สารจากนายกสมาคม

สวั ส ดี ป ใ หม ค รั บ ท า นทั้ ง หลาย ขออำนวยพรให ท า นมี ค วามสุ ข
ทัง้ กายและใจ มีอารมณแจมใสอยเู ปนนิตย ครองชีวติ ดวยสติเสมอ
กอนอื่นผมตองขอขอบพระคุณทานที่ไปรวมงาน “เสริมมงคลชีวิต
ประสิทธิพรปใหม” กันอยางเนืองแนน มีผมู ารวมงานประมาณ ๔,๐๐๐ คน
ขออนุโมทนาบุญทานทัง้ หลายทีน่ ำอาหารและเครือ่ งดืม่ มารวมอยางมากมาย
ผมรูสึกปติเปนอยางยิ่งและภูมิใจวาปจจุบันนี้มีผูเขาปฏิบัติธรรมมากขึ้น โดย
เฉพาะวัยรนุ จนรสู กึ วาระยะนีเ้ ปนยุคทีธ่ รรมะเฟอ งฟู
ในวันมาฆบูชา ๒๘ กุมภาพันธนี้ ก็คงจะไดตอ นรับทานรวมตักบาตร
แดพระสงฆและทำกิจกรรมอันเปนกุศลรวมกันอีก ขออนุโมทนาลวงหนามา ณ
โอกาสนี้
ขณะนีย้ วุ พุทธฯ ไดสรางอาคารใหมขนึ้ สองหลัง สามารถจัดกิจกรรม
ปฏิบตั ธิ รรมตางๆ เพิม่ ขึน้ หวังวาทานคงจะสมัครเขารวมกิจกรรมตางๆ แลว
ยุวพุทธฯ ไดรบั ความกรุณาจากอาจารยชศู กั ดิ์ วิษณุคำรณ เขียนภาพ
พุทธประวัตใิ นอาคารใหมไวหลายแหง เปนภาพทีง่ ดงาม ยุวพุทธฯ ไดขออนุญาต
ถายสำเนาไวใหทา นทีส่ นใจสนับสนุนได ในหองสือ่ ธรรมะ - ลุมพินวี นั
ปนเี้ ปนปทคี่ รบ ๖๐ ปของยุวพุทธฯ เราไดเตรียมการฉลองไวมากมาย
ทัง้ ดานเยาวชนและการปฏิบตั ธิ รรม หากทานมีขอ เสนอแนะใดๆขอไดโปรดสงไป
ยังกองเลขานุการ เพื่อจะนำความคิดของทานไปประยุกตเขากับกิจกรรมของ
ยุวพุทธฯ ตอไป
สุดทายนีต้ อ งขอขอบพระคุณ ผมู อี ปุ การคุณ วิทยากร กรรมการบริหาร
อนุกรรมการ อาสาสมัคร และสมาชิกทุกทาน ขอใหทา นเจริญดวยจตุรพิธพร
เจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา จวบจนถึงกาลสิน้ ทุกขเทอญ

อนุรธุ วองวานิช
นายกสมาคม

วารสารยุ ว พุ ท ธสั ม พั น ธ

ส า ร บั ญ
๑ สารจากนายกสมาคม
๓ เพราะอะไร ทำไมตองมาประชุม
มาฆะเดือนแหงความรำลึก
พระครูปลัดประจาก สิรวิ ณ
ั โณ

๔ สาระธรรมบรรยาย พระอาจารยคกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล
๑๒ สาระธรรมบรรยาย พระปสันโน ภิกขุ
๑๕ สาระธรรมบรรยาย พระศรีญาณโสภณ
๒๓ ขาวกิจกรรม
๒๘ ฝากขาวบอกบุญ
๓๑ ประสบการณจากการปฏิบัติธรรม
๓๒ คำถามนี้มีคำตอบ+มุมนี้มีรางวัล
๓๓ เกร็ดธรรมนำมาฝาก
๓๔ ดรุณธรรม

ดวยความเคารพ
ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ปลายเดือนกุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวัน
อาทิตย ที่ ๒๘ นีจ้ ะเปนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึง่
คือ วันมาฆบูชา ซึง่ เปนวันทีพ่ ระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แสดง
โอวาทอันเปนหลักทีเ่ ปรียบเสมือนหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ
“การเวนจากบาปความชัว่ ทัง้ ปวง การทำกุศลใหถงึ พรอมและการ
ทำใจใหบริสทุ ธิผ์ อ งแผว” การจัดทำวารสารเลมนี้ กองบรรณาธิการ
จึงไดคดั สรรสาระธรรมบรรยายมานำเสนอทานสมาชิก รวม ๓ เรือ่ ง
ซึ่งไดแก เรื่องปฏิปทาสิ้นกรรม, เรื่องจิตใส ใจสุข เมื่อมีทุกข,
และเรื่องอยูที่ใจ เพื่อใหทานสมาชิกไดนอมนำไปประพฤติปฏิบัติ
กาวสูความเปนมงคลตอชีวิตสืบไป
ชวงระยะเวลานี้เด็กๆ และเยาวชนกำลังอยูในระหวาง
ปดภาคการศึกษา สมาคมฯ มีโครงการหลายประเภทสำหรับ
ลูกหลานของเรานะคะ นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนใหเด็กๆ และ
เยาวชนมาเยีย่ มชมอาคารใหมของสมาคมทีเ่ พิง่ เปดไปเมือ่ ปลายป
ทีแ่ ลวดวย จะไดมโี อกาสสักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุ ชมภาพยนต
สามมิติ ณ หองธรรมะเธียเตอร ชมภาพเขียนทีห่ อศิลปพทุ ธคยา
รวมทั้งกิจกรรมในหองสมุดนาลันทาอีกดวย เปนแหลงเรียนรูที่
อยากใหเยาวชนไดเขามาศึกษา จะเปนกลุมคณะก็ได สมาคมจะ
จัดเจาหนาที่ไวตอนรับและใหคำแนะนำคะ
วันอาทิตยที่ ๒๑ มีนาคมนี้ จะมีการประชุมใหญสามัญ
ประจำป ข องสมาคมฯ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
กองบรรณาธิ ก ารหวั ง ว า พวกเราคงจะไดตอนรับทานสมาชิก
ทุกๆ ทาน เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู และนำขอเสนอแนะของทาน
ไปดำเนินการเพือ่ ความกาวหนาตอไป

รองศาสตราจารย อมรา รอดดารา
บรรณาธิการ
บรรณาธิการ

รองศาสตราจารยอมรา รอดดารา

รองศาสตราจารยวารินทร มาศกุล
นางพจนา ประกาศเวชกิจ
นางสาวกาญจนา กรัณยประเสริฐ
นางดวงกมล สุวชิ ชากุล
นางสาวจตุพร สินตรา

ผูชวยบรรณาธิการ

นายกวี บุญดีสกุลโชค
นายสุปรีย กาญจนพิศาล

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารยดร.วิไล เทียนรงุ โรจน หนุนภักดี
นางสาวณัฏฐฐญ
ิ า ฉะออนศรี
นายณชัยยัณห ยิม้ สำรวย
นางกลอยใจ เทีย่ งธรรม

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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ยุวพุทธสัมพันธ ฉบับที่ ๗๓
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เพราะอะไร ทำไมต อ งมาประชุ ม

มาฆะเดื อ นแห ง ความรำลึ ก
โดย

พระครู ป ลั ด ประจาก

สิ ริ วั ณ โณ

ทานสาธุชนผูฝกใฝหาความรูทุกทาน ยังเหลืออีกไมกี่วันแลว ก็จะถึงวันมาฆะบูชา
ที่เราทั้งหลายถือกันวาเปนวันสำคัญวันหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับพุทธศาสนา
อันที่จริงวันมาฆะนี้ เปนชื่อของเดือนเดือนหนึ่ง ใน ๑๒ เดือน ซึ่งการนับเดือนทางศาสนาเริ่มนับตั้งแตเดือน ๑ จิตตะ
ซึ่งตรงกับเดือน ๕ บานเรา หลังจากนั้นเปนวิสาขะ, เชฏฐะ, อาสาฬหะ, สาวณะ, ภัททะ, อัสสยุชะ, กัตติกะ, มิคสิระ, ปุสสะ,
มาฆะ, ผัคคุณะ การนับเดือนตามลำดับมานี้จะเห็นไดวาเดือนมาฆะจัดเปนเดือนที่ ๑๑ ในจำนวน ๑๒ เดือน ซึ่งตรงกับบานเรา
และเดือนมาฆะก็คงเปนเดือนอยางสามัญทั่วไปนั่นเอง แตการที่เดือนมาฆะกลายเปนเดือนสำคัญในพระพุทธศาสนานั้น ก็เพราะ
มีเหตุการณสำคัญที่เกี่ยวของกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้น กลาวคือในเดือนนี้ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เปนวันที่
พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกัน เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต พระภิกษุที่มาประชุมกันนั้นลวนแลวแตเปนพระอรหันต
เปน "เอหิภิกขุ อุปสัมปทา" และการมาประชุมครั้งนี้ก็มิไดนัดหมายกันไวกอน ซึ่งการประชุมสงฆนี้เปนธรรมเนียมของพระพุทธเจา
ทุกๆพระองค แตทวาพระพุทธเจาองคกอนจะมีการประชุมกัน ๓ ครั้ง เปนสวนมากดังเชน พระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมี
การประชุมสงฆ ๓ ครั้ง ครั้งแรกแปดหมื่นรูป ครั้งที่ ๒ เจ็ดหมื่นรูป และครั้งที่ ๓ หกหมื่นรูป แตสมัยของพระพุทธเจาของเรา มี
การประชุมสงฆครั้งเดียวเทานั้น
ความสำคัญที่สุดในการประชุมก็คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข” เปนการวางหลัก
หรือจุดยืนของพระศาสนาวา
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต
พระพุทธเจาทัง้ หลายตรัสวา ความอดทนความอดกลัน้ เปนตบะอยางยิง่ ตรัสพระนิพพานวาเปนบรมธรรม ผยู งั ทำราย
ผูอื่นหาเปนบรรพชิตไม ผูยังเบียดเบียนผูอื่นอยู หาเปนสมณะไม
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธานสาสนํ
การไมทำบาปทั้งปวง การยังกุศลใหถึงพรอม การชำระจิตของตนใหผองแผว นี้เปนคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธานสาสนํ.ฯ
การไมวา ราย การไมทำราย ความสำรวมในพระปาฏิโมกข (คำสอนทีเ่ ปนหลักเปนประธาน) รจู กั ประมาณในภัตตาหาร
และการประกอบความเพียรในอธิจิต นี้เปนคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ตามนัยที่ไดกลาวแลวนี้ วันมาฆะจึง
เปนวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่เราทั้งหลายเมื่อถึงวันนี้แลว ควรจะรำลึกถึงหลักของพระพุทธศาสนาที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระองคทรงวางไวเชนเดียวกัน แลวใหเราละเวนและทำใหเจริญขึ้นตามที่องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายไดทรงแนะนำไว
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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สาระธรรมบรรยาย พระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

เรือ่ ง “ปฏิปทาสิน้ กรรม”
วันอาทิตยที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ หองปฏิบตั ิธรรม ชัน้ ๔ อาคารปฏิบตั ิธรรม
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ
วั น นี้ อ าตมาจะนำธรรมะขององค ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม
พุทธเจามาใหกับพวกเราไดยินไดฟงกัน ในเรื่องของปฏิปทาใหถึง
ในความสิ้นกรรมที่พระองคเรียกวา กรรมนิโรธคามินี ปฏิปทา
ปฏิปทา หมายถึงเครื่องดำเนินไปของกาย วาจา จิต วาเราจะฝก
กายอยางไร ฝกวาจาอยางไร ฝกจิตอยางไร ถึงจะทำใหสิ้นกรรม
ได นี้คือสิ่งที่พระตถาคตไดบอกสอนเอาไว และขอปฏิบัติตรงนี้คือ
อะไร ซึ่งถาเราไปถาม ผูที่ไมไดใชความเห็นพระตถาคต ก็อาจจะมี
หลายแบบ บางที่ก็อาจจะใหไปออกกรรม ดวยวิธีนอนในโลงบาง
เอาผาคลุมบาง หรือไปทำวิธีตางๆ ตามแบบตามความเห็นของเขา
ถาโยมไปในอินเดีย ก็คงจะถูกแนะนำใหลงในแมน้ำคงคา พอขึ้น
มาก็บอกวาสบาย บริสุทธิ์แลว หมดกรรมแลว ในอินเดียหลายๆ
ที่ ก็มีบูชาไฟ บูชาดวงอาทิตย บูชาพระจันทร ยืนขาเดียว อาปาก
กินน้ำคาง สารพัดแบบ พระตถาคตเคยลองมาหมดแลว พระผูมี
พระภาคเจาเคยเลาใหพระสารีบตุ รฟงวาทานเคยทำวัตรเศราหมอง
เหลานี้ ในปฏิปทาเปยกแฉะ ปฏิปทาไหมเกรียม ไดทำมาหมดแลว
เชนพระพุทธเจาบอกวา ทานทำตัวเปนผไู รมารยาท กายเปลือยเปลา
ไมสนใจอะไร ทำตัวเปนชีเปลือยก็เคย ทานนอนบนหนาม เดิน
บนหนาม ทานไปนั่งกลางหิมะที่ตก ๘ วัน
ในอินเดีย ทานเคยไปนั่งกลางแจง ตากแดดรอนอยูอยาง
นั้น ไมมีเสื้อผาเลย นั่งกลางหิมะก็ไมมีเสื้อผาเลย มันจะทำใหสิ้น
กรรม มันจะทำใหถงึ ความไมตายได เพราะแตกอ นเขาแสวงหาความ
ไมตายกัน อะไรคือความไมตาย อมตธรรม ทุกคนออกแสวงหา
พระตถาคตไปนอนในคอกวัวคอกควาย อาศัยขี้วัว ขี้ควาย
กินเปนอาหาร เด็กเลีย้ งวัวเลีย้ งควายเอาไมมาไชจมูก ไชหูทา น ทาน
ก็ไมรูสึกซึ่งความโกรธความชัง ปลอยตัวทำเปนคนไมรูเรื่องอะไร
คิดวาทำอยางนี้ มันจะสิ้นกรรมไดลองมาทุกอยาง จนกระทั่งเอา
ใหม อดอาหารเต็มที่เลย ทานบอกวาทานอดอาหาร เอามือลูบทอง
ไปสัมผัสไดถึงกระดูกสันหลังเลย ทานลองทำมาสารพัด ไมอาบน้ำ
เลยก็มี คิดวาฝนุ แมแตนดิ เดียว เราจะไมลบู เลย ทานไมเคยคิดจะลูบ
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ฝุนออกจากตัวเอง หรือแมแตอยากจะใหคนอื่นลูบฝุนออกจากตัว
ของทาน ผิวของทานเปนตะบมุ ตะบ่ำ เกรอะกรังไปหมด พระพุทธเจา
ลองมาสารพัดกอน ๖ ป กอนการตรัสรูลองมาแลว เพราะฉะนั้น
ใครรูจริงเรื่องสิ้นกรรม ใครรูจริงเรื่องวิธีแกกรรม พระตถาคตรูจริง
พระศาสดารจู ริง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารจู ริง จึงไมแปลก
เลยที่ไมรูจริงก็ตางพูดไปตามความเห็นของตัวเอง ทำใหผูที่ไมรู
ก็พลอยเกิดความสงสัยไปดวยวาใครพูดจริง เลยงงสับสนกันไปหมด
พระพุทธเจาจึงบอกวา จิตของผูที่ยังไมหยั่งในอริยสัจ ๔
จะเบาเหมือนปุยนุน เวลามีลมพัดไปทางซายก็ปลิวไปทางซาย มี
ลมพัดไปทางขวาก็ปลิวไปทางขวา เพราะยังไมหยัง่ รากไปในอริยสัจ
๔ แตจิตของคนที่หยั่งรากไปในอริยสัจ ๔ เปรียบเหมือนเสาหินที่
ปกลงอยางแนนหนา ไมมีการโยกคลอนแมจะถูกลมพัดมาทั้ง ๔ อัน
นี้แหละจะทำอยางไรใหหยั่งลงในอริยสัจ ๔ ได จะไดไมไหวคลอน
ไปตามสมณะพราหมณเหลานั้นเหลานี้ หรือเจาลัทธินั้นลัทธินี้ จึง
ถามลงไปในสังคมวา ใครรูจริงในเรื่องการสิ้นกรรม ใครรูจริงเรื่อง
วิธแี กกรรม หรือปฏิปทาใหถงึ ความสิน้ กรรม ทีพ่ ระองคเรียกวากรรม
นิโรธคามินี
ปฏิปทา พระตถาคตกลาวอยางไรในเรื่องของกรรม เรา
มารูเรื่องของกรรมกอนจะสิ้นกรรมกัน กรรมคืออะไร พระตถาคต
บอกวา “เรากลาวซึ่งเจตนาวาเปนกรรม” นี่คือสิ่งที่บุคคลควรทราบ
กรรมเปนสิ่งที่บุคคลควรทราบ ควรทราบเรื่องอะไร ตองรูกอนวา
กรรมคืออะไร พูดกันวากรรมๆ กรรมคืออะไร จะไปแกไดอยางไร
จะไปทำใหมนั สิน้ เพราะอะไร “เรากลาวซึง่ เจตนาวาเปนกรรม” และ
สิ่งที่ควรรูตอไปอีกคือวา อะไรเปนเหตุของกรรม พระตถาคตบอก
วา ผัสสะ เปนเหตุของกรรม ผัสสะคือการสัมผัส คือการกระทบ
กัน การกระทบของอะไร ของวิญญาณที่เขาไปรับรูของอายตนะ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใน รูป เสียง กลิ่น รส กระทบแลว อายตนะ
ภายในภายนอกกระทบแลว เกิดการรับรูขึ้นมา วิญญาณเขาไปรับ
รูสิ่งตางๆ เขามา นั่นแหละเปนเหตุของกรรม

เวมะกะตาแหงกรรมความมีประมาณตางๆ ของกรรม กรรม
ที่ทำใหสัตวไปเกิดในนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษยโลก
เทวโลก พรหมโลก นีเ่ รียกวาความมีประมาณตางๆของกรรม ความ
ดับของกรรมมีไหม มี พระตถาคตเรียกวา กรรมนิโรธ คือความ
ดับกรรม กรรมดับเพราะวาผัสสะดับ ผัสสะเปนความดับของกรรม
เพราะฉะนัน้ กรรมเกิดทีไ่ หนดับทีน่ นั่ ผัสสะเปนเหตุแหงการเกิดของ
กรรม ผัสสะดับ กรรมดับ วิบากของกรรมมีอะไร วิบากของกรรม
พระตถาคตบอกวามี ๓ ระดับ
๑. วิบากในทิฏฐธรรม แปลวาวิบากในปจจุบัน
๒. วิบากในอุปปชชะ เวลาถัดมา และ
๓. อปรปริยาย เวลาถัดมาอีก
วิบากของกรรมคือผลของกรรมสง ๓ ระดับ ตามหวงของกาลเวลา
ในปจจุบัน เวลาถัดมาและถัดมาอีก ไมรูวาถัดไปเทาไหร
ที่นี้มาถึงกรรมนิโรธคามินี ปฏิปทา ปฏิปทาใหถึงความสิ้น
กรรม พอจะทราบไหมวาอะไรคือวิธีดับกรรม คือวิธีแกกรรมที่แท
จริงถูกตอง ดูวาจะตรงกับพระตถาคตหรือไม จะตรงกับความเห็น
ของผนู ั้นผนู ี้ ทีพ่ ูดกันในสังคมหรือไม พระตถาคตบอกวา ปฏิปทาให
ถึงความสิน้ กรรมคือ อริยมรรคมีองค ๘ ตัง้ แตสมั มาสังกัปปะ สัมมา
วาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมา
สมาธิ ขอปฏิบัติ กาย วาจา จิต ๘ อยางนี้ เปนเครื่องดำเนินการ
ไปใหถึงความสิ้นกรรม ถาพวกเราทั้งหลายฝกกายอยางนี้ ฝกวาจา
อยางนี้ ฝกจิตอยางนี้ กรรมหมดไปไดเหมือนกันไหม กับที่เราเคย
ไดยินไดฟงในสังคม ดูบางทีตางกันเยอะเหมือนกัน เหมือนกับพระ
พุทธเจาไปเจอนางพราหมณีอยูคนหนึ่ง เขากำลังทำพิธีแกกรรมอยู
เหมือนกัน พาบวงสรวง พระพุทธเจาเดินทางไปถึงก็ถามวา “นาง
ทำอะไรหรื อ ” นางพราหมณี ก็ ต อบว า “เราทำพิ ธี ป จ โจโรหณี
ปจโจโรหณีของเธอทำอยางไร เขาก็บรรยายไป เขาเอาน้ำมัน
น้ำผึ้ง เนย น้ำออย มาสาดใสไฟ เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบวงสรวงบูชา
ไฟ เขาบอกวาตรงนี้กรรมก็จะสิ้นได แลวเขาก็หันมาถามพระ
ตถาคตวา “แลวทานละ มีพิธีปจโจโรหณีไหม พระพุทธเจาบอก
อริยมรรคมีองค ๘ คือ ปจโจโรหณีของเราคือวิธีแกกรรมของเรา”
ทานก็บรรยาย มรรค ๘ เปนอยางไรใหนางพราหมณีฟง นางฟง

แลวก็โอโห วิธีแกกรรมของพระตถาคตแยบยลมาก ละเอียดมาก
นัก
เจาลัทธิในสมัยกอน เชน นางพราหมณียังยอมรับความ
เห็นของพระตถาคตเลย แลวพอฟงแลวบอกมันหางชั้นกันมาก ที่
นี้มาดู ดูตั้งแตขอแรก ใน ๘ ขอ
๒ ขอแรกพระตถาคตสงเคราะหในกลุมปญญา
๓ ขอกลางสงเคราะหในสวนของศีล
๓ ขอทายสงเคราะหในสวนของสมาธิ
เพราะฉะนั้นมรรคในองค ๘ จึงเริ่มจากปญญา ๒ ขอ,
ศีล ๓ ขอ, สมาธิ ๓ ขอ ศีล สมาธิ ปญญา สวนมรรคมีองค ๘ พูด
ยอๆ เหลือ ๓ สวนพระพุทธเจาจะพูดวาศีล สมาธิ ปญญา ถา
พระตถาคตพูดยอเหลือ ๒ พระพุทธเจาจะพูดวาอยางไร คือสมถะ
กับวิปสสนา จิตนิ่งเห็นเกิดดับจบแลว แกกรรมไดแลวแบบสั้นๆ นี่
คืออยางสั้น สมถะ คือจิตมีอารมณอยางเดียว จิตมีอารมณอยาง
เดียวคืออารมณอยางไร อารมณปจจุบันๆ คืออะไรไดบาง เชน
สติปฏฐานสี่ กาย, เวทนา, จิต, ธรรม ๔ อยางหรือยกมาอันหนึ่ง
กายสติปฏฐาน คืออะไร รูการเคลื่อนไหว อิริยาบถ มีลมหายใจ
รูการทำงานในปจจุบัน ตัวอยางนี่คือวิธีสิ้นกรรม ตองไปทำอะไร
ไหม... ตองไปเสียเงินทองไหม... ไมตองเลย ไมตองไปที่โนนที่นี่เลย
นั่งเงียบๆ อยูกับบานก็สิ้นกรรมได ไปดูมรรคมีองค ๘ ตามที่ไลมา
ทั้ง ๘ ขอ ปฏิบัติอยางไร
๑. สัมมาทิฐิ มีไดดวยเหตุเพียงเทาใด ใครไมรูอริยสัจ ๔
คนนั้นชื่อวามีมิจฉาทิฐิ ใครรูอริยสัจ ๔ ผูนั้นชื่อวามีสัมมาทิฐิ ความ
เห็นที่ถูกตอง แลวอริยสัจ ๔ ฟงแลวกวางขนาดไหน จริงๆ แลว
ก็แคเห็นเกิดกับเห็นดับ เพราะสิ่งที่เราเขาไปเห็นก็คือกองทุกขนั่น
เอง กาย จิต อารมณ ของเราคือสิ่งที่เราเขาไปเห็น เขาไปเห็น
อะไรถึงจะเรียกวา สัมมาทิฐิ เห็นมันเกิด เห็นมันดับ ๒ อยางแค
นี้ เกิดคือสมุทัย ดับคือนิโรธ ขณะที่เรากำลังเขาไปเห็นธรรมชาติ
เหลานีต้ ามความเปนจริง เรียกวาเรากำลังเจริญมรรค เจริญขอปฏิบตั ิ
เพื่อใหรู ซึ่งสัจจะความจริงของธรรมชาติ วาธรรมชาติคือ กาย,
จิต, อารมณ ของเรานี้มันมีความจริงอยางไร และความจริงเหลา
นี้มันเปนอยางไร ทั้งโลกธาตุคืออะไร มันเกิดแลวมันดับหยิบมาเลย
ตนไมเกิดไหม ภูเขา รถยนต คน สัตว สิ่งของตางๆ แมน้ำ ลำธาร
เกิดแลวแตกสลายหมด ไมมีอะไรเกิดแลวไมดับ
รวมไปถึงนามธรรม สุขเกิดขึ้นมาดับไหม... ดับ ถาไมดับ
มีใครยืนยันวาตัวเองสุขแชไดทั้งวันไมมีการดับ ความทุกข ดับไหม
..ดับ มีใครทุกขแชทั้งวันมีไหม..ไมมีเหมือนกัน แตเวลามันดับเรา
ไมเคยสังเกต เมื่อเราไมสังเกตเราจึงไมเห็นอริยสัจ ไมเห็นความ
จริงของมัน แลวเวลามันเกิดก็ไมสังเกต ไมรูวาถาสังเกตการเกิด
การดับมันจะไดประโยชน นี่คือไมมีปญญาเครื่องเจาะแทงกิเลส ไม
มีสัมมาทิฐินั่นเอง เพราะฉะนั้นสัมมาทิฐิจึงตีกรอบเขาไป แคเห็น
เกิดดับ หรือเห็นอริยสัจแคนี้ ทำแคนไี้ ดสัมมาทิฐิแลว เอาสัน้ ๆ กอน
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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ก็ได เดี๋ยวคอยขยายความไปตามแตละมรรค
๒. สัมมาสังกัปปะทำอยางไร มรรคขอที่ ๒ บุคคลนั้นภิกษุ
นั้น มาทิ้งความคิดอกุศล อกุศลคืออะไร... กาม พยาบาท เบียด
เบียน เพราะฉะนั้นถาเรามาใชความเพียรในการที่จะละความคิด
อกุศล ๓ อยางนี้ออกไปจากใจ พระพุทธเจาบอกวา ผูนั้นกำลังเจริญ
สัมมาสังกัปปะแลว กำลังปฏิบัติขอปฏิบัติอันเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรมแลว
๓. สัมมาวาจา พระองคบอกวาเธอตองปฏิบตั วิ าจาอยางนี้
คือไมพูดโกหก คำหยาบ เพอเจอ สอเสียด โยมคุมวาจา ๔ อยาง
นี้ ถามวาโยมตองคุมใจตัวเองไหม...ตองคุมใจตัวเอง เพราะปากจะพูด
ไปตองใจสั่งกอน แตเราพูดจนชำนาญ เลยเหมือนกับวาพูดแลวไม
ตองคิดก็ได ลองหยุดพูดสักวันหนึ่ง จะรูสึกเลยวามันคันมาก มัน
อยากจะพูด อยากมาก อาตมาเคยไมพูดอยู ๓-๔ เดือน พอออก
มาพูดจอยๆ เลย มันอัดอั้นมานาน
การไมพูดโกหกคืออะไร ไมรูไดกลาววารู ไมเห็นไดกลาว
วาเห็น ไดพูดพลอยๆเท็จเปลาๆลักษณะของการพูดไมจริง การพูด
คำหยาบคืออะไร คำพูดที่พูดแลวเสียดแทงใจคนอื่น คำพูดสอเสียด
เปนอยางไร คำพูดสอเสียด ในภาษาไทยเหมือนกับวา พูดเสียดแทง
ใจคนอื่นแตพระพุทธเจาจัดอยูในคำหยาบ แตคำพูดสอเสียดของ
พระพุทธเจาหมายถึง คำพูดยุยงใหเขาแตกกัน นำความฝายนี้ไป
บอกฝายนั้น นำความฝายนั้นไปบอกฝายนี้ ใหทั้ง ๒ ฝายแตกราว
กัน นี่เรียกวาคำพูดสอเสียด ภาษาไทยเรียกวาพูดยุยงใหเขาแตก
กัน ไมสมานความสามัคคี ชอบความแตกราวกัน
อยางสุดทายอยางที่ ๔ คำพูดเพอเจอเปนอยางไร คือคำพูด
ที่เปนวาจาไมมีที่ตั้ง ไมมีเวลาจบ ไมประกอบดวยประโยชน ไม
ประกอบสมควรแกเวลา เปนคำพูดที่โปรยประโยชนทิ้งเสีย นี่คือ
ลักษณะคำพูดเพอเจอ โยมคุมวาจาได ๔ อยางนี้ นี่กำลังปฏิบัติ
ขอปฏิบัติอันเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
๔. สัมมากัมมันตะ คือปฏิบัติกายใหถูกตอง ๓ อยาง ก็คือ
ศีล ๕ สามขอแรกนั่นเอง ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิด
ในกาม ปฏิบัติ ๓ ขอนี้ โยมไดมรรคมีองค ๘ ไปหนึ่งขอ และกำลัง
ปฏิบัติขอปฏิบัติหรือปฏิปทาอันเปนไปเพื่อการสิ้นกรรมแลว เราไม
ฆา งดการเบียดเบียน ไมขโมย ก็งดการเบียดเบียน แลวพระพุทธเจา
ก็บอกวาใครปฏิบัติ ๓ ขอนี้เรียกวา เปนมรรคมหาทานชั้นเลิศ โยม
บอกวาไมมีเงินทำบุญเลย อยากจะทำทาน รักษาศีลสามขอแรกนี่
เลย เปนมหาทานชั้นเลิศ มหาทานอยางไร โยมไมฆาสัตว พระ
พุทธเจาบอกเทากับใหทานชีวิตสัตว อยางไมมีประมาณ การไมลัก
ขโมยเปนการใหทาน อยางไมมีประมาณ การไมประพฤติผิดในกาม
ก็เปนการใหของรักอยางไมมกี ารประมาณ อาตมามานึกถึงสมัยเด็กๆ
ตอนเชาตื่นมาเขาหองน้ำ เปดหองน้ำมาก็จะเห็นยุงเต็มหองน้ำ ไป
ตบยุงติดกำแพงไปหมดเลย ยุงตายไปหลายรอยตัวดวยความสนุก
มาก เพราะเราไมมศี ลี วันๆหนึง่ ทุกวัน ชีวติ จะตองตายไปเปนรอยๆ

