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570628_รายการเอือ้ ไออุ่น ทีส
่ วนบุญผักพืช งานคืนสู่ เหย้ าเข้ าคืนรัง นศ .ปธ. ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง ทฤษฎีงาน ๑๙ ข้ อ

คุณขวัญชนก(พิธีกร) ว่า.....ข้อสรุ ปที่ประชุม นศ.ปธ. ว่าจะขอจัดงานคืนสู่ เหย้าเข้าคืนรังต่อไป นิมนต์พอ่ ครู
ล่วงหน้า นกพิราบมายึดครองสวนบุญ เพราะเราไปมีกิจกรรมที่ถ .ราชดําเนินหลายเดือน
พ่อครู มาถึงที่สวนบุญผักพืชตอนประมาณ ๑๗.๐๐ น. พอมาถึง ก็มากราบพระพุทธาภิธรรมนิมิตก่อนเลย ที่ศาลา
ส่ วนกลาง
พ่อท่านแซวว่า ที่นี่ยากจนมาก แต่นาฬิกาไม่มีซกั เรื อน หลวงพ่อชัดแจ้งว่าให้มาตั้งหลายเรื อนแล้ว อาขวัญชนกว่า
ถ่านหมดก็เลยเอาพิงฝาไว้เสี ย
ก็เป็ นวันเวลาดีที่เราจะระลึกถึงกันและได้มารวมกัน มีเรื่ องถามไถ่พดู คุย แบ่งปั นกัน อย่างนี้ สวนเขามีผลหมากราก
ไม้อุดมสมบูรณ์มีฝีมือ ดูสิ ลองกองพูโตขนาดนั้น ทุเรี ยนลูกโต เป็ นผลผลิตจากซําตาโตง ไร้สารพิษทั้งนั้นของ
พวกรเา ทีเกิดจากคามชํานาญ ศึกษาฝึ กฝนปฏิบตั ื ค
คนเราต้องศึกษาเรี ยนรู ้ การมาร่ วมกันเราก็มายืนยันว่าเราเจริ ญอย่างนี้เป็ นอย่างนี้ได้ ส่ิ งยืนยันความก้าวหน้า เกิดมา
เป็ นมนุษย์แล้วเจริ ญ ซึ งมีเจริ ญแบโลกีย ์ เจริ ญ ลาภยศ สรรเสริ ญ กาม อัตตา นี่คือโลกียท์ ี่เขาแย่งชิงกัน เขาไม่
คํานึงถึงความเจริ ญทางคุณธรรม อันนี้น่าจะเอามาแสดงมาบอกให้รู้วา่ เราเจริ ญก้าวหน้าอย่างนี้ๆ
อาตมาทํางานศาสนารู ้คุณค่าของธรรมะ ยิง่ ทํางานยิง่ เห็นชัดว่าสังคมล้มเหลวเรพาะขาดการศึกษาที่จะได้ธรรมะ (มี
ชามตกเสี ยงดังพ่อครู วา่ ไม่ตอ้ งพูดขานรับดังขนาดนั้นก็ได้) แล้วการได้ลาภยศสรรเสริ ญสุ ขมากเท่าใดยิง่ ทําให้
สังคมเลวลง เพราะตะกละ คนมีฝีมือมากก็เอาเปรี ยบมาก เอาชนะคะคาน แย่งชิงฆ่าแกงเดือดร้อนไปหมด ยิง่ เจริ ญ
ิ บถมรุ นแรงซับซ้อน อาตมาจึงเห็นความจําเป็ นที่ตอ้ งเอา
โลกียม์ าก แต่ธรรมะไม่พฒั นาไม่เห็นไม่จริ งไม่รู้ ก็เลยย่งทั
ธรรมะมาสถาปนาเข้าไปในการเมือง ก็ตอ้ งพูดวนเวียนซํ้าซากอยูบ่ ่อย ก็ตอ้ งพูด เพราะเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําคัญที่
ต้องยํา้้ให้สาํ นึกและปฏิบตั ิ จะได้ช่วยกันทําให้คนมีคุณธรรมขึ้นมา
๔๔ ปี แล้ว อาตมาบวชแล้วทําเรื่ องนี้มา จนพัฒนาสถานที่สวนบุญผักพืช ที่มีอายุ ๑๐ ปี แล้ว (เร่ิ มปี ๔๗) ก็ได้แต่
สถานที่ แต่ผคู ้ นก็ยงั ไม่อบอุ่นมากมาย สถานที่เจริ ญมีตน้ หมากรากไม้ ต้นไม้มนั เจริ ญทางคุณธรรมไม่ได้ คุณธรรม
จะเจริ ญในคน คนที่มารวมกันแล้วได้พฒั นากัน ก็จะเป็ นอย่างโลกเขาเป็ น ทําร้ายทําลายกัน
คนเรายิง่ เจริ ญทางธรรม คนทางโลกเขาก็ศึกษาให้มีความรู ้ทางโลกมากก็มีสิ่งได้เปรี ยบมากแล้วกิเลสมันเห็นแก่ตวั ก็
ใช้เล่ใช้ความฉลาดเอาเปรี ยบคนมากขึ้น สังคมก็เดือดร้อน แม้ยคุ พระพุทธเจ้า พระสารี บุตร ถามสัญชัยเวลัทบุตร ว่า
คนฉลาดหรื อคนโง่มากกว่ากัน ก็คนโง่มากกว่าสิ เราก็จะอยูก่ บั คนโง่นี่แหละ ยิง่ ยุคนี้คนโง่ยงิ่ มาก ยิง่ เร่ งรัดความ
ฉลาดแบบมีกิเลสมากมันก็เลยเกิดแย่มากขึ้น เกิดก่อนหลักเกณฑ์ที่เอาเปรี ยบกัน เข้าใจว่าคนเราต้องแข่งกันเป็ นคน
