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    ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹ä·Â “ÇÑ¹Ê§¡ÃÒ¹μ�” ñó-ñõ àÁÉÒÂ¹ òõöð 
  ชวงนี้อากาศในเมืองไทยเรา มีการเปลี่ยนแปลงเขาฤดูรอน ฤดูดังกลาวนํามาซึ่งปญหา
ทางอากาศกอมลพิษระบบทางเดินหายใจ ภัยแลงขาดแคลนน้ํา น้ําดื่ม น้ําใช ตลอดถึงการสง
ผลกระทบถึงจิตใจ เพราะวาไดรับการกระตุนจากความรอนภายนอกสูภายในเร็วขึ้น การบังคับ
ควบคุมตัวเองมีขีดจํากัด การแกปญหาก็จะลําบากมากขึ้น ตองอาศัยความสงบ ความเย็น ความ
เขาใจ ในการอยูรวมกันผานการพูดคุยที่เปนกัลยาณมิตร ปรารถนาดีตอกัน ถึงจะผานพนไปสู
ความเย็นหรือเขาสูฤดูฝนไดราบรื่น
  นอกจากน้ี ปญหาสําคัญของคนไทยอีกเร่ืองท่ีนาเปนหวง คือ “การเสพติดความเห็น 
มากกวาการแสวงหาความรู” จนเกิดความคิดเห็นตาง มีการกลาวราย ใหรายกัน จะจริงหรือ
ไมจริง คอยวากันอีกที ดังเชน มีคนโพสตพระกําลังนั่งดื่มน้ําโซดาเพื่อรักษาโรคไต แลวถูกถาย
ภาพนํามาโพสตวา “พระกําลังด่ืมสุรา” อีกไมก่ีวันผานมา เม่ือความจริงปรากฏ เจาของโพสต
ตองนําดอกไมมาขอขมาอโหสิกรรมตอพระสงฆที่ถูกกระทําผานความคิดเห็น เปนตน ดังนั้น จึง
อยากฝากเตือนสติทานท้ังหลายวา “การเสพขอมูลขาวสารทุกวันน้ี ควรมีการใครครวญกอน 
คอยโพสต คอยแชร เหมือนกับการใครครวญกอนการใหทาน” เมื่อใครครวญดแีลว มันจะ
เกิดคุณประโยชนตอตัวเอง พระศาสนา และสังคมโดยรวม
  ในวันที่ ๒๔ เมษายน นี้ เปนวันสําคัญตอสมาชิกรมโพธิ์แกว เชื่อวาทุกคนคงจดจํากัน
ขึ้นใจแนนอนวา คือ เปนวันคลายวันเกิดของหลวงพอพระพยอม หลวงพอของพวกเราน่ันเอง 
ในทุก ๆ  ป วันน้ีสมาชิกรมโพธ์ิแกว ตองต่ืนต้ังแตตีหา มารวมกันแสดงมุทิตาจิต ณ หนามูลนิธิสวนแกวฯ
เพือ่แสดงออกถึงความศรัทธา ความหวงใย ความกตัญู ความรัก และความเสียสละของหลวงพอ
ที่ไดชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม ไดมีพื้นที่ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
  สําหรับวารสารกัลยาโณฉบับน้ี มีเน้ือหารูปแบบธรรมบรรยายและบทความธรรมะทีห่ลาก 
หลายเชนเคย ประกอบดวย การเกิดมาในวัย ๖๘ ป ของพระพยอมทานทําอะไรบาง ? เร่ือง
ความรักของมนุษย และใครเปนใหญ ฯลฯ ตลอดถึงธรรมบรรยายเรื่องอื่น ๆ ท่ีหลวงพอ
พยอมไดเทศนและสัมภาษณไว นอกจากนี้ ยังมีบทความที่นาสนใจอีกหลายเรื่อง ใหทานทั้ง
หลายไดกระตุกปญญา เพ่ือสรางธาตุรูไดเปนอยางดี
  ทายท่ีสุด ขออนุโมทนาบุญกับทุกทาน ท่ีไดมีสวนรวมในการจัดพิมพหรือชวยเหลือในดาน
อ่ืน ๆ จนทําใหวารสารบรรลุเปาหมาย ขอใหทานท้ังหลายมีความสุขในธรรมและชวยนําความสุขที่
ไดไปเผยแผตอเพื่อนมนุษยใหไดรับความสุขกวางขึ้นบนโลกใบนี.้  อตัมมยตา...
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ชวงนี้อากาศในเมืองไทยเรา มีการเปลี่ยนแปลงเขาฤดูรอน ฤดูดังกลาวนํามาซึ่งปญหา

ททางอากาศกอมลพิษระบบทางเดนิหายใจ ภัยแลงขาดแคลนน้ํา น้ําดื่ม น้ําใช ตลอดถึงการสง
ผผลกระทบถึงจิตใจ เพราะวาไดรับการกระตุนจากความรอนภายนอกสูภายในเร็วขึ้น การบังคบั
คควบคุมตัวเองมีขีดจํากัด การแกปญหาก็จะลําบากมากขึ้น ตองอาศัยความสงบ ความเย็น ความ
เเขาใจ ในการอยูรวมกันผานการพูดคุยที่เปนกัลยาณมิตร ปรารถนาดีตอกัน ถึงจะผานพนไปสู
คความเย็นหรือเขาสูฤดูฝนไดราบรื่น
  นอกจากน้ี ปญหาสําคัญของคนไทยอีกเร่ืองท่ีนาเปนหวง คือ “การเสพติดความเห็น 
มากกวาการแสวงหาความรู” จนเกิดความคิดเห็นตาง มีการกลาวราย ใหรายกัน จะจริงหรือ
ไไมจริง คอยวากันอีกที ดังเชน มีคนโพสตพระกําลังนั่งดื่มน้ําโซดาเพื่อรักษาโรคไต แลวถูกถาย
ภาพนํามาโพสตวา “พระกําลังด่ืมสุรา” อีกไมก่ีวันผานมา เม่ือความจริงปรากฏ เจาของโพสต
ตองนําดอกไมมาขอขมาอโหสิกรรมตอพระสงฆที่ถูกกระทําผานความคิดเห็น เปนตน ดังนั้น จึง
อยากฝากเตือนสติทานท้ังหลายวา “การเสพขอมูลขาวสารทุกวันน้ี ควรมีการใครครวญกอน 
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คอยโพสต คอยแชร เหมือนกับการใครครวญกอนการใหทาน” เมื่อใครครวญดีแลว มันจะ
เกิดคุณประโยชนตอตัวเอง พระศาสนา และสังคมโดยรวม
  ในวันที่ ๒๔ เมษายน นี้ เปนวันสําคัญตอสมาชิกรมโพธิ์แกว เชื่อวาทุกคนคงจดจํากัน
ขข้ึนใจแนนอนวา คือ เปนวันคลายวันเกิดของหลวงพอพระพยอม หลวงพอของพวกเราน่ันเอง
ใในทุก ๆ  ป วันน้ีสมาชิกรมโพธ์ิแกว ตองต่ืนต้ังแตตีหา มารวมกันแสดงมุทิตาจิต ณ หนามูลนิธิสวนแกวฯ
เพือ่แสดงออกถึงความศรัทธา ความหวงใย ความกตัญู ความรัก และความเสียสละของหลวงพอ
ท่ีไดชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม ไดมีพื้นที่ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
  สําหรับวารสารกัลยาโณฉบับน้ี มีเน้ือหารูปแบบธรรมบรรยายและบทความธรรมะทีห่ลาก 
หลายเชนเคย ประกอบดวย การเกิดมาในวัย ๖๘ ป ของพระพยอมทานทําอะไรบาง ? เร่ือง
ความรักของมนุษย และใครเปนใหญ ฯลฯ ตลอดถึงธรรมบรรยายเรื่องอื่น ๆ ท่ีหลวงพอ
พยอมไดเทศนและสัมภาษณไว นอกจากนี้ ยังมีบทความที่นาสนใจอีกหลายเรื่อง ใหทานทั้ง
หลายไดกระตุกปญญา เพื่อสรางธาตุรูไดเปนอยางดี
  ทาย

ุ
ท่ีสุด ขออนุโมทนาบุญกับทุกทาน ท่ีไดมีสวนรวมในการจัดพิมพหรือชวยเหลือในดาน

อ่ืน ๆ จนทําใหวารสารบรรลุเปาหมาย ขอใหทานท้ังหลายมีความสุขในธรรมและชวยนําความสุขทีุ่
ับความสุขกวางขึ้นบนโลกใบนี้ไไดไปเผยแผตอเพื่อนมนุษยใหไดรั .  อตัมมยตา...
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  ๏ ทํางาน การกุศล  จวบถึงจน หกสิบแปด
ฝาฝน ผานลมแดด   อยูในแวด วงสงฆมา
  ๏ ทุกวัน ทําประโยชน  ไมสรางโทษ โลภโทสา
สรางสรรค เติมปญญา   แกปญหา ความยากจน
  ๏ เปนพระ ละอามิส  ไมยึดติด ในลาภผล
ทําแต เรื่องแกจน    ใหปวงชน พึ่งตนเอง
  ๏ โครงการ ทานทํามา  หลายโครงฯหนา รับวาเจง
สามารถ พึ่งตนเอง   มกิริ่งเกรง เรื่องทํางาน
  ๏ โปรเจกต เล็กไมมี  หลายโครงฯที่ มีหลักฐาน
หลายโครงฯ ทํามานาน   ยังสืบสาน งานทุกวัน
   ๏ เชนเรื่อง นําขยะ  มาจัดซะ อยางสรางสรรค
จัดใหม แปรรูปพลัน    ขยะนั้น เปนเงินทอง
  ๏ พืชผล ตนแบบทํา  พรอมนอมนํา ดํารัสของ
พอหลวง ทรงทดลอง    เศรษฐกิจตอง ความพอเพียง
  ๏ ปนี้ หกสิบแปด     ผานฝนแดด ไมเคยเกี่ยง
เดินตาม ความพอเพียง    ตามแบบเยี่ยง พอหลวงยืน
  ๏ ขอบุญ คุณไตรรัตน  ปกปองปด ทุกขภัยคลื่น
 บุญพา อายุยืน     ธรรมพาชื่น ในใจชน
   ๏ พระราชธรรมนิเทศ   แตกฉานเหตุ การกุศล
ครบรอบ “อายุวฒันมงคล”     ขอกุศล คุมครองเทอญ ฯ

»ÃÐ¾Ñ¹¸ �â´Â
ÁÒ¹¾ à¡μ ØÃÑ¡ÉÒ

(คÃÙâÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ºÒ§àÊÒ¸§)

¡Ò¾Â �ÂÒ¹Õ ññ ¡Ò¾Â �ÂÒ¹Õ ññ   
¾ÃÐ¾ÂÍÁ¾ÃÐ¾ÂÍÁ  áμ¡©Ò¹¡ÒÃทÓ ¡ØÈÅáμ¡©Ò¹¡ÒÃทÓ ¡ØÈÅ
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ธนาคารนํ้าธนาคารนํ้า
ขุดแบบแกมลิงขุดแบบแกมลิง

มูลนิธิสวนแกวฯ สาขากบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรีมูลนิธิสวนแกวฯ สาขากบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

5  เกิดมา ๖๘ ป
   ของพระพยอมทําอะไร ?
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
13 ความรักของมนุษย
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
39 ใครเปนใหญ
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
61 61   สกูปพิเศษสกูปพิเศษ :  : ขอคิดสะเก็ดธรรม ขอคิดสะเก็ดธรรม 
    “ใคร...ถูกหลอก ?”“ใคร...ถูกหลอก ?”
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
63 ทําไมถึง “บวชไมสึก” ตอน ๑๐
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
69 พระพยอมอยากบอก
  เรื่อง “เซลฟ ๆ ระบาด”
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
71 สะเก็ดธรรม จากสวนโมกข 
  ถึงสวนแกว  
  เรื่อง “การแกปญหาไมถูกจุด” 
  โดย...พุทธทาส
77  ใครครวญในธรรม  เรื่อง 
  “การศึกษาในยุคปจจุบัน”
  โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

9191 ระเบียงจิต  ระเบียงจิต “ปฏิบัติธรรมในชีวิต“ปฏิบัติธรรมในชีวิต
  ประจําวัน ตอนท่ี ๑”  ประจําวัน ตอนท่ี ๑”  
      โดย...เรื่องของ “กู”โดย...เรื่องของ “กู”
9797  ชุมนุมคติธรรมชุมนุมคติธรรม  
    “การบวชอยูที่บาน”“การบวชอยูที่บาน”  
      โดย...ละอองธรรมโดย...ละอองธรรม
101101  สวนแกวแฟร สวนแกวแฟร 
    “ลําไย : เพื่อสุขภาพ” “ลําไย : เพื่อสุขภาพ” 
      โดย...มูลนิธิสวนแกวโดย...มูลนิธิสวนแกว
105105  ภาพ...พัฒนาภาพ...พัฒนา
113113  ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข 
    “เราไมควรเสียเวลากับ“เราไมควรเสียเวลากับ
  การรูสึกแยตอตัวเอง”  การรูสึกแยตอตัวเอง”
    โดย...โยมแอว สังฆทานโดย...โยมแอว สังฆทาน
114 114 วิตามินใจ วิตามินใจ “พลาดพลั้ง”“พลาดพลั้ง”         
โดย...นายมะเนาวโดย...นายมะเนาว
115115  ประชาสัมพันธ “กองทุนผูสูงวัย
         วัดสวนแกว” และใบปวารณาฯ
117117  รายนามผูบริจาคทรัพยพิมพรายนามผูบริจาคทรัพยพิมพ
  วารสารกัลยาโณ  วารสารกัลยาโณ
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91 ระเบียงจิต “ปฏิบัติธรรมในชีวิต
  ประจําวัน ตอนท่ี ๑” 
   โดย...เรื่องของ “กู”
97 ชุมนุมคติธรรม 
  “การบวชอยูที่บาน” 
   โดย...ละอองธรรม
101 สวนแกวแฟร 
  “ลําไย : เพื่อสุขภาพ” 
   โดย...มูลนิธิสวนแกว
105 ภาพ...พัฒนา
113 ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข 
  “เราไมควรเสียเวลากับ
  การรูสึกแยตอตัวเอง”
  โดย...โยมแอว สังฆทาน
114 วิตามินใจ “พลาดพลั้ง”         
โดย...นายมะเนาว
115 
117 รายนามผูบริจาคทรัพยพิมพ
  วารสารกัลยาโณ

*“เกิดมา ๖๘ ป ของพระพยอมทําอะไร ?” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ 
ฉบับที่ ๒๙ ณ วัดสวนแกว นนทบุรี  วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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  ถาถามมาวา เกิดมา 68 ป 
นี่มีการกระทําอะไรที่ทําแลวภูมิใจ 
ดีใจ มีความสุข และมีความสําเร็จ
คอนขาง เรียกวา “สมหวังมากกวา
ผิดหวัง” 
 ทําบุญภายในชวงนี้บั้นปลาย
ชวิีตคิดวา ถาทําไดเร่ืองธนาคารน้ําได 
สําเร็จ และเหมือนกับวาไดสนองพระ
เดชพระคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่
ทรงตรัสวา “น้ําคือชีวิต” 
 พวกเราก็คงจะผานวิกฤตน้ํา
ทวม น้ําแลงกันมาระบมตรมช้ํา ท้ังทวม 
ท้ังแลง ท้ังรอน ท้ังเค็มเขามาสะสมอยูท่ี
เมืองนนท น้ีก็สรางความเจ็บปวด เสีย
หายยอยยับภาคเศรษฐกิจเกษตร  
 เพราะฉะน้ัน ถาเราทําอะไร แลว 
ทําใหมีน้ ําเก็บน้ําใช  ยิ่งที่วัดเวลาเจอ
วิกฤตน้ําประปาไมพอใช เชน มีคณะ
เขามา 300-500 คน มีนักศึกษา
ราชภัฏเขามา 400-500 คน อาบ
น้ําเสร็จไป 450 คนเหลืออีก 50 คน 
ถูสบูเสร็จน้ําหมดพอดี
 แบบนี้เราเจอบอยจําเปนตอง
เปดน้ําขวด ใหคนละ 10-20 ขวด ลาง 
สบูถูตัว ลองคิดดูถาเรายังปลอยให
วัดมีปญหาขาดน้ําไมมีแท็งกเก็บถัง
เก็บ ไมมีรองคลองหนองบึง ไมมีแกมลิง
หลุมขนมครกไมมีฝายอะไรท่ีจะเก็บตุน

น้ํา ไมมีบอบาดงบาดาล มันทรมาน
แคไหน 
 แตถาเราแกเรื่อง 2-3 ตัวนี้ได 
น้ําก็ไมขาด มีรดตนไมเพียงพอ มีบริโภค
อุปโภค อุตสาหกรรมอะไรที่จําเปนตอง
ใช แปรรูปหนอมงหนอไม ตองตมตอง
อะไร ? มันก็ตองใชน้ํา  แตสิ่ง
สําคัญที่สุดของน้ํา คือ รักษา
ระบบนิเวศกุง หอย ปู ปลา
จะไมสูญพันธุ
  คนไทยนี้ปลอยปลาปลอยเตา
แตไมเคยคิดท่ีจะลอกบอบึง หนองคลอง
ใหปลาไดมีน้ ํา ปลอยปลาแตไมมีน้ํา 
เหมือนกับท่ีเราทราบขาววา วัดไดเงิน
ทอดผาปากฐิน แตสรางเจดียหมด 
แตไมไดทําแท็งกน้ํา บอน้ํา พอน้ํา
วัดไมพอก็ไปขอชาวบานใช  ชาวบาน
ที่เขาขุดบอเขาก็ตองใชน้ําของเขา 
เขาก็ตอวา พระเหมือนกับบริหาร
เงินบุญไมเปน ส่ิงจําเปนของวัดกลับ
ไมมี  
 สิ่งที่ในหลวงทานตรัสวา
ถาวัดมีไฟแตไมมีน้ํา จะอยู
ยาก เหมือนวัดมีเจดียแตไมมี
น้ํา สูวัดมีน้ําแลวไมมีเจดีย จะ
ดีกวา อยูรอดกวา ดีกวา  
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 หลวงจีนนักปราชญจีน ก็ไดพูดเอาไววา “การตั้งตุมน้ําเล็ก ๆ 
ไวใหคนเดินทางที่กระหายหิว ไดดื่มสักจอกสักขันสักแกว  ก็จะ
ไดบุญมากกวาสรางเจดีย 7 ชั้น”
 มันสวนทางกันไหม ? กับบุญในบานเรา ที่กําลังระดมเงินไป
ทําแตเจดียกัน โบสถใหญเจดียใหญ วิหารใหญ แตตุมน้ําท่ีเคยต้ัง
ไวหนาบานคอยหายไปจางไป ความเมตตาปรานีแกคนที่เดินทาง
มาดวยความหิวโหย นี้มันแทบจะไมเหลืออยูหนาบาน 
 สัญลักษณของความเมตตาตอผูเดินทางดวยความ
หิวโหย โรยราหายไปเกือบจะหมด 
 ฉะนั้น ปนี้ อาตมาจึงไดตั้งใจ “ล็อกบุญ” วาจะทําแต
เรื่องน้ํา ธนาคารน้ํา มีการขุดบอน้ําเปน 100 ไร มีการทํา
หลุมขนมครก แกมลิง ทําฝายน้ํา เจาะบาดาล รวมทั้งรถขน
น้ํา เพื่อขนสงทางการเกษตรอยางสะดวก อยางเต็มที่ 
 นี่แหละคือ สิ่งที่ตั้งใจเหลือเกิน วาบั้นปลายของชีวิตจะสราง
ผลงานชิ้นนี้ เอาไวใหใครไดดูตางหนา หนาตาเราไมมี แตหนาที่
ที่เราไดทําเอาไวในโลก ในประเทศ ใหความอุดมสมบูรณ แกน้ํา
อุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม รักษาระบบ
นิเวศ ใหกุง หอย ปู ปลาไดอยูอุดมสมบูรณ 
 ฉะนั้น วัดนี้ก็เลยคิดที่จะสรางเจดีย อยากจะระดมทํา แตก็นา
ปลื้มใจที่เราทํามาได 70-80 เปอรเซ็นต เพราะเครื่องไมเครื่องมือ
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เราดี มีแม็คโครขุด ตัก เจาะไมตองรอ
หนวยงานราชการ  เพราะหนวยงานมี
แตรายงานมาวา จะเอานั้นมาชวย เอา
นี้มาชวย แลวผลที่สุดก็เงียบตอม ไม
ไดจริงจัง สําเร็จเสร็จสิ้น  แลวอาตมา
เองก็ชักจะกลัว ๆ ดวยซ้ําวา อาจจะ
มาชุบมือเปบ เอาผลงานที่เราทําไป
รายงานเปนความดีความชอบ เขาตัวเอง
ดวย ยิ่งไปกันใหญ สูเราทําของเราเอง
จะดีกวา ดวยน้ําพักน้ําแรงลําแขงของ
เราเอง ทําใหมีบึงน้ําบอน้าํเปน 100 ๆ
ไร และสําคัญ คือ แกมลิงหลุมขนม
ครก ฝายน้ํา แท็งกน้ํา บอบาดาลเรา
สรางไวไวอยางปาฏิหาริย 8-9 แท็งก 
สําเร็จไปเรียบรอยแลว เหลือแตบอ
บาดาลท่ีวัด ถาไดสําเร็จเสร็จสิ้นมี
แท็งกน้ําขึ้นมาอีกสักแท็งกหน่ึง  
ซ่ึงสําเร็จไปแลว 1 แท็งก
 แท็งกใหญนี่ถามีอีกสักแท็งก
หนึ่ง นาจะปลอดภัยเรื่องตอนรับคณะ
ตาง ๆ ที่มาพัก 100-200-400-
500 นาจะสูไหว ถาเราตุนน้ําไว 

 นี่แหละจึงเรียกวา ความภูมิใจ
จริง ๆ เราไดล็อกบุญไวเลยวา ปนี้
ไมอยากรับบุญอื่นเลย บุญเล็ก บุญ
นอย บุญใหญ บุญมากอะไรก็ตาม 
ถาใครอยากจะสรางเจดียไปวัด
อื่น ไมตองมายุงกับเรา ไมอยากจะ
ใหเรามาเสียเวลาพราบุญไปกลับ
เรือ่งบุญอ่ืน ๆ แตมานึกเสียดายคิดชา
ไป ไปหลงบุญที่ไมคอยมีประโยชน 
ซะเยอะ 
 เอาเงินบุญญาติโยมไป
ทําที่เปนประโยชนนอยขึ้น
เยอะ แตคราวนี้แหละที่จะ
ปลาบปลื้มภูมิใจยมบาลคง
ไมเขกหัวแนวา เอาเงินของ
ญาติโยมที่ตั่งใจทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนา เอามาใชอี
หลุยฉุยแฉก 
 แตคราวนี้คิดวา มันจะเปน 
กอบเปนกํา เปนปกเปนแผน และ

...ชีวิตน้ีท่ีสรางบุญสรางกุศลมา 
จะเปนสรางศาลา สรางหอระฆัง สรางหอพักนักศึกษา 

ศาลาเล็กศาลานอย ถนนหนทางศาลาเล็กศาลานอย ถนนหนทาง 
ซื้อที่ดินอะไรตาง ๆ ก็ทํามามากมาย ซื้อที่ดินอะไรตาง ๆ ก็ทํามามากมาย 

แตก็ตองบอกวา แตก็ตองบอกวา 
ประทับใจเหมือนกัน ! แตมันนอย...”ประทับใจเหมือนกัน ! แตมันนอย...”

““
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อยูยาวนานแนนแฟนไปชั่วชีวิตคนรุน 1 รุน 2 ก็เปนได 
เชน สระน้ําที่วัดขุดไว ตลิ่งปูหินปูทรายใสอัดเรยีบรอย 
มันนาจะอยูไดเปน 100 ป
 แท็งกน้ ําเขาบอกวา เปน 50 ป เปน 100 ป บอน้ําที่
ขุดไวฝายน้ําที่ทําไวเชื่อเหลือเกินวา อยูไดนาจะไมต่ํากวา 50 
ป หรือ 100 ป
 อื่น ๆ ทําไว เดี๋ยวก็หมดไป เคยทําอุปกรณสื่อการสอน
วาดีใจ เดี๋ยวนี้มันก็หมดสมัยตกรุน ที่ขึ้น ๆ สราง ๆ อะไรบาง
อยาง มันก็ตกรุนไปเยอะ เมื่อกอนมีโทรศัพทเครื่องใหญมาก
ตกรุน ตอมาเครื่องสไลดมีเครื่องถายวิดีโองวิดีโอตกรุนหมด 
 แตน้ําจะไมมี คําวา “ตกรุน” จะบอกวา น้ําบอนั้นตก
รุน น้ําถังนั้นตกรุน  อาตมาเชื่อวา ไมมีคําวาตกรุน ถาเรา
มีบอน้ําเก็บน้ําไว ไมมีทางเลยวา เรื่องน้ําจะตกรุน น้ําจะ
มีประโยชนยั่งยืนถาวร จําเปนตอมนุษย 
 อยางที่เรียกวา “น้ําคือชีวิต” นี่แหละจึงเรียกวา เรา
สรางชีวิต ใหชีวิต ใหความชุมฉ่ํา ใหความงอกงาม ใหพืช 
ใหผลออกมาเลี้ยงคน 
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 ตองถือวา ชีวิตนี้ที่สรางบุญสรางกุศลมา จะเปนสรางศาลา 
สรางหอระฆัง สรางหอพักนักศึกษา ศาลาเล็กศาลานอย ถนน
หนทาง ซื้อที่ดินอะไรตาง ๆ ก็ทํามามากมาย แตก็ตองบอกวา 
ประทับใจเหมือนกัน ! แตมันนอย
 ความภูมิใจประทับใจในอายุวัย 68 เรียกวา “นั่งปลื้มกับน้ํา”  พอ
เห็นมีน้ํา เห็นเขาเอาไปรดตนไมงอกงาม ก็นึกปลื้มใจ สบายใจ มีความสุขใจ มี
ความภูมิใจ ถึงเราจะคิดชาไป แตมันก็ยังไมสายเกินแก ยังไมแยเกินไป ยังพอ
ทําไดตั้ง 70-80 เปอรเซ็นตแลว ตอยอดอีกนิดเดียว ก็นาจะถึงจุดที่เรียกวา 
ไปรอด ไปโลด แลวความงอกงามของตนหมากรากไมนี่ ใสปุย
ไปแตไมมีน้ํา มันก็จอด ! 
 เทียบเคียงไดชัดวา ทุเรียนปท่ีแลว แลงน้ําไมพอรด ออกลูกออกดอก
มารวงหมด แตมาปนี้ออกเยอะติดเยอะ เพราะรดน้ําไดอยางพอเพียง

...ความภูมิใจประทับใจในอายุวัย ๖๘ เรียกวา “นั่งปลื้มกับน้ํา” 
พอเห็นมีน้ํา เห็นเขาเอาไปรดตนไมงอกงาม ก็นึกปลื้มใจ 
สบายใจ มีความสุขใจ มีความภูมิใจ ถึงเราจะคิดชาไป...”

““
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ไมขาด รดชุมตลอด ลูกก็โต ใบก็ดําเขียวเขม ซึ่งเห็น
แลวก็มีความสุขใจ ภูมิใจ พอใจ
 เพราะฉะนั้น ป 60 ใครอยามายุงบุญอื่น ๆ ถา
อยากทําบุญแบบอื่น ก็ไปวัดอื่นเลือกเอา สวนถาจะมา
ทาํบุญวัดสวนแกว ขอใหพูดถึงเร่ืองธนาคารน้ํากันเปนหลัก 
อยางอื่นเปนรอง สังฆทานเปนรอง ถวายเงินทองอยาง
อื่น อาตมาก็คงจะเทเขาไปในธนาคารน้ําหมด แตเชื่อวาป
นี้จะไมซื้อที่ ใครใหที่เปลา ๆ ก็จะไมเอา กลัววา เดี๋ยวรับ
โอนมาแลวไมมีสิทธิเหมือนผูโอนอีก มันเปนเรื่องที่ช้ ําใจ
มาเยอะแลว
 เพราะฉะนั้น ก็จะทุมเทเงินทองในป 60 นี้ หรือ
ป 61 เลนเรื่องน้ํากันอยางเดียว มุงมั่นทําเรื่องน้ํา
กันอยางเดียว เพื่อจะไดมีดื่ม มีภาคเกษตร มีทํา
อุตสาหกรรม มีรักษาระบบนิเวศ เอาไวใหกุง หอย ปู 
ปลา มันไดแหวก ไดวาย เห็นแลวสบายตาสบายใจ
เปนยิ่งนัก ในอายุวัย 68 เจริญพร.

“...ทุเรียนปที่แลว แลงน้ําไมพอรด
ออกลูกออกดอกมารวงหมด 
แตมาปนี้ออกเยอะติดเยอะ 

เพราะรดน้ําไดอยางพอเพียงไมขาด
รดชุมตลอด ลูกก็โต ใบก็ดําเขียวเขม...”
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

*“ความรักของมนุษย” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” 
บรรยายแกประชาชนทั่วไป ณ โบสถธรรมชาติ (ภาคบาย) วัดสวนแกว นนทบุรีี  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

  วันนีน้ึกถึงคําพูดคําเทศนคําสอนของหลวงพอพุทธทาส เมื่อ
ประมาณเกือบ 30 ปที่ผานมา แตเอามาตรวจสอบกับสถานการณ
ปจจุบัน เรานาจะนําคําเทศนคําสอนนั้น เอามาในวันสําคัญอยางนี้สัก
ครั้งหนึ่ง ทานบอกวา...
 โลกขาดสันติภาพเพราะไมมีคนท่ีมันรักผูอ่ืน มีแตการ
เกลียดชังผูอ่ืน เกลียดแมกระท่ังจะใชถนนรวมกัน ก็เกลียด
เพ่ือนรวมถนนจนไมมีสันติภาพในการใชถนน เราจึงเห็นกลุม
วัยรุนไลขับลุงวิศวะหรือกลุมอ่ืน ๆ ท่ีเขาทําเร่ืองใสกันแบบ
ไมมีสันติภาพในการใชถนน หรือคดีกราบรถกูน่ี มันก็เกินไป 
ไมมีอะไรจะแสดงออกถึงความรักผูอ่ืน และทานก็บอกวารัก
ผูอ่ืนสักตัวเดียว
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 เพราะวันนี้เปนวันที่พระสงฆ
แสดงความรักตอพระพุทธเจาแสดง
ความรักตอพระธรรมที่พระองคทรง
สั่งสอนทําใหเดินทางจรมาเจอกันโดย
ไมไดนัดหมายเปนพัน ๆ รูป
 ตองเรียกวา ความรักทําใหศีล
ดี จะดีงามหมด ทานบอกวา รักผูอ่ืน
นี่ ศีล 5 ศีล 10 หรือจะมีกี่รอยศีล
ก็ตามม ันจะสมบูรณได  ขอใหมี
สัญชาตญาณมนุษยแสดงออกให
ชัดเจนวา รักผูอ่ืนแลวสัญชาตญาณ
มนุษย 5 ประการ ก็จะปรากฏแทน
วิกฤตการณ และก็เปนสันติภาพให
โลกนาอยู สัญชาตญาณมนุษย 5 
ประการ 
 1) อันดบัแรกเลย คือ มีสวน
เกินไวชวยเหลือผูอื่น ไมใชเกิน ไม
กินเกินจนเปนเหตุใหมีสวนเกิน หรือ
ตระเตรียมสําหรับชวยเหลือผูอื่น ฟง

ดูใหดีอีกนิดนะ คนบาสวนเกิน กินเกิน
เขาจะไมมีสวนเกินเหลือชวยผูอื่น หรอื
เตรียมไวจะไดใหผูอื่นบาง เพราะมัน
กินซะเกิน ใชเกินซะเกิน นุงหมตกแตง 
เดี๋ยวนี้ ตองเรียกวา “เกิน”  คิ้วนี่ตอง
สักกันแพงเกิน
 เดี๋ยวนี้เขามีอาชีพสักคิ้วแตงคิ้ว 
ตั้งเปนหม่ืน...กินไดตั้งหลายมื้อ ถาเขา
ไมยุ ง เรื่องเกินพวกนี้ เขาจะมีสวน
เหลือที่เกินไวชวยผูอื่น สัญชาตญาณ
มนุษยท่ีดีท่ีสุด คือ เตรียมของไวชวย
ผูอื่น น้ําทวมไมไดชวยเขาเลยก็แย 
น้ําแลงขาดแคลนหิวโหยอดอยาก
ไมไดชวยเขาเลย 
 คนชวย ๆ  น่ีมันจะมีความเช่ียวชาญ
ในชีวิตเกิดขึ้น นั้นสัญชาตญาณ  ขอที่
1 ตระเตรียมสวนเกินท่ีตนเองสมถะ
มักนอยสันโดษ 
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 เหมือนอยางที่เลาวา  สมเด็จ
พระสังฆราชองคที่ 20 ทานตรัส 
ทานไมมีสวนเกินแมกระทั่ งรถ
ประจําตําแหนงทานก็ไมมี รัฐบาล
ก็ตองหาให  แตทานมีงบประมาณ
ในการศึกษาท่ีโยมถวาย   ทานก็เอา
ไปชวยสนับสนุนในการศึกษา พระ
ถาหากไมใชสวนเกินเยอะพระก็
จะมีสวนเหลือไปชวยผูอื่นเยอะ
เหมือนกัน 
 อยางเชนวัดนี้เรามีการชวยคน
ชราเด็กกําพรา คนพิการ คนตกงาน 
หมา แมว วัว ควาย เราเลี้ยงดูชวย
เขาใหหญาใหน้ ํา  เดือนหนึ่งตั้ง 2-3 
แสนนะโยม แตวัดนี้มีให เพราะวัดนี้
ไมมีรถหรูไมมีอะไรแพง ๆ ไมมีอะไรที่
ประโยชนใชสวยมันแพง ซ้ือแตประโยชน
ใชสอย อะไรที่มันใชสอยไดไมแพงเกิน 
อันนั้นเปนตัวสวนชวย  
 ถาเรารักผูอื่นไมอยากกินเกิน
คนเดียว ไมอยากใชเกินคนเดียว  อยาก
จะเตรียมไวชวยผูอื่น มันก็กลายเปน
เพิ่มบารมีดวยสัญชาตญาณมนุษย 
ขอ 1 คือ จะเก็บสวนเกินตระเตรียม
ไวชวยผูอื่น ไมกินถลุงเลนซะเพียง
แตผูเดียว
 เดี๋ยวนี้ฟงดูแลวก็ตกใจคนบาง
คนกินอาหารบาบอมื้อเปนแสนอยาง

น้ี เส้ือผาลองเทาบาบออะไรคูละ 7-8 
พัน หมื่นหนึ่ง เดี๋ยวนี้อะไรที่มันแพง
เกิน ซื้อกินกันจนเปนหนี้เปนสินกันก็มี 
อยาวาแตจะเหลือชวยผูอื่นเลย ตัวเอง
ยังขาดแคลนอีก ไมลดสวนเกินจะไมมี
สวนเกินชวยใครเลย ตลอดชาติไปเลย 
นี่ไมไดแชงนะแตมันเปนสัจธรรม
 คนที่มีชวยผูอื่น คือ คนไม
แตะตองสวนเกินเกินไป จึงมีสวน
เหลือเตรียมไวใหผูอื่นไดบางเห็น
เขาขาววา “น้ําทวม” ก็อยากชวย 
มีอะไรพอชวยไดก็ชวย !
 คนที่ไมไดชวยก็ลองคิดดูเถอะ 
ที่กินเหลานะกินได  ซื้อยาเสพติดนี่บา
บอทีสุ่ด โงท่ีสุด ! ไปกินยาเสพติด ของ
เจาไซซะนะอะไรนี่ จนขนเงินไทยออก
ใหลาว  แลวขนยาบาของลาวเขาไทย มา
ทําลายคนไทยเสียอีก มันเปนเรื่องท่ีนา
อัปยศ  สําหรับถาเปนพุทธบริษัท ลูก
ใครติดเหลาติดยาติดสวนเกิน บุหรี่ก็
เปนสวนเกิน ถาไมกินไมใชมันก็สุขภาพ
ดีอีก  สัญชาตญาณมนุษย   ขอที่ 1 
ถาใครไมทําใหเกิด ขออภัยเดี๋ยวจะ
เปนสัญชาตญาณสัตวมาเกิดแทน 
จะแยงเขากินแยงเขาใช 
  2) ทําคอรรัปชันไมได  จะไม
สรางความเสียหายใหแกฝายใดฝาย
หนึ่ง เพราะถารักผูอื่น มันจะโกง มัน



16

จะกินบานกินเมือง มันจะทําตัวเปน
ปลวกกัดกินบานเมืองจนผุกรอนได
อยางไง ! 
 แหม ! เห็นเขาสงล็อตคนโกงเขา
ไปใหรัฐบาลเชือด ล็อตละไมรูเทาไหร ๆ  
100-200 คน ขาราชการสวนตาง ๆ 
กรมกระทรวงตาง ๆ ถูกสงเขาไปให
พิจารณาโทษ ประมูลอะไรก็โกง ซื้อ
อะไรก็คอยจะเอาเปอรเซ็นตสวนเกิน 
เงินเดือนก็ไดอยูแลว
 ฟงดูแลว  ก็พาคนติดคุกติดตะราง
กะไอเร่ืองคอรรัปชันทุจริต  เขาบอกไหน
โยมลองนึกดูสิปราชญบานเราคน
หนึ่งพดูไวเกือบ 30 ปแลวม้ัง “ถาบาน
เราไมมีคอรรัปชันทุจริตอาจจะมี
ถนนทองคําสักเสนหนึ่ง” สักกิโล 2 
กิโลก็ได ถนนลาดทองคํา 
 ใครพูดจํ า ไม ได แล วหรือ
ปราชญคนนั้น  ?  
 อาจารยหมอมคึกฤทธิ์ ปราโมช 
สมัยทานเปนนายก ทานไดพูดไววา... 
“ถาเมืองไทยไมมีคอรรัปชัน
ทุจริต เราจะเปนประเทศที่
มีถนนลาดทองคําได”  
 เออโยม ! เรายึดวา รัฐบาลยุค
นี้เปนรัฐบาลที่โกงนอยที่สุดใชเปลา ?  
แตโยมไดดูเขาไลลําดับไหม ?  รัฐบาล

ที่โกงนอยที่สุด คือใคร ?  “คุณชวน”  
รัฐบาลชวนเขาบอก...โกงนอยท่ีสุด 
แลวก็ตามมาดวยไมนาเช่ือทานบรรหาร 
ทานชวลิต  เขาบอกโกงก็ไล ๆ ลงมา
รนลงมา แตนอยที่สุด  คือ  คุณชวน
จนกระทั่งยุคคุณทักษิณก็ยังโกงนอย
กวา แตก็ยังมากกวา 2-3 ทานท่ีกลาว
มา แตไมนาเชื่อพอถึงทานคุณอนันท 
ปนยารชุน ก็ยังนอย  แตมาถึงรัฐบาล
ทหาร นี่ตอนนี้เขาบอกวาอันดับ 1เลย 
โกงมากกวาเพื่อนเลย  ไมรู ! ตัวนายก
เรามั่นใจวาไมนาโกง แตคลาย ๆ กับ
วาลูกนองเห็นนายใหญอาจจะเอา
บางหรือไงก็ไมรู !  
 แตวาเขาจัดลําดับนะ นี่ไมใช
อาตมาจัดเอง ถาขืนพูดเองวัดไมได
อยูกันละ ตองไปโทษทหารโกงอยูยาก 
แตนี่เขาจัดหนังสือพิมพลง เรากลาย
เปนประเทศตอนนี้คอรรัปชันทุจริต สู
พวกสิงคโปร ฮองกง เขาไมไดเลย ตอน
น้ีก็มีไทย เขมรโกงใกลเคียงกันเลย
 ทุจริตคอรรัปชัน น่ีเพราะมันไมมี
สัญชาตญาณมนุษย ที่จะหามาให ได
มาแบง จองแยง จองกิน จนลําตัวเปน
ปลวก  เปนมอด  กินบานกินเมืองจน
ประเทศตอนนี้แยที่สุด เราเจริญไมทัน
เขาแลว เวียดนามก็เลยเราแลว พมา 
ลาว เขมรก็ทําทาจะเลยเราแลว เพราะ

“
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ไอตัวปลวกกับตัวมอด นี่มันเยอะเกิน
ไป
 นี่ไงเห็นไหม ? ถาไมเปนสัญชาต-
ญาณมนุษย มันจะเปล่ียนสัญชาตญาณ
มนุษยไปเปน ?  “ปลวก มอด”  แหม ! 
ไดรางมาเปนคนสัปดนไปเปนปลวก
เปนมอด มันเสียชาติเกิด 
 เพราะฉะนั้น  วันสําคัญอยางนี้ 
นึกถึงหลวงพอทานเอาเรื่องพวกนี้มา
กลาวเตือนไวพยายามเพ่ิมสัญชาตญาณ
มนุษย
 “สัญชาตญาณมนุษย” น่ีนอก
จากไมแยง ไมเอา แลวยังแบง ยังปน 
ยังใหอีก ที่เรียกวา “หามาให  ไดมา
แบง แยงเขาไมมี”  ยิ่งเปนชาวพุทธ 
นี่เชาใสบาตรทุกเชา ก็แกลงกิเลสงก
ตั้งแตเชา โยมไปดูที่เขาโกง ๆ กิน ๆ 
กันนี่นะ 
 บางทีเขาจัดอะไรนะปท่ีแลว  ?  
 กรมที่ดินที่ 1 
 ตํารวจที่ 2 
 โรงเรียนรัฐบาลเรียกใตโตะ
แปะเจี๊ยะที่ 3 

 ปนี้จัดอันดับใคร ๆ ตอใครบาง
ละ ? เขาวาอะไรนะพวกปกครองทอง
ถิ่น อบต. อบจ. ปน้ีอันดับหน่ึงเลย แลว
ก็ตํารวจก็ยังติดแชมปอยูเดิม แตกรม
ที่ดินไมรูเหลือท่ีเทาไหร ! สงสัยก็แชมป
ไมแพเทาไหร เพราะวาโฉนดออก...
แบบไมรู ! ออกไมชอบดวยกฎหมาย
เยอะแยะไปหมด
 เอาละสรุปวา ถายังสรางความ
เสียหายแกฝายใดฝายหน่ึง สัญชาตญาณ
มนุษย...เสีย !  สัญชาตญาณสัตวมอด
ปลวกเกาะสันดานเราติด เราท้ิงสัญชาต-
ญาณมนุษยไปทําไม ? ทําไมไมประคอง
รักษา...แลวชาติหนาจะไดเปนมนุษย
ไหมน่ี ? แปลงรางต้ังแตยังเปน ๆ ในชาติ
นี้ ชาติหนานี่รับรองวา ไอจอมปลวก
เรียกแนเลย “มาทางนี้ มาเขาอยู
ในน้ี” อันน้ันมันทําพาสปอรตเตรียมไป
เปนปลวกเปนมอดในชาติหนาอยูแลว 
ทําพาสปอรตนรกอยูแลว 
  3) สัญชาตญาณมนุษยจะตอง
เปนอยางไง ? เปนอันธพาลไมได ก็
จะมีสัญชาตญาณอันธพาลทารุณ

...สัญชาตญาณมนุษย น่ีนอกจากไมแยง ไมเอา แลว...สัญชาตญาณมนุษย น่ีนอกจากไมแยง ไมเอา แลว
ยังแบง ยังปน ยังใหอีก ที่เรียกวา ยังแบง ยังปน ยังใหอีก ที่เรียกวา 

“หามาให  ไดมาแบง แยงเขาไมมี”“หามาให  ไดมาแบง แยงเขาไมมี”    ยิ่งเปนชาวพุทธยิ่งเปนชาวพุทธ
นี่เชาใสบาตรทุกเชา ก็แกลงกิเลสงกตั้งแตเชา...”นี่เชาใสบาตรทุกเชา ก็แกลงกิเลสงกตั้งแตเชา...”

