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สวัสดี คะ ทานผูชมกลับมาพบกับรายการของเราชีวิตไมสิ้น
หวังเติมพลังใหคนรุนใหม ทุกเชาวันอาทิตยเชนเคยนะคะ นองมายดรูไม
คะ วาอีก ๔ วันเปนวันสําคัญวันหนึ่งของคนไทย วันหนึ่งเลยละคะ นับ
ไปอีก ๔ วัน คือวันที่ ๖ เมษายน นั้นคือวันจักรีคะ เปนวันที่ชาวไทยทั้ง
ประเทศตองรวมใจกัน ระลึกถึงราชวงศจักรีกัน รายการของเราก็ขอรวม
ระลึกถึงดวย

นองมายด

ตอไปก็ไปฟงหลวงปูจรัญ พระราชสุทธิญาณมงคล เจาอาวาสวัดอัมพวัน
จังหวัดสิงหบุรี ไดเลย

หนูใบเตย

วันนี้เปนเรื่องแรงศรัทธา ทําใหเกิดความเชื่อ หรือเรื่องงมงายกันคะ

นองมายด

กราบนมัสการหลวงปู หลวงปูขาเด็กๆ สวนใหญที่เขามาที่วัด
ควรจะเชื่อ หรือศรัทธาเรื่องใด คะ

หลวงพอ

เด็กๆ เขามาในวัด จะตอบใหคณ
ุ หนูเขาใจสั้นๆ ตองปลูกฝง
ตั้งศรัทธาใหเชื่อมั่น ตอคุณพระศรีรตั นตรัย คุณพระศรีรัตนตรัยยึดมั่นใน
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ตัวเอง ใหมั่นคง ดวยศรัทธาและความเชื่อของตัวเอง พระรัตนตรัยคือ
อะไร คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ตองเชื่อมั่นตรงนี้กอน และตอง
เชื่อมั่นเอาพระรัตนตรัย รัตนะแปลวาแกวสามประการ รัตนะแปลวาแกว
ไตรแปลวา สาม มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ตองเชื่อมั่นตรงนี้
กอน ถาใครไปเขาวัดวาอาราม จะเปนเด็กหรือเปนผูใหญ ถาไมเขาใจ
เรื่องนี้ เขาวัดไมเกิดประโยชนเลยนะคะ เพราะเขาวัดไปเจอวัตถุ มีโบสถ
มีศาลา มีกุฏิ ทั้งนั้น แตหารูไมวา วัดคืออะไร วัดตัว วัดกาย วัดวาจา
วัดใจ ขอตอไป พระพุทธเจาคือ ใคร ตองรูจกั คําวา พระพุทธเจา
พระพุทธเจาคือผูที่เสียสละ สอนประชาชนใหพนทุกข คือพระพุทธเจา
ทานมีปญญาในตัว เรียกวาคุณคาของพระพุทธเจัามีอยู ๓ ประการ พระ
ปญญาคุณ พระวิสุทธิคณ
ุ พระมหากรุณาธิคุณ
นองมายด

หลวงปูขา ถาเกิดเรานี่นะคะ เชื่อและศรัทธาสิ่งใดมากๆ นะ
คะ จะทําใหเกิดความงมงานหรือเปลาคะ

หลวงพอ

เชื่อตองมีเหตุผล เชือ่ โดยงมงายเยอะแยะ ไปเชื่อ บนกับผี ตี
กับพระ ใชไดเหรอ ไมไดเชื่องมงาย เชื่อตองมีเหตุผล เชื่อคุณพระศรี
รัตนตรัย อยางนี้จึงจะมีเหตุผล เชือ่ วาพระพุทธเจาตรัสรูจริง อยาง
ประเสริฐ เปนของจริงอยางประเสริฐ และเราเอาของพระพุทธเจามา
ปฏิบัติ เนี่ยของจริง คนที่งมงาย เชื่อไมมีเหตุผล เชื่อของไมจริง เชื่อ
ของที่หลอกลวง ใครบอกอะไรก็เชือ่ ไมมีเหตุผล งมงาย เชื่องาย จึง
สอนยาก เชื่อยาก จึงสอนงาย