ิ มาก ฟุ่ มเฟื อยสุ รุ่ยสุ รายมาก แต่คนที่ไม่มีก็ขาด
อยูย่ อดปิ รามิด ชนะด้วยโลกีย ์ มันก็ยงิ่ แย่เพราะคนได้เปรี ยบย่งได้
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แคลน วันนี้คสช.ก็พยายามปรับ ไม่เหมือนรบ.ที่แล้วยิง่ ส่ งเสริ มให้ฉิบหาย เอาเปรี ยบผลาญพร่ าเละเทะไปหมด นี่ก็
ตั้งใจให้ดีข้ ึนก็ขอให้ทาํ ให้สาํ เร็ จ ถ้าทําดี ก็ให้ทาํ ต่อไปเลย หลายปี เลย นี่เศรษฐกิจเดือนเดียวก็กระเตื้องแล้ว แค่หา้ ม
กั้นส่ิ งดีเดือนผลาญพร่ า แค่น้ ีตวั เลขเศรษฐกิจดีข้ ึนทันที นี่ก็พยายามทํากันให้ดี ถ้าทําได้ก็ส่งเสริ มเต็มที่เลย
การศึกษาถ้าทําให้ดีจริ งๆก็พอรู ้ แต่กิเลสมันไม่ยอม กิเลสมันสําคัญ กิเลสมันออกลายจนได้จะอวดดี ทําดีก็เพื่อให้
คนอื่นเข้าใจผิด แล้วออกลายภายหลัง ถ้าไม่มีกิเลสก็ทาํ ดีต่อเนื่อง พวกเราพยายามฝึ กฝนให้มีคุณธรรม แม้มีความรู ้
ทางโลก เราก็ไม่ได้ไม่เอา เราก็ส่งเสริ มกันทํา แต่มีหลักประกันว่า ถ้าจิตวิญญาณเรามีกิเลสน้อยหรื อไม่มีกิเลส คุณ
จะสามารถฉลาดสร้างสรรเหมือนโลก รู ้เหลี่ยมโกงด้วยแต่เราไม่ทาํ จึงเป็ นผูช้ ่วยเหลือสังคมได้ อาตมาว่าพาชาว
อโศกทําให้ดีข้ ึน เป็ นการศึกษาตรงข้ามกับทางโลก กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อสายศาสนาเองก็ยงั ไม่เข้าใจ แต่ก็ไม่
เสี ยผลเลย ยังพอมีการรู ้เข้าใจอยูบ่ า้ ง ทําไมอาตมาว่าพอรู ้ได้
เพราะว่ามีสัญญาณพอให้เห็น คือ มีข่าวคราวมีการติดต่อ มีการเกี่ยวโยงมาแล้ว ทั้งๆที่ไม่น่าจะเป็ นอย่างนี้ แต่มนั มี
ลักษณะเชื่อมโยง ไม่วา่ ทางด้านอาชีพ ช่วยคนด้านล่างก่อน เขาก็พยายามทําอันนี้ เช่นเรื่ องข้าวเรื่ องปุ๋ ยก็มีสัญญาณ
และมีการศึกษาก็มีผเู ้ ชื่อมโยงต่อ มีอาจารย์ทางด้านการศึกษาอยูใ่ นสังคม แต่ไม่ใช่ Activist ที่แสดงตัวมาก แต่ถา้
อาตมาบอกชื่อก็จะอ๋ อกันเลย เพราะเขาทํางานอยูใ่ นประเทศไทย ว่าได้ประชุมร่ วมกันคสช .ประจํา และได้ยนื ยันว่า
การศึกษาต้องเอาแบบอโศก ยืนยันอย่างนี้เลย ต้องเอาบุญนิยม แล้วอาจารย์คนนี้ก็ยนื ยันมาแต่ไหนแต่ไร แล้วสังคม
ไม่รับ แต่เขาก็ไปทําเองจนมีผล จนคสช.ก็ดูๆเห็น ให้เป็ นที่ปรึ กษาไปประชุมมาพูดให้ฟัง
ก็น่าจะอบอุ่นใจ เมื่อคสช.คิดว่าน่าจะเป็ นเช่นนี้เรื่ องการศึกษา เราก็ไม่ได้หยุด พัฒนามาตลอดตอนนี้ให้พฒั นาทาง
ิ่ นความสําคัญความเข้าใจ อาตมาก็พยายาม
นิตินยั ให้มีการรับใบปริ ญญาโท เอก กันมาพอสมควร เสร็ จแล้วก็ยงเห็
ฟอร์ม วิชชารามนาวาบุญนิยม
ตั้งแต่ม.วช. ส.สว. ว.บบบ. มาจนบัดนี้เกิด ว.นบ. หรื อวิชชารามนาวาบุญนิยมจะเกิดขึ้นที่ ราชธานีอโศก ซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่แปลก พอประกาศในงานอโศกรําลึก มีนศ .มาสมัคร ๑๘๘ คน ไม่เคยเกิดอย่างนี้เลยในชาวอโศก อาตมาก็ยงิ่
เห็นว่าดี ก็เลยเตรี ยมสร้างอาคารรองรับ ตอนแรกก็ยงั ไม่เกิด ว .นบ. เราก็ทาํ ส.สว. ซึ่ งไม่ได้สักที (สถาบันสัมมา
สิ กขาวิชชาราม) แล้วยังไม่ได้ เราก็มีคนไม่อยากรอ พวกเราจบป.เอกมาก็ฟิตสิ ทําหลักสู ตรมา สรุ ปแล้วทํากันอย่าง
