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สวัสดีปใหมครับทานทั้งหลาย ขออำนวยพรใหทานมีความสุข
ทัง้กายและใจ มอีารมณแจมใสอยเูปนนติย ครองชวีติดวยสตเิสมอ

กอนอื่นผมตองขอขอบพระคุณทานที่ไปรวมงาน “เสริมมงคลชีวิต
ประสทิธิพรปใหม” กนัอยางเนอืงแนน มผีมูารวมงานประมาณ ๔,๐๐๐ คน
ขออนโุมทนาบญุทานทัง้หลายทีน่ำอาหารและเครือ่งดืม่ มารวมอยางมากมาย
ผมรูสึกปติเปนอยางยิ่งและภูมิใจวาปจจุบันนี้มีผูเขาปฏิบัติธรรมมากขึ้น โดย
เฉพาะวยัรนุ จนรสูกึวาระยะนีเ้ปนยคุทีธ่รรมะเฟองฟู

ในวนัมาฆบชูา ๒๘ กมุภาพนัธนี ้กค็งจะไดตอนรบัทานรวมตกับาตร
แดพระสงฆและทำกจิกรรมอนัเปนกศุลรวมกนัอกี ขออนโุมทนาลวงหนามา ณ
โอกาสนี้

ขณะนีย้วุพทุธฯ ไดสรางอาคารใหมขึน้สองหลงั สามารถจดักจิกรรม
ปฏบิตัธิรรมตางๆ เพิม่ขึน้ หวงัวาทานคงจะสมคัรเขารวมกจิกรรมตางๆ แลว

ยวุพทุธฯ ไดรบัความกรณุาจากอาจารยชศูกัดิ ์วษิณคุำรณ  เขยีนภาพ
พทุธประวตัใินอาคารใหมไวหลายแหง เปนภาพทีง่ดงาม ยวุพทุธฯ ไดขออนญุาต
ถายสำเนาไวใหทานทีส่นใจสนบัสนนุได ในหองสือ่ธรรมะ - ลมุพนิวีนั

ปนีเ้ปนปทีค่รบ ๖๐ ปของยวุพทุธฯ เราไดเตรยีมการฉลองไวมากมาย
ทัง้ดานเยาวชนและการปฏบิตัธิรรม หากทานมขีอเสนอแนะใดๆขอไดโปรดสงไป
ยังกองเลขานุการ เพื่อจะนำความคิดของทานไปประยุกตเขากับกิจกรรมของ
ยวุพทุธฯ ตอไป

สุดทายนีต้องขอขอบพระคณุ ผมูอีปุการคณุ วทิยากร กรรมการบรหิาร
อนกุรรมการ อาสาสมคัร และสมาชกิทกุทาน ขอใหทานเจรญิดวยจตรุพธิพร
เจรญิในธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจา จวบจนถงึกาลสิน้ทกุขเทอญ

อนรุธุ  วองวานชิ
นายกสมาคม
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ส า ร บั ญ
๑ สารจากนายกสมาคม

๓ เพราะอะไร ทำไมตองมาประชมุ
มาฆะเดอืนแหงความรำลกึ
พระครปูลดัประจาก สริวิณัโณ

๔ สาระธรรมบรรยาย พระอาจารยคกึฤทธิ ์ โสตถฺผิโล

๑๒ สาระธรรมบรรยาย พระปสนัโน ภกิขุ

๑๕ สาระธรรมบรรยาย พระศรญีาณโสภณ

๒๓ ขาวกิจกรรม

๒๘ ฝากขาวบอกบุญ

๓๑ ประสบการณจากการปฏิบัตธิรรม

๓๒ คำถามนี้มีคำตอบ+มุมนี้มีรางวัล

๓๓ เกร็ดธรรมนำมาฝาก

๓๔ ดรุณธรรม

บรรณาธิการ ผูชวยบรรณาธิการ
รองศาสตราจารยอมรา  รอดดารา นายกว ี บญุดสีกลุโชค

นายสปุรยี  กาญจนพศิาล
กองบรรณาธิการ
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ดวยความเคารพ
ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ปลายเดือนกุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวัน

อาทติย ที ่๒๘ นีจ้ะเปนวนัสำคญัทางพระพทุธศาสนาอกีวนัหนึง่
คอื วนัมาฆบชูา ซึง่เปนวนัทีพ่ระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา แสดง
โอวาทอันเปนหลักทีเ่ปรยีบเสมอืนหวัใจของพระพทุธศาสนา คอื
“การเวนจากบาปความชัว่ทัง้ปวง การทำกศุลใหถงึพรอมและการ
ทำใจใหบรสิทุธิผ์องแผว” การจดัทำวารสารเลมน้ี กองบรรณาธกิาร
จงึไดคดัสรรสาระธรรมบรรยายมานำเสนอทานสมาชกิ รวม ๓ เรือ่ง
ซึ่งไดแก เรื่องปฏิปทาสิ้นกรรม, เรื่องจิตใส ใจสุข เมื่อมีทุกข,
และเรื่องอยูที่ใจ เพื่อใหทานสมาชิกไดนอมนำไปประพฤติปฏิบัติ
กาวสูความเปนมงคลตอชีวิตสืบไป

ชวงระยะเวลานี้เด็กๆ และเยาวชนกำลังอยูในระหวาง
ปดภาคการศึกษา สมาคมฯ มีโครงการหลายประเภทสำหรับ
ลูกหลานของเรานะคะ นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนใหเด็กๆ และ
เยาวชนมาเยีย่มชมอาคารใหมของสมาคมทีเ่พิง่เปดไปเมือ่ปลายป
ทีแ่ลวดวย จะไดมโีอกาสสกัการะพระบรมสารรีกิธาต ุชมภาพยนต
สามมติ ิณ หองธรรมะเธยีเตอร ชมภาพเขยีนทีห่อศลิปพทุธคยา
รวมทั้งกิจกรรมในหองสมุดนาลันทาอีกดวย เปนแหลงเรียนรูที่
อยากใหเยาวชนไดเขามาศึกษา จะเปนกลุมคณะก็ได สมาคมจะ
จัดเจาหนาที่ไวตอนรับและใหคำแนะนำคะ

วันอาทิตยที่ ๒๑ มีนาคมนี้ จะมีการประชุมใหญสามัญ
ประจำปของสมาคมฯ ในเวลา ๐๙ .๐๐ น . - ๑๒ .๐๐ น .
กองบรรณาธิการหวังวา พวกเราคงจะไดตอนรับทานสมาชิก
ทกุๆ ทาน เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนร ูและนำขอเสนอแนะของทาน
ไปดำเนนิการเพือ่ความกาวหนาตอไป

รองศาสตราจารย อมรา รอดดารา
บรรณาธิการ
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เพราะอะไร ทำไมตองมาประชุม
มาฆะเดือนแหงความรำลึก
โดย  พระครูปลัดประจาก  สิ ริ วัณโณ

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

พระพทุธเจาทัง้หลายตรสัวา ความอดทนความอดกลัน้ เปนตบะอยางยิง่ ตรสัพระนพิพานวาเปนบรมธรรม ผยูงัทำราย
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

การไมวาราย การไมทำราย ความสำรวมในพระปาฏโิมกข (คำสอนทีเ่ปนหลกัเปนประธาน) รจูกัประมาณในภตัตาหาร
และการประกอบความเพียรในอธิจิต นี้เปนคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ตามนัยที่ไดกลาวแลวนี้ วันมาฆะจึง
เปนวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่เราทั้งหลายเมื่อถึงวันนี้แลว ควรจะรำลึกถึงหลักของพระพุทธศาสนาที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระองคทรงวางไวเชนเดียวกัน แลวใหเราละเวนและทำใหเจริญขึ้นตามที่องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายไดทรงแนะนำไว
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เรือ่ง “ปฏปิทาสิน้กรรม”
วันอาทติยที่ ๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ หองปฏบิตัิธรรม ชัน้ ๔ อาคารปฏบิตัิธรรม

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ

วันนี้อาตมาจะนำธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
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
พระภาคเจาเคยเลาใหพระสารบีตุรฟงวาทานเคยทำวตัรเศราหมอง
เหลาน้ี ในปฏิปทาเปยกแฉะ ปฏิปทาไหมเกรียม ไดทำมาหมดแลว
เชนพระพทุธเจาบอกวา ทานทำตวัเปนผไูรมารยาท กายเปลอืยเปลา
ไมสนใจอะไร ทำตัวเปนชีเปลือยก็เคย ทานนอนบนหนาม เดิน
บนหนาม ทานไปนั่งกลางหิมะที่ตก ๘ วัน

ในอินเดีย ทานเคยไปนั่งกลางแจง ตากแดดรอนอยูอยาง
นั้น ไมมีเสื้อผาเลย นั่งกลางหิมะก็ไมมีเสื้อผาเลย มันจะทำใหสิ้น
กรรม มนัจะทำใหถงึความไมตายได เพราะแตกอนเขาแสวงหาความ
ไมตายกัน อะไรคือความไมตาย อมตธรรม ทุกคนออกแสวงหา

พระตถาคตไปนอนในคอกวัวคอกควาย อาศัยขี้วัว ขี้ควาย
กนิเปนอาหาร เดก็เลีย้งววัเลีย้งควายเอาไมมาไชจมกู ไชหทูาน ทาน
ก็ไมรูสึกซึ่งความโกรธความชัง ปลอยตัวทำเปนคนไมรูเรื่องอะไร
คิดวาทำอยางนี้ มันจะสิ้นกรรมไดลองมาทุกอยาง จนกระทั่งเอา
ใหม อดอาหารเต็มที่เลย ทานบอกวาทานอดอาหาร เอามือลูบทอง
ไปสัมผัสไดถึงกระดูกสันหลังเลย ทานลองทำมาสารพัด ไมอาบน้ำ
เลยกม็ ีคดิวาฝนุแมแตนดิเดยีว เราจะไมลบูเลย ทานไมเคยคดิจะลบู

ฝุนออกจากตัวเอง หรือแมแตอยากจะใหคนอื่นลูบฝุนออกจากตัว
ของทาน ผวิของทานเปนตะบมุตะบ่ำ เกรอะกรงัไปหมด พระพทุธเจา
ลองมาสารพัดกอน ๖ ป กอนการตรัสรูลองมาแลว เพราะฉะนั้น
ใครรูจริงเรื่องสิ้นกรรม ใครรูจริงเรื่องวิธีแกกรรม พระตถาคตรูจริง
พระศาสดารจูรงิ องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจารจูรงิ จงึไมแปลก
เลยที่ไมรูจริงก็ตางพูดไปตามความเห็นของตัวเอง ทำใหผูที่ไมรู
กพ็ลอยเกดิความสงสยัไปดวยวาใครพดูจรงิ เลยงงสบัสนกนัไปหมด

พระพุทธเจาจึงบอกวา จิตของผูที่ยังไมหยั่งในอริยสัจ ๔
จะเบาเหมือนปุยนุน เวลามีลมพัดไปทางซายก็ปลิวไปทางซาย มี
ลมพดัไปทางขวากป็ลวิไปทางขวา เพราะยงัไมหยัง่รากไปในอรยิสจั
๔ แตจิตของคนที่หยั่งรากไปในอริยสัจ ๔ เปรียบเหมือนเสาหินที่
ปกลงอยางแนนหนา ไมมีการโยกคลอนแมจะถูกลมพัดมาทั้ง ๔ อัน
นี้แหละจะทำอยางไรใหหยั่งลงในอริยสัจ ๔ ได จะไดไมไหวคลอน
ไปตามสมณะพราหมณเหลานั้นเหลานี้ หรือเจาลัทธินั้นลัทธินี้ จึง
ถามลงไปในสังคมวา ใครรูจริงในเรื่องการสิ้นกรรม ใครรูจริงเรื่อง
วธิแีกกรรม หรอืปฏปิทาใหถงึความสิน้กรรม ทีพ่ระองคเรยีกวากรรม
นิโรธคามินี

ปฏิปทา พระตถาคตกลาวอยางไรในเรื่องของกรรม เรา
มารูเรื่องของกรรมกอนจะสิ้นกรรมกัน กรรมคืออะไร พระตถาคต
บอกวา “เรากลาวซึ่งเจตนาวาเปนกรรม” นี่คือสิ่งที่บุคคลควรทราบ
กรรมเปนสิ่งที่บุคคลควรทราบ ควรทราบเรื่องอะไร ตองรูกอนวา
กรรมคืออะไร พูดกันวากรรมๆ กรรมคืออะไร จะไปแกไดอยางไร
จะไปทำใหมนัสิน้เพราะอะไร “เรากลาวซึง่เจตนาวาเปนกรรม” 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

สาระธรรมบรรยาย พระอาจารยคึกฤทธิ ์ โสตถฺิผโล
เรยีบเรยีงโดย กองบรรณาธกิาร
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เวมะกะตาแหงกรรมความมปีระมาณตางๆ ของกรรม กรรม
ที่ทำใหสัตวไปเกิดในนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษยโลก
เทวโลก พรหมโลก นีเ่รยีกวาความมปีระมาณตางๆของกรรม ความ
ดับของกรรมมีไหม มี พระตถาคตเรียกวา กรรมนิโรธ คือความ
ดับกรรม กรรมดับเพราะวาผัสสะดับ ผัสสะเปนความดับของกรรม
เพราะฉะนัน้กรรมเกดิทีไ่หนดบัทีน่ัน่ ผสัสะเปนเหตแุหงการเกดิของ
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
ของผนูั้นผนูี้ ทีพู่ดกนัในสงัคมหรอืไม พระตถาคตบอกวา ปฏปิทาให
ถงึความสิน้กรรมคอื อรยิมรรคมอีงค ๘ ตัง้แตสมัมาสงักปัปะ สมัมา
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
ทำอะไรหรือ” นางพราหมณีก็ตอบวา “เราทำพิธีปจโจโรหณี
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
เหลานีต้ามความเปนจรงิ เรยีกวาเรากำลงัเจรญิมรรค เจรญิขอปฏบิตัิ
เพ่ือใหรู 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
เกดิดบั หรอืเหน็อรยิสจัแคนี้ ทำแคนี้ไดสัมมาทฐิิแลว เอาสัน้ๆ กอน
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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. สมัมาวาจา พระองคบอกวาเธอตองปฏบิตัวิาจาอยางนี้
คือไมพูดโกหก คำหยาบ เพอเจอ สอเสียด โยมคุมวาจา ๔ อยาง
นี ้ถามวาโยมตองคมุใจตวัเองไหม...ตองคมุใจตวัเอง เพราะปากจะพดู
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

อยางสดุทายอยางที ่๔ คำพดูเพอเจอเปนอยางไร คอืคำพดู
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 งดการเบยีดเบยีน ไมขโมย กง็ดการเบยีดเบยีน แลวพระพทุธเจา
ก็บอกวาใครปฏิบัติ ๓ ขอนี้เรียกวา เปนมรรคมหาทานชั้นเลิศ โยม
บอกวาไมมีเงินทำบุญเลย อยากจะทำทาน รักษาศีลสามขอแรกนี่
เลย เปนมหาทานชั้นเลิศ มหาทานอยางไร โยมไมฆาสัตว พระ
พุทธเจาบอกเทากับใหทานชีวิตสัตว อยางไมมีประมาณ การไมลัก
ขโมยเปนการใหทาน อยางไมมีประมาณ การไมประพฤติผิดในกาม
กเ็ปนการใหของรกัอยางไมมกีารประมาณ อาตมามานกึถงึสมยัเดก็ๆ
ตอนเชาตื่นมาเขาหองน้ำ เปดหองน้ำมาก็จะเห็นยุงเต็มหองน้ำ ไป
ตบยุงติดกำแพงไปหมดเลย ยุงตายไปหลายรอยตัวดวยความสนุก
มาก เพราะเราไมมศีลี วนัๆหนึง่ทกุวนั ชวีติจะตองตายไปเปนรอยๆ

ชีวิตเพราะเรา แตพอเรารักษาศีล ๕  ชีวิตไมตองลมตายเพราะ
เราเปนรอยชีวิตตอวัน เปนการใหทานชีวิต เห็นงายๆ เลย มหา
ทานชั้นเลิศ เปนอภัยทาน อเวรทาน อัพยาปชชทาน เปนการให
ทานดวยการไมผูกเวร ไมผูกพยาบาท

๕. สมัมาอาชวีะ พระตถาคตตรสัอยางไร สมัมาอาชวีะ การ
เลีย้งชวีติทีไ่มเบยีดเบยีน บอกงายๆ สัน้ๆ เลีย้งชวีติเบยีดเบยีนอยาง
การโกงดวยตาชั่ง การโกงดวยเครื่องนับ การพูดโกหกหวานลอม
ดวยเลหสารพดัอยาง หรอือาชพีทีพ่ระองคบอกวาอยาไปทำเลย อาชพี
นีไ้มดเีปนไปดวยการเบยีดเบยีน คาน้ำเมา คายาพษิ คาสตัวประหาร
สตัวมาเปนอาหาร คามนุษย ๕ อยางนีไ้มควรทำ เพราะฉะนัน้อาชพี
อืน่ถาอยากจะทำ ทำตามสะดวก อาชพีในโลกมจีปิาถะเปนรอย 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
ในจติในใจแลว ดสูเิหมอืนกบั  สมัมาสงักปัปะไหม..จะตรสัสอดคลอง
กันเลย คือตองใชความเพียรความพยายามทุกอยาง ที่จะละอกุศล
นั้นใหได พระองคเปรียบเหมือนไฟที่ไหมเสื้อผาของเรา ถาไฟไหม
เสือ้ผาของเราอย ูหรอืไหมผมของเราอย ูพวกเราตองรบีดบัไหม...ตอง
รบีกอนอยางอืน่เลย ถาไหมตอนนีโ้ยมเลกิฟงอาตมาแนนอน คงตอง
วิ่งเขาหองน้ำ หาน้ำดับไฟ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาบอกวา ฉัน
ใดก็ฉันน้ัน เม่ืออกุศลเกิดขึ้นในใจแลว เธอตองรีบทิ้งอยางเร็วที่สุด
เพราะฉะนัน้ถาเราไปดพูระสตูรทีพ่ระตถาคตตรสัเกีย่วกบัเรือ่งนี ้วา
อกศุลเกดิขึน้มาแลวอยาไปเลีย้งมนัไว เลีย้งมนัไวไมดแีนนอน ความ
เพียรที่โยมทำ โยมทำแนนอน ถาใครมาบอกวาเธอทำความเพียร
เพื่อละอกุศลมันไมดี มันเปนกิเลส อยาไปเชื่อนะ เชื่อพระตถาคตดี
กวา พระพุทธเจาตรัสอยางไร ทานบอกภิกษุนั้นพึงพิจารณาเถอะ
วามีอยูหรือไมมีอยูหนอ บาป อกุศลธรรมที่เรายังละไมได แลวเปน
อันตรายตอเรา ผูกระทำการละลงไปในคืนน้ี ภิกษุทั้งหลายถาภิกษุ
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พจิารณาอย ูรสูกึวาบาปอกศุลธรรมเหลานัน้มอีย ูภกิษนุัน้พงึกระทำ
ดวยฉันทะ วายามะ อุตสาหะ อุสโสฬหิ อัปปฏิวานี สติและ
สัมปชัญญะอยางแรงกลา เพื่อละบาปอกุศลธรรมเหลาน้ัน  เชน
เดียวกับบุคคล  ผูมีเสื้อผาหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแลว จะกระทำ
ฉันทะ วายามะ อุตสาหะ อุสโสฬหิ อัปปฏิวานี สติและสัมปชัญญะ
อันแรงกลา เพื่อจะดับไฟที่เสื้อผาหรือศีรษะนั้นเสีย ฉันใดก็ฉันนั้น
คำพระตถาคตสั่งใหเราใชความเพียรเขาไปดับตองตั้งเจตนาดับให
เร็ว และถาโยมดับไดรวดเร็ว ดุจกระพริบตา พระองคตรัสวาน่ีคือ
อินทรียภาวนาชั้นเลิศ เพราะฉะนั้นเวลาอารมณเกิดขึ้นแลว  เปน
อารมณที่ชอบใจ ไมชอบใจก็ตาม จะตองดับใหเร็วที่สุด ดูพระ
ตถาคตตรัสอยางไร อานนท อารมณอันเปนที่ชอบใจ ไมเปนที่ชอบ
ใจอันบังเกิดขึ้นแลว ภิกษุนั้นยอมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบ
ตาของคน สวนอเุบกขายงัคงเหลอือยนูีแ้ล เราเรยีกวาอนิทรยีภาวนา
ชั้นเลิศในอริยวินัย เพราะฉะนั้นใครใหโยมเลี้ยงอารมณไวอยาไป
เชื่อ เพราะพระศาสดาบอกวาเธอตองทิ้งอารมณใหไว ไวขนาดไหน
กระพริบตาเดียว หรือพระองคบอกวา เปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้ว
ปปอารมณนั้นตองดับ หรือเปรียบเหมือนหยดน้ำหยดลงในกระทะ
รอนๆ แปปเดียวตองหายไป

เพราะฉะนั้นความเพียรของเราตองเพียรที่จะละอารมณที่
ไมดอีอกจากใจใหเรว็ทีส่ดุ เพราะฉะนัน้เวลาโกรธมาดดีนิว้ใหเยอะๆ
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
เจริญสติ

