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คํา	ใน	ใจ	ผูเขียน

เม่ือ	ป	พ.ศ.	๒๕๓๑	คุณ	ปา	ประภัสสร	โห	ละ	สุต	(ปา	ใหญ:	ขณะนี้	อายุ	๘๓	ป)	ผูใช 	นามปากกา	“เช นนั้น	เอง”	เปน	ผู	ซึ่ง	ได	รับ	ฉันทา	นุมัติ	เปน	ลายลักษณ
อักษร	จาก	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ให	เปน	ผู	“ยน	ความ”	หนังสือ	ชุด	“ธรรม	โฆษณ”	ได	โดย	ไม	เสียใจ	ความ	และ	อาน	เข าใจ	ได	งาย	ดี	แลว

คุณ	ปา	ใหญ	ได	พา	คณะทํางาน	ของ	สํานักพิมพ	สุขภาพ	ใจ	เข า	พบ	ทาน	อาจารย	เพ่ือ	ปรึกษา	เร่ือง	ท่ี	จะ	ทํา	เอกสาร	ขนาด	ยอ	มๆ	 เสนอ	ขอ	ธรรม	ยอๆ	 สั้นๆ	ท	ยอ	ยๆ
ออก	จําหนายจายแจก	ไป	ท่ัว	ประเทศ	 โดย	จะ	ใช	ชื่อ	วา	ชุด	 “ธรรมะ	จาก	ริม	ร้ัว	สวน	โมกข”	 ใน	ขณะนั้น	ทํา	ออก	เผยแพร	ได	 ๔	 ชุด	ก็	ตอง	ยุติ	ลง	 เนื่องจาก	รูปแบบ	แผน	พับ	ไม	
ดึงดูด	ความ	สนใจ	เทา	ท่ี	ควร

บัดนี้	 เวลา	ลวง	ผาน	มา	ได	 ๒๐	 ป	 เปน	จังหวะ	โอกาส	ท่ี	องคการ	ยูเนส	โก	แหง	สหประชาชาติ	ได	ยกยอง	ทาน	อาจารย	เปน	บุคคล	สําคัญ	ของ	โลก	 ได	มี	ผูหลัก
ผูใหญ	และ	ผูรู	ท้ังหลาย	ท่ี	เคย	ใกลช ิด	มี	โอกาส	พูดคุย	สนทนา	ธรรม	มี	หลา	ยๆ	ทาน	ได	ชวย	กัน	บอกเลา	พูดคุย	ขีดเข ียน	บันทึก	ถึง	ประสบการณ	ใน	แงมุม	ตางๆ	เหลานี้	ไว	
ใน	ท่ี	ตางๆ	 ออก	มา	มาก	เปนพิเศษ	ใน	โอกาส	 ๑๐๐	 ป	ชา	ต	กาล	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	 ข าพเจา	เกิด	จินตนาการ	ขึ้น	วา	 ถา	หาก	ใช	มโน	จิต	วา	 ถา	หาก	พวกเรา	ยืน	เกาะติด	ริม	ร้ัว	สวน	
โมกข	ไว	แลว	ต้ังอกต้ังใจ	เฝา	สดับตรับฟง	คํา	สนทนา	สาระ	ความ	ตางๆ	ท่ี	เกิด	ขึ้น	ดวย	ทาน	อาจารย	แลว	นํามา	เลา	สู	กัน	ฟง	ก็	จะ	เกิด	ประโยชน	ท้ัง	คติธรรม	สะกิด	จิต	ตักเตือน	
ใจ	พรอม	ความ	เพลิน	จิต	เพลิน	ใจ	ให	กับ	ทาน	ผูอาน-ผู	ศึกษา	ได	พอสมควร	ถือ	เปน	อีก	รสชาติ	หนึ่ง	ของ	การ	ศึกษา	และ	การ	ปฏิบัติธรรม	ได	ดี	เหมือน	กัน

อีก	หนึ่ง	แรง	บันดาลใจ	นั้น	มา	จาก	คํากลาว	แนะนํา	ของ	พระ	มหา	วุฒิ	ชัย	ว	ชิ	รเมธี	(ว.	ว	ชิ	รเมธี)	ท่ี	มี	แก	ขาพเจา	วา	หนังสือ	เลม	“รอย	คน	รอย	ธรรม	๑๐๐	ป	
พุทธ	ทาส”	ซึ่ง	พิมพ	ออก	สู	ตลาด	ใน	ชวง	งาน	สัปดาห	หนังสือ	แหงชาติ	ณ	ศูนย	การ	ประชุม	แหงชาติ	สิริกิต์ิ	ป	พ.ศ.	๒๕๔๙	มี	สาระ	มาก	แบบ	หลาก	รส	หลาย	สี	รวม	ท้ัง	มี	เร่ือง	ท่ี	
เลา	ถึง	เหตุการณ	จาก	คําพูด	คําสอน	ของ	ทาน	อาจารย	กับ	บุคคล	ตางๆ	ท่ี	ได	ไป	เยือน	สวน	โมกข

เกร็ด	ธรรม	คําสอน	ซึ่ง	เสมือน	เก็บเกี่ยว	จาก	ริม	ร้ัว	สวน	โมกข	นั้น	มี	มากมาย	มหาศาล	ขาพเจา	มี	ประสบการณ	จํากัด	แต	เช ื่อม่ัน	วา	พอจะ	มี	ประโยชน	ตอ	การ	สะกิด	
ธรรม	นํา	ปญญา	โผล	พน	โคลนตม	สู	ผิวนํ้า	รอ	รับ	แสง	ธรรม	สราง	นิพพาน	นอยๆ	พอ	ว	อบ	แว	บ	วอ	ม	แวม	ให	กับ	ชน	รุน	หลัง	ได	บาง	พอเพียง	จะ	บันเทิง	เริง	ธรรม	เอาตัวรอด	จาก	
ความ	ยึดม่ัน	ถือ	ม่ัน	ได	ระดับ	หนึ่ง	ตาม	ประสา	ชีวิต	ชาวบาน	ชาว	ชอง	ไป	ได	ไม	มาก	ก็	นอย	ได	ผอน	หนัก	เปน	เบา

การ	รวบรวม	เรียบเรียง	ขยาย	ความ	 คํา	สนทนา	ธรรม	หรือ	คํา	สนทนา	ท่ี	แฝง	ไว	ดวย	ธรรมะ	ตาม	ท่ี	ขาพเจา	ได	คน	อาน	 ฟง	เลา	โดย	ตรง	และ	โดย	ออม	 คือ	การ	เลา	สู	
กัน	ตอๆ	กัน	มา	บาง	คํา	บาง	ตอน	อาจ	ไม	ตรง	เผง	ทุก	ถอยคํา	ก็	ขอ	แต	ให	ยึด	เอา	สวน	ความหมาย	ขอคิด	คติธรรม	สอน	จิต	เตือนใจ	ท่ี	มี	อยู	เปน	สําคัญ	ไว	กอน	และ	เม่ือ	เวลา	ท่ี	
เข ียน	หนังสือ	ขาพเจา	จะ	พยายาม	คิดถึง	ชาวบาน	ราน	ถิ่น	และ	เด็ก	กับ	เยาวชน	เพราะวา	ขาพเจา	เปน	ชาวบาน	ธรรมดา	คน	หนึ่ง	ซึ่ง	กะ	วา	จะ	ตาย	ไป	พรอมๆ	กับ	มัน	อีก	ขาพเจา	
ก็	เคย	เปน	เด็ก	และ	เยาวชน	มา	แลว	เม่ือ	๕๐-๖๐	ปกอน	โนน	หรือ	จะ	พูด	อีก	ที	ก็	คือ	ขาพเจา	ได	เข ียน	อยาง	หมดพุง	หมด	ภูมิ	อยู	ใน	ขณะนี้	ขอ	พูด	แบบ	ตี	แสก	หนา	ตนเอง	ก็	คือ	
ขอความ	เนื้อ	ธรรม	หลา	ยๆ	 ประการ	 ขาพเจา	พอ	ยอมรับ-เขาใจ	 เข ียน	ได	เพราะ	มี	ความ	ศรัทธา	เลื่อมใส	 แต	ยัง	เข า	ไม	ถึงแกน	แกน	จึง	ยัง	ปฏิบัติ	ไม	ได-ได	ก็	ไม	ดี	พอเพียง	ครับ
จะ	เพียร	ถึง	วัน	ตาย	ขณะ	ยัง	เปน	ทัพพี	ท่ี	ไม	รู	รส	แกง	อยู	ดวย	กฎ	แหง	อนิจจา	มัน	ยอม	มี	โอกาส	เปลี่ยน	แปล	งๆ	ให	ได	เพียงพอ	ตอ	การ	เอาตัวรอด	ไป	ได

สวน	ท่ี	วา	สารธรรม	ความ	สมบูรณ	จะ	มี	มาก	ยิ่งๆ	 ขึ้น	ไป	ได	ก็	ตอง	ปวารณา	ขอ	ความ	เมตตา	จาก	ทาน	ผูอาน	ทาน	ผูรู	 ช วย	เสริม	เติม	แตง	ตอ	สวน	ใดๆ	 ให	ใน	การ	
เข ียน	คร้ังนี้	มี	ความ	สมบูรณ	ยิ่ง	ขึ้น	ท้ัง	ทาง	ดาน	เหตุการณ	ประวัติศาสตร	และ	ดาน	เนื้อ	ธรรมะ	ดวย	 จัก	เปน	พระคุณ	ตอ	สังคม	อยางยิ่ง	 เพ่ือ	วา	เม่ือ	ถึง	เวลา	จะ	มี	ประโยชน	ตอ	ผู
อาน	มาก	ยิ่งๆ	ขึ้น

ขอ	กราบ	ขอบพระคุณ	เปน	อยาง	สูง	ไว	ณ	โอกาส	นี้
เคารพ	ธรรม

(บัญชา	เฉ	ลิม	ชัย	กิจ)
สํานักพิมพ	สุขภาพ	ใจ

๒๗	พ.ค.	๒๕๕๐



โปรด	อาน	กอน	เดิน	เลาะ	ริม	ร้ัว

ขอความ	ภายใน	“.....”	เปน	คํา	ของ	ทาน	พุทธ	ทาส	ภิกขุ
เคร่ืองหมาย	*	เปน	สวนขยาย	ความ	ของ	ทาน	พุทธ	ทาส	ภิกขุ
ข อความ	ตาม	หลัง	=	...	เปน	ของ	ทาน	ผู	รวม	สนทนา	กับ	ทาน	พุทธ	ทาส	ภิกขุ
ข อความ	ภายใน	(...)	เปน	ของ	ผูเข ียน
ป.ล.	ขาพเจา	ขอ	แถม	เนื้อ	ธรรม	ปู	พ้ืน	หัวขอ	ธรรม	บาง	ประการ	ไว	ดานหนา	เลม	ดวย	จุดประสงค	ให	ได	ปู	พ้ืน	ศัพท	ธรรมะ	บาง	สวน	ท่ี	เกี่ยวเนื่อง	เสียกอน	เม่ือ	อาน	

เนื้อเร่ือง	พบ	ศัพท	ธรรมะ	บาง	คํา	ก็	จะ	ชวย	ให	เห็นภาพ	ทาง	ความคิด	และ	จิตใจ	ใน	เหตุการณ	ท่ี	เกิด	ขึ้น	นั้นๆ	ได	ชัดเจน	ประจักษแจง	มาก	ยิ่ง	ขึ้น



ปู	พื้น	หัวขอ	ธรรม	บาง	ประการ	กัน	กอน...

๑.	ปริยัติ	=	พุทธ	พจน	อัน	ควร	เลาเรียน,	สิ่ง	ควร	เลาเรียน,	การ	เลาเรียน	พระไตรปฎก
๒.	สมถะ	=	ธรรม	เปน	เคร่ือง	สงบ	ระงับ	จิต,	ธรรม	ยัง	จิต	ให	สงบ	ระงับ	จาก	นิวรณูป	กิเลส
๓.	นิวรณูป	กิเลส	=	โทษ	เคร่ือง	เศราหมอง	คือ	นิวรณ
๔.	นิวรณ,	นิวรณ	ธรรม	=	ธรรม	ท่ี	กั้น	จิต	ไม	ให	บรรลุ	ความ	ดี,	สิ่ง	ท่ี	ขัดขวาง	จิต	ไม	ให	กาวหนา	ใน	คุณธรรม	มี	๕	อยาง	คือ
(๑)	กามฉันท	=	พอใจ	ใน	กามคุณ
(๒)	พยาบาท	=	คิดราย	ผูอื่น,	ความ	ขัดเคือง	แคนใจ
(๓)	ถีน	มิ	ทธะ	=	ความ	หดหู	ซึมเซา,	เบ่ือ,	ทอแท
(๔)	อุ	ทธัจจ	กุ	ก	กุ	จ	จะ	=	ความ	ฟุงซาน	และ	รําคาญ
(๕)	วิจิ	กิจ	ฉา	=	ความ	ลังเล	สงสัย
๕.	วิปสส	นา	=	ความเห็น	แจง,	ปญญา	เห็น	ไตร	ลักษณ	อัน	ให	ถอน	ความ	หลงผิด	รู	ผิด	ใน	สังขาร	(การ	ปรุงแตง)	เสีย	ได	(เห็น	เช นนั้น	เอง	ดวย	ปญญา	ญาณ	ท่ี	

ฝก	มา	ดี	แลว)
๖.	ไตรสิกขา	=	การ	ศึกษา	เพ่ือ	สู	ความ	หลุดพน	จาก	ทุกข	ท้ังปวง	โดย	สิ้นเช ิง	คือ
(๑)	ศีล	=	ความ	ปกติ	จาก	ขอหาม	หรือ	ไม	พึง	ประพฤติ	ปฏิบัติ
(๒)	สมาธิ	=	ความ	จดจอ	แนวแน	และ	สงบ	นิ่ง	ของ	จิต	ตอ	การ	กระทํา	ทุกสิ่ง
(๓)	ปญญา	=	ความ	รู	ใน	เหตุ	ปจจัย	อัน	สามารถ	บรรเทา	ปดเปา	สรรพ	ทุกข
๗.	พรหมวิหาร	๔	=
(๑)	เมตตา	=	ความ	เปนมิตร	กับ	ทุก	ชีวิต	(อยาก	ให	ผูอื่น	มี	ความ	สุข)
(๒)	กรุณา	=	ความคิด	ชวย	ผู	ตก	ทุกข	(อยาก	ให	ผูอื่น	พน	ทุกข)
(๓)	มุทิตา	=	ความ	ดีใจ	ดวย	เม่ือ	เขา	สุข	(ยินดี	เม่ือ	ผูอื่น	มี	ความ	สุข)
(๔)	อุเบกขา	=	ความ	วางเฉย	ได	เม่ือ	เขา	ตอง	ไป	ตาม	กรรม	(ใช	ปญญา	เพง	พรอม	ชวย	ตาม	ภาวะ	อยาง	กระตือรือรน	ดวย	จิต	วาง)
๘.	สัมมัตตะ	๑๐	=
(๑)	สัมมาทิฐิ	=	ความเห็น	ชอบ	(หรือ	เข าใจ	ถูกตอง)
(๒)	สัม	มา	สัง	กัป	ปะ	=	ความ	ดําริ	ชอบ	(หรือ	ความ	ไม	วิตก)
(๓)	สัมมาวาจา	=	การ	พูดจา	ชอบ	(จริง-ไม	เท็จ,	สันติ-ไม	สอเสียด,	สุภาพ	ไม	หยาบคาย,	สาระ	ไม	เพอเจอ)
(๔)	สัม	มา	กัม	มัน	ตะ	=	การ	ประพฤติ	ชอบ,	กระทํา	ชอบ	(ไม	ฆา,	ลักขโมย,	ผิด	ใน	กาม)
(๕)	สัมมาอาชีวะ	=	การ	เลี้ยง	ชีพ	ชอบ	(ไม	ขมเหง	ขูดรีด)
(๖)	สัมมา	วา	ยา	มะ	=	ความ	เพียร	ชอบ	(ขะมักเขมน,	ฮึด	สู)



(๗)	สัมมาสติ	=	ความ	ระลึก	ชอบ	(รูเทาทัน,	ไม	ปรุงแตง,	ไม	เผลอ)
(๘)	สัมมาสมาธิ	=	ความ	ต้ังม่ัน	ชอบ	(จิต	แนวแน	ตอ	สิ่ง	กําหนด,	ไม	ฟุงซาน)
(๙)	สัม	มา	ญาณะ	=	รู	ชอบ	(เช น	โสดา	ปต	ติ	ผล)
(๑๐)	สัมมา	วิมุตติ	=	พน	ชอบ	(เช น	อรหัตผล)
๙.	ภาษาคน	=	การ	สื่อ	สิ่ง	ท่ี	เปน	วัตถุ,	เปน	ทาง	โลก,	เปน	กาย	ภายนอก	เปน	อัตตา	เปนตัวเปนตน,	เปน	ความ	งมงาย,	เปน	ไสยศาสตร
๑๐.	ภาษา	ธรรม	=	การ	สื่อ	สิ่ง	ท่ี	เปน	นามธรรม,	เปน	ทาง	โล	กุ	ตต	ระ,	เปน	ดาน	ใน	ใจ	เปน	อนัตตา	ละ	ตัวตน	ลง,	เปน	ความจริง,	เปน	วิทยาศาสตร
๑๑.	นิพพาน	=	ความ	สงบ	เย็น	ของ	จิตใจ	ท่ี	ไม	มี	อารมณ	ท่ี	ยัง	ไม	ตาย	ณ	ท่ีนี่	เด๋ียวนี้
๑๒.	ตาย	เสียกอน	ตาย	=	ตาย	จาก	กิเลส	ตัณหา	อุปาทาน	เสีย	ให	ได,	กอน	ท่ี	จะ	อยู	นาน	จน	ตาย	เนา	เข า	โลง	เอา	ไป	เผา	เปลาๆ
๑๓.	 ใจ	สะอาด	 ใจ	สวาง	 ใจ	สงบ	=	 ศีล	ปญญา	สมาธิ	 ปกติ	ใน	ดาน	ธรรมเนียม	การ	ศึกษา	ปฏิบัติธรรม	ไตรสิกขา	ก็	จะ	เปน	วาดวย	ศีล	 สมาธิ	 ปญญา	แต	

ทางการ	แล	อยู	คือ	การ	รับ	ผล	ของ	การ	ปฏิบัติ	แลว	ผลสุดทาย	ตอง	เปน	ความ	สงบ	เย็น	ของ	จิต	ครับ	แต	ขาพเจา	เห็น	วา	มัน	ก็	สลับ	สับ	เปน	โซ	สรอย	ขอมือ	อยู	จน	ไม	ตอง	มี	จุดเร่ิม
ตน	ลงทาย	ก็	ใช	นะ	ครับ

๑๔.	ป	ติ	สุข	=	ความ	พอใจ	อัน	เกิด	จาก	การ	ประพฤติ	ปฏิบัติ	สิ่ง	คุณธรรม
๑๕.	ปุถุชน	=	คน	หนา	คน	ท่ี	ยัง	มี	กิเลส	ตัณหา	อุปาทาน
๑๖.	ธรรมะ	ของ	โพธิสัตว	=	สุทธิ	ปญญา	เมตตา	ขันติ
สุทธิ	=	ซื่อตรง
ปญญา	=	ไม	ประมาท
เมตตา	กรุณา	=	ต้ังใจ	ให	คน	อื่น	มี	สุข	พน	ทุกข
ข ันติ	=	อดกลั้น	อดทน
๑๗.	 เซ็น	 =	 คํา	นี้	ญ่ีปุน	ศึกษา	จาก	จีน	 คํา	วา	 เซี้ยง	 จีน	รับ	มา	จาก	ทาน	โพธิ	ธรรม	 ซึ่ง	เปน	ศิษย	รุน	ท่ี	 ๓๗	 ของ	ทาน	โม	คคัล	ลา	นะ	ซึ่ง	เปน	พระ	ผูใหญ	ซึ่ง	เข าใจ

“พระธรรม	กํามือ	เดียว”	หรือ	“ใบไม	กํามือ	เดียว”	ของ	พระพุทธเจา	แลว	นํามา	ถายทอด	จน	เกิด	เปน	นิกาย	“ฌาน”	(ความ	รู	ภูมิปญญา)	ขึ้น	ทาน	โพธิ	ธรรม	เข า	ไป	เผยแผ
“ฌาน”	ใน	จีน	เม่ือ	ประมาณ	๑,๓๐๐	ปกอน	เปน	“เซี้ยง”	แลว	ไป	รุงเรือง	ท่ี	ญ่ีปุน	เปน	“เซ็น”	ชาว	ญ่ีปุน	พูด	วา	ประเทศ	เขา	เข มแข็ง	ได	ดวย“เซ็น”	และ	“ซุน	วู”	กับ	“สาม	
กก”

๑๘.	“ใบไม	กํามือ	เดียว”	=	เปน	การ	แสดง	ปริศนาธรรม	ของ	พระพุทธองค	ตอ	คณะสงฆ	วา	เม่ือ	พระองค	ปรินิพพาน	ธรรมะ	คือ	เรา	และ	ธรรมะ	เปรียบ	ไม	ท้ัง	ปา	
ใหญ	แต	ท่ี	ใช	ใน	ชีวิต	เพ่ือ	เอาตัวรอด	จาก	ความ	ทุกข	มี	เพียง	“กํามือ	เดียว”	ฯลฯ

๑๙.	ความ	ถูกตอง	=	(สัม	มา,	สัมมัตตะ,	สัมมัต	ตา)	หรือ	ความ	วาง	แบง	เปน	๔	หัวขอ	ดังนี้:-
(๑)	ความ	ถูกตอง	ทาง	กาย	=	ทาง	เนื้อหนัง,	ธาตุ	๔,	วัตถุ	ท้ังหมด,	รวม	ท้ัง	ทาง	ลมหายใจ
(๒)	ความ	ถูกตอง	ทาง	จิต	=	เจตสิก,	เวทนา,	สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ	ฯลฯ
(๓)	ความ	ถูกตอง	ทาง	ตัวตน	=	ทาง	ตัว	กู-ของ	กู,	บุญ-บาป,	กุศล-อกุศล	(กุศล	=	คม	ตัด,	ตัด	สิ่ง	ควร	ตัด,	ไม	ตัด	สิ่ง	ท่ี	ไม	ควร	ตัด)	เปน	ฝาย	เบ้ืองตน	ของ	

โลกีย	ศีล
(๔)	ความ	ถูกตอง	ทาง	ความ	วาง	=	วาง	ทาง	ความ	วาง,	วาง	จาก	วาง,	วาง	จาก	กิเลส,	วาง	จาก	ทุกอยาง	ให	เกิด	โทษ,	สุญญ	ตา,	สุญญากาศ	(ไม	เปนโทษ	ใคร)
๒๐.	อนุ	สัย	=	ความ	เคยชิน	ท่ี	จะ	ให	เกิด	กิเลส
๒๑.	นิ	โร	ธ	=	ดับทุกข,	ไม	เกิด	ทุกข
๒๒.	วัน	ลอ	อายุ	=	ทาน	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เรียก	วันเกิด	ซึ่ง	เปน	วันท่ี	ท่ี	จะ	ได	เทศนา	ธรรม,	สนทนา	ธรรม,	ไม	ฉัน	อาหาร	๒๔	ชั่วโมง,	ไม	นอนหลับ	๒๔	ชั่วโมง,

ทบทวน	สิ่ง	ท่ี	ถูก	ทักทวง	จาก	สังคม,	 เพ่ือ	การ	ทํา	ความ	ถูกตอง	ทาง	ใจ	ทาง	วาจา	และ	ทาง	กาย	เปน	ท่ี	กระจาง	ประจักษช ัด	ยิ่ง	ขึ้น	 ให	เกิด	ความ	สมานฉันท	ท่ี	มี	ธรรมะ	อัน	จะ	เกิด	
สามัคคี	ธรรม,	เกิด	เสียสละ,	ละ	ความเห็น	แก	ตน	ของ	คน	หมู	มาก	ประเทศ	ชาติ	มี	สันติภาพ	สู	สันติสุข	แท

๒๓.	หิริโอตตัปปะ	=	ความ	ละอาย	แก	ใจ,	เปนธรรม	คุมครอง	โลก)	ความ	เกรงกลัว	ตอ	บาป.



คูมือ	มนุษย
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ฉบับ	จับ	เอาใจ	ความ

๑.	ทาน	ชอบ	พุทธศาสนา	ใน	เหลี่ยม	ไหน
*ทุก	ศาสนา	มี	มูลเหตุ	มา	จาก	ความ	กลัว
กลัว	ภัยธรรมชาติ	นํ้าทวม	ฝน	แลง	ฟาผา	สึนา	มิ	(=	บวงสรวง	วิงวอน)
กลัว	กฎธรรมชาติ	เกิด	แก	เจ็บ	ตาย	(=	บูชา	ตอ	อายุ	ยาอายุวัฒนะ	บริโภค	สวนเกิน)
*พุทธศาสนา	มี	มูลเหตุ	มา	จาก	ความ	กลัว	กิเลส	อัน	เปน	ตัว	ทุกข	เหตุ	ให	เกิด	ทุกข	อะไร	เปน	ความ	ไม	มี	ทุกข
วิธี	ปฏิบัติ	เพื่อ	ความ	ดับทุกข	เปน	อริยสัจ	๔
ทุกข	ความ	ทน	อยู	ได	ยาก	ใน	สิ่ง	ท้ังปวง	ความ	อยาก	ทุก	ชนิด	เปน	ความ	ทุกข
ส	มุ	ทัย	เหตุ	แหง	ทุกข	ความ	อยาก	มี-อยาก	เปน	ไม	อยาก	มี-ไม	อยาก	เปน
นิ	โร	ธ	ความ	ดับ	แหง	ทุกข	คือ	การ	ดับ	ความ	อยาก	ได	ท้ังสิ้น
มรรค	วิถีทาง	ประเสริฐ	สุด	ให	ดับทุกข	สิ้นเช ิง	คือ	อริยมรรค	มี	องค	๘
(๑)	สัมมาทิฐิ	ความเห็น	ชอบ	(เข าใจ	ถูกตอง)
(๒)	สัม	มา	สัง	กัป	ปะ	ความ	ดําริ	ชอบ	(ความ	ไม	วิตก)
(๓)	สัมมาวาจา	การ	พูดจา	ชอบ	(ไม	พูด	เท็จ	สอเสียด	หยาบคาย	เพอเจอ)
(๔)	สัม	มา	กัม	มัน	ตะ	การ	ประพฤติ	ชอบ	(ไม	ฆา	ตัดรอน	ชีวิต	ลักขโมย	ผิด	ใน	กาม)
(๕)	สัมมาอาชีวะ	การ	เลี้ยง	ชีพ	ชอบ	(ไม	ขมเหง	ขูดรีด)	(รู	เศรษฐกิจ	พอเพียง-ประโยชน	ตน-ทาน-สิ่งแวดลอม)
(๖)	สัมมา	วา	ยา	มะ	ความ	เพียร	ชอบ	(ขยัน	อดทน)
(๗)	สัมมาสติ	ความ	ระลึก	ชอบ	(ไม	เผลอ	รูเทาทัน	ไม	ปรุงแตง)
(๘)	สัมมาสมาธิ	ความ	ต้ังม่ัน	ชอบ	(ไม	ฟุงซาน)
๒.	พุทธศาสนา	มุง	ชี้	อะไร	เปน	อะไร
ศีลธรรม	หมายถึง	ขอปฏิบัติ	เกี่ยวกับ	ความ	ปกติ	สุข	ใน	ขั้น	พ้ืนฐาน
ศาสนา	หมายถึง	ระเบียบวิธี	ปฏิบัติ	ใน	ชีวิต	สูง	ขึ้น	ไป	ถึง	โล	กุ	ตตร	เปน	นิพพาน	สงบ	เย็นใจ	ท่ีนี่	เด๋ียวนี้
โอวาท	ปา	ติ	โมกข	แปล	วา	คําสอน	ท่ี	เปน	ประธาน	ของ	คําสอน	ท้ังปวง	มี	๓	ขอ
(๑)	การ	ไม	ทําช ั่ว	ท้ังปวง	=	ศีลธรรม
(๒)	การ	ทํา	ความ	ถูกตอง	ดีงาม	ให	เต็มท่ี	=	ศีลธรรม
(๓)	การ	ทํา	จิต	ให	บริสุทธิ์	สะอาด	ปราศจาก	ความ	เศราหมอง	=	พุทธ	ธรรม
พุทธศาสนา	แปล	วา	ข อ	ระเบียบปฏิบัติ	ของ	ผูรู	ผู	ต่ืน	ผู	เบิกบาน



๓.	ลักษณะ	สามัญ	ของ	สิ่ง	ท้ังปวง	(ไตร	ลักษณ)	ประกอบ	อยู	ดวย	ลักษณะ	๓	ประการ
อนิจจัง	ไม	เท่ียง	เปลี่ยนแปลง	อยู	เสมอ
ทุก	ขัง	ทน	อยู	ได	ยาก	ดู	แลว	นา	สังเวช	ใจ
อนัตตา	ไม	ใช	ตัวตน	ไม	มี	ลักษณะ	อัน	ใด	ถือ	ได	วา	เปน	ตัว	เรา-ของ	เรา
*ธรรมะ	๙	ตา	(แกวตา	๙	ดวง)
อ	นิจ	จ	ตา	ความ	ไม	เท่ียงแท	(เปลี่ยนแปลง	ไป	ตาม	เหตุ	ปจจัย	เสมอ)
ทุก	ข	ตา	ความ	ทน	อยู	ได	ยาก	(เกิด	แก	เจ็บ	ตาย	โดย	ธรรมชาติ	และ	อุปาทาน	กิเลส)
อนัตตตา	ความ	ไม	มี	ตัวตน	ท่ี	เท่ียงแท	ถาวร	ของ	มัน	เอง
ธัมมัฏฐิต	ตา	การ	ต้ังอยู	ตาม	ธรรมชาติ	ธรรมดา	อยาง	หลีกเลี่ยง	ไม	ได
ธัมมนิยาม	ตา	การ	เปน	ไป	ตาม	ธรรมชาติ	ธรรมดา	บังคับ	อยู	อยาง	นี้
อิทัปปจจยตา	การ	เกิด-ดับ	ตาม	เหตุ	ตาม	ปจจัย	ไม	มี	ทาง	เปน	อยาง	อื่น	ได
สุญญ	ตา	ความ	วาง	วาง	จาก	ตัว	กู-ของ	กู	วาง	จาก	ความ	วาง
ตถา	ตา	ความ	เปน	เช นนั้น	เอง	มา	อยางไร	ไป	อยาง	นั้น
อตัมมย	ตา	ความ	ไม	เกี่ยวของ	ดวย	ความ	เปน	คู	ภาวะ	จิต	ท่ีอยู	เหนือ	การ	ปรุงแตง	(กู	ไม	เอา	กะ	มึง	แลว	โวย.)
*ความ	อยาก	มี	๓	อยาง	คือ
(๑)	กามตัณหา	อยาก	ใน	สิ่ง	รักใคร	พอใจ
(๒)	ภว	ตัณหา	อยาก	เปน	อยาก	ได	อยาก	มี
(๓)	วิภว	ตัณหา	อยาก	ไม	ให	เปน	ไม	ให	ได	ไม	ให	มี
วิธี	ตัด	รากเหงา	ของ	ความ	อยาก	คือ	พิจารณา	ไตร	ลักษณ
ผู	หวัง	พน	ทุกข	ควร	ฝก	ตน	ใน	การ	ท่ี	จะ	“ทํา”	หรือ	จะ	“เอา”	แต	ดวย	อํานาจ	ของ	สติปญญา	ไม	ทํา	ไป	ดวย	อํานาจ	ของ	กิเลส	ตัณหา	แต	“ทํา”	หรือ	“เอา”	ดวย	

จิต	วาง	(ดวย	หนาท่ี)	(ไม	ยึดม่ัน	ถือ	ม่ัน	ทํา	เต็ม	สติปญญา	ใช	แต	พอเพียง	เหลือ	เจือ	จุน	สังคม)
๔.	อํานาจ	ของ	ความ	ยึด	(อุปาทาน)
การ	ท่ี	จะ	ถอน	ตัว	ออก	จาก	ความ	ยึดถือ	วา	สิ่ง	ท้ังหลาย	เท่ียงแท	ถาวร	เปน	ความ	สุข	ลวน	และ	เปน	ตัวตน	อมตะ	ตอง	ศึกษา	ให	รู	วา	มี	ตนเหตุ	มา	จาก	“ความ	อยาก”

เม่ือ	มี	ความ	อยาก	ใน	สิ่งใด	“ความ	ยึดถือ”	ยอม	มี	ใน	สิ่ง	นั้น.	อุปาทาน	(ความ	ยึดถือ	ยึด	ติด	หมายม่ัน)	จําแนก	เปน	๔	ประการ
กา	มุ	ปาทาน	การ	ยึดถือ	ใน	สิ่ง	รัก	ของ	ใคร	ท่ัวไป
ทิฏุ	ปาทาน	การ	ยึดถือ	ทิฐิ	ความคิดเห็น	ของ	ตน
สี	ลัพพ	ตุ	ปาทาน	การ	ยึดถือ	ใน	วัตร	ปฏิบัติ	ตาง	ๆ	ท่ี	งมงาย
อัตต	วา	นุ	ปาทาน	การ	ยึดถือ	ดวย	เข าใจ	เอา	วา	เปนตัวเปนตน	(ตัว	กู	ของ	กู)
๕.	ขั้น	ของ	การ	ปฏิบัติ	ศาสนา	(ไตรสิกขา)	วิธี	ตัด	อุปาทาน	ไดแก
ศีล	การ	ประพฤติ	ดี	เปนปกติ	เพ่ือ	ประโยชน	ตน	และ	คน	อื่น
สมาธิ	การ	บังคับ	จิตใจ	ตน	ไว	ใน	สภาพ	ท่ี	จะ	ใชประโยชน	ได	มาก	ท่ีสุด
ปญญา	การ	ฝกอบรม	ให	เกิด	ความ	รูความ	เข าใจ	อัน	ถูกตอง	และ	สมบูรณ	ถึง	ท่ีสุด	(วิชชา)
๖.	คนเรา	ยึดถือ	อะไร	(เบญจขันธ)	ท่ี	ต้ัง	แหง	ความ	ยึดถือ	ของ	อุปาทาน	คือ	โลก	โลก	ฝาย	วัตถุ	(รูปธรรม)	ฝาย	จิตใจ	(นามธรรม)
เบญจขันธ	แปล	วา	สวน	ท่ี	ประกอบ	กัน	ขึ้น	เปน	โลก	(กาย	อัน	ยาว	วา	หนา	คืบ	นี้	นี่เอง)
(๑)	รูป	กาย	อัน	ยาว	วา	หนา	คืบ	(ดิน	นํ้า	ลม	ไฟ)
(๒)	เวทนา	ความรูสึก	สุข	ทุกข	ไม	ทุกข	ไม	สุข	(เปน	เจตสิก-ความรูสึก	ของ	จิต-วิญญาณ)



(๓)	สัญญา	รู	พรอม	รูสึกตัว	จึง	ได	หมาย	รู	สติ	สม	ป	ฤดี	(เปน	เจตสิก-ความรูสึก	ตัว	ของ	จิต-วิญญาณ)

(๔)	สังขาร	การ	ปรุงแตง	คิด	ความคิด	(เปน	เจตสิก	หลับ	แลว	ยัง	ฝน	ได)
(๕)	วิญญาณ	จิต	ท่ี	รับรู	ความรูสึก	ท่ี	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ
(จะ	เกิด	มี	ตา	ตอเม่ือ	มัน	ทํา	หนาท่ี	ได	เห็น	ถา	ยัง	ไม	ทํา	หนาท่ี	เรียก	วา	ธาตุ)
๗.	การ	ทํา	ให	รู	แจง	ตาม	วิธี	ธรรมชาติ
ป	ติ	ปราโมทย	ความ	อิ่มใจ	ใน	ธรรม
ปสสัทธิ	ความ	รํา	งับ	แหง	จิต
สมาธิ	จิต	สงบ	พรอม	จะ	พินิจ	เร็ว	คลอง	สะดวก
ยถา	ภูต	ญาณ	ทัสส	นะ	รูความ	เปนจริง	ตอ	โลก	(ไม	มี	อะไร	นา	เอา-นา	เปน)
นิพพิทา	ความ	เบ่ือหนาย	ใน	เอร็ดอรอย
วิ	ราคะ	ความ	คลาย	ออก	จาง	ออก	ทาง	จิต
วิมุตติ	ความ	หลุด	ออก
วิ	สุทธิ	ความ	บริสุทธิ์	ไม	เศราหมอง
สันติ	ความ	สงบ	เย็น
นิพพาน	ภาวะ	ท่ี	ปราศจาก	ความ	ทุกข	(ไม	เปน	อารมณ	ไม	มี	ท่ิมแทง)
๘.	การ	ทํา	ให	รู	แจง	ตาม	หลักวิชา
ระเบียบปฏิบัติ	ต้ัง	ขึ้น	ใหม	เรียก	วา	วิปสสนา	ธุระ	(วิ	=	แจง	ปสส	นะ	=	เห็น)
(๑)	ศีล	และ	สมาธิ	เปน	รากฐาน	ท่ี	ต้ัง	อาศัย	ของ	วิปสส	นา
(๒)	ขันธ	หา	หรือ	สังขาร	ท้ังปวง	เปน	ท่ี	กําหนด	สําหรับ	เจริญ	วิปสส	นา
(๓)	การ	เห็น	ไตร	ลักษณ	จน	เกิด	ความ	กลัว	ความ	เบ่ือหนาย	ใน	สังขาร	ท้ังปวง	เปน	ลักษณะ	แหง	ตัว	วิปสส	นา
(๔)	การ	กําจัด	ความ	โง	เปน	กิจ	ของ	วิปสส	นา
(๕)	ความ	แจมแจง	เกิด	อริยมรรค	เปน	ผล	ของ	วิปสส	นา
๙.	ลําดับ	แหง	การ	หลุดพน	จาก	โลก
เม่ือ	ปฏิบัติ	วิปสส	นา	จน	เกิด	ความ	รู	แจง	วา	ไม	มี	อะไร	นา	ยึดถือ	จิต	ยอม	ถึง	สถานะ	เหนือ	วิสัย	โลก	(โล	กุ	ตตร	ภูมิ)	ตรงขาม	กับ	วิสัย	โลก	(โลกิย	ภูมิ)
*โลกิย	ภูมิ	๓
(๑)	กา	มา	ว	จร	ภูมิ	จิต	ยัง	พอใจ	ใน	กาม	ท้ังปวง
(๒)	รู	ปาว	จร	ภูมิ	จิต	ท่ี	พอใจ	ใน	ความ	สุข	ท่ี	เกิด	แต	ส	มา	บัติ	อัน	มี	รูปธรรม	เปน	อารมณ	ท่ี	ไม	เกี่ยวกับ	กาม
(๓)	อรู	ปาว	จร	ภูมิ	จิต	ท่ี	ยัง	พอใจ	ใน	ความ	สุข	ความ	สงบ	ท่ี	เกิด	แต	ส	มา	บัติ	อัน	ไม	มี	รูป	เปน	อารมณ

*โล	กุ	ตตร	ภูมิ	๔	(เหนือ	โลก,	พน	จาก	ยึด	ติด	ใน	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข)
(๑)	พระ	โสดาบัน	ละ	สัง	โยชน	ข อ	๑,	๒,	๓
(๒)	พระ	สกิ	ทา	คา	มี	ละ	สัง	โยชน	ข อ	๑,	๒,	๓	และ	เบาบาง	โลภะ	โทสะ	โมหะ
(๓)	พระ	อนาคามี	ละ	สัง	โยชน	ข อ	๑,	๒,	๓,	๔,	๕
(๔)	พระ	อรหันต	ละ	สัง	โยชน	ท้ัง	๑๐	ขอ
๑๐.	สัง	โยชน	๑๐	(กิเลส	ท่ี	ผูกมัด	ใจ	สัตว	ธรรม	ท่ี	ผูกมัด	สัตว	ไว	กับ	ทุกข	มี	๑๐	อยาง)
(๑)	สัก	กาย	ทิฏฐิ	ความเห็น	วา	กาย	เปน	ตัวตน	ของ	ตน



(๒)	วิจิ	กิจ	ฉา	ความ	สงสัย	ลังเล	ใน	พระธรรม
(๓)	สี	ลัพพต	ปรามาส	การ	จับ	ฉวย	ศีล	และ	วัตร	ผิด	ความ	มุงหมาย	ท่ี	ถูกตอง
(๔)	กาม	ราคะ	ความ	ยอม	จิต	อยู	ใน	กาม	ราคะ	ทุก	ประการ
(๕)	ปฏิฆะ	ความรูสึก	โกรธ	ขัดแคน	เคือง	ขุนใจ
(๖)	รูป	ราคะ	ความ	รักใคร	พอใจ	ใน	ความ	สุข	ท่ี	เกิด	จาก	รูป	ส	มา	บัติ
(๗)	อรูป	ราคะ	ความ	พอใจ	ใน	ความ	สุข	ท่ี	เกิด	แต	อรูป	ส	มา	บัติ
(๘)	มานะ	ความรูสึก	สําคัญ	วา	เปน	นั่น	เปน	นี่
(๙)	อุ	ทธัจ	จะ	ความ	กระเพ่ือม	ความ	ฟุง	จิต	ฟู	ใจ	ความ	ไม	สงบ
(๑๐)	อวิชชา	ภาวะ	ท่ี	ปราศจาก	ความ	รู	ให	รอดพน	จาก	ทุกข	ท้ังปวง	(สําคัญ	ผิด	ใน	สิ่ง	ท่ี	เปนทุกข	วา	เปน	ความ	สุข	เช น	ด่ืม	เหลา	สูบ	บุหร่ี	แทง	หวย	บน	ดิน)
นิพพาน	สูตร

อตฺถิ	ภิกฺขเว	ต	ทาย	ตนํ,	ยตฺถ	เนว	ปฐวี	น	อา	โป	น	เตโช	น	วา	โย,	น	อา	กา	สาน	ฺจายตนํ	น	วิฺ	ญาณ	ฺจายตนํ	น	อา	กิฺจฺญายตนํ	น	เนวสัฺญา	
นา	สัฺญายตนํ,	นา	ยํ	โล	โก	น	ปรโล	โก	น	อุ	โภ	จนฺทิม	สุริยา,	ตม	หํ	ภิกฺขเว	เนว	อา	ค	ตึ	วทา	มิ	น	คตึ	น	ฐิ	ตึ	น	จุ	ตึ	น	อุ	ปฺปตฺ	ตึ	อปฺปตฺ	ตึ	อปฺป	ติ	ฏฐํ	อปฺปวตตํ	อ	นา	
รมฺมณเมว	ตํ,	เอ	เส	วนฺ	โต	ทุกฺขสฺสา	ติ.

