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เส้นทางลัดสู่นิพพาน
มีจริงหรือ?
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พระพทุธองค์ใช้เวลาถงึ ๔ อสงไขยกบัอกีแสนกปัป์เพือ่การตรสัรู ้“อรยิสจัจ์ ๔” 
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ คู่ คือ

คู่ที่ ๑ “ทุกข์” กับ “เหตุให้เกิดทุกข์ (สมุทัย)”
คูท่ี ่๒ “นโิรธ (ความดบัทกุข์ คอื “นพิพาน”)” กบัการปฏบิตัเิพือ่สูค่วามดบั 

ทุกข์ (“มรรค” อันน�าไปสู่ “นิพพาน”)
ฉะนั้น จึงควรศึกษาและท�าความเข้าใจในอริยสัจจ์ ๔ ดังนี้

อริยสัจจ์ข้อ  ๑  “ทุกข์”
• ค�าว่า “ทุกข์” เมื่อสาวถึงรากแท้ๆ ของมันแล้ว ก็คือ “การเปลี่ยนแปลง” 

อยู่ทุกขณะจิต แต่เป็นเพราะเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยไปฝืนการเปลี่ยน 
แปลง ทั้งๆ ที่ทุกอย่างก็ล้วนเป็น “อนิจจัง” เราจึงทุกข์ ดังค�ากล่าวที่ว่า

“มแีต่ทกุข์เท่านัน้ทีเ่กดิขึน้ มแีต่ทกุข์เท่านัน้ทีต่ัง้อยู ่มแีต่ทกุข์เท่านัน้ทีด่บั 
ไป นอกจาก “ทุกข์” แล้ว ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ

ลองแทนทีป่ระโยคข้างต้นจากค�าว่า “ทกุข์” เป็นค�าว่า “การเปลีย่นแปลง” กจ็ะ 
สอดคล้องกับความหมายดังกล่าวไม่ผิดเพี้ยน กล่าวคือ (มีแต่“การเปลี่ยนแปลง” 
เท่านั้นที่เกิดขึ้น มีแต่ “การเปลี่ยนแปลง” เท่านั้นที่ตั้งอยู่ มีแต่ “การเปลี่ยน 
แปลง” เท่านัน้ทีด่บัไป นอกจาก “การเปลีย่นแปลง” แล้ว ไม่มอีะไรเกดิ ไม่มี 
อะไรดับ)

• ที่เกิด “ทุกข์” ก็เพราะไปมี “อุปาทานในขันธ์ ๕” คือไปยึดมั่นถือมั่นใน 
“ขนัธ์ ๕” ว่า เป็น “ตวัก-ูของก”ู พอมอีะไรไม่ถกูใจ “ก”ู หรอืไม่เป็นไปตามความ 
ปรารถนา “ของกู” มันก็เป็น“ทุกข์” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

(๓)
ต้องเข้าใจความหมายของ  “นิพพาน” 

ให้ถ่องแท้ก่อนลงมือปฏิบัติ
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• แท้ทีจ่รงิแล้ว “ขนัธ์ ๕” ไม่ว่าจะเป็นแค่ขนัธ์ใดขนัธ์หนึง่ หรอืหลายขนัธ์รวม 
กนั หาม ี“อตัตา - ตวัตน” ไม่ เพราะต่างต้ององิอาศยัสิง่อืน่ๆ ในการท�าให้มนัเกดิ 
ขึน้ - ตัง้อยู ่- ดบัไป ตวัตนแท้ๆ ของมนัจงึไม่ม ีดงันัน้มนัจงึไม่ม ี“สาระแก่นสาร” 
ที่จะไปยึดมั่น - ถือมั่นว่า นั่นเป็นเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเรา

• หากเราเข้าใจการท�างานของขันธ์แต่ละขันธ์ใน “ขันธ์ ๕” ว่า
รปู กส็กัแต่ว่า รปู (ปล่อยให้มนัท�างานไปตามหน้าที ่- ตามเหต ุ- ตามปัจจยั 

ของมัน)
เวทนา กส็กัแต่ว่า เวทนา (ปล่อยให้มนัท�างานไปตามหน้าที ่- ตามเหต ุ- ตาม 

ปัจจัยของมัน)
สัญญา ก็สักแต่ว่า สัญญา (ปล่อยให้มันท�างานไปตามหน้าที่ - ตามเหตุ - 

ตามปัจจัยของมัน)
สงัขาร กส็กัแต่ว่าสงัขาร (ปล่อยให้มนัท�างานไปตามหน้าที่ - ตามเหตุ - ตาม 

ปัจจัยของมัน)
วญิญาณ กส็กัแต่ว่าวญิญาณ (ปล่อยให้มนัท�างานไปตามหน้าที ่- ตามเหต ุ-

ตามปัจจัยของมัน)
ไม่ว่ามันจะเป็น
อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต
ภายใน - ภายนอก
หยาบ - ละเอียด 
เลว - ประณีต
อยู่ในที่ไกล - อยู่ในที่ใกล้
มนักเ็ป็นของมนัเช่นนัน้ และท�าหน้าทีข่องมนัเช่นนัน้ มนัจงึ (๑) ไม่ใช่ของเรา 

(๒) ไม่เป็นเรา (๓) ไม่ใช่ตัวตนของเรา
• เมือ่รูแ้จ้งเหน็จรงิเช่นนีแ้ล้วว่า มนัไม่ใช่เรา - ไม่ใช่ตวัตนของเรา เพราะหาก 

มันเป็น “เรา” จริงๆ (มีอัตตา - ตัวตนจริงๆ) เราก็คงบังคับบัญชามันได้ ให้มัน 
เป็นไปตามทีใ่จเราปรารถนาได้ ให้มนัอย่าเสือ่มสลายไปได้ ขอให้มนัต้องเป็นอย่างนี้ 



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 7

ขอให้มนัอย่าได้เป็นอย่างนัน้ ซึง่ตามสภาวะแท้จรงิแล้ว มนัจะไม่ท�าตามค�าสัง่ของเรา 
แต่มันจะท�าหน้าที่ของมันตามเหตุ - ปัจจัยที่เกื้อหนุนมันเท่านั้น

• เมือ่เป็นอย่างนีแ้ล้ว ใน “อนตัตลกัขณสตูร” พระพทุธองค์ได้ถามปัญจวคัคย์ี 
ทั้ง ๕ ว่า

• รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง (ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า)
• ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า (เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า)
• กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง - เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า (๑) นั่นของเรา (๒) นั่นเป็นเรา (๓) นั่นเป็นตัวตนของเรา 
(ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า)

• เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง (ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า)
• ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า (เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า)
• กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง - เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า (๑) นั่นของเรา (๒) นั่นเป็นเรา (๓) นั่นเป็นตัวตนของเรา 
(ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า)

• สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง (ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า)
• ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า (เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า)
• กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง - เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า (๑) นั่นของเรา (๒) นั่นเป็นเรา (๓) นั่นเป็นตัวตนของเรา 
(ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า)

• สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยง (ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า)
• ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า (เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า)
• กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง - เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า (๑) นั่นของเรา (๒) นั่นเป็นเรา (๓) นั่นเป็นตัวตนของเรา 
(ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า)

• วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง (ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า)
• ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า (เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า)
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• กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง - เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 
ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า (๑) นั่นของเรา (๒) นั่นเป็นเรา (๓) นั่นเป็นตัวตนของเรา 
(ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า)

• หากผู้ใดได้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ย่อมเบื่อหน่ายใน รูป - 
เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณ เพราะล้วนน�ามาซึ่ง “ทุกข์”

เมื่อเบื่อหน่าย จิตย่อมคลายก�าหนัด
เพราะคลายก�าหนัด จิตจึงหลุดพ้น
เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่าได้หลุดพ้นแล้ว
• เมื่อนั้น ผู้ปฏิบัติย่อมทราบชัดว่า
• ชาติสิ้นแล้ว
• พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
• กิจที่ควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกต่อไป
ผู้ปฏิบัติจึงถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
• ในทางตรงกันข้าม หากผู้ใดยังก�าหนัดยินดีในรูป - เวทนา - สัญญา - 

สังขาร - วิญญาณ ก็เท่ากับว่า ผู้นั้นยังก�าหนัดยินดีใน “ทุกข์” หากเป็นเช่นนั้น 
ผู้นั้นย่อมไม่มีวัน “พ้นทุกข์” ไปได้

• เพือ่ทีจ่ะให้เข้าใจ “อรยิสจัจ์ข้อทีห่นึง่คอืทกุข์” เราต้องหมัน่พจิารณาดคูวาม 
น่าสะพึงกลัวของ “สังสารวัฎฎ์” คือการเกิด - ตายๆๆๆๆ นับภพชาติไม่ถ้วน และ 
ทกุครัง้ทีม่กีารเกดิ ไม่ว่าจะเกดิในภพภมูไิหนๆ ล้วนตามมาด้วยความทกุข์มากมาย 
ก่ายกองหาประมาณมิได้ อย่าไปพิจารณาเพียงแค่ชั่วชีวิตหนึ่งๆ ที่เราด�ารงอยู่ใน 
ปัจจุบัน ซึ่งมีสุขบ้าง - ทุกข์บ้าง สลับกันไป ก็จะมองไม่เห็น “ความน่าสะพึงกลัว” 
เท่าที่ควร แม้แต่ที่เราเรียกว่า “สุข” ซึ่งก็จัดเป็น “เวทนา” ชนิดหนึ่ง มันก็ไม่เที่ยง 
แปรเปลีย่นไปตลอดเวลา มนัจงึไม่ใช่ “สขุจรงิ” ตามทีเ่ราเข้าใจกนั ดงันัน้ “เวทนา” 
จงึตดิอยูใ่นห่วงโช่ ๑๒ ห่วงของ “ปฏจิจสมปุบาท” ซึง่เป็นสาเหตทุีน่�ามาซึง่การเวยีน 
ว่ายตายเกิดโดยไม่รู้จักจบสิ้น
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อริยสัจจ์ข้อ  ๒  “สมุทัย””
• ต้นเหตุของ “ทุกข์” มาจาก “ตัณหา” ซึ่งมีอยู่ ๓ ตัว คือ
• กำมตณัหำ ความอยากในอารมณ์ทีน่่าใคร่ - น่าปรารถนา ได้แก่ ความ 

ทะยานอยากในรูป - เสียง - กลิ่น - รส - สัมผัส - ธรรมารมณ์

• ภวตณัหำ ความอยากเป็นโน่น - เป็นนี ่เช่น อยากเป็นนายพล ผูจ้ดัการ 
นายกรัฐมนตรี ยศ ต�าแหน่งต่างๆ เป็นต้น

ในคมัภร์ีวสิทุธมิรรค ได้กล่าวว่า “ภวตณัหา” มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิ 
ก่อให้เกดิ “สสัสตทฏิฐ”ิ เพราะความเหน็ชนดินีเ้ชือ่ว่ามอีตัตา - ตวัตนทีไ่ม่ตาย 
จึงบันดาลให้มี “ภว” คือ ความมี - ความเป็น ต่อๆ กันไปไม่มีที่สิ้นสุด

• วภิวตณัหำ ความอยากไม่เป็นโน่น - เป็นนี ่เช่น อยากให้หายป่วยจาก 
มะเรง็โดยเรว็ อยากให้คนข้างบ้านรบีย้ายออกไปเพราะท�าขยะเหมน็น่าร�าคาญ 
หรือส่งเสียงรบกวน เป็นต้น

ในคมัภร์ีวสิทุธมิรรค ได้กล่าวว่า “วภิวตณัหา” มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิ 
กบั “อจุเฉททฏิฐ”ิ คอื ตายแล้วสญูสิน้ทกุสิง่ทกุอย่าง เพราะความม ี“วภิว” คอื 
อยากไม่ให้มีอีกต่อๆ ไป

• อีกสาเหตุหนึ่งของการน�ามาซึ่ง “ทุกข์” ก็คือ “กรรม” ทุกครั้งที่ท�า 
“กรรม” กย่็อมตามมาซึง่ “วบิาก” (คอื ผลของกรรม) และตวั “วบิาก” ซึง่เสวย 
ผลของกรรมแล้ว ย่อมตามมาด้วย “ตัณหา” หรือ “กิเลส” คือความยินดี - 
ยนิร้ายในสิง่ต่างๆ ต่อๆ ไปไม่มทีีส่ิน้สดุ เรยีกว่าเป็นวงจรของ “กเิลส - กรรม - 
วิบาก” หมุนวนอยู่เช่นนี้

• ตวั “กรรม” ไม่ว่ำจะเป็น “กศุลกรรม”หรอื “อกศุลกรรม” ย่อมกระท�ำ 
ไปโดยม ี“เจตนำ” ทัง้สิน้ ซึง่ต่ำงกบัจติของพระอรหนัต์ทีท่�ำกรรมตำมหน้ำที่ 
โดยไม่ม ี“เจตนำ” หวงัผล หรอืคำดหวงัผล เรยีกกำรกระท�ำนีว่้ำเป็น “กริยิำ- 
จติ” ดงันัน้“กศุลกรรม” และ “อกศุลกรรม” จงึเป็นตวัสร้ำง “กรรมภพ” 
และ “อปุปัตตภิพ” จึงมีบทสวดมนต์ที่ว่า

• เรามีกรรมเป็นของๆ ตน
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• เป็นทายาทของกรรม (ผู้รับผล)
• มีกรรมเป็นก�าเนิด
• มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์
• มีกรรมเป็นที่พี่งอาศัย
• เราจักท�ากรรมอันใดไว้
• ดีหรือชั่วก็ตาม
• เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ
• ตณัหาทัง้ ๓ ข้างต้น มไิด้เป็นเพยีงสาเหตขุอง “ทกุข์ ตามข้อ ๑ แต่ 

มันยังมีบริวารติดตามมาด้วยเสมอ กล่าวคือ
ความอิจฉาริษยา (เกิดจากความโลภ)
ความโกรธ (เมื่อ “อยาก” แล้วไม่ได้ “สมอยาก”)
ความหลง (เพราะไม่เข้าใจความจรงิแท้ของการเกดิ - ดบัของทกุสรรพสิง่ 

เรียกว่า ถูก “อวิชชา” ครอบง�า จึงไขว่คว้าแสวงหาอยู่ร�่าไป)

อริยสัจจ์ข้อ  ๓  “นิโรธ”
• เมื่อเราทราบว่า “ทุกข์” เกิดขึ้นเพราะมี “ตัณหา” ฉะนั้น ถ้าเราดับ 

“ตัณหา” ได้ “ทุกข์” ย่อมดับไปด้วย กล่าวคือ
เมื่อ “ตัณหา” ดับ “อุปาทาน” ย่อมดับ
เมื่อ “อุปทาน” ดับ “ภพ” ย่อมดับ
เมื่อ “ภพ” ดับ “ชาติ” ย่อมดับ
เมือ่ “ชาต”ิ ดบั “ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุขะ โทมนสัะ อปุายาสะ 

ก็ดับหมด กล่าวคือ กองทุกข์ทั้งหลายก็ดับหมด

• การดบัของ “กองทกุข์” อย่างสิน้เชงิ เราเรยีกว่า “นพิพาน” ซึง่ม ี๒ นยั 
คือ

• กเิลสนพิพำน คอื การดบัสญูของกเิลส เพราะท�าลาย “อตัตา - ตวัตน” 
ออกเสยีได้ จงึไม่ม ี“ราก” เหลอืไว้ให้ “ตณัหา - อปุาทาน” ไปหล่อเลีย้งมนั แต่ 
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ยังด�ารงชีวิตอยู่ต่อไป เรียกว่า “สอุปาทิเสสนิพพาน”

• ขันธนิพพำน คือการตายโดยไม่มี “ขันธ์ ๕” เหลืออีกต่อไป เพราะ 
ไม่ม ี“เชือ้” ไปหล่อเลีย้งมนั เนือ่งจากเราหยดุสร้างเหต ุ- สร้างปัจจยั - สร้างกรรม 
อันน�าสู่ผลอีกต่อไป เรียกว่า “อนุปาทิเสสนิพพาน”

• “นพิพาน” จดัเป็น “อสงัขตธรรม” คอืธรรมทีไ่ม่มปัีจจยัปรงุแต่ง เป็น 
สภาวะ “สนัต”ิ, “สงบ”, “ว่าง”, “สญุญตา” เพราะหากไม่ม ี“อสงัขตธรรม” แล้ว 
การหนีพ้นจากโลกใบนี้ซึ่งเป็น “สังขตธรรม” ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้น 
“นพิพาน” จงึมอียู ่สามารถเกดิขึน้ ณ ทีน่ีแ้ละเดีย๋วนี ้(here and now) ได้ ถ้า 
ได้ปฎบิตัเิข้าถงึอย่างแท้จริง 

ดังมีประโยคภาษาอังกฤษว่า
There is an Unborn, Unoriginated, Uncreated and Unformed. If 

there were not these Four, escape from the world of the born, the 
originated, the created, and the formed, would not be possible.

(โปรดติดตาม “ตอนที่ ๔” ในฉบับหน้า)

ลองวางใจเป็นกลางต่อสขุและทกุข์ดบู้าง สขุมากไ็ม่ยนิด ีทกุข์มา 
ก็ไม่ยินร้าย  เมื่อได้รับค�าชมก็ไม่ระเริง  เมื่อถูกต�าหนิก็ไม่ห่อเหี่ยว  
ยามส�าเรจ็กไ็ม่ลงิโลด ยามล้มเหลวกไ็ม่ซมึเซา แต่ถ้าอาการดงักล่าว 
เกดิขึน้กบัใจ ไม่ว่าบวกหรอืลบ กแ็ค่รบัรูเ้ฉยๆ ด้วยใจเป็นกลาง ดใีจ 
กร็ูว่้าดใีจ  ไม่ไขว่คว้าคลอเคลยี  เสยีใจกร็ูว่้าเสยีใจ  ไม่ปฏเิสธผลกัไส  
ถอืว่าต่างคนต่างอยู ่ ไม่นานกจ็ะพบว่าพอไม่รกัสขุ สขุกลบัมา พอ 
ไมเ่กลียดทกุข์ ทกุข์กลบัลาจาก แม้ทกุข์กายยงัตอ้งเจออยู ่ แตใ่จ 
ไม่ทุกข์ แม้เสียทรัพย์ แต่ใจไม่เสียไปด้วย

พระไพศาล วิสาโล
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ในพระไตรปิฎก มสีิง่ทีพ่ระสารบีตุรธรรมเสนาบดไีด้สอนไว้มากมายรองลง 
มาจากพระพทุธเจ้า ท่านมกัจะเกบ็เดก็ๆ ทีด้่อยโอกาสให้ได้มาบวชและคอยเป็นห่วง 
เป็นใยดแูลเสมอืนแม่ผูใ้ห้ก�าเนดิ เมือ่พระภกิษรุปูใดไปกราบทลูลาพระผูม้พีระภาค 
เจ้า ก่อนทีจ่ะไปหาทีว่เิวกปฏบิตั ิพระองค์จะตรสัถามเสมอว่าไปลาพระสารบีตุรแล้ว 
หรอืยงั ถ้ายงั กจ็ะทรงแนะน�าให้ไปหาพระสารบีตุรเสยีก่อนทกุครัง้ ทัง้นีก้เ็พือ่จะให้ 
ได้ข้อคิดและวิธีปฏิบัติที่แยบคายจากท่าน แม้แนวทางการที่พระมหากัสสปะเถระ 

คาถาพระสารีบุตร*

ที่มา : วารสารโพธิยาลัย (ในเครือวัดจากแดง) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

โดย กระแสขันธ์ ปปัญจา
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จัดหมวดหมู่เพื่อการท�าสังคายนา ก็ได้รูปแบบมาจากท่านที่ได้ริเริ่มแสดงสังคีติสูตร 
เอาไว้ พวกเรามีพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์เป็นหมวดเป็นหมู่แบบแผน รวมทั้งได้ 
พระอภิธรรมปิฎกก็เพราะท่านพระสารีบุตร “พระมหาอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทาง 
ปัญญา” องค์นี ้ในเล่มนีจ้งึขอน�าพระคาถาสัน้ๆ อนัไพเราะทีร่วบรวมไว้ในพระเถระ 
คาถา ที่ท่านแนะน�าพระภิกษุผู้จะไปปฏิบัติมาศึกษากันดังนี้:

ยะถาจารี ยะถาสะโต สะติมา
ยะถา สังกัปปะจะริยายะ อัปปะมัตโต
อัชฌัตตะระโต สุสะมาหิตัตโต
เอโก สันตุสิโต ตะมาหุ ภิกขุง ฯ

อัลลัง สุกขัง วะ ภุญชันโต  นะ พาฬฺหัง สุหิโต สิยา
อูนูทะโร มิตาหาโร  สะโต ภิกขุ ปะริพพะเช ฯ
จัตตาโร ปัญจะ อาโลเป  อะภุตฺวา อุทะกัง ปิเว
อะลัง ผาสุวิหารายะ  ปะหิตัตตัสสะ ภิกขุโน ฯ
กัปปิยะตัญจะ ฉาเทติ  จีวะรัง อิทะมัตถิกัง
อะลัง ผาสุวิหารายะ  ปะหิตัตตัสสะ ภิกขุโน ฯ
ปัลลังเกนะ นิสินนัสสะ  ชัณณุเก นาภิวัสสะติ
อะลัง ผาสุวิหารายะ  ปะหิตัตตัสสะ ภิกขุโนติ ฯ

“ผูใ้ดสมบรูณ์ด้วยศลี สงบระงบั มสีต ิมคีวามด�ารชิอบ ไม่ประมาท ยนิดแีต่ 
เฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายใน มีใจมั่นคงอย่างยิ่ง อยู่ผู้เดียว ยินดี 
ด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุ (แท้)

