ข่าวสารกัลยาณธรรม
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

รายละเอียด
งานแสดงธรรม
ครั้งพิเศษ

อย่ายอมแพ้นะ
ก่อนทิ้งรูปขันธ์

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

“...คุณธรรมทีท่ กุ คนควรจะศึกษาและน้อมน�ำมาปฏิบตั ิ มีอยูส่ ปี่ ระการ
ประการแรกคือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ิ
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สองคือ การรู้จักข่มใจตนเอง
ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สามคือ
การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่า
ด้วยเหตุประการใด ประการทีส่ คี่ อื การรูจ้ กั ละวางความชัว่ ความทุจริต และ
รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรมสีป่ ระการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ�ำรุงให้เจริญงอกงาม
ขึน้ โดยทัว่ กันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบงั เกิดความสุข ความร่มเย็น และมี
โอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์...”

วารสารชมรมกัลยาณธรรม
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒
ฉบับพฤศจิกายน ๒๕๕๗
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
จ�ำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม

•

ส�ำนักงานปากนํ้า
๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต.ปากนํา้ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
www.kanlayanatam.com
ภาพจากปก : บึงบัว วัดป่าสุคะโต
(ภาพโดย zen sukato)

สัพพทานัง ธรรมทานัง ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
๑. เผยแผ่พระธรรมค�ำสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกชมรม
กัลยาณธรรมและพุทธศาสนิกชน
๓. เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มผู้อุทิศตน
เป็นแนวหลังทางธรรม
๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

คติธรรมประจ�ำฉบับ
เราก็ต้องพยายามขวนขวาย
อย่าเป็นดอกบัวติดอยู่กับโคลนตม
มองเห็นภัยเห็นโทษแห่งวัฏฏสงสาร
อะไรที่ควรทำ� ก็รีบทำ�เสีย
อะไรที่ควรปฏิบัติก็ปฏิบัติ
เพราะชีวิตเราไม่แน่นอน
วันเวลาแห่งความตาย
ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ
ที่สุดแล้ว พวกเราจะต้อง
ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

สารบัญ
ธรรมส�ำหรับการเลือกคู่ครอง ตอนที่ ๒
ก่อนทิ้งรูปขันธ์
ปุจฉา-วิสัชนาโดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ภาวนากับนิมิต
ก�ำหนดการจัดงานแสดงธรรมครั้งพิเศษ
ค�ำแนะน�ำผู้เข้าฟังธรรมในงานแสดงธรรม
แผนที่ มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
ประวัติย่อขององค์บรรยาย
อย่ายอมแพ้นะ
ดูกายให้ตั้งสติได้ ค่อยมารบกับความคิด
เห็นจิตยึดเป็นมรรค ปล่อยวางได้เป็นผล
ความลับของจักรวาล
ปัญญาที่รู้ความจริง
ย่อมท�ำให้เกิดความกรุณาเป็นธรรมดา
เสน่ห์ของความเงียบ
ธรรมะจากหลวงพ่อวิชัย เขมิโย
ในศาสนาพุทธเรา ไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญ
งานกัลยาณธรรม คืองานปฏิบัติธรรมของฉัน
ดัดไม้ที่เคยคดให้กลับตรง
บทความอัศจรรย์ วันแห่งธรรม
วาสนาของบุคคล

๔
๑๖
๒๔
๒๙
๓๓
๓๔
๓๖
๓๗
๔๑
๔๓
๔๔
๔๖
๕๐
๕๒
๕๔
๕๕
๕๗
๖๐
๖๒
๗๑

ธรรม
การเลือกคู่ครอง
สําหรับ

อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

๕

“กาม” VS “กรรม”

๒

ตอนที่

(๑) “กาม” ได้แก่ การติดใจใน รูป-เสียง-กลิน่ -รส-สัมผัส มันเกิดขึน้ -ตัง้ อยู-่
ดับไป เป็นวัฏจักรของมันเช่นนี้ เราสามารถฝึกจิตของเราไม่ให้ลมุ่ หลงใน “กาม”
ได้ หรือฝึก “สติ” ไม่ให้เราตกเป็นทาสของ “กาม” ในทุกๆ เรือ่ งได้ ฉะนัน้ คูค่ รอง
ที่ฉลาดจะต้องไม่ให้ “กาม” เป็นเจ้านายบงการเรา แต่เราต่างหากที่จะบังคับ
บัญชา “กาม” ให้อยู่ในระเบียบวินัยของเราได้
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(๒) แต่ “กรรม” ที่ได้ท�ำสําเร็จแล้ว ตัว “กฎแห่งกรรม” จะท�ำหน้าที่
ของมันอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมที่จะออกฤทธิ์ออกผลเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อม
และไม่ขนึ้ อยูก่ บั กาลเวลา กล่าวคือ มันพร้อมทีจ่ ะให้ผลได้ทกุ ๆ เวลา ต่างจาก
“กาม” ทีถ่ า้ ปราศจากอารมณ์อนั น่ารักน่าใคร่แล้ว “กาม” ย่อมไม่สามารถส่งผล
ใดๆ ได้ ฉะนั้น คู่ครองทั้งสองจึงต้องระมัดระวัง “กรรม” ให้มากกว่า “กาม”
เพราะ “กรรม” นัน้ สามารถจัดสรรทุกสิง่ ทุกอย่าง ตัง้ แต่รกั สุดซึง้ ปานจะกลืน
หรือโกรธเกลียดเหม็นหน้าจนถึงขัน้ หย่าร้าง หรือถึงขัน้ ให้ลกู ๆ ซึง่ ยังไม่รอู้ โี หน่
อีเหน่ตอ้ งรับกรรมอันเกิดจากพ่อแม่ทะเลาะกัน ทุบตีกนั หรือหย่าร้างกัน และ
กลายเป็นเด็กก�ำพร้าพ่อหรือแม่ในที่สุด
(๓) บางคนชอบไปพึ่งพิงหมอดู แม้กระทั่งฝากชีวิตและอนาคตไปกับ
หมอดู อย่าลืมว่า “หมอดู” หรือ “โหราศาสตร์” จัดเป็นวิชาสถิตทิ เี่ ขารวบรวม
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามการโคจรของดวงดาว แล้วสรุปออกมาเป็นค�ำ
พยากรณ์ ถูกบ้าง ผิดบ้าง เพราะเหตุใด? ก็เพราะว่าสิ่งที่หมอดูท�ำนายนั้น
มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ระบุไว้ในต�ำรา แต่ในชีวิตจริงๆ นั้น ยังมีเหตุปัจจัย
รอบข้าง รอบตัว ในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ สังคม ชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ รอบโลก เป็นตัวแปรอีกด้วย ฉะนั้นจงฝาก
ชีวิตไว้กับ “กรรม” (การกระท�ำของเราทั้งกาย-วาจา-ใจ ซึ่งเราท�ำด้วยตัวเรา
เอง) ให้มากไปกว่าการเชื่อหมอดู พลังแห่งกรรมที่ดีๆ+ถูกต้อง+ทําไปแบบ
มีสติและปัญญาย่อมสามารถสร้างพลังกรรมใหม่ๆ ที่มีก�ำลัง และท�ำให้กรรม
เก่าๆ ที่คอยจะให้ผลวิ่งตามไม่ทัน เพราะกรรมใหม่มีพลังที่เหนือกว่านั่นเอง
(๔) ยกตัวอย่างเมื่อมีปัญหาในชีวิตคู่ วิธีที่จะแก้ไขง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง
แทนการพึง่ พิงหมอดู คือ ถ้าท�ำผิดแล้วยอมรับผิด แล้วสัญญาทีจ่ ะไม่ทำ� สิง่ ผิด
นั้นต่อไปอีกอย่างเด็ดขาด เพียงแค่นี้ย่อมจะได้รับความเห็นใจ และให้อภัย
จากคูค่ รองของตน เพราะผูท้ มี่ กี ารศึกษา หรือมีธรรมะประจ�ำใจย่อมเข้าใจดีวา่
ในโลกแห่งความเป็นจริง คนเรามีโอกาสท�ำพลาดหรือท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้
ฉะนัน้ จงอย่าให้ “อัตตา-ตัวตน” พาเราหลงทางว่า “ฉันไม่มวี นั ผิด คุณนัน่ แหละ
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ท�ำไม่ถกู ต้อง”“คุณต้องเปลีย่ นให้เป็นไปตามทีฉ่ นั คิดให้จงได้” เรียกว่านีเ่ ข้าขัน้
เป็นโรคแล้ว คือ “โรคยัดเยียดความผิดให้คนอื่น” หรือ “โรคที่คุณต้องคิด
เหมือนฉัน” ไงล่ะ โรคแบบนีไ้ ม่มวี นั แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ มีแต่การพูดคุย+การ
ขอโทษอย่างจริงใจ+การให้อภัยซึ่งกันและกัน ที่จะใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต
คู่ได้
(๕) การมีชวี ติ คูไ่ ม่ใช่อยูเ่ พียงตัวคนเดียวทีจ่ ะกระทําอะไรตามใจชอบได้
เมื่อมีผู้มาร่วมชีวิตด้วยและต้องอยู่ร่วมกันตลอดไป การปรับตัว+การพร้อม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะกฎแห่งธรรมชาติที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือ “The Law of Change” หรือ “กฎแห่งอนิจจัง” หรือ “กฎแห่งการ
เปลีย่ นแปลง” ถ้าเราปรับตัวเราให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงไม่ได้ ผลสุดท้ายการ
เปลี่ยนแปลงนี่แหละที่จะผลักดันให้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ซึ่งวิธีหลังนี้มัก
จะลงเอยด้วยความเจ็บปวด (sad ending) ต่างกับวิธแี รกซึง่ มักจะลงเอยด้วย
การที่อยู่กับมันได้ และส่งผลให้มีความสุขในที่สุด (happy landing)
(๖) ทุกๆ การกระท�ำ หรือ “กรรม” เริม่ ทีค่ วามคิด (มโนกรรม) เราก่อน
แล้วจึงตามมาด้วยการกระท�ำทางกาย (กายกรรม) หรือ วาจา (วจีกรรม) ฉะนัน้
ศัตรูทรี่ า้ ยทีส่ ดุ ในชีวติ เราไม่ใช่ใครอืน่ มันคือ “ความคิดร้าย” ของเรานัน่ แหละ
เป็นความคิดทีเ่ ข้าข้างตนเอง หรือเป็นความคิดทีจ่ ะพยายามเปลีย่ นฝ่ายตรงข้าม
ให้เป็นไปตามทีใ่ จเราปรารถนา คลืน่ ความคิดเช่นนีอ้ นั ตรายยิง่ นักต่อการครอง
ชีวิตคู่
(๗) จงจ�ำไว้ว่า
คิดดี+พูดดี+ท�ำดี+ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน มีแต่ได้หรือเสมอตัว
คิดดี+พูดดี+ท�ำดี+คาดหวังสิ่งตอบแทน มีทั้งได้หรือไม่ได้
คิดไม่ด+ี พูดไม่ด+ี ท�ำไม่ด+ี คาดหวังสิง่ ตอบแทน มีแต่เสียและเป็นวิบตั สิ ตู่ วั
แน่นอน
(๘) อย่าใช้ชวี ติ คูต่ าม “ความรูส้ กึ ” หรือ “อารมณ์” ทีเ่ กิดขึน้ แต่ให้ใช้ชวี ติ
ตาม “ความรูต้ วั ” (สติ) และ “การคิดถึงเหตุผล” เป็นส�ำคัญ การครองชีวติ คู่
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ถึงจะราบรื่น
(๙) มีคำ� กล่าวว่า “กรรมใครกรรมมัน” ฉะนัน้ จงอย่าเปรียบเทียบชีวติ คู่
ของเรากับชีวติ คูข่ องผูอ้ นื่ เพราะแต่ละคนแต่ละคูม่ กี รรมทีไ่ ม่เหมือนกัน มีจริต
ที่ไม่เหมือนกัน มีอุปนิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกัน มีความชอบพอที่ไม่เหมือนกัน
ฯลฯ การเปรียบเทียบรังแต่จะสร้างความน้อยเนื้อต�่ำใจ ความผิดหวัง ความ
เสียใจ มาสู่ตัวเรา ไหนๆ ก็แต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว การท�ำใจยอมรับ+
พึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ต่างหาก ที่จะน�ำความสมบูรณ์เป็นความสุขมาสู่ชีวิตคู่
(๑๐) ร่างกายที่อ่อนแอย่อมมีภูมิต้านทานต�่ำ ติดเชื้อโรคได้ง่าย ก็เช่น
เดียวกับความอ่อนแอทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ ย่อมท�ำให้หวั ใจหมดอาลัย
ตายอยาก คิดฆ่าตัวตาย หมดหวังในชีวติ ไปเสียทุกๆ ด้าน วิธแี ก้ไขคือ เสริม
ภูมคิ มุ้ กันทางด้านจิตใจด้วยความรูด้ า้ นธรรมะ+ปฏิบตั ธิ รรม (หาประสบการณ์
จริง) เกีย่ วกับธรรมะและความจริงของชีวติ ก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ
ในชีวิตคู่ได้โดยไม่ยุ่งยาก เพราะธรรมะจะสอนให้เราเข้าใจความจริง+มีความ
อดทน+ความอดกลั้น+การให้อภัย+แก้ไขปัญหาตามหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตคู่
ด�ำรงอยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องหย่าร้างกัน
(๑๑) “ความรัก” จัดเป็นอารมณ์ชนิดหนึง่ “อารมณ์” ก็คอื “ความรูส้ กึ ”
ทีเ่ กิดขึน้ ฉะนัน้ ถ้าต้องรักษา “ความรัก” ก็ตอ้ งรักษา “ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ กัน”
จะรักษาให้ยั่งยืนก็ต้องใช้ “ธรรมะ” เป็นเครื่องน�ำทาง
(๑๒) อย่าไปฝันหวานว่า “ความรัก” จะน�ำมาซึ่งความสุขอย่างเดียว
สัจธรรมสอนเราว่า สุข-ทุกข์ ต้องคละเคล้ากันไปตลอดชีวติ ฉะนัน้ “ความรัก
แท้” จึงอยู่ที่การร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยความเต็มใจ+เข้าใจ ไม่ใช่ยึดแต่ “ความ
สุข” และบอกปัด “ความทุกข์” เพือ่ ให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์นี้ จะต้องสลัด “ความ
เห็นแก่ตวั ” ทีม่ อี ยูด่ งั้ เดิมออก และเพิม่ “ความเสียสละ” ทีม่ ตี อ่ กันให้มากขึน้
“ความเสียสละ” จะน�ำมาซึ่ง “ความเอื้ออาทร” และ “ความเกื้อกูล” ต่อกัน
ซึ่งผลสุดท้ายเป็นค�ำตอบของ “ความรักแท้”
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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๖

