
ข่าวสารกัลยาณธรรม
ปีที่ ๙  ฉบับที่ ๓๒  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

รายละเอียด
งานแสดงธรรม
ครั้งพิเศษ

ก่อนทิ้งรูปขันธ์
อย่ายอมแพ้นะ



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด�ารัสในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จ พระ
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  เมื่อวันที่ ๕  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ความว่า

“...คณุธรรมทีท่กุคนควรจะศกึษาและน้อมน�ามาปฏบิตั ิมอียูส่ีป่ระการ 
ประการแรกคอื การรกัษาความสจั ความจรงิใจต่อตวัเองทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัิ 
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สองคือ การรู้จักข่มใจตนเอง 
ฝึกใจตนเอง  ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สามคือ 
การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต  ไม่ว่า 
ด้วยเหตปุระการใด ประการทีส่ีค่อื การรูจ้กัละวางความชัว่ ความทจุรติ และ 
รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
คณุธรรมสีป่ระการนี ้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลกูฝังและบ�ารงุให้เจรญิงอกงาม 
ขึน้โดยทัว่กนัแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาตบิงัเกดิความสขุ ความร่มเยน็ และมี
โอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์...”



ธรรมส�ำหรับกำรเลือกคู่ครอง ตอนที่ ๒
ก่อนทิ้งรูปขันธ์
ปุจฉำ-วิสัชนำโดยหลวงปู่เหรียญ วรลำโภ
ภำวนำกับนิมิต
ก�ำหนดกำรจัดงำนแสดงธรรมครั้งพิเศษ
ค�ำแนะน�ำผู้เข้ำฟังธรรมในงำนแสดงธรรม
แผนที่ มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหำเมฆ
ประวัติย่อขององค์บรรยำย
อย่ำยอมแพ้นะ
ดูกำยให้ตั้งสติได้ ค่อยมำรบกับควำมคิด
เห็นจิตยึดเป็นมรรค ปล่อยวำงได้เป็นผล
ควำมลับของจักรวำล
ปัญญำที่รู้ควำมจริง 
   ย่อมท�ำให้เกิดควำมกรุณำเป็นธรรมดำ
เสน่ห์ของควำมเงียบ
ธรรมะจำกหลวงพ่อวิชัย เขมิโย
ในศำสนำพุทธเรำ ไม่เชื่อเรื่องควำมบังเอิญ
งำนกัลยำณธรรม คืองำนปฏิบัติธรรมของฉัน
ดัดไม้ที่เคยคดให้กลับตรง
บทควำมอัศจรรย์ วันแห่งธรรม
วำสนำของบุคคล

เผยแผ่พระธรรมค�ำสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
เป็นสื่อกลำงระหว่ำงสมำชิกชมรม
กัลยำณธรรมและพุทธศำสนิกชน
เป็นสื่อกลำงระหว่ำงกลุ่มผู้อุทิศตน
เป็นแนวหลังทำงธรรม
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ของชมรมกัลยำณธรรม

๑.

๒.

๓.

๔.

วั ต ถ ุป ร ะ ส ง ค์

๔
๑๖
๒๔
๒๙
๓๓
๓๔
๓๖
๓๗
๔๑
๔๓
๔๔
๔๖

๕๐
๕๒
๕๔
๕๕
๕๗
๖๐
๖๒
๗๑

สัพพทานัง ธรรมทานัง ชินาติ  การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

สารบัญ

• ส�ำนักงำนปำกน�้ำ  
  ๑๐๐ ถนนประโคนชยั ต.ปำกน�ำ้ อ.เมอืง     
  จ.สมุทรปรำกำร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
  www.kanlayanatam.com

คติธรรมประจ�าฉบับ

ภำพจำกปก : บึงบัว วัดป่ำสุคะโต
(ภำพโดย zen sukato)

วำรสำรชมรมกัลยำณธรรม
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒
ฉบับพฤศจิกำยน ๒๕๕๗

พิมพ์แจกเป็นธรรมทำน
จ�ำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม

เราก็ต้องพยายามขวนขวาย 
อย่าเป็นดอกบัวติดอยู่กับโคลนตม 
มองเห็นภัยเห็นโทษแห่งวัฏฏสงสาร
อะไรที่ควรท�า ก็รีบท�าเสีย 
อะไรที่ควรปฏิบัติก็ปฏิบัติ
เพราะชีวิตเราไม่แน่นอน 
วันเวลาแห่งความตาย
ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 
ที่สุดแล้ว พวกเราจะต้อง
ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม4

การเลือกคู่ครอง
อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

๕

ตอนที่

๒
ธรรมสําหรับ

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม4

“กาม” VS “กรรม”
(๑) “กำม” ได้แก่ กำรตดิใจใน รปู-เสยีง-กลิน่-รส-สมัผสั มนัเกดิขึน้-ตัง้อยู-่ 

ดบัไป เป็นวฏัจกัรของมนัเช่นนี ้เรำสำมำรถฝึกจติของเรำไม่ให้ลุม่หลงใน “กำม” 
ได้ หรอืฝึก “สต”ิ ไม่ให้เรำตกเป็นทำสของ “กำม” ในทกุๆ เรือ่งได้ ฉะนัน้คูค่รอง 
ที่ฉลำดจะต้องไม่ให้ “กำม” เป็นเจ้ำนำยบงกำรเรำ แต่เรำต่ำงหำกที่จะบังคับ 
บัญชำ “กำม” ให้อยู่ในระเบียบวินัยของเรำได้
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(๒) แต่ “กรรม” ที่ได้ท�ำส�ำเร็จแล้ว ตัว “กฎแห่งกรรม” จะท�ำหน้ำที่ 
ของมันอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต พร้อมที่จะออกฤทธิ์ออกผลเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อม 
และไม่ขึน้อยูก่บักำลเวลำ กล่ำวคอื มนัพร้อมทีจ่ะให้ผลได้ทกุๆ เวลำ ต่ำงจำก 
“กำม” ทีถ้่ำปรำศจำกอำรมณ์อนัน่ำรกัน่ำใคร่แล้ว “กำม” ย่อมไม่สำมำรถส่งผล 
ใดๆ ได้ ฉะนั้น คู่ครองทั้งสองจึงต้องระมัดระวัง “กรรม” ให้มำกกว่ำ “กำม” 
เพรำะ “กรรม” นัน้สำมำรถจดัสรรทกุสิง่ทกุอย่ำง ตัง้แต่รกัสดุซึง้ปำนจะกลนื 
หรอืโกรธเกลยีดเหมน็หน้ำจนถงึขัน้หย่ำร้ำง หรอืถงึขัน้ให้ลกูๆ ซึง่ยงัไม่รูอ้โีหน่ 
อเีหน่ต้องรบักรรมอนัเกดิจำกพ่อแม่ทะเลำะกนั ทบุตกีนั หรอืหย่ำร้ำงกนั และ 
กลำยเป็นเด็กก�ำพร้ำพ่อหรือแม่ในที่สุด

(๓) บำงคนชอบไปพึ่งพิงหมอดู แม้กระทั่งฝำกชีวิตและอนำคตไปกับ 
หมอด ูอย่ำลมืว่ำ “หมอด”ู หรอื “โหรำศำสตร์” จดัเป็นวชิำสถติทิีเ่ขำรวบรวม 
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นตำมกำรโคจรของดวงดำว แล้วสรุปออกมำเป็นค�ำ 
พยำกรณ์ ถูกบ้ำง ผิดบ้ำง เพรำะเหตุใด? ก็เพรำะว่ำสิ่งที่หมอดูท�ำนำยนั้น 
มันเป็นไปตำมเหตุปัจจัยที่ระบุไว้ในต�ำรำ แต่ในชีวิตจริงๆ นั้น ยังมีเหตุปัจจัย 
รอบข้ำง รอบตัว ในครอบครัว ญำติพี่น้อง เพื่อนๆ สังคม ชุมชน และกำร 
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ รอบโลก เป็นตัวแปรอีกด้วย ฉะนั้นจงฝำก 
ชีวิตไว้กับ “กรรม” (กำรกระท�ำของเรำทั้งกำย-วำจำ-ใจ ซึ่งเรำท�ำด้วยตัวเรำ 
เอง) ให้มำกไปกว่ำกำรเชื่อหมอดู พลังแห่งกรรมที่ดีๆ+ถูกต้อง+ท�ำไปแบบ 
มีสติและปัญญำย่อมสำมำรถสร้ำงพลังกรรมใหม่ๆ ที่มีก�ำลัง และท�ำให้กรรม 
เก่ำๆ ที่คอยจะให้ผลวิ่งตำมไม่ทัน เพรำะกรรมใหม่มีพลังที่เหนือกว่ำนั่นเอง

(๔) ยกตัวอย่ำงเมื่อมีปัญหำในชีวิตคู่ วิธีที่จะแก้ไขง่ำยๆ ด้วยตัวเรำเอง 
แทนกำรพึง่พงิหมอด ูคอื ถ้ำท�ำผดิแล้วยอมรบัผดิ แล้วสญัญำทีจ่ะไม่ท�ำสิง่ผดิ 
นั้นต่อไปอีกอย่ำงเด็ดขำด เพียงแค่นี้ย่อมจะได้รับควำมเห็นใจ และให้อภัย 
จำกคูค่รองของตน เพรำะผูท้ีม่กีำรศกึษำ หรอืมธีรรมะประจ�ำใจย่อมเข้ำใจดว่ีำ 
ในโลกแห่งควำมเป็นจริง คนเรำมีโอกำสท�ำพลำดหรือท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ 
ฉะนัน้ จงอย่ำให้ “อตัตำ-ตวัตน” พำเรำหลงทำงว่ำ “ฉนัไม่มวีนัผดิ คณุนัน่แหละ 
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ท�ำไม่ถกูต้อง”“คณุต้องเปลีย่นให้เป็นไปตำมทีฉ่นัคดิให้จงได้” เรยีกว่ำนีเ่ข้ำขัน้ 
เป็นโรคแล้ว คือ “โรคยัดเยียดควำมผิดให้คนอื่น” หรือ “โรคที่คุณต้องคิด 
เหมอืนฉนั” ไงล่ะ โรคแบบนีไ้ม่มวีนัแก้ปัญหำทีเ่กดิขึน้ได้ มแีต่กำรพดูคยุ+กำร 
ขอโทษอย่ำงจริงใจ+กำรให้อภัยซึ่งกันและกัน ที่จะใช้แก้ปัญหำต่ำงๆ ในชีวิต 
คู่ได้

(๕) กำรมชีวีติคูไ่ม่ใช่อยูเ่พยีงตวัคนเดยีวทีจ่ะกระท�ำอะไรตำมใจชอบได้ 
เมื่อมีผู้มำร่วมชีวิตด้วยและต้องอยู่ร่วมกันตลอดไป กำรปรับตัว+กำรพร้อม 
ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เพรำะกฎแห่งธรรมชำติที่ส�ำคัญ 
ที่สุดคือ “The Law of Change” หรือ “กฎแห่งอนิจจัง” หรือ “กฎแห่งกำร 
เปลีย่นแปลง” ถ้ำเรำปรบัตวัเรำให้เข้ำกบักำรเปลีย่นแปลงไม่ได้ ผลสดุท้ำยกำร 
เปลี่ยนแปลงนี่แหละที่จะผลักดันให้เรำต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ซึ่งวิธีหลังนี้มัก 
จะลงเอยด้วยควำมเจบ็ปวด (sad ending) ต่ำงกบัวธิแีรกซึง่มกัจะลงเอยด้วย 
กำรที่อยู่กับมันได้ และส่งผลให้มีควำมสุขในที่สุด (happy landing)

(๖) ทกุๆ กำรกระท�ำ หรอื “กรรม” เริม่ทีค่วำมคดิ (มโนกรรม) เรำก่อน 
แล้วจงึตำมมำด้วยกำรกระท�ำทำงกำย (กำยกรรม) หรอื วำจำ (วจกีรรม) ฉะนัน้ 
ศตัรทูีร้่ำยทีส่ดุในชวีติเรำไม่ใช่ใครอืน่ มนัคอื “ควำมคดิร้ำย” ของเรำนัน่แหละ 
เป็นควำมคดิทีเ่ข้ำข้ำงตนเอง หรอืเป็นควำมคดิทีจ่ะพยำยำมเปลีย่นฝ่ำยตรงข้ำม 
ให้เป็นไปตำมทีใ่จเรำปรำรถนำ คลืน่ควำมคดิเช่นนีอ้นัตรำยยิง่นกัต่อกำรครอง 
ชีวิตคู่

(๗) จงจ�ำไว้ว่ำ
คิดดี+พูดดี+ท�ำดี+ไม่คำดหวังสิ่งตอบแทน มีแต่ได้หรือเสมอตัว
คิดดี+พูดดี+ท�ำดี+คำดหวังสิ่งตอบแทน มีทั้งได้หรือไม่ได้
คดิไม่ด+ีพดูไม่ด+ีท�ำไม่ด+ีคำดหวงัสิง่ตอบแทน มแีต่เสยีและเป็นวบิตัสิูต่วั
แน่นอน
(๘) อย่ำใช้ชวีติคูต่ำม “ควำมรูส้กึ” หรอื “อำรมณ์” ทีเ่กดิขึน้ แต่ให้ใช้ชวีติ 

ตำม “ควำมรูต้วั” (สต)ิ และ “กำรคดิถงึเหตผุล” เป็นส�ำคญั กำรครองชวีติคู่ 
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ถึงจะรำบรื่น
(๙) มคี�ำกล่ำวว่ำ “กรรมใครกรรมมนั” ฉะนัน้ จงอย่ำเปรยีบเทยีบชวีติคู่ 

ของเรำกบัชวีติคูข่องผูอ้ืน่ เพรำะแต่ละคนแต่ละคูม่กีรรมทีไ่ม่เหมอืนกนั มจีรติ 
ที่ไม่เหมือนกัน มีอุปนิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกัน มีควำมชอบพอที่ไม่เหมือนกัน 
ฯลฯ กำรเปรียบเทียบรังแต่จะสร้ำงควำมน้อยเนื้อต�่ำใจ ควำมผิดหวัง ควำม 
เสียใจ มำสู่ตัวเรำ ไหนๆ ก็แต่งงำนเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว กำรท�ำใจยอมรับ+ 
พึงพอใจในสิ่งที่เรำมีอยู่ต่ำงหำก ที่จะน�ำควำมสมบูรณ์เป็นควำมสุขมำสู่ชีวิตคู่

(๑๐) ร่ำงกำยที่อ่อนแอย่อมมีภูมิต้ำนทำนต�่ำ ติดเชื้อโรคได้ง่ำย ก็เช่น 
เดยีวกบัควำมอ่อนแอทำงด้ำนจติใจหรอืจติวญิญำณ ย่อมท�ำให้หวัใจหมดอำลยั 
ตำยอยำก คดิฆ่ำตวัตำย หมดหวงัในชวีติไปเสยีทกุๆ ด้ำน วธิแีก้ไขคอื เสรมิ 
ภมูคิุม้กนัทำงด้ำนจติใจด้วยควำมรูด้้ำนธรรมะ+ปฏบิตัธิรรม (หำประสบกำรณ์ 
จรงิ) เกีย่วกบัธรรมะและควำมจรงิของชวีติ กจ็ะสำมำรถฟันฝ่ำอปุสรรคต่ำงๆ 
ในชีวิตคู่ได้โดยไม่ยุ่งยำก เพรำะธรรมะจะสอนให้เรำเข้ำใจควำมจริง+มีควำม 
อดทน+ควำมอดกลั้น+กำรให้อภัย+แก้ไขปัญหำตำมหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตคู่ 
ด�ำรงอยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องหย่ำร้ำงกัน

(๑๑) “ควำมรกั” จดัเป็นอำรมณ์ชนดิหนึง่ “อำรมณ์” กค็อื “ควำมรูส้กึ” 
ทีเ่กดิขึน้ ฉะนัน้ ถ้ำต้องรกัษำ “ควำมรกั” กต้็องรกัษำ “ควำมรูส้กึทีม่ต่ีอกนั” 
จะรักษำให้ยั่งยืนก็ต้องใช้ “ธรรมะ” เป็นเครื่องน�ำทำง

(๑๒) อย่ำไปฝันหวำนว่ำ “ควำมรัก” จะน�ำมำซึ่งควำมสุขอย่ำงเดียว 
สจัธรรมสอนเรำว่ำ สขุ-ทกุข์ ต้องคละเคล้ำกนัไปตลอดชวีติ ฉะนัน้ “ควำมรกั 
แท้” จึงอยู่ที่กำรร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยควำมเต็มใจ+เข้ำใจ ไม่ใช่ยึดแต่ “ควำม 
สขุ” และบอกปัด “ควำมทกุข์” เพือ่ให้บรรลถุงึวตัถปุระสงค์นี ้จะต้องสลดั “ควำม 
เหน็แก่ตวั” ทีม่อียูด่ัง้เดมิออก และเพิม่ “ควำมเสยีสละ” ทีม่ต่ีอกนัให้มำกขึน้ 
“ควำมเสียสละ” จะน�ำมำซึ่ง “ควำมเอื้ออำทร” และ “ควำมเกื้อกูล” ต่อกัน 
ซึ่งผลสุดท้ำยเป็นค�ำตอบของ “ควำมรักแท้”
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คู่ครองที่อยากเข้าถึง “รักแท้” 
และมีชีวิตคู่ทีี่มั่นคงยืนยาว

ให้ทั้งคู่ปฏิบัติดังนี้
(๑) อย่ำงน้อย  “สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง ให้เปล่งค�ำมั่นสัญญำต่อกันดังนี้”
We love - we care - we share - we solve problems together.
“Love” หรอื “ควำมรกั” ณ ทีน่ี ้จะต้องเป็น “love that gives” ไม่ใช่ 

“love that takes” หมำยควำมว่ำ ควำมรกัทีท่ัง้คูใ่ห้ต่อกนัจะต้องเป็นควำมรกั 
ทีบ่รสิทุธิท์ีม่แีต่ให้ โดยไม่หวงัผลสิง่ใดตอบแทน เพรำะหำกเรำไปตัง้เงือ่นไขว่ำ 
“ฉันจะรักเธอต่อเมื่อเธอต้องรักฉันตอบแทน หรือต้องท�ำอะไรบำงอย่ำงเพื่อ 
ตอบแทนควำมรกัของฉนั” เงือ่นไขเช่นนีน้�ำมำสูค่วำมแตกแยกในชวีติคู ่เพรำะ 
ต่ำงคนต่ำงหวังผลตอบแทนทั้งคู ่ เมื่อไม่ได้เป็นไปดั่งใจหมำย รักที่เคย 
หวำนชืน่กพ็งัทลำยลง แต่ถ้ำเป็นควำมรกัทีไ่ม่มเีงือ่นไขใดๆ แอบแฝง เรยีกว่ำ 
เป็น “รกัเหนอืรกั” (Unconditional love หรอื Love beyond love) ถ้ำทัง้คู่ 
ท�ำได้เช่นนี้ ย่อมแสดงถึงน�้ำใสใจจริงที่มีต่อกัน ควำมรักที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงมีแต่ให้ 
โดยไม่หวงัสิง่ใดตอบแทนนีแ่หละทีจ่ะยดึเหนีย่วจติใจซึง่กนัและกนัให้แนบแน่น 
ตลอดไป

“Care” หรอื “ควำมเอำใจใส่” ต่อกนั ต้องเป็นกำรห่วงใยเอำใจใส่ต่อกนั 
ที่มำจำกก้นบึ้งของหัวใจ มิใช่เพียงท�ำไปตำมหน้ำที่หรือท�ำไปเพื่อให้พ้นภำระ 
ไปครั้งๆ เท่ำนั้น

“Share” หรือ “แบ่งปันกัน” นอกจำกอำหำรกำรกิน ทรัพย์สินเงินทอง 
หรือที่อยู ่อำศัย ที่จะต้องแบ่งปันกันแล้ว ยังหมำยถึงกำรท�ำตนเพื่อรักษำ 
เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง ควำมก้ำวหน้ำในอำชพีทีต่นท�ำด้วย และอย่ำลมืทีจ่ะแบ่งปัน 
ควำมคดิ (share idea) ร่วมกนัด้วย เพรำะทกุๆ ควำมคดิ หำกได้มกีำร share 
กันก่อน ย่อมไม่น�ำมำซึ่งควำมคิดเห็นที่แตกแยกหรือข้อทะเลำะเบำะแว้งใน 
ภำยหลัง

“Solve problems together” ในชีวิตคู่ เมื่ออยู่ร่วมกันไปนำนๆ ย่อมมี 

๖
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ปัญหำครอบครวัหรอืปัญหำชวีติคูเ่กดิขึน้ไม่มำกกน้็อย หำกทัง้คูรู่จ้กัแก้ปัญหำ 
ร่วมกัน หำข้อสรุปที่ตรงกันได้ จะถือเป็นวิธีที่แก้ปัญหำได้ดีที่สุด ปัญหำที่ 
เกดิขึน้ไม่ส�ำคญัทีม่นัจะออกมำเป็นค�ำตอบเช่นใด แต่ส�ำคญัอยูท่ีว่่ำ ทัง้คูไ่ด้ใช้ 
ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำนั้นหรือไม่ เพรำะกำร 
มีส่วนร่วมกันตั้งแต่ต้นจะไม่เปิดโอกำสให้มีกำรแก้ตัวในภำยหลัง วิธีกำรนี้จึง 
สำมำรถหลีกเลี่ยงข้อทะเลำะเบำะแว้งหรือควำมไม่เข้ำใจต่อกันในอนำคตได้

(๒) ให้หมั่นจ�ำไว้ว่ำ “หน้ำที่” เป็นเรื่องภำยนอกที่ต้องกระท�ำ ส่วน 
“กำรปล่อยวำง” เป็นเรือ่งภำยใน (ใจ) ทีต้่องปฏบิตั ิทกุครัง้ทีม่ปัีญหำ จะต้อง 
ร่วมกันพิจำรณำแก้ไข สุดท้ำยแล้ว จะแก้ได้หรือไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวำง ผู้ใด 
สำมำรถปล่อยวำงได้โดยท�ำเป็นนิสัยประจ�ำตัว ชีวิตคู่จะมีแต่ควำม “สมหวัง” 
มำกกว่ำ “ผิดหวัง”

(๓) ต้องเข้ำใจอย่ำงชนดิทีรู่แ้จ้งทะลปุรโุปร่งว่ำ “สจัธรรม” หรอื “ควำมจรงิ 
แท้” ม ี๒ อย่ำง คอื “ควำมจรงิด้ำนสงัคม” หรอื “ควำมจรงิแบบโลกๆ” หรอืเป็น 
“โลกียสัจจะ” กับ “ควำมจริงแบบธรรมชำติ” หรือ “ควำมจริงแท้ตำมสภำวะ 
ธรรม” หรือเป็น “ปรมัตถสัจจะ”