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 จงึมคีวามสิน้ไปแหงความเพลนิ นนัทริาคกัขะยา จติตงั สวมิตุ
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
นานเรยีกวามสีมาธ ิสตสิมัปชญัญะ สมาธแิยกแบบนีแ้ละสตปิฏฐาน
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
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๔ พระตถาคตบอกการเขาฌาน ๑ ๒ ๓ ๔ ไวเรียกสัมมาสมาธิ นั่น
เปนอรยิะสมัมาสมาธทิีถ่กูตองในอรยิมรรคองค ๘ คนพดูเรือ่งสมาธิ
กันเต็มไปหมด ก็พูดกันไปหลากหลายแบบ แตพระตถาคตบัญญัติ
อะไร บัญญัติปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตฌาน อากาสา
นัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๙ ระดับของสมาธิหมดแลว
แคนี้ เราอาจจะเคยไดยิน ที่บอกวามี  ขณิกะ อุปจาร อัปปนา
ตอนนีเ้ราโปรแกรมพระไตรปฏกทัง้หมดเขาไปในคอมพวิเตอรอยแูลว
เวลาโยมสงสัยคำวาอะไรใสคำนั้นลงไป แลวใหมันสแกนทั้งพระ
ไตรปฎก โยมจะทราบวาคำๆ นี้พระตถาคตเคยตรัสไวไหม ลองใส
คำวา ขณิกสมาธิก็ได สแกนดูในบาลีเปนภาษาไทย กดทั้ง ๔๕ เลม
เครื่องหมายติ๊กถูก กดคนหาไมเกิน ๑๐ วินาทีแลวจะทราบวาคำๆ
นัน้ ในพทุธวจนะมหีรอืไม สแกนถงึสดุพระไตรปฎก สแกนถงึอภธิรรม
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 เม่ือหาเจอใน ๔๕ เลมแลวเราตองไปเช็ควาคำๆ นั้นอยูใน
พุทธวจนะหรือไม ก็คืออยูในวลีที่พูดวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย” หรือ
เปลา ถาไมอยูอันน้ันไมใช พุทธวจนะ คำเหลาน้ันจะขึ้นตนที่วา
“ความวา” ที่ปะปนอยูในพระไตรปฎกที่มีอยูจำนวนมาก มากกวา
พุทธวจนะ

ขัน้ตอนที ่๓ ถาเจอคำๆ นัน้แลวกลบัไปเชค็ในบาลอีกีทหีนึง่
ในภาษาบาลวีามหีรอืเปลา เพราะบางทมีกีารแปลเพิม่เตมิ คำภาษา
ไทยปรุงแตงภาษาไทยเพิ่มเติมเขาไปตั้งแตการแปลครั้งแรก จาก
นั้นเราจึงจะสรุปไดวา เปนพุทธวจนะหรือไม ไปดูวามีคำอะไรที่เปน
การเพิ่มเติมจากครั้งแรก ไปดูคำวา อรูปฌาน พอเราสแกนไปแลว
ปรากฏวาเจอในพระไตรปฎกบาลสียามรฐัภาษาไทย แตพอไปดภูาษา
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

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
เดยีวกห็มดแรงแลว ตอนนีเ้ราสามารถเปรยีบเทยีบเอามาไดเลย บาลี
ตรงนี้ ภาษาไทยตรงนี้ เทียบเคียงได บรรทัดไหนตรงไหน ตรงไหน
เปนพุทธวจนะ ตรงไหนไมมี เพราะฉะนั้นตรงไหนนาสนใจมาก เรา
จะสามารถทำความชัดเจนใหกับพุทธวจนะขึ้นมาไดอีกมาก เพราะ
อะไร เพราะคำของพระตถาคตเลศิทีส่ดุ เลิศอยางไร พระตถาคตเกง
การพูดอยางไร.. มีสามอยาง

๑. พระศาสดากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดโดยไมให
พลาดไดแมแตคำเดยีว ไมมใีครทำไดเลย ทานตรสัไวกบัอคัคเิวสสนะ
“อคัคเิวสสนะ เรานัน่หรอืจำเดมิแตเริม่แสดงธรรม กระทัง่คำสดุทาย
แหงการกลาวเรื่องนั้นๆ ยอมตั้งไวซึ่งจิตในสมาธินิมิต อันเปน
ภายในโดยแท” เห็นไหมไมมีใครทำได

๒. พระพุทธเจาเกงอยางไร พระองคบอกวา “นับแตราตรี
ที่พระองคตรัสรูจนถึงปรินิพพาน คำของพระองคไมมีการขัดแยง
กัน” เห็นไหมทานตรัสไวกับภิกษุทั้งหลาย

๓. คำของพระตถาคตเปนอกาลโิก ถกูตองตรงจรงิไมจำกดั
กาล
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เพราะฉะนั้นแค ๓ เหตุผลนี้เปนเหตุผลที่สำคัญมาก ใน
การที่เราจะตองเขาไปศึกษาพุทธวจนะ ตองเขาไปรูการแกกรรมที่
ถูกตองจริงๆ วาใครรูจริง ใครพูดจริง ใครพูดไดไมผิดไมพลาด พระ
ตถาคตองคเดียวเทานั้น พระตถาคตจึงตรัสวา “สุตตันตะเหลาใด
ที่นักกวีแตงขึ้นใหม จะเปนคำรอยกรองประเภทกาพย กลอน มี
อกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติรเปนเรือ่งนอกแนว เปนคำกลาว
ของสาวก เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานั้น มากลาวอยูเธอจะไมฟงดวย
ด ีไมเงีย่หฟูง ไมตัง้จติใหรทูัว่ถงึ และจักไมสำคญัวาเปนสิง่ทีต่นควร
ศึกษาเลาเรียน สุตตันตะเหลาใดที่เปนคำของตถาคต เปนขอความ
ลึกมีความหมายเปนชั้นอุตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสูญญตา เม่ือมี
ผูนำสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู เธอยอมฟงดวยดี ตองเงี่ยหูฟง
ยอมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และยอมสำคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษา
เลาเรียน เพราะฉะนั้นพระศาสดาสั่งอยางไร ฟงคำตถาคตและการ
ไมฟงคำตถาคต ไมศึกษาคำตถาคต ไมนำคำพระตถาคตไป
ปฏิบัติ ไมถายทอดคำพระตถาคตตอไป จะเปนเหตุเสื่อมของพระ
สัจธรรม ของพระศาสนาในอนาคต”

พระองคเปรียบดวยกลองศึกของกษัตริยทสารหะ ชื่ออาน
กะ กลองอานกะนี้เมื่อตีไปๆ ในที่สุดก็แตกเมื่อแตกกษัตริยทสาร
หะ ก็เอาเนื้อไมใหมทำเปนลิ่มตีเสริมเขาไปในรอยแตก ทำอยางนี้
ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไมเดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไป เหลือเพียง
ไมเน้ือใหมเทาน้ัน ฉนัใดกฉ็นัน้ัน นีเ่ปนความอนัตรธานของคำตถาคต
ซึ่งเปนขอความลึก เปนขอความหมายซึ่งเปนชั้นโลกุตตระ วาดวย
สูญญตา จะมีไดดวยอาการเหลานี้ ยืนยันดวยพระสูตร พระบาลี
สยามรัฐ มีบาลีตรงกันหมด อันนี้อาตมาไปตรวจสอบบาลีของตาง
ประเทศทั่วโลกก็ตรงกัน เวลาเราเช็คบาลีเราเช็คไปของทั่วโลก ที่
หอพระไตรปฎกนานาชาต ิทีอ่กัษรศาสตรจฬุาฯ เขาจะมพีระไตรปฎก
ทั่วโลก ผูนำประเทศที่มีสัมมาทิฐิ จะชวยกันปกปองคำพระศาสดา
อาตมาบอกแลว วาคำของใครที่คนชวยกันปกปอง ชวยกันถายทอด
ชวยกันนำไปประพฤติปฏิบัติศึกษา คำพระศาสดา เพราะฉะนั้นให
เราเห็นความสำคัญของพระศาสดา และพระตถาคตตรัสอยางไร
อีก คำของทานอยาเติม อยาตัด ทานตรัสไวในอปริหานิยธรรม คำที่
เปนไปเพื่อความเจริญไมเสื่อม ขอที่ ๓ วาพวกเธอทั้งหลาย อยา
บญัญตัเิรือ่งหรอืตดัทอนในสิง่ทีพ่ระตถาคตบญัญตัไิว เพราะฉะนัน้
คำใดที่มีการเติม แตงไมดีหมดเลย เราชวยกันรักษาพุทธวจนะ
ชวยใชคำของพระศาสดา คำพระศาสดาจะไดยนืยงบำรงุอยตูราบ
นานเทานาน แลวลูกเรา หลานเรา เหลนเรา จะไดรูในสิ่งที่ถูก
ตองเหมือนกับเราทุกวันนี้ เรากำลังรูขอมูลที่แกกรรมไมคอยถูก
ตองนัก รูการแกกรรมที่คลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้น เมื่ออาตมา
บอกปฏปิทาใหถงึความสิน้กรรม โยมงงไมเหน็เหมอืนกบัสิง่ทีก่ระผม
รูมาจากที่อื่นเลย แตนี่พิสูจนในครั้งพุทธกาลที่ศาสนาพุทธแผไป
ทั่วโลก เขารูมานานแลว แลวเขาปฏิบัติตามนี้ ทำใหเขาเขาถึง
มรรคผลนิพพานได ตรงนี้เปนวิธีตรวจงายๆ

กลาวมาพอสมควร คงจะไดความรูกัน เราอยากไดคำไหน
ไหมที่จะไปเช็คกันอีก ลองไปดูคราวๆ เรากำลังทำวิจัยเหมือนกัน
พระไพบูลยกำลังใหตั้งวิจัยพุทธวจนะ ขึ้นมา ใชคอมพิวเตอรตรวจ
สอบ ใชหลกัเกณฑของพระพทุธเจาทัง้หมด พระพทุธเจาเวลาตรวจ
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
เน้ือความนั้น ใหดีอยาพึ่งรับรอง อยาพึ่งคัดคาน นำไปเทียบเคียง
ในหลกัธรรมหลกัวนิยั ทีพ่ระตถาคตตรสัเอาไว ไมใชคนอืน่พดูนะถา
เขากันไดเชื่อวาคำนั้นจำมาถูก ถาเขากันไมไดคำนั้นเชื่อวาจำมาผิด
ใหเธอตัดคำนั้นทิ้งไป ถาเขากันไดพึงลงสันนิฐานเถิดวานี้คือคำของ
พระศาสดาแนแลว เพราะฉะนั้นเวลาอาตมาบอกยืนยันกับโยมวา
นี้คือคำของพระศาสดา อาตมาจะยกพระสูตรที่หนึ่งที่สอง สาม สี่
หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ มาสนับสนุนเพ่ือยืนยันวาคำนี้เปนคำของ
พระศาสดาแนแลว

อารมณที่เกิดขึ้นมาหรืออารมณชอบใจไมชอบใจ ควร
จะเลี้ยงไวไหม หรือควรจะทิ้ง อาตมาควรจะยกอะไร

๑. การสังวรสำรวมอินทรีย พระตถาคตใหสำรวมอินทรีย
ทิ้งอารมณไหม ... ทิ้งใชไหม ผูไมสำรวมอินทรียคือผูประมาท ผู
สำรวมอนิทรยีคอืผไูมประมาท คำวาประมาทพระพทุธเจาทิง้ไวกอน
ปรินิพพาน สำคัญมาก พระพุทธเจาสอนใหละนันทิ ละความเพลิน
นนัทกิขะโย ราคกัขะโยเพราะความสิน้ไปแหงนนัทมิคีวามสิน้ไปแหง
ราคะ เพราะความสิ้นไปแหงราคะมีความสิ้นไปแหงนันทิ นันทิรา
คักขะยา จิตตัง สวิมุตตันติ วุจจะติเพราะความสิ้นไปแหงนันทิและ
ราคะกลาวไดวาจิตหลุดพนแลว พระพุทธเจาสอนใหสัมมาสัมกัป
ปะ ทิ้งอกุศล สอนใหสัมมาวายามะ ใหทิ้งอกุศลสรางกุศลขึ้นมา
พระพุทธเจาสอนวาผูเขาไปหายอมไมหลุดพน ผูไมเขาไปหายอม
หลุดพน ไปดูพระสูตรเหลาน้ีก็ได 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
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กระดองเหมือนเตา เตาขดอวัยวะในกระดองเมื่อไหร ภิกษุทั้งหลาย
พึงตั้งมโนวิตกไวในกระดอง คือลงการภาวนาฉันนั้น มารผูมีบาป
จะทำอันตรายไมได

พระพุทธเจาตรัสไวในกายคตาสติ วาเปรียบเหมือนบุรุษ
จับสัตว ๖ ชนิด จับปลิง จับนก จับจระเข จับสุนัข   สุนัขจิ้งจอก
จับงูเขามา มาผูกดวยเชือกติดกับเสาหลักอันม่ันคง พอปลอยแลว
งูจะเขารูจอมปลวก จระเขจะลงน้ำ นกจะบินขึ้นอากาศ สุนัขจะเขา
บาน สุนัขจิ้งจอกเขาปาชา ลิงจะไปปา ตางคนตางยื้อยุดฉุดกันไป
เมื่อหมดแรงแลวมันก็จะมานั่งเจานอนเจาอยูตรงที่เสาหลักๆ นี้คือ
กายคตาสติ พระตถาคตใหตั้งไวซึ่งกายคตาสติ

พระสูตรที่ ๑๐ ผูใดไมบริโภคกายคตาสติ ผูนั้นชื่อวาไม
บริโภคอมตธรรม ผูใดหลงลืมกายคตาสติผูนั่นไดชื่อวาหลงลืม
อมตธรรม

พระสูตร จริงๆ มีมากกวานั้นยกมาให ๑๐ พระสูตรเห็น
ความสอดรับของคำพระศาสดาไหม วาพระศาสดาสอนอะไรแลว
ไมมีการขัดแยงกัน เพราะฉะนั้นยืนยันไดวาเมื่อจิตเกิดรูอารมณ
ใดขึ้นมา พระตถาคตบอกใหทิ้งใหไวที่สุด การที่จิตไปรูอารมณ
ใดอารมณหนึง่นัน้ขึน้มา นัน่คอืการตัง้อยขูองวญิญาณ การปรากฏ
ขึ้นของวิญญาณคือการปรากฏขึ้นแหงชาติ ชรา มรณะ คือการ
ปรากฏขึ้นแหงกรรม  และถากรรมมีอยู เราก็ตองเวียนวายใน
สังสารวัฏเพราะฉะนั้นวิธีดับกรรมทำอยางไร ทิ้งอารมณใหไว
ที่สุด กรรมดับทันที

เพราะฉะนัน้อารมณอะไรทีโ่ยมเครยีด โยมรกักต็ามมนัสราง
ปญหาไดทั้งหมด เราตองรีบทิ้งใหไวที่สุด อารมณอันเปนที่ชอบใจ
ไมเปนที่ชอบใจ พระพุทธเจาจึงใหทิ้งใหไวที่สุด เพราะวาทั้งพอใจ
และไมพอใจ เปนเหตุใหเกิดความทะเลาะเบาะแวงไดทั้งหมด มี
จอมเทพไปถามพระตถาคตวาอะไรเปนเหต ุใหเกดิการทะเลาะววิาท
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 เพราะฉะนั้นเม่ือทำอยาง
นี้ เราทิ้งอารมณไปเรื่อยๆ วิญญาณจะตั้งอยูไมได วิญญาณตั้งอยู
ไมได ณ ที่ใด กรรมก็เกิดไมได กรรมเกิดไมไดเราก็สามารถเขาถึง
วิมุตติหลุดพนเขาสูอมตธรรมได ที่ใดไมมีรูปนาม ที่ใดไมมีวิญญาณ
นั่นแหละคือที่สุดของทุกข จะไมมีการมาการไปของจิต จิตถายังมี
การมาการไปอยู พระพุทธเจาก็เรียกวา ยังมีการเกิดการดับของ

วิญญาณอยูนั่นเอง พระตถาคตตรัสอยางไร ถาความนอมไปไมมี
การมา การไปจะไมมี ถาการมาการไปไมมี การเคลื่อนและการเกิด
ขึ้นก็ไมมี เคลื่อนคือตาย นั่นแหละคือที่สุดของทุกข เพราะฉะนั้น
ถาเราสามารถทีจ่ะหยดุการไปการมาของจติได พระพทุธเจากบ็อกวา
นั่นแหละคือที่สุดของความทุกข  จะไมมีการเกิดการตายอีกตอไป

เวลากังวลเรื่องอะไร ใหละทิ้งไปใหไวที่สุด เพราะสิ่งที่
เรากังวลนั้น คือวิญญาณกำลังเขาไปตั้งอยูแลว วิญญาณตั้งอาศัย
อยูในที่ใด ชาติ ชรา มรณะเกิดที่นั่น กองทุกขเกิดที่นั่น จิตคิด
ถึงสิ่งใดอยู ดำริถึงสิ่งใดอยู หรือมีจิตฝงลงไปปกลงไปในสิ่งใด
สิง่หนึง่อย ูสิง่นัน้ยอมเปนอารมณการตัง้อยขูองวญิญาณ คำนีจ้ำให
ดีๆ พระสูตรนี้จำใหดีๆ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาบุคคลยอมคิดถึงสิ่งใดอยู ยอม
ดำริถึงสิ่งใดอยู และยอมมีจิตฝงลงไปในสิ่งใดอยู สิ่งนั้นยอมเปน
การตัง้อยขูองวญิญาณ เมือ่อารมณมอียคูวามตัง้ขึน้เฉพาะวญิญาณ
ยอมมี ถาอารมณโยมมี วิญญาณตั้งขึ้นได เมื่อวิญญาณนั้นตั้ง
ขึ้นเฉพาะ เจรญิงอกงามแลว ความเกิดขึ้นแหงภพใหมยอมมี เมื่อ
ความเกิดขึ้นแหงภพใหมมี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถวน ความเกิด
ขึน้พรอมกองแหงเกดิทกุขทัง้สิน้นี ้ยอมมไีดดวยอาการเหลานี ้กรรม
มีไดเพราะอยางนี้ สิ้นกรรมก็สิ้นทุกข สิ้นทุกขก็สิ้นกรรม เพราะ
ฉะนั้นถาเราตองการพนจากความทุกข ตองการอมตธรรม ตอง
การมรรคผลนิพพาน วิญญาณสรางอารมณแลวรีบดับใหไว
ดีดนิ้วบอยๆ อารมณจะไดดับอยางรวดเร็ว เพราะฉะนั้นอาตมา
ยืนยันโดยพุทธวจนะลวนทั้งหมด บอกวิธีสแกนเช็คพุทธวจนะ ไม
ตองสแกนกรรม หมดสิทธิ์สแกนกรรมเพราะอะไร . . .ไปดู
มิคสาลาสูตรพระพุทธเจาตรัสวา เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูก
ตองบุคคล ใครเลาจะพึงรูไดนอกจากตถาคต ตถาคตคนเดียวรู
ดีเรื่องกรรม นอกนั้นไมตองไปรูเลย จะมีเหตุแตความเปนบา เปน
อจินไตยอยางหนึ่งที่พระพุทธเจาบอก อยาไปคิดซอกแซกเรื่อง
กรรม กรรมเปนสิ่งที่บุคคลควรทราบแคนี้ รูวาเจตนาเปนกรรม
เหตเุกดิความดบั เวมะกะตาแหงกรรม วบิากของกรรม ทีด่บักรรม
รูแคนี้พอ อยางอื่นอยาไปอยากรูมาก   เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา
จึงตรัสวา เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองแหงทางนี้ ใครเลา
จะพงึรไูดนอกจากตถาคต เพราะเหตนุัน่แลอานนทเปนอยางไร เธอ
ทัง้หลายอยาไดเปนผทูีช่อบประมาณในบคุคล และอยาไดถอืประมาณ
ในบคุคล เพราะผทูีถ่อืประมาณในบคุคลยอมทำลายคณุวเิศษตนเอง
เราหรือผูที่เหมือนเราเทานั้น พึงถือประมาณในบุคคลนั้นได เกง
เทาพระตถาคตไหม ถาเกงเทาก็สแกนตอไป ถาเกงไมเทาอยาไป
สแกน นี่พระศาสดาตรัสไวเมื่อสองพันหารอยกวาปแลว ชวยฟง
ชวยศึกษา และถาความเห็นเราไมตรงกับพระศาสดาจะไปสอน
พระศาสดาไหม ทานตองเปลี่ยนความเห็นผมดีกวา มันไมไดนะ
พทุธบรษิทัเรายอมรบัพระพทุธเจาหมด พระสารบีตุรเลศิทางปญญา
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พระโมคคัลลานะเลิศทางฤทธิ์ ยังไมมีใครกลากับพระพุทธเจาเลย
เพราะรูวาตางชั้นกันมาก พระพุทธเจาสรางบารมีมามหาศาล นี่
แหละอยากใหความสำคัญในพุทธวจนะ ถาเราศึกษาแลวโยมจะได
คำตอบ แลวตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร คนยุคใหมๆเลนเปน อาตมา
เลนไมเปนตองอาศัยพระรุนหลังที่เกงคอมพิวเตอร ชวยสแกนเช็ค
ตรวจสอบ แลวอาตมาจะชวยวเิคราะหให หลงัจากวเิคราะหคำตางๆ
แลวกเ็อามาถายทอดบอกสอนใหพวกเราเพือ่ตาสวาง จะไดรวูาพระ
ศาสดาพูดอะไร พระศาสดาเคยตรัสอะไรไว เราเคารพพระศาสดา
ไมใชหรอืภกิษทุกุรปูในประเทศไทย เคารพพระศาสดาไมใชหรอื พทุธ
บริษัททุกคนก็เคารพพระศาสดาไมใชหรือ เราทุกคนตางตองการ
ความเจริญของพระศาสนามิใชหรือ แลวความเจริญนั้นมีได
อยางไร