คู่ครองที่อยากเข้าถึง “รักแท้”
และมีชีวิตคู่ที่มั่นคงยืนยาว

ให้ทั้งคู่ปฏิบัติดังนี้
(๑) อย่างน้อย “สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ให้เปล่งค�ำมั่นสัญญาต่อกันดังนี้”
We love - we care - we share - we solve problems together.
“Love” หรือ “ความรัก” ณ ทีน่ ี้ จะต้องเป็น “love that gives” ไม่ใช่
“love that takes” หมายความว่า ความรักทีท่ งั้ คูใ่ ห้ตอ่ กันจะต้องเป็นความรัก
ทีบ่ ริสทุ ธิท์ มี่ แี ต่ให้ โดยไม่หวังผลสิง่ ใดตอบแทน เพราะหากเราไปตัง้ เงือ่ นไขว่า
“ฉันจะรักเธอต่อเมื่อเธอต้องรักฉันตอบแทน หรือต้องท�ำอะไรบางอย่างเพื่อ
ตอบแทนความรักของฉัน” เงือ่ นไขเช่นนีน้ ำ� มาสูค่ วามแตกแยกในชีวติ คู่ เพราะ
ต่ า งคนต่ า งหวั ง ผลตอบแทนทั้ ง คู ่ เมื่ อ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปดั่ ง ใจหมาย รั ก ที่ เ คย
หวานชืน่ ก็พงั ทลายลง แต่ถา้ เป็นความรักทีไ่ ม่มเี งือ่ นไขใดๆ แอบแฝง เรียกว่า
เป็น “รักเหนือรัก” (Unconditional love หรือ Love beyond love) ถ้าทัง้ คู่
ท�ำได้เช่นนี้ ย่อมแสดงถึงน�้ำใสใจจริงที่มีต่อกัน ความรักที่ต่างฝ่ายต่างมีแต่ให้
โดยไม่หวังสิง่ ใดตอบแทนนีแ่ หละทีจ่ ะยึดเหนีย่ วจิตใจซึง่ กันและกันให้แนบแน่น
ตลอดไป
“Care” หรือ “ความเอาใจใส่” ต่อกัน ต้องเป็นการห่วงใยเอาใจใส่ตอ่ กัน
ที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจ มิใช่เพียงท�ำไปตามหน้าที่หรือท�ำไปเพื่อให้พ้นภาระ
ไปครั้งๆ เท่านั้น
“Share” หรือ “แบ่งปันกัน” นอกจากอาหารการกิน ทรัพย์สินเงินทอง
หรือที่อยู่อาศัย ที่จะต้องแบ่งปันกันแล้ว ยังหมายถึงการท�ำตนเพื่อรักษา
เกียรติยศ ชือ่ เสียง ความก้าวหน้าในอาชีพทีต่ นท�ำด้วย และอย่าลืมทีจ่ ะแบ่งปัน
ความคิด (share idea) ร่วมกันด้วย เพราะทุกๆ ความคิด หากได้มกี าร share
กันก่อน ย่อมไม่น�ำมาซึ่งความคิดเห็นที่แตกแยกหรือข้อทะเลาะเบาะแว้งใน
ภายหลัง
“Solve problems together” ในชีวิตคู่ เมื่ออยู่ร่วมกันไปนานๆ ย่อมมี
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ปัญหาครอบครัวหรือปัญหาชีวติ คูเ่ กิดขึน้ ไม่มากก็นอ้ ย หากทัง้ คูร่ จู้ กั แก้ปญ
ั หา
ร่วมกัน หาข้อสรุปที่ตรงกันได้ จะถือเป็นวิธีที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุด ปัญหาที่
เกิดขึน้ ไม่สำ� คัญทีม่ นั จะออกมาเป็นค�ำตอบเช่นใด แต่สำ� คัญอยูท่ วี่ ่า ทัง้ คูไ่ ด้ใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ เพราะการ
มีส่วนร่วมกันตั้งแต่ต้นจะไม่เปิดโอกาสให้มีการแก้ตัวในภายหลัง วิธีการนี้จึง
สามารถหลีกเลี่ยงข้อทะเลาะเบาะแว้งหรือความไม่เข้าใจต่อกันในอนาคตได้
(๒) ให้หมั่นจ�ำไว้ว่า “หน้าที่” เป็นเรื่องภายนอกที่ต้องกระท�ำ ส่วน
“การปล่อยวาง” เป็นเรือ่ งภายใน (ใจ) ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ทุกครัง้ ทีม่ ปี ญ
ั หา จะต้อง
ร่วมกันพิจารณาแก้ไข สุดท้ายแล้ว จะแก้ได้หรือไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวาง ผู้ใด
สามารถปล่อยวางได้โดยท�ำเป็นนิสัยประจ�ำตัว ชีวิตคู่จะมีแต่ความ “สมหวัง”
มากกว่า “ผิดหวัง”
(๓) ต้องเข้าใจอย่างชนิดทีร่ แู้ จ้งทะลุปรุโปร่งว่า “สัจธรรม” หรือ “ความจริง
แท้” มี ๒ อย่าง คือ “ความจริงด้านสังคม” หรือ “ความจริงแบบโลกๆ” หรือเป็น
“โลกียสัจจะ” กับ “ความจริงแบบธรรมชาติ” หรือ “ความจริงแท้ตามสภาวะ
ธรรม” หรือเป็น “ปรมัตถสัจจะ”
เวลามีปัญหาเกิดขึ้น ถ้าเป็นปัญหาทางโลกๆ เป็นปัญหาของครอบครัว
สังคม หรือธุรกิจการงาน ลองแก้ไขด้วยกติกาในทางโลกๆ ให้เต็มทีก่ อ่ น สุดท้าย
แล้วถ้าแก้ไขไม่ได้ ลองงัดเอากติกาในทางธรรมมาใช้ ซึง่ เป็นความจริงแท้ตาม
ธรรมชาติ โดยกฎแห่งธรรมชาติที่จริงแท้ข้อหนึ่งคือ กฎแห่งไตรลักษณ์ หรือ
“อนัจจัง-ทุกขัง-อนัตตา”
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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“อนิจจัง” หมายถึง ความไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ จักรวาลนี้
ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง มันจะหยุดนิ่งเฉยเพื่อให้เราได้เสวย
ในสภาวะนัน้ ๆ ตลอดไปไม่ได้ และเป็นเพราะมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
นี่แหละ การพัฒนาการ (development) และวิวัฒนาการ (evolution) ของ
สิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต จึงสามารถพัฒนาก้าวหน้า
ขึ้นเรื่อยๆ ได้ เช่น
ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ ก็มีการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ หากทุกอย่างมันหยุดอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ป่านนี้
สังคมเราก็คงจะยังอยู่ในยุคหิน หรือยุคน�้ำแข็งเหมือนในอดีต
สมองมนุษย์เรา จิตใจมนุษย์เรา ถ้าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงวิวฒ
ั นาการ ชีวติ
ของเราก็คงต้องอยูอ่ ย่างคนป่าคนเถือ่ น ไม่ได้พฒ
ั นาสักที แล้วเราจะเอาเช่นนี้
หรือไม่
“ทุกขัง” เป็นเพราะทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะมันไม่เที่ยง
มันจึงไม่สามารถด�ำรงอยูใ่ นสถานะหรือสภาพเดิมๆ ตลอดกาลได้ และเป็นเพราะ
ความอยาก (ตัณหา) ทีเ่ ราอยากให้มนั ด�ำรงอยูเ่ ช่นนัน้ ตลอดไป เช่น เวลามีสขุ
ก็อยากจะให้มันสุขตลอดกาลนาน เวลาที่ได้ ลาภ-ยศ-สรรเสริญ ก็อยากให้
มันอยูก่ บั เราตลอดกาลนาน พอมันไม่ได้เป็นไปดัง่ ใจ มันก็นำ� มาซึง่ ความทุกข์
(ทุกขัง) ให้กับเรา
“อนัตตา” ไม่มสี งิ่ ใดในโลกทีส่ ามารถจะเกิดได้ ด�ำรงอยู่ และดับไปด้วย
ตัวของมันเองโดยปราศจากการพึ่งพิงสิ่งภายนอกหรือสิ่งที่มีอยู่รอบตัว เช่น
ตัวมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเชื้อสเปริ์มของพ่อ ผสมกับไข่ของแม่
ในช่วงทีร่ งั ไข่พร้อมจะผสมพันธุ์ แล้วยังจะต้องมีวญ
ิ ญาณของสัตว์ (สัตว์ ในทีน่ ี้
หมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด) มาร่วมปฏิสนธิด้วย และในระหว่างที่อยู่ในครรภ์
มารดา ยังต้องอาศัยอาหารและอากาศผ่านทางสายรกเข้าสูต่ วั ทารก แม้นเมือ่
คลอดออกมาก็ตอ้ งอาศัยนม อาหาร อากาศ เพือ่ ท�ำให้ชวี ติ มีการเจริญเติบโต
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ในระหว่างที่ยังเป็นวัยทารกแม้จะยังพูดไม่ได้ ก็ต้องผ่านการอบรมเลี้ยงดูและ
สอนในท่วงท่าต่างๆ จากพ่อแม่และคนใกล้ชิด พอถึงวัยเรียน ก็ถูกส่งเข้า
โรงเรียนเพือ่ เรียนหนังสือ เพือ่ ว่าโตขึน้ จะได้นำ� เอาความรูท้ รี่ ำ�่ เรียนมาประกอบ
สัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและครอบครัวต่อไป เห็นหรือยัง
ว่ากระบวนการเหล่านี้มันต่างเกื้อกูลกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน มันจึงไม่มี
เอกลักษณ์ตัวตนของมันโดดๆ ได้
โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้น
ด้วยล�ำพังตัวมันเอง มันเริ่มจากมนุษย์ที่ต้องใช้ปัญญาโดยการน�ำเอาแร่ธาตุ
วัสดุ สิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่บนโลกนี้มาประดิษฐ์ประดอยให้เป็นเครื่องมือเครื่อง
ใช้ เครือ่ งทุน่ แรง เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก ฯลฯ ให้กบั มวลมนุษย์ได้ใช้สอย
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็ล้วนมาจากชิ้นส่วนย่อยๆ ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นและน�ำ
มารวมกันให้ได้สงิ่ ทีเ่ ราต้องการ อันแสดงว่า รถยนต์เอย บ้านเอย เครือ่ งจักร
เอย ฯลฯ มันเกิดขึ้นของมันเองโดดๆ ไม่ได้ มันต้องอาศัยความคิดมนุษย์
+น�้ำมือมนุษย์+ชิ้นส่วนย่อยๆ ต่างๆ ในการท�ำให้มันเกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ได้
ความจริงเช่นนีแ้ หละทีเ่ ราเรียกว่า มันไม่มตี วั ไม่มตี นของมันเอง (ภาษาธรรมะ
เรียกว่า “อนัตตา”) เมือ่ มันไม่มตี วั ไม่มตี นเป็นของมันเองโดยเฉพาะเช่นนี้ เรา
จึงไม่สามารถควบคุมหรือบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาได้
ที่กล่าวถึงลักษณะธรรมชาติ ๓ ประการ คือ “อนัจจัง-ทุกขัง-อนัตตา”
ข้างต้นก็เพื่อจะให้คู่ครองทั้งหลายตระหนักในความจริง ๓ ประการนี้ (ภาษา
ธรรมะเรียก “ไตรลักษณ์”) เผือ่ ว่าเวลาเกิดปัญหาใดๆ ขึน้ เวลาเกิดความกลุม้ อก
กลุม้ ใจ ท้อแท้ ผิดหวัง ไม่เป็นไปดัง่ ใจคิด จะได้คดิ ถึงธรรมชาติ ๓ ประการนี้
แหละ ว่ามันล้วนแล้วแต่ เกิดขึน้ -ตัง้ อยู-่ และต้องดับไปในทีส่ ดุ ฉะนัน้ หลังจาก
ได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาครอบครัวหรือปัญหาความรักอย่างเต็มที่
แล้ว มันจะไม่ได้เป็นไปตามทีใ่ จเราต้องการ ก็ตอ้ งปล่อยวางเสีย เพราะหากเรา
กลุม้ ใจกับมันต่อไป มันก็ไม่ได้มอี ะไรดีขนึ้ เพราะเราได้แก้ไขอย่างสุดฤทธิแ์ ล้ว
มันก็ได้เท่านีแ้ หละ สูเ้ รายอมรับกับมันเพราะรูว้ า่ ทุกๆ ปัญหา ทุกๆ ความทุกข์
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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มันต้องตกอยู่ภายใต้ธรรมชาติ ๓ ข้อนี้ คือ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป อย่าง
แน่นอน การยอมรับ+ปล่อยวาง คือสุดยอดแห่งการเข้าถึงความดับทุกข์ ทุก
สิ่งทุกอย่างล้วนแปรเปลี่ยนไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัย มันมีขึ้นมีลง มีเกิด
มีดบั มีได้มเี สีย มีสมหวัง-ผิดหวัง มีสขุ -มีทกุ ข์ ฯลฯ ธรรมชาติมนั ก็ดำ� เนินไป
ตามกระแสของมันเช่นนี้แหละ แล้วเราจะไปฝืนธรรมชาติท�ำไม ตั้งแต่มีการ
สร้างโลกสร้างจักรวาลมา ยังไม่มผี ใู้ ดสามารถเอาชนะหรืออยูเ่ หนือธรรมชาติได้
เก่งๆ เราก็เพียงเรียนรู้ความเป็นจริงกับมัน และหาทางบรรเทาความเสียหาย
ในระดับหนึ่งได้เท่านั้น กระบวนการของชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้
(๔) ทั้งสองฝ่ายจะต้องจ�ำใส่ใจให้เข้ากระดูกด�ำว่า การทะเลาะเบาะแว้ง
หรืออาจถึงขึ้นทุบตีกัน ไม่มีทางแก้ไขปัญหาใดๆ ได้ มีแต่สร้างความร้าวฉาน
และความบาดหมางที่หยั่งลึกลงในหัวใจทุกๆ วัน ฉะนั้น คนฉลาดจึงหลีก
เลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง แต่ท�ำตนให้นิ่งเพื่อรับฟังอย่างเดียวโดยไม่ตอบโต้
แม้ตัวเองจะไม่เห็นด้วยก็ตาม (เรียกว่า “ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว”)
แล้วปล่อยให้อารมณ์ของอีกฝ่ายหนึง่ ค่อยๆ สงบลง (แม้จะใช้เวลาเป็นวันหรือ
หลายๆ วันก็ตาม) แล้วจึงหาหนทางมาคุยด้วยกัน (ตอนอารมณ์สงบลงแล้ว)
ด้วยการชี้แจงในเหตุและผล โอกาสที่คู่ฝา่ ยตรงข้ามจะยอมเจรจาและยอมรับ
ในเหตุผลย่อมมีมากกว่าตอนมีอารมณ์ คนโง่เท่านั้นที่ปล่อยให้อารมณ์อยู่
เหนือเหตุผล แม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาก็ยังสอนเสมอว่า “เวรย่อมระงับ
ด้วยการไม่จองเวร” ฉะนั้น จึงหมั่นถามตัวท่านเองว่า ท่านจะเป็นคนโง่หรือ
คนฉลาดกันแน่
(๕) ทัง้ หมดทัง้ สิน้ ทัง้ ปวงดังกล่าวข้างต้นจะประสบผลส�ำเร็จให้งา่ ยก็ดว้ ย
การทีค่ คู่ รองมี “ธรรมะ” เสมอกัน ไม่จำ� เป็นต้องเป็นธรรมะระดับลึก ธรรมะ
ง่ายๆ ทีเ่ กีย่ วกับการครองรักครองเรือนต่างหากทีท่ งั้ คูต่ อ้ งศึกษาร่วมกัน เข้าใจ
กับมัน ยอมรับกับมัน อยูก่ บั ธรรมะเหล่านีไ้ ด้แบบไม่ตอ้ งบังคับใจตนเอง เมือ่ ถึง
จุดนีไ้ ด้ ท่านก็จะปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ได้ในทีส่ ดุ จงจ�ำไว้วา่ “ครองรัก” หรือจะสู้
“ครองธรรม” เพราะการ “ครองธรรม” ท�ำให้เราได้ “ครองรัก” โดยอัตโนมัติ

12

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

แต่การ “ครองรัก” เพียงอย่างเดียวไม่สามารถค�้ำยันครอบครัว และพาชีวิตคู่
ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้เสมอไป

๗

จง “อย่าแต่งงาน” เพราะสิ่งต่อไปนี้

(๑) แต่งงานเพราะกลัวว่าจะไม่ได้แต่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูห้ ญิงเมือ่
มีอายุมากแล้ว กลัวว่าจะขึน้ คาน กลัวว่าจะเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายทีต่ อ้ งแย่ง
กันรีบขึน้ ถ้าผูใ้ ดมีความคิดแบบนี้ ก็แสดงว่า เดินผิดทางตัง้ แต่ตน้ แล้ว ให้ระวัง
ไว้ว่า เราอาจไปคว้าเอางูพิษหรือหมาเน่าเข้า แล้วจะหาว่าไม่เตือนหนา
(๒) แต่งงานเพราะกลุ้มอกกลุ้มใจที่จะอยู่ในครอบครัวกับพ่อแม่ต่อไป
เพราะอยูไ่ ปก็มแี ต่เรือ่ ง เข้ากับพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ เลยอยาก
มีคคู่ รองเพือ่ สร้างครอบครัวใหม่จะดีกว่า ให้ระวังว่า ผูท้ รี่ บี ด่วนตัดสินใจแบบนี้
ย่อมเป็นการตัดสินใจทีไ่ ม่รอบคอบ ขนาดปัญหาในบ้านของตนแท้ๆ ก็ยงั ไม่คดิ
แก้ไข หรือหาทางแก้ไขให้ส�ำเร็จลุล่วงไป แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่า คุณจะ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในครอบครัวใหม่ของคุณได้ ระวังจะหนีเสือปะจระเข้
โดยไม่รู้ตัวหนา
(๓) แต่งงานเพราะต้องการประชดแฟนเก่าทีเ่ ลิกลากันไป การตัดสินเช่นนี้
เป็นการตัดสินด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล ระวังจะเจอคู่ที่แย่ยิ่งกว่าเก่าอีก
(๔) แต่งงานเพราะหลงใหลในสิง่ ภายนอกมากกว่าคุณธรรมในจิตใจ เช่น
แต่งเพราะหลงใหลในรูปร่าง หน้าตา ชอบการฉอเลาะ มีฐานะ มียศศักดิ์ ฯลฯ
เพราะสิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้เป็นเครือ่ งประกันว่า ชีวติ สมรสจะราบรืน่ ปราศจากปัญหา
อีกทั้งสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่จีรังยั่งยืน หรือคงทนอยู่ได้นาน
(๕) แต่งงานเพราะคิดว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยเขาได้เมื่ออยู่
ด้วยกัน โถ! ขนาดนิสยั ตัวเองยังเปลีย่ นได้ยากเย็นแสนเข็ญ แล้วจะไปเปลีย่ น
นิสัยคู่ของตนได้อย่างไรกัน?
(๖) แต่งงานเพราะรูส้ กึ เหงา จึงอยากหาคูค่ รองเพือ่ ให้หายเหงา อนิจจา!
ช่างขาดสติปัญญาเสียนี่กระไร หารู้ไม่ว่าความรู้สึกเหงาหรือไม่เหงามันอยู่ที่
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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จิตใจตัวเราเอง อยูท่ คี่ วามคิดตัวเราเอง มันจึงต้องปรับความคิดหรือจิตใจของ
เราเอง จึงจะถือว่าแก้ไขถูกทาง คนอืน่ ก็ทำ� ให้เราหายเหงาแบบชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
ได้เท่านั้น แต่ท�ำให้เราไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอก ขอให้จ�ำไว้
(๗) แต่งงานทัง้ ทีร่ จู้ กั กันน้อยเกินไป คือ ประเภทรีบด่วนใจเร็วแบบเปิด
ปุ๊บ-ติดปั๊บ อย่าลืมว่า คู่ของเราอาจปกปิดเราในสิ่งไม่ดีไม่งามมากมาย เช่น
มีคดีติดตัว มีโรคประจ�ำตัว มีหนี้สินมากมาย มีปมชีวิตอื่นๆ ที่ซ่อนไว้ไม่ให้
เรารู้ ขืนไม่ส�ำรวจตรวจสอบให้ดีเสียก่อนด้วยการคบไปนานๆ ระวังจะขมขื่น
ไปตลอดชีวิต
(๘) แต่งงานโดยที่ทั้งสองฝ่ายยังมีฐานะไม่พร้อม เช่น ยังมีหน้าที่การ
งานที่ไม่มั่นคง เงินทองชักหน้าไม่ถึงหลัง ความคิดก็ยังเป็นแบบวัยรุ่น-ขอให้
สนุกไปวันๆ เท่านัน้ ไม่มคี วามคิดแบบผูใ้ หญ่ทคี่ ดิ หาทางสร้างอนาคตทีม่ นั่ คง
ให้กับครอบครัว เมื่อไม่มีความคิดเสียสละท�ำเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วจะสามารถ
เสียสละเวลาให้ลกู ๆ ทีเ่ กิดตามมาหรือ แล้วจะแบกภาระความรับผิดชอบทีม่ าก
ขึ้นซึ่งตามมาภายหลังได้อย่างไร

๘

“จงแต่งงาน” หลังจากทีไ่ ด้สำ� รวจตรวจสอบคูข่ องเราแล้ว
อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อหน้าที่การงานของตนเอง ต่อครอบครัว
ต่อคู่ครอง รู้จักจัดสรรรายรับ-รายจ่ายได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
(๒) เป็นความรักที่มอบให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทน (Love that gives
หรือ Unconditional love) ไม่ใช่ไปตั้งแง่ว่า “ฉันจะรักเธอต่อเมื่อเธอต้องรัก
ฉันเป็นสิ่งตอบแทน”, “เมื่อใดที่เธอหมดรักหรือรักน้อยลง ฉันก็จะกระท�ำสิ่ง
เดียวกันกับเธอ” ท�ำยังกับว่าเป็นการขายของต่างตอบแทน แล้วความรักแท้
และความมั่นคงของครอบครัวจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?
(๓) มีความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติต่อคู่รัก ผู้หลักผู้ใหญ่ของ
ทั้งสองฝ่าย หรือพี่ๆ น้องๆ ของทั้งสองฝ่าย
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(๔) มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความมัน่ ใจในตนเองสูง อย่าหูเบา อย่า
เชื่อผู้อื่นยุแหย่ ทุกอย่างต้องใคร่ครวญด้วยเหตุผลก่อนการตัดสินใจ
(๕) มีความเสียสละพร้อมทีจ่ ะท�ำให้อกี ฝ่ายหนึง่ โดยไม่หวังผลตอบแทน
เช่น ดูแลยามเจ็บป่วย ช่วยเหลือทั้งงานบ้านและงานที่ต้องท�ำมาหาเลี้ยงชีพ
ดูแลอาหารการกินซึ่งกันและกัน ฯลฯ
(๖) ต้องให้เกียรติซงึ่ กันและกัน ไม่เอาเรือ่ งน่าขายหน้าของคูต่ นไปนินทา
ให้คนอื่นฟัง ไฟในอย่าน�ำออก ไฟนอกอย่าน�ำเข้า หมั่นรักษาสถานะของ
คู่ครองตนให้สม�่ำเสมอ
(๗) อย่างน้อยต้องมีธรรมะประจําใจ ๒ ข้อ คือ “หิริ” (ได้แก่ ความ
ละอายต่อบาป) กับ “โอตัปปะ” (ความเกรงกลัวต่อบาป) ธรรมะ ๒ ข้อนีแ้ หละ
ที่จะท�ำให้ธรรมะข้ออื่นๆ ตามกันมาโดยไม่ยากเย็นนัก
(๘) อย่างน้อยปีละครั้งหากสามารถท�ำได้ ทั้งคู่ควรจะไปปฏิบัติธรรม
ร่วมกันตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ ก็จะเป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติและความ
แข็งแกร่งของจิตใจได้มากยิง่ ขึน้ และอย่างน้อยเดือนละครัง้ ทัง้ คูค่ วรจะน�ำเอา
ข้อคิดเตือนใจทีไ่ ด้แนะน�ำไว้ในเอกสารชุดนีม้ าอ่านทบทวนดู และส�ำรวจตนเอง
(self-reflection) ว่าตนได้ปฏิบตั หิ รือเข้าถึงข้อคิดแนะน�ำดังกล่าวได้ถงึ ไหนเพียง
ใดแล้ว จะได้ปรับตัวปรับตนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ตา่ งๆ เพือ่ ความยัง่ ยืน
สถาพรของครอบครัวสืบไป
ชมรมกัลยาณธรรมไม่มีนโยบายเรี่ยไรบอกบุญใดๆ ทั้งสิ้น
แล้วแต่ความศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะสนับสนุน
หลักการของเราไม่มีนโยบายสร้างวัตถุหรือท�ำการบุญอื่นใด
นอกจากการให้ปัญญาทางธรรมซึ่งเป็นทานอันสูงสุด
เราจะมุ่งมั่นช่วยกันเผยแพร่ธรรมะอันประเสริฐสุด
เป็นแนวหลังทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้พระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นแสงประทีปน�ำทางของสรรพสัตว์สืบไป.
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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คนส่วนใหญ่เห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งถูก เห็นสิ่งไม่ดีว่าเป็นสิ่งดี มี

คุณค่าควรแก่การแสวงหา เอามาเป็นของตน ด้วยคิดว่าสิง่ ทีแ่ สวงหานัน้
มีอยู่จริงแท้แน่นอน ตามที่ใจรู้ ตาเห็น หูได้ยิน ฯลฯ หากเราได้สิ่ง
เหล่านัน้ มาครอบครองเป็นเจ้าของได้แล้ว จะท�ำให้ชวี ติ ของเราดูดดี เู ด่น
เหนือคนอืน่ ทีเ่ กิดร่วมยุคร่วมสมัย แท้จริงแล้วสิง่ ต่างๆ หาเป็นเช่นนัน้
ไม่ ผู้ที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง คือเห็นเหตุเห็นผลถูกตรง
ตามความเป็นจริงแท้ ย่อมรู้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็นเพียงสมมุติ
โลกธรรมมีอยู่แล้วหายไป ทรัพย์เงินทองเป็นของก�ำพร้า จากเจ้าของ

