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                          อาตมาอานสูฟงนดิหนึ่ง บทความนี้อาตมาเหน็วาดทีเีดยีว สาํหรับมนษุยนะ บทความนี้ มันเปนเรื่อง อะไร

เดี๋ยวลองฟงๆ ด ูเขาวาอยางนี้

ความไมมโีรค เปนลาภอันประเสรฐิ แตจะใหเลศิยิ่งกวานัน้คอื มอีายยุนื และสามารถใชชวีติ ใหม ีความหมาย มากที่สดุ

กค็งเขาใจแลวนะ ไมมโีรค เปนลาภอันประเสรฐิ ถาจะยิ่งกวานัน้ ดเียี่ยม กวานัน้ละก ็คอืมอีายยุนืดวย และกส็ามารถใชชวีติ

ใหมคีวามหมาย มากที่สดุ ใชชวีติใหมคีวามหมาย กห็มายความวา ชวีติของเรา ยังไมตายนี่ ยังยนืยาวไปอยูนี่

ชวีติของเรากม็คีวามหมาย ความหมาย กค็งไมหมายวา คอืชวีติ ของเรานี่ เปนตัวอยางอันชัว่ กค็งไมหมายอยางนัน้แน

มคีวามหมาย กห็มายความวา ชวีติของเรานี่ เปน เครื่องหมาย หรอืวาเปนตัวอยาง หรอืวาเปนความจรงิเลยแหละ

ไมใชแคเปนตัวอยาง จะเปนตัวอยางได กต็องเปนความจรงิดวย ที่จรงินะเปนความจรงิในทางดี

จะดอียางไร อาตมาวา พระพทุธเจาสอนเราไวละเอยีดจรงิๆ ที่อาตมาอธบิายใหฟงอยูนี่ พวกเรากร็ูวา โอ ฟงๆ นี่เขาใจ

ความหมายวามันดนีะ คนจะเปนคนด ีดอียางไร ประเสรฐิอยางไร อารยิะนี่ประเสรฐิ ประเสรฐิอยางไร เขาใจ

และเรากพ็ากเพยีรอยู ที่จะใหเปนคนประเสรฐิ ตามความหมายที่ พระพทุธเจา ทานวาไวแลว เพราะฉะนัน้เ รากจ็ะเปนคน

ที่มคีวามหมายอยางนี้แหละ มากที่สดุที่จะเปนได

เปนตนวา พนทกุข นอกจากพนทกุขแลว ยังเปนคนมคีณุคา มปีระโยชน หรอืมบีญุ มกีศุล มบีญุ มกีศุล จรงิๆ

จะวาไปทางวบิากมันกว็บิาก จะวาไปทางปจจบัุนธรรม ในทางที่เหน็ได พดูได หยบิมาพดู มายนืยัน ไดวา

เราเปนคนสรางสรร เสยีสละ เปนคนมสีมรรถภาพ มคีวามรูที่จะเปนที่พึ่ง เกื้อกลูผูอื่น ไดอยูจรงิๆ เหน็อยูหลัดๆ

ดวยกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม มเีปนหลักเปนฐานยนืยัน เรยีกรอง ใหมาพสิจูนได เชื้อเชญิ ใหมาพสิจูนไดกันอยูทเีดยีว

มากหรอืนอย กต็ามจรงิของผูที่สามารถนัน้ๆ

แมแตในนัยที่อาตมาบอกแลววาลดคา หรอืวาเปนคาของบญุ เปนคาของบาปอะไร กอ็ธบิาย ใหฟง แลววา มันมนัีย

ที่แทจรงิอยางไร อยางนี้เปนตน เรยีกวาเปนคนที่มชีวีติ มคีวามหมายมากที่สดุ

ในทางวชิาการ ศาสตรที่เกี่ยวกับมอีายยุนืหรอื longevity ภาษาอังกฤษเขาวาอยางนัน้ เกี่ยวกับการ มอีายยุนื longevity

ยังเปนของใหมมาก ยังเปนของใหมมาก

เมื่อกอนนักวทิยาศาสตรทกึทักวา มนษุยทกุคนนี่เมื่อมอีาย ุสังขารกจ็ะรวงโรย พกิลพกิาร หรอื เสื่อมถอย

อยางไมมทีางหลกีเลี่ยง เชน สายตาไมด ีความจาํเสื่อม ระบบทางหไูมดเีรื่อยไป จนถงึความสามารถ ทางกามารมณ



ความฉับไวทางสตปิญญา ฯลฯ ทัง้หมดนาํไปสูจดุเดยีวกัน คอืความสิ้นสดุ ของระบบตางๆ อันนี้กเ็ขาใจกันมานาน วามันแก

อายยุนืนานไปแลว มันกจ็ะตองเสื่อม มันจะตองแก แลวมันจะตอง หมดไป มันจะดับ จะอะไรตออะไรนี่ เชื่อวาอยางนัน้

แมแตศาสตร ทางศาสตรตางๆ กย็นืยัน กล็องฟงด ูตอนนี้ เขาชักมอีะไรมาแก

อเมรกิาไดจัดตัง้ สถาบันแหงชาต ิเพื่อคนควาศกึษา ในเรื่องความแกชรานี้โดยเฉพาะ และยิ่งเจาะลกึ ลงไป มากเทาไหร

ยิ่งพบวา ระบบทางความชรา ของมนษุย หาเปนอยางที่ทกึทักกันไม เอะ นี่ไมแกแลวนี่ ความแกไมม ีความเสื่อมไมมแีลว

ชักยังไงๆ ลองฟงดู

                          ทฤษฎหีลายอยางเกี่ยวกับความเสื่อมถอยของสังขาร ถกูฉกีทิ้งลง ตะกราไปเรื่อยๆ ฟงใหดนีะ คนที่แก แลวนี่

รบีเขาใจใหมซะๆ ไมมคีวามแกในมนษุย ฟงใหมฟงดีๆ ทฤษฎหีลายอยาง เกี่ยวกับ ความเสื่อมถอย ของสังขาร

ถกูฉกีทิ้งลงตะกราไปเรื่อยๆ เพราะปรากฏวา คนแกหลายตอหลายคน (ขนื) ทฤษฎไีมทรดุโทรม อยางที่ควรจะเปน

คอืหมายความวาแกกลับ ไมยอมแก ไมยอมแกได ขนืได ฝนได หรอืวาไมเหน็เปนนัน้ แลวกพ็ยายาม ที่จะทาํให

ไมเปนไปตามที่เรา ถาเรายิ่งเชื่อ เรายิ่งเปน โอย ฉันแกแลว แกเลย แกไว แกไวๆ เลย ถาโอย ไมยอมแกหรอก ไมแก จะไมแก

อันนี้ เรื่องนี้ ทัง้ดานจติวทิยาดวย และเรื่องที่จะตองเขาใจ ในองคประกอบอื่นๆ ดวย เดี๋ยวฟงดู

คนแกหลายตอหลายคน ขนืทฤษฎไีมทรดุโทรม อยางที่ควรจะเปน ไมวาจะเปนดานจติใจ มันสมอง หรอื รางกาย

รวมทัง้กามารมณ นี่ทางของเขา นี่ทิ้งไมไดหรอก ชวีติเขาทิ้งไมได ไอกามารมณนี่ แตอยางของ พวกเรานี่ ถายิ่งทิ้ง

กามารมณไดดวย นี่ยิ่งไมแกใหญ มันกลับกัน ยิ่งไมแกใหญเลย ยิ่งทิ้งกามารมณ เพราะวา มันจะลดแคลอรี่

ลดสิ่งที่เราจะตองไปสญูเสยี ในสิ่งเหลานัน้ใชมัย้ เพราะฉะนัน้ มันกจ็ะคงอยู ในตัว

คนอเมรกิัน อาย ุ๗๐-๘๐ แตงงานกันใหมมากขึ้นเรื่อยๆ มจีรงิๆ ไดยนิขาวอยูบอยๆ นักวทิยาศาสตร พอคา ครบูาอาจารย

ที่มอีายเุกนิ ๘๐ ขึ้นไป แตยังทาํงาน หามรุงหามค่ํา มอีทิธพิล มอีาํนาจ อยูในวงสังคม มมีากขึ้น อายเุฉลี่ยของคนอเมรกิัน

กส็งูขึ้นตลอดเวลา ผูชาย ๗๒ ผูหญงิ ๗๘ นี่อายเุฉลี่ยเขา ผูชาย ๗๒ ผูหญงิ ๗๘ เดี๋ยวชาวอโศกเราจะตอง ผูชายเฉลี่ย ๑๑๐

ผูหญงิเฉลี่ย ๑๒๐ ทาํไมขันหรอื ดถูกูใชมัย้ หา ดถูกูหรอื กแ็ลวแตนะซ ีใช คนไหนไมปฏบัิตถิกูตอง ตามครรลอง

ที่จรงิกแ็นนอน ประเดี๋ยวก ็๒๕ ป กต็ายแลว แตถาปฏบัิตถิกูตามครรลองนี้ อยางที่วานี่ ผูชาย ๑๑๐ โดยเฉลี่ย บางคนอาจจะ

๑๑๑ บางคน อาจจะ ๑๐๙ อะไรอยางนี้ คดิคาเฉลี่ยแลวได ๑๑๐ ผูหญงิ ๑๒๐ บางคนอาจจะเฉลี่ยแลว ๑๒๗ บางคน

กอ็าจจะ ๑๑๘ อะไรอยางนี้ เฉลี่ยแลวก ็๑๒๐ อะไรอยางนี้นะ ทาํเปนเลนไปนะ ถาทกุอยางมันลงตัว ถกูระบบแลว อาตมาวา

มันเปนไปได แลวพกวเรานี่ มาสายกันไปเยอะ กเ็ลยอาจจะกอบกูกัน อาจจะไมได ในระยะชัว่ชวีติเรา อาจจะไมเหน็

แตในชัว่ชวีติเดก็ๆ รุนหลังๆ ตอไปนี่ เขากอบกูไดทัน แลวเขากต็อเชื้อ ตอยนีส ตออะไรไปอกีนะ มันเปนสกลุของอโศกนะ

ตอไปอโศกตระกลู เลยอายยุนื เปนได เพราะวาเราเอา เราสราง สิ่งที่ไมเปนพษิเปนภัย พรอมทัง้จติวญิญาณดวย

จติวญิญาณที่ (ผูฟงถาม) หา โรคกายกน็อย โรคใจกน็อยจรงิๆ อันนี้ไมใชเรื่องเปนไปไมได ผลกค็อื คนอเมรกิา

จะเปนประเทศ ที่เตม็ไปดวยคนแก ในอนาคต ผลกค็อืคนแก มันไมคอยจะยอมตาย ยังมชีวีติ กระปรี้กระเปรา



ดไีมดกีแ็ตงงานใหมกัน อาย ุ๗๐, ๘๐ กแ็ตงงานใหมกันอกี ถาเผื่อวามันยัง สรรีะมันยังดนีะ รังขง รังไขยังทาํงานดอียูนะ เหอ

เดี๋ยวก ็มลีกูกัน อาย ุ๗๐ หัวเราะทาํไมเลา รังไขยังมอียูนะ อาย ุ๗๐ กย็ังไมหมดเมน็สอะไรอยางนี้นะ แหม สนกุกันใหญ

ผลกค็อืคนอเมรกิา จะเปนประเทศเตม็ไปดวยคนแกในอนาคต ตนศตวรรษขางหนา ในตนศตวรรษ ขางหนา