เวลำมีปัญหำเกิดขึ้น ถ้ำเป็นปัญหำทำงโลกๆ เป็นปัญหำของครอบครัว 
สงัคม หรอืธรุกจิกำรงำน ลองแก้ไขด้วยกตกิำในทำงโลกๆ ให้เตม็ทีก่่อน สดุท้ำย 
แล้วถ้ำแก้ไขไม่ได้ ลองงดัเอำกตกิำในทำงธรรมมำใช้ ซึง่เป็นควำมจรงิแท้ตำม 
ธรรมชำติ โดยกฎแห่งธรรมชำติที่จริงแท้ข้อหนึ่งคือ กฎแห่งไตรลักษณ์ หรือ 
“อนัจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ”
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“อนิจจัง” หมำยถึง ควำมไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลกนี้ จักรวำลนี้ 
ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยกำรเปลี่ยนแปลง มันจะหยุดนิ่งเฉยเพื่อให้เรำได้เสวย 
ในสภำวะนัน้ๆ ตลอดไปไม่ได้ และเป็นเพรำะมกีำรเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ 
นี่แหละ กำรพัฒนำกำร (development) และวิวัฒนำกำร (evolution) ของ 
สิ่งทั้งหลำย ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต จึงสำมำรถพัฒนำก้ำวหน้ำ 
ขึ้นเรื่อยๆ ได้ เช่น

ยำนพำหนะ ไม่ว่ำจะเป็นรถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือทำงกำรแพทย์ ฯลฯ ก็มีกำรพัฒนำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ หำกทุกอย่ำงมันหยุดอยู่กับที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ป่ำนนี้ 
สังคมเรำก็คงจะยังอยู่ในยุคหิน หรือยุคน�้ำแข็งเหมือนในอดีต

สมองมนษุย์เรำ จติใจมนษุย์เรำ ถ้ำไม่มกีำรเปลีย่นแปลงววิฒันำกำร ชวีติ 
ของเรำกค็งต้องอยูอ่ย่ำงคนป่ำคนเถือ่น ไม่ได้พฒันำสกัท ีแล้วเรำจะเอำเช่นนี้ 
หรือไม่

“ทุกขัง” เป็นเพรำะทุกอย่ำงต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง เพรำะมันไม่เที่ยง 
มนัจงึไม่สำมำรถด�ำรงอยูใ่นสถำนะหรอืสภำพเดมิๆ ตลอดกำลได้ และเป็นเพรำะ 
ควำมอยำก (ตณัหำ) ทีเ่รำอยำกให้มนัด�ำรงอยูเ่ช่นนัน้ตลอดไป เช่น เวลำมสีขุ 
ก็อยำกจะให้มันสุขตลอดกำลนำน เวลำที่ได้ ลำภ-ยศ-สรรเสริญ ก็อยำกให้ 
มนัอยูก่บัเรำตลอดกำลนำน พอมนัไม่ได้เป็นไปดัง่ใจ มนักน็�ำมำซึง่ควำมทกุข์ 
(ทุกขัง) ให้กับเรำ

“อนตัตำ” ไม่มสีิง่ใดในโลกทีส่ำมำรถจะเกดิได้ ด�ำรงอยู ่และดบัไปด้วย 
ตัวของมันเองโดยปรำศจำกกำรพึ่งพิงสิ่งภำยนอกหรือสิ่งที่มีอยู่รอบตัว เช่น

ตัวมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอำศัยเชื้อสเปริ์มของพ่อ ผสมกับไข่ของแม่ 
ในช่วงทีร่งัไข่พร้อมจะผสมพนัธุ ์แล้วยงัจะต้องมวีญิญำณของสตัว์ (สตัว์ ในทีน่ี้ 
หมำยถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด) มำร่วมปฏิสนธิด้วย และในระหว่ำงที่อยู่ในครรภ์ 
มำรดำ ยงัต้องอำศยัอำหำรและอำกำศผ่ำนทำงสำยรกเข้ำสูต่วัทำรก แม้นเมือ่ 
คลอดออกมำกต้็องอำศยันม อำหำร อำกำศ เพือ่ท�ำให้ชวีติมกีำรเจรญิเตบิโต 
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ในระหว่ำงที่ยังเป็นวัยทำรกแม้จะยังพูดไม่ได้ ก็ต้องผ่ำนกำรอบรมเลี้ยงดูและ 
สอนในท่วงท่ำต่ำงๆ จำกพ่อแม่และคนใกล้ชิด พอถึงวัยเรียน ก็ถูกส่งเข้ำ 
โรงเรยีนเพือ่เรยีนหนงัสอื เพือ่ว่ำโตขึน้จะได้น�ำเอำควำมรูท้ีร่�ำ่เรยีนมำประกอบ 
สัมมำอำชีพเพื่อเลี้ยงปำกเลี้ยงท้องตัวเองและครอบครัวต่อไป เห็นหรือยัง 
ว่ำกระบวนกำรเหล่ำนี้มันต่ำงเกื้อกูลกัน พึ่งพำอำศัยกันและกัน มันจึงไม่มี 
เอกลักษณ์ตัวตนของมันโดดๆ ได้

โต๊ะ เก้ำอี้ เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ ก็ไม่สำมำรถเกิดขึ้น 
ด้วยล�ำพังตัวมันเอง มันเริ่มจำกมนุษย์ที่ต้องใช้ปัญญำโดยกำรน�ำเอำแร่ธำตุ 
วัสดุ สิ่งของต่ำงๆ ที่มีอยู่บนโลกนี้มำประดิษฐ์ประดอยให้เป็นเครื่องมือเครื่อง 
ใช้ เครือ่งทุน่แรง เครือ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ ให้กบัมวลมนษุย์ได้ใช้สอย 
ซึ่งสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนั้นก็ล้วนมำจำกชิ้นส่วนย่อยๆ ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นและน�ำ 
มำรวมกนัให้ได้สิง่ทีเ่รำต้องกำร อนัแสดงว่ำ รถยนต์เอย บ้ำนเอย เครือ่งจกัร 
เอย ฯลฯ มันเกิดขึ้นของมันเองโดดๆ ไม่ได้ มันต้องอำศัยควำมคิดมนุษย์ 
+น�้ำมือมนุษย์+ชิ้นส่วนย่อยๆ ต่ำงๆ ในกำรท�ำให้มันเกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ได้ 
ควำมจรงิเช่นนีแ้หละทีเ่รำเรยีกว่ำ มนัไม่มตีวัไม่มตีนของมนัเอง (ภำษำธรรมะ 
เรยีกว่ำ “อนตัตำ”) เมือ่มนัไม่มตีวัไม่มตีนเป็นของมนัเองโดยเฉพำะเช่นนี ้เรำ 
จึงไม่สำมำรถควบคุมหรือบังคับบัญชำให้เป็นไปตำมที่ใจเรำปรำรถนำได้

ที่กล่ำวถึงลักษณะธรรมชำติ ๓ ประกำร คือ “อนัจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ” 
ข้ำงต้นก็เพื่อจะให้คู่ครองทั้งหลำยตระหนักในควำมจริง ๓ ประกำรนี้ (ภำษำ 
ธรรมะเรยีก “ไตรลกัษณ์”) เผือ่ว่ำเวลำเกดิปัญหำใดๆ ขึน้เวลำเกดิควำมกลุม้อก 
กลุม้ใจ ท้อแท้ ผดิหวงั ไม่เป็นไปดัง่ใจคดิ จะได้คดิถงึธรรมชำต ิ๓ ประกำรนี้ 
แหละ ว่ำมนัล้วนแล้วแต่ เกดิขึน้-ตัง้อยู-่และต้องดบัไปในทีส่ดุ ฉะนัน้ หลงัจำก 
ได้ใช้ควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำครอบครวัหรอืปัญหำควำมรกัอย่ำงเตม็ที่ 
แล้ว มนัจะไม่ได้เป็นไปตำมทีใ่จเรำต้องกำร กต้็องปล่อยวำงเสยี เพรำะหำกเรำ 
กลุม้ใจกบัมนัต่อไป มนักไ็ม่ได้มอีะไรดขีึน้ เพรำะเรำได้แก้ไขอย่ำงสดุฤทธิแ์ล้ว 
มนักไ็ด้เท่ำนีแ้หละ สูเ้รำยอมรบักบัมนัเพรำะรูว่้ำ ทกุๆ ปัญหำ ทกุๆ ควำมทกุข์ 
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มันต้องตกอยู่ภำยใต้ธรรมชำติ ๓ ข้อนี้ คือ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป อย่ำง 
แน่นอน กำรยอมรับ+ปล่อยวำง คือสุดยอดแห่งกำรเข้ำถึงควำมดับทุกข์ ทุก
สิ่งทุกอย่ำงล้วนแปรเปลี่ยนไปตำมกระแสแห่งเหตุปัจจัย มันมีขึ้นมีลง มีเกิด 
มดีบั มไีด้มเีสยี มสีมหวงั-ผดิหวงั มสีขุ-มทีกุข์ ฯลฯ ธรรมชำตมินักด็�ำเนนิไป 
ตำมกระแสของมันเช่นนี้แหละ แล้วเรำจะไปฝืนธรรมชำติท�ำไม ตั้งแต่มีกำร 
สร้ำงโลกสร้ำงจกัรวำลมำ ยงัไม่มผีูใ้ดสำมำรถเอำชนะหรอือยูเ่หนอืธรรมชำตไิด้ 
เก่งๆ เรำก็เพียงเรียนรู้ควำมเป็นจริงกับมัน และหำทำงบรรเทำควำมเสียหำย 
ในระดับหนึ่งได้เท่ำนั้น กระบวนกำรของชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้

(๔) ทั้งสองฝำ่ยจะต้องจ�ำใส่ใจให้เขำ้กระดูกด�ำวำ่ กำรทะเลำะเบำะแว้ง 
หรืออำจถึงขึ้นทุบตีกัน ไม่มีทำงแก้ไขปัญหำใดๆ ได้ มีแต่สร้ำงควำมร้ำวฉำน 
และควำมบำดหมำงที่หยั่งลึกลงในหัวใจทุกๆ วัน ฉะนั้น คนฉลำดจึงหลีก 
เลี่ยงกำรทะเลำะเบำะแว้ง แต่ท�ำตนให้นิ่งเพื่อรับฟังอย่ำงเดียวโดยไม่ตอบโต้ 
แม้ตัวเองจะไม่เห็นด้วยก็ตำม (เรียกว่ำ “ใช้ควำมนิ่งสยบควำมเคลื่อนไหว”) 
แล้วปล่อยให้อำรมณ์ของอกีฝ่ำยหนึง่ค่อยๆ สงบลง (แม้จะใช้เวลำเป็นวนัหรอื 
หลำยๆ วนักต็ำม) แล้วจงึหำหนทำงมำคยุด้วยกนั (ตอนอำรมณ์สงบลงแล้ว) 
ด้วยกำรชี้แจงในเหตุและผล โอกำสที่คู่ฝ่ำยตรงข้ำมจะยอมเจรจำและยอมรับ 
ในเหตุผลย่อมมีมำกกว่ำตอนมีอำรมณ์ คนโง่เท่ำนั้นที่ปล่อยให้อำรมณ์อยู่ 
เหนือเหตุผล แม้แต่ในทำงพระพุทธศำสนำก็ยังสอนเสมอว่ำ “เวรย่อมระงับ 
ด้วยกำรไม่จองเวร” ฉะนั้น จึงหมั่นถำมตัวท่ำนเองว่ำ ท่ำนจะเป็นคนโง่หรือ 
คนฉลำดกันแน่

(๕) ทัง้หมดทัง้สิน้ทัง้ปวงดงักล่ำวข้ำงต้นจะประสบผลส�ำเรจ็ให้ง่ำยกด้็วย 
กำรทีคู่ค่รองม ี“ธรรมะ” เสมอกนั ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นธรรมะระดบัลกึ ธรรมะ 
ง่ำยๆ ทีเ่กีย่วกบักำรครองรกัครองเรอืนต่ำงหำกทีท่ัง้คูต้่องศกึษำร่วมกนั เข้ำใจ 
กบัมนั ยอมรบักบัมนั อยูก่บัธรรมะเหล่ำนีไ้ด้แบบไม่ต้องบงัคบัใจตนเอง เมือ่ถงึ 
จดุนีไ้ด้ ท่ำนกจ็ะปล่อยวำงสิง่ต่ำงๆ ได้ในทีส่ดุ จงจ�ำไว้ว่ำ “ครองรกั” หรอืจะสู้ 
“ครองธรรม” เพรำะกำร “ครองธรรม” ท�ำให้เรำได้ “ครองรกั” โดยอตัโนมตัิ 



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 13

แต่กำร “ครองรัก” เพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถค�้ำยันครอบครัว และพำชีวิตคู่ 
ไปสู่ทิศทำงที่ถูกต้องได้เสมอไป

จง “อย่าแต่งงาน”  เพราะสิ่งต่อไปนี้
(๑) แต่งงำนเพรำะกลวัว่ำจะไม่ได้แต่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในผูห้ญงิเมือ่ 

มอีำยมุำกแล้ว กลวัว่ำจะขึน้คำน กลวัว่ำจะเป็นรถด่วนขบวนสดุท้ำยทีต้่องแย่ง 
กนัรบีขึน้ ถ้ำผูใ้ดมคีวำมคดิแบบนี ้กแ็สดงว่ำ เดนิผดิทำงตัง้แต่ต้นแล้ว ให้ระวงั 
ไว้ว่ำ เรำอำจไปคว้ำเอำงูพิษหรือหมำเน่ำเข้ำ แล้วจะหำว่ำไม่เตือนหนำ

(๒) แต่งงำนเพรำะกลุ้มอกกลุ้มใจที่จะอยู่ในครอบครัวกับพ่อแม่ต่อไป 
เพรำะอยูไ่ปกม็แีต่เรือ่ง เข้ำกบัพ่อแม่หรอืสมำชกิในครอบครวัไม่ได้ เลยอยำก 
มคีูค่รองเพือ่สร้ำงครอบครวัใหม่จะดกีว่ำ ให้ระวงัว่ำ ผูท้ีร่บีด่วนตดัสนิใจแบบนี้ 
ย่อมเป็นกำรตดัสนิใจทีไ่ม่รอบคอบ ขนำดปัญหำในบ้ำนของตนแท้ๆ กย็งัไม่คดิ 
แก้ไข หรือหำทำงแก้ไขให้ส�ำเร็จลุล่วงไป แล้วจะมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำ คุณจะ 
สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในครอบครวัใหม่ของคณุได้ ระวงัจะหนเีสอืปะจระเข้ 
โดยไม่รู้ตัวหนำ

(๓) แต่งงำนเพรำะต้องกำรประชดแฟนเก่ำทีเ่ลกิลำกนัไป กำรตดัสนิเช่นนี้ 
เป็นกำรตัดสินด้วยอำรมณ์มำกกว่ำเหตุผล ระวังจะเจอคู่ที่แย่ยิ่งกว่ำเก่ำอีก

(๔) แต่งงำนเพรำะหลงใหลในสิง่ภำยนอกมำกกว่ำคณุธรรมในจติใจ เช่น 
แต่งเพรำะหลงใหลในรปูร่ำง หน้ำตำ ชอบกำรฉอเลำะ มฐีำนะ มยีศศกัดิ ์ฯลฯ 
เพรำะสิง่เหล่ำนีไ้ม่ได้เป็นเครือ่งประกนัว่ำ ชวีติสมรสจะรำบรืน่ปรำศจำกปัญหำ 
อีกทั้งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนไม่จีรังยั่งยืน หรือคงทนอยู่ได้นำน

(๕) แต่งงำนเพรำะคิดว่ำเรำจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงนิสัยเขำได้เมื่ออยู่ 
ด้วยกนั โถ! ขนำดนสิยัตวัเองยงัเปลีย่นได้ยำกเยน็แสนเขญ็ แล้วจะไปเปลีย่น 
นิสัยคู่ของตนได้อย่ำงไรกัน?

(๖) แต่งงำนเพรำะรูส้กึเหงำ จงึอยำกหำคูค่รองเพือ่ให้หำยเหงำ อนจิจำ! 
ช่ำงขำดสติปัญญำเสียนี่กระไร หำรู้ไม่ว่ำควำมรู้สึกเหงำหรือไม่เหงำมันอยู่ที่ 

๗
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จติใจตวัเรำเอง อยูท่ีค่วำมคดิตวัเรำเอง มนัจงึต้องปรบัควำมคดิหรอืจติใจของ 
เรำเอง จงึจะถอืว่ำแก้ไขถกูทำง คนอืน่กท็�ำให้เรำหำยเหงำแบบชัว่ครัง้ชัว่ครำว 
ได้เท่ำนั้น แต่ท�ำให้เรำไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอก ขอให้จ�ำไว้

(๗) แต่งงำนทัง้ทีรู่จ้กักนัน้อยเกนิไป คอื ประเภทรบีด่วนใจเรว็แบบเปิด 
ปุ๊บ-ติดปั๊บ อย่ำลืมว่ำ คู่ของเรำอำจปกปิดเรำในสิ่งไม่ดีไม่งำมมำกมำย เช่น 
มีคดีติดตัว มีโรคประจ�ำตัว มีหนี้สินมำกมำย มีปมชีวิตอื่นๆ ที่ซ่อนไว้ไม่ให้ 
เรำรู้ ขืนไม่ส�ำรวจตรวจสอบให้ดีเสียก่อนด้วยกำรคบไปนำนๆ ระวังจะขมขื่น 
ไปตลอดชีวิต

(๘) แต่งงำนโดยที่ทั้งสองฝ่ำยยังมีฐำนะไม่พร้อม เช่น ยังมีหนำ้ที่กำร 
งำนที่ไม่มั่นคง เงินทองชักหน้ำไม่ถึงหลัง ควำมคิดก็ยังเป็นแบบวัยรุ่น-ขอให้ 
สนกุไปวนัๆ เท่ำนัน้ ไม่มคีวำมคดิแบบผูใ้หญ่ทีค่ดิหำทำงสร้ำงอนำคตทีม่ัน่คง 
ให้กับครอบครัว เมื่อไม่มีควำมคิดเสียสละท�ำเพื่ออีกฝำ่ยหนึ่งแล้วจะสำมำรถ 
เสยีสละเวลำให้ลกูๆ ทีเ่กดิตำมมำหรอื แล้วจะแบกภำระควำมรบัผดิชอบทีม่ำก 
ขึ้นซึ่งตำมมำภำยหลังได้อย่ำงไร

“จงแต่งงาน” หลงัจากทีไ่ด้ส�ารวจตรวจสอบคูข่องเราแล้ว 
อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีควำมรับผิดชอบสูงทั้งต่อหน้ำที่กำรงำนของตนเอง ต่อครอบครัว 
ต่อคู่ครอง รู้จักจัดสรรรำยรับ-รำยจ่ำยได้อย่ำงเหมำะสมและถูกต้อง

(๒) เป็นควำมรักที่มอบให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทน (Love that gives 
หรือ Unconditional love) ไม่ใช่ไปตั้งแง่ว่ำ “ฉันจะรักเธอต่อเมื่อเธอต้องรัก 
ฉันเป็นสิ่งตอบแทน”, “เมื่อใดที่เธอหมดรักหรือรักน้อยลง ฉันก็จะกระท�ำสิ่ง 
เดียวกันกับเธอ” ท�ำยังกับว่ำเป็นกำรขำยของต่ำงตอบแทน แล้วควำมรักแท้ 
และควำมมั่นคงของครอบครัวจะเกิดขึ้นได้อย่ำงไร?

(๓) มีควำมเสมอต้นเสมอปลำยในกำรปฏิบัติต่อคู่รัก ผู้หลักผู้ใหญ่ของ 
ทั้งสองฝ่ำย หรือพี่ๆ น้องๆ ของทั้งสองฝ่ำย

๘
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(๔) มคีวำมเป็นตวัของตวัเอง มคีวำมมัน่ใจในตนเองสงู อย่ำหเูบำ อย่ำ 
เชื่อผู้อื่นยุแหย่ ทุกอย่ำงต้องใคร่ครวญด้วยเหตุผลก่อนกำรตัดสินใจ

(๕) มคีวำมเสยีสละพร้อมทีจ่ะท�ำให้อกีฝ่ำยหนึง่โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
เช่น ดูแลยำมเจ็บป่วย ช่วยเหลือทั้งงำนบ้ำนและงำนที่ต้องท�ำมำหำเลี้ยงชีพ 
ดูแลอำหำรกำรกินซึ่งกันและกัน ฯลฯ

(๖) ต้องให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั ไม่เอำเรือ่งน่ำขำยหน้ำของคูต่นไปนนิทำ 
ให้คนอื่นฟัง ไฟในอย่ำน�ำออก ไฟนอกอย่ำน�ำเข้ำ หมั่นรักษำสถำนะของ 
คู่ครองตนให้สม�่ำเสมอ

(๗) อย่ำงน้อยต้องมีธรรมะประจ�ำใจ ๒ ข้อ คือ “หิริ” (ได้แก่ ควำม 
ละอำยต่อบำป) กบั “โอตปัปะ” (ควำมเกรงกลวัต่อบำป) ธรรมะ ๒ ข้อนีแ้หละ 
ที่จะท�ำให้ธรรมะข้ออื่นๆ ตำมกันมำโดยไม่ยำกเย็นนัก

(๘) อย่ำงน้อยปีละครั้งหำกสำมำรถท�ำได้ ทั้งคู่ควรจะไปปฏิบัติธรรม 
ร่วมกันตำมสถำนปฏิบัติธรรมตำ่งๆ ก็จะเป็นกำรเพิ่มพูนคุณสมบัติและควำม 
แขง็แกร่งของจติใจได้มำกยิง่ขึน้ และอย่ำงน้อยเดอืนละครัง้ ทัง้คูค่วรจะน�ำเอำ 
ข้อคดิเตอืนใจทีไ่ด้แนะน�ำไว้ในเอกสำรชดุนีม้ำอ่ำนทบทวนด ูและส�ำรวจตนเอง 
(self-reflection) ว่ำตนได้ปฏบิตัหิรอืเข้ำถงึข้อคดิแนะน�ำดงักล่ำวได้ถงึไหนเพยีง 
ใดแล้ว จะได้ปรบัตวัปรบัตนให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ต่ำงๆ เพือ่ควำมยัง่ยนื 
สถำพรของครอบครัวสืบไป

ชมรมกัลยาณธรรมไม่มีนโยบายเรี่ยไรบอกบุญใดๆ ทั้งสิ้น
แล้วแต่ความศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะสนับสนุน
หลักการของเราไม่มีนโยบายสร้างวัตถุหรือท�าการบุญอื่นใด

นอกจากการให้ปัญญาทางธรรมซึ่งเป็นทานอันสูงสุด
เราจะมุ่งมั่นช่วยกันเผยแพร่ธรรมะอันประเสริฐสุด

เป็นแนวหลังทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้พระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นแสงประทีปน�าทางของสรรพสัตว์สืบไป.
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คนส่วนใหญ่เห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งถูก เห็นสิ่งไม่ดีว่ำเป็นสิ่งดี มี 
คณุค่ำควรแก่กำรแสวงหำ เอำมำเป็นของตน ด้วยคดิว่ำสิง่ทีแ่สวงหำนัน้ 
มีอยู่จริงแท้แน่นอน ตำมที่ใจรู้ ตำเห็น หูได้ยิน ฯลฯ หำกเรำได้สิ่ง 
เหล่ำนัน้มำครอบครองเป็นเจ้ำของได้แล้ว จะท�ำให้ชวีติของเรำดดูดีเูด่น 
เหนอืคนอืน่ทีเ่กดิร่วมยคุร่วมสมยั แท้จรงิแล้วสิง่ต่ำงๆ หำเป็นเช่นนัน้ 
ไม่ ผู้ที่พัฒนำจิตจนเข้ำถึงปัญญำเห็นแจ้ง คือเห็นเหตุเห็นผลถูกตรง 
ตำมควำมเป็นจริงแท้ ย่อมรู้ว่ำสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนั้นเป็นเพียงสมมุติ 
โลกธรรมมีอยู่แล้วหำยไป ทรัพย์เงินทองเป็นของก�ำพร้ำ จำกเจ้ำของ 

