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บ ก .  บ อ ก ก ล่ า ว

ถึงแม้ลมฟ้าอากาศจะวิปริตแปรปรวนจนไม่อาจเรียกชื่อฤดูกาลได้อย่าง 
ถูกต้องนัก แต่หลักไมล์ที่ผ่านไปแต่ละช่วงเวลา ก็ชัดเจนและชวนให้ 
ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของโลกและชีวิต อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นศักราช 
อีกครั้ง พร้อมรับการเฉลิมฉลองศักราชใหม่   บรรยากาศแห่งมหาวิปโยค 
ทีย่ิง่ใหญ่จากการเสดจ็สวรรคตของพระนวมนิทรมหาราชา พ่อหลวงรชักาล 
ที ่๙ ยงัคงเป็นประดจุหมอกควนัแห่งความเศร้าอาลยั ทีป่กคลมุบรรยากาศ 
ของฟ้าเมืองไทย ...ถึงวันนี้ เราทุกคนยังคิดถึงพระองค์

แม้โลกจะพัฒนาทางเทคโนโลยีไปอย่างไร สิ่งที่ยังคงส�าคัญ และ 
จ�าเป็นที่สุดส�าหรับชีวิต นั้นคือ “ธรรม” เราจะอยู่ที่ไหน สถานะใดก็ตาม   
ธรรมะคอืเนือ้แท้แห่งชวีติ และเป็นธรรมดาของธรรมชาต ิทีค่วรหล่อหลอม 
ให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าอยู่ในเพศภาวะใด เราต่างต้องเรียนรู ้เพื่อที่จะ 
ก้าวข้ามหลุมหล่มกิเลสในใจตน   โลกจึงมีโลกซ้อนๆๆ กันอยู่มากมาย 
ในหลายเหตุปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ไม่ว่าจะยุ่งยากมากเรื่องเพียงไร 
เราต้องยิม้รบัการเรยีนรู ้ล้มแล้วลกุขึน้มาสูเ้พือ่กล้ายอมรบัความจรงิ เพราะ 
มีทางคู่ขนานแห่งชีวิตที่ต้องแล่นไปพร้อมกันเสมอ นั่นคือ ชีวิตภายนอก 
ทีต้่ององิอาศยัสมมต ิและชวีติภายใน ทีต้่องเรยีนรู ้เมตตา และปล่อยวาง
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งานอบรมภาวนาครั้งที่ ๓๙ จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑๗  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อีกไม่กี่วันค่ะ ทีมงานชมรมกัลยาณธรรมจึงตั้งใจ 
เตรียมงานอย่างขันแข็งกับภารกิจส�าคัญครั้งนี้ รวมทั้งวารสารที่น่าอ่าน 
ฉบบันีด้้วย จรงิอยู ่เราได้เกริน่ลากนัไว้ในฉบบัก่อน เผือ่ว่าหมดเหตปัุจจยั 
ที่จะท�างานต่อไป แต่เมื่อยังพอเป็นไปได้ เราจึงยังรักที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ 
ให้ทุกท่านต่อไปด้วยความระลึกถึง

ถือว่า ..นี้คือของขวัญจากใจส�าหรับรับศักราชใหม่ ๒๕๖๒ นะคะ 
มีหลายบทความน่าอ่านเกินกว่าจะเก็บไว้คนเดียว หวังว่าทุกความรู้สึกดีๆ 
ทกุความศรทัธา รวมทัง้น�า้ตา และรอยยิม้ ยิง่กว่านัน้คอื ความสขุ ความสงบ 
และปัญญาทางธรรม ผู้อ่านและสมาชิกทุกท่าน จะมีความสุขกับวารสาร 
กัลยาณธรรม ยิ่งขึ้นนะคะ

ในชีวิตจริงแล้ว ทุกคนทุกชีวิตย่อมมีโลกของตนเอง ตามเหตุต้น 
ผลปลายมากมายที่เกี่ยวร้อยกันไว้ด้วย “กรรมสัมพันธ์” เราอาจไม่รู้ทุกข์ 
ของคนอื่น เพราะเราเองก็มองแต่เรื่องของเรา การ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”  
เป็นแบบฝึกหดัทางใจที่สี�าคญัมาก ทีเ่ราควรมุง่ความปรารถนาดต่ีอกนั และ 
เป็นหลักใจที่เราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้น เพราะเรารักตัวเองอย่างไร คนอื่น 
ก็รักตัวเขาไม่ต่างกัน ดังนั้น การท�าความดี บ�าเพ็ญกุศลบุญกิริยา จึงเป็น 
เรื่องที่ต้องใช้ความอดทน พากเพียร และทวนกระแสใจที่มักถูกตัณหา 
บงการอยู่ และต้องมีการพัฒนากุศลให้สูงขึ้น บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยไป เราจึง 
รู้สึกส�านึกขอบคุณ ทุกน�้าใจและการสนับสนุน ที่่ทุกท่านมีต่อกิจกรรม 
เผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรม การสนับสนุนให้ผู้คนได้ท�าความดี    
ได้พัฒนาความดี จะช่วยให้สังคมและแผ่นดินที่พ่อรัก งดงามและร่มเย็น
ด้วยธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

แล้วพบกันในงานอบรมภาวนาของชมรมค่ะ 
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ส า ร บั ญ

พระพุทธพจน์
หลักทาน ศีล ภาวนา ในทศพิธราชธรรม
ศาสนาแห่งปัญญา เพราะศึกษาเหตุปัจจัย
การรู้จักตัดตอน
คติธรรม
สังคมวิปริต...เพราะผิดศีล
วัดผลด้วยตัวเอง
ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรม
บัวไม่ให้ช�้า น�้าไม่ให้ขุ่น
๔๐ ปี กับหลักธรรมน�าชีวิต
เส้นทางลัดสู่นิพพาน มีจริงหรือ ? ตอน ๑๐
หัวใจพระพุทธศาสนา
นิทานธรรม “น�้าใส”
กายพ้นภัย ใจพ้นทุกข์
มองผ่านกาลเวลา
รู้ เห็น หยุด ... หยุด เห็น รู้
เมื่อบทสวดมนต์ดังขึ้น
ธรรมะที่เปลี่ยนชีวิตตลอดกาล
สุขซุกซ่อนอยู่ที่ใด
สุขของผู้ให้
ค�าแนะน�างานอบรมภาวนา ครั้งที่ ๓๙
แผนที่ มทร. กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
ก�าหนดการอบรมภาวนา ในปี ๒๕๖๒
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ภาพปก : สวนสันติธรรม
(ภาพโดย สุวดี ผ่องโสภา)



สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ  
การให้ธรรมะเป็นทาน 
ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

เผยแผ่พระธรรมค�าสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกชมรม
กัลยาณธรรม
เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มผู้อุทิศตน
เป็นแนวหลังทางธรรม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑.