เขาวาอยางนัน้นะ ญี่ปุนกม็ปีญหาอยางเดยีวกัน เพราะพี่ยุน มอีายเุฉลี่ยทัง้ ๒ เพศ มากกวา อเมรกิันเสยีอกี ชาวญี่ปุน

คาเฉลี่ย ของคนอายยุนืกวาชาวอเมรกิัน ทัง้ผูหญงิผูชาย แถมการเกดิ ของประชากร กต็่ําดวย ออ ทางญี่ปนนี่

สงสัยคมุกาํเนดิกันมากกวา การเกดิของประชากรกต็่ําดวย นักวชิาการปจจบัุน ชักจะไมแนใจ แลววา

อายทุี่เราจะเรยีกวาแกนัน้นะ ควรจะเปน อายเุทาไหรขึ้นไป เมื่อศตวรรษที่แลว คนที่อาย ุ๔๐ กถ็อืวา แกแลว

เดี๋ยวนี้ดเูหมอืนจะเพิ่งเริ่มเปนผูใหญ อนาคต จะมอีาย ุมากที่สดุแคไหน ไมมใีครทาํนายได ยิ่งสามารถ เปลี่ยนอวัยวะ เชน

หัวใจ ปอด ตับ ฯลฯ นี่ยิ่งตอไป เปลี่ยนอวัยวะ มันชักจะใชไปไมดแีลว กเ็ปลี่ยนใหม นี่เอาอะไหล ตอไปเปลี่ยนได เปลี่ยนหัวใจ

เปลี่ยนปอด เปลี่ยนตับ เปลี่ยนหัวใจสาํคัญๆ เปลี่ยนได เดี๋ยวนี้หัวใจ หรอืวาคนนี่ สวนที่ไมสาํคัญเทาไหร พอทาํได

เขาทาํไดเทยีมทัง้นัน้แลว อกีหนอย กเ็ปลี่ยนไดหมด ที่สาํคัญๆ ไดนะ เปลี่ยนหัวใจ แลวเปลี่ยนปอด เปลี่ยนตับ อะไร แลวก็

ฯลฯ ที่สาํคัญๆ ได ยิ่งไมมใีคร กลากาํหนดวา มนษุยจะมคีวามสามารถ มชีวีติอยูไดนานเพยีงใด ดร.แฟรงค วลิเลยีม นะ

แฟรงค วลิเลยีม ถาจะอาน แบบฝรัง่ๆ ออกสาํเนยีงวา แฟรงค วลิเลยีม อะไรไปอยางนัน้นะ

ดร.แฟรงค วลิเลยีม แหงสถาบัน แหงชาต ิดานความชรา กลาววา ความเชื่อและ ขอมลูเกา ระบวุา ความทรดุโทรม

ทางรางกาย กาํลังวังชา ความสามารถดานตางๆ และความตื่นตัว ทางความจาํ และประสาท มาจาก ความแกนัน้

เปนความเขาใจผดิ หมายความวา แตกอนนี้เชื่อวา รางกายมันทรดุ มันโทรม กาํลังวังชาแลว ทนีี้ เพราะฉะนัน้

จะทาํใหความสามารถดานตางๆ เปนตนวา ความตื่นตัว ทางความจาํบาง โอ จาํไมคอย ดแีลว ประสาทบาง อะไรบาง

นี่พวกนี้ มันมาจากเหตวุา มันแกลงๆ มันกเ็ลยเสื่อมไปตาม นัน่นะ แตกอน เชื่ออยางนัน้ พสิจูนขึ้นมาแลววา ชักจะไมใชแลว

เปนความเขาใจ ผดิ เพราะฉะนัน้ แกกย็ิ่งจาํไดด ีจาํไว ประสาทกย็ิ่งจะด ีจาํไว ประสทิธภิาพของจติวญิญาณ

เปนไดดวยจรงิๆ สาเหตทุี่แทจรงิมาจาก ไมไดออกกาํลังกายมากกวา สาเหตมัุนไมใชมาจากวา ความจาํ มันเสื่อม หรอืวา

ประสาทมันเสื่อม อะไรพวกนี้ เพราะเราไมไดออกกาํลังกาย เครื่องไม เครื่องมอื ที่จะใชมันกเ็ลยแยไปดวย อะไรอยางนี้

เปนตน มันกเ็ลยพลอยเสื่อมไป สาเหตทุี่แทจรงิ มาจากไมไดออกกาํลังกายมากกวา อกีสาเหต ุสาํคัญ คอือาหาร นี่ ๒ อ นี่

ออกกาํลังกาย กับ อาหาร นี่นะ ที่ไมมคีณุภาพ หรอืสกปรก หรอืถกูโรคพยาธ ิเบยีดเบยีน โรคพยาธเิบยีดเบยีน โรค

alshimer เขาเขยีนไว อัลไชเมอรส ซึ่งคนไทยเรยีกวาโรคชรา ระวังนะ อยาใหโรคชรา เขาครอบงาํ เขากลาววา

แมแตอวัยวะภายใน เชน หัวใจ ตับ หรอืถงุน้ําด ีของคนที่มอีาย ุ๖๕ ปขึ้นไป กส็ามารถทาํงานได เหมอืนของคนหนุมสาว

ไมวาหัวใจ ไมวาตับ ไมวาถงุน้ําด ีไมวาอวัยวะ สาํคัญอะไนะ เขาบอกวา แม ๖๕ ปขึ้นไปแลว กส็ามารถทาํงานไดดี

เหมอืนของคนหนุมสาว กค็นชรานัน้ ไมมโีรคภัยอะไรคกุคาม เพราะฉะนัน้ ถาคนชรา หรอืคนที่อายมุากนี่

ไมมโีรคภัยอะไรคกุคามแลวละก ็อวัยวะตางๆ เหลานี้ทาํงานเหมอืนหนุมเหมอืนสาว



ทางดานจติใจ นักวชิาการกพ็บวา คนชรามปีญหาเหมอืนๆ กับคนหนุมสาวนัน่เอง คนทกุๆ คนจะม ีอาการชรา

ถาปราศจากความปลอดภัย ความรัก ความอบอุน และความสัมพันธกับญาตมิติร ฟงดีๆ นะ ความรัก ความ

ถาปราศจากความปลอดภัย ความรัก ความอบอุน ความสัมพันธกับญาตมิติร ความหมาย สิ่งเหลานี้

อาตมาอยากจะอธบิาย ปราศจากความปลอดภัย

คนเรานี่นะ ถาเผื่อวา เราจะไมมภัียนี่นะ กเ็พราะวา เราไมเปนเหตุ

๑. เราไมเปนคนสวยที่เขาจะมาปองราย เรากป็ลอดภัยกวา

๒ เราไมเปนคนรวย ที่คนจะมาปองราย อยางนี้เปนตน เรากป็ลอดภัยกวาใชไหม

๓. คนไมไปกอความแคนเคอืงใหใครๆ ไว เรากป็ลอดภัยกวา ไมไปโลภมากจนคนอื่นเขา จาํไวไอนี่ มงึเอาเปรยีบขา

ไอนี่มันขี้โลภขา เขากจ็ะมาแกแคน ไอนี่มันมาทาํรายขา โทสะและมาต ีไอนี่มันมา แยงแฟน ไอนี่มันมาทาํ กอลอกอตกินี่

ทาํอะไรตออะไรกับลกูขา อะไรหลานขา หรอืวาคนที่ขารักขาปอง อะไรกแ็ลวแต พวกนี้ ลวนแลวแต เปนเหตุ

ที่เราศกึษาธรรมะมา ฟงไปแลว คณุจะเขาใจเลยวา คนที่ปลอดภัยนี่ คอื คนไมไปสราง วบิากกรรมพวกนี้ไว

แมแตคนไมไปสราง ความรวย เราสรางสรร นี่นะ สรางสรร แลวกม็ ีแรงงาน มผีลผลติ แลวเรากไ็มโลภไว ไมขายแพง ไมขดู

ไมรดี ใหแจก แจกดวย คณุจะเกดิภัยไหม ซึ่งมันเปนสัจจะ ซึ่งอธบิายไดงายๆ เลย

อาตมาวา เขาใจสัจธรรมแลวนี่ มันเหน็ ชัดเจนวา ความปลอดภัยของคน หรอื ความที่ไมปลอดภัย ของคนเหน็ไหม

เพราะฉะนัน้ ในคนในพวกเราที่ฝกฝน หรอืวาเปนอยูอยางชาวอโศกไปเรื่อยๆ คณุเรยีน ไปเถอะ จะเปนคน ปลอดภัย เหน็ไหม

เหน็ชัดๆ มัย้ ถาปราศจากความปลอดภัย ปราศจากความรัก ปราศจาก ความอบอุน หรอื และความสัมพันธกับญาตมิติร

เราพยายามสรางความรัก และรักอยาง มติทิี่สงูดวย รักอยางภราดร รักอยางพี่ อยางนอง สรางความอบอุน อบอุนจรงิๆ

ดวย เพราะวา เหน็หนากัน กเ็ปนที่ ชื่นใจ แหม มันสบายใจ เปนที่พึ่งที่อาศัย เปนอะไรตออะไรกัน

แมจะบางคน กฝ็มอืทางปาก ฝมอื ทางลลีา คอนขาง จะขัด จะเกลาเกงหนอยกต็าม กย็ังอบอุน ถาเราเขาใจไดดวีา

ผูที่ขัดเกลาเรานี่ ผูที่มฝีปากฝมอื ในทางที่ ทาํใหเรารูสกึวา แหม กระทบ แหม ขดูเหลอืเกนิ ขอดเหลอืเกนินะ กลัวแตเรา

จะไมสะอาด กลัวแตเรา จะไมบรสิทุธิ์ เยี่ยมยทุธ อะไร กแ็ลวแต พวกเราก ็อาตมาวา ไมไดมเีจตนาราย ตอกันนะ

บางคนอาจจะมันไว มันเปนนสิัย เปนสันดาน เปนจรตินะ รักษาผลประโยชน ผูอื่นเหลอืเกนิ นะ อะไรกต็าม รักพี่ รักนองมาก

เรากต็อง เขาใจใหด ีอาตมาคดิวา ถาเราเขาใจดแีลว เราจะเพลา ความทกุข ความอดึอัด และจรงิๆ กค็อืลด อัตตามานะ

ใชไหม ถาพวกเราไมถอืสากัน ลดอัตตามานะ

ถาผูใดที่จะมฝีปาก ฝมอื ในการที่จะขอดจะขดูคนอื่นมากหนอยก ็มันมากไป เขารูสกึวา แหม นาจะลด บทบาทมัง่

กบ็อกผูใหญ ใหผูใหญชวยลบคมใหมัง่ หรอืวาลดดงึลงมัง่ กช็วยกันอยู ผูใหญกร็ูอยู พดูอยางนี้ กก็ลางๆ พวกเราไดยนิแลว

กใ็ครรูสกึวา เราจะมอืหนัก มอืช่ําชองมากนัก กแ็ลวกข็ดูเกลาเขาก ็แหม ถากเขา กม็ดีกไ็มคม เปนตะลมุพกุดวย

(คนฟงถาม) เออ นัน่แหละกมั็น มอืไมด ีกมั็นไมคม พดูกันงายๆ กค็อื อยางที่วานี่แหละ กาํลังอธบิายอยูนี่ มันไมคม มันขดู



มันขัดเขา กแ็หม มันช้ํามันชอก มันกระทุง กระแทก มันแรง อะไรกแ็ลวแต กฝ็กปรอื ใครอยากจะเปนจอมยทุธที่ แหม

ฟนตนกลวย กฟ็นเละเลยนะ ไมขาดสักท ีใครอยากจะมฝีมอืจอมยทุธอยางนัน้ ใชไหม จอมยทุธ จะตอง