ก่อน

ทิ้งรูปขันธ์

ดร.สนอง วรอุไร

หนังสือแสดงเจตนารมณ์
ก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตบนโลกนี้
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ไปก่อนตาย หรือเจ้าของจ�ำเป็นเป็นต้องทิง้ ไว้ให้คนอืน่ ครอบครองต่อ เมือ่
ถึงวาระที่ต้องตายจากโลกนี้ไป มนุษยสมบัติจึงเป็นเหยื่อล่อใจให้ผู้มี
ปัญญาเห็นผิด หลงติด ตะเกียกตะกายแก่งแย่ง แสวงหา ดังที่ได้เห็น
เป็นตัวอย่างอยู่ในปัจจุบัน
การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรือ่ งธรรมชาติ มีอทิ ธิพลเหนือชีวติ ของสรรพ
สัตว์ในวัฏสงสาร พระอัครสาวกทีม่ ชี อื่ ว่าพระมหาโมคคัลลานะ เคยกล่าว
ไว้ในครั้งพุทธกาลว่า “ความตายมีแน่ไม่เวลาแก่ก็เวลาหนุ่ม ที่จะไม่ตาย
ไม่มีหรอก” ด้วยเหตุนี้โลกธรรมและวัตถุที่มนุษย์หามาไว้ในครอบครอง
จึงครอบครองเป็นเจ้าของได้ชั่วเวลาอันสั้น ในที่สุดต้องถูกทิ้งร้างไว้เป็น
ของก�ำพร้าเมื่อเจ้าของมิได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้ว ด้วยเหตุนี้คนที่เห็น
ผิดหรือรูไ้ ม่จริง จึงเอาจิตไปผูกติดกับสมบัตกิ ำ� พร้า จนท�ำให้ชวี ติ ต้องขาด
อิสรภาพไปอย่างน่าสงสาร
วันหนึ่งผู้เขียนได้เห็นฝูงนกนางแอ่น บินอพยพหนีความหนาวมา
จากประเทศในแถบขั้วโลกเหนือ จึงได้ระลึกถึงความหมายของการเป็น
มนุษย์ที่ผู้รู้ไม่จริงได้นิยามให้ไว้ในท�ำนองที่ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้
เหตุผลหรือมนุษย์เป็นสัตว์ทมี่ จี ติ ใจสูง” เมือ่ เห็นฝูงนกนางแอ่นบินผ่านเข้า
แดนประเทศต่างๆ ได้อย่างอิสรเสรี จึงได้หวนระลึกถึงมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่
ในปัจจุบนั นิยมพัฒนาสมองจนมีความรูส้ งู กันเป็นจ�ำนวนมาก แต่สง่ ผล
ให้อิสรภาพของชีวิตลดลง การเดินทางไปแสวงหาความรู้ในต่างประเทศ
หรือไปท�ำธุระกิจการงานใดก็ตาม มนุษย์ตอ้ งใช้ใบผ่านแดน (passport)
และหลักฐานอืน่ ๆ แสดงความเป็นตัวตนแก่เจ้าหน้าทีข่ องประเทศนัน้ จึง
จะได้รบั อนุญาตให้เดินทางเข้าสูป่ ระเทศนัน้ ได้ ซึง่ ต่างจากฝูงนกนางแอ่น
มันบินผ่านเขตแดนของหลายประเทศได้อย่างอิสรเสรีมิต้องมีหลักฐาน
การผ่านแดนใดๆ ก�ำกับ และยิ่งไปกว่านั้น ได้พบเห็นคนที่มีความรู้สูง
ประพฤติชวั่ มีพฤติกรรมทุศลี หรือคอร์รปั ชัน่ แสวงหามนุษย์สมบัตมิ าไว้
ในครอบครอง ยังมีหน้ามีตาได้รบั การยกย่องให้เป็นใหญ่ในสังคม อย่างนี้
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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โลกธรรมและวัตถุที่มนุษย์หามาไว้ในครอบครอง
มีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ชั่วเวลาอันสั้น
ในที่สุดต้องถูกทิ้งร้างไว้เป็นของก�ำพร้า
ด้วยเหตุนี้คนที่เห็นผิดหรือรู้ไม่จริง
จึงเอาจิตไปผูกติดกับสมบัติก�ำพร้า
จนท�ำให้ชีวิตต้องขาดอิสรภาพไปอย่างน่าสงสาร
ยังจะเรียกได้อีกหรือว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล หรือมนุษย์เป็น
สัตว์ที่มีจิตใจสูง ตรงกันข้าม บุคคลที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง
ได้แล้ว ย่อมเห็นว่าทรัพย์เงินทอง (มนุษยสมบัต)ิ เป็นของก�ำพร้า ครอบ
ครองได้ไม่นานก็ต้องพรากจากไปเมื่อความตายมาถึง เช่นเดียวกัน ยศ
ต�ำแหน่ง อ�ำนาจ บริวาร ฯลฯ ล้วนเป็นของมีอยูช่ วั่ คราว ผูม้ ปี ญ
ั ญาเห็นถูก
จึงท�ำจิตให้เป็นอิสระจากของที่มีอยู่ชั่วคราวเหล่านั้น ไม่แสวงหาไขว่คว้า
มาไว้ในครอบครอง ซึ่งจะเป็นเหตุท�ำให้จิตขาดอิสรภาพ
พระพุทธโคดมเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง และเป็นผู้รู้จริงแท้ในทุกสิ่ง
ทุกอย่าง (สัพพัญญู) ได้เมตตาสัง่ สอนสรรพสัตว์ทเี่ กิดเป็นมนุษย์ เทวดา
และพรหม ให้เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาเห็นถูก จะได้ไม่นำ� ชีวติ ไปผูกติดกับสิง่ ทีเ่ ป็น
สมมติ ให้อิสรภาพของชีวิตลดน้อยลงหรือหมดไป พระองค์ได้ทรงชี้ทาง
ให้สัตว์ ได้พัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง (ญาณ ๑๖) ในสรรพสิ่ง
เห็นสรรพสิ่งเป็นเหตุเป็นผล และด�ำเนินไปภายใต้ความไม่เที่ยง ไม่คงที่
(อนิจจตา) เป็นภาวะทีค่ งทนอยูไ่ ม่ได้ (ทุกขตา) และมิใช่ตวั มิใช่ตนทีแ่ ท้
จริง (อนัตตตา) หรือทีผ่ รู้ นู้ ยิ มเรียกว่าสรรพสิง่ เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์
ปัญญาเห็นแจ้ง เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในดวงจิตที่ได้รับการพัฒนา
ดีแล้ว ปัญญาเห็นแจ้งเป็นปัญญาที่เห็นเหตุผลตามความเป็นจริงแท้และ
ไม่แปรเปลีย่ นไปตามกาลเวลา เรียกได้อกี อย่างหนึง่ ว่าโลกุตตรญาณ ส่วน
ปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาจิตตามแนวของสมถกรรมฐาน จนจิตเข้าถึง
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ความตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ หรือที่เรียกว่าจิตทรงฌาน เมื่อถอนจิต
ออกจากความทรงฌาน แล้วปัญญาสูงสุดขัน้ โลกิยญาณ หรืออภิญญา ๕
จะบังเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติ ปัญญาโลกิยญาณประเภทนี้อยู่เหนือระบบ
ประสาทสัมผัส สามารถรูเ้ ห็นเข้าใจในสิง่ อันเป็นทิพย์และเข้าใจในกฎแห่ง
กรรม ทีเ่ ป็นเหตุผลยาวนานข้ามภพชาติ แต่ไม่สามารถน�ำพาจิตไปสูค่ วาม
หลุดพ้นจากวัฏสงสารได้
อภิญญา ๕ (อิทธิวธิ ิ ทิพพโสต เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสติ
ญาณ ทิพพจักขุ) ไม่สามารถน�ำจิตไปสู่ความพ้นทุกข์ แต่มีประโยชน์ใน
การเผยแพร่สจั ธรรม ดังจะเห็นได้จากอัครสาวกทัง้ สอง เช่น พระสารีบตุ ร
เผยแพร่สจั ธรรมในพุทธศาสนา ด้วยการใช้อนุสาสนีปาฏิหาริยแ์ ละอาเทสนาปาฏิหาริยค์ วบคูก่ นั ส่วนพระมหาโมคคัลลานะใช้อนุสาสนีปาฏิหาริยแ์ ละ
อิทธิปาฏิหาริย์ ควบคู่กันในการเผยแพร่สัจธรรม ซึ่งมีผลท�ำให้มวลชน
ในครัง้ พุทธกาลมีความสนใจและเลือ่ มใส หันเข้ามาปฏิบตั ธิ รรมและบรรลุ
ธรรมกันเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้อภิญญา ๕ ยังมีส่วนช่วยให้เกิดความแตกฉาน (ปฏิสัมภิทา) ในธรรมที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับโลกได้ ในการท�ำปฐมสังคายนา
พุทธศาสนา ที่ถ�้ำสัตตบรรณ แคว้นมคธ ในครั้งกระโน้น จ�ำเป็นต้องมี
พระอรหันต์ล้วนเข้าฌานได้และมีปฏิสัมภิทาญาณ ๔ เป็นองค์ประกอบ
ความรู้ในพุทธศาสนา (พระไตรปิฎก) จึงได้คงอยู่ยืนยาวมาจนทุกวันนี้
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ต้องใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่
สมควรแล้ว ตามดูผัสสะที่เกิดขึ้นในดวงจิต อย่างใดอย่างหนึ่งในสติปัฏฐาน ๔ (กาย เวทนา จิต ธรรม) ว่าด�ำเนินไปตามกฎไตรลักษณ์ เมือ่ ใด
ที่จิตรู้แจ้ง เห็นเอง ประจักษ์แจ้งกับตัวเอง (สนฺทิฏฺฐิโก) ว่าผัสสะเป็น
สิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน (อนัตตตา) ปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะจึงจะเกิดขึน้ ปัญญา
เห็นแจ้งเป็นปัญญาที่เห็นความเป็นจริงแท้ (ปรมัตถสัจจะ) และไม่แปร
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา คือมีเหตุผล (ความจริง) สัมพันธ์กันตลอดไป
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

19

บุคคลผูด้ ำ� เนินชีวติ ามแนวทางของโพธิสตั ว์ หมายถึงสัตว์ (รูปนาม)
ทีจ่ ะได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า พระนิยตโพธิสตั ว์สามารถพัฒนาจิต (วิปสั สนาภาวนา) ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ แต่ทงั้ นีพ้ ฒ
ั นาได้ไม่เกินสังขารุเปกขา
ญาณ เพราะหากพัฒนาต่อไป สภาวธรรมในดวงจิตต้องเปลี่ยนไปเป็น
อริยบุคคล ท�ำให้เสียหายต่อความเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ หรือพูดได้ใน
อีกทางหนึง่ ว่า พระนิยตโพธิสตั ว์ยงั มีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นปุถชุ น ต่อ
เมื่อถึงพระชาติสุดท้ายแล้วจึงจะสามารถพัฒนาจิตให้เป็นอริยบุคคลได้
ผูท้ พี่ ฒ
ั นาจิตจนเข้าถึงโลกุตตรญาณตัวที่ ๑๖ ทีเ่ รียกว่าปัจจเวกขณ
ญาณ ปัญญาเห็นแจ้งตัวนีจ้ ะย้อนกลับมาดูจติ ตนเอง ว่ายังมีกเิ ลสทีผ่ กู มัด
ใจ (สังโยชน์) ตัวใดไม่มหี ลงเหลืออยูใ่ นใจ และยังมีกเิ ลสตัวใดหลงเหลือ
อยู่ หากเห็นว่าสังโยชน์ ๓ (สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส) หมด
ไปจากใจได้แล้ว ย่อมรูด้ ว้ ยจิตของตนเอง (สนฺทฏิ ฐฺ โิ ก) ว่า สภาวธรรมใน
ดวงจิตได้เปลีย่ นจากความเป็นปุถชุ น ไปเป็นอริยบุคคลขัน้ โสดาบัน ซึง่ ดู
ได้จากพฤติกรรมของบุคคลผูเ้ ป็นพระโสดาบันได้แสดงออก หากบุคคลมี
จิตมัน่ คงไม่หวัน่ ไหว ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (อริยสงฆ์) และ
มีศลี ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ดา่ ง ไม่พร้อย จึงจะสามารถเรียกผูน้ นั้ ว่าเป็นพระ
โสดาบันได้ วิสาขาเป็นฆราวาสโสดาบัน ที่ยังมีการเสพกามกับสามีจน
มีลกู ได้ถงึ ๒๐ คน ตายแล้วจิตวิญญาณของวิสาขาได้โอปปาติกะไปเป็น
วิสาขาเทพนารีโสดาบัน อยูใ่ นสวรรค์ (กามภพ) ชัน้ ดุสติ อนึง่ การเสพกาม
(รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) กับคูข่ องตน มิได้ถอื ว่าเป็นการประพฤติ
ทุศีล ๕ เมื่อใดปัจจเวกขณญาณเห็นแจ้งว่าสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไปแล้ว
แต่กามราคะและปฏิฆะมีกำ� ลังอ่อนหลงเหลืออยูใ่ นดวงจิต ย่อมสนฺทฏิ ฐฺ โิ ก
ด้วยจิตตนเองว่า สภาวธรรมในดวงจิตเป็นพระอริยบุคคลขั้นสกทาคามี
หากพัฒนาจิตจนสังโยชน์ทั้งห้าดังกล่าวหมดไปจากใจเมื่อใด จิตย่อม
สนฺทิฏฐิโกว่า สภาวธรรมในดวงจิตเป็นพระอนาคามี การมีชีวิตเป็น
ครอบครัวย่อมหมดไป เหตุเป็นเพราะต้องมีศีล ๘ คุมใจ และยิ่งพัฒนา
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จิตจนไม่มรี ปู ราคะ ไม่มอี รูปราคะ ตลอดจนไม่มมี านะ อุทธัจจะ อวิชชา
หลงเหลืออยูใ่ นใจ พร้อมกับมีศลี อย่างน้อยสิบข้อคุมใจ จิตย่อมสนฺทฏิ ฐฺ โิ ก
ว่า ความเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดได้บังเกิดขึ้นแล้ว
ขออภัยผูท้ แี่ สวงหาความรู้ (พระไตรปิฎก) ในพุทธศาสนาตามแนว
ของคันถธุระ (ปริยัติ) ที่ต�ำราคัมภีร์ได้ระบุไว้ว่า พระโสดาบันสามารถ
เข้าถึงได้เพียงกระแสของพระนิพพาน ซึง่ ต่างจากการศึกษาตามแนวของ
วิปสั สนาธุระ จนบรรลุถงึ ญาณตัวที่ ๑๖ ได้แล้ว ย่อมรูเ้ ห็นเข้าใจด้วยจิต
(สนฺทิฏฺฐิโก) ว่าตนได้เข้าถึงตัวพระนิพพานแล้ว ได้ชุ่มฉ�่ำอิ่มเอิบและแช่
อยู่ในพระนิพพาน และนอกจากนี้ยังรู้เห็นเข้าใจด้วยอีกว่า พระนิพพาน
เป็นเพียงกาย (รูปขันธ์) ดับ แต่จิตมิได้ดับตามไปด้วย จิตที่บริสุทธิ์
ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เมตตา สติ ปัญญา ฯลฯ ยัง
คงมีอยูใ่ นพระนิพพาน หลวงพ่อฤๅษีลงิ ด�ำได้พดู ไว้นานแล้ว และในปัจจุบนั
ผูเ้ ขียนยังได้ยนิ พระป่าพูดถึงเรือ่ งการดับของเจตสิกแต่ใจไม่ดบั ยังเป็นใจ
ที่ปราศจากมลทินอยู่ในพระนิพพาน
จากการสนทนาธรรมอยู่กับพระป่ารูปหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
ผู้เขียนจึงได้ทราบ และประสงค์จะถ่ายทอดความรู้เช่นนี้มายังผู้อา่ น แต่
อย่าพึงปลงใจเชื่อ ตามหลักกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้แก่ชาว
กาลามะตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จากการสนทนาธรรมอยู่กับพระป่าได้ความ
ดังนี้
พระป่า : เมื่อคืนอาตมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในโบสถ์ (อุโบสถ) ได้
เห็นพระพุทธเจ้าโคดมและพระอัครสาวกทัง้ สอง ได้เห็นพระอรหันต์ทเี่ ข้า
นิพพานไปแล้วอีก ๖๔ รูป พระพุทธเจ้าทรงชีพ้ ระดัชนีมายังอาตมา แล้ว
ตรัสว่า จงท�ำสีจีวรให้เหมือนกับอัครสาวกทั้งสองนี้
ผู้เขียน : จีวรของพระอัครสาวกเป็นสีอะไร
พระป่า : เป็นสีทอง
ที่เขียนบอกเล่ามานี้ เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่เข้าถึงสภาวะพระ
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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นิพพานแล้ว ยังคงมีรปู นามปรากฏ มิได้สญ
ู หายไปไหน เป็นจิตทีป่ ราศจาก
กิเลสใดๆ ปนเปื้อน จึงโคจรมาสู่วัฏสงสารได้ แต่ไม่มาเกิดเป็นรูปนาม
ในวัฏสงสารอีกต่อไป
หมายเหตุ : เจตสิก หมายถึง อาการหรือคุณสมบัตติ า่ งๆ ของจิต
เช่นความโลภ ความโกรธ ความหลง เมตตา สติ ปัญญา ฯลฯ หากกิเลส
เหล่านี้ไม่มีอยู่ในจิตเรียกว่า เจตสิกดับ แต่พลังงานจิตที่บริสุทธิ์ยังคงอยู่
มิใช่จิตดับดังที่มีเขียนบอกไว้ในต�ำราคัมภีร์ต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิด
ขึ้นได้ยาก แต่สามารถท�ำได้ด้วยปัญญาและความเพียร
การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องยาก
การเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องยาก
การเกิดมาตรงกับกัปทีม่ พี ระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ (ภัทรกัป) เป็น
เรื่องยาก
การพัฒนาจิตจนสามารถปิดอบายภูมไิ ด้หรือพ้นไปจากวัฏฏะได้ เป็น
เรื่องยาก
ฯลฯ
ความยากต่างๆ เหล่านี้มนุษย์สามารถพัฒนาจิตให้เข้าถึงได้ ดังที่
ผู้รู้จริงแท้ได้กล่าวไว้ว่า มโน มยา (ส�ำเร็จด้วยใจ)
สุดท้ายผูเ้ ขียนยังมีจติ ระลึกได้ถงึ วจีกรรมของพระมหาโมคคัลลานะ
ที่ได้กล่าวไว้ในครั้งพุทธกาล ด้วยเหตุนี้ก่อนวันลาจากโลกมาถึง ผู้เขียน
ไม่ประสงค์เบียดเบียน ชีวิตของสัตว์บุคคลให้ต้องทุกข์ยากล�ำบาก ด้วย
การเดินทางไปรดน�้ำศพและขอขมากรรมต่อกัน ผู้เขียนได้อโหสิกรรม
ให้กับทุกสัตว์บุคคลแล้ว ได้ท�ำหนังสือมอบร่างที่ไร้วิญญาณนี้ ให้กับโรง
พยาบาลสวนดอกนานแล้ว (พ.ศ.๒๕๓๐) ให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้เป็น
อุปกรณ์ศกึ ษาหาความรูเ้ กีย่ วกับร่างกาย เมือ่ ผูเ้ ขียนทิง้ ขันธ์ลาโลกไปแล้ว
จะไม่หวนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อกี แต่จะโคจรไปเกิดในภพเบือ้ งบน เพือ่
ชี้ทางให้เทวดา (รวมถึงพรหม) ช�ำระใจให้ปลอดจากราคะ โทสะ โมหะ
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เมื่อท�ำได้ส�ำเร็จตรงตามเจตนารมณ์แล้ว จึงจะลาจากวัฏฏะนี้ไป
ชาวกัลยาณธรรมผู้อยู่หลังจงอย่าประมาท พึงตอบแทนคุณของ
พระพุทธโคดม ด้วยการพัฒนาจิตตนเองให้โคจรสูส่ คุ ติ สูก่ ารปิดอบายภูมิ
สู่สุทธาวาสพรหมโลก สู่การพ้นไปจากวัฏสงสารได้แล้ว จึงจะเรียกได้ว่า
เกิดมาไม่ประมาท เกิดมาไม่สูญเปล่า ดังนั้นจงหมั่นสวดมนต์ก่อนนอน
หลังสวดมนต์ให้เจริญอานาปานสติจนกระทัง่ หลับไป ตืน่ ขึน้ มาในตอนเช้า
จึงอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับสรรพสัตว์ผู้ร่วมเกิดในวัฏสงสาร ผู้ใดมีสติก�ำกับจิตอยู่ทุกขณะตื่น กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเกิด
ตามหลังสติ และสั่งสมอยู่ในดวงจิตเป็นบุญ ผู้อ่านทุกท่านจงส�ำเร็จใน
การสัง่ สมบุญ ด้วยการท�ำเหตุให้ถกู ตรง ใช้บญ
ุ (อริยทรัพย์) เป็นปัจจัย
เดินทางสูป่ รโลก และสูก่ ารโคจรของจิตพ้นไปจากวัฏสงสารเป็นเบือ้ งสุด
สุดท้ายขอเน้นย�้ำว่า ผู้เขียนได้อโหสิกรรมให้กับสรรพสัตว์บุคคล
แล้ว ผูใ้ ดไม่ประสงค์มหี นีเ้ วรกรรมกับผูเ้ ขียน จงอยูใ่ ห้สบายทีบ่ า้ น กล่าว
วาจาขออโหสิกรรมต่อกัน ก็บรรลุสิ่งที่ปรารถนาได้