6

ยุวพุทธสัมพันธ ฉบับที่ ๗๓

ชีวิตเพราะเรา แตพอเรารักษาศีล ๕ ชีวิตไมตองลมตายเพราะ
เราเปนรอยชีวิตตอวัน เปนการใหทานชีวิต เห็นงายๆ เลย มหา
ทานชั้นเลิศ เปนอภัยทาน อเวรทาน อัพยาปชชทาน เปนการให
ทานดวยการไมผูกเวร ไมผูกพยาบาท
๕. สัมมาอาชีวะ พระตถาคตตรัสอยางไร สัมมาอาชีวะ การ
เลีย้ งชีวติ ทีไ่ มเบียดเบียน บอกงายๆ สัน้ ๆ เลีย้ งชีวติ เบียดเบียนอยาง
การโกงดวยตาชั่ง การโกงดวยเครื่องนับ การพูดโกหกหวานลอม
ดวยเลหส ารพัดอยาง หรืออาชีพทีพ่ ระองคบอกวาอยาไปทำเลย อาชีพ
นีไ้ มดเี ปนไปดวยการเบียดเบียน คาน้ำเมา คายาพิษ คาสัตวประหาร
สัตวมาเปนอาหาร คามนุษย ๕ อยางนีไ้ มควรทำ เพราะฉะนัน้ อาชีพ
อืน่ ถาอยากจะทำ ทำตามสะดวก อาชีพในโลกมีจปิ าถะเปนรอย เปน
พัน พระพุทธเจาไมไปนั่งบรรยายวาอาชีพอะไรทำไดบาง เอาแค
วาอาชีพอะไรมันไมควรทำอยางยิ่ง บอกไว ๕ อยางพอแลว
๖. สัมมาวายามะคืออะไร พระพุทธองคตรัสวาผูนั้นมี
ความเพียรที่จะทำใหอกุศลที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น อกุศลที่เกิดขึ้น
แลวตองรีบละไป ทำกุศลที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้น ทำกุศลที่เกิดแลว
ใหทรงไว นี่คือความเพียร ๔ อยางหรือเรียกวาสัมมัปปธาน ๔
ก็ได ความเพียรของเราตองทำตรงนี้ เพราะฉะนั้นเวลากุศลเกิดขึ้น
ในจิตในใจแลว ดูสเิ หมือนกับ สัมมาสังกัปปะไหม..จะตรัสสอดคลอง
กันเลย คือตองใชความเพียรความพยายามทุกอยาง ที่จะละอกุศล
นั้นใหได พระองคเปรียบเหมือนไฟที่ไหมเสื้อผาของเรา ถาไฟไหม
เสือ้ ผาของเราอยู หรือไหมผมของเราอยู พวกเราตองรีบดับไหม...ตอง
รีบกอนอยางอืน่ เลย ถาไหมตอนนีโ้ ยมเลิกฟงอาตมาแนนอน คงตอง
วิ่งเขาหองน้ำ หาน้ำดับไฟ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาบอกวา ฉัน
ใดก็ฉันนั้น เมื่ออกุศลเกิดขึ้นในใจแลว เธอตองรีบทิ้งอยางเร็วที่สุด
เพราะฉะนัน้ ถาเราไปดูพระสูตรทีพ่ ระตถาคตตรัสเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ วา
อกุศลเกิดขึน้ มาแลวอยาไปเลีย้ งมันไว เลีย้ งมันไวไมดแี นนอน ความ
เพียรที่โยมทำ โยมทำแนนอน ถาใครมาบอกวาเธอทำความเพียร
เพื่อละอกุศลมันไมดี มันเปนกิเลส อยาไปเชื่อนะ เชื่อพระตถาคตดี
กวา พระพุทธเจาตรัสอยางไร ทานบอกภิกษุนั้นพึงพิจารณาเถอะ
วามีอยูหรือไมมีอยูหนอ บาป อกุศลธรรมที่เรายังละไมได แลวเปน
อันตรายตอเรา ผูกระทำการละลงไปในคืนนี้ ภิกษุทั้งหลายถาภิกษุ

พิจารณาอยู รสู กึ วาบาปอกุศลธรรมเหลานัน้ มีอยู ภิกษุนนั้ พึงกระทำ
ด ว ยฉั น ทะ วายามะ อุ ต สาหะ อุ ส โสฬหิ อั ป ปฏิ ว านี สติ แ ละ
สัมปชัญญะอยางแรงกลา เพื่อละบาปอกุศลธรรมเหลานั้น เชน
เดียวกับบุคคล ผูมีเสื้อผาหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแลว จะกระทำ
ฉันทะ วายามะ อุตสาหะ อุสโสฬหิ อัปปฏิวานี สติและสัมปชัญญะ
อันแรงกลา เพื่อจะดับไฟที่เสื้อผาหรือศีรษะนั้นเสีย ฉันใดก็ฉันนั้น
คำพระตถาคตสั่งใหเราใชความเพียรเขาไปดับตองตั้งเจตนาดับให
เร็ว และถาโยมดับไดรวดเร็ว ดุจกระพริบตา พระองคตรัสวานี่คือ
อินทรียภาวนาชั้นเลิศ เพราะฉะนั้นเวลาอารมณเกิดขึ้นแลว เปน
อารมณที่ชอบใจ ไมชอบใจก็ตาม จะตองดับใหเร็วที่สุด ดูพระ
ตถาคตตรัสอยางไร อานนท อารมณอันเปนที่ชอบใจ ไมเปนที่ชอบ
ใจอันบังเกิดขึ้นแลว ภิกษุนั้นยอมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบ
ตาของคน สวนอุเบกขายังคงเหลืออยนู แี้ ล เราเรียกวาอินทรียภ าวนา
ชั้นเลิศในอริยวินัย เพราะฉะนั้นใครใหโยมเลี้ยงอารมณไวอยาไป
เชื่อ เพราะพระศาสดาบอกวาเธอตองทิ้งอารมณใหไว ไวขนาดไหน
กระพริบตาเดียว หรือพระองคบอกวา เปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้ว
ปปอารมณนั้นตองดับ หรือเปรียบเหมือนหยดน้ำหยดลงในกระทะ
รอนๆ แปปเดียวตองหายไป
เพราะฉะนั้นความเพียรของเราตองเพียรที่จะละอารมณที่
ไมดอี อกจากใจใหเร็วทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ เวลาโกรธมาดีดนิว้ ใหเยอะๆ
ดับไปๆๆ ดับใหเร็ว ดีดไป ๑๐ รอบยังไมดับเลย ก็กระพริบตาเขา
เยอะๆอยาเลี้ยงไว บางคนก็เลี้ยงขามวันขามคืนไปเรื่อยๆไมมี
ประโยชน เรายิ่งเลี้ยงอกุศลมากเทาไหร เดี๋ยวก็ไปดาเขาไปทำราย
เขา เดี๋ยวก็ลามไปถึงฆาเขาแบบพระเทวทัต เลี้ยงอกุศลไวนาน
เลยคิดฆาพระพุทธเจาเลย ไมยอมวางอกุศลความคิดก็จะเดินหนา
ไปเรื่อยๆอยางนี้ เพราะฉะนั้นสัมมาวายามะดับอกุศลใหไว แลว
อะไรเปนกุศล อยากสรางกุศลสรางอะไร พระพุทธเจาบอกกุศล
ศีล อะไรคือความเปนกุศลที่แทจริง กุศลศีลที่แทจริงคือ
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๗. สัมมาสติ พระตถาคตบอกวาใหตั้งสติ ตั้งจิตไวในฐาน
ทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม สติแปลวาการระลึกได จิตเรา
กำลังคิดอดีต-อนาคตเพลินๆไป มีสติระลึกได กลับมาอยูกับกาย

ของเรา หรืออุเบกขาเวทนา หรือจิตผูรู หรือธรรม ธรรมคืออะไร
ใหเห็นอาการของมัน อาการไมเที่ยง ดับไมเหลือสลัดคืน เพราะ
ฉะนั้นถาใครมีการระลึกได กลับเขามารู เขามาเห็น เขามาตั้ง
ไวในฐานทั้ง ๔ นี้เรียกวาผูนั้นมีสติสัมปชัญญะแลว สติแปลวา
การระลึกรูระลึกไดกลับมาแลว จะเหลือสัมปชัญญะความรูตัว
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจามักจะพูดติดกัน มีสติและสัมปชัญญะ
สติเกิดแวบหนึ่งดับไปแลว หรือสัมปชัญญะคือการรูตัว
แตถาโยมระลึกได เชน กำลังเพลินกับอดีตแลวระลึกได
ไปเพลินกับอนาคตแลวระลึกได อยางนี้เรียกวา ขาดสติเหมือนเดิม
ยังใชไมได หรือเรียกวามีนันทิ แปลวาความเพลิน พระพุทธเจา
บอกเธออยามีนันทิ ใหเธอตั้งไวซึ่งกาย เวทนา จิต ธรรม เพราะ
ความเพลินใด ความเพลินนั้นเปนอุปาทาน ถาเธอเพลินเธอยึด
แลว เรียกวาเธอมีอุปาทาน ภิกษุผูมีอุปาทานไปนิพพานไมได ถา
เรายังเพลินอยูแสดงวาเรามีอุปาทาน เราปรินิพพานไมได เพราะ
ฉะนั้นตองไมเพลิน และการละความเพลินจำสั้นๆงายๆก็ได ละ
นันทิ จิตหลุดพน เพราะอะไร เพราะตถาคตตรัสอยางนี้
นันทิกขะโย ราคักขะโยเพราะความสิ้นไปแหงนันทิจึงมี
ความสิ้นไปแหงราคะคือความพอใจ เพราะความสิ้นไปแหงความ
พอใจ จึงมีความสิน้ ไปแหงความเพลิน นันทิราคักขะยา จิตตัง สวิมตุ
ตันติ วุจจะติเพราะความสิ้นไปแหงความเพลินและความพอใจ
กลาวไดวาจิตหลุดพนแลวดวยดี จิตหลุดพนก็พนกรรมดับกรรม
อยากดับกรรมงายๆ จำคำเดียวละนันทิคือความเพลิน จิตหลุด
พนเลย เพราะมันเปนหนึ่งในอริยมรรคมีองค ๘ แคนั้นเอง เพราะ
ฉะนั้นจะขยายความก็ได จะสั้นก็ได ยาวก็ไดมีหมด สติปฏฐานสี่
ระลึกไดกลับมาสูกาย เวทนา จิต ธรรม ยกมาอยางหนึ่งกลับมาสู
กาย กายานุปสสนาสติปฏฐานคืออะไร กลับมารูอยูซึ่งการหายใจ
กลับมารูการเคลื่อนไหวอิริยาบถ กลับมารูอยูซึ่งการทำงานปจจุบัน
ของเรา ที่พระพุทธเจาตรัสกับพระอานนทวานี้เรียกอีกอยางหนึ่ง
วาอนุสสติ สติปฏฐานที่ ๖ คือจิตอธิษฐานการงาน การทำการงาน
ในปจจุบัน กลับมาตรงนี้แคนี้ชื่อวาเธอมีสติสัมปชัญญะแลว ถาโยม
ระลึกไดแลวโยมตั้งจิตไวอยูกับลมหายใจตอเนื่องยาวนานเรียกวา
เรามีสัมปชัญญะ ถาสามารถมีสัมปชัญญะตอเนื่องยาวนานไปได
เรื่อยเรียกวาเรามีสมาธิ สติระลึกได มีสัมปชัญญะๆ ตอเนื่องยาว
นานเรียกวามีสมาธิ สติสมั ปชัญญะ สมาธิแยกแบบนีแ้ ละสติปฏ ฐาน
ทั้ง ๔ นี้เรียกอีกอยางวา ที่เที่ยวของจิต ถาเธอจะเที่ยวไปใหเที่ยว
ไปใน ๔ ที่นี้อยาไปเที่ยวหาง อยาไปชอปปง เที่ยวไดบางครั้งบาง
คราวอยาไปบอย เดี๋ยวเงินจะหมดกระเปา เจอความเพลินเขาไป
มันจะดึงเงินบินหนีออกจากกระเปา เพราะฉะนั้นใหเที่ยวอยูในสติ
ปฏฐานสี่ กาย เวทนา จิต ธรรม ถาเราทำอยางนี้ชื่อวามีสติ
สัมปชัญญะถูกตองแลว
๘. สัมมาสมาธิ สัมปชัญญะตอเนื่องยาวนานเรียกวามี
สมาธิ สมาธิมีหลายแงหลายมุม มุมหนึ่งคือการเขาฌานที่๑ ๒ ๓
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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๔ พระตถาคตบอกการเขาฌาน ๑ ๒ ๓ ๔ ไวเรียกสัมมาสมาธิ นั่น
เปนอริยะสัมมาสมาธิทถี่ กู ตองในอริยมรรคองค ๘ คนพูดเรือ่ งสมาธิ
กันเต็มไปหมด ก็พูดกันไปหลากหลายแบบ แตพระตถาคตบัญญัติ
อะไร บัญญัติปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตฌาน อากาสา
นัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๙ ระดับของสมาธิหมดแลว
แคนี้ เราอาจจะเคยไดยิน ที่บอกวามี ขณิกะ อุปจาร อัปปนา
ตอนนีเ้ ราโปรแกรมพระไตรปฏกทัง้ หมดเขาไปในคอมพิวเตอรอยแู ลว
เวลาโยมสงสัยคำวาอะไรใสคำนั้นลงไป แลวใหมันสแกนทั้งพระ
ไตรปฎก โยมจะทราบวาคำๆ นี้พระตถาคตเคยตรัสไวไหม ลองใส
คำวา ขณิกสมาธิก็ได สแกนดูในบาลีเปนภาษาไทย กดทั้ง ๔๕ เลม
เครื่องหมายติ๊กถูก กดคนหาไมเกิน ๑๐ วินาทีแลวจะทราบวาคำๆ
นัน้ ในพุทธวจนะมีหรือไม สแกนถึงสุดพระไตรปฎก สแกนถึงอภิธรรม
ปฎก จบสุดทายไมมี ไมมีขอมูล เราตรวจสอบอะไรอีกหลายอยาง
ลองไปดูในตาราง ภาพรวมของตาราง ตอนนี้ภาพรวมของตาราง
ตารางที่ ๑ ชองแรกของการตรวจสอบ เวลาสแกนไปเราจะดูวามี
ในพระไตรปฎก ๔๕ เลมไหม ตองเอาไปที่ตนตอเลยนะเพราะวา
พระมหากัสสปะสังคายนา ทรงจำพุทธวจนะจากนั้นเมื่อกาลเวลา
ผานมา ก็มีการเพิ่มเติมคำเขาไป เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาอรรถกถา
เพิ่มเติมเขามา เมื่อเพิ่มเติมเขามามันก็มีขอมูลตรงขอมูลจริง คลาด
เคลื่อนบาง ตรงบางจริงบางในนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเราสแกนเมื่อ
เจอคำเราตองแยกคำ คำๆ นี้อยูในอรรถกถาหรือพุทธวจนะ และ
ขอมูลในบาลีสยามรัฐ ตอนนี้มีขอมูลที่เกาที่สุดในประเทศไทย ใช
บาลีสยามรัฐ บาลีสยามรัฐภาษาบาลีแปลมาเปนภาษาไทย
เมื่อขั้นตอนที่ ๑ ถาใชใสสีเขียว ไมใชใสสีแดงไปขั้นตอน
ที่ ๒ เมื่อหาเจอใน ๔๕ เลมแลวเราตองไปเช็ควาคำๆ นั้นอยูใน
พุทธวจนะหรือไม ก็คืออยูในวลีที่พูดวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย” หรือ
เปลา ถาไมอยูอันนั้นไมใช พุทธวจนะ คำเหลานั้นจะขึ้นตนที่วา
“ความวา” ที่ปะปนอยูในพระไตรปฎกที่มีอยูจำนวนมาก มากกวา
พุทธวจนะ
ขัน้ ตอนที่ ๓ ถาเจอคำๆ นัน้ แลวกลับไปเช็คในบาลีอกี ทีหนึง่
ในภาษาบาลีวา มีหรือเปลา เพราะบางทีมกี ารแปลเพิม่ เติม คำภาษา
ไทยปรุงแตงภาษาไทยเพิ่มเติมเขาไปตั้งแตการแปลครั้งแรก จาก
นั้นเราจึงจะสรุปไดวา เปนพุทธวจนะหรือไม ไปดูวามีคำอะไรที่เปน
การเพิ่มเติมจากครั้งแรก ไปดูคำวา อรูปฌาน พอเราสแกนไปแลว
ปรากฏวาเจอในพระไตรปฎกบาลีสยามรัฐภาษาไทย แตพอไปดูภาษา
บาลีปรากฏวาไมมี ทีนี้เราไปดูใกลๆ นี่คือที่คำวาอรูปฌาน มีในบาลี
สยามรัฐ ที่เปนภาษาไทย หนาคำวาอรูปฌานมีคำวาอะไร.. เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ หลังคำวาอรูปฌาน มีอะไร..โดยความ
ไมเที่ยงเปนทุกขเปนโรค ไปดูภาษาบาลีตัวเลขขอตองอันเดียวกัน
เลมตองอันเดียวกัน ไปดูขอ ๑๕๘ หนาที่ ๑๖๐ ตัวเลข ๑๕๘ ตรง
กัน สุตตันตปฎกเลมที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก หนาที่
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๑๒๗ ตรงกันหมดไปดูภาษาบาลี เวทนาคะตัง สัญญาคะตัง สังขาร
คะตัง วิญญาณคะตัง พอคำตอบมามีไหม...ไมมีใชคำวา เตธัมเม
หลังคำนี้เปนอะไร..อนิจจโต ทุกขโต โรคโต โดยความไมเที่ยงเปน
ทุกขเปนโรค แลวไลดูทุกบรรทัดก็ได จากบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุด
ทายก็ไมมีคำวาอรูปฌาน แลวพอตรวจไปในพระสูตรอื่นปรากฏวา
พระตถาคตไมเคยใชคำวา ฌาน ในระดับอรูปเลย พอเราสแกน
คำวาอรูปฌานเราจึงไมเจอคำนี้โดยพุทธวจนะ สแกนคำวารูปฌาน
เขาไปอีกไมเจออีก แลวพระตถาคตใชคำวาอะไร...พระตถาคตใช
คำวา รูปสัญญา กับ อรูปสัญญา สัญญาแปลวาความหมายรู ความ
เขาไปหมายรูในรูป สมาธิอันเกิดจากการเขาไปหมายรูในรูป สมาธิ
อันเกิดจากการเขาไปหมายรูในอรูป เรียกวา อรูปสัญญา แลวคำที่
ใชแทนไดทั้งหมดเรียกอีกอยางวา สมาบัติ สมาบัติ ๙ สมาบัติ ๘
สมาบัติ ๔ มีหมด หรือใชคำวาสมาธิก็ได
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีคอมพิวเตอรที่จะตรวจสอบ แต
กอนไมมีคอมพิวเตอรใชตรวจสอบเราก็ไปเปดบาลีสยามรัฐ อยาง
นี้ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี ไมเจอหรอกโยมหมดแรงกอน จะหาคำๆ
เดียวก็หมดแรงแลว ตอนนีเ้ ราสามารถเปรียบเทียบเอามาไดเลย บาลี
ตรงนี้ ภาษาไทยตรงนี้ เทียบเคียงได บรรทัดไหนตรงไหน ตรงไหน
เปนพุทธวจนะ ตรงไหนไมมี เพราะฉะนั้นตรงไหนนาสนใจมาก เรา
จะสามารถทำความชัดเจนใหกับพุทธวจนะขึ้นมาไดอีกมาก เพราะ
อะไร เพราะคำของพระตถาคตเลิศทีส่ ดุ เลิศอยางไร พระตถาคตเกง
การพูดอยางไร.. มีสามอยาง
๑. พระศาสดากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดโดยไมให
พลาดไดแมแตคำเดียว ไมมใี ครทำไดเลย ทานตรัสไวกบั อัคคิเวสสนะ
“อัคคิเวสสนะ เรานัน่ หรือจำเดิมแตเริม่ แสดงธรรม กระทัง่ คำสุดทาย
แหงการกลาวเรื่องนั้นๆ ยอมตั้งไวซึ่งจิตในสมาธินิมิต อันเปน
ภายในโดยแท” เห็นไหมไมมีใครทำได
๒. พระพุทธเจาเกงอยางไร พระองคบอกวา “นับแตราตรี
ที่พระองคตรัสรูจนถึงปรินิพพาน คำของพระองคไมมีการขัดแยง
กัน” เห็นไหมทานตรัสไวกับภิกษุทั้งหลาย
๓. คำของพระตถาคตเปนอกาลิโก ถูกตองตรงจริงไมจำกัด
กาล

เพราะฉะนั้นแค ๓ เหตุผลนี้เปนเหตุผลที่สำคัญมาก ใน
การที่เราจะตองเขาไปศึกษาพุทธวจนะ ตองเขาไปรูการแกกรรมที่
ถูกตองจริงๆ วาใครรูจริง ใครพูดจริง ใครพูดไดไมผิดไมพลาด พระ
ตถาคตองคเดียวเทานั้น พระตถาคตจึงตรัสวา “สุตตันตะเหลาใด
ที่นักกวีแตงขึ้นใหม จะเปนคำรอยกรองประเภทกาพย กลอน มี
อักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ รเปนเรือ่ งนอกแนว เปนคำกลาว
ของสาวก เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานั้น มากลาวอยูเธอจะไมฟงดวย
ดี ไมเงีย่ หูฟง ไมตงั้ จิตใหรทู วั่ ถึง และจักไมสำคัญวาเปนสิง่ ทีต่ นควร
ศึกษาเลาเรียน สุตตันตะเหลาใดที่เปนคำของตถาคต เปนขอความ
ลึกมีความหมายเปนชั้นอุตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสูญญตา เมื่อมี
ผูนำสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู เธอยอมฟงดวยดี ตองเงี่ยหูฟง
ยอมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และยอมสำคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษา
เลาเรียน เพราะฉะนั้นพระศาสดาสั่งอยางไร ฟงคำตถาคตและการ
ไม ฟ ง คำตถาคต ไม ศึ ก ษาคำตถาคต ไม นำคำพระตถาคตไป
ปฏิบัติ ไมถายทอดคำพระตถาคตตอไป จะเปนเหตุเสื่อมของพระ
สัจธรรม ของพระศาสนาในอนาคต”
พระองคเปรียบดวยกลองศึกของกษัตริยทสารหะ ชื่ออาน
กะ กลองอานกะนี้เมื่อตีไปๆ ในที่สุดก็แตกเมื่อแตกกษัตริยทสาร
หะ ก็เอาเนื้อไมใหมทำเปนลิ่มตีเสริมเขาไปในรอยแตก ทำอยางนี้
ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไมเดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไป เหลือเพียง
ไมเนือ้ ใหมเทานัน้ ฉันใดก็ฉนั นัน้ นีเ่ ปนความอันตรธานของคำตถาคต
ซึ่งเปนขอความลึก เปนขอความหมายซึ่งเปนชั้นโลกุตตระ วาดวย
สูญญตา จะมีไดดวยอาการเหลานี้ ยืนยันดวยพระสูตร พระบาลี
สยามรัฐ มีบาลีตรงกันหมด อันนี้อาตมาไปตรวจสอบบาลีของตาง
ประเทศทั่วโลกก็ตรงกัน เวลาเราเช็คบาลีเราเช็คไปของทั่วโลก ที่
หอพระไตรปฎกนานาชาติ ทีอ่ กั ษรศาสตรจฬุ าฯ เขาจะมีพระไตรปฎก
ทั่วโลก ผูนำประเทศที่มีสัมมาทิฐิ จะชวยกันปกปองคำพระศาสดา
อาตมาบอกแลว วาคำของใครที่คนชวยกันปกปอง ชวยกันถายทอด
ชวยกันนำไปประพฤติปฏิบัติศึกษา คำพระศาสดา เพราะฉะนั้นให
เราเห็นความสำคัญของพระศาสดา และพระตถาคตตรัสอยางไร
อีก คำของทานอยาเติม อยาตัด ทานตรัสไวในอปริหานิยธรรม คำที่
เปนไปเพื่อความเจริญไมเสื่อม ขอที่ ๓ วาพวกเธอทั้งหลาย อยา
บัญญัตเิ รือ่ งหรือตัดทอนในสิง่ ทีพ่ ระตถาคตบัญญัตไิ ว เพราะฉะนัน้
คำใดที่มีการเติม แตงไมดีหมดเลย เราชวยกันรักษาพุทธวจนะ
ชวยใชคำของพระศาสดา คำพระศาสดาจะไดยนื ยงบำรุงอยตู ราบ
นานเทานาน แลวลูกเรา หลานเรา เหลนเรา จะไดรูในสิ่งที่ถูก
ตองเหมือนกับเราทุกวันนี้ เรากำลังรูขอมูลที่แกกรรมไมคอยถูก
ตองนัก รูการแกกรรมที่คลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้น เมื่ออาตมา
บอกปฏิปทาใหถงึ ความสิน้ กรรม โยมงงไมเห็นเหมือนกับสิง่ ทีก่ ระผม
รูมาจากที่อื่นเลย แตนี่พิสูจนในครั้งพุทธกาลที่ศาสนาพุทธแผไป
ทั่วโลก เขารูมานานแลว แลวเขาปฏิบัติตามนี้ ทำใหเขาเขาถึง
มรรคผลนิพพานได ตรงนี้เปนวิธีตรวจงายๆ