๑. จดจำบทพยัญชนะการมาถูก ความหมายถูก อธิบาย
ถูก

๒. ภกิษตุองเปนผวูางาย อดทน ยอมรบัการสัง่สอน เคารพ
หนักแน

๓. ภิกษุที่คลองแคลวในหลักพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรง
วนิัยทรงมาตกิา ตองเปนผทูี่ขยนับอกสอนนัน้ๆ แกชนทัง้หลาย เพ่ือ
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
ฉะน้ันศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยาคิดเอง ไมใชวาตองทำอยางนี้ๆ
แลวจะเจริญก็ไปคิดกันสารพัดแบบ แตมีใครเคยคิดอยางพระ
ตถาคตบาง เรากำลงันำพาพทุธศาสนาไปสคูวามเจรญิหรอืไปสคูวาม
เสือ่ม ชวยกนัคดิดีๆ  ตองโยนปญหาไปใหพวกเราคดิ และจรงิๆ แลว
ความเจรญิของพระพทุธศาสนา อยใูนกำมอืของพวกเราทกุคน เพียง
แตทุกคนกลับมาใชคำพระศาสดา พระตถาคต อาตมาไมได
แนะนำใหโยมไปใชคำของเจาลทัธอิืน่เลย คำของศาสดาอืน่ ศาสนา
อื่นไมเคยเลย แตบอกวาใหมาชวยกันใชคำของพระตถาคต
ปฏิบัติตามคำพระตถาคตแลวถายทอดตามที่พระตถาคตสอน ทำ
๓ อยางนีศ้าสนาเจรญิ เรากห็ลดุพนดวย คงจะไดความรกูนัพอสมควร
จากการไดมาฟงธรรมกันในวันนี้
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นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นะมัสสามิ  
ตอจากนี้ไปขอใหญาติโยมตั้งใจฟงธรรมะ กิจอยางหนึ่ง

ที่สำคัญที่ควรทำกอนที่จะฟงธรรมะคือ ปดโทรศัพทไวเพ่ืออำนวย
ความสะดวกใหตัวเอง และใหผูอื่นที่ใกลเคียงดวย อาตมาไดรับ
การนมินตใหมาแสดงธรรมเทศนาหวัขอ “จติใส ใจสขุเมือ่มทีกุข”
เปนหัวขอที่ดี ในวันนี้อาตมาเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองไทย มา
จากอเมริกา ก็มีการประชุมกิจกรรมบางอยางที่ทำไวแลวเชน มี
การประชมุเจาอาวาสของสาขาตางประเทศ สายลกูศษิยหลวงพอ
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
หรือซอมแซมไมมีงานทำในชวงเวลานั้น แตเราก็เขาพรรษา

ตามพระวินัย เราก็มีเวลาที่ตรงกับกรรมฐานเดือนมกราคม แลว
ก็ไดมีเวลาสวนตัว แตก็ไมคอยเต็มที่ ยิ่งโดยเฉพาะในสายวัดปา
สายกรรมฐาน พรรษาเปนอะไรที่ตองมุงสมถะ มุงในการปฏิบัติ
เลยชวงหนาหนาวตามฤดกูาล เปนเวลาฝนตก ฝนตกเปนสวนใหญ
นานๆ  ทีมีหมิะลงเลย  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
เม่ือมงีานอยางนีอ้าตมากค็ดิวธิถีาสามารถเอาแมมาดวย มาไดเหน็
ก็จะเปนภาพนิมิตที่ดี เพราะวาเวลามีงานที่วัดหนองปาพง พระ
รวมกันก็ประมาณ ๑,๐๐๐ รูป ญาติโยมหลายพันคนเปนสิ่งที่หา
ไดยาก โดยความตัง้ใจทำวตัร สวดมนต นัง่สมาธ ิฟงธรรมะ แสดง
ความเคารพ ก็เปนภาพที่นาประทับใจ อยูกันอยางสงบเพื่อแสดง
ความเคารพตอครูบาอาจารย  เปนสิ่งที่เรียกวาหาไดยากที่จะได
เห็นในโลกนี้ อยากใหแมไดเห็นเพราะแมอายุมากแลว อายุยาง
เขา ๘๗ ก็ยังแข็งแรงแตเม่ือวานแมก็ยังอุตสาหออกไปตีกอลฟ
(หวัเราะ)ออกกำลงักาย  ทีม่านีส่วนหนึง่กเ็พือ่ประโยชนผอูืน่ และ
คดิวาเปนประโยชนของตนเองดวย ลกัษณะทีว่าเรามาดวยเจตนา
ใหสิง่ทีด่ ีใหแมโดยเฉพาะในฐานะทีอ่าตมาเปนนกับวช กไ็มมอีะไร
จีวร บาตร ยาม ของทั้งหลายไมมีอะไรที่จะใหแมเปนวัตถุสิ่งของ
แตวาการที่ใหมารดา ไดเห็นตัวอยางของชีวิตที่มีคุณธรรม  เปน
สิ่งที่สมควรในการแสดงความกตัญู และเราชาวพุทธทั้งหลาย
เราก็มีโอกาสเหมือนๆ กัน คือเรามีชีวิตกันอยู เราก็มีพอแมพี่นอง

เรือ่ง “จติใส ใจสขุ เมือ่มทีุกข”
วันอาทติยที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ณ หองปฏบิตัธิรรม ชัน้ ๔
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ

สาระธรรมบรรยาย พระปสนัโน ภกิขุ
เรยีบเรยีงโดย กองบรรณาธกิาร
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ทุกคน เรามีญาติทุกคน อยางใดอยางหนึ่ง ไมญาติที่แทแตก็เปน
ญาติธรรม ญาติทางจิตใจ

สิง่ทีเ่ราควรจะใหซึง่กนัและกนัคอืคณุธรรม อยางในเมอืง
ไทย ก็มีคานิยมในการใหในทางบริจาค จะเรียกวาเปนเอกลักษณ
ในสงัคมไทย ซึง่เปนสิง่ทีด่งีาม แตแงหนึง่ในการให เรากค็วรจะนกึ
ถึงการใหในสิ่งที่เปนคุณธรรม  เราชวยเหลือ ใหการเอื้อเฟอ หรือ
ใหการแนะนำ หรือใหโอกาสที่จะสัมผัสสิ่งที่ดีงาม ก็เปนการให
จะเรียกวา ธรรมทานก็วาได บางครั้งเราก็คิดวาธรรมทาน เรา
ใหหนงัสอืธรรมะกจ็บ แตมนัหลากหลายมากกวานัน้ การใหธรรมะ
เปนทานมีวิธีการ มีโอกาสเยอะแยะมากมายที่นาคิด ทำอยางไร
ถงึจะอยอูยางใหธรรมทานซึง่กนัและกนั  คนทัว่ๆไปคดิวาตองเปน
ธรรมเทศนา หรือเปนธรรมะที่อยูในคัมภีร แทจริงอยางที่หลวง
พอชาทานไดตคีวาม ธรรมะคอืความถกูตอง เวลาเราอยดูวยความ
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
สงสยั เปนการใหเลศิประเสรฐิ เพราะวาในปกตมินษุยเราอยดูวย

กัน มักมีความกลัว ความกังวล มีความรูสึกวาจะไวใจคนนี้ได
ไหม มีอะไรที่เขาจะเอาเปรียบเราไหม จะสรางความเดือดรอน
ใหเราหรอืเปลา กเ็ปนสิง่ทีไ่มคดิไมนกึ แตกเ็ปนความรสูกึทีส่งสยั
เวลาเราอยูดวยกัน เขาไมมีพื้นฐานของกระแสจิตเรา ก็มีความ
กลัว แตวาเวลาที่เราเจอคนที่มีศีล ก็จะทำใหเรามั่นใจ ไมกลัว
ซึ่งเปนการใหที่มีอานิสงสมาก มีความสำคัญมาก บางคนมีเงิน
มทีองมากมายแคไหน แตถาหากตองอยดูวยความกลวั ความระแวง
กไ็มมคีวามสขุสบาย แตหากอยดูวยความรสึูกไมกลวั ไมกงัวลเรือ่ง
อะไร ไปไหนกร็สูกึสบาย ไปไหนเจอใครเหมอืนเปนมิตรซึง่กนัและ
กัน เรียกวาเปนสมบัติที่เลิศประเสริฐมาก

การอยูดวยธรรมะเปนพื้นฐานความถูกตอง วิธีที่ทำให
จิตใจมีความสดใส มีความสุขและการใหกับผูอื่นจะเปนญาติของ
เราก็ดีจะเปนมิตรก็ดี เราใหความรูสึกไมกังวลก็เปนเรื่องที่นาคิด
อยางครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกา เขาเลาใหฟงคือเขา
ทำงานขายทีด่นิ เปนนายหนาขายทีด่นิ เขาอยแูถวซานฟรานซสิโก
ซึ่งกอนนี้ซานฟรานที่ดินแพง คนตองการมากราคาก็เลยสูง เขา
เองฐานะก็ปานกลาง อายุประมาณ ๓๐ กลางๆ เขาไดหยากับสามี
มีลูกคนหนึ่ง ลูกชาย ๑๐ ขวบเขาเลี้ยงลูกเอง เขามีจังหวะที่จะได
ที่ มีคนหนึ่งจะขายที่บานของเขา เขาไดรับซื้อและจัดการ พอดี
คนนีเ้ขามคีวามจำเปนทีจ่ะขายอยแูลว เขากข็ายถกูซึง่ถกูกวาปกติ
เพราะเขารอนใจที่จะขาย พอดีเขากำลังกรอกแบบฟอรมใหกับ
บริษัท เขาคิดดูราคาทั่วๆ ไปที่ขายตามทองตลาด เพราะบานหลัง
นี้จะขายแพงกวาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญ เกือบ ๑๐ ลาน
บาท เขาก็เกิดกิเลสเพราะหากเขาลงในแบบฟอรมวาขายไดราคา
นี้ เขาสามารถที่จะเก็บไว ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญโดยที่บริษัทไมรับรู
ทำใหเขาเกิดความรอนใจขึ้นมา คืนน้ันเขานอนไมได 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
สามารถทีจ่ะปกปดไดตลอดไหม เขากส็อนลกู การทีเ่ปนผทูีซ่ือ่ตรง
สุจริตคือมีบานแคไหน อยูที่ไหนก็พออยูไดคือเราอยูได ไมเดือด
รอน คนอื่นที่อยูละแวกนี้เขาก็เดือดรอนกวาเราเยอะ คนที่ร่ำรวย
ก็เยอะแยะ แตวาบางทีดูขางนอกเขาก็มีขาวมีของ ไมรูวาจิตใจ
ของเขาเปนอยางไร ถึงเขามีความสะดวกสบาย ถาหากจิตใจไม
ไดแจมใส สดใส ใสสะอาดก็อยูอยางมีสุขสบายยาก มีความทุกข
แทรกมาเรือ่ย ความอยากของเขาและประสบการณของเขาใหเปน
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บทเรียน  อาตมาคิดวาอันนี้จะเปนของขวัญของแมใหลูกที่ให
ผลตลอดชาติ ดีกวา ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญๆ เดี๋ยวก็หมด แตสวนที่
ใหเปนของขวญัและคณุธรรม และเหตผุลทีใ่หความมคีณุธรรมอยู
อยางไมกลัว ไมกังวล ไมเศราหมอง เปนส่ิงที่มีอานิสงส ตอนนั้น
อายุ ๑๐ ขวบ คุณคาของผลนี้ก็จะใหอยูตลอด เขาเปนหนุมก็ดี
มีครอบครัวก็ดีเขาจะเปนตัวอยางที่มีคุณคาจริงๆ เปนผูอยูโดยไม
กลัว ผูที่อาศัยจิตใจที่ดี สดใส สะอาดเปนสิ่งที่เกินสิ่งที่เราจะนับ
คุณคามากนอยแคไหน

อกีแงหนึง่เราดเูครือ่งวดัเปนเรือ่งงายๆ  อยางคนไทยเรา
รูอยูวาบุญกับบาป บุญเปนส่ิงที่ดี บาปเปนส่ิงที่ไมดี มันก็ไมใชวา
เปนส่ิงเปนอันหรือเปนกอนสักอยาง มันเปนเรื่องคุณภาพของจิต
ใจ  เหมือนหัวขอจิตใสเปนบุญ จิตขุนเปนบาป คิดแคนี้แหละ จิต
ใจใสสะอาดเปนบุญ ใจขุนมันขุนมันมัว อันน้ีเปนบาป แคนี้แหละ
ถาเราจะรักษาจิตใจที่สดใส  เราเปนผูรักษาบุญ เมื่อเราปลอยให
จิตใจขุนมัวทับถมดวยอารมณ ของความไมพอใจ ดวยความอิจฉา
ความรูสึกเกลียดชัง กังวล อยางนี้ทำใหเราเอาบาปมาทับถมจิต
ใจของตนเอง ในการทำบุญไมใชไปวัดอาทิตยละครั้ง  หรือเฉพาะ
วันพระไปทำบุญ  เปนเรื่องที่เราตองทำทุกๆวัน  เราตองเปนผู
ทำบญุ คอืเราทำจติใจใหสดใส แลวกร็จูกัรกัษาบญุของตนเองดวย
บางทีถาทำบุญก็ไมอยาก แตเรารักษาบุญไว การทำจิตใจใหระลึก
ถึงคุณงามความดี ความตั้งใจ บางทีตั้งใจที่จะปฏิบัติ  ที่จริงหา
คนตัง้ใจจะปฏบิตัไิมยากหรอก แตหาคนทีต่ัง้ใจแลวไดไปปฏบิตัอินั
นี้ยากกวา มนุษยเราเกงกับความตั้งใจ จะเปนฆราวาสก็ดีเปน
บรรพชิตก็ดี  เราก็ชอบตั้งใจกันอยูเรื่อย แตจะรักษาความตั้งใจ
ทำอยางสม่ำเสมออันนี้ยากหนอย แตวาสิ่งที่ตองทำเวลาเราตั้งใจ
ทำความด ีตัง้ใจแลวกพ็ยายามทีจ่ะรกัษาความดนีัน้ไว ตัง้ใจทำบญุ
รักษาบุญนั้นไว รักษาจิตใจที่ใสสะอาด รักษาไวหรือเวลาเราตัง้ใจ
ปฏบิตั ิ คอืเราตัง้ใจพยายามใหสม่ำเสมอ กบัการปฏบิตั ิ ผลของ
การปฏิบัติไมตองพูดถึง เพราะบางครั้งเวลาปฏิบัติจิตใจเกิดความ
สงบได บางทีก็เกิดความวุนวายได อันนั้นไมสำคัญเทาไหร สำคัญ
ที่วาเราทำ ลงมือเหมือนกับที่หลวงพอชาทานพูดคือขยันก็ตอง
ปฏิบัติ ขี้เกียจก็ตองปฏิบัติ คือบางครั้งเราขยันเราก็ปฏิบัติ บาง
ครั้งเราขี้เกียจเราก็ไดปฏิบัติ อันนี้ก็ดีนะ เรารูจักฝน  เวลาเราฝน

กเ็หน็วามผีล มอีานิสงส แตเรากไ็ดรจูกัรกัษาการปฏบิตัไิว ทำคุณงาม
ความดอียางไร มคีวามตัง้ใจแลว เรากพ็ยายามรกัษาไวใหสม่ำเสมอ
ในการกระทำ เวลาเรามีประสบการณในการฝกหัดตัวเอง จิตใจ
กจ็ะมคีวามสม่ำเสมอมาก โลกธรรมเกดิขึน้แตกไ็มหวัน่ไหว มคีวาม
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
ปจตงัเกดิขึน้เฉพาะตน เปนลกัษณะของธรรมของพระพทุธเจา  คอื
เรารเูฉพาะตน  เวลาเรารเูฉพาะตน  มนัเปนสิง่ทีเ่ราเองจะมคีวาม
มัน่ใจมากขึน้ ถาคนอืน่เขาบอก เขากลาวหรอืยนืยนัรบัรองเทาไหร
บางทีเราสงสัยหรือเราเชื่อ อาจจะเปนการเชื่อแบบงมงายอาศัย
ผูอื่น  แตเวลาเรามีประสบการณ  การทำตามผลเกิดขึ้นในชีวิต
ของตนเอง เราก็รู รูโดยตนเอง เราก็จะมีความมั่นใจ คนอื่นเขา
แยงไมได เขาเอาออกจากเราไมได เปนของเรา เวลาเราเกิดอะไร
ในจิตใจที่สดใสใสสะอาดนั้น  ก็เปนของเรา ดวยประสบการณ
หรอืดวยธรรมชาตทิีเ่รารเูขาใจในตวัเอง ซึง่เปนส่ิงทีท่ำใหเรามคีวาม
มั่นใจ เรียกวามีความไมกลัว ไมกังวล ซึ่งเปนคุณธรรมในจิตใจ
ที่เราทุกคนควรที่จะใหความสนใจ เพราะการอยูดวยความไมกลัว
ไมกังวลและทำใหคนอื่นอยูดวยความไมกลัวและกังวล เชน เรา
อยูดวยศีล นั่นก็เปนการให ดั่งที่พระพุทธเจาเรียกวา เปนสิ่งที่
เลิศประเสริฐ

อาตมาก็ใหธรรมะเปนเวลาพอสมควรขอยุติลงเพียง
เทานี้
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นโมตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสฺมพุทฺธสฺส
นโมตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสฺมพุทฺธสฺส
นโมตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสฺมพุทฺธสฺส

ขอเจรญิพร ทานผบูรหิารยวุพทุธกิสมาคมฯทกุทาน ตลอด
ถึงทานผูที่มาปฏิบัติธรรม มารับพรปใหมที่ยุวพุทธิกสมาคมฯไดจัด
ขึ้นในครั้งนี้ ถือวาเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก คนไทยของเรามี
ทางเลือกเยอะสิริมงคลของชีวิตขึ้นอยูกับวิธีคิดของแตละคน เรา
ทัง้หลายพอจะทราบดเีมือ่ปทีแ่ลว ขณะทีค่นอกีพวกหนึง่สวดมนต
นั่งสมาธิภาวนาขามปรับน้ำพระพุทธมนตเปนคนแกคนเฒา แต
คนหนมุคนสาวถกูไฟคลอกอยใูนผบั ลกูของคนทีอ่ยใูนโบสถหลาน
ของคนทีส่วดมนต เหลนของคนทีก่ำลงัอธษิฐานจติใหเกดิสริมิงคล
ขอใหลูกใหหลานของตัวเองปลอดภัย แตปรากฏวาลูกหลานของ
ตัวเองกลับไมปลอดภัย เพราะไปในที่ไมเปนสิริมงคล ถูกยางสด
กวา ๖๐ คนที่เหลือก็พิการมองดูไมเปนผูเปนคน ที่วัดมีน้ำมนต ที่
ผับมีน้ำเมา ความเปนสิริมงคลไมไดเกิดขึ้นจากน้ำเมา แตเกิดขึ้น
จากน้ำมนตถาเราไปผับไปบารไปเที่ยว ความไมปลอดภัยก็เกิดขึ้น
ความเปนสริมิงคลไมม ีแตถาเราไปสถานที ่เชน วดัวาอาราม ใกลๆ
บานของเรา หรอืมาทีย่วุพทุธกิสมาคมฯแหงนี ้จะมแีตความปลอดภยั
ในชวีติ จะไมมคีำวาอบุตัเิหต ุเสยีใจไมม ีฉะน้ันเวลาทีเ่ราทัง้หลาย
นกึถงึภาพความเปนสริมิงคล อยากใหเรานกึถงึชวีติของเราวา ถกู
ปกปองคุมครองพิทักษรักษาอยางยิ่งเพราะเปราะบางมาก

อาตมาภาพชอบปนพระ วนัหนึง่กป็นพระเปนเซรามคิ ซึง่
ใครกไ็มทำกนั สวนใหญปนเปนทองเหลอืงมคีนคนหนึง่กม็าทกั บอก
ทานอยาทำเลยเวลาที่มันแตกมันหักไมเปนสิรมิงคล ถาจะปน ปน
เปนทองเหลืองดีกวาไมแตกไมหักเปนเซรามิคมันชำรุด ก็บอกเขา
ไปวาอยากทำในสิง่ทีค่นเขาไมทำกนั ทำอยางไงกท็าทายดนีะ กต็ัง้
อกตัง้ใจทำปนสวยเลย แลวกเ็อาไปเผาทีเ่ตาเผาออกมากส็วยงามมาก
พอเห็นพระสวยงามคนนั้นก็มาทักอีก ทาน(ปน)สวยขนาดนี้ทาน
ไมกลวัมนัแตกหรอืนี ่ยกแลวยกอกีตองระวงัตัง้สตติลอด กเ็ลยบอกวา
ที่ประเทศจีนเขามีแจกันใหญมากสูงเปนเมตรสองเมตรบางเฉียบ
เลยเปนเซรามคิเหมอืนกนัทำไมเขาไมกลวัแตกละ เขามวีธิกีาร เรา
ก็บอกเรามีวิธีการเหมือนกัน มันทำได แกก็ไมยอมถกกันไปถกกัน
มา แกก็บอกวาแจกันไมศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับพระพุทธรูป แตกแลว
กแ็ลวไป เรากบ็อกวาพระพทุธรปูกเ็ปนรปูสมมตุ ิโยมคดิดนูะมอีะไร
ทีเ่ปราะบางยิง่กวาชวีติไหม ชวีติของคนนีเ่ปราะบางมากเลยนะ เผลอ
แปปเดยีวตายไดทกุวนิาทเีลย ตายอยใูนทองกม็ ีในทองของแมตาย
ก็ได หลุดออกมาคลอดออกมาเอาแมตายดวยก็มี ตัวเองตายดวย
ก็มี ตกน้ำตายก็มีตั้งแตเล็กๆ สารพัดตาย มันเปราะบางมากเลย
นี่ปใหมแควันเดียวนะเจ็ดวันอนัตราย วนัเดียวอุบัตเิหตุ ๕๐๐ ครั้ง
ตาย ๔๐ ศพวันเดียว ถา ๗ วันจะขนาดไหน มันเปราะบางมาก
แลวกม็าหาความเปนสริมิงคลกบัสิง่ซึง่เปราะบาง มนัยิง่ตองหาความ
เปนสิริมงคลใหเห็นใหชัดเจน

