แลวเราเขาถึงยอดแหง
วิวฒ
ั นาการแหงความคิดของมนุษุ ย ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ สูงู สุดุ

ฉะนั้น ขอใหตั้งความปรารถนาดีวา เธอทุุก ๆ
คนนี้ คงจะมีความเขาใจถููกตอง มีความกลาหาญ
มีความเขมแข็งพอ ที่จะดําเนินตนใหไปในทางแหง
ความถูกู ตอง เพื่อลุถุ ึงสิ่งสูงู สุดุ ที่มนุษุ ยควรจะไดรับ
คือ ธรรมะอันสููงสุุด เปนบรมธรรม ที่ทานกลาววา
“นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา” ผูรู ูทั้งหลายกลาวพระ
นิพพานวาเปนบรมธรรม คือ ยอดสุดุ ของสิ่งทั้งปวง
นั่นแหละ คือ สิ่งสูงสุด ขออยาใหมันผิดหวังเลย.
ที่มา : ธรรมโฆษณของพุทธทาส, เรื่องใจความแหงคริสตธรรมเทาที่พุทธบริษัทควรทราบ, ลําดับที่ ๔๔.ก บนแถบพื้นสีมวง, เรื่องที่ ๕
วิวัฒนาการแหงความคิดของมนุษยเกี่ยวกับสิ่งสูงสุด, บรรยายวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๒, หนา ๑๔๐-๑๔๔

.

“

...รักผูอื่น สามพยางคเทานั้น
นั่นแหละ คือ บทพิสูจนของความถูกตอง
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ของความมีศาสนาหรือธรรมะ”
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เรื่อง

พจนานุกรม
ธรรม
โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

เจริญพร

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ใน
โอกาสนี้นําเสนอธรรมะที่เปนระบบระเบียบที่เรียก
วา พจนานุกรมธรรม ในลักษณะนี้คงจะดีตอผูอาน
เพราะมีเรื่องหลากหลายใหศึกษาไดเขาใจและนําไป
ใชในชีวิตประจําวันได เรื่องแรก
คําวา “อามิสบูชา” คือ การบูชาดวยวัตถุ
สิ่งของตาง ๆ เชน การกราบ การไหวดวยดอกไม ธูป
เทียน ขาวปลาอาหาร ผาผอน แพรพรรณ เสนาสนะ
เงิน ทอง และสิ่งของตาง ๆ เหลานี้ เปนตน
ทานทั้งหลาย ตรงกันขามจากการปฏิบัติบูชา
ซึ่งหมายถึงการแสดงความเคารพบูชา ดวยการยอม
ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอน เพื่อถอดถอนกิเลส

ตั ณ หาอุ ป าทานจนสุ ด ความสามารถ
แทนที่จะมัวแตบูชาดวยอามิส หรือวัตถุ
สิ่งของดังกลาว
อันที่จริงแลวพระผูมีพระภาคเจา
ทรงตรั ส สรรเสริ ญ การปฏิ บั ติ บู ช า
มากกวา ตรงตามพุทธประสงคมากกวา
สาธุชน...ท.*
คําวา “อารมณ” (ในภาษาไทย
นั้นมันตางกันลิบลับกับอารมณในภาษา
ธรรมะ ทานผูอาน) อารมณ ในภาษา
ไทย เราพูดวา อารมณดี อารมณเสีย
อยางนั้นอยางนี้
มั น หมายถึ ง ความรู สึ ก ในจิ ต ใจ
ของผูน น้ั มากกวา นีภ่ าษาไทยอยางทีช่ าว
บานพูดกันลักษณะนี้ แบบนี้
แตคาํ วา “อารมณ” ในทางธรรมะ
ไมไดหมายถึงจิตใจ มันหมายถึงสิ่งขาง
นอก คือ
สิ่งที่จะมากระทบดวยตา
เสียงที่จะไดยินดวยหู
กลิ่นที่จะรูสึกดวยจมูก
รสที่จะรูสึกดวยลิ้น
โผฏฐั พ พะที่ จ ะรู สึ ก ทางผิ ว
กาย คือสัมผัสทางผิวกาย
ความคิดหรือความรูส กึ ไดดว ยใจ
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แตอยางนีเ้ ราตองเขาใจวา มันไมใช
ตัวใจ มันคือ ตัวขางนอกที่ใจจะกระทบ
หรือจะกระทบกับใจ อารมณหมายถึง
สิ่งเหลานี้

ถาในภาษาไทยเราที่พูดวา
อารมณราย แลวหมายถึงสิ่งที่
จะมากระทบใจ คือ คิดขึ้นในใจ
แล ว กระทบใจก็ ถู ก เหมื อ นกั น
ไมใชผิด
แตถงึ อยางไร ทานก็จะเห็นไดวา
มันยังแคบไปหนอย เพราะหมายแตเรือ่ ง
ที่กระทบใจอยางเดียว เราตองหมายถึง
วา กระทบทางตา-หู-จมูก-ลิ้น กระทบ
ทางกายดวย 5 อยางนีเ้ พิม่ เขาไปดวยรวม
ทั้งที่กระทบใจ อยางนี้เรียกวา อารมณ
สาธุชน...ท.
คําวา “อารมณ” แปลวา เปนที่
เกาะเกี่ยวเปนที่หนวงเอาหรือเปนที่ยินดี
ศัพท ๆ นี้แปลวา อยางนั้นทานทั้งหลาย
รูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี รสก็ดี มันเปนที่
ที่ใจจะไปเกาะเกี่ยว เปนสิ่งที่ใจจะหนวง
เอายึดเอาเรียกวา “อารมณ”
แลวเราก็มเี ครือ่ งมือ หรือมีสะพาน
หรื อ มี ช อ งทางที่ จ ะให ใ จออกไปรั บ

* สาธุชน...ท. อานวา สาธุชนทั้งหลาย
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อารมณนั้น ก็คือ ทางตา ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย และทางใจเองดวย จึง
เปน 6 คู เขาเรียกเปนภาษาธรรมะวา
“อายตนะสองฝาย”
อายตนะฝายนอก ก็คอื รูป เสียง
กลิน่ รส สัมผัส ธรรมารมณ นีเ่ ปนอายตนะ
ขางนอก อายตนะขางใน ก็คือ ตา...ใจ นี่
อายตนะขางใน สาธุชน...ท.
อายตนะนี้ แปลวาทีต่ อ กัน ที่ ๆ จะ
พบกัน เหมือนคําทีเ่ ราเรียกวา ทีจ่ ะกระทบ
กันหรือวาติดตอกันนัน่ เอง ฝายในก็มอี ยู
ฝายหนึ่ง ฝายนอกก็มีฝายหนึ่ง และฝาย
นอกนั่นแหละ คือ อารมณ
ที่นี้ สิ่งที่เรียกวา “อารมณ” นี้
มองดูใหดแี ลว มันก็หมายถึงทัง้ หมด ไมมี
อะไรที่ไมใชอารมณ
บรรดาสิ่ ง ทั้ ง หลายในโลกมั น
อยูในลักษณะของรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น ถากลาวไดอยางไม
ผิด ก็คือวา โลกทั้งหมดนั่นแหละ คือ
อารมณ จะเปนโลกที่มองเห็น หรือโลก
ทีม่ องไมเห็นก็ตาม มันตัง้ อยูใ นฐานะทีจ่ ะ
สัมผัสกับจิตใจได ทานผูอานทั้งหลาย
คําวา “อารยธรรม” แปลวา
ธรรมทีป่ ระเสริฐ ธรรมของพระอริยเจา
ชื่อมันสําคัญที่สูงสุด หรือมันโดงดัง แต
เนื้ อ ตั ว ของมั น กลั บ เป น ไปในทางตรง
กันขาม คือ เลวลง หรือสกปรก หรือ
มอมแมมไปด ว ยเรื่ อ งทางเนื้ อ หนั ง

เพราะฉะนั้น อยาเอาคําพูดเปนเกณฑ
เปนอันขาด
สมัยนีย้ ง่ิ สับสนไปหมด เชน คําวา
“อารยธรรม” นีเ้ ปนตัวอยาง ตัวหนังสือ
หมายความถึงธรรมของอารยชน หรือ
ของพระอริยเจา แตแลวมันกลับไปมอม
แมมดวยเรื่องเนื้อหนังมากไปกวาเดิม นี่
เราไมไดใชคํา ๆ นี้
พูดแลวอารยธรรมตอไปขางหนา
มันก็แทบจะไมมีศีลธรรมเหลืออยูเลย
ก็ได มันเปนอารยธรรมทางวัตถุ ทาง
หลงกิเลส อารยธรรมทางวัตถุนั้น ทาง
หนึ่งก็มลี กู ระเบิด กระทัง่ ลูกระเบิดปรมาณู

“

...อารยธรรมตอ
ไปขางหนา มันก็
แทบจะไมมีศีลธรรม
เหลืออยูเลยก็ได
มันเปนอารยธรรม
ทางวัตถุ ทางหลง
กิเลส อารยธรรม
ทางวัตถุนั้น...”

นั่นแหละ คือ อารยธรรม อีก
ทางหนึ่ง ก็คือ เนือ้ หนัง และเครือ่ ง
อิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีทท่ี าํ ให
คนยุคใหมเพลิดเพลินหลงใหลขนาด
หนักจนขาดมันไมได เหลานี้ที่เขา
ประดิดประดอยกันขึน้ มาใหม ๆ ไมมี
ทีส่ น้ิ สุด
นี่คือ อารยธรรม ที่คนสมัยนี้พดู
ตามแบบใหมของเขา พรอมกันนัน้ ก็ ตอง
มีอาวุธปนใหญ อาวุธปรมาณู อาวุธ
อะไรสําหรับรักษาผลประโยชน หรือ
แสวงหาความสุขทางเนื้อหนัง เมื่อกอน
เขาไม มี ท างอย า งนี้ ไ ม ก า วหน า ในทาง
นี้ แลวก็ไมมีอยางนี้ นั่นแหละ คือ ตัว
อารยธรรม
นี้ระวังใหดีอยาเอาเขามาปนกัน
กับเรื่อง “บรมธรรม” มันถูกใชไปใน
ความหมายตางกันไปเสียแลว ทั้งที่ตัว
หนังสือมันเปนเรื่องเดียวกัน
คําวา “อาชีพหรืออาชีวะ” แปล
วา ชีวิตที่ทรงอยู หรือทรงไวซึ่งชีวิต
“อาชีพ” ในที่นี้ความหมายเทา
กับทรงอยู

อาชีพ คือ ชีวิตที่ทรงอยู
แต ค วามหมายอาจขยายไป
ถึงวาเพื่อการทรงอยูแหงชีวิต
เพื่ อ ความพร อ มเพรี ย งครบ
ถ ว นแห ง การมี ชี วิ ต อยู ก็ ไ ด
เรียกวา “อาชีพ”
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มันจะรวมไปถึงวา การบริหาร
รางกายก็ดี การรักษาโรคภัยไขเจ็บให
ถูกตองก็ดี กระทัง่ การเปนอยูใ นทางสังคม
ที่ดี อยาใหใครรังแกหรือมาฆาเสีย อยาง
นี้ทุกอยางทุกประการที่จะใหชีวิตทรง
อยูไดแลวก็เรียกวา “อาชีพ” ทานทั้ง
หลาย