๒.

๓.

๔.

วั ต ถ ุป ร ะ ส ง ค์

• ส�ำนักงำน คลินิกอัจฉรำทันตแพทย์
  ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต.ปากน�้า 
 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
  www.kanlayanatam.com
  facebook : kanlayanatam

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๒
ฉบับมกราคม ๒๕๖๒

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน จ�านวน ๘,๐๐๐ เล่ม

พ ร ะ พุ ท ธ พ จ น์

ปามุชฺชพหุลา  โหถ    
เขมํ  ปตฺเถถ  ภิกฺขโว  

ภิกษุ ท.  เธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมช
 พึงปรารถนาความเกษมเถิด  (พระนิพพาน)
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ขออนุโมทนา บล็อก Dhamma Break By Ajahn Pasanno & Jayasaro

พระอาจารย์ฌอน ชยสาโร

แสดงธรรมเมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ทาน ศีล ภาวนา
ในทศพิธราชธรรม

หลัก

ภาพวาดบน : ขอขอบคุณศิลปิน “เซมเบ้”



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม6

หลักทาน ในทศพิธราชธรรม

พระพทุธองค์ตรสัสอนพระราชา จะตรสัในรปูแบบของ “ทศพธิราชธรรม” 
นี่คือ “คุณธรรมของพระราชา” ซึ่งกษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยต้องศึกษา 
ต้องเรยีนรูเ้รือ่งทศพธิราชธรรม ในการปฏบิตัต่ิอสงัคม ต่อประชาชนทัว่ไป 
ท่านจะเน้น ๒ ข้อ คือ ทาน กับ ศีล ที่พูดแล้วคือเรื่องอวิโรธนะ เรื่อง 
ตปะ เรื่องอกฺโกธํ เรื่องการชนะความโกรธ เรื่องขันติ  เน้นการภาวนา 
ภายใน แต่หลักการพัฒนาชีวิต ต้องมีทาน ศีล ภาวนา

เรื่องทานก็มี ๒ ข้อ หนึ่งก็คือทานนั่นเอง ผู ้เป็นพระราชาต้อง 
สละราชสมบัติ  เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน คือ ๑. เพื่อบรรเทาทุกข์ 
ของมหาชน ๒. เพื่อบ�ารุงสุข คือพระราชามักจะมีราชสมบัติมาก แต่ท่าน 
ไม่ตระหนี่ ไม่เก็บไว้ แต่เอาไปใช้ เพื่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่คน 
หมู่มาก 

ข้อที่ ๒ ที่อยู่ในหมวดของทาน ก็คือปริจาคะ คือการบริจาค แต่ 
การบริจาคในกรณีนี้ จะเน้นในความหมายของความเสียสละ เสียสละ 
ความสุขความสบายส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน พระราชาก็ 
ยอมเสยีสละ แม้กระทัง่สขุภาพของท่านเอง และในบางโอกาส บางพระองค์ 
สละถงึชวีติ แต่เราถอืว่า ความเสยีสละเพือ่มหาชน เป็นคณุธรรมเด่นของ 
พระราชาในอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา

หลักศีล ในทศพิธราชธรรม

พระราชาต้องเป็นผูท้รงศลี ทีส่�าคญัมากคอืเพือ่เป็นตวัอย่าง เพราะว่า 
คนเรามีกิเลสอยู่ทุกคน ถ้าผู้ใหญ่ไม่รักษาศีล ก็คือส่งสัญญาณให้ผู้น้อย 
เข้าใจว่า อานิสงส์ของการถึงจุดสูงสุด หรือการเป็นผู้มีอ�านาจ คือไม่ต้อง 
รักษาศีล หรือถือว่าเป็นอภิสิทธิ์ก็ได้ อภิสิทธิ์ที่เมื่อท�างานเหน็ดเหนื่อยแล้ว 
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ถงึระดบัหนึง่แล้ว กไ็ม่ต้องรกัษาศลี นีอ่นัตราย เพราะฉะนัน้ผูเ้ป็นพระราชา 
ทีด่ ีต้องรกัษาศลี เป็นตวัอย่าง เป็นทีเ่คารพนบัถอื เป็นทีย่อมรบัของคนดี 
เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ 

คุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเน้นในหมวดศีล มี ๓ ข้อ เริ่มตั้งแต่ 
ข้อแรกคือ เรื่องกิริยามารยาท ต้องมีความสง่างาม ความสุภาพ อ่อนโยน 
ความละมุนละไม ท่านมีอ�านาจ ท่านเป็นพระราชา จะพูดกับใครก็ได้ จะ 
พูดหยาบ จะด่าจะว่า  จะพูดอะไรก็ได้ ก็ไม่มีใครว่าท่านได้ แต่ถือว่า 
พระราชาในอดุมการณ์ของพทุธศาสนา ถงึมอี�านาจจะพดูอะไรกไ็ด้ กเ็ลอืก 
ที่จะพูดอย่างสุภาพ อ่อนโยน พูดอย่างน่ารัก น่าฟัง
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ข้อที ่๒ ในหมวดศลีต่อไป ทีท่่านเน้นพเิศษคอื ความซือ่สตัย์สจุรติ 
เพราะมอี�านาจจะโกงได้ กไ็ม่มใีครว่า แต่การทีท่กุคนเหน็ว่าผูม้อี�านาจสงูสดุ 
ผูเ้ป็นพระราชา เป็นผูซ้ือ่สตัย์สจุรติ ไม่เคยเอาสิง่ของของคนอืน่ หรอืไม่ได้ 
ใช้อ�านาจเพื่อกดขี่  เพื่อเอารัดเอาเปรียบมหาชน จะท�าให้เกิดความรัก 
ความเคารพนับถือ ในผู้น�าหรือพระราชาได้อย่างดี 

และข้อสุดท้ายคือ อวิหิงสา การไม่เบียดเบียน นี่ถือว่าเป็นหัวใจ 
พระพทุธศาสนา พระพทุธองค์จงึทรงเน้นให้พระราชาถอืหลกัการไม่เบยีดเบยีน

