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การเลือกคู่ครอง
อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

เกริ่นน�ำ

การทีบ่ คุ คล ๒ คน ซึง่ มีพนื้ ฐานมาจากครอบครัวทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิด
ค่านิยม รสนิยม อุปนิสัย และความประพฤติที่แตกต่างกัน แล้วต้องมาอยู่
ร่วมกันเป็นสามีภริยาทีต่ อ้ งเห็นหน้าเห็นการกระท�ำอันจ�ำเจทุกๆ วันไปจนตาย
ไม่ใช่เป็นสิง่ เรือ่ งง่าย ฉะนัน้ การตัดสินใจเพือ่ เลือกคูค่ รองจึงถือว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็น
อย่าได้ถอื เป็นเรือ่ งเล่นๆ หรือคึกคะนองตามแบบวัยรุน่ หรือเป็นเรือ่ ง “ขาย
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ของ” เพราะเมื่อพลั้งพลาดขึ้นมาแล้ว ย่อมแก้ไขได้ยากล�ำบาก และน�ำมา
ซึง่ ทุกข์ไปตลอดชีวติ บางคนอาจเถียงว่า เมือ่ อยูด่ ว้ ยกันไม่ได้ ก็แยกทางเดิน
ตัวใครตัวมัน ให้มนั รูแ้ ล้วรูร้ อดไป ถึงแม้จะกระท�ำตามวิธหี ลังนีไ้ ด้ แต่บาดแผล
ทีบ่ าดลึกเข้าไปในหัวใจ และประสบการณ์อนั แสนเจ็บปวดทีฝ่ งั แน่นอยูใ่ นจิตใจ
ของคนทัง้ สองย่อมจะไม่มวี นั ลืมเลือน และถ้ายังปรับจิตปรับใจกันไม่ได้ ก็ยอ่ ม
ผูกเป็นเวรเป็นกรรมไปทุกภพทุกชาติ อันน�ำมาซึง่ ความขมขืน่ ระทมทุกข์ชาติแล้ว
ชาติเล่าอันหาที่สิ้นสุดไม่ได้
ฉะนั้น จึงขอฝากข้อคิด ธรรมะ และสาระน่ารู้ ให้ทุกๆ ท่าน เพื่อใช้ใน
การพิจารณาตัดสินการเลือกคู่ครอง ดังนี้

ต้องเริ่มต้นการเลือกคู่ด้วย “สติปัญญา”

“สติ” แปลว่า การระลึกได้ การรู้ตัว การไม่พลั้งเผลอ
ส่วน “ปัญญา” แปลว่า ความรูค้ วามเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องเข้าใจ
ไปถึงเหตุและผลว่า ผลย่อมไหลมาแต่เหตุ และเหตุเป็นที่มาของผล
ฉะนั้น ถ้าเราเริ่มต้นเลือกคู่ครองด้วยวิธีอื่นๆ เช่น เพราะตัณหา
ความอยาก ความคึกคะนอง ความอยากลอง การท�ำตนเพือ่ ให้เข้ากับ trend
(ความโน้มเอียง) ของสังคมทีพ่ าไป ก็เท่ากับว่าเราเดินผิดทางตัง้ แต่ตน้ แล้ว
เพราะเป็นการเลือกคูค่ รองโดยขาดสติและปัญญา เมือ่ เลือกคูค่ รองโดยขาด
การไตร่ตรอง ขาดการตรวจสอบ ขาดเหตุขาดผล แล้วจะได้คู่ครองที่ดี
ได้อย่างไร?
อย่ามองเพียงผิวเผินว่า ฝ่ายตรงข้ามดีกบั เราอย่างโน้นอย่างนี้ เอาอกเอาใจ
เราขั้นนั้นขั้นนี้ แต่จงรู้จักขุดคุ้ย ค้นหาความจริงถึงจุดด้อยและข้อบกพร่อง
ของฝ่ายตรงข้าม แล้วถามตัวเองว่า จะสามารถยอมรับและอยู่กบั ข้อบกพร่อง
หรือจุดด้อยของผูน้ ไี้ ด้หรือไม่ ไม่ใช่เพียงแต่ตอบว่า ก็สามารถพออยูไ่ ด้ชวั่ ครัง้
ชัว่ คราว ขอให้ใช้ปญ
ั ญานึกถึงของจริงแท้คอื เราต้องอยูก่ บั คูข่ องเราไปจนตลอด
ชีวติ หากต้องด�ำเนินชีวติ เช่นนี้ แล้วจะไหวไหม? อย่าได้ปลอบใจตัวเองว่า ถ้า
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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แต่งงานแล้ว เราจะสามารถเปลี่ยนนิสัยของคู่ครองเราได้ เพราะนั่นเป็นเพียง
ความหวัง ซึง่ จะประสบผลส�ำเร็จได้หรือไม่ มันเป็นเรือ่ งในอนาคตซึง่ เต็มไปด้วย
ความไม่แน่นอน และมีเหตุปจั จัยอืน่ ๆ ประกอบอีกมากมาย จึงขึน้ อยูก่ บั ว่าท่าน
พร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องนี้หรือไม่ หรือว่าควรจะจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
แต่ง อันเป็นหนทางทีแ่ น่นอนกว่า จะดีกว่าหรือไม่ อย่าลืมว่าหากเริม่ ต้นความรัก
ด้วยความหลงใหลก็มักจะจบลงด้วยความเจ็บปวด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาใน
ชีวิต ท่านมีสิทธิที่จะเลือกหนทางเดินด้วยตัวของท่านเอง

อย่าหลง “เสน่ห์” ในเรือนกายมากไปกว่า
“คุณธรรม” ประจ�ำจิตใจ

หากเผลอไผลไปหลงเสน่หใ์ นเรือนกายเพียงอย่างเดียว ลองคิดถึงคูค่ รอง
ของเราเวลาแก่ หรือเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาเยือน ความรู้สึกจะเป็นเช่นใด?
ความจริงไม่ต้องคอยให้แก่-เจ็บป่วยหรอก ถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุ แล้ว
ต้องเสียโฉม เราจะท�ำใจได้แค่ไหน เพียงใด?
ถ้ามัวแต่หลงในรูปร่าง เวลาเจอคนอื่นที่มีรูปร่างแจ๋วกว่า น่าดึงดูดกว่า
มีเสน่ห์มากกว่า ถามจิตใจตัวเองดูว่า จะรับได้แค่ไหน?
จงจ�ำไว้ว่า รูปร่าง เครื่องส�ำอางค์ เครื่องประดับ เสื้อผ้า อุปกรณ์เสริม
ความงามทุกชนิด ล้วนแล้วแต่เป็น “สิ่งภายนอก” อยู่กับเราไม่ยั่งยืน สู้
คุณธรรมที่อยู่ประจ�ำจิตใจซึ่งเป็น “สิ่งภายใน” เป็นคุณงามความดี ซึ่งจะอยู่
กับเราอย่างยัง่ ยืนไปจนตลอดชีวติ แล้วท่านจะเลือกแบบไหน? ลองตอบค�ำถาม
ว่า ต่อให้ใช้เครือ่ งส�ำอางค์ดปี านใด เครือ่ งเสริมความงาม หรือเสือ้ ผ้าอาภรณ์
อันแสนแพงเพียงใด มันจะสามารถลบหรือหยุดยัง้ ความชัว่ ร้ายในจิตใจได้ไหม
เช่น เป็นคนขี้โกรธ ขี้โมโห ขี้หงุดหงิด จู้จี้ขี้บ่น ความไม่สุภาพอ่อนโยนต่อ
ผูอ้ นื่ ความไม่มนี ำ�้ ใจ การไม่ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน ฯลฯ ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้
มีความจ�ำเป็นกับการด�ำรงชีวิตคู่ แต่ทา่ นกลับไม่ให้ความสนใจเป็นล�ำดับต้นๆ
แล้วชีวิตคู่จะลงเอยด้วยแบบใด?
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ความหลงใหลจะมาจากส่วนไหนของกายก็ได้ แต่ความรักแท้ที่บริสุทธิ์
มีแหล่งที่มาเพียงแหล่งเดียว คือจากกลางใจที่ไม่มีกิเลส-ตัณหาเจือปนเท่านั้น
ผู้ที่ใช้เสน่ห์ในเรือนร่างเป็นสิ่งล่อ สักวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนไร้ค่า
ไม่มใี ครเหลียวแล เพราะเสน่หเ์ หล่านัน้ ไม่จรี งั เช่นเดียวกันผูท้ ยี่ ดึ เอา “เซ็กซ์”
แบบเอาเป็นเอาตาย สักวันหนึ่งคุณก็เข้าใจถึง “ความผิดหวัง” และ “ความ
ไม่นา่ เลย” ทีเ่ ราไปหลงยึดมัน่ ถือมัน่ มากไปกว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม”
ซึง่ เป็น “สิง่ ดีงาม” ทีไ่ ม่ถกู กิเลส-ตัณหาหลอกล่อจนเสียสูญ นีแ่ หละเป็นของแท้
ของจริง และจะอยู่กับบุคคลผู้นั้นทั้งภพชาติปัจจุบันและอนาคตชาติตลอดไป
เคยถามตัวเองไหมว่า “รักแท้มจี ริงหรือไม่?” ส�ำหรับผูท้ ยี่ งั เข้าไม่ถงึ แก่นแท้
แห่งธรรมะ ก็จะตอบค�ำถามนี้ไปนานาทัศนะ แต่ส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมและ
เข้าถึงธรรมแล้ว จะตอบว่า “สิง่ ทีจ่ ริงกว่ารักแท้กค็ อื กิเลส-ตัณหา นัน่ ไง” เรา
ทั้งหลายถูกกิเลส-ตัณหาหลอกล่อจนเราเข้าใจผิดว่า นั่นแหละคือ “รักแท้”
ตัว “เสน่ห”์ น�ำมาซึง่ ความดึงดูดในทางเพศ ก่อให้เกิดราคะ (ความทะยาน
อยาก อันน�ำมาซึ่ง “โลภะ”) เวลาที่ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากก็น�ำมาซึ่งความ
โกรธ-ความขัดเคืองใจ (ทางธรรมะ เรียก “โทสะ”) ทั้งตัว “โลภะ” และ
“โทสะ” ก็มรี ากเง่ามาจาก “โมหะ” คือความไม่รจู้ ริงของเหตุการณ์หรือสภาวะ
การณ์ที่ปรากฏขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเรา ฉะนั้นถ้าอยากจะตีค�ำตอบเหล่านี้
ให้ถ่องแท้ ก็ลองชวนคู่ครองของตนศึกษาธรรมะร่วมกัน ปฏิบัติธรรมร่วมกัน
ถกปัญหาในธรรมะร่วมกัน แล้วท่านจะพบว่า “ธรรมะ” ให้ความ “อัศจรรย์”
ต่อชีวติ คูข่ องท่านอย่างไร? ต่อความรักแท้ของท่านอย่างไร? ต่อการแก้ปญ
ั หา
ต่างๆ ในชีวิตคู่อย่างไร? และสุดท้ายจะพบความจริงว่า ทุกอย่างมี “อวิชชา”
(ความไม่รจู้ ริงตามเหตุ-ผลธรรมชาติของมัน) เป็นรากเง่า มีกเิ ลส-ตัณหาเป็น
ผู้สั่งให้ท�ำ ซึ่งเราสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็ด้วย “สติ” + “ปัญญา” เท่านั้น
ตัว “กิเลส-ราคะ” ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดๆ มาพิสูจน์ มันเกิดขึ้นเอง แสดง
ออกของมันเอง บางคนปล่อยให้ “กิเลส-ราคะ” น�ำหน้าจนขาด “สติ” ก็เลย
แสดงออกในสิ่งที่ไม่บังควรต่อทั้งคู่รัก คนรอบข้าง และสังคมรอบตัว ชนิดที่
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ตัวเองก็ไม่รู้ตัว ซึ่งน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียให้กับตนเอง คู่รัก และครอบครัว
ต่างกับ “รักแท้”, “คุณธรรม”, “จริยธรรม” ทีต่ อ้ งอาศัยเวลาเป็นเครือ่ งพิสจู น์
ฉะนัน้ จงอย่ารีบด่วนผลีผลามตัดสินใจในการเลือก “คูค่ รอง” จนกว่า “คูร่ กั ”
ของเราจะได้พิสูจน์ในเรื่องนี้แก่เราจนพึงพอใจ
ชีวิตสมรสในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่พังเพราะ ราคะ เซ็กซ์ กิเลส ตัณหา
ความโลภ ความโกรธ และความหลงแทบทั้งสิ้น ฉะนั้นจงแยกสิ่งเหล่านี้ออก
จาก “ความรักทีแ่ ท้จริง” ทีไ่ ม่เจือด้วยสิง่ เหล่านี้ เพราะหากท่านยังหลงใหลใน
สิ่งเหล่านี้โดยยึดเป็นสรณะแล้วละก็ ก็ลองถามใจท่านว่าจิตใจท่านจะหวั่นไหว
ไหมเมื่อไปเจอผู้อื่นที่มีเสน่ห์และราคะที่แรงกว่า หรือในกรณีที่คู่ครองของเรา
ต้องผ่าตัด หรือประสบอุบตั เิ หตุทรี่ า้ ยแรงจนต้องเสือ่ มสมรรถภาพในทางเพศไป
แล้วท่านจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร?
“เซ็กซ์” + “เงิน” เป็นเพียงเหยือ่ ล่อให้หวั ใจคุณวิง่ เตลิดเปิดเปิงไปชัว่ คราว
เท่านั้น มันไม่ใช่เสน่ห์ที่แท้จริงที่จะสร้าง “รักแท้” ได้ หาไม่แล้วคนที่เป็น
เศรษฐี หรือผูท้ มี่ เี รือนร่างอันเย้ายวน ก็คงประสบความส�ำเร็จใน “รัก” ทุกรายซิ
แต่จากข่าวสารทีป่ รากฏ มีแต่ทำ� ให้ความรักพังกับพังเท่านัน้ ให้ลองดูตวั อย่าง
ของพวกดารา นักกีฬาชื่อดัง นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง นักร้อง นักแสดง ฯลฯ
แล้วเจาะลึกถึงชีวติ รักของพวกเขาเหล่านัน้ แล้วลองค้นหาค�ำตอบดูดว้ ยตนเอง
แล้วท่านก็จะพบสัจธรรมในเรื่องนี้
หากใครไปเอา “ความรัก” ผูกไว้ทกี่ าย มันก็จดุ ติดได้แต่เฉพาะไฟราคะ
เท่านัน้ แต่ไฟแห่งรักแท้ตอ้ งจุดขึน้ ทีจ่ ติ แต่ตอ้ งเป็นจิตทีส่ ดใส-ชืน่ บาน-บริสทุ ธิ์
ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ได้ ผู้นั้นต้องมี “ธรรมะ” ประจ�ำใจ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมี ๒
ตัว คือ
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๑. คุณธรรม เป็นคุณสมบัติของจิตใจ เป็นเรื่องภายใน เช่น ความรัก
ความเมตตา ความสงสาร ความคิดช่วยเหลือผู้อื่น ความรู้ว่าอะไร
ควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ เป็นต้น
๒. จริยธรรม เป็นความประพฤติหรือนิสัยใจคอที่แสดงออก เป็นเรื่อง
ภายนอก เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย-วาจา ซึ่งทุกๆ คนที่
ติดต่อด้วยสามารถสัมผัสและรู้สึกได้
ผู้ที่มีทั้ง “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” จะสามารถน�ำพาคู่ครองสู่ความ
ส�ำเร็จและมั่นคงได้ เพราะผู้นั้นจะท�ำแต่ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติเท่านั้น

“คู่สร้างคู่สม” หรือ “คู่เวรคู่กรรม”