อาชีวะ คือ มีชวี ติ อยูอ ยางถูก
ตอง ครบถวนขบวนการ สําหรับ
ความเปน มนุษย ชีวะ คือ ชีวิต
อา คือ ทั่ว หรือหมด หรือครบ
ถวน
ฉะนั้น จะเรื่องทํามาหากินก็ดี จะ
กิน จะใช จะอยู จะนัง่ จะนอน จะอะไร ๆ
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับการเปน
อยูประจําวันนี้ ก็เรียกวา การดํารงอยู
แหงชีวิตอยางถูกตอง
ดูเรือ่ งปจจัย 4 คือ อาหาร
เครือ่ งนุง หม ทีอ่ ยูอ าศัย หยูกยาบําบัด
โรค และอืน่ ๆ ที่มันเนื่องกันอยูกับสิ่ง
เหลานี้ กับการบริโภคใชสอยสิ่งเหลานี้
การมี การเก็บ การรักษา การเปนอยู
เกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ เรียกวา อาชีวะทั้งสิ้น
หรืออาชีวศาสตรก็เรียก สาธุชน...ท.
คําวา “วิตก” นี้เปนความคิดที่
เจาะจงลงไปทีส่ ง่ิ นัน้ ๆ จะเปนแนวสราง
สรรคหรือลมจมก็แลวแต คือ สิ่งที่มี
เจตนานั้น ๆ มันจะคิดลงไปที่นั่น โดย
ความคิดวาจะเอาหรือวาจะทําอยางไร
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ก็ตามเถอะ แลวแตวิตกในกิจนั้น ๆ เมื่อ
มันเจาะจงคิดลงไปในสิ่งนั้น แลวมันก็มี
การใครครวญอยางละเอียดดีถี่ถวน นี้
เรียกวา “วิจาร” ทานสาธุชน...ท.
ทีนี้ คําวา “วิทยาศาสตร” นี้
หมายถึง สิ่งที่มีอยูจริง และจริงชนิดที่
เห็น ๆ อยู ดูเขาใจ และจริงชนิดทีพ่ สิ จู น ได
ทดลองได ไมตอ งอาศัยการคํานึงคํานวณ
แตอยางใด ไมตองอาศัยความเชื่ออยาง
งมงาย อาจกลายเปนผิดพลาดก็ได ไม
ตองอาศัยความยึดมั่นอยางละเมอเพอ
ฝน ปนน้ําเปนตัวอะไรทํานองนั้น และ
ต อ งมี ค วามรู สึ ก ด ว ยจิ ต ใจอย า งแจ ม
แจงชัดเจนลงไปจริง ๆ ในสิ่งนั้น ๆ
แล ว ก็ ว างกฎเกณฑ ขึ้ น มาตาม
ความรูส กึ จนแจมแจงนัน้ อยาเอาเหตุผล
อยางอืน่ มาประกอบ แลวก็ทาํ การพิสจู น
ทดลอง ตรองดวยปญญา จนทดลองกี่
ครั้ง ๆ มันก็ยังมีผลอยางนั้นอยู นี้คือรูป
แบบของวิทยาศาสตร อยางแทจริง
สิ่งไมเปลี่ยนอยางนี้ พระพุทธศาสนาหรือธรรมะของเรา เอาตัว
จริง คือ ความทุกข คือ ปญหาที่เกิด
จาก ความเกิด-แก-เจ็บ-ตาย

ความตายนี้ หรือเอาความ
เดือดรอนอยู เพราะอํานาจของ
กิเลส เผาลนดิน้ รนตลอด นีม้ นั เปน
ตัวทุกขรอ นอยู เพราะความโลภ
หรือความโกรธ และความหลง

เอาตัวนี้มาเปนตัวปญหามาวาง
ลงตรงหนา แลวก็ศึกษาพิจารณาและมี
การทดลอง เมื่อมีการพิสูจนทดลองได
เห็นจริงแลว จึงตั้งทฤษฎี
กฎเกณฑนี้เปนวิทยาศาสตร จะ
ตั้งทฤษฎีหลังจากพิสูจนทดลองเปนผล
แลวทั้งนั้น แตถาเปนเรื่องปรัชญา ก็ตั้ง
ทฤษฎีกอนพิสูจนทดลอง ซึ่งเรียกวา
“ตั้งสมมุติฐาน”นั่นเอง แลวหาเหตุมา
แวดลอมใหมันกลายเปนของจริงไป มัน
เดินกันคนละทิศคนละทาง หรือมันเดิน
สวนทางกันอยางนี้ จงพิจารณาดวยดี
สาธุชน...ท.
คําวา “วินัย” นี้โดยทั่ว ๆ ไป
หมายถึ ง การนํ า ไปอย า งเรี ย บร อ ยนํ า
หมู-คณะ-บุคคล-การงาน นําอะไร
อยางมีระเบียบวินัย มันก็เปนไปอยาง
เรียบรอย
แตคําวา “วินัย” ในสวนสูง สวน
ลึก ไกลนั้นออกไปก็ยังมีอยู คือ นําออก
เสียซึ่งราคะ นําออกเสีย ซึ่งโทสะและ
โมหะ นี่มันเปนชั้นสูงขึ้นไปเหนือความ
หมายของคําวา “ศีล” พุทธบริษัท...ท.
ทีนี้คําวา “วิปสสนา” แปลวา
การเห็นอยางแจมแจง
“วิ” แปลวา แจมแจง “ปสสนา”
แปลวา เห็นจะใชในเรื่องอะไรสิ่งไหน
ถาเห็นอะไรไปอยางชัดเจนแจม
แจงตามทีเ่ ปนจริงนัน้ ๆ วาอะไรเปนอะไร
แลว ก็จัดวาเปนวิปสสนาทั้งนั้น

“

...วิ
...วิปส สนาญาณ แปลวาความรูแ จงแทงตลอด ปลอดภัยจากกิเลส
ดวยสติปญญาตอสิ่งทั้งปวง โลกธรรมหลอกลวงมิได...”

ทานผูอานทั้งหลาย เชน เด็ก ๆ
ไปจับไฟ แลวรูวาไฟเปนของรอนแลวก็
เข็ด นี้เปนความรูที่เกิดขึ้นกับจิตใจของ
ตนเอง ประสบการณของตนเอง โดยไม
ไดเชื่อใครหรืออาศัยเหตุผลอะไร อยาง
นี้ก็เรียกวา วิปสสนา ไดเชนกัน
แตในกรณีในพระพุทธศาสนานั้น
ทั้ ง หมดนี้ เ ราหมายเห็ น แจ ม แจ ง ในตั ว
ทุกขที่ไมใชวัตถุ แตทุกขเพราะกิเลสเหตุ
แหงความโลภ-โกรธ-หลง และเปนอยู
อยางลึกซึ้งในความหมายที่คนธรรมดา
เขาใจไมได เชนวา “สุขก็เปนทุกข สุข
เวทนา ก็คือ ทุกข”
ทุกอยางนี้เขาใจไดยาก เขาใจ
ลําบาก ก็ตองใชวิปสสนาที่สูงสุดเปนตน
คนไมจริงจังยากที่จะเขาใจ
ฉะนั้น จึงกลาวไดวา “วิปสสนา”
นั้น คือ ระเบียบการกระทํา ซึ่งเปน
กรรมวิ ธี ท างใจอั น หนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให เ รา
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เห็นอยางแจมแจงในอริยสัจ ปฏิบัติถูก
จนความรูแจมแจงนั้นมันทําลายกิเลส
ตัณหาอุปาทานใหหมดไปได และพนภัย
จากความทุกขนานาประการนี้เรียกวา
“วิปสสนา” สาธุ...ท.
ทีนค้ี าํ วา วิปส สนาญาณ แปลวา
ความรูแ จงแทงตลอด ปลอดภัยจากกิเลส
ดวยสติปญญาตอสิ่งทั้งปวง โลกธรรม
หลอกลวงมิได

จิ ต ที่ ฝ ก ดี แ ล ว เป น สมาธิ
สมบูรณ ยอมนอมมาเพื่อการเห็น
แจ ง สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้งปวงอย า งยิ่ ง
ตามที่เปนจริง เพื่อจะแทงทะลุ
ธรรมชาติ ใหเขาใจธรรมชาติโดย
แทจริง จนไมหลงรัก หลงเกลียด
หลงโกรธ หลงกลัวไมเกิดความ
ยึดมั่นถือมั่นเปนตัวกูของกู รูอยู
ชัดเจน เปนผลสุดทายที่จะไดถึง

83

นิพพานจริง ไมใชนิพพานทดลอง อรูปภพ โดยคิดวา ถามีรูปมีรางกายนี้
มันเปนที่ตั้งของความทุกข ถามีแตใจ
นิพพานชิมลอง

ลั ก ษณะนี้ เ ป น การฝ ก อั น ดั บ อยางเดียว จะไดไมเปนที่เกิด-แก-เจ็บ
สุดทายที่จะใชจิตที่ฝกดีแลวใหไปเปน ที่ตาย แลวจะไดมีความทุกขนอยลง
เขาเขาใจอยางนั้น จึงไดมีตัณหา
วิปสสนาญาณ
การหลุดพนนี้มาใหได คือ ในวิภพ คือความไมมีรูป ไมมีรางเชน
ทําความแจมแจงใหเกิดขึ้นในตน นั้น แตวาความอยากในอันที่จะไมมีไม
เปนในเรื่องตาง ๆ เชน ไมอยากเปนคน
ใหจนได นับตั้งแตเห็นความเกิด ยากจน ไมอยากเปนคนต่ําตอยนอย
ขึ้น ความดับไป เกิดขึ้นดับไป ของ หนา อยางนี้ก็เรียกวา วิภวตัณหาดวย
สิ่งทั้งปวงในโลกนี้เต็มไปหมด
เหมือนกัน ทานสาธุชน...ท.
แลวดูแตในแงดบั แลวเกิดความ
ทีนค้ี าํ วา “วิวฒ
ั นาการ” แปลวา
นากลัว และก็เห็นวามันเต็มไปดวยการ เปลี่ยนแปลงไปในทางดีก็ไดในทาง
กระทํากระทบกระทัง่ คือ การเบียดเบียน ชั่วก็ได
ตองเจ็บปวดรวดราวอันตราย แลวเบื่อ
วัฒนะ แปลวา มากขึ้นเทานั้น
หนายในสิ่งที่ตนเคยหลงรักแลวคิดวา มากขึ้นในทางดีก็ได มากขึ้นในทางชั่ว
จะทําอยางไรดี ? มีวธิ ไี หนจะออกไปเสีย ก็ได แลวตัว วิ แปลวา วิเศษก็ได แปล
จากสิ่งเหลานี้ได แลวก็พบวา อยาไปจูจี้ วา ฉิบหายก็ได ไมเชื่อไปเปดดูในตํารา
ทูซี้กับมัน คือ เฉยเสีย
เรียนภาษาบาลีซิ
นี่ ใ นที่ สุ ด เฉยได ต อ สิ่ ง ทั้ ง ปวง
“วิ” นั้นแปลวาวิเศษก็ได แปลวา
ก็พรอมที่จะไหลไปตามกระแสแหง ฉิบหายไมมีเหลือก็ได คือ ปราศจาก
พระนิ พ พานเข า ถึ ง วิ ป ส สนาญาณ ไปก็ได
คือ จิตที่เปลี่ยนไปตามลําดับ เปน
วิวัฒน นี้แปลวา ฉิบหายก็ได
ผลสุดทายของการฝกจิตทําใหเราได แปลวา ดีก็ได
รับสิ่งที่เรียกวา “บรมธรรม” คือสิ่ง
ตัว วัฒนะ นั้นแปลวา รกรุงรัง
สูงสุด ไมมีสิ่งใดยิ่งกวา สมปรารถนา หนาแนน มันมากไปก็แลวกัน
พระโยคาวจร พุทธบริษัท...ท.
ฉะนั้น “วิวัฒนาการ” ถาปราศ
คําวา “วิภวตัณหา” ตัณหาใน จากธรรมะคุม ครองแลว ยอมเปนไปเพือ่
วิภพ คือ หมายถึงความอยากในทางที่ ความฉิบหายโดยสวนเดียว เพื่อความ
ไมมีรูปไมมีราง ไดแก อรูปพรหม หรือ วินาศนาการโดยสวนเดียว ทานผูอาน