หนูใบเตย

กราบนมัสการคะหลวงตา วันนี้ใบเตยมีขอสงสัยเหลือเกินวา
การบนบานศาลกลาว ในสิ่งที่ตนเองขอเนี่ย เปนความเชือ่ หรือเรื่องงมงาน
กันคะ

หลวงปู

ดีมาก หนู มาถามหลวงตาวันนี้ วาบนบานศาลกลาว บนกับ
ผี ตีกับพระ เปนความจริงหรือไม แลวงมงานหรือเปลา จะเลาเปน ๒
ประเด็น ประเด็นแรก คนหาที่พึ่งไมได จะไปวาเขาก็ไมได เมื่อสมัย
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พระพุทธกาลนานมาแลวนั้น ก็ขอพูดใหฟง วาพระพุทธเจายังไมตรัสรู
คนก็ไปหาผี เจาเขาทรง ก็ยังมีความดีอยูเหมือนกัน ตอนนี้ยังไมพบ
ความจริง แลว นุชนาถสุชาดา เอาขาวมธุปายาส ไปบนกับเทวดา ถวาย
เทวดาทุกครั้ง เพื่อขอศีลขอพร ใหเทวดาใหพรและชวยเหลือ มีมากอน
พุทธกาลแลว แตยังไมทราบความจริง บางคนก็หาที่พึ่งทางใจไมได มัน
ทุกขใจเหลือเกิน ก็ไปหาหมอดูบาง ไปบนบาน ศาลกลาวบาง ไปเจอ
ศาลเจาพอ ก็บนขอใหสอบไดที่หนึ่ง ขอใหสอบไลได บางคนก็เขามาใน
ประเทศไทยเยอะแยะ ไปบนอะไรรูไ หม ที่กรุงเทพฯ นี่เขาบนอะไรกัน
ศาลพระพรหม ไงละ พระพรหมก็มีคนมาไหว ขอเท็จจริง ไดอยูขอเดียว
คือ กําลังใจ คิดวา มั่นใจวา พระพรหมชวยเราไดแน นอน คิดวาอยางนัน้
แตโดยวิธีปฏิบัติแลวชวยไมไดหรอก ถาเราจะบนวาขอใหสอบไดที่หนึ่ง
ขอใหเอ็นทรานซ แตเราก็ไปเที่ยวไมไดดูหนังสือเลย ขี้เกียจที่สุด ไหน
เลยพระพรหมจะชวยได ใครจะชวยเราได นอกเหนือจากตัวเราเอง นะ
คุณหนู ถึงจะชวยตัวเองได โดยวิธีปฏิบัติแลวคนยุคใหมสมัยนี้ ขอเจริญ
พรใหคุณหนูทราบ จริงไมชอบ ไปชอบทีไมจริง ไอไดไม ไปเอาไมได
สวนไมไดเอาไวกอน สวนไดเอากอนไดไหม เพราะฉะนั้น การบนบาน
ศาลกลาว ขอสรุป ไมสามารถจะชวยตัวเองได ถาเราไปบนแลวไปไมตอ ง
ไปดูหนังเสือ แตขอเท็จจริง คือตัวเรานั่นเอง
ตองชวยตัวเองใหได
อยากจะเรียนใหถึง ดอกเตอร ตองพยายามดูหนังสือ อยางนอนตื่นสาย
อยางหนายหากิน อยาหมิ่นเงินนอย อยาไปนั่งคอยวาสนา นอนนานก็
งานนอย กินบอย เงินหมด มีเงินหนาสด หมดเงินหนา แหง ไรน้ําใจ
เพราะฉะนั้นสรุปใจความใหเห็นชัด ของนั้นก็ไมสมควร จะวางมงาย ก็
ไมใชแลว แตมันไมเปนการถูกตอง
หนูใบเตย

กราบขอพระคุณหลวงตามากคะ
ที่ไดใหขอแนะนําเกี่ยวกับ
ความเชือ่ แตกตางอยางไร กับความงมงานนะคะ และสําหรับเพื่อนๆ
อยางลืม นะคะ วาพึงตนเองประการดีที่สุด
หนุมสาว รักกาวหนา
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๓