คู่สมรสบางคู่สามารถครองรักครองเรือนด้วยความปกติสุขตลอดชีวิตคู่
รู้จักช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน งานจะหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ว่ากัน
แม้ความคิดเห็นในบางครัง้ จะแตกต่าง แต่กไ็ ม่สร้างความแตกแยกซึง่ กันและกัน
เพราะรู้ถึงหน้าที่ที่ตนต้องมีต่อสถาบันครอบครัวมากกว่าการตามใจตัวเอง
ชาวบ้านจึงเรียกคู่ครองแบบนี้ว่า “คู่สร้างคู่สม”ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด?
แต่กม็ ีบางคูท่ ี่ดเู หมือนว่าจะเข้ากันได้ดีมาตัง้ แต่เริ่มแรก แต่พออยูก่ ันไป
สักพักหนึง่ หรือนานวันเข้า ทัง้ คูต่ า่ งคนต่างก็ออกลายซึง่ กันและกัน ต่างยึดถือ
ความเห็นของตนเป็นหลักโดยไม่ยอมรับฟังความเห็นของฝ่ายตรงข้าม ท�ำอะไร
ก็เอาแต่ตามใจตนเป็นใหญ่ เช่น “ข้าฯ ท�ำสิง่ นีส้ งิ่ นัน้ ได้ แต่แกห้ามท�ำ”, “ข้าฯ
พูดจาบ่นว่าได้ แต่แกห้ามบ่นว่าฉันอย่างเด็ดขาด” ฯลฯ ชาวบ้านจะเรียกคูค่ รอง
แบบนี้ว่า “คู่เวรคู่กรรม” ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด?
ในทางพระพุทธศาสนา มีคำ� ตอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ กล่าวคือ “ผลทัง้ หลาย
ย่อมไหลมาแต่เหตุ เหตุเป็นที่มาของผล” ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจึงมี
ที่มาที่ไปทั้งสิ้น ดังนี้
กรณีทเี่ ป็น “คูส่ ร้างคูส่ ม” แสดงว่า ทัง้ หญิง-ชายจะต้องครองธรรมะ ๔
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ประการ อย่างเสมอกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติ และถ้าหากในภพชาติปัจจุบัน
ทัง้ คูย่ งั คงรักษาธรรมะ ๔ ประการนีเ้ สมอกัน และอธิษฐานทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันเป็น
“คูบ่ ญ
ุ -คูบ่ ารมี”ในภพชาติหน้า โอกาสทีจ่ ะโคจรมาเป็นคูค่ รองอีกจะมีความเป็น
ไปได้สูง เพราะมีพลังแรงดึงดูดที่เป็นคลื่นใกล้เคียงกัน ธรรมะ ๔ ประการ
ดังกล่าวคือ
๓.๑ มีศรัทธาเสมอกัน
๓.๒ มีศีลเสมอกัน
๓.๓ มีจาคะเสมอกัน
๓.๔ มีปัญญาเสมอกัน
กรณีทเี่ ป็น “คูเ่ วรคูก่ รรม”กัน พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่า ในสังสารวัฏฏ์
อันยาวนานหาเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ ไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเกิดเป็นบิดา
มารดา พี่ น้อง บุตร ญาติ เพื่อน และการเป็นคู่รักต่อกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ
แต่ละคนได้สร้าง “กรรม” ระหว่างกันมา โดยมีตัว “ตัณหา” (ความอยาก
ชนิดรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าในรูป-เสียง-กลิ่น-รส-สัมผัส-ลาภ-ยศ-สรรเสริญ ฯลฯ)
เป็นเครือ่ งผลักดันให้มคี วามผูกพันกันและเกีย่ วดองกันมา โดยเฉพาะอย่างยิง่
เวลาที่ฝ่ายหนึ่งได้ท�ำสิ่งใดให้เราเจ็บใจ ฉีกหน้าเราต่อหน้าธารก�ำนัล เราจึง
สร้าง “พลังกรรม” ทีไ่ ม่พอใจนีเ้ ก็บไว้ในจิตพร้อมทีจ่ ะระเบิดออกหรือใส่กลับ
เมือ่ มีเหตุปจั จัยทีอ่ ำ� นวย “พลังกรรม” นีจ้ งึ เป็นตัวผลักดันให้ตอ้ งมาอยูร่ ว่ มกัน
อีกในภพชาติถัดๆ ไป เพื่อชดใช้เวรกรรมดังกล่าวต่อกันจนกว่าจะสิ้นกรรม
เพราะกฎแห่งธรรมชาติคอื กฎว่าด้วยเหตุผล ตราบใดทีจ่ ติ เรายังผูกเวรผูกกรรม
ต่อกัน เมือ่ นัน้ จิตจะไม่เป็นกลาง จิตจะโอนเอียงไปข้างใดข้างหนึง่ ตามเหตุปจั จัย
ที่จะเกื้อหนุน ด้วยเหตุนี้จึงได้มาเป็น “คู่เวรคู่กรรม” กันในชาตินี้ไงเล่า หาก
จ�ำเป็นต้องเจอะเจอเป็น “คู่เวรคู่กรรม” ต่อกันแล้ว ก็ให้หมั่นถามตัวเองว่า
“เราขอเจอเพือ่ ยุตศิ กึ -เพือ่ ชดใช้เวรกรรมต่อกันให้หมดสิน้ ในชาตินี้ หรือจะผูก
เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันอีกในภพชาติตอ่ ๆ ไปอย่างหาทีส่ นิ้ สุดมิได้” ทางเลือกทางเดินมีอยู่ แต่เราต้องตัดสินใจเอาเอง
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ชีวิตมนุษย์เราประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ กาย กับ ใจ  ล�ำพังแต่กาย
(ถ้าปราศจากจิตใจ) จะมีความรูส้ กึ -นึกคิดไม่ได้ เมือ่ ตายไปก็เหลือแต่ซากเน่า
เปื่อยเหม็นเน่าหาประโยชน์ใดๆ ไม่ได้ ต่างกับ “ใจ” ซึ่งเป็นนามธรรม (เป็น
คลื่นพลังงานชนิดหนึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์) ตราบเท่าที่บุคคลนั้นยังไม่ถึง
สภาวะ “นิพพาน” จิตหรือใจของบุคคลนัน้ ก็ยงั ทับถมด้วยความอยากชนิดต่างๆ
(กิเลส-ตัณหา) ก่อนตายและพร้อมจะสนองความอยากนัน้ ด้วยการมีชวี ติ ใหม่
ในภพชาติใหม่ ฉะนัน้ จิตทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนดีแล้ว เช่น การมีความรักทีบ่ ริสทุ ธิ์
(รักที่มีแต่ให้) มีจิตเมตตากรุณา มีจิตคิดช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ มีจิตที่มอง
คนในแง่ดี ฯลฯ ย่อมตกติดไปกับบุคคลผู้นั้นในภพชาติหน้า หาก “คู่ครอง”
ทั้งสองคนสามารถที่จะพัฒนาจิตไปพร้อมๆ กันให้มีคุณสมบัติดีๆ เช่นนี้ ภพ
ชาติหน้าย่อมจะได้เจอะเจอกันแน่นอน และถึงแม้ทงั้ คูย่ งั ติดใน รูป-เสียง-กลิน่ รส-สัมผัส อยู่ ความรักทีเ่ กิดขึน้ ในภพชาติหน้าก็ไม่ทำ� ให้ตาบอดหรือเดินหลง
ทางตลอดระยะเวลาที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ แต่จะกลายเป็นต้นทุนให้มี
การพัฒนาจิตต่อๆ ไปในภพชาติถัดๆ ไป จนกว่าจะถึงพระนิพพาน
(โปรดติดตามตอนที่ ๒ ในฉบับหน้า)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม

ชมรมกัลยาณธรรมแจกสือ่ ธรรมทานทุกๆ เดือน ติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์กลั ยาณธรรม
(www.kanlayanatam.com) หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ทชี่ มรมกัลยาณธรรม ส�ำนักงาน
ปากน�้ำ สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ (คลินิกอัจฉราทันตแพทย์)
ขอเชิญติดตามชมเทศนาธรรมและธรรมบรรยายอันทรงคุณค่าของครูบาอาจารย์ ผ่าน
กัลยาณธรรมทีวี ทางเว็บไซต์กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในงานแสดงธรรม และร่วมออกโรงทาน หรือเป็นเจ้าภาพ
โรงทาน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ศกนี้ ตามก�ำลังศรัทธา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์แก่สังคม และพระศาสนาสืบไป โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
ขอกราบอนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่าน
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่น

เป็นผู้รู้ผู้ดู
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วิธที จี่ ะฝึกให้จติ ตัง้ มัน่ เป็นผูร้ ผู้ ดู้ ู ให้คอยรูท้ นั นะ ใช้สตินนั่ แหละ คอย

รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดน่ะ
จิตเราหนีไปคิดทัง้ วัน พอจิตเราไหลไปคิดปุบ๊ คอยรูท้ นั ไว้นะ เราอาจจะ
พุทโธไว้กไ็ ด้ หายใจไว้กไ็ ด้ พุทโธไป หายใจไป พอจิตหนีไปคิดแล้วรูท้ นั จิตหนี
ไปคิดแล้วรู้ทันทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิด จิตจะหยุดคิดทันทีเลย เกิดจิตที่รู้
ขึ้นมาแทนนะ เนี่ยเรามาฝึกอย่างนี้นะ ให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมา
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ถ้าคนไหนท�ำสมาธิเก่งๆ มีวิธีฝึกให้มีจิตผู้รู้อีกแบบหนึ่งนะ ท�ำสมาธิไป
จิตสงบไป ทีแรกพุทโธไป หายใจไป พอจิตสงบไป ลมหายใจก็หายไป พุทโธ
ก็หายไปนะ จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา เป็นผู้รู้ผู้ดู
ถ้าฝึกมาด้วยการท�ำสมาธิจนได้ผู้รู้เนี่ย พอออกจากสมาธิแล้วผู้รู้ทรงอยู่
ได้นานเลย ทรงอยู่ได้ทีหนึ่งหลายๆ วันเลย ทรงอยู่ได้นาน
แต่ถ้าเราเข้าสมาธิลึกๆ ไม่เป็นนะ เราก็มาฝึกเอาแบบคนยากคนจนนะ
คอยรูท้ นั จิตทีห่ ลงไปคิด ตรงนีห้ ลวงพ่อฝากไว้ให้ชว่ ยจ�ำนิดนึงนะ คอยรูท้ นั จิตที่
หนีไปคิดบ่อยๆ น่ะ จิตไหลไปคิดแว้บ..รูส้ กึ แว้บ..รูส้ กึ แว้บ..รูส้ กึ ฝึกอย่างนี้
เรือ่ ยๆ จิตมันจะตัง้ มัน่ ขึน้ มาเป็นผูร้ ู้ แต่มนั จะเป็นผูร้ อู้ ยูช่ วั่ คราว ไม่นานหรอก
รู้ได้ทีละขณะ รู้ได้ทีละขณะ หลงไปคิดแล้วก็รู้ ตรงที่รู้เนี่ย จิตตั้งมั่น เดี๋ยวก็
คิดใหม่อกี คิดใหม่อกี (ก็) รูใ้ หม่ คิดไปรูไ้ ป คิดไปรูไ้ ป พอจิตไปคิด (แล้ว) เรารู้
บ่อยๆ นะ ต่อไปมันจะรูส้ กึ เหมือนกับความรูส้ กึ ตัวมันต่อเนือ่ ง จะรูส้ กึ เหมือน
ต่อเนือ่ ง เหมือนแสงไฟฟ้านีน่ ะ แสงไฟฟ้าเนีย่ ไฟฟ้ามันเกิดดับอยูต่ ลอดเวลาเลย
วินาทีหนึง่ มันดับหลายสิบครัง้ แต่มนั ดับเร็ว ดับแล้วก็สว่าง ดับแล้วก็สว่าง ไฟ
ก็ขาดเป็นช่วงๆๆๆมันจะรู้สึกว่าแสงสว่างนี้ต่อเนื่องจิตนี้เหมือนกันนะ เราฝึก
ไปเป็นขณะๆๆๆ ไหลไปแล้วรู้ ไหลแล้วรูน้ ะ ในทีส่ ดุ จะมีความรูส้ กึ ตัวต่อเนือ่ ง
ขึน้ มา มันจะตัง้ มัน่ เด่นดวงขึน้ มา เป็นผูร้ ผู้ ดู้ ไู ด้เหมือนกัน อันนีฝ้ กึ แบบคนเข้า
ฌานไม่เป็น เป็นทางเลือกนะ ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะ หลวงพ่อก็จะแนะน�ำว่า
หัดเข้าสมาธิให้ได้ ให้จติ เป็นผูร้ ผู้ ดู้ ู ถ้าอย่างนัน้ ดีทสี่ ดุ ถ้าท�ำไม่ได้เพราะเราเป็น
ฆราวาส เราไม่มีเวลานั่งสมาธิมากๆ ก็นั่งวันหนึ่งสิบนาที สิบห้านาที อะไร
อย่างนี้ เริม่ ต้น แล้วค่อยๆ ฝึก แต่วา่ ตัวส�ำคัญนะ คอยรูท้ นั จิตทีห่ ลงไปคิด ฝาก
ตรงนีไ้ ว้นะ ตรงนีส้ ำ� คัญมากนะ จิตหลงไปคิดแล้วรู้ จิตหลงไปคิดแล้วรู้ ในทีส่ ดุ
เราจะเกิดตัวผูร้ ขู้ นึ้ มา จิตจะตัง้ มัน่ ขึน้ มาเป็นผูร้ ผู้ ดู้ ู ตอนนีแ้ หละเราจะเดินปัญญา
ได้แล้ว พอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้ว มันรู้สึกขึ้นมานะ งานถัดจากนี้มาหัด
แยกธาตุแยกขันธ์นะ แยกกายแยกใจ จะมาตัง้ มัน่ รูต้ วั อยูเ่ ฉยๆ โง่ๆ อยูอ่ ย่างนัน้
ก็ใช้ไม่ได้อีก
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

13

แม่ชรี ูปหนึ่งอายุวัยกลางคน บวชแล้ว ๖ ปี เป็นนักภาวนา วันหนึ่ง

แม่ชีรูปนี้มาเรียนปรึกษาด้วยกับผู้บันทึกว่า
ถาม : ท่านอาจารย์เจ้าคะ แต่ก่อนองค์หลวงปู่เคยอธิบายว่า  จิตรวม
อย่างนัน้ จิตตัง้ อย่างนี้ เมือ่ วานดิฉนั มาร�ำลึกตรวจตรองในศีลของตน ก็สะอาด
ส�ำรวมได้ด้วยดีอยู่ แม้ข้อวัตรอื่นๆ ก็ขัดเกลาดีมิได้ด่างพร้อย พระอุปัชฌาย์
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยืนตัวมั่นคงอยู่ในใจของตนมิได้ห่าง

อย่างไร

จิต
จะ
รวม

บันทึกโดย ศิษย์หลวงปู่จาม มหาปฺุโญ
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เมื่อตรวจตราตนของตนได้แล้ว จึงได้มากราบพระ พุทฺโธ ธัมโม สังโฆ
จากนัน้ จึงก�ำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ เพราะถูกกับจริตนิสสัยคล่องใจ
อยู่เสมอ
ในขณะเบื้องต้นก็
			
			
			

รู้ลมหายใจเข้า
รู้ลมหายใจออก
รู้อย่างชัดเจน
รู้ในปัจจุบันของตน

มีผบู้ อกออกมาว่า ลมหายใจเป็นรูปละเอียดนะ ผูร้ กู้ องลมนีเ้ ป็นนามนะ
อย่าหลงอย่าลืมนะ นี่ภายในเตือนไว้ แต่ก็รู้ได้มั่นคงอยู่
เพราะมิได้ส่งจิตไปรู้อาการเข้าออกของลมหายใจ
รู้อยู่ที่เดียว ก�ำหนดปัจจุบันอยู่นิ่ง
ต่อมาอีกไม่นาน กายเบา จิตเบา ปลอดโปร่ง
กายอิ่ม จิตอิ่ม ซาบซ่านทั่วร่างกายนี้ทั้งหมด
แต่บวชเมือ่ คราวก่อนได้ศกึ ษากับองค์หลวงปูจ่ าม มหาปุญโฺ ญ องค์ทา่ นว่า
“อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ให้นิ่งรู้ ดูผู้รู้”
นี่ในขณะที่จิตเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็มีผู้บอกออกมา จึงก�ำหนดผู้รู้นิ่งอยู่
สติกับจิตอยู่กับที่นะ (บอกเตือนตัวเอง)
พอบอกอย่างนั้น จิตก็รวม คือ
นิ่งแน่วกับผู้รู้
แนบนิ่งรวมสนิท
สบายมาก สุขมาก
มาจนวันนี้ไม่สงสัย
ในการรวมของจิต
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ในอาการของจิตรวมเพราะเป็นอย่างที่เคยได้ฟังจากองค์หลวงปู่จาม
(มหาปุญฺโญ) กับ คุณแม่ชีแก้ว (เสียงล�้ำ) พูดคุยสนทนากันแต่เรื่องเมื่อ
คราวยังเป็นแม่ชีสาวน้อยอายุ ๑๕-๑๖ ปี
ตอบ : ก็ดีแล้ว อนุโมทนาด้วย
แต่กอ่ นมัวแต่เฝ้าคอยดูวา 
่ จิตจะรวมอย่างไร พอจะเกิด หรืออาการเบา
เนือ้ เบากาย ซาบซ่านทัว่ รูปกาย เบาสบาย ก็เอะอะแปลกใจ จึงห่วงแต่คอยดู
อยากดูอยากรู้ เป็นเช่นนั้นใช่ไหม
ถาม : ใช่เจ้าค่ะ ใช่ ถูกต้อง
เพราะทุกครั้งที่เอะใจแล้วดูๆ ว่าจะสงสัยไปด้วยซ�้ำไปเจ้าค่ะ
ตอบ : คราวนี้วางความอยาก จึงก�ำหนดผู้รู้ได้
ถาม : โอ..ใช่เจ้าค่ะ ใช่
ตอบ : คราวนี้จิตรวม จิตสงบ โปร่งเบาสบายแล้ว อย่าไปติดใจนะ
อย่ารู้สึกว่าเป็นสุขมาก ให้วางเอาไว้ วางอย่างรู้ทัน
เมื่อจะท�ำสมาธิภาวนาอีกก็ให้ก�ำหนดจิตตามเดิม เคยก�ำหนดจดจ่อจิต
ไว้อย่างใด แล้วสงบจิตรวมลงได้ ก็ให้ก�ำหนดอย่างนั้น
เพราะนี่คุณชีมีความดีอกดีใจมากเป็นพิเศษ เลยลืมพิจารณาตนของตน
ว่าในคราวนี้ท�ำอย่างไรจิตจึงรวม
บริกรรมอย่างใด
ตั้งสติอย่างใด
ละวางอารมณ์อย่างใด
จิตรวมแล้วอย่างใด
ตรวจสอบตรวจตราแล้วเช่นนี้ ก็เพือ่ เกิดความช�ำนาญเกิดความคล่องตัว
ถาม : เจ้าค่ะ...เจ้าค่ะ เมื่อจิตรวมแล้วจะท�ำอย่างไรต่อไปคะ
ตอบ : โอ...นีแ่ ล้วกัน แหม็บๆ บอกเดีย๋ วนี้ ลืมเดีย๋ วนี้ นีม่ นั เมาอยาก
อย่าให้พูดยากจนเกินไป อย่าใช้ความอยากออกหน้า ย�้ำก�ำหนดให้แน่วแน่
นิ่งอยู่กับผู้รู้ สติกับผู้รู้อย่าให้เคลื่อน
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จิตรวมต้องระลึกอยู่ที่ใจ
ไม่ออกไปรู้ในสิ่งอื่น
ถึงจะมีสัญญาอารมณ์อะไรก็ตาม
แต่มิออกไปไหวกับอารมณ์นั้น
ก�ำหนดรู้นิ่งอยู่ ระลึกอยู่ที่ใจ
ใจคือผู้รู้ เมื่อสติกับใจแนบแน่นกันดีแล้ว
จิตก็รวมสนิทดี
ต่อจากนั้น ให้ระลึกรู้ในผู้รู้ให้ดีเสียก่อน
อะไรขั้นต่อไปจะเกิดเองเป็นเอง
ถาม : เจ้าค่ะ
ตอบ : อย่าเผลอใจนะ ความอยากอันนั้น
มันชักดึงจิตออกนอก
มันจะออกไปเล่นกับอารมณ์
มันคิดไม่ดี จะว่าอยากก็ไม่เป็น
จะว่าไม่อยากก็ไม่เป็น แต่ให้สติอยู่ที่ผู้รู้
ท่านผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทาน
ของชมรมกัลยาณธรรม กรุณาบริจาคได้ โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้
(ชื่อบัญชี อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์)
๑. ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสมุทรปราการ
๒. ธนาคารกรุงไทย
สาขาสมุทรปราการ
๓. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสมุทรปราการ
๔. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีสมุทร
๕. ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดสมุทรปราการ

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

๑๕๕-๗๐๐-๘๒๒๒
๒๑๕-๑๕๑-๐๔๓๓
๑๐๐-๑๓๙-๑๒๓๕
๓๓๗-๒๒๙-๖๐๙๒
๓๖๐-๒-๓๗๕๐๑-๒

Fax รายชื่อผู้บริจาค และใบโอนเงินมาที่ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ อนุโมทนาสาธุทุกท่าน
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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จ า ก คํ า ถ า ม

