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กำรทีบ่คุคล ๒ คน ซึง่มพีืน้ฐำนมำจำกครอบครวัทีแ่ตกต่ำงกนั มคีวำมคดิ 

ค่ำนิยม รสนิยม อุปนิสัย และควำมประพฤติที่แตกต่ำงกัน แล้วต้องมำอยู่ 
ร่วมกนัเป็นสำมภีรยิำทีต้่องเหน็หน้ำเหน็กำรกระท�ำอนัจ�ำเจทกุๆ วนัไปจนตำย 
ไม่ใช่เป็นสิง่เรือ่งง่ำย ฉะนัน้การตดัสนิใจเพือ่เลอืกคูค่รองจงึถอืว่าเป็นสิง่จ�าเป็น 
อย่าได้ถอืเป็นเรือ่งเล่นๆ หรอืคกึคะนองตามแบบวยัรุน่ หรอืเป็นเรือ่ง “ขาย 

ธ ร ร ม สํ า ห รั บ

การเลือกคู่ครอง
อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
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ของ” เพราะเมื่อพลั้งพลาดขึ้นมาแล้ว ย่อมแก้ไขได้ยากล�าบาก และน�ามา 
ซึง่ทกุข์ไปตลอดชวีติ บำงคนอำจเถยีงว่ำ เมือ่อยูด้่วยกนัไม่ได้ กแ็ยกทำงเดนิ 
ตวัใครตวัมนั ให้มนัรูแ้ล้วรูร้อดไป ถงึแม้จะกระท�ำตำมวธิหีลงันีไ้ด้ แต่บำดแผล 
ทีบ่ำดลกึเข้ำไปในหวัใจ และประสบกำรณ์อนัแสนเจบ็ปวดทีฝั่งแน่นอยูใ่นจติใจ 
ของคนทัง้สองย่อมจะไม่มวีนัลมืเลอืน และถ้ำยงัปรบัจติปรบัใจกนัไม่ได้ กย่็อม 
ผกูเป็นเวรเป็นกรรมไปทกุภพทกุชำต ิอนัน�ำมำซึง่ควำมขมขืน่ระทมทกุข์ชำตแิล้ว 
ชำติเล่ำอันหำที่สิ้นสุดไม่ได้

ฉะนั้น จึงขอฝำกข้อคิด ธรรมะ และสำระน่ำรู้ ให้ทุกๆ ท่ำน เพื่อใช้ใน 
กำรพิจำรณำตัดสินกำรเลือกคู่ครอง ดังนี้

ต้องเริ่มต้นกำรเลือกคู่ด้วย “สติปัญญำ”
“สติ” แปลว่ำ กำรระลึกได้ กำรรู้ตัว กำรไม่พลั้งเผลอ
ส่วน “ปัญญำ” แปลว่ำ ควำมรูค้วำมเข้ำใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ต้องเข้ำใจ 

ไปถึงเหตุและผลว่ำ ผลย่อมไหลมำแต่เหตุ และเหตุเป็นที่มำของผล
ฉะนั้น ถ้าเราเริ่มต้นเลือกคู่ครองด้วยวิธีอื่นๆ เช่น เพราะตัณหา 

ความอยาก ความคกึคะนอง ความอยากลอง การท�าตนเพือ่ให้เข้ากบั trend 
(ความโน้มเอยีง) ของสงัคมทีพ่าไป กเ็ท่ากบัว่าเราเดนิผดิทางตัง้แต่ต้นแล้ว 
เพราะเป็นการเลอืกคูค่รองโดยขาดสตแิละปัญญา เมือ่เลอืกคูค่รองโดยขาด 
การไตร่ตรอง ขาดการตรวจสอบ ขาดเหตุขาดผล แล้วจะได้คู่ครองที่ดี 
ได้อย่างไร?

อย่ำมองเพยีงผวิเผนิว่ำ ฝ่ำยตรงข้ำมดกีบัเรำอย่ำงโน้นอย่ำงนี ้เอำอกเอำใจ 
เรำขั้นนั้นขั้นนี้ แต่จงรู้จักขุดคุ้ย ค้นหำควำมจริงถึงจุดด้อยและข้อบกพร่อง 
ของฝ่ำยตรงข้ำม แลว้ถำมตวัเองว่ำ จะสำมำรถยอมรบัและอยู่กบัข้อบกพร่อง 
หรอืจดุด้อยของผูน้ีไ้ด้หรอืไม่ ไม่ใช่เพยีงแต่ตอบว่ำ กส็ำมำรถพออยูไ่ด้ชัว่ครัง้ 
ชัว่ครำว ขอให้ใช้ปัญญำนกึถงึของจรงิแท้คอื เรำต้องอยูก่บัคูข่องเรำไปจนตลอด 
ชวีติ หำกต้องด�ำเนนิชวีติเช่นนี้ แล้วจะไหวไหม? อย่ำได้ปลอบใจตวัเองว่ำ ถ้ำ 
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แต่งงำนแล้ว เรำจะสำมำรถเปลี่ยนนิสัยของคู่ครองเรำได้ เพรำะนั่นเป็นเพียง 
ควำมหวงั ซึง่จะประสบผลส�ำเรจ็ได้หรอืไม่ มนัเป็นเรือ่งในอนำคตซึง่เตม็ไปด้วย 
ควำมไม่แน่นอน และมเีหตปัุจจยัอืน่ๆ ประกอบอกีมำกมำย จงึขึน้อยูก่บัว่ำท่ำน 
พร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องนี้หรือไม ่หรือว่ำควรจะจัดกำรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน 
แต่ง อนัเป็นหนทำงทีแ่น่นอนกว่ำ จะดกีว่ำหรอืไม่ อย่ำลมืว่ำหำกเริม่ต้นควำมรกั 
ด้วยควำมหลงใหลก็มักจะจบลงด้วยควำมเจ็บปวด ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เข้ำมำใน 
ชีวิต ท่ำนมีสิทธิที่จะเลือกหนทำงเดินด้วยตัวของท่ำนเอง

อย่ำหลง “เสน่ห์”  ในเรือนกำยมำกไปกว่ำ
“คุณธรรม” ประจ�ำจิตใจ

หำกเผลอไผลไปหลงเสน่ห์ในเรอืนกำยเพยีงอย่ำงเดยีว ลองคดิถงึคูค่รอง 
ของเรำเวลำแก่ หรือเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมำเยือน ควำมรู้สึกจะเป็นเช่นใด?

ควำมจริงไม่ต้องคอยให้แก่-เจ็บป่วยหรอก ถ้ำเกิดประสบอุบัติเหตุ แล้ว 
ต้องเสียโฉม เรำจะท�ำใจได้แค่ไหน เพียงใด?

ถ้ำมัวแต่หลงในรูปร่ำง เวลำเจอคนอื่นที่มีรูปร่ำงแจ๋วกว่ำ น่ำดึงดูดกว่ำ 
มีเสน่ห์มำกกว่ำ ถำมจิตใจตัวเองดูว่ำ จะรับได้แค่ไหน?

จงจ�ำไว้ว่ำ รูปร่ำง เครื่องส�ำอำงค์ เครื่องประดับ เสื้อผ้ำ อุปกรณ์เสริม 
ควำมงำมทุกชนิด ล้วนแล้วแต่เป็น “สิ่งภายนอก” อยู่กับเรำไม่ยั่งยืน สู้ 
คุณธรรมที่อยู่ประจ�ำจิตใจซึ่งเป็น “สิ่งภายใน” เป็นคุณงำมควำมดี ซึ่งจะอยู่ 
กบัเรำอย่ำงยัง่ยนืไปจนตลอดชวีติ แล้วท่ำนจะเลอืกแบบไหน? ลองตอบค�ำถำม 
ว่ำ ต่อให้ใช้เครือ่งส�ำอำงค์ดปีำนใด เครือ่งเสรมิควำมงำม หรอืเสือ้ผ้ำอำภรณ์ 
อนัแสนแพงเพยีงใด มนัจะสำมำรถลบหรอืหยดุยัง้ควำมชัว่ร้ำยในจติใจได้ไหม 
เช่น เป็นคนขี้โกรธ ขี้โมโห ขี้หงุดหงิด จู้จี้ขี้บ่น ควำมไม่สุภำพอ่อนโยนต่อ 
ผูอ้ืน่ ควำมไม่มนี�ำ้ใจ กำรไม่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ฯลฯ ซึง่สิง่ต่ำงๆ เหล่ำนี้ 
มีควำมจ�ำเป็นกับกำรด�ำรงชีวิตคู ่แต่ทำ่นกลับไม่ให้ควำมสนใจเป็นล�ำดับต้นๆ 
แล้วชีวิตคู่จะลงเอยด้วยแบบใด?
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ควำมหลงใหลจะมำจำกส่วนไหนของกำยก็ได้ แต่ควำมรักแท้ที่บริสุทธิ์ 
มีแหล่งที่มำเพียงแหล่งเดียว คือจำกกลำงใจที่ไม่มีกิเลส-ตัณหำเจือปนเท่ำนั้น

ผู้ที่ใช้เสน่ห์ในเรือนร่ำงเป็นสิ่งล่อ สักวันหนึ่งคุณจะกลำยเป็นคนไร้ค่ำ 
ไม่มใีครเหลยีวแล เพรำะเสน่ห์เหล่ำนัน้ไม่จรีงั เช่นเดยีวกนัผูท้ีย่ดึเอำ “เซก็ซ์” 
แบบเอำเป็นเอำตำย สักวันหนึ่งคุณก็เข้ำใจถึง “ควำมผิดหวัง” และ “ควำม 
ไม่น่ำเลย” ทีเ่รำไปหลงยดึมัน่ถอืมัน่มำกไปกว่ำ “คณุธรรม” และ “จรยิธรรม” 
ซึง่เป็น “สิง่ดงีำม” ทีไ่ม่ถกูกเิลส-ตณัหำหลอกล่อจนเสยีสญู นีแ่หละเป็นของแท้ 
ของจริง และจะอยู่กับบุคคลผู้นั้นทั้งภพชำติปัจจุบันและอนำคตชำติตลอดไป

เคยถำมตวัเองไหมว่ำ “รกัแท้มจีรงิหรอืไม่?” ส�ำหรบัผูท้ีย่งัเข้ำไม่ถงึแก่นแท้ 
แห่งธรรมะ ก็จะตอบค�ำถำมนี้ไปนำนำทัศนะ แต่ส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมและ 
เข้ำถงึธรรมแล้ว จะตอบว่ำ “สิง่ทีจ่รงิกว่ำรกัแท้กค็อื กเิลส-ตณัหำ นัน่ไง” เรำ 
ทั้งหลำยถูกกิเลส-ตัณหำหลอกล่อจนเรำเข้ำใจผิดว่ำ นั่นแหละคือ “รักแท้”

ตวั “เสน่ห์” น�ำมำซึง่ควำมดงึดดูในทำงเพศ ก่อให้เกดิรำคะ (ควำมทะยำน 
อยำก อันน�ำมำซึ่ง “โลภะ”) เวลำที่ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยำกก็น�ำมำซึ่งควำม 
โกรธ-ควำมขัดเคืองใจ (ทำงธรรมะ เรียก “โทสะ”) ทั้งตัว “โลภะ” และ 
“โทสะ” กม็รีำกเง่ำมำจำก “โมหะ” คอืควำมไม่รูจ้รงิของเหตกุำรณ์หรอืสภำวะ 
กำรณ์ที่ปรำกฏขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเรำ ฉะนั้นถ้ำอยำกจะตีค�ำตอบเหล่ำนี้ 
ให้ถ่องแท้ ก็ลองชวนคู่ครองของตนศึกษำธรรมะร่วมกัน ปฏิบัติธรรมร่วมกัน 
ถกปัญหำในธรรมะร่วมกัน แล้วท่ำนจะพบวำ่ “ธรรมะ” ให้ควำม “อัศจรรย์” 
ต่อชวีติคูข่องท่ำนอย่ำงไร? ต่อควำมรกัแท้ของท่ำนอย่ำงไร? ต่อกำรแก้ปัญหำ
ต่ำงๆ ในชีวิตคู่อย่ำงไร? และสุดท้ำยจะพบควำมจริงว่ำ ทุกอย่ำงมี “อวิชชำ” 
(ควำมไม่รูจ้รงิตำมเหต-ุผลธรรมชำตขิองมนั) เป็นรำกเง่ำ มกีเิลส-ตณัหำเป็น
ผู้สั่งให้ท�ำ ซึ่งเรำสำมำรถแก้ไขสิ่งเหล่ำนี้ก็ด้วย “สติ” + “ปัญญำ” เท่ำนั้น

ตัว “กิเลส-รำคะ” ไม่ต้องอำศัยสิ่งใดๆ มำพิสูจน์ มันเกิดขึ้นเอง แสดง 
ออกของมันเอง บำงคนปล่อยให้ “กิเลส-รำคะ” น�ำหน้ำจนขำด “สติ” ก็เลย 
แสดงออกในสิ่งที่ไม่บังควรต่อทั้งคู่รัก คนรอบข้ำง และสังคมรอบตัว ชนิดที่ 
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ตัวเองก็ไม่รู้ตัว ซึ่งน�ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียให้กับตนเอง คู่รัก และครอบครัว 
ต่ำงกบั “รกัแท้”, “คณุธรรม”, “จรยิธรรม” ทีต้่องอำศยัเวลำเป็นเครือ่งพสิจูน์ 
ฉะนัน้ จงอย่ำรบีด่วนผลผีลำมตดัสนิใจในกำรเลอืก “คูค่รอง” จนกว่ำ “คูร่กั” 
ของเรำจะได้พิสูจน์ในเรื่องนี้แก่เรำจนพึงพอใจ

ชีวิตสมรสในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่พังเพรำะ รำคะ เซ็กซ ์กิเลส ตัณหำ 
ควำมโลภ ควำมโกรธ และควำมหลงแทบทั้งสิ้น ฉะนั้นจงแยกสิ่งเหล่ำนี้ออก 
จำก “ควำมรกัทีแ่ท้จรงิ” ทีไ่ม่เจอืด้วยสิง่เหล่ำนี ้เพรำะหำกท่ำนยงัหลงใหลใน 
สิ่งเหล่ำนี้โดยยึดเป็นสรณะแล้วละก็ ก็ลองถำมใจท่ำนว่ำจิตใจท่ำนจะหวั่นไหว 
ไหมเมื่อไปเจอผู้อื่นที่มีเสน่ห์และรำคะที่แรงกว่ำ หรือในกรณีที่คู่ครองของเรำ 
ต้องผ่ำตดั หรอืประสบอบุตัเิหตทุีร้่ำยแรงจนต้องเสือ่มสมรรถภำพในทำงเพศไป 
แล้วท่ำนจะจัดกำรกับปัญหำเหล่ำนี้อย่ำงไร?

“เซก็ซ์” + “เงนิ” เป็นเพยีงเหยือ่ล่อให้หวัใจคณุวิง่เตลดิเปิดเปิงไปชัว่ครำว 
เท่ำนั้น มันไม่ใช่เสน่ห์ที่แท้จริงที่จะสร้ำง “รักแท้” ได้ หำไม่แล้วคนที่เป็น 
เศรษฐ ีหรอืผูท้ีม่เีรอืนร่ำงอนัเย้ำยวน กค็งประสบควำมส�ำเรจ็ใน “รกั” ทกุรำยซิ 
แต่จำกข่ำวสำรทีป่รำกฏ มแีต่ท�ำให้ควำมรกัพงักบัพงัเท่ำนัน้ ให้ลองดตูวัอย่ำง 
ของพวกดำรำ นักกีฬำชื่อดัง นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง นักร้อง นักแสดง ฯลฯ 
แล้วเจำะลกึถงึชวีติรกัของพวกเขำเหล่ำนัน้ แล้วลองค้นหำค�ำตอบดดู้วยตนเอง 
แล้วท่ำนก็จะพบสัจธรรมในเรื่องนี้

หำกใครไปเอำ “ควำมรกั” ผกูไว้ทีก่ำย มนักจ็ดุตดิได้แต่เฉพำะไฟรำคะ 
เท่ำนัน้ แต่ไฟแห่งรกัแท้ต้องจดุขึน้ทีจ่ติ แต่ต้องเป็นจติทีส่ดใส-ชืน่บำน-บรสิทุธิ์ 
ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ได้ ผู้นั้นต้องมี “ธรรมะ” ประจ�ำใจ ซึ่งอย่ำงน้อยจะต้องมี ๒ 
ตัว คือ
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๑. คุณธรรม เป็นคุณสมบัติของจิตใจ เป็นเรื่องภำยใน เช่น ควำมรัก 
 ควำมเมตตำ ควำมสงสำร ควำมคิดช่วยเหลือผู้อื่น ควำมรู้ว่ำอะไร 
 ควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ เป็นต้น

๒. จริยธรรม เป็นควำมประพฤติหรือนิสัยใจคอที่แสดงออก เป็นเรื่อง 
 ภำยนอก เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทำงกำย-วำจำ ซึ่งทุกๆ คนที่ 
 ติดต่อด้วยสำมำรถสัมผัสและรู้สึกได้

ผู้ที่มีทั้ง “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” จะสำมำรถน�ำพำคู่ครองสู่ควำม 
ส�ำเร็จและมั่นคงได้ เพรำะผู้นั้นจะท�ำแต่ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ครอบครัว สังคม 
และประเทศชำติเท่ำนั้น

“คู่สร้ำงคู่สม” หรือ “คู่เวรคู่กรรม”
คู่สมรสบำงคู่สำมำรถครองรักครองเรือนด้วยควำมปกติสุขตลอดชีวิตคู่ 

รู้จักช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน งำนจะหนักนิดเบำหน่อยก็ไม่ว่ำกัน 
แม้ควำมคดิเหน็ในบำงครัง้จะแตกต่ำง แต่กไ็ม่สร้ำงควำมแตกแยกซึง่กนัและกนั 
เพรำะรู้ถึงหน้าที่ที่ตนต้องมีต่อสถำบันครอบครัวมำกกว่ำกำรตามใจตัวเอง 
ชำวบ้ำนจึงเรียกคู่ครองแบบนี้ว่ำ “คู่สร้างคู่สม”ทั้งนี้เป็นเพรำะเหตุใด?

แต่กม็ีบำงคูท่ี่ดเูหมอืนวำ่จะเขำ้กนัไดด้ีมำตัง้แต่เริ่มแรก แต่พออยูก่ันไป 
สกัพกัหนึง่หรอืนำนวนัเข้ำ ทัง้คูต่่ำงคนต่ำงกอ็อกลำยซึง่กนัและกนั ต่ำงยดึถอื 
ควำมเหน็ของตนเป็นหลกัโดยไม่ยอมรบัฟังควำมเหน็ของฝ่ำยตรงข้ำม ท�ำอะไร 
กเ็อำแต่ตำมใจตนเป็นใหญ่ เช่น “ข้ำฯ ท�ำสิง่นีส้ิง่นัน้ได้ แต่แกห้ำมท�ำ”, “ข้ำฯ 
พดูจำบ่นว่ำได้ แต่แกห้ำมบ่นว่ำฉนัอย่ำงเดด็ขำด” ฯลฯ ชำวบ้ำนจะเรยีกคูค่รอง 
แบบนี้ว่ำ “คู่เวรคู่กรรม” ทั้งนี้เป็นเพรำะเหตุใด?