หลักภาวนา ในทศพิธราชธรรม

กษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องทศพิธราชธรรม 
เพราะถือว่าเป็นหลักการด�าเนินชีวิต หลักการปกครองของพระราชาในทาง 
พระพทุธศาสนา หลกัใหญ่คอื ข้อ ๑ ท่านต้องพฒันาภายในด้วยพระองค์ 
เองนัน้ คอืต้องเป็นผูท้รงธรรม ต้องเอาความถกูต้องเป็นหลกั ไม่เอาถกูใจ 
ไม่ถูกใจ ชอบ ไม่ชอบ ต้องสม�า่เสมออยู่ในหลักการที่ถูกต้อง ต้องทรงไว้
ในธรรม ความถูกต้อง

ธรรมะยังแบ่งแยกออกมาหลายข้อ อย่างเช่น ยุติธรรมในการ 
พิพากษา ในการตัดสินอะไรต่างๆ ท่านต้องถือความยุติธรรม ไม่ล�าเอียง 
ไม่ใช่ว่าคนท�าความผิดเป็นญาติ เป็นเพื่อน เป็นผู้ใกล้ชิด จึงไม่เอาเรื่อง 
อย่างนั้นจะผิดหลักธรรม ต้องยุติธรรม และท่านต้องทรงธรรม เรียกว่า 
“นิติธรรม” และการวางกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ให้ 
สอดคล้องกับหลักธรรม ไม่ใช่วางไว้บ่อนท�าลายวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
หรอืท�าลายพระศาสนาของเรา นีค้อืหลกัไม่คลาดจากธรรม ทรงอยูใ่นธรรม 
ภาษาบาลีเรียกว่า อวิโรธนะ

เพือ่จะให้ท่านทรงไว้ซึง่ธรรม ไม่คลาดจากธรรม ท่านต้องมคีวามเพยีร 
เผากิเลส ในกรณีของพระราชา ท่านใช้ค�าว่าตปะ ตปะ เป็นค�าเก่าแก่ที่ 
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พวกฤๅษี พวกโยคีใช้ คือตั้งใจชนะกิเลสในจิตใจ เพราะพอเราเป็นผู้ใหญ่ 
แล้ว ไม่มีใครกล้าตักเตือนเท่าไหร่ เราจะท�าอะไรก็ไม่มีใครว่ากล่าว ถ้า 
เราไม่มีอุดมการณ์ในการแผดเผากิเลส ท�าลายกิเลส ยิ่งมีอ�านาจมาก 
ยิ่งอันตราย เพราะกิเลสมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะท�าตามกิเลสได้ตลอด 
เวลา โดยไม่ต้องรับผลเสียในระยะสั้น กฎแห่งกรรมก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม 
แต่กรรมแบบสนองทันตาเห็น จะไม่ค่อยมี นั่นข้อ ๒ คือต้องมี ตปะ คือ 
ความเพียรเผากิเลส

พระพุทธองค์เน้นกิเลสตัวหนึ่งที่ผู้มีอ�านาจต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
นั่นคือความโกรธ ผู้มีอ�านาจต้องชนะความโกรธให้ได้ ถ้าเป็นพระราชา 
ต้องชนะความเกรี้ยวกราด ต้องไม่ลุอ�านาจความโกรธ เพราะเป็นธรรมดา
ว่าผู้ใหญ่มักจะร�าคาญผู้น้อย ว่าท�าไม่ถูกใจบ้าง โอกาสจะโกรธก็มีมาก 
แล้วคนเรามกัจะถอืว่า การแสดงความโกรธเป็นอาการของผูม้อี�านาจ ท�าให้ 
น่ากลวั น่าเกรงขาม แต่ความโกรธกท็�าให้คนเราโง่ เพราะว่าเวลาเราโกรธ 
ปัญญาไม่ท�างาน ความคิดในประโยชน์สั้น ประโยชน์ยาว ความคิด
รอบคอบไม่มีในจิตใจของผู้ที่ก�าลังโกรธอยู่ 
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พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า พระราชาต้องพัฒนาคุณธรรม คือความ 
ไม่โกรธ การแผดเผากิเลสก็เป็นหลักทั่วไป แต่พระพุทธองค์ทรงเน้นใน 
เรื่องความโกรธ เป็นกิเลสที่น่ากลัวมากส�าหรับผู้มีอ�านาจ 

ในการแผดเผากเิลส การชนะความโกรธ คณุธรรมทีเ่ป็นหลกัแน่นอน 
คอืความอดทน ต้องมคีวามอดทน และในการท�ากจิ ท�าหน้าทีต่่างๆ ถงึจะ 
มีอ�านาจมาก ก็คงไม่ราบเรียบทีเดียว ผู้ที่ตั้งอกตั้งใจท�างาน ก็ต้องเจอ 
ความเหน็ดเหนื่อย เพราะงานเยอะ เวลาน้อย จึงต้องใช้ความอดทน คือ 
เมื่อท�างานหนักจนเหน็ดเหนื่อย ก็ไม่ให้จิตใจเกิดความท้อแท้ เกิดความ 
น้อยใจ ความสงสารตัวเอง เป็นต้น ต้องรักษาจิตให้ปกติ 

การท�างานอะไรก็ตาม ต้องอดทนต่อปากของคนอื่น คือคนท�าอะไร 
ก็ตาม จะดีจะไม่ดีอย่างไรก็ไม่เป็นประมาณ จะต้องมีผู้ถากถางเสียดสีอยู่ 
บ้าง วิพากษ์วิจารณ์แบบยุติธรรมก็มี ไม่ยุติธรรมก็มี เป็นเรื่องธรรมดา 
ถ้าคนเราท�างาน แล้วจิตใจหวั่นไหวเพราะค�าพูดของคนอื่นมากเกินไป 
ก็ท�าหน้าที่ไม่ค่อยจะได้ แต่ไม่ใช่หัวแข็ง หรือเชื่อมั่นจนเกินไป ไม่ฟังเสียง 
ใคร ในขณะเดียวกัน เวลามีใครพูดหรือมีความเห็นในทางลบ ถากถาง 
เสยีดสบ้ีาง เราต้องรกัษาจติใจได้ ไม่ให้เสยีสมดลุ ไม่ให้เสยีศนูย์ ให้จติใจ 
ของเราตั้งมั่นอยู่ในการท�าหน้าที่ ต้องมีขันติ ความอดทน 

เริม่ด้วยอวโิรธนะ ไม่คลาดจากหลกัธรรม หลกัความถกูต้อง มตีปะ 
ความเพียรเผากิเลส โดยเน้นที่ความโกรธโดยเฉพาะ และพระพุทธองค์ 
ให้ใช้ขันติ ความอดทน เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง 

