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    จะเลา ถึงความใน    ประทับใจ พระภูมินทร
  อยากกลาว ใหไดยิน     องคบดินทร ทรงทํามา
   น้ําพระทัย ฉายชัด    เปนกษัตริย นักพัฒนา
   ดูแล ทุกหยอมหญา     ถิ่นประชา ยังยากจน
    ไมเวน วัดสวนแกว    นานมาแลว พระทัยสน
  ชวงที่ มีผูคน       มากเหลือลน คนตกงาน
   ไดสง ผูแทนองค     สอบถามตรง ลงประสาน
   ถามเรื่อง การทํางาน     งบประมาณ หารอยางไร
   คนมาก ลําบากงบ   “พระราชปรารภ” ประทานไว
  ไดมี หนวยงานไหน     ปนงบให ใชเปนทุน
   ตอบวา ใชขยะ      ไมมีนะ งบอุดหนุน 
  ของเกา เอาเปนทุน      ใชเจือจุน เปนทุนมา
    ตอมา หนวยงานรัฐ    ก็ไดจัด สมทบหนา
   เปนเพราะ พระเมตตา      ไดนํามา พัฒนาจริง
    เรื่องสอง รองลงมา    ฟงเทศนา ธ สรวลยิ่ง
  วาพระ เทศนตรงจริง   มุขโดนยิง โยมติดตาม
    ไมนึก วา ธ ฟง      อีกทรงยัง ตรัสสอบถาม  
  ซึ้งใจ ในพระราม      ทรงติดตาม ถามเทศนา
   เรื่องได อยูในเสีย    ฟงไมเพลีย หมดกังขา
  โยมฟง หลายเทศนา      กัณฑนี้หนา ไมไดฟง
   เรื่องสามนาม “สมณศักดิ์”  ไมเคยฝก ใจใฝหวัง
  มิใช ใจชิงชัง        มโนตั้ง ไมตองการ
    ความทราบ ถึงพระกรรณ   กอนถึงวัน “พระราชทาน”

ทรงมี พระบรรหาร     เหตุแหงการ ประทานตรง
   พระองค ทรงตรัสชัด     มิไดขัด วินัยสงฆ
  เหตุผล ประทานลง      ในพระสงฆ ตรงเพื่องาน
   ตําแหนง แบงหนาที่     ชาวโลกชี้ นับถือขาน
  ใชชวย ทําการงาน      จะกลาวขาน งานมั่นคง
   ประทาน “สมณศักดิ์”    ใชใหรัก หรือโลภหลง
  ใหไว เพื่อดํารง       แกพระสงฆ ตรงทํางาน
    พระองค ทรงเหตุผล     พระจอมพล ตรัสส่ือสาร
  ยศมี เพราะทํางาน      มิตองการ โลภหลงใด
    ราชา ภิกขะเว       อยาไขวเขว เปนหลงใหล
  ราชา ประทานไว      ภิกษุไซร “อนุวัตติตุง” ฯ
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»Ç§ÍÒμÁÀÒ¾ ¾ÃÐÃÒª¸ÃÃÁ¹ÔàทÈ (¾ÂÍÁ ¡ÅÚÂÒâ³), ค³ÐÊ§¦�ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ áÅÐÁÙÅ¹Ô¸ÔÊÇ¹á¡ŒÇÏ ¹¹ทºØÃÕ
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¡Ò¾Â �ÂÒ¹Õ ññ  คÇÒÁ»ÃÐท Ñºã¨ã¹¾ÃÐÍ§ค�
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5  ขอถวายพระพร
   ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇÁËÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³ 
  º Ố¹ทÃàท¾ÂÇÃÒ§¡ÙÃ ÃÑª¡ÒÅท Õè ñð
 โดย...พระราชธรรมนิเทศ 
9 ธรรมพร ป 2560
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
13 ถามมา หลวงพอพยอม
  ตอบเอง
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
39 กรรมเหนือกรรม
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
61 61  สกูปพิเศษ สกูปพิเศษ :  : ขอคิด ขอคิด 
  สะ  สะเก็ดธรรมเก็ดธรรม  “ตัวกู...ของกู !”“ตัวกู...ของกู !”
63 ทําไมถึง “บวชไมสึก” ? ตอน ๙
    โดย...พระราชธรรมนิเทศ
67 ธรรมโฆษณา “ทอดผาปา”
  โดย...พระราชธรรมนิเทศ
71 สะเก็ดธรรม จาก...สวนโมกข 
  ถึง...สวนแกว  เรื่อง “สิ่งสูงสุด
  คุมครองมนุษย” 
  โดย...พุทธทาส

77  ใครครวญในธรรม  เรื่อง 
  “พจนานุกรมธรรม”
  โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร
87 ระเบียงจิต  ระเบียงจิต “ธรรมะกํามือเดียว” “ธรรมะกํามือเดียว” 
   โดย...เรื่องของกูโดย...เรื่องของกู
93  ชุมนุมคติธรรมชุมนุมคติธรรม  “พอพระผูทรง“พอพระผูทรง
  ธรรม”  
   โดย...ละอองธรรมโดย...ละอองธรรม
101  สวนแกวแฟร สวนแกวแฟร 
  “หมามุยอินเดีย” “หมามุยอินเดีย” 
   โดย...มูลนิธิสวนแกวโดย...มูลนิธิสวนแกว
105  ภาพ...พัฒนาภาพ...พัฒนา
113  ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข ยิ้มเขาไว ใจไมทุกข 
  “อยาใชอะไรเกินกําลัง”“อยาใชอะไรเกินกําลัง”
  โดย...โยมแอว สังฆทานโดย...โยมแอว สังฆทาน
114 วิตามินใจ วิตามินใจ “โดด...เดี่ยว”“โดด...เดี่ยว”      
   โดย...นายมะเนาวโดย...นายมะเนาว
115  ประชาสัมพันธ “กองทุนผูสูงวัย
         วัดสวนแกว” และใบปวารณาฯ
117  รายนามผูบริจาคทรัพยพิมพรายนามผูบริจาคทรัพยพิมพ
  วารสารกัลยาโณ

ขอถวายพระพร  ใใครครวญใในธรรม  เรื่่่่อง 
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¢ÍถÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã
ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇÁËÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³ º´Ô¹ทÃàท¾ÂÇÃÒ§¡ÙÃ

ÃÑª¡ÒÅท Õè ñð
¢Í¨§ทÃ§¾ÃÐà¨ÃÔÞ
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 ¾Ù´ถÖ§ÃÑª¡ÒÅทÕè ñð (àÁ×èÍคÃÑé§ÂÑ§ทÃ§à»š¹ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐºÃÁ- 
âÍÃÊÒ Ô̧ÃÒªÏ ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ) áÅŒÇÍÒμÁÒ¡çÁÕ¾ÃÐÃÒª- 
»ÃÐÇÑμ ÔÊ‹Ç¹¾ÃÐÍ§ค�¡Ñº¾ÃÐÍ§ค�ท ‹Ò¹¹Ô´Ë¹‹ÍÂท Õè¾Í¨ÐàÅ‹ÒÊÙ‹
¡Ñ¹¿˜§ 
 àÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³ÊÑ¡¹‹Ò¨Ð ñð ¡Ç‹Ò ถ Ö§ òð »‚ ¾ÃÐÍ§ค�ท ‹Ò¹
àคÂ¹ÔÁ¹μ�ä»ãËŒàทÈ¹ �ÍºÃÁ¡Ñº¾ÃÐà Œ̈ÒËÅÒ¹à¸Í ¾ÃÐÍ§ค�
à Œ̈ÒÊÔÃÔÇÑ³³ÇÃÕ¹ÒÃÕÃÑμ¹� μÍ¹¹Ñé¹ท‹Ò¹ÂÑ§àÅç¡ æ ÃÙŒÊÖ¡¨Ðä»àทÈ¹�
ถÇÒÂ ó คÃÑé§ ¾ÃÐÍ§ค�ท‹Ò¹¡çãËŒä»àทÈ¹�ä»Ê¹ท¹Òã¹ËŒÍ§
à©¾ÒÐà»š¹¡ÒÃÊ‹Ç¹¾ÃÐÍ§ค�ËÃ×Íà»š¹ËŒÍ§ÃÑºá¢¡à©¾ÒÐ ¨Ó 
äÁ‹ä Œ́àท ‹ÒäËÃ‹áÅŒÇ áμ ‹Ç‹Ò¡çÂÑ§àËç¹ÀÒ¾¹Ö¡ÍÂÙ‹Ç‹Ò ä Œ́ã¡ÅŒªÔ´
ท ÕèÊØ´ ¡çค ×Í ¹Ñè§ค ØÂ¡Ñ¹áººã¡ÅŒ æ ¡ÑºÃÑª¡ÒÅท Õè ñð àÁ×èÍ¡‹Í¹
μÍ¹¹Ñé¹ÂÑ§ทÃ§à»š¹¿‡ÒªÒÂÍÂÙ‹ ¡ç¾ÃÐÍ§ค�ท ‹Ò¹¡ç»ÃÒÃÀ¡®
áË‹§¡ÃÃÁÍÐäÃμ ‹ÍÍÐäÃºÒ§ÍÂ‹Ò§ 
 ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò »ÃÒÃÀ¡®áË‹§¡ÃÃÁÊÓ ËÃÑº¾ÃÐÍ§ค�ท ‹Ò¹ Ç‹Ò
¨ÐÁÕÍÐäÃã¹ªÕÇÔμÍÂ‹Ò§¹Ñé¹ æ àท‹ÒทÕè̈ Ó ä Œ́¡çË‹Ç§ÅÙ¡ æ ÁÕ¾ÃÐ
ÃÒªâÍÃÊáÅÐ¸Ô´Ò ¡ÅÑÇÇ‹Òà¢Ò¨ÐäÁ‹´Ó à¹Ô¹ªÕÇÔμã¹àÊŒ¹ทÒ§
¢Í§¸ÃÃÁ ¨Ö§¹ÔÁ¹μ�ãËŒÍÒμÁÒä»ãËŒ¢ŒÍค Ô´ËÅÑ¡¸ÃÃÁ ÏÅÏ
 ã¹ÊØ´ท ŒÒÂ¹Õé¡çค§¨Ð½Ò¡ºÍ¡¾Ç¡àÃÒท Ñé§ËÅÒÂÇ‹Ò  
“àÃÒ¨§ÂÔ¹´Õã¹ÊÔè§ท Õèä Œ́ ¨§¾Íã¨¡ÑºÊÔè§ท ÕèÁÕ”
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 àÃÒ¨ÐÁÕ¡ÉÑμÃÔÂ �¡ÕèÍ§ค� áººäË¹ ÍÂ‹Ò§äÃ àÃÒμ ŒÍ§
¾Íã¨ÂÔ¹ Ṍ ÍÂ‹Òä»¹Ö¡ã¹àÃ×èÍ§ทÕèμÃ§¡Ñ¹¢ŒÒÁ¡ÑºคÇÒÁ¾Íã¨
áÅÐÂÔ¹´Õ áÅŒÇàÃÒ¨ÐÍÂÙ‹ ṌÁÕÊØ¢ ¡Ñº¾ÃÐà Œ̈Òá¼‹¹´Ô¹ Í§ค�ãËÁ‹
μÅÍ´ä» 
 ¡çËÇÑ§ã¨Ç‹Ò “ค¹äทÂ¨ÐทÓ ã¨à»š¹” คÇÒÁªÍºäÁ‹ªÍº 
คÇÒÁ ṌคÇÒÁäÁ‹ Ṍ ÍÂ‹Òä»àÍÒÁÒค Ô´ÍÐäÃÁÒ¡ àÍÒคÇÒÁ ṌÁÒ
ค Ô´äÇŒ áÅŒÇàÃÒ¨ÐÍÂÙ‹¡Ñº¾ÃÐÍ§ค�ท ‹Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÊºÒÂã¨ áÅÐ
¨ÐäÁ‹ÁÕàÇÃÁÕÀÑÂ«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ 
 à¢ÒºÍ¡Ç‹Ò »ÃÐàทÈท ÕèáÂ‹ท ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ã¹âÅ¡¹Õé ถ ŒÒ
ÁÕ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº Ṍ ÁÕ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ äÁ‹ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò “à»š¹¢Í§
àÃÒ” ¹ÒÂ¡¹ÕéäÁ‹ãª‹¢Í§àÃÒáÅŒÇ ÃÑ°Á¹μÃÕ »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº Ṍ
äÁ‹ãª‹¢Í§àÃÒ àÃÒ¡ç¨ÐÃÙŒÊÖ¡ “ÍÂÙ‹äÁ‹à»š¹ÊØ¢ËÃÍ¡” ท Õèà¢Ò¢Ñº
äÅ‹¹ÒÂ¡ÍÐäÃ¡Ñ¹ ¹Õèà¢ÒºÍ¡ “äÁ‹ÃÙŒÊÖ¡” áÅÐถ ŒÒ¹ÒÂ¡äÁ‹ÃÙŒÊÖ¡
Ç‹Ò “»ÃÐªÒª¹à»š¹¢Í§μ¹” ¡çÅÓ ºÒ¡ÍÕ¡ 
 à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ àÃÒμ ŒÍ§ÃÙŒÊÖ¡ท Õè ṌÇ‹Ò “¾ÃÐÃÒªÒÍ§ค�¹Õé 
ÃÑª¡ÒÅท Õè ñð à»š¹¢Í§àÃÒ” áÅŒÇàÃÒ¨ÐÍÂÙ‹¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ª¹Ô´ทÓ ¹Ø
ºÓ ÃØ§ ËÃ×ÍคÍÂÃÑ¡ÉÒÊถÒºÑ¹Ï ãËŒÍÂÙ‹μ ‹Íä» ÍÂ‹ÒãËŒàËÁ×Í¹
ºÒ§»ÃÐàทÈทÕèÊถÒºÑ¹Ï ËÒÂä» ¡ç̈ ÐàË§Ò ¨ÐäÁ‹ÁÕ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÍÐäÃ 
à¡ÕèÂÇ¡ÑºªÒμÔ ÈÒÊ¹Ò ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔÂ� Ñ́§¹Ñé¹ »ÃÐàทÈ¹Ñé¹¨Ð

7
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ÍÂÙ‹ÅÓ ºÒ¡ ¨ÐÍÂÙ‹äÁ‹à¨ÃÔÞ áÅŒÇ¡çàÃÒ¨ÐãËŒ¾ÃÐÍ§ค�ท ‹Ò¹à¨ÃÔÞ 
àÃÒ¡çμ ŒÍ§ทÓ ÍÐäÃμ ‹ÍÍÐäÃ ãËŒªÒμ ÔºŒÒ¹àÁ×Í§à¨ÃÔÞ μ ÑÇàÃÒ
à¨ÃÔÞ ËÅÕ¡àÅÕèÂ§ทÒ§àÊ×èÍÁãËŒä Œ́ ถ ŒÒàÃÒËÅÕ¡àÅÕèÂ§คÇÒÁàÊ×èÍÁ
ä´Œ ท Ø¡ÍÂ‹Ò§¡ç¨Ðà¨ÃÔÞ´Õ  ä»μÒÁท Õ èàÃÒÊØ¢ áÅŒÇ¡çÃŒÍ§Ç‹Ò 
“ทÃ§¾ÃÐà¨ÃÔÞ” 
 »ÃÐªÒª¹μŒÍ§Ã‹ÇÁáÃ§Ã‹ÇÁã¨¡Ñ¹ ทÓ ãËŒºŒÒ¹àÁ×Í§à¨ÃÔÞ 
¨Ðä»ÃŒÍ§ทÃ§¾ÃÐà¨ÃÔÞ áÅŒÇàÃÒäÁ‹ä Œ́ª‹ÇÂÍÐäÃãËŒºŒÒ¹àÁ×Í§ 
à¨ÃÔÞ ÁÑ¹ค§à»š¹áμ ‹»Ò¡äÁ‹ä Œ́ μ ŒÍ§àμ çÁã¨¾ÃŒÍÁã¨ ¡ÃÐทÓ 
ä»à¾×èÍãËŒºŒÒ¹àÁ×Í§à¨ÃÔÞ áÅŒÇàÃÒ¡çÃŒÍ§ “ทÃ§¾ÃÐà¨ÃÔÞ” 
áÅŒÇ¡çäÁ‹¢Ñ´¡ÑºคÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§á¹‹¹Í¹ à¨ÃÔÞ¾Ã.
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*“ธรรมพร ป ๒๕๖๐” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๒๘ 
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี  วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

   ทุกป เราก็อยากจะไดพร ขอพร มีคน
มาใหพร รับพรกันทั้งวี่ทั้งวัน ชวงวันที่ 31 
ธ.ค - 1 ม.ค มีสวดมนตขามป เพื่อใหชีวิตดี 
มีพร 
 ทั้งนี้ ตามหลักศาสนาแลว “ทําดีกวา
ขอพร” นี่หลวงพอพุทธทาส พูดไวประจํา และ 

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

...ถาอยาก...ถาอยาก
มีพรมีพร

ก็อยาทุจริต  ก็อยาทุจริต  
ถาทุจริตถาทุจริต

จะเปลี่ยนจะเปลี่ยน
จากพรจากพร

ไปเปนภัย ไปเปนภัย 
เปนคดี...”เปนคดี...”

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

..จะทําอะไรก็ขอใหก็นึกคิดไปใหไดเก็บเกี่ยว
ทางปญญาไวเสมอทางปญญาไวเสมอ  อยาไปทําอะไรที่มันไรสาระ อยาไปทําอะไรที่มันไรสาระ 

ยิ่งทํายิ่งโง ยิ่งดูยิ่งโง ยิ่งฟงยิ่งโงยิ่งทํายิ่งโง ยิ่งดูยิ่งโง ยิ่งฟงยิ่งโง
เรื่องที่มันดูแลวไมเกิดประโยชนทางปญญา…เร่ืองที่มันดูแลวไมเกิดประโยชนทางปญญา…

ก็อยาทํา !...” ก็อยาทํา !...” 

“
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 ก็ขอใหป 60 คนไทยเพิ่มพูนปญญา เต็ม
ไปดวยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตยสุจริต มี
จิตเอื้ออาทร พรก็จะมาท้ังป แตถาโง ขี้เกียจ 
ขี้โกง เอาเปรียบ ภัยมาเต็มที่แนนอน 
 เพราะฉะน้ัน อยาไปเที่ยวออนวอนขอพระวัดนูน วัดน้ี 
โดยลืมพรแทจริง “พรที่เปนธรรมพร” สวนพรออนวอน 
พรขอ พรอวยพรน่ี ก็ใหกันทุกป  แตก็เห็นจมอยูในความ
ลําบากยากเข็ญ เผลอ ๆ มีภัยอีก ถาโง ดื่มเหลาเมายา
เที่ยวเตร จนกระทั่งไดรับอุบัติเหตุบาง อะไรบาง เพราะ
เมานี่ มันเรื่องโงแท ๆ เลย ถาหากไมโง มันคงไมทําราย
ผลาญสติ ทําลายสติตัวเอง สติไมมีภัยมันก็มา ถาอยาก 
ไดพรก็ทําตามคําสอน ธรรมพร 4 อยาง 

 “เพิ่มความฉลาด
  อยาขาดความเพียร 
 ดํารงตนสุจริต
  มีจิตเอื้ออาทร”  
 พรมาเพียบ เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

 ทีเ่ปนหวงสังเกตดู ก็คือ คนไทย เริ่มจะเปนโรคชนิดหนึ่ง รูสึก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็มีนายแพทยคนหนึ่ง (จําชื่อไมได) บอกวา คนไทย
เปนโรคเซื่อง เปนโรคเฉื่อยชา เชื่องชา โรคซึม เชื่องชา มีคําที่
นิยมเรียกกันวา 
 เปนโรคหมดไฟ (burn-out syndrome) วิเคราะหมาวา  
สาเหตุจากการไมรูจักแบงเวลา แตทุมหมกมุนกับสิ่งที่เปนกิจวัตร
และกิจกรรมไมใหชัดเจน มีการเลนเกมโปเกมอน อะไรพวกนี้
 ผลจากนั้นมาเขาบอกวาไมใชแตในประเทศไทย ที่เปนโรคออก
อาการหลุดงาน หลุดหนาที่ ใหทําอะไร สั่งอะไรไป...เขาหลุดเรื่อย  ทน
ไมได แลวจะออกอาการไมทันงาน ทันสถานการณอะไร ลักษณะเฉื่อย

*“ถามมา หลวงพอพยอม ตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ 
ฉบับที่ ๒๘ ณ วัดสวนแกว นนทบุรี  วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

   ËÅÇ§¾‹ÍÃÙŒÊÖ¡à»š¹Ë‹Ç§ÊÑ§¤Áä·Âã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� 
   »̃¨¨ØºÑ¹´ŒÇÂàÃ×èÍ§ÍÐäÃÁÒ¡·ÕèÊØ´ ?๑.๑. 
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ชาเชื่องชา โรคนี้เขาบอกเปนโรคที่รักษายาก แลวก็จะทําใหสังคม
ไทยเสียเปรียบประเทศอื่น  ถาคนของเขาวองไวแอ็กทีฟ (active) แต
ของเราเชื่องชาเฉื่อยชา เนิบนาบ เหนื่อย ๆ เปนโรคเหนื่อย ๆ ไมทํา
อะไรก็เหนื่อย ๆ แลวยังไมทันจะทํา เลยกลายเปนเรื่องนาวิตก สั่ง
งานสั่งการอะไรไปไมรีบเรงรัด ไมออกอาการ ขมีขมันขยันขันแข็ง 
เชื่องชาเฉื่อยชาไมออกอาการ ขมีขมันเรงรัดรัดกุมอะไรเลย
 กลายเปนเรื่องถาขืนเปนอยางนี้มาก ๆ งานที่สั่งไปก็หลุด 
เลื่อนลอย หลุดถอยไปเลย เพราะมวัไปติดสุข ติดเลน ติดเกม 
จนกระทั่งไมวองไว ในการที่จะแกไขปญหาสถานการณ  หนาที่
การงานของตัวเอง ทําใหงานเสียมาก คั่งคาง แลวถาหาก
ขาราชการเลนดวยละก็ ตายเลย เกียรวาง พอจะเดินเกียรมัน
ฝด ติดขัด หนืดหนาด เปนโรคหนืดหนาด  เนิ่นชา เฉื่อยชา อัน
นี้เปนเรื่องนาเปนหวงสําหรับสังคมไทยเทาที่เห็นในตอนนี้
  สวนเรื่องเศรษฐกิจอะไรตาง ๆ ก็ พูดกันมานาน เรื่อง
สังคมฟอนเฟะ เด็กเละเทะอะไร ก็แลวที่เพิ่มมาตัวใหม นี่นา
เปนหวง  ถาไมรีบสกัดกั้นปองกันแกไข  ทางแพทยเขาบอกวา 
รักษายากเสียดวย ถาหากโรคนี้เปนหนัก ๆ เขา  มันก็จะกลาย
เปนโรคทรัพยจาง หาทรัพยหาอะไรกันไมคอยได ทั้ง ๆ  ที่ตอนนี้
มันก็หายาก แลวดันเกิดอาการเชื่องชา  เฉือ่ยชา เนิบนาบ หนืด 
หนาด อืดอาด ยืดยาด แลวจะหาทันอะไร แตใชโครม ๆ อันน้ีเปน
สิ่งที่นาเปนหวง เจริญพร.

ชชาเชื่่องชา โโรคนี้้เขาบอกเปนโโรคที่่รักษายาก แลวก็็จะทําใใหสังคม
ไไทยเสียเปรียบประเทศอื่น  ถาคนของเขาวองไวแอ็กทีฟ (active) แต
ของเราเชื่องชาเฉื่อยชา เนิบนาบ เหนื่อย ๆ เปนโรคเหนื่อย ๆ ไมทาํ
อะไรก็เหนื่อย ๆ แลวยังไมทันจะทํา เลยกลายเปนเรื่องนาวิตก สั่ง
งานสัง่การอะไรไปไมรีบเรงรัด ไมออกอาการ ขมีขมันขยันขันแขง็ 
เชื่องชาเฉื่อยชาไมออกอาการ ขมีขมันเรงรัดรัดกุมอะไรเลย

กลายเปนเรื่องถาขืนเปนอยางนี้มาก ๆ งานที่สั่งไปก็หลุด 
ุ

เลื่อนลอย หลุดถอยไปเลย เพราะมัวไปติดสุข ติดเลน ติดเกม 
จจนกระทั่งไมวองไว ในการที่จะแกไขปญหาสถานการณ  หนาที่
กการงานของตัวเอง ทําใหงานเสียมาก คั่งคาง แลวถาหาก
ขขาราชการเลนดวยละก็ ตายเลย เกียรวาง พอจะเดินเกียรมัน
ฝด ติดขัด หนืดหนาด เปนโรคหนืดหนาด  เนิ่นชา เฉื่อยชา อัน
นนี้เปนเรื่องนาเปนหวงสําหรับสังคมไทยเทาที่เห็นในตอนนี้
  สวนเรื่องเศรษฐกิจอะไรตาง ๆ ก็ พูดกันมานาน เรื่อง
สสังคมฟอนเฟะ เด็กเละเทะอะไร ก็แลวที่เพิ่มมาตัวใหม นี่นา
เปนหวง  ถาไมรีบสกัดกั้นปองกันแกไข  ทางแพทยเขาบอกวา 
รรักษายากเสียดวย ถาหากโรคนี้เปนหนัก ๆ เขา  มันก็จะกลาย
เปนโรคทรัพยจาง หาทรัพยหาอะไรกันไมคอยได ทั้ง ๆ  ที่ตอนนี้

ๆ

มันก็หายาก แลวดันเกิดอาการเชื่องชา  เฉื่อยชา เนิบนาบ หนืด 
หหนาด อืดอาด ยืดยาด แลวจะหาทันอะไร แตใชโครม ๆ อันน้ีเปน
สสิง่ที่นาเปนหวง เจริญพร.
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 ท่ีคิดทําเร่ืองน้ี บ้ันปลายชีวิต (ตนชีวิต กลางชีวิต เรา
อาจจะทําอะไรเลอะเทอะ  เยอะแยะไปหมด อาจจะหวังดี 
แตมันอะไร ?) ตามหลักศาสนาเขาเรียก “พหุกิจโจ พหุ
กรณีโย” มันก็มากหลากหลาย เสียจนพราไปหมด  แลว
ถาเวลาเหลือนอย ชีวิตบั้นปลายไปทําอะไร พราไปหมด 
มันก็จะไมมีอะไรเปนปกเปนแผน เปนชิ้นเปนอัน ฝากไวให
โลกไดระลึกนึกถึงชาติหนึ่งที่เราไดเกิดมา  

  เราก็รูกันอยูแลววา การทําบุญ น่ีทํากันไปตาม
เทศกาลบาง ไมไดแกปญหา วิกฤตการณอะไรเลย 
และคอนขางจะเปนบุญสูญเปลา อันเกิดจากการ
ทําบุญของฝายทําบุญ คือ ญาติโยม ทายก ทายิกา 
ไมไดถือหลักพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาสอนวา 
“ใหใครครวญเสียกอน แลวคอยทํา”

   »‚ òõöð ·íÒäÁ¶Ö§ÍÍ¡» Ô̄·Ô¹ÅçÍ¡ºØÞ ·íÒäÁ¶Ö§μŒÍ§
   ÁÕâ¿¡ÑÊºØÞ ÍÂÒ¡·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ç‹Òà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ?

ท่่ีีีีคิดทําเร่่่่่ืองน้้้้้้ี บ้้้้้้ันปลายชีวิต (ตนชีวิต กลางชีวิต เรา
อาจจะทําอะไรเลอะเทอะ  เยอะแยะไปหมด อาจจะหวังดี 
แตมันอะไร ?) ตามหลักศาสนาเขาเรียก “พหุกิจโจ พหุ
กรณีโย” มันก็มากหลากหลาย เสียจนพราไปหมด  แลว
ถาเวลาเหลือนอย ชีวิตบั้นปลายไปทําอะไร พราไปหมด 
มันกจ็ะไมมีอะไรเปนปกเปนแผน เปนชิ้นเปนอัน ฝากไวให
โลกไดระลึกนึกถึงชาติหนึง่ที่เราไดเกิดมา  

 เราก็รูกันอยูแลววา การทําบุญ น่ีทํากันไปตาม
เทศกาลบาง ไมไดแกปญหา วิกฤตการณอะไรเลย 
และคอนขางจะเปนบุญสูญเปลา อันเกิดจากการ
ทําบุญของฝายทําบุญ คือ ญาติโยม ทายก ทายิกา 
ไมไดถือหลักพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาสอนวา

๒.๒. 



16

 มักจะทําตาม ๆ กันไป โดยไมไดใชวิจารณญาณ ใครครวญ
ศึกษา ใหแนชัดวาอะไรควรทํามาก  อะไรควรทํานอย อะไรควรทํา
กอน อะไรควรทําหลัง ก็เลยทุมทํากันไป แบบชนิดที่เปนบุญเสีย
เปลาเสียเยอะ จึงเกิดบุญปญหาขึ้นมา “บุญติดคุก” ทําบุญแลวติด
คุก ทําบุญแลวผูกคอตาย ทําบุญแลว DSI  เขาวัด วุนวายกันไปหมด 

  ทําไม ? เงินบุญไมไปสรางบุญบารมี เงินบุญ
กลับเกิดไปสรางคดีกันขึ้นมา ทําไดอยางไร ? เปน
ไปไดอยางไร ?
 เรามาคิด ๆ ดูแลววา นาจะเปน 2 เหตุ 
 1) ทายก ทายิกา ไมฉลาด ใครครวญในการทําบุญ 
 2) พระก็ไมฉลาด บริหารเงินบุญ ทรัพยสินของบุญ ที่เขา
ทุมเทบํารุงพระศาสนา แลวเอาไปบํารุงวัตถุอะไร ท่ีมันไรประโยชน 
เสียเยอะ อาจจะมีประโยชนในยุคหนึ่ง แตหลัง ๆ ประโยชนจะ
ลดลง เชน โบสถ วิหาร เจดีย 
 สมัยนูนมันไมมี มันก็ตองสรางใหมี ถาเราไมมีวัดพระแกว 
ไมมีวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนฯ)   เราก็จะไมมีการดึงดูดทองเที่ยว สมัย
นี้ถาจะสรางใหมันยิ่งใหญ ก็โนนอยางวัดรองขุนนั่นไปเลย แตใคร
จะไปทําไดสักกี่วัด ถาทําไปครึ่ง ๆ กลาง ๆ ดึงคนทองเที่ยวก็ไมได 
ประกอบศาสนกิจก็ใชนอยเต็มที เพราะพระเหลือนอยเต็มที 
 ก็เลยคิดวา ตัดสินใจ “ลองล็อกบุญ ลองโฟกัสบุญ” ไมให
บุญพรากระจาย เพงเก็งเล็งไปที่เปาหมายใหญ ๆ 3 เปาหมาย คือ

ในหลวงทานตรัสวา ในหลวงทานตรัสวา 
“มีไฟ แตไมมีน้ ํา คนอยูไมได “มีไฟ แตไมมีน้ ํา คนอยูไมได 
แตถามีน้ํา ไมมีไฟ คนอยูได”แตถามีน้ํา ไมมีไฟ คนอยูได”

““
มักจะทําตาม ๆ กันไไป โโดยไไมไไดใใชวิจารณญาณ ใใครครวญ

ศศึึกษา ใหแนชัดวาอะไรควรทํามาก  อะไรควรทํานอย อะไรควรทํา
กกอน อะไรควรทําหลัง ก็เลยทุมทํากันไป แบบชนิดที่เปนบุญเสีย
เเปลาเสียเยอะ จึงเกิดบุญปญหาขึ้นมา “บุญติดคุก” ทําบุญแลวติด
คคุก ทําบุญแลวผูกคอตาย ทําบุญแลว DSI  เขาวัด วุนวายกันไปหมด 

  

เรามาคิด ๆ ดูแลววา นาจะเปน 2 เหตุ 
1) ทายก ทายิกา ไมฉลาด ใครครวญในการทําบุญ 

 2) พระก็ไมฉลาด บริหารเงินบุญ ทรัพยสินของบุญ ที่เขา
ททุมเทบํารุงพระศาสนา แลวเอาไปบํารุงวัตถุอะไร ท่ีมันไรประโยชน 
เสียเยอะ อาจจะมีประโยชนในยุคหนึ่ง แตหลัง ๆ ประโยชนจะ
ลลดลง เชน โบสถ วิหาร เจดีย 

สมัยนูนมันไมมี มันก็ตองสรางใหมี ถาเราไมมีวัดพระแกว 
ไไมมีวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนฯ)   เราก็จะไมมีการดึงดูดทองเที่ยว สมัย
นี้ถาจะสรางใหมันยิ่งใหญ ก็โนนอยางวัดรองขุนนั่นไปเลย แตใคร
จะไปทําไดสักกี่วัด ถาทําไปครึ่ง ๆ กลาง ๆ ดึงคนทองเที่ยวก็ไมได 
ประกอบศาสนกิจกใ็ชนอยเต็มที เพราะพระเหลือนอยเต็มที 

ก็เลยคิดวา ตัดสินใจ “ลองล็อกบุญ ลองโฟกัสบุญ” ไมให
บบุญพรากระจาย เพงเก็งเล็งไปที่เปาหมายใหญ ๆ 3 เปาหมาย คือ

ุ ุ
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 1) ธนาคารน้ํา เพราะในหลวง รัชกาลที่ 9 ตรัสวา 
น้ําคือชีวิต ถาไมทําเรื่องน้ําใหชัด เดี๋ยวจะไมมีน้ํากินน้ําใช 
แลวก็ปลอยน้ําทวม ก็เลยทําแกมลิง หลุมขนมครก เจาะบอ
บาดาล ทําฝายน้ํา ทํารถขนน้ํา ทําแท็งกน้ ําใหญ รวบรวม
เก็บน้ําใหมากที่สุด เทาที่จะมากได เพื่อไมใหขาดแคลนหนา
แลง เพราะเจ็บปวดเหลือเกินที่วัดสวนแกว นี่มีนักศึกษา
ราชภัฎฯ มาเขาคาย 500 คน อาบน้ําเสร็จแลว 450 คน 
เหลืออีก 50 คน ถูสบูเสร็จ น้ําหมดพอดี ตองเอาน้ําขวด
มาเทราดใสใหกัน อันนี้ก็เลยทําแท็งกน้ ําใหญ เสร็จไปแลว 
1 แท็งก นี่มั่นใจวาตอแตนี้ไป เราจะมีน้ําใชไมขาด เพราะ
เรามีแท็งกเก็บ เพราะวัดขุดบอ ลอกคลองอะไรตาง ๆ เก็บ
น้ําไดเยอะ เพราะวาถาไมมีน้ ําบริโภค ไมมีน้ ําทําเกษตร 
ไมมีน้ ําทําอุตสาหกรรม ไมมีน้ ํารักษาระบบนิเวศ ไปไมรอด 
ในหลวงทานตรัสวา “มีไฟ แตไมมีน้ํา คนอยูไมได แตถา
มีน้ํา ไมมีไฟ คนอยูได”
 เมื่อฟงพระราชดํารัสอยางนี้แลว ทําใหปกใจ มั่นใจ 
เชื่อเลยวา นี่ใช ! ยังไงกอนตายทําถวายในหลวง  ใหได

1) ธนาคารน้้้้ ํา เพราะในหลวง รัชกาลที่่่่ 9 ตรัสวา 
น้ําคือชีวิต ถาไมทําเรื่องน้ําใหชัด เดี๋ยวจะไมมีน้ํากินน้ําใช 
แลวก็ปลอยน้ําทวม ก็เลยทําแกมลิง หลุมขนมครก เจาะบอ
บาดาล ทําฝายน้ํา ทํารถขนน้ํา ทําแท็งกน้ําใหญ รวบรวม
เก็บน้ําใหมากที่สุด เทาที่จะมากได เพื่อไมใหขาดแคลนหนา
แลง เพราะเจ็บปวดเหลือเกินที่วัดสวนแกว นี่มีนักศึกษา
ราชภัฎฯ มาเขาคาย 500 คน อาบน้ําเสร็จแลว 450 คน 
เหลืออีก 50 คน ถูสบูเสร็จ น้ําหมดพอดี ตองเอาน้ําขวด
มาเทราดใสใหกัน อันนี้ก็เลยทําแท็งกน้ําใหญ เสร็จไปแลว 
1 แท็งก นี่มั่นใจวาตอแตนี้ไป เราจะมีน้ําใชไมขาด เพราะ
เรามีแท็งกเก็บ เพราะวัดขุดบอ ลอกคลองอะไรตาง ๆ เก็บ
น้ําไดเยอะ เพราะวาถาไมมีน้ําบริโภค ไมมีน้ําทําเกษตร 
ไไมมีน้ําทําอุตสาหกรรม ไมมีน้ ํารักษาระบบนิเวศ ไปไมรอด 
ในหลวงทานตรัสวา “มีไฟ แตไมมีน้ํา คนอยูไมได แตถา
มีน้ํา ไมมีไฟ คนอยูได”

เมื่อฟงพระราชดํารัสอยางนี้แลว 
ู

ทําใหปกใจ มั่นใจ 
เชื่อเลยวา นี่ใช ! ยังไงกอนตายทําถวายในหลวง  ใหได

้้้ ่
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สักชิ้นสักอันเถอะนา  แตเสียดาย ทําไปได 50 % ทานไปเสีย
กอน  สวรรคตไปเสียกอน ถาทําเร็วกวานี้สัก 5 ป 3 ป นาจะ
ไดถวายทานทัน หรือวาไปทูลกลาวใหทานไดรับทราบวา เพราะ
การตรัสของทานวา “น้ําคือชีวิต” เลยเกิดแรงบันดาลใจ ที่
จะล็อกบุญ ทําบุญเรื่องนี้ ในป 60 นี่ใหเต็มที่เลย 
  ๒) แลวหลังจากนั้นก็ไปดูแลกองทุนคนแก กองทุนผูสูง
วัยบาง 
  ๓) กองทุนสัมมาชีพบาง เพื่อคนจะไดไมเปนโจรเปน
ผูราย จี้ปลนลักขโมย มาทํามาหากินกันงาย ๆ เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  ไมตองไปกอเวรกอกรรม กระชาก 
ทรัพยเขามา  มันก็นาจะเปนประโยชนตอประเทศชาติมหาศาล 
แลวเราก็ซื้อเครื่องมือทุกชนิดที่ตอแขนตอขาคนทํามาหากิน 
ทัง้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม มีรถ มีแม็คโคร 
มีตาง ๆ นานาชนิดที่มากที่สุด ในประเทศไทยก็วาได ไมมีวัด
ไหนท่ีมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพเทากับวัดสวนแกว 
 เพราะวาในอริยมรรคมีองค 8 พระพุทธเจา ตรัสเกี่ยว
กับเรื่องการทํามาหากิน การเลี้ยงชีวิต การทําการงานใหมี
กินมีใช ไวตั้ง 2 ขอ ใน 8 ขอ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
เราก็เลยมีกองทุนสัมมาชีพ เลี้ยงชีพใหถูกตอง ไมไปทําผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม และมั่นใจวาถาเมืองไทยมีระบบน้ํา