(จาก	พระ	บาลี	อุ.ข ุ.	๒๕	/	๒๐๖	/	๑๕๘)
คําแปล	วา	“ภิกษุ	ท้ังหลาย!	‘สิ่ง’	สิ่ง	นั้น	มี	อยู	เปน	สิ่ง	ซึ่ง	ใน	นั้น	ไม	มี	ดิน	ไม	มี	นํ้า	ไม	มี	ไฟ	ไม	มี	ลม	ไม	ใช	อา	กา	สา	นัญจายต	นะ	*	ไม	ใช	วิญญาณัญจายต	นะ	*

ไม	ใช	อา	กิญจัญญายต	นะ	*	ไม	ใช	เนว	สัญญา	นา	สัญญา	ยต	นะ	*	ไม	ใช	โลก	นี้	ไม	ใช	โลก	อื่น	ไม	ใช	ดวงจันทร	หรือ	ดวงอาทิตย	ท้ัง	สอง	อยาง”
“ภิกษุ	ท้ังหลาย!	ใน	กรณี	อัน	เดียวกับ	 ‘สิ่ง’	สิ่ง	นั้น	 เรา	ไม	กลาว	วา	มี	การ	มา	ไม	กลาว	วา	มี	การ	ไป	ไม	กลาว	วา	มี	การ	หยุด	ไม	กลาว	วา	มี	การ	จุติ	ไม	กลาว	วา	มี	การ	

เกิด	ขึ้น	สิ่ง	นั้น	มิได	ต้ังอยู	สิ่ง	นั้น	มิได	เปน	ไป	และ	สิ่ง	นั้น	มิใช 	อารมณ;	นั่นแหละ	คือ	ท่ีสุด	แหง	ทุกข	ละ”
(ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	แปล	อยู	ใน	หนังสือ	ธรรม	โฆษณ	อริยสัจ	จาก	พระโอษฐ	น.๔๔๒)
*	อา	กา	สา	นัญจายต	นะ	=	ฌาน	กําหนด	อากาศ	คือ	ชองวาง	ท่ีสุด	มิได	เปน	อารมณ	ภพ	ของ	ผู	เข าถึง	อา	กา	สา	นัญจายต	นะ.
*	วิญญาณัญจายต	นะ	=	ฌาน	อัน	กําหนด	วิญญาณ	หา	ท่ีสุด	มิได	เปน	อารมณ.
*	อา	กิญจัญญายต	นะ	=	ฌาน	กําหนด	ภาวะ	ไม	มี	อะไร	เลย	เปน	อารมณ.
*	เนวสัญญา	นา	สัญญา	ยต	นะ	=	ภาวะ	ท่ี	มี	สัญญา	ก็	ไม	ใช	ไม	มี	สัญญา	ก็	ไม	ใช	เปน	ชื่อ	อรูป	ฌาน	หรือ	อรูป	ภพ	ท่ี	๔
(พจนานุกรม	พุทธ	ศาสน	ฉบับ	ประมวล	ศัพท	พระธรรม	ปฎก	ป.อ.	ป	ยุ	ตฺ	โต	ม.จ.ร.)
พระ	อรหันต	ไม	ถูก	ศร	ที่	สอง

เม่ือ	รูสึก	เจ็บปวด	อยาง	รวดราว
ก็	รูเทา	วา	“เจ็บ	หนอ”	เทานั้น	หนา
ไม	เกิด	ยึด	วา	“กู”	เจ็บ	“กู”ทรมาน
นี้	เรียก	วา	มี	ศร	ตอก	เพียง	ดอก	เดียวฯ
ถา	เกิด	ความคิด	ผิด	อีก	นิด	หนึ่ง
วา	“กู”	ถึง	ทุกขรอน	ให	หวาดเสียว
ยึด	วา	”กู”	ตาย	แย	เปนแน	เทียว
ศร	ดอก	เดียว	กลาย	เปน	สอง	มา	ตอก	กา	ยฯ
พระ	อรหันต	นั้น	ไม	มี	ศร	ท่ี	สอง
ไม	ยึดครอง	เวทนา	นานา	หลาย
วา	ตัว	เรา	วา	ของ	เรา,	เบา	สบาย
รูจัก	ยาย	แยก	วาง	ไว	หาง	กันฯ.



พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ
(กฎธรรมชาติ	ของ	การ	เกิด	แก	เจ็บ	ตาย	เปน	ศร	ดอก	ท่ี	หนึ่ง,	ความ	ยึดม่ัน	ถือ	ม่ัน	ใน	อายตนะ	๖	เปน	ลูกศร	ดอก	ท่ี	สอง,	เห็น	‘ตถา	ตา’	แลว	ศร	ดอก	แรก	ก็	

เปน	เช นนั้น	เอง,	แลว	ศร	ดอก	ท่ี	สอง	หรือ	ดอก	ตอๆ	มา	ก็	ไม	เกิด	ขึ้น	ได,	จึง	ไม	เปนทุกข,	ไม	เกิด	ทุกข,	ไม	มี	ทุกข.)
“ให	นึก	เสมอ	วา	วันนี้	เปน	วัน	สุดทาย	ของ	ชีวิต”
เอก	อี๋	เอก	เอก...
นิพพาน	ได	เปลา	ไม	ตอง	ซื้อ

ริม	รั้ว	สวน	โมกข
หหมวด	ก.	กลุมเกาะติด	ริม	ร้ัว	๑.	-	๑๕.ริม	ร้ัว



๑.

=	อาจารย	ครับ	ผม	ออกรถ	คัน	ใหม	ขอ	นิมนต	ชวย	เจิม	และ	รดนํ้า	มนต	ดวย	ครับ
“เร่ือง	เจิม	รถ	เจิม	บาน	ฉัน	ไม	มี	ความ	รู	ให	ไป	หา	จาก	ท่ี	อื่น”
(ข าพเจา	ขอ	แสดง	ความคิดเห็น	วา	 แม	ทาน	อาจารย	ไม	เห็นดวย	กับ	ความ	งมงาย	 ความ	ไม	พ่ึงตนเอง	อยาง	วิทยาศาสตร	ของ	ชาวบาน	 ทาน	ก็	มี	เมตตา	 พูดจา	

สุภาพ	 ไพเราะ	ร่ืนหู	 ไม	ปด	ประตู	ความ	หวัง	 ไม	หัก	ดาม	พรา	ดวย	เข า	 เพราะ	การ	สอน	ธรรมะ	หรือ	ให	ประชาชน	เข าใจ	ธรรมะ	 เหมือน	การ	เดิน	ขึ้น	บันได	ทีละ	ขั้นๆ	อยาง	ม่ันคง	
ดวย	สติ	สัมปชัญญะ

ขาพเจา	มี	ความ	เช ื่อ	วา	คน	ทุกคน	สามารถ	เปน	มนุษย	ได	ดวยวา	เพราะ	 “จิต	เดิม	แท	ประภัสสร”	 “จิต	เดิม	วาง”	แต	ก็	 “วาง”	แบบ	 “อวิชชา”	 คือ	ยัง	ไม	รู	หนทาง	
แหง	การ	ดับทุกข	จากนั้น	สิ่งแวดลอม	ของ	สังคม	จะ	ฉุด	ลง	ทาง	อบาย	หรือ	ผลักดัน	สู	อริยมรรค	ก็	แลวแต	เม่ือ	สู	บทเรียน	ชีวิต	ปฏิบัติ	ไตรสิกขา	ธรรม	พบ	ทาง	อริยสัจ	เปน	วิช	ชา
คือ	ความ	รูความ	เข าใจ	และ	เข าถึง	วิถี	การ	หลุด	รอดพน	หวง	ทุกข	เปน	นิพพาน	ท่ีนี่	และ	เด๋ียวนี้)



๒.

“มา	ธุระ	อะไร?”
=	มา	ขอ	หวย
“ไป	ขอ	ท่ี	สม	พาล”
(คําสอน	สั่ง	เปน	ปริศนาธรรม	เตือนใจ	เร่ือง	นี้	 ข าพเจา	ไดยิน	ได	ฟง	มา	ต้ังแต	เนิ่นๆ	 เม่ือ	สัก	กวา	 ๔๐	ป	มา	แลว	 เม่ือ	คน	หลง	ติด	หวย	 (บา	หวย)	 เท่ียว	เดิน	ถาม	

พระสงฆ	องค	เจา	ก็	จะ	พบ	วา	“สม	พาล”	(ไม	ใช	สมภาร)	เปน	ชื่อ	ของ	สุนัข	ขน	แดง	ซึ่ง	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เลี้ยง	ไวหนา	กุฏิ	ทาน	นั่นเอง
ทาน	อาจารย	ได	สราง	รูปแบบ	วิธีการ	ดัก	สกัด	ความ	หลง	ติด	ใน	อบายมุข	ตางๆ	 ดวย	อุบาย	วิธีการ	กระตุก	ฉุด	ปญญา	ขึ้น	พบ	แสงสวาง	ทาง	ชีวิต	แบบ	ฉับพลันทันที

ไม	พูด	ออมคอม
ทาน	พระ	อาจารย	โพธิ์	 จนฺทสโร	 เจาอาวาส	วัด	ธาร	นํ้า	ไหล	 (สวน	โมก	ขพ	ลา	ราม)	 เลา	ไว	วา	 เทา	ท่ีอยู	กับ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	 ไม	เคย	ท่ี	จะ	ไม	สบายใจ	 ใคร	มา	

พบ	มา	หา	ทาน	ก็	มา	นั่ง	ถามไถ	ความ	ประสงค	ดวย	เมตตา	ปรานี	เสมอ)



๓.

=	นํ้า	สะอาด	ใน	แกวนํ้า	เปลา	นี้	ให	เสมือน	กับ	นํ้ามนต	ศักด์ิสิทธิ์	พรม	ชโลม	เปน	มงคล	ให	ชีวิต	แตงงาน	พานพบ	สมบูรณ	พูน	สุข	ขอ	รับ
“ทํา	ไม	เปน”
=	ขอ	ทาน	อาจารย	เพียง	สวดมนต	คาถา	ให	นํ้า	สะอาด	แกว	นี้	มี	ความ	ศักด์ิสิทธิ์
“ทํา	ไม	ได”
“อาย	ไม	ทํา”
“อาย	ผีสาง	นางไม	พระพุทธเจา	ไม	ได	สอน”
(พระสงฆ	อาวุโส	ท่ี	นา	นับถือ	ทาน	หนึ่ง	 ผู	ซึ่ง	ถือ	วา	เปน	ศิษย	ทาน	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	รูป	หนึ่ง	ท่ี	เดิน	ตาม	คําสอน	ของ	ทาน	อาจารย	ท่ี	วา	 “ไม	ทํา	อะไร	ตาม	ท่ี	สอน	 อยา	มา	

ออน	เรียก	อาจารย”	เลา	สู	สหาย	ธรรม	ฟง	กัน	วา	เม่ือคร้ัง	ยัง	เปน	คฤหัสถ	ได	ไป	สวน	โมกข	ขอ	รับ	การ	เจิม	นํ้ามนต	ใน	โอกาส	ท่ี	ได	แตงงาน	ใช	ชีวิตคู	นั้น
ขาพเจา	ดู	คําตอบ	ของ	ทาน	อาจารย	แลว	ให	ซึ้ง	ใจ	ใน	เมตตา	และ	ออนนอม	ไม	ทําราย	จิตใจ	ใคร	ใดๆ	เลย	อยาง	คํา	วา	 “ทํา	ไม	เปน”	 “ทํา	ไม	ได”	 “ไม	ได	เรียน	มา”

“ลืม	ไป	แลว”	มี	ความ	ชี้	ชัด	กระชับ	ตรง	เปา	ใน	โล	กุ	ตตร	ธรรม	อยาง	ฉับพลันทันที	ไป	เลย	นะ	คือ	บัว	ไม	ชํ้า	นํ้า	ไม	ขุน	คํา	วา	“อาย	ผีสาง	นางไม”	เปน	ธรรมะ	หิริโอตตัปปะ	ของ	
มนุษย	โดยแท)



๔.

=	หลวงพอ	จะ	ขอ	ถาม	อะไร	ได	ไหม
“ไม	ได”
=	ทําไม	คะ
“มา	คน	เดียว”
(เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๒๕	ดร.อร	ศรี	งาม	วิทยา	พงศ	ตอน	ท่ี	ทํา	หนังสือ	ราย	เดือน	“เพ่ือน	ชาวบาน”	แนว	เพ่ือ	ชีวิต	ชาวบาน	ระดับ	ลาง	ของ	มูลนิธิ	โก	มล	คีม	ทอง	ชวง	

นั้น	เธอ	ยัง	ไมคอย	สนใจ	เร่ือง	พระ	เร่ือง	ศาสนา	นัก	ได	ลง	ไป	สวน	โมกขฯ	 เห็น	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	นั่ง	อยู	รูป	เดียว	 จึง	เข า	ไป	กราบ	เพ่ือ	ขอ	สนทนา	ดวย...	 คุณ	อร	ศรี	เลา	
ตอไป	วา	ตน	ใน	ขณะนั้น	จิต	เกิด	ความ	ฉุนกึก	ขึ้น	ไป	เข าใจ	เอา	เอง	วา	ทาน	เปน	พระ	ดัง	เรา	มา	คน	เดียว	ทาน	ไม	คุย	ดวย	จนกระท่ัง	กลับ	มา	กุฏิ	ท่ีพัก	แมช ี	บอก	วา	“ออ	ทาน	
ไม	คุย	กับ	ผูหญิง	สองตอสอง	เพราะ	ผิด	พระ	วินัย”	วันรุงข ึ้น	มี	ลูกศิษย	ฆราวาส	ของ	ทาน	อาจารย	มา	ตาม	หา	นั่ง	คุย	เร่ือง	พุทธศาสนา	กัน	วัน	ละ	๔-๕	ชั่วโมง	ตลอด	สัปดาห

ข าพเจา	เคย	ขณะท่ี	นั่ง	อยู	ขา	งๆ	 ทาน	อาจารย	 เคย	เห็น	ทาน	บอก	วา	กรณี	ท่ี	เปน	โยม	ผูหญิง	จะ	ขอ	ถาย	ภาพ	 ทาน	จะ	บอก	ให	มี	คน	ท่ี	สาม	ติด	ใน	ภาพ	ดวย	 ทาน	มี	
ความ	ละเอียด	รอบคอบ	และ	มี	เมตตา	มาก	 โดยเฉพาะ	ผู	ท่ี	สนใจ	ศึกษา	ธรรมะ	 ทาน	จะ	หา	วิธี	สงเสริม	ธรรมะ	ให	เสมอ	 ด่ังท่ี	สํานักพิมพ	สุขภาพ	ใจ	ได	รับ	ความ	เมตตา	ทุก	คร้ัง	
ตลอดเวลา	ดวย	ฉะนี้	“พุทธ	ทาส	ไม	มี	ตาย”	แมน	แลว)



๕.

“เอา	ไหน	เรียน	จบ	ปริญญาโท	จิตวิทยา	มา	ทําไม	คน	ฆาตัวตาย	เยอะ”
“จริง	ไหม	ท่ี	เรา	บอก	วา	คน	ฆาตัวตาย	พวก	นี้	นะ	มัน	เห็นแกตัว”
(ผูเรียน	จบ	ปริญญาโท	คร้ังนั้น	ใน	ท่ีนี้	คือ	ดร.	โพธิ	พันธุ	พา	นิช	ผู	เปน	หลาน	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ช วง	นั้น	ตอ	คําถาม	ท่ี	วา	“...ทําไม	คน	ฆาตัวตาย	

เยอะ”	ผู	เปน	เหลน	บอก	วา	ตอบ	ไม	ได	ทาน	อาจารย	ก็	ยิ้มๆ	สวน	ท่ี	วา	สาเหตุ	คน	ฆาตัวตาย	 เพราะ	 “...มัน	เห็นแกตัว”	ก็	เถียง	ทาน	ไป	วา	 ไม	จริง	ทาน	ก็	หัวเราะ	หึๆ	มา	คิด	ได	
ภายหลัง	วา	เปน	เพราะ	อัตตา	มัน	สูง	ทน	รับ	เร่ือง	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	ศักด์ิศรี	และ	ความ	สูญเสีย	ไม	ได	ไม	ไหว	แลว	คือ	ไม	รู	สัจธรรม	เร่ือง	ไตร	ลักษณ	กฎธรรมชาติ	เช นนั้น	
เอง	ของ	อนิจจัง	ทุก	ขัง	อนัตตา	และ	สุญญ	ตา...)

(ข าพเจา	สังเกต	เห็น	วา	ทาน	อาจารย	จะ	มี	ศิลปะ	แหง	อุบาย	วิธี	ตอบ	ปญหา	หรือ	สอน	ธรรมะ	แก	คู	สนทนา	ธรรม	เปน	ระ	ดับๆ	ไป	อยาง	ดร.	โพธิ	พันธุ	พา	นิช	ผู	คง
แกเรียน	ทาน	เพียงแต	ยิ้มๆ	แลว	เพียงแต	หัวเราะ	หึๆ	เพราะ	ทาน	รู	วา	เหลน	ผู	นี้	จะ	นํา	เร่ือง	ไป	ศึกษา	คิดคน	หา	ตอๆ	ไป	จน	พบ	คําตอบ	ท่ี	ถูกตอง	ดวย	ตัว	ของ	ตัวเอง	ได	ไม	ชา)



๖.

“บวช	อยู	นี่	เปน	อยางไร	กลัว	ผี	ไหม”
=	กลัว	กลัว	ผี	มาก	เลย
“เรา	ก็	กลัว	เรา	ตอน	บวช	ใหมๆ	เรา	ก็	กลัว”
(เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๓๑	ดร.	โพธิ	พันธุ	พา	นิช	เปน	ลูกชาย	คน	หัวป	ของ	คุณครู	ศิ	ริ	ซึ่ง	เปน	ลูกชาย	คน	หัวป	ของ	คุณครู	ธรรม	ทาส	ทาน	ธรรม	ทาส	เปน	นอง	ชาย	ของ	

ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	 เลา	ถึง	วา	 เม่ือ	จบ	ปริญญาโท	ได	ขอ	บวช	กับ	หลวงปู	 แลว	คุณพอ	เลือก	กุฏิ	หลัง	เขา	ให	อยู	 เวลา	ผาน	ไป	สัก	สอง	สัปดาห	 เม่ือ	ไป	กราบ	ทาน	ทาน	จึง	ถาม	
เร่ือง	กลัว	ผี

ทาน	อาจารย	สอน	ธรรมะ	คร้ังนี้	นั้น	ก็	เพ่ือให	มี	วิปสส	นา	 (ความเห็น	แจง)	 ศึกษา	และ	กาวหนา	ทาง	สติปญญา	ของ	จิต	 โดย	ทาน	เฉลย	เปนกําลัง	ใจ	วา	 “ตอน	บวช	
ใหมๆ	เรา	ก็	กลัว”

ตอ	กรณีผี	มี	จริง	หรือ	ไม	ทาน	สรุป	ไว	วา	“ผี	มี	สําหรับ	คน	โง”	และ	“มาร	ไม	มี	ฤทธิ์เดช	อะไร	หรอก	จนกวา	คน	โง	จะ	ไป	เจอ	เขา”
คํา	วา	“คน	โง”	หมายถึง	คน	ท่ี	มี	ความ	ยึดม่ัน	ถือ	ม่ัน	ใน	ตัวตน	จัด	จึง	เห็นแกตัว	จัด	ยอม	จะ	กลัว	ไม	เพียงแต	ผี	จะ	ทําราย	ยัง	กลัว	ไป	หมด	ระแวง	ไป	หมด	ถึง	เท่ียว	

เอารัดเอาเปรียบ	 กดขี่	ขูดรีด	กัน	ให	เกิด	ชนชั้น	ตางๆ	 ขึ้น	ใน	สังคม	 มี	การ	ตอสู	กัน	ผิดๆ	 ไม	รูจัก	จบ	จัก	สิ้น	 ดวย	เพราะ	ตาง	ฝาย	ตาง	ไม	มี	ธรรมะ	อยาง	ถูกตอง	ตรง	ตาม	จริง	ใน	
ศาสนา	แหง	ตนๆ	นั่นเอง	 มี	ก็	แต	การ	กลาวอาง	อยาง	ผิดๆ	ไม	เข าถึง	ธรรมะ	แหง	ตน	จริง	อีก	พวก	ท่ี	มี	ความ	เช ื่อ	งมงาย	ทาง	ไสยศาสตร	ตางๆ	จะ	มา	ทําราย	 ทํา	ซวย	ความ	กลัว	
เช นนี้	จะ	ทํา	ให	เสีย	ความ	เปนตัวของตัวเอง	 ถึง	กับ	หลอก	กัน	ให	เสีย	ทรัพย	มากมาย	 เสีย	ความ	เปนอัตตา	 หิ	 อัตต	โน	 นา	โถไป	ดวย	นี่	สิ	 สําคัญ	ท่ีสุด	 ขอ	จง	จํา	ไว	วา	 ไม	มี	
อะไร	สิ่งใด	ท่ี	ไม	เปน	วิทยาศาสตร	เลย	แหละ.)

การ	พึ่ง	ผูอ่ืน
*	อัน	พ่ึง	ทาน	พ่ึง	ได	แต	บาง	สวน
เชน	พ่ึงพิง	ผาน	เกลา	เจา	อยู	หัว
หรือ	พ่ึง	แรง	คนใช	จน	ควาย	วัว
ใช	จะ	พน	พ่ึง	ตัว	ไป	เม่ือไร
*	ตอง	ทําดี	จึง	เกิด	มี	ท่ี	ให	พ่ึง
ไม	มี	ดี	นิด	หนึ่ง	พ่ึง	เขา	ไฉน?
ทําดี	ไป	พ่ึง	ตัว	ของ	ตัว	ไป
แลว	จะ	ได	ท่ีพ่ึง	ซึ่ง	ถาวร
*	พ่ึง	ผูอื่น	พ่ึง	ได	แต	ภายนอก
ทาน	เพียงแต	กลาว	บอก	หรือ	พร่ําสอน
ตอง	ทํา	จริง	เพียร	จริง	ทุกสิ่ง,	ตอน
นี้,	จึง	ถอน	ตัว	ได	ไม	ตก	จม
*	จะ	ตก	เวร	หรือวา	จะ	ตก	นรก
ตน	ตอง	ยก	ตนเอง	ให	เหมาะสม



ตน	ไม	ยก	ให	เขา	ยก	นั้น	พกลม
จะ	ตก	หลม	ตาย	เปลา	ไม	เข า	กา	รฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



๗.

“ก็	ตอง	ไป	ถาม	ธรรมกาย	สิ	ถาม	ผม	จะ	รูเร่ือง	ได	อยางไร”
“ผม	จะ	รูเร่ือง	คุณ	โพธิ	รักษ	ได	อยางไร”
“คุณ	ยัน	ต	ระ	เคย	มา	ท่ีนี่	แต	เขา	จะ	เปน	อยางไร	นั้น	ผม	ก็	ไม	ทราบ	เขา	ก็	ยัง	ตอง	ไป	ถาม	เขา”
(ทาน	พระ	อาจารย	วร	ศักด์ิ	 วรธมฺโม	 เลา	ให	ฟง	วา	ถา	สมมติ	เรา	ไป	ถาม	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เกี่ยวกับ	ธรรมกาย	พระ	โพธิ	รักษ	 เร่ือง	ยัน	ต	ระ	ทาน	จะ	ตอบ	

โดย	ไม	ไป	คัดคาน	ใคร	ทาน	จะ	โยง	เข า	สู	หลักธรรม	ของ	พระพุทธเจา	เทานั้น)
(ข าพเจา	 นาย	บัญชา	 ขอ	แสดง	ความเห็น	วา	 ให	ถือ	หลัก	สอง	ประการ	คือ	หลักธรรม	 ตอง	เข า	สู	อนัตตา-ความ	ไม	เปน	ตัวตน	ท่ี	ถาวร	 และ	หลัก	สังคม	 ตอง	ไม	

ถาง	ชองวาง	ทาง	ชนชั้น	 ดวย	การ	ดูดซับ	วัตถุปจจัย	ใน	สังคม	ซึ่ง	ก็	คือ	ของ	ผู	ยากไร	 ผู	ดอย	โอกาส	อยาง	ไร	ขอบเขต	แบบ	ระบอบ	ทุนนิยม	เสรี	ท่ี	เปน	อยู	นี้	 ขอ	ให	ทุกๆ	 คน	
พยายาม	ทบทวน	ศึกษา	เร่ือง	ไตร	ลักษณ	อนิจจัง	ทุก	ขัง	อนัตตา	และ	พิจารณา	มรณานุ	สติ	เห็น	ชีวิต	ลวน	เปนเพ่ือน	รวม	เกิด	แก	เจ็บ	ตาย	ดวย	กัน	ท้ังหมด	ท้ังสิ้น)



๘.

=	จะ	ซื้อ	เคร่ือง	คอมพิวเตอร	มา	ไว	ใช,	...พิมพ	ผิด	ลบ	ได	เร็ว
“นั่น	ไม	ดี	มัน	ทํา	ให	ขาดสติ	ได	งาย”
“คน	มี	สติ	จะ	ทํางาน	ดวย	ความ	ระมัดระวัง	จะ	คิด	จะ	พูด	จะ	ทํา	อะไร	ไม	ตอง	มา	เสียใจ	ภายหลัง”
(คุณ	กาน	ติ	ณ	ศรัทธา	เลา	วา	มี	คน	เลา	กัน	วา	มี	พระ	ท่ี	สวน	โมกขฯ	จะ	ซื้อ	เคร่ือง	คอมพิวเตอร	มา	ไว	ใช
เนื่องจาก	สรรพ	สิ่ง	มี	สอง	ปก	สอง	ดาน	สอง	มุม	เสมอ	มี	สุข-ทุกข	ดี-ชั่ว	ถูก-ผิด	ฉลาด-โง
ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	สอน	ให	มอง	สอง	ดาน	ชั่ง	นํ้าหนัก	ขอดี-เสีย	ประโยชน	ตน-ทาน	เอาแต	แง	ดี	เถิด	โดยเฉพาะ	เจา	คอมพิวเตอร	ไอ	ยักษ	ตาบอด	มัน	เปน	

ดาบสองคม	ชนิด	คมกริบ	ขอ	ให	ดูแล	กัน	ดีๆ	โดยเฉพาะ	เด็ก	และ	เยาวชน	ท้ังหลาย)



๙.

“มา	ทําไม”
=	มาก	ราบ	ทาน
“กราบ	ทําไม”
=	ผม	ศรัทธา	ทาน
“ทําไม	ไม	ศรัทธา	ตัวเอง”
=	ผม	อยาก	เรียน	ธรรมะ	กับ	ทาน
“ธรรมะ	มี	ท่ัวไป”
=	ผม	อยาก	ฟง	จาก	ปาก	ทาน
“ฉัน	เข ียน	หนังสือ	เอา	ไว	เยอะแยะ”	(เสียง	ดุๆ)
=	!?
“ไปๆ	คุณ	พา	เขา	ไป	หา	ท่ีหลับท่ีนอน”
“ตอน	เช ามืด	จะ	ไป	พูด	ให	ไป	ฟง	ก็	แลว	กัน”
(คุณ	ศักด์ิ	สิริ	 มี	สม	สืบ	 ซึ่ง	เปน	คน	 “เดือน	ตุลา”	 เปน	นักเรียน	เพาะ	ชาง	และ	เปน	เด็กวัด	มหา	ธาตุฯ	 ผู	รวม	เหตุการณ	 ๑๔	 ตุลา	 ๑๖	 ซึ่ง	เปน	 “วัน	

ประชาธิปไตย”	และ	เหตุการณ	๖	ตุลา	๑๙	ซึ่ง	เปน	“วัน	มหา	วิปโยค	สังหาร	ประชาชน”	 ท่ี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 ท้ัง	สอง	คร้ัง	สอง	ครา	ได	เลา	ถึง	ความ	ศรัทธา	ใน	แนว	
คําสอน	ธรรมะ	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ผาน	หนังสือ	และ	บทกวี	อยู	นาน	ป	 กระท่ัง	อายุ	 ๒๕	 จึง	ต้ังใจ	ม่ัน	จะ	ขอ	พบ	ทาน	อาจารย	 โดย	ได	ถีบจักรยาน	จาก	สุพรรณ	บุ	รี
นคร	ปฐม	เพชรบุรี	ช ุม	พรฯ	ค่ํา	ไหน	นอน	นั่น	เปน	เวลา	๗	วัน	เต็มๆ	วัน	ละ	ไม	ต่ํา	กวา	๑๐๐	กม.

หลังจาก	พิง	จักรยาน	เสือ	หมอบ	ไว	ตรง	ลาน	หิน	โคง	แลว	เปน	ชั่ว	โม	งๆ	 รอ	จน	ญาติโยม	เปน	รอยๆ	 ทยอย	กลับ	ไป	หมด	แลว	 จึง	คอย	เข า	ไป	กราบ	ทาน	อาจารย	ตัว
ตอตัว	 หลังจาก	สนทนา	 ขอ	เรียน	ธรรมะ	 แลว	ก็	คิด	นอยใจ	 พอ	ฟาสาง	 ก็	จูง	จักรยาน	ถีบ	ออก	จาก	สวน	โมกข	 พอ	ถีบ	ไป	ได	ระยะ	หนึ่ง	 หวน	คิดถึง	ประโยค	ทาย	ของ	ทาน	
อาจารย	เต็มไปดวย	เมตตา	ให	พระ	พา	ไป	ท่ีพัก	พรอม	กําช ับ	ให	ต่ืน	เช ามืด	ฟง	ธรรม	ท่ี	ทาน	จะ	เทศนา

คุณ	ศักด์ิ	ศิ	ริ	เลา	หวน	คิดถึง	ความ	เมตตา	ของ	ทาน	อาจารย	รวม	กัน	เข า	กับ	ความ	เหน็ดเหนื่อย	 ทํา	ให	กลับ	ถึง	บาน	มี	ความ	แข็งแกรง	ของ	จิตใจ	มาก	ขึ้น	 เสียง	ดุๆ
ของ	ทาน	อาจารย	ท่ี	วา	“มา	ทําไม”	จึง	ให	รูสึก	เปน	ปริศนา	เซ็น	ประหนึ่ง	ขบ	ให	คิด	สัก	๑๐๐	คร้ัง	วา	“เกิด	มา	ทํา	ไมๆๆ”

เกิด	มา	เพ่ือ	จะ	ได	สิ่ง	ท่ี	ดี	ท่ีสุด	ของ	ชีวิต
สิ่ง	ท่ี	ดี	ท่ีสุด	ของ	ชีวิต	คือ	นิพพาน
นิพพาน	แปล	วา	ความ	สงบ	เย็น	ของ	จิต
ความ	สงบ	เย็น	ของ	จิต	ท่ี	ยัง	ไม	ตาย)



๑๐.

“เอ	ยๆ	ทําไม	ยัง	ไม	ไป	นอน”
=	กลัว	ครับๆ
“ลอง	ไป	ชก	กับ	เขา	ดู	สิ”	(หัวเราะ)
“เขา	สู	เรา	ไหม	ละ	เขา	ไมสู	นี่	ไป	นอน	ได”	(หัวเราะ)
(เม่ือคร้ัง	ครอบครัว	ของ	คุณ	หัจญี	ประยูร	 ว	ทาน	ย	กุล	 ไป	เยือน	สวน	โมกขฯ	 มี	ลูกชาย	สอง	คน	ยัง	เปน	เด็กชาย	อยู	 พัก	กับ	คุณพอ	ท่ี	โรง	ธรรม	สวน	คุณ	ปา	สุภา

ว	ทาน	ย	กุล	 พัก	อยู	ทาง	สํานัก	แมช ี	ท่ี	หาง	ออก	ไป	 สวน	โรง	ธรรม	ซึ่ง	เปน	ศาลา	อเนกประสงค	ไม	หลัง	ใหญ	 ริม	สระ	มะพราว	นา	ฬิเกร	 ใน	ศาลา	มี	โครงกระดูก	คน	แขวน	ไว	 ๓
โครง	 ทํา	ให	เม่ือ	ตก	ค่ํา	ลง	ได	เวลา	เข า	นอน	 เด็กชาย	ท้ัง	สอง	คน	นั่ง	ตา	แปว	อยู	ขาง	ตัว	คุณพอ	ซึ่ง	นั่ง	คุย	กับ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	 ยัง	ไม	ยอม	ไป	ไหน	 ทาน	อาจารย	จึง	ได	สอน	
อยาง	สนุกๆ	 ให	เห็น	ความ	ปกติ	ธรรม	ดาๆ	 ของ	โครงกระดูก	ให	กับ	เด็กๆ	 ถึงอยางไร	เด็กๆ	 ก็	ไม	ยอม	ไป	 แต	หลังจาก	นั้น	ไม	นาน	 เด็ก	ท้ัง	สอง	คน	ก็	ไม	กลัว	เจา	โครงกระดูก
“นางงาม”	ท้ัง	๓	นี้	อีก	เลย)

(ข าพเจา	มี	ประสบการณ	ใน	การ	เลี้ยงดู	แล	ปลูกฝง	สั่งสอน	เด็กๆ	เล็กๆ	มา	หลาย	คน	รวม	ท้ัง	ลูกๆ	ของ	ตนเอง
(๑)	 อะไร	ท่ี	ดู	เปน	วา	เหมือน	ปก	ติๆ	 แต	เบ้ืองหลัง	เบ้ือง	ลึก	มัน	ให	โทษ	 เรา	จะ	ตอง	ชี้	ให	เห็น	ความ	ไม	ปกติ	สุข	ของ	บรรดามี	ใน	สิ่ง	บริโภค	 แม	เช น	ด่ืม	นํ้าอัดลม

ขบเค้ียว	ขนม	อบ	กรอ	บๆ	ใน	ถุง	พลาสติก	สวยๆ	ลอ	ตา	ลอใจ	ฯลฯ	เปนตน
(๒)	 อะไร	ท่ี	ดูจะ	มี	ความ	ยากลําบาก	ทาง	ความ	เพียรพยายาม	แต	เปน	สิ่ง	ให	คุณ	 เปน	ประโยชน	 เรา	ตอง	แสดง	ให	เขา	ดู	 ให	เขา	เข าใจ	ประจักษ	ดวย	ตัว	เขา	เอง

โดย	มี	ตัว	เรา	ทํา	ให	ดู	อยู	ให	เห็น)
*	เรา	เคย	เปน	อยาง	ทาน	มา	แลว	ทาน	เอง	ก็	จะ	ตอง	เปน	อยาง	ขาพเจา
*	ดี	อยู	ท่ี	ละ	พระ	อยู	ท่ี	จริง	นิพพาน	อยู	ท่ี	“ตาย	กอน	ตาย”



๑๑.