ในทำงพระพทุธศำสนำ มคี�ำตอบเกีย่วกบัเรือ่งนี้ กล่ำวคอื “ผลทัง้หลำย 
ย่อมไหลมำแต่เหตุ เหตุเป็นที่มำของผล” ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นจึงมี 
ที่มำที่ไปทั้งสิ้น ดังนี้

กรณทีีเ่ป็น “คูส่ร้างคูส่ม” แสดงว่ำ ทัง้หญงิ-ชำยจะต้องครองธรรมะ ๔ 
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ประกำร อย่ำงเสมอกันมำตั้งแต่ครั้งอดีตชำติ และถ้ำหำกในภพชำติปัจจุบัน 
ทัง้คูย่งัคงรกัษำธรรมะ ๔ ประกำรนีเ้สมอกนั และอธษิฐำนทีจ่ะอยูร่่วมกนัเป็น 
“คูบ่ญุ-คูบ่ำรม”ีในภพชำตหิน้ำ โอกำสทีจ่ะโคจรมำเป็นคูค่รองอกีจะมคีวำมเป็น 
ไปได้สูง เพรำะมีพลังแรงดึงดูดที่เป็นคลื่นใกล้เคียงกัน ธรรมะ ๔ ประกำร 
ดังกล่ำวคือ

๓.๑ มีศรัทธำเสมอกัน
๓.๒ มีศีลเสมอกัน
๓.๓ มีจำคะเสมอกัน
๓.๔ มีปัญญำเสมอกัน
กรณทีีเ่ป็น “คูเ่วรคูก่รรม”กนั พระพทุธเจ้ำได้ทรงตรสัว่ำ ในสงัสำรวฏัฏ์ 

อันยำวนำนหำเบื้องต้นและเบื้องปลำยไม่ได้ ไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเกิดเป็นบิดำ 
มำรดำ พี่ น้อง บุตร ญำติ เพื่อน และกำรเป็นคู่รักต่อกัน ทั้งนี้เป็นเพรำะ 
แต่ละคนได้สร้ำง “กรรม” ระหว่ำงกันมำ โดยมีตัว “ตัณหา” (ควำมอยำก 
ชนิดรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำในรูป-เสียง-กลิ่น-รส-สัมผัส-ลำภ-ยศ-สรรเสริญ ฯลฯ) 
เป็นเครือ่งผลกัดนัให้มคีวำมผกูพนักนัและเกีย่วดองกนัมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
เวลำที่ฝ่ำยหนึ่งได้ท�ำสิ่งใดให้เรำเจ็บใจ ฉีกหน้ำเรำต่อหน้ำธำรก�ำนัล เรำจึง 
สร้ำง “พลงักรรม” ทีไ่ม่พอใจนีเ้กบ็ไว้ในจติพร้อมทีจ่ะระเบดิออกหรอืใส่กลบั 
เมือ่มเีหตปัุจจยัทีอ่�ำนวย “พลงักรรม” นีจ้งึเป็นตวัผลกัดนัให้ต้องมำอยูร่่วมกนั 
อีกในภพชำติถัดๆ ไป เพื่อชดใช้เวรกรรมดังกล่ำวต่อกันจนกว่ำจะสิ้นกรรม 
เพรำะกฎแห่งธรรมชำตคิอืกฎว่ำด้วยเหตผุล ตรำบใดทีจ่ติเรำยงัผกูเวรผกูกรรม 
ต่อกนั เมือ่นัน้จติจะไม่เป็นกลำง จติจะโอนเอยีงไปข้ำงใดข้ำงหนึง่ตำมเหตปัุจจยั 
ที่จะเกื้อหนุน ด้วยเหตุนี้จึงได้มำเป็น “คู่เวรคู่กรรม” กันในชำตินี้ไงเล่ำ หำก 
จ�ำเป็นต้องเจอะเจอเป็น “คู่เวรคู่กรรม” ต่อกันแล้ว ก็ให้หมั่นถำมตัวเองว่ำ 
“เรำขอเจอเพือ่ยตุศิกึ-เพือ่ชดใช้เวรกรรมต่อกนัให้หมดสิน้ในชำตนิี ้หรอืจะผกู 
เป็นเวรเป็นกรรมต่อกนัอกีในภพชำตต่ิอๆ ไปอย่ำงหำทีส่ิน้สดุมไิด้” ทำงเลอืก- 
ทำงเดินมีอยู่ แต่เรำต้องตัดสินใจเอำเอง
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ชมรมกลัยำณธรรมแจกสือ่ธรรมทำนทกุๆ เดอืน ตดิตำมข้อมลูได้จำกเวบ็ไซต์กลัยำณธรรม 
(www.kanlayanatam.com) หรอืโทรสอบถำมข้อมลูได้ทีช่มรมกลัยำณธรรม ส�ำนกังำน 
ปำกน�้ำ สมุทรปรำกำร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ (คลินิกอัจฉรำทันตแพทย์)
ขอเชิญติดตำมชมเทศนำธรรมและธรรมบรรยำยอันทรงคุณค่ำของครูบำอำจำรย์ ผ่ำน 
กัลยำณธรรมทีวี ทำงเว็บไซต์กัลยำณธรรม www.kanlayanatam.com
ขอเชญิทกุท่ำนร่วมเป็นเจ้ำภำพในงำนแสดงธรรม และร่วมออกโรงทำน หรอืเป็นเจ้ำภำพ
โรงทำน วันอำทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎำคม ศกนี้ ตำมก�ำลังศรัทธำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์แก่สังคม และพระศำสนำสืบไป โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
ขอกราบอนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม

ชีวิตมนุษย์เรำประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ กำย กับ ใจ  ล�ำพังแต่กำย 
(ถ้ำปรำศจำกจติใจ) จะมคีวำมรูส้กึ-นกึคดิไม่ได้ เมือ่ตำยไปกเ็หลอืแต่ซำกเน่ำ 
เปื่อยเหม็นเน่ำหำประโยชน์ใดๆ ไม่ได้ ต่ำงกับ “ใจ” ซึ่งเป็นนำมธรรม (เป็น 
คลื่นพลังงำนชนิดหนึ่งตำมหลักวิทยำศำสตร์) ตรำบเท่ำที่บุคคลนั้นยังไม่ถึง 
สภำวะ “นพิพำน” จติหรอืใจของบคุคลนัน้กย็งัทบัถมด้วยควำมอยำกชนดิต่ำงๆ 
(กเิลส-ตณัหำ) ก่อนตำยและพร้อมจะสนองควำมอยำกนัน้ด้วยกำรมชีวีติใหม่ 
ในภพชำตใิหม่ ฉะนัน้จติทีไ่ด้รบักำรฝึกฝนดแีล้ว เช่น กำรมคีวำมรกัทีบ่รสิทุธิ์ 
(รักที่มีแต่ให้) มีจิตเมตตำกรุณำ มีจิตคิดช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ มีจิตที่มอง 
คนในแง่ดี ฯลฯ ย่อมตกติดไปกับบุคคลผู้นั้นในภพชำติหน้ำ หำก “คู่ครอง” 
ทั้งสองคนสำมำรถที่จะพัฒนำจิตไปพร้อมๆ กันให้มีคุณสมบัติดีๆ เช่นนี้ ภพ 
ชำตหิน้ำย่อมจะได้เจอะเจอกนัแน่นอน และถงึแม้ทัง้คูย่งัตดิใน รปู-เสยีง-กลิน่- 
รส-สมัผสั อยู ่ควำมรกัทีเ่กดิขึน้ในภพชำตหิน้ำกไ็ม่ท�ำให้ตำบอดหรอืเดนิหลง 
ทำงตลอดระยะเวลำที่ยังต้องเวียนวำ่ยตำยเกิดอยู ่แต่จะกลำยเป็นต้นทุนให้มี 
กำรพัฒนำจิตต่อๆ ไปในภพชำติถัดๆ ไป จนกว่ำจะถึงพระนิพพำน

(โปรดติดตำมตอนที่ ๒ ในฉบับหน้ำ)
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วธิทีีจ่ะฝึกให้จติตัง้มัน่ เป็นผูรู้ผู้ด้ ูให้คอยรูท้นันะ ใช้สตนิัน่แหละ คอย 
รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดน่ะ 

จติเรำหนไีปคดิทัง้วนั พอจติเรำไหลไปคดิปุบ๊ คอยรูท้นัไว้นะ เรำอำจจะ 
พทุโธไว้กไ็ด้ หำยใจไว้กไ็ด้ พทุโธไป หำยใจไป พอจติหนไีปคดิแล้วรูท้นั จติหนี 
ไปคิดแล้วรู้ทันทันทีที่เรำรู้ว่ำจิตหนีไปคิด จิตจะหยุดคิดทันทีเลย เกิดจิตที่รู้ 
ขึ้นมำแทนนะ เนี่ยเรำมำฝึกอย่ำงนี้นะ ให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมำ

วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่น

เป็นผู้รู้ผู้ดู

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม12

หลวงพ่อปรำโมทย์ ปำโมชฺโช
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ถ้ำคนไหนท�ำสมำธิเก่งๆ มีวิธีฝึกให้มีจิตผู้รู้อีกแบบหนึ่งนะ ท�ำสมำธิไป 
จิตสงบไป ทีแรกพุทโธไป หำยใจไป พอจิตสงบไป ลมหำยใจก็หำยไป พุทโธ 
ก็หำยไปนะ จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมำ เป็นผู้รู้ผู้ดู 

ถ้ำฝึกมำด้วยกำรท�ำสมำธิจนได้ผู้รู้เนี่ย พอออกจำกสมำธิแล้วผู้รู้ทรงอยู่ 
ได้นำนเลย ทรงอยู่ได้ทีหนึ่งหลำยๆ วันเลย ทรงอยู่ได้นำน

แต่ถ้ำเรำเข้ำสมำธิลึกๆ ไม่เป็นนะ เรำก็มำฝึกเอำแบบคนยำกคนจนนะ 
คอยรูท้นัจติทีห่ลงไปคดิ ตรงนีห้ลวงพ่อฝำกไว้ให้ช่วยจ�ำนดินงึนะ คอยรูท้นัจติที่ 
หนไีปคดิบ่อยๆ น่ะ จติไหลไปคดิแว้บ..รูส้กึ แว้บ..รูส้กึ แว้บ..รูส้กึ ฝึกอย่ำงนี้ 
เรือ่ยๆ จติมนัจะตัง้มัน่ขึน้มำเป็นผูรู้ ้แต่มนัจะเป็นผูรู้อ้ยูช่ัว่ครำว ไม่นำนหรอก 
รู้ได้ทีละขณะ รู้ได้ทีละขณะ หลงไปคิดแล้วก็รู้ ตรงที่รู้เนี่ย จิตตั้งมั่น เดี๋ยวก็ 
คดิใหม่อกี คดิใหม่อกี (ก)็ รูใ้หม่ คดิไปรูไ้ป คดิไปรูไ้ป พอจติไปคดิ (แล้ว) เรำรู้ 
บ่อยๆ นะ ต่อไปมนัจะรูส้กึเหมอืนกบัควำมรูส้กึตวัมนัต่อเนือ่ง จะรูส้กึเหมอืน 
ต่อเนือ่ง เหมอืนแสงไฟฟ้ำนีน่ะ แสงไฟฟ้ำเนีย่ ไฟฟ้ำมนัเกดิดบัอยูต่ลอดเวลำเลย 
วนิำทหีนึง่มนัดบัหลำยสบิครัง้ แต่มนัดบัเรว็ ดบัแล้วกส็ว่ำง ดบัแล้วกส็ว่ำง ไฟ 
ก็ขำดเป็นช่วงๆๆๆมันจะรู้สึกว่ำแสงสว่ำงนี้ต่อเนื่องจิตนี้เหมือนกันนะ เรำฝึก 
ไปเป็นขณะๆๆๆ ไหลไปแล้วรู้ ไหลแล้วรูน้ะ ในทีส่ดุจะมคีวำมรูส้กึตวัต่อเนือ่ง 
ขึน้มำ มนัจะตัง้มัน่เด่นดวงขึน้มำ เป็นผูรู้ผู้ด้ไูด้เหมอืนกนั อนันีฝึ้กแบบคนเข้ำ 
ฌำนไม่เป็น เป็นทำงเลอืกนะ ถ้ำเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ำนะ หลวงพ่อกจ็ะแนะน�ำว่ำ 
หดัเข้ำสมำธใิห้ได้ ให้จติเป็นผูรู้ผู้ด้ ูถ้ำอย่ำงนัน้ดทีีส่ดุ ถ้ำท�ำไม่ได้เพรำะเรำเป็น 
ฆรำวำส เรำไม่มีเวลำนั่งสมำธิมำกๆ ก็นั่งวันหนึ่งสิบนำที สิบห้ำนำที อะไร 
อย่ำงนี ้เริม่ต้น แล้วค่อยๆ ฝึก แต่ว่ำตวัส�ำคญันะ คอยรูท้นัจติทีห่ลงไปคดิ ฝำก 
ตรงนีไ้ว้นะ ตรงนีส้�ำคญัมำกนะ จติหลงไปคดิแล้วรู ้จติหลงไปคดิแล้วรู ้ในทีส่ดุ 
เรำจะเกดิตวัผูรู้ข้ึน้มำ จติจะตัง้มัน่ขึน้มำเป็นผูรู้ผู้ด้ ูตอนนีแ้หละเรำจะเดนิปัญญำ 
ได้แล้ว พอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้ว มันรู้สึกขึ้นมำนะ งำนถัดจำกนี้มำหัด 
แยกธำตแุยกขนัธ์นะ แยกกำยแยกใจ จะมำตัง้มัน่ รูต้วัอยูเ่ฉยๆ โง่ๆ อยูอ่ย่ำงนัน้ 
ก็ใช้ไม่ได้อีก
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แม่ชรีูปหนึ่งอำยุวัยกลำงคน บวชแล้ว ๖ ปี เป็นนักภำวนำ วันหนึ่ง 
แม่ชีรูปนี้มำเรียนปรึกษำด้วยกับผู้บันทึกว่ำ

ถาม : ท่ำนอำจำรย์เจ้ำคะ แต่ก่อนองค์หลวงปู่เคยอธิบำยว่ำ จิตรวม 
อย่ำงนัน้ จติตัง้อย่ำงนี ้เมือ่วำนดฉินัมำร�ำลกึตรวจตรองในศลีของตน กส็ะอำด 
ส�ำรวมได้ด้วยดีอยู่ แม้ข้อวัตรอื่นๆ ก็ขัดเกลำดีมิได้ด่ำงพร้อย พระอุปัชฌำย์ 
พ่อแม่ครูบำอำจำรย์ก็ยืนตัวมั่นคงอยู่ในใจของตนมิได้ห่ำง

อย่างไร

จิต
จะ

รวม
บันทึกโดย ศิษย์หลวงปู่จำม มหำปฺุโญ
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เมื่อตรวจตรำตนของตนได้แล้ว จึงได้มำกรำบพระ พุทฺโธ ธัมโม สังโฆ 
จำกนัน้จงึก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกเป็นอำรมณ์ เพรำะถกูกบัจรตินสิสยัคล่องใจ 
อยู่เสมอ

ในขณะเบื้องต้นก็ รู้ลมหายใจเข้า
      รู้ลมหายใจออก
      รู้อย่างชัดเจน
      รู้ในปัจจุบันของตน

มผีูบ้อกออกมำว่ำ ลมหำยใจเป็นรปูละเอยีดนะ ผูรู้ก้องลมนีเ้ป็นนำมนะ 
อย่ำหลงอย่ำลืมนะ นี่ภำยในเตือนไว้ แต่ก็รู้ได้มั่นคงอยู่

เพรำะมิได้ส่งจิตไปรู้อำกำรเข้ำออกของลมหำยใจ
รู้อยู่ที่เดียว ก�ำหนดปัจจุบันอยู่นิ่ง
ต่อมำอีกไม่นำน กำยเบำ จิตเบำ ปลอดโปร่ง
กำยอิ่ม จิตอิ่ม ซำบซ่ำนทั่วร่ำงกำยนี้ทั้งหมด
แต่บวชเมือ่ครำวก่อนได้ศกึษำกบัองค์หลวงปูจ่าม มหาปญุโฺญ องค์ท่ำนว่ำ
“อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ให้นิ่งรู้ ดูผู้รู้”
นี่ในขณะที่จิตเป็นอย่ำงนี้อย่ำงนั้นก็มีผู้บอกออกมำ จึงก�ำหนดผู้รู้นิ่งอยู่ 

สติกับจิตอยู่กับที่นะ (บอกเตือนตัวเอง)
พอบอกอย่ำงนั้น จิตก็รวม คือ
นิ่งแน่วกับผู้รู้
แนบนิ่งรวมสนิท
สบำยมำก สุขมำก
มำจนวันนี้ไม่สงสัย
ในกำรรวมของจิต
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ในอำกำรของจิตรวมเพรำะเป็นอย่ำงที่เคยได้ฟังจำกองค์หลวงปู่จาม 
(มหาปุญฺโญ) กับ คุณแม่ชีแก้ว (เสียงล�้า) พูดคุยสนทนำกันแต่เรื่องเมื่อ
ครำวยังเป็นแม่ชีสำวน้อยอำยุ ๑๕-๑๖ ปี

ตอบ : ก็ดีแล้ว อนุโมทนำด้วย
แต่ก่อนมวัแต่เฝ้ำคอยดวู่ำ จติจะรวมอย่ำงไร พอจะเกดิ หรอือำกำรเบำ

เนือ้เบำกำย ซำบซ่ำนทัว่รปูกำย เบำสบำย กเ็อะอะแปลกใจ จงึห่วงแต่คอยดู 
อยำกดูอยำกรู้ เป็นเช่นนั้นใช่ไหม

ถาม : ใช่เจ้ำค่ะ ใช่ ถูกต้อง
เพรำะทุกครั้งที่เอะใจแล้วดูๆ ว่ำจะสงสัยไปด้วยซ�้ำไปเจ้ำค่ะ
ตอบ : คราวนี้วางความอยาก จึงก�าหนดผู้รู้ได้
ถาม : โอ..ใช่เจ้ำค่ะ ใช่
ตอบ : คราวนี้จิตรวม จิตสงบ โปร่งเบาสบายแล้ว อย่าไปติดใจนะ 

อย่ารู้สึกว่าเป็นสุขมาก ให้วางเอาไว้ วางอย่างรู้ทัน
เมื่อจะท�ำสมำธิภำวนำอีกก็ให้ก�ำหนดจิตตำมเดิม เคยก�ำหนดจดจ่อจิต 

ไว้อย่ำงใด แล้วสงบจิตรวมลงได้ ก็ให้ก�ำหนดอย่ำงนั้น
เพรำะนี่คุณชีมีควำมดีอกดีใจมำกเป็นพิเศษ เลยลืมพิจำรณำตนของตน 

ว่ำในครำวนี้ท�ำอย่ำงไรจิตจึงรวม
บริกรรมอย่างใด
ตั้งสติอย่างใด
ละวางอารมณ์อย่างใด
จิตรวมแล้วอย่างใด
ตรวจสอบตรวจตรำแล้วเช่นนี ้กเ็พือ่เกดิควำมช�ำนำญเกดิควำมคล่องตวั
ถาม : เจ้ำค่ะ...เจ้ำค่ะ เมื่อจิตรวมแล้วจะท�ำอย่ำงไรต่อไปคะ
ตอบ : โอ...นีแ่ล้วกนั แหมบ็ๆ บอกเดีย๋วนี ้ลมืเดีย๋วนี ้นีม่นัเมาอยาก 

อย่าให้พูดยากจนเกินไป อย่าใช้ความอยากออกหน้า ย�้าก�าหนดให้แน่วแน่ 
นิ่งอยู่กับผู้รู้ สติกับผู้รู้อย่าให้เคลื่อน



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 17

จิตรวมต้องระลึกอยู่ที่ใจ
ไม่ออกไปรู้ในสิ่งอื่น
ถึงจะมีสัญญำอำรมณ์อะไรก็ตำม
แต่มิออกไปไหวกับอำรมณ์นั้น
ก�ำหนดรู้นิ่งอยู่ ระลึกอยู่ที่ใจ
ใจคือผู้รู้ เมื่อสติกับใจแนบแน่นกันดีแล้ว
จิตก็รวมสนิทดี
ต่อจำกนั้น ให้ระลึกรู้ในผู้รู้ให้ดีเสียก่อน
อะไรขั้นต่อไปจะเกิดเองเป็นเอง
ถาม : เจ้ำค่ะ
ตอบ : อย่าเผลอใจนะ ความอยากอันนั้น
มันชักดึงจิตออกนอก
มันจะออกไปเล่นกับอารมณ์
มันคิดไม่ดี จะว่าอยากก็ไม่เป็น
จะว่าไม่อยากก็ไม่เป็น แต่ให้สติอยู่ที่ผู้รู้

ท่านผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทาน
ของชมรมกัลยาณธรรม กรุณาบริจาคได้ โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้

(ชื่อบัญชี อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์)

Fax รายชื่อผู้บริจาค และใบโอนเงินมาที่ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ อนุโมทนาสาธุทุกท่าน

๑. ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสมุทรปรำกำร เลขที่ ๑๕๕-๗๐๐-๘๒๒๒
๒. ธนำคำรกรุงไทย สำขำสมุทรปรำกำร เลขที่ ๒๑๕-๑๕๑-๐๔๓๓
๓. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำสมุทรปรำกำร เลขที่ ๑๐๐-๑๓๙-๑๒๓๕
๔. ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำถนนศรีสมุทร เลขที่ ๓๓๗-๒๒๙-๖๐๙๒
๕. ธนำคำรกสิกรไทย สำขำตลำดสมุทรปรำกำร เลขที่ ๓๖๐-๒-๓๗๕๐๑-๒
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จำกค�ำถำมที่ “ผู้เดินตำมมรรค” ถำมมำเรื่องกำรจะออกไปชุมนุม 
ด้วยใจที่ไม่มีอคติและไม่มีอำรมณ์นั้น พวกเรำทุกคนล้วนมีควำมตั้งใจมุ่งมั่น 
ที่จะท�ำตำมควำมคิด อุดมกำรณ์ของแต่ละคน เช่นเหตุกำรณ์ใน ๓ จังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ทีเ่กดิทีปั่ตตำน ีเมือ่วนัที ่๑๓ ก.พ. ทีม่กีำรฆ่ำพระ เดก็ และ 
ผู้หญิงที่ก�ำลังใส่บำตรนั้น ตัวผมเองก็ขอประณำมกำรกระท�ำอย่ำงโหดเหี้ยม 
ป่ำเถื่อนไร้มนุษยธรรม ผมเองก�ำลังระดมควำมช่วยเหลือไปช่วยครอบครัว 
ผู้สูญเสียเช่นกัน แม้ผมเองก็อยำกจะลงไปร่วมให้ก�ำลงัใจทันทีในวันที่เกิดเหตุ 
เพรำะเห็นใจผู้สูญเสีย แต่เนื่องจำกผมจะต้องลงไปช่วงปลำยเดือนมีนำคมนี้ 
อยู่แล้วเพื่อมอบเงินช่วยเหลือและเป็นก�ำลังใจ รวมถึงมอบตู้ยำ ตู้พระธรรม 

จ า ก ค ํา ถ า ม

เรื่องการชุมนุม
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
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ด้วย ผมคงไม่ลงไปตีรันฟันแทงตอบโต้ โกรธแค้น ไล่ฆ่ำพวกที่มำกระท�ำกับ 
ผู้บริสุทธิ์หรอืในทำงกลบักนั กำรลงไปในพืน้ทีอ่ำจท�ำให้ตวัผมเองต้องเสยีชวีติ 
ตำมไปด้วย แต่ผมก็จะลงไปท�ำหน้ำที่ทั้งๆ ที่อำจดูเหมือนไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง 
ก็ตำม แต่ชำวพุทธ ชำวโลกทุกคนก็คือคนในครอบครัว เรำเสียใจกับควำม 
สูญเสียที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรำ พวกเขำทั้งหลำยที่อยู่ใน ๓ จังหวัดก็
เช่นกัน

พืน้ทีน่ีเ้ป็นพืน้ทีเ่สีย่งภยัอย่ำงทีท่กุคนทรำบกนัด ีดงันัน้ผมจะเป็นไปรษณย์ี 
น�ำควำมห่วงใยของท่ำนทั้งหลำยลงไปให้เอง ต้องขอโทษที่น�ำเรื่องนี้ขึ้นมำให้ 
เทียบเคียง แต่หวังให้ผู้ถำมคงได้สร้ำงควำมเข้ำใจในวิถีที่ท่ำนต้องกำรจะ