   ก่อน
ทิ้งรูปขันธ์

หนังสือแสดงเจตนารมณ์
ก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตบนโลกนี้

ดร.สนอง วรอุไร
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ไปก่อนตำย หรอืเจ้ำของจ�ำเป็นเป็นต้องทิง้ไว้ให้คนอืน่ครอบครองต่อ เมือ่ 
ถึงวำระที่ต้องตำยจำกโลกนี้ไป มนุษยสมบัติจึงเป็นเหยื่อล่อใจให้ผู้มี
ปัญญำเห็นผิด หลงติด ตะเกียกตะกำยแก่งแย่ง แสวงหำ ดังที่ได้เห็น 
เป็นตัวอย่ำงอยู่ในปัจจุบัน

กำรเกดิแก่เจบ็ตำยเป็นเรือ่งธรรมชำต ิมอีทิธพิลเหนอืชวีติของสรรพ 
สตัว์ในวฏัสงสำร พระอคัรสำวกทีม่ชีือ่ว่ำพระมหำโมคคลัลำนะ เคยกล่ำว 
ไว้ในครั้งพุทธกำลว่ำ “ควำมตำยมีแน่ไม่เวลำแก่ก็เวลำหนุ่ม ที่จะไม่ตำย 
ไม่มีหรอก” ด้วยเหตุนี้โลกธรรมและวัตถุที่มนุษย์หำมำไว้ในครอบครอง 
จึงครอบครองเป็นเจ้ำของได้ชั่วเวลำอันสั้น ในที่สุดต้องถูกทิ้งร้ำงไว้เป็น 
ของก�ำพร้ำเมื่อเจ้ำของมิได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้ว ด้วยเหตุนี้คนที่เห็น 
ผดิหรอืรูไ้ม่จรงิ จงึเอำจติไปผกูตดิกบัสมบตักิ�ำพร้ำ จนท�ำให้ชวีติต้องขำด 
อิสรภำพไปอย่ำงน่ำสงสำร

วันหนึ่งผู้เขียนได้เห็นฝูงนกนำงแอ่น บินอพยพหนีควำมหนำวมำ 
จำกประเทศในแถบขั้วโลกเหนือ จึงได้ระลึกถึงควำมหมำยของกำรเป็น 
มนุษย์ที่ผู้รู้ไม่จริงได้นิยำมให้ไว้ในท�ำนองที่ว่ำ “มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้ 
เหตผุลหรอืมนษุย์เป็นสตัว์ทีม่จีติใจสงู” เมือ่เหน็ฝงูนกนำงแอ่นบนิผ่ำนเข้ำ 
แดนประเทศต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสรเสรี จึงได้หวนระลึกถึงมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ 
ในปัจจบุนั นยิมพฒันำสมองจนมคีวำมรูส้งูกนัเป็นจ�ำนวนมำก แต่ส่งผล 
ให้อิสรภำพของชีวิตลดลง กำรเดินทำงไปแสวงหำควำมรู้ในตำ่งประเทศ 
หรอืไปท�ำธรุะกจิกำรงำนใดกต็ำม มนษุย์ต้องใช้ใบผ่ำนแดน (passport) 
และหลกัฐำนอืน่ๆ แสดงควำมเป็นตวัตนแก่เจ้ำหน้ำทีข่องประเทศนัน้ จงึ 
จะได้รบัอนญุำตให้เดนิทำงเข้ำสูป่ระเทศนัน้ได้ ซึง่ต่ำงจำกฝงูนกนำงแอ่น 
มันบินผ่ำนเขตแดนของหลำยประเทศได้อย่ำงอิสรเสรีมิต้องมีหลักฐำน 
กำรผ่ำนแดนใดๆ ก�ำกับ และยิ่งไปกว่ำนั้น ได้พบเห็นคนที่มีควำมรู้สูง 
ประพฤตชิัว่ มพีฤตกิรรมทศุลีหรอืคอร์รปัชัน่ แสวงหำมนษุย์สมบตัมิำไว้ 
ในครอบครอง ยงัมหีน้ำมตีำได้รบักำรยกย่องให้เป็นใหญ่ในสงัคม อย่ำงนี้ 
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ยังจะเรียกได้อีกหรือว่ำ มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล หรือมนุษย์เป็น 
สัตว์ที่มีจิตใจสูง ตรงกันข้ำม บุคคลที่พัฒนำจิตจนเข้ำถึงปัญญำเห็นแจ้ง 
ได้แล้ว ย่อมเหน็ว่ำทรพัย์เงนิทอง (มนษุยสมบตั)ิ เป็นของก�ำพร้ำ ครอบ 
ครองได้ไม่นำนก็ต้องพรำกจำกไปเมื่อควำมตำยมำถึง เช่นเดียวกัน ยศ 
ต�ำแหน่ง อ�ำนำจ บรวิำร ฯลฯ ล้วนเป็นของมอียูช่ัว่ครำว ผูม้ปัีญญำเหน็ถกู 
จึงท�ำจิตให้เป็นอิสระจำกของที่มีอยู่ชั่วครำวเหล่ำนั้น ไม่แสวงหำไขว่คว้ำ 
มำไว้ในครอบครอง ซึ่งจะเป็นเหตุท�ำให้จิตขำดอิสรภำพ

พระพุทธโคดมเป็นผู้มีปัญญำเห็นแจ้ง และเป็นผู้รู้จริงแท้ในทุกสิ่ง 
ทกุอย่ำง (สพัพญัญ)ู ได้เมตตำสัง่สอนสรรพสตัว์ทีเ่กดิเป็นมนษุย์ เทวดำ 
และพรหม ให้เป็นผูม้ปัีญญำเหน็ถกู จะได้ไม่น�ำชวีติไปผกูตดิกบัสิง่ทีเ่ป็น 
สมมติ ให้อิสรภำพของชีวิตลดน้อยลงหรือหมดไป พระองค์ได้ทรงชี้ทำง 
ให้สัตว์ ได้พัฒนำจิตจนเข้ำถึงปัญญำเห็นแจ้ง (ญำณ ๑๖) ในสรรพสิ่ง 
เห็นสรรพสิ่งเป็นเหตุเป็นผล และด�ำเนินไปภำยใต้ควำมไม่เที่ยง ไม่คงที่ 
(อนจิจตำ) เป็นภำวะทีค่งทนอยูไ่ม่ได้ (ทกุขตำ) และมใิช่ตวัมใิช่ตนทีแ่ท้ 
จรงิ (อนตัตตำ) หรอืทีผู่รู้น้ยิมเรยีกว่ำสรรพสิง่เป็นไปตำมกฎไตรลกัษณ์

ปัญญำเห็นแจ้ง เป็นปัญญำที่เกิดขึ้นในดวงจิตที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ดีแล้ว ปัญญำเห็นแจ้งเป็นปัญญำที่เห็นเหตุผลตำมควำมเป็นจริงแท้และ 
ไม่แปรเปลีย่นไปตำมกำลเวลำ เรยีกได้อกีอย่ำงหนึง่ว่ำโลกตุตรญำณ ส่วน 
ปัญญำที่เกิดจำกกำรพัฒนำจิตตำมแนวของสมถกรรมฐำน จนจิตเข้ำถึง 

โลกธรรมและวัตถุที่มนุษย์หามาไว้ในครอบครอง 
มีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ชั่วเวลาอันสั้น 
ในที่สุดต้องถูกทิ้งร้างไว้เป็นของก�าพร้า 
ด้วยเหตุนี้คนที่เห็นผิดหรือรู้ไม่จริง 
จึงเอาจิตไปผูกติดกับสมบัติก�าพร้า 
จนท�าให้ชีวิตต้องขาดอิสรภาพไปอย่างน่าสงสาร
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ควำมตั้งมั่นเป็นสมำธิแน่วแน่ หรือที่เรียกว่ำจิตทรงฌำน เมื่อถอนจิต 
ออกจำกควำมทรงฌำน แล้วปัญญำสงูสดุขัน้โลกยิญำณ หรอือภญิญำ ๕ 
จะบังเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติ ปัญญำโลกิยญำณประเภทนี้อยู่เหนือระบบ 
ประสำทสมัผสั สำมำรถรูเ้หน็เข้ำใจในสิง่อนัเป็นทพิย์และเข้ำใจในกฎแห่ง 
กรรม ทีเ่ป็นเหตผุลยำวนำนข้ำมภพชำต ิแต่ไม่สำมำรถน�ำพำจติไปสูค่วำม 
หลุดพ้นจำกวัฏสงสำรได้

อภญิญำ ๕ (อทิธวิธิ ิทพิพโสต เจโตปรยิญำณ ปพุเพนวิำสำนสุติ 
ญำณ ทิพพจักขุ) ไม่สำมำรถน�ำจิตไปสู่ควำมพ้นทุกข์ แต่มีประโยชน์ใน 
กำรเผยแพร่สจัธรรม ดงัจะเหน็ได้จำกอคัรสำวกทัง้สอง เช่น พระสำรบีตุร 
เผยแพร่สจัธรรมในพทุธศำสนำ ด้วยกำรใช้อนสุำสนปีำฏหิำรย์ิและอำเทสนำ- 
ปำฏหิำรย์ิควบคูก่นั ส่วนพระมหำโมคคลัลำนะใช้อนสุำสนปีำฏหิำรย์ิและ 
อิทธิปำฏิหำริย์ ควบคู่กันในกำรเผยแพร่สัจธรรม ซึ่งมีผลท�ำให้มวลชน 
ในครัง้พทุธกำลมคีวำมสนใจและเลือ่มใส หนัเข้ำมำปฏบิตัธิรรมและบรรลุ 
ธรรมกันเป็นจ�ำนวนมำก

นอกจำกนี้อภิญญำ ๕ ยังมีส่วนช่วยให้เกิดควำมแตกฉำน (ปฏิ- 
สัมภิทำ) ในธรรมที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับโลกได้ ในกำรท�ำปฐมสังคำยนำ 
พุทธศำสนำ ที่ถ�้ำสัตตบรรณ แคว้นมคธ ในครั้งกระโน้น จ�ำเป็นต้องมี 
พระอรหันต์ล้วนเข้ำฌำนได้และมีปฏิสัมภิทำญำณ ๔ เป็นองค์ประกอบ 
ควำมรู้ในพุทธศำสนำ (พระไตรปิฎก) จึงได้คงอยู่ยืนยำวมำจนทุกวันนี้

กำรพัฒนำจิตให้เกิดปัญญำเห็นแจ้ง ต้องใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมำธิที่ 
สมควรแล้ว ตำมดูผัสสะที่เกิดขึ้นในดวงจิต อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในสติปัฏ- 
ฐำน ๔ (กำย เวทนำ จติ ธรรม) ว่ำด�ำเนนิไปตำมกฎไตรลกัษณ์ เมือ่ใด 
ที่จิตรู้แจ้ง เห็นเอง ประจักษ์แจ้งกับตัวเอง (สนฺทิฏฺฐิโก) วำ่ผัสสะเป็น 
สิง่ทีไ่ม่ใช่ตวัตน (อนตัตตำ) ปัญญำเหน็แจ้งในผสัสะจงึจะเกดิขึน้ ปัญญำ 
เห็นแจ้งเป็นปัญญำที่เห็นควำมเป็นจริงแท้ (ปรมัตถสัจจะ) และไม่แปร 
เปลี่ยนไปตำมกำลเวลำ คือมีเหตุผล (ควำมจริง) สัมพันธ์กันตลอดไป
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บคุคลผูด้�ำเนนิชวีติำมแนวทำงของโพธสิตัว์ หมำยถงึสตัว์ (รปูนำม) 
ทีจ่ะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้ำ พระนยิตโพธสิตัว์สำมำรถพฒันำจติ (วปัิสส- 
นำภำวนำ) ให้เกดิปัญญำเหน็แจ้งได้ แต่ทัง้นีพ้ฒันำได้ไม่เกนิสงัขำรเุปกขำ 
ญำณ เพรำะหำกพัฒนำต่อไป สภำวธรรมในดวงจิตต้องเปลี่ยนไปเป็น 
อริยบุคคล ท�ำให้เสียหำยต่อควำมเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ หรือพูดได้ใน 
อกีทำงหนึง่ว่ำ พระนยิตโพธสิตัว์ยงัมสีภำวธรรมในดวงจติเป็นปถุชุน ต่อ 
เมื่อถึงพระชำติสุดท้ำยแล้วจึงจะสำมำรถพัฒนำจิตให้เป็นอริยบุคคลได้

ผูท้ีพ่ฒันำจติจนเข้ำถงึโลกตุตรญำณตวัที ่๑๖ ทีเ่รยีกว่ำปัจจเวกขณ 
ญำณ ปัญญำเหน็แจ้งตวันีจ้ะย้อนกลบัมำดจูติตนเอง ว่ำยงัมกีเิลสทีผ่กูมดั 
ใจ (สงัโยชน์) ตวัใดไม่มหีลงเหลอือยูใ่นใจ และยงัมกีเิลสตวัใดหลงเหลอื 
อยู ่หำกเหน็ว่ำสงัโยชน์ ๓ (สกักำยทฏิฐ ิวจิกิจิฉำ สลีพัพตปรำมำส) หมด 
ไปจำกใจได้แล้ว ย่อมรูด้้วยจติของตนเอง (สนทฺฏฺิฐโิก) ว่ำ สภำวธรรมใน 
ดวงจติได้เปลีย่นจำกควำมเป็นปถุชุน ไปเป็นอรยิบคุคลขัน้โสดำบนั ซึง่ดู 
ได้จำกพฤตกิรรมของบคุคลผูเ้ป็นพระโสดำบนัได้แสดงออก หำกบคุคลมี 
จติมัน่คงไม่หวัน่ไหว ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ (อรยิสงฆ์) และ 
มศีลีไม่ขำด ไม่ทะล ุไม่ด่ำง ไม่พร้อย จงึจะสำมำรถเรยีกผูน้ัน้ว่ำเป็นพระ 
โสดำบันได้ วิสำขำเป็นฆรำวำสโสดำบัน ที่ยังมีกำรเสพกำมกับสำมีจน 
มลีกูได้ถงึ ๒๐ คน ตำยแล้วจติวญิญำณของวสิำขำได้โอปปำตกิะไปเป็น 
วสิำขำเทพนำรโีสดำบนั อยูใ่นสวรรค์ (กำมภพ) ชัน้ดสุติ อนึง่กำรเสพกำม 
(รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ) กบัคูข่องตน มไิด้ถอืว่ำเป็นกำรประพฤติ 
ทุศีล ๕ เมื่อใดปัจจเวกขณญำณเห็นแจ้งว่ำสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไปแล้ว 
แต่กำมรำคะและปฏฆิะมกี�ำลงัอ่อนหลงเหลอือยูใ่นดวงจติ ย่อมสนทฺฏฺิฐโิก 
ด้วยจิตตนเองว่ำ สภำวธรรมในดวงจิตเป็นพระอริยบุคคลขั้นสกทำคำมี 
หำกพัฒนำจิตจนสังโยชน์ทั้งห้ำดังกล่ำวหมดไปจำกใจเมื่อใด จิตย่อม 
สนฺทิฏฐิโกว่ำ สภำวธรรมในดวงจิตเป็นพระอนำคำมี กำรมีชีวิตเป็น 
ครอบครัวย่อมหมดไป เหตุเป็นเพรำะต้องมีศีล ๘ คุมใจ และยิ่งพัฒนำ 
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จติจนไม่มรีปูรำคะ ไม่มอีรปูรำคะ ตลอดจนไม่มมีำนะ อทุธจัจะ อวชิชำ 
หลงเหลอือยูใ่นใจ พร้อมกบัมศีลีอย่ำงน้อยสบิข้อคมุใจ จติย่อมสนทฺฏฺิฐโิก 
ว่ำ ควำมเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดได้บังเกิดขึ้นแล้ว

ขออภยัผูท้ีแ่สวงหำควำมรู ้(พระไตรปิฎก) ในพทุธศำสนำตำมแนว 
ของคันถธุระ (ปริยัติ) ที่ต�ำรำคัมภีร์ได้ระบุไว้ว่ำ พระโสดำบันสำมำรถ 
เข้ำถงึได้เพยีงกระแสของพระนพิพำน ซึง่ต่ำงจำกกำรศกึษำตำมแนวของ 
วปัิสสนำธรุะ จนบรรลถุงึญำณตวัที ่๑๖ ได้แล้ว ย่อมรูเ้หน็เข้ำใจด้วยจติ 
(สนฺทิฏฺฐิโก) ว่ำตนได้เข้ำถึงตัวพระนิพพำนแล้ว ได้ชุ่มฉ�่ำอิ่มเอิบและแช่ 
อยู่ในพระนิพพำน และนอกจำกนี้ยังรู้เห็นเข้ำใจด้วยอีกว่ำ พระนิพพำน 
เป็นเพียงกำย (รูปขันธ์) ดับ แต่จิตมิได้ดับตำมไปด้วย จิตที่บริสุทธิ์ 
ปรำศจำกควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง เมตตำ สต ิปัญญำ ฯลฯ ยงั 
คงมอียูใ่นพระนพิพำน หลวงพ่อฤๅษลีงิด�ำได้พดูไว้นำนแล้ว และในปัจจบุนั 
ผูเ้ขยีนยงัได้ยนิพระป่ำพดูถงึเรือ่งกำรดบัของเจตสกิแต่ใจไม่ดบั ยงัเป็นใจ 
ที่ปรำศจำกมลทินอยู่ในพระนิพพำน

จำกกำรสนทนำธรรมอยู่กับพระปำ่รูปหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 
ผู้เขียนจึงได้ทรำบ และประสงค์จะถำ่ยทอดควำมรู้เช่นนี้มำยังผู้อ่ำน แต่ 
อย่ำพึงปลงใจเชื่อ ตำมหลักกำลำมสูตรที่พระพุทธเจ้ำได้มอบไว้แก่ชำว 
กำลำมะตั้งแต่ครั้งพุทธกำล จำกกำรสนทนำธรรมอยู่กับพระป่ำได้ควำม 
ดังนี้

พระป่ำ : เมื่อคืนอำตมำนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในโบสถ์ (อุโบสถ) ได้ 
เหน็พระพทุธเจ้ำโคดมและพระอคัรสำวกทัง้สอง ได้เหน็พระอรหนัต์ทีเ่ข้ำ 
นพิพำนไปแล้วอกี ๖๔ รปู พระพทุธเจ้ำทรงชีพ้ระดชันมีำยงัอำตมำ แล้ว 
ตรัสว่ำ จงท�ำสีจีวรให้เหมือนกับอัครสำวกทั้งสองนี้

ผู้เขียน : จีวรของพระอัครสำวกเป็นสีอะไร
พระป่ำ : เป็นสีทอง
ที่เขียนบอกเล่ำมำนี้ เป็นกำรบ่งชี้ให้เห็นว่ำ ผู้ที่เข้ำถึงสภำวะพระ 
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นพิพำนแล้ว ยงัคงมรีปูนำมปรำกฏ มไิด้สญูหำยไปไหน เป็นจติทีป่รำศจำก 
กเิลสใดๆ ปนเปื้อน จึงโคจรมำสู่วัฏสงสำรได้ แต่ไม่มำเกิดเป็นรูปนำม 
ในวัฏสงสำรอีกต่อไป

หมำยเหต ุ: เจตสกิ หมำยถงึ อำกำรหรอืคณุสมบตัต่ิำงๆ ของจติ 
เช่นควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง เมตตำ สต ิปัญญำ ฯลฯ หำกกเิลส 
เหล่ำนี้ไม่มีอยู่ในจิตเรียกวำ่ เจตสิกดับ แต่พลังงำนจิตที่บริสุทธิ์ยังคงอยู่ 
มิใช่จิตดับดังที่มีเขียนบอกไว้ในต�ำรำคัมภีร์ต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นเรื่องที่เกิด 
ขึ้นได้ยำก แต่สำมำรถท�ำได้ด้วยปัญญำและควำมเพียร

กำรเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องยำก
กำรเกิดมำพบพระพุทธศำสนำ เป็นเรื่องยำก
กำรเกดิมำตรงกบักปัทีม่พีระพทุธเจ้ำ ๕ พระองค์ (ภทัรกปั) เป็น 

เรื่องยำก
กำรพฒันำจติจนสำมำรถปิดอบำยภมูไิด้หรอืพ้นไปจำกวฏัฏะได้ เป็น 

เรื่องยำก
ฯลฯ
ควำมยำกต่ำงๆ เหล่ำนี้มนุษย์สำมำรถพัฒนำจิตให้เข้ำถึงได้ ดังที่ 

ผู้รู้จริงแท้ได้กล่ำวไว้ว่ำ มโน มยา (ส�ำเร็จด้วยใจ)
สดุท้ำยผูเ้ขยีนยงัมจีติระลกึได้ถงึวจกีรรมของพระมหำโมคคลัลำนะ 

ที่ได้กล่ำวไว้ในครั้งพุทธกำล ด้วยเหตุนี้ก่อนวันลำจำกโลกมำถึง ผู้เขียน 
ไม่ประสงค์เบียดเบียน ชีวิตของสัตว์บุคคลให้ต้องทุกข์ยำกล�ำบำก ด้วย 
กำรเดินทำงไปรดน�้ำศพและขอขมำกรรมต่อกัน ผู้เขียนได้อโหสิกรรม 
ให้กับทุกสัตว์บุคคลแล้ว ได้ท�ำหนังสือมอบรำ่งที่ไร้วิญญำณนี้ ให้กับโรง 
พยำบำลสวนดอกนำนแล้ว (พ.ศ.๒๕๓๐) ให้นักศึกษำแพทย์ได้ใช้เป็น 
อปุกรณ์ศกึษำหำควำมรูเ้กีย่วกบัร่ำงกำย เมือ่ผูเ้ขยีนทิง้ขนัธ์ลำโลกไปแล้ว 
จะไม่หวนกลบัมำเกดิเป็นมนษุย์อกี แต่จะโคจรไปเกดิในภพเบือ้งบน เพือ่ 
ชี้ทำงให้เทวดำ (รวมถึงพรหม) ช�ำระใจให้ปลอดจำกรำคะ โทสะ โมหะ 
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เมื่อท�ำได้ส�ำเร็จตรงตำมเจตนำรมณ์แล้ว จึงจะลำจำกวัฏฏะนี้ไป
ชำวกัลยำณธรรมผู้อยู่หลังจงอย่ำประมำท พึงตอบแทนคุณของ 

พระพทุธโคดม ด้วยกำรพฒันำจติตนเองให้โคจรสูส่คุต ิสูก่ำรปิดอบำยภมูิ 
สู่สุทธำวำสพรหมโลก สู่กำรพ้นไปจำกวัฏสงสำรได้แล้ว จึงจะเรียกได้ว่ำ 
เกิดมำไม่ประมำท เกิดมำไม่สูญเปล่ำ ดังนั้นจงหมั่นสวดมนต์ก่อนนอน 
หลงัสวดมนต์ให้เจรญิอำนำปำนสตจินกระทัง่หลบัไป ตืน่ขึน้มำในตอนเช้ำ 
จึงอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ำกรรมนำยเวร ให้กับสรรพสัตว์ผู้ร่วมเกิดในวัฏ- 
สงสำร ผู้ใดมีสติก�ำกับจิตอยู่ทุกขณะตื่น กุศลธรรมทั้งหลำยย่อมเกิด 
ตำมหลังสติ และสั่งสมอยู่ในดวงจิตเป็นบุญ ผู้อ่ำนทุกท่ำนจงส�ำเร็จใน 
กำรสัง่สมบญุ ด้วยกำรท�ำเหตใุห้ถกูตรง ใช้บญุ (อรยิทรพัย์) เป็นปัจจยั 
เดนิทำงสูป่รโลก และสูก่ำรโคจรของจติพ้นไปจำกวฏัสงสำรเป็นเบือ้งสดุ 