““
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โหดรายอยางนาขยะแขยงตอเพื่อน
มนุษย โยมไดดูขาวไหม ? เดี๋ยวนี้เขา
ทําอะไรกันแบบ เขาตองออกตั้งหนวย
อะไร ? “อยาทารุณเด็กสตรี” ก็เห็น
ยังทํากันอยูนี่ ทํากันจนนาเกลียดนา
ขยะแขยง
 เด็ก ๆ  ไมนาถูกทารุณขนาด โอย !
ตีซะนับปนไมได ตัวนอย ๆ ถูกจับฟาด
ขางฝาตายก็มี ทารุณเด็กทารุณเพศ
ออนแอกวานี่ เดี๋ยวนี้กระทั่งคนแกคน
เฒาก็โดนทารุณ หรือไมทารุณก็ถูก
ปลอยใหอยูแบบไมไดมีการเอ้ืออาทรเลย 
สัญชาตญาณขอท่ี 3 น่ี  สําคัญมาก
 เดี๋ยวนี้อันธพาลเยอะจริง ๆ มัน
เปนสัญชาตญาณอะไรท่ีเปนอันธพาล ?  
อันธพาลนี่มันมาจากคําวา “ผูออน” 
คนออนแอเขาถึงตองเปนอันธพาล ถา
คนเขมแข็งนี่ใจเปนใหญ ใจแข็งแกรง

 อยางสมมติวา ถาเกิดเร่ืองอะไร
กันในกรณีลุงวิศวะหรือเด็กวัยรุน ถา 
2 คนเขมแข็ง อีกฝายหน่ึงรีบขอโทษ อีก
ฝายหนึ่งรีบใหอภัย ถาขอโทษเขมแข็ง
อภัยเขมแข็ง มันจะไมมีการตะลุมบอน
กัน แลวจะไมมียิงปองกันตัวกัน 
 ที่จริงนะ  ลุงวิศวะนี่ก็บรรลุนิติ
ภาวะสูงกวาพวกวัยรุน วัยรุนเขาก็ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ยิงยังไงละยิงขึ้นอยาง
นี้โดนไหมโยม ?  ยิงอยางนี้โดนไหม ? 
คงระดับนี้มันคงจะโดน ก็คงมีเจตนา
นิด ๆ  โหดนิด ๆ  เหมือนกันแหละ ถึงวา
จะโดนรุมโดนยังไงก็ตาม แลวคําพูด
ของเด็กก็เหลือเกิน “มึง ! เกาเหรอ”  
แหม ! นี่ีเขาก็ไมรูผูหลักผูใหญ 
 นี่ความเปนอันธพาล คือ คน
ออนแอ ในการที่จะมีความเขมแข็ง
ในการขอโทษ อยานึกวา  “ขอโทษ !” 
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เปนผูออนแอ รีบขอโทษนั่นแหละ...
เขมแข็ง ! แลวรีบใหอภัยนั้นแหละ…จะ
เขมแข็ง  ! และลดความรุนแรง
 อยางท่ีเคยเลาวา ยายกับหลาน
นั่งทานขาวกันดี ๆ  หลานพูดสะดุดหูนิด
เดียว ยายวางจานขาวโครมเขานอน
เลย เจาหลานก็ไมรีบพูด วา “ยาย !
หนูขอโทษนะ”  ยายก็นาจะหันมา 
“โอ ! ไมเปนไร ยายใหอภัยเสมอ”  
ยายกับหลานก็จะกินขาวกันอรอยทั้ง
คู นี่เขานอน ๆ หิวทั้งคืน ก็เลยกลาย
เปนเรื่องคนออนแอ ถึงตองอดตองหิว 
ถาคนเขมแข็งมันจะอยูกันสบายจะ
ประคับประคองกัน ฝายหนึ่งมนัพลาด 
ในเมื่อเขาขอโทษอีกฝายหนึ่งตองเขม
แข็ง ใหอภัยแบบไว ๆ  จะไปเจ็บแคน
อะไรกันหนักหนา จะแสดงออกทาทาง
อันธพาลทําไม ?
 นี่โยม ! ยายงอนวางจานขาว…
เขานอน นี่โยมวา ยายเปนอันธพาลได
ไหม ? หรือคนแกเขาขางกัน (ไมเปน
นะ ไมเปน ๆ) ถาพูดอยางนี้เขาขางกัน 
ถาเปนยายที่เขมแข็งรีบใหอภัยหลาน
ไว ๆ ก็จะกินขาวกับหลานตอไปอยาง
สบายใจอิ่มปากอิ่มทอง  
 นี่ไปนอนหิวแลวเชาพรุงนี้จะมี
แรงแข็งแรงไหม ?  ก็ออนแอตอไปอีก 
นี่ “อันธพาล” แปลวา “ผูออน” เขา

เปนคนออนแอ เขาถึงตองแสดงทา
อันธพาล 
 ถาเรามีศีลธรรมเขมแข็งจะ
ออกทาอันธพาลไดยังไง ? จะโหวก
เหวกโวยวาย จะไลทํารายทารุณได
ไง ? จะไปทําใหคนอื่นเขาเจ็บปวด
ทําไม ? ทําอะไรท่ีนาขยะแขยงเด๋ียว
นี้มันแลเยอะนะ  โอโฮ ! ใครดูคลิป
ไหมโยม ?  เดี๋ยวนี้รถเฉี่ยวชนกันนิด
เดียว เอาไมกอลฟลงมาฟาดกัน รถก็
ไมไดบุบไดแหวงอะไร แตคนสิ ! เลน
กันปากแตกฟนฟงหัก ฟนกันแขนเขิน
ขาด  โอ ! ดูคลิปสมัยน้ีแลวมัน เขาก็เขาใจ
ถายภาพไวนะ รูสึกอันธพาลบนถนนนี่
เยอะจริง ๆ  ใชรถใชถนนแบบอันธพาล
ปาดกันไป ปาดกันมา เดี๋ยวเดียวก็ลง
มาฟาดฟนกัน ติดคุกขางหนึ่ง ตาย
ขางหนึ่ง สัญชาตญาณขอที่ 3 แลว 
สัญชาตญาณมนุษยนอกจากไม
เปนอันธพาล ตองแสดงความเปน
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
 เดี๋ยวนี้ แปลก ๆ ทั้งผูหญิงก็
สามารถเปนอันธพาลผูหญิงไลตบตีกัน
ยังกับ แหม ! แขงกันจะเปนอันธพาล
ผูหญิงอันธพาลชายไมใหนอยหนา
ผูชาย ไลตบไลตีกันแบบนาขยะแขยง 
ถาไลตบตีกันแยงผูชายอีก โอ ! ยิ่งแย
เลย  
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  4) สัญชาตญาณขอที่ 4 ถา
รักผูอื่นแลวเขาจะซื่อสัตยตอเพื่อน
มนุษยจะไมมีแจงความเท็จวา  คน
ใชลักเงินไปตั้งลาน 2 ลาน ยายอะไร
นะที่แกแจงความเท็จเยอะนะ ?  หญิง
ไกอะไรนี่ โอโฮ ! คดีกออะไรไมมีความ
รูสึกเลยวา เราใสรายเขา เราทรยศ
คนใชของเรา  เปนเจานายท่ีแยท่ีสุด 
และความซ่ือสัตยสุจริตน่ี โยมรูไหม
วา เวลาพระใหพร จะมีพรอยูขอหน่ึง
วา  “อนวัชชพลัง” 
 ท่ีลงทายวา  “อายุ วัณโณ สุขัง
พลัง” อนวัชชพลัง จัดเปนพลังขับเคล่ือน
ประเทศชาติครอบครัว หรือตําบล
หมูบานก็ตาม เอางาย ๆ  กอนครอบครัว
ใครไหน สามีภรรยาอยูกันดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ก็จะไวเนื้อเชื่อใจกัน จะ
ไมระแวงแคลงใจก็อยูกันสบาย จะ
ประกอบอาชีพขับเคลื่อนครอบครัว
ใหเศรษฐกิจแข็งแรงมั่นคง สถานภาพ
ทางสังคมไมดอยกวาใครแนนอน 
 แตทุกคนนี่สังเกตดู ที่เตียงหัก
หยาราง สวนใหญมักจะมาจากเลนไม
ซื่อ ทั้งซื่อสัตยสุจริตเปนตัวหนึ่งที่จะ
เปนพลังใหประเทศชาติเขมแข็งมั่นคง 
ถาประเทศไทยนี่ขาราชการซื่อสัตย
สุจริตนักการเมืองซื่อสัตยสุจริตไมมี
คดี นี่เห็นเขาตัดสินกันแลวตองเสียคา

ชดเชยประเทศชาติที่ เสียหายเปน
หมื่น ๆ ลาน นักการเมืองก็เปนพัน ๆ 
ลาน ขาราชการก็เปนพัน ๆ ลาน รูสึก
ขาราชการมีคนหน่ึงตองจาย 4 พันลาน 
เรื่องขาวเรื่องจีทูจีเรื่องอะไร นี่แลว
ตอนนี้นะดูไมไดเลยประเทศไทยซื้อ
เคร่ืองบินมาก็ไมไดใช รถดับพงดับเพลิง
ซื้อรถซ้ืออะไรกันก็ไมรู ! มันปลอม มัน
เทียม มันหลอก
 พูดงาย ๆ ประเทศไทยนี่เสียคา
โงไปบานเลย โง ! เพราะเลนไมซื่อทํา
ตัวเปนมอดเปนปลวกกินบานกินเมือง 
แลวสัญชาตญาณมนุษย  ขอนี้พอซื่อ
สัตยสุจริต น่ีมันก็จะรักษาความกตัญู
กตเวทีไวไดดวย  โยม ! ลูกสาวฟองแยง
มรดกแมมันสุจริตไหม ?  เอาละถึงศาล
ตัดสินใหชนะ  แมประนอมแพอยางนี้ 
ลูกสาวชนะ แตไมไดกตัญูไมไดสุจริต
ไดไปแมไมเต็มใจให ออกอาการหนัก
แลวนะ 
 พอซื่อสัตยสุจริตแลวนี่ 
ถาเรารูสึกประเทศชาติมีบุญ
คุณ แผนดินนี้ใหน้ําใหพืชพันธุ
ธัญญาหารเรากินอิ่ มหนํ า
สาํราญไมตางกับประเทศใด ๆ
ที่วา สมบูรณร่ํารวย 
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 ตอนนี้นะโยมไดดูเจาพวกนี้ไหม ? ที่เขายายอพยพหนี 
พวกมนุษยยายอพยพ แลวก็ตายกลางทะเล อดอยากตาย ทําไม
เขาทําประเทศเขาอยางนั้น ทําไมเขาไมรักษาแผนดินเกิดชาติ
ภูมขิองเขา  ชาติภูมิสถานท่ีเกิดของเขา  เขาเนรคุณกันยังไง จน
แผนดินลุกเปนไฟ จนอยูกันไมไดตองอพยพหนีกัน จนโดนัลด
ทรัมปอะไรละ แกบอกแกวา จะกั้นพวกนี้ เดี๋ยวนี้คนไปอยู
 เมื่อกอนน้ีเราไดยินคําน้ีบอยไหม ?  “มาพ่ึงพระบรม- 
โพธิสมภารในประเทศไทย”  คนจีนมาจากเมืองโพนทะเล 
ไกล เสื่อผืนหมอนใบ พอมาตั้งเนื้อตั้งตัวได ก็จะพูดวา โชคดี
ที่มีพระเจาอยูหัวฯ เปนพระบรมโพธิสมภารใหเราไดพึ่ง 
และเขาก็ไมเนรคุณ นี่เขาก็มาทําถวายในหลวงอะไรตอ
อะไรกันนี่ เขากตัญูไหม ? เขาซื่อสัตยตอแผนดินที่เขา
อาศัยไดทํามาหากินไดร่ําไดรวย แลวเขาก็ตอบแทนดวย
การประพฤติตัวที่ไมเลนไมซื่อกับบานกับเมืองเรานะ 

“...โชคดีที่มีพระเจาอยูหัวฯ 
เปนพระบรมโพธิสมภารใหเราไดพึ่ง...” 



22

 ดังนั้น ก็แสดงวา เขามีความ
กตัญูกตเวที เขาก็รวมแรงรวมใจ
สามัคคีกับคนไทย จะเชื้อสายอะไร
ก็แลวแต แมแตพวกซิกขพวกแขก
พวกอะไร ก็เห็นเขาแสดงออกของ
ความกตัญู และพรอมที่จะรวม
แรงรวมใจ กับคนเจาถิ่นเจาที่โดย
ไมไดคิดทะเลาะเบาะแวงขัดแยง  
แตแหมนี่ ! อาการนาเปนหวงนะนี่ 
แตคราวน้ีรูสึกวาลูทางดีนะ เขากําลงั
รณรงคใหปรองดองกัน 
 น่ีเขามานิมนตอาตมา
แลว ใหไปพูดเร่ืองปรองดอง 
เปนพระติดโผกับเขาเหมือน
กันนะไมรูวาจะ พูดแลวเขา
จะเชื่อหรือเปลา 

 ไหนโยม ? ใครเคยไดยิน
สุภาษิตท่ีพระพุทธเจา ตรัสเร่ือง
พุทธภาษิตเรื่องสามัคคี นี่เปน
สิ่งทีนํ่าความสุขมาให แตถาแตก
แยกจะนําความทุกขมาให 
 ไหนใครนึกถึงบทสามัคคีที่คุนหู
ท่ีสุด แสดงความเปนชาวพุทธท่ีเปนพหู-
สูตหนอยสิ หรือเปนหูกระทะ ธรรมะ
รอดหมด “สามัคคีคือพลัง”  อะไร
อีก ? ทําไมหูตาอาภัพกันขนาดน้ีนะโยม !
“สุขา สังฆัสสะ สามัคคี” สามัคคี
นําสุขมาให ถาเราเปนคนที่ขาด
ความปรองดอง เราก็จะนําทุกข
มาใหประเทศ 
 ประเทศไทยที่อยู กัน เปน
ทุกขทุกวันนี้ มันเปนเรื่องชวนกัน
แตกแยก ชวนกันทะเลาะเบาะแวง
เขาขางนูนขางนี้กันอยู แตวาเขา
บอกวาเจาความแตก นี่มันก็จะเปน
ประโยชนกับอีกพวกหนึ่ง
 อเมริกานี่ เขาไมอยากใหคน
ปรองดองกันเทาไหรหรอก เพราะเขา
ขายอาวุธไมได ถาเขาทําสงครามกลาง
เมือง มันก็ไดใชอาวุธห้ําหั่นกัน เขาก็
ขายอาวุธได 
 ถาปรองดองกันหมด แกนนําก็
จะเหงาปลุกระดมใครไมขึ้น จะเดินถือ

...ประเทศไทยที่อยูกันเปน...ประเทศไทยที่อยูกันเปน
ทุกขทุกวันนี้ มันเปนเรื่องทุกขทุกวันนี้ มันเปนเร่ือง
ชวนกันแตกแยก ชวนกันชวนกันแตกแยก ชวนกัน
ทะเลาะเบาะแวง เขาขางทะเลาะเบาะแวง เขาขาง

นูนขางนี้กันอยู นูนขางนี้กันอยู 
แตวาเขาบอกวาเจาแตวาเขาบอกวาเจา

ความแตก นี่มันก็จะเปนความแตก นี่มันก็จะเปน
ประโยชนกับอีกพวกหนึ่ง...”ประโยชนกับอีกพวกหนึ่ง...”

““
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กระสอบก็ไมมีใครใสเงิน มันก็เลยอะไร
ละ ? รักษาผลประโยชนและอํานาจเลย
ขาดความปรองดองขาดความสามัคคี   
“สุขา สังฆัสสะ สามัคคี” อะไรจะนํา
สุขมาใหเทากับความสามัคคี ความ
ปรองดองไมมี  แตอะไรจะนําทุกขมา
ใหเทากับการแตกแยก ราวฉาน ชิงชัง
ไมมีทุกขไหนเทานี้ 
 ตอนที่เขาออกไปปลุกระดม ยึด
ถนนหนทาง ยึดโนนยึดนี่กัน  โยมวา
ยึดสนามบินดอกไมสวย ๆ ที่จะสงไป
ตางประเทศ กลวยไมก็เนา เครื่องบิน
ขึ้นไมได 6-7 วัน ปลาสวยปลางาม
สงตางประเทศแพง ๆ  เปนแสน ๆ  ตาย
คาตูหมด ตายคาถุงออกซิเจนหมด
 เจาของเปนทุกขไหม ? 
 ธุรกิจเปนทุกขไหม ? 
 ถาเมืองไทยนะสามัคคีกันดีนะ 
ทหารจะยึดไหม ? ฝายคานรัฐบาลปรอง
ดองกันดี ถอยทีถอยอาศัย ไมสาดโคลน
ใสกัน ไมเลนการเมืองแบบอันธพาล 
แพในสภาเลนบนถนน ก็เลนกันแบบนี้ 
ก็ไมรูนะ !  แตคราวนี้นาจะดีนะ นาจะ
สามัคคีได โยมวามีแววไหมเที่ยวนี้  ? 
 สถานการณสุกงอมอยางนี้ยัง
สามัคคีไมได ประเทศไทยปดประตู
สามัคคี ปดประตูปรองดองเทากับปด
ประตูไมรับความสุข แลวจะเปดประตู

รับความทุกข ทหารตํารวจตองมัวไป
หามทัพไทยตอไทยรบกัน 
 เจาพวกคายาก็สบายไหม ? 
  ตํารวจทหารก็มัวทําทางนี้ เขา
ก็สงยากันทางนูน ประเทศชาติก็หายนะ 
ทุกขก็เกิดกับลูกหลาน  ดูสิ ! มันซ้ือรถ
หรู ๆ มาอวดเรา ตอนนี้เขาบอกเทา
ไหรนะ รถหรู ๆ แพง ๆ น่ีอยูในประเทศ
ลาว 20 กวาคัน ไดจากเงินคายาเสพ
ตดิ เพราะเรามามัวแตขัดแยงทะเลาะกัน
  แลวดูสิ ! ทุกขไมทุกขละ ตอน
ที่มีเหลืองมีแดง ตีนตบ มือตบ นกหวีด 
ฯลฯ ผัวกับเมียยังทะเลาะกันเลย  พี่
กับนองยังทะเลาะกันเลย  แลวเขาสุข
หรือทุกขนี่ มีผัวเมียเลิกกันตั้งหลายคู
นะ ผัวแดงเมียเหลือง  ผัวเหลืองเมีย 
แดง ผัวนกหวีดเมียตีนตบ  สลบกันไป
ขางหน่ึง ไมไดเร่ืองเลย ควรจะปรองดอง
ดีแหละ ! 
  นี่ก็หมอเหวงโทรมาเมื่อ 2 วัน
อยากจะนิมนตใหไปพูดเรื่องปรองดอง
ถาพวกนกหวีด ตีนตบอะไร มือตบ
นิมนตบางก็ดีนะ นาจะนิมนตใหครบ
ทุกขางทุกสี เดี๋ยวจะหาวาเราจะไปอยู
ขางแดงอีก ทะเลาะกันอีก ตายโหงเลย ! 
แตจะพูดใหปรามวา “แดงพอไดแลว”
ถาเหลืองมานิมนตก็บอก “เหลืองก็
พอไดแลว” บานเมืองบอบช้ํามามาก
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แลว “สามัคคีกันดีกวา !” 
  แตทาที เขาตอนนี้ก็ เริ่มดีนะ 
เห็นคุณจตุพรฯ เคยพูดรุนแรง เดี๋ยวนี้
รูสึกจะดี จะพูดมีเหตุมีผลในการท่ีอยาก
จะเห็นความเดินไปของประเทศชาติได 
  ดังน้ัน สัญชาตญาณมนุษย ควร
จะแสดงออกชัดเจน  มีทั้งซื่อสัตย มี
ท้ังกตัญูกตเวที สามัคคีปรองดอง
ถาสัญชาตญาณมนุษย  ขอที่ 4 ดี 
ประเทศชาติก็มีความเจริญกาวหนา
ไมมีคนคดโกง ไมมีคนทรยศ ครอบ-
ครัวก็ซื่อตรงตอกัน จนไวเนื้อเชื่อ
ใจกันได ไมมีใครระแวงแคลงใจตอ
กัน สวรรคในครอบครัวก็มี แลวยิ่ง
ในครอบครัว ลูกไมเนรคุณ ไมฟอง
แยงมรดกแม อะไรตาง ๆ ใหพอแม
น้ําตาไหล และไมเนรคุณตอประเทศ  
  แลวตอนนี้เนรคุณตอประเทศ 
มันบัดซบที่สุด  “มันตัดตนไม” โยม
ดูไหม อะไรละ?  นานโมเดล แหม ! มี 
(ตองขอพูดซ้ําบางคนไมไดยิน) ใครได
ยินมง กะเหรี่ยง พูดเรื่องรักชาติรัก
แผนดิน สุดยอด ! 
  วันน้ันเปดฟงพอดีมีกะเหร่ียง 
เขาค่ัวกาแฟ มงเขาค่ัวกาแฟ แลวกาแฟ 
เขาขายดี กาแฟไมพอขาย ออเดอรมา
เยอะเลย เขาปฏิเสธที่ออเดอร  เขามา
เขาวายังไงรูไหม ? “ถาผม รับออเดอร

จากคุณ ผมก็ตองปลูกไรกาแฟเพิ่ม
ผมก็ตองถางปาเพ่ิม ผมมีรายไดเพ่ิม 
แตปาไมของชาติลดลง” 
  พูดไดยังไงคํานี้นะ ! เขาเอาเกิน
แตชาติขาดแคลน เขาทําไมลง เขาทํา
ไมได แลวลูกหลานจะเอาปาไมท่ีไหนมา
มีความชุมช่ืน น่ีเม่ือเชาใหดูหนังสือพิมพ
“ปลาตาย 400 กวาตัว”  ปลาอะไร ?
ปลาวาฬ ตัวใหญ ๆ ตาย 400 กวาตัว
เขาสันนิษฐานวา  อากาศรอนจัด จํา
ประเทศไมได [10-2-2017 ประเทศ
นิวซีแลนด วาฬไพล็อตเกยตื้น] รอน
จนปลานี่ตองกระเสือกกระสนมาตาย 
บนทรายริมหาด 400 ตัว ถาเก็บมาเต็ม
โบสถเราไหมนี่ ซอน ๆ กันนี่ เนาเหม็น
หื่นเลยนี่ ไมเคยเห็นมีปรากฏการณนี้ 
คนมันเนรคุณตอโลก 
  โลกใหอยูอาศัยดี ๆ ดันตัดไมทํา
ลายปา ทําน้ําเนา ทําถุงพลาสตกพลาส-
ติกขยะเต็มไปหมด แหม ! เมื่อเชาแอบ
ดูตรงน้ี  อูโฮ ! มันท้ิงขยะ แบบนาเกลียด
จริง ๆ เลย ไมมีอะไรจะนาเกลียดเทากับ
การทิ้งขยะกันแบบมักงาย มันเนรคุณ
ตอชาติบานเมืองหรือเปลาไอที่ทิ้ง
อะไรกัน ไมดู ไมรักษา ไมถนอม 
บรรยากาศที่นาอยูเอาไว  ตัวเองตอง
อาศัยอยู แตไมถนอมไอที่ตัวเองอาศัย
อยูใหมันนาอยู แลวตองทนอยูทั้ง ๆ ที่
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มันไมนาอยู ก็เพราะวามันเนรคุณเกินไป 
  ตอนน้ีมันเนรคุณตออะไรรูไหม ?
เมื่อวานใครดูขาวไหม ? เขาวามันยาว 
7-8 กิโล นะ  “ขยะในทะเล” ไมรู
ใครระยําเอาขยะไปเททิ้งในทะเล ตอง
ใชเครื่องบิน ใชเรือรบ ใชอะไรกันไป
ตัก ใชทหารใชอะไรเยอะแยะหมด ดู
สิมันไมรักษาสิ่งแวดลอมเลย เนรคุณ
ตอสิ่งแวดลอมที่ทําใหเราอยูไดอยูดีนิ 
แยมาก ๆ 
  สัญชาตญาณมนุษยเขา
ไปไหน เขาไมกตัญูตอส่ิงแวด-
ลอม ท่ีเขาไดอยูกันสบาย ๆ  เขา
ทํากันจนอยูกันไมไดนี่  นึกถงึ
เจาสัตวเนรคุณตัวหน่ึง ซ่ึงเด๋ียว 
อาจจะไวเทศนตอนเย็น เอา ! 
เลานิดหนึ่งก็ได 
  กวางนอยตัวหนึ่ง มันอาศัยสุม
ทุมพุมไม มันเห็นนายพรานลามา ก็
วิ่งเขาไปหลบ ในสุมทุมพุมไมที่ใบดก
ใบบังตัวมัน นายพรานก็ไมเห็น ก็เดิน
เลยไป พอนายพรานเลยไป มันดัน
กินใบไมที่พรางตัวมัน หมดเกลี้ยงเลย 
โลงเลย  นายพรานเดินกลับ ก็เห็นตัว
มันถนัดเลย ก็เลยยิงมันตายเลย 
  น่ีเจาสัตวเนรคุณตอตนไม ใบไม
มันก็ตาย เพราะมันเนรคุณ ถามันไม
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กินใบไมที่ปรกบังมันนะ มันก็นาจะอยู
ได แลวตอนน้ีเขาบอกวา มันประหลาด 
ประเทศชาติเราน่ี น้ําพอถึงฤดูแลง มัน
พึ่บ ๆ  มันลงยังไง ๆไมรู คลาย ๆ กับ
มันระเหยเร็วนะ อากาศมันรอนจัดมัน
ก็เลยระเหยเร็ว มันก็แหงเร็ว นี่ในวัด
นี่สงสัยไมทันถึงเมษาปลาตายอีก ลง
พึ่บ ๆ ๆ ๆ เลย อุตสาหอัดเขามาแลว 
ทางโนนก็เริ่มแหงแลว 
  แลวเปดน้ําเขาก็ไมได น้ําเค็ม
เริ่มขึ้นแลว น้ําที่จะปลอยจากเขื่อนจะ
มาไลน้ําเค็มก็ไมพอ ทุเรียนถาไมมีน้ ํา
ประปารดก็ตาย 
  โยมนี่เดี๋ยวจะบอกขอสุดทายที่
สําคัญที่สุด ! สัญชาตญาณมนุษยขอ
สุดทาย 
  5) พรอมชวยเหลือผูอื่นใน
กิจกรรม อันเปนประโยชนอยางสูด
สุดแกเพื่อนมนุษย พรอมชวยเหลือผู

อื่นในกิจกรรมที่เปนประโยชนอยาง
สูงสุดแกมนุษย เชน กิจกรรมสหกรณ 
รวมตัวกัน แตวาปจจุบันนี้ขาวทําลาย
สหกรณ  นี่มันเปลี่ยนเปนสหโกง ตอน
นี้ติดคุกอยูก็เพราะทรยศตอสหกรณ
ใชไหม ? เอาเงินสหกรณไปทําบุญนี่
ทรยศไหม ?  คนที่เขาแก ๆ เขาฝาก
สตางคไวเพื่อจะไดใชตอนแกเอาเขา
ไปทําบุญ จากสหกรณเปนสหโกง ถา
เรามารวมตัวกันเอางาย ๆ สหกรณ
ธนาคารน้ํา มาตั้งกองทุนธนาคารน้ ํา 
นี่โยมประเดี๋ยวนะอีกไมกี่วันแลว 23-
24 เมษายน จะทํากิจกรรมสัญชาต-
ญาณมนุษย ชวยกันสรางธนาคารน้ํา 
ตอนน้ีอาตมาขุดลอกคลองบอไป 100
กวาไร ไดน้ําข้ึนมาใช พืชพันธุธัญญาหาร 
มะมวง ทุเรียน อูปนี้ ! ทุเรียนออกดอก
สะพรั่งเลย 
  กิจกรรมสหกรณ เชน 
ธนาคารน้ํา กองทุนผูสูงวัย หรือ
กองทุนสัมมาชีพ สิ่งเหลานี้เปน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
เพ่ือนมนุษย โยมวา...น้ําเปน
กิจกรรมตอมนุษยไหม ? เปน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
มนุษยไหม ? 

“ปนี้ ! ทุเรียนออกดอกสะพรั่งเลย” 
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  ไมเชนนั้นในหลวงจะตรัสทําไม
วา “น้ําคือชีวิต”  มีไฟฟาไมมีน้ ํา คน
อยูไมได แตถามีน้ ําไมมีไฟฟา คนยัง
พออยูได 
  เพราะฉะน้ัน เรามารวมกิจกรรม 
ทําธนาคารน้ํากัน เจดียโบสถมันเหลือ
เฟอแลว อาตมายังอยากจะเขกกะโหลก
ตัวเอง ทําไมคิดชาไปก็ไมรู มาคิดเอา
ไดใกลจะ 70 ป ถาอาตมาทําเม่ือตอน
อายุ 40 ป น่ีโยมวาปานน้ีมันนาดูไหม ? 
ถาทําตอนป 2526-27-29  โอปาน
นีมั้นคงจะเปนปกแผน คงจะมีแท็งกน้ํา
สักพันแท็งก  คงจะมีบึงแกมลิงหลุม
ขนมครก มีรถขนน้ํา สัก 100 กวาคนั 
มีไดแนนอน ถาคิดทําเม่ือตอนอายุ 30 
หรือ 25 ป เพราะตอนนั้นกําลังดัง
สุดขีดใชไหม ? ไปเทศนนี่โอโฮ ! คน
ปาเงินบนเวที บอกวา “ไมรับ” เขาก็
โยนกองที่จ.อุบลราชธานี นี่นะ 7-8 
หมื่นคนนะ ตอนนั้นดังสุดขีด ไอตอน

เทปขายไดเยอะ ขายได 40 ลานตลับ
ถาตอนน้ันเอาเงินขายเทปมา ทําแท็งก
น้ําปานนี้ไมไดเปน พันแท็งกเหรอ ไมรู
อะไรหุมกะโหลกไวคิดไมออก กะโหลก
พิภพไมทันยุคทันสมัย ไมทันการณ 
แตตอนนั้นมันก็ไมมีเรื่องขาดแคลน
น้ํา จริงไหม ?  แลวมันก็ไมมีเรื่องน้ํา
ทวม แตตอนนี้อะไรรูไหม ? เมื่อวานนี้
อางทอง อยุธยา รวมตัวกันรองเรียน
ขอน้ําจากชลประทาน 
  ชลประทานเขาบอกปลอยไมได 
ถาปลอยมากเดี๋ยวไมมีขับไลน้ําเค็ม 
ชาวนาอยุธยาทํานาไมได กัน 2-3 ป 
ติด ๆ ท่ีทําไปก็แหงตายอีก แลวทําไม ! 
มันเปนเวรเปนกรรมของประเทศหรือ
เปลา  ?  ที่ทําใหอาตมาเองก็นักคิด
เหมือนกันนะ แตดันคิดไมออก 
  ตอนท่ีเศรษฐกิจดีน่ี โอโฮ ! ตอน
นั้น ถาทําตอนน้ันปานน้ีไดบึงพันไร แกม
ลิง หลุมขนมครก บอบาดาล ฯลฯ
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  บอบาดาลน่ีนาจะเปน 100 จุด 
ทําไมตอนน้ันมันคิดไมออก มาคิดออก
ตอน โยม ไม มี กํ า ลั ง จ ะ ร ว ม แล ว  
เศรษฐกิจไมดีคิดได โยมก็ไมพรอมจะ
ทําเทาไหรแลว แตก็ยังดีนะ มีคนตาง
ประเทศบางอะไรบางที่มากัน บอก
เห็นดวย ๆ ๆ รายการวิทยุโทรทัศนก็
ชวยประโคม เห็นดวย ๆ ๆ แตฉันชวย
ไดนอย เห็นดวย ๆ ๆ แตฉันกําลังแย
อยู ก็ยังดีนะ ! ยังชวยกันได แตวาโยมไม
ตองติดผาปากันมาเยอะหรอก เดี๋ยวก็
หยอด ๆ ๆ (กระบอก) นี่นะ เอาไปสัก
คนละลูก แตวาบานเดียวบานเล็ก ๆ 
อยาเอาไปเลย อยากไดเปนกลุมกอน
บริษัท องคกรอะไร หยอด ๆ ๆ ไป ถา
เตม็แลวน่ีพวกเรายังเดือดรอนก็ “เสสัง
มังคลา ยาจามิ” ก็ผาชวยตัวเองกอน 
พระเอาไวทีหลังได  นี่ไมเคยออนออด
ไมเคยวิงวอน ไมเคยขอรอง แลวไม
ไดชักชวนใครทอดผาปาแบบเอาเปน
เอาตายมานานแลว 
  แตตอนนี้ตองชวนหนอย เพราะ
วา มันยังไงไมรูบิณฑบาตเดี๋ยวก็เปน
ลม มันตองกินยา นากลัวมันจะอยูไม
นาน ยังไงก็ขอใหธนาคารน้ํา ไปไดสัก
ครึ่งคอนทางกอนนะ
  คิดวา กอนตายไดเห็นงานชิ้น
โบวแดง ของชีวิตที่เปนกอนเปนแผน 

เปนปกแผน ที่จะชวยเพื่อนมนุษยได 
อาตมามั่นใจ วากิจกรรมนี้ สหกรณ
ธนาคารน้ํานีจ้ะชวยเพ่ือนมนุษยไดเยอะ
และเพื่อนมนุษยที่ชราภาพ เมื่อ 2 วัน
นี้เขาเรียกอะไร “โฟ” นะ ที่เขากําลังจะ
ยุใหคนไทยนี่มีลูกเยอะ ๆ ? แกไขอะไร
รูไหม ? คนชรามากกวาคนหนุมสาว
  ในสิงคโปรฮองกงนะ โอ ! เขา
เรียน ๆ ๆ  ด็อกเตอร  ไมแตงงานกัน 
ในพวกมีการศึกษาสูงไมแตงงาน  รัฐบาล
กจั็ดทองเท่ียวเรือสําราญ ใหเขาไปดวย
กัน นอนใกลกัน หนัก ๆ ด็อกเตอรก็
ทองกัน ก็ไดลูกเพิ่ม ประชากรเพิ่ม 
  มันมีเปนยุค ๆ  นะ ยุคใครละ ? 
  ยุคจอมพล ป. ก็รูสึกจะปลุกระดม 
“มีลูกเพื่อชาติ” 
  ยุคจอมพลสฤษดิ์ฯ จอมพล
ถนอมฯ บอก “มีลูกมากยากจน”
  ก็เลยไดคุณมีชัยฯ ทําถุง บอก 
“มีลูกคนจนไป 7 ป” อะไรนั่น ตอน
นั้นทะเลาะกับอาตมา 
  อาตมาดันบอกวา “ลูกมากลูก
นอยไมสําคัญ ถาลูกดี ๆ ยิ่ง 7 คน
ยิง่รวย ! ลูกอัปรียคนเดียวก็จน”  พูด
ไปอยางนี้ ไอนโยบายคุมคราวนั้น เขา
หาวาพระ “ปากเสีย”  ทําใหโครงการ
เขาไมเขาเปา 

“



29
  แ ล ว นี่ ต อ น นี้ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขเขาเสนอน่ี เขาบอกวาท่ีแลว
มาปลอยใหเกิดตามธรรมชาติ
  ตอนน้ีโยมรูไหม ? ประเทศเรา
ซวยที่สุด พวกอะไรมาเกิดมากที่สุด 
พวกอาการอืด เอื่อย เฉื่อยชา ไอพวก
อืด ๆ  เอื่อย ๆ  เฉื่อย ๆ  ชา ๆ  นี่เขาสงมา
ใหอาตมาแตละคนนะ 8 โมง เขายัง
ไมตื่นเลย สงมาจากโนนนะ สถาบัน
ธัญญารักษ, รพ.ศรีธัญญา สงมาให
เรื่อย ตอนนี้แยเลย มาถึงใชทีทําที มัน
ไมมีสมองไบรทอะไรเลย  เขาก็เลยทํา
วาตอไปนี้จะมีอะไรตัว “โฟ” อะไร ? 
“โฟลิก” นี่มาผลิตเซลลรังไข หรือวา
ใหมันสมบูรณ เกิดมาไบรทสมองไว  
ไอพันธุอืด ๆ เอื่อย ๆ เฉื่อย  ๆ ชา ๆ นี่
เขาไมใหมันมาเกิดแลว แตเดี๋ยวนี้โยม
วามันเปนเยอะไหม ? ไมรูนะ ! ที่อื่น
เขาอาจจะไมไป แตท่ีวัดมาบานเลยโยม
ไอพันธุอืด เอื่อย เหนื่อย ๆ พูดอะไร
ชา ทําอะไรชา 
  นี่อาตมาพอคิดถึงเรื่องนี้แลว 
ตอนไปบิณฑบาตจะไม เป นพระ
เหมือนองคอื่น (องคอื่นนี่นะถาเขาใส

สตางคเยอะใสอะไรเยอะ ก็จะคอยดู 
ก็จะใหพรนาน ยืนคอยนาน)  อาตมา
นี่ก็จะเดิน ๆ ๆ ถามัวควักชาเดินเลย 
บางครั้งแหม ! ดึงกระเปามาแลวนะ 
เลือก...อยูนั้นแหละ ! อาตมาเดินเลย  
เขาบอกพระอะไรบิณฑบาตเตลิดเลย 
เดินเตลิดเพื่อจะดัดสันดานคนคิดชา  
ทําชา 
  พระพุทธเจาสอนวาไง ?  
“อยาเนินนานลาชาตอกุศล
กรรม”  อะไรที่เปนกุศลตองไว
อันน้ีจะทําบุญใสบาตรก็ชา  แลว
ไมใหพรชา   ใหพรส้ัน ๆ   “โยม ! 
ใหเกงก็กลับไปหาเกงดวยนะ 
แลวหาดวยมือเยอะ ๆ  หาดวย
หวยนอย ๆ”  
  น่ีใหพรส้ันนิดเดียว บางคนบอก
ทําไมไมใหพรเหมือนหลวงตา หลวงตา
ใหตั้งนาน ใหตั้งเยอะ  นั้นโยมก็ไปรับ
เถอะ ถาขืนฉันใหแบบนั้นนะ คนที่รอ
เราอีกขางหนา 100-300 ชีวิต ถา
อยูกับคนหนึ่งนี่นะ ควักก็ชา จะใสก็ชา 

...ใหพรส้ัน ๆ...ใหพรส้ัน ๆ โยม ! ใหเกงก็กลับไปหาเกง โยม ! ใหเกงก็กลับไปหาเกง
ดวยนะ แลวหาดวยมือเยอะ ๆดวยนะ แลวหาดวยมือเยอะ ๆ

หาดวยหวยนอย ๆ...”หาดวยหวยนอย ๆ...”  