ในการปฏิบัติต่อสังคม ต่อประชาชนทั่วไป ท่านจะเน้น ๒ ข้อ 
คอื ทาน กบั ศลี ข้อทีผ่่านมานี ้เรือ่งอวโิรธนะ เรือ่งตปะ เรือ่งอกโฺกธ� การ
ชนะความโกรธ ชนะการท�าผิด เน้นการภาวนาภายใน

และนีค้อื ทศพธิราชธรรม ๑๐ ข้อ เป็นคณุธรรมของพระราชา เป็น 
คุณธรรมที่กษัตริย์ไทยถือเป็นหลักที่ต้องศึกษา ต้องปฏิบัติอยู ่ตลอด 
หนึง่ อวโิรธนะ จติใจท่านไม่คลาดจากธรรม ตัง้อยูใ่นความถกูต้อง ทัง้แง่ 
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สัจธรรม แง่ความยุติธรรม นิติธรรม เป็นผู้มีความเพียรพยายามแผดเผา 
กิเลสของพระองค์ เป็นผู้ที่ต้องพยายามชนะความโกรธ เป็นผู้ที่ต้องอยู่ 
ด้วยความอดทน เป็นผู้ให้ทานกับมหาชน เป็นผู้เสียสละเพื่อมหาชน เป็น 
ผู้ตั้งอยู่ในศีล เป็นผู้มีกิริยามารยาท สุภาพ อ่อนโยน เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริต 
และเป็นผู้ไม่เบียดเบียน

นี่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจยิ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวของเรา เป็นผู้ตั้งอยู่ใน 
ทศพิธราชธรรม จึงเป็นที่ยอมรับ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพของคนไทย 
ทุกคน

ข่าวประชาสัมพันธ์งานอบรมภาวนา
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑. รบัสมคัรเพือ่นผูม้จีติอำสำ ร่วมช่วยเป็นพลงัในกำรเตรยีมงำนอบรมภำวนำ 
 ในวนัเสาร์ที ่๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ สนใจสมคัร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ 
 (งานอบรมภาวนา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๒. ในงานอบรมภาวนาของชมรมฯ ทกุครัง้ จะมหีน่วยกำรพยำบำลจำกโรง 
  พยำบำลสมทุรปรำกำร มาออกตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพในกรณี 
 เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน
๓. ขอเชิญร่วมสนับสนุนปัจจัยเป็นเจ้ำภำพโรงทำนอำหำรมื้อเช้ำและ 
  มื้อกลำงวัน เพื่อให้บริการอาหารเพียงพอแก่ผู้ฟังธรรมและธรรมบริกร 
 ประมาณ ๓,๕๐๐ คน กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๔. รับสมัครเพื่อนร่วมอุดมกำรณ์แนวหลังทำงธรรม ร่วมใจสละแรงกาย 
 แรงใจ เพือ่รบัใช้พระศาสนาและพัฒนาสังคม 
 สนใจงานจิตอาสาของชมรมกัลยาณธรรม โปรดติดต่อ 
  โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๘-๖๘๔๑-๔๗๗๘
  หรือ Facebook : Kanlayanatam (ทาง Inbox)
  หรือ Line@official (Id line : @kanlayanatam)
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เวลานีปั้ญหาเรือ่งชาวพทุธคนไทยส่วนใหญ่ เข้าใจในธรรมะต่างๆ พร่ามวั 
สลัว เลือนรางเหลือเกิน คือปฏิบัติก็ไม่ค่อยถูก ความรู้ก็ไม่ชัดเจน ท�าก็ 
ไม่จริงจัง เป็นข้อบกพร่องที่ยิ่งใหญ่มาก ที่จะต้องแก้ไขกัน 

อาตมาอาจจะเคยเล่าแล้ว มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านบอกว่า “คนไทย 
ชาวอีสาน มีชีวิตอยู่แบบ อยู่ไปวันหนึ่งๆ เพราะเชื่อหลักค�าสอนของพระ- 
พุทธศาสนา ที่สอนว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง” นี่เป็นข้อเขียนของท่านอาจารย์ 
ผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้น ชาวพุทธอย่าหลับใหล อาตมาก็เขียนว่าท่านไว้หลาย 
แห่ง เพราะเราจะต้องแยกให้ถูก ท�าให้ตลอด หนึ่ง เราอาจจะบอกได้ว่า 
เราวจิยัพบแล้วว่า คนไทยภาคอสีานมสีภาพแบบนี ้คอืมชีวีติอยูไ่ปวนัหนึง่ๆ 
เพราะเชื่อค�าสอนของพระพุทธศาสนา ว่าอะไรๆ ก็เป็นอนิจจัง (ท�าอะไร 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ศาสนาแห่ง
ปัญญา เพราะศึกษาเหตุปัจจัย
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ไปท�าไม เดี๋ยวมันก็ดับ เดี๋ยวก็หายไปหมด ไม่ต้องไปท�าหรอก)
ท่านกส็รปุว่า คนไทยชาวอสีานมชีวีติอยูไ่ปวนัๆ อาตมาจงึว่า ถ้าท่าน 

สรุปอย่างนั้นว่า คนไทยอีสานเชื่อตามค�าสอนพระพุทธศาสนาว่าอย่างนี้ 
ก็ต้องวิเคราะห์ให้เสร็จเป็นขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ คนไทยอีสานเชื่อพระพุทธศาสนา เชื่อว่าพระพุทธศาสนา 
สอนอย่างนี ้แต่ทีเ่ขาเชือ่นัน้เขาเข้าใจผดิ (เชือ่ผดิ) คอื พทุธศาสนาไม่ได้ 
สอนแค่นี้ และถ้ามีคนเชื่อผิดแบบนี้ ท่านควรบอกไว้ว่า หลักพุทธศาสนา 
ที่ถูกเป็นอย่างไร ท่านจะได้ช่วยสังคม ช่วยชาวอีสานให้ปรับพฤติกรรม 
(ปรบัความเชือ่) ไม่ใช่ไปสรปุเอาความเชือ่ของชาวบ้านมาเป็นตวัพทุธศาสนา 
นีแ่หละ เหมอืนกบัคนไทยในปัจจบุนั เพราะเขาไม่รูค้�าสอนทีแ่ท้จรงิ รูค้ร่าวๆ 
ครึ่งๆ กลางๆ ก็เลยปฏิบัติผิด 