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
รายการหนังสือธรรมทานทั้งหมดที่จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม ท่านสามารถเข้าไป
หาข้อมูลรายชื่อและราคาร่วมพิมพ์ได้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ และดูรายละเอียดเนื้อหา
แต่ละเล่มได้ในคอลัมน์ “หนังสือแนะนำ�”
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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เกิดมาแล้วก็มาติดในสมมุติว่า กายเรากายเขา

ตัวเราตัวเขา มันติดกันเป็นพืดมาเลย มันจึงเบียดเบียนกัน
ชิงดีชงิ เด่นกัน ก็เพราะมันถือว่าของเราของเขา นีแ่ หละมัน
เป็นมูลเหตุ เพราะฉะนัน้ เราผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนาขอให้
ถือเอาข้อปฏิบัติย่อๆ นี้ไปปฏิบัติ สอนจิตอย่าให้มันถือมั่น
ร่างกายนี้ว่า เป็นเราเป็นเขา เป็นตัวเป็นตน

ปุจฉา-วิสัชนา

  โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
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เมือ่ มันไม่ถอื มัน่ ร่างกายอันนีแ้ ล้ว มันก็ไม่ถอื มัน่ ในสมบัตภิ ายนอก
อืน่ ใดต่อไป บัดนีเ้ มือ่ มันไม่ถอื แล้วจะท�ำอย่างไร โยนทิง้ ไปทัง้ หมดหรือ
ไม่ใช่ เพียงแต่จติ รูเ้ ท่าว่าของเหล่านีไ้ ม่ใช่ของเรา ของใช้ชวั่ คราว แล้วเรา
ก็ใช้มนั อยูน่ นั้ แต่เราไม่ยดึ มัน่ เราไม่สำ� คัญว่าเป็นของเรา เวลามันสูญ
มันหายไป เราก็ไม่ทกุ ข์ใจ เพราะเราไม่ถอื ว่าเป็นของเรา ความไม่ถอื มัน่
นี้เป็นสิ่งส�ำคัญมาก ส่วนความถือมั่นนี้ พาให้เราเกิดแก่เจ็บตายใน
สงสารนีน้ ับชาติไม่ถ้วนแล้ว ให้พากันตื่นตัว เมื่อเราไม่ยึดถือร่างกาย
อันนี้แล้ว และเราก็มีศีลห้า ไม่ท�ำบาปอย่างนี้ มันก็พ้นจากทุกข์ใน
โลกนี้ ตายลงไปก็ไปสู่สวรรค์
นีค่ วามไม่ยดึ ถือโลกอันนี้ เราอาศัยอยูช่ วั่ คราว อาศัยโลกนีเ้ พือ่
สร้างบุญบารมี ไม่ใช่อาศัยเพื่อความสุขสนุกสนาน ความสุขในโลกนี้
มันก็ชั่วคราว แล้วก็เจืออยู่ด้วยทุกข์ ต้องพิจารณาให้รู้
โยม : แล้วจะละได้อย่างไรครับ
หลวงปู่ : ทุกข์เพราะความเกิด เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งหาปัจจัยเครือ่ ง
อาศัยบ�ำรุงเลีย้ งมัน เวลายังเล็กน้อยอยู่ ก็อาศัยพ่อแม่หาปัจจัยเครือ่ ง
อาศัย มาเลีย้ งลูกเลีย้ งเต้าแสนทุกข์ แสนยาก กว่าลูกคนหนึง่ จะใหญ่
ขึน้ มาได้ ครัน้ พอมีลกู ขึน้ มาแล้ว ถ้าหากว่าลูกนัน้ เป็นคนดีกค็ อ่ ยยังชัว่
หน่อย ฟังค�ำพ่อค�ำแม่ รู้จักคุณพ่อคุณแม่ไม่เนรคุณ ถ้าไปได้ลูกที่
เนรคุณ ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ เป็นคนเกเรคบเพื่อนที่ไม่ดีท�ำเอาพ่อแม่
หนักใจเลย นี่...พรรณนาถึงความทุกข์ในชีวิต มันเป็นอย่างนี้
เมื่อเลี้ยงลูกมีลูกมาก็เป็นทุกข์กับลูก มีหลานมาก็เป็นทุกข์กับ
หลาน มีเงินทองข้าวของมาก็เป็นทุกข์กบั เงินทองข้าวของ คนมีเงินมาก
โจรมันก็พยายาม มีรายหนึ่งเขาลงหนังสือพิมพ์ ว่าไปเบิกเงินจาก
ธนาคารมาห้าแสน เอาใส่ในรถมา ก็ไปแวะกินอาหารแล้วบัดนีม้ ขี โมย
มันมาทุบกระจกรถแตก แล้วก็คว้าเอากระเป๋าเงินนั้นไปเลย เจ้าของ
ก็อกหัก เงินตั้งห้าแสน ดูสิ โลกอันนี้มันเป็นอย่างนี้
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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โยม : หลวงปู่ครับ แล้วในสวรรค์นี้มีความทุกข์ไหมครับ
หลวงปู่ : เมืองสวรรค์ไม่มีทุกข์มีแต่สุข เพราะว่าสวรรค์นั้นไป
เสวยผลบุญทีต่ นท�ำในโลกนี้ บุญมากจึงสมควรไปสวรรค์ได้ พอไปแล้ว
บุญที่สร้างในโลกนี้ ไปเนรมิตวิมานให้อยู่ เนรมิตข้าวน�้ำอาหารให้
รับประทาน เนรมิตผ้านุง่ ผ้าห่ม ให้นงุ่ ให้หม่ ให้ใช้สอย เรียกว่าไม่มกี าร
ค้าการขาย ไม่มกี ารท�ำนา ท�ำสวนในสวรรค์นะ บางคนมีบญ
ุ หลายก็มี
รถทิพย์ เมือ่ เทวดาจะไปไหนก็ไม่ตอ้ งเหาะให้ลำ� บาก นัง่ รถทิพย์แล้วก็
อธิษฐานจิตเอาจะไปทีน่ นั่ ทีน่ ี่ รถทิพย์กพ็ าไปเลย ครูเ่ ดียวก็ถงึ ทีห่ มาย
แล้ว อย่างจะมาหามนุษย์โลกนี้ ครู่เดียวก็ถึงแล้ว จึงว่ าของทิพย์
ของวิเศษ แล้วก็มอี ายุยนื ด้วย มีอายุยนื ตัง้ พันปี สองพันปี สีพ่ นั ปีกม็ ี
หกพันปีกม็ ี แต่เมืองสวรรค์มาเทียบกับวันคืนเดือนปีเมืองมนุษย์เทียบ
กันไม่ได้ คิดแต่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้นะ ร้อยปีเมืองมนุษย์จึงเท่า
วันหนึ่งคืนหนึ่งเมืองสวรรค์
อันนีว้ า่ ตามต�ำรานะ ไม่ใช่เดาเอา ฉะนัน้ เรามาเกิดในโลกนี้ ยัง
ไม่ถึงอายุเทวดาวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยซ�้ำเลย
โยม : หลวงปู่แล้วถ้าอยู่ในสวรรค์ สร้างบารมีได้ไหมครับ
หลวงปู่ : อยูใ่ นสวรรค์กม็ พี ระเจดีย์ อยูเ่ มืองสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
ชือ่ ว่าพระเกศแก้วจุฬามณี ถึงวัน ๘ ค�ำ่ ๑๕ ค�ำ่ เทวดาจาก ๖ ชัน้ ฟ้า
จะมีธูปเทียนดอกไม้ทิพย์ลงมา แล้วก็มาจุดบูชา แล้วก็เดินเวียน
ประทักษิณ ๓ รอบ อันนั้นก็เป็นบุญของเทวดา
โยม : เทวดาก็สร้างกุศลสร้างบารมีได้หรือครับ
หลวงปู่ : มนุษย์ผไู้ ด้ไหว้พระได้ภาวนา ได้พจิ ารณาเห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา อย่างทีว่ า่ มา เป็นนิสยั มาแต่เป็นมนุษย์ พอไปเกิดบน
สวรรค์แล้วก็ยงั ระลึกได้อยู่ ก็ไหว้พระภาวนาอยูบ่ นสวรรค์โน้น ผูเ้ ป็น
เช่นนี้ไม่เพลินในสมบัติทิพย์หรอก ส่วนผู้ที่เพลิดเพลินในสมบัติทิพย์
นัน้ แต่เมือ่ ครัง้ ยังเป็นมนุษย์นี้ ท�ำบุญให้ทานจริง มีศลี จริงแต่ไม่ภาวนา
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ไม่พจิ ารณาให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็
ไปหลงใหลทิพย์สมบัติอันมโหฬารอันนั้น
โยม : ในสวรรค์มีหรือไม่ ที่เขาบ�ำเพ็ญจนส�ำเร็จเป็นพระอริยะ
หรือจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ครับ
หลวงปู่ : ถ้าเทวดาเหล่าใด ได้ประพฤติปฏิบัติ ข้อปฏิบัติ ๓
ประการนีแ้ ต่เป็นมนุษย์ ให้ทานก็ให้ รักษาศีล ๕ ให้บริสทุ ธิ์ แล้วฟัง
ธรรม ไหว้พระ ภาวนา แต่เป็นมนุษย์นี้ เมือ่ ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์
มีอายุยนื พวกนีบ้ ญ
ุ หลาย จนกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึง่ มา
บังเกิดในโลกนี้ แล้วเสด็จขึน้ ไปทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดา
กับเทวดาทัง้ หลาย เทวดาพวกนีม้ อี ปุ นิสยั มากจึงได้มาฟังพระอภิธรรม
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมจบลงกัณฑ์หนึง่ ๆ นีน้ ะ เทพดา
เทพบุตรเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลเป็นโกฏิ เป็น ๒ โกฏิ สมัยนั้น
ท่านเรียกว่าโกฏิไม่เรียกว่าล้าน โกฏิหนึง่ ก็ ๑๐ ล้าน นีก่ เ็ ป็นโกฏิหนึง่
อันเทวดานัน้ ใช่วา่ ไม่ทำ� บุญนะ ท�ำ ท�ำบุญอย่างสูงด้วย เพราะฟัง
พระอภิธรรม มนุษย์ฟงั ไม่คอ่ ยเข้าใจ เทวดาฟังเข้าใจได้ เพราะเทวดา
มีปัญญาแหลมคมกว่ามนุษย์ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงไปแสดง
พระอภิธรรมนัน้ โปรดพุทธมารดาและเทวดา เมืองมนุษย์นพี้ ระพุทธ
องค์ไม่แสดงนะ พระองค์พจิ ารณาแล้วเห็นว่า แสดงแล้วไม่มคี นเข้าใจ

การรักษาศีลให้บริสุทธิ์

ธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้านัน้ เมือ่ กล่าวโดยย่นย่อแล้วก็มอี ยู่
๓ ประการ เท่านั้น คือ
ประการที่ ๑ ทรงสอนให้ละบาปทั้งปวง
ประการที่ ๒ ให้บ�ำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อม
ประการที่ ๓ ให้ฝึกจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวให้ผ่องใสสะอาด
ปราศจากกิเลสบาปธรรมต่างๆ
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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นีค่ อื โอวาทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทมี่ าตรัสรูใ้ นโลกนี้ ทรง
แสดงโอวาท ๓ ข้อนีเ้ หมือนกันหมด ก็เป็นอย่างนัน้ พวกเราจ�ำเอาไว้สิ
เอ้า ถ้าท�ำไม่ได้ เช่นการฝึกจิตใจอย่างนี้ ก็ให้ได้ ๒ ข้อต้น การ
ละบาปนี้ส�ำคัญมาก เมื่อละบาปแล้ว เราก็บ�ำเพ็ญบุญ บุญกุศลมัน
มากขึ้นเจริญขึ้น มันก็ไปช�ำระกิเลสในหัวใจให้เบาบางออกไป เพราะ
ฉะนั้นให้พากันจ�ำเอาไว้ แล้วพยายามประพฤติปฏิบัติ
ข้อส�ำคัญศีลนีน่ ะส�ำคัญมาก เมือ่ บุคคลมีศลี บริสทุ ธิแ์ ล้วไม่มบี าป
เพราะไม่ได้ท�ำบาป เมื่อไม่ได้ท�ำบาปก็เป็นบุญเท่านั้น ท�ำอะไรก็เป็น
บุญกุศล พูดอะไรก็เป็นบุญหมด เมือ่ เราท�ำเราพูดอยูใ่ นกรอบแห่งศีล
มันก็ลว้ นแต่เป็นบุญทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ ผูม้ ศี ลี ห้าบริสทุ ธิ์ พระองค์จงึ
ทรงแสดงอานิสงส์ไว้ท้ายว่า สีเลนะสุคะติง ยันติ ผู้มีศีลจะไปสู่สุคติ
โลกสวรรค์ สีเลนะ โภคะสัมปะทา ผูม้ ศี ลี จะสมบูรณ์ ด้วยโภคสมบัติ
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ผู้มีศีลพาให้เข้าสู่นิพพานโดยง่าย
ฉะนั้นเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้ว การท�ำสมาธิก็เป็นไปได้ เพราะมัน
ไม่มีบาปมารบกวน
“ความคิดมันเป็นกามของคน
ความคิดก่อกามนา สูจักวอด”
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ภาวนา
กับนิมิต
จากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ ของ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หลวงพ่อเพิ่ม ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการ

ปฏิบตั กิ มั มัฏฐานสมัยเริม่ ต้นเมือ่ ครัง้ ยังเป็นสามเณรว่า ตอนที่
ฝึกกัมมัฏฐานใหม่ๆ นัน้ ท่านยังไม่ประสีประสาอะไรเลย หลวงปู่
ดูลย์ ได้แนะน�ำถึงวิธีการท�ำสมาธิ ว่าควรนั่งอย่างไร ยืน เดิน
นอน ควรท�ำอย่างไร
ในชัน้ ต้น หลวงปูใ่ ห้เริม่ ทีก่ ารนัง่ เมือ่ นัง่ เข้าทีเ่ ข้าทางแล้ว
ก็ให้หลับตาภาวนา “พุทโธ” ไว้ อย่าส่งใจไปคิดถึงสิง่ อืน่ ให้นกึ ถึง
แต่ พุทโธ-พุทโธ เพียงอย่างเดียว ก็จดจ�ำน�ำไปปฏิบัติตามที่
หลวงปู่สอน
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ปกติของใจเป็นสิง่ ทีไ่ ม่หยุดนิง่ มักจะคิดฟุง้ ซ่านไปโน่นไปนีเ่ สมอ ในระยะ
เริม่ ต้นคนทีไ่ ม่เคยฝึกมาก่อน อยูๆ่ จะมาบังคับให้มนั หยุดนิง่ คิดอยูแ่ ต่ พุทโธ
ประการเดียว เป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก
สามเณรเพิม่ ก็เช่นกัน เมือ่ ภาวนาไปตามทีห่ ลวงปูส่ อนได้ระยะหนึง่ ก็เกิด
ความสงสัยขึน้ จึงถามหลวงปูว่ า่ “เมือ่ หลับตาภาวนาแต่พทุ โธแล้วจะเห็นอะไร
ครับหลวงปู่”
หลวงปู่บอก “อย่าได้สงสัย อย่าได้ถามเลย ให้เร่งรีบภาวนาไปเถิด ให้
ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆ แล้วมันจะรู้เองเห็นเองแหละ”
มีอยูค่ ราวหนึง่ ขณะที่ สามเณรเพิม่ ภาวนาไปได้ระยะหนึง่ จิตเริม่ สงบก็
ปรากฏร่างพญางูยกั ษ์ดำ� มะเมือ่ มขึน้ มาอยูต่ รงหน้า มันจ้องมองท่านด้วยความ
ประสงค์ร้าย แผ่แม่เบี้ยส่งเสียงขู่ฟู่-ฟู่ อยู่ไปมา
สามเณรเพิม่ ซึง่ เพิง่ ฝึกหัดภาวนาใหม่ๆ เกิดความหวาดกลัว ผวาลืมตาขึน้
ก็ไม่เห็นพญางูยกั ษ์ จึงรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ สิง่ ทีท่ า่ นเห็นนัน้ เป็นการเห็นด้วยสมาธิจติ ที่
เรียกว่า นิมติ นัน่ เอง จึงได้หลับตาลงภาวนาต่อ พอหลับตาลงเท่านัน้ ก็พลัน
เห็นงูยกั ษ์แผ่แม่เบีย้ ส่งเสียงขู่ ท�ำท่าจะฉกอีก แม้จะหวาดกลัวน้อยลงกว่าครัง้
แรก แต่ก็กลัวมากพอที่จะต้องลืมตาขึ้นอีก
เมื่อน�ำเรื่องนี้ไปถามหลวงปู่ ได้รับค�ำอธิบายว่า
“อย่าจงใจไปดูไปรูใ้ นสิง่ อืน่ การภาวนาท่านให้ดใู จของตนเองหรอก ท่าน
ไม่ให้ดูสิ่งอื่น”
“การบ�ำเพ็ญกัมมัฏฐานนี้ ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้น ไปรู้ไปเห็นอะไร
เราอย่าไปดู ให้ดูแต่ใจ ให้ใจอยู่ที่พุทโธ
เมือ่ ก�ำลังภาวนาอยู่ หากมีความกลัวเกิดขึน้ ก็อย่าไปคิดในสิง่ ทีน่ า่ กลัวนัน้
อย่าไปดูมัน ดูแต่ใจของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วความกลัวมันจะหาย
ไปเอง”
หลวงปู่ได้ชี้แจงต่อไปว่า สิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นนั้น บางทีก็จริง บางทีก็
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ไม่จริง เหมือนกับว่าคนทีภ่ าวนาแล้วไปรูไ้ ปเห็นสิง่ ต่างๆ เข้า การทีเ่ ขาเห็นนัน้
เขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นมันไม่จริง เหมือนอย่างที่เราดูหนัง เห็นภาพในจอ
หนัง ก็เห็นภาพในจอจริงๆ แต่สงิ่ ทีเ่ ห็นนัน้ ไม่จริง เพราะความจริงนัน้ ภาพมัน
ไปจากฟิล์มต่างหาก
ฉะนัน้ ผูภ้ าวนาต้องดูทใี่ จอย่างเดียว สิง่ อืน่ นอกจากนัน้ จะหายไปเอง ให้
ใจมันอยู่ที่ใจนั้นแหละ อย่าไปส่งออกนอก
ใจนีม้ นั ไม่ได้อยูจ่ ำ� เพาะทีว่ า่ จะต้องอยูต่ รงนัน้ ตรงนี้ ค�ำว่า “ใจอยูก่ บั ใจ”
นี้คือ คิดตรงไหน ใจก็อยู่ตรงนั้นแหละ ความคิดนึกก็คือตัวจิตตัวใจ
หากจะเปรียบไปก็เหมือนเช่นรูปกับฟิลม์ จะว่ารูปเป็นฟิลม์ ก็ได้ จะว่าฟิลม์
เป็นรูปก็ได้ ใจอยู่กับใจ จึงเปรียบเหมือนรูปกับฟิล์มนั่นแหละ
แต่โดยหลักปฏิบตั แิ ล้ว ใจก็เป็นอย่างหนึง่ สติกเ็ ป็นอย่างหนึง่ แต่ทจี่ ริงแล้ว
มันก็เป็นสิง่ เดียวกัน เหมือนหนึง่ ว่า ไฟกับกระแสไฟ ความสว่างกับไฟก็อนั หนึง่
อันเดียวกันนั่นแหละ แต่เรามาพูดให้เป็นคนละอย่าง
ใจอยู่กับใจ จึงหมายถึง ให้มีสติอยู่ก�ำกับมันเอง ให้อยู่กับสติ
แต่สติส�ำหรับปุถุชน หรือสติส�ำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ เป็นสติที่ยังไม่มั่นคง
มันจึงมีลกั ษณะขาดช่วงเป็นตอนๆ ถ้าเราปฏิบตั จิ นสติมนั ต่อกันได้เร็ว จนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ให้เป็นแสงสว่างอย่างเดียวกัน
อย่างเช่น สัญญาณออด ซึ่งที่จริงมันไม่ได้มีเสียงยาวติดต่อกันเลย แต่
เสียงออด - ออด - ออด ถีม่ าก จนความถีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เราจึงได้ยนิ
เสียงออดนั้นยาว
ในการปฏิบตั ิ ทีว่ า่ ปฏิบตั จิ ติ ปฏิบตั ใิ จ โดยให้ใจอยูก่ บั ใจนี้ ก็คอื ให้มสี ติ
ก�ำกับใจ ให้เป็นสติถาวร ไม่ใช่เป็นสติคล้ายๆ หลอดไฟที่จวนจะขาด เดี๋ยวก็
สว่างวาบ เดี๋ยวก็ดับ เดี๋ยวก็สว่าง แต่ให้มันสว่างติดต่อกันไปตลอดเวลา
เมื่อสติมันติดต่อกันไปอย่างนี้แล้ว ใจมันก็มีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลา
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อยู่กับตัวรู้ตลอดเวลา”
ตัวรู้ ก็คือ สติ นั่นเอง
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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หรือจะเรียกว่า “พุทโธ” ก็ได้ พุทโธที่ว่า รู้ ตื่น เบิกบาน ก็คือตัวสติ
นั่นแหละ
เมือ่ มีสติ ความรูส้ กึ นึกคิดอะไรต่างๆ มันก็จะเป็นไปได้โดยอัตโนมัตขิ อง
มันเอง เวลาดีใจก็จะไม่ดใี จจนเกินไป สามารถพิจารณารูไ้ ด้โดยทันทีวา่ สิง่ นีค้ อื
อะไรเกิดขึ้น และเวลาเสียใจมันก็ไม่เสียใจจนเกินไป เพราะว่าสติมันรู้อยู่แล้ว
ค�ำชมก็เป็นค�ำชนิดหนึง่ ค�ำติกเ็ ป็นค�ำชนิดหนึง่ เมือ่ จับสิง่ เหล่านีม้ าถ่วงกัน
แล้วจะเห็นว่ามันไม่แตกต่างกันจนเกินไป มันเป็นเพียงภาษาค�ำพูดเท่านั้นเอง
ใจมันก็ไม่รับ
เมือ่ ใจมันไม่รบั ก็รวู้ า่ ใจมันไม่มคี วามกังวล ความวิตกกังวลในเรือ่ งต่างๆ
ก็ไม่มี ความกระเพื่อมของจิตก็ไม่มี ก็เหลือแต่ความรู้อยู่ในใจ
สามเณรเพิ่มจดจ�ำค�ำแนะน�ำสั่งสอนจากหลวงปู่ไปปฏิบัติต่อ ปรากฏว่า
สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวไม่ท�ำให้ท่านหวาดหวั่นใจอีกเลย
ท�ำให้ท่านสามารถโน้มน้าวใจสู่ความสงบ ค้นพบปัญญาที่จะน�ำสู่ความ
สุขสงบในสมาธิธรรมตั้งแต่บัดนั้นมา