ตั้งใจ จนกระทัง่ สถาบันอุดมศึกษาที่เขาได้รับใบอนุญาตมาแล้ว ที่อ .คนนี้ดูแลอยู่ ก็เลยรับรองพวกเรา ตั้งขึ้นมาเลย
ว่าให้พวกเราเรี ยนแบบอโศกไปเลย ทําไปเลย ถ้าอยากได้ใบรับรองก็ทางโน้นจะออกให้ ๔ ปี จบ ขอให้มีการบันทึก
มีหน่วยกิจเองเลยร่ างหลักสู ตรเอง เน้นธรรมะเป็ นหลัก อาตมาจะเป็ นคุรุสอนเป็ นหลัก แล้วเขาให้ตาํ แหน่ง วิชชาธิ
บดีเลย
ตําแหน่งอาจารย์ที่เราตั้งไว้คือ คุรุวชิ ช์ และคุรุชาญ คุรุวชิ ช์คือคุรุวชิ าการ ส่ วนคุรุชาญคือผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษที่ชาํ นาญ
เฉพาะด้านไม่ตอ้ งมีใบอะไรรับรองก็ได้

3

อาตมาก็เลยเบาใจชื่นใจมากที่จะทําอันนี้เต็มที่เลย ที่จะทําการศึกษาเพื่อผลิตคน คนเราฝึ กฝนศึกษาก็เพื่อทํางาน
เดรัจฉานมันหากินเป็ นอย่างเดียว กินเสร็ จก็พกั แล้วก็กิน หรื อทํางานสร้างรวงรังบ้าง อย่างมดปลวก ผึ้งก็ทาํ งาน
สร้างรังเพื่อที่พกั ที่ออกลูก ที่เก็บอาหาร แต่คนทํามากกว่านั้น ทําได้เหมือนเดรัจฉาน แต่ได้มากกว่าคือทํามีคุณธรรม
มีเกื้อกูลช่วยเหลือ ถ้าไม่มีคุณธรรมจะอาศัยหมู่เพื่อเอาเปรี ยบเอารัด แต่ถา้ มีคุณธรรมก็จะเป็ นการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันยิง่ ขึ้น
อาตมาได้เขียนหลักการนี้ในหนังสื อสรรค่าสร้างคนไว้ ตั้งแต่ประมาณพศ . ๒๕๓๐ คือบทนี้ บททฤษฎีงาน
สิ่ งที่มนุษย์ควรมีควรได้ คือ ปั ญญา นํ้าใจ ซื่ อสัตย์ อุตสาหะ อาตมาประมวลแล้ว ได้สี่คาํ นี้ ที่เป็ นคุณสมบัติสุดยอด
ของมนุษยชาติ ปั ญญาต้องเป็ นปั ญญาโลกุตระ แล้วต้องให้มีน้ าํ ใจ ช่วยเหลือตลอด และจะท้อไม่ได้ตอ้ งอุตสาหะ
ิ ทฤษฎีการงาน ๑๙ ขั้นอีก
แล้วต้องมีซื่อสัตย์ตลอดด้วย อย่าให้แซมความไม่ซื่อสัตย์เข้ามา ต้องจัดการออก ย่งมี
อาตมาตั้งชื่อวิชชาที่จะสอนคือ ๑.วิชชาสรรค่าสร้างคน ให้เรี ยนเลย ๔ ปี ให้จบ หัวกระทิอยูใ่ นนี้หมด กับอีกวิชชาคือ
๒.พุทธชีวศิลป์
นี่บทที่ ๑ นี่เลย ทฤษฎีงาน ๑๙ ข้อ
๑.หมวดทุน ๒.หมวดความรู้ ๓.หมวดพฤติกรรมดี ๔.หมวดคุณธรรมคุณวิเศษ ๕.หมวดคุณภาพอันเป็ นบรมภาวะ
ของสังคม
สองข้อสุ ดท้ายใน ๑๙ ข้อ คือมีความเสี ยสละแท้ และมีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน มันจะเป็ นปึ กแผ่นรวมกันทั้งประเทศ
เลยทั้งสังคมเลย ถ้าอยูใ่ นนี้ตอ้ งมารวมเป็ นปึ กแผ่น นอกจากคุณนิสัยเสี ยเข้ามาไม่ได้ก็ส่วนตัวคุณ มาอยูก่ บั หมู่
ิ
ร่ วมกันก็เพื่อเสี ยสละเกื้อกูลช่วยเหลือ ย่งใครบรรลุ
สูงสุ ดก็ไม่มีความเป็ นตัวกูของกู หมดเนื้อหมดตัวเลย นี่คือ
ผลคุณวิเศษอันเป็ นบรมภาวะของสังคม ถ้าเป็ นเช่นนี้ได้ก็เป็ นสังคมสุ ดยอดเลย
ในการศึกษานี้จะมีการขยายอายุขยั ด้วย โดยเอาอาตมาเป็ นตัวอย่างที่จะเป็ นตัวนําการศึกษาด้านสุ ขภาพ ทางโลกเขา
ก็วา่ มนุษย์อยู่ ๑๕๑ ปี ได้ มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่า ถ้าชีวติ คนทําได้ปกติก็ ๑๕๐ปี ก็ได้ปกติ อาตมาก็วา่ ถ้าอย่างนั้น
อาตมาได้ ๒๐๐ปี เลย เพราะอนาคตเขาก็สร้างอวัยวะมาต่อเชื่อมได้ดว้ ย ทางด้านสรี ระเขาทําได้ ๑๕๑ ปี ได้อยูแ่ ล้ว
แล้วเรามีทางจิตวิญญาณด้วยก็จะได้ ๒๐๐ ปี เลย นอกจากจะมีวบิ ากตัดรอนก็บงั คับไม่ได้ ถ้าไม่มีวบิ าก I will try.