เราต้องแยกให้ถูก พุทธศาสนาไม่ได้สอนว่า สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง 
ท�าอะไรไปท�าไม เดี๋ยวมันก็ดับ เดี๋ยวมันก็สูญสิ้นไป 

ที่จริงพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไร
๑. พระพทุธเจ้าสอนอนจิจงั วตัถปุระสงค์เพือ่อะไร ให้ดพูทุธพจน์ที่ 

เป็นพระปัจฉมิวาจา (พระวาจาสดุท้ายก่อนปรนิพิพาน) อนันีส้�าคญัมากนะ 
เป็นค�าฝากฝัง สั่งเสียของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจะต้องน�าสิ่งนี้มา 
ตรองเป็นหลักส�าคัญ

ก่อนเสดจ็ดบัขนัธ์ปรนิพิพาน ตรสัว่า วะยะธมัมา สงัขารา อปัปะมา- 
เทนะ สัมปาเทถะ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอ 
ทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม นี่คือหลักพุทธศาสนาที่แท้จริง 
เป็นพุทธพจน์เลย

อนจิจงักส็อนเพือ่วตัถปุระสงค์ให้ไม่ประมาท มอีะไรจะท�ากใ็ห้รบีท�า 
เสีย มันไม่แน่นอน เดี๋ยวเป็นอะไรไปเสียก่อน รอช้าไม่ได้ ประมาทไม่ได้ 
มีอะไรจะท�า ต้องรีบท�า นี้มันตรงข้ามกับอาจารย์ท่านนั้นที่สรุป (ท่านสรุป 
ว่า คนไทยอีสานเชื่อว่า พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรๆ ก็เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง 
ท�าไปท�าไม เดี๋ยวก็สูญหมด) 
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หลักความจริง ที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจัง คือ
๑. มีอะไรต้องท�า อย่ารอช้า รีบท�าให้เสร็จ นี้คือจุดประสงค์แรก 

(แค่ตื้นๆ นะ)
๒. แต่ที่ลึกกว่านั้นคือว่า หลักค�าสอนเรื่อง ไตรลักษณ์ (อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา) เป็นค�าสอนขั้นอาการลักษณะภายนอก ตัวหลักการที่ 
แท้จริงคือ หลักปัจจยาการ คือหลักที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
เพราะฉะนัน้ มนัไม่คงที ่จงึไม่เทีย่ง ทีว่่าไม่เทีย่ง ไม่ใช่เป็นไปอย่างเลือ่นลอย 
ไม่ใช่ไม่เทีย่งเรือ่ยเป่ือย แต่เป็นไปตามเหตปัุจจยั เพราะฉะนัน้ ถ้าเหตปัุจจยั 
ดี ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ไม่เที่ยงไปในทางที่เกิดผลดี ถ้าเหตุปัจจัย 
ไม่ดี ก็จะเกิดผลที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดี

จุดนี้ส�าคัญ นี่คือหลักปัจจยาการ หลักเหตุปัจจัย ฉะนั้น หลัก 
ปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการนั้นเป็นแกนหลัก ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง 
มีสองหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม 
ธรรมดาเป็นอย่างนี้ 

อนัทีห่นึง่คอื หลกัไตรลกัษณ์ สงัขารทัง้หลาย ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ธรรม 
ทั้งปวงเป็นอนัตตา อีกหลักคือ หลักปฏิจจสมุปบาท สรุปว่า พระพุทธเจ้า 
พระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม มันก็เป็นของมันอย่างนี้ 
(ธมัมฐติ ิธมัมนยิาม) ว่าเพราะสิง่นีม้ ีสิง่นีจ้งึม ีสิง่นีไ้ม่ม ีสิง่นีจ้งึไม่ม ีนีค่อื 
หลักเหตุปัจจัย 

หลักเหตุปัจจัยนี้เอง อาการที่ปรากฏก็เป็นไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์ 
เป็นลักษณะ เป็นอาการ เป็นรูปปรากฏจากปฏิจจสมุปบาท เราศึกษา 
ไตรลกัษณ์ มนัแค่ข้างนอก เราจะถงึตวัจรงิ ต้องไปให้ถงึปฏจิจสมปุบาท 
ไม่ใช่ไปอยู่ตรงแค่ไตรลักษณ์ คนไทยมักจะเอาแค่ไตรลักษณ์

พระพุทธเจ้าตรัสตอนที่ตรัสรู้ ตอนที่เสวยวิมุตติสุข ทรงพิจารณา 
ธรรม ๓ อย่าง คอืพจิารณาเรือ่ง ปัจจยาการ (ปฏจิจสมปุบาท) นีค้อืธรรม 
ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เวลาตอบก็ตอบตามพุทธพจน์ วิธีตอบสามารถตอบ 
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ได้สองแบบ เราจะรู้จักกันมากคือ ตอบว่า ตรัสรู้อริยสัจ แต่ถ้าเอาตาม 
พุทธพจน์เอง ตอนก่อนจะประกาศพระพุทธศาสนา ธรรมที่เราตรัสรู้ คือ 
นิพพาน และ ปฏิจจสมุปบาท และคาถา ยะทา หะเว ๓ คาถา คือ

คาถาที่หนึ่ง 
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา  อาตาปิโน ฌายะโต พรฺาหมฺณสัสะ
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา  ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมังฯ

เมือ่ใดแล ธรรมทัง้หลายปรากฏแก่พราหมณ์* ผูม้คีวามเพยีร เพ่งอยู่
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป 
เพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ

แสดงปัจจยาการ (ปฏจิจสมปุบาท) โดยอนโุลมว่า อวชิชา ปัจจยา สงัขารา... 
นี่คาถาที่หนึ่ง

คาถาที่สอง
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา  อาตาปิโน ฌายะโต พรฺาหมฺณสัสะ
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา  ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิฯ

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะได้รู้
ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย

แสดงย้อนกลับเป็นปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลมนัย เพราะอวิชชาดับ สังขาร
ดับ... เป็นคาถาแสดงนิพพาน ชัดเลย
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* หมายถงึพระขณีาสพ ผูล้อยบาปได้แล้ว
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คาถาที่สาม แสดงปฏิจจสมุปปาททั้งอนุโลม และปฏิโลม
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา  อาตาปิโน ฌายะโต พรฺาหมฺณสัสะ
วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง  สรูโิยวะ โอภาสะยะมนัตะลกิขนัตฯิ