ทานทัง้หลายคงจะทราบดวีาทกุคนทีเ่กดิมานัน้เกดิมาจาก
ความเปนสริมิงคลใชไหม เกดิจากแรงอธษิฐานของพอของแมของ
ญาติพี่นองทุกคนมานั่งอยูตรงนี้ ไมมีใครปญญาออน ตาบอด หู
หนวกแมแตคนเดียว นั่นแสดงวา พอแมอธิษฐานมาดีเบาหลอมดี
ผลิตมาด ีโรงงานด ีโตมาแลวยงัอบรมบมเพาะปลกูฝงใหเปนคนดมีี
ศีลธรรม เห็นไหมวามันแตกตางกันนะ กับคนอีกจำนวนมาก
มายมหาศาล เขาไมมีโอกาสหาสิริมงคลใหกับชีวิตเลย เชนเกิดมา

สาระธรรมบรรยาย พระศรญีาณโสภณ วดัพระรามเกา
เรยีบเรยีงโดย กองบรรณาธกิาร

เรือ่ง “อยทูี่ใจ”
วนัที ่๓๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๒

ณ หองปฏบิตัธิรรม ชัน้ ๔
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ
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แลวก็พิกลพิการ ถูกทอดทิ้งพอแมไมอยูดวย การศึกษาไมมี ดีชั่ว
ไมรูจัก โยมวาเยอะไหมคนประเภทนี้ เยอะมาก เพียงแตเราไมรู
เทานั้นเอง เราจึงเปนคนโชคดีที่สุดในโลก อยาคิดวาตัวเองโชค
รายนะ ถาคิดวาตัวเองโชครายนี่ มันจะโชครายตลอด ขอใหเรา
คิดวาเรานี่เปนคนโชคดี สิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
โอ.....เราโชคดจีงัเลย มนษุยทีโ่ชคดอียแูลวแตคดิวาตวัเองโชคราย
ในทีส่ดุกจ็ะเปนคนโชคราย ทำไมถงึบอกวาเราเปนคนโชคด ี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
แคนมนัแววมาแกกม็คีวามรสูกึดใีจมาก เออทำไมมคีวามสขุผดิปกติ
มนัผดิปกต ิไมเคยมคีวามสขุอยางนีม้ากอนเลย มองดทูองฟา มอง
ดทูองน้ำ มองดปูา ดเูขา ดทูงุนาสเีขยีว มดีนตรธีรรมชาตแิกกด็ใีจ
พระอาทิตยก็ค่ำแลวก็ตกลงไป แกมองเห็นคนที่เปาแคนก็บอกวา
คนนี้แหละมีความสุขที่สุดในโลกแลวละ ทำไมเราโชครายอยางนี้
แกพูดกับตัวเอง ไปกอหนี้กอสินตั้ง ๒๐๐ ลานบาท จะไปหาเงิน
จากไหนสูลุงคนนั้นไมได มีแคนลำเดียว เปาแคนก็มีความสุขแลว
อยูทามกลางธรรมชาติอยางนี้ ทำไร ทำนา เล้ียงวัว เล้ียงควาย
ไปตามธรรมชาต ิตามประสากด็แีลว ทำไมคนนัน้มคีวามสขุจงัเลย
ฝายชาวนาคนนัน้เขากค็ดินะ เขาบอกวาใครนะ ทำไมถงึไดนอนอยู
ในรถอยางมีความสุขขนาดนี้ เรานี่ทำไมมันโชครายจังเลย ตอง

นอนเฝากระตอบอยูกลางทุงนา กลางวันตองแดดเผา กลางคืน
ก็หนาวเหน็บ  หนาน้ำมาก็ทวมตองดูแล อยูกับวัวกับควายไมกี่
ตัว จะไปไหนก็ไมไดไป ทำไมเรามันโชครายขนาดนี้  ถาเราเปน
คนคนนัน้เราจะขบัรถเทีย่วรอบโลกเลย ไปใหสดุลกูหลูกูตาเลย  นี่
ตองมานั่งเฝาสมบัติไมกี่ชิ้น อยากจะดูหนังดูละครก็ไมไดดู ตอง
ซื้อแคนมาเปาเอง เฮอ... ทำไมเราโชครายขนาดนี้ ทั้ง ๒ ฝายตาง
เปนคนโชครายดวยกันทั้งคูเลยนะ เพราะอะไรโยมวาเพราะอะไร
เพราะตางฝายตางมองใชไหม  มองไปวาคนโนนดีกวาฉัน ฉันนี้
แยมากเลย เนื่องจากวาเราคิดวา ทำไมคนอื่นจึงมีแตสิ่งดีๆงามๆ
ทำไมตัวเองจึงไมมี หาไมเจอเลย ในที่สุดโชครายของมนุษยก็เกิด
ขึน้ โชครายของมนษุยคอืไมรวูาตวัเองโชคด ีโชครายของมนษุย
เกดิขึน้ทนัททีีม่นษุยไมรวูา ตวัเองโชคดเีพยีงใดเกดิมาเปนมนษุย
เมื่อเรารูอยางนี้แลว ศิริมงคลมันก็จะเกิดขึ้นแลว

เลาตออกีนดิหนึง่วา นกัธรุกจิคนนี ้พอเยน็ๆหนอยแกกไ็ป
นอนที่วัด ตื่นเชาขึ้นมาก็ไปกราบหลวงปู ขณะที่ไปกราบหลวงปู
มันเปนเรื่องที่แปลกมากเลยนะ มันมีคนแกอยูคนหนึ่งมา
ปฏิบัติธรรมกับหลวงปูเดือนหนึ่ง ไปขอสตางคหลวงปูคารถกลับ
สุรินทร ๒๐๐ บาท นั่งรออยู หลวงปูก็จะใหสตางคนั่นแหละแต
นั่งรออยู รูจักกัน นักธุรกิจคนนี้ก็ไปกราบหลวงปู คุยปญหาของ
ตวัเองใหฟงบอกวาเปนหนีเ้ทาน้ันเทาน้ี ๒๐๐ ลาน หลวงปขูอความ
เปนสิริมงคลใหผมหนอยครับ มาพรมน้ำมนต พูดงายๆ ใหหลวง
ปูเปากระหมอม  หลวงปูฟงแลวก็รูสึกเออ..คนนี้ยังไมคอยเขาใจ
สิริมงคลนะนี่ ลุงคนนั้นนั่งฟงอยูก็งง บอกวาโอโห  ทำไมเปน
หนีเ้ยอะขนาดนี ้เกดิมาไมเคยเจอ หลวงปกูบ็อกวา มา..จะสะเดาะ
เคราะหใหแลวเอาสตางค ๒๐๐ บาทใหลุง เกิดอะไรขึ้นรูไหม
ลงุรบีคกุเขาเลย แลวบอกวา หลวงปคูรบัผมรบัไมไดหรอกเขาจนกวา
ผมครบั นกัธรุกจิคนนีต้กใจ    ตอนแรกนีว่าลงุจนกวา ทีแ่ทจนกวา
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 เอากระโถนน้ำหมากตัง้ไวใกลกบัขนัน้ำมนต หลวงปกูจ็มุ
ไป จุมผิดมั้ง ถูกกระโถนน้ำหมากอาวปาไป จุมไปเสร็จแลวก็ไป
เรื่อยๆ สีขาวก็มี สีแดงก็มี  บางคนก็กมใหพรมน้ำมนตก็หลังแดง
บางคนก็แหงนหนาขึ้นหลวงปูเอาหนอยนะ แหงนหนาขึ้นหลวงปู
กจ็ิม้ลงกระโถนน้ำหมากกเ็ปรีย้งเขาไปอกี ปกูไ็มรวูาปจูิม้อะไร เพราะ
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วาแลวแตจะจิม้ถกู ลกูศษิยกส็ลบักระโถนน้ำหมากกระโถนน้ำมนต
ใหปรากฏวา แดงฉานซะทุกคน หนาตาที่ซีดเซียวก็มีน้ำมีนวลขึ้น
มาก็ดีอกดีใจเปนสิริมงคล ปรากฏวากลับบานแลวถูกหวยก็มี ถูก
เบอรกม็ ีไดเลือ่นตำแหนงก็ม ีกลบัมาอกีบอกหลวงปคูรบัขอไมเอา
น้ำมนตขอเอาเฉพาะน้ำหมากครบั หนกัเขาไปอกี ปตูองไปกนิหมาก
อกี กนิหมากทัง้วนัทัง้คนืเพือ่ทีจ่ะใหไดน้ำหมากเปนน้ำมนต โอมนุษย
เอย...สารพัดที่จะทำ นี่ยังไมไดพูดถึงหลวงพอคูณนะ สารพัดเห็น
ไหมมนุษยไมรูจักความเปนสิริมงคลวามันอยูตรงไหน

คนเรานั้นตองการ(ความ)เปนสิริมงคลนะ ก็เพราะตอง
การใหเกิดเหตุ ๔ ประการในชีวิต เคยไดยินไหม อายุ วรรณะ
สุขะ พละ เคยไดยินไหม อายุยืน วรรณะผิวพรรณผุดผอง
สุขะมีความสุข พละมีกำลัง คนจะอายุยืนทำอยางไร คนจะอายุ
ยนืทำอยางไร ไมตองถงึหมืน่ปนะ  สขุลกัษณะเขากบ็อก  ๑. ตองออก
กำลังกาย ใชไหม ๒. ตองรับประทานอาหารดี เคี้ยวใหละเอียด
มนัถงึจะยอยไดงาย (ทาน)ใหครบหมวดหม ู ๓. ขบัถายด ี 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
เรยีบรอยเลยเหลอือยคูรึง่เดยีว กซ็กีขวากเ็รยีบรอยหมดเลย อาตมา
กินมาซีกหนึ่ง อาว ไมเปนไร โยมก็พอดีพองามแหละ สงกรานต
อโหสิกรรมใหกัน ผิวพรรณผุดผอง นี่มันออกมาจากขางใน.

อยากผิวพรรณดีตองทำสมาธินะ เด็กๆอยากผิวพรรณ
ดตีองนัง่สมาธ ิเพราะนัง่สมาธแิลวมนัไปแกไขขางใน มนัไมไดแกไข
ขางนอก แกไขขางใน อารมณดี จิตใจดี อาหารดี ทุกอยางดีหมด
แลวนี ่ตองไปแกไขขางใน เชน สิง่ทีเ่รากนิเขาไปขางในเปนอาหาร
นี่ บางทีกินถูกสุขลักษณะก็จริง แตสารพิษมันเยอะ สารพยาบาท
กเ็ยอะ เดก็ตวัเลก็ๆชอบกนิหม ูปงหม ูปงไก ปงปลา สารพดั สเตก็
วัว โอโห หารูไมกอนที่เขาจะฆาวัวเอามีดเสียบที่คอมันนี่ มันยืน

รองไหอยู ๓ วัน ๓ คืน แลวอดอาหารเลยแหละ มีดเสียบเขาไปที่
คอ ปาดที่คอ เลือดกระฉูดออกมา แลวเราก็บอกวาเลือดหมูอรอย
ตมเลือดหมูอันนี้อรอยมากเลยนะ  ไปกินหมูหัน เคยเห็นไหม เคย
เหน็หมหูนัไหม แบะอาปากนะ หนัหลงัใหเรานะ เรากบ็อกวาอรอย
มากเลยเรากนิเขาไป เรากนิคำสาปแชงของเขาเขาไปดวยนะ เปน
สิริมงคลไหมนี่ แทที่จริงแลว เรากำลังกินศพหมู ศพปลา ศพไก
ศพวัว ศพเปด ถาคิดอยางนี้ปป จิตมันจะทอน จิตจะใหอภัย มัน
จะเกิดขึ้นใหอภัย มันจะวางใจแลว เขาตายเพราะถูกฆา แลวก็มา
เปนอาหารเรานะ ตองใหอภัยกัน ตองเมตตากัน และก็อยากอโรค
ภยัไขเจบ็ใหฉนันะ คดิในใจอยางนี ้คนืนีก้ลบัไปนะตองชวนกนัใหม
แทนที่เราบอกวาวันน้ีไปกินไกยาง เราก็บอกวาวันน้ีเราไปกินศพ
ไกกันหนอยดีไหม อะไรอยางนี้   วันนี้เราไปกินศพหมูกันหนอย
ไหม ศพหมูหัน อืม อาหารบนโตะนี่ศพหมดเลยจริงไหม  เปนศพ
หมดเลยเขาตดัคอออกหมดเลย  ศพปลาท ูศพปลาสลดิ  ศพ ทกุอยาง
เปนศพหมดเลย อยางปลาดกุอยางนี ้อาปากอยจูรงิไหม ปลาชอน
อาปากรอเราอยู  เราก็คิดไหม เราก็บอกวาศพปลาชอนอรอยดีนะ
ศพปลาดุกพอใชได ใหมันมีคำวา ศพ ศพ ศพ เขามาหนอยหนึ่ง
จิตมันจะไดคิดกลับขึ้นมา  โอ เราตองคิดใหมแลว แตถาไมคิด
อยางนี้นะ จะประมาทเพราะประมาทเสร็จจิตไมมีเมตตา เพราะ
จิตไมมีเมตตา  สิ่งที่กินเขามามันเปนพิษ จิตก็เปนพิษ เขาผูตาย
กเ็ปนพษิ พอเปนพษิเสรจ็รางกายเราเกดิโรค พอเกดิโรคกไ็มผองใส
แลว หนาตา ผองใสไดเฉพาะเวลาประแปง นอกนั้นไมผองใสจาก
ขางใน อยากมีวรรณะผุดผองตองออกกำลังใจ ไมใชออกกำลัง
กายนะ ออกกำลังใจ ทำสมาธิ สวดมนตทุกวัน นั่งสมาธิทุกวัน
ทำใหเมด็เลอืดของเรา โมเลกลุมนัละเอยีดลง ละเอยีดลง ละเอยีด
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
ฉะนัน้เวลาทีเ่ราอยากให วรรณะของเราผดุผอง เราตองทำสมาธิ
ตองสวดมนต

มาถึงขอสุขะที่แปลวาความสุข อายุ วรรณะ สุขะ เรา
ทั้งหลายที่อยากมีความสุข ไมมีใครที่อยากมีความทุกขหรอก ทุก
คนอยากมคีวามสขุทัง้สิน้ คนทีอ่ยากมคีวามสขุ ประการแรก กค็อื
จะตองนึกถึงความสุขทางใจกอน อยานึกถึงความสุขทางกาย
เพราะถานึกถึงความสุขทางกาย จะสขุยาก สวนใหญมันจะทุกข
ตามมาวินาทีสุดทายมันจะทุกขหมดเลย แตถาสุขทางใจแลวนี่
เราจะสุขไดยาวนาน และเปนความสุขที่ไมเกี่ยวของกับเงื่อนไข
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ใดๆ จากคนอืน่ แตถาความสขุทางกายปบ มเีงือ่นไขตองเสยีสตางค
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
ใหของขวญัเลก็ๆ นอยๆกส็ขุทางใจ  เงือ่นไขมนัไมเยอะเลยนะ แต
ถาสุขทางกาย เงื่อนไขเยอะมากเลย ตองพาไปเที่ยวตางประเทศ
เปนยงัไง เสียสตางคไหม มกีารเดนิทาง ถอสังขาร ตองพาไปเทีย่ว
ตางจงัหวดั ตองพาไปเทีย่วนัน่ เทีย่วนี ่พาไปเทีย่วหางสรรพสนิคา
ไปหมดเลยสุขทางกาย  ถาเอาใจลวนๆปป  คาใชจายไมมี ลด
ฮวบลงไปเลย  ฉะน้ันเวลาตองการความสุขใหเรานึกถึงเงื่อนไข
กอนวา เออเราจะเอาสุขทางไหนละ ใหกายสะดวกสบาย หรือวา
จะเอาแคใจ บางทีถาใจสบาย ใจเรามีความสุขนะ เอาละถึงจะอยู
กระตอบก็มีความสุขนะ มีความสุขเหมือนกัน ฟงเพลงไดเหมือน
กัน  รองเพลงไดเหมือนกัน

มบีานหลงัหนึง่อยทูีป่ากชองนี ่ เวลาทีเ่ขานมินตไปบรรยาย
ธรรม  เวลาบรรยายธรรมอยูจะไดยินเสียงดนตรีขางบานแววมา
เขาจะมดีนตรอียางนีต้ลอดประจำเลย เจาของบานเขากจ็ะมคีวาม
สุขมาก เพราะเดือนหงาย เขาเดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา มัน
ก็จะมีเสียง กระตอบนี่อยูขางลาง เลนดนตรีเบาๆ   พิณนะ ดีด
พิณ วันหนึ่งก็เลยอยากจะสงเคราะห สงสารอยากจะเอาสตางค
ไปให ใหปลูกบานใหมันดีขึ้นมาหนอย อาวพอไดสตางคปรากฏวา
เสียงพิณหายเลย เสียงพิณหาย หายเงียบเลย เพราะวาลุงคนนี้
แกกม็วัแตนอนกอดสตางค โอจะเอาไปไวทีไ่หน กลวัคนขโมยสตางค
เพราะบานไมม ีจะไปไหนกห็อบสตางคไปดวย วนัหนึง่ญาตริ ูญาติ
เยอะมากเลย พอรูวามีสตางคนี่ ก็มาขอ มาขอแลวก็ทะเลาะกัน
ก็เกิดความขัดแยงอยูในใจ เอะเอาอยางไรดี จะเอาสตางคหรือไม
เอาสตางค  วนัหนึง่แกตดัสนิใจเลย สงคนื หอเงนินีส่งคนืเลย เปด
ดแูลวไมหยบิแมแตบาทเดยีว บอกทานครบัผมเอาความทกุขมาสง
คนืทานดกีวาครบั ผมมคีวามทกุขเหลอืเกนิครบัตัง้แตผมไดสตางค
มา หอนีม่นัหอความทกุขจรงิๆเลยครบั กส็งคนืไปเลย คนนัน้ตกใจ
เจาของบานหลงัใหญตกใจบอก เปนไปไดอยางไร ทกุคนปรารถนา
เงินทั้งนั้น แตคนๆนี้ไมปรารถนาเงินเลย พอสงหอเงินคืน ตก
กลางคืนดึกๆ ลุงแกดีดพิณตอแลว โอแกมีความสุขเหลือเกิน เห็น
ไหมวาบางทคีวามสขุมนัไมไดเกีย่วกบัสิง่ของ มนัเกีย่วกบัใจ สำคญั
มากคือใจ โยมไปรักษาใจ หาใจของตัวเองใหเจอ

ขอสดุทายคอืพละ คอืพละกำลงัของมนษุยม ี๒ เรือ่งดวย
กัน คือ กำลังกาย กับกำลังใจ มนุษยของเราสวนใหญเติมกำลัง

กายแตไมเติมกำลังใจใหกัน เราไปออกกำลังกายพละกำลังดีมาก
เลยแตเรากใ็สรายกนั นนิทากนัวารายกนั ใหเสยีกำลงัใจ ไปทะเลาะ
กนัทีต่รงออกกำลงักายกม็ใีชไหม? เยอะมากเลย  ทะเลาะเบาะแวง
กัน  เรื่องทะเลาะเบาะแวงกันทั้งหมดในโลกนี้ลวนทำมนุษยกำลัง
ใจตก ทำไมมนษุยสรางอาวธุ เพราะมนษุยกำลงัใจตก คดิวาสนัตภิาพ
จะตองพิทักษรักษาดวยการสรางอาวุธยุทโธปกรณ เห็นหรือยังวา
มนัตางกนั พละกำลงัทัง้หมดขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
นี้ กำลังสติ กำลังปญญา ก็เปนของสำคัญ  เพราะอะไร เพราะ
สิ่งเหลานี้ มันเปนพละกำลังที่ยิ่งใหญมาก ถาเราไมเขาใจแลว เรา
กจ็ะเสยีศนูย ทีพ่ระใหพรวาอายวุรรณโณ สขุขงัพลงั  กไ็มไดหมาย
ความวาให มีรางกายแข็งแรงอยางเดียว แตถึงวาใหมีกำลังใจ ให
มกีำลงัสต ิใหมกีำลงัปญญา ทีจ่ะเอาตวัรอด ทีจ่ะรกัษาคนอืน่ อยา
ทอแทออนแอ อยาหมดหวงัสิน้หวงั เมือ่เราทราบอยางนีแ้ลวกส็รปุ
สั้นๆ ๔ ขอ อายุ วรรณ สุขะ พละ ใหญาติโยมทั้งหลายไดฟงวา
มันเปนส่ิงที่อยูที่เราใกลตัวเรา