=	พระคุณ	เจา	จะ	ตอง	เปน	ตัวแทน	ของ	ประเทศ	ไป	กลาว	ปาฐกถา	ธรรม	ทําไม	จึง	ใช	จีวร	ผืน	เกาๆ	ไป
“อาตมา	ไป	ปาฐกถา	ธรรม	มิได	ไป	ประกวด	จีวร”
(เปน	คํา	สนทนา	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	กับ	ผู	รวม	เดินทาง	ใน	ขณะ	กําลัง	เดินทาง	ไป	ประเทศ	พมา	เม่ือ	พ.ศ.	๒๔๙๗	เพ่ือ	ทํา	หนาท่ี	ตัวแทน	ประเทศ	ไทย

กลาว	คําปราศรัย	ธรรม	เร่ือง	“ลักษณะ	อัน	นา	อัศจรรย	บาง	ประการ	ของ	พุทธศาสนา	แบบ	เถรวาท”	ซึ่ง	นายกรัฐมนตรี	ของ	พมา	ชื่อ	อู	นุ	ระบุ	ผาน	คณะสงฆ	ขอ	ให	เอา	พระรูป	นี้	
ไป	พูด

ทาน	อาจารย	สอน	ให	ผูคน	รูจัก	ความ	สงางาม	ชนิด	ท่ี	ถูกตอง	ดีงาม	โดย	มิ	ตอง	ยึด	ติด	หรือ	พ่ึงพิง	กับขาว	ของ	ดีๆ	 แพ	งๆ	 ท่ี	เกิน	ความจํา	เปน	 นี่	คือ	สวน	สง	ผล	ตอ	
การ	อนุรักษ	ทรัพยากรธรรมชาติ	ชวย	ยืด	อายุข ัย	ของ	โลก	เปน	กตัญู	รูคุณ	ธรรมชาติ	โดยแท

ทาน	ภิกขุ	ณี	เมีย	ว	ซิ	น	เจาอาวาส	วัด	โผ	ก	วง	ซัน	เลา	ให	ฟง	วา	คร้ัง	หนึ่ง	ทาน	สามเณร	อิก	คิว	ซัง	รับ	นิมนต	ของ	ทาน	โชกุน	ไป	เทศนา	พรอม	ฉันเพล	ดวย	ขณะนั้น	มี	
ทหาร	องครักษ	ไม	อนุญาต	ให	เณร	นอย	เข า	ไป	ใน	วัง	โชกุน	ถา	มิ	ไป	เปลี่ยน	จีวร	ใหมๆ	 แทน	ผืน	เกาๆ	 ท่ี	ครอง	อยู	นี้	 หลัง	เทศน	เสร็จ	แลว	 ทาน	อิก	คิว	นั่ง	เฉย	 ไม	แตะตอง	
ภัตตาหาร	ท่ี	จัด	ถวาย	รอน	ถึง	โชกุน	มา	ไตถาม	วา	ทําไม	ไม	ฉัน	ละ	ทาน	เณร	ตอบ	วา	“ทาน	นิมนต	จีวร	มา	นี่	มิใช 	ตัว	ฉัน”

นี่	เปน	ตัวอยาง	การ	เตือนสติ	ให	คน	ท้ังหลาย	เข าใจ	วา	สาระ	ชีวิต	 มิใช	วัตถุ	จัด	 จนกระท่ัง	ปดกั้น	โอกาส	และ	สราง	ความ	ยากลําบาก	เพ่ิม	ขึ้น	ใน	ชีวิต	ตน	และ	สังคม	
สวนรวม	โดย	ไม	จําเปน	ตอง	รู	เศรษฐกิจ	พอเพียง	หรือ	รู	สันโดษ	คือพอใจ	ตาม	มี	ยินดี	ตาม	ได	ได	ยิ่ง	มาก	ยิ่ง	ดี	ตอ	การ	แบงปน	จุนเจือ	เอื้อเฟอ	ให	สังคม	สวนรวม	เขา	หลัก	
สังคมนิยม	ท่ี	วา	ทํางาน	เต็มกําลัง	ใช	แต	พอเพียง	ท่ี	เหลือ	เจือจาน	สังคม)

“	แม	ฉัน	ตาย	กาย	ลับ	ไป	หมด	แลว
แต	เสียง	สั่ง	ยัง	แจว	แวว	หู	สหาย”
โรงหนัง	สวน	โมกข	ทางเลือก	ใหม	แหง	ธรรม	บันเทิง	ทาง	จิตวิญญาณ
“ก.	ไก	ชอบ	ขาวสาร	ไม	ชอบ	พลอย	แต	ที	ถอย	อารี	มัน	ดี	เหลือ”
“ตนไม	ใบ	หญา	นก	กา	จะ	ขึ้น	จะ	ขี้	ทาน	โพธิสัตว	มี	พระ	เมตตา	เสมอ	กัน”



๑๒.

“คุณ	มี	เวลา	นอย	ยัง	ไป	เสียเวลา	กับ	วัตถุ	สิ่งของ	ใน	ตลาด	เปลาๆ”
(คุณ	สกา	ระ	จัน	ทร	อวม	หรือ	คุณ	แหง	ลูกศิษย	ใน	คณะ	ของ	อาจารย	สม	ทรง	บุญ	ญ	ฤทธิ์	กลุม	รวม	ศึกษา	และ	สราง	งาน	หนังสือ	ธรรม	ท่ี	หนักแนน	โดดเดน	หลา	

ยๆ	เลม	เช น	เลม	ท่ี	ชื่อ	“อินเดีย	นอย”	ชุด	“พุทธ	ทาส	ลิข ิต	๑-๒-๓”	ฯลฯ	คุณ	แหง	กับ	เพ่ือน	เลา	ให	ฟง	วา	เม่ือคร้ัง	ไป	กราบ	นมัสการ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เปน	คร้ัง	
แรก	เพ่ือ	อยู	สวน	โมกข	ศึกษา	และ	ปฏิบัติธรรม	โดย	กราบเรียน	ทาน	อาจารย	วา	มี	เวลา	เพียง	สั้นๆ

ทาน	อาจารย	เปรียบ	เหมือน	ชางปน	หมอ	ดินเผา	 ท่ี	กระหนาบ	แลว	กระหนาบ	อีก	 ให	ได	หมอ	ดิน	ท่ี	มี	เนื้อ	แนน	 แข็งแรง	ทนทาน	 รูปทรง	ตาม	ประโยชน	ใช	งาน
สําเร็จ	ประโยชน	ได	ดี	ท่ีสุด	จริง	ทาน	จะ	พูด	ตรง	ตาม	เร่ือง	ตรง	ตาม	สาระ	เปาหมาย	ดวย	นํ้าเสียง	ชัดถอยชัดคํา	สม่ําเสมอ	กัน	โดย	ไม	มี	อารมณ	ใดๆ	ดวย	แต	เมตตาจิต	นอกจาก	
บาง	ทาน	อาจ	จะ	รูสึก	วา	เสียง	ของ	ทาน	ฟง	ดู	ดุๆ	 ฟง	ทาน	แลว	อาจ	จะ	เกิด	ความ	ไม	สบายใจ	 บาง	คร้ัง	ให	รูสึก	กลัวๆ	 แย	กวา	นั้น	ก็	มี	ถึง	กับ	ไม	ชอบใจ	ก็	อาจ	มี	ได	 แต	เม่ือ	กาลเวลา	
ผาน	ไปๆ	จิต	ท่ี	ได	รับ	การ	ศึกษา	ดวย	ระบบ	ไตรสิกขา	ได	รับบท	เรียน	ชีวิต	เรียนรู	มาก	ขึ้นๆ	จะ	ฉลาด	เปร่ือง	ขึ้นๆ	เปน	ธรรมดา	เอง)

(มี	คน	จํานวน	ไม	นอย	เม่ือ	ตอง	เดินทาง	ไกล	ไป	ทํา	ธุระ	หรือ	ทองเท่ียว	ก็ตาม	มักจะ	จัด	ยัด	เตรียม	ขาวของ	สิ่ง	กิน	เคร่ืองใชไมสอย	ขนาด	แบบ	นองๆ	คุณ	บา	หอบ	
ฟาง	เหลือลน	เกิน	ความจํา	เปน	ไป	เปลาๆ)



๑๓.

=	ดิฉัน	มุง	เข ียน	หนังสือ	ธรรมะ	จึง	ไม	ได	รวม	กิจกรรม	ของ	สวนรวม	ใน	สํานัก	ปฏิบัติธรรม	ท่ี	กรุงเทพฯ	เทา	ท่ี	ควร	จึง	มา	ขอ	ปรึกษา	หลวงพอ	เพ่ือ	จะ	ยาย	มา	อยู	
ท่ี	สวน	โมก	ขพ	ลา	ราม	นี้	โดย	จะ	ชวย	งาน	เผยแพร	ตรง	สวน	นานาชาติ	หรือ	สวน	ธรรม	มา	ตา	ก็ได	 เร่ือง	ท่ีพัก	อยู	จะ	มี	ให	หรือ	จะ	ให	สราง	เอง	ไว	ใน	สวน	โมกข	นี้	ก็	มี	ความ	พรอม	
อยู

“สวน	โมกข	ไม	ได	มี	อยู	แต	ท่ีนี่	ทํา	ทุก	ท่ี	ให	เปน	สวน	โมกข”
“นั่นแหละ	ตัว	กู	ไป	คิด	ให	ดี”	(ทาน	เคาะ	พ้ืนทราย	ดวย	ไมเทา	หนึ่ง	คร้ัง)
=	ดิฉัน	ไม	ได	มี	ตัว	กู	ไม	ใช	ตัว	กู
“นั่นแหละ	ตัว	กูๆๆ”	(ทาน	เคาะ	ผืน	ทราย	หลาย	คร้ัง)
(อุบาสิกา	ซึ่ง	เปน	ลูกศิษย	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เลา	ให	ฟง	วา	หลังจาก	ทาน	อาจารย	ใช	ไมเทา	เคาะ	พ้ืนทราย	ท่ี	มา	หิน	หนา	กุฏิ	ของ	ทาน	ทํา	ให	ผู	เปน	ศิษย	

ทาน	นี้	หูตาสวาง	 ปญญา	กระจาง	 ความคิด	แจมใส	 ใจ	ประจักษ	 ไร	อารมณ	ขุนข อง	 เหลือ	ไว	แต	อุดมคติ	ใน	การ	มุง	ทํา	หนาท่ี	สราง	หนังสือ	ธรรมะ	ตอไป	และ	จะ	ทํา	ตอเนื่อง	ไป	
จนกวา	ชีวิต	จะ	หาไม	แลว

ขาพเจา	มี	ความเห็น	วา	 “สวน	โมกข”	 หรือ	ธรรม	นาม	คือ	นามธรรม	ชั้น	โล	กุ	ตตร	 ธรรมะ	เหนือ	โลก	 พน	โลก	 ก็	หมายถึง	ภาวะ	จิต	ท่ี	สงบ	 โลง	 เบา	 เย็น	 วาง
จัดการ	บริหาร	ปญญา	ชีวิตจิตใจ	และ	สังคม	ดวย	พรหมวิหาร	๔	นั่น	หมายถึง	สวน	โมกข	อยู	ท่ี	ใจ	บริหาร	ท่ี	จิต	ตนเอง	นั่นเอง

ทาน	อาจารย	สอน	ธรรมะ	แนว	นิกาย	เซ็น	 โดย	ธรรมชาติ	แบบ	ฉับพลันทันที	 ซึ่ง	ชวย	ทํา	ให	จดจํา	งาย	 เข าใจ	งาย	 ปฏิบัติ	จริง	ได	 ไม	ลืมเลือน	 บังเกิด	มรรค	ผล
ณ	ท่ีนี่	และ	เด๋ียวนี้	เลย)

ตัว	กู-ตัว	สู
*อัน	ความจริง	“ตัว	กู”	มิได	มี
แต	พอ	เผลอ	มัน	เปน	ผี	โผล	มา	ได
พอ	หาย	เผลอ	“ตัว	กู”	ก็	หาย	ไป
หมด	“ตัว	กู”	เสีย	ได	เปน	เร่ือง	ดี
*สหาย	เอย	จง	ถอน	ซึ่ง	“ตัว	กู”
และ	ถอน	ท้ัง	“ตัว	สู”	อยาง	เต็มท่ี
มี	กัน	แต	ปญญา	และ	ปรานี
หนาท่ี	ใคร	ทํา	ให	ดี	เทานี้	เอยฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



๑๔.

“เมตตา	เธอ	ติดเหลา	ติด	บุหร่ี	หรือเปลา”
=	เหลา	ไมคอย	ได	กิน	บอย	แต	บุหร่ี	ติด	มา	หลาย	ป	แลว	ต้ังแต	สมัย	เรียน	มหาวิทยาลัย
“เธอ	รู	หรือเปลา	นาย	ธรรม	ทาส	พอ	เธอ	ไม	เคย	ติด	บุหร่ี	สวน	คน	อื่นๆ	แมแต	ญาติ	ฝาย	ปู	หรือ	ฝาย	ยา	ก็	ไม	เห็น	มี	ใคร	ติด	บุหร่ี	เธอ	รู	หรือเปลา	เธอ	นี่	มัน	โงๆๆๆ”
(ขาพเจา	นึก	ภาพ	จาก	ประสบการณ	จาก	ท่ี	เคย	นั่ง	ฟง	เร่ือง	สนทนา	กับ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	 ทาน	จะ	พูด	ชี้	พูด	สอน	 ดวย	นํ้าเสียง	ท่ี	สม่ําเสมอ	ตน	เสมอ	ปลาย

ไม	มี	แบบ	มี	อารมณ	ให	รูสึก	ซาบซึ้ง	ใน	ความ	เมตตา	ปรานี	ลวนๆ	อีก	พูด	ไม	มี	ออมคอม	จะ	ตรง	ประเด็น	ปญหา	และ	พา	ให	พบ	ทางออก	เสมอ
นี่	เปน	การ	ชี้แนะ	นํา	สอน	หนทาง	ให	ประพฤติ	ดี	ปฏิบัติ	ชอบ	จาก	ทาน	อาจารย	 ท่ี	มี	ตอ	ผู	เปน	หลาน	ชื่อ	เมตตา	 พา	นิช	 ขณะ	กอน	จะ	เข า	ขอ	บวช	ประมาณ	 ๗	 วัน

คุณ	เมตตา	เลา	วา	 =	 เม่ือ	ได	บวช	แลว	ผม	มี	เวลา	พิจารณา	เร่ือง	เหลานี้	 เห็นดวย	กับ	คําพูด	แร	งๆ	 ของ	ทาน	 ผม	รูสึก	วาความ	รู	ระดับ	มหาวิทยาลัย	ของ	ผม	แทบ	ไม	สามารถ	ชวย	
อะไร	ผม	ได	เลย	พอได	คิด	ผม	ก็	ไม	แตะตอง	เหลา	หรือ	บุหร่ี	อีก	เลย	แม	จะ	ลาสิกขา	แลว	เรียก	ได	วา	ชนะ	ขาด	ท้ัง	สอง	อยาง)



๑๕.

“ถา	คน	สมัย	นี้	คุย	กัน	เร่ือง	พระพุทธเจา	อยาง	เอาจริงเอาจัง	บาง	โลก	ก็	คงจะ	ดี	ขึ้น	กวา	นี้!”
(นี้	คือ	คําปรารภ	ขึ้น	ลอยๆ	 ใน	ชวง	จังหวะ	หยุด	เดิน	ออกกําลัง	กาย	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	 โดย	มี	พระ	พร	เทพ	 ฐิตปญโญ	 เดิน	ตาม	หลัง	พระ	ท่ี	เดิน	ไป	

ดวย	แลว	คุย	กัน	เร่ือง	การ	ฆา	กัน	ตาย	ของ	ชาวบาน	ใน	ละแวก	สวน	โมกข	นั้น	อยาง	เปน	เร่ือง	เปน	ราว	เอาจริงเอาจัง	ซึ่ง	ทาน	อาจารย	ประสงค	จะ	สอน	จะ	เตือนสติ	ให	รูจัก	การ	ใช
เวลา	อยาง	เปน	สาระ	ประโยชน	อยา	ได	มี	ความ	ประมาท	เลย	แบบ	ผู	ชี้	โทษ	คือ	ทูต	สวรรค

ข าพเจา	มี	ความ	เข าใจ	วา	 คํา	วา	 “พระพุทธเจา”	 มิใช	หมายถึง	พุทธประวัติ	เทานั้น	 หากแต	หมายถึง	ตัว	ธรรมะ	 ตัว	กฎ	ของ	ธรรมชาติ	ทาง	จิตวิญญาณ	 ยัง	อีก	
ตัวการ	ปฏิบัติ	หนาท่ี	ตาม	ธรรมชาติ	คือ	ธรรมชาติ	ของ	การ	ดํารง	ชีวิต	ให	รอด	ปกติ	อยู	ได	และ	การ	รู	การ	ยอมรับ	ผล	ท่ี	เกิด	มา	จาก	การ	ปฏิบัติ	ตาม	หนาท่ี	ของ	ตนเอง	อีก	ดวย)

หมวด	ข.	กลุมเดิน	เลาะ	รอบ	ร้ัว	๑๖.	-	๕๐..



๑๖.

“เอา	ระวัง	ลูก	ไก	นี่	แม	เขา	ไป	ไหน	คง	หลง	ฝูง	มา	อุม	ขึ้น	มา	เร็ว	เด๋ียว	หมา	กัด”
“เอา	แม	มา	ตาม	แลว	ปลอย	เขา	ไป	อยู	กับ	แม”
(คุณ	สุวรรณา	เหลือง	ชล	ธาร	เลา	ไว	ใน	หนังสือ	“รอย	คน	รอย	ธรรม	๑๐๐	ป	พุทธ	ทาส”	ถึง	ความ	มี	เมตตา	ตอ	ทุก	ชีวิต	ท่ีอยู	ใต	รม	บารมี	ของ	ทาน	วา	มี	อยู	คร้ัง	

หนึ่ง	ขณะ	กําลัง	ทํา	หนังสือ	มี	ลูกเจ๊ียบ	ตัว	หนึ่ง	เดิน	ผาน	หนา	ทาน	ทาน	หยุด	ทํางาน	ทันที	พรอม	บอก	ให	ชวย	กัน	ดูแล	ความ	ปลอดภัย	ให	ลูก	ไก	ตัว	นั้น	พอ	สักครู	แมไก	พรอม	
ลูก	ไก	อีก	3-4	ตัว	ก็	เดิน	มา)



๑๗.

=	ถาม	จ	ริ	งๆ	ทาน	ถึง	หรือยัง	“ท่ี	เธอ	ถาม	วา	ถึง	นะ	ถึง	อะไร”
=	ก็	ถึง	นิพพาน	นะสิ
“ถา	ฉัน	ตอบ	ไป	อยางใด	อยางหนึ่ง	นะ	เธอ	จะ	รู	ไหม?	(หัวเราะ)”
(คําถาม	ท่ี	เปน	ของ	สามเณร	นอย	ใส	ซื่อ	รูป	หนึ่ง	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	มี	เมตตา	สนทนา	ดวย	และ	ตอบ	คําถาม	อยาง	เปน	ปริศนาธรรม	เปน	การ	จุด	ประกาย	ความ

คิด	เพ่ือ	ผูถาม	ได	นํา	ไป	ขบคิด	ไตรตรอง	ตอ	ให	เกิด	ปญญา	ญาณ	ดวย	ตนเอง	เสียงหัวเราะ	เล็กนอย	ของ	ทาน	อาจารย	อยาง	มี	เมตตา	ทํา	ให	คู	สนทนา	ผอนคลาย	ใจ	เปนปกติ	ให	มี	
กําลังใจ	ได	ดี)



๑๘.

=	 เศรษฐศาสตร	สอน	ให	ต้ัง	สมมติฐาน	วา	 มนุษย	มี	ความ	ตองการ	ไม	สิ้นสุด	 แต	ทรัพยากร	มี	อยู	จํากัด	 จะ	จัดสรร	ทรัพยากร	อยางไร	ให	มี	ประสิทธิภาพ	มาก	ท่ีสุด
ผม	ก็	เดิน	ตาม	แนว	คิด	นี้	ผม	สอน	ถูก	หรือ	สอน	ผิด

“ไม	ผิด	แต	มัน	ก็	ไม	ถูก”
“ถา	เรา	สอน	โดย	ท่ี	ไม	ต้ัง	คําถาม	สอน	โดย	ต้ัง	สมมติฐาน	ตาม	โลก	ท่ี	เปน	อยู	อยาง	ปจจุบัน	ก็	เทา	กับ	เรา	ยอมรับ	วา	ยิ่ง	ได	มาก	ยิ่ง	กิเลส	มาก	แต	ถา	ต้ัง	คําถาม	แทน	ท่ี	

จะ	ยอมรับ	และ	ไป	จัดสรร	ทรัพยากร	เพ่ือ	สนอง	ความ	ตองการ	ท่ี	ไม	สิ้นสุด	 ก็	เปลี่ยน	เสีย	วา	เรา	อาจ	จะ	ตอง	พยายาม	จํากัดความ	ตองการ	ท่ี	ไม	มี	สิ้นสุด	ให	มี	ขอบเขต	ให	มัน	สิ้นสุด
ก็	จะ	เปน	ประโยชน”

=	ใน	ความรูสึก	ของ	ผม	ทฤษฎี	เศรษฐศาสตร	พังพินาศ	เพราะ	ขอสมมติ	ฐาน	มัน	เปน	อีก	เร่ือง	หนึ่ง	คน	ละ	เร่ือง	เลย
(ดร.เจิม	ศักด์ิ	ปน	ทอง	สนทนา	กับ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เกี่ยวกับ	วิชา	เศรษฐศาสตร	ท่ี	สอน	กัน	อยู	ใน	มหาวิทยาลัย	นั้น	ถูกตอง	ถูก	ทาง	ดี	หรือยัง
ข าพเจา	มี	ความเห็น	วา	 คํา	วา	“ไม	ผิด”	เปน	ภาษาคน	คือ	ใน	ชีวิต	และ	การ	ดํารง	อยู	ของ	ชีวิต	จําเปน	ตอง	ทํา	มา	หา	ใส	ทองท่ี	หิวโหย	โดย	ธรรมชาติ	และ	หิว	กระหาย	

สวนเกิน	สวน	สะสม	ท่ี	ไม	รูจัก	พอเพียง	ของ	ชาว	โลกๆ	 ปุถุชน	คน	ท่ี	ยัง	มี	กิเลส	 ยอม	จะ	สมมติ	บัญญัติ	กฎเกณฑ	ทาง	เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ	การเมือง	ตาม	ความ	คุนเคย	 และ	
เห็นแกตัว	อยู	ลึกๆ	 โดย	รูตัว	และ	โดย	ไม	รูตัว	ใน	บาง	คน	 สวน	คํา	วา	“แต	มัน	ก็	ไม	ถูก”	 ไม	ตอง	 ไม	ควร	 โดย	ธรรมะ	คือ	โดย	ความ	เปน	มนุษย	ใจสูง	 ใจ	สะอาด	 ใจ	สวาง	 ใจ	
สงบ	 ท่ี	จะ	พึง	กระทํา	ตอ	กัน	อยาง	เมตตา	 พึง	เอื้อเฟอ	อาทร	แบงปน	ตาม	แนวทาง	ธรรมิก	สังคมนิยม	แทน	ท่ี	ทุนนิยม	เสรี	 ท่ี	กดขี่	ขูดรีด	กันและกัน	ทาน	อาจารย	ชี้แจง	ให	วา
“...จะ	ตอง	พยายาม	จํากัดความ	ตองการ	ท่ี	ไม	มี	สิ้นสุด...”	 นี่	คือ	โล	กุ	ตตร	ธรรม	 ลด	 ละ	 เลิก	 ความ	ยึดม่ัน	ถือ	ม่ัน	ใน	 “ตัว	กู-ของ	กู”คือ	คน	จะ	เสียสละ	ได	มาก	เม่ือ	เห็น
“อนัตตา”	ประจักษ	เข า	แลว

คนใน	โลก	นี้	 คงจะ	ตอง	ทนทุกขทรมาน	ใน	การ	ผาน	ขั้นตอน	 เสนทาง	ประวัติศาสตร	ของ	อวิชชา	ทุนนิยม	เสรี	ท่ี	เห็นแกตัว	จัด	 หนา	เนื้อ	ใจ	เสือ	 อีก	ตอไป	ตาม	
เหตุ	ตาม	ปจจัย	ไป	อีก	พักใหญ	กระท่ัง	เงื่อนไข	สิ่งแวดลอม	สังคม	มี	วิช	ชา	มี	สติปญญา	และ	เมตตาธรรม	กอ	เกิด	จิตสํานึก	รวม	รวม	พลัง	เสียสละ	สวนตัว	ไป	ขึ้น	ตอ	สวนรวม	
กอน	ท่ี	จะ	สาย	เกิน	ไป	คือ	ตัดตอน	ไม	ตอง	ผาน	เข า	สู	กลี	ยุค	คือ	มนุษย	จะ	คง	เปน	มนุษย	ดวย	จิตใจ	แหง	สัตว	ประเสริฐ	นี้	แล...)

(เลา	กัน	วา	 หลัง	ยุติ	สงครามโลก	คร้ัง	ท่ี	 ๒	 ใหมๆ	 มี	ผูสื่อข าว	ถาม	ทาน	แอ	ลเบิรต	 ไอ	สไตน	 วา	 “สงครามโลก	คร้ัง	ท่ี	 ๓	 จะ	เปน	เช นไร?”	 ทาน	ตอบ	วา
“สงครามโลก	คร้ัง	ท่ี	๓	จะ	มี	สภาพ	เช นไร	ผม	ไม	ทราบ	แต	สงครามโลก	คร้ัง	ท่ี	๔	นั้น	มนุษย	จะ	ใช	กอน	หิน	ขวางปา	กัน	ใน	การ	ทํา	สงคราม	อยาง	แนนอน”)



๑๙.

“ตาง	ประเทศ	 ไม	จําเปน	ท่ี	จะ	ตอง	ไป	 เรา	เข ียน	หนังสือ	ให	เขา	อาน	ดี	กวา	 เขา	อาน	แลว	เขา	อยาก	รู	 เขา	ก็	มา	ท่ี	เรา	เอง	 เรา	สอน	เขา	 ฝก	เขา	 แลว	ให	เขา	ไป	สอน	
กันเอง	ดี	กวา”

(ทาน	พุทธ	โฆษาจารย	เจาคุณ	ปญญา	นันท	ภิกขุ	เลา	ไว	ใน	หนังสือรอย	คน	รอย	ธรรม	๑๐๐	ป	พุทธ	ทาส	 ถึง	ตอน	ท่ี	ทาน	โยม	เจา	ชื่น	แหง	วัด	อุโมงค	 เช ียงใหม
นิมนต	ให	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เดินทาง	ไป	เผยแพร	ธรรมะ	ท่ี	ตาง	ประเทศ	 แลว	ได	รับคํา	อธิบาย	เหตุผล	แหง	วิสัย	ทัศน	ท่ี	ลึกซึ้ง	 ตรง	เปา	แหง	ประโยชน	สูงสุด	 มี	ความ	
ประหยัด	ยอด	ประโยชน	ยิ่ง	เปน	คติ	ท่ี	วา	ช วย	เขา	ให	ชวยเหลือ	ตนเอง	ให	ได	อยาง	ยั่งยืน)



๒๐.

“เรา	มัน	เกิด	มา	ชาติ	หนึ่ง	ถาวา	ทํางาน	สราง	หนังสือ	ไว	นั่ง	แลว	หนังสือ	กอง	ลอม	ไม	เห็น	หัว	ละ	ก็	ใชได”
(ทาน	พุทธ	โฆษาจารย	เจาคุณ	ปญญา	นันท	ภิกขุ	ผู	เปน	พ่ีนอง	สหาย	ธรรม	เลา	เพ่ิมเติม	ถึง	คํา	วา	“พุทธ	ทาส	ไม	ตาย”	คือ	รางกาย	เทานั้น	ตาย	งาน	ไม	ตาย	งาน	จะ	

อยู	ตลอดไป
ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	บอก	ไว	วา	 “พระพุทธเจา	คือ	นาย	ของ	ขาพเจา	ข าพเจา	เปน	ผู	รับใช	งาน	พระพุทธเจา	ฉะนั้น	ขาพเจา	ถึง	ได	ชื่อ	วา	 พุทธ	ทาส”	และ	ยัง	สอน	

ไว	วา	 ทุกคน	สามารถ	เปน	พุทธ	ทาส	 คือ	ทุกคน	มี	จิต	เปน	พุทธ	หรือ	พุทธ	จิต	อยู	ใน	ตัว	 และ	สามารถ	ศึกษา	เข าถึง	 ปฏิบัติ	 และ	อยู	และ	หรือ	ธรรมะ	ของ	พระพุทธเจา	ได	เสมอ	กัน
ถา	จิตใจ	จะ	ทํา)

(พุทธะ	=	ผูรู	ผู	ต่ืน	ผู	เบิกบาน	(เปยม	วิช	ชา)
ทาส	=	ผู	มอบ	กาย	อุทิศ	จิต	แก	งาน	ใน	หนาท่ี
พุทธ	ทาส	=	ผูทํา	หนาท่ี	ปฏิบัติ	ตน	ให	พน	จาก	หวง	ทุกข	แลว	ชี้แนะ	นําพา	มรร	คา	ใหแก	ผู	อื่นๆ)



๒๑.

=	พ่ี	ทาน	เข ียน	ตรง	ไหน?
“นี่แหละ	นั่ง	เข ียน	บน	มา	นี้”
=	เข ียน	อยางไร	ขอ	รับ
“เอา	กระดาษ	มา	แผน	มา	วาง	บน	ขา	แลว	ก็	นั่ง	เข ียน”
(เจาคุณ	ปญญา	นันท	ภิกขุ	 (พระ	พรหม	มังค	ลา	จารย)	 เลา	วา	 หนังสือ	ธรรมะ	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	จะ	กอง	ไว	เต็ม	ใกลๆ	 ท่ีนั่ง	เข ียน	หนังสือ	 มี	มา	ไม	โยก	

อยูตัว	หนึ่ง
ทาน	พระ	ดุษฎี	เมธังกุ	โร	เลา	วา	บอ	ยๆ	จะ	ไดยิน	เสียง	กอก	แกก	ใน	กุฏิ	ตอน	กลางคืน	เพราะวา	ทาน	อาจารย	จะ	ลุก	ขึ้น	เข ียน	หนังสือ	คงจะ	เกรง	วา	ถา	นอน	ไป	

แลว	ตอน	รุงเช า	อาจ	จะ	ลืม	ไป
ขาพเจา	เคย	ทราบ	มา	วา	 นัก	บริหาร	งาน	ใหญๆ	 ของ	โลก	 มักจะ	ตระเตรียม	ความคิด-ความ	อาน	ท่ี	ตอง	เตือน	ความจํา	 จะ	ได	ทํา	ให	ทันทวงที	 เช ื่อ	วา	ทาน	ผูอาน	

หลา	ยๆ	 ทาน	ก็	คงจะ	มี	วิธีการ	เดียวกัน	หรือ	ทํานอง	เดียวกัน	นี้	ใช	ปฏิบัติ	อยู	 ยิ่ง	คน	ท่ี	ชอบ	ทันสมัย	ทาง	วัตถุ	 เคร่ืองไฟฟา	สมองกล	ดวย	แลว	 ยิ่ง	มี	ความ	สะดวก	รวดเร็ว	 และ	
งายดาย	จน	เปน	การ	สิ้นเปลือง	เกิน	เหตุ	ดังท่ี	ทาน	เคย	กลาว	กอน	วัน	ลอ	อายุ	๘๑	ป	ของ	ทาน	ไว	วา	“คอมพิวเตอร	ไอ	ยักษ	ตาบอด	กู	ไม	เอา	กะ	มัน”)



๒๒.

“คุณ	พ	ยอม	สวน	โมกข	เรา	นี้	คน	กรุงเทพฯ	อยาก	มา	แต	มัน	ไกล	๖๐๐	กวา	กิโลฯ	ทํา	อยางไร	ให	มี	สวน	โมกข	ชานเมือง	คุณ	คิด	ไป	ทํา	ท่ี	บานเกิด	บาง	สิ”
(พระ	พ	ยอม	 กัลยา	โณ	 (พระราช	ธรรม	นิ	เทศ)	 แหง	วัด	สวน	แกว	 อําเภอ	บาง	กรวย	 จังหวัด	นนท	บุ	รี	 ทาน	เลา	ให	ฟง	 ขาพเจา	มอง	วา	เปน	ญาณ	ทัศนะ	ทาง	วิสัย	

ทัศน	เปน	สายตา	ใน	การ	มอง	การ	มอบหมาย	และ	สงเสริม	กําลังใจ	กําลัง	สติปญญา	ใหแก	คน	ทํางาน	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ท่ี	ลึกซึ้ง	และ	ลึกลํ้า	มาก	ครับ)
(ยก	ตัวอยาง	ขาพเจา	ผูเข ียน	เอง	เคย	ได	รับ	พร	แหง	ความ	เมตตา	อัน	เปนกําลัง	ใจ	อยางยิ่ง	วา	“คุณ	ทํา	อาชีพ	ท่ี	เปน	กุศล”	คร้ัง	สมัย	เม่ือ	เดินทาง	จาก	กรุงเทพฯ	ไป	

ขอ	อนุญาต	พิมพ	หนังสือ	ธรรมะ	ของ	ทาน	เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ได	เลา	โอดครวญ	ถึง	อาชีพ	ทํา	สํานักพิมพ	 และ	สํานักงาน	สายสง	หนังสือ	นั้น	 มี	ความ	ยากลําบาก	อยู	ไม	นอย
เชน	 เร่ือง	เงิน	ทุนหมุนเวียน	 สินคา	ตอง	ฝาก	ขาย	 ลูกคา	ขาย	เหลือ	ก็	นํามา	หัก	คืน	ของ	กับ	สายสง	ได	ทุกเม่ือ	 ยัง	มี	เร่ือง	การ	ร่ัวไหล	ของ	ธุรกิจ	 การ	บริหาร	คน	รวมงาน	อัน	เปน	
เร่ือง	หนักหนวง	ท่ีสุด	แลว	ก็	สังคม	สิ่งแวดลอม	รุก	เรา	ตะลอม	ทําราย	ผูคน	มาก	ขึ้นๆ	ทุก	วันๆ	ธรรมะ	จะ	ตาน	สู	อธรรม	ทัน	กาล	ได	หรือ	ไม	เม่ือไร	ก็	ไม	รู	ฯลฯ)

(อีก	เหตุการณ	 คือ	 มี	อยู	ป	หนึ่ง	ขาพเจา	นั่ง	ฟง	ทาน	อาจารย	เทศน	ในวัน	ลอ	อายุ	 ซึ่ง	ทาน	เสนอ	ให	เปลี่ยน	ชื่อ	วัน	ลอ	อายุ	เปนวัน	เลิก	อายุ	 ประมาณ	 ป	 พ.ศ.
๒๕๒๙	 ทาน	บอก	วา	 “สวน	โมกข	ไม	ตอง	มาๆ”	 ทาน	อธิบาย	วา	ท่ีใด	มี	การ	ประพฤติ	ปฏิบัติธรรม	 ท่ี	นั้น	เปน	สวน	โมกข	 เหมือน	วา	การ	ศึกษา	ปฏิบัติธรรม	ใน	ชีวิต	ของ	ทุก	ชีวิต
ตอ	ธรรมะ	ทุก	ระดับ	นับแต	โลกีย	ธรรม	ถึง	โล	กุ	ตตร	ธรรม	มี	และ	สําเร็จ	ประโยชน	ถึง	ท่ีสุด	เสมอ	เหมือน	กัน	ไม	จําเปน	เสมอ	ไป	ท่ี	จะ	ตอง	โกน	หัว	หม	เหลือง	เทานั้น)



๒๓.

“เอา	ขึ้น	มา	ชั่ง	ดู	สิ	 ระหวาง	ทํา	ให	ดี	กับ	ทํา	ให	เสีย	 อะไร	มาก	กวา	กัน	 ทาน	ทํา	ให	เด็ก	ได	ธรรมะ	 ทํา	ให	ได	แนวรวม	จาก	เด็ก	มา	นี่	 แลว	ท่ี	ทาน	ทํา	ให	เสีย	 บวกลบคูณ
หาร	ชั่ง	ตาชั่ง	แลว	อัน	ไหน	ได	มาก	กวา	กัน”

(พระ	พ	ยอม	กัลยา	โณ	เลา	วา	เคย	มี	คน	ไป	ถาม	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	วา	พระ	พ	ยอม	เทศน	ตลกคะนอง	แบบ	นี้	นะ	หลวงพอ	รูสึก	อยางไร?
จาก	คําตอบ	สอนสั่ง	ขางตน	นี้	 เปน	ขอ	บงช ี้	วา	ทาน	อาจารย	เปน	นัก	ประยุกต	ศิลปะ	วิธีการ	สอน	ธรรมะ	 เปน	นัก	สรร	ประโยชน	สูงสุด	ของ	ชีวิต	ให	กับ	สังคม	 ให	

เห็น	วา	ปกติ	ธรรมดา	ท่ีสุด	 งาย	ท่ีสุด	ยุค	พระ	ศรี	อา	ริย	อยู	แค	ปลาย	จมูก	 เพชร	แหง	นิพพาน	หา	ได	จาก	หัว	คางคก	ณ	 ท่ีนี่	และ	เด๋ียวนี้	ทาน	อาจารย	จะ	ให	ธรรมะ	ผิดเพ้ียน	ไป	ไม	
ได	เลย	มี	ธรรมะ	ท่ี	ผิด	ท่ี	ผิด	ทาง	ผิด	แนว	พุทธ	 เช น	 เร่ือง	ปฏิจจส	มุ	ป	บาท	ชนิด	ขาม	ภพ	ขาม	ชาติ	แบบ	ภาษาคน	ชาวบาน	ท่ี	เช ื่อ	กัน	แบบ	เอียง	สุด	ขั้ว	ไม	เปน	วิทยาศาสตร	ถึง
แม	จะ	ถูก	สังคายนา	เข า	ไป	อยู	ใน	พระไตรปฎก	มา	๑,๓๐๐	ป	แลว	ทาน	อาจารย	ก็	กลาหาญ	กลาเผชิญ	กับ	ความ	เปนจริง	ท่ี	จะ	บอกกลาว	อธิบาย	ให	คน	ท่ัวโลก	ได	รับรู	ตรง	ตาม	
อุดมคติ	ใน	การ	บริหาร	ชีวิต	ท่ี	วา	“จง	สละ	ทรัพย	เพ่ือ	รักษา	อวัยวะ	จง	สละ	อวัยวะ	เพ่ือ	รักษา	ชีวิต	จง	สละ	ชีวิต	เพ่ือ	รักษา	ธรรมะ”	นี่	คือ	การ	รักษา	หลักธรรม	แนว	วิทยาศาสตร	ท่ี	
เปน	ท่ี	เข าใจ	ได	ยอมรับ	ได	เกิด	ประโยชน	สูงสุด	จริง	ได	ไม	ตก	เปน	เหยื่อ	ของ	มิจฉาทิฐิ	จึง	เหมาะสม	และ	ถูกตอง	สําหรับ	คน	รุน	ใหม	แหง	ยุค	ปรมาณู	นี้)



๒๔.

“อยา	เพ่ิง	เอา	ออก	 ตอง	ไป	ขอ	อนุญาต	คน	ท่ี	เขา	ปลูก	เสียกอน	 ถา	เขา	ให	จึง	ถอน	ออก	 ถา	เขา	ไม	ให	ก็	อยา	เพ่ิง	ถอน	 เพราะวา	เขา	ก็	เปน	คน	หนึ่ง	ท่ี	มี	สิทธิ์	มา	สราง	
สวน	โมกข	เหมือน	กัน”

(พระ	อาจารย	วร	ศักด์ิ	 วรธัม	โม	 เลา	สู	กัน	ฟง	วา	 ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ไม	หยาม	นํ้าใจ	ใคร	 กรณี	คําพูด	แนะนํา	ของ	ทาน	อาจารย	ขางตน	นี้	 เกิด	จาก	มี	คน	
บอก	ทาน	วา	มี	พระ	ไป	ปลูก	ตนไม	ตน	หนึ่ง	ไว	ท่ี	หนา	โรง	มหรสพ	ทาง	วิญญาณ

ทาน	อาจารย	สอน	ให	มี	ความ	นิ่มนวล	 สุภาพ	ใน	หลักการ	บริหารหนาท่ีและ	ปญหา	งาน	สวนรวม	โดย	ชี้แนะ	วา	“ตอง	ไป	ขอ	อนุญาต	กอน”	 โดยเฉพาะ	การ	ปลูก	
จิตสํานึก	เร่ือง	เคารพนับถือสิทธิกันและกัน	ของ	ทุกๆ	 คนใน	การ	รวม	ลง	แรง	ลง	ใจ	 ลง	ปญญา	 สรางสรรค	สวน	โมกข	กัน	มา	 โดยเฉพาะอยางยิ่ง	การ	รวม	สงเสริม	สรร	สราง	
งาน	ดาน	จิตวิญญาณ	แหง	สวน	โมกข	 ซึ่ง	หมายถึง	อุดมคติ	แหง	ระบอบ	“ธรรมิก	สังคมนิยม”	 หรือ	หลักการ	อยู	รวม	กัน	ใน	สังคม	 โดย	ให	ถือ	เอา	ประโยชน	สวนรวม	ตอง	มา	
กอน	สวนตัว	 สวนตัว	ให	ขึ้น	กับ	สวนรวม	 โดย	จะ	ตอง	กํากับ	ไป	ดวย	ธรรมะ	 อยู	ใน	ครรลอง	ทุก	ลมหายใจ	เข า-ออก	 อัน	สามารถ	ทํา	ให	เกิด	เปนจริง	บน	พ้ืน	โลก	ใบ	นี้	ใน	ทุกๆ
ตาราง	นิ้ว	ตรง	ตาม	พุทธ	ทํานาย	เร่ือง	ยุค	พระ	ศรี	อา	ริ	ยเมต	ไตร	ย)



๒๕.