กลาวมาพอสมควร คงจะไดความรูกัน เราอยากไดคำไหน
ไหมที่จะไปเช็คกันอีก ลองไปดูคราวๆ เรากำลังทำวิจัยเหมือนกัน
พระไพบูลยกำลังใหตั้งวิจัยพุทธวจนะ ขึ้นมา ใชคอมพิวเตอรตรวจ
สอบ ใชหลักเกณฑของพระพุทธเจาทัง้ หมด พระพุทธเจาเวลาตรวจ
ทานมีหลักเกณฑ หลักมหาเทศนสี่ ถาคนอางวาเปนคำพระพุทธเจา
เหมือนอาตมาอางอยูทุกวันนี้ตอนนี้วา นี่คือคำของพระตถาคต เธอ
อยาพึ่งรับรองหรือคาน ใหเธอนำคำเหลานั้นไปเทียบเคียงกับหลัก
ธรรมหมวดอื่นเสียกอน ถาเขากันไดเชื่อวาคำนั้นจำมาถูก ถาเขา
กันไมไดคำนั้นเชื่อวาจำมาผิด ใหเธอละทิ้งคำนั้นไปเสีย
อยางที่สอง คนแรกอางวาจำมาตอหนาพระพักตรพระผู
มีพระภาคเจา คนที่สองฟงมาจากคณะพระเถระ อาวาสนั้นอาวาส
นี้ คนที่สาม ฟงมาจากพระเถระผูพหูสูตอาวาสนั้นอาวาสนี้ คนที่
สี่ ฟงมาจากภิกษุรูปหนึ่งผูพหูสูตอาวาสนั้นอาวาสนี้ ใหเธอกำหนด
เนื้อความนั้น ใหดีอยาพึ่งรับรอง อยาพึ่งคัดคาน นำไปเทียบเคียง
ในหลักธรรมหลักวินยั ทีพ่ ระตถาคตตรัสเอาไว ไมใชคนอืน่ พูดนะถา
เขากันไดเชื่อวาคำนั้นจำมาถูก ถาเขากันไมไดคำนั้นเชื่อวาจำมาผิด
ใหเธอตัดคำนั้นทิ้งไป ถาเขากันไดพึงลงสันนิฐานเถิดวานี้คือคำของ
พระศาสดาแนแลว เพราะฉะนั้นเวลาอาตมาบอกยืนยันกับโยมวา
นี้คือคำของพระศาสดา อาตมาจะยกพระสูตรที่หนึ่งที่สอง สาม สี่
หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ มาสนับสนุนเพื่อยืนยันวาคำนี้เปนคำของ
พระศาสดาแนแลว
อารมณที่เกิดขึ้นมาหรื ออารมณชอบใจไม ชอบใจ ควร
จะเลี้ยงไวไหม หรือควรจะทิ้ง อาตมาควรจะยกอะไร
๑. การสังวรสำรวมอินทรีย พระตถาคตใหสำรวมอินทรีย
ทิ้งอารมณไหม ... ทิ้งใชไหม ผูไมสำรวมอินทรียคือผูประมาท ผู
สำรวมอินทรียค อื ผไู มประมาท คำวาประมาทพระพุทธเจาทิง้ ไวกอ น
ปรินิพพาน สำคัญมาก พระพุทธเจาสอนใหละนันทิ ละความเพลิน
นันทิกขะโย ราคักขะโยเพราะความสิน้ ไปแหงนันทิมคี วามสิน้ ไปแหง
ราคะ เพราะความสิ้นไปแหงราคะมีความสิ้นไปแหงนันทิ นันทิรา
คักขะยา จิตตัง สวิมุตตันติ วุจจะติเพราะความสิ้นไปแหงนันทิและ
ราคะกลาวไดวาจิตหลุดพนแลว พระพุทธเจาสอนใหสัมมาสัมกัป
ปะ ทิ้งอกุศล สอนใหสัมมาวายามะ ใหทิ้งอกุศลสรางกุศลขึ้นมา
พระพุทธเจาสอนวาผูเขาไปหายอมไมหลุดพน ผูไมเขาไปหายอม
หลุดพน ไปดูพระสูตรเหลานี้ก็ได วิญญาณที่เขาไปหาอารมณตอง
ไมหลุดพน วิญญาณที่ไมเขาไปหาก็ยอมหลุดพน ๕ พระสูตรแลว
๖ พระพุทธเจาบอกพระเสสะ เธอตองยุบ ตองไมตอ ตอง
ขวางทิ้ง ตองไมถือเอา ตองไมกระจาย ไมทำใหเปนกอง ตองทำให
มอดไมทำพุโพรงซึ่งขันธ ๕
ขันธ ๕ กอตัวเราตองกระจายออกทันที พระพุทธเจาตรัส
ไวในอินทรียชั้นเลิศ “เธอตองทิ้งอารมณใหเร็วดุจกระพริบตา
อุเบกขายังคงเหลืออยู” ๗ พระสูตรแลว
พระสูตรที่ ๘ พระพุทธเจาใหภิกษุ สังวรณ รวมใจไวใน
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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กระดองเหมือนเตา เตาขดอวัยวะในกระดองเมื่อไหร ภิกษุทั้งหลาย
พึงตั้งมโนวิตกไวในกระดอง คือลงการภาวนาฉันนั้น มารผูมีบาป
จะทำอันตรายไมได
พระพุทธเจาตรัสไวในกายคตาสติ วาเปรียบเหมือนบุรุษ
จับสัตว ๖ ชนิด จับปลิง จับนก จับจระเข จับสุนัข สุนัขจิ้งจอก
จับงูเขามา มาผูกดวยเชือกติดกับเสาหลักอันมั่นคง พอปลอยแลว
งูจะเขารูจอมปลวก จระเขจะลงน้ำ นกจะบินขึ้นอากาศ สุนัขจะเขา
บาน สุนัขจิ้งจอกเขาปาชา ลิงจะไปปา ตางคนตางยื้อยุดฉุดกันไป
เมื่อหมดแรงแลวมันก็จะมานั่งเจานอนเจาอยูตรงที่เสาหลักๆ นี้คือ
กายคตาสติ พระตถาคตใหตั้งไวซึ่งกายคตาสติ
พระสูตรที่ ๑๐ ผูใดไมบริโภคกายคตาสติ ผูนั้นชื่อวาไม
บริ โ ภคอมตธรรม ผู ใ ดหลงลื ม กายคตาสติ ผู นั่ น ได ชื่ อ ว า หลงลื ม
อมตธรรม
พระสูตร จริงๆ มีมากกวานั้นยกมาให ๑๐ พระสูตรเห็น
ความสอดรับของคำพระศาสดาไหม วาพระศาสดาสอนอะไรแลว
ไมมีการขัดแยงกัน เพราะฉะนั้นยืนยันไดวาเมื่อจิตเกิดรูอารมณ
ใดขึ้นมา พระตถาคตบอกใหทิ้งใหไวที่สุด การที่จิตไปรูอารมณ
ใดอารมณหนึง่ นัน้ ขึน้ มา นัน่ คือการตัง้ อยขู องวิญญาณ การปรากฏ
ขึ้นของวิญญาณคือการปรากฏขึ้นแหงชาติ ชรา มรณะ คือการ
ปรากฏขึ้นแหงกรรม และถากรรมมีอยู เราก็ตองเวียนวายใน
สังสารวัฏเพราะฉะนั้นวิธีดับกรรมทำอยางไร ทิ้งอารมณใหไว
ที่สุด กรรมดับทันที
เพราะฉะนัน้ อารมณอะไรทีโ่ ยมเครียด โยมรักก็ตามมันสราง
ปญหาไดทั้งหมด เราตองรีบทิ้งใหไวที่สุด อารมณอันเปนที่ชอบใจ
ไมเปนที่ชอบใจ พระพุทธเจาจึงใหทิ้งใหไวที่สุด เพราะวาทั้งพอใจ
และไมพอใจ เปนเหตุใหเกิดความทะเลาะเบาะแวงไดทั้งหมด มี
จอมเทพไปถามพระตถาคตวาอะไรเปนเหตุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในสังคมทั้งหมด มนุษย เทวดา ยักษ นาค อสูร ไมใชแตมนุษย
ที่ทะเลาะกันอยางเดียว ทุกภพภูมิทะเลาะกันหมด พระพุทธเจาจึง
บอกวาเพราะธรรมะ ๒ อยางคืออิจฉาและตระหนี่ เปนเหตุให
เกิดการทะเลาะกัน อยากยุติความรุนแรง ยุติความขัดแยง ฝก
ปฏิบัติใหมากอยางยุวพุทธฯ มาพาปฏิบัติมาฟงธรรมมากๆ นี่สอด
รับกับคำพระพุทธเจา ทำใหเปนปุถุชนผูไดสดับในธรรม ไดยินได
ฟงธรรมพระตถาคตแลว เอาไปฝกหัดประพฤติปฏิบัติ เรียกเปน
อนุสาสนีปาฏิหาริย คือคำเทศนสอน เราก็จะไดมีการฝกกาย วาจา
จิตของเรา ใหดีตามที่พระศาสดาบอกได เพราะฉะนั้นเมื่อทำอยาง
นี้ เราทิ้งอารมณไปเรื่อยๆ วิญญาณจะตั้งอยูไมได วิญญาณตั้งอยู
ไมได ณ ที่ใด กรรมก็เกิดไมได กรรมเกิดไมไดเราก็สามารถเขาถึง
วิมุตติหลุดพนเขาสูอมตธรรมได ที่ใดไมมีรูปนาม ที่ใดไมมีวิญญาณ
นั่นแหละคือที่สุดของทุกข จะไมมีการมาการไปของจิต จิตถายังมี
การมาการไปอยู พระพุทธเจาก็เรียกวา ยังมีการเกิดการดับของ
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วิญญาณอยูนั่นเอง พระตถาคตตรัสอยางไร ถาความนอมไปไมมี
การมา การไปจะไมมี ถาการมาการไปไมมี การเคลื่อนและการเกิด
ขึ้นก็ไมมี เคลื่อนคือตาย นั่นแหละคือที่สุดของทุกข เพราะฉะนั้น
ถาเราสามารถทีจ่ ะหยุดการไปการมาของจิตได พระพุทธเจาก็บอกวา
นั่นแหละคือที่สุดของความทุกข จะไมมีการเกิดการตายอีกตอไป
เวลากังวลเรื่องอะไร ใหละทิ้งไปใหไวที่สุด เพราะสิ่งที่
เรากังวลนั้น คือวิญญาณกำลังเขาไปตั้งอยูแลว วิญญาณตั้งอาศัย
อยูในที่ใด ชาติ ชรา มรณะเกิดที่นั่น กองทุกขเกิดที่นั่น จิตคิด
ถึงสิ่งใดอยู ดำริถึงสิ่งใดอยู หรือมีจิตฝงลงไปปกลงไปในสิ่งใด
สิง่ หนึง่ อยู สิง่ นัน้ ยอมเปนอารมณการตัง้ อยขู องวิญญาณ คำนีจ้ ำให
ดีๆ พระสูตรนี้จำใหดีๆ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาบุคคลยอมคิดถึงสิ่งใดอยู ยอม
ดำริถึงสิ่งใดอยู และยอมมีจิตฝงลงไปในสิ่งใดอยู สิ่งนั้นยอมเปน
การตัง้ อยขู องวิญญาณ เมือ่ อารมณมอี ยคู วามตัง้ ขึน้ เฉพาะวิญญาณ
ยอมมี ถาอารมณโยมมี วิญญาณตั้งขึ้นได เมื่อวิญญาณนั้นตั้ง
ขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว ความเกิดขึ้นแหงภพใหมยอมมี เมื่อ
ความเกิดขึ้นแหงภพใหมมี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถวน ความเกิด
ขึน้ พรอมกองแหงเกิดทุกขทงั้ สิน้ นี้ ยอมมีไดดว ยอาการเหลานี้ กรรม
มีไดเพราะอยางนี้ สิ้นกรรมก็สิ้นทุกข สิ้นทุกขก็สิ้นกรรม เพราะ
ฉะนั้นถาเราตองการพนจากความทุกข ตองการอมตธรรม ตอง
การมรรคผลนิ พ พาน วิ ญ ญาณสร า งอารมณ แ ล ว รี บ ดั บ ให ไ ว
ดีดนิ้วบอยๆ อารมณจะไดดับอยางรวดเร็ว เพราะฉะนั้นอาตมา
ยืนยันโดยพุทธวจนะลวนทั้งหมด บอกวิธีสแกนเช็คพุทธวจนะ ไม
ต อ งสแกนกรรม หมดสิ ท ธิ์ ส แกนกรรมเพราะอะไร...ไปดู
มิคสาลาสูตรพระพุทธเจาตรัสวา เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูก
ตองบุคคล ใครเลาจะพึงรูไดนอกจากตถาคต ตถาคตคนเดียวรู
ดีเรื่องกรรม นอกนั้นไมตองไปรูเลย จะมีเหตุแตความเปนบา เปน
อจินไตยอยางหนึ่งที่พระพุทธเจาบอก อยาไปคิดซอกแซกเรื่อง
กรรม กรรมเปนสิ่งที่บุคคลควรทราบแคนี้ รูวาเจตนาเปนกรรม
เหตุเกิดความดับ เวมะกะตาแหงกรรม วิบากของกรรม ทีด่ บั กรรม
รูแคนี้พอ อยางอื่นอยาไปอยากรูมาก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา
จึงตรัสวา เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองแหงทางนี้ ใครเลา
จะพึงรไู ดนอกจากตถาคต เพราะเหตุนนั่ แลอานนทเปนอยางไร เธอ
ทัง้ หลายอยาไดเปนผทู ชี่ อบประมาณในบุคคล และอยาไดถอื ประมาณ
ในบุคคล เพราะผทู ถี่ อื ประมาณในบุคคลยอมทำลายคุณวิเศษตนเอง
เราหรือผูที่เหมือนเราเทานั้น พึงถือประมาณในบุคคลนั้นได เกง
เทาพระตถาคตไหม ถาเกงเทาก็สแกนตอไป ถาเกงไมเทาอยาไป
สแกน นี่พระศาสดาตรัสไวเมื่อสองพันหารอยกวาปแลว ชวยฟง
ชวยศึกษา และถาความเห็นเราไมตรงกับพระศาสดาจะไปสอน
พระศาสดาไหม ทานตองเปลี่ยนความเห็นผมดีกวา มันไมไดนะ
พุทธบริษทั เรายอมรับพระพุทธเจาหมด พระสารีบตุ รเลิศทางปญญา

พระโมคคัลลานะเลิศทางฤทธิ์ ยังไมมีใครกลากับพระพุทธเจาเลย
เพราะรูวาตางชั้นกันมาก พระพุทธเจาสรางบารมีมามหาศาล นี่
แหละอยากใหความสำคัญในพุทธวจนะ ถาเราศึกษาแลวโยมจะได
คำตอบ แลวตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร คนยุคใหมๆเลนเปน อาตมา
เลนไมเปนตองอาศัยพระรุนหลังที่เกงคอมพิวเตอร ชวยสแกนเช็ค
ตรวจสอบ แลวอาตมาจะชวยวิเคราะหให หลังจากวิเคราะหคำตางๆ
แลวก็เอามาถายทอดบอกสอนใหพวกเราเพือ่ ตาสวาง จะไดรวู า พระ
ศาสดาพูดอะไร พระศาสดาเคยตรัสอะไรไว เราเคารพพระศาสดา
ไมใชหรือภิกษุทกุ รูปในประเทศไทย เคารพพระศาสดาไมใชหรือ พุทธ
บริษัททุกคนก็เคารพพระศาสดาไมใชหรือ เราทุกคนตางตองการ
ความเจริ ญ ของพระศาสนามิ ใ ช ห รื อ แล ว ความเจริ ญ นั้ น มี ไ ด
อยางไร
๑. จดจำบทพยัญชนะการมาถูก ความหมายถูก อธิบาย
ถูก
๒. ภิกษุตอ งเปนผวู า งาย อดทน ยอมรับการสัง่ สอน เคารพ
หนักแน
๓. ภิกษุที่คลองแคลวในหลักพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรง
วินัยทรงมาติกา ตองเปนผทู ี่ขยันบอกสอนนัน้ ๆ แกชนทัง้ หลาย เพือ่
ไมใหขาดผูเปนมูลรากสืบทอดกันตอๆ ไป

๔. ภิกษุที่เปนเถระแลวบวชนาน ๑๐ ปขึ้นไปตองไมเปน
ผูนำในทางทราม ตองมุงหนาไปในจิตวิเวกธรรม ความเพียรใหถึง
สิ่งที่ยังไมถึง ถึงสิ่งที่ยังไมบรรลุนี่คือความเจริญทางศาสนา ๔ ขอ
ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ชวยกันเจริญสติปฏฐานสี่ ขอที่ ๓ ๓.๑ ฉลาดใน
อายตนะ ๓.๒ ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท อายตนะ กุศลทาน ปฏิจจ
สมุปบาท กุศลทาน ทำสามอยางนี้ ศาสนาเจริญแนนอน เพราะ
ฉะนั้นศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยาคิดเอง ไมใชวาตองทำอยางนี้ๆ
แล ว จะเจริญ ก็ ไ ปคิด กั น สารพัด แบบ แตมี ใ ครเคยคิ ด อยา งพระ
ตถาคตบาง เรากำลังนำพาพุทธศาสนาไปสคู วามเจริญหรือไปสคู วาม
เสือ่ ม ชวยกันคิดดีๆ ตองโยนปญหาไปใหพวกเราคิด และจริงๆ แลว
ความเจริญของพระพุทธศาสนา อยใู นกำมือของพวกเราทุกคน เพียง
แต ทุ ก คนกลั บ มาใช คำพระศาสดา พระตถาคต อาตมาไม ไ ด
แนะนำใหโยมไปใชคำของเจาลัทธิอนื่ เลย คำของศาสดาอืน่ ศาสนา
อื่ น ไม เ คยเลย แต บ อกว า ให ม าช ว ยกั น ใช คำของพระตถาคต
ปฏิบัติตามคำพระตถาคตแลวถายทอดตามที่พระตถาคตสอน ทำ
๓ อยางนีศ้ าสนาเจริญ เราก็หลุดพนดวย คงจะไดความรกู นั พอสมควร
จากการไดมาฟงธรรมกันในวันนี้

กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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สาระธรรมบรรยาย พระปสันโน ภิกขุ
เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

เรือ่ ง “จิตใส ใจสุข เมือ่ มีทุกข”
วันอาทิตยที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ หองปฏิบตั ิธรรม ชัน้ ๔
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นะมัสสามิ
ตอจากนี้ไปขอใหญาติโยมตั้งใจฟงธรรมะ กิจอยางหนึ่ง
ที่สำคัญที่ควรทำกอนที่จะฟงธรรมะคือ ปดโทรศัพทไวเพื่ออำนวย
ความสะดวกใหตัวเอง และใหผูอื่นที่ใกลเคียงดวย อาตมาไดรับ
การนิมนตใหมาแสดงธรรมเทศนาหัวขอ “จิตใส ใจสุขเมือ่ มีทกุ ข”
เป น หั ว ข อ ที่ ดี ในวั น นี้ อ าตมาเพิ่ ง เดิ น ทางมาถึ ง เมื อ งไทย มา
จากอเมริกา ก็มีการประชุมกิจกรรมบางอยางที่ทำไวแลวเชน มี
การประชุมเจาอาวาสของสาขาตางประเทศ สายลูกศิษยหลวงพอ
ชา คือเรารวมกันเปนครั้งคราว มาพบกันประชุมกัน เห็นหนากัน
ก็เปนประโยชนอยางมาก หลังประชุมเสร็จ ก็ไดชวนโยมแมของ
อาตมาเองมาเมืองไทย โยมแมก็เคยมาเปนครั้งที่ ๓ แตความ
ประสงคของอาตมาคือ ปกติอาตมามาเมืองไทย จะรีบกลับกอน
ปใหม เพราะวาการเขากรรมฐานที่วัดอภัยคีรี จะเริ่มตอนปใหม
เราจะเขากรรมฐาน ๓ เดือนเหมือนเขาพรรษา คือชวงพรรษา
ตามพระวินัยเปนชวงตามเวลาฤดูกาลแตหนารอนและหนาแลงที่
สหรัฐอเมริกา เปนเวลาที่ฝนไมตก มักเปนเวลาที่คนที่โนนจะพัก
รอนกันแลวอยากมาวัด อีกอยางฝนไมตกเหมาะกับการกอสราง
หรื อ ซ อ มแซมไม มี ง านทำในช ว งเวลานั้ น แต เ ราก็ เ ข า พรรษา
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ตามพระวินัย เราก็มีเวลาที่ตรงกับกรรมฐานเดือนมกราคม แลว
ก็ไดมีเวลาสวนตัว แตก็ไมคอยเต็มที่ ยิ่งโดยเฉพาะในสายวัดปา
สายกรรมฐาน พรรษาเปนอะไรที่ตองมุงสมถะ มุงในการปฏิบัติ
เลยชวงหนาหนาวตามฤดูกาล เปนเวลาฝนตก ฝนตกเปนสวนใหญ
นานๆ ทีมีหิมะลงเลย ชวงเวลานั้น มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
๓ เดือนนี้เราจะปดวัดไมรับแขกจากดานนอก ไมมีกิจนิมนต
ขางนอกเราก็จะอยูเพื่อปฏิบัติอยางตอเนื่อง แตปกติตอง
รีบกลับใหทันปใหม แตปนี้มีประชุมไดมาพรอมกัน ซึ่งพวกเราก็ได
ชวยกันดูแลวัดอภัยคีรีตั้งแตริเริ่มการกอตั้ง เพราะเราตองอยูใน
เมืองไทย แลวตองประชุมเจาอาวาสอยูถึงงานของหลวงพอชา
วันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม เปนงานประจำปที่ลูกศิษยหลวง
พอชาจะรวมกันที่วัดหนองปาพง เราจะไดแสดงความกตัญูตอ
หลวงพอชา ที่ทานไดสั่งสอน อบรมพวกเราลูกศิษยของทาน ใน
เมือ่ มีงานอยางนีอ้ าตมาก็คดิ วิธถี า สามารถเอาแมมาดวย มาไดเห็น
ก็จะเปนภาพนิมิตที่ดี เพราะวาเวลามีงานที่วัดหนองปาพง พระ
รวมกันก็ประมาณ ๑,๐๐๐ รูป ญาติโยมหลายพันคนเปนสิ่งที่หา
ไดยาก โดยความตัง้ ใจทำวัตร สวดมนต นัง่ สมาธิ ฟงธรรมะ แสดง
ความเคารพ ก็เปนภาพที่นาประทับใจ อยูกันอยางสงบเพื่อแสดง
ความเคารพตอครูบาอาจารย เปนสิ่งที่เรียกวาหาไดยากที่จะได
เห็นในโลกนี้ อยากใหแมไดเห็นเพราะแมอายุมากแลว อายุยาง
เขา ๘๗ ก็ยังแข็งแรงแตเมื่อวานแมก็ยังอุตสาหออกไปตีกอลฟ
(หัวเราะ)ออกกำลังกาย ทีม่ านีส่ ว นหนึง่ ก็เพือ่ ประโยชนผอู นื่ และ
คิดวาเปนประโยชนของตนเองดวย ลักษณะทีว่ า เรามาดวยเจตนา
ใหสงิ่ ทีด่ ี ใหแมโดยเฉพาะในฐานะทีอ่ าตมาเปนนักบวช ก็ไมมอี ะไร
จีวร บาตร ยาม ของทั้งหลายไมมีอะไรที่จะใหแมเปนวัตถุสิ่งของ
แตวาการที่ใหมารดา ไดเห็นตัวอยางของชีวิตที่มีคุณธรรม เปน
สิ่งที่สมควรในการแสดงความกตัญู และเราชาวพุทธทั้งหลาย
เราก็มีโอกาสเหมือนๆ กัน คือเรามีชีวิตกันอยู เราก็มีพอแมพี่นอง

ทุกคน เรามีญาติทุกคน อยางใดอยางหนึ่ง ไมญาติที่แทแตก็เปน
ญาติธรรม ญาติทางจิตใจ
สิง่ ทีเ่ ราควรจะใหซงึ่ กันและกันคือคุณธรรม อยางในเมือง
ไทย ก็มีคานิยมในการใหในทางบริจาค จะเรียกวาเปนเอกลักษณ
ในสังคมไทย ซึง่ เปนสิง่ ทีด่ งี าม แตแงหนึง่ ในการให เราก็ควรจะนึก
ถึงการใหในสิ่งที่เปนคุณธรรม เราชวยเหลือ ใหการเอื้อเฟอ หรือ
ใหการแนะนำ หรือใหโอกาสที่จะสัมผัสสิ่งที่ดีงาม ก็เปนการให
จะเรียกวา ธรรมทานก็วาได บางครั้งเราก็คิดวาธรรมทาน เรา
ใหหนังสือธรรมะก็จบ แตมนั หลากหลายมากกวานัน้ การใหธรรมะ
เปนทานมีวิธีการ มีโอกาสเยอะแยะมากมายที่นาคิด ทำอยางไร
ถึงจะอยอู ยางใหธรรมทานซึง่ กันและกัน คนทัว่ ๆไปคิดวาตองเปน
ธรรมเทศนา หรือเปนธรรมะที่อยูในคัมภีร แทจริงอยางที่หลวง
พอชาทานไดตคี วาม ธรรมะคือความถูกตอง เวลาเราอยดู ว ยความ
ถูกตองเราก็อยูดวยธรรมะ เวลาเราใหในสิ่งที่ถูกตอง ก็เปนการ
ใหธรรมะ เพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะอาศัยธรรมทาน เพราะ
เรากลับมาอาศัยหลักวาอันไหนถูกตองจึงจะไดธรรมะ
เวลาเราอาศัยสิ่งที่ถูกตอง มันก็เปนสิ่งที่ทำใหจิตใจเกิด
ความผองใส อันนี้เปนลักษณะ คือลักษณะของธรรมชาติเวลาเรา
ทำอะไรดวยธรรมะเปนพื้นฐาน มีโทษนอย มีคุณมาก มีประโยชน
แลวมีความสดใส แทนที่จะมีความขุนมัว เปนลักษณะธรรมชาติ
แตเรารักษาความถูกตองไว ก็เปนวิธีการที่นำจิตใจที่สดใส หรือ
ใสสะอาดเขาสูชีวิตของตน ในที่วาจิตใส ใจสุข ก็เปนลักษณะ
ธรรมชาติที่เราอยูอาศัยธรรมะ หรือเรานำความถูกตองมาอยูใน
ชีวิตของเรา เบื้องตนพูดเรื่องการให ลักษณะการใหใน อีกแง
หนึ่ง คือการอยูดวยศีลเปนพื้นฐาน คือลักษณะใหที่พระพุทธเจา
เรียกวาเปนการใหที่ประเสริฐ เพราะอะไร เพราะวาผูใดที่อยู
ดวยศีลเปนพื้นฐาน มีศีลที่บริสุทธ มีการกระทำที่อยูในศีล ๕
หรือการกระทำที่ไมสรางความเดือนรอนใหใคร ไมทำใหคนรูสึก
วากลัวหรือมีความกังวล สงสัยเวลาเราเปนผูที่ดำเนินชีวิตของ
เรา อาศัยศีลที่ปกติ ในการกระทำของเรา เปนการสรางความ
ไวใจ ความมั่นใจตอผูอื่นเพราะเราไมทำใหเขากลัว เขาระแวง
สงสัย เปนการใหเลิศประเสริฐ เพราะวาในปกติมนุษยเราอยดู ว ย