แตมนัมีอกีสิง่หนึง่ซึง่เราทัง้หลาย กป็รารถนาออนวอนกนั
ไปไหนมาไหน  แคลวคลาดปลอดภัย ขอใหแคลวคลาดปลอดภัย
ตำรวจก็อธิษฐานขอใหแคลวคลาดปลอดภัย โจรที่ถูกตำรวจไล
ก็อธิษฐานวาขอใหแคลวคลาดปลอดภัย ไลกันไปถึงหลวงพอโสธร
โจรกว็ิง่เขาไปหาหลวงพอกอน หลวงพอครบั พดูกบัหลวงพอโสธร
หลวงพอโสธรกพ็ดู เปนไงลกู  ตำรวจกำลงัไลจบัผมครบั ชวยผมดวย
เออขอใหแคลวคลาด ปลอดภัยนะ แลวก็กราบหมับๆๆๆ วิ่งออก
ไป นาทีตอมาตำรวจวิ่งมาอยางรวดเร็วเลย  หลวงพอครับ อาว
วายังไงลูกถาผมจับโจรไมไดนายยายผมแนเลยครับ ขอใหจับโจร
ไดนะ แลวก็กราบหมับๆๆๆ  โจรเขาหองน้ำ ตำรวจก็เขาหองน้ำ
จะเอกันหนาหองน้ำ ยิงกันสนั่นหวั่นไหว ลมทั้งคู ชันสูตรดูแลว
แขวนหลวงพอองคเดียวกัน รุนเดียวกันอีกตางหาก ทั้งตำรวจทั้ง
โจร หลวงพองงไมรจูะชวยใคร  หลวงพอโสธรกใ็หศลีใหพรเหมอืน
กัน ตางคนตางเขามาขอ หลวงพอใหเหมือนกัน ตกลงสิริมงคล
อยูไหน แคลวคลาดปลอดภัยอยูไหน อยูที่พฤติกรรมของคน ไม
ไดอยทูีพ่ระเดชพระคณุหลวงปหูลวงพอ ไมเกีย่วกนัเลย ถาวนัไหน
โจรไมขโมย โจรก็ปลอดภัย ไมถูกตาม ตำรวจก็ไมตองตาม โจรมี
สตไิหม โจรมปีญญาไหม ม ีสตดิกีวาตำรวจนะ ปญญาดกีวาตำรวจ
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? ขบัรถนะ เม่ือวานนีอ้าตมาไปพรมน้ำมนตใหกบับรษิทัยามาฮา
ที่โรงงานมี ๓,๐๐๐ คน นี่แขนเคล็ดยังไมหายเลย ไมรูที่นี่จะให
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พรมน้ำมนตอีกหรือเปลา? ไมรู  ที่นี่ ๒,๐๐๐ คน อีกหลังหนึ่งก็จะ
๒,๐๐๐ -๓,๐๐๐ อาจจะถึงหมื่นคน  โรงงานที่ผลิตมอเตอรไซค
นะ เจาของเปนญี่ปุน บริษัทยามาฮา เจาของชื่อ ซูซูกิ แลวมัน
ยังไงกันไมไปทำงานที่บริษัท ซูซูกิ ทานก็บอกวาผมทำงานที่นี่มา
นานแลวครับ เปนพารทเนอรกัน เปนเพ่ือนกันครับ 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
เปนสริมิงคลกจ็บเลย จะแคลวคลาดปลอดภยัอยทูีใ่จเราเอง ทีบ่อกวา
เมาแลวขบัถกูจบัแนนอน แลวมใีครจบัไหม มคีนไปรอจบัไหม 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  ซอนทายนีส่ดุยอดมากเลย ผหูญงิ
กน็งุกระโปรงสัน้ แลวกโ็ยมเคยเหน็ซอนทายใชไหม เคยซอนไหม
อาตมาก็ไปตอวาพวกวินมอเตอรไซค ทำไมโยมใหเขานั่งอยางนั้น
ผมก็บอกแลวครับ ใหนั่งกอดเอวผมเลย แตเขาไมทำ ถานั่งกอด
เอวผมมันปลอดภัย ผมก็บอกเขาแลวแตไมมีใครทำเลยครับ วิน
มอเตอรไซคเขาบอกแบบนั้นนะ อันตรายมากไหม จับอยูขางหลัง
แลวกระเปาอกีตางหาก หิว้แลวกใ็หมนัหางจากคนขบัมอเตอรไซค

อาตมาไปบาน ไปตางจังหวัด ไปถึงปากทางมืดฝนจะตก
มแีตมอเตอรไซคจะเขาบานเทานัน้ รถเลก็ไมม ี เหลอืมอเตอรไซค
อยูคันหนึ่งเทานั้น เหลือเปนผูหญิง บอกชีวิตนี้ทำไมมันตองใช
ปญญาบารมมีากขนาดนี ้ เธอบอกวาหลวงพีร่บีขึน้ฝนจะตกแลวจะ
ไปหรือไมไป ใหตัดสินใจ  ก็เลยถามวาถาจะไปหมูบานนี้ตองผาน
กี่หมูบาน เธอบอก ๔ หมูบาน  คืออาตมากำลังนั่งนึกวาถาผาน
หมบูานเดยีว  กจ็ะซอนทายแลวกจ็ะลงกอนถงึหมบูาน แตมนัตอง
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
อยางนีไ้ปถงึทายบานแลวจอดใหเดนิ เรากจ็ะเดนิขามหมบูาน แลว
โยมไปรอรบัปลายหมบูานกแ็ลวกนั พระกน็ัง่กอดกลองกระดาษนะ
ไมใหถกูตวัผหูญงิ  กอดกลองกระดาษเพราะวาอนันีม้นัเปนเมตตา
พรหมวิหารนะ  เอาไป  บอกใหจอดพอถึงชายบาน  โอโหแกเรง
ความเร็วผานกลางหมูบานเลยนะ ทานอยาเลยเรงความเร็วดีกวา
ไมมใีครมองเหน็หรอกมนัมืดแลว  โอโหไปถงึหมบูานที ่๔ ใจหายใจ
คว่ำ คอยยังชั่ว หมูบานที่ ๔ มีแตญาติพี่นองเขาใจกันได  วันน้ัน
ตองสะเดาะเคราะห  อาตมาตองไปรดน้ำมนต  เจอวรีกรรมดจีรงิๆ
เลย ที่เลาใหฟงนี่บางทีเราอาจมองไมเห็นวาเงื่อนไขชีวิตที่จะทำ
ใหเกดิสริมิงคล มนัอยทูีใ่จ เหมอืนกบันทิานเลาวา พระหลวงตากบั
พระหนมุ เดนิขามสะพานไปเจอผหูญงิตกน้ำ พระหนมุกก็ลวัอาบตัิ
พระแกกระโดดลงไปชวย อุมขึ้นมา อุมกอดแนนเลย เปนยังไงละ
แลวกว็างชวยใหหายใจ แลวกร็อด ไปถงึวดัพระหนมุไปพดูกบัคนโนน
คนนี้วาหลวงตานี่ไปอุมผูหญิง พูดอยูหลายวัน พระหนุมก็ถูกเรียก
ไป ถามมันเปนยังไงนะ แลวก็มีการประชุมสงฆ พระแกก็เลาให
ฟง เหตุเกิดเปนอยางนี้ ทานก็บอกวา ความจริงนี่ผมก็ไมอยาก
ทำหรอกนะ แตมันเปนเหตุสุดวิสัย ถาเราไมชวยเขานี่ มันจะขาด
เมตตาธรรม เพราะมนัเปนเรือ่งของชวีติ เปนเรือ่งของชวีติถาเปน
เรื่องอื่นไมเปนไร ชีวิตตองมากอน เห็นอยูตำตาแตไมชวยนี่ ขาด
ขาดแนนอน ศลีกข็าด ศลีขอเมตตาธรรมขาดแนนอน ผมวางแลว
แตทำไมทานยังแบกยังอุมผูหญิงอยู ผมนี่วางไวแลว แตพระหนุม
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ยังอุมอยู ไดสติขึ้นมา ก็ทำใหนึกถึงวาเออสิริมงคลนี่ บางทีมันมา
จากการใหสติกันนะ คลายเลยหลวงพี่หลวงองคหนุมนี่คลายเลย

อาตมาก็เคยนะแบกแหมมน้ำหนัก ๘๐ กิโล ลมฟุบสะดุด
ขาตัวเองบนเนินถนน   เราก็มีพระ ๒ รูป ชวยกันหามหัวกับหาม
ขา ก็ไมรูจะจับตรงไหน จับหัว อีกคน จับขา  ก็มาวางไวที่ขอบ
ทาง พอหามออกมาปบ รถ ๑๐ ลอ วิ่งปดผานเลยทันที ถาไมหาม
นะ อนัตรายมาก เรากร็สูกึดใีจไดประกาศนยีบตัรการเปนพลเมอืง
ดี  พระ ๒ รูปไดประกาศนียบัตรการเปนพลเมืองดี เห็นไหม สิริ
มงคลมนักเ็กดิขึน้ เพราะจติของเรามธีรรมะ มเีมตตา เมตตาธรรม
ค้ำจุนโลก

พระมหายานกบัพระเถรวาทเครงมาก  พระเถรวาทนีเ่ครง
ไปเทีย่วหมิาลยัดวยกนั อนันีเ้รือ่งจรงิไมใสรองเทา ขึน้ภเูขาหมิาลยั
ไมใสรองเทา พระมหายานก็บอกหลวงพี่เปนเพื่อนกัน ใสรองเทา
หนอยซิ ไมเปนไรผมเครง เดินไปซักพักหนึ่งไมไหว  พระมหายาน
ก็เลยโยนถุงเทาให  แลวก็โยนรองเทาให ก็ใส  เดินไปสักพักหนึ่ง
ก็บอกหลวงพี่ หลวงพี่ตองหมผาหนาตองใสเส้ือกันหนาวนะ  บอก
ไมเปนไรผมแข็งแรง เดินไปสักพักหนึ่งไมไหวหนาวมาก ขอเสื้อ
เอาเสื้อมาหอ ไวขางในแลวก็เอาเสื้อจีวรออก สักพักหนึ่งเดินไป
เขาก็แนะนำบอกผาพันคอ แกก็บอกวาไมเปนไรผมเครง พอไปถึง
สักพกัหนึง่ขอผาพนัคอ เดนิขึน้ไปอกีไกลพอสมควรแลว เยน็เจีย๊บ
เลย ศีรษะนี่เย็นเจี๊ยบเลย หิมะเริ่มจะลงแลว พระมหายานก็บอก
หลวงพอเอาหมวกไหม พระมหายานแกก็เตรียมอยางดีเลยนะ
เตรยีมเอาไวหมดเลย เพราะยงัไงกไ็ปไมรอด เปนเพือ่นรกักนั เพ่ือน
รักกัน  แกลงกัน เสร็จแลวก็เอาหมวก ผมขอเอาหมวกหนอยได
ไหม แกบอกไดเอาไปเลย ผมเตรียมไวใหทานอยูแลว ผมทดลอง
วาทานจะรอดไหม ก็เอาหมวกถวาย  ระหวางที่จะใสหมวกนี่พระ
เถรวาทก็เอามือมาลูบที่ศีรษะ ลูบที่ศีรษะ ลูบมาที่หู หูหักเปาะเลย
เพราะมนัแขง็มากเลย มนัแขง็มาหลายชัว่โมงหหูกัเลย พระมหายาน
ก็บอกวา เห็นไหมหลวงพี่ เครงหนักมักจะหูหักนะ ทานแกลงกัน
สริมิงคลมนักเ็ลยตองเกดิขึน้ทีพ่ละกำลงัของใจ  ถาใจของเรามพีละ
กำลังดี มีเมตตาตอกัน เปนสิริมงคลทุกแหง แลวก็แคลวคลาด
ปลอดภัย

เพราะฉะนั้นปใหมวันนี้ ปเกาจะจากไป ปใหมจะตามมา
พรมน้ำมนตที่ชีวิต อยาพรมน้ำมนตที่ศรีษะ  ที่หลังแตเพียงอยาง
เดียว สวดมนตภาวนาใหเมตตา ใหชีวิตของเรา แมแตเราอาบน้ำ
เราก็ทำน้ำมนตใสกอกน้ำเลย พรมน้ำมนตใสกอกน้ำเลยโยม เปน
สริมิงคลเหมอืนกนัเราสวดมนตใสกอกน้ำเลย ในหองนอนของเรา
เปนสิรมิงคล สวดมนต ภาวนาใหเปนสิรมิงคลแกชวีติของเรา อายุ
วรรณะ สุข พละ แคลวคลาด ปลอดภัย มีอยู ๖ คำ  อายุ วรรณะ
สุข พละ แคลวคลาด ปลอดภัย  เอาแคนี้ ถาได ๖ คำนี้  เปน
สมบตัขิองเราแลวนี ่ปไหนกเ็ปนปใหม แตถา ๖ คำไมเกดิขึน้ ปไหน
กเ็ปนปเกา ปเศรา ปแหงการสญูเสยีทัง้สิน้ สงสารมากกค็อืวาคนที่
เขาไมเขาใจ  สริมิงคลนี ่เขาตองสญูเสยีทกุสิง่ทกุอยางในชวีติของ
เขาภายในพริบตาเดียวเพราะสติไมพอ กำลังสติ กำลังปญญาไม
พอ นั่นเอง   เพราะฉะนั้นวันน้ีก็อยากจะมาเชิญชวน ทานศรัทธา
สาธุชนทั้งหลาย ที่ไดมีโอกาสมารวมบุญกันที่นี่แลว ใหหาความ
เปนสิริมงคลแกชีวิตของเรา เปนสิริมงคลตั้งแตวันนี้ขามปใหมไป
แลว ตองอยูใหถึง ๓๑ ธันวา ๕๓  อยูใหถึงนะ อยูใหถึง  มั่นใจวา
อยใูหถงึ แลวก็ใหเกดิความเปนสริมิงคลแกชวีติทกุขัน้ตอน รกัษา
ศีล สมาธิ ภาวนา  เพราะศีลนั้นมันเปนกรมธรรมชีวิตไมตอง
จายเบี้ยประกัน รักษาศีล รักษาไว  อยาเที่ยวเตร เด็กๆก็เรียน
หนังสือ ขยัน  หมั่นเพียร อยานอนดึกมาก คนแกคนเฒาก็เขา
หองน้ำระมัดระวัง  ไมใหหกลมสิ่งเหลานี้เปนเรื่องละเอียดออน
มาก  จึงอยากจะใหทุกทานนำไปขบคิด  สรางบานทำบานให
เปนสริิมงคลใหสะอาด ใหงดงาม แลวชวีิตของเรากจ็ะปลอดภยั
เพราะฉะนัน้วนันีก้ข็ออนโุมทนาบญุ ขอกราบอาราธนาคณุพระศรี
รตันตรยั บญุกศุลสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์พระบารมธีรรมในองคพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  พระบารมี
ธรรมของทานพระเดชพระคณุพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช
สกลมหาสงัฆปรนิายก  ตลอดจนถงึบญุบารมสีิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย
คือพระแกวมรกตองคประธานของแผนดินไทย  พระสยามเทวา
ธิราช  พระบรมสารีริกธาตุที่สถิตอยู  ณ พระธาตุตางๆ  ทุก
ภมูภิาคของประเทศ  ขอบญุบารมสีิง่ศกัดิส์ทิธิเ์หลาน้ี จงมาอภบิาล
ประทานพรปกปกรักษาทานทั้งหลายใหแคลวคลาดปลอดภัย จาก
ทกุขภยัโรค ศตัร ูอปุอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง จงทกุประการเทอญ
......สาธุ
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ตารางกจิกรรม พ.ศ.๒๕๕๓ ศนูยวปิสสนายวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทยฯ ถนนเพชรเกษม ๕๔ ( ศนูย ๑ )
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วันที่ กจิกรรม ผเูขารวมโครงการ จำนวน สถานที่
หลกัสตูรเดอืน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๕๓ รบัสมคัรตัง้แตวนัที ่๑ เม.ย. ๒๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะเตม็

๑ - ๘ ก.ค. พฒันาจติใหเกดิปญญาและสนัตสิขุ โดยคณุแมสริ ิ  กรนิชยั ๙ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒ - ๔ ก.ค. จิตภาวนา ๓ ผูที่เคยปฏิบัติธรรมมาแลว หรือเคยอบรมเสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ ๒๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๗ - ๑๓ ก.ค. วิปสสนากรรมฐาน (วิปสสนาจารยวัดพิชัยญาติ) สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๒๕๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๑๒ - ๑๖ ก.ค. หลักสูตร เพียงแครู (พระนวลจันทร กิตติปญโญ) สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๒๕๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๕ - ๒๒ ก.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระราชสิทธิมุนี วิ.) ๑ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๙๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๑๘ ก.ค. ธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย” สมาชิกและผูสนใจทั่วไป ๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๙ - ๒๓ ก.ค. เตรียมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ผูสนใจอุปสมบทและปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา (ชาย อายุ ๒๐ ป บริบูรณขึ้นไป) ๑๔ อาคารบญุยง วองวานชิ
๑๙ - ๒๖ ก.ค. พฒันาจติใหเกดิปญญาและสนัตสิขุ โดยคณุแมสริ ิ  กรนิชยั ๑๐ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต 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. เจริญสติกำหนดรูปจจุบนัในชีวิต ๒ ผูที่เคยปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสิริ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง ๑๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๒ - ๙ ส.ค. วิปสสนาพระวัดปา (พระมิตซูโอะ คเวสโก) ผูสนใจปฏิบัติอานาปานสติ ๑๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๕ - ๗ ส.ค. จิตตภาวนา ๔ ผูที่เคยปฏิบัติธรรมมาแลว หรือเคยอบรมเสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ ๒๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๑๑ - ๑๘ ส.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระราชสิทธิมุนี วิ.) ๒ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๙๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๑๒ ส.ค. ทำบุญตักบาตร “วันแมแหงชาติ” สมาชิกและสาธุชนทั่วไป ๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๕ - ๒๒ ส.ค. พฒันาจติใหเกดิปญญาและสนัตสิขุ โดยคณุแมสริ ิ  กรนิชยั ๑๑ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๑ - ๒๒ ส.ค. พทุธธรรม ๑ เฉพาะนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๕๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๒๒ - ๒๘ ส.ค. วิปสสนานาชาติ (อ.เฮเลน จันทมิตร) ชาวตางประเทศและชาวไทยที่สนใจ (มีคาลงทะเบียน) ๑๒ อาคารบญุยง วองวานชิ
๒๙ ส.ค. ธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย” สมาชิกและสาธุชนทั่วไป ๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑ - ๘ ก.ย. พฒันาจติใหเกดิปญญาและสนัตสิขุ โดยคณุแมสริ ิ  กรนิชยั ๑๒ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒ - ๘ ก.ย. วิปสสนาพระวัดปา ผูสนใจปฏิบัติอานาปานสติ ๑๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๑๐ - ๑๒ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (อ.สุภีร ทุมทอง) ๓ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๒๕๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๑ - ๑๓ ก.ย. เจริญสติกำหนดรูปจจุบันในชีวิต ๓ ผูที่เคยปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสิริ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง ๑๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๑๖ - ๒๓ ก.ย. พฒันาจติใหเกดิปญญาและสนัตสิขุ โดยคณุแมสริ ิ  กรนิชยั ๑๓ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๗ - ๒๓ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระสวาง ติกขะวีระ) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๙๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๒๔ - ๓๐ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (วิปสสนาจารยวัดพิชัยญาติ) สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๒๕๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๒๖ ก.ย. ธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย” สมาชิกและสาธุชนทั่วไป ๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม

หลกัสตูรเดอืน ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๕๓ รบัสมคัรตัง้แตวนัที ่๑ ก.ค. ๒๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะเตม็
๑ - ๓ ต.ค. จิตตภาวนา ๕ ผูที่เคยปฏิบัติธรรมมาแลว หรือเคยอบรมเสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ ๒๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
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/หญงิ อาย ุ๑๑ - ๑๓ ป (ใชใบสมคัรเฉพาะหลกัสตูร สมคัรทางไปรษณยีเทานัน้) ๒๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๑๐ - ๑๖ ต.ค. วิปสสนากรรมฐานสำหรับครู ครูสอนพระพุทธศาสนา ๓๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๑๑ - ๑๔ ต.ค. พัฒนาจิตยุวพุทธฯ ๓ (รับสมัคร ๑ - ๑๕ ก.ค.๕๓) เยาวชนชาย/หญงิ อาย ุ๗ - ๑๐ ป (ใชใบสมคัรเฉพาะหลกัสตูร สมคัรทางไปรษณยีเทานัน้) ๒๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๑๖ - ๒๓ ต.ค. เนกขัมมบารมี สำหรับเยาวชนทั่วไป ๒ นักเรียนนักศึกษาชาย/หญิง อายุ ๑๗-๒๕ ป (ใชใบสมัครเฉพาะของหลักสูตร) ๒๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
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. พฒันาจติใหเกดิปญญาและสนัตสิขุ โดยคณุแมสริ ิ  กรนิชยั ๑๔ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒ - ๙ พ.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาภูมิชาย อัคคปญโญ) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๑๐๐ อาคาสริ ิกรนิชยั
๑๒ - ๑๙ พ.ย. วปิสสนาเบือ้งตน ๓ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๓๕๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๑ พ.ย. ธรรมบรรยาย “จิตใสใจสบาย” สมาชิกและสาธุชนทั่วไป ๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๒๐ - ๒๑ พ.ย. พุทธธรรม ๒ เฉพาะนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๕๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๒๓ - ๒๕ พ.ย. เจริญสติกำหนดรูปจจุบันในชีวิต ๔ ผูที่เคยปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสิริ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง ๑๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๒๖พ.ย.-๗ธ.ค. วิปสสนากรรมฐานเขมขน  (เชมเย สยาดอ) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลวอยางนอย ๓ ครั้ง ๑๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๒๘พ.ย.-๕ธ.ค. พฒันาจติใหเกดิปญญาและสนัตสิขุ โดยคณุแมสริ ิ  กรนิชยั ๑๕ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๕ ธ.ค. ทำบุญตักบาตร วันพอแหงชาติ สมาชิกและสาธุชนทั่วไป ๑,๐๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๘ - ๑๕ ธ.ค. พฒันาจติใหเกดิปญญาและสนัตสิขุ โดยคณุแมสริ ิ  กรนิชยั ๑๖ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๔๐๐ อาคารปฏิบัติธรรม
๙ - ๑๖ ธ.ค. วปิสสนาพระวดัปา (พระปสนัโน) ผูเคยปฏิบัติอานาปานสติ ๑๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
๑๘ - ๒๕ ธ.ค. วปิสสนากรรมฐานภาษาไทย & Eng.(พระ ดร. คำหมาย ธมัมสาม)ิ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๑๐๐ อาคารสริ ิกรนิชยั
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