สุดท้ำยขอเน้นย�้ำว่ำ ผู้เขียนได้อโหสิกรรมให้กับสรรพสัตว์บุคคล 
แล้ว ผูใ้ดไม่ประสงค์มหีนีเ้วรกรรมกบัผูเ้ขยีน จงอยูใ่ห้สบำยทีบ้่ำน กล่ำว 
วำจำขออโหสิกรรมต่อกัน ก็บรรลุสิ่งที่ปรำรถนำได้

ชมรมกลัยำณธรรมแจกสือ่ธรรมทำนทกุๆ เดอืน ตดิตำมข้อมลูได้จำกเวบ็ไซต์กลัยำณธรรม 
(www.kanlayanatam.com) หรอืโทรสอบถำมข้อมลูได้ทีช่มรมกลัยำณธรรม ส�ำนกังำน 
ปำกน�้ำ สมุทรปรำกำร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ (คลินิกอัจฉรำทันตแพทย์)
ขอเชิญติดตำมชมเทศนำธรรมและธรรมบรรยำยอันทรงคุณค่ำของครูบำอำจำรย์ ผ่ำน 
กัลยำณธรรมทีวี ทำงเว็บไซต์กัลยำณธรรม www.kanlayanatam.com
รำยกำรหนังสือธรรมทำนทั้งหมดที่จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยำณธรรม ท่ำนสำมำรถเข้ำไป
หำข้อมูลรำยชื่อและรำคำร่วมพิมพ์ได้ในหน้ำแรกของเว็บไซต์ และดูรำยละเอียดเนื้อหำ
แต่ละเล่มได้ในคอลัมน์ “หนังสือแนะน�ำ”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม
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เกิดมำแล้วก็มำติดในสมมุติว่ำ กำยเรำกำยเขำ 
ตวัเรำตวัเขำ มนัตดิกนัเป็นพดืมำเลย มนัจงึเบยีดเบยีนกนั 
ชงิดชีงิเด่นกนั กเ็พรำะมนัถอืว่ำของเรำของเขำ นีแ่หละมนั 
เป็นมลูเหต ุเพรำะฉะนัน้ เรำผูน้บัถอืพระพทุธศำสนำขอให้ 
ถือเอำข้อปฏิบัติย่อๆ นี้ไปปฏิบัติ สอนจิตอย่ำให้มันถือมั่น 
ร่ำงกำยนี้ว่ำ เป็นเรำเป็นเขำ เป็นตัวเป็นตน

ปุจฉา-วิสัชนา
   หลวงปู่เหรียญ วรลาโภโดย
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เมือ่มนัไม่ถอืมัน่ร่ำงกำยอนันีแ้ล้ว มนักไ็ม่ถอืมัน่ในสมบตัภิำยนอก 
อืน่ใดต่อไป บดันีเ้มือ่มนัไม่ถอืแล้วจะท�ำอย่ำงไร โยนทิง้ไปทัง้หมดหรอื 
ไม่ใช่ เพยีงแต่จติรูเ้ท่ำว่ำของเหล่ำนีไ้ม่ใช่ของเรำ ของใช้ชัว่ครำว แล้วเรำ 
กใ็ช้มนัอยูน่ัน้ แต่เรำไม่ยดึมัน่ เรำไม่ส�ำคญัว่ำเป็นของเรำ เวลำมนัสญู 
มนัหำยไป เรำกไ็ม่ทกุข์ใจ เพรำะเรำไม่ถอืว่ำเป็นของเรำ ควำมไม่ถอืมัน่ 
นี้เป็นสิ่งส�ำคัญมำก ส่วนควำมถือมั่นนี้ พำให้เรำเกิดแก่เจ็บตำยใน 
สงสำรนีน้ับชำติไม่ถ้วนแล้ว ให้พำกันตื่นตัว เมื่อเรำไม่ยึดถือร่ำงกำย 
อันนี้แล้ว และเรำก็มีศีลห้ำ ไม่ท�ำบำปอย่ำงนี้ มันก็พ้นจำกทุกข์ใน 
โลกนี้ ตำยลงไปก็ไปสู่สวรรค์

นีค่วำมไม่ยดึถอืโลกอนันี ้เรำอำศยัอยูช่ัว่ครำว อำศยัโลกนีเ้พือ่ 
สร้ำงบุญบำรมี ไม่ใช่อำศัยเพื่อควำมสุขสนุกสนำน ควำมสุขในโลกนี้ 
มันก็ชั่วครำว แล้วก็เจืออยู่ด้วยทุกข์ ต้องพิจำรณำให้รู้

โยม : แล้วจะละได้อย่ำงไรครับ
หลวงปู ่: ทกุข์เพรำะควำมเกดิ เกดิมำแล้ว กต้็องหำปัจจยัเครือ่ง 

อำศยับ�ำรงุเลีย้งมนั เวลำยงัเลก็น้อยอยู ่กอ็ำศยัพ่อแม่หำปัจจยัเครือ่ง 
อำศยั มำเลีย้งลกูเลีย้งเต้ำแสนทกุข์ แสนยำก กว่ำลกูคนหนึง่จะใหญ่ 
ขึน้มำได้ ครัน้พอมลีกูขึน้มำแล้ว ถ้ำหำกว่ำลกูนัน้เป็นคนดกีค่็อยยงัชัว่ 
หน่อย ฟังค�ำพ่อค�ำแม่ รู้จักคุณพ่อคุณแม่ไม่เนรคุณ ถ้ำไปได้ลูกที่ 
เนรคุณ ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ เป็นคนเกเรคบเพื่อนที่ไม่ดีท�ำเอำพ่อแม่ 
หนักใจเลย นี่...พรรณนำถึงควำมทุกข์ในชีวิต มันเป็นอย่ำงนี้

เมื่อเลี้ยงลูกมีลูกมำก็เป็นทุกข์กับลูก มีหลำนมำก็เป็นทุกข์กับ 
หลำน มเีงนิทองข้ำวของมำกเ็ป็นทกุข์กบัเงนิทองข้ำวของ คนมเีงนิมำก 
โจรมันก็พยำยำม มีรำยหนึ่งเขำลงหนังสือพิมพ์ ว่ำไปเบิกเงินจำก 
ธนำคำรมำห้ำแสน เอำใส่ในรถมำ กไ็ปแวะกนิอำหำรแล้วบดันีม้ขีโมย 
มันมำทุบกระจกรถแตก แล้วก็คว้ำเอำกระเป๋ำเงินนั้นไปเลย เจ้ำของ 
ก็อกหัก เงินตั้งห้ำแสน ดูสิ โลกอันนี้มันเป็นอย่ำงนี้
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โยม : หลวงปู่ครับ แล้วในสวรรค์นี้มีควำมทุกข์ไหมครับ
หลวงปู่ : เมืองสวรรค์ไม่มีทุกข์มีแต่สุข เพรำะว่ำสวรรค์นั้นไป 

เสวยผลบญุทีต่นท�ำในโลกนี ้บญุมำกจงึสมควรไปสวรรค์ได้ พอไปแล้ว 
บุญที่สร้ำงในโลกนี้ ไปเนรมิตวิมำนให้อยู่ เนรมิตข้ำวน�้ำอำหำรให้ 
รบัประทำน เนรมติผ้ำนุง่ ผ้ำห่ม ให้นุง่ให้ห่มให้ใช้สอย เรยีกว่ำไม่มกีำร 
ค้ำกำรขำย ไม่มกีำรท�ำนำ ท�ำสวนในสวรรค์นะ บำงคนมบีญุหลำยกม็ี 
รถทพิย์ เมือ่เทวดำจะไปไหนกไ็ม่ต้องเหำะให้ล�ำบำก นัง่รถทพิย์แล้วก็ 
อธษิฐำนจติเอำจะไปทีน่ัน่ทีน่ี ่รถทพิย์กพ็ำไปเลย ครูเ่ดยีวกถ็งึทีห่มำย 
แล้ว อย่ำงจะมำหำมนุษย์โลกนี้ ครู่เดียวก็ถึงแล้ว จึงว่ำของทิพย์ 
ของวเิศษ แล้วกม็อีำยยุนืด้วย มอีำยยุนืตัง้พนัปี สองพนัปี สีพ่นัปีกม็ี 
หกพนัปีกม็ ีแต่เมอืงสวรรค์มำเทยีบกบัวนัคนืเดอืนปีเมอืงมนษุย์เทยีบ 
กันไม่ได้ คิดแต่สวรรค์ชั้นดำวดึงส์นี้นะ ร้อยปีเมืองมนุษย์จึงเท่ำ 
วันหนึ่งคืนหนึ่งเมืองสวรรค์

อนันีว่้ำตำมต�ำรำนะ ไม่ใช่เดำเอำ ฉะนัน้เรำมำเกดิในโลกนี ้ยงั 
ไม่ถึงอำยุเทวดำวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยซ�้ำเลย

โยม : หลวงปู่แล้วถ้ำอยู่ในสวรรค์ สร้ำงบำรมีได้ไหมครับ
หลวงปู ่: อยูใ่นสวรรค์กม็พีระเจดย์ี อยูเ่มอืงสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ 

ชือ่ว่ำพระเกศแก้วจฬุำมณ ีถงึวนั ๘ ค�ำ่ ๑๕ ค�ำ่ เทวดำจำก ๖ ชัน้ฟ้ำ 
จะมีธูปเทียนดอกไม้ทิพย์ลงมำ แล้วก็มำจุดบูชำ แล้วก็เดินเวียน 
ประทักษิณ ๓ รอบ อันนั้นก็เป็นบุญของเทวดำ

โยม : เทวดำก็สร้ำงกุศลสร้ำงบำรมีได้หรือครับ
หลวงปู ่: มนษุย์ผูไ้ด้ไหว้พระได้ภำวนำ ได้พจิำรณำเหน็อนจิจงั 

ทกุขงั อนตัตำ อย่ำงทีว่่ำมำ เป็นนสิยัมำแต่เป็นมนษุย์ พอไปเกดิบน 
สวรรค์แล้วกย็งัระลกึได้อยู ่กไ็หว้พระภำวนำอยูบ่นสวรรค์โน้น ผูเ้ป็น 
เช่นนี้ไม่เพลินในสมบัติทิพย์หรอก ส่วนผู้ที่เพลิดเพลินในสมบัติทิพย์ 
นัน้ แต่เมือ่ครัง้ยงัเป็นมนษุย์นี ้ท�ำบญุให้ทำนจรงิ มศีลีจรงิแต่ไม่ภำวนำ 
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ไม่พจิำรณำให้เหน็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตำ เมือ่ไปเกดิบนสวรรค์แล้วก็ 
ไปหลงใหลทิพย์สมบัติอันมโหฬำรอันนั้น

โยม : ในสวรรค์มีหรือไม่ ที่เขำบ�ำเพ็ญจนส�ำเร็จเป็นพระอริยะ 
หรือจะต้องลงมำเกิดเป็นมนุษย์ครับ

หลวงปู่ : ถ้ำเทวดำเหล่ำใด ได้ประพฤติปฏิบัติ ข้อปฏิบัติ ๓ 
ประกำรนีแ้ต่เป็นมนษุย์ ให้ทำนกใ็ห้ รกัษำศลี ๕ ให้บรสิทุธิ ์แล้วฟัง 
ธรรม ไหว้พระ ภำวนำ แต่เป็นมนษุย์นี ้เมือ่ตำยแล้วไปเกดิในสวรรค์ 
มอีำยยุนื พวกนีบ้ญุหลำย จนกว่ำพระพทุธเจ้ำพระองค์ใดพระองค์หนึง่มำ 
บงัเกดิในโลกนี ้แล้วเสดจ็ขึน้ไปทรงแสดงพระอภธิรรมโปรดพทุธมำรดำ 
กบัเทวดำทัง้หลำย เทวดำพวกนีม้อีปุนสิยัมำกจงึได้มำฟังพระอภธิรรม

พระพทุธเจ้ำทรงแสดงพระอภธิรรมจบลงกณัฑ์หนึง่ๆ นีน้ะ เทพดำ 
เทพบุตรเหล่ำนั้นได้บรรลุมรรคผลเป็นโกฏิ เป็น ๒ โกฏิ สมัยนั้น 
ท่ำนเรยีกว่ำโกฏไิม่เรยีกว่ำล้ำน โกฏหินึง่ก ็๑๐ ล้ำน นีก่เ็ป็นโกฏหินึง่

อนัเทวดำนัน้ใช่ว่ำไม่ท�ำบญุนะ ท�ำ ท�ำบญุอย่ำงสงูด้วย เพรำะฟัง 
พระอภธิรรม มนษุย์ฟังไม่ค่อยเข้ำใจ เทวดำฟังเข้ำใจได้ เพรำะเทวดำ 
มีปัญญำแหลมคมกว่ำมนุษย์ เพรำะฉะนั้น พระพุทธเจ้ำจึงไปแสดง 
พระอภธิรรมนัน้ โปรดพทุธมำรดำและเทวดำ เมอืงมนษุย์นีพ้ระพทุธ 
องค์ไม่แสดงนะ พระองค์พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ แสดงแล้วไม่มคีนเข้ำใจ

กำรรักษำศีลให้บริสุทธิ์
ธรรมะค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำนัน้ เมือ่กล่ำวโดยย่นย่อแล้วกม็อียู่ 

๓ ประกำร เท่ำนั้น คือ
ประกำรที่ ๑ ทรงสอนให้ละบำปทั้งปวง
ประกำรที่ ๒ ให้บ�ำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อม
ประกำรที่ ๓ ให้ฝึกจิตใจที่เศร้ำหมองขุ่นมัวให้ผ่องใสสะอำด 

ปรำศจำกกิเลสบำปธรรมต่ำงๆ
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นีค่อืโอวำทของพระพทุธเจ้ำทกุพระองค์ทีม่ำตรสัรูใ้นโลกนี ้ทรง 
แสดงโอวำท ๓ ข้อนีเ้หมอืนกนัหมด กเ็ป็นอย่ำงนัน้ พวกเรำจ�ำเอำไว้สิ 
เอ้ำ ถ้ำท�ำไม่ได้ เช่นกำรฝึกจิตใจอย่ำงนี้ ก็ให้ได้ ๒ ข้อต้น กำร 
ละบำปนี้ส�ำคัญมำก เมื่อละบำปแล้ว เรำก็บ�ำเพ็ญบุญ บุญกุศลมัน 
มำกขึ้นเจริญขึ้น มันก็ไปช�ำระกิเลสในหัวใจให้เบำบำงออกไป เพรำะ 
ฉะนั้นให้พำกันจ�ำเอำไว้ แล้วพยำยำมประพฤติปฏิบัติ

ข้อส�ำคญัศลีนีน่ะส�ำคญัมำก เมือ่บคุคลมศีลีบรสิทุธิแ์ล้วไม่มบีำป 
เพรำะไม่ได้ท�ำบำป เมื่อไม่ได้ท�ำบำปก็เป็นบุญเท่ำนั้น ท�ำอะไรก็เป็น 
บญุกศุล พดูอะไรกเ็ป็นบญุหมด เมือ่เรำท�ำเรำพดูอยูใ่นกรอบแห่งศลี 
มนักล้็วนแต่เป็นบญุทัง้นัน้ เพรำะฉะนัน้ผูม้ศีลีห้ำบรสิทุธิ ์พระองค์จงึ 
ทรงแสดงอำนิสงส์ไว้ท้ำยว่ำ สีเลนะสุคะติง ยันติ ผู้มีศีลจะไปสู่สุคติ 
โลกสวรรค์ สเีลนะ โภคะสมัปะทา ผูม้ศีลีจะสมบรูณ์ ด้วยโภคสมบตัิ 

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ผู้มีศีลพาให้เข้าสู่นิพพานโดยง่าย

ฉะนั้นเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้ว กำรท�ำสมำธิก็เป็นไปได้ เพรำะมัน 
ไม่มีบำปมำรบกวน

“ความคิดมันเป็นกามของคน

ความคิดก่อกามนา สูจักวอด”
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หลวงพ่อเพิ่ม ได้เล่ำถึงประสบกำรณ์ในกำร 
ปฏบิตักิมัมฏัฐำนสมยัเริม่ต้นเมือ่ครัง้ยงัเป็นสำมเณรว่ำ ตอนที่ 
ฝึกกมัมฏัฐำนใหม่ๆ นัน้ ท่ำนยงัไม่ประสปีระสำอะไรเลย หลวงปู่ 
ดูลย์ ได้แนะน�ำถึงวิธีกำรท�ำสมำธิ ว่ำควรนั่งอย่ำงไร ยืน เดิน 
นอน ควรท�ำอย่ำงไร

ในชัน้ต้น หลวงปูใ่ห้เริม่ทีก่ำรนัง่ เมือ่นัง่เข้ำทีเ่ข้ำทำงแล้ว 
กใ็ห้หลบัตำภำวนำ “พทุโธ” ไว้ อย่ำส่งใจไปคดิถงึสิง่อืน่ ให้นกึถงึ 
แต่ พุทโธ-พุทโธ เพียงอย่ำงเดียว ก็จดจ�ำน�ำไปปฏิบัติตำมที่ 
หลวงปู่สอน

ภาวนา
กับนิมิต
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

จำกหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ ของ
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ปกตขิองใจเป็นสิง่ทีไ่ม่หยดุนิง่ มกัจะคดิฟุง้ซ่ำนไปโน่นไปนีเ่สมอ ในระยะ 
เริม่ต้นคนทีไ่ม่เคยฝึกมำก่อน อยู่ๆ  จะมำบงัคบัให้มนัหยดุนิง่ คดิอยูแ่ต่ พทุโธ 
ประกำรเดียว เป็นสิ่งที่ท�ำได้ยำก

สำมเณรเพิม่กเ็ช่นกนั เมือ่ภำวนำไปตำมทีห่ลวงปูส่อนได้ระยะหนึง่กเ็กดิ 
ควำมสงสยัขึน้ จงึถำมหลวงปูว่่ำ “เมือ่หลบัตำภำวนำแต่พทุโธแล้วจะเหน็อะไร 
ครับหลวงปู่”

หลวงปู่บอก “อย่ำได้สงสัย อย่ำได้ถำมเลย ให้เร่งรีบภำวนำไปเถิด ให้ 
ภำวนำพุทโธไปเรื่อยๆ แล้วมันจะรู้เองเห็นเองแหละ”

มอียูค่รำวหนึง่ ขณะที ่สำมเณรเพิม่ ภำวนำไปได้ระยะหนึง่ จติเริม่สงบก็ 
ปรำกฏร่ำงพญำงยูกัษ์ด�ำมะเมือ่มขึน้มำอยูต่รงหน้ำ มนัจ้องมองท่ำนด้วยควำม 
ประสงค์ร้ำย แผ่แม่เบี้ยส่งเสียงขู่ฟู่-ฟู่ อยู่ไปมำ

สำมเณรเพิม่ซึง่เพิง่ฝึกหดัภำวนำใหม่ๆ เกดิควำมหวำดกลวั ผวำลมืตำขึน้ 
กไ็ม่เหน็พญำงยูกัษ์ จงึรูไ้ด้ทนัทว่ีำ สิง่ทีท่่ำนเหน็นัน้เป็นกำรเหน็ด้วยสมำธจิติที่ 
เรยีกว่ำ นมิติ นัน่เอง จงึได้หลบัตำลงภำวนำต่อ พอหลบัตำลงเท่ำนัน้ กพ็ลนั 
เหน็งยูกัษ์แผ่แม่เบีย้ส่งเสยีงขู ่ท�ำท่ำจะฉกอกี แม้จะหวำดกลวัน้อยลงกว่ำครัง้ 
แรก แต่ก็กลัวมำกพอที่จะต้องลืมตำขึ้นอีก

เมื่อน�ำเรื่องนี้ไปถำมหลวงปู่ ได้รับค�ำอธิบำยว่ำ
“อย่ำจงใจไปดไูปรูใ้นสิง่อืน่ กำรภำวนำท่ำนให้ดใูจของตนเองหรอก ท่ำน 

ไม่ให้ดูสิ่งอื่น”
“กำรบ�ำเพ็ญกัมมัฏฐำนนี้ ไม่ว่ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้น ไปรู้ไปเห็นอะไร 

เรำอย่ำไปดู ให้ดูแต่ใจ ให้ใจอยู่ที่พุทโธ
เมือ่ก�ำลงัภำวนำอยู ่หำกมคีวำมกลวัเกดิขึน้ กอ็ย่ำไปคดิในสิง่ทีน่่ำกลวันัน้ 

อย่ำไปดูมัน ดูแต่ใจของเรำเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แล้วควำมกลัวมันจะหำย 
ไปเอง”

หลวงปู่ได้ชี้แจงต่อไปว่ำ สิ่งที่เรำไปรู้ไปเห็นนั้น บำงทีก็จริง บำงทีก็ 
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ไม่จรงิ เหมอืนกบัว่ำคนทีภ่ำวนำแล้วไปรูไ้ปเหน็สิง่ต่ำงๆ เข้ำ กำรทีเ่ขำเหน็นัน้ 
เขำเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นมันไม่จริง เหมือนอยำ่งที่เรำดูหนัง เห็นภำพในจอ 
หนงั กเ็หน็ภำพในจอจรงิๆ แต่สิง่ทีเ่หน็นัน้ไม่จรงิ เพรำะควำมจรงินัน้ภำพมนั 
ไปจำกฟิล์มต่ำงหำก

ฉะนัน้ ผูภ้ำวนำต้องดทูีใ่จอย่ำงเดยีว สิง่อืน่นอกจำกนัน้จะหำยไปเอง ให้ 
ใจมันอยู่ที่ใจนั้นแหละ อย่ำไปส่งออกนอก

ใจนีม้นัไม่ได้อยูจ่�ำเพำะทีว่่ำ จะต้องอยูต่รงนัน้ตรงนี ้ค�ำว่ำ “ใจอยูก่บัใจ” 
นี้คือ คิดตรงไหน ใจก็อยู่ตรงนั้นแหละ ควำมคิดนึกก็คือตัวจิตตัวใจ

หำกจะเปรยีบไปกเ็หมอืนเช่นรปูกบัฟิล์ม จะว่ำรปูเป็นฟิล์มกไ็ด้ จะว่ำฟิล์ม 
เป็นรูปก็ได้ ใจอยู่กับใจ จึงเปรียบเหมือนรูปกับฟิล์มนั่นแหละ

แต่โดยหลกัปฏบิตัแิล้ว ใจกเ็ป็นอย่ำงหนึง่ สตกิเ็ป็นอย่ำงหนึง่ แต่ทีจ่รงิแล้ว 
มนักเ็ป็นสิง่เดยีวกนั เหมอืนหนึง่ว่ำ ไฟกบักระแสไฟ ควำมสว่ำงกบัไฟกอ็นัหนึง่ 
อันเดียวกันนั่นแหละ แต่เรำมำพูดให้เป็นคนละอย่ำง