ผมเองเข้ำใจทุกๆ ฝ่ำยแม้แต่กำรกระท�ำของฝ่ำยตรงข้ำม ผมจึงเพียง 
ท�ำสิง่ทีผ่มท�ำได้อย่ำงดทีีส่ดุเท่ำนัน้ น่ำเสยีดำยว่ำในกำรเปลีย่นแปลงแต่ละครั้ง 
มักจะน�ำมำซึ่งควำมสูญเสีย ล้มตำย เพรำะแต่ละฝ่ำยก็จะมีกำรใช้ก�ำลังด้วย 
โทสะและมคีวำมเป็นอตัตำตวัตนเสมอ สนัตสิขุจงึถกูมองข้ำมไป เอำแต่ควำม 
รู้สึกขึ้นมำเป็นใหญ่ หำกท่ำนอุทิศตนเพื่อควำมเปลี่ยนแปลง ก็ให้ถือเป็นกำร 
ออกไปปฏิบัติหน้ำที่โดยธรรมเถิด

ในการท�าหน้าที่ของเราทุกคน 
ทุกคนก็คิดว่าเราท�าอยู่บนความถูกต้อง 

ก็ดีทั้งนั้นล่ะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ขอให้อยู่บนสัมมาทิฏฐิเถอะ 

แล้วการท�าหน้าที่ จะกระท�าโดยธรรม 
ไม่ท�าบนความเคียดแค้น 
ท�าตามหน้าที่ที่ท่านเห็นว่า

ท่านควรจะต้องท�า
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หลกักำรคอื เรำต้องแยกกำรกระท�ำ ออกจำกควำมรูส้กึ ท�ำสิง่ทีถ่กูต้อง 
บนใจที่ไม่มีอำรมณ์ จะท�ำอะไรก็ท�ำไปบนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในภำพรวม 
และตนเอง ลองดใูห้เหน็ควำมจรงิว่ำทีอ่อกไปชมุนมุนัน้ ในควำมเป็นจรงิกม็แีต่ 
อริยิำบท ๔ เท่ำนัน้เอง ยนื เดนิ นัง่ นอน หำกท�ำไปบนใจทีเ่ป็นอเุบกขำ ท�ำ 
ไปอย่ำงนี้ อยู่ที่ไหนๆ ก็เหมือนกันล่ะ นั่งในบ้ำน เดินในห้ำง นั่งในม็อบ เดิน 
ชุมนุม ก็เหมือนกันล่ะ เวลำฟังก็ฟังเอำข้อมูล อย่ำฟังเอำอำรมณ์ อะไรถูกก็ 
ว่ำตำมถูก อะไรผิดหรือใส่ไข่ก็ฟังผ่ำนๆ ไป

ยำก ง่ำย ไม่ทรำบ เพรำะผมลงไป ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ก็ไม่ได้ 
ไปด้วยควำมโกรธ แล้วหำกจะถำมท่ำนว่ำออกไปชมุนมุท�ำไม ค�ำตอบคงไม่ใช่ 
ด้วยควำมโกรธแค้นใช่ไหม ดงันัน้ถ้ำไม่ใช่แล้วจะเคยีดแค้นไปท�ำไมกนั เพรำะ 
ส�ำหรับกำรชุมนุมซึ่งมีผู้ไม่หวังดีและทั้งยังอำจมีกำรปะทะกัน ย่อมส่งผลให้ 
เกิดกำรบำดเจ็บล้มตำย นั่นเป็นเรื่องน่ำเศร้ำ ผู้เดินตำมมรรคก็คงมีอยู่ในทั้ง 
๒ ฝ่ำย แต่ละฝ่ำยก็มีอุดมกำรณ์ แนวควำมคิดของตนเอง ไม่ว่ำท่ำนจะอยู่ 
ฝ่ำยไหน หำกมีใครมำบอกผมว่ำ คนนั้นบำดเจ็บ คนนั้นเสียชีวิตแล้ว ไม่ว่ำ 
ท่ำนอยู่ฟำกฝั่งไหน ตอนตำยใส่เสื้อสีอะไร ผมเองก็คงเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
กับทุกๆ คน

ชมรมกัลยาณธรรมไม่มีนโยบายเรี่ยไรบอกบุญใดๆ ทั้งสิ้น
แล้วแต่ความศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะสนับสนุน

ทั้งนี้ หลักการของเราไม่มีนโยบายสร้างวัตถุหรือท�าการบุญอื่นใด
นอกจากการให้ปัญญาทางธรรมซึ่งเป็นทานอันสูงสุด

เราจะช่วยกันมุ่งมั่นในการเผยแพร่ธรรมะอันประเสริฐสุด
เป็นแนวหลังทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้พระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นแสงประทีปของสรรพสัตว์สืบไป.

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม20
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รักแท ้ประกอบด้วยสิ่งส�ำคัญ ๔ อย่ำง
อย่างแรกคือ ความเมตตา แต่ไม่ได้หมำยควำมเพียงแค่ควำมอยำกให้ 

ผูอ้ืน่มคีวำมสขุเท่ำนัน้นะ ควำมเมตตำ ต้องหมำยรวมถงึควำมสำมำรถทีจ่ะมอบ 
ควำมเบิกบำนให้แก่คนที่เรำรักด้วย

ถ้ำเรำบอกว่ำเรำรักคนนี้แต่ควำมรักของเรำกลับท�ำให้เขำเป็นทุกข์นั่น 
ไม่ใช่รักแท้

อย่างทีส่องคอื ความกรณุา เหน็อกเหน็ใจ ซึง่กไ็ม่ใช่แค่เพยีง “ปรำรถนำ” 
ที่จะแบ่งเบำควำมทุกข์ของผู้อื่นเท่ำนั้น แต่มันต้องเป็น “ควำมสำมำรถ” ที่จะ 
แบ่งเบำทุกข์ของผู้อื่นได้อย่ำงแท้จริง

นั่นคือ เรำต้องฝึกที่จะมองอย่ำงลึกซึ้ง เพื่อที่จะเข้ำใจถึงควำมทุกข์ของ 
ผู้อื่นเสียก่อน เรำจึงจะแบ่งเบำควำมทุกข์ให้เขำได้

อย่างที่สามคือ มุทิตา หมำยถึงควำมเบิกบำนในควำมรัก ถ้ำเรำมัวแต่ 
ร้องไห้ หรอืท�ำให้คนทีเ่รำรกั ต้องร้องไห้อยูต่ลอดเวลำ นัน่ไม่ใช่ควำมรกัทีแ่ท้ 
จริงอย่ำงแน่นอน

อย่างสุดท้ายที่ฉันจ�ำขึ้นใจ คือ อุเบกขา ท่ำนติช นัท ฮันห์ สอนว่ำ 
อุเบกขำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ใจของเรำมีอิสระ และรักแท้นั้น คือรักที่ทั้งเรำ 
และคนที่เรำรัก ต้องมีอิสระด้วยกันทั้งคู่

ประโยคส�ำคญัทีฉ่นัถอืเป็นคำถำประจ�ำใจ คอื “เธอต้องรกั ในวถิทีีท่�ำให้ 
คนที่เธอรักรู้สึกเป็นอิสระ”

รักแท้

ที่มำ FB : Noi Vanavit กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗
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เคยมผีูถ้ำมพระบรมศำสดำของเรำว่ำ ภรรยำอย่ำงไรจดัเป็นภรรยำ 
ที่ประเสริฐ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ำ “ภรรยำที่ปรนนิบัติดี ประเสริฐที่สุด”

พระองค์ไม่ทรงแสดงภรรยำที่อ่อนวัย หรือรูปงำม มั่งคั่ง ว่ำประเสริฐ 
เพรำะทั้ง ๓ ประกำรนั้น สู้กำรปรนนิบัติดีไม่ได้ ผู้ชำยเกือบทั้งหมดชอบกำร 
อยูด่กีนิด ีชอบควำมสะดวกสบำย หญงิใดสำมำรถให้สิง่นีแ้ก่เขำได้ เขำกร็กัใคร่ 
เอ็นดูไม่จืดจำง ส่วนสตรีผู้ทะนงตนกระด้ำงเพรำะอยู่ในวัยสำว เพรำะรูปงำม 
หรือเพรำะมั่งคั่งนั้น มีแต่จะท�ำให้สำมีเกลียดชัง

จำกหนังสือจริยาบถ เล่ม ๑
อ. วศิน อินทสระ

ที่พึ่งของผู้มีทุกข์



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 23

เมือ่ข้ำพเจ้ำแต่งงำนแล้วไม่นำนนกั ขณะทีส่ำมกี�ำลงัเพิม่พนูควำมรกัใคร่ 
เอ็นดูในข้ำพเจ้ำขึ้นทุกวันนั้น ก็มีงำนนักขัตฤกษ์อันมโหฬำรในกรุงรำชคฤห์

คนทัง้หลำยมใีจร่ำเรงิ ประดบัตกแต่งร่ำงกำยอย่ำงดด้ีวยเสือ้ผ้ำแพรพรรณ 
อันสวยงำม กล่ำวเฉพำะสตรีต่ำงประดับประดำด้วยสรรพำภรณ์และอลังกำร 
ทั้งปวง มุ่งแข่งขันกันเป็นพิเศษในวันเช่นนั้น

ภคนิ!ี ควำมพอใจในกำรแต่งกำย เพือ่อวดรปูโฉมและอวดควำมมัง่มขีอง 
ตนนัน้ เป็นธรรมดำของสตรทีัว่ไป ส�ำหรบัสตรนีัน้กำรได้แต่งกำยงำมก่อให้เกดิ 
ควำมสขุแก่เธอ มำกกว่ำกำรได้บรโิภคอำหำรอร่อย เธอจงึมกัทนอดอำหำรเพือ่ 
ซื้อเครื่องประดับ และเพื่อให้ร่ำงกำยงำมอยู่เสมอ 

ผูห้ญงิกค็อืผูห้ญงิ แม้จะแก่เฒ่ำอย่ำงไร แต่ควำมใฝ่ใจในกำรประดบัตกแต่ง 
ควำมพอใจในเครือ่งเพชรนลิจนิดำกย็งัคงมอีทิธพิลเหนอืจติใจของเธออยูเ่สมอ 
ไม่เคยเบื่อหน่ำยในกำรแต่งกำย เว้นแต่สตรีบำงคนผู้มีใจผิดแผกไปจำกสตรี 
ทั่วไป

ในงำนนกัขตัฤกษ์อนัมโหฬำรครัง้นัน้ ข้ำพเจ้ำมไิด้ประดบัตกแต่งร่ำงกำย 
เลย คงอยู่อย่ำงปกติเหมือนไม่มีงำนอะไร

สำมีของข้ำพเจ้ำถำมว่ำ “คนทั่วนครเขำมีงำนนักขัตฤกษ์ เล่นมหรสพ 
สนุกรื่นเริง ประดับตกแต่งร่ำงกำยอย่ำงสวยงำม แต่เธอไม่ประดับกำยเลย 
เพรำะเหตุไร เธอจึงไม่ท�ำอย่ำงเขำอื่น?”

ข้ำพเจ้ำตอบเขำว่ำ “ร่ำงกำยเต็มไปด้วยซำกศพ ๓๒ ประกำร (อำกำร 
๓๒) จะต้องไปตกแต่งมันท�ำไม ไม่มีประโยชน์อะไร ร่ำงกำยนี้มิใช่เทวดำ 
นิรมิต ไม่ใช่พรหมนิรมิต ไม่ใช่แก้วมณี ไม่ใช่แก่นจันทน์ ไม่ใช่ดอกบุณฑริก 
ไม่ใช่ดอกโกมุท ไม่ใช่เกิดในดอกบัวเขียว

แต่มนัเตม็ไปด้วยมตูรคถูไม่สะอำด เกดิในซำกศพ อำศยัพ่อแม่ ต้องอำบ 
ต้องอบประคบประหงมไว้เป็นนิตย ์มีแต่จะแตกท�ำลำยกระจัดกระจำยไปเป็น 
ธรรมดำ เป็นของถมพืน้ให้หนำแน่น ถกูตณัหำเข้ำยดึมัน่ เป็นเหตแุห่งควำมโศก 
เป็นทีต่ัง้แห่งควำมคร�ำ่ครวญร�ำพนั เป็นรงัของโรคต่ำงๆ คอยรบัแต่กรรมกรณ์ 



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม24

เน่ำในไหลเข้ำไหลออกอยู่เป็นนิตย์ เป็นที่อยู่ของหมู่หนอน มีป่ำช้ำเป็นที่นอน 
แหล่งสุดท้ำยก็มีควำมตำยเป็นปริโยสำน”

“ร่ำงกำยนีป้ระกอบด้วยร่ำงกระดกูและเส้นเอน็น้อยใหญ่ ฉำบไล้ด้วยหนงั 
และเนื้อ อันผิวหนังก�ำบังไว้ จึงมิได้ปรำกฏแก่ตำคนตำมเป็นจริง

“ร่ำงกำยเต็มไปด้วยไส้น้อยไส้ใหญ่ ช่องท้องเกรอะกรังด้วยอำหำรใหม่ 
มีชิ้นเนื้อตับ เป็นต้น ร่ำงกำยมีมุตรำสัยคือกระเพำะปัสสำวะ อันหลั่งแต่น�้ำ 
มีกลิ่นเหม็น

ร่ำงกำยมเีนือ้ หวัใจ ปอด ไต ม้ำม เตม็ไปด้วยน�ำ้มกู น�ำ้ลำย เหงือ่ มนั 
ข้น เลือด ไขข้อ ดี และน�้ำมันเหลว

“สิง่ไม่สะอำดโสโครกมปีระกำรต่ำงๆ หมกัหมมอยูแ่ละไหลออกจำกกำยนี้ 
ซึ่งมีช่อง ๙ ช่อง (ทวำร ๙) อยู่เป็นนิตย์ ขี้ตำไหลออกจำกช่องตำ ขี้หูไหล 
ออกจำกช่องห ูน�ำ้มกูไหลออกช่องจมกู บำงครัง้อำเจยีนของไม่สะอำดออกจำก 
ปำก บำงครั้งส�ำรอกรำก น�้ำดีและเสลดออกทำงปำก เหงื่อไคลไหลออกกำย 
ประเทศทั่วไป

อนึง่กำยนี ้บนศรีษะมโีพรง มช่ีองเตม็ไปด้วยมนัสมองอนัน่ำเกลยีด น่ำ 
สะอิดสะเอียน

“คนเขลำ ปรำศจำกปัญญำ ถูกอวิชชำครอบง�ำส�ำคัญมั่นหมำยกำยนี้ว่ำ 
เป็นของงำม น่ำชื่นชม น่ำนิยมยินดี อันที่แท้ร่ำงกำยนี้มีโทษอนันต์ (หำที่สุด 
มไิด้) เปรยีบด้วยต้นไม้มพีษิ เป็นทีอ่ำศยัอยูป่ระจ�ำแห่งโรคร้ำยนำนำประกำร 
เป็นที่ชุมนุมแห่งกองทุกข์”

“หำกกลับเอำภำยในของกำยนี้ไว้ภำยนอกไซร้ เจ้ำของกำยจะต้องถือ 
ท่อนไม้ไว้กันฝูงกำและสุนัข ที่จะมำรุมกัดกินเป็นแน่แท้”

“กำยนี้มีกลิ่นเหม็น ไม่สะอำด เป็นดังซำกศพ ท่ำนผู้มีจักษุคือปัญญำ 
พำกนัตเิตยีนว่ำไม่พงึชม แต่เป็นทีน่ยิมยนิดยีิง่นกัของคนเขลำว่ำเป็นของดขีอง 
งำม กำยนีปิ้ดไว้ด้วยหนงัสด มทีวำรทัง้ ๙ เป็นดงัแผลใหญ่ หลัง่ไหลคำยอสจุิ 
ของเน่ำเปื่อยมีกลิ่นเหม็นอยู่รอบด้ำน”
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“เมือ่ใดกำยนี้ ถงึควำมตำย ขึน้พองสเีขยีวปัด คนน�ำไปทิง้ไว้ ณ สสุำน 
เมือ่นัน้ ญำตทิัง้หลำยกไ็ม่ปรำรถนำ มแีต่สนุขับ้ำน สนุขัจิง้จอก นกยำงกรอด 
และหมูห่นอนชอนไชเคีย้วกนิ ฝงูกำ ฝงูแร้งกก็ลุม้รมุเข้ำยือ้แย่งจกิกนิเป็นภกัษำ 
สัตว์เหล่ำอื่นที่มีซำกศพเป็นภักษำก็พำกันมำกัดกินตำมต้องกำร”

“ผูม้ปีรชีำญำณได้สดบัพระพทุธพจน์แล้ว ย่อมรูแ้จ้งเหน็ชดัซึง่กำยนีต้ำม 
เป็นจริงว่ำ กำยที่ยังมีวิญญำณครองอยู่นี้ฉันใด กำยที่ตำยแล้วก็ฉันนั้น กำย 
ที่ตำยแล้วก็ฉันใด กำยที่ยังมีวิญญำณครองก็ฉันนั้น”

“ข้ำพเจ้ำเหน็ดงักล่ำวมำนี ้จงึหมดควำมชืน่ชมในกำยทัง้ของตนและของ 
ผูอ้ืน่ หำกข้ำพเจ้ำประดบัตกแต่งกำยนีอ้ย่ำงวจิติรเพรศิพรำยแล้วไซร้ จะท�ำให้ 
เป็นอย่ำงไรขึ้นเล่ำ มันพอๆ กับจิตรกรประดับหม้อดินอันเต็มด้วยมูตรและ 
คูถฉะนั้น”

ดกู่อน ภคนิ!ี เมือ่สำมขีองข้ำพเจ้ำได้ฟังค�ำพรรณนำโทษของกำยถงึเพยีงนี้ 
แล้ว เขำกล่ำวขึ้นว่ำ

“แม่นำง เมือ่แม่นำงเหน็โทษของกำย เบือ่หน่ำยในกำยเหน็ปำนนีแ้ล้ว ไฉน 
แม่นำงจึงไม่บวชชีเสียเล่ำ?”

น�้ำเสียงของเขำมิได้มีแววประชดประชันอยู่เลยแม้แต่น้อย เขำพูดด้วย 
ควำมจริงใจ ข้ำพเจ้ำลิงโลดยิ่งนัก นึกกระหยิ่มว่ำ

“เวลำส�ำคัญของชีวิตได้มำถึงแล้ว” ข้ำพเจ้ำกรำบเขำด้วยควำมเคำรพ 
เลื่อมใส แล้วกล่ำวว่ำ

“หำกข้ำพเจ้ำบวชได้ในวันนี้ ก็จะขอบวชในวันนี้ทีเดียว”
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เขำบอกว่ำ “แม่นำง ฉนัอนญุำตให้เธอบวช และจะช่วยเหลอืทกุอย่ำง อย่ำ 
ได้กังวลเลย”

ภคนิ!ี ค�ำพดูอนัแฝงไว้ซึง่เมตตำเอน็ดขูองเขำนัน้ มนัเหมอืนน�ำ้ทพิย์รำด 
รดลงในสรรีะของข้ำพเจ้ำ แผ่ซ่ำนไปทัว่สรรพำงค์ ปีตปิรำโมชท่วมท้นหวัใจและ 
สรีระทั้งสิ้นของข้ำพเจ้ำ มีอำกำรประหนึ่งว่ำตัวลอย

วนันัน้เป็นวนัทีข้่ำพเจ้ำมคีวำมสขุทีส่ดุในชวีติวนัหนึง่ โลกช่ำงสดใสส�ำหรบั 
ข้ำพเจ้ำเสียนี่กระไร!