การจดัปฏบิตัธิรรมนอกสถานที ่ ป ๒๕๕๓
กุมภาพันธ ๑๗ - ๒๑ ก.พ. วปิสสนา (พระครใูบฎกีาอำนาจ โอภาโส) ผูเคยปฏิบัติธรรมมาแลว ๖๐ พุทธธรรมสถานผาซอนแกว
เมษายน ๑ - ๘ เม.ย. วิปสสนา (พระครูเกษมธรรมทัต) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ชาย หญิง ๔๐ ดอยภโูอบ จ.เชยีงใหม
สิงหาคม ๑๖ - ๒๕ ส.ค. วิปสสนา (พระมานพ  อุปสโม) สาธชุนทัว่ไปอายตุั้งแต ๑๕ ป ๑๐๐ เขาดนิหนองแสง จ.จนัทบรุี
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ตารางกจิกรรม พ.ศ.๒๕๕๓ ศนูยวปิสสนายวุพทุธฯ เฉลมิพระเกยีรต ิปทมุธาน ี( ศนูย ๒ )
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วนัที่ ชื่อหลักสูตร สำหรับ จำนวนคน สถานที่จัดอบรม หมายเหตุ
๒๔ - ๒๕ เม.ย. หลักสูตร “ดีท็อกซใจ  เพิ่มภูมิใหชีวิต” ทัว่ไป ๕๐ โรงแรม โฟรวิงส มีคาลงทะเบียน
๑๘ - ๒๐ ม.ิย. หลักสูตร “เสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ” ๒ ทัว่ไป ๗๐ อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธบางแค มีคาลงทะเบียน
๒๑ - ๒๔ ส.ค. หลักสูตร “เมตตาภาวนา” ๑  อ.อรพิมล ทัว่ไป ๓๕ ยุวพุทธฯ ปทุมธานี   (ศาลา) มีคาลงทะเบียน
๒ - ๙ ก.ย. หลักสูตร “เมตตาภาวนา” ๒  อ.อรพิมล ทัว่ไป ๓๕ ยุวพุทธฯ ปทุมธานี   (ศาลา) มีคาลงทะเบียน
๑๘ - ๑๙ ก.ย. หลักสูตร “สูความสำเร็จบนทางชางเผือก” ทัว่ไป ๔๕ ยุวพุทธฯ ปทุมธานี   (ศาลา) มีคาลงทะเบียน
๑ - ๓ ต.ค. หลักสูตร “สายทางแหงปญญา” ทัว่ไป ๔๕ ยุวพุทธฯ ปทุมธานี   (ศาลา) มีคาลงทะเบียน
๑๒ - ๑๔ พ.ย. หลักสูตร “เสนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ” ๓ ทัว่ไป ๗๐ อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธบางแค มีคาลงทะเบียน

วนัที่ กิจกรรม ผูเขารวมโครงการ จำนวน สถานที่
หลกัสตูรเดอืน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๕๓ รบัสมคัรตัง้แตวนัที ่๑ เม.ย. ๒๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะเตม็

๑ - ๗ ก.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาอุเทน ปญญาปริทัตต) ๑ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๗๒ อาคาร
๔ - ๘ ก.ค. เยาวชนนานาชาติ และครอบครัว เยาวชน ชาย/หญิง อายุ ๑๖ ป ขึ้นไป และครอบครัว ๕๐ ศาลา
๙ - ๑๖ ก.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระมานพ อุปสโม) ๑ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว และไมเคยปฏิบัติหลักสูตรนี้ ๗๒ อาคาร
๑๐ - ๑๗ ก.ค. ธรรมบตุรนีานาชาต ิและเตรยีมพรอมสามเณรนานาชาติ เยาวชนชาย/หญิง อายุ ๑๐-๑๘ ป (นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ) บวช ๑๗ ก.ค. ๕๐ ศาลา
๑๘ ก.ค.-๗ ส.ค. สามเณรนานาชาติ เยาวชนชาย อายุ ๑๐-๑๘ ป ผูผานการเตรียมความพรอม ศาลา
๑๙ - ๒๕ ก.ค. วิปสสนากรรมฐาน (อ.เรณู ทัศณรงค) ๖ ผูเคยปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาจิตฯ ของคุณแมสิริ กรินชัย มาแลวอยางนอย ๓ ครั้ง ๗๒ อาคาร
๒๖ ก.ค. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา สมาชิกและผูสนใจทั่วไป
๒๗ ก.ค.-๒๓ ต.ค. วิปสสนาพระสงฆเขาพรรษา พระสงฆที่อุปสมบทใหม ๗ กฏุิ
๑ - ๑๐ ส.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาเหล็ก จันทสีโล) ๒ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๗๒ อาคาร
๘ - ๑๓ ส.ค. วิปสสนาเยาวชนนานาชาติ เยาวชน ชาย/หญิง อายุ ๑๒ - ๑๘ ป ๕๐ ศาลา
๑๓ - ๑๙ ส.ค. วิปสสนากรรมฐาน (อ.เรณู ทัศณรงค) ๗ ผเูคยปฏบิตัหิลกัสตูรพฒันาจติฯ ของคณุแมสริ ิกรนิชยั มาแลวอยางนอย ๓ ครัง้ ๗๒ อาคาร
๑๔ - ๑๖ ส.ค. วิปสสนาเบื้องตน (อ.เรณู) ๖ สาธชุนทัว่ไป อายตุัง้แต ๑๕ ป ๕๐ ศาลา
๒๓ - ๒๘ ส.ค. พัฒนาวิทยากร วิทยากร และผูชวยวิทยากร ยุวพุทธิกสมาคม ๓๐ อาคาร
๓๑ ส.ค.-๑๔ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาเหล็ก จันทสีโล) ๓ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๗๒ อาคาร
๑๗ - ๒๓ ก.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมานพ อุปสโม) ๒ เฉพาะผูเคยปฏิบัติหลักสูตรนี้มาแลว ๗๒ อาคาร
๒๒ - ๒๖ ก.ย. อบรมเปนผูชวยวิทยากร ผูสนใจเปนผูชวยวิทยากรและผานการสัมภาษณ ๓๐ ศาลา
๒๕ - ๒๘ ก.ย. หลกัสตูร ระลอกคลืน่บงัน้ำใส (พระครใูบฎกีาอำนาจ โอภาโส) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๗๒ อาคาร

หลกัสตูรเดอืน ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๕๓ รบัสมคัรตัง้แตวนัที ่๑ ก.ค. ๑๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะเตม็
๑ - ๑๐ ต.ค. วปิสสนากรรมฐาน (พระราชสทิธมินุี ว.ิ) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๗๒ อาคาร
๖ - ๑๐ ต.ค. ยุวธรรมบุตรี เยาวชนหญิง อายุ๗-๑๐ป ๑๐๐ ศาลา
๑๐ - ๑๗ ต.ค. เจียระไนพี่เล้ียงธรรมบุตรี ผูที่เคยเขาหลักสูตรธรรมบุตรี ๕๐ ศาลา
๑๓ - ๒๐ ต.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระมานพ อุปสโม) ๓ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๗๒ อาคาร
๒๓ - ๒๕ ต.ค. วิปสสนานานาชาติ (อ.เฮเลน จันทมิตร) ชาวตางประเทศและชาวไทยที่สนใจ (มีคาลงทะเบียน) ๗๒ อาคาร
๒๔ ต.ค. ทอดกฐิน สมาชิกและผูสนใจทั่วไป ศาลา
๒๗ ต.ค.-๙ พ.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ) ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๗๒ อาคาร
๒๙ - ๓๑ ต.ค. วิปสสนาเบื้องตน (อ.เรณู) ๗ สาธุชนทั่วไป ๕๐ ศาลา
๑ - ๗ พ.ย. วิปสสนากรรมฐาน (อ.เรณู ทัศณรงค) ๘ ผเูคยปฏบิตัหิลกัสตูรพฒันาจติฯ ของคณุแมสริ ิกรนิชยั มาแลวอยางนอย ๓ ครัง้ ๕๐ ศาลา
๑๐ - ๑๔ พ.ย. วปิสสนาเบือ้งตน (พระคเชนทร,พระภาสกร) สาธุชนทั่วไป ๕๐ ศาลา
๑๙ - ๒๗ พ.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาเหล็ก จันทสีโล) ๔ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๗๒ อาคาร
๒๐ - ๒๔ พ.ย. วิปสสนากรรมฐาน (พระมหาอุเทน ปญญาปริทัตต) ๒ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๕๐ ศาลา
๓๐พ.ย.-๖ธ.ค. หลักสูตร เพียงแครู (พระนวลจันทร กิตติปญโญ) ๒ เฉพาะผูเคยปฏิบัติหลักสูตรเพียงแตรู ๗๒ อาคาร
๔ - ๖ ธ.ค. ครอบครัวคุณธรรม เยาวชนและครอบครัว ๕๐ ศาลา
๘ - ๑๖ ธ.ค. วิปสสนากรรมฐาน (พระครูเกษมธรรมทัต) ๓ ผูเคยปฏิบัติวิปสสนามาแลว ๗๒ อาคาร
๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ธรรมบุตรีนานาชาติ เยาวชน ๕๐ ศาลา
๑๙ - ๒๕ ธ.ค. วิปสสนากรรมฐาน (อ.เรณู ทัศณรงค) ๙ ผเูคยปฏบิตัหิลกัสตูรพฒันาจติฯ ของคณุแมสริ ิกรนิชยั มาแลวอยางนอย ๓ ครัง้ ๗๒ อาคาร
๒๐ - ๒๒ ธ.ค. วิปสสนาเบื้องตน (อ.เรณู) ๘ สาธุชนทั่วไป ๕๐ ศาลา
๒๖ ธ.ค. สัมมนาวิทยากร วิทยากร ผูชวยวิทยากร ยุวพุทธฯ
๒๗ - ๒๘ ธ.ค. สัมมนาเจาหนาที่ เจาหนาที่ของยุวพุทธฯ
๓๑ธ.ค.-๑ม.ค.๕๔ เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปใหม สมาชิกและสาธุชนทั่วไป

กำหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลง กอนสมคัรกรณุาสอบถามเพิม่เตมิไดที ่ ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
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ขาวกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผูแทนจาก

ยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทยฯ นำโดย ภญ.รศ.ดร.วไิล
เทยีนรงุโรจน หนนุภกัด ีพรอมดวยเจาหนาทีข่องยวุพทุธฯ
นำสมดุลงนามทีส่มาชกิและสาธชุนไดรวม  ลงนามถวาย
พระพรพรอมกระเชาดอกไม รวมนอมเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทีโ่รงพยาบาลศริริาช โดยมี
ผแูทนพระองครับมอบหนงัสอืลงนามและกระเชาดอกไม

ศนูยวปิสสนายวุพทุธกิสมาคมฯ เพชรเกษม ๕๔ (ศนูย๑)

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทยฯ ไดรวมกิจกรรมในโครงการ “ชวนพอ
ทำบญุ...ถวายพอหลวงของชาวไทย” เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ สวนเบญจสิริ  ในพิธี
มีกิจกรรมตางๆ ทั้งทำบุญ ตักบาตรขาวสารอาหารแหง
และหนังสือธรรมะดีๆ เพื่อนำไปถวายพระสงฆในจังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมถึงกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรม
ตลาดบุญของหนวยงานตางๆ

ชวนพอทำบุญ

วนัเสารที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒  ยวุพทุธกิสมาคม
แหงประเทศไทยฯ ไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ
โดยมสีมาชกิและสาธชุนรวมทำบญุตกับาตรขาวสารอาหาร
แหง และนัง่สมาธ ิเพือ่นอมเกลาถวายเปนพระราชกศุล แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหพระองคทรงมีสุขภาพ
พลานามยัสมบรูณแขง็แรง เปนมิง่ขวญัของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป

วันพอแหงชาติ

       วนัเสารที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๒ หองสมดุนาลนัทา
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ จัดบรรยายพิเศษหัวขอ
“ธรรมะในคำสอนพอ” ไดรับเกียรติจาก พล.ต.อ. วสิษฐ
เดชกญุชร เปนวทิยากร ณ หอเกยีรตคิณุ ชัน้ ๒ อาคารบญุยง
วองวานชิ  การบรรยายครัง้นีเ้ปนสวนหนึง่ในโครงการสงเสรมิ
การอานหนังสือในหองสมุดฯ เนื่องในโอกาสเดือนธันวาคม
มหามิ่งมงคลของชาวไทย จึงเชิญชวนชาวไทยรวมกันอาน
หนังสือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เพือ่รำลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
อนัยิง่ใหญ ทีท่รงดแูลทกุขสขุของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะ
เวลากวา ๖๐ ป

ตดิตามและรวมกจิกรรมดีๆ  ในปนี ้ของหองสมดุนาลนัทา
ยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทยฯ ไดที ่www.ybat.org

ธรรมะในคำสอนพอ
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วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ยุวพุทธิกสมาคมแหง
ประเทศไทยฯ จดังานสมัมนาเจาหนาที ่ครัง้ที ่๒ ประจำป ๒๕๕๒
ณ ทีท่ำการสมาคม ในหวัขอเรือ่ง “พฒันางานเพือ่ตน พฒันา
คนเพื่อองคกร” โดยไดรับความเมตตาจาก พ.ต.อ.(พิเศษ)
นรวฒัน เจรญิรชัตภาคย อปุนายกสมาคมเปดงาน และไดรบั
ความเมตตาจากพระอาจารยชาญชัย อธิปญโญ มาบรรยาย
ธรรม เจาหนาทีไ่ดรบัความรแูละความเขาใจเพิม่มากขึน้ รวม
ถึงการนำหลักธรรมไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตและหนาที่
ตอไป

พฒันางานเพือ่ตน พฒันาคนเพือ่องคกร

       ระหวางวนัที ่๒๘-๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒  ยวุพทุธกิสมาคม
แหงประเทศไทยฯไดจัดสัมมนาวิทยากรและผูชวยวิทยากร
หลักสูตรพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข ณ อาคารสิริ
กรนิชยั ฟงธรรมะเรือ่ง “การสอบอารมณ” โดยพระครปูลดั
ประจาก  สิริวัณโณ และ นายกสมาคมพบวิทยากรเพื่อ
สื่อนโยบายและกิจกรรมของสมาคมในอนาคต

เพื่อเปนการขอบคุณคณะวิทยากรผูใหธรรมทานมา
ตลอดทัง้ป และเพ่ือความเปนสริมิงคลใหแกชวีติ จงึไดนำคณะ
วทิยากรทวัรไหวพระ ๙ วดั ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา

ผูใหแสงแหงธรรม

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ สมาคมจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ โดยมีเด็กๆ มารวมกิจกรรมกันอยาง
คบัคัง่ ในงานมกีจิกรรมตางๆ มากมาย

ขอขอบคุณผูใหญใจดีที่เมตตามอบของขวัญ รางวัล
อาหารและเครือ่งดืม่ใหกบัเดก็ๆทีม่ารวมงาน เดก็ๆไดสนกุกนั
อยางเตม็ที ่ผจูดังานกป็ลืม้ใจ หายเหนือ่ย หลงัจากทีห่างหายจาก
การจดังานวนัเดก็มานานเกอืบ ๑๐ ป  คำขวญัของปนีค้อื “คดิ
สรางสรรค ขยนัใฝร ูเชดิชคูณุธรรม”

วันเด็กแหงชาติเสรมิมงคลชวีติ ประสทิธิพรปใหม
ระหวางวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒ - ๑ มกราคม ๒๕๕๓

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ จัดงานเสริมมงคลชีวิต
ประสิทธิพรปใหม รวมสงทายปเกา เพ่ือตอนรับศักราชใหม
ดวยการปฏบิตัธิรรมเดนิจงกรม - นัง่สมาธ ิสวดมนต ฟงธรรม
บรรยายโตรุง โดยมีสมาชิกและสาธุชนรวมงานอยางคับคั่ง
จนตองเปดอาคารใชถึง ๓ หลังและงานนี้จะสำเร็จไมได ถา
ไมไดรับความเมตตาจากทานเจาภาพ วิทยากร กรรมการ
อาสาสมคัรและเจาหนาทีท่กุทาน อนโุมทนาสาธุ



25กมุภาพนัธ - เมษายน ๒๕๕๓

ศนูยวปิสสนายวุพทุธกิสมาคมฯ เฉลมิพระเกยีรต ิ(ศนูย ๒) จ.ปทมุธานี
ผานรอนผานหนาวมาหลายฝนหนมุสาวหลายคนคงอยากจะม ี“คนรใูจ” แอบเพอไปวาคงจะดไีมนอยถาไปไหนมาไหน

มแีตคนรใูจเราเตม็ไปหมด  หากจะยอนถามตวัเราเอง ณ วนันี ้เดอืนนี ้ปนีว้าเรารจูกัใจของเราดแีคไหน  เรารจูกัใจเราหรอื
เปลา เรารทูนัใจของเราหรอืไม หลายคนเรยีกรองใฝหาอยากมคีนรใูจอยากใหคนอืน่มารใูจเรา  แตไมเคยรใูจของตนเองอยาง
แทจรงิสกัท ีพระพทุธองคตรสัวา “ใจเรานีม้ปีกตไิปไกล ไมมรีูปราง มถี้ำเปนทีอ่าศยั ดิน้รน กวดัแกวง รกัษายาก หามยาก”

ผคูนสวนใหญไมรจูกัใจ และซำ้รายรไูมทนัใจตวัเอง เลยโดนใจหลอก ใจหลอกใหรกั ใจหลอกใหหลง ใจหลอกใหกงัวล
หลอกใหกลวั หลอกใหทกุข หลอกใหสขุ หลอกใหเปนไปตางๆ นานา ทัง้ดแีละราย สาเหตเุพราะเราไมรจูกัใจของเราเอง  เรา
รไูมทนัใจของตวัเราเองกเ็ลยโดนใจของเราหลอกเอาจนเปนทกุขไมหยดุไมหยอน  หากเรารจูกัใจรทูนัใจจะไมทกุขแนนอน

ทำอยางไรจงึจะรจูกัใจของเรา  ทำอยางไรจงึจะรทูนัใจของเรา  พระอาจารยทานสอนวาใหฝกสต ิ  ใหฝกสงัเกต ให
ตามดตูามรใูจของเราในทาทตีางๆใหทนั  ใหตามดตูามรสูิง่ทีม่าปรากฏแกใจ ใหใจไดรบัรไูดทนั  ตามดตูามรอูยเูสมอในทกุอริยิาบถ
ทำเชนนีอ้ยบูอยๆ ทกุวนัๆ อยางสม่ำเสมอ ไมนานเรากจ็ะเปนคนรใูจ (ของตวัเอง) อยางแทจรงิ  การรจูกัใจนี ้ทานบอกวา
เปนกำไรของชวีติทานใดอยากใหชวีติมกีำไร ไมอยากโดนใจหลอก และสำคญัคอืไมเปนทกุข กอ็ยาลมืมาเปน “คนรใูจ” (ของ
ตวัเอง) กนันะครบั

มทุิตาจติ อาจารยมันตา  หอรตันชยั
ระหวางวนัที ่๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ สมาคมไดจดัวปิสสนา

กรรมฐาน ๖๐ ปยวุพทุธฯ และมทุติาจติอายวุฒันะ ๘๒ ปแดทานอาจารย
มันตา หอรัตนชัย ซึ่งมีผูอุปการคุณของสมาคมและลูกศิษยของทาน
อาจารยเขารวมปฏบิตัธิรรมในครัง้นี ้จำนวน ๗๘ ทาน มพีระภาวนา
วหิารธรรม ว.ิ(เหลก็ จนทฺสโีล) และพระมหาบญุทนั จรณปโฺญ เปน
พระวทิยากร   วนัสดุทายของการปฏบิตัธิรรมไดทำพธิมีทุติาจติแดทาน
อาจารย มลีกูศษิยมารวมงานอกีจำนวนมาก มพีธิทีำบญุเลีย้งพระ ปลอย
ชวีติโค กระบอื และทกุคนไดอิม่ทองกนัทัว่หนาดวยอาหารและของวาง
ทีท่านเจาภาพนำมา  มวีนุฝมอืทานอาจารยเปนของทีร่ะลกึตดิมอืกลบั
บานกนัทกุคน เหน็อาจารยมคีวามสขุแลว ชาวยวุพทุธฯกป็ลืม้ ขอให
อาจารยสขุภาพแขง็แรง อยเูปนรมโพธิร์มไทรของลกูๆ หลานๆ และ
อยกูบัยวุพทุธฯ ตลอดไป สาธ.ุ....