““
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ธนาคารน้ําธนาคารน้ํา
ขุดเปนแบบแกมลิงขุดเปนแบบแกมลิง

ณ สาขากบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรีณ สาขากบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
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ยังแถมใหเราใหพรนานอีก แทนที่วัน
หนึ่งเราจะโปรดได 300  เหลือ 100 
เดียว อีก 200 เขาเลยเสียโอกาสเลย 
อาตมาขอเลือกเอา ไปเร็วไปไว 
  แลวโยม ! ทีหลังอยาใหตก
ขบวนบุญนะ ที่จริงนะเขาประกาศ
ลวงหนาไปต้ังนาน  แกไมเตรียมเลย
ไมมีความวองไวเตรียมเนื้อเตรียม
ตัวที่จะชวยจะใส จะอะไรเลย แลว
บางคนนี่ วันนั้นเจอแกแลวแก  “โอ
ดีใจมาก !” ก็มาคุย ๆ ก็ถามแลว
โยมจะใสไหม  ?  “ใส” เด๋ียวของอยู
นูน ! (อยูในบาน)  มาคุยซะตั้งนาน 
อาตมาเลยเดินไปเลย แลวแกก็บน
ไลหลังมา “อะไรคอยนิดก็ไมได” 
  หัดฝกใหเปนคนคิดเร็ว ทํา
ไวบาง ฉะน้ัน โยม ! ถาไดยินเสียง
เขาบอกวา “พระพยอมมา”  อยา
ชานะ ชาอดใสตกขบวนบุญ 
  นี่ สํ าคัญนะสัญชาตญาณ
มนุษย พรอมจะรวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชน เชน กิจกรรมรวมตัวรวม
แรง สหกรณน่ี ถาชาวไรชาวนา เด๋ียว
นี้เปนยังไงรูไหม ?  เปะเลย ! ท่ีอาตมา
คิดไว ท่ีดินแปลงใหญ นาแปลงใหญ 
สวนแปลงใหญ 
  ถาทํานาแบบเดิมก็เปนชาวนา 
แตถาทําแบบใหมจะเปน “ชาวพัฒนา” 

  ชาวพัฒนาก็คือ เอาท่ีดินแปลง
เล็ก ๆ  นี่ มารวมกัน แลวก็ขุดบอน้ํา 
แลวก็ทําถนนสง เพื่อเก็บผัก-ผล
เกษตร เอาปุย มีปลามีสัตว ถาตาง
คนตางทํา 3-5 ไร เจง ! 
  เดี๋ยวนี้ เขานาแปลงใหญ สวน
แปลงใหญ ดังน้ัน ของอาตมาที่ทาํน่ีนะ
แปลงละ 500 ไร 400 ไร วัดนี้เมื่อ
กอนมี 3 ไร เดี๋ยวนี้ได 175 ไร จึง
เปนแปลงใหญสามารถทําอะไรตออะไร
ไดเยอะเลย ถาแปลงนิดเดียว แปลง
เพาะชําก็จะไมพอ 
  เชื่อไหมโยม ! คนงานนี่ถาเขา
ปวยซะคนหน่ึงไมมีใครรดน้ํา 3 วัน ตน
ไมก็ตายแลว แตอยูกันที่นี่ 400 กวา 
คนนี้ไมสบาย คนนี้ออกลูก คนนี้เขาไม
เปนไรเขาก็ไปรดน้ําแทน ตนไมมันก็งาม
ไดน้ําทุกวัน เพราะรวมกันไง สหกรณ
นาแปลงใหญ สวนแปลงใหญ 
 นี่เดี๋ยวนี้เขายังไงก็ไมรู สหกรณ
น้ํา ก็ไมคิดทําบึงน้ําบอน้ํารวมกัน เพราะ
ตางคนตางทํา 3 ไร บอก “ถา 3 ไร 
ขุดน้ําซะไร ฉันเหลือ 2 ไร ฉันก็
ตาย”  แตถาหลาย ๆ 100 ไรมารวม
กัน เสียที่ดินคนละงาน 2 งานก็ไดแลว
โฮแลวเดี๋ยวนี้โยม ! เขารวมตัวทําเรื่อง
อะไรนาท่ึง “รวมตัวกันเล้ียงจ้ิงหรีด” 
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  ฟารมจิ้งหรีด สหกรณจิ้งหรีด 
สหกรณไสเดือน เด๋ียวน้ีนะท่ีดิน 2 งาน
นะ ขายขี้ไสเดือนไดเดือนละแสน  ที่วัด
กําลังจะทํา มันตองมีคนดูแลพอ พอดี
เขาใหวัวมา “ไถชีวิตโค-กระบือ” มัน
ขี้ออกมา แปลกไอเจาควายนี่ ทําน้ํา
ใหมันเลน พอลงน้ํามันดันข้ีซะกอน แลว
แปลกนะ พอขี้มันในน้ํานี่ เราทําทอ
ระบายออกมา พอเอาสแลนไปดัก แลว
เอามาใหไสเดือน (ไสเดือนชอบมาก ๆ)
แลวไสเดือนตัวใหญ ๆ พันธุโอ (โอพิสโธ
โพรา) อะไรตออะไรนี่ กินเกงบรรลัย
เลย แลวขี้กอนเบอเริ่มเลย ปุยก็งาม
นาดูเลย
  นี่ตกลงวา ในการรวมตัวกัน
อยูรวมตัวกันคิด ไมใชตัวใครตัวมัน 
ก็ไปไมรอด นี่ศาสนาก็ตองเปน
สหกรณ อยามัวแตแตกแยกกัน 
อิสลามวาอยางนี้ พุทธวาอยางนี้  
หนัก ๆ   ทําสงครามกันแลว  แทนท่ี
จะรวมไมรวมมือกันขนคนไปหา
อัลลอฮ หาพระเจา หาธรรมะ 
สหกรณศาสนาก็ไมทํา ดันทํา
สงครามกัน น่ีภาคใตหยุดพักเดียว
พอน้ําลด เอาอีกแลว นี่เมื่อวาน
กออีกแลวนะ ระเบิด เผายิงโรง
พักอะไรตั้งหลายแหง 

  ตอนน้ําทวมเขาบอกระเบิดมัน
ไปซอนไวในสวนยาง ดานหมดเลย พอ
น้ําแหงมันทําใหมแลว  สันติภาพไมมี
เพราะมนษุยไมอยูรวมกนัเปนสหกรณ
ศาสนา เขาบอกไทยพุทธเมื่อวานโยม
มา หนี ! แกโดนระเบิด เจ็บสาหัส แก
เลยยายหนีเลย ยายมาหมดทั้งลูกทั้ง
ครอบครัว ไทยพุทธบอกถูกฆาเยอะเลย
แตอิสลามก็โดนฆา  เดี๋ยวนี้ไมรูเปนยัง
ไงนะแทนท่ีจะรวมไมรวมมือกัน ขนคน
ไปหาอัลลอฮ หาพระเจา หาธรรมะ กอน
ท่ีไอตัวราย ๆ กิเลส พญามาร ชัยฏอน 
นัฟซู (อารมณใฝต่ํา)  มันจะพาคนไป
หาสิ่งเลวรายนี่ ทําไมเราไมมีสหกรณ
ศาสนาเกิดข้ึนในโลกชวยกันดึงมนุษยไป
  เอาละสรุปวาอยางนี้ ถา
ผูสูงอายุไมมีกองทุนดูแล แกก็
ถูกทอดทิ้ง บางทีหลานไปเก็บ
ขยะ มาเลี้ยงตายายแกที่ถูก
ทอดทิ้ง เดี๋ยวนี้โยมดูรายการ
อะไรนะ ทุกขชาวบาน อะไร
ตออะไรดูแลวแหม ถูกทอดทิ้ง
เยอะเลย ตอนนี้เขาบอกรอย
ละ 9 คน อีกไมกี่ปขางหนาจะ
ตกรอยละ 20 คน
  คนชราก็ เลยรีบทําใหมี เด็ก
อะไรนะ ? เด็กอัจฉริยะอะไรนี่ ที่เกิด
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มาทําใหดุลกันระหวางคนชรากับหนุมสาว ที่ทํามาหากินไดคาแรง 
ไดภาษีเอามาชวยคนชรา 
  สวนกองทุนสัมมาชีพน่ี แหม ! อาตมารูสึกหนักใจ พระพุทธเจา
เห็นความสําคัญ แตพวกเราไมเห็นความสําคัญ กองทุนธนาคาร
น้ํามาเร็ว กองทุนผูสูงอายุไดเยอะ  ไดตั้ง 3 ลานกวา แลวกอง
ทุนผูสูงอายุ แตกองทุนสัมมาชีพ ยังไมไดลานดีเลย โยมมอง
ไมเห็นคุณคา ตอไปถามิจฉาชีพมันเยอะนะ ชีวิตทรัพยสินเรา
ก็ไมปลอดภัย คนเขาบอกไมรูจะทํามาหากินอะไร ? ก็ไปจี้ ไป
ปลน ไปแยง ไปชิง อะไรละ ! เจาเด็กวิศวะคนนั้นนะ มันอยาก
ไดไอโฟน 6  มันก็เชือดคอเลย 
   “มิจฉาชีพ” เห็นตํารวจพูดแลวตกใจ บอก ป 60 นี่ อาชญา 
กรรม เรื่องจี้ ปลน ฆา จะมากที่สุด เพราะวาเศรษฐกิจมันซึม
ยาวมาตลอด ทําอยางไรละ ? สหกรณก็ไมเปนสหโกงอยูกัน
อยาง ถารักผูอื่นมันจะโกงเขาไปไดยังไง ?
 รักผูอื่นแลว มันจะฆาเขาไมลง 
 รักผูอื่นแลว มันจะโกงเขาไมได 
 รักผูอื่น จะไปทําใหครอบครัวเขาแตกแยก ไปแยง
ของรักของหวงเขาไดยังไง 
 รักผูอื่นแลว จะไปหลอกใหเขาหลงเชื่อ แลวมาเสีย 
ใจทีหลังทําไดยังไง 
 รักผูอ่ืนแลว มันจะไปกินเหลาเมายาใหคนอื่นรําคาญ
ไดอยางไร 
 รักผูอื่น มันจะเอายาบามาขายเขาทําไม 
  มันจะไมมีวิกฤตการณ จะมีสันติภาพเร็ว 
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  เมื่อรักผูอื่นไมมีความเห็นแก
ตัว มีความรักผูอื่นถึงที่สุดได โดย
อัตโนมัติ เมื่อหมดความเห็นแกตัว 
ความเห็นแกตัวนี่ตัวชั่วรายที่สุด 
พอเห็นแกตัวปบ ความรักผูอื่นจะ
หมดไป แมกระทั่งรักครอบครัว
ประเทศชาติ สิ่งแวดลอมไมตองพูด
เลย ถาเห็นแกตัว มันจะเอาไปหมด 
  ฉะนั้น ถึงวันสําคัญอยางนี้ ชวย
กันทําลายความเห็นแกตัว เมื่อหมด
ความเห็นแกตัว ความรักผูอื่นก็จะเกิด
ขึ้นถึงที่สุดไดโดยอัตโนมัติเหมือนกัน 
  การรักผูอ่ืนมันจึงข้ึนอยูกับ
การทําลายความเห็นแกตัว หรือหมด
ความเห็นแกตัวอยางน้ี หมดตัวตน 
คือ รักคนอ่ืน ถารักคนอ่ืนมาก ๆ ก็
ทําลายความเห็นแกตัวของตัวเอง
ไปเร่ือย ๆ 

  ใคร เขามาปลุ กระดมให
เกลียดคนอื่น ไมรวมมือกับเขาเด็ด
ขาด ที่แลวมา
  เขาปลุกระดมใหเกลียด
ทักษิณก็เกลียดคุณทักษิณ 
  เขาปลุกระดมใหเกลียด
อภิสิทธิ์ก็เกลียดทานอภิสิทธิ์  
  เขาปลุกระดมใหเกลียดใคร
ก็เกลียด งายดายเหลือเกินที่จะรับ
มาเกลียด รับมาเกลียดแลวก็ไมรู
ตัวเองดวยวา  “กูเกลียดเขาเพื่อ
อะไร” เราไดประโยชนอะไร ?
  นี่แหละอีก 2 วัน ก็จะเปนวัน
วาเลนไทน จะรักกันหัวปกหัวปา จะ
รักแบบโคถึกคึกพิโรธกัน ศึกชิงนาง 
ศึกชิงชายอะไรกันไมรู
  ฉะนั้น พระเมตตาของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนพระเมตตา
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คุณชนิดที่ไมมีเห็นแกตัว ไมเรียกรอง
ความสุขจากใคร มีแตจะแผปน ปนไป
ให  บุคคลที่ไมมีความรูสึกเห็นแกตัว
หรือมีตัวตนจะเอา จะได จะเปนตะพึด
ตะพือ กระเหี้ยนกระหือรือ จะเอา จะ
มี จะเปน จนไปลวงล้ําสิทธิของคนอื่น 
  ดังนั้น เมื่อหมดความยึดถือ
ในตัวตน จึงรักผูอื่นไดงายที่สุด แต
ถาตวัตนขวางทางความรกัผูอืน่เขา
มาไมได  ไอตัวขวางทางมันก็จะขับ
ไลความเมตตา ความรัก ผูอื่นหาย
ไปกระเจิงไป  เมื่อพิจารณาดูใหดี 
จะเห็นวาความเห็นแกตัวน้ี เปนศัตรู
ของมนุษยน่ันเอง ย่ิงเพาะความเห็น
แกตวัเทาไหร ก็ย่ิงเพาะศัตรูมากข้ึน
เทานั้น เพาะลองดูสิ ศัตรูเยอะ
เพราะอะไร ? เพราะมันเห็นแกตัว 
มันเอายาบามาขายเรา น่ี ตอนน้ีศัตรู
เพียบเลยเห็นไหม ? ไอที่รวมหัวจม
ทายกันคากันขายนี่ 
 โอโฮตอนน้ีนะ ! ทานผูบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด พูดดีเหลือ
เกิน “จะทําใหมันจนเหมือนขอทาน”
จะยึดทรัพยมัน ใหมันจนเหมือนขอทาน
มันเห็นแกตัวเอาของชั่ว ๆ มาขายให
เขาติดเขาหลง แลวมันรวยจนซื้อรถ
หรู ๆ มาวิ่งอวดเรานี่ ไอเราก็โงเห็นแก
ตัวอีกแบบหนึ่ง เห็นแกตัววา “กูตอง

ลองกินใหได” เขาวามันอยางนั้น เขา
วามันอยางนี้ ผลที่สุดเห็นแกตัวโง ๆ 
กับเห็นแกตัวแบบงก ๆ ไอคนขายคน
ผลิตเห็นแกตัวงก ๆ ใชไหม ? 
  ไอคนไปลองกินน่ี เห็นแกตัวโง ๆ
เอาตัวไปลองทําวิมานอะไร ? ไปลอง
ใหเปนทาสมันทําไม มันมีตัวตนวากจูะ
ลองนิดหน่ึง กูจะลองแคเม็ดเดียว แหม ! 
แลวกูจะเลิก ไอตัวกูโง ๆ แบบนี้ มัน
ทาํใหตองเปนทาส ตองเอาเงินไทย
ออกไปใหลาว  เอายาบาของลาวเขา
ประเทศไทย เขาปากเขาทองลูกหลาน 
  เออนี่ที่ เขาบอกวา...อะไรนะ 
เซลสแมนที่มันหายไปละนะ แลวเขา
บอกมันคลั่งยาบา ตอนนี้เจอศพแลว  
โอยน่ีเปนเร่ืองขาวใหญ เขาบอกมันกิน
เกินขนาดนะ แลวมันวิ่งพลานวาใคร
ตอใครจะมาไลฆามัน แลวผลที่สุดเขา
กําลังสอบคดีวา มันถูกใหอัดยาเขาไป
โดยฝายตรงขาม เพราะวาไอนี่ไปมีกิ๊ก
ไปมั่วกับแฟนเขา แมมงแมหมาย อาจ
จะเปนสามีของผูหญิงคนใดคนหนึ่ง 
เอายากรอกมันไป เขาบอกกินทีเดียว 
70 เม็ดเทาไรนี่ มันก็คลั่งเลย คลั่งวิ่ง
พลานกอนตาย เขาไปเจอหลักฐานแลว 
  สรุปจบเด๋ียวจะตองออกรายการ
วิทยุอีก  นี่ทํางานรับใชศาสนานี่นะ
เหนื่อยแตก็สนุกเนอะ สัมภาษณทุก
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วัน วันนี้ก็สัมภาษณเรื่องมาฆะ เรื่องวาเลนไทน เดี๋ยวพรุงนี้ก็ไป
อภิปราย วันที่ 14 ก็ไปอภิปรายรักอยางไรใหมีสันติภาพ
 
  ตกลงวันนี้สัญชาตญาณมนุษย 5 ประการ 
ทวนหนอยดีไหม ?
 
 1) มีสวนเกินไวชวยเหลือผูอื่น ไมใชเกิน ไมกินเกิน จน
ไมมีสวนเกินไวชวยผูอื่น หากมีสัญชาตญาณมนุษย ลดสวน
เกินเพื่อใหมีสวนเกินไวไดชวยผูอื่น
  2) ไมสามารถทําคอรรัปชัน ไมสามารถเปลี่ยนตัวเปน
มอด เปนปลวกกินบานกินเมือง   
  3) จะรักษาความเปนมนุษยดี ไมมีสันดานอันธพาล ขอ
ที่ 3 จะไมทารุณ ไมโหดราย จะไมทําอะไรใหใครลําบากอยาง
นาขยะแขยง จะไมตองมาพูดเรื่องทารุณเด็กและสตรี เพราะ
จิตใจมนุษยแลวทําไมได ไอพวกที่ทํา ๆ นะมันชิงเดรัจฉาน
มาเกิด 
  4) มีความซื่อสัตย กตัญูกตเวที อยากสามัคคี อยาก
ปรองดอง ชวงนี้ใครมีอารมณอยากปรองดองสามัคคี ชื่อวา
สัญชาตญาณมนุษย ที่ประเทชาติและโลกต้องการมากที่สุด 
โลกน้ีตอนน้ีถามเถอะ ! ตองการอะไร ?  ถาไมตองการสามัคคี
ปรองดอง อยากมีสงครามกันก็ไมใชสัญชาตญาณมนุษย 
สุดทาย 
  5) พรอมที่จะชวยกิจกรรมอันเปนประโยชน ถาทางวัด
เสนอวา “ธนาคารน้ํา” เปนกิจกรรมหนึ่ง “กองทุนผูสูงวัย” 
กิจกรรมหนึ่ง “กองทุนสัมมาชีพ” กิจกรรมหนึ่ง  สิ่งเหลานี้
เปนกิจกรรมชวยเพ่ือนมนุษย ท้ังคนชรา ท้ังคนขาดแคลนอาชีพ 
โอกาสไมมี ก็จะไดมีโอกาสทํามาหากิน

  ตกลงวันนี้สัญชาตญาณมนุษย 5 ประการ 
ทวนหนอยดีไหม ?
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 อาตมาเห็นเด็ก ๆ เขามาที่นี่ มาแลวมีรานอาหาร
เอาเด็กที่นี่ไปทํางาน เขาวาใหตั้ง 300-400 บาท จน
เด็กที่นี่เกือบขาดแคลน เพราะเราให 200-300 บาท 
เขามาใหเปนรานอาหาร ให 400–500 แลวมีทิปอีก 
  เด๋ียวน้ี รานอาหารแถวนี้มาเอา เด็กที่นีไ่ปเกือบ 
หมดเลย ขาดแคลนแลวเหมือนกัน แตมานึกปลื้มใจ  
เราเปนที่แหลงใหเขามาพบกันระหวางผูไมมีอาชีพ
กับผูประกอบอาชีพประกอบการรานอาหารเจอกัน 
เราเปนสะพานบุญใหเขาไดเจอกัน ยอมนอนใหเขา 
เปนสะพานใหเขาขามไป 
  แตก็มีตัวเล็ก ๆ ตัวนอย มันพูด ไมรูขออยูกับ
หลวงพอดีกวา เพราะเชาบิณฑบาตมา ก็แจกมัน เชา 
มาก็หิ้วคนละ 3 ถุง 4 ถุง อาตมานี่ก็เดินไปใหคนชรา
เองเลยก็มี เดี๋ยวนี้คนชรามาถามเรื่อยเลยมีอะไรให
ทําบางละ “นี่ริดกิ่งไม กวาด” ก็ดีขึ้น เอาละแคนี้.
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“ธนาคารน้ํา” เปนกิจกรรมหนึ่ง “ธนาคารน้ํา” เปนกิจกรรมหนึ่ง 
“กองทุนผูสูงวัย” กิจกรรมหนึ่ง “กองทุนผูสูงวัย” กิจกรรมหนึ่ง 

“กองทุนสัมมาชีพ” กิจกรรมหนึ่ง  “กองทุนสัมมาชีพ” กิจกรรมหนึ่ง  
สิ่งเหลานี้เปนกิจกรรมชวยเพื่อนมนุษย สิ่งเหลานี้เปนกิจกรรมชวยเพื่อนมนุษย 
ทั้งคนชรา ทั้งคนขาดแคลนอาชีพ ทั้งคนชรา ทั้งคนขาดแคลนอาชีพ 

โอกาสไมมี ก็จะไดมีโอกาสทํามาหากินโอกาสไมมี ก็จะไดมีโอกาสทํามาหากิน
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

*“ใครเปนใหญ” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนตนเดือนประจําวันอาทิตยแกประชาชน
ทั่วไป ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี  วันอาทิตยที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

 วันนี้จะไดนําเรื่องสติกับผัสสะ หรือวาผัสสะที่
ฉลาดฝกฝนอบรมดี เมื่อมีผัสสะที่มีสั่งสมอบรมศึกษา
ฝกฝนมาดี มันก็จะเพิ่มปญญาที่ดี ที่สามารถเอามาใช
ประโยชนควบคุมไมใหชีวิตกับทุกขมันเชื่อมตอกันได 
 “ทุกขกับชีวิตเช่ือมกันตรงผัสสะ”  คือ เม่ือมีตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกวา ทวารทั้ง 6 
 6 ประตู นี่ถาใครรักษาไวไมดี เสียประตูมันจะแย
กวานักฟุตบอลที่เสียประตู คือ พายแพยับเยินหมดทั้งชีวิต 
ถานักฟุตบอลเขาเสียประตู เขาก็แคไมไดกาวหนาอะไรขึ้น
ไปในทางกีฬา  แตเราน่ีสิมันจะไมกาวหนาท้ังชีวิตเลย ปลอยให
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อมีการกระทบที่ไมฉลาดก็จะเกิด
อยางหนึ่ง
 ผัสสะท่ีฉลาด ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลย คือ
ไมปลอยใหชีวิตเกิดกิเลส เกิดทุกข แตกลับจะรูวา ควรจะ
ทําอยางไงกับสิ่งที่ตาเห็น หูไดยิน ลิ้นไดชิมอาหาร ฯลฯ
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 ถามรดกธรรมท่ีหลวงพอพุทธทาส 
ทานเคยฝากไววา ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจนี่ เปนสิ่งตองควบคุมใหดี ถาใคร
ควบคุมดีเปนมรดกธรรมดีที่สุด กวา
มรดกแกวแหวนเงินทอง 
 แกวแหวนเงินทองจะสลาย
หายหมด ถาตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
มันเปนใหญ มันลากเราไปท้ังนรกและ
สวรรค ทานบอกวา มันจะเกิดเปนได
ท้ังนรกขึ้นมาทันทีถาโง  แตถาฉลาด
ปฏิบัติถูกก็เปนสุขเปนสวรรคข้ึนมาได
ทันทีเหมือนกัน 
 ตา หู จมูก ฯลฯ ลากเราไปสวรรค
ก็ได นรกก็ได ถาผัสสะแลวรอนอกรอนใจ
เรียกวา ไปนรก ทานใชคําวา “ฉผัสสา-
ยตนิกนรก”  “ฉผัสสายตนิกสวรรค”  
คือวา สวรรคบนฟานรกใตดินนะก็คอย
วากันอีกเรื่องหนึ่ง  แตสวรรคในอก นรก
ในใจ ท่ีเกิดจากผัสสะ แลวพลิกผัน 
 บางคนไดสวรรค บางคนก็ไดนรก
ไดเปนประจําอยูเรื่อย ๆ ถาในแถบไหน
ฝกมาดีก็จะไปแถบนั้นไดเรื่อย ๆ จนเปน
สวรรคอยูไดตลอดนาน ๆ ก็ยิ่งดี เรียก
วา เกิดอยูในสวรรคตลอดเวลา 
 ที่เราบอกวา “เย็นใจไปนิพพาน 
รอนใจไปนรก ดีใจก็ไปสวรรค”  ทํา
ยังไงใหใจดี ใหดีใจก็ยังไมพอนะ ทําจน
ใจมันดีขึ้น ๆ  ฉลาดขึ้นตอนผัสสะ ที่เขา
บอกวา เปนหนี้เปนสิน ใชจายเกินตัว 
หลงใหลสวนเกิน เพราะเราปลอยใหตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันไปใหญซะ 4-5 
เจาตัวสุดทายแยเลย 
 ที่จริงเราเคยไดยินภาษิต “มโน
ปุพพังคมา ธัมมา”  มีใจเปนใหญ  
แตวาสวนใหญแลวทุก ๆ คนนี่ เราจะ
สังเกตวา ตามันใหญ ลิ้นมันใหญ  หูมัน
ใหญ ฯลฯ มันบังคับจนใจหมดกําลังที่จะ
ควบคุม 
 ควบคุมไมดี ฝกไมดี พอตาเห็น
ของอะไรในหาง หรือรานคายอย ปลีก
ยอยอะไรก็ตาม มันจะเกิด “แหม ! เจานี่
อยากได”  ตัณหาทําใหตาหันไป สายไป
สายมา (ไอนูนก็อยากได ไอนั่นก็อยาก
ได ใจก็ออนไป) จนกระทั่งซื้อจนลนบาน 
เปนสวนเกิน ใจก็ยังตามเพลินไปเรื่อย ๆ 
 ถาวันใดคน ๆ นั้นถูกฝึกฝนมาดี 
สามารถควบคุมใจ บอกตาเลย บอก “มึง
จะใหญกวากูไมไดอะ” ไอนั่นไมควรซ้ือ 
ไอนั่นเปนสวนเกิน ไมซื้อก็ได หักหาม
ใจไว ถาใจมันเปนใหญกวาตา กวาลิ้น 
มันก็คงไมกินไมใช ไมซื้อไมหา อะไรที่
มันแพงเกิน ฟงเห็นเขาซื้อรถคัน 20 
ลาน 30 ลานบาท คิดแลวก็ไมรูเขาใช
ประโยชนใชสอยหรือประโยชนใชสวย 
 ถาตาเปนใหญเขาก็เอาประโยชน
ใชสวย เจออะไรสวยแพงเทาไร ! ใจบอก
“กูยอม” ยอมจาย ยอมซื้อ ยอมหา 
ยอมให  ยอมใชไปหมดเกลี้ยง มันก็เลย
กลายเปนเรื่องชาตินี้ทั้งชาติ เปนทาสหู 
ทาสตา ทาสลิ้น ทาสสัมผัส 
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 สัมผัสอะไรน่ิมหนอย แพงเทาไหร 
“ใจก็ออน” นี่มันสัมผัสดีนิ่มดี (ซือ้เถอะ
มีเหอะ  คนอ่ืนเขามีจนหมดแลว เหลือบาน
เรานะยังไมมี) ในที่สุดเดี๋ยวนี้เห็นเด็ก ๆ 
เขากอดตุกตาสวย ๆ เขาก็ลูบคลําโอบ
อุม นุมนิ่ม
 ตอนนี้ลองคิดดูสิ ทั้งสัมผัสทาง
กาย ทางตา ทางหู มันเลาโลม มันรุก
จูโจมจนกระทั่งใจพายแพยับเยิน ใจไม
แข็งแกรง ใจไมโตไมใหญ มันก็ออนแอ
ไปเรื่อย ๆ สิ่งไมควรมีก็ตองมี สิ่งไมควร
จะไดก็ตองเอาใหได แคเห็นไอโฟน 6 ยอม 
ตกนรกหมกไหม 
 เหมือนเด็กผูหญิงคนหนึ่ง มีเงิน
อยูหมื่นหนึ่ง ไอโฟน 6 มันหมื่นสาม ไป
ซื้อเขาก็อยากไดเดี๋ยวนี้ เงินไมพอ เขาก็
ไปขอนอนกับเถาแกท่ีขายไอโฟน 6 เผอิญ
เถาแกเปนคนดี บอก “หนู ! ลุงไมทรยศ
กับครอบครัว หนูก็รอหนอยซิ หาสตางค
สักพักแลวคอยมาซื้อก็ได” 

 เจาความอยากได เขาตวาดเถาแก
“ไมเอาก็ไมตองมาสอน” นี่เจาเด็กคน
นี้ตามันใหญกวาใจ ใจมันออนแอ ทอแท 
ถาไมไดมันจะตายอะ ชีวิตเขาจะเหมือน
ไมมีความหมายเลย 
 เพราะฉะนั้น ใครปลอยใหตาเปน
ใหญ ลากไปหางนูน หางนี้ ซื้อนูนซื้อ
นี่ แมกระทั่งอาตมาเดี๋ยวนี้ชักเริ่มรูสึก 
แลวก็เขามานิมนตก็ไมไปแลว นิมนตไป
ตางประเทศ ไปทัวรอินดงอินเดีย ไปก็
แคเห็น ๆ เทานั้น กลับมาก็มาคุยหนอย 
ไปที่นั้นมาแลวไปที่นี่มาแลว ถูกตาลาก
ไป ถูกหูลากไป 
 หนัก ๆ เขา ใจนี่ตัวสุดทายนี่ ถูก
เจาตัวหนา ๆ ลากซะตัวเองถลอกปอก
เปกเจ็บปวด ไมพอกิน ไมพอจาย ไม
พอขัดดอกขัดหนี้ ก็วุนวายชีวิต ก็เลย
บอกกันวา ถาอยากชีวิตดี ตองเปนชีวิต
ที่ฝกฝน ควบคุมผัสสะใหดี เพราะวา
ประตูทวาร ถาเราเสียประตูแลว มันจะ
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เสียเงินเสียทอง เสียขาวเสียของ เสียอะไร
ออกไปเรื่อย ๆ เยอะแยะหมด
 ฉะนั้น ถาจะเรียนศาสนากันแลว 
ตองเรียนที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปน
พระไตรปฎก ถาอานพระไตรปฎกเสร็จ 
3 รอบ แตพอตาเห็น ก็ไมไดควบคุมอะไร
ปลอยใหตาเปนใหญลากไปตอ พระไตร 
ปฎก 45 เลม ไมมีประโยชนสําหรับคน
ที่ไมควบคุมผัสสะ 
  เพราะฉะนั้น ทานจึงบอกวา การ
เรียนธรรมะในศาสนาน่ี ก ข ก กา ของ
ธรรมะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
 เวลาเด็กสมัยกอนเรียนหนังสือ 
ไปเริ่มเรียนดวยอะไรกัน ?  ก ข ก กา 
ใชไหม ? ถาไมเรียนตัวนี้เดี๋ยวมันจะอาน
ผสมอะไรไมได  เริ่มตนที่ ก ข ก กา แลว
ก็อานผสมตัว จนอานออกเขียนได แต
เริ่มที่ไหน ? ก ข ก กา
 ฉะนั้น จะรูธรรมะ จะเห็นธรรม 
แลวไดประโยชนจากธรรมะ ก็เรียน ก  ข  
ก  กา ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย แลวก็ดูใจ
สิ วาใจยังใหญกวา เจา 4-5 อยาง    
ขางตนไหม ? ถาใจดอยกวาออนกวา เล็ก
กวา เปราะบางกวา รับรองขี้ขาดี ๆ เลย
ทั้งชีวิตนี้
 นี่โยมเราไมไดเปนคนใช  ยังไมได
ถูกรับใชอยูบานใคร ไมมีนายจาง เราไม
ไดเปนคนใช  ในทางโลก แตทางธรรมถา
เปนขี้ขาหู ตา ก็ตองเรียกวา “ลูกจาง” 
ตองคอยหามา คอยรับใชปรนเปรอหู ตา

ไปเรื่อย ๆ ตองเรียกวา “ขี้ขา” อยาง
แยที่สุด อยานึกทะนงตัวไปหนา ที่นั่ง ๆ 
นี่โยม ! ฉันไมไดเปนคนใชใคร ฉันไมมี
นายจาง อาจจะทะนงตัวไดแตทางโลก  
แตถาทางธรรมนะ ถามตัวเองวา หมด
เปลืองไปทั้งชีวิตนี่ เพราะถูกหู ถูกตา
ลากไปใชไหม ? 
  แลวบางทีทานก็เปรียบวา เจาพวก 
ตา หู จมูก ฯลฯ นี่มันเหมือนมีสัตว
หลายชนิด ที่มันผูกโยงกัน เจานกมัน
ก็จะบินขึ้นฟา เจาเตามันก็จะคลาน
ลงน้ํา มันลากดึงเรา ตามันก็อยาก
จะไปเห็นรูป หูมันก็อยากจะฟงเสียง
อะไรดี ๆ ที่ไพเราะ นาน ๆ หูพอจะ
คิดฟงธรรมะนี่ มันมีนอย  7-8 วัน 
จะคิดฟงสักที 
  สวนใหญตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ท้ังหมดนี่มันรับใชกิเลส มากกวาที่จะ
มารับใชเก่ียวกับเร่ืองศาสนาเร่ือง
ธรรมะ ถาหากวายังดูอะไร เห็นอะไร
แลว จิตยังรอนรุมกลุมทุกข ก็ขอใหรู
เถอะฝากหูฝากตาไวกับนรก แตถาหู
ตาเห็นอะไรแลวเย็นอกเย็นใจ มีความ
สุข สบายใจดีใจ ก็เอาหูกับตาน่ีเขาเก็บ
ธนาคารสวรรค เปดธนาคารสวรรค
แลว 
 ย่ิงกวาน้ันอีกเห็นอะไร ไดยินอะไร
ลวนแตใจเยนเย็น เย็นยะเยือกไมตองใช
แอรไมตองใชพัดลม  ใจเย็นน่ีมีสภาพแบบ
ไมมีอะไรมาเผารน โลภะก็ไมเผา  โทสะ
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ก็ไมเผา  โมหะก็ไมเผา 
 ชวงใดท่ีโลภะ โทสะ โมหะ ราคะ
ไมมี ชวงน้ันนะเขาเรียกวา เปนนิพพาน
ชิมลอง  แตเราไมคอยสังเกต ก็ไมรู
เลยวาตอนนี้อะไรมันเขามาในใจ 
นรกเขามาหรือยัง สวรรคเขามาหรือ
ยัง นิพพานเขามาหรือยัง  
 วัน ๆ หน่ึงก็เปดแตจอ ดูแตจอ ไม
ไดปดจอดูใจ ใจก็เลยเปนทาสที่จอ ตา
มันพาไปกอน แลวใจมันก็หลงติด ตอง
มีตอนตอไป ละครเรื่องนั้น ละครเรื่องนี้ 
ดูไปก็ถาเกิดเครียด เกิดอินกับมันมาก ๆ  
พอนางเอกท่ีเราชอบ ถูกกล่ันแกลง เผลอ ๆ
อยากจะยกขาถีบจอ ใสหนาอีนังตัวราย 
มันก็เลยกลายเปนเรื่องตาพาไปนรกอีก
แลว จะนอนอยูแลวนะ จะนอนแลวนรก
มาเยี่ยมอีก มาเยือนอีก โอโฮ ! แสดงวา
ชาตินี้ทั้งชาติ สลับฉากกันอยูอยางนี้ 
เดี๋ยวตอนไหนนางเอกไดดีชื่นมื่น ก็
คอยแอบปล้ืมเขาอยูขางจอ แตลืมดูใจ
สิปญหาใหญ 
 ท่ีใจมันดอย มันออน มันแพตาอยู
ทุกวัน  นี่ก็เพราะวาเราไมไดฝกฝนใหดี 
ถาฝกฝนดี สติดี ปญญาดี เช่ือวา นรก 
ความรอนใจ ความเดือดรอนท่ีมันมีอยู
ในขณะน้ี ท่ีเคยมีกันเปนประจํา ท่ีผาน
มานะ ถาเราอยู สังเกตดู เออ ! มันมา
จากอะไร พอตาเห็น แหม ! บางทีพอ
อยากไดหนัก ๆ มันกอตัวรายข้ึนมา
คือตัวอะไร ? 

