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เสื้อ ยืด

 เพียง

ดานหนา

ดานหลัง

จากภาพวาดลายเสนผลงานพระอาจารยอำนาจโอภาโส
พรอมกลอนธรรมไมมี“เรา”ผูครอบครอง*



สวัสดีญาติธรรมทุกทานครับ

ทักทายเปนครั้งแรกกับนิตยสารธรรมะ เพื่อ

การตื่นรู สำหรับคนรุนใหม โดยนิตยสาร

ไดถูกปรับรูปแบบและเนื้อหาสาระ ใหเหมาะ

กับกลุมเยาวชนคนรุนใหม ผูกำลังเติบโต และ

จะกลายเปนกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

โดยจะเนนการสรางความเขาใจที่ถูกตรง

เกี่ยวกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา และ

ไขปญหาคางคาใจตางๆของชาวพุทธ

ถาไดอานแลวจะรูวา “ธรรมะนั้นเปนสิ่ง

ที่อยูใกลตัวอยางยิ่ง” (อันนี้ฟนธงนะ..ขอบอก)

ไมไดอยูไกลๆ หรือถูกมองดวยภาพลักษณที่วา

จะตองนุงขาวหมขาว หลับตานิ่งๆ เพงจอง

แตสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนแตอยางใด และ

นิตยสารนี้ ยังเปนการทดลองการจัดทำหนังสือ

เพื่อใช  เป นโปรเจ็คในการจบหลักสูตรการ

เรียนโปรแกรม InDesignCS3ของโรงเรียนอิน

เทอรเน็ตและการออกแบบ NetDesign อาจมี

ขอบกพรองอยูบางตองขออภัยมาณที่นี้ครับ

พอไกอู

บรรณาธิการ

ธรรมะสวัสดี

ธัมโม ทำไม? 2 ธัมโม ทำไม? 3



สารบัญ

ขอเชิญรวมงานกฐินสามัคคีประจำป๒๕๕๒
เพื่อจัดสราง“เจดียประธาตุผาซอนแกวสิริราชยธรรมนฤมิต”

ณวัดพระธาตุผาซอนแกวจ.เพชรบูรณ
รายละเอียดเพิ่มเติมCallcenterมูลนิธิบานอารียโทร.๐๒๓๓๓๓๓๖๖

ภาพถายจากงานกฐินพระราชทาน
ประจำป๒๕๕๑
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ธรรมะจากผูรู

ปาฏิหาริยแหงการตื่นรู
พระอาจารยปราโมทย ปาโมชฺโช

“ความอัศจรรยของธรรมะก็คือใหเราเรียนรูธรรมคูพอรูแจงในธรรมคูแลวเราจะรูธรรมหนึ่ง”