เขำได้จัดแจงถวำยมหำทำนแก่ภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์อย่ำงเต็มที่  
ในกำรอปุสมบทของข้ำพเจ้ำ แต่พอถงึครำวจะจำกเข้ำจรงิๆ เขำมอีำกำรแห่งผู้ 
อำลยัอย่ำงล�ำ้ลกึ แววตำของเขำอนัโศกซึง้อยูโ่ดยปกตแิล้ว ได้เพิม่แววแห่งควำม 
โศกมำกขึ้น จนท�ำให้ข้ำพเจ้ำสะเทือนใจจนสะท้ำนไปทั้งกำยหลำยครั้ง ด้วย 
ควำมสงสำรและเห็นใจเขำ 

แต่อปุนสิยัแห่งข้ำพเจ้ำแก่รอบแล้ว เสมอืนผลไม้ทีม่ขีัว้เหีย่วแล้ว พร้อมที่ 
จะหล่น หรอืเหมอืนบคุคลผูม้คีรรภ์แก่พร้อมทีจ่ะคลอด ใครๆ กม็อิำจห้ำมได้

เขำพร�ำ่ร�ำพนัว่ำ “แม่นำง ข้ำพเจ้ำรกัท่ำนสดุจะกล่ำวได้ ไม่อยำกจำกท่ำน 
หรอืให้ท่ำนจำกแม้เพยีงวนัเดยีว แต่เพรำะรกัท่ำนมำกนัน่เอง เมือ่รูว่้ำสิง่ใดเป็น 
ยอดปรำรถนำของท่ำน เป็นควำมสขุของท่ำน ข้ำพเจ้ำจงึยอมตำม เพือ่ควำมสขุ 
ของคนที่ข้ำพเจ้ำรักสุดหัวใจ

ภคินีเอย! ค�ำพูดสั้นแต่กินควำมลึกซึ้งของเขำนั้น มีอำนุภำพเรียกน�้ำตำ 
ของข้ำพเจ้ำให้พรัง่พรอูอกมำ โดยไม่รูต้วั เวลำนัน้ข้ำพเจ้ำทัง้เศร้ำและสขุระคน 
กนั อย่ำงไรกต็ำมบำรมธีรรมของข้ำพเจ้ำ หนนุเนือ่งเข้ำมำไม่ขำดสำย เหมอืน 
ก�ำลงัแห่งกระแสคลืน่ในมหำสมทุรหนนุเข้ำหำฝ่ังฉะนัน้ สิง่นีเ้องท�ำให้ข้ำพเจ้ำ 
ชอบใจในบรรพชำอย่ำงมิอำจถอนคืนได้

อำ! บรรพชำ บรรพชำ ช่ำงเป็นค�ำที่หวำนชื่นไพเรำะ ส�ำหรับข้ำพเจ้ำ 
เสียนี่กระไร!
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ปัญหำชวีติ คอืกำรทีผู่ค้นออกจำกควำมคดิไม่เป็น ปัญหำสงัคม 
ไร้ควำมสงบสุข เพรำะไม่รู้จักวำงจิตให้อยู่เหนือทุกข์เหนือปัญหำ

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผูท้ีน่บัถอืพทุธศำสนำ มยีำแต่ไม่ยอมกนิ มทีรพัย์สนิ 
แต่ไม่ยอมใช้ จึงต้องทนกับกำรเป็นโรคทุกข์ทรมำนอย่ำงไม่น่ำให้อภัย

หลักวิปัสสนำคือทำงออกของชีวิต แต่ผู้คนก็ไม่ใส่ใจศึกษำฝึกฝนให้ถึง 
ภูมิภำวะรู้ ตื่น เบิกบำน 

กำรทีไ่ม่ได้ศกึษำพฒันำสต ิท�ำให้จติอ่อนแอ ไม่มเีครือ่งป้องกนัแก้ไขหรอื 
ท�ำลำยควำมคิดปรุงแต่งได้ นี่คือปัจจัยที่ได้ก่อกลำยเป็นยุคมืดของสรรพสัตว์ 
อย่ำงแท้จริง

สตปัิฏฐำน คอืหลกัสตูรกำรฝึกสตสิูก่ำรรูแ้จ้ง เป็นกำรได้ประทปีส่องสว่ำง 
ท�ำลำยควำมมดื กำรเหน็แจ้งไตรลกัษณ์ในรปูในนำม ย่อมท�ำให้ชวีตินีผ่้อนคลำย 
ควำมยดึถอื รู ้ตืน่ เบกิบำน จติเบำ กำยเบำ เพรำะเข้ำใจธรรม ไม่น�ำเอำรปู 
กำยรูปจิตควำมคิดอำรมณ์ มำแบกถือให้เป็นภำระ

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส (ส.มหาปัญโญภิกขุ)
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ถ้ำมีคนมำถำมว่ำ พระพุทธเจ้ำสอนให้สันโดษใช่ไหม? ใครตอบว่ำ 
“ใช่” ก็ต้องว่ำตอบผิด ถ้ำให้คะแนนก็คือศูนย์ หรือกรุณำที่สุด ก็ให้ ๕๐%

ท�ำไมเป็นอย่ำงนัน้ นีแ่หละทีต้่องให้รอบคอบ ขอบอกสัน้ๆ ว่ำต้องแยกแยะ 
ออกไปให้ชัดว่ำ พระพุทธเจ้ำสอนให้สันโดษในเรื่องไหนหรือให้ไม่สันโดษใน 
เรื่องไหน ไม่ใช่ตอบโผงผำงลงไปแง่เดียว เลยผิด! 

แล้วจะตอบอย่ำงไรจึงจะถูก ก็แยกแยะออกไปสิว่ำ 
• พระพุทธเจ้ำสอนให้สันโดษในสิ่งเสพ หรือในวัตถุบ�ำเรอควำมสุข 
• แต่พระพทุธเจ้ำสอนให้ไม่สนัโดษในกศุลธรรม หรอืพดูให้คนยคุนีเ้ข้ำใจ 

ง่ำยขึ้นว่ำ ให้ไม่สันโดษในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำม 
เพื่อรวบรัด ก็ยกค�ำตรัสของพระพุทธเจ้ำมำให้ดูกันเลย เอำข้อหลังคือ 

“ไม่สนัโดษในกศุลธรรม” ก่อน พระพทุธเจ้ำตรสัไว้ว่ำ ทีพ่ระองค์ตรสัรูน้ัน้ ภกิษุ 

เรื่อง “สันโดษ”
ต้องรับใช้  “ไม่สันโดษ”

จำกหนังสือ มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 
โดย พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต)
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ทั้งหลำย เรำรู้ซึ้งถึงคุณธรรม ๒ ประกำรคือ
๑. ควำมเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลำย 
๒. ควำมเป็นผู้ไม่ระย่อในกำรบ�ำเพ็ญเพียร 
หมำยควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำตรัสรู้เพรำะไม่สันโดษ (ในกุศลธรรม) 
*ต้องเน้นว่ำ* ในสิง่ทีด่งีำม ในกำรสร้ำงสรรค์สิง่ทีด่งีำมเป็นประโยชน์แล้ว 

ท่ำนไม่ยอมให้สันโดษเป็นอันขำด ถ้ำเป็นกุศลธรรมแล้ว พระพุทธเจ้ำไม่เคย 
ให้สันโดษเลย (ถ้ำสันโดษในกุศลธรรม ก็คือประมำทนั่นเอง) 

เป็นอันว่ำ หลักควำมไม่สันโดษ (ในกุศลธรรม) นั้น ชัดเจนแล้ว ที่นี้ก็ 
มำด ู“สนัโดษ” บ้ำง พระพทุธเจ้ำตรสัไว้ (ตรสัแก่พระภกิษ)ุ ในหลกัทีเ่รยีกว่ำ 
อริยวงศ์ ๔ (เช่น องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕) ว่ำ 

๑. ภิกษุสันโดษในจีวร ตำมมีตำมได้ 
๒. ภิกษุสันโดษในบิณฑบำต ตำมมีตำมได้ 
๓. ภิกษุสันโดษในเสนำสนะ ตำมมีตำมได้ 
๔. ภิกษุเป็นผู้ยินดีในปหำนะและภำวนำ 
(ข้อ ๔ หมำยควำมว่ำ พอใจ ใส่ใจ เพยีรพยำยำม ในปหำนะ คอื กำร 

ละอกุศล และในภำวนำ คือกำรเจริญกุศล เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ) 
จะเหน็ว่ำ พระพทุธเจ้ำทรงสอนให้พระภกิษสุนัโดษในวตัถสุิง่เสพบรโิภค 

(จวีร-เครือ่งนุม่ห่ม บณิฑบำต-อำหำร เสนำสนะ-ทีอ่ยูอ่ำศยั) สนัโดษมำ ๓ ข้อ 
พอถงึข้อที ่๔ เปลีย่นเป็นว่ำ ให้เอำใจใส่เพยีรพยำยำมละอกศุลและเจรญิกศุล 
เพื่อจุดหมำยคือจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 

ข้อที่ ๔ นี้ ก็คือข้อที่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมนั่นเอง 
เพรำะฉะนั้น หลักอริยวงศ์ ๔ นี้ จึงบอกอะไรๆ หลำยอย่ำง 
ควำมไม่สนัโดษ (ในกศุลธรรม) เป็นหลกัใหญ่อยูใ่นขัน้ปฏบิตักิำรทีจ่ะให้ 

บรรลุจุดหมำย 
ควำมสนัโดษ (ในสิง่เสพ) เป็นข้อปฏบิตัขิัน้บพุภำพของควำมไม่สนัโดษ 

(ในกุศลธรรม) นั้น
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หมำยควำมว่ำ ควำมสันโดษในวัตถุ เป็นกำรเตรียมชีวิตควำมเป็นอยู่ 
ให้เอื้อให้พร้อมที่จะเดินหน้ำก้ำวไปกับควำมไม่สันโดษในกุศลธรรม 

พดูอกีอย่ำงหนึง่ว่ำ ควำมสนัโดษในวตัถเุป็นธรรมย่อย ทีม่ำสนองงำน มำ 
รองรับ หรือมำรับใช้ควำมไม่สันโดษในกุศลธรรม 

ถำมว่ำ สนัโดษใน ๓ ข้อแรก สมัพนัธ์กบัสิง่ทีจ่ะท�ำในข้อ ๔ อย่ำงไรหรอื 
ถำมสั้นๆ ว่ำท�ำไมจึงสันโดษ 

ก็ตอบว่ำ เพรำะว่ำสันโดษเป็นตัวออมหรือช่วยสงวนเวลำ-แรงงำน- 
ควำมคิดไว้ ถ้ำภิกษุไม่สันโดษในจีวร บิณฑบำต เสนำสนะ คือไม่สันโดษใน 
วัตถุเสพ มัวยุ่งกับกำรหำอำหำรอร่อยๆ ฉัน มัววุ่นวำยอยู่กับกำรหำสิ่งของ 
เครื่องใช้ฟุ่มเฟือย มัวหมกมุ่นกับวัตถุบ�ำเรอควำมสุข 

๑. เวลำก็หมดไปกับกำรหำกำรเสพสิ่งเหล่ำนี้ 
๒. แรงงำนก็หมดไปเพรำะมัววุ่นวำยกับเรื่องเหล่ำนี้ 
๓. ควำมคิดก็หมดไปกับกำรครุ่นคิดหำทำงให้ได้สิ่งเหล่ำนี้มำเสพ เลย 

  ไม่เป็นอันได้เพียรพยำยำมเจริญสิกขำท�ำหน้ำที่ 
แต่เมือ่ภกิษสุนัโดษในปัจจยั ๔ เวลำกเ็หลอือยู ่แรงงำนกเ็หลอือยู ่ควำมคดิ 

ก็เหลืออยู่ ก็เอำเวลำ แรงงำน และควำมคิดนั้นมำระดมท�ำกิจหน้ำที่ของตน 
ดังนั้น ทั้งสันโดษและไม่สันโดษ จึงมำออกผลที่ควำมเพียร 

นอกจำกนั้นยังใจสงบ สบำย ไม่ห่วง ไม่พะวักพะวงในเรื่องวัตถุ หันไป 
มุ่งหน้ำท�ำกิจหน้ำที่และสร้ำงสรรค์ควำมดีต่ำงๆ ได้อย่ำงแน่วแน่เต็มที่ โดยมี 
ควำมสุขด้วย ตอนนี้สันโดษก็มีผลครบตลอดตำมวัตถุประสงค์ 

คฤหัสถ์ก็เช่นกัน ถ้ำญำติโยมไปมัววุ่นวำยอยู่กับกำรแสวงสิ่งเสพบ�ำรุง 
บ�ำเรอหำควำมสุขส่วนตัว ก็จะหมดเวลำ หมดเรี่ยวแรง หมดควำมคิดไปกับ 
เรือ่งเหล่ำนัน้ จนไม่เป็นอนัปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืท�ำงำนสร้ำงสรรค์หน้ำที ่งำนกำร 
สร้ำงสรรค์ที่พึงท�ำก็ไม่เป็นอันท�ำ อย่ำงน้อยก็ย่อหย่อน

กำรท�ำควำมด ีท�ำประโยชน์สงูส่ง จนแม้กระทัง่บรรลโุพธญิำณเป็นไปไม่ได้ 
ถ้ำมัวสันโดษในกุศลธรรม โดยไม่สันโดษในวัตถุเสพ
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ตอนนอนนี ่เป็นช่วงฝึกและทดสอบผลกำรฝึกกรรมฐำน ทีส่�ำคญั 
มำกๆ จิตตอนก�ำลังจะหลับ มันจะวูบๆ ไปเป็นพักๆ วูบสุดท้ำยก่อนหลับ ถ้ำ 
นึกถึงอะไร ก็จะฝันไปทำงนั้น

นกึถงึพระ กฝั็นถงึพระ นกึถงึเรือ่งงำน กฝั็นเรือ่งงำน นกึถงึควำมทกุข์ 
ก็จะฝันร้ำย เหมือนตอนก่อนตำย จิตนึกถึงอะไร ก่อนจิตดับวูบสุดท้ำยก็ไป 
เกิดตำมนั้น นึกถึงบุญ ก็ไปดี นึกถึงบำป ก็ไปชั่ว

แต่ตอนตำยนี ่คมุจติยำกกว่ำมำก เพรำะตอนหลบั เรำกห็ลบัไปสบำยๆ 
ร่ำงกำยผ่อนคลำย คมุจติไม่ยำก แต่ตอนตำย มนัมเีวทนำจำกอำกำรป่วย มำ 
ดงึจติให้ทกุข์ทรมำนเพิม่ขึน้ด้วย จงึคมุจติสดุท้ำยก่อนตำย ให้นกึถงึบญุได้ยำก 
กว่ำตอนจะหลับมำกๆ

แชร์จำก FB page วัดพุทธพรหมปัญโญ : วัดถ�้ำเมืองนะ 
เรียบเรียงเนื้อหำจำกคติธรรมค�ำสอน ของพระอำจำรย์ วรงคต วิริยธโร (หลวงตำม้ำ)
วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ�้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่

ก่อนหลับ
ฝึกตาย
ก่อนตาย
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ดังนั้นจึงต้องฝึกจิตตอนหลับทุกวัน ให้หลับด้วยกำรสวดมนต์ ด้วยจิต 
คดิถงึบญุให้ได้เสมอๆ ให้ช�ำนำญ ถอืเป็นกำรซ้อมจติก่อนตำย ถ้าแค่จติก่อน 
หลบั ยงัท�าให้เป็นบญุกศุลไม่ได้ ยงัฝันดไีม่ได้ หลบัด้วยสมาธสิบายๆ ไม่ได้ 
ตอนก่อนตายคงหวงัได้ยากทีจ่ะคมุจติให้เป็นกศุลได้ เพราะเวทนามนัรมุหนกั 
กว่าเป็นร้อยเท่า

เพรำะฉะนัน้เรำควรฝึก เตรยีมตวัตายก่อนตาย ด้วยกำรฝึกนอนภำวนำ 
ท�ำสมำธ ิท�ำกรรมฐำน ทกุวนัๆ เหมอืนดงัเช่นทีห่ลวงปูดู่ ่และหลวงตำม้ำท่ำน 
เน้นย�้ำ เตือนลูกหลำนอยู่เสมอๆ

หลวงตำม้ำท่ำนสอนเสมอๆ ว่ำ เวลำ เดิน นั่ง กิน แม้แต่ตอนนอน 
ภำวนำไว้ อย่ำได้ขำด ปฏิบัติ ทุกลมหำยใจเข้ำออก ทรงอำรมณ์ดีดี อย่ำให้ 
กระแสไม่ดี เข้ำมำกระทบ

หากเรานกึในสิง่ดีๆ  จติจะเพิม่แต่ในสิง่ทีด่ีๆ  อย่าจดุประกายในสิง่ทีไ่ม่ดี 
เพราะจติจะเพิม่ในสิง่ทีไ่ม่ด ีอย่ามวันกึแต่กรรมเก่าในอดตี มนัท�าให้เราเศร้า 
หมอง การคดิถงึในสิง่ทีไ่ม่ด ีนอกจากกรรมจะเข้าเราเรว็ ตามสิง่ทีเ่ราคดิแล้ว 
ยังท�าให้เราตายผ่อนส่ง คือตายเร็วกว่าก�าหนดอีกด้วย

ท่ำนสอนว่ำ ทุกวันนี้เรำฝึกไว้เพื่อเตรียมตัวตำย ถ้ำไม่ฝึกไว้ เวลำตำย 
มันจะเคว้ง ไม่รู้จะไปไหน กำรฝึกสมำธิ ไม่เกี่ยวกับกำรนั่งนำนหรือไม่นำน 
แต่เกี่ยวกับว่ำ ท�ำแล้วอำรมณ์สบำยๆ ไหม

อย่ำจมอยูก่บัควำมเศร้ำหมอง ไม่มใีครไม่มทีกุข์ เกดิมำกท็กุข์ เพยีงแต่ 
ว่ำจะทุกข์มำกหรือทุกข์น้อย ผู้ปฎิบัติธรรม ให้ดูที่จิต อำรมณ์ดี จิตสบำย 
ไปไหนกม็แีต่คนรกั ท�ำอะไรกม็แีต่คนช่วยเหลอื ไม่มอีะไรทีท่�ำไม่ได้ ไม่มอีะไร 
ที่เกินก�ำลัง

ท่านว่าการบนัทกึบญุอยูท่ีอ่ารมณ์ หากอารมณ์ด ีกจ็ะบนัทกึบญุได้ตลอด 
หากอารมณ์ไม่ดี จะบันทึกบุญไม่ได้เลย อย่าจมอยู่กับความเศร้าหมอง

เพรำะฉะนัน้ท่ำนจงึเน้นย�ำ้ให้พวกเรำท�ำตวัเองให้เป็นผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบำน
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“ตรำบใดที่ยังหนีทุกข ์ก็จะเป็นทุกข์อยู่ร�่ำไป ต่อเมื่อหันหนำ้มำ 
เผชิญกับทุกข์ หรือว่ำเดินเข้ำหำมัน ไม่ใช่หนีมัน เดินเข้ำหำ เผชิญ เพื่อจะ 
รูจ้กัมนัอย่ำงแจ่มแจ้ง กจ็ะท�ำให้เกดิปัญญำ ทกุข์กจ็ะกลำยเป็นทำงผ่ำน ให้เรำ 
ได้เข้ำถึงควำมสุขได้

ฉะนั้นใครที่ก�ำลังมีควำมทุกข์อยู่ในขณะนี้ ก็อย่ำไปคร�่ำครวญนะ แต่ว่ำ 
ให้ใคร่ครวญจนเห็นควำมจริง ก็จะผ่ำนควำมทุกข์ไปสู่ควำมสุขได้

มคีวำมเจบ็ปวด มโีรคภยัเบยีดเบยีน กอ็ย่ำคร�ำ่ครวญ ให้ใคร่ครวญ อย่ำง 
ที่ท่ำนพุทธทำสกล่ำวว่ำ ควำมเจ็บป่วยมำเตือนให้เรำฉลำด ป่วยทุกทีก็ฉลำด 
ทุกที ก็คือมีปัญญำเห็นว่ำ มันเป็นทุกข์เพรำะควำมยึดถือ ถ้ำยังยึดติดถือมั่น 
ไม่ว่ำอะไรก็ตำม ก็จะหนีควำมทุกข์ไม่พ้น เพรำะจะมีแต่ควำมผิดหวัง

ทุ ก ข ์

ค ือ ท า ง ผ ่า นพระไพศำล วิสำโล



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม34

แต่พอคลำยควำมยดึตดิถอืมัน่ได้ มนักผ่็ำนไปสูค่วำมสขุ จะเหน็อย่ำงนีไ้ด้ 
ก็เพรำะเจอทุกข์ด้วยตัวเอง จะเข้ำถึงควำมสุขได้ ก็ต้องพร้อมที่จะเจอทุกข์ 
หรือต้อนรับควำมทุกข์

หลวงพ่อค�ำเขียนพูดหลำยครั้งว่ำ ในทุกข์ มีความไม่ทุกข์อยู่
เมื่อเรำทุกข์ เรำลองมองใคร่ครวญดีๆ มันมีกุญแจที่ซุกซ่อนอยู่ในควำม 

ทุกข์ ถ้ำเรำหำเจอ ก็จะผ่ำนไปสู่ควำมสุขได้
ประตนูีม่นัสำมำรถจะเป็นตวัขวำง ไม่ให้เรำเข้ำไปในห้องหรอืจะเป็นทำง 

ผ่ำนก็ได้ กุญแจนี่ มันสำมำรถจะเป็นทั้งตัวล็อคและก็ตัวเปิดได้ ในรูกุญแจ 
รเูดยีวนัน่แหละ มนัสำมำรถจะปิด ไม่ให้เรำเข้ำไปในห้องหรอืสำมำรถจะไขให้ 
เรำเข้ำไปในห้องได้

ตัวปิดกับตัวเปิดมันอยู่ด้วยกัน
เช่นเดียวกับสวิทต์ไฟ สวิทต์ที่เปิดไฟให้สว่ำงกับสวิทต์ที่ปิดไฟ ให้เหลือ 

แต่ควำมมืด ก็คือสวิทต์เดียวกัน
ดังนั้น ทุกข์ กับ ความไม่ทุกข์ จึงอยู่ด้วยกัน ถ้ำเรำหนีทุกข์แล้วจะพบ 

ควำมสุขได้อย่ำงไร
นี่เป็นหลักที่นักปฏิบัติต้องจับให้ได้
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๐๕.๐๐ น.  เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า (มีบริการทุกท่าน)
๐๘.๑๐ น.  พิธีเปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
๐๘.๒๐ น.  อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม สวนยินดีธรรม สวนยินดีทะเล จ.สุราษฎร์ธานี
  บรรยายธรรมเรื่อง “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข (อย่ำงแท้จริง)”
๐๙.๔๐ น.  เจริญสติ ๑๐ นาที มอบของที่ระลึก
๑๐.๐๐ น.   อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร บรรยายธรรมเรื่อง “รู้ทันมำร”
๑๑.๒๐ น.   เจริญสติ ๑๐ นาที และมอบของที่ระลึก
๑๑.๔๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน (มีบริการทุกท่าน)
๑๓.๑๐ น.   หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  แสดงธรรมเรื่อง “รู้ใจ ไกลทุกข์” 
๑๔.๑๐ น.   ส่งการบ้าน และถวายสังฆทาน-รับพร
๑๔.๓๐ น.   พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 
   แสดงธรรมเรื่อง “เวลำเหลือน้อย” (เชิญชมนิทรรศการเผชิญความตายอย่างสงบ)
๑๕.๓๐ น.   เจริญสติ ๑๐ นาที 
๑๕.๔๐ น.   ประธานชมรมกัลยาณธรรม กล่าวอนุโมทนา
๑๕.๕๐ น.   ถวายสังฆทาน-รับพร และช่วงปิดงาน (เสร็จสิ้นพิธีการบนเวที ประมาณ ๑๖.๑๐ น.)