เพียงพอใช กันน้ําทวมไดในระดับหนึ่ง คนชรา ไมถูกทอด
ทิ้ง อยากจะประกอบอาชีพ มีทุนมีรอน แนนอน
ประเทศตองไปโลด 
 เลยคิดวา...ถาทําบุญแบบนี้ ประเทศจะเกิดเจริญ 
มั่นคงอุดมสมบูรณ ไมใชไปทําบุญสรางเจดียใหญ ๆ แต
ขาดน้ํา ไมมีเจดีย แตมีน้ํา วัดอยูได มีเจดีย ไมมีน้ํา วัด
อยูยาก เราก็เลยตัดสินใจวาจะไมใหบุญกระจายพราไป

สักชิ้้้้นสักอันเถอะนา  แตเสียดาย ทําไปได 50 % ทานไปเสีย
กอน  สวรรคตไปเสียกอน ถาทําเร็วกวานี้สัก 5 ป 3 ป นาจะ
ไไดถวายทานทัน หรือวาไปทูลกลาวใหทานไดรับทราบวา เพราะ
การตรัสของทานวา “น้ําคือชีวิต” 

ู
เลยเกิดแรงบันดาลใจ ที่

จะล็อกบุญ ทําบุญเรื่องนี้ ในป 60 นี่ใหเต็มที่เลย 
  ๒) แลวหลังจากนั้นก็ไปดูแลกองทุนคนแก กองทุนผูสูง
วัยบาง 
  ๓) กองทุนสัมมาชีพบาง เพื่อคนจะไดไมเปนโจรเปน
ผูราย จี้ปลนลักขโมย มาทํามาหากินกันงาย ๆ เกษตรกรรม 

ุ

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  ไมตองไปกอเวรกอกรรม กระชาก 
ทรัพยเขามา  มันก็นาจะเปนประโยชนตอประเทศชาติมหาศาล 
แลวเราก็ซื้อเครื่องมือทุกชนิดที่ตอแขนตอขาคนทํามาหากิน 
ทัง้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม มีรถ มีแม็คโคร 
มีตาง ๆ นานาชนิดที่มากที่สุด ในประเทศไทยก็วาได ไมมีวัด
ไไหนท่ีมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพเทากับวัดสวนแกว 

เพราะวาในอริยมรรคมีองค 8 พระพุทธเจา ตรัสเกี่ยว
กับเรื่องการทํามาหากิน การเลี้ยงชีวิต การทําการงานใหมี
กินมีใช ไวตั้ง 2 ขอ ใน 8 ขอ สัมมากัมมันตะ สมัมาอาชีวะ
เราก็เลยมีกองทุนสัมมาชีพ เลี้ยงชีพใหถูกตอง ไมไปทําผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม และมั่นใจวาถาเมืองไทยมีระบบน้ํา

เพียงพอใช กันน้ําทวมไดในระดับหนึ่ง คนชรา ไมถูกทอด
ทิ้ง อยากจะประกอบอาชีพ มีทุนมีรอน แนนอน

ู

ประเทศตองไปโลด 
เลยคิดวา...ถาทําบุญแบบนี้ ประเทศจะเกิดเจริญ 

ม่ันคงอุดมสมบูรณ ไมใชไปทําบุญสรางเจดียใหญ ๆ แต
ขาดน้ํา ไมมีเจดีย แตมีน้ํา วัดอยูได มีเจดีย ไมมีน้ํา วัด

ุ ู ุ ๆุ ู ุ ๆ

อยูยาก เราก็เลยตัดสินใจวาจะไมใหบุญกระจายพราไป
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เหมือนอยางที่แลวมา เพราะบั้นปลายชีวิต แลวไปทํา
อะไรหลายอยางพราไปหมด เด๋ียวไมเปนช้ินเปนอัน เปน
ปกเปนแผน ตายเสียกอน ! ชีวิตก็ไมมีประโยชน ไมเกิด
คุณประโยชนอะไร เทากับที่เขาเรียกกันวา สูญเปลา 
เสียเปลา ทําบุญเสียเปลาพวกนี้ 
 เราก็เลยมั่นใจวา ชาติน้ี ชวงสุดทายบ้ันปลาย
ชีวิต ล็อกบุญใหได ใครอยากทําเรื่องอื่นก็ไปที่วัดอื่น 
เยอะแยะไป เลือกทําเอา ตามชอบใจ จะใหเราทําทุกเรื่อง 
เดี๋ยวชวนเราสรางเจดีย ชวนเราสรางโบสถ ชวนเราสราง
พระพุทธรูปตาง ๆ ไปวัดอื่นเถอะ สําหรับวัดสวนแกวแลว 
อาตมาขอล็อก สักปหนึ่งดูเถอะ ป 60 นี่มันจะเกิดเปน
อยางไรดู  พอสํารวจแลว สิ้นป 60 มันมีกองทุนใชไดมั้ย 
ธนาคารน้ํา น้ําเพียงพอมั้ย  กองทุนผูสูงวัย คนชราลําบาก
ถูกทอดทิ้งมั้ย หรือพอมาอยูกับเราแลวอดอยากหรือเปลา 

เหมือนอยางที่่แลวมา เพราะบั้้้นปลายชีวิต แลวไไปทํา
อะไรหลายอยางพราไปหมด เด๋ียวไมเปนช้ินเปนอัน เปน
ปกเปนแผน ตายเสียกอน ! ชีวิตก็ไมมีประโยชน ไมเกิด
คุณประโยชนอะไร เทากับที่เขาเรียกกันวา สูญเปลา 
เสียเปลา ทําบุญเสียเปลาพวกนี้ 
ุ

เราก็เลยมั่นใจวา ชาติน้ี ชวงสุดทายบ้ันปลาย
ชชีีวิต ล็อกบุญใหได ใครอยากทําเรื่องอื่นก็ไปที่วัดอื่น 
เยอะแยะไป เลือกทําเอา ตามชอบใจ จะใหเราทําทุกเรื่อง 

ุ

เดี๋ยวชวนเราสรางเจดีย ชวนเราสรางโบสถ ชวนเราสราง
พพระพุทธรูปตาง ๆ ไปวัดอื่นเถอะ สําหรับวัดสวนแกวแลว 
ออาตมาขอล็อก สักปหนึ่งดูเถอะ ป 60 นี่มันจะเกิดเปน
ออยางไรดู  พอสํารวจแลว สิ้นป 60 มันมีกองทุนใชไดมั้ย 
ธธนาคารน้ํา น้ําเพียงพอมั้ย  กองทุนผูสูงวัย คนชราลําบาก
ถูกทอดทิ้งมั้ย หรือพอมาอยูกับเราแลวอดอยากหรือเปลา 
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 ถาจะอุดมสมบูรณ ดานสุขภาพก็ดี จิตใจก็ดี ปาก
ทองก็ไมอดอยากปากแหง ทองหิว เราก็นาจะเปนการ
ที่ล็อกบุญมาถูกทางแลว เพราะฉะนั้น ใครอยากจะรวม
ล็อกบุญดวย ก็เอาเลย  แตถาไมอยากล็อก ไปวัดไหนก็
เชิญตามสบายไมวากัน 
 แตถาจะทําบุญกับวัดสวนแกวแลว  ขอใหอยูในล็อก 3 ล็อก
นี้ แตจะเนนเรื่องน้ํา อันดับ 1 เลย คนชรา อันดับ 2 สัมมาชีพ อันดับ 
3 ทั้ง ๆ ที่สําคัญทุกอันดับทุกเรื่อง แตวาอยากเนนเรื่องน้ําสําคัญ
ที่สุด ไดสั่งแท็งกน้ ํามา 9 แท็งก แลวจะทําตอไปเทาที่กองทุนนี้ใหญ
โต อาจจะไปดูใหโรงเรียนบาง โรงพยาบาลบาง ชุมชนบาง เขาเอา
กฐินผาปาไปสรางโบสถสรางเจดีย เราเอาไปแท็งกน้ ําบาง สราง
บอน้ําบาง หลีกน้ําปาใหชาวบาน มีแม็คโครไปขุดไปลอก
 ถาน้ําอุดมสมบูรณ พืชพันธุธัญญาหาร กุง หอย ปู ปลา
อุดมสมบูรณ ประเทศชาติไมเจริญไดไง ก็ทําบุญใหประเทศ
เจริญ ทําบุญใหมนุษยอุดมสมบูรณ 
 ที่แลวมาเราทําอยางไรละ เจดียใหญ โบสถใหญ  วิหารอะไร
เต็มไปหมด พระพุทธรูป เต็มไปหมด แตขาดน้ํา ไมมีอุดมสมบูรณ 
พืชพันธุ ธัญญาหารแหงเหี่ยวตายไปหมด กุง หอย ปู ปลา แทบจะ
สูญพันธุ เราทําบุญกันยังไง จะปลอยใหสิ่งเหลานี้เกิดตอไปไมได
แลว ก็เลยตัดสินใจ “ล็อกบุญ” เลย  เจริญพร.

ถาจะอุดมสมบูรณ ดานสุขภาพก็็็ดีี จิิตใใใจก็็็ดีี ปาก
ทองก็ไมอดอยากปากแหง ทองหิว เราก็นาจะเปนการ
ที่ล็อกบุญมาถูกทางแลว เพราะฉะนั้น ใครอยากจะรวม
ลล็อกบุญดวย ก็เอาเลย  แตถาไมอยากล็อก ไปวัดไหนก็
เชิญตามสบายไมวากัน

แตถาจะทําบุญกับวัดสวนแกวแลว  ขอใหอยูในล็อก 3 ล็อก
นี้ แตจะเนนเรื่องน้ํา อันดับ 1 เลย คนชรา อันดับ 2 สัมมาชีพ อันดับ 
3 ทั้ง ๆ ที่สําคัญทุกอันดับทุกเรื่อง แตวาอยากเนนเรื่องน้ําสําคัญ
ที่สุด ไดสั่งแท็งกน้ํามา 9 แท็งก แลวจะทําตอไปเทาที่กองทุนนี้ใหญ
โต อาจจะไปดูใหโรงเรียนบาง โรงพยาบาลบาง ชุมชนบาง เขาเอา
กฐินผาปาไปสรางโบสถสรางเจดีย เราเอาไปแท็งกน้ําบาง สราง
บอน้ําบาง หลีกน้ําปาใหชาวบาน มีแม็คโครไปขุดไปลอก

ถาน้ําอุดมสมบูรณ พืชพันธุธัญญาหาร กุง หอย ปู ปลา
ุ

อุดมสมบูรณ ประเทศชาติไมเจริญไดไง ก็ทําบุญใหประเทศ
เจริญ ทําบุญใหมนุษยอุดมสมบูรณ 

ที่แลวมาเราทําอยางไรละ เจดียใหญ โบสถใหญ  วิหารอะไร
ุ ุ ุ ู

เต็มไปหมด พระพุทธรูป เต็มไปหมด แตขาดน้ํา ไมมีอุดมสมบูรณ 
พืชพันธุ ธัญญาหารแหงเหี่ยวตายไปหมด กุง หอย ปู ปลา แทบจะ
สูญพันธุ เราทําบุญกันยังไง จะปลอยใหสิ่งเหลานี้เกิดตอไปไมได
แลว ก็เลยตดัสินใจ “ล็อกบุญ” เลย  เจริญพร.

...ถาน้ําอุดมสมบูรณ พืชพันธุธัญญาหาร กุง หอย ปู ปลาอุดม
สมบูรณ ประเทศชาติไมเจริญไดไง ก็ทําบุญใหประเทศเจริญ...”“
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 ในการท่ีจะใหผลงานมูลนิธิโดดเดน ในฐานะเปนประธานมูลนิธิ 
สวนแกว จะบริหารมูลนิธิฯ ใหมีผลงาน ทางดานสงเคราะห เผยแผ 
พัฒนา ถาเรื่องพัฒนาไปไกลลิบ  พืชพันธุธัญญาหาร  ตนไมทุเรียน
ปลูกมากข้ึน ตอตา ทาบก่ิง เวลาน้ีไมตองซ้ือพันธุเขาแลว ทําเองไดแลว 
แลวก็งามมาก ตั้งแตทําเชื้อราไตรโคเดอรมา ปรากฏวาพอทําตัวนี้ได
ขึ้นมา ตนทุเรียนมันงามผิดปกติ ชมพูงาม ชนิดที่วัน ๆ หนึ่งอยากจะ
เดินไปชมสวนสักวันละ 2-3 รอบ ตนนั้นแตกใบออน ตนนูนออกดอก 
ตนนูนออกลูก ตนนั้นลูกแก ตนนูนลูกสุก และสนุก  แลวธรรมชาติที่
เราพัฒนาพืชพันธุธัญญาหารข้ึนมา เร่ืองพัฒนาการปลูกตนไมน่ีไมตอง 
หวง นาปลื้มใจ ! ออยก็หีบขายไดทุกวัน เหลือเฟอ ไมสามารถเรียก 
คําวา “ขาดแคลน” เลยเรื่องน้ําออย  พืช ผัก กลวย
  ตอนนี้ตองถือวา ไมนึกวาเรื่องกลวย ๆ มันจะมาทําใหรวย
กับกลวย ทั้งที่เขามีการปลนกลวยกันนี่ 

   ã¹»‚ òõöð â¤Ã§¡ÒÃÇÑ´/ÁÙÅ¹Ô¸ÔÊÇ¹á¡ŒÇ¨Ðà¹Œ¹
   ª‹ÇÂÊÑ§¤Áã¹àÃ×èÍ§´ŒÒ¹äË¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ?

ใในการท่ีจะใหผลงานมูลนิธิโดดเดน ในฐานะเปนประธานมูลนิธิ 
สวนแกว จะบริหารมูลนิธิฯ ใหมีผลงาน ทางดานสงเคราะห เผยแผ 
พัฒนา ถาเรื่องพัฒนาไปไกลลิบ  พืชพันธุธัญญาหาร  ตนไมทุเรียน
ปลูกมากข้ึน ตอตา ทาบก่ิง เวลาน้ีไมตองซ้ือพันธุเขาแลว ทําเองไดแลว 
แลวก็งามมาก ตั้งแตทําเชื้อราไตรโคเดอรมา ปรากฏวาพอทําตัวนี้ได
ขึ้นมา ตนทุเรียนมันงามผิดปกติ ชมพูงาม ชนิดที่วัน ๆ หนึ่งอยากจะ
เดินไปชมสวนสักวันละ 2-3 รอบ ตนนั้นแตกใบออน ตนนูนออกดอก 
ตนนูนออกลูก ตนนั้นลูกแก ตนนูนลูกสุก และสนุก  แลวธรรมชาติที่
เราพัฒนาพืชพันธุธัญญาหารข้ึนมา เร่ืองพัฒนาการปลูกตนไมน่ีไมตอง 
หวง นาปลื้มใจ ! ออยก็หีบขายไดทุกวัน เหลือเฟอ ไมสามารถเรียก 
คําวา “ขาดแคลน” เลยเรื่องน้ําออย  พืช ผัก กลวย
  ตอนนี้ตองถือวา ไมนึกวาเรื่องกลวย ๆ มันจะมาทําใหรวย
กับกลวย ทั้งที่เขามีการปลนกลวยกันนี่ 

ตนทุเรียนตนทุเรียน
กําลังออกดอกกําลังออกดอก
(ธันวาคม ๒๕๕๙)(ธันวาคม ๒๕๕๙)

๓.๓. 
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 ปน้ีเปนปแรก ท่ีมีกลวยมากท่ีสุด ไมนึกวามันจะ
แพงขนาดน้ัน ก็เลยปลูกทุกวัน วันหนึ่งไมต่ํากวา 20-
30 ตน เผลอ ๆ บางวันก็เปน 100 ตน เดี๋ยวนี้ก็ตัดแทบ
ทุกวัน วันหนึ่งจะตองมีกลวยเขามาที่วัด ไมต่ํากวาวันละ 
10 เครือ ถัวเฉลี่ยวันละ 10 เครือ  เครือละ 200 บาท 
ลองคิดดู  10 เครือก็เทาไหรละ ? (2 พัน 3 พันบาท) 
วนัหนึ่งกลวยได 2,000-3,000 บาททุกวัน เดือนหนึ่ง
ก็เปนแสน  ปหนึ่งก็เปนลานเทียบกับขาวแลว กลวยไปได
สวยกวาเยอะ 
 นี่เรื่องการทําที่ดินรกรางวางเปลาใหเกิดคุณ
ประโยชนไดอยางไมนาเชื่อ ตอนนี้ตองถือวากาวกระโดด
ภาคเกษตรกรรรม สวนภาคอุตสาหกรรม ก็ทําเกาอี้ ทํา 
กระถางตูดบาน แลววิเศษท่ีสุด กระถางตูดบาน น่ีธรรมดา
ก็ตูดเล็กปากใหญ พอเพาะชําอะไรลงไป รากก็ไปรวม
กระจุกอยูกนไมแผกระจาย พอปลูก ก็โตชา เพราะรากมัน
คด แตพอทํากระถางตูดบาน ไดผลเกินคาด มันงามเอา
โตเอา  เพราะรากมันแผกระจาย พอไปปลูกดึงกระถาง
ออกไมตองทุบดวย เพราะตูดมันไมไดทํามีรูมีอะไรเลย 
ทําโลงไปเลย ปลายมันแคบขางลางมันใหญ ก็ดึงรูดพืด
ขึ้นเลย  แลวก็เอาดินกลบ ก็โตเอา ๆ  จนไมนึกไมฝนวา 
หลังจากเราจะทอดทิ้งแลว เบื่อแลว เอือมระอาแลวใน
การปลูกทุเรียน มันแสนจะยากเหลือเกินที่เมืองนนทบุรี 
ไหนจะรอนแลงแหงเค็ม น้ําเค็มบาง น้ําทวมบาง แตพอ
เห็นมันขึ้นเอาขึ้นเอา แตกไมหยุด พอยอดขึ้นปราด ๆ นี่ 
อูย ! มีความสุข
  จากการอยูกับธรรมชาติกับตนไม เปนงานอดิเรก 
งานเผยแผ สงเคราะห พัฒนา ก็ทําเต็มที่ เผยแผ ก็
เขียน พิมพหนังสือ อัดซีดี แจกทุกเชาบิณฑบาต สวน

ปน้้้้้้ีเปนปแรก ท่่่่ีมีกลวยมากท่่่่ีสุด ไไมนึกวามันจะ
แแพงขนาดน้ัน ก็เลยปลูกทุกวัน วันหนึ่งไมต่ํากวา 20-

ุุ

330 ตน เผลอ ๆ บางวันก็เปน 100 ตน เดี๋ยวนี้ก็ตัดแทบ
ทททุกวัน วันหนึ่งจะตองมีกลวยเขามาที่วัด ไมต่ํากวาวันละ 
110 เครือ ถัวเฉลี่ยวันละ 10 เครือ  เครือละ 200 บาท 
ลลองคิดดู  10 เครือก็เทาไหรละ ? (2 พัน 3 พันบาท) 
ววันหนึ่งกลวยได 2,000-3,000 บาททุกวัน เดือนหนึ่ง
กก็เปนแสน  ปหนึ่งก็เปนลานเทียบกับขาวแลว กลวยไปได
สสวยกวาเยอะ 

นี่เรื่องการทําที่ดินรกรางวางเปลาใหเกิดคุณ
ปประโยชนไดอยางไมนาเชื่อ ตอนนี้ตองถือวากาวกระโดด
ภภาคเกษตรกรรรม สวนภาคอุตสาหกรรม ก็ทําเกาอี้ ทํา 
กกระถางตูดบาน แลววิเศษท่ีสุด กระถางตูดบาน น่ีธรรมดา
กก็ตูดเล็กปากใหญ พอเพาะชําอะไรลงไป รากก็ไปรวม
กกระจุกอยูกนไมแผกระจาย พอปลูก ก็โตชา เพราะรากมัน
คคด แตพอทํากระถางตูดบาน ไดผลเกินคาด มันงามเอา
โโโตเอา  เพราะรากมันแผกระจาย พอไปปลูกดึงกระถาง
อออกไมตองทุบดวย เพราะตูดมันไมไดทํามีรูมีอะไรเลย 
ททําโลงไปเลย ปลายมันแคบขางลางมันใหญ ก็ดึงรูดพืด
ขขึึึ้นเลย  แลวก็เอาดินกลบ ก็โตเอา ๆ  จนไมนึกไมฝนวา 
หหลงัจากเราจะทอดทิ้งแลว เบื่อแลว เอือมระอาแลวใน
กการปลูกทุเรียน มันแสนจะยากเหลือเกินที่เมืองนนทบุรี 
ไไไหนจะรอนแลงแหงเค็ม น้ําเค็มบาง น้ําทวมบาง แตพอ
เเห็นมันขึ้นเอาขึ้นเอา แตกไมหยุด พอยอดขึ้นปราด ๆ นี่ 
ออูย ! มีความสุข
 จากการอยูกับธรรมชาติกับตนไม เปนงานอดิเรก 
งงงานเผยแผ สงเคราะห พัฒนา ก็ทําเต็มที่ เผยแผ ก็
เเขียน พิมพหนังสือ อัดซีดี แจกทุกเชาบิณฑบาต สวน
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สงเคราะหก็ที่ทําเปนหลักหนอย ปนี้ก็ชวยชาวนา ราคา
เขาตกต่ํา สงเคราะหชวยซื้อเขามาแพง ๆ หนอย  แลว
ก็มาสีขาวเอง ใสถุงแพ็กเอง แลวคนออกแบบออกถุง 
เขาก็ทําไปทํามาคนบางคนบอก แหม ! ไมอยากไดขาว 
อยากไดถุง มีโลโกดี ก็ไดเรื่องเลย
 อยากจะฝากไวสักนิดหนึ่งวา...ถาใครเห็นดวย 
อยากทําบุญชวยตรงนี้ เออ ! ถามีเครื่องสีขาวอีก
สักเครื่อง ถาใครอานแลวบทความนี้ มีเงินเหลือ
ถังสตางคเหลือใช ไปสรางโบสถ สรางเจดียกันมา
เยอะแลว ลองมาสรางโรงสีขาวชาวนา ที่นูนใคร
มาสีขาวที่สาขาบุรีรัมย เราจะไมเก็บคาสีขาว ขอ
แคปลายขาวกับพวกรํา เอามาใหสัตวกิน อยางนี้
สบายกวา มีความสุขดี 
 ก็เลยอยากจะฝากบอกวา...ทานทั้งหลาย มี
เงินเหลือใช ลองเปลี่ยนมาสรางทําบุญแบบ
ใหมันเกิดคุณประโยชน อุดมสมบูรณพูนสุข 
ในชาตินี้ ไมตองรอชาติหนาเลย ก็แลวแต
พิจารณา
 สวนเรื่องการเผยแผก็ทําไมหยุดหยอน “เผยแผ 
สงเคราะห พัฒนา”  ตองถือเปนหลัก  งานสงเคราะห 
ทําไปเรื่อย ๆ เด็กนักเรียน ชาวปา ชาวเขา อยากมา
หาเงิน ชวงโรงเรียนปดเทอม ก็สงเคราะหใหเขามีงาน
ทํา มีรายได ไดเงินเปนปกเปนกอนไป พอแมก็จะไดเบา
ภาระลูกเรียนหนังสือ ดวยน้ําพักน้ําแรง ลําแขงเขาเอง 
แลวมันก็จะลดนิสัยเฉื่อยชา ขี้เกียจ ขี้ครานของเด็ก มุง
หนามุงตาหาเงิน หาทองกันนี่ ตั้งแตเล็ก ลองหาเงิน
เปนตั้งแตเล็ก โตขึ้นเขาก็ไมนาจะไปหาเงินแบบ จี้ปลน 

สงเคราะหก็ที่่่่ทําเปนหลักหนอย ปนี้้้้ก็ชวยชาวนา ราคา
เขาตกต่ํา สงเคราะหชวยซื้อเขามาแพง ๆ หนอย  แลว
ก็มาสีขาวเอง ใสถุงแพ็กเอง แลวคนออกแบบออกถุง 
เขาก็ทําไปทํามาคนบางคนบอก แหม ! ไมอยากไดขาว 
อยากไดถุง มีโลโกดี ก็ไดเรื่องเลย

อยากจะฝากไวสักนิดหนึ่งวา...ถาใครเห็นดวย 
อยากทําบุญชวยตรงนี้ เออ ! ถามีเครื่องสีขาวอีก
สักเครื่อง ถาใครอานแลวบทความนี้ มีเงินเหลือ

ุ

ถังสตางคเหลือใช ไปสรางโบสถ สรางเจดียกันมา
เยอะแลว ลองมาสรางโรงสีขาวชาวนา ที่นูนใคร
มาสีขาวที่สาขาบุรีรัมย เราจะไมเก็บคาสีขาว ขอ
แคปลายขาวกับพวกรํา เอามาใหสัตวกิน อยางนี้

ุ

สบายกวา มีความสุขดี 
 ก็เลยอยากจะฝากบอกวา...ทานทั้งหลาย มี
เงินเหลือใช ลองเปลี่ยนมาสรางทําบุญแบบ
ใหมันเกิดคุณประโยชน อุดมสมบูรณพูนสุข 
ในชาตินี้ ไมตองรอชาติหนาเลย ก็แลวแต

ุ ุ ู ู ุ

พิจารณา
สวนเรื่องการเผยแผก็ทําไมหยุดหยอน “เผยแผ 

สงเคราะห พัฒนา”  ตองถือเปนหลัก  งานสงเคราะห 
ทําไปเรื่อย ๆ เด็กนักเรียน ชาวปา ชาวเขา อยากมา
หาเงิน ชวงโรงเรียนปดเทอม ก็สงเคราะหใหเขามีงาน
ทํา มีรายได ไดเงินเปนปกเปนกอนไป พอแมก็จะไดเบา
ภาระลูกเรียนหนังสือ ดวยน้ําพักน้ําแรง ลําแขงเขาเอง 
แลวมันก็จะลดนิสัยเฉื่อยชา ขี้เกียจ ขี้ครานของเด็ก มุง
หนามุงตาหาเงิน หาทองกันนี่ ตั้งแตเล็ก ลองหาเงิน
เปนตั้งแตเล็ก โตขึ้นเขาก็ไมนาจะไปหาเงินแบบ จี้ปลน 
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ฆา ลักขโมยเขา ใชน้ําพักน้ําแรงเขาเอง เปนการซอมเด็กเอาไว ฝก
เด็กเอาไว ใหรูจักชองทางทํามาหากิน รูชี้ชองทางรวยใหเขา เขาก็มา
ทําใบไม เก็บทําปุย มันไมไดคุมหรอก แตวาเราไดซอมคน ฝกคนของ
เราไว ใหเขาเชี่ยวชาญ ชํานาญ ช่ําชอง มีทักษะ ประเทศชาติก็จะ
ไดประโยชน ที่มีเด็กฉลาดชาติเจริญ ถาปลอยเด็กโง หาเงินไมเปน 
แบมือขอเงินพอแมตลอดไป 
 อาตมาวา ถามูลนิธิฯ ไมทําอยางนี้ เขาก็ตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นมา บาง
มูลนิธิเห็นเก็บแตเงินไว ไมเห็นมีผลงาน แตมูลนิธิสวนแกว อยากให
มีผลงาน ไมมีเงินเปนรอยลานเปนสิบลานก็ไมวา เผลอ ๆ มีแตหนี้ ป 
2560 นี้คงหมดหนี้แน  เพราะซื้อที่นาที่อยุธยา  ถาไมซื้อก็คงหมด
หนี้แลว  แลวตอไปคงไมเอาแลว ตั้งใจวานาจะพอแลว 3,000 กวา
ไร สงเคราะหกันขนาดนี้แลว 

 ก็ฝากบอกไวดวยวา ใครจน ไมมีที่ดินทํามาหากินก็มา
อยูเลย มาปกหลักปกฐานกัน  มาชวยกัน เราก็จะไดมีเงิน
มีทอง มีขาวมีของกินใชอุดมสมบูรณไป ก็คิดวามูลนิธิตอง
ทําเรื่องนี้ตอไป จนกวาจะหมดวาระที่จะทําไหว เจริญพร.

ฆา ลักขโมยเขา ใชน้ําพักน้ําแรงเขาเอง เปนการซอมเด็กเอาไว ฝก
เด็กเอาไว ใหรูจักชองทางทํามาหากิน รูชี้ชองทางรวยใหเขา เขาก็มา
ทําใบไม เก็บทําปุย มันไมไดคุมหรอก แตวาเราไดซอมคน ฝกคนของ
เราไว ใหเขาเชี่ยวชาญ ชํานาญ ช่ําชอง มีทักษะ ประเทศชาติก็จะ
ไไไดประโยชน ที่มีเด็กฉลาดชาติเจริญ ถาปลอยเด็กโง หาเงินไมเปน 
แบมือขอเงินพอแมตลอดไป 

อาตมาวา ถามูลนิธิฯ ไมทําอยางนี้ เขาก็ตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นมา บาง
มูลนิธิเห็นเก็บแตเงินไว ไมเห็นมีผลงาน แตมูลนิธิสวนแกว อยากให
มีผลงาน ไมมีเงินเปนรอยลานเปนสิบลานก็ไมวา เผลอ ๆ มีแตหนี้ ป 
22560 นี้คงหมดหนี้แน  เพราะซื้อที่นาที่อยุธยา  ถาไมซื้อก็คงหมด
หนี้แลว  แลวตอไปคงไมเอาแลว ตั้งใจวานาจะพอแลว 3,000 กวา
ไไร สงเคราะหกันขนาดนี้แลว 

ก็ฝากบอกไวดวยวา ใครจน ไมมีที่ดินทํามาหากินก็มา
อยูเลย มาปกหลักปกฐานกัน  มาชวยกัน เราก็จะไดมีเงิน
มีทอง มีขาวมีของกินใชอุดมสมบูรณไป ก็คิดวามูลนิธิตอง
ทําเรื่องนี้ตอไป จนกวาจะหมดวาระที่จะทําไหว

ุ ูุ ู
 เจริญพร.



25

 เอาเรื่องโดนใจ ก็เห็นจะเปนเรื่องทวงคืนผืนปา จัดการ
กับพวกคอรรัปชันทุจริต เจาพออิทธิพล นี่เรียกวา คอนขางจะ
กําราบเอาอยูหมัดพอสมควร มุมหน่ึง ท่ีทําใหเกิดความสงบไมมี 
ม็อบไปปดก้ันถนน ถือวาเปนผลงานโดดเดนของรัฐบาลนี้ เพราะ
รัฐบาลที่แลวมาอยางกับเปดงอยเลย ไมสามารถควบคุมม็อบ
อะไรตออะไรไดเลย ออกมาเพนพานกันไปหมด แลวก็ทําใหจราจร 
ติดขัด ยุงยากลําบาก พูดงาย ๆ พังกันไปเสียเยอะ ไมวามือตบ 
ตีนตบ ทําใหบานเมืองสลบไปพักใหญเลย 
 นั้นรัฐบาลนี้ทําให มือตบ ตีนตบ นกหวีด หยุดปรี๊ด
ปราด บานเมืองก็พอจะเดินไปได ไมนั้นเดินไปไหนก็ติดทุก
ม็อบ ทุกสี ทุกวัน แย ! 
 นี่ตองเรียกวา ผลงานของรัฐบาลที่พอจะโดน
ใจ  ถึงวาเศรษฐกิจไมดี แตขอใหสงบไวกอนเถอะ 
เดี๋ยวก็จะแกไขกันไดเอง 

   ËÅÇ§¾‹ÍªÍº¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô§Ò¹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ   
   ÁÕàÃ×èÍ§ÍÐäÃ·Õèâ´¹ã¨ àÃ×èÍ§ÍÐäÃäÁ‹â´¹ã¨ºŒÒ§ ?

เอาเรื่องโดนใจ ก็เห็นจะเปนเรื่องทวงคืนผืนปา จัดการ
กกับพวกคอรรัปชันทุจริต เจาพออิทธิพล นี่เรียกวา คอนขางจะ
กกําราบเอาอยูหมัดพอสมควร มุมหน่ึง ท่ีทําใหเกิดความสงบไมมี 
มม็อบไปปดก้ันถนน ถือวาเปนผลงานโดดเดนของรัฐบาลนี้ เพราะ
รรัฐบาลที่แลวมาอยางกับเปดงอยเลย ไมสามารถควบคุมม็อบ
ออะไรตออะไรไดเลย ออกมาเพนพานกันไปหมด แลวก็ทําใหจราจร 
ติดขัด ยุงยากลําบาก พูดงาย ๆ พังกันไปเสียเยอะ ไมวามือตบ 
ตีนตบ ทําใหบานเมืองสลบไปพักใหญเลย 

นั้นรัฐบาลนี้ทําให มือตบ ตีนตบ นกหวีด หยุดปรี๊ด
ปราด บานเมืองก็พอจะเดินไปได ไมนั้นเดินไปไหนก็ติดทุก

ฐ ุ

ม็อบ ทุกสี ทุกวัน แย ! 
 นี่ตองเรียกวา ผลงานของรัฐบาลที่พอจะโดน
ใใใจ  ถึงวาเศรษฐกิจไมดี แตขอใหสงบไวกอนเถอะ 
เดี๋ยวก็จะแกไขกันไดเอง

ฐ

๔.๔. 
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 ทีน้ีส่ิงท่ีไมโดนใจ หรือผิดหวังมาก ก็คือ เร่ืองภาษี 
ที่ดิน แสดงวา...รัฐบาลนี้กลัวนายทุน หรือ
เปนรัฐบาลของนายทุนก็ไมรู เพราะวารัฐบาล 
ไหนลองคิดจะเก็บภาษีคนรวยละก็ เด๋ียวโดน 
ลงขันคว่ํา ก็เลยถอย 
 ฟงคุณกรณ จาติกวณิช  บอกวาทํามาต้ังแตป 2554- 
2555 ป แลวมาน่ี 2559 สูญอีก ตกลงเหลว ทีแรกฮ่ึม ๆ ๆ 
วาจะเก็บภาษี ตั้งแตคุณสมหมาย ภาษีอะไรนูน เดี๋ยวนี้ถอย
แลว แหม ! นึกวารัฐบาลนี้มีตะบองอยูในมือ จะฟาดฟน
ที่ดินรกรางวางเปลาใหมันมีพืชผลขึ้นมา กระบองหลุดมือ
เสียนี่ หมดแรงยกกระบอง นึกวาเขมแข็ง นึกวาเจง นึกวามี
มาตรา 44 อยูในมือ แตผลที่สุด ถอยกรูด เหมือนรัฐบาลที่
แลว ๆ มา ไมวาทอปบูทหรือเลือกตั้ง พังเพราะจะขึ้นภาษี
ที่ดิน รกรางวางเปลา 
 นี่เปนการปลอยใหเขาลามแผนดิน ล็อกแผนดิน ลาม
โซแผนดินล็อกแผนดินไว ไรประโยชน นึกไมถึงวาจะถอยได 
นึกวาจะสําเร็จรัฐบาลนี้ได ที่ไหนได เนื้อนาราคาแพง แลว

ทีน้ีส่ิงท่ีไมโดนใจ หรือผิดหวังมาก ก็คือ

ฟงคุณกรณ จาติกวณิช  บอกวาทํามาต้ังแตป 2554- 
22555 ป แลวมาน่ี 2559 สูญอีก ตกลงเหลว ทีแรกฮ่ึม ๆ ๆ 
วาจะเก็บภาษี ตั้งแตคุณสมหมาย ภาษีอะไรนูน เดี๋ยวนี้ถอย
แลว แหม ! นึกวารัฐบาลนี้มีตะบองอยูในมือ จะฟาดฟน
ที่ดินรกรางวางเปลาใหมันมีพืชผลขึ้นมา กระบองหลุดมือ
เสียนี่ หมดแรงยกกระบอง นึกวาเขมแข็ง นึกวาเจง นึกวามี
มาตรา 44 อยูในมือ แตผลที่สุด ถอยกรูด เหมือนรัฐบาลที่
แลว ๆ มา ไมวาทอปบูทหรือเลือกตั้ง พังเพราะจะขึ้นภาษี
ที่ดิน รกรางวางเปลา 

นี่เปนการปลอยใหเขาลามแผนดิน ล็อกแผนดิน ลาม
โโซแผนดินล็อกแผนดินไว ไรประโยชน นึกไมถึงวาจะถอยได 
นึกวาจะสําเร็จรัฐบาลนี้ได ที่ไหนได เนื้อนาราคาแพง แลว
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ก็นอนเองเมง ใหกฎหมายนี้เปนกฎหมายอาถรรพ คุณ
กรณฯ เคยจะทํามาแลว ก็ทําไมรอด ก็ลวง ลม พับ นี่
ผิดหวังมาก 
 เสียดายนึกวาจะได “คนไดคลายจากการล็อก
แผนดิน” ลมการลามโซแผนดิน ใหรกรางวางเปลา นี่
ประเทศไทยถึงไดเปนประเทศท่ีเขาจัดอันดับหวย ๆ เก่ียว
กับเรื่องการแบงสรรปนที่ดิน ถัวเฉลี่ยเกลี่ยกันแลว ไม
เปนธรรมเลย บางคนซัดไปตั้ง 4 แสน 5 แสน ไร ตระกูล
เดียวมีตั้ง 4-5 แสนไร บางคนที่อยูอาศัย ที่ทํามาหากิน
ก็ไมมี ตองบุกปา รุกเขา คูคลองกัน สงสัยกรรมของ
ประเทศ กฎหมายอาถรรพออกไมได คนล็อกแผนดิน 
ลามแผนดิน สามารถล็อกรัฐบาลได  รัฐบาลก็ตองเรียก
วาหมดน้ํายาในดานนี้ ไมสามารถใหความเปนธรรมใน
การแบงสรรที่ดิน มันไดขยับคลายตัวออกมาบาง อยาง
นี้นายทุนที่ลามโซแผนดิน ก็ตีปกเลย สบาย ! ปลอยให
รกตอไปได เจริญพร.