การพยายามละกิเลสที่เกิดขึ้นแลว

เพื่อนนักปฏิบัติมักจะเปนคนดีหรือคนที่

พยายามจะดีดังนั้นจึงมีธรรมชาติที่เกลียดกิเลส

เห็นกิเลสเปนศัตรู ผูทำลายคุณงามความดี

และความสงบสุขของจิตใจดังนั้นเมื่อพบวา

จิตมีกิเลส ก็จะพยายามหาทางละกิเลสนั้น

ดวยวิธีการตางๆซึ่งลวนแลวแตเปนเรื่อง

ของการทำสมถกรรมฐานทั้งสิ้นเชน

๑.การ เพ  ง
เชน (ก) เมื่อโทสะ

เกิดขึ้นก็ เพ งจ อง

ใสโทสะ ทำใหโทสะ

หดตัว และหลบลึก

เขาไปในจิตใจเปนการกด

ขมกิเลสไวชั่วคราวหรือ(ข)การ

เพงอารมณอื่นๆ เชน หันไปเพงลมหายใจหรือ

เพงมือเพงเทาและเพงทอง เพื่อหลีกเลี่ยงการ

รับรูอารมณที่ทำใหเกิดกิเลสทำใหกิเลสดับลงได

เพราะเหตุของกิเลสดับไป เชน เมื่อจิตเกิดโทสะ

คือโกรธใครสักคนหนึ่งก็หันมาเพงลมหายใจเพื่อ

ตัดพยาบาทวิตกทำใหลืมคิดถึงคนๆนั้นจิตก็จะ

หายโกรธไดเปนตน

๒..การบริกรรมเชนเมื่อเกิดความโกรธก็

พยายามบริกรรมพุทโธอยางถี่ๆ หรือบริกรรม

โกรธ หนอๆ แลวความโกรธก็จะดับไป

เพราะขณะที่บริกรรมนั้นจิตลืมอารมณ

อันเปนตนตอของความโกรธไปเสียแลว

๓..การคิดพิจารณาเมื่อกิเลส
เกิดขึ้นบางทาน ก็ใชวิธีการ

คิดพิจารณาเพื่อ

แกกิเลสเชนเมื่อ

เกิดความรักหรือ

ความใครในใครสัก

คนหนึ่ง ก็หยิบยก

เอาบุคคลนั้นมาคิด

พิจารณาวาเปนปฏิกูล หรือ

เปนอสุภะ หรืออาจจะคิด พิจารณาตนเองลง

เปนธาตุเปนขันธก็ได และเมื่อเกิดความโกรธ

ใครสักคนหนึ่ง ก็คิดพิจารณาวาเขากับเรา ตาง

ก็เปนเพื่อนรวมทุกขกัน มาพบกันไมนาน ตาง

ก็ตองตายจากกันแลว ตางก็ตองรอนเร ไปตาม

กรรมของตน หรือคิดวาที่เขาทำกับเราไดนั้น ก็

เพราะเรามีกรรมเกาจึงตองไดพบกับเขาซึ่งเปน

คนไมดีเปนตน

๔..การทำสมถกรรมฐานอยางอื่นๆ

เชนเมื่อจิตเกิดความโกรธก็พยายามเจริญเมตตา

พรหมวิหารอันเปนการเจริญเมตตาแบบเจาะจง

ตัวบุคคล หรือเมตตาอัปปมัญญา อันเปนการ

เจริญเมตตากวางขวางไมเจาะจงตัวบุคคล

เปนตน

แทจริงพระพุทธเจาทรงสอนใหรูทุกข ไมใช

ใหละทุกข กิเลสเปนสังขารขันธ ซึ่งจัดอยูใน

กองทุกข เราจึงตองรูกิเลสตามความเปนจริง

เชน  จิตมีราคะก็ใหรูวามีราคะ  จิตมีโทสะก็

ใหรูวามีโทสะ จิตมีโมหะก็ใหรูวามีโมหะ จิต

ฟุงซานก็ใหรูวาฟุงซาน  จิตหดหูก็ใหรูวาหดห ู

เปนตน การรูกิเลสนั้นหมายความวา เราไม

คลอยตามกิเลสเพราะถูกกิเลสครอบงำ แตก็ไม

ควรพยายามตอตานกิเลส แตใหรูกิเลสนั้นโดยมี

สติรูอยางสักวารู รูดวยใจที่เปนกลางแลวปลอย

ใหกิเลสไหลผานไปเองอยางไรพิษสงถาพยายาม

ฝนหรือพยายามตอตานกิเลส กิเลสจะแสดง

ความพลังอำนาจและความรุนแรงใหเห็นทันที

เราควรทำใจของเรา ใหเหมือนเรือลำใหญที่จอด

ทอดสมออยูทามกลางกระแสน้ำ เรือยอมไมไหล

ตามน้ำแตก็ไมตานน้ำน้ำจะไมสามารถทำลาย

เรือได เรื่องการไมคลอยตามและไมตอตานกิเลส

เปนเรื่องที่ตองเรียนรูกันมากพอสมควร จึงจะ

เขาใจได

ยกตัวอยางเชนพอเราเกิดโกรธใครสักคน

หนึ่งอยางรุนแรงถาเราเอาแตคิดพยาบาท

ปองรายเขา ก็คือการหลงตามกิเลส แตถาเรา

พยายามหามใจตนเองไมใหโกรธหรือพยายาม

ดับความโกรธดวยวิธีการตางๆ.โดยเห็นวาความ

โกรธเปนสิ่งที่ไมดีก็เทากับเรามีความโกรธ

ตัวใหมไปโกรธความโกรธตัวแรกจิตจะไม 

เปนกลางแตจะเกิดความดิ้นรนปรุงแตง เพื่อจะ

ตอตานทำลายความโกรธนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ

ความทุกขทางใจแตถาเราเห็นวาจิตมีความโกรธ

รู วาความโกรธเปนเพียงนามธรรมบางอยาง

ที่ผานมาแลวก็ผานไป ไมใชเราโกรธ เพียงเทานี้

ความโกรธก็จะหลุดรวงไปจากจิตใจไดอยาง

อัตโนมัติแมกิเลสอื่นๆก็ใหใชหลักเดียวกันนี้คือ

ไมคลอยตามแตก็ไมตอตาน ทั้งนี้การคลอยตาม

กิเลสเปนความสุดโตงอยางแรกสวนการตอตาน

กิเลสก็เปนความสุดโตงอยางที่สอง

อยางไรก็ตามหากเกิดสถานการณจวนตัว

เราก็จำเปนตองออกกำลังตอสู กับกิเลสเพื่อ

เอาตัวรอดไปชั่ วคราวเป นการแก ป ญหา

เฉพาะหนาไปกอน ดังตัวอยางเดิมคือพระหนุม

เณรนอยเมื่อเกิดกามราคะที่รุนแรง ไปหลงรัก

สาวจนอยากจะลาสิกขา หากไมมีกำลังพอที่จะ

เจริญสติเจริญปญญาใหเห็นตนเองใหเห็น

สาวและใหเห็นกามราคะวา เปนเพียงธาตุขันธ

ที่ไมเที่ยงเปนทุกขและเปนอนัตตาได ก็จำเปน

ตองใชสมถกรรมฐานเขาชวยดวยการพิจารณา

อสุภกรรมฐาน เปนตน หากยังสูไมไหวอีก ก็ให

รีบหนีไปจากที่นั้นเพื่อเอาตัวรอดไวกอน ไมใช

จะถือดีเจริญวิปสสนาอยางเดียว ทั้งที่กิเลสมี

กำลังกลาจนจวนจะพายแพอยูแลว
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เรื่องพระประสงคปริปุณฺโณ