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

เรื่องการชุมนุม

จากค�ำถามที่ “ผู้เดินตามมรรค” ถามมาเรื่องการจะออกไปชุมนุม

ด้วยใจที่ไม่มีอคติและไม่มีอารมณ์นั้น พวกเราทุกคนล้วนมีความตั้งใจมุ่งมั่น
ที่จะท�ำตามความคิด อุดมการณ์ของแต่ละคน เช่นเหตุการณ์ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทเี่ กิดทีป่ ตั ตานี เมือ่ วันที่ ๑๓ ก.พ. ทีม่ กี ารฆ่าพระ เด็ก และ
ผู้หญิงที่ก�ำลังใส่บาตรนั้น ตัวผมเองก็ขอประณามการกระท�ำอย่างโหดเหี้ยม
ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรม ผมเองก�ำลังระดมความช่วยเหลือไปช่วยครอบครัว
ผู้สูญเสียเช่นกัน แม้ผมเองก็อยากจะลงไปร่วมให้ก�ำลังใจทันทีในวันที่เกิดเหตุ
เพราะเห็นใจผู้สูญเสีย แต่เนื่องจากผมจะต้องลงไปช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
อยู่แล้วเพื่อมอบเงินช่วยเหลือและเป็นก�ำลังใจ รวมถึงมอบตู้ยา ตู้พระธรรม
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ด้วย ผมคงไม่ลงไปตีรันฟันแทงตอบโต้ โกรธแค้น ไล่ฆ่าพวกที่มากระท�ำกับ
ผู้บริสุทธิ์หรือในทางกลับกัน การลงไปในพืน้ ทีอ่ าจท�ำให้ตวั ผมเองต้องเสียชีวติ
ตามไปด้วย แต่ผมก็จะลงไปท�ำหน้าที่ทั้งๆ ที่อาจดูเหมือนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ก็ตาม แต่ชาวพุทธ ชาวโลกทุกคนก็คือคนในครอบครัว เราเสียใจกับความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรา พวกเขาทั้งหลายที่อยู่ใน ๓ จังหวัดก็
เช่นกัน
พืน้ ทีน่ เี้ ป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยอย่างทีท่ กุ คนทราบกันดี ดังนัน้ ผมจะเป็นไปรษณีย์
น�ำความห่วงใยของท่านทั้งหลายลงไปให้เอง ต้องขอโทษที่น�ำเรื่องนี้ขึ้นมาให้
เทียบเคียง แต่หวังให้ผู้ถามคงได้สร้างความเข้าใจในวิถีที่ท่านต้องการจะ

ในการท�ำหน้าที่ของเราทุกคน
ทุกคนก็คิดว่าเราท�ำอยู่บนความถูกต้อง
ก็ดีทั้งนั้นล่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขอให้อยู่บนสัมมาทิฏฐิเถอะ
แล้วการท�ำหน้าที่ จะกระท�ำโดยธรรม
ไม่ท�ำบนความเคียดแค้น
ท�ำตามหน้าที่ที่ท่านเห็นว่า
ท่านควรจะต้องท�ำ
ผมเองเข้าใจทุกๆ ฝ่ายแม้แต่การกระท�ำของฝ่ายตรงข้าม ผมจึงเพียง
ท�ำสิง่ ทีผ่ มท�ำได้อย่างดีทสี่ ดุ เท่านัน้ น่าเสียดายว่าในการเปลีย่ นแปลงแต่ละครั้ง
มักจะน�ำมาซึ่งความสูญเสีย ล้มตาย เพราะแต่ละฝ่ายก็จะมีการใช้ก�ำลังด้วย
โทสะและมีความเป็นอัตตาตัวตนเสมอ สันติสขุ จึงถูกมองข้ามไป เอาแต่ความ
รู้สึกขึ้นมาเป็นใหญ่ หากท่านอุทิศตนเพื่อความเปลี่ยนแปลง ก็ให้ถือเป็นการ
ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยธรรมเถิด
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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หลักการคือ เราต้องแยกการกระท�ำ ออกจากความรูส้ กึ ท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
บนใจที่ไม่มีอารมณ์ จะท�ำอะไรก็ท�ำไปบนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในภาพรวม
และตนเอง ลองดูให้เห็นความจริงว่าทีอ่ อกไปชุมนุมนัน้ ในความเป็นจริงก็มแี ต่
อิรยิ าบท ๔ เท่านัน้ เอง ยืน เดิน นัง่ นอน หากท�ำไปบนใจทีเ่ ป็นอุเบกขา ท�ำ
ไปอย่างนี้ อยู่ที่ไหนๆ ก็เหมือนกันล่ะ นั่งในบ้าน เดินในห้าง นั่งในม็อบ เดิน
ชุมนุม ก็เหมือนกันล่ะ เวลาฟังก็ฟังเอาข้อมูล อย่าฟังเอาอารมณ์ อะไรถูกก็
ว่าตามถูก อะไรผิดหรือใส่ไข่ก็ฟังผ่านๆ ไป
ยาก ง่าย ไม่ทราบ เพราะผมลงไป ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ได้
ไปด้วยความโกรธ แล้วหากจะถามท่านว่าออกไปชุมนุมท�ำไม ค�ำตอบคงไม่ใช่
ด้วยความโกรธแค้นใช่ไหม ดังนัน้ ถ้าไม่ใช่แล้วจะเคียดแค้นไปท�ำไมกัน เพราะ
ส�ำหรับการชุมนุมซึ่งมีผู้ไม่หวังดีและทั้งยังอาจมีการปะทะกัน ย่อมส่งผลให้
เกิดการบาดเจ็บล้มตาย นั่นเป็นเรื่องน่าเศร้า ผู้เดินตามมรรคก็คงมีอยู่ในทั้ง
๒ ฝ่าย แต่ละฝ่ายก็มีอุดมการณ์ แนวความคิดของตนเอง ไม่ว่าท่านจะอยู่
ฝ่ายไหน หากมีใครมาบอกผมว่า คนนั้นบาดเจ็บ คนนั้นเสียชีวิตแล้ว ไม่ว่า
ท่านอยู่ฟากฝั่งไหน ตอนตายใส่เสื้อสีอะไร ผมเองก็คงเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กับทุกๆ คน

ชมรมกัลยาณธรรมไม่มีนโยบายเรี่ยไรบอกบุญใดๆ ทั้งสิ้น
แล้วแต่ความศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะสนับสนุน
ทั้งนี้ หลักการของเราไม่มีนโยบายสร้างวัตถุหรือท�ำการบุญอื่นใด
นอกจากการให้ปัญญาทางธรรมซึ่งเป็นทานอันสูงสุด
เราจะช่วยกันมุ่งมั่นในการเผยแพร่ธรรมะอันประเสริฐสุด
เป็นแนวหลังทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้พระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นแสงประทีปของสรรพสัตว์สืบไป.
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รักแท้
รักแท้ ประกอบด้วยสิ่งส�ำคัญ ๔ อย่าง

อย่างแรกคือ ความเมตตา แต่ไม่ได้หมายความเพียงแค่ความอยากให้
ผูอ้ นื่ มีความสุขเท่านัน้ นะ ความเมตตา ต้องหมายรวมถึงความสามารถทีจ่ ะมอบ
ความเบิกบานให้แก่คนที่เรารักด้วย
ถ้าเราบอกว่าเรารักคนนี้แต่ความรักของเรากลับท�ำให้เขาเป็นทุกข์นั่น
ไม่ใช่รักแท้
อย่างทีส่ องคือ ความกรุณา เห็นอกเห็นใจ ซึง่ ก็ไม่ใช่แค่เพียง “ปรารถนา”
ที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่นเท่านั้น แต่มันต้องเป็น “ความสามารถ” ที่จะ
แบ่งเบาทุกข์ของผู้อื่นได้อย่างแท้จริง
นั่นคือ เราต้องฝึกที่จะมองอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะเข้าใจถึงความทุกข์ของ
ผู้อื่นเสียก่อน เราจึงจะแบ่งเบาความทุกข์ให้เขาได้
อย่างที่สามคือ มุทิตา หมายถึงความเบิกบานในความรัก ถ้าเรามัวแต่
ร้องไห้ หรือท�ำให้คนทีเ่ รารัก ต้องร้องไห้อยูต่ ลอดเวลา นัน่ ไม่ใช่ความรักทีแ่ ท้
จริงอย่างแน่นอน
อย่างสุดท้ายที่ฉันจ�ำขึ้นใจ คือ อุเบกขา ท่านติช นัท ฮันห์ สอนว่า
อุเบกขาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ใจของเรามีอิสระ และรักแท้นั้น คือรักที่ทั้งเรา
และคนที่เรารัก ต้องมีอิสระด้วยกันทั้งคู่
ประโยคส�ำคัญทีฉ่ นั ถือเป็นคาถาประจ�ำใจ คือ “เธอต้องรัก ในวิถที ที่ ำ� ให้
คนที่เธอรักรู้สึกเป็นอิสระ”
ที่มา FB : Noi Vanavit กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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ที่พึ่งของผู้มีทุกข์
จากหนังสือจริยาบถ เล่ม ๑
อ. วศิน อินทสระ

เคยมีผถู้ ามพระบรมศาสดาของเราว่า ภรรยาอย่างไรจัดเป็นภรรยา

ที่ประเสริฐ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ภรรยาที่ปรนนิบัติดี ประเสริฐที่สุด”
พระองค์ไม่ทรงแสดงภรรยาที่อ่อนวัย หรือรูปงาม มั่งคั่ง ว่าประเสริฐ
เพราะทั้ง ๓ ประการนั้น สู้การปรนนิบัติดีไม่ได้ ผู้ชายเกือบทั้งหมดชอบการ
อยูด่ กี นิ ดี ชอบความสะดวกสบาย หญิงใดสามารถให้สงิ่ นีแ้ ก่เขาได้ เขาก็รกั ใคร่
เอ็นดูไม่จืดจาง ส่วนสตรีผู้ทะนงตนกระด้างเพราะอยู่ในวัยสาว เพราะรูปงาม
หรือเพราะมั่งคั่งนั้น มีแต่จะท�ำให้สามีเกลียดชัง
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เมือ่ ข้าพเจ้าแต่งงานแล้วไม่นานนัก ขณะทีส่ ามีกำ� ลังเพิม่ พูนความรักใคร่
เอ็นดูในข้าพเจ้าขึ้นทุกวันนั้น ก็มีงานนักขัตฤกษ์อันมโหฬารในกรุงราชคฤห์
คนทัง้ หลายมีใจร่าเริง ประดับตกแต่งร่างกายอย่างดีดว้ ยเสือ้ ผ้าแพรพรรณ
อันสวยงาม กล่าวเฉพาะสตรีต่างประดับประดาด้วยสรรพาภรณ์และอลังการ
ทั้งปวง มุ่งแข่งขันกันเป็นพิเศษในวันเช่นนั้น
ภคิน!ี ความพอใจในการแต่งกาย เพือ่ อวดรูปโฉมและอวดความมัง่ มีของ
ตนนัน้ เป็นธรรมดาของสตรีทวั่ ไป ส�ำหรับสตรีนนั้ การได้แต่งกายงามก่อให้เกิด
ความสุขแก่เธอ มากกว่าการได้บริโภคอาหารอร่อย เธอจึงมักทนอดอาหารเพือ่
ซื้อเครื่องประดับ และเพื่อให้ร่างกายงามอยู่เสมอ
ผูห้ ญิงก็คอื ผูห้ ญิง แม้จะแก่เฒ่าอย่างไร แต่ความใฝ่ใจในการประดับตกแต่ง
ความพอใจในเครือ่ งเพชรนิลจินดาก็ยงั คงมีอทิ ธิพลเหนือจิตใจของเธออยูเ่ สมอ
ไม่เคยเบื่อหน่ายในการแต่งกาย เว้นแต่สตรีบางคนผู้มีใจผิดแผกไปจากสตรี
ทั่วไป
ในงานนักขัตฤกษ์อนั มโหฬารครัง้ นัน้ ข้าพเจ้ามิได้ประดับตกแต่งร่างกาย
เลย คงอยู่อย่างปกติเหมือนไม่มีงานอะไร
สามีของข้าพเจ้าถามว่า  “คนทั่วนครเขามีงานนักขัตฤกษ์ เล่นมหรสพ
สนุกรื่นเริง ประดับตกแต่งร่างกายอย่างสวยงาม แต่เธอไม่ประดับกายเลย
เพราะเหตุไร เธอจึงไม่ท�ำอย่างเขาอื่น?”
ข้าพเจ้าตอบเขาว่า “ร่างกายเต็มไปด้วยซากศพ ๓๒ ประการ (อาการ
๓๒) จะต้องไปตกแต่งมันท�ำไม ไม่มีประโยชน์อะไร ร่างกายนี้มิใช่เทวดา
นิรมิต ไม่ใช่พรหมนิรมิต ไม่ใช่แก้วมณี ไม่ใช่แก่นจันทน์ ไม่ใช่ดอกบุณฑริก
ไม่ใช่ดอกโกมุท ไม่ใช่เกิดในดอกบัวเขียว
แต่มนั เต็มไปด้วยมูตรคูถไม่สะอาด เกิดในซากศพ อาศัยพ่อแม่ ต้องอาบ
ต้องอบประคบประหงมไว้เป็นนิตย์ มีแต่จะแตกท�ำลายกระจัดกระจายไปเป็น
ธรรมดา เป็นของถมพืน้ ให้หนาแน่น ถูกตัณหาเข้ายึดมัน่ เป็นเหตุแห่งความโศก
เป็นทีต่ งั้ แห่งความคร�ำ่ ครวญร�ำพัน เป็นรังของโรคต่างๆ คอยรับแต่กรรมกรณ์
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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เน่าในไหลเข้าไหลออกอยู่เป็นนิตย์ เป็นที่อยู่ของหมู่หนอน มีป่าช้าเป็นที่นอน
แหล่งสุดท้ายก็มีความตายเป็นปริโยสาน”
“ร่างกายนีป้ ระกอบด้วยร่างกระดูกและเส้นเอ็นน้อยใหญ่ ฉาบไล้ดว้ ยหนัง
และเนื้อ อันผิวหนังก�ำบังไว้ จึงมิได้ปรากฏแก่ตาคนตามเป็นจริง
“ร่างกายเต็มไปด้วยไส้น้อยไส้ใหญ่ ช่องท้องเกรอะกรังด้วยอาหารใหม่
มีชิ้นเนื้อตับ เป็นต้น ร่างกายมีมุตราสัยคือกระเพาะปัสสาวะ อันหลั่งแต่น�้ำ
มีกลิ่นเหม็น
ร่างกายมีเนือ้ หัวใจ ปอด ไต ม้าม เต็มไปด้วยน�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย เหงือ่ มัน
ข้น เลือด ไขข้อ ดี และน�้ำมันเหลว
“สิง่ ไม่สะอาดโสโครกมีประการต่างๆ หมักหมมอยูแ่ ละไหลออกจากกายนี้
ซึ่งมีช่อง ๙ ช่อง (ทวาร ๙) อยู่เป็นนิตย์ ขี้ตาไหลออกจากช่องตา ขี้หูไหล
ออกจากช่องหู น�ำ้ มูกไหลออกช่องจมูก บางครัง้ อาเจียนของไม่สะอาดออกจาก
ปาก บางครั้งส�ำรอกราก น�้ำดีและเสลดออกทางปาก เหงื่อไคลไหลออกกาย
ประเทศทั่วไป
อนึง่ กายนี้ บนศีรษะมีโพรง มีชอ่ งเต็มไปด้วยมันสมองอันน่าเกลียด น่า
สะอิดสะเอียน
“คนเขลา ปราศจากปัญญา ถูกอวิชชาครอบง�ำส�ำคัญมั่นหมายกายนี้ว่า
เป็นของงาม น่าชื่นชม น่านิยมยินดี อันที่แท้ร่างกายนี้มีโทษอนันต์ (หาที่สุด
มิได้) เปรียบด้วยต้นไม้มพี ษิ เป็นทีอ่ าศัยอยูป่ ระจ�ำแห่งโรคร้ายนานาประการ
เป็นที่ชุมนุมแห่งกองทุกข์”
“หากกลับเอาภายในของกายนี้ไว้ภายนอกไซร้ เจ้าของกายจะต้องถือ
ท่อนไม้ไว้กันฝูงกาและสุนัข ที่จะมารุมกัดกินเป็นแน่แท้”
“กายนี้มีกลิ่นเหม็น ไม่สะอาด เป็นดังซากศพ ท่านผู้มีจักษุคือปัญญา
พากันติเตียนว่าไม่พงึ ชม แต่เป็นทีน่ ยิ มยินดียงิ่ นักของคนเขลาว่าเป็นของดีของ
งาม กายนีป้ ดิ ไว้ดว้ ยหนังสด มีทวารทัง้ ๙ เป็นดังแผลใหญ่ หลัง่ ไหลคายอสุจิ
ของเน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็นอยู่รอบด้าน”

24

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

“เมือ่ ใดกายนี้ ถึงความตาย ขึน้ พองสีเขียวปัด คนน�ำไปทิง้ ไว้ ณ สุสาน
เมือ่ นัน้ ญาติทงั้ หลายก็ไม่ปรารถนา มีแต่สนุ ขั บ้าน สุนขั จิง้ จอก นกยางกรอด
และหมูห่ นอนชอนไชเคีย้ วกิน ฝูงกา ฝูงแร้งก็กลุม้ รุมเข้ายือ้ แย่งจิกกินเป็นภักษา
สัตว์เหล่าอื่นที่มีซากศพเป็นภักษาก็พากันมากัดกินตามต้องการ”
“ผูม้ ปี รีชาญาณได้สดับพระพุทธพจน์แล้ว ย่อมรูแ้ จ้งเห็นชัดซึง่ กายนีต้ าม
เป็นจริงว่า กายที่ยังมีวิญญาณครองอยู่นี้ฉันใด กายที่ตายแล้วก็ฉันนั้น กาย
ที่ตายแล้วก็ฉันใด กายที่ยังมีวิญญาณครองก็ฉันนั้น”
“ข้าพเจ้าเห็นดังกล่าวมานี้ จึงหมดความชืน่ ชมในกายทัง้ ของตนและของ
ผูอ้ นื่ หากข้าพเจ้าประดับตกแต่งกายนีอ้ ย่างวิจติ รเพริศพรายแล้วไซร้ จะท�ำให้
เป็นอย่างไรขึ้นเล่า  มันพอๆ กับจิตรกรประดับหม้อดินอันเต็มด้วยมูตรและ
คูถฉะนั้น”
ดูกอ่ น ภคิน!ี เมือ่ สามีของข้าพเจ้าได้ฟงั ค�ำพรรณนาโทษของกายถึงเพียงนี้
แล้ว เขากล่าวขึ้นว่า
“แม่นาง เมือ่ แม่นางเห็นโทษของกาย เบือ่ หน่ายในกายเห็นปานนีแ้ ล้ว ไฉน
แม่นางจึงไม่บวชชีเสียเล่า?”
น�้ำเสียงของเขามิได้มีแววประชดประชันอยู่เลยแม้แต่น้อย เขาพูดด้วย
ความจริงใจ ข้าพเจ้าลิงโลดยิ่งนัก นึกกระหยิ่มว่า
“เวลาส�ำคัญของชีวิตได้มาถึงแล้ว” ข้าพเจ้ากราบเขาด้วยความเคารพ
เลื่อมใส แล้วกล่าวว่า
“หากข้าพเจ้าบวชได้ในวันนี้ ก็จะขอบวชในวันนี้ทีเดียว”
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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เขาบอกว่า “แม่นาง ฉันอนุญาตให้เธอบวช และจะช่วยเหลือทุกอย่าง อย่า
ได้กังวลเลย”
ภคิน!ี ค�ำพูดอันแฝงไว้ซงึ่ เมตตาเอ็นดูของเขานัน้ มันเหมือนน�ำ้ ทิพย์ราด
รดลงในสรีระของข้าพเจ้า แผ่ซา่ นไปทัว่ สรรพางค์ ปีตปิ ราโมชท่วมท้นหัวใจและ
สรีระทั้งสิ้นของข้าพเจ้า มีอาการประหนึ่งว่าตัวลอย
วันนัน้ เป็นวันทีข่ า้ พเจ้ามีความสุขทีส่ ดุ ในชีวติ วันหนึง่ โลกช่างสดใสส�ำหรับ
ข้าพเจ้าเสียนี่กระไร!
เขาได้จัดแจงถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์อย่างเต็มที่
ในการอุปสมบทของข้าพเจ้า แต่พอถึงคราวจะจากเข้าจริงๆ เขามีอาการแห่งผู้
อาลัยอย่างล�ำ้ ลึก แววตาของเขาอันโศกซึง้ อยูโ่ ดยปกติแล้ว ได้เพิม่ แววแห่งความ
โศกมากขึ้น จนท�ำให้ข้าพเจ้าสะเทือนใจจนสะท้านไปทั้งกายหลายครั้ง ด้วย
ความสงสารและเห็นใจเขา 
แต่อปุ นิสยั แห่งข้าพเจ้าแก่รอบแล้ว เสมือนผลไม้ทมี่ ขี วั้ เหีย่ วแล้ว พร้อมที่
จะหล่น หรือเหมือนบุคคลผูม้ คี รรภ์แก่พร้อมทีจ่ ะคลอด ใครๆ ก็มอิ าจห้ามได้
เขาพร�ำ่ ร�ำพันว่า “แม่นาง ข้าพเจ้ารักท่านสุดจะกล่าวได้ ไม่อยากจากท่าน
หรือให้ทา่ นจากแม้เพียงวันเดียว แต่เพราะรักท่านมากนัน่ เอง เมือ่ รูว้ า่ สิง่ ใดเป็น
ยอดปรารถนาของท่าน เป็นความสุขของท่าน ข้าพเจ้าจึงยอมตาม เพือ่ ความสุข
ของคนที่ข้าพเจ้ารักสุดหัวใจ
ภคินีเอย! ค�ำพูดสั้นแต่กินความลึกซึ้งของเขานั้น มีอานุภาพเรียกน�้ำตา
ของข้าพเจ้าให้พรัง่ พรูออกมา โดยไม่รตู้ วั เวลานัน้ ข้าพเจ้าทัง้ เศร้าและสุขระคน
กัน อย่างไรก็ตามบารมีธรรมของข้าพเจ้า หนุนเนือ่ งเข้ามาไม่ขาดสาย เหมือน
ก�ำลังแห่งกระแสคลืน่ ในมหาสมุทรหนุนเข้าหาฝัง่ ฉะนัน้ สิง่ นีเ้ องท�ำให้ข้าพเจ้า
ชอบใจในบรรพชาอย่างมิอาจถอนคืนได้
อา! บรรพชา บรรพชา ช่างเป็นค�ำที่หวานชื่นไพเราะ ส�ำหรับข้าพเจ้า
เสียนี่กระไร!
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ปัญหาชีวติ คือการทีผ่ คู้ นออกจากความคิดไม่เป็น ปัญหาสังคม

ไร้ความสงบสุข เพราะไม่รู้จักวางจิตให้อยู่เหนือทุกข์เหนือปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ นี่ บั ถือพุทธศาสนา มียาแต่ไม่ยอมกิน มีทรัพย์สนิ
แต่ไม่ยอมใช้ จึงต้องทนกับการเป็นโรคทุกข์ทรมานอย่างไม่น่าให้อภัย
หลักวิปัสสนาคือทางออกของชีวิต แต่ผู้คนก็ไม่ใส่ใจศึกษาฝึกฝนให้ถึง
ภูมิภาวะรู้ ตื่น เบิกบาน
การทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาพัฒนาสติ ท�ำให้จติ อ่อนแอ ไม่มเี ครือ่ งป้องกันแก้ไขหรือ
ท�ำลายความคิดปรุงแต่งได้ นี่คือปัจจัยที่ได้ก่อกลายเป็นยุคมืดของสรรพสัตว์
อย่างแท้จริง
สติปฏั ฐาน คือหลักสูตรการฝึกสติสกู่ ารรูแ้ จ้ง เป็นการได้ประทีปส่องสว่าง
ท�ำลายความมืด การเห็นแจ้งไตรลักษณ์ในรูปในนาม ย่อมท�ำให้ชวี ติ นีผ้ อ่ นคลาย
ความยึดถือ รู้ ตืน่ เบิกบาน จิตเบา กายเบา เพราะเข้าใจธรรม ไม่นำ� เอารูป
กายรูปจิตความคิดอารมณ์ มาแบกถือให้เป็นภาระ
หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส (ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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จากหนังสือ มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต)

เรื่อง

“สันโดษ”

ต้องรับใช้ “ไม่สันโดษ”
ถ้ามีคนมาถามว่า พระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษใช่ไหม? ใครตอบว่า

“ใช่” ก็ต้องว่าตอบผิด ถ้าให้คะแนนก็คือศูนย์ หรือกรุณาที่สุด ก็ให้ ๕๐%
ท�ำไมเป็นอย่างนัน้ นีแ่ หละทีต่ อ้ งให้รอบคอบ ขอบอกสัน้ ๆ ว่าต้องแยกแยะ
ออกไปให้ชัดว่า  พระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษในเรื่องไหนหรือให้ไม่สันโดษใน
เรื่องไหน ไม่ใช่ตอบโผงผางลงไปแง่เดียว เลยผิด!
แล้วจะตอบอย่างไรจึงจะถูก ก็แยกแยะออกไปสิว่า 
• พระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษในสิ่งเสพ หรือในวัตถุบ�ำเรอความสุข
• แต่พระพุทธเจ้าสอนให้ไม่สน
ั โดษในกุศลธรรม หรือพูดให้คนยุคนีเ้ ข้าใจ
ง่ายขึ้นว่า ให้ไม่สันโดษในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
เพื่อรวบรัด ก็ยกค�ำตรัสของพระพุทธเจ้ามาให้ดูกันเลย เอาข้อหลังคือ
“ไม่สนั โดษในกุศลธรรม” ก่อน พระพุทธเจ้าตรัสไว้วา 
่ ทีพ่ ระองค์ตรัสรูน้ นั้ ภิกษุ
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ทั้งหลาย เรารู้ซึ้งถึงคุณธรรม ๒ ประการคือ
๑. ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
๒. ความเป็นผู้ไม่ระย่อในการบ�ำเพ็ญเพียร
หมายความว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะไม่สันโดษ (ในกุศลธรรม)
*ต้องเน้นว่า* ในสิง่ ทีด่ งี าม ในการสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี ามเป็นประโยชน์แล้ว
ท่านไม่ยอมให้สันโดษเป็นอันขาด ถ้าเป็นกุศลธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าไม่เคย
ให้สันโดษเลย (ถ้าสันโดษในกุศลธรรม ก็คือประมาทนั่นเอง)
เป็นอันว่า หลักความไม่สันโดษ (ในกุศลธรรม) นั้น ชัดเจนแล้ว ที่นี้ก็
มาดู “สันโดษ” บ้าง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ (ตรัสแก่พระภิกษุ) ในหลักทีเ่ รียกว่า
อริยวงศ์ ๔ (เช่น องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕) ว่า 
๑. ภิกษุสันโดษในจีวร ตามมีตามได้
๒. ภิกษุสันโดษในบิณฑบาต ตามมีตามได้
๓. ภิกษุสันโดษในเสนาสนะ ตามมีตามได้
๔. ภิกษุเป็นผู้ยินดีในปหานะและภาวนา 
(ข้อ ๔ หมายความว่า พอใจ ใส่ใจ เพียรพยายาม ในปหานะ คือ การ
ละอกุศล และในภาวนา คือการเจริญกุศล เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ)
จะเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุสนั โดษในวัตถุสงิ่ เสพบริโภค
(จีวร-เครือ่ งนุม่ ห่ม บิณฑบาต-อาหาร เสนาสนะ-ทีอ่ ยูอ่ าศัย) สันโดษมา ๓ ข้อ
พอถึงข้อที่ ๔ เปลีย่ นเป็นว่า ให้เอาใจใส่เพียรพยายามละอกุศลและเจริญกุศล
เพื่อจุดหมายคือจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ
ข้อที่ ๔ นี้ ก็คือข้อที่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมนั่นเอง
เพราะฉะนั้น หลักอริยวงศ์ ๔ นี้ จึงบอกอะไรๆ หลายอย่าง
ความไม่สนั โดษ (ในกุศลธรรม) เป็นหลักใหญ่อยูใ่ นขัน้ ปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะให้
บรรลุจุดหมาย
ความสันโดษ (ในสิง่ เสพ) เป็นข้อปฏิบตั ขิ นั้ บุพภาพของความไม่สนั โดษ
(ในกุศลธรรม) นั้น
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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หมายความว่า  ความสันโดษในวัตถุ เป็นการเตรียมชีวิตความเป็นอยู่
ให้เอื้อให้พร้อมที่จะเดินหน้าก้าวไปกับความไม่สันโดษในกุศลธรรม
พูดอีกอย่างหนึง่ ว่า ความสันโดษในวัตถุเป็นธรรมย่อย ทีม่ าสนองงาน มา
รองรับ หรือมารับใช้ความไม่สันโดษในกุศลธรรม
ถามว่า สันโดษใน ๓ ข้อแรก สัมพันธ์กบั สิง่ ทีจ่ ะท�ำในข้อ ๔ อย่างไรหรือ
ถามสั้นๆ ว่าท�ำไมจึงสันโดษ
ก็ตอบว่า  เพราะว่าสันโดษเป็นตัวออมหรือช่วยสงวนเวลา-แรงงานความคิดไว้ ถ้าภิกษุไม่สันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คือไม่สันโดษใน
วัตถุเสพ มัวยุ่งกับการหาอาหารอร่อยๆ ฉัน มัววุ่นวายอยู่กับการหาสิ่งของ
เครื่องใช้ฟุ่มเฟือย มัวหมกมุ่นกับวัตถุบ�ำเรอความสุข
๑. เวลาก็หมดไปกับการหาการเสพสิ่งเหล่านี้
๒. แรงงานก็หมดไปเพราะมัววุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้
๓. ความคิดก็หมดไปกับการครุ่นคิดหาทางให้ได้สิ่งเหล่านี้มาเสพ เลย
ไม่เป็นอันได้เพียรพยายามเจริญสิกขาท�ำหน้าที่
แต่เมือ่ ภิกษุสนั โดษในปัจจัย ๔ เวลาก็เหลืออยู่ แรงงานก็เหลืออยู่ ความคิด
ก็เหลืออยู่ ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดนั้นมาระดมท�ำกิจหน้าที่ของตน
ดังนั้น ทั้งสันโดษและไม่สันโดษ จึงมาออกผลที่ความเพียร
นอกจากนั้นยังใจสงบ สบาย ไม่ห่วง ไม่พะวักพะวงในเรื่องวัตถุ หันไป
มุ่งหน้าท�ำกิจหน้าที่และสร้างสรรค์ความดีต่างๆ ได้อย่างแน่วแน่เต็มที่ โดยมี
ความสุขด้วย ตอนนี้สันโดษก็มีผลครบตลอดตามวัตถุประสงค์
คฤหัสถ์ก็เช่นกัน ถ้าญาติโยมไปมัววุ่นวายอยู่กับการแสวงสิ่งเสพบ�ำรุง
บ�ำเรอหาความสุขส่วนตัว ก็จะหมดเวลา หมดเรี่ยวแรง หมดความคิดไปกับ
เรือ่ งเหล่านัน้ จนไม่เป็นอันปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือท�ำงานสร้างสรรค์หน้าที่ งานการ
สร้างสรรค์ที่พึงท�ำก็ไม่เป็นอันท�ำ อย่างน้อยก็ย่อหย่อน
การท�ำความดี ท�ำประโยชน์สงู ส่ง จนแม้กระทัง่ บรรลุโพธิญาณเป็นไปไม่ได้
ถ้ามัวสันโดษในกุศลธรรม โดยไม่สันโดษในวัตถุเสพ
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ก่อนหลับ

ฝึกตาย

ก่อนตาย
ตอนนอนนี่ เป็นช่วงฝึกและทดสอบผลการฝึกกรรมฐาน ทีส่ ำ� คัญ

มากๆ จิตตอนก�ำลังจะหลับ มันจะวูบๆ ไปเป็นพักๆ วูบสุดท้ายก่อนหลับ ถ้า
นึกถึงอะไร ก็จะฝันไปทางนั้น
นึกถึงพระ ก็ฝนั ถึงพระ นึกถึงเรือ่ งงาน ก็ฝนั เรือ่ งงาน นึกถึงความทุกข์
ก็จะฝันร้าย เหมือนตอนก่อนตาย จิตนึกถึงอะไร ก่อนจิตดับวูบสุดท้ายก็ไป
เกิดตามนั้น นึกถึงบุญ ก็ไปดี นึกถึงบาป ก็ไปชั่ว
แต่ตอนตายนี่ คุมจิตยากกว่ามาก เพราะตอนหลับ เราก็หลับไปสบายๆ
ร่างกายผ่อนคลาย คุมจิตไม่ยาก แต่ตอนตาย มันมีเวทนาจากอาการป่วย มา
ดึงจิตให้ทกุ ข์ทรมานเพิม่ ขึน้ ด้วย จึงคุมจิตสุดท้ายก่อนตาย ให้นกึ ถึงบุญได้ยาก
กว่าตอนจะหลับมากๆ
แชร์จาก FB page วัดพุทธพรหมปัญโญ : วัดถ�้ำเมืองนะ
เรียบเรียงเนื้อหาจากคติธรรมค�ำสอน ของพระอาจารย์ วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)
วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ�้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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ดังนั้นจึงต้องฝึกจิตตอนหลับทุกวัน ให้หลับด้วยการสวดมนต์ ด้วยจิต
คิดถึงบุญให้ได้เสมอๆ ให้ชำ� นาญ ถือเป็นการซ้อมจิตก่อนตาย ถ้าแค่จติ ก่อน
หลับ ยังท�ำให้เป็นบุญกุศลไม่ได้ ยังฝันดีไม่ได้ หลับด้วยสมาธิสบายๆ ไม่ได้
ตอนก่อนตายคงหวังได้ยากทีจ่ ะคุมจิตให้เป็นกุศลได้ เพราะเวทนามันรุมหนัก
กว่าเป็นร้อยเท่า
เพราะฉะนัน้ เราควรฝึก เตรียมตัวตายก่อนตาย ด้วยการฝึกนอนภาวนา
ท�ำสมาธิ ท�ำกรรมฐาน ทุกวันๆ เหมือนดังเช่นทีห่ ลวงปูด่ ู่ และหลวงตาม้าท่าน
เน้นย�้ำ เตือนลูกหลานอยู่เสมอๆ
หลวงตาม้าท่านสอนเสมอๆ ว่า  เวลา เดิน นั่ง กิน แม้แต่ตอนนอน
ภาวนาไว้ อย่าได้ขาด ปฏิบัติ ทุกลมหายใจเข้าออก ทรงอารมณ์ดีดี อย่าให้
กระแสไม่ดี เข้ามากระทบ
หากเรานึกในสิง่ ดีๆ จิตจะเพิม่ แต่ในสิง่ ทีด่ ๆี อย่าจุดประกายในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
เพราะจิตจะเพิม่ ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี อย่ามัวนึกแต่กรรมเก่าในอดีต มันท�ำให้เราเศร้า
หมอง การคิดถึงในสิง่ ทีไ่ ม่ดี นอกจากกรรมจะเข้าเราเร็ว ตามสิง่ ทีเ่ ราคิดแล้ว
ยังท�ำให้เราตายผ่อนส่ง คือตายเร็วกว่าก�ำหนดอีกด้วย
ท่านสอนว่า ทุกวันนี้เราฝึกไว้เพื่อเตรียมตัวตาย ถ้าไม่ฝึกไว้ เวลาตาย
มันจะเคว้ง ไม่รู้จะไปไหน การฝึกสมาธิ ไม่เกี่ยวกับการนั่งนานหรือไม่นาน
แต่เกี่ยวกับว่า ท�ำแล้วอารมณ์สบายๆ ไหม
อย่าจมอยูก่ บั ความเศร้าหมอง ไม่มใี ครไม่มที กุ ข์ เกิดมาก็ทกุ ข์ เพียงแต่
ว่าจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อย ผู้ปฎิบัติธรรม ให้ดูที่จิต อารมณ์ดี จิตสบาย
ไปไหนก็มแี ต่คนรัก ท�ำอะไรก็มแี ต่คนช่วยเหลือ ไม่มอี ะไรทีท่ ำ� ไม่ได้ ไม่มอี ะไร
ที่เกินก�ำลัง
ท่านว่าการบันทึกบุญอยูท่ อี่ ารมณ์ หากอารมณ์ดี ก็จะบันทึกบุญได้ตลอด
หากอารมณ์ไม่ดี จะบันทึกบุญไม่ได้เลย อย่าจมอยู่กับความเศร้าหมอง
เพราะฉะนัน้ ท่านจึงเน้นย�ำ้ ให้พวกเราท�ำตัวเองให้เป็นผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน
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พระไพศาล วิสาโล