ใจอยู่กับใจ จึงหมำยถึง ให้มีสติอยู่ก�ำกับมันเอง ให้อยู่กับสติ
แต่สติส�ำหรับปุถุชน หรือสติส�ำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ เป็นสติที่ยังไม่มั่นคง 

มนัจงึมลีกัษณะขำดช่วงเป็นตอนๆ ถ้ำเรำปฏบิตัจินสตมินัต่อกนัได้เรว็ จนเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน ให้เป็นแสงสว่ำงอย่ำงเดียวกัน

อย่ำงเช่น สัญญำณออด ซึ่งที่จริงมันไม่ได้มีเสียงยำวติดต่อกันเลย แต่ 
เสยีงออด - ออด - ออด ถีม่ำก จนควำมถีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เรำจงึได้ยนิ 
เสียงออดนั้นยำว

ในกำรปฏบิตั ิทีว่่ำ ปฏบิตัจิติ ปฏบิตัใิจ โดยให้ใจอยูก่บัใจนี ้กค็อืให้มสีติ 
ก�ำกับใจ ให้เป็นสติถำวร ไม่ใช่เป็นสติคล้ำยๆ หลอดไฟที่จวนจะขำด เดี๋ยวก็ 
สว่ำงวำบ เดี๋ยวก็ดับ เดี๋ยวก็สว่ำง แต่ให้มันสว่ำงติดต่อกันไปตลอดเวลำ

เมื่อสติมันติดต่อกันไปอย่ำงนี้แล้ว ใจมันก็มีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลำ 
เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “อยู่กับตัวรู้ตลอดเวลำ”

ตัวรู้ ก็คือ สติ นั่นเอง
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หรือจะเรียกว่ำ “พุทโธ” ก็ได้ พุทโธที่ว่ำ รู้ ตื่น เบิกบำน ก็คือตัวสติ 
นั่นแหละ

เมือ่มสีต ิควำมรูส้กึนกึคดิอะไรต่ำงๆ มนักจ็ะเป็นไปได้โดยอตัโนมตัขิอง 
มนัเอง เวลำดใีจกจ็ะไม่ดใีจจนเกนิไป สำมำรถพจิำรณำรูไ้ด้โดยทนัทว่ีำ สิง่นีค้อื 
อะไรเกิดขึ้น และเวลำเสียใจมันก็ไม่เสียใจจนเกินไป เพรำะว่ำสติมันรู้อยู่แล้ว

ค�ำชมกเ็ป็นค�ำชนดิหนึง่ ค�ำตกิเ็ป็นค�ำชนดิหนึง่ เมือ่จบัสิง่เหล่ำนีม้ำถ่วงกนั 
แล้วจะเห็นว่ำมันไม่แตกต่ำงกันจนเกินไป มันเป็นเพียงภำษำค�ำพูดเท่ำนั้นเอง 
ใจมันก็ไม่รับ

เมือ่ใจมนัไม่รบั กร็ูว่้ำใจมนัไม่มคีวำมกงัวล ควำมวติกกงัวลในเรือ่งต่ำงๆ  
ก็ไม่มี ควำมกระเพื่อมของจิตก็ไม่มี ก็เหลือแต่ควำมรู้อยู่ในใจ

สำมเณรเพิ่มจดจ�ำค�ำแนะน�ำสั่งสอนจำกหลวงปู่ไปปฏิบัติต่อ ปรำกฏว่ำ 
สิ่งที่น่ำสะพรึงกลัวไม่ท�ำให้ท่ำนหวำดหวั่นใจอีกเลย

ท�ำให้ท่ำนสำมำรถโน้มน้ำวใจสู่ควำมสงบ ค้นพบปัญญำที่จะน�ำสู่ควำม
สุขสงบในสมำธิธรรมตั้งแต่บัดนั้นมำ

ท่ำนผู้มีจิตศรัทธำ ต้องกำรร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทำน
ของชมรมกัลยำณธรรม กรุณำบริจำคได้ โดยโอนเข้ำบัญชี ดังนี้

(ชื่อบัญชี อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์)

Fax รำยชื่อผู้บริจำค และใบโอนเงินมำที่ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ อนุโมทนำสำธุทุกท่ำน

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

ธรรม



จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ร่วมกับ มูลนิธิสุปฏิปันโน และ ชมรมกัลยาณธรรม

ธรรม
ครั้ง
พิเศษ

๐๖.๐๐ น.  เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียน 
  และบริการโรงทานอาหารเช้า (มีบริการทุกท่าน)
๐๘.๒๐ น.  พิธีเปิดงานโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  กรุงเทพ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
๐๘.๔๐ น.  พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
  วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 
  จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงธรรมเรื่อง “ความสุขที่แท้จริง”
๐๙.๕๐ น.  พระอาจารย์สุรศักดิ์ น�าเจริญภาวนา ๕๐ นาที
๑๐.๔๐ น.  พระอาจารย์ตอบปัญหาเรื่องการปฏิบัติ (ประมาณ ๓๐ นาที)
๑๑.๑๐ น.  ถวายสังฆทาน แล้วพักรับประทานอาหารกลางวัน 
  (มีโรงทานบริการ)

๑๒.๓๐ น.  พระครูเกษมวรกิจ (พระอาจารย์วิชัย เขมิโย)
  วัดถ�้าผาจม ต.เวียงพางค�า อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  แสดงธรรมเรื่อง “ทุกข์ภัยในวัฏฏสงสาร”
๑๓.๕๐ น.  พระอาจารย์วิชัยน�าเจริญภาวนา ๕๐ นาที
๑๔.๔๐ น.  พระอาจารย์ตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
  (ประมาณ ๓๐ นาที)
๑๕.๑๐ น.  ถวายสังฆทาน แล้วปิดงาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม - ป ฏิ บั ติ

ก�าหนดการ



๑.  เปิดลงทะเบียนหน้ำงำนอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ทั้งท่ำนที่เป็นสมำชิกและท่ำนที่ 
  มิได้เป็นสมำชิกมีสิทธิ์เท่ำกัน ท่ำนใดมำลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน และไม่ 
  อนุญำตให้ลงทะเบียนแทนกัน โดยงำนครั้งนี้สำมำรถรองรับผู้ฟังธรรมได้ 
  ประมำณ ๒,๐๐๐ ท่ำน โดยมีที่นั่งฟังธรรม ๒ จุดคือ 
     บนหอประชุม  ๑,๘๐๐  ที่นั่ง
     โถงใต้หอประชุม  ๒๐๐  ที่นั่ง
   ท่ำนสำมำรถมำขอรับเลขที่นั่งได้ที่จุดลงทะเบียน ที่เต็นท์ในสนำมบอล
  ท่ำนที่ต้องกำรนั่งติดกัน โปรดกรุณำมำลงทะเบียนรับเลขที่นั่งพร้อมกัน 
  เปิดรับลงทะเบียนหน้ำงำน ตั้งแต่เวลำ ๐๖.๐๐น. (พร้อมกับบริกำรโรงทำน 
  อำหำรเช้ำ)
๒.  ขอควำมร่วมมอืให้ทกุท่ำนเข้ำประจ�ำทีน่ัง่ฟังธรรม ก่อนทีก่ำรแสดงธรรมจะ 
  เริ่ม ดังนี้
    • ในรอบเช้ำ ขอให้เข้ำประจ�ำที่นั่งเวลำ ๐๘.๑๐ น. 
    • ในรอบบ่ำย ขอให้เข้ำประจ�ำที่นั่งเวลำ ๑๒.๒๐ น. 
    • ปิดงำนประมำณ ๑๕.๐๐ น. 
๓.  ขออนโุมทนำและเชญิชวนท่ำนเตรยีมภำชนะและกระบอกน�ำ้ส่วนตวัมำจำก 
  บ้ำน มีจุดเติมน�้ำสะอำดและจุดลำ้งภำชนะบริกำร (แต่หำ้มน�ำอำหำรและน�้ำ 
  เข้ำห้องประชุมชั้นบน)
๔.  โรงทำนจะเปิด-ปิดเป็นเวลำ 
    • โดยในรอบเช้ำ เปิดตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๐๗.๕๐ น. 
    • และรอบกลำงวันจะเปิดเวลำ ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. 
๕.  รณรงค์เดินทำงโดยรถแท๊กซี่ รถประจ�ำทำงและขนส่งมวลชน เพื่อช่วยลด 
  ปัญหำที่จอดรถ
๖.  ส�ำหรบัท่ำนทีข่บัรถมำเอง ขอควำมกรณุำไปจอด ในฝ่ังเทคนคิกรงุเทพในที่ๆ  
  ก�ำหนดไว้
๗.  ทมีพยำบำลจำกโรงพยำบำลสมทุรปรำกำร เปิดให้บรกิำรตรวจสขุภำพฟร ีใน 
  งำน
๘.  เปิดรบับรจิำคหนงัสอืและซดีสีือ่ธรรมะเท่ำนัน้ โดยตัง้จดุรบับรจิำคทีเ่ตน็ท์ 
  รับบริจำคสิ่งของพระบำทน�้ำพุ งดรับสมำชิกชมรมฯ ชั่วครำว เพื่อปรับปรุง 
  ระบบฐำนข้อมูลสมำชิกให้ทันสมัยขึ้น ทั้งนี้ท่ำนสำมำรถติดตำมข่ำวสำรได้ 

ค� ำ แ น ะ น� ำ ผู ้ เ ข้ ำ ฟั ง ธ ร ร ม ใ น ง ำ น



  จำก www.kanlayanatam.com แต่ในวันงำนท่ำนที่เป็นสมำชิกอยู่แล้ว 
  สำมำรถมำแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ได้ และรับสมัครจิตอำสำ 
  ธรรมบริกร รวมทั้งเปิดจองวีดิทัศน์ในงำนแสดงธรรมในบริเวณโถงฟังธรรม
๙.  ไม่อนุญำตให้น�ำเอกสำร สื่อธรรมะอื่นใด มำแจกในงำน 
  ข้อแนะน�ำในกำรท�ำบุญในงำน
  ๙.๑  ท�ำบญุด้วยกำรน�ำสิง่ของมำบรจิำคให้แก่วดัพระบำทน�ำ้พ ุโดยน�ำมำวำง 
    ไว้ในเต็นท์แรกติดประตูทำงเข้ำ (มีเจ้ำหน้ำที่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวก)
  ๙.๒  ท�ำบญุด้วยกำรถวำยปัจจยัครบูำอำจำรย์ องค์บรรยำย และร่วมบรจิำค 
    ให้แก่มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์, มูลนิธิสุปฏิ- 
    ปันโน, ตึกสงฆ์อำพำธ รพ.จุฬำฯ และวัดพระบำทน�้ำพุ โดยมีกล่อง 
    รับบริจำคในจุดรับบริจำคในงำน
  ๙.๓. ถวำยสงัฆทำนแก่พระสปุฏปัินโน ทีม่ำเป็นองค์บรรยำยธรรม (สำมำรถ 
    ซื้อของที่จะถวำยได้จำกร้ำนสังฆทำนของชมรม)
  ๙.๔  ซื้อต้นไม้ที่มำขำยในงำน รำยได้ทั้งหมดไม่หักค่ำใช้จ่ำยสมทบถวำย 
    วัดพระบำทน�้ำพุ
  ๙.๕  เลอืกซือ้สนิค้ำหลำกหลำยในร้ำนบญุต่อบญุ และร้ำนสงัฆทำน รำยได้ 
    ทั้งหมดสนับสนุนกิจกรรมกำรเผยแผ่ธรรมของชมรม
  ๙.๖  ซื้อหนังสือ ซีดี ดีวีดี เพื่อน�ำไปบริจำค หรือ มอบเป็นของขวัญแก่คน 
    ที่ท่ำนรัก รำยได้จะเป็นทุนสนับสนุนกำรเผยแผ่ธรรมของชมรมต่อไป
๑๐. ขอเชญิชวนทกุท่ำนร่วมฟังธรรมและปฏบิตัธิรรม สร้ำงควำมด ีฝึกฝนพฒันำ 
  จิตใจ ด้วยกำรเจริญสติ และเจริญเมตตำต่อผู้ที่มำร่วมฟังธรรม เนื่องจำกมี 
  ผูม้ำฟังธรรมจ�ำนวนมำก อำจมบีำงเหตกุำรณ์ทีก่ระทบจติใจของท่ำนได้ ฝึกใจ 
  ลดละ โลภ โกรธ หลง ยิ้มให้กัน อภัยให้กัน 

เนื่องจำกกำรจัดงำนครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษ ในนำมมูลนิธิสุปฏิปันโน ร่วมกับ มทร.
กรุงเทพ และชมรมกัลยำณธรรม ขนำดของงำนเล็กลง จึงของดกำรออกร้ำนของ
องค์กรอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นของชมรมกัลยำณธรรม และมูลนิธิสุปฏิปันโน

ขออนุโมทนำทุกท่ำน แล้วพบกันค่ะ

แ  ส  ด  ง  ธ  ร  ร  ม   ค  รั้  ง  พิ  เ  ศ  ษ
๒๓

พฤศจิกำยน
๒๕๕๗



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



ประวัติย่อ องค์บรรยาย 
ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้  ง พิ  เ ศ ษ

หลวงพ่อ

วิชัย  เขมิโย

ภูมิล�ำเนำเดิม ณ บ้ำนหินลำด ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 
บิดำมำรดำ นำยบัว-นำงกอง คล่องแคล่ว 
เป็นบุตรคนที่ ๓ มีอำชีพท�ำนำ
บรรพชำ/อุปสมบท 
• ปี พ.ศ.๒๕๐๖ บรรพชำเป็นสำมเณร เมื่ออำยุ ๑๗ ปี ณ วัดเวฬุ
  บ้ำนหนองไผ่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 
  โดยมีท่ำนพระครูสุนทรธรรมวิบูลย์ เป็นพระอุปัชฌำย์ 
  เริ่มปฏิบัติฝึกหัดสมำธิเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอเรื่อยๆ 
  เดินทำงไปธุดงค์ประเทศลำว ติดเขตแดนเวียดนำม เวียงจันทร์ 
  กลับมำจ�ำพรรษำที่วัดบ้ำนกุดจิก ต.ห้อยเกิ้ง อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 
• ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เดินทำงธุดงค์ไปทำงภำคใต้ ได้ไปจ�ำพรรษำ
  ที่วัดชำยนำ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช ๒ ปี มีโอกำสท�ำควำมเพียร
  อย่ำงอุทิศมอบกำยถวำยชีวิตโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมตำย 
  ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อพุทธทำส ที่สวนโมกข์ อ.ไชยำ จ.สุรำษฏร์ธำนี 
  กลับมำรับโอวำทจำกหลวงพ่อใหญ่ ธมฺมธโร วัดไทรงำม จ.สุพรรณบุรี
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ประวัติ
พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)
วัดถ�้ำผำจม ต.เวียงพำงค�ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย
นำมเดิม วิชัย คล่องแคล่ว
เกิด วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ.๒๔๘๘
ขึ้น ๗ ค�่ำ เดือน ๗ ปีระกำ 



ป ร ะ ว ัต ิย่ อ อ ง ค์ บ ร ร ย า ย

พระอาจารย์

สุรศักดิ์  เขมรังสี
ประวัติย่อ
ท่ำนพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)
นำมเดิม สุรศักดิ์ เพ็งอำทิตย์
ภูมิล�ำเนำเดิม ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ
กำรศึกษำปฐมวัย ระดับประถมและมัธยมศึกษำที่โรงเรียน 
นครหลวงวิทยำคำร โรงเรียนนครหลวงพิบูลย์ประเสริฐวิทย์  
และโรงเรียนอุดมรัชวิทยำ ในเขตอ�ำเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
บรรพชำ/อุปสมบท 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๑๘ ณ วัดพร้ำวโสภณำรำม
ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ
• พระครูอดุลธรรมประกำศ เป็นพระอุปัชฌำย์
• พระอธิกำรป่วน โสภโณ เป็นพระกรรมวำจำจำรย์
• พระครูส�ำเริง เป็นพระอนุสำวนำจำรย์
  ได้รับฉำยำว่ำ เขมร�สี (ประทีปธรรมน�ำควำมสงบ และหลุดพ้น)

• ปี พ.ศ.๒๕๑๕ เดินทำงไปประเทศพม่ำ จ.ระยอง จ.ชลบุรี  
  อ.ตรำด จ.จันทบุรี ขึ้นมำทำงปรำจีนบุรี นครนำยก, สระบุรี 
• ปี พ.ศ.๒๕๑๖ เดินทำงไปทำงภำคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
  พบครูบำอินทจักร์ วัดน�้ำบ่อหลวง อ.สันป่ำตอง เข้ำศึกษำธรรม
  กับครูบำพรหมจักร์ วัดพระพุทธบำทตำกผ้ำ จ.ล�ำพูน
• ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ย้อนกลับมำจ�ำพรรษำอยู่วัดถ�้ำผำจม จนถึงปัจจุบัน
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กำรปฏิบัติธรรม 
ได้ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ณ ส�ำนักวิปัสสนำนครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยำและวัดเพลงวิปัสสนำ บำงกอกน้อย กรุงเทพฯ
ศึกษำพระอภิธรรม
• ได้ศึกษำพระอภิธรรม ณ อภิธรรมโชติกวิทยำลัย 
  สำมำรถสอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ และได้เป็น
  อำจำรย์สอนพระอภิธรรมตั้งแต่อำยุพรรษำ ๓ พรรษำ
• ได้ศึกษำหำควำมรู้จำกครูบำอำจำรย์ต่ำงๆ และปฏิบัติกรรมฐำน
  อย่ำงต่อเนื่อง และได้เปิดส�ำนักปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์
สมณศักดิ์
• ๕ ธันวำคม ๒๕๓๔ ได้รับพระรำชทำนสมณศักดิ์เป็น
  พระครูสัญญำบัตรชั้นโท โดยได้รับพระรำชทำนนำมว่ำ 
  “พระครูเกษมธรรมทัต”
• ๕ ธันวำคม ๒๕๔๐ ได้รับพระรำชทำนเลื่อนสมณศักดิ์เป็น
  พระครูสัญญำบัตรชั้นเอก
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
• จัดปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ณ วัดมเหยงคณ์ 
  เป็นประจ�ำทุกเดือน
• พระวิปัสสนำจำรย์ ณ ศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ 
  จ.ปทุมธำนี
• พระวิปัสสนำจำรย์ ณ บ้ำนทรงไทย (ส.รวยเจริญ)
รำยกำรแสดงธรรมทำงสถำนีวิทยุ
สถำนีวิทยุทหำรอำกำศ ๐๑ มีนบุรี คลื่น ๙๔๕ ระบบ AM 
วันจันทร์-วันเสำร์ เวลำ ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น.

ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้ ง พิ เ ศ ษ
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ทีจ่รงิกว่ำเรำจะเหน็รปูเหน็นำม แยกรปูแยกนำมเป็น 
มนัวกไปวนมำพอสมควร เพรำะจติของเรำมนัเคยชนิกบัควำมคดิ 
เคยเป็นไปตำมอำรมณ์มำก่อน มนัเป็นสิง่ใดมนักเ็ป็นไปเลย นกึ 
โกรธกโ็กรธไปเลย หลงใหลสิง่ใดกห็ลงใหลไปเลย สดุจติสดุใจ 
พอเรำจะมำก�ำหนดให้มันอยู่ในขอบเขตตั้งสติมีควำมรู้สึกตัว 
ขึน้มำ เจ้ำอำรมณ์ทีเ่คยเป็นใหญ่มนักเ็ลยแสดงปฏกิริยิำ บำงคน 
เดนิจงกรมไปสกัพกักง่็วงหำวนอน บำงคนนัง่สร้ำงจงัหวะท�ำไปๆ 
ก็คิดฟุ้งออกไปทำงอื่นแล้วดิ้นรนออกไป อึดอัดขัดเคืองปวดหัว 
แน่นหน้ำอก มเีรือ่งจกุจกิขึน้มำเป็นอปุสรรคตลอดเวลำ กใ็ห้ถอืว่ำ 
เป็นธรรมดำ เรำอย่ำไปร�ำคำญอึดอัดขัดเคืองในปรำกฏกำรณ์ 
ต่ำงๆ ตัง้สตคิรองควำมรูส้กึตวัให้ดีๆ  ภำวะอำกำรใดจะเกดิขึน้ 
ในระหว่ำงท�ำควำมเพยีร กใ็ห้เรำรูจ้กัมนั เหน็มนั มคีวำมรูส้กึตวั 

หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

อย่ายอมแพ้นะ
วัดป่ำสุคะโต 
อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
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ทีเ่ด่นชดัอยู ่ระลกึถงึหน้ำทีห่ลกัของเรำ คอืกำรปลกุควำมรูส้กึตวั 
เหน็กำยทีก่�ำลงัเคลือ่นไหวในอริยิำบถนัน้ๆ เป็นหลกั ส่วนควำมคดิ 
หรืออำรมณ์ใดๆ ที่เกิดแทรกซ้อนขึ้นมำ ก็ให้ถือเป็นธรรมดำ 
ถอืเป็นอำรมณ์ทีม่นัแปรปรวนไปตำมอำรมณ์ ตำมควำมคดิ ควำม
เคยชนิของจติทีย่งัไม่เคยฝึกหดั มนัจะเกดิกเ็กดิไป แต่หน้ำทีห่ลกั 
ของเรำคอืกำรตัง้สตทิ�ำควำมรูส้กึตวั ปลกุสตใิห้เหน็กำย เหน็ภำวะ 
อำกำรเป็นไปของกำยทีก่�ำลงัเคลือ่นไหวไปมำให้เด่นชดัอยูเ่สมอๆ 
ให้รู ้จักวำงควำมคิดวำงอำรมณ์ที่แปรปรวนไปให้เป็นอุปสรรค 
ตรงจดุนีบ้ำงคนอำจเป็นมำก บำงคนอำจเป็นน้อย มลีกัษณะอำกำร 
ที่แตกต่ำงกันไปตำมอุปนิสัยที่เป็นมำ บำงครั้งควำมคิดหรือ 
อำรมณ์ที่มันแทรกซ้อนขึ้นมำนี้ก็รุนแรง อำจท�ำให้จิตใจของเรำ 
คิดนึกคล้อยตำมไป จนหลงตัวลืมตน จิตใจเลื่อนลอยไปทำงอื่น 
เคลิบเคลิ้มจริงจังไปกับอำรมณ์นั้นๆ ก็ไม่เป็นไร ต่อเมื่อเรำได้สติ 
รู้ตัวขึ้นมำใหม่ ก็ให้เรำระมัดระวัง กลับมำก�ำหนดสติ ท�ำควำม 
รู้สึกตัวต่อไป