 เกิดเห็นแกตัว ตองเอา ตองได 
เหมือนอยางเจาคนท่ีเขาเห็นไอโฟน 6 เจา
นักศกึษาคนน้ัน แลวมันก็ปาดคอเขา แยง
โทรศัพทเขา มันกอนรกเลย แลวเขาก็
ไมใชนรกแตตัวเขานะ ไอมันนะตัวนรก
แนละ พอแมของคนตาย เพื่อน ญาติ 
ครูบาอาจารย ของนักศึกษาที่ตายก็ได
รับกระทบ เจานี่เกิดมากอนรก 
 บางคนจึงเรียกเขาวา ขออภัย ! 
“สตัวนรกมาเกิด” อะไรยังน้ี  “ชิงนรก
มาเกิด”  หรือนรกสงมันมาเกิด สงสัย
ออกจากคุกไมไดแลวละคราวนี้ ติดมา 
8 คร้ัง ออกมาไดเดือนกวา ๆ เขาก็ทําอีก
เจานี่เขาสั่งสมนรกของเขามาเต็ม ๆ ใน
กะโหลกพิภพเขาน่ี นรกเต็มหัวเลย บรรจุ
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มาจะตองกอเรื่องเดือดรอนใหคนนั้นคน
น้ี  พอกอใหเขาเดือดรอนตัวเองก็ตอง ?
ที่เขาบอก “กรรมใดใครกอ ก็สนองเขา”
เขาไปในเรือนจําคร้ังนี้นะ อาตมาเชื่อเลย
เจาคนน้ี เพราะวาเขาดาเรือนจําดวย ท่ี 8 
ครั้งยังปลอยมัน เขาดาพวกเจาอธิบดี
กรมราชทัณฑพิจารณายังไงใหมันเปน
นักโทษชั้นดีออกมา เชื่อไปเหอะ ! เขาไป
คราวน้ีหลายตุบ ปานน้ีคงนวมแลวนะ  โยม
วามันคงเปนกระทอนท่ีเขา “ทุบตุบ” มัน
มือมันเทาเขาแหละ 
 น่ีเพราะฉะน้ัน ใครที่มันไมควบคุม
ถาวันนั้นเขาควบคุมผัสสะดี พอตาเห็น
ปุบ ! วันนั้นเขาบอก “เห็นแลว ระวัง ๆ
อยารัก อยาชัง อยาวูบวาบไปกับมัน 
อยาเห็นแกตัว” พอตาเห็นนี่ แลวเขา
เกิดเห็นแกตัว ทีแรกเขางกมันอยากได พอ
อยากไดมันส่ังสม ปุบ ๆ ๆ เปนเห็นแกตัว 
“กูตองเอาใหได”  จะถูกจะผิดไมสนใจ 
กตูองได มึงจะตาย กูตองได แลวกูจะ
เปนอะไร ก็ขอวากันทีหลัง 
 เจาพวกน้ีเอาตาไวขางหนา เอาใจ
ไวขางหลัง “ตาไมมีอนาคต”  นี่เพราะ
ฉะนั้นเรามีหูมีตา ตองอยาใหตาหูนี่ ลิ้น
เลิ้นน่ี มันใหญกวาใจ เขาจะกินอะไรอรอย
นิดหนึ่ง บาปกรรมจะตายก็ยังจะกินอีก 

กินแลวแสลงโรค ก็ยังจะกินอีก เอาลิ้น
เปนใหญ เอาสุขภาพเปนรอง ที่จริงใจ
มันไมหาม 
 เดี๋ยวนี้นะถาเรารูจักอยาตามใจ
ปาก อยาตามใจลิ้น ใจมันตองไมตามอะ  
มันตองใชสติปญญาใครครวญ อันนี้ควร
กินไหม ? แพงขนาดนี้ควรซื้อไหม ? 
แหม ! อะไรช้ินหน่ึงท่ีเขาบอกวา โลละลาน
โลละแสน ไขอะไรนะไขปลาอะไร ? “ปลา
คาเวียร”  โลเทาไหร ?  “โลละแสนกวา”
 อาตมานะ พันหนึ่งยังไมซื้อเลย 
จริง ๆ เผลอ ๆ รอยหนึ่งยังไมซื้อเลย มัน
กินไขไกแทนก็ได กินไขนก ไขปลาอะไร 
ตัวอื่นก็ได  ทําไมตองไปกินไอแสนหนึ่ง !
เอามาทําอะไรอยางอื่น นี่ชมพูน่ีถาดหน่ึง
ยังไมได 500 เลย ทําไมตองกินอยางน้ัน
เออ ! มันเกิน ๆ 
 เจาแบบตาพาไปกิน ไปเห็นไปดู
ไปฟง นี่มันแยมาก ๆ เลย เกิดมาเปน
ทาส แลวยังมีหนามาบอกวา “ฉันไม
เปนทาสใคร”  ยังอวดทะนงวา ยังมีอัตตา
อีโก โงไปทุกวัน ๆ วา “ฉันไมไดเปน
ขี้ขาใคร” แตหารูไมวา ตาลากไปใชไป
นูนไปน่ี บางคนตองไปประจํานะ แปลก ! 
เดีย๋วลูกพาไปเท่ียว เด๋ียวหลานพาไปเที่ยว 
แลวพอทีหลังติดสิ  ถาวันหลังไมมาพา

 ...เห็นแลว ระวัง ๆ
อยารัก อยาชัง อยาวูบวาบไปกับมัน

อยาเห็นแกตัว”อยาเห็นแกตัว”

““
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แลวใจหงุดหงิด “เมื่อไร ! จะมารับกู
ไปบาง”  
 เออ ! ยาย ยาทั้งหลายที่หลาน
พาไปเที่ยวมาก ๆ นะ อยานึกวา “กูบุญ
เหลือเกิน ที่ไดหลานดีมาเกิด” หารู
ไมวา “หลานพาเปนทาสรับใชตา”  
 บางคนกินที่บานไมได ตองไปกิน
รานไกล ๆ  แลวไปโดนลูกหลงตายก็มี เขา
ทะเลาะกัน เจารานใหญ ๆ คนเยอะอะ
มักจะมีเรื่องเยอะใชไหม ? นี่ทําไมที่
ปลอดภัย แลวก็อิ่มรอดตายมื้อหนึ่ง
เหมือนกัน กินดียังไงมันก็ออกมาเหลือง ๆ
หมด แลวทําไมมันโงที่จะตองไปกินที่
แพง ๆ ขนาดนั้น  
 แหม ! ถาไอไขปลาที่วานี้นะ แสน
หน่ึงอ่ิมไป 3 เดือน เออก็คอยนาซ้ือหนอย
3 เดือน ไมตองเติมอะไรเลย ไขคาเวียร
อยูในทองอิ่ม ! มันคอยนาคิด  
 ไอนี่มันไมไดเปนไปตามที่ควรจะ
แพง คุมคา แตเราก็ตกเปนทาสของ
มัน ทาสล้ิน ทาสตา เปนข้ีขาหาเงินหา
ทอง เพื่อตา เพื่อลิ้น เพื่อหู เพื่อสัมผัส
เหนื่อยแทบตาย หามาใชบางทีไมกี่
วัน ไมกี่ชั่วโมง 
 สนองความอยากโง ๆ จนติดอก 
ติดใจ จนใจนี่ถูกลามไวกับรูป กับเสียง 
กับรส กับกลิ่นพวกนี้ จนโอโฮโยมจริง
ไมจริง ! มันมีจริงหรือเปลาฟงแลวมัน
เหลือเชื่อ น้ําหอมขวดละหมื่น ขวดละ
แสน มันหอมติดจมูก 3 เดือนไหมโยม ?

“ตองทาทุกวัน”
 โอยแหม ! ยังนั่งนึกเลย เมื่อ 2 
วันเขามานิมนตไปเทศนที่แปลกที่สุด ไป
เทศนกับคนสักคิ้ว  เขาเปดบริการเปน
ธุรกจิใหญ เขาบอกเด๋ียวน้ีเปนพันรานนะ
ธุรกจิสักค้ิวน่ี พอแมใหคิ้วมาไมพอใจขอ
เปลี่ยนค้ิวใหม  เออ ! สักไมใชถูก ๆ  นะ เปน
หมืน่ เปนแสน  สวยไวกอนดอกคอยผอน
ทีหลัง 
 น่ีมันเปนเร่ืองที่ตาแท ๆ เลย ท่ีมัน
ยอมใจซะจนใจออน ใจเสียศูนยหมด เจอ
อะไรหูก็ผึ่งตาตั้งอยากจะไดทุกครั้งที่
เห็น ที่สวยถูกอกถูกใจ แตเดี๋ยวนี้เขาก็
ชางประดิษฐผลิตอะไรใหม ๆ ออกมาให
ยั่วหู ย่ัวตา ย่ัวใจ จนกระท่ังหูตาก็ตะลอม
กลอมใจ มีเถอะนา ! เอาเถอะนา ! คนอ่ืน
เขาก็ซื้อ เราจะมาขาดแคลนขัดสนอยู
ยังไง ? นี่กิเลสกระซิบขางหูอยูตะพึด 
  เขาบอกเจาตัวกระซิบขางหู
เรานี่ มันเปนความอยากที่จะได นี่
มันจะบอก มีเถอะนา ! ซื้อเถอะนา !  
เขาใชคําวา  “ชัปปา”   
 ชัปปา ตัวนี้แปลวา เสียงกระซิบ
สั่งขางหู แตมันไมไดสั่งในหูหรอก ที่จริง
มันสั่งไปที่ใจ เอานา ! อยาไปฝกฝนอยา
ไปหามย้ัง เบรกร้ังอะไรเลย ซ้ือ ๆ  ไปเถอะ
ซื้อไปซื้อมาหนัก ๆ เขา ไอตัว (ขออภัย) 
ใชคําวา ไอตัวขมิบนะ ขมิบใจไมใชขมิบ
กนนะ ขมิบใจไมซื้อนา ล็อกไวกอน  ๆ
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 “ล็อกเสีย” เขาเรียกวา ล็อกรูด
อะไรก็เลยรูดตะพึด เขารูดตะพึด เดี๋ยวนี้
เขามีบัตรรูดใชไหม ?  อูย !รูดกันบรรลัย
วายวอดหมด นี่เขาเรียกวา ล็อกรูดมัน
เสีย ถาคนเราล็อกรูดเสียละก็ไมมีอะไร
เหลือ เจอมันก็ซื้อหมด ๆ มันจะบริโภค
อยางบาคลั่ง มันจะสบายใจตอเมื่อมัน
ตองมีอยางที่มันตองการ แลวมันจะเปน
นรกทันที ถามันมีไมไดอยางเขาที่มีกัน  
แตถาเราฝกไมมี ๆ ไมจําเปน ฝกไปฝก
มามันชินไปเลย ชินไปเลยมันไมรูสึกวา 
ตัวเรามีหรือไมมี คนอื่นเขามียังไงไมเคย
ไปแสเทียบกับเขา
 นี่วัน ๆ คอยจะแสไปเทียบ ไอนั้น
เขาสวย ไอนี่เขามีเราขาด  พอเห็นเขามี
โทรศัพทใหม เห็นเขามีอะไรใหม ใจก็จะ
เอาแลว ไอขมิบไมเหลือแลว มีแตรูดไป
หมดเลย ก็ตองบอกพวกเราวา  ถาเชื่อ
พระพุทธเจาทานสอนวา...

 นรกมันอยูท่ีตา หู จมูก ล้ิน 
กายและสงผลใหใจรอนรุมกลุม
ทุกข  หรือวาสบายอก สบายใจ
ที่ตาบังคับใจเราไมได  ใจเราเหนือ
วาฝกมาดีกวา  สติปญญาเรามี
มากกวาที่ตาเห็น แลวมันยั่ว ฝก
มาจนมันแข็งแกรง จนเรียกวา 
มันหมดอํานาจที่จะบีบบังคับ
เรา ใหตองเปนลูกจาง ใหเราตอง
เปนขี้ขา ตองซื้อตองหา ตอง
จายตองใช  
 โยมเห็นเวลาพวกคุณนาย เขาพา
คนใชไปตลาดไหม ? เจออะไรนายก็จะชี้ 
คนใชก็ตองหิ้ว ! นั่นแหละ แตเรานะสิ ! 
เราที่ไมไดเปนคนใช แลวก็ไมไดเปนนาย 
นี่ตองหิ้วเองใชเปลา ? ตองซื้อเอง หิ้ว
เอง แตคนไหนมีบารมีอาจจะมีคนชวยห้ิว  
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 แหมอาตมา ! พอนึกถึงตอนไป
ฝรั่งเศส ไปสวิสมีโยมผูหญิงคนหนึ่ง อยู 
จ.สุพรรณบุรี ขายท่ีดินไปได 400 กวาไร 
ไดเงินหลายลานเที่ยวรอบโลก เที่ยวเจอ
อะไรก็จะซื้อ ๆ  ซื้อจนหิ้วไมไหวจะฝาก
พระหิ้วสิ
 อาตมาบอก โยมซื้อเองก็หิ้วเอง
สิ จะเอาพระมาเปนขี้ขาดวยเลย  โอย !
แกซื้อไมอั้น เพราะขายที่ได 100 ลาน 
เที่ยวรอบโลก อายุเทาไหร ?  80 กวา 
ยังเปนข้ีขา ยังเปนลูกจาง ลูกจางตา  แหม
นี่ ! ตามันพาลากคนแก 80 อยางถูลู
ถูกัง อยากไปดู อยากไปเห็น สังขารก็
ไมอยากจะรวมมือแลว แตใจสิอยากไป
ตะพึดตะพือ 
 น่ีถาเราเปนชาวพุทธไมรู ก ข ก กา 
ธรรมะ คือ ไมเรียนรูเรื่องหู ตา จมูก 
ลิ้น กาย นี่จะกลายเปนคนที่เรียกวา 
โอกาสที่บอกเปนชาวพุทธที่เลื่อน
ระดับ ที่รับประโยชน รับมรรค รับผล
จากศาสนา นี่มันไมเหมือนจะมีเลย  
จะสรางโบสถ ทอดกฐิน ผาปากี่แหง 
กี่ที่ แตถายังปลอยใหตา หู จมูก ลิน้ 
กายลากถูไป ถูลูถูกังอยางนี้ 
 นี่อยาไปหวังเลยวา จะเปน
ชาวพุทธระดับแนวหนา ชาวพุทธ
ล้ําเลิศ ชาวพุทธประเสริฐสุด ชาว
พุทธทําตัวอยางนี้ มันจะไมไดนะ 
จึงบอกวา นี่ชาวพุทธเราไมเขาใจ 

 ไมเขาใจ 83 คือ พวกไมรูจักฝก
เรื่องตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  อาตมา
ไปอยูสวนโมกขนี่  บทแรกเลยหลวงพอ
พุทธทาสเรียกไปเลย แลวทานก็ใหอาน
กลอนบทนี้ แลวก็จําติดหูติดตา กลอน
บทนี้ก็คือ ความทุกขเกิดจากไหน 
เกิดอยางไร ทานบอกอยางนี้ 
 ความทุกขเกิดที่จิต เพราะเห็น
ผิดเรื่องผัสสะ 
 ความทุกขจะไมโผล ถาไมโง
เรื่องผัสสะ
 ความทุกขเกิดไมได ถาเขาใจ
เรื่องผัสสะ   
 อีกเที่ยวดีไหม ? 
 ความทุกขเกิดที่จิต เพราะเห็น
ผิดเรื่องผัสสะ 
  ความทุกขจะไมโผล ถาไมโง
เรื่องผัสสะ 
  ความทุกขเกิดไมได ถาเขาใจ
เรื่องผัสสะ 
  แลวทานก็สอนตอเวลาเห็นอะไร 
สีกาสวยใหเริ่มบอก ใหทองคาถาสูเลย 
  “เห็นแลว ๆ ระวัง ๆ อยารัก 
อยาชัง อยาวูบวาบไปกับมัน”  นี่ได
ยินแลว ๆ เสียงเขาพูดมาแลว ตองระวัง 
อยารัก อยาชัง อยาวูบวาบไปกับมัน 
 ฉะน้ัน ถาเห็นอะไรในหางสรรพ- 
สินคา ย่ัวหู ย่ัวตาราคาแพง ก็ลองดู “เห็น
แลว ๆ  มันแพงเกินกวากูแลว แพงเกิน
ฐานะ เห็นแลวตองระวังแลว อยาให
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กระเปาฉีก” หรือจะเดินกาวเขาหาง ตอง
นึกถึงผัสสะ “มึงเอยตา ! มึงไปเห็น
อะไรวันนี้ มึงไมไดเปนใหญกวากู
หรอก !”  ที่มานี่นะ กูจะคุมมึงใหตลอด 
แตถาตามันบงการเราตลอดนะ เสร็จเลย  
 เสร็จวันนั้นขี้ขาลูกตาชัด ๆ หา
ซื้อจนเกิน ลําบากในการดูแลเก็บรักษา
เยอะแยะไปหมด แตเปนเพราะอะไร ? 
เพราะไมไดทําใหใจใหญกวาตา 
  มโน ปุพพังคมา ธัมมา, มโน
เสฏฐา มโน มยา ฯ
  ใจนี่เปนนาย กายเปน ? (บาว) แต
เดี๋ยวนี้ตา หู จมูก ลิ้น กายเปน ? (นาย) 
ปลอยใหใจเปนบาว เปนทาส เปนขี้ขา 
ตองยอมสยบ ไมแข็งใจฝนเถียงอะไรมัน
บางเลย 
 นี่คนใชนี่มันไมคอยกลาเถียงเจา
นายใชเปลา ?  แตถาฝกดี ๆ นะ คนใช
เขาสอนเจานายไดไหมโยม ?  มีเหตุมีผล 
ถาไปเจอเจานายที่ดี 
 ใจของพวกเรายังดีอยูไหมที่มา
กันน่ี ?  มันนาจะยังสอนไดนะจริงไหม ?
แตเจาคนไมมาชั่งหัวมันเถอะ คงสอนไม
ได แตในพวกเรานี่มันนาจะใจดีอยู ยัง
เปนนายที่ดีอยู ฉะนั้น เจาตา หู จมูก 
ลิ้น กาย เราควรอบรมลูกจาง อยาให
ลูกจางตองมาอบรมเราเลย 
 แตเอาละ ถาตา หู จมูก ฯลฯ ท่ีฝก
มาดี นี่มันก็ทําใหเตือนเจานายไดคือใจ 
วา อยานะ ! ระวังนะ ! เด๋ียวพลาดนะ !  

เออเห็นแลวอยาปลอยใจคลอยตามไป
ทุกเร่ืองนะ !  เร่ืองน้ีควรฝนก็ตองฝน เร่ือง
นี้ตองฝกตองฝนก็ตองฝกตองฝน  ตอง
หักตองหามก็ตองหักตองหาม ไมใชตาม
ใจทุกเร่ือง แลวก็เปลืองทั้งสตางคเปลือง
ทั้งชีวิต แทนที่ชีวิตทั้งชีวิตนี่จะไดอยูดูตัว
ดูใจ แต “ตองเที่ยวไปดู ของใครตอ
ใคร”
  อาตมายังติดใจคําพูดนี้ยังไมหาย 
วา ทําใหเขาดู ดีกวาไปดูเขา ? (ทํา)  
กินใหเขาดู ดีกวายืนดูเขากิน ใชอันนี้
ชอบมาก ๆ 
 เดี๋ยวนี้นะไมคอยอยากจะไปดู
อะไรที่ไหนเทาไรแลว เขามานิมนตไป
ตางประเทศไมอยากไปเลย ไปก็ไปดูเขา
ทํา สูแตงวัดทํานูนทํานี่ใหเขาดูดีกวา นี่
ตอนน้ีกําลังแตงวัด 3 จุด จะปรับภูมิทัศน
ใหม จะทําใหคนขึ้นมาเดินชมไมดอกไม
ประดับ และเจาวิธีแหมเห็นผลทันตา 
  เม่ือวานซืนน้ีท่ีสาขากบินทรฯ เจา
กระถางท่ีตูดบาน น่ีสุดยอดเด๋ียวน้ีทําไซซ
ใหม มีทุกไซซเลย ไซซเล็กก็มี ไซซใหญ
ก็ม ี ไซซเล็กน่ีชําตนตอเล็ก แลวข้ึนไมหยุด
เลย (เออโยม ! ทีหลังเจอเจาพวกแกว
กาแฟ นี่โยมชวยเก็บใหหนอย) เอาตะปู
เจาะตูดมัน แลวเอาน้ําใสขางบนมันคอย ๆ  
หยด บางทีเรารดเชานี่นะ เย็นมันก็แหง
แลว มันไปเร็วหมด มันระเหยหมด แต
ถาเราเจาะรูเจาแกวกาแฟ นี่รดเชาเย็น
ยงัเหลือติดกนแคนี้ แลวไปแหวกดูเยิ้ม
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เย็น แลวเดี๋ยวนี้เขามีวิธีใหม เอาน้ําชีวภาพใสนิดหนึ่ง แลวเอาไข 
(อาตมานี่ฟลุกเหลือเกิน เขาถวายไขทีหนึ่ง 30 ถุง 100 ถุง) ถุง
อยางนี้ไขที่เขาตอยมาแลวนะ เราก็เอามาคน ๆ ใสแกวเจาะตูด 
แหมไมนึกเลยวา “เจาตนไมก็ชอบกินไข”  ชอบกินไข เขาเรียก
วา “ฮอรโมนไข”  ปลูกงามน่ีนะมีคนแปลกใจ ตนทุเรียนนี่มันตอง
แตกพับแลวก็หยุด แลวก็แตกใหม แตไปดูไดเลยโยม มันไมหยุด
เลย 3 เดือน แตกไมหยุดเปนเรื่องแปลก  จนอาตมามานั่งคิดด ู
 เดี๋ยวนี้นะตามันลากอาตมาไปไดเรื่องเดียว เรื่องดูตนไม 
“อุย ! ตนนี้แตกใบออน ตนนี้แตกดอก ตนนี้ออกลูก ตนนี้
ลูกแก ตนนั้นลูกสุก” ไปดูแลวมันเพลิดเพลิน ใครสวยไมสวย
ชางหัวมัน ขอดูตนไมไวกอน ใครจะยังไงมีอะไรชมกันที่ไหน จัด
อะไรกันที่ไหนไมไปทั้งนั้น  เดี๋ยวนี้เขาสวนวันละ 3 รอบ ไมรูเปน
ทาสตาหรือเปลา ? แตเขาบอกวา ถาตากับธรรมชาตินี่ ของที่เปน
ธรรมชาติอันตรายนอย นรกก็มานอย   เผลอ ๆ สวรรคหลอเล้ียง
ดวยซ้ําไป “โอย ดีใจตนนี้ ขึ้นไมหยุดเลย” สวรรคในสวนเรา  
แลวตอนนี้รูไหมเกิดอะไรขึ้น ? อาจารยเกษตรเขามาสอนเลี้ยง
ไสเดือน ตอนนี้ 15 วัน เหลืออีก 6 วัน จะไดขี้ไสเดือนกองมหึมา 
เขาแพ็กใสถุงขายแพงมากขึ้นหาง ตอนนี้ไมพอเลย
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 นี่ก็ผลที่สุด ผัสสะแลวปรุงแตง
คิดสรางสรรคพัฒนา อยาผัสสะแลว
คิดแตเรื่องใฝ่ต่ ํา มันตองคิดใฝสูง ใฝ
สรางสรรคพัฒนา ผัสสะมันก็จะพา
เราไปสวรรคก็ได นิพพานก็ได นี่
อาตมามานั่งคิด ๆ ทําดู แลวตอนนี้
ไมไผเราก็เยอะ วัตถุดิบเราเหลือเฟอ 
คิดทําอะไรที่วัตถุดิบตนทุนต่ํา กําไร
ก็งาม 
  ตอนนี้ นี่ขึ้นคาแรงเขาได ชมพู 
เบอเร่ิม ลูกใหญ ๆ ดกมาก เสียดายสอน
เขาไมจํา บอกพวงหน่ึง 10 กวาลูกน่ี เขา
หอหมดเลย  เขาตองเอาตะไกรตัดออก
สัก 7 ทิ้งไปเลย เหลือ 3 เหลือ 2 มัน
จะบึ้บเลย เจานี่เขาเอา 10 ลูก ติ๊ดเดียว 
แตนี่เขาเอา 10 ลูกเล็กๆ แคนี้ แตถาเขา
เอา 3 นี่มันจะเบิ้มเลย เสียดายเด็กเขา
ยังไมเปน เขาบอกวา หลวงพอเสียดาย
มันพวงใหญ (เออ ! มึงเสียดายไป กูก็
เสียดายลูกใหญ มึงเสียดายลูกเล็ก) นี่
ก็ไมรูจะทํายังไงจนกวาเขาจะตองฝกไป
เรื่อย ๆ  

 แตเริ่มเห็นอะไรราง ๆ แลววา 
เกษตรกรชาวนา ขืนเปนชาวนาตอไป
โงตาย !  มันตองเปนชาวพัฒนา เปล่ียน
จากชาวนามาเปนชาวพัฒนา  เปล่ียน
จากชาวพุทธเปนอะไรบาง ? เปนจอม
ยุทธ 
 จอมยุทธเร่ืองควบคุมผัสสะ เห็น
อะไรไดยินอะไร อยาใหมันเปนขี้ขา
ตอไปเลย เห็นเขาสรางสรรคพัฒนา
อะไรดี ๆ เอามาตอยอด มันก็มาจาก
ผัสสะเหมือนกันนะใชไหม ?
 สรุปทาย ที่อาตมารูสึก ทําไม ?
ประเทศไทยถึงซวยแบบนี้ ทําไมใหลาว
ขนเงินไทยไปลาว แลวไทยทําไมโงขนยา
เขามา เจาไซซะนะอะไรนี่  เขาลาวทําไม
ฉลาดกวาไทย โยมเขาบอกเปนหม่ืนลาน
นะ เปนหม่ืนเปนแสนลาน ฟงขาวไมรูจริง
หรือไมจริง แตนักขาวเขาอาน วารัฐมนตรี
ความมั่นคงของลาว ออกมาเหมือนกับ
รําพึงรําพันวา เขาปราบไมได เขาไม
เหมือนดูแตรเต รูไหมดูแตรเตคือใคร ? 
ดูแตรเต ประธานาธิบดีฟลิปปนส
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 โยม ! คนที่ปราบยาเสพติด เมื่อ
กอนคนไทย ก็คือ คุณทักษิณ ตอนคุณ
ทักษิณเปนยาเสพติดหายไปบานเลย  
แตวาคนก็ตายเยอะ ตอนน้ีดูแตรเต ตาย ๆ
ไปแลว 5,000 คน แลวยาเสพติดลดวูบ ! 
เจาพวกติดยาวิ่งพลาน   มาขอรัฐบาล
ชวยบําบัด  ของไทยเอามันไปบําบัดมัน
หนี เพราะมันบอกออกไปแลวก็ไมเห็น
มีโทษอะไร ของเขาเอาไปเก็บเลย ถา
เอามาบําบัดแลวหนีไปติดอีก เก็บเลย 
5,000 คน เขาหมดไป แตเขาบอก ๑๐๐ 
ละ เหลือ 40 หาย 60 
 ของเรานี่มีแตเพิ่ม 60 เห็นไหม ?  
อาตมา ไมรูนะเขาแปลกใจนะ เขาบอก
วา สื่อลาวนี่ไมกระดิกหูเลย ไมมีลงขาว
เรื่องไซซะนะเลย ลงแตสื่อไทย แตลาว
มีลาวพวกหนึ่ง คือ ลาวไหน ที่เลนไลน 
ออกโซเชียลมีเดียอะไรกันน่ี ? ลาวท่ีอพยพ
ไปอยูอเมริกา เขาทนเห็นประเทศเขาเปน
แบบนี้ไมได เขาก็เลยไลนกัน แตสื่อใน
ลาวไมมีกระดิกแตะเลย 
 เขาบอกวาอิทธิพลเจาไซซะนะนี่ 
มันตัวเปยก ตัวใหญกวานั้น เขาเอยไป
ถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของลาวคนที่แลว 
เปนตัวหนุน นี่เขาบอกเขามีนะรูปของ
ลูกชาย อดีตนายกคนกอนไปอยูในรูป
ถายกับเจาไซซะนะนี่ แลวของเรานี่ ก็
ลากดารงดาราไปดวย  เปนไปไดยังไงกู
เงิน 6 ลานไมมีสัญญา เมื่อวานนี้ตํารวจ
เขาเริ่มตั้งขอสงสัย ดารานักรอง ที่จริง

ทหารตํารวจ ตํารวจลาวกับตํารวจไทย 
นี่ทํางานรวมกันนะขอมูลขาวสาร ทําไม
ไมรูเรื่องเลย ปากวาตา ? (ตาขยิบ) นี่
แนนอน ! มันไมใชทุเรียนนกหยิบ มันมือ
หยิบ ทั้งหมดนี่มันก็อันเดียวนะ ผัสสะ
เงินกอนใหญ เห็นเขามีรถ
  แหม ! คนพูด 3 คน ท่ีพูดเร่ืองน้ี
ไดโดนใจอาตมาท่ีสุด คือ 1) คุณชูวิทย
กมลวิศิษฎ 2) พลตํารวจโทอะไรที่
ปราบยาเสพติดอะ ? ทานสมหมายม่ัง !
ทานสมหมาย  3) ทานนายกฯ
  เอาทานนายกฯ กอน ทานนายกฯ
บอกวา “เขาหยามเราแท ๆ ทะเลาะ
กันอยูนี่ ตํารวจก็เลยตองมาคุมม็อบ 
ไมมีเวลาไปจับยาบา โอ  ! ก็หยุดทะเลาะ
กันสักทีสิ ปรองดองกันสักทีนา ตํารวจ
จะไดไมตองมาหามม็อบ จะไดไปไล
บี้เจาพวกนี้”  
 น่ีนายกพูดยังง้ี มันก็ไดเคาเหมือน
กันนะ ก็ดันมัวทะเลาะกันอะ ตํารวจไป
คุมม็อบเยอะนะชวงนั่นอะ ตํารวจทหาร
ไปเสียเวลาคุมม็อบ ถาตํารวจทหารบุก
จูโจมคนนูนคนนี่ ยาเสพติดกระเจิงอะ 
และตอนนี้เมื่อวานมีใครเขาพูดวา 
 ตอนน้ีใตสงบ เพราะอะไร ? โยม
วาไมมีระเบิดภาคใตเพราะอะไร ?  “น้ํา
มันทวม” ไอระเบิดที่มันไปซุกไวในสวน
ยางอะ เสียหมด มันจมน้ําหมด เออ ! 
นั่งฟงเขาพูดแลวก็ขํา 
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 ตอนนี้ไมตองไปปราบหรอก มัน
สงบ ! เพราะวาน้าํมันทวมลูกระเบิดหมด
กวาจะผลิตใหมก็คงอีกหลายเดือน น้ํา
แหงอีกสักพักคอยระเบิดใหม
 พล.ต.ท.สมหมาย  (กองวิสัยสุข) 
ที่ปราบยาเสพติด จําชื่อผิดหรือเปลาไม
รูนะ บอกวา เจาพวกนี้ มันเอาเงินจาก
ลูกหลาน ไปทําใหลูกหลานเราหายนะ จะ
ตองยึดทรัพยใหมันจนเหมือนขอทาน 
ไมยังงั้น มันขายยาแลวไปนั่งรถหรู อวด
เรา มันไดเงินจากความชั่ว ของพวกเรา
โง ๆ นี่ แลวมันมาขับรถแพง ๆ 10 ลาน 
20 ลาน อวดเรา มันเยยเราไหมนี่ ? 
ประเทศไทย เจ็บปวด น่ีคือ คําพูดบอกจะ
ตองยึดทรัพยใหมันจนเทาขอทาน นี่คํา
พดูของผูบัญชาการปราบปรามยาเสพติด 
  สวนคุณชูวิทย กมลวิศิษฎ  ก็
พูดคลาย ๆ กันอยางนี้  นี่ถาที่ตํารวจเอา
จรงิละนะ เพราะวามันสรางความหายนะ
มันขับรถแพง ๆ  มาอวดพวกเรา นี่ 3 คน
ที่พูดคราวนี้นะ  มันนาจะทําใหประเทศ

ไทย ระงับยับยาน่ีใหได แลวปลอยใหลาว
ขนยา เขามา แลวขนเงินไทยกลับประเทศ
เขา GDP เขาอะ ขึ้น 5 ขึ้น 6 ของเรา 
3–2 เห็นมันเศรษฐกิจดีเพราะยา GDP 
โตเพราะยา ก็ไมแนนะ 
  เออ ! เมื่อกอนพมา ตอนนี้พมา
เขาก็สรางอะไร ๆ ตออะไรฐานะ สราง
โรงแรมอะไรเขาเยอะเลย  คนทองเที่ยว
เขาเยอะเลย ตอนนี้ลาวเอาบาง  เรานี่
เสียพมาวาแดงไปพักหน่ึง ตอนน้ียาย
ที่เสียใหม ก็ไทยนี่มันชางหาเรื่องโง 
เสียคาโงอยูเรื่อยเลย 
  คราวน้ีตองเรียกวา เสียคาโงเลย 
(เอายาเขามา เอาเงินใหเขาไป) ไมเรียก
วา เสียคาโงไดไง ยังมีศาสนายังโงกนัอยู
อยางนี่ ไหนพุทธบริษัท เปนผูรู ผูตื่น ผู
เบิกบาน แตเจาพวกนั้นนะ มันก็เปนคน
ไมมีศาสนา มันไมไดสนใจอยางที่พวก
เราคิดกันอยู ถาเขาสนใจคิด แบบเราคิด
แบบเราทํากันบางนะ ยามันคงมาไมได
หรอก เขาบอกยาเสพติดเปนพิษภัยเจา
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บางคนเห็นยาแลวคลั่งอยากกินอยากใจ
 อาตมาลองเอายา แสนเม็ด ลาน
เม็ด ใสยามแขวนไวหนาประตูกุฏิ โยมวา 
มันจะเปนพิษเปนภัยไหม ? มันก็ฝอหมด
อายุไปภายใน 10 ป 20 ป อยูในหอใน
ยามนั้นแหละ นี่เจาคนโงสิ พอตาเห็น
ปบ ปากกับลิ้นสั่น ใจยอม ใจยอมปาก 
ใจยอมลิ้น ใจยอมตา ใจไมฝนไมหามเลย
แตถาเราเห็นนี่ ยืนเยยมันเลย “ไอเม็ด
แคนิ้วกอย มึง ! ไมมีอํานาจมาบีบใจ
กูไดหรอก”
  เออ ! แคนี้มันก็ฝอหมดอายุ เจา
เดก็ยุคใหมน้ีปญญาออนจริง ๆ แลวเด๋ียว
น้ี ไมใชติดแตผูชายนะ ผูหญิงก็ติดเยอะ 
ผูหญิงนี่ยอมนอนกับผูชายเพื่อแลกยา
เม็ดเดียวก็เอา มันไมไหวเลย  “เจ็บปวด
ลาว ! เอาเงินไทยไป ไทยไปเอายาเขา
มา เอามาทําลายลูกหลานตัวเอง เขา
เอาเงินไปสรางประเทศ เราเอายามา
ทําลาย ควายมาเกิดเจาพวกนี้”  ชิง
ควายมาเกิดจริง ๆ เทศนแลวอารมณจะ
ขึ้นอยูเรื่อย เพราะวาจริง ๆ มันยังไงละ
เราเปนคนสอน แลวคนมันโง ก็จะไปสอน
มันทําไม ? 
  แหม ! นี่ทุกวันก็มานั่งสอนคน
ดีนี่  เจาคนโงก็ไมมา นี่มีไหมที่คนติด
ยามานั่งฟงมีไหม ? ไมมี ! 
  ดีแลว...มา ! กินยาขายยาไมมาสัก 
คน เจ็บปวด เจ็บปวดจริง ๆ เลย ยังไง
ก็อาศัยญาติโยมชวยกันปากเปนบุญ

หนอย บอกหลวงพอวาอยางนี้  อาตมา
ก็เคยเจ็บปวด กับไอเรื่องยาบานี่ ตอน
นั้นไปเทศนกับเด็กมัธยม ม.3 พูดแรงไป
หนอย บอก “ไอเด็กติดยานี่ หลวงพอ
วามันโงบัดซบ ไมรูเชื้อโงมันแทรกมา
ตอนไหน หรือวาแมมันแอบไปนอน
กับควายมาก็ไมรู” บังเอิญเจาพ่ีชายเจา
เด็ก ม.3 นี่ มันติดยา เจานองเสือกไป
ถามแม  “แมพระทานวา ท่ีลูกแมติดยา
นี่ เพราะแมไปนอนกับควาย” ไฟนรก
เกิดพลานมาท่ีวัด มาตรงน้ันนะ ทานเทศน
บา ๆ บอ ๆ อะไร หาวาฉันไปนอนกับ
ควาย วันนั้นก็เลยบอก

“โยม ! ! ถาอาตมาพระพยอม
ทําใหโยมเปนทุกข วันน้ีพระพยอมขอ 
โทษ !” แกก็งอนกลับบานไป น่ีแหม ! !
งานเขาเลย ไอเรื่องพวกนี่ ไมรูทํายัง
ไง ไมรูจะหาอะไรมาสอนมาเทศน ให
มันรูสึกเกลียดยา กลัวยาวา จะทําลาย
เขา ทําลายประเทศ
  โยม ! ไหนจะคานําจับ ไหนจะคา
เอาไปบําบัด โยมรูไหมน่ีท่ีบําบัดเหลากับ
ยาที่โรงพยาบาลธัญญารักษอะ หัวละ 
100 บาทตอวัน ตองใชจายท้ังแพทย ท้ัง
อาหารการกิน แลวคอรสหนึ่งเทาไหร ?  
3 เดือน 4 เดือน ตอง 200-300 คน 
คอรสหนึ่งที่เขาไป เอาไปบําบัดเปนรุน ๆ   
นี่มันไมใชรุน จปร. รุนธรรมศาสตร มัน
รุนอุบาทวเลย นี่ที่วัดนี้เอาไปบําบัดกลับ
มาก็ติดอีก แลวเขาเอามาสง พอบําบัด
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ครบคอรสมาสงที่วัด มีเหลือ 4 คน มา
สง 30 กวา ไมกินนี่รอดอยู 3-4 คน 
นอกกระนั้นไปหมดเลย 30-40 เหลือ 
4 คน นอกกระนั้นไป มีอยูคนหนึ่ง เลิก
ไดดเีด็ดขาด เจาเมียเสือกไปมีผัวใหม เปน
ชูกันไป กลับไปกินหนักกวาเดิมอีก
  โอย ! มันไมมีอะไรเปนหลักประกัน
เลยวา  บําบัดแลวมันจะเลิกไดเด็ดขาด
ใจมันไมเปนใหญ  แตใจมันใหญมัน
แข็งแกรง มันฝกมาดี มันไมมีอะไรจะ
เปนภัยเทากับ ความเห็นผิดของจิต
ของใจ พระพุทธเจาตรัสศัตรูท่ีรายกาจ
ของมนุษย คือ มิจฉาทิฐิ มันเห็นผิด
เปนชอบ ตอนนี้โยมสังเกตไหม ? เขา
ปารตี้ เมื่อ 2 วันนี้ ขําดี เขาไปปารตี้
ยากัน มั่วกันไปนูน แลวพอถูกจับได 
มันพูดออกมาได มันบอกวา ถาทํา
ชวงนี้ ปารตี้ชวงนี้ตํารวจไมจับหรอก 
เพราะตํารวจมัวชวยน้ําทวม  หนอย
ยังมีตํารวจอีกหนวยหนึ่ง มาจับ ! เขา
ก็วาอยางนี้
  แหม !  พวกนี้  มันชั่งหาชองหา
จังหวะ ทําลายตัวมัน ทําลายงบประมาณ
ของประเทศ แทนที่จะเอาไปสรางถนน
หนทางประปา สาธารณูฯ ไฟฟา กลับมา
แย ๆ  แลวประเทศไทยน่ีมีตัวบอกเหตุแย
ที่สุดอีกตัวหนึ่ง
 “ขาราชการ” เขาทําอะไรนี่ ตอน
ลงมือทําทีแรก ไมไปดู ไมไปหาม ไมไป
ยั้ง  เมื่อกี้นี้นั่งฟงขาวกอนออกมานี่ ไอ