อยาวาแตฟนตนกลวยเลย ฟนไมแกนนี่ ชึ่ก แหม ขาดแลวโดยที่ยังไมรูเลยวาขาด ทัง้คมทัง้เบา ใชไหม ทัง้คมทัง้เบา

ไปแตะดซู ิลมเลย อยางนี้ ตองฝมอืจอมยทุธ ใครๆ เขากอ็ยากเปนจอมยทุธ แบบนัน้ทัง้นัน้นะใชไหม

เพราะฉะนัน้ ไมตองอธบิายกไ็ด เพราะฉะนัน้ใครมคีวามเขาใจหรอืเชื่อ เหน็ตัวเองวา เออ เรานี่นะ ขัดเกลา คนอื่น

กฝ็มอืไมเรยีบรอย ไมสภุาพ ไมออนนิ่ม ไมออนโยน มันสากกัน มันแรง มันช้ํา โอย กระทุงกระแทก มันหยาบ สรปุแลวมัน

ไมสงูสง กป็รับปรงุเอานะ อันนี้กเ็รื่องจรงินะ

เพราะฉะนัน้ อาตมาคดิวา พวกเรานี่นะ มาฝกปรอืไปเรยีนรูไปนี่นะ ยิ่งมเีวลา ฝกไปจรงิ เราสราง ความรัก

ซึ่งเปนความรักอันยิ่งใหญ ไมใชความรักเลอะๆ เทอะๆ ความรักตื้นๆ ความรักมติติ่ําๆ จะเปนความรัก มติสิงูๆ ความอบอุน

และความสัมพันธ กับญาตมิติรนี่ จะเปนความสัมพันธเปนญาต ิเปนมติรกันจรงิๆ เหนอืชัน้กวา ที่เขาพดูนี่เลย เขาพดูนี่กด็ี

เขาวาไวนี่กด็ ีแตเราเขาใจยิ่งกวานัน้นะ ถาปราศจาก ความปลอดภัย ความรัก ความอบอุน และความสัมพันธ กับญาตมิติร

ขาดการงาน กจิกรรมที่ ใหความหมาย แกชวีติ เหน็ไหมนี่

เพราะฉะนัน้ คนทกุคนมอีาการชรา ถาปราศจากความปลอดภัย ความรัก ความอบอุน และ ความสัมพันธ กับญาตมิติร

ขาดการงาน กจิกรรม ที่ใหความหมายแกชวีติ และปราศจากแรงกระตุน ทางปญญา อันไดจาก การอาน เขยีน พดู พดูจา

และทาํในสิ่งสรางสรรตางๆ คนหนุมสาวกแ็กเรว็ได เพราะขาด สิ่งดังกลาว นี่เหน็ไหม หนุมสาวกข็าด หนุมสาวกแ็กเรว็ได

เพราะขาดสิ่งดังวานี่ เพราะฉะนัน้ ผูใดไมขาด สิ่งเหลานี้นะ มเีตม็ไปดวยความปลอดภัย เตม็ไปดวยความรัก เตม็ไปดวย

ความอบอุน เตม็ไปดวย ความสัมพันธ กับญาตมิติร เตม็ไปดวยการงาน กจิกรรมที่ใหความหมาย แกชวีติ เตม็ไปดวย

การกระตุน ทางปญญา ไมวาจะมาฟงธรรมฟงอะไรนี่นะ ทัง้อาน ทัง้เขยีน ทัง้พดู อะไร เรากไ็ดรับอยูเสมอ เสรมิในทางปรยิัติ

ปฏบัิตนัิน่แหละ ทาํในสิ่งสรางสรรตางๆ สมบรูณแบบอยูนี่ ตรงกันเลย ที่อาตมาพาทาํ สอน แนะนาํ อยูนี่ตรงกันหมด

นี่ทางวทิยาศาสตรนี่นะ เขาคนมาทาง วทิยาศาสตรนะอันนี้ สอดคลองกันดไีหม

เพราะฉะนัน้ เหลอืทฏิฐหิรอือปุาทาน อยาเขาใจผดินะ เพราะฉะนัน้พวกเราจะไมแกกันงายๆ นะ อันนี้อาตมา เหน็สอดคลอง

บอกวาดจีรงิๆ เลยเรื่องนี้ ดร.มาเรยีน ไดมอนด แหงมหาวทิยาลัย แคลฟิอรเนยี ที่เบริคเลย พบวา

แมแตเซลลสมองของคนแก และคนหนุมสาวกไ็มตางกันแนะ นี่เขาก ็พสิจูนมา ดร.มาเรยีน ไดมอนด มหาวทิยาลัย

แคลฟิอรเนยี ที่เบริคเลย บอกวาแมแตเซลลสมอง ของคนแก และ คนหนุมสาว กไ็มตางกัน ความเชื่อที่วา เซลลสมอง

ของคนแก จะรวงหลนนะ รวงหลน ไปตามวัยนัน้ ไมจรงินะ ไมจรงิ กอ็าจจะเปนนะ อาจจะจรงิๆ ดวย เพราะวา อาตมายัง

ไมรูสกึวา อาตมามสีมอง มันตดิขัดแลว ไมเลยนะ ๖๐ นี่กย็ังไมนะ ยังไม

ถาคนมอีาย ุมวีถิชีวีติด ีมกีจิกรรมสรางสรร อันใหความพงึพอใจแกตนเอง อยูในสิ่งแวดลอมที่สะอาด และ ปลอดภัย

และออกกาํลังอยูเปนนจิ เซลลตางๆ ในสมองของคนนัน้ กจ็ะยังแขง็แรงฉับไว ไมแพ คนหนุมสาว และความคดิลกึซึ้ง



ละเอยีดออนกวามากดวย นะ ความคดิลกึซึ้งอะไรตออะไร อาตมายัง ไมเหน็วา อาตมาตื้นขึ้น อาตมาวา อาตมาลกึซึ้ง

ขึ้นดวยซ้ํา ทกุวันนี้ ยิ่งแก แหม ยิ่งมัน มะพราว ยิ่งแก ยิ่งมัน แตวัฒนธรรมของมนษุย ทาํใหคนแกชา เรว็ แตกตางกันไดแน

วัฒนธรรมของมนษุย ทาํให คนแก แกชาเรว็ แตกตางกันไดแน วัฒนธรรมในที่นี้กไ็ดแก ทรรศนะ ที่คนทัว่ไป มตีอคนมอีายุ

คานยิม ของสังคม ที่มตีอ ความชรา รวมไปถงึชวีติประจาํวัน และโอกาส ในชวีติของคนแก เปนไป อยูเรื่อยๆ กท็าํไป ขมขีมัน

จะสราง จะสรร จะคดิจะอาน จะมมีนษุยสัมพันธ จะมอีะไรตออะไร ที่มันเปน วงชวีติ ที่เรากาํลังดาํเนนิกันไปอยูนี่

เราทาํกันยังไงละ

ชวีติของพวกเรา กพ็ยายามเปนพี่เปนนอง พยายามสรางสรร พยายามที่จะมจีติใจรูวา ไอนี่เปนกศุล อันนี้ เปนสิ่งที่นาทาํ

ทาํไปไดตามควร ไมอวดดเีกนิไป จนกระทัง่ แหม มันเกนิไปแลว เรากท็าํจนกระทัง่ เกนิตัว ก ็ไมขี้เกยีจ และกไ็มขยันเกนิ

อะไรตางๆ อยูในขนาดที่เรยีกวา เออ ขยันขึ้นไดมากกวาเกากด็ดู ีและมันกไ็ม ไมไดทาํลายอะไร เรากพ็ัฒนาขึ้นไป

มันเปนความเจรญิได แมอายจุะมากขึ้นๆ กไ็มเกี่ยว อายจุะมาก มันจะเปนไป ซึ่งมันกจ็ะเปนจรงินะ

ในเรื่องของอาย ุของสิ่งที่มันมาสังเคราะหกันไว โดยหลักของทัง้วทิยาศาสตร และความเปนจรงิ นี่แหละ ถาไมมคีวามรูสกึ

และเรากอ็อกกาํลังกาย หรอืไดหมนุเวยีน ไดทาํอะไรตออะไร เหมอืนรถยนต นี่ สังเกตไหม รถยนตคันที่ ใชมันอยูเรื่อยๆ

ใชไปเรื่อยๆ นี่นะ เอะ มันไมคอยแกหรอกนะ แตรถที่ถนอม ไมคอยใชนะ ถนอม ไดแตเชด็กับถ ูอยางเดยีว ถนอมอยางเดยีว

เดี๋ยวพังไว หรอืวารถ แมแตวา ไมไดถนอม กต็าม ทิ้งไว ไมคอยใช ไมคอยอะไรหรอก เดี๋ยวกโ็ทรม เดี๋ยวกเ็สยีหาย

เครื่องไมตดิ ไอโนนเสื่อม ไอนี่หลดุ ทัง้ๆ ที่มันไมวิ่ง กห็ลดุ มันไมวิ่ง มันหลดุไดเหมอืนกัน

แตไอรถที่วิ่งๆ อยูนี่นะ ถามันหลดุ แนนอน มันโครงเครงๆ เดี๋ยวเรากต็องมัดมันตอ เดี๋ยวเรากต็องซอม ตองแซมมัน

มันกอ็ยูของมันไปได บางทโียงตรงนัน้ โยงตรงนี้ มันกอ็ยูของมันไปอยางนัน้นะ ใชกันไป อยูไดตลอดเลยนะ วาไหม

ใครเคยพบ ใครเคยใช อาตมาสังเกตวาจรงิๆ นะ (คนฟงเสรมิ) เ กบ็อกแลว ไมออกกาํลัง ไมรูจักประมาณ ไมรูจักจดุ

(คนฟงเสรมิ) ถกู คนตองดแูลสขุภาพ รางกายตัวเองดวย ไมเกนิการ ไมอวดด ีไมเวอร ไมอวดเกงเกนิไป ไปตามเหมาะ

ตามควร ไปไดสัดสวนที่ดนัีน่แหละ ความจรงิ กอ็ยูในหลักของ มัชฌมิา ทัง้นัน้แหละนะ นี้มันกจ็ะไมแกเรว็ ฟงไว

แลวพวกเรานี่ จะพสิจูน กวาพวกนี้ อันนี้เหน็สอดคลองมากทเีดยีว อาตมาเหน็จรงิ

ตัวอยางเชน ในสังคมของชาวเอเชยี อาฟรกิา คนแกมโีอกาสดาํเนนิชวีติอยางเปนอสิระนอย เพราะสมาชกิ ในครอบครัว เชน

ลกูหลานจะใหการเลี้ยงดคูุมครอง ฟงนะคนแกขี้โอ ยังไมทันไร ใหลกู ดแูลคุมครองอะไร มากเกนิไป ไมชวยตัวเอง

ใหลกูเตาเหลาหลาน เปนคนชวยไปหมดนะ เชน ลกู ลกูหลาน จะใหการเลี้ยงด ูคุมครอง ซึ่งแมจะเปน ความอบอุนปลอดภัย

มันดเูหมอืน เปนความอบอุน ปลอดภัย เปนการชวยเหลอื เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง เหมอืนกัน แตในทางรางกาย

และจติวทิยา ทาํใหคนชราตองพึ่งพา สมาชกิ ครอบครัว มากเกนิไป การที่เราตองพึ่งพา คนอื่นมาก ทาํใหรูสกึวา