พี่เดียร

กราบนมัสการคะ หลวงตา พูดถึงความเชือ่ และความงมงาย
นะคะ เดียรอยากจะถามวา คนเราเนี่ย เวลาทอถอย ทอแท นะคะ ก็ไป
ตามวัดตางๆ ไปหาพระใหชวยสะเดาะเคราะห บาง ไปรดน้ํามนตบาง
หรือบางทีกไ็ ปตอดวงชะตาชีวิต เพราะเชือ่ วาจะทําใหตนเองมีอายุยืนยาว
ไปไดอีก ไมทราบวา ทําแบบนี้มีผลจริงเท็จ แคใด คะหลวงตา

หลวงพอ

เจริญพร หนู ถามดี มีประโยชนมาก คนเราสวนมากเปน
เชนนั้น เขาไมมีที่พึ่งทางใจ ก็ไปหาพระสงฆ องคเจามั่งไปหาหมอดู บาง
ตอดวงชะตาบาง ก็คิดวาทําได ไปตอได ไมไดเลยหนู และก็จิตหดหู
ทอถอย พระพุทธเจาไมไดสอนอยางนั้น สอนใหสรางกําลังใจ กําลังกาย
ใหเขมแข็ง กําลังใจใหอดทน ตอสูอยาทอถอย สรางกําลังจิตของเราให
ถาวรอดทนตอสูตอ ไป เพราะฉะนั้นมีภาษิตอันหนึ่งของ
มั่นคง
พระพุทธเจา อดทนเปนสมบัติของ นักตอสู ความรูเ ปนสมบัติของ
นักปราชญ ความสามารถเปนสมบัติของนักประกอบกิจ ความมีระเบียบ
ทุกชนิดเปนสมบัติของผูด ี ตองอดทนอยาทอถอย ตองปลูกฝงตั้งศรัทธา
ใหเชื่อมั่น ในตัวเองเสมอ ถาหากทอถอยหดหูเหี่ยวแห แลงน้ําใจใครเขา
จะชวยเราได ไปใหพระตอดวงชะตาก็เปนไปไมได ไปใหสะเดาะเคราะห
ใหหมดเคราะห ก็เปนไปไมได คนที่สะเดาะเคราะหก็คือตัวเราเอง อะไร
ละคุณหนูจะรูเทาตัวเราเอง วาเราดีหรือชั่ว เรามันทอถอยตรงไหนเราจะ
ไดแกตรงนั้น เขาใจไหมหนู ขาดตองเติม เกินตองตัด เพื่อประหยัดเวลา
ดวย ถาหากเกิดทอถอยตองตั้งมั่น ดวยศรัทธา ดวยความเชื่อ ดวยใช
พละ ๕ ประการ คือ
๑. ตั้งความเชื่อปลุกใหมั่นคงขึ้นมา ปลุกตัวเองใหตื่น เสกตัวเองใหเปน
งาน คือ ตัวเองตองชวยตัวเอง อัตตาหิ อัตโนนาโถ ดวยศรัทธา ดวย
พละ ๕ ประการ มีวิริยะ มีศรัทธา และ ตองมีวิริยะ แปลวาอุตสาหะ
ดําเนินงานอยาทิ้งงานในหนาที่ ตองมีสมาธิจับงานอยางทิ้งงาน ขยัน
ตรงนั้น และตั้งสติไว ระลึกอยูเสมอ วาอยาใหงานเสีย งานเดินเงิน
ตาม ประการที่ ๕ คือ อะไร ตัวปญญา สรางขึ้นมาจะเปนคนไม
ทอถอย จะเปนคนไมออนปลวกเปยก แตประการใด ถาหนูหมด
กําลังใจแลว เหมือน หมอแบตเตอรี่หมดไฟ ไมตองทําอะไร ทอถอย
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งานก็ไมสําเร็จ ทั้งทางโลกทางธรรม หมดโอกาสที่จะดีได ตองตอสู
ตอไป อยางนี้ถึงจะถูกตอง
สะเดาะเคราะหเสริมดวง ตามหลัก
พระพุทธศาสนาไมไดบอก ใหสรางตัวเองถารูว า เคราะหไมดี รูอยางไร
วาเคราะหไมดี เพราะเราเศราหมองใจเสมอ ใจไมสบาย ทําใจใหเปน
ปรกติ บําเพ็ญศีล ซะ ศีลแปลวา ปรกติ มีสติสัมปชัญญะ ยึดมั่นอยูใน
งานและหนาที่คือสมาธิ แกไขดวยปญญาของตัวเราเอง เพราะตัวเอง
มีปญญาในตัวแลว ทําไมไปใชปญญานอกตัว แลวก็ไปหลงงมงาย ไป
เชื่อที่โนน ไปเชื่อที่นี่ ที่ไหนสะเดาะเคราะหไดที่นี่สะเดาะเคราะหได
ไมอยางนั้นคนเราไมตองสรางความดี สะเดาะกันใหม รูส ึกวาตัวเอง
เคราะหหามยามราย เราก็สรางความดีเพิ่มขึ้น ไปชารทไฟเขาหมอ
แบตเตอรี่ เจริญกรรมฐาน เจริญสมาธิภาวนา ใหจิตใจมัน่ คงตลอดไป
เราจะไดมีชวี ิตที่เขมแข็ง จะไดตอสูกับงานตอไป อดทนตอไปจึงจะ
ถูกตอง อยางนั้นไมถูกเลย เดี๋ยวนี้มีกันเยอะพากันไปเปนรถบัสเลยไป
สะเดาะเคราะห ไปใหพระรดน้ํามนตบาง เปาหัวบาง เชือ่ ไหมเราเคย
เปาหัวเราเคยโงมาแลว เดี๋ยวนี้ไมโงแลวแนนอน
พี่เดียร