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
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ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

ธรรม
ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม - ป ฏิ บั ติ

ครั้ง
พิเศษ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.
ก�ำหนดการ
๐๖.๐๐ น. เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียน
และบริการโรงทานอาหารเช้า (มีบริการทุกท่าน)
๐๘.๒๐ น. พิธีเปิดงานโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
๐๘.๔๐ น. พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงธรรมเรื่อง “ความสุขที่แท้จริง”
๐๙.๕๐ น. พระอาจารย์สุรศักดิ์ น�ำเจริญภาวนา ๕๐ นาที
๑๐.๔๐ น. พระอาจารย์ตอบปัญหาเรื่องการปฏิบัติ (ประมาณ ๓๐ นาที)
๑๑.๑๐ น. ถวายสังฆทาน แล้วพักรับประทานอาหารกลางวัน
(มีโรงทานบริการ)
๑๒.๓๐ น. พระครูเกษมวรกิจ (พระอาจารย์วิชัย เขมิโย)
วัดถ�้ำผาจม ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
แสดงธรรมเรื่อง “ทุกข์ภัยในวัฏฏสงสาร”
๑๓.๕๐ น. พระอาจารย์วิชัยน�ำเจริญภาวนา ๕๐ นาที
๑๔.๔๐ น. พระอาจารย์ตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
(ประมาณ ๓๐ นาที)
๑๕.๑๐ น. ถวายสังฆทาน แล้วปิดงาน

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ร่วมกับ มูลนิธิสุปฏิปันโน และ ชมรมกัลยาณธรรม

คํ า แ น ะ นํ า ผู ้ เ ข้ า ฟั ง ธ ร ร ม ใ น ง า น
๑. เปิดลงทะเบียนหน้างานอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งท่านที่เป็นสมาชิกและท่านที่
มิได้เป็นสมาชิกมีสิทธิ์เท่ากัน ท่านใดมาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน และไม่
อนุญาตให้ลงทะเบียนแทนกัน โดยงานครั้งนี้สามารถรองรับผู้ฟังธรรมได้
ประมาณ ๒,๐๐๐ ท่าน โดยมีที่นั่งฟังธรรม ๒ จุดคือ
		
บนหอประชุม
๑,๘๐๐ ที่นั่ง
		
โถงใต้หอประชุม
๒๐๐ ที่นั่ง
ท่านสามารถมาขอรับเลขที่นั่งได้ที่จุดลงทะเบียน ที่เต็นท์ในสนามบอล
ท่านที่ต้องการนั่งติดกัน โปรดกรุณามาลงทะเบียนรับเลขที่นั่งพร้อมกัน
เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น. (พร้อมกับบริการโรงทาน
อาหารเช้า)
๒. ขอความร่วมมือให้ทกุ ท่านเข้าประจ�ำทีน่ งั่ ฟังธรรม ก่อนทีก่ ารแสดงธรรมจะ
เริ่ม ดังนี้
• ในรอบเช้า ขอให้เข้าประจ�ำที่นั่งเวลา ๐๘.๑๐ น.
		
• ในรอบบ่าย ขอให้เข้าประจ�ำที่นั่งเวลา ๑๒.๒๐ น.
		
• ปิดงานประมาณ ๑๕.๐๐ น.
		
๓. ขออนุโมทนาและเชิญชวนท่านเตรียมภาชนะและกระบอกน�ำ้ ส่วนตัวมาจาก
บ้าน มีจุดเติมน�้ำสะอาดและจุดล้างภาชนะบริการ (แต่ห้ามน�ำอาหารและน�้ำ
เข้าห้องประชุมชั้นบน)
๔. โรงทานจะเปิด-ปิดเป็นเวลา
• โดยในรอบเช้า เปิดตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๐๗.๕๐ น.
		
• และรอบกลางวันจะเปิดเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.
		
๕. รณรงค์เดินทางโดยรถแท๊กซี่ รถประจ�ำทางและขนส่งมวลชน เพื่อช่วยลด
ปัญหาที่จอดรถ
๖. ส�ำหรับท่านทีข่ บั รถมาเอง ขอความกรุณาไปจอด ในฝัง่ เทคนิคกรุงเทพในทีๆ่
ก�ำหนดไว้
๗. ทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ใน
งาน
๘. เปิดรับบริจาคหนังสือและซีดสี อื่ ธรรมะเท่านัน้ โดยตัง้ จุดรับบริจาคทีเ่ ต็นท์
รับบริจาคสิ่งของพระบาทน�้ำพุ งดรับสมาชิกชมรมฯ ชั่วคราว เพื่อปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้ทันสมัยขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้

แ ส ด ง ธ ร ร ม   ค รั้ ง พิ เ ศ ษ

๒๓
พฤศจิกายน
๒๕๕๗

จาก www.kanlayanatam.com แต่ในวันงานท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
สามารถมาแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ได้ และรับสมัครจิตอาสา
ธรรมบริกร รวมทั้งเปิดจองวีดิทัศน์ในงานแสดงธรรมในบริเวณโถงฟังธรรม
๙. ไม่อนุญาตให้น�ำเอกสาร สื่อธรรมะอื่นใด มาแจกในงาน
ข้อแนะน�ำในการท�ำบุญในงาน
๙.๑ ท�ำบุญด้วยการน�ำสิง่ ของมาบริจาคให้แก่วดั พระบาทน�ำ้ พุ โดยน�ำมาวาง
		 ไว้ในเต็นท์แรกติดประตูทางเข้า (มีเจ้าหน้าที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวก)
๙.๒ ท�ำบุญด้วยการถวายปัจจัยครูบาอาจารย์ องค์บรรยาย และร่วมบริจาค
		 ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิสุปฏิ		 ปันโน, ตึกสงฆ์อาพาธ รพ.จุฬาฯ และวัดพระบาทน�้ำพุ โดยมีกล่อง
		 รับบริจาคในจุดรับบริจาคในงาน
๙.๓. ถวายสังฆทานแก่พระสุปฏิปนั โน ทีม่ าเป็นองค์บรรยายธรรม (สามารถ
		 ซื้อของที่จะถวายได้จากร้านสังฆทานของชมรม)
๙.๔ ซื้อต้นไม้ที่มาขายในงาน รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบถวาย
		 วัดพระบาทน�้ำพุ
๙.๕ เลือกซือ้ สินค้าหลากหลายในร้านบุญต่อบุญ และร้านสังฆทาน รายได้
		 ทั้งหมดสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรม
๙.๖ ซื้อหนังสือ ซีดี ดีวีดี เพื่อน�ำไปบริจาค หรือ มอบเป็นของขวัญแก่คน
		 ที่ท่านรัก รายได้จะเป็นทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมของชมรมต่อไป
๑๐. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังธรรมและปฏิบตั ธิ รรม สร้างความดี ฝึกฝนพัฒนา
จิตใจ ด้วยการเจริญสติ และเจริญเมตตาต่อผู้ที่มาร่วมฟังธรรม เนื่องจากมี
ผูม้ าฟังธรรมจ�ำนวนมาก อาจมีบางเหตุการณ์ทกี่ ระทบจิตใจของท่านได้ ฝึกใจ
ลดละ โลภ โกรธ หลง ยิ้มให้กัน อภัยให้กัน
เนื่องจากการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษ ในนามมูลนิธิสุปฏิปันโน ร่วมกับ มทร.
กรุงเทพ และชมรมกัลยาณธรรม ขนาดของงานเล็กลง จึงของดการออกร้านของ
องค์กรอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นของชมรมกัลยาณธรรม และมูลนิธิสุปฏิปันโน
ขออนุโมทนาทุกท่าน แล้วพบกันค่ะ

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 พิ เ ศ ษ
หลวงพ่อ

วิชัย เขมิโย

ประวัติ
พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)
วัดถ�้ำผาจม ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นามเดิม วิชัย คล่องแคล่ว
เกิด วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๘
ขึ้น ๗ ค�่ำ เดือน ๗ ปีระกา
ภูมิล�ำเนาเดิม ณ บ้านหินลาด ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
บิดามารดา นายบัว-นางกอง คล่องแคล่ว
เป็นบุตรคนที่ ๓ มีอาชีพท�ำนา
บรรพชา/อุปสมบท
• ปี พ.ศ.๒๕๐๖ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๗ ปี ณ วัดเวฬุ
บ้านหนองไผ่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โดยมีท่านพระครูสุนทรธรรมวิบูลย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
เริ่มปฏิบัติฝึกหัดสมาธิเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอเรื่อยๆ
เดินทางไปธุดงค์ประเทศลาว ติดเขตแดนเวียดนาม เวียงจันทร์
กลับมาจ�ำพรรษาที่วัดบ้านกุดจิก ต.ห้อยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
• ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เดินทางธุดงค์ไปทางภาคใต้ ได้ไปจ�ำพรรษา
ที่วัดชายนา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๒ ปี มีโอกาสท�ำความเพียร
อย่างอุทิศมอบกายถวายชีวิตโดยไม่ค�ำนึงถึงความตาย
ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อพุทธทาส ที่สวนโมกข์ อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
กลับมารับโอวาทจากหลวงพ่อใหญ่ ธมฺมธโร วัดไทรงาม จ.สุพรรณบุรี
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ป ร ะ วั ติ ย่ อ อ ง ค์ บ ร ร ย า ย
• ปี พ.ศ.๒๕๑๕ เดินทางไปประเทศพม่า จ.ระยอง จ.ชลบุรี
อ.ตราด จ.จันทบุรี ขึ้นมาทางปราจีนบุรี นครนายก, สระบุรี
• ปี พ.ศ.๒๕๑๖ เดินทางไปทางภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
พบครูบาอินทจักร์ วัดน�้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เข้าศึกษาธรรม
กับครูบาพรหมจักร์ วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ล�ำพูน
• ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ย้อนกลับมาจ�ำพรรษาอยู่วัดถ�้ำผาจม จนถึงปัจจุบัน

พระอาจารย์

สุรศักดิ์ เขมรังสี
ประวัติย่อ
ท่านพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)
นามเดิม สุรศักดิ์ เพ็งอาทิตย์
ภูมิล�ำเนาเดิม ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
การศึกษาปฐมวัย ระดับประถมและมัธยมศึกษาที่โรงเรียน
นครหลวงวิทยาคาร โรงเรียนนครหลวงพิบูลย์ประเสริฐวิทย์
และโรงเรียนอุดมรัชวิทยา ในเขตอ�ำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บรรพชา/อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ณ วัดพร้าวโสภณาราม
ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
• พระครูอดุลธรรมประกาศ เป็นพระอุปัชฌาย์
• พระอธิการป่วน โสภโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
• พระครูส�ำเริง เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ได้รับฉายาว่า เขมรํสี (ประทีปธรรมน�ำความสงบ และหลุดพ้น)
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ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้ ง พิ เ ศ ษ
การปฏิบัติธรรม
ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ส�ำนักวิปัสสนานครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยาและวัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ศึกษาพระอภิธรรม
• ได้ศึกษาพระอภิธรรม ณ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย
สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ และได้เป็น
อาจารย์สอนพระอภิธรรมตั้งแต่อายุพรรษา ๓ พรรษา
• ได้ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆ และปฏิบัติกรรมฐาน
อย่างต่อเนื่อง และได้เปิดส�ำนักปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์
สมณศักดิ์
• ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น
พระครูสัญญาบัตรชั้นโท โดยได้รับพระราชทานนามว่า
“พระครูเกษมธรรมทัต”
• ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น
พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
• จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์
เป็นประจ�ำทุกเดือน
• พระวิปัสสนาจารย์ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ
จ.ปทุมธานี
• พระวิปัสสนาจารย์ ณ บ้านทรงไทย (ส.รวยเจริญ)
รายการแสดงธรรมทางสถานีวิทยุ
สถานีวิทยุทหารอากาศ ๐๑ มีนบุรี คลื่น ๙๔๕ ระบบ AM
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น.

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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อย่
า
ยอม
แพ้
นะ

หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ
วัดป่าสุคะโต
อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ทีจ่ ริงกว่าเราจะเห็นรูปเห็นนาม แยกรูปแยกนามเป็น

มันวกไปวนมาพอสมควร เพราะจิตของเรามันเคยชินกับความคิด
เคยเป็นไปตามอารมณ์มาก่อน มันเป็นสิง่ ใดมันก็เป็นไปเลย นึก
โกรธก็โกรธไปเลย หลงใหลสิง่ ใดก็หลงใหลไปเลย สุดจิตสุดใจ
พอเราจะมาก�ำหนดให้มันอยู่ในขอบเขตตั้งสติมีความรู้สึกตัว
ขึน้ มา เจ้าอารมณ์ทเี่ คยเป็นใหญ่มนั ก็เลยแสดงปฏิกริ ยิ า บางคน
เดินจงกรมไปสักพักก็งว่ งหาวนอน บางคนนัง่ สร้างจังหวะท�ำไปๆ
ก็คิดฟุ้งออกไปทางอื่นแล้วดิ้นรนออกไป อึดอัดขัดเคืองปวดหัว
แน่นหน้าอก มีเรือ่ งจุกจิกขึน้ มาเป็นอุปสรรคตลอดเวลา ก็ให้ถอื ว่า
เป็นธรรมดา เราอย่าไปร�ำคาญอึดอัดขัดเคืองในปรากฏการณ์
ต่างๆ ตัง้ สติครองความรูส้ กึ ตัวให้ดๆี ภาวะอาการใดจะเกิดขึน้
ในระหว่างท�ำความเพียร ก็ให้เรารูจ้ กั มัน เห็นมัน มีความรูส้ กึ ตัว
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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จิตของเรามันเคยชินกับความคิด
เคยเป็นไปตามอารมณ์มาก่อน
มันเป็นสิ่งใดมันก็เป็นไปเลย

ทีเ่ ด่นชัดอยู่ ระลึกถึงหน้าทีห่ ลักของเรา คือการปลุกความรูส้ กึ ตัว
เห็นกายทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นไหวในอิรยิ าบถนัน้ ๆ เป็นหลัก ส่วนความคิด
หรืออารมณ์ใดๆ ที่เกิดแทรกซ้อนขึ้นมา ก็ให้ถือเป็นธรรมดา
ถือเป็นอารมณ์ทมี่ นั แปรปรวนไปตามอารมณ์ ตามความคิด ความ
เคยชินของจิตทีย่ งั ไม่เคยฝึกหัด มันจะเกิดก็เกิดไป แต่หน้าทีห่ ลัก
ของเราคือการตัง้ สติทำ� ความรูส้ กึ ตัว ปลุกสติให้เห็นกาย เห็นภาวะ
อาการเป็นไปของกายทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นไหวไปมาให้เด่นชัดอยูเ่ สมอๆ
ให้รู้จักวางความคิดวางอารมณ์ที่แปรปรวนไปให้เป็นอุปสรรค
ตรงจุดนีบ้ างคนอาจเป็นมาก บางคนอาจเป็นน้อย มีลกั ษณะอาการ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามอุ ป นิ สั ย ที่ เ ป็ น มา บางครั้ ง ความคิ ด หรื อ
อารมณ์ที่มันแทรกซ้อนขึ้นมานี้ก็รุนแรง อาจท�ำให้จิตใจของเรา
คิดนึกคล้อยตามไป จนหลงตัวลืมตน จิตใจเลื่อนลอยไปทางอื่น
เคลิบเคลิ้มจริงจังไปกับอารมณ์นั้นๆ ก็ไม่เป็นไร ต่อเมื่อเราได้สติ
รู้ตัวขึ้นมาใหม่ ก็ให้เราระมัดระวัง กลับมาก�ำหนดสติ ท�ำความ
รู้สึกตัวต่อไป
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ดูกายให้ตั้งสติได้
ค่อยมารบกับความคิด

หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ
วัดป่าสุคะโต
อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่จริงวิธีการบ�ำเพ็ญเพียรทางจิตด้วยการตามดูความคิดตรงนี้ ก็