กัน มักมีความกลัว ความกังวล มีความรูสึกวาจะไวใจคนนี้ได
ไหม มีอะไรที่เขาจะเอาเปรียบเราไหม จะสรางความเดือดรอน
ใหเราหรือเปลา ก็เปนสิง่ ทีไ่ มคดิ ไมนกึ แตกเ็ ปนความรสู กึ ทีส่ งสัย
เวลาเราอยูดวยกัน เขาไมมีพื้นฐานของกระแสจิตเรา ก็มีความ
กลัว แตวาเวลาที่เราเจอคนที่มีศีล ก็จะทำใหเรามั่นใจ ไมกลัว
ซึ่งเปนการใหที่มีอานิสงสมาก มีความสำคัญมาก บางคนมีเงิน
มีทองมากมายแคไหน แตถา หากตองอยดู ว ยความกลัว ความระแวง
ก็ไมมคี วามสุขสบาย แตหากอยดู ว ยความรสู กึ ไมกลัว ไมกงั วลเรือ่ ง
อะไร ไปไหนก็รสู กึ สบาย ไปไหนเจอใครเหมือนเปนมิตรซึง่ กันและ
กัน เรียกวาเปนสมบัติที่เลิศประเสริฐมาก
การอยูดวยธรรมะเปนพื้นฐานความถูกตอง วิธีที่ทำให
จิตใจมีความสดใส มีความสุขและการใหกับผูอื่นจะเปนญาติของ
เราก็ดีจะเปนมิตรก็ดี เราใหความรูสึกไมกังวลก็เปนเรื่องที่นาคิด
อยางครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกา เขาเลาใหฟงคือเขา
ทำงานขายทีด่ นิ เปนนายหนาขายทีด่ นิ เขาอยแู ถวซานฟรานซิสโก
ซึ่งกอนนี้ซานฟรานที่ดินแพง คนตองการมากราคาก็เลยสูง เขา
เองฐานะก็ปานกลาง อายุประมาณ ๓๐ กลางๆ เขาไดหยากับสามี
มีลูกคนหนึ่ง ลูกชาย ๑๐ ขวบเขาเลี้ยงลูกเอง เขามีจังหวะที่จะได
ที่ มีคนหนึ่งจะขายที่บานของเขา เขาไดรับซื้อและจัดการ พอดี
คนนีเ้ ขามีความจำเปนทีจ่ ะขายอยแู ลว เขาก็ขายถูกซึง่ ถูกกวาปกติ
เพราะเขารอนใจที่จะขาย พอดีเขากำลังกรอกแบบฟอรมใหกับ
บริษัท เขาคิดดูราคาทั่วๆ ไปที่ขายตามทองตลาด เพราะบานหลัง
นี้จะขายแพงกวาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญ เกือบ ๑๐ ลาน
บาท เขาก็เกิดกิเลสเพราะหากเขาลงในแบบฟอรมวาขายไดราคา
นี้ เขาสามารถที่จะเก็บไว ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญโดยที่บริษัทไมรับรู
ทำใหเขาเกิดความรอนใจขึ้นมา คืนนั้นเขานอนไมได เขาก็ตัดสิน
ใจไมได เขาจึงคุยกับลูกชี้แจงใหเห็นวาราคาบานปกติจะราคา
ประมาณนี้ ถาแมลงอยางนี้เราจะได ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญ โดยไม
มีใครรู บริษัทจะขายแบบนั้นตามทองตลาด แลวเขาก็ถามลูกวา
สมควรที่จะทำไหม ลูกก็อึกอักเพราะวาถาขายไดก็จะมีบานหลัง
ใหญๆ แทนอพารทเมนทจะไดมีสิ่งของใช แตแมรีบบอกทั้งที่
สามารถทำได เราจะไมทำ เพราะอะไร เพราะหากเราโกหกอยาง
นี้ถึงคนอื่นไมรู เราก็จะรูตลอดชาตินี้ แลวจะเปนมลทินในจิตใจ
ของเรา ไปที่ไหนก็ตองกังวลวาเขาจะรูไหม สิ่งที่เราปดบัง เรา
สามารถทีจ่ ะปกปดไดตลอดไหม เขาก็สอนลูก การทีเ่ ปนผทู ซี่ อื่ ตรง
สุจริตคือมีบานแคไหน อยูที่ไหนก็พออยูไดคือเราอยูได ไมเดือด
รอน คนอื่นที่อยูละแวกนี้เขาก็เดือดรอนกวาเราเยอะ คนที่ร่ำรวย
ก็เยอะแยะ แตวาบางทีดูขางนอกเขาก็มีขาวมีของ ไมรูวาจิตใจ
ของเขาเปนอยางไร ถึงเขามีความสะดวกสบาย ถาหากจิตใจไม
ไดแจมใส สดใส ใสสะอาดก็อยูอยางมีสุขสบายยาก มีความทุกข
แทรกมาเรือ่ ย ความอยากของเขาและประสบการณของเขาใหเปน
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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บทเรียน อาตมาคิดวาอันนี้จะเปนของขวัญของแมใหลูกที่ให
ผลตลอดชาติ ดีกวา ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญๆ เดี๋ยวก็หมด แตสวนที่
ใหเปนของขวัญและคุณธรรม และเหตุผลทีใ่ หความมีคณ
ุ ธรรมอยู
อยางไมกลัว ไมกังวล ไมเศราหมอง เปนสิ่งที่มีอานิสงส ตอนนั้น
อายุ ๑๐ ขวบ คุณคาของผลนี้ก็จะใหอยูตลอด เขาเปนหนุมก็ดี
มีครอบครัวก็ดีเขาจะเปนตัวอยางที่มีคุณคาจริงๆ เปนผูอยูโดยไม
กลัว ผูที่อาศัยจิตใจที่ดี สดใส สะอาดเปนสิ่งที่เกินสิ่งที่เราจะนับ
คุณคามากนอยแคไหน
อีกแงหนึง่ เราดูเครือ่ งวัดเปนเรือ่ งงายๆ อยางคนไทยเรา
รูอยูวาบุญกับบาป บุญเปนสิ่งที่ดี บาปเปนสิ่งที่ไมดี มันก็ไมใชวา
เปนสิ่งเปนอันหรือเปนกอนสักอยาง มันเปนเรื่องคุณภาพของจิต
ใจ เหมือนหัวขอจิตใสเปนบุญ จิตขุนเปนบาป คิดแคนี้แหละ จิต
ใจใสสะอาดเปนบุญ ใจขุนมันขุนมันมัว อันนี้เปนบาป แคนี้แหละ
ถาเราจะรักษาจิตใจที่สดใส เราเปนผูรักษาบุญ เมื่อเราปลอยให
จิตใจขุนมัวทับถมดวยอารมณ ของความไมพอใจ ดวยความอิจฉา
ความรูสึกเกลียดชัง กังวล อยางนี้ทำใหเราเอาบาปมาทับถมจิต
ใจของตนเอง ในการทำบุญไมใชไปวัดอาทิตยละครั้ง หรือเฉพาะ
วันพระไปทำบุญ เปนเรื่องที่เราตองทำทุกๆวัน เราตองเปนผู
ทำบุญ คือเราทำจิตใจใหสดใส แลวก็รจู กั รักษาบุญของตนเองดวย
บางทีถาทำบุญก็ไมอยาก แตเรารักษาบุญไว การทำจิตใจใหระลึก
ถึงคุณงามความดี ความตั้งใจ บางทีตั้งใจที่จะปฏิบัติ ที่จริงหา
คนตัง้ ใจจะปฏิบตั ไิ มยากหรอก แตหาคนทีต่ งั้ ใจแลวไดไปปฏิบตั อิ นั
นี้ยากกวา มนุษยเราเกงกับความตั้งใจ จะเปนฆราวาสก็ดีเปน
บรรพชิตก็ดี เราก็ชอบตั้งใจกันอยูเรื่อย แตจะรักษาความตั้งใจ
ทำอยางสม่ำเสมออันนี้ยากหนอย แตวาสิ่งที่ตองทำเวลาเราตั้งใจ
ทำความดี ตัง้ ใจแลวก็พยายามทีจ่ ะรักษาความดีนนั้ ไว ตัง้ ใจทำบุญ
รักษาบุญนั้นไว รักษาจิตใจที่ใสสะอาด รักษาไวหรือเวลาเราตัง้ ใจ
ปฏิบตั ิ คือเราตัง้ ใจพยายามใหสม่ำเสมอ กับการปฏิบตั ิ ผลของ
การปฏิบัติไมตองพูดถึง เพราะบางครั้งเวลาปฏิบัติจิตใจเกิดความ
สงบได บางทีก็เกิดความวุนวายได อันนั้นไมสำคัญเทาไหร สำคัญ
ที่วาเราทำ ลงมือเหมือนกับที่หลวงพอชาทานพูดคือขยันก็ตอง
ปฏิบัติ ขี้เกียจก็ตองปฏิบัติ คือบางครั้งเราขยันเราก็ปฏิบัติ บาง
ครั้งเราขี้เกียจเราก็ไดปฏิบัติ อันนี้ก็ดีนะ เรารูจักฝน เวลาเราฝน
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ก็เห็นวามีผล มีอานิสงส แตเราก็ไดรจู กั รักษาการปฏิบตั ไิ ว ทำคุณงาม
ความดีอยางไร มีความตัง้ ใจแลว เราก็พยายามรักษาไวใหสม่ำเสมอ
ในการกระทำ เวลาเรามีประสบการณในการฝกหัดตัวเอง จิตใจ
ก็จะมีความสม่ำเสมอมาก โลกธรรมเกิดขึน้ แตกไ็ มหวัน่ ไหว มีความ
สุขอยูได ปฏิบัติไดมีความสบายได แตไมใชมีความสุขฝายเดียว
ความทุกขก็มีดวย เลยเปนเหตุเมื่อมีทุกข เราก็รูจักรักษาจิตใส
ใจสุข นี่ก็เปนสวนหนึ่งที่เราคอยฝกคอยหัด เราก็ไดทำหนาที่
ของเรา เขานินทาเรา เราก็ตองทำหนาที่ของเรา เราก็พยายาม
กลับมาดูหลักของความถูกตอง สิ่งที่เราทำก็ดี พูดก็ดี เปนสิ่งที่ถูก
ตองไหม เปนสิ่งที่ลงรอยกับธรรมะ เราตองเอาธรรมะเปนเกณฑ
ไมใชเอาโลกภายนอกเปนเกณฑ ไมใชเราไมฟงโลกภายนอก แต
ที่เรารักษาเครื่องวัดของเรา เครื่องวัดอยูที่ธรรมะ ความถูกตอง
เวลาเราเอาธรรมะความถูกตองเปนเครื่องวัด ที่เปนพื้นฐานชีวิต
จิตใจอยางนี้ ไปไหนทำอะไร มันก็มีความมั่นคง มีความสุข แต
เปนสิ่งที่ตองอาศัยการฝกหัด อาศัยการกระทำ เปนสิ่งที่เราตอง
ลงมือฝกลงมือกระทำ ทำแลวเปนประสบการณที่เกิดขึ้น เปน
ปจตังเกิดขึน้ เฉพาะตน เปนลักษณะของธรรมของพระพุทธเจา คือ
เรารเู ฉพาะตน เวลาเรารเู ฉพาะตน มันเปนสิง่ ทีเ่ ราเองจะมีความ
มัน่ ใจมากขึน้ ถาคนอืน่ เขาบอก เขากลาวหรือยืนยันรับรองเทาไหร
บางทีเราสงสัยหรือเราเชื่อ อาจจะเปนการเชื่อแบบงมงายอาศัย
ผูอื่น แตเวลาเรามีประสบการณ การทำตามผลเกิดขึ้นในชีวิต
ของตนเอง เราก็รู รูโดยตนเอง เราก็จะมีความมั่นใจ คนอื่นเขา
แยงไมได เขาเอาออกจากเราไมได เปนของเรา เวลาเราเกิดอะไร
ในจิตใจที่สดใสใสสะอาดนั้น ก็เปนของเรา ดวยประสบการณ
หรือดวยธรรมชาติทเี่ รารเู ขาใจในตัวเอง ซึง่ เปนสิง่ ทีท่ ำใหเรามีความ
มั่นใจ เรียกวามีความไมกลัว ไมกังวล ซึ่งเปนคุณธรรมในจิตใจ
ที่เราทุกคนควรที่จะใหความสนใจ เพราะการอยูดวยความไมกลัว
ไมกังวลและทำใหคนอื่นอยูดวยความไมกลัวและกังวล เชน เรา
อยูดวยศีล นั่นก็เปนการให ดั่งที่พระพุทธเจาเรียกวา เปนสิ่งที่
เลิศประเสริฐ
อาตมาก็ ใ ห ธ รรมะเป น เวลาพอสมควรขอยุ ติ ล งเพี ย ง
เทานี้

สาระธรรมบรรยาย พระศรีญาณโสภณ วัดพระรามเกา
เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

เรือ่ ง “อยทู ใี่ จ”
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ณ หองปฏิบตั ธิ รรม ชัน้ ๔
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ

นโมตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสฺมพุทฺธสฺส
นโมตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสฺมพุทฺธสฺส
นโมตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสฺมพุทฺธสฺส
ขอเจริญพร ทานผบู ริหารยุวพุทธิกสมาคมฯทุกทาน ตลอด
ถึงทานผูที่มาปฏิบัติธรรม มารับพรปใหมที่ยุวพุทธิกสมาคมฯไดจัด
ขึ้นในครั้งนี้ ถือวาเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก คนไทยของเรามี
ทางเลือกเยอะสิริมงคลของชีวิตขึ้นอยูกับวิธีคิดของแตละคน เรา
ทัง้ หลายพอจะทราบดีเมือ่ ปทแี่ ลว ขณะทีค่ นอีกพวกหนึง่ สวดมนต
นั่งสมาธิภาวนาขามปรับน้ำพระพุทธมนตเปนคนแกคนเฒา แต
คนหนมุ คนสาวถูกไฟคลอกอยใู นผับ ลูกของคนทีอ่ ยใู นโบสถหลาน
ของคนทีส่ วดมนต เหลนของคนทีก่ ำลังอธิษฐานจิตใหเกิดสิรมิ งคล
ขอใหลูกใหหลานของตัวเองปลอดภัย แตปรากฏวาลูกหลานของ
ตัวเองกลับไมปลอดภัย เพราะไปในที่ไมเปนสิริมงคล ถูกยางสด
กวา ๖๐ คนที่เหลือก็พิการมองดูไมเปนผูเปนคน ที่วัดมีน้ำมนต ที่
ผับมีน้ำเมา ความเปนสิริมงคลไมไดเกิดขึ้นจากน้ำเมา แตเกิดขึ้น
จากน้ำมนตถาเราไปผับไปบารไปเที่ยว ความไมปลอดภัยก็เกิดขึ้น
ความเปนสิรมิ งคลไมมี แตถา เราไปสถานที่ เชน วัดวาอาราม ใกลๆ
บานของเรา หรือมาทีย่ วุ พุทธิกสมาคมฯแหงนี้ จะมีแตความปลอดภัย
ในชีวติ จะไมมคี ำวาอุบตั เิ หตุ เสียใจไมมี ฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราทัง้ หลาย
นึกถึงภาพความเปนสิรมิ งคล อยากใหเรานึกถึงชีวติ ของเราวา ถูก
ปกปองคุมครองพิทักษรักษาอยางยิ่งเพราะเปราะบางมาก

อาตมาภาพชอบปน พระ วันหนึง่ ก็ปน พระเปนเซรามิค ซึง่
ใครก็ไมทำกัน สวนใหญปน เปนทองเหลืองมีคนคนหนึง่ ก็มาทัก บอก
ทานอยาทำเลยเวลาที่มนั แตกมันหักไมเปนสิรมิ งคล ถาจะปน ปน
เปนทองเหลืองดีกวาไมแตกไมหักเปนเซรามิคมันชำรุด ก็บอกเขา
ไปวาอยากทำในสิง่ ทีค่ นเขาไมทำกัน ทำอยางไงก็ทา ทายดีนะ ก็ตงั้
อกตัง้ ใจทำปน สวยเลย แลวก็เอาไปเผาทีเ่ ตาเผาออกมาก็สวยงามมาก
พอเห็นพระสวยงามคนนั้นก็มาทักอีก ทาน(ปน)สวยขนาดนี้ทาน
ไมกลัวมันแตกหรือนี่ ยกแลวยกอีกตองระวังตัง้ สติตลอด ก็เลยบอกวา
ที่ประเทศจีนเขามีแจกันใหญมากสูงเปนเมตรสองเมตรบางเฉียบ
เลยเปนเซรามิคเหมือนกันทำไมเขาไมกลัวแตกละ เขามีวธิ กี าร เรา
ก็บอกเรามีวิธีการเหมือนกัน มันทำได แกก็ไมยอมถกกันไปถกกัน
มา แกก็บอกวาแจกันไมศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับพระพุทธรูป แตกแลว
ก็แลวไป เราก็บอกวาพระพุทธรูปก็เปนรูปสมมุติ โยมคิดดูนะมีอะไร
ทีเ่ ปราะบางยิง่ กวาชีวติ ไหม ชีวติ ของคนนีเ่ ปราะบางมากเลยนะ เผลอ
แปปเดียวตายไดทกุ วินาทีเลย ตายอยใู นทองก็มี ในทองของแมตาย
ก็ได หลุดออกมาคลอดออกมาเอาแมตายดวยก็มี ตัวเองตายดวย
ก็มี ตกน้ำตายก็มีตั้งแตเล็กๆ สารพัดตาย มันเปราะบางมากเลย
นี่ปใหมแควันเดียวนะเจ็ดวันอันตราย วันเดียวอุบัติเหตุ ๕๐๐ ครั้ง
ตาย ๔๐ ศพวันเดียว ถา ๗ วันจะขนาดไหน มันเปราะบางมาก
แลวก็มาหาความเปนสิรมิ งคลกับสิง่ ซึง่ เปราะบาง มันยิง่ ตองหาความ
เปนสิริมงคลใหเห็นใหชัดเจน
ทานทัง้ หลายคงจะทราบดีวา ทุกคนทีเ่ กิดมานัน้ เกิดมาจาก
ความเปนสิรมิ งคลใชไหม เกิดจากแรงอธิษฐานของพอของแมของ
ญาติพี่นองทุกคนมานั่งอยูตรงนี้ ไมมีใครปญญาออน ตาบอด หู
หนวกแมแตคนเดียว นั่นแสดงวา พอแมอธิษฐานมาดีเบาหลอมดี
ผลิตมาดี โรงงานดี โตมาแลวยังอบรมบมเพาะปลูกฝงใหเปนคนดีมี
ศีลธรรม เห็นไหมวามันแตกตางกันนะ กับคนอีกจำนวนมาก
มายมหาศาล เขาไมมีโอกาสหาสิริมงคลใหกับชีวิตเลย เชนเกิดมา
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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แลวก็พิกลพิการ ถูกทอดทิ้งพอแมไมอยูดวย การศึกษาไมมี ดีชั่ว
ไมรูจัก โยมวาเยอะไหมคนประเภทนี้ เยอะมาก เพียงแตเราไมรู
เทานั้นเอง เราจึงเปนคนโชคดีที่สุดในโลก อยาคิดวาตัวเองโชค
รายนะ ถาคิดวาตัวเองโชครายนี่ มันจะโชครายตลอด ขอใหเรา
คิ ด ว า เรานี่ เ ป น คนโชคดี สิ ริ ม งคลก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ชี วิ ต ของเรา
โอ.....เราโชคดีจงั เลย มนุษยทโี่ ชคดีอยแู ลวแตคดิ วาตัวเองโชคราย
ในทีส่ ดุ ก็จะเปนคนโชคราย ทำไมถึงบอกวาเราเปนคนโชคดี เพราะ
คนอีกจำนวนมากมายมหาศาลไมมีอยางที่เรามี ไมมีโอกาสอยาง
ที่เรามีโอกาส
เคยเลาใหใครตอใครฟงวา มีอยูคนหนึ่งเปนนักธุรกิจ แต
ขาดทุนอยู ๒๐๐ ลานบาท เยอะมาก วันหนึ่งก็เลยกลุมใจขับรถ
ไปเที่ยวริมแมน้ำโขงจะไปไหวพระ ไหวหลวงปูเทสก แกก็ขับรถ
ไป ลงเนินไปชวงนั้นประมาณหาโมงเย็นพระอาทิตยก็สองมาที่น้ำ
แกตกใจเพราะวาลำน้ำมันเปนทองคำเนื่องจากแสงพระอาทิตย
ลำน้ำโขงนี่เหลืองอรามงามมากเปนสีทองทั้งลำเลย แสงอาทิตย
สอง แกตกใจแกจอดรถขอดูใหเต็มตาหนอยเถอะ มันตัดกับทุงนา
สีเขียว ภูเขา มันสวยงามมากเลย แกก็เลยจอดดูนอนพักผอนอยู
ในรถริมถนนแลวก็ไดยินเสียงของคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายชาวนา
คนหนึ่ง แกก็เปาแคนอยูริมโขงเลยแหละ เปาอยูนั่นแหละ เสียง
แคนมันแววมาแกก็มคี วามรสู กึ ดีใจมาก เออทำไมมีความสุขผิดปกติ
มันผิดปกติ ไมเคยมีความสุขอยางนีม้ ากอนเลย มองดูทอ งฟา มอง
ดูทอ งน้ำ มองดูปา ดูเขา ดูทงุ นาสีเขียว มีดนตรีธรรมชาติแกก็ดใี จ
พระอาทิตยก็ค่ำแลวก็ตกลงไป แกมองเห็นคนที่เปาแคนก็บอกวา
คนนี้แหละมีความสุขที่สุดในโลกแลวละ ทำไมเราโชครายอยางนี้
แกพูดกับตัวเอง ไปกอหนี้กอสินตั้ง ๒๐๐ ลานบาท จะไปหาเงิน
จากไหนสูลุงคนนั้นไมได มีแคนลำเดียว เปาแคนก็มีความสุขแลว
อยูทามกลางธรรมชาติอยางนี้ ทำไร ทำนา เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย
ไปตามธรรมชาติ ตามประสาก็ดแี ลว ทำไมคนนัน้ มีความสุขจังเลย
ฝายชาวนาคนนัน้ เขาก็คดิ นะ เขาบอกวาใครนะ ทำไมถึงไดนอนอยู
ในรถอยางมีความสุขขนาดนี้ เรานี่ทำไมมันโชครายจังเลย ตอง
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นอนเฝากระตอบอยูกลางทุงนา กลางวันตองแดดเผา กลางคืน
ก็หนาวเหน็บ หนาน้ำมาก็ทวมตองดูแล อยูกับวัวกับควายไมกี่
ตัว จะไปไหนก็ไมไดไป ทำไมเรามันโชครายขนาดนี้ ถาเราเปน
คนคนนัน้ เราจะขับรถเทีย่ วรอบโลกเลย ไปใหสดุ ลูกหูลกู ตาเลย นี่
ตองมานั่งเฝาสมบัติไมกี่ชิ้น อยากจะดูหนังดูละครก็ไมไดดู ตอง
ซื้อแคนมาเปาเอง เฮอ... ทำไมเราโชครายขนาดนี้ ทั้ง ๒ ฝายตาง
เปนคนโชครายดวยกันทั้งคูเลยนะ เพราะอะไรโยมวาเพราะอะไร
เพราะตางฝายตางมองใชไหม มองไปวาคนโนนดีกวาฉัน ฉันนี้
แยมากเลย เนื่องจากวาเราคิดวา ทำไมคนอื่นจึงมีแตสิ่งดีๆงามๆ
ทำไมตัวเองจึงไมมี หาไมเจอเลย ในที่สุดโชครายของมนุษยก็เกิด
ขึน้ โชครายของมนุษยคอื ไมรวู า ตัวเองโชคดี โชครายของมนุษย
เกิดขึน้ ทันทีทมี่ นุษยไมรวู า ตัวเองโชคดีเพียงใดเกิดมาเปนมนุษย
เมื่อเรารูอยางนี้แลว ศิริมงคลมันก็จะเกิดขึ้นแลว
เลาตออีกนิดหนึง่ วา นักธุรกิจคนนี้ พอเย็นๆหนอยแกก็ไป
นอนที่วัด ตื่นเชาขึ้นมาก็ไปกราบหลวงปู ขณะที่ไปกราบหลวงปู
มั น เป น เรื่ อ งที่ แ ปลกมากเลยนะ มั น มี ค นแก อ ยู ค นหนึ่ ง มา
ปฏิบัติธรรมกับหลวงปูเดือนหนึ่ง ไปขอสตางคหลวงปูคารถกลับ
สุรินทร ๒๐๐ บาท นั่งรออยู หลวงปูก็จะใหสตางคนั่นแหละแต
นั่งรออยู รูจักกัน นักธุรกิจคนนี้ก็ไปกราบหลวงปู คุยปญหาของ
ตัวเองใหฟง บอกวาเปนหนีเ้ ทานัน้ เทานี้ ๒๐๐ ลาน หลวงปขู อความ
เปนสิริมงคลใหผมหนอยครับ มาพรมน้ำมนต พูดงายๆ ใหหลวง
ปูเปากระหมอม หลวงปูฟงแลวก็รูสึกเออ..คนนี้ยังไมคอยเขาใจ
สิริมงคลนะนี่ ลุงคนนั้นนั่งฟงอยูก็งง บอกวาโอโห ทำไมเปน
หนีเ้ ยอะขนาดนี้ เกิดมาไมเคยเจอ หลวงปกู บ็ อกวา มา..จะสะเดาะ
เคราะหใหแลวเอาสตางค ๒๐๐ บาทใหลุง เกิดอะไรขึ้นรูไหม
ลุงรีบคุกเขาเลย แลวบอกวา หลวงปคู รับผมรับไมไดหรอกเขาจนกวา
ผมครับ นักธุรกิจคนนีต้ กใจ ตอนแรกนีว่ า ลุงจนกวา ทีแ่ ทจนกวา
ลุง นี่ขนาดนั่งรถเบนซมานะ ยังจนกวาลุงอีก หลวงปูถามทำไม
ลุงวาอยางนั้นละ อาวก็ผมตองการแค ๒๐๐ บาทแตเขายังขาด
ตั้ง ๒๐๐ ลานครับ เทานั้นแหละสติกลับมาเลยนะ พอสติกลับ
มาความเปนสิริมงคลเกิดขึ้นทันที เห็นไหมวาสิริมงคลมันสำคัญ
มากที่สติที่วิธีคิด ไมใชที่น้ำมนตของพระหรอกไมใช
หลวงปูของอาตมา อายุ ๙๙ ป ปนี้ อยูที่วัดโพธิสมพร
จ.อุดร ใครก็เขาไปขอน้ำมนตจากหลวงปู แขนเคล็ดเลย หลวงปู
เลนแขนเคล็ด หลวงปูกินหมาก กินไป พรมน้ำมนตไปบวนน้ำ
หมากไป เอากระโถนน้ำหมากตัง้ ไวใกลกบั ขันน้ำมนต หลวงปกู จ็ มุ
ไป จุมผิดมั้ง ถูกกระโถนน้ำหมากอาวปาไป จุมไปเสร็จแลวก็ไป
เรื่อยๆ สีขาวก็มี สีแดงก็มี บางคนก็กมใหพรมน้ำมนตก็หลังแดง
บางคนก็แหงนหนาขึ้นหลวงปูเอาหนอยนะ แหงนหนาขึ้นหลวงปู
ก็จมิ้ ลงกระโถนน้ำหมากก็เปรีย้ งเขาไปอีก ปกู ไ็ มรวู า ปจู มิ้ อะไร เพราะ