ก็็็็็นอนเองเมง ใใใใหกฎหมายนี้้้้้้เปนกฎหมายอาถรรพ คุณ
กรณฯ เคยจะทํามาแลว ก็ทําไมรอด ก็ลวง ลม พับ นี่
ผิดหวังมาก 
 เสียดายนึกวาจะได “คนไดคลายจากการล็อก
แผนดิน” ลมการลามโซแผนดิน ใหรกรางวางเปลา นี่
ประเทศไทยถึงไดเปนประเทศท่ีเขาจัดอันดับหวย ๆ เก่ียว
กับเรื่องการแบงสรรปนที่ดิน ถัวเฉลี่ยเกลี่ยกันแลว ไม
เปนธรรมเลย บางคนซัดไปตั้ง 4 แสน 5 แสน ไร ตระกูล
เดียวมีตั้ง 4-5 แสนไร บางคนที่อยูอาศัย ที่ทํามาหากิน
ก็ไมมี ตองบุกปา รุกเขา คูคลองกัน สงสัยกรรมของ
ประเทศ กฎหมายอาถรรพออกไมได คนล็อกแผนดิน 
ลามแผนดิน สามารถล็อกรัฐบาลได  รัฐบาลก็ตองเรียก
วาหมดน้ํายาในดานนี้ ไมสามารถใหความเปนธรรมใน
การแบงสรรที่ดิน มันไดขยับคลายตัวออกมาบาง อยาง
นี้นายทุนที่ลามโซแผนดิน ก็ตีปกเลย สบาย ! ปลอยให
รกตอไปได เจริญพร.
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 ถาถามวา รูสึกอยางไรที่ทานสวรรคตไป ตองบอกวา 
เสียดาย ! ไปเร็วเกินคาด  
 อาตมายังคิดนึกเหลือเกินวา ทานนาจะอยูอีกสักป หรือ 
2 ป แตคาดผิดไปเปนป ๆ
 เอาละ ! แตวา รูสึกวา คนตั้งสติไมไดกันหลายคน ใน
การสูญเสียกับการสวรรคตของในหลวง จนเปนเหตุใหรูสึก
พลัดหลัก คือ เรารักทาน แลวเราพลัดหลักของความเปน
ชาวพุทธ นี่ก็นาเสียดาย เชนพลัดยังไง ?
 รูสึกวา คนพลัดหลักไมใชนอยเหมือนกัน เอาแคยอ ๆ 
อยางนอย 2 ขอพอ  
 1) พลัดหลัก เพราะไปคิดวาในหลวงเปนที่พึ่งของ
เรา แลวพอทานจากไปก็บอกวา เราหมดที่พึ่ง ไมมีที่จะ
พึ่งแลว รมโพธิ์รมไทร โคนลม ไมมีที่จะพึ่งพาอาศัยอะไร
ไดแลว ตองมานั่งโศก รําพึง รําพัน ร่ําไห อันนี้ผิดแนนอน
 2) ตองคิดใหม ทําใหม อยาปลอยใหความโศกศัลย 
รําพึง รําพัน ร่ําไห มันครอบงําจิตใจเสียจน ไมเหลือสติ

   ÃÙŒÊÖ¡ÍÂ‹Ò§äÃ¡Ñº¡ÒÃÊÇÃÃ¤μ 
   ¢Í§ã¹ËÅÇ§ÃÑª¡ÒÅ·Õè ù ?

ถาถามวา รูสึึกอยางไไไไรทีี่่่่่ทานสวรรคตไไไไป ตองบอกวา 
เสียดาย ! ไปเร็วเกินคาด  

อาตมายังคิดนึกเหลือเกินวา ทานนาจะอยูอีกสักป หรือ 
22 ป แตคาดผิดไปเปนป ๆ

เอาละ ! แตวา รูสึกวา คนตั้งสติไมไดกันหลายคน ใน
การสูญเสียกับการสวรรคตของในหลวง จนเปนเหตุใหรูสึก
พลัดหลัก คือ เรารักทาน แลวเราพลัดหลักของความเปน
ชาวพุทธ นี่ก็นาเสียดาย เชนพลัดยังไง ?
 รูสึกวา คนพลัดหลักไมใชนอยเหมือนกัน เอาแคยอ ๆ 
อยางนอย 2 ขอพอ  

1) พลัดหลัก เพราะไปคิดวาในหลวงเปนที่พึ่งของ
เรา แลวพอทานจากไปก็บอกวา เราหมดที่พึ่ง ไมมีที่จะ
พึ่งแลว รมโพธิ์รมไทร โคนลม ไมมีที่จะพึ่งพาอาศัยอะไร
ไไดแลว ตองมานั่งโศก รําพึง รําพัน ร่ําไห อันนี้ผิดแนนอน

2) ตองคิดใหม ทําใหม อยาปลอยใหความโศกศัลย 
รรําพึง รําพัน ร่ําไห มันครอบงําจิตใจเสียจน ไมเหลือสติ

๕.๕. 
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ปญญา ของความเปนพุทธศาสนิกชน เราจะตองไมหลุดปาก
วาหมดที่พึ่ง เพราะเราพูดแลว ทองกันแลว ทองกันอีกวา 
“อัตตาหิ อัตตโน นาโถ”
 ไง อยาไปลืมเสียซิ ! ของดี ในหลวงทานก็ตรัสวา...ใหเรา
พึ่งตัวเองใหมากที่สุด ตามหลักท่ีวา “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ” 
แลวไปบอกวาหมดที่พึ่ง แลวทองทําไม พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ฯลฯ พระรัตนตรัยเปนที่พึ่งของเรา 
อยางน้ีเราพลัดหลักไปไหม ? รักพระองค แตพลัดหลักในการดํารง 
ตนการเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนา ไหน ๆ ดี ก็อยากใหดีทั้งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 
 พระมหากษัตริยนี่เขาเอาไวหลังสุดนะ  เขาเอาชาติมากอน 
เพราะบางชาติไมมีกษัตริยเขาก็อยูได แตถามีกษัตริยที่ดีก็อยูไดก็
เปนชาติที่ฟลุก ! ไปเลย ไดประโยชนมหาศาล ชาวโลกยอมรับ
วาเปนกษัตริยที่ดีที่สุดในโลก โอ ! ฟงแลวก็ทึ่ง มหัศจรรย 
 การเสร็จสวรรคตของพระองค น้ีเปนสวรรคเปดทางจริง ๆ อยู

เร่ืองหน่ึง ทําใหไดรูวา พระองคไดไปทําอะไรท่ีไหนกับใคร  เพราะ 
ตอนนั้นยังไมมีใครเอามาเผยมาแพรมากถึงขนาดนั้น  
 อาว ! ทีนี้ เพื่อไมใหพลัดอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ ชาวพุทธ
ชอบพูดวา “ขาขอเปนขาพระบาททุกชาติไป”
 อันนี้ พลัดเพี้ยนหลักของพุทธศาสนา  เราอาจจะเปน
พสกนิกรที่ดีของในหลวง แตเราจะเสียความเปนพุทธบริษัท
ที่ดขีองศาสนา  เพราะศาสนาไมนิยมการเกิดเปนทาสเปนนาย 
อะไรทั้งนั้นแหละ เพราะความเกิดเปนทุกข
 พระพุทธเจาตรัสใหเราคิดวา ขอใหเราน่ี เปนชาติสุดทาย 
ไวใหมาก ๆ เพราะพระองคก็ตรัสกอนตรัสรูวา ขอใหชาติน้ีเปน 
ชาติสุดทายเถอะ มาร...อยามาลวงลอเรา กิน กาม เกียรติ 
อะไรมา ปรนเปรอบําเรอเราเลย

ปญญา ของความเปนพุทธศาสนิกชน เราจะตองไมหลุดปาก
วาหมดที่พึ่ง เพราะเราพูดแลว ทองกันแลว ทองกันอีกวา 
“อัตตาหิ อัตตโน นาโถ”

ไง อยาไปลืมเสียซิ ! ของดี ในหลวงทานก็ตรัสวา...

ตามหลักท่ีวา “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ”
แลวไปบอกวาหมดที่พึ่ง แลวทองทําไม พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ฯลฯ พระรัตนตรัยเปนที่พึ่งของเรา 

ุ

อยางน้ีเราพลัดหลักไปไหม ? รักพระองค แตพลัดหลักในการดํารง 
ตนการเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนา ไหน ๆ ดี ก็อยากใหดีทั้งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

พระมหากษัตริยนี่เขาเอาไวหลังสุดนะ  เขาเอาชาติมากอน 
เพราะบางชาติไมมีกษัตริยเขาก็อยูได แตถามีกษัตริยที่ดีก็อยูไดก็
เปนชาติที่ฟลุก ! ไปเลย ไดประโยชนมหาศาล ชาวโลกยอมรับ
วาเปนกษัตริยที่ดีที่สุดในโลก โอ ! ฟงแลวก็ทึ่ง มหัศจรรย 

การเสร็จสวรรคตของพระองค น้ีเปนสวรรคเปดทางจริง ๆ อยู
ุ

เร่ืองหน่ึง ทําใหไดรูวา 

 อาว ! ทีนี้ เพื่อไมใหพลัดอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ ชาวพุทธ
ชอบพูดวา “ขาขอเปนขาพระบาททุกชาติไป”

อันนี้ พลัดเพี้ยนหลักของพุทธศาสนา  เราอาจจะเปน
ุ

พสกนิกรที่ดีของในหลวง แตเราจะเสียความเปนพุทธบริษัท
ที่ดขีองศาสนา  เพราะศาสนาไมนิยมการเกิดเปนทาสเปนนาย 
อะไรทั้งนั้นแหละ เพราะความเกิดเปนทุกข

พระพุทธเจาตรัสใหเราคิดวา ขอใหเราน่ี เปนชาติสุดทาย 
ไวใหมาก ๆ เพราะพระองคก็ตรัสกอนตรัสรูวา ขอใหชาติน้ีเปน 

ุ ุ

ชาติสุดทายเถอะ มาร...อยามาลวงลอเรา กิน กาม เกียรติ 
อะไรมา ปรนเปรอบําเรอเราเลย
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 นั้นคนบางคนก็แปลก !  ไดผัวไมดี ตบตีหนาตาบวม
แหก พอผัวตายก็บอกวา “ชาติหนาเกิดมาเจอกันอีกนะ” 
อันนี้ผิดหลัก ตรงที่วา “การเกิดมันเปนทุกข” 
 ถึงจะเกิดมาเจอกษัตริยดี แตเราก็เปนทุกข กษัตริย
ที่ดีทานก็เปนทุกข  ในหลวงนี่ เราอาจจะไมคอยคิดกันวา
พระองคทานทุกขมากขนาดไหน ยิ่งตอนที่มีลัทธิคอมมิวนิสต 
เขาจะแซะสถาบันออกนี่ แลวก็มีเรื่องการเมืองสังคม ผาน
วิกฤตมาไมรูเทาไหร 
 บางทีมีเรื่องอะไรก็ไปลงที่พระองค นิสิตนักศึกษาถูก
ฆา อาว ! ! ก็วาพระองค 
 ปฏิวัติก็บอกพระองค อะไรก็ไมรู อยูเบื้องหลัง สารพัด

อยาง จนมีคนพูดวา พระองคทานเคยรําพึงรําพันวา 
เราไปทําอะไรใหเขาเปนทุกขหนอ เราไปทําอะไรให
เขาเดือดรอนหนอ เขาถึงดาเอาวาเอา เออ ! ไมรู
เรื่องจริงไมจริง แตมีคนเคยเลาใหฟง ในหลวงทาน
ไปดูแมน้ําเจาพระยา หนาโรงพยาบาลศิริราช ทาน
เห็นน้ําแลวพระองคทานก็นึกวา เออทําไมหนอ ! 
ยังมีคนเกลียดเรา ไมชอบเรา 
 นี่เกิดก็เปนทุกขอยางนี้ อยางบอกวา ในหลวง นี่สุข
สบายที่สุด เกิดมาในกองเงินกองทอง กองบนความสุข 
 อาตมาเชื่อวา ยังไงทานก็ตองมีความทุกขหลายเรื่อง 
เรื่องบานเมือง นี่แนนอนละ เรื่องคนไมชอบ ไมเอาสถาบัน
กษัตริย ไปใสรายปายสี ตาง ๆ นานาเยอะแยะ 
 เพราะฉะน้ัน ตองพยายามเปล่ียนใหม “ขอใหพระองค 
ถึงชาติสุดทายไว ๆ”  และขาพระบาทก็จะตามไปพยายาม
ใหเปนชาติสุดทายใหได ถาอยางน้ีซิ ไมเสียหลักชาวพุทธเลย 
ถาไมเชนน้ัน เราสวรรคปดเลยนะ ไปเกิดทุกชาติ ทุกชาติ แลว 

นั้้้้้นคนบางคนก็็็แปลก !  ไไไดผัวไไไมดี ตบตีหนาตาบวม
แหก พอผัวตายก็บอกวา “ชาติหนาเกิดมาเจอกันอีกนะ”
อันนี้ผิดหลัก ตรงที่วา “การเกิดมันเปนทุกข”

ถึงจะเกิดมาเจอกษัตริยดี แตเราก็เปนทุกข กษัตริย
ที่ดีทานก็เปนทุกข  ในหลวงนี่ เราอาจจะไมคอยคิดกันวา
พระองคทานทุกขมากขนาดไหน ยิ่งตอนที่มีลัทธิคอมมิวนิสต 
เขาจะแซะสถาบันออกนี่ แลวก็มีเรื่องการเมืองสังคม ผาน
วิกฤตมาไมรูเทาไหร 
 บางทีมีเรื่องอะไรก็ไปลงที่พระองค นิสิตนักศึกษาถูก
ฆา อาว ! ! ก็วาพระองค 

ปฏิวัติก็บอกพระองค อะไรก็ไมรู อยูเบื้องหลัง สารพัด

อยาง จนมีคนพูดวา พระองคทานเคยรําพึงรําพันวา 
เราไปทําอะไรใหเขาเปนทุกขหนอ เราไปทําอะไรให
เขาเดือดรอนหนอ เขาถึงดาเอาวาเอา เออ ! ไมรู
เรื่องจริงไมจริง แตมีคนเคยเลาใหฟง ในหลวงทาน
ไไปดูแมน้ําเจาพระยา หนาโรงพยาบาลศิริราช ทาน
เห็นน้ําแลวพระองคทานก็นึกวา เออทําไมหนอ ! 

ู

ยังมีคนเกลียดเรา ไมชอบเรา 
นี่เกิดก็เปนทุกขอยางนี้ อยางบอกวา ในหลวง นี่สุข

สบายที่สุด เกิดมาในกองเงินกองทอง กองบนความสุข 
 อาตมาเชื่อวา ยังไงทานก็ตองมีความทุกขหลายเรื่อง 

ุ ุุ

เรือ่งบานเมือง นี่แนนอนละ เรื่องคนไมชอบ ไมเอาสถาบัน
กษัตริย ไปใสรายปายสี ตาง ๆ นานาเยอะแยะ 

เพราะฉะน้ัน ตองพยายามเปล่ียนใหม “ขอใหพระองค 
ถึงชาติสุดทายไว ๆ”  และขาพระบาทก็จะตามไปพยายาม
ใหเปนชาติสุดทายใหได ถาอยางน้ีซิ ไมเสียหลักชาวพุทธเลย 

ุ

ถาไมเชนน้ัน เราสวรรคปดเลยนะ ไปเกิดทุกชาติ ทุกชาติ แลว 
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จะมีความสุขกันยังไง ตองทําใหกิเลสไมเกิด ตัวกูไมเกิด ตัวเรา
จะเปนขาพระบาท หรือจะยังไง อยาไปเกิดเปนอยางนูน อยาง
นี้  บอย ๆ เลยพยายามระงับอารมณเกิดวา เราเปนอะไรของ
ใคร สูควบคุมการเกิดเปนตัวตน วาเราจะเปนตัวตนท่ีรับใชเบ้ือง 
ยุคลบาท แลวเวลาทานจากไป เราก็ตองทุกข ตองรองไหทุก
ภพทุกชาติ   
 ฉะนั้น การจองการเกิดทุกภพทุกชาติเพื่อเปน
ขาพระบาทนั้น ไมถูกหลักทางศาสนา อาจจะเปนแค
พสกนิกรของที่ดีในหลวง เราเอาใหครบไดไหม ? 
 ๑) เปนพลเมืองที่ดีของชาติ ก็คือ เสียภาษี   
เพื่อชาติ ไมหลบเลี่ยงภาษี 
 ๒) เปนชาวพุทธที่ดี ก็จับหลักใหแนน 
 ๓) เปนพสกนิกรที่ดี ก็คือ พยายามทําสิ่งที่
พระองคทานคิดไว “เรื่องน้ํา” พยายามดูแลน้ํา 
อยาใหเนาใหเสีย พยายามเก็บกักน้ําไวใหมาก
ที่สุด พยายามปองกันน้ําอยาใหทวม ปองกันคัน
ไวใหดี นี่แหละ พสกนิกรที่ดีของในหลวง 

จะมีีความสุขกัันยัังไไไง ตองทํําใใใหกิิเลสไไไมเกิิด ตััวกูไไไมเกิิด ตััวเรา
จะเปนขาพระบาท หรือจะยังไง อยาไปเกิดเปนอยางนูน อยาง
นี้  บอย ๆ เลยพยายามระงับอารมณเกิดวา เราเปนอะไรของ
ใคร สูควบคุมการเกิดเปนตัวตน วาเราจะเปนตัวตนท่ีรับใชเบ้ือง 
ยุคลบาท แลวเวลาทานจากไป เราก็ตองทุกข ตองรองไหทุก
ภพทุกชาติ   
 ฉะนั้น การจองการเกิดทุกภพทุกชาติเพื่อเปน
ขาพระบาทนั้น ไมถูกหลักทางศาสนา อาจจะเปนแค

ุ ุ

พสกนิกรของที่ดีในหลวง เราเอาใหครบไดไหม ? 
ู

๑) เปนพลเมืองที่ดีของชาติ ก็คือ เสียภาษี   
เพื่อชาติ ไมหลบเลีย่งภาษี 
 ๒) เปนชาวพุทธที่ดี ก็จับหลักใหแนน 
 ๓) เปนพสกนิกรที่ดี ก็คือ พยายามทําสิ่งที่
พระองคทานคิดไว “เรื่องน้ํา” พยายามดูแลน้ํา 
อยาใหเนาใหเสีย พยายามเก็บกักน้ําไวใหมาก

ู

ที่สุด พยายามปองกันน้ําอยาใหทวม ปองกันคนั
ไวใหดี นี่แหละ พสกนิกรที่ดีของในหลวง 
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 ถาเราบอกวา “ขอเดินตามรอย”  น้ําก็ไมเก็บ อด 
อยากปากแหง ท้ัง ๆ ท่ีพระองคทานบอกวา “น้ําคือ ชีวิต”  
เราลองทํา เพราะพระวรกายของทานพระไตรลักษณเขา
เอาไปแลว  พระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตา เอาไปไว
ในพระบรมโกศแลว ไมชาก็ถวายพระเพลิง ก็จะหมดพระ
วรกายใหเห็นอีก   ไมสามารถเปนที่พึ่งอะไรกับใครไดแลว 
แตพระราชปณิธานที่ทําไว ชวยกันสานตอเถอะ  
 มีคนไทย น่ีรูสึกวา ยังไงละ การเสด็จสวรรคตของ 
พระองค แลวมาน่ังเศราโศก เราตองมีสวรรคเปดทาง
เพ่ือใหเรา ไดทําอะไรเพ่ือพระองคใหมากท่ีสุด ในลักษณะ
ที่มันสรางความอุดมสมบูรณ เพราะทานตองการความ
อุดมสมบูรณใหกับประเทศชาติและประชาชน จึงยอม
ลําบาก ตรากตรําเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย
 อาตมาวา บางทีเขาจัดรองเพลงมากไปหนอย 
เลยหมดแรงที่จะทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน ในความรูสึก
อยากจะใหพวกลดสวนเกิน ที่ไปจัดแปรรูป แปรอะไร
กัน เอาพอสมควร อยาทํากันเยอะเกินไป เพราะวา

ถาเราบอกวา “ขอเดินตามรอย”  น้้้้ําก็็ไไมเก็็บ อด 
อยากปากแหง ท้ัง ๆ ท่ีพระองคทานบอกวา “น้ําคือ ชีวิต”
เราลองทํา เพราะพระวรกายของทานพระไตรลักษณเขา
เอาไปแลว  พระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตา เอาไปไว
ในพระบรมโกศแลว ไมชาก็ถวายพระเพลิง ก็จะหมดพระ
วรกายใหเห็นอีก   ไมสามารถเปนที่พึ่งอะไรกับใครไดแลว 
แตพระราชปณิธานที่ทําไว ชวยกันสานตอเถอะ  

มีคนไทย น่ีรูสึกวา ยังไงละ การเสด็จสวรรคตของ 
พระองค แลวมาน่ังเศราโศก เราตองมีสวรรคเปดทาง
เพ่ือใหเรา ไดทําอะไรเพ่ือพระองคใหมากท่ีสุด ในลักษณะ
ที่มันสรางความอุดมสมบูรณ เพราะทานตองการความ
อุดมสมบูรณใหกับประเทศชาติและประชาชน จึงยอม
ลําบาก ตรากตรําเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย

อาตมาวา บางทีเขาจัดรองเพลงมากไปหนอย 
เลยหมดแรงที่จะทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน ในความรูสึก
อยากจะใหพวกลดสวนเกิน ที่ไปจัดแปรรูป แปรอะไร
กัน เอาพอสมควร อยาทํากันเยอะเกินไป เพราะวา
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เห็นไดทราบขาวมาวา บางทีผูวาฯ ไปชา พวกไปคอยตาก
แดดอยูตั้งนาน เขาวาเปนลมเปนแลงกัน 
 ลองเปลี่ยนใหม ปลูกตนไมบาง ทําความสะอาดบาง 
ลอกหนองคลองบึงบาง แลวก็บอก “นี่ทําเพื่อในหลวง”
 ไมใชรองเพลง รองเพลง แลวก็หมดแรง แลวก็ไมไดทํา
อะไรเปนปกเปนอัน เปนลมปากลมเพลงไปหมด 
 ไมรูละสําหรับสวนตัวเรา ! เรารองเพลงไมได เราก็ทํา 
เอา ทําเอา เชื่อวาอีก 3-4 ป จะรูวา พระที่ไมไดรองเพลง
สรรเสริญพระบารมีนี่ แตทําอะไรดี ๆ เพื่อใหชาติบานเมือง
อุดมสมบูรณ เพราะพอใจในพระราชปณิธาน โครงการที่ทาน
ดําริไวเราสานตอ ตอเติม เสริมตอ อยาเกาะโครงการทานกิน
ไปวัน ๆ 
 เราไมกลัว ตอนนี้เราทําเรื่องน้ํา ถาใครหาวาเราโหน 
กระแส ไมใชโหนกระแส นําพระกระแสรับสั่ง มาลุย นําทําไป
กอน ตั้ง 50 % แลว พระองคทานจึงจะไดสวรรคตจากไป 

 เพราะฉะนั้น ขอตั้งใจวาสวรรคเปดทาง เมื่อ
พระองคสวรรคต เราอยามัวไปทําอะไรที่มันจะคด
ไป คดมา ไมตรงทาง เดินกาวตามรอยพระองคทาน 
น่ีอยาใหกาวพลาด กาวใหถูกจุด ถูกจังหวะ แลวก็
จะเหมือนนําส่ิงท่ีพระองคทําไว น่ีสืบตอไป พูดงาย ๆ
วา “สิ่งที่ควรอยูไมใชพระวรกาย แตเปนพระ
ราชปณิธาน” ตองสานตอใหไดเจริญพร.

เห็็็นไไไดทราบขาวมาวา บางทีผูวาฯ ไไไปชา พวกไไไปคอยตาก
แดดอยูตั้งนาน เขาวาเปนลมเปนแลงกนั

ู

ลองเปลี่ยนใหม ปลูกตนไมบาง ทําความสะอาดบาง 
ลอกหนองคลองบึงบาง แลวก็บอก “นี่ทําเพื่อในหลวง”

ไมใชรองเพลง รองเพลง แลวก็หมดแรง แลวก็ไมไดทํา
อะไรเปนปกเปนอัน เปนลมปากลมเพลงไปหมด 

ไมรูละสําหรับสวนตัวเรา ! เรารองเพลงไมได เราก็ทํา 
เอา ทําเอา เชื่อวาอีก 3-4 ป จะรูวา พระที่ไมไดรองเพลง
สรรเสริญพระบารมีนี่ แตทําอะไรดี ๆ เพื่อใหชาติบานเมือง
อุดมสมบูรณ เพราะพอใจในพระราชปณิธาน โครงการที่ทาน
ดําริไวเราสานตอ ตอเติม เสริมตอ อยาเกาะโครงการทานกิน
ไไไปวัน ๆ 
 เราไมกลัว ตอนนี้เราทําเรื่องน้ํา ถาใครหาวาเราโหน 
กระแส ไมใชโหนกระแส นําพระกระแสรับสั่ง มาลุย นําทําไป
กอน ตั้ง 50 % แลว พระองคทานจึงจะไดสวรรคตจากไป 

เพราะฉะนั้น ขอตั้งใจวาสวรรคเปดทาง เมื่อ
พระองคสวรรคต เราอยามัวไปทําอะไรที่มันจะคด
ไไไไป คดมา ไมตรงทาง เดินกาวตามรอยพระองคทาน 
น่ีอยาใหกาวพลาด กาวใหถูกจุด ถูกจังหวะ แลวก็
จะเหมือนนําส่ิงท่ีพระองคทําไว น่ีสืบตอไป พูดงาย ๆ
วา “สิ่งที่ควรอยูไมใชพระวรกาย แตเปนพระ
ราชปณิธาน” ตองสานตอใหไดเจริญพร.
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““ไมไมลืมกันลืมกัน
        ไมไมทิ้งกัน”ทิ้งกัน” 



35

 ถาถามวาระหวางผูขัดแยง 2 ฝาย คือการเมืองกับผูยึด
อํานาจของทางการเมือง หรือที่เรียกกันวาเผด็จการ อะไรก็แลวแต 
พูดงายๆ ก็คือ วาฝายที่ยึดอํานาจมา กับฝายที่ถูกยึดอํานาจ 
 ถามองดูแลวมันก็มีจุดออนจุดดอย และจุดเดนจุดดี 
ดวยกันทั้ง 2 ฝาย 
 ในฝายดี นักการเมืองกับชาวบาน ถึงแมเขาไมมี
อํานาจ แตเขาก็ผูกพันชวยเหลือเกื้อกูล กันแบบชนิดที่
แบบวา “ไมลืมกันไมท้ิงกัน” อะไรทํานองน้ี เชน ชาวนา 
ขายขาวปลาไมคอยได คุณหญิงหนอยก็ตาม ทานย่ิงลักษณ 
ก็ตาม ก็ออกมาชวยซื้อชวยอะไรกัน ชวยกันทําชวยกัน
ขาย มันกไ็ปผูกพันกัน และก็ไปงานศพงานอะไรกัน เชื่อ
วา คสช. จะไปทําอยางนั้นบางก็คงยาก ทําไมได นี่ก็คือ 
จุดแข็งไดเปรียบของฝายการเมือง
 สวนจุดดีของฝายยึดอํานาจ ก็อาจจะทําอะไรรวดเร็ว ถูกใจ
คนบางกลุม อาจจะดึงฐานของนักการเมืองมาไดบาง คงไมมาก 
แตก็คงไดบางชวงแรก ๆ เพราะวาใหสันยงสัญญาวาจะคืนใหไม
นาน ขอเวลาไมนาน อะไรตาง ๆ นานาวาจะมาแกไข และก็บาน
เมืองไมมีม็อบมาเกะกะ รกถนน ไมไดยินเสียงนกหวีด ตีนตบ มือ
ตบ สยบไป สงบไปไดพักหนึ่ง โจรผูราย แผนดินปาที่ถูกโกงไปก็เอา
คืนมาไดบาง อันน้ีก็เปนจุดดีจุดได ไดเปรียบ ท่ีไดเปรียบกันชัด ๆ  ก็คือ
วา ไมเปนรัฐบาลเปดงอย  คือไมมีใครขัดขวางทุกเรื่อง นึกอยากจะ
ไดเงินไปทําอะไรก็ได ทั้งธนาคารใหหมด ซึ่งตางกับรัฐบาลเลือกตั้ง 
ไอนั้นก็ขัด ไอนี้ก็ติด โนนก็โดนยึด โดนรั้วบล็อกไปหมด ก็เลยเปน
รัฐบาลเปดงอย สูฝายนี้เขาไมได ฝายยึดอํานาจเขาไดเปรียบตรงนี้

   ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ºÒÅ¢Í§¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§
   ¡Ñº ¤Êª. ã¤ÃÁÕ¨Ø´à´‹¹ Ø̈´´ŒÍÂ¡Ç‹Ò¡Ñ¹ ?

ถาถามวาระหวางผูขัดแยง 2 ฝาย คือการเมืองกับผูยึด
ออํานาจของทางการเมือง หรือที่เรียกกันวาเผดจ็การ อะไรก็แลวแต 
พพูดงายๆ ก็คือ วาฝายที่ยึดอํานาจมา กับฝายที่ถูกยึดอํานาจ 

ถามองดูแลวมันก็มีจุดออนจุดดอย และจุดเดนจุดดี 
ดดวยกันทั้ง 2 ฝาย 

ู

ในฝายดี นักการเมืองกับชาวบาน ถึงแมเขาไมมี
ออํานาจ แตเขาก็ผูกพันชวยเหลือเกื้อกูล กันแบบชนิดที่
แบบวา “ไมลืมกันไมท้ิงกัน”

ู
 อะไรทํานองน้ี เชน ชาวนา 

ู

ขขายขาวปลาไมคอยได คุณหญิงหนอยก็ตาม ทานย่ิงลักษณ 
กก็ตาม กอ็อกมาชวยซื้อชวยอะไรกัน ชวยกันทําชวยกนั

ุุ

ขขาย มันก็ไปผูกพันกัน และก็ไปงานศพงานอะไรกัน เชื่อ
ววา คสช. จะไปทําอยางนั้นบางก็คงยาก ทําไมได นี่ก็คือ 

ู

จจุดแข็งไดเปรียบของฝายการเมือง
สวนจุดดีของฝายยึดอํานาจ ก็อาจจะทําอะไรรวดเร็ว ถูกใจ

คคนบางกลุม อาจจะดึงฐานของนักการเมืองมาไดบาง คงไมมาก 
แตก็คงไดบางชวงแรก ๆ เพราะวาใหสันยงสัญญาวาจะคืนใหไม
นนาน ขอเวลาไมนาน อะไรตาง ๆ นานาวาจะมาแกไข และก็บาน
เมืองไมมีม็อบมาเกะกะ รกถนน ไมไดยินเสียงนกหวีด ตีนตบ มือ
ตตบ สยบไป สงบไปไดพักหนึ่ง โจรผูราย แผนดินปาที่ถูกโกงไปก็เอา
คคืืนมาไดบาง อันน้ีก็เปนจุดดีจุดได ไดเปรียบ ท่ีไดเปรียบกันชัด ๆ  ก็คือ
ววา ไมเปนรัฐบาลเปดงอย  คือไมมีใครขัดขวางทุกเรื่อง นึกอยากจะ
ไไไไไดเงินไปทําอะไรก็ได ทั้งธนาคารใหหมด ซึ่งตางกับรฐับาลเลือกตั้ง 
ไไไไไอนั้นก็ขัด ไอนี้ก็ติด โนนก็โดนยึด โดนรั้วบล็อกไปหมด ก็เลยเปน
รรัฐบาลเปดงอย สูฝายนี้เขาไมได ฝายยึดอํานาจเขาไดเปรียบตรงนี้

๖.๖. 



36

 ทีนี้ มาดูจุดเสียกันบาง เอาฝายยึดอํานาจกอน ให
คําม่ันสัญญาไว เชน บอกรออีกไมนาน ขอเวลาไมนาน แตน่ี
ก็บล็อกเขานานเหลือเกินเหมือนกันนะ เขาขอทํากิจกรรม
ก็ไมให อันน้ีก็เปนจุดดอยไปบล็อกเขามาก ๆ นี่แลวไมนึกถึง
ตอนตัวเองไปบล็อกเขาละ เชน บล็อกเขาวาเอาจะคืนดี
กันไหมนี่จะหยุดตีไมหยุด ถาไมหยุดยึดเลย 
 นี่เขาก็ยอนบางซิจุดเสีย จุดเสียก็คือไมทําตามสัญญา
และหลาย ๆ  เร่ืองท่ีเสียก็คือ เชน ไปใชคําเลี่ยงบาลี จํานํายุงฉง
ยุงฉางอะไรกันไมรูพูดงาย ๆ  “วาแตเขาอิเหนาเปนเอง” หลาย
เรื่องเหมือนกันนี่ก็เปนจุดเสีย
  ทีนี้ ถาขืนบล็อกไวอยางนี้ยิ่งบล็อกยิ่งเสีย ถาพูดไมมี
เหตุผลวาจะบล็อกไปทําไม มันก็กลายเปนวา อาว ! นี่เริ่มไมใช
เปนคูขัดแยงกันแลว กลายเปนคูแขงทางการเมือง 
 กลายเปนวาฝายยึดอํานาจกลัวใชไหม ? ถาปลอย
ใหนักการเมืองออกมาจัดกิจกรรม ประเดี๋ยวก็จะลงหลัง
เสือลําบากแตมคะแนนก็จะไหลไปทางกิจกรรมทางการ
เมือง ก็ลองเปดไดสิ
 แคคุณหญิงหนอย (คุณหญิงสุดารัตน  เกยุราพันธุ) ออก
มากระตุนนิดเดียวแคนี้ก็อาการ ๆ กระเพื่อมแรงแลว ที่ออก
มาพูดวา นี่เราเปนคูแขงกันแลวนะ ไมใชคูขัดแยง ทางนี้ก็จะ
ทวงแตมใครจะไดแตมมากกวากัน ใครทําแตมสูงก็ตองโดนกด 
บล็อกไวกอน ไมนั้นยุง ! 

...ขอใหทั้ง ๒ ฝาย ลบรอย กลบรอย ...ขอใหทั้ง ๒ ฝาย ลบรอย กลบรอย 
จุดดอยจุดออนจุดเสีย เพียรพยายามจุดดอยจุดออนจุดเสีย เพียรพยายาม

ทําใหบานเมืองเดินหนาได...” ทําใหบานเมืองเดินหนาได...” 
““

ทีนี้ มาดูจุดเสียกันบาง เอาฝายยึดอํานาจกอน ให
คําม่ันสัญญาไว เชน บอกรออีกไมนาน ขอเวลาไมนาน แตน่ี
ก็บล็อกเขานานเหลือเกินเหมือนกันนะ เขาขอทํากิจกรรม
ก็ไมให อันน้ีก็เปนจุดดอยไปบล็อกเขามาก ๆ นี่แลวไมนึกถึง
ตอนตัวเองไปบล็อกเขาละ เชน บล็อกเขาวาเอาจะคืนดี
กันไหมนี่จะหยุดตีไมหยุด ถาไมหยุดยึดเลย

นี่เขาก็ยอนบางซิจุดเสีย จุดเสียก็คือไมทําตามสัญญา
ุ ุ ุ

และหลาย ๆ  เร่ืองท่ีเสียก็คือ เชน ไปใชคําเลี่ยงบาลี จํานํายุงฉง
ยุงฉางอะไรกันไมรูพูดงาย ๆ  “วาแตเขาอิเหนาเปนเอง” หลาย
เรื่องเหมือนกันนี่ก็เปนจุดเสีย
    ททีีนนีี้้  ถถาาขขืืนนบบลล็็ออกกไไววออยยาางงนนีี้้ยยิิ่่งงบบลล็็ออกกยยิิ่่งงเเสสีียย  ถถาาพพููดดไไมมมมีี
เเหหตตุุผผลลววาาจจะะบบลล็็ออกกไไปปททํําาไไมม  มมัันนกก็็กกลลาายยเเปปนนววาา  ออาาวว  !!  นนี่่ีเเรริิ่่มมไไมมใใชช
เเปปนนคคููขขััดดแแยยงงกกัันนแแลลวว  กกลลาายยเเปปนนคคููแแขขงงททาางงกกาารรเเมมืือองง  

กลายเปนวาฝายยึดอํานาจกลัวใชไหม ? ถาปลอย
ใใหนักการเมืองออกมาจัดกิจกรรม ประเดี๋ยวก็จะลงหลัง
เสือลําบากแตมคะแนนก็จะไหลไปทางกิจกรรมทางการ
เมือง ก็ลองเปดไดสิ

แคคุณหญิงหนอย (คุณหญิงสุดารัตน  เกยุราพันธุ) ออก
มากระตุนนิดเดียวแคนี้ก็อาการ ๆ กระเพื่อมแรงแลว ที่ออก
มาพูดวา นี่เราเปนคูแขงกันแลวนะ ไมใชคูขัดแยง ทางนี้ก็จะ
ทวงแตมใครจะไดแตมมากกวากัน ใครทําแตมสูงก็ตองโดนกด 
บล็อกไวกอน ไมนั้นยุง ! 
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  สวนนักการเมืองก็มีจุดดอยไมรวมตัวกัน พรรคใครพรรคมัน ถา
ออกมารวมตัวกันนี่ เรงรัดพรอมกันใหปลดล็อก แลวก็บอกประชาชน 
ถาประชาชนรวมดวย แนนอนทหารอยูยาก 
 ถาประชาชนอยากจะใหปลดลอก อยากจะมีเลือกตั้ง 
ทหารก็คงอยูแบบอึดอัดเผลอ ๆ ดีไมดี เปนเปดงอยเหมือน
กัน ถาประชาชนลุกขึ้นมามาก ๆ เขาก็จะยุงอีก 
 แตวานักการเมืองก็จะมีจุดเสียตรงที่วา...พอเขาปลอยโอกาส
ใหก็จะไมพูดถึงนโยบาย ไมพูดถึงโครงการจะบริหารประเทศ จะ
ไปเหน็บนิดเหน็บหนอย พูดงาย ๆ หัวใจมันเคียดแคนก็อาจจะเอา
คืนอะไรทํานองนี้ อยากเอาคืนบาง
 เลยไมคอยมี สมองท่ีจะคิดใหประชาชนไดรับประโยชนท้ังประเทศ 
แลวฝายโนนเขาก็กลัว ๆ จะเอาคืนนะ
 นี่นั้นอยามีทาทีจะเอาคืนซะนิดเดียว บอกวา “เรื่องแลว ๆ ไป” 
 นักการเมืองบอกเรื่องแลว ๆ ไป เดินหนากันใหม ไมรื้อฝอยหา
ตะเข็บอะไรกัน นี่ตอนนี้ชักเริ่มรื้อฝอยหาตะเข็บกันอยู นี่เห็นคุยเรื่อง
นั้นกัน คุยเรื่องนี้กัน พรรคเกากับพรรคใหมตางคนตางคุยกัน 

    สวนนักการเมืองก็็มีจุดดอยไไมรวมตัวกัน พรรคใใใครพรรคมัน ถา
ออกมารวมตัวกันนี่ เรงรัดพรอมกันใหปลดล็อก แลวก็บอกประชาชน 
ถาประชาชนรวมดวย แนนอนทหารอยูยาก 

ถาประชาชนอยากจะใหปลดลอก อยากจะมีเลือกตั้ง 
ู

ทหารก็คงอยูแบบอึดอัดเผลอ ๆ ดีไมดี เปนเปดงอยเหมือน
กัน ถาประชาชนลุกขึ้นมามาก ๆ เขาก็จะยุงอีก 

ู ๆ

แตวานักการเมืองก็จะมีจุดเสียตรงที่วา...
ุ

พอเขาปลอยโอกาส
ใหก็จะไมพูดถึงนโยบาย ไมพูดถึงโครงการจะบริหารประเทศ จะ
ไไปเหน็บนิดเหน็บหนอย พูดงาย ๆ หัวใจมันเคียดแคนก็อาจจะเอา
คืนอะไรทํานองนี้ อยากเอาคืนบาง

ู ๆ

เลยไมคอยมี สมองท่ีจะคิดใหประชาชนไดรับประโยชนท้ังประเทศ 
แลวฝายโนนเขาก็กลัว ๆ จะเอาคืนนะ
  นนีี่่นนัั้้นนออยยาามมีีททาาททีีจจะะเเออาาคคืืนนซซะะนนิิดดเเดดีียยวว  บบออกกววาา  ““เเรรืื่่อองงแแลลวว  ๆๆ  ไไปป””  

นักการเมืองบอกเรื่องแลว ๆ ไป เดินหนากันใหม ไมรื้อฝอยหา
ตะเข็บอะไรกัน นี่ตอนนี้ชักเริ่มรื้อฝอยหาตะเข็บกันอยู นี่เห็นคุยเรื่อง
นั้นกัน คุยเรื่องนี้กัน พรรคเกากับพรรคใหมตางคนตางคุยกัน 
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 นี่มันก็เปนจุดเสีย แลวก็อาจจะทําใหมีการยึด
คราวตอไปอีกก็ได ถายังไมละนิสัยเดิม มัวแตสาด
โคลนกันอยู แลวชอบเลนนอกกติกา แพในสภาก็มา
ชนะกลางถนน อะไรทํานองนี้ นี่คือ จุดเสียของฝาย
การเมือง
 ฉะนั้น ก็ขอใหทั้ง 2 ฝาย ลบรอย กลบรอย จุดดอย
จุดออนจุดเสีย เพียรพยายามทําใหบานเมืองเดินหนาได 
 ถึงเวลาอาตมาเคยบอกไวหลายครั้งวา การยึดอํานาจ
มันตองมีตอไป แตขออยางเดียวอยายึดนาน แลวกอนจะยึด 
อยาโงแถลงการณแบบฉุกเฉิน “ฉบับตอไป” “เดี๋ยวคอยฟง
ฉบับตอไป” เพิ่งเริ่มราง อันนี้เปนเรื่องแย มันตองเตรียมการ
ไวกอน ทํางานขามชอตหนอย พอมาถึงประกาศ 1-2-3-4-
5 รวด เออ ! มันยังไงก็ตอง…มันตองมีโอกาสไดยึดอีก เพราะ
ถาการเมืองใหอํานาจเขามาก ๆ เขาก็เหลิงอีก มันเหลิงมา
หลายรอบแลว
 ชนะทีก็ชอบพูดวา “ไอฝายโนนมันตองรอชาติหนาตอน
บาย ๆ ” อยางนี้  (20 ป) พวกก็แคนนะซิ รอไมไหว 20 ป สูใน
สภาไมไดลากกันออกมาบนถนนเต็มไปหมด 

 นี่พูดถึงการเมืองไทยก็จะเปนลักษณะอยางนี้ บาน
เมืองเรามันถึงจากเลยเขาไปตั้งหลายประเทศ ทําทาจะ
อยูหลังเขาอีกแลว โอโฮ ! อยูหลัง 3 อยางนี้เจ็บปวด
เหลือเกิน ชองวางระหวางรวยกับจน ประเทศไทยน่ี
โอโฮ ! เหลื่อมล้ําต่ํากันแบบสุด ๆ ทั้งครองที่ดินทั้ง
มีโอกาสทํามาหากินแย อยูอันดับ 3 เขาเลย ไมไดดี
กวาเพื่อนบานเขาเลย เอา ! ยังไงคิดวา เขาก็คงชวย
กันละ มันนาจะเข็ดขยาดกันบางแลวละ เจริญพร. 