ทั้งหลาย
ทีนี้คําวา “วิเวก” คือความวาง
จากสิ่งรบกวนทานทั้งหลาย แจกเปน 3
อยาง คือ
กายวิเวก สงัดจากสิง่ รบกวนทาง
กาย เชน สถานทีส่ งัดไมมผี ใู ดใครมารบกวน เปนตน
จิตวิเวก คือ สงัดจากสิ่งรบกวน
ทางจิต เชน ไมถูกอกุศลวิตกรบกวนเปน
ครั้งคราว ดวยอํานาจของสมาธิ เปนตน
และอุ ป ธิ วิ เ วกและสงั ด จาก
กิเลส หมายถึง ความที่สันดานวาง
จากกิ เ ลสด ว ยอํ า นาจของป ญ ญา
ไมมีกเิ ลส เปนตนเหตุเกิดขึน้ ทําความ
ทุกขรบกวนจิตอีกตอไป
ความสงบเย็ น ใจเกิ ด ขึ้ น เป น
อันมาก เรียกวา ความลําบากไมมา
รบกวนขบวนการปฏิ บั ติ ถู ก ตรงต อ
ธรรมชาติแหงธรรม สาธุชน...ท.
ทีนี้ คําวา “เวทนา” หมายถึง
ความรูสึก 3 ประการ เชน สุขหรือ
ทุกข และไมทุกขไมสุขอยางนั้น อันมี
ประจําอยูในคนเปนปรกติ จึงถือวาเปน
สวนหนึ่งที่ประกอบขึ้นเปนคน
เวทนา ในที่นี้หมายถึงความรูสึก
ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากการกระทบทาง
อายตนะทั้ง 6
ถาเกิดรูสึกพอใจถูกใจ ก็เรียก
วา สุขเวทนา หรือเวทนาที่เปนสุข ที่
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สมปรารถนา

ถ า ไ ม ถู ก ใ จ ก็ เ รี ย ก ว า
ทุกขเวทนา คือ เวทนาทีเ่ ปนทุกข
ไมนารัก ไมนาใคร ไมนาพอใจ
ถาไมอาจจะกลาวไดวา สุข
หรือทุกขกม็ ชี อ่ื เรียกวา อทุกขมสุขเวทนา คือ เวทนาทีไ่ มใชสขุ
ไมใชทกุ ข เปน 3 เวทนาดวยกัน
เรียกวา อยูใ นระหวางกลาง ๆ
เพราะฉะนั้น คําวา “เวทนา”
ไมได แปลวา สงสารหรือความสงสาร
ไมใชแตแปลวา ความรูสึกที่เกิดขึ้นแกใจ
หลังจากมีการกระทบ เปนคํากลาง ๆ
ตองประกอบคําอื่นเขาขางหนาเปนสุข
เวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุข
เวทนา
แลวนี้แหละระวังใหดี ๆ คือ มัน
เนื่ อ งมาจากอารมณ ที่ ม ากระทบ
แลวสงใหเกิดเวทนา คือ ความรูสึก
พอใจ หรือไมพอใจ หรือยังเปนกลาง ๆ
อยู เราเรียกวา เวทนา และอันนี้เปน
ตัวการตัวปญหายุงยากลําบากเหลือ
ประมาณ
เพราะวา เวทนานีต้ ามปรกติแลว
มันไมหยุดอยูเพียงแคเวทนา มันปรุงให
เกิดตัณหา คือ ความอยากไปตามอํานาจ
ของเวทนานั้น ๆ มันจึงเกิดตัณหา เกิด
อุปาทานจนเปนทุกขในทีส่ ดุ ไมวา จะเปน
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ทุกขเวทนา หรือสุขเวทนาอยางไรก็ตาม
มันยอมใหเกิดความอยากอยางใดอยาง
หนึ่งทั้งนั้น
นี่ดูผล หรือดูพิษสงของอารมณ
ที่มากระทบวา มันมีไดอยางนี้ คือ ให
เกิดตัณหา จนกระทั่งใหเปนทุกขขึ้นมา
แลวก็วุนวายไมมีวาง เมื่อไมวาง แลว
เราก็เปนคนไมอิสระเสรี มีความรูสึกที่
กระวนกระวาย กระสับกระสายสับสน
ไมอยูกับเนื้อกับตัวทําใหพูดผิด คิดผิด
ทําผิด เปนพิษภัยอันตรายเกิดมาก เรา
จึงตองชนะใหได จึงจําเปนตองควบคุม
ใหได สาธุ...ท.
ทีน่ ้ี คําวา “เวไนยฯ” แปลวา อาจ
จะถูกนําไปก็ได คือ เพียงพอที่ธรรมะจะ
นําเขาไปได หรือคําสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา จะนําเขาไปได ซึ่งขอนี้เรา
หมายถึงการนําไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
ไมใชไปตายดานอยูครึ่งทาง หรือตาย

“

ดานอยูกลางทางมิใช แตตองการใหเปน
ลูกไกโดยสมบูรณขึ้นมาตัวหนึ่งไดจริง ๆ
อีกนัยหนึง่ คือ ผูที่ยังของอยูใน
โลกก็ใช ทาน...ทัง้ หลาย
คําวา “เวลา” นี้คือ สิ่งที่เกิดขึ้น
มา เพราะความอยากของคนเรา เวลา
มีคามีอํานาจขึ้นมาเกี่ยวกับความอยาก
ของเรา ถาจะใหความหมายของคําวา
“เวลา” ก็คือ ชองวางระหวางตั้งตน
แหงความตองการของเรานั่นเอง กับ
ความสําเร็จที่เราหวังจะได
มั น มี ช อ งว า งอยู ร ะหว า งความ
ตองการของเรา เมือ่ ตัง้ ตนกับความสําเร็จ
คือ ไดสิ่งนั้น ๆ ชองวางตรงนั้นเราเรียก
วา “เวลา”
มันเต็มไปดวยตัณหา คือ ความ
ตองการอยางนัน้ อยางนี้ ถาเกิดไมตอ งการอะไรขณะนัน้ ขึน้ มา นีเ้ วลาไมมีหรอก
เวลาจะไมมีสําหรับเรา และเราก็ไมตอง

...ถาเกิดรูสึกพอใจถูกใจ ก็เรียกวา สุขเวทนา
หรือ เวทนาที่เปนสุข ที่สมปรารถนา”

เดือดรอนดวยเวลา ไมตอ งกระหืดกระหอบ
ดวยเวลา อยางนี้เขาทากวา เพราะใช
ปญญามารับรูและปฏิบัติ
คําวา “เวลา” ในภาษาธรรมดา
สามัญนั้น เขาก็หมายความวา เวลาเปน
วินาที เปนนาที เปนชั่วโมง เปนวัน เปน
เดือน เปนป แลวก็ระยะเวลาอยางนี้ ไป
เที่ยวจับนั่น จับนี่ จับโนน วาสั้นหรือยาว
นานหรือไมนานอยางไร จนกระทั่งเกิด
ความรอนใจเพราะเวลาขึ้นมาจนได นี่
เวลาในภาษาคนเปนภาษาคน คือ เปน
ภาษาที่ไมรูธรรมะ
เพราะฉะนัน้ เขาจึงถูกเวลาบีบคัน้
บังคับจิตใจ ตองเจ็บปวดทุกขทรมาน
ถูกเวลามันลงโทษ เชน เขาใจวาลวงไป
เดือนหนึง่ ลวงไปปหนึง่ แลวก็หมายความ
วา เวลามันกินไปแลวเดือน 1 ป 1 ทําให
คนนั้นใกลความตายเขาไปเดือน 1 ป 1
จึงทุกขมาก ลําบาก กลัว ดังนี้ เปนตน
แตถาเปนเวลา อยางภาษาคน
อยางนี้ เขาเอาวัตถุภายนอกเปนหลักเปน
เกณฑ เชน พูดวา เวลากลางวัน เวลา
กลางคืน เวลาตื่นนอน เหลานี้เอาดวง
อาทิตยเปนเกณฑ เห็นดวงอาทิตยก็เปน
กลางวัน ไมเห็นดวงอาทิตยก็เปนกลาง
คืน เพราะความโงอาจจะทําใหเขาใจไป
วา มันตางกันก็ได คือ เปนเวลากลางวัน
และเปนเวลากลางคืน ดังนี้ เปนตน
ทั้ ง ที่ แ ท จ ริ ง แล ว เวลานั้ น ไม
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ไดตางกัน จะเปนกลางวันหรือเปน
กลางคืนมันก็สักวาเวลาเทานั้น สวน
ที่มันมืด มันสวางนั้นมันไมใชเรื่อง
ของเวลา มันเปนเรื่องของสิ่งสมมุติ
และเปนเรื่องของดวงอาทิตยกับโลก
สัมพันธกัน ที่ทําอะไรตอกันตางหาก
สวนตัวเวลาแท ๆ มันอีกเรือ่ งหนึง่
มั น ก็ ล ว งไปอย า งสม่ํ า เสมออย า ง
เดียวกันทั้งกลางวันและกลางคืน แตคน
ธรรมดาไปสนใจที่ ด วงอาทิ ต ย ส ว า ง
กลางคื น มื ด ก็ เ ลยเห็ น ว า เวลาต า งกั น
เลยกํ า หนดนั บ เวลาได ว า เป น เวลานั้ น
เวลานี้ ลักษณะนี้ เปนตน
เพราะเอาพระอาทิตยเปนเกณฑ
แต ค วามจริ ง เวลานั้ น เป น สิ่ ง ที่ ไ ม เ ป น
อยางนั้น ตอเมื่อเขาใจถูกตองในภาษา
ตัวเวลามัน
ธรรมก็จะเห็นไดวา

เป น สิ่ ง ที่ ไ หลไปเรื่ อ ยไม เ ป น
ขยัก ๆ ตอน ๆ เหมือนความ
รูสึกของคน เปนแตกระแสแหง
นามธรรมอันหนึง่ ทีไ่ หลไปเรือ่ ย ๆ
เทานั้น พุทธบริษัท...ท.
ขอเจริญพร

ที่มา : ขอมูลจากพจนานุกรมธรรมพุทธทาส
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ธรรมะ
กํามือเดียว

โดย...เรื่องของ “กู”

นั ก ปฏิบัติธรรมหลายทานคงจะเคยมี

ประสบการณในการเที่ยวเสาะแสวงหาสํานักปฏิบัติ
ธรรมบางทานก็วา สํานักนี้...เปนสายสมถะ สํานัก
นี้...เปนวิปสสนา
แตปฏิบัติจนแลวจนรอดก็ยังไมเขาใจวา
ธรรมะ คือ อะไร ?
ยังปฏิบัติเปนไปเพื่อความโลภในบุญหวังใน
ลาภทีจ่ ะเกิดขึน้ แกตน และบางคนถึงกับทําตัวจุน จาน
กับคนอืน่ วา ตองปฏิบตั อิ ยางนีน้ ะถูก อยางนัน้ ผิด
ถ า ไม ทํ า ตามที่ ต นบอกก็ อ าจถึ ง ขั้ น ทะเลาะ
วิวาทกันไปเลย เพราะการปฏิบัติธรรมซึ่งคนเหลานี้
ยังไมรูจักคําสอนเพื่อใชใครครวญวา อะไรควรเชื่อ
อะไรไมควรเชื่อ เรียกวาหลัก “กาลามสูตร”