ตัวเองออนแอ อันเปนผล ทาํใหรูสกึแก ชวยตัวเองไมได ฯลฯ



ตรงกันขามกับคนในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะพวกอเมรกิัน ตองทาํอะไรตอมอิะไรเอง แทบทกุอยาง คนอเมรกิันนี่

พอไดลกูเตา เหลาหลานโตๆ มันหนหีมดนะ เหลอืแตไอ ๒ แกอะไรอยางนี้ บางทกีเ็หลอื แกเดยีว เพราะตายกันไปกอน

ตองทาํอะไรตอมอิะไร แทบทกุอยาง คนใชสดุแสนหวง จางไมไหว ลกูหลาน พอมอีาย ุกแ็ยกยายหนไีปหมด แกแคไหน

กต็องชวยตัวเอง อยางดกีอ็ยูกันสองตายาย ประกอบทัง้ ความรูสกึ อสิรเสร ีไมตองพึ่งพา คอืคนเรา ถาไมหวังพึ่งคนอื่นนี่นะ

มันอะไรๆ กต็ัวเรา เปนตัวเรา พึ่งตัวเรา ชวยตัวเราเอง ทาํตัวเราเองนี่ ขมขีมัน ไมตองไปนัน่นะ คนเรากอ็สิรเสร ีไมเหน็

จะตองไปพึ่งอะไรใครเลย ในโลก อัตตาห ิอัตตโน นาโถ ยิ่งยอดเลยใชไหม แตนัน่แหละ มันกพ็ึ่งพา อาศัยกัน มันจะอยูกัน

มันเปน อสิรเสรสีวนตัว

เพราะฉะนัน้ ทกุอยางมันจะบอก จติใจมันจะตองบอกวา เอย เราตองไมได ไมทาํไมไดนะ ตองทาํนะ ไมทาํ ไมไดนะ ไมดนีะ

ทัง้เหน็วาไมด ีถาไมทาํชวยตัวเอง ทัง้เหน็วาไมไดๆ ตองได ทัง้เหนวาไมได ตอง ไมไดละ ตองได ตองทาํ ไมตองไปหวังคนอื่น

ถาความเขาใจ และความรูสกึอยางนี้นะ มันกจ็ะตอง พยายามใชไหม คนเราพยายามเขา มันกจ็ะตอแรงทางกาย แรงทางใจ

มันตอชวยกันไปหมดแหละ มันกต็อง จนไดแหละ มันเปนความพยายาม ที่สรางอยูตลอดเวลา

เพราะฉะนัน้ มันจะสรางหมดเลย สรางทัง้ จะเปนอะไรกแ็ลวแต ทางสรรีะนะ จะเปน เกดิพลังงาน จนกระทัง่ถงึ

น้ําไรตอมอะไร ไปจนกระทัง่มใีนตอม จนกระทัง่มอีะไรไปในสรรีะ มันจะเปนไปเอง เลยจรงิๆ นี่ ตามภาษา ของอาตมานะ

เพราะวาอาตมาไมใชนักวทิยาศาสตร เทาที่อาตมาเขาใจนะ มันจะเปน อยางนัน้จรงิๆ

เพราะฉะนัน้ เราจะประกอบไปดวยความรูสกึอสิรเสร ีไมตองพึ่งพาหรอืขออนญุาตใคร คนอเมรกิัน โดยทัว่ไป

ทัง้ฝรัง่และไมใชฝรัง่ จงึกระฉับกระเฉง เดนิเหนิไป พดูจาคลองแคลวกวา คนอายวุัยเดยีวกัน ในสังคมอื่น นี่กจ็รงินะ

เพราะวาเขา มันกเ็หมอืนกับความจาํเปน ที่จะตองทาํ แตจาํเปนนัน้แหละ มันทาํให เปนไปได

เมื่อเรว็ๆ นี้ สมาคมคนชราในอเมรกิา พากันขับรถทางไกล ไปตระเวนเมอืงจนี เอารถบาง หรอืวา ขับตามกัน นับรอยคัน

คนจนีแผนดนิใหญ เหน็แลวแปลกใจยิ่ง ที่คนแกฝรัง่ยัง active ยังแขง็แรง กระปรี้กระเปรานะ ที่คนแกฝรัง่ ยังแขง็แรง

กระปรี้กระเปรา ขับรถ ยกของหนัก ทาํโนนทาํนี่เองได แถมสนกุสนาน ทางกฬีา และสังคมดวย ในขณะที่คนจนี รุนเดยีวกัน

หรอือายนุอยกวา อยูบาน กับหลาน หรอืใหลกูเลี้ยง ไมไดไปไหน วถิชีวีติ แบบคนแก อยางแทจรงิ

อันนี้นาสังเกต แลวกฟ็งดกูค็วรพอรู ถาใครมทีรรศนะกวาง รูวาชวีติของคนชาวฝรัง่ ตะวันตก เขาเปน อยางไร ทางคนจนี

หรอืคนไทย เอเชยีนี่ จะเปนลักษณะนี้ เพราะฉะนัน้ เราแกไขซะ จดุดขีอง ทางตะวันตก เขามเีอามาใช และเปลี่ยนแหลง

นี่เขาพสิจูนแลวนี่ เขาสรางสถาบันเลยนะ ที่อเมรกิา อยางที่อานมาแลว แลวกพ็ยายามทาํ ตรวจสอบความจรงิ นี่ไดขึ้นมานี่

มันชวย มันเสรมิ เราไมได ขาดทนุนี่ ใชไหม เราได สวนนี้มาอกี ขาดทนุไหม ไมไดเปนการขาดทนุเลย เปนการกาํไร

เพราะฉะนัน้ จะมปีญหาอะไร คนไทยมวีัฒนธรรมรบีรอนที่จะแก ผูหญงิไทย พออายยุางเขา ๓๐ กร็บี บอกตัดวา

ฉันแกแลวนะ ราวกับวา ความชรานัน้ เปนยอดปรารถนา ในตัวของฉัน ทัง้ๆ ที่ในใจ เตม็ไปดวย ความหวัน่ไหว ไมอยากแก

นี่เหน็ไหม มันมปีฏกิริยิาขัด เรยีกวา conflict แลว ปฏกิริยิา conflict อยา เพราะฉะนัน้ พวกเราลมืแก ตองลมืแกจรงิ



เปนจรงิๆ นะ เปนจรงิๆ เออ เรื่องทางจตินี่ มันมาก จรงิๆนะ โรค phychosis หรอื neurosis นี่มากจรงิๆ โรคทาง phychosis

นาํกอน นาํทางกอนเลย

เมื่อเราไมเกดิการตัง้คา หรอื จติเขาไปอยางนัน้แลวนะ มันจะไมเกดิ บอกแลวเขากพ็ดู เขากถ็กูของเขา นักจติวทิยา ที่จรงินะ

ยังไมอยากแกเรว็นะ อาตมามาเรื่อยๆ อาตมาบอก อาตมาไมแกนะ ไมยอมแก และไมแก จนเดี๋ยวนี้เหลอื ๑๖ แลว หา

(คนฟงพดูเสรมิ) อันนัน้หมายความวา เรายังระลกึ อันนัน้ คอื เราอยาประมาท ในการที่จะพากเพยีร

ใหมันไดเกดิความเจรญิ เดี๋ยวตายไดเรว็ๆ

อะ มันซิ่ง มอีปุทะวะ อะไรไดดวย มกีรรมมาตัดรอน หรอืนัน่หรอืนี่กไ็ดดวย เพราะฉะนัน้ ระวัง เดี๋ยวจะตาย กอนแก กอน

หรอืวา มันกเ็ปนจรงิเหมอืนกัน มสีวนแกเหมอืน จะวาไมมกีไ็มใช ม ีแตวา อยาไป ทองแบบนัน้ อยางโงๆ ซื่อๆ พาซื่อสิ

ใหรูจักประเดน็ ใหรูจักมมุที่ชัดๆ วา เออ เราจะพจิารณาวา มคีวามแก เปนธรรมดา ความเจบ็เปนธรรมดา

ความตายเปนธรรมดา กม็ุงประเดา็นนี้ใหชัด อยาประมาท (คนฟงถาม) ไดนี่ สรปุได อานที่ขอมลูนี้ อายเุปนเพยีงตัวเลข

เพราะฉะนัน้ เราอยาไปทาํ จติใจ เราอยาไปทาํตัวการงานกแ็ลวแต หรอือะไรกแ็ลวแต อยาไปออนตัวเอง ถาไปออนตัวเอง

โอย ฉันแกแลว ทาํเทานี้กพ็อ เออ ไมไดหรอก ยังไมแก ไมแก ทาํไดเทาเดมินี่แหละ เทาเดมินี่แหละ อาย ุ๒๐ กท็าํไดเทานี้

เกงกวาเกาดวย ๓๐ ทาํไดมากขึ้นกวาเกาดวย ๔๐ ไดมากขึ้น ๗๐ มากขึ้น กวาเกาดวย อะไรอยางนี้ เปนตน ลองดู

อาตมาวา มันไมใชความเสยีหาย แตระวัง มันจะเกนิ กป็ระมาณดวย บางทเีราจะบอกวา มันไมแกจรงิๆ กไ็มได

แตมันกม็คีวามเสื่อมที่แทจรงิ อยูดวย

แตพรอมกันนัน้แหละ ถาเรายิ่งมจีติที่ผดิทาง จติที่ไปเขาใจวา โอ แกแลว แลวกท็อแท มันจะลดจรงิๆ เลย ประสทิธภิาพ กล็ด

ความแก สรรีะกล็ด ตายไว กต็ายไดเลยจรงิๆ ดวย แตถาเผื่อเราไมแลว มันจะชวย นี่แหละคอื อทิธบิาท

ทางวทิยาศาสตรเขา นี่อทิธบิาททางวทิยาศาสตร อทิธบิาท ทางวทิยาศาสตร จรงินะ ด ูเพราะฉะนัน้

อยาไปเที่ยวไดตัง้คาวา แหม ฉันแกแลว นี้คนแกยิ้มแยม หลายคนนะ ยิ้มแยมหลายคนคนแกนี่ เออ แกนี่ โยมใจพรอมบอก

ใหมันแกแตหนัง มันหามยาก เหมอืนกัน ไอหนังนี่ มัน มันตองแกไปบาง แตวา ใหมันแกแตหนัง จติใจอยาแก

เราเขาใจใหจรงิเลย แลวเราระวัง มันจะเกนิแรงตัวเอง ประมาณใหดีๆ อยาออนตัวเอง ถามจีติ ที่เขาใจจรงิๆ แลว ถาเรา

ออนตัวเอง แนนอนเราลด มันเสื่อมแน ไมตองออนตัวเอง พยายามขมขีมัน พยายามด ูพอไดไปได

ถามันฝนกเ็กนิไปแลวมันจะเกนิ ระวังนะมันเกนิ มันกไ็มพอเหมาะ พอด ีไมมัชฌมิา กต็องระวังดวย

ที่พดูนี่กไ็มไดหมายความวายคุนแก ประเดี๋ยวกต็าย กไ็มไดยนุะ ฟงใหเขาใจ ฟงใหเขาใจ แลวพากเพยีร ด ูเพราะเรา

จะไดอยูดวยกันนานๆ แมแกแลวกน็านๆ โอย แกแลวกพ็วกเรากย็ัง อกีหนอย ที่นี่ คนแกเดนิ เพนพานๆ อยูนี่ แขง็แรง

ทาํโนนทาํนี่ บอกเ ขอแรงงานหนอย วิ่งมา มแีตคนแก มาชวยแรงงาน โอย สบายเลย คนหนุมสาว ไมรูไปไหนหมด ระวัง