นี่่มันก็เปนจุดเสีย แลวก็อาจจะทําใหมีการยึด
คราวตอไปอีกก็ได ถายังไมละนิสยัเดิม มัวแตสาด
โโคลนกันอยู แลวชอบเลนนอกกติกา แพในสภาก็มา
ชนะกลางถนน อะไรทํานองนี้ นี่คือ จุดเสียของฝาย

ู

การเมือง
ฉะนั้น ก็ขอใหท้ัง 2 ฝาย ลบรอย กลบรอย จุดดอย

จุดออนจุดเสีย เพียรพยายามทําใหบานเมืองเดินหนาได 
ถึงเวลาอาตมาเคยบอกไวหลายครั้งวา การยึดอํานาจ

ุ

มันตองมีตอไป แตขออยางเดียวอยายึดนาน แลวกอนจะยึด 
อยาโงแถลงการณแบบฉุกเฉิน “ฉบับตอไป” “เดี๋ยวคอยฟง
ฉบับตอไป” เพิง่เริ่มราง อันนี้เปนเรื่องแย มันตองเตรียมการ
ไไไวกอน ทํางานขามชอตหนอย พอมาถึงประกาศ 1-2-3-4-
5 รวด เออ ! มันยังไงก็ตอง…มันตองมีโอกาสไดยึดอีก เพราะ
ถาการเมืองใหอํานาจเขามาก ๆ เขาก็เหลิงอีก มันเหลิงมา
หลายรอบแลว

ชนะทีก็ชอบพูดวา “ไอฝายโนนมันตองรอชาติหนาตอน
บบาย ๆ ” อยางนี้  (20 ป) พวกก็แคนนะซิ รอไมไหว 20 ป สูใน
สภาไมไดลากกันออกมาบนถนนเต็มไปหมด 

นี่พูดถึงการเมืองไทยก็จะเปนลักษณะอยางนี้ บาน
เมืองเรามันถึงจากเลยเขาไปตั้งหลายประเทศ ทําทาจะ
อยูหลังเขาอีกแลว โอโฮ ! อยูหลัง 3 อยางนี้เจ็บปวด
เหลือเกิน ชองวางระหวางรวยกับจน ประเทศไทยน่ี
โโอโฮ ! เหลื่อมล้ําต่ํากันแบบสุด ๆ ทั้งครองที่ดินทั้ง
มีโอกาสทํามาหากินแย อยูอันดับ 3 เขาเลย ไมไดดี
กวาเพื่อนบานเขาเลย เอา ! ยังไงคิดวา เขากค็งชวย
กันละ มันนาจะเข็ดขยาดกันบางแลวละ เจริญพร.

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

““
““
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  กรรมที่เราอยากจะนําเสนอใหพวกเราชาวพุทธ ไดรู
เรื่อง “กรรม” ที่สมบูรณแบบ 
 ไมอยางนั้นเราจะรูเรื่องกฎแหงกรรมแบบแคบ ๆ แลวก็
ไมคอยไดเนื้อหาสาระของการกระทํา เรียกวา “กรรมเหนือ
กรรม” ความหมายของกรรม มีอยู 4 ความหมาย คือ
 1) กรรมขาว ใหผลขาว คือ กรรมดี ใหผลเปนความสุข 
น่ีก็เรียกวา กรรมขาว อีกกรรมหน่ึง ก็คือ
 2) กรรมดํา ใหวิบาก คือ ความชั่ว ใหผลเปนความทุกข  
อีกกรรมหนึ่ง ก็คือ
 3) กรรมทั้งดําทั้งขาว ใหวิบากทั้งดําทั้งขาว คือ ทั้งดี
ทั้งชั่ว คละเคลากันไป คือ ใหผลสุขบาง ทุกขบาง สวนสุดทาย
 4) กรรมที่ไมดํา ไมขาว คือ ใหวิบาก ไมดําไมขาว เปน
ไปเพื่อความสิ้นกรรม คือไมเปนทั้งบุญทั้งบาป เปนอกุศลหรือ
กุศล แตทําแลวสิ้นกรรม สําคัญตรงที่ “สิ้นกรรมเหนือกรรม” 

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

*“กรรมเหนือกรรม” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศนประจําวันอาทิตยแกประชาชนทั่วไป 
ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี  วันอาทิตยที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
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 พราหมณพาวรี เขาใหลูกศิษย
ของเขาไปเฝาพระพุทธเจา แลวก็ผูก
ปญหาถาม แลวมันมีเรื่องที่นาคิดอยู
อยางหนึ่ง 
  พราหมณพาวรี น่ีเขาบอกกับพวก
ลูกศิษยวา “ใหรูไวนะ...พระพุทธเจา”
นี่เปนผูถึงความสิ้นไปแหงกรรมทั้ง
ปวง คือ เปนผูหลุดแลวเพราะพน
ไปแหง “อุปธิ คือ กิเลส” ทานเลย
เปนผูสิ้นกรรม อยูเหนือกรรม 
  เพราะฉะนั้น ถาเรามาเปนชาว
พุทธแลว ถาจะตัดกรรม ก็จะตองไม
ทําแบบตัดกรรมสมัยนิกร ตัดกรรม แลว
เขาก็มีกรรมติดคุกไปแลวตอนนั้น 
แลวตายไปแลวตอนนี้ 
  แลวก็มีเด๋ียวน้ี อะไรนะ ! “สแกน
กรรม ตัดกรรม” ทํากันไป ไมรูวา 
เอามาจากไหน แตวามามีในศาสนาเรา
ถาใครอยากจะส้ินกรรมตัดกรรม ก็ตอง
ตัดที่เหตุ ที่กอ ที่ลากใหเราไปทํากรรม 
ก็คือ “กิเลส” ถาเราทํากิเลสเบาบาง 
กรรมก็เบาบาง ถากิเลสมากขึ้นกรรม
ก็มากขึ้น 
  เพราะตัวตนเหตุมันอยูที่กิเลส 
จึงมีวนอยู ๓ อยาง คือ “กิเลสวัฏ 
กรรมวัฏ วิบากวัฏ” เพราะมีกิเลส
ก็ผลักไสลากเราไปทําบาปทํากรรม 
แลวก็ไดรับผลของกรรม หายอยากไป

พักหนึ่ง 
  เหมือนอยางคนสูบบุหรี่กิน
เหลา อยากคือ กิเลส ดื่ม สุข เสพ เปน
กรรม พอหายอยากตามที่ ไดดื่ม ได
เสพ ไดสูบ ก็เปนวิบาก เดี๋ยวก็ตั้งตน
ใหมวนอยูอยางนี้ จึงเรียกวา ไมพน
กรรม  วนอยูในกิเลส กรรม วิบาก 
  แตน่ีถาจะทํายังไงใหมันส้ินกรรม
 ก็ลองดูตนเหตุ เหตุมัน ก็คือ “เผลอ” 
ปลอยใหอวิชชาความโง ที่ไปทําตรง
กันขามกับเรื่องที่เปนกรรมสุดทาย 
คือกรรมไมดําไมขาวนี่ เมื่อสักครู เรา
บางคนอาจจะนึกวา “กรรมขาวกรรม
ดีเปนสุขแลว ทําไมยังตองมาอยูใต
อํานาจกรรมอะไรอีกละ” 
  ก็ลองคิดดูสิ ! คนทําดีท่ีไมฉลาด 
ทํากรรมดีดวยกิเลส เห็นเขาทําดี เห็น
ไหมติดคุกเปนขาวกันนี ่ผูกคอตายก็มี 
ทําใหญาติพี่นองเปนทุกขแทบแย 
  ถามวา ไปทําฝายน้ําชวยชาว
บาน กรรมดีไหม ? สรางหมื่นหนึ่ง
แตไปฉลอง 5 แสน ไปเครื่องบินอะไร 
นี่ผลที่สุด คนก็เอามาแฉกันวอนหมด 
ทั้ง ๆ ที่ทําดีนี่แหละ ! แตทําดีแบบ 
อยากไดหนา ไดตา ไดชื่อ ไดเสียง ได
ภาพ ไปฉลองซะเกินตนทุนที่ทําดี 
  บางคนทําดี แตมันมีเรื่องแขงดี
กันอะไรกันจนกระทั่ง “ดี” ลมทับเอา 
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บางคนก็วาดหวังจะทําอะไรที่ใหญ
ที่สุดดีที่สุด 
  เมื่อกอนเราเคยไดยินวัดหนึ่งใช
ไหม ? อยากจะสรางธูปใหญ 
  ธูปเทียนก็ถือวาเปนของดีไหม ? 
สรางซะใหญหนาพระปฐมเจดีย แลว
ลมทับคนตายไป 8 คน พอสรางใหญ
แลววันนั้นฝนมันตกไง ขี้ธูปขี้เทียนที่
มันเปนขี้เลื่อยมันชุมน้ํา ก็เอนโคนทับ
คนพอดี ตายหลายศพเลยตอนน้ันจําได 
 ถาทําดี คิดวา ดีแลวละ 
จะถวายบูชาอะไรก็แลวแต แต
ถากรรมดีนั้นมันยังไมถึง จุด
ปลอดภัยดวย ดีดวย นี่ดีแลว
อันตราย ทําบุญแทบตายเปน
พันลานไมนาติดคุกเลย ไปเอา
เงิน สหกรณฯ มาทําก็เลยตอง
ติดคุก นี่กรรมขาวแท ๆ นะ 
แตวาติดคุกได 

 ยังมีอีกเยอะ เราทํานี่ แตวามัน
ไมตรงเปา มันไมถูกเปาหมายที่วาจะ
ทําเพื่อใหกิเลสและทุกขลดลง อยางที่
ถามกันสมัยนี้ “ระหวางมาทําบุญ
ที่ทําใหทุกขและกิเลสลดลง กับ
ทําแลวรวยนี่ เอาอันไหน ?” 
 เด๋ียวน้ีนะ “มาทํา ๆ  ไว เด๋ียวมึง
จะรวย” พอไมรวยก็บอก “ซวยบุญ
ไมชวยกู” โทษบุญอีก บนบุญอีก บุญ
ก็ชักขาวขมุกขมัวแลว ชักจะเปนบุญสี
เทา ไอกรรมดํานี่เปนวิบาก เปนชั่ว 
 นัยตรงน้ีแทบไมตองอธิบาย 
เพราะทําไปแลวมีแตมืดมน ทุกข
รอน เบียดเบียนทั้งตนทั้งคนอื่น 
กินเหลาเขาไป นี่ตับไหมไสพอง 
เงินทองเสีย สุขภาพเสีย แลวไป
กอความรําคาญคนอื่นอีก ดําท้ัง
ตน ทุกขทั้งคนอื่น อันนี้กรรมดํา
ชัด  สวนกรรมที่ทั้งดําท้ังขาว มัน
สลับปนกันอยู 
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 โยม ! ถาเราบวชลูกชาย ฆาวัว
ฆาควาย ในสวนบวชก็ถือวา เปนบุญ
ไหม ? กรรมขาว แตฆาวัวฆาควาย...
ดําปดเลยเหรอ ! มันปนกัน มันก็จะให
ผลเปนทุกข
 ถาสมมติวา ไปทอดกฐินผาปา
แลวเลี้ยงเหลาเมายา ฆาวัวฆา
ควาย ทําอะไรตอมิอะไรจนกระท่ัง
รถคว่ํา คนตายกันเยอะ ตอนไป
ก็บอก สุขแหละ ! แตพอไปไดพัก
หน่ึง กรอกเหลาเล้ียงเหลามึนเมา 
รถชนตายกันเยอะ สุข ๆ ทุกข ๆ 
คลุกเคลากันไป ใหผลแลวา ดีที
แรก เจตนาเปาหมายดี แตเกิดไป
เอาดํามาปนซะน่ี ถอดกฐินผาปา 
เล้ียงเหลาเล้ียงยา

 อาตมาเลยพลอยไดกับเขา
หนอย เขาใหเปนพรีเซ็นเตอร “กฐิน
เปนกระโถน กฐินเมา กฐินบาป” 
สสส. เขาให เปนพรีเซ็นเตอร นี่ก็เรียก
วา ทั้งดําทั้งขาวคลุกเคลากัน
 สวนกรรมที่ไมดําไมขาวเลย ให
ผลเปนสิ้นทุกข อันนี้จะทําอยางไร ? 
คือ ทําแลวไมผูกมัดกรรม การกระทํา 
ดีของเรา ปลอยใหกรรมเขาสนองของ
เขาเอง แลวแตอํานาจบุญฤทธ์ิ บุญกรรม
ที่ทาํ ไมตองไปน่ังแบกกรรม อวดกรรม
วาฉันทํามากฉันอยางนั้นอยางนี้ คือ 
เที่ยวแบกบุญ 
 เหมือนยายมาสรางเสาศาลา 
แลวเขาก็ยึดติดตนของเขา วันไหนมา
ตองนั่งตนของเขา ถาไมไดนั่ง ใครนั่ง
กอนละเขาจะงอนหาที่นั่งไมได นี่ก็
เรียกวา แบกกรรม 
 ทําดี แลวยังไปแบกกรรม
อีก ไมรูจักปลอยวางบาง ถาทํา
แลวเพื่อละลายกิเลส สมมติวา 
ตั้งเปาวาจะทํานุบํารุงศาสนา 
เพื่อลดรากิเลสของตัวเอง ลด
ความตระหนี่ถี่เหนียว ทําแลว
ก็ไมตองไปนั่งเทียบเคียงยึดติด
อะไรปลอยไป อยางนี้ กรรม
ลอย เราก็ไมตองแบกกรรม 

...ยายมาสรางเสาศาลา 
แลวเขาก็ยึดติดตนของ
เขา วันไหนมาตองนั่ง
ตนของเขา ถาไมไดนั่ง 
ใครนั่งกอนละเขาจะ
งอนหาที่นั่งไมได นี่ก็
เรียกวา แบกกรรม” 

““
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 แตถาแบกไวมันหนักเหมือน
กันนะ ทํากรรมดีนี่ แตถาแบกยึดไว 
ไอนั่นเราสราง ไอนูนเราสราง เห็นมี
ทะเลาะกันนะ ตระกูลนี้สรางอะไรไว
ในวัด ตอมาสมภารไปรื้อ วาจะปรับ
ภูมิทัศนวัดอะไรอยางนี้ ปรากฏวาเกิด
เรื่อง เจาของตระกูลเขามาฟอง เจา
อาวาสตองเปนคดีกัน เขายังยึดกรรม
ของเขา เขาทําแลวเขาก็ยึดติด 
 เหมือนกับแมชีคนหน่ึง เขาสราง 
พระพุทธรูป แลวเขาก็ยึดติด ใครจะ
มากราบจุดธูปจุดเทียน นี่ตองแยกให
กราบหาง ๆ แลวเขาก็กลัววา ควันธูปนี่
จะลอยไป เพราะมีพระพุทธรูปหลายองค 
(คนสรางเยอะไง) เขาก็เลยทํากรวย 

 เวลาจุดธูป น่ีใหข้ึนเฉพาะ 
ต ร ง ห น า พ ร ะ พุ ท ธ รู ป เ ข า 
พระพุทธรูปเขาเลยหนาดําปด
เลย เพราะเขาไมตองการใหธูป
ข อ ง เ ข า ล อ ย ไ ป สั ก ก า ร ะ
พระพุทธรูปของคนอื่น นี่ก็เรียก
วา “คนติดกรรม”  
 คนอยูใตกรรม ทําดีแลว ก็ตอง
เปนทุกข ทุกขอยางน้ีจึงเรียกวา “ไมได
อยูเหนือกรรม” ทําแลวก็แบกกรรม 
 พราหมณพาวรี เขารูสึกวา พระ- 
พุทธเจา ทําอะไรไปแลว ทานไมยึดติด
ไมแบกในสิ่งที่ไดทํา สอนคนไป แลวดี 

แลวก็ไมยึดถือเปนลูกศิษย ไมคิดเอา
มาเปนบริวารอะไร ปลอยใหเขาอยูของ 
เขาเปนอิสระ 
 แมแตศาสดาอ่ืนท่ีมีลูกศิษย
จะมานับถือทาน ทานก็ยังกันไวอีก 
บอกวา ตองดูแลอาจารยเดิมบางนะ
คือ สอนใครศรัทธา แลวก็ไมเอา
มาเหมา เปนมวลชนของตน ปลอย 
เขาเปนอิสระ จึงช่ือวา ไมยึดติด
แบกกรรมท่ีไดกระทําไป อยางนี้ตอง
เรียกวา “เหนือกรรม” 
 ถามวา ที่มีบทสรุปวา ทํายังไง
เราจะอยูเหนือกรรม ? 
 เพราะกรรมเริ่มขึ้นที่  “ผัสสะ” 
กิเลสนี่มันจะตั้งตนมีอารมณที่ตา กับ
รูป เปนจักษุวิญญาณ 3 ประการ กระทบ
พรอมกัน  มีรูป มีตา มีจักษุวิญญาณ 
เห็นรูปข้ึนมา ก็จะมีอารมณ อารมณรัก 



44

อารมณชอบอารมณชัง อารมณเกลียด 
ก็จะปรุงเปนวา ถารักแลวจะทํายังไงละ 
ประเด๋ียวจะมีตัวอยางอีกเยอะเลยวา 
คนทํากรรม ถึงถูกแผนดินสูบ เพราะ 
ผัสสะกระทบแลวเขาไมควบคุม 
เขาปลอยใหผัสสะลากไปทําเวร
ทํากรรม 
 ตรงนี้หลวงพอพุทธทาสทาน
เลยจับคําวา “ผัสสะ” มาเขียนเปน 
กลอน วาทุกขสุขมันจะพาไปเกิด 
กอกรรมท่ีผัสสะ เร่ิมตนท่ีผัสสะ เรา 
คงเคยไดคุนหูไหม ?

  ความทุกข เกิดที่จิต เพราะ
เห็นผิด เมื่อผัสสะ
 ความทุกข  จะไมโผล  ถาไมโง  
เมื่อผัสสะ
 ความทุกข  เกิดไมได   ถาเขาไจ 
เรื่องผัสสะ

 ทุกขเกิดที่จิต   เพราะทาํผิดเม่ือ
ผัสสะ ทุกขจะไมโผล ถาเราไมโงเมื่อมี
ผัสสะ ทุกขจะไมมี ถาเราเขาไปควบคุม 
ดี ตรงมีผัสสะ
  ถาไดยินไดฟงไดเห็นอะไรขึ้นมา
แลว จะไมเผลอไผล เชน เมื่ออาตมา
อยูสวนโมกข หลวงพอใหคาถาควบ

คุมผัสสะมาดีเหลือเกิน พอเห็นแลวตอง
ใหรีบทองคาถาสู 

  “เห็นแลว เห็นแลว ระวัง 
ระวัง อยารักอยาชัง อยาวูบวาบ
ไปกับมัน”
 พอเห็นสีกาคนนี้ ขาวสวย เห็น
ปบตองทองปุบ 
  “เห็นแลว เห็นแลว ระวัง 
ระวัง อยารักอยาชัง อยาวูบวาบ
ไปกับมัน”
 ถาเขาพูดเขาคุยดวยก็...
  “เออไดยินแลว ไดยินแลว 
ระวัง ระวัง อยารักอยาชัง อยา
วูบวาบไปกับมัน”
 ไมใช “หลวงพี่ขา” หลวงพี่ก็
วูบเลย หลวงพี่อยูไมไหวแลว รอนจีวร 
ไปแลวอะไรอยางนี้ 
 ทานก็สอนแบบนี้ ก็ทําใหเรา
ควบคุม ผัสสะ กรรมก็ไมลากเราไป 
ไปกระทําทั้งกายทั้งวาจา ทั้งใจ วจี
กรรม มโนกรรม นี่มันจะไมตอผลมาก 
ถาเห็นแลวปากมันจะไมไปพูด
 ในทางชอบ ก็เก้ียวพาราสี 
ในทางชังก็ดาวา ชอบก็ชื่นชม 
ปอยอ สรรเสริญ ถาเกลียดก็จะ
ดาแชง ชนิดที่เรียกวา ปลอยท้ัง
ตัววรนุช ปลอย (ต.) ออกมาไมหยุด 

  ความทุกข เกิดที่จิต เพราะ
เห็นผดิ เมื่อผัสสะ

ุ

 ความทุกข  จะไมโผล  ถาไมโง  
เมื่อผัสสะ
 ความทุกข  เกิดไมได   ถาเขาไจ 
เรื่องผัสสะ

รรร
วววููู

ววูู
ไไป
 
คค
ไไป
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 โยม ! ใครเกิดมายังไมเคยปลอย 
วรนุชออกจากปากบาง ? ไมเคยดา
ใครวา “เฮ” เคยไหม ? เขายั่วเรายังไง
เราก็ไมปลอยตัวพรรคนั้นใสเขา 
 กรรมทางวจีกรรมก็ไมมี ย่ิงกาย 
กรรมจะไปทุบไปตีก็ยิ่งไมมี อาจจะมี 
มโนกรรมหงุดหงิดอยูบาง อึดอัดอยู
บาง แตก็คงออกยากแลวละ ถาควบคุม
ตรงนั้นดี นี่แหละพระพุทธเจาตรัส จะ 
เปนคนลดกิเลส ลดกรรม ลดวิบาก 
ถาจะใหลดกรรม กิเลส วิบากลงได 
ตองฉลาดควบคุม “ผัสสะ”
 ฉะน้ัน วันน้ีน่ีก็อยากจะใหพวกเรา 
รูจักควบคุมผัสสะ ควบคุมกรรม แลว
จะไมตองมานั่งรับผล วิบากทุกขยาก 
เดือดรอน ตามหลักคําสอนเร่ิมตนกอน
กรรมตอนนี้นี่ขยายมาสัก 3 ขอ 
 ใครเปนคนชอบทํากรรมทับถม
ตน อยูดี ๆ ก็ทําใหตนนี่ เสียจากความ
ขาวไปเปนดํา นาเสียดายไหม ? คนที่
อยูดี ๆ ถมทับตนเอากรรมมาถมตน จน 
เปนคน ขี้เหลา ขี้ยา ขี้คุก ขี้ตะราง ขี้
ลัก ขี้ขโมยพวกนี้ 
 มีกรรมท้ัง 5 กอข้ึนเร่ือย ๆ กรรม 
ฆา กรรมลักขโมย ฯลฯ พวกนี้ ถมใส
ตนมาก ๆ ตนก็จะกลายเปนคนที่เรียก
วา ลงอยูลาง บาปอยูบน กรรมชั่ว
อยูบน เรานี่แบกกรรมชั่วอยู หนักอก
หนักใจเปนทุกขเปนรอนกัน 

...เออไดยินแลว...เออไดยินแลว
ไดยินแลว ระวัง ระวัง ไดยินแลว ระวัง ระวัง 

อยารักอยาชัง อยารักอยาชัง 
อยาวูบวาบอยาวูบวาบ
ไปกับมัน”ไปกับมัน”

““
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 เพราะเรามาถมใสตัวเราแบบ
ชนิดที่ไมนาจะเปนไปได คนที่เกิดมา
อยูดี ๆ  ก็ เอากรรมมาเทินไวบนหัว  เพราะ 
อะไร ? 
 มันเขาตําราท่ีวา เขานึกวา “กรรม 
เปนกงจักรหรือวาดอกบัว ?” เขาเห็น 
ผิดเปนชอบ เห็นชั่วเปนดี  เห็นกงจกัร
เปน...? เขาก็เลยสนุกกับการเอากงจักร 
ปนหัว เลือดไหลมาแลวยังไมรูอีก  ยัง 
สนุกกับไอความรูสึก วามันเปนดอกบัว 
 ความมืดมน ความคิดในการ
ทํากรรมนี่ พระพุทธเจาตรัสอะไร
เปนตนเหตุหลัก ? 

“ปาปานิ กัมมานิ กโรนฺติ โมหา”
คนทําบาปทํากรรมเพราะโมหะของตน
 เพราะความรูผิดจากความ
เปนจริง ควรจะรูทําใหชีวิตทุกขลดลง 
กิเลสลดลง ก็ดันไปรูวา ไอแบบนี้มัน
สนุกดีเหมือนกัน
 ที่กินเหลามันสนุกดีเหมือนกัน
ไปมเีร่ืองมีราว ไปทะเลาะเบาะแวง เปน 
นักลงนักเลง อันธพาล  เขารูสึกมันสนุก
ดี  เห็นเหมือนอยางกับตัวเองกําลังถือ
ดอกบัว ทั้ง ๆ ที่มันเปนกงจักร 
 เพราะฉะนั้น เวลาใครถูกความ
ชั่วปลุกใหทํา ใหรูเถอะ ตนเหตุลึก ๆ มา 
จากความรูไมถูกตอง แทนท่ีจะมีสภาพ
ความรูที่จะดับทุกขได ก็ดันไป รูจักทํา

อะไรที่มันเปนทุกขขึ้นมาได แทนที่จะ
ดับทุกขได กลับทําใหมันเปนทุกขขึ้น
มาได แทนที่ทุกขจะตายกลับฟน กลับ
อวนมาถลมเรา 
 ตอนนี้ไมรูยังไงนะ เขาคิดทํา
อาวุธถลมกัน  (เกาหลีเหนือเขาจะเอามัน
ตาย ก็ยังจะทดลองอาวธุอยูนั่นแหละ) 
ถามนุษยในโลกนี้คิดเรื่องธรรมาวุธ
บาง ไมทําอาวุธเขาประหัตประหารกัน
นั่นเขาคิดทําแตเรื่องอาวุธเขาประหัต
ประหารกัน 
 ทําไปทํามา ก็เลยประเทศน้ี โลกน้ี 
มานั่งหนักอกหนักใจวา ไอประเทศนี้
ทํา ไอประเทศโนนก็ตองทําไวปองกัน 
 งบประมาณที่เขาเอามา
ทํากรรม ที่จะรบราฆาฟนกัน นี่
ถาเขาเอามาสรางระบบแกม
ลิง ฝายน้ํา น้ําจะทวมไหม ? นี่
รบกันไปพลาง น้ําทวมไปพลาง 
รบกันไปพลาง น้ําขาดแคลนไป
พลาง 
 กิเลสตัวนี้มันก็ทําใหเกิด
ปญหา เกิดอะไรตออะไรขึ้นมา 
จนกระทั่งในที่สุดแลว ก็พาให
เรานี่ ตองมานั่งหนักอก หนักใจ
กัน งบประมาณไมพอทํานั่นทํา
น่ี แลวพอใหงบประมาณมาก ๆ 
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ก็มีปญหาวานักการเมืองก็ไป
ถลมกลาโหม กลาโหมก็ ชักไม
พอใจ ก็มีปญหากันตอไป 
 พูดงาย ๆ ตอเวรตอกรรม ตอ
ปากตอคํา ตอความยาวสาวความ
ยืด กรรมก็เลยไมหดไมส้ันไมลด ตอ
ผลไปเร่ือย ๆ 
 กรรมเกิดจากกิเลสตัวงกนี่
เยอะมากที่สุดตัวหนึ่ง ตอมางก
แลวใครขัดขวางก็โกรธอีก โกรธ
แลวก็มีการทําอะไรโง ๆ ใสกันอีก 
กิเลส กรรม วิบาก ก็วนอยูอยางนี้
 จนกระทั่งมนุษยไมมีใครจะมี
แววออกมาเลยวา “ไมไหวแลวโวย 
เบื่อแลวโวย ที่จะอยูอยางนี้” แลว
ก็หาชองทางที่จะออกจากกรรม อยู
เหนือกรรมพวกนี้ซะ ก็จะกลายเปน
เรื่อง พบชองทางใหม ชองทางที่จะ
ออกไปเหนือจากมัน พนไปจากมัน 
ไมตองมาสาละวนอยูกับมัน 
 ทั้งที่มันเป็นกรรมดีแลว ก็ยัง
ลําบากอีก ยังลําบากตรงที่วา อยาก
ไดหนาไดช่ือ (ตองฉลองซะใหญโต ท้ัง ๆ
ที่ทําประโยชนเปนบุญนิดเดียว แคฝาย
น้ําอันเดียว ใชเงินไปหมื่นกวาบาท แต
ฉลองซะตั้ง 5-6 แสน) 
 โยม ! ที่บวชลูก 7 วัน แตหมด

ตั้งแสน 2 แสน เลี้ยงโตะจีน นี่แหละ 
กรรมดีท่ีทําใหประเทศไทย น่ีเช่ือไหม ? 
เอานาเอาบานไปจํานําบวชลูก 

 “เผาศพพอแม” เผาศพ
กลายเปนเผาทรัพย 
 ประเพณี นี่เขาไมไดตองใหเสีย
เยอะหรอก แตเรามันไมรูเร่ือง ไอความ 
ไมรูเรื่อง หรือรูผิดไป จะบอกเขาไมรู
ก็ไมได เขาบอกเขารูเขาทํามาอยางนี้ 
นี่เขารูวา เขาทํากันมาอยางนี้ นี่เขาก็
เลยจะทําตอ 
 โดยมันไมใชถูกหรอก ไอที่
ทําตอ มันเสียหายมากกวา 
 พูดงาย ๆ  ทํากรรมประเภทตนทุน 
สูง แตผลตอบรับต่ํา กรรมแบบนี้จะ
ทั้งสขุท้ังทุกข จะขาว ๆ ดํา ๆ คละเคลา
กันอยู แตนี่ถาเราฉลาด เฝาดูวา เรา
จะไมเอากรรมทั้งดําทั้งขาวมาถมให
เราหนัก ไอขาวนี่มันเบาหนอย แตมัน
ก็เหมือนแบกนุน 

...กรรมเกิดจาก...กรรมเกิดจาก
กิเลสตัวงกนี่เยอะกิเลสตัวงกนี่เยอะ
มากที่สุดตัวหนึ่ง...มากที่สุดตัวหนึ่ง...
โกรธแลวก็มีการทําโกรธแลวก็มีการทํา
อะไรโง ๆ ใสกันอีก อะไรโง ๆ ใสกันอีก 
กิเลส กรรม วิบาก กิเลส กรรม วิบาก 
ก็วนอยูอยางนี้...”ก็วนอยูอยางนี้...”

““
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 โยมวา...แบกนุนกับแบกทองนี่ 
อันไหนดีกวากัน ? ทองน่ีนะมันหนักแต
คนเขาชอบแบก เพราะมันรูสึกวามีคา 
 ความดี นี่มันมีคา ยั่วใหทํา 
แตพอทําไปแลว ไปติดดี หลงดี เมา
ดี บาดี ก็เลยดีซานเลยทีนี้ 
 เขาก็เลยตองบอกวา ตองเลื่อน
ระดับ อัพเกรดตัวเอง รูเรื่องกรรมให
ลึกซึ้ง ทีแรกแนนอน ตองใหผานขั้น
ตอน สลัดกรรมชั่วคลุกเคลาทํากรรม
ดีไป พอหนัก ๆ  อาว ! กรรมดี นี่ก็หนัก
เหมือนกันนี่นา 
 มนัไมใชวา ทํากรรมดีมันจะสบาย 
เพราะทํากรรมดีบางทีติด ไอคนใส
บาตรทุกวัน วันไหนพระไมมาดาพระ

อีก “ไมมาก็ไมบอก” แลวบางคนนี่ 
อาตมาไป เขาก็พูด “มาก็ไมบอก” คือ
เราไมไดไปประจํา ดูซิคนติดดี ไอคน
ที่ไมใสเขาเดินเฉย ไอคนใสบนพระอยู
นั่นแหละ 
 ตกลงวา มันเห็นยังไงกัน เริ่ม
เห็นกันหรือยัง เริ่มพอมองเห็นหรือยัง
วา “ไอกรรมดี น่ีถาไปยึดติด แลวโง
กวามัน” น่ีพระไมมาก็บน พอพระองค
หนึง่ท่ีไมเคยมาโผลมา ก็บนอีกวา “มาก็
ไมบอกเตรียมอะไรก็ไมทัน” แลว
ทํายงัไงละทีน้ี  น่ัง...งงอยูน่ันแหละ คน
อ่ืนเขาใสโนนใสนี่ เขา...งงอยูนั่นแหละ 
แลวก็บนอยูนั่นแหละ 
 อยางนี้เราเคยคิดเห็นกันไหม

...ความดี นี่มันมีคา ยั่วใหทํา แตพอทําไปแลว 
ไปติดดี หลงดี เมาดี บาดี ก็เลยดีซานเลยทีนี้” ไปติดดี หลงดี เมาดี บาดี ก็เลยดีซานเลยทีนี้” 
““
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วา เออจริงนะ หรือถาไมเอามาพูดกัน
บรรยายกัน บางทีก็นึกวา “ดี ...เรา
ทํากรรมดี” 

 แปลกคนหนึ่ง ! อาตมา
เคยเห็นเขาสงของถวายพระ 
เขาใหลูกนองถายภาพ ลูกนอง 
ดันถายไมทัน เอาถาดตบหัว
ลูกนอง ตุบ ! ตกลงวา บุญที่
ถวายเมื่อกี้  นี่…เจงหมด

 เพราะฉะนั้น เราอยาไปนึก
วา ทําดีแลวนี่มันก็ดี แลวนี่พอแลว
ไมตองไปรูสึกอะไร ไมตองเรียนรู
อะไร แตถารูวา ถาอยูเหนือดีไดมัน
จะเปนยังไง ? จะถายทันไมทันชาง
มัน ไดทําแลว แหม ! เขาจะเอาบุญ
หรือจะเอาภาพกันแน หรือจะเอา
หนาเอาตากันแน เรื่องลึก ๆ แบบ
นี้บางคนเขาไมคอยคิด ก็เลยมานั่ง
หลงดีทําดีกัน 
 ถาทํากรรมชั่วแลวทับถมตน นี่
เขามองเห็นชัดนะ มันตองมาแบก แต
ไอทํากรรมดีอยางที่พูดเมื่อกี้นี้ (ที่นั่ง
บนพระนี่) เขามองไมคอยออก เขา
มองไมออกวา ฉันผิดอะไร ฉันไมได
ทําผิดอะไร นี่ก็ฉันก็วาทาน ก็ทานไม

บอก ถามจริง ๆ เถอะ
 โยม ! ใสแลว พระทานไมมา 
เรากินไดหรือเปลา ? 
 ระหวางกินเลย กับบนอัน
ไหนดีกวากัน ? 
 “กินสบายกวา” ใหลูก 
ใหหลาน ใหหมา ใหแมวไป
ซะก็ได ทําไมตองไปนั่งเจ็บใจ
พระ เปนทุกขเปลา ๆ 
 ยังมี เรื่องที่ตองสะกิดกันไว
บาง ไมเชนนั้นก็จะหลงเจ็บปวดกับไอ
กรรมดี นี่โดยไมนาเชื่อวา มันจะกลาย
เปนเรื่องที่แย 
 เหมือนคนเสียลาภกับคนได
ลาภ บางคนเสียปบ เขาบอก “หาย
แคนี้กูทําบุญซะมากกวานี้อีก” แต
บางคนไดลาภ นี่บาบอ กินไมไดนอน
ไมหลับ ถูกหวยแลวนอนไมหลับเลย 
กลัวคนโนนจะมาปลน คนนี้จะมาขอ 
บางคนนี่ถูกแลวหนีเลยนะ บางคนถูก
แลวตายเลย
 อยางท่ีเขาบอกวา ใหพระไปปลอบ 
โยมพอหนอย พอปวย แตบังเอิญพอ
ถูกหวย น่ีถาบอกตอนน้ันเด๋ียวก็จะดีใจ 
ช็อก ก็เลยใหหลวงพอคอย ๆ พูด 
 หลวงพอก็ถามวา โยมตอนนี้ไม
สบายใกลหายแลว เออ ! ถาโยมเกิด
ถูกหวย นี่จะทํายังไง...สมมตินะ ?  