ภิกษุเมื่อบริโภคอาหาร จะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตาม ไม่ควรติดใจจน 
เกินไป ควรเป็นผู้มีท้องพร่อง มีอาหารพอประมาณ มีสติอยู่ การบริโภคอาหารยัง
อีก ๔-๕ ค�าจะอิ่ม ควรงดเสีย แล้วดื่มน�้า เป็นการสมควรเพื่ออยู่สบายของภิกษุ 
ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว
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อนึ่ง การนุ่งห่มจีวรอันเป็นกัปปิยะ นับว่าเป็นประโยชน์ จัดว่าพอ เป็นการ 
อยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยว

การนัง่ขดัสมาธ ิกฏุพิอกนัไม่ให้ฝนเปียกเข่า กน็บัว่าพอ เป็นการอยูส่บายของ 
ภิกษุ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว”

ขอสรุปเป็นร้อยกรองเพื่อให้จ�าง่ายดังนี้ :

ผู้ใดมี สติอยู่ ส�ารวมกาย  ไม่ซัดส่าย ส�ารวมจิต กิจกรรมฐาน
ไม่ประมาท สงบอยู่ รู้ประมาณ  รู้จักกาล ปลีกสงัด เพื่อขัดเกลา
ผู้นั้นไซร้ เราจึงเรียก ภิกษุแท้  ไม่ใช่แค่ รูปภายนอก ไว้หลอกเขา
ปัจจัยสี่ รู้พินิจ ไม่ติดเมา  เพียงบรรเทา ทุกข์เวทนา ไม่มากวน

เช้าครองบาตร ปิตุเรศ เข้าเขตคาม  สดก็ตาม แห้งก็ตาม ประทังหิว
หยุดก่อนอิ่ม สี่ห้าค�า เดินตัวปลิว  กายเพียงผิว ผ้าห่มไว้ พอให้มอง
กุฏิเพียง พออยู่ ไม่หรูหรา  ยามฝนมา ตกไม่เปียก เข่าทั้งสอง
เพยีงเท่านี ้กพ็อแล้ว แน่วครรลอง  ใจหมายปอง เดด็เดีย่วพุง่ มุง่นพิพาน ฯ

ชมรมกลัยาณธรรมแจกสือ่ธรรมทานทกุๆ เดอืน ตดิตามข้อมลูได้จากเวบ็ไซต์กลัยาณธรรม 
(www.kanlayanatam.com) และ Facebook Page : Kanlayanatam หรอืโทรสอบถาม 
ข้อมูลได้ทีช่มรมกลัยาณธรรม ส�านกังานปากน�า้ สมทุรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ 
(คลนิกิอัจฉราทันตแพทย์)
ขอเชิญติดตามชมเทศนาธรรมและธรรมบรรยายอันทรงคุณค่าของครูบาอาจารย์ ผ่าน 
กัลยาณธรรมทีวี ทางเว็บไซต์กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com
รายการหนังสือธรรมทานทั้งหมดที่จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม ท่านสามารถเข้า 
ไปหาข้อมูลรายชื่อหนังสือได้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม และดูราย- 
ละเอียดเนื้อหาแต่ละเล่มได้ในคอลัมน์ “หนังสือแนะน�า”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม
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วิธีฝึกใจ
ไม่ให้โกรธ

พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(คัดมาบางตอน)

ขอถวายอภิสัมมานสักการะ
สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ด้วยเศียรเกล้า
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วิธีฝึกตนไม่ให้โกรธง่าย
• การรูจ้กัเหตผุลอบุายวธิ ีมาท�าให้ความโกรธไม่เกดิขึน้ในจติใจ ไม่ว่าจะโกรธ 

คนขับรถทั้งหลายในถนนหนทาง หรือโกรธใครด้วยเรื่องอะไรก็ตาม นับเป็นวิธี 
ที่ถูกที่ชอบ ควรที่ผู้สนใจการบริหารจิตจะมีความเพียรฝึกฝนอบรมให้สม�่าเสมอ

• เหตุผลนั้น ยิ่งสนใจคิดค้นเพียงใด ก็จะปรากฏประจักษ์ใจยิ่งขึ้นเพียงนั้น 
จะเป็นผลให้ความโกรธลดน้อยลง มีแต่การให้อภัยกันอย่างเต็มอกเต็มใจ และ 
เห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้น ผลที่ได้รับกันอย่างกว้างขวางก็คือความสงบสุข ปราศจาก 
ความร้อนของไฟโทสะแผดเผา

• ผู้ให้อภัยง่ายก็คือผู้ไม่โกรธง่ายนั่นเอง ดังนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะบริหารจิต 
ไม่ให้โกรธง่าย จึงควรต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีเหตุผล เคารพเหตุผล นั่นคือให้คิดหา 
เหตุผลเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ตนอยากจะโกรธ เมื่อเห็นอกเห็นใจด้วย 
เหตุผลแล้วจะได้ไม่โกรธ จะได้อภัยให้ได้ในความผิดพลาดหรือบกพร่องของเขา

• กล่าวอกีอย่างกค็อื ให้คดิหาเหตผุลเพือ่ให้เกดิเมตตาในผูท้ีต่นอยากจะโกรธ 
นัน่เอง การทีจ่ะเกดิเมตตากนัขึน้เฉยๆ โดยไม่มเีหตผุล ส�าหรบับางคนทีม่พีืน้จติใจ 
สูงด้วยเมตตานั้นเป็นไปได้ คือแม้ไม่มีเหตุผลก็มีเมตตาได้ แต่ส�าหรับคนทั่วไป 
ถ้ามีเหตุผลเพียงพอ จะท�าให้เกิดเมตตาได้ง่ายกว่าไม่มีเหตุผลเลย ดังนั้น เหตุผล 
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ควรปลูกให้มีการประจ�าจิตใจทุกคน เพราะเหตุผลหรือจะเรียกว่า 
ปัญญากไ็ด้ เป็นสิง่จ�าเป็นต้องใช้ประกอบในการบรหิารจติทกุเรือ่ง ทกุเวลา ทัง้เรือ่ง 
โลภ ทั้งเรื่องโกรธ ทั้งเรื่องหลง

• พดูถงึวธิดีบัความโกรธหรอืโทสะต่อไป ทกุวนัในตอนเช้า ก่อนจะเริม่ธรุกจิ 
ประจ�าวนั ไม่ว่าในบ้านหรอืนอกบ้านกต็าม จะเป็นการควรอย่างยิง่ ถ้าทกุคนจะกราบ 
พระพุทธรูปที่มีอยู่ แล้วสวดมนต์บทที่สั้นนิดเดียว สักจบเดียว หรือ ๓ จบ ก็จะ 
ดี คือ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส ซึ่งแปลว่า ขอนอบน้อมแด่ 
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น แล้วท�าสติ สัญญากับตนเอง 
ว่า จะพยายามรักษาใจไม่ให้โกรธในวันนั้นทั้งวัน ให้เหตุผลกับตัวเองว่าเพราะ 
ความโกรธไม่ดีแลย ความโกรธท�าให้ใจร้อน ความโกรธท�าให้คิด ให้พูด ให้ท�า 
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ความไม่ดีได้ต่างๆ ความโกรธท�าให้เป็นที่เกลียดชัง ลองนึกถึงความไม่ดีของความ 
โกรธดู นึกได้อะไรบ้างก็ยกขึ้นเป็นเหตุผลเพื่อท�าสติ สัญญากับตนเองทุกเช้า ว่า 
จะไม่โกรธในวนันัน้ทัง้วนั การท�าสตเิช่นนีย่้อมมผีลแน่นอน ย่อมท�าให้ความโกรธที่ 
เคยมีมากครั้งในวันหนึ่งๆ ลดน้อยลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสติที่จะระลึกขึ้นได้ถึง 
ที่สัญญาไว้กับตนเองในเช้าวันนั้นเป็นส�าคัญ

• สติระลึกได้มากครั้งเพียงใด ก็จะระงับความโกรธไว้ให้มากครั้งเพียงนั้น 
เมื่อท�าสติเช่นนี้ในตอนเช้า สติจักต้องเกิดบ้างแน่นอน เมื่อความโกรธจะเกิดขึ้น 
อาจจะเพียงเล็กน้อยครั้งส�าหรับเมื่อเริ่มฝึกไม่ให้โกรธใหม่ๆ แต่จะทวีจ�านวน 
ต่อไปเรื่อยๆ จนสามารถมีสติเกิดทันทุกครั้งเมื่อโกรธ นั่นก็คือวันหนึ่งๆ จะ 
ไม่โกรธได้เลย หากตัง้ใจท�าให้นานวนัจนสตมิัน่คงเพยีงพอ เกดิได้ทนัท่วงท ีสามารถ 
ยับยั้งความโกรธไว้ให้ทุกครั้ง

• อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ทิ้งเหตุผลดังกล่าวแล้ว ต้องฝึกใจให้เป็นเหตุผล 
ประกอบกับความตั้งใจท�าสติว่าจะไม่โกรธด้วยเสมอ เหตุผลหรือปัญญาเท่านั้นที่ 
จะสามารถถอนรากถอนโคนความโกรธเสียได้ เช่นเดียวกับที่จะสามารถถอนราก 
ถอนโคนกิเลสอื่นได้ด้วย ไม่มีอะไรนอกจากปัญญาหรือเหตุผลที่จะท�าให้โลภะ 
โทสะ โมหะ ลดน้อยลง ถึงหมดสิ้นไปได้จากจิตใจ

• การท�าสติตั้งใจมั่น เป็นส่วนประกอบที่จะช่วยให้เกิดเหตุผลหรือปัญญา 
มาถอนรากถอนโคนให้เดด็ขาด จงึควรจะต้องมสีตแิละปัญญาประกอบกนัเสมอ จงึ 
จะแก้ความโกรธได้ส�าเร็จ ทุกคนส่วนมากไม่ได้อยู่ตามล�าพังผู้เดียว ส่วนมากต้อง 
เกี่ยวข้องติดต่อสังคมกับคนหมู่มาก แต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาท่าทาง ตลอดจน 
อุปนิสัยใจคอและการพูดจาแตกต่างกันไป มีทั้งที่ดีและทั้งที่ไม่ดี มีทั้งเจริญตาและ 
ทั้งที่ไม่เจริญตา มีทั้งที่ถูกใจและมีทั้งที่ไม่ถูกใจ เมื่อมีแตกต่างกันเช่นนี้ก็เป็น 
ธรรมดาทีจ่ะต้องมกีารขวางหขูวางตากนับ้างเป็นอย่างน้อย อย่างมากถงึโกรธเกลยีด 
ถึงขนาดไม่อยากเห็นหน้าค่าตาหรือได้ฟังสุ้มเสียงกันก็มี ในเรื่องเช่นนี้ก็เช่นเดียว 
กันกับเรื่องทั้งหลาย ใช้สติและปัญญาแก้ได้

• สมมตว่ิามใีครคนหนึง่ในทีท่�างาน ทีไ่ม่ว่าจะพดูจะท�าหรอืแม้จะอยูเ่ฉยๆ เรา 
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กอ็ยากจะโกรธไปหมด รูส้กึไม่ถกูหถูกูตาไปเสยีทัง้นัน้ ให้แก้ด้วยวธิที�าสต ิสญัญา 
กบัตนเองทกุวนัว่าจะไม่โกรธเขา แล้วพจิารณาดเูหตผุลให้เหน็ชดั เช่น ไม่ชอบเพราะ
หน้าตาเขาน่าเกลยีด กใ็ห้คดิถงึเหตผุลว่าเขาเกดิมาเช่นนัน้เอง กรรมของเขาไม่ด ีน่า 
สงสาร คนอื่นๆ ก็คงจะเกลียดเขาที่หน้าตาน่าเกลียดเหมือนกัน เราจะไม่โกรธไป 
เกลียดเขาด้วยท�าไม ไม่ได้เป็นความผิดของเขาเลย ไม่มีใครเลือกเกิดได้ ถ้าเลือก 
ได้กค็งไม่เลือกเกดิไม่ด ีต้องเลือกเกิดที่ดทีี่สวยงามทั้งนั้น เราไปโกรธไปเกลียดเขา 
แสดงความเป็นคนใจไม่ดขีองเราเอง ขาดเมตตากรณุาโดยไม่จ�าเป็น หรอืไม่ชอบเขา 
เพราะเหตผุลอืน่ กใ็ห้คดิถงึเหตผุลความจรงิ เช่นว่าคนเราเกดิมาไม่เหมอืนกนั จติใจ 
ไม่เท่ากัน จิตใจเขาอยู่ในระดับไหน การแสดงออกของเขาก็อยู่ในระดับนั้น จะไป 
โกรธไปเกลียดเขาไม่ถูก ที่ถูกต้องเมตตาสงสารเพราะเขาเป็นผู้ที่น่าเมตตาสงสาร 
จริงๆ คิดเช่นนี้บ่อยๆ ค้นหาเหตุผลที่จะท�าให้เกิดเมตตาสงสารให้เสมอๆ จะลด 
ความโกรธลงได้ จนถึงไม่โกรธเลยได้

• เพราะธรรมดาความผดิพลาดบกพร่องของทกุคน ย่อมเกดิจากเหตผุลอย่าง 
หนึ่งเสมอ เพียงแต่ว่าสามัญชนด้วยกันย่อมยากจะยอมรับเหตุผลนั้นๆ ว่าสมควร 
สามัญชนด้วยกันจึงยากที่จะให้อภัยในความผิดของใครๆ ได้เสมอไป จึงยังต้อง 
มคีวามโกรธกนัอยูท่ัง้นัน้

• แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ควรอย่างยิ่งที่จะพยายามท�าความโกรธให้ลดน้อยลง 
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้ เพราะจะเป็นความสุขของตนเอง มิได้เป็นความสุข 
ของคนอื่น

เมตตาระงับความโกรธ
• วิธีที่จะแก้ไขให้มีความโกรธน้อย ให้มีความโกรธยากจนถึงให้ไม่มีความ 

โกรธเลย จ�าเป็นต้องสร้างเมตตาให้เกดิขึน้ในจติใจให้มากพอจะยอมเข้าใจในเหตผุล 
ของบุคคลอื่นที่ท�าผิดพลาดหรือบกพร่อง

• ขณะเดยีวกนัจ�าเป็นต้องฝึกใจให้มเีหตผุล ให้เหน็เหตผุลเป็นสิง่ส�าคญัเป็น 
สิ่งที่ควรเคารพ เมื่อเหตุผลเป็นสิ่งที่ส�าคัญในจิตใจของผู้ใดแล้ว ผู้นั้นจักเป็นผู้ 
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ไม่ใช้อารมณ์ ถงึแม้จะโกรธกด็บัลงได้ จะไม่แสดงอารมณ์โกรธอย่างผูไ้ม่มเีหตผุล และ 
ถ้าหมั่นอบรมเหตุผลหรือปัญญา ประกอบด้วยเมตตาให้เกิดขึ้นเสมอในจิตใจ แม้ 
เรื่องที่ผิดหูผิดตาผิดใจเกิดขึ้น เหตุผลอันประกอบด้วยเมตตาก็จะเกิดขึ้นก่อน 
อารมณ์จะเกิดไม่ทัน หรือเกิดทันบ้างตามวิสัยของผู้เป็นปุถุชนไม่สิ้นกิเลส ก็จะเบา 
มากและน้อยครั้งมาก

• ทัง้ผูโ้กรธยาก โกรธน้อย และผูโ้กรธง่าย โกรธมาก ควรอย่างยิง่ทีจ่ะได้สนใจ 
สังเกต ให้รู้ว่าจิตใจของตนมีความสุขทุกข์ เย็นร้อนอย่างไร ทั้งในเวลาที่โกรธและ 
ในเวลาที่ไม่โกรธปรกตินั้น เมื่อโกรธก็มักจะไปเพ่งโทษผู้อื่น ว่าเป็นเหตุให้ความ 
โกรธเกิดขึ้น คือมักจะไปคิดว่าผู้อื่นนั้นพูดเช่นนั้น ท�าเช่นนั้นที่กระทบกระเทือนถึง 
ผูโ้กรธ การเพ่งโทษผูอ้ืน่เช่นนีไ้ม่ใช่เป็นการท�าจติใจตนเองสบาย ตรงกนัข้าม กลบั 
เป็นการเพิ่มความไม่สบายให้ยิ่งขึ้น ยิ่งเห็นโทษของผู้อื่นมากขึ้นเท่าใด ใจตนเอง 
กจ็ะยิง่ไม่สบายยิง่ขึน้เพยีงนัน้ แต่ถ้าหยดุเพ่งโทษผูอ้ืน่เสยี เขาจะพดูจะท�าอะไรกต็าม 
ที่เป็นการกระทบกระเทือนถึงตนเอง จริงหรือไม่ก็ตาม อย่าไปเพ่งดู ให้ย้อนเข้ามา 
เพ่งดูใจตนเอง ว่าก�าลังมีความสุขทุกข์อย่างไร มีอารมณ์อย่างไร ใจจะสบายขึ้น 
ด้วยการเพ่งนั้น

• กล่าวสัน้ๆ คอืการเพ่งดผููอ้ืน่ท�าให้ตนเองไม่เป็นสขุ แต่การเพ่งดใูจตนเอง 
ท�าให้เป็นสขุได้ แม้ก�าลงัโกรธมาก หากเพ่งดใูจตนเองให้เหน็ว่าก�าลงัโกรธมาก ความ 
โกรธก็จะลดลง เมื่อความโกรธน้อย หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นว่าก�าลังโกรธน้อย 
ความโกรธก็จะหมดไป จึงกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะก�าลังมีอารมณ์ใดก็ตาม โลภ หรือ 
โกรธ หรือหลงก็ตาม หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นอารมณ์นั้นแล้ว อารมณ์นั้นจะ 

วิธีที่จะแก้ไขให้มีความโกรธน้อย  ให้มีความโกรธยาก 
จนถึงให้ไม่มีความโกรธเลย จ�าเป็นต้องสร้างเมตตาให้เกิด 
ขึ้นในจิตใจให้มากพอจะยอมเข้าใจในเหตุผลของบุคคลอื่นที่ 
ท�าผิดพลาดหรือบกพร่อง
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หมดไป ได้ความสุขมาแทนที่ ท�าให้มีใจสบาย
• ทกุคนอยากสบาย แต่ไม่ท�าเหตทีจ่ะให้เกดิผลเป็นความสบาย ดงันัน้จงึยงั 

หาผูส้บายได้น้อยเตม็ท ียิง่กว่านัน้ ทัง้ๆ ทีท่กุคนอยากสบาย แต่กลบัไปท�าเหตทุีจ่ะ 
ให้ผลเป็นความไม่สบายกันเป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงได้รับผลเป็นความไม่สบายตาม 
เหตุที่ท�า เพราะดังได้กล่าวแล้ว ท�าเหตุใดต้องได้รับผลของเหตุนั้นเสมอไป เหตุดี 
ให้ผลดี เหตุชั่วให้ผลชั่ว เหตุแห่งความสุขให้ผลเป็นความสุข เหตุแห่งความทุกข์ 
ให้ผลเป็นความทกุข์ ต้องท�าให้ตรงกบัผล จงึจะได้ผลทีป่รารถนาต้องการ ควรมสีติ 
ระลึกถึงความจริงนี้ไว้ให้สม�่าเสมอ

• ใจทีไ่ม่มค่ีาคอืใจทีร้่อนรนกระวนกระวาย ใจทีม่ค่ีาคอืใจทีส่งบเยอืกเยน็ 
น�าความจริงนี้เข้าจับ ทุกคนจะรู้ว่าใจของตนเป็นใจที่มีค่าหรือไม่มีค่า ความโกรธ 
ท�าให้ร้อน ทุกคนทราบดี จึงน่าจะทราบต่อไปด้วยว่า ความโกรธเป็นสิ่งที่ท�าให้ใจ 
ไม่มีค่า หรือท�าให้ค่าของใจลดน้อยลง ของที่มีค่ากับของที่ไม่ค่า อย่างไหนเป็น 
ของดี อย่างไหนเป็นของไม่ด ีอย่างไหนควรปรารถนา อย่างไหนไม่ควรปรารถนา ก็ 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่อย่างชัดแจ้ง แต่เพราะขาดสติเท่านั้น จึงท�าให้ไม่ค่อยได้รู้ตัว 
ไม่สงวนรักษาใจของตนให้เป็นสิ่งมีค่าพอสมควร ต้องพยายามท�าสติให้มีอยู่เสมอ 
จึงจะรู้ตัว สามารถสงวนรักษาใจให้เป็นสิ่งมีค่าได้ คือสามารถยับยั้งความโลภ 
ความโกรธ ความหลงมิให้เกิดขึ้นจนเกินไปได้

• สามญัชนยงัต้องมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง แต่สามญัชนทีม่สีต ิมี 
ปัญญา มีเหตุผล ย่อมจะไม่ให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง มีอ�านาจชั่วร้าย 
เหนือจิตใจ ย่อมจะใช้สติใช้ปัญญา ใช้เหตุผล ท�าใจให้เป็นใจที่มีค่า

ดวงตาเห็นธรรมนั้น คือดวงตาเห็นอะไร
คือดวงตาเห็นสิ่งหนึ่ง มีความเกิดเป็นเบื้องต้น 
ความแปรไปเป็นท่ามกลาง ความดับไปเป็นที่สุด

ธรรมะโอวาท หลวงปู่ชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)
วัดหนองป่าพง อ. วารินช�าราบ จ. อุบลราชธานี