กาลามสูตร 10 หมายถึงวิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลัก
ความเชื่อ ที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในกาลามสูตรวา

๑) อยารับเอามาเชื่อโดยการฟงบอกตอ ๆ กันมา
๒) อยารับเอามาเชื่อโดยที่มีการทําตาม ๆ สืบ ๆ กันมา
3) อยารับเอามาเชือ่ ตามเสียงทีก่ าํ ลังเลาลืออยูอ ยางกระฉอน
4) อยารับเอามาเชื่อดวยเหตุผลเพียงวามีอางในปฎก
5) อยาเชื่อโดยเหตุที่วามันถูกตองตามเหตุผลทางตรรกะ
6) อยาเชือ่ โดยเหตุทว่ี า มันถูกตองตามเหตุผลทางนยะ (ปรัชญา)
7) อยารับเอามาเชือ่ ดวยการตรึกตามอาการ (คอมมอนเซนส)
8) อยาเชื่อดวยเหตุผลเพียงสักวาขอความนั้นมันทนไดหรือ
เขากันไดกับความเห็นของตนซึ่งมีอยูเดิม
9) อยาเชื่อดวยเหตุเพียงสักวาผูพูดมีลักษณะนาเชื่อ
10) อยาเชื่อดวยเหตุเพียงสักวาสมณะ (ผูพูด) นี้เปนของครู
ของเรา
กาลามสูตรทั้ง 10 ขอนี้ เปนหลักประกัน ความไมเปนตัวของตัว
เองหรือการไมใชสติปญญาของตัวเองในการตอนรับสิ่งที่ไดยินไดฟง
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จะเห็นวา สองขอสุดทาย ได
ถาดูเผิน ๆ ก็เหมือนจะใช แต
ถ า พิ สู จ น ด ว ยกระบวนการทาง
กลาวไววา
อยาเพิ่งเชื่อเพราะผูพูด วิทยาศาสตรที่ถูกตอง ก็จะเห็นวา
นาเชื่อถือ และอยางเพิ่งเชื่อ มันเปนพระจันทรดวงเดียวกัน เพียง
แตมันเปนชวงมืดหรือชวงสวาง
เพราะผูพูดเปนครูของตน
เพราะฉะนั ้น ในการปฏิบ ัต ิ
ซึ่งในขณะนั้น ผูพูด ก็คือ
พระพุ ท ธเจ า และยั ง อย า เพิ่ ง เชื่ อ ก็เหมือนกัน เราไมสามารถทีจ่ ะแยก
เพราะมี ใ นป ฎ กในคั ม ภี ร ห รื อ ใน ออกมาทําแตสมถะอยางเดียวหรือ
หนั ง สื อ ต อ งลองนํ า ไปใคร ค รวญ วิปส สนาอยางเดียวได เพราะแคมนั คิด
และปฏิบัติโดยละเอียดดูกอน แลว อยากจะปฏิบัติ มันก็เปนวิปสสนา
ค อ ยเชื่ อ รวมถึ ง บทความที่ กํ า ลั ง ขึ้นมาแลว และถามันมีอารมณจดจอ
อยูกับอะไรเปนเวลานาน ๆ มันก็เปน
จะไดอานนี้ก็อยาเพิ่งเชื่อ
สมถะ เพราะจิตมันตั้งมั่นเปนสมาธิ
คราวนี้กลับมาที่คําวา ปฏิบัติ
จะพูดใหงายเขา ก็คือ การ
กันตอถาพูดถึงคําวา “ปฏิบัติธรรม”

ทุกคนก็จะนึกถึงการยืนเดินนั่ง ปฏิบัติสมาธิและปญญาเขากัน
สมาธิ อาจรวมถึงการนอนดวยก็ได กับไตรสิกขา คือ การศึกษา 3
คราวนี้ ก ารปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะ เรื่อง ไดแก
๑) ศีล
อย า งนี้ ก็ ยั ง ถู ก แบ ง ออกเป น สาย
สมถะกับวิปสสนาอีก คราวนี้เรา
๒) สมาธิ
จะเลือกแบบไหนดี ซึ่งการแบงการ
๓) ปญญา
ปฏิบัติออกเปน 2 อยางนี้
แลวมันจะเปนไตรสิกขาไดยัง
มันเปนเรื่องที่นาขําเหมือนกับ ไงยังขาดศีลอีกอยาง ตองไปรับศีล
การที่มีคนพยายามจะแบงดวงจันทร กับพระกอนหรือเปลา
“ศีล” คือ ความเปนปกติ
ขางขึน้ และขางแรมใหเปนดวงจันทรคน
ทางกายวาจา
ละดวง

ขณะปฏิบัติสมาธิปญญา มัน
ก็ มี ศี ล เป น เครื่ อ งรองรั บ อยู ใ นขณะ
ปฏิบัติอยูในตัวเสร็จสรรพ
คราวนี้ศีลที่เปนศีลที่ตองการ
สําหรับการปฏิบตั ิ ไมวา จะเปนศีล
5 ศีล 8 หรือศีล 227 ก็มีขอปฏิบัติ
เหมือนกัน คือ การกระทําในใจใหเกิด
ความละอายเกรงกลัวตอบาปความชัว่
ที่ จ ะไปทํ า ให ผู อื่ น เกิ ด ความเสี ย หาย
และตนเองก็ เ กิ ด ความร อ นใจจนไม
สามารถตั้งอยูในสัมมาสมาธิในฝาย
กุศลจิตได อันนี้จึงจะนับเปนศีล
สวนที่ตองมาสมาทานขอศีลกัน
ทุกบอย ๆ นัน้ เปนเรือ่ งของพิธกี รรม
ยังไมใชขอ ปฏิบตั ใิ นสวนของศีล เพราะ
ถาเรามีหริ แิ ละโอตตัปปะอยูใ นใจ แลว
สมาทานศีลเพียงครัง้ เดียว ก็มศี ลี ไปได
จนตลอดชีวติ
ในสวนของสมาธินั้นตองปฏิบัติ
กันขนาดไหน ก็ขนาดที่มีสมาธิที่จะถู
ศาลา ลางจาน ลางปนโตจนสําเร็จ
ไดโดยไมมคี วามเสียหาย หรือเกิดอุบตั ิ
เหตุพลัดตกศาลา สมาธิขนาดนี้แหละ
เปนขนาดกําลังดีเหมาะแกการปฏิบัติ
ธรรม มีใหมาก มีใหบอย
สวนสมาธิที่เปนไปเพื่อใหเกิด
ฌาน อันนั้นมากเกินไป แตเขาไปรับ
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รสความอรอย หรือเปนที่พักแลวก็
ใคร ค รวญด ว ยป ญ ญาให เ ห็ น ความ
ปรุ ง แต ง ของจิ ต เป น ของไม เ ที่ ย งได
อยางนี้ ก็เกงมากขึ้นไปอีก
ในส ว นของป ญ ญาสํ า หรั บ ผู
เริ่มปฏิบัติ ก็คือ ฟงเยอะ ๆ ฟงแลว
ใครครวญดวยสมาธิจนเกิดความแจม
แจงตอความรูสึกของตนเห็นไดดวย
ตนเองไมตอ งเชือ่ ใครอีกตอไป เหมือน
คนทีเ่ ดินไปในทีต่ า ง ๆ ในเวลากลางวัน
เขายอมเดินไดเอง โดยไมตอ งใหใคร
มาจูงหรือเดินนําอยูตลอดเวลาและใน
สวนของการฟงนีค้ นในยุคสมัยปจจุบนั
นีโ้ ชคดีกวาในครัง้ พุทธกาลมาก เพราะ
ไมตอ งเดินทางไกล ๆ ไปพบพระพุทธเจา
หรือพระสงฆสาวก เพียงแคมโี ทรศัพท
มือถือแลวเปด YouTube จากนั้นเลือก
อาจารยที่ตนชื่นชอบก็ไดฟงธรรมเพื่อ
ใหเกิดปญญาไดไมยากเย็น
จากที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดนี้ ส รุ ป
การปฏิ บั ติ ทั้ ง หมดที่ เ ป น ข อ ปฏิ บั ติ ที่
เปนไปตามพระพุทธประสงคจริง ๆ
ใครที่เคยสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็จะเห็นวา มีอยูทอนหนึ่ง กลาว
ว า ข อ ปฏิ บั ติ ใ ห ถึ ง ความดั บ ไม เ หลื อ
คือ สัมมา (ความถูกตอง) ๘ ประการ
หรือที่เรารูจักกันดี ก็คือ อริยมรรคมี
องค ๘ ไดแก
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ขอปฏิบตั ขิ องศีล สมาธิ ปญญา
โดยมีสัมมาทิฏฐิ คือ ความรูความ
เข า ใจที่ ถู ก ต อ งต อ ธรรมะหรื อ
ความเห็นชอบและสัมมาสังกัปปะ
ความดําริความตองการที่จะหลีก
หนี อ อกจากการเวี ย นว า ยอยู ใ น
ความทุกข
๒ ขอแรกนีเ้ ปนเรือ่ งของปญญา
สัมมาวาจา (การพูดจาชอบไม
พูดโกหกพูดคําหยาบพูดสอเสียดพูด
เพอเจอ)
สัมมากัมมันโต (การทําการ
งานชอบเปนการงานไมเบียดเบียนไม
ฆาไมลักขโมยไมผิดประเวณี) และ
สัมมาอาชีโว (การหาเลีย้ งชีวติ
ถูกตองทัง้ กฎหมายและศีลธรรม) เปน
เรื่องของศีล

สวนสัมมาวายาโม (มีความ
พากเพียร)
สัมมาสติ (มีความระลึกไดรูตัว
อยู) และ
สัมมาสมาธิ (จิตจดจอตั้งมั่น
กับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ) นัน่ คือ ขอปฏิบตั สิ ว น
การทําสมาธิ
ในระบบตาง ๆ เปนสวนเสริม
ใหเกิดความเขมแข็งมากขึน้ เพราะฉะนัน้
การปฏิบัติธรรมใหถึงธรรมที่แทจริง
ก็คือ การปฏิบัติใหถูกตอง 8 ประการ
ในทุกทีท่ กุ เวลา นัน่ จึงจะเรียกวา “การ
ปฏิบัติธรรม”
ครั้งพุทธกาลจึงแคมีคนมาฟง
ธรรม แลวเห็นจริงตามทีพ่ ระพุทธองค
ทรงกลาวแลวนําไปปฏิบัติจนตนเอง
ก็พนทุกขไปตามลําดับ เพราะปฏิบัติ

“...การหาเลีย
้ งชีวต
ิ ถูกตอง
ทัง้ กฎหมายและศีลธรรม...”