้

ไ

บบบ
ก



50

 “ผมก็จะถวายทานสัก 9 ลาน” 
 ผลที่สุดหลวงพอช็อกตายเลย 
หลวงพอกําลังจะหาเงินสรางโบสถ 
ขาดอีก 4 ลาน โยมจะใหตั้ง 9 ลาน 
เลยช็อกตายเลย วันน้ันเลยไมไดทํางาน 
ศพคนปวย ตองทํางานศพพระ 
 น่ีแหละคนเรา บางทีเร่ืองท่ีไมนา
จะพลิกขนาดนั้น แตคนที่ไมไดเตรียม
ตัวเตรียมใจ ไมไดคิดอะไรใหมันรอบคอบ
วามันไดมา เดี๋ยวมันก็ไป เดี๋ยวเราไม
จากมัน มันก็จากเรา 
 ถาเจริญอนิจจสัญญา สิ ! เหนือ 
กรรมเลย ไมวาจะเกิดบวกเกิดลบ อนิจจ
สัญญามา ตุม ! เรียบรอย เดี๋ยวเรา
ก็จากมัน เดี๋ยวมันก็จากเรา ก็อยูกัน
อยางนี้ เราจะไมตองมานั่งยึดติด
ผูกมัด รัดรอย ใหมันหนักอก
หนักใจ รอนรุมกลุมทุกข
 เอาละคราวน้ีในคําวา “เอากรรม 
มาถมตน” น่ีตัวอยางอีกอันหน่ึงมันเปน 
เรื่อง “แกแลวไมฉลาด” คนอื่นเขา
ทําแตเอามาถมใสตน ไปเทศนในเรือน
จํามีโยมแก ๆ ผูหญิงติดคุก ก็เขาไป
ถามวา 
 โยม ! ไปทําอะไรมา แกปานนี้
ถึงมาติดคุก ?  “ฉันไมไดทํา”
 อาว ! ไมทํา แลวติดคุกไดยังไง ? 
 “คือ ลูกเขยกับลูกสาวเขา ขาย 

ยาบา แลวตํารวจมาจับ ไอหลาน
มันรอง ฉันก็เลยรับแทน วาฉันขาย
เอง” 
 ถูกจับติดคุก ติดมา 3 ป ลูกสาว 
กับลูกเขยไมมาเยี่ยมเลย เขาก็รองไห 
วา “น่ีรับแทนมัน แลวมันไมมาเย่ียม 
ฉันเลย” ก็เลยรองไห ไปรับกรรมคน
อื่นเขามาถวงตัวเอง 
 คนอยางนี้ พูดงาย ๆ ชอบมุด
เขาไปอยูใตกรรม ของตัวเองก็แยอยู
แลว ดันไปเอาของคนอ่ืนมาใสเพ่ิมเขาไป
อีก ก็เลยกลายเปนเรียกวา “มนุษย
ที่ไมอยูเหนือกรรม”  ก็จะมุดเขาไป
แบกกรรมของใครตอใครมั่วไปหมด 
ใครเขาทําอะไรไมถูกไมดีก็หนักใจ
แทนเขาไปหมด ทุกขแทนเขาไปหมด รับ
แทนเขาไปหมด 
 แลวไปติดคุกตายตอนแก 
อยูในนั้นจะไปทําบุญทําอะไรไดละ 
กรรมขาวก็ไมตองพูดแลว เพราะ
มุดเขาไปอยูใตกรรมชั่วของลูกของ
หลานเต็มตัวแลว ใชหนี้แทน 
 จําไดไหมที่ยายคนนั้นเขายิง
ลูกสาวเขาตายคาที่ ลูกสาวเขาชอบ
ไปยืมเงินชาวบาน พอมาทวง เขาก็
ชอบไปใชแทน มันก็ยิ่งไดใจ มันก็ยืม
ใหญ พอยืมไปยืมมา “กูหมดตัว แลว
นะงวดนี้ กูทนไมไหวแลว” ยิงเปรี้ยง 
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ลูกสาวตาย เขาติดคุก 
 เขาเรียก “เอากรรมมาถมใส
ตน” ใครทํา ใครทํา กูรับหมด อยางที่
พวกชอบเปนนายหนี้นายประกันอะไร
พวกนี้ พวกนี้แหละเขาเรียกพวก “หา
กรรมใสตัว หาเหาใสหัว”
 ใครที่ชอบทําแบบนี้ อยานึก 
อยาหวัง ชาตินี้จะไดอยูเหนือกรรม มี
แตมุดตัวเขาไปอยูใตกรรม แลวก็เอา
กรรมอะไรตออะไรท่ีมันช่ัว มันหนัก ถม
เขามา ถมเขามา 
 คนธรรมดา ๆ เขาเดินไดนะ แต
พอเขากินเหลามากมาก เขาเหมือน
เอากรรมหนักอะไรก็ไมรูมาถวงไว 
ทรุด เดินปอแป พับเพียบลงไปก็มี นี่
เขาเรียกวา สภาพของคนถวงกรรม 
เอากรรมมาถวงตน ไมรูวา จะมีพระ
อะไร...มาเอาใส หมอถวงไดบาง ถามี
ทํา ทําไหมโยม ? ถามีทําพิธี เอากรรม
ไปถวงน้ํา (ถวงน้ําทวม)
 มันอยูที่เราตั้งใจจะลดละกิเลส
กอน ถากิเลสเบาบางกรรมก็เบาบาง 
วิบากก็ไมตองพูดเลย ไมตองมานั่ง
หวาดเสียววา ฉันจะตองตกนรกหมก
ไหม นึกแลวลําพองภูมิใจวา ฉันยัง
ไงเสีย ก็ยมบาลไมตองการแน ฉัน
ทําพาสปอรตสวรรคไว ทําถูกทําดี 
แลวยังจะอยูเหนือดี จะลอยตัว จะ
ไมตองมาเวียนวายในวิบากกรรม 

กรรม วิบาก กิเลส กรรม วิบากอีก
 ตรงนี้ ถาชาวพุทธคนไหน
ไมคิดอยูเหนือบางเลย วัน ๆ แส 
หาเวรหากรรมมาเพิ่มเรื่อยเลย 
เพิ่มทุกข เพิ่มกรรม เพิ่มทุกข 
เพิ่มคดี เพิ่มหนี้ เพิ่มสิน 
 บางคนนี่เกิดมา เขาเพิ่มมาได
ยังไงต้ังไมรูก่ีอยางกี่อยาง แทบจะครบ
เต็มไปหมดเลย  ในบรรดามีบาปที่ไหน 
กูไปตักตวงมาใสหมด มีแตเขาแสวง
จาริกหาบุญกัน แตเขาเท่ียวไปแสวงหา
เวรหากรรมมาใสตัวใสหัวเขาเต็มไปหมด
 นี่โยม ! บางคนเอาหมาเอาแมว
มาเล้ียงเยอะเกินไป ชาวบานขางบานเขา 
ทนไมไหว ดาเอา ก็เกินไป แคคนเดียว 
หากินไมได แลวก็ยังเอามาเปนภาระ 
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 สงสารครูคนหน่ึง ช่ือครูนอย เขา
เอาเด็กมาเล้ียง  ๆ มากเขา ผลท่ีสุดทาย 
รายจายเยอะ หนี้สินเยอะ ทําไมไม
ประมาณตน วาเราทําไดแคไหน ทําดี
ตะกละตะกลาม เกินเหตุเกินควร มันก็
จะพลิกจากขาวเปนดําเลย เอาละ
 1) อยาเอากรรมมาถมตน อยา 
ใหตนมุดไปอยูใตกรรม  อีกตัวหนึ่ง
 2) อยาทํากรรมใสประเทศชาติ
คนที่ทําใหเปนตัวถวงประเทศชาติ 
เปนภาระใหแกบานแกเมือง เขา
เสียภาษี ก็ไมยอมเสียภาษี 
 ตอนนี้เห็นเขาไลบี้ ยอนหลังไอ
พวกท่ีหนีภาษีกันมา นักการเมืองก็ตอง 
หนีภาษีเกงเหมือนกันนะ แลวใครตอใคร
กับพวกเจาสัวก็พยายามที่จะหนีภาษี
กัน ประเทศชาติเรามันเจริญเพราะภาษี
ถนนหนทาง ไฟฟาประปา ไมมีภาษี
มันจะไปสรางอะไรได แลวเขาไมยอม
จายภาษี 
 “หามาไมให ไดมาไมแบง” กัน
ตะพึดเลย แลวก็แยงคนอื่นเขาตะพึด
อีก ประเทศชาติถาขาดคนที่เสียสละ
ดานภาษีตัวเดียว แคนี้ก็เจริญไมเทา
ประเทศอ่ืนแลว แลวยังแตกสามัคคีอีก 
ชอบปลุกระดมใหแตกสามัคคี ไอนี่คือ
กําลังทํากรรมใสประเทศของเรา ทํา
จนประเทศลาหลัง ทําจนประเทศแพ

ประเทศเพื่อนบานเลย 
 ตอนนี้ลาว เขมร พมา เวียดนาม 
เขากําลังจะแซงเรา แตเจ็บปวดไอคํา
ที่เขาพูดวา “ประเทศไทยนี่มีอะไร
ดี ๆ หมด เสียอยางเดียว มันมีคน
ไทย” ถาไมมีคนไทย เปนคนพวกอื่น
ที่เกง ๆ ดี ๆ เขามาอยู นี่อยางชาวยิว 
ประเทศเขาแหงแลงทะเลทราย เขา
ยังปลูกกลวยหอมได ปลูกมะมวงได 
ขายสงนอกร่ํารวย ของเรา น้ําดีฝนดี 
แตน้ํามาก็ทวมจม ไมปองกัน พอน้ํา
แลงก็ไมไดเก็บไว ตองไปจายแจกกัน
อุตลุดหมด หนาหนาวกแ็จกผาหม น้ํา
ทวมก็แจกถุง น้ําแลงก็แจกน้ํา กรรม
ของประเทศ
 นี่โยม ! ในการทําประชานิยม 
จนคนติดใจกันไดฟรีทุกอยาง อะไรก็
จะแจก อะไรก็จะให โดยไมตองใหเขา
ทําเอง เราสอนกันวา อยาใหปลาเขา
กินเฉย ๆ ตองใหเขาเลี้ยงปลาแลวจับ
ปลาเปน (ไมใชแกงเสร็จแลวไปใหเขา
กิน) ตอไปเขาก็แกงไมเปน จับก็ไมเปน 
เลี้ยงก็ไมเปน
 ถาขืนเลี้ยงอยางนี้ “แย” เขา
จะกลายเปนคนพะเนาพะนอ จนงอย
เปลี้ยเสียขา กลายเปนคนที่ไมมีพลัง 
ที่จะเกิดมาเปนพลังของแผนดิน ทําตัว
ออนแอเปนภาระอยูเสมอ
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 ตอนนี้ในพวกที่เอากรรมใสตัว
แลว มันก็สงผลเปนกรรมใสประเทศ เขา 
เมามาก ติดเหลามาก ติดยามาก เขา
เอาไปบําบัด  100/หัว/วัน ตอนน้ีบําบัด
เกือบ ลานคน 
 แตฟลิปปนสเขามากกวาเรา 
ฟลิปปนสประธานาธิบดีเขาบอกวา “เขา 
ขอเปนฮิตเลอร” จะถลมไอมนุษยพรรค
ขี้ยา เขาบอกวา ฮิตเลอร นี่ฆาพวกยิว
ตั้งเยอะ เขาบอกวาไอพวกข้ียาน่ี ราย 
กวายิวหลายเทา 
 ตอนนี้เขาฆาไปแลว 3 พัน ฆา
ไอพวกขี้ยาตายไปแลว 3 พัน เพราะ
วาเอามันไวมันก็ถวงประเทศ เขาบอก
เขาขอเปนฮิตเลอรฆาไอพวกข้ียา 
มนุษยพรรคข้ียาเขาบอกเขาไมเอา แลว
พอประเทศอ่ืนไปวาเขานะ เขากวักมือ
เลย มาขนคนพวกนี้ไป เอาไปถวงบาน
ถวงเมือง
 ลาว น่ีเขาก็เอานะ ลาวน่ีเขาเอา
ไปปลอยเกาะ พอพวกกลุมสิทธิมนุษยชน
(NGO) มาวาเขานะ เขาก็บอกเอาไป
เลย (ใครจะไปเอาไอคนขี้ยา) เอาไว 
มันก็ถวงความเจริญของบานเมือง
 อยู ๆ มันก็จับใครตอใครเปนตัว 
ประกันอยางโนนอยางน้ีของมันอะไร
ไมรูวุนวายไปหมด เม่ือวานน้ีมีศพหน่ึง
ท่ีเพชรบูรณ เห็นไหม ? แมถูกลูกบีบ

คอตาย จนศพเนาเลย ก็ไมรูอะไร ใคร
เกิดมาแลวเปนตัวถวงความเจริญของ
บานของเมือง เอากรรมชั่วมาทับถม 
 ชวนกันสามัคคีก็ไมเอา ปลุกระดม
กันใหแตกแยก เด๋ียวขางน้ีสีเหลือง ขาง
นี้สีแดง อาว ! ตอนนี้มีอีกสีแลว สีขี้มา 
สีทหาร นี่ก็กําลังทะเลาะกับนักการ
เมือง บานเมืองที่มีการปลุกใหขบวน
ยึดโนน ยึดนี่  ยึดสนามบิน ยึดถนน ยึด
กระทรวง ตัวเขาเองก็ตองถูกดําเนิน
คดี กระทรวง กรม กอง ก็ทํางานไมได
 แบบนี้เขาเรียก กอกรรมถม
ประเทศ ใหประเทศทรุดลง ทรุด
จนกระทั่งลาหลังเขาแลวตอน
นี้ พมาเขาทําทาจะแซงเราแลว 
นักการเมืองก็ถวงความเจริญ
ประชาธิปไตย เลนกันจนกระทั่ง
นอกเกม นอกสภา ทหารเลยบอก... 
ขอมาแกหนอย แลวตอนน้ีเศรษฐกิจ
ก็ยิ่งแยเลย 

...ใครที่ทําใหบาน...ใครที่ทําใหบาน
เมืองเสียโอกาสเสียเมืองเสียโอกาสเสีย
ความเจริญ นี่เขาความเจริญ นี่เขา
เรียกไอตัวถวง หรือเรียกไอตัวถวง หรือ
ไอคนกอกรรมใหไอคนกอกรรมให
กับประเทศ...”กับประเทศ...”

““



54

 ลําพังธรรมชาติก็เลนประเทศ
เรางอม แลงก็แลงซะเหลือเกิน พอ
น้ํามาก็ ตุม ! แลวเรายังมานั่งทะเลาะ
กันอีกนะ (โยมน้ําทวมป 54 เอามา
ทะเลาะกันตอนนี้ เอาน้ําเกามานั่งใส 
มึงทําทวม กูทําทวม แลวในปจจุบัน
กําลังมาอีกลูกหน่ึง) แหมทําไม ! ประเทศ 
ไทยเรามันมีกรรม 
 คนบางคนเขาชอบบน แหมทําไม ! 
เรามันกรรม ! กรรม ! ทําไมประเทศเรา
ตองตกต่ํา เพราะคนเจากรรมมาเกิด
เยอะมั้งชวงนี้  ถาคนเจากรรม  พวกที่
ชอบกอหวอด ทําใหบานเมืองเสียโอกาส 
 สรุปคําเดียวดีกวา ใครที่ทําให
บานเมืองเสียโอกาสเสียความ
เจริญ นี่เขาเรียกไอตัวถวง หรือไอ
คน กอกรรมใหกับประเทศ ทําให
ประเทศเสียความสงบ ใครท่ีกอกรรม 
ใหประเทศเสียความสงบ นี่ถือวา 
อะไรนะ...ตอนเรารองเพลงชาติ 

ไทยนี้รัก ? (สงบ) 
 แตน่ีใครเขาไมรบกับกู “กูก็รบกัน 
เอง” นี่ไมตองสงบ
 ตกลงวา คนมีบาป เพราะ
ทํากรรมใหกับประเทศ นี่คงไมใช
นอยนะ ปูยาตายายท่ีเสียสละ เอา 
ชีวิตเลือดเนื้อเขาแลกไว หวังให
ลูกหลานอยูกันเปนสุข พัฒนา
ประเทศตอไป ถาพวกทานรูขึ้น
มา วิญญาณปูยาตายายคงจะดา
ไอลูกหลาน...?  “จัญไร”  เพราะ
เขาทํากรรมใสประเทศ ตอนนี้ทํา 
กรรมใสประเทศ หนัก ๆ เขาบุก
ปารุกเขา คู คลอง ตัวใหญ ๆ เจา
สัว นายทุน ผูมีอิทธิพล 
 ตอนน้ีเห็นขาววา เจาสัวนาย 
ทนุ ผูมีอิทธิพล บุกปารุกเขาหัวหิน  
อะไรตออะไร
 “ถมคลอง” นี่คลองเขาไวทํา
ระบายน้ํา เขาถมทําโรงแรมรีสอรต 
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ปาไมหมด อากาศรอน เวลาฝนมาก็
น้ําถลม ประเทศเรา นี่มันเคยมีตนไม
ซับน้ําไว เขาทําเวรทํากรรมไมสงสาร
ประเทศเลย แลวเขาไมยักกะกลัวบาป
กลัวกรรม ที่ปูยาตายายอุสสาหรักษา
ไวใหเรา นี่เขาทําลายหมด ไอพวกนี้
โมหะมาก งกมาก ทั้งโง ทั้งงก ก็
เลยทําใหประเทศลาหลัง
 สุดทายขอบิณฑบาต อีกสักกรรม
เดียว อยาทํากันเลย อยาทํากรรมกับ
พระศาสนา ตอนนี้นี่ไอพวกบวชปลอม
ก็ทํากรรม แลวโยมที่ใสบาตรไมเลือก
ไมดูก็สนับสนุนใหพวกนี้ปลนศาสนา 
ก็เลยกลายเปนรวมกัน “ผีเนา กับ
โลงผุ”
 โยมที่ทํ าบุญไม ใชหลักของ
พระพุทธเจาวา  “ใครครวญซะ
กอนแลวคอยทํา”
 น่ีใชพระจริงหรือเปลาอะไรละ ? 
บิณฑบาตอยู ยืนคุยโทรศัพทบาง สูบ
บุหรี่บาง ทาทางอยางนี้ เราไมใสก็ได 
ไมสนับสนุนคนใหปลนศาสนา นี่ถือวา 
“ดี” 
 อยากรูในอดีตบางไหม วาพวก
ทํากรรมกับศาสนาตกนรกในอดีต 
เยอะเหมือนกันนะ ถูกแผนดินสูบ มี
พระเจาสุปปพุทธะองคหนึ่ง (ทานเปน
อะไรกับพระพุทธเจา ? ไหนลองนึกซิ)

เปนพอตาของพระพุทธเจา แลวเปนพอ
ของพระเทวทัต พระเทวทัตน่ีเปนพ่ีชาย
ของพระนางพิมพา แลวพระเจาสุปป-
พุทธะ น่ีโกรธพระพุทธองคเพราะอะไร ?
หาวาทิ้งลูกสาวไปบวช ทานก็แคน พอ
ไปบิณฑบาตก็เอาคนมากินเหลา เมาขวาง
ไมใหพระพุทธเจาออกบิณฑบาต จน
พระพุทธเจาอดไมไดไปบิณฑบาต 
ขาดอาหารฉันไปวันหนึ่ง 
 พระอานนทก็ถามวา การทํา
กรรมแบบนี้ใสพระพุทธองค 
นี่เขาจะมีผลเปนอยางไร ?
 พระพุทธเจาตรัสวา “อานนท 
ไมเกิน 7 วัน ภายใน 7 วัน สุปป-
พุทธะจะตองถูกแผนดินสูบ ตกนรก 
หมกไหมแนนอน”  
 ปรากฏวา พอรูวา...พระพุทธเจา
ทํานายวา จะถูกแผนดินสูบ ทานก็ขึ้น
ไปอยูบนปราสาทช้ันบนสุดเลย แตทาน 
ชอบเล้ียงมา ปรากฏวาวันท่ีข้ึนไปอยูขาง
บนน่ันวันท่ี 7 เกิดเสียงฟารอง ฮึม ๆ ๆ 
มาก็ตื่น พอไดยินเสียงมาทานก็วิ่งลง
มาเลย (เผลอตัว) วิ่งลงมาพอขาแตะ
พื้น ก็แผนดินสูบเลย นี่ทํากรรมกับ
พระศาสนา
 อกีคนหน่ึง คือ นางจิญจมาณ-
วิกา อาฆาตอยางรุนแรงเลย เอา
ไมผูกทองแลวไปกลาวตอหนาคน
เยอะ ๆ วา พระพุทธเจาทําเขาทอง 
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 พระพุทธเจาก็ ไม เถียงอะไร 
ตรสัแตเพียงวา “เราสองคนรูดีวาใคร 
ทําอะไร” ปรากฏวาเทวดาทนไมไหว 
เลยปลอมเปนหนูเขาไปกัดเชือกที่ผูก
หลุดออกมา โพละ ! คนก็เฮเลยรุม
กระทืบ จมธรณี 
 น่ี ก็คือ ผูท่ีทํากรรมกับพระพุทธ- 
ศาสนากับพระพุทธเจา ผูท่ีทํากรรมกับ 
พระศาสนา กับพระพุทธเจามาตลอด 
ชื่อ นางมาคันทิยา 
 นางมาคันทิยา น่ีเขาเปนสาวสวย
พอก็ไมอยากใหแตงงานกับผูชายที่มัน
กเฬวราก ชายคนไหนมาขอ ก็บอก
“ผลัดไวกอนเถอะลูก เอาไวพบไม
งามทีหลังเถอะ” (ขวานยังไมทันบิ่น
หรอก) 
 ปรากฏวา วันหนึ่งพระพุทธเจา
เสดจ็มาใกล ๆ  กับบานของพอ พราหมณ 
ก็เลยคิดใจวา “บุรุษคนนี้นะคูควร
กับลูกสาวเราจัง” ก็เลย เอยปากยก
ใหพระพุทธเจา 
 พระพุทธเจาตรัสวา เราก็เต็ม
ไปดวยอุจจาระ ปสสาวะ เหงื่อไคล 
ตองอาบ ตองลาง ตองถู จะมานั่ง
ดูลูกสาวทาน ที่ก็เต็มไปดวยของ
เนาของเสียในรางกายเหมือนเรา 
ทุกสวนทีม่ีนี่มีแตปวด แตเมื่อย แต
เจ็บ เราจะไปนั่ง เอาปวย เอาเจ็บ

คนอื่นมาเปนภาระกับเราอีกเลา...
ไมรับหรอก
 ลูกสาวไดยิน “ตาย ! เราสวย
ขนาดน้ีมาหาวา เราเนา” ก็แคน ! ตอ 
มาไดเปนพระมเหสีของกษัตริย  ก็ยัง
อาฆาตพระพุทธเจา อาฆาตอยางรุนแรง
เลย เรียกวาหาคนไปแกลงพระพุทธเจา
ทุกอยางถึงกับจางเอาคนมาดา เอาคน
มาวา คนมาชัง คนมาเกลียด ดาอะไร
ตออะไร...ถลม !  แลวก็ไปกลาวตอหนา
คนเยอะ ๆ  ถลมวาใหพระพุทธเจาเสียหาย
น่ีเขาเรียกวา...คนทํากรรมกับพระพุทธ
ศาสนากับพระพุทธเจา นางมาคันทิยา
เปนคนจางแลวก็มีคนรับจาง
 แลวก็มีเยอะ นันทมานพไปขมขืน 
ภิกษุณี คือ นันทมานพ นี่ชอบผูหญิง
คนหนึ่งชอบมาตั้งแตเล็ก ๆ แลวตั้งแต
อายุ 14-16 ป  ตองตาตองใจมาตลอด
แตผูหญิงคนนี้ก็ไปบวชเปนภิกษุณี 
แลวบรรลุพระอรหันต แตไอเจานันท-
มานพ น่ีเขาก็ยังมีจิตปฏิพัทธอยูน่ันแหละ 
ตามต้ือตามเก้ียวจนจังหวะดี ขมขืนเลย 
พอขมขืนเสร็จ เดินลงมาก็ถูกแผนดิน
สูบเลยเหมือนกัน
 สมัยกอนนี่กรรมมันแรงนะ 
สมัยกอนนี้เรียกวา กรรมติดจรวดเลย 
ทําแลวรับกันฉับพลันทันที ก็มีหลายราย 
 ยักษก็มีนะ เจายักษตัวน้ีน่ีมีฤทธิ์



57
มาก แตพอมันเหาะไปตรงชวงที่พระ-
สารีบุตรนั่งเจริญฌานอยู ตรงนั้นเกิด
อากาศธาตุวาง มันเหาะไปไมได มันก็
แคน มันก็ควงไมมาไลฟาดที่ศีรษะของ
พระสารีบุตร แตปรากฏวาอํานาจฌาน
ที่เขมแข็งก็ปดไมกระเด็น ไปโดนภูเขา
หลายลูกเลย สุดทายมันก็ถูกแผนดินสูบ
 ตอมา  คนสุดทายลองนึกซิใคร
เปนพระ “เทวทัต” พระเทวทัตทํากรรม
กับพระพุทธเจามากเลย พระพุทธเจา
เดินรอบเขา ทานก็ขึ้นขางบนผลักกอน
หนิมา ชางกําลังตกมัน ทานก็ปลอยให
ชนพระพุทธเจา ผลท่ีสุดก็ถูกแผนดินสูบ 
 พวกท่ีทํากรรมกับศาสนา น่ีใคร
ที่ทําใหศาสนาเสื่อมนั้น ตั้งแตยันตระ 
นิกร พุทโธ พวกน้ีจะไปทางไหนแลวนะ
ทํากรรมใสไวกับศาสนา ทําใหศาสนา
เสียภาพลักษณที่ดี แทนที่ศาสนาจะ
งดงาม แทนท่ีจะทําใหคนมาพ่ึงพิง สัตว
โลกจะไดพ่ึง ถาศาสนาไมเส่ือมสัตวโลก
ก็มีที่พึ่ง ก็ไมเบียดเบียนกันมาก จะไม
ทํารายกันมาก จะไมกอกรรมทําเวรกัน
มาก ศาสนาจะยกคนใหอยูเหนือกรรม
ไดอีกเยอะ แตถามาทํากรรมใสถม
ศาสนาเสีย เด็กรุนหลังก็จะมองเห็นวา
ศาสนาเรานี่ไมไหว 
 นี่เราก็ยังวาพอควรนะ บางศาสนา 
เขาฆาคนอื่นไมบาป ฆาศาสนาอื่นไม

บาป เท่ียวไปตัดคอเขาคนโนนคนนี้เขา
น่ีพวกคลั่งศาสนา แตพวกนี้เขาก็ทําให
ศาสนาเขาเส่ือมเหมือนกันนะ มองดูวา
ศาสนาอะไรโหดรายอยางนี้ เดี๋ยวนีค้น
ทาํกรรมใสศาสนาของเขา น่ีเยอะไหม ?
ของเราก็เยอะนะ 
 บางคนนี่ไปหลอกพระหลอก
เจา วาจะหากฐินมาทอด แตตอง
ลงทุนอยางนั้นอยางนี้ ขอยืมทุนวัด
ไปกอน หายจอยเลย 
 แตเดี๋ยวนี้มันหายไปเรื่องหนึ่ง 
กรรมที่เคยชั่วหนัก เมื่อกอนนี้อาตมา
เคยเห็นเลย ไปดูศพคนหนึ่งนะเขาลัก 
พระพุทธรูป เขาชอบไปตัดเศียรพระพุทธ-
รูปไปขาย  (แปลก ! คอเขานี่เขียวรอบ
หมด) เขาไปตายคว่ําหนาอยู คือ เขา
เอาพระพุทธรูป นี่ไปซอนอยูตรงลํา
ประโดง หญาปด แลวตอนเขาไปเอา 
นี่ไมรูเขาเกิดอะไรข้ึน เขาก็นอนฟุบอยู 
ตรงพระพุทธรูปท่ีเขาซอน  แลวคอเขา 
เขยีวหมดเลย (จําไดช่ือไอหมาน มาเร็ว 
ไปดูศพไอหมานกัน) พวกตัดเศียรพระ 
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 แตเดี๋ยวนี้เบาไปหนอยนะ  เมื่อ
กอนนั้นมันมีอยูยุคหน่ึงจําไดไหม ? ตดั
เศียรกันนาดูเลย พระเกา ๆ  ถูกตัดเศียร
ขายเยอะ แลวก็ถูกกรรมลิขิต ประเทศ
ไทยเราก็มี ละครโทรทัศนก็เลนดีเหมือน
กันนะ เร่ืองกรรมลิขิต น่ีเคยดูไหม ? คน
ทําอะไรตออะไรไว มารับผลเห็นทันตา
ในชาตินี้ หลายตัวอยาง 
 ที่วัดนี้ก็ยังมีตัวอยางหนึ่งที่ออก
กรรมลิขิต มียายแกคนหน่ึงอายุ 80 ป 
เขาถูกฆาตาย แลวเขาก็เขียนขางฝา
ไว “ถาฉันตายขอใหเอาของในบาน 
ใหพระพยอมที่วัดสวนแกว” ผูใหญ
บาน กํานัน เขาเห็นวา ศพเนาเหม็น
เขาก็มาดูกัน แตพอเห็นขางฝา เขาก็โทร
มาใหวัดไปรับ เจาคนไปรับ น่ีเขาไปเจอ
สตางคใตเบาะที่ยายนอนสองพัน เขา
จิ๊กเอาไวเลย พอจิ๊กไว เขาก็โทรศัพท 
 “แม เดี่ยวจะฝากสตางคให
แม ใหนองเอาไปใหสักพันหนึ่ง”
 “เออ แลวเอ็งไดอะไรมาละ” 
แมก็ถาม
 “ออไปรับของที่บานคนตาย
ก็ไดมา” 
 พูดไปยังไมทันจะขาดคํา มีเสียง 
คนแกดังแทรกเขามาในโทรศัพท 
 “กูไมไดใหมึง กูไมไดใหมึง กู
ใหพระ ใหวัด” 

 แลวโทรศัพทก็หลุดมือ เลย 
แลวสักพักหนึ่งหยิบมาโทรใหม ดังอีก 
แลวตอมาอีกไมกี่วันเขาก็ผูกคอตาย 
ใตตนมะมวงที่สาขากบินทร (จ.ปราจีนบุรี)

 แปลก ! ก็ใครท่ีเกิดมาไมเช่ือเวร 
เชื่อกรรมซะเลย ก็หากรรมใสหัวไป
เรื่อย ๆ ชาตินี้หัวมันไมมีทางที่จะโลง
โปรงเบา มันหนักหัวหนักใจ กับไอกรรม
ที่ทําไว 
 เขาบอกกรรม นี่มันมีตัวหนึ่งที่
ใหผลในปจจุบัน คือ “วิปฏิสาร” คือ 
นึกแลวรอนใจทุกที ที่มันไปทําความ
ผิดพลาด คนมีวิปฏิสาร ซ่ึงตรงกันขาม
กับความภาคภูมิใจ คือ “ปติ”
 ถาเกิดปติ มันเปนฝายถูกฝาย
ดี แตถาเกิดวิปฏิสาร มันเปนฝายเศรา
ฝายทุกข ผลของวิบากที่เปนปจจุบัน 
ทําใหอยูรอนนอนทุกข นึกแลวรอนใจ 
นกึแลวไมมีความภาคภูมิใจ วัน ๆ ป ๆ
หนึ่ง ไมมีปติหลอเลี้ยงใจเลย มีแต
หวาดหวิว หวาดเสียว ไมรูจะมาถึงเรา 
เมื่อไหร...กรรมนี้
 ฉะนั้น วันนี้ก็อยากจะให พวก
เราชาวพุทธ แตอยาลืมนะ ไมใชฟง
เร่ืองกฎกรรมอะไรกรรม  แลวก็จะ
บอก  เราก็ปลอยไปตามยถากรรม
เชื่ออยางเดียวไมได พระพุทธเจา
สอน 2 คํา
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 ๑) กรรมวาที เชื่อเรื่องกรรม แลวตองมี
 ๒) วิริยะวาที คือ ตองมีความเพียรอยูเหนือกรรมใหได 
 ไมใช “เรามันจนก็เพราะกรรมเกา เราก็จํานนจนไปอยางน้ี” 
แตถาเรามีความเพียรขยัน เราก็อาจจะรวยได ทั้ง ๆ กรรมเกาก็มี แต
กรรมใหมแซงขึ้นไป คือความเพียร ตองมี 2 อยาง “เชื่อกรรม ตอง
มีความเพียร”
 ถาเชื่อกรรมแลวปลอยไปตามยถากรรม ก็อยูใตกรรม 
แตถาเชื่อกรรมแลวความเพียรแรงขึ้นเหนือขึ้น ก็อาจจะอยู
เหนือกรรมไดอีก
 ถาชาวพุทธเราจับ ๒ อยางนี้เขามาได เราก็จะเปนชาวพุทธ ที่ไม 
มีคําวา “อยูใตกรรม” ไปตลอดทุกภพ ทุกชาติ มีโอกาสที่จะพยายาม
ขึ้นไปอยูเหนือกรรมใหได 
 ไมมีคําวา “ตองคลุกเคลาทั้งสุขทั้งทุกข ทั้งดําทั้งขาว”  มีแต
เบา วาง สบาย ภูมิใจ ปติ แลวก็รูจักระงับปติ ใหเกิดปสสัทธิ วิมุต หลุด
พนไปจากเรื่องวุน ๆ กรรมนี่ยังวุนอยู ถาอยูเหนือกรรมหมดวุน มีแต
วางสบาย วันนี้ก็คงแคนี้นะ.

...ไ...ไมมีคําวา มมีคําวา 
“ตองคลุกเคลา“ตองคลุกเคลา
ทั้งสุขทั้งทุกขทั้งสุขทั้งทุกข
ทั้งดําทั้งขาว” ทั้งดําทั้งขาว” 

มีแตเบา วาง สบาย มีแตเบา วาง สบาย 
ภูมิใจ ปตภูมิใจ ปติ...”.ิ..”

““
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  สําหรับเก็บตก สะเก็ดขาว  ชวงน้ี ! เห็นจะไมมีอะไรเกิน คําวา 
“กราบรถ...กู” 
 คนเรานี่ “ตัวกู-ของกู”  มีตัวกู แลวก็มีของกู เพราะฉะนั้น
ใครทําอะไรไมถูกใจกู ไปทํารายของกู ก็ทําใหของกูเสียหาย กูก็
จะบังคับขมขูใหทําตามใจกู 
 อันนี้ก็ตองเรียกวา เปนสะเก็ดขาวที่ผูกอเหตุเจ็บปวด
สะเก็ดลอกแลว ลอกอีก ไปหลายครั้ง จึงตองไปบวช  
 ก็ขอใหการบวชครั้งนี้ ทําใหไดสติปญญา ขอใหไดบวชเรียน
แลว ไดสติปญญา อยาใหใครตองไปกราบอะไรอีกตอไป ขอใหไป
กราบพระรัตนตรัย แลวหยุดคิด  !  ท่ีจะไปขมขูใหใครกราบอะไรตอมิ
อะไร ที่ไมมีชีวิตชีวาเลย 

ั ็  ี้ ็ ไ  ี ไ ํ 

““ตัวตัวกู   -  กู   -   ของ ของกูกู””
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 อีกสะเก็ดหนึ่งที่ดังรอน ประเด็นเดน เห็นจะไมมีใครเกินนอง
เบส 
 โบราณเขาบอก “ปลาหมอตายเพราะปาก” นักพูดก็มักจะ
พลาด เพราะพูด แหม ! ก็นาเห็นใจนอง อายุยังนอยประสบการณ ช่ัวโมงบิน 
 “การมาเร็ว...มาแรง” นี่ก็ทําใหมั่นอก มั่นใจแลว ก็จะหลุด
งาย   ถาอายุมากเสียหนอย แลวดังชา ๆ คาตัวไมแพง  ก็คงจะไมเกิด
ปญหาแบบนี้ นองเบสก็เลยกลายเปนสะเก็ดขาวที่นาสงสาร แลวก็มี
ผลกระทบชิ่งมาอีกเยอะแยะ 

 อาตมาก็เองยังไมรูวา ปากจะพา
ไปอะไรกันแคไหน วันไหน เมื่อไหร ก็
จะพยายามจะละวางใหไดมากที่สุด  
แลวก็ไมรับไปเทศน คงจะปลอดภัย
ขึ้น แลวคาตัวก็ไมไดขึ้นกับเขา 
 เม่ือไมข้ึน-ไมลง ดีกวารีบข้ึนเร็ว ๆ แลว 
ลงเร็ว ขึ้นไว แลวลงไว นี่ก็ลําบาก ! แต
อยางไรก็คงเขาใจวา ในโลกเรามีได มันมีเสีย 
มีบวก มีลบ  มีขึ้น มีลง อยาไปงงกับมันนัก
เลย ก็ใหรูวาโลกใบน้ี มันมีตกเปนขาวใหญ ๆ 
กันไดเร่ือย ๆ แตก็ขอใหทุกคนไดบทเรียนแลว 
กัน เจริญพร.