จิตของเรามันเคยชินกับความคิด
เคยเป็นไปตามอารมณ์มาก่อน
มันเป็นสิ่งใดมันก็เป็นไปเลย 
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ที่จริงวิธีกำรบ�ำเพ็ญเพียรทำงจิตด้วยกำรตำมดูควำมคิดตรงนี้ ก็ 
เหมอืนกบัวธิกีำรในตอนแรกทีเ่รำหดัตัง้สตใิหม่ๆ จะต่ำงกนักต็รงทีใ่นช่วงแรก 
แห่งกำรเจริญสตินี้ เรำเน้นหนักในจุดที่ให้เรำรู้จักตั้งสติให้เป็น ให้รู้จักแหวก 
วงล้อมของอำรมณ์ต่ำงๆ ออกมำก่อน เรำจึงเน้นไปที่กำรก�ำหนดรู้ควำม 
เคลื่อนไหวไปมำของกำยในอิริยำบถของกำยแต่เพียงอย่ำงเดียว เพื่อให้เรำมี 
ฐำนมนีมิติในกำรหดัตัง้สต ิท�ำควำมรูส้กึตวัขึน้มำ เพรำะในช่วงแรกทีเ่ริม่ฝึกหดั 
นัน้ภำวะอำรมณ์ของเรำยงัรนุแรง เรำยงัเคยชนิทีจ่ะคดินกึเป็นอำรมณ์อย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งตำมอุปนิสัย ของแต่ละคนที่เคยเป็นมำ ดังนั้นเรำจึงยังไม่สนใจกับ 
กำรดคูวำมคดิเหน็ควำมคดิเหมอืนกบัตอนมำบ�ำเพญ็เพยีรทำงจติ เพรำะผูท้ีย่งั 
ตัง้สตติัง้ควำมรูส้กึไม่เป็นนัน้เปรยีบเสมอืนกบัคนทีย่งัไม่มจีดุยนื ยงัลืน่ไถลเก่ง 
เมื่อเรำไปดูควำมคิดดูอำรมณ์ที่มันรุนแรง มันกลับพลัดเข้ำไปในอำรมณ์ยินดี 
ยินร้ำยต่ำงๆ เรำมักจะเป็นไปตำมอำรมณ์ที่เรำดูมันได้ง่ำย เรำยังแยกไม่ออก 
ระหว่ำงอำรมณ์กับควำมรู้สึกตัว แม้เรำจะรู้จะเห็นว่ำเรำเป็นคนที่มีอำรมณ์ 
ชนิดใดก็ตำม แต่เรำจะยังไม่รู้จักละรู้จักวำงอำรมณ์ ดังนั้นท่ำนจึงให้เรำท�ำ 
ควำมเพียรด้ำนเดียวคือ กำรฝึกหัดให้รู้จักตั้งสติให้เป็น ท�ำควำมรู้สึกตื่นตัว 
ทัว่พร้อมขึน้มำให้ได้ก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยอำศยัอำกำรเอำอริยิำบถเคลือ่นไหว 
ส่วนกำยนี่แหละเป็นนิมิตหมำย เป็นแบบฝึกหัดให้เรำหัดก�ำหนดสติ โดยยัง 
ไม่ต้องสนใจควำมคิดสนใจอำรมณ์จิตของเรำให้มำกนัก ต่อเมื่อเรำตั้งสติเป็น 
จติใจตืน่ตวั มจีดุยนืของชวีติแล้ว นัน่แหละ เรำจงึจะมขีดีควำมสำมำรถในกำร 
เผชญิหน้ำกบัควำมคดิ เหน็จติเหน็ใจ เหน็กระแสควำมครุน่คดิของตนเองอย่ำง 
ตรงไปตรงมำได้ โดยที่จิตใจเรำไม่ลื่นไถลเข้ำไปกับควำมคิดนั้นๆ

หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ดูกายให้ตั้งสติได้ 
ค่อยมารบกับความคิด

วัดป่ำสุคะโต 
อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
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กำรปฏบิตัธิรรม คอืกำรท�ำชวีติให้เป็นอนัหนึง่ 
อนัเดยีวกนักบัธรรม โดยเฉพำะในควำมหมำยตำมนยัแห่งพทุธ 
ธรรม หมำยเอำธรรมสจัจะคอืควำมจรงิขัน้ปรมตัถ์หรอืทีเ่รยีกว่ำ 
อรยิสจัจ์ สภำวะควำมจรงิของจติทีจ่บสิน้กำรปรงุแต่งจำกตณัหำ 
เรียกภำวะนั้นว่ำ “นิพพำน” 

..นิพพำนคือเป้ำหมำยสูงสุดของกำรพัฒนำ/ด�ำรงชีวิต 
มนุษย์ตำมวิถีแห่งพุทธธรรมซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมำจำกมรรคสี่ 
ผลสี ่(นพิพำนหนึง่) ..มรรคผล จงึเป็นเสมอืนบนัไดหรอืขัน้ตอน 
เครือ่งมอืชีว้ดัสภำวะจติผูป้ฏบิตัธิรรมว่ำ ฝึกได้ถงึขัน้ไหน ลดละ 
ปล่อยวำงกิเลสตัณหำ อุปำทำน ทุกข์อะไรได้บ้ำงแล้ว 

เ ห็ น จิ ต ยึ ด เ ป็ น ม ร ร ค

หลวงตำสรุยิำ วดัป่ำโสมพนสั 
(ส.มหำปัญโญภิกขุ)
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วปัิสสนำ คอื ปัญญำทีเ่กดิจำกกำรเหน็แจ้งถงึขัน้ท�ำลำย 
อำสวะสงัโยชน์ในจติได้ วปัิสสนำอ่อนๆ ทีย่งัไม่แจ้งชดัตดักเิลส 
ละเอียดไม่ขำดสนิท เรียกว่ำวิปัสสนูปกิเลสหรือวิปัสสนู เป็น 
อำกำรของจิตที่หลงยึดเอำกิเลสอย่ำงละเอียด เช่น ปีติ สุข 
สมำธิ ญำณปัญญำ.. ว่ำเป็นตัวตน (จิตละจำกหน้ำที่ผู้รู้ ผู้ดู 
ผู้เห็น เข้ำไปอยู่ เข้ำไปเป็นผู้เล่นผู้แสดงเสียเอง เรียกว่ำเป็น 
ตัวทุกข์ ที่เป็นเช่นนั้นเพรำะขำด สติ สมำธิ ปัญญำ ในกำร 
คอยดูแลระมัดระวังรักษำจิต)

สต ิควำมรูส้กึตวั คอื ทนุปัจจยัหลกัในกำรพฒันำคณุธรรม
น�ำสูม่รรคผล, กำรเจรญิสตอิย่ำงจริงจังถูกต้องต่อเนื่องชัดเจน 
จะท�ำให้สติกลำยเป็นสมำธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อนิวรณ์ธรรม 
และพร้อมที่จะเป็นปัญญำเห็นแจ้งกำรเกิดดับของอุปำทำนใน 

ป ล่ อ ย ว า ง ไ ด้ เ ป็ น ผ ล
ขันธ์ห้ำได้ เมื่อจิตละอุปำทำนที่ละเอียดคืออำสวะจิตได้หมด 
ธรรมชำตแิท้หนึง่เดยีวคอืนพิพำนกป็รำกฏ ดงันัน้ สตจิงึท�ำหน้ำที่ 
เป็นทัง้มรรคทัง้ผล, ขณะรูต้วั (กำย เวทนำ จติ ธรรม) เหน็ 
กำรเกิดทุกข์ เห็นวิธีดูทุกข์เฉยๆ เป็นมรรค จนทุกข์ดับไป 
เป็นผล, หำกดับได้สนิทก็เป็นนิพพำน

มรรควิธีเข้ำถึงธรรมชำติแห่งกำรพ้นทุกข์ที่พระพุทธองค์ 
ทรงน�ำมำแสดงเปิดเผยนั้นเป็นสัจจธรรมอยู่เหนือสมมติปรุง 
แต่งโดยแท้ ควรอย่ำงยิ่งที่เรำทั้งหลำยจะได้รีบเร่งขวนขวำย 
น้อมน�ำปฏิบัติให้ได้ประจักษ์แจ้งเพื่อควำมเป็นหนึ่งเดียวกับ 
ธรรมเสียตั้งแต่บัดนี้
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ความลับ
ข อ ง

จักรวาล
เมื่อใดที่เราสร้างภาพแห่งอนาคตได้ชัดเจน  เท่ากับ 
ภาพในอดตี  เหมอืนกบัว่าเคยผ่านประสบการณ์นัน้มา 
แล้ว  รูส้กึว่าเกดิขึน้จรงิแน่นอน  เมือ่นัน้เรากจ็ะสามารถ 
ก�าหนดอนาคตให้เป็นด่ังภาพในจินตนาการได้
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เคลด็ลบัของอจัฉรยิะ คอืกำรสร้ำงภำพทีช่ดัเจนขึน้ในใจก่อนเสมอ 
มนุษย์มีสิ่งล�้ำค่ำอย่ำงหนึ่งนั่นคือ “สติสัมปชัญญะ” ที่คอยควบคุมดูแล 
อำรมณ์ ควำมรู้สึก ตลอดไปถึงควำมคิด ควำมคิด ส่งผลต่อเซลล์ 
ทุกเซลล์ในทุกระบบของร่ำงกำย และสำมำรถส่งผลไปถึงเซลล์ของ 
คนอื่นๆ ด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเซลล์ในระบบประสำท ดังนั้นจง 
พยำยำมคดิบวกอยูเ่สมอ กำร “ให้” บวก คอืกำรเพิม่ให้บวกในตวัคณุ 
กจ็ะเพิม่ กำรให้ลบ ลบในตวัคณุกจ็ะเพิม่ เช่น ยิง่ให้ยิง่เก่ง ยิง่สอนยิง่รู้ 
ยิง่เรยีนยิง่ฉลำด ยิง่บรจิำคยิง่รวย จกัรวำลมคีลืน่ควำมถี ่ตวัเรำเปรยีบ 
เสมอืนจอรบัภำพ ถ้ำต้องกำรภำพชวีติแบบไหน กเ็พยีงแต่ปรบัควำมถี่ 
ของจอรับภำพให้ตรงกับคลื่นควำมถี่ของจักรวำล

จิตใต้ส�ำนึกคือฐำนข้อมูลของควำมคิดและควำมรู้สึกที่เกิดขึ้น
ซ�้ำกันบ่อยๆ จนตกตะกอนแล้ว เมื่อเรำฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัย จิต 
ใต้ส�ำนกึกจ็ะบนัดำลให้สิง่ทีเ่รำคดิเกดิขึน้จรงิ แล้วจะพบว่ำสิง่ดีๆ  เข้ำมำ 
สู่ชีวิตเรำมำกมำยอย่ำงไม่น่ำเชื่อ จิตใต้ส�ำนึกท�ำงำนแม้ในขณะหลับ 
ดังนั้นในแต่ละวันควรระลึกถึงสิ่งดีๆ ที่ได้ท�ำลงไปก่อนล้มตัวลงนอน 
เพื่อจะได้ตื่นเช้ำวันใหม่ด้วยควำมสดชื่นสมองแจ่มใส

จิตใต้ส�ำนึกมีพลังอ�ำนำจมำกกว่ำจิตส�ำนึกหลำยหมื่นหลำยแสน
เท่ำ กำรท�ำงำนของจติใต้ส�ำนกึอยูเ่หนอืมติทิีส่ี ่จติใต้ส�ำนกึเป็นสิง่ทีเ่รำ 
สัง่สมไว้ในภวงัคจติมำนำนหลำยภพหลำยชำต ิรวมทัง้ชำตปัิจจบุนั จงึท�ำ 
ให้เรำมพีืน้ฐำนจติ อปุนสิยั หรอืจรติทีแ่ตกต่ำงจำกคนอืน่ ตำมประสบ 
กำรณ์ทีเ่รำสัง่สมมำ ทกุครัง้ทีท่�ำควำมดจีงจดจ�ำควำมรูส้กึดดีนีัน้ไว้ ให้ 
ประทับอยู่ในใจเรำ สิ่งนี้จะเป็นพลังให้เรำมีก�ำลังใจที่จะท�ำควำมดีอยู่ 
อย่ำงสม�่ำเสมอ และที่ส�ำคัญกว่ำนั้น พลังนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น 
ในชีวิตเรำอย่ำงน่ำอัศจรรย์
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กฎลบั ๔ ข้อ หนึง่...ตัง้จติอธษิฐำน ขอโดยปรำศจำกควำมอยำก 
เพื่อป้องกันควำมกระวนกระวำย  สอง...มีควำมเชื่อมั่นในสิ่งที่เรำขอ 
ว่ำเป็นจริงได้โดยไม่มีข้อลังเลสงสัย  สำม...จินตนำกำรภำพแห่งควำม 
รู้สึกว่ำสิ่งนั้นได้มำแล้วด้วยควำมรู้สึกปรีดำและมีควำมสุข  สี่...เตรียม 
ควำมพร้อมทั้งกำยและใจ อย่ำอธิษฐำนขอที่เป้ำหมำย แต่ให้ขอสิ่ง 
ที่จะท�ำไปให้ถึงเป้ำหมำยแทน เช่น ขอให้มีพลังแรงกำยแรงใจ มีสติ 
ปัญญำให้ไปถึงเป้ำหมำยนั้น เป็นต้น

ควำมกลัวเป็นตัวขัดขวำงศักยภำพของจิตอย่ำงรุนแรง ท�ำลำย 
สขุภำพทัง้กำยและใจ ควำมกลวัจดัเป็นควำมคดิด้ำนลบ เมือ่กลวับ่อยๆ 
จิตใต้ส�ำนึกจะบันทึกภำพนั้น แล้วเหนี่ยวน�ำให้เกิดขึ้นจริง เมื่อใดเรำ 
มีสติ ควำมคิดลบที่เกิดขึ้นในสมองจะไม่มีทำงหลุด ฝังลงไปในจิตใต้ 
ส�ำนึกได้ เผชิญกับคนคิดลบ ต้องสรำ้งพลังบวกให้มำกๆ (คบคนพำล 
พำลพำไปหำผิด)...แต่ยิ่งคบคนที่คิดบวก บวกในตัวเรำก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น 
(คบบัณฑิต บัณฑิตพำไปหำผล) 

ถ้ำเรำคิดดี สิ่งดีๆ จะเข้ำมำในชีวิต ถ้ำเรำคิดลบ สิ่งที่ไม่ดีก็จะ 
เข้ำมำในชวีติเมือ่ชวีติพบกบัอปุสรรค จงคดิบวก มองวกิฤตเป็นโอกำส 
เรำก็จะมีพลังด้ำนบวกเพิ่มขึ้น มีควำมหวัง และนั่นก็หมำยถึงสิ่งดีๆ 

จิตใต้ส�ำนึกคือฐานข้อมูลของความคิดและความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นซ�้ากันบ่อยๆ  จนตกตะกอนแล้ว    เมื่อเราฝึกคิดบวก
จนเป็นนิสัย  จิตใต้ส�านึกก็จะบันดาลให้สิ่งที่เราคิดเกิดขึ้นจริง
แล้วจะพบว่าสิ่งดีๆ  เข้ามาสู่ชีวิตเรามากมายอย่างไม่น่าเชื่อ
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กจ็ะเข้ำมำในชวีติต่อไป  กำรหวัเรำะ จะท�ำให้คลืน่รงัสอีอร่ำรอบๆ ตวั 
เป็นสสีดใส คลืน่บวกของสิง่แวดล้อมจะมำออรอบๆ ตวัเรำ เสยีงหวัเรำะ 
มพีลงัดงึดดูสงูมำก และมนัสำมำรถดงึพลงัคลืน่บวกแห่งจกัรวำลเข้ำมำ 
สู่ตัวเรำ

ควำมรู้สึก “พอ” จะท�ำให้ชีวิตมีควำมสุข และเกิดควำมรู้สึก 
อยำกแบ่งปันให้ผูอ้ืน่ ควำมรูส้กึนีจ้ะเป็นพลงัดงึดดูทีท่รงอำนภุำพ และ 
เป็นทำงลดัทีง่่ำยทีส่ดุในกำรทีจ่ะน�ำควำมมัง่คัง่มำสูต่วัเรำ จงแผ่เมตตำ 
ให้ทกุสรรพสิง่ เพรำะมกีำรทดลองพบว่ำมคีลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำพุง่ออกมำ 
จำกร่ำงกำยขณะทีแ่ผ่เมตตำ จงมสีตทิกุครัง้ทีร่ะลกึและรูส้กึตวั ให้เข้ำ 
ไปดูควำมรู้สึกและปรับให้เป็นบวกเสมอ

ควำมรู้สึกเป็นกรรมเก่ำ ควำมคิดคือกรรมปัจจุบัน กำรจะตัด 
ควำมรู้สึก ต้องระดมพลังควำมคิดบวกให้เข้มข้น แล้วบีบอัด จนกลำย 
เป็นควำมรูส้กึเชงิบวก จงึจะสำมำรถน�ำไปตดัควำมรูส้กึลบได้ (ระงบัได้ 
ด้วยกำรเจริญสติ) หมั่นใช้ปัญญำวิเครำะห์ควำมรู้สึก ว่ำจะเหนี่ยวน�ำ 
ให้ควำมคิดเป็นบวกหรือลบ

กำรคิดลบ จะเกิดเป็นควำมรู้สึกฝังอยู่ในจิต เป็นกรรมติดตัว 
แต่ถ้ำคิดบวก ก็จะเป็นกำรสกัดไม่ให้กรรมใหม่เกิดขึ้นอีก จงคิดบวก 
เสมอไม่ว่ำสถำนกำรณ์ใด คิดแต่สิ่งดีๆ ท�ำแต่สิ่งดีๆ แล้วจิตใต้ส�ำนึก 
จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆ เหมือนกันเข้ำมำ ชีวิตเรำก็จะไปสู่สิ่งที่ดี สิ่งที่สกัด 
กิเลสตัณหำได้ มีเพียงสิ่งเดียวคือ “สติสัมปชัญญะ” เพรำะเป็นตัวเฝ้ำ 
ทวำรทั้งขำเข้ำและออก ในที่สุดเรำก็จะรู ้ว่ำทุกสิ่งแม้แต่ควำมรู้สึก 
กไ็ม่มอียูจ่รงิ เกดิขึน้ ตัง้อยูแ่ละดบัไป เหมอืนฟองสบู ่ทีเ่กดิดบัภำยใน 
ระยะเวลำอันรวดเร็ว
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“...ปัญญำทีรู่ค้วำมจรงิย่อมท�ำให้เกดิควำมกรณุำ 
เป็นธรรมดำ ปัญญำและควำมกรณุำแยกออกจำกกนัไม่ได้ เมือ่ 
เรำเห็นควำมทุกข์ว่ำเกิดขึ้นจำกกิเลสและทรมำนจิตใจอย่ำงไร 
เรำกส็งสำรตนเอง อยำกพ้นจำกควำมทกุข์ เมือ่เหน็คนอืน่เป็น 
ทกุข์ เพรำะกเิลส เหมอืนกบัเรำ กไ็ม่โกรธเขำ เหน็ใจ สงสำร

ปัญญา
ที่รู้ความจริง

โดย พระอำจำรย์ชยสำโร ภิกขุ
คดัลอกบำงตอนมำจำก 
“ชีวิตคือการท้าทาย”

ย่อมท�ำให้เกิดควำมกรุณำเป็นธรรมดำ
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อยำกช่วยให้เขำพ้นทกุข์เหมอืนกนั ท่ำนจงึอปุมำว่ำปัญญำและ 
ควำมสงสำรเป็นเหมอืนปีกสองปีกของนกอนิทรย์ี ฉะนัน้...ชวีติ 
ของผู้มีปัญญำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และควำมสุขของมวล 
มนษุย์โดยแท้ สดุท้ำยนี.้..ขอเตอืนญำตโิยมว่ำ เมือ่เรำมศีรทัธำ 
หันมำสนใจทำงนี้แล้ว อย่ำไปหวังว่ำ คนอื่นจะต้องอนุโมทนำ 
หรือสนับสนุน เดี๋ยวจะเสียใจ น้อยใจ เพรำะคนสมัยนี้ไม่ค่อย 
เข้ำใจ เสียสละเวลำมำขัดเกลำกิเลส หำควำมสงบด้วยกำร 
นัง่สมำธ ิหรอืเดนิจงกรม อย่ำงอกุฤษฏ์ บำงคนยงัถอืว่ำเป็นกำร 
เห็นแก่ตัว เอำแต่ตัวรอด ไม่สนใจสังคม อำตมำเคยฟังแล้ว 
รูส้กึทัง้เศร้ำ ทัง้ข�ำ อดนกึอยูใ่นใจไม่ได้ว่ำ แหม เมอืงไทยเป็น 
พทุธตัง้พนัสองร้อยปีแล้ว แต่แค่นีค้นไม่เข้ำใจ ควำมจรงิทีท่กุคน 
พสิจูน์ได้กค็อืปัญญำเกดิแล้ว เข้ำใจในเรือ่งกเิลส เรือ่งควำมทกุข์ 
แล้ว ควำมหวงัดต่ีอเพือ่นมนษุย์ ควำมอยำกช่วยให้เขำพ้นทกุข์ 
จะเกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิเพรำะฉะนัน้... กำรช่วยตนเองกค็อืกำร 
ช่วยคนอืน่ ช่วยคนอืน่กค็อืช่วยตนเอง ประโยชน์ตนประโยชน์ 
ท่ำนเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัและแยกออกจำกกนัไม่ได้ ประโยชน์ 
อันแท้จริงของเรำและประโยชน์อันแท้จริงของคนรอบข้ำงและ 
สังคมประสำนกลมกลืนกันหมด ถ้ำไม่ปฏิบัติธรรม อะไรเป็น 
ประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์ เรำมองไม่เหน็ชดั เพรำะไม่รู้ 
เท่ำทันกิเลส ที่แทรกซึมเขำ้มำในจิตใจ กำรปฏิบัติก็เพื่อควำม 
ดบัทกุข์ ทกุข์อยูท่ีไ่หน เรำกพ็ยำยำมดบัตรงนัน้ เป็นชำวพทุธ 
คือเป็นผู้ยินดีในกำรดับทุกข์ แต่เรำยอมรับว่ำ กำรส�ำเร็จผล 
ในกำรช่วยเหลือคนอื่น อย่ำงแท้จริง ขึ้นอยู่กับกำรพัฒนำ 
ตนเองด้วยศีล-สมำธิ-ปัญญำ...”
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เ ส น่ ห์ ข อ ง ค ว ำ ม เ งี ย บ
ท่ำนเขมำนันทะ (โกวิท เอนกชัย)
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ผู้ที่เจริญภำวนำมำกๆ 
จะรู้สึกซึ้งถึงเสน่ห์ของควำมเดี่ยวโดด 
รู้สึกถึงคุณงำมควำมดีดั้งเดิม 
ไม่ต้องลงแรงหำ ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องจ่ำยเงิน
ทันทีที่เรำรู้สึกตัวล้วนๆ จะรู้สึกถึงควำมเงียบอันมโหฬำร 
ควำมเงียบจะแล่นผ่ำนหัวใจของผู้ซึ่งรู้สึกตัวได้ 
ดังนั้นเขำจึงเป็นบุรุษซึ่งก้ำวเดินออกนอกล�ำดับของกำลเวลำ
และนั่นย่อมหมำยถึงเขำก้ำวออกจำกควำมทุกข์ทรมำน
ซึ่งมนุษย์ทั่วไปเป็นอยู่
...ดังนั้นจึงรักควำมเงียบ 
มำรู้ซึ้งถึงเสน่ห์ควำมละมุนของควำมมืด
ซึ่งคนทั่วไปกลัว กลัวผี กลัวงู 
กลัวสิ่งที่โผล่ออกมำแล้วตัวเองคำดไม่ถึง
แท้ที่จริงสิ่งที่เรำคำดไม่ถึงนั้น นั่นแหละคือควำมจริง
เพรำะว่ำสิ่งที่คำดถึงก็กลับกลำยเป็นรูปแบบของควำมหมำย 
เป็นสิ่งสมมุติ สิ่งใดที่เรำคิดถึงมันได้ สิ่งนั้นมันไม่จีรัง
แต่ถ้ำเมื่อใดก็ตำม
ควำมรู้สึกตัวของเรำต่อเนื่องกันขึ้นนั้น
เรำไม่รู้อะไรเลย คิดเท่ำไหร่ก็คิดไม่ออก
จนในที่สุดควำมคิดก็ขำดสะบั้นลง 
ควำมจริงที่เหนือคิดก็ปรำกฏออก
ข้อเท็จจริงของชีวิตก็คือ 
ทุกๆ วัน เรำด�ำเนินไปบนรำกฐำนของควำมจริง
แม้เรำจะคิดถึงพรุ่งนี้....
แต่พรุ่งนี้ก็จะเปิดเผยตัวเองอยู่ในรูปของควำมจริงเท่ำนั้น
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“ถ้าหากจิตใจของเราตกเป็นทาสของกิเลส กิเลสก็เป็นนายเรา 
ตกเป็นทาสของตัณหา ตัณหาก็เป็นนายเรา
ตกเป็นทาสของทิฏฐิมานะ ใดๆ ก็แล้วแต่
สิ่งเหล่านั้น ก็ย่อมเป็นนายของเรา”