“

...ตองมีความพากเพียร
จึงจะเกิดความแจมแจงในธรรม...”
ตามทางแหงอริยมรรคมีองค ๘ นี้
เรียกวา “ปฏิบัติธรรมกํามือเดียว”
ไมเยิ่นเยอยุงยาก ปฏิบัติไดทุก
ที่ ทุกเวลา ทุกเพศ ทุกสถานะ และทุก
วัย นอกจากผูปฏิบัติจะไดประโยชน
ตนเองแลวโลกก็ยังไดประโยชนดวย
ไมตองประชุมสันติภาพ โลกมัน
ก็มีสันติภาพเอง ถามีคนที่ปฏิบัติตาม
กันมาก ๆ และโดยการปฏิบัติอีกวิธี
หนึ่ง ก็โดยการอาศัยหลักโพชฌงค ๗
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คือ ๑. สติ, ๒. ธัมมวิจยะ, ๓. วิริยะ,
๔. ปติ, ๕.ปสสัทธิ, ๖. สมาธิ และ
๗. อุเบกขา
จะเห็นไดวา องคแหงโพชฌงค
ขึ้นตนดวยสติ ซึ่งในสติประกอบ
ดวย ศีล สมาธิ ปญญาอยูไมมากก็
นอย ขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูปฏิบัติ และดวยสติที่มีนํามาใช
ใครครวญ หรือที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ
ซึ่งจะตองมีความพากเพียร
จึงจะเกิดความแจมแจงในธรรมที่
ใครครวญอยู เพราะความสําเร็จที่
เกิดจากความแจมแจงในธรรมนัน้ ๆ
กอใหเกิดความปติ หรือความปลื้ม
ใจทีเ่ ราสามารถเขาใจในธรรมนัน้ ๆ
กอใหเกิดปสสัทธิ
ความสงบเย็ น กายเย็ น ใจ
เพราะความลังเลสงสัยไดมลายหายไป
เหมื อ นคนที่ ทํ า งานสํ า เร็ จ ลุ ล ว ง
ย อ มนอนหลับเปนสุขและดวยอาศัย
ปสสัทธิ เพราะไมมีเรื่องสงสัยรบกวน
ความคิด จิตยอมแจมใสเปนสมาธิได
โดยงาย และดวยสมาธิที่ตั้งมั่นดี แลว
จิตยอมเหนี่ยวเอาอุเบกขาในฌานมา
ลิ้มชิมรสของนิพพานตัวอยาง หรือถา
เกงก็เปนนิพพานถาวรเลยก็ได….
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โดย...ละอองธรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2559
เวลา 15.52 น. พอหลวงของประชาชน
ชาวไทย เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาล
ศิริราช ดวยพระอาการสงบ สิริพระชนม
พรรษาปที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได
70 ป (ประกาศจากสํานักพระราชวัง ในวัน
ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ณ เวลานัน้ ประชาชนไทย ทัง้ ใน
และนอกประเทศ ไดแสดงความรัก
ความอาลัย ความเศราโศกอยางหาที่
เปรียบมิได
สวนขาพเจาเองก็ไดรับรูจากมือ
ถื อ และข า วที่ ไ ด อ อกมาทางที วี ที่ เ มื อ ง
นอก ความรูสึกของขาพเจาตอนนั้นมัน
ก็บอกไดแตเพียงวา “พระองคทา นเสด็จ
ไปแลวดวยดี” พอหลวงไดทรงงานทุก
อยางเสร็จสิ้นแลว พระองคไดเหนื่อย
ตรากตรําทํางานทุกอยางที่มีประโยชน

สุ ข ต อ เราชาวไทยทุ ก คนเสร็ จ สิ้ น แล ว
น้ํ า ตาของขาพเจาก็ไมไดหลั่งไหลออก
มา บอกไดแตเพียงวา ตัวเองจะตอง
พยายามศึกษา เรียนรูคําสั่งสอนของ
พระองคทานใหมากที่สุด เพื่อที่จะได
รีบเรงนํามาปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันให
เปนรูปธรรม อยามัวผัดวันประกันพรุง
และอีกหนอยเราก็ตอ งตายเหมือนกัน
3 อาทิตยตอ มา ขาพเจาก็ไดกลับ
มาเมื อ งไทย บรรยากาศที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ตามขางถนนหนทาง ตาม
รานคาทั่ว ๆ ไป มันชางเงียบเหงา เศรา
สรอยวิปโยคใจเปนที่สุด
ขาพเจาไดซื้อหนังสือพระราชกรณียกิจ ซึ่งมีรูปพอหลวง ตั้งแตทรง
พระเยาว ไดผาน “100 คําสอนพอ”
“เลิศล้ํา คําพอ” ไดอานประวัติและ
รูปภาพไดเห็นประชาชนชาวไทยไดหลั่ง

ไหล ไปถวายความเคารพสักการะพระ
บรมศพ ไดเห็นภาพความรักความสามัคคี
ความชวยเหลือทางดานอาหาร น้ํา ยา
แกประชาชนทีไ่ ดเดินทางมายังสนามหลวง
ภาพกิ จ กรรมที่ ไ ด ถ วายขึ้ น แด
พระองคทาน ในหลาย ๆ จังหวัด ไดดู
ภาพการสั ม ภาษณ บุ ค คลที่ เ คยได รั บ
ความชวยเหลือ หรือไดมีโอกาสใกลชิด
พระองคทาน ขาพเจาเองรูสึกซาบซึ้ง มี
ความปติ ไดรับรูในเหตุการณตาง ๆ
จากอดีตของพระองคทา น พระราช
กรณียกิจ โครงการพระราชดําริ ปรัชญา
ตาง ๆ ของพอหลวงอยางมากมายเหลือ
ลน ขาพเจาเองไมไดอยูเมืองไทยหลาย
สิบป ความรูข องขาพเจาในเรือ่ งพอหลวง
ก็มไี มมากเทาทีค่ วร รูแ ตวา ...เรามีพระ

มหากษัตริยที่เลิศล้ํา ขาพเจาเอง
ไดถายทอดความปติ ความซาบซึง้
ใจไดหลัง่ น้ําตาคลอเบาทุกวัน และ
ทุกครั้งที่น้ําตาออกมา ก็พยายาม
เปลี่ยนน้ําตาใหเปนพลัง เราตอง
เปนคนดีมคี ณ
ุ ธรรม ทําเพือ่ ประโยชน
เพื่อสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได

พระราชาที่ยิ่งใหญในโลก
พอหลวงของเรา ทรงเปนพระ
มหากษัตริยที่ขึ้นครองราชยนานที่สุดใน
โลก พระองคมีพระมารดาเปนสามัญชน
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แตทรงเปนพระมารดาที่มีคุณธรรมอัน
สูงสง ไดทรงสั่งสอน อบรมใหพระองค
ทานใหรักประชาชนและติดดินและทรง
ิ ล” แปลวา กําลังของ
ตัง้ ชือ่ วา “ภูมพ
แผนดิน แมอยากใหเธอติดดินนี้ คือ
พระราชดํารัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ซึง่ พระองคกไ็ ดตรัส
ถึงพระราชดํารัส ดังกลาววา...
“เมือ่ ฟงคําพูดนัน่ แลว ก็คดิ วาแม
จะสอนเราและมีจุดมุงหมายที่อยาก
จะใหเราติดดิน” พระองคจงึ เปนพลัง
ของแผนดิน” สมตามพระนามวา “ภูมพิ ล”
อยางแทจริง
พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถ
ปราดเปรื่อง และมีพระจริยวัตรเปยมไป
ดวยคุณธรรมทุกประการ ซึ่งนอมนําให
พระองค เ ป น พระมหากษั ต ริ ย ผู ท รง
ดํารงสิรริ าชสมบัติ เพียบพรอมดวยทศ
พิธราชธรรม จักรวรรดิวตั รธรรม และ
ราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญดวยพระ
เกียรติคุณบุญญาธิการ เจิดจํารัส ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง เพื่อ
ประโยชนสขุ ของประชาชน เปนทีแ่ ซซอ ง
สรรเสริญทุกทิศานุทิศ ตลอดระยะเวลา
70 ป “เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุข แหงมหาชนชาว
สยาม”

“

ผู ที่ ไ ด ต รั ส ป ร ะ โ ย ค นี้ ก็ คื อ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร” ซึง่ เปนพระนามเต็มของ
พระองคทาน และองคการสหประชาติ
ไดกําหนดใหวันที่ ๕ ธันวาคม อันเปน
วันเสด็จพระราชสมภพของพระองคให
เปน “วันดินโลก” อีกดวย

สั จ จะของพระองค ท า น
ชางมั่นคง
ตลอดระยะเวลา 70 ป พระองค
ท า นก็ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ ห พ วกเราประชาชน
ไทยไดเห็นไดรับรู ไดนํามาเปนตนแบบ
ตลอดมา พระองคทรงเล็งเห็นถึงความ
ทุกขยากลําบาก ความอัตคัดฝดเคือง
อากาศแหงแลง ทําการเกษตรไมไดผล
พระองคก็ไดทรงคิดคนในเรื่อง “น้ําคือ
ชีวิต” ชีวิตคือน้ํา คนเราและสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายจะมีชีวิตไมได ถาปราศจากน้ํา
พระองคไดทรงงานอยางมีความวิริยะ
ความเมตตากรุณาอยางสูงสุดที่จะชวย
ให ประชาชนชาวไทยไดพนทุกข ไดมี
น้ําในการดํารงชีพ มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
มั่งคงขึ้น
โครงการ “ฝนหลวง” พระองค
ทานก็ไดคิดคนจนสําเร็จ โดยไดทดลอง

เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุข แหงมหาชนชาวสยาม”

ขายได และสามารถมีชีวิตอยูอยางมี
ความสุข ไมตองเดินทางไปหางานไกล
บาน

“ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงนี”้
ไมเฉพาะแต เกษตรกรเทานั้นที่สามารถ
นําไปใชได ทุกอาชีพ ทุกสาขา พวกเรา
ทุกคนสามารถนําไปใชได พระองคทาน
ไดทําเปนตัวอยาง ดังที่พวกเราไดรับรู
เชน ไมใชจา ยฟุง เฟอ รูจ กั ประหยัด สามารถ
อดออมไว ส ว นหนึ่ ง ตามฐานะของตน
ตัวอยางที่พระองคทานไดมีไวใหดูเปน
ตัวอยาง เชน เรื่องใหขาราชบริพารใกล
ชิดของพระองคทาน นํารองเทา นําสูท
ของพระองคไปซอมแซม ไปปะชุน เรื่อง
ยาสีฟน เรือ่ งดินสอ พระองคทา นจะทรง
ใชจนหมดจริง ๆ