อี“
า

“
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

 เมื่อมาเทียบเคียงดูแลว ชัดข้ึนทุกวัน พออายุย่ิงมาก 
นั่งนึกภมิูใจวา อาตมาท่ีไมสึก ทําใหไดรูบ้ันปลายชีวิตในทางการ 
เปนนักบวช ไดอยางชนิดที่เรียกวา เพิ่มมูลคาชีวิตอยาง
ยอดเยี่ยม
 เพราะวา การระลึกนึกถึงความตาย ความพลัดพราก 
“บรรพชิต พึงพิจารณาอยูเนือง ๆ” นี่พอเรา...ได
เอามาพิจารณา มานึก มาคิด เดี๋ยวเราก็จะไป เดี๋ยวเรา
ก็จะพลัดพราก เดี๋ยวก็ไมไดอยูกับรางกายสังขารนี้ตลอด
ไป มันก็เลยทําใหเกิดการเรงรัด ในการจะทําความเพียร 
ความพยายาม ทั้งดับทุกขสวนตน พยายามทําใหผูอื่น 
เผื่อแผกระจายใหผูอื่น 
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 ที่ชัดเลยก็เรื่องทํามาหากิน ที่จริงก็ไมใชหนาที่ แตถาบอก

วา ไมแนะนําใหชาวบานทํามาหากิน  แลวปลอยใหเขา
อดอยากปากแหงทองหิว แลวเราเพิกเฉยดูดาย เอาเวลา
ไปทําอะไรเสีย ทําไมไมเหลือเวลามาทําใหคนอื่นอิ่มปาก 
อิ่มทอง อิ่มอก อิ่มใจ 
 ในเรื่องอิ่มอก อิ่มใจ กับอิ่มปาก อิ่มทอง เลยทําใหเรา
ไมอยากสึก เพราะวาไดทําใหคนอิ่มปาก อิ่มทอง อิ่มอก อิ่มใจ 
เชน ไปบิณฑบาต 
 คนบางคนนี่บอกวา โอย ! ไมนึกวาจะมา ขนลุก ขนชัน ดีใจ

เหลือเกิน บุญเหลือเกิน อันนี้ทําใหเขาอิ่มอก อิ่มใจ 

 เอ ! เรานี่ก็ลําบากเดินไป มันเมื่อยขา พอไดฟงวา เขามี
ความสุข  ไดใสบาตร ไดเห็นเรา เดินไปรับบาตร  เขาไม
นึกวา จะไปไกลขนาดนั้น 
 แหม ! การบิณฑบาต  นี่สรางบรรยากาศ อารมณที่ไมอยาก

สึก ไดมากไมใชนอยเลย เชนเราก็พยายามวา เขาใสบาตร นี่เขาให

พระพุทธเจา ใสใหพระศาสนา คนที่ใสก็เปนสักแตวาธาตุ อาหาร

ที่ใสก็เปนสักแตวาธาตุ ทําใหเราไมไปหลงใหล เสียเวลากับเรื่อง

อาหารการกิน แตเราก็จะไมปลอยใหใครอดอยากขาดอาหารการ

กิน ถาอยูใกลเรา แลวก็จะมีกิน

ี่่ ั ็็ ื ่่ ํํ ิ ีีีีีี ่่่่ ิิิ ็็ไไ ใใใใใใใใใใ   ีี ่่่  
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  วันหน่ึงก็มีคนเขาพูดวา “พระองคน้ีเปนพระหากิน” เม่ือ 
กอนน้ีถาใครพูดอยางน้ี แลวเราโงนะ ในการท่ีเราไมรูจักคําสอน 
ของพระพุทธเจา 

 พระพุทธเจา นี่เวลาใครวาทาน ทานก็รับ ทานตรัสวา คน
เขาวาทาน คนอะไรอยูไมมีความหวัง อยูไปวัน ๆ พระพุทธเจา
ตรัสวา “ถาหวังแลวไมสมหวัง มันเปนทุกข เราก็เลยอยู
ไมตองหวัง ทานวาเราไมมีความหวัง ใชทานพูดถูก ! 
เพราะเรากลัววาความหวังมันจะกัดใหเราเปนทุกข”  
 พอคนเขาวา อาตมาเปนพระหากิน อาตมาบอก เออ ! 
ใชโยม อาตมานี่หาใหคนกิน บิณฑบาตมาเหลือก็แบงคนกิน 
คนชรา เด็กกําพรา คนพิการ หมู หมา กาไก ที่อยูในวัด วัว 
ควายก็ไดกิน ถาเราบิณฑบาตแลว คนไดกิน สัตวไดกิน  แลว
เขาวาเรา “พระหากิน” แลวจะไปโกรธทําไม ก็หามาใหคน
กิน  แลวเขากินอิ่ม เขามีความสุข แลวเราไดทําใหคนอื่น
อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มปาก อิ่มทอง 
 ถาไมไดบวช สึกไปจะทําใหคนอิ่มสักกี่คน โดย
เฉพาะอิ่มใจนี่คงยาก แตถาอยูนี่ มีเทป-ซีดี มีหนังสือ
ธรรมะ มีปฏิทิน มีขาวสาร อาหาร ผลไมหมากรากไม
ไปแจกเขา เขาใหเรา เราใหเขา เขาใหอาหารกับขาว
แกงเรา เราก็ใหขาวสารเขาไป ชวยชาวนาซื้อขาว
เปลือกมาสี เอาไปแจก เราไมไดไปหากิน เอาเขาขาง
เดียว มีหนังสือธรรมะใหเขาอาน มีซีดีเทศนธรรมะ
ใหเขาฟง รวมแลวก็คือวา เขาก็อิ่มอก อิ่มใจ แถมได
อิ่มปาก อิ่มทองอีก บุญก็ได ไสก็เต็ม
 อยางนี้แลวจะทิ้งโอกาสอันล้ําเลิศประเสริฐสุดในชีวิต 
“ชีวิตท่ีอ่ิมอก อ่ิมใจ อ่ิมปาก อ่ิมทอง” ท้ังสวนตัวและคน 
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รอบขาง จะมีสักก่ีคนในโลกน้ี ท่ีจะทําใหคน
อิ่มปาก อิ่มทอง อิ่มอก อิ่มใจไดมากมาย 
ถาอาตมาไมไดบวชหรือสึกไป โอกาสที่
จะทําใหคนอิ่มปาก อิ่มทอง อิ่มอก 
อิ่มใจ คงสรางไดยาก ทําไดยาก
 เพราะฉะน้ัน เม่ือเห็นอยูอยางน้ี สัมผัส 
อยูอยางนี้ ไดยิน ไดดู ไดเห็นอยางนี้ แลว
จะทิ้งความอิ่มอกอิ่มใจไปหาวิมานอะไร
ที่ไหนละ มันก็เลยตองอยูอยางน้ีแหละ แลว 
ก็จะตองอยูตอไปอยางน้ีแหละ แลวก็จะทํา 
อยางนี้แหละ จะทําแตเรื่องอิ่มอก อิ่มใจ 
อิม่ปาก อ่ิมทอง เร่ือย ๆ ไป จะไมทําใหใคร
ขาดแคลน หิวโหย อดอยาก จะไมทําให
ใครอิดหนา ระอาใจ แตจะทาํใหเขาอิ่มอก 
อิ่มใจตลอดไป
 เพราะฉะนั้น ปญหาคําวา “ทําไม...
ไมสึก” มันยิ่งลึก ยิ่งนึก ยิ่งสนุก มีความ
สุขทุกวัน จะไปหานรกทําไมละ ! หาความ
อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มปาก อิ่มทอง ใหเพื่อน
มนุษย มันมีความสุขแลว เพราะฉะนั้น
ความที่มีโอกาสไดทําอยางนี้แหละ เพราะ
ไดบวช ถาไมไดบวช...ก็ไมไดทํา ทําได
ก็แคบ ๆ แคปากทองตัวเอง ปากทอง
ลูกเมีย มันแคบ ! 
 โอโฮ ! โอกาสทําอ่ิมอก อ่ิมใจ อ่ิม
ปาก อ่ิมทอง มันกวางมหาศาลเลยตอน
น้ี ก็เลยอยู ๆ  ๆ  คงจะอยูตอไป เจริญพร.
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...ถาอาตมา
ไมไดบวชไมไดบวช

หรือ...สึกไป หรือ...สึกไป 
โอกาสที่จะทําใหโอกาสที่จะทําให

คนอิ่มปาก คนอิ่มปาก 
อิ่มทอง อิ่มอก อิ่มทอง อิ่มอก 
อิ่มใจ คงสรางไดอิ่มใจ คงสรางได
ยาก ทําไดยาก...”ยาก ทําไดยาก...”

““
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  ตั้งแตทําวารสารเลมนี้มา อาตมา
ก็ไมเคยคิดจะชวนใครทอดกฐิน-ผาปา  

หรือเรี่ยไรอะไรนี่ เราก็ไมเคยทํา ไมถนัด 

แตถึงคราวจําเปนวา ถึงแมต้ังใจวา จะ
ไมรบกวนใคร แตก็ยังเห็นวาคนไทย 
นี่ยังไงก็ยังทําบุญกันอยู 
 ทีนี้ เมื่อทําแลวก็ควรทําใหเกิด
คุณเกิดประโยชนตอประเทศชาติ และ

เพื่อเทิดทูนถวายพระราชปณิธานของ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใหงานเดินหนาตอ

ไป ถึงแมพระวรกายพระองคทานจะจาก

ไป แตน้ําซ่ึงพระองคตรัสวา...มันคือชีวิต 

Ã‹ÇÁ·Í´ “¼ŒÒ»†Ò
ÃÑ¡ÉÒ¹éÓ à¾×èÍªÕÇÔμ”

¸ÃÃÁâ¦É³Ò
วันอาทิตยที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
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 อยากจะเรียกวา “ทอดผาปา...สืบชีวิต” เพราะถาไมมีน้ ํา
อุปโภค ชีวิตอยูยาก ถาไมมีน้ ําทําการเกษตร พืชผลธัญญาหาร ที่จะมี
กนิหลอเล้ียงชีวิต ก็ยาก เลยต้ังช่ือวา “กองผาปารักษาน้ําเพื่อชีวิต”
 ถาใครเห็นดวย จะรวมดวยชวย ๆ กัน ก็ขอเชิญชวนมา
รวมงานทอดผาปาในวันอาทิตยที่ 23 เมษายน 2560
 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย ถาหากวาทานผูใดเห็นดีเห็นงาม จะรวมตั้ง
มากองละเล็กกองละนอย หรือทานท่ีเอากระบอกไป ก็ขอใหเอากระบอก
นั้นแหละ มารวมทอดผาปารักษาน้ําเพื่อชีวิตดวยกัน
 ขอบอกเปนครั้งแรก และก็คงจะเปนครั้งสุดทาย จะไมรบกวน
ใครในเรื่องชวนทอดกฐิน-ผาปาอีกเด็ดขาด คิดวา ขอทําเพื่อบั้นปลาย
ชีวิตของอาตมาดวย และก็เพื่อถวายเปนพระราชกุศลใหในหลวงดวย 
เราจะไดสืบสานพระราชปณิธาน เพราะทานตรัสเรื่องน้ําไวตั้ง 3 พัน
กวาโครงการ ใน 4 พันพระราชดํารินั้น 
 ขอใหทานท่ีรับวารสารฯ เลมน้ีแลว ไดเห็นดีเห็นงาม ก็คงจะรวม
กันเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวและคงไมมีครั้งตอไป เพราะอาตมาก็เห็นใจวา 
บานเมืองอยูในภาวะเศรษฐกิจติดขัด ถาใครที่พอจะมีรวมดวยก็
เชิญทอดผาปาในเดือนเมษายน

เจริญพร
พระราชธรรมนิเทศ

(พระพยอม  กลฺยาโณ)
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แท็งกกองทุนธนาคารน้ํา
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี

กําลังดําเนินการตามเจตนารมณของกองทุน
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ตนลําไย
กําลังออกดอก
ณ วัดสวนแกว

(ธันวาคม ๒๕๕๙)

ตนทุเรียน
กําลังออกดอก
ณ วัดสวนแกว

(ธันวาคม ๒๕๕๙)
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โดย...พุทธทาส

สิ่งสูงสุดคุ้มครองมนุษย์““
““

  ทีนี้อยากจะพูดตอไปเล็กนอย ถึงปญหาวา ทําไมเราจึง
ไมรูไมชี้ตอสิ่งสูงสุด ? สมมติวา บรรดาที่นั่งอยูที่นี่ทั้งหมดนี่ มี
บางคนไมสนใจ ไมรูไมชี้ตอสิ่งสูงสุดมีไหม ? บางคนไมรูไมชี้และ
ไมอยากจะรูจะชี้กับสิ่งสูงสุด ถามันมีปญหาอยางนี้ ก็ไปคิดดูให
ดีเถอะ คือ เราไปเขาใจผิด เรามีสัมมาทิฏฐิไมพอ หรือเรามี
มิจฉาทิฏฐิเสียดวยซ้ําไป
  เราไมเขาใจสิ่งนี้ คือ สิ่งสูงสุด เราเห็นวาไมมีประโยชน
อะไรแกเรา เราจะสอบไลไดเร็ว ๆ ออกไปทํางานหาเงินให
สนุกสนานดีกวา เราไมมัวนึกถึงสิ่งสูงสุด นี้ก็อยากจะบอก
วาทําใจเสียใหม ใหมันมีที่วางสําหรับสิ่งสูงสุดบาง แลวสิ่ง
สูงสุดจะมาคุมครองเรา ไมใหตกไปในฝายผิด ฝายชั่ว จะมี

นี้อยากจะพูดตอไปเล็กนอย ถึงปญหาวา ทําไมเราจึง
ไไไมรูไมชี้ตอสิ่งสูงสุด ? สมมติวา บรรดาที่นั่งอยูที่นี่ทั้งหมดนี่ มี
บางคนไมสนใจ ไมรูไมชี้ตอสิ่งสูงสุดมีไหม ? บางคนไมรูไมชี้และ
ไไไมอยากจะรูจะชี้กับสิ่งสูงสุด ถามันมีปญหาอยางนี้ ก็ไปคิดดูให
ดีเถอะ คือ เราไปเขาใจผิด เรามีสัมมาทิฏฐิไมพอ หรือเรามี
มิจฉาทิฏฐิเสียดวยซ้ําไป
  เราไมเขาใจสิ่งนี้ คือ สิ่งสูงสุด เราเห็นวาไมมีประโยชน
ออะไรแกเรา เราจะสอบไลไดเร็ว ๆ ออกไปทํางานหาเงินให
นุกสนานดีกวา เราไมมัวนึกถึงสิ่งสูงสุด นี้ก็อยากจะบอก
าทําใจเสียใหม ใหมันมีที่วางสําหรับสิ่งสูงสุดบาง แลวสิ่ง
งสุดจะมาคุมครองเรา ไมใหตกไปในฝายผิด ฝายชั่ว จะมี

สน
วา
สสสูงง จะมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมี
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ความสุขสบาย จะเรียนก็เรียนเกง 
จะทํางานก็ทํางานเกง จะรูจักใชเงิน 
ใหถกูตองตามวิธีของส่ิงสูงสุด ก็เปน 
มนุษยที่ไมมีปญหา
  ทีน้ี บางคนเขาจะมีความคิดเสีย 
เองวา ส่ิงสูงสุดน้ีไมมีรสชาติอะไร ไม 
สนุกไมหวานไมหอม ไมอะไรตาง ๆ 
นี้ สิ่งสูงสุดไมมีรสชาติอะไร เราไม
อยากจะสนใจ น่ันเพราะเขาเขาใจผิด
ตอสิ่งสูงสุดหรือความสงบ เขาชอบ
ความวุนวาย เขาชอบความกระตุน

ของกิเลส เขาชอบความหลอกลวง
ของกิเลส เขาชอบความประเลา
ประโลมของกิเลส เขาก็เลยเห็นวา 
สิ่งสูงสุดนี้ไมมีรสชาติอะไร แลวคน
เดี๋ยวนี้ก็มักจะปรับเอาวา  มันเปน
เรือ่งสําหรับคนโง เปนยาฝนสําหรับ 
คนโง เรื่องพระนิพพานนี้เปนยาฝน
สําหรับคนโง ถาใครคิดอยางนี้เอา
ไปคิดเสียใหมนะ
  ทีนี้ บางคนก็คิดวา มันพน มัน
เหลือวิสัยของเรา มันไมอยูในวิสัยแหง
คนสมัยน้ีจะทําได น้ีก็เปนความคิดท่ีผิด
คิดเสียวา  คนปจจุบันนี้ไมอยูในวิสัยที่ 
จะเขาถึงส่ิงสูงสุดหรือนิพพานได เพราะ
เขาไมรูจักสิ่งสูงสุด ที่จริงมันรอดตัว
อยูทุกวัน ๆ แตละวันละวันนี้ เพราะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคุมครอง ถาไมอยาง
นั้นมันเปนบาแลว ใครลองมีกิเลสทุก
ชั่วโมง ๆ ท้ังวันท้ังคืน ไมก่ีวันเปนบาแลว
ตายแลว เดี๋ยวนี้ยังไมเปนบา ยังมานั่ง
อยูได ใจคอปกติ เพราะสิ่งสูงสุดยัง

คุมครองอยูบางสวน เรียกวา เรารอด
อยูไดเพราะส่ิงสูงสุด เราไมเปนบา 
ไมวิปริตในทางจิตใจ เพราะวาสิ่ง
สูงสุดยังคุมครองอยู
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  ทีน้ี บางคนมาเหนือเมฆ เขาปฏิเสธส่ิงสูงสุด เขา
หาวาส่ิงสูงสุดชนิดน้ัน มันไมเปนหลักประชาธิปไตย 
มันไมเปนประชาธิปไตย เขาอยากจะมีเสรภีาพ ไมให 
มีอะไรมาควบคุมเขา มาคอยบังคับเขา เขาไมตองการ
จะทําตามกฎของพระเจาหรือของอะไรก็ตาม เขาอยาก
จะเปนประชาธิปไตยแบบของเขา เขาก็ไมสนใจสิ่ง
สูงสุดดวยเหมือนกัน
  ทีน้ี เด๋ียวน้ีเขาบูชาวัตถุ เปนวัตถุนิยม มันก็แน
เหลือเกิน ที่เขาจะไมชอบสิ่งสูงสุด เพราะสิ่งสูงสุดไม
ตองการใหใครตกไปเปนทาสของวัตถุนิยม ทีนี้ คนมัน
เปนทาสของวัตถุนิยมเสียแลว มันก็ไมชอบสิ่งสูงสุด 
นี้เขาไมเห็นวา ส่ิงสูงสุดมันจะมาเปนสิ่งที่อยูเหนือหรือ
บังคับวัตถุได ที่จริงธรรมะนั้นอยูเหนือ หรือบังคับ
วัตถุได ไมใหวัตถุมากระตุนใหเราหัวเราะ ไมใหวัตถุ
มาย่ํายีใหเรารองไห นี่การอยูกับสิ่งสูงสุดนี้ สามารถ
ที่จะอยูเหนือวัตถุ
  รวมความวา เขายังเปนทาสของกิเลส ยังชอบ
สิ่งท่ีวนเวียนอยูท่ีน่ี ถาเปนสิ่งสูงสุดมันหยุดวายเวียน
เขาไมชอบ เขาชอบสิ่งที่จะตองการใหวายเวียน วน
เวียนอยูที่นี่ คือ มีกิเลส แลวก็ทํากรรมอยางใดอยาง
หนึ่ง แลวก็ไดรับผลของกรรม แลวก็มีกิเลสอีก แลว

...เด๋ียวน้ีเขาบูชาวัตถุ เปนวัตถุนิยม มันก็แน
เหลือเกิน ที่เขาจะไมชอบสิ่งสูงสุด เพราะ
สิ่งสูงสุดไมตองการใหใครตกไปเปนทาสของ
วัตถุนิยม ทีนี้คนมันเปนทาสของวัตถุนิยมทีนี้คนมันเปนทาสของวัตถุนิยม

เสียแลว มันก็ไมชอบสิ่งสูงสุด...”เสียแลว มันก็ไมชอบสิ่งสูงสุด...”

““

  ทีน้้ี บางคนมาเหนืือเมฆ เขาปฏิเสธส่่ิงสูงสุด เขา
หหาวาส่ิงสูงสุดชนิดน้ัน มันไมเปนหลักประชาธิปไตย 

ฏ ู ุ

มมันไมเปนประชาธิปไตย เขาอยากจะมีเสรภีาพ ไมให 
มมีีอะไรมาควบคุมเขา มาคอยบังคับเขา เขาไมตองการ
จจะทําตามกฎของพระเจาหรือของอะไรก็ตาม เขาอยาก
จจะเปนประชาธิปไตยแบบของเขา เขาก็ไมสนใจสิ่ง
สสูงสุดดวยเหมือนกัน
  ทีน้ี เด๋ียวน้ีเขาบูชาวัตถุ เปนวัตถุนิยม มันก็แน
เหลือเกิน ที่เขาจะไมชอบสิ่งสูงสุด เพราะสิ่งสูงสุดไม
ตองการใหใครตกไปเปนทาสของวัตถุนิยม ทีนี้ คนมัน

ู ุ ู ุู

เปนทาสของวัตถุนิยมเสียแลว มันก็ไมชอบสิ่งสูงสุด
นี้เขาไมเห็นวา ส่ิงสูงสุดมันจะมาเปนสิ่งที่อยูเหนือหรือ
บังคับวัตถุได ที่จริงธรรมะนั้นอยูเหนือ หรือบังคับ

ู ุ ู

วัตถุได ไมใหวัตถุมากระตุนใหเราหัวเราะ ไมใหวัตถุ
มาย่ํายีใหเรารองไห นี่การอยูกับสิ่งสูงสุดนี้ สามารถ

ุ ุ ุ ุ

ที่จะอยูเหนือวัตถุ
  รวมความวา เขายังเปนทาสของกิเลส ยังชอบ
สสิิ่งท่ีวนเวียนอยูท่ีน่ี ถาเปนสิ่งสูงสุดมันหยุดวายเวียน
เขาไมชอบ เขาชอบสิ่งที่จะตองการใหวายเวียน วน
เวียนอยูที่นี่ คือ มีกิเลส แลวก็ทํากรรมอยางใดอยาง
หหนึ่ง แลวก็ไดรับผลของกรรม แลวก็มีกิเลสอีก แลว
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ก็ทํากรรมอีก ไดรับผลกรรมอีก แลวก็มีกิเลสอีก แตละวัน ๆ
อยูกันอยางน้ี มีกิเลสอยากน่ันอยากน่ี ทําลงไปแลวไดผลพอใจ
ก็อยากทําอีก ไดผลไมพอใจก็อยากทําอีกอยูนั่นแหละ เรียก
วา วนเวียนอยูที่นี่ ไมอยากจะออกไปจากความทุกข ไมอยาก
จะออกไปจากวัฏสงสารของความทุกข
  เราอยาอยูในจําพวกเหลาน้ันเลย มองเห็นสิ่งสงูสุดใหถูกตอง
ตามที่เปนจริงวา มันมีไวสําหรับมนุษย ที่มีคุณสมบัติสมควร
แกความเปนมนุษย มนุษยที่มีคุณสมบัติสมควรแกความเปน
มนุษย พอเปนไดเทานี้จะชอบสิ่งสูงสุด แลวจะเดินไปตามสิ่ง
สูงสุด
  เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งเขาวากันเองนะ ไมใชเราจะไปดาเขา เขา
วาคนในโลกปจจุบันนี้ มันเปน economic animal คือเปนสัตว
เศรษฐกิจ เปน animal นะ ไมใชมนุษยนี่ economic animal มัน
เปนสัตวเศรษฐกิจ มันหลงเศรษฐกิจ บูชาเศรษฐกิจเปนพระเจา 
สัตวอยางนี้มันจะชอบสิ่งสูงสุดไมได
  อีกคําหน่ึงเขาวา คนในโลกเวลาน้ี มันเปน political animal 
เปนสัตวการเมือง ทั้งโลกมันเปนสัตวการเมือง มันบูชาการเมือง 
มันลุมหลงการเมืองกัน แลวจะชอบสิ่งสูงสุดไมได เพราะวาไมได
เปนคนสักที มันเปน animal เทานั้นเอง
  อีกคําหนึ่งเขาวาเปน social animal เปนสัตวสังคม แลว
แตวาสังคมมันจะเฮกันไปทางไหน มันจะฮือกันไปทางไหน จะบา
กันไปทางไหน ฉะนั้น พวกเธอเหลานี้อยาไปชอบแฟชั่นนัก ถาไป
ชอบแฟชั่นบูชาแฟชั่น แลวมันจะเปน social animal นี้ยกตัวอยาง
สักอยางเดียวเทานั้น วาอยาไปชอบแฟชั่นกันนัก เปนอิสระแกเนื้อ
แกตัวบาง อยาใหแฟชั่นมันครอบงํานัก ทั้งวัน ๆ คอยดูแตแค็ตตา
ล็อกขายกางเกงยีนสนี้ ทั้งวัน ๆ มันคอยแตนั่งดูแค็ตตาล็อกขาย
กางเกงยีนส นี้มันบาแฟชั่น มันเปนสัตวสงัคมในแงนี้มากเกินไป

ก็็็ทํากรรมอีก ไไดรับผลกรรมอีก แลวก็็มีกิเลสอีก แตละวัน ๆ
อยูกันอยางน้ี มีกิเลสอยากน่ันอยากน่ี ทําลงไปแลวไดผลพอใจ
ก็อยากทําอีก ไดผลไมพอใจก็อยากทําอีกอยูนั่นแหละ เรียก
วา วนเวียนอยูที่นี่ ไมอยากจะออกไปจากความทุกข ไมอยาก
จะออกไปจากวัฏสงสารของความทุกข
  เราอยาอยูในจําพวกเหลาน้ันเลย มองเห็นสิ่งสงูสุดใหถูกตอง
ตามที่เปนจริงวา มันมีไวสําหรับมนุษย ที่มีคุณสมบัติสมควร
แกความเปนมนุษย มนุษยที่มีคุณสมบัติสมควรแกความเปน
มนุษย พอเปนไดเทานี้จะชอบสิ่งสูงสุด แลวจะเดินไปตามสิ่ง

ุ ุ ุุ

สูงสุด
  เดี๋ยวนี้พวกฝรัง่เขาวากันเองนะ ไมใชเราจะไปดาเขา เขา
วาคนในโลกปจจุบันนี้ มันเปน economic animal คือเปนสัตว
เศรษฐกิจ เปน animal นะ ไมใชมนุษยนี่ economic animal มัน
เปนสัตวเศรษฐกิจ มันหลงเศรษฐกิจ บูชาเศรษฐกิจเปนพระเจา 
สัตวอยางนี้มันจะชอบสิ่งสูงสุดไมได
  อีกคําหน่ึงเขาวา คนในโลกเวลาน้ี มันเปน political animal 
เปนสตัวการเมือง ทั้งโลกมันเปนสัตวการเมือง มันบูชาการเมือง 
มันลุมหลงการเมืองกัน แลวจะชอบสิ่งสูงสุดไมได เพราะวาไมได
เปนคนสักที มันเปน animal เทานั้นเอง
  อีกคําหนึ่งเขาวาเปน social animal เปนสัตวสังคม แลว
แตวาสงัคมมันจะเฮกันไปทางไหน มันจะฮือกันไปทางไหน จะบา
กันไปทางไหน ฉะนั้น พวกเธอเหลานี้อยาไปชอบแฟชั่นนัก ถาไป
ชอบแฟชั่นบูชาแฟชั่น แลวมันจะเปน social animal นี้ยกตัวอยาง
สักอยางเดียวเทานั้น วาอยาไปชอบแฟชั่นกันนัก เปนอิสระแกเนื้อ
แกตัวบาง อยาใหแฟชั่นมันครอบงํานัก ทั้งวัน ๆ คอยดูแตแค็ตตา
ล็อกขายกางเกงยีนสนี้ ทั้งวัน ๆ มันคอยแตนั่งดูแค็ตตาล็อกขาย
กางเกงยีนส นี้มันบาแฟชั่น มันเปนสัตวสงัคมในแงนี้มากเกินไป
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  ฉะน้ัน เราอยาเปนสัตวเศรษฐกิจ อยาเปนสัตวการเมือง อยา 
เปนสัตวสังคมเลย มันจะถูกบีบบังคับ กักขังไวในกรอบวงที่ทรมาน 
จงเปนอิสระมาเปนคน แลวก็มาเปนมนุษย ตามความหมายแหง
มนุษย ที่ไดพบพระพุทธศาสนาใหจนได แลวเราเขาถึงยอดแหง
วิวัฒนาการแหงความคิดของมนุษย ท่ีเก่ียวกับส่ิงสูงสุด
  ฉะนั้น ขอใหตั้งความปรารถนาดีวา เธอทุก ๆ 
คนนี้ คงจะมีความเขาใจถูกตอง มีความกลาหาญ 
มีความเขมแข็งพอ ที่จะดําเนินตนใหไปในทางแหง
ความถูกตอง เพื่อลุถึงสิ่งสูงสุด ที่มนุษยควรจะไดรับ 
คือ ธรรมะอันสูงสุด เปนบรมธรรม ที่ทานกลาววา 
“นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา” ผูรูทั้งหลายกลาวพระ
นิพพานวาเปนบรมธรรม คือ ยอดสุดของสิ่งทั้งปวง
นั่นแหละ คือ สิ่งสูงสุด ขออยาใหมันผิดหวังเลย.

ที่มา : ธรรมโฆษณของพุทธทาส, เรื่องใจความแหงคริสตธรรมเทาที่พุทธบริษัทควรทราบ, ลําดับที่ ๔๔.ก บนแถบพื้นสีมวง, เรื่องที่ ๕ 

วิวัฒนาการแหงความคิดของมนุษยเกี่ยวกับสิ่งสูงสุด, บรรยายวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๒, หนา ๑๔๐-๑๔๔.

  ฉะน้้้้ัน เราอยาเปนสััตวเศรษฐกิจ อยาเปนสััตวการเมือง อยา 
เปนสัตวสังคมเลย มันจะถูกบีบบังคับ กักขังไวในกรอบวงที่ทรมาน 
จงเปนอิสระมาเปนคน แลวก็มาเปนมนุษย ตามความหมายแหง
มนุษย ที่ไดพบพระพุทธศาสนาใหจนได แลวเราเขาถึงยอดแหง
วิวัฒนาการแหงความคิดของมนุษย ท่ีเก่ียวกับส่ิงสูงสุด
  ฉะนั้น ขอใหตั้งความปรารถนาดีวา เธอทุก ๆ 

ุ ู ุ

คนนี้ คงจะมีความเขาใจถูกตอง มีความกลาหาญ 
ุ ๆ

มีความเขมแข็งพอ ที่จะดําเนินตนใหไปในทางแหง
ู

ความถูกตอง เพื่อลุถึงสิ่งสูงสุด ที่มนุษยควรจะไดรับ 
คือ ธรรมะอันสูงสุด เปนบรมธรรม ที่ทานกลาววา 

ู ุ ู ุ ุ

“นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา” ผูรูทั้งหลายกลาวพระ
ู ุ

นิพพานวาเปนบรมธรรม คือ ยอดสุดของสิ่งทั้งปวง
ู ู

นั่นแหละ คือ สิ่งสูงสุด ขออยาใหมันผิดหวังเลย.
ุ

7555

“นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา”“นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา”
ผูรูทั้งหลายกลาวผูรูทั้งหลายกลาว
พระนิพพานวาเปนบรมธรรมพระนิพพานวาเปนบรมธรรม

“...มนุษยควรจะไดรับ คือ ธรรมะอันสูงสุด...”
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...รักผูอื่น สามพยางคเทานั้น
นั่นแหละ คือ บทพิสูจนของความถูกตอง

ของความมีศาสนาหรือธรรมะ”

““
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เรื่องพจนานุกรม
ธรรม

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

  เจริญพร พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ใน
โอกาสนี้นําเสนอธรรมะที่เปนระบบระเบียบที่เรียก
วา พจนานุกรมธรรม ในลักษณะนี้คงจะดีตอผูอาน
เพราะมีเรื่องหลากหลายใหศึกษาไดเขาใจและนําไป
ใชในชีวิตประจําวันได เรื่องแรก

คําวา “อามิสบูชา” คือ การบูชาดวยวัตถุ
สิ่งของตาง ๆ เชน การกราบ การไหวดวยดอกไม ธูป 
เทียน ขาวปลาอาหาร ผาผอน แพรพรรณ  เสนาสนะ 
เงิน ทอง และสิ่งของตาง ๆ เหลานี้ เปนตน 
  ทานทั้งหลาย ตรงกันขามจากการปฏิบัติบูชา 
ซึ่งหมายถึงการแสดงความเคารพบูชา ดวยการยอม
ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอน เพื่อถอดถอนกิเลส 
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ตัณหาอุปาทานจนสุดความสามารถ 
แทนที่จะมัวแตบูชาดวยอามิส หรือวัตถุ
สิ่งของดังกลาว 
 อันท่ีจริงแลวพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงตรัสสรรเสริญการปฏิบัติบูชา
มากกวา ตรงตามพุทธประสงคมากกวา 
สาธุชน...ท.*

  คําวา “อารมณ” (ในภาษาไทย
นั้นมันตางกันลิบลับกับอารมณในภาษา
ธรรมะ ทานผูอาน) อารมณ ในภาษา
ไทย เราพูดวา อารมณดี อารมณเสีย
อยางนั้นอยางนี้ 
 มันหมายถึงความรูสึกในจิตใจ
ของผูน้ันมากกวา น่ีภาษาไทยอยางท่ีชาว 
บานพูดกันลักษณะนี้ แบบนี้ 

แตคําวา “อารมณ” ในทางธรรมะ
ไมไดหมายถึงจิตใจ มันหมายถึงสิ่งขาง
นอก คือ
 สิ่งที่จะมากระทบดวยตา 
 เสียงที่จะไดยินดวยหู 
 กลิ่นที่จะรูสึกดวยจมูก 
 รสที่จะรูสึกดวยลิ้น
 โผฏฐัพพะที่จะรูสึกทางผิว
กาย คือสัมผัสทางผิวกาย 
 ความคิดหรือความรูสึกไดดวยใจ 

แตอยางน้ีเราตองเขาใจวา มันไมใช
ตัวใจ มันคือ ตัวขางนอกที่ใจจะกระทบ 
หรือจะกระทบกับใจ อารมณหมายถึง
สิ่งเหลานี้ 

 ถาในภาษาไทยเราที่พูดวา 
อารมณราย แลวหมายถึงสิ่งที่
จะมากระทบใจ คือ คิดขึ้นในใจ 
แลวกระทบใจก็ถูกเหมือนกัน 
ไมใชผิด 

แตถึงอยางไร ทานก็จะเห็นไดวา 
มันยังแคบไปหนอย เพราะหมายแตเร่ือง
ที่กระทบใจอยางเดียว เราตองหมายถึง 
วา กระทบทางตา-หู-จมูก-ลิ้น กระทบ
ทางกายดวย  5 อยางน้ีเพ่ิมเขาไปดวยรวม
ทั้งที่กระทบใจ อยางนี้เรียกวา อารมณ 
สาธุชน...ท.
  คําวา “อารมณ” แปลวา เปนที่
เกาะเกี่ยวเปนที่หนวงเอาหรือเปนที่ยินดี 
ศัพท ๆ นี้แปลวา อยางนั้นทานทั้งหลาย 
รูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี รสก็ดี มันเปนที่
ที่ใจจะไปเกาะเกี่ยว เปนสิ่งที่ใจจะหนวง
เอายึดเอาเรียกวา “อารมณ” 

แลวเราก็มีเคร่ืองมือ หรือมีสะพาน 
หรือมีชองทางที่จะให ใจออกไปรับ

* สาธุชน...ท. อานวา สาธุชนทั้งหลาย
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อารมณนั้น ก็คือ ทางตา ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย และทางใจเองดวย จึง
เปน 6 คู เขาเรียกเปนภาษาธรรมะวา 
“อายตนะสองฝาย” 
 อายตนะฝายนอก ก็คือ รูป เสียง 
กล่ิน รส สัมผัส ธรรมารมณ น่ีเปนอายตนะ 
ขางนอก อายตนะขางใน ก็คือ ตา...ใจ นี่
อายตนะขางใน สาธุชน...ท.
  อายตนะน้ี แปลวาท่ีตอกัน ท่ี ๆ จะ
พบกัน เหมือนคําท่ีเราเรียกวา ท่ีจะกระทบ
กันหรือวาติดตอกันน่ันเอง ฝายในก็มีอยู
ฝายหนึ่ง ฝายนอกก็มีฝายหนึ่ง และฝาย
นอกนั่นแหละ คือ อารมณ 

ที่นี้ สิ่งที่เรียกวา “อารมณ” นี้
มองดูใหดีแลว มันก็หมายถึงท้ังหมด ไมมี
อะไรที่ไมใชอารมณ 
 บรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกมัน
อยูในลักษณะของรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณทั้งนั้น 
  เพราะฉะนั้น ถากลาวไดอยางไม
ผิด ก็คือวา โลกทั้งหมดนั่นแหละ คือ 
อารมณ จะเปนโลกที่มองเห็น หรือโลก
ท่ีมองไมเห็นก็ตาม มันต้ังอยูในฐานะท่ีจะ
สัมผัสกับจิตใจได ทานผูอานทั้งหลาย
  คําวา “อารยธรรม” แปลวา 
ธรรมท่ีประเสริฐ ธรรมของพระอริยเจา
ชื่อมันสําคัญที่สูงสุด หรือมันโดงดงั แต
เนื้อตัวของมันกลับเปนไปในทางตรง
กันขาม คือ เลวลง หรือสกปรก หรือ
มอมแมมไปดวยเรื่องทางเนื้อหนัง 

เพราะฉะนั้น อยาเอาคําพูดเปนเกณฑ
เปนอันขาด
  สมัยน้ีย่ิงสับสนไปหมด เชน คําวา
“อารยธรรม”  น้ีเปนตัวอยาง ตัวหนังสือ
หมายความถึงธรรมของอารยชน หรือ
ของพระอริยเจา แตแลวมันกลับไปมอม
แมมดวยเรื่องเนื้อหนังมากไปกวาเดิม นี่
เราไมไดใชคํา ๆ นี้ 

พูดแลวอารยธรรมตอไปขางหนา 
มันก็แทบจะไมมีศีลธรรมเหลืออยูเลย
ก็ได มันเปนอารยธรรมทางวัตถุ ทาง
หลงกิเลส อารยธรรมทางวัตถุนั้น ทาง
หนึ่งก็มีลูกระเบิด กระท่ังลูกระเบิดปรมาณู

  ...อารยธรรมตอ
ไปขางหนา มันก็

แทบจะไมมีศีลธรรม
เหลืออยูเลยก็ได 
มันเปนอารยธรรม
ทางวัตถุ ทางหลง
กิเลส อารยธรรม        
ทางวัตถุนั้น...”

