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สวัสดี กับทุก ๆ ท่านท่ีติดตามอ่านวารสาร

อย่าลืมนะ ! วันท่ี ๑๕ พฤษภาคมนี ้เป็นวันสําคัญทางศาสนา



โลกกลียุค





พระศาสนาจะอยู่ไหม ? 
  จะสูญพันธุจ์ากประเทศไทยไหม ? 



“ศาสนาจะหมด”  เพราะคนหมดทุกข์ มีแต่
ว่าทุกขมั์นเพ่ิมข้ึน และจะเรยีกรอ้งหาศาสนาให้
มากข้ึน มิฉะน้ัน มันก็จะกลายเป็นว่า ฆ่าตัวตาย 
มันจะต้องมาเพ่ิมทวีปรมิาณจํานวน



ถ้าเด็กรูเ้รื่องนี ้ถามจรงิ ๆ เด็กจะโง่จนประสาท
แตกไหม ? เครยีดจนประสาทแตกไหม ?

“ศาสนาจะหมด” 
เพราะคนหมดทุกข์ มีแต่ว่าทุกข์มัน

เพ่ิมข้ึน และจะเรยีกรอ้งหาศาสนาให้
มากข้ึน มิฉะน้ัน มันก็จะกลายเป็นว่า 

ฆ่าตัวตาย มันจะต้องมาเพ่ิมทวี
ปรมิาณจํานวน…  



ขยะในศาสนานี ้คือ เหมือนทะเล คําสอน
ธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเหมือนท้องทะเล ใน
ท้องทะเลมีคล่ืนกับขยะ แล้วคล่ืนก็ซัดขยะ
ข้ึนฝ่ัง 



“ทุกข์มีไว้ให้เราเรยีนรู ้ไม่ใช่มีไว้ให้เราจมอยู่กับมัน”



“เม่ือมีไวรสั ก็ต้องมีวัคซีน
เม่ือมีทุกข์ ก็ต้องมีคําสอนท่ีจะดับทุกข์”



เรื่องโควิด-19



“ศาสนิกในศาสนาถูกทอดท้ิง จากนักบวช
ผู้นําทางศาสนา”



“เราจะใช้เงินศาสนาอย่างไม่ให้ถูกยมบาลเขกหัว”





รตัตัญญู น่ีมันมีส่วนนะ ทําให้รูเ้ท่ารูทั้น
รูแ้ก้ รูกั้น รูไ้ด้รูเ้สีย รูบ้วกรูล้บ สมหวังผิด
หวัง 



ทุกข์เราลดลงไหม ? ถ้าทุกข์
มากกว่า แสดงว่าวันนีไ้ม่ได้ปฏิบัติธรรม ถ้าวัน
ไหนทุกข์ลดลง แสดงว่าวันน้ันเราปฏิบัติธรรม 



อุ้ย…  ตอบยาก !

อุ้ย…  
ตอบยาก !













ผู้ท่ีจะด่ืมวิมุตติรส แปลว่า
รสแห่งความหลุดพ้น 

ท้ังโลภก็ไม่มัด ท้ังโกรธก็ไม่มา
ผูกใจ ท้ังหลงใหลงมงายโง่เง่า 
ปัญญาอ่อนก็ไม่มี จึงเรยีกว่า 

“วิมุตติ” หลุดพ้น





ถ้าปใีหม่คนเราน่ีทําบุญทําทาน
ก็อย่าให้โง่กว่าปเีก่า…  



“บุญช่วย
บุญรอด
บุญพา
วาสนาส่ง”



ลองคิดดูนะ…  
ถ้าเราไม่ปรบัปรุง เราไม่แก้ไข เราไม่
ทําอะไรให้มันดีกว่าเก่า ทําบุญตาม
เทศกาล สงกรานต์ที ปใีหม่ทีทํากัน

ล้นหลามหมด…   











Give 
not 
take 
Take 
not 
give



“ให้อย่างเดียวไม่ได้รบั…  ตาย ! อด ! 
เอาอย่างเดียว รบัอย่างเดียว 

ไม่เคยให้ใคร 
เจ้าน่ีก็ไปไม่รอด ! …  ”



ตอนนีใ้ครมาก็บอกว่า “โอ้ย ! ทําไมสวยจังเลย”
เม่ือกีนี้คุ้ณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุชโทรมา
ให้พรปใีหม่ แล้วก็บอก เป็นไงบ้างท่ีไปทําไว้ “โอ้ย ! 
คนชม” 





(จบด้วยคํานี)้  “ปใีหม่ ! อย่าให้โง่กว่าปเีก่า”
  (อีกเท่ียวหน่ึง)  “ปใีหม่ ! อย่าให้โง่กว่าปเีก่า”
 (อีกเท่ียวเดียว) “ปใีหม่ ! อย่าให้โง่กว่าปเีก่า”
  โยมให้พรตัวเองแล้ว อาตมาสบายใจ.

ปใีหม่ ! 
อย่าให้โง่
กว่าปเีก่า



ในรอบ ๑๑๐ ปี





ต้อง



 หายไปอย่างชนิดเหมือนกับปลิดท้ิงว่า อย่าง
น้ันเถอะ มันไม่มากวนป่ันป่วนเหมือนตอนพรรษา
ต้น ๆ จึงต้องเรยีกว่า “ปราโมทย์” เพราะหลุด 
เพราะรอด



…  เห็นแล้ว ๆ ระวัง ๆ อย่ารกั 
อย่าชัง อย่าวูบวาบไปกับมัน”

 …  ได้ยินแล้ว ๆ ระวัง ๆ อย่ารกั
 อย่าชัง อย่าวูบวาบไปกับมัน”



 “ต้องปลิด ปลดผ้าเหลือง
ให้ขายขีห้น้า”



หมอปลามากระซิบอะไร ? 
“อย่าพ่ึงรบีรบั และอย่าพ่ึงรบีปฏิเสธ”



สรุปว่า ประเด็นรอ้น ๆ มันเกิดข้ึนกับบ้านเมืองเรา
เยอะ ประเด็นนักการเมืองพร่าพรหมจรรย์เด็กวัย ๑๘
อะไรน่ี ตอนนีพู้ดก่อนเรื่องมันยังไม่จบ แต่ไม่รูว่้าจะจบ
ลงตรงไหน เพราะว่าเรื่องนีจ้ะรบีด่วนไปก็ไม่ได้





“สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง”

ฝากไว้ให้รฐับาล
และนักการเมือง

ควรมีนโยบาย…  ละช่ัว







ระบบการเมืองกับพุทธบรษัิท

ระบบการเมืองของพุทธบรษัิท







…  ระบบเผด็จการก็ได้ ราชาธปิไตยก็ย่ิงดี 
เพราะว่ามันไม่คลานงุ่มง่ามหรอืย้ือแย่งกันอยู่
อย่างเดีย๋วนี ้แต่ถ้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมะ
แล้ว มันใช้ไม่ได้ท้ังน้ันแหละ…  แต่เรากล้าพูด
ได้ว่า ถ้าไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมไม่มีธรรม

 ไม่มีธรรมะเจืออยู่ในน้ันแล้ว มันไม่มีทางท่ีจะ
สําเรจ็ประโยชน์ได้







เจรญิธรรม

ภาพท่ี ๒๒





ภาพท่ี ๒๓





ภาพท่ี ๒๔ 



ภาพท่ี ๒๕





ภาพท่ี ๒๖ 



ภาพท่ี ๒๗







ภาพท่ี ๒๘







มหัศจรรย์ “กระชายขาว” 
                          สามารถสรา้งภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

























“ชีวิตท่ีเหลืออยู่”

ต่อให้ ดี…  ท่ีสุด  
   วันหน่ึง ก็ต้อง “สูญเสีย”
 ต่อให้ คิดถึง…  ท่ีสุด  
   วันหน่ึง ก็ต้อง “ลืมเลือน”

ต่อให้ รกั…  ท่ีสุด  
   วันหน่ึง ก็ต้อง “พรากจาก”

  จากส่ิง, มีพบ, พราก, จาก, ลา, เป็นปกติ
 หากวันหน่ึง ต้องสูญเสีย 
    “ส่ิงใดไป จงรูไ้ว้ น่ันเป็นเรื่อง ธรรมดา”
   “รกัเกินรกั…  มักทําลาย”



ขวากหนามท่ีย่ิงใหญ่…  ของชีวิต
คือ…  การท่ีจิตใจ…  หยาบกระด้าง
ใช้ความอ่อน…  ช่วยปรุงใจของคุณ
ให้…  อ่อนหวาน…  อ่อนน้อม…  อ่อนโยน
ทําให้ชีวิต…  สะดวก สบาย
สรา้งสหาย
สลายความวุ่นวายภายในใจ
และท่ีสําคัญ…  
เป็นเสน่ห์…  ท่ีทําให้หลายคน…  สะดุด
…  หยุดความสนใจ…  ไว้ท่ีคุณ…  
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