ภาพเอะคุง

เฮ! โตง มาดูนี่สิ  เกม โป เกะ บอ ยตัว ใหม ลา สุด 
                  แมเรา เพิ่ง ซื้อ ให เมื่อวาน นี้ เอง                      
                         แค 200 บาท
                         เอง นะ!
                       ฮะๆ สนุก จัง

ไหนๆ ขอเรา ดู มั่ง สิ
  โอโห...สวย จัง
   เจงสุด ยอดไป เลย
    อยาก ได มั่ง จัง
     ขอยืม เลน มั่ง สิ

ไมไดหรอก เรา เพิ่ง จะเลนเอง
บอก แมนาย ใหซื้อ ใหสิ! โตง 
สนุก จัง

หลังเลิก เรียน โตง รีบ กลับ บาน 
และ ตั้งหนาตั้งตา เขียนความ
คิด ของ ตน เอง ลงกระดาษ  แมครับ ! ชวยอานนี่ 

    หนอยสิ ครับ...

 อาน อะไร เหรอ
   จะ ลูก ?

เฮอ...แลว เรา จะบอก
   แมยังไงละ ??

นึกออก
แลว..!!ออ!

ตอน นักธุรกิจ ตัวนอย 

เมื่อวันอังคาร  ผม ก็ ชวย
คุณแมลาง จาน กวาด บาน
  ถู บาน ผม ขอ คิด
    คา จาง แค 50
      บาท ก็แลว
       กันครับ

          เรียน คุณ แมที่รักยิ่ง..... 
                เมื่อ วันอาทิตย ผม ชวย
       คุณ แม ดูแล นอง
        ทั้ง วันเลย  ผม ขอ คิด
คา เลี้ยง นอง 50 บาท ครับ

เมื่อวานนี้ ผม ก็ตั้ง ใจอาน หนังสือ
ตามที่คุณแมบอก และ ยัง ชวย
ขี่ จักรยาน ไป ซื้อ
นม ให นอง อีก
ผม ขอ คิด แค
30 บาท
ขาดตัว
ครับ

วันพุธ ผม ก็ ชวย คุณ แม
เก็บ ใบไมและ
เอาขยะ หนา
บาน ไปทิ้ง
ผม ขอ คิด ซัก
50 บาท
ก็พอครับ

รวมทั้งหมด แลว คุณ แมจะ
  ตอง จาย เงิน ให ผม ทั้ง
  อาทิตย นี้ รวม ทั้งหมด
   200 บาท นะครับ
   ขอบพระคุณ คุณ แม
     มากครับ

ฮิ..ฮิ คุณ แมตองให เรา แนๆ เรา กำลังจะ ได
   เกม โป เกะ บอ ย          แลว

คุณ แม โตง ไม ตอบ อะไร แต กลับ พลิก กระดาษอีก ดาน 
                       ขึ้น มาเขียน แลวสง ให โตง อาน

เมื่อวันจันทร ผม ก็
ชวยเก็บที่นอนของ
ผม และ ของ นอง ดวย
  ผมขอ คิด แค 20    
   บาทครับ
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โตง ! ลูกรัก
 แมอุมทอง ลูกมาเกา เด ือน “แม ไมคิดสตางค”

คาอาหาร คาเสื้อผา คา ใช จาย สวนตัว 
     ของลูก ตั้งแต เล็ก... จน โต
        “แม ไมคิดสตางค”

รวมทั้งหมด  เปนคา 
 แหงความรัก ที่แม
  มี ...ใหกับลูก
  “แม ไมคิดสตางค”

โฮ ๆ  ๆ ผม
ก็ รัก คุณ แม
เหมือนกัน ครับ
ตอ ไป ผม จะ ไมเรียก
เก็บเงิน จาก คุณ แมอีก
แลวครับ ผม จะ ตั้งใจ
ทำความ ดี และเปนลูกที่ดี
ของคุณ แมครับ.....