วาแลวแตจะจิม้ ถูก ลูกศิษยกส็ ลับกระโถนน้ำหมากกระโถนน้ำมนต
ใหปรากฏวา แดงฉานซะทุกคน หนาตาที่ซีดเซียวก็มีน้ำมีนวลขึ้น
มาก็ดีอกดีใจเปนสิริมงคล ปรากฏวากลับบานแลวถูกหวยก็มี ถูก
เบอรกม็ ี ไดเลือ่ นตำแหนงก็มี กลับมาอีกบอกหลวงปคู รับขอไมเอา
น้ำมนตขอเอาเฉพาะน้ำหมากครับ หนักเขาไปอีก ปตู อ งไปกินหมาก
อีก กินหมากทัง้ วันทัง้ คืนเพือ่ ทีจ่ ะใหไดน้ำหมากเปนน้ำมนต โอมนุษย
เอย...สารพัดที่จะทำ นี่ยังไมไดพูดถึงหลวงพอคูณนะ สารพัดเห็น
ไหมมนุษยไมรูจักความเปนสิริมงคลวามันอยูตรงไหน
คนเรานั้นตองการ(ความ)เปนสิริมงคลนะ ก็เพราะตอง
การใหเกิดเหตุ ๔ ประการในชีวิต เคยไดยินไหม อายุ วรรณะ
สุ ข ะ พละ เคยได ยิ น ไหม อายุ ยื น วรรณะผิ ว พรรณผุ ด ผ อ ง
สุขะมีความสุข พละมีกำลัง คนจะอายุยืนทำอยางไร คนจะอายุ
ยืนทำอยางไร ไมตอ งถึงหมืน่ ปนะ สุขลักษณะเขาก็บอก ๑. ตองออก
กำลังกาย ใชไหม ๒. ตองรับประทานอาหารดี เคี้ยวใหละเอียด
มันถึงจะยอยไดงา ย (ทาน)ใหครบหมวดหมู ๓. ขับถายดี ๔. อารมณ
ดี อายุยืนหมดทุกคนเลย ๔ อ.นี่อายุยืนหมดเลย งายไหม เกี่ยว
กับน้ำมนตหลวงปูไหม ไมเกี่ยว อาหารเราก็ตองดูวาอาหารมัน
ถูกจริตเราหรือไม เห็นหรือยังงายๆ วรรณะ ผิวพรรณผุดผอง
อยากจะใหผิวพรรณดีทำอยางไร ประแปงหรือหมดกระปุกยังไม
ผองเลย อาตมาเคยนะ วันสงกรานตโยมก็ไปสรงพระ มีการกลั่น
แกลงพระดวย เทน้ำราดมาจากขางหลังเลยโยม โอโฮ...หนาวเลย
แลวใสน้ำแข็งดวยนะ คนที่ ๒ มาเทราดอีกใสน้ำอุน คนที่ ๓ ราด
ตออีกใสน้ำแข็งสลับกัน หลวงพอหนาวสั่น ก็ขอเอาคืนบางดีไหม
นี่ แตงตัวสวยมาเลยโยม จะไปงาน ก็ขอสรงน้ำ เอา...สรงก็สรง
พระขอสรงดวยนะ แลวก็ใสเลย กำหญาคาขนาดนี้แหละ จุมลง
ไปทำธรรมดาๆ ทรงผมยุบฮะ อาวก็ไปเล็กๆนอยๆทำไมทรงผมยุบ
ละ หายไปเลยแบนแต็ดแตเลย เดิมทีตั้งมาอยางกับขบวนชาง แก
ก็กมมา โอโห..ทานเสียหาย ไปงานไมทันหรอก แลวก็ลูบ อาวเงย
หนาขึ้นมาคิ้วหายไปอีกขาง แสดงวาไมไดเขียนถาวร เออคิ้วหาย
ไปอีกขางหนึ่ง นี่เห็นไหมสิริมงคล ปรากฏวาแปงที่โปะเอาไวหาย
เรียบรอยเลยเหลืออยคู รึง่ เดียว ก็ซกี ขวาก็เรียบรอยหมดเลย อาตมา
กินมาซีกหนึ่ง อาว ไมเปนไร โยมก็พอดีพองามแหละ สงกรานต
อโหสิกรรมใหกัน ผิวพรรณผุดผอง นี่มันออกมาจากขางใน.
อยากผิวพรรณดีตองทำสมาธินะ เด็กๆอยากผิวพรรณ
ดีตอ งนัง่ สมาธิ เพราะนัง่ สมาธิแลวมันไปแกไขขางใน มันไมไดแกไข
ขางนอก แกไขขางใน อารมณดี จิตใจดี อาหารดี ทุกอยางดีหมด
แลวนี่ ตองไปแกไขขางใน เชน สิง่ ทีเ่ รากินเขาไปขางในเปนอาหาร
นี่ บางทีกินถูกสุขลักษณะก็จริง แตสารพิษมันเยอะ สารพยาบาท
ก็เยอะ เด็กตัวเล็กๆชอบกินหมู ปง หมู ปง ไก ปง ปลา สารพัด สเต็ก
วัว โอโห หารูไมกอนที่เขาจะฆาวัวเอามีดเสียบที่คอมันนี่ มันยืน

รองไหอยู ๓ วัน ๓ คืน แลวอดอาหารเลยแหละ มีดเสียบเขาไปที่
คอ ปาดที่คอ เลือดกระฉูดออกมา แลวเราก็บอกวาเลือดหมูอรอย
ตมเลือดหมูอันนี้อรอยมากเลยนะ ไปกินหมูหัน เคยเห็นไหม เคย
เห็นหมูหนั ไหม แบะอาปากนะ หันหลังใหเรานะ เราก็บอกวาอรอย
มากเลยเรากินเขาไป เรากินคำสาปแชงของเขาเขาไปดวยนะ เปน
สิริมงคลไหมนี่ แทที่จริงแลว เรากำลังกินศพหมู ศพปลา ศพไก
ศพวัว ศพเปด ถาคิดอยางนี้ปป จิตมันจะทอน จิตจะใหอภัย มัน
จะเกิดขึ้นใหอภัย มันจะวางใจแลว เขาตายเพราะถูกฆา แลวก็มา
เปนอาหารเรานะ ตองใหอภัยกัน ตองเมตตากัน และก็อยากอโรค
ภัยไขเจ็บใหฉนั นะ คิดในใจอยางนี้ คืนนีก้ ลับไปนะตองชวนกันใหม
แทนที่เราบอกวาวันนี้ไปกินไกยาง เราก็บอกวาวันนี้เราไปกินศพ
ไกกันหนอยดีไหม อะไรอยางนี้ วันนี้เราไปกินศพหมูกันหนอย
ไหม ศพหมูหัน อืม อาหารบนโตะนี่ศพหมดเลยจริงไหม เปนศพ
หมดเลยเขาตัดคอออกหมดเลย ศพปลาทู ศพปลาสลิด ศพ ทุกอยาง
เปนศพหมดเลย อยางปลาดุกอยางนี้ อาปากอยจู ริงไหม ปลาชอน
อาปากรอเราอยู เราก็คิดไหม เราก็บอกวาศพปลาชอนอรอยดีนะ
ศพปลาดุกพอใชได ใหมันมีคำวา ศพ ศพ ศพ เขามาหนอยหนึ่ง
จิตมันจะไดคิดกลับขึ้นมา โอ เราตองคิดใหมแลว แตถาไมคิด
อยางนี้นะ จะประมาทเพราะประมาทเสร็จจิตไมมีเมตตา เพราะ
จิตไมมีเมตตา สิ่งที่กินเขามามันเปนพิษ จิตก็เปนพิษ เขาผูตาย
ก็เปนพิษ พอเปนพิษเสร็จรางกายเราเกิดโรค พอเกิดโรคก็ไมผอ งใส
แลว หนาตา ผองใสไดเฉพาะเวลาประแปง นอกนั้นไมผองใสจาก
ขางใน อยากมีวรรณะผุดผองตองออกกำลังใจ ไมใชออกกำลัง
กายนะ ออกกำลังใจ ทำสมาธิ สวดมนตทุกวัน นั่งสมาธิทุกวัน
ทำใหเม็ดเลือดของเรา โมเลกุลมันละเอียดลง ละเอียดลง ละเอียด
ลง เหมือนกับเราเอาน้ำ ๒ แกว แกวหนึ่งเราดามันทุกวัน ให
คนดา อีกแกวหนึ่งเราสวดมนต ผลึกของน้ำ ๒ แกวนี่ ตางกัน
สิ้นเชิงเลยนะ ลองดูซิ เขามีเครื่องทดลองงายๆ ผลึกของน้ำ ๒
แกวตางกันสิ้นเชิงเลย ไอแกวนี่นะหยาบ แกวนี้ละเอียด ใน
รางกายมนุษยมันก็มีน้ำ คือเลือด น้ำหนอง น้ำลาย น้ำอุจจาระ
น้ำปสสาวะ มีหมดเลยของเสียทั้งนั้นมีน้ำอยูในรางกาย เพราะ
ฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราอยากให วรรณะของเราผุดผอง เราตองทำสมาธิ
ตองสวดมนต
มาถึงขอสุขะที่แปลวาความสุข อายุ วรรณะ สุขะ เรา
ทั้งหลายที่อยากมีความสุข ไมมีใครที่อยากมีความทุกขหรอก ทุก
คนอยากมีความสุขทัง้ สิน้ คนทีอ่ ยากมีความสุข ประการแรก ก็คอื
จะตองนึกถึงความสุขทางใจกอน อยานึกถึงความสุขทางกาย
เพราะถานึกถึงความสุขทางกาย จะสุขยาก สวนใหญมันจะทุกข
ตามมาวินาทีสุดทายมันจะทุกขหมดเลย แตถาสุขทางใจแลวนี่
เราจะสุขไดยาวนาน และเปนความสุขที่ไมเกี่ยวของกับเงื่อนไข
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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ใดๆ จากคนอืน่ แตถา ความสุขทางกายปบ มีเงือ่ นไขตองเสียสตางค
ตองมีอื่น บุคคลที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ตองมีการเดินทาง ตองมีการ
ลากสังขาร แตพอสุขทางใจปปอยูกับที่เลย เห็นไหมวาสุขทางกาย
สุขทางใจ ตางกันไหม ตางกัน ถาสุขทางใจปปเงื่อนไขนอย สุข
ทางกายเงื่อนไขเยอะมาก หาไดไหมสุขทางใจ ที่บานหาไดไหม?
เชนพูดเพราะใหกัน ก็สุขทางใจ ยิ้มใหกัน ก็สุขทางใจ ชวยเหลือ
กันก็สุขทางใจ ถามสุขทุกขก็สุขทางใจ เอื้อเฟอเผื่อแผก็สุขทางใจ
ใหของขวัญเล็กๆ นอยๆก็สขุ ทางใจ เงือ่ นไขมันไมเยอะเลยนะ แต
ถาสุขทางกาย เงื่อนไขเยอะมากเลย ตองพาไปเที่ยวตางประเทศ
เปนยังไง เสียสตางคไหม มีการเดินทาง ถอสังขาร ตองพาไปเทีย่ ว
ตางจังหวัด ตองพาไปเทีย่ วนัน่ เทีย่ วนี่ พาไปเทีย่ วหางสรรพสินคา
ไปหมดเลยสุขทางกาย ถาเอาใจลวนๆปป คาใชจายไมมี ลด
ฮวบลงไปเลย ฉะนั้นเวลาตองการความสุขใหเรานึกถึงเงื่อนไข
กอนวา เออเราจะเอาสุขทางไหนละ ใหกายสะดวกสบาย หรือวา
จะเอาแคใจ บางทีถาใจสบาย ใจเรามีความสุขนะ เอาละถึงจะอยู
กระตอบก็มีความสุขนะ มีความสุขเหมือนกัน ฟงเพลงไดเหมือน
กัน รองเพลงไดเหมือนกัน
มีบา นหลังหนึง่ อยทู ปี่ ากชองนี่ เวลาทีเ่ ขานิมนตไปบรรยาย
ธรรม เวลาบรรยายธรรมอยูจะไดยินเสียงดนตรีขางบานแววมา
เขาจะมีดนตรีอยางนีต้ ลอดประจำเลย เจาของบานเขาก็จะมีความ
สุขมาก เพราะเดือนหงาย เขาเดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา มัน
ก็จะมีเสียง กระตอบนี่อยูขางลาง เลนดนตรีเบาๆ พิณนะ ดีด
พิณ วันหนึ่งก็เลยอยากจะสงเคราะห สงสารอยากจะเอาสตางค
ไปให ใหปลูกบานใหมันดีขึ้นมาหนอย อาวพอไดสตางคปรากฏวา
เสียงพิณหายเลย เสียงพิณหาย หายเงียบเลย เพราะวาลุงคนนี้
แกก็มวั แตนอนกอดสตางค โอจะเอาไปไวทไี่ หน กลัวคนขโมยสตางค
เพราะบานไมมี จะไปไหนก็หอบสตางคไปดวย วันหนึง่ ญาติรู ญาติ
เยอะมากเลย พอรูวามีสตางคนี่ ก็มาขอ มาขอแลวก็ทะเลาะกัน
ก็เกิดความขัดแยงอยูในใจ เอะเอาอยางไรดี จะเอาสตางคหรือไม
เอาสตางค วันหนึง่ แกตัดสินใจเลย สงคืน หอเงินนีส่ ง คืนเลย เปด
ดูแลวไมหยิบแมแตบาทเดียว บอกทานครับผมเอาความทุกขมาสง
คืนทานดีกวาครับ ผมมีความทุกขเหลือเกินครับตัง้ แตผมไดสตางค
มา หอนีม่ นั หอความทุกขจริงๆเลยครับ ก็สง คืนไปเลย คนนัน้ ตกใจ
เจาของบานหลังใหญตกใจบอก เปนไปไดอยางไร ทุกคนปรารถนา
เงินทั้งนั้น แตคนๆนี้ไมปรารถนาเงินเลย พอสงหอเงินคืน ตก
กลางคืนดึกๆ ลุงแกดีดพิณตอแลว โอแกมีความสุขเหลือเกิน เห็น
ไหมวาบางทีความสุขมันไมไดเกีย่ วกับสิง่ ของ มันเกีย่ วกับใจ สำคัญ
มากคือใจ โยมไปรักษาใจ หาใจของตัวเองใหเจอ
ขอสุดทายคือพละ คือพละกำลังของมนุษยมี ๒ เรือ่ งดวย
กัน คือ กำลังกาย กับกำลังใจ มนุษยของเราสวนใหญเติมกำลัง
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กายแตไมเติมกำลังใจใหกัน เราไปออกกำลังกายพละกำลังดีมาก
เลยแตเราก็ใสรา ยกัน นินทากันวารายกัน ใหเสียกำลังใจ ไปทะเลาะ
กันทีต่ รงออกกำลังกายก็มใี ชไหม? เยอะมากเลย ทะเลาะเบาะแวง
กัน เรื่องทะเลาะเบาะแวงกันทั้งหมดในโลกนี้ลวนทำมนุษยกำลัง
ใจตก ทำไมมนุษยสรางอาวุธ เพราะมนุษยกำลังใจตก คิดวาสันติภาพ
จะตองพิทักษรักษาดวยการสรางอาวุธยุทโธปกรณ เห็นหรือยังวา
มันตางกัน พละกำลังทัง้ หมดขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
นี้ กำลังสติ กำลังปญญา ก็เปนของสำคัญ เพราะอะไร เพราะ
สิ่งเหลานี้ มันเปนพละกำลังที่ยิ่งใหญมาก ถาเราไมเขาใจแลว เรา
ก็จะเสียศูนย ทีพ่ ระใหพรวาอายุวรรณโณ สุขขังพลัง ก็ไมไดหมาย
ความวาให มีรางกายแข็งแรงอยางเดียว แตถึงวาใหมีกำลังใจ ให
มีกำลังสติ ใหมกี ำลังปญญา ทีจ่ ะเอาตัวรอด ทีจ่ ะรักษาคนอืน่ อยา
ทอแทออ นแอ อยาหมดหวังสิน้ หวัง เมือ่ เราทราบอยางนีแ้ ลวก็สรุป
สั้นๆ ๔ ขอ อายุ วรรณ สุขะ พละ ใหญาติโยมทั้งหลายไดฟงวา
มันเปนสิ่งที่อยูที่เราใกลตัวเรา
แตมนั มีอกี สิง่ หนึง่ ซึง่ เราทัง้ หลาย ก็ปรารถนาออนวอนกัน
ไปไหนมาไหน แคลวคลาดปลอดภัย ขอใหแคลวคลาดปลอดภัย
ตำรวจก็อธิษฐานขอใหแคลวคลาดปลอดภัย โจรที่ถูกตำรวจไล
ก็อธิษฐานวาขอใหแคลวคลาดปลอดภัย ไลกันไปถึงหลวงพอโสธร
โจรก็วงิ่ เขาไปหาหลวงพอกอน หลวงพอครับ พูดกับหลวงพอโสธร
หลวงพอโสธรก็พดู เปนไงลูก ตำรวจกำลังไลจบั ผมครับ ชวยผมดวย
เออขอใหแคลวคลาด ปลอดภัยนะ แลวก็กราบหมับๆๆๆ วิ่งออก
ไป นาทีตอมาตำรวจวิ่งมาอยางรวดเร็วเลย หลวงพอครับ อาว
วายังไงลูกถาผมจับโจรไมไดนายยายผมแนเลยครับ ขอใหจับโจร
ไดนะ แลวก็กราบหมับๆๆๆ โจรเขาหองน้ำ ตำรวจก็เขาหองน้ำ
จะเอกันหนาหองน้ำ ยิงกันสนั่นหวั่นไหว ลมทั้งคู ชันสูตรดูแลว
แขวนหลวงพอองคเดียวกัน รุนเดียวกันอีกตางหาก ทั้งตำรวจทั้ง
โจร หลวงพองงไมรจู ะชวยใคร หลวงพอโสธรก็ใหศลี ใหพรเหมือน
กัน ตางคนตางเขามาขอ หลวงพอใหเหมือนกัน ตกลงสิริมงคล
อยูไหน แคลวคลาดปลอดภัยอยูไหน อยูที่พฤติกรรมของคน ไม
ไดอยทู พี่ ระเดชพระคุณหลวงปหู ลวงพอ ไมเกีย่ วกันเลย ถาวันไหน
โจรไมขโมย โจรก็ปลอดภัย ไมถูกตาม ตำรวจก็ไมตองตาม โจรมี
สติไหม โจรมีปญ
 ญาไหม มี สติดกี วาตำรวจนะ ปญญาดีกวาตำรวจ
นะ แตเปนมิจฉาสติ มิจฉาปญญา มีอาชีพไหมโจร มี แตเปน
มิจฉาชีพ มีหมดเลยในอริยมรรคมีองค ๘ โจรมีหมดเลย ทั้ง ๘
ขอ แตเปนมิจฉามิใชสัมมา เห็นหรือยัง มิจฉาแปลวาผิด สัมมา
แปลวาชอบ มิจฉาชีพก็อาชีพที่ผิด สัมมาชีพก็อาชีพที่ชอบ นี่ไง
มันถึงไมแคลวคลาดปลอดภัย กินเหลาแลวเมา ถามวาปลอดภัย
ไหม? ขับรถนะ เมือ่ วานนีอ้ าตมาไปพรมน้ำมนตใหกบั บริษทั ยามาฮา
ที่โรงงานมี ๓,๐๐๐ คน นี่แขนเคล็ดยังไมหายเลย ไมรูที่นี่จะให

พรมน้ำมนตอีกหรือเปลา? ไมรู ที่นี่ ๒,๐๐๐ คน อีกหลังหนึ่งก็จะ
๒,๐๐๐ -๓,๐๐๐ อาจจะถึงหมื่นคน โรงงานที่ผลิตมอเตอรไซค
นะ เจาของเปนญี่ปุน บริษัทยามาฮา เจาของชื่อ ซูซูกิ แลวมัน
ยังไงกันไมไปทำงานที่บริษัท ซูซูกิ ทานก็บอกวาผมทำงานที่นี่มา
นานแลวครับ เปนพารทเนอรกัน เปนเพื่อนกันครับ ทำงานเกี่ยว
เนื่องกันเปนแคชื่อเฉยๆครับ อาตมาก็บอกวาคุณรูไหมบริษัทของ
คุณฆาคนตายเยอะเลย ทานงง ฆายังไงครับ ก็ยามาฮารถของคุณ
เนี่ย ความเร็วสูงขนาดนี้ขับไปชนกันตาย ปใหม สงกรานต ยามา
ฮาพาไปตายเยอะเลย ออ ไมใชหรอกครับ คนพายามาฮาไปครับ
เออญี่ปุนนี่ก็ฉลาดนะ ยามาฮาอยูเฉยครับมีแตคนพาไป คนขับยา
มาฮาก็อยาเมานะครับ อยาเมา ยามาฮาปกติไมเมาครับ แลว
ความเร็วขึ้นอยูกับคนบิดครับ เราก็บอกวาลดความเร็วไดไหม มัน
จะไดแคลวคลาดปลอดภัย ลดไดครับขึ้นอยูกับคนขับรถวาจะรอด
หรือไมรอด สรุปแลวสิริมงคลขึ้นอยูที่รถหรืออยูที่คน อยูที่คนนะ
เพราะฉะนั้นอยูที่ใจแลวทีนี้ ใจของเราเปนอยางนั้นแหละ ใจไม
เปนสิรมิ งคลก็จบเลย จะแคลวคลาดปลอดภัยอยทู ใี่ จเราเอง ทีบ่ อกวา
เมาแลวขับถูกจับแนนอน แลวมีใครจับไหม มีคนไปรอจับไหม ตอง
ไปทำโฆษณาใหม เขียนวายังไง เขียนวา เมาแลวขับ ยมบาลรอ
รับแน ถาเขียนอยางนี้ตำรวจเบาแรงไหม เบาแรงเพราะยมบาล
มาชวย ตำรวจก็บอกวา ผมจะขึ้นปายหรือครับ ถือวาผมละเลย
การปฏิบัติหนาที่นะนี่ ไมเปนไร มันชัดเจน ถาบอกวาเมาแลวขับ
ยมบาลมารอรับแนนิ มันกระตุกไหม มันกระตุกคนขับทันทีเลย
สิริมงคลมันเกิดขึ้นเลย เดี๋ยวนี้ขี่มอเตอรไซค มือซายถือโทรศัพท
มือขวาบิด บิด โอโห อาตมาบอกวาทำไมเด็กไทยมันเกงขนาดนี้
แลวซอนทายดวยนะ ซอนทาย ซอนทายนีส่ ดุ ยอดมากเลย ผหู ญิง
ก็นงุ กระโปรงสัน้ แลวก็โยมเคยเห็นซอนทายใชไหม เคยซอนไหม
อาตมาก็ไปตอวาพวกวินมอเตอรไซค ทำไมโยมใหเขานั่งอยางนั้น
ผมก็บอกแลวครับ ใหนั่งกอดเอวผมเลย แตเขาไมทำ ถานั่งกอด
เอวผมมันปลอดภัย ผมก็บอกเขาแลวแตไมมีใครทำเลยครับ วิน
มอเตอรไซคเขาบอกแบบนั้นนะ อันตรายมากไหม จับอยูขางหลัง
แลวกระเปาอีกตางหาก หิว้ แลวก็ใหมนั หางจากคนขับมอเตอรไซค
อาตมาไปบาน ไปตางจังหวัด ไปถึงปากทางมืดฝนจะตก
มีแตมอเตอรไซคจะเขาบานเทานัน้ รถเล็กไมมี เหลือมอเตอรไซค
อยูคันหนึ่งเทานั้น เหลือเปนผูหญิง บอกชีวิตนี้ทำไมมันตองใช
ปญญาบารมีมากขนาดนี้ เธอบอกวาหลวงพีร่ บี ขึน้ ฝนจะตกแลวจะ
ไปหรือไมไป ใหตัดสินใจ ก็เลยถามวาถาจะไปหมูบานนี้ตองผาน
กี่หมูบาน เธอบอก ๔ หมูบาน คืออาตมากำลังนั่งนึกวาถาผาน
หมบู า นเดียว ก็จะซอนทายแลวก็จะลงกอนถึงหมบู า น แตมนั ตอง
ผาน ๔ หมูบาน ผานกลางหมูบาน ชาวบานก็ตองนึกวาหลวงพี่
องคนี้ทำไมดุเดือดขนาดนี้ ก็เลยมานั่งนึกเอะตัดสินใจเอายังไงดี

โยมเอาอยางนี้ ยังไงก็เหลือเรา ๒ คน โยมชวยออกอุบายหนอย
พระก็ขี่มอเตอรไซคไมเปน โยมมีกลองกระดาษไหม เขาบอกวา
มีหาได มีกลองกระดาษ เออโยมขี่มอเตอรไซคนะ แลวก็เอากลอง
กระดาษวางไว แลวใหพระนั่งสุดทาย ก็เอากลองกระดาษมาวาง
ปรากฏวาเหลืออานอยู ๔ นิ้ว กระเดงทีเดียวก็หลุดแลว เออนา
ไมเปนไร เปนยังไงเปนกัน ยังไงก็ตองกลองกระดาษ ทานแนใจ
นะ แนใจ เอากลองกระดาษนี่แหละ อาตมาก็เห็นแตหลวงพอ
โกะ ขี่มอเตอรไซคไปบวชนาค ทีนี่ฝนก็จะตกหนัก ก็บอกวาเอา
อยางนีไ้ ปถึงทายบานแลวจอดใหเดิน เราก็จะเดินขามหมบู า น แลว
โยมไปรอรับปลายหมบู า นก็แลวกัน พระก็นงั่ กอดกลองกระดาษนะ
ไมใหถกู ตัวผหู ญิง กอดกลองกระดาษเพราะวาอันนีม้ นั เปนเมตตา
พรหมวิหารนะ เอาไป บอกใหจอดพอถึงชายบาน โอโหแกเรง
ความเร็วผานกลางหมูบานเลยนะ ทานอยาเลยเรงความเร็วดีกวา
ไมมใี ครมองเห็นหรอกมันมืดแลว โอโหไปถึงหมบู า นที่ ๔ ใจหายใจ
คว่ำ คอยยังชั่ว หมูบานที่ ๔ มีแตญาติพี่นองเขาใจกันได วันนั้น
ตองสะเดาะเคราะห อาตมาตองไปรดน้ำมนต เจอวีรกรรมดีจริงๆ
เลย ที่เลาใหฟงนี่บางทีเราอาจมองไมเห็นวาเงื่อนไขชีวิตที่จะทำ
ใหเกิดสิรมิ งคล มันอยทู ใี่ จ เหมือนกับนิทานเลาวา พระหลวงตากับ
พระหนมุ เดินขามสะพานไปเจอผหู ญิงตกน้ำ พระหนมุ ก็กลัวอาบัติ
พระแกกระโดดลงไปชวย อุมขึ้นมา อุมกอดแนนเลย เปนยังไงละ
แลวก็วางชวยใหหายใจ แลวก็รอด ไปถึงวัดพระหนมุ ไปพูดกับคนโนน
คนนี้วาหลวงตานี่ไปอุมผูหญิง พูดอยูหลายวัน พระหนุมก็ถูกเรียก
ไป ถามมันเปนยังไงนะ แลวก็มีการประชุมสงฆ พระแกก็เลาให
ฟง เหตุเกิดเปนอยางนี้ ทานก็บอกวา ความจริงนี่ผมก็ไมอยาก
ทำหรอกนะ แตมันเปนเหตุสุดวิสัย ถาเราไมชวยเขานี่ มันจะขาด
เมตตาธรรม เพราะมันเปนเรือ่ งของชีวติ เปนเรือ่ งของชีวติ ถาเปน
เรื่องอื่นไมเปนไร ชีวิตตองมากอน เห็นอยูตำตาแตไมชวยนี่ ขาด
ขาดแนนอน ศีลก็ขาด ศีลขอเมตตาธรรมขาดแนนอน ผมวางแลว
แตทำไมทานยังแบกยังอุมผูหญิงอยู ผมนี่วางไวแลว แตพระหนุม
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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ยังอุมอยู ไดสติขึ้นมา ก็ทำใหนึกถึงวาเออสิริมงคลนี่ บางทีมันมา
เพราะฉะนั้นปใหมวันนี้ ปเกาจะจากไป ปใหมจะตามมา
จากการใหสติกันนะ คลายเลยหลวงพี่หลวงองคหนุมนี่คลายเลย พรมน้ำมนตที่ชีวิต อยาพรมน้ำมนตที่ศรีษะ ที่หลังแตเพียงอยาง
เดียว สวดมนตภาวนาใหเมตตา ใหชีวิตของเรา แมแตเราอาบน้ำ
อาตมาก็เคยนะแบกแหมมน้ำหนัก ๘๐ กิโล ลมฟุบสะดุด เราก็ทำน้ำมนตใสกอกน้ำเลย พรมน้ำมนตใสกอกน้ำเลยโยม เปน
ขาตัวเองบนเนินถนน เราก็มีพระ ๒ รูป ชวยกันหามหัวกับหาม สิรมิ งคลเหมือนกันเราสวดมนตใสกอ กน้ำเลย ในหองนอนของเรา
ขา ก็ไมรูจะจับตรงไหน จับหัว อีกคน จับขา ก็มาวางไวที่ขอบ เปนสิรมิ งคล สวดมนต ภาวนาใหเปนสิรมิ งคลแกชวี ติ ของเรา อายุ
ทาง พอหามออกมาปบ รถ ๑๐ ลอ วิ่งปดผานเลยทันที ถาไมหาม วรรณะ สุข พละ แคลวคลาด ปลอดภัย มีอยู ๖ คำ อายุ วรรณะ
นะ อันตรายมาก เราก็รสู กึ ดีใจไดประกาศนียบัตรการเปนพลเมือง สุข พละ แคลวคลาด ปลอดภัย เอาแคนี้ ถาได ๖ คำนี้ เปน
ดี พระ ๒ รูปไดประกาศนียบัตรการเปนพลเมืองดี เห็นไหม สิริ สมบัตขิ องเราแลวนี่ ปไหนก็เปนปใหม แตถา ๖ คำไมเกิดขึน้ ปไหน
มงคลมันก็เกิดขึน้ เพราะจิตของเรามีธรรมะ มีเมตตา เมตตาธรรม ก็เปนปเกา ปเศรา ปแหงการสูญเสียทัง้ สิน้ สงสารมากก็คอื วาคนที่
ค้ำจุนโลก
เขาไมเขาใจ สิรมิ งคลนี่ เขาตองสูญเสียทุกสิง่ ทุกอยางในชีวติ ของ
เขาภายในพริบตาเดียวเพราะสติไมพอ กำลังสติ กำลังปญญาไม
พระมหายานกับพระเถรวาทเครงมาก พระเถรวาทนีเ่ ครง พอ นั่นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวน ทานศรัทธา
ไปเทีย่ วหิมาลัยดวยกัน อันนีเ้ รือ่ งจริงไมใสรองเทา ขึน้ ภูเขาหิมาลัย สาธุชนทั้งหลาย ที่ไดมีโอกาสมารวมบุญกันที่นี่แลว ใหหาความ
ไมใสรองเทา พระมหายานก็บอกหลวงพี่เปนเพื่อนกัน ใสรองเทา เปนสิริมงคลแกชีวิตของเรา เปนสิริมงคลตั้งแตวันนี้ขามปใหมไป
หนอยซิ ไมเปนไรผมเครง เดินไปซักพักหนึ่งไมไหว พระมหายาน แลว ตองอยูใหถึง ๓๑ ธันวา ๕๓ อยูใหถึงนะ อยูใหถึง มั่นใจวา
ก็เลยโยนถุงเทาให แลวก็โยนรองเทาให ก็ใส เดินไปสักพักหนึ่ง อยใู หถงึ แลวก็ใหเกิดความเปนสิรมิ งคลแกชวี ติ ทุกขัน้ ตอน รักษา
ก็บอกหลวงพี่ หลวงพี่ตองหมผาหนาตองใสเสื้อกันหนาวนะ บอก ศีล สมาธิ ภาวนา เพราะศีลนั้นมันเปนกรมธรรมชีวิตไมตอง
ไมเปนไรผมแข็งแรง เดินไปสักพักหนึ่งไมไหวหนาวมาก ขอเสื้อ จายเบี้ยประกัน รักษาศีล รักษาไว อยาเที่ยวเตร เด็กๆก็เรียน
เอาเสื้อมาหอ ไวขางในแลวก็เอาเสื้อจีวรออก สักพักหนึ่งเดินไป หนังสือ ขยัน หมั่นเพียร อยานอนดึกมาก คนแกคนเฒาก็เขา
เขาก็แนะนำบอกผาพันคอ แกก็บอกวาไมเปนไรผมเครง พอไปถึง หองน้ำระมัดระวัง ไมใหหกลมสิ่งเหลานี้เปนเรื่องละเอียดออน
สักพักหนึง่ ขอผาพันคอ เดินขึน้ ไปอีกไกลพอสมควรแลว เย็นเจีย๊ บ มาก จึงอยากจะใหทุกทานนำไปขบคิด สรางบานทำบานให
เลย ศีรษะนี่เย็นเจี๊ยบเลย หิมะเริ่มจะลงแลว พระมหายานก็บอก เปนสิริมงคลใหสะอาด ใหงดงาม แลวชีวติ ของเราก็จะปลอดภัย
หลวงพอเอาหมวกไหม พระมหายานแกก็เตรียมอยางดีเลยนะ เพราะฉะนัน้ วันนีก้ ข็ ออนุโมทนาบุญ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรี
เตรียมเอาไวหมดเลย เพราะยังไงก็ไปไมรอด เปนเพือ่ นรักกัน เพือ่ น รัตนตรัย บุญกุศลสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ พระบารมีธรรมในองคพระบาทสมเด็จ
รักกัน แกลงกัน เสร็จแลวก็เอาหมวก ผมขอเอาหมวกหนอยได พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระบารมี
ไหม แกบอกไดเอาไปเลย ผมเตรียมไวใหทานอยูแลว ผมทดลอง ธรรมของทานพระเดชพระคุณพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วาทานจะรอดไหม ก็เอาหมวกถวาย ระหวางที่จะใสหมวกนี่พระ สกลมหาสังฆปรินายก ตลอดจนถึงบุญบารมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
เถรวาทก็เอามือมาลูบที่ศีรษะ ลูบที่ศีรษะ ลูบมาที่หู หูหักเปาะเลย คือพระแกวมรกตองคประธานของแผนดินไทย พระสยามเทวา
เพราะมันแข็งมากเลย มันแข็งมาหลายชัว่ โมงหูหกั เลย พระมหายาน ธิราช พระบรมสารีริกธาตุที่สถิตอยู ณ พระธาตุตางๆ ทุก
ก็บอกวา เห็นไหมหลวงพี่ เครงหนักมักจะหูหักนะ ทานแกลงกัน ภูมภิ าคของประเทศ ขอบุญบารมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ หลานี้ จงมาอภิบาล
สิรมิ งคลมันก็เลยตองเกิดขึน้ ทีพ่ ละกำลังของใจ ถาใจของเรามีพละ ประทานพรปกปกรักษาทานทั้งหลายใหแคลวคลาดปลอดภัย จาก
กำลังดี มีเมตตาตอกัน เปนสิริมงคลทุกแหง แลวก็แคลวคลาด ทุกขภยั โรค ศัตรู อุปอันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง จงทุกประการเทอญ
ปลอดภัย
......สาธุ
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๑)

กิจกรรม
ผเู ขารวมโครงการ
จำนวน สถานที่
หลักสูตรเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๕๓ รับสมัครตัง้ แตวนั ที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะเต็ม
๑ - ๘ ก.ค. พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสขุ โดยคุณแมสริ ิ กรินชัย ๙ สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒ - ๔ ก.ค. จิตภาวนา ๓
ผูที่เคยปฏิบัติธรรมมาแลว หรือเคยอบรมเสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ
๒๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๗ - ๑๓ ก.ค. วิปสสนากรรมฐาน (วิปสสนาจารยวัดพิชัยญาติ)
สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๒๕๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๒ - ๑๖ ก.ค. หลักสูตร เพียงแครู (พระนวลจันทร กิตติปญโญ)
สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๒๕๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๕ - ๒๒ ก.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระราชสิทธิมุนี วิ.) ๑
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๙๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๘ ก.ค.
ธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย”
สมาชิกและผูสนใจทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๙ - ๒๓ ก.ค. เตรียมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ผูสนใจอุปสมบทและปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา (ชาย อายุ ๒๐ ป บริบูรณขึ้นไป)
๑๔ อาคารบุญยง วองวานิช
๑๙ - ๒๖ ก.ค. พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสขุ โดยคุณแมสริ ิ กรินชัย ๑๐ สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๔ ก.ค.
อุปสมบทพระสงฆเขาพรรษา
ผูผานการเตรียมพรอม
๑๔ วัดพิชยญาติการาม
๒๖ ก.ค.
ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑ ส.ค.
เทศนมหาชาติ
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑ - ๓ ส.ค. เจริญสติกำหนดรูปจจุบนั ในชีวิต ๒
ผูที่เคยปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสิริ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง ๑๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๒ - ๙ ส.ค. วิปสสนาพระวัดปา (พระมิตซูโอะ คเวสโก)
ผูสนใจปฏิบัติอานาปานสติ
๑๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๕ - ๗ ส.ค. จิตตภาวนา ๔
ผูที่เคยปฏิบัติธรรมมาแลว หรือเคยอบรมเสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ
๒๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๑ - ๑๘ ส.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระราชสิทธิมุนี วิ.) ๒
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๙๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๒ ส.ค.
ทำบุญตักบาตร “วันแมแหงชาติ”
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๕ - ๒๒ ส.ค. พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสขุ โดยคุณแมสริ ิ กรินชัย ๑๑ สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๑ - ๒๒ ส.ค. พุทธธรรม ๑
เฉพาะนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๕๐ อาคารสิริ กรินชัย
๒๒ - ๒๘ ส.ค. วิปสสนานาชาติ (อ.เฮเลน จันทมิตร)
ชาวตางประเทศและชาวไทยที่สนใจ (มีคาลงทะเบียน)
๑๒ อาคารบุญยง วองวานิช
๒๙ ส.ค.
ธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย”
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑ - ๘ ก.ย. พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสขุ โดยคุณแมสริ ิ กรินชัย ๑๒ สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒ - ๘ ก.ย. วิปสสนาพระวัดปา
ผูสนใจปฏิบัติอานาปานสติ
๑๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๐ - ๑๒ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (อ.สุภีร ทุมทอง) ๓
สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๒๕๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๑ - ๑๓ ก.ย. เจริญสติกำหนดรูปจจุบันในชีวิต ๓
ผูที่เคยปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสิริ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง ๑๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๖ - ๒๓ ก.ย. พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสขุ โดยคุณแมสริ ิ กรินชัย ๑๓ สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๗ - ๒๓ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระสวาง ติกขะวีระ)
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๙๐ อาคารสิริ กรินชัย
๒๔ - ๓๐ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (วิปสสนาจารยวัดพิชัยญาติ)
สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๒๕๐ อาคารสิริ กรินชัย
๒๖ ก.ย.
ธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย”
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
หลักสูตรเดือน ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๕๓ รับสมัครตัง้ แตวนั ที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะเต็ม
๑ - ๓ ต.ค. จิตตภาวนา ๕
ผูที่เคยปฏิบัติธรรมมาแลว หรือเคยอบรมเสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ
๒๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๒ - ๙ ต.ค. เตรียมพรอมผูบรรพชา สามเณรรัตนะ
เยาวชนชาย อายุ ๑๐-๑๔ ป
๒๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๕ - ๘ ต.ค. ยุวพุทธบุตร ๒ (รับสมัคร ๑ - ๑๕ ก.ค.๕๓)
เยาวชนชาย/หญิง อายุ ๑๑ - ๑๓ ป (ใชใบสมัครเฉพาะหลักสูตร สมัครทางไปรษณียเ ทานัน้ ) ๒๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๐ - ๑๖ ต.ค. วิปสสนากรรมฐานสำหรับครู
ครูสอนพระพุทธศาสนา
๓๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๑ - ๑๔ ต.ค. พัฒนาจิตยุวพุทธฯ ๓ (รับสมัคร ๑ - ๑๕ ก.ค.๕๓)
เยาวชนชาย/หญิง อายุ ๗ - ๑๐ ป (ใชใบสมัครเฉพาะหลักสูตร สมัครทางไปรษณียเ ทานัน้ ) ๒๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๖ - ๒๓ ต.ค. เนกขัมมบารมี สำหรับเยาวชนทั่วไป ๒
นักเรียนนักศึกษาชาย/หญิง อายุ ๑๗-๒๕ ป (ใชใบสมัครเฉพาะของหลักสูตร)
๒๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๗ - ๒๓ ต.ค. ธรรมบุตรี
เยาวชนหญิง อายุ ๑๐-๑๘ ป
๓๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๔ ต.ค.
๖๐ ป ยุวพุทธฯ และธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย”
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๖ - ๓๐ ต.ค. ยุวเนกขัมมฯ
เยาวชนชาย/หญิง อายุ ๑๔ - ๑๖ ป (ใชใบสมัครเฉพาะของหลักสูตร)
๒๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๓๑ ต.ค.
ลาสิกขาสามเณรรัตนะ และรับขวัญยุวบัณฑิตสามเณร ผูบรรพชาสามเณรใจเพชร และผูปกครอง
อาคารปฏิบัติธรรม
๑ - ๘ พ.ย. พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสขุ โดยคุณแมสริ ิ กรินชัย ๑๔ สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒ - ๙ พ.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาภูมิชาย อัคคปญโญ)
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๑๐๐ อาคาสิริ กรินชัย
๑๒ - ๑๙ พ.ย. วิปสสนาเบือ้ งตน ๓
สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๓๕๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๑ พ.ย.
ธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย”
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๐ - ๒๑ พ.ย. พุทธธรรม ๒
เฉพาะนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๕๐ อาคารสิริ กรินชัย
๒๓ - ๒๕ พ.ย. เจริญสติกำหนดรูปจจุบันในชีวิต ๔
ผูที่เคยปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสิริ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง ๑๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๒๖พ.ย.-๗ธ.ค. วิปสสนากรรมฐานเขมขน (เชมเย สยาดอ)
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลวอยางนอย ๓ ครั้ง
๑๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๒๘พ.ย.-๕ธ.ค. พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสขุ โดยคุณแมสริ ิ กรินชัย ๑๕ สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๕ ธ.ค.
ทำบุญตักบาตร วันพอแหงชาติ
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๘ - ๑๕ ธ.ค. พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสขุ โดยคุณแมสริ ิ กรินชัย ๑๖ สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๙ - ๑๖ ธ.ค. วิปสสนาพระวัดปา (พระปสันโน)
ผูเคยปฏิบัติอานาปานสติ
๑๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๘ - ๒๕ ธ.ค. วิปส สนากรรมฐานภาษาไทย & Eng.(พระ ดร. คำหมาย ธัมมสามิ) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๑๐๐ อาคารสิริ กรินชัย
๑๙ ธ.ค.
ธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย”
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๐ - ๒๔ ธ.ค. หลักสูตร เพียงแครู (พระนวลจันทร กิตติปญโญ)
สาธุชนทั่วไป
๒๕๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๖ ธ.ค.
สัมมนาวิทยากร
วิทยากร ผูชวยวิทยากร ยุวพุทธฯ
๒๗ - ๒๘ ธ.ค. สัมมนาเจาหนาที่
เจาหนาที่ของยุวพุทธฯ
๓๑ธ.ค.-๑ม.ค.๕๔ เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปใหม
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
การจัดปฏิบตั ธิ รรมนอกสถานที่ ป ๒๕๕๓
กุมภาพันธ ๑๗ - ๒๑ ก.พ. วิปส สนา (พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส)
ผูเคยปฏิบัติธรรมมาแลว
๖๐ พุทธธรรมสถานผาซอนแกว
เมษายน
๑ - ๘ เม.ย.
วิปสสนา (พระครูเกษมธรรมทัต)
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ชาย หญิง
๔๐
ดอยภูโอบ จ.เชียงใหม
สิงหาคม
๑๖ - ๒๕ ส.ค. วิปสสนา (พระมานพ อุปสโม)
สาธุชนทัว่ ไปอายุตงั้ แต ๑๕ ป
๑๐๐ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

วันที่

กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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ตารางกิจกรรม พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนยวปิ ส สนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี ( ศูนย ๒ )

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

เดือน

วันที่

กิจกรรม
ผูเขารวมโครงการ
หลักสูตรเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๕๓ รับสมัครตัง้ แตวนั ที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะเต็ม
๑ - ๗ ก.ค.
วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาอุเทน ปญญาปริทัตต) ๑ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๔ - ๘ ก.ค.
เยาวชนนานาชาติ และครอบครัว
เยาวชน ชาย/หญิง อายุ ๑๖ ป ขึ้นไป และครอบครัว
๙ - ๑๖ ก.ค.
วิปสสนากรรมฐาน (พระมานพ อุปสโม) ๑
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว และไมเคยปฏิบัติหลักสูตรนี้
๑๐ - ๑๗ ก.ค. ธรรมบุตรีนานาชาติ และเตรียมพรอมสามเณรนานาชาติ เยาวชนชาย/หญิง อายุ ๑๐-๑๘ ป (นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ) บวช ๑๗ ก.ค.
๑๘ ก.ค.-๗ ส.ค. สามเณรนานาชาติ
เยาวชนชาย อายุ ๑๐-๑๘ ป ผูผานการเตรียมความพรอม
๑๙ - ๒๕ ก.ค. วิปสสนากรรมฐาน (อ.เรณู ทัศณรงค) ๖
ผูเคยปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสิริ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๓ ครั้ง
๒๖ ก.ค.
ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา
สมาชิกและผูสนใจทั่วไป
พระสงฆที่อุปสมบทใหม
๒๗ ก.ค.-๒๓ ต.ค. วิปสสนาพระสงฆเขาพรรษา
๑ - ๑๐ ส.ค.
วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาเหล็ก จันทสีโล) ๒
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๘ - ๑๓ ส.ค.
วิปสสนาเยาวชนนานาชาติ
เยาวชน ชาย/หญิง อายุ ๑๒ - ๑๘ ป
๑๓ - ๑๙ ส.ค. วิปสสนากรรมฐาน (อ.เรณู ทัศณรงค) ๗
ผเู คยปฏิบตั หิ ลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสริ ิ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๓ ครัง้
๑๔ - ๑๖ ส.ค. วิปสสนาเบื้องตน (อ.เรณู) ๖
สาธุชนทัว่ ไป อายุตงั้ แต ๑๕ ป
๒๓ - ๒๘ ส.ค. พัฒนาวิทยากร
วิทยากร และผูชวยวิทยากร ยุวพุทธิกสมาคม
๓๑ ส.ค.-๑๔ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาเหล็ก จันทสีโล) ๓
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๑๗ - ๒๓ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมานพ อุปสโม) ๒
เฉพาะผูเคยปฏิบัติหลักสูตรนี้มาแลว
๒๒ - ๒๖ ก.ย. อบรมเปนผูชวยวิทยากร
ผูสนใจเปนผูชวยวิทยากรและผานการสัมภาษณ
๒๕ - ๒๘ ก.ย. หลักสูตร ระลอกคลืน่ บังน้ำใส (พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
หลักสูตรเดือน ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๕๓ รับสมัครตัง้ แตวนั ที่ ๑ ก.ค. ๑๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะเต็ม
๑ - ๑๐ ต.ค.
วิปสสนากรรมฐาน (พระราชสิทธิมนุ ี วิ.)
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๖ - ๑๐ ต.ค.
ยุวธรรมบุตรี
เยาวชนหญิง อายุ๗-๑๐ป
๑๐ - ๑๗ ต.ค. เจียระไนพี่เลี้ยงธรรมบุตรี
ผูที่เคยเขาหลักสูตรธรรมบุตรี
๑๓ - ๒๐ ต.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระมานพ อุปสโม) ๓
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๒๓ - ๒๕ ต.ค. วิปสสนานานาชาติ (อ.เฮเลน จันทมิตร)
ชาวตางประเทศและชาวไทยที่สนใจ (มีคาลงทะเบียน)
๒๔ ต.ค.
ทอดกฐิน
สมาชิกและผูสนใจทั่วไป
๒๗ ต.ค.-๙ พ.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๒๙ - ๓๑ ต.ค. วิปสสนาเบื้องตน (อ.เรณู) ๗
สาธุชนทั่วไป
๑ - ๗ พ.ย.
วิปสสนากรรมฐาน (อ.เรณู ทัศณรงค) ๘
ผเู คยปฏิบตั หิ ลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสริ ิ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๓ ครัง้
๑๐ - ๑๔ พ.ย. วิปส สนาเบือ้ งตน (พระคเชนทร,พระภาสกร)
สาธุชนทั่วไป
๑๙ - ๒๗ พ.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาเหล็ก จันทสีโล) ๔
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๒๐ - ๒๔ พ.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาอุเทน ปญญาปริทัตต) ๒ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๓๐พ.ย.-๖ธ.ค. หลักสูตร เพียงแครู (พระนวลจันทร กิตติปญโญ) ๒
เฉพาะผูเคยปฏิบัติหลักสูตรเพียงแตรู
๔ - ๖ ธ.ค.
ครอบครัวคุณธรรม
เยาวชนและครอบครัว
๘ - ๑๖ ธ.ค.
วิปสสนากรรมฐาน (พระครูเกษมธรรมทัต) ๓
ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว
๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ธรรมบุตรีนานาชาติ
เยาวชน
๑๙ - ๒๕ ธ.ค. วิปสสนากรรมฐาน (อ.เรณู ทัศณรงค) ๙
ผเู คยปฏิบตั หิ ลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสริ ิ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๓ ครัง้
๒๐ - ๒๒ ธ.ค. วิปสสนาเบื้องตน (อ.เรณู) ๘
สาธุชนทั่วไป
๒๖ ธ.ค.
สัมมนาวิทยากร
วิทยากร ผูชวยวิทยากร ยุวพุทธฯ
๒๗ - ๒๘ ธ.ค. สัมมนาเจาหนาที่
เจาหนาที่ของยุวพุทธฯ
๓๑ธ.ค.-๑ม.ค.๕๔ เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปใหม
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป

วันที่
๒๔ - ๒๕ เม.ย.
๑๘ - ๒๐ มิ.ย.
๒๑ - ๒๔ ส.ค.
๒ - ๙ ก.ย.
๑๘ - ๑๙ ก.ย.
๑ - ๓ ต.ค.
๑๒ - ๑๔ พ.ย.