ก�ำหนดกำร

จัดโดย  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
ร่วมกับ ชมรมกัลยำณธรรม

วันอำทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เวลำ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.



๑. ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าทางไปรษณีย ์ท่ำนใดมำลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ 
 ก่อน และไม่อนญุำตให้ลงทะเบยีนแทนกนั โดยงำนครัง้นีส้ำมำรถรองรบัผูฟั้ง 
 ธรรมได้ประมำณ ๓,๐๐๐ ท่ำน โดยมีที่นั่งฟังธรรม ๓ จุดคือ
  บนหอประชุม ๑,๘๐๐ ที่นั่ง
  โถงใต้หอประชุมและบริเวณใกล้เคียง ๑,๒๐๐ ที่นั่ง
 ท่ำนสำมำรถมำขอรบัเลขทีน่ัง่ได้ทีเ่ต๊นท์ลงทะเบยีน ในสนำมบอล ท่ำนทีป่ระสงค์ 
 จะนั่งด้ำนล่ำง สำมำรถแจ้งควำมประสงค์กับเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนได้ ท่ำนที่ 
 ต้องกำรนัง่ตดิกนั ต้องมำขอรบัเลขทีน่ัง่พร้อมกนั ท่ำนควรเกบ็บตัรทีน่ัง่ไว้จน 
 งำนเลิก เพื่อใช้ในกำรขอรับธรรมบรรณำกำรก่อนกลับบ้ำน
๒. ขอความร่วมมือให้ทุกท่านเข้าประจ�าที่นั่ง ก่อนที่กำรบรรยำยธรรมในแต่ละ 
 รอบจะเริ่ม เพื่อเป็นกำรไม่รบกวนกำรฟังธรรมของท่ำนอื่น ดังนี้
	 	 • ในรอบเช้ำขอให้เข้ำประจ�ำที่นั่งเวลำ ๐๘.๐๕ น. เพื่อรับฟังค�ำชี้แจง 
   กำรจัดงำนก่อนพิธีเปิดเวลำ ๐๘.๓๐ น. และในรอบบ่ำย ขอให้เข้ำ 
   ประจ�ำที่นั่งเวลำ ๑๓.๑๐ น.
๓. ขอเชญิชวนทกุท่านเตรยีมภาชนะ และกระบอกน�า้ส่วนตวัมาจากบ้าน เพือ่ 
  ช่วยกนัลดปรมิาณขยะ ลดโลกร้อน โดยในงำนจะมจีดุเตมิน�ำ้สะอำดและจดุ 
 ล้ำงภำชนะไว้บริกำร (แต่งดน�ำอำหำรและน�้ำเข้ำห้องประชุมชั้นบน)
๔. โรงทานจะเปิดปิดเป็นเวลา โดยในรอบเช้ำ เปิดตั้งแต่ ๐๕.๐๐-๐๗.๕๐ น. 
 และรอบกลำงวนัจะเปิดเวลำ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. เพือ่ควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
 และไม่รบกวนกำรฟังธรรม
๕. ขอความร่วมมือท่านแยกขยะลงถัง ซึ่งจะจัดแยกเป็นถังขยะแห้ง และถังใส่ 
 เศษอำหำร
๖. รณรงค์ให้ท่านเดินทางโดยรถแท๊กซี่ รถประจ�าทางและขนส่งมวลชน เพื่อ 
 ช่วยกันแก้ปัญหำที่จอดรถ และช่วยกันประหยัดพลังงำน
๗. ส�าหรบัท่านทีข่บัรถมาเอง ขอความกรณุาไปจอดในสถานที่ๆ  ก�าหนดไว้ ใน 
 ฝั่งเทคนิคกรุงเทพ
๘. หนังสือและซีดีที่น�ามาบริจาค กรุณำอย่ำน�ำสิ่งที่ไม่ใช่หนังสือหรือซีดีธรรมะ 
 เช่น แผ่นพับโฆษณำ แคทตำล็อกสินค้ำ หนังสือเรียน นิตยสำรบันเทิง ฯลฯ 
 รวมทั้งหนังสือสวดมนต์ทุกประเภท มำใส่ในกล่องรับบริจำค และรบกวนท�ำ 
 ควำมสะอำดหนังสือและซีดีต่ำงๆ ก่อนน�ำมำบริจำค จักขอบพระคุณอยำ่งยิ่ง 

ค� า แ น ะ น� า ผู ้  เ ข ้ า ฟ ั ง ธ ร ร ม



 ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัซดีทีีท่่ำนลงข้อมลู (write) เอง เนือ่งจำกตรวจสอบได้ยำก
๙. ชมรมไม่อนญุาตให้น�าเอกสาร สือ่ธรรมะอืน่ใดทีไ่ม่ได้ขออนญุาตจากชมรมฯ 
  มาแจกในงาน หากพบเห็นจะขอให้หยุดแจกทันที
๑๐. ข้อแนะน�าการท�าบุญในงาน
 ๑๐.๑ ท�ำบญุด้วยกำรน�ำสิง่ของมำบรจิำคให้แก่วดัพระบาทน�า้พ ุโดยน�ำมำวำงไว้ 
   ในเต๊นท์แรกตดิประตทูำงเข้ำ (มเีจ้ำหน้ำทีช่่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้)
 ๑๐.๒ ท�ำบญุด้วยกำรถวายปัจจยัครบูาอาจารย์ องค์บรรยำย และร่วมบรจิำค 
   ให้แก่มลูนธิริำชประชำนเุครำะห์ มลูนธิสิปุฏปัินโน ตกึสงฆ์อำพำธ รพ. 
   จฬุำฯ และวดัพระบำทน�ำ้พ ุโดยมกีล่องรบับรจิำคในจดุรบับรจิำคในงำน
 ๑๐.๓ ถวายสังฆทานแก่พระสุปฏิปันโน ที่เมตตำมำเป็นองค์บรรยำยธรรม 
   (สำมำรถซื้อของที่จะถวำยได้จำกร้ำนสังฆทำนของชมรมฯ)
 ๑๐.๔ ซื้อต้นไม้ที่จัดขายในงาน รำยได้ทั้งหมดสมทบถวำยวัดพระบำทน�้ำพุ
 ๑๐.๕ เลอืกซือ้สนิค้ำหลำกหลำยในร้านบญุต่อบญุและร้านสงัฆทาน รำยได้ 
   ทั้งหมดสนับสนุนกิจกรรมกำรเผยแผ่ธรรมของชมรมฯ
 ๑๐.๖ ซือ้หนงัสอื ซดี ีดวีดี ีเพือ่น�าไปบรจิาค หรอืมอบเป็นของขวญัแก่คนที่ 
   ท่ำนรกัและปรำรถนำด ีเงนิรำยได้จะเป็นทนุสนบัสนนุกำรเผยแผ่ธรรม 
   ของชมรมฯ ต่อไป
๑๑. กรณทีีท่่ำนจะกลบัก่อนงำนเลกิ ขอควำมกรณุำคนืบตัรทีน่ัง่เตน็ท์ประชำสมัพนัธ์ 
 เพื่อให้โอกำสท่ำนอื่นๆ ต่อไปด้วย (อยู่ในเต็นท์กองอ�ำนวยกำร)
๑๒. กรณีที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ หรือมีข้อสงสัยข้อแนะน�ำประกำรใด สำมำรถ 
 ติดต่อสอบถำมได้จำกธรรมบริกรที่มีบัตรหรือปลอกแขนติดเสื้อ ส�ำหรับท่ำน 
 ที่มีข้อเสนอแนะหรือค�ำแนะน�ำใดๆ สำมำรถกรอกรำยละเอียดได้ที่เต็นท์รับ 
 สมัครสมำชิก / รับจองดีวีดี
๑๓. ขอเชญิชวนทกุท่ำนร่วมฟังธรรมและปฏบิตัธิรรม สร้ำงควำมด ีฝึกฝนจติใจ ด้วย 
 กำรเจรญิสต ิและเจรญิเมตตำต่อผูท้ีม่ำร่วมฟังธรรม เนือ่งจำกมผีูม้ำฟังธรรม 
 จ�ำนวนมำก อำจมบีำงเหตกุำรณ์ทีอ่ำจกระทบจติใจของท่ำนได้ ฝึกใจลดละ โลภ 
 โกรธ หลง ยิ้มให้กัน อภัยกัน
(ท่ำนทีน่ัง่ฟังธรรมในห้องประชมุ กรณุำเตรยีมเสือ้กนัหนำวหรอืผ้ำคลมุไหล่มำด้วย)
ขออนุโมทนำทุกท่ำนค่ะ

ใ น ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  ๒ ๙



รถโดยสำรประจ�ำทำงสำย ๒๒, ๖๒, ๘๙ ลงหน้ำเทคนิคกรุงเทพ แล้วเดินไปสำมแยกไฟแดง
รถโดยสำรประจ�ำทำงปรับอำกำศ ปอ. ๒๒, ๖๒, ๖๗, ๙๘
หรือโดยสำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส (BTS) ลงสถำนีช่องนนทรี แล้วต่อรถโดยสำร, สำมล้อ, รถแท๊กซี่
หรือโดยสำรรถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) ขึ้นสถำนีลุมพินี ประตู ๒ แล้วต่อรถโดยสำรสองแถวสีแดง
สำยวิทยุ-สวนพลู-เทคนิค, สำมล้อ, รถแท๊กซี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

แผนที่
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เกิด  พ.ศ.๒๔๙๕ ณ บ้ำนดอกไม้ ต�ำบลบ้ำนบำตร 
อ�ำเภอป้อมปรำบศัตรูพ่ำย จังหวัดพระนคร

การศกึษา  ชัน้ประถมศกึษำตอนต้น ณ โรงเรยีนสรุยิ- 
วงศ์, ชัน้ประถมศกึษำตอนปลำย ณ โรงเรยีนวดัพลบัพลำชยั, ชัน้มธัยมศกึษำ 
ณ โรงเรยีนโยธนิบรูณะ, ปรญิญำตรแีละโท คณะรฐัศำสตร์ จฬุำลงกรณมหำ 
วิทยำลัย, สจว.รุ่นที่ ๕๗

การท�างาน  ลูกจ้ำง กอ.รมน. (๒๕๑๘-๒๕๒๑), เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ 
นโยบำยและแผน ๓-๗ ส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิ(๒๕๒๑-๒๕๓๕), 
ผู้ช�ำนำญกำร ๘-๑๐ องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (๒๕๓๕-๒๕๔๔)

การศกึษาธรรม  นกัธรรมตร,ี ศกึษำอำนำปำนสตติำมค�ำสอนของท่ำนพ่อลี 
ธมัมธโร ตัง้แต่ ๒๕๐๒, ศกึษำกรรมฐำนจำกครบูำอำจำรย์สำยวดัป่ำหลำยรปู 
ตั้งแต่ ๒๕๒๕ อำทิ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงพ่อพุธ ฐำนิโย, หลวงปู่เทสก์ 
เทสรงัส,ี หลวงปูส่มิ พทุธำจำโร, หลวงปูบ่ญุจนัทร์ จนัทวโร และหลวงปูส่วุจัน์ 
สุวโจ เป็นต้น, 

อุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษำ ณ วัดชลประทำนรังสฤษฎ์ 
จ.นนทบุรี โดยมีหลวงพ่อปัญญำนันทภิกขุเป็นพระอุปัชฌำย์, อุปสมบทครั้งที่ 
๒ ณ วดับรูพำรำม จ.สรุนิทร์ (๓๐ มถินุำยน ๒๕๔๔) โดยมพีระรำชวรคณุ 
(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เป็นพระอุปัชฌำย์

ประวัติย่อ องค์บรรยาย 
ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้ ง ที่  ๒ ๙

หลวงพ่อ

ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
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สถานทีจ่�าพรรษา  ๕ พรรษำแรกจ�ำพรรษำอยู ่ณ สวนโพธญิำณอรญัวำสี 
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบรุ ีของท่ำนพระอำจำรย์สจุนิต์ สจุณิโณ และพรรษำที ่๖ 
ณ สวนสันติธรรม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี โดยควำมเห็นชอบของพระอุปัชฌำย์

งานเขียน  วิมุตติปฏิปทำ (๒๕๔๒-๒๕๔๔) ก่อนอุปสมบท, วิถีแห่ง 
ควำมรูแ้จ้ง (๒๕๔๕), ประทบีส่องธรรม (๒๕๔๗) ทำงเอก (๒๕๔๙) วมิตุติ 
มรรค (๒๕๔๙) และแก่นธรรมค�ำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (๒๕๕๑)

พระไพศาล วิสาโล  นำมเดิม ไพศำล วงศ์วรวิสิทธิ์ 
เป็นบุตรคนที่ ๔ ของนำยก๊กกี๊ และนำงกมิวำ แซ่อุย่ เกดิ 
เมือ่วนัที ่๑๐ พฤษภำคม ๒๕๐๐ ตรงกบัวนัศกุร์ ขึน้ ๑๒ ค�ำ่ 
เดือน ๖ ปีระกำ ที่โรงพยำบำลหัวเฉียว ภูมิล�ำเนำคลอง 
มหำนำค อ�ำเภอป้อมปรำบฯ กรุงเทพมหำนคร

พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๗ กำรศึกษำระดับประถม และมัธยมศึกษำ แผนก 
ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญ 

พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรม- 
ศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำประวัติศำสตร์ 

ระหว่ำงเรียนที่ธรรมศำสตร์ เคยเป็นสำรำณียกรปำจำรยสำร และเป็น 
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มประสำนงำนศำสนำเพื่อสังคมตั้งแต่ป ี๒๕๑๙ จนถึงป ี๒๕๒๖ 
โดยมบีทบำทร่วมในแนวทำงอหงิสำต่อเหตกุำรณ์ ๖ ตลุำคม ๒๕๑๙ จนเป็น 
เหตใุห้ถกูล้อมปรำบภำยในมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และถกูคมุขงัในเรอืนจ�ำ 
เป็นเวลำ ๓ วัน

พระอาจารย์

ไพศาล วิสาโล
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อุปสมบทเมื่อวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๖ ณ วัดทองนพคุณ กรุงเทพ- 
มหำนคร เรียนกรรมฐำนจำกหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัดสนำมใน ก่อนไป 
จ�ำพรรษำแรก ณ วดัป่ำสคุะโต อ�ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภมู ิโดยศกึษำธรรม
กับหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ จนถึงปัจจุบัน

ปัจจบุนัเป็นเจ้ำอำวำสวดัป่ำสคุะโต แต่ส่วนใหญ่พ�ำนกัอยูท่ีว่ดัป่ำมหำวนั 
อ�ำเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมู ิโดยจ�ำพรรษำสลบัระหว่ำงวดัป่ำสคุะโต กบัวดัป่ำ 
มหำวัน 

งานหนังสือโดยย่อ
งำนเขียน  พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑๕๐ เล่ม
งำนเขียนร่วม  พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๔ จ�ำนวน ๒๔ เล่ม
งำนแปล  พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๐ จ�ำนวน ๕ เล่ม
ประวัติการท�างานโดยย่อ
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙  สำรำณียกร วำรสำรปาจารยสาร
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๖  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มประสำนงำนศำสนำเพื่อสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำชมรมเด็กรักนกรักษ์ธรรมชำติ จ.ชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน กรรมกำรมูลนิธิโกมลคีมทอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน ประธำนเครือข่ำยพุทธิกำ 
พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน  ประธำนโครงกำรธรรมยำตรำเพื่อฟื้นฟูชีวิต
 และธรรมชำติ ลุ่มน�้ำล�ำปะทำว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน  ที่ปรึกษำและวิทยำกรจัดอบรม โครงกำร
 เผชิญควำมตำยอย่ำงสงบ เครือข่ำยพุทธิกำ
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน  กรรมกำรมูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี 
พ.ศ.๒๕๕๒  กรรมกำรที่ปรึกษำ International Network 
 of Engaged Buddhists
พ.ศ.๒๕๕๓  กรรมกำรที่ปรึกษำ Buddhist Peace 
 Fellowship (USA)
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อาจารย์

ดร.สนอง วรอุไร

ดร.สนอง วรอุไร มีภูมิล�ำเนำเดิมอยู่ที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่ำนเป็นบุตรคนที่ ๖ ท่ำนได้รับกำรศึกษำเบื้องต้น 
จำกโรงเรียนสุวรรณศิลป์ เมื่อสิ้นสงครำมโลกครั้งที่ ๒ ท่ำนและพี่ๆ น้องๆ 
ได้ย้ำยเข้ำมำเรียนในกรุงเทพฯ ศึกษำในโรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยำลัยจนจบชั้น 
มัธยมศึกษำ

ดร.สนอง สนใจฝึกสมำธคิรัง้แรกในขณะเรยีนชัน้มธัยม จนจบปรญิญำตรี 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ สำขำโรคพชื เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วจงึไปท�ำงำน 
เป็นนักวิชำกำรเกษตร ในภำคอีสำนอยู่ประมำณ ๒ ปี จำกนั้นได้โอนย้ำย 
มำเป็นอำจำรย์รุ่นบุกเบิกของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะวิทยำศำสตร์

พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่ำนกไ็ด้เรยีนจบปรญิญำโท เกษตรศำสตรมหำบณัฑติ จำก 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ สำขำเชือ้รำ ได้รบัทนุโคลมัโบไปศกึษำปรญิญำเอก 
สำขำไวรสั มหำวทิยำลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นเวลำนำน ๔ ปี ช่วงนี้ 
เรียนหนักมำก จนมิได้เดินทำงกลับมำเมืองไทยเลย ในระหว่ำงศึกษำท่ำนใช้ 
เวลำว่ำงพักท�ำจิตนิ่งทุกวัน ซึ่งมีผลให้ท่ำนเรียนจบ ๔ ปีตำมก�ำหนด

เมื่อกลับเมืองไทยในเดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๑๘ ท่ำนตัดสินใจอุปสมบท 
ทีว่ดัปรนิำยก แล้วมำฝึกวปัิสสนำกรรมฐำนกบัพระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ปธ.๙) 
ทีค่ณะ ๕ วดัมหำธำตยุวุรำชรงัสฤษฏ์ ท่ำพระจนัทร์ เพยีงเวลำ ๓๐ วนัในสมณ 
เพศ ที่ท่ำนปฏิบัติตำมค�ำสอนของครูบำอำจำรย์ ท่ำนได้รับประสบกำรณ์ทำง 
จิต และเกิดญำณ อภิญญำต่ำงๆ มำกมำย
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ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

เมือ่ลำสกิขำบทแล้ว ท่ำนกลบัไปเป็นอำจำรย์อยูท่ีม่หำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
วถิชีวีติของท่ำนเปลีย่นแปลงไปมำก ได้รบัเชญิเป็นองค์บรรยำยด้ำนหลกัธรรม 
คณุธรรม จรยิธรรม ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ องค์กรต่ำงๆ มำกมำย มผีูต้ดิตำม 
ผลงำนของท่ำนทัง้ในและต่ำงประเทศ และหลงัจำกเกษยีณอำยรุำชกำรแล้ว ก็ 
ยังเป็นอำจำรย์พิเศษถวำยควำมรู้แก่พระนิสิต มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ 
รำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำด้วย

ปัจจุบันท่ำนได้น�ำประสบกำรณ์ตรงของท่ำนมำเป็นแบบอย่ำง สร้ำงจุด 
เปลีย่นแปลงทีด่ใีห้แก่ชวีติคนจ�ำนวนมำก มกีลุม่คณะศษิย์ก่อตัง้เป็นชมรมกลัยำณ 
ธรรม และชมรมสำรธรรมล้ำนนำ เผยแผ่ธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง ผลงำนของ 
ท่ำนที่ส�ำคัญคือ ทำงสำยเอก และอื่นๆ เช่น หนังสือท�าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, 
ยิง่กว่าสขุเมือ่จติเป็นอสิระ, ตามรอยพ่อ, และซดีรีวมธรรมบรรยายอกีจ�านวน 

มาก

๑. ขอเชญิร่วมเป็นเจ้ำภำพสนบัสนนุโรงทำนอำหำรมือ้เช้ำหรอืมือ้กลำงวนั เพือ่ให้บรกิำร 
 อำหำรเพยีงพอแก่ผูฟั้งธรรมประมำณ ๓,๐๐๐ คน ท่ำนผูม้จีติศรทัธำสนใจร่วมเป็นแนว 
 หลังทำงธรรม กรุณำติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
๒. ในงำนแสดงธรรมของชมรมฯ ทกุครัง้ จะมหีน่วยพยำบำลจำกโรงพยำบำลสมทุรปรำกำร 
 มำออกตรวจสุขภำพและดูแลสุขภำพในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงำน
๓. รบัเพือ่นผูม้จีติอำสำ ร่วมช่วยเป็นพลงัในกำรเตรยีมงำนแสดงธรรม ในวนัเสำร์ที ่๒๖ 
 กรกฎำคม ๒๕๕๗ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
๔. ในงำนแสดงธรรมของชมรมฯ แต่ละครัง้ ขอรบับรจิำคสิง่ของทีไ่ม่ใช้แล้ว เพือ่ช่วยเหลอื 
 วัดพระบำทน�้ำพุต่อไป และรับบริจำคปัจจัยช่วยเหลือวัดพระบำทน�้ำพุ
๕. รบัสมคัรเพือ่นร่วมอดุมกำรณ์-แนวหลงัทำงธรรม ร่วมใจสละแรงกำยแรงใจ เพือ่รบัใช้ 
 พระศำสนำและพฒันำสงัคม ตดิต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรอื ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
 www.kanlayanatam.com
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การศึกษา  ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท MBA (Management) 
จำก Angelo State University, Texas สหรัฐอเมริกำ