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่
เมื่อนั้น พราหมณ์นั้นย่อมกําจัดมารและเสนาเสียได้ ดุจพระอาทิตย์
อุทัยขึ้นสาดส่องท้องฟ้าให้สว่างไสวฉะนั้น

คาถานี้เป็นการแสดงมรรค

คาถายะถา หะเว ทัง้สามนี ้เรยีกว่าเป็น ปฐมพทุธพจน์ ตรสัเมือ่แรก
ตรัสรู้ ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน 

เราจะเข้าใจไตรลักษณ์ เราต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาท นั่นคือสิ่งที่ 
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นขบวนการของเหตุปัจจัย ค�าว่านิพพาน ในคาถา 
เรยีกว่า ปัจจยั (ความสิน้ปัจจยั) ดงันัน้ กจ็ะม ีปัจจยาการ (ปฏจิจสมปุบาท) 
กับ ปัจจขัย (นิพพาน) แต่ในพุทธพจน์ไม่ได้เรียกปัจจยาการหรอก ใช้ 
ค�าว่า ปัจจยะ ใช้เป็นประโยค ไม่ใช้เป็นศพัท์ แต่ค�าว่านพิพานทีพ่ระพทุธเจ้า 
ตรัสในปฐมพจน์ คือ ปัจจขัย คือ ความสิ้นปัจจัย

ไปๆ มาๆ พระพุทธเจ้ากล่าวค�าว่า ปัจจัย กับ สิ้นปัจจัย เท่านั้นเอง 
อย่าไปข้องอยู ่กับแค่ไตรลักษณ์ ต้องศึกษาให้ถึงปฏิจจสมุปบาท ถ้า 
ไม่ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท ไม่นิพพาน ไม่ถึงพุทธศาสนา

พระพทุธเจ้าย�า้ไว้แล้ว วนันีก้บ็อกโยมทัง้ปฐมพทุธพจน์ และปัจฉมิ- 
พุทธพจน์ 

อะไรๆ ทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย จึงปรากฏรูปไตรลักษณ์ เป็น 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และปัจฉิมโอวาท ปัจฉิมวาจา ปัจฉิมพุทธพจน์ 
ทีต่รสัว่า วะยะธมัมา สงัขารา อปัปะมาเทนะ สมัปาเทถะ ส�าหรบัคนทัว่ไป 
จะได้เข้าใจง่าย ว่าสิ่งทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็น 
ธรรมดา เพราะฉะนั้น จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม อย่ารีรอ อย่า 
ปล่อยปละละเลย อย่าปล่อยเวลาล่วงไปเปล่าๆ มอีะไรทีจ่ะท�า แก้ไข จดัการ 
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รีบท�าให้เสร็จสิ้นเสีย และศึกษาลึกลงไปว่า จะท�ายังไงให้มันดี ตาม 
เหตปัุจจยั ต้องใช้ปัญญา ศกึษาเหตปัุจจยั และแก้ไขทีเ่หตปัุจจยั สร้างสรรค์ 
ที่เหตุปัจจัย

นี่คือเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนา ไม่ใช่อยู่แค่ไม่เที่ยง ปลง แล้วจบ 
โยมต้องเข้าใจเหตปัุจจยัให้ถกูต้อง พทุธศาสนาเป็นศาสนาทีเ่รยีกว่า เป็น 
ศาสนาแห่งปัญญา เพราะศึกษาเหตุปัจจัย ไม่ใช่อยู่แค่ความเชื่อ แม้แต่ 
การจะรักษาบ�าบัดโรค ไม่ใช่แค่เชื่อ อ้อนวอนเทวดา ให้มาช่วยรักษาให้ 
หายโรค พระพุทธเจ้าตรัสว่า ให้ดูเหตุปัจจัย แล้วศึกษา และแก้ด้วย 
เหตปัุจจยั

พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะหลายข้อ โยมไม่สงสัยบ้างหรือ เช่น หลัก 
ธรรมบางชุด พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าเธอทั้งหลายปฏิบัติตามหลักธรรม 
อย่างนี้ จะไม่มีความเสื่อม จะหวังได้แต่ความเจริญงอกงาม (อปริหานิย- 
ธรรม) มหีลายชดุ ๖ ประการ / ๗ ประการกม็ ี/ ๗ ประการของคฤหสัถ์ 
ก็มี / ๗ ประการของพระก็มี) ถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติตามค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้า จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ที่เจริญ เพราะเราท�าตาม 
เหตุปัจจัย ให้ไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ 
เจรญิ นอกจากว่า อนัไหนมนัเป็นเหตปัุจจยัทีเ่ราไม่สามารถไปแก้ไขจดัการ 
ได้ กต้็องยอมรบั รูด้้วยปัญญา แล้วเรากจ็ะไม่อบัจน ไม่ใช่ไปบบีคัน้จติใจ 
ปัญญาก็จะสอนให้เราวางใจให้เป็น

วันนี้ขอพูดเกร็ดความรู้ธรรมะให้โยมศึกษา ให้รู้ และเข้าใจชัดเจน 
และท�าให้จริงจัง อย่าให้เขาเอาไปว่าได้

ที่มา : ธรรมกถาหลังฟังปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม 
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ตรงกับวันพืชมงคล)
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เสียงค้อน เสียงชะแลง ดังเป็นจังหวะๆ จากเชิงผา ภูเขาลูกนั้นสูงชัน 
ประชาชนผู้จ�าเป็นในการสัญจรผ่านภูเขานั้น จะต้องปีนป่ายขึ้นไป และลง 
อีกด้านหนึ่ง

ดูนั่นซิ...หนุ ่มใหญ่วัยกลางคน ท่าทางบึกบึน แข็งแรง สูงใหญ่ 
สมเป็นซามูไรในอดีต เขาใช้ค้อนทุบหิน ใช้ชะแลงเจาะทะลวงภูเขาลูกนั้น 
เพื่อให้เป็นทางสัญจรของมหาชน เหงื่อโทรมกาย แต่ดวงหน้าและแววตา 
แสดงถึงความสุข และความหวังอันสดใส หวังถึงความส�าเร็จแห่งงานที่เขา 
ตัง้ใจท�าด้วยเชือ่มัน่ว่า “ความยากย่อมเอาชนะได้ด้วยความเพยีร อนัเป็นไป 
ติดต่อสม�่าเสมอ”