““
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 นั่นแหละ คือ อารยธรรม อีก
ทางหนึ่ง ก็คือ เน้ือหนัง และเคร่ือง 
อิเล็กทรอนิกส  หรือเทคโนโลยีท่ีทําให
คนยุคใหมเพลิดเพลินหลงใหลขนาด
หนักจนขาดมันไมได เหลานี้ที่เขา
ประดิดประดอยกันข้ึนมาใหม ๆ ไมมี
ท่ีส้ินสุด 

นี่คือ อารยธรรม ที่คนสมัยนี้พดู
ตามแบบใหมของเขา พรอมกันน้ันก็ ตอง
มีอาวุธปนใหญ อาวุธปรมาณู อาวุธ
อะไรสําหรับรักษาผลประโยชน หรือ
แสวงหาความสุขทางเนื้อหนัง เมื่อกอน
เขาไมมีทางอยางนี้ไมกาวหนาในทาง
นี้ แลวก็ไมมีอยางนี้ นั่นแหละ คือ ตัว
อารยธรรม 

นี้ระวังใหดีอยาเอาเขามาปนกัน
กับเรื่อง “บรมธรรม” มันถูกใชไปใน
ความหมายตางกันไปเสียแลว ทั้งที่ตัว
หนังสือมันเปนเรื่องเดียวกัน
  คําวา “อาชีพหรืออาชีวะ” แปล
วา ชีวิตที่ทรงอยู หรือทรงไวซึ่งชีวิต
 “อาชีพ” ในที่นี้ความหมายเทา 
กับทรงอยู 
 อาชีพ คือ ชีวิตที่ทรงอยู 
แตความหมายอาจขยายไป
ถึงวาเพื่อการทรงอยูแหงชีวิต 
เพื่อความพรอมเพรียงครบ
ถวนแหงการมีชีวิตอยูก็ ได   
เรียกวา “อาชีพ” 

มันจะรวมไปถึงวา การบริหาร
รางกายก็ดี การรักษาโรคภัยไขเจ็บให
ถูกตองก็ดี กระท่ังการเปนอยูในทางสังคม 
ที่ดี อยาใหใครรังแกหรือมาฆาเสีย อยาง 
นี้ทุกอยางทุกประการที่จะใหชีวิตทรง
อยูไดแลวก็เรียกวา “อาชีพ” ทานทั้ง
หลาย

  อาชีวะ คือ มีชีวิตอยูอยางถูก
ตอง ครบถวนขบวนการ สําหรับ
ความเปน มนุษย ชีวะ คือ ชีวิต 
อา คือ ทั่ว หรือหมด หรือครบ
ถวน
 ฉะนั้น จะเรื่องทํามาหากินก็ดี จะ
กนิ จะใช จะอยู จะน่ัง จะนอน จะอะไร ๆ 
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับการเปน
อยูประจําวันนี้ ก็เรียกวา การดํารงอยู
แหงชีวิตอยางถูกตอง 

ดูเร่ืองปจจัย 4 คือ อาหาร 
เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย หยูกยาบําบัด
โรค และอ่ืน ๆ ที่มันเนื่องกันอยูกับสิ่ง
เหลานี้ กับการบริโภคใชสอยสิ่งเหลานี้ 
การมี การเก็บ การรักษา การเปนอยู
เกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ เรียกวา อาชีวะทั้งสิ้น 
หรืออาชีวศาสตรก็เรียก สาธุชน...ท.
  คําวา “วิตก”  นี้เปนความคิดที่ 
เจาะจงลงไปท่ีส่ิงน้ัน  ๆ จะเปนแนวสราง
สรรคหรือลมจมก็แลวแต คือ สิ่งที่มี
เจตนานั้น ๆ มันจะคิดลงไปที่นั่น โดย
ความคิดวาจะเอาหรือวาจะทําอยางไร
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ก็ตามเถอะ แลวแตวิตกในกิจนั้น ๆ เมื่อ
มันเจาะจงคิดลงไปในสิ่งนั้น แลวมันก็มี
การใครครวญอยางละเอียดดีถี่ถวน นี้
เรียกวา “วิจาร” ทานสาธุชน...ท.
  ทีนี้ คําวา “วิทยาศาสตร” นี้
หมายถึง สิ่งที่มีอยูจริง และจริงชนิดที่
เห็น ๆ  อยู ดูเขาใจ และจริงชนิดท่ีพิสูจน ได
ทดลองได ไมตองอาศัยการคํานึงคํานวณ
แตอยางใด ไมตองอาศัยความเชื่ออยาง
งมงาย อาจกลายเปนผิดพลาดก็ได ไม
ตองอาศัยความยึดมั่นอยางละเมอเพอ
ฝน ปนน้ําเปนตัวอะไรทํานองนั้น และ
ตองมีความรูสึกดวยจิตใจอยางแจม
แจงชัดเจนลงไปจริง ๆ ในสิ่งนั้น ๆ 

แลวก็วางกฎเกณฑขึ้นมาตาม
ความรูสึก จนแจมแจงน้ัน อยาเอาเหตุผล 
อยางอ่ืนมาประกอบ แลวก็ทําการพิสูจน 
ทดลอง ตรองดวยปญญา จนทดลองกี่
ครั้ง ๆ มันก็ยังมีผลอยางนั้นอยู นี้คือรูป
แบบของวิทยาศาสตร อยางแทจริง

สิ่งไมเปลี่ยนอยางนี้ พระพุทธ-
ศาสนาหรือธรรมะของเรา เอาตัว
จริง คือ ความทุกข คือ ปญหาที่เกิด
จาก ความเกิด-แก-เจ็บ-ตาย 
 ความตายน้ี หรือเอาความ
เดือดรอนอยู เพราะอํานาจของ
กิเลส เผาลนด้ินรนตลอด น้ีมันเปน
ตัวทุกขรอนอยู เพราะความโลภ 
หรือความโกรธ และความหลง 

 เอาตัวนี้มาเปนตัวปญหามาวาง
ลงตรงหนา แลวก็ศึกษาพิจารณาและมี
การทดลอง เมื่อมีการพิสูจนทดลองได
เห็นจริงแลว จึงตั้งทฤษฎี  
  กฎเกณฑนี้เปนวิทยาศาสตร จะ
ตั้งทฤษฎีหลังจากพิสูจนทดลองเปนผล
แลวทั้งนั้น แตถาเปนเรื่องปรัชญา ก็ตั้ง
ทฤษฎีกอนพิสูจนทดลอง ซึ่งเรียกวา 
“ตั้งสมมุติฐาน”นั่นเอง แลวหาเหตุมา
แวดลอมใหมันกลายเปนของจริงไป มัน
เดินกันคนละทิศคนละทาง หรือมันเดิน
สวนทางกันอยางนี้ จงพิจารณาดวยดี 
สาธุชน...ท.
  คําวา “วินัย” นี้โดยทั่ว ๆ ไป
หมายถึงการนําไปอยางเรียบรอยนํา
หมู-คณะ-บุคคล-การงาน นําอะไร
อยางมีระเบียบวินัย มันก็เปนไปอยาง
เรียบรอย 
 แตคําวา “วินัย” ในสวนสูง สวน
ลึก ไกลนั้นออกไปก็ยังมีอยู คือ นําออก
เสียซึ่งราคะ นําออกเสีย ซึ่งโทสะและ
โมหะ นี่มันเปนชั้นสูงขึ้นไปเหนือความ
หมายของคําวา “ศีล”  พุทธบริษัท...ท.
  ทีนี้คําวา “วิปสสนา” แปลวา 
การเห็นอยางแจมแจง 
 “วิ” แปลวา แจมแจง  “ปสสนา”
แปลวา เห็นจะใชในเรื่องอะไรสิ่งไหน 
 ถาเห็นอะไรไปอยางชัดเจนแจม
แจงตามท่ีเปนจริงน้ัน ๆ วาอะไรเปนอะไร
แลว ก็จัดวาเปนวิปสสนาทั้งนั้น 
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ทานผูอานทั้งหลาย เชน เด็ก ๆ 
ไปจับไฟ แลวรูวาไฟเปนของรอนแลวก็
เข็ด นี้เปนความรูที่เกิดขึ้นกับจิตใจของ
ตนเอง ประสบการณของตนเอง โดยไม
ไดเชื่อใครหรืออาศัยเหตุผลอะไร อยาง
นี้ก็เรียกวา วิปสสนา ไดเชนกัน 

แตในกรณีในพระพุทธศาสนานั้น 
ทั้งหมดนี้เราหมายเห็นแจมแจงในตัว
ทุกขที่ไมใชวัตถุ แตทุกขเพราะกิเลสเหตุ
แหงความโลภ-โกรธ-หลง และเปนอยู
อยางลึกซึ้งในความหมายที่คนธรรมดา
เขาใจไมได เชนวา “สุขก็เปนทุกข สุข
เวทนา ก็คือ ทุกข”
 ทุกอยางนี้เขาใจไดยาก เขาใจ
ลําบาก ก็ตองใชวิปสสนาที่สูงสุดเปนตน 
คนไมจริงจังยากที่จะเขาใจ

ฉะนั้น จึงกลาวไดวา “วิปสสนา” 
นั้น คือ ระเบียบการกระทํา ซึ่งเปน
กรรมวิธีทางใจอันหนึ่งที่จะทําใหเรา

เห็นอยางแจมแจงในอริยสัจ ปฏิบัติถูก
จนความรูแจมแจงนั้นมันทําลายกิเลส
ตัณหาอุปาทานใหหมดไปได และพนภัย
จากความทุกขนานาประการนี้เรียกวา 
“วิปสสนา” สาธุ...ท.
  ทีน้ีคําวา วิปสสนาญาณ แปลวา
ความรูแจงแทงตลอด ปลอดภัยจากกิเลส
ดวยสติปญญาตอสิ่งทั้งปวง โลกธรรม
หลอกลวงมิได

 จิตที่ฝกดีแลวเปนสมาธิ
สมบูรณ ยอมนอมมาเพื่อการเห็น
แจงสิ่งทั้งหลายท้ังปวงอยางยิ่ง
ตามที่เปนจริง เพื่อจะแทงทะลุ
ธรรมชาติ ใหเขาใจธรรมชาติโดย
แทจริง จนไมหลงรัก หลงเกลียด 
หลงโกรธ หลงกลัวไมเกิดความ
ยึดมั่นถือมั่นเปนตัวกูของกู รูอยู
ชัดเจน เปนผลสุดทายที่จะไดถึง

 ... ...วิปสสนาญาณ แปลวาความรูแจงแทงตลอด ปลอดภัยจากกิเลสวิปสสนาญาณ แปลวาความรูแจงแทงตลอด ปลอดภัยจากกิเลส
ดวยสติปญญาตอสิ่งทั้งปวง โลกธรรมหลอกลวงมิได...”ดวยสติปญญาตอสิ่งทั้งปวง โลกธรรมหลอกลวงมิได...”““
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นิพพานจริง ไมใชนิพพานทดลอง 
นิพพานชิมลอง 

ลักษณะนี้ เปนการฝกอันดับ
สุดทายที่จะใชจิตที่ฝกดีแลวใหไปเปน
วิปสสนาญาณ

 การหลุดพนนี้มาใหได คือ
ทําความแจมแจงใหเกิดขึ้นในตน
ใหจนได นับตั้งแตเห็นความเกิด
ขึ้น ความดับไป เกิดขึ้นดับไป ของ
สิ่งทั้งปวงในโลกนี้เต็มไปหมด 
  แลวดูแตในแงดับ แลวเกิดความ 
นากลัว  และก็เห็นวามันเต็มไปดวยการ
กระทํากระทบกระท่ัง คือ การเบียดเบียน 
ตองเจ็บปวดรวดราวอันตราย แลวเบื่อ
หนายในสิ่งที่ตนเคยหลงรักแลวคิดวา 
จะทําอยางไรดี  ?  มีวิธีไหนจะออกไปเสีย 
จากสิ่งเหลานี้ได แลวก็พบวา อยาไปจูจี้
ทูซี้กับมัน คือ เฉยเสีย 
  นี่ในที่สุดเฉยไดตอสิ่งทั้งปวง 
ก็พรอมที่จะไหลไปตามกระแสแหง
พระนิพพานเขาถึงวิปสสนาญาณ 
คือ จิตที่เปลี่ยนไปตามลําดับ เปน
ผลสุดทายของการฝกจิตทําใหเราได
รับสิ่งที่เรียกวา “บรมธรรม” คือสิ่ง
สูงสุด ไมมีสิ่งใดยิ่งกวา สมปรารถนา
พระโยคาวจร พุทธบริษัท...ท.
  คําวา “วิภวตัณหา”  ตัณหาใน
วิภพ คือ หมายถึงความอยากในทางที่
ไมมีรูปไมมีราง ไดแก อรูปพรหม หรือ

อรูปภพ โดยคิดวา ถามีรูปมีรางกายนี้
มันเปนที่ตั้งของความทุกข ถามีแตใจ
อยางเดียว จะไดไมเปนที่เกิด-แก-เจ็บ 
ที่ตาย แลวจะไดมีความทุกขนอยลง

เขาเขาใจอยางนั้น จึงไดมีตัณหา
ในวิภพ คือความไมมีรูป ไมมีรางเชน
นั้น แตวาความอยากในอันที่จะไมมีไม
เปนในเรื่องตาง ๆ เชน ไมอยากเปนคน
ยากจน ไมอยากเปนคนต่ําตอยนอย 
หนา อยางนี้ก็เรียกวา วิภวตัณหาดวย
เหมือนกัน ทานสาธุชน...ท.
  ทีน้ีคําวา “วิวัฒนาการ” แปลวา
เปลี่ยนแปลงไปในทางดีก็ไดในทาง
ชั่วก็ได 
 วัฒนะ แปลวา มากขึ้นเทานั้น 
มากขึ้นในทางดีก็ได มากขึ้นในทางชั่ว
ก็ได แลวตัว วิ แปลวา วิเศษก็ได แปล
วา ฉิบหายก็ได ไมเชื่อไปเปดดูในตํารา
เรียนภาษาบาลีซิ 
 “วิ” นั้นแปลวาวิเศษก็ได แปลวา
ฉิบหายไมมีเหลือก็ได  คือ ปราศจาก
ไปก็ได 
 วิวัฒน นี้แปลวา ฉิบหายก็ได 
แปลวา ดีก็ได 
 ตัว วัฒนะ นั้นแปลวา รกรุงรัง 
หนาแนน มันมากไปก็แลวกัน 
 ฉะนั้น “วิวัฒนาการ”  ถาปราศ 
จากธรรมะคุมครองแลว ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความฉิบหายโดยสวนเดียว เพื่อความ
วินาศนาการโดยสวนเดียว ทานผูอาน
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ทั้งหลาย
  ทีนี้คําวา  “วิเวก” คือความวาง
จากสิ่งรบกวนทานทั้งหลาย แจกเปน 3 
อยาง คือ
 กายวิเวก สงัดจากส่ิงรบกวนทาง 
กาย เชน สถานท่ีสงัดไมมีผูใดใครมารบ- 
กวน เปนตน 
 จิตวิเวก คือ สงัดจากสิ่งรบกวน
ทางจิต เชน ไมถูกอกุศลวิตกรบกวนเปน
ครั้งคราว ดวยอํานาจของสมาธิ เปนตน 

และอุปธิวิ เวกและสงัดจาก
กิเลส หมายถึง ความที่สันดานวาง
จากกิเลสดวยอํานาจของปญญา 
ไมมีกเิลส เปนตนเหตุเกิดข้ึนทําความ 
ทุกขรบกวนจิตอีกตอไป 
 ความสงบเย็นใจเกิดขึ้นเปน
อันมาก เรียกวา ความลําบากไมมา 
รบกวนขบวนการปฏิบัติถูกตรงตอ
ธรรมชาติแหงธรรม สาธุชน...ท.
  ทีนี้ คําวา “เวทนา” หมายถึง 
ความรูสึก 3 ประการ เชน สุขหรือ
ทุกข และไมทุกขไมสุขอยางนั้น อันมี
ประจําอยูในคนเปนปรกติ จึงถือวาเปน
สวนหนึ่งที่ประกอบขึ้นเปนคน
 เวทนา ในที่นี้หมายถึงความรูสึก
ที่ เ กิ ดขึ้ นหลั งจากการกระทบทาง
อายตนะทั้ง 6 
 ถาเกิดรูสึกพอใจถูกใจ ก็เรียก
วา สุขเวทนา หรือเวทนาที่เปนสุข ที่

สมปรารถนา 
 ถ า ไ ม ถู ก ใ จ ก็ เ รี ย ก ว า 
ทกุขเวทนา คือ เวทนาท่ีเปนทุกข 
ไมนารัก ไมนาใคร ไมนาพอใจ 
 ถาไมอาจจะกลาวไดวา สุข
หรือทุกขก็มีช่ือเรียกวา อทุกขม- 
สุขเวทนา คือ เวทนาท่ีไมใชสุข
ไมใชทุกข เปน 3 เวทนาดวยกัน 
เรียกวา อยูในระหวางกลาง ๆ

เพราะฉะนั้น คําวา “เวทนา” 
ไมได แปลวา สงสารหรือความสงสาร 
ไมใชแตแปลวา ความรูสึกที่เกิดขึ้นแกใจ 
หลังจากมีการกระทบ เปนคํากลาง ๆ 
ตองประกอบคําอื่นเขาขางหนาเปนสุข
เวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุข
เวทนา 

แลวนี้แหละระวังใหดี ๆ คือ มัน
เนื่องมาจากอารมณที่มากระทบ 
แลวสงใหเกิดเวทนา คือ ความรูสึก
พอใจ หรือไมพอใจ หรือยังเปนกลาง ๆ
อยู เราเรียกวา เวทนา และอนันี้เปน
ตัวการตัวปญหายุงยากลําบากเหลือ
ประมาณ 
  เพราะวา เวทนาน้ีตามปรกติแลว
มันไมหยุดอยูเพียงแคเวทนา  มันปรุงให
เกิดตัณหา คือ ความอยากไปตามอํานาจ
ของเวทนานั้น ๆ มันจึงเกิดตัณหา เกิด
อุปาทานจนเปนทุกขในท่ีสุด ไมวาจะเปน

“
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ทุกขเวทนา หรือสุขเวทนาอยางไรก็ตาม 
มันยอมใหเกิดความอยากอยางใดอยาง
หนึ่งทั้งนั้น 
 นี่ดูผล หรือดูพิษสงของอารมณ
ที่มากระทบวา มันมีไดอยางนี้ คือ ให
เกิดตัณหา จนกระทั่งใหเปนทุกขขึ้นมา 
แลวก็วุนวายไมมีวาง เมื่อไมวาง แลว
เราก็เปนคนไมอิสระเสรี มีความรูสึกที่
กระวนกระวาย กระสับกระสายสับสน 
ไมอยูกับเนื้อกับตัวทําใหพูดผิด คิดผิด 
ทําผิด เปนพิษภัยอันตรายเกิดมาก เรา
จึงตองชนะใหได จึงจําเปนตองควบคุม
ใหได สาธุ...ท.
  ท่ีน้ี คําวา “เวไนยฯ” แปลวา อาจ
จะถูกนําไปก็ได คือ เพียงพอที่ธรรมะจะ
นําเขาไปได หรือคําส่ังสอนของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา จะนําเขาไปได ซึ่งขอนี้เรา 
หมายถึงการนําไปจนถึงจุดหมายปลายทาง 
ไมใชไปตายดานอยูครึ่งทาง หรือตาย

ดานอยูกลางทางมิใช แตตองการใหเปน
ลูกไกโดยสมบูรณขึ้นมาตัวหนึ่งไดจริง ๆ 
 อีกนัยหน่ึง คือ ผูที่ยังของอยูใน
โลกก็ใช  ทาน...ท้ังหลาย
  คําวา “เวลา” นี้คือ สิ่งที่เกิดขึ้น
มา เพราะความอยากของคนเรา เวลา
มีคามีอํานาจขึ้นมาเกี่ยวกับความอยาก
ของเรา ถาจะใหความหมายของคําวา 
“เวลา” ก็คือ ชองวางระหวางตั้งตน
แหงความตองการของเรานั่นเอง กับ
ความสําเร็จที่เราหวังจะได

มันมีชองวางอยูระหวางความ
ตองการของเรา เม่ือต้ังตนกับความสําเร็จ 
คือ ไดสิ่งนั้น ๆ ชองวางตรงนั้นเราเรียก
วา “เวลา” 
 มันเต็มไปดวยตัณหา คือ ความ
ตองการอยางน้ันอยางน้ี ถาเกิดไมตอง-  
การอะไรขณะน้ันข้ึนมา น้ีเวลาไมมีหรอก 
เวลาจะไมมีสําหรับเรา และเราก็ไมตอง

...ถาเกิดรูสึกพอใจถูกใจ ก็เรียกวา สุขเวทนา 
หรือ เวทนาที่เปนสุข ที่สมปรารถนา”หรือ เวทนาที่เปนสุข ที่สมปรารถนา”  

““
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เดือดรอนดวยเวลา ไมตองกระหืดกระหอบ 
ดวยเวลา อยางนี้เขาทากวา เพราะใช
ปญญามารับรูและปฏิบัติ
  คําวา “เวลา” ในภาษาธรรมดา
สามัญนั้น เขาก็หมายความวา เวลาเปน
วินาที เปนนาที เปนชั่วโมง เปนวัน เปน
เดือน เปนป แลวก็ระยะเวลาอยางนี้ ไป
เที่ยวจับนั่น จับนี่ จับโนน วาสั้นหรือยาว 
นานหรือไมนานอยางไร จนกระทั่งเกิด
ความรอนใจเพราะเวลาขึ้นมาจนได นี่
เวลาในภาษาคนเปนภาษาคน คือ เปน
ภาษาที่ไมรูธรรมะ
 เพราะฉะน้ัน เขาจึงถูกเวลาบีบค้ัน
บังคับจิตใจ ตองเจ็บปวดทุกขทรมาน
ถูกเวลามันลงโทษ เชน เขาใจวาลวงไป
เดือนหน่ึง ลวงไปปหน่ึง แลวก็หมายความ
วา เวลามันกินไปแลวเดือน 1 ป 1 ทําให
คนนั้นใกลความตายเขาไปเดือน 1 ป 1 
จึงทุกขมาก ลําบาก กลัว ดังนี้ เปนตน 
 แตถาเปนเวลา อยางภาษาคน
อยางน้ี เขาเอาวัตถุภายนอกเปนหลักเปน
เกณฑ เชน พูดวา เวลากลางวัน เวลา
กลางคืน เวลาตื่นนอน เหลานี้เอาดวง
อาทิตยเปนเกณฑ เห็นดวงอาทิตยก็เปน
กลางวัน ไมเห็นดวงอาทิตยก็เปนกลาง
คืน เพราะความโงอาจจะทําใหเขาใจไป
วา มันตางกันก็ได  คือ เปนเวลากลางวัน 
และเปนเวลากลางคืน ดังนี้ เปนตน 
  ทั้งที่แทจริงแลวเวลานั้นไม

ไดตางกัน จะเปนกลางวันหรือเปน 
กลางคืนมันก็สักวาเวลาเทานั้น สวน
ที่มันมืด มันสวางนั้นมันไมใชเรื่อง
ของเวลา มันเปนเรื่องของสิ่งสมมุติ
และเปนเรื่องของดวงอาทิตยกับโลก
สัมพันธกัน ที่ทําอะไรตอกันตางหาก 
  สวนตัวเวลาแท ๆ มันอีกเร่ืองหน่ึง
มั นก็ ล ว ง ไปอย า งสม่ํ า เสมออย า ง
เดียวกันทั้งกลางวันและกลางคืน แตคน
ธรรมดาไปสนใจที่ดวงอาทิตยสวาง 
กลางคืนมืดก็เลยเห็นวาเวลาตางกัน 
เลยกําหนดนับเวลาไดวาเปนเวลานั้น
เวลานี้ ลักษณะนี้ เปนตน 

เพราะเอาพระอาทิตยเปนเกณฑ
แตความจริงเวลานั้นเปนสิ่งที่ไมเปน
อยางนั้น ตอเมื่อเขาใจถูกตองในภาษา

ธรรมก็จะเห็นไดวา ตัวเวลามัน
เปนสิ่ งที่ ไหลไปเรื่อยไม เปน
ขยัก ๆ ตอน ๆ เหมือนความ
รูสึกของคน เปนแตกระแสแหง
นามธรรมอันหน่ึงท่ีไหลไปเร่ือย ๆ
เทานั้น พุทธบริษัท...ท.

ขอเจริญพร

ที่มา : ขอมูลจากพจนานุกรมธรรมพุทธทาส 

ขอเจริญพร
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ÃÐàºÕÂ§¨Ôμ
โดย...เรื่องของ “กู”ธรรมะธรรมะ

กํามือเดียวกํามือเดียว
  นักปฏิบัติธรรมหลายทานคงจะเคยมี
ประสบการณในการเที่ยวเสาะแสวงหาสํานักปฏิบัติ
ธรรมบางทานก็วา สํานักนี้...เปนสายสมถะ สํานัก
นี้...เปนวิปสสนา 
 แตปฏิบัติจนแลวจนรอดก็ยังไมเขาใจวา
ธรรมะ คือ อะไร ? 
 ยังปฏิบัติเปนไปเพื่อความโลภในบุญหวังใน
ลาภท่ีจะเกิดข้ึนแกตน และบางคนถึงกับทําตัวจุนจาน 
กับคนอ่ืนวา ตองปฏิบัติอยางน้ีนะถูก อยางน้ันผิด
 ถาไมทําตามที่ตนบอกก็อาจถึงขั้นทะเลาะ
วิวาทกันไปเลย เพราะการปฏิบัติธรรมซึ่งคนเหลานี้
ยังไมรูจักคําสอนเพื่อใชใครครวญวา อะไรควรเชื่อ 
อะไรไมควรเชื่อ เรียกวาหลัก “กาลามสูตร” 
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 กาลามสูตร 10 หมายถึงวิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลัก

ความเชื่อ ที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในกาลามสูตรวา

  ๑) อยารับเอามาเชื่อโดยการฟงบอกตอ ๆ กันมา
  ๒) อยารับเอามาเชื่อโดยที่มีการทําตาม ๆ สืบ ๆ กันมา
  3) อยารับเอามาเช่ือตามเสียงท่ีกําลังเลาลืออยูอยางกระฉอน
  4) อยารับเอามาเชื่อดวยเหตุผลเพียงวามีอางในปฎก
  5) อยาเชื่อโดยเหตุที่วามันถูกตองตามเหตุผลทางตรรกะ
  6) อยาเช่ือโดยเหตุท่ีวามันถูกตองตามเหตุผลทางนยะ (ปรัชญา)
  7) อยารับเอามาเช่ือดวยการตรึกตามอาการ (คอมมอนเซนส)
  8) อยาเชื่อดวยเหตุผลเพียงสักวาขอความนั้นมันทนไดหรือ
เขากันไดกับความเห็นของตนซึ่งมีอยูเดิม
  9) อยาเชื่อดวยเหตุเพียงสักวาผูพูดมีลักษณะนาเชื่อ
  10) อยาเชื่อดวยเหตุเพียงสักวาสมณะ (ผูพูด) นี้เปนของครู
ของเรา
  กาลามสูตรทั้ง 10 ขอนี้ เปนหลักประกัน ความไมเปนตัวของตัว
เองหรือการไมใชสติปญญาของตัวเองในการตอนรับสิ่งที่ไดยินไดฟง
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 จะเห็นวา สองขอสุดทาย ได

กลาวไววา 

  อยาเพิ่งเชื่อเพราะผูพูด
นาเชื่อถือ และอยางเพิ่งเชื่อ
เพราะผูพูดเปนครูของตน
 ซึ่งในขณะนั้น ผูพูด ก็คือ
พระพุทธเจาและยังอยาเพิ่งเชื่อ 
เพราะมีในปฎกในคัมภีรหรือใน
หนังสือตองลองนําไปใครครวญ 
และปฏิบัติโดยละเอียดดูกอน แลว
คอยเชื่อรวมถึงบทความที่กําลัง
จะไดอานนี้ก็อยาเพิ่งเชื่อ
  คราวนี้กลับมาที่คําวา ปฏิบัติ

กันตอถาพูดถึงคําวา “ปฏิบัติธรรม” 

 ทุกคนก็จะนึกถึงการยืนเดินนั่ง

สมาธิ อาจรวมถึงการนอนดวยก็ได 

 คราวนี้การปฏิบัติในลักษณะ

อยางนี้ก็ยั งถูกแบงออก เปนสาย
สมถะกับวิปสสนาอีก คราวนี้เรา

จะเลือกแบบไหนดี ซึ่งการแบงการ

ปฏิบัติออกเปน 2 อยางนี้ 

 มันเปนเรื่องที่นาขําเหมือนกับ

การที่มีคนพยายามจะแบงดวงจันทร

ขางข้ึนและขางแรมใหเปนดวงจันทรคน 

ละดวง

 ถาดูเผิน ๆ ก็เหมือนจะใช แต 
ถาพิสูจนดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่ถูกตอง  ก็จะเห็นวา
มันเปนพระจันทรดวงเดียวกัน เพียง
แตมันเปนชวงมืดหรือชวงสวาง

 เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติ
ก็เหมือนกัน เราไมสามารถท่ีจะแยก 
ออกมาทําแตสมถะอยางเดียวหรือ
วิปสสนาอยางเดียวได เพราะแคมันคิด
อยากจะปฏิบัติ มันก็เปนวิปสสนา
ขึ้นมาแลว และถามันมีอารมณจดจอ 
อยูกับอะไรเปนเวลานาน ๆ  มันก็เปน
สมถะ เพราะจิตมันตั้งมั่นเปนสมาธิ

 จะพูดใหงายเขา ก็คือ การ
ปฏิบัติสมาธิและปญญาเขากัน
กับไตรสิกขา คือ การศึกษา 3 
เรื่อง ไดแก
 ๑) ศีล 
 ๒) สมาธิ 
 ๓) ปญญา 
  แลวมันจะเปนไตรสิกขาไดยัง
ไงยังขาดศีลอีกอยาง ตองไปรับศีล
กับพระกอนหรือเปลา 

 “ศีล” คือ ความเปนปกติ
ทางกายวาจา 
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 ขณะปฏิบัติสมาธิปญญา มัน
ก็มีศีลเปนเครื่องรองรับอยูในขณะ
ปฏิบัติอยูในตัวเสร็จสรรพ
 คราวน้ีศีลท่ีเปนศีลท่ีตองการ
สําหรับการปฏิบัติ ไมวาจะเปนศีล 
5 ศีล 8 หรือศีล 227 ก็มีขอปฏิบัติ
เหมือนกัน คือ การกระทําในใจใหเกิด
ความละอายเกรงกลัวตอบาปความช่ัว 
ที่จะไปทําใหผูอื่นเกิดความเสียหาย 
และตนเองก็เกิดความรอนใจจนไม
สามารถตั้งอยูในสัมมาสมาธิในฝาย
กุศลจิตได อันนี้จึงจะนับเปนศีล
 สวนท่ีตองมาสมาทานขอศีลกัน
ทุกบอย ๆ น้ันเปนเร่ืองของพิธีกรรม 
ยังไมใชขอปฏิบัติในสวนของศีล เพราะ
ถาเรามีหิริและโอตตัปปะอยูในใจ แลว
สมาทานศีลเพียงคร้ังเดียว ก็มีศีลไปได
จนตลอดชีวิต
 ในสวนของสมาธินั้นตองปฏิบัติ
กันขนาดไหน ก็ขนาดที่มีสมาธิที่จะถู
ศาลา ลางจาน ลางปนโตจนสําเร็จ
ไดโดยไมมีความเสียหาย หรือเกิดอุบัติ 
เหตุพลัดตกศาลา สมาธิขนาดนี้แหละ 
เปนขนาดกําลังดีเหมาะแกการปฏิบัติ
ธรรม มีใหมาก มีใหบอย
 สวนสมาธิที่เปนไปเพื่อใหเกิด
ฌาน อันนั้นมากเกินไป แตเขาไปรับ

รสความอรอย หรือเปนที่พักแลวก็
ใครครวญดวยปญญาใหเห็นความ
ปรุงแตงของจิตเปนของไมเที่ยงได
อยางนี้ ก็เกงมากขึ้นไปอีก
 ในสวนของปญญาสําหรับผู
เริ่มปฏิบัติ ก็คือ ฟงเยอะ ๆ ฟงแลว
ใครครวญดวยสมาธิจนเกิดความแจม
แจงตอความรูสึกของตนเห็นไดดวย
ตนเองไมตองเช่ือใครอีกตอไป เหมือน
คนท่ีเดินไปในท่ีตาง ๆ ในเวลากลางวัน 
เขายอมเดินไดเอง โดยไมตองใหใคร
มาจูงหรือเดินนําอยูตลอดเวลาและใน
สวนของการฟงน้ีคนในยุคสมัยปจจุบัน
น้ีโชคดีกวาในคร้ังพุทธกาลมาก เพราะ
ไมตองเดินทางไกล ๆ  ไปพบพระพุทธเจา 
หรือพระสงฆสาวก เพียงแคมีโทรศัพท
มือถือแลวเปด YouTube จากนั้นเลือก
อาจารยที่ตนชื่นชอบก็ไดฟงธรรมเพื่อ
ใหเกิดปญญาไดไมยากเย็น
 จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้สรุป
การปฏิบัติทั้งหมดที่เปนขอปฏิบัติที่
เปนไปตามพระพุทธประสงคจริง ๆ
ใครที่เคยสวดบทธัมมจักกัปปวัตตน-
สูตร ก็จะเห็นวา มีอยูทอนหนึ่ง กลาว
วาขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ 
คือ สัมมา (ความถูกตอง) ๘ ประการ 
หรือที่เรารูจักกันดี ก็คือ อริยมรรคมี
องค ๘ ไดแก
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 ขอปฏิบัติของศีล สมาธิ ปญญา 
โดยมีสัมมาทิฏฐิ คือ ความรูความ
เขาใจที่ถูกตองตอธรรมะหรือ
ความเห็นชอบและสัมมาสังกัปปะ 
ความดําริความตองการที่จะหลีก
หนีออกจากการเวียนวายอยูใน
ความทุกข
 ๒ ขอแรกน้ีเปนเร่ืองของปญญา
 สัมมาวาจา (การพูดจาชอบไม

พูดโกหกพูดคําหยาบพูดสอเสียดพูด

เพอเจอ)

 สัมมากัมมันโต (การทําการ

งานชอบเปนการงานไมเบียดเบียนไม

ฆาไมลักขโมยไมผิดประเวณี) และ

 สัมมาอาชีโว (การหาเล้ียงชีวิต

ถูกตองท้ังกฎหมายและศีลธรรม) เปน

เรื่องของศีล

 สวนสัมมาวายาโม (มีความ
พากเพียร)
 สัมมาสติ (มีความระลึกไดรูตัว
อยู) และ
 สัมมาสมาธิ (จิตจดจอตั้งมั่น
กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง) น่ันคือ ขอปฏิบัติสวน 
การทําสมาธิ

 ในระบบตาง ๆ เปนสวนเสริม
ใหเกิดความเขมแข็งมากข้ึน เพราะฉะน้ัน 
การปฏิบัติธรรมใหถึงธรรมที่แทจริง 
ก็คือ การปฏิบัติใหถูกตอง 8 ประการ 
ในทุกท่ีทุกเวลา น่ันจึงจะเรียกวา “การ
ปฏิบัติธรรม” 
 ครั้งพุทธกาลจึงแคมีคนมาฟง
ธรรม แลวเห็นจริงตามท่ีพระพุทธองค 
ทรงกลาวแลวนําไปปฏิบัติจนตนเอง
ก็พนทุกขไปตามลําดับ เพราะปฏิบัติ

“...การหาเล้ียงชีวิต ถูกตอง“...การหาเล้ียงชีวิต ถูกตอง
ท้ังกฎหมายและศีลธรรม...”ท้ังกฎหมายและศีลธรรม...”
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ตามทางแหงอริยมรรคมีองค ๘ นี้
เรียกวา “ปฏิบัติธรรมกํามือเดียว”
 ไมเยิ่นเยอยุงยาก ปฏิบัติไดทุก
ที่ ทุกเวลา ทุกเพศ ทุกสถานะ และทุก
วัย นอกจากผูปฏิบัติจะไดประโยชน
ตนเองแลวโลกก็ยังไดประโยชนดวย 
 ไมตองประชุมสันติภาพ โลกมัน
ก็มีสันติภาพเอง ถามีคนที่ปฏิบัติตาม
กันมาก ๆ และโดยการปฏิบัติอีกวิธี
หนึ่ง ก็โดยการอาศัยหลักโพชฌงค ๗ 

คือ ๑. สติ, ๒. ธัมมวิจยะ, ๓. วิริยะ, 
๔. ปติ, ๕.ปสสัทธิ,  ๖. สมาธิ  และ 
๗. อุเบกขา
 จะเห็นไดวา องคแหงโพชฌงค 
ขึ้นตนดวยสติ ซึ่งในสติประกอบ
ดวย ศีล สมาธิ ปญญาอยูไมมากก็
นอย ขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูปฏิบัติ และดวยสติที่มีนํามาใช
ใครครวญ หรือที่เรียกวา โยนิโส-
มนสิการ 
 ซึ่งจะตองมีความพากเพียร 
จึงจะเกิดความแจมแจงในธรรมที่
ใครครวญอยู เพราะความสําเร็จที่
เกิดจากความแจมแจงในธรรมน้ัน ๆ 
กอใหเกิดความปติ หรือความปลื้ม
ใจท่ีเราสามารถเขาใจในธรรมน้ัน ๆ 
กอใหเกิดปสสัทธิ 
 ความสงบเย็นกายเย็นใจ 
เพราะความลังเลสงสัยไดมลายหายไป 
เหมือนคนที่ ทํ า งานสํ า เร็ จลุล วง
ยอมนอนหลับเปนสุขและดวยอาศัย
ปสสัทธิ เพราะไมมีเรื่องสงสัยรบกวน
ความคิด จิตยอมแจมใสเปนสมาธิได
โดยงาย และดวยสมาธิที่ตั้งมั่นดี แลว
จิตยอมเหนี่ยวเอาอุเบกขาในฌานมา
ลิ้มชิมรสของนิพพานตัวอยาง หรือถา
เกงก็เปนนิพพานถาวรเลยก็ได….
 