“ภาวนา คือการเพิ่มสติของเราให้ดีขึ้นมา เพิ่มตัวรู้
เมื่อตัวรู้มันดีขึ้นมา ตัวไม่รู้มันก็หายไป 
เหมือนกับว่า แสงสว่างมา ความมืดมันก็หายไป”

“เราปฏิบัติธรรม 
เราต้องเอาธรรมะมาเป็นอารมณ์ของจิต
ทำาจิตให้เป็นธรรม เอาธรรมมาเป็นอารมณ์ของจิต
เราจึงจะชื่อว่าเราปฏิบัติธรรม”

มองลงไปหาทุกข์ อย่าหนีทุกข์
ใครหนีทุกข์ คนนั้นจะไม่เห็นทุกข์
ใครไม่เห็นทุกข์ คนนั้นดับทุกข์ไม่ได้

ธรรมะจาก
พระอาจารย์วิชัย เขมิโย
(พระครูเกษมวรกิจ)
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หลักส�ำคัญในศำสนำพุทธมีหลำยประกำรหนึ่งในนั้นคือ ทำน ศีล 
ภำวนำ จะเห็นได้ว่ำพระพุทธเจ้ำได้เรียงล�ำดับจำกควำมง่ำยไปหำยำก เพรำะ 
“ทำน” นั้นท�ำได้ง่ำยสุด ธรรมทำนก็เป็นทำนอย่ำงหนึ่งที่มีอำนิสงส์สูง ขึ้นอยู่ 
กบัผูท้�ำกบัผูร้บั ผูท้�ำให้ธรรมะทีบ่รสิทุธิ ์และมเีจตนำทีด่ ีร่วมกบัผูร้บักบ็รสิทุธิ์ 
บุญที่ได้ก็จะมีอำนิสงส์มำกมำย

ผมสนใจธรรมะมำนำนพอควร เคยอ่ำนหนงัสอืของท่ำนพทุธทำส และฝึก 
ปฏบิตัภิำวนำ แต่ยงัคงต้องฝึกฝนตนอกีมำก อกีทัง้ยงัมภีำระทำงโลกเยอะแยะ 
เมือ่ท�ำงำนและมคีรอบครวั จนเข้ำหลกัสีป่ลำยๆ ได้ข่ำวว่ำหมอจุม๋ซึง่เป็นเพือ่น 

ทพ.กิตติ์วัตร กิจเรืองพัชร

ความรู้สึกและเหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมงานเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรม

ในศาสนาพุทธเรา
ไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญ
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สมยัเรยีนมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่เกดิ 
อุบัติเหตุรถยนต์เกือบเป็นอัมพำต 
แต่ได้หำยจำกอำกำรป่วยรำวกับว่ำ 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (ขณะนั้นยังไม่รู้วำ่ 
หมอจุ๋มเป็นประธำนชมรมกัลยำณ- 
ธรรม) กน็กึแปลกใจอยู ่ต่อมำภรรยำ 
ผม (กเ็ป็นเพือ่นหมอจุม๋ด้วย) ได้คยุ 

กบักลุม่เพือ่นๆ ทีส่นใจธรรมะได้เริม่เข้ำมำช่วยงำนของชมรมฯ จนสดุท้ำยกช็วน 
ผมเข้ำมำช่วยงำนชมรมฯ ด้วยอีกคนหนึ่ง

ที่เข้ำมำช่วยงำนชมรมฯ เพรำะว่ำในขณะที่เรำไม่สำมำรถท�ำให้ถึงที่สุด 
ของทุกข์ได้อย่ำงครูบำอำจำรย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เรำทุกคนก็มีหน้ำที่ต้อง 
สะสมบญุบำรมทีัง้ ทำน ศลี และภำวนำ ผมเชือ่ว่ำบญุจำกกำรให้ธรรมทำนของ 
ทำงชมรมฯ มีควำมบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับ (ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรให้) 
เนือ่งจำกทำงชมรมฯ ได้คดัสรรครบูำอำจำรย์ทีม่คีวำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด 
ธรรม และสมำชิกก็มีใจที่สนใจในธรรมเช่นกัน ดังนั้นทีมงำนและสมำชิกของ
ชมรมฯ กย่็อมได้อำนสิงส์สงูสดุ นอกจำกนีท้ำงชมรมฯ ยงัให้โอกำสกบัทมีงำน 
ได้เข้ำร่วมปฏบิตัภิำวนำกบัทำงวดัมเหยงคณ์ และสำขำของวดัหลำยแห่ง นบัเป็น 
กำรได้ฝึกภำวนำอันมีบุญบำรมีที่สูงที่สุดทำงพระพุทธศำสนำอีกด้วย 

จะเหน็ได้ว่ำกำรร่วมท�ำงำนให้กบัชมรมฯ นัน้มแีต่ได้กบัได้ (ในทำงธรรม) 
ส่วนตวัผมนัน้รูส้กึมบีญุอย่ำงยิง่ทีไ่ด้เป็นเพือ่นของหมอจุม๋ และช่วยงำนชมรมฯ 
ในศำสนำพุทธเรำไม่เชื่อเรื่องควำมบังเอิญ แต่เป็นกรรมจัดสรรท�ำให้ได้มำ 
ร่วมงำนกัน และสุดท้ำยนี้ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ทั้งหลำยได้คุ้มครองหมอจุ๋ม ทีมงำน และสมำชิกของชมรมฯ ให้สนใจปฏิบัติ 
และได้ธรรมะที่เหมำะสมกับทุกคนด้วยครับ
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๑๐ สค. ๕๗
พอทรำบว่ำคณุหมออยำกให้เขยีนบทควำม เพือ่จะลงในวำรสำรของชมรมฯ 

ฉบับใหม่ ยอมรับเลยว่ำมืดสิบด้ำน (๕๕๕ ปกติเขำมีมืดแปดด้ำน แต่ผึ้งขอ 
มืดสิบด้ำนเลยละกัน เพรำะไม่รู้จะเขียนอะไรจริงๆ) หลังจำกที่ขอผลัดก็แล้ว 
ขอผ่อนก็แล้ว ไม่เป็นผลส�ำเร็จ จึงจ�ำเป็นต้องหยิบกระดำษปำกกำมำขีดๆ 
เขยีนๆ เท่ำทีค่ดิได้ ผ่ำนไปหลำยชัว่โมง พอกลบัมำอ่ำนทวนซ�ำ้ กต็ดัสนิใจฉกี 
ทิ้งเป็นครั้งที่สิบ เพรำะอ่ำนเอง สับสนเอง >_<

๒๑ สค. ๕๗
(ตัดสินใจเปิดคอมพ์ เพื่อจะเขียนอีกครั้ง หลังจำกผลัดมำหลำยวัน)
อะแฮ่มมม...จ�ำได้วำ่ครั้งแรกที่มีโอกำสได้ไปช่วยงำนของชมรมที่ มทร. 

กรงุเทพฯ ไปด้วยอำรมณ์และควำมรูส้กึงงๆ เพรำะไม่รูจ้กัใครเลย และไม่รูด้้วย 
ว่ำไปถงึแล้วจะช่วยอะไรได้บ้ำง แต่กไ็ปด้วยใจเตม็ร้อย ใครใช้ให้ท�ำอะไรกจ็ะท�ำ 

คอืงานปฏิบตัิธรรม
ของฉนั

งานกลัยาณธรรม

วัชรี วชิรำธนกิจ
บริษัทชงโควิศวกรรม จ�ำกัด
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ทกุอย่ำง ซึง่มนักเ็ป็นอย่ำงนัน้จรงิๆ มำจนทกุวนั 
นี ้เพรำะไม่ว่ำงำนหนกั งำนเบำ ขอแค่เรยีก ผึง้ 
ท�ำเตม็ที ่(เท่ำทีต่วัเองมกี�ำลงั และปัญญำท�ำได้ 
จนบำงครัง้กห็แูว่วว่ำมคีนเรยีกตลอด พอหนัไป 
ไม่มีใครเรียกนี่ ๕๕๕++)

นบัจนวนันีก้เ็ป็นเวลำล่วงเลยมำ ๖ ปีแล้ว 
ทกุๆ ครัง้หลงัเสรจ็จำกกำรจดังำนแต่ละครัง้กจ็ะ 

เฝ้ำรอว่ำเมือ่ไหร่จะถงึก�ำหนดจดังำนครัง้ต่อไป และก่อนถงึวนัจดังำนประมำณ  
๑ เดอืนจะเป็นเวลำทีม่คีวำมสขุมำก เพรำะผึง้จะเริม่ตดิต่อกบัเจ้ำภำพโรงทำน 
ที่เคยมำร่วมออกโรงทำน เพื่อแจ้งข้อมูลกำรจัดงำนครั้งที่จะถึง พร้อมทั้งส่ง 
ใบสมัครเจ้ำภำพให้ หำกท่ำนที่สนใจก็จะประสำนงำน และพยำยำมอ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้มำกทีส่ดุ เท่ำทีช่มรมจะอ�ำนวยให้ได้ เจ้ำภำพบำงท่ำนกเ็ป็นรำย 
เดมิๆ ทีม่ำร่วมออกโรงทำนกบัชมรมทกุครัง้ทีจ่ดังำน จนรูส้กึเหมอืนเป็นเพือ่น 
เป็นพีท่ีคุ่น้เคยกนั บำงครัง้แค่ผึง้โทรไปหำยงัไม่ทนัเอ่ยอะไร พีเ่ขำกจ็ะตอบรบั 
มำก่อน หรอืบำงท่ำนถ้ำผึง้ยงัไม่ได้โทรไป พีเ่ขำกจ็ะเป็นคนโทรมำถำมเอง ว่ำ 
เจ้ำภำพเต็มหรือยัง ยังขำดอะไรอีกบ้ำง หรือต้องกำรอำหำรอะไร เขำเต็มใจ 
จดัมำให้ ส่วนเจ้ำภำพรำยใหม่ทีเ่พิง่มำร่วมโรงทำนครัง้แรก กน่็ำรกั เพรำะจะ 
ถำมรำยละเอียดเยอะว่ำต้องท�ำอย่ำงไรบ้ำง ต้องกำรให้เขำเตรียมอะไรมำอีก 
เพื่อเป็นกำรลดภำระของชมรมให้มำกที่สุด 

ก่อนวันงำนประมำณ ๑-๒ สัปดำห์ จะเป็นวันจัดชุดธรรมทำน ซึ่งเป็น 
อะไรทีม่หศัจรรย์มำก จำกแรกเริม่กว่ำจะจดัครบตำมจ�ำนวนเคยใช้เวลำ ๔-๕ ชม. 
แต่เดีย๋วนี ้แค่ ๒-๓ ชม. กจ็ดัเสรจ็แล้ว ทัง้ทีจ่�ำนวนชดุธรรมทำน และคนทีม่ำ 
ชว่ยจดัก็ไม่ต่ำงกนัเท่ำไหร่ ยิ่งวันเตรยีมสถำนที่ หรอืวันจัดงำน จำกที่บำงทมี 
เคยต้องอยูค่�ำ่มดื (หนึง่ในนัน้คอืผึง้เอง แหะๆๆๆ) เพือ่เคลยีร์สถำนทีท่กุอย่ำง 
ให้กลบัสูส่ภำพเดมิ และพร้อมให้มหำวทิยำลยัใช้งำนต่อได้เหมอืนเดมิ จ�ำได้ว่ำ 
ครัง้แรกๆ ทีไ่ปช่วยงำนกว่ำจะได้กลบับ้ำนน่ำจะประมำณ ๓-๔ ทุม่ เรยีกได้ว่ำ 
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ออกจำกบ้ำนตัง้แต่พระอำทติย์ยงัไม่ขึน้ และเข้ำบ้ำนอกีทตีอนดำวเตม็ท้องฟ้ำ  
เพรำะไปถงึบรเิวณงำนตัง้แต่ ต ี๔ และกว่ำจะได้กลบั ๔ ทุม่ (ช่วงแรกๆ ขำลำก 
กันเลย) แต่เดี๋ยวนี้ประมำณไม่เกิน ๖ โมงเย็น ทุกอย่ำงเรียบร้อย 

ทัง้นีท้ัง้นัน้ทกุอย่ำงต้องยกควำมดใีห้กบัทมีงำนของชมรมทกุคนทีร่่วมแรง 
ร่วมใจ และเสนอแนะแนวทำงท�ำให้กำรท�ำงำนเป็นระบบ และกระชบั ซึง่ตวัผึง้ 
เองดใีจเป็นอย่ำงยิง่ทีไ่ด้มโีอกำสเป็นผึง้งำนตวัน้อยๆ ได้ร่วมช่วยงำนของชมรม 
ทกุครัง้ทีจ่ดังำน รูส้กึประทบัใจทกุครัง้ ทัง้ต่อพี่ๆ  เพือ่นๆ ทมีงำนด้วยกนั กบั 
เจ้ำภำพโรงทำนทุกท่ำนที่มีจิตเมตตำ ตลอดจนญำติธรรมที่ตั้งใจมำร่วมฟัง 
ธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกัน ยอมรับว่ำในชีวิตประจ�ำวันไม่ค่อยมีโอกำสได้ 
ปฏบิตัเิท่ำไหร่ จงึเฝ้ำรอคอยวนังำนของชมรมเช่นเดยีวกบัญำตธิรรมทกุๆ ท่ำน 
และจะขอเป็นผึง้งำนตวัน้อยๆ ทีจ่ะขอมส่ีวนได้ช่วยงำนของชมรมต่อไป ต่อให้ 
งำนจะเล็กจะใหญ่ จะหนักจะเบำ เรียกใช้ได้เสมอค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑. ในงำนแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ๒๓ พฤศจิกำยนนี้ งดรับเจ้ำภำพออกโรงทำนทุก 
  ประเภท เนื่องจำกขนำดงำนเล็กลง แต่หำกท่ำนมีจิตศรัทธำก็สำมำรถสนับสนุนเป็น 
  ปัจจัยได้ โปรดติดต่อที่ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๒. ในงำนแสดงธรรมของชมรมฯ ทกุครัง้ จะมหีน่วยพยำบำลจำกโรงพยำบำลสมทุรปรำกำร 
  มำออกตรวจสุขภำพ และดูแลสุขภำพในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงำน
๓. รบัเพือ่นผูม้จีติอำสำ ร่วมช่วยเป็นพลงัในกำรเตรยีมงำนแสดงธรรม ในวนัเสำร์ที ่๒๒ 
  พฤศจิกำยน 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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อำจำรย์ได้บรรยำย ผมจงึเริม่หำหนงัสอืธรรมะมำอ่ำนจนเข้ำใจหลกัธรรมค�ำสอน 
ในพระพุทธศำสนำได้ถูกตรงมำกขึ้น 

ผมเริม่เข้ำวดัเพือ่ฝึกขดัเกลำกเิลส โดยมท่ีำนอำจำรย์ดร.สนอง เป็นแบบ 
อย่ำงในกำรปฏบิตัติำมธรรม กำรเข้ำวดัท�ำให้ผมได้พบกลัยำณมติรทีแ่นะน�ำให้ 
ผมรู้จักชมรมกัลยำณธรรม เพื่อให้ผมได้มีโอกำสไปฟังธรรมจำกท่ำนอำจำรย์ 
ดร.สนองอกีครัง้ ผมจงึหำข้อมลูในอนิเตอร์เนต็และได้พบเวบ็ไซต์ชมรมกลัยำณ- 
ธรรมซึง่ก�ำลงัเปิดรบัสมคัรจติอำสำแนวหลงัทำงธรรมอยูพ่อด ีนบัเป็นโอกำสทีด่ี 
อย่ำงยิ่งในชีวิตได้มำถึงแล้ว เพรำะนอกจำกผมจะได้พบครูบำอำจำรย์ในทำง 

ดัดไม้
ที่เคยคด
ให้กลับตรง

ผมได้เข้ำมำร่วมงำนเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยำณธรรมครั้งแรกเมื่อ 
งำนแสดงธรรมครัง้ที ่๒๓ ปีพ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่เหตทุีไ่ด้เข้ำมำร่วมงำนกบัชมรมฯ 
เริม่จำกกำรทีผ่มได้พบครบูำอำจำรย์ในทำงธรรม คอืท่ำนอำจำรย์ดร.สนอง วรอไุร 
ซึง่ท่ำนได้มำบรรยำยธรรม ณ ทีท่�ำงำนของผม เมือ่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ กำรฟังธรรม 
ในครัง้นัน้ท�ำให้ผมเกดิควำมศรทัธำสนใจธรรม เกดิควำมซำบซึง้ในธรรมทีท่่ำน 

สรำวฒุ ิสมงำม
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ธรรม ได้ฟังธรรมแล้ว ผมยังได้มีโอกำสเป็นจิตอำสำ 
ช่วยงำนเผยแผ่ธรรม ซึง่ผมเคยคดิว่ำอยำกท�ำงำนอย่ำงนี้ 
มำนำนแล้ว เพรำะเป็นงำนทีช่อบ ได้ท�ำงำนร่วมกบัคนดี 
ได้ท�ำประโยชน์เพื่อสังคม อีกทั้งยังเป็นกำรฝึกปฏิบัติ 
ขดัเกลำกเิลส และได้แทนคณุพระศำสนำ ผมจงึตดัสนิใจ 
เข้ำมำเป็นจิตอำสำร่วมงำนกับชมรมกัลยำณธรรมใน 
กำรเผยแผ่ธรรมของพระพุทธองค์ตั้งแต่นั้นเรื่อยมำ

ผมรูส้กึเป็นบญุอย่ำงยิง่ทีไ่ด้มโีอกำสเข้ำมำร่วมงำนกบัชมรมกลัยำณธรรม 
ซึ่งเป็นกลุ่มของคนดี ท�ำสิ่งที่ดี ให้ธรรมะเป็นทำน ทีมงำนจิตอำสำทุกท่ำนได้ 
ร่วมกนัอทุศิแรงกำยแรงใจเพือ่ให้งำนเผยแผ่ธรรมประสบผลส�ำเรจ็ เพือ่ให้ญำติ 
ธรรมทกุท่ำนได้รบัประโยชน์สงูสดุจำกกำรเผยแผ่ธรรม ผมสขุใจเมือ่เหน็ญำติ 
ธรรมจ�ำนวนมำก มทีัง้เดก็ คนรุน่ใหม่จนถงึคนรุน่เก่ำ มำฟังธรรมด้วยควำมสงบ 
เรียบร้อย ได้เห็นควำมร่วมมือร่วมใจกันของทีมงำนจิตอำสำ ได้เห็นรอยยิ้ม 
แห่งควำมสุข ควำมยินดีในธรรม ได้พบครูบำอำจำรย์ ได้เห็นแบบอย่ำงของ 
ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ได้มโีอกำสถวำยกำรปฏบิตัริบัใช้ ผมดใีจทีไ่ด้พบเพือ่นๆ 
สหธรรมิกเมื่อครั้งเคยบวชพระ ทุกทำ่นที่มำร่วมงำนแสดงธรรม มีควำมชอบ 
มคีวำมสนใจในธรรมเหมอืนกนั จงึได้มำพบกนั ได้มำสัง่สมเหตปัุจจยัทีด่ร่ีวมกนั 
นับเป็นคุณอันยิ่ง เพรำะท�ำให้ผมมีก�ำลังใจมำกยิ่งขึ้นในกำรปฏิบัติรับใช้ 
พระพุทธศำสนำไปตลอดชีวิต ผมรู้สึกซำบซึ้งใจที่ได้ท�ำควำมดีเพื่อแทนคุณ 
แผ่นดินและผู้มีพระคุณทุกท่ำน พ่อแม่ญำติพี่น้อง เพื่อนๆ และคนรอบข้ำงก็ 
มีควำมสุข อนุโมทนำยินดีในสิ่งที่ผมท�ำ 

ผมรู้สึกซำบซึ้งในคุณของชมรมกัลยำณธรรมที่ได้ให้โอกำสผมเป็นส่วน 
หนึง่ของชมรมฯ ทีไ่ด้อทุศิตนเพือ่แทนคณุแห่งพระศำสนำ ให้ผมได้ขดัเกลำใจ 
ให้สะอำด ดดัไม้ทีเ่คยคดให้กลบัตรงมำกขึน้ ผมขอขอบพระคณุชมรมกลัยำณ- 
ธรรมที่ได้มอบสิ่งที่ดี และผมขอท�ำดีเรื่อยไปจนกว่ำจะถึงที่สุดแห่งกองทุกข์
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บทความอัศจรรย์
วนัแห่งธรรม

งำนแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙ งำนใหญ่แห่งปีของชมรม 
กัลยำณธรรมได้จบลงอย่ำงงดงำม ขอขอบพระคุณมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลกรุงเทพ ที่ได้กรุณำมอบพื้นที่ มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหำเมฆ 
แห่งนี้ เป็นแผ่นดินธรรมต่อเนื่องเรื่อยมำ เหมือนที่นี่เป็นจุดนัดพบของแฟนๆ 
ชมรมกลัยำณธรรม ได้ใช้ให้เกดิประโยชน์ในกำรพฒันำจติใจ และเจรญิในทำน 
ศลี ภำวนำ อย่ำงทัว่ถงึ บญุกศุลใดอนัพงึบงัเกดิม ีขอให้ได้ส�ำเรจ็ยงัท่ำนผูด้แูล 
สถำนทีแ่ละเทพยดำทีป่กปักรกัษำพระศำสนำและแผ่นดนิไทยของเรำ ให้ท่ำน 
ได้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ทุกท่ำน ทุกภพภูมิ



งำนครัง้นี ้แต่แรก ม ี๔ องค์บรรยำย แต่เนือ่งจำกท่ำนอำจำรย์ ดร.สนอง 
วรอไุร ประสบอบุตัเิหตเุลก็น้อย ท่ำนหกล้มทีบ้่ำน ท�ำให้ขำยงัไม่หำยเจบ็ดนีกั 
เมื่อสุขภำพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ คณะศิษย์จึงขอให้ทำ่นพักผ่อนดูแลธำตุขันธ์ 
ให้ดแีละปลอดภยัก่อน งำนนีช่้วงเช้ำ จงึเหลอืองค์บรรยำยท่ำนเดยีว คอื ท่ำน 
อำจำรย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม แต่ก็ไม่ท�ำให้ใครผิดหวัง สองชั่วโมงกว่ำที่ท่ำน 
บรรยำย ทุกท่ำนต่ำงได้รับสำระประโยชน์และเตือนสติ ชี้ปัญญำได้มำกมำย