เมือ่ ป 2498 จ.สกลนคร และเทือกเขา
ภูพาน ซึง่ เปนจังหวัดทีแ่ หงแลงมาก เวลา
คิดคนและทดลองใชเวลาทั้งหมด 14 ป
โครงการนีม้ หี ลายประเทศพยายามติดตอ
ขอคําแนะนํา พระองคทา นก็มไิ ดทรงหวง
“ลิขสิทธิ์” แตอยางใด
อีกโครงการ ก็คือ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” พระองคทา นไดทรง
มีพระราชดําริไวใหชาวนา ชาวไร ซึง่ เปน
ประชาชนไทยสวนใหญ สามารถนําไปใช พระเมตตา กรุณาทีย
่ ง่ิ ใหญ
พระเมตตา กรุณาของพระองคทา น
ไปปฏิบตั อิ ยางมัน่ คง พอมี พอกิน พระองค
ทานไดทรงตรัสไววา “เราควรปฏิบัติ ชางยิ่งใหญเหลือจะกลาว พระองคทาน
ทรงยอมเหน็ดเหนือ่ ย เพือ่ ทรงคิดคนควา
ใหพอมีพอกิน”
เราไม จํ า เป น ต อ งอยู ตึ ก หรู ห รา และทดลองจนสําเร็จ พระองคทรงมี
หรือเปนเศรษฐีกันทุกคน เราปลูกขาว พระวิรยิ ะอยางสูงสุด กวา 4,000 โครงการ
ปลูกผัก ผลไม เลีย้ งหมู เลีย้ งเปด เลีย้ งไก ไดปรากฏ เชน โครงการแกมลิง โครงการ
เลี้ยงปลา ฯลฯ ไวใหมีกินในครอบครัว แกลงดิน ฝายตาง ๆ เขื่อนมีอยูในหลาย
ปลอดสารพิษ มีรางกายแข็งแรง มีความ จังหวัด ปลูกปา สรางถนนหนทางสราง
รัก ความสามัคคีระหวางครอบครัวและ โรงเรียน (โรงเรียนไกลกังวล, โรงเรียนพระ
เพื่อนบาน ถาผลผลิตมีเหลือ เหลือจาก ดาบส, โรงเรียนจิตรลดา)
ดานสุขอนามัย ทรงสรางโรง
การแจกจายบางสวนแลว เราก็สามารถ
พยาบาล และทุก ๆ ครั้งที่พระองคทาน
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ไดเสด็จไปตามชนบท ที่ทุรกันดาร จะมี
หมอ พยาบาล ยารักษาโรค เครื่องมือ
ทางการแพทย ติดตามไปดวย เพื่อชวย
เหลือผูเจ็บปวย ฯลฯ
สถานที่ คนควา วิจัยทดลอง
พระองค ท า นจะมี ก ารสร า งอาคาร
สําหรับปฏิบัติทดลอง ในทุก ๆ ภาค เชน
ที่ภาคกลาง ก็จะมีที่สวนจิตรฯ
ในทุก ๆ โครงการ ที่พระองคได
ทรงดําริขึ้นนั้น พระองคทานก็ไดเสีย
สละทรัพยสินสวนพระองคเปนจํานวน
มหาศาล
พระองคทรงมี แต “ให” แก
ประชาราษฎรของพระองคทาน โดยที่
พระองคทาน รวมทั้งไดทรงเปนตัวอยาง
แกพระโอรส พระราชธิดา รวมทัง้ สมเด็จ
พระนางเจาฯ ทรงไดเสด็จรวมกันหลาย ๆ
ตอหลายครั้ง นับจํานวนครั้งไมไดเลย
โดยเฉพาะ “เจาฟาเทพ ฯ”
พระองคทรงเปน “พอหลวง” ของ
พระราชโอรส พระราชธิ ด า รวมทั้ง
ประชาชนชาวไทยทั้ ง ในและนอก
ประเทศ รวมทั้งชาวตางชาติทั่วโลก

พระองคทรงเปน “พอครู”
ทรงเปนตนแบบ ทรงปฏิบัติ และ
ทรงสัง่ สอนประชาชนในทุก ๆ เรือ่ ง
โดยเฉพาะเรือ่ ง ความเมตตา กรุณา
ความออนนอมถอมตน ความมี
“กตัญูกตเวที” ความขยันอดทน
ฯลฯ

ทรงเปน “พอพระ” พระองค
ทรงเปนพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดย
ที่ไมตองมีผาเหลืองมานุงหม พระองคมี
พระที่สูงสง ประเสริฐสุดอยูในหัวใจของ
พระองค เราชาวไทยทุกคนก็จะซาบซึ้ง
แลววา พระองคทาน ไดใช “คุณธรรม”
ในขอธรรมะตาง ๆ มาปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจํา
วัน ยกตัวอยาง เชน พรหมวิหาร ๔,
อริยสัจ ๔, บารมี 10 ทัศ ฯลฯ พระองค
ทานทรงไดปฏิบตั อิ ยางเขมงวด และทรง
นําธรรมะตาง ๆ มาทรงใชในการปฏิบัติ
อยางเปนจริงกับประชาชน จนพระองค
ทานประสบผลสําเร็จจนเปนที่ประจักษ
แกประชาราษฎร ทั้งในประเทศและทั่ว
โลก

พระผูมีจิต
“สะอาด สวาง สงบ”
พระองคไดทรงผนวช ทรงมีพระอุปช ฌายทส่ี งู สง มีพระพีเ่ ลีย้ งคือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คอยดูแล สอนสั่งรวม

ทั้งพระองคทา นเปนพระราชาทีอ่ อ นนอม
ถอมตนเปนที่สุด เมื่อทรงลาผนวชแลว
พระองค ท า นก็ ไ ม เ คยละเลยในการ
ปฏิบตั ธิ รรม พระองคทา นไดเสด็จไปตาม
วัดตาง ๆ โดยเฉพาะวัดบวรฯ ไปกราบ
นมัสการ พระอริยสงฆ เพื่อศึกษาธรรมะ
เชน ไปที่หลวงปูแหวน และเคยตรัสถาม
วา “ทํายังไงจึงจะใหประชาชนหันหนา
ปฏิบัติธรรม” หลวงปูแหวนก็ตอบวา
ใหพระองคปฏิบัติไปกอนแลวประชาชน
ก็จะทําตาม
มี อ ยู ค รั้ ง หนึ่ ง พระองค ท า นก็ ไ ด
เสด็จไปกราบนมัสการ หลวงปูด ลู ย อตุโล
พระองคตรัสถามวา “หลวงปูการที่จะ
ละกิเลสใหไดนน้ั ควรจะละกิเลสอะไร
กอน ?”
หลวงปูก็ตอบวา “กิเลสทั้งหมด
เกิดรวมที่จิต ใหเพงมองดูจิต อันไหน
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เกิดกอน ใหละอันนั้นกอน”
นอกจากนี้ พระองคกท็ รงสนพระทัยใฝหาศึกษาธรรมะตลอดเวลา พระองคทา นไดเสด็จไป นมัสการ หลวงตาบัว
หลวงปูคลาย หลวงปูษีลิงดํา ฯลฯ
หลวงปูษีลิงดํา เคยกลาวไววา
พระองค ท า นได นิ ม นต ห ลวงปู ไ ปที่
พระราชวังและไดตรัสถาม ขอธรรม
และสนทนาธรรม โดยพระองคทาน
ทรงนัง่ พับเพียบอยู 5 ชม. โดยไมทรง
ขยับขาเลย เปนตน
พระองคทรงฝกใฝธรรมะ และคอย
อุปถัมภพระพุทธศาสนา พระสงฆ คอย
เฝาทะนุบํารุง และคอยนําธรรมะมาสั่ง
สอนประชาราษฎร โดยทีพ่ ระองคทา นได
ปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง เชน ฝกจิตให
มีสติรูทัน, สามัคคี คือ พลัง สติทําให
บรรลุผลที่สมบูรณ, วัตรปฏิบัติของ
ชาวพุทธ, ฝกจิตใหเคยชินกับความดี,
ธรรมทัง้ หลายเกิดแตเหตุ, ดํารงตนดวย
คุณธรรม, หมั่นทําบุญเจริญภาวนา,
ปฏิบัติธรรมมิใชของยาก ฯลฯ
พระบรมราโชวาท และราชดํารัส
ลวนแตเปนคุณธรรม ที่พระองคไดนํา
ไปปฏิบัติดวยพระองค และสําเร็จเปน
ตัวอยางใหประชาราษฎรทําตาม โดยที่
เราชาวไทยทั้งหลายมิตองสงสัยเลย
พระองคทรงเปนพระผูประเสริฐ
เลิศล้ํา มีจิตที่ “สะอาด สวาง และ
สงบ” จริง ๆ พระองคทรงเปนสาวก อัน
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ดีเลิศของพระพุทธเจา เปนแนแท เปน
ตัวอยางในธรรมะ
“กตัญูกตเวทิตา” ความกตัญู
กตเวทีเปนเลิศ ซึ่งพวกเราชาวไทยควร
นอมนํามาปฏิบัติอยางจริงจังเถิด

จงเปลีย
่ นวิกฤตใหเปนพลัง
ความอาลัย ความเศราโศก เสียใจ
ในการจากไปของ “พอหลวง” ของ
ประชาชนไทยทุกคนนั้น นับวาเปนการ
สูญเสียอันยิง่ ใหญและเปนประวัตศิ าสตร
ของชาติไทย แตเมื่อเราทุกคนก็คงทราบ
อยูแลววา พอหลวงของพวกเราชาวไทย
ก็ทรงประชวรมานานแลว เมื่อถึงเวลา
อันควรแลว เราทุกคนก็ควรนอมใจและ
ย อ ม รั บ ก ฎ ข อ ง พ ร ะ ไ ต ร ลั ก ษ ณ
“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”

ทุกสิ่งทุกอยางมีการเกิดขึ้น
ตั้งอยูและดับไป เปนธรรมดา ไม
เที่ยง ไมแนนอน ไมมีตัว ไมมีตน
และจงพยายามตักเตือนตัวเองอยู
ตลอดเวลาวา อีกหนอย ! เราก็
ตองตายเหมือนกัน อยาตั้งตน
อยูในความประมาทเลย
ขอพวกเราจงนอมจิต นอมใจ
พยายามเปลีย่ นความอาลัย เศราโศกมา
เปนพลัง พยายามศึกษา คนควา พระ
ราชกรณียกิจ ศึกษาพระบรมราโชวาท
คําสั่งสอนของพระองคทาน มาปฏิบัติ

ใหเปนจริงเถิด ความรักสามัคคี ปรองดอง
หันหนาเขากัน พูดอยางมีเหตุและผล ไม
ตองมีผแู พ ผูช นะ (เพราะถาเรามัวแขงขัน
กันจะเอาชนะฝายเดียว) ผูที่พายแพ และ
เสียหาย ก็คือ ประเทศชาติ ประชาชน
ตองเสียหาย ลมตาย เศรษฐกิจตกต่ํา
และภัยอันใหญหลวงก็จะตามมา
พอหลวง เคยออกมาตรัสหามปราม
สมัย 14 ตุลาคม 2516 มีใจความวา
“คนไทยจะฆาคนไทยดวยกันไมได”
แลวทุกอยางก็สงบดวยดี
ขอพวกเราชาวไทยทุกคน จงหัน
หนา มุง หนา “ปฏิบตั ธิ รรม” กันเถิด พวก
เราก็ไดมพี อ หลวง ไดทรงประพฤติธรรม
และทรงไดปฏิบัติเปนตัวอยางและก็ทรง
มี พ ระประสงค ใ ห พ วกเราหั น หน า มา
ปฏิบัติธรรม เพื่อที่พวกเราจะไดมี “สติ
ปญญา” นํามาใชในชีวิตประจําวัน เปน
คนดี ชวยเหลือสังคม เพื่อความเจริญ
รุงเรืองของประเทศชาติชั่วนิรันดรเถิด
บทความนี้ สวนหนึ่งขาพเจาได
มาจากการอานหนังสือ “พอหลวงของ
เรา” และ “100 คําสอนพอ” ดูทีวี ฟง
YouTube เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ มา
เขียน เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศล
และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.
ธ สสถิถิตใในดวงใจ
นดวงใจ ตตราบนิ
ราบนิจนนิิรันดร
ดร 
ลละอองธรรม
ะอองธรรม
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สวนแกวแฟรฉบับนี้จะมาแนะนําพืชผักที่มีสรรพคุณ

โโดดเด
ดดเดนในการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย ใหแข็งแรงกระชุม
กกระชวย
ระชวย จนไดรบั ฉายาวา “ถัว่ กระชับความสัมพันธครอบครัว”
ยยิิ่งไปกวานั้น ยังมีประสิทธิภาพชวยฟนฟูการทํางานของสมอง
ออีีกดวย เคาก็คือ... “หมามุุยอินเดีย”... นั่นเอง

หมามุุยอินเดีย สมุน
ุ ไพรสรรพคุณ
ุ สุุดล้ํ า
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยูที่เมล็ด