...ตองมีความพากเพียร ...ตองมีความพากเพียร 
จึงจะเกิดความแจมแจงในธรรม...”จึงจะเกิดความแจมแจงในธรรม...”““



93

โดย...ละอองธรรม

  วันที่ 13 ตุลาคม 2559 
เวลา 15.52 น. พอหลวงของประชาชน
ชาวไทย เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาล
ศิริราช ดวยพระอาการสงบ สิริพระชนม 
พรรษาปที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได 
70 ป (ประกาศจากสํานักพระราชวัง ในวัน
ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 ณ เวลาน้ันประชาชนไทย ท้ังใน 
และนอกประเทศ ไดแสดงความรัก 
ความอาลัย ความเศราโศกอยางหาท่ี
เปรียบมิได 
  สวนขาพเจาเองก็ไดรับรูจากมือ
ถือและขาวที่ไดออกมาทางทีวีที่เมือง
นอก ความรูสึกของขาพเจาตอนนั้นมัน
ก็บอกไดแตเพียงวา “พระองคทานเสด็จ 
ไปแลวดวยดี”  พอหลวงไดทรงงานทุก
อยางเสร็จสิ้นแลว พระองคไดเหนื่อย 
ตรากตรําทํางานทุกอยางที่มีประโยชน
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สุขตอเราชาวไทยทุกคนเสร็จสิ้นแลว 
น้ําตาของขาพเจาก็ไมไดหลั่งไหลออก
มา บอกไดแตเพียงวา ตัวเองจะตอง
พยายามศึกษา เรียนรูคําสั่งสอนของ
พระองคทานใหมากที่สุด เพื่อที่จะได
รีบเรงนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันให 
เปนรูปธรรม อยามัวผัดวันประกันพรุง 
และอีกหนอยเราก็ตองตายเหมือนกัน 
 3 อาทิตยตอมา ขาพเจาก็ไดกลับ 
มาเม ืองไทย บรรยากาศที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ตามขางถนนหนทาง ตาม
รานคาทั่ว ๆ ไป มันชางเงียบเหงา เศรา
สรอยวิปโยคใจเปนที่สุด 
  ขาพเจาไดซื้อหนังสือพระราช-
กรณียกิจ ซึ่งมีรูปพอหลวง ตั้งแตทรง
พระเยาว ไดผาน “100 คําสอนพอ” 
“เลิศล้ ําคําพอ” ไดอานประวัติและ
รูปภาพไดเห็นประชาชนชาวไทยไดหลั่ง

ไหล ไปถวายความเคารพสักการะพระ 
บรมศพ ไดเห็นภาพความรักความสามัคคี
ความชวยเหลือทางดานอาหาร น้ํา ยา 
แกประชาชนท่ีไดเดินทางมายังสนามหลวง 
  ภาพกิจกรรมที่ไดถวายขึ้นแด
พระองคทาน ในหลาย ๆ จังหวัด ไดดู
ภาพการสัมภาษณบุคคลที่เคยไดรับ
ความชวยเหลือ หรือไดมีโอกาสใกลชิด
พระองคทาน ขาพเจาเองรูสึกซาบซึ้ง มี
ความปติ ไดรับรูในเหตุการณตาง ๆ 
  จากอดีตของพระองคทาน พระราช
กรณียกิจ โครงการพระราชดําริ ปรัชญา
ตาง ๆ ของพอหลวงอยางมากมายเหลือ
ลน ขาพเจาเองไมไดอยูเมืองไทยหลาย
สบิป ความรูของขาพเจาในเร่ืองพอหลวง

ก็มีไมมากเทาท่ีควร รูแตวา...เรามีพระ
มหากษัตริยที่เลิศล้ํา ขาพเจาเอง 
ไดถายทอดความปติ ความซาบซ้ึง
ใจไดหล่ังน้ําตาคลอเบาทุกวัน และ
ทุกครั้งที่น้ําตาออกมา ก็พยายาม
เปลี่ยนน้ําตาใหเปนพลัง เราตอง
เปนคนดีมีคุณธรรม ทําเพ่ือประโยชน
เพื่อสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได

พระราชาที่ยิ่งใหญในโลก
  พอหลวงของเรา ทรงเปนพระ
มหากษัตริยที่ขึ้นครองราชยนานที่สุดใน
โลก พระองคมีพระมารดาเปนสามัญชน 
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แตทรงเปนพระมารดาที่มีคุณธรรมอัน
สูงสง ไดทรงสั่งสอน อบรมใหพระองค
ทานใหรักประชาชนและติดดินและทรง
ต้ังช่ือวา “ภูมิพล” แปลวา กําลังของ
แผนดิน แมอยากใหเธอติดดินน้ี คือ 
พระราชดํารัสของสมเด็จพระศรีนคริน- 
ทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีตอพระบาท-
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซ่ึงพระองคก็ไดตรัส 
ถึงพระราชดํารัส ดังกลาววา... 
  “เม่ือฟงคําพูดน่ันแลว ก็คิดวาแม
จะสอนเราและมีจุดมุงหมายที่อยาก
จะใหเราติดดิน” พระองคจึงเปนพลัง 
ของแผนดิน” สมตามพระนามวา “ภูมิพล” 
อยางแทจริง
  พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถ
ปราดเปรื่อง และมีพระจริยวัตรเปยมไป
ดวยคุณธรรมทุกประการ  ซึ่งนอมนําให
พระองคเปนพระมหากษัตริยผูทรง
ดํารงสิริราชสมบัติ  เพียบพรอมดวยทศ
พิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรม และ 
ราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญดวยพระ
เกียรติคุณบุญญาธิการ เจิดจํารัส ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เปนท่ีแซซอง 
สรรเสริญทุกทิศานุทิศ ตลอดระยะเวลา
70 ป “เราจะครองแผนดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชนสุข แหงมหาชนชาว
สยาม”

  ผู ที่ ไ ด ต รั ส ป ร ะ โ ย ค นี้ ก็ คื อ  
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามา- 
ธบิดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร” ซ่ึงเปนพระนามเต็มของ 
พระองคทาน และองคการสหประชาติ 
ไดกําหนดใหวันที่ ๕ ธันวาคม อันเปน
วันเสด็จพระราชสมภพของพระองคให
เปน “วันดินโลก” อีกดวย 

สัจจะของพระองคทาน
ชางมั่นคง
  ตลอดระยะเวลา 70 ป พระองค
ทานก็ไดปฏิบัติใหพวกเราประชาชน
ไทยไดเห็นไดรับรู ไดนํามาเปนตนแบบ
ตลอดมา พระองคทรงเล็งเห็นถึงความ
ทุกขยากลําบาก ความอัตคัดฝดเคือง 
อากาศแหงแลง ทําการเกษตรไมไดผล 
พระองคก็ไดทรงคิดคนในเรื่อง “น้ําคือ
ชีวิต” ชีวิตคือน้ํา คนเราและสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายจะมีชีวิตไมได ถาปราศจากน้ํา 
พระองคไดทรงงานอยางมีความวิริยะ 
ความเมตตากรุณาอยางสูงสุดที่จะชวย
ให ประชาชนชาวไทยไดพนทุกข ไดมี
น้ําในการดํารงชีพ มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
มั่งคงขึ้น
  โครงการ “ฝนหลวง” พระองค
ทานก็ไดคิดคนจนสําเร็จ โดยไดทดลอง 

 เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุข แหงมหาชนชาวสยาม”““
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เมือ่ป 2498 จ.สกลนคร และเทือกเขา 
ภูพาน ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีแหงแลงมาก เวลา 
คิดคนและทดลองใชเวลาทั้งหมด 14 ป
โครงการน้ีมีหลายประเทศพยายามติดตอ
ขอคําแนะนํา พระองคทานก็มิไดทรงหวง 
“ลิขสิทธิ์” แตอยางใด

  อีกโครงการ ก็คือ “ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง” พระองคทานไดทรง
มพีระราชดําริไวใหชาวนา ชาวไร ซ่ึงเปน 

ประชาชนไทยสวนใหญ สามารถนําไปใช

ไปปฏิบัติอยางม่ันคง พอมี พอกิน พระองค 

ทานไดทรงตรัสไววา   “เราควรปฏิบัติ 
ใหพอมีพอกิน” 
  เราไมจําเปนตองอยูตึกหรูหรา 
หรือเปนเศรษฐีกันทุกคน  เราปลูกขาว
ปลูกผัก ผลไม เล้ียงหมู เล้ียงเปด เล้ียงไก
เลี้ยงปลา ฯลฯ  ไวใหมีกินในครอบครัว 
ปลอดสารพิษ มีรางกายแข็งแรง มีความ
รัก ความสามัคคีระหวางครอบครัวและ
เพื่อนบาน ถาผลผลิตมีเหลือ เหลือจาก
การแจกจายบางสวนแลว เราก็สามารถ

ขายได  และสามารถมีชีวิตอยูอยางมี
ความสุข ไมตองเดินทางไปหางานไกล
บาน 
  “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงน้ี” 
ไมเฉพาะแต เกษตรกรเทานั้นที่สามารถ
นําไปใชได ทุกอาชีพ ทุกสาขา พวกเรา
ทุกคนสามารถนําไปใชได พระองคทาน
ไดทําเปนตัวอยาง  ดังที่พวกเราไดรับรู 
เชน ไมใชจายฟุงเฟอ รูจักประหยัด สามารถ
อดออมไวสวนหนึ่งตามฐานะของตน 
ตัวอยางที่พระองคทานไดมีไวใหดูเปน
ตัวอยาง เชน เรื่องใหขาราชบริพารใกล
ชิดของพระองคทาน นํารองเทา นําสูท
ของพระองคไปซอมแซม ไปปะชุน เรื่อง
ยาสฟีน เร่ืองดินสอ พระองคทานจะทรง
ใชจนหมดจริง ๆ 

พระเมตตา กรุณาท่ีย่ิงใหญ
  พระเมตตา กรุณาของพระองคทาน
ชางยิ่งใหญเหลือจะกลาว พระองคทาน
ทรงยอมเหน็ดเหน่ือย เพ่ือทรงคิดคนควา
และทดลองจนสําเร็จ พระองคทรงมี
พระวิริยะอยางสูงสุด กวา 4,000 โครงการ
ไดปรากฏ เชน โครงการแกมลิง โครงการ 
แกลงดิน ฝายตาง ๆ เขื่อนมีอยูในหลาย
จังหวัด ปลูกปา สรางถนนหนทางสราง
โรงเรียน (โรงเรียนไกลกังวล, โรงเรียนพระ

ดาบส, โรงเรียนจิตรลดา) 

  ดานสุขอนามัย ทรงสรางโรง
พยาบาล และทุก ๆ ครั้งที่พระองคทาน
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ไดเสด็จไปตามชนบท ที่ทุรกันดาร จะมี
หมอ พยาบาล ยารักษาโรค เครื่องมือ
ทางการแพทย ติดตามไปดวย เพื่อชวย
เหลือผูเจ็บปวย ฯลฯ
  สถานที่ คนควา วิจัยทดลอง 
พระองคทานจะมีการสรางอาคาร
สําหรับปฏิบัติทดลอง ในทุก ๆ ภาค เชน
ที่ภาคกลาง ก็จะมีที่สวนจิตรฯ 
  ในทุก ๆ โครงการ ที่พระองคได 
ทรงดําริขึ้นนั้น พระองคทานก็ไดเสีย
สละทรัพยสินสวนพระองคเปนจํานวน
มหาศาล
  พระองคทรงมี แต “ให” แก
ประชาราษฎรของพระองคทาน โดยที่
พระองคทาน รวมทั้งไดทรงเปนตัวอยาง
แกพระโอรส พระราชธิดา รวมท้ังสมเด็จ
พระนางเจาฯ ทรงไดเสด็จรวมกันหลาย ๆ 
ตอหลายครั้ง นับจํานวนครั้งไมไดเลย 
โดยเฉพาะ “เจาฟาเทพ ฯ”
  พระองคทรงเปน “พอหลวง” ของ
พระราชโอรส  พระราชธิดา  รวมทั้ง
ประชาชนชาว ไทยทั้ ง ในและนอก
ประเทศ รวมทั้งชาวตางชาติทั่วโลก

  พระองคทรงเปน “พอครู” 
ทรงเปนตนแบบ ทรงปฏิบัติ และ
ทรงส่ังสอนประชาชนในทุก ๆ เร่ือง 
โดยเฉพาะเร่ือง ความเมตตา กรุณา
ความออนนอมถอมตน  ความมี
“กตัญูกตเวที”  ความขยันอดทน 
ฯลฯ

  ทรงเปน “พอพระ” พระองค
ทรงเปนพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดย
ที่ไมตองมีผาเหลืองมานุงหม พระองคมี 
พระที่สูงสง ประเสริฐสุดอยูในหัวใจของ
พระองค  เราชาวไทยทุกคนก็จะซาบซึ้ง
แลววา พระองคทาน ไดใช “คุณธรรม” 
ในขอธรรมะตาง ๆ มาปฏิบัติในชีวิตประจํา
วัน ยกตัวอยาง เชน พรหมวิหาร ๔, 
อรยิสัจ ๔, บารมี 10 ทัศ ฯลฯ พระองค 
ทานทรงไดปฏิบัติอยางเขมงวด และทรง 
นําธรรมะตาง ๆ มาทรงใชในการปฏิบัติ
อยางเปนจริงกับประชาชน จนพระองค
ทานประสบผลสําเร็จจนเปนที่ประจักษ 
แกประชาราษฎร ทั้งในประเทศและทั่ว
โลก

พระผูมีจิต 
“สะอาด สวาง สงบ”
  พระองคไดทรงผนวช ทรงมีพระ-
อุปชฌายท่ีสูงสง มีพระพ่ีเล้ียงคือ สมเด็จ-
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล-
มหาสังฆปริณายก คอยดูแล สอนสั่งรวม
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ทั้งพระองคทานเปนพระราชาท่ีออนนอม 
ถอมตนเปนที่สุด เมื่อทรงลาผนวชแลว
พระองคทานก็ไม เคยละเลยในการ
ปฏิบัติธรรม พระองคทานไดเสด็จไปตาม 
วัดตาง ๆ โดยเฉพาะวัดบวรฯ ไปกราบ
นมัสการ พระอริยสงฆ เพื่อศึกษาธรรมะ 
เชน ไปที่หลวงปูแหวน และเคยตรัสถาม
วา “ทํายังไงจึงจะใหประชาชนหันหนา 
ปฏิบัติธรรม”  หลวงปูแหวนก็ตอบวา 
ใหพระองคปฏิบัติไปกอนแลวประชาชน
ก็จะทําตาม
  มีอยูครั้งหนึ่งพระองคทานก็ได 
เสด็จไปกราบนมัสการ หลวงปูดูลย อตุโล 
พระองคตรัสถามวา “หลวงปูการที่จะ
ละกิเลสใหไดน้ัน ควรจะละกิเลสอะไร
กอน ?”
  หลวงปูก็ตอบวา “กิเลสทั้งหมด
เกิดรวมที่จิต ใหเพงมองดูจิต อันไหน

เกิดกอน ใหละอันนั้นกอน”
  นอกจากน้ี พระองคก็ทรงสนพระ- 
ทัยใฝหาศึกษาธรรมะตลอดเวลา พระ- 
องคทานไดเสด็จไป นมัสการ หลวงตาบัว 
หลวงปูคลาย หลวงปู ษีลิงดํา ฯลฯ 
 หลวงปู ษีลิงดํา เคยกลาวไววา
พระองคทานไดนิมนตหลวงปูไปที่
พระราชวังและไดตรัสถาม ขอธรรม
และสนทนาธรรม โดยพระองคทาน 
ทรงน่ังพับเพียบอยู 5 ชม. โดยไมทรง
ขยับขาเลย เปนตน
  พระองคทรงฝกใฝธรรมะ และคอย
อุปถัมภพระพุทธศาสนา พระสงฆ คอย
เฝาทะนุบํารุง และคอยนําธรรมะมาส่ัง
สอนประชาราษฎร โดยท่ีพระองคทานได 
ปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง เชน ฝกจิตให
มีสติรูทัน, สามัคคี คือ พลัง สติทําให
บรรลุผลที่สมบูรณ, วัตรปฏิบัติของ
ชาวพุทธ, ฝกจิตใหเคยชินกับความดี,
ธรรมท้ังหลายเกิดแตเหตุ, ดํารงตนดวย
คุณธรรม, หมั่นทําบุญเจริญภาวนา,
ปฏิบัติธรรมมิใชของยาก ฯลฯ
  พระบรมราโชวาท และราชดํารัส 
ลวนแตเปนคุณธรรม ที่พระองคไดนํา
ไปปฏิบัติดวยพระองค และสําเร็จเปน
ตัวอยางใหประชาราษฎรทําตาม โดยที่
เราชาวไทยทั้งหลายมิตองสงสัยเลย
  พระองคทรงเปนพระผูประเสริฐ  
เลิศล้ํา มีจิตที่ “สะอาด สวาง และ
สงบ” จริง ๆ  พระองคทรงเปนสาวก อัน
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ดีเลิศของพระพุทธเจา เปนแนแท  เปน
ตัวอยางในธรรมะ 
  “กตัญูกตเวทิตา” ความกตัญู
กตเวทีเปนเลิศ ซึ่งพวกเราชาวไทยควร
นอมนํามาปฏิบัติอยางจริงจังเถิด

จงเปล่ียนวิกฤตใหเปนพลัง
  ความอาลัย ความเศราโศก เสียใจ
ในการจากไปของ  “พอหลวง”  ของ
ประชาชนไทยทุกคนนั้น นับวาเปนการ
สูญเสียอันย่ิงใหญและเปนประวัติศาสตร
ของชาติไทย แตเมื่อเราทุกคนก็คงทราบ
อยูแลววา พอหลวงของพวกเราชาวไทย
ก็ทรงประชวรมานานแลว เมื่อถึงเวลา
อันควรแลว เราทุกคนก็ควรนอมใจและ
ย อ ม รั บ ก ฎ ข อ ง พ ร ะ ไ ต ร ลั ก ษณ   
“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”
  ทุกสิ่งทุกอยางมีการเกิดขึ้น 
ตั้งอยูและดับไป เปนธรรมดา ไม
เที่ยง ไมแนนอน ไมมีตัว ไมมีตน 
และจงพยายามตักเตือนตัวเองอยู
ตลอดเวลาวา อีกหนอย ! เราก็
ตองตายเหมือนกัน อยาตั้งตน
อยูในความประมาทเลย
  ขอพวกเราจงนอมจิต นอมใจ 
พยายามเปล่ียนความอาลัย เศราโศกมา
เปนพลัง พยายามศึกษา คนควา พระ
ราชกรณียกิจ ศึกษาพระบรมราโชวาท 
คําสั่งสอนของพระองคทาน มาปฏิบัติ

ใหเปนจริงเถิด ความรักสามัคคี ปรองดอง
หันหนาเขากัน พูดอยางมีเหตุและผล ไม
ตองมีผูแพ ผูชนะ (เพราะถาเรามัวแขงขัน
กันจะเอาชนะฝายเดียว) ผูที่พายแพ และ
เสียหาย ก็คือ ประเทศชาติ ประชาชน
ตองเสียหาย ลมตาย เศรษฐกิจตกต่ํา 
และภัยอันใหญหลวงก็จะตามมา
  พอหลวง เคยออกมาตรัสหามปราม
สมัย 14 ตุลาคม 2516 มีใจความวา 
“คนไทยจะฆาคนไทยดวยกันไมได” 
แลวทุกอยางก็สงบดวยดี
  ขอพวกเราชาวไทยทุกคน จงหัน
หนา มุงหนา “ปฏิบัติธรรม” กันเถิด พวก
เราก็ไดมีพอหลวง ไดทรงประพฤติธรรม 
และทรงไดปฏิบัติเปนตัวอยางและก็ทรง
มีพระประสงคใหพวกเราหันหนามา
ปฏิบัติธรรม เพื่อที่พวกเราจะไดมี “สติ 
ปญญา” นํามาใชในชีวิตประจําวัน เปน
คนดี ชวยเหลือสังคม เพื่อความเจริญ
รุงเรืองของประเทศชาติชั่วนิรันดรเถิด
  บทความนี้ สวนหนึ่งขาพเจาได
มาจากการอานหนังสือ “พอหลวงของ
เรา” และ “100 คําสอนพอ” ดูทีวี ฟง 
YouTube เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ มา
เขียน เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศล
และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.
  

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร
ละอองธรรม

 
ธธ  สสถถิิตตใในนดดววงงใใจจ  ตตรราาบบนนิิจจนนิิรรัันนดดรร

ลละะอออองงธธรรรรมม
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  สวนแกวแฟรฉบับนี้จะมาแนะนําพืชผักที่มีสรรพคุณ
โดดเดนในการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย ใหแข็งแรงกระชุม
กระชวย จนไดรับฉายาวา “ถ่ัวกระชับความสัมพันธครอบครัว”
ยิ่งไปกวานั้น ยังมีประสิทธิภาพชวยฟนฟูการทํางานของสมอง
อีกดวย เคาก็คือ... “หมามุยอินเดีย”... นั่นเอง

  หมามุยอินเดีย สมุนไพรสรรพคุณสุดล้ํา 
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยูที่เมล็ด
  หมามุย คืออะไร หมามุย (Velvet bean) เปน
สมุนไพรที่มีลักษณะเปนพืชเถา และมีขนคันอยูบริเวณฝกหมา
มุยถูกนํามาใชในการรักษามาอยางชานาน เน่ืองดวยเพราะเมล็ด
ของหมามุยนั้น มีสรรพคุณมากมายจนนับไมถวน แตที่เห็นได

ชัดเจนที่สุด ก็คือ สรรพคุณเสริมสมรรถภาพทาง
เพศในเพศชาย 

  วนแกวแฟรฉบับนี้้จะมาแนะนําพืชผักที่่มีสรรพคุณ
โโโดดเดนในการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย ใหแข็งแรงกระชุม
กกระชวย จนไดรับฉายาวา “ถ่ัวกระชับความสัมพันธครอบครัว”
ยยิิ่งไปกวานั้น ยังมีประสิทธิภาพชวยฟนฟูการทํางานของสมอง
ออีีกดวย เคาก็คือ... “หมามุยอินเดีย”... นั่นเอง

  หมามุยอินเดีย สมุนไพรสรรพคุณสุดล้ํา 
ุ

เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยูที่เมลด็
ุ ุ ุ ุ

  หมามุย คืออะไร หมามุย (Velvet bean) เปน
สมุนไพรที่มีลักษณะเปนพืชเถา และมีขนคันอยูบริเวณฝกหมา

ุ

มุยถูกนํามาใชในการรักษามาอยางชานาน เน่ืองดวยเพราะเมล็ด
ของหมามุยนั้น มีสรรพคุณมากมายจนนับไมถวน แตที่เห็นได

ชชัดเจนที่สุด ก็คือ สรรพคุณเสริมสมรรถภาพทาง
เพศในเพศชาย 
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สรรพคุณ
 
 ผลจากการวิจัยสรรพคุณที่มีอยูใน
เมล็ดหมามุยอินเดีย โดยคุณธนโชติ ธรรมชาติ
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พบวา
ใ น เมล็ ดหมามุยสายพันธุอิน เดียจะ
ประกอบไปดวยสารแอล-โดพา (L-Dopa,
Levodopa) ซ่ีงเปน Aromatic non-protein 
amino acid และเปนสารตั้งตนในการ
สังเคราะหสารสื่อประสาท โดพามีน (do-
pamine) ที่มีอิทธิพลตอระบบการสืบพันธุ
ของสัตวและมนุษย 
  มีผลทําใหสมรรถภาพทางเพศ
เพ่ิมข้ึน ชักนําใหเกิดความถ่ีในการผสม
พันธุไดดี รวมทั้งยืดระยะเวลาในการมี
เพศสัมพันธ เพ่ิมปริมาณฮอรโมนเพศได 
และถูกนําไปใชในการรักษาโรคพารกินสัน
  นอกจาก การวิจัยของคุณ ธนโชติ
ธรรมชาติ แลว ยังพบผลจากการวิจัย โดย
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร พบวา
เมล็ดหมามุยสายพันธุอินเดีย มีสารธรรม- 
ชาติสามารถชวยเพิ่มจํานวนสเปรม และ
ปริมาณน้ําเชื้อใหกับผูชาย มีฤทธิ์บํารุง
สมรรถภาพทางเพศ จึงชวยแกปญหาภาวะ

การมีบุตรยาก 
  โดย ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ เภสัชกร
ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัย
ภูเบศร กลาววา ผลการทดลองในสัตวนั้น 
เมล็ดหมามุย ชวยใหมีสมรรถภาพทางเพศ
ดีขึ้น เพิ่มความถี่ในการผสมพันธุได ทําให
สมรรถภาพทางเพศดีข้ึน เพ่ิมความถ่ีในการ
ผสมพันธุไดเปนสิบเทา รวมท้ังยืดระยะเวลา
ในการมีเพศสัมพันธ ทําใหชะลออาการหล่ัง
เร็วได และเพิ่มปริมาณฮอรโมนทางเพศ 
  สรรพคุณของหมามุยอินเดีย
เปนที่รูจักกันดีวาชวยปรับความสมดุล
ของรางกาย เสริมสรางความแข็งแรง 
และยังมีคุณประโยชนอีกมากมาย
หลายอยาง
  สารโดพามีน (dopamine) เปนสาร
เคมีในสมองที่จัดอยูในกลุมแคทีโคลามีน
สรางมาจากกรดอะมิโนชนิดไทโรซีน โดย
อาศัยการทํางานของเอนไซมไทโรซีนไฮ-
ดรอกซิเลส ในสมองของคนเรามีปริมาณ
โดปามีนประมาณรอยละ 80 ของสารกลุม
แคทีโคลามีนท่ีถูกสรางขึ้นทั้งหมด
  นอกจากนี้ ยังหลั่งมาจากสมอง
สวนไฮโพทาลามัส ซึ่งทําหนาที่ยับยั้งการ
หลั่งโพรแลกตินจากกลีบสวนหนาของ
ตอมพิทูอิทารี เม่ือรางกายหล่ังสารโดพามีน 
ออกมาจะสงผลตออารมณของบุคคลมี
ความตื่นตัว กระฉับกระเฉง มีสมาธิมาก
ขึ้น ไวตอสิ่งกระตุนตาง ๆ รอบตัว

ั
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รับประทานอยางไร
 
 ๑. นึ่ง
  น่ึง วิธีน่ึงวิธีน้ีผูเฒาผูแกในภาคอีสาน 
รูจักกันดี เขาทํากินเปนกิจวัตรประจําทุกวัน 
โดยการนําเมล็ดหมามุยมาลางทําความ
สะอาดและทุกเชา ท่ีมีการน่ึงขาวเหนียวก็
จะฝากเมล็ดหมามุยใสเขาไปในหวดขาว
เหนียว ประมาณ 10-20 เมล็ดดวย เมื่อ
ขาวเหนียวสุกเมล็ดหมามุยก็สุกพอดี นํา
ไปรับประทานไดทันที ในสมัยใหมจะใชซึ้ง
นึ่ง (ลังถึง) หรือหมอน่ึงแรงดันก็ไดวิธีสังเกต 
วา เมล็ดหมามุยสุกหรือไม ดูจากตรงกลาง 
ของเมล็ดหมามุยจะตองไมมีไต (จุดขาว ๆ)  
ตรงกลางเมล็ดหมามุย 

  ๒. ตม
  ตม วิธีตมเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีทําใหเมล็ด
หมามุยสุก แตไมคอยนิยมทํากัน วิธีทําก็
คือนําเมล็ด หมามุยมาลางใหสะอาด และ
นําไปใสในภาชนะตม เมล็ดหมามุย 1 สวน 
น้ํา 3 สวน ตมไป เรื่อย ๆ เมื่อเมล็ดใดสุก
จะลอยขึ้นเราก็ทยอยชอนออก เมล็ดใดยัง
ไมลอยแสดงวา...ยังไมสุก ก็ตอง ตมตอไป
จนลอยหมด

  ๓. คั่ว
  คั่ว วิธีคั่วเปนวิธีที่นิยมกันมากโดย 
เฉพาะค่ัวดวยเตาถาน เพราะจะทําใหเมล็ด
หอมเหมือนกาแฟ โดยนําเมล็ดหมามุยมา

ลางผานน้ําใหสะอาด เมื่อสะเด็ดน้ําแลวก็
นําไปใสในกระทะ ใชไฟออน ๆ เหมือนคั่ว
ถั่วลิสง (หามใชไฟแรง) และตองคนกวน
คลุกเคลาตลอดเวลา เพื่อใหเมล็ดหมามุย
ไดรับความรอนเทา ๆ กันทุกเมล็ด เม่ือเมล็ด 
เริ่มสุกจะไดกลิ่นหอมและสักพักจะไดยิน
เมล็ดหมามุยแตกดังเปะ ๆ ๆ ๆ  (เมล็ด
หมามุยแตกแคอาเผยอประมาณ 20-30 %
ของเมล็ดทั้งหมด การเผยออาออกจะ ไม
เทากับขาวโพดคั่วที่พอง ๆ) วิธีสังเกตวา 
สุกหรือไม ใหดูที่เนื้อในของเมล็ด ถาออก
สีเหลืองออน ๆ แสดงวา สุกแลว แตถาบาง
เมล็ดเนื้อในยังขาวขุนเหมือน เมลด็ขาวสาร
แสดงวา ยังไมสุก หรือทดลองเคี้ยว ถามี 
รสชาติดิบ เหมือนยังไมคั่ว กลิ่นเหม็นเขียว
ไมหอม แสดงวา ไมสุก ตองคั่วตอไป 

  ๔. อบ
  อบ วิธีอบเปนวิธีสมัยใหมที่ชวย
อํานวยความสะดวกและงาย โดยใชเตาไม- 
โครเวฟ โดยนําเมล็ดหมามุยมาลางผานน้ํา
เมื่อสะเด็ดน้ําแลวนําเขาไมโครเวฟไดเลย 
(ไมตองนําไปตากแหง) โดยต้ังอุณหภูมิสูงสุด
ของเตาไมโครเวฟที่มีอยูนาน 5-10 นาที 
เมื่อครบเวลาเอาออกมา คนคลุกเคลาสลับ
กันใหบนลงลาง แลวนําไปใสในไมโครเวฟ
อีกครั้ง นาน  3-5 นาที เมื่อไดยินเสียงดัง
เปะ ๆ ๆ ๆ และเสียงเริ่มซานอยลง  กดปุม
หยุดเครื่อง นําออกมาจากเตาไมโครเวฟ 
สังเกตทีเ่นื้อในเมล็ดหมามุย ถาสีเหลือง
ออนก็แสดงวา สุกแลว ถาเหลืองแกแสดง

ึึ่่
รัับประทานอยางไไร
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วาไหมมากไป  ถาตรงกลางขาวขุนเปนไต
แสดงวา ยังไมสุก อบตอไปอีกสักพัก วิธีนี้
เมล็ดหมามุยจะสุกและแตก    
  หมายเหตุ  เมล็ดหมามุยดิบ ๆ  ไมสามารถ 
นํามารับประทานได เนื่องจากในเมล็ดหมามุย
จะมีสารออกฤทธิ์ชนิดหนึ่ง คือ สาร HCN ที่
มีอยูในพืชชนิดตาง ๆ เชน มันสัมปะหลังดิบ, 
หนอไมดิบ) เมื่อรับประทานไปแลวจะทําใหเกิด
อาการประสาทหลอน, คลื่นไส, อาเจียน, หนาว
สั่น บานหมุน แตเมื่อทําใหสุกแลว สารดังกลาว
จะหมดไปและจะมีประโยชนตอรางกายมาก

คุณสมบัติ
 
 1) ตัวเมล็ดหมามุยอินเดียนั้นมีรส  
ชาติออกหวาน ๆ ขม ๆ และมีฤทธิ์รอน
  2) เมล็ดหมามุยอินเดียมีคุณสมบัติ 
ชวยปรับสมดุลของธาตุในรางกาย (ตรีโทษ 
ประกอบดวย วาตะ ปตตะ กผะ)
  3) เมล็ดหมามุยอินเดียสามารถเพ่ิม 
ปริมาณเชื้ออสุจิและเพิ่มความสามารถใน
การเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิไดดียิ่งขึ้น
  4) เมล็ดหมามุยอินเดียมีความ
สามารถในการเพ่ิมความตองการทางเพศ 
ทั้งในชายและหญิง
  5) หมามุยอินเดียสามารถชวยยืด
ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธใหนานข้ึนได

  6) หมามุยอินเดียเหมาะสําหรับสราง 
กลามเนื้อในผูที่มีกลามเนื้อออนแอ หรือผู
ที่ตองการเพิ่มมวลกลามเนื้อ
  7) หมามุยอินเดียชวยเพิ่มปริมาณ
น้ํานมใหกับสตรีที่ใหนมบุตร
  8) หมามุยอินเดียสามารถลดอาการ 
ปวดบวมที่เกิดจากการถูกงูกัดได
  9) หมามุยอินเดียมีสาระสําคัญที่
สามารถบรรเทาอาการของโรคพารกินสันได
  10) หมามุยอินเดียสามารถบําบัด
อาการของภาวะซึมเศราได
  11) หมามุยอินเดียสามารถบําบัด 
การนอนไมหลับและชวยใหหลับลึกมาก 
กวาเดิมได

  คุณสมบัติดี ๆ  แถมดวยประโยชน 
มากมายขนาดนี้ วัดสวนแกว สาขาซอโอ 
จังหวัดตากของเรา ไดทําการปลูกหมามุย 
อินเดียจนสําเร็จเปนที่นาภูมิใจอยางยิ่ง 
และไดนํามาจัดจําหนายที่สาขานนทบุรี
ของเราแลวดวย 

  ขอเชิญทุกทานที่แวะเวียนมา
วัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี แหงนี้ได
เลือกซื้อเลือกหาพืชผักที่มีประโยชน
กลับไป ดังคํากลาวที่วา “บุญก็ได ไส
ก็เต็ม” คงไมพอ สุขภาพยังแข็งแรง
กระชุมกระชวยอีกดวย ขออนุโมทนา
บุญกับทานทั้งหลายดวยคะ.

็

คคุณสมบัััติิิัั
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โดย...โยมแอว สังฆทาน

”ÍÂ‹ÒãªŒ...
ÍÐäÃà¡Ô¹¡íÒÅÑ§”

  อยาใชอะไรเกินกําลัง
  ๑. อยาเอาแรงกดดัน มาเปนแรงขับเคล่ือน ใชรางกายเกินกําลัง
เทากับทํารายรางกาย อยาลืมวาสุขภาพ คือ ตนทุน รางกายไมแข็งแรง
คุณจะใชชีวิตอยางมีความสุขไดอยางไร
  ๒. อยาเห็นช่ือเสียง ลาภยศ เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในชีวิต ช่ือเสียงลาภ
ยศเปรียบดังหมอกควัน สุดทายก็มลายสูญ
 ๓. อยาคิดวาหมอจะชวยคุณได หมอท่ีดี คือ ตัวคุณ ดูแลชีวิตดีกวา
ใหใครมาชวยชีวิต
 ๔. อยาคิดวาอุทิศใหแลวจะตองรับสิ่งตอบแทนเสมอไป ใหอะไร
กับใครอยารอใหเขาทดแทน
 ๕. อยาเห็นการทักทายใครเปนสิ่งที่นารําคาญ...ที่เขาสงขอความ
ใหคุณเสมอ เพราะคุณยังอยูในใจเขา
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โโดย...นายมะเนาวดย...นายมะเนาวâ´´...â´´...à´Õ èÂÇà´Õ èÂÇ

1144444444

ËÒ¡ÇÑ¹Ë¹Öè§...«Öè§μ ŒÍ§à Ố¹ค¹à´ÕÂÇ...
â´´à ṌèÂÇ...à¾ÕÂ§ÅÓ ¾Ñ§
¢ÍÍÂ‹Òä´ŒËÂØ´ÂÑé§...à¾ÕÂÃàμ ÔÁ½˜¹...ÁØ‹§ÊÙ‹ Ø̈´ËÁÒÂ
áÁŒäÁ‹ÁÕ¡Ó ÅÑ§ã¨¨Ò¡ãคÃÍ×è¹
áÅÐμ ŒÍ§¡ÅéÓ ¡Å×¹¡Ñº»̃ÞËÒ...ÍÕ¡μ Ñé§ÁÒ¡ÁÒÂ
à¾ÕÂ§à¾ÃÒÐ...ËÑÇã¨...äÁ‹ÂÍÁá¾Œ¾‹ÒÂ
Ø̈´ËÁÒÂ...¡çà»Å‹§»ÃÐ¡ÒÂ...§´§ÒÁ

  àÃÔèÁ...ท Õèμ ÑÇàÃÒ àÃÔèÁ...¨Ò¡¢ŒÒ§ã¹
áÁŒäÁ‹ÁÕค¹คÍÂãËŒ¡Ó ÅÑ§ã¨...¡çμ ŒÍ§ä»ถ Ö§àÊŒ¹ªÑÂÍÂÙ‹ Ṍ...áÁŒäÁ‹ÁÕค¹คÍÂãËŒ¡Ó ÅÑ§ã¨...¡çμ ŒÍ§ä»ถ Ö§àÊŒ¹ªÑÂÍÂÙ‹ Ṍ...
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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·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 á¾¤ (á·¹á¨¡¾ÃÐÊÁà ç̈́ à¹×éÍ¼§) 
        100 ¡Í§·Ø¹ à¾ÔèÁâº¹ÑÊºØÞÍÕ¡ 1 á¾¤ (50 á¾¤ ÁÕºÃÔ¡ÒÃ Ñ́̈ Ê‹§¹éíÒ¶Ö§ºŒÒ¹ ËÃ×Í Ǿ̈ ¹Ñ́ ãËŒºÃÔ̈ Ò¤μ‹Í)
(ÊÁ·º·Ø¹μÑé§áμ‹ 500 ºÒ· ¢Öé¹ä» »ÃÐÊ§¤�ãºÍ¹ØâÁ·¹ÒºÑμÃ â»Ã´ÃÐºØ ª×èÍ-·ÕèÍÂÙ‹ ã¹¡ÒÃàÊÕÂÀÒÉÕ)

ª×èÍ.............................................................................................. ¹ÒÁÊ¡ØÅ.................................................................................... 
ºŒÒ¹àÅ¢·Õè......................................¶¹¹.................................................... μ íÒºÅ/á¢Ç§........................................................ 
ÍíÒàÀÍ/à¢μ...................................................... Ñ̈§ËÇÑ´.................................................... â·Ã..............................................
 
ติดตอสอบถาม / แสดงสลิปการโอนเงิน 
โทร. 0 2921 5023 กด 2  Line ID : 08 5658 1221
E-mail : seniorfund2557@gmail.com



117

1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)   จํานวน 10,000 บาท
2. คุณสุทธิพร บุญภักดี     จํานวน  6,000 บาท
3. คุณคณพัฒน หงษประธานพร    จํานวน  2,000 บาท
4. คุณไมตรี กาญจนเทียนศรี    จํานวน  2,000 บาท
5. คุณสมสุข สวางฟา     จํานวน  1,000 บาท
6. คุณเพียงเพ็ญ สืบถวิลกุล    จํานวน  1,000 บาท
7. คุณปนแกว สุวรรณ     จํานวน   600 บาท
8. คุณกฤษณา พลจันทร    จํานวน   500 บาท
9. คุณสนทยาพรรษ ยาทวม    จํานวน   500 บาท
10. คุณพิชยา แสงบุญยิ่ง    จํานวน   300 บาท
11. คุณสมควร โพธิ์แกว      จํานวน   300 บาท
12. คุณสนิท เลาหะวิริยศาล     จํานวน   300 บาท
13. พล.ต.ชิน ชั้นเจริญ      จํานวน   222.22 บาท
14. รายนามผูบริจาค รายละ     จํานวน   200 บาท
  (1) คุณจักรเรศ ศิริรังษี  (2) คุณมนตรี สมไรขิง 
  (3) คุณเสทื้อน หุนทอง  (4) คุณชวนทิพย ธนะเจริญธรรม 
  (5) คุณอมรา ผาสุก  (6) พระศักดิ์ชัย กิตฺติชโย
  (7) คุณสุทธิวรรณ เที่ยงแชม (8) คุณมาลินี เทียมทัน
  (9) พ.ต.ท.พิมล ปรีเปรม (10) คุณวารินทร บุญภมร 
  (11) คุณวรรณวิภา สุขอัมพร 
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คุณไมใชเราขอ
ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ 

ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้ 

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

หากทานมีปญหาตามที่กลาวมานี้ เราแกไขได 
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข

0 2921 5023, 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............................. ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต....................... จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย............... โทร.................
Email :.........................................................................................................................

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

สถานที่สมัครและสงใบสมัครสมาชิก
มูลนิธิสวนแกวฯ วัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุร ี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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