กังหันลม ที่ จ.ชัยภูมิ อ.เทพสถิต เขาทํา
เสร็จไปเปนตั้งเปนรอย   เปนหลายอัน
จู ๆ  บอกวา ใชที่ผดิประเภท ท่ีน้ีเปนเกษตร-
กรรม ไมใชอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา สั่ง
ปด ๆ   แลวเขาลงทุนไปเทาไหร ทําไมทีแรก
ไมพูด มันก็เหมือนโฉนดถุงกลวยแขก
อาตมานี่ เขาทําไมไมบอกวา เจาโฉนดนี้ 
โอนแลวไมมีสิทธิ์ “ผูรับโอนไมมีสิทธิ์
เทากับผูโอน” แลวเขาชวยกันโอนทํา
วิมานอะไรอยางนี้
  ตอนน้ีนะ ถาโยมไปดูไอลําตะคอง 
นี่อาตมาสนิทกับหลายราน เขาร้ือไถออก
หมดเลย เดี่ยวนี้เขาจะเริ่มคิดกันแลวนะ
ระหวางไถกับมันตีความหมายยังไง ? ทุบ
ก็กอนทุบ ก็แงะหนาตางวงกบ ออกกอน
ก็ได ทุบขอบมันนะ แลวก็เอาออกมา 
เพราะเพ่ิงใชปเดียว เพ่ิงใช  6 เดือน ราคา
ยังใหมไดเลย ดันทุบหมด เอาแม็คโครดัน 
  ที่จริงบอกมูลนิธิฯ วัดก็ได จะไป
แกะเอง จะไปแกะกระจกมา แกะบาน
หนาตางมา โฮ !  มาใชไดเยอะเลย  ดัน
ทุบหมดเลย แม็คโครลุยเลย เมืองไทย
มันประหลาด กฎหมายมันยังไงไมรู  มา
นึกแลวนี่อาตมาถึงบอกวา ไปสูความที่
ศาลขึ้นมา 2 ครั้ง เดี๋ยวยังเหลืออีก 3 
นัดบอก “อยากแพ”  ทําไมถึงอยากแพ ? 
แพแลวจะไดอางเหตุ วาไมรับราชการ
มหาดไทย มานิมนตไมรับ เมื่อ 2 วัน 
ศาลอาญาใตมานิมนตบอก ไมรับ เกี่ยว
กับเรื่องกฎหมายศาลไมรับ ช้ํามามาก
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แลว เลนระบบแคนนอน ตีวัวกระทบคราด
กันไปเร่ือย ๆ คือ คนเราน่ีนะ ถาเสียอะไร
แลวยอมจํานน มันจะไมมีเจาคนทําเสีย
จะไดรูสึก
  นี่อาตมาสรางอนุสาวรียนี่  กรม
ที่ดินเขาบอกเขาเสียความรูสึกมาก มา
ออนวอนใหเราทุบ 3 รอบ บอกเสียคา
เยียวยามาสิ 10 ลาน จะทุบให เขาไมมี
งบประมาณให นี่แย ! ไมรูอะ
  อาตมาจะเลนไปเรื่อย ๆ เพื่อ
อะไร ? เพ่ือจะไดรูวา คนอยางยายสม
ยายไฮอะ ไมใชมีแคนั้น พระกม็ีดวย
องคหน่ึง ยายสม อายุ  80 กวาป ติด
คุกเพราะที่ดินแก
  หลั งออกจากคุ กมาแกอ าน
กฎหมายเปยะเลย แลวข้ึนรถจาก จ.สุรินทร
มา ขึ้นรถไฟ มาที่กระทรวงยุติธรรม แก
ไดรับเยียวยาเปนหลายสตางค เราไมได
บางก็แลวไป ไมไดแตอาตมาอยากไดที่

สุด คือ กระตุน ขาราชการ คุณไมมีความ
รูเลยเหรอวา “โฉนดแบบนีโ้อนไปแลว
ผูรับโอนไมมีสิทธิ์ ทําไม ! ไมสอนไม
อบรมกัน” แลวรีบโอน จัดการโอนทําไม
ละ ตัวเองมีสวนรวมในการโอนการออก
โฉนด ทําไมไมรับผิดชอบเลย ไมมีคา
เยียวยาใหเลย ไมเหมือนตางประเทศ 
อยางอเมริกานี่ เขามี “โนตารีพับลิค” 
ถามีการโอนจายเสียภาษงภาษีถูกตอง
เขารัฐแลว ถาผูน้ันเสียหาย โนตารีฯ เขา
จะเตนวิ่ง รัฐบาลตองมาจายคาเยียวยา 
ของเราไมมี ที่ไปม็อบตาย 
   โอโห ! จายเปน 7 ลาน จนตอน
หลังนี่ ยุกันใหญเลยผัวเมีย “ม็อบหนา
มึงไปนะ ถาตายกูดูลูกเอง 7 ลานขอ
ใหกูไดรับแทน” เออ ! เลนพิเรนทรนี่
  เอาละ ! ยังไงนะพวกเรา ถาลูก
หลานเรารูเรื่องผัสสะ พอเห็นยานี่ เขา
รูทัน เขาควบคุมจิต เขามีสติ เขามีปญญา 

อาตมาอยากไดที่สุด คือ กระตุน ขาราชการ 
คุณไมมีความรูเลยเหรอวา  “โฉนดแบบนีโ้อนไปแลว
ผูรับโอนไมมีสิทธิ์ ทําไม ! ไมสอนไมอบรมกัน” 
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รูเลยวา ไอนี่รับมาทําลายเรา กินเพื่อ
ทาํลายเรา ทําลายอยางเดียวไมพอ เขา
ยังทําลายพอแมมัน 
 ปหนึ่งโยมวา คดีลูกติดยา แลว
ฆาพอฆาแมนี่มีเยอะไหม ? แลวยังมีคน
เขาพูดกันนะ ที่ไมเปนขาวอีกเทาไหร ?  
แลวฆาแลวฝงกลบเลย คนก็ไมสงสัย มี
อีกเทาไหร ? เมืองไทยนี่อะไรก็บอกวา 
ดี ๆ กัน ฝรั่งคนนั้นเขาพูดยอนเจ็บ
เหลือเกิน เมืองไทยมีอะไรดีหมด เสีย
อยางเดียว มีคนไทยประเภทที่มันโง
บรรลัย ที่มันไปเอายาเขามา เอาเงิน
ใหเขาไป นี่เจ็บปวด !  
 เมื่อกอนนี้เคยพูดเรื่อง “ชาวเขา
กับชาวเรา”คนชาวเราทางใตน่ี ทางลาง
นี่ เจาพวกชาวเขามันนาจะฉลาดกวาชาว
เรา แตชาวเขาผลิตยา ชาวเราซื้อยาชาว
เขา ตอนนี้โยมรูไหม ? บนเขานี่มันมีรถ 
4 ประตู รถวิ่งขึ้นลงบนเขา นี่มันมาจาก
อะไร ? ก็คาพวกนี้กันสวนหนึ่ง สวนหนึ่ง
เยอะ 
  เพราะฉะน้ัน อาตมาวาเร่ืองน้ีไมใช
เรื่องเล็กแลวละ เรื่องยาบานี่  ดูแตรเต 
ประธานาธิบดีฟลิปปนส เปนคนแรก 
บอกเขาจะแกปญหาเขา ลาวก็เคยพูด
อยางนี้นะ เจาพวก NGO อะไรนี่ ที่บอก
วา “สิทธิมนุษยชน” นะ  ทําไมทํารุนแรง
ทําไมไมเปนไปตามกระบวนการยุติธรรม
ทําไมไมทําตามกฎหมาย ลาวก็บอกวา 
เอายังงี้นะ เขาจะแกปญหาคนของเขา 

ถาคิดวา เขาแกไมถูก ชวยมารับคนของ
เขาไปแกใหหนอย ใหไปพนประเทศเขา
หนอย คุณอยูประเทศอะไรคุณเอาไป เขา
ยุเลยใหมาเอาไปเลย แตเขามาเอาไหม 
พวกเจา NGO ไมเอาหรอก เขาก็พูดอยาง
นั้นแหละ 
  แหม ! แตพอพูดลงโทษรุนแรง 
แลวบอกเมืองไทยเมืองพุทธ จะไป
วิสามัญอะไร กันแบบนั้น เมืองพุทธ
แตปลอยใหคนชั่วทําลายคนดีนี่  มัน
จะเปนพุทธฉลาดไดยังไง ? มันไมได 
ปลอยมันอยางนี้ แย ! 
 นาเสียดายจริง ๆ เลย ที่คนไทย 
ไปเปนลูกจาง ลูกคาถาวรของลาว เปน
ทาสยาบาที่ผลิตมาจากลาว ถารัฐบาล
เขาเกิดคิดแบบน้ีนะ โลกฉิบหายหมด เม่ือ
กอนมันมีประเทศหน่ึง โคลัมเบีย เขาผลิต
โคเคนอะไรตออะไรพวกนี้ มันฆาอธิบดี
ตํารวจเลย จําไดไหม ? มันฆาอธิบดี
ตาํรวจเลย มันมีกระบวนการ มีงบประมาณ
มีอาวุธ มันฆาเลย สยดสยองกันหมด 
  เหมือนลาวตอนน้ีน่ี ถาหากส่ือไม
เลนเลย แสดงคุมอยู คุมอยูไมรูเขาใช 
มาตรา 4 อะไร ? ของเรา 44 เอาไมอยู 
แตเขาเอาอยูเขาใชอะไร ?  เออ ! สื่อไม
กระดิกเลย ทั้งทีวี วิทยุ โทรทัศน ลาว
ไมมีพูดเร่ืองยาเสพติด ของเจาไซซะนะน่ี
เลย เหลือแตของเรา แลวเขาบอกเดี๋ยว
อีกไมกี่วัน จะรูวา ดารานักรอง ไฮโซ 
นักการเมือง คนไหนที่เกี่ยวพัน เชื่อมโยง
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เดี๋ยวคงไดเห็นหนาเห็นตากัน พวกนี้ทําลายชาติ เพราะเห็นแกได 
งกเกินไป เห็นแกตัวเกินไป จนทําใหลูกหลานไทย ถาไมมีคนพูด
อยางคุณสมหมาย คุณชูวิทย ทานนายกฯ ซัดออกมาอยางนี้บาง 
เจาพวกนั้นมันคงกําเริบสืบสาน 
 ที่จริงนี่ ดูแตรเต นี่แกคงคิดหลายตลบเหมือนกัน เพราะ
วามี NGO วาแกเยอะ แตแกบอกวา ถาผมเสียคนไป 5,000 คน 
ในประเทศผม แตผมจะรักษาคนดีไว 40-50 ลาน ผมขอเลือก
เอาทางนี้ แกพูดอยางนี้ 
 ของเรานี่เลือก ? กฎหมายเรามันดีกับคนชั่วมากเกิน 
ไปประเทศก็เลยตองเปนอยางนี้  เอาละโยม ! ในคําสอนที่
พระพุทธเจาสอนเรา เชื่อวา ตา หู จมูก ลิ้น ของเรา คงไมไป
อมไอเม็ดบา ๆ โง ๆ เลว ๆ ใหเราตองลงนรกทั้งเปน เปนนรก
ที่ไมตองรอตกอยูใตดิน และถาเรามีลูกมีหลานทั้งตระกูล
ของเรา ไมติดยาเลย
 ความภูมิใจ ดีใจ ก็จะสงผลใหเราไดสวรรคใน
ชาตินี้ โดยไมตอง หลังจากตายแลวเลย ไมรูนะ อาตมา
ถามีลูกหลานแลวเขาไมติดยา ติดเหลาเลยแคนี้ คนอื่น
เขาติดงอมแงมนะ แตของเราไมติด เราจะปลื้มใจ

...เอาละโยม ! ในคําสอนที่พุทธเจาสอนเรา เชื่อวา
ตา หู จมูก ลิ้น ของเรา คงไมไปอมไอเม็ดบา ๆ

 โง ๆ เลว ๆ ใหเราตองลงนรกทั้งเปน...”

““
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 เอาละ ในครั้งพุทธกาล แตกอน
มา มันขึ้นอยูกับนรกที่แทที่นี้เดี่ยวนี้ ไม
ตองรอนรกตอนตายแลว เจาพวกคายา
ตอนนี้โยมวา มันกําลังตกนรกหรือขึ้น
สวรรค ที่เขากําลังเตรียมแฉ เตรียม
สอบ เตรียมมาเสนทาง เตรียมมายึด
ทรัพย  เขาบอก “จะตองทําใหมันจน
เทาขอทาน”
  ถามันจนเทาขอทาน  ตอนนี้มันก็
จะอยูเหมือนนรก ไอรถท่ีอวดเขา 20 ลาน
เขายึดหมด มันแจงที่มาที่ไปไมได มันทํา
มาคาขายอยางอื่นก็ไมมี  มีแตฟอกเงิน
บังหนากัน แลวน่ีมันนากลัวท่ีสุดเลย การ
ที่เราเกิดมาชาติหนึ่ง เราเปนคนที่ไมทัน
ห ูทันตา ทันปาก ทันล้ินอะไรซะเลย อะไร
จะเขาปาก น่ีไมทันยับย้ังไดเลยเหรอ “ไอ
เม็ดบา เม็ดโงนี่”  
 อาตมาเคยเลาถึงเรื่องนี้ ตอนนั้น
เขาหองน้ําปั๊มน้ํามนั เจาคนหน่ึงมันก็ดา
ทักษิณตอนน้ัน ไอรัฐบาลหานี่เมื่อไหรมัน
จะไปสักทีวะ กอนกูชื้อ 70 บาท พอมัน
ปราบหนักขึ้นมา 150 เปน 200 เขาก็
ดารัฐบาล 
 ไปอีกครั้ งหนึ่ งมันมีวัยรุน เขา
หองน้ําอยูขาง ๆ เรา มันก็พูดกันดังลั่น
เลย “เฮย แมกูรองไหเมื่อคืนทั้งคืน”  
เจาเพ่ือนก็บอก “มึงทําอะไรอะ” คือแม
กูรูวา “กูติดยา”  ก็แลวทําไมมึงไมเลิก
ใหแมมึงสบายใจอะ  “กูก็อยากเลิก แต
กูเลิกไมได” มันก็พูดอยางนี้  เจาเพื่อน

ก็บอก เฮย ! มึงรูขาว มึงดูขาวบางไหม ?
ยานี่เวลามันขนมาขายกันนี่มันซอนมา
ทางทวารก็มี ซอนมาทางอวัยวะเพศก็มี 
มึงจะกินมัน มึงก็ใครครวญวา “ไอเม็ด
ของกูนี่ ออกจากรูของใคร” เขาก็พูด
อยางนี้ มันออกจากรูกนของใคร กูจะ
กินมันไปทําไม มึงก็พูดอยางนี้บางสิ 
  เออ ! ๆ เขาก็คิดดีเหมือนกันเจา
คนเตือนเพื่อน แตไมรูเพื่อนมันจะเลิกได
หรือไมได นี่มันรูเทาทันตา หูไมได นี่มัน 
รายกาจจริง ๆ มันเปนสายเกิดของปฏิจจ-
สมุปบาท เพราะนามรูปเปนปจจัยใหเกิด
สฬายตนะ สฬายตนะน่ีก็เปนปจจัยใหเกิด
ผัสสะ พอผัสสะมีก็เปนเหตุใหเกิดเวทนา 
 พอเขาบอกมันกินยาไปนี่  มันได
เวทนา เคลิ้ม “เวลาเคลิ้ม” นี่เขาเรียก 
เปนสุขเวทนาของพวกมัน แตทุกขเวทนา
เกิดแกญาติแกพี่นอง เจาตัวเวทนานี่นะ 
เปนสายที่ทําใหเกิดปฏิจจสมุปบาทสาย
ทุกข 
  แตถาวันใดมันเกิดควบคุมผัสสะ
ได พอผัสสะควบคุมดับดิ่ง พอผัสสะดับ 
เวทนาก็ดับ เจาความรูสึกเอร็ดอรอยซมึ
ซับในการรับบริโภค เสพเขาไปมันก็จะ 
“โอย ! ไมไดแลวเหนื่อย อยางนี้หา
กันลําบาก ก็แย !”
 เพราะฉะนั้น ทานจึงไดบอกวา 
อาหารท่ีดํารงอยูของสัตวโลก ผูเกิดแลว
หรือเพื่ออนุเคราะห เหลาสัตวผูแสวงหา
ที่เกิด ไมมีอะไรนอกจากคําขาว มีขาว
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ใหกิน สัตวกําเนิดเกิดมากินอาหารอยูได 
ไมเคยมีสัตวใดตองกินยาเสพติด ถึงจะ
อยูได แตพวกมันนะขาดยาเสพติดมันจะ
อาละวาด ขอเงินแมไมใหมันก็ตบตีเอา 
มันเปนสัตวประเภทไหน ? ไมกินคําขาว 
กินเปนเม็ดๆ แลวอาหาร คือ ผัสสะ
 ผัสสะทางอื่น ๆ  นี่ ก็เปนอาหาร
ชนิดหนึ่ง
 อาหาร คือ ความคิดอานเจตนา
จงใจ น่ีก็อีกอยางหน่ึง คือ ถาคิดได ตัดใจ
เลิกได มันจะอ่ิมใจเหมือนกัน เหมือนทาน
อาหาร เวลาเราสลัดความช่ัวไดเราจะ
อิ่มใจ มันเหมือนอาหาร 
 เพราะฉะนั้น ทานจึงบอกวา 
ความคิดอานที่ดี เจตนาที่ดี จะเปน
อาหาร คือ สวนหนึ่ง 
 อาหาร คือ วิญญาณ ความรู
แจงทางทวาร ถารูวา ตา หูจะนํามา
ซึ่งความทุกขรอน ปดประตูกอน อยา
พึงรับ พึงดู พึงเห็นมัน 
 อยางนี้ก็เปน ความอิ่มใจที่ปด
ประตูความชั่วไดนะ อริยมรรคมีองค 
8 ก็จะเจริญ ทางเดินอันประเสริฐ
ของชวิีตก็จะเกิด ทางนรกก็จะปด ชีวิต
ก็จะสบาย !
 เอาละ วันน้ีเห็นวา พอสมควรแลว
ตอไปโยมตั้ งใจเหยียดตัวใหตรง 
ดํารงสติใหมั่น เอาสติผูกติดอยูกับ
ลมหายใจเขา-ออก.

“...โยมตั้งใจ“...โยมตั้งใจ
เหยียดตัวใหตรงเหยียดตัวใหตรง
ดํารงสติใหมั่น ดํารงสติใหมั่น 

เอาสติผูกติดอยูกับเอาสติผูกติดอยูกับ
ลมหายใจเขา-ออก...”ลมหายใจเขา-ออก...”
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ธนาคารน้ําธนาคารน้ํา
ขุดแบบแกมลิง (แกภัยแลง)ขุดแบบแกมลิง (แกภัยแลง)

ณ สาขากบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรีณ สาขากบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
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 สะเก็ดขาว หรือเก็บตก ที่อาตมาจะเก็บ
มาเลาใหฟงในฉบับนี้ ก็คือ 
 ในเดือนกุมภาพันธ ป 60 มีการขึ้นศาล 2 
ครั้ง ครั้งที่ ๑ ศาลก็ประนีประนอม 
 ฝายประนีประนอมก็พูดดี เขาบอก “ทาน
ก็เสียหายเยียวยา ก็นึกวาทําบุญกับทานบาง” 
 ฝายทางนูน ก็บอกวา “พระพยอมนาจะ
ทําบุญกับพวกเขาบาง”
 โอนี่ ! ก็คือ เก็บตก หรือสะเก็ดขาวที่สะอึก
เลย แลวก็เขาบอกวา “อาตมานี้ถูกหลอก แลว
ยังจะมีหนามาใหเขาเยียวยาไดยังไง เพราะ
ตัวเองโงไปใหเขาหลอก” 

ใคร...ถูกหลอก ?
โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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 ก็ตองขอบอกวา คนที่เขาพูด 
เขาพูดไดคร่ึงเดียว เขาไมพูดตาม
ความเปนจริง 
 ทั้งที่เหตุมีอยูวา “ผลกระทบ
ที่อาตมาตองเสียท่ีดินไป ท้ัง ๆ ท่ีซ้ือ
โปรงใสจายถูกตอง กรมที่ดินโอน
สิทธ์ิให” แลวตองมาเสียสิทธ์ิเพราะคํา 
ตัดสินวา “ผูรับโอนไมมีสิทธิเหนือผู
โอน” 
 แตประเด็นนี้ขอบอกเลาใหโยม
รูวา คนที่นําที่ดินมาขายใหอาตมานี่ 
เขาเลาวา เขาถูกหลอกวา ใหเซ็น
ยอมรับอยางนี้แลววัดจะไมเดือด
รอน พอหลงเซ็นไป อาว ! ทางโนน
เซ็นให ทางนี้ก็ตองใหดวย อยางนี้
ใครหลอกใคร ?
 อาตมานี่เปนเพียงผูไดรับผล 
กระทบ จากคนนั้นถูกหลอก (สวนใคร
ไปหลอก ! บอกไมได) แตคนที่หลอก

เปนใครก็บอกไมไดเชนกัน เพราะบอก 
แลวมันจะยุงกันใหญ เดี๋ยวฟองรอง
กันอุตลุด เพราะเราไมไดบันทึกภาพ
เสียงคนท่ีถูกหลอก ถูกไปเซฟตัวไวที่ 
จ.สุพรรณบุรี กลอมกันตั้งหลายวัน 
คนถูกหลอกเขามาหาเลาใหฟงวา... 
 “อาตมานี่ไดรับผลกระทบ
จากคนนั้นถูกหลอก แตตัวเอง
ไมไดเปนผูถูกหลอก”
 เขานั้นแหละ คงมีสวนรับรูเรื่อง
ถูกหลอกอยูหรอก แตวาไมยอมรับ 
ปรักปรํามาที่อาตมา เพื่อจะไมตอง
เสียคาเยียวยา  
 อันนี้เปนสะเก็ดขาวเปนเก็บตก 
ที่มาเลาระบายใหญาติโยมไดฟงกัน
คนยุคปจจุบันน้ีเร่ืองเห็นกับพระศาสนา 
เห็นแกวัดวาอาราม เห็นแกผาเหลือง 
เหมือนคนสมัยเกา ๆ คงจางไปเต็มที
แลว มันถึงไดเกิดเรื่องอะไรตอมิอะไร 
ที่คิดไมถึงเลย 
 แตวาไปคราวน้ีก็นึกในใจวา คน
อ่ืนข้ึนศาลเขาก็อยากจะชนะ แตอาตมา
ขอเลาคางคาไวนิดหนึ่ง เก็บตกเอา
ไวเปดโปงกันทีหลัง “อยากแพก็
อยากชนะ” มีเหตุผลอะไร ? 
ไวติดตามฉบับตอไป.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

  ทานผูอานคงไดอานติดตอมาหลายตอนเก่ียวกับเร่ือง ทําไม 
อาตมาจึงบวชไมสึก ? ท่ีเขาบวชกัน สึก ๆ  บวช 15 วัน 7 วัน 3 เดือน 
หรือหลายพรรษาก็ยังสึก “ทําไมจึงยังไมสึก ?”
 วันน้ีก็คงจะมาตอยอดเลยอีกคร้ัง อีกนัยท่ีจริงคงพูดกันไดเปน 
100 ครั้งก็ได เพราะวามันมีอะไรที่ยังเห็นประโยชนในการไมสึก 
และหวาดเสียวเหลือเกิน ถาสึกไปมันจะเสียหายแคไหนไมรู
 เอาเร่ิมตนอยางน้ี เรามาน่ังสังเกตดูวา คนน่ีเขาเสียเวลากับ
เร่ืองอะไร ? ที่เขาทําใหชีวิตตกต่ํา  เขาชีวิตตกต่ํา เสื่อมถอย 
ดอยคุณคาไรประโยชน เชน 
 เราเห็นเลยวา ขณะนี้การหลงใหลกับความสวยงาม ตองคอย
เติมเสริมแตง ถึงขนาดมีการสักคิ้วกัน คาจางสักคิ้วนี่ แลวก็เวลาสัก
ก็นานกวาจะเสร็จ  กกกกกกนนนนนาาานนนนกกกวววววววาาจจจะะะะเเเสสสสสรรรรรรจจจ  
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 อาตมาไมเคยไปบิณฑบาตในเขต
ท่ีคนเขาแตงตัวกันวิลิศมาหรา แตงกันจน
อยางชนิดที่มันบาแตงกันจริง ๆ อยางที่
เขาบอกวา “สวยไวกอน” สวนจะกูเงิน
มาแตงมาทํา ดอกผอนทีหลังคอยวากัน 
 แตเรานี่ไมคิดวา จะตองยอมไป
ทําความสวยกะหนาตา เนื้อหนัง มีคน
เขาบอกวา  เอทําไมทานนะ  ! จะรักษา
ผิวพรรณใหผองเหมือนบางวัดที่ เขา
ผองเหลือเกินละ จนกระทั่งเขาไปคนมี
เครื่องสําโองสําอางอะไรกัน 
 อาตมาสบูที่คนไมอยากจะเชื่อ 
ใชสบูเปลือกมังคุด ใชสบูซันไลตไมมี
กลิ่นหอมเลย เขาถูเพื่อใหขี้ไคลมันออก 
ไมไดถูใหผิวมันผอง
 “หนาตาดําชางมัน...แตหนาที่
ดี” ดีกวาหนาตาดี...แตหนาที่ไมทํา ไป
ตากแดดหนอยก็กลัวดําแลวงานที่มัน
จะสรางสรรคพัฒนา นี่บางทีก็ตองอยู
กลางแดด ตองลุยกลางแดด ท่ีจะเร่ิมตน
ไปทําอะไรก็ตาม จะกอสรางอะไรก็ตาม 
มันมักจะตอง ไปถาก ไปถาง ไปทํากลาง
แดด แลวคอยมีรมตามมาทีหลัง 
 เพราะฉะนั้น มันก็ตองดํา ดังนั้น
ก็เลยมาคิดดูวา ถาเราเอาเวลาไปเติม 
เสริมแตง ท้ังผิวท้ังค้ิวสวนตาง ๆ โผมผม
โอย ! คิดแลวเราเซฟเวลา หักมุมหลบมุม
ทิ้งมุมที่สวยเอามาเสริมมาสรางมาทํา
อะไรตออะไรที่มันเกิดคุณเกิดประโยชน

กับชีวติท้ังตนเอง และผูอื่นอยางมหาศาล
เลย 
 ตรงนี้แหม ! ไปไดชนิดที่เรียกวา
เห็นแลว น่ีถามัวน่ังเสริมสวยแตงตัว ตอน
กอนบวชก็เคยไปตัดผม  เคยไปยอมผม 
ยื่นหัวไปใหเขาหากิน ตอนนี้ไมมีใครมา
กินบนหัวเราได ไมมีใครมาเก็บ 10-20
-50 บาท เร่ืองค้ิวผิวพรรณ ปลอยมันไป
ตามธรรมชาติ เอาเวลาไปคิดสรางสรรค
พัฒนาอยางอื่นดีกวา และที่สําคัญเรา
ไมเสียเวลาไปเปดจอเล็กจอนอย อาจ
จะมีจอโทรทัศนดูขอมูลขาวสารบาง 
หรือรายการที่เราไปอัดไปออกมานี่ ไป
อัดมาไวเดี๋ยวเขาจะมาออก เราจะไดดู
เขาไวอะไรตรงไหนทาทางมันไมเหมาะ
ไมควร ยกไมยกมือเอียงหนาเอียงตายัง
ไง ทีหลังเราจะไดแกไข ดูเพื่อปรับปรงุ
แกไข ไมใชดูกันเอาเปนเอาตายเหมือน
เด็กสมัยใหม ที่เรียกกันวา “เปดจอ จน
ลืมดูใจ”
 เราน่ีมันเหลือเวลามาดูใจมากกวา
ไปสนใจในจอ เพราะไมมีจอโทรศัพทดู
ไลน ดูเว็บ อะไรเหมือนที่เขาหลงใหลดู
กันเหลือเกินนี่
 แมแตบางคน เขาบอกหลวงพอ
มีคนนั้นคนนี้ด็อกเตอรนั้น ด็อกเตอรนี้
เขาเขียนวิพากษวิจารณใสอัดหลวงพอ
อยางนั้นอยางนี้ ก็วาไปเราไมเสียเวลา
เปดดูเขาหรอก (เขาอยากวา ๆ ไป เรา
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มีงานทํา ที่มันเปนประโยชนกวา) ไปดู
แลวจะไปแกไขอยางไรไดอะไรนักหนา 
อาจจะโตเถียงกลับไปมันเปนการตอลอ 
ตอเถียง ตอปาก ตอคํา 
 เจาเรื่องตอลอ ตอเถียง ตอปาก 
ตอคํานี้ แหมบางทีมันก็มานั่งคิดดู…เบา
กวาเกาไปเยอะ ! ตอนยังไมบวชนี่ เพื่อน
พูดวาคํา ก็สวนคํา ใครพูดวามา ก็มักจะ
ตอปากตอคํา เสียเวล่ําเวลา 
 เดี๋ยวนี้เรามาตอยอดวา อะไรที่
ยังทําคางไมเสร็จ ไปตอตรงโนนดีกวา 
ดีกวาตอลอ ตอเถียง ตอปาก ตอคํา ตอ 
ยอดที่เราปลูกที่เราสรางอะไรไว ที่เห็น
ประโยชนตอโครงการเพื่อนมนุษย ไป
ตอตรงนูนดีกวา 
 ฉะนั้น เวลาตอลอ ตอเถียง ตอ
ปาก ตอคํา มันพลิกมาเปน “ตอยอด
กิจกรรมที่เราทําคางอยู”  โอ ! มันทํา
ใหงานไปลิ่วไปโลด 

 บางคนก็ยังบอก 9 แหง 10 แหง  
10 สาขาทําไดอยางไร ? อาว ! จะทํา
มันไดอยูเพราะเราไมใชแบบเขา เราใช
โทรศัพทก็ได แลวเขาถายภาพมา ก็บอก
“ไอตรงน้ันมันไมได ตรงน้ันมันผิด ตรง
นั้นตองทําอยางนี้”  สั่งปุบ ! ทิ้งจอปด
จอ คืนใหเจาของไป เขามาถายใหดูมา
ทําดู เพื่องานมันจะไดตอยอดได 
 “เราดู เพ่ือตอยอด” ไมใชดูแบบ
ติดเปนชั่วโมงครึ่งชั่วโมง โอโฮ ! อันนี้มัน
สูญเสียเวลาอยางนาสงสาร พราเวลา 
ถูกฉกเวลาไวกับเรื่องพวกหนาจอเล็ก ๆ 
หนาปดเล็ก ๆ นาเสียดายเวลา และที่
สําคัญที่สุดอีกอยางหนึ่ง เราไมตองไป
สูญเสียเวลากับเรื่อง “โอย ! อยากได
ตําแหนงแหงหน” ตองเดิน ตองว่ิง ตอง
เตน 
 ฟงขาวแลวก็เศราใจที่เขาบอกวา 
พระถูกคนหลอก มิจฉาชีพหลอกวา จะ



66

เลื่อนเจาคุณ...เปนชั้นนั้น ชั้นนี้ ตองจาย
หมื่นจายแสน เรานี่แหม ! มันพลิกคนละ
ทาง คนละโลก เขาใหไปรวมพิธีกรรม
ทางในรั้วในวัง อาตมายังโชคดีที่ขอ
เจาหนาที่วังที่เขาเคยมานิมนต บอก 
“ขอเวนอาตมาสักองคเถอะ”
 อาตมาอยากจะเอาเวลาสรรค
สรางบั้นปลายชีวิต อะไรที่คางคา คารา
คาซังไมเสร็จไมสิ้น อยากใหมันเสร็จ
กอนตาย จึงของด ขอเวน ถาเปน
ไปไดก็อยาไดมีการแตงตั้งเลื่อน
สมณศักดิ์อะไรใหอาตมาอีกเลย
 เพราะวาอยากทําอยาง
เดียว ไมอยากเสียเวลาไปรับ
ผลที่เปนลาภ ยศ สรรเสริญ 
อยากเห็นผลงานมากกวาเห็น
พัดเห็นยศ แลวหมดเวลาไป 
 โชคดี ๆ ตรงน้ีตองถือวา “โชคดี” 
และสุดยอดที่ภูมิใจ ปลื้มใจตรงที่เราขอ
ได  ขอรองญาติโยม วา จะนิมนตอาตมา

ไปขึ้นบานใหมไปสวดอะไรกันนาน ๆ ไป
ฉลองนั้นฉลองนี้ ไปงานพิธีตาง ๆ ฯลฯ
 บวชมาเปนเวลา 20 กวาป เวลา
เลยเหลือสรางสรรคพัฒนาทั้งวัดทั้ง
สาขา เรียกวา ไปไดอยางภูมิใจ มันไปได
อยางภาคภูมิใจผลหมากรากไมออกมา
เลี้ยงดูคนชรา เด็กกําพรา คนพิการใหมี
ความสุขแลวก็ไมหยุด
 เวลาไปบิณฑบาต เมื่อกอนไมได
รูรสชาติการบิณฑบาตวา มันมีประโยชน
ยังไง ?  ตอนแรกก็ไปมัวแตรับกิจนิมนต 
วันหน่ึง 5 งาน 3 งาน 4 งาน บางงาน
ตองไปแตเชามืด เพราะอยูไกล ก็เลย
ไมไดบิณฑบาต
 แตเดี๋ยวนี้พึ่งรูสึกเห็นประโยชน
ในการบิณฑบาต ถาเราไมไดบวชเราก็
ออกบิณฑบาตไมได ถาสึกไปก็ไปบิณฑ
ไมได  เกิดอะไรขึ้นไปบิณฑบาต ?
 มันทรมานกิเลสอัตตาตัว
ตน เพราะเรารูสึกวา เราเปนเจา
อาวาส เราเปนเจาคุณ แลวตอง
มาเดินอุมบาตรทําไม เออ ! มัน

อาตมาอยากจะเอาเวลาสรรคสรางบั้นปลายชีวิต 
อะไรที่คางคา คาราคาซังไมเสร็จไมสิ้น 
อยากใหมันเสรอยากใหมันเสร็จกอนตาย็จกอนตาย 

จึงของด ขอเวน ถาเปนไปไดก็อยาไดมีการแตงตั้งจึงของด ขอเวน ถาเปนไปไดก็อยาไดมีการแตงตั้ง
เลื่อนสมณศักดิ์อะไรใหอาตมาอีกเลย...”เลื่อนสมณศักดิ์อะไรใหอาตมาอีกเลย...”

““
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คิดไปอยางนั้นก็มี 
 แตพอเจอคนเขาพูดวา พึ่งเห็น
องคเปน ๆ องคจริง ๆ นะนี่ เห็น
แลวปลื้มใจ ขนลุกขนชัน มีความ
สุขเหลือเกิน มาบอย ๆ นะคะ อะไร
ตาง ๆ นานา  ฯลฯ
 เอา ! เราไปแลวเขามีความสุขแลว 
ไดขาวปลา เอามาเลี้ยงคนชรา เด็ก
กําพรา คนพิการ เห็นคนแก ๆ รับของที่
เราไปบิณฑบาตเหลือเอามาแบงปนให
แกแลว แกก็ใหศีลใหพร “ขอใหหลวง
พอแข็งแรงอยูไปนาน ๆ” อะไรตาง ๆ 
 ไมนึกเลยวา ของที่ไดมาจะไป
เลี้ยงคนที่ดอยโอกาสขาดที่พึ่ง ไดกิน
ไดอิ่ม กินอิ่มนอนอุน เวลาบิณฑบาต 
2 ชั่วโมงตอวัน มันสรางสวรรคในใจให
แกใครตอใคร เพราะวา “จิตที่คิดจะให
เขาสบายกวาจิตที่คิดจะเอา” และเรา
ไดใหหนังสือธรรมะ ซีดีธรรมะ แถมยังมี
ผลหมากรากไม สมโอ มะมวงมะปราง
ตาง ๆ ที่ไปใหเขาดวย 
 เออ ! ไมไดไปเอาเขาขางเดียว เขา
ใหมา เราก็ใหไป แหม ! เขานี่ มีความสุข 
“บุญก็ได ไสก็เต็ม” เลยทําใหชีวิต ก็
เอา ! แคเราเดินไปนี่ เขาก็มีความสุขเสีย
แลว เพราะเราไมไปเยอะ ไมไปเปนรอย
เปนพัน เดินองคเดียว แหม ! ที่ไดยินชัด
ถนัดหูเลย  “โอย ! มาบางวัดมาเปนพัน
เขาใสไมไหว มาองคเดียวถุงเดียวนี่
พอใสได” ใสแบบสบาย ๆ ไมเดือดรอน

ตรงนี้มันทําใหมีอารมณอยากบิณฑบาต 
 ตอนนี้เลยขาดเลย วันพระก็ยังไม
ใหขาด  มีงานท่ีไหนก็ตองไปบิณฑรอบ ๆ 
กอนจะถึงเวลาเทศน โอโฮ ! ตอนนี้ตอง
เรียกวา อานิสงสแหงการบวช ที่วา 
“บวชดีนักแล”
 1) คนที่เขาทําบุญมีความสุข  
 2) เราก็ไดใหสติปญญาเผยแผ
ศาสนา สืบศาสนาดวยการใหเทปซีดี ให
หนังสือ บางคนขอเขาอยากไดเหลือเกิน 
ใหหนังสือแลวยังขอซีดีอีก ก็ทั้งฟงทั้ง
อาน และที่ไมนึกเลยก็คือ คนบางคน
นี่ไดฟงซีดีเทศน ไดอานหนังสือตาม
มาทําบุญที่วัด นี่ก็เรียกวา “เปนการ
ดึงคนเขาวัด”
 โดยคิดไมออกชวงแรก มานึก
ตอนหลังน่ีเห็นประจักษแจง และการ
ใหศีลใหพร เราก็ใหสติปญญา มากกวา
ใหแบบเพอเจอ  “ใหสวย ใหรวย” นี่ไม
เอา
 บอกวา “ใหเกง ก็ตองหาเกง
ดวยนะ ตองหาดวยมือเยอะ ๆ นะ 
ตองหาดวยหวยนอย ๆ” 
 แคน้ีเขาก็หัวเราะมีความสุข แหม ! 
พูดตรงใจเผงเลย เหมือนยังกะรู 
 เอ ! เราก็มานั่งคิดดูวา เราทําให
เขามีความสุขเตือนเขาได เขามีความ
สบายใจ  แคคนแก ๆ ใสบาตร เราพูด
สัพยอกเปนพรสั้น ๆ “อยูเปนรมโพธิ์
รมไทรลูกหลานนาน ๆ นะ อยาเปน
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รมตาลรมมะพราวหลนใสหัวลูก
หลานนะ” 
 ลูกหลานอยูขาง ๆ หัวเราะยิ้มกัน
สุขใจ เพราะยายแกเผลอ ๆ ก็ไปเปนลูก
มะพราวหลนเอาไวบาง นี่แคนี้ลูกหลาน
เขามีความสุข สวนยายก็ตองระวังตัววา 
จะไมไปเปนรมตาลรมมะพราว
 คิดแลววัน ๆ หนึ่ง ชีวิตที่บวชนี่ 
มันชางใหคุณใหประโยชนมหาศาลเลย 
และตอนที่พาคนพัฒนาเพราะเราลงมือ
ทําดวย เขาก็รูสึกฮึกเหิมอยากทําอยาก
ชวย แลวก็เจาปจจัยที่เขาใสบิณฑบาต
มาน่ี ก็เอามาแจกพวกเด็กท่ีเขาชวยพัฒนา
เปนทิปเขาเขาไป ใหที 1,000-2,000 
-3,000 บาท ไปแบงกัน 
 ถาไมไดไปบิณฑบาตมาไมมีราย
ไดไปแจกเขา เขาก็คงทํางานใหเราแบบ
กระทอนกระแทน แตถาเราทําใหเขาแบบ
นี้ มันทําใหเขามีอารมณพัฒนา ฉะนั้น 
งานพัฒนาก็ไปพึ่บพั่บ ๆ เดี๋ยวนั่นเสร็จ 
เดี๋ยวโนนเสร็จ เดี๋ยวนั่นขึ้น เดี๋ยวนี่ขึ้น 
แลวโดยเฉพาะพัฒนาดานเกษตร 
พอสมองเราไมผูกเรื่องไปคิดสิ่ ง

สวยงาม ไปคิดเรื่องอยากใหญอยาก
โตมีอํานาจ พอเวลามันเหลือจากงาน
พระราชพิธีไมไดไป 
 ก็เลยเหลือเวลามาทําอะไรละ ? 
 ปลูกตนไม พัฒนาแหลงน้ํา มันก็
งอกงามเติบโต เดี๋ยวโนนโผล เดี๋ยวนี่ผุด
ก็ไมหยุดเลย  
 นี่บวชแลวรูจักล็อกเวลาไวใหดี 
อยาเอาเวลาไปหลงเลนอะไรในสิ่งที่ไม
ดีตออะไรมากมาย และที่สําคัญ ไมถูก
นิมนตไปเสกเลยสักวินาทีเดียว ไมวาจะ
เสกอะไร เราไมเคยไปเสกกับเขาเลย 
 ไดแตสราง-สรรค-สอน แหม ! 
คิดแลววามาถูกทาง อยูถูกเร่ือง เวลา
มันเหลือใหเราไดสรางคุณบุญบารมี 
อยางชนิดที่นึกแลว ไมนึกเลยวา จบ 
ป.4 ถาไมไดบวชมันคงทําแบบน้ีไมได 
ท่ีทําไดเพราะยังอยูในผาเหลือง ยังอยู
ในธรรมวินัย จึงทําใหสบายใจ ไมมีอะไร
เรารอนนอนทุกข หรือผาเหลืองรอน 
ผาเหลืองมีแตเย็นสบาย มันก็เลยอยู
ได ก็อยูตอไปจะมีเรื่องเลาใหฟงอีก
เยอะ วันน้ีแคน้ีกอน. 
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 สะเก็ดท่ีเร่ืองหวาดเสียว ตอนน้ีก็คือ ถายเซลฟ  (Selfi e) แหมผูหญิง !  
ไปบิณฑบาต แตงตัวก็ไมเรียบรอย แถมยังเอียงหนามาชิดจะถายรูปเราอีก 
 โอย ! ขอบอกผานในฉบับนี้ไปเลยวา ขอรองเวลาบิณฑบาตอยาถาย
รูป แลวจะมาขอใหเราหยุดจะถาย ใหยืนเฉย ๆ  แลวจะตองเดินไป โอย ! ถา
เขาเกิดถายสัก 20 ราย ไมตองไปไหนกันแลว 
 “ไมรูมาบิณฑบาต หรือใหมาถายรูป” ถายแลวเลนไอเซลฟ มันนา
เกลียด เอียงหนาแทบจะติดแกมเรา จมูกเรา มันไมถูกเปนผูหญงผูหญิง 
 นั้นก็ฝากไวดวยวา โดยเฉพาะหญิงสีมวง สาว (ชาย) ประเภท 2 
อะไรนี่ มองดูแลว เด๋ียวถายไปแลวเดี๋ยวเขาจะหาวา พระพยอมเอียงหนา
เขาไป มันจะนาเกลียดกันใหญ 
 ก็ขอบอกวา “ไมไดเลนตัว แตไมอยากใหถาย”  เพราะมัน
ไมเหมาะสม. 