การ
รู้จัก

ตัดตอน
อาจารย์วศิน อินทสระ
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จาก หนังสือ ธรรมาลังการ คณะศิษย์พิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานบรรจุศพ
พระธรรมวราลังการ (อนุภาสเถระ) (พระอุปัชฌาย์ของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ 
สมัยที่ท่านอุปสมบท) ณ วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร 
วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

เขาท�างานเจาะภเูขาเฉพาะกลางคนื กลางวนัหาเลีย้งชพี เขาเจาะภเูขา 
เป็นอุโมงค์กว้าง ๖ วา สูง ๕ วา ใช้เวลาเจาะนานถึง ๓๐ ปี ได้เส้นทาง 
ลึก ๕๗๐ วา แต่ช่องทางยังเหลืออยู่อีก จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๒ ปี 
จึงจะทะลุภูเขาใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้

เขานั่งพักเหนื่อย ยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผาก บัดนี้อายุของเขา 
ย่างเข้าสู ่วัยชราแล้ว ขณะนี้ ดวงจิตของเขาย้อนค�านึงถึงอดีตสมัยเมื่อ 
ยังหนุ่ม

เขาเกดิในตระกลูซามไูร เมือ่ได้ศกึษาวชิาการและจรยิธรรมของซามไูร 
จบแล้ว ไปท�างานเป็นเจ้าหน้าที่อารักขาขุนนางผู้หนึ่ง เขารูปงาม สุภาพ 
อ่อนโยน แต่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวอย่างชายชาตรี จึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของ 
ภรรยาขุนนาง เธอทอดสะพานให้... 

ความงาม ความอ่อนหวาน และความมีน�้าใจเกื้อกูลของนาง ได้ 
ผกูมดัใจของซามไูรหนุม่อย่างเหนยีวแน่น ทัง้สองลมืตวั ลมืหน้าที ่ลอบรกั 
ได้เสียกัน น�้าผึ้งแห่งความรักยังไม่ทันจืดจาง ขุนนางผู้เป็นสามีจับได้ 
ซามไูรหนุม่จงึใช้ดาบซามไูรฆ่าขนุนางผูน้ัน้เสยี แล้วพาภรรยาของเขาหนไีป

เรื่องของโลกมักเป็นอย่างนี้ คนทําผิดครั้งที่ ๑ ถ้าไม่รีบกลับตัวเสีย 
กม็กัทาํผดิครัง้ที ่๒ เพือ่กลบเกลือ่นความผดิครัง้ที ่๑ และทาํผดิครัง้ที ่๓ 
เพือ่กลบเกลือ่นความผดิครัง้ที ่๒ และต่อๆ ไป ไม่ค่อยจะสิน้สดุลงได้ง่าย

เมือ่น�า้ผึง้แห่งความรกัเริม่จางลง ทัง้สองต่างมองเหน็ความผดิของตน 
อย่างชดัเจน เป็นเหตใุห้แหนงหน่าย จงึตดัสนิใจแยกทางกนั ซามไูรต้องอยู่ 
อย่างเดียวดาย มโนธรรม และจริยธรรมของซามูไรเริ่มสาดส่องดวงใจให้ 
สว่างด้วยเหตุผล ซามูไรส�านึกบาปของตน ร�าพึงว่า ท�าอย่างไรหนอจึงจะ 
ลบล้างบาปอันนี้เสียได้
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วันหนึ่งผ่านมาที่ภูเขาลูกนี้  เห็นคนสัญจรจ�าเป็นต้องปีนป่ายเพื่อ 
ข้ามภูเขาอันสูงชัน ต้องเสี่ยงอันตราย เขาจึงตกลงใจเจาะภูเขาเพื่อเป็นทาง 
สัญจร เขาท�าด้วยความเหนื่อยยาก ท�าเพียงผู้เดียว แต่ดวงใจเต็มไปด้วย 
ความเอิบอิ่มและเป็นสุข

บุตรของขุนนางซึ่งถูกเขาฆ่า บัดนี้เป็นหนุ่มใหญ่และเป็นซามูไรด้วย 
เที่ยวตามหาเขาเพื่อแก้แค้นให้บิดา มาพบเขาที่นี้ จึงเริ่มจะท�าการแก้แค้น 
ซามูไรชราขอร้อง วิงวอนว่า อย่าทําลายทางแห่งบุญ โดยเอาชีวิตเขาใน 
ตอนนี้เลย ขอเวลาอีก ๒ ปีเพื่อเจาะภูเขาเสร็จ แล้วก็จะขอชดใช้ด้วยชีวิต

ซามไูรหนุม่เหน็ว่า ค�าขอร้องของเซน็ไกซามไูรมเีหตผุล และเหน็ว่าเขา 
ไม่มีทางหนีรอดไปได้ จึงตกลงรอคอย ขณะที่รอคอยนั้น ก็ดูการท�างาน 
เจาะภเูขาของซามไูรชราด้วยความเหน็ใจ และเพือ่ให้งานแก้แค้นส�าเรจ็ลลุ่วง 
ไปโดยเร็ว ซามูไรหนุ่มจึงช่วยเซ็นไกเจาะภูเขาด้วย งานเจาะภูเขาส�าเร็จ 
เรียบร้อยก่อนเวลา ๒ ปี ที่ก�าหนดไว้เดิม ต่อไปเหลือแต่งานการแก้แค้น

เซ็นไกชรา นั่งขัดสมาธิก้มหน้า โก่งล�าคอลง เพื่อให้ซามูไรหนุ่มจ้วง 
ฟันได้โดยสะดวก แต่แล้วโดยไม่คาดฝัน ซามูไรหนุ่มกลับใส่ดาบเข้าฝัก 
แล้ววางไว้บนก้อนหนิก้อนหนึง่ ทรดุตวัคกุเข่าลงเบือ้งหน้าของเซน็ไก พลาง 
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะฆ่าครขูองข้าพเจ้าได้อย่างไร” นีค่อืช่วงเวลา ๒ ปี ทีม่า 
นัง่ด ูและช่วยซามไูรชราเจาะภเูขา อนัเป็นทางแห่งบญุนัน้ ได้สอนให้ซามไูร 
หนุ่มได้บทเรียนแห่งการใช้ชีวิตที่ดีกว่า เขาได้พบแสงสว่างในทางบุญ 
ไฟพยาบาทที่คุุกรุ่นมาเป็นเวลานาน ดับมอดลง ใจของเขาสว่าง ให้อภัย 
และรู้จักตัดตอน