“คุณ	นี่	ใกล	จะ	เปน	สัปเหรอ	เต็มท่ี	แลว”
“สัปเหรอ	ตอง	คอย	จัดการ	ของ	เนา	ศพ	ตาย	พระ	พวก	นั้น	เหมือน	ตาย	ไป	แลว	คุณ	ไป	นั่ง	ชําแหละ	เขา	ทําไม”
(พระ	พ	ยอม	ทาน	เลา	ให	ฟง	วา	งง	เม่ือ	ได	รับคํา	สั่งสอน	จาก	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	เพราะวา	ทาน	พ	ยอม	ชอบ	ไป	วิพากษวิจารณ	วา	ทําไม	พระ	วัด	นั้น	ทํา	ตัวอยาง	นี้

อยาง	นั้น	เช น	นิกร	ยัน	ต	ระ	พุ	ทโธฯ	ฯลฯ
ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	จะ	สั่งสอน	พระสงฆ	ท่ี	ประพฤติ	ผิด	ทาง	ดวย	การ	 “ทํา	ให	ดู	 อยู	ให	เห็น	 เย็น	ให	รูสึก”	 เวลา	พูด	สอน	ก็	จะ	พูด	แบบ	สรางสรรค	ทาง	

วิชาการ	แบบ	อุเบกขา	ธรรม	ลวนๆ	จะ	เรียก	วา	อหิงสา	ก็ได	ไม	ใช	วิธี	ดับเคร่ือง	ชน	อะไร	ทํานอง	นั้น)



๒๖.

=	ทาน	อาจารย	อยู	ดีๆ	เรา	ฟง	อะไร	แลว	จิต	เรา	ตก	เรา	จะ	ทํา	อยางไร	ดี?
“ก็	ยก	มัน	ขึ้น	มา	สิ”
=	หนู	นึก	แลว	เช ียว	วา	ทาน	อาจารย	จะ	ตอง	ตอบ	อยาง	นี้
(ปา	หมอ	หรือ	แพทย	หญิง	เสริม	ทรัพย	 ดํารง	รัตน	แหง	“อาศรม	ธรรม	มา	ตา”	 เลา	ไว	วา	กอน	จะ	ไป	กราบ	นมัสการ	ถาม	ธรรมะ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ตาม	

ประโยค	ขางตน	นี้	 กอนหนา	นั้น	อีก	 ก็	คือ	เร่ือง	ของวัด	สวน	โมกข	 ถูก	มอง	วา	เหมือน	ผา	ขาว	ท่ี	เรา	ใส	พาน	ทอง	ไว	กราบ	บูชา	ทุก	วัน	 แลว	วันหนึ่ง	ก็	มี	คน	นํา	ขี้โคลน	มา	สลัด	ใส
เรา	รูสึก	วา	ผา	ขาว	เรา	เปอน	เรา	ก็	หมนหมอง	ไป	เอง	รูสึก	แย

ข าพเจา	มองเห็น	วา	 คําตอบ	ของ	ทาน	อาจารย	จะ	มี	ความ	เหมาะสม	ตรง	ตาม	ภูมิปญญา	ของ	ผูถาม	 ให	ผูถาม	มี	ความ	กระจาง	สวาง	ประจักษ	ขึ้น	ดวย	ตัว	ของ	ตัวเอง
ทํานอง	กับ	คํา	วา	“สูงสุด	สู	สามัญ”	คือ	ผู	ท่ี	มี	พ้ืนฐาน	ทาง	สติปญญา	พอสมควร	อยู	แลว	เพียง	กลาว	สอน	แนะ	อยาง	ธรรม	ดาๆ	ก็	สามารถ	รอง	ออ...	ได	เลย)

(ยุค	หลัง	๑๔	ตุลา	๒๕๑๖	วัน	ประชาธิปไตย	เบงบาน	ตอเนื่อง	ไป	ถึง	หลัง	๖	ตุลา	๒๕๑๙	วัน	มหา	วิปโยค	สังหาร	ประชาชน	บรรยากาศ	ขวา	พิฆาต	ซาย	คือ	
ชนชั้น	กุมอํานาจ	และ	ผลประโยชน	ใหญ	ได	พยายาม	ทําราย	และ	ทําลาย	ผูคน	ท่ี	กาวหนา	และ	ชาว	สังคมนิยม	อยาง	รุนแรง	ดวย	วิธี	ตางๆ	 ทาง	สวน	โมกข	จัด	อยู	ใน	กลุม	กาวหนา	
และ	เสนอ	แต	สัจธรรม	ของ	พุทธศาสนา	ลวนๆ	อัน	เปน	แนวทาง	สายกลาง	ท่ี	มีแต	สิ่ง	ท่ี	เรียก	วา	“ความ	ถูก	ตอ	งๆ”	(สัมมัตตะ	๑๐)	ซึ่ง	บอ	ยๆ	จะ	ไป	ทํา	ให	ผู	เดิน	แนวทาง	ไม	ถูก
ตอง	ตาม	ศีลธรรม	และ	โล	กุ	ตตร	ธรรม	คิด	ไป	เอง	วา	จะ	ทํา	ให	ตน	เสีย	ผลประโยชน	ทาง	อํานาจ	และ	วัตถุ	 จึง	สลัด	โคลน	ใสราย	ปายสี	ทาง	สวน	โมกขฯ	อยู	เนืองๆ	 บัดนี้	เหตุการณ	
ได	ผานพน	ไป	กวา	 ๓๐	 ป	แลว	 สังคม	ได	รับ	การ	ศึกษา	มาก	ขึ้น	 การ	แยกแยะ	ดี	และ	ถูกตอง	มาก	ขึ้น	 ความ	สมานฉันท	บน	พ้ืนฐาน	ท่ี	มี	ธรรมะ	จริง	จะ	เกิด	สันติสุข	และ	เจริญ	ขึ้น	
ไป)



๒๗.

=	ฟง	เทป	คําบรรยาย	ท่ี	ทาน	อาจารย	อบรม	พระ	ทาน	อาจารย	จะ	บอก	วา	พระ	นี่	มี	โอกาส	ดี	ท่ี	ได	ปฏิบัติ	แลว	ผูหญิง	ละ	คะ
“อาว	ไม	รู	หรอก	หรือวา	การ	ปฏิบัติธรรม	ไม	มี	ผูหญิง-ผูชาย”
(ปา	หมอ	เลา	ไว	วา	=	พอ	ทาน	พูด	แคนี้	เรา	ก็	จบ	นะ	คะ)
(คํา	วา	“การ	ปฏิบัติธรรม	ไม	มี	ผูหญิง-ผูชาย”	คํา	นี้	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	นั้น	มี	ความหมาย	เปน	โล	กุ	ตตร	ธรรม	คือ	อยู	กับ	ความ	เปน	คู	อัน	ไดแก	สุข-

ทุกข	ดี-ชั่ว	ถูก-ผิด	หญิง-ชาย	สัจจะ-สมมติ	ฯลฯ	ซึ่ง	เปน	ของ	เปรียบเทียบ	ขัดแยง	ขัดของ	ขัดเคือง	แคน	ขุนข องหมองใจ	มี	ตัวตน	จัด	เปนทุกข	อยู	เส	มอๆ)



๒๘.

=	อาจารย	ผม	จะ	ไป	พูด	จะ	พูด	อะไร	ดี
“พูด	เร่ือง	อะไร	ก็ได	แต	ให	พูด	เร่ือง	ท่ี	เรา	เข าใจ”
=	แลว	ถา	เร่ือง	ไหน	เรา	ไม	เข าใจ	จะ	ทํา	อยางไร?
“ก็	อยา	ไป	รับ	เขา	สิ	 ปฏิเสธ	เลย	 เพราะวา	ถา	จํา	เอา	ไป	พูด	 พอ	ถูก	เขา	ตอน	นิด	เดียว	 เรา	ก็	จน	แลว	 ตอง	เข าใจ	 ถา	เรา	เข าใจ	จ	ริ	งๆ	 แลว	 เรา	ก็	ไป	พูด	ได	สบาย

เพราะ	เปน	สิ่ง	ท่ี	ออก	มา	จาก	ขางใน”
(สิ่ง	พ้ืนฐาน	ธรรม	ดาๆ	 ท่ี	ถูกตอง	ประจักษช ัด	เจน	ปฏิบัติ	ได	ปฏิบัติ	ถูก	ประโยชน	ก็	เกิด	ขึ้น	ได	อยาง	ถูกตอง	 เปนจริง	ได	หาก	ไม	พรอม	ไม	ม่ันใจ	ใน	สิ่งใด	ก็	

ให	เลี่ยง	ไป	กอน	รอ	การ	ศึกษา	คนควา	ตอไป	ให	ดี	กอน	เพ่ือ	ประโยชน	ของ	ผูฟง	จะ	ได	ดี	และ	ถูกตอง	ดวย)



๒๙.

“คุณ	มา	จาก	ไหน”
=	ผม	เปน	คน	กรุงเทพฯ	ไป	คาขาย	มา	แลว	เคย	อาน	หนังสือ	ของหลวง	พอ	เข าใจ	ดี	มาก	ครับ	เร่ือง	คูมือ	มนุษย	นี้	ดี	มาก	ครับ	ผม	เข าใจ	หมด	ครับ
“สิ่ง	ท่ี	คุณ	วา	อาน	หนังสือ	ของ	อาตมา	แลว	บอก	วา	เข าใจ	นะ	อยาก	ให	คุณ	กลับ	ไป	อาน	ใหม	สัก	๒	ป”
(คุณ	สุจิตต	 พัน	ธุม	นาวิน	 เลา	ไว	วา	 เม่ือ	วันท่ี	๒๓	 มีนาคม	ป	 พ.ศ.	๒๕๐๕	 ได	มี	โอกาส	อาน	หนังสือ	เลม	 “คูมือ	มนุษย”	 โดย	ยัง	ไม	เคย	รูจัก	ทาน	อาจารย	

พุทธ	ทาส	 ตอเม่ือ	บังเอิญ	ได	มี	โอกาส	เดินทาง	ไป	ขาย	ของ	ทาง	ภาค	ใต	 ขากลับ	ได	แวะ	กราบ	นมัสการ	ทาน	อาจารย	ใน	ชวง	เช า	 ขณะ	ทาน	นั่ง	พัก	อยู	ท่ี	มา	หิน	หนา	กุฏิ	 อาน	
หนังสือพิมพ	หลังจาก	เดิน	ออกกําลัง	กาย	ตอน	เช าๆ	แลว	คุณ	สุจิตต	เลา	วา	ภายหลัง	จบ	การ	สนทนา	ตาม	เนื้อหาสาระ	ขางตน	แลว	ทาน	อาจารย	นั่ง	ฟง	สงบ	แลว	ก็	หัวเราะ	
หึๆ	ใน	ลําคอ	เบาๆ	พอ	คุณ	สุจิตต	หยุด	พูด	จํา	ได	บอก	ให	กลับ	ไป	อาน	ใหม	อีก	สัก	๒	ป	แลว	คอย	วา	กัน)



๓๐.

=	ผม	อยาก	ให	อาจารย	บวช	ให
“จะ	บวช	ทําไม
=	จะ	ได	เอา	ผาเหลือง	เปน	เคร่ือง	เตือนสติ	คุมครอง
“ไม	จํา	เปนๆ	คุณ	จะ	อยู	ใน	เสื้อผา	อยางไร	ก็ได”
“เอา	ไว	ให	เสื้อผา	ท่ี	คุณ	ใส	อยู	มัน	ขาด	หมด	กอน	คอย	พิจารณา	กัน	ใหม	อีก	ที”	(ทาน	อาจารย	ชี้	ไป	ท่ี	เสื้อผา	ของ	คุณ	สุจิตต)
=	เม่ือ	บวช	แลว	ผม	จะ	ได	ไป	เผยแพร	สั่งสอน	ไป	ชวย	แกไข	สังคม
“โอย...เร่ือง	นี้	ไม	ใช	หนาท่ี	ของ	คุณ	หนาท่ี	ของ	คุณ	คือ	คุณ	ไป	แกไข	ตัว	คุณ	เอง	ให	เรียบรอย	เสียกอน	แลว	ถา	คุณ	แกไข	ตัว	คุณ	เอง	เรียบรอย	แลว	 คุณ	นั่ง	เฉ	ยๆ

ก็	จะ	เปน	ประโยชน	กับ	โลก	มนุษย”
(คุณ	สุจิตต	พัน	ธุม	นาวิน	เลา	วา	หลังจาก	ได	พบ	สนทนา	คร้ัง	แรก	กับ	ทาน	อาจารย	ผาน	ไป	ได	ประมาณ	๒	ป	จึง	กลับ	ไป	สวน	โมกข	อีก	คร้ัง	ต้ังใจ	จะ	ขอ	บวช	ไม	

สึก	หลังจาก	พัก	อยู	ท่ี	ศาลา	โรง	ธรรม	เปน	เรือน	ไม	ใหญ	ซึ่ง	มี	โครงกระดูก	ท่ี	เรียกชื่อ	วา	“นางงาม”	แขวน	อยู	๓	คน	ใต	โครง	๓	โครง	นั้น	มี	ปาย	ไม	เข ียน	ธรรมะ	ไว	วา
“ข าพเจา	เคย	เปน	อยาง	ทาน	มา	แลว	ทาน	เอง	ก็	จะ	ตอง	เปน	อยาง	ขาพเจา”
แลว	ยัง	มี	ปาย	ถัด	ลง	อีก	หนึ่ง	ปาย	เข ียน	วา
“งาม	อยู	ท่ี	ซาก	ผี
ดี	อยู	ท่ี	ละ
พระ	อยู	ท่ี	จริง
นิพพาน	อยู	ท่ี	ตาย	กอน	ตาย”
หลังจาก	พัก	ท่ี	อาคาร	โรง	ธรรม	๒-๓	วัน	แลว	จึง	ไป	หา	ทาน	อาจารย	ท่ี	กุฏิ	เกาๆ	ของ	ทาน	แลว	เอยปาก	ขอ	บวช	ดังกลาว
ทาน	อาจารย	ได	ให	แนว	ธรรม	แบบ	ปริศนาธรรม	ไป	เม่ือ	๒	ปกอน	วา	ให	กลับ	ไป	อาน	หนังสือ	ธรรมะ	สัก	๒	ปกอน	 และ	ทาน	บอก	วา	ให	รอ	ไป	จนกวา	เสื้อผา	

มัน	ขาด	หมด	กอน	 คุณ	สุจิตต	ก็	ยัง	ด้ือ	 ออนวอน	ขอ	บวช	อีก	โดย	แจง	แจง	อุดมการณจะ	ไป	ชวย	แกไข	สังคม	 ท่ีสุด	ทาน	อาจารย	ได	ให	ธรรมะ	โล	กุ	ตตร	ธรรม	เร่ือง	ความ	วาง
(สุญญตา)	คือ	ให	ประโยชน	สูงสุด	กับ	โลก	มนุษย	อยาง	แทจริง)

(ข าพเจา	นํา	ความรูสึก	นึกคิด	ตอ	การ	รับทราบ	เหตุการณ	มา	ใครครวญ	กับ	เหตุการณ	ทางการ	เมือง	ใน	ขณะ	กําลัง	เข ียน	นี้	คือ	ปลาย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 วันท่ี	 ๑๙
กันยายน	ชวง	รัฐบาล	ทักษิณ	ถูก	ยึด	อํานาจ	วา	แมแต	อํานาจ	ตําแหนง	ศักด์ิศรี	เกียรติยศ	นอกจาก	จะ	ไร	คา	ไม	มี	ความหมาย	แลว	ยัง	จะ	สราง	ความ	ทุกข	ความ	ลําบาก	ยาก
เข็ญ	แก	ประชาชน	มากมาย	มหาศาล	สุด	ท่ี	จะ	คาดคิด	ถึง	ได	ถา	มี	ธรรมะ	ไม	พอเพียง	ตอ	ตําแหนง	หนาท่ี	แถม	คน	รวม	ขบวน	บาง	พวก	ยัง	ไม	มี	จิตสํานึก	เสีย	อีก	ยัง	ท่ี	ราย	สุดๆ	 คือ	
บาง	กลุม	บาง	คน	ท่ี	รูตัว	ดี	วา	อะไร	ควร	เปน	อยางไร	 แต	ก็	แพ	ภัย	กิเลส	 สวม	วิญญาณ	ผี	ท่ี	เห็นแกตัว	จัด	 ใจคอ	ทอดท้ิง	ประชาชน	ปอ	นๆ	 ประเทศ	ชาติ	คอ	นๆ	 สังคม	จึง	
สมานฉันท	อยาง	กระทอนกระแทน	เปน	ฝก	เปน	ฝาย	อยู	เส	มอๆ)

(ถา	เหลา	ทาน	ผูนํา	ประเทศ	ท้ังหลาย	สวนใหญ	 ถา	รู	และ	เข าถึง	ธรรมะ	ไตร	ลักษณ	อยาง	ถูกตอง	พอเพียง	 ความ	ทุกขยาก	ของ	ประชาชน	จะ	ลด	ลง	มา	กๆ	 อยาง	
แนนอน)



๓๑.

=	ทาน	อาจารย	คุณ	ประยูร	ยัง	กิน	เหลา	อยู
“เออ	หัด	กิน	นํ้าสม	เสีย	บาง	สิ”
“นึก	เสีย	วา	เปน	กับแกลม	ก็	แลว	กัน”
“อยา	กิน	เหลา	ให	มาก	เลย	คน	ปกติ	ธรรมดา	สติ	ไม	สมบูรณ	อยู	แลว	นี่	เรา	มา	ปฏิบัติธรรม	ศึกษา	ธรรม	เพ่ือ	ทํา	สติ	ให	สมบูรณ”
“ไม	ทํา	อะไร	ตาม	ท่ี	สอน	อยา	มา	ออน	เรียก	อาจารย”
(คุณหมอ	ประยูร	 มี	คุณพอ	เปน	อุบาสก	ใน	สวน	โมกข	 ตัว	คุณหมอ	เอง	ต้ังแต	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 ก็	ทํา	หนาท่ี	เปน	มัคคุเทศก	ก	ลา	ยๆ	 ดวย	รถ	จ๊ีป	 ทาน	อาจารย	มี	

เมตตา	มอบ	หนังสือ	ให	อาน	เนืองๆ	 พอ	วัน	ถัดๆ	 มา	ก็	จะ	ถาม	วา	“รูเร่ือง	ไหม	 อาน	หรือยัง”	 ทํา	ให	คุณหมอ	ตอง	อาน	เพ่ือ	จะ	ได	ตอบ	 ได	สนทนา	ธรรม	กับ	ทาน	อาจารย	ได
ตอนนั้น	คุณหมอ	อายุ	รา	วๆ	๓๐	กวา	ภริยา	ไป	ฟอง	ทาน	อาจารย	ตอๆ	มา	เม่ือ	มี	จังหวะ	สอน	ทาน	อาจารย	จะ	สอน	ดวย	อุบาย	วิธี	อยาง	มี	ศิลปะ	 โดยเปดน้ํา	สม	ขวด	หน่ึง	มา	
วาง	ให	 ตอเนื่อง	ดวยขนมปง	กับ	แอปเปลออก	มา	อีก	 พรอม	สอน	วา	น่ี	เปน	กับแกลม	 ลงทาย	ดวย	คําสอน	เหมือน	พอ	มี	ตอ	ลูก	วา	อยา	กิน	เหลา	ให	มาก	เลย...	 ตอมา	อีก	
เดือน	ทาน	อาจารย	ก็	มอบ	ขอความ...	 อยา	มา	ออน	เรียก	อาจารย	ไว	บน	รูปภาพ	ให	 โดย	ไม	พูด	ดวย	 นับ	เปน	ไมตาย	ให	คุณหมอ	ประยูร	เลิก	เหลา	 เลิก	บุหร่ี	 เลิก	อบายมุข	เท่ียว	
กลางคืน	โดย	สิ้นเช ิง	ขอ	โมทนา	สาธุ)



๓๒.

“เธอ	มา	ทํางาน	อยู	กับ	เรา	มา	ชวยเหลือ	อะไร	เรา	เผื่อ	จะ	ได	ความ	รู	ขึ้น	มา	บาง”
(ทาน	พระ	สิงห	ทอง	เข	มิ	โย	พระ	ลูก	อีสาน	ขอนแกน	ผูอาน	หนังสือ	ไม	ออก	เลา	วา	เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๑๗	ได	รับ	ความ	เมตตา	จาก	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เปน

อันมาก
จะ	เห็นไดวา	ทาน	อาจารย	คิดถึง	การ	ให	โอกาส	ให	ความ	รู	สติปญญา	และ	ธรรมะ	เปน	สําคัญ	ดู	ฐาน	อุปนิสัย	ใจคอ	สําคัญ	กอน	ความ	รู	ทาง	โลกๆ
พระ	สิงห	ทอง	เลา	ตอไป	วา	 แม	เร่ือง	ศิลปะ	การ	พูด	การ	จา	กับ	คน	ท่ัวไป	 ตอง	รู	ระดับ	 รู	กาลเทศะ	นั้น	 ทาน	อาจารย	ก็	แนะนํา	สั่งสอน	เนืองๆ	 ตาม	โอกาส	เส	มอๆ

รวม	ท้ัง	การ	สอน	ให	อาน	หนังสือ	ออก	โดย	วิธี	ธรรมชาติ	 เช น	 ให	อาน	ตัว	โปรย	ขางบน	หนา	แรก	ของ	หนังสือพิมพ	ราย	วัน	 เปนตน	 ได	ท้ัง	ฝกฝน	ภาษาไทย	 และ	รับรู	ขาวสาร	
บานเมือง	บท	สวดมนต	แปล	ก็	นับ	เปน	การ	เรียน	ภาษาไทย	ไป	ใน	ตัว	ท่ี	ดี	อีก	แบบ	หนึ่ง)

คน	งาม
คน	จะ	งาม	งาม	นํ้าใจ	ใช	ใบหนา
คน	จะ	สวย	สวย	จรรยา	ใช	ตาหวาน
คน	จะ	แก	แก	ความ	รู	ใช 	อยู	นาน
คน	จะ	รวย	รวย	ศีล	ทาน	ใช	บาน	โต
จาก	บทกลอนภาษิต	โบราณ



๓๓.

“อยาง	สิงห	ทอง	เขา	ก็	เข า	มา	รับใช	สวนตัว	 ใช	สารพัด	อยาง	 ภาษาอังกฤษ	เรียก	Man	 of	 the	world	 รับใช	ทุกอยาง	ทุก	ประเภท	ท่ี	เขา	ทํา	ได	 เร่ือง	อยู	เร่ือง	
เจ็บ	เร่ือง	ไข	เร่ือง	พา	แขกเหร่ือ	ไป	ท่ีพัก	เร่ือง	เงิน	เร่ือง	ทอง	นา	อัศจรรย	ทํางาน	มาก	รับเหมา	ก็	เยอะ	แลว	ยัง	ซัก	ผา	โดย	ไม	ตอง	ใช	(ไม	ตอง	สั่ง)”

(ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เลา	ไว	ใน	หนังสือ	เลม	 “เลา	ไว	ใน	วัย	สนธยา	 ของ	พระ	ประชา	 ประ	สัน	ธิ	โกศ	ล	 จัดพิมพ	โดย	มูลนิธิ	โก	มล	คีม	ทอง	 อยาง	เรียบ	งาย
กระชับ	 เพ่ือ	ชมเชย	ใน	ธรรมะ	ให	เปน	แบบอยาง	 เปนกําลัง	ใจ	แก	ผูนอย	 และ	สาธุชน	อื่นๆ	 ได	อนุโมทนา	สาธุ	เรียนรู	แบบอยาง	ท่ี	ดีงาม	ถูกตอง	แก	กัน	 สวนตัว	ผูใหญ	ท้ัง
หลาย	ทาน	จะ	ได	มอง	คุณคา	ของ	คนรับใช	อยาง	ลึกซึ้ง	แลว	มี	เมตตา	อยาง	พอเหมาะ	พอเพียง	แก	กันและกัน)



๓๔.

“ไหน	คุณ	ลอง	เลา	ให	ผม	ฟง	ซิ	คุณ	มี	วิธี	ฉัน	ขาว	กับ	นํ้าปลา	อยางไร”
=	ผม	ก็	เอา	ขวด	นํ้าปลา	เปด	จุก	มา	แลว	เขยา	ให	มัน	กระฉอก	ออก	มา
(จุก	ขวด	นํ้าปลา	ใน	สมัยกอน	ทํา	ดวย	ไม	กอก	เวลา	จะ	ใช	ตอง	ถอดถอน	จุก	ออก	มา	แลว	บาก	เปน	รอง	สัก	นิด	หนึ่ง	กอน	ขาพเจา	เอง	ก็	คิด	คลาย	กัน)
“วิธี	น้ี	ก็ได	แต	ไม	แนนอน	 คุณ	อาจ	จะ	ไม	ได	ฉัน	ขาว	ม้ือ	น้ี	 เพราะ	จุก	น้ําปลา	ถา	อัด	ไม	แนน	 มัน	จะ	หลุด	ออก	มา	 น้ําปลา	ไหล	พรวด	เลย	อยาง	น้ี	คุณ	ก็	อด

แต	ถา	เปน	อาตมา	อาตมา	ไม	ทํา	อยาง	คุณ	หรอก	อาตมา	จะ	หา	ถวย	หรือ	เอา	ฝา	บาตร	มา	 เปด	จุก	แลว	ริน	น้ําปลา	ลง	ใน	ถวย	สัก	สวน	พอสมควร	 เอา	ขาว	ท่ี	ปน	เปน	กอน	แนน
จุม	ลง	ไป	ใน	น้ําปลา	ให	กอน	ขาว	คอย	ดูดซับ	น้ําปลา	พอใชได	แลว	คอย	มา	บิ	เปน	ชิ้น	เล็กๆ	ฉัน	กับขาว	ใน	บาตร	เปน	คํา	เปน	คํา	ไป	อยาง	น้ี	มัน	ปลอดภัย”

“จะ	ทํา	อะไร	ตอง	ใช	สติปญญา	 อยา	ทํา	อะไร	อยาง	เพอๆ	 ไม	นึก	ให	รอบคอบ	แต	ตอง	ระวัง	นะ	พวก	ท่ี	มี	สติปญญา	เฉลียวฉลาด	น้ี	 อยา	ทะนง	ตัว	ไป	 จะ	เอา	
ตัว	ไม	รอด	เพราะ	อาจ	ใช	ปญญา	ไป	ใน	ทาง	ท่ี	เอารัดเอาเปรียบ	คน	อ่ืน	เขา	แลว	ทํา	ตัวเอง	ให	เดือดรอน”

(พวกเรา	อาน	แลว	 คงจะ	มี	ความเห็น	สอดคลอง	กัน	วา	 ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	มี	ความ	ละเอียดลออ	ถี่ถวน	อยาง	เปน	ศิลปะ	 ท่ี	นํา	เร่ือง	พ้ืนๆ	 มา	สอน	อยาง	
ปลุก	เรา	สติปญญา	อยาง	สุนทรี	 สนทนา	มี	ผล	ตอเนื่อง	ให	ไม	ผิดพลาด	บกพรอง	ใน	เร่ือง	หลักๆ	 อื่นๆ	 ได	 โดย	ให	ต่ืนตัว	 รูตัว	ท่ัว	พรอม	 เฝาดู	 เฝา	รู	 เฝา	สังเกต	 ทุก	ลม
หายใจ	อยาง	อัตโนมัติ)



๓๕.

“พวกคุณ	โง	อยู	ได	คุณ	ไป	กวน	ทําไม	ให	เสียเวลา	ทําไม	ไม	เอา	ปูน	เอา	ทราย	เอา	หิน	เอา	นํ้า	เท	รวม	กัน	ใน	ถัง	นํ้ามัน	ปด	ฝา	แลว	ก็	กลิ้ง	มัน	ไป	ใน	สนามหญา”
“ผม	จะ	ไป	รู	อะไร	ผม	ไม	เคย	ทํา”	(หลังจาก	นั้น	ปรากฏ	วา	ไม	ได	ผล)
(อาจารย	โก	วิท	 เอน	ก	ชัย	อดีต	เข	มา	นันท	ภิกขุ	 เลา	วา	 เม่ือคร้ัง	ทาน	เอง	และ	พระ	เณร	พรอมท้ัง	บรรดา	คน	วัด	กําลัง	ชวย	กัน	เท	คาน	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ใน	

ขณะท่ี	กวน	ปูน	กัน	อยู	 ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ได	เดิน	มา	พูด	แนะนํา	เร่ือง	การ	กวน	คอนกรีต	ดวย	ถัง	นํ้ามัน	 ผล	ปรากฏ	วา	ไม	เปน	ผล	 หลังจาก	ท่ี	ทุกคน	ชวย	กัน	กลิ้ง	กัน	ไป	
กลิ้ง	กัน	มา	จน	เหงื่อ	แตก	พอ	เปด	ฝา	ให	เห็น	หิน	อยู	กับ	หิน	ทราย	อยู	กับ	ทราย	ปูน	อยู	กับ	ปูน	ให	เหนื่อย	และ	รูสึก	ผิดหวัง	ใน	ขณะนั้น	ทาน	อาจารย	หัวเราะ	 เปน	บทเรียน	วา
ใน	ความคิด	คะเน	กับ	การ	ปฏิบัติ	นั้น	ตอง	มี	การ	ทดลอง	คือ	ตอง	ผาน	การ	ปฏิบัติ	เพ่ือ	สรุป	ผล	ของ	ปฏิเวธ	หรือ	ผล	ของ	การ	ปฏิบัติ	ท่ี	จะ	เกิด	ขึ้น	ได	จริง	วา	จะ	เปน	เช นไร)



๓๖.

=	อาจารย	ครับ	จะ	ทํา	อยางไร	ให	ลูก	เปน	ชาว	พุทธ	ท่ี	ดี
“แลว	พอ	มัน	เปน	ชาว	พุทธ	ท่ี	ดี	แลว	หรือยัง”
(ข าพเจา	พบ	ขอความ	นี้	มา	จาก	ไหน	เปน	ใคร	ขาพเจา	จํา	ไม	ได	และ	ก็	เกิด	ความเห็น	วา	นั่น	ไม	เปน	ประเด็น	คือ	ไม	ใช	เนื้อ	ธรรมะ	ท่ีแท	จริง	จึง	ขอ	แสดง	ความเห็น	

วา	 ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	 คง	ได	เลือก	วิธี	ตอบ	ปญหา	ให	ได	เหมาะ	กับ	ฐาน	ปญญา	ของ	ผูถาม	เปนแน	นอน	 เพราะ	คําตอบ	แบบ	นี้	เหมาะ	กับ	ผู	ท่ี	มี	ใจกวาง	ใจ	นิ่ง	 กลาเผชิญ	
ความ	เปนจริง	และ	กลา	ดําเนินชีวิต	ไป	ตาม	ความ	เปนจริง

ทาน	อาจารย	ได	ให	“มอง	ตน”	“ไหว	ตัวเอง	ได”	เสียกอน	เปน	หลัก	“ทํา	ให	ดู	อยู	ให	เห็น	เย็น	ให	สัมผัส”
ทาน	อาจารย	กลาว	สอน	ไว	วา	 “พอแม	 คือ	พระ	อรหันต	ของ	ลูก”	 ตอ	จาก	ท่ี	เรา	คุนเคย	กับ	โบราณกาล	ท่ี	สอน	กัน	มา	วา	 “พอแม	คือ	พระ	พรหม	ของ	ลูก”	 อรหันต	

คือ	ผู	ไกล	จาก	กิเลส	ละ	ตัวตน	ไม	หวัง	ผลตอบแทน	ทาง	วัตถุ	โมทนา	สาธุ	กับ	คุณธรรม	ท้ังหลาย	เปนตน
ฉะนั้น	คําตอบ	จาก	ทาน	อาจารย	จึง	มี	เมตตา	สูง	ลึกซึ้ง	ซึ่ง	ตรง	เปา	ให	ลูก	เปน	ชาว	พุทธ	ท่ี	ดี	ได	แนนอน)
เปน	พอ	ให	เปน	พอ
*	ถา	เปน	พอ	ก็	จง	เปน	ให	เปน	พอ
เปน	เพียง	ให	ผี	หัวรอ	หรือ	พอ	ไหว
เด๋ียวนี้	ให	กัน	จน	ผี	ข ี้คราน	ไย
พอ	อะไร	ให	ลูก	จูง	จมูก	พา
*	พอ	รุน	นี้	เฝา	พิร้ี	พิไร	ปลอบ
ให	ชื่นชอบ	สุดแต	ลูก	จะ	ปรารถนา
จะ	ตอบ	ลูก	ก็	ตอบ	ไม	ถูก	วา	เกิด	มา
เพ่ือ	อะไร	กัน	หนา	ยัง	มืดมน
*	พอ	ไม	รู	ลูก	จะ	รู	ได	อยางไร
จะ	เดิน	ไป	ทาง	ไหน	ยัง	สับสน
ทํา	อะไร	ได	ไม	ถึง	เสี้ยว	คน
ลูก	ของ	ตน	พอ	ฆา	สา	แก	ใจฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



๓๗.

“มา	ทําไม”
=	คือ	ไม	อยาก	อยู	บาน	แต	ไม	รู	วา	ทําไม	ถึง	ไม	อยาก	อยู	บาน
=	อยาก	จะ	มา	ดู	วา	อยู	ท่ีนี่	ได	ไหม
“อยา	เพ่ิง	พูด	ไป	ดู	ให	ท่ัว	เสียกอน”
(คุณ	ประภัสสร	โห	ละ	สุต	ปา	ใหญ	ของ	เรา	ผูใช 	นามปากกา	“เช นนั้น	เอง”	เปนผู	ยน	ความหนังสือ	ชุดธรรม	โฆษณ	ของ	พุทธ	ทาสหลา	ยๆ	เลม	เพ่ือ	ลด	ขนาด	

หนังสือ	ให	พก	พา	ได	งาย	เข า	 โดย	ท่ี	ยก	ดึง	นํา	เอา	ทอน	ขอความ	หรือ	ประโยค	ออก	 แลว	รน	ยน	ประโยค	ท่ี	เหลือ	เข า	หา	กัน	 โดย	จะ	ไม	มี	การ	ยอความ	หรือ	เรียบเรียง	ความหมาย	
ใหม	หรือ	แกไข	เพ่ิมเติม	ความ	ใดๆ	เลย

ทาน	 “เช นนั้น	เอง”	 ไป	สวน	โมก	ขพ	ลา	ราม	คร้ัง	แรก	เม่ือ	อายุ	ประมาณ	 ๕๐	 ป	 ขณะนี้	ทาน	มี	อายุ	 ๘๓	 ป	แลว	 หลังจาก	เสาะแสวงหา	ธรรมะ	จาก	วัดวาอาราม	
ตางๆ	ไป	ท่ัวทุกหัวระแหง

กอน	กลับ	กรุงเทพฯ	 ปา	ใหญ	ได	รับ	หนังสือ	ชุด	ธรรม	โฆษณ	หลาย	เลม	จาก	ทาน	อาจารย	ขณะ	อยู	บน	รถไฟ	 ได	หยิบ	เอา	เลม	 “ธรรม	ปา	ฏิ	โมกข”	 ข ึ้น	มา	 ปา	ใหญ	
เลา	วา	แค	อาน	คํานํา	เทานั้น	ก็	รอง	ออ...	อยาง	นี้	เอง!	ออ...อยาง	นี้	เอง!!	คือ	คุณ	ปา	ได	พบ	กับ	คํา	วา	“ตาย	กอน	ตาย”	นั่นเอง)

ปริญญา	จาก	สวน	โมกข
*	ปริญญา	“ตาย	กอน	ตาย”	ใคร	ได	รับ
เปนอัน	นับ	วา	จบ	สิ้น	การ	ศึกษา
เปน	โล	กุ	ตตร	หลุดพน	เหนือ	โลกา
หยุด	เวียน	วาย	สิ้น	สัง	สา-	รวัฏฏ	วน
*	ปริญญา	แสน	สงวน	จาก	สวน	โมกข
คน	เขา	วา	เยก	โยก	ไม	เห็น	หน
ไม	เห็นดี	ท่ี	ตรง	ไหน	ใคร	สัปดน
รับ	เอา	มา	ดา	ปน	กัน	ท้ัง	เมือง
*	นี่แหละ	หนา	ปริญญา	“ตาย	กอน	ตาย”
คน	ท้ังหลาย	มองดู	ไม	รูเร่ือง
เขา	อยาก	อยู	ให	เดนดัง	มลังเมลือง
เขา	เลย	เคือง	วา	เรา	ชวน	ให	ดวน	ตา	ยฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



๓๘.

=	อาจารย	ครับ	ผม	อยาก	จะ	ขอ	บวช
“ไป	ศึกษา	ชีวิต	ขางนอก	เสียกอน”	(หัวเราะ)	(เมตตา+ชื่นชม)
“การ	ศึกษา	เปน	สิ่ง	สําคัญ	ให	ไป	ศึกษา	ดาน	นอก	ให	เต็มท่ี	แลว	อาศัย	ความ	รู	ดาน	ใน	มัน	จะ	ได	ควบคู	กัน	ไป	ประกอบ	กัน	ไป”
(อาจารย	สุ	พล	 โลห	ชิ	ต	กุล	 เปน	อาจารย	สอน	วิชา	ไท	เกก	 โยคะ	สมาธิ	 ไป	ท่ัวโลก	 โดยเฉพาะ	ท่ี	ยุโรป	และ	อเมริกา	 ทาน	เลา	ยอๆ	 วา	 ช วง	รา	วๆ	 พ.ศ.