หมามุุย คืออะไร หมามุย (Velvet bean) เปน

สมุนไพรที่มีลักษณะเปนพืชเถา และมีขนคันอยูบริเวณฝกหมา
มุยถูกนํามาใชในการรักษามาอยางชานาน เนือ่ งดวยเพราะเมล็ด
ของหมามุยนั้น มีสรรพคุณมากมายจนนับไมถวน แตที่เห็นได
ชัชดั เจนที่สุด ก็คือ สรรพคุณเสริมสมรรถภาพทาง

เพศในเพศชาย

สรรพคุณ
ผลจากการวิจัยสรรพคุณที่มีอยูใน
เมล็ดหมามุย อินเดีย โดยคุณธนโชติ ธรรมชาติ
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พบวา
ใ น เ ม ล็ ด ห ม า มุ ย สายพั น ธุ อิ น เดี ย จะ
ประกอบไปดวยสารแอล-โดพา (L-Dopa,
Levodopa) ซีง่ เปน Aromatic non-protein
amino acid และเปนสารตั้งตนในการ
สังเคราะหสารสื่อประสาท โดพามีน (dopamine) ที่มีอิทธิพลตอระบบการสืบพันธุ
ของสัตวและมนุษย
มีผลทําใหสมรรถภาพทางเพศ
เพิม่ ขึน้ ชักนําใหเกิดความถีใ่ นการผสม
พันธุไดดี รวมทั้งยืดระยะเวลาในการมี
เพศสัมพันธ เพิม่ ปริมาณฮอรโมนเพศได
และถูกนําไปใชในการรักษาโรคพารกนิ สัน
นอกจาก การวิจัยของคุณ ธนโชติ
ธรรมชาติ แลว ยังพบผลจากการวิจัย โดย
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร พบวา
เมล็ดหมามุย สายพันธุอ นิ เดีย มีสารธรรมชาติสามารถชวยเพิ่มจํานวนสเปรม และ
ปริมาณน้ําเชื้อใหกับผูชาย มีฤทธิ์บํารุง
สมรรถภาพทางเพศ จึงชวยแกปญ
 หาภาวะ
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การมีบุตรยาก
โดย ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ เภสัชกร
ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัย
ภูเบศร กลาววา ผลการทดลองในสัตวนั้น
เมล็ดหมามุย ชวยใหมีสมรรถภาพทางเพศ
ดีขึ้น เพิ่มความถี่ในการผสมพันธุได ทําให
สมรรถภาพทางเพศดีขน้ึ เพิม่ ความถีใ่ นการ
ผสมพันธุไ ดเปนสิบเทา รวมทัง้ ยืดระยะเวลา
ในการมีเพศสัมพันธ ทําใหชะลออาการหลัง่
เร็วได และเพิ่มปริมาณฮอรโมนทางเพศ
สรรพคุ ณ ของหมามุ ย อิ น เดี ย
เปนที่รูจักกันดีวาชวยปรับความสมดุล
ของรางกาย เสริมสรางความแข็งแรง
และยั ง มี คุ ณ ประโยชน อี ก มากมาย
หลายอยาง
สารโดพามีน (dopamine) เปนสาร
เคมีในสมองที่จัดอยูในกลุมแคทีโคลามีน
สรางมาจากกรดอะมิโนชนิดไทโรซีน โดย
อาศัยการทํางานของเอนไซมไทโรซีนไฮดรอกซิเลส ในสมองของคนเรามีปริมาณ
โดปามีนประมาณรอยละ 80 ของสารกลุม
แคทีโคลามีนทีถ่ กู สรางขึ้นทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังหลั่งมาจากสมอง
สวนไฮโพทาลามัส ซึ่งทําหนาที่ยับยั้งการ
หลั่ ง โพรแลกติ น จากกลี บ ส ว นหน า ของ
ตอมพิทอู ทิ ารี เมือ่ รางกายหลัง่ สารโดพามีน
ออกมาจะสงผลตออารมณของบุคคลมี
ความตื่นตัว กระฉับกระเฉง มีสมาธิมาก
ขึ้น ไวตอสิ่งกระตุนตาง ๆ รอบตัว
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รัับประทานอยางไ
งไร
ไร
๑. นึึ่ง
นึง่ วิธนี ง่ึ วิธนี ผ้ี เู ฒาผูแ กในภาคอีสาน
รูจักกันดี เขาทํากินเปนกิจวัตรประจําทุกวัน
โดยการนําเมล็ดหมามุยมาลางทําความ
สะอาดและทุกเชา ทีม่ กี ารนึง่ ขาวเหนียวก็
จะฝากเมล็ดหมามุยใสเขาไปในหวดขาว
เหนียว ประมาณ 10-20 เมล็ดดวย เมื่อ
ขาวเหนียวสุกเมล็ดหมามุยก็สุกพอดี นํา
ไปรับประทานไดทันที ในสมัยใหมจะใชซึ้ง
นึ่ง (ลังถึง) หรือหมอนึง่ แรงดันก็ไดวธิ สี งั เกต
วา เมล็ดหมามุย สุกหรือไม ดูจากตรงกลาง
ของเมล็ดหมามุย จะตองไมมไี ต (จุดขาว ๆ)
ตรงกลางเมล็ดหมามุย

๒. ตม
ตม วิธตี ม เปนอีกวิธหี นึง่ ทีท่ าํ ใหเมล็ด
หมามุยสุก แตไมคอยนิยมทํากัน วิธีทําก็
คือนําเมล็ด หมามุยมาลางใหสะอาด และ
นําไปใสในภาชนะตม เมล็ดหมามุย 1 สวน
น้ํา 3 สวน ตมไป เรื่อย ๆ เมื่อเมล็ดใดสุก
จะลอยขึ้นเราก็ทยอยชอนออก เมล็ดใดยัง
ไมลอยแสดงวา...ยังไมสุก ก็ตอง ตมตอไป
จนลอยหมด

ลางผานน้ําใหสะอาด เมื่อสะเด็ดน้ําแลวก็
นําไปใสในกระทะ ใชไฟออน ๆ เหมือนคั่ว
ถั่วลิสง (หามใชไฟแรง) และตองคนกวน
คลุกเคลาตลอดเวลา เพื่อใหเมล็ดหมามุย
ไดรบั ความรอนเทา ๆ กันทุกเมล็ด เมือ่ เมล็ด
เริ่มสุกจะไดกลิ่นหอมและสักพักจะไดยิน
เมล็ดหมามุยแตกดังเปะ ๆ ๆ ๆ (เมล็ด
หมามุย แตกแคอา เผยอประมาณ 20-30 %
ของเมล็ดทั้งหมด การเผยออาออกจะ ไม
เทากับขาวโพดคั่วที่พอง ๆ) วิธีสังเกตวา
สุกหรือไม ใหดูที่เนื้อในของเมล็ด ถาออก
สีเหลืองออน ๆ แสดงวา สุกแลว แตถา บาง
เมล็ดเนื้อในยังขาวขุนเหมือน เมล็ดขาวสาร
แสดงวา ยังไมสุก หรือทดลองเคี้ยว ถามี
รสชาติดิบ เหมือนยังไมคั่ว กลิ่นเหม็นเขียว
ไมหอม แสดงวา ไมสุก ตองคั่วตอไป

๔. อบ

อบ วิธีอบเปนวิธีสมัยใหมที่ชวย
อํานวยความสะดวกและงาย โดยใชเตาไมโครเวฟ โดยนําเมล็ดหมามุยมาลางผานน้ํา
เมื่อสะเด็ดน้ําแลวนําเขาไมโครเวฟไดเลย
(ไมตอ งนําไปตากแหง) โดยตัง้ อุณหภูมสิ งู สุด
ของเตาไมโครเวฟที่มีอยูนาน 5-10 นาที
เมื่อครบเวลาเอาออกมา คนคลุกเคลาสลับ
กันใหบนลงลาง แลวนําไปใสในไมโครเวฟ
อีกครั้ง นาน 3-5 นาที เมื่อไดยินเสียงดัง
๓. คั่ว
เปะ ๆ ๆ ๆ และเสียงเริ่มซานอยลง กดปุม
คั่ว วิธีคั่วเปนวิธีที่นิยมกันมากโดย หยุดเครื่อง นําออกมาจากเตาไมโครเวฟ
เฉพาะคัว่ ดวยเตาถาน เพราะจะทําใหเมล็ด สังเกตทีเ่ นื้อในเมล็ดหมามุย ถาสีเหลือง
หอมเหมือนกาแฟ โดยนําเมล็ดหมามุยมา ออนก็แสดงวา สุกแลว ถาเหลืองแกแสดง

6) หมามุย อินเดียเหมาะสําหรับสราง
วาไหมมากไป ถาตรงกลางขาวขุนเปนไต
แสดงวา ยังไมสุก อบตอไปอีกสักพัก วิธีนี้ กลามเนื้อในผูที่มีกลามเนื้อออนแอ หรือผู
เมล็ดหมามุยจะสุกและแตก
ที่ตองการเพิ่มมวลกลามเนื้อ
7) หมามุยอินเดียชวยเพิ่มปริมาณ
หมายเหตุ เมล็ดหมามุย ดิบ ๆ ไมสามารถ
นํามารับประทานได เนื่องจากในเมล็ดหมามุย น้ํานมใหกับสตรีที่ใหนมบุตร
จะมีสารออกฤทธิ์ชนิดหนึ่ง คือ สาร HCN ที่
8) หมามุย อินเดียสามารถลดอาการ
มีอยูในพืชชนิดตาง ๆ เชน มันสัมปะหลังดิบ, ปวดบวมที่เกิดจากการถูกงูกัดได
หนอไมดิบ) เมื่อรับประทานไปแลวจะทําใหเกิด
9) หมามุยอินเดียมีสาระสําคัญที่
อาการประสาทหลอน, คลื่นไส, อาเจียน, หนาว
สั่น บานหมุน แตเมื่อทําใหสุกแลว สารดังกลาว สามารถบรรเทาอาการของโรคพารกนิ สันได
10) หมามุยอินเดียสามารถบําบัด
จะหมดไปและจะมีประโยชนตอรางกายมาก
อาการของภาวะซึมเศราได
11) หมามุย อินเดียสามารถบําบัด
การนอนไมหลับและชวยใหหลับลึกมาก
กวาเดิมได

คุณสมบัตดิ ี ๆ แถมดวยประโยชน
มากมายขนาดนี้ วัดสวนแกว สาขาซอโอ
จังหวัดตากของเรา ไดทําการปลูกหมามุย
1) ตัวเมล็ด็ หมามุยอินเดียนั้นมีรส อิ น เดี ย จนสํ า เร็ จ เป น ที่ น า ภู มิ ใ จอย า งยิ่ ง
และได นํ า มาจั ด จํ า หน า ยที่ ส าขานนทบุ รี
ชาติออกหวาน ๆ ขม ๆ และมีฤทธิ์รอน
2) เมล็ดหมามุย อินเดียมีคณ
ุ สมบัติ ของเราแลวดวย
ขอเชิ ญ ทุ ก ท า นที่ แ วะเวี ย นมา
ชวยปรับสมดุลของธาตุในรางกาย (ตรีโทษ
วัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี แหงนี้ได
ประกอบดวย วาตะ ปตตะ กผะ)
3) เมล็ดหมามุย อินเดียสามารถเพิม่ เลือกซื้อเลือกหาพืชผักที่มีประโยชน
ปริมาณเชื้ออสุจิและเพิ่มความสามารถใน กลับไป ดังคํากลาวที่วา “บุญก็ได ไส
การเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิไดดียิ่งขึ้น
ก็เต็ม” คงไมพอ สุขภาพยังแข็งแรง
4) เมล็ ด หมามุยอิ น เดี ย มี ค วาม กระชุมกระชวยอีกดวย ขออนุโมทนา
สามารถในการเพิ่มความตองการทางเพศ บุญกับทานทั้งหลายดวยคะ.
ทั้งในชายและหญิง
5) หมามุยอินเดียสามารถชวยยืด
ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธใหนานขึน้ ได