แปลว่ากระเสื อกกระสนใช้ความพยายามนะ
๗ ข้อแรกของทฤษฎีงานคือ
ทุนที่ดีที่เป็ นทุนแท้ ๑.คนที่ดี ๒.งานที่ดี ๓.ความรู้ความสามารถดี (นี่คือทุนแท้ๆไม่ใช่ธนบัตร)
ทุนแถม คือมี ๔.เวลาและโอกาส ๕.วัตถุอุปกรณ์หรื อทรัพย์สิน
ทุนเสริ ม คือ ๖.สุ ขภาพและกําลังที่ดี ๗.ขยันอุตาสาหะบากบัน่
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คนทางโลกเขาศึกษากันมีเสริ มอีก
๘.หลักการระเบียบเป้ าหมาย
๙.การจัดสรร มีการจัดโครงการ
๑๐ มีการแบ่งงานประสานเนื่องหนุน
ทางโลกเขาก็มีแต่เป็ นโลกียอ์ อกระเบียบมาเพื่อเอาเปรี ยบ เขามีอุตสาหะบากบัน่ แต่เพื่อตัวเอง แต่เราอุตสาหะเพื่อ
ส่ วนรวม
๑๑.กระจิตกระใจใส่ ใจขวนขวายไม่ดูดาย
๑๒ มีการปรับความเข้าใจเพื่อให้เกิดความสามัคคีเสมอ
๑๓ .มีการขัดเกลาปฏิบตั ิละกิเลสเสมอ (โลกียไ์ ม่ทาํ )
๑๔.มีความยินดีในการได้ประโยชน์
๑๕.มีความเห็นจริ งซาบซึ้ งเชื่อมัน่
คุณวิเศษของคนของจิต (ข้อต่อไปนี้โลกียไ์ ม่มี)
๑๖.มีสติ ปฏิภาณ ปัญญา ซึ่งเป็ นไปเพื่อกุศล เป็ นโลกุตรปัญญา
๑๗.ฌาณ สมาธิ อุเบกขา ซึ่ งทางโลกเขาไม่ได้หรื อมีก็เป็ นมิจฉาฌาน สมาธิ อุเบกขา ไปหาป่ าเขาถํ้า
๑๘.ความเสี ยสละแท้ ไม่ใช่ความเสี ยสละหลอก ซึ่ งในโลกรู ้วา่ เสี ยสละนี้ดี แต่หลอกไม่แท้
๑๙.มีพลังเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็ นเอกีภาวะ
ถ้าไทยเราทําได้อย่างทฤษฎีงาน ๑๙ ข้อนี้จะเป็ นมหาอํานาจเลย ไม่ใช่มหาอํานาจอย่างเบ่งใหญ่เช่นอเมริ กา ซึ่ งไทยก็
หงอ ตอนนี้ก็ดูคสช.ก็ดูแข็งขืน เราก็เชียร์ เลย พวกเรานี่แหละอาตมาว่าจะเป็ นนํ้าเป็ นเนื้อของประเทศต่อไปใน
อนาคต แล้วก็พอรู ้ซบั ซาบติดชิพ พระพุทธเจ้าไว้ทุกคนเหลือแต่จะเอามาใช้งาน แล้วจะพัฒนามีบทบาทสร้างสรร
ตัวเองและประเทศก็จะก้าวหน้า
ตอนนี้เราต้องแข็งขัน เป็ นโอกาส ถ้าอาตมาได้มวลขนาดนี้ ที่อยูท่ ี่นี่มีสักร้อยกว่าคนได้ ถ้ามีคุณสมบัติในตัว
คุณสมบัติของมนุษย์มีอยูส่ องอย่าง
๑.คุณนิธิ คําว่านิธิ แปลว่า คลังสมบัติ ที่รวมของทรัพย์สิน เป็ นคุณสมบัติของคุณธรรม
๒.คุณราศี คือ คุณสมบัติที่มีน้ นั เปล่งรัศมีจนคนอื่นเห็นได้
ต้องมีจริ งเป็ นจริ ง สังเกตไหมว่าชาวอโศกมีคุณราศีบา้ งแล้ว แต่เขายังไม่ยอมรับกว้างขวาง ที่ลึกๆคือมันขัดกับความ
เป็ นจริ งที่เขาเป็ น เดี๋ยวเขาท้วงว่าเห็นว่าดีทาํ ไมเป็ นไม่ได้ แต่กระแสของการยอมรับมีอยูโ่ ดยการเงียบไม่แสดงตัว
มาก แต่ถา้ มาสัมผัสพวกเราก็จะว่าดี แต่ต่อหน้าทําไม่รู้ไม่ช้ ี
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ไม่เป็ นไร เราศึกษาธรรมแล้วไม่มีปัญหา เขาจะด่าว่าติเตียนก็เพราะเขาไม่เข้าใจ เหมือนไก่ได้พลอย เห็นข้าวเปลือก
ก็จิกข้าวเปลือกชื่นใจ ไม่รู้ค่าเพชรพลอย อาตมาก็สงสารเขาว่าไม่รู้สิ่ งที่ควรรู ้ไม่สนใจสิ่ งที่ควรสนใจ เราก็อุตสาหะ
พากเพียรนํามาให้เขาเข้าใจต่อไป
ต่อไปเป็ นการตอบคําถาม
เวลาที่เราเห็นหน้าสัตว์นรกในตัวเราแต่เราควบคุมมันไม่ได้ทาํ อย่างไรจะควบคุมได้ ...ตอบ..ก็ตอ้ งพยายาม
วิธีปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งปหาน สัตว์นรกหมายถึงจิตวิญญาณ ไม่ใช่สัตว์สองขาสี่ ขา เรามีญาณรู ้ชดั สัตว์นรกแล้วก็
ต้องปหาน มีหลักสองอย่างคือ วิขมั ภนปหาน ตทังคปหาน สมุจเฉทปหาน นิสรณปหาน ปฏิปัสสัทธิ ปหาน
วิกขัมภนปหานก็กดข่มไว้ เป็ นโดยมารยาทสังคมทําเป็ นทุกคน ไม่อยากขายหน้าเอาออกมา แต่ปริ ญญาที่จะทําให้
แจ้งว่านี่สัตว์นรกนะ ต้องมีวปิ ั สสนาวิธี ต้องฝึ กต้องเรี ยนแล้วให้พิจารณาว่าสัตว์นรกนี่เอ็งมาแสดงตัวนี่เอ็งไม่ใช่ขา้
ข้าไม่ใช่ตวั เอ็ง เอ็งเป็ นแขก และเอ็งไม่ได้อยูก่ บั ข้าตลอดเวลา หมุนเวียนมาชัว่ คราวแต่วา่ ทําให้เราทําเลว แม้ไปสุ ขก็
เป็ นการเอาเปรี ยบเอารัดเขา จะเอาเปรี ยบโดยโลภ โดยโกรธก็ตามที ต้องการให้คนอื่นตกตํ่าเป็ นความคิดชัว่ ก็ตอ้ ง
เห็นให้ได้วา่ ไม่น่ามี แล้วก็จะเกิดปั ญญา ชัดเจนมีประสิ ทธิ ภาพให้สัตว์นรกตายหายไปได้ นี่คือวิปัสสนาวิธี คู่กบั
วิกขัมภนปหาน ถ้าทําสองอย่างนี้ได้ก็เป็ นสมุจเฉทปหานก็เก่งขึ้น ถ้าตัวไหนมาบ่อยเพราะเราคบกับมันมานานแล้ว
่ ครู กาํ ลังจะสอนจะทํา..ตอบ..เราก็ออกแบบไว้แล้วนะ
2. ทําไมถึงไม่มีเครื่ องแบบกับนักศึกษาที่พอ
ั
3. อโศกจะเป็ นอย่างไรนับจากวันนี้ ตอบ ..อโศกไม่ได้เจ็บป่ วยก็ตอบได้วา่ จะแข็งแรงมีกาํ ลังทํางานให้กบ
สังคมมากขึ้น นอกจากไม่ป่วยไข้แล้วก็ไม่โง่เง่า ไม่ชวนกันขี้เกียจ ชวนกันเสี ยสละสร้างสรร จะก้าวหน้า
พัฒนาไปช่วยสังคมได้มากขึ้น เพราะอโศก ๑.ไม่เป็ นหนี้ ๒.พึ่งตนเองรอด ๓.มีอยูม่ ีกินใช้เกิน ๔.ช่วยเหลือ
เกื้อกูลคนอื่นได้
4. พ่อท่านวางแนวทางไว้อย่างไรเมื่ออายุขยั เพิ่มขึ้น ตอบ ...วางไว้ตลอดเวลา ไปอ่านหนังสื อสรรค่าสร้างคน
5. ขอพ่อท่านเอาเป็ ดหรื อไก่มาปล่อยเพื่อเอามูลมาทําปุ๋ ย ตอบ ...ไม่จาํ เป็ น การเอาสัตว์มาเลี้ยงแม้จะเอาขี้ก็ไม่ดี
แล้ว อาศัยมัน เอาเปรี ยบมัน เป็ นการแสดงว่าตนมีน้ าํ ใจเอ็นดู เอาไว้อวดอ้างกันในสังคมไม่เข้าเรื่ อง หรื อเอา
ประโยชน์จากมัน ก็ไม่ดี ดีไม่ดีพอมันโตแล้วก็ฆ่ามันกิน คนนี่ยอดเลวร้ายจริ งๆ เรื่ องอจินไตย สัตว์มนั เกิด
มารับวิบาก แต่คุณเอามาเลี้ยงให้อาหารมันก็ไม่ได้ตดั วิบาก ยิง่ มันต้องต่อสู ้คุณก็เอามาเลี้ยงไว้ก็กลับกัน คน
ทั้งโลกว่าเมตตาเอามาเลี้ยงแต่มนั เสี ยนิสัยหมดเลย มันพึ่งตนเองไม่เชื่องหรอก แต่แมวหมาเอามาเลี้ยงนาน
จนเป็ นยีนเปลี่ยนเป็ นสัตว์บา้ นแล้ว แล้วเอามาเลี้ยงเอาขี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันหรอก ไมเ้่หมือนแมวหมาที่
คนดูแลอย่างดี การเอามาเลี้ยงมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ที่จริ งเราไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ แค่คนนี่เราก็มี
ิ มทําไม ถ้าอย่างมันมาเองก็ไม่เกี่ยวไม่ต่อวิบาก จะเอ็นดูช่วยชัว่ คราวก็
วิบากต่อกันมากมายแล้ว จะไปเพ่มเติ
เป็ นคุณธรรมของสัตว์โลกทุกชนิดต้องช่วยกันพึงทํานิดๆหน่อยๆ แต่อย่าไปทําอย่างเกี่ยวพัน ต่อไปวิบาก
ิ
เกี่ยวพันกัน เป็ นเรื่ องยากมากที่จะเข้าใจไม่จาํ เป็ นต้องเลี้ยงให้เขาอยูข่ องเขา ย่งไปฆ่
ากินหรื อไม่ฆ่าแต่กินก็มี
วิบากต่อกัน
1.