เหมือนกับวิธกี ารในตอนแรกทีเ่ ราหัดตัง้ สติใหม่ๆ จะต่างกันก็ตรงทีใ่ นช่วงแรก
แห่งการเจริญสตินี้ เราเน้นหนักในจุดที่ให้เรารู้จักตั้งสติให้เป็น ให้รู้จักแหวก
วงล้อมของอารมณ์ต่างๆ ออกมาก่อน เราจึงเน้นไปที่ก ารก�ำหนดรู้ความ
เคลื่อนไหวไปมาของกายในอิริยาบถของกายแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อให้เรามี
ฐานมีนมิ ติ ในการหัดตัง้ สติ ท�ำความรูส้ กึ ตัวขึน้ มา เพราะในช่วงแรกทีเ่ ริม่ ฝึกหัด
นัน้ ภาวะอารมณ์ของเรายังรุนแรง เรายังเคยชินทีจ่ ะคิดนึกเป็นอารมณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งตามอุปนิสัย ของแต่ละคนที่เคยเป็นมา ดังนั้นเราจึงยังไม่สนใจกับ
การดูความคิดเห็นความคิดเหมือนกับตอนมาบ�ำเพ็ญเพียรทางจิต เพราะผูท้ ยี่ งั
ตัง้ สติตงั้ ความรูส้ กึ ไม่เป็นนัน้ เปรียบเสมือนกับคนทีย่ งั ไม่มจี ดุ ยืน ยังลืน่ ไถลเก่ง
เมื่อเราไปดูความคิดดูอารมณ์ที่มันรุนแรง มันกลับพลัดเข้าไปในอารมณ์ยินดี
ยินร้ายต่างๆ เรามักจะเป็นไปตามอารมณ์ที่เราดูมันได้ง่าย เรายังแยกไม่ออก
ระหว่างอารมณ์กับความรู้สึกตัว แม้เราจะรู้จะเห็นว่าเราเป็นคนที่มีอารมณ์
ชนิดใดก็ตาม แต่เราจะยังไม่รู้จักละรู้จักวางอารมณ์ ดังนั้นท่านจึงให้เราท�ำ
ความเพียรด้านเดียวคือ การฝึกหัดให้รู้จักตั้งสติให้เป็น ท�ำความรู้สึกตื่นตัว
ทัว่ พร้อมขึน้ มาให้ได้กอ่ นเป็นอันดับแรก โดยอาศัยอาการเอาอิรยิ าบถเคลือ่ นไหว
ส่วนกายนี่แหละเป็นนิมิตหมาย เป็นแบบฝึกหัดให้เราหัดก�ำหนดสติ โดยยัง
ไม่ต้องสนใจความคิดสนใจอารมณ์จิตของเราให้มากนัก ต่อเมื่อเราตั้งสติเป็น
จิตใจตืน่ ตัว มีจดุ ยืนของชีวติ แล้ว นัน่ แหละ เราจึงจะมีขดี ความสามารถในการ
เผชิญหน้ากับความคิด เห็นจิตเห็นใจ เห็นกระแสความครุน่ คิดของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมาได้ โดยที่จิตใจเราไม่ลื่นไถลเข้าไปกับความคิดนั้นๆ
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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หลวงตาสุรยิ า วัดป่าโสมพนัส
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)

เ ห็ น จิ ต ยึ ด เ ป็ น ม ร ร ค
การปฏิบตั ธิ รรม คือการท�ำชีวติ ให้เป็นอันหนึง่

อันเดียวกันกับธรรม โดยเฉพาะในความหมายตามนัยแห่งพุทธ
ธรรม หมายเอาธรรมสัจจะคือความจริงขัน้ ปรมัตถ์หรือทีเ่ รียกว่า
อริยสัจจ์ สภาวะความจริงของจิตทีจ่ บสิน้ การปรุงแต่งจากตัณหา
เรียกภาวะนั้นว่า “นิพพาน”
..นิพพานคือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา/ด�ำรงชีวิต
มนุษย์ตามวิถีแห่งพุทธธรรมซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากมรรคสี่
ผลสี่ (นิพพานหนึง่ ) ..มรรคผล จึงเป็นเสมือนบันไดหรือขัน้ ตอน
เครือ่ งมือชีว้ ดั สภาวะจิตผูป้ ฏิบตั ธิ รรมว่า ฝึกได้ถงึ ขัน้ ไหน ลดละ
ปล่อยวางกิเลสตัณหา อุปาทาน ทุกข์อะไรได้บ้างแล้ว
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วิปสั สนา คือ ปัญญาทีเ่ กิดจากการเห็นแจ้งถึงขัน้ ท�ำลาย
อาสวะสังโยชน์ในจิตได้ วิปสั สนาอ่อนๆ ทีย่ งั ไม่แจ้งชัดตัดกิเลส
ละเอียดไม่ขาดสนิท เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสหรือวิปัสสนู เป็น
อาการของจิตที่หลงยึดเอากิเลสอย่างละเอียด เช่น ปีติ สุข
สมาธิ ญาณปัญญา.. ว่าเป็นตัวตน (จิตละจากหน้าที่ผู้รู้ ผู้ดู
ผู้เห็น เข้าไปอยู่ เข้าไปเป็นผู้เล่นผู้แสดงเสียเอง เรียกว่าเป็น
ตัวทุกข์ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะขาด สติ สมาธิ ปัญญา ในการ
คอยดูแลระมัดระวังรักษาจิต)
สติ ความรูส้ กึ ตัว คือ ทุนปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณธรรม
น�ำสูม่ รรคผล, การเจริญสติอย่างจริงจังถูกต้องต่อเนื่องชัดเจน
จะท�ำให้สติกลายเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อนิวรณ์ธรรม
และพร้อมที่จะเป็นปัญญาเห็นแจ้งการเกิดดับของอุปาทานใน

ป ล่ อ ย ว า ง ไ ด้ เ ป็ น ผ ล
ขันธ์ห้าได้ เมื่อจิตละอุปาทานที่ละเอียดคืออาสวะจิตได้หมด
ธรรมชาติแท้หนึง่ เดียวคือนิพพานก็ปรากฏ ดังนัน้ สติจงึ ท�ำหน้าที่
เป็นทัง้ มรรคทัง้ ผล, ขณะรูต้ วั (กาย เวทนา จิต ธรรม) เห็น
การเกิดทุกข์ เห็นวิธีดูทุกข์เฉยๆ เป็นมรรค จนทุกข์ดับไป
เป็นผล, หากดับได้สนิทก็เป็นนิพพาน
มรรควิธีเข้าถึงธรรมชาติแห่งการพ้นทุกข์ที่พระพุทธองค์
ทรงน�ำมาแสดงเปิดเผยนั้นเป็นสัจจธรรมอยู่เหนือสมมติปรุง
แต่งโดยแท้ ควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะได้รีบเร่งขวนขวาย
น้อมน�ำปฏิบัติให้ได้ประจักษ์แจ้งเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมเสียตั้งแต่บัดนี้
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ความลับ
ของ

จักรวาล
เมื่อใดที่เราสร้างภาพแห่งอนาคตได้ชัดเจน เท่ากับ
ภาพในอดีต เหมือนกับว่าเคยผ่านประสบการณ์นนั้ มา
แล้ว รูส้ กึ ว่าเกิดขึน้ จริงแน่นอน เมือ่ นัน้ เราก็จะสามารถ
ก�ำหนดอนาคตให้เป็นดั่งภาพในจินตนาการได้
46

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

เคล็ดลับของอัจฉริยะ คือการสร้างภาพทีช่ ดั เจนขึน้ ในใจก่อนเสมอ
มนุษย์มีสิ่งล�้ำค่าอย่างหนึ่งนั่นคือ “สติสัมปชัญญะ” ที่คอยควบคุมดูแล
อารมณ์ ความรู้สึก ตลอดไปถึงความคิด ความคิด ส่งผลต่อเซลล์
ทุกเซลล์ในทุกระบบของร่างกาย และสามารถส่งผลไปถึงเซลล์ของ
คนอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ในระบบประสาท ดังนั้นจง
พยายามคิดบวกอยูเ่ สมอ การ “ให้” บวก คือการเพิม่ ให้บวกในตัวคุณ
ก็จะเพิม่ การให้ลบ ลบในตัวคุณก็จะเพิม่ เช่น ยิง่ ให้ยงิ่ เก่ง ยิง่ สอนยิง่ รู้
ยิง่ เรียนยิง่ ฉลาด ยิง่ บริจาคยิง่ รวย จักรวาลมีคลืน่ ความถี่ ตัวเราเปรียบ
เสมือนจอรับภาพ ถ้าต้องการภาพชีวติ แบบไหน ก็เพียงแต่ปรับความถี่
ของจอรับภาพให้ตรงกับคลื่นความถี่ของจักรวาล
จิตใต้ส�ำนึกคือฐานข้อมูลของความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ซ�้ำกันบ่อยๆ จนตกตะกอนแล้ว เมื่อเราฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัย จิต
ใต้สำ� นึกก็จะบันดาลให้สงิ่ ทีเ่ ราคิดเกิดขึน้ จริง แล้วจะพบว่าสิง่ ดีๆ เข้ามา
สู่ชีวิตเรามากมายอย่างไม่น่าเชื่อ จิตใต้ส�ำนึกท�ำงานแม้ในขณะหลับ
ดังนั้นในแต่ละวันควรระลึกถึงสิ่งดีๆ ที่ได้ท�ำลงไปก่อนล้มตัวลงนอน
เพื่อจะได้ตื่นเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นสมองแจ่มใส
จิตใต้ส�ำนึกมีพลังอ�ำนาจมากกว่าจิตส�ำนึกหลายหมื่นหลายแสน
เท่า การท�ำงานของจิตใต้สำ� นึกอยูเ่ หนือมิตทิ สี่ ี่ จิตใต้สำ� นึกเป็นสิง่ ทีเ่ รา
สัง่ สมไว้ในภวังคจิตมานานหลายภพหลายชาติ รวมทัง้ ชาติปจั จุบนั จึงท�ำ
ให้เรามีพนื้ ฐานจิต อุปนิสยั หรือจริตทีแ่ ตกต่างจากคนอืน่ ตามประสบ
การณ์ทเี่ ราสัง่ สมมา ทุกครัง้ ทีท่ ำ� ความดีจงจดจ�ำความรูส้ กึ ดีดนี นั้ ไว้ ให้
ประทับอยู่ในใจเรา สิ่งนี้จะเป็นพลังให้เรามีก�ำลังใจที่จะท�ำความดีอยู่
อย่างสม�่ำเสมอ และที่ส�ำคัญกว่านั้น พลังนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น
ในชีวิตเราอย่างน่าอัศจรรย์
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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จิตใต้ส�ำนึกคือฐานข้อมูลของความคิดและความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นซ�้ำกันบ่อยๆ จนตกตะกอนแล้ว เมื่อเราฝึกคิดบวก
จนเป็นนิสัย จิตใต้ส�ำนึกก็จะบันดาลให้สิ่งที่เราคิดเกิดขึ้นจริง
แล้วจะพบว่าสิ่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิตเรามากมายอย่างไม่น่าเชื่อ

กฎลับ ๔ ข้อ หนึง่ ...ตัง้ จิตอธิษฐาน ขอโดยปราศจากความอยาก
เพื่อป้องกันความกระวนกระวาย สอง...มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราขอ
ว่าเป็นจริงได้โดยไม่มีข้อลังเลสงสัย สาม...จินตนาการภาพแห่งความ
รู้สึกว่าสิ่งนั้นได้มาแล้วด้วยความรู้สึกปรีดาและมีความสุข สี่...เตรียม
ความพร้อมทั้งกายและใจ อย่าอธิษฐานขอที่เป้าหมาย แต่ให้ขอสิ่ง
ที่จะท�ำไปให้ถึงเป้าหมายแทน เช่น ขอให้มีพลังแรงกายแรงใจ มีสติ
ปัญญาให้ไปถึงเป้าหมายนั้น เป็นต้น
ความกลัวเป็นตัวขัดขวางศักยภาพของจิตอย่างรุนแรง ท�ำลาย
สุขภาพทัง้ กายและใจ ความกลัวจัดเป็นความคิดด้านลบ เมือ่ กลัวบ่อยๆ
จิตใต้ส�ำนึกจะบันทึกภาพนั้น แล้วเหนี่ยวน�ำให้เกิดขึ้นจริง เมื่อใดเรา
มีสติ ความคิดลบที่เกิดขึ้นในสมองจะไม่มีทางหลุด ฝังลงไปในจิตใต้
ส�ำนึกได้ เผชิญกับคนคิดลบ ต้องสร้างพลังบวกให้มากๆ (คบคนพาล
พาลพาไปหาผิด)...แต่ยิ่งคบคนที่คิดบวก บวกในตัวเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
(คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล)
ถ้าเราคิดดี สิ่งดีๆ จะเข้ามาในชีวิต ถ้าเราคิดลบ สิ่งที่ไม่ดีก็จะ
เข้ามาในชีวติ เมือ่ ชีวติ พบกับอุปสรรค จงคิดบวก มองวิกฤตเป็นโอกาส
เราก็จะมีพลังด้านบวกเพิ่มขึ้น มีความหวัง และนั่นก็หมายถึงสิ่งดีๆ
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ก็จะเข้ามาในชีวติ ต่อไป การหัวเราะ จะท�ำให้คลืน่ รังสีออร่ารอบๆ ตัว
เป็นสีสดใส คลืน่ บวกของสิง่ แวดล้อมจะมาออรอบๆ ตัวเรา เสียงหัวเราะ
มีพลังดึงดูดสูงมาก และมันสามารถดึงพลังคลืน่ บวกแห่งจักรวาลเข้ามา
สู่ตัวเรา
ความรู้สึก “พอ” จะท�ำให้ชีวิตมีความสุข และเกิดความรู้สึก
อยากแบ่งปันให้ผอู้ นื่ ความรูส้ กึ นีจ้ ะเป็นพลังดึงดูดทีท่ รงอานุภาพ และ
เป็นทางลัดทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ในการทีจ่ ะน�ำความมัง่ คัง่ มาสูต่ วั เรา จงแผ่เมตตา
ให้ทกุ สรรพสิง่ เพราะมีการทดลองพบว่ามีคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าพุง่ ออกมา
จากร่างกายขณะทีแ่ ผ่เมตตา จงมีสติทกุ ครัง้ ทีร่ ะลึกและรูส้ กึ ตัว ให้เข้า
ไปดูความรู้สึกและปรับให้เป็นบวกเสมอ
ความรู้สึกเป็นกรรมเก่า ความคิดคือกรรมปัจจุบัน การจะตัด
ความรู้สึก ต้องระดมพลังความคิดบวกให้เข้มข้น แล้วบีบอัด จนกลาย
เป็นความรูส้ กึ เชิงบวก จึงจะสามารถน�ำไปตัดความรูส้ กึ ลบได้ (ระงับได้
ด้วยการเจริญสติ) หมั่นใช้ปัญญาวิเคราะห์ความรู้สึก ว่าจะเหนี่ยวน�ำ
ให้ความคิดเป็นบวกหรือลบ
การคิดลบ จะเกิดเป็นความรู้สึกฝังอยู่ในจิต เป็นกรรมติดตัว
แต่ถ้าคิดบวก ก็จะเป็นการสกัดไม่ให้กรรมใหม่เกิดขึ้นอีก จงคิดบวก
เสมอไม่ว่าสถานการณ์ใด คิดแต่สิ่งดีๆ ท�ำแต่สิ่งดีๆ แล้วจิตใต้ส�ำนึก
จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆ เหมือนกันเข้ามา ชีวิตเราก็จะไปสู่สิ่งที่ดี สิ่งที่สกัด
กิเลสตัณหาได้ มีเพียงสิ่งเดียวคือ “สติสัมปชัญญะ” เพราะเป็นตัวเฝ้า
ทวารทั้งขาเข้าและออก ในที่สุดเราก็จะรู้ว่ าทุกสิ่งแม้แต่ความรู้สึก
ก็ไม่มอี ยูจ่ ริง เกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละดับไป เหมือนฟองสบู่ ทีเ่ กิดดับภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ปัญญา
ที่รู้ความจริง

ย่อมท�ำให้เกิดความกรุณาเป็นธรรมดา
คัดลอกบางตอนมาจาก
“ชีวิตคือการท้าทาย”

โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

“...ปัญญาทีร่ คู้ วามจริงย่อมท�ำให้เกิดความกรุณา

เป็นธรรมดา ปัญญาและความกรุณาแยกออกจากกันไม่ได้ เมือ่
เราเห็นความทุกข์ว่าเกิดขึ้นจากกิเลสและทรมานจิตใจอย่างไร
เราก็สงสารตนเอง อยากพ้นจากความทุกข์ เมือ่ เห็นคนอืน่ เป็น
ทุกข์ เพราะกิเลส เหมือนกับเรา ก็ไม่โกรธเขา เห็นใจ สงสาร
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อยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์เหมือนกัน ท่านจึงอุปมาว่าปัญญาและ
ความสงสารเป็นเหมือนปีกสองปีกของนกอินทรีย์ ฉะนัน้ ...ชีวติ
ของผู้มีปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมวล
มนุษย์โดยแท้ สุดท้ายนี.้ ..ขอเตือนญาติโยมว่า เมือ่ เรามีศรัทธา
หันมาสนใจทางนี้แล้ว อย่าไปหวังว่า คนอื่นจะต้องอนุโมทนา
หรือสนับสนุน เดี๋ยวจะเสียใจ น้อยใจ เพราะคนสมัยนี้ไม่ค่อย
เข้าใจ เสียสละเวลามาขัดเกลากิเลส หาความสงบด้วยการ
นัง่ สมาธิ หรือเดินจงกรม อย่างอุกฤษฏ์ บางคนยังถือว่าเป็นการ
เห็นแก่ตัว เอาแต่ตัวรอด ไม่สนใจสังคม อาตมาเคยฟังแล้ว
รูส้ กึ ทัง้ เศร้า ทัง้ ข�ำ อดนึกอยูใ่ นใจไม่ได้วา่ แหม เมืองไทยเป็น
พุทธตัง้ พันสองร้อยปีแล้ว แต่แค่นคี้ นไม่เข้าใจ ความจริงทีท่ กุ คน
พิสจู น์ได้กค็ อื ปัญญาเกิดแล้ว เข้าใจในเรือ่ งกิเลส เรือ่ งความทุกข์
แล้ว ความหวังดีตอ่ เพือ่ นมนุษย์ ความอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์
จะเกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ เพราะฉะนัน้ ... การช่วยตนเองก็คอื การ
ช่วยคนอืน่ ช่วยคนอืน่ ก็คอื ช่วยตนเอง ประโยชน์ตนประโยชน์
ท่านเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันและแยกออกจากกันไม่ได้ ประโยชน์
อันแท้จริงของเราและประโยชน์อันแท้จริงของคนรอบข้างและ
สังคมประสานกลมกลืนกันหมด ถ้าไม่ปฏิบัติธรรม อะไรเป็น
ประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์ เรามองไม่เห็นชัด เพราะไม่รู้
เท่าทันกิเลส ที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจ การปฏิบัติก็เพื่อความ
ดับทุกข์ ทุกข์อยูท่ ไี่ หน เราก็พยายามดับตรงนัน้ เป็นชาวพุทธ
คือเป็นผู้ยินดีในการดับทุกข์ แต่เรายอมรับว่า การส�ำเร็จผล
ในการช่วยเหลือคนอื่น อย่างแท้จริง ขึ้นอยู่กับการพัฒนา
ตนเองด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญา...”