คนหนุมคนสาวตายกอน คนแกเขาเขาใจแลวเขากเ็อานะ

คนไทยนี่มวีัฒนธรรมรบีรอนที่จะแก ผูหญงิไทยพออายยุางเขา ๓๐ กเ็ริ่มบอกตัวเองวา ฉันแกแลวนะ ราวกับวา



ความชรานัน้ เปนยอดปรารถนาในตัวของฉัน ทัง้ๆ ที่ในใจเตม็ไปดวยความหวัน่ไหว ไมอยากแก ยิ่งมอีาชพี บางอยาง เชน

เปนครอูาจารย หรอืหมอ จะยิ่งวางตัวเหมอืนคนมอีาย ุนัน่นะ ระวัง คณุคร ูทัง้หลาย ยิ่งมอีาชพีเปนคร ูเปนอาจารย

หรอืหมอนี่ ยิ่งจะวางตัว เหมอืนกับคนมอีาย ุเพื่อจะไดรับ ความนับถอื จากลกูศษิยหรอืคนไข

เพราะสังคมไทย นับถอืคนมอีาย ุยิ่งเปนพระสงฆองคเจา ยิ่งแกเทาไหรยิ่งนาเลื่อมใส วิ่งเขาไปกราบ ใหทาํน้ํามนต

เปากะโหลก ชางแปลจรงิๆนะคนนี้ แปลหรอืวาเขยีนเตมิกไ็มรูนะ มดีวยเหรอ ขางนอก เขาจะบอกวา บทความนี้ เปากะโหลก

ทาํน้ํามนต เปากะโหลก ยังกับรูจัก และบทความของฝรัง่ ยังกับรูจัก คนไทยด ีวัฒนธรรมไทยด ีโดยเฉพาะเมอืงไทยดวย

ศาสนาพทุธกเ็นน ความไมเที่ยงแท ของสังขาร ความแก เกา ทรดุโทรม ความแกเฒา ทรดุโทราม วาเปนสัจธรรม

ที่หลกีเลี่ยงไมได ที่แยที่สดุ คอืเหน็ไหมนี่ เขาตงิแลว ศาสนาพทุธกม็าเนนสังขาร สังขารศาสนาพทุธกส็อน เพราะฉะนัน้

กเ็ลย มแีตแนวโนมที่จะบอกใหเชื่อวา นา ตองยอมจาํนนตอความแกนา อะไรอยางนี้ มันกเ็ลย เปนตัวหนนุ อันหนึ่งที่เรา

ใหทาํ เขาใจเพี้ยน เพราะฉะนัน้ ใหมันละเอยีด เราไมไปเหลวไหล หรอืวา ไมไปเขาใจ ใหมันหยาบๆ อยางนัน้ เราตองเขาใจ

ใหมันละเอยีดลออ แลวกม็ตีัวแก ที่แยที่สดุ คอื การกาํหนด ใหขาราชการ ตองออกจากงาน เมื่อเกษยีณอาย ุ๖๐ ป

ยิ่งเรงใหคนเกง คนมปีระสบการณ สญูสิ้นความทะเยอทะยาน หมดความหมายในชวีติ นี่บอกไปกาํหนด อยาวาแต

อยางนัน้เลย เดี๋ยวนี้จ ะใหเกษยีณกัน ๕๕ ดวย นี่คดิกัน โอ นี่ ๖๐ กย็ัง ที่จรงิยังแขง็แรง ยังทาํไดดนีะ ที่จรงิประสบการณ

มากดวยนะ มอีะไรตออะไรดีๆ ดวย ตอไปนี้ ในรุนตอไป ของเรานี่ จะทาํราชการ กย็ดือายไุป อาย ุ๗๕ ปลดเกษยีณ วางัน้นะ

มันๆ ทาํใหคดิไดเหมอืนกันนะ พอเราอาย ุปลดเกษยีณ ๖๐ แลว เราแกแลว ปลดเกษยีณแลว เสรมิไปเลย กเ็ลยแกจรงิๆ

เลย อยางนัน้ไมไหวนะ จาํไวนะ อาตมา บอกแลววา อาตมาอาย ุ๑๖ ๖๐ กย็ังไมแกหรอกจรงิๆ

ทหารที่คดิถงึการปฏวิัต ิรัฐประหาร กเ็มื่ออายใุกลเกษยีณ สาเหตหุนึ่งกค็อื เพื่อจะไดมบีทบาท มอีาํนาจ ตอไป อกีพักหนึ่ง

กลาวคอื รางกายและจติใจนัน้ ยังไมพรอมที่จะแก วธิแีกการทาํรัฐประหาร ที่ชะงัด ที่สดุวธิหีนึ่งคอื ใหรับราชการตอไป

จนอาย ุ๖๕ หรอื ๗๐ ป นี่เขากเ็สนอแนะนะใหแกซะ ใหรับราชการ ๖๕ หรอื ๗๐ ป รับรองวา พวกนายพล อาย ุ๕๖-๕๙

จะไมมใีครคดิลม ประชาธปิไตยไดแนนอน

แตวา คนที่มันจะคดิรัฐประหาร เพราะมันรบีๆ รัฐประหาร มันจะไดมอีาํนาจ พอถงึแมวามันจะหมด อาย ุ๖๐ ป ใชไหม

จะมารัฐประหารไดเสรจ็ กต็อไปเปนนายก หรอืเปนรัฐมนตรตีอไปเลย ไดอาํนาจ อยางเกา ไมงัน้ ตองออกจากราชการ

ออกจากอาํนาจไป ฐานอาํนาจ มันจะเหน็ได เขาตออายเุหน็ไหม พวกที่ ๖๐ แลว เปนทหารที่ปฏวิัตสิมัยกอน

ยังครองอาํนาจตอไป แตความแกจะตองมากับสขุภาพ นะ ความแก จะตองมากับสขุภาพ และความหมายในชวีติดวย

ถาแกแลวลาํบาก หรอืมคีวามทกุข มคีวามเจบ็ปวด อายกุไ็รคณุคา จะอยูอยางไร ใหมคีวามพงึใจ ใหมคีวามสมบรูณ

มากที่สดุ เปนสดุยอด ของการศกึษา และ ความรอบรูของมนษุย นี่จบบทความ

บทความนี้มาจากหนังสอืพมิพสยามโพสต เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคมนี้เอง เพราะฉะนัน้ เราจะทาํยังไง ความแกทกุอยาง

เรากจ็ะตองเขาใจสขุภาพตางๆ พยายามรูจักความหมายในชวีติ ไมใชวาแก อยูกับ ความลาํบาก หรอือยูกับความทกุข



ความเจบ็ปวด หรอืวาอายกุ ็โอย สัน้ลงๆ เพราะฉะนัน้ เราจะอยู อยางไร ที่เกดิความพงึใจ เกดิความสมบรูณ อยูเยน็เปนสขุ

แลวกเ็ปนสดุยอดแหงการศกึษาที่เรารู เขาใจเลยวา โอ ชวีติเรานี่จะทาํยังไง มันถงึจะไมแก ไมตองไปกลัววาจะไมแก

แลวกไ็มตองไปหวัน่ไหว วามันจะแก ไมตอง หวัน่ไหววา มันจะแก หรอืไมตองกลัววามันจะไมแก หรอืแกอะไรกไ็มตอง

พยายามอยูกัน อยางชวีติ เหมอืนกับ ชวีติมันดาํเนนิไป อะไรที่มันสามารถ ทาํใหดไีดทาํ เพราะฉะนัน้ เราเรยีนรูมาทัง้นัน้

ทัง้การออกกาํลังกาย ทัง้การ มอีาหาร มอีากาศ ม ี๕ อ ๖ อ ม ีอ ๑ ที่คนบอกวา ขาดไมไดจรงิๆ กค็อื อ อทิธบิาท ม ีอ อะไรบาง

๑.อาหาร ๒. อากาศ ๓. ออกกาํลัง ๔. อารมณ ๕. อจุจาระ ม ี๖ เองเหรอ อทิธบิาทนี่ ตัว ๖ หรอืตัว ๗ ๕ อ เองหรอืจากที่เดมิมา

อาหาร อากาศ อารมณ ออกกาํลังกาย ๔ แลว ๕ . อจุจาระ อทิธบิาทนี่ มันยิ่งกวาอตุสาหะนะ (มผีูเสรมิ) อริยิาบถกอ็ยูใน

อทิธบิาท หรอืวาอยูในออกกาํลังกาย (มผีูเสรมิ) กอ็อกกาํลังกายนัน่แหละ อยูในการ ออกกาํลังกาย อริยิาบถนัน่แหละ

ในการออกกาํลังกาย การทาํงาน อยูในการออกกาํลังกาย คนที่ออก กาํลังกาย อยางมปีญญา กท็าํงานได ออกกาํลังกาย

อยูในการทาํงาน

เพราะอยางนัน้ อาตมาอยากจะเดนิบณิฑบาต นี่มันไดทาํงานดวย ทาํงานที่เหมาะสมกับสมณะเรา และกไ็ด

ออกกาํลังกายในตัว กอ็ยากจะทาํใหมันตรง ออกกาํลังกาย เปนการออกกาํลังกาย อยางสาํคัญ การบณิฑบาตนี่

อยางนี้เปนตน หรอืวาเราทาํงานอื่นๆ อะไรตออะไรพวกเรานี่ กท็าํงานที่ มันไดออก กาํลังกาย อันโนน อันนี้บาง อะไรกด็นีะ

สรปุรวมแลวก ็เรากไ็ดความรูอกีอันหนึ่ง ซึ่งเปนความรูที่อาตมาคดิวาเปนความรูที่ดมีากทเีดยีว เปนความรู ที่ดมีาก

เปนความรู ที่จะชวยชวติของพวกเราทัง้ นอกจากชวีติแลว เกดิเจรญิทางธรรม ดวยนะ อาตมา วาเสรมิดวย มันสอดคลอง

อาตมาเหน็วาสอดคลองกับทางธรรม โดยเฉพาะ ธรรมของพระพทุธเจา มคีณุคา การออกกาํลังกายที่วานี่ อยางที่วากี่ อ กี่

อ นี่นะ

อาหารพวกเรากศ็กึษา ฝกฝน เรยีนรู ใหดทีี่สดุเทาที่จะมคีวามรู แลวกม็อีาหาร อากาศเรากศ็กึษาอยู อารมณนี่ กศ็กึษา

นี่กศ็กึษาโดยตรงนี่แหละอารมณ นี่กค็อืการเรยีนรูทางจติ จติของเรานี่กเิลส ทาํอารมณ ไมใหมโีลภ โกรธ หลง ได

ยิ่งใจเบกิบาน เปนอเุบกขาฐานที่ด ียิ่งวเิศษใหญเลย ปรสิทุธา ปรโิยทาตา มทุกุัมมัญญา ปภัสสรา โอ จติวญิญาณนี่

เปนอารมณที่ด ีออกกาํลังกายนี่รวมทัง้การงาน เราจะตอง รูการงาน รูจักที่ไดออกอริยิาบถตางๆ ออกอริยิาบถ

หรอืออกกาํลังกาย อริยิาบถนี่แหละ เอา อ อริยิาบถ จะดกีวาออกกาํลังกาย อ อริยิาบถ อริยิาบถนี่ มันกต็รงที่วา

อริยิาบถตรงที่วา เราจะตองรู อริยิาบถ อยูดวยการงาน อริยิาบถอยูดวยการไดออกกาํลังกาย ไดกระทาํอะไร

ที่มันเปนคณุคา คณุประโยชน

ไมใชวา ในอริยิาบถนัง่เฉยๆ หรอืวานัง่มากจนกระทัง่ไมไดมเีดนิ ไมไดมอีอกกาํลังกายอันนัน้ อันนี้ อื่นๆ อยางหมนุเวยีน

เพยีงพอ เรากค็วรจะตองหา ทางที่จะไดใหหมนุเวยีนเพยีงพอ กย็นื เดนิ นัง่ นอน นัน่แหละ อริยิาบถ อ อทิธบิาทนะ

อาตมาวาดกีวาคาํวาออกกาํลังกาย ขยาย (ฟงไมชัด) ออกกาํลังกาย ไดดวย ออกอริยิาบถ อจุจาระก ็เรากเ็รยีนรูกันอยู

กอ็จุจาระของเรากถ็าเผื่อวา เรามอีาหารด ีอจุจาระ ที่จรงิ อจุจาระมัน กไ็ดเปนเครื่องเชค็เทานัน้นะ อาตมาวา อจุจาระนี่



ถาเผื่อวาเรากนิ ออกกาํลังไมด ีมอีริยิาบถ ไมดพีอ อจุจาระกไ็มดนีะ ถาเผื่อวา เรามอีริยิาบถ ที่ไมด ีอาหารแมจะดี

แตวาอริยิาบถไมดนีี่ อจุจาระ กไ็มดจีรงิๆ

ถามันสมบรูณแลวนะ มันกเ็ปนเครื่องเชค็เครื่องตรวจ อจุจาระจงึเปนเครื่องตรวจเทานัน้ อกีอันที่วา อ อกีอัน อทิธบิาทนี่

เราจะตองพยายาม มันจะเปนเครื่องขยาย ขยายมาตัง้แตอทิธบิาท ขยายมา ทัง้หมดเลย พยายามส ิพยายามทางอาหาร

พยายามทางอากาศ พยายามทางอารมณ พยายาม ทางอริยิาบถ พยายามทางอจุจาระ กบ็อกแลววา เปนเครื่องเชค็เทานัน้

อจุจาระนี่ มันไมใช ตัวปฏบัิต ิที่สาํคัญ เทาไหร มันเปนตัวเชค็เทานัน้เอง เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวาเราเอง เรามอีทิธบิาท

ที่สมบรูณแลว ในอทิธบิาท เขาไปควบกับสิ่งเหลานัน้แลว มันไดด ีมันกจ็ะเปนไปดทีเีดยีว อันนี้กเ็ปน เครื่องเสรมินะ

ในวันนี้ที่นาํมาเอามาพดู คนมอีาย ุมวีถิชีวีติด ีมกีจิกรรมสรางสรร

วันนี้เราจะมงีานบวช อาตมากอ็ยากจะพดูถงึเรื่องของการบวชนี่ดวยวันนี้ เรื่องบวชนี่ กค็อืการ เปลี่ยนรปู เปนสารปูหนึ่ง

มรีปูตามกาํหนด สารปู มกีารกาํหนดประกอบขึ้น ตามรปู เพราะเมื่อมรีปูแลว เรากม็ ีองคประกอบตางๆ ผูบวช

จะตองมหีลักเกณฑ มวีนัิย มศีลี หรอือยูในสัญญาประชาคม อยูในตามสมมตุ ิที่จะตองมนัีน่นะ ศลีอยางนี้ตองถอืศลีอยางนี้

ตองทาํใหจรงิ มันกเ็ปนสิ่งชวยใหเรา ไดขมขีมัน เพิ่มศลี เพิ่มขอปฏบัิต ิเพิ่มอะไรตออะไรขึ้นมากช็วย โดยสัญญา

โดยที่เรยีกวา ถาทาํผดิแลว ถอืวาเปนผดิ ถอืผดิ ถอืถกูกันจรงิๆ จังๆ เพราะเราสมมต ิหรอืสัญญากับประชาคม

บางคนกไ็มคอย อยากจะบวช มองเหน็วา ถาไมบวช แลวเปนฆราวาสอยูนี่แหละ ไมตองไปสัญญงิสัญญาอะไรนี่ เราทาํอะไร

ไดกวางขวาง เราทาํอะไร ไดเยอะ เราทาํอะไรไดด ีถงึแมวาเราจะเขมงวดกวดขัน ในหลักเกณฑ วันัย ศลีที่เอามาขัดเกลา

คาํสอนของ พระพทุธเจา ศลี สมาธ ิปญญา เรากเ็ลอืกศลี มาปฏบัิตไิด พัฒนาใหตัวเอง ไดประโยชน ไมตอง ไปมขีอบังคับ

ถามศีลี มวีนัิยอะไรมากมายนัก กเ็หมอืนกับขอบังคับผกูมัด บางคนกไ็มคอยอยากบวช ไมคอยอยาก จะขึ้นมาไดรปู

สารปูอยางนัน้มากๆ หรอืวาไดมากขอมากมมุอะไรนัก มันมัดตัว กท็าํอยางนี้ ปฏบัิต ิขัดเกลาได กไ็ดเหมอืนกันนะ

หรอืมนัียอื่นๆ อยากบวชหรอืไมอยากบวชนี่มนัีย บางคน กอ็ยากบวชเรว็ๆ อยาง ๒ คนนี่ดเูหมอืนจะงาย มอืมัน่ กับรมบญุ

รมบญุนี่อยากบวชเรว็ๆ โอโฮ นี่ไมรูนี่ แลวเปนไงละ ตกลงเปนไง จะบวชวันนี้เหรอ หา หา เอา ตกลงวาไมบวช

รักษาใหหายกอนเหรอ อตุสาหไปรบีม ีแหม หาใบรับรอง จากหมอเหมอมมา แลวเอามาเขาหมู ใหสมณะนัน่หรอืยัง

(สมณะกลาวเสรมิ) เขาแลว ใหบวชดวย สมณะใหผานดวยเหรอ ว ยังไมใหผานกต็องอยูกอน อยากใหรักษาตัวกอน

สวนมอืมัน่นี่เปนปะนาคเทาไหร เปนปะ ๓ ป ธรรมดาเขา ๔ เดอืน อยูเปนอารามกิกอ็ยูเสยีจน อยูหลาย ไมรูกี่ป พอเปนปะก ็๓

ป เปนนาคกี่เดอืนนี่ เปนนาคมา ๖ เดอืน เปนปะมา ๓ ป นี่สมณทุเทส กระบี่ฟา อยางนี้ ปานนี้ยังรองแรงๆ เลย

ยังไมอยากบวชขึ้นมาเลย รองแรง ตอนนี้ยังไมรูอยูไหนเลย เขยีนแต จดหมายมา แหม ผมอยูตรงนัน้ กาํลัง แหม ดขีึ้น เลวลง

อะไรกว็ากันไป สงจดหมายมา (สมณะ กลาวเสรมิ) จะมาใหทันเขาพรรษา บางคนกไ็มอยากบวชงาย อยากไมเปลี่ยนรปู

ไมอยากเปลี่ยน รปูงาย เพราะเปลี่ยนรปูไป มันกจ็ะตองมขีอกาํหนดอะไร อยางที่วานี่ เราตองทาํใหจรงิ บางคน กอ็ยากได



อยากไดมขีอกาํหนดพวกนี้ เออ มันกแ็ปลกเนอะ มันเปนไปตามจรติแตละบคุคลนะ มันกเ็ปนไปตามจรงินะ

อาตมาถงึอยากจะใหพวกเรานี่อยูไปด ูไมตองไปตดิยดึอะไรมากเกนิไปหรอก ดมูมุดเูหลี่ยม ดปูระโยชน ที่มันได

แมไมบวชเรากป็ฏบัิตไิด ยิ่งในที่นี้อาตมาวาสิ่งแวดลอมทกุอยางมันพรอม สัปปายะ เสนาสนะ กพ็รอม บคุคลกพ็รอม

อาหารพรอม ธรรมพรอม ระเบยีบระบบอะไรพรอม จะเปนอนาคารกิ บคุคล อยูในนี้กไ็ด เปนอนาคามกีไ็ด เปนอนาคามี

จะปฏบัิตจินเปนอรหันต อยูในราง ของฆราวาสนี่ กย็ังไดเลย เพราะวามันพรอม

คณุจะลองถอืศลีใหมันละเอยีดลออหมดเลยจรงิๆ เลยนะ ศลีของทาน ลองด ูแตกต็อง มันยากเหมอืนกันนะ

มันยากกวาเหมอืนกัน เราจะถอืศลีของพระอยางนี้เปนตน ทัง้ๆ ที่เปนฆราวาส

คนอื่นเขาไมเอาดวย เพราะมันไมใชสัญญาประชาคม พอไปทาํแลวมันกจ็ะมปีฏกิริยิายอนแยง คนอื่น เขากไ็มยอม

เอง็เปนฆราวาสจะมาทาํเหมอืนพระ หมัน่ไสบาง อะไรบางตางๆ นานา เลยไมยอมใหทาํ อยางนี้เปนตน มันกตองตอสูอกี

ซึ่งไปหามเขาไมไดหรอก เพราะวาเราไมใชพระ เราไปทาํอยางพระ ยังไง ไมไดกเ็ปนฆราวาส กต็องทาํดวยกันสิ

ทาํดวยกันอะไรอยางนี้เปนตน มันเปนอยางนี้ แตถงึกระนัน้ กต็าม มันกพ็อพสิจูน พอทาํได ไมมปีญหาอะไรหรอก ทาํไปๆ

ขัดเกลาไป อานจติอานใจลกึซึ้งไป กม็ชีองที่พอจะทาํ แลวมันกจ็ะเหน็ยิ่งลกึซึ้งกย็ากขึ้น ถาไดอรหันตในรางฆราวาส

ยิ่งแกรงเลยนะ โอโฮ ยิ่งวเิศษเลยนะ ไอเรื่องจะบวช โอโฮ สบายมากเลย มันศลียากมันจะตองไดยิ่งกวา เอาศลีมา

พยายามทาํ ในฆราวาส ซึ่ง เขาจะไมคอย ยอมเทาไหร แลวเรากท็าํจนกระทัง่พสิจูนตัวเราเอง หาเวลาหาโอกาส เราทาํไป

ตอนนี้ มันไมไดโอกาส แหม ไอคนนี้มันไมยอม มันลยุเรา เอากย็อมเขากอน แตไอตอนที่ไมลยุ เรากท็าํของเราไป

อะไรอยางนี้เปนตน

แลวยิ่งเราเรยีนรูแลววาเราไมมวีันแก เรากว็าไปเรื่อยๆ เราอาย ุ๖๐, ๗๐, ๘๐ เรากไ็มมวีันแก ประพฤต ิลยุไป เรื่อยๆเลย

พสิจูนไปเรื่อยๆ อยางนี้มันกไ็มมปีญหาอะไร เ ไมพดูเลนนะ อาตมาไมพดูเลน พวกเรา อาย ุ๘๐, ๙๐ อะไรนี่

ใหมันลองพสิจูนกันดเูลย เพราะเราเหน็อยูนี่นา คนบางคนนี่อาย ุ๘๐ จะ ๙๐ กย็ังเดนิเหนิ ทาํอะไร แขง็แรง จรงิ

มันมคีวามเสื่อมในตัวบาง มันมแีนนอน ไอความจรงิ ในความจรงิ ตองมแีน แตวามันจะไดวเิศษกวาปกต ิเพราะฉะนัน้

อยารบีเปนพอแกแมแกเรว็นัก ฉันแกแลวออนตัวเอง ระวังศัพทนี่นะ อยาขี้ออนตัวเอง วาตัวเอง จรงิมันจะมคีวามชวยเหลอื