๒๕๐๘-๒๕๐๙	เปน	ชวง	ท่ี	“นักเลง	นักเรียน”	(นักเรียน	โต)	มัก	ยกพวก	ตี	กัน	ตนเอง	ก็	เปน	วัยรุน	ท่ี	ยัง	ไม	รูจัก	ตัวเอง	ให	รูสึก	สับสน	สงสัย	ทํา	ให	มุงม่ัน	แสวงหา	ทางออก	
ของ	ชีวิต	กระท่ัง	ได	พบ	หนังสือ	ธรรมะ	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	หลังจาก	ศึกษา	ธรรมะ	รา	วๆ	พ.ศ.	๒๕๑๐	จึง	ได	เดินทาง	ไป	สวน	โมกขฯ	เพ่ือ	ขอ	บวช)

(เหตุการณ	นักเรียน	มัธยม	ตน	ตี	กัน	 และ	นักเรียน	อาชีวะ	ตี	กัน	ถึง	ฆา	กัน	ใน	ยุค	 พ.ศ.ดังกลาว	 ทาน	นายแพทย	ฝน	 แสง	สิงห	แกว	 ได	แสดง	ทัศนะ	ไว	วา	 “เด็ก	
เกเร	ไม	มี	 มีแต	ผูใหญ	เกเร	 ถา	จะ	แก	ปญหา	เด็ก	ให	แก	ท่ี	ผูใหญ”	 หลังจาก	มี	ผูใหญ	ใน	วงการ	เมือง	ทางการ	ศึกษา	ได	พูด	ให	สัมภาษณ	ใน	หนา	หนังสือพิมพ	ใน	ยุค	นั้น	วา	 “เด็ก	
ไทย	สมัย	นี้	เกเร	มาก...ด้ือ,	ไม	เช ื่อฟง	ผูใหญ	เลย”)

(คํา	วา	 “ช ีวิต	ขางนอก”	 ทาน	อาจารย	หมายถึง	ชีวิต	ชาวโลก	แบบ	โลกีย	ชน	 เนื่องจาก	อาจารย	สุ	พล	ใน	ชวง	นั้น	ยัง	เรียน	หนังสือ	อยู	ชั้น	มัธยมศึกษา	 ยัง	มี	คํา	วา
“ช ีวิต	ดาน	ใน”	หรือ	“มอง	ดาน	ใน”	คือ	ใน	จิตใจ	ของ	ตนเอง	เปน	การ	มี	สติ	เฝาดู	เฝา	รู	เฝา	กําหนด	ระมัดระวัง	กิเลส	เข า	จูโจม	จิตวิญญาณ)

ภัย	ราย	ของ	นักเรียน
*เปน	นักเรียน	เพียร	ศึกษา	อยา	ริ	รัก
ถูก	ศร	ปก	เรียน	ไม	ได	ด่ังใจ	หมาย
สมาธิ	จะ	หัก	เห้ียน	เตียน	มลาย
ถึง	เรียน	ได	ก็	ไม	ดี	เพราะ	ผี	กวน
*แต	เตือน	กัน	สัก	เทาไร	ก็	ไม	เช ื่อ
มัน	แรง	เหลือ	รัก	ราย	หลาย	กระสวน
หลอก	พอแม	ได	มากมาย	หลาย	กระบวน
หนา	ขาวนวล	ใจ	หยาบ	ดํา	ซํ้า	จะ	บา
*การ	เลาเรียน	เบ่ือหนาย	คลายจะ	บา
ใช	เงิน	อยางไร	เทนํ้าเททา	นา	ใจหาย
ไม	เทาไร	ใจ	กระดาง	สิ้น	ยางอาย
หญิง	หรือ	ชาย	เรียน	ไม	ดี	สิ่ง	นี้	เอง
*มี	สัจจะ	ทมะ	และ	ขันตี
กตัญู	กตเวที	อยา	โฉง	เฉ	ง
รัก	พอแม	พวกพอง	ตอง	ยําเกรง
เรียน	ให	เกง	ได	ยิ้ม	แปล	แก	ทุก	คนฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



“มี	อะไร	มา	เข ี่ย	ไค	ให	กัน	ฟง
เหมือน	ฉัน	นั่ง	รวม	ดวย	ชวย	ชี้แจง”
มะพราว	นา	ฬิเกร	ตน	เดียว	โน	เน	กลาง	ทะเล	ขี้ผึ้ง
ฝน	ตก	ไม	ตอง	ฟารอง	ไม	ถึง	ถึง	ไดแต	ผู	พน	บุญ	เอย
(ผู	บรรลุ	ธรรม	เปนตัวของตัวเอง	ทามกลาง	สิ่ง	ยั่วยุ
ออนไหว	ผันแปร	ท่ี	ท้ัง	ดี	ท้ัง	ชั่ว	ก็	ไม	เอา	กะ	มัน.)
ตักบาตร	สาธิต	แบบ	คร้ัง	สมัย	พุทธกาล	ท่ี	ลาน	หิน	โคง
ท่ีปรึกษา	สํานักพิมพ	สุขภาพ	ใจ	เดิน	เลาะ	“ริม	ร้ัว	สวน	โมกข”	พบ	ธรรม	ใน	ใจ
ศึกษา	กันทา	ไร	?
*โลก	ยุค	นี้	มี	ศึกษา	กันทา	ไหน
ยุวชน	รุน	ใหม	ได	คลุมคลั่ง
บาง	ติดยา	เสพ	ติด	เปน	ติด	ตัง
บาง	ก็	ฝง	หัว	สุม	ลุมหลง	กาม
*บาง	ดูหม่ิน	พอแม	ไม	มี	คุณ
บาง	ก็	เห็น	เร่ือง	บุญ	เปน	เร่ือง	พลาม
บาง	ลุมหลง	LOVE	FREE	เปน	ดีงาม
บาง	ประณาม	ศาสนา	วา	บาบอ
*บาง	ไป	เปน	ฮิปป	มี	หลาย	ชนิด
บาง	ทวง	อิส-	ระ	พน	จน	เหลือขอ
บาง	ท่ี	มี	ดีกรี	มาก	โฮกฮาก	พอ
โลก	เรา	หนอ	ให	ศึกษา	กันทา	ไรฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



๓๙.

=	บาง	คน	ให	ความเห็น	วา	การ	สรุป	ธรรมะ	ลัด	สั้น	เปน	แผนผัง	แบบ	นี้	ไมคอย	จะ	เหมาะสม	ทาน	อาจารย	เห็น	วา	เปน	อยางไร	เจา	คะ
“ก็	รูปแบบ	มัน	เปน	นิทรรศการ	ก็	ตอง	แสดง	อยาง	นี้แหละ	ถูกตอง	แลว”
(คุณ	สุวรรณา	เหลือง	ชล	ธาร	ทาน	เลา	ให	ฟง	วา	การ	จัด	นิทรรศการ	‘สัปดาห	พุทธ	ธรรม-พุทธ	ทาส’	ใน	ชวง	วัน	ลอ	อายุ	๘๒	ป	เม่ือ	๒๗	พฤษภาคม	พ.ศ.

๒๕๓๑	 ท่ี	ศาลา	พระ	เกี้ยว	 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	 มี	ศิษ	ยา	นุ	ศิษย	 ตาง	คน	ตาง	ความเห็น	บาง	วา	สรุป	ไม	ตรง	กับ	ความหมาย	ท่ี	ทาน	อาจารย	สอน	บาง	ก็	วา	ลัด	สั้น	ดี	 ทํา	ให	
เข าใจ	งาย	คร้ัน	เม่ือ	เสร็จ	งาน	แลว	 ก็	มี	การ	สรุป	งาน	 โดย	จัดพิมพ	เปน	หนังสือ	ชื่อ	 “ธรรม	นิทัศน”	 คุณ	สุวรรณา	จึง	อาสา	ไป	สวน	โมกขฯ	 ขอ	ให	ทาน	อาจารย	ชวย	ตรวจสอบ	
แกไข	โดย	ทาน	อาจารย	ถือ	ตนฉบับ	๑	ฉบับ	คุณ	สุวรรณา	ถือ	๑	ฉบับ	ทาน	อาน	ทุก	ขอความ	ใน	ทุก	แผนผัง	ธรรมะ	ถา	ไม	ผิด	ทาน	ก็	วา	“ใชได”	ถา	ไม	ถูกตอง	สมบูรณ
ทาน	ก็	จะ	บอก	ให	แกไข	ทาน	จะ	ไม	แกไข	โดย	ไม	จําเปน)

(สําหรับ	ตัว	ขาพเจา	เอง	ใน	ขณะนั้น	อายุ	ได	๔๒	ป	แลว	นับ	วา	ก็	ไม	นอย	ใน	ขณะ	เท่ียว	ชม	เดิน	ดู	เดิน	อาน	ศึกษา	ขอมูล	ธรรมะ	ใน	งาน	นี้	ใน	ขณะนั้น	ให	รูสึก	
พอใจ	และ	ซาบซึ้ง	ใน	คุณประโยชน	มาก	พอเพียง	ดี	แลว	ตาม	กําลัง	คน	กําลัง	งบประมาณ	กําลัง	ของ	เวลา	ยอดเยี่ยม	ทาง	สติปญญา	กัน	แลว	ขาพเจา	จํา	ชื่อ	ไดแต	ทาน	อาจารย	
รัญจวน	อิน	ทร	กําแหง	เอกชน	ชวย	กัน	ออกแรง	ดวย	ความ	ศรัทธา	ถา	รัฐบาล	ชวย	ออกแรง	จ	ริ	งๆ	จังๆ	จะ	โมทนา	สา	ธุๆๆ.)



๔๐.

“บวช	แลว	ฉัน	วัน	ละ	ม้ือ	นะ”
=	ทําไม	ตอง	กิน	ม้ือ	เดียว
“เรา	ไม	ต้ังใจ	จะ	ให	เปนพิเศษ	เหนือ	ชั้น	จาก	วัด	อื่น	 แต	ชาวบาน	ท่ีนี่	ยากจน	 พระ	ตอง	อาศัย	ขาว	ชาวบาน	 พระ	วัด	นี้	จึง	ฉัน	ม้ือ	เดียว	 ถา	รบกวน	มาก	 ชาวบาน	ก็	

เดือดรอน	เพราะ	เขา	จน”
(ศ.	ดร.เอก	วิทย	ณ	ถลา	ง	ยัง	เลา	ตอไป	วา	พอ	ถึง	วันโกน	วันพระ	ชาวบาน	เอา	ผลไม	ขนม	ขนมจีน	มา	ถวาย	จะ	นิมนต	ฉันเพล	ก็	ไมวา	กัน	แต	ท่ี	ฉัน	ม้ือ	

เดียว	เพราะ	ประหยัด	และ	เกรงใจ	ชาวบาน	พระ	ก็	จะ	อยู	ใน	ศีล	ใน	ธรรม	ดี	ขึ้น)
(คุณพอ	ของ	ขาพเจา	เคย	สอน	วา	 “จะ	ทํา	การ	ใด	ให	ไตรตรอง	ให	ดีๆ	 เสียกอน	 เม่ือ	ตรอง	ดี	 เห็นดี	 ม่ันใจ	แลว	 ก็	จง	อยา	ชา	 มุงม่ัน	ดีๆ	 และ	ตอง	เตรียม	พ้ืนท่ี	

สําหรับ	เผื่อ	เกิด	ความจํา	เปน	ตอง	ถอย	จะ	ได	ไม	ตอง	ลม	ควํ่า	ลม	หงาย	ได”	 คือ	ทาน	สอน	เร่ือง	มี	สติ	 ไม	ประมาท	 มี	จุดยืน	ชัดเจน	ถูกตอง	แต	รู	ยืดหยุน	ตาม	สภาพ	ความ	เปน
จริง	ได	ทัน	กาล)



๔๑.

=	ใช	หรือ	ไม	ท่ี	วา	สันติภาพ	เปน	เปาหมาย	สําคัญ	มา	กๆ	หมายความ	วา	เปน	เปาหมาย	ท่ีอยู	เหนือ	เปาหมาย	อื่นๆ
“ไม	ใช	หรอก	แม	สันติภาพ	เปน	เร่ือง	สําคัญ	เร่ือง	หนึ่ง	แต	อยา	ไป	ถือ	วา	มัน	เปน	สาระ	สูงสุด”
(ทาน	 รศ.	 ดร.โค	ทม	 อารี	ยา	 ผูอํานวยการ	ศูนย	ศึกษา	และ	พัฒนา	สันติวิธี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ	เปน	หนึ่ง	ใน	คณะ	กรรมการ	อิสระ	เพ่ือ	ความ	สมานฉันท	

แหงชาติ	 รวม	ถึง	เปน	ประธาน	สภา	ท่ีปรึกษา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แหงชาติ	 ทาน	เติบโต	ใน	ครอบครัว	ท่ี	นับถือ	ศาสนา	นิกาย	คาทอลิก	 แต	ก็	ถือ	วา	ตัวเอง	เปน	ผู	แสวงหา	 ได	มี	
โอกาส	แวะ	สนทนา	ธรรม	ท่ี	สวน	โมกข	๓-๔	คร้ัง

การ	ถาม	เพ่ือ	ขอ	คําแนะนํา	คร้ังนี้	นั้น	ทาน	อาจารย	โค	ทม	เลา	วา	รูสึก	ขัดของ	นิดหนอย	เพราะ	ต้ัง	ความ	คาดหวัง	วา	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	จะ	สนับสนุน	เต็ม
ท่ี	ทาน	เพียงแต	เตือนสติ	อยา	ไป	หลง	กับ	มัน)

(ข าพเจา	ขอ	แสดง	ความคิดเห็น	วา	สันติภาพ	มี	2	สวน	คือ	สันติภาพ	ปจเจกชน	คือ	ความ	สงบเรียบรอย	ใน	ใจ	ของ	แตละ	คน	ละ	คน	 ท่ี	ตอง	ฝกฝน	ดูแล	เอง	รับ	
ผลกรรม	เอง	 กับ	สันติภาพ	ของ	สังคม	ชาวโลก	ใบ	นี้	 ซึ่ง	ตอง	มา	จาก	ใน	จิตใจ	ของ	ชนชั้น	นํา	 ท่ี	มี	หนาท่ี	สราง	และ	จรรโลง	สันติวิธี	แหง	สันติภาพ	ไว	ได	เสมอ	ตลอดไป	 เพราะ
ฉะนั้น	สาระ	สูงสุด	จึง	อยู	ท่ี	ตอง	จัด	สิ่งแวดลอม	ให	ดีงาม	 โดย	ผาน	ระบบ	การ	สอน-การ	เรียนรู	ทุก	รูปแบบ	 ไมวา	จะ	ของ	รัฐ	หรือ	สถาบัน	องคการ	อิสระ	ท้ังหลาย	 ท่ี	ชี้	ให	เห็น	
จริยธรรม	ทาง	จิต	เหนือ	วัตถุ	 ความ	ยุติธรรม	ทาง	วัตถุ	ท่ี	ไม	ถาก	ถาง	ชองวาง	 ลด	ชองวาง	ทาง	ชนชั้น	 บรรเทา	กิเลส	ของ	ลัทธิ	บริโภค	นิยม	 ลด	ความ	ขัดแยง	แยงช ิง	ท่ี	รุนแรง	
ระดับ	กอ	สงคราม	ขาม	ชาติ	ท่ี	โหดเห้ียม	 เนื่องจาก	เปน	สงคราม	ท่ี	กลุม	นายทุน	ใหญ	ใช	บังหนา	ใน	การ	ปลน	ชิง	ทรัพยากร	โลก	ตอ	กัน	 หญา	แพ	รก	ก็	แหลกลาญ	 ยกเวน	ท่ี	เปน	
สงคราม	ของ	ประชาชน	 เปน	สงคราม	จํา	ตอง	ตอสู	กู	สังคม	ประเทศ	ชาติ	 เพ่ือ	ยุติ	สงคราม	นายทุน	 เพ่ือ	สรางสรรค	ปจจัย	๔	กระจาย	ท่ัวถึง	พอเพียง	ตอ	ชีวิต	พลโลก	ซึ่ง	ไห	นๆ
ก็	เกิด	เปน	กอง	ขันธ	 ๕	 ขึ้น	มา	แลว	 จะ	ได	ไม	มองดู	ทุเรศทุรัง	 สมเพช	ลูก	นัยนตา	มนุษย	เรา	 เม่ือ	คิดถึง	ความ	ทุกขยาก	ลําบาก	หลา	ยๆ	 ของ	มนุษย	ตา	ดําๆ	 อีก	คอน	โลก	แลว
ให	สลด	หดหู	นํ้าตา	คลอ	เบา	แลว)

สมานฉันท:	สมาน	=	ตรง	กัน,	เทา	กัน
ฉันทะ	=	ความเห็น,	ความ	ตองการ
สมานฉันท	ของโจร	-	โจร	จึง	จะ	ปลน	ได	สําเร็จ
สมานฉันท	จึง	ตอง	เปน	สามัคคี	ธรรม	มี	ธรรมะ	จึง	มี	เสียสละ,	ไม	เห็นแก	ตน,	ไม	รุกราน.



๔๒.

=	ธัม	มิ	ก	สังคมนิยม	หรือ	ธรร	มา	ธิป	ไต	ย	จะ	ไป	เกี่ยวของ	กับ	ประชาธิปไตย	อยางไร
“ความเห็น	ของ	คน	สวนใหญ	ใช	วา	จะ	ถูกตอง	นะ”
=	แลว	ทํา	อยางไร	จึง	จะ	ได	ความเห็น	ท่ี	ถูกตอง	เพราะ	ไม	มี	เกณฑ	หรือ	วิธีการ	อื่น
(ข าพเจา	ขอ	แสดง	ความคิดเห็น	ตอ	จาก	คํา	เลา	และ	คําถาม	ของ	ทาน	อาจารย	ดร.	โค	ทม	อารี	ยา	วา	จิตสํานึก	หรือ	จิตวิญญาณ	หรือ	ศีลธรรม	ของ	ประชาชน	สวน

ใหญ	เปน	เช นไร	แลว	ก็	จะ	เลือก	หรือ	ถูก	ลวง	หลอก	ให	เลือก	ได	รัฐบาล	ท่ี	เปน	เช นนั้น	เอง	ด่ังท่ี	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เข ียน	ไว	วา	:-
“ไม	มี	ธรรม	แลว	การ	เลือกต้ัง	ผูแทน	ก็	โกง
ผูแทน	ท่ี	ได	มา	ก็	เปน	ผูแทน	โกง
ประกอบ	ขึ้น	เปน	รัฐสภา	ก็	เปน	สภา	โกง
แม	ต้ัง	รัฐบาล	ขึ้น	มา	ก็	เปน	รัฐบาล	โกง
ประชาธิปไตย	จึง	ไม	มี	วัน	จะ	เต็มใบ...”
การ	ทํา	ให	คน	สวนใหญ	มี	ความคิดเห็น	ไป	ใน	ทาง	ท่ี	ถูกตอง	ก็	คือ	การ	ลด	ชองวาง	ทาง	ชนชั้น	ลง	 พรอมๆ	 กัน	กับ	การ	รีบ	ทํา	ธรรมะ	ตอ	หาง	หมา	คือ	สงเสริม	ธรรมะ	

ของ	ความ	เปน	มนุษย	ใจสูง	 ใจ	สะอาด	 ใจ	สวาง	 ใจ	สงบ	 ต้ังแต	เยาวชน	โดย	ผูใหญ	 ทํา	ให	ดู	 อยู	ให	เห็น	 เย็น	ให	สัมผัส	ยก	มือ	ไหว	ตนเอง	ได	 อยา	ให	ระบบ	การ	ศึกษา	เปน	
อยาง	หมา	หาง	ดวน	ซึ่ง	สอน	กัน	แต	วิชาการ	ลา	เหยื่อ	หา	ทรัพย	มา	กๆ	แยงช ิง	เอาเปรียบ	อยาง	ไร	ขอบเขต	ไร	ความ	เปนธรรม	โดย	ไม	รูสึกตัว	แต	สําหรับ	ผูรู	ตัว	ก็	ขอ	ให	เรงรีบ	ทํา	
วิปสส	นาค	วาม	เห็นแจง	เร่ือง	ไตร	ลักษณ,	เบญจขันธ	ให	ดี	จะ	ได	จาง	คลาย	หนายแหนง	จาก	กิเลส	ตัณหา	อุปาทาน)



๔๓.

=	ทาน	ทํางาน	มากมาย	ไม	เหนื่อย	หรือ
“มัน	สนุกๆ”
(ทาน	บาทหลวง	วิ	ชัย	โภค	ทวี	สม	ณะ	คาทอลิก	คณะ	เยซู	อิต	 เลา	ให	ฟง	วา	 มี	คน	ถาม	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	 คําตอบ	ท่ี	เคย	ผาน	หู	ผาน	ตา	คือ“ทํางาน	ให	

สนุก	เปนสุข	เม่ือ	ทํางาน”
ขาพเจา	เกิด	ทัน	พ.ศ.	๒๕๐๐	อยู	หลาย	ป	ช วง	ท่ี	รัฐบาล	จอมพล	สฤษด์ิ	ธ	นะ	รัชต	มอบ	คําขวัญ	ปใหม	วา	“งาน	คือ	เงิน	เงิน	คือ	งาน	บันดาล	สุข”	ตอมา	ทราบ	

วา	ทาน	อาจารย	ได	เทศนา	หัวขอ	ธรรม	เร่ือง	 “ทํางาน	เพ่ือ	งาน	 ทํา	หนาท่ี	เพ่ือ	หนาท่ี”	 และ	 “การ	ทํางาน	คือ	การ	ปฏิบัติธรรม”	 ออก	สู	สังคม	ใน	เวลา	ติ	ดๆ	 ไลเลี่ย	กัน	 แลว	ทาง	
รัฐบาล	ก็	ยัง	มี	การ	เสนอ	คําขวัญ	เสริม	เพ่ิมเติม	อื่นๆ	กัน	ออก	มา	เพ่ือ	ความ	เข าใจ	ท่ี	กวางขวาง	ลึกซึ้ง	ยิ่ง	ขึ้น	อีก	เช น	“ศึกษา	ดี	มี	เงิน	ใช	ไร	โร	คา	พา	ให	สุข	สมบูรณ”	ศึกษา	ดี
มี	ศีลธรรม	งาม	ทํา	ให	สุข	กาย-ใจ	เปนตน)

การงาน	คือ	การ	ปฏิบัติธรรม
*อัน	การงาน	คือ	คุณคา	ของ	มนุษย
ของ	มี	เกียรติ	สูงสุด	อยา	สงสัย
ถา	สนุก	ดวย	การงาน	เบิกบานใจ
ไม	เทาไร	ได	รู	ธรรม	ฉํ่า	ชื่น	จริง
*เพราะ	การงาน	เปน	ตัวการ	ประพฤติ	ธรรม
กุศล	กรรม	กลํ้า	ปน	มา	มี	คา	ยิ่ง
ถา	จะ	เปรียบ	ก็	เปรียบ	คน	ฉลาด	ยิง
นัด	เดียว	วิ่ง	เก็บ	นก	หลาย	พก	มา
*คือ	การงาน	นั้น	ตอง	ทํา	ดวย	สติ
มี	สมาธิ	ข ันติ	มี	อุตสาห
มี	สัจจะ	มี	ทมะ	มี	ปญญา
มี	ศรัทธา	และ	กลาหาญ	รัก	งาน	จ	ริ	งฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



๔๔.

=	จะ	ทํา	อยางไร	ให	หาย	แคน	เคือง	และ	ให	อภัย	ได
“คุณ	ก็	อยา	ไป	เบียดเบียน	เขา	สิ”
(คุณหญิง	จํานง	ศรี	 รัตน	นิล	 ทาน	เลา	ให	ฟง	ใน	ท่ีประชุม	งาน	เสวนา	เร่ือง	 ๑๐๐	ป	 ชา	ต	กาล	พุทธ	ทาส	 ท่ี	จุ	ฬาฯ	 เม่ือ	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	 คุณหญิง	

ทาน	บอก	วา	แรก	ท่ี	ได	รับคํา	ตอบ	จาก	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	มี	ความรูสึก	ไม	เข าใจ	และ	ยัง	รับ	ไม	ได	อยู	แต	เม่ือ	กาลเวลา	ผาน	ไปๆ	ก็	เข าใจ	เข าถึง	คําสอน	นี้	มาก	ขึ้นๆ	จน	
ซาบซึ้ง	ใจ	ยิ่ง

ข าพเจา	ขอ	ขยาย	ความ	ธรรมะ	ท่ี	วา	“.	.	.ไป	เบียดเบียน”	 หมายถึง	กฎ	วิทยาศาสตร	ท่ี	วา	“ท่ีใด	มี	แรง	กด	ยอม	เกิด	แรงดัน”	แรง	กด	นี้	ไม	ได	หมาย	เพียง	การ	ไป	
กดดัน	ทาง	จิตใจ	ความรูสึก	ของ	ผูอื่น	แต	หมายรวม	ถึง	การ	ยึดม่ัน	ถือ	ม่ัน	ใน	ตัว	กู-ของ	กู	อัน	เปน	เหตุ	ปจจัย	สราง	ความ	กดดัน	ตนเอง	ดวย	กิเลส	 ตัณหา	อุปาทาน	ให	กอ	
รูปธรรม	กรรมเวร	วิ	บาก	ถากถาง	ขึ้น	ใน	ชีวิต	คือ	ให	มอง	สรรพ	สิ่ง	สรรพ	เหตุการณ	วา	ลวน	มี	สอง	ดาน	สอง	ปก	ลวน	สะสม	ปริมาณ	ไป	สู	คุณภาพ	จง	สังเกต	วา	พวก	สิ่งของ
วัตถุ	ก็	แปรเปลี่ยน	เคลื่อนยาย	ไหวติง	ไม	หยุดนิ่ง	ไป	ตาม	ประสา	กฎ	แหง	ไตร	ลักษณ	ของ	สรรพ	วัตถุ	ธาตุ	พวก	จิต	ธาตุ	มโน	เจตสิก	ก็	ไม	เคย	หยุด	กระเพ่ือม	กระฉอก	กระ	ฉูด	ไป	
ตาม	วิ	บาก	กรรม	และ	ความ	ยึดม่ัน	ถือ	ม่ัน	ใน	ตัว	กู	ของ	กู	แลวแต	วา	จะ	หนาบาง	กี่มากนอย	ใน	ขณะ	จิต	นั้นๆ

เม่ือ	ถึง	ครา	“.	.	.อยา	ไป	เบียดเบียน”	ก็	คือ	รู	การ	ลด	ละ	เลิก	ความ	ยึดถือ	หมายม่ัน	ใน	อัตตา	ตัวตน	ดวย	ศึกษา	พิจารณา	ใครครวญ	กฎ	จักรวาล	ไตร	ลักษณ
มอง	ตน	คน	ให	พบ	อนัตตา	ของ	ขันธ	หา	ใน	กาย	อัน	ยาว	วา	หนา	คืบ	นี้	 จน	จาง	คลาย	ตัวตน	โลง	 เบา	จิต	เบาใจ	 มี	ความ	สงบ	เย็น	สติ-ปญญา	เข า	มา	แทน	ท่ี	บรรเทา	สิ่ง	ท่ี	ทน	อยู	
ได	ยาก	ลง	ไปๆ	เร่ือ	ยๆ	แลว	เช ื่อมโยง	ศึกษา	ไตรสิกขา	แลว	ปฏิรูป	แลว	แล	อยู	ตาม	ความ	เปนจริง	และ	ยอม	รับ	ผล	แหง	การ	ประพฤติ	ปฏิบัติ	ตาม	ความ	เปนจริง	นั้นๆ	ได	อยาง	
นี้	แลว	ก็	ยอม	“.	.	.หาย	แคน	เคือง	และ	ให	อภัย	ได”	โดย	ธรรมชาติ	แท)

(คุณพอ	ของ	ขาพเจา	เคย	สอน	ไว	วา	“เขา	ผิด	อยา	ไป	ผิด	ตาม	เขา”)
“ยาย	หัวด้ือ”	(นิทาน	ธรรม	ไทย	โบราณ)

มา	จะ	กลาว	บท	ไป	ถึง	สอง	ตา	ยาย	ไมใกลฝง
ยาย	หัวด้ือ	ตา	วา	ไม	เช ื่อฟง	ดันทุรัง	ทุมเถียง	ไม	ออน	ตาม
แมน	หนาม	ยอก	ตอง	เอา	หนาม	เข า	บง	ตา	หาย	งง	เสแสรง	แกลง	รอง	หาม
“อยา	ไป	ปา	นะ	ยาย	แม	โฉมงาม”	“กู	จะ	ไป!	แก	อยา	หาม	กงการ	อะไร”
“เออ	ยาย	จา!	อยา	แบก	หิน	ใกล	ปาก	เหว”	“อาย	คน	เลว	กู	จะ	แบก	หิน	กอน	ใหญ”
สอง	ตา	ยาย	อยูกิน	กัน	มา	นาน	 เพราะ	เหตุ	วา	ยาย	เปน	คน	หัวด้ือ	 ไม	ยอม	ใคร	 ตา	ก็	เบ่ือ	และ	รําคาญ	เต็มที	 จึง	คิด	ท่ี	จะ	สละ	ยาย	 อยู	มา	วันหนึ่ง	 ตา	จึง	ออก	อุบาย	

แกลง	กลาว	วา	เออ	ยาย	วันนี้	แก	อยา	ไป	ปา	นะ	ฝาย	ยาย	ก็	ร้ัน	วา	จะ	ไป	ตา	ก็	วา	ถา	ไป	ปา	ละ	ก็	แก	อยา	ไป	ท่ี	ปาก	เหว	นะ	ยาย	ก็	วา	ขา	จะ	ไป	ท่ี	ปาก	เหว	ละ	ตา	เห็น	สม	คะเน	ก็	หาม	
เปน	คร้ัง	สุดทาย	วา	แก	ไป	ก็	ไป	เถิด	แต	อยา	ไป	แบก	หิน	กอน	หนัก	ขาง	ปาก	เหว	นะ	ยาย	ก็	รอง	ตวาด	วา	ข า	จะ	แบก	หิน	กอน	ใหญ	ท่ีสุด	หนัก	ท่ีสุด	แก	จะ	ทําไม

ยาย	ตก	เหว	ตา	หัวรอ	ตัว	งอ	ไป	ตะโกน	ไชโย	ลั่น	อยู	ลําพัง
ณ	หุบเหว	ท่ี	สถิต	ปศาจ	ราย	ขึ้น	จาก	เหว	ไม	ได	เพราะ	มนต	ขลัง
จนกวา	“คน	หัวด้ือ”	ตก	มา	ยัง	คําสาป	สั่ง	จึง	จะ	สิ้น	กระแส	ความ
เปน	ภาพ	ตา	กําลัง	หัวรอ	งอหาย	อยู	คน	เดียว	 เพราะ	ยาย	หัวด้ือ	ได	ตกลง	ไป	ใน	เหว	สมใจ	 สวน	ภาพ	ท่ี	เปน	สัตว	ประหลาด	 แลบ	ลิ้น	ยาว	นั้น	 เปน	ผี	ตัว	หนึ่ง	ท่ี	

พระเจา	สาป	ไว	วา	เม่ือ	มี	คน	หัวด้ือ	ตกลง	มา	แทน	นั่นแหละ	จึง	จะ	พน	คําสาป	ขึ้น	จาก	เหว	นี้	ได.	.	.
พอ	เสียง	ผลุง	ยาย	พลัด	ลง	ใน	หุบ	ปศาจ	ราย	ไล	ตะครุบ	ตะคอก	ถาม



วา	แก	หรือ	ด้ือ	กวา	ใคร	ใน	เขต	คา	ม	ยาย	ตอบ	ความ	“กู	ไม	ด้ือ”	แลว	ขาดใจ
ผี	ก็	เลย	รู	แน	วา	ยาย	เปน	คน	หัวด้ือ	จ	ริ	งๆ	เพราะ	ไม	รับ	เลย	พน	คําสาป	ขึ้น	จาก	เหว	ได
คร้ัน	ผี	พน	คําสาป	สํานึก	คุณ	เพราะ	เหตุ	กา	รุณ	จึง	หมอบ	ไหว
“ตา	วา	แก	อยา	เท่ียว	เข า	สิง	ใคร”	ผี	ก็	ยัง	ให	สัญญา	แลว	ลา	ตา
พอ	เห็น	ตา	ก็	รู	วา	เปน	ผู	มี	บุญคุณ	จึง	ยอมรับ	คํา	ของ	ตา	ท่ี	วา	อยา	เท่ียว	เข า	สิง	ใคร	ก็	เปนอัน	หมด	เร่ือง	ไป	ตอน	หนึ่ง
เห็น	บุรุษ	รูป	งาม	ก็	ลืม	คํา	ก็	เข า	อํา	อาศัย	กิน	ภักษา
ลุก	ขึ้น	รํา	แลบ	ลิ้น	แลว	ปลิ้นตา	ท้ัง	หมู	หมา	อึงอล	บริเวณ
เปดฉาก	ใหม	 ผี	ลืม	สัญญา	ท่ี	ให	ไว	กับ	ตา	 ได	เข า	สิง	ชาวบาน	คน	หนึ่ง	ตาม	ประสา	ของ	ผี	ท่ี	มัก	ลืม	อะไร	งาย	 ทีนี้	ตา	มา	เห็น	เข า	รู	วา	 ผี	ตัว	เดิม	ผิดสัญญา	 เพราะ	แต

กอน	ผี	ยัง	ไม	เคย	ปรากฏ	ขึ้น	ใน	โลก	นี้	เม่ือ	ยาย	หัวด้ือ	ตก	เหว	นั่นแหละ	จึง	มี	ผี	ขึ้น	เปน	คร้ัง	แรก
พอ	ตา	เห็น	จํา	ได	วา	ผีเข า	ควา	ไมเทา	เงื้อ	ยก	ถกเขมร
ปาก	ก็	ดา	อัปรีย	อาย	ผี	เวร	ปศาจ	เผน	วิ่งหนี	ตา	ไล	ตี
ตา	เห็น	ดังนั้น	ก็	โกรธ	ควา	ไม	ได	ก็	ไล	ตี	ผี	ผี	ก็	วิ่งหนี	ไป	สุดฤทธิ์	ตา	ก็	ไม	ยอมแพ	ไล	กัน	ไป	ขึ้น	เขา	ลง	หวย
ผี	วิ่ง	ไป	สุดฤทธิ์	ตา	ตาม	ติด	พิช ิต	ผี
ลง	หวย	เขา	พงพี	ลุ	บรรพต	หิ	มาลัย
ถวน	เจ็ด	คาบสมุทร	เรง	เร็ว	สุด	สะดุด	ไม
ลม	ควํ่า	คะมํา	ไป	หัว	ฟาด	ยอด	บรรพต
กะโหลก	แตกแยก	เปน	เสี่ยง	ปะทุ	เปร้ียง	กอง	โลกา
นํ้ามัน	ผี	กระเซ็น	ซา	ท่ัว	ทุก	แควน	ปฐพี
ใน	ท่ีสุด	ผี	ก็	หกลม	หัว	ฟาด	ยอด	เขา	พระ	สุ	เมรุ	 กะโหลก	ศีรษะ	ประ	ทุ	แตก	ดัง	กอง	ไป	ท้ัง	โลก	 มันสมอง	ผี	กระเซ็น	ไป	ท่ัว	ทุก	มุม	โลก	 ไป	อยู	ใน	แกว	เหลา	 ใน	บุหร่ี

กัญชา	หมากพลู	ใน	ยาเสพติด	ทุก	ชนิด	มนุษย	ท้ังหลาย	ติด	มันสมอง	ผี	กัน	จน	ถอน	ตัว	ไม	ขึ้น	ยอม	ลด	เกียรติ	แหง	ความ	เปน	มนุษย	ลง	เปน	ทาส	ของ	สิ่ง	ท่ี	แม	ทารก	ก็	หัวเราะ
เยาะ	ได	คร้ัน	สิ่ง	เหลานั้น	ขาดปาก	หนา	ก็	เข ียว	ปาก	ก็	ซีด	มือ	ก็	สั่น	เหมือน	ผีเข า

มา	เถิด	เหว	ย!	รวม	วง	ด่ืม	สุรา	กัญชา	หมากพลู	และ	บุหร่ี
ของ	เสพ	ติด	ทุก	ชนิด	ใน	โลก	นี้	เช ิญ	มา	เสพ	สมอง	ผี	เถิด	พวกเรา
นํ้ามัน	ผี	ดี	หนอ	พอ	ขาดปาก	ตัวสั่น	อยาก	หนา	เข ียว	เหมือน	ผีเข า
เหตุ	ดวย	ยาย	“ไม	เช ื่อฟง”	ดัง	เร่ือง	เกา	“บาป	แรก”	เกิด	จึง	พระเจา	ลงโทษ	เอย!
(ข าพเจา	ขอ	อนุญาต	วิจารณ	สั้นๆ	ไว	วา	นิทาน	ธรรม	เร่ือง	นี้	ควร	จะ	แตง	ให	คุณ	ตา	มี	เจตนา	ดี	จ	ริ	งๆ	เพียง	อยางเดียว	อยา	โกรธ	อยา	เคือง	อยา	แดกดัน	อยา	หวัง	

ราย	ใดๆ	เลย	จะ	ดี	กวา	ยาย	ด้ือ	ไม	หยุด	ตา	ก็	วาง	อุเบกขา	หรือวา	ถา	แตง	แบบ	ขาพเจา	คิด	นี้	ก็	จะ	ไม	สนุก	ไม	มี	รสชาติ	ของ	นิทาน	ไป	หรือ.)



๔๕.

=	พวก	โค	ลา	นะ	มี	คา	เฟ	อี	น	ทํา	ให	เสพ	ติด	ได
“เออ	ก็ดี!	มัน	จะ	ได	โง	ซะ	บาง	ฉลาด	นัก	ก็	ไม	ดี”
(ตอน	ท่ี	พวก	นํ้าอัดลม	โค	ลา	 เปปซี่	 เพ่ิง	จะ	มา	บุก	ตลาด	เมืองไทย	เรา	ใหมๆ	 ประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 โนน	 ตอมา	พระ	โก	วิท	 เข	มา	นันท	ภิกขุ	 ได	บอก	ทาน	

อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ใน	ตอน	ท่ี	มี	คน	นํามา	ถวาย	ทาน	อาจารย	ก็	หัวเราะ	ฮิๆ	บอก	เปน	ปริศนาธรรม	วา	“.	.	.โง	ซะ	บาง.	.	.”
ข าพเจา	นึกถึง	นิทาน	ธรรม	นิกาย	เซ็น	เร่ือง	‘ชา	ลน	ถวย’	แบบ	วา	‘รูมาก	ยากนาน	รู	นอย	พลอย	รําคาญ’	ทํานอง	อยา	ไป	นั่ง	บน	หอคอย	งาชาง	หรือ	แบบ	วา	‘อยา	

ยก	เอา	โลก	ท้ัง	ใบ	มา	สุม	ไว	ใน	อก	เนอ’	ขอ	แต	กุม	สติ	รูตัว	ท่ัว	พรอม	อยู	กับ	ทางเดิน	สายกลาง	เข า	ไว	เส	มอๆ.)



๔๖.

“ขอบ	คุ	ณๆ	ท่ีมา	ใชประโยชน	สวน	โมกข”
“ถา	ทาน	ไม	มา	ใชประโยชน	สวน	โมกข	สวน	โมกข	ก็	ไม	มี	ประโยชน”
(ข าพเจา	ขอ	แสดง	ความเห็น	วา	 คํา	วา	 “สวน	โมกข”	 มิใช	สถานท่ี	 แต	เปน	 “ธรรมะ”	 ชนิด	วิทยาศาสตร	 ท่ี	ชวย	ให	หลุด	รอดพน	ทุกข	ของ	ปจเจกชน	และ	ของ	

สังคม	มนุษย	ฉะนั้น	 เรา	ทาน	ท้ังหลาย	จะ	ไป	บม	เพาะ	เจาะจง	ศึกษา	ฝกปรือ	ศีล	สมาธิ	 ปญญา	กัน	ท่ี	สวน	โมก	พ	ลา	ราม	วัด	ธาร	นํ้า	ไหล	อ.ไช	ยา	จ.สุราษฎรธานี	 หรือ	จะ	ท่ี
‘บาน’	ท่ี	‘ใจ’	ก็ได	ชื่อ	วา	ได	ใชประโยชน	สวน	โมกข	คือ	กัน	แลว)



๔๗.