บางคนนะคะหลวงตาไปสะเดาะเคราะหแลว กลับมาก็ยังคงขับ
รถเร็วอยูอีก ก็ไมไดตอชีวิตเลยนะ คะ

หลวงพอ

จําไวเลยสะเดาะเคราะหอะไร กัน เคราะหหามยามรายไปสวม
เคราะห ไมไดไปสะเดาะเคราะห คนเคราะหรา ยคืออะไร คือคนขาดสติ
คนมีสติดีเขาไมเคราะหรายหรอก เขาขับรถก็พยายามอยาประมาท ขับรถ
อยาไว อยาเร็ว ใจเร็วดวนได ชาก็ชา จะไดพราสองเลมงาม ชาเพือ่ ไว
เสียเพื่อได ตองมีสติสมั ปชัญญะ ตองชวยตัวเองตลอด ตองอยาเชือ่ งม
งาย เดี๋ยวนี้พากันแหกันไป พอไดขาววาที่ไหนเขาสะเดาะเคราะหได ก็พา
กันแหกันไป
รดน้ํามนตบาง
สะเดาะเคราะหบาง
แตตามหลัก
พระพุทธเจาแลวไมใช
ไมไดสอนเลยแตทําไมถึงไดไปทํากันตามวัดวา
อาราม ไปเสริมดวง ดวงไมดีไปเสริมใหดวงดี ไมจริง จําไว ชีวิตคือความ
สับสน สายชีวิตคือสายคด สายคดคือสายชีวติ ชีวิตคดขึ้นๆ ลง ๆ คือ
สวรรคลิขติ เราขีดตัวใหต่ําเอง เหมือนพระอาทิตยพระจันทร พลัดกันลง
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พลัดกันขึ้น เดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็วัน ชีวิตคนคือสับสน ดังนั้นจะไปสับสนตอ
อีกหรือ จะไปใหเขาหลอกอีกเหรอ ขอเจริญพรอยางนี้ สงสัยอะไรถาม
ตอไป
พี่เดียร

เดียร คงหมดขอสงสัยแลว ละคะ ระหวางความเชื่อและความ
งมงายนะคะ เพราะไดรบั ความกระจางแจงจากหลวงตาแลว และใหทราบ
อยางเขาใจถองแทแลว กราบขอบพระคุณหลวงตานะคะ
ทานผูชมคะ ความเชื่อและความงมงายนั้น ไมไดขึ้นอยูกับใคร
เลย ขึ้นอยูกับตัวทานเองและความอดทนคะ ตัวเรานั้นเปนสําคัญ

ดร.ฉัตรสุมาลย

ทานผูชมคะ วันนี้เราพูดถึงเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาความ
งมงาย เมื่อประมาณ ๒๐ ป ที่ผานมา มีฝรั่งคนหนึ่งมาเมืองไทย แลวก็
กลับไปเขียนหนังสือ วาจริงๆ แลว ที่เรียกวา พุทธศาสนาแบบไทยนั้น
ไมใชพุทธศาสนาเลย เปนความเชือ่ เรื่องผี เปนความเชือ่ ถือเรื่องความงม
งานเสียมากมาย คนไทยชวงนั้น ไมพอใจอยางมากเลย แตปจจุบันนี้ ใน
เชิงวิชาการเรายอมรับกันวา สิ่งที่เรียกวา พุทธศาสนาในประเทศไทย ที่
คนไทยนับถือนั้น มีความเปนพุทธนอยเหลือเกิน แตมีความเชื่อพื้นบาน
ความเชือ่ ไสยศาสตรอยู ซะมากมาย วันนี้ในฐานะ ที่เราโชคดีเหลือเกินที่
เราไดมายังวัดอัมพวัน กราบนมัสการ
หลวงพอคะ ถามวา เราจะมีมาตรการอยางไร ในการตัดสินวา
เวลาที่เราเขาวัด ที่พระองคนี้สอน เปนสิ่งที่เชื่อไดหรือเชือ่ ไมได เรามี
มาตรการอยางไร คะ

หลวงพอ

ขอเจริญพร ดีมาก ยกตัวอยางใหเห็น สมมุตวิ า ทุกวัดสอน
ธรรมะ เขาก็มีโรงเรียนบาลีกัน และก็สอนปฏิบตั ิกัน มากมายหลากหลาย
กันดวยความดีทั้งนั้น ไมมีอะไรที่จะปะปนที่ไมดี สอนดีทงั้ หมด เทาที่
สังเกตมา
วัดหาหมื่นวัดก็สอนดีทั้งนั้น
แตโดยวิธีดําเนินการสอน
แตกตางกันมากเหลือเกิน สอนอยางหนึ่ง และบางแหงก็วากันดวย เทาที่
อาตมาไดยินมา วัดนี้วา วัดโนน วัดโนนสอนไมดี ก็วากันไป แตการที่จะ
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ตัดสินใจนั้น ไมยาก ดูพระคุณเจาที่สอนนั้น มีหลักสอนอยูสามประการ
ปริยัติศาสนา ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธศาสนา
ปริยัติศาสนาคือ อะไร เรียนวิชา ภาคทฤษฎี คือ คันถะธุระ
ปฏิบัติศาสนา ก็คือเรียนวิปสสนาธุระ ธุระหนาที่ของพุทธ
ศาสนามี ๒ ธุระ
ปฏิเวธธรรม ปฏิเวธศาสนา คืออานิสงส
แตการสอนนี่เหมือนกันไมไดตามหลักนโยบาย แตจุดมุงหมายเดียวกัน
จุดมุงหมายไป มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ เหมือนกัน
ทั่วไป แตนโยบายบางองค ยกตัวอยาง บางทีพระบวช ไมทันศึกษาเลา
เรียน ไมไดศึกษาเลาเรียนที่ไหนเลย เขาถ้ําเขาเหวไปเดินธุดงค อยู
ปริวาสกรรม แลวมาตั้งตัวเปนอาจารยสอน สอนผิดๆ ก็มีมากหลายหลาย
ในประเทศไทย ไปเรียนถามทาน ทานไดนักธรรมเอกไหม เปลา ไมได
เลย แลวออกปาออกโรงไปหาพระอาจารย ในดงในปา แลวก็ไปนั่ง
กรรมฐาน แลวมาสอนผิดๆ ถูก ๆ สอนใหไปเฝาพระพุทธเจา สอนให
รูจักอยางโนนอยางนี้ แตมันก็ไมไดถูกตองเพราะทานไมไดนักธรรมเลย มี
อีกอยางบางองคก็ไดนักธรรมแลว ไดเปนมหาเปรียญแลวดวย แตทาน
ไมไดปฏิบัติ ไมเคยปฏิบัติกรรมฐานมาแตกาลกอน ทานก็สอนในรูปแบบ
ของวิชาการ แลวสอนใหเขาปฏิบัติกัน บางทีผิดถูก ทานก็รูในหลักสูตร
ของปริยัติธรรม แตโดยวิธีปฏิบัติทา นอาจไมเขาใจ เพราะฉะนั้นการสอน
จึงเหมือนกันไมได ถาหากเอาปริยัติกอน ปริยัติศาสนาตองเรียนกอน มี
ความรูมคี วามเขาใจสันทัดในวิชาการ แลวไปปฏิบัติการดวย ปฏิบัติ
กรรมฐานเรียกวาปฏิบัตศิ าสนา ไดจัดเจนและชัดเจน แลวจะเกิดปฏิเวธ
มีเหตุผล สอนนั้น จะตองถูกตองแน แตบางแหงเสียใจดวย มีเจาคณะ
อําเภออยูวัดหนึ่งแตอยาออกชื่อ ฝรัง่ มาบวช ฝรั่งบวชแลวก็อยากจะเจริญ
กรรมฐาน ทานสอนไมได จะใหฝรั่งเรียนบาลี กอน ฝรัง่ บอกเรียนแลว
เขาอยูตางประเทศ เปนชาวอเมริกนั เขามาทางมาเลเซีย เขาบอกเสียใจ
ที่ตั้งใจมาบวชที่ประเทศไทย ตองการมาเรียนพระกรรมฐาน ตองการจะ
เรียนภาคปฏิบัติเทานั้น เพราะ ภาคทฤษฎีวิชาการเขาเรียนมาแลว จบ
แลวเปนดอกเตอรดวย แตแลวเสียใจ พระสงฆองคนนั้ เปนเจาคณะ
อําเภอดวย เปนเปรียญ ๗ ประโยค แตสอนไมได อับอายขายหนาฝรั่ง
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มาก เพราะฉะนั้นขอเจริญพร ใหไดทราบ วาสอนไมเหมือนกัน และผิดถูก
ไมเหมือนกัน เพราะบางทีเรียนปริยัติเกงแตไมปฏิบัติ เรียนปฏิบัติแตไม
เรียนปริยัติ สอนผิดอีก
ดร.ฉัตรสุมาลย

สมมุติวาลูกเปนชาวบาน ไมไดรูธรรมะลึกซึ้งนัก ทําอยางไรจึง
จะรูวาพระองคนี้ เอะสอนไมไดเรื่อง ชาวบานก็ไมไดรูมากไปกวาพระเลย

หลวงพอ

คืออยางนี้ เปนความจริงที่คุณโยมเขาใจ บางทีชาวบานชาว
พุทธไมไดเรียนอะไรเลย รูอยางเดียวพระทานบอกทําบุญ สังฆทาน จะ
ไดไปถึงพระพุทธเจา ทําบุญจะไดไปสวรรค ทําบุญจะไดไปนิพพาน แลว
ชาวบานไมรูก็ทําบุญตะพึด ใหสรางโบสถ ใหสรางศาลา จะไปสวรรค
นิพพาน เปนไปไมไดเลย นาเสียดายนะ

ดร.ฉัตรสุมาลย

ทานผูชมคะ ในบารมี ๑๐ ทัส นี่นะคะ ถาเราจะเห็นพระเจา ๑๐
ชาติ นะคะ สอนใหมีปญ
 ญา สอนใหมีทาน สอนใหมีเนกขัมมะ สอนใหมี
บารมีหลายๆ อยาง แตเมืองไทยก็เนนแตเรื่องทําบุญ เทานั้น มาตรการ
สําหรับสวนตัวที่ดิฉัน ใช เขาไปหาพระองคไหน เขาไปหาหลวงพอองค
ไหน ที่เราจะเชื่อในคําสอนของทานได ดูงายนิดเดียว คะ พระองคนั้นสอน
เพื่อละวางกิเลส หรือเปลา พระองคนั้น นําการปฏิบัติเพื่อสูการละกิเลส
หรือเปลา อันนี้เปนเบื้องตน ที่เราจะใชเปนมาตรการาในการที่เราจะคัด
สรรผูที่ จะชวยใหเราทําบุญทํากุศลไดถูกตอง และก็ไมไปสูการงมงาย
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