พดูถงึกำรเตรยีมงำนในวนัเสำร์ เป็นไปอย่ำงรำบรืน่รวดเรว็ 
มีกำรวำงแผนงำนกันอย่ำงดี แม้ว่ำ แม่งำนหลำยท่ำน 
จะตดิภำรกจิ ไม่สำมำรถช่วยงำนครัง้นีไ้ด้ แต่กไ็ม่เป็น 
อุปสรรค เพรำะพวกเรำที่เหลือก็รวมใจกัน คนละไม้ 
คนละมือ สำมัคคีคือพลัง สร้ำงสรรค์สิ่งดีงำม ไม่ทัน 
บ่ำยสำม งำนก็เสร็จเกือบหมดแล้ว ภัตตำคำรบุญ 
คุณดำว พร้อมน้องอุ๋มคู่บุญและกองทัพผู้ใจบุญพร้อม 
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สมัภำระมำกมำย มำถงึกเ็ตรยีมท�ำมือ้เทีย่งเลีย้งดทูมีงำนก่อนเลย (มือ้เช้ำ พี่ 
สชุำตจิดัข้ำวกล่องอิม่อร่อยมำ ๒๐๐ กล่องเหมอืนทกุครัง้) ท�ำงำนไปด้วยควำม 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ในหน้ำที่ ใครหมดหน้ำที่แล้ว ก็เข้ำครัวไปช่วยกันเตรียมผัก 
ทีภ่ตัตำคำรบญุคณุดำว รถบรรทกุจำกผูใ้จบญุค่อยๆ ทยอยล�ำเลยีงข้ำวของลง 
วำงตำมจุด เต็นท์พรไพศำลนั้นมำกำงให้ตั้งแต่วันพุธ และโต๊ะที่จะใช้นั้น พี่ 
อำทิตย์ต�ำรวจน่ำรักคนดีศรีกำชำดก็พำเพื่อนวินมอเตอร์ไซต์มำขนย้ำยจำก 
โรงอำหำรตั้งแต่ค�่ำวันศุกร์ (โดยใช้มอเตอร์ไซต์ขนทั้งไปทั้งกลับ แคล่วคล่อง 
ว่องไวเป็นที่อัศจรรย์) โดยก่อนโต๊ะจะขนยำ้ยออกมำ บ่ำยวันศุกร์ทีมต้อนรับ 
ในห้องโถง น�ำโดยคณะคุณน้อง และคุณกิจ ก็เข้ำไปท�ำสัญลักษณ์มำร์คจุด 
โต๊ะทกุตวัเพือ่ จะได้เกบ็ถกูทีห่ลงัจำกใช้งำนวนัอำทติย์ (และวนัอำทติย์กจ็ดักำร 
กันเรียบร้อย สะอำดสะอ้ำน ขออนุโมทนำ)

ทำนข้ำวกลำงวันแล้ว บ่ำยสอง เรำรวมตัวกันไปไหว้พระอธิษฐำนจิต 
ที่หอพระและศำลพ่อปู่ เป็นประวัติกำรณ์ที่พี่น้องชำวกัลยำณธรรมจ�ำนวน 
มำกมำยมำร่วมใจกันอธิษฐำน ควันธูปโขมงไปเลย จำกนั้นก็แยกย้ำยกันไป 
ท�ำงำนต่อตำมทีต่วัเองรบัผดิชอบ วนันีต้อนเยน็ฟ้ำมดืครึม้ ลมแรง แต่พระพำย 
ก็เมตตำพัดพำพระพิรุณไปประพรมที่อื่นจนชุ่มฉ�่ำทั่วไปหมด ส่วนบพิตรพิมุข 
ปลอดภยัสบำยด ีพีข่ยุ พีต่่ำย คณะพีด่ำว และอำจำรย์ประสทิธิแ์ละน้อง มศว. 
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๕ คน นอนทีบ่พติรพมิขุเลย เพือ่เตรยีมงำนส�ำหรบัช่วงเช้ำมดืให้พร้อมต้อนรบั 
ผู้ฟังธรรมที่จะหลั่งไหลมำตั้งแต่ยังไม่รุ่งอรุณ วันเตรียมงำนผ่ำนไปด้วยดี

เช้ำวนังำนทีห่ลำยคนรอคอยกม็ำถงึ (ไม่ว่ำจะอยำกหรอืไม่อยำก) ค่อยๆ 
เปิดม่ำน งำนแสดงธรรมครัง้ที ่๒๙ อย่ำงสมบรูณ์ ทมีกล้องและโอบจีำกบรษิทั 
เอสอำร์โปรดกัชัน่ทีท่�ำงำนกนัมำนำนเหมอืนญำตสินทิ เตรยีมอปุกรณ์มำพร้อม 
เสียงดังฟังชัด ภำพแจ่มแจ๋ว กำรถ่ำยทอดสดผ่ำนอินเตอร์เน็ต ที่มีผู้รอชม 
อยู่มำกมำยทั้งในและต่ำงประเทศ น�ำทีมโดยเว็บมำสเตอร์ผู้อุทิศตนเผยแผ่ 
ธรรมอย่ำงมัน่คง-พีเ่ฉลมิพนัธุ ์ท่ำนยงัได้ฝึกฝนถ่ำยทอดวชิำให้น้องๆ รุน่ใหม่ 
ไว้สบืสำนงำนธรรม และครัง้นีย้งัได้น�ำโปรแกรมทนัสมยัมำใช้ในกำรถ่ำยทอด 
ช่วยให้มปีระสทิธภิำพดขีึน้มำก ธรรมบรกิรหลำยท่ำน มอีำชพีกำรงำนต�ำแหน่ง 
หน้ำทีห่วัโขนไม่ธรรมดำ มำถงึวนันีท้กุคนถอดออกกนัหมด มำเป็นพีเ่ป็นน้อง 
ชำวกลัยำณธรรม ร่วมกนัท�ำควำมด ีเพือ่รวมพลงับญุกศุลบชูำคณุพระรตันตรยั 
ด้วยกนั ไม่ว่ำในใจของแต่ละท่ำนจะพบอปุสรรค ปัญหำอะไรอยูก่ต็ำม พวกเรำ 
ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของขันธ์ ๕ ที่ไม่ใช่เรำ เรำต่ำงท�ำหน้ำที่ที่ควรท�ำ เพื่อ 
ประโยชน์แก่พระศำสนำ ปล่อยให้สติปัญญำ ค่อยๆ ขัดเกลำภำยในไปเอง 
ในที่สุด

อำจำรย์ประเสรฐิ อทุยัเฉลมิ เมตตำมำรบัประทำนมือ้เช้ำด้ำนหลงัเวที 
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พร้อมศษิย์ตดิตำม แล้วเข้ำสูง่ำนช่วงเช้ำโดย รศ.ดร.สำลี ่สภุำภรณ์ ท�ำหน้ำที่ 
กล่ำวรำยงำนต่อท่ำนอธกิำรบด ีมทร.กรงุเทพ ดร.สำธติ พทุธชยัยงค์ เนือ่งจำก 
ท่ำน ผอ.ส�ำนกัเสรมิศกึษำและบรกิำรสงัคม ม.ธรรมศำสตร์ ตดิภำรกจิรำชกำร 
วันนี้ เป็นครั้งแรกที่ท่ำนอธิกำรบดีอยู่ร่วมฟังธรรมได้เพียงครึ่งวัน เพรำะท่ำน 
ติดภำรกิจด่วน วันนี้อำจำรย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิมบรรยำยสองชั่วโมงครึ่งเลย 
ในหวัข้อ “ภกิษทุัง้หลำย กำยนีไ้ม่ใช่ของเธอทัง้หลำย” เป็นช่วงเวลำทีม่คีณุค่ำยิง่ 
เพรำะอำจำรย์เตรียมสื่อมำอย่ำงดี สมฉำยำล่ำมของพระพุทธเจ้ำ

วนันีพ้กักลำงวนัเรว็ขึน้ เล่นเอำเจ้ำภำพโรงทำนหลำยท่ำน โอดครวญว่ำ 
เตรียมอำหำรกันไม่ค่อยทัน แต่งำนก็ผ่ำนไปด้วยดี ยิ่งตอนพักกลำงวัน ผู้คน 
ก็ทะยอยหลั่งไหลกันมำอีกเนืองแน่นเต็มพื้นที่ เครือข่ำยพุทธิกำจ้ำงออแก- 
ไนเซอร์มำจัดนิทรรศกำรเวลำเหลือน้อย ในสวนสมุนไพร ผู้คนสนใจกันมำก 

ขออนุโมทนำที่ช่วยสร้ำงสีสันให้งำนครั้งนี้น่ำสนใจ 
มำกขึน้ วนันีอ้ำกำศร้อนนดิหน่อยแต่ไม่มำก เรยีก 
ว่ำบรรยำกำศอบอุ่นทีเดียว ทำนข้ำวกันเสร็จก็ไป 
ช้อปป้ิงบญุกนั ไปเข้ำห้องน�ำ้ห้องท่ำ ซึง่งำนนีเ้รำมี 
รถสขุำตดิแอร์มำบรกิำรถงึ ๓ คนั จำกนัน้ เวลำที่ 
ทุกท่ำนรอคอยก็มำถึง (ไม่ขึ้นกับควำมอยำกของ 
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ใคร) หลวงพ่อปรำโมทย์ ปำโมชโฺช พร้อมคณะตดิตำมเดนิ 
ทำงมำถงึ ท่ำนขึน้ห้องประชมุเรว็กว่ำครำวก่อนๆ เพรำะวนันี้ 
ช่วงบ่ำยเริม่ ๑๒.๒๐ น. ท่ำนอำจำรย์ประเสรฐิ อทุยัเฉลมิ 
รอกรำบหลวงพ่อในห้องประชมุและมโีอกำสปรกึษำข้อธรรม 
สมควำมตั้งใจ วันนี้ผู้คนหนำตำ ตั้งใจสดับพระธรรมอัน 
ประเสรฐิ “รูใ้จ ไกลทกุข์” จรงิๆ นะ ไม่ล้อเล่น รูใ้จแล้วจะ 
ไกลทกุข์ จงึควรหนัมำรูใ้จตวัเองมำกๆ ช่วงพกักลำงวนัวนันี้ 
เรำมีทีมคัดกรองคนส่งกำรบ้ำนหลวงพ่อด้วย ได้ผู้ฟังธรรม 
ตัวจริง ไม่มีหน้ำม้ำ มำส่งกำรบ้ำนช่วงบ่ำยโมงครึ่งถึง ๑๒ 
ท่ำน บำงท่ำนมำไกลจำกสุโขทัยก็มี น่ำชื่นใจที่พวกเรำมี 

ส่วนเปิดทำงให้เขำเหล่ำนั้นได้มำพบครูบำอำจำรย์ 
บ่ำยโมงกว่ำ พระอำจำรย์ไพศำล วิสำโล เดินทำงมำถึง ท่ำนอำจำรย์ 

มนตร ีจตรุภทัร ทีเ่คำรพรกัของพวกเรำ มำถงึก่อนหน้ำนัน้เลก็น้อยจงึยนืคอย 
ต้อนรบัพระอำจำรย์ซึง่คณุหมอูำสำส่งรถไปรบัท่ำนมำเอง พระอำจำรย์ยงัไม่ขึน้ 
ห้องประชมุเพรำะเกรงจะมำรบกวนกำรแสดงธรรมระหว่ำงทีห่ลวงพ่อปรำโมทย์ 
ก�ำลังเทศน์อยู่ ท่ำนจึงเดินเยี่ยมชมงำนและนิทรรศกำรเวลำเหลือน้อยที่คณะ 
ศิษย์เครือข่ำยพุทธิกำที่ท่ำนเป็นที่ปรึกษำใหญ่มำจัดกัน พอพระอำจำรย์เดิน 
ทั่วงำน ผู้คนก็ปลื้มใจได้เห็นท่ำนใกล้ๆ แดดที่ก�ำลังร้อนก็เหมือนมีร่มเงำมำ 
บดบังและเหมือนสำยลมเย็นพัดเอื่อยๆ ชโลมใจ ด้วยพลังแห่งเมตตำของ 
พระอำจำรย์ทีฉ่ำบรอยยิม้อำรมณ์ดบีนใบหน้ำตลอดเวลำ พระอำจำรย์ขึน้ห้อง 
ประชมุในช่วงทีค่ณะทีจ่ะส่งกำรบ้ำนก�ำลงัจดัทีน่ัง่ ตรงหน้ำหลวงพ่อ เพือ่เตรยีม 
ส่งกำรบ้ำน เนือ่งจำกคนส่งกำรบ้ำนมจี�ำนวนมำก หลวงพ่อปรำโมทย์ ท่ำนจงึ 
รวบรดั ให้ไปรบัพรรวบยอดกบัพระอำจำรย์ไพศำลทเีดยีวเลย เพรำะท่ำนเกรง 
เวลำจะเกนิไปในช่วงของพระอำจำรยไ์พศำล วิสำโล วนันี้คณุมำลี ปำละวงศ์ 
ติดตำมมำฟังธรรมหลวงพ่อด้วย

แล้วเวลำกล่็วงเลยไปตำมล�ำดบั มำถงึช่วงสดุท้ำยคอืกำรแสดงธรรมของ 
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พระอำจำรย์ไพศำล วิสำโล เรื่อง “เวลำเหลือน้อย” ซึ่งท่ำนเริ่มต้นเล่ำถึงกำร 
อำพำธของหลวงพ่อค�ำเขยีน สวุณัโณ ขณะนีว่้ำ มคีนบอกว่ำ ไม่ใช่ว่ำ เวลำของ 
หลวงพ่อเหลือน้อย แต่คนที่มำเยี่ยมท่ำนต่ำงหำกล่ะ ที่มีเวลำเหลือน้อย ที่จะ 
ตอบแทน ทีจ่ะแสดงควำมกตญัญตู่อครบูำอำจำรย์ หลำยอย่ำงทีไ่ด้ฟังในช่วงนี้ 
ช่วยเตอืนสตใิห้เรำใช้เวลำให้คุม้ค่ำ ส�ำหรบัคนทีเ่รำรกั และเตอืนสตใิห้รูล้ะวำง 
ยอมรับสิ่งที่ควรละวำง ยอมรับ เป็นพระธรรมเทศนำที่มีคุณค่ำเตือนใจยิ่งนัก 
วันนี้ พระสุรินทร์ สิริปัญโญ เจ้ำของหน้ำเฟสเพจ วัดป่ำสุคะโต ธรรมชำติ 
ทีพ่กัใจ กเ็มตตำเดนิทำงไกลในช่วงเข้ำพรรษำเป็นครัง้แรกของเพศบรรพชติของ 
ท่ำน มำร่วมงำนด้วย และกลับวัดป่ำสุคะโตพร้อมพระอำจำรย์ไพศำล วิสำโล 
ในเย็นวันงำน กรำบขอบพระคุณในควำมเมตตำของท่ำนเป็นอย่ำงสูง

หลงัจำกประธำนชมรมกลัยำณธรรมออกมำขอบคณุผูฟั้งธรรม เจ้ำภำพ 
มหำวทิยำลยั และทมีงำนแล้ว กเ็ป็นช่วงปิดงำนโดยท่ำนอำจำรย์มนตร ีจตรุภทัร 
ซึง่เมตตำมำก ท่ำนนัง่แท๊กซีม่ำคนเดยีว ทัง้ทีส่ขุภำพยงัไม่แขง็แรงนกั กบ็อกว่ำ 
ต้องมำแน่ ไม่ทิง้กนั คดิถงึน้องๆ ทกุคน คณุลงุกฤตบญุ รณรืน่ กม็ำฟังธรรม 
ด้วยเดนิทำงกลบัพร้อมอำจำรย์มนตร ีวนันีง้ำนเลกิไวขึน้ ทมีงำนชอบใจเพรำะ 
ได้กลับบ้ำนเร็วขึ้น เมื่อลงจำกหอประชุมมำ เห็นว่ำทีมงำนภำคสนำมเริ่ม 
ทะยอยเกบ็งำนไปหลำยส่วนแล้ว ภตัตำคำรบญุคณุดำวกปิ็ดกจิกำรกลบัอยธุยำ 
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ไปแล้ว เลยไม่ทนัได้ขอบคณุกนั ทมีวนิมอเตอร์ไซต์ทะยอยขนโต๊ะกลบัไปเกบ็ 
ที่โรงอำหำรอย่ำงคล่องแคล่วรวดเร็วยิ่งนัก โดยทีมต้อนรับห้องโถง คนที่ยัง 
ไม่กลบักไ็ปร่วมใจกนัช่วยจดัเกบ็เข้ำทีแ่ละท�ำควำมสะอำดอย่ำงเอีย่มอ่อง แถม 
ช่วยซ่อมแซมเก้ำอีย้ำวทีช่�ำรดุให้ มทร.อกีด้วย ขออนโุมทนำเพือ่นๆ จติอำสำ 
ทุกท่ำน 

โดยรวมแล้วถือว่ำงำนครั้งนี้รำบรื่น เรียบร้อยและรวดเร็ว เพรำะเป็น 
ประวตัศิำสตร์ทีท่มีโยธำทมีสดุท้ำย กลบับ้ำนกนัก่อนหกโมงเยน็ ขออนโุมทนำ 
ขอบพระคณุทกุท่ำนทีม่ส่ีวนในงำนมหำกศุลมหำทำนครัง้นี ้ขอสิง่ดีๆ  ทีเ่รำต่ำง 
มส่ีวนร่วมช่วยกนักระท�ำ จงเป็นพลงัให้ท่ำนก้ำวหน้ำต่อไปทัง้ทำงโลกทำงธรรม 
ส่วนสิ่งไม่ดีหำกจะมีบ้ำงโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม ก็ขอให้ 
เรำให้อภัยและให้อโหสิกรรมต่อกันไป ขอน้อมถวำยบุญ 
กศุลนีเ้พือ่เป็นพทุธบชูำ พระธรรม พระสงฆ์ ครบูำอำจำรย์ 
น้อมถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่องค์พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำ- 
อยูห่วั พระประมขุผูท้รงธรรม น้อมบชูำพระคณุบดิำมำรดำ 
ในทุกภพทุกชำติ ผู้มีพระคุณ ทุกท่ำน มิตร ศัตรู เจ้ำ 
กรรมนำยเวร สรรพสตัว์ทัง้หลำย จงปรำศจำกทกุข์ โศก 
โรค ภัย เป็นสุขทั่วกันเทอญ
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ร่วมยอดปัจจัย ในงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๒๙ 
๑.  ถวำยพระอำจำรย์ไพศำล วิสำโล  ๑๑๘,๘๕๙.๕๐  บำท
๒.  ถวำยหลวงพ่อปรำโมทย์ ปำโมชฺโช  ๑๒๕,๘๓๔.๒๕  บำท
๓.  ร่วมเผยแผ่ธรรมกับ อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม  ๙๕,๔๗๙.๕๐  บำท
๔.  วัดพระบำทน�้ำพุ จำกตู้บริจำค ๑๑๕,๔๐๐ บำท
  ขำยต้นไม้ ๑๖,๕๐๐ บำท
  รวมถวำยวัดพระบำทน�้ำพุ  ๑๓๑,๙๐๐  บำท
๕.  มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ฯ  ๗๒,๘๔๑.๒๕  บำท
๖.  มูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์  ๗๓,๐๑๘  บำท
๗.  กฐินวัดมเหยงคณ์ฯ  ๓๕,๕๙๕  บำท
๘.  ช่วยสงฆ์อำพำธ ตึกวชิรญำณวงศ์ รพ.จุฬำฯ  ๘๘,๕๖๕  บำท
๙.  ผ้ำป่ำซ่อมหอพระและศำลพ่อปู่ มทร.  ๕๕,๖๓๐  บำท
๑๐. บริจำคช่วยเผยแผ่ธรรมชมรมกัลยำณธรรม
  จำกตู้ ๑๐๗,๕๖๙ บำท
  จำกร้ำนบุญต่อบุญ ๒๒,๑๕๐ บำท
  รวมยอดเข้ำชมรม  ๑๒๙,๗๑๙  บำท

โปรดอ่ำนข้อมูลรำยชื่ออนุโมทนำเจ้ำภำพงำนแสดงธรรมครั้งที่ ๒๙ 
ได้ในเว็บไซต์ www.kanlayanatam.com ขออนุโมทนำทุกท่ำน

มำร่วมอนุโมทนำยอดปัจจัยรับ
ในงำนแสดงธรรมครั้งนี้กัน สำธุ สำธุ สำธุ



คนเรำเกิดมำนับภพชำติไม่ถ้วนจึงมีวำสนำที่ติดมำต่ำงกัน 
เรำจึงไม่ควรมองคนแต่เพียงผิวเผิน

ดังตัวอย่ำงเช่น พระสำรีบุตรท่ำนเคยเกิดเป็นลิงมำหลำยชำติ ถ้ำ 
เดนิผ่ำนท้องร่องนี ่ท่ำนกระโดดเลย ทัง้ๆ ทีท่่ำนเป็นพระอรหนัต์แล้วนะ 
มนัเป็นสิง่ทีต่ดิมำแก้ไม่ได้ มเีพยีงพระพทุธเจ้ำเท่ำนัน้ทีจ่ะแก้เรือ่งวำสนำ 
ที่ติดมำได้

พระพุทธเจ้ำท่ำนเปรียบบุคคลต่ำงๆ ไว้ ๔ ประเภท ได้แก่
๑. มะม่วงผิวดิบแต่ข้ำงในสุกเปรียบเหมือนคนที่ชอบพูดจำเอะอะ 

โวยวำยไม่เรียบร้อยแต่เป็นคนใจดี ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีปัญญำ
๒. มะม่วงผวิสกุแต่ข้ำงในดบิเปรยีบเหมอืนบคุคลทีภ่ำยนอกดดู ีแต่ 

จติใจไม่ดเีลย ประเภทนีท่้ำทำงสภุำพเรยีบร้อยแต่จติใจดรุ้ำยไร้คณุธรรม
๓. มะม่วงผวิดบิและข้ำงในกด็บิเปรยีบเหมอืนคนทีภ่ำยนอกดไูม่ดี 

เลยและจิตใจข้ำงในก็เหมือนข้ำงนอกด้วย
๔. มะม่วงผิวสุกและข้ำงในก็สุกเปรียบเหมือนคนที่หน้ำตำท่ำทำง 

ดูใจดี และจิตใจของเขำก็ดีด้วย
ดังนั้น จึงไม่แน่ ใช้เพียงสำยตำดูคนไม่ได้ กำรจะรู้จักคนๆ นั้นได้ 

อย่ำงถ่องแท้ ต้องอำศัยกำรอยู่ร่วมกันนำนๆ แล้วก็ต้องอำศัยปัญญำ 
พิจำรณำด้วย

ฉะนัน้ เรำไม่ควรตดัสนิใคร หรอืด่วนต�ำหนใิคร เพรำะเขำอำจเป็น 
อริยบุคคลหรือเป็นผู้มีบำรมีธรรมสูงส่งก็ได้ หำกประมำทพลำดพลั้ง 
ล่วงเกินไปจะเป็นกำรสร้ำงบำปกรรมแก่ตนเอง

วาสนาของบุคคล
พระอำจำรย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เรียบเรียงโดย ปันธรรม แทนคุณ

ธ ร ร ม ะ จ า ก



ภาพแห่งความทรงจ�างานแสดงธรรม ครั้งที่ ๒๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗