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 21

การได้คยุธรรมะท�าให้เราได้ยนิได้ฟัง การทีเ่ราได้ยนิได้ฟัง มนัเป็นปัญญา 
เบื้องต้น ปัญญาที่ท�าให้เราได้เรียนรู้ ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า 
ปัญญาขั้นเบื้องต้นของมนุษย์ คือสุตตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง 
เพราะเด็กจะหัดพูดขึ้นมาได้ อย่างพูดว่าแม่ขึ้นมาได้ก็เพราะได้ยิน ได้ยินแม่เรียก 
ได้ยนิพ่อบอก ได้ยนิพีส่อน ได้ยนิ ได้เหน็สิง่รอบข้างของเขา เป็นตวักระตุน้ให้เกดิ 
ปัญญา เกดิการเรยีนรู ้เพราะสิง่รอบข้างของเขานัน้เองทีท่�าให้เกดิการเรยีนรูส้�าหรบั 
ตวัเขาเองในทางพทุธศาสนาเราเรยีกว่า ปรโตโฆสะ ภาษาบาลเีรยีกว่า ปรโตโฆสะ 
คือเสียงหรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดปัญญา ที่ท�าให้เกิดปัญญา

ก�ำแพง
ควำมคิด

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
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ปัญญาจะเกิดได้ มี ๒ กรณี
๑. ปรโตโฆสะ เป็นเรื่องของภายนอก สิ่งแวดล้อม 
๒. โยนโิสมนสกิาร การพจิารณาอย่างแยบคาย ภายในจติตน คอืการน้อม 

เข้ามา ดูจากภายนอก แล้วต้องน้อมเข้ามาด้วย คือน้อมเข้ามาแล้วต้องสังเกต 
พิจารณาอยู่ภายในตัวเราด้วย 

เพราะฉะนัน้ ๒ อย่างนี ้มนัจะครอบคลมุพระพทุธเจ้าทรงตรสัเอาไว้ ครอบคลมุ 
จรงิๆ การเรยีนรูข้องเรานัน้ เรยีนรูจ้ากภายนอก เรยีนรูจ้ากภายใน ธรรมทีเ่กดิขึน้ 
จากภายนอก ธรรมทีเ่กดิขึน้จากภายใน เรยีนรูจ้ากภายนอกและภายใน เราต้อง 
รู้จักเห็น เห็นทั้งสองส่วนด้วยกัน เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริง

ปัญหาหนึ่งของมนุษย์เราคือเรามักตีตัวออกห่างจากธรรมชาติรอบข้างตัวเอง 
เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น มนุษย์ก็มักจะแยกตัวเองเสมอ จึงไม่แปลกเลยว่า 
ท�าไมธรรมชาตจิงึถกูมนษุย์เบยีดเบยีน พวกเราลองสงัเกตดใูช่ไหม ท�าไมธรรมชาติ 
ถึงถูกเบียดเบียน เพราะมนุษย์มักมองว่านั่นไม่ใช่ตัวเอง มันคนละส่วนกับเรา เมื่อ 
เราคิดว่าคนละส่วน มนุษย์จึงท�าร้ายธรรมชาติด้วยความหลงผิด กอบโกยจาก 
ธรรมชาติ ปล้นธรรมชาติ ด้วยความเข้าใจผิด แต่เมื่อใดก็ตามถ้าน้อมธรรมชาติ 
ภายนอกเข้ามาใส่ตวัเรา เราจะรูเ้ลยว่าเป็นอย่างเดยีวกนั เมือ่มองว่าเป็นอย่างเดยีว 
กันปุ๊บ การเบียดเบียนมันจะไม่เกิดขึ้น มันจะมีแต่ความเมตตาที่จะช่วยเหลือ 
กนัและกนั ทีเ่ราจะช่วยเหลอืธรรมชาต ิให้ด�ารงอยู ่คงอยูต่่อไป เพราะเอาเข้าจรงิ 
แล้วสิง่ทีอ่ยูภ่ายนอกนัน้ หากเราพจิารณาให้เหน็และน้อมมาสูต่วัเรา มนัอยูภ่ายใต้ 
ภาวะเดียวกัน คือภาวะแห่งกฎพระไตรลักษณ์ ที่น้อมเข้ามาทั้งหมดเลย 

ผมสรุปเรื่องนี้มาตั้งแต่พรรษาที่ ๒ ที่บวชมา ได้เขียนเอาไว้ ได้บอกว่า เมื่อ 
มสีตติัง้มัน่ดแีล้ว เหน็ธรรมภายนอก เหน็ธรรมภายใน กจ็ะไร้ความแตกต่าง สติ 
ตัง้มัน่อย่างดแีล้ว ถ้าสงัเกตเหน็ และพจิารณาดใูห้ด ีธรรมภายนอกกบัธรรมภายใน 
มนัเป็นอย่างเดยีวกนัเลย แต่เพราะมอีปุาทาน ความยดึมัน่ส�าคญัหมาย จงึท�าให้ 
เราแยกตวัเอง คดิว่าตวัเรานัน้กบัธรรมชาตเิป็นคนละอย่างกนั ดงันัน้มนษุย์จงึคดิ 
จะเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะเมื่อใดก็ตามเราท�าอะไรลงไป 
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ก็ตาม เหตุปัจจัยธรรมชาติมันเปลี่ยน ตัวเขาก็จะจัดตัวเองใหม่ เขาไม่ผิดปกติ 
เขาเป็นปกติ เป็นปกติอย่างยิ่งด้วย เพราะเมื่อใดก็ตามเหตุปัจจัยปรับเปลี่ยน เขา 
จะเปลี่ยนทันที การเปลี่ยนแปลงของเขา เป็นด้วยเหตุด้วยปัจจัย มีการวางตัวใหม่ 
เรียงตัวใหม่ เซ็ตตัวใหม่ตลอดเวลาเลย

เรามกัจะมองว่า ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล ปีนีอ้ากาศมนัหนาวมาก มนัหนาว 
ผิดปกติ มันไม่ผิดปกติหรอก มนุษย์มองว่ามันผิดปกติ ไม่ผิดหรอก พอมันแล้ง 
มันก็เป็นของมันอย่างนั้น มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้น เพราะอะไร เพราะ 
เหตุปัจจัยมันท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ความยึดมั่นส�าคัญหมายของเรา 
ต่างหากที่มันอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการ เราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ แต่มัน 
ไม่เป็น เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้น มนุษย์ก็เป็นทุกข์ ความไม่พอใจก็เลย 
เกิดขึ้น 

มนษุย์ควรจะหนัมาจดัการเรือ่งของตวัเอง เข้าใจตวัเองให้ได้ ไม่อย่างนัน้แล้ว 
ความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่เกิดขึ้น มนุษย์จะตามไม่ทัน เพราะมนุษย์จมอยู่กับ 
ความคดิของตวัเอง ทีม่นัขงัตวัเองเอาไว้ ใช้ค�าว่าขงัตวัเองเลย เพราะมนษุย์ชอบ 
ขังตัวเอง ขังตัวเองเอาไว้ด้วยความคิดของตัวเอง โดยลืมที่จะมองความจริงที่มัน 
เกดิขึน้ทีก่�าลงัเผชญิอยู ่เราจมอยูก่บัความคดิของเรา คดิว่ามนัน่าจะเป็นอย่างนี ้แต่ 
มันไม่เป็นอย่างนี้ ท�าไมมันไม่เป็น พอสุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่เราคิด 

เห็นไหม เข้าใจไหม มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลย ค�าพูดนี้มันออกจากปาก 
มนุษย์จริงหรือเปล่า นั้นเป็นเพราะอะไร คุณไปคิดอยากให้มันเป็นอย่างที่คุณคิด 
อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการให้มันเป็น ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีอะไร 
ทีจ่ะเป็นอย่างทีเ่ราต้องการได้ พระพทุธเจ้าท่านกต็รสัเอาไว้แล้ว ครัน้เมือ่ไม่ได้อย่าง 
ที่เราปรารถนาอย่างที่เราต้องการ ความเป็นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นภายในใจของเรา 
สงัเกตดซู ิถามว่าธรรมชาตเิขาผดิหรอื เขาไม่ผดิ เราผดิหรอืเปล่า เรากไ็ม่ได้ผดิ 
ความหลงผิดที่เราขังตัวเองในกรอบความคิดของเราต่างหาก ไอ้กรอบความคิด 
เนีย่ มนัเหมอืนเกราะก�าแพงแก้วทีม่นัใสมากๆ มนัมองไม่เหน็ แล้วเรากจ็ะหลง 
เข้าไปในความคดิตรงนัน้ และยดึมัน่ถอืมัน่ในความคดิของตนเอง ให้เป็นอย่างนัน้ 
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ให้มันเป็นอย่างนี้ มันต้องไม่เป็นอย่างนั้น 
อย่างเวลาเราเผชิญกับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเราจริงๆ เรามักจะ 

ตคีวามหมาย แปลเอาเอง เรามกัจะตคีวามหมายเรว็มาก กบัสิง่ทีเ่ราเผชญิอยู ่เรา 
ไม่ได้เผชญิกบัมนัตรงๆ กบัสิง่ทีม่นัก�าลงัเกดิขึน้ ยกตวัอย่างเช่นวนัหนึง่เราทกัทาย 
เพื่อนที่พบเจอด้วยความดีใจ แล้วเขาหันมามองเรา แทนที่เขาจะหันมาตอบรับ 
ด้วยการยิ้มให้เรา เขากลับท�าหน้าบูดบึ้ง เข้าใจไหม  เมื่อเขาท�าหน้าบูดบึ้งใส่เรา 
เราก็จะคิดว่าเกิดอะไรขึ้น เวลาเขายิ้มแหยๆ ใส่เรา เกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เราเห็น 
นั้น เห็นการตอบรับอย่างนั้น เห็นอาการอย่างนั้น 

เคยเห็นไหม มันจะมีความคิดเกิดขึ้นมาทันที ว่าท�าไมมันถึงต้องท�าท่าหรือ 
สภาพอย่างนั้นกับเรา ท�าไมเป็นอย่างนี้ และเราก็เริ่มมองกันในแง่ไม่ดี เราจะเริ่ม 
มีความระแวงกัน มองกันในแง่ไม่ดีว่าท�าไมเขาต้องท�าอย่างนั้น เห็นไหมมันตีความ 
หมายไปหมดเลย แต่ในความเป็นจริงเขาก็อาจจะแค่ปวดฟันก็ได้ เมื่อเขาปวดฟัน 
หน้าเขาเลยแสดงอาการเจ็บปวด พอเรียกเขา เขาหันหน้ามา เขาแสดงอาการ 
เจ็บปวดอยู่ แต่เราไม่เข้าไปถามเขาว่าเป็นอะไร แต่คิดเอง เราอยู่กับความคิด 
ของเรา แล้วเราตีความหมายของเรา

(รออ่าน “ก�าแพงความคิด” ฉบับเต็ม ก�าลังจัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม)

ชมรมกัลยาณธรรมไม่มีนโยบายเรี่ยไรบอกบุญใดๆ ทั้งสิ้น
แล้วแต่ความศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะสนับสนุน

หลักการของชมรมฯ  ไม่มีนโยบายสร้างวัตถุหรือท�าการบุญอื่นใด
นอกจากการให้ปัญญาทางธรรมซึ่งเป็นธรรมทานอันสูงสุด
พวกเราจะมุ่งมั่นช่วยกันเผยแผ่ธรรมะอันบริสุทธิ์ประเสริฐสุด
เป็นแนวหลังทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ให้พระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นแสงประทีปน�าทางของสรรพสัตว์สืบไป.
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เชื่อหรือไม่ว่าการสวดมนต์ (ไม่ว่าจะในศาสนาใด) เพื่อให้ใคร 
สักคนหายป่วย แม้เขาจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลก แต่พลังบทสวดมนต์นั้นสามารถ 
เดินทางไปเยียวยาความเจ็บป่วยนั้นได้ เพราะการสวดมนต์ท�าให้เกิดทั้ง คลื่นเสียง 
ทีส่ามารถเดนิทางลกึเข้าไปในสมอง และคลืน่ไฟฟ้าทีส่่งกระจายไปในชัน้บรรยากาศ 
ไกลๆ ได้

(คัดจากนิตยสาร ชีวจิต ฉบับแรกของเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบเรียงโดย : ชมนาด)

ประโยชน์ของ
การสวดมนต์

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

(ทางการแพทย์)

ที่มา : วารสารโพธิยาลัย (ในเครือวัดจากแดง) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๘
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การสวดมนต์บ�าบัด จึงเป็นหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy หรือ 
Vibrational Medicine คอืการใช้คณุสมบตัขิองคลืน่บางคลืน่มาบ�าบดัความเจบ็ 
ป่วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น เก้าอี้ไฟฟ้า เครื่องนวดต่างๆ ก็เป็น Vibrational 
Therapy เช่นกัน แต่เป็นคลื่นไฟฟ้าเชิงฟิสิกส์ที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ต่างจากสวด 
มนต์บ�าบัดซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต

คลื่นแห่งการเยียวยา
การสวดมนต์ใช้หลักการท�าให้เกิดคลื่นเสียงที่มีความสม�่าเสมอ เพื่อเข้าไป 

กระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยา ซึ่งหากคลื่นเสียงที่มากระทบดังแบบไร้ระเบียบ 
คือประกอบด้วยเสียงที่มีความถี่ต่างๆ กัน ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อการบ�าบัด กลไก 
ดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อหูของเราได้ยินเสียง บทสวดก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังศูนย์การ 
ได้ยนิทีอ่ยูบ่รเิวณสมองกลบีขมบั ก่อนส่งไปบรเิวณก้านสมอง ซึง่เมือ่ได้รบัคลืน่เสยีง 
ช้าๆ สม�่าเสมอประมาณ ๑๕ นาที ก็จะหลั่งสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์มากมาย

เสยีงสวดมนต์ด้วยสมาธเิป็นยา
ให้ผลกบัร่างกายอเนกอนนัต์ รศ. ดร. สมพร กนัทรดษุฎ ีเตรยีมชยัศร ีหวัหน้า 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อธบิายเพิม่เตมิดงันี ้“สมองของเราเมือ่ได้รบัการกระตุน้ด้วยคลืน่เสยีงช้าๆ สม�า่เสมอ 
ประมาณ ๑๕ นาทีขึ้นไป จะท�าให้เซลล์ประสาทของระบบประสาทสมองสังเคราะห์ 
สารสือ่ประสาทหลายๆ ชนดิ บรเิวณก้านสมอง จะหลัง่สารสือ่ประสาทชือ่ ซโีรโทนนิ 
(serotonin) เพิม่ขึน้ ซึง่มฤีทธิค์ล้ายยานอนหลบั ช่วยการเรยีนรู ้ลดความเครยีด 
ลดอาการซึมเศร้า ลดระดับน�้าตาลในเลือด และเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ 
สารสื่อประสาทอื่นๆ เช่น เมลาโทนิน ซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ เพราะ 
จะช่วยยืดอายุการท�างานของเซลล์ประสาท เซลล์ร่างกาย ให้ชีวิตยืนยาวขึ้น และ 
ยังมีคุณสมบัติช่วยให้นอนหลับ เพิ่มภูมิต้านทาน ท�าให้เซลล์สดชื่นขึ้น รวมถึง 
โดปามีน มีฤทธิ์ลดความก้าวร้าวและอาการพาร์กินสัน 
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นอกจากนี ้ปรมิาณของซโีรโทนนิ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการกระตุน้ การหลัง่สาร 
สื่อประสาทอื่นๆ เช่น อะเซทิลโคลีน ช่วยในกระบวนการเรียนรู้และความจ�า ช่วย 
ขยายเส้นเลอืด ท�าให้ความดนัลดลง และยงัช่วยลดปรมิาณอาร์กนินิและวาโซเปรส- 
ซิน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความก้าวร้าว ความสมดุลของน�้า และซีโรโทนินยังช่วย 
ลดปริมาณของสารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นของการท�างานของต่อมหมวกไต 
ส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางท�างานน้อยลง ร่างกายจึงรู้สึกผ่อนคลาย ปลอด 
โปร่ง และไม่เครยีด ภมูต้ิานทานเพิม่ขึน้” จดุส�าคญัจงึอยูท่ีร่่างกายจะสามารถสร้าง 
สารสื่อประสาทได้หรือไม่

อาจารย์สมพรเสริมว่า “หลักการส�าคัญอยู่ที่ หากมีสิ่งเร้าหลายๆ ประเภท 
เข้ามารบกวนกระบวนการท�างานของคลื่นสมองพร้อมๆ กัน ท�าให้สัญญาณคลื่น 
สมองเปลี่ยนไป การหลั่งสารสื่อประสาทจะสับสน ไม่มีผลในการเยียวยา สิ่งเร้านี้ 
มาจากหลายส่วน เช่น บางคนปากสวดมนต์ แต่คดิฟุง้ซ่านไปเรือ่งอืน่กไ็ม่ได้ประโยชน์ 
และการเกิดเสียงดังอื่นๆ เข้ามารบกวนขณะสวดมนต์  เพราะประสาทสัมผัส 
ของมนุษย์รับรู้ได้ไวและอ่อนไหวมาก เรามีตัวประสาทรับสัญญาณมากมาย เรารับ 
สิง่เร้าได้ทัง้จากทางปาก ตา ห ูจมกู การเคลือ่นไหว และใจ เหล่านีท้�าให้สญัญาณ 
คลื่นสมองสับสนและเปลี่ยนไป ร่างกายก็จะสร้างซีโรโทนินได้ไม่มากพอ”

ไม่ใช่เฉพาะการสื่อสารที่มีประโยชน์เท่านั้น ที่เราจะได้จากการสวดมนต์ แต่ 
การสวดมนต์ยังท�าให้อวัยวะต่างๆ ได้รับการกระตุ้น คล้ายกับการนวดตัวเองจาก 
การเปล่งเสียงสวดมนต์
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สวดมนต์กระตุ้นอวัยวะ
ศ. เสฐยีรพงษ์ วรรณปก ราชบณัฑติ อธบิายหลกัการนีว่้า “เวลาเราสวดมนต์ 

นานๆ ค�าแต่ละค�าจะสร้างความสั่นสะเทือนไม่เท่ากัน ตามฐานที่เกิดของเสียงหรือ 
ตามวิธีเปล่งเสียง แม้ว่าเสียงจะออกมาจากปากเหมือนกัน แต่ว่าเสียงบางเสียงออก 
มาจากรมิฝีปาก บางเสยีงออกมาจากปุม่เหงอืก บางเสยีงออกมาจากไรฟัน บางเสยีง 
ออกมาจากคอ ดังนั้น ถ้าเราสวดมนต์ถูกต้องตามฐานกรณ์จึงเกิดพลังของการ 
สั่น” เมื่อเกิดพลังของการสั่น การสั่นนี้จะเข้าไปเยียวยาอาการป่วยได้อย่างไร 
ศ. เสฐียรพงษ์ อธิบายว่า “เวลาเราสวดมนต์ เสียงสวดจะไปช่วยกระตุ้นต่อมต่างๆ 
ซึง่จะช่วยปราบเชือ้โรคบางชนดิ จากการวจิยัของฝรัง่ พบว่า อกัษร A B C D จะ 
ช่วยกระตุน้ระบบน�า้ย่อย ส่วนบทสวดมนต์ในพระพทุธศาสนา เสยีงอกัขระแต่ละตวั 
มีค�าหนักเบาไม่เท่ากัน บางตัวสั่นสะเทือนมาก บางตัวสั่นสะเทือนน้อย ท�าให้ต่อม 
ต่างๆ ในร่างกายถูกกระตุ้น เมื่อต่อมที่ฝ่อถูกกระตุ้นบ่อยๆ สภาพอาการป่วยก็จะ 
ดีขึ้น” 

นอกจากนี ้ยงัมบีทความทีอ่ธบิายเกีย่วกบัการฝึกเปล่งเสยีงเพือ่รกัษาโรคจาก 
เสียงต่างๆ เช่น 

โอม......กระตุ้นหน้าผาก 
ฮัม.......กระตุ้นคอ 
ยัม.......กระตุ้นหัวใจ 
ราม.......กระตุ้นลิ้นปี่ 
วัม.......กระตุ้นสะดือ 
ลัม.......กระตุ้นก้นกบ เป็นต้น 
แต่ที่ส�าคัญมากกว่านั้น 
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การสวดมนต์ให้ประโยชน์ทางใจที่มีคุณค่ากับผู้สวด
ร.ศ. จฑุาทพิย์ อมุะวชิน ีภาควชิาปรชัญาและศาสนา คณะศลิปศาสตร์ มหา- 

วทิยาลยัธรรมศาสตร์ สรุปว่ามี ๒ ข้อ คือ
๑. การสวดมนต์เป็นเครื่องช่วยให้เกิดสมาธิ โดยต้องสวดเสียงดังให้หูได้ยิน 

เสยีงตวัเอง และจติใจต้องจดจ่ออยูก่บัเสยีงสวด เมือ่ใจไม่ฟุง้ไปทีอ่ืน่ ใจอยูก่บัเสยีง 
เดียว จึงเกิดสมาธิ

๒. ถ้าเข้าใจความหมายของบทสวดนั้นๆ จะท�าให้เรามีความเลื่อมใสศรัทธา 
เพราะบทสวดของทุกศาสนาเป็นเรื่องของความดีงาม จิตใจก็จะสะอาดขึ้น บริสุทธิ์ 
ขึ้น เป็นการยกระดับจิตใจของผู้สวด

เมื่อร่างกายที่รับสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์และการกระตุ้นระบบอวัยวะ 
ต่างๆ ให้ท�างานเป็นปกต ิเท่ากบัว่าเราได้ผ่อนคลายทัง้ร่างกายและจติใจ ย่อมท�าให้ 
ภูมิชีวิตดีขึ้นเป็นล�าดับ ความป่วยก็จะดีขึ้นเป็นล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยในต่าง 
ประเทศ ที่อาจารย์สมพรสรุปว่าการสวดมนต์ช่วยบ�าบัดอาการป่วยและโรคร้ายดัง 
ต่อไปนี้ ๑. หัวใจ ๒. ความดันโลหิตสูง ๓. เบาหวาน ๔. มะเร็ง ๕. อัลไซเมอร์ 
๖. ซึมเศร้า ๗. ไมเกรน ๘. ออทิสติก ๙. ย�้าคิดย�้าท�า ๑๐. โรคอ้วน ๑๑. นอน 
ไม่หลับ ๑๒. พาร์กินสัน

สวดมนต์อย่างไรให้หายจากโรค
สวดมนต์บ�าบดัมวีธิกีารและจดุประสงค์ทีห่ลากหลาย สรปุออกมาได้ ๓ แบบ
๑. การสวดมนต์ด้วยตนเอง เป็นการเหนี่ยวน�าตัวเอง จึงเป็นที่มาของค�าว่า 

Prayer Therapy ถอืเป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุ เพราะหากใครสกัคนคดิทีจ่ะสวดมนต์ 
นั่นหมายความว่าเขาก�าลังมีความปรารถนาดีต่อตนเอง วิธีการคือ ควรสวดด้วย 
ตวัเอง และไม่ควรสวดมนต์หลงักนิอาหารทนัท ีควรทิง้ช่วยให้ร่างกายเริม่ผ่อนคลาย 
อาจเป็นเวลาก่อนเข้านอน

หาสถานที่ที่สงบเงียบ สวดบทสั้นๆ ๓-๔ พยางค์ โดยใช้เวลาประมาณ 
๑๐-๑๕ นาทีขึ้นไป จะท�าให้ร่างกายได้หลั่งสารซีโรโทนิน แต่หากสวดมนต์ด้วย 
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บทยาวๆ จะได้ความผ่อนคลายและความศรัทธา
ขณะสวดมนต์ให้หลับตา สวดให้เกิดเสียงดัง เพื่อให้ตัวเองได้ยิน
๒. การฟังผูอ้ืน่สวดมนต์ เป็นการเหนีย่วน�าโดยคลืน่เสยีงจากผูอ้ืน่ เช่น การ 

ฟังเสียงพระสวดมนต์ เสียงผู้น�าสวดในศาสนาต่างๆ หากผู้สวดมีสมาธิ เสียงสวด 
นัน้จะนุม่ ทุม้ ท�าให้เกดิคลืน่ทีช่่วยเยยีวยา (healing) แก่ผูฟั้ง แต่หากผูส้วดไม่มี 
สมาธิ ไม่มีความเมตตา เสียงสวดที่เกิดขึ้นอาจเป็นคลื่นขึ้นๆ ลงๆ นอกจากจะไม่ 
ช่วยเยียวยาอาการป่วย อาจท�าให้เสียสุขภาพได้

๓. การสวดมนต์ให้ผูอ้ืน่ฟัง ปรากฏการณ์มากมายทีเ่ราเหน็ในสงัคม เมือ่ใคร 
สกัคนเจบ็ป่วย เรามกัสวดมนต์อธษิฐานขอให้ความเจบ็ป่วยของเขาหายไป บางครัง้ 
อยู่ห่างกันคนละซีกโลก เสียงสวดมนต์เหล่านี้จะมีผลท�าให้สุขภาพเขาดีขึ้นจริง 
หรือไม่ อาจารย์สมพรอธิบายดังนี้

คลืน่สวดมนต์เป็นคลืน่บวก เพราะเกดิจากจติใจทีด่งีามปรารถนาดต่ีอผูป่้วย 
และเมือ่เราคดิจะส่งสญัญาณนีอ้อกไปสูท่ีไ่กลๆ มนัจะเดนิทางไปในรปูของคลืน่ไฟฟ้า 
ซึง่มนษุย์มเีซลล์สมองทีส่ามารถส่งสญัญาณคลืน่ไฟฟ้าและสารเคมไีด้ถงึสบิยกก�าลงั 
สิบ ท�าให้สามารถเดินทางไปได้ไกลๆ

บางทีพ่อก�าลังป่วยหนักอยู่ที่นี่แต่ลูกอยู่ต่างประเทศ ก็สามารถรับคลื่นนี้ได้ 
รู้ว่ามีใครก�าลังไม่สบาย ที่เราเรียกว่า ลางสังหรณ์หรือสัมผัสที่หก

การรับรู้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้รับผู้ส่งด้วย ถ้าคนไหนรับสัญญาณคลื่นแห่ง 
บทสวดมนต์ได้จึงได้ผล เหมือนเราเปิดวิทยุ ถ้าคนฟังปิดหูก็จะไม่ได้ยิน ดังนั้น 
ถ้าต่างฝ่ายต่างเปิดรบัคลืน่บวกทีเ่ราส่งไป ผูป่้วยกจ็ะได้รบัและท�าให้อาการป่วยดขีึน้ 
ได้ ไม่ใช่เรื่องของความมหัศจรรย์ แต่เป็นหลักธรรมชาติทั่วไป

เลือกสวดมนต์อย่างไรดี
อาจารย์สมพรแนะน�าว่า “น่าแปลกที่บทสวดในศาสนาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี 

จังหวะขึ้นๆ ลงๆ เหมือนจังหวะเพลง จะมีโทนเสียงแค่ไม้เอกไม้โทเท่านั้น สัก 
สามสี่พยางค์ มาสวดซ�้าไปมาได้ทั้งนั้น”
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ท่ำนผู้มีจิตศรัทธำ ต้องกำรร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทำน
ของชมรมกัลยำณธรรม กรุณำบริจำคได้ โดยโอนเข้ำบัญชี ดังนี้

(ชื่อบัญชี อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์)

Fax รำยชื่อผู้บริจำค และใบโอนเงินมำที่ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ อนุโมทนำสำธุทุกท่ำน
หรือแจ้งทำง inbox Fcaebook : Kanlayanatam
หรือแจ้งทำง E-mail : webmaster@kanlayanatam.com

๑. ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสมุทรปราการ  เลขที่ ๑๕๕-๗๐๐-๘๒๒๒
๒. ธนาคารกรุงไทย  สาขาสมุทรปราการ  เลขที่ ๒๑๕-๑๕๑-๐๔๓๓
๓. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสมุทรปราการ  เลขที่ ๑๐๐-๑๓๙-๑๒๓๕
๔. ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนศรีสมุทร  เลขที่ ๓๓๗-๒๒๙-๖๐๙๒
๕. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาตลาดสมุทรปราการ เลขที่ ๓๖๐-๒-๓๗๕๐๑-๒

พระพุทธศาสนามีบทสวดมากมายหลายบท ให้เลือกใช้ตามความชอบ ยก 
ตวัอย่างเช่น อติปิิโส หรอื นะโมตสัสะ นะโมพทุธายะ หรอื สพัเพ สตัตา ฯลฯ เลอืก 
ท่อนใดท่อนหนึ่ง แล้วสวดวนไปวนมา หรือโพชฌงค์ ๗ ที่หลายคนนิยมสวดให้ 
ตัวเองหรือคนไข้หายป่วย

“ข้อที่น่าสังเกตคือ บทสวดโพชฌงค์ ๗ จะมีความแตกต่างจากบทสวดอื่นๆ 
คอื คลืน่เสยีงของบทสวดจะมแีค่เสยีงสระ มแีค่สองจงัหวะคลืน่เสยีงจากบทสวดนี้ 
จึงท�าให้เกิดคลื่นที่เยียวยาได้ดีที่สุด”

อยากให้ตัวเองและผู้อื่นมีสุขภาพกายใจเป็นสุขและยังเป็นการน้อมน�าให้เกิด 
กุศลจิต เริ่มได้จากการสวดมนต์เป็นประจ�าด้วยสมาธิ

หากใครสักคนคิดที่จะสวดมนต์
นั่นหมายความว่า

เขาก�าลังมีความปรารถนาดีต่อตัวเอง
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ค� ำ แ น ะ น� ำ ผู ้  เ ข ้ ำ ฟ ั ง ธ ร ร ม
๑.  ไม่มีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์ ท่านใดมาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ 
  ก่อน และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนแทนกัน โดยงานครั้งนี้สามารถรองรับ 
  ผู้ฟังธรรมได้ประมาณ ๒,๕๐๐ ท่าน โดยมีที่นั่งฟังธรรม ๒ จุดคือ 
     บนหอประชุม       ๑,๘๐๐  ที่นั่ง
     โถงใต้หอประชุมและโดยรอบ       ๗๐๐  ที่นั่ง
     ท่านสามารถมาขอรบัเลขทีน่ัง่ได้ทีเ่ต๊นท์ลงทะเบยีน ในสนามฟตุบอลด้านหน้า
  ท่านทีป่ระสงค์จะนัง่ด้านล่าง สามารถแจ้งความประสงค์กบัเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีน
  ท่านที่ต้องการนั่งติดกัน จะต้องมาลงทะเบียนรับเลขที่นั่งพร้อมกัน ท่านต้อง 
  เกบ็บตัรทีน่ัง่ไว้จนเลกิงาน เพือ่ใช้ในการรบัธรรมบรรณาการแจกก่อนกลบับ้าน
๒.  ขอควำมร่วมมอืให้ทกุท่ำนเข้ำประจ�ำทีน่ัง่ ก่อนทีก่ารบรรยายธรรมในแต่ละ 
  รอบจะเริม่ เพือ่ไม่เป็นการรบกวนการฟังธรรม-ปฏบิตัธิรรมของท่านอืน่ ดงันี้
    • ในรอบเช้า ขอให้เข้าประจ�าทีน่ัง่ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพือ่รบัฟังค�าชีแ้จง 
    การจดังานก่อนพธิเีปิด และ ในรอบบ่าย ขอให้เข้าประจ�าทีน่ัง่ก่อนเวลา   
    ๑๒.๕๐ น.
๓.  ขอเชิญชวนทกุท่ำนเตรียมภำชนะและกระบอกน�้ำสว่นตัวมำจำกบำ้น เพื่อ 
  ช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน โดยในงานจะมีจุดเติมน�้าสะอาดและจุด 
  ล้างภาชนะไว้บริการ (แต่งดน�าอาหารและน�้าดื่มเข้าห้องประชุมชั้นบน)
๔.  โรงทำนจะเปิดปิดเป็นเวลำ โดยในรอบเช้า เปิดตัง้แต่ ๐๕.๐๐-๐๘.๐๐ น.   
  และรอบกลางวนัจะเปิดเวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
  และไม่รบกวนสมาธิในการฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม
๕.  ขอควำมร่วมมอืทกุท่ำนแยกขยะลงถงั ซึง่จะจดัแยกเป็นถงัใส่ขยะแห้ง และ 
  ถังขยะใส่เศษอาหาร
๖.  ทมีพยำบำลจำกโรงพยำบำลสมทุรปรำกำร มาเปิดให้บรกิารตรวจสขุภาพฟร ี 
  ในงานแสดงธรรมของชมรมฯ ในบริเวณโถงชั้นล่าง
๗.  งดรบัสมำชกิชมรมฯ ชัว่ครำว เพือ่ปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูสมาชกิให้ทนัสมยั 
  ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จาก www.kanlayanatam.com และ 
 Facebook: Kanlayanatam แต่ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถมาแจ้ง 
  เรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได ้และรับสมัครจิตอำสำธรรมบริกร 
  รวมทัง้เปิดจองวดีทิศัน์ในงานแสดงธรรมทีจ่ดุนีใ้นบรเิวณเตน็ท์อ�านวยการ
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ใ น ง ำ น แ ส ด ง ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  ๓ ๒
๘.  รณรงค์เดินทางโดยขนส่งมวลชน รถประจ�าทาง และรถแท๊กซี่ เพื่อช่วยแก้ 
  ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอและช่วยกันประหยัดพลังงาน
๙.  ท่านทีข่บัรถมาเอง ขอความกรณุาไปจอดตามสถานทีท่ีก่�าหนดไว้ ในฝ่ังเทคนคิ- 
  กรุงเทพ กรุณาอย่าจอดรถขวางหน้าบ้านใกล้เคียง
๑๐.  งดรับบริจาคหนังสือ-ซีดีธรรมะและงดรับสิ่งของช่วยวัดพระบาทน�้าพุ
๑๑.  ไม่อนุญาตให้น�าเอกสารหรือสื่อธรรมะใดๆ มาแจกในงานนี้ 
๑๒.  ข้อแนะน�ำในกำรท�ำบุญในงำน
  ๑๒.๑ ท�าบุญด้วยการถวายปัจจัยครูบาอาจารย์องค์บรรยาย และร่วมบริจาค 
    ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิสุปฏิ- 
    ปันโน, ตกึสงฆ์อาพาธ รพ.จฬุาฯ และมลูนธิสิร้างสรรค์เดก็ (ช่วยเดก็ด้อย 
    โอกาสและเด็กเร่ร่อน) โดยมีกล่องรับบริจาคในจุดรับบริจาคในงาน
 ๑๒.๒ ถวำยสงัฆทำนแก่พระสปุฏปัินโน ทีม่าเป็นองค์บรรยายธรรม (เพือ่อ�านวย 
    ความสะดวก สามารถซือ้ของทีจ่ะถวายได้จากร้านสงัฆทานของชมรม)
  ๑๒.๓ ซือ้ต้นไม้จำกร้ำนต้นไม้บญุทีม่ำขำยในงำน รายได้ทัง้หมดไม่หกัค่าใช้จ่าย 
    น�ามาช่วยการกุศลร่วมทุนเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรมทั้งหมด
  ๑๒.๔ เลอืกซือ้สนิค้าหลากหลายในร้ำนบญุต่อบญุ และร้ำนสงัฆทำน รายได้ 
    ทั้งหมดสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรม
 ๑๒.๕ ซือ้หนงัสอื ซดี ีดวีดี ีจำกร้ำนธรรมทำนเพือ่น�ำไปบรจิำค หรอื มอบเป็น 
    ของฝาก รายได้จะเป็นทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมของชมรมต่อไป
๑๓.  กรณีที่ท่ำนจะกลับก่อนงำนเลิก โปรดคืนบัตรที่นั่งที่เต็นท์ประชาสัมพันธ์  
๑๔.  กรณีที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ 
  จากธรรมบริกร
๑๕.  ขอเชญิชวนทกุท่ำนร่วมฟังธรรมและปฏบิตัธิรรม สร้างความด ีฝึกฝนพฒันา 
  จิตใจ ด้วยการเจริญสติ และเจริญเมตตาต่อผู้ที่มาร่วมฟังธรรม เนื่องจากมี 
  ผูม้าฟังธรรมจ�านวนมาก จงถอืว่าเรามาฝึกใจลดละ โลภ โกรธ หลง ยิม้ให้กนั 
  อภัยให้กัน 
ขออนุโมทนาทุกท่าน

ขอควำมร่วมมือทุกท่ำนร่วมรณรงค์เตรียมกระบอกน�้ำส่วนตัวมำเอง 
เพื่อลดปริมำณขยะและลดโลกร้อน



รถโดยสารประจ�าทางสาย ๒๒, ๖๒, ๘๙ ลงหน้าเทคนิคกรุงเทพ แล้วเดินไปสามแยกไฟแดง
รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ ปอ. ๒๒, ๖๒, ๖๗, ๙๘
หรือโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ลงสถานีช่องนนทรี แล้วต่อรถโดยสาร, สามล้อ, รถแท๊กซี่
หรือโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ขึ้นสถานีลุมพินี ประตู ๒ แล้วต่อรถโดยสารสองแถวสีแดง
สายวิทยุ-สวนพลู-เทคนิค, สามล้อ, รถแท๊กซี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

แผนที่



วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ดร .สนอง วรอุไร

กำ�หนดก�รจัดง�น
แสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
เป็นธรรมท�น ครั้งที่  ๓๒ 

ง�นแสดง-ปฏิบัติ

เ ป็ น ธ ร ร ม ท � น๓๒ครั้ง
ที่

๐๕.๐๐ น  เริ่มเปิดให้บรกิารลงทะเบยีนและบรกิารอาหารเช้า
๐๘.๐๐  น.  พธิเีปิดงานโดย  อธกิารบด ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
  ดร.สาธติ  พุทธชัยยงค์
๐๘.๒๐ น.  พระอ�จ�รย์ช�นนท์  ชยนนฺโท  วัดป่าเจรญิธรรม  อ. บ่อทอง  จ. ชลบุร ี
  แสดงธรรมเรื่อง  “วธิลีะขันธ์  ๕”
๐๙.๓๐ น.  น�าเจรญิจติตภาวนา ๒๐ นาท ี และถวายสังฆทาน
๑๐.๐๐ น.  พระอ�จ�รย์วชิัย  กัมมสุทโธ  สถานปฏบิัตธิรรมป่าวเิวกสกิขาราม 
  อ. พล  จ. ขอนแก่น  แสดงธรรมเรื่อง  “สัมมาทฏิฐใินการปฏบิัตธิรรม”
  ถวายผ้าป่า ร่วมสร้าง “พระมหาเจดยี์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์”
๑๑.๒๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  น.  ดร.สนอง  วรอุไร  บรรยายเรื่อง  “ชวีติพชิติสุข”
๑๔.๑๐ น.  พระอ�จ�รย์ประสงค์  ปรปิุณโณ  อาศรมน้อมสู่ใจ  แสดงธรรม 
  และน�าเจรญิจติตภาวนา  เรื่อง  “หักหอกเป็นดอกไม้”
๑๕.๒๐ น.  ถวายสังฆทาน  และปิดงาน

เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ถ่ายทอดสดจาก รพ. ผ่านทาง kanlayanatam TV
ทางลิงค์ http://www.kanlayanatam.com/ktv๑.htm ใน เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

จัดโดย มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ 
ร่วมกับ  ชมรมกัลย�ณธรรม



เกิด เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ณ อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
เมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ท่านออกบวชตามประเพณีในช่วงเข้าพรรษา และเมื่อ 
ออกพรรษาในปีเดียวกัน ท่านได้ออกธุดงค์ไปยังที่ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย 
และต่างประเทศ เพื่อศึกษาธรรมอย่างจริงจัง
พระอาจารย์ประสงค์ เคยด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก เป็นเวลา 
กว่า ๘ พรรษา และปฏบิตัศิาสนกจิในสหรฐัอเมรกิาร่วม ๑๔ พรรษา และรับ 
นิมนต์ไปยังประเทศต่างๆ กว่า ๒๐ ประเทศ
ท่านเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป
มีผลงานทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่ให้ข้อคิด คติธรรมในการด�าเนินชีวิต 
ปัจจุบันท่านจ�าพรรษาอยู่ที่ อาศรมน้อมสู่ใจ จังหวัดราชบุรี
ผลงานที่เป็นที่รู ้จักกันอย่างกว้างขวาง อาทิเช ่น หักหอกเป็นดอกไม้ 
นอกจากนี้ ท่านยังมีผลงานหนังสือที่มีทั้งภาษาไทยและค�าแปลภาษาอังกฤษ 
เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยและแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เช่น น้อม- 
สู่ใจ ๑ น้อมสู่ใจ ๒ อมตวลี
ผลงานส�าหรับเยาวชนที่โดดเด่น อาทิเช่น ฮัลโหล! รู้สึกตัวหรือเคยชิน, 
ท�าไมต้องท�าไม, รักนะ…เด็กโง่, มองวัตถุทะลุถึงธรรม และนิทานธรรมะ 
กลับตาลปัตร เป็นต้น รวมถึง Mp3 ธรรมะฟังสบาย ก็เป็นที่นิยมอย่างสูง

พระอาจารย์

ประสงค์ 
ปริปุณโณ

ป  ร  ะ  วั  ติ  ย่  อ  อ  ง  ค์  บ  ร  ร  ย  ำ  ย

อาศรมน้อมสู่ใจ จ. ราชบุรี



พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม ต. เกษตรสุวรรณ 
อ. บ่อทอง จ. ชลบรุ ีมวีดัสาขาอกี ๒ แห่ง คอืวดัป่าอ่างน�า้เยน็ และวดัป่าเขา- 
ช่องแคบ

มีนามเดิมว่า สมใจ ตรีสุวรรณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๐๒ ท่านเป็นชาวจงัหวดัฉะเชงิเทรา มพีีน้่องทัง้สิน้ ๑๐ คน ท่านเป็นบตุร 
คนที ่๓ เมือ่ครัง้ยงัเป็นเดก็มคีวามสงสยัว่าคนเราเกดิมาท�าไม เกดิมาแล้วท�าไม 
ต้องมาตาย อีกทั้งเกิดความกลัวที่จะต้องตาย กลัวความสูญเสีย กลัวความ 
พลดัพราก ท่านจงึเริม่มองหาทางออกจากทกุข์ โดยค้นคว้าจากหนงัสอืธรรมะ 
และจากครูบาอาจารย์หลายที่เพื่อหาวิธีการปฏิบัติแล้วน�ามาฝึกฝน สงบบ้าง 
ไม่สงบบ้าง แต่ก็ได้ความเย็นใจ และรู้สึกมีความสุขมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท่าน 
จึงรู้ว่าตนเองปฏิบัติถูกทาง และคิดว่าเมื่อมีความสงบแล้วจะมีความสุขมาก 
ขึน้ ยิง่มสีขุมากขึน้เท่าไร กจ็ะดบัทกุข์ได้มากขึน้เท่านัน้ ท่านจงึเร่งความเพยีร 
มากขึน้ไปอกี กนิน้อยนอนน้อย ท่านปฏบิตัด้ิวยจติใจทีห้่าวหาญ แต่กลบัพบ 
ว่ายิ่งเร่งความเพียรเท่าไรก็ไม่สงบ เพราะมีแต่ความอยากจะสงบ จึงรู้ว่าไม่ใช่ 
จากนั้นท่านได้ลองปรับวิธีและคิดทดลองด้วยตนเองว่าต้องไม่มีความอยาก 
แต่ให้ท�าใจเป็นกลางๆ พอท�าใจเป็นกลางๆ จติจงึเริม่สงบจนลมหายใจหายไป 
ตัวเบา แม้แต่ตัวก็หายไป ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า

พระอาจารย์

ชานนท์
ชยนนฺโท

ง  ำ  น  แ  ส  ด  ง  ธ  ร  ร  ม  ค  รั้  ง  ที่  ๓๒

วัดป่าเจริญธรรม อ. บ่อทอง จ. ราชบุรี
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แต่นัน่กลบัเป็นจดุเริม่ต้นของความทกุข์ เพราะท่านไม่สามารถเข้าถงึแก่น 

แห่งพระธรรมและติดอยู่กับสภาวะนั้นเป็นเวลานานเกือบ ๓๐ ปี 
ท่านพยายามคิดพิจารณาว่าพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลท่านตรัสรู ้ 

อย่างไร เมื่ออ่านและน�ามาทดลองหลายวิธีก็ยังไม่เกิดความก้าวหน้า จึงรู้สึก 
เหนือ่ยและท้อแท้ ไม่รูจ้ะท�าอย่างไรกบัการปฏบิตัขิองตนเอง ไม่รูจ้ะไปถามใคร 
หรือเล่าให้ใครฟังได้ เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร หาทางออกไม่เจอ 

การลองผิดลองถูกมาตลอดเวลาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ซึ่งกินเวลาเกือบ 
๓๐ ปีนี้เอง ท�าให้ท่านไม่อยากให้ใครมาเสียเวลาเช่นที่ท่านเคยเป็นมา เพราะ 
เมือ่นบัถอยหลงัไปพบว่าท่านเริม่ออกบวชและปฏบิตัมิาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ขณะอาย ุ๒๑ ปี แต่เพิง่จะมาแจ้งความจรงิเข้าถงึแก่นแห่งพระธรรม ในวนัที่ 
๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ระหว่าง เวลา ๑๓.๒๐-๑๔.๐๐ น. ขณะอาย ุ๔๗ 
ปี วนันัน้ท่านได้เหน็สามโลกธาตเุปิด พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเนือ้ 
เดียวกัน เกิดความอัศจรรย์แจ้งในใจว่าในโลกในนี้ไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่น 
ได้เลย จติจงึถอนตวัออกจากขนัธ์ อยูเ่หนอืขนัธ์ มคีวามอสิระและเหน็ว่าไม่มี 
อะไรเลย เห็นทั้งขันธ์ ๕ ก็ไม่มี จิตก็ไม่มี สภาวธรรมทั้งหลายที่มีก็เป็นแค่ 
สภาวะของธรรมชาติที่เป็นธรรมดาของเขา ไม่มีตัวตนให้ยึดถือได้ เป็นปกติ 
ธรรมดา เป็นสภาวะทีเ่กดิดบั เป็นแค่ธรรม และธรรมนีก้เ็ป็นอนตัตา จติเกดิ 
อศัจรรย์ขึน้โดยเหน็จนชดัแจ้งในจติว่า สพัเพ ธมัมา อนตัตาต ิธรรมทัง้หลาย 
ไม่มีตัวตน

เมือ่แจ้งในธรรมอย่างถงึทีส่ดุแล้ว ท่านกม็าพจิารณาว่า การปฏบิตัทิีผ่่าน 
มาเสยีเวลาหลายปี เป็นเพราะตวัท่านไม่เข้าใจวธิทีีถ่กูต้อง ท่านจงึมคีวามตัง้ใจ 
ทีจ่ะน�าพระธรรมค�าสอนในเรือ่งของขนัธ์ ๕ อนัเป็นเส้นทางทีถ่กูตรงตามหลกั 
มหาสตปัิฏฐาน ๔ ซึง่เป็นหวัใจของการดบัทกุข์ และเป็นจดุทีท่�าให้ท่านพ้นทกุข์ 
ได้ มาแนะน�าให้ผูป้ฏบิตัทิัง้หลายได้เข้าใจเส้นทางเดนินี ้เพือ่ทีใ่ครจะได้ไม่ต้อง
มาเสียเวลา ดังที่ท่านเคยเป็นมา
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การศึกษา
• ปี ๒๕๒๙ ส�าเร็จปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (แพทย์ มข. รุ่น ๗)
• ปี ๒๕๓๕ ส�าเรจ็แพทย์เฉพาะทาง สาขาจกัษวุทิยา จากคณะแพทย- 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
รับราชการ รักษาการผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

ก่อนลาออกมาอุปสมบท

มูลเหตุแห่งการอุปสมบท
เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกับชมรมพุทธฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ถ�้าศรีแก้ว 

อ.ภูพาน จ.สกลนคร ซึ่งมีท่านพระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ เป็นพระอาจารย์ 
ผู้ฝึกสอน ก่อนกลับจากวัดท่านพระอาจารย์สุวัจน์บอกว่ามีของเก่าให้ตั้งใจ 
ปฏบิตั ิหลงัจากกลบัมากไ็ด้ตัง้ใจปฏบิตัจินครบ ๑ ปี เกดิความเชือ่มัน่ว่าศาสนา 

พระอาจารย์

วิชัย
กัมมสุทโธ
สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม 
อ. พล จ. ขอนแก่น



พุทธมีอยู่จริง สามารถปฏิบัติได้จริง แก้ทุกข์ในใจเราได้ แน่ใจตนเองว่าจะ 
ไม่เปลี่ยนศาสนา มีศรัทธาอยากจะบวช

แต่เมือ่พจิารณาเหตปัุจจยัหลายๆ ด้าน เหน็ว่ายงัไม่พร้อม จงึกราบเรยีน 
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร ท่านบอกว่าให้กรรมตัดสิน จึงได้ปฏิบัติธรรมเจริญ 
สตสิมัปชญัญะมาตลอด ต่อมาได้มโีอกาสดแูลหลวงปูเ่ทสก์ เทสรงัส ีจนกระทัง่ 
ช่วง ๒ ปีสดุท้ายของ ท่านทีไ่ด้มาพ�านกัทีถ่�า้ขาม อ. พรรณานคิม จ. สกลนคร 
ท่านเมตตาสอนหลายอย่าง จนกระทั่งท่านมรณภาพแล้ว จึงได้ลาออกจาก 
ราชการมาอุปสมบท

ช่วงงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทสก์ พอดีท่านพระอาจารย์สุวัจน์ 
สุวโจกลับจากอเมริกาได้มาที่ถ�้าขาม จึงกราบเรียนท่านว่าจะบวช ท่านบอก 
ให้บวชไปอยู่กับท่าน แต่พระอาจารย์ได้รับปากกับหลวงพ่อประสิทธิ์ก่อนแล้ว

การอุปสมบท
พระอาจารย์วชิยัอปุสมบทเป็นพระภกิษ ุ(อายไุด้ ๓๕ ปี) เมือ่วนัที ่๒๖ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้ตั้งสัจจะมั่นคงไม่ไปไหนเพื่ออยู่บ�าเพ็ญสมณ 
ธรรมกบัหลวงพ่อประสทิธิ ์ถาวโร วดัถ�า้ยายปรกิ จนกว่าท่านจะมรณภาพ จน 
เมื่อหลวงพ่อมรณภาพวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พอต้นเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่านได้กลบัมาบ้านเกดิทีเ่มอืงพล จ. ขอนแก่น เพือ่โปรดโยมบดิา 
มารดาซึง่อายมุากแล้ว (๘๐ กว่าปีทัง้คู)่ เพือ่เป็นการทดแทนคณุบพุการ ีโยม 
บดิามารดาได้ถวายทีด่นิจ�านวนประมาณ ๔๒ ไร่ ให้สร้างวดั  จงึได้เริม่สร้าง 
“ที่พักสงฆ์ป่าวิเวกสิกขาราม” และอยู่จ�าพรรษาที่นี่ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ป  ร  ะ  วั  ติ  ย่  อ  อ  ง  ค์  บ  ร  ร  ย  ำ  ย
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พวกเราเคยโกรธไหม ขณะที่โกรธนั้นใจรอดหรือไม่รอด ไม่รอดแล้ว 
ตอนนัน้ เคยน้อยใจไหม เคยแค้นใจไหม เคยช�า้ใจไหม เคยเจบ็ใจไหม เคยกงัวล 
ใจไหม เรือ่งทกุอย่างมนัลงไปทีใ่จหมด นัน้กค็อืใจเริม่ไม่รอดแล้ว หลกัในการปฏบิตัิ 
ง่ายๆ ถามจรงิๆ ใครเคยถกูด่าแล้วโกรธ ใครเคยด่าเขา แล้วเขาไม่ฟังแล้วเรากโ็กรธ 
อกี ในระหว่างชวีติทีผ่่านมาเราด่าเขา และถกูเขาด่า อย่างไหนมากกว่ากนั เวลาโกรธ 
ควรจะเก็บเอาไว้ดี หรือควรจะด่าออกไปเลยดี 

(บางตอนจากพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ จากงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม 
ณ หอประชุม มทร. กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘)

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

เอาใจให้รอด
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วงการแพทย์พิสูจน์แล้วว่า ถ้าเราโกรธแล้วเก็บโกรธไว้จะเป็นสาเหตุของโรค 
มะเรง็ ขอแสดงความยนิดกีบักลุม่อนาคต ตกลงเวลาโกรธควรท�าอย่างไร และวงการ 
แพทย์พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเวลาโกรธแล้วด่าออกไปเลยจะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ 
ถ้าไม่อยากเป็นทัง้สองสาเหตตุ้องท�าอย่างไร ต้องไม่โกรธ ไม่โกรธ และไม่โกรธ แต่ 
ปุถุชนอย่างพวกเรา จะไม่ให้โกรธเลยเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธ แล้ว 
ไม่โกรธต่อ ท�าอย่างไรจงึจะไม่โกรธต่อได้ จะต้อง ปล่อยวาง ปล่อยอย่างเดยีวไม่ได้ 
ปล่อยแล้วต้องวางด้วย ท�าอย่างไรจึงจะปล่อยวางได้ บางทีข้างนอกมันวาง แต่ 
ข้างในมันไม่วาง เวลาใครมีปัญหา ฟังเขา คนมีปัญหาเขาไม่ต้องการหาใครมา 
พูดให้เขาฟัง แต่เขาต้องการคนที่จะมาฟังเขาพูด เพราะฉะนั้นปล่อยให้เขา 
ระบาย ให้เขาพูดไป เขาอยากพูดอะไรพูดไป เราก็แค่ อ๋อ...

อย่างเช่นคาถาหลวงพ่อโอภาสี เป็นแผ่นเล็กๆ มีตัว อ. รอบหมดเลย คือว่า 
มคีนเครยีดมากเข้าไปหาหลวงพ่อ พอออกมายิม้แย้มแจ่มใส ออกมายกมอืไหว้สาธุ 
พวกลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อสอนดีมากเลย วันนี้ฟังหลวงพ่อแล้วมีความสุขมากที่สุด 
ลูกศิษย์งงว่าอยู่กับหลวงพ่อไม่เคยเห็นหลวงพ่อเทศน์อะไร ท�าไมเขาบอกหลวงพ่อ 
เทศน์ดมีาก กเ็ลยเข้าไปกราบเรยีนถามหลวงพ่อ ว่าเมือ่กีโ้ยมมาบอกว่าหลวงพ่อเทศน์ 
สอนเขาดมีากเลย หลวงพ่อเทศน์สอนอะไรเขาหรอืครบั หลวงพ่อบอกว่า อ๋อ ไม่ได้ 
สอนอะไร ก็แค่ตอบว่า อ๋อ เอ้อ ก็เลยเป็น “คาถาตัว อ.”

เพราะว่าบางครัง้เราไม่ทราบว่ามเีรือ่งอะไรอยูใ่นใจ อาจเป็นเรือ่งหนกัๆ ถ้าเรา 
ไปเตอืน อาจอยูใ่นภาวะสบัสน เขาก�าลงังงกบัชวีติ หลกัทีด่ทีีส่ดุ คอืฟังเขา จบัมอื 
เขา บีบมือเขา บีบมือเบาๆ ตบไหล่นิดๆ บอกเขาว่าเข้าใจๆ แค่นั้นเขาก็ชื่นใจแล้ว 
(ตกลงว่าเวลาโกรธขึน้มา เกบ็เอาไว้เป็นสาเหตขุองโรคมะเรง็ ถ้าด่าออกไปเป็นสาเหตุ 
ของโรคหัวใจ) เราจะเอาไหม ๒ โรคนี้ ถ้าไม่เอา ต้องปล่อย แล้ววาง

ถ้าเราโกรธแล้วเก็บโกรธไว้จะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ขอแสดงความ 
ยนิดกีบักลุม่อนาคต ตกลงเวลาโกรธควรท�าอย่างไร และวงการแพทย์พิสูจน์ 
ออกมาแล้วว่าเวลาโกรธแล้วด่าออกไปเลยจะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ถ้า 
ไม่อยากเป็นทั้งสองสาเหตุต้องท�าอย่างไร ต้องไม่โกรธ  ไม่โกรธ และไม่โกรธ
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หัวใจของการปฏิบัติธรรม เพื่อความพ้นทุกข์ หากไม่เข้าใจวิธีให้ 
ถกูต้องกจ็ะเสยีเวลานาน สมยัพระพทุธเจ้ายงัทรงพระชนม์อยู ่พระองค์ทรงเน้นสอน 
และแสดงโทษของการยดึมัน่ในอปุาทาน “ขนัธ์ทัง้ ๕ เป็นตวัทกุข์” และทรงแสดง 
ธรรมเพื่อการตรัสรู้ในเรื่อง “อริยสัจ ๔” เป็นส่วนมาก โดยทรงเน้นที่ “สมุทัย” 
คือเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ “ตัณหา” ความอยากได้และความไม่อยากได้ในกอง 

ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง
โดยสังเขป

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

แนวทางและวิธีการ
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ขนัธ์ ๕ อนัเป็นเหตใุห้ เป็นสขุและเป็นทกุข์ เช่น เวลาขนัธ์ ๕ เป็นสขุกย็ดึไว้ เวลา 
ขนัธ์ ๕ เป็นทกุข์กผ็ลกัไส จงึเกดิความล�าบาก เพราะพยายามทีจ่ะแก้ไขซึง่ความเป็น 
จริง สัตว์และมนุษย์มีแต่ทุกข์ หาสุขไม่เจอ

ขณะที่มีชีวิตคือมีขันธ์ ๕ อยู่ เราต้องอยู่กับกองทุกข์ตลอด มีวิธีเดียวที่จะ 
ไม่ทุกข์คือไม่มาเกิดอีก เมื่อไม่มาเกิดอีกก็ไม่มีขันธ์ ถ้าไม่มีขันธ์ก็ไม่มีทุกข์ เพราะ 
ทกุข์มทีีข่นัธ์ ไม่ใช่มทีีจ่ติ แต่เหตทุีม่าเกดิเพราะมคีวามหลง คอื “อวชิชา” ไม่รูค้วาม 
จรงิ ไปยดึขนัธ์ ๕ ว่าเป็นตวัเป็นตน จติจงึเกาะตดิขนัธ์ ๕ ท�าให้เวยีนว่ายตายเกดิ 
และมาทกุข์เพราะขนัธ์ ๕ ทกุชาตไิป เราต้องมาท�าลายความยดึมัน่ถอืมัน่ในขนัธ์ ๕ 
ซึง่เป็นสาเหตขุองการเกดิ ด้วยการพจิารณากาย-ใจ คอืขนัธ์ ๕ นี ้โดยความไม่เทีย่ง 
โดยความเป็นทกุข์ โดยความไม่ใช่ตวัตน เพือ่ให้จติเบือ่หน่าย แล้วถอนตวัเป็นอสิระ 
จากขนัธ์ ทัง้ทีม่คีวามทกุข์แต่จติสบาย ไม่ทกุข์ไปกบัขนัธ์ เพราะยอมรบัความจรงิว่า 
เกิดมามีขันธ์ก็ต้องมีทุกข์

เมื่อเรามาพิจารณากาย-ใจโดยความเป็นทุกข์และเห็นเขาเป็นเพียงปรากฏ 
การณ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะ ไม่มีใครไปบังคับบัญชาได้ แม้แต่เราผู้ไปรู้ 
สมมติก็มาจากธรรมชาติ  เมื่อเรามาพิจารณา กาย กับ ใจ ว่าเป็นธรรมชาติที่ 
เกดิดบั หาความเป็นตวัเป็นตนไม่ได้ จติกจ็ะปล่อยวาง รปูขนัธ์ และ นามขนัธ์ ด้วย 
การพิจารณาขันธ์ ๕ อยู่บ่อยๆ แยกให้เห็นหน้าที่และอาการของ รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ โดยไม่จ�าเป็นต้องนัง่สมาธ ิท�าได้ทกุอริยิาบถ ยนื เดนิ 

เหตุที่มาเกิดเพราะมีความหลง คือ “อวิชชา” 
ไม่รูค้วามจริง  ไปยึดขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเป็นตน จิต 
จึงเกาะติดขันธ์ ๕ ท�าให้เวียนว่ายตายเกิด และมา
ทุกข์เพราะขันธ์ ๕ ทุกชาติไป
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นั่ง นอน เพราะการที่เราก�าหนดอยู่ที่กายก็เป็นสมาธิอยู่แล้ว แต่ไม่ได้หมายเอา 
ความสงบ เพราะความสงบ ตรัสรู้ ไม่ได้ ด้วยขณะที่สงบ ตัวสังขารจะไม่ท�างาน 
เมื่อสังขารไม่ท�างาน จะเกิด ปัญญา ไม่ได้ ต้องอาศัยการคิดค้นจึงจะรู้ความจริง

เมื่อเข้าใจความจริงแล้ว จึงปล่อยวางตัวสังขารอีกที เพราะความคิดก็เป็น 
เพยีง สงัขารขนัธ์ เป็นของ สมมต ิเป็นของไม่เทีย่งเช่นกนั ท�าและพจิารณาอย่างนี้ 
จนชัดเจนขึ้น จิตจะยอมรับเองและปล่อยวางในที่สุด ถ้ายังไม่ปล่อยวางก็ท�าซ�้าๆ 
ต่อไป โดยการหาเราในรปู หาเราในนาม ว่ามเีราอยูต่รงไหน ให้เน้นด ูธาต ุ๔ 
ดนิ น�า้ ไฟ ลม ในกายนี ้ว่ามเีราอยูต่รงไหน เมือ่หาในธาตทุัง้ ๔ ไม่มเีราแล้ว กย็ก 
นามทั้ง ๔ ขึ้นมา หาว่ามีเราอยู่ตรงไหน เมื่อหานามทั้ง ๔ ว่าไม่มีเราแล้ว ก็ย้อน 
มาหาใน ตัวผู้รู้ ว่ามีเราอยู่ตรงไหน ทั้งที่ ตัวผู้รู้ ก็เป็น วิญญาณขันธ์ ก็ไม่เที่ยง 
เช่นกนั เมือ่เหน็อย่างนีจ้ะไม่มอีะไรให้หลง เพราะทกุอย่าง เป็น สมมตขิองขนัธ์ ๕ 
ทัง้หมด จงึต้องวางทัง้หมด จะได้ชือ่ว่าปล่อยวาง สมมต ิเพือ่เข้าสูค่วามเป็น วมิตุติ 
คือหลุดพ้นจากการยึดมั่นใน สมมติทั้งปวง

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑. ขอเชญิร่วมเป็นเจ้ำภำพสนบัสนนุโรงทำนอำหำรมือ้เช้ำและมือ้กลำงวนั เพือ่ให้บรกิาร 
  อาหารเพยีงพอแก่ผูฟั้งธรรมและธรรมบรกิรประมาณ ๓,๐๐๐ คน ท่านผูม้จีติศรทัธา 
  สนใจร่วมเป็นแนวหลังทางธรรม กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๒. ในงานแสดงธรรมของชมรมฯ ทุกครั้ง จะมีหน่วยพยำบำลจำกโรงพยำบำลสมุทร- 
  ปรำกำร มาออกตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน
๓. รับเพื่อนผู้มีจิตอำสำ ร่วมช่วยเป็นพลังในกำรเตรียมงำนแสดงธรรม ในวันเสาร์ที่ 
  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สนใจสมัคร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
๔. รบัสมคัรเพือ่นร่วมอดุมกำรณ์-แนวหลงัทำงธรรม ร่วมใจสละแรงกายแรงใจ เพือ่รบัใช้ 
  พระศาสนาและพัฒนาสังคม สนใจสมัคร โปรดติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ 
  ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔ www.kanlayanatam.com หรือ Facebook : Kanlayanatam



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม46

เคยแนะน�าไว้ รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย รู้ให้รู้เหตุปัจจัยของสิ่งนั้น 
เพื่อจะปฏิบัติให้เหมาะสมต่อเหตุปัจจัยสภาวธรรมขณะนั้นนั่นเอง อันนี้เป็นการ 
เหนอืทกุสิง่ทกุอย่าง ไม่ตดิไม่ยดึในสิง่ใดทัง้ปวง มแีต่ท�าประโยชน์อย่างเดยีว เป็น 
การกระท�าด้วยสตปัิญญาล้วนๆ นัน่เอง จงึตรงกบัพทุธพจน์ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าได้ 
สอนไว้ ที่น�ามาอ่านให้ฟัง เหตุแห่งวาจา คือการค�าพูด ความเห็น การทะเลาะเบาะ 