ทุ ก ข์

คื อ ท า ง ผ่ า น

“ตราบใดที่ยังหนีทุกข์ ก็จะเป็นทุกข์อยู่ร�่ำไป ต่อเมื่อหันหน้ามา

เผชิญกับทุกข์ หรือว่าเดินเข้าหามัน ไม่ใช่หนีมัน เดินเข้าหา เผชิญ เพื่อจะ
รูจ้ กั มันอย่างแจ่มแจ้ง ก็จะท�ำให้เกิดปัญญา ทุกข์กจ็ ะกลายเป็นทางผ่าน ให้เรา
ได้เข้าถึงความสุขได้
ฉะนั้นใครที่ก�ำลังมีความทุกข์อยู่ในขณะนี้ ก็อย่าไปคร�่ำครวญนะ แต่ว่า
ให้ใคร่ครวญจนเห็นความจริง ก็จะผ่านความทุกข์ไปสู่ความสุขได้
มีความเจ็บปวด มีโรคภัยเบียดเบียน ก็อย่าคร�ำ่ ครวญ ให้ใคร่ครวญ อย่าง
ที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่า ความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาด ป่วยทุกทีก็ฉลาด
ทุกที ก็คือมีปัญญาเห็นว่า มันเป็นทุกข์เพราะความยึดถือ ถ้ายังยึดติดถือมั่น
ไม่ว่าอะไรก็ตาม ก็จะหนีความทุกข์ไม่พ้น เพราะจะมีแต่ความผิดหวัง
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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แต่พอคลายความยึดติดถือมัน่ ได้ มันก็ผา่ นไปสูค่ วามสุข จะเห็นอย่างนีไ้ ด้
ก็เพราะเจอทุกข์ด้วยตัวเอง จะเข้าถึงความสุขได้ ก็ต้องพร้อมที่จะเจอทุกข์
หรือต้อนรับความทุกข์
หลวงพ่อค�ำเขียนพูดหลายครั้งว่า ในทุกข์ มีความไม่ทุกข์อยู่
เมื่อเราทุกข์ เราลองมองใคร่ครวญดีๆ มันมีกุญแจที่ซุกซ่อนอยู่ในความ
ทุกข์ ถ้าเราหาเจอ ก็จะผ่านไปสู่ความสุขได้
ประตูนมี่ นั สามารถจะเป็นตัวขวาง ไม่ให้เราเข้าไปในห้องหรือจะเป็นทาง
ผ่านก็ได้ กุญแจนี่ มันสามารถจะเป็นทั้งตัวล็อคและก็ตัวเปิดได้ ในรูกุญแจ
รูเดียวนัน่ แหละ มันสามารถจะปิด ไม่ให้เราเข้าไปในห้องหรือสามารถจะไขให้
เราเข้าไปในห้องได้
ตัวปิดกับตัวเปิดมันอยู่ด้วยกัน
เช่นเดียวกับสวิทต์ไฟ สวิทต์ที่เปิดไฟให้สว่างกับสวิทต์ที่ปิดไฟ ให้เหลือ
แต่ความมืด ก็คือสวิทต์เดียวกัน
ดังนั้น ทุกข์ กับ ความไม่ทุกข์ จึงอยู่ด้วยกัน ถ้าเราหนีทุกข์แล้วจะพบ
ความสุขได้อย่างไร
นี่เป็นหลักที่นักปฏิบัติต้องจับให้ได้
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จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ก�ำหนดการ

๐๕.๐๐ น. เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า (มีบริการทุกท่าน)
๐๘.๑๐ น. พิธีเปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
๐๘.๒๐ น. อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม สวนยินดีธรรม สวนยินดีทะเล จ.สุราษฎร์ธานี
บรรยายธรรมเรื่อง “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข (อย่างแท้จริง)”
๐๙.๔๐ น. เจริญสติ ๑๐ นาที มอบของที่ระลึก
๑๐.๐๐ น. อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร บรรยายธรรมเรื่อง “รู้ทันมาร”
๑๑.๒๐ น. เจริญสติ ๑๐ นาที และมอบของที่ระลึก
๑๑.๔๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มีบริการทุกท่าน)
๑๓.๑๐ น. หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรมเรื่อง “รู้ใจ ไกลทุกข์”
๑๔.๑๐ น. ส่งการบ้าน และถวายสังฆทาน-รับพร
๑๔.๓๐ น. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แสดงธรรมเรื่อง “เวลาเหลือน้อย” (เชิญชมนิทรรศการเผชิญความตายอย่างสงบ)
๑๕.๓๐ น. เจริญสติ ๑๐ นาที
๑๕.๔๐ น. ประธานชมรมกัลยาณธรรม กล่าวอนุโมทนา
๑๕.๕๐ น. ถวายสังฆทาน-รัปีทบี่ พร
และช่วงปิดงาน (เสร็จสิ้นพิธีก35
ารบนเวที ประมาณ ๑๖.๑๐ น.)
๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

คํ า แ น ะ นํ า ผู ้ เ ข้ า ฟั ง ธ ร ร ม
๑. ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ท่านใดมาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์
ก่อน และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนแทนกัน โดยงานครัง้ นีส้ ามารถรองรับผูฟ้ งั
ธรรมได้ประมาณ ๓,๐๐๐ ท่าน โดยมีที่นั่งฟังธรรม ๓ จุดคือ
		
บนหอประชุม
๑,๘๐๐ ที่นั่ง
		
โถงใต้หอประชุมและบริเวณใกล้เคียง ๑,๒๐๐ ที่นั่ง
ท่านสามารถมาขอรับเลขทีน่ งั่ ได้ทเี่ ต๊นท์ลงทะเบียน ในสนามบอล ท่านทีป่ ระสงค์
จะนั่งด้านล่าง สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนได้ ท่านที่
ต้องการนัง่ ติดกัน ต้องมาขอรับเลขทีน่ งั่ พร้อมกัน ท่านควรเก็บบัตรทีน่ งั่ ไว้จน
งานเลิก เพื่อใช้ในการขอรับธรรมบรรณาการก่อนกลับบ้าน
๒. ขอความร่วมมือให้ทุกท่านเข้าประจ�ำที่นั่ง ก่อนที่การบรรยายธรรมในแต่ละ
รอบจะเริ่ม เพื่อเป็นการไม่รบกวนการฟังธรรมของท่านอื่น ดังนี้
• ในรอบเช้าขอให้เข้าประจ�ำที่นั่งเวลา ๐๘.๐๕ น. เพื่อรับฟังค�ำชี้แจง
			 การจัดงานก่อนพิธีเปิดเวลา ๐๘.๓๐ น. และในรอบบ่าย ขอให้เข้า
			 ประจ�ำที่นั่งเวลา ๑๓.๑๐ น.
๓. ขอเชิญชวนทุกท่านเตรียมภาชนะ และกระบอกน�ำ้ ส่วนตัวมาจากบ้าน เพือ่
ช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน โดยในงานจะมีจดุ เติมน�ำ้ สะอาดและจุด
ล้างภาชนะไว้บริการ (แต่งดน�ำอาหารและน�้ำเข้าห้องประชุมชั้นบน)
๔. โรงทานจะเปิดปิดเป็นเวลา โดยในรอบเช้า เปิดตั้งแต่ ๐๕.๐๐-๐๗.๕๐ น.
และรอบกลางวันจะเปิดเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และไม่รบกวนการฟังธรรม
๕. ขอความร่วมมือท่านแยกขยะลงถัง ซึ่งจะจัดแยกเป็นถังขยะแห้ง และถังใส่
เศษอาหาร
๖. รณรงค์ให้ท่านเดินทางโดยรถแท๊กซี่ รถประจ�ำทางและขนส่งมวลชน เพื่อ
ช่วยกันแก้ปัญหาที่จอดรถ และช่วยกันประหยัดพลังงาน
๗. ส�ำหรับท่านทีข่ บั รถมาเอง ขอความกรุณาไปจอดในสถานทีๆ่ ก�ำหนดไว้ ใน
ฝั่งเทคนิคกรุงเทพ
๘. หนังสือและซีดีที่น�ำมาบริจาค กรุณาอย่าน�ำสิ่งที่ไม่ใช่หนังสือหรือซีดีธรรมะ
เช่น แผ่นพับโฆษณา แคทตาล็อกสินค้า หนังสือเรียน นิตยสารบันเทิง ฯลฯ
รวมทั้งหนังสือสวดมนต์ทุกประเภท มาใส่ในกล่องรับบริจาค และรบกวนท�ำ
ความสะอาดหนังสือและซีดีตา่ งๆ ก่อนน�ำมาบริจาค จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ใ น ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  ๒ ๙
ขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไม่รบั ซีดที ที่ า่ นลงข้อมูล (write) เอง เนือ่ งจากตรวจสอบได้ยาก
๙. ชมรมไม่อนุญาตให้นำ� เอกสาร สือ่ ธรรมะอืน่ ใดทีไ่ ม่ได้ขออนุญาตจากชมรมฯ
มาแจกในงาน หากพบเห็นจะขอให้หยุดแจกทันที
๑๐. ข้อแนะน�ำการท�ำบุญในงาน
๑๐.๑ ท�ำบุญด้วยการน�ำสิง่ ของมาบริจาคให้แก่วดั พระบาทน�ำ้ พุ โดยน�ำมาวางไว้
			 ในเต๊นท์แรกติดประตูทางเข้า (มีเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกให้)
๑๐.๒ ท�ำบุญด้วยการถวายปัจจัยครูบาอาจารย์ องค์บรรยาย และร่วมบริจาค
			 ให้แก่มลู นิธริ าชประชานุเคราะห์ มูลนิธสิ ปุ ฏิปนั โน ตึกสงฆ์อาพาธ รพ.
			 จุฬาฯ และวัดพระบาทน�ำ้ พุ โดยมีกล่องรับบริจาคในจุดรับบริจาคในงาน
๑๐.๓ ถวายสังฆทานแก่พระสุปฏิปันโน ที่เมตตามาเป็นองค์บรรยายธรรม
			 (สามารถซื้อของที่จะถวายได้จากร้านสังฆทานของชมรมฯ)
๑๐.๔ ซื้อต้นไม้ที่จัดขายในงาน รายได้ทั้งหมดสมทบถวายวัดพระบาทน�้ำพุ
๑๐.๕ เลือกซือ้ สินค้าหลากหลายในร้านบุญต่อบุญและร้านสังฆทาน รายได้
			 ทั้งหมดสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรมฯ
๑๐.๖ ซือ้ หนังสือ ซีดี ดีวดี ี เพือ่ น�ำไปบริจาค หรือมอบเป็นของขวัญแก่คนที่
			 ท่านรักและปรารถนาดี เงินรายได้จะเป็นทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรม
			 ของชมรมฯ ต่อไป
๑๑. กรณีทที่ า่ นจะกลับก่อนงานเลิก ขอความกรุณาคืนบัตรทีน่ งั่ เต็นท์ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้โอกาสท่านอื่นๆ ต่อไปด้วย (อยู่ในเต็นท์กองอ�ำนวยการ)
๑๒. กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีข้อสงสัยข้อแนะน�ำประการใด สามารถ
ติดต่อสอบถามได้จากธรรมบริกรที่มีบัตรหรือปลอกแขนติดเสื้อ ส�ำหรับท่าน
ที่มีข้อเสนอแนะหรือค�ำแนะน�ำใดๆ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่เต็นท์รับ
สมัครสมาชิก / รับจองดีวีดี
๑๓. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังธรรมและปฏิบตั ธิ รรม สร้างความดี ฝึกฝนจิตใจ ด้วย
การเจริญสติ และเจริญเมตตาต่อผูท้ มี่ าร่วมฟังธรรม เนือ่ งจากมีผมู้ าฟังธรรม
จ�ำนวนมาก อาจมีบางเหตุการณ์ทอี่ าจกระทบจิตใจของท่านได้ ฝึกใจลดละ โลภ
โกรธ หลง ยิ้มให้กัน อภัยกัน
(ท่านทีน่ งั่ ฟังธรรมในห้องประชุม กรุณาเตรียมเสือ้ กันหนาวหรือผ้าคลุมไหล่มาด้วย)
ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

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

ประวัติย่อ องค์บรรยาย

ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้ ง ที่ ๒ ๙

หลวงพ่อ

ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เกิด  พ.ศ.๒๔๙๕ ณ บ้านดอกไม้ ต�ำบลบ้านบาตร
อ�ำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร
การศึกษา  ชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสุรยิ วงศ์, ชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย, ชัน้ มัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ, ปริญญาตรีและโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหา
วิทยาลัย, สจว.รุ่นที่ ๕๗
การท�ำงาน  ลูกจ้าง กอ.รมน. (๒๕๑๘-๒๕๒๑), เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ๓-๗ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (๒๕๒๑-๒๕๓๕),
ผู้ช�ำนาญการ ๘-๑๐ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (๒๕๓๕-๒๕๔๔)
การศึกษาธรรม  นักธรรมตรี, ศึกษาอานาปานสติตามค�ำสอนของท่านพ่อลี
ธัมมธโร ตัง้ แต่ ๒๕๐๒, ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูป
ตั้งแต่ ๒๕๒๕ อาทิ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงพ่อพุธ ฐานิโย, หลวงปู่เทสก์
เทสรังสี, หลวงปูส่ มิ พุทธาจาโร, หลวงปูบ่ ญ
ุ จันทร์ จันทวโร และหลวงปูส่ วุ จั น์
สุวโจ เป็นต้น,
อุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษา ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์
จ.นนทบุรี โดยมีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นพระอุปัชฌาย์, อุปสมบทครั้งที่
๒ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรนิ ทร์ (๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๔) โดยมีพระราชวรคุณ
(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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สถานทีจ่ ำ� พรรษา  ๕ พรรษาแรกจ�ำพรรษาอยู่ ณ สวนโพธิญาณอรัญวาสี
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ของท่านพระอาจารย์สจุ นิ ต์ สุจณ
ิ โณ และพรรษาที่ ๖
ณ สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยความเห็นชอบของพระอุปัชฌาย์
งานเขียน  วิมุตติปฏิปทา (๒๕๔๒-๒๕๔๔) ก่อนอุปสมบท, วิถีแห่ง
ความรูแ้ จ้ง (๒๕๔๕), ประทีบส่องธรรม (๒๕๔๗) ทางเอก (๒๕๔๙) วิมตุ ติ
มรรค (๒๕๔๙) และแก่นธรรมค�ำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (๒๕๕๑)

พระอาจารย์

ไพศาล วิสาโล
พระไพศาล วิสาโล  นามเดิม ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์
เป็นบุตรคนที่ ๔ ของนายก๊กกี๊ และนางกิมวา แซ่อยุ่ เกิด
เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ตรงกับวันศุกร์ ขึน้ ๑๒ ค�ำ่
เดือน ๖ ปีระกา ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ภูมิล�ำเนาคลอง
มหานาค อ�ำเภอป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๗ การศึกษาระดับประถม และมัธยมศึกษา แผนก
ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญ
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ระหว่างเรียนที่ธรรมศาสตร์ เคยเป็นสาราณียกรปาจารยสาร และเป็น
เจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ จนถึงปี ๒๕๒๖
โดยมีบทบาทร่วมในแนวทางอหิงสาต่อเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จนเป็น
เหตุให้ถกู ล้อมปราบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถูกคุมขังในเรือนจ�ำ
เป็นเวลา ๓ วัน
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ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ณ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร เรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัดสนามใน ก่อนไป
จ�ำพรรษาแรก ณ วัดป่าสุคะโต อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาธรรม
กับหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบนั เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต แต่สว่ นใหญ่พำ� นักอยูท่ วี่ ดั ป่ามหาวัน
อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยจ�ำพรรษาสลับระหว่างวัดป่าสุคะโต กับวัดป่า
มหาวัน

งานหนังสือโดยย่อ

งานเขียน 	
งานเขียนร่วม 	
งานแปล 	

พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑๕๐ เล่ม
พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๔ จ�ำนวน ๒๔ เล่ม
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๐ จ�ำนวน ๕ เล่ม

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

สาราณียกร วารสารปาจารยสาร
เจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาชมรมเด็กรักนกรักษ์ธรรมชาติ จ.ชัยภูมิ
กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง
ประธานเครือข่ายพุทธิกา 
ประธานโครงการธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูชีวิต
และธรรมชาติ ลุ่มน�้ำล�ำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ
ที่ปรึกษาและวิทยากรจัดอบรม โครงการ
เผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา
กรรมการมูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี
กรรมการที่ปรึกษา International Network
of Engaged Buddhists
กรรมการที่ปรึกษา Buddhist Peace
Fellowship (USA)

ประวัติการท�ำงานโดยย่อ
๒๕๑๘-๒๕๑๙ 	
๒๕๑๙-๒๕๒๖ 	
๒๕๓๔-ปัจจุบัน
๒๕๓๙-ปัจจุบัน
๒๕๔๒-ปัจจุบัน
๒๕๔๓-ปัจจุบัน 	

พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน 	
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน 	
พ.ศ.๒๕๕๒ 	
พ.ศ.๒๕๕๓ 	

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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อาจารย์

ดร.สนอง วรอุไร
ดร.สนอง วรอุไร มีภูมิล�ำเนาเดิมอยู่ที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ ท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้น
จากโรงเรียนสุวรรณศิลป์ เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ท่านและพี่ๆ น้องๆ
ได้ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ศึกษาในโรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัยจนจบชั้น
มัธยมศึกษา
ดร.สนอง สนใจฝึกสมาธิครัง้ แรกในขณะเรียนชัน้ มัธยม จนจบปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาโรคพืช เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วจึงไปท�ำงาน
เป็นนักวิชาการเกษตร ในภาคอีสานอยู่ประมาณ ๒ ปี จากนั้นได้โอนย้าย
มาเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านก็ได้เรียนจบปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเชือ้ รา ได้รบั ทุนโคลัมโบไปศึกษาปริญญาเอก
สาขาไวรัส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลานาน ๔ ปี ช่วงนี้
เรียนหนักมาก จนมิได้เดินทางกลับมาเมืองไทยเลย ในระหว่างศึกษาท่านใช้
เวลาว่างพักท�ำจิตนิ่งทุกวัน ซึ่งมีผลให้ท่านเรียนจบ ๔ ปีตามก�ำหนด
เมื่อกลับเมืองไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ท่านตัดสินใจอุปสมบท
ทีว่ ดั ปรินายก แล้วมาฝึกวิปสั สนากรรมฐานกับพระเทพสิทธิมนุ ี (โชดก ปธ.๙)
ทีค่ ณะ ๕ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ เพียงเวลา ๓๐ วันในสมณ
เพศ ที่ท่านปฏิบัติตามค�ำสอนของครูบาอาจารย์ ท่านได้รับประสบการณ์ทาง
จิต และเกิดญาณ อภิญญาต่างๆ มากมาย
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เมือ่ ลาสิกขาบทแล้ว ท่านกลับไปเป็นอาจารย์อยูท่ มี่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิถชี วี ติ ของท่านเปลีย่ นแปลงไปมาก ได้รบั เชิญเป็นองค์บรรยายด้านหลักธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ตามหน่วยงานต่างๆ องค์กรต่างๆ มากมาย มีผตู้ ดิ ตาม
ผลงานของท่านทัง้ ในและต่างประเทศ และหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ก็
ยังเป็นอาจารย์พิเศษถวายความรู้แก่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาด้วย
ปัจจุบันท่านได้น�ำประสบการณ์ตรงของท่านมาเป็นแบบอย่าง สร้างจุด
เปลีย่ นแปลงทีด่ ใี ห้แก่ชวี ติ คนจ�ำนวนมาก มีกลุม่ คณะศิษย์กอ่ ตัง้ เป็นชมรมกัลยาณ
ธรรม และชมรมสารธรรมล้านนา เผยแผ่ธรรมอย่างกว้างขวาง ผลงานของ
ท่านที่ส�ำคัญคือ ทางสายเอก และอื่นๆ เช่น หนังสือท�ำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข,
ยิง่ กว่าสุขเมือ่ จิตเป็นอิสระ, ตามรอยพ่อ, และซีดรี วมธรรมบรรยายอีกจ�ำนวน
มาก