 คุณคา แหง ความรักของแม ที่มี ตอลูก นั้น ยิ่ง ใหญ มาก 
ไม วา จะทำสิ่ง ใดๆ กับ ลูก ก็ไมสามารถ คำนวณออกมา
   เปนจำนวนเงิน ได   รักของแมนั้นมีแต...” ให ”
       จำ ไว นะ ครับ หลาน ๆ  ที่รักขอ งลุง แกว ทุก คน 

ลูกดื่ม นม จาก อกแมตั้ง แต เกิด จนกระทั่ง 2 ขวบ

 “แม ไมคิดสตางค”

เสื้อ ยืด

 เพียง

ดานหนา

ดานหลัง

รายไดสมทบทุนสรางเจดียพระธาตุ
ผาซอนแกวสิริราชยธรรมนฤมิต

วัดพระธาตุผาซอนแกวจ.เพชรบูรณ
สอบถามโทร.023333366

จากภาพ วาด ลาย เสน ผลงาน พระอาจารย อำนาจ โอภา โส
พรอม กลอน ธรรม  ไมมี “เรา” ผูครอบ ครอง
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ขออนุโมทนากับคณะของชมรมคนรูใจและ
พวกเราทุกคน ที่ตั้งใจมาฟงธรรมและปฏิบัติ
ธรรมรวมกันตั้งหัวขอไวเรื่องอะไร? (ปฏิจจสมุป
บาทรายวัน) จริงๆ เรื่องนี้ถาใครฟงแลว ก็จะ
ทำใหหายสงสัย? เรื่องนี้มีอีกชื่อหนึ่งวา กังขา
วิตรณวิสุทธิ ฟงแลวจะทำใหหายสงสัย สงสัย
เรื่องอะไร? อยางเชน บางคนสงสัยเพราะไมรูวา
ตายแลวจะไปเปน
อะไร? ตายแลวจะ
ไปอยูที่ไหน?ตอไป
จะ เป น อย างไร?

รูสึกนาหวาดเสียว
เ ห มื อ น กั น

หลวงพอเองตอน
เปนฆราวาส คือ
ถ  า ไม  รู  คำ ตอบ
แบบนี้ ก็รูสึกวา
ชีวิต มี ความ เสี่ยง

เอะ..!! ตายแลวจะ
ไปเปนอะไร? จะไปตกนรกหรือจะไปเปนอะไร?
ที่ไหน? อยางไร? ถาไมรูแลว ก็จะรูสึกมันเสี่ยง
เกินไปในขณะที่เราพอจะมีโอกาสรูได เพราะวา
คำสอนหรือคำตอบแบบนี้ยังพอมีอยูแตเรากลับ
ไมสนใจบางคนก็ใชคำวาแลวแตโชคชะตา ไมใช
อยางนั้น!!

หายสงสัยในระดับที่ ๑ จะไมสุดโตงไปใน
ขางตน เมื่อกอนโนนมีเรามั้ย? ตอนนั้นเราเปน
อะไร? ยุยบอกวาเปนธาตุแสดงวาในลมมียุยอยู
แลวยุยก็อยูในลม ใครหายใจเขาไปบางตอนนี้?
(แสดงวาหายใจเอายุยเขาไปแลว) งั้นก็แสดงวา
ในน้ำมียุยอยูและในน้ำก็เปนยุยอยางงั้นเหรอ?

วันนี้ใครดื่มยุยเขาไปบาง? แสดงวาในแสงแดดก็
มียุยอยู แลวยุย
ก็เปนแสงแดด

ต อ น เช  า เ ร า
ตื่นขึ้นมา ก็
เ ห็ น ยุ  ย ขึ้ น ที่ 
ขอบฟาอยางงั้น
เหรอ? (เพราะ
ความไมรู ก็ไป
โมเมวาเราเปน
ธาตุ) ตกลงเรา
เป  น อะไร กัน
แน? เมื่อตอนที่

กำเนิดจักรวาลตอนนั้นมีเราหรือเปลา?ตอนนั้น
เราเปนอะไร?(เปนผูจัดการหรือเปนผูแขวนดาว)
เรามีตำแหนงอะไรตอนนั้น? (ไมมี) มนุษยเรา
สมมุติสรางขึ้น แตตอนนั้นยังไมคอยสำคัญ

ตอนสุดทายตางหากที่สำคัญกวา หรือตรงใน
ปจจุบัน เราจะไมสุดโตงไปในขางปลาย เชนวา

ชีวิตหลังความตายตอนนั้นเราจะเปนอะไร?

ตื่นในธรรม

ปฏิจจสมุปบาทรายวันตอนที่๑
พระอาจารยอำนาจ โอภาโส

แสดงที่เรือนธรรม หอประชุมพุทธคยา ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๑