เฟอฟายกัน ใหเขามาขอชวยเถอะ แลวเรากบ็อกวาไมเปนไร เราทาํไดไมเปนไร เราทาํได แตเราอยา อวดดนัีกนะ

ไดแตทาํไดๆ จนบางทมัีนกจ็ะไมไหวแลว คนฝน เกนิไป มันไมไหวแลวนะ สรรีะเรา ไอโนน ไอนี่มันชักจะไมคอยดี

เราจะตองประมาณ ลองด ูเพราะฉะนัน้ คนยิ่งขี้เกยีจ คนยิ่งไมขวนขวาย คนที่ไมไดมอีริยิาบถที่ สมดลุ จรงิๆ แลวนี่นะ

มันไมชวย จรงิๆ แตถาคนที่มอีริยิาบถ สมบรูณจรงิๆ นี่ จะชวยมากทเีดยีว แลวกท็าํอริยิาบถ

ที่พดูนี่บอกวา ตกลงวาไอเรื่องความแก หมายความวาเรา พยายามใหนกึถงึความแกกจ็รงิอยู แตเราตอง พยายาม

ที่จะทาํตัวเรา ในทางจติใจเรานี่ อยาไปนกึวาเราจะแก เพราะจติใจจรงิๆ มันไมมแีกหรอก ใจจรงิๆ นะ จติวญิญาณจรงิๆ

มันไมมแีก มันไมมหีนุม กมั็นวนเวยีนไปตามวัฏสงสาร ตามวบิากไปอยางนัน้นะ จติวญิญาณนี่ เราคดิออกใชไหม



ประเดี๋ยวแกแลวตายแลว กเ็ดี๋ยวกเ็วยีน มาเกดิอกี แลวกเ็ปนเดก็อกี มันกไ็อจติวญิญาณ อยางเดมิๆ นัน่นะ มันจะแก

จะเกออะไร มักไ็อรอยป พันป หมื่นป แสนป ลานป อะไรมันกอ็ยางนัน้แหละ มันแกที่ไหนละ จติวญิญาณนกึออกไหม

มันอาศัยอันนี้เทานัน้เอง

ถาจติของเราไมม ีไมเกี่ยวหรอก เราจะไปแก แลวกใ็จ ใจ กเ็ลยไปโนน เปนอยาง ออนแอ ปอแป ขี้ออเซาะ ออดออน

(คนฟงเสรมิ) เออ อยางนัน้กใ็ช ด ีในมมุนี้มมุมองที่บอกวา ทางโลกเขานี่ ถาแกแลว มันกย็ัง พทุโธ มันนาเกลยีด

แกแลวยังไปทาํเปนหัวง ูเปนเฒาหัวง ูเปนอะไรอยู มันนาเกลยีด เพราะฉะนัน้ มันกเ็ลยอยาไปแกเลย

ใหเจยีมตัวเจยีมตนบางเถอะ มันกจ็รงิอยู เพราะวา มันไมรูจักเวลา วาระ รูจักอะไรตออะไรบาง สรรีะมันกไ็มควรแลว

อะไรนี่มันกค็วรจะอยูสมสวน สมสัดบาง ใหเจยีมตัวบาง คนแกแบบโลกยีะแบบนัน้ กน็าจะปรามๆ แตพวกเรามันไมเปน

อยางนัน้แลว

ทกุวันนี้เราศกึษา พวกเรามาทางโลกตุระอยางพวกเรา มันไมม ีปฏบัิตนิี่ ไมใชแกหัวงอูยางนัน้แลว เราแกของเรา

ถงึจะแกยังไง กป็ระปรี้กระเปรา แขง็แรงอะไรนี่ มันยิ่งนาเอน็ด ูมันยิ่งนาภาคภมู ิยงิมปีระสทิธภิาพ ยิ่งอะไร

มันไมมเีสยีหายอะไรใชไหม แกมันไมตองไปทางแงนัน้ อันนี้กด็ ีอันนี้กด็ ีเพราะฉะนัน้ พวกเรานี่มเีชงิกาํไรทัง้นัน้เลย

มเีชงิที่เปนประโยชน (คนฟงเสรมิ) ใชทางธรรมเรานี่ จรงิๆ แลวที่บอกวา ศาสนากด็ ีพระยิ่งแกยิ่งแหม เคาะกะโหลกกะลา

เปาน้ํามนตยิ่งขลังอะไรอยางนี้นะ กเ็ปนโลกยีะ ซึ่งเปนเรื่องเลอะๆ เทอะๆ แตของเรามันไมเปนนะ ของเรานี่พระหนุม

พระอายมุากอะไร กแ็ลวแต กไ็มมปีญหา เพราะในอายนุี่นะ ถาอาตมาจะยังจะหนุมนี่ แตอายมัุนกย็าวไปเฉยๆ มันกจ็ะยิ่ง

หนุม อยูนี่นา มันกย็ิ่งนาเคารพนะ เพราะอายเุทากับการพสิจูน อายยุาว ยนืยาวเทากับการพสิจูน เพราะยิ่ง

อายยุนืยาวแสดงวา โอนี่ รักษาคณุภาพ ลักษณะพวกนี้ ทรงสภาพไดนานไดนาน เขาไมเชื่อวา คนหนุมนี่ ลดกเิลสได

เขาเชื่อวาคนแกมันจะลดกเิลส ที่จรงิมันไมจรงิหรอก ไอแก บางท ีพระแกๆ กย็ิ่งซอนเชงิ ยิ่งไมเขาทา กเ็ปนได

เพราะมันไมไดอยูตรงนัน้ มันอยูที่สัจจะ นะ มันอยูที่สัจจะ ที่วา ถายิ่ง อายมุากๆ หรอืวา เวลาของชวีติ

เรยีกวาเวลาของชวีติแลวกัน ยิ่งเวลาของชวีติยาวนาน ไดเทาไหร กย็ิ่งยังหนุมๆ แลวกพ็สิจูน ยนืยันอะไรได กย็ิ่งดี

(คนฟงเสรมิ) นัน่แหละเรากค็ดิเอาเอง ทหีลังอยาคดิสิ

นี่ถามมาวา เราไดมาปฏบัิตธิรรมแลว เราเลยไมชอบเหมอืนอยางกับวัยรุน ไมชอบ เหมอืนอยางคนเขา กระดี้กระดา อะไรนะ

สาวๆ เฉดิฉาย เฉดิฉนิ ชอบเที่ยว ชอบซื้อหา ชอบดดีดิ้นอะไรอยูแลว เรากไ็มได ไปดดีดิ้น อยางเขา

แตเรากข็ยันหมัน่เพยีรของเรา เรากท็าํอะไรของเรา จะกระตอืรอืรน จะกระปรี้ กระเปรา จะ active อะไรของเรา

เรากท็าํของเราอยูนี่ มันกเ็ปนสาระแกนสาร มันไมเปนอยางโลกเขา กช็างเขาปะไร แตคนทางโลก เขาอาจจะมามองจรงิๆ

อยางคณุบัวขวัญวา คนเขาจะมามองเราวา เราเหมอืนคนแก ดซูนิี่ ไมเหมอืนคนหนุมๆ สาวๆ หรอืวาคนทางโลกเขาเลย

คนอยางนี้เขากย็ัง ไปเที่ยว ไปเตร ยังไปดดีไปดิ้น ยังไปโนนไปนี่ ยังแตงตัว แตงเนื้อแตงตัว นี่อะไรวา โทรมๆ ทรดุๆ

ทิ้งหมดเลย ปลอยหมดเลย อยางนี้ แกแลว เขาจะมอง



แตความจรงิเราเขาใจความหมายของคาํวาแก หรอืเขาใจความหมายของคาํวาหนุมนี่ หนุมหรอืสาวนี่ ใหชัดๆ ลกึซึ้งกวานัน้

วาจรงิๆ แลว ไอที่เขาวา ไอเครื่องแสดงวาเปนหนุมเปนสาว กระตอืรอืรน จะดิ้น จะซาอะไรอยูนี่ คอืความเปนหนุมเปนสาว

แตเราไมซาไมดิ้นอยางนัน้ เรากเ็ปนหนุมเปนสาวในเรื่อง active ตื่นตัว แขง็แรง กระปรี้กระเปรา

สรางสรรสดชื่นอะไรของเรานี่ แตไมราซาอยางเขา เรารูของเรา ใหชัดเจน ในเนื้อหา ในประเดน็พวกนี้

ไมเปนไรนี่ เบกิบานสดชื่นของเรา กาํลังวังชาเรากย็ังด ีเรากส็รางสรรทาํเปนสาระ ไมตองไปแสดงวา ยังหนุมยังสาว

ยังวัยรุนอยูแบบโลกๆ ไอวัยรุนมันคอือะไร มันดิ้นไมไดสาระอะไร แลวกเ็อาคาแคนัน้ มาตรีาคา วาเราไมใชหนุมไมใชวัยรุน

ไมใชหนุมสาว แกแลว เอาความหมายตื้นๆ อยางนัน้มาใช เรากต็อง เขาใจใหได วาไอนัน่มันโลกยีะ มองเผนิ มันไมลกึซึ้ง

แตของเรานี่ แหม หนุมเสมอ เราหนุม เสมอ สดชื่น เสมอ แขง็แรงเสมอ กระปรี้กระเปราอยูเสมอ สรางสรรอยูเสมอ

แมแตจติใจ กไ็มมทีอถอย ออนแอ อะไร โอ ยังเบกิบาน ราเรงิ ยังสดยังใหม ยังหนุม เออ (คนฟงพดูเสรมิ) พวกเราแกอยาง

มะพราวอยางนัน้ ไมแก อยางมะละกอ กด็ ีเอาละ

กค็ดิวาในสิ่งที่เราไดพดู สิ่งที่เราเอามาเสรมิมาหนนุนี่นะ ในเรื่องของวัย ในเรื่องของทางจติวทิยา ทางวัย ทางจติวทิยา

ที่เราไดศกึษานี่ แมเกี่ยวกับวัย กต็องรูจักทัง้จติวทิยา เราควรทาํใจในใจอยางไร ตัง้จติใหม ใหเปนสัมมาทฐิ ิอยาตัง้จติไวผดิ

เขาใจใหชัดๆ เพราะฉะนัน้ พวกเรานี่ คนแกไมม ีเราวากันเลย คนแกไมม ีมแีตคนอายยุาวไปเฉยๆ พวกชาวอโศก

ไมมคีนแกหรอก มแีตคนอายยุาวๆ ไปเฉยๆ อายนุานๆ ไปเฉยๆ แตกย็ังหนุม active ยังหนุม ยังคลองแคลว ยังแขง็แรง

ยังกระปรี้กระเปรา สดชื่น โดยเฉพาะจติใจสดชื่น จติใจกย็ังเหมอืนหนุมๆ เหมอืนสาวๆอยู อยาไปเขาใจวา โอ นี่เรา ไมเหมอืน

หนุมสาวไปแลว เราไมรื่นเรงิเหมอืนเขา เรายังไมม ีอะไรเหมอืนเขาแลว เราแกแลว อยา เพราะวา

เราไมไดไปดิ้นซาเหมอืนกับยัง รสชาตแิบบโลกๆ เขาแลว ของเราเบกิบาน ราเรงิอยางไร (คนฟงเสรมิ) เราไมไดไปตดิ

ไมเปนไร รอกร็อได เรากเ็บกิบาน เรากท็าํ สิ่งที่มันเปนประโยชน จติใจ เรารูเอง ใช จติใจเรารูเอง งัน้คนโลกๆ เขาเปนของเขา