เริ่มต้น ชีวิตในทางธรรม
วยัเดก็ตอนอำย ุ๑๕ ปี ได้บวชเป็นสำมเณรทีว่ดัถ�ำ้พระโพธสิตัว์ จงัหวดั 

สระบรุ ีเป็นเวลำ ๓๓ วนัในช่วงปิดเทอม ในช่วงนัน้มคีวำมปรำรถนำทีจ่ะบวช 
ไม่สึก แต่ก็ต้องกลับมำเรียนหนังสือก่อน เมื่อเข้ำสู่วัยท�ำงำนบริษัทที่ด�ำเนิน 
ธุรกิจต้องเผชิญกับยุคไอเอ็มเอฟอันโหดร้ำย ชีวิตต้องประสบกับปัญหำอย่ำง 
หนักจนบริษัทต้องปิดตัวลง มีควำมทุกข์มำก จนกระทั่งคุณแม่แนะน�ำให้ไป 
ปฏิบัติธรรมในหลักสูตรของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จน 
มีโอกำสได้บวชที่ยุวพุทธิกสมำคม ศูนย์ ๒ โดยมีพระอำจำรย์นวลจันทร์เป็น 
วิปัสสนำจำรย์ ในระหว่ำงเข้ำพรรษำของปี พ.ศ. ๒๕๔๙

ในระหว่ำงพรรษำนั้น ได้บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ รวมถึงสภำวะที่เกิดขึ้น 
ในระหว่ำงกำรปฏบิตั ิจนเป็นทีม่ำของหนงัสอื ดจูติ หนึง่พรรษา ซึง่เป็นหนงัสอื 
ติดอันดับ Best seller ของร้ำนนำยอินทร์ โดยล่ำสุดเป็นกำรพิมพ์ครั้งที่ ๖ 
หลงัจำกทีม่ำเริม่ท�ำงำนเผยแผ่ได้สร้ำงสือ่ธรรมะต่ำงๆ อย่ำงมำกมำย ส�ำนกัพมิพ์ 
อมรินทร์จึงน�ำกำรบรรยำยไปท�ำเป็นหนังสือ ซึ่งมีกำรย่อภำพกำรน�ำเสนอ จึง 
ท�ำให้หนังสือสื่อควำมเข้ำใจต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชื่อ ดูจิต ชั่วพริบตา ติด 
อนัดบัหนงัสอืขำยดขีองร้ำนนำยอนิทร์เพยีงสปัดำห์แรกทีอ่อกวำงจ�ำหน่ำย และ 
หนังสือเล่มต่อมำเป็นกำรน�ำอริยมรรคมีองค์ ๘ จำกพระโอษฐ์ มำสำธยำย 

อาจารย์

ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
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ให้เข้ำใจในทกุแง่มมุ ด้วยภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำยและปฏบิตัติำมได้จรงิ ในชือ่ กลวัเกดิ 
ไม่กลัวตาย ส�ำหรับผลงำนหนังสือธรรมะเล่มล่ำสุดจัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ 
อมรินทร์ และเริ่มวำงจ�ำหน่ำยไปเมื่อเดือนเมษำยน ๒๕๕๕ ที่ผ่ำนมำ ในชื่อ 
นิพพานชั่วพริบตา ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ติดอันดับหนังสือขำยดีของร้ำนนำย 
อินทร์เช่นกัน

แนวทำงในกำรปฏบิตัจิะใช้ค�ำสอนจำกพทุธพจน์เป็นหลกัโดยเฉพำะเรือ่ง 
มรรค เพือ่ให้ผูป้ฏบิตัทิัง้หลำยสำมำรถเข้ำใจธรรมะได้อย่ำงถกูตรงด้วยค�ำจำก 
พระโอษฐ์ โดยจัดท�ำเป็นสื่อทั้งภำพและเสียงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถเข้ำใจใน 
เวลำอันรวดเร็วและถูกต้อง

ทกุวนันี ้ผูเ้ขยีนยงัคงท�ำหน้ำทีส่ำวก ทุม่เทก�ำลงักำยก�ำลงัปัญญำเพือ่รบัใช้ 
พระศำสนำ ให้ผูร่้วมเกดิ แก่ เจบ็ตำย ได้พบกบัพระธรรมทีพ่ระศำสดำได้ตรสัรู้ 
และเพื่อยังสัตว์ให้พ้นไปจำกทุกข์ทั้งปวง นอกจำกนี้ยังดูแลอุปัฏฐำกใกล้ชิด 
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก ส�ำนักวิปัสสนำวังสันติบรรพต พัทลุง รวมทั้งช่วย 
บรรยำยธรรม เพื่อปูพื้นฐำนให้แก่ผู้ฟังก่อนรับฟังธรรมจำกหลวงพ่อ

ถ้ำถำมผูค้นว่ำ อำจำรย์ประเสรฐิมคีวำมโดดเด่นอย่ำงไร คนทัว่ไปจะตอบ 
เหมอืนๆ กนั หลงัจำกได้ยนิได้ฟัง ในคอร์สแล้วว่ำ “สำมำรถสำธยำยแจกแจง 
สิง่ทีเ่ป็นนำมธรรมทีย่ำกๆ ให้คนทัว่ไปเข้ำใจได้” ลองมำพสิจูน์ ค�ำกล่ำวนีด้ดู้วย 
ตนเอง ธรรมของพระศำสดำท้ำให้มำพสิจูน์ เพยีงต้องกำรคนจรงิ ปฏบิตัจิรงิแล้ว 
ท่ำนจะพบ สัจจธรรมที่จริงแท้

ในงานแสดงธรรม ๒๗ กรกฎาคมนี้ 
ขอเชิญชมนิทรรศการและงานแสดงเรื่อง

“ความตาย...พูดได้”
หนึ่งในโครงการเตรียมตัวตายอย่างสงบ โดยเครือข่ายพุทธิกาฯ

จะจัดบริเวณสวนสมุนไพร ข้างโถงฟังธรรม ตลอดงาน
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เป็นเสำหลักเสำเขื่อนอย่ำงดีของจิต
ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกำยคตำสติ

ภกิษทุัง้หลำย! เปรยีบเหมอืนบรุษุจบัสตัว์ ๖ ชนดิ อนัมทีีอ่ยูอ่ำศยัต่ำงกนั 
มีที่เที่ยวหำกินต่ำงกัน มำผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง; คือจับงูมำผูกด้วย 
เชอืกเหนยีวเส้นหนึง่, จบัจระเข้, จบันก, จบัสนุขับ้ำน, จบัสนุขัจิง้จอก, จบัลงิ, 
มำผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆ แล้วผูกรวมเข้ำด้วยกันเป็นปมในท่ำมกลำง 
ปล่อยแล้ว

กายคตาสติ พุทธวจนะ
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ภกิษทุัง้หลำย! ครัง้นัน้ สตัว์เหล่ำนัน้ทัง้ ๖ ชนดิอนัมทีีอ่ำศยัและทีเ่ทีย่ว 
ตำ่งๆ กัน ก็ยือ้แย่งฉุดดึงกนัเพื่อจะไปสูท่ี่อำศยัทีเ่ที่ยวของตนๆ: งูจะเข้าจอม 
ปลวก, จระเข้จะลงน�้า, นกจะบินขึ้นไปในอากาศ, สุนัขจะเข้าบ้าน, สุนัข 
จิ้งจอกจะไปป่าช้า, ลิงก็จะไปป่า ครั้นเหนื่อยล้ำกันทั้งหกสัตว์แล้ว สัตว์ใดมี 
ก�ำลังกว่ำ สัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลำกติดตำมไปตำมอ�ำนำจของสัตว์นั้น ข้อนี้ 
ฉันใด;

ภกิษทุัง้หลำย! ภกิษใุด ไม่อบรมท�าให้มากในกายคตาสตแิล้ว ตา กจ็ะ 
ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจ, รูปที่ไม่น่ำพอใจก็กลำยเป็นสิ่งที่เธอรู้สึก 
อดึอดัขยะแขยง; ห ูกจ็ะฉดุเอาภกิษนุัน้ไปหาเสยีงทีน่่าฟัง, เสยีงทีไ่ม่น่ำฟังก็ 
กลำยเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; จมูก ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่น 
ที่น่าสูดดม, กลิ่นที่ไม่น่ำสูดดมก็กลำยเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ลิ้น 
กจ็ะฉดุเอาภกิษนุัน้ไปหารสทีช่อบใจ, รสทีไ่ม่ชอบใจกก็ลำยเป็นสิง่ทีเ่ธอรูส้กึ 
อึดอัดขยะแขยง; กาย ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ, สัมผัส 
ที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลำยเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; และ ใจ ก็จะฉุดเอา 
ภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจ, ธรรมำรมณ์ที่ไม่ถูกใจก็กลำยเป็นสิ่งที่เธอ 
รู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ข้อนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ

ภกิษทุัง้หลำย! เปรยีบเหมอืนบรุษุจบัสตัว์หกชนดิ อนัมทีีอ่ยูอ่ำศยัต่ำงกนั 
มีที่เที่ยวหำกินต่ำงกัน มำผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง; คือจับงูมำผูกด้วย 
เชอืกเหนยีวเส้นหนึง่, จบัจระเข้, จบันก, จบัสนุขับ้ำน, จบัสนุขัจิง้จอก, จบัลงิ, 
มำผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆ ครั้นแล้ว น�าไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือ เสา 
หลักอีกต่อหนึ่ง

ภิกษุทั้งหลำย! ครั้งนั้น สัตว์เหล่ำนั้นทั้ง ๖ ชนิดเหล่ำนั้นอันมีที่อำศัย 
และทีเ่ทีย่วต่ำงๆ กนั กย็ือ้แย่งฉดุดงึกนัเพือ่จะไปสูท่ีอ่ำศยัทีเ่ทีย่วของตนๆ: งจูะ 
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เข้ำจอมปลวก, จระเข้จะลงน�ำ้, นกจะบนิขึน้ไปในอำกำศ, สนุขัจะเข้ำบ้ำน, สนุขั- 
จิ้งจอกจะไปป่ำช้ำ, ลิงก็จะไปป่ำ

ภกิษทุัง้หลำย! ในกำลใดแล ควำมเป็นไปภำยในของสตัว์ทัง้ ๖ ชนดิเหล่ำ 
นัน้ มแีต่ควำมเมือ่ยล้ำแล้ว; ในกำลนัน้ มนัทัง้หลำยกจ็ะพงึเข้ำไปยนืเจ่ำ นัง่เจ่ำ 
นอนเจ่ำ อยู่ข้ำงเสำเขื่อนหรือเสำหลักนั้นเอง ข้อนี้ฉันใด;

ภิกษุทั้งหลำย! ภิกษุใดได้อบรมท�าให้มากในกำยคตำสติแล้ว ตา ก็จะ 
ไม่ฉุดเอำภิกษุนั้นไปหำรูปที่น่ำพอใจ, รูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึก 
อดึอดัขยะแขยง; ห ูกจ็ะไม่ฉดุเอำภกิษนุัน้ไปหำเสยีงทีน่่าฟัง, เสยีงทีไ่ม่น่ำฟัง 
กไ็ม่เป็นสิง่ทีเ่ธอรูส้กึอดึอดัขยะแขยง; จมกู กจ็ะไม่ฉดุเอำภกิษนุัน้ไปหำกลิน่ที่ 
น่ำสูดดม, กลิ่นที่ไม่น่ำสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ลิ้น ก็จะ 
ไม่ฉุดเอำภิกษุนั้นไปหำรสที่ชอบใจ, รสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัด 
ขยะแขยง; กำย กจ็ะฉดุเอำภกิษนุัน้ไปหำสมัผสัทีย่ัว่ยวนใจ, สมัผสัทีไ่ม่ยัว่ยวน 
ใจกไ็ม่เป็นสิง่ทีเ่ธอรูส้กึอดึอดัขยะแขยง; และ ใจ กจ็ะไม่ฉดุเอำภกิษนุัน้ไปหำ 
ธรรมำรมณ์ทีถ่กูใจ, ธรรมำรมณ์ทีไ่ม่ถกูใจกไ็ม่เป็นสิง่ทีเ่ธอรูส้กึอดึอดัขยะแขยง; 
ข้อนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

ภิกษุทั้งหลำย! ค�ำว่ำ “เสาเขื่อน หรือ เสาหลัก” นี้ เป็นค�ำเรียกแทน 
ชื่อแห่ง กายคตาสติ

ภิกษุทั้งหลำย! เพรำะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลำยพึงส�ำเหนียกใจ 
ไว้ว่ำ

“กายคตาสตขิองเราทัง้หลาย จกัเป็นสิง่ทีเ่ราอบรม กระท�าให้มาก กระท�า 
ให้เป็นยานเครือ่งน�าไป กระท�าให้เป็นของทีอ่าศยัได้ เพยีรตัง้ไว้เนอืงๆ เพยีร 
เสริมสร้างโดยรอบคอบ เพียรปรารภสม�่าเสมอด้วยดี” ดังนี้

ภกิษทุัง้หลำย! พวกเธอทัง้หลำย พงึส�ำเหนยีกใจไว้ด้วยอำกำรอย่ำงนีแ้ล

สฬำ, ส� ๑๘/๒๔๖,๒๔๘-๒๔๙/๓๔๘,๓๕๐,
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๙ ประการ
พระรำชญำณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว

ยอมสกปรกเพือ่ให้สิง่อืน่สะอาด เสน่ห์ของคนอยูท่ีย่อมล�ำบำก 
เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขเช่น พ่อแม่ยอมเหนื่อยลูกหลำนสุขสบำย

ดดูซบัความสกปรกได้ แต่กส็ลดัครำบสกปรกออกจำก 
ตวัได้ตลอดเวลำ เสน่ห์ของคนอยูท่ีรู่ต้วัเองว่ำสกปรก ถงึ 
เวลำต้องช�ำระล้ำงแล้ว มใิช่อมควำมสกปรกไว้ แล้วแกล้ง 
บอกว่ำตนเองสะอำด

เป็นผ้าทีส่ะอาดทีส่ดุ ในขณะทีค่นมองว่าสกปรกทีส่ดุ เหมอืน 
คนที่หมั่นฝึกหัดขัดเกลำตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโยน ไม่ 
โอหงัอวดดใีห้เป็นทีร่งัเกยีจหมัน่ไส้ของคนอืน่ เขำกจ็ะเป็นคนมี 
คณุค่ำ ไม่ว่ำมำจำกสกลุใด กำรศกึษำมำกหรอืน้อยกต็ำม ท�ำตวั 
ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ แต่ไม่อวดรู้ เป็นเหมือนผ้ำขี้ริ้วห่อทองให้ได้

แม้นว่าเป็นผ้าที่ไม่มีราคา แต่ก็มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ได้ 
เหมอืนคนทีพ่ยำยำมท�ำตนเองให้มคีณุค่ำด้วยกำรท�ำงำน 
ท�ำตน เป็นประโยชน์ให้มค่ีำ ไม่งอมอืงอเท้ำ ไม่น้อยเนือ้ 
ต�่ำใจในวำสนำ ชะตำชีวิต
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ไม่เกีย่งงอนว่าจะถกูใช้เชด็ถอูะไร เหมอืนคนทีย่อมตวั 
อำสำท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำย โดยไม่ปริปำกบ่น รู้จัก 
อำสำคน อำสำงำน ไม่ว่ำจะเป็นงำนใดๆ กต็ำม ตัง้ใจท�ำ 
โดยไม่เกี่ยงงำน รู้จักเสนอตัวท�ำงำน มิใช่รอคอยแต่ 
ค�ำร้องขอ

ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุด เหมือนคนที่ยอมท�ำในสิ่งที่คน 
ทั้งหลำยรังเกียจ ที่เขำเห็นว่ำไร้ค่ำ เป็นงำนชั้นต�่ำ แต่ก็ตั้งใจ 
ท�ำให้เป็นของมค่ีำขึน้มำได้ หรอืยนิดใีนกำรบรกิำรเหมอืนคนที่ 
เอิบอิ่มเมื่อชีวิตบริกำรรับใช้ผู้อื่น รับใช้สังคม ดีใจเมื่อคนยินดี 
มำใช้บรกิำรควำมรูค้วำมสำมำรถของตน และยนิดทีีจ่ะเสนอตวั 
เข้ำไปบริกำรมำกกว่ำที่จะคิดเข้ำไปบริหำร แปลว่ำ ท�ำตัวให้ 
เหมือนผ้ำขี้ริ้วนั่นเอง

พอใจทีไ่ด้อยูเ่บือ้งหลงัความสะอาด เหมอืนคนต้องพอใจ 
ทีไ่ด้อยูเ่บือ้งหลงัควำมส�ำเรจ็ของคนอืน่ ต้องมคีวำมพอใจ 
ทีจ่ะท�ำงำนปิดทองหลงัพระ มคีวำมสขุ และภมูใิจทีม่อบ 
ควำมส�ำเรจ็ให้แก่คนอืน่ มมีำกทีผู่น้้อยบำงคนท�ำงำนแล้ว 
ท�ำให้ผู้ใหญ่เล็กลงในขณะที่ตนเองโตขึ้น

ทนทานต่อการขัดถูและซักล้าง ไม่เปรำะบำง เหมือนคนที่มี 
ควำมอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหำ แม้จะเหน็ดเหนื่อย 
เพียงใดก็อดทนได้เพื่อให้ส�ำเร็จประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีจิตใจ 
หนักแน่น ไม่เปรำะบำง
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หลำยปีนี้... 

หลายปีนี้ เริ่มรู้สึกหวำดหวั่น เมื่ออำยุมำกขึ้น ญำติสนิทมิตรสหำย 
เริ่มทยอยจำกเรำไป รู้สึกถึงชีวิตล้วนอนิจจัง
 
 หลายปีนี้ เริ่มรู้สึกปล่อยวำง เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ไม่ว่ำจะเสียดำย 
 หรือไม่ก็ตำม ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปโดยวิถีแห่งธรรมชำติ

หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่ำ กำรตั้งตนอยู่ในควำมระแวดระวังผู้อื่นจะ 
ขำดเสียไม่ได้ และกำรที่จะคิดร้ำยกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่กระท�ำไม่ได้ 
โดยเด็ดขำด

ชี วิ ต ส อ น เ ร ำ ว่ ำ

แม้นจะถูกมองว่าเป็นผ้าขี้ริ้ว แต่ก็ไม่ท�าตัวให้ขี้เหร่ เหมือน 
คนที่รู้ตนเองว่ำ มีคนก�ำลังปรำมำสสบประมำท จะต้องตั้งใจ 
เอำชนะอปุสรรคตรงนัน้ให้ได้ ไม่พ่ำยแพ้ตำมค�ำปรำมำสของคนอืน่ 
รูต้วัตลอดว่ำก�ำลงัท�ำอะไรและให้มกี�ำลงัใจในสิง่นัน้ ทีส่�ำคญัคอื 
มองหำควำมส�ำคญัจำกสิง่ทีค่นมองไม่เหน็ว่ำส�ำคญัอย่ำงไรให้ได้ 
คือ สำมำรถมองเห็นคุณค่ำจำกสิ่งที่คนทั้งหลำยมองว่ำไร้ค่ำ
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หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่ำ ควำมสนิทชิดเชื้อระหว่ำงมนุษย์    
นอกเหนือจำกควำมเกี่ยวพันทำงสำยเลือดแล้ว  
สิ่งที่ส�ำคัญยิ่งกว่ำคือสัมพันธภำพทำงจิตใจที่จริงใจต่อกัน

  หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่ำ สิ่งที่เคยใฝ่ฝันอยำกได้ในอดีต  
 แม้วันนี้จะได้มำ ก็หำใช่สิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับเรำอีกต่อไป

หลายปีนี้ เริ่มตื่นรู้ นอกจำกเรำต้องท�ำดีกับผู้อื่นแล้ว 
เรำจะต้องท�ำสิ่งที่ดีงำมให้กับคนที่ดีกับเรำให้มำกเท่ำทวีคูณ

 หลายปีนี้ เริ่มเรียนรู้ว่ำ เวลำที่หำได้บ่มเพำะควำมสัมพันธ์ที่ดี  
 ระหว่ำงผู้คน ตรงกันข้ำม เวลำกลับพิสูจน์ให้เห็นถึงธำตุแท้ของผู้คน

หลายปีนี้ เริ่มรู้ซึ้ง นอกจำกพ่อแม่แล้ว ไม่มีใครในโลกที่จะคอย
อนุเครำะห์ โอบอุ้มและให้อภัยเรำ เหมือนเช่นที่ท่ำนให้กับเรำ

 หลายปีนี้ เริ่มหวำดหวั่นถึงควำมประมำท ที่อำจจะน�ำมำซึ่งอุบัติเหตุ  
 กำรบำดเจ็บและควำมทุกข์ทรมำนต่อร่ำงกำยอย่ำงไม่คำดฝัน

หลายปีนี้ เรำเปลี่ยนไป สำมำรถอดทนแบกรับควำมทุกข์   
ในหลำกหลำยรูปแบบ มีควำมแกร่งในชีวิต เหมือนต้นกระบองเพชร 
ที่สำมำรถจะอยู่รอดได้ในทุกสถำนะ
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หลายปีนี้ เริ่มส�ำนึก ไม่ดึงดันถือมั่นอย่ำงที่เคย หลำยสิ่งที่เคยยึดมั่น 
เริ่มคลำยควำมถือมั่นอย่ำงที่เคยเป็น

 หลายปีนี้ หลำยสิ่ง ที่ขัดหูขัดตำ ก็สำมำรถที่จะท�ำใจให้เป็น
 เหมือน “ฟังแต่ไม่ได้ยิน มองแต่ไม่ได้เห็น“

หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่ำ ไม่ใช่คนทุกคนจะยินยอมเดินตำมวิถีทำงที่เรำ 
อยำกให้เป็น

 หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่ำ สิ่งที่เป็นของเรำ ย่อมต้องเป็นของเรำ 
 สิ่งที่ไม่ใช่ของเรำ จงอย่ำได้ฝืนเอำ

หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่ำ อย่ำได้อิจฉำชีวิตของผู้อื่น เพรำะเรำเองก็สำมำรถ 
ที่จะใช้ชีวิตอย่ำงที่เรำต้องกำรให้เป็น 

เวลำดุจสำยน�้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ
เรียนรู้กับชีวิต รู้ซึ้งถึงชีวิต

หวงแหนทุกวันเวลำที่ผ่ำนไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ำ
เรียนรู้ชีวิตอย่ำงสงบ ด้วยกำรท�ำใจหยุดใจนิ่ง

แสวงหำควำมบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นภำยในตัวเรำต่อไป



ฝึกมองตวัเองให้เลก็เข้าไว้ หมำยควำมว่ำ จงเป็นคนตวัเลก็ 
อย่ำเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดำ อย่ำเป็นคนส�ำคัญ 
เวลำมีอะไรเกิดขึ้นกับเรำ อย่ำไปให้ควำมส�ำคัญกับตัวเอง 
มำกไป

ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม หมำยควำมว่ำ 
กำรสะสมอะไรสกัอย่ำงนัน้เป็นภำระ ไม่มอีะไร 
ที่เรำสะสมแล้วไม่เป็นภำระยกเว้นควำมดี 
นอกนั้นล้วนเป็นภำระทั้งหมดไม่มำกก็น้อย

ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ หมำยควำมว่ำ 
อย่ำไปบ้ำกับควำมสมบูรณ์แบบ เพรำะควำม 
สมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโง่เท่ำนั้นที่
มองว่ำ ควำมสมบูรณ์แบบมีจริง

ฝึกให้ตวัเองเป็นคนนิง่ๆ หรอืไม่กพ็ดูในสิง่ทีด่ีๆ  หมำยควำม 
ว่ำ ถ้ำอะไรไม่ดีก็อย่ำไปพูดมำกไม่ว่ำสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด 
แต่ถ้ำมันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพรำะกำรพูด หรือ 
วจิำรณ์ในทำงเสยีหำยนัน้ มแีต่ท�ำให้จติใจตนเองตกต�ำ่ และ 
ขุ่นมัว

๘
ข้อคิด
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ฝึกหา
ความสุข



ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ หมำยควำมว่ำ กำรที่คนๆ หนึ่ง 
ยอมเสยีเปรยีบผูอ้ืน่บ้ำง เป็นเรือ่งจ�ำเป็น ใครกต็ำมทีบ้่ำควำมถกูต้อง บ้ำเหตุ 
บ้ำผล ไม่ยอมเสยีเปรยีบอะไรเลย ไม่ช้ำคนๆ นัน้กจ็ะเป็นบ้ำสตแิตก กลำยเป็น 
คนทีถ่กูทกุอย่ำงแต่ไม่มคีวำมสขุ เพรำะต้องสูร้บกบัคนรอบข้ำงเตม็ไปหมดเพือ่ 
ควำมถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

ฝึกให้ตวัเองรูธ้รรมชาตว่ิา อะไรๆ กผ่็านไปเสมอ หมำยควำม 
ว่ำ เวลำมคีวำมสขุ กใ็ห้รูว่้ำ เดีย๋วควำมสขุมนักผ่็ำนไป เวลำมี 
ควำมทกุข์ กใ็ห้รูว่้ำ เดีย๋วควำมทกุข์กผ่็ำนไป เวลำมสีถำนกำรณ์ 
แย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่ำ เรื่องรำวเหล่ำนี้มันไม่ได้อยู่กับเรำ 
จนวันตำย

ฝึกให้ตวัเองพ้นไปจากความเป็นขีข้้าของเงนิ หมำยควำมว่ำ เรำ 
ต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเอง มีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจ 
กบัมนั นำฬิกำใช้อะไรอยู ่กห็ดัพอใจกบัมนั เสือ้ผ้ำใช้อะไรอยู ่กห็ดั 
พอใจกบัมนั กำรทีค่นเรำจะเลกิเป็นขีข้้ำเงนิได้ ต้องเริม่จำกกำรรูจ้กั 
เพยีงพอก่อน เมือ่รูจ้กัพอแล้ว กไ็ม่ต้องหำเงนิมำก เมือ่ไม่ต้องหำ 
เงินมำก ชีวิตก็มีโอกำสท�ำอะไรที่มำกกว่ำกำรหำเงิน

ฝึกให้ตวัเองเข้าใจเรือ่งของการนนิทา หมำยควำมว่ำ เรำเกดิมำกต้็องรูต้วัว่ำ 
เรำต้องถูกนินทำแน่นอน ดังนั้นเมื่อถูกนินทำขอให้รู้ว่ำ “เรำมำถูกทำงแล้ว” 
แปลว่ำ เรำยงัมตีวัตนอยูบ่นโลก คนทีช่อบเต้นแร้งเต้นกำ กบัค�ำนนิทำกค็อืคน 
ไม่รูเ้ท่ำทนัโลก แม้แต่คนเป็นพ่อแม่กย็งันนิทำลกู คนเป็นลกูกย็งันนิทำพ่อแม่ 
นับประสำอะไรกับคนอื่น ถำ้เรำห้ำมตัวเองไม่ให้นินทำคนอื่นได้เมื่อไหร ่ค่อย 
มำคิดว่ำ เรำจะไม่ถูกนินทำ
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ในบรรดำควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับตัวเองของคนเรำนั้น เรื่องที่ 
จดัเป็นมลูฐำนที่สุดคือ ความเข้าใจผิดเรื่องการมีตัวเรา

เรำจึงให้ควำมส�ำคัญกับตัวเองมำกที่สุด โดยก�ำหนดให้ตัวเรำเป็นศูนย์ 
กลำงของจักรวำล 

เรำท�ำเช่นนี้ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ำ โลกนี้เป็นเพียงหนึ่งในดวงดำวจ�ำนวนนับ 
ไม่ถ้วน และตัวเรำก็เป็นเพียงหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ไม่อำจนับได้ถ้วนเช่นกัน 

ไม่ว่ำเรำจะให้ควำมส�ำคัญให้แก่ตัวเองมำกสักเพียงใด เรำก็ยังเป็นเพียง 
ชิ้นส่วนเล็กจิ๋วที่เทียบไม่ได้กับควำมใหญ่โตมโหฬำรของห้วงอวกำศและกำล
เวลำ 

ความเข้าใจผิด

เรื่องการมีตัวเรา ท่ำนโกเอ็นก้ำ
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ควำมเชือ่เรือ่งตวัเรำจงึเป็นควำมเข้ำใจผดิอย่ำงเหน็ได้ชดั กระนัน้กด็เีรำ 
ยงัอทุศิทัง้ชวีติในกำรแสวงหำเพือ่เตมิเตม็ใหแก่ตวัเอง ด้วยคดิว่ำนีเ่ป็นหนทำง 
แห่งควำมสขุ ควำมคดิทีจ่ะด�ำเนนิชวีติในแนวทำงอืน่จงึดผูดิปกติ หรอืถงึกลบั 
กลำยเป็นกำรคุกคำมตัวเองไป

แต่ผูท้ีเ่คยต้องทนทกุข์กบักำรคอยระแวดระวงัภำพลกัษณ์ของตนจะรูด้ว่ีำ 
ตรำบเท่ำทีจ่ติของเรำยงัหมกมุน่อยูก่บัควำมอยำกควำมกลวั และอตัลกัษณ์นัน้ 
เป็นควำมทุกข์เพียงใด 

ข้อส�ำคญัมเีพยีงกำรไม่เกบ็กด หรอืปฏเิสธตนเอง แล้วคลำยควำมยดึมัน่ 
ผดิๆ เรือ่งตวัตน ด้วยกำรตระหนกัรูว่้ำ ทีเ่รยีกตวัเรำนัน้ แท้จรงิแล้วเป็นเพยีง 
ปรำกฏกำรณ์ที่ไม่เที่ยงแท้ มีแต่ควำมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ

เราจะถกูคมุขงัอยูแ่ต่ในกรงแคบๆ  ของความมตีวัตน 
ตัดขาดจากโลกและชีวิต

การหลุดพ้นออกมาจากความหมกมุ่นแต่ตัวเอง 
ย่อมเท่ากับได้หลุดพ้นจากพันธนาการทีร้่อยรดัไว้

เราจงึสามารถก้าวออกมาสูโ่ลกกว้าง
ได้สมัผสักับชีวิตผู้คน  เพื่อพบกับความส�าเร็จที่แท้จริง



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม58

ความประทับใจที่มีต่อชมรมกัลยาณธรรม
ผมถอืว่ำโชคดมีำกทีไ่ด้มโีอกำสได้เข้ำมำร่วมงำนเป็นส่วนหนึง่ของทมีงำน 

ชมรมกัลยำณธรรม ในหลำยๆ ครั้งที่ผ่ำนมำกำรเริ่มเข้ำมำช่วยงำนเป็นอำสำ 
ในทีมงำนฯ เริ่มต้นจำกควำมตั้งใจของภรรยำผมที่อยำกจะเข้ำมำร่วมช่วยท�ำ 
ประโยชน์ในกำรช่วยงำนธรรม 

ขอย้อนอดีตไปเมื่อประมำณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอนนั้นเรำทั้งสองได้รู้จัก 
ชมรมฯ เพรำะว่ำเพื่อนของภรรยำซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนหนังสือได้มำชักชวน 

ที่มาของอีกหนึ่งคู่บุญ
ชิษณุพงศ์-ณัฐนันท์ เตชำธำรำทิพย์
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ให้เข้ำมำฟังธรรม จ�ำไม่ได้ว่ำเริม่ไปฟังธรรมทีม่หำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ หรอืที่ 
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษำจงึได้ลองไปค้นหำรปูเก่ำๆ ทีเ่วบ็ของชมรมฯ ได้พบ 
รูปที่ตอนนั้นก�ำลังเดินอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำเมื่อวันที่ ๑๒ มีนำคม 
พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งแต่ครั้งนั้นเรำก็ได้เข้ำมำฟังธรรมต่อเนื่อง แต่ก็มีบำงครั้งก็มี 
เหตใุห้ไม่สำมำรถมำร่วมฟังธรรมได้ แต่เรำกไ็ด้รบัวำรสำรจำกทำงชมรมฯ ตลอด 
มำท�ำให้เรำได้รบัทรำบข่ำวครำวของชมรมฯ ต่อเนือ่ง จนมำครัง้หนึง่ภรรยำผม 
ได้ฟังธรรมจำกท่ำน ดร.สนอง วรอไุร และครบูำอำจำรย์หลำยรปู เหน็ประโยชน์ 
จำกค�ำสอนซึ่งสำมำรถน�ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันในฐำนะที่ยัง 
เป็นฆรำวำสซึง่ยงัต้องท�ำงำนประจ�ำอยู ่และท่ำนกไ็ด้สอนเรือ่งบญุกริยิำวตัถ ุ๑๐ 
ผมขออนญุำตน�ำมำทบทวนกนัอกีครัง้นะครบั มกีำรให้ทำน กำรรกัษำศลี กำร 
เจรญิภำวนำ กำรอ่อนน้อมถ่อมตน กำรช่วยเหลอืสงัคมรอบข้ำง กำรเปิดโอกำส 
ให้ผูอ้ืน่มำร่วมท�ำบญุกบัเรำ กำรยอมรบัและยนิดใีนกำรท�ำควำมด ีกำรฟังธรรม 
กำรแสดงธรรม และกำรท�ำควำมเห็นให้ถูกต้องเหมำะสม

ซึง่นอกจำกกำรเข้ำมำฟังธรรมแล้วยงัมข้ีออืน่ทีเ่รำสำมำรถกระท�ำเพิม่เตมิ 
ได้อกีกค็อืกำรได้มโีอกำสเข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ในกำรช่วยเหลอืงำนทีท่ำงชมรมฯ 
ได้จดัให้มกีำรแสดงธรรม ซึง่ทกุครัง้ทีจ่ดังำนมกัจะมสีำธชุนผูส้นใจในธรรมเข้ำมำ 
ร่วมฟังธรรมอย่ำงมำกมำยหลำยพันคน แม้ในบำงครั้งสถำนกำรณ์บ้ำนเมอืง 
จะไม่ค่อยสงบ เช่น จำกภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิน�ำ้ท่วมบ้ำง จำกเหตุกำรณ์ทำง 
กำรเมอืงบ้ำง เป็นต้น ซึง่ทกุครัง้ทีไ่ด้มำฟังธรรม ผมรูส้กึตืน่เต้นทีไ่ด้เหน็บรรยำ- 
กำศในวนัจดังำน ทีม่ผีูส้นใจเข้ำมำร่วมฟังธรรมเป็นจ�ำนวนมำก ซึง่มหีลำกหลำย 
วัย มีทั้งน้องวัยรุ่นและผู้ใหญ่ซึ่งบำงท่ำนก็มีหน้ำที่กำรงำนที่มั่นคง ผู้สูงอำยุ 
บำงท่ำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัไกลมำกมำถงึงำนตัง้แต่ต ี๕ ก็มี หลำยท่ำน 
ต้องตืน่แต่เช้ำ เหน็ใบหน้ำทีก่ระตอืรอืร้น ยิม้แย้ม แจ่มใส และได้เหน็ทมีงำน 
ชมรมฯ ให้กำรต้อนรับขับสู้กับผู้มำฟังธรรมด้วยไมตรีจิต แม้บำงครัง้อำกำศ 
จะร้อนอบอ้ำวเพยีงใดกต็ำม ทำงทมีงำนกช่็วยดแูลผูม้ำฟังธรรมกนัอย่ำงไม่เห็น 
แก่เหน็ดแก่เหนื่อยเลย ตั้งแต่เริ่มงำนเช้ำตรู่จนกระทั่งเลิกในตอนเย็น
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จำกควำมประทบัใจในหลำยๆ ครัง้ทีผ่่ำนมำท�ำให้ภรรยำผมเกดิควำมคดิ 
ที่จะเข้ำมำเป็นอำสำช่วยงำนในส่วนใดก็ได้ แต่ยังไม่รู้ว่ำจะเข้ำมำช่วยงำนได้ 
อย่ำงไร มีใครที่สำมำรถจะติดต่อได้บ้ำง ผมก็ได้เล่ำถึงควำมตั้งใจนี้ให้น้อง 
คนหนึ่งที่ได้ท�ำงำนอยู่บริษัทเดียวกัน ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ำกำรเล่ำในครั้งนั้น 
จะส่งผลให้เรำได้เข้ำมำช่วยงำน มีอยู่วันหนึ่งน้องคนนี้ก็ได้มำแจ้งให้ทรำบว่ำ 
เขำรูจ้กักบัทมีอำสำทีช่่วยงำนชมรมฯ ในกำรจดัเตรยีมสถำนทีต้่อนรบัผูฟั้งธรรม 
อยูใ่นบรเิวณโรงอำหำร น้องคนนีจ้งึได้พำเข้ำมำรูจ้กักบัทมีงำน และกไ็ด้มโีอกำส 
เข้ำมำร่วมงำนกันตั้งแต่บัดนั้น ซึ่งก็ได้เริ่มช่วยจัดเตรียมสถำนที่ จัดเตรียม 
เก้ำอี้นั่ง แจกสื่อธรรมทำน และจัดเก็บโต๊ะกลับเข้ำโรงอำหำรหลังเสร็จงำน 
แสดงธรรม ในครัง้แรกๆ ทำงเพือ่นๆ ในทมีต้องช่วยกนัยกโต๊ะทำนอำหำรของ 
นักศึกษำมำจัดเรียง ให้เรียบร้อย ขอบอกว่ำโต๊ะแต่ละตัวมีน�้ำหนักมำก เสร็จ 
งำนแล้วพวกเรำกไ็ด้อำบเหงือ่ต่ำงน�ำ้ แม้ว่ำงำนอำสำในตอนนัน้จะเหนือ่ยกำย 
แต่เรำก็รู้สึกอิ่มใจและดีใจที่ได้มีโอกำสมำช่วยงำนเพื่อประโยชน์ของสังคม 
และในระหว่ำงวันก็ยังได้ใช้เป็นโอกำสในกำรแอบปฏิบัติธรรมไปด้วย คือว่ำ 
ในบำงครัง้กอ็ำจมอีำรมณ์หงดุหงดิกบัเรือ่งบำงเรือ่งทีม่ำกระทบ กไ็ด้ถอืโอกำสนี้ 
ในกำรดูกำยดูใจและใช้ขันติอดทน เป็นกำรสั่งสมบุญให้เพิ่มมำกขึ้นด้วย

สุดท้ำยนี้ผมขอขอบคุณทำงชมรมฯ ที่ได้ให้โอกำสเรำได้มำฟังธรรมและ 
ได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ในกำรช่วยงำน ท�ำให้เรำได้มโีอกำสท�ำควำมดเีพิม่ขึน้ และ 
เป็นกำรส่งเสรมิให้คนในสงัคมมธีรรมะ เพรำะถ้ำคนส่วนใหญ่ในสงัคมมธีรรม 
ในใจก็จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่สงบสุข ซึ่งในชีวิตของคนเรำนั้นไม่มีใคร 
ทรำบว่ำจะมเีวลำเหลอืส�ำหรบักำรท�ำประโยชน์ ให้กบัผูอ้ืน่ได้อกีนำนสกัเท่ำไร 
และในขณะที่ได้ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนั้น ขณะนั้นก็ได้ท�ำประโยชน์ให้กับ 
ตนเองด้วย
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ชมรมกัลยำณธรรม คือ กลุ่มคนที่มำรวมตัวกันเพื่อท�ำหน้ำเป็น 
กัลยำณมิตรในกำรร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเผยแพร่พุทธศำสนำ นี่คือ 
ควำมหมำยในควำมเข้ำใจของเรำ

ก้ำวแรกที่เดินเข้ำมำร่วมงำน เพรำะเพื่อนรุ่นน้องทำงธรรม ที่น�ำพำมำ 
ให้รู้จักกับชมรมกัลยำณธรรม ได้มีโอกำสฟังธรรม พร้อมกับได้ทำนอำหำร 
ที่อร่อย ปลื้มในบุญ แถมยังได้ CD หนังสือกลับบ้ำน  ต่อมำได้มีโอกำสได้ 
ร่วมเป็นอำสำสมัครในทีมต้องรับแขก ในห้องประชุม ได้เข้ำร่วมประชุม ได้ 
รูจ้กัประธำนชมรม คณุหมอจุม๋ผูน่้ำรกั ท�ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชมุ รูจ้กัพี่ๆ  
เพื่อน และน้องๆ ที่เป็นอำสำสมัคร ทุกคนมำร่วมงำนกัน แชร์ควำมคิดเพื่อ 
ปรบัปรงุงำน ทกุคนท�ำงำนกนัอย่ำงมอือำชพี เพรำะทกุคนมทีัง้ควำมรู ้มตี�ำแหน่ง 
หน้ำทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนกบัองค์กร ดงันัน้กำรสรปุงำนต่ำงๆ จงึรวดเรว็ 

ฝึกใจ ให้ละตัวตนเยำวนิตย์ ฉัตรตระกูล



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม62

และควำมเสียสละที่ต้องกำรร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เผยแพร่ธรรม
ดงันัน้ทกุคนรูบ้ทบำทหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบ ตัง้แต่ประชมุ จดัสถำนที ่โดยมำ 

กนัวนัเสำร์ เพือ่ตระเตรยีมสถำนที ่ทกุคนเรงิร่ำ สนกุสนำนในกำรเตรยีมงำน
ส�ำหรบัเรำครัง้แรกทีท่�ำหน้ำที ่ต้องมำถงึสถำนทีต่ัง้แต่ตห้ีำครึง่ เพือ่ดแูล 

ควำมเรยีบร้อย ทกุอย่ำงพร้อม แขกทีม่ำลงทะเบยีน และขึน้มำยงัห้องประชมุ 
เริ่มกล่ำวต้อนรับ สวัสดีค่ะ…ที่นั่งหมายเลขอะไรคะ เชิญทางนี้ค่ะ… สักพัก 
ทกุคนเริม่ทยอยกนัเข้ำมำ เริม่มเีรือ่งให้แก้สถำนกำรณ์ ทีน่ัง่ซ�ำ้กนับ้ำง ต้องแก้ 
สถำนกำรณ์ให้เหมำะสม หลงัจำกประธำนกล่ำวเปิดงำนเข้ำสูพ่ธิกีำร เรำจะต้อง 
ประสำนงำนกบัคณุดำว เชฟผูใ้จดใีห้เตรยีมอำหำรส�ำหรบัพระภกิษสุงฆ์ และ 
แม่ช ีพร้อมทัง้ประสำนกบัพีอ่ำรย์ี ผูใ้จอำรย์ีสมชือ่จรงิๆ เตรยีมอำหำรส�ำหรบั 
แขกผู้ใหญ่ (ได้อำศัยมื้อกลำงวันที่นี่แหละจำกพี่อำรีย์)

เที่ยงพัก จะเป็นช่วงที่ชุลมุนมำเข้ำแถวทำนอำหำรที่ผู้ใจดีมำร่วมออก 
โรงทำน ตัง้ใจท�ำของอร่อยมำบรกิำรเตม็ที ่ธรรมบรกิรกท็�ำหน้ำเตม็ที ่สนกุสนำน 
เมื่อทุกคนอิ่มท้อง มีเวลำร่วมบริจำค และ Shopping หนังสือ และเข้ำห้อง 
ประชมุ อำกำศในห้องเยน็สบำย หนงัท้องตงึ หนงัตำเริม่เกเร จะค่อยๆ หรี่ๆ  
จนโฆษก เริม่ประกำศจะเริม่พธิกีำรช่วงบ่ำย เริม่คกึคกัหน่อย บำงท่ำนกส็ะดุง้ตืน่ 
อ้ำวเผลอหลับไปงีบหนึ่ง ไม่เป็นไร