“จับ	โจร	ตอง	จับ	หัวหนา”
(ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เทศนา	ให	ปญญาชน	ฟง)
(ข าพเจา	นั่ง	ไตรตรอง	เห็น	วา	นี่	เปน	ภาษา	ธรรม	หมายถึง	การ	ขจัด	ปดเปา	ทุกข	ใดๆ	ตอง	พิจารณา	ท่ี	ตัวเอง	แลว	แกไข	ปญหา	ตาม	ความ	เปนจริง	ของ	ตัว	เรา	ท่ี	ตัว	

เรา	เอง	ลวนๆ	ตัว	ความ	ยึดม่ัน	ถือ	ม่ัน	ใน	ตัวตน	คือ	หัวหนา	โจร	นั่นเอง)
(ข าพเจา	ยัง	เคย	ไดยิน	คําสอน	วา	ไว	วา	“ให	ฆา	กิเลส	ของ	เขา	ไม	ใช	ฆา	ตัว	ของ	เขา”	ของ	คุณครู	ไสว	สุนทร	เปน	คร้ัง	แรก	ซึ่ง	ชวย	จุด	ประกาย	ความคิด	ได	ดี	มาก

ทํานอง	เดียวกัน	กับ	“ตัด	ปา	อยา	ตัด	ตนไม”)



๔๘.

“การ	มี	ครอบครัว	นั้น	ตอง	ให	แมบาน	 ทํา	หนาท่ี	ของ	แม	จ	ริ	งๆ	อยา	ให	ไป	ทํา	หนาท่ี	หาเงิน	เลี้ยง	ครอบครัว	 ไม	มี	ใคร	เลี้ยง	ลูก	เรา	ได	ดี	เทา	ให	แมเลี้ยง	ดู	เอง	 เด็ก	จะ	
ได	รับ	ท้ัง	ความ	รัก	และ	ความ	อบอุน	อยาง	แทจริง	ซึ่ง	สิ่ง	เหลานี้	เพราะ	แม	ไป	ทํา	หนาท่ี	หาเงิน	ชวย	พอ	ปลอย	ให	คนรับใช	เลี้ยง	ลูก	แทน	แลว	จะ	ได	อะไร	คุมกัน	หรือ	ไม?”

(คือ	คุณ	เมตตา	 พา	ณิช	 ได	ไป	กราบเรียน	ให	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ทราบ	วา	ตน	จะ	แตงงาน	 ทาน	จึง	พูด	ให	ฟง	 ซึ่ง	นา	สนใจ	มาก	 คือ	เม่ือคร้ัง	ท่ี	ขาพเจา	อยู	ใน	วัย	
เด็ก	อายุ	ประมาณ	๑๐	ขวบ	ชวง	พ.ศ.	๒๔๙๕-๒๕๐๐	ขาพเจา	ยัง	จํา	บรรยากาศ	ของ	ชาวบาน	ชาว	ชอง	ใน	ยาน	เจริญ	กรุง-เยาวราช	แตละ	ครอบ	ครัวๆ	โดย	ท่ัวๆ	ไป	จะ	
มี	ลูก	กัน	มา	กๆ	ถึง	๕-๖	คน	เปน	อยาง	นอย	หลาย	ครอบครัว	มี	พ่ีนอง	รวม	ทอง	แม	คน	เดียวกัน	ถึง	กวา	๑๐	คน	ก็	มี	ไม	นอย	ราย	บรรยากาศ	กวยเต๋ียว	ชาม	ละ	๒	สลึง	(๕๐
สตางค)	ข าว	ราด	แกง	จาน	ใหญ	๑	บาท	ขาวสาร	ปบ	ละ	๑๗	บาท	(๒๐	กก.)	ปลาทู	เข ง	ละ	บาท	(๓-๔	ตัว)	พอบาน	กิน	เงินเดือน	อยู	เพียง	คน	เดียว	ก็	พอเพียง	เลี้ยงดู	
ลูก-เมีย	ท้ัง	ครอบครัว	ไม	เดือดรอน	แมบาน	เปน	แมบาน	ตัก	นํ้า	ใส	โอง	ซัก	ผา	ถู	บาน	ทําครัว	ดูแล	ลูก	นอยๆ	 ท่ี	อายุ	ไลเลี่ย	กัน	อยู	๒-๓	คน	ดวย	นม	แม	และ	ดูแล	ใกล
ช ิด	อยู	ตลอดเวลา	ท้ังวัน-ท้ัง	คืน	ความ	อบอุน	ท่ีแท	จริง	ซึมซับ	เข า	ตัว	เด็ก	นอย	ของ	ชาติ	เรา	อยาง	หาคามิได	หา	ซื้อ	ก็	ไม	มี	ขาย	ขาย	ก็	ขาย	กัน	ไม	ได	ดวย	ตอง	ทํา	เอง)

(ข าพเจา	วา	ไห	นๆ	 ก็	ไห	นๆ	 ชาวโลก	พา	กัน	พอก	กิเลส	ใส	ตน	ใส	โลก	ท้ัง	ใบ	ดวย	ระบอบ	การเมือง	ท่ี	เห็นแกตัว	เลยเถิด	มา	ขนาด	นี้	แลว	 ก็	ขอ	อยา	ทอถอย	 อยา	
ยอมแพ	ให	ยอมรับ	ความจริง	วา	ตอง	แก	ใข	ได	แลว	ดําเนินชีวิต	ตาม	ความ	เปนจริง	 รีบ	ดูแลรักษา	จิตวิญญาณ	ของ	ยุวชน	ไทย	เรา	ดวย	ความ	กลาหาญ	เด็ดเด่ียว	ของ	ชนชั้น	
ปกครอง	ซึ่ง	มี	ปจจัย	และ	เคร่ืองมือ	อัน	มโหฬาร	กอน	ท่ี	จะ	หมด	โอกาส	ท่ี	จะ	เสียสละ)



๔๙.

“ถา	เขา	หาวา	เรา	เครง	นัก	ก็	ฉัน	ขาว	เย็น	ซะ	บาง	ก็ได”
(อดีต	พระ	โก	วิท	 เข	มา	นันทะ	ภิกขุ	ผู	ปน	รูป	พระ	อวโลกิเตศวร	โพธิสัตว	องค	ใหญ	ขาง	กุฏิ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	 และ	เปน	ผู	รับใช	ใกลช ิด	ทาน	อาจารย	 ใน	

ชวง	การ	กอสราง	โรง	มหรสพ	ทาง	วิญญาณ	หรือ	โรงหนัง	สวน	โมกข	 ได	เลา	ให	คุณ	เนาวรัตน	พงษ	ไพบูลย	 ศิลปน	แหงชาติ	ฟง	วา	ทาน	อาจารย	ถึง	กับ	เคย	พูด	กับ	พระ	ท่ี	ยึด	ติด	
กับ	ความ	เครงครัด	แบบ	หลง	ยึด	ติด	เอา	หนัก

ขาพเจา	วา	เปน	อุบาย	วิธีการ	สอน	ธรรมะ	 แบบ	นิกาย	เซ็น	ใน	พุทธศาสนา	 คือ	พูด	ปลุก	ให	สะดุง	ต่ืน	จาก	ความ	หลง	ยึด	ติด	แนน	ใน	หลัก	คิด	และ	วินัย	แบบ	ชนิด	ท่ี	ไม	
เปน	มัชฌิมาปฏิปทา	เอา	เสีย	เลย	 ทาน	อาจารย	พูด	สอน	อยาง	ภาษา	ธรรม	 เพ่ือ	กระตุก	ให	หยุด	จาก	ความ	เพอฝน	ใน	บาง	สิ่ง	บาง	ประการ	 ท่ี	กลับ	กอ	ให	บังเกิด	ความ	เดือดรอน
เสีย	ประโยชน	ตน	และ	ประโยชน	ทาน	ไป	เปลาๆ)



๕๐.

“นก	บิน	มา	แลว	ก็	ชน	ตึก	แลว	ตกลง	มา	ตาย	ทุกที	จะ	ทํา	อยางไร	ดี”
=	ให	ทา	สี	ตึก	เปน	สี	อะไร	ก็ได	เพราะ	ขา	วๆ	มัน	คิด	วา	เปน	ทองฟา	มัน	ก็	บิน	ชน
(คุณหมอ	บุญ	สง	เลขะ	กุล	ตอบ	คําถาม	ทาง	จดหมาย	ท่ี	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เข ียน	ถาม	ถึง	ตาม	คําบอกเลา	ของ	คุณ	ปราณี	ธรรม	โสภิณฑ	กุล	ลูก	ผูหญิง	วัย	๕๐	ป	ท่ี	

ให	สัมภาษณ	ลง	ใน	หนังสือพิมพ	กรุงเทพ	ธุรกิจ	คอลัมน	รหัส	ชีวิต	ฉบับ	วัน	อาทิตย	ท่ี	๒๘	มกราคม	๒๕๕๐
เธอ	เร่ิมตน	เลา	ไว	ใน	คอลัมน	นี้	อยาง	นา	สนใจ	และ	นา	ใสใจ	ของ	ระบอบ	ใน	สังคม	ไทย	เรา	โดย	เธอ	ตอง	ขาย	บาน	ใน	หมูบาน	จัดสรร	แถว	บาง	ใหญ	ท้ิง	เพราะวา	ไม	

มี	บาน	ไหน	เลย	ใน	หมูบาน	นี้	ท่ี	ไม	ถูก	ขโมย	ขึ้น	บาน	ชนิด	ขน	ของ	ใน	บาน	ไป	จน	หมดสิ้น
เธอ	หักมุม	ชีวิต	สู	ความ	แจมชัด	ยิ่งๆ	ขึ้น	เม่ือ	ป	พ.ศ.	๒๕๓๒	หลังจาก	ได	อาน	หนังสือ	ของ	ทาน	อาจารย	เลม	แรก	ชื่อ	“แกน	พุทธ	ศาสน”	และ	อีก	มาก	เลม	ใน	

เวลา	 ๒-๓	 เดือน	 ก็	เดินทาง	ไป	สวน	โมกข	เปน	คร้ัง	แรก	 ไป	ถึง	ใน	วัด	 เห็น	ทาน	อาจารย	กําลัง	บรรยาย	ธรรม	ให	พวก	ฝร่ัง	ฟง	อยู	 พอ	เห็น	ทาน	วาง	ก็	เข า	ไป	กราบ	 แลว	นํา	
หนังสือ	ของ	ศรี	บูรพา	(คุณ	กุหลาบ	สาย	ประดิษฐ)	ให	ทาน	ดู	พรอม	บอก	วา	หนังสือ	เลม	นี้	(ช ื่อ	อุดม	ธรรม)	เข ียน	ถึง	ทาน	ดวย	ทาน	อาจารย	บอก	วา	“เขา	เคย	มา	นาน	แลว”
(หนึ่ง	สัปดาห	ใน	เดือน	กุมภาพันธ	พ.ศ.	๒๔๙๔)

ลุ	ป	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 เธอ	สละ	บาน	มา	อยู	สวน	โมกข	 ช วย	งาน	อนุรักษ	ตนฉบับ	ของ	ทาน	อาจารย	 และ	เปน	ผู	อยู	เบ้ืองหลัง	งาน	ธรรม	โฆษณ	กับ	หอจดหมายเหตุ	
พุทธ	ทาส	อิน	ทปญโญ	ท่ี	กําลัง	อยู	ใน	ชวง	เร่ิมตน

คุณ	ปราณี	เลา	ถึง	สิ่งละอันพันละนอย	ท่ี	อาน	พบ	จาก	งาน	เข ียน	บันทึก	ตางๆ	ของ	ทาน	อาจารย	ท่ี	ตน	ประทับใจ	นอกจาก	จดหมาย	ถึง	นายแพทย	บุญ	สง	ก็	เช น
มี	บันทึก	หนา	หนึ่ง	ทาน	เข ียน	วา...
“อยู	มา	ได	ยังไง	ต้ัง	๖๐	ป	เพราะ	อยาก	จะ	อวดดี	ละ	ซี!”
มี	คํากลอน	ไวอาลัย	นกเงือก	ตัว	ท่ี	แวะ	มา	จิก	กิน	อาหาร	จาก	มือ	ทาน	อาจารย	ได	บิน	ไป	เกาะ	ท่ี	เสาไฟฟา	ตาย
เธอ	บอก	วา	ทาน	อาจารย	สอน	วา	“อยา	อยู	กับ	ความ	หวัง”	(ให	ทํางาน	เพ่ือ	งาน	ทํา	หนาท่ี	เพ่ือ	หนาท่ี)
เธอ	บอก	วา	พอ	ยิ่ง	อาน	ก็	เห็น	ทาน	อาจารย	ไม	ใช	พระ	ท่ี	ไว	กราบไหว	อยางเดียว	ทาน	เปน	มนุษย	จ	ริ	งๆ	มี	ความ	รัก	ความ	เมตตา	เม่ือกอน	บางที	เรา	จะ	มอง	วา	ทาน	

อยู	บน	ห้ิง	บูชา	แลว	แต	พอได	สัมผัส	งาน	ทาน	ก็	รูสึก	วา	ทาน	เปน	มนุษย	ธรรมดา	แต	เหนือกวา	เรา	ตรง	ท่ี	ทาน	ปลอย	วาง	ได้	แต	เรา	ยัง	วาง	ไม	ได
เธอ	บอก	ร้ังทาย	ไว	วา	 เรา	ศึกษา	งาน	ของ	ทาน	อาจารย	ก็	เพ่ือ	ศึกษา	ตัว	เรา	เอง	อะไร	จะ	เกิด	ก็	เกิด	ชอบ	ประโยค	นี้	มาก	“เชนน้ัน	เอง”	 เปน	ประโยค	สั้นๆ	 แต	มี	

ความหมาย	มาก	(จะ	ปวย	ก็	เช นนั้น	เอง	จะ	ตาย	ก็	เช นนั้น	เอง)
(ข าพเจา	ขอ	ขอบพระคุณ	คุณ	ปราณี	 ท่ีทํางาน	อนุรักษ	ตนฉบับ	ใน	การ	นี้	ดวย	จิต	วาง	 และ	มี	เมตตา	 กรุณา	ปรานี	 ตอ	การ	คัด	สรร	ตนฉบับ	ธรรมะ	ให	สุขภาพ	ใจ	

จัดพิมพ	เผยแพร	สู	สังคม	เปน	จํานวน	มาก	เสมอ	มา	โดย	ไม	หวัง	ผลตอบแทน	ทาง	วัตถุ	ใดๆ	สาธุ)
กลุม	หมวด	ค.	กลุมสู	ภายใน	ร้ัว	๕๑.	-	๘๐.	๕๑.	-	๘๐.



๕๑.

“พระพุทธเจา	จะ	ถม	นํ้าลาย	รด	หนา	ไอ	พุทธ	ทาส	บา!	จัด	งาน	แซยิด	กิน	กัน	ใหญ	เก็บ	เงิน	กัน	ใหญ”
(ขณะนั้น	เปน	ชวง	ตน	ป	 ๒๕๓๐	 จะ	ยาง	เข า	สู	 ๘๑	 ป	 ชา	ต	กาล	 ลูกศิษยลูกหา	จาก	ท่ัว	สารทิศ	 นัด	ประชุม	ปรึกษา	จะ	จัด	งาน	วัน	“ลอ	อายุ”	 ซึ่ง	เปน	การ	เรียก	

กิจกรรม	งาน	วันเกิด	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	โดย	ทาน	จะ	แสดง	ธรรม	เทศนา	ตอเนื่อง	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	เช า	บาย	และ	ค่ํา	รวม	ถึง	การ	สนทนา	ธรรม	รวม	กับ	การ	ทํา	
สมาธิ	วิปสส	นา	 อัน	มี	ความ	เรียบ	งาย	 สงบ	 มุง	เนื้อ	ธรรม	เปนพิเศษ	 ทาน	เคย	พูด	ใน	วัน	ลอ	อายุ	วา	 “สวน	โมกข	ไม	ตอง	มาๆ”	 “แต	ถา	อุตสาห	มา	แลว	 ก็	ขอ	ให	ต้ังใจ	เอา	สาระ	
ทาง	ธรรม	ให	เกิด	ประโยชน	สูงสุด	แก	ชีวิต	เถอะ”

แต	ป	ท่ี	ผาน	มา	 (๒๕๒๙)	 มี	คน	รอบ	ขาง	มา	จัด	งาน	เพ่ิมเติม	สิ่ง	ตางๆ	 อีก	หลาย	สิ่ง	หลาย	อยาง	ผิดแผก	ขึ้น	จาก	เดิม	 ซึ่ง	ทาน	อาจารย	ไม	เห็นดวย	 คงจะ	เกรง	วา	
พิธีรีตอง	ท่ี	จะ	เพ่ิมเติม	ขึ้น	จะ	เปน	การ	เข าตํารา	“พระพุทธรูป	บัง	พระพุทธเจา	ใบลาน	บัง	พระธรรม	ลูก	ชาวบาน	บัง	พระสงฆ”	เข า	ให	ทํา	ให	เวลา	ของ	การ	ฝกฝน	จิตใจ	มอง	ตน
ศึกษา	ธรรมะ	 ใครครวญ	ธรรม	กัน	ลด	นอย	ถอย	ลง	ไป	ได	 ทาน	จึง	เดิน	มา	จาก	กุฏิ	 มา	เปน	ประธาน	ใน	ท่ีประชุม	ซึ่ง	อยู	ชั้น	บน	ของ	อาคาร	ลํา	เรือ	 โดย	พูด	อธิบาย	เหตุผล	ใน	การ	
ลม	กระดาน	แผนงาน	คร้ังนี้	 ข าพเจา	ได	อัด	แถบ	เสียง	 (เทป)	 ไว	 มี	ใจความ	สําคัญ	ดังนี้	“การ	จัดทํา	หนังสือ	ชีวประวัติ	ของ	ผม	ผม	จะ	ทํา	เอง,	 การ	ท่ี	จะ	นํา	เน้ือความ	ธรรมะ	
ใน	หนังสือ	ชุด	ธรรม	โฆษณ	ทํา	เปน	คอมพิวเตอร	คอมพิวเตอร	ไอ	ยักษ	ตาบอด	กู	ไม	เอา	กะ	มัน!	เด๋ียว	คน	ท้ังหลาย	จะ	ตอง	เดือดรอน	หาเงิน	ไป	ซ้ือ	เคร่ือง	คอมพิวเตอร	เงิน
ทอง	ไหล	ออก	นอก	ประเทศ	มากมาย	แลว	เม่ือ	พระพุทธเจา	เสด็จ	มา	เห็น	เขา	ทาน	จะ	ถม	น้ําลาย	รด	หนา	ผม	วา	ไอ	พุทธ	ทาส	บา!	จัด	งาน	แซยิด	กิน	กัน	ใหญ	เก็บ	เงิน	กัน	
ใหญ	แลว	ผม	จะ	เอา	หนา	ไป	ไว	ท่ีไหน?”

เม่ือ	ทาน	พูด	สอนสั่ง	เสร็จ	ก็	เดิน	กลับ	กุฏิ	ข าพเจา	สังเกต	วา	ทาน	ดู	เห	นื่อยๆ	ดู	ไม	แข็งแรง	เหมือน	เดิม	เฉพาะ	รางกาย	ก็	เปน	เช นนั้น	เอง	ครับ)



๕๒.

“มา	จาก	ไหน”
=	มา	จาก	เกาะ	ส	มุ	ย
“มา	ทําไม?”
=	มา	ปฏิบัติธรรม
“บวช	มา	กี่	ป	เรียน	นักธรรม	เรียน	บาลี	มา	บาง	หรือยัง”
=	กําลัง	เรียน	นักธรรม	สอบ	นักธรรม	แลว	จะ	เรียน	บาลี
“ก็	ไป	สอบ	นักธรรม	ให	ได	สอบ	บาลี	ให	ได	นั่นแหละ	ปฏิบัติธรรม”
(เปน	คํา	เลา	หวน	คิดถึง	คร้ัง	พ.ศ.	๒๕๑๔	ท่ี	เข า	ไป	ยัง	สวน	โมกข	ได	กราบ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	เปน	คร้ัง	แรก	ของ	ชีวิต	ณ	มา	หิน	หนา	กุฏิ	ซึ่ง	ทาน	ใช	นั่ง	ตอนรับ	

ผู	มา	เยือน	ท่ัวไป	ทาน	ผู	นั้น	คือ	อาจารย	ประมวล	เพ็ง	จันทร	นั่นเอง	ครับ
จะ	เห็นไดวา	ทาน	ชี้แนะ	นําทาง	ให	เดิน	ไป	ได	ดวย	ตัว	ของ	ตัวเอง	 พ่ึง	ไดแต	ตนเอง	กาวเดิน	ไป	ดวย	ตนเอง	คน	อื่น	เปน	เพียง	ผู	ชี้ทาง	ให	เทานั้น	ตอง	ปฏิบัติ	แล	

อยู	เอง	เปรียบ	เสมือน	กับ	การ	กาวเดิน	ขึ้น	บันได	ท่ี	มี	หลา	ยๆ	ขั้น	อยู	คน	ท่ัวไป	ยอม	กาวเดิน	ขึ้น	ตาม	ปกติ	ดวย	ทีละ	ขั้นๆ	เกิด	ผิดพลาด	สะดุด	เสียหลัก	บาดเจ็บ	เคล็ด	ขัดยอก	
ฟกชํ้า	บาง	คร้ัง	ถึง	หัว	ราง	ขาง	แตก	บาง	คร้ัง	ก็	กระโดด	ไป	ได	ก็	แลวแต	อิทัปปจจย	ตา	พา	ไป)



๕๓.

=	อิฉัน	จะ	ขอ	กราบลา	กลับ	บาน
“ทําไม	ถึง	กลับ”
=	อิฉัน	คิดถึง	เปนหวง	หลาน
“จํา	ได	ไหม	ท่ี	เคย	บอก	วา	ให	‘ตาย	เสียกอน	ตาย’”
(เลา	กัน	วา	 คุณ	โยม	ผูหญิง	อาวุโส	ทาน	หนึ่ง	มี	ความ	ขัดของ	ทุกขใจ	เหมือน	ชาวโลก	สวนใหญ	ท่ัวไป	 มา	ขอ	ฝก	จิต	พัก	ใจ	ท่ี	สวน	โมกข	ดวย	ศรัทธา	และ	ความ	มุง

หวัง	ความ	สงบ	เย็น	ทาง	จิต	แต	พัก	อยู	ได	ไม	กี่	วัน	ก็	ไป	กราบ	ขอ	ลากลับ	บาน	ทาน	อาจารย	มี	เมตตา	 เตือนสติ	ดวย	ธรรมะ	ภาษา	ธรรม	 ‘ตาย	กอน	ตาย’	 ดังท่ี	เคย	เทศน	ให	ฟง	มา	
แลว	ทํา	ให	คุณ	ยาย	ทาน	นั้น	ใจ	สะอาด	ใจ	สวาง	ใจ	สงบ	มี	ความ	แจง	ใจ	คลาย	สงสัย	หาย	กังวล	ลง	ได

ทาง	สุขภาพ	ใจ	หลาย	ป	ท่ี	ผาน	มา	ได	สนับสนุน	ให	พนักงาน	ท่ี	มี	ความ	พอใจ	อาสาสมัคร	 ทยอย	ไป	ฝก	จิต	 ปฏิบัติธรรม	กัน	ท่ี	สวน	โมกข	ทุก	เดือน	 เดือน	ละ	 2-3
ทาน	โดย	ทาง	สํานักพิมพ	ได	สงเสริม	ออก	คาใชจาย	และ	เบ้ียเลี้ยง	อีก	สวนหนึ่ง	ตางหาก	ปรากฏ	วา	แทบ	จะ	ทุกคน	กลับ	มา	เลา	ให	ฟง	วา	ใน	2-3	วัน	แรก	นั้น	ความ	ไม	คุนเคย	
ทํา	ให	อยาก	จะ	ห้ิว	กระเปา	กลับ	กรุงเทพฯ	 อยาง	มาก	เลย	 แต	เม่ือ	ผาน	ไป	สัก	 4-5	 วัน	 ก็	เร่ิม	จะ	คุน	ชิน	 หลอม	หลอ	เข า	กับ	สิ่งแวดลอม	ของ	ธรรม	สถาน	ใหม	ได	ดี	 พอ	ขึ้น	ถึง
6-7	 วัน	 จน	จบ	เวลา	อบรม	 10	 วัน	 ก็	ให	รูสึก	ไม	อยาก	กลับ	บาน	 อยาก	อยู	ศึกษา	ปฏิบัติ	ตอ	จัง...!	 นี่	แสดง	ถึง	ความ	ป	ติ	สุข	และ	ความ	สงบ	เย็น	เปน	อาหาร	หลอเลี้ยง	ใจ	ท่ีแท	
จริง	หาใช	ลัทธิ	บริโภค	นิยม	อยาง	ท่ี	ทวม	ความคิด	ทวม	จิตวิญญาณ	ของ	ผูคน	อยู	ใน	ขณะนี้	ไม)



๕๔.

=	อาจารย	ครับ	อาจารย	สอน	เร่ือง	จิต	วาง	มา	นาน	ทาน	ไม	โกรธ	ไม	เกลียด	ใคร	ผม	ก็	เช ื่อ	แต	เคย	นึก	พอใจ	ไหม	คือ	ไม	เกลียด	แต	ชื่นชอบ	รัก	นะ	มี	ไหม
“ถา	เผลอ	ก็	มี”	(ทาน	ตอบ	ผัวะ	เลย)
=	แลว	ทาน	เผลอ	บอย	หรือเปลา	(=	ผม	ชี้หนา	ทาน	อยาง	นี้แหละ)
“ของ	อยาง	นี้	ปฏิบัติ	มาก	เทาไร	โอกาส	เผลอ	ก็	มี	นอย	ลง	เทานั้น”
(=	นํ้าเสียง	ทาน	ปกติ)	(=	ไม	มี	ตัว	ทาน	เลย)
(คุณ	เทพ	ศิ	ริ	สุข	โสภา	เลา	ไว	ใน	หนังสือ	รอย	คน	รอย	ธรรม	๑๐๐	ป	พุทธ	ทาส	วา	เปน	การ	ต้ังใจ	ทดลอง	โตวาที	กับ	ทาน	อาจารย	ตาม	ประสา	ศิลปน	หนุม	คน	รุน	

ใหม	ไฟ	แรง	จน	นํามา	เลา	สู	กัน	ฟง	ให	เห็น	ความ	เมตตา-กรุณา-อุเบกขา	วิหาร	ของ	ทาน	ท่ี	มี	ตอ	ผู	มา	เยือน	อยาง	เสมอตนเสมอปลาย	ทาน	มี	จิต	นิ่ง	ไม	กระเพ่ือม	เลย)
(คุณ	เทพ	ศิ	ริ	ได	ขยาย	ความ	อีก	เร่ือง	วา	=	นํ้าเสียง	ทาน	ปกติ	ไม	มี	ตัว	ทาน	เลย	ชาง	สอดคลอง	กับ	บทกลอน	ของ	ทาน	ท่ี	วา...
“อันท่ีจริง	ตัว	เรา	มิได	มี
แต	พอ	โง	เผลอ	ไป	มัน	มี	ได
พอ	หาย	โง	ตัว	กู	ก็	หาย	ไป
พอ	โง	ใหม	โผล	ใหม	ดู	ให	ดี”



๕๕.

=	คุณ	เงื่	อม	คุณ	มี	ความคิด	อยางไร	ใน	การ	ใช	ชีวิต
“ผม	คิด	วา	จะ	ใช	ชีวิต	ให	เปน	ประโยชน	แก	เพ่ือนมนุษย	ให	มาก	ท่ีสุด	ท่ี	จะ	มาก	ได”
=	คุณ	คิด	จะ	สึก	หรือเปลา
“ก็	คิด	อยู	เหมือน	กัน	เพราะวา	ยี่	เกย	เขา	จะ	บวช	บาง	ถา	ยี่	เกย	บวช	ผม	ก็	ตอง	สึก	ไป	อยู	บาน	ทํางาน	คาขาย”
=	 คุณ	จะ	สึก	 คุณ	วา	จะ	ทํา	ประโยชน	แก	เพ่ือนมนุษย	 คุณ	จะ	ทํา	ได	อยางไร	 คน	มี	ครอบครัว	ตอง	คิดถึง	ครอบครัว	 คิดถึง	ลูก	คิดถึง	เมีย	อะไร	ตางๆ	 ถา	จะ	ทํา	

ประโยชน	แก	เพ่ือนมนุษย	มา	กๆ	 ตอง	เปน	พระ,	 เหมือน	พระพุทธเจา	 พระพุทธเจา	ทํา	ประโยชน	แก	เพ่ือนมนุษย	 ทาน	ไม	ได	อยู	วัง	 ทาน	ออก	ไป	อยู	ใน	ปา	จึง	ทํา	ประโยชน	ได	
มาก

“ถา	อยาง	นั้น	ก็	ไม	ตอง	สึก	ยี่	เกย	ไม	ตอง	บวช	ก็ได	เพราะ	มี	ชีวิต	เปน	อยู	เหมือน	พระ	อยู	แลว”
=	ถา	จะ	อยู	ตอไป	ความ	รู	นักธรรม	ชั้น	เอก	ไม	พอ	ผม	จะ	ตอง	ไป	เรียน	บาลี	ท่ี	กรุงเทพฯ
(ท้ังหมด	นี้	เปน	สาระ	ทอน	หนึ่ง	ของ	คํา	สนทนา	ระหวาง	พระ	เงื่	อม	 อิน	ทปญโญ	 ซึ่ง	บวชพระ	อยู	ใกล	จะ	ครบ	พรรษา	 ใกล	เวลา	ลาสิกขา	จาก	สมณเพศ	ตาม	

ประเพณี	กับ	ทาน	พระ	ปลัด	พุม	เม่ือ	ป	พ.ศ.	๒๔๖๙
เนื่องจาก	ตระกูล	 “พา	นิช”	 เปน	ครอบครัว	คาขาย	แบบ	“โชหวย”	ใน	ตลาด	ตําบล	พุ	ม	เรียง	แลว	คุณ	โยม	พอ	ปวย	เสียชีวิต	ต้ังแต	สาม	พ่ีนอง	ซึ่ง	มี	ด.ช.สอง	คน

ด.ญ.หนึ่ง	คน	ชื่อ	กิมซอย	พา	นิช	(เห	มะ	กุล)	คุณ	โยม	แม	จึง	เปน	ผูทํา	งาน	คาขาย	เลี้ยงดู	อบรม	ลูก	ท้ัง	สาม	จน	ลูกชาย	คนโต	ครบบวช	(เม่ือ	อายุ	๒๐	ป	พ.ศ.	๒๔๖๙)
(“คุณ	คิด	ดู	ซิ	ได	หมอ	คน	หนึ่ง	กับ	ได	พระองค	หนึ่ง	อยางไหน	ดี	กวา	ได	พุทธ	ทาส	มี	กําไร	มากมาย	แค	ไหน”	ทาน	ธรรม	ทาส	กลาว	พรอม	เสียงหัวเราะ	ยาว...)
(ข าพเจา	ยัง	จํา	ได	ติดตา	ตรึงใจ	ใน	บุคลิกภาพ	อัน	มี	เมตตา	 ตอนรับ	ทุกๆ	 คน	ท่ี	ไป	พบ	คารวะ	ทาน	อาจารย	ธรรม	ทาส	 ณ	 ท่ีทําการ	 “ธรรม	ทาน	มูลนิธิ”	 ใน	ตลาด	

อําเภอ	ไช	ยา	 ไม	ไกล	จาก	สถานีรถไฟ	ไช	ยา	 ทาน	เปน	คน	ยิ้มแยมแจมใส	 ตอบ	คําถาม	ให	คําตอบ	ชัด	ถอย	ชัด	ความ	และ	ชัดเจน	 โดยเฉพาะ	ตัว	ขาพเจา	เอง	 จะ	สุขใจ	ใน	
ปฏิสันถาร	 ภูมิใจ	ท่ี	ได	รับ	ความ	เมตตา	 เกรงใจ	ดวย	ความ	เคารพนับถือ	ท่ี	ทาน	ไม	แสดง	ความ	เหน็ดเหนื่อย	จาก	คําถาม	มากมาย	ท่ี	คณะ	มา	เยือน	ไถถาม	หลา	ยๆ	 เร่ืองราว	เหลือ
เกิน	ใน	บาง	คร้ัง	ท้ังๆ	ท่ี	ทาน	ดู	มี	สุขภาพ	ไม	แข็งแรง	ดวย	อายุ	เลย	๘๐	ป	แลว	ก็ตาม

ขอ	กราบ	ระลึก	ถึง	ทาน	ธรรม	ทาส	ดวย	เคารพ	ธรรม	มา	ณ	ท่ีนี้	ดวย	ครับ)
(เงื่อม	=	ทาน	พุทธ	ทาส	ภิกขุ
ยี่	เกย	=	ทาน	ธรรม	ทาส	พา	นิช	เปน	ผู	กอต้ัง	“ธรรม	ทาน	มูลนิธิ”	 ต้ังแต	พ.ศ.	๒๔๗๖,	ออก	หนังสือพิมพ	“พุทธ	สา	ส	นา”	นับ	เปน	วารสาร	ธรรมะ	ฉบับ	แรก	

ของ	ประเทศ	ไทย	และ	เปน	ผูสนับสนุน	งาน	เผยแพร	ธรรมะ	ของ	ทาน	พุทธ	ทาส	สม	ดัง	อุดมคติ	ท่ี	ให	ได	“บวช	ใจ”	“บวช	ท่ี	บาน”	และ	ยัง	ได	กอต้ัง	โรงเรียน	พุทธ	นิคม	ซึ่ง	นับ	วา	
เปน	โรงเรียน	สอน	พุทธศาสนา	แหง	แรก	ใน	จังหวัด	สุราษฎรธานี)



๕๖.

=	อาจารย	โรงหนัง	สราง	เม่ือไร	จะ	เสร็จ	ครับ?
“งาน	เสร็จ	ทุก	วัน”
(มี	คน	ถาม	คําถาม	ขางตน	แลว	ได	รับคํา	ตอบ	ปริศนาธรรม	วา	“งาน	เสร็จ	ทุก	วัน”	ซึ่ง	มี	ความหมาย	วา	“การ	ทํางาน	คือ	การ	ปฏิบัติธรรม”	ไม	ใช	สิ่ง	ท่ี	จะ	ตอง	ไป	สราง	

ความ	หวัง	แลว	ยึด	ติด	อยู	กับ	การ	คาดหวัง	วันแลววันเลา	อัน	จะ	ให	ทุกขรอน	กังวลใจ	เม่ือ	ไม	สมหวัง	ด่ัง	ท่ี	ยึด	ติด	ไว	มีแต	สติปญญา	ทํา	สิ่ง	ท่ี	สมควร	ทํา	ดวย	เหตุผล	ของ	“หนาท่ี”
อยาง	เต็ม	ตาม	กําลัง	ตาม	ปจจัย	ไม	เรงเรา	แต	รีบเรง	และ	ไม	เลิก	ทํา	ไป	เร่ือ	ยๆ	ดวย	“จิต	วาง”	“เวลา	และ	วา	รี	ไม	รอ	ทา”)

(ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ได	เร่ิม	กอสราง	อาคาร	โรง	มหรสพ	ทาง	วิญญาณ	หรือ	โรงหนัง	สวน	โมกข	ใน	ชวง	พ.ศ.	๒๕๐๕	ถึง	๒๕๑๕	ดวย	วัตถุประสงค	ให	
ทุกคน	ได	ซึมซับ	ธรรมะ	ได	ดวย	ความ	เพลิดเพลิน	จําเริญ	ใจ	 เนื่องดวย	ผูคน	สวนมาก	เคยชิน	และ	ชอบใจ	ไป	กับ	การ	หา	ความ	บันเทิง	เริงรมย	ใน	โรงหนัง	 ทาน	อาจารย	เห็น	วา
วัฒนธรรม	และ	ศิลปะ	ทาง	ศาสนา	เปน	สิ่ง	ท่ี	สามารถ	สราง	ความ	สุข	สนุกสนาน	เพลิน	ใจ	ได	ดี	อยาง	แทจริง	จึง	จัด	สราง	“โรงหนัง	สวน	โมกข”	นี้	ขึ้น	เม่ือคร้ัง	อดีต	ชวง	ตน	เปด	
โรงหนัง	มี	ทาน	พระ	สุ	ชาติ	 พระ	วร	ศักด์ิ	 พระ	พ	ยอม	 เปนตน	 เปน	ผู	บรรยาย	ภาพ	ปริศนาธรรม	ตางๆ	 และ	นิทาน	ธรรม	ประกอบ	อยาง	สนุกสนาน	 เปน	ท่ี	ประทับใจ	เปน	อยาง	
มาก	ปจจุบัน	มี	ทาน	นุย	และ	ทาน	อื่นๆ	ชวย	กัน	บรรยาย	ธรรม	อยู	อยาง	นา	ศรัทธา	ยิ่ง)



๕๗.

“เรา	นาจะ	เช ื่อฟง	พระพุทธเจา	ท่ี	สอน	วา	พระ	ไม	ควร	ทํางาน	กอสราง”
(คุณ	สัมพันธ	กอง	สมุทร	ชาวเกาะ	ส	มุ	ย	ได	บวช	ท่ี	วัด	สันติ	ว	รา	ราม	(หลวงพอ	แดง)	เรียน	และ	จําพรรษา	ท่ี	สวน	โมก	ขพ	ลา	ราม	เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๐๙	แลว	ได	มอบ

หมาย	จาก	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ให	เปน	ผูเข ียน	ภาพ	ปฏิจจส	มุ	ป	บาท	รูปแบบ	นิกาย	วัชร	ญาณ	ของ	ทิเบต	ลง	บน	ผนัง	ใหญ	ชั้น	สอง	ของ	อาคาร	โรง	มหรสพ	ทาง	วิญญาณ	หรือ	โรง
หนัง	สวน	โมกข

คุณ	สัมพันธ	เลา	ให	ขาพเจา	ฟง	วา	ไดยิน	ทาน	อาจารย	พูด	ประโยค	ดังกลาว	นี้	ขึ้น	ใน	ชวง	ท่ี	โรงหนัง	ยัง	อยู	ใน	ระหวาง	กอสราง	คือ	ชวง	พ.ศ.	๒๕๐๙
ขาพเจา	คิด	เอา	เอง	วา	นักบวช	สม	ณะ	ชี	พราหมณ	มี	หนาท่ี	โดย	ตรง	ดาน	ศึกษา	คนควา	ปฏิบัติ	 แล	อยู	ใน	ธรรม	จ	ริ	ย	วัตร	แลว	ออก	โปรดสัตว	ผู	ทุกขยาก	ทาง	จิต

วิญญาณ	รวม	ถึง	ชวย	ชี้แนะ	นําทาง	ให	ผูคน	ทุก	ชีวิต	สามารถ	ใน	การ	เดินทาง	เอาตัวรอด	ท้ัง	ทาง	โลกีย	ธรรม	และ	ทาง	โล	กุ	ตตร	ธรรม	คือ	รอด	ท้ัง	เร่ือง	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ใน	การ	
เลี้ยง	ปากทอง	และ	แสวงหา	สัจธรรม	นํา	ชีวิต	ได	ดวย	ตัว	ของ	ตัวเอง	อีก	ดวย	 จึง	ควร	แก	อุดมคติ	อุดมการณ	ของ	สม	ณะ	 พระสงฆ	เจา	 โลก	พระ	ศรี	อา	ริ	ยเมต	ไตร	ย	จัก	คอยๆ
ปรากฏ	เปนจริง	ขึ้น	มา	สม	กับ	ความ	เปน	มนุษย	ได	พบ	พุทธศาสนา)



๕๘.