ขาวกิจกรรมในชวงที่ผานมา โครงการเสรมิมงคลชวีติประสทิธพิรปใหม เปนอกีหนึง่
กจิกรรมทีส่มาคมจดัตอเนือ่งเปนประจำทกุป และในปนี้
กม็กีจิกรรมดีๆ นีใ้หทกุทานไดออมบญุอิม่ใจในวนัสงทาย
ปเกาตอนรบัปใหม  ในบานหลงัทีส่องของเราแหงนี ้กบั
บรรยากาศความเปนผใูหและไดแบงปนเอือ้เฟอเกือ้กลู
แกกนัและกนั  อบอนุในธรรมแบบโตรงุขามวนัขามคนื
ขามป  ซึง่ในปนีม้ผีเูขารวมกจิกรรมตางๆ อยางตอเนือ่ง

ตลอดคืน  รวมออมบุญดวยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต  ฟงธรรมบรรยาย ทำบุญตักบาตร รวมพิธี
ประดษิฐาน “พระพทุธวสิทุธเิทพ” และออมบญุในพธิฉีลองศาลาอเนกประสงคเพือ่กจิสงฆ ฉลองกฎุพีระวปิสสนาจารย รวม
ถึงทางเชื่อมสายบุญ
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 การจดัซือ้ทีด่นิสวนตอขยาย  ขอเชญิชวนรวมเปนสวนหนึง่
ในตนบญุ  รวมเปนเจาของโฉนดทีด่นิทีเ่ปนจดุเริม่ตนแหงแมน้ำ
สายบุญที่ยิ่งใหญ ที่จะสงผลนำพาใหเราทั้งหลายไดมีสถานที่
ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานทีม่คีวามสะดวก สปัปายะ  พอเหมาะ พอดี
แกการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานมากขึน้ “ตนบญุ” ทีจ่ะทำใหกาย
และใจของเราทัง้หลายไดรบัความชมุชืน่เบกิบาน ไดสมัผสักบัความ
สงบสขุทีแ่ทจรงิ ไดเปนผรู ูผตูืน่ ผเูบกิบานในธรรมขององคสมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา รวมบรจิาคซือ้ทีด่นิตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท

หรอืรวมบรจิาคตามกำลงัศรทัธา ทัง้นี ้ทานทีร่วมเปนเจาภาพบรจิาคตัง้แต ๔๐,๐๐๐ บาท หรอืจำนวน ๑๐ ตารางวาขึน้ไป จะได
รบัการจารกึชือ่เพือ่เปนอนสุรณในการจดัซือ้ทีด่นิในครัง้นี้

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีศ่นูยวปิสสนายวุพทุธฯเฉลมิพระเกยีรต ิโทรศพัท ๐๒-๙๘๖-๖๔๐๓-๕ เปดทำการทกุวนั

กิจกรรมสำคัญที่อยากใหทุกทานมีสวนรวม

นอกจากงานวปิสสนากรรมฐานทีเ่ปนงานหลกัของเราแลว
๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ศนูยไดจดักจิกรรมพเิศษ นำโดยคณะกรรมการ
บริหาร วิทยากร  เจาภาพ  เจาหนาที่ และโยคีผูปฏิบัติธรรมได
รวมกนับำเพญ็บญุในวาระวนัคลายวนัเกดิ อายวุฒันะมงคล ๘๓ ป
อาจารยเรณ ู ทศัณรงค  วปิสสนาจารยผมูอีปุการคณุ ทีศ่ษิยานศุษิย
ทัง้หลายตางเรยีกขานกนัจนคนุเคยวา “คณุยาย”

ตองขอขอบพระคณุและกราบอนโุมทนาบญุแดทกุทานทีม่ี
สวนรวมในกจิกรรมตางๆ

กำหนดการโครงการวปิสสนากรรมฐานประจำป ๒๕๕๓ ออกเปนทางการแลว สนใจหลกัสตูรไหนอยางไรขอเชญิชวน
เลอืกสรรเขารวมปฏบิตักินัตามอธัยาศยั  ทีส่ำคญั อยาลมื...ยืน่ใบสมคัรลวงหนา  ยนืยนั ตอบรบั ใหถกูกตกิาดวยนะครบั
ทกุหลกัสตูรทีจ่ดัอบรมยงัคงยืน่ใบสมคัรทีส่ำนกังานใหญเชนเคย กรณุาบอกตอๆกนัดวย จะเปนพระคณุยิง่

ศนูยวปิสสนายวุพทุธฯเฉลมิพระเกยีรต ิ ศนูยทีไ่ดชือ่วาเปน “บานหลงัทีส่องของเราทกุๆคน” ธรรมสถานทีใ่หความสขุ
ความสงบ และใหสตปิญญาแกสาธารณะชน ณ วนันีม้คีวามสะดวกในดานตางๆ และสามารถรองรบัความตองการของผสูนใจ
ใครในการปฏบิตัไิดหลากหลายมากขึน้  มกีารกอสรางและพฒันาอาคารสถานทีต่างๆ รองรบัการจดักจิกรรมตอเนือ่งไมนอยกวา
๘๐ โครงการตอป  และมผีเูขารวมกจิกรรมมากขึน้ทกุๆโครงการ

ปญหาการมพีืน้ทีจ่ำกดั  หลายครัง้ไมสามารถรองรบัผคูนจำนวนมากได และบอยครัง้ทีถ่กูรบกวนดวยมลภาวะจากความ
เจรญิของเมอืงในดานตางๆ เชน มลภาวะทางเสยีง และมลภาวะทางอากาศ  สงผลทำใหผเูขารวมกจิกรรมไมไดรบัความสปัปายะ
ในการปฏบิตัธิรรมอยางเตม็ที ่ คณะกรรมการ  พระวปิสสนาจารย  และผเูกีย่วของทกุฝายไดพจิารณาถงึปญหาทีเ่กดิขึน้ จงึขอเชญิ
ชวนสมาชกิและสาธชุนผเูหน็ประโยชนตอสาธารณะ ทัง้ประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมประโยชนตอบตุรหลานของ
เรา  ไดรวมพลงัศรทัธา  เสยีสละกำลงักาย  กำลงัใจ  กำลงัทรพัย  และกำลงัสตปิญญาขวนขวายชวยกนัอยางเตม็กำลงัความ
สามารถ  รวมกนัเปนเจาภาพบรจิาคซือ้ทีด่นิสวนตอขยายนีเ้พือ่เตรยีมพืน้ทีใ่หเหมาะสม  รองรบัการพฒันาเปนสวนธรรมทีม่ี
ความสงบและมีสภาพแวดลอมคงความเปนธรรมชาติ เปนศูนยพัฒนาเยาวชน และเปนศูนยการฝกอบรมของหนวยงานทั้ง
ภาครฐัและเอกชน ใหสามารถรองรบัความตองการของผสูนใจใครในการปฏบิตัขิัน้เขมขนไดหลากหลายมากขึน้
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ศนูยวปิสสนายวุพุทธิกสมาคมฯ สวนประไพธรรม (ศนูย ๓) จ.ชมุพร

ศนูยวปิสสนายวุพุทธิกสมาคมฯ เขมรงัสี (ศนูย ๔) จ.พระนครศรอียธุยา

     ขอเชญิสมาชกิยวุพทุธกิสมาคมฯและสานศุษิยพระครเูกษม
ธรรมทตัทกุทาน รวมทอดผาปาสรางกฏุสิงฆและกฏุผิปูฏบิตัธิรรม
ศูนยวิปสสนายุวพุทธฯ-เขมรังสี(ยุวพุทธฯศูนย๔) ซึ่งจะเริ่ม
ดำเนนิการกอสรางในป ๒๕๕๓ น้ี

ผบูรจิาคจะไดรบัการจารกึชือ่ในสิง่กอสรางตางๆ ดงันี้
- กฏุวิปิสสนาจารย       ๑,๒๐๐,๐๐๐ บ.
- กฎุพิระสงฆ หลงัละ ๓๕๐,๐๐๐ บ.
- กฏุ(ิแฝด)ผปูฏบิตัธิรรม ช/ญ หลงัละ ๙๕๐,๐๐๐ บ.
- ศาลาปฏบิตัธิรรม ๑ หลัง       ๕,๒๐๐,๐๐๐ บ.
- หองน้ำหองสขุา พรอมหองเกบ็ของ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บ.
- พฒันาระบบสาธารณปูโภค ไฟฟา ประปา ถนน

รวมเปนเจาภาพผาปา ๑๐,๐๐๐ กอง  ๆ  ละ ๑,๐๐๐ บาท
หรอืเปนเจาภาพสรางสิง่ปลกูสราง ตามกำลงัศรทัธา

กำหนดการ
วนัอาทติย ที ่๑๘ เม.ย. ๕๓
๐๗.๓๐ น. เดนิทางไปยงัวดัมเหยงคณ

ถวายภตัตาหารแดพระสงฆทัง้วดั
๐๙.๓๐ น. ทอดผาปาสรางศนูย ๔
๑๐.๐๐ น. สมัโมทนยีกถาจากพระครเูกษมธรรมทตั

พระสงฆอนโุมทนา
แผเมตตา อทุศิสวนกศุลและ
ตัง้จติอธษิฐาน (เสรจ็พธิ)ี

๑๑.๐๐ น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีว่ดั
๑๓.๐๐ น. สญัจรไหวพระ ๙ วดั

ขอเชิญรวมทอดผาปาสนับสนุน ศูนยวิปสสนายุวพุทธฯ– เขมรังสี
จ.พระนครศรีอยุธยา  วันที่ ๑๘ เม .ย .๕๓

ศูนยวิปสสนายุวพุทธฯสวนประไพธรรม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุมครองทุกทานใหมีความสุขตลอดไป
ปใหมผานไปแลวงานการปฏบิตัธิรรมของศนูยยงัคงดำเนนิตอไปไมมทีีส่ิ้นสดุ  งานทีจ่ะบอกบญุแกทานสมาชกิเปนงานใหญคอื
บรรพชาสามเณรภาคฤดรูอน จำนวน ๑๐๐ รปู เตรยีมความพรอมกอนเปนเวลา ๗ วนัทีศ่นูย คอื วนัที ่๒๙ มนีาคม - ๓
เมษายน บรรพชาวนัที ่๔ เมษายน ทีว่ดัถ้ำพรตุะเคยีน และปฏบิตัธิรรมทีว่ดัถ้ำพรตุะเคยีน  ทานจะสงปจจยัรวมบญุไดตัง้แต
วนันีจ้นถงึวนั ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  ขออนโุมทนาสาธกุบัทกุทาน
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ฝากขาวบอกบุญ
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๒๒ มกราคม ๒๕๕๓

เรือ่ง  ขอเชญิรวมประชมุใหญสามญัประจำป  ๒๕๕๓

เรียน ทานสมาชิก

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  กำหนดจัดการประชุมใหญสามัญ
ประจำป ๒๕๕๓  เพื่อรายงานความกาวหนาและผลการดำเนินงานของสมาคมใหสมาชิกไดรับทราบ
ในวันอาทิตย ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หองปฏิบัติธรรม ชั้น ๔
อาคารปฏบิตัธิรรม ยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖
แขวงบางดวน เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ  มกีำหนดการดงันี้
๐๘.๓๐ น. สมาชกิ  และกรรมการ  ลงทะเบยีนรบัเอกสาร
๐๙.๐๐ น. สนุทรพจนเยาวชน  หวัขอ  “๖๐ ปยวุพทุธฯ ในความคดิของหน ู(ผม)”
๐๙.๓๐ น. การประชมุใหญสามญัประจำป  ๒๕๕๓

ระเบียบวาระการประชุม
วาระที ่๑ วดิทีศันผลการดำเนนิงานของสมาคมประจำป  ๒๕๕๒
วาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจำป  ๒๕๕๒
วาระที ่๓ รบัรองงบดลุประจำป ๒๕๕๒  และเสนอผตูรวจสอบบญัชี
วาระที ่๔ เลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหม  แทนชดุเดมิทีค่รบวาระ
วาระที ่๕ เรือ่งอืน่ ๆ
นายกสมาคม  กลาวขอบคณุ และปดงาน

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารรวมกนั

สมาคมจึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.และรวมกิจกรรม
“จติใส ใจสบาย” บรรยายธรรม โดย ครบูาบญุชมุ  ญาณสวโร  ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะกรุณามาเขารวมประชุมและรวมกิจกรรมดังกลาว  ขอไดรับความขอบคุณ
มา  ณ  โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนรุธุ วองวานชิ)
นายกสมาคม
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ประสบการณจากการปฏิบัติธรรม
โดย ณฐัยิา  เกลีย้งขำ

ขาพเจาชือ่ น.ส.ณฐัิยา เกลีย้งขำ (ยยุ) มพีีน่อง ๔ คน
เปนลูกคนที ่๓ ทำงานอยบูรษิทับรหิารสนิทรพัย แถวๆถนนวทิยุ
เพื่อนแนะนำใหมาปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธฯ หลักสูตรวิปสสนา
กรรมฐาน “พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข โดย คุณแมสิริ
กรินชัย” ชวงระหวางวันที่ ๑ – ๘ พ.ย. ๕๒

บคุลกิขาพเจาเปนคนคอนขางไมอยนูิง่ ( Hyper-Active)
ทำงานประจำ ๕ วัน สวนวันเสารอาทิตยก็หากิจกรรมมาทำอีก
นอกจากนีต้วัขาพเจาเปนลกูคนกลาง (Wednesday Child) จงึเปน
คนที่ใจนอยมาก แมวาทั้งคุณพอและคุณแมเลี้ยงดูเรามาอยางดี
ทกุคนรกัและเปนหวงทีส่ดุ แตเนือ่งจากเปนคนทีร่กัคณุพอมาก และ
คุณพอเสียชีวิตไปชวงที่ขาพเจาอยูชั้นมัธยมตน ซึ่งเปนครั้งแรกที่
ขาพเจาไดรจูกัคำวา “สญูเสยี” และ “ตาย” ตลอด ๑๘ ปนีก้ย็งั
รสูกึเสมอชวีติขาดอะไรไปบางอยาง รสูกึเศรา เหงา ทกุข อยางบอก
ไมถูก หลายครั้งรูสึกวาเรามีชีวิตอยูเพื่อรอวันตายเทานั้นเอง
พรอมเสมอทีจ่ะตาย  ถึงแมคุณพอจะเสียไป ๑๘ ปแลวแตก็ยัง
เสียใจไมหยุด ทั้งๆที่มีคุณแมที่รักเราอยู บางครั้งรูสึกวาคุณแม
ทำอะไรกค็อนขางขดัใจเรา และเหมอืนทานไมเขาใจเราเลย  ยิง่
รูสึกทุกขก็ยิ่งหาอะไรทำเพื่อทดแทนและเติมเต็มความรูสึกที่ขาด
หายตัง้แตคณุพอเสยี แตยิง่ทำมากเทาไหรกย็ิง่เหนือ่ยและทกุขไม
ไดลดลง

กอนมาที่นี่รูสึกชีวิตเราชางวุนวายสับสนและไมสมบูรณ
จรงิๆ แตนาแปลกเหลอืเกนิที ่๘ วนั ๗ คนืทีน่ีท่ำใหเรารสูกึวาทำไม
ชวีติเราสงบแบบนี ้อกีอยางคอืทำใหรสูกึกตญักูบัคณุแมมากขึน้
จนอยากนำพวงมาลยัไปกราบคณุแมมาก  เหมอืนกบัที ่อ.นพเกา
เลาใหฟงวา มเีพือ่นคนหนึง่หลงัจากกลบัจากวปิสสนาทีน่ีแ่ลว เขา
ขอตวัไปทำธรุะดวนกอนกลบับาน ซึง่กค็อืการไปสัง่รานดอกไมให
รอยมาลัยเพื่อนำไปกราบคุณพอคุณแมที่บาน ขาพเจาก็รูสึกแบบ
เดยีวกนัและคดิวาจากนีไ้ปชวีติทีข่าดหายของตวัเองคงสิน้สุดแลว
คงจะไมพรองอกีแลว เพราะทีน่ีไ่ดชวยเตมิเตม็ใหจนสมบรูณแลว
ซึง่จากนีไ้ปกแ็คพฒันาใหสมบรูณยิง่ๆ ขึน้ไป

หลักสูตรนี้ไมเพียงแตใหเรารูและตระหนักเรื่อง “ความ
กตญั”ู เทานัน้ แตยงัสอนใหเรารเูรือ่ง “กฎแหงกรรม” มากขึน้
ทำใหตวัเองรสูกึกลวับาปและอยากทำความดมีากขึน้ รสูกึวาตวัเอง
โชคดีและมีบุญที่สุดที่ไดเกิดมาเปนชาวพุทธและเปนชาวไทยที่มี
“ในหลวง”เปนพอหลวง อีกอยางรูสึกทึ่งกับอัจฉริยภาพขององค
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาเพราะสิง่ทีท่านกลาวไวมากมายลวน
เปนความจริงและพิสูจนไดทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่อง “ไตรลักษณ”
(อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา) ซึง่ทกุอยางลวนเกดิมา ตัง้อย ูและดบัไป
ทกุขณะจติ สวนการทำความด ีละเวนความชัว่ และทำจติใหบรสิทุธิ์
นัน้สำคญัมาก แตเดมิเคยคดิวาการอยกูบัตวัเอง คอยดกูายและจติ
นัน้เปนส่ิงทีย่ากทีส่ดุเนือ่งจากปกตเิปนคนทีใ่หความสนใจและความ
สำคญักบัคนอืน่มากๆ อยเูสมอ เพราะคดิวาความสขุของตวัเองขึน้
อยกูบัการทำใหผอูืน่มคีวามสขุ แตจากนีเ้ปนตนไปจะพยายามหนั
มามองและใสใจในกายและจิตของตัวเองใหมากๆ

นอกเหนอืจากนัน้ ยงัรสูกึวาขาพเจามบีญุมากขึน้ไปอกีที่
ไดมโีอกาสรจูกักบั “ยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทยฯ” และได
มีโอกาสปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน (ซึ่งถือวาเปนการทำบุญอันยิ่ง
ใหญทีส่ดุ) จากการไดเขารวมหลกัสตูรนี ้ถงึแมจะเปนการเขารวม
เปนครั้งแรก ก็รูสึกซาบซึ้งในความมีเมตตาจิตของผูที่เกี่ยวของ
ทกุทานและซาบซึง้ในพระธรรมคำสัง่สอนของพระพทุธเจามากขึน้
จงึตัง้ใจวาจากนีไ้ปตวัเองจะอทุศิตวัเพือ่เปนสะพานบญุในการรวม
เผยแผพระพทุธศาสนาและอปุถมัภสมาคมทีป่ระเสรฐินีใ้หมากทีส่ดุ
ในทกุดานเทาทีต่วัเองจะสามารถทำได และสดุทายนีต้องอทุศิสวน
กศุลใหคณุพอ ขอถวายพระพรชยัใหในหลวงทรงพระเกษมสำราญ
และทรงเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยอีกนานแสนนาน และ
ขออนุโมทนาและขออานิสงสจากบุญบารมีที่สรางสมมา
จงดลบนัดาลใหทกุทานทีเ่กีย่วของ คณุแมสริ ิทานเจาภาพ ผบูรจิาค
ทานวทิยากร ผบูรกิารทกุทานและเหลาลกูโยคทีัง้หลายไดรับสวน
บญุกศุลทัง้หมดนีม้คีวามสขุกายสบายใจ และเจรญิรงุเรอืงทัง้ทาง
โลกและทางธรรม อายยุัง่ยนืนาน เดนิทางไปทีใ่ดขอใหปลอดภยัใน
ทีท่กุสถานในกาลทกุเมือ่ มโีอกาสปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานจนบรรลุ
มรรคผลนพิพานในอนาคตกาลอนัใกลนีเ้ทอญ.....สาธ ุสาธ ุสาธุ
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มุมนี้มีรางวัล
สวัสดีปใหม พบกับนายฉันทะฉบับที่ ๗๓  เวลาผานไปในแตละวันสั้นยิ่งนัก สิ่งใดที่เรายังไมทำหรือทำแลวไมดี

ในปที่ผานมา ปนี้คุณสามารถที่จะแกไขจุดบกพรองนั้นได เปนที่นายินดีและอนุโมทนาบุญยิ่งที่มีผูสนใจใฝธรรมรวมงาน
เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปใหม ที่ปนี้มีผูมารวมงานมากกวาทุกๆ ปที่เคยจัดมา และปนี้ยังมีงานบุญในวันสำคัญทาง
พระพทุธศาสนาอกีหลายวนั เราในฐานะพทุธศาสนกิชนตองชวยกนัรวมสบืสานงานธรรมตอไป

สำหรบัมมุนีม้รีางวลัประจำฉบบันีข้อถามทานวา ในวารสารยวุพุทธสมัพนัธ ป ๒๕๕๒ ไดนำธรรมบรรยายของ
พระวปิสสนาจารยทีม่าบรรยายในโครงการจติใส ใจสบาย ลงในวารสารทัง้หมดกีเ่รือ่ง
ทราบคำตอบแลวอยาลมืสงมาที ่นายฉนัทะ เลขที ่๔  แยก ๖ ซ. เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ ๑๐๑๖๐

หนงัสอืธรรมะดีๆ  นาอานหลายเลมรอทานอยู

ผาณติ เจตนจริาวฒัน เรยีบเรยีง

สวัสดีคะ คำถามนี้มีคำตอบฉบับนี้ไดคัดเลือกคำถามที่หลายทานสงสัย และอยากไดคำตอบจากหนังสือ
“ไขขอของใจ” ของพระเดชพระคณุ พระธรรมกติตวิงศ (ทองด ีสรุเตโช ปธ.๙) เจาอาวาสวดัราชโอรสาราม มาไขให
ทานหายของใจ ทัง้นีย้วุพทุธกิสมาคมฯกราบขอบพระคณุเปนอยางสงูทีพ่ระเดชพระคณุ พระธรรมกติตวิงศ เมตตา
อนญุาตใหนำคำถามคำตอบเหลานีม้าลงใน “ยวุพทุธสมัพันธ” ทานสมาชกิทีส่นใจตองการอานคำตอบทัง้หมด สามารถ
หาซื้อหนังสือนี้ไดที่รานหนังสือของสมาคมคะ

ถาม คนทีป่ากหวานกนเปรีย้วบาปหรอืไม
ตอบ คนปากหวานกนเปรีย้วนัน้จะเปนบาปหรอืไมตองดทูีเ่จตนาและคำพดูของเขา  คนปากหวานกนเปรีย้ว

คอืคนปากอยางใจอยาง ปากนัน้ด ีพดูเพราะ แตใจคดิไปอยาง คดิไมซือ่ คำเปรยีบเปรยอกีหลายคำ เชน “ปากปราศรยั
น้ำใจเชอืดคอ” หรอื “ปากอยางใจอยาง” กเ็ปนลกัษณะของคนประเภทนีท้ัง้นัน้

คำพดูจะเปนบาปหรอืไมอยทูีว่าทำลายประโยชนของผอูืน่หรอืไม ทำใหผอูื่นเดอืดรอนหรอืไม เจตนาบรสิทุธิ์
หรอืไมบรสิทุธิ ์ ถาคำพดูนัน้แสนจะออนหวานฟงไมระคายเคอืงห ู เปนคำพดูธรรมดาๆ แตเจตนาของผพูดูรายเหลอื
คอืเปนวจทีจุรติ กเ็ปนบาปทางวาจา เชน จะสัง่ใหฆาคน แทนทีจ่ะสัง่ตรงๆวา “เอาไปฆาเสยี” กลบัวา “ชวยเอาไป
เกบ็ทีเ่ถอะนะ” หรอื “ชวยใหเขานอนสบายทนีะ” ฟงดกูเ็ปนคำธรรมดา เหมอืนมคีวามเอือ้อาทรอย ูแตกต็องถอืวา
เปนบาปเหมอืนกนั เพราะผฟูงฟงออกวาหมายถงึสัง่ใหฆานัน่เอง แมคำพดูอยางอืน่กท็ำนองนี ้ตองดเูจตนาผพูดูเปน
สำคญั