พระอาจารยอำนาจ โอภาโส ขณะแสดงธรรมที่
ลานธรรมวงกลม วัดพระธาตุผาซอนแกว จ. เพชรบูรณ

 มาดูตรงนี้ดีกวาที่นาสนใจ เพราะวา บางที
เราอาจจะอยูอยางประมาทเกินไป อยูที่วาไมรู
คำตอบ ทั้งๆที่คำตอบหรือวิธีคำสอนยังพอจะมี
รองรอยอยู โยมละ!!..ตายแลวจะไปเปนอะไร?
(ตอนนี้เปนส.ว.อยู)แลวพัฒนาการตอไปจะเปน
อะไร?ตอนตายหลังจากที่เปนส.ว.แลว?ถาใคร
ที่เขาใจในปฏิจจสมุปบาทแลว? (อยางนอยจะ
ปดอบายได๓ชาติ)เปน๓ชาติที่ไมตกต่ำไม
ไปตกนรกแนนอน คือถาเรารูวาซอยนี้จะไปนรก
โยมจะเดินผานหรือจะเดินเขาซอยนี้มั้ย? (ไม
เดิน) หรือเกิดอีกซอยบอกวาซอยนี้เปนซอยของ
สัตวเดรัจฉานโยมจะเขามั้ยซอยนี้? (ก็คงไมเขา)
ถารูอยางนี้แลวก็จะไมเขาซอยผิดจะดูตรงไหนถึง
จะเห็นรองรอยของมันได?(ดูจากปจจุบันที่มีสติ)
ถาดูจิตปจจุบันเปนตอนตายมีสติก็ดูเปนอยูดี

ตัวอยาง โยมขี่จักรยานเปนมั้ย? (ไมเปน)

จะไปหัดขี่จักรยานตอนตายบอก ขอเวลา ๑

ชั่วโมงหัดทันมั้ย? (ไมทัน) สติก็เชนเดียวกัน
ถาคนที่ไมเคยฝกไวกอน ตอนจะตายเรียกใช
ไมทันหรอก แตถาเคยฝกสติไวในปจจุบัน จะ
คลองแคลววองไว เหมือนกับการออกกำลังกาย
ทุกๆชนิดถาเราฝกวิ่งกลามเนื้อแขนเละขาของ
เราก็แข็งแรง สมารถที่จะวิ่งผานอุปสรรคได ถา
เราฝกวายน้ำ การวายน้ำของเราก็งายดาย ฝก
เจริญสติกลามเนื้อของสติก็เขมแข็งสมารถเรียก
ใชไดทันทวงที เหมือนอยางที่โยมบอก ถาตอน
ตายมีสัมมาสติ สติเปนตัวกุศล อันนี้
ไปดีแนนอน

มาดูรองรอยวาจะไปเปนอะไร?
จะเปนไดอยางไร? ตอนที่กำเนิดโลกก็มี

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ นอยๆ ตั้งแตสัตวเซลลเดียว สอง
เซลลสามเซลลแลวก็พัฒนามาเปนสัตวน้ำเปน
สัตวเลื้อยคลาน เหมือนพวกปลาตีนที่พยายาม
จะคลานขึ้นบก แตก็ยังอาลัยอาวรณกับสายน้ำ
ก็เลยกลับไปเลนน้ำอีกขึ้นๆลงๆบางทีก็พัฒนา
กลายมาเปนกิ้งกา เปนกบ เปนคางคก ครีบ
บางทีก็พัฒนามาจากปลานกกระจอกที่เหินจาก
ผิวน้ำที่เคยเล็กๆนอยๆแลวครีบก็ใหญขึ้นกาง
ขึ้น กลายเปนปกก็มี แพนหางที่เล็กๆ ก็ขยาย
เปนใหญขึ้น กวางขึ้น เพราะวาเวลาที่มองเหนือ
ผิวน้ำจะมองเห็นเหยื่อไดงายแลวก็มีการพัฒนา
ปาก

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดจากนามธรรม
ภายในที่คอยๆปรุงแตง และสรางรูปลักษณที่
หลากหลายจากธาตุ ๔ แปลงรางเปนสิ่งมีชีวิต
มากมายมหาศาล เพื่ออะไร? (เพื่อความสมดุล
ของธาตุ๔ใหทรงตัวอยูได)แลวสิ่งมีชีวิตเหลานี้
ก็พัฒนามาเปนขึ้นตนไม มาเปนลิง แลวตก
ตนไมลงมาเปนมนุษยวานร เริ่มยกไหล เงยหัว
ขึ้นแลวยังไมพอ ยังแบะอกอีกดวย แลวก็เริ่ม
พัฒนาสติปญญาจากที่เคยฉีกเนื้อกันกิน ฆากัน
กินอยางพวกปลาฉลามฆากันตั้งแตในทองลูกๆ
กินกันเอง พี่กินนอง หรือพวกปศาจทัสมาเนีย
ออกลูกมาครั้งละ๑๒ตัวแลวคลานออกมาอยูที่
กระเปาหนาทองของแมแมมีนมอยู๔ เตา๑๒