เรื่องเซลฟ ๆ ระบาด
โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
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โดย...พุทธทาส

การแก้ปัญหาไมถู่กจุด““
““

  คนเราในปจจุบันนี้สนใจแตเรื่องทางเนื้อหนังและเฝาแก
ปญหาทางเนื้อหนังกันมากยิ่งขึ้นทุกที ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว หรือ
เรื่องสวนรวมของโลก
  วาท่ีแทแลว เรื่องสวนรวมของโลกก็สืบเนื่องไปจากเร่ืองสวนตัว 
ของบุคคล เมื่อบุคคลแตละคนเปนอยางไร โลกทั้งหมดก็ตองเปนอยาง
นั้น เพราะวามันเปนเพียงที่รวมของบุคคลทุกคน เพราะฉะนั้น เมื่อพูด
ถึงคําวา โลก ก็คือ คนทุกคนในโลกนั่นเอง เดี๋ยวนี้คนแตละคนใน
โลกถูกกระทําใหสนใจหรือเขาใจ เขาเกี่ยวของแตเรื่องทางฝาย
วัตถุ จึงมัวสาละวนกันแตเรื่องทางวัตถุมากเกินไป จนถึงกับไม
สนใจหรือเหลียวแลเรื่องทางฝายจิต จนกระทั่งเรื่องทางฝายจิต
กลายเปนสิ่งที่เรนลับเขาใจไมได และคอยเลือนหายไปในที่สุด
  สิ่งที่จะตองสังเกตดูใหดี ก็คือ การที่มนุษยสมัยนี้ เมื่อสนใจใน
เรื่องฝายวัตถุหรือฝายรางกายมากเขา ก็จะรูสึกวา เรื่องทั้งหมดนี้มีแต

นเราในปจจุบันนี้สนใจแตเรื่องทางเนื้อหนังและเฝาแก
ปปปญหาทางเนื้อหนังกันมากยิ่งขึ้นทุกที ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว หรือ
เเรื่องสวนรวมของโลก
  วาท่ีแทแลว เรื่องสวนรวมของโลกก็สืบเนื่องไปจากเร่ืองสวนตัว 
ขขของบุคคล เมื่อบุคคลแตละคนเปนอยางไร โลกทั้งหมดก็ตองเปนอยาง
นนั้น เพราะวามันเปนเพียงที่รวมของบุคคลทุกคน เพราะฉะนั้น เมื่อพูด
ถถึึงคําวา โลก ก็คือ คนทุกคนในโลกนั่นเอง เดี๋ยวนี้คนแตละคนใน

ุ ุ ู

โโโลกถูกกระทําใหสนใจหรือเขาใจ เขาเกี่ยวของแตเรื่องทางฝาย
ววัตถุ จึงมัวสาละวนกันแตเรื่องทางวัตถุมากเกินไป จนถึงกับไม
สสสนใจหรือเหลียวแลเรื่องทางฝายจิต จนกระทั่งเรื่องทางฝายจิต
กกลายเปนสิ่งที่เรนลับเขาใจไมได และคอยเลือนหายไปในที่สุด

สิ่งที่จะตองสังเกตดูใหดี ก็คือ การที่มนุษยสมัยนี้ เมื่อสนใจใน
เเรื่องฝายวัตถุหรือฝายรางกายมากเขา ก็จะรูสึกวา เรื่องทั้งหมดนี้มีแต



72

เรื่องเดียวคือ เรื่องทางฝายรางกาย ไมได
แยกออกเปน ๒ เรื่อง คือ เรื่องกายกับ
จิต เห็นวามีแตกายอยางเดียว สําคัญอยูท่ี
วัตถุอยางเดียว ถือเสียวามันมีปญหาเดียว 
คือ เมื่อทางรางกายหรือวัตถุดีแลวก็หมด
ปญหา แมวาคนสมัยน้ีจะมีคําวา จิตพูดกัน
อยูหรือคําวา วิญญาณพูดกันอยูก็มี ความ
หมายเพียงระบบประสาท ความรูสึกทาง
ประสาท
  ความเขาใจอยางนี้ มันดูเปนเร่ือง 
ที่นาหัว เพราะวาถาคนหรือสัตวก็ตามท่ีมี
ชีวิตน้ี ไมมีความรูสึกทางระบบประสาท
เปนตนแลว มันจะมีชีวิตไดอยางไร ฉะน้ัน
เรื่องทางระบบประสาทหรือความรูสึก
เพียงเทานี้ มันก็เปนเรื่องที่ตองมีเปน
ธรรมดา และมันเนื่องกันอยูกับรางกาย
จริง เพราะวาถาไมมีความรูสึกทํานองน้ี 
แลว มันก็มีชีวิตไมได รางกายท่ีมีชีวิตก็ตอง
มีความรูสึก ท่ีเปนความรูสึก เชน ระบบ
ประสาท เปนตน ท่ีเขาเรียกกันเด๋ียวน้ีวา 
จิต
  พุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น ที่เปน
เครือเดียวกัน มีความหมายของคําวา “จิต” 
นั้นเปนอยางอื่น จึงมีปญหาเกิดขึ้น เปน 
๒ ฝาย หรือ ๒ เรื่อง คือ ทั้งทางฝายกาย
และฝายจิต แมเรื่องทางฝายกายจะหมด

ปญหาไปแลว เรื่องทางฝายจิตก็ยังเหลือ
อยูอีกมาก มากกวาเรื่องทางรางกายมาก
มายหลายเทาหรือหลายสิบเทา ตรงกันขาม
กับคนสมัยนี้ ซึ่งเปนวัตถุนิยมจะมีความ
รูสึกวาเรื่องทางฝายกาย หรือฝายวัตถุนั้น
มีปญหามากมายหลายสิบเทายิ่งกวาเรื่อง
ทางฝายจิต จนถึงกับไดพูดวา ถาเร่ืองทาง
กายดีแลว เร่ืองทางจิตก็ดีเอง น่ีเอาเร่ือง
ฝายจิตไปเปนของพวงกันอยูกับเร่ืองทาง
กาย และก็เห็นไปวาเปนของนิดเดียวเทาน้ัน
เหมือนกับเรือลํานิด ๆ  พวงทายเรือลําใหญ
เบอเรอ ปญหามันมีตางกันอยูอยางนี้
  ทีน้ี เราจะพิจารณากันเฉพาะพฤติ- 
การณของคนในโลกสมัยนี้ ที่มัวแกปญหา
กันเฉพาะ แตทางฝายกาย หรือฝายวัตถุ
อยางเดียว เพราะวาเมื่อเราเขาใจขอเท็จ
จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แลว คงจะมีประโยชน
ในการที่จะชวยกันแกปญหาของสังคม 
หรือแมที่สุดแตปญหาของเราเองโดย
เฉพาะ ซึ่งกําลังจะเปลี่ยนไปตามรองรอย
ของสังคม คือจะพลอยกลายเปนวัตถุนิยม
ไปดวย ดังนั้น เราจะไดพิจารณากันดูให
ดี ๆ ถึงปญหาอันนี้โดยเฉพาะ แมวาจะ
เปนการซ้ําซาก ก็เปนการซ้ําซากที่ทําให
เขาใจไดยิ่ง ๆ ขึ้นไป
  เอาละ เราจะพูดกันแตเรื่องปญหา
ทางฝายกายอยางเดียว จนกระทั่งถึงเรื่อง

...โรคประสาท โรคจิตเพิ่มขึ้นมาก 
เพราะความสมบูรณแตทางรางกาย...”““
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ที่คาบเกี่ยวกันอยูกับปญหาทางฝายจิต 
เมื่อเราแยกออกมาเปนปญหาทางฝาย
วัตถุหรือฝายรางกายแลว เราอาจจะแบง
ออกเปน ๓ ตอน หรือ ๓ สวน
  ปัญหาตอนแรกที่สุด  ก็เป็น
ปญหาเรื่องการไมมีปจจัย ที่จําเปน
แกชีวิต เชน ไมมีกิน ไมมีใช ไมมี
อนามัยที่ดี เรียกวา ไมมีปจจัยที่
จําเปนแกชีวิต กระท่ังปญหาท่ีคนไมรู 
หนังสือ ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจัดเปนปญหา
ใหญดวย ไมใชเพียงแตวาไมมีกินไม
มีใช หรือวาไมมีอนามัยที่ดีเทานั้น 
ยังมีเรื่องไมรูหนังสือดวย
  เร่ืองไมรูหนังสือน้ี อยากจะพูดแทรก
เปนพิเศษท่ีตรงนี้วา เดี๋ยวนี้เขาเห็นวา เรื่อง
การไมรูหนังสือนี้ เปนเรื่องสําคัญ เพราะ
เปนเหตุใหขัดของในการที่จะกาวหนาหรือ
แกปญหาอยางอ่ืน ๆ แลวก็กลัวกันมากท่ีสุด
พยายามกันมากท่ีสุด เร่ืองท่ีจะใหคนรูหนังสือ
แตถาเรายอนไปดูในครั้งโบราณ ที่คนยัง
ไมรูหนังสือน้ัน กลับกลายเปนวา มีวัฒนธรรม
ดีกวาท่ีรูหนังสือ มีความสงบสุขในสังคม
ยิ่งกวาสมัยที่คนรูหนังสือ นี้ตามความ
รูสึกของผม จะเท็จหรือจริงอยางไรก็ไป
สังเกตดูเอาเอง ไปศึกษาในแงของประวัติ-
ศาสตรก็ได
  ความเปนอยู หรือระบบการปกครอง 
หรืออะไรตาง ๆ ของคนสมัยที่ไมรูหนังสือ
นั้น ไมยุงยากลําบาก ไมคดโกง เหมือน

กับสมัยที่คนรูหนังสือ เดี๋ยวนี้เขามีปญหา
หนัก เรื่องคนที่ไมรูหนังสือ แลวพยายาม
กันมาก จะพยายามแตปาก หรือเพื่อผล
ทางโฆษณาอยางอื่นก็ไมทราบได แตเอา
ตามที่ปรากฏอยูจริงนี้ขวนขวายกันมาก 
เรื่องที่จะใหคนรูหนังสือ 
  เพราะฉะนั้น สมัยนี้เขาจึงมีปญหา
ใหญ ๆ เพิ่มขึ้นเปน ๓ เรื่อง คือ เรื่องไมมี
กินไมมีใชอยางหนึ่ง แลวก็ไมมีอนามยัดีนี้
อยางหนึ่ง แลวก็ไมรูหนังสืออีกอยางหนึ่ง 
ซึ่งเพิ่งจะเพิ่มเขามา ปญหาตามธรรมชาติ
แท ๆ ก็จะมีเพียงวา ไมมีกินไมมีใชเพียง
พอ และไมมีอนามัยที่ดี ปญหาขอนี้ก็ตอง
แกไดดวยการทําใหมันมี เม่ือมันไมมี ก็ตอง
ทําใหมันมีขึ้นมา
  ปญหาถัดไปก็มีวา ในการท่ีจะทําให 
มันมีข้ึนมา จะใหโลกมีกินมีใชจะใหมีอนามัย 
ดี เหลานี้ก็มีปญหาตรงที่วา เต็มไปดวย
ความยากลําบาก แลวก็นํามาซึ่งความทกุข 
เปนทุกขทางใจดวยก็ได ในการที่จะแก
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ปญหาเหลานี้ พวกวัตถุนิยม มุงแกปญหา
นี้ดวยการมีเครื่องทุนแรง เครื่องมือเครื่อง
ใชที่ประดิษฐขึ้นตามแบบสมัยใหมที่เรียก
วา เครื่องทุนแรงทุกชนิดนี้จะแกปญหา
เรื่องไมมีกินไมมีใช เขาหวังที่จะพึ่งเครื่อง
ทุนแรง หรือวาความกาวหนาดวยวิชาความ
รูทางเทคนิคตาง ๆ เชน เรื่องการเกษตร 
เรื่องการอุตสาหกรรมหรือเรื่องอะไร
ก็ตาม ซึ่งลวนแตวาเปนเรื่องเทคนิคที่เขา
คนพบไดใหม ๆ ทําใหมีข้ึนเจริญข้ึน ประกอบ
พรอมกันไปกับการทุนแรง คือวา มีวิชา
ความรูเก่ียวกับเทคนิคท่ีประกอบกันไป
กับเครื่องทุนแรง เพื่อแกปญหาเหลาน้ี 
แลวก็หวังกันอยางนี้ แลวก็ระดมทุมเท
กันลงไปในลักษณะอยางน้ี
  ทีน้ีจะตองคิดดูใหดีวา การท่ีมีความ
รู มีปญญาแกปญหาทางวัตถุทํานองน้ัน เกิด
เปนปญหาขึ้น ๒ ทาง คือวา คนโดยมาก
ทําไมได เชน เราเห็นกันอยูวา ชาวนาสวน
มากนี้จะมีเครื่องทุนแรงไมไหว มีไมได  แม 
แตเคร่ืองทุนแรงขนาดเล็ก ๆ ก็ยังไมมี อยาง
วาจะเย็บผาก็ตองเย็บดวยมือไมมีจักร
จะใชเย็บ นี้ก็มีไมได นี้อยางหนึ่ง แลวอีก
อยางหนึ่ง แมวาจะมีไดมีสมบูรณแลวก็
ยังมีความรูสึกเปนทุกขในทางฝายจิต คือ

ความไมไดอยางใจ ความไมพอกับความ
ตองการ ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนื่องใน
การแขงขัน ย่ิงเพ่ิมการทุนแรงมากข้ึนเทาไร
ก็ยิ่งเพิ่มความหมายของการแขงขัน หนัก
มากขึ้นเทานั้น  มันก็มีปญหาทางฝายจิต
แทรกขึ้นมา ดังนั้น คนจนตองมีธรรมะ 
หรือตองมีศาสนาเพื่อระงับความกระวน
กระวายในขอน้ี เพราะวาขาดเคร่ืองทุนแรง
เปนตน สวนคนมั่งมีที่มีเครื่องทุนแรง ก็
จําเปนท่ีจะตองมีความรูทางจิต สําหรับดับ
ความรอน  ความวิตกกังวลความทะเยอ
ทะยานนั้น นี้เรียกวา ปญหามันเกิดคาบ
เก่ียวกันข้ึนมา ซับซอนกันข้ึนมา โยงไป
ถึงส่ิงอ่ืน น่ีคือ การแกปญหาทางกายมัน
ไมเพียงพอ มันก็โยงไปถึงการแกปญหา
ทางฝายจิตดวย
  ปญหาอันสุดทาย อันที่ ๓ จึงมี
วาแมจะมีกิน มีใช มีอนามัยดี กระทั่งรู
หนังสือกันหมดแลวก็ตาม ก็ยังหาความ
สุขท่ีแทจริงไมได คือ ทางฝายกายน้ีมันหมด
ปญหาแลวทุกประการ  ก็หาความสุขที่แท
จริงไมได เพราะวาไดมีโรคภัยไขเจ็บทางจิต
ทางประสาทนี้เพิ่มขึ้นมาใหม ในลักษณะที่
ไมเคยมีมาแตกาลกอน  โรคประสาทหรือ
โรคจิต ชนิดที่ไมเคยมีมาแตกาลกอนได
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เกิดมีขึ้นมา แมแตเชื้อโรคทางกาย ซึ่งเปน
เรื่องทางกายทางวัตถุแท ๆ นี้ มันก็มีแปลก
ออกมา เนื่องจากทางจิตมันแปลกออกไป 
ปญหาเรื่องอนามัยเรื่องอะไรมันก็ไมมีทาง
จะสิ้นสุดลงได แมวามีกิน มีใช มีอนามัยดี 
ตามที่ตองการในระดับหนึ่งแลว  มันก็ยังมี
ปญหาเพ่ิมข้ึนมาใหม เปนความไมสมบรูณ 
ไมเพียงพออยูนั่นเอง
  โรคประสาท โรคจิตเพิ่มขึ้นมาก 
เพราะความสมบูรณแตทางรางกายหรือ
ฝายวัตถุนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คือ โรค
ความเห็นแกตัวนี้มันเพิ่มมากขึ้น คุณกค็วร
เขาใจคําวา “โรคความเห็นแกตัว” นี้ให
ดี ๆ โรคความเห็นแกตัวน้ีมันทรมานท้ังฝาย
กายและฝายจิต : เห็นแกตัวมากจนนอน
ไมหลับ ทรมานทางฝายกาย ทีนี้ทางฝาย
จิตก็มีความเสื ่อมทรามในสวนศีลธรรม
น่ีเปนเร่ืองวิญญาณไปแลว คือมีความเส่ือม
ทรามทางวิญญาณทางศีลธรรม แลวก็ 
เบียดเบียนกัน ฆาฟนกัน มีวิกฤตกาลถาวร
เปนสงครามนิรันดรไมมีที่สุดอะไรทํานอง
นี้ ลวนแตมาจากโรคเห็นแกตัวทั้งนั้น
  การท่ีเราเปนโรคจิตประสาท ไปอยู
กันเต็มโรงพยาบาลนี้ก็มีมูลมาจากโรค
เห็นแกตัว ขอนี้มันยืดยาวตองไปพิจารณา
ดูเองอีกทีหน่ึง พูดกันตั้งชั่วโมงก็จะไมหมด
แตใหรูวา ความเห็นแกตัวจัดยิ่งขึ้นทุกที 
ทําใหเปนโรคประสาทและโรคจิตชนิดทาง
ฝายรางกาย หรือวัตถุ แลวก็เปนโรคฝาย
วิญญาณ คือ ศีลธรรมเสื่อมจนเบียดเบียน
ตัวเอง เบียดเบียนผูอื่นเบียดเบียนตัวเอง

ดวยการถูกกิเลสเผาลน เหมือนอยูในกองไฟ 
เบียดเบียนผูอื่น ก็คือ ไมมีศีลธรรม แลวก็
เบยีดเบียนผูอ่ืนดวยการแยงชิง ใชสงคราม
รอนสงครามเย็น เปนเคร่ืองมือสําหรับการ
แยงชิง การทําลายผูอื่น
  โรคที่ประหลาด หรือปญหาที่
ประหลาดอีกอยางหนึ่ง ก็คือ โรควัตถุ
เฟอ น่ีผมเรียกเอาเอง เพราะไมรูจะเรียก
อยางไร การที่วัตถุมันเฟอเกินความ
จําเป็นนักนี้ มันกลายเป็นโทษ เป็น
อันตราย เปนความรบกวนมนุษยใหมี
ปญหาไมมีท่ีส้ินสุด แลวก็ยังอยากจะเฟอ
อยูนั่นเอง เฟอจนตองเอาไปทิ้งก็ยังมี
การทําอยูนั่น นี้ก็มีมูลมาจากเครื่องทุน
แรง เดี๋ยวก็มีปญหาเรื่องขาวไมมี เดี๋ยว
ก็มีปญหาเร่ืองขาวมีมากเกินไป มีปญหา
เรื่องดีบุกไมมี มีปญหาเรื่องดีบุกมาก
เกินไป เรื่องยางไมมี หรือวามียางมาก
เกินไปอยูกันแตอยางนี้
  เรื่องวัตถุเฟอนี้ มีความยุงยากซับ
ซอนมาก เปนความปนปวนของโลกทาง
เศรษฐกิจ และแมทางสวนตัวบุคคล ในบาน
เรือนเต็มไปดวยปญหาของวัตถุเฟอ คือ 
เราไปน่ังพิจารณาดูใหดี ในบานเรือนท่ี
มีทรัพยสมบัติ มีอะไรเครื่องใชไมสอย
มาก เจริญท่ีสุด น่ันแหละเต็มไปดวยความ
เฟอท้ังน้ันเลย ของท่ีไมจําเปนตองมีก็ได
ท้ังน้ันเลย น่ีมันเฟอในสวนท่ีจะมีสําหรับ
ใชสอย ส่ิงของท่ีขายอยูในหาง ในราน 
บริษัท ท่ีขายของน้ีก็เหมือนกัน สวนมาก
จะมีส่ิงท่ีไมจําเปนจะตองมีก็ได
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  นี่คุณทําใจใหดี ๆ ทําใจใหบริสุทธิ์ 
แลวก็ไปนั่งพิจารณาดู ไปเดินพิจารณาดู 
แตถาทําใจไมได ทําใจไมเปนธรรมแลว จะ
เห็นวาจําเปนไปทั้งหมด แตถาทําใจไมดี 
ทําใจไมเปนธรรมแลว จะเห็นวาจําเปนไป
ทั้งหมด ของที่ฟุมเฟอยนั้นจะมองเห็นเปน
ของจําเปนไปหมด วัตถุเฟอเปนปญหาหนัก
เปนการลงโทษของพระเจาอยางย่ิง ท่ีทําให
มนุษยลําบากไมมีที่สิ้นสุด คือ ไมรูสึกวา
เฟอ แลวก็จะมุงหามุงสรางมุงทํากนัข้ึน
มาใหมากไปกวาท่ีมีอยูแลวอีก น่ีคือความ
บาหลงในทางวัตถุมีอยางน้ี มัวแกปญหา
กันแตทางวัตถุน้ี มันมีลักษณะอยางน้ี มี
ผลอยางน้ี ท่ีเราเรียกกันส้ัน ๆ วา การมัว
แกปญหากันแตทางฝายวัตถุ
  อยากจะขอย้ํ าขอเท็จจริงอยาง
หนึ่งอยูเสมอเรื่อยไปวา อนุชนรุนหลังเกิด
ขึ้นมาก็ถูกกระทําใหมีความเขาใจผิดโดย
ไมรูสึกตัว เหมือนกับถูกมอมใหมึนเมา โดย
ไมรูสึกตัวในการที่จะลุมหลงไปแตในทาง
วัตถ ุเราอยาลืมวาอนุชนลืมตาข้ึนมาในโลก
นี้ เขาจะทําตามอยางผูใหญโดยไมรูสึกตัว 
นี่มันงายขอนี้ ถาผูใหญเปนวัตถุมงคล ลูก
เด็ก ๆ  ก็เปนวัตถุนิยม ถาผูใหญเปนธรรม-
นิยม ลูกเล็ก ๆ ก็เปนธรรมนิยมขึ้นมาโดย
ไมรูสึกตัวได นี่วัฒนธรรมประจาํบานเรือน
มีอิทธิพลมากอยางน้ี ทําใหคนเราเปนอะไร
ตาม ๆ  กันไปโดยไมรูสึกตัว แลวเปนกันหมด
เพราะฉะน้ัน เพียงช่ัว generation เดียวเทาน้ัน
ก็เปล่ียนได ย่ิงมาต้ังหลาย generation เรียก
วา หลับหู หลับตา เอากันใหญในเรื่องทาง

วัตถุ จนกลายเปนเรื่องวิ่ง เจริญ อยางวิ่ง 
ไมใชอยางเดิน เปนอยางวิ่ง หรืออยางวิ่ง
เร็ว แลวก็ไปลงเหวแหงความรอนใจ ทั่วไป
หมดทุกหัวระแหง ไมยกเวนใคร โดยที่คน
เหลานั้นไมรูวา มันเปนเรื่องอะไรกัน หรือ
มันมีมูลมาจากอะไรกัน นี่รูแตวา มันมี
ปญหายุงยากไปหมด แลวก็มัวแกกัน
แตปลายเหตุผิว ๆ เผิน ๆ ไมไดแกกัน
ที่ตัวตนเหตุอันแทจริง คือ เรื่องทางจิต 
หรือเรื่องทางวิญญาณ
  ทีน้ี เราดูถึงภาพท่ีมันเปนอยูจริง : 
การที่ขาดความรูสภาพที่เปนอยูจริงวา 
เปนอยางไรนั้น เกิดมาจากการที่มันขาด
ความรูทางฝายจิต หรือทางวิญญาณ ขอ
สําคัญอยูตรงท่ีวา ผูท่ีกําลังประสบความ
สําเร็จทางวัตถุ ทางฝายรางกายมีเคร่ือง
ทุนแรง มีความรูทางเทคนิคดี กําลัง
ประสบความสําเร็จทางฝายวัตถุนี้ เขา
ก็อิ่มใจ พอใจ ยินดีตัวเอง นับถือตัวเอง
ในที่สุด นี่คือโงอยางที่สุด ไปสําคัญเอา
วาปญหาหมดแลว นี่แหละความหลง
หรือความโงอยางที่สุดมันอยูตรงที่
เขาใจวา ปญหาหมดแลว สบายแลว ๆ  ดี
กวาผูอื่นแลว จงไปดูความเขาใจอยาง
นี้ของประเทศที่อิ่มพัฒนา สมบูรณใน
ทางพัฒนาและการสังคมสงเคราะห
  เดี๋ยวนี้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศ
เราดวย ก็ชะเงอหวังเรื่องความสมบูรณใน
ทางพัฒนา และการสังคมสงเคราะห มีการ 
กระทําที่ ใหอยูดี กินดีเต็มที่ แลวก็ประกัน
สังคมสงเคราะห ใหคนท่ีทุพพลภาพเจ็บไข
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หรือคนแก หรือคนทั่วไปก็ตาม ที่ตองการ
ประกันสังคมสงเคราะห จะใหมีงานทําเร่ือย
ใหมีอนามัยดีเรื่อย ถาเจ็บไขไดปวย ก็มี
สวนกลางที่จะรักษา ไมตองเปนทุกข นอน
ตาหลับ  นี่เขารูจักกันแตเพียง  ๒ เรื่องนี้ 
พวกคุณก็กําลังจะมีความรูสึกอยางนี้ และ
กําลังบูชาเพียงเทานี้ได นี่ผมคาดคะเนเอา
แตแลวระวังดูใหดีวา นั้นยังเปนเพียงความ
โงความหลงที่สุดอยางหนึ่งวา ปญหาหมด
แลว  ปญหามีเพียงเทานั้น  การที่จะทําให
สิ่งตาง ๆ  ทั้งหมดนี้เปนไปเหมือนกับเครื่อง
จักร คงจะควบคุมได อยางนี้เปนความโง
ความหลงที่สุด ที่แทมันเปนเรื่องทางจิตใจ 
ซึ่งจะควบคุมไมไดเหมือนเครื่องจักร
  คนที่อยูดีกินดีแลว มีหลักประกัน
สังคมสงเคราะหดีแลวนั่นแหละ  มันก็ยังมี
ปญหา ไมใชปญหาทางศีลธรรมมันจะหมด
ไปไดโดยเหตุที่มีการประกันเพียงเทานั้น 
แมในประเทศที่มีสังคมสงเคราะหดี ก็ยัง
มีความเสื่อมทางจิตใจ ทางศีลธรรม และ
กําลังเปนตัวตั้งตัวตีที่จะฆามนุษยฝายตรง
กันขาม  เมื่อมีความสมบูรณทางวัตถุทาง
เนื้อหนัง กระทั่งมีความอุนใจทางสังคม-
สงเคราะหแลว ทีนี้ ก็มีงานที่จะตองทําตอ
ไป ก็คือ จะตองมีการฆาฝายตรงกันขามอยู

นั่นเอง โดยเหตุที่วา เขาจะมาเปนอุปสรรค 
ทําลายความเต็มเปยมสมบูรณทางวัตถุ
ของเรา เขาจะมาเปนคูแขงขัน กระทั่งเปน
ศัตรู กระทั่งทําลายลัทธินี้ที่เราบูชา โดย
หาวาฝายตรงกันขามเปนอุปสรรคเปน
ศัตรูของความเปนอยูอยางนี้ คือ ความ
หลงบูชาความเปนอยางนี้มันมาก
เกินไป มันมีการทําสงคราม คือ ฆา
กันตอไป ตอไปอีก อยางไมมีสิ้นสุด 
แลวก็นอนตาไมหลับเหมือนกัน
  ขอท่ีเอามาหลอกตัวเอง หรือปลอบ
ใจตัวเอง ใหช่ืนชมยินดีอยูเพียงแคกินดีอยูดี 
มีการสังคมสงเคราะหดีน้ี มันจึงไมพอ เพราะ
เหตุนี้ นี่แหละความเจริญทางฝายวัตถุที่
ขาดความเจริญในทางฝายจิต ความรูทาง
ฝายวัตถุท่ีขาดความรูในทางฝายวิญญาณ
มันใหผลเพียงเทาน้ี คือ มัวแกปญหากัน แต
ทางฝายวัตถุหรือฝายรางกาย ย่ิงแกเทาไร
ปญหาก็ย่ิงมากข้ึนในทางฝายวัตถุ ท่ีเรียก
วา วัตถุเฟอ วัตถุอาละวาด วัตถุครองโลก 
วัตถุครองจิตใจของมนุษยจนมนุษยไมเปน
มนุษย เปนมนุษยวัตถุ เปนมนุษยเคร่ืองจักร
อะไรชนิดหน่ึงไป
  โลกสมัยนี้นี้กําลังสนใจ และกําลัง
เจริญไปแตในทางอยางนี้ ที่กําลังทําใหตัว
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เองเปนเหมือนเครื่องจักรชนิดหนึ่งในทาง
วัตถุ วิชาเทคนิคตาง ๆ หรือพวก techni-
cians ตาง ๆ ที่เขามีกันอยู คุณดูเถอะมัน
ทําอะไรไดนอกจากทําใหวัตถุเฟอ คําวา 
เฟอ นี้คือมันกาวหนา จนล้ําหนาเรื่อง
ทางฝายจิตมากเกินไป ผมขอประกาศตัว
 หรือจะเรียกวาออกตัว หรืออะไรก็ตาม
วา ผมไมไดคัดคานการเจริญทางวัตถุ 
ไมไดคัดคานความเจริญกาวหนาทาง
วัตถุ แตคัดคานที่มันเฟอ หรือมันล้ํา
หนาความเจริญทางฝายจิตมากเกินไป 
นี่คุณดูใหดี มันคนละเรื่องคนละอัน
  ขอคัดคานความเฟอของวัตถุที่
ล้ ําหนาความเจริญทางฝายจิต แตไมได
คัดคานความเจริญทางวัตถุ เพราะวาตอ
ไป มันอาจจะมีมากกวานี้อีกมาก ในเรื่อง

ความเจริญทางวัตถุนั้น แตคนควรตองรีบ
เพิ่มความเจริญทางฝายจิตขึ้นไปใหทันกัน 
มเิชนน้ันแลว วัตถุน้ันแหละมันจะกัดเอา หรือ
มนัจะฝงมนุษยลงไปในนรก ในเหวใหญในนรก
  ความเฟอทางวัตถุน้ีระวังใหดี 
ถาความกาวหนาทางจิตใจมันไมทัน
กัน อยางประเทศไทยเราหรือประเทศ
ไหนก็ตาม จะพัฒนาน่ัน พัฒนาน่ี จะ
สรางเข่ือนยักษ จะสรางอะไรก็ได จะ
สรางระบบไฟฟาปรมาณูอะไรก็ตาม 
แตถาความเจริญทางจิตใจไปไมทัน
กันแลว มันจะมีปญหาเต็มไปหมด นับ
ต้ังแตมีการทุจริตในการพัฒนาน้ันเอง 
มีคอรรัปช่ันในการพัฒนาต้ังตนข้ึนมา
ดวยอยางน้ี พัฒนาข้ึนมาแลวก็ย่ิงเพ่ิม
คอรรัปช่ันท่ีลึกท่ีละเอียดย่ิงข้ึนไปทุกที
  นี่มนุษยชาติที่เคยไดรับเกียรติวา 
เจริญ หรือเปนสุภาพบุรุษหรือไมมีความ
คดโกง นี้มันจะหาไมไดแลวในโลกนี้ ใน
โลกมันกลายเปนประเทศชาติที่มีความ
คดโกง ความทุจริตอะไรตาม ๆ  กันไปหมด 
เพราะความเฟอทางวัตถุ หรือเฟอในการ
พัฒนาทางวัตถุ เพราะฉะนั้น ปญหามีอยู
วาทําอยางไร ความเจริญ ความกาวหนา 
หรือความรูทางฝายจิตจะขนานเคียงคูกัน
ไปกับความเจริญทางฝายวัตถุ เดี๋ยวนี้มัน
กําลังทิ้งกันไกล ทิ้งกันไกลจนทิ้งหมดเลย 
จนไมรูวาอยูที่ไหน เรื่องจิตทางวิญญาณ
ไมรูวาอยูที่ไหน เพราะมีความเขาใจผิด
อยางเดียววา ไมมีความสําคัญ สําคัญ
อยูแตเรื่องทางฝายวัตถุ.

(อานตอฉบับหนา)
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        บรมธรรมกับการแกปญหาไมถูกจุด, บรรยายวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๒, หนา ๓๗๑-๓๙๐.
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เรื่องการศึกษาในยุคปจจุบัน
โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

 เจริญพรพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย 
ณ โอกาสน้ีนําเสนอเร่ืองเก่ียวกับการศึกษา 
ในยุคปัจจุบ ันนี ้ มีเหตุระหวางคุณครู
อาจารย และนักเรียน นักศึกษาที่เปนไปใน
ลักษณะไมดีไมงามบางเรื่อง บางกรณี โดย 
เฉพาะในปจจุบันนี้ มีสื่อสารเทคโนโลยี
ตาง ๆ มันเจริญมาก 
 อาตมามองเห็นวา ระหวางครู กับ
นักเรียนและนักศึกษา คงจะไมงายนักที่จะ
ไมหลงเพลิดเพลิน หรือติดสื่อตาง ๆ เหลา
นี้ เพราะฉะนั้น การอบรมสั่งสอน และการ
รับคําสั่งสอนวิชาการ แลวนําไปปฏิบัติในกิจ
ประจําวันใหไดรับประโยชนครบสมบูรณ
คงยาก (จึงนําเสนอหัวขอการศึกษาดังตอ
ไปนี้)

 ทานผูอานทั้งหลายไดโปรดทราบ
เถิดวา เมื่อคนสวนมากในยุคปจจุบันนี้มัก
มึนเมาในทางวัตถุกามเสียแลว ซึ่งระบบ
การศึกษาจัดโดยปุถุชนคนสามัญทั่วไป 
มันก็เปนป เปนขลุย เปนเครื่องไมเครื่อง
มือ อันเกี่ยวเนื่องดวยกาม หรือเรียกวา
วัตถุกามทั้งนั้นเลย 
 ถึงแมระบบการศึกษาจะพัฒนา
ในลักษณะไหน ปฏิรูปอยางไร ก็เปนไป
เพื่อเจริญทางวัตถุ คือ หมายความวา 
ตกจมอยูในทาสของกามนั่นเอง
 คําวา “ครู”  นี้คือ ผูนําเด็กและ
เยาวชนทุกคน ไดมุงพัฒนาจิตวิญญาณ
การปกปองคุมครองในการบริหาร 
ชีวิตจิตใจไปสูภาวะที่งดงาม ตามหลัก

“...โลกกําลังมุดอยูภายใตความมืดในสีขาว หรือแสงสวางในสีดํา...” 
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พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ใหตรงแนวทางสัมมาทิฐิ และครูตองเปน
ปชูนียบุคคลท่ีครบสมบูรณทั้งฝายรูปธรรม
และนามธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชนตอสันติภาพ
ในสังคมทั่วไป 

ระบบการศึกษาสมบูรณ
 ปญหาเกี่ยวกับเด็กที่เราสอนอยาง
ปจจุบันนี้ มันไมพอหรอกใหรูแตหนังสือ 
และวิชาทํามาหากิน มันไมพอ ตองปลูก
ฝงศีล สมาธิ และปญญา ใหไปดวยกัน
ถึงจะเรียกวา ระบบการศึกษาที่สมบูรณ 
เพิ่มพูนปรกติได 
 การศึกษายังบกพรองอยู ก็คือมัน
ผดิพลาดไปตรงท่ี ตองการจะใหเพียงรูหนังสือ
หรือทฤษฎีตาง ๆ  อันเกี่ยวกับเรื่องปากทอง 
คือ วิชาชีพ เรื่องทํามาหากิน แตมิไดนํา
การศึกษาไปสูการพัฒนาพฤติกรรมดาน
จิตวิญญาณใหมีคุณภาพมากขึ้น 
 ทานผูอานทั้งหลาย เราควรทราบ
ดวยวา เพียงสอนใหรูหนังสือ หรือวิชาทํา
มาหากิน และระเบียบวินัยเล็ก ๆ  นอย ๆ  แลว
ปลอยไปตามยถากรรม ระวังเถอะลักษณะ
นี้ บางท่ีย่ิงเรียนสูงมาก ย่ิงคดโกงมาก ปล้ิน
ปลอนไดมากก็มี 

 ทางท่ีดีเราควรวางระบบแนะนําพร่ํา
สอนในความไมเห็นแกตัว ต้ังแตวัยอนุบาล 
วัยประถม วัยมัธยม และอุดมศึกษาใหตลอด
ไปทุกวัย  ถาอยางน้ีถูกหลักของพระสัมมา-
สัมพุทธเจา แมแตธรรมะระดับโลกุตรธรรม
ก็ควรพร่ําสอนในลักษณะเดียวกัน
 “เด็กและเยาวชนทุกคน
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
เขาระบบการศึกษาแนวทางนี้ 
ลักษณะนี้ และพยายามเนนให
รักผูอื่นทุก ๆ คนตลอดไป และ
รักสัตวตาง ๆ ใหเหมือนกันกับ
ที่รักตนเอง
 ท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง 
เด็ก ๆ ตองเรียนแตพอดี อยาให
มากเกินไปตองตรงตอมัชฌิมา
ปฏิปทา มิเชนน้ันเด็กจะเจ็บปวย 
สมองอาจตึงเครียดตอเด็ก ถา
ไปเคี่ยวเข็ญ หรือพร่ําสอนใน
วิชาหนัก ๆ มากเกินไป เรียกวา 
มันเกินพอดี 
 พอแมหลาย ๆ คน อยาก
ใหลูกเขาเรียนเร็ว ๆ อายุยังไม
ครบเรียน แตก็สงใหไปเรียน และ
เรงใหเรียนอยางรวดเร็วมาก
เกินไป ระวังจะลมสลายเสียหาย
ไปหมด เคยเห็นมามากแลว ทาน
ทั้งหลาย”
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 มันเป็นธรรมดาวา  ถาไมมีครูที่มี 
อุดมการณ ดังท่ีกลาวมาน้ีสังคมโลกมนุษย 
จะฉิบหายอันตรายเกิดทุกดาน จะหาภาวะ
สําราญปรกติมิได ในประเทศไทยหรือทั่ว
โลกกว็าได ถาคุณครูทําหนาที่ใหดีดังกลาว
นั่นแหละเทากับยกจิตวิญญาณใหแก
เยาวชนผลดีจะเกิดข้ึน ทําใหเด็กรูจักดําเนิน
ชีวิตอยางปลอดภัย เรียกวา เปนไปตาม
หลักพุทธธรรม เพื่อนําชีวิตที่ประเสริฐ 

ครูคือใคร ?
 นี่มันเปนเรื่องธรรมดาขึ้นชื่อวา 
“ครู” แลวตองหนัก ตองเหน่ือย ตองอดทน 
ลําบาก เพ่ือเด็กไดเขาสูความสําเร็จน่ีเรียก 
วา ผลงานของปูชนียบุคคลอันสูงสุดที่
ควรภาคภูมิใจ 
 แตอยากจะโทษวา เพราะครูสอน
ไมดี เด็ก ๆ จึงไมเห็นครูเปนปูชนียบุคคล 
มงคลจึงไมเกิด แตถาครูสอนใหดี ทําตัวให
ดี อะไร ๆ ดีเด็กจะเห็นครูเปนปูชนียบุคคล
ที่สาํคัญ ปญหามันจะหมด  แตเด๋ียวน้ีปญหา
ที่จะเผาประเทศใหไหมเปนไฟไป ก็คือวา
เด็ก ๆ ไมนับถือวา ครูเปนปูชนียบุคคลไม
เคารพครู นี่ตรงนี้ปญหา ถาเปนไปในรูป
แบบนี้
 แตถาครูสอนใหดี ทําตัวใหดี มี
ธรรมะระเบียบวินัยดี ชื่อวา คุณครูไดเปน
ธรรมบุตรอยางครบสมบูรณแลว  ยอมมี
ความสามารถนํา เ ด็กไปสูความเปน
พุทธมามกะไดงาย ไดตรงลงตัว แตถาไม

ไปในแนวทางนี้คงยากลําบาก ความเปน
ครูจะบกพรอง เพราะไมมีอุดมคติของความ
เปนครท่ีูมาตรฐาน จัดการระบบการศึกษา
อยางถูกตอง 
 ถามีคําถาม ๆ วา “ครูคือใคร ?” 
ครูคือผูยกสถานะจิตวิญญาณ ของโลกให
มีประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากอะไร ? เนื่องจาก
ธรรมชาติตองการ
 เพื่อประโยชนอะไร ? เพื่อ
มนุษยจะมีประสิทธิภาพในการ
สรางสันติสุข 
 และโดยวิธีใด ?  ก็โดยวิธีเปนครูท่ี 
ถูกตองอยางแทจริงตามอุดมคติของคําวา
“ครู” และมีธรรมประยุกตเขากับความเปน
ครูผูทําหนาที่อยางมีความสุข ที่เปนเอก- 
ลักษณพิเศษที่เรียกวา เปนธรรมบุตรสุด
ประเสริฐ 
 ทานผูอานทั้งหลาย ถาการศึกษา
นั้นผิดธรรมะ มนุษยก็มีจิตใจที่ผิดเพี้ยนไป
อะไร ๆ ก็จะพลาดไปหมด คือ เห็นแกตัว
จัดรุนแรงมากกวาเดิม
 เคยมีทานผูรูกลาวไววา การศึกษา
ยังสูญเปลา ในสวนที่ไมทําใหเกิดสิ่ง

...ไมเปนธรรมะ
ไมประกอบอยูดวย
ธรรมะ ถึงจะจัดการ

ศึกษาอยางไร ก็คงไมได
รับผลดีเทาที่ควร...”