“คอมพิวเตอร	ไอ	ยักษ	ตาบอด	กู	ไม	เอา	กะ	มัน”
(เหตุ	เกิด	หลัง	การ	ประชุม	เม่ือ	ตน	ป	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ของ	บรรดา	คณาจารย-นิสิต-นักศึกษา-ลูกศิษยลูกหา	ท้ังหลาย	 จะ	นํา	เนื้อหา	จาก	หนังสือ	ชุด	ธรรม	โฆษณ	

บรรจุ	เข า	ไว	ใน	ระบบ	สมองกล	คอมพิวเตอร	เม่ือคร้ัง	นั้น	ประชุม	กัน	บน	อาคาร	ธรรม	นาวา	เพ่ือ	รวมมือ	กัน	เตรียม	แผนงาน	สําหรับ	วัน	ลอ	อายุ	๘๑	ป	ของ	ทาน	อาจารย	หลัง
จาก	ป	ท่ีแลว	มี	งาน	ฉลอง	ใหญโต	เปนพิเศษ	ใน	โอกาส	๘๐	ป	พุทธ	ทาส)

“...ป	ท่ีแลว	จัด	งาน	ใหญโต	ผม	ไม	ได	เปน	คน	จัด	ขึ้น	พระพุทธเจา	มา	พบ	เข า	ทาน	คง	ดา	ไอ	พุทธ	ทาส	บา	จัด	งาน	แซยิด	กิน	กัน	ใหญ	เก็บ	เงิน	กัน	ใหญ...หนังสือ	
ชีวประวัติ	ผม	ไม	ตอง	ทํา	 ถา	ทํา	ผม	จะ	ทํา	เอง	 ...คอมพิวเตอร	 ไอ	ยักษ	ตาบอด	 กู	ไม	เอา	กะ	มัน	 เด๋ียว	คน	ท้ังหลาย	จะ	ตอง	เดือดรอน	หาเงิน	ซื้อ	เคร่ือง	คอมพิวเตอร	 เงินทอง	
ไหล	ออก	นอก	ประเทศ	มากมาย...”

(ทาน	อาจารย	สอน	เร่ือง	การ	ทํางาน	คือ	การ	ปฏิบัติธรรม	 รูจัก	ความ	เรียบ	งาย	 ประหยัด	 ไม	สิ้นเปลือง	ทรัพยากร	และ	สิ่งแวดลอม	โลก	 รูจัก	ความ	ประหยัด	สุด
ประโยชน	สูง	กินอยู	อยาง	ต่ํา	มุง	กระทํา	อยาง	สูง	กินอยู	แต	พอดี	มิใช	กิน	เกิน	ดี	อยู	เกิน	ดี	ไม	ม่ัว!)

(ยักษ	ตาบอด	 คือ	ดาบสองคม	ท่ี	กําลัง	ฉุด	ร้ัง	ทําราย	เด็ก	และ	เยาวชน	ของ	เรา	อยู	ใน	ขณะนี้	 อยาง	นา	เปนหวง	เปน	ใย	ใน	อนาคต	ของ	ประเทศ	ชาติ	แม	ของ	โลก	ท้ัง	
โลก)



๕๙.

“นา	ขยะแขยง	มาก	เห็น	ไห	มๆ	มัน	เปนทุกข	ใน	ตัว	มัน	เอง”
(ทาน	อดีต	พระ	อาจารย	สันติ	ก	โร	ภิกขุ	 นักเรียนทุน	แลกเปลี่ยน	ทางการ	ศึกษา	 เพ่ือน	สันติภาพ	โลก	ชาว	อเมริกัน	 ผู	ซึ่ง	ได	มา	บวช	เรียน	แลว	อยู	ใน	สวน	โมก	ขพ	

ลา	ราม	ยาวนาน	ถึง	 ๑๕	ป	 เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๓๓	 ได	เลา	ไว	ใน	หนังสือ	 รอย	คน	 รอย	ธรรม	๑๐๐	ป	 พุทธ	ทาส	 วา	 ขณะท่ี	นั่ง	สนทนา	ธรรม	อยู	คราว	หนึ่ง	 ถึง	เร่ือง	 “ทุก	ข	
ลักษณะ”	 อยู	กับ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ท่ี	หนา	กุฏิ	 ทาน	อาจารย	ได	พูด	ประโยค	ขางตน	นี้	 พรอมกับ	ชี้	ไป	ท่ี	เสา	คอนกรีต	ท่ี	มี	สภาพ	เกา	คร่ําครา	 รวง	ยุย	 ถลอก	ออก	เปน	
ขุยๆ	 อะไร	ทํานอง	นั้น	 ทํา	ให	ทาน	สันติ	ก	โร	กระจาง	ใจ	 นํา	ไป	ใครครวญ	พิจารณา	จน	เร่ิม	เข าใจ	ความหมาย	แหง	ทุกข	 วา	เปน	เช นไร	 เปน	เร่ือง	สําคัญ	 เปน	เร่ือง	ลึกซึ้ง	 เปน	
ปญหา	ใหญ	ท่ีสุด	ของ	ชีวิต	ท่ี	จะ	ตอง	คน	คิด	หาทาง	รอด	ออก	ไป	ให	ได

“ทุกข	เทานั้น	ท่ี	เกิด	ขึ้น
ทุกข	เทานั้น	ท่ี	ต้ังอยู
ทุกข	เทานั้น	ท่ี	ดับ	ไป
นอกจาก	ทุกข	แลว	ไม	มี	อะไร	เกิด	ขึ้น
นอกจาก	ทุกข	แลว	ไม	มี	อะไร	ต้ังอยู
นอกจาก	ทุกข	แลว	ไม	มี	อะไร	ดับ	ไป”
“สิ่ง	ท่ี	ตถาคต	เจา	ทรง	สอน	มี	อยู	เพียง	เร่ือง	เดียว	คือ	เร่ือง	ทุกข	สาเหตุ	ให	เกิด	ทุกข	ความ	ดับ	แหง	ทุกข	และ	ระบบ	ระเบียบการ	ปฏิบัติ	ให	ถึง	ความ	ดับ	แหง	ทุกข

(อริยสัจ	๔)	เทานั้น”
พูด	สั้นๆ	ก็	คือ	“พุทธศาสนา	สอน	เร่ือง	ทุกข	และ	การ	ดับ	ไม	เหลือ	แหง	ทุกข”	นั่นเอง)
(ทุกข	=	ทน	ยาก	นาเกลียด)
(ความ	ทุกข	มี	๒	ชนิด	คือ
๑.	ชนิด	เปน	ไป	ตาม	กฎ	ของ	ธรรมชาติ	คือ	การ	เกิด	แก	เจ็บ	ตาย	ของ	สรรพ	สิ่ง	ต้ังแต	คน	สัตว	สิ่งของ	ตนหมากรากไม	กอน	อิฐ	กอน	หิน	แม	อณู	และ	

ปรมาณู	ของ	ธาตุ	ทุกๆ	ธาตุ	ใน	มหา	จักรวาล	วา	แลว	ก็	คือ	ดาน	ของ	วัตถุ	เปรียบ	เหมือน	ธนู	ดอก	ท่ี	หนึ่ง	ปก	เขา	ชีวิต	ตาม	ธรรมชาติ	อยู
๒.	ชนิด	ท่ี	อวิชชา	เปน	ปจจัย	ตอเนื่อง	ไป	ให	ถึง	อุปาทาน	ความ	ยึดถือ	หมายม่ัน	ใน	อัตตา	คือ	ดาน	เจตสิก	และ	จิต	รวม	เรียก	วา	“นาม”	มี	เวทนา	สัญญา	สังขาร

วิญญาณ	นั่นเอง	เปรียบ	เปน	ธนู	ดอก	ท่ี	สอง	ซึ่ง	ไม	สมควร	ถูก	ปก	เข าท่ี	หัวอก	มนุษย	อยาง	เรา	เลย)



๖๐.

“เร่ือง	ความ	มืด	ใน	สี	ขาว	เรา	พูด	กัน	ต้ัง	นาน	คุณ	พ	ยอม	เอา	มา	พูด	ดัง	ระเบิด	เลย”
ใน	เย็น	มี	รอน	ใน	รอน	มี	เย็น
ใน	ดี	มี	ชั่ว	ใน	ชั่ว	มี	ดี
ใน	วัฏฏะ	สงสาร	มี	นิพพาน
ดับ	ไฟ	ท่ี	ไฟ	ดับทุกข	ท่ี	ทุกข
หา	สุข	ได	จาก	ทุกข
ความ	สุข	ท่ีแท	ไม	ตองการ	ความ	สุข
รบ	กัน	พลาง	แลก	ธรรมะ	กัน	พลาง
โกรธ	คน	โกรธ	เลว	กวา	คน	โกรธ
จง	วาง	เคร่ืองบูชา	ลง	เสีย	แลว	ไป	ขอ	ขมา	ศัตรู	ให	แลว	ตอ	กัน	กอน	จึง	คอย	นํา	เคร่ืองบูชา	วาง	ลง	บน	แทน	บูชา	พระเจา	ได.	.	.	(คัมภีรไบเบิล)
ขาพเจา	คิดถึง	สภาวะ	ธรรมชาติ	ของ	ชีวิต	มนุษย	ท่ี	ยัง	เปน	คน	ท่ี	มี	อวิชชา	 วา	มี	ชนิด	สี	ขาว	กับ	สี	ดํา	 อยาก	จะ	เรียก	ชีวิต	ท่ี	เร่ิม	ต้ังแต	ปฏิสนธิ	กระท่ัง	คลอด	เปน	ทารก	

กระท่ัง	ถึง	วัย	เด็กออน	วา	มี	อวิชชา	สี	ขาว	 คือ	ยัง	ไม	รู	ทุกข	และ	ความ	ดับทุกข	ยัง	ไม	มี	อุปาทาน	วิญญาณ	ปรุงแตง	กิเลส	ตัณหา	แต	อยางไร	 มีแต	สัญชาตญาณ	เดิม	ผสมผเส	กับ	
การ	เลียน	แบบ	รับรู	ห	ยา	บๆ	 กระท่ัง	สู	วัย	เด็ก	โต	เปน	เยาวชน	คน	หนุมสาว	 ผาน	เซลล	สมอง	เกิน	วัย	 10	 ขวบ	ป	 เร่ิม	มี	อุปาทาน	ขันธ	 เข า	ไป	ใน	ขันธ	ท้ัง	 ๕	 ตาม	แรง	กระแส	
แวดลอม	ของ	สังคม	สัตว	ประเสริฐ	โลก	ใบ	นี้	 ซึ่ง	สอนสั่ง	หนักหนวง	ไป	ใน	แนว	ระบอบ	บริโภค	สวนเกิน	กัน	 จน	ทําราย	และ	ทําลาย	กันและกัน	อยาง	รูตัว	และ	ไม	รูตัว	 ท้ัง	ตอ	
มนุษย	ตา	ดําๆ	ดวย	กัน	และ	ตอ	มลภาวะ	ของ	สิ่งแวดลอม	โลก	แวดลอม	จิตวิญญาณ	เปน	อวิชชา	สี	ดํา	หรือ	ความ	ไม	รู	ทางออก	ทาง	รอด	ชนิด	จงใจ	และ	ไรเดียงสา)	(ทํานอง	
ศร	ดอก	ท่ี	หนึ่ง	และ	ดอก	ท่ี	สอง)	(หัวขอ	นี้	ตองการ	ผูรู	ชวย	หนอย)



๖๑.

“สอน	ธรรมะ	ให	ฝร่ัง	ให	สอน	เร่ือง	ไม	ถูก	ชีวิต	กัด	เสียกอน”
(ฝร่ัง	สวนใหญ	เขา	มี	การ	ศึกษา	แบบ	สมัยใหม	แบบ	หมา	หาง	ดวน	ท่ี	เนน	เอา	วัตถุ	มาก	มี	สิ่ง	อํานวย	ความ	สะดวกสบาย	จน	ลนเหลือ	จน	หลงทาง	ชีวิต	ยึด	ติด	ใน	อี	

โก	ตัวตน	จัด	 หลงใหล	วา	เทคโนโลยี	ทาง	วิทยาศาสตร	คือ	ความ	เจริญ	ท่ีแท	จริง	 เปน	ทางออก-ทาง	รอด	เพียง	ทาง	เดียว	ของ	ชีวิต	 หรือ	ไมวา	มัน	เปน	เพียง	เคร่ืองมือ	ท่ี	จะ	มา	รับ
ใช	ชีวิต	ตาม	พอเหมาะ	พอดี	และ	พอเพียง	ก็	พอ	แลว	ไม	ใช	สิ่ง	ท่ี	ตอง	แยงช ิง	กันและกัน	อยู	ทุก	ระดับ	นับแต	ตัวเอง	กัด	ตัวเอง	ดวย	อํานาจ	ใฝต่ํา	และ	อํานาจ	ใฝสูง	นับแต	เอกชน	
ตัวตอตัว	ระดับ	ประเทศ	ตอ	ประเทศ	ศาสนา	ตอ	ศาสนา	กลุม	ผลประโยชน	ตอ	กลุม	ผลประโยชน	ลัทธิ	การเมือง	ตอ	ลัทธิ	การเมือง	ดวย	กลวิธี	อยาง	ปกติ	กระท่ัง	การ	หาเหตุ	
กัน	ใน	ระดับ	องคการสหประชาชาติ	แลว	ใช	อาวุธยุทโธปกรณ	ท่ี	มัน	เหลือเช ื่อ	ใน	ความ	รายแรง	โหดเห้ียม	ประหัตประหาร	กัน	หญา	แพ	รก	ก็	แหลกลาญ	ราบ	เปน	หนา	กลอง	นี่	
คือ	สิ่ง	หนึ่ง	ท่ี	ชีวิต	ถูก	ชีวิต	ตนเอง	กัด	เอาๆ	กัน	อยู	ท่ัวโลก

อุบาย	วิธี	ของ	ทาน	อาจารย	คือ	 มุง	ไป	ใน	ทาง	โล	กุ	ตตร	ธรรม	 ไม	ตอง	ออมคอม	เสียเวลา	 สอน	กัน	ดวย	เร่ือง	อนัตตา	 ตอ	ดวย	มองเห็น	ความ	ไม	เปนตัว	กู-ของ	กู
โดย	ปรมัตถ	สัจจะ	เกิด	ภาวะ	จิต	วาง	วาง	จาก	กิเลส	ตัณหา	อุปาทาน	เดินทาง	ชีวิต	บน	เสนทาง	พระ	นิพพาน	เย็น	สงบ	เบา	“ปญหา	มี	ไว	แก	มิใช	ไว	แบกอีก	ตอไป	ดวย	
สติ	สัมปชัญญะ	ปญญา	เมตตา	ขันติ	ลวนๆ	เดิน	ไป	ตาม	กฎธรรมชาติ	เกิด	แก	เจ็บ	ตาย	อยาง	ชนิด	ได	“ตาย	เสียกอน	ตาย”	แลว)

ยึดม่ัน	มัน	กัด	แน
*ชอบ	ยึดม่ัน!	ระวัง	มัน	จะ	กัด	เอา!
เพราะ	ความ	เขลา	ยึดม่ัน	มี	ตัณหา
อุปาทาน	กอดรัด	มัด	วิญญาณ
อยู	ดี	ดี	ก็	เปนบา	มา	ทัน	ทีฯ
*ยึด	สิ่งใด	สิ่ง	นั้น	แหละ	มัน	กัด
กิน-กาม-เกียรติ	สารพัด	กลี	หรือ	ศรี
หรือ	แม	บุตร	ภรรยา	และ	สามี
ความ	ชั่ว	ดี	บุญ	หรือ	บาป	จง	ทราบ	กันฯ
*แม	รส	สุข	ท่ี	อรอย	อยู	กับ	ใจ
ชิ้น	ท่ี	อรอย	แนนิ่ง	ไป	ถา	ยึดม่ัน
จะ	กลาย	เปน	ยัก	ษา	ขึ้น	มา	พลัน
แลว	ห้ําห่ัน	กัด	เอา	อยา	เขลา	เลยฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



๖๒.

“ลิขสิทธิ์	ของ	อาตมา	เปน	ของ	ธรรมชาติ”
*	 พระพุทธเจา	ตรัสรู	ธรรมะ	 ก็	เรียน	จาก	ธรรมชาติ	 และ	ไม	เคย	เก็บ	คาเลาเรียน	จาก	เรา	 แต	พวกเรา	ลูกศิษย	นี่	 สงวน	สิทธิ์	หมด	เลย	 ความ	รู	เรา	ก็	มา	จาก	

พระพุทธเจา	สอน	ท้ังนั้น	เจาของ	ภูมิปญญา	จ	ริ	งๆ	ไม	เรียก	ลิขสิทธิ์	แต	เรา	นี่	หวง	จัง	เลย	มัน	เปน	วิธี	คิด	แบบ	ฝร่ัง	หวง	ของ
(คําสอน	ขางตน	นี้	เปน	แนว	พุทธ	แนว	ตะวันออก	แนว	ละ	ตัวตน	หลักการ	ให	โดย	ไม	หวัง	ผลตอบแทน	จะ	เกิด	ผล	ตอ	สังคม	สวนรวม	แม	ถา	ปจเจกชน	คน	ใด	

ละเมิด	แนว-หลัก	ละ	ตัว	กู-ของ	กู	นี้	แลว	ไม	มี	หิริโอตตัปปะ	ยอม	เปน	กรรม	และ	วิ	บาก	กรรม	ของ	ใคร	ของ	มัน	กันเอง
ขาพเจา	ได	เดินทาง	เข า	พบ	กราบ	นมัสการ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๑๔	โดย	จัด	บวช	เพ่ือ	นๆ	นักศึกษา	วิทยาลัย	กรุงเทพ	กลวย	นํ้า	ไท	๗	คน

ใน	นาม	โครงการ	งาน	กิจกรรม	ชมรม	พุทธ	ศาสตร	เปน	การ	บวช	ฟรี-ใหเปลา	ไม	ตอง	เสีย	คาใชจาย	ใดๆ	ใน	ชวง	ปด	ภาคฤดูรอน	โดย	ทํา	พิธี	บวช	กัน	ท่ี	วัด	ชลประทาน	ทาน	เจา
คุณ	ปญญา	นันท	ภิกขุ	มี	เมตตา	บอก	วา	“บวช	หัว	ละ	๘๐๐	บาท	ถา	หนู	หา	ตังค	ได	ไม	ครบ	อาตมา	จะ	จาย	ให	เอง”	พระ	บวช	ใหม	รุน	นั้น	มี	นับ	รอย	รูป	จาก	จุ	ฬาฯ	เก	ษตรฯ	มหิดล
ธรรมศาสตร	รวม	ท้ัง	อดีต	ส.ส.	ไข	แสง	สุกใส	ใชเวลา	ปฐม	นิ	เทศน	๗	วันท่ี	วัด	ชลฯ	แลว	นั่ง	รถไฟ	ไป	ไช	ยา	รับ	การ	อบรม	และ	ศึกษา	ธรรม	จาก	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ท่ี	สวน	
โมกข	อีก	ประมาณ	เดือน	เศษๆ

ลุ	มา	ถึง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ขอ	ลาออก	จาก	บริษัท	เคล็ด	ไทย	ของ	ทาน	อาจารย	สุลักษณ	 ศิว	รักษ	 ได	จัดทํา	สํานักพิมพ	พิมพ	หนังสือ	ธรรมะ	แนว	วิทยาศาสตร	 ซึ่ง	
ทราบ	ดี	อยู	แลว	วา	ทาน	อาจารย	ไม	เคย	รับ	คาลิขสิทธิ์	ใดๆ	 เลย	 ทาน	จะ	เตือน	เร่ือง	ความ	ถูกตอง	 ทํางาน	เรียบรอย	 อยา	ทํา	ชุย	 (อยา	ม่ัว)	 ทาน	ไถถาม	ขาพเจา	วา	 “หนังสือ	
ธรรมะ	พิมพ	แลว	ขาย	ได	ฤๅ”	และ	สอนสั่ง	วา	“ทํา	แลว	ก็	ขาย	บาง	แจก	บาง”

ปจจุบัน	การ	ขอ	อนุญาต	จัดพิมพ	หนังสือ	ธรรมะ	ตอง	ขอ	อนุญาต	จาก	คุณ	เมตตา	พา	นิช	แหง	ธรรม	ทาน	มูลนิธิ	ก็	มิ	ตอง	มี	คาลิขสิทธิ์	ใดๆ	เชนกัน	และ	จะ	ได	รับ	
ความ	สะดวก	ใน	การ	ชวย	ตรวจตรา	ความ	ถูกตอง	เรียบรอย	ของ	ตนฉบับ	 อีก	ชี้แนะ	ขอมูล	และ	ภาพประกอบ	ท่ี	สวยงาม	มี	ความหมาย	ตางๆ	 เปน	อยาง	ดี	 ทาง	สํานักพิมพ	
สุขภาพ	ใจ	จึง	ได	ถือ	ธรรมเนียม	มอบ	หนังสือ	ท่ี	ขอ	อนุญาต	พิมพ	เสร็จ	แลว	จํานวน	๑๐%	ของ	จํานวน	ยอด	ท่ี	พิมพ	ให	ธรรม	ทาน	มูลนิธิ	ท่ี	สวน	โมก	ขพ	ลา	ราม	ทุก	คร้ัง	ท่ี	พิมพ

ข าพเจา	เช ื่อ	วา	หาก	ถึง	เวลา	สังคม	โลก	ท้ัง	ใบ	เดิน	แนวทาง	“ธรรมิก	สังคมนิยม”	เม่ือไร	เม่ือนั้น	คํา	วา	“คาลิขสิทธิ์”	หรือ	“สิทธิ	ทรัพยสิน	ทาง	ปญญา”	จะ	ไม	
มี	ปรากฏ	ใน	กฎหมาย	อีก	เลย	เพราะวา	มัน	เปน	ระบบ	และ	ระบอบ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ท่ี	สมบูรณ	ท่ีสุด	นั่นเอง)

“ทุก	วัน	นัด	สนทนา	อยา	เลิก	แลง
ทํา	ให	แจง	ท่ีสุด	ได	เลิก	ตาย	กันฯ”
ภาพ	ชุด	ลอ	คน.............................ยาย	หัวด้ือ
(คุณ	ตา	ก็	อยา	มี	ตัวตน	ถือสา	หา	ความ	คุณ	ยาย	เขา	ซิ	จะ	ดี	กวา)
(สันติภาพ	ของ	โลก	กําลัง	ศึกษา	ศีลธรรม)
ศึกษา	ปฏิบัติ	แล	อยู	บริเวณ	ลาน	หิน	โคง	กิจกรรม	สถาน	อเนกประสงค



๖๓.

“บาง	เร่ือง	บาง	คน	คิด	๒-๓	คร้ัง	แต	ผม	คิด	๑๐๐	คร้ัง	เทานั้น	เอง”
(ท่ี	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	กลาว	วา	 ๑๐๐	 คร้ังนั้น	 ทาน	หมายรวม	ถึง	การ	ขบคิด	 คิดคน	 คนควา	 ศึกษา	 พิจารณา	 ปฏิบัติ	 ตรวจตรา	 สนทนา	 ถามไถ

บันทึก	ขีดเข ียน	พิสูจน	ข ัดเกลา	สรุป	สุดทาย	กอน	เทศนา	สั่งสอน	แก	ผู	ท่ีมา	ป	วา	ร	นา	และ	มา	สนทนา	ธรรม	ดวย)



๖๔.

“เรา	ไม	หอบ	สังขาร	หนี	ความ	ตาย”
(เม่ือ	ป	พ.ศ.	๒๕๓๔	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	อา	พา	ต	คุณหมอ	ประดิษฐ	เจริญ	ไทย	ทวี	อธิการบดี	มหา	วิ	ยา	ลัย	มหิดล	มา	นิมนต	ทาน	อาจารย	ไป	รักษา	ท่ี	โรง

พยาบาล	ศิ	ริ	ราช	โดย	เคร่ืองบิน	พระราชทาน	ตาม	รับสั่ง	ของ	ในหลวง
ทาน	อาจารย	เคย	เทศน	ไว	เร่ือง	“ตาย	อยาง	มี	ศิลปะ”	ตาย	ตาม	ธรรมชาติ	ทาน	อาจารย	ได	เลา	ถึง	คุณ	ตา	ของ	ทาน	เม่ือ	อายุ	มาก	แลว	ก็	จะ	กิน	ขาว	นอย	ลง	นอย	ลง

ฝก	จิต	เข มแข็ง	ขึ้น	เข มแข็ง	ขึ้น	คอยๆ	งด	ยา	ลง	งด	ขาว	พอ	ถึง	เวลา	ก็	หลับ	ตลอดไป	อยาง	สงบ)
(เม่ือ	๑	 เมษายน	๒๕๔๘	ขาพเจา	ถูก	หาม	เข า	หอง	ผูปวย	ฉุกเฉิน	ดวย	โรคหัวใจ	โต	นํ้า	เลือด	ทวม	ปอด	หายใจ	ติดขัด	นอน	ราบ	ไม	ได	จะ	หายใจ	ไม	ออก	เอา

คุณหมอ	บอก	วา	คุณ	อยู	ได	ไง	ควร	ช็อก	ไป	นาน	แลว
ระหวาง	๔	วัน	ใน	โรงพยาบาล	ได	ใช	บริการ	สวัสดิการ	ประกันสังคม	ของ	รัฐ	นับ	วา	ดี	มาก	ประการ	หนึ่ง	นํ้าหนัก	ตัว	ลด	หาย	ไป	ถึง	๑๒	กิโลกรัม	กอ	เกิด	ความ

รูสึก	ลึกๆ	ขึ้น	วา	“ความ	ตาย	เปน	ความ	สงบ”	เปรียบ	เหมือน	ตัวละคร	บน	เวที	กําลัง	เบา	อก	เบาใจ	พอใจ	พอใจ	ใน	มาน	ฉาก	ท่ี	กําลัง	รูด	ปด	ลง	ปด	ลง	จบ	การ	แสดง	ได	เสียที	
นึง	แต	แลว	ก็	สะ	อึก	ใจ	ขึ้น	มา	เม่ือ	หวน	คิดถึง	ภาระ	หนัก	ท่ี	ทาง	ธุรกิจ	การงาน	อีก	การเงิน	หลา	ยๆ	ประการ	นี่	ยัง	ไม	แลว	ใจ	ไป	ได	 คือ	ยัง	ไม	ได	แลวเสร็จ	ยัง	มี	คา	ใจ	อยู	 เม่ือ	ฟน	คืน	
ชีวิต	คร้ังนี้	จึง	เรง	ทยอย	ปลอย	วาง	สิ่ง	ตางๆ	 ลง	ทีละ	นอยๆ	 เหลือ	แต	 “งาน	เพ่ือ	งาน”	 “หนาท่ี	เพ่ือ	หนาท่ี”	 “ดี	เพ่ือ	ดี”	 เพ่ือ	ใกล	ตาย	 จะ	ตาย	ลง	อยาง	มี	ศิลปะ	แบบ	พุทธ	 หรือ	
แบบ	มนุษย	นั่นเอง)



๖๕.

“ทอง	ต่ืน	ได	แลว	เรา	จะ	ตาย	แลว”
(ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	พูด	กับ	พระ	สิงห	ทอง	ดวย	คํา	เรียบ	งาย	ขณะนั้น	ประมาณ	ตอน	ตี	๔	ของ	วันท่ี	๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๖)
“ไม	ไหว	แลว	ไป	บอก	คุณ	โพธิ์	หนอย	เรา	ไม	ไหว	แลว	เรา	จะ	ตาย	แลว”
(ทาน	อาจารย	พูด	ตอ	ใน	ขณะท่ี	ยัง	นั่ง	เข ียน	หนังสือ	อยู)
“โพธิ์	ไม	ไหว	แลว	เรา	คง	ไม	ไหว	แลว”
(ทาน	อาจารย	นอน	คุย	จน	สวาง	ตอนนั้น	๗	โมง	เช า	ทาน	อาจารย	ก็	ยัง	ยิ้ม	คุย	ธรรมะ	อยู	แลว	ก็	เทศน	ให	ทาน	โพธิ์)
“โพธิ์	เอา	กุญแจ	ออก	จาก	กระเปา	เรา	เรา	ไม	อยาก	ตาย	คา	กุญแจ”
“ทอง	นี่	นะ	ขาว	มา	พรุงนี้	เธอ	ฉัน	แทน	เรา	ก็	แลว	กัน”
“มัน	มา	ถึง	ตอนนี้	ทอง	ลิ้น	เรา	แข็ง	แลว”
(ทาน	อาจารย	มี	สติ	ม่ันคง	สม่ําเสมอ	ปราศจาก	อารมณ	ทํา	หนาท่ี	เพ่ือ	หนาท่ี	ดวย	จิต	วาง	วาง	จาก	ความ	วาง	เปน	ความ	วาง	ชนิด	สุดทาย	ด่ัง	ธรรมะ	คํากลอน	ทอน	

หนึ่ง	วา.	.	.
...รางกาย	เปน	รางกาย	ตาย	ไม	ฟง	เสียง...ทาน	ท้ังหลาย	เห็น	ไหม	อะไร	ตาย)
พุทธ	ทาส	จัก	ไม	ตาย
*พุทธ	ทาส	จัก	อยู	ไป	ไม	มี	ตาย
แม	รางกาย	จะ	ดับ	ไป	ไม	ฟง	เสียง
รางกาย	เปน	รางกาย	ไป	ไม	ลําเอียง
นั่น	เปน	เพียง	สิ่ง	เปลี่ยน	ไป	ใน	เวลา
*พุทธ	ทาส	คงอยู	ไป	ไม	มี	ตาย
ถึง	ดีราย	ก็	จะ	อยู	คู	ศาสนา
สม	กับ	มอบ	กาย	ใจ	รับใช	มา
ตาม	บัญชา	องค	พระพุทธ	ไม	หยุด	เลย
*พุทธ	ทาส	ยัง	อยู	ไป	ไม	มี	ตาย
อยู	รับใช	เพ่ือนมนุษย	ไม	หยุด	เฉย
ดวย	ธรรม	โฆษณ	ตาม	ท่ี	วาง	ไว	อยาง	เคย
โอ	เพ่ือน	เอย	มองเห็น	ไหม	อะไร	ตา	ยฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



๖๖.

=	ใต	เทาๆ	ไม	ตอง	ลุก
=	ใตเทา	อยู	นะ	ใตเทา	อยู	กอน	อยู	ชวย	ศาสนา	กัน
“เกลากระผม	ไม	ไหว	แลว	ชรา	แลว	มาก	กวา	พระพุทธเจา	๘	ป	แลว”
(ทาน	พระครู	ใบฎีกา	มณเฑียร	มณฺฑิโร	ทาน	จอย	เลา	ไว	วา	ปลาย	ป	พ.ศ.	๒๕๓๕	สมเด็จพระสังฆราช	เสด็จ	เยี่ยม	สวน	โมกข	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	นั่ง	

อยู	บน	รถเข็น	ออก	มา	หนา	กุฏิ	แลว	คอยๆ	ลุก	ขึ้น	เดิน	ออก	จาก	รถเข็น	ไป	นั่ง	ตรง	พ้ืน	นั่ง	แปล	เลย	แลว	ทาน	อาจารย	ก็	กม	ลง	กราบ	สมเด็จพระสังฆราช	ก็	รับ	ศีรษะ	เกือบจะ	
จรด	กัน	เลย)

(มี	พระ	ผูใหญ	เลา	สู	พระ	ดุษฎี	เมธงฺกุ	โร	วา	ไว	วา	ทาน	อาจารย	เข ียน	ขอความ	ไว	บน	เศษกระดาษ	แผน	หนึ่ง	เข ียน	วา
“อยา	เพิ่ง	คิด	ตาย	ตอนน้ี	อยู	ชวย	เขา	ไป	กอน”
นี่	แสดง	วา	ทาน	มี	เมตตา	ตอ	คน	ท้ังหลาย	อยาง	ไม	มี	เหนื่อย	 ด่ังท่ี	ได	สอน	ไว	วา	“ทํางาน	ให	พระพุทธเจา	 ไม	มี	เหน่ือย”	 คือ	เหนื่อย	กาย	พัก	กาย	 เด๋ียว	ก็	หาย

สวน	เหนื่อย	ใจ	นั้น	ไม	มี	วัน	จะ	เกิด	ขึ้น	ได	 เพราะวา	 “การ	ทํางาน	 คือ	การ	ปฏิบัติธรรม”	 “ทํางาน	ดวย	จิต	วาง	ทาง	ความ	วาง”	 จึง	ไม	มี	เหนื่อย	ไป	ได	อีก	เลย	 มีแต	จะ	ตาย	ไป	ตาม	อิ
ทัปปจจย	ตา	ของ	มัน	อยาง	นั้น	เอง)



๖๗.

“ตลิ่ง	ไหล	นํ้า	ไม	ไหล”
“ตลิ่ง	ไหล	ธาร	นํ้า	หยุด”
(ข าพเจา	เข ียน	หนังสือ	เลม	นี้	ไป	ฟง	CD	ธรรมะ	แผน	“นิพพาน	และ	หลักการ	ประพฤติ	ท่ี	นํา	ไป	สู”	ให	เกิด	แรง	บันดาลใจ	เห็นสมควร	กลาว	และ	อธิบาย	ความ

หมาย	ตาม	ท่ี	ฟง	และ	เข าใจ	ดวยวา	คํา	ท่ี	วา	“ตลิ่ง	ไหล	นํ้า	ไม	ไหล”	ได	พบเห็น	อยู	ใน	แหง	หน-รูปแบบ	ใด
โดย	สรุป	ก็	หมาย	เอา	วา	 ถา	มนุษย	เรา	ไม	ทํา	“ความ	ถูกตอง”	 (สัมมัต	ตา)	 สมอ	ยาง	มนุษย	ท่ี	ได	พบ	พุทธศาสนา	แลว	ละ	ก็	 ถือ	เปน	ความผิด	พลาด	อยาง	มหันต

ชนิด	ท่ี	ทาน	อาจารย	เรียก	วา	เปน	ไอ	ชาติ	โง	ถึง	ขั้น	ท่ี	นา	เสียดาย	ไม	นา	เอา	เสีย	เลย	เปรียบ	ด่ัง	ท่ี	“ธาร	น้ํา	หยุด	ตลิ่ง	กลับ	ไหล”	คือ	ความ	เปน	มนุษย	ใจสูง	กระทํา	แต	สิ่ง	ถูก
ตอง	“ความ	ถูกตอง”	เทานั้น	ท่ี	จะ	ดูแล	ชีวิต	ท่ี	ชีวิต	ไม	สามารถ	กัด	เจาของ	เปน	สันติสุข	ของ	ชีวิต	และ	เกิด	การ	สําเร็จ	ประโยชน	สูงสุด	สู	สังคม	เปน	สันติภาพ	ถาวร	ท้ัง	ภายใน	
และ	ภายนอก	ตัว	เรา,	เปน	แมน	แลว

“ความ	ถูกตอง”	(สัม	มา,	สัมมัตตะ,	สัมมัต	ตา)	หรือ	ความ	วาง	แบง	เปน	๔	หัวขอ	ดังนี้:-
๑.	ความ	ถูกตอง	ทาง	กาย	=	ทาง	เนื้อหนัง,	ธาตุ	๔,	วัตถุ	ท้ังหมด,	รวม	ท้ัง	ทาง	ลมหายใจ
๒.	ความ	ถูกตอง	ทาง	จิต	=	เจตสิก,	เวทนา,	สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ	ฯลฯ
๓.	ความ	ถูกตอง	ทาง	ตัวตน	=	ทาง	ตัว	กู-ของ	กู,	 บุญ-บาป,	กุศล-อกุศล	(กุศล	=	คม	ตัด,	 ตัด	สิ่ง	ควร	ตัด,	ไม	ตัด	สิ่ง	ท่ี	ไม	ควร	ตัด)	 เปน	ฝาย	เบ้ืองตน	ของ	

โลกีย	ศีล
๔.	ความ	ถูกตอง	ทาง	ความ	วาง	=	วาง	ทาง	ความ	วาง,	วาง	จาก	วาง,	วาง	จาก	กิเลส,	วาง	จาก	ทุกอยาง	ให	เกิด	โทษ,	สุญญ	ตา,	สุญญากาศ	(ไม	เปนโทษ	ใคร)



๖๘.

=	ขอ	นิมนต	ทาน	อาจารย	ให	เข า	รักษา	ใน	โรงพยาบาล	ซึ่ง	มี	อุปกรณ	การ	รักษา	ท่ี	พรักพรอม
“อยาก	ให	ทํา	การ	รักษา	อยู	ท่ี	วัด	จะ	เหมาะ	กวา”
“อาตมา	อยาก	ใหการ	อาพาธ	และ	การ	ดูแลรักษา	นั้น	เปน	ไป	แบบ	ธรรมชาติ	ธรรม	ดาๆ	เหมือน	กับ	การ	อาพาธ	ของ	พระสงฆ	ท่ัวไป	ใน	สมัย	พุทธกาล”
“ขอ	ให	แผนดิน	นี้	เปน	โรงพยาบาล”
(ท้ังหมด	นี้	เปน	การ	ปฏิเสธ	ดวย	ทาที	อัน	สงบ	และ	นุมนวล	และ	มิได	มี	ทาที	ของ	การ	ต้ัง	ขอเรียกรอง	หรือ	ต้ังแง	ตอตาน	กับ	แพทย	เลย
คุณหมอ	นิธิพัฒน	 เจียร	กุล	 นายแพทย	ผู	ได	มี	โอกาส	ถวาย	การ	รักษา	อาการ	อาพาธ	ของ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	อยาง	ตอเนื่อง	เปน	ระยะ	เวลา	 ๒๐	 เดือน

จนกระท่ัง	วาระ	สุดทาย	ของ	ทาน	เลา	ไว
จะ	เห็นไดวา	ทาน	อาจารย	รูความ	เปนจริง	และ	ดําเนิน	ไป	ตาม	ความ	เปนจริง	เสมอ	พรอมกัน	กับ	แสดง	ธรรมะ	ให	ดู	ให	เห็น	ให	ประจักษ)
“การแพทย	สมัยใหม	 ควร	ท่ี	จะ	หาทาง	ทํา	ให	เกิด	การ	ประสานกัน	ระหวาง	วิทยาศาสตร	ใน	ปจจุบัน	ท่ี	มุงเนน	เร่ือง	กาย	กับ	เร่ือง	ธรรมะ	อัน	เกี่ยวของ	กับ	จิต	และ	เปน	

เร่ือง	ของ	สังขาร	ถา	ได	จริง	เม่ือไร	ก็	จะ	เปน	ประโยชน	ตอ	ประชาชน	ท่ี	เจ็บปวย	อยาง	แทจริง”
“การ	เรียนรู	ชีวิต	ใกล	ตาย	 ทํา	ให	มี	ปญญา	ท่ี	สมบูรณ	ขึ้น	 เรา	จะ	ศึกษา	ความ	เจ็บ	 ความ	ตาย	 ความ	ทุกข	ให	มัน	ชัดเจน	ไม	สบาย	ทุกที	 ก็	ฉลาด	ขึ้น	ทุกที	เหมือน	

กัน”
(ทาน	อาจารย	มี	อุดมคติ	มี	หลักการ	มี	จุดยืน	ใน	ทุก	ท่ี	ทุกเวลา	ทาน	สอน	เร่ือง	“การ	ตาย	อยาง	มี	ศิลปะ”	อยาง	เปนธรรม	ชาติ	ธรรมดา	เรียบ	งาย	ประหยัด	ดวย	

ได	“ตาย	กอน	ตาย”	ไว	เรียบรอย	แลว	“การ	มี	ชีวิต	ท่ี	เปน	ประโยชน	เพียง	วัน	เดียว	ดี	กวา	มี	อายุ	ยืน	๑๐๐	ป	โดย	ไม	ได	ทํา	ประโยชน	เพ่ือ	ธรรมะ)



๖๙.

=	อยา	เพ่ิง	มรณภาพ	ทรง	ขอ	ให	ทาน	อยู	ผดุง	พระศาสนา
“ขอ	ฝาก	อาจารย	ประดิษฐ	กราบ	บังคมทูล	ให	ทรง	ทราบ	ถึง	ความรูสึก	ซาบซึ้ง	ใจ	ใน	พระ	มหา	กรุณาธิคุณ	ของ	องค	พระบาทสมเด็จ	พระเจาอยูหัว”
(อาจารย	ประดิษฐ	 เจริญ	ไทย	ทวี	คณบดี	คณะ	แพทยศาสตร	ศิ	ริ	ราช	พยาบาล	ใน	ขณะนั้น	เปน	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๔	ได	อัญเชิญ	กระแส	พระราช	ดํารัส	

ของ	องค	พระบาทสมเด็จ	พระเจาอยูหัว	มา	อาราธนา	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	วา	อยาง	เพ่ิง	มรณภาพ
ความ	พยายาม	นิมนต	ทาน	อาจารย	ไป	รักษา	ท่ี	โรงพยาบาล	คร้ังนี้	นับ	เปน	คร้ัง	ท่ี	๖
ทาน	อาจารย	เคย	สอน	ไว	วา	 “ให	ตาย	เสียกอน	ตาย	 สบาย	กวา”	 “ให	ตาย	อยาง	มี	ศิลปะ”	 ความหมาย	รวม	ก็	คือ	 ฝก	การ	ตาย	จาก	ตัว	กู-ของ	กู	 รู	หนาท่ี	ทาง	

ธรรมชาติ	 เม่ือ	ถึง	เวลา	 ก็	ให	จิตใจ	ปลอย	วาง	รางกาย	ให	ดับ	ลง	อยาง	สงบ	เย็น	 ไม	ควร	นํา	รางกาย	ไป	เสียบ	สายยาง	ระโยงระยาง	อยู	ให	ปวยการ	 แม	จะ	อาง	คุณธรรม	กตัญู	
กตเวที	 แต	มี	ศิลปะ	หรือ	สติ	สัม	ปะ	ชัญญะ	แหง	ธรรมชาติ	ของ	ความ	 สะอาด	 สวาง	 สงบ	 ซึ่ง	มี	คุณคา	กวา	การ	ยืด	ลมหายใจ	อีก	เพียง	เล็กนอย	ไป	ทําไม	กัน	 ในเม่ือ	หนาท่ี	ของ	
ชีวิต	ได	มี	ความ	พอเพียง	สมบูรณ	ดี	แลว)



๗๐.

“มา	จาก	ไหน”
“มา	จาก	ไหน”
“มา	จาก	ไหน”
“ให	ไป	ดูใจ	อยาก	รู	อะไร	ให	ไป	ดูใจ”
=	ผม	อยาก	พัก	อยู	ท่ี	สวน	โมกข	สัก	ระยะ	หนึ่ง
“ให	ไป	พัก	ตึก	เรือ”
(คุณ	ขวัญ	ยืน	 ลูก	จันทร	 นักเข ียน	ผู	ได	พบ	สิ่ง	สําคัญ	ท่ีสุด	ใน	ชีวิต	จาก	สวน	โมกข	 เลา	วา	 ได	หนี	ออก	จาก	 มศว	 บาง	แสน	 ตอน	ท่ี	เรียน	อยู	ป	 ๓	 เนื่องดวย	

ความ	วุนวาย	และ	อึดอัด	ท้ัง	จาก	บาน	และ	มหา	วิทยา	ลัยฯ	หลังจาก	ครุนคิด	อยู	นาน	วา	จะ	หนี	ไป	ไหน	ใน	ขณะ	นั่ง	ควาง	อยู	ท่ี	หัวลําโพง	ไดยิน	เสียงประกาศ	วา	ขบวน	รถไฟ	สาย
ใต	ไป	อําเภอ	ไช	ยา	จังหวัด	สุราษฎรธานี	กําลังจะ	ออก	คิด	แวบ	ขึ้น	มา	วา	ไช	ยา	มี	สวน	โมกข	ตีต๋ัว	กระโดด	ขึ้น	รถไฟ	เลย

เชา	วันรุงข ึ้น	 เข า	กราบ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ท่ี	มา	หิน	หนา	กุฏิ	ทาน	ถาม	เปน	ภาษา	ใต	 “มา	จาก	ไหน”	 คุณ	ขวัญ	ยืน	คิด	คําตอบ	อยู	อึด	ใหญ	 ไม	รู	จะ	ตอบ	จาก
มศว	 บาง	แสน	 หรือ	ภูเก็ต	ดี	 ทาน	อาจารย	มี	เมตตา	ถาม-รอ	 ถาม-รอ	คําตอบ	อยู	ถึง	สาม	คําถาม	 ท่ีสุด	ทาน	มี	เมตตา	สูง	ให	ไป	ดูใจ...	 ตรง	นี้	เปนธรรม	ปฏิบัติ	ท่ี	เปน	ทางออก	
และ	แก	ปญหา	ได	สูงสุด	ของ	แนว	พุทธ	ให	ดูใจ	ถาม	ใจ	แลว	กระจาง	แก	ใจ	ตนเอง	ได	แก	ปญหา	ได	ทุก	กรณี)

(เซ็น	มี	เจตนา	ท่ี	จะ	ปลดปลอย	เรา	ออก	มา	จาก	ความคิด)



๗๑.

=	ทําไม	อาจารย	ยัง	เปน	พระ	อยู
“เปน	พระ	แต	ไม	ยึด	ติด	อยู	กับ	ความ	เปน	พระ	นะ	นี่	คือ	เงื่อนไข	ของ	การ	อยู	ใน	สังคม	โลก”
(ทาน	อาจารย	ดร.เสรี	พงศ	พิศ	ผูอํานวยการ	สถาบัน	สงเสริม	วิสาหกิจ	ชุมชน	แม	ทาน	จะ	เปน	คริสต	ศาสนิกชน	นิกาย	คาทอลิก	แต	ความ	สนใจ	ใน	ปรัชญา	ของ	

ทาน	ไม	มี	เสน	แบง	ทาง	สถาบันศาสนา	 ซึ่ง	มี	ความคิดเห็น	วา	 ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ก็	เปน	คน	ไม	มี	สถาบัน	นี้	 มี	จิตวิญญาณ	ความ	เปน	อิสระ	 ทํา	ให	เกิด	กระบวน	ทัศน	ใหม
คือ	วิธี	คิด	วิธี	ปฏิบัติ	วิธี	ให	คุณคา	ซึ่ง	ต้ังอยู	บน	ฐาน	การ	มอง	โลก	ตาม	ความ	เปนจริง	แบบ	หนึ่ง	กรณี	อยาง	นี้	คน	อยาง	แบบ	ทาน	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ไม	ตอง	เปน	พระ	ก็	เปน	พระ	อยู	หรือ	
เปน	พระ	เสีย	ยิ่ง	กวา	ความ	เปน	พระ	เสีย	อีก	 คือ	เปน	พระ	โดย	สมมติ	 รู	หนาท่ี	ตาม	วิวัฒนาการ	ของ	ยุคสมัย	ใน	สังคม	โลก	 คือ	ใน	ทามกลาง	โลกๆ	 ยอม	มี	โล	กุ	ตต	ระ	ยืดหยุน	อยู	
โดย	ธรรมชาติ	ธรรมดา	เช นนั้น	เอง)

“อยู	ให	เหมือน	ลิ้น	งู	ใน	ปาก	งู”
ทาน	พระ	นุย	มี	เมตตากรุณา	บรรยาย	ภาพ	ปริศนาธรรม	ใน	โรงหนัง	สวน	โมกข	มี	ท้ัง	ความ	สนุก	เพลิน	ใจ	ได	ธรรมะ
อาจารย	ไก	ท้ังหลาย	กับ	เพ่ือน	สม	พาล	รับ	ความ	มี	เมตตาจิต
จาก	ทาน	จอย	หลัง	กุฏิ	ทาน	อาจารย
ใน	คุก	มี	ผูชาย	มาก	กวา	ผูหญิง	ลาน	หิน	โคง	มี	ผูหญิง	มาก	กวา	ผูชาย



๗๒.

=	ท่ี	นอน	ของ	พระคุณ	เจา	ทําไม	เล็ก	นิด	เดียว
“แต	มัน	ใหญ	กวา	โลง	นะ”	(หลวงพอ	เข	ษม	เข	ม	โก)
(ใน	นิทาน	ธรรม	เร่ือง	 “กาม	นิต	กับ	วา	สิ	ฏฐี”	 มี	อยู	ฉาก	หนึ่ง	กลาว	ถึง	พุทธ	พจน	ท่ี	มี	แก	กาม	นิต	วา	“อัน	สัจธรรม	น้ัน	 ใคร	พูด	ก็	เหมือน	กัน”	 เปน	ฉาก	ใน	โรง	ปน	

หมอ	ของ	เศรษฐี	ใจบุญ	ซึ่ง	ได	นิมนต	และ	เช ื้อเช ิญ	ผู	เดินทาง	เม่ือ	ตก	ค่ํา	ให	พัก	แรมคืน	 ชวง	ตอนนั้น	 ภาวะ	จิต	ของ	กาม	นิต	หนุม	ซึ่ง	อกหัก	 ชอกชํ้า	 ระกํา	ทรวง	 หัวปกหัวปา
ผิดหวัง	ใน	ความ	หลงรัก	วิ่ง	แสวงหา	พระพุทธเจา	เนื่องจาก	ได	สดับตรับฟง	ถึง	กิตติศัพท	มา	วา	พระองค	ทรง	เปน	พระ	ศาสดา	แก	ปญหา	ความ	ทุกข	ท้ังหลาย	ท้ังมวล	ได	สิ้น

ขาพเจา	จึง	ขอ	ยก	เอา	คําสอน	ของ	ทาน	หลวงพอ	เข	ษม	มา	สัก	เร่ือง	หนึ่ง	ตาม	ไดยิน	คน	เลา	กัน	มา	 อยาง	คํา	วา	“แต	มัน	ใหญ	กวา	โลง	นะ”	 เปน	คําตอบ	ท่ี	เรียบ	งาย
ชัดเจน	ซาบซึ้ง	กินใจ	 เต็มเปยม	ดวย	โล	กุ	ตตร	ธรรม	ธรรมะ	เหนือ	โลก	พน	โลกๆ	ขอ	ให	พวกเรา	คอยๆ	อาน	คอยๆ	 คิด	 คิด	แตละ	คร้ังๆ	 คิด	ด่ัง	นี้	แลว	ละ	ก็	จะ	ได	ธรรมะ	
ใหมๆ	แก	ตนเอง	และ	เผื่อแผ	ผู	อื่นๆ	ทุก	คร้ังๆ	ลอง	ดูๆ)

(ข าพเจา	พบ	บท	นี้	เข า	โดย	บังเอิญ	 จึง	ขอ	เช ิญ	ยก	มา	วาง	เพ่ิมเติม	ไว	ใน	เลม	นี้	 เพ่ือ	เปน	สวนหนึ่ง	ท่ี	ชี้	ได	วา	สวน	โมกข	มี	ใน	ท่ี	ทุก	ท่ี	 แหง	ทุกแหง	 ทุกแหง	หน	คือ	
สวน	โมกข

สรุป	วา	คุณคา	และ	คุณธรรม	ท้ังปวง	เปน	สากล	เปน	สิ่ง	สิ่ง	เดียวกัน	สม	ดัง	ใน	คํา	ปณิธาน	๓	ประการ	ของ	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	ดังนี้
๑.	ให	เข าใจ	ถองแท	ใน	ศาสนา	ของ	ตนๆ
๒.	ให	ทํา	ความ	เข าใจ	ดวย	ดี	ระหวาง	ศาสนา
๓.	ให	ถอย	หาง	จาก	วัตถุนิยม	(บริโภค	นิยม)



๗๓.

(ขณะท่ี	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	นั่ง	เข ียน	หนังสือ	อยู	ใน	กุฏิ)
=	ทาน	อาจารย	กําลัง	ทํา	อะไร	เข ียน	อะไร	สู	พวก	เศรษฐี	ไม	ได	มี	เงิน	ลาน	มี	ทอง	เยอะแยะ
“สิ่ง	ท่ี	เรา	ทํา	ขณะนี้	จะ	เปน	ประโยชน	มี	คา	ยิ่ง	กวา	เงิน	ลาน”
(ผูถาม	ใน	คําถาม	นี้	 มี	ความคิด	แบบ	โลกๆ	 อยางยิ่ง	 แต	ดูจะ	เปน	การ	ถาม	แบบ	ซื่อๆ	 ตาม	ประสา	ชาว	บา	นๆ	 ท่ี	สิ่งแวดลอม	และ	สังคม	และ	ประเพณี	วัฒนธรรม

ได	ปด	หู	ปด	ตา	ปดกั้น	สติปญญา	อยาง	กับ	เปนปกติ	ไป	เสียแลว	แต	เปนปกติ	ของ	ทาน	อาจารย	จะ	มี	เมตตา	ตอบ	คําถาม	เพ่ือ	บม	เพาะ	สติปญญา	จะ	สังเกต	ได	วา	ทาน	ตอบ	เพียง	
วา	“...มี	คา	ยิ่ง	กวา	เงิน	ลาน”	ให	ผูถาม	จํา	ได	เพียงนี้	ก็	พอเพียง	แลว	กอน)

(ทาน	อาจารย	เคย	ตอบ	คําถาม	จาก	ความคิด	ใน	ทํานอง	วา	เห็น	ทาน	เข ียน	หนังสือ	ไว	จํานวน	มากมาย	 แลว	จะ	มี	ใคร	ได	อาน	 เม่ือไร	จะ	ได	รู	 ได	เข าใจ	 ซึ่ง	ทาน	
อาจารย	ได	ตอบ	วา	“การ	ทํางาน	เขียน	น้ี	เสมือน	กับ	การ	หุงหาอาหาร	เตรียม	ไว	เผื่อ	เม่ือ	มี	คน	หิวโหย	ก็	จะ	ได	กิน	อ่ิม	อยาง	ทัน	กาล”)

(ข าพเจา	ยัง	จํา	คําสั่งสอน	ของ	คุณพอ	 ทาน	สอน	ไว	ต้ังแต	ขาพเจา	ยัง	อยู	ใน	วัย	เด็ก	 เปน	ภาษา	แตจ๋ิว	ซึ่ง	แปล	ความ	วา	“อยา	ขุด	บอ	ตอเม่ือ	กระหาย”	 “กาวหนา	
ให	มี	ทาง	พบ	ทางตัน	มี	ท่ี	ถอย	รอด”	แลว	ก็	มี	คุณ	ปู	สอน	คุณพอ	ไว	วา	“งาน	ทํา	ไป	เถิด	แลว	จะ	ดี	เอง”)

การงาน	ทํา	ให	ชีวิต	สดใส
*อัน	การงาน	นั้น	ประเสริฐ	ตรง	ท่ี	สนุก
ยิ่ง	ทํางาน	ยิ่ง	เปนสุข	ทุก	สถาน
ทํา	ชีวิต	ให	สดใส	ใจ	เบิกบาน
ใน	การงาน	ประจําวัน	นั่นเอง	นา
*เม่ือ	อยาง	นี้	มีแต	คน	วิมล	จิต
เย็น	สนิท	ดวงใจ	ไร	โท	สา
เกิด	สังคม	ท่ี	อุดม	ดวย	เมตตา
อยาก	เรียก	วา	ธัมมิ	กะ	สังคมนิยม
*ผล	ของ	งาน	ลนเหลือ	เผื่อแผ	ท่ัว
สัตว	ทุก	ตัว	ใหญนอย	พลอย	สุข	สม
ท้ัง	เมือง	เล็ก	เมือง	ใหญ	ได	ชื่นชม
โลก	ระดม	สุข	วาง	ทาง	นิพ	พา	นฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ



๗๔.

=	ทําไม	ทาน	อาจารย	จึง	ไม	ไป	เมืองนอก
“ภูเขา	ไม	ตอง	ไป	หา	นก	นก	จะ	ตอง	บิน	มา	ท่ี	ภูเขา”
(ภูเขา	ต้ังม่ัน	ทะมึน	อยู	ใน	ลําเนาไพร	 อุดมสมบูรณ	พูน	ผล	ดวย	พืชพันธุ	ธัญญาหาร	 นานา	สิ่ง	 ดุจ	ด่ัง	ธรรมะ	นานา	สาระ	 อัน	คงอยู	คงกระพัน	รอ	ผู	ทุกขยาก	

ลําบาก	เข ็ญ	แสวงหา	ทาง	บรรเทา	ความ	หิว	กระหาย	คลาย	ทุกข	โศก	รอดพน	ภัย	เปรียบ	ด่ัง	นก	ท่ี	หิวโหย	ยอม	ตอง	ใช	สัญชาตญาณ	เสาะหา	หนทาง	นํา	ตน	สู	พนา	ไพร	จัก	หา	มี	
ภูผา	ใด	เคลื่อน	ค	ลา	ยาย	ไป	หา	นก	ได	ไม	นั่น	คือ	ทุกคน	จัก	ตอง	“มอง	ตน	แบบ	อัตตา	หิ	อัตต	โน	นา	โถ”ไม	มี	ใคร	จะ	มา	รับ	ทุกข	แทน	เรา	ได	อยาง	แทจริง

ข าพเจา	คิดเห็น	วา	 ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	มิได	อวดอาง	วา	ตนเอง	ใหญ	ยิ่ง	ด่ัง	ภูเขา	 สวน	ผูคน	พวก	ท่ีอยู	เมืองนอก	ท่ัว	ท้ัง	โลก	 เสมือน	วิหค	หิว	กระหาย	นะ	
ครับ	ผม	คิด	วา	ทาน	อาจารย	อุปมาอุปไมย	สอนใจ	ผู	มา	ไถถาม	วา	ผูใด	ยัง	ปด	ประตู	หัวใจ	และ	ความคิด	เสียแลว	ยัง	หลง	ติด	ยึด	แนน	อยู	กับ	วัตถุนิยม	(นิยม	วัตถุ	หรือ	บริโภค	
นิยม)	จัด	เสียแลว	ยอม	ปวยการ	และ	เสียเวลา	เปลาๆ	เปน	การ	เบียดเบียน	เวลา	โอกาส	ของ	คน	อื่น	เขา	อีก	ใน	บานเกิดเมืองนอน	แดนดิน	ถิ่นฐาน	ไทย	เรา	ก็	ยัง	มี	นก	ทุกขยาก	
แสน	เข ็ญ	อยู	รอ	บๆ	ภูเขา	ยัง	ทนทุกข	หิวโหย	ขาว	ปลา	แหง	ธรรมะ	อีก	จํานวน	มาก	จึง	ควร	ท่ี	จะ	ให	ผู	มี	สติปญญา	จาก	ตาง	ประเทศ	มา	ฝกปรือ	ศึกษา	หา	ความ	รู	สู	อุตสาห	ปฏิบัติ	
ธรรมะ	ใน	เมืองไทย	ของ	เรา	แลว	นอมนํา	ธรรมะ	ไป	สอน	คนเมือง	นอก	ดวย	กันเอง	จะ	สะดวก	ได	ประโยชน	สูง	กวา	โดย	หลัก	คิด	อยาง	สากลนิยม)



๗๕.

=	ทาน	อาจารย	จะ	มี	ชีวิต	อยู	ให	ดี	ท่ีสุด	ได	อยางไร	ครับ
“อยา	ประมาท”
=	ทํา	อยางไร	จึง	จะ	ไม	ประมาท
“ให	นึก	เสมอ	วา	วันนี้	เปน	วัน	สุดทาย	ของ	ชีวิต”
(ทาน	พระ	อาจารย	วุฒิ	ชัย	 ว	ชิ	รเมธี	 หรือ	ทาน	ว.	 ว	ชิ	รเมธี	 เลา	ไว	ใน	ตอน	ท่ี	ทาน	แสดง	ธรรม	ทาง	รายการ	ธรรมะ	ของ	สถานีโทรทัศน	ชอง	 ๕	 ใน	วัน	ศุกร	ท่ี	 ๒๒

กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๙	เวลา	๒๒.๐๐	น.
ทํา	ให	ขาพเจา	นึกถึง	สุภาษิต	โบราณ	ของ	ไทย	เรา	ท่ี	วา	 ‘เวลา	และ	วา	รี	ไม	คอยทา’	 และ	คิดถึง	ประโยค	หนึ่ง	ใน	บท	สวดมนต	ทําวัตร	แปล	ท่ี	วา	 ‘ช ีวิต	ไม	เท่ียง	 ความ	

ตาย	เปน	ของ	เท่ียงแท	แนนอน’	 และ	 ‘เลือก	เกิด	ไม	ได	 แต	เลือก	ตาย	ได’	คือ	เลือก	ตาย	อยาง	ไม	ประมาท	ได	ดวย	ตนเอง	 ถา	ถาม	ขาพเจา	วา	 แลว	ได	คิด	ไว	หรือเปลา	วา	ตน	จะ	
ตาย	อยางไร	เลือก	ไว	แลว	หรือยัง	ขาพเจา	ขอ	ตอบ	วา	จะ	พยายาม	ให	‘ตาย	กอน	ตาย’	‘ตาย	กอน	ตาย	เนา	เข า	โลง’	เปน	การ	ตาย	อยาง	มี	ศิลปะ	แม	ใกล	ตาย	แบบ	ชาวโลก	ก็	จะ	
ฝก	แบบ	ไป	ไม	กลับ	หลับ	ไม	ต่ืน	ฟน	ไม	มี	หนี	ไม	พน	ไม	มี	การ	ระโยงระยาง	สายยาง	สารพัด	ทอ	ยา	ให	ทรมาน	เปลาๆ	เกิน	ความจํา	เปน	เปลาๆ.)

ตาย	กอน	ตาย
*ตาย	เม่ือ	ตาย	ยอม	กลาย	ไป	เปน	ผี
ตาย	ไม	ดี	ได	เปน	ท่ี	ผี	ตายโหง*
ตาย	ทําไม	เพียง	ให	เขา	ใส	โลง
ตาย	โอโถง	นั้น	คือ	ตาย	เสียกอน	ตาย
*ตาย	กอน	ตาย	ยอม	ไม	กลาย	ไป	เปน	ผี
แต	กลาย	เปน	สิ่ง	ท่ี	ไม	สูญหาย
ท่ีแท	คือ	ความ	ตาย	ท่ี	ไม	ตาย
มี	ความหมาย	ไม	มี	ใคร	ได	เกิด	แล
*คําพูด	นี้	ผันผวน	ชวน	ฉงน
เหมือน	เลนลิ้น	กะลา	วน	คน	ตอแหล
แต	เปน	ความ	จริง	อัน	ไม	ผันแปร
ใคร	คิด	แก	อรรถ	ได	ไม	ตาย	เอยฯ
*ตายโหง	คือ	สภาวะ	จิต	ของ	ผู	ใกล	ตาย	แลว	ไม	รูจัก	ยอมรับ	ความ	เปนจริง	แหง	กฎธรรมชาติ	ธรรมดา	เช นนั้น	เอง	ขาดสติ	เกิด	ความ	กังวล	จิต	ทรมาน	ใจ	มี	

ความ	สงบ	เย็น	ยัง	ไม	พอเพียง	ไม	ใช	คน	ถูก	รถ	ชน	ตาย...
(“เรา	กําลัง	เดิน	หนา	ไป	หา	ความ	ตาย	อยู	ทุก	วัน	แลว	จะ	ไม	ทํา	ความ	ดี	อะไร	บาง	หรือ”	(พระ	อาจารย	ชา	สอน	ไว,	พระ	ศรี	สิทธิ	มุนี	เลา	ให	ฟง)



๗๖.

=	ผม	ไม	ได	จบ	นักธรรม	เอก	หรือ	นักธรรม	อะไร	มา	เลย	การ	มา	ปฏิบัติธรรม	ท่ี	สวน	โมกข	นี่	ผม	จะ	ตอง	ใช	ปญญา	ระดับ	ไหน	ครับ
“ปญญา	ท่ี	ทํา	ให	มา	สวน	โมกข	ก็	ใชได	แลว”	(หัวเราะ)
=	ทาน	อาจารย	ครับ	ปฏิบัติธรรม	ท่ีนี่	ตอง	ทํา	อะไร	ม่ัง
“พระ	ท่ีนี่	ไม	ได	ปฏิบัติ	อะไร	หรอก	เปน	กุลี	กัน	ท้ังนั้น”
=	ทาน	อาจารย	ครับ	ผม	ตอง	ไป	สึก	แลว	ขอ	คติ	เตือนใจ	สัก	ขอ
“ทํา	จิต	ให	เปนปกติ”	(บอก	เรียบๆ)
(คุณ	เนาวรัตน	พงษ	ไพบูลย	ศิลปน	แหงชาติ	เม่ือคร้ัง	บวช	เรียน	ท่ี	วัด	ชล	ประ	ทา	นฯ	แลว	เดินทาง	ไป	ศึกษา	ปฏิบัติธรรม	ท่ี	สวน	โมก	ขพ	ลา	ราม	อยู	สอง	เดือน	เลา	

ให	หลาย	คนใน	หลา	ยๆ	สื่อสาร	อยาง	วิจารณ	ตนเอง	อยาง	ชนิด	คนหา	ความจริง	ยอมรับ	ความ	เปนจริง	และ	ดําเนินชีวิต	ไป	ตาม	ความ	เปนจริง	 โดย	ชี้	วา	ตนเอง	มี	ปญหา	ปรุง
แตง	เยอะ

ขาพเจา	มอง	วา	 ผู	ท่ี	รูตัว	วา	มี	ปญหา	ปรุงแตง	เยอะ	คือ	ผู	ท่ี	รู	วิธี	ท่ี	จะ	ลด	ละ	 เลิก	การ	ปรุงแตง	ท่ี	เยอะ	ลง	ได	 เพราะ	เม่ือ	รู	ปญหา	การ	ปรุงแตง	เยอะ	 ก็	รู	ผล	ของ	ความ	
หนักอก	หนักใจ	 เหมือน	การ	แบกหาม	หาบ	คอน	สิ่งของ	ไว	เพียบ	บา	หรือ	ยก	กระเดียด	ไว	ซอก	เอว	ปานกัน	 เม่ือ	ประจักษช ัด	แลว	ยอม	รู	ปลอย	 รู	วาง	 รู	พัก	 รู	วาง	 ให	เบา	 ให	
โลง	ให	คลาย	หาย	รอน	ไม	ตอง	ถูก	ลน	ถูก	เผา	ใดๆ	ได	อีก	ตอไป	แลว	ละ.)



๗๗.

“การ	ปฏิบัติธรรม	เหมือน	การ	กิน	ปลา	ไม	ให	ถูก	กาง	ใช	ศิลปะ	ใน	การ	กิน	ปลา	ไม	ให	ถูก	กาง”
=	แลว	ผม	อยาก	จะ	กิน	กาง	จะ	เปน	อยางไร
“อยาก	กิน	ก็	กิน	ได	แต	ระวัง	จะ	ตํา	ปาก	เอา”
(ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	มี	คําพูด	ท่ี	เรียบ	งาย	แต	แทงใจ	ดํา	คน	ได	บทสนทนา	ขางบน	นี้	คุณ	เทพ	ศิ	ริ	สุข	โสภา	ถาม	วา	ถา	อยาก	กิน	กาง	จะ	เปนไร	ตาม	ศิลปะ	

ของ	อารมณ	ศิลปน	อาวุโส	ท่ี	อยาก	ทราบ	อยู	รู	อารมณ	ของ	ทาน	อาจารย	 แบบ	อยาก	ทดสอบ	ตัวตน	กัน	 นี่	ขาพเจา	ใช	แบบ	คาดคะเน	 คิด	เอา	เอง	นะ	ครับ	 ถา	ไม	ใช	ก็	อาจ	จะ	ใกล
เคียง	นะ	ทาน	อาจารย	คงเสนคงวา	ใน	นํ้าเสียง	อยาง	เรียบๆ	ไม	มี	อารมณ)



๗๘.

“สิงห	ทอง	เธอ	ทอง	สัมมัตตะ	๑๐	ได	ไหม	เรา	ยัง	ทอง	ได	เลย”
(พระ	สิงห	ทอง	 เข	มิ	โย	 พระ	อุปฏฐาก	 เลา	ให	ฟง	วา	 ช วง	ท่ี	ทาน	อาจารย	เตรียม	ตัว	มรณภาพ	 ต้ังแต	ตน	ป	 ๒๕๓๖	 ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	จะ	งด	อาน	 ไม	

ติดตาม	ขาวสาร	บานเมือง	 ไมวา	ทาง	หนังสือพิมพ	 วิทยุ	 เหมือน	ท่ี	เคย	ทํา	มา	ตลอด	 ทาน	จะ	ให	พระ	สิงห	ทอง	อาน	แต	หนังสือ	ธรรมะ	ชุด	ธรรม	โฆษณ	 ไก	วัลย	ธรรม	 สุญญตา
และ	หนังสือ	ท่ี	คน	สง	มา	ถวาย	ให	ฟง	ทุก	วัน	วัน	ละ	๑-๒	ชั่วโมง

พระ	อุปฏฐาก	ทาน	นี้	เลา	ตอไป	วา	 ดูเหมือน	ทาน	อาจารย	จะ	สอน	ธรรมะ	ไป	ดวย	 ทาน	มัก	ถาม	วา	 ทอง	หัวขอ	ธรรม	เร่ือง	นั้น	เร่ือง	นี้	ได	ไหม	 ทาน	สิงห	ทอง	ก็	ตอง	ไป	
ศึกษา	ทบทวน	แลว	ก็	ตอง	ไป	ทอง	ให	ทาน	ฟง)	(ดู	ธรรมะ	สัมมัตตะ	๑๐	ท่ี	ปู	พ้ืน	หัวขอ	ธรรม	บาง	ประการ	กัน	กอน...)/ทํา	ลิงก	ไป	ท่ี	หนา	ไฮไลต	ให	ดวย	คะ/

๗๙.	=	เด็กๆ	มา	ยิง	นก	ใน	สวน	โมกข	ได	ไง	(เข	มา	นันท	ภิกขุ	พูด	หาม	เด็ก)
“เรา	สั่ง	ให	ยิง	เอง	.	.	.ฮึ	ฮึ.	.	.	มัน	มา	กิน	กระ	ทอ	น	ของ	เรา	(หัวเราะ)	จึง	ให	ยิง	ไล	ไม	ใช	ยิง	จ	ริ	งๆ”
(พระ	เข	มา	นันทะ	อาจารย	โก	วิท	เอน	ก	ชัย	เลา	ให	ฟง	วา	ขณะท่ี	ทํางาน	ปน	รูปปน	พระ	อวโลกิเตศวร	ตรง	ขา	งๆ	กุฏิ	ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	อยู	นั้น	เห็น	เด็ก	

กําลัง	ใช	หนังสต๊ิก	ยิง	นก	ท่ี	ตน	กระ	ทอ	น	ปา	ซึ่ง	ยืนตน	ใหญ	มาก	อยู	หนา	กุฏิ	ทาน	อาจารย	 จึง	ปน	ลง	มา	จาก	งาน	ปน	 พูด	ไล	เด็ก	ให	เลิก	ยิง	นก	 เด็ก	ก็	ทําทา	เงอะ	งะๆ	 แลว	ก็	วิ่ง	ไป
แต	ปรากฏ	ทาน	อาจารย	เดิน	ออก	มาบ	อก	วา	เปน	ผูสั่ง	ให	เด็ก	ยิง	เอง	ทําเอา	พระ	อาจารย	โก	วิท	ใน	ขณะนั้น	ช็อก	ตกใจ	ใหญ	วา	เอะ!	ทําไม	ทาน	อาจารย	เปน	อยาง	นี้

ข าพเจา	เช ื่อ	วา	ตอมา	ทาน	อาจารย	โก	วิท	ยอม	เข าใจ	ดี	เปน	อยางยิ่ง	คือ	ขาพเจา	เข าใจ	วา	เปน	การ	ทดสอบ	จิต	พรอม	สอน	ธรรมะ	สายกลาง	จาก	ทาน	อาจารย)
(เกี่ยวกับ	ภาพถาย	พระ	อวโลกิเตศวร	รูป	องค	ใหญ	ดังกลาว	ขางตน	นี้	 ตาม	ท่ี	เห็น	อยู	ท่ี	หนา	 (เลขหนา	หลัง	ขอ	 ๑๑.)	 /ทํา	ลิงก	ให	ดวย	คะ/	 เลม	นี้	 มี	ตนไม	ใบ	

หญา	ขึ้น	อยู	บน	พระ	เศียร	นั้น	 มา	จาก	คํากลาว	ใน	อุดมการณ	พระโพธิสัตว	ท่ี	มี	พระ	มหา	เมตตา	คุณ	ตอ	สรรพสัตว	โลก	 แม	ชีวิต	ก็	เสียสละ	ให	สัตว	ผู	ยากไร	ได	ทําไม	กับ	ตน	หญา	
และ	กา	ไก	จะ	ขึ้น	จะ	ขี้	รด	ไม	ได	ก็	เช นนั้น	เอง.)



๘๐.

=	ทาน	อาจารย	ครับ	ใน	หองพัก	ของ	ทาน	อาจารย	มี	ใย	แมงมุม	เต็มไปหมด	มัน	ผิด	หลัก	สุขลักษณะ	ครับ
“เรา	อยู	อยาง	นี้	เพราะ	เรา	อยาก	จะ	ศึกษา	ชีวิต	การ	อยู	รวม	กับ	แมงมุม”
(คุณหมอ	ฟง	แลว	ก็	ไม	รู	จะ	วา	อยางไร	เพราะ	ทาน	บอก	อยู	อยาง	นี้	มัน	ไมเปนไร	หรอก
คน	ใกลช ิด	เลา	วา	สมัย	อยู	สวน	โมกข	เกา	ท่ี	พุ	ม	เรียง	ตรง	ท่ี	ทาน	นั่ง	อยู	ก็	มี	ตะกวด	อยู	ดวย
ท่ี	สวน	โมกข	ใหม	บางที	แมไก	ก็	มา	วาง	ไข	ท่ี	โตะทํางาน	เข ียน	หนังสือ	ของ	ทาน	แลว	ก็	ฟก	ไข	อยู	ตรง	นั้น	ก็	มี
ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	ภิกขุ	เคย	เลา	ให	ฟง	วา	 การ	อยู	รวม	กับ	สัตว	 ทํา	ให	เรียนรู	จาก	การ	สังเกต	ธรรมชาติ	หรือ	สัญชาตญาณ	ของ	มัน	 ทํา	ให	มี	ขอมูล	มาก	ใน	การ	

แสดง	ธรรม	เพราะ	มา	จาก	การ	ศึกษา	เรียนรู	โดย	ตรง)



๘๑.

=	ทาน	พรอม	หรือยัง
“อาตมา	ยัง	ไม	พรอม.”
=	ทาน	พรอม	หรือยัง
“อาตมา	ยัง	ไม	พรอม.”
=	ทาน	พรอม	หรือยัง
“อาตมา	ยัง	ไม	พรอม.”
(ดร.อาภรณ	พฤกษ	ศรี	 เลา	ให	ฟง	วา	 ทาน	อาจารย	พุทธ	ทาส	บอก	ให	ฟง	วา	 ช วง	หลัง	 ๖	 ตุลา	๑๙	 ไม	นาน	นั้น	ทานผูหญิง	วิภา	วดี	 รังสิต	 เคย	แวะ	เข า	สวน	

โมกข	กราบ	นมัสการ	ทาน	อาจารย	 เพ่ือ	ถาม	ความ	พรอม	ใน	การ	เตรียม	รับเสด็จ	ในหลวง	ให	มา	เยือน	สวน	โมกข.	 เลา	วา	 มี	การ	ถาม	ความ	พรอม	ถึง	สาม	คร้ัง	สาม	ครา,	 คําตอบ	ก็	
คง	เดิมฯ.

ทราบ	วา	ใน	พระ	วินัย	ปฎก	นั้น	พระพุทธองค	ทรง	บัญญัติ	หาม	การ	เอาใจ	ผู	มี	อํา	นา	จฯ	ให	ดูเหมือนวา	เพ่ือ	เกียรติยศ	ชื่อเสีย	งฯ
ขาพเจา	มอง	วา	เปน	ความ	เมตตา	อยาง	กลาหาญ	ของ	อริยะ	ท่ี	ถวาย	ในหลวง	ใน	สถานการณ	ความ	ขัดแยง	รุนแรง	ท่ี	สูรบ	ดวย	อาวุธ	ยุค	นักศึกษา	เข า	ปาฯ	นี่	เปน	วิถี	

และ	อุบาย	วิธี	แนว	พุทธ	เซ็น.)
วิธี	ทํา	ไม	ให	ฉัน	ตาย
แม	ฉัน	ตาย	กาย	ลับ	ไป	หมด	แลว
แต	เสียง	สั่ง	ยัง	แจว	แวว	หู	สหาย
วา	เคย	พลอด	กัน	อยางไร	ไม	เสื่อม	คลาย
ก็	เหมือน	ฉัน	ไม	ตาย	กาย	ธรรม	ยัง.
ทํา	กับ	ฉัน	อยาง	กะ	ฉัน	นั้น	ไม	ตาย
ยัง	อยู	กับ	ทาน	ท้ังหลาย	อยาง	หน	หลัง
มี	อะไร	มา	เข ี่ย	ไค	ให	กัน	ฟง
เหมือน	ฉัน	นั่ง	รวม	ดวย	ชวย	ชี้แจง.
ทํา	กับ	ฉัน	อยาง	กะ	ฉัน	ไม	ตาย	เถิด
ยอม	จะ	เกิด	ผล	สนอง	หลาย	แขนง
ทุก	วัน	นัด	สนทนา	อยา	เลิก	แลง
ทํา	ให	แจง	ท่ีสุด	ได	เลิก	ตาย	กันฯ
พุทธ	ทาส	อิน	ทฺปฺโญ
จาก	หนังสือ	หัวขอ	ธรรม	ใน	คํากลอน	และ	บทประพันธ	ของ	สิริ	ว	ยา	ส
ของ	ธรรม	ทาน	มูลนิธิ



จาก	หนังสือ	หัวขอ	ธรรม	ใน	คํากลอน	และ	บทประพันธ	ของ	สิริ	ว	ยา	ส
ของ	ธรรม	ทาน	มูลนิธิ
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