คคุุณสมบััติ
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”ÍÂ‹ÒãªŒ...
ÍÐäÃà¡Ô¹¡íÒÅÑ§”
โดย...โยมแอว สังฆทาน

อยาใชอะไรเกินกําลัง
๑. อยาเอาแรงกดดัน มาเปนแรงขับเคลือ่ น ใชรา งกายเกินกําลัง
เทากับทํารายรางกาย อยาลืมวาสุขภาพ คือ ตนทุน รางกายไมแข็งแรง
คุณจะใชชวี ติ อยางมีความสุขไดอยางไร
๒. อยาเห็นชือ่ เสียง ลาภยศ เปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ในชีวติ ชือ่ เสียงลาภ
ยศเปรียบดังหมอกควัน สุดทายก็มลายสูญ
๓. อยาคิดวาหมอจะชวยคุณได หมอทีด่ ี คือ ตัวคุณ ดูแลชีวติ ดีกวา
ใหใครมาชวยชีวติ
๔. อยาคิดวาอุทิศใหแลวจะตองรับสิ่งตอบแทนเสมอไป ใหอะไร
กับใครอยารอใหเขาทดแทน
๕. อยาเห็นการทักทายใครเปนสิ่งที่นารําคาญ...ที่เขาสงขอความ
ใหคุณเสมอ เพราะคุณยังอยูในใจเขา

â´´...à´Õ
â´´...
à´Õ èÂÇ

โดย...นายมะเนาว

ËÒ¡ÇÑ¹Ë¹Öè§...«Öè§μŒÍ§à´Ô¹ค¹à´ÕÂÇ...
â´´à´ÕèÂÇ...à¾ÕÂ§ÅÓ¾Ñ§
¢ÍÍÂ‹Òä´ŒËÂØ´ÂÑé§...à¾ÕÂÃàμÔÁ½˜¹...ÁØ‹§ÊÙ‹¨Ø´ËÁÒÂ
áÁŒäÁ‹ÁÕ¡ÓÅÑ§ã¨¨Ò¡ãคÃÍ×è¹
áÅÐμŒÍ§¡ÅéÓ¡Å×¹¡Ñº»˜ÞËÒ...ÍÕ¡μÑé§ÁÒ¡ÁÒÂ
à¾ÕÂ§à¾ÃÒÐ...ËÑÇã¨...äÁ‹ÂÍÁá¾Œ¾‹ÒÂ
¨Ø´ËÁÒÂ...¡çà»Å‹§»ÃÐ¡ÒÂ...§´§ÒÁ
àÃÔèÁ...ทÕèμÑÇàÃÒ àÃÔèÁ...¨Ò¡¢ŒÒ§ã¹
áÁŒäÁ‹ÁÕค¹คÍÂãËŒ¡ÓÅÑ§ã¨...¡çμŒÍ§ä»ถÖ§àÊŒ¹ªÑÂÍÂÙ‹´Õ...
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ãº»ÇÒÃ³ÒáÊ´§¡ØÈÅà¨μ¹Ò

ÍØ»¶ÑÁÀÊÁ·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¨ÔμÈÃÑ·¸ÒºÃÔ¨Ò¤·ÃÑ¾Â (·Ø¹ÅÐ ß 100 ºÒ· ËÃ×ÍμÒÁ¡íÒÅÑ§ÈÃÑ·¸Ò)
 ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ...................·Ø¹ ÃÇÁ......................................ºÒ·
 ÊÁ·º·Ø¹¼‹Ò¹ ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢ÒμÅÒ´à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ ºÒ§ãËÞ‹

กองทุนผูสูงวัย วัดสวนแกว เลขที่บัญชี
"""""

382-2-48554-4

¢ÍÍ¹ØâÁ·¹ÒÊÒ¸ØºØÞ ·‹Ò¹¼ÙŒÍØ»¶ÑÁÀÊÁ·º¡Í§·Ø¹Ï ã¹¤ÃÑé§¹Õé ¨§à»š¹μºÐ à´ªÐ ¾ÅÇ»˜¨¨ÑÂ
ÍíÒ¹ÇÂªÑÂ ÍíÒ¹ÇÂ¼Å ãËŒ·‹Ò¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¨§»ÃÐÊºáμ‹¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ´ŒÇÂ¨μØÃ¾Ô¸¾ÃªÑÂ ÁÕÍÒÂØ
ÇÃÃ³Ð ÊØ¢Ð ¾ÅÐ »¯ÔÀÒ³¸¹ÊÒÃÊÁºÑμÔ ãËŒÁÕÍÔèÁ ¹Í¹ÍØ‹¹ ã¹ÂÒÁ·‹Ò¹ÊÙ§ÇÑÂ ·Ø¡·‹Ò¹à·ÍÞÏ
"""""

¡ÃÐ«ÔººØÞ : ÊÁ·º 1 ¡Í§·Ø¹ ÃÑºá¨¡¹éÒí ´×Áè Ã‹Áâ¾¸Ôáì ¡ŒÇ¾ÒÂÍÒÃâÍ 1 á¾¤ (á·¹á¨¡¾ÃÐÊÁà´ç¨à¹×Íé ¼§)

100 ¡Í§·Ø¹ à¾ÔÁè âº¹ÑÊºØÞÍÕ¡ 1 á¾¤ (50 á¾¤ ÁÕºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§¹éÒí ¶Ö§ºŒÒ¹ ËÃ×Í¨Ø´¹Ñ´ãËŒºÃÔ¨Ò¤μ‹Í)

(ÊÁ·º·Ø¹μÑ§é áμ‹ 500 ºÒ· ¢Ö¹é ä» »ÃÐÊ§¤ãºÍ¹ØâÁ·¹ÒºÑμÃ â»Ã´ÃÐºØ ª×Íè -·ÕÍè ÂÙ‹ ã¹¡ÒÃàÊÕÂÀÒÉÕ)
ª×èÍ.............................................................................................. ¹ÒÁÊ¡ØÅ....................................................................................
ºŒÒ¹àÅ¢·Õè......................................¶¹¹.................................................... μíÒºÅ/á¢Ç§........................................................
ÍíÒàÀÍ/à¢μ...................................................... ¨Ñ§ËÇÑ´.................................................... â·Ã..............................................

ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน
โทร. 0 2921 5023 กด 2 Line ID : 08 5658 1221
E-mail : seniorfund2557@gmail.com
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
จํานวน 10,000 บาท
2. คุณสุทธิพร บุญภักดี
จํานวน 6,000 บาท
3. คุณคณพัฒน หงษประธานพร
จํานวน 2,000 บาท
4. คุณไมตรี กาญจนเทียนศรี
จํานวน 2,000 บาท
5. คุณสมสุข สวางฟา
จํานวน 1,000 บาท
6. คุณเพียงเพ็ญ สืบถวิลกุล
จํานวน 1,000 บาท
7. คุณปนแกว สุวรรณ
จํานวน 600 บาท
8. คุณกฤษณา พลจันทร
จํานวน 500 บาท
9. คุณสนทยาพรรษ ยาทวม
จํานวน 500 บาท
10. คุณพิชยา แสงบุญยิ่ง
จํานวน 300 บาท
11. คุณสมควร โพธิ์แกว
จํานวน 300 บาท
12. คุณสนิท เลาหะวิริยศาล
จํานวน 300 บาท
13. พล.ต.ชิน ชั้นเจริญ
จํานวน 222.22 บาท
14. รายนามผูบริจาค รายละ
จํานวน 200 บาท
(1) คุณจักรเรศ ศิริรังษี
(2) คุณมนตรี สมไรขิง
(3) คุณเสทื้อน หุนทอง
(4) คุณชวนทิพย ธนะเจริญธรรม
(5) คุณอมรา ผาสุก
(6) พระศักดิ์ชัย กิตฺติชโย
(7) คุณสุทธิวรรณ เที่ยงแชม (8) คุณมาลินี เทียมทัน
(9) พ.ต.ท.พิมล ปรีเปรม
(10) คุณวารินทร บุญภมร
(11) คุณวรรณวิภา สุขอัมพร

คุณไมใชเราขอ

ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ
ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้
เราจะเก็บของที่มากเกินไป...
เราจะนําของที่เกาเกินไป...
เราจะรวบรวมของที่ชํารุดแลว...
เราจะรื้อบานเกาบานพัง...
เราจะลางสตอกสินคา...
เราจะเก็บเสื้อผาไมใชแลว...
เราจะลากรถพังรถเกา...
เราจะจัดการของที่ไมใชทุกชนิด...

ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน
ไปทิ้งที่ไหน

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

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

Fax : 0 2595 1222 E-mail : Kanlayano@gmail.com
เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต....................... จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย............... โทร.................
Email :.........................................................................................................................
สถานที่ใหสงวารสารกัลยาโณ
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก.............................. ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต......................... จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย............. โทร..................
สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
มูลนิธิสวนแกวฯ วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140
อัตราคาสมาชิกวารสารกัลยาโณ
 1. 1 ป 4 ฉบับ
ราคา 200 บาท (รวมคาจัดสง) หรือ
 2. อุปถัมภคาจัดพิมพตามกําลังศรัทธา จํานวนเงิน.............บาท
เริ่มฉบับที่............ ประจําเดือน.................................................... พ.ศ...............

สั่งจายในนาม

มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว

เลขที่บัญชี 269-2-12533-1
หรืออุปถัมภไดโดยตรงกับมูลนิธิสวนแกว (ทุกวัน)

ผูรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิสวนแกว
โทรศัพท 0 2595 1444,
1444, 0 2921 5023 กด 0
แฟกซ

0 2921 5022

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ
มููลนิธิสวนแกว

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 3. โครงการรมโพธิ์แกว
วัดสวนแกว ต.บางเลน
4. โครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
5. โครงการลอกคราบ
6. โครงการกระบอกสํารอกกิเลส
7. โครงการชวยนองทองหิว
8. โครงการรณรงคผูไมรูหนังสือ
ใหมีโอกาสไดเรียน
โทร. 0 2595 1444, 0 2921 5601-4, 9. โครงการสลบมาฟนไป
0 2921 5023, 0 2921 6310, 10. โครงการที่พักคนชรา
0 2921 6391, 0 2595 1946, 11. โครงการสะพานบุญ
0 2595 1947, 0 2921 6262
จากผูเหลือเจือจานผูขาด
แฟกซ : 0 2595 1222
12. โครงการซุปเปอรมารเก็ตผูยากไร
ติดตอสอบถามเรื่องอื่นๆ
13. โครงการสวนแกวเนอรสเซอรี่
กด 0
14. โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอม
รับบริจาคสิ่งของ
15. โครงการบอหมักสิ่งปฏิกูล
กด 1 หรือตอ 201-208, 210
ตามแนวโครงการพระราชดําริ
E-mail : kanlayano@gmail.com
16. โครงการบานทักษะชีวิต
รับกิจนิมนตและคายจริยธรรม
17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
กด 2 หรือตอ 110, 111
18. โครงการคอนโดสุนัข
E-mail : bookkan54@gmail.com
Line ID : 08 5658 1221

มูลนิธิสวนแกว
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