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโรงทานอาหารมือ้ เช้าหรือมือ้ กลางวัน เพือ่ ให้บริการ
อาหารเพียงพอแก่ผฟู้ งั ธรรมประมาณ ๓,๐๐๐ คน ท่านผูม้ จี ติ ศรัทธาสนใจร่วมเป็นแนว
หลังทางธรรม กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
๒. ในงานแสดงธรรมของชมรมฯ ทุกครัง้ จะมีหน่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ
มาออกตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน
๓. รับเพือ่ นผูม้ จี ติ อาสา ร่วมช่วยเป็นพลังในการเตรียมงานแสดงธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
๔. ในงานแสดงธรรมของชมรมฯ แต่ละครัง้ ขอรับบริจาคสิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้ว เพือ่ ช่วยเหลือ
วัดพระบาทน�้ำพุต่อไป และรับบริจาคปัจจัยช่วยเหลือวัดพระบาทน�้ำพุ
๕. รับสมัครเพือ่ นร่วมอุดมการณ์-แนวหลังทางธรรม ร่วมใจสละแรงกายแรงใจ เพือ่ รับใช้
พระศาสนาและพัฒนาสังคม ติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
www.kanlayanatam.com
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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อาจารย์

ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
การศึกษา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MBA (Management)
จาก Angelo State University, Texas สหรัฐอเมริกา
เริ่มต้น ชีวิตในทางธรรม
วัยเด็กตอนอายุ ๑๕ ปี ได้บวชเป็นสามเณรทีว่ ดั ถ�ำ้ พระโพธิสตั ว์ จังหวัด
สระบุรี เป็นเวลา ๓๓ วันในช่วงปิดเทอม ในช่วงนัน้ มีความปรารถนาทีจ่ ะบวช
ไม่สึก แต่ก็ต้องกลับมาเรียนหนังสือก่อน เมื่อเข้าสู่วัยท�ำงานบริษัทที่ด�ำเนิน
ธุรกิจต้องเผชิญกับยุคไอเอ็มเอฟอันโหดร้าย ชีวิตต้องประสบกับปัญหาอย่าง
หนักจนบริษัทต้องปิดตัวลง มีความทุกข์มาก จนกระทั่งคุณแม่แนะน�ำให้ไป
ปฏิบัติธรรมในหลักสูตรของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จน
มีโอกาสได้บวชที่ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ ๒ โดยมีพระอาจารย์นวลจันทร์เป็น
วิปัสสนาจารย์ ในระหว่างเข้าพรรษาของปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ในระหว่างพรรษานั้น ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงสภาวะที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการปฏิบตั ิ จนเป็นทีม่ าของหนังสือ ดูจติ หนึง่ พรรษา ซึง่ เป็นหนังสือ
ติดอันดับ Best seller ของร้านนายอินทร์ โดยล่าสุดเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๖
หลังจากทีม่ าเริม่ ท�ำงานเผยแผ่ได้สร้างสือ่ ธรรมะต่างๆ อย่างมากมาย ส�ำนักพิมพ์
อมรินทร์จึงน�ำการบรรยายไปท�ำเป็นหนังสือ ซึ่งมีการย่อภาพการน�ำเสนอ จึง
ท�ำให้หนังสือสื่อความเข้าใจต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชื่อ ดูจิต ชั่วพริบตา ติด
อันดับหนังสือขายดีของร้านนายอินทร์เพียงสัปดาห์แรกทีอ่ อกวางจ�ำหน่าย และ
หนังสือเล่มต่อมาเป็นการน�ำอริยมรรคมีองค์ ๘ จากพระโอษฐ์ มาสาธยาย
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ให้เข้าใจในทุกแง่มมุ ด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายและปฏิบตั ติ ามได้จริง ในชือ่ กลัวเกิด
ไม่กลัวตาย ส�ำหรับผลงานหนังสือธรรมะเล่มล่าสุดจัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์
อมรินทร์ และเริ่มวางจ�ำหน่ายไปเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ในชื่อ
นิพพานชั่วพริบตา ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ติดอันดับหนังสือขายดีของร้านนาย
อินทร์เช่นกัน
แนวทางในการปฏิบตั จิ ะใช้คำ� สอนจากพุทธพจน์เป็นหลักโดยเฉพาะเรือ่ ง
มรรค เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั ทิ งั้ หลายสามารถเข้าใจธรรมะได้อย่างถูกตรงด้วยค�ำจาก
พระโอษฐ์ โดยจัดท�ำเป็นสื่อทั้งภาพและเสียงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจใน
เวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง
ทุกวันนี้ ผูเ้ ขียนยังคงท�ำหน้าทีส่ าวก ทุม่ เทก�ำลังกายก�ำลังปัญญาเพือ่ รับใช้
พระศาสนา ให้ผรู้ ว่ มเกิด แก่ เจ็บตาย ได้พบกับพระธรรมทีพ่ ระศาสดาได้ตรัสรู้
และเพื่อยังสัตว์ให้พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวง นอกจากนี้ยังดูแลอุปัฏฐากใกล้ชิด
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก ส�ำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง รวมทั้งช่วย
บรรยายธรรม เพื่อปูพื้นฐานให้แก่ผู้ฟังก่อนรับฟังธรรมจากหลวงพ่อ
ถ้าถามผูค้ นว่า อาจารย์ประเสริฐมีความโดดเด่นอย่างไร คนทัว่ ไปจะตอบ
เหมือนๆ กัน หลังจากได้ยนิ ได้ฟงั ในคอร์สแล้วว่า “สามารถสาธยายแจกแจง
สิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมทีย่ ากๆ ให้คนทัว่ ไปเข้าใจได้” ลองมาพิสจู น์ ค�ำกล่าวนีด้ ดู ว้ ย
ตนเอง ธรรมของพระศาสดาท้าให้มาพิสจู น์ เพียงต้องการคนจริง ปฏิบตั จิ ริงแล้ว
ท่านจะพบ สัจจธรรมที่จริงแท้

ในงานแสดงธรรม ๒๗ กรกฎาคมนี้
ขอเชิญชมนิทรรศการและงานแสดงเรื่อง
“ความตาย...พูดได้”
หนึ่งในโครงการเตรียมตัวตายอย่างสงบ โดยเครือข่ายพุทธิกาฯ
จะจัดบริเวณสวนสมุนไพร ข้างโถงฟังธรรม ตลอดงาน
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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กายคตาสติ

พุทธวจนะ

ภิกษุทงั้ หลาย! เปรียบเหมือนบุรษุ จับสัตว์ ๖ ชนิด อันมีทอี่ ยูอ่ าศัยต่างกัน
เป็
กเสาเขื
างดีขกองจิ
ต นด้วยเชือกอันมั่นคง; คือจับงูมาผูกด้วย
มีทนี่เเสาหลั
ที่ยวหากิ
นต่า่องกันอย่
น มาผู
รวมกั
ลัเชืกอษณะของผู
ตั้งจิง่ ต, ในกายคตาสติ
กเหนียวเส้้ไนม่หนึ
จับจระเข้, จับนก, จับสุนขั บ้าน, จับสุนขั จิง้ จอก, จับลิง,
มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆ แล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมในท่ามกลาง
ปล่อยแล้ว
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ภิกษุทงั้ หลาย! ครัง้ นัน้ สัตว์เหล่านัน้ ทัง้ ๖ ชนิดอันมีทอี่ าศัยและทีเ่ ทีย่ ว
ต่างๆ กัน ก็ยอื้ แย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสูท่ ี่อาศัยทีเ่ ที่ยวของตนๆ: งูจะเข้าจอม
ปลวก, จระเข้จะลงน�้ำ, นกจะบินขึ้นไปในอากาศ, สุนัขจะเข้าบ้าน, สุนัข
จิ้งจอกจะไปป่าช้า, ลิงก็จะไปป่า ครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้ว สัตว์ใดมี
ก�ำลังกว่า สัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอ�ำนาจของสัตว์นั้น ข้อนี้
ฉันใด;
ภิกษุทงั้ หลาย! ภิกษุใด ไม่อบรมท�ำให้มากในกายคตาสติแล้ว ตา ก็จะ
ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจ, รูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึก
อึดอัดขยะแขยง; หู ก็จะฉุดเอาภิกษุนนั้ ไปหาเสียงทีน่ า่ ฟัง, เสียงทีไ่ ม่นา่ ฟังก็
กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; จมูก ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่น
ที่น่าสูดดม, กลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ลิ้น
ก็จะฉุดเอาภิกษุนนั้ ไปหารสทีช่ อบใจ, รสทีไ่ ม่ชอบใจก็กลายเป็นสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ
อึดอัดขยะแขยง; กาย ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ, สัมผัส
ที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; และ ใจ ก็จะฉุดเอา
ภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจ, ธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ
รู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ข้อนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ
ภิกษุทงั้ หลาย! เปรียบเหมือนบุรษุ จับสัตว์หกชนิด อันมีทอี่ ยูอ่ าศัยต่างกัน
มีที่เที่ยวหากินต่างกัน มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง; คือจับงูมาผูกด้วย
เชือกเหนียวเส้นหนึง่ , จับจระเข้, จับนก, จับสุนขั บ้าน, จับสุนขั จิง้ จอก, จับลิง,
มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆ ครั้นแล้ว น�ำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือ เสา
หลักอีกต่อหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลาย! ครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นทั้ง ๖ ชนิดเหล่านั้นอันมีที่อาศัย
และทีเ่ ทีย่ วต่างๆ กัน ก็ยอื้ แย่งฉุดดึงกันเพือ่ จะไปสูท่ อี่ าศัยทีเ่ ทีย่ วของตนๆ: งูจะ
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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เข้าจอมปลวก, จระเข้จะลงน�ำ้ , นกจะบินขึน้ ไปในอากาศ, สุนขั จะเข้าบ้าน, สุนขั จิ้งจอกจะไปป่าช้า, ลิงก็จะไปป่า
ภิกษุทงั้ หลาย! ในกาลใดแล ความเป็นไปภายในของสัตว์ทงั้ ๖ ชนิดเหล่า
นัน้ มีแต่ความเมือ่ ยล้าแล้ว; ในกาลนัน้ มันทัง้ หลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ่า นัง่ เจ่า
นอนเจ่า อยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเอง ข้อนี้ฉันใด;
ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุใดได้อบรมท�ำให้มากในกายคตาสติแล้ว ตา ก็จะ
ไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจ, รูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึก
อึดอัดขยะแขยง; หู ก็จะไม่ฉดุ เอาภิกษุนนั้ ไปหาเสียงทีน่ า่ ฟัง, เสียงทีไ่ ม่นา่ ฟัง
ก็ไม่เป็นสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ อึดอัดขยะแขยง; จมูก ก็จะไม่ฉดุ เอาภิกษุนนั้ ไปหากลิน่ ที่
น่าสูดดม, กลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ลิ้น ก็จะ
ไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ, รสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัด
ขยะแขยง; กาย ก็จะฉุดเอาภิกษุนนั้ ไปหาสัมผัสทีย่ วั่ ยวนใจ, สัมผัสทีไ่ ม่ยวั่ ยวน
ใจก็ไม่เป็นสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ อึดอัดขยะแขยง; และ ใจ ก็จะไม่ฉดุ เอาภิกษุนนั้ ไปหา
ธรรมารมณ์ทถี่ กู ใจ, ธรรมารมณ์ทไี่ ม่ถกู ใจก็ไม่เป็นสิง่ ทีเ่ ธอรูส้ กึ อึดอัดขยะแขยง;
ข้อนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ภิกษุทั้งหลาย! ค�ำว่า “เสาเขื่อน หรือ เสาหลัก” นี้ เป็นค�ำเรียกแทน
ชื่อแห่ง กายคตาสติ
ภิกษุทั้งหลาย! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงส�ำเหนียกใจ
ไว้ว่า
“กายคตาสติของเราทัง้ หลาย จักเป็นสิง่ ทีเ่ ราอบรม กระท�ำให้มาก กระท�ำ
ให้เป็นยานเครือ่ งน�ำไป กระท�ำให้เป็นของทีอ่ าศัยได้ เพียรตัง้ ไว้เนืองๆ เพียร
เสริมสร้างโดยรอบคอบ เพียรปรารภสม�่ำเสมอด้วยดี” ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย! พวกเธอทัง้ หลาย พึงส�ำเหนียกใจไว้ดว้ ยอาการอย่างนีแ้ ล
สฬา, สํ ๑๘/๒๔๖,๒๔๘-๒๔๙/๓๔๘,๓๕๐,
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ยอมสกปรกเพือ่ ให้สงิ่ อืน่ สะอาด เสน่หข์ องคนอยูท่ ยี่ อมล�ำบาก
เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขเช่น พ่อแม่ยอมเหนื่อยลูกหลานสุขสบาย
ดูดซับความสกปรกได้ แต่กส็ ลัดคราบสกปรกออกจาก
ตัวได้ตลอดเวลา เสน่หข์ องคนอยูท่ รี่ ตู้ วั เองว่าสกปรก ถึง
เวลาต้องช�ำระล้างแล้ว มิใช่อมความสกปรกไว้ แล้วแกล้ง
บอกว่าตนเองสะอาด

เสน่ห์

ผ๙้าประการ
ขี้ริ้ว

พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

เป็นผ้าทีส่ ะอาดทีส่ ดุ ในขณะทีค่ นมองว่าสกปรกทีส่ ดุ เหมือน
คนที่หมั่นฝึกหัดขัดเกลาตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโยน ไม่
โอหังอวดดีให้เป็นทีร่ งั เกียจหมัน่ ไส้ของคนอืน่ เขาก็จะเป็นคนมี
คุณค่า ไม่วา่ มาจากสกุลใด การศึกษามากหรือน้อยก็ตาม ท�ำตัว
ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ แต่ไม่อวดรู้ เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองให้ได้
แม้นว่าเป็นผ้าที่ไม่มีราคา แต่ก็มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ได้
เหมือนคนทีพ่ ยายามท�ำตนเองให้มคี ณ
ุ ค่าด้วยการท�ำงาน
ท�ำตน เป็นประโยชน์ให้มคี า 
่ ไม่งอมืองอเท้า ไม่นอ้ ยเนือ้
ต�่ำใจในวาสนา ชะตาชีวิต
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ไม่เกีย่ งงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร เหมือนคนทีย่ อมตัว
อาสาท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ปริปากบ่น รู้จัก
อาสาคน อาสางาน ไม่วา่ จะเป็นงานใดๆ ก็ตาม ตัง้ ใจท�ำ
โดยไม่เกี่ยงงาน รู้จักเสนอตัวท�ำงาน มิใช่รอคอยแต่
ค�ำร้องขอ
ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุด เหมือนคนที่ยอมท�ำในสิ่งที่คน
ทั้งหลายรังเกียจ ที่เขาเห็นว่าไร้ค่า  เป็นงานชั้นต�่ำ แต่ก็ตั้งใจ
ท�ำให้เป็นของมีคา่ ขึน้ มาได้ หรือยินดีในการบริการเหมือนคนที่
เอิบอิ่มเมื่อชีวิตบริการรับใช้ผู้อื่น รับใช้สังคม ดีใจเมื่อคนยินดี
มาใช้บริการความรูค้ วามสามารถของตน และยินดีทจี่ ะเสนอตัว
เข้าไปบริการมากกว่าที่จะคิดเข้าไปบริหาร แปลว่า  ท�ำตัวให้
เหมือนผ้าขี้ริ้วนั่นเอง
พอใจทีไ่ ด้อยูเ่ บือ้ งหลังความสะอาด เหมือนคนต้องพอใจ
ทีไ่ ด้อยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จของคนอืน่ ต้องมีความพอใจ
ทีจ่ ะท�ำงานปิดทองหลังพระ มีความสุข และภูมใิ จทีม่ อบ
ความส�ำเร็จให้แก่คนอืน่ มีมากทีผ่ นู้ อ้ ยบางคนท�ำงานแล้ว
ท�ำให้ผู้ใหญ่เล็กลงในขณะที่ตนเองโตขึ้น
ทนทานต่อการขัดถูและซักล้าง ไม่เปราะบาง เหมือนคนที่มี
ความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา แม้จะเหน็ดเหนื่อย
เพียงใดก็อดทนได้เพื่อให้ส�ำเร็จประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีจิตใจ
หนักแน่น ไม่เปราะบาง
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แม้นจะถูกมองว่าเป็นผ้าขี้ริ้ว แต่ก็ไม่ท�ำตัวให้ขี้เหร่ เหมือน
คนที่รู้ตนเองว่า  มีคนก�ำลังปรามาสสบประมาท จะต้องตั้งใจ
เอาชนะอุปสรรคตรงนัน้ ให้ได้ ไม่พา่ ยแพ้ตามค�ำปรามาสของคนอืน่
รูต้ วั ตลอดว่าก�ำลังท�ำอะไรและให้มกี ำ� ลังใจในสิง่ นัน้ ทีส่ ำ� คัญคือ
มองหาความส�ำคัญจากสิง่ ทีค่ นมองไม่เห็นว่าส�ำคัญอย่างไรให้ได้
คือ สามารถมองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหลายมองว่าไร้ค่า

หลายปีนี้...

ชี วิ ต ส อ น เ ร า ว่ า
หลายปีนี้ เริ่มรู้สึกหวาดหวั่น เมื่ออายุมากขึ้น ญาติสนิทมิตรสหาย
เริ่มทยอยจากเราไป รู้สึกถึงชีวิตล้วนอนิจจัง
หลายปีนี้ เริ่มรู้สึกปล่อยวาง เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ไม่ว่าจะเสียดาย
หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปโดยวิถีแห่งธรรมชาติ
หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า การตั้งตนอยู่ในความระแวดระวังผู้อื่นจะ
ขาดเสียไม่ได้ และการที่จะคิดร้ายกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่กระท�ำไม่ได้
โดยเด็ดขาด
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

51

หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า ความสนิทชิดเชื้อระหว่างมนุษย์ 			
นอกเหนือจากความเกี่ยวพันทางสายเลือดแล้ว
สิ่งที่ส�ำคัญยิ่งกว่าคือสัมพันธภาพทางจิตใจที่จริงใจต่อกัน
หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เคยใฝ่ฝันอยากได้ในอดีต
แม้วันนี้จะได้มา ก็หาใช่สิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับเราอีกต่อไป
หลายปีนี้ เริ่มตื่นรู้ นอกจากเราต้องท�ำดีกับผู้อื่นแล้ว
เราจะต้องท�ำสิ่งที่ดีงามให้กับคนที่ดีกับเราให้มากเท่าทวีคูณ
หลายปีนี้ เริ่มเรียนรู้ว่า เวลาที่หาได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดี		
ระหว่างผู้คน ตรงกันข้าม เวลากลับพิสูจน์ให้เห็นถึงธาตุแท้ของผู้คน
หลายปีนี้ เริ่มรู้ซึ้ง นอกจากพ่อแม่แล้ว ไม่มีใครในโลกที่จะคอย
อนุเคราะห์ โอบอุ้มและให้อภัยเรา เหมือนเช่นที่ท่านให้กับเรา
หลายปีนี้ เริ่มหวาดหวั่นถึงความประมาท ที่อาจจะน�ำมาซึ่งอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บและความทุกข์ทรมานต่อร่างกายอย่างไม่คาดฝัน
หลายปีนี้ เราเปลี่ยนไป สามารถอดทนแบกรับความทุกข์			
ในหลากหลายรูปแบบ มีความแกร่งในชีวิต เหมือนต้นกระบองเพชร
ที่สามารถจะอยู่รอดได้ในทุกสถานะ
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หลายปีนี้ เริ่มส�ำนึก ไม่ดึงดันถือมั่นอย่างที่เคย หลายสิ่งที่เคยยึดมั่น
เริ่มคลายความถือมั่นอย่างที่เคยเป็น
หลายปีนี้ หลายสิ่ง ที่ขัดหูขัดตา ก็สามารถที่จะท�ำใจให้เป็น
เหมือน “ฟังแต่ไม่ได้ยิน มองแต่ไม่ได้เห็น“
หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า ไม่ใช่คนทุกคนจะยินยอมเดินตามวิถีทางที่เรา
อยากให้เป็น
หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เป็นของเรา ย่อมต้องเป็นของเรา
สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา จงอย่าได้ฝืนเอา
หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า อย่าได้อิจฉาชีวิตของผู้อื่น เพราะเราเองก็สามารถ
ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการให้เป็น
เวลาดุจสายน�้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ
เรียนรู้กับชีวิต รู้ซึ้งถึงชีวิต
หวงแหนทุกวันเวลาที่ผ่านไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
เรียนรู้ชีวิตอย่างสงบ ด้วยการท�ำใจหยุดใจนิ่ง
แสวงหาความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นภายในตัวเราต่อไป
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ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก
อย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนส�ำคัญ
เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความส�ำคัญกับตัวเอง
มากไป

๘
ข้อคิด

ฝึกหา
ความสุข

ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม หมายความว่า
การสะสมอะไรสักอย่างนัน้ เป็นภาระ ไม่มอี ะไร
ที่เราสะสมแล้วไม่เ ป็นภาระยกเว้ นความดี
นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ หมายความว่า
อย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ เพราะความ
สมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโง่เท่านั้นที่
มองว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง

ฝึกให้ตวั เองเป็นคนนิง่ ๆ หรือไม่กพ็ ดู ในสิง่ ทีด่ ๆี หมายความ
ว่า  ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด
แต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูด หรือ
วิจารณ์ในทางเสียหายนัน้ มีแต่ทำ� ให้จติ ใจตนเองตกต�ำ่ และ
ขุ่นมัว
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ฝึกให้ตวั เองรูธ้ รรมชาติวา่ อะไรๆ ก็ผา่ นไปเสมอ หมายความ
ว่า เวลามีความสุข ก็ให้รวู้ า 
่ เดีย๋ วความสุขมันก็ผา่ นไป เวลามี
ความทุกข์ ก็ให้รวู้ า 
่ เดีย๋ วความทุกข์กผ็ า่ นไป เวลามีสถานการณ์
แย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า  เรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเรา
จนวันตาย
ฝึกให้ตวั เองเข้าใจเรือ่ งของการนินทา หมายความว่า เราเกิดมาก็ตอ้ งรูต้ วั ว่า
เราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้นเมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า  “เรามาถูกทางแล้ว”
แปลว่า เรายังมีตวั ตนอยูบ่ นโลก คนทีช่ อบเต้นแร้งเต้นกา กับค�ำนินทาก็คอื คน
ไม่รเู้ ท่าทันโลก แม้แต่คนเป็นพ่อแม่กย็ งั นินทาลูก คนเป็นลูกก็ยงั นินทาพ่อแม่
นับประสาอะไรกับคนอื่น ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ ค่อย
มาคิดว่า เราจะไม่ถูกนินทา
ฝึกให้ตวั เองพ้นไปจากความเป็นขีข้ า้ ของเงิน หมายความว่า เรา
ต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเอง มีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจ
กับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หดั พอใจกับมัน เสือ้ ผ้าใช้อะไรอยู่ ก็หดั
พอใจกับมัน การทีค่ นเราจะเลิกเป็นขีข้ า้ เงินได้ ต้องเริม่ จากการรูจ้ กั
เพียงพอก่อน เมือ่ รูจ้ กั พอแล้ว ก็ไม่ตอ้ งหาเงินมาก เมือ่ ไม่ตอ้ งหา
เงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสท�ำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน
ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่ง
ยอมเสียเปรียบผูอ้ นื่ บ้าง เป็นเรือ่ งจ�ำเป็น ใครก็ตามทีบ่ า้ ความถูกต้อง บ้าเหตุ
บ้าผล ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ชา้ คนๆ นัน้ ก็จะเป็นบ้าสติแตก กลายเป็น
คนทีถ่ กู ทุกอย่างแต่ไม่มคี วามสุข เพราะต้องสูร้ บกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพือ่
ความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ความเข้าใจผิด

เรื่องการมีตัวเรา

ท่านโกเอ็นก้า

ในบรรดาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเองของคนเรานั้น เรื่องที่

จัดเป็นมูลฐานที่สุดคือ ความเข้าใจผิดเรื่องการมีตัวเรา
เราจึงให้ความส�ำคัญกับตัวเองมากที่สุด โดยก�ำหนดให้ตัวเราเป็นศูนย์
กลางของจักรวาล
เราท�ำเช่นนี้ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่า โลกนี้เป็นเพียงหนึ่งในดวงดาวจ�ำนวนนับ
ไม่ถ้วน และตัวเราก็เป็นเพียงหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจนับได้ถ้วนเช่นกัน
ไม่ว่าเราจะให้ความส�ำคัญให้แก่ตัวเองมากสักเพียงใด เราก็ยังเป็นเพียง
ชิ้นส่วนเล็กจิ๋วที่เทียบไม่ได้กับความใหญ่โตมโหฬารของห้วงอวกาศและกาล
เวลา 
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ความเชือ่ เรือ่ งตัวเราจึงเป็นความเข้าใจผิดอย่างเห็นได้ชดั กระนัน้ ก็ดเี รา
ยังอุทศิ ทัง้ ชีวติ ในการแสวงหาเพือ่ เติมเต็มใหแก่ตวั เอง ด้วยคิดว่านีเ่ ป็นหนทาง
แห่งความสุข ความคิดทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ ในแนวทางอืน่ จึงดูผดิ ปกติ หรือถึงกลับ
กลายเป็นการคุกคามตัวเองไป
แต่ผทู้ เี่ คยต้องทนทุกข์กบั การคอยระแวดระวังภาพลักษณ์ของตนจะรูด้ วี า่
ตราบเท่าทีจ่ ติ ของเรายังหมกมุน่ อยูก่ บั ความอยากความกลัว และอัตลักษณ์นนั้
เป็นความทุกข์เพียงใด

เราจะถูกคุมขังอยูแ่ ต่ในกรงแคบๆ ของความมีตวั ตน
ตัดขาดจากโลกและชีวิต
การหลุดพ้นออกมาจากความหมกมุ่นแต่ตัวเอง
ย่อมเท่ากับได้หลุดพ้นจากพันธนาการทีร่ อ้ ยรัดไว้
เราจึงสามารถก้าวออกมาสูโ่ ลกกว้าง
ได้สมั ผัสกับชีวิตผู้คน เพื่อพบกับความส�ำเร็จที่แท้จริง
ข้อส�ำคัญมีเพียงการไม่เก็บกด หรือปฏิเสธตนเอง แล้วคลายความยึดมัน่
ผิดๆ เรือ่ งตัวตน ด้วยการตระหนักรูว้ า 
่ ทีเ่ รียกตัวเรานัน้ แท้จริงแล้วเป็นเพียง
ปรากฏการณ์ที่ไม่เที่ยงแท้ มีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ที่มาของอีกหนึ่งคู่บุญ
ชิษณุพงศ์-ณัฐนันท์ เตชาธาราทิพย์

ความประทับใจที่มีต่อชมรมกัลยาณธรรม

ผมถือว่าโชคดีมากทีไ่ ด้มโี อกาสได้เข้ามาร่วมงานเป็นส่วนหนึง่ ของทีมงาน
ชมรมกัลยาณธรรม ในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาการเริ่มเข้ามาช่วยงานเป็นอาสา
ในทีมงานฯ เริ่มต้นจากความตั้งใจของภรรยาผมที่อยากจะเข้ามาร่วมช่วยท�ำ
ประโยชน์ในการช่วยงานธรรม
ขอย้อนอดีตไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอนนั้นเราทั้งสองได้รู้จัก
ชมรมฯ เพราะว่าเพื่อนของภรรยาซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนหนังสือได้มาชักชวน
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ให้เข้ามาฟังธรรม จ�ำไม่ได้วา่ เริม่ ไปฟังธรรมทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงได้ลองไปค้นหารูปเก่าๆ ทีเ่ ว็บของชมรมฯ ได้พบ
รูปที่ตอนนั้นก�ำลังเดินอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็ได้เข้ามาฟังธรรมต่อเนื่อง แต่ก็มีบางครั้งก็มี
เหตุให้ไม่สามารถมาร่วมฟังธรรมได้ แต่เราก็ได้รบั วารสารจากทางชมรมฯ ตลอด
มาท�ำให้เราได้รบั ทราบข่าวคราวของชมรมฯ ต่อเนือ่ ง จนมาครัง้ หนึง่ ภรรยาผม
ได้ฟงั ธรรมจากท่าน ดร.สนอง วรอุไร และครูบาอาจารย์หลายรูป เห็นประโยชน์
จากค�ำสอนซึ่งสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันในฐานะที่ยัง
เป็นฆราวาสซึง่ ยังต้องท�ำงานประจ�ำอยู่ และท่านก็ได้สอนเรือ่ งบุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐
ผมขออนุญาตน�ำมาทบทวนกันอีกครัง้ นะครับ มีการให้ทาน การรักษาศีล การ
เจริญภาวนา การอ่อนน้อมถ่อมตน การช่วยเหลือสังคมรอบข้าง การเปิดโอกาส
ให้ผอู้ นื่ มาร่วมท�ำบุญกับเรา การยอมรับและยินดีในการท�ำความดี การฟังธรรม
การแสดงธรรม และการท�ำความเห็นให้ถูกต้องเหมาะสม
ซึง่ นอกจากการเข้ามาฟังธรรมแล้วยังมีขอ้ อืน่ ทีเ่ ราสามารถกระท�ำเพิม่ เติม
ได้อกี ก็คอื การได้มโี อกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลืองานทีท่ างชมรมฯ
ได้จดั ให้มกี ารแสดงธรรม ซึง่ ทุกครัง้ ทีจ่ ดั งานมักจะมีสาธุชนผูส้ นใจในธรรมเข้ามา
ร่วมฟังธรรมอย่างมากมายหลายพันคน แม้ในบางครั้งสถานการณ์บา้ นเมือง
จะไม่คอ่ ยสงบ เช่น จากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ น�ำ้ ท่วมบ้าง จากเหตุการณ์ทาง
การเมืองบ้าง เป็นต้น ซึง่ ทุกครัง้ ทีไ่ ด้มาฟังธรรม ผมรูส้ กึ ตืน่ เต้นทีไ่ ด้เห็นบรรยากาศในวันจัดงาน ทีม่ ผี สู้ นใจเข้ามาร่วมฟังธรรมเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ มีหลากหลาย
วัย มีทั้งน้องวัยรุ่นและผู้ใหญ่ซึ่งบางท่านก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคง ผู้สูงอายุ
บางท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลมากมาถึงงานตัง้ แต่ตี ๕ ก็มี หลายท่าน
ต้องตืน่ แต่เช้า เห็นใบหน้าทีก่ ระตือรือร้น ยิม้ แย้ม แจ่มใส และได้เห็นทีมงาน
ชมรมฯ ให้การต้อนรับขับสู้กับผู้มาฟังธรรมด้วยไมตรีจิต แม้บางครัง้ อากาศ
จะร้อนอบอ้าวเพียงใดก็ตาม ทางทีมงานก็ชว่ ยดูแลผูม้ าฟังธรรมกันอย่างไม่เห็น
แก่เหน็ดแก่เหนื่อยเลย ตั้งแต่เริ่มงานเช้าตรู่จนกระทั่งเลิกในตอนเย็น
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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จากความประทับใจในหลายๆ ครัง้ ทีผ่ า่ นมาท�ำให้ภรรยาผมเกิดความคิด
ที่จะเข้ามาเป็นอาสาช่วยงานในส่วนใดก็ได้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาช่วยงานได้
อย่างไร มีใครที่สามารถจะติดต่อได้บ้าง ผมก็ได้เล่าถึงความตั้งใจนี้ให้น้อง
คนหนึ่งที่ได้ท�ำงานอยู่บริษัทเดียวกัน ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าการเล่าในครั้งนั้น
จะส่งผลให้เราได้เข้ามาช่วยงาน มีอยู่วันหนึ่งน้องคนนี้ก็ได้มาแจ้งให้ทราบว่า
เขารูจ้ กั กับทีมอาสาทีช่ ว่ ยงานชมรมฯ ในการจัดเตรียมสถานทีต่ อ้ นรับผูฟ้ งั ธรรม
อยูใ่ นบริเวณโรงอาหาร น้องคนนีจ้ งึ ได้พาเข้ามารูจ้ กั กับทีมงาน และก็ได้มโี อกาส
เข้ามาร่วมงานกันตั้งแต่บัดนั้น ซึ่งก็ได้เริ่มช่วยจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียม
เก้าอี้นั่ง แจกสื่อธรรมทาน และจัดเก็บโต๊ะกลับเข้าโรงอาหารหลังเสร็จงาน
แสดงธรรม ในครัง้ แรกๆ ทางเพือ่ นๆ ในทีมต้องช่วยกันยกโต๊ะทานอาหารของ
นักศึกษามาจัดเรียง ให้เรียบร้อย ขอบอกว่าโต๊ะแต่ละตัวมีน�้ำหนักมาก เสร็จ
งานแล้วพวกเราก็ได้อาบเหงือ่ ต่างน�ำ้ แม้วา่ งานอาสาในตอนนัน้ จะเหนือ่ ยกาย
แต่เราก็รู้สึกอิ่มใจและดีใจที่ได้มีโอกาสมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ของสังคม
และในระหว่างวันก็ยังได้ใช้เป็นโอกาสในการแอบปฏิบัติธรรมไปด้วย คือว่า
ในบางครัง้ ก็อาจมีอารมณ์หงุดหงิดกับเรือ่ งบางเรือ่ งทีม่ ากระทบ ก็ได้ถอื โอกาสนี้
ในการดูกายดูใจและใช้ขันติอดทน เป็นการสั่งสมบุญให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทางชมรมฯ ที่ได้ให้โอกาสเราได้มาฟังธรรมและ
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยงาน ท�ำให้เราได้มโี อกาสท�ำความดีเพิม่ ขึน้ และ
เป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมมีธรรมะ เพราะถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมมีธรรม
ในใจก็จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่สงบสุข ซึ่งในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีใคร
ทราบว่าจะมีเวลาเหลือส�ำหรับการท�ำประโยชน์ ให้กบั ผูอ้ นื่ ได้อกี นานสักเท่าไร
และในขณะที่ได้ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนั้น ขณะนั้นก็ได้ท�ำประโยชน์ให้กับ
ตนเองด้วย
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เยาวนิตย์ ฉัตรตระกูล

ฝึกใจ ให้ละตัวตน

ชมรมกัลยาณธรรม คือ กลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพื่อท�ำหน้าเป็น

กัลยาณมิตรในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนา นี่คือ
ความหมายในความเข้าใจของเรา
ก้าวแรกที่เดินเข้ามาร่วมงาน เพราะเพื่อนรุ่นน้องทางธรรม ที่น�ำพามา
ให้รู้จักกับชมรมกัลยาณธรรม ได้มีโอกาสฟังธรรม พร้อมกับได้ทานอาหาร
ที่อร่อย ปลื้มในบุญ แถมยังได้ CD หนังสือกลับบ้าน  ต่อมาได้มีโอกาสได้
ร่วมเป็นอาสาสมัครในทีมต้องรับแขก ในห้องประชุม ได้เข้าร่วมประชุม ได้
รูจ้ กั ประธานชมรม คุณหมอจุม๋ ผูน้ า่ รัก ท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม รูจ้ กั พีๆ่
เพื่อน และน้องๆ ที่เป็นอาสาสมัคร ทุกคนมาร่วมงานกัน แชร์ความคิดเพื่อ
ปรับปรุงงาน ทุกคนท�ำงานกันอย่างมืออาชีพ เพราะทุกคนมีทงั้ ความรู้ มีตำ� แหน่ง
หน้าทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานกับองค์กร ดังนัน้ การสรุปงานต่างๆ จึงรวดเร็ว
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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และความเสียสละที่ต้องการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เผยแพร่ธรรม
ดังนัน้ ทุกคนรูบ้ ทบาทหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ตัง้ แต่ประชุม จัดสถานที่ โดยมา
กันวันเสาร์ เพือ่ ตระเตรียมสถานที่ ทุกคนเริงร่า สนุกสนานในการเตรียมงาน
ส�ำหรับเราครัง้ แรกทีท่ ำ� หน้าที่ ต้องมาถึงสถานทีต่ งั้ แต่ตหี า้ ครึง่ เพือ่ ดูแล
ความเรียบร้อย ทุกอย่างพร้อม แขกทีม่ าลงทะเบียน และขึน้ มายังห้องประชุม
เริ่มกล่าวต้อนรับ สวัสดีค่ะ…ที่นั่งหมายเลขอะไรคะ เชิญทางนี้ค่ะ… สักพัก
ทุกคนเริม่ ทยอยกันเข้ามา เริม่ มีเรือ่ งให้แก้สถานการณ์ ทีน่ งั่ ซ�ำ้ กันบ้าง ต้องแก้
สถานการณ์ให้เหมาะสม หลังจากประธานกล่าวเปิดงานเข้าสูพ่ ธิ กี าร เราจะต้อง
ประสานงานกับคุณดาว เชฟผูใ้ จดีให้เตรียมอาหารส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ และ
แม่ชี พร้อมทัง้ ประสานกับพีอ่ ารีย์ ผูใ้ จอารียส์ มชือ่ จริงๆ เตรียมอาหารส�ำหรับ
แขกผู้ใหญ่ (ได้อาศัยมื้อกลางวันที่นี่แหละจากพี่อารีย์)
เที่ยงพัก จะเป็นช่วงที่ชุลมุนมาเข้าแถวทานอาหารที่ผู้ใจดีมาร่วมออก
โรงทาน ตัง้ ใจท�ำของอร่อยมาบริการเต็มที่ ธรรมบริกรก็ทำ� หน้าเต็มที่ สนุกสนาน
เมื่อทุกคนอิ่มท้อง มีเวลาร่วมบริจาค และ Shopping หนังสือ และเข้าห้อง
ประชุม อากาศในห้องเย็นสบาย หนังท้องตึง หนังตาเริม่ เกเร จะค่อยๆ หรีๆ่
จนโฆษก เริม่ ประกาศจะเริม่ พิธกี ารช่วงบ่าย เริม่ คึกคักหน่อย บางท่านก็สะดุง้ ตืน่
อ้าวเผลอหลับไปงีบหนึ่ง ไม่เป็นไร
หลังจากจบงาน ทุกคนทยอยออกจากห้องประชุม เราก็จะยกมือไหว้ และ
กล่าวว่า ขออนุโมทนาบุญนะคะ เรียนเชิญมาฟังธรรมครัง้ หน้านะคะ เหนือ่ ยค่ะ
แต่กร็ สู้ กึ ปลืม้ ใจ และมาคิดพิจารณาว่า เราได้อะไรบ้าง ได้มาเรียนรูอ้ ะไร ค�ำตอบ
ได้มาลดอัตตาตัวตน ได้ลดทิฏฐิ ได้เรียนรูท้ จี่ ะท�ำหน้าธรรมบริกร ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ ถึงแม้จะ
ได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้าง เพราะเราท�ำหน้าที่ธรรมบริกรอยู่
สิ่งที่ส�ำคัญ ทุกท่านจะได้ทราบถึงยอดรายรับที่ทุกท่าน
บริจาคทุกบาททุกสตางค์ ร่วมอนุโมทนาบุญ ทีท่ า่ นได้เห็น
ถึงความโปร่งใส เนื้อบุญที่ท�ำถึงบุญที่ท่านตั้งใจโดยตรง
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การท�ำงานต้องมีทงั้ ปัญหา และอุปสรรค ทัง้ ปัจจัยต่างๆ ในการด�ำเนินการ
ได้เห็นความเสียสละของทีมงานกัลยาธรรมทุกคน ทัง้ แรงกายและปัจจัยทีร่ ว่ มกัน
ท�ำให้งานส�ำเร็จแต่ละครั้ง
ส�ำหรับเราแล้วการทีม่ าท�ำงานครัง้ นี้ เห็นความเป็นผูน้ ำ� เห็นความเสียสละ
อดทน และความเมตตาของหมอจุ๋มจากการที่ได้ร่วมงานในการประชุม และ
ต้องเป็นผูค้ อยให้กำ� ลังใจแก่เพือ่ นร่วมงานทุกคน ซึง่ เราได้นำ� ความประทับใจนี้
มาปรับใช้กับที่ท�ำงาน ท�ำให้งานที่เคยมีปัญหา ได้รับความร่วมมือได้รับความ
ช่วยเหลือ เพราะเราได้มาฝึกลดอัตตา ลดทิฐิ และมีความอ่อนน้อม รับฟัง
ความคิดเห็นคนอืน่ ถึงบางครัง้ เราจะท�ำด้วยความยาก เพราะต้องกระทบหลายๆ
ด้าน แต่ก็ต้องฝึก และที่ส�ำคัญ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีคุณค่า
ทางจิตใจต่อสังคม
ทุกวันนี้เราจะเห็นความแตกแยกในสังคม ความแตกต่างความคิด การ
ไม่ยอมซึง่ กันและกัน ผลเสียหายต่อคนในครอบครัวและคนรอบข้าง แล้วท�ำไม
เราไม่มาร่วมกันฝึกลดอัตตาตัวตน เพื่อสังคมจะได้อยู่กันอย่างมีความสุข

ร้านธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ๔ สาขา
ชมรมกัลยาณธรรม เปิดศูนย์หนังสือธรรมทาน ขณะนี้รวม ๔ แห่ง เพื่อเผยแพร่สื่อ
ธรรมะต่างๆ โดยยึดหลักคำ�สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สาขาแรก 	 คลินิกอัจฉราทันตแพทย์ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต.ปากนํ้า อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ และ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
สาขาที่ ๒ บริษัทบางกอกเยเนอรัล เอกซเพรส จำ�กัด
สาทร กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๒๖๖-๘๒๔๕
สาขาที่ ๓ อยู่ดีอพาร์ตเมนท์ ซอยลาซาล สุขุมวิท บางนา
กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๓๖๑-๑๒๘๐-๕ และ ๐๒-๗๔๔-๖๑๖๕
สาขาที่ ๔ สาขานางลิ้นจี่ เลขที่ ๘๘/๔๑ โครงการ ทีทีเอ็น อเวนิว
ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๑๙
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ความทรงจ�ำ งานแสดงธรรม
การจัดงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม เป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๒๘ จัด

โดย มทร.กรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ผ่านพ้นไปแล้วอย่างเสร็จสิน้
สมบูรณ์ แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่กฝ็ ากรอยประทับใจไว้ในใจทุกท่าน ทัง้ ผูจ้ ดั
และผู้ฟังธรรม ให้ร่วมกันอนุโมทนาและระลึกถึงวันดีๆ ของชีวิต ตราบนาน
เท่านาน
วันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม วันเตรียมสถานทีน่ นั้ มีอปุ สรรคมาทดสอบเล็กน้อย
เริ่มด้วยข่าวว่า ทาง มทร. ต้องใช้ห้องประชุมครึ่งวันเช้า เพื่อประชุมเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง สว. และใช้โถงล่างเพื่อลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จากเขตสาทรที่มา
ประชุมกัน แต่การใช้งานส่วนนีไ้ ม่เป็นอุปสรรคในการใช้สถานทีเ่ ลย ด้วยความ
เอื้อเฟื้อ มีน�้ำใจของชาว มทร. ที่มีความอารีทุกท่าน การเดินทางของกองทัพ
ธรรมทานหลายคันรถบรรทุก จากทุกทิศทาง จึงมาตามก�ำหนดเดิม และสามารถ
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ครั้งที่ ๒๘
เริม่ งานจัดสถานทีไ่ ด้ตามทีว่ างแผน เพราะทางพรไพศาลผ้าใบ กรุณามากางเต็นท์
ให้ทั้งหมด เรียบร้อยไว้ในสนามฟุตบอล ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้ว
แต่อปุ สรรคทีไ่ ม่คาดคิดมาก่อน กลับเป็นพระพิรณ
ุ ทีโ่ ปรยปรายกระหน�ำ่
ลงมาอย่างเต็มที่ ท�ำให้สนามแฉะตัง้ แต่เช้า และไม่มที ที า่ ว่าท่านจะหยุดตกง่ายๆ
จนเพลๆ ฝนจึงซา พอให้ท�ำงานได้ต่ออย่างแฉะๆ แต่งานทุกอย่างก็ราบรื่น
เรียบร้อยตามแผน เพราะเราลดขนาดของงานลง เพื่อท�ำงาน
ง่ายขึ้น วันนี้แม้ก�ำลังคนจะน้อย จึงไม่เป็นอุปสรรคปัญหา
ในการเตรียมงาน เพราะแต่ละท่านต่างรูห้ น้าทีแ่ ละท�ำงานอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ มีการเตรียมงานล่วงหน้ามาต่อเนือ่ ง แม้จะขาด
แกนน�ำหลายท่านในงานนี้ ทุกอย่างก็ยังส�ำเร็จตามที่
วางแผนไว้ ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เมตตา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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เดินทางมาเป็นก�ำลังใจให้ทมี งาน โดยเดินทางมาถึงบพิตรพิมขุ มหาเมฆ ตัง้ แต่
๑๐ โมงเศษ ได้ทกั ทาย แนะน�ำข้อธรรมแก่ลกู ศิษย์ลกู หาด้วยเมตตา ถึงเวลา
ทานอาหารมื้อกลางวัน ก็ได้มาใช้บริการภัตตาคารบุญคุณดาวเจ้าเก่า (โดย
มือ้ เช้า เพือ่ นๆ ฝากท้องกับข้าวกล่องของพีส่ ชุ าติ เหมือนเดิม) จากนัน้ ท่านน�ำ
พวกเราไปไหว้พระและอธิษฐานที่ศาลพ่อปู่ ที่เคารพบูชาของชาวบพิตรพิมุข
ทุกคน ต่างช่วยกันอธิษฐานในสิ่งที่ดงี าม จากนัน้ ประมาณ ๑๔.๐๐ น. ท่าน
อาจารย์เมตตาอบรมธรรมให้แก่ทมี งานในห้องประชุม ในหัวข้อ “เปลีย่ นวิกฤติ
ให้เป็นโอกาส” และท่านได้นงั่ สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ตอ่ อย่างเป็นกันเอง กว่า
จะกลับไปพักผ่อน ก็บา่ ยสามโมงกว่า
ทีมงานจัดเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว ก็ทยอยกันกลับไปพักผ่อน มีทีม
โรงทานภัตตาคารบุญคุณดาวนอนเฝ้าบริเวณงาน รวมทัง้ อาจารย์ประสิทธิแ์ ละ
ลูกศิษย์ มศว.อีก ๔-๕ คน ก็นอนค้างด้วย เพือ่ จะช่วยงานช่วงเช้ามืดวันงาน
ขยันได้ก่อนใคร
วันงานเริม่ มีความเคลือ่ นไหว ตัง้ แต่กอ่ นตีหา 
้ ทุกท่านเริม่ ทยอยมา เสียง
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โฆษกเริ่มประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ตี ๕ โรงทานเริ่มเปิดบริการ วันนี้ผู้ฟังธรรม
บางตา เพราะเป็นช่วงเทศกาลเช็งเม้ง และเป็นวันเลือกตัง้ สว. ล่วงหน้า อีกทัง้
ยังมีม๊อบไปกระจายตัวอยู่ในหลายจุดของกรุงเทพฯ แต่คณะผู้จัดงานก็ท�ำงาน
กันเต็มก�ำลังเหมือนเดิม เจ้าภาพอาหารในโรงทานก็มากันเนืองแน่น บริการ
กันเต็มทีท่ งั้ สองมือ้ ขออนุโมทนาเจ้าภาพโรงทานทุกท่านทีเ่ มตตาด้วยจิตกุศล
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระอาจารย์สรุ ศักดิ์ เขมรังสี เดินทางมาถึงประมาณ ก่อน ๐๘.๐๐ น.
และท่านได้เมตตาเข้าห้องประชุมในช่วงทีท่ า่ นอธิการบดีกำ� ลังจะเปิดงาน โดย
หลังจากเปิดงานแล้ว ได้รว่ มกันร้องเพลงถวายพระพร ๒ เพลง ก่อนจะนิมนต์
พระอาจารย์สรุ ศักดิ์ ขึน้ แสดงธรรมเรือ่ ง “หัวใจของพระพุทธศาสนา” เมือ่ แสดง
ธรรมจบแล้ว พระอาจารย์และพระเลขาติดตาม (ท่านสุพงษ์) ได้เมตตาฉันเพล
ที่ห้องรับรอง แล้วรีบเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทาง
ไปจังหวัดเชียงใหม่ เพราะพระอาจารย์ทา่ นมีคอร์สกรรมฐานภาวนา รออยูท่ ดี่ อย
ภูโอบ จากนั้น ดร.สนอง วรอุไร ได้บรรยายธรรมต่อ เป็นช่วงที่ ๒ ในเรื่อง
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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“วิชาหนีนรก” เต็มอิม่ กับประสบการณ์การปฏิบตั ิ ซึง่ จะเป็นแนวทางและก�ำลังใจ
ให้ผมู้ งุ่ ทางพ้นทุกข์ หลังจากท่านอาจารย์บรรยายจบแล้ว ก็แจ้งของดอาหารมือ้
กลางวัน รีบเดินทางลงไปทีเ่ ต็นท์รา้ นหนังสือ เซ็นชือ่ แจกแก่ญาติธรรมจ�ำนวน
มากที่เข้าแถวรอลายเซ็นของท่าน เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ผู้ฟังธรรมทยอยกันลงมารับประทานอาหารมื้อกลางวัน ซึ่งคนไม่มาก
อาหารเหลือเฟือ บริการกันเต็มที่ เพราะเจ้าภาพต่างก็ไม่อยากให้อาหารเหลือ
กลับ และแล้วอาหารก็หมดทุกอย่าง อนุโมทนากับความอิม่ อกอิม่ ใจของเจ้าภาพ
ที่ตั้งใจร่วมมหากุศลมหาทานครั้งนี้ ทีมงานแต่ละท่านต่างเข้าประจ�ำท�ำหน้าที่
สนุกสนานเบิกบานด้วยธรรม แม้ผู้ฟังธรรมจะน้อย แต่ทุกท่านก็ท�ำงานเต็มที่
และมีความสุข ก่อนบ่ายโมง พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เดินทางมาถึง
และพักรอทีห่ อ้ งรับรอง เมือ่ ถึงเวลาประมาณบ่ายโมง จึงนิมนต์ขนึ้ ห้องประชุม
เริ่มการแสดงธรรมช่วงบ่าย ในหัวข้อธรรมเรื่อง “สว่างที่กลางใจ” ท�ำให้ผู้ฟัง
ธรรมตาสว่าง นั่งอมยิ้ม อิ่มธรรม ไม่มีใครหลับเลยในบ่ายนี้
พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญ
ั โญ เดินทางมาถึงประมาณก่อน ๑๔.๐๐ น.
ใกล้เคียงเวลามาถึงของอาจารย์มนตรี จตุภทั รและอาจารย์แก้ว ภรรยาคูบ่ ญ
ุ
ของท่าน อาจารย์มนตรียงั ดูแข็งแรงและแจ่มใส แม้จะยังไม่หายป่วยดีนกั ท่าน
มีความรักในกัลยาณธรรมและห่วงใยน้องๆ ขอมาเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดง
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ธรรมครั้งนี้ โดยอาสามาช่วยเป็นพิธีกรในช่วงปิดงาน ดีใจที่ได้พบอาจารย์บน
เวทีงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรมอีกครั้ง และท่านได้ขึ้นห้องประชุม
ประมาณ ๑๔.๐๐ น. พร้อมพระอาจารย์ชาญชัย เมือ่ พระอาจารย์เอกชัยแสดง
ธรรมจบแล้ว พระอาจารย์ชาญชัยก็ขึ้นเวทีแสดงธรรมต่อในหัวข้อ “สร้างฐาน
เสริมยอด” จนจบที่เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.
เมื่อประธานชมรมกัลยาณธรรมออกมากล่าวขอบคุณผู้ฟังธรรมนั้น
บรรยากาศเศร้าเล็กน้อย เพราะได้แจ้งข่าวใหม่คอื ปีนี้ ชมรมฯ อาจจะจัดงานแค่
สองครั้งเท่านั้น คือ อีกครั้งเดียวของปีนี้ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ส่วนงาน
ปลายปีจะงดหรือลดขนาดลง เนื่องจากเหตุปัจจัยหลายอย่าง และแจ้งเรื่องที่
ชมรมฯ ได้เปิดสาขาใหม่ ทีถ่ นนนางลิน้ จี่ เมือ่ ประธานชมรมกล่าวอนุโมทนาจบ
แล้ว จากนัน้ จึงเป็นช่วงถวายสังฆทานพระอาจารย์ชาญชัย และลงไปรับของขวัญ
ถุงธรรมบรรณาการ หลังจากที่ฟังท่านอาจารย์มนตรี กล่าวปิดท้ายงานแล้ว
งานแสดงธรรมครั้งนี้ ไม่ได้จัดที่นั่งในสวนสมุนไพรเหมือนครั้งก่อนๆ
(โดยจุดฟังธรรมในโรงอาหารนั้นงดไปหลายครั้งแล้ว) ถึงกระนัน้ ทีมงานก็ยัง
เก็บของเก็บงานกันถึงเกือบสองทุม่ จึงได้แยกกันอ�ำลากันกลับบ้าน หัวใจแต่ละ
ดวง...ต่างบันทึกข้อมูลของงานครั้งนี้ไว้แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยและตาม
ประสบการณ์ของแต่ละท่าน ขอให้วนั นี้ เป็นทีร่ ะลึกและความทรงจ�ำทีง่ ดงาม
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ของพวกเราทุกคนตลอดไป...หายเหนือ่ ยแล้วก็มาอนุโมทนาในบุญกุศลร่วมกัน
และพบกันอีกครัง้ งานแสดงธรรมครัง้ ที่ ๒๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม
ศกนี้ แน่นอน

ร่วมยอดปัจจัย ในงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๒๘

๑. ถวายพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
๘๓,๓๐๕.๐๐
๒. ถวายพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ
๗๐,๘๑๐.๗๕
๓. ถวายพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
๗๒,๔๗๔.๐๐
๔. บูชาคุณ ดร.สนอง วรอุไร
๖๗,๕๒๗.๐๐
(ท่านมอบให้ชมรมกัลยาณธรรมทั้งหมด)
๕. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๖๑,๒๒๙.๐๐
๖. วัดพระบาทน�้ำพุ รวมทั้งสิ้น
๑๑๓,๑๐๙.๐๐
(เป็นยอดจากร้านต้นไม้บุญ ๒๕,๖๑๒ บาท)
๗. มูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์
๖๐,๗๖๕.๐๐
๘. ถวายช่วยพระสงฆ์อาพาธ รพ.จุฬาฯ
๖๕,๖๕๔.๗๕.๐๐
๙. บริจาคชมรมกัลยาณธรรม รวม
๙๖,๓๙๗.๗๕.๐๐

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
โปรดอ่านข้อมูลรายชื่ออนุโมทนาเจ้าภาพงานแสดงธรรมครั้งที่ ๒๘
ได้ในเว็บไซต์ www.kanlayanatam.com ขออนุโมทนาทุกท่าน
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทุกสิ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป มีความสุขอยู่ชั่วคราวก็หาย
ทุกข์ชวั่ คราวก็หาย เฝ้ารูเ้ ฝ้าดูไป ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผา่ นไป ปัญหา
ชีวติ ผ่านมา เดีย๋ วก็ผา่ นไป ไม่มอี ะไรคงทนถาวรหรอก ชีวติ มีปญ
ั หา
เราก็คอยรู้ทันใจเราไป เป็นกลางกับมัน พอเหตุของมันหมดไป
ปัญหาก็หมดไปเอง เราจะมีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางปัญหา เหมือน
ดอกบัวในโคลนตมภาวนานะ แล้วชีวติ จะดีขนึ้ เอง อย่าทิง้ ธรรมะนะ
แล้วธรรมะจะไม่ทงิ้ เรา เคยท�ำชัว่ เคยท�ำผิด อย่าท�ำอีก ตัง้ อกตัง้ ใจ
ต่อสูก้ บั กิเลสนะ ไม่มใี ครให้โอกาสกับชีวติ เราได้เท่าตัวเราเอง จ�ำไว้
อย่างหนึง่ ถ้าเราไม่ทงิ้ ธรรมะ วันข้างหน้าเราต้องดีกว่านี้ แต่ถ้าเรา
ทิง้ ธรรมะ เราตามอธรรมไป วันข้างหน้าก็ตอ้ งเลวกว่านีเ้ เน่ อดทนนะ
อดทน ใครเคยท�ำผิดพลาดก็ตั้งอกตั้งใจเอาใหม่ ไม่ท�ำอีก...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ภาพแห่งความทรงจ�ำงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๒๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗