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร “ดีท็อกซใจ เพิ่มภูมิใหชีวิต”
หลักสูตร “เสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ” ๒
หลักสูตร “เมตตาภาวนา” ๑ อ.อรพิมล
หลักสูตร “เมตตาภาวนา” ๒ อ.อรพิมล
หลักสูตร “สูความสำเร็จบนทางชางเผือก”
หลักสูตร “สายทางแหงปญญา”
หลักสูตร “เสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ” ๓

สำหรับ
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป

จำนวนคน
๕๐
๗๐
๓๕
๓๕
๔๕
๔๕
๗๐

สถานที่จัดอบรม
โรงแรม โฟรวิงส
อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธบางแค
ยุวพุทธฯ ปทุมธานี (ศาลา)
ยุวพุทธฯ ปทุมธานี (ศาลา)
ยุวพุทธฯ ปทุมธานี (ศาลา)
ยุวพุทธฯ ปทุมธานี (ศาลา)
อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธบางแค

กำหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลง กอนสมัครกรุณาสอบถามเพิม่ เติมไดที่ ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
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จำนวน

สถานที่

๗๒
๕๐
๗๒
๕๐
๗๒

อาคาร
ศาลา
อาคาร
ศาลา
ศาลา
อาคาร

๗
๗๒
๕๐
๗๒
๕๐
๓๐
๗๒
๗๒
๓๐
๗๒

กุฏิ
อาคาร
ศาลา
อาคาร
ศาลา
อาคาร
อาคาร
อาคาร
ศาลา
อาคาร

๗๒
๑๐๐
๕๐
๗๒
๗๒

อาคาร
ศาลา
ศาลา
อาคาร
อาคาร
ศาลา
อาคาร
ศาลา
ศาลา
ศาลา
อาคาร
ศาลา
อาคาร
ศาลา
อาคาร
ศาลา
อาคาร
ศาลา

๗๒
๕๐
๕๐
๕๐
๗๒
๕๐
๗๒
๕๐
๗๒
๕๐
๗๒
๕๐

หมายเหตุ
มีคาลงทะเบียน
มีคาลงทะเบียน
มีคาลงทะเบียน
มีคาลงทะเบียน
มีคาลงทะเบียน
มีคาลงทะเบียน
มีคาลงทะเบียน

ขาวกิจกรรม

ศูนยวปิ ส สนายุวพุทธิกสมาคมฯ เพชรเกษม ๕๔ (ศูนย๑)

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผูแทนจาก
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ นำโดย ภญ.รศ.ดร.วิไล
เทียนรงุ โรจน หนุนภักดี พรอมดวยเจาหนาทีข่ องยุวพุทธฯ
นำสมุดลงนามทีส่ มาชิกและสาธุชนไดรว ม ลงนามถวาย
พระพรพร อ มกระเช า ดอกไม ร ว มน อ มเกล า ฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช โดยมี
ผแู ทนพระองครับมอบหนังสือลงนามและกระเชาดอกไม

วันพอแหงชาติ

วันเสารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทยฯ ไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ
โดยมีสมาชิกและสาธุชนรวมทำบุญตักบาตรขาวสารอาหาร
แหง และนัง่ สมาธิ เพือ่ นอมเกลาถวายเปนพระราชกุศล แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหพระองคทรงมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณแข็งแรง เปนมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป

ธรรมะในคำสอนพอ

ชวนพอทำบุญ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทยฯ ไดรวมกิจกรรมในโครงการ “ชวนพอ
ทำบุญ...ถวายพอหลวงของชาวไทย” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ สวนเบญจสิริ ในพิธี
มีกิจกรรมตางๆ ทั้งทำบุญ ตักบาตรขาวสารอาหารแหง
และหนังสือธรรมะดีๆ เพื่อนำไปถวายพระสงฆในจังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมถึ ง กิ จ กรรมบนเวที แ ละกิ จ กรรม
ตลาดบุญของหนวยงานตางๆ

วันเสารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ หองสมุดนาลันทา
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ จัดบรรยายพิเศษหัวขอ
“ธรรมะในคำสอนพอ ” ไดรั บ เกีย รติจ าก พล.ต.อ. วสิษ ฐ
เดชกุญชร เปนวิทยากร ณ หอเกียรติคณ
ุ ชัน้ ๒ อาคารบุญยง
วองวานิช การบรรยายครัง้ นีเ้ ปนสวนหนึง่ ในโครงการสงเสริม
การอานหนังสือในหองสมุดฯ เนื่องในโอกาสเดือนธันวาคม
มหามิ่งมงคลของชาวไทย จึงเชิญชวนชาวไทยรวมกันอาน
หนังสือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เพือ่ รำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันยิง่ ใหญ ทีท่ รงดูแลทุกขสขุ ของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะ
เวลากวา ๖๐ ป
ติดตามและรวมกิจกรรมดีๆ ในปนี้ ของหองสมุดนาลันทา
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ ไดที่ www.ybat.org

กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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พัฒนางานเพือ่ ตน พัฒนาคนเพือ่ องคกร

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ยุวพุทธิกสมาคมแหง
ประเทศไทยฯ จัดงานสัมมนาเจาหนาที่ ครัง้ ที่ ๒ ประจำป ๒๕๕๒
ณ ทีท่ ำการสมาคม ในหัวขอเรือ่ ง “พัฒนางานเพือ่ ตน พัฒนา
คนเพื่อองคกร” โดยไดรับความเมตตาจาก พ.ต.อ.(พิเศษ)
นรวัฒน เจริญรัชตภาคย อุปนายกสมาคมเปดงาน และไดรบั
ความเมตตาจากพระอาจารยชาญชัย อธิปญโญ มาบรรยาย
ธรรม เจาหนาทีไ่ ดรบั ความรแู ละความเขาใจเพิม่ มากขึน้ รวม
ถึงการนำหลักธรรมไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตและหนาที่
ตอไป

เสริมมงคลชีวติ ประสิทธิพรปใหม
ระหวางวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๑ มกราคม ๒๕๕๓
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ จัดงานเสริมมงคลชีวิต
ประสิทธิพรปใหม รวมสงทายปเกา เพื่อตอนรับศักราชใหม
ดวยการปฏิบตั ธิ รรมเดินจงกรม - นัง่ สมาธิ สวดมนต ฟงธรรม
บรรยายโตรุง โดยมีสมาชิกและสาธุชนรวมงานอยางคับคั่ง
จนตองเปดอาคารใชถึง ๓ หลังและงานนี้จะสำเร็จไมได ถา
ไมไดรับความเมตตาจากทานเจาภาพ วิทยากร กรรมการ
อาสาสมัครและเจาหนาทีท่ กุ ทาน อนุโมทนาสาธุ
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ผูใหแสงแหงธรรม

ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทยฯไดจัดสัมมนาวิทยากรและผูชวยวิทยากร
หลักสูตรพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข ณ อาคารสิริ
กรินชัย ฟงธรรมะเรือ่ ง “การสอบอารมณ” โดยพระครูปลัด
ประจาก สิริวัณโณ และ นายกสมาคมพบวิทยากรเพื่อ
สื่อนโยบายและกิจกรรมของสมาคมในอนาคต
เพื่อเปนการขอบคุณคณะวิทยากรผูใหธรรมทานมา
ตลอดทัง้ ป และเพือ่ ความเปนสิรมิ งคลใหแกชวี ติ จึงไดนำคณะ
วิทยากรทัวรไหวพระ ๙ วัด ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเด็กแหงชาติ

วั น ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ สมาคมจั ด กิ จ กรรม
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ โดยมีเด็กๆ มารวมกิจกรรมกันอยาง
คับคัง่ ในงานมีกจิ กรรมตางๆ มากมาย
ขอขอบคุณผูใหญใจดีที่เมตตามอบของขวัญ รางวัล
อาหารและเครือ่ งดืม่ ใหกบั เด็กๆทีม่ ารวมงาน เด็กๆไดสนุกกัน
อยางเต็มที่ ผจู ดั งานก็ปลืม้ ใจ หายเหนือ่ ย หลังจากทีห่ า งหายจาก
การจัดงานวันเด็กมานานเกือบ ๑๐ ป คำขวัญของปนคี้ อื “คิด
สรางสรรค ขยันใฝรู เชิดชูคณ
ุ ธรรม”

มุทิตาจิต อาจารยมันตา หอรัตนชัย
ระหวางวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ สมาคมไดจดั วิปส สนา
กรรมฐาน ๖๐ ปยวุ พุทธฯ และมุทติ าจิตอายุวฒ
ั นะ ๘๒ ปแดทา นอาจารย
มันตา หอรัตนชัย ซึ่งมีผูอุปการคุณของสมาคมและลูกศิษยของทาน
อาจารยเขารวมปฏิบตั ธิ รรมในครัง้ นี้ จำนวน ๗๘ ทาน มีพระภาวนา
วิหารธรรม วิ.(เหล็ก จนฺทสีโล) และพระมหาบุญทัน จรณปฺโญ เปน
พระวิทยากร วันสุดทายของการปฏิบตั ธิ รรมไดทำพิธมี ทุ ติ าจิตแดทา น
อาจารย มีลกู ศิษยมารวมงานอีกจำนวนมาก มีพธิ ที ำบุญเลีย้ งพระ ปลอย
ชีวติ โค กระบือ และทุกคนไดอมิ่ ทองกันทัว่ หนาดวยอาหารและของวาง
ทีท่ า นเจาภาพนำมา มีวนุ ฝมอื ทานอาจารยเปนของทีร่ ะลึกติดมือกลับ
บานกันทุกคน เห็นอาจารยมคี วามสุขแลว ชาวยุวพุทธฯก็ปลืม้ ขอให
อาจารยสขุ ภาพแข็งแรง อยเู ปนรมโพธิร์ ม ไทรของลูกๆ หลานๆ และ
อยกู บั ยุวพุทธฯ ตลอดไป สาธุ.....

ศูนยวปิ ส สนายุวพุทธิกสมาคมฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย ๒) จ.ปทุมธานี
ผานรอนผานหนาวมาหลายฝนหนมุ สาวหลายคนคงอยากจะมี “คนรใู จ” แอบเพอไปวาคงจะดีไมนอ ยถาไปไหนมาไหน
มีแตคนรใู จเราเต็มไปหมด หากจะยอนถามตัวเราเอง ณ วันนี้ เดือนนี้ ปนวี้ า เรารจู กั ใจของเราดีแคไหน เรารจู กั ใจเราหรือ
เปลา เรารทู นั ใจของเราหรือไม หลายคนเรียกรองใฝหาอยากมีคนรใู จอยากใหคนอืน่ มารใู จเรา แตไมเคยรใู จของตนเองอยาง
แทจริงสักที พระพุทธองคตรัสวา “ใจเรานีม้ ปี กติไปไกล ไมมรี ูปราง มีถ้ำเปนทีอ่ าศัย ดิน้ รน กวัดแกวง รักษายาก หามยาก”
ผคู นสวนใหญไมรจู ักใจ และซ้ำรายรไู มทนั ใจตัวเอง เลยโดนใจหลอก ใจหลอกใหรกั ใจหลอกใหหลง ใจหลอกใหกงั วล
หลอกใหกลัว หลอกใหทกุ ข หลอกใหสขุ หลอกใหเปนไปตางๆ นานา ทัง้ ดีและราย สาเหตุเพราะเราไมรจู กั ใจของเราเอง เรา
รไู มทนั ใจของตัวเราเองก็เลยโดนใจของเราหลอกเอาจนเปนทุกขไมหยุดไมหยอน หากเรารจู กั ใจรทู นั ใจจะไมทกุ ขแนนอน
ทำอยางไรจึงจะรจู กั ใจของเรา ทำอยางไรจึงจะรทู นั ใจของเรา พระอาจารยทา นสอนวาใหฝก สติ ใหฝก สังเกต ให
ตามดูตามรใู จของเราในทาทีตา งๆใหทนั ใหตามดูตามรสู งิ่ ทีม่ าปรากฏแกใจ ใหใจไดรบั รไู ดทนั ตามดูตามรอู ยเู สมอในทุกอิรยิ าบถ
ทำเชนนีอ้ ยบู อ ยๆ ทุกวันๆ อยางสม่ำเสมอ ไมนานเราก็จะเปนคนรใู จ (ของตัวเอง) อยางแทจริง การรจู กั ใจนี้ ทานบอกวา
เปนกำไรของชีวติ ทานใดอยากใหชวี ติ มีกำไร ไมอยากโดนใจหลอก และสำคัญคือไมเปนทุกข ก็อยาลืมมาเปน “คนรใู จ” (ของ
ตัวเอง) กันนะครับ

ขาวกิจกรรมในชวงที่ผานมา

โครงการเสริมมงคลชีวติ ประสิทธิพรปใหม เปนอีกหนึง่
กิจกรรมทีส่ มาคมจัดตอเนือ่ งเปนประจำทุกป และในปนี้
ก็มกี จิ กรรมดีๆนีใ้ หทกุ ทานไดออมบุญอิม่ ใจในวันสงทาย
ปเกาตอนรับปใหม ในบานหลังทีส่ องของเราแหงนี้ กับ
บรรยากาศความเปนผใู หและไดแบงปนเอือ้ เฟอ เกือ้ กูล
แกกนั และกัน อบอนุ ในธรรมแบบโตรงุ ขามวันขามคืน
ขามป ซึง่ ในปนมี้ ผี เู ขารวมกิจกรรมตางๆ อยางตอเนือ่ ง
ตลอดคืน รวมออมบุญดวยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต ฟงธรรมบรรยาย ทำบุญตักบาตร รวมพิธี
ประดิษฐาน “พระพุทธวิสทุ ธิเทพ” และออมบุญในพิธฉี ลองศาลาอเนกประสงคเพือ่ กิจสงฆ ฉลองกุฎพี ระวิปส สนาจารย รวม
ถึงทางเชื่อมสายบุญ
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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นอกจากงานวิปส สนากรรมฐานทีเ่ ปนงานหลักของเราแลว
๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ศูนยไดจดั กิจกรรมพิเศษ นำโดยคณะกรรมการ
บริหาร วิทยากร เจาภาพ เจาหนาที่ และโยคีผูปฏิบัติธรรมได
รวมกันบำเพ็ญบุญในวาระวันคลายวันเกิด อายุวฒ
ั นะมงคล ๘๓ ป
อาจารยเรณู ทัศณรงค วิปส สนาจารยผมู อี ปุ การคุณ ทีศ่ ษิ ยานุศษิ ย
ทัง้ หลายตางเรียกขานกันจนคนุ เคยวา “คุณยาย”
ตองขอขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญแดทกุ ทานทีม่ ี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ

กิจกรรมสำคัญที่อยากใหทุกทานมีสวนรวม
กำหนดการโครงการวิปส สนากรรมฐานประจำป ๒๕๕๓ ออกเปนทางการแลว สนใจหลักสูตรไหนอยางไรขอเชิญชวน
เลือกสรรเขารวมปฏิบตั กิ นั ตามอัธยาศัย ทีส่ ำคัญ อยาลืม...ยืน่ ใบสมัครลวงหนา ยืนยัน ตอบรับ ใหถกู กติกาดวยนะครับ
ทุกหลักสูตรทีจ่ ดั อบรมยังคงยืน่ ใบสมัครทีส่ ำนักงานใหญเชนเคย กรุณาบอกตอๆกันดวย จะเปนพระคุณยิง่
ศูนยวปิ ส สนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ ศูนยทไี่ ดชอื่ วาเปน “บานหลังทีส่ องของเราทุกๆคน” ธรรมสถานทีใ่ หความสุข
ความสงบ และใหสติปญ
 ญาแกสาธารณะชน ณ วันนีม้ คี วามสะดวกในดานตางๆ และสามารถรองรับความตองการของผสู นใจ
ใครในการปฏิบตั ไิ ดหลากหลายมากขึน้ มีการกอสรางและพัฒนาอาคารสถานทีต่ า งๆ รองรับการจัดกิจกรรมตอเนือ่ งไมนอ ยกวา
๘๐ โครงการตอป และมีผเู ขารวมกิจกรรมมากขึน้ ทุกๆโครงการ
ปญหาการมีพนื้ ทีจ่ ำกัด หลายครัง้ ไมสามารถรองรับผคู นจำนวนมากได และบอยครัง้ ทีถ่ กู รบกวนดวยมลภาวะจากความ
เจริญของเมืองในดานตางๆ เชน มลภาวะทางเสียง และมลภาวะทางอากาศ สงผลทำใหผเู ขารวมกิจกรรมไมไดรบั ความสัปปายะ
ในการปฏิบตั ธิ รรมอยางเต็มที่ คณะกรรมการ พระวิปส สนาจารย และผเู กีย่ วของทุกฝายไดพจิ ารณาถึงปญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงขอเชิญ
ชวนสมาชิกและสาธุชนผเู ห็นประโยชนตอ สาธารณะ ทัง้ ประโยชนสว นตน และประโยชนสว นรวมประโยชนตอ บุตรหลานของ
เรา ไดรวมพลังศรัทธา เสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย และกำลังสติปญ
 ญาขวนขวายชวยกันอยางเต็มกำลังความ
สามารถ รวมกันเปนเจาภาพบริจาคซือ้ ทีด่ นิ สวนตอขยายนีเ้ พือ่ เตรียมพืน้ ทีใ่ หเหมาะสม รองรับการพัฒนาเปนสวนธรรมทีม่ ี
ความสงบและมีสภาพแวดลอมคงความเปนธรรมชาติ เปนศูนยพัฒนาเยาวชน และเปนศูนยการฝกอบรมของหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ใหสามารถรองรับความตองการของผสู นใจใครในการปฏิบตั ขิ นั้ เขมขนไดหลากหลายมากขึน้
การจัดซือ้ ทีด่ นิ สวนตอขยาย ขอเชิญชวนรวมเปนสวนหนึง่
ในตนบุญ รวมเปนเจาของโฉนดทีด่ นิ ทีเ่ ปนจุดเริม่ ตนแหงแมน้ำ
สายบุญที่ยิ่งใหญ ที่จะสงผลนำพาใหเราทั้งหลายไดมีสถานที่
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานทีม่ คี วามสะดวก สัปปายะ พอเหมาะ พอดี
แกการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานมากขึน้ “ตนบุญ” ทีจ่ ะทำใหกาย
และใจของเราทัง้ หลายไดรบั ความชมุ ชืน่ เบิกบาน ไดสมั ผัสกับความ
สงบสุขทีแ่ ทจริง ไดเปนผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบานในธรรมขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา รวมบริจาคซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท
หรือรวมบริจาคตามกำลังศรัทธา ทัง้ นี้ ทานทีร่ ว มเปนเจาภาพบริจาคตัง้ แต ๔๐,๐๐๐ บาท หรือจำนวน ๑๐ ตารางวาขึน้ ไป จะได
รับการจารึกชือ่ เพือ่ เปนอนุสรณในการจัดซือ้ ทีด่ นิ ในครัง้ นี้
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดทศี่ นู ยวปิ ส สนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท ๐๒-๙๘๖-๖๔๐๓-๕ เปดทำการทุกวัน

26

ยุวพุทธสัมพันธ ฉบับที่ ๗๓

ศูนยวปิ ส สนายุวพุทธิกสมาคมฯ สวนประไพธรรม (ศูนย ๓) จ.ชุมพร
ศูนยวิปส สนายุวพุทธฯสวนประไพธรรม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุมครองทุกทานใหมีความสุขตลอดไป
ปใหมผา นไปแลวงานการปฏิบตั ธิ รรมของศูนยยงั คงดำเนินตอไปไมมที สี่ นิ้ สุด งานทีจ่ ะบอกบุญแกทา นสมาชิกเปนงานใหญคอื
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น จำนวน ๑๐๐ รูป เตรียมความพรอมกอนเปนเวลา ๗ วันทีศ่ นู ย คือ วันที่ ๒๙ มีนาคม - ๓
เมษายน บรรพชาวันที่ ๔ เมษายน ทีว่ ดั ถ้ำพรุตะเคียน และปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ถ้ำพรุตะเคียน ทานจะสงปจจัยรวมบุญไดตงั้ แต
วันนีจ้ นถึงวัน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ขออนุโมทนาสาธุกบั ทุกทาน

ศูนยวปิ สสนายุวพุทธิกสมาคมฯ เขมรังสี (ศูนย ๔) จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิ ญ ร ว มทอดผ า ป า สนั บ สนุ น ศู น ย วิ ป ส สนายุ ว พุ ท ธฯ–เขมรั ง สี
จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา วั น ที่ ๑๘ เม.ย.๕๓
ขอเชิญสมาชิกยุวพุทธิกสมาคมฯและสานุศษิ ยพระครูเกษม
ธรรมทัตทุกทาน รวมทอดผาปาสรางกุฏสิ งฆและกุฏผิ ปู ฏิบตั ธิ รรม
ศู น ย วิ ป ส สนายุ ว พุ ท ธฯ-เขมรั ง สี ( ยุ ว พุ ท ธฯศู น ย ๔ ) ซึ่ ง จะเริ่ ม
ดำเนินการกอสรางในป ๒๕๕๓ นี้
ผบู ริจาคจะไดรบั การจารึกชือ่ ในสิง่ กอสรางตางๆ ดังนี้
- กุฏวิ ปิ ส สนาจารย
๑,๒๐๐,๐๐๐ บ.
- กุฎพิ ระสงฆ หลังละ
๓๕๐,๐๐๐ บ.
- กุฏ(ิ แฝด)ผปู ฏิบตั ธิ รรม ช/ญ หลังละ
๙๕๐,๐๐๐ บ.
- ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ๑ หลัง
๕,๒๐๐,๐๐๐ บ.
- หองน้ำหองสุขา พรอมหองเก็บของ
๑,๒๐๐,๐๐๐ บ.
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา ถนน
รวมเปนเจาภาพผาปา ๑๐,๐๐๐ กอง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
หรือเปนเจาภาพสรางสิง่ ปลูกสราง ตามกำลังศรัทธา

กำหนดการ
วันอาทิตย ที่ ๑๘ เม.ย. ๕๓
๐๗.๓๐ น.
เดินทางไปยังวัดมเหยงคณ
ถวายภัตตาหารแดพระสงฆทงั้ วัด
๐๙.๓๐ น.
ทอดผาปาสรางศูนย ๔
๑๐.๐๐ น.
สัมโมทนียกถาจากพระครูเกษมธรรมทัต
พระสงฆอนุโมทนา
แผเมตตา อุทศิ สวนกุศลและ
ตัง้ จิตอธิษฐาน (เสร็จพิธ)ี
๑๑.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวันทีว่ ดั
๑๓.๐๐ น.
สัญจรไหวพระ ๙ วัด
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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ฝากขาวบอกบุญ

กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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๒๒ มกราคม ๒๕๕๓
เรือ่ ง ขอเชิญรวมประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๕๓
เรียน ทานสมาชิก
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กำหนดจัดการประชุมใหญสามัญ
ประจำป ๒๕๕๓ เพื่อรายงานความกาวหนาและผลการดำเนินงานของสมาคมใหสมาชิกไดรับทราบ
ในวันอาทิตย ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติธรรม ชั้น ๔
อาคารปฏิบตั ธิ รรม ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖
แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มีกำหนดการดังนี้
๐๘.๓๐ น.
สมาชิก และกรรมการ ลงทะเบียนรับเอกสาร
๐๙.๐๐ น.
สุนทรพจนเยาวชน หัวขอ “๖๐ ปยวุ พุทธฯ ในความคิดของหนู (ผม)”
๐๙.๓๐ น.
การประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๕๓
ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ ๑
วิดที ศั นผลการดำเนินงานของสมาคมประจำป ๒๕๕๒
วาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๕๒
วาระที่ ๓
รับรองงบดุลประจำป ๒๕๕๒ และเสนอผตู รวจสอบบัญชี
วาระที่ ๔
เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม แทนชุดเดิมทีค่ รบวาระ
วาระที่ ๕
เรือ่ งอืน่ ๆ
นายกสมาคม กลาวขอบคุณ และปดงาน
๑๑.๓๐ น.
รับประทานอาหารรวมกัน
สมาคมจึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.และรวมกิจกรรม
“จิตใส ใจสบาย” บรรยายธรรม โดย ครูบาบุญชมุ ญาณสวโร ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะกรุณามาเขารวมประชุมและรวมกิจกรรมดังกลาว ขอไดรับความขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายอนุรธุ วองวานิช)
นายกสมาคม
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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ประสบการณจากการปฏิบัติธรรม
โดย ณัฐยิ า เกลีย้ งขำ

ขาพเจาชือ่ น.ส.ณัฐยิ า เกลีย้ งขำ (ยยุ ) มีพนี่ อ ง ๔ คน
เปนลูกคนที่ ๓ ทำงานอยบู ริษทั บริหารสินทรัพย แถวๆถนนวิทยุ
เพื่ อ นแนะนำให ม าปฏิบัติ ธ รรมที่ยุ ว พุ ท ธฯ หลั ก สู ต รวิป ส สนา
กรรมฐาน “พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข โดย คุณแมสิริ
กรินชัย” ชวงระหวางวันที่ ๑ – ๘ พ.ย. ๕๒
บุคลิกขาพเจาเปนคนคอนขางไมอยนู งิ่ ( Hyper-Active)
ทำงานประจำ ๕ วัน สวนวันเสารอาทิตยก็หากิจกรรมมาทำอีก
นอกจากนีต้ วั ขาพเจาเปนลูกคนกลาง (Wednesday Child) จึงเปน
คนที่ใจนอยมาก แมวาทั้งคุณพอและคุณแมเลี้ยงดูเรามาอยางดี
ทุกคนรักและเปนหวงทีส่ ดุ แตเนือ่ งจากเปนคนทีร่ กั คุณพอมาก และ
คุณพอเสียชีวิตไปชวงที่ขาพเจาอยูชั้นมัธยมตน ซึ่งเปนครั้งแรกที่
ขาพเจาไดรจู กั คำวา “สูญเสีย” และ “ตาย” ตลอด ๑๘ ปนกี้ ย็ งั
รสู กึ เสมอชีวติ ขาดอะไรไปบางอยาง รสู กึ เศรา เหงา ทุกข อยางบอก
ไมถูก หลายครั้งรูสึกวาเรามีชีวิตอยูเพื่อรอวันตายเทานั้นเอง
พรอมเสมอทีจ่ ะตาย ถึงแมคุณพอจะเสียไป ๑๘ ปแลวแตก็ยัง
เสียใจไมหยุด ทั้งๆที่มีคุณแมที่รักเราอยู บางครั้งรูสึกวาคุณแม
ทำอะไรก็คอ นขางขัดใจเรา และเหมือนทานไมเขาใจเราเลย ยิง่
รูสึกทุกขก็ยิ่งหาอะไรทำเพื่อทดแทนและเติมเต็มความรูสึกที่ขาด
หายตัง้ แตคณ
ุ พอเสีย แตยงิ่ ทำมากเทาไหรกย็ งิ่ เหนือ่ ยและทุกขไม
ไดลดลง
กอนมาที่นี่รูสึกชีวิตเราชางวุนวายสับสนและไมสมบูรณ
จริงๆ แตนา แปลกเหลือเกินที่ ๘ วัน ๗ คืนทีน่ ที่ ำใหเรารสู กึ วาทำไม
ชีวติ เราสงบแบบนี้ อีกอยางคือทำใหรสู กึ กตัญูกบั คุณแมมากขึน้
จนอยากนำพวงมาลัยไปกราบคุณแมมาก เหมือนกับที่ อ.นพเกา
เลาใหฟง วา มีเพือ่ นคนหนึง่ หลังจากกลับจากวิปส สนาทีน่ แี่ ลว เขา
ขอตัวไปทำธุระดวนกอนกลับบาน ซึง่ ก็คอื การไปสัง่ รานดอกไมให
รอยมาลัยเพื่อนำไปกราบคุณพอคุณแมที่บาน ขาพเจาก็รูสึกแบบ
เดียวกันและคิดวาจากนีไ้ ปชีวติ ทีข่ าดหายของตัวเองคงสิน้ สุดแลว
คงจะไมพรองอีกแลว เพราะทีน่ ไี่ ดชว ยเติมเต็มใหจนสมบูรณแลว
ซึง่ จากนีไ้ ปก็แคพฒ
ั นาใหสมบูรณยงิ่ ๆ ขึน้ ไป
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หลักสูตรนี้ไมเพียงแตใหเรารูและตระหนักเรื่อง “ความ
กตัญู” เทานัน้ แตยงั สอนใหเรารเู รือ่ ง “กฎแหงกรรม” มากขึน้
ทำใหตวั เองรสู กึ กลัวบาปและอยากทำความดีมากขึน้ รสู กึ วาตัวเอง
โชคดีและมีบุญที่สุดที่ไดเกิดมาเปนชาวพุทธและเปนชาวไทยที่มี
“ในหลวง”เปนพอหลวง อีกอยางรูสึกทึ่งกับอัจฉริยภาพขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเพราะสิง่ ทีท่ านกลาวไวมากมายลวน
เปนความจริงและพิสูจนไดทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่อง “ไตรลักษณ”
(อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ซึง่ ทุกอยางลวนเกิดมา ตัง้ อยู และดับไป
ทุกขณะจิต สวนการทำความดี ละเวนความชัว่ และทำจิตใหบริสทุ ธิ์
นัน้ สำคัญมาก แตเดิมเคยคิดวาการอยกู บั ตัวเอง คอยดูกายและจิต
นัน้ เปนสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ เนือ่ งจากปกติเปนคนทีใ่ หความสนใจและความ
สำคัญกับคนอืน่ มากๆ อยเู สมอ เพราะคิดวาความสุขของตัวเองขึน้
อยกู บั การทำใหผอู นื่ มีความสุข แตจากนีเ้ ปนตนไปจะพยายามหัน
มามองและใสใจในกายและจิตของตัวเองใหมากๆ
นอกเหนือจากนัน้ ยังรสู กึ วาขาพเจามีบญ
ุ มากขึน้ ไปอีกที่
ไดมโี อกาสรจู กั กับ “ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ” และได
มีโอกาสปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน (ซึ่งถือวาเปนการทำบุญอันยิ่ง
ใหญทสี่ ดุ ) จากการไดเขารวมหลักสูตรนี้ ถึงแมจะเปนการเขารวม
เปนครั้งแรก ก็รูสึกซาบซึ้งในความมีเมตตาจิตของผูที่เกี่ยวของ
ทุกทานและซาบซึง้ ในพระธรรมคำสัง่ สอนของพระพุทธเจามากขึน้
จึงตัง้ ใจวาจากนีไ้ ปตัวเองจะอุทศิ ตัวเพือ่ เปนสะพานบุญในการรวม
เผยแผพระพุทธศาสนาและอุปถัมภสมาคมทีป่ ระเสริฐนีใ้ หมากทีส่ ดุ
ในทุกดานเทาทีต่ วั เองจะสามารถทำได และสุดทายนีต้ อ งอุทศิ สวน
กุศลใหคณ
ุ พอ ขอถวายพระพรชัยใหในหลวงทรงพระเกษมสำราญ
และทรงเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยอีกนานแสนนาน และ
ขออนุ โ มทนาและขออานิ ส งส จ ากบุ ญ บารมี ที่ ส ร า งสมมา
จงดลบันดาลใหทกุ ทานทีเ่ กีย่ วของ คุณแมสริ ิ ทานเจาภาพ ผบู ริจาค
ทานวิทยากร ผบู ริการทุกทานและเหลาลูกโยคีทงั้ หลายไดรับสวน
บุญกุศลทัง้ หมดนีม้ คี วามสุขกายสบายใจ และเจริญรงุ เรืองทัง้ ทาง
โลกและทางธรรม อายุยงั่ ยืนนาน เดินทางไปทีใ่ ดขอใหปลอดภัยใน
ทีท่ กุ สถานในกาลทุกเมือ่ มีโอกาสปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานจนบรรลุ
มรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกลนเี้ ทอญ.....สาธุ สาธุ สาธุ