ตัวจะกินนมกันพอมั้ย?(ไมพอ)ก็ฆาพี่ฆานองกัน
แลวความรูสึกถึงความสุขที่ประณีตพวกนี้

จะสัมผัสยากมาเลย

พอมาเปนมนุษยวานรก็เริ่มรู จัก
การเพาะปลูกทำการเกษตร รูจักการ

ธัมโม ทำไม? 12 ธัมโม ทำไม? 13



แบงปน การแบงปนทำไหไดลิ้มรสชาดของ
ความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งมากกวาการแกงแยง
กัน ยกตัวอยางเชน พวกเราที่เคยมาทำบุญ
ดวยกันก็จะพบวามีรสชาดอีกอันหนึ่งที่ปราณีตก
วาการเบียดเบียนผูอื่น การใหหรือการเสียสละ
มีความสุขมากกวา จึงเกิดสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่ง
ขึ้นมาในจักรวาลจากที่เปนสัตวซึ่งเปนธาตุ๔

ประกอบกันขึ้น มารวมกันเปนขันธ ๕

หมายความวาพอเปนธาตุ๔แลวมี
การพัฒนาการที่จะไปหาอาหารมัน
ก็สรางเซลลประสาทตาในการที่จะ
เห็น เพื่อที่จะไดจับเหยื่อถูก แลวก็สรางเซลล
ประสาทลิ้น ในการรับรสวา อันไหนมีพิษ? อัน
ไหนมีคุณ?อันไหนมีประโยชน?

ตัวอยางถาปลอยโยมไปอยูในปา๕วันให
โยมไปเลือกดูอันไหนกินได? โยมจะเลือกไดมั้ย?
(คงจะไมได) อันนี้ก็ตองขอบคุณบรรพบุรุษของ
มนุษยวานรที่เลือกชิมกันมาหลายครั้งหลายครา

แลวก็เริ่มมาจัดสรรเก็บเปนหมวดหมูพอพวกเรา
เกิดมาแลวก็ไมตองไปควานหามาแลววา อะไร
กินได? จะเห็นไดวา เซลลประสาทลิ้นทำหนาที่
เปนตัวรับรสชาติตางๆ อันไหนมีพิษ? อันไหน
มีคุณ? อันไหนมีโทษ? แลวก็เก็บสะสมเปนขอ
มูลความจำเรียกวาสัญญา แลวพอมาเสียบกับ
รหัสพันธุกรรมในDNAก็สามารถเอารหัสตัวเกา
มาใชกับรหัสที่มีอยู เกิดเปนวิวัฒนาการ แลว
พอเราเกิดมา เราก็ไมตองไปควานหาวาลูกอะไร
กินได? อะไรกินไมได? อะไรมีประโยชน? อะไร
มีโทษ? (เพราะมีการเก็บขอมูลสะสมเรื่อยมา
ตั้งแตสมัยพวกมนุษยวานรแลวนี่คือพัตนาการ)

แล วก็ มี พัฒนาการ ใน เรื่ อง ของ การ ใช 
สติปญญาที่จะเก็บเกี่ยวการหาอาหารมากขึ้น

อยางเวลาเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช หรือเมล็ดขาว
ตางๆในตอนเชาก็จะมากะเทาะเปลือกเคยเห็น
ลิงชิมแปนซีกะเทาะเปลือกลูกนัทมั้ย? (ไมเคย)

มนุษยก็เหมือนกัน เริ่มจากการกะเทาะเปลือก

แลวเริ่มเก็บเกี่ยวเมล็ดมาเพาะปลูก มา
กะเทาะเปลือกดังตุบตั้บตุบตุบๆแลว

เกิดอะไรจากการไดยินเสียง? พวก
ลิงที่ไมมีปญญา ก็จะไปหาเสียงที่

เคาะเปลือก มนุษยวานรก็เหมือนกัน

ก็จะไปหาเสียงที่กะเทาะเปลือก ตอนเชาๆ ก็รีบ
มารวมกลุมกัน เลยเกิดเปนประเพณีวัฒนธรรม
ขึ้นมา แลวก็เริ่มมีความสุขจากการแบงอาหาร
กันกิน เคาะกันไป เกิดความสนุกสนานเบิกบาน

เกิดทวงทำนองตางๆ ทำใหเกิดความสุขจากการ
แบงปนการใหการเสียสละ

ตรงนี้สำคัญแลวจะเริ่มเกิดรอยตอใหมในการ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตคือ

๑. มีขันธ ๕  มีรางกายที่ประกอบไป
ดวยอายตนะคือ“รูป”

๒ .มี ก า ร รั บ รู  ผ  า น อ ายตนะ เรี ย ก ว  า

“วิญญาณ” เมื่อมีการรับรูแลว ก็จะตองรูสึก
ทุกครั้ง อยางลิ้นกระทบรส ก็ตองรูวารสอันนี้
เปนโทษเชนขมมีพิษแตรสอันนี้หวานมีความ
สุขอยางนี้เปนตน

๓. เกิดเปนเวทนาตามมาสัมผัสอากาศอยาง
นี้ สัมผัสรสชาติอยางนี้แลวมีความสุข อยางนี้
เรียกวา“เวทนา”(อานตอฉบับหนา)

คนขี้สงสัย

ผีและเทวดามีจริงหรอ?
นายปุจฉา

 กับคำถามที่วา “ผีและเทวดา มีจริงๆ หรือ?”

หลายๆคนที่เกิดในยุควิทยาศาสตร ITอยางใน

ปจจุบันนี้ ก็ไดแตสงสัย ประกอบกับยังไม

คอยแนใจ แตบางคนอาจฟนธงไปเลยวา

“ไม  มี . . ไมจริง” แต อีกใจกลับยังไมคอยแนใจ จนเกิดมีคำกลาวใน

หมูคนไทยกลุมใหญ ในทำนองวา “ไมเชื่อ..แตอยาลบหลู” ซึ่งเปนคำพูด

ที ่ดูครึ่งๆ กลางๆชอบกลจนดูเหมือนแปะเอาไวปองกันตัวเองซะมากกวาแตจริงๆแลว

“มันเปนอยางไรหละ?จริงๆหรอ?สงสัยอยากรูอะดิ”ถาอยากรูผมก็ขอเชิญ

ชวนใหอานคอลัมน“คนขี้สงสัย”นี้ตอไปเรื่อยๆนะครับ.....รับรองสนุกแน

บทแรกนี้เปนธรรมะบรรยายฟงสนุกของพระอาจารยมานพอุปสโมวัดนายโรงแสดงที่เรือนธรรม
สนพ.DMGในวันที่๒๒ส.ค.๒๕๕๐เรื่องจิตคืออะไร?มีสาระนาสนใจดังนี้

ตอจากนี้ไปเราจะไดฟงธรรมกันตอในวันนี้จะไดพูดถึงเรื่อง“ใจ”ใจของคนเราที่มีอยูดวยกันเรา
มีใจกันคนละดวง ใจของเรานั้นคืออะไร? รูบางมั้ยวา...ใจคืออะไร? ใจกับจิตเหมือนกันหรือ
ตางกันอยางไร? หัวขอไดตั้งชื่อวา “จิตคืออะไร?” จิตเปนชื่อของภาษาบาลี : จิตตะ จิตตัง จิตโต
จิตเตเรียกกันหลายอยางก็คือจิตสวนคำวาใจเปนชื่อภาษาแบบไทยๆคนไทยเราเรียกวา“ใจ”
คนอินเดียในยุคนั้น เรียกชื่อวา ““W”จิต” (จิตตะ) คนประเทศอื่นๆ ก็มีชื่อเปนของตนเอง แลวแตจะ
รองเรียกจะเรียกชื่ออะไรก็แลวแตแตภาวะตองตรงกันตองมีสภาพตรงกันมีสภาพเหมือนกันหรือมี
คำอีกคำหนึ่งที่เราเคยไดยินวา“วิญญาณ”บางครั้งเราก็เอาไปเขียนเปนเรื่องวา“วิญญาณพเนจร”

บางครั้งเราก็เอาบอกกันวา วิญญาณมาหลอกหลอนตอนกลางคืน (อยาหันไปมองขางหลังบอยนะ
วิญญาณจะตามไป)วิญญาณมีจริงหรือเปลา?จะตอบอยางไรดี?ตอบวามี :ก็ยังไมเคยเห็นตอบวา
ไมมี:ก็ยังไมเคยเห็นของที่ยังไมเคยเห็นจะตอบวามีหรือไมมีก็ไมไดจะเอาไงดี!แตมันมีปรากฏอยู
หลายเรื่องวิญญาณหลอกหลอนวิญญาณพเนจรแลวเราก็กลัวกันมันก็อดทำใหเราคิดถึงอีกคำหนึ่ง
ไมไดคือผี :ผีนั้นญาติดีกันไมไดมีใครไมกลัวผีบางในหองนี้?คนไมกลัวผีมีอยู ใครรูมั้ย?(สัปเหรอ
ไมกลัวผี เพราะคุนเคยกับผีดี พอมด-หมอผี ก็ไมกลัวผีเพราะเขาคุนเคยกับผีดี) ผีนี้เขาเขียนบรรจุไว
ในพจนานุกรมวาอยางไร? ใครเปนครูบาง?ผีคืออะไร? (ผีตามภาษคนไทยเรามุงหมายเอาคนที่ตาย
แลว)มันมีอีกคำหนึ่งคำวาผีหลอกแลวมีผีหลอกดวยคนตายแลวจะมาหลอกไดอยางไร?เอาอะไร
เปนผี? เอาวิญญาณเปนผีหรือเอาซากศพเปนผี?ซากศพบางทีเขาก็เรียก“ซากผี”อีกซากศพ
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ไมใชผีใชมั้ย? สรุปแลวมีคำหลายคำ อยางคำวา“ใจ” คำวา“จิต” คำวา“วิญญาณ” และสุด
ทายสุด คำวา “ผี” ในคำเหลานี้ เหมือนกันหรือไม? วิญญาณมีอยูจริงหรือเปลา? ใครวาวิญญาณ
ไมมีบางยกมือขึ้น? (ไมมีเลย)วิญญาณมีใชมั้ย?วิญญาณพิสูจนไดหรือเปลา?ไหนลองพิสูจนดูหนอย
ซิ เดี๋ยวอาตมาจะเรียกวิญญาณมาใหดู ใคร ยังไมเคยดูวิญญาณบาง? ใครยังไมเคยเห็น