ถาคำพดูเปนคำหยาบ แตเจตนาไมหยาบและบรสิทุธิใ์จ กไ็มถอืวาเปนคำหยาบ เชน พอแมดาลกู ครอูาจารย
ขลูกูศษิย ไมถอืวาเปนบาปทางวาจา แตถอืวาเปนคำไมสภุาพเทานัน้ ถาคำพดูเปนคำออนหวานแตเจตนาไมด ีเจตนา
ราย พดูไปเขาไมเชือ่ ไมทำตามกถ็อืวาเปนบาป คอืเปนบาปทางใจ เปนมโนทจุรติ มผีลทางใจ

ดงันัน้ คนปากหวานกนเปรีย้วจะบาปหรอืไมกอ็ยทูีค่ำพดูและเจตนาของเขาดงักลาวมาแลว

นายฉันทะ
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เกรด็ธรรมนำมาฝาก    พทุธพจน

ขอนำทานสมาชกิผอูานทัง้หลายมารจูักกบั
คำวา พทุธพจน ซึง่บางทานอาจจะทราบความหมาย
บางแลวแตสำหรบับางทานยงัคงคางคาใจมานานกบั
คำนีเ้พราะอาจจะเคยไดยนิแลวไมทราบความหมาย
ทีแ่ทจรงิ ดงันีเ้กรด็ธรรมนำมาฝากวนันีข้อนำเสนอ
คำวา พทุธพจน ตามรปูศพัท แปลวา คำพดู หรอื
คำสอนของพระพุทธเจา ซึ่งทานแบงไว ๓ ระยะ
ปฐมพทุธพจน คอื พทุธพจนครัง้แรกหลงัตรสัรใูหมๆ
มัชฌิมพุทธพจน คือ พุทธพจนชวงกลาง นับจาก
ปฐมพุทธพจนไปจนถึงกอนปจฉิมพุทธพจน ปจฉิม
พทุธพจน คอื พทุธพจนครัง้สดุทายกอนเสดจ็ดบัขนัธ
ปรินิพาน ขอยกตัวอยางปฐมพุทธพจนซึ่งพระ
พุทธเจาตรัสหลังจากที่ตรัสรูแลววา

อเนกชาตสิสําร ํ สนธฺาวสิส ํ อนพิพฺสิํ
คหการ ํคเวสนโฺต ทกุขฺา ชาต ิปนุปปฺนุํ
คหการก ทฏิโสฺ ิปนุ เคห ํน กาหสิ
สพพฺา เต ผาสกุา ภคคฺา คหากฏู ํวสิงขฺตํ
วสิงขฺารคต ํจติตฺ ํตณหฺาน ํขยมชฌฺคา

พระพุทธพจนนี้มีความหมายวา
นายชางผสูรางเรอืน เราเทีย่วหาวาใครเปน

ผสูรางเรอืนมานานนบัหลายชาต ิ เมือ่ไมพบจงึตอง
เทีย่วตามหาตอไป แลวในทีส่ดุกพ็บวาการเกดิบอยๆ
(ซ้ำซาก) เปนทุกข นายชางผูสรางเรือนเอย บัดนี้
เราเห็นเจาแลว เจาจะสรางเรือนไมไดอีกตอไป
เพราะโครงสรางทั้งหมดของเจาเรารื้อเสียแลว
ยอดเรือนของเจา (ที่ดูเหมือนจะสวยงาม) เรา
ก็ทำลายไดแลว จิตของเราปราศจากการปรุงแตง
เพราะสิน้ตณัหาแลว

คำสอนของพระพุทธเจาแปดหมื่นส่ีพัน
พระธรรมขนัธ อยใูนตวัเราหมด ถาทานฝกสตใิหได
สติ จะเปนทางนำไปใหเกิดสมาธิและนำไปใหเกิด
วปิสสนาปญญา คำสอนของพระพทุธเจาทัง้หมดอยู
ในสติ เพราะฉะนั้นสติเปรียบเหมือนรอยเทาชาง
เพราะรวมรอยเทาสัตวอื่นไวไดเพราะใหญกวาเขา
คำสอนทั้งหมดจะรวมกันอยูในสติทั้งสิ้น

คดัลอก ตดัตอนจากหนงัสอืสรางพทุธพจนหนึง่คำ เสมอืนสรางพระพทุธรปูหนึง่องค
โดยผชูวยศาสตราจารย ดร.รท.บรรจบ  บรรณรจุิ
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จุลลกเศรษฐีชาดก
ผาณติ เจตนจริาวฒัน เรยีบเรยีง

ภาพประกอบจาก    http://www.kalyanamitra.org

พอขึน้ปใหม นองๆหลายคนเริม่เตรยีมตวัสอบไลกนัแลว สวน
คนที่ประวิงเวลา ออยอิ่งยังไมเตรียมตัว มีนิทานชาดกเกี่ยวกับความ
เพยีร ความไมยอทอทีป่ระกอบดวยกบัปญญามาใหอานคะ เมือ่นองๆ
หรอืทานสมาชกิอานแลวกจ็ะเกดิกำลงัใจ ในการศกึษาเลาเรยีน หรอื
ประกอบการงานทีส่จุรติตอไป  เรือ่งมดีงันีค้ะ

ครั้งหนึ่งนานมาแลว  มีพระราชาองคหนึ่งทรงพระนามวา
พระเจาพรหมทัต  ครองราชสมบัติในเมือง
พาราณส ีแควนกาส ีครัง้นัน้พระโพธสิตัวเกดิ
ในตระกูลเศรษฐีชื่อวาจุลลกเศรษฐี เปนผูมี
ความร ูมสีตปิญญาฉลาดเฉยีบแหลม วนัหนึง่
ขณะที่จุลลกเศรษฐีกำลังเดินทางไปเฝาพระ
ราชา เห็นหนูตายอยูกลางถนนตัวหนึ่ง ทาน
หยดุด ูแลวพดูวา คนฉลาด มปีญญาเทานัน้ที่
จะสามารถเอาหนูตัวนี้ไปประกอบอาชีพและ
เล้ียงดูครอบครัวได

ที่ ใกลกันนั้นมีชายหนุมผูยากไร
คนหนึง่ชือ่วา จฬูนัเตวาสกิยนือย ูพอไดยนิทาน
เศรษฐพีดูอยางนัน้  เขาจงึคดิวา เศรษฐทีาน
นีม้กัไมพดูอะไรทีท่านไมร ู จฬูนัเตวาสกิจงึเอาหนตูายไปขายใหคนเลีย้ง
แมวทีต่ลาด ไดเงนิมาหนึง่กากณกึ เขาจงึนำเงนินัน้ไปซือ้นํา้ออย  แลว
เอาหมอใบหนึง่ตกันํา้ไปทีช่ายปา  พอเหน็คนเกบ็ดอกไมพวกหนึง่มาจาก
ปา จงึบชิิน้นํา้ออยแจกใหคนละหนอย แลวใหดืม่นํา้อกีคนละกระบวย
พวกคนเก็บดอกไมจึงใหดอกไมเขาคนละกำมือ

วันรุงขึ้นเขาก็เอาคาดอกไมที่ขายไดไปซื้อนํ้าออยและนํ้าดื่ม
หมอหนึง่แลวตรงไปทีส่วนดอกไม คนเกบ็ดอกไมไดใหกอดอกไมทีเ่กบ็
ไปแลวคนละครึง่กอแลกกบัน้ำออยและน้ำดืม่ ไมนานเขากไ็ดทรพัย ๘
กหาปณะ โดยวธินีี้

วนัหนึง่มพีายฝุนรนุแรง ไมแหง กิง่ไมและใบไมในพระราช
อุทยานถูกลมพัดตกลงเกลื่อนกลาด คนเฝาอุทยานจนปญญาที่จะเอา
ไปทิง้  จฬูนัเตวาสกิเขาไปในพระราชอทุยานแลวบอกคนเฝาอทุยาน
วา ถาใหกิง่ไมและใบไมเหลานัน้แกเขา เขาจะนำของทัง้หมดนีอ้อกไป
จากสวน คนเฝาอทุยานกต็กลง เขาจงึไปชวนเดก็ๆทีส่นามเลนมาชวย
ขน แลวใหนํ้าออยเปนรางวัล เพียงครูเดียว ตนไมและใบไมทั้งหมด
กก็องอยทูีป่ระตอูทุยาน ในเวลาเดยีวกนัชางหมอหลวงกำลงัเทีย่วหาฟน
เพือ่เผาภาชนะดนิของหลวง เหน็ไมและใบไมเหลานัน้ทีป่ระตอูทุยาน
จึงซื้อเอาจากมือของจูฬันเตวาสิก วันนั้น จูฬันเตวาสิกไดทรัพย ๑๖
กหาปณะ และภาชนะ ๕ อยางรวมทัง้ตมุ ดวยการขายไมและกิง่ไม

เมือ่มทีรพัย ๒๔ กหาปณะ จฬูนัเตวาสกิจงึคดิหาเงนิดวยวธิี
ใหม คราวนีเ้ขาตัง้ตมุนํา้ดืม่ตมุหนึง่ไวในทีไ่มไกลประตพูระนคร แลว

เอานํา้ดืม่นัน้บรกิารคนหาบหญา ๕๐๐ คน  คนหาบหญาเหลานัน้บอก
กบัจฬูนัเตวาสกิวา พวกเขายนิดชีวยเหลอืจฬูนัเตวาสกิทนัททีีต่องการ
จฬูนัเตวาสกิจงึตอบวา เขาจะบอกเมือ่ถงึวลา แลวเขากเ็ทีย่วไปทำความ
สนทิสนม ผกูมติรกบัพวกพอคาและคนงานทีท่ำงานทางบกและทางนํา้

ตอมาคนทำงานทางบกบอกแกจฬูนัเตวาสกิวา พรงุนี ้จะมี
พอคามา นำมา ๕๐๐ ตวัมายงันคร พอไดยนิดงันัน้ เขาจงึไปขอหญา

จากพวกคนหาบหญาคนละกำ และกำชบัวาหาก
เขายงัไมไดขายหญาแลวละก ็คนหาบหญากอ็ยา
พึง่ขาย คนหาบหญาเหลานัน้รบัคำ  แลวนำหญา
๕๐๐ กำมาไวทีป่ระตบูานของจฬูนัเตวาสกิ พอคา
มาหาหญาเปนอาหารใหมาจนทั่วพระนครไมได
จงึมาขอซือ้หญาจากจฬูนัเตวาสกิพนัหนึง่ แลวเอา
หญาไป เพราะเหตนุีพ้วกคนหาบหญากข็ายหญา
ที่เหลืออยูไดราคาไปดวย

จากนัน้ลวงไปอกี ๒-๓ วนั มติรทีท่ำงาน
ทางนํา้บอกกบัจฬูนัเตวาสกิวา มเีรอืใหญมาจอดที่
ทา จฬูนัเตวาสกิจงึเอาเงนิ ๘ กหาปณะไปเชารถ
ซึง่เพยีบพรอมดวยบรวิาร แลวไปยงัทาเรอืทำทวีา

เปนผมูยีศ เขาใหแหวนวงหนึง่เปนมดัจำสนิคาทัง้หมดแกนายเรอื แลว
ไปรออยใูนทีไ่มไกล  ฝายพอคาประมาณรอยคนจากเมอืงพาราณสพีอได
ฟงวาเรอืสนิคามาแลว กพ็ากนัมาซือ้สนิคา นายเรอืไมยอมขายสนิคา
ให แลวกลาวพอคาใหญตรงโนน ใหมดัจำไวแลว พอคาเหลานัน้ไดฟง
ดังนั้น จึงมาขอซื้อสินคาและรวมลงทุนกับจูฬันเตวาสิก ในการนี้
จูฬันเตวาสิกไดทรัพยมาทั้งหมดสองแสน

เมือ่กลบัมาเมอืงพาราณส ี จฬูนัเตวาสกิคดิวา เขาไดทรพัย
มาเพราะคำของทานจุลลกเศรษฐี จึงเอาทรัพยแสนหนึ่งไปใหทาน
จลุลกเศรษฐ ีแลวเลาความทีต่นไดทรพัยมาทัง้หมดนัน้ภายใน ๔ เดอืน
เพราะหนตูายตวัเดยีว  ทานจลุลกเศรษฐไีดฟงคำของจฬูนัเตวาสกิแลว
คดิวาชายผนูีเ้ปนคนมปีญญา และรคูณุคน  จงึยกบตุรสาว และทรพัย
สมบตัทิัง้หมดใหแกจฬูนัเตวาสกิ เมือ่ทานเศรษฐลีวงลบัไปแลว จฬูนั
เตวาสกินัน้ก็ไดตำแหนงเศรษฐ ีในนครนัน้

พระพทุธองคเมือ่ตรสัเลาชาดกนีแ้ลว  จงึตรสัพระคาถาวา
บคุคลผมูปีญญารจูกัใครครวญ ยอมตัง้ตนไดดวยทรพัยอนัเปนตนทนุ
แมมปีระมาณนอย เหมอืนคนกอไฟกองนอย ใหเปนกองใหญ ฉะนัน้

นองๆคะ นทิานชาดกเรือ่งนีส้อนใหเราเหน็คณุคาของการงาน
แมเลก็นอย หากตัง้ใจทำแลวจะสำเรจ็และจะขยายเปนงานใหญได เมือ่
นองเริม่อานหนงัสอืไปวนัละหนา วนัหนึง่กจ็บบท หากตัง้ใจอานใหได
วนัละบทไมนานกอ็านจบเลมนะคะ สอบไล สอบเอน็ทรานซครัง้นีข้อให
นองๆทุกคนมีขาวดีใหคุณพอคุณแมนะคะ
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คณุทว ีเกษร
คณุพเิชฐ รงุวชริา
คณุอรณุเนตร จงประสทิธผิล
คณุสชุาต ิอองศริกิลุ
คณุอนญัญา ฉัว่ตระกลู
คณุอมุาวรรณ รยุาพร
คณุชลฐัพร เจยีรนลิกลุชยั
คณุปรยีพรรณ เผาวพิฒัน
คณุปยะวรรณ เลศิแสงเพชร
คณุตวงธนา สอนธรรม
คณุชชูืน่ อศัวะประภา
คณุรชัฎาภรณ รฐัธรรม
คณุอรณุ ีวรีบรุษุ
คณุแกว ชมอตุม
คณุสมสขุ-คณุสภุรา เศวตรตันเสถยีร
คณุน้ำทพิย ควูงษ
คณุนวลลกัษณ สจุนิยั

เรยีน ทานผมูจีติศรทัธา
เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดพิมพ “ยุวพุทธ

สมัพนัธ” และชวยใหวารสารนีย้งัคงเปนสือ่กลางใน
การเผยแผพทุธธรรมและขอมลูขาวสารในกจิกรรม
แหงธรรมะโดยไมตดิขดั เนือ่งจากงบประมาณทีท่าง
สมาคมฯ ไดจดัสรรไวในแตละปไมเพยีงพอ สมาคมฯ
จงึใครขอความอนเุคราะหจากทานสมาชกิและทาน
ผมูจีติศรทัธา ทีม่ีความประสงคจะรวมสรางธรรม
ทานกศุลกบั “ยวุพทุธสมัพนัธ” สามารถแจงความ
จำนงบริจาคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ (๑๐ คสูาย)

มีความประสงคจะรวมบริจาคเปนเจาภาพในการจัดพิมพวารสาร
"ยวุพทุธสมัพนัธ" ดงันี้

บรจิาคพมิพวารสารยวุพทุธสมัพนัธ ตลอดทัง้ป
เปนเงนิ  ๑,๒๐๐ บาท
บรจิาคพมิพวารสารยวุพทุธสมัพนัธ ฉบบัตอไป
เปนเงนิ  ๓๐๐ บาท

บริจาคโดย เงนิสด
เชค็ขดีครอม  สัง่จาย "ยวุพทุธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ"

เลขทีเ่ชค็...............................................................ธนาคาร.............................................สาขา...............................

ลงวนัที่............./............../................

ธนาณตั/ิตัว๋แลกเงนิ สัง่จาย "ยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทยฯ”
ปณ.บางแค ๑๐๑๖๑
โอนเงนิเขาบญัช ี“ยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทยฯ”
ธนาคารกรงุเทพ จำกดั  สาขาทาพระ  บญัชอีอมทรพัย
เลขที ่๑๔๑-๐-๗๔๖๐๐-๐
ธนาคารกรงุไทย จำกดั  สาขาภาษเีจรญิ บญัชอีอมทรพัย
เลขที ่๐๒๕-๑-๓๔๒๑๓-๑

คุณเจือ ตันธนาสุวัฒน
คุณทิพยวิมล แสงสุพรรณ
คุณพันธศักด์ิ 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

ผูไมประสงคออกนาม
คณุอญัชรา ภสูมบญุ
บ.คอมเมอรเชยีลซายส จำกดั
คณุฉว ีทพัพะรงัสี
คณุศรวีฒันา พงศวรนิทร
นทพ.พทุธภมู ิวงัศรมีงคล
คณุศกิานต ปาลเสถยีร
ราน ท ีเค เอส
คณุพเิชษฐ สธุรรมวชัโรทยั
คณุประทมุ เปรมจติต
คุณราตรี  อยอูาศรม
คณุแจมใส สวุรรณศกัดิศ์รี
คณุศริลิกัษณ ตระการวนชิ
คณุชลฐัพร เจยีรนลิกลุชยั
คณุสมุาล ีจนัทรนมิติร
คุณพรเสร ีมรรคยาธร
คณุสมพร ชมอตุม

หมายเหต ุ: บรจิาคตัง้แต ๓๐๐ บาทขึน้ไป จะนำชือ่ลงวารสารยวุพทุธสมัพนัธ ๑ ฉบบั

อุปถัมภตลอดป อปุถมัภรายฉบบั
คุณศุภจี วงษวัฒนาชัย
คุณสุดใจ จรัญวาศน
คุณขวัญชนก สรางสกุลชัย
คุณชลิตา วงษวาณิชขจร
คุณขวัญชนก ฤทธิ์ธาทร
คุณปญญชญา ตั้งเจริญ
คุณสุนทรี เต็มวิสุทธิ์กุล
คุณโมรีรัตน บุญญาศิริ
คุณวินัย โอฆานุรักษ
คุณล่ิมสี 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
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ใบแจงความจำนงบริจาค

บริจาคโดย
เงินสด
โอนเงนิเขาบญัช ี“ยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทยฯ”

ธ.กรุงเทพฯ สาขาทาพระ บัญชีออมทรัพย เลขที ่๑๔๑ - ๐ - ๗๔๖๐๐ - ๐
ธ.กสกิรไทย สาขาภาษเีจรญิ บัญชีออมทรัพย เลขที ่๐๓๔ - ๒ - ๖๙๕๒๙ - ๙
ธ.กรงุไทย สาขาภาษเีจรญิ บัญชีออมทรัพย เลขที ่๐๒๕ - ๑ - ๓๔๒๑๓ - ๑

ธนาณตัสิัง่จาย “ยวุพทุธกิสมาคมฯ” ปณ. บางแค ๑๐๑๖๑
หมายเหตุ กรณโีอนเงนิเขาบญัช ีกรณุาสงสำเนาใบนำฝาก (PAY IN) พรอมใบแจงความจำนงบรจิาคไปที่

หมายเลขโทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑ เพือ่ออกใบอนโุมทนาใหทานตอไป

ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)
ออกใบอนุโมทนาบัตรในนาม
บานเลขที่ หมูที่ หมูบาน ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย โทรศัพท
มอืถอื

มีความประสงคจะรวมบุญดังนี้
รวมบริจาคในโครงการ จำนวนเงนิ บาท
รวมบริจาคในโครงการ จำนวนเงนิ บาท
รวมบริจาคในโครงการ จำนวนเงนิ บาท
รวมบริจาคในโครงการ จำนวนเงนิ บาท
รวมบริจาคในโครงการ จำนวนเงนิ บาท
รวมบริจาคในโครงการ จำนวนเงนิ บาท
รวมบริจาคในโครงการ จำนวนเงนิ บาท

รวมเปนเงิน บาท

เรยีนทานสมาชกิวารสารยวุพทุธสมัพนัธทกุทาน เพือ่ใหทานไดรบัประโยชนสงูสดุในการอานวารสาร คณะผจูดัทำจงึใครขอใหทานสละ
เวลาสกัเลก็นอยรวมแสดงความคดิเหน็ เพือ่คณะผจูดัทำจะไดนำขอเสนอแนะและความคดิเหน็ของทานมาเปนแนวทางในการปรบัปรงุ แกไข
และพฒันายวุพทุธสมัพนัธตอไป

๑.  ทานตองการอานบทความเกีย่วกบัอะไรมากทีส่ดุ (กรณุาเตมิตวัเลขหนาขอความ)
  ๑ นอย    ๒ ปานกลาง            ๓ มาก         ๔ มากทีส่ดุ

............... บทความจากอาจารย วทิยากร และพระวปิสสนาจารย ............... ปฏทินิกจิกรรม

............... รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ............... ขาวประชาสมัพนัธ

............... เกร็ดธรรมกับชีวิตประจำวัน ............... พทุธประวตัิ

............... บทสมัภาษณบคุคล
๒. วารสารยวุพทุธสมัพนัธ ควรไดรบัการปรบัปรงุแกไขในเรือ่งใดมากทีส่ดุ
.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๓. ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สำหรบัทานทีส่งแบบสอบถามกลบัคนืมา คณะผจูดัทำมหีนงัสอืธรรมะดีๆ  นาอานจดัสงใหทานถงึบาน รอทานอยู

*** กรณุาสงแบบสอบถามคนืใหกบัสมาคม ทางไปรษณยี สงที ่นายฉนัทะ  ๕๘/๘ เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษเีจรญิ กทม. ๑๐๑๖๐
โทรสาร. ๐๒-๔๑๓-๓๑๓๑ ทกุความคดิเหน็มคีา ควรแกการปรบัปรงุ