หลงัจำกจบงำน ทกุคนทยอยออกจำกห้องประชมุ เรำกจ็ะยกมอืไหว้ และ 
กล่ำวว่ำ ขออนโุมทนำบญุนะคะ เรยีนเชญิมำฟังธรรมครัง้หน้ำนะคะ เหนือ่ยค่ะ 
แต่กร็ูส้กึปลืม้ใจ และมำคดิพจิำรณำว่ำ เรำได้อะไรบ้ำง ได้มำเรยีนรูอ้ะไร ค�ำตอบ 
ได้มำลดอตัตำตวัตน ได้ลดทฏิฐ ิได้เรยีนรูท้ีจ่ะท�ำหน้ำธรรม- 
บริกร ได้มีโอกำสฟังธรรมะจำกครูบำอำจำรย์ ถึงแม้จะ 
ได้ฟังบ้ำงไม่ได้ฟังบ้ำง เพรำะเรำท�ำหน้ำที่ธรรมบริกรอยู่ 
สิ่งที่ส�ำคัญ ทุกท่ำนจะได้ทรำบถึงยอดรำยรับที่ทุกท่ำน 
บรจิำคทกุบำททกุสตำงค์ ร่วมอนโุมทนำบญุ ทีท่่ำนได้เหน็ 
ถึงควำมโปร่งใส เนื้อบุญที่ท�ำถึงบุญที่ท่ำนตั้งใจโดยตรง
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กำรท�ำงำนต้องมทีัง้ปัญหำ และอปุสรรค ทัง้ปัจจยัต่ำงๆ ในกำรด�ำเนนิกำร 
ได้เหน็ควำมเสยีสละของทมีงำนกลัยำธรรมทกุคน ทัง้แรงกำยและปัจจยัทีร่่วมกนั 
ท�ำให้งำนส�ำเร็จแต่ละครั้ง

ส�ำหรบัเรำแล้วกำรทีม่ำท�ำงำนครัง้นี ้เหน็ควำมเป็นผูน้�ำ เหน็ควำมเสยีสละ 
อดทน และควำมเมตตำของหมอจุ๋มจำกกำรที่ได้ร่วมงำนในกำรประชุม และ 
ต้องเป็นผูค้อยให้ก�ำลงัใจแก่เพือ่นร่วมงำนทกุคน ซึง่เรำได้น�ำควำมประทบัใจนี้ 
มำปรับใช้กับที่ท�ำงำน ท�ำให้งำนที่เคยมีปัญหำ ได้รับควำมร่วมมือได้รับควำม 
ช่วยเหลือ เพรำะเรำได้มำฝึกลดอัตตำ ลดทิฐิ และมีควำมอ่อนน้อม รับฟัง 
ควำมคดิเหน็คนอืน่ ถงึบำงครัง้เรำจะท�ำด้วยควำมยำก เพรำะต้องกระทบหลำยๆ 
ด้ำน แต่ก็ต้องฝึก และที่ส�ำคัญ มำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีคุณค่ำ 
ทำงจิตใจต่อสังคม

ทุกวันนี้เรำจะเห็นควำมแตกแยกในสังคม ควำมแตกต่ำงควำมคิด กำร 
ไม่ยอมซึง่กนัและกนั ผลเสยีหำยต่อคนในครอบครวัและคนรอบข้ำง แล้วท�ำไม 
เรำไม่มำร่วมกันฝึกลดอัตตำตัวตน เพื่อสังคมจะได้อยู่กันอย่ำงมีควำมสุข

ชมรมกัลยำณธรรม เปิดศูนย์หนังสือธรรมทำน ขณะนี้รวม ๔ แห่ง เพื่อเผยแพร่สื่อ
ธรรมะต่ำงๆ โดยยึดหลักค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

สาขาแรก  คลินิกอัจฉรำทันตแพทย์ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต.ปำกน�้ำ อ.เมือง
 จ.สมุทรปรำกำร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ และ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
สาขาที่ ๒ บริษัทบำงกอกเยเนอรัล เอกซเพรส จ�ำกัด
 สำทร กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๒๖๖-๘๒๔๕
สาขาที่ ๓ อยู่ดีอพำร์ตเมนท์ ซอยลำซำล สุขุมวิท บำงนำ
 กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๓๖๑-๑๒๘๐-๕ และ ๐๒-๗๔๔-๖๑๖๕
สาขาที่ ๔ สำขำนำงลิ้นจี่ เลขที่ ๘๘/๔๑ โครงกำร ทีทีเอ็น อเวนิว
 ถนนนำงลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
 โทร. ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๑๙

ร้านธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ๔ สาขา
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กำรจัดงำนแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม เป็นธรรมทำน ครั้งที่ ๒๘ จัด 
โดย มทร.กรงุเทพ ร่วมกบั ชมรมกลัยำณธรรม ผ่ำนพ้นไปแล้วอย่ำงเสรจ็สิน้ 
สมบรูณ์ แม้จะไม่สมบรูณ์แบบ แต่กฝ็ำกรอยประทบัใจไว้ในใจทกุท่ำน ทัง้ผูจ้ดั 
และผู้ฟังธรรม ให้ร่วมกันอนุโมทนำและระลึกถึงวันดีๆ ของชีวิต ตรำบนำน 
เท่ำนำน

วนัเสำร์ที ่๒๒ มนีำคม วนัเตรยีมสถำนทีน่ัน้ มอีปุสรรคมำทดสอบเลก็น้อย 
เริ่มด้วยข่ำวว่ำ ทำง มทร. ต้องใช้ห้องประชุมครึ่งวันเชำ้ เพื่อประชุมเกี่ยวกับ 
กำรเลือกตั้ง สว. และใช้โถงล่ำงเพื่อลงทะเบียนเจ้ำหน้ำที่จำกเขตสำทรที่มำ 
ประชมุกนั แต่กำรใช้งำนส่วนนีไ้ม่เป็นอปุสรรคในกำรใช้สถำนทีเ่ลย ด้วยควำม 
เอื้อเฟื้อ มีน�้ำใจของชำว มทร. ที่มีควำมอำรีทุกท่ำน กำรเดินทำงของกองทัพ 
ธรรมทำนหลำยคนัรถบรรทกุ จำกทกุทศิทำง จงึมำตำมก�ำหนดเดมิ และสำมำรถ 

ความทรงจ�า งานแสดงธรรม  ครั้งที่ ๒๘
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เริม่งำนจดัสถำนทีไ่ด้ตำมทีว่ำงแผน เพรำะทำงพรไพศำลผ้ำใบ กรณุำมำกำงเตน็ท์ 
ให้ทั้งหมด เรียบร้อยไว้ในสนำมฟุตบอล ตั้งแต่วันพุธที่ผ่ำนมำแล้ว

แต่อปุสรรคทีไ่ม่คำดคดิมำก่อน กลบัเป็นพระพริณุทีโ่ปรยปรำยกระหน�ำ่ 
ลงมำอย่ำงเตม็ที ่ท�ำให้สนำมแฉะตัง้แต่เช้ำ และไม่มทีท่ีำว่ำท่ำนจะหยดุตกง่ำยๆ 
จนเพลๆ ฝนจึงซำ พอให้ท�ำงำนได้ต่ออย่ำงแฉะๆ แต่งำนทุกอย่ำงก็รำบรื่น 
เรียบร้อยตำมแผน เพรำะเรำลดขนำดของงำนลง เพื่อท�ำงำน 
ง่ำยขึ้น วันนี้แม้ก�ำลังคนจะน้อย จึงไม่เป็นอุปสรรคปัญหำ 
ในกำรเตรยีมงำน เพรำะแต่ละท่ำนต่ำงรูห้น้ำทีแ่ละท�ำงำนอย่ำง 
มคีณุภำพ มกีำรเตรยีมงำนล่วงหน้ำมำต่อเนือ่ง แม้จะขำด 
แกนน�ำหลำยท่ำนในงำนนี้ ทุกอย่ำงก็ยังส�ำเร็จตำมที่ 
วำงแผนไว้ ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอไุร เมตตำ 

งานแสดงธรรม  ครั้งที่ ๒๘
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เดนิทำงมำเป็นก�ำลงัใจให้ทมีงำน โดยเดนิทำงมำถงึบพติรพมิขุ มหำเมฆ ตัง้แต่ 
๑๐ โมงเศษ ได้ทกัทำย แนะน�ำข้อธรรมแก่ลกูศษิย์ลกูหำด้วยเมตตำ ถงึเวลำ 
ทำนอำหำรมื้อกลำงวัน ก็ได้มำใช้บรกิำรภตัตาคารบญุคณุดาวเจ้ำเก่ำ (โดย 
มือ้เช้ำ เพือ่นๆ ฝำกท้องกบัข้ำวกล่องของพีส่ชุาต ิเหมอืนเดมิ) จำกนัน้ท่ำนน�ำ 
พวกเรำไปไหว้พระและอธิษฐำนที่ศำลพ่อปู่ ที่เคำรพบูชำของชำวบพิตรพิมุข 
ทุกคน ต่ำงช่วยกันอธิษฐำนในสิ่งที่ดงีำม จำกนัน้ประมำณ ๑๔.๐๐ น. ท่ำน 
อำจำรย์เมตตำอบรมธรรมให้แก่ทมีงำนในห้องประชมุ ในหวัข้อ “เปลีย่นวกิฤติ 
ให้เป็นโอกำส” และท่ำนได้นัง่สนทนำธรรมกบัลกูศษิย์ต่ออย่ำงเป็นกนัเอง กว่ำ 
จะกลบัไปพกัผ่อน กบ่็ำยสำมโมงกว่ำ

ทีมงำนจัดเตรียมงำนเรียบร้อยแล้ว ก็ทยอยกันกลับไปพักผ่อน มีทีม 
โรงทำนภตัตำคำรบญุคณุดำวนอนเฝ้ำบรเิวณงำน รวมทัง้อาจารย์ประสทิธิแ์ละ 
ลกูศษิย์ มศว.อกี ๔-๕ คน กน็อนค้ำงด้วย เพือ่จะช่วยงำนช่วงเช้ำมดืวนังำน 
ขยันได้ก่อนใคร

วนังำนเริม่มคีวำมเคลือ่นไหว ตัง้แต่ก่อนตห้ีำ ทกุท่ำนเริม่ทยอยมำ เสยีง 
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โฆษกเริ่มประชำสัมพันธ์ ตั้งแต่ตี ๕ โรงทำนเริ่มเปิดบริกำร วันนี้ผู้ฟังธรรม 
บำงตำ เพรำะเป็นช่วงเทศกำลเชง็เม้ง และเป็นวนัเลอืกตัง้ สว. ล่วงหน้ำ อกีทัง้ 
ยังมีม๊อบไปกระจำยตัวอยู่ในหลำยจุดของกรุงเทพฯ แต่คณะผู้จัดงำนก็ท�ำงำน 
กันเต็มก�ำลังเหมือนเดิม เจ้ำภำพอำหำรในโรงทำนก็มำกันเนืองแน่น บริกำร 
กนัเตม็ทีท่ัง้สองมือ้ ขออนโุมทนำเจ้ำภำพโรงทำนทกุท่ำนทีเ่มตตำด้วยจติกศุล 
เพื่องำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 

พระอาจารย์สรุศกัดิ ์เขมรงัส ีเดนิทำงมำถงึประมำณ ก่อน ๐๘.๐๐ น. 
และท่ำนได้เมตตำเข้ำห้องประชมุในช่วงทีท่่ำนอธกิำรบดกี�ำลงัจะเปิดงำน โดย 
หลงัจำกเปิดงำนแล้ว ได้ร่วมกนัร้องเพลงถวำยพระพร ๒ เพลง ก่อนจะนมินต์ 
พระอำจำรย์สรุศกัดิ ์ขึน้แสดงธรรมเรือ่ง “หวัใจของพระพทุธศำสนำ” เมือ่แสดง 
ธรรมจบแล้ว พระอำจำรย์และพระเลขำตดิตำม (ท่ำนสพุงษ์) ได้เมตตำฉนัเพล 
ที่ห้องรับรอง แล้วรีบเดินทำงไปขึ้นเครื่องที่สนำมบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทำง 
ไปจงัหวดัเชยีงใหม่ เพรำะพระอำจำรย์ท่ำนมคีอร์สกรรมฐำนภำวนำ รออยูท่ีด่อย 
ภูโอบ จำกนั้น ดร.สนอง วรอุไร ได้บรรยำยธรรมต่อ เป็นช่วงที่ ๒ ในเรื่อง 
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“วชิำหนนีรก” เตม็อิม่กบัประสบกำรณ์กำรปฏบิตั ิซึง่จะเป็นแนวทำงและก�ำลงัใจ 
ให้ผูมุ้ง่ทำงพ้นทกุข์ หลงัจำกท่ำนอำจำรย์บรรยำยจบแล้ว กแ็จ้งของดอำหำรมือ้ 
กลำงวนั รบีเดนิทำงลงไปทีเ่ตน็ท์ร้ำนหนงัสอื เซน็ชือ่ แจกแก่ญำตธิรรมจ�ำนวน 
มำกที่เข้ำแถวรอลำยเซ็นของท่ำน เก็บไว้เป็นที่ระลึก

ผู้ฟังธรรมทยอยกันลงมำรับประทำนอำหำรมื้อกลำงวัน ซึ่งคนไม่มำก 
อำหำรเหลอืเฟือ บรกิำรกนัเตม็ที ่เพรำะเจ้ำภำพต่ำงกไ็ม่อยำกให้อำหำรเหลอื 
กลบั และแล้วอำหำรกห็มดทกุอย่ำง อนโุมทนำกบัควำมอิม่อกอิม่ใจของเจ้ำภำพ 
ที่ตั้งใจร่วมมหำกุศลมหำทำนครั้งนี้ ทีมงำนแต่ละท่ำนต่ำงเข้ำประจ�ำท�ำหนำ้ที่ 
สนุกสนำนเบิกบำนด้วยธรรม แม้ผู้ฟังธรรมจะน้อย แต่ทุกท่ำนก็ท�ำงำนเต็มที่ 
และมีควำมสุข ก่อนบ่ำยโมง พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เดินทำงมำถึง 
และพกัรอทีห้่องรบัรอง เมือ่ถงึเวลำประมำณบ่ำยโมง จงึนมินต์ขึน้ห้องประชมุ 
เริ่มกำรแสดงธรรมช่วงบ่ำย ในหัวข้อธรรมเรื่อง “สว่ำงที่กลำงใจ” ท�ำให้ผู้ฟัง 
ธรรมตำสว่ำง นั่งอมยิ้ม อิ่มธรรม ไม่มีใครหลับเลยในบ่ำยนี้

พระอาจารย์ชาญชยั อธปัิญโญ เดนิทำงมำถงึประมำณก่อน ๑๔.๐๐ น. 
ใกล้เคยีงเวลำมำถงึของอาจารย์มนตร ีจตภุทัรและอาจารย์แก้ว ภรรยำคูบ่ญุ 
ของท่ำน อำจำรย์มนตรยีงัดแูขง็แรงและแจ่มใส แม้จะยงัไม่หำยป่วยดนีกั ท่ำน 
มีควำมรักในกัลยำณธรรมและห่วงใยน้องๆ ขอมำเป็นส่วนหนึ่งในงำนแสดง 
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ธรรมครั้งนี้ โดยอำสำมำช่วยเป็นพิธีกรในช่วงปิดงำน ดีใจที่ได้พบอำจำรย์บน 
เวทีงำนแสดงธรรมของชมรมกัลยำณธรรมอีกครั้ง และท่ำนได้ขึ้นห้องประชุม 
ประมำณ ๑๔.๐๐ น. พร้อมพระอำจำรย์ชำญชยั เมือ่พระอำจำรย์เอกชยัแสดง 
ธรรมจบแล้ว พระอำจำรย์ชำญชัยก็ขึ้นเวทีแสดงธรรมต่อในหัวข้อ “สร้ำงฐำน 
เสริมยอด” จนจบที่เวลำประมำณ ๑๖.๐๐ น.

เมื่อประธำนชมรมกัลยำณธรรมออกมำกล่ำวขอบคุณผู้ฟังธรรมนั้น 
บรรยำกำศเศร้ำเลก็น้อย เพรำะได้แจ้งข่ำวใหม่คอื ปีนี ้ชมรมฯ อำจจะจดังำนแค่ 
สองครั้งเท่ำนั้น คือ อีกครั้งเดียวของปีนี้ ในวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ส่วนงำน 
ปลำยปีจะงดหรือลดขนำดลง เนื่องจำกเหตุปัจจัยหลำยอย่ำง และแจ้งเรื่องที่ 
ชมรมฯ ได้เปิดสำขำใหม่ ทีถ่นนนำงลิน้จี ่เมือ่ประธำนชมรมกล่ำวอนโุมทนำจบ 
แล้ว จำกนัน้จงึเป็นช่วงถวำยสงัฆทำนพระอำจำรย์ชำญชยั และลงไปรบัของขวญั 
ถุงธรรมบรรณำกำร หลังจำกที่ฟังท่ำนอำจำรย์มนตรี กล่ำวปิดท้ำยงำนแล้ว

งำนแสดงธรรมครั้งนี้ ไม่ได้จัดที่นั่งในสวนสมุนไพรเหมือนครั้งก่อนๆ 
(โดยจุดฟังธรรมในโรงอำหำรนั้นงดไปหลำยครั้งแลว้) ถึงกระนัน้ ทีมงำนก็ยัง 
เกบ็ของเกบ็งำนกนัถงึเกอืบสองทุม่ จงึได้แยกกนัอ�ำลำกนักลบับ้ำน หวัใจแต่ละ 
ดวง...ต่ำงบันทึกข้อมูลของงำนครั้งนี้ไว้แตกต่ำงกัน ตำมเหตุปัจจัยและตำม 
ประสบกำรณ์ของแต่ละท่ำน ขอให้วนันี ้เป็นทีร่ะลกึและความทรงจ�าทีง่ดงาม



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม70

ร่วมยอดปัจจัย ในงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๒๘
๑. ถวำยพระอำจำรย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ๘๓,๓๐๕.๐๐ บำท
๒. ถวำยพระอำจำรย์เอกชัย สิริญำโณ ๗๐,๘๑๐.๗๕ บำท
๓. ถวำยพระอำจำรย์ชำญชัย อธิปฺโญ ๗๒,๔๗๔.๐๐ บำท
๔. บูชำคุณ ดร.สนอง วรอุไร ๖๗,๕๒๗.๐๐ บำท
 (ท่ำนมอบให้ชมรมกัลยำณธรรมทั้งหมด)
๕. มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ๖๑,๒๒๙.๐๐ บำท
๖. วัดพระบำทน�้ำพุ รวมทั้งสิ้น ๑๑๓,๑๐๙.๐๐ บำท
   (เป็นยอดจำกร้ำนต้นไม้บุญ ๒๕,๖๑๒ บำท)
๗. มูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ ๖๐,๗๖๕.๐๐ บำท
๘. ถวำยช่วยพระสงฆ์อำพำธ รพ.จุฬำฯ ๖๕,๖๕๔.๗๕.๐๐ บำท
๙. บริจำคชมรมกัลยำณธรรม รวม ๙๖,๓๙๗.๗๕.๐๐ บำท

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ของพวกเราทกุคนตลอดไป...หำยเหนือ่ยแล้วกม็ำอนโุมทนำในบญุกศุลร่วมกนั 
และพบกนัอกีครัง้ งำนแสดงธรรมครัง้ที ่๒๙ ในวนัอำทติย์ที ่๒๗ กรกฎำคม 
ศกนี้ แน่นอน

โปรดอ่ำนข้อมูลรำยชื่ออนุโมทนำเจ้ำภำพงำนแสดงธรรมครั้งที่ ๒๘ 
ได้ในเว็บไซต์ www.kanlayanatam.com ขออนุโมทนำทุกท่ำน



ทุกสิ่งอยู่ชั่วครำวแล้วก็หำยไป มีควำมสุขอยู่ชั่วครำวก็หำย 
ทกุข์ชัว่ครำวกห็ำย เฝ้ำรูเ้ฝ้ำดไูป ทกุอย่ำงผ่ำนมำแล้วกผ่็ำนไป ปัญหำ 
ชวีติผ่ำนมำ เดีย๋วกผ่็ำนไป ไม่มอีะไรคงทนถำวรหรอก ชวีติมปัีญหำ 
เรำก็คอยรู้ทันใจเรำไป เป็นกลำงกับมัน พอเหตุของมันหมดไป 
ปัญหำก็หมดไปเอง เรำจะมีชีวิตอยู่ได้ท่ำมกลำงปัญหำ เหมือน 
ดอกบวัในโคลนตมภำวนำนะ แล้วชวีติจะดขีึน้เอง อย่ำทิง้ธรรมะนะ  
แล้วธรรมะจะไม่ทิง้เรำ เคยท�ำชัว่ เคยท�ำผดิ อย่ำท�ำอกี ตัง้อกตัง้ใจ 
ต่อสูก้บักเิลสนะ ไม่มใีครให้โอกำสกบัชวีติเรำได้เท่ำตวัเรำเอง จ�ำไว้ 
อย่ำงหนึง่ ถ้ำเรำไม่ทิง้ธรรมะ วนัข้ำงหน้ำเรำต้องดกีว่ำนี ้แต่ถ้ำเรำ 
ทิง้ธรรมะ เรำตำมอธรรมไป วนัข้ำงหน้ำกต้็องเลวกว่ำนีเ้เน่ อดทนนะ 
อดทน ใครเคยท�ำผิดพลำดก็ตั้งอกตั้งใจเอำใหม่ ไม่ท�ำอีก...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช



ภาพแห่งความทรงจ�างานแสดงธรรม ครั้งที่ ๒๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗