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ความรู ้สึกติดแป้ นแต่เราไม่ออกได้ เพิม่ ไม่ได้แต่ไม่รู้จะทําอย่างไรทุกข์กบั ภาวะนี้นานอยู่ ตอบ ...หลักเกณฑ์
ิ กเกณฑ์ ท่านเรี ยกว่ามีอภิสมาจาร คือเพ่มสิ
ิ ่ งดี หรื อบาปสมาจารก็เพิ่มส่ิ
มีคือมีอธิ ศีลอธิ จิตอธิ ปัญญา เพ่มหลั
งงดเว้น การติดแป้ นคือคุณได้สิ่ งดีแล้ว ก็ตอ้ งตรวจสอบว่าได้แล้วอย่างไร ทําไมเราจะไม่รู้หรื อว่าเราจะ
ิ่ ้ น ตั้งเลยจะทําดีอะไรเพิ่มให้ดี เพ่มอธิ
ิ ศีล อธิ จิต อธิ
พัฒนาขึ้นอย่างไร อันไหนเลิกได้แล้วก็มีตวั ทําดียงขึ
ปัญญา อธิวมิ ุติ
7. โยนิโสมนสิ การจะทําใจอย่างไร? ตอบ...แปลว่าไม่ฟังธรรมอาตมาหรื อฟั งไม่รู้เรื่ อง เพราะที่ตอบทุกวันคือ
ทําโยนิโนมนสิ การทั้งสิ้ น เช่นตอนนี้เน้นเรื่ อง กุศล กับ บุญ ว่าต่างกันอย่างไร ?
8. ทําอย่างไรจะเลิกดื้อคะ จากดญ.ดูแล....ตอบ...แล้วก็บ่นว่าไม่อยากชื่อดูแลแล้ว เพราะตอนนี้ ชกั โตแล้วต้อง
ดูแลน้อง ไม่อยากดูแลก็ตอ้ งแลเลื่อนฟ้ าสิ จําได้ไหมชื่อนี้แปลว่าอะไร ?...แปลว่ามีวสิ ัยทัศน์มุ่งไปสู่ ที่สูง แล
ก็คือมองหรื อวิสัย เลื่อนก็คือไป ฟ้ าก็คือที่สูง ทําอย่างไรไม่ด้ือก็เวลาดื้อมาก็ถามตัวเองสิ วา่ ดื้อนี่ดีไหม ไม่ดี
ใช่ไหมก็เลิกดื้อเสี ยสิ รู ้ไหมว่าทําว่านอนสอนง่ายเป็ นไหม ไม่ใช่ทาํ ดื้อ จําไว้
่ ครู บอกว่ากิเลสไม่ใ้่ช่ตวั เราแล้วตัวเราคืออะไร ?....ตอบ...เราก็ไม่ใช่กิเลสสิ หากเราเอากิเลสเป็ นตัว
9. ที่พอ
เราเราก็โง่สิ ต้องเอากิเลสที่เป็ นตัวปลอมออก ต้องมีวธิ ี ปหานหรื อเนกขัมมะ
10. ที่เขากล่าวว่าต้องมีศีลก่อนแล้วสมาธิ และปั ญญาจะตามมา เราจะพัฒนา ๓ อย่างพร้อมกันได้ไหม ตอบ ..คน
โง่เท่านั้นที่จะต้องทําให้เกิดทีละอย่างเราต้องทําให้เกิดผล ๓ อย่างนี้ไปพร้อมๆกัน ถ้าตั้งศีลแล้วไม่ทาํ ให้
เกิดจิตที่ดีข้ ึนพัฒนาขึ้นไม่เกิดปั ญญาก็ผดิ แล้ว ศีลต้องทําให้เกิดจิตลดกิเลสได้เกิดปั ญญาที่ลดละกิเลสได้ ถ้า
ไปปฏิบตั ิศีลได้แต่กายวาจาไม่เกิดจิตลดกิเลสก็เป็ นศีลพตปรามาสหรื อศีลพตุปาทาน มันรู ้แต่วา่ ทําได้แต่ไม่
เกิดปั ญญาไม่ได้ปรมัตถธรรม
11. หลวงปู่ อยากมีอายุถึงกี่ปีครับ...ตอบ...หลวงปู่ อยากจะมีอายุสัก ๑๕๑ ปี ไง แต่ถา้ จะไปได้ ๑๕๒ หรื อ
มากกว่าก็ได้นะ แต่ตอ้ งอยูอ่ ย่างแข็งแรงปกตินะ ถ้าอยูอ่ ย่างนี้ได้ สักสองร้อยสามร้อยปี ก็ได้นะ
12. กินไข่ผด
ิ ศีลไหมคะ จาก ดญ.ข้าวจี่ ตอบ...หลวงปู่ ตอบดญ.ดูแลไปทีแล้ว ไข่นี่เป็ นลูกของสัตว์แล้วเอาไข่
มากิน เอาลูกมันมากินก็เป็ นสัตว์แต่เขาแย้งว่าไข่เดี๋ยวนี้ไม่มีเชื้อผสมไม่ฟักเป็ นลูก แล้วถามว่าแม่มนั รู ้ไหม
ว่าไม่ใช่ลูกมัน แม่มนั ก็มีสัญชาตญาณหวงไข่มนั ก็มีวบิ ากบาปมันมี กินไข่ก็วบิ ากบาปมี หรื อติดรสมันก็ละ
ได้ไหม ปฏิบตั ิธรรมเถอะ ถ้าไม่ละก็ติดมันต่อถึงชาติหน้า ก็หาอันอื่นแทนได้
13. ที่วา่ ขอสักชาติได้ไหม?ขอรายละเอียด ตอบ ..ชี วต
ิ หนึ่งมาเจออาตมาแล้วก็ขอสักชาติได้ไหม ไม่ได้ขอมา
เป็ นบริ วาร แต่ขอให้มาปฏิบตั ิธรรม ไม่ได้ปฏิบตั ิให้อาตมาหรอก แต่ให้คุณเองลดกิเลส หรื อจะทําให้
อาตมามีกตัญํูก็ดี แต่ให้คุณลดกิเลสได้ไหมแค่น้ ี
14. ปฏิบตั ิธรรมที่ใจหมายความว่าอย่างไร?...ตอบ..ภาษาบาลีเรี ยกมนสิ กโรติ แปลว่าการทําใจในใจ ทําอย่างไร
ก็ใจไม่มีรูปร่ างแต่เราทํามันเป็ น เช่นใจมันขี้เกียจ เราก็เปลี่ยนมันเป็ นขยัน ถ้าเราบังคับมันเปลี่ยนเป็ นขยัน
ี ยจ ถ้าเรา
มันไม่อยากทําก็บงั คับมันทํา แต่ไม่ได้อ่านอาการขี้เกียจ รู ้ อาการ ลิงค นิมิตว่าสภาวะเช่นนี้คือข้เกี
จะเปลี่ยนเป็ นขยันก็ดูอาการฝื นแล้วขยันมันดีกว่าขี้เกียจ ขี้เกียจมันชัว่ ๆโง่ๆแล้วเราทํามันทําไม จะรู ้วา่
วิกขัมภนะเป็ นกดข่ม เราต้องใช้ปัญญา ถ้ามันอยากอันนี้แต่เราไม่ให้มนั เราเอาอย่างอื่นแทนแล้วตายไหมก็
6.