อาตมาเรียกวิญญาณมาที่นี่บาง? เชื่อมั้ยวา อาตมาเรียกวิญญาณมาได และตองตกลง
กันกอนวาตองไมกลัวนะจะเรียกวิญญาณ มาแตมันเลือกไมไดดวยนะวาจะเอา
สวยหรือไมสวย ผูหญิงหรือผูชาย จะเอา วิญญาณจำนวนเทาไหรดี?

จริงๆๆๆแลวเรื่องวิญญาณนี้จะไมคอยพูดถึงเพราะกลัวจะนอนไมหลับกลัววิญญาณพเนจรอาตมา
ก็เคยไลผีเราก็คิดวาผีก็มาจากคนเราก็เรียกเขามาดีๆเรียกเขามาคุยดวยแตผีก็ไมไปทำยังไงก็ไม
ไป?มีอาจารยอยูคนหนึ่ง เขาเคยไลผี วิธีการไลผีของทานก็คือเรียกมาคุยกอนแลวผีก็ไมไปก็คอย
ดูดีๆ ผีก็มีเผลอนะพอผีเผลอจึงยกน้ำขึ้นมาหนึ่งขัน แลวก็สาดแรงๆ ผีก็เลยไปทานเอาน้ำมนตไล
แปลกดีนะ!คนรำไมเปนมีผีนางละครมาเขาสิงพอโดนน้ำมนตแลวก็รำหยาดยอยเลย

ในวินัยปฏกบอกวาถาภิกษุโดนผีเขาใหหยุดสวดปาฏิโมกขไดแสดงวาผีมีจริงมั้ย?(มี)ผีเขาพระ
ได ถาภิกษุโดนผีเขา ก็หยุดสวดปาฏิโมกขได นี่ก็เรื่องของผี แตมีผีที่มีวิชาแกกลา ไมกลัวหมอผีก็มี
นะมีพระอยูรูปหนึ่งทานก็เรียกมนตไลผีพอทานขึ้นมนตแตละบทขึ้นบทไหนผีก็สวดตามดวยขึ้น
บทไหนๆ ผีก็สวดไดดวย ก็เพราะวาไอ ที่เปนผีนะ เขาเคยเปนหมอผีมากอน เลยมาไลมนต
ดวยได พอมาเจอพระไลมนต ผี เขาก็จำได พอพระสวดมนตบทไหนๆ ผีก็ไมออก
ทานก็เลยเอาอยางนี้ ทานก็ ลุกขึ้น แลวทานก็นั่งลง ไมสวดอะไร ผีมาเจอพระ
นั่งสมาธินิ่งๆทำใหผีหาบทสวด ไมเจอก็เลยยอมแพพระผีก็ออกไปในสมัยกอน
ชาวบานชอบแกลงพระ คน ตางจังหวัดแกลงพระกันเปนล่ำเปนสันเลยพระ
บวชใหมก็ไปบิณฑบาต โยมก็ตักออยใสบาตร แลวก็รอยเชือกเอาไว
ถวายออยเปนลำเลยนะ แลวก็เอาเชือกผูกกันไว ถวายพระ๔องค ไดออย๔

ลำ พระตองหอบออย ๔ ลำ เดินเรียงเปนแถวหอบนำเอากลับวัดเพราะพระบวชใหมไมรูจะ
ทำอยางไร?นุงผาก็ยังไมคลองบางทีชาวบานก็ตมขาวตมรอนๆบางทีก็คดขาวรอนๆใสบาตรพระก็
ตองอุมบาตรรอนๆ ไปจนถึงวัด บางทีก็เอาแตงโมใสบาตรพระทั้งลูกเลย เต็มบาตรพอดี วันนั้นพระ
บิณฑบาตไดแตงโมลูกเดียวนี่!ชาวบานเขาแกลงพระกันอยางนี้เลยนะแตพระทานก็มีบทแกคือทาน
รับของ แลวก็ “ยะถา” ใหพร แลวไมเอาของกลับ ทิ้งไวตรงนั้น ใหโยมเอาไปสงพระที่วัดนี้พระก็
เรียนรูนะบางบานใสบาตรไมขัดทัพพี(ทัพพีดำ)พอถึงองคสุดทายพระทานรับบาตรแลวทานก็ปด
ฝาบาตรเลยเอาทัพพีไปดวยทานเอาไปขัดจนสะอาดพอตอนเชาวันรุงขึ้นก็เอาทัพพีกลับมาคืนโยม
นี่เลาเรื่องพระถูกแกลงนะ(อานตอฉบับหนา)
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