เรากเ็ออ ตามเขา เรากร็ูเขายังเดก็ๆ มันกเ็หมอืน เดก็ๆ ยังดิ้นยังเตนอยางนัน้นะ ซนๆ อยูอยางนัน้นะ แตเราผูใหญแลว

เรากใ็ชแรงงาน หรอืวา ใชความ เปนคณุคาประโยชน ในอริยิาบถที่เราควรจะทาํ เราไมไปทาํอยางเดก็ๆ ทาํ เรากม็อีริยิาบถ

อยางผูใหญทาํ เรากไ็ดออกกาํลังกาย ไดสรางสรร ไดมคีณุคาประโยชน แทนที่ จะไปเสยีแรงงาน เสยีแคลอร ีดิ้นๆ เตนๆ

ซาๆ ราๆ อยางที่วัยรุน หรอืหนุมๆ สาวๆ ที่ มันไรคา เราจะมปีญญารูวา สิ่งนัน้ไรคา อยางนี้ มคีณุคากวาเยอะแยะ

และเรากม็อีริยิาบถแขง็แรง แขง็แรงไปอยางนี้ ไมตองออดตองออนอะไร เขาวา เรากเ็ขาใจ เขาเขาใจอยางโลก

เขาเขาใจอยางนัน้จรงิๆ นะ

นี่เปนความลกึซึ้งอกีอยางนะ ฟงดีๆ นะ ฟงเขาใจใหเขาใจนะ เพราะฉะนัน้เขาใจอันนี้แลวนี่ ทางโนน เรากฟ็ง

เรากร็ูที่เขาหมายอยางไร เรากเ็ขาใจเขานะ แตอันนี้มันเปนความซอน ลกึซึ้งซอนขึ้นไปอกี เขาใจ ขึ้นไหม เพราะฉะนัน้

วากันไปเรื่อยๆ เราจะมอีะไรเสรมิหนนุ ที่จะทาํใหชวีติในสังคม ของชาวอโศกเรานี่ เปนชวีติที่ อะไรๆ ขึ้นมานะคณุ

อยางโลกขณะนี้นี่นะ เราจะพสิจูนคนขางเคยีงกต็าม คนที่อยูอะไรตออะไรกต็าม แตกอนนี้เขามอง เหน็วา อยางเรานี่



อายไุมยนืหรอ็ก คนๆ นี้จะมาปฏบัิตธิรรมอโศกแลว เอ ไมแน กอ็ยางซิ้มอวนนี่ ๗๕ แลวนะ หา ๗๖ เออ ซิ้มอวน ๗๕-๗๖

แลวนะ โอ ยังไดขนาดนี้ อยูอยางนี้ กด็ทูรงอยูอยางนี้นะ มันฝน ไปไมได สรรีะ มันไปเสยี มาตัง้แตกอนมันกไ็ดขนาดนี้

กท็รงอยูขนาดนี้นะ ๗๕ แลว คนอวนขนาดนี้ นี่นะ ไมนาจะอยางนี้ ไดขนาดนี้นะ นี่นะ คอือารมณทางจติ

ออกกาํลังกายและอารมณทางจติบาง มันไมกอเกดิพวกนี้ นี่อาตมา เหน็จรงิๆ เลยนะ

ซิ้มอวนนี่แตกอนนี้ตัง้แตแรกๆ ที่คบกัน ตัง้แตอายยุังไม ๖๐ ๕๐ กวา อาตมาวาไมยาวนานมัง๊ คนนี้นี่ อายนุะ จรงิๆ

อาตมานกึอยางนัน้จรงิๆ เอ อยูมาคาดผดิแฮะ คาดผดิจรงิๆ นี่อาย ุ๗๕ แลวยังไมรู เลยวา นี่ ๗๕ นี่ ใครจะไปกอน

ใครที่วาไมอวนเทาซิ้มอวนนี่ ยังไมรูเลย กอ็อกกาํลังกาย กโ็นนนี่ ทาํใหมันไดสัดไดสวน ไดอะไรตออะไร

ยิ่งสรางงานสรางการ ยิ่งเปนประโยชนคณุคาดวยความฉลาด แทนที่เราจะออกกาํลังกาย เปลาดาย ออกกาํลังโดยไม

ไมไดประโยชนอะไร กค็วรจะหาทางออกกาํลัง ที่มันเปนประโยชนคณุคา ขึ้นใหไดจรงิๆ มผีลพลอยได ไดออกกาํลังดวย

มผีลพลอยไดดวยอะไรยิ่งๆ ไปอยางนี้

แลวมันกเ็ปนทัง้บญุทัง้กศุลที่แทจรงิดวย คนเรา ออกกาํลังกายเฉยๆ โดยที่ไมไดประโยชนสรางสรร อะไรเลย

มันกไ็มเปนกศุล คาของบญุกน็อยกวาแนนอน ใชไหม คาของกศุล คาของบญุ กน็อยกวา นี่ถาเผื่อวา

เราฉลาดที่จะออกกาํลังกายดวย แลวกไ็ดสรางสรร มคีาของบญุ คากศุลแพงกวากท็าํได

อยางมณฑริาอยางนี้ บัวขวัญนี้ เมื่อกอนนี้ก ็โอโฮ หลายคนกค็ดิวา ไมรอดหรอกนี่ มันคงไมไดยาวยนื ขนาดนี้หรอก

แตเดี๋ยวนี้อาตมาเหน็วาสดชื่นอะไรตออะไรเปนสาวขึ้น แตกอนนี้แกกวานี้เนาะ แตกอนนี้ แกกวานี้ เดี๋ยวนี้สาวขึ้น เอาจรงิๆ

นะ ไมใชแกลงพดูกัน ดแูลว เออ อะไรตออะไร แตกอนออนแอ กวานี้นะ เหยาะแหยะ ออนตัวเองนะ เดี๋ยวนี้ เออ ฝนสูมา

แลวกป็ฏบัิตมิานี่มันถกูทางแลว มันๆ พสิจูน มันพสิจูน ความจรงิ กับทางวทิยาศาสตร และทางจติวทิยาดวย

ที่อาตมาวาอาตมาแนะนาํอยู ทนีี้มวีทิยาศาสตรนี่ มาชวยอาตมาดวย จรงิเลยๆ ฝก เอาละ อาตมาวามันกจ็ะรูนะ

เวลามันกจ็ะใหเรารู เหมอืนกัน ถงึวันเวลา มันก.็..

อาตมาเคยบอกนะวา เลี้ยงลกูใหรูจักโต เลี้ยงพอแมใหรูจักตายนี่ กเ็ปนคาํที่เคยใช เคยใหพวกเราไดฟง เออ

เลี้ยงลกูใหรูจักโต เลี้ยงพอแมใหรูจักตาย กต็ายแลวยังมารองไหโหยหาอยูนัน่แหละ ไมรูจักตาย ตายกจ็บไปส ินะ

อะไรที่พอแมทาํไวด ีกเ็อาสิ่งดนัีน้มาสบืทอด อะไรไมดกีล็มืไป ทิ้งไปเลย ไมตอง ไปจาํหรอก ตายแลวนะ

อะไรดกีเ็อามาสบืทอดของพอแม ไมใชไปนัง่คดิถงึๆ อยูอยางโลกๆ มันกไ็มไหว อยางนัน้ ไมรูจักตาย

กต็ายแลวไปนัง่คดิอยูนัน่ละ หวงหาอาวรณ ฟนขึ้นมาไดหรอื หา ตายจรงิๆ นะ ตายกต็ายส ิแหม พอแมตายแลวกค็อืตาย

ไมใชไปโหยหาคดิถงึ แลวกอ็าลัยอาวรณ ไมเปนอันทาํโนน ไมเปนอันนี้อะไร ใหมันทกุขเปนรอนอยูนะ โงตายเลย

ตายกค็อืตาย

พอแมตายกค็อืตาย แกแลวตาย สมมตุวิาธรรมดาธรรมชาต ิมันกค็วรจะตายเพราะแก ใชไหม พอแม กแ็กแลว

กถ็งึเวลาควรตาย แลวกต็าย ตายแลวกจ็บ ไมตองไปอาลัยอาวรณ จนเกนิการ มดีอีะไร กเ็อาด ีอันนัน้ มาสบืทอด



พอแมทาํดนีี้ไวสบืทอด ไอที่ไมดเีลกิกันเลย ทิ้งกันเลย ไมตองไปจาํหรอก พอแมไมดอีะไร กไ็มตองจาํ

จาํแตดมีาสบืทอดเขาไปใหดยีิ่งขึ้นๆ มันกจ็ะรักษาของดขีึ้นไปเรื่อยๆ เทานัน้เอง

เลี้ยงพอแมใหรูจักตาย เลี้ยงลกูใหรูจักโต โต ลกูกโ็ตแลวกย็ัง โอโฮ เออ เปนไงลกู โอกันอยูนัน่แหละ คอยประคบ ประหงม

ยังกับเดก็สองขวบ หาขวบอยูอยางนัน้ ไมไหว เดก็เขาโตแลว อยางหมา อยางหม ูอยางเปด อยางไกอะไรนี่

มันเลี้ยงลกูโตแลว มันกป็ลอย จะเปนอยางไรกป็ลอย สัตวเดรัจฉาน มันยังรูจักวา เออ เลี้ยงเทาที่รูจักเวลาวาระ

สัตวมันรูจักนะ มันเลี้ยงลกู มันรูจักโตแลว มันกต็ัดปลอย นะ กบ็าปใคร บาปมัน วบิากใครวบิากมัน หรอืจะชวยไดอยูบาน

กช็วยกันไป กเ็หมอืนกับชวยมติรสหาย ชวยคนทกุคน เทาเทยีมกันอะไรอยางนี้เปนตน

มันมลีลีานะสัตวเดรัจฉาน มันยังรูจักอันนี้ด ีคนนี้ โอย เลี้ยงอยูนัน่แหละลกูโต ทัง้ๆ ที่ลกูควรชวยเรา เรายังจะชวยลกูอยูอกี

ตาย มันกไ็มมเีวล่ําเวลากัน ไมรูจักอะไรกัน นี่นัยพวกนี้ ตองพยายามดดูีๆ เขาใจดีๆ นะ คนนี่แหละ

คนนี่รูจักปลอยกป็ลอยไดมากกวาสัตว สัตวนี่ไปเรยีนรูใหมันไมหวงลกู ไมไดเลย แลวก ็ไมใชมันสบืพันธุ ไม สอนไมได สัตว

แตคนนี่สอนไดกวาสัตว ตดิโงกโ็งกวาสัตว ฉลาดหรอืวา ทาํสิ่งที่วเิศษ ไดกวาสัตว กท็าํไดดวย เพราะคนนี่ไดวเิศษกวา

แตทาํไดแยกวา หลายอยาง สูสัตวไมได แตหลายอยางนี่ สัตวไมมทีางที่จะทาํไดอยางคน เพราะฉะนัน้ เราตองเอา

จดุดจีดุเดนนี้ มาทาํไดนี่ทาํ อะไรทาํไมไดอยางสัตวบางอยางนี่ เราทาํไมได มันมดีวยนะ บางอยางนี่ ตา หู

ประสทิธภิาพของตาของหขูองอะไรนี่ รับอะไรตออะไร สูสัตวไมได หลายๆ อยาง มันมเีหมอืนกัน เพราะฉะนัน้ เรากช็างมัน

อะไรที่มันไมไดอยางนัน้กช็างมัน อะไรที่มันควรได ที่เราเปนคนแลว เราควรจะทาํ ใหมันได

เราพยายามพากเพยีรเอากแ็ลวกันนะ

เอาละ สาํหรับวันนี้หมดเวลาแลว พอ
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