““
ไไปใใในแนวทางนีี้้คงยากลํําบาก ความเปน
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ที่จําเปน ที่จะแกไขปญหาของมนุษย
ได มีจํานวนมากมายเหลือเกินในยุค
ปจจุบันนี้
 เดี๋ ยวนี้ เ ราทําผิดคอนขางมาก 
เพราะเรามีการศึกษาที่ไมสมบูรณ คือ ไม
เปนธรรมะ ไมประกอบอยูดวยธรรมะ 
ถึงจะจัดการศึกษาอยางไร ก็คงไมไดรับ 
ผลดีเทาที่ควร
 แมแตหนังสือก็รูไมดีไปกวา
สมัยเกากอน แมแตอาชีพก็ไมได
ทําใหคนเราเปนสัตบุรุษท่ีไวใจได 
เพราะหลาย ๆ คนย่ิงรวยย่ิงเห็น
แกตัว ย่ิงคดโกงเปนการใหญ น่ี
ลวนอันตรายตอสังคมท้ังส้ิน
 คนสมัยกอนโนน การศึกษานี่แฝด
หรือเคียงคูอยูกับศาสนาหรือธรรมะเพราะวา
สมัยกอนพระเปนผูจัดการงานการศึกษา
มาโดยตลอด ในเอเชียก็ดี ในยุโรปก็ดี ท่ีไหน
ก็ดีพระเปนผูจัดการศึกษาใหทั้งนั้น

 แมในสมัยดึกดําบรรพยังแฝด หรือ
เคยีงคูกันมาเร่ือย ๆ แตบัดน้ีการศึกษาตกอยู
ในมือของระบบราชการ และงานเอกชน 
การศึกษาทุกสวนจึงพราไป ไมชัดตอการ
พัฒนาความรูและพัฒนาชีวิตอยางเพียงพอ

การศึกษา ๓ ระบบ 
 ธรรมดาแลวการศึกษาเรามีเปน 
3 ระบบดวยกัน หรือ 3 ตอน
 1) การศึกษา เพ่ือใหรูหนังสือ และ 
มีสติปญญานี้อยางหนึ่ง 
 2) การศึกษา เพ่ือประกอบอาชีพ
ตาง ๆ นี้ประการหนึ่ง ประการสุดทาย 
ก็คือ
 3) การศึกษา ธรรมะสําหรับความ
เปนมนุษยอยางถูกตองสมบูรณ ที่เรียก
วา สัมมาทิฐิ นั่นแหละ
 นี่หมายความวา เรียนหนังสือ แลว
ก็รูอาชีพ และตอมาก็รูธรรมะสําหรับความ
เปนมนุษยที่สมบูรณดังกลาว เมื่อศึกษา
กนัครบท้ัง 3 ระบบน้ีแลว ก็มีผลเปนมนุษย
ที่เต็มความหมายของคําวา “เปนมนุษย
ผูมีใจสูง” ไมมีเสียหายอันตรายตอตนเอง 
และสังคมโดยทั่วไป
 แตถาการศึกษาขาดธรรมะ 
คือ ขาดศีล ขาดสมาธิและปญญา  นี้
เรียกวา ขาดสัมมาทิฐิ
 แมเรียนจบมาสูงก็ยังอันตรายตอ
ตนเอง อันตรายตอพอแม และสังคมทั่วไป 
ถาลักษณะนี้เรียกวา ระบบการศึกษาหมา
หางดวน 
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 หางดวนนั้นอยางไร ? คือ ประเทศ
ใหญ ๆ ที่มีอํานาจจัดการงานศึกษา ครั้น
มาถึงยุคท่ีวัตถุนิยม มันเจริญสูงสุด วัตถุนิยม 
มีอํานาจมากกวาอะไร ๆ ทั้งหลาย
 อาตมาใชคําวา วัตถุนิยม  สมัย
นี้หมายถึงความกาวหนาทางวัตถุกาม 
คือเทคโนโลยีตาง ๆ มาดึงเอานิสัยจิตใจ
ของทุกคนกมลสันดานไปอยางราบคาบ
ไปหลงใหลในวัตถุกามนั้นเสียหมด
 นี่เหมือนกับ กับ (ดัก) ที่คมงับเอา
หางหมาขาด ๆ จนดวนไป ประเทศชาติ
ที่จัดการศึกษาที่พายแพแกอํานาจของ
วัตถุนิยม  ก็เขี่ยธรรมะหรือศาสนาออกไป
จากระบบการศึกษา นี่เรียกวา “กับ”  คือ 
วัตถุนิยมงับเอาหางหมาตัวนั้นขาดไป
แลว จึงกลายเปนหมาหางดวนตั้งแต
นั้นมาจนถึงบัดนี้
 ปรากฏวา ชาติท่ีจัดระบบการศึกษา
อยางหมาหางดวนเชนเดียวกัน ชาติอื่น ๆ 
ก็พลอยหลงใหลในอํานาจของวัตถุนิยม
นัน้ ๆ   แลวเข่ียธรรมะหรือศาสนาออกไปจาก
ระบบการศึกษาอยางนาใจหาย เปนการ
จัดการศึกษาอยางหมาหางดวนมากยิ่ง
ขึ้น ๆ ทุกที ประเทศเล็ก ๆ ทนไมไหวก็เอา
อยางตามอยาง จนถึงกับวา การศึกษา
ทั้งโลกมันกลายเปน ระบบการศึกษา
หมาหางดวน ไปทั้งนั้นเลย

ไตรสิกขา
 บรรพบุรุษเคยกลาวไววา ผิดกับคน 
สมัยกอน เมื่อสมัยโบราณโนน พอพูดวา 

“ศึกษา” ศึกษาอยางนี้แลวก็หมายถึง สีล
สิกขา จิตตสิกขา และปญญาสิกขา คือ  
  ทําใหถูกตองทางกาย ทางวาจา 
นี่เรียกวา สีลสิกขา
 ทําใหเกิดความถูกตองทางจิต 
ทางวิญญาณ เรียกวา จิตตสิกขา
 ทําให เกิดความถูกตองทาง
ความคิดเห็น หรือสติปญญา ความรู
ก็เรียกวา ปญญาสิกขา 
 ถามีสิกขาหรือศึกษาอยาง
นี้ ลักษณะนี้ในโลกก็ไมมีปญหา แต
กลับไดประโยชน เพราะตรงตอหลัก
ธรรมอยางถาวร
 แต ณ บัดนี้เด็ก ๆ ทั้งหลายไมได
รับการศึกษาอบรมทางธรรม ทางศาสนา
อยางนี้ เขาก็ไมรูที่จะกลัวบาป ไมรูโทษ
พิษภัยจะตามมาแกตัวเขาเองก็ไมรู และ
ไมมีชีวิตจิตใจที่จะพอใจในบุญกุศล หรือ
ความดีตาง ๆ ไมมี 
 ปจจุบันนี้ ไมรูวาสอนกันอยางไร
ทําใหเด็ก ๆ ไมรูบาปบุญคุณโทษ ประโยชน
มิใชประโยชน และคุณคาของพระธรรม
อยางไรเขาไมรู หรือเด็ก ๆ บางคนไมเชื่อ
เลยก็มี นี้เปนอยางมาก
 สอนกันอยางไร จนในโลกนี้
ไมมีใครรักใคร  ความรักผูอื่นนัน้หา 
ยาก หามาทํายาหยอดตา ก็แทบจะ
หาไมได มีแตการเอารัดเอาเปรียบ
ผูอื่นคอนขางมาก 
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 สวนใหญการศึกษาไปเปนทาสชวง
ใช คือ รับใชเศรษฐกิจ รับใชนักการ
เมืองหรือรับใชกิเลส แตไมยอมรับ
ใชธรรมะ ไมรับใชศีลธรรม และไม
เปนไปเพ่ือมนุษยธรรมอยางที่เคย
มาแตกอน นี่ลวนกอปญหา ทั้งนั้น
แหละทานทั้งหลาย 
 ปราชญทางธรรมทานเห็นวา การ
ศึกษาในขณะนี้มิไดทําใหคนมีการบังคับ
ตัวเอง หรือควบคุมตนเองเพื่อความมีศีล
ธรรม จริยธรรมที่เพียงพอ ดวยเหตุนี้ นิสัย
จิตใจของเยาวชน จึงกระดางกระเดื่องตอ
พอแม และสังคมคอนขางมาก 
 นี่กอปญหาไหลไปสูความวินาศ
ดวยพฤติกรรมตาง ๆ มันเปนธรรมดาเมื่อ
ใหการศึกษาที่ไมประกอบไปดวยศีลธรรม
อยางเหมาะสมหรือเพียงพอ ก็ยิ่งสราง
อันธพาลทั่วบาน ทั่วเมือง เหมือนปจจุบัน
นี้คอนขางมาก เม่ือจัดระบบการศึกษาแบบ
ที่ไมมีธรรมะอยางน้ี น่ีก็จะไมใหเกิดประชา- 
ธิปไตยอันแทจริงขึ้นมาไดเลย  เพราะวา
สรางเหตุปจจัยมาขัดขวางเสียแลว

กลัวบาป...กลาบุญ
 กลาวตอไปวา ที่จําเปน คือ เราจะ
ตองรีบจัดการศึกษาใหเด็ก ๆ ของเรา
ไดกลัวบาปกลาบุญ เทานี้ก็พอ เรียก
วา สัมมาทิฐิ  ดําริชอบ ฯ 
 ลูกเด็ก ๆ ลืมตาขึ้นมาในโลก 2-3 
ขวบ เรียนชั้นอนุบาล สิ่งแรกตองสอนเขา

นั้น ไมใช ก ข ก กา สิ่งแรกที่จะตองสอน
แกเขานั้น ตองสอนใหสอนใหรูวา มารดา
คืออะไร ? บิดาคืออะไร ? เราอยูได
ดวยอะไร ?  และอะไรเปนสิ่งสูงสุดของ
มนุษย ? ใหเขารูจักสิ่งที่เรียกวา “บุญ”
 เปนพื้นฐานอยูในจิตใจเสียกอน 
แลวคอยเรียน ก ข ก กา กันทีหลัง ก็จะ
เปนมนุษยที่ปลอดภัย
 ปลอดภัยสําหรับตัวเองเขา และ
ปลอดภัยสําหรับสังคมทั่วไป นี่แหละ
มันสําคัญอยางนี้
 ทานผูรูเคยไดเตือนไววา ดูเหมือน
วายุคนี้การศึกษาไมคอยถูกตองสักเทาไร 
จะสังเกตเห็นวา เหตุผลที่ทําใหเรามี
นักการเมืองที่ตอสูเพื่อกิเลส ทํา
หนาท่ีเพ่ือตัวเอง หรือกลุมของตัวเอง
พรรคพวกของตนเองน้ีคอนขางมาก
มีทั่วไป ไมมีการตอสูเพื่อศีลธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม หรือตอสูเพื่อ
เอกลักษณไทยไมมี 
 การศึกษาที่แทจริงนั้นตองเขาสู
อุดมการณ คือ ทําใหคนไดกลายเปน
มนษุยผูบรรเทาราคะได บรรเทาโทสะ 
ได และบรรเทาโมหะไดบาง พอประมาณ
เพราะมีสติสัมปชัญญะ และหิริโอตตัปปะ
คอยกํากับจนเรียกวา เปนมนุษยเปน
ไดเพราะใจสูง มุงผดุงชีวิตเพ่ือพระธรรม
  เหตุมีวา นิสัยคนไทยในอนาคต ก็
คือ เด็ก ๆ ในสมัยนี้ เวลานี้ ถามีความรูคู
คุณธรรม ใหเพียงพอดังที่กลาวมาแลวนั้น 
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สังคมโลกมนุษยจะนาอยู นาปรารถนากวาน้ี 
  มนัเปนธรรมชาติความจริงมีอยูวา
การศึกษาสามารถจะแกปญหาทุกอยาง
ในโลกได  ถาการศึกษานั้นมันถูกตอง
ตรงตอหลักศีลธรรม จริยธรรม และ
ปญญานํามาปฏิบัติที่กาย ที่วาจา และ
ที่ใจ เรียกวา เปนไปเพื่อสัมมาทิฐิ นี่จะ
ไมผิดหวังอยางแนนอน ยังพอผอนผัน
ความผิดพลาดไดบาง

กิน-กาม-เกียรติ
 ปราชญทางธรรมไดกลาวไววา 
วิชาในภาษาบาลีน้ัน ดีมีความดับทุกขได  
โดยเฉพาะเร่ืองดับทุกขอยางเดียวก็พอ 
แตสวนวิชาในภาษาไทยน้ัน มิไดมุงท่ีการ
ดับทุกข โดยตรงแตอยางใด แตมุงสงเสริม
กิเลสตัณหา อุปาทาน มุงงานโลกียะ หรือ
ความพอใจในทางเน้ือหนัง ทางแหงความ
ลุมหลง หรือเรียกวา กิน-กาม-เกียรติ 
นั่นเอง มุงบรรเลงแตอยางนั้น

 โดยความเปนจริงแลวมีอยูวา วิชา
แนวทางธรรมเปนเหมือนกับเพชรอัน
ล้ําคา ทานทั้งหลาย เปนเรื่องจิตที่
บริสุทธิ์ นี่มันสองแสงได เพราะมันเปน
เรื่องของจิตที่มีคุณภาพในบุคคลนัน้ ๆ 
ท่ีไดฟนฝาการฝกมา
 สวนวิชาทางโลกน้ี เหมือนกับ
กอนอิฐ มันเปนวัตถุ มันไมสองแสง
แตอยางใด โปรดเขาใจดวยเถิด
 นี่มันเปนธรรมดา ๆ  วา วิชาจะไมมี
โอกาสสองแสงไดเลย เพราะหลักวิชา
การทางโลกอยางนั้น มักเปนไปเพ่ือ
ความเพลิดเพลินลุมหลงในเร่ืองกิน 
กาม เกียรติ อยางหนาแนนตลอดเวลา
ชักพาใหยุง 
 ปจจุบันนี้มนุษยเรากําลังมีวิชา
ที่สอนอยูในสถานการศึกษา สวนใหญ 
เพื่อสนองกิเลสตัณหาอุปาทานของ
มนุษยเรา อยางรุนแรงท่ีสุด ๆ   น้ีผลผลิต
ที่ออกมา
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 แ ต เ ร า ไ ม มี วิ ช า ที่ จ ะ ป กป อ ง
คุมครอง หรือเรียกวา เขนฆากิเลสตัณหา
แตอยางใด น่ีเรียกวา โลกกําลังมุดอยูภาย
ใตความมืดในสีขาว หรือแสงสวางในสีดํา 
 ดวยเหตนุี้ จงชวยกนัรีบกระทาํให 
ศีลธรรมนั้นไดกลับมา ปรมัตถธรรมนํา
กลับมา ดวยการจัดแจงปรับปรุง
 ปรับปรุงวิชาน้ันเสียใหม ใหกลายเปน
วิชาที่สมบูรณ แตสังเกตดูยุคปจจุบันนี้ 
ปญหาของมนุษยนับวันแตจะไปในทิศทาง
ที่รุนแรงยิ่งขึ้น ๆ ดาษดื่นไปทั่ว เพราะ
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง ของสิ่งที่เรียก
วา การศึกษาท่ีนําพาใหเพลินในกามคุณ
ทางอายตนะท้ังส้ิน 

 อันที่จริงแลวอิสรภาพดวยสติ
ปญญามีความสําคัญมาก ทั้งฝายโลก
และฝายธรรม แตความม่ันคงตองถือวา
ฝายธรรมนี้มีประโยชนสูงสุด  ประเสริฐ
กวาใด ๆ ทั้งหลาย 
 แตคนสวนใหญประพฤติตัวโงไมมี
อิสรภาพทางสติปญญา แตมาเผยอหนา
ขึ้นมาแกปญหาสังคมในบานเมือง หวังให
สงบสุขพนทุกขภัย เปนไปไดหรือ ๆ ผล
ปรากฏวา แกไป แกมา ไฟลุกไหมทั่วบาน 
ทั่วเมือง จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เรื่องก็ยังไมจบ 
นี่แลวจะวาอยางไรทานทั้งหลาย

การศึกษาหลับหูหลับตา
 สัจจะความจริง มีอยูวา การศึกษา
ในโลกนี้ มันกําลังอยูในฐานะเหมือนหลับ
หูหลับตา บา ๆ บอ ๆ กอเหตุผิดพลาด คือ
ไปเรียนสิ่งที่ไมตองเรียนนั้นมากเกินไป นี่
หมายความวา ระบบที่ใหการศึกษาที่เปน
สวนไมไดอาศัย ใชประโยชนอะไรไมไดเลย 
มันมีมาก มันมากเกินไป เชน ดวงอาทิตย 
บนดวงจันทร บนอวกาศอยางนี้  โลกที่เรา
อาศัยอยู เหลานี้มีความเปนมาอยางไร มี
สัณฐานอยางไร มีหนาที่อยางไร และมี
ผลกระทบตอมนุษยลักษณะไหน เหลานี้
เปนตน นี่เห็นไหม ?  ไมเกิดประโยชนตอ
การดําเนินชีวิตประจําวันอะไรเลยใชไหม ? 
 เราตองสังเกตดูบางวา ระวังเด็ก ๆ 
ของเราตอนเมื่อยังเล็ก ๆ อยูก็ดี  กิริยา
มารยาททุกอยาง วานอนสอนงายไปทุก
อยาง ถึงจะซุกซนบางก็ถือวายังไรเดียงสา 
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ปญหาของเด็ก ๆ  ธรรมดา พอเขาโรงเรียน
ไดไมเทาไรนิสัยก็เริ่มเปลี่ยนไปแลว มัก
เปลี่ยนไปในแงลบก็มี นี่เพราะอะไร ๆ ใคร
ตอบไดบาง
 กลาวตอไปวา การเรียนของ
เด็ก ๆ หรือเราทานทั้งหลายนั้นยัง
ไมคอยถูกตองสมบูรณในหลักศีล
ธรรมมากนัก จึงทําใหหลาย ๆ คน
ไปหลงไสยศาสตร ดําเนินชีวิตผิด
พลาดมามากแลว
 แนะนําตอไปวา คําวา “ตถตา” 
คือ เชนนั้นเอง ๆ คํานี้ แมแตเด็ก ๆ ก็ควร
จะไดรับคําสั่งสอนวา “มันเปนเชนนั้น
เอง ๆ แหละลูกหลานเอย”
 อะไร ๆ ทุกอยางมันเปนเชนน้ัน
เอง ใหมากเขาไว ใหพอเขาไว อยาได
ไปหลงรัก–หลงโกรธ–หลงเกลียด–หลง
กลัว–หลงวิตกกังวลอาลัยอาวรณ–
อิจฉาริษยา–หึงหวงอะไรจนเกินไป น้ีเหตุ 
ปจจัยนํามาซ่ึงทุกขโทษ ถาไปยึดม่ัน หรือ
เรียกวาถือสาหาความเหลาน้ันมากเกินไป
 ไดสังเกตเห็นวา ขณะนี้ที่โรงเรียน
มิไดสอนกันวา เปนมนุษยกันอยางไร จึง
จะไมเลวกวาสัตวเดรัจฉาน เพราะเดี๋ยว
นี้เห็นเด็ก ๆ บางคนมีนิสัยที่เลวรายกวา
สัตวเดรัจฉานก็มี นั่นเพราะอะไร ใครตอบ
ไดบาง ?
 บรรพบุรุษเราเคยกลาวเตือนไว
วา เดี๋ยวนี้การศึกษาทุกสถาบัน และทุก
ประเภทใหโอกาสแกความเห็นแกตัวคอน

ขางมาก เชน กูเกง กูดี กูรวย  กูสวย กู
มีอํานาจ เมื่อการศึกษามามุงมั่นแตจะสง
เสริมอยางนี้ ลักษณะนี้ ไมสงเสริมความ
มีศีลธรรม ไมสงเสริมจริยธรรม เพื่อนํา
มาปฏิบัติกอใหเกิดความดี ความงาม อยา
ใหเกิดโทษแกตน-ทาน เพราะเราทุกคน
เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตายดวยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น การอยูกินจงอยาประมาท
 และเตือนตอไปอีกวา คําวา “ครู” 
คือ ผูทําหนาท่ีเปดประตูทางวิญญาณ 
นี่หมายความวา ภาวะจิตวิญญาณ  
หรือสติปญญา ของเด็ก ๆ เขาอยู
ในคอกแหงความไมรู  ครูมาชวยทํา
หนาที่เปดออกใหเด็ก ๆ ไดรูและรู
อยางถูกตอง 
 ครูมิใชเปนผูรับจางสอนหนังสือ 
แตหนาที่ของครูตองเปนผูนําทางดานสติ
ปญญาวิชาการตาง ๆ และกิริยามารยาท 
เปนโอกาสพัฒนาเด็กทั้งทางกาย วาจา 
และดานจิตใจ อุปนิสัยตาง ๆ ใหอยูใน
แนวทางหลักศีลธรรม จริยธรรม เรียกวา 
นําประโยชนมาสูตน สูสังคมตลอดไป และ
ความจริงมีอยูวา

อันที่จริงแลวอิสรภาพ
ดวยสติปญญา

มีความสําคัญมาก 
ทั้งฝายโลกและฝายธรรม 
แตความม่ันคงตองถือวา

ฝายธรรมนี้
มีประโยชนสูงสุด....”   

““
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การศึกษายังไมเพียงพอ
 การศึกษาที่เด็ก ๆ ไดรับจาก
โรงเรียนในวันหน่ึง ๆ มันไมพอหรอก
เพราะฉะน้ัน พอแม ทุกบานน่ันแหละ
ตองเตรียมตอหางสุนัขไวใหลูก
หลานท่ีกลับมาจาก รร. พอค่ําลงก็
เรียกมาพูดกัน อบรมสั่งสอนกันทุก
คืน ทุกวัน น่ีเปนการตอหางสุนัขของ
การศึกษา ใหลูกหลานของเราใหดี
งามตามแนวทางธรรมเรื่อยไป 
 บางคนเรียนจบปริญญาตรี-โท-
เอก แตนิสัยจิตใจกระดางกระเดื่องตอพอ
แม ตอผูเฒา เพราะหลงมัวเมาตัวเองวา 
เรียนจบมาสูงกวา เรียกวา หลงตัวเอง 
ไมเชื่อฟงใคร ๆ ทั้งนั้น มักทําอะไร
ตามอําเภอใจ ไมเกรงความชั่ว ไม
กลัวบาปกรรม นี่เพราะไมไดเรียน
มาเพื่อจิตใจสูง มิไดเรียนมาเพื่อ
พัฒนาอุปนิสัยในทางธรรม  
 เหมือนคําท่ีกลาววา ความรูตอง 
คูคุณธรรม อีกประการหนึ่ง การ
ศึกษายิ่งเจริญดานวิชาการจน
ลนหลามหัวสมองเยาวชน แตแปลก
วา ทําไมหมูเยาวชนสวนใหญมากอ
เรื่องรายอันตรายตอพอแม ทั้งผู
มีพระคุณทั้งหลาย และตอสังคม
สวนรวมก็มากมาย น่ีเพราะอะไร ? 
 ผูมีสวนบริหารการศึกษาไมรูวาโง
หรือฉลาด ที่มีการขัดขวางวิชาธรรมะ ไม

ใหสัง่สอนมาก เหมือนแตกอน เด๋ียวน้ีมีบาง
เล็กนอยนิดหนอย  และดูเหมือนจะไมให
ความสําคัญเทาไรเลย ยุคปจจุบันนี้มัน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะทําใหพระธรรม
ของพระพุทธศาสนาลดนอยถอยลงไป ๆ 
 บางคนยิ่งเรียนสูงยิ่งโง เรียนจบมา
สูงแตชอบสูบบุหรี่จัด ชอบกินเหลามาก 
ทําตัวเปนคนเจาชู ขี้โกรธ เกลียดพอแม
ตนเองก็มี เมื่อไมไดดั่งใจ และไมมีการงาน
ทําที่เปนหลักแหลงแตอยางใด  จบสูงแลว
ยังตองอาศัยพอแมกิน เวรกรรมแท ๆ
 ความจริงแลวการศึกษา
นี้ ควรตรงตามธรรมชาติใหมาก
ขึ้นจะดีกวา เชน รับผิดชอบดูแล
พฤติ ก ร ร มก ายตน เ อ ง ให ดี  
พฤติกรรมการพูดใหดี และรับ
ผิดชอบดูแลจิตใจของตนใหดี 
 เหลานี้อยาใหกระทบกระทั่งผูอื่น 
ถาอยางนี้ภาวะจิตจะสูงขึ้นตรงตอความ
สะอาด-สวาง และความสงบ ถูกตองระบบ 
ศึกษา ตองพัฒนาใหระมัดระวัง ระวังกิเลส 
หรือเรียกวาตองบังคับกิเลสไวใหได 
ตองปรับใจใหเปน ในแนวทางพุทธธรรม 
ใหยิ่งขึ้น
 ดังกลาวแลววา ระบบการศึกษา 
คือ เครื่องมือปนโลก ปนสังคม เปน
เครื่องมือปนมนุษย หรือที่เรียกวา 
หลอหลอมมนุษย ใหเปนอยูอยางเอ้ือ
เฟอเผื่อแผกัน รวมดวยชวยกัน ไม



89
กลาเอารัดเอาเปรียบกัน เพราะวา
มันเปนบาปมาก เลวมาก
 ทานผูรูชี้แนะนําไววา การศึกษา 
ที่มาในแนวทางหลักพุทธธรรม นี้
มันปกปองคุมครองไมใหนิสัยจิตใจ
ไปหลงเสพติดในวัตถุกามท้ังหลาย 
ท่ีหลอกลออยู
 กลาวตอไปวา การศึกษาอยา
เมาปรัชญา จักพาใหลืมตัวมัวเมา 
เพราะหลงในความรูของตนเอง 
แลวจะเอาตัวไมรอด (รอดทางจิต)
 เราพุทธบริษัทตองยึดหลักพุทธ-
ธรรมมาเปนท่ีพ่ึงในสัมมาทิฐิ  มิเชนน้ันอาจ
หลงทางได การเรียนแบบไทยเรา นี้ไมเคย
เปนปรัชญาลวน ๆ  อาจผิดเพ้ียนไปได เพราะ
มีแตการเปรียบเทียบไมเปนญาณทัศนะ
ในการเห็นแจมแจงในสัจจะนั้น ๆ 
 กลาวตอไปวา ตองสามารถรูและ
เห็นชัด เมื่อเกิดปญญาผิดพลาด กับ
บุคคลอ่ืน หรือในหนาท่ีน้ัน ๆ และจน
มีความสามารถแกปญหาเหลาน้ันได
ดวยสันติวิธี น้ีแนวทางธรรม มิใชรูธรรม
สําหรับไวพูด ไวอวดคน แตเราตองมี
ธรรมะสําหรับบรรเทากิเลส หรือใหพน
จากกิเลส น้ีคือทางอันประเสริฐท่ีสูงสุด
 ถาแนวทางสัมมาทิฐิแลว การ
ศึกษาไมตองลงทุนมากไมตองจายแพง 
แตใชจายในมัชฌิมาปฏิปทา  (ทางสาย
กลาง) แคเพียงรักษาไตรทวารมิใหผิด
พลาดดังกลาว

การศึกษาตองไมฟุมเฟอย
 ระบบการศึกษาตองไมฟุมเฟอย 
ไมเฟอ หรือเพอเจอในวิชาที่ไมจําเปน และ
ไมเห็นธรรมะสัจจะ ความจริง เราเรียกวา 
สิ่งแปลกปลอมมาทั้งนั้น
 ยุคปจจุบันตองจัดการศึกษา
ที่มีรากฐานในทางธรรมะใหหยั่งลึก
ลงไปในสันดานของเยาวชน ทุก ๆ 
ระดับ สังคมถึงอยูรอดจากสิ่งเลวราย
 ถาตรงตอสัมมาทิฐิแหงการศึกษา 
ถาจัดการศึกษาชนิดที่หวังผลเพื่อใหไดคน
ดี ๆ ยิ่งกวา ที่จะใหไดคนมีเพียงความรู 
แลวดูแลตัวเองไมได มักอันตรายตอสังคม 
ตอโลก นี่สําคัญมากญาติโยม
 จงสรางจิตวิญญาณหรือทัศนคติที่
ดี ใหแกนักเรียนเถิดจะประเสริฐกวา  ถา
ไปใหเรียนแตหนังสือ หรือวิชาการตาง ๆ 
นี่ชองทางแหงความไมถูกตอง ตรองเห็น
ประโยชนที่ดีงามตามหลักธรรม
 แตยุคปจจุบันปรากฏวา การศึกษา
สมัยน้ี สวนใหญใหเกงทางดานจินตนาการ
คิดนึก การคํานวณ หรือปรัชญาอะไรเหลาน้ี 
มันมากเกินไป จึงกอใหไขวเขวไปในทางที่
จะเอาเปรียบผูอื่น หรือเห็นแกประโยชน
สวนตนเปนสําคัญ 
 เม่ือเหตุผลมาในลักษณะน้ี ตอง
จัดการใหอนุชนท้ังหลาย ไดรูจักส่ิงท่ีเปน
เน้ืองอกของศาสนา คือ เนื้องอกของ
ธรรมะ ที่คละเคลาเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ 
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 ดวยเหตุนี้ จึงตองมีสติ มีปญญา
แยกแยะใหออกวา อยางไหนธรรมะเทียม
ลักษณะไหนธรรมะแท ใหแนนอนเสีย
กอนถึงจะดี 
 แตนี่ผลปรากฏวา ระดับอุดมศึกษา
หลงบาเสรีภาพในการแตงตัว ของใช
ตาง ๆ รวมทั้งระเบียบวินัย และกิริยา
มารยาทใด ๆ ไมคอยเกรงใจใคร แมขนบ
ธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ไมคอยเคารพ 
หันมาคบคนพาลก็มี ถึงขั้นไมเชื่อฟง
คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย และ
บางคนไปหลงใหลส่ิงเสพติด และกอเร่ือง
ยกพวกตีกัน ตางสถาบันก็มีบอย ๆ ถึง
ขั้นฆากันตายก็มี 
 เห็นไหม ? การศึกษาในยุคน้ีท่ีวา
ดีกาวหนา ที่แทกําลังดําเนินไปสูความ
หายนะทางศีลธรรม วัฒนธรรม อยาก
จะเรียกวา กําลังเดินไปสูเหว เพ่ิมกิริยา
เลวมาก
 บางทานไปสังเกตเห็นวา หองสมุด 
หลาย ๆ ท่ียังเต็มไปดวยหนังสือท่ีมนุษย
ไมควรอาน น่ีหมายความวา มีมากประเภท
หนังสือที่ยั่วยุในกามารมณ หรือกามคุณ
ตาง ๆ ท้ังหนังสือประเภทแฟช่ันหลากหลาย
และหนังสือที่ชักชวนใหลุมหลง  ไหลไปกับ
พวกไสยศาสตรก็มาก นี้เปนตน

 ถาจัดระบบการศึกษา หากเนน 
ใหมากดานศีลธรรม หรือปรมัตถธรรม
ปญหาทุกอยางจะไมเกิดข้ึน ไมเกิดโดย
ปริยาย เรียกวา แกปญหาถูกจุด จะ
อยูอยางผาสุกไดพอสมควร
 แตวาเมื่อการศึกษาไมเปนไปเพื่อ
ศีลธรรม หรือธรรมะเปนเบื้องหนาแลว 
เด็ก ๆ ของเราก็หมดทุกอยาง คือ หมด
สมรรถภาพ หมดกําลัง หมดอะไรทุกอยาง
ที่จะตอสูกับส่ิงท่ีมายั่วใหเขาทําบาป น่ีลวน
อันตรายตอบานเมืองทั้งนั้น
 กลาวตอไปอีกนิดหนึ่งวา ถาใคร
ไปอานหนังสือดังกลาวน้ี อุปมาเหมือน
ไปเก่ียวของเช้ือโรคท่ีรายแรง ถาใครไป
อาน ไปดู มีหรือจะพนจากเช้ือโรคไปได  
ถาอยางนี้อยาดู อยาไปอานจะดีกวา
 อยากช้ีแนะวา มันธรรมดาคน
เ ร า จ ะ มี จิ ต วิ ญญ าณ ที่ สู ง ไ ด  
พฤติกรรมดีไดก็เพราะมีความรูที่
ถูกตอง ในดานธรรมะใหเพียงพอ 
เรียกวา ความรูตองคูกับคุณธรรม
สัมมาทิฐิตลอดสาย ลุลวงไดแนนอน 
เจริญธรรม.

(จากแนวทางพุทธทาส)
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ÃÐàºÕÂ§¨Ôμ
โดย...เรื่องของ “กู”

 กอนกอนที่เราจะเขาสูเนื้อหาของเรื่องขอทําความเขาใจเรื่องของภาษากัน
เปนเบื้องตนกอน คือ คําวา “บุญ กุศล และบารมี” ๑ 

ปฏิบัติธรรมในชีวิตปฏิบัติธรรมในชีวิต
ประจําวัน ประจําวัน ตอนทีตอนที่ ่๑ ๑

 คําวา บุญ มีความหมายที่สําคัญอยูตรง
ที่ตรงกันขามกับบาป ดังนั้น โดยหลักทั่วไปจึง
ถือวาบุญเปนเครื่องชําระบาป  เมื่อชําระบาป
ไดก็ทําใหสบายใจ เพราะฉะนั้น เมื่อกลาวโดย
ผล บุญก็เปนชื่อของความสุข ความสบายใจ 
ความพอใจ ความอิ่มใจ นั่นเอง
 แตความหมายของคําวา บุญที่คนทั่วไป
เขาใจกลับเปนไปเพื่อการไดกลับมาเกิดอีก ไม
วาจะเกิดในสวรรค หรือใหเกิดมารวยเกิดมา
สวยหลอ จนทําใหเกิดการเมาบุญและเปนไป
เพื่อกามคุณหา คือ รูปสวย ๆ  เสียงเพราะ ๆ  รส
อรอย ๆ กลิ่นหอม ๆ สัมผัสนุม ๆ ซึ่งเปนเครื่อง
ลอใหกลับมาเวียนวายตายเกิดกันตอไป ทั้งที่
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ควรละเสีย 

๑ พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส หนา 25, 129.
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 คําวา กุศล แปลวา ความ
ฉลาดก็มี หรือแปลอีกอยาง
หนึ่งวาตัดหญารกก็มี มันมี
อาการเหมือนกับลางบาป
 คําวา บารมี เครื่องใชขาม 
เครื่องใหขามไปฝงโนน, ฝงโนน 
ก็คือ นิพพาน, หรือเครื่องทําให
เต็มเปยมบริบูรณ ถาเรามีบารมี
มาก ก็คือวา เราไดสะสมสิ่งที่
เปนประโยชนไวมาก; เชน เรา
ใหทานมาก เราก็มีบารมีในทาง
ทานนั้นสะสมไวมาก, มันก็งาย
แกการที่จะสลัดสละความยึด
มั่นถือมั่น เปนตน
 คราวนี้ เมื่ อ เรารวมทั้ งสาม
ความหมายเขาดวยกัน ก็จะไดความ
หมายวาเครื่องละบาปอันทําใหเกิด
ความเกลี้ยงเกลาหรือความสะอาด
แกจิต เพื่อใหเกิดความเหมาะสมหรือ
ความเบาในการขามไปยังฝงแหงพระ
นิพพาน ฉะน้ัน การส่ังสม บุญกุศลและ 
บารมี ก็แคเพียงใชประโยชนในการขาม 
ฝง ไมใชส่ังสมเพ่ือจะยึดถือเอาไววาเปน 
ของกูโดยไมยอมปลอยยอมวาง ดังมี
พระพุทธดํารัส ๒ ดังน้ี คือ

 อยายึดถือติดแนนในธรรม 
แตจงใชเพียงเปนเครื่องมือ ภิกษุ 
ท.! เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล 
ไปพบแมน้ําใหญ : ฝงขางนี้ก็เต็มไป
ดวยอันตรายนารังเกียจ นากลัว ฝง
ขางโนนปลอดภัย แตเรือหรือสะพาน
สําหรับขาม ไมมีเพื่อจะขามไป เขา
ใครครวญเห็นเหตุนี้แลว คิดสืบไปวา 
“กระน้ันเราพึงรวบรวมหญาแหง ไม
แหง ก่ิงไม และใบไมมาผูกเปนแพ 
แลวพยายามเอาดวยมือและเทา
ก็จะพึงขามไปโดยสวัสดี,” บรุุษนั้น
ครัน้ทํา ดังน้ัน และขามไปไดโดยสวัสดี
แลว ลังเลวา “แพนี้ มีอุปการะแก
เราเปนอันมาก ถาไฉนเราจักทูน
ไปดวยศีรษะ หรือแบกไปดวยบา 
พาไปดวยกัน” ดังนี้ 
  ภิกษุ ท.! พวกทานจะสําคัญ
วาอยางไร : บุรุษนั้นจักทําอยางนั้น 
เชียวหรือ? “พระองคผูเจริญ ! ขอนั้น
หามิได” ภิกษุ ท.! เขาพึงทําอยางไร : 
ถาไฉน เขาจะพึงครามันขึ้นบก หรือ
ปลอยใหลอยไปในน้ํา, สวนเขาเอง ก็
หลีกไปตามปรารถนาเทานั้นเอง : นี้
ฉันใด; ธรรมที่เราแสดงแลว ก็เพื่อ
รื้อถอนตนออกจากทุกขไมใชเพื่อให
ยึดถือเอาไว เปรียบไดกับพวงแพ ก็ฉัน
น้ันเหมือนกัน ภิกษุ ท.! ทานท้ังหลายผู

๒ อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคตน หนา 46.
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ไดฟงธรรมอันเราแสดงแลว อันเปรียบ 
ดวยพวงแพ ควรละธรรมทั้งหลายเสีย 
และปวยกลาวทําไมถึงสิ่งไมใชธรรม. 
(มู. ม. ๑๒/๒๗๐/๒๘๐)
 พระองคทรงแนะนําใหเราสราง
แพสวะแลวรีบขามฟากเสีย อยามัว
แตจะสรางเรือใหสวยงามแลวก็ไมได
เอาลงน้ําเพื่อใชขามฝงก็เลยไมสําเร็จ
ประโยชนในการใชเรือ แตเปนสราง
เรือไวอวดกันวา เรือของฉันสวยเรือ
ของฉันใหญ เรือของฉันแพง เรือของ
ฉันดีกวาเรือของเธอ จึงเกิดการแขง
บุญ บาบุญ เมาบุญ แลวก็ทําบุญเพ่ือ
ขมผูอ่ืนวาฉันทํามากฉันทําเยอะ แลว
ก็ทุกขเพราะบุญท่ีทํา เพราะมีคนอ่ืน
ทํามากกวา  ก็เปนบุญโง ๆ  
  สวนเรื่องการสั่ งสมบารมีก็
เหมือนกัน ตองส่ังสมกันไมรูก่ีภพก่ีชาติ
จนกวาจะเต็มตามที่พระพุทธองค
ทานเคยส่ังสมมา ถาผูน้ันปรารถนาความ
เปนพระพุทธเจาผูเขียนก็เห็นดวย  แต
ถาไมไดตองการเปนพระพุทธเจาขอ
เปนแคอนุพุทธ ๓ แปลวา ผูรูตาม คือ 
พุทธบุคคลเพราะไดศึกษาตาม ปฏิบัติ
ตาม จนไดตรัสรูตาม ซ่ึงงายกวาการท่ีจะ
ตองตรัสรูเองเหมือนเชนพระพุทธเจา  
อาจเปรียบไดกับการหุงขาวในสมัยนี้
คงไมมีใครใชกอนหินวางเปนสามเสา 

แลวเอาหินเหล็กไฟมาตีเพื่อติดไฟโดย
ใชฟนแลว จึงเอาหมอขาววางบนสามเสา
เพ่ือหุง เพราะเดี๋ยวนี้เรามีวิธีท่ีงายกวา 
คือ ใชหมอหุงขาวไฟฟา  แคเสียบปลั๊ก
แลวกดปุมก็ไดขาวสวยมาทานแลว  
แลวจะยอนกลับไปใชวิธีที่ยุงยากอีก
ทําไม ?  
  ฉะนั้น เราก็แคสรางแพสวะโดย
ไมตองสรางเรือสรางพาย แคแพสวะ
กับสองมือสองเทาถีบน้ําขามไปก็ถึง
ฝงโนนไดโดยสวัสดี คราวน้ีก็มาถึงเร่ือง
การปฏิบัติสรางบารมีวาจะสราง
อยางไร ท่ีไหน เม่ือไร ใครตองปฏิบัติ ? 

...เรือของฉันสวย...เรือของฉันสวย
เรือของฉันใหญ เรือของฉันใหญ 
เรือของฉันแพง เรือของฉันแพง 
เรือของฉันดีกวาเรือของฉันดีกวา

เรือของเธอ เรือของเธอ 

จึงเกิดการแขงบุญ จึงเกิดการแขงบุญ 
บาบุญ เมาบุญ...”บาบุญ เมาบุญ...”

““

๓ พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส หนา 321 .
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ก็แคปฏิบัติตามทางแหงอริยมรรคมี
องค 8 ทําไดทุกท่ีทุกเวลา อาจมีผูแยงวา
อริยมรรคมีองคแปดเปนขอปฏิบัติ
ของผูที่ออกบวชเพื่อแสวงหาทางดับ
ทุกขเทาน้ัน ไมใชขอปฏิบัติของชาวบาน 
  ถาเราใครครวญดูองคแหง
อริยมรรคในข้อที่ 4 สัมมากัมมันตะ
การทําการงานชอบ  คือ ไมเบียดเบียน 
(ปาณาติปาตา) ไมลักทรัพย (อทินนา- 
ทานา) ไมประพฤติผิดในลูกเมียผูอื่น 
(กาเมสุมิจฉาจารา) จะเห็นไดวาในขอ
กาเมสุมิจฉาจารา นี้เปนขอปฏิบัติของ
ชาวบาน เพราะชาวบานยังครองเรือน
มีสามีมีภรรยา แตไมประพฤติลวงละเมิด
บุตรภรรยาสามีของผูอื่น  เพราะถา
กําหนดใหเปนขอปฏิบัติเฉพาะบรรพชิต
ผูออกบวชแลวละก็ ตองบัญญัติเปน 
อพรัหมจริยา (ขอปฏิบัติในศีล 8) คือ 
ปฏิบัติพรหมจรรย ไมอยูกันเปนคูเวน
ขาดจากการรวมประเวณี ถึงจะเปน
ภรรยาสามีของเราก็ตามที จะเห็นได
วาพระองคทรงเปดทางใหแกทุกคน
สามารถท่ีจะเดินบนทางแหงมรรครวม
กันไดทั้งฆราวาสและบรรพชิต เพราะ
พระอริยบุคคล ๔  ๓ อันดับแรก คือพระ 

โสดาบัน พระสกทาคามี (สองขั้นนี้ยัง
เสพกามมีครอบครัว) พระอนาคามี (ไม
เสพกาม จะเปนฆราวาสก็ได หรือจะ
เปนบรรพชิตก็ได) 
  คราวนี้เมื่อฆราวาสก็ตองขาม
ฝงเชนกัน ก็ตองอาศัยแพที่จะขามไป
ยังฝงโนนเชนกัน แลวจะเอาเวลาท่ีไหน
มาวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสรางบารมีกัน
ละ ขอนี้ก็ไมยากก็ทําทุกที่ใหเปนวัด 
แลวก็ทําตัวเองใหเปนพระสงฆ เพราะ
คําวาพระสงฆตามความหมายท่ีเรา
สวดมนตทําวัตรเย็นกันอยูเปนประจํา 
(บทสังฆานุสสติ) จะมีอยูทอนหน่ึงกลาววา
“จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะ
ปุคคะลา คูแหงบุรุษ 4 คู, นับเรียงตัว
บุรุษได 8 บุรุษ; เอสะ ภะคะวะโต 
สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจา” แลว 8 บุรุษ
นั้นมีใครบาง (บุรุษในท่ีน้ีไมไดหมายถึง
เพศชายหรือเพศหญิง ในความคิดเห็น
ของผูเขียนนาจะหมายเอาความมุงมั่น
เด็ดเดี่ยวในจิตใจเปนสําคัญ เชน คน
ใจเพชร เปนตน) 

๔ แปลวา ผูประเสริฐ ผูบรรลุมรรคผลในพุทธศาสนา มี 4 ลําดับ คือ พระโสดาบัน ผูแรกถึงกระแสนิพพาน พระ-
สกทาคามี ผูจักเวียนมาในโลกน้ีอีกคร้ังเดียว พระอนาคามี ผูจักไมเวียนมาในโลกน้ีอีก และพระอรหันต ผูถึงนิพพาน
โดยสมบูรณ ที่ต่ํากวาอริยบุคคล คือ กัลยาณปุถุชน คนพาล ตามลําดับ (พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส หนา 
330).
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  บุรุษ 4 คู คือ 
  คูแหงพระโสดาบัน โสดาปตติ- 
มรรค เปนผูเริ่มมีสัมมาทิฐิที่ถูกตอง
มีความเห็นถูกตองหรืออาจกลาว
ไดวาเปนนักศึกษาความเปนพระ
โสดาบันมีความรูถูกตองแลว เริ่มรู 
จักวา นี่คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข 
ความกาวลวงทุกข และขอปฏิบัติ
อันเปนทางระงับทุกข เรียกวา รูแจง
ในอริยสัจทั้ง ๔ เหลา เห็นโลกไป
ตามท่ีเปนจริง คือ เห็นความไมเท่ียง
เปลี่ยนแปลง เปนทุกข และเห็นวา
ไมมีอะไรนายึดม่ันถือมั่นเอาไว แต
ยังไมสามารถปลอยวางได หรืออาจ
จะเรียกไดวา รูแลวแตยังละไมได 
เหมือนคนที่เห็นภัยของการยืนอยู
บนฝงนี้แลวรูวาฝงโนนปลอดภัย 
เริ่มกระตือรือรน   เริ่มออกคนหา
วัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อจะตอแพ
ใชขามไปยังฝงโนน 
  สวนโสดาปตติผลรับผลจาก

การนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติ คือ เร่ิมละ
ไดบางแลวเกิดความเห็นแจงดวย
ปญญา หรือเปรียบไดกับผูท่ีตอแพเสร็จ
แลว เอาลงน้ํ า แลว เตรียมขามฝ ง 
สวนคูแหงสกทาคามี อนาคามี และ
อรหันตจะไมขอกลาวในรายละเอียด 
เพราะตองการชี้ไปที่ความเปนโสดา-
ปตติมรรค คือ ผูละความงมงาย ละ
ความเมาบุญเมาสวรรค เพราะ
มีความรูที่เปนปญญาที่ถูกตอง
ตามคําสอนของพระพุทธองค  
เปนเบ้ืองตนเพราะลําดับท่ี 2) สกทา-
คามีมรรค สกทาคามีผล  3) อนาคามี
มรรค อนาคามีผล ก็คงไมจําเปนตอง
อานบทความนี้แลวก็ได เพราะทาน
เหลานั้นออกจากฝงแลวกําลังขามฝง
อยู สวน 4) อรหัตมรรค อรหัตผล ทาน
ถึงฝงแลว อาจกําลังทําหนาที่ชวยผู
อื่นขามฝงอยูอยางไมรูเหน็ดเหนื่อย
อยูก็ได 
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  สําหรับผูที่มีความเห็นที่ถูกตองแลวเกิดสัมมาทิฐิแลว
มกั จะหาเวลามาวัดฟงธรรมได เพราะรูวา ธรรมะเปนเรื่อง
สําคัญสําคัญยิ่งกวาเรื่องใด ๆ  ทั้งสิ้น  เหมือนคนที่ 
กําลังจมน้ําเขายอมตะเกียกตะกายพยายามวายขึ้นฝง
เพื่อเอาชีวิตรอด ฟางเสนเดียวลอยน้ํามาเขายงัควาไว
แตคนที่ยังไมรูไมเห็นก็ยังเพลิดเพลินอยูกับความ
เอร็ดอรอยของเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ แลวก็วน
เวียนอยูในวัฏสงสารอันเปนวงกลมไมรูจบรูสิ้น  เพราะ
สําคัญวามันนาสนุกนาเพลิดเพลิน 
  และคิดวาถาทําบุญมาก ๆ แลวจะไดไปสวรรคแลวเสพ
แตความสุข  เพราะเขายังไมรูวาเมื่อหมดสุขเขาก็ยังกลับคืนมา
สูนรก เปรต อสุรกายไดอีก เพราะเปนบุญท่ีถวงผูน้ันไวในโลกติด
จมจนถอนตัวไมขึ้น...บุคคลเหลานี้จะเกลียดวัดเกลียดธรรมะ
แตชอบทําบุญ จึงมีคําแปลก ๆ  มีมาในพระบาลีวา “จงปฏิบัติ
ศีลใหบริสุทธิ์ และปฏิบัติธรรมใหสุจริต” แสดงวา...มีการ
ถือศีลอยาสกปรก และปฏิบัติธรรมอยาทุจริตดวย... 

โปรดติดตามตอนตอไป....  

่ ่

ธรรมะ
เปนเรื่องสําคัญ
สําคัญย่ิงกวา
เรื่องใด ๆ 
ทั้งสิ้น

““ ““
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โดย...ละอองธรรม

 ผูเขียนไดอานหนังสือของพระเดชพระคุณทานเจา
คุณพระธรรมโกศาจารย (หลวงพอพุทธทาส) เนื่องในวาระ 
๑๐๐ ป ชาตกาล ๒๕๕๙ ชุดลอยปทุมเรื่อง “บวชอยูที่บาน”
แลวรูสึกซาบซึ้งและเขาใจอะไรหลาย ๆ สิ่งมากยิ่งขึ้น ผูเขียน
ตองขอขอบพระคุณ “ธรรมบทนี้” เปนอยางมาก เลยขอนาํ
บทความนี้มาเขียนเพื่อเปนธรรมสักการะ เนื่องในมงคลกาลนี้
 เหตุผลที่จะกลาว หมายความวา บางคนมีความนอยใจ 
เสียใจวาไมไดบวช เพราะเปนสตรีเพศ หรือมีสาเหตุอื่น หรือ
แมแตจะเขามาบวช ๙ หรือ ๑๐ วัน ก็ทําไมได จึงขอเสนอ “วิธี
บวชชนิดอยูที่บาน”
 บางคนสงสัยวา บวชทําไมอยูท่ีบาน ?  ก็พอตอบไดวา
เราทาํอยางเดียวกัน ในวัตถุประสงคท่ีมุงหมายของคําวา “บวช” 
คือ คําวา ปพพัชชา แปลตามตัวหนังสือวา ไปหมดจากที่
ควรไป, เวนหมดจากที่ควรเวน  ก็คือ เวนหรือไปเสีย “จาก
การปฏิบัติหรือการอยูชนิดที่เปนทุกข”  หรืออาจจะอาศัย 
คําอีกคําหนึ่ง คือ คําวา “พรหมจรรย” แปลวา ประเสริฐ, 
ประพฤติอยางพรหม 
 ก็ไมไดจํากัดวาที่บาน หรือท่ีวัด ประพฤติอยางเต็มท่ี 
หรือเครงครัด ติดตอเปนระยะยาวเปนการปฏิบัติตลอดชีวิต

การการบวชบวช
อยูอยูที่ที่บานบาน

“พรหมจรรย” แปลวา ประเสริฐ, ประพฤติอยางพรหม 
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 เดี๋ยวนี้ เราจะถือเอาหลักปฏิบัติ ตาม
ที่มีอยูอยางไร ในพระพุทธศาสนานั้น เอามา
ถือไวเปนหลักปฏิบัติ ก็จะทําใหเกิดผลอยาง
เดียวกัน กับพวกที่บวชออกไปอยูที่วัด หรือ
ไปอยูในปา
 และในบางกรณี บวชอยูที่บาน จะทํา
ไดดีกวาบางคน หรือบางพวกท่ีไปบวชเหลวไหล
อยูที่วัด หรือแมอยูที่ปา เพราะฉะนั้น ความ
สําคัญไมไดเนนหนักที่สถานที่ แตสําคัญเด็ด
ขาดอยูที่ “การประพฤติกระทํา”
  หลักการบวชอยูที่บาน
 ในที่นี้ จะเลือกเอามาสักหมวดหนึ่ง 
สําหรับยึดเปนหลักปฏิบัติแตก็มิไดเอาหมวด 
เชน อริยอัฏฐังคิกมรรค เปนตน เปนหลัก
ทั่วไป จะเอาชนิดที่สูงขึ้นไป ละเอียดขึ้นไป 
คือ หมวดธรรม ที่มีชื่อวา “อินทรีย ๕”
 ขอใหฟงใหดีวา จะปฏิบัติตามพวก
ไหนก็ตาม จะตองปฏิบัติใหมีอินทรีย ครบ
ทั้ง ๕ ที่เรียกวา ๕ ก็คือ สัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ ปญญา 
 ๑) มีสัทธา มีความเช่ือในธรรม เปน
เครื่องดับทุกข ซึ่งสัทธา แปลวา ความเชื่อ 
เชื่อในธรรมะนั้น ๆ ถึงที่สุด คือเชื่อในธรรม
ที่เปนเครื่องดับทุกข ที่รูกันทั่วไป ก็เชน ศีล 
สมาธิ ปญญา หรือ อริยอัฏฐังคิกมรรคมี
องค ๘ เราไดศึกษาแลววา ธรรมเหลานี้ดับ
ทกุขไดจริง หรือวา ธรรมเหลาน้ี เปนท่ีพ่ึงไดจริง 
 แลวอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ เชื่อตัวเอง วา
ตัวเองที่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเหลานี้ ใน
เนื้อในตัวของตนมีความถูกตอง เหมาะสมที่
จะประพฤติธรรมะเหลานี้ 
 ตัวอยางเชน วารับศีลเอาไป ไปถือที่
บาน ก็ตองทําใหเปนศีลของบุคคลผูมีศรัทธา

อยางแนนแฟน  แนวแน โดยเชื่อวา ศีลน้ัน
เปนเครื่องดับทุกขได  แลวก็เชื่อวาตัวเอง 
สามารถรักษาศีลได
 ทีน้ี ก็ปลอยใหศรัทธาน้ันแหละ ดําเนิน
ไปตามที่ควรจะมีในแตละวัน ๆ ของอํานาจ
ศรทัธา ทําใหมีการประพฤติจริง ทําจริง ถึงท่ี
สุดก็มีกําลังใจประพฤติไดเต็มที่
 ๒) มีวิริยะ มีความเพียรกลาหาญ
 ยิ่งมีศรัทธาในธรรมะ หรือในตัวเอง
มากอนแลว วิริยะก็จะเขมแข็งถึงที่สุด  อาศัย
อํานาจของศรัทธาน้ันเปนพ้ืนฐาน กระทําอยาง
กลาหาญ อยางพากเพียรในสิ่งที่ควรจะทํา 
ทุกเรื่อง ไมวาเรื่องเกี่ยวกับโลก หรือเรื่อง
เกี่ยวกับเหนือโลก
 ๒.๑ มีความเพียร กลาหาญในการ
ที่จะปองกัน คือ ปองกันไมใหสิ่งที่ไมควรจะ
เกิดขึ้น ใหเกิดมีขึ้นมา เชน ศัตรูรายกาจกวา 
อะไรหมด ก็คือ กิเลส
 ๒.๒ สละที่เกิดขึ้นแลว ถาสิ่งที่ไมพึง
ปรารถนานั้นไดเกิดขึ้นแลว ก็ตองพากเพียร 
เขมแข็ง กลาหาญในการท่ีจะสละมันออกไปเสีย
 ๒.๓ ตองสรางสรรค ไดแก สิ่งที่ยัง
ไมมี ความดี ความงาม กุศล สุจริต ทุกอยาง
ที่ควรจะมีในตน ที่มันยังไมเคยมี ก็ตองสราง
ใหมีขึ้นมาในตนใหจนได
 ๒.๔ ตองมีการรักษา สรางสรรคข้ึนมา
ไดเทาไร ตองมีการศึกษา หรือถึงกับพัฒนาให
เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป เปนหนาที่สุดทาย 
คือ รักษา เหมือนกับวา หาเงินไดก็ตองรักษา
ใหอยูในสภาพที่ถูกตอง ใชจายในลักษณะที่
ถูกตอง ใหมีอยางถูกตอง
 ๓) มีสติ ตองใชในทุกกรณี
 สิ่งที่เรียกวา สตินี้ เปนธรรมะพิเศษ 
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เปนธรรมะท่ีจะตองมีในทุกกรณี เพราะถาทํา
อะไรไมมีสติ มันก็ทําอะไรไมได ไปคิดดูเองก็
แลวกันวา เรื่องอะไรทุกเรื่องที่อยูที่บาน
เรือน นับตั้งแตทํางานขั้นหยาบ เชน ตัก
น้ํา ผาฟน ลางหมอ ลางไห ก็ตองลาง
ดวยสติ ถาเปนเรื่องกิเลสแลวก็จะตอง
ระมัดระวังยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น จึงตองมีหลักในขั้นสูงวา “มี
สติในทุกผัสสะ” ซึ่งมี ๖ คู เราจงรูจักไวให
ดีที่สุดทั้ง ๖ ก็คือ
 ตา – รูป ลิ้น – รส
 หู – เสียง ผิวกาย – โผฏฐัพพะ
 จมูก – กลิ่น ใจ – ธัมมารมณ
 เราตองรูจัก ศึกษาธรรมะ ทั้ง ๖ คูนี้
ใหทั่วถึง เพราะวาอะไร ๆ มันก็สําเร็จมาจาก 
อายตนะ ๖ คูนี้
 เราตองมีสติ ใหมีการสัมผัสสิ่งนั้น ๆ 
ดวยสติ ก็เรียกวา สัมผัสดวยวิชชา ไมหลับ
หูหลับตา ใหกระทําไปอยางถูกตองไมผิด
พลาดใด ๆ  ไมอาจจะเกิดทุกขได
 แตถาเราผัสสะดวยอวิชชา (ความรู
ที่ไมจริง) คือ ดวยความโง  ก็เกิดทุกข ขอ
ใหเรารับหรือรูสึกอารมณนั้น ๆ ดวยสติ 

ดวยปญญา และใหฝกฝนอยูเปนประจํา
 ขอใหสนใจ มีสติเทาน้ันแหละ มันก็จะ
รอดจากความทุกข ทุกกรณี ความสุข ความ
ทุกข เกิดข้ึน เพราะเราทําผิด หรือทําถูก เมื่อ
มีผัสสะ ที่เรียกวา ตามกฎ “อิทัปปจจยตา”
 ๔) มีสมาธิ พระพุทธเจาบัญญัติ ความ
หมายไวดีและสมบูรณที่สุด เปนสมาธิใหญ
หลวง และมหาศาลวา สมาธิ คือ “เอกัคค-
ตาจิตที่มีนิพพาน เปนอารมณ” คือ จิตที่
มุงตอพระนิพพานเทานั้น
 จะทําสมาธิแบบไหน ก่ีแบบทําไปเถอะ
ตาง ๆ แปลก ๆ ใจความของมัน ก็อยูท่ี ความ
มุงพระนิพพานเปนอารมณของจิตที่ตั้งไวเปน
อารมณเดียว ทําเปนสมาธิแลว ก็ทําเปน
วิปสสนาเห็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” 
แลวก็เบื่อหนายคลายกําหนัด ก็หลุดพนมี
นิพพานเปนอารมณ
 นิพพาน คือ ชีวิตที่เยือกเย็น 
ชีวิตที่ไมมีความทุกขเลย 
 มีสติ เปนเครื่องชักนํา ทําใหจิตมี
สมาธิ ครั้นระลึกไดแลว ก็มีการรักษาความรู
นั้นไวใหยาว ก็เรียกวา สัมปชัญญะ ซึ่งเปน
ฝาแฝดกัน 
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 ถาเราบวชที่บาน ก็หาโอกาสที่จะฝก
สมาธิไมวา จะทําอะไรอยู ก็สามารถทําดวย
จิตที่เปนสมาธิ เชน ชาวนากําลังไถนาอยู ก็
ใหจิตอยูที่ปลายไถ ถาทําสวน เมื่อเอาจอบ
ฟนดิน ก็มีสติอยูที่จอบ เวลาลางจาน ก็ขอให 
จิตมันอยูที่ตรงปลายนิ้วที่มันถูกจาน ฯลฯ
 ทีนี้ ก็ทําทุกอิริยาบถ คือ เดิน ยืน 
นั่ง นอน ก็กําหนดรูไปเรื่อย ๆ จะปสสาวะ 
อุจจาระ เราพยายามฝกสติ ใหประกอบกับ
สมาธิในทุก ๆ อิริยาบถ
 ๕) มีปญญา เมื่อเรามีสติระลึกเอา
มาแลว สัมปชัญญะกําหนดเอาไวแลว ก็อยู
อยางเปนความรูรอบตลอดเวลา อยาใหเกิด
การปรับปรุงแตงในจิต อยาใหความคิด หรือ
ความรูเกิดขึ้น มีความหมายเปนตัวกูของกู
 ฉะน้ัน เราตองมีความรูท่ีถูกตอง เร่ือง
“อิทัปปจจยตา” วามันเปนไปตามเหตุ ตาม
ปจจัย และวา  “ตถตา” มันจะตองเปนอยาง
น้ัน มันเปนอยางอื่นไมได
 ยกตัวอยาง แมไกฟกไข ใหดีก็แลวกัน
ไมตองคิดวา “ลูกไกจงออกมา” ถาแมไก
ฟกไขใหถูกตองตามธรรมชาติ จะเขี่ย จะกก 
จะกลับ จะทําใหอุน–เย็น ใหมันถูกตองตาม
วิธีของการฟกไขแลว ลูกไกก็จะออกมาเอง 
โดยไมตองหวังวา “ลูกไกจงออกมา”  ถา
แมไกตัวไหนหวังแบบน้ัน ก็เปน “แมไกบา”
  เพราะฉะน้ัน เราตองมีชีวิตอยูดวยปญญา
มีจิตวางจากความรูสึกวาเปนตน หรือของตน
เถิด เร่ืองคิดจะทําใหดีน้ันอยางไรก็ได แตอยา
ใหมันแลบเลยไปถึงวา “เพ่ือกู หรือของกู”
 เราจะทํางานหรือมีชี วิตอยูด วย
ปญญา อยาประมาทปญญา พอกพูนปญญา 
คือ ความรูสึกนึกคิดที่ถูกตองอยูตลอดเวลา  

“เมื่อทํางานก็มีปญญา เมื่อทํางานเสร็จ
ไดผลงาน ก็มีปญญา” อยาใหไดผลงาน
ดวยกิเลส ตัณหา อยาใหมันทรมานใจ
 บวชอยูที่บาน เวนจากสิ่งที่ควรเวน 
โดยประการทั้งปวง แลวก็ประพฤติหนาที่ที่
ควรประพฤติ ปฏิบัติอยางดีที่สุด อยางเต็ม
กาํลัง เต็มสติ ปญญาสามารถ อยางดีที่สุดใน
หนาท่ีของตน ๆ แลวก็เปนสุขอยูกับการกระทํา
หนาที่ ไมมีกิเลสตัณหาที่จะหวังผล อยางนั้น 
อยางนี้มาสนองกิเลส
 ไมไดหมายความวา ใหสึกไปอยูท่ีบาน
กันเสียใหหมด แตหมายความวา แมอยูท่ีบาน
ก็อยานอยใจ อยาเสียใจ แมอยูที่บานก็
สามารถท่ีจะทําใหดีท่ีสุด เพราะคนท่ีอยู
บานมันยังมีมากกวาคนท่ีอยูท่ีวัด คนเหลา
น้ีไมควรจะเสียประโยชนอะไร ควรจะได
ประโยชนทุกอยางทุกประการ เทาท่ีพุทธ- 
บริษัทในพระพุทธศาสนา จะพึงได พูดงาย ๆ 
วา ถาทําไดนะ “บวชอยูบาน นาอัศจรรย 
กวาบวชอยูที่วัด”
 ผูเขียนตองขอบอกลาววา ไมไดคัด
ลอกลงหมดทีเดียว แตเปนเนื้อหาสวนใหญ
ที่หลวงพอพุทธทาสไดเทศนไว ถาทานผูใด
สนใจเพิ่มเติมก็ไปศึกษาหาอานในหนังสือ 
เรื่อง “พบชีวิตจริง” ๑๑๐ ป ชาตกาลทาน
พุทธทาสภิกขุ ชุดลอยปทุม นะคะ.
      
   สาธุ สาธุ  สาธุ
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ลําไย 
  ช่ือวิทยาศาสตร: Dimocarpus longan (มักเขียนผิดเปนลําใย) มีชื่อเรียก
พ้ืนบานวา บาลําไย ช่ือภาษาอังกฤษวาลองแกน (Longan) วงศ Sapindaceae

ลักษณะของลําไย
  เปนพืชพื้นเมืองในพื้นท่ีราบต่ําของลังกาอินเดีย
ตอนใต บังกลาเทศ พมาและจีนภาคใต เปนพืชไมผล
เขตรอนและกึ่งรอน เปนไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนสี
น้ําตาล ออกดอกเปนชอ สีขาวครีม ผลทรงกลมเปนชอ 
ผลดิบเปลือกสีน้ําตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ําตาลลวน เน้ือ
ลําไยสีขาวหรือชมพูออน เมล็ดสีดําเปนมัน เน้ือลอนเม็ด

โดย...มูลนิธิสวนแกว
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ลําไยพันธุอีดอ
  เป ็นลําไยพันธุเบา คือ ออกดอก
และเก็บผลกอนพันธุอื่น ชาวสวนนิยม
ปล ูกมากที่สุดเพราะเก็บเกี่ยวไดราคา
ดี ตลาดตางประเทศนิยมสามารถ
จําหนายทั้งผลสดและแปรรูปทําลําไย
กระปองและลําไยอบแหง เปนพันธุที่
เจริญเติบโตดี โดยเฉพาะในดินอุดม
สมบูรณและมีน้ําพอเพียง ทนแลงและ
ทนน้ําไดดีปานกลาง พันธุอีดอ แบงตาม
สีของยอดออน ได ๒ ชนิด คือ

  ๑) อีดอยอดแดง 
 เจริญเติบโตเร็วมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับอีดอยอดเขียวลําตนแข็งแรง 
ใบออนมีสีแดง ปจจุบันอีดอยอดแดง
ไมนิยมปลูก เนื่องจากออกดอกติดผล
ไมดี และเม่ือผลเริ่มสุกถาเก็บไมทันผล
จะรวงเสียหายมาก   

  ๒) อีดอยอดเขียว 
 มีลักษระตนคลายอีดอยอดแดง
ใบออนเปนสีเขียวออกดอกติดผลงาย
แตอาจไมสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ลําไย
พันธุอีดอยังแบงตามลักษณะของกาน
ชอผลได ๒ ชนิด คือ 
  อีดอกานออน เปลือกของผลจะ 
บาง และ 
  อีดอกานแข็ง เปลือกของผลจะ
หนาผลขนาดคอนขางใหญ ขนาดผล
เฉลี่ย ยาว ๒.๗ เซนติเมตร หนา ๒.๔ 
เซนติเมตร กวาง ๒.๕ เซนติเมตร ทรง
ผลกลมแปน เบ้ียวยกบาขางเดียว ผิวสี
น้ําตาล มีกระหรือตาหาง สีนํ้าตาลเขม 
เนื้อคอนขางเหนียวสีขาวขุน บริมาณ
นํ้าตาล ๒๐ เปอรเซ็นต เมล็ดขนาด
ใหญปานกลาง รูปรางแบนเล็กนอย

เกร็ดนารูเรื่องพันธุลําไย
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สิ่งที่ตองเตรียม
 ๑. ลําไยอบแหง ๕๐ กรัม
 ๒. น้ําตาลทรายแดง ๑๒๐ กรัม
 ๓. น้ําเปลา ๕๐๐ มล.

วิธีทํา
 ๑) ตวงลําไยอบแหงและตวงน้ํา
ใสลงไปในหมอ (ลําไยอบแหงของเรา
คัดมาอยางดี สะอาด สามารถนําไปตม
ไดเลยโดยไมตองลางน้ํา) ยกขึ้นตั้งไฟ
ใชไฟกลาง ตมจนน้ําในหมอเดือดจัด
  ๒) ใสน้ําตาลทรายลงไป ตมตอ
ไปเร่ือยๆ จนนํ้าตาลทรายละลาย ปดไฟ
 ๓) พักน้ําลําไยทิ้งไวใหคลาย
ความรอนลงไปบาง จากนั้นตักใสแกว
จะดื่มรอน ๆ กับขนมปงปงยามเชาก็
เขาที หรือจะใสน้ําแข็งเสิรฟเปนเครื่อง
ดื่มคลายรอนก็หวานเย็นอรอยชื่นใจ 

สรรพคุณของลําไย
 ลําไยแหงมีฤทธิ์ยับยั้งสารกอ
มะเร็ง ชวยลดอนุมูลอิสระในเม็ดเลือด
ขาว และในอนาคตอาจนํามาใชรวมกับ
การรักษาโรคมะเร็งเพราะจะใหไดผลที่
ขางเคียงนอยลงหรือไมมีเลย ทําใหลด
ขนาดการใชยาหรือเคมีบําบัดลง  ท้ังยังยืน
ยันสรรพคุณประโยชนของลําไยวา
มีสารออกฤทธิ์เหน่ียวนําเซลลมะเร็ง
ลําไสใหญและเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ใหตาย สารท่ียับย้ังความเปนพิษของสาร
กอมะเร็งทางเดินอาหาร สารที่ออกฤทธิ์
ลดการเสื่อมสลายของขอเขา
 

น้ําลําไย เพื่อสุขภาพ
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ลําไยลอยแกว
สิ่งที่ตองเตรียม
 ๑. ลําไยสด
 ๒. น้ําตาลทราย
วิธีทํา
 ๑) แกะเนื้อลําไยควานนําเมล็ด
ออกมากนอยตามใจชอบใชลําไยสด 
๑/๒ กก. น้ําตาลทรายแดง ๑/๒ กก.
      ๒) เม่ือแกะเน้ือลําไยเสร็จเรียบรอย
(ไมตองลาง) ก็นําใสหมอ เติมน้ําเปลา
ลงไป ๓/๔ ของหมอกะดูดวยใหพอดีๆ
แลวเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปพรอมกัน
 ๓) ตมดวยไฟออน ๆ ใชเวลา
ประมาณ ๓๐ นาที เพื่อความหอมหั่นใบ
เตยใสลงไปสักหนอยแลวก็ปลอยใหมัน
เดือดไปเร่ือย ๆ กล่ินจะหอมหวลชวนด่ืม
ยิ่งนัก
 ๔) หลังจากใชเวลาตมลําไยสดผาน
ไป ๓๐ นาที ปดไฟ  ยกลง  กรองดวยผา
ขาว บางสวนเน้ือลําไยนั้น ก็ตกัใสถวยไว 
หรือ จะนําใสไวในหมอหลังจากกรองแลว
ก็ได
 ๕) ทานก็จะไดนํ้าลําไยสีสวยเหลือง
ทองดุจอําพัน

 เวลาจะทานก็ตักเนื้อลําไยใสถวย 
เติมน้ําแข็งปนเพิ่มความเขมขนดวยน้ํา
ลําไยกลิ่นหอม รสชาติหวาน เย็นชื่นใจ
หากวาชอบนมสดก็เพิ่มเติมลงไปได 
ตามชอบ

 ซัมเมอร ป ๖๐ วัดสวนแกว จะ
มีผลไมพวก ลําไย มะมวง ทุเรียน และ
ผลไมอื่นๆ ที่ออกผลนอกฤดูกาล ออก
มาใหเราชาวนักชิม ไดลิ้มลอง ขอเชิญ
ชวนรวมอุดหนุนและรวมทําบุญรับแจก
ผลไมตามกําลังศรัทธา ดังสโลแกนวา
“บุญก็ได ไสก็เต็ม” เปนบารมีที่เห็น
ผลกันในชาตินี้ ชาตินี้ทําบุญแลวเห็นผล
กันจะ ๆ  ไมตองรอชาติหนา นะจะบอกให
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โดย...โยมแอว สังฆทาน

”àÃÒäÁ‹¤ÇÃàÊÕÂàÇÅÒ¡Ñº
¡ÒÃÃÙŒÊÖ¡áÂ‹μ ‹Íμ ÑÇàÍ§”

  การรูสึกแยกับตัวเอง มักเกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องราย ๆ เขามาในชีวิต และนั้น
เปนภาวะที่สูบพลังชีวิตเราไดอยางรวดเร็ว 
 ประเภทที่คิดวาใคร ๆ ก็โชคดี ยกเวนฉัน...ทําไมชีวิตฉันตองเปนแบบนี้ดวย 
ฯลฯ จะทําใหเรากาวตอ ไปไหนตอไหนไดยากลําบาก
 พลังชีวิตของแตละคนลวนมีจํากัด ถาเราใชมันไปกับสิ่งที่ไมเกิดประโยชน 
หรือใชแบบเสียเปลา ไมดีแน
 เราจะรูตัวเสมอวา พลังชีวิตเรามีอยูเทาไหร และควรจะเลือกใชกับอะไร อยา 
กลัวกับการเปลี่ยนแปลง 
 ถาเราไมสามารถรับการเปลี่ยนแปลงไดก็คงจะแย
 แตถาเราพรอมจะรับการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ๆ ก็จะทําใหเรามีจิตใจท่ีพรอม 
และเขมแข็งไปดวย 
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โโดย...นายมะเนาวดย...นายมะเนาว¾¾ÅÒ´ÅÒ´¾ÅÑé§¾ÅÑ é§
การพลาดพลั้ง...กับสิ่งที่หวังไวการพลาดพลั้ง...กับสิ่งที่หวังไว
ใชจะมีเพียงคุณเทานั้น...ที่พบเจอใชจะมีเพียงคุณเทานั้น...ที่พบเจอ
มีไมนอยเลยทีเดียว...มีไมนอยเลยทีเดียว...
ที่ตองเจอะเจอ...กับเรื่องแบบนี้ที่ตองเจอะเจอ...กับเรื่องแบบนี้
....ความพลาดพลั้ง.....ความพลาดพลั้ง...
ไมไดบอกคุณวา...เลิกซะเถอะไมไดบอกคุณวา...เลิกซะเถอะ
ไมมีทางสําเร็จหรอก...ไมมีทางสําเร็จหรอก...
แตมันแคบอกวา...ยังไมถึงเวลาแตมันแคบอกวา...ยังไมถึงเวลา
ไมใชคุณไมมีความสามารถไมใชคุณไมมีความสามารถ
เพียงแคมันขยายโอกาสเพียงแคมันขยายโอกาส
ใหคุณ...ไดมีเวลาฝกฝนตนเองใหคุณ...ไดมีเวลาฝกฝนตนเอง
ใหมากขึ้นเทานั้น...ใหมากขึ้นเทานั้น...
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ãº»ÇÒÃ³ÒáÊ´§¡ØÈÅà¨μ¹Ò
ÍØ»¶ÑÁÀ �ÊÁ·º¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.¹¹·ºØÃÕ

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

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

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

ª×èÍ.............................................................................................. ¹ÒÁÊ¡ØÅ...................................................................................... 
ºŒÒ¹àÅ¢·Õè............. ËÁÙ‹·Õè......... «ÍÂ/μÃÍ¡......................... ¶¹¹............................. μ íÒºÅ/á¢Ç§................................ 
ÍíÒàÀÍ/à¢μ..................................... Ñ̈§ËÇÑ´................................ÃËÑÊä»ÃÉ³ÕÂ�......................... â·Ã.................................
 
ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน 
โทร. 0 2921 5023 กด 2  Line ID : 08 5658 1221
E-mail : seniorfund2557@gmail.com
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)   จํานวน 10,000 บาท
2. คุณสุทธิพร บุญภักดี     จํานวน  3,000 บาท
3. คุณคณพัฒน หงษประธานพร    จํานวน  2,000 บาท
4. คุณทนงค มณีโชติ     จํานวน  1,500 บาท
5. คุณยวงรัตน วีเด็ล     จํานวน  1,400 บาท
6. คุณนวลอะออ สําแดง     จํานวน   500 บาท
7. คุณจินตนา พุทธโกษา    จํานวน   500 บาท
8. คุณดวงใจ เย็นใจ     จํานวน   500 บาท
9. คุณบุษยา พัฒนพงษ     จํานวน   400 บาท
10. คุณวราภรณ อุปถัมภ    จํานวน   300 บาท
11. คุณพิชยา แสงบุญยิ่ง     จํานวน   300 บาท
12. รายนามผูบริจาค รายละ     จํานวน  200 บาท
  (1) คุณสอาด หาปราโมทย  (2) คุณงามเนตร ฉัตรไชยรัชต  
 (3) คุณฐิติภา โมรานิล  (4) คุณเสทื้อน หุนทอง    
 (5) พล.ต.โสภณ ปรุงสุวรรณ (6) คุณธีรพงศ สิทธิเชนทร   
 (7) คุณสมบูรณ ประดษิฐงาน (8) คุณวิริยา เวทยปกรณ  
   (9) คุณทองแดง เถาหอม (10) คุณดอน เถาหอม
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คุณไมใช เราขอ
ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ 

ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้ 

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

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได 
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

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

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

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

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

สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

สั่งจายในนาม  
 มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  11140          

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว

หรืออุปถัมภไดโดยตรงกับมูลนิธิสวนแกว (ทุกวัน)

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

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

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกว
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1  

วัดสวนแกว ต.บางเลน 
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

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

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกว
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกวู

วัดสวนแกว ต.บางเลน 
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
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