(คัดมาส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาเรื่อง  “รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย” ที่สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม  
อ. พล จ. ขอนแก่น วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เย็น))

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธไม่ใช่เพื่อ
ยินดียินร้าย
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แว้งกัน ทั้งยินดียินร้าย เกิดเพราะการพูดนั้นตรงต่อกาลเวลาหรือไม่ การพูดนั้น 
เป็นค�าจริงหรือค�าเท็จ การพูดนั้นเป็นค�าหยาบหรือเป็นปิยวาจา การพูดนั้นเป็น 
ค�าสมานฉันท์หรือให้เขาแตกแยก การพูดนั้นเป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์

เหตนุัน้การพดูนัน้น่ะ ไม่ว่าดหีรอืไม่ด ีสมควรหรอืไม่สมควร เราผูฟั้งต้องไม่มี 
จิตอันแปรปรวนน่ะ ไม่มีวาจาชั่วออกมา มีแต่เมตตาต่อผู้พูด และเมตตาต่อจิต 
ทกุดวง เป็นอปัปมญัญาเมตตา แล้วพดูท�าแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ นีก้ต็รงกบัทีอ่าตมา 
ได้สรปุให้ฟัง แต่พดูคนละแบบ เรือ่งรปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั ธรรมารมณ์ กระทบ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดความรู้เกิดขึ้น วิญญาณเกิด รู้นั้นไม่ใช่เพื่อยินดี 
ยินร้าย เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเตือนตนเองบ่อยๆ ว่ารู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย มัน 
จึงตรงกับการท�าจิตไม่ให้แปรปรวนน่ะ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนนั่นเอง 

รู้นั้นไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย เพราะอะไร เพราะธรรมชาติของคนที่มีอวิชชา มี 
อาสวะกเิลสอยู ่มคีวามหลงยดึมัน่ถอืมัน่ในขนัธ์ ๕ ว่าเป็นของเรา ว่าเป็นเรา ว่าเป็น 
ตัวตนของเรา เวลากระทบเกิดความรู้ขึ้น สิ่งใดที่เห็นว่าดีก็ยินดีเป็นโลภะ สิ่งใดที่ 
เหน็ว่าไม่ดกีย็นิร้าย อยากผลกัไส อยากท�าลาย เป็นโทสะ การรูไ้ม่จรงิในทัง้สองสิง่ 
นั้นเป็นโมหะนั่นเอง เหตุนั้นนิสัยฆราวาสความเคยชินจะก่อเกิดเมื่อเวลารูปกระทบ 
ตา เสยีงกระทบห ูกลิน่กระทบจมกู รสกระทบลิน้ เยน็ ร้อน อ่อน แขง็ กระทบกาย 
แม้แต่ธรรมารมณ์กระทบใจ เมื่อเห็นว่าสิ่งใดดีก็จะยินดี สิ่งใดร้ายไม่ดีก็จะยินร้าย 
แล้วจตินัน้กจ็ะน้อมเข้าไปสูค่วามยนิดยีนิร้าย จตินัน้ทีน้่อมไปสูค่วามยนิดยีนิร้ายจงึ 
เกิดโลภะโทสะจิตเกิดขึ้น จิตนั้นจึงแปรปรวน ไม่ตั้งมั่นเป็นปกติ

การทีเ่ราตัง้มัน่เตอืนสตติวัเองนัน้ รูน้ัน้ไม่ใช่เพือ่ยนิดยีนิร้าย จงึเป็นการสอน 
ทีต่รงต่อสจัจธรรม เพราะยนิดยีนิร้ายเกดิจากอวชิชาโมหะนัน่เอง ซึง่มนัไม่จ�าเป็น 
ต้องม ีมนัเป็นส่วนเกนิ เป็นส่วนทีเ่กนิไม่ใช่ส่วนทีเ่ป็นปกต ิเป็นส่วนทีเ่กนิเหมอืนน�า้ 
เป็นส่วนที่เป็นตะกอนและสิ่งสกปรกเข้าไปในน�า้ จึงท�าให้น�้านั้นขุ่นน่ะ เราต้องแยก 
กลัน่น�า้สะอาดออกจากตะกอนนัน้ เหตนุัน้น�้านัน้ไม่จ�าเป็นต้องมตีะกอนเขากอ็ยูข่อง 
เขาได้ น�า้นัน้ไม่จ�าเป็นต้องมตีะกอน น�า้นัน้กอ็ยูใ่นสภาพของเขาได้ ตะกอนนัน้เป็น 
ส่วนเกนิของน�า้ต่างหาก ท�าให้น�า้นัน้ขุน่น่ะ ฉนัใดฉนันัน้ การรูข้ึน้มากไ็ม่ใช่เพือ่ยนิดี 
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ยินร้าย ความยินดียินร้ายคือความหลงนั่นเอง เป็นส่วนเกินต่อความรู้นั้นนั่นเอง 
แต่เนือ่งจากเราอยูก่บัมนั เคยยนิดยีนิร้ายกบัมนั กเ็ลยหลงส�าคญัผดิ เป็นอปุาทาน 
ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมา ว่ารู้ที่ดีก็ยินดี รู้ที่ไม่ดีโดยสมมตินั้นก็ยินร้าย เลยก่อเกิดเป็น 
โลภะ โทสะ โมหะตลอด หมุนไปไม่มีที่จบ เกิดไม่รู้กี่รอบๆๆ

เหตนุัน้ผูม้ปัีญญาพงึเจรญิสตใิห้ตัง้มัน่ สมาธใิห้ตัง้มัน่ ปัญญาให้ตัง้มัน่ เวลา 
รปูกระทบตา เสยีงกระทบห ูกลิน่กระทบจมกู รสกระทบลิน้ เยน็ร้อนอ่อนแขง็กระทบ 
กาย แม้แต่ธรรมารมณ์กระทบใจ ให้จตินัน้ไม่แปรปรวน ไม่ยนิดยีนิร้ายต่อสภาว- 
ธรรมทัง้หลาย แล้วให้รูว่้า เรารูเ้พือ่ให้รูเ้หตปัุจจยั ทีจ่ะปฏบิตัใิห้เหมาะสมต่อสภาว- 
ธรรมปัจจุบันนั้นอย่างไรนั่นเอง หัดพินิจพิจารณาให้มาก หัดใช้ปัญญาให้มาก หัด 
ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งใดเป็นโทษอย่ากระท�า สิ่งใดที่เห็นว่าเป็นโทษอย่ากระท�า 
แม้แต่การพูดจาน้อยหนึ่งนิดหนึ่ง เมื่อเป็นโทษก็อย่าพูด ไม่นั้นจะเป็นช่องทางให้ 
อวิชชาได้งอกเงยออกดอกออกผลนั่นเอง เป็นการให้อาหารต่ออวิชชานั่นเอง 

นั้นเราต้องตั้งสติมุ่งต่อประโยชน์ แม้แต่การพูดจาเราต้องย้อนมาดูจิตเรา ว่า 
เราพดูไปแล้วมนัผดิพลาดไหม มนัผดิพลาดต้องเปลีย่นวธิกีารพดู ไม่นัน้นสิยัทีเ่คย 
พดู เคยคดิ เคยเหน็ เคยท�าแบบไหน มนักจ็ะคดิ กจ็ะเหน็ กจ็ะพดู กจ็ะกระท�าแบบ 
เดิมๆ ซึ่งอวิชชามันแอบแฝงก็ไม่มีทางเห็นมัน เพราะไม่มีเครื่องกลั่นกรองวินิจฉัย 
วิจัยมัน เพราะไม่มีหลักในการตั้งตนไว้ชอบ 

เหตุนั้นความรู้ความเห็นในโลกนี้เป็นสิ่งสมมติหมด ผู้ใดไม่ใช้สติปัญญา 
วินิจฉัยวิจัยมัน ย่อมหลงอยู่ในสมมติโลกนั้นทั้งหมดนั่นเอง ผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้ 
ที่ท�าประโยชน์ ทั้งประโยชน์ภายนอก ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ด้วยสติปัญญา 
อันผ่องแผ้วอันสูงสุดนั่นเอง จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อทุกสถานที่ที่ไป ทั้งต่อตนเอง 
ทัง้ต่อผูอ้ืน่ จงึตรงกบัพทุธพจน์ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ พระผูม้พีระภาคเจ้าสคุโต คอื 
ผู้ไปแล้วด้วยดี ดีต่อทุกๆ ส่วน ดีทั้งต่อตัวเอง ดีทั้งต่อผู้อื่น เพราะการคิดการพูด 
การกระท�าทกุอย่าง ประกอบด้วยสตปัิญญาเพือ่ประโยชน์ตลอด ไม่มโีทษ ไม่มโีลภ 
ไม่มีโกรธ ไม่มีหลงนั่นเอง ก็ขอแนะน�าแต่เพียงเท่านี้
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หลังจากส�าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ในปีพุทธศักราช 
๒๕๑๘ ผู้เขียนได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย พร้อมกับปริญญาบัตรรับรอง และ 
ในปีเดียวกันนั้นก่อนเปิดเรียนภาคใหม่ ผู้เขียนได้ไปบวชเป็นภิกษุที่วัดปรินายก 
กรุงเทพฯ โดยมีท่านเจ้าคุณโชดก (พระเทพสิทธิมุนี) เป็นอุปัชฌาย์ และในบ่าย 
ของวนัเดยีวกนันัน้ ได้ย้ายมาจ�าวดัอยูท่ีว่ดัมหาธาตฯุ ท่าพระจนัทร์ กรงุเทพฯ โดย 
มีท่านเจ้าคุณโชดก  (พระเทพสิทธิมุนี) (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) เป็นผู้สอน 

ประสบการณฝ์ึกจิต
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
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กรรมฐานให้ ท่านเจ้าคณุฯ ได้น�าวธิกีารสอน (พองหนอ - ยบุหนอ) มาจากประเทศ 
พม่า ท่านสอนอย่างไร ผู้เขียนศรัทธาและปฏิบัติตามที่ท่านสอน

 สิง่ทีพ่บคอืการสอนในต่างประเทศ สอนให้พฒันาสมอง สอนยาวนานถงึ ๔ 
ปี พร้อมกับได้ปริญญาบัตรรับรอง แต่การสอนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ สอนให้ 
พัฒนาจิตประมาณเดือนเศษและไม่มีสิ่งใดๆ รองรับการเข้าถึง เว้นแต่มีพฤติกรรม 
ที่เปลี่ยนไป นี่คือข้อแตกต่างของการพัฒนาความรู้ การพัฒนาสมองได้ความรู้ที่ 
ไม่จรงิแท้ ได้ความรูท้ัว่ไปทีค่นส่วนใหญ่นยิมพฒันากนั ความรูท้ัว่ไปทีเ่กดิในสมอง 
เรียกว่า สัญญา (จ�าได้) แต่การพัฒนาจิตได้ความรู้ที่เป็นจริงแท้ (ปัญญา) และ 
ไม่เนือ่งด้วยกาลเวลา แม้กาลเวลาจะผ่านเนิน่นานไปเพยีงไร ความจรงิแท้ จะยงัคง 
เป็นความจริงแท้ตลอดไป คือไม่ล้าสมัย

ความรูจ้ากการพฒันาสมอง ลมืตาดเูหน็แต่ภพทีเ่ป็นมนษุย์ กบัภพทีเ่ป็นสตัว์ 
เดรัจฉาน ภพอื่นๆ เช่น เทวดา พรหม เปรต สัตว์นรก ฯลฯ ไม่สามารถมองเห็น 
ได้ จึงท�าให้ไม่เชื่อความรู้ในพุทธศาสนา แต่เมื่อไปบวชเป็นภิกษุ ปฏิบัติธรรมแบบ 
สมถกรรมฐาน ปฏิบัติอยู่นาน ๗ วัน จิตได้เข้าถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิสูงสุด จิต 
ได้ไปเห็นเทวดา ได้ (ทิพพจักขุ) และยิ่งไปเห็นภพภูมิหนหลังของตัวเอง ด้วย 
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของวัฏสงสาร 
ถึงกับน�้าตาหยด ได้ระลึกถึงความโง่ของตัวเอง จึงเวียนวนอยู่ในวัฏสงสาร 
ไม่รู้จบสิ้น เหตุเป็นเพราะได้ใช้ปัญญาจากสมอง (อวิชชา) ส่องน�าทางให้กับชีวิต 
การพัฒนาจิตตามแนวของสมถกรรมฐาน สามารถท�าให้จิตเข้าถึงปัญญาสูงสุด 
(ญาณ) ทางโลก ที่เรียกว่า อภิญญา ๕ ได้

การพัฒนาสมอง  ได้ความรู้ที่เป็นอวิชชา 
แต่การพฒันาจติ (ตามแบบสมถกรรมฐาน) ได้
ความรูส้งูสดุ  (ญาณ) ทีย่งัข้องเกีย่วอยูก่บัโลก 
เรียกว่า  โลกิยญาณ
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การพฒันาปัญญาจากสมองเป็นสิง่ทีท่างโลกนยิมพฒันากนั ถอืว่าเป็นปัญญา 
โดยทั่วไป แต่การพัฒนาจิตเป็นการพัฒนาปัญญาสูงสุด ในทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า 
ที่ใดมีพลังงาน ที่นั้นย่อมท�างานได้ สมองมีพลังงานจิตก็เป็นตัวพลังงานอย่าง 
เด่นชัด ทั้งสองจึงสามารถพัฒนาให้เกิดเป็นความรู้ได้ สิ่งใดยังไม่มี แล้วท�าให้เกิด 
มีขึ้น สิ่งใดยังท�างานได้ไม่ดี แล้วท�าให้ดีขึ้น เรียกการกระท�าเช่นนั้นว่าพัฒนา แม้ 
สมองจะมีพลังงาน ก็ไม่สามารถพัฒนาให้เห็นสิ่งอันเป็นทิพย์ได้ ผู้เขียนได้พัฒนา 
สมอง มาทางด้าน Electron microscopy ของเชื้อไวรัส แม้จะได้พัฒนาสมอง 
จนมองเห็นโครงสร้างที่เล็กของเชื้อไวรัสแล้ว ก็ยังไม่สามารถสัมผัสกับสิ่งอันเป็น 
ทพิย์ได้ ยงัมองไม่เหน็ผ ี(สมัภเวส)ี ยงัมองไม่เหน็เทวดา นีค่อืจดุอ่อนของการพฒันา 
สมอง ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ที่สัมผัสกับสิ่งอันเป็นทิพย์ได้ จึงเรียกความรู้ที่เกิด 
จากสมองว่าเป็นอวิชชา ส่วนการพัฒนาจิตตามแนวของสมถกรรมฐาน เมื่อพัฒนา 
จนถงึระดบัสงูสดุแล้ว สามารถมองเหน็รปูร่างทีเ่ป็นทพิย์ด้วยทพิพจกัขญุาณ เหน็ผี 
เห็นเทวดาได้ นี่คือข้อแตกต่างของความรู้ที่ได้จากการพัฒนาสมองและความรู้ที่ได้ 
จากการพัฒนาจิต

การพัฒนาสมอง ได้ความรู้ที่เป็นอวิชชา แต่การพัฒนาจิต (ตามแบบสมถ 
กรรมฐาน) ได้ความรูส้งูสดุ (ญาณ) ทีย่งัข้องเกีย่วอยูก่บัโลก เรยีกว่า โลกยิญาณ

ยังมีความรู้สูงสุดอีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่า โลกุตตรญาณ หรือญาณ ๑๖ 
เป็นความรู้ที่เห็นเหตุเห็นผลที่เป็นจริงแท้ ไม่เนื่องด้วยกาลเวลา เรียกความรู้สูงสุด 
ประเภทนีว่้า ปัญญาเหน็แจ้ง ซึง่มอียู ่๑๖ ตวั และเกดิขึน้จากการพฒันาจติ ตาม 
แนวของวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น ปัญญาเห็นแจ้งสามารถเห็นเหตุเห็นผล ที่เป็น 
ความจริงแท้ตลอดไป มีน้อยคนนักที่จะพัฒนาจิตให้เข้าถึงได้ ทั้งนี้ด้วยเหตุอดีต 
มีบารมีที่สั่งสมมาน้อย และปัจจุบันมิได้บ�าเพ็ญต่อ จึงท�าให้จิตมีบารมีอ่อนสั่งสม 
อยู่ภายใน จึงท�าให้ยากต่อการพัฒนาจิตจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ ค�าว่า “บารมี” 
หมายถึงความดีงามที่บ�าเพ็ญ เพื่อจุดหมายอันสูงสุด
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ธรรมชาตขิองมนษุย์ทัว่ไปนัน้ “รกัสขุเกลยีดทกุข์” แปลกแต่จรงิทีม่ี 
มนุษย์จ�านวนไม่น้อยในสังคม “พร้อมที่จะทุกข์ล่วงหน้า และเสียดายทุกข์” ทุกข์ 
มันยังไม่เกิด เหตุการณ์นั้นยังมาไม่ถึง เราก็คิดนึกปรุงแต่งจนท�าให้ใจมันเป็นทุกข์ 
เช่น คดิว่าเขาคงหมดรกัเราแล้ว เขาคงทอดทิง้เราไป เขาคงแบ่งใจไปให้คนอืน่ เรา 
ไม่สบายมาหลายวันแล้ว กินยาก็ยังไม่หาย เราคงต้องเป็นโรคร้ายแน่เลย งานที่ 
เราได้รับมอบหมาย เราคงท�าไม่ได้แน่ ถ้าเราท�าไม่ได้บริษัทคงไล่เราออก หรือ 
ไม่เช่นนั้นก็คงย้ายเราไปอยู่แผนกอื่นที่เราไม่ชอบ สารพัดที่จะคิดนึกปรุงแต่ง มโน 
ไปเอง จนท�าให้ใจมันเป็นทุกข์ นี่แหละที่เรียกว่า “พร้อมที่จะทุกข์ล่วงหน้า”

ท่านอาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

แปลก
จริงแต่
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ส่วนค�าว่า “เสียดายทุกข์” เป็นอย่างไร? อาทิเช่น มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน 
มปัีญหากบัหวัหน้า มปัีญหากบัลกูค้า มปัีญหากบัคนรกั มปัีญหากบัญาตสินทิมติร 
สหาย เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว แทนที่จะวางปัญหาทุกข์กังวลใจไว้ที่ท�างาน หรือวาง 
ทุกข์ไว้ที่เหตุการณ์ตอนนั้น แต่กลับแบกทุกข์มาขบคิดบนโต๊ะอาหาร แม้อาหารที่ 
เคยชอบจะเอร็ดอร่อยสักเพียงใด สุดท้ายก็กลืนกินไม่ลง วางช้อนจานชาม รีบ 
อาบน�้าเข้านอน สุดท้ายก็นอนไม่หลับ เพราะแบกทุกข์แบกความคิดขึ้นไปขบคิด 
บนเตียงนอน คิดจนจิตกังวล คิดซ�้าคิดย�้าไปมา คิดจนจิตบอบช�้า ฉ�่าอยู่กับกอง 
ทุกข์ นี่แหละที่เรียกว่า “เสียดายทุกข์”

มนษุย์ต้องการความสขุ และพยายามดิน้รนแสวงหาความสขุ แต่สดุท้ายกลบั 
ได้รบัความทกุข์เป็นรางวลั มนษุย์ต้องการความสงบ แต่กลบัได้รบัความว้าวุน่วุน่วาย 
ใจเป็นรางวลั มนษุย์ต้องการอสิรภาพ แต่กลบัได้รบัความทกุข์เป็นคกุขงัใจ เหตใุด 
หนอจงึเป็นเช่นนัน้ เพราะเหตวุ่า เราท�าเหตไุม่ตรงกบัผล นัน่เอง พระพทุธองค์ทรง 
เป็นผู้ชี้บอกทาง ชี้บอกให้เรารู้จักสร้างเหตุให้ตรงกับผล อาทิเช่น

ถ้าเราต้องการให้ชีวิตมีความสุข  เราต้องรู้จักด�าเนินชีวิต และท�าชีวิตให้เสพ 
คุน้อยูใ่นสิง่ทีเ่ป็นกศุล เพราะกศุลมผีลท�าให้เกดิความสขุ เช่น ทานกศุล คอื รูจ้กั 
ให้แบ่งปัน รู้จักเสียสละ รู้จักลดละความเห็นแก่ตัว จิตที่คิดจะให้นั้นมันเบา จิตที่ 
คดิจะเอานัน้มนัหนกั ต้องรูจ้กัด�าเนนิชวีติให้อยูใ่นศลี ศลี คอื ความเป็นปกตขิอง 
จติ เมือ่จติเป็นปกต ิกาย วาจา กย่็อมเป็นปกตด้ิวย ปกตทิีไ่ม่ไปคดิประทษุร้ายใคร 
ปกติที่ไม่คิดไปเบียดเบียนใครให้ทุกข์เดือดร้อนใจ อันเกิดจากการกระท�าของเรา

ถ้าเราต้องการให้ใจได้รบัความสงบ ต้องรูจ้กัพกัจติไม่ไปคดิปรงุแต่ง จะห้าม 
ไม่ให้จติคดินัน้ย่อมท�าไม่ได้ แต่ฝึกจติให้มสีตริะลกึรูอ้ยูท่ีล่มหายใจเข้า-ออกบ่อยๆ 
ได้ รูแ้บบผ่อนคลายสบายๆ ไม่บงัคบั ไม่กดข่ม หายใจเข้าให้รูส้กึสบาย หายใจออก 
ให้รู้สึกผ่อนคลาย รู้แบบสบาย รู้แบบผ่อนคลายไปเรื่อยๆ จิตก็จะค่อยๆ รวมเป็น 
หนึ่ง รวมเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิ จิตก็จะหยุดคิดนึกปรุงแต่ง หยุดคิดฟุ้งซ่าน 
เมื่อนั้นจิตก็จะได้รับความสุขสงบเย็นเป็นรางวัล

ถ้าเราต้องการให้ใจได้รับอิสรภาพจากทุกข์ ต้องเจริญปัญญา โดยหมั่นฝึก 
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สติสัมปชัญญะ รู้สึกตัว รู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่กายและที่ใจบ่อยๆ ให้สังเกตว่า สิ่ง 
ทีเ่กดิขึน้ทีก่ายและทีใ่จนัน้ ล้วนเป็นของชัว่คราว ผ่านมาแล้วกผ่็านไป เกดิแล้วก็ 
ดบั บงัคบักไ็ม่ได้ บอกกไ็ม่ฟัง สัง่กไ็ม่เชือ่ เช่น ให้สงัเกตเหน็ว่า ลมหายใจเดีย๋ว 
มนักเ็คลือ่นเข้า เดีย๋วมนักเ็คลือ่นออก เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ลมหายใจเคลือ่น 
เข้าไปแล้ว ไม่เคลื่อนออกก็เป็นทุกข์ ลมหายใจเคลื่อนออกมาแล้ว ไม่เคลื่อนเข้า 
กเ็ป็นทกุข์ ร่างกายมนัหายใจเข้า - ออกของมนัเอง บงัคบัให้มนัหายใจเข้าอย่างเดยีว 
ก็ไม่ได้ บังคับให้มันหายใจออกอย่างเดียวก็ไม่ได้ บอกก็ไม่ฟังสั่งก็ไม่เคยเชื่อ 
ความสขุทีเ่กดิขึน้ทีใ่จจะรกัษาให้อยูน่านๆ กไ็ม่ได้ ความทกุข์เกดิขึน้ทีใ่จ จะผลกัไส 
ไล่ส่งมนัไปกไ็ม่ได้ มนัมเีหตมุนักเ็กดิ มนัหมดเหตมุนักด็บั ล้วนบงัคบัไม่ได้ ทีม่นั 
เป็นเช่นนี้เพราะอะไร ? เพราะกายใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้ากายใจนี้เป็นตัวเรา 
ของเราจรงิ เราต้องบงัคบัมนัได้ เราต้องสัง่มนัได้ ต้องสัง่ให้มแีต่สิง่ทีด่ีๆ  เกดิขึน้กบั 
ชีวิตเรา แต่นี่เราสั่งอะไรมันไม่ได้สักอย่างเลย การเห็นความจริงเช่นนี้บ่อยๆ ก็จะ 
ท�าให้เกดิปัญญายอมรบัความจรงิของชวีติได้ จนเกดิปัญญาสามารถละความเหน็ผดิ 
ละความยดึตดิได้ว่า กายใจนีม้นัไม่ใช่ตวัเราของเรา เมือ่นัน้จติกจ็ะหมดความอาลยั 
อาวรณ์ในกายในใจนี้อีกต่อไป ความเป็นอิสระจากทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นได้ในสักวัน

จงอย่าเทีย่วแสวงหาความสขุ ความสงบ และความมปัีญญา จากสิง่ภายนอก 
กายใจนี้เลย จงใช้สติสัมปชัญญะเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจนี้ เรียนรู้ด้วยจิตที่ตื่นรู้อยู่ 
กับปัจจุบัน แล้วท่านจะพบสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต มหัศจรรย์ในความสะอาด สว่าง 
สงบเยน็ ทีท่่านไม่เคยพบเหน็มาก่อน เมือ่หมดยดึ หมดอยาก หยดุคดิ หยดุจติปรงุ 
แต่งได้เมือ่ใด เมือ่นัน้จงึจะเรยีกได้ว่า ได้รบัอสิรภาพจากการสิน้ทกุข์ได้อย่างแท้จรงิ

ขอแสงแห่งธรรม แสงแห่งปัญญา จงสว่างไสวกลางใจผู้ใฝ่ธรรม ทุกท่าน 
เทอญ

ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
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เมื่อศีลไม่มี  สัมมาสมาธิก็ไม่มี  เมื่อ 
สมัมาสมาธไิม่ม ียถาภตูญาณทสัสนะกไ็ม่มี 
เมือ่ยถาภตูญาณทสัสนะไม่ม ีนพิพทิา  วริาคะ 
กไ็ม่ม ีวมิตุตญิาณทัสสนะก็ไม่มี

แต่หากเมือ่มหีริโิอตตปัปะแล้ว อืน่ใด 
ก็ตามมา หิริโอตตัปปะมีความส�าคัญเป็น 
อย่างมาก  เพราะสามารถทยอยส่งผล ส่ง 
มรรค  สู ่อริยะมรรค  อริยผล  อันเป ็น 
จุดหมายของการบ�าเพ็ญบุญญาบารมี 
คุณงามความดี  ในธรรมวินัยขององค์พระ
พุทธะ

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

อันตัวกูนี้เปรียบเช่นถังขยะที่วางไว้ 
ณ ทีโ่ล่งแจ้ง ขยะไม่มคีวามรูส้กึหนาวร้อน  
หวิกระหาย ทกุข์ทรมานใดๆ ใครจะด่า ใคร 
จะชอบ ใครจะรกั ใครจะชงั ใครจะสรรเสรญิ  
ใครจะนินทา  ใครจะกราบไหว้บูชา  ใครจะ 
ทบุต ีถ่มน�า้ลาย น�า้มตูร น�า้คถูต่างๆ ลงใส่ 
ถงัขยะ ถงัขยะจะไม่รูส้กึดใีจหรอืเสยีใจ แต่ 
ขอให้พจิารณาตวัของตวัเองว่า  เราได้ท�าดี 
หรือชั่วตามที่เขาว่าแล้วหรือยัง? 

วางตวัให้อยูใ่นอเุบกขาธรรม เท่านีก้็ 
ได้ชื่อว่า เป็นผู้ละวาง

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ค ต ิธ ร ร ม
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๑๐ ปี ของชมรมกัลยาณธรรม ผ่านไปเหมือน ๑๐ วินาที หรือ ๑๐ 
นาที หรือนานที่สุดส�าหรับฉันแล้วราวกับ ๑๐ วันเท่านั้น เมื่อเทียบกับการที่ได้พบ 
กับมิตรภาพจากพี่น้องชาวกัลยาณธรรม มีค�ากล่าวว่าเวลาแห่งความสุขมักผ่านไป 
เรว็เสมอ อนันีค้งจะจรงิสนิะ ฉนัเองได้เข้ามาร่วมงานกบัชาวชมรมกลัยาณธรรมนัน้ 
ด้วยความบังเอิญจริงๆ ถ้าพูดภาษาทางโลก แต่ส�าหรับทางธรรมแล้วว่ากันว่า ไม่มี 
เหตุบังเอิญที่เกิดบนโลกนี้ ทุกอย่างล้วนเกิดแต่เหตุเสมอ ขอเล่านิดหนึ่งนะคะว่า 
ฉันได้มา ณ ที่แห่งนี้ได้อย่างไร

สายใยแห่งกัลยาณมิตร 
ณ ชมรมกัลยาณธรรม

แอนนี ่- ประวีณา อาจศิริ
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ตัวฉันเองได้เคารพและศรัทธา ท่านอาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร โดยการ 
ฟังเทป (ตั้งแต่มีเทป น่าจะประมาณได้ว่าอายุอานามของฉันนี่ ก็คงเลยวัยกลาง 
คนมาแล้วแน่นอน) ฟังซีดี และอ่านหนังสือของท่านมานาน จนกระทั่งวันที่ได้พบ 
กับท่านอาจารย์ครั้งแรกนั้นก็โดยบังเอิญ (อีกแล้ว) ด้วยความที่ฉันในอดีตเป็นคน 
ชอบดูดวงมาก ไปทุกที่ที่เขาบอกว่าแม่น ดูบ่อยๆ เพราะอยากลุ้นเสมอว่าชีวิตจะ 
ดีไหม จะเป็นอย่างไรบ้างในอนาคต ดิฉันพบท่านอาจารย์ ดร.สนองนั้นจากที่ได้ 
หลงทางไปดูดวง ณ บริษัทหนังสือโลกทิพย์ วันนั้นทางบริษัทเขาได้เชิญท่านไป 
บรรยายธรรมะ ท่ามกลางหมู่คนที่ลุ่มหลงมัวเมากิเลสอย่างตัวฉันนี่เอง ฉันได้เห็น 
ว่าท่านอาจารย์ ดร.สนอง จะบรรยายในช่วงบ่าย ฉันรอเพราะอยากพบท่านมานาน 
และก็สมใจจริงๆ ท่านบรรยายเตือนสติ สะกิดใจฉันอีกว่า วันนี้เราน่ะท�าอะไรให้ 
ประโยชน์แก่ชีวิตทั้งตัวเองและผู้อื่นหมู่มากบ้างหรือยัง พร้อมหรือยังที่จะจาก 
โลกนี้ไป โดยไม่ได้มาเปล่าไปเปล่าไร้สาระ ท่านบรรยายต่ออีกว่าถ้าพวกคุณไม่เชื่อ 
ผม  ลองไปทีน่ีส่ ิ...อาทติย์หน้าคณุจะพบว่ามคีนจ�านวนหนึง่เขามาร่วมกนัสร้างสรรค์ 
สิ่งที่ดีงามแก่ชีวิตและเป็นประโยชน์กับคนหมู่มาก

และก่อนจากวันนั้นท่านอาจารย์ ดร.สนองเองได้ฝากไว้ว่า ผมได้มาตามหา 
ญาตธิรรมของผมในอดตี ไม่ให้ลงอบายภมู ิท่านเตอืนอกีครัง้ อาทติย์ถดัมาฉนัไป 
ที่หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งครั้งนั้นเป็นการ 
จัดงานของชมรมกัลยาณธรรมที่นั่น ฉันไปสายแต่ประทับใจมาก เดินเข้าไปในงาน 
พบกับโรงทานมากมาย ฉันเข้าไปลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ก็ให้ความต้อนรับอย่าง 
ดีเยี่ยม มีคนพาเดินไปส่งจนถึงที่นั่งในหอประชุมห้องแอร์เย็นฉ�่า องค์บรรยาย 
วันนั้นองค์หนึ่งคือ ท่าน ว. วชิรเมธี ในวันนั้น ใน 
ความคดิตอนนั้นคิดว่า ยังมีคนอย่างนี้อยู่ในสงัคม 
เมืองกรุงอยู่อีกหรือ ฉันเป็นคนต่างจังหวัด ภาค 
อีสาน เข้ามาเรียนและท�างานในกรุงเทพฯ มักจะ 
เจอแต่ผู้คนแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบเสมอ 
ผิดกับคนต่างจังหวัดบ้านของฉัน



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม58

หลังจากวันนั้นกลับไปบ้านหลังสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ฉันอธิษฐานเลยว่า 
ชีวิตที่เหลือของฉันจะขอให้ได้อยู่เพื่อท�างานเบื้องหลังในการเผยแผ่พระศาสนา 
และจะเลิกเชื่อดวง จึงไปสมัครเป็นอาสาในชมรมกัลยาณธรรม และเช่นเคย 
ทั้งท่านประธานชมรมฯ และพี่น้องในชมรมฯ ทุกคนได้ต้อนรับอย่างอบอุ่น และ 
ที่ส�าคัญฉันพบว่า ในทุกๆ ครั้งของการจัดงาน เมื่อวันที่เราประชุมเตรียมงาน 
ลงมือช่วยกันท�านั้น พลังทางบวกเยอะมาก เจออุปสรรคปัญหาใดๆ ใหญ่หลวง 
แค่ไหน อย่างที่ถ้าหากให้กลุ่มคนอื่นท�างานคงเป็นต้องมีการทะเลาะโต้แย้งหรือไม่ 
ก็ล้มเลิกไปเป็นแน่ แต่ที่นี่แปลกมาก ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆ ใหญ่เล็กเพียงไหน 
พวกเราผ่านลลุ่วงไปได้ด้วยด ีดัง่เนรมติได้ อยากได้อะไรกไ็ด้หมด ยิง่กว่าปาฏหิารย์ิ 
อย่างไม่น่าเชื่อ ฉันเองก็ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า ธรรมะจัดสรรนั้นเป็นเช่นนี้เอง

และไม่นานมานีเ้องฉนัล้มป่วยต้องรบัการผ่าตดั พีน้่องทีช่มรมฯ พอเพยีงแค่ 
รู้ข่าว ทุกคนล้วนส่งก�าลังใจมาให้ และเตือนสติฉันด้วยธรรมะมากมาย ท�าให้ฉัน 
จากความรูส้กึท้อแท้กงัวล กไ็ม่มคีวามคดิเหล่านัน้เหลอือยูเ่ลย ทีม่อียูต่อนนีเ้หลอืแต่ 
ความกล้าหาญ ความตั้งมั่น มีสติ และการอาการป่วยของฉันก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว 
อย่างไม่น่าเชื่อ ฉันจึงรู้สึกอยากขอบคุณ ถึงบุญคุณจากเพื่อนชาวกัลยาณธรรม 
ทุกท่าน และอยากขอบคุณชมรมกัลยาณธรรมที่ท�าให้ฉันได้ท�าหน้าที่ดังที่ฉันได้ 
ตัง้ปณธิานเอาไว้ต่อหน้าพระพทุธองค์ ทีจ่ะอยูเ่บือ้งหลงังานเผยแผ่พระศาสนา และ 
ไม่ว่าบททดสอบในชีวิตของฉันจะยากล�าบาก จะดีจะไม่ดีอย่างไร ฉันจะขอใช้พลัง 
บวกพลังธรรมที่กลุ่มชมรมกัลยาณธรรมที่หยิบยื่นให้กับฉัน เพื่อจะมีชีวิตที่เหลือ 
ท�างานร่วมอุดมการณ์เดียวกันไปตลอด

กราบขอบพระคณุสายใยกลัยาณมติรทกุท่าน ณ ชมรมกลัยาณธรรม ส�าหรบั 
๑๐ ปีที่ผ่านมา และตลอดไปค่ะ

หลงัจากวนันัน้กลบัไปบ้านหลงัสวดมนต์ไหว้พระแล้ว 
ฉันอธิษฐานเลยว่า  ชีวิตที่เหลือของฉันจะขอให้ได้อยู่เพื่อ 
ท�างานเบือ้งหลงัในการเผยแผ่พระศาสนา และจะเลกิเชือ่ดวง 
จึงไปสมัครเป็นอาสาในชมรมกัลยาณธรรม
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งานแสดงธรรม - ปฏิบัติธรรม เป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งจัดโดย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ ร่วมกบั มลูนธิสิปุฏปัินโน และชมรม 
กลัยาณธรรม เมือ่วนัอาทติย์ที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ ส�าเรจ็ลลุ่วงไปแล้วด้วยความ 
ราบรื่นและมีคุณค่ายิ่ง แต่ความทรงจ�าดีๆ เมื่อระลึกถึงก็ท�าให้จิตใจเบิกบานชุ่มชื่น 
มองเห็นแต่ความดีของผู้คนที่มารวมตัวกันสร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม และมีแต่ 
ความประทับเป็นอนุสรณ์ไว้ในใจตนและผู้คนรอบข้าง เป็นก�าลังใจกันและกันให้ 
ความดีงอกงามเบ่งบานยิ่งๆ ขึ้นไป 

ปีนีเ้ป็นปีแรกทีเ่ราจดังานแสดงธรรมทีบ่พติรพมิขุเพยีง ๒ ครัง้ (แต่มกีจิกรรม 
ฟังธรรม - ปฏบิตัธิรรม ทีโ่รงพยาบาลสมทุรปราการเดอืนละครัง้เพิม่ขึน้มา) ส�าหรบั 
บพิตรพิมุขนั้น ครั้งก่อนผ่านไปตั้งแต่ ๘ มีนา นับว่านานร่วม ๖ เดือน เพื่อนๆ 
พี่น้องชาวชมรมกัลยาณธรรมต่างก็คิดถึงบพิตรพิมุข บ้านแห่งธรรมนี้กันไม่น้อย 

วันแห่ง
การบูชาธรรม
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ทีเดียว นอกจากนี้การจัดงานครั้งนี้ยังมีองค์บรรยายระดับแม่เหล็กครูบาอาจารย์ 
ให้ความเมตตามาแสดงธรรมน�าปฏิบัติ และเป็นวาระพิเศษอีกครั้งที่มูลนิธิสุปฏิ- 
ปันโน ให้เกยีรตร่ิวมเป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วยทมีงานจติอาสาชาวชมรมกลัยาณธรรม 
ก็มีความแข็งแกร่งมั่นคง มีความเสียสละ รักใคร่สามัคคี การด�าเนินกิจกรรม 
มหากุศลในวาระนี้จึงประสบความส�าเร็จน่าอนุโมทนายิ่ง

หลังจากวันจัดชุดธรรมทาน ซึ่งมีเพื่อนๆ พี่ป้าน้าอา มาช่วยกันที่คลัง 
ศรีนครินทร์  ได้ก�าลังแรงส�าคัญคือน้องๆ นักศึกษาวัยแข็งแรง จาก มศว. 
องครกัษ์ ภายใต้การน�าของ ศ. ดร. สาลี ่สภุาภรณ์ คมุน้องๆ ทะยอยขึน้รถแทก็ซี่ 
ทีจ่ดุนดัพบ ณ สถานรีถไฟฟ้าแบริง่ รวมจ�านวนมาได้ ๓๕ คน พีส่ชุาตกิบัคณุน้อง 
เป็นเจ้าภาพคาวหวาน อาจารย์สาลี่ยังเอากล้วยและลองกองมาฝากมากมายด้วย 
เป็นที่สนุกสนาน ท�างานสองชั่วโมงก็จบ จากนั้นอีก ๒ สัปดาห์ ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงนับ 
ถอยหลังสู ่วันงาน เข้าพื้นที่บพิตรพิมุขกัน เริ่มด้วยพรไพศาลผ้าใบ ให้ความ 
อนุเคราะห์เข้ามากางเต็นท์ให้ ในวันพุธและพฤหัสบดี เป็นบุญร่วมกัน จ�านวน 
มากกว่า ๒๐ หลงั โดยม ีดต. อาทติย์ วฒันปฤดา เป็นตวัแทนชมรมฯ เข้ามาดแูล 
อ�านวยความสะดวกให้ในฐานะเจ้าบ้าน จากนั้นในวันศุกร์ก่อนงาน ทีมดูแลโถง 
ฟังธรรมและจิตอาสาน่ารักจ�านวนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร 
จากเทศบาลต�าบลด่านส�าโรง ฯลฯ เข้าพืน้ทีเ่พือ่ท�าความสะอาดหอพระและศาลพ่อปู่ 
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ทีเ่คารพสกัการะเป็นมงคลของชาวบพติรพมิขุและพวกเราทกุคน ทราบข่าวว่าเพือ่นๆ 
ที่มาช่วยกันท�าความสะอาด ถูกรางวัลงวดนี้กันหลายคน นอกจากนี้ยังเข้าไป 
ช่วยกนับนัทกึต�าแหน่งโต๊ะต่างๆ ในโรงอาหาร ก่อนที ่ดต.อาทติย์และเพือ่นๆ ชาว 
วินมอเตอร์ไซค์ใจแมน จะเข้ามาขนย้ายโต๊ะออกมาวางตามเต็นท์ รอเพื่อนๆ มา 
จัดสถานที่ในวันรุ่งขึ้น กว่าจะเสร็จภารกิจแนวหน้า ก็ปาเข้าไปถึง ๓ ทุ่ม ในขณะ 
เดียวกัน ทุกทีมต่างเตรียมพร้อม เช่น ช่างไฟใจบุญ จาก บ.ชงโควิศวกรรม ก็ 
เตรียมอุปกรณ์ไฟมาช่วยงานนี้ บ้านคุณวีระก็เตรียมน�าแผงเหล็ก และพัดลมขึ้นรถ 
บรรทุก ทีมลงทะเบียนก็เตรียมต้มจับฉ่ายหม้อใหญ่โดยหัวหน้าทีมใจบุญคือคุณ 
สุชาติ แท้เที่ยงเจริญ รวมทั้งภัตตาคารบุญคุณดาวก็ลงจากปลูกหญ้าที่ภูธารธรรม 
มาสูต่ลาดไท เพือ่เตรยีมเสบยีง ข้าวปลาอาหารมาดแูลเพือ่นๆ ๒ วนัเตม็ๆ ทราบว่า 
ผกัแพงทเีดยีวงานนีเ้พราะชนกบัเทศกาลกนิเจ ทมีปากน�า้กเ็ตรยีมนดัแนะก�าลงัคนไว้ 
ขนของตอนเช้าตรู ่...สรปุว่าทกุท่านต่างตรวจตราภาระ 
หน้าที่ในความรับผิดชอบ โดยธรรมสั่งให้ท�า ท�าด้วย 
ใจ เตรียมพร้อมในหน้าที่ เพื่อร่วมขบวนธรรมมหา- 
กุศล ในวันเสาร์ วันจัดสถานที่

เมื่อวันจัดสถานที่มาถึง บรรดาทีมงานและผู้ 
สนับสนุน (นับจ�านวนไม่ถ้วน ไม่สามารถขอบคุณ 
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ทุกคนในที่นี้ได้...ขอให้อ่านย่อๆ ในอนุโมทนาเจ้าภาพงานแสดงธรรมใน www. 
kanlayanatam) ต่างก็รู้หน้าที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งแนวหลังทางธรรม เช้านี้ 
ทีมน้องๆ นักศึกษาจาก มศว. องครักษ์ น�าโดย อ.สาลี่ และ อ.ประสิทธิ์ มากัน 
มากมายเป็นกองทัพน้อย มากถึง ๘๓ คน ช่วยงานเข้ากันดีมากกับทีมต้อนรับใน 
ห้องโถง ซึ่งได้ผู ้ใจบุญจากเทศบาลต�าบลด่านส�าโรง และวงษาคณาญาติของ 
คุณน้อง-อัจฉริยา แสงงาม มาช่วยกันจัดสรรพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยและส�าเร็จ 
ลุล่วงโดยเร็ว ทีมอื่นๆ ที่ไม่เอ่ยถึงก็ท�าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างลงตัว ขอปรบมือ 
ให้ทุกทีม ดต. อาทิตย์ ประสานกับน้องเจเจ คุมหนุ่มๆ ทีมโยธา จัดการบริหาร 
ก�าลังคน จัดความเรียบร้อยในพื้นที่ให้ลงตัว ข้าวปลาอาหารน�้าท่าพร้อมดูแลกัน 
ตั้งแต่มื้อเช้าที่พี่สุชาติเป็นเจ้าภาพ จนถึงมื้อเที่ยงและมื้อเย็น ที่ภัตตาคารบุญ 
คุณดาวเจ้าเก่า มาปักหลักบริการอาหารกายอย่างประทับใจไม่รู้ลืม 

ก่อนเพล ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอไุร  เดนิทาง 
มาถงึ และอยูเ่ป็นขวญัก�าลงัใจให้ทมีงานทานมือ้กลางวนั 
กนัทีภ่ตัตาคารบญุคณุดาว จากนัน้ท่านอาจารย์ ดร.สนอง 
และท่าน ผศ. อุ่นใจ ลิมตระกูล ท่านอาจารย์มนตรี 
จตุรภัทร และพี่ณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ ก็น�าทีมงานไป 
กราบอธิษฐานขอพรพระ ที่หอพระและขอพรศาลพ่อปู่ 
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แล้วมารบัฟังโอวาทสดๆ จากท่านอาจารย์และซกัซ้อมความพร้อมของระบบภาพเสยีง 
น�าโดยพี่เฉลิมพันธุ์และน้องๆ และทีมงานเอสอาร์โปรดักชั่นใจบุญ โดยคุณ 
อสิรยิา คปูระเสรฐิ ศลิปินรบัเชญิ กส็ละเวลามาซ้อมความพร้อม ร้องเพลงอโุบสถฯ 
กว่าจะเรียบร้อยลงตัวก็เย็นพอดี งานวันนี้ผ่านไปด้วยดี ไม่มีฝนด้วย

และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง วันงานแสดงธรรมครั้งที่ ๓๑ เริ่มต้นตั้งแต่ 
เช้ามดื มรสมุฝนฟ้าคะนองเพิง่ทิง้ช่วงไปก่อนงานแสดงธรรมสกั ๑ สปัดาห์ทีผ่่านมา 
เช้านี้ชาวชัยภูมิเกือบ ๖๐ คน เหมารถบัสมาหนึ่งคันรถ พาญาติโยมและพระสงฆ์ 
ทัง้วดัป่าสนัตธิรรม มาฟังธรรมของพระอาจารย์ครรชติ อกญิจฺโน โดยพระอาจารย์ 
มคีวามตัง้ใจจะโปรดญาตโิยมผูม้อีปุการคณุ ในบรเิวณรอบๆ วดั (บางท่านไม่เคย 
มากรงุเทพฯ เลย) นอกจากนีท่้านยงัพาโยมพ่อโยมแม่มาร่วมฟังธรรม-ปฏบิตัธิรรม 
ครั้งนี้ด้วย เพราะท่านคิดว่าสอนคนอื่นให้รู้ธรรมมากมาย โอกาสดีๆ ที่จะน้อมน�า 
ธรรมมาสู่คนใกล้ตัวและบุพการีนั้นหาไม่ง่ายนัก ท่านจึงใช้โอกาสนี้ ให้บุพการี 
ทั้งสองและญาติโยมผู้มีพระคุณเกื้อกูลพระศาสนา มีโอกาสมาจะได้มาเห็นความ 
ยิง่ใหญ่อลงัการ และได้มารบัรสพระธรรมชุม่ฉ�่าจติใจ น่าอนโุมทนาในความกตญัญู 
และความตั้งใจอันงามของพระอาจารย์ท่านยิ่งนัก ทีมงานชมรมฯ ก็ตื่นเต้นไม่น้อย 
รอต้อนรับญาติธรรมจากแดนไกลซึ่งมาลงทะเบียนตามระเบียบ ส่วนโยมพ่อ 
โยมแม่นั้นดูแลอย่างดีแบบแขกพิเศษเลย โยมพ่อท่านเดินไม่ได้ ทีมงานน่ารัก 
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ช่วยกันหาม wheelchair ขึ้นและลงหอประชุมอย่างปลอดภัย ขออนุโมทนา 
ทกุท่าน (งานนีข้าดคณุลงุค�าไหม จากบงึกาฬ - ท่านคงอยากมาแต่มาไม่ไหว คดิถงึ 
ท่านเหมือนกัน คราวหน้าขอให้ได้พบกัน)

เช้านี้พอเปิดงานแล้ว ท่านอธิการบดีเปิดงานแล้ว ก็ขอลาไปเปิดงานอีก ๒ 
งานที่ฝั่งเทคนิค ส่วน ท่าน รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล ผอ. ส�านักเสริมศึกษาและ 
บรกิารสงัคม เมือ่ท่านกล่าวรายงานแล้วกอ็ยูฟั่งธรรมครึง่วนั โดยช่วงเช้า หลวงพ่อ 
ปราโมทย์ ปาโมชโฺช แสดงธรรมเรือ่ง “เพือ่ความสิน้ทกุข์” ญาตโิยมศรทัธาคบัคัง่ 
มรีบัสมคัรส่งการบ้าน ได้ส่งกนั ๗ คน พอหลวงพ่อเทศน์จบ คนฟังกต็ามหลวงพ่อ 
กลับไปด้วยนับร้อย เรียกว่า มาฟังหลวงพ่อเท่านั้นจริงๆ แต่ญาติโยมก็ยังเต็มห้อง 
ประชุมและโถงด้านล่าง รอรับฟังธรรมจากพระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน เรื่อง 
“ชนะความหลงด้วยความรูส้กึตวั” กนัอย่างเพลดิเพลนิเจรญิธรรม และมภีาคปฏบิตัิ 
ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ อีกด้วย โดยเฉพาะญาติโยมจากชัยภูมิ คง 
ประทับใจไม่น้อย จากนั้นจึงพักทานมื้อกลางวันกันตอนก่อน ๑๑.๓๐ น. 

งานครั้งนี้นอกจากมีร้านค้าต่างๆ เหมือนเดิมแล้ว ยังมรี้านธรรมทานบูชา 
พระคุณท่านเขมานันนะเพิ่มมา และมีร้านจิตอาสา Iseeu มาออกร้านเปิด 
ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
มีผู้คนสนใจกิจกรรมนี้ (Iseeu) เนืองแน่นเป็นพิเศษ ช่วงพักทานมื้อกลางวัน 
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ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร  เมตตาแจกลายเซ็นส�าหรับท่านที่อุดหนุนร้าน 
ธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรมเหมือนเช่นเคย ทุกจิตอาสาธรรมบริกรท�างานกัน 
อย่างเต็มที่เต็มก�าลังต่างสละหยาดเหงื่อบูชาธรรมและแทนคุณครูบาอาจารย์อย่าง 
มคีวามสขุ วนันีห้วัหน้าทมีงานบางท่านกต็ดิภารกจิแต่กม็ตีวัแทนตวัช่วย ไม่ขาดตก 
บกพร่อง ท�าให้งานโดยรวมราบรื่นด้วยดี

เข้าช่วงบ่ายด้วยธรรมบรรยายของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เรื่อง “วิถี 
โลก วิถีธรรม” เนื่องจากเวลาไม่มาก ท่านจึงไม่มีเจริญภาวนาช่วงนี้ จากนั้นจึงเปิด 
วิดิทัศน์แนะน�าความเป็นมาของวัดมเหยงคณ์และการสร้างอุโบสถ มีคุณอิสริยา 
คูประเสริฐ ศิลปินนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย มาร่วมขับร้องเพลงอุโบสถ 
จากนัน้ พระเดชพระคณุ พระภาวนาเขมคณุ ว.ิ (พระอาจารย์สรศุกัดิ ์เขมรงัส)ี 
จงึแสดงธรรมเรือ่ง “เทคนคิการรูใ้จและปรบัใจ” โดยมคีณุดาว-ธรีพล เปาจนี เป็น 
พิธีกร เปิดตัวใหม่สดในงานนี้ ในฐานะศิษย์วัดคนหนึ่งและเป็นลูกกัลยาณธรรม 
คนหนึ่งด้วย ซึ่งคุณดาวท�าหน้าที่นี้ได้อย่างดี ไม่มีเคอะเขิน ไม่ตื่นเวที ลีลาเหมือน 
พิธีกรมืออาชีพเลยเชียว วันนี้พระอาจารย์มีหลายภารกิจงาน มาถึงงานนี้ก็ก�าลัง 
เหนื่อยพอดี ท่านจึงขอนั่งพักเอาแรง แต่ก็ไม่นานนักพอให้คุณดาวได้โชว์ฝีปาก 
จากนั้นก็กราบนิมนต์ท่าน พอขึ้นธรรมาสน์ก็เรียกว่าจิตวิญญาณของครูก็ท�าหน้าที่ 
ประกาศธรรมได้อย่างหมดจดสง่างาม มีภาคปฏิบัติ จบแล้วมีการถวายผ้าป่าเพื่อ 
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สร้างอโุบสถและผ้าป่าเพือ่บ�ารงุการศกึษาพระปรยิตัธิรรม โดยมลูนธิสิปุฏปัินโน อิม่ 
บุญ อิ่มธรรม อิ่มใจ ไปตามๆ กัน

งานจบลงที่ประธานชมรมกัลยาณธรรมออกมากล่าวอนุโมทนาขอบคุณ 
ทุกท่าน และตามด้วยโลโก้ของชมรมอีกท่านคืออาจารย์มนตรี จตุรภัทร ออกมา 
สรปุปิดงาน โดยให้ทกุท่านร่วมร้องเพลง “ไทยอธษิฐาน” น้อมถวายพระพรพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน�าขอขมา อธิษฐานจิต และประกาศยอดปัจจัยในงานนี้ 
ให้สาธชุนร่วมกนัอนโุมทนา และแล้ว งานแสดงธรรมครัง้ที ่๓๑ กส็ิน้สดุลง พร้อม 
ความประทับใจและบรรลุเป้าหมายทางธรรม อาจารย์มนตรี ประกาศก�าหนดการ 
งานแสดงธรรม ครั้งที่ ๓๒ ไว้แล้ว อีก ๖ เดือนมาพบกันอีกที ส�าหรับงานครั้งนี้ 
ต้องขอขอบคณุทมีงานชมรมกลัยาณธรรมและเจ้าภาพผูส้นบัสนนุทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วม 
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ จนงานใหญ่ครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีอีกครั้ง ทุกความ 
เสยีสละทกุน�า้ใจของทกุท่านจะไม่สญูเปล่า จะได้ถกูจารกึไว้ในใจมวลชน อย่างน้อย 
คนอื่นไม่เห็น แต่ท่านเองที่จะรู้เห็น และเก็บไว้เป็นเสบียงอริยทรัพทย์เดินทางไกล 
ในสังสารวัฏ อาศัยกัลยาณมิตรเป็นผู้น�าทางและเพื่อนร่วมทาง ทางนี้ไม่โดดเดี่ยว 
แต่ต่างคนต่างเดิน... จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานแดนแห่งความ 
สุขสันติในอนาคตกาลอันใกล้นี้ เทอญ
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ร่วมยอดปัจจัย ในงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๓๑
๑.  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช รวมถวาย  ๑๒๙,๗๘๕  บาท
๒.  พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน รวมถวาย  ๙๐,๑๔๐  บาท
๓.  พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)  ๙๓,๖๑๐  บาท
๔.  อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร รวมมอบบูชาพระคุณท่าน  ๗๘,๕๖๕  บาท
  (ท่านมอบให้ชมรมกัลยาณธรรมทั้งหมด)
๕.  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  ๕๗,๗๕๖.๕  บาท
๖.  ตึกสงฆ์อาพาธ (ตึกวชิรญาณวงศ์) รพ.จุฬาลงกรณ์  ๗๓,๖๓๐  บาท
๗.  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (โครงการครูข้างถนนน)  ๕๑,๖๓๐  บาท
๘.  มูลนิธิสุปฏิปันโน  ๕๙,๒๙๐  บาท
๙.  ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี คณะบริหารธุรกิจ มทร.  ๕๕,๒๙๐  บาท
๑๐. ร่วมเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรม
  • ตู้รับบริจาค  ๘๘,๑๔๒.๒๕  บาท
  • ร้านต้นไม้ ร่วมสมทบทุนเผยแผ่ธรรม  ๑๘,๕๐๐  บาท
  • ร้านบุญต่อบุญ สมทบทุนเผยแผ่ธรรม  ๑๖,๘๐๐  บาท
๑๑. ยอดรับจากในส่วนที่มูลนิธิสุปฏันโน มาออกร้านในงานนี้
  • ร่วมบุญกฐินวัดมเหยงคณ์และร่วมสร้างถนนเข้าวัด  ๓๙,๗๔๕  บาท
  • ร่วมบ�ารุงมูลนิธิสุปฏิปันโน  ๒๐,๕๔๐  บาท
  • ผ้าป่าร่วมสร้างอุโบสถวัดมเหยงคณ์  ๓๗,๑๘๐  บาท
  • ผ้าป่าการศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอน
    พระปริยัติธรรม  ๒๑,๕๕๐  บาท

โปรดอ่านข้อมูลรายชื่ออนุโมทนาเจ้าภาพงานแสดงธรรมครั้งที่ ๓๑ 
ได้ในเว็บไซต์ www.kanlayanatam.com ขออนุโมทนาทุกท่าน

มาร่วมกันอนุโมทนายอดปัจจัยรับในงานแสดงธรรมครั้งนี้
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โรงพยาบาลสมุทรปราการ น�าโดยนายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
และขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมควบคู่กับการ 
เป็นโรงพยาบาลคณุภาพ ภายใต้ค่านยิมหลกัขององค์กร “ท�างานด้วยใจ (Service 
Mind) ปลอดภัยบริการ (Safety goals) ประสานเป็นทีม (Super Teams)”

ประมาณต้นเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ดฉินัในฐานะของคณะกรรมการชมรม 
จรยิธรรมของโรงพยาบาลได้รบัโจทย์จากนายแพทย์ชศูกัดิ ์เรอืงจตุโิพธิพ์าน รอง 
ผูอ้�านวยการด้านการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ ให้หากจิกรรมทีจ่ะจดัในห้องประชมุ 

โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม

นักกายภาพบ�าบัดช�านาญการพิเศษ
กลุ่มงานกายภาพบ�าบัด โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประไพศรี วัฒนาศรมศิริ

โรงพยาบาล
สมุทรปราการ
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ของโรงพยาบาลในวนัหยดุเสาร์ - อาทติย์ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาล 
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ดิฉันจึงได้น�าโจทย์นี้หารือกับ 
แพทย์หญงินติยา คมฤทธิ ์ประธานชมรมจรยิธรรม (ในช่วงนัน้) และคณุนศิากร 
พรพทิกัษ์ด�ารง เลขาชมรมจรยิธรรม ต่างเหน็พ้องกนัว่า โรงพยาบาลควรจะจดัเป็น 
กจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการสร้างเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของบคุลากร ขณะเดยีวกนัควร 
พฒันาการมส่ีวนร่วม และสร้างความเข้มแขง็ด้านคณุธรรม จรยิธรรม แก่เจ้าหน้าที่ 
เครอืข่ายสาธารณสขุ และประชาชน ซึง่สอดคล้ององค์ประกอบหนึง่ของนโยบายการ 
พัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

ทีผ่่านๆ มาโรงพยาบาลได้มกีารจดักจิกรรมแสดงธรรมและปฏบิตัธิรรม เพือ่ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ใช้บริการ เฉลี่ยปีละ 
๒-๓ ครั้ง และมีการพาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เฉลี่ย 
ปีละ ๑-๒ ครั้ง และยังมีทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปออกหน่วยปฐมพยาบาล 
ในงานบุญต่างๆ ของจังหวัดรวมถึงการมีทีมพยาบาลอาสา ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรม 
งานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรมเป็นประจ�า และต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 
โดยมดีฉินัอยูใ่นทมีนัน้ด้วย พวกเราทกุคนรูส้กึประทบัใจ และชืน่ชมการจดักจิกรรม 
งานแสดงธรรม และทมีงานของชมรมกลัยาณธรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประธาน 
ชมรมกลัยาณธรรม-ทนัตแพทย์หญงิอจัฉรา กลิน่สวุรรณ์ (ซึง่ดฉินัมกัจะคยุกบัพี่ๆ  
น้องๆ ในทีมว่า หมอจุ๋มเหมือนนางวิสาขาจังเลย) 
จึงได้เกิดความคิดว่า เราน่าจะสร้างโอกาส ยกวัด 
น�าธรรมะเข้ามาในโรงพยาบาล จึงได้โทรศัพท์ 
ติดต่อคุณหมอจุ๋ม และเล่าให้ฟังถึงด�าริของนาย 
แพทย์ชูศักดิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน ซึ่งหมอจุ๋มได้ตอบ
รับในเวลาต่อมา

และในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คุณ 
หมอจุม๋พร้อมทมีงานชมรมกลัยาณธรรมได้เข้าพบ 
ท่านผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนายแพทย์สัมพันธิ์ 
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คมฤทธิ์ แพทย์หญิงนิตยา คมฤทธิ์ นายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล นายแพทย์ 
ชูศักดิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน เพื่อหารือถึงการร่วมกันจัดกิจกรรม พร้อมส�ารวจความ 
พร้อมของสถานที่ โดยได้ข้อสรุปว่าโรงพยาบาลสมุทรปราการเอื้ออ�านวยความ 
สะดวกด้านสถานที่ ส่วนชมรมกัลยาณธรรมเป็นผู้เชิญวิทยากรองค์บรรยายธรรม

จากวันนั้น กิจกรรมการแสดงธรรมครั้งที่ ๑ ก็ได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ 
มถินุายน ๒๕๕๗ เป็นการแสดงธรรม-น�าปฏบิตัโิดยพระอาจารย์กฤช นมิมฺโล ใน 
หวัข้อเรือ่ง “ภาวนาไม่ใช่เรือ่งยาก” ในภาคเช้า และ คณุมาล ีปาละวงศ์ องค์บรรยาย 
ในภาคบ่าย หวัข้อ “มารูจ้กัสตกินัเถอะ” ในครัง้นัน้มผีูเ้ข้าร่วมฟังธรรมจ�านวน ๑๑๘ 
คน และกจิกรรมครัง้ต่อๆ ไปกไ็ด้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาทกุเดอืน จนถงึปัจจบุนั 
เดอืนมกราคม ๒๕๕๙ รวมจ�านวน ๒๐ ครัง้เป็นการแสดงธรรม - น�าปฏบิตั ิ๑ วนั 
จ�านวน ๑๔ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ ๑๕๐ - ๒๕๐ คน และ 
เป็นการอบรมวปัิสสนากรรมฐานหลกัสตูร ๓ วนั จ�านวน ๖ ครัง้ โดยมผีูเ้ข้าอบรม 
ประมาณ ครั้งละ ๑๐๐ - ๒๐๐ คน

ในทกุครัง้ของการจดักจิกรรมแสดงธรรม - ปฏบิตัธิรรม ต้องขอขอบคณุอดตี 
รองผู้อ�านวยการด้านการพยาบาล คุณสุปราณี ชุนประเสริฐ เจ้าของร้านอาหาร 
รสสุคนธ์ เป็นผู้สนับสนุนอาหารวิทยากรมาตลอด

ครัง้ล่าสดุคอืเมือ่วนัที ่๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นการจดัอบรมธรรม เรือ่ง 
“เผชิญความตายอย่างสงบ” โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน มีผู้เข้าร่วมอบรม 
ทั้งสิ้น ๒๒๒ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีคุณวรลักษณ์ ฉัตร- 
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รัตนารักษ์ รองผู้อ�านวยการด้านการพยาบาล คนปัจจุบัน ซึ่งเป็นประธานชมรม 
จริยธรรมของโรงพยาบาลด้วย ได้น�าทีมพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต่างๆ ประมาณ 
๓๐ กว่าคน เข้าร่วมการอบรมครัง้นีด้้วย นอกจากนีย้งัมเีจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ และ 
อสม.จากชุมชนพระคุณเจ้าจากวัดไตรสามัคคีและวัดน้อยสุวรรณาราม เข้ารับ 
การอบรมด้วย และในครัง้นีท่้านผูอ้�านวยการโรงพยาบาลได้กล่าวแสดงความมุง่มัน่ 
ว่าโรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมกับชมรมกัลยาณธรรม จะจัดกิจกรรมแสดงธรรม 
ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 
ที่จะขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลสมุทรปราการก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 
ควบคู่ไปกับโรงพยาบาลคุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบ สมกับปรัชญาของโรงพยาบาล 
คือ “โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อชาวสมุทรปราการ”



ภาพแห่งความทรงจ�างานแสดงธรรม  ครั้งที่  ๓๑
วันอาทติย์ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘