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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เ ส น่ ห์ ข อ ง ค ว า ม เ งี ย บ
ท่านเขมานันทะ (โกวิท เอนกชัย)
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ผู้ที่เจริญภาวนามากๆ
จะรู้สึกซึ้งถึงเสน่ห์ของความเดี่ยวโดด
รู้สึกถึงคุณงามความดีดั้งเดิม
ไม่ต้องลงแรงหา ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องจ่ายเงิน
ทันทีที่เรารู้สึกตัวล้วนๆ จะรู้สึกถึงความเงียบอันมโหฬาร
ความเงียบจะแล่นผ่านหัวใจของผู้ซึ่งรู้สึกตัวได้
ดังนั้นเขาจึงเป็นบุรุษซึ่งก้าวเดินออกนอกล�ำดับของกาลเวลา
และนั่นย่อมหมายถึงเขาก้าวออกจากความทุกข์ทรมาน
ซึ่งมนุษย์ทั่วไปเป็นอยู่
...ดังนั้นจึงรักความเงียบ
มารู้ซึ้งถึงเสน่ห์ความละมุนของความมืด
ซึ่งคนทั่วไปกลัว กลัวผี กลัวงู
กลัวสิ่งที่โผล่ออกมาแล้วตัวเองคาดไม่ถึง
แท้ที่จริงสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนั้น นั่นแหละคือความจริง
เพราะว่าสิ่งที่คาดถึงก็กลับกลายเป็นรูปแบบของความหมาย
เป็นสิ่งสมมุติ สิ่งใดที่เราคิดถึงมันได้ สิ่งนั้นมันไม่จีรัง
แต่ถ้าเมื่อใดก็ตาม
ความรู้สึกตัวของเราต่อเนื่องกันขึ้นนั้น
เราไม่รู้อะไรเลย คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก
จนในที่สุดความคิดก็ขาดสะบั้นลง
ความจริงที่เหนือคิดก็ปรากฏออก
ข้อเท็จจริงของชีวิตก็คือ
ทุกๆ วัน เราด�ำเนินไปบนรากฐานของความจริง
แม้เราจะคิดถึงพรุ่งนี้....
แต่พรุ่งนี้ก็จะเปิดเผยตัวเองอยู่ในรูปของความจริงเท่านั้น
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ธรรมะจาก

พระอาจารย์วิชัย เขมิโย
(พระครูเกษมวรกิจ)
“เราปฏิบัติธรรม
เราต้องเอาธรรมะมาเป็นอารมณ์ของจิต
ทำ�จิตให้เป็นธรรม เอาธรรมมาเป็นอารมณ์ของจิต
เราจึงจะชื่อว่าเราปฏิบัติธรรม”

มองลงไปหาทุกข์ อย่าหนีทุกข์
ใครหนีทุกข์ คนนั้นจะไม่เห็นทุกข์
ใครไม่เห็นทุกข์ คนนั้นดับทุกข์ไม่ได้
“ถ้าหากจิตใจของเราตกเป็นทาสของกิเลส กิเลสก็เป็นนายเรา
ตกเป็นทาสของตัณหา ตัณหาก็เป็นนายเรา
ตกเป็นทาสของทิฏฐิมานะ ใดๆ ก็แล้วแต่
สิ่งเหล่านั้น ก็ย่อมเป็นนายของเรา”

“ภาวนา คือการเพิ่มสติของเราให้ดีขึ้นมา เพิ่มตัวรู้
เมื่อตัวรู้มันดีขึ้นมา ตัวไม่รู้มันก็หายไป
เหมือนกับว่า แสงสว่างมา ความมืดมันก็หายไป”
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ในศาสนาพุทธเรา

ไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญ
ความรู้สึกและเหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมงานเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรม
ทพ.กิตติ์วัตร กิจเรืองพัชร

หลักส�ำคัญในศาสนาพุทธมีหลายประการหนึ่งในนั้นคือ ทาน ศีล

ภาวนา จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าได้เรียงล�ำดับจากความง่ายไปหายาก เพราะ
“ทาน” นั้นท�ำได้ง่ายสุด ธรรมทานก็เป็นทานอย่างหนึ่งที่มีอานิสงส์สูง ขึ้นอยู่
กับผูท้ ำ� กับผูร้ บั ผูท้ ำ� ให้ธรรมะทีบ่ ริสทุ ธิ์ และมีเจตนาทีด่ ี ร่วมกับผูร้ บั ก็บริสทุ ธิ์
บุญที่ได้ก็จะมีอานิสงส์มากมาย
ผมสนใจธรรมะมานานพอควร เคยอ่านหนังสือของท่านพุทธทาส และฝึก
ปฏิบตั ภิ าวนา แต่ยงั คงต้องฝึกฝนตนอีกมาก อีกทัง้ ยังมีภาระทางโลกเยอะแยะ
เมือ่ ท�ำงานและมีครอบครัว จนเข้าหลักสีป่ ลายๆ ได้ขา่ วว่าหมอจุม๋ ซึง่ เป็นเพือ่ น
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกิด
อุบัติเหตุรถยนต์เกือบเป็นอัมพาต
แต่ได้หายจากอาการป่วยราวกับว่า
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (ขณะนั้นยังไม่รู้ว่า
หมอจุ๋มเป็นประธานชมรมกัลยาณธรรม) ก็นกึ แปลกใจอยู่ ต่อมาภรรยา
ผม (ก็เป็นเพือ่ นหมอจุม๋ ด้วย) ได้คยุ
กับกลุม่ เพือ่ นๆ ทีส่ นใจธรรมะได้เริม่ เข้ามาช่วยงานของชมรมฯ จนสุดท้ายก็ชวน
ผมเข้ามาช่วยงานชมรมฯ ด้วยอีกคนหนึ่ง
ที่เข้ามาช่วยงานชมรมฯ เพราะว่าในขณะที่เราไม่สามารถท�ำให้ถึงที่สุด
ของทุกข์ได้อย่างครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราทุกคนก็มีหน้าที่ตอ้ ง
สะสมบุญบารมีทงั้ ทาน ศีล และภาวนา ผมเชือ่ ว่าบุญจากการให้ธรรมทานของ
ทางชมรมฯ มีความบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับ (ก่อน ระหว่าง และหลังการให้)
เนือ่ งจากทางชมรมฯ ได้คดั สรรครูบาอาจารย์ทมี่ คี วามสามารถในการถ่ายทอด
ธรรม และสมาชิกก็มีใจที่สนใจในธรรมเช่นกัน ดังนั้นทีมงานและสมาชิกของ
ชมรมฯ ก็ยอ่ มได้อานิสงส์สงู สุด นอกจากนีท้ างชมรมฯ ยังให้โอกาสกับทีมงาน
ได้เข้าร่วมปฏิบตั ภิ าวนากับทางวัดมเหยงคณ์ และสาขาของวัดหลายแห่ง นับเป็น
การได้ฝึกภาวนาอันมีบุญบารมีที่สูงที่สุดทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย
จะเห็นได้วา่ การร่วมท�ำงานให้กบั ชมรมฯ นัน้ มีแต่ได้กบั ได้ (ในทางธรรม)
ส่วนตัวผมนัน้ รูส้ กึ มีบญ
ุ อย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นเพือ่ นของหมอจุม๋ และช่วยงานชมรมฯ
ในศาสนาพุทธเราไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญ แต่เป็นกรรมจัดสรรท�ำให้ได้มา
ร่วมงานกัน และสุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายได้คุ้มครองหมอจุ๋ม ทีมงาน และสมาชิกของชมรมฯ ให้สนใจปฏิบัติ
และได้ธรรมะที่เหมาะสมกับทุกคนด้วยครับ
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งานกัลยาณธรรม

คืองานปฏิบตั ิธรรม
ของฉัน
วัชรี วชิราธนกิจ

บริษัทชงโควิศวกรรม จ�ำกัด

๑๐ สค. ๕๗

พอทราบว่าคุณหมออยากให้เขียนบทความ เพือ่ จะลงในวารสารของชมรมฯ
ฉบับใหม่ ยอมรับเลยว่ามืดสิบด้าน (๕๕๕ ปกติเขามีมืดแปดด้าน แต่ผึ้งขอ
มืดสิบด้านเลยละกัน เพราะไม่รู้จะเขียนอะไรจริงๆ) หลังจากที่ขอผลัดก็แล้ว
ขอผ่อนก็แล้ว ไม่เป็นผลส�ำเร็จ จึงจ�ำเป็นต้องหยิบกระดาษปากกามาขีดๆ
เขียนๆ เท่าทีค่ ดิ ได้ ผ่านไปหลายชัว่ โมง พอกลับมาอ่านทวนซ�ำ้ ก็ตดั สินใจฉีก
ทิ้งเป็นครั้งที่สิบ เพราะอ่านเอง สับสนเอง >_<

๒๑ สค. ๕๗

(ตัดสินใจเปิดคอมพ์ เพื่อจะเขียนอีกครั้ง หลังจากผลัดมาหลายวัน)
อะแฮ่มมม...จ�ำได้วา่ ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปช่วยงานของชมรมที่ มทร.
กรุงเทพฯ ไปด้วยอารมณ์และความรูส้ กึ งงๆ เพราะไม่รจู้ กั ใครเลย และไม่รดู้ ว้ ย
ว่าไปถึงแล้วจะช่วยอะไรได้บา้ ง แต่กไ็ ปด้วยใจเต็มร้อย ใครใช้ให้ทำ� อะไรก็จะท�ำ
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ทุกอย่าง ซึง่ มันก็เป็นอย่างนัน้ จริงๆ มาจนทุกวัน
นี้ เพราะไม่วา่ งานหนัก งานเบา ขอแค่เรียก ผึง้
ท�ำเต็มที่ (เท่าทีต่ วั เองมีกำ� ลัง และปัญญาท�ำได้
จนบางครัง้ ก็หแู ว่วว่ามีคนเรียกตลอด พอหันไป
ไม่มีใครเรียกนี่ ๕๕๕++)
นับจนวันนีก้ เ็ ป็นเวลาล่วงเลยมา ๖ ปีแล้ว
ทุกๆ ครัง้ หลังเสร็จจากการจัดงานแต่ละครัง้ ก็จะ
เฝ้ารอว่าเมือ่ ไหร่จะถึงก�ำหนดจัดงานครัง้ ต่อไป และก่อนถึงวันจัดงานประมาณ
๑ เดือนจะเป็นเวลาทีม่ คี วามสุขมาก เพราะผึง้ จะเริม่ ติดต่อกับเจ้าภาพโรงทาน
ที่เคยมาร่วมออกโรงทาน เพื่อแจ้งข้อมูลการจัดงานครั้งที่จะถึง พร้อมทั้งส่ง
ใบสมัครเจ้าภาพให้ หากท่านที่สนใจก็จะประสานงาน และพยายามอ�ำนวย
ความสะดวกให้มากทีส่ ดุ เท่าทีช่ มรมจะอ�ำนวยให้ได้ เจ้าภาพบางท่านก็เป็นราย
เดิมๆ ทีม่ าร่วมออกโรงทานกับชมรมทุกครัง้ ทีจ่ ดั งาน จนรูส้ กึ เหมือนเป็นเพือ่ น
เป็นพีท่ คี่ นุ้ เคยกัน บางครัง้ แค่ผงึ้ โทรไปหายังไม่ทนั เอ่ยอะไร พีเ่ ขาก็จะตอบรับ
มาก่อน หรือบางท่านถ้าผึง้ ยังไม่ได้โทรไป พีเ่ ขาก็จะเป็นคนโทรมาถามเอง ว่า
เจ้าภาพเต็มหรือยัง ยังขาดอะไรอีกบ้าง หรือต้องการอาหารอะไร เขาเต็มใจ
จัดมาให้ ส่วนเจ้าภาพรายใหม่ทเี่ พิง่ มาร่วมโรงทานครัง้ แรก ก็นา่ รัก เพราะจะ
ถามรายละเอียดเยอะว่าต้องท�ำอย่างไรบ้าง ต้องการให้เขาเตรียมอะไรมาอีก
เพื่อเป็นการลดภาระของชมรมให้มากที่สุด
ก่อนวันงานประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ จะเป็นวันจัดชุดธรรมทาน ซึ่งเป็น
อะไรทีม่ หัศจรรย์มาก จากแรกเริม่ กว่าจะจัดครบตามจ�ำนวนเคยใช้เวลา ๔-๕ ชม.
แต่เดีย๋ วนี้ แค่ ๒-๓ ชม. ก็จดั เสร็จแล้ว ทัง้ ทีจ่ ำ� นวนชุดธรรมทาน และคนทีม่ า
ช่วยจัดก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ยิ่งวันเตรียมสถานที่ หรือวันจัดงาน จากที่บางทีม
เคยต้องอยูค่ ำ�่ มืด (หนึง่ ในนัน้ คือผึง้ เอง แหะๆๆๆ) เพือ่ เคลียร์สถานทีท่ กุ อย่าง
ให้กลับสูส่ ภาพเดิม และพร้อมให้มหาวิทยาลัยใช้งานต่อได้เหมือนเดิม จ�ำได้ว่า
ครัง้ แรกๆ ทีไ่ ปช่วยงานกว่าจะได้กลับบ้านน่าจะประมาณ ๓-๔ ทุม่ เรียกได้ว่า
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ออกจากบ้านตัง้ แต่พระอาทิตย์ยงั ไม่ขนึ้ และเข้าบ้านอีกทีตอนดาวเต็มท้องฟ้า
เพราะไปถึงบริเวณงานตัง้ แต่ ตี ๔ และกว่าจะได้กลับ ๔ ทุม่ (ช่วงแรกๆ ขาลาก
กันเลย) แต่เดี๋ยวนี้ประมาณไม่เกิน ๖ โมงเย็น ทุกอย่างเรียบร้อย
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ทุกอย่างต้องยกความดีให้กบั ทีมงานของชมรมทุกคนทีร่ ว่ มแรง
ร่วมใจ และเสนอแนะแนวทางท�ำให้การท�ำงานเป็นระบบ และกระชับ ซึง่ ตัวผึง้
เองดีใจเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสเป็นผึง้ งานตัวน้อยๆ ได้รว่ มช่วยงานของชมรม
ทุกครัง้ ทีจ่ ดั งาน รูส้ กึ ประทับใจทุกครัง้ ทัง้ ต่อพีๆ่ เพือ่ นๆ ทีมงานด้วยกัน กับ
เจ้าภาพโรงทานทุกท่านที่มีจิตเมตตา ตลอดจนญาติธรรมที่ตั้งใจมาร่วมฟัง
ธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกัน ยอมรับว่าในชีวิตประจ�ำวันไม่ค่อยมีโอกาสได้
ปฏิบตั เิ ท่าไหร่ จึงเฝ้ารอคอยวันงานของชมรมเช่นเดียวกับญาติธรรมทุกๆ ท่าน
และจะขอเป็นผึง้ งานตัวน้อยๆ ทีจ่ ะขอมีสว่ นได้ชว่ ยงานของชมรมต่อไป ต่อให้
งานจะเล็กจะใหญ่ จะหนักจะเบา เรียกใช้ได้เสมอค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑. ในงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ๒๓ พฤศจิกายนนี้ งดรับเจ้าภาพออกโรงทานทุก
ประเภท เนื่องจากขนาดงานเล็กลง แต่หากท่านมีจิตศรัทธาก็สามารถสนับสนุนเป็น
ปัจจัยได้ โปรดติดต่อที่ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๒. ในงานแสดงธรรมของชมรมฯ ทุกครัง้ จะมีหน่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ
มาออกตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน
๓. รับเพือ่ นผูม้ จี ติ อาสา ร่วมช่วยเป็นพลังในการเตรียมงานแสดงธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒๒
พฤศจิกายน 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 ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ผมได้เข้ามาร่วมงานเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรมครั้งแรกเมื่อ

งานแสดงธรรมครัง้ ที่ ๒๓ ปีพ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ เหตุทไี่ ด้เข้ามาร่วมงานกับชมรมฯ
เริม่ จากการทีผ่ มได้พบครูบาอาจารย์ในทางธรรม คือท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
ซึง่ ท่านได้มาบรรยายธรรม ณ ทีท่ ำ� งานของผม เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ การฟังธรรม
ในครัง้ นัน้ ท�ำให้ผมเกิดความศรัทธาสนใจธรรม เกิดความซาบซึง้ ในธรรมทีท่ า่ น

ดัดไม้
ที่เคยคด
ให้กลับตรง
สราวุฒิ สมงาม

อาจารย์ได้บรรยาย ผมจึงเริม่ หาหนังสือธรรมะมาอ่านจนเข้าใจหลักธรรมค�ำสอน
ในพระพุทธศาสนาได้ถูกตรงมากขึ้น
ผมเริม่ เข้าวัดเพือ่ ฝึกขัดเกลากิเลส โดยมีทา่ นอาจารย์ดร.สนอง เป็นแบบ
อย่างในการปฏิบตั ติ ามธรรม การเข้าวัดท�ำให้ผมได้พบกัลยาณมิตรทีแ่ นะน�ำให้
ผมรู้จักชมรมกัลยาณธรรม เพื่อให้ผมได้มีโอกาสไปฟังธรรมจากท่านอาจารย์
ดร.สนองอีกครัง้ ผมจึงหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและได้พบเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรมซึง่ ก�ำลังเปิดรับสมัครจิตอาสาแนวหลังทางธรรมอยูพ่ อดี นับเป็นโอกาสทีด่ ี
อย่างยิ่งในชีวิตได้มาถึงแล้ว เพราะนอกจากผมจะได้พบครูบาอาจารย์ในทาง
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ธรรม ได้ฟังธรรมแล้ว ผมยังได้มีโอกาสเป็นจิตอาสา
ช่วยงานเผยแผ่ธรรม ซึง่ ผมเคยคิดว่าอยากท�ำงานอย่างนี้
มานานแล้ว เพราะเป็นงานทีช่ อบ ได้ทำ� งานร่วมกับคนดี
ได้ท�ำประโยชน์เพื่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติ
ขัดเกลากิเลส และได้แทนคุณพระศาสนา ผมจึงตัดสินใจ
เข้ามาเป็นจิตอาสาร่วมงานกับชมรมกัลยาณธรรมใน
การเผยแผ่ธรรมของพระพุทธองค์ตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
ผมรูส้ กึ เป็นบุญอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสเข้ามาร่วมงานกับชมรมกัลยาณธรรม
ซึ่งเป็นกลุ่มของคนดี ท�ำสิ่งที่ดี ให้ธรรมะเป็นทาน ทีมงานจิตอาสาทุกท่านได้
ร่วมกันอุทศิ แรงกายแรงใจเพือ่ ให้งานเผยแผ่ธรรมประสบผลส�ำเร็จ เพือ่ ให้ญาติ
ธรรมทุกท่านได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการเผยแผ่ธรรม ผมสุขใจเมือ่ เห็นญาติ
ธรรมจ�ำนวนมาก มีทงั้ เด็ก คนรุน่ ใหม่จนถึงคนรุน่ เก่า มาฟังธรรมด้วยความสงบ
เรียบร้อย ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของทีมงานจิตอาสา ได้เห็นรอยยิ้ม
แห่งความสุข ความยินดีในธรรม ได้พบครูบาอาจารย์ ได้เห็นแบบอย่างของ
ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ได้มโี อกาสถวายการปฏิบตั ริ บั ใช้ ผมดีใจทีไ่ ด้พบเพือ่ นๆ
สหธรรมิกเมื่อครั้งเคยบวชพระ ทุกท่านที่มาร่วมงานแสดงธรรม มีความชอบ
มีความสนใจในธรรมเหมือนกัน จึงได้มาพบกัน ได้มาสัง่ สมเหตุปจั จัยทีด่ รี ว่ มกัน
นั บ เป็ น คุ ณ อั น ยิ่ ง เพราะท� ำ ให้ ผ มมี ก� ำ ลั ง ใจมากยิ่ ง ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ รั บ ใช้
พระพุทธศาสนาไปตลอดชีวิต ผมรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้ท�ำความดีเพื่อแทนคุณ
แผ่นดินและผู้มีพระคุณทุกท่าน พ่อแม่ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และคนรอบข้างก็
มีความสุข อนุโมทนายินดีในสิ่งที่ผมท�ำ
ผมรู้สึกซาบซึ้งในคุณของชมรมกัลยาณธรรมที่ได้ให้โอกาสผมเป็นส่วน
หนึง่ ของชมรมฯ ทีไ่ ด้อทุ ศิ ตนเพือ่ แทนคุณแห่งพระศาสนา ให้ผมได้ขดั เกลาใจ
ให้สะอาด ดัดไม้ทเี่ คยคดให้กลับตรงมากขึน้ ผมขอขอบพระคุณชมรมกัลยาณธรรมที่ได้มอบสิ่งที่ดี และผมขอท�ำดีเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งกองทุกข์
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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วันแห่งธรรม

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙ งานใหญ่แห่งปีของชมรม

กัลยาณธรรมได้จบลงอย่างงดงาม ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้กรุณามอบพื้นที่ มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
แห่งนี้ เป็นแผ่นดินธรรมต่อเนื่องเรื่อยมา เหมือนที่นี่เป็นจุดนัดพบของแฟนๆ
ชมรมกัลยาณธรรม ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจ และเจริญในทาน
ศีล ภาวนา อย่างทัว่ ถึง บุญกุศลใดอันพึงบังเกิดมี ขอให้ได้สำ� เร็จยังท่านผูด้ แู ล
สถานทีแ่ ละเทพยดาทีป่ กปักรักษาพระศาสนาและแผ่นดินไทยของเรา ให้ทา่ น
ได้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ทุกท่าน ทุกภพภูมิ
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งานครัง้ นี้ แต่แรก มี ๔ องค์บรรยาย แต่เนือ่ งจากท่านอาจารย์ ดร.สนอง
วรอุไร ประสบอุบตั เิ หตุเล็กน้อย ท่านหกล้มทีบ่ า้ น ท�ำให้ขายังไม่หายเจ็บดีนกั
เมื่อสุขภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ คณะศิษย์จึงขอให้ทา่ นพักผ่อนดูแลธาตุขันธ์
ให้ดแี ละปลอดภัยก่อน งานนีช้ ว่ งเช้า จึงเหลือองค์บรรยายท่านเดียว คือ ท่าน
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม แต่ก็ไม่ท�ำให้ใครผิดหวัง สองชั่วโมงกว่าที่ท่าน
บรรยาย ทุกท่านต่างได้รับสาระประโยชน์และเตือนสติ ชี้ปัญญาได้มากมาย
พูดถึงการเตรียมงานในวันเสาร์ เป็นไปอย่างราบรืน่ รวดเร็ว
มีการวางแผนงานกันอย่างดี แม้ว่า แม่งานหลายท่าน
จะติดภารกิจ ไม่สามารถช่วยงานครัง้ นีไ้ ด้ แต่กไ็ ม่เป็น
อุปสรรค เพราะพวกเราที่เหลือก็รวมใจกัน คนละไม้
คนละมือ สามัคคีคือพลัง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม ไม่ทัน
บ่ ายสาม งานก็ เ สร็จเกือบหมดแล้ว ภัตตาคารบุ ญ
คุณดาว พร้อมน้องอุ๋มคู่บุญและกองทัพผู้ใจบุญพร้อม

สัมภาระมากมาย มาถึงก็เตรียมท�ำมือ้ เทีย่ งเลีย้ งดูทมี งานก่อนเลย (มือ้ เช้า พี่
สุชาติจดั ข้าวกล่องอิม่ อร่อยมา ๒๐๐ กล่องเหมือนทุกครัง้ ) ท�ำงานไปด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส ในหน้าที่ ใครหมดหน้าที่แล้ว ก็เข้าครัวไปช่วยกันเตรียมผัก
ทีภ่ ตั ตาคารบุญคุณดาว รถบรรทุกจากผูใ้ จบุญค่อยๆ ทยอยล�ำเลียงข้าวของลง
วางตามจุด เต็นท์พรไพศาลนั้นมากางให้ตั้งแต่วันพุธ และโต๊ะที่จะใช้นั้น พี่
อาทิตย์ต�ำรวจน่ารักคนดีศรีกาชาดก็พาเพื่อนวินมอเตอร์ไซต์มาขนย้ายจาก
โรงอาหารตั้งแต่ค�่ำวันศุกร์ (โดยใช้มอเตอร์ไซต์ขนทั้งไปทั้งกลับ แคล่วคล่อง
ว่องไวเป็นที่อัศจรรย์) โดยก่อนโต๊ะจะขนย้ายออกมา บ่ายวันศุกร์ทีมต้อนรับ
ในห้องโถง น�ำโดยคณะคุณน้อง และคุณกิจ ก็เข้าไปท�ำสัญลักษณ์มาร์คจุด
โต๊ะทุกตัวเพือ่ จะได้เก็บถูกทีห่ ลังจากใช้งานวันอาทิตย์ (และวันอาทิตย์กจ็ ดั การ
กันเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน ขออนุโมทนา)
ทานข้าวกลางวันแล้ว บ่ายสอง เรารวมตัวกันไปไหว้พระอธิษฐานจิต
ที่หอพระและศาลพ่อปู่ เป็นประวัติการณ์ที่พี่น้องชาวกัลยาณธรรมจ�ำนวน
มากมายมาร่วมใจกันอธิษฐาน ควันธูปโขมงไปเลย จากนั้นก็แยกย้ายกันไป
ท�ำงานต่อตามทีต่ วั เองรับผิดชอบ วันนีต้ อนเย็นฟ้ามืดครึม้ ลมแรง แต่พระพาย
ก็เมตตาพัดพาพระพิรุณไปประพรมที่อื่นจนชุ่มฉ�่ำทั่วไปหมด ส่วนบพิตรพิมุข
ปลอดภัยสบายดี พีข่ ยุ พีต่ า่ ย คณะพีด่ าว และอาจารย์ประสิทธิแ์ ละน้อง มศว.
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๕ คน นอนทีบ่ พิตรพิมขุ เลย เพือ่ เตรียมงานส�ำหรับช่วงเช้ามืดให้พร้อมต้อนรับ
ผู้ฟังธรรมที่จะหลั่งไหลมาตั้งแต่ยังไม่รุ่งอรุณ วันเตรียมงานผ่านไปด้วยดี
เช้าวันงานทีห่ ลายคนรอคอยก็มาถึง (ไม่วา่ จะอยากหรือไม่อยาก) ค่อยๆ
เปิดม่าน งานแสดงธรรมครัง้ ที่ ๒๙ อย่างสมบูรณ์ ทีมกล้องและโอบีจากบริษทั
เอสอาร์โปรดักชัน่ ทีท่ ำ� งานกันมานานเหมือนญาติสนิท เตรียมอุปกรณ์มาพร้อม
เสียงดังฟังชัด ภาพแจ่มแจ๋ว การถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต ที่มีผู้รอชม
อยู่มากมายทั้งในและต่างประเทศ น�ำทีมโดยเว็บมาสเตอร์ผู้อุทิศตนเผยแผ่
ธรรมอย่างมัน่ คง-พีเ่ ฉลิมพันธุ์ ท่านยังได้ฝกึ ฝนถ่ายทอดวิชาให้นอ้ งๆ รุน่ ใหม่
ไว้สบื สานงานธรรม และครัง้ นีย้ งั ได้นำ� โปรแกรมทันสมัยมาใช้ในการถ่ายทอด
ช่วยให้มปี ระสิทธิภาพดีขนึ้ มาก ธรรมบริกรหลายท่าน มีอาชีพการงานต�ำแหน่ง
หน้าทีห่ วั โขนไม่ธรรมดา มาถึงวันนีท้ กุ คนถอดออกกันหมด มาเป็นพีเ่ ป็นน้อง
ชาวกัลยาณธรรม ร่วมกันท�ำความดี เพือ่ รวมพลังบุญกุศลบูชาคุณพระรัตนตรัย
ด้วยกัน ไม่วา่ ในใจของแต่ละท่านจะพบอุปสรรค ปัญหาอะไรอยูก่ ต็ าม พวกเรา
ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของขันธ์ ๕ ที่ไม่ใช่เรา เราต่างท�ำหน้าที่ที่ควรท�ำ เพื่อ
ประโยชน์แก่พระศาสนา ปล่อยให้สติปัญญา ค่อยๆ ขัดเกลาภายในไปเอง
ในที่สุด
อาจารย์ประเสริฐ อุทยั เฉลิม เมตตามารับประทานมือ้ เช้าด้านหลังเวที
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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พร้อมศิษย์ตดิ ตาม แล้วเข้าสูง่ านช่วงเช้าโดย รศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ ท�ำหน้าที่
กล่าวรายงานต่อท่านอธิการบดี มทร.กรุงเทพ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ เนือ่ งจาก
ท่าน ผอ.ส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ติดภารกิจราชการ
วันนี้ เป็นครั้งแรกที่ท่านอธิการบดีอยู่ร่วมฟังธรรมได้เพียงครึ่งวัน เพราะท่าน
ติดภารกิจด่วน วันนี้อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิมบรรยายสองชั่วโมงครึ่งเลย
ในหัวข้อ “ภิกษุทงั้ หลาย กายนีไ้ ม่ใช่ของเธอทัง้ หลาย” เป็นช่วงเวลาทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่
เพราะอาจารย์เตรียมสื่อมาอย่างดี สมฉายาล่ามของพระพุทธเจ้า
วันนีพ้ กั กลางวันเร็วขึน้ เล่นเอาเจ้าภาพโรงทานหลายท่าน โอดครวญว่า
เตรียมอาหารกันไม่ค่อยทัน แต่งานก็ผ่านไปด้วยดี ยิ่งตอนพักกลางวัน ผู้คน
ก็ทะยอยหลั่งไหลกันมาอีกเนืองแน่นเต็มพื้นที่ เครือข่ายพุทธิกาจ้างออแกไนเซอร์มาจัดนิทรรศการเวลาเหลือน้อย ในสวนสมุนไพร ผู้คนสนใจกันมาก
ขออนุโมทนาที่ช่วยสร้างสีสันให้งานครั้งนี้น่าสนใจ
มากขึน้ วันนีอ้ ากาศร้อนนิดหน่อยแต่ไม่มาก เรียก
ว่าบรรยากาศอบอุ่นทีเดียว ทานข้าวกันเสร็จก็ไป
ช้อปปิง้ บุญกัน ไปเข้าห้องน�ำ้ ห้องท่า ซึง่ งานนีเ้ รามี
รถสุขาติดแอร์มาบริการถึง ๓ คัน จากนัน้ เวลาที่
ทุกท่านรอคอยก็มาถึง (ไม่ขึ้นกับความอยากของ
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ใคร) หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช พร้อมคณะติดตามเดิน
ทางมาถึง ท่านขึน้ ห้องประชุมเร็วกว่าคราวก่อนๆ เพราะวันนี้
ช่วงบ่ายเริม่ ๑๒.๒๐ น. ท่านอาจารย์ประเสริฐ อุทยั เฉลิม
รอกราบหลวงพ่อในห้องประชุมและมีโอกาสปรึกษาข้อธรรม
สมความตั้งใจ วันนี้ผู้คนหนาตา ตั้งใจสดับพระธรรมอัน
ประเสริฐ “รูใ้ จ ไกลทุกข์” จริงๆ นะ ไม่ลอ้ เล่น รูใ้ จแล้วจะ
ไกลทุกข์ จึงควรหันมารูใ้ จตัวเองมากๆ ช่วงพักกลางวันวันนี้
เรามีทีมคัดกรองคนส่งการบ้านหลวงพ่อด้วย ได้ผู้ฟังธรรม
ตัวจริง ไม่มีหน้าม้า มาส่งการบ้านช่วงบ่ายโมงครึ่งถึง ๑๒
ท่าน บางท่านมาไกลจากสุโขทัยก็มี น่าชื่นใจที่พวกเรามี
ส่วนเปิดทางให้เขาเหล่านั้นได้มาพบครูบาอาจารย์
บ่ายโมงกว่า พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เดินทางมาถึง ท่านอาจารย์
มนตรี จตุรภัทร ทีเ่ คารพรักของพวกเรา มาถึงก่อนหน้านัน้ เล็กน้อยจึงยืนคอย
ต้อนรับพระอาจารย์ซงึ่ คุณหมูอาสาส่งรถไปรับท่านมาเอง พระอาจารย์ยงั ไม่ขนึ้
ห้องประชุมเพราะเกรงจะมารบกวนการแสดงธรรมระหว่างทีห่ ลวงพ่อปราโมทย์
ก�ำลังเทศน์อยู่ ท่านจึงเดินเยี่ยมชมงานและนิทรรศการเวลาเหลือน้อยที่คณะ
ศิษย์เครือข่ายพุทธิกาที่ท่านเป็นที่ปรึกษาใหญ่มาจัดกัน พอพระอาจารย์เดิน
ทั่วงาน ผู้คนก็ปลื้มใจได้เห็นท่านใกล้ๆ แดดที่ก�ำลังร้อนก็เหมือนมีร่มเงามา
บดบังและเหมือนสายลมเย็นพัดเอื่อยๆ ชโลมใจ ด้วยพลังแห่งเมตตาของ
พระอาจารย์ทฉี่ าบรอยยิม้ อารมณ์ดบี นใบหน้าตลอดเวลา พระอาจารย์ขนึ้ ห้อง
ประชุมในช่วงทีค่ ณะทีจ่ ะส่งการบ้านก�ำลังจัดทีน่ งั่ ตรงหน้าหลวงพ่อ เพือ่ เตรียม
ส่งการบ้าน เนือ่ งจากคนส่งการบ้านมีจำ� นวนมาก หลวงพ่อปราโมทย์ ท่านจึง
รวบรัด ให้ไปรับพรรวบยอดกับพระอาจารย์ไพศาลทีเดียวเลย เพราะท่านเกรง
เวลาจะเกินไปในช่วงของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วันนี้คณ
ุ มาลี ปาละวงศ์
ติดตามมาฟังธรรมหลวงพ่อด้วย
แล้วเวลาก็ลว่ งเลยไปตามล�ำดับ มาถึงช่วงสุดท้ายคือการแสดงธรรมของ
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เรื่อง “เวลาเหลือน้อย” ซึ่งท่านเริ่มต้นเล่าถึงการ
อาพาธของหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณ
ั โณ ขณะนีว้ ่า มีคนบอกว่า ไม่ใช่วา่ เวลาของ
หลวงพ่อเหลือน้อย แต่คนที่มาเยี่ยมท่านต่างหากล่ะ ที่มีเวลาเหลือน้อย ที่จะ
ตอบแทน ทีจ่ ะแสดงความกตัญญูตอ่ ครูบาอาจารย์ หลายอย่างทีไ่ ด้ฟงั ในช่วงนี้
ช่วยเตือนสติให้เราใช้เวลาให้คมุ้ ค่า ส�ำหรับคนทีเ่ รารัก และเตือนสติให้รลู้ ะวาง
ยอมรับสิ่งที่ควรละวาง ยอมรับ เป็นพระธรรมเทศนาที่มีคุณค่าเตือนใจยิ่งนัก
วันนี้ พระสุรินทร์ สิริปัญโญ เจ้าของหน้าเฟสเพจ วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติ
ทีพ่ กั ใจ ก็เมตตาเดินทางไกลในช่วงเข้าพรรษาเป็นครัง้ แรกของเพศบรรพชิตของ
ท่าน มาร่วมงานด้วย และกลับวัดป่าสุคะโตพร้อมพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ในเย็นวันงาน กราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูง
หลังจากประธานชมรมกัลยาณธรรมออกมาขอบคุณผูฟ้ งั ธรรม เจ้าภาพ
มหาวิทยาลัย และทีมงานแล้ว ก็เป็นช่วงปิดงานโดยท่านอาจารย์มนตรี จตุรภัทร
ซึง่ เมตตามาก ท่านนัง่ แท๊กซีม่ าคนเดียว ทัง้ ทีส่ ขุ ภาพยังไม่แข็งแรงนัก ก็บอกว่า
ต้องมาแน่ ไม่ทงิ้ กัน คิดถึงน้องๆ ทุกคน คุณลุงกฤตบุญ รณรืน่ ก็มาฟังธรรม
ด้วยเดินทางกลับพร้อมอาจารย์มนตรี วันนีง้ านเลิกไวขึน้ ทีมงานชอบใจเพราะ
ได้กลับบ้านเร็วขึ้น เมื่อลงจากหอประชุมมา เห็นว่าทีมงานภาคสนามเริ่ม
ทะยอยเก็บงานไปหลายส่วนแล้ว ภัตตาคารบุญคุณดาวก็ปดิ กิจการกลับอยุธยา
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ไปแล้ว เลยไม่ทนั ได้ขอบคุณกัน ทีมวินมอเตอร์ไซต์ทะยอยขนโต๊ะกลับไปเก็บ
ที่โรงอาหารอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วยิ่งนัก โดยทีมต้อนรับห้องโถง คนที่ยัง
ไม่กลับก็ไปร่วมใจกันช่วยจัดเก็บเข้าทีแ่ ละท�ำความสะอาดอย่างเอีย่ มอ่อง แถม
ช่วยซ่อมแซมเก้าอีย้ าวทีช่ ำ� รุดให้ มทร.อีกด้วย ขออนุโมทนาเพือ่ นๆ จิตอาสา
ทุกท่าน
โดยรวมแล้วถือว่างานครั้งนี้ราบรื่น เรียบร้อยและรวดเร็ว เพราะเป็น
ประวัตศิ าสตร์ทที่ มี โยธาทีมสุดท้าย กลับบ้านกันก่อนหกโมงเย็น ขออนุโมทนา
ขอบพระคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นในงานมหากุศลมหาทานครัง้ นี้ ขอสิง่ ดีๆ ทีเ่ ราต่าง
มีสว่ นร่วมช่วยกันกระท�ำ จงเป็นพลังให้ทา่ นก้าวหน้าต่อไปทัง้ ทางโลกทางธรรม
ส่วนสิ่งไม่ดีหากจะมีบ้างโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ก็ขอให้
เราให้อภัยและให้อโหสิกรรมต่อกันไป ขอน้อมถวายบุญ
กุศลนีเ้ พือ่ เป็นพุทธบูชา พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระประมุขผูท้ รงธรรม น้อมบูชาพระคุณบิดามารดา
ในทุกภพทุกชาติ ผู้มีพระคุณ ทุกท่าน มิตร ศัตรู เจ้า
กรรมนายเวร สรรพสัตว์ทงั้ หลาย จงปราศจากทุกข์ โศก
โรค ภัย เป็นสุขทั่วกันเทอญ
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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มาร่วมอนุโมทนายอดปัจจัยรับ
ในงานแสดงธรรมครั้งนี้กัน สาธุ สาธุ สาธุ

ร่วมยอดปัจจัย ในงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๒๙

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ถวายพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
๑๑๘,๘๕๙.๕๐ บาท
ถวายหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
๑๒๕,๘๓๔.๒๕ บาท
ร่วมเผยแผ่ธรรมกับ อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
๙๕,๔๗๙.๕๐ บาท
วัดพระบาทน�้ำพุ จากตู้บริจาค ๑๑๕,๔๐๐ บาท
ขายต้นไม้ ๑๖,๕๐๐ บาท
รวมถวายวัดพระบาทน�้ำพุ
๑๓๑,๙๐๐ บาท
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
๗๒,๘๔๑.๒๕ บาท
มูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์
๗๓,๐๑๘ บาท
กฐินวัดมเหยงคณ์ฯ
๓๕,๕๙๕ บาท
ช่วยสงฆ์อาพาธ ตึกวชิรญาณวงศ์ รพ.จุฬาฯ
๘๘,๕๖๕ บาท
ผ้าป่าซ่อมหอพระและศาลพ่อปู่ มทร.
๕๕,๖๓๐ บาท
บริจาคช่วยเผยแผ่ธรรมชมรมกัลยาณธรรม
จากตู้ ๑๐๗,๕๖๙ บาท
จากร้านบุญต่อบุญ ๒๒,๑๕๐ บาท
รวมยอดเข้าชมรม
๑๒๙,๗๑๙ บาท

โปรดอ่านข้อมูลรายชื่ออนุโมทนาเจ้าภาพงานแสดงธรรมครั้งที่ ๒๙
ได้ในเว็บไซต์ www.kanlayanatam.com ขออนุโมทนาทุกท่าน
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ธรรมะจาก
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

วาสนาของบุคคล
เรียบเรียงโดย ปันธรรม แทนคุณ

คนเราเกิดมานับภพชาติไม่ถ้วนจึงมีวาสนาที่ติดมาต่างกัน

เราจึงไม่ควรมองคนแต่เพียงผิวเผิน
ดังตัวอย่างเช่น พระสารีบุตรท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติ ถ้า
เดินผ่านท้องร่องนี่ ท่านกระโดดเลย ทัง้ ๆ ทีท่ า่ นเป็นพระอรหันต์แล้วนะ
มันเป็นสิง่ ทีต่ ดิ มาแก้ไม่ได้ มีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะแก้เรือ่ งวาสนา
ที่ติดมาได้
พระพุทธเจ้าท่านเปรียบบุคคลต่างๆ ไว้ ๔ ประเภท ได้แก่
๑. มะม่วงผิวดิบแต่ข้างในสุกเปรียบเหมือนคนที่ชอบพูดจาเอะอะ
โวยวายไม่เรียบร้อยแต่เป็นคนใจดี ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีปัญญา
๒. มะม่วงผิวสุกแต่ขา้ งในดิบเปรียบเหมือนบุคคลทีภ่ ายนอกดูดี แต่
จิตใจไม่ดเี ลย ประเภทนีท้ ่าทางสุภาพเรียบร้อยแต่จติ ใจดุร้ายไร้คณ
ุ ธรรม
๓. มะม่วงผิวดิบและข้างในก็ดบิ เปรียบเหมือนคนทีภ่ ายนอกดูไม่ดี
เลยและจิตใจข้างในก็เหมือนข้างนอกด้วย
๔. มะม่วงผิวสุกและข้างในก็สุกเปรียบเหมือนคนที่หน้าตาท่าทาง
ดูใจดี และจิตใจของเขาก็ดีด้วย
ดังนั้น จึงไม่แน่ ใช้เพียงสายตาดูคนไม่ได้ การจะรู้จักคนๆ นั้นได้
อย่างถ่องแท้ ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันนานๆ แล้วก็ต้องอาศัยปัญญา
พิจารณาด้วย
ฉะนัน้ เราไม่ควรตัดสินใคร หรือด่วนต�ำหนิใคร เพราะเขาอาจเป็น
อริยบุคคลหรือเป็นผู้มีบารมีธรรมสูงส่งก็ได้ หากประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกินไปจะเป็นการสร้างบาปกรรมแก่ตนเอง

ภาพแห่งความทรงจ�ำงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๒๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