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เห็นให้ได้วา่ มันไม่ตาย ดีไม่ดีเอาอย่างอื่นแทนก็ดีกว่าอีก เช่นไปติดเหล้า ก็ไปกินอื่นแทนดีกว่าเหล้า
เยอะแยะเลย ไปติดรู ปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัสมันก็เลิกเสี ย พิจารณาถึงความจริ งว่าอันไหนดีกว่า
15. ญาติธรรมบางคน รักต้นไม้ รักสัตว์ รักธรรมชาติ แต่มีพฤติกรรมเบียดเบียนผูอ้ ื่น ทําให้ผอ
ู ้ ื่นเดือดร้อน ควร
จัดการอย่างไรกับคนอย่างนี้ ตอบ ...ทําให้เขารู ้ตวั ไม่ตอ้ งไปตีเขา ทําให้เขารู ้วา่ ไปรักอย่างอื่นแต่ไม่รักคน
ไปเบียดเบียนคนทําไม ถ้าเขารู ้วา่ คุณรักสิ่ งเหล่านั้นก็ดีแล้ว แต่ถา้ คุณรักคนด้วย แล้วรักคนที่ดี อาการรักคือ
ไม่รังเกียจไม่ทาํ ร้ายหรื อปรารถนาให้เขาได้ดี ให้ศึกษาความรัก ๑๐ มิติให้ดี ตั้งแต่รักแบบกาม มาเป็ นรัก
ครอบครัว รักญาติพี่นอ้ ง รักสังคม รักประเทศ รักโลก แล้วก็เป็ นรักแบบอาริ ยบุคคลจนเป็ นอรหันต์
16. คนกินเนื้อสัตว์เป็ นคนหรื อเดรัจฉานไหมคะ ? ตอบ...ถามดี คนกินเนื้อสัตว์คือคนไม่รู้ไม่ฉลาด ยังกิน
เนื้อสัตว์ให้เป็ นวิบาก ถ้าเป็ นคนโง่ก็เป็ นเดรัจฉาน
17. กินนํ้าอัดลมผิดศีลไหมคะ ตอบ ..ลมไม่พอหรื อไง ก็กินนํ้าอื่นดีกว่านํ้าผลไม้ดีกว่าเพราะนํ้าอัดลมใส่ สารเคมี
ส่ วนมาก มันล่อให้เราหลง มันไม่ดีอย่าไปถูกหลอกเขาหลอกให้กินแต่เป็ นโทษเรามีสิ่ งดีมีคุณค่ามากกว่า
ิ องหายดื้อหยุดดื้อก่อน
18. ทํายังไงผมจะหายซนเหมือนลิง แล้วทําอย่างไรให้นอ
้ งอนุบาลหายดื้อ ตอบ ...เต้ลต้
เพราะเป็ นพี่เขาเป็ นตัวอย่าง แล้วทําอย่างไรจะหายซนเหมือนลิง ซนมันอาการอย่างไร พอเราซนรู ้ไหม พอ
รู ้ก็อย่าทํา ให้หยุดรู ้แล้วตอนนี้เราซน เราก็หยุด เปลี่ยนเป็ นสุ ภาพเป็ นคนดี
19. เมื่อไหร่ FMTV จะได้ออกอากาศดูช่องอื่นไร้สาระแถมมีแต่แข่งบอล ...ตอบ...ตอนนี้ ทางโลกเขาเห่ อกัน
เรื่ องฟุตบอลโลก ตอบ...ตอนนี้เราก็พดู กันเสมอ อาตมาบอกเองว่าให้เราทําตามควรไม่ตอ้ งไปดิ้นรนมาก
นัก
่ มเป็ นเหยือ่ ของคนฉลาด แล้วคนฉลาดจะเป็ นเหยือ่ ของใคร ? ตอบ...คนฉลาดจริ งไม่เป็ นเหยือ่ ใคร
20. คนโง่ยอ
มีแต่จะให้เขา การเต็มใจแล้วให้เขาคือเสี ยสละ แต่ไม่เต็มใจแล้วต้องให้เขาคือเสี ยรู ้ แต่ถา้ สู ้อยูแ่ ต่ก็เสี ย คือ
เสี ยเชิง แต่ถา้ แพ้ก็เสี ยท่า แล้วเราก็ไม่ใช่คนเสี ยรู ้ เสี ยเชิง เสี ยท่า เพราะเราเสี ยสละให้เขาได้ เราไม่ใช่เหยือ่
เขา
21. ทําอย่างไรคะ จิตใจถึงจะเข้มแข็งเพราะที่ผา่ นมา หนูรู้สึกว่าจิตใจอ่อนแอมาก เมื่อเจอปั ญหาก็จะท้อมากถึง
ขั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวติ ตนเอง อยากถามว่าการทําใจให้เข้มแข็งทําอย่างไร ตอบ ใจเข้มแข็งไม่ใช่ใจ
มะรื่ อทื่อ แต่วา่ ใจแข็งคือมีคุณสมบัติอ่อนโยนสุ ภาพมัน่ คง ก็คือใจไม่มีกิเลส คนมีปัญญาไม่สู้ดว้ ยความแข็ง
แต่สู้ดว้ ยความสุ ภาพอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างด้วย คนใจแข็งไม่กระด้างด้วย หรื อแม้แต่ทนได้คือใจแข็งก็
ไม่ใช่ คนใจแข็งคือคนไม่ตอ้ งทน ใจไม่ตอ้ งทนอะไรเลยมันสบายว่างๆเช่น คนเขาด่า เราก็ทนไม่ได้นนั่ คือ
คนใจอ่อน ทีนี่คนเขาด่าเราทนได้ คือเราทนได้โดยไม่ตอ้ งทน เขาด่าเราก็รู้วา่ เขาด่าเราอย่างไร เขาเอาคําไม่
ดีมาด่าเรา เราก็เอามาพิจารณา เช่นเขาด่าเราว่าไอ้เหี้ ย จริ งๆเขาว่าเราไอ้ก็ไม่ใช่แล้ว ยิง่ ด่าเราว่าเหี้ ยเราก็ไม่ใช่
หรื อเอาคุณสมบัติวา่ เลวมาก เลวโกงไปฆ่าคน เราก็ไม่ทาํ คนโง่อยูท่ ี่คนไม่รู้ความจริ ง ว่าด่าไม่ถูกตัว คนนั้น
แหละโง่ ก็พิจารณาแล้วว่าไม่ถูกตัวเราสักหน่อยไม่ระคายอะไรเราเลย นี่คือสัจจะต้องพิจารณา แต่ถา้ เขาด่า
มาถูกเปรี้ ยงเลย กราบเขาซะ เขาด่ามาถูกเลย เราเหมือนเหี้ ยจริ งๆเราจะแก้ไข หรื อเราซน เราโง่ เราเป็ น
อะไรที่ไม่ดีก็ดีที่เขาบอกให้เตือนสติ เราต้องขอบคุณเขา แต่ถา้ เราไม่มี คุณไม่รู้ ไม่มีขอ้ มูล หรื อคนหาเรื่ อง
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ก็ไม่ตอ้ งไปโต้ตอบโกรธเขา เขาคนไม่ดี
22. ความหงุดหงิดที่ไม่ได้ดูFMTV ดิฉน
ั กลับไปที่ธรรมทัศน์สมาคม ไปหามาดูสิ พอมีเครื่ องเปิ ดดูได้
23. พ่อคะ การเพิ่มอธิ ศีล ถ้าเราไม่ทราบจะเพิ่มอะไรที่เหมาะกับตัวเองจะทําอย่างไร ? ตอบ ...ถ้าปั ญญาเรายัง
อ่อนด้อย ก็ถามคนอื่นว่าศีลเราทําอย่างนี้ได้ บริ สุทธิ์ หรื อยัง ก็จะรู ้ได้เมื่อสัมผัสคบคุน้ กัน ถ้าได้เต็มแล้วก็
ิ ม คุณไม่ทาํ ร้ายใครก็เพ่มไปทํ
ิ
เพ่มเติ
าดีกบั คนอื่นเพิ่มขึ้น การไม่เอาของเขา ไม่เอาแล้วเรากลับให้คนอื่นอีก
เกื้อกูลมีน้ าํ ใจเสี ยสละช่วยเขา แม้ไม่มีทรัพย์ก็ให้แรงงานเขา ทีนี่ขอ้ ๓ ยากหน่อย ราคะกิเลสกาม กามก็คือ
เรามีราคะเสพกามคุณ ๕ ถ้าเป็ นเรื่ องเพศมันครบเลย เราก็มาดูวา่ เราติดอะไรชอบอะไร มาลดรู ป รส กลิ่น
เสี ยง สัมผัส ให้ลดลง ตนเองจะรู ้วา่ เราจัดอะไรมากอะไรก็ลดมา ส่ วนพูดปด ส่ อเสี ยด หยาบ เพ้อเจ้อก็
ิ นนั้นสิ พวกนักนสพ .นี่มกั หาเรื่ องให้ทะเลาะกัน สัมภาษณ์มาแล้วเขียนให้
พิจารณาว่าเราขาดอะไรก็เพ่มอั
คนถือสาทะเลาะกันเราจะได้เขียนต่ออีก เป็ นต้น อย่างเพ้อเจ้อคือไร้ประโยชน์คุณค่า หรื อลึกๆคือเราเอา
สารคดีมาพูดแต่คนไม่รู้เรื่ อง หรื อเอาธรรมะมาเทศน์แต่คนไม่รู้เรื่ องรับไม่ได้คุณก็เพ้อเจ้อ ไม่มีสัปปุริส
ธรรมเลย