ผาณิต เจตนจริ าวัฒน เรียบเรียง

สวัสดีคะ คำถามนี้มีคำตอบฉบับนี้ไดคัดเลือกคำถามที่หลายทานสงสัย และอยากไดคำตอบจากหนังสือ
“ไขขอของใจ” ของพระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ปธ.๙) เจาอาวาสวัดราชโอรสาราม มาไขให
ทานหายของใจ ทัง้ นีย้ วุ พุทธิกสมาคมฯกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงทีพ่ ระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติวงศ เมตตา
อนุญาตใหนำคำถามคำตอบเหลานีม้ าลงใน “ยุวพุทธสัมพันธ” ทานสมาชิกทีส่ นใจตองการอานคำตอบทัง้ หมด สามารถ
หาซื้อหนังสือนี้ไดที่รานหนังสือของสมาคมคะ
ถาม คนทีป่ ากหวานกนเปรีย้ วบาปหรือไม
ตอบ คนปากหวานกนเปรีย้ วนัน้ จะเปนบาปหรือไมตอ งดูทเี่ จตนาและคำพูดของเขา คนปากหวานกนเปรีย้ ว
คือคนปากอยางใจอยาง ปากนัน้ ดี พูดเพราะ แตใจคิดไปอยาง คิดไมซอื่ คำเปรียบเปรยอีกหลายคำ เชน “ปากปราศรัย
น้ำใจเชือดคอ” หรือ “ปากอยางใจอยาง” ก็เปนลักษณะของคนประเภทนีท้ งั้ นัน้
คำพูดจะเปนบาปหรือไมอยทู วี่ า ทำลายประโยชนของผอู นื่ หรือไม ทำใหผอู ื่นเดือดรอนหรือไม เจตนาบริสทุ ธิ์
หรือไมบริสทุ ธิ์ ถาคำพูดนัน้ แสนจะออนหวานฟงไมระคายเคืองหู เปนคำพูดธรรมดาๆ แตเจตนาของผพู ดู รายเหลือ
คือเปนวจีทจุ ริต ก็เปนบาปทางวาจา เชน จะสัง่ ใหฆา คน แทนทีจ่ ะสัง่ ตรงๆวา “เอาไปฆาเสีย” กลับวา “ชวยเอาไป
เก็บทีเ่ ถอะนะ” หรือ “ชวยใหเขานอนสบายทีนะ” ฟงดูกเ็ ปนคำธรรมดา เหมือนมีความเอือ้ อาทรอยู แตกต็ อ งถือวา
เปนบาปเหมือนกัน เพราะผฟู ง ฟงออกวาหมายถึงสัง่ ใหฆา นัน่ เอง แมคำพูดอยางอืน่ ก็ทำนองนี้ ตองดูเจตนาผพู ดู เปน
สำคัญ
ถาคำพูดเปนคำหยาบ แตเจตนาไมหยาบและบริสทุ ธิใ์ จ ก็ไมถอื วาเปนคำหยาบ เชน พอแมดา ลูก ครูอาจารย
ขลู กู ศิษย ไมถอื วาเปนบาปทางวาจา แตถอื วาเปนคำไมสภุ าพเทานัน้ ถาคำพูดเปนคำออนหวานแตเจตนาไมดี เจตนา
ราย พูดไปเขาไมเชือ่ ไมทำตามก็ถอื วาเปนบาป คือเปนบาปทางใจ เปนมโนทุจริต มีผลทางใจ
ดังนัน้ คนปากหวานกนเปรีย้ วจะบาปหรือไมกอ็ ยทู คี่ ำพูดและเจตนาของเขาดังกลาวมาแลว

มุมนี้มีรางวัล

นายฉันทะ

สวัสดีปใหม พบกับนายฉันทะฉบับที่ ๗๓ เวลาผานไปในแตละวันสั้นยิ่งนัก สิ่งใดที่เรายังไมทำหรือทำแลวไมดี
ในปที่ผานมา ปนี้คุณสามารถที่จะแกไขจุดบกพรองนั้นได เปนที่นายินดีและอนุโมทนาบุญยิ่งที่มีผูสนใจใฝธรรมรวมงาน
เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปใหม ที่ปนี้มีผูมารวมงานมากกวาทุกๆ ปที่เคยจัดมา และปนี้ยังมีงานบุญในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาอีกหลายวัน เราในฐานะพุทธศาสนิกชนตองชวยกันรวมสืบสานงานธรรมตอไป
สำหรับมุมนีม้ รี างวัลประจำฉบับนีข้ อถามทานวา ในวารสารยุวพุทธสัมพันธ ป ๒๕๕๒ ไดนำธรรมบรรยายของ
พระวิปส สนาจารยทมี่ าบรรยายในโครงการจิตใส ใจสบาย ลงในวารสารทัง้ หมดกีเ่ รือ่ ง
ทราบคำตอบแลวอยาลืมสงมาที่ นายฉันทะ เลขที่ ๔ แยก ๖ ซ. เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
หนังสือธรรมะดีๆ นาอานหลายเลมรอทานอยู
กุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๓
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เกร็ดธรรมนำมาฝาก

พุทธพจน

ขอนำทานสมาชิกผอู านทัง้ หลายมารจู ักกับ
คำวา พุทธพจน ซึง่ บางทานอาจจะทราบความหมาย
บางแลวแตสำหรับบางทานยังคงคางคาใจมานานกับ
คำนีเ้ พราะอาจจะเคยไดยนิ แลวไมทราบความหมาย
ทีแ่ ทจริง ดังนีเ้ กร็ดธรรมนำมาฝากวันนีข้ อนำเสนอ
คำวา พุทธพจน ตามรูปศัพท แปลวา คำพูด หรือ
คำสอนของพระพุทธเจา ซึ่งทานแบงไว ๓ ระยะ
ปฐมพุทธพจน คือ พุทธพจนครัง้ แรกหลังตรัสรใู หมๆ
มัชฌิมพุทธพจน คือ พุทธพจนชวงกลาง นับจาก
ปฐมพุทธพจนไปจนถึงกอนปจฉิมพุทธพจน ปจฉิม
พุทธพจน คือ พุทธพจนครัง้ สุดทายกอนเสด็จดับขันธ
ปริ นิ พ าน ขอยกตั ว อย า งปฐมพุ ท ธพจน ซึ่ ง พระ
พุทธเจาตรัสหลังจากที่ตรัสรูแลววา
อเนกชาติสสํ ารํ สนฺธาวิสสํ อนิพพฺ สิ ํ
คหการํ คเวสนฺโต ทุกขฺ า ชาติ ปุนปฺปนุ ํ
คหการก ทิฏโ ฺสิ ปุน เคหํ น กาหสิ
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหากูฏํ วิสงฺขตํ
วิสงฺขารคตํ จิตตฺ ํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา

พระพุทธพจนนี้มีความหมายวา
นายชางผสู รางเรือน เราเทีย่ วหาวาใครเปน
ผสู รางเรือนมานานนับหลายชาติ เมือ่ ไมพบจึงตอง
เทีย่ วตามหาตอไป แลวในทีส่ ดุ ก็พบวาการเกิดบอยๆ
(ซ้ำซาก) เปนทุกข นายชางผูสรางเรือนเอย บัดนี้
เราเห็นเจาแลว เจาจะสรางเรือนไมไดอีกตอไป
เพราะโครงสร า งทั้ ง หมดของเจ า เรารื้ อ เสี ย แล ว
ยอดเรื อนของเจ า (ที่ ดูเหมื อนจะสวยงาม) เรา
ก็ทำลายไดแลว จิตของเราปราศจากการปรุงแตง
เพราะสิน้ ตัณหาแลว
คำสอนของพระพุ ท ธเจ า แปดหมื่ น สี่ พั น
พระธรรมขันธ อยใู นตัวเราหมด ถาทานฝกสติใหได
สติ จะเปนทางนำไปใหเกิดสมาธิและนำไปใหเกิด
วิปส สนาปญญา คำสอนของพระพุทธเจาทัง้ หมดอยู
ในสติ เพราะฉะนั้นสติเปรียบเหมือนรอยเทาชาง
เพราะรวมรอยเทาสัตวอื่นไวไดเพราะใหญกวาเขา
คำสอนทั้งหมดจะรวมกันอยูในสติทั้งสิ้น

คัดลอก ตัดตอนจากหนังสือสรางพุทธพจนหนึง่ คำ เสมือนสรางพระพุทธรูปหนึง่ องค
โดยผชู ว ยศาสตราจารย ดร.รท.บรรจบ บรรณรุจิ
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ยุวพุทธสัมพันธ ฉบับที่ ๗๓

จุลลกเศรษฐีชาดก
ผาณิต เจตนจริ าวัฒน เรียบเรียง
พอขึน้ ปใหม นองๆหลายคนเริม่ เตรียมตัวสอบไลกนั แลว สวน เอานํา้ ดืม่ นัน้ บริการคนหาบหญา ๕๐๐ คน คนหาบหญาเหลานัน้ บอก
คนที่ประวิงเวลา ออยอิ่งยังไมเตรียมตัว มีนิทานชาดกเกี่ยวกับความ กับจูฬนั เตวาสิกวา พวกเขายินดีชว ยเหลือจูฬนั เตวาสิกทันทีทตี่ อ งการ
เพียร ความไมยอ ทอทีป่ ระกอบดวยกับปญญามาใหอา นคะ เมือ่ นองๆ จูฬนั เตวาสิกจึงตอบวา เขาจะบอกเมือ่ ถึงวลา แลวเขาก็เทีย่ วไปทำความ
หรือทานสมาชิกอานแลวก็จะเกิดกำลังใจ ในการศึกษาเลาเรียน หรือ สนิทสนม ผูกมิตรกับพวกพอคาและคนงานทีท่ ำงานทางบกและทางนํา้
ตอมาคนทำงานทางบกบอกแกจฬู นั เตวาสิกวา พรงุ นี้ จะมี
ประกอบการงานทีส่ จุ ริตตอไป เรือ่ งมีดงั นีค้ ะ
ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีพระราชาองคหนึ่งทรงพระนามวา พอคามา นำมา ๕๐๐ ตัวมายังนคร พอไดยนิ ดังนัน้ เขาจึงไปขอหญา
จากพวกคนหาบหญาคนละกำ และกำชับวาหาก
พระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติในเมือง
เขายังไมไดขายหญาแลวละก็ คนหาบหญาก็อยา
พาราณสี แควนกาสี ครัง้ นัน้ พระโพธิสตั วเกิด
พึง่ ขาย คนหาบหญาเหลานัน้ รับคำ แลวนำหญา
ในตระกูลเศรษฐีชื่อวาจุลลกเศรษฐี เปนผูมี
๕๐๐ กำมาไวทปี่ ระตูบา นของจูฬนั เตวาสิก พอคา
ความรู มีสติปญ
 ญาฉลาดเฉียบแหลม วันหนึง่
มาหาหญาเปนอาหารใหมาจนทั่วพระนครไมได
ขณะที่จุลลกเศรษฐีกำลังเดินทางไปเฝาพระ
ราชา เห็นหนูตายอยูกลางถนนตัวหนึ่ง ทาน
จึงมาขอซือ้ หญาจากจูฬนั เตวาสิกพันหนึง่ แลวเอา
หยุดดู แลวพูดวา คนฉลาด มีปญ
 ญาเทานัน้ ที่
หญาไป เพราะเหตุนพี้ วกคนหาบหญาก็ขายหญา
จะสามารถเอาหนูตัวนี้ไปประกอบอาชีพและ
ที่เหลืออยูไดราคาไปดวย
เลี้ยงดูครอบครัวได
จากนัน้ ลวงไปอีก ๒-๓ วัน มิตรทีท่ ำงาน
ที่ ใ กล กั น นั้ น มี ช ายหนุ ม ผู ย ากไร
ทางนํา้ บอกกับจูฬนั เตวาสิกวา มีเรือใหญมาจอดที่
คนหนึง่ ชือ่ วา จูฬนั เตวาสิกยืนอยู พอไดยนิ ทาน ภาพประกอบจาก http://www.kalyanamitra.org ทา จูฬนั เตวาสิกจึงเอาเงิน ๘ กหาปณะไปเชารถ
เศรษฐีพดู อยางนัน้ เขาจึงคิดวา เศรษฐีทา น
ซึง่ เพียบพรอมดวยบริวาร แลวไปยังทาเรือทำทีวา
นีม้ กั ไมพดู อะไรทีท่ า นไมรู จูฬนั เตวาสิกจึงเอาหนูตายไปขายใหคนเลีย้ ง เปนผมู ยี ศ เขาใหแหวนวงหนึง่ เปนมัดจำสินคาทัง้ หมดแกนายเรือ แลว
แมวทีต่ ลาด ไดเงินมาหนึง่ กากณึก เขาจึงนำเงินนัน้ ไปซือ้ นํา้ ออย แลว ไปรออยใู นทีไ่ มไกล ฝายพอคาประมาณรอยคนจากเมืองพาราณสีพอได
เอาหมอใบหนึง่ ตักนํา้ ไปทีช่ ายปา พอเห็นคนเก็บดอกไมพวกหนึง่ มาจาก ฟงวาเรือสินคามาแลว ก็พากันมาซือ้ สินคา นายเรือไมยอมขายสินคา
ปา จึงบิชนิ้ นํา้ ออยแจกใหคนละหนอย แลวใหดมื่ นํา้ อีกคนละกระบวย ให แลวกลาวพอคาใหญตรงโนน ใหมดั จำไวแลว พอคาเหลานัน้ ไดฟง
ดังนั้น จึงมาขอซื้อสินคาและรวมลงทุนกับจูฬันเตวาสิก ในการนี้
พวกคนเก็บดอกไมจึงใหดอกไมเขาคนละกำมือ
วันรุงขึ้นเขาก็เอาคาดอกไมที่ขายไดไปซื้อนํ้าออยและนํ้าดื่ม จูฬันเตวาสิกไดทรัพยมาทั้งหมดสองแสน
เมือ่ กลับมาเมืองพาราณสี จูฬนั เตวาสิกคิดวา เขาไดทรัพย
หมอหนึง่ แลวตรงไปทีส่ วนดอกไม คนเก็บดอกไมไดใหกอดอกไมทเี่ ก็บ
ไปแลวคนละครึง่ กอแลกกับน้ำออยและน้ำดืม่ ไมนานเขาก็ไดทรัพย ๘ มาเพราะคำของทานจุลลกเศรษฐี จึงเอาทรัพยแสนหนึ่งไปใหทาน
จุลลกเศรษฐี แลวเลาความทีต่ นไดทรัพยมาทัง้ หมดนัน้ ภายใน ๔ เดือน
กหาปณะ โดยวิธนี ี้
วันหนึง่ มีพายุฝนรุนแรง ไมแหง กิง่ ไมและใบไมในพระราช เพราะหนูตายตัวเดียว ทานจุลลกเศรษฐีไดฟง คำของจูฬนั เตวาสิกแลว
 ญา และรคู ณ
ุ คน จึงยกบุตรสาว และทรัพย
อุทยานถูกลมพัดตกลงเกลื่อนกลาด คนเฝาอุทยานจนปญญาที่จะเอา คิดวาชายผนู เี้ ปนคนมีปญ
ไปทิง้ จูฬนั เตวาสิกเขาไปในพระราชอุทยานแลวบอกคนเฝาอุทยาน สมบัตทิ งั้ หมดใหแกจฬู นั เตวาสิก เมือ่ ทานเศรษฐีลว งลับไปแลว จูฬนั
วา ถาใหกงิ่ ไมและใบไมเหลานัน้ แกเขา เขาจะนำของทัง้ หมดนีอ้ อกไป เตวาสิกนัน้ ก็ไดตำแหนงเศรษฐี ในนครนัน้
พระพุทธองคเมือ่ ตรัสเลาชาดกนีแ้ ลว จึงตรัสพระคาถาวา
จากสวน คนเฝาอุทยานก็ตกลง เขาจึงไปชวนเด็กๆทีส่ นามเลนมาชวย
 ญารจู กั ใครครวญ ยอมตัง้ ตนไดดว ยทรัพยอนั เปนตนทุน
ขน แลวใหนํ้าออยเปนรางวัล เพียงครูเดียว ตนไมและใบไมทั้งหมด บุคคลผมู ปี ญ
ก็กองอยทู ปี่ ระตูอทุ ยาน ในเวลาเดียวกันชางหมอหลวงกำลังเทีย่ วหาฟน แมมปี ระมาณนอย เหมือนคนกอไฟกองนอย ใหเปนกองใหญ ฉะนัน้
เพือ่ เผาภาชนะดินของหลวง เห็นไมและใบไมเหลานัน้ ทีป่ ระตูอทุ ยาน
นองๆคะ นิทานชาดกเรือ่ งนีส้ อนใหเราเห็นคุณคาของการงาน
จึงซื้อเอาจากมือของจูฬันเตวาสิก วันนั้น จูฬันเตวาสิกไดทรัพย ๑๖ แมเล็กนอย หากตัง้ ใจทำแลวจะสำเร็จและจะขยายเปนงานใหญได เมือ่
นองเริม่ อานหนังสือไปวันละหนา วันหนึง่ ก็จบบท หากตัง้ ใจอานใหได
กหาปณะ และภาชนะ ๕ อยางรวมทัง้ ตมุ ดวยการขายไมและกิง่ ไม
เมือ่ มีทรัพย ๒๔ กหาปณะ จูฬนั เตวาสิกจึงคิดหาเงินดวยวิธี วันละบทไมนานก็อา นจบเลมนะคะ สอบไล สอบเอ็นทรานซครัง้ นีข้ อให
ใหม คราวนีเ้ ขาตัง้ ตมุ นํา้ ดืม่ ตมุ หนึง่ ไวในทีไ่ มไกลประตูพระนคร แลว นองๆทุกคนมีขาวดีใหคุณพอคุณแมนะคะ
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มีความประสงคจะรวมบริจาคเปนเจาภาพในการจัดพิมพวารสาร
"ยุวพุทธสัมพันธ" ดังนี้

บริจาคพิมพวารสารยุวพุทธสัมพันธ ตลอดทัง้ ป
เปนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
บริจาคพิมพวารสารยุวพุทธสัมพันธ ฉบับตอไป
เปนเงิน ๓๐๐ บาท
บริจาคโดย

เงินสด
เช็คขีดครอม สัง่ จาย "ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ"
เลขทีเ่ ช็ค...............................................................ธนาคาร.............................................สาขา...............................
ลงวันที่............./............../................
ธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงิน สัง่ จาย "ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ”
ปณ.บางแค ๑๐๑๖๑
โอนเงินเขาบัญชี “ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาทาพระ บัญชีออมทรัพย
เลขที่ ๑๔๑-๐-๗๔๖๐๐-๐
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาภาษีเจริญ บัญชีออมทรัพย
เลขที่ ๐๒๕-๑-๓๔๒๑๓-๑

เรียน ทานผมู จี ติ ศรัทธา
เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดพิมพ “ยุวพุทธ
สัมพันธ” และชวยใหวารสารนีย้ งั คงเปนสือ่ กลางใน
การเผยแผพทุ ธธรรมและขอมูลขาวสารในกิจกรรม
แหงธรรมะโดยไมตดิ ขัด เนือ่ งจากงบประมาณทีท่ าง
สมาคมฯ ไดจดั สรรไวในแตละปไมเพียงพอ สมาคมฯ
จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานสมาชิกและทาน
ผมู จี ติ ศรัทธา ทีม่ ีความประสงคจะรวมสรางธรรม
ทานกุศลกับ “ยุวพุทธสัมพันธ” สามารถแจงความ
จำนงบริจาคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ (๑๐ คสู าย)
หมายเหตุ : บริจาคตัง้ แต ๓๐๐ บาทขึน้ ไป จะนำชือ่ ลงวารสารยุวพุทธสัมพันธ ๑ ฉบับ

อุปถัมภตลอดป
คุณทวี เกษร
คุณพิเชฐ รงุ วชิรา
คุณอรุณเนตร จงประสิทธิผล
คุณสุชาติ อองศิรกิ ลุ
คุณอนัญญา ฉัว่ ตระกูล
คุณอุมาวรรณ รุยาพร
คุณชลัฐพร เจียรนิลกุลชัย
คุณปรียพรรณ เผาวิพฒ
ั น
คุณปยะวรรณ เลิศแสงเพชร
คุณตวงธนา สอนธรรม
คุณชูชนื่ อัศวะประภา
คุณรัชฎาภรณ รัฐธรรม
คุณอรุณี วีรบุรษุ
คุณแกว ชมอุตม
คุณสมสุข-คุณสุภรา เศวตรัตนเสถียร
คุณน้ำทิพย คูวงษ
คุณนวลลักษณ สุจนิ ยั
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ผูไมประสงคออกนาม
คุณอัญชรา ภสู มบุญ
บ.คอมเมอรเชียลซายส จำกัด
คุณฉวี ทัพพะรังสี
คุณศรีวฒ
ั นา พงศวรินทร
นทพ.พุทธภูมิ วังศรีมงคล
คุณศิกานต ปาลเสถียร
ราน ที เค เอส
คุณพิเชษฐ สุธรรมวัชโรทัย
คุณประทุม เปรมจิตต
คุณราตรี อยอู าศรม
คุณแจมใส สุวรรณศักดิศ์ รี
คุณศิรลิ กั ษณ ตระการวนิช
คุณชลัฐพร เจียรนิลกุลชัย
คุณสุมาลี จันทรนมิ ติ ร
คุณพรเสรี มรรคยาธร
คุณสมพร ชมอุตม

อุปถัมภรายฉบับ
คุณเจือ ตันธนาสุวัฒน
คุณทิพยวิมล แสงสุพรรณ
คุณพันธศักดิ์ เนาวกุล
คุณรัชนีกร เสาะแสวง
คุณพัชวรรณ วณิชยวโรดม
คุณสายพิน ประเสริฐสุขดี
คุณอิสระ โกวิทวิบูล
คุณสุภา บุปผเวส
คุณบุญทรง กุลทรัพยเจริญ
คุณปรัศนีย พัฒนาเพิ่มพูนสิน
คุณธนะรัตน หงสเจริญ
คุณชญาพัฒน วรรณจารุพจน
คุณจอมใจ หิรัญทรัพย
คุณคมสัน เชี่ยวชวงชัย
คุณอรรจนีย บุณยทุมานนท
คุณตุลินทร เอื้อวิทยา
คุณปภัสสร รุงทิวากรกิจ
คุณเกียง พงศถิ่นทองงาม
คุณสมพร ไกรโพธิ์
คุณยุบล แซเจ็ง
คุณนพณรงค-คุณชาดามน แกวจำลอง
คุณกันตกมล ตี่ดวง
คุณวงศศิริ สุทธจินดา

คุณศุภจี วงษวัฒนาชัย
คุณสุดใจ จรัญวาศน
คุณขวัญชนก สรางสกุลชัย
คุณชลิตา วงษวาณิชขจร
คุณขวัญชนก ฤทธิ์ธาทร
คุณปญญชญา ตั้งเจริญ
คุณสุนทรี เต็มวิสุทธิ์กุล
คุณโมรีรัตน บุญญาศิริ
คุณวินัย โอฆานุรักษ
คุณลิ่มสี แซฉั่ว
คุณถนอม ศิวะดิตถ
คุณนพพร ฉัตรไชยสิทธิกุล
คุณสมจิต ขยันการนาวี
คุณสุภาพ อัศเวศน
คุณอัมพิกา รัตนาภรณ
คุณรุจิรา สีหโสภณ
คุณสมสุข ธีระกาญจน
น.อ.ญ.รัชนี หะสิตะพงษ
คุณจุฑารัตน พิกุลทอง
คุณณัฐวรา สิทธิ์บูรณะ
คุณเดือนเพ็ญ จันทรศิริศรี
คุณสุวิดา นิจดลฤดี

ทานบารมี
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ทานบารมี

ใบแจงความจำนงบริจาค
ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)
ออกใบอนุโมทนาบัตรในนาม
บานเลขที่
หมูที่
หมูบาน
ถนน
แขวง/ตำบล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
มือถือ
มีความประสงคจะรวมบุญดังนี้
รวมบริจาคในโครงการ
รวมบริจาคในโครงการ
รวมบริจาคในโครงการ
รวมบริจาคในโครงการ
รวมบริจาคในโครงการ
รวมบริจาคในโครงการ
รวมบริจาคในโครงการ
บริจาคโดย

หมายเหตุ

ซอย
เขต/อำเภอ
โทรศัพท

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
รวมเปนเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เงินสด
โอนเงินเขาบัญชี “ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ”
ธ.กรุงเทพฯ สาขาทาพระ
บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๑๔๑ - ๐ - ๗๔๖๐๐ - ๐
ธ.กสิกรไทย สาขาภาษีเจริญ บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๓๔ - ๒ - ๖๙๕๒๙ - ๙
ธ.กรุงไทย สาขาภาษีเจริญ บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๒๕ - ๑ - ๓๔๒๑๓ - ๑
ธนาณัตสิ งั่ จาย “ยุวพุทธิกสมาคมฯ” ปณ. บางแค ๑๐๑๖๑
กรณีโอนเงินเขาบัญชี กรุณาสงสำเนาใบนำฝาก (PAY IN) พรอมใบแจงความจำนงบริจาคไปที่
หมายเลขโทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑ เพือ่ ออกใบอนุโมทนาใหทา นตอไป

เรียนทานสมาชิกวารสารยุวพุทธสัมพันธทกุ ทาน เพือ่ ใหทา นไดรบั ประโยชนสงู สุดในการอานวารสาร คณะผจู ดั ทำจึงใครขอใหทา นสละ
เวลาสักเล็กนอยรวมแสดงความคิดเห็น เพือ่ คณะผจู ดั ทำจะไดนำขอเสนอแนะและความคิดเห็นของทานมาเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข
และพัฒนายุวพุทธสัมพันธตอไป
๑. ทานตองการอานบทความเกีย่ วกับอะไรมากทีส่ ดุ (กรุณาเติมตัวเลขหนาขอความ)

๑ นอย

๒ ปานกลาง

๓ มาก

๔ มากทีส่ ดุ

............... บทความจากอาจารย วิทยากร และพระวิปส สนาจารย
............... ปฏิทนิ กิจกรรม
............... รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
............... ขาวประชาสัมพันธ
............... เกร็ดธรรมกับชีวิตประจำวัน
............... พุทธประวัติ
............... บทสัมภาษณบคุ คล
๒. วารสารยุวพุทธสัมพันธ ควรไดรบั การปรับปรุงแกไขในเรือ่ งใดมากทีส่ ดุ
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๓. ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สำหรับทานทีส่ ง แบบสอบถามกลับคืนมา คณะผจู ดั ทำมีหนังสือธรรมะดีๆ นาอานจัดสงใหทา นถึงบาน รอทานอยู
*** กรุณาสงแบบสอบถามคืนใหกบั สมาคม ทางไปรษณีย สงที่ นายฉันทะ ๕๘/๘ เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กทม. ๑๐๑๖๐
โทรสาร. ๐๒-๔๑๓-๓๑๓๑ ทุกความคิดเห็นมีคา ควรแกการปรับปรุง