บณัฑติต้องรูจ้กัตดัตอน คนทีเ่คยชัว่ เมือ่เขาส�านกึชัว่แล้ว มใิช่ว่าจะ 
กลับมาเป็นคนดีไม่ได้ ควรให้โอกาสแก่คนที่เขากลับตัวเป็นคนด ีไม่พึง 
ด่วนแตกจากมิตร ไม่พึงถึงเห็นแก่กาลยาว (คือผูกเวรไว้ให้นาน) ไม่พึง 
เห็นแก่กาลสั้น (คือด่วนแตกจากมิตร) เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร 
แต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
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ในอดีตกาล ทีฆาวุกุมาร พระราชโอรสของพระเจ้าทีฆีติโกศล 
โกรธแค้นพระเจ้าพรหมทตั ผูซ้ึง่ได้ยกทพัไปปล้นราชสมบตัขิองพระเจ้าโกศล 
พระเจ้าโกศลพร้อมด้วยพระมเหสี เสด็จหนีไปประทับอยู่ในป่า ในที่สุดก็ 
ถูกจับได้ พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ปลงพระชนม์เสียทั้งสองพระองค์

ตอนนัน้ ทฆีาวกุมุารเป็นหนุม่แล้ว เดนิทางกลบัจากการศกึษาทีเ่มอืง 
ตกักศลิา มาเหน็เหตกุารณ์ทีพ่ระชนกชนนกี�าลงัจะถกูประหารชวีติ ไม่ทราบ 
จะช่วยประการใด เพราะตัวคนเดียว หากแสดงตนว่าเป็นใคร ก็คงจะ 
ถูกประหารอีกคนหนึ่ง

ในระหว่างที่ก�าลังจะถูกประหารนั้น พระเจ้าทีฆีติโกศลเหลียวมาเห็น 
ทีฆาวุกุมาร พระราชโอรสของพระองค์ เกรงว่าพระราชโอรสจะท�าอะไร 
ไม่เหมาะสม จึงทรงเตือนด้วยพระโอวาทว่า

“ลกูเอ๋ย อย่าเหน็แก่กาลยาว อย่าเหน็แก่กาลสัน้ เวรย่อมไม่ระงบั 
ด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

พระเจ้าโกศลตรัสพระโอวาทนี้ถึง ๓ ครั้ง พวกเพชฌฆาต และ 
ประชาชนเข้าใจว่า ทรงเพ้อ เพราะไม่อาจครองพระสติได้”

ทีฆาวุต้องการแก้แค้นแทนพระชนกชนนี จึงหาอุบายเข้าไปอยู่ในวัง 
ของพระเจ้าพรหมทัต รับใช้ใกล้ชิด หาโอกาสอยู่เสมอที่จะปลงพระชนม์ 
พระราชาเสีย

วันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จประพาสป่า ให้ทีฆาวุขับรถพระที่นั่ง 
ทีฆาวุขับรถเร็ว จนขบวนเสด็จตามไม่ทัน เข้าไปในป่าลึก มีแต่พระเจ้า 
พรหมทัต ซึ่งทรงพระชราแล้ว กับทีฆาวุหนุ่ม ทรงเหน็ดเหนื่อย บรรทม 
บนตักของทีฆาวุ ใต้ต้นไม้ วางพระแสงดาบไว้ใกล้พระองค์

ทฆีาวนุัน้ หาโอกาสปลงพระชนม์พระเจ้าพรหมทตัมานานแล้ว เขาคดิ 
ว่า บดันีโ้อกาสมาถงึแล้ว จงึดงึพระแสงดาบขึน้ เพือ่ปลงพระชนม์พระราชา 
แต่ขณะนั้นเอง เสียงเตือนเหมือนแว่วมาจากอากาศว่า

ที ฆ า วุ กุ ม า ร
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“ลูกเอ๋ย อย่าเห็นแก่กาลยาว อย่าเห็นแก่กาลสั้น...”
ทีฆาวุท�าอยู่เช่นนี้ถึง ๒ ครั้ง เขาชะงักมือเสียทุกครั้ง เมื่อได้ยิน 

เสียงนี้ หรือระลึกได้ถึงพระโอวาทนี้ พอครั้งที่ ๓ พระเจ้าพรหมทัตทรง 
ตืน่บรรทม เพราะทรงสบุนินมิติว่า ทรงอยูใ่นมอืศตัร ูเมือ่ลมืพระเนตรเหน็
ทีฆาวุจับพระแสงดาบ จะปลงพระชนม์พระองค์อยู่ สะดุ้งพระทัย เสด็จ 
ลุกขึ้น ตรัสถามเรื่องราวต่างๆ ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้ว ทรงขออภัย 
ในความผิดพลาดของพระองค์ และทรงเตือนสติทีฆาวุว่า ถ้าปลงพระชนม์ 
พระองค์แล้ว เขาจะรอดไปได้หรือ พระชนกชนนีจะฟื้นขึ้นได้หรือ เป็นต้น

ทีฆาวุนั้นมีพระโอวาทแห่งพระบิดาเตือนสติอยู่แล้ว จึงยอมไว้ชีวิต 
พระเจ้าพรหมทตั เมือ่เสดจ็กลบัแล้ว พระเจ้าพรหมทตัจงึทรงมอบราชสมบตัิ 
แห่งแคว้นโกศลคนืให้แก่ฑฆีาว ุได้อภเิษกกบัพระราชกมุาร ีผูเ้ป็นพระราช- 
ธิดาของพระองค์ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนม์แล้ว ทีฆาวุกุมารก็ได้ 
ครองทั้ง ๒ แคว้น คือ ทั้งแคว้นโกศล และแคว้นกาสี

นี่คือคุณของการรู้จักตัดตอน เมื่อฟังค�าสั่งสอนของนักปราชญ์
ที่ว่า อย่าเห็นแก่กาลยาวนั้น หมายความว่า อย่าผูกเวรไว้นาน ที่ว่า 

อย่าเห็นแก่กาลสั้นนั้น หมายความว่า อย่ารีบด่วนแตกจากมิตร

ตัดกรรมตามวิธีของพุทธ มีอย่างเดียวคือตัดจากกิเลส ถ้าจะท�าให้
กรรมเบาบางลง ก็ท�าให้กิเลสเบาบางลง และท�าความดีให้มากขึ้น

พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปรียบเอาไว้ มีเกลือแล้ว เพิ่มน�้าลงไปโดย
ไม่เพิ่มเกลือ ถึงเกลือมันจะมีอยู่ แต่มันจะไม่เค็ม จนถึงกับรู้สึกไม่มี กรรมก็
เหมือนกัน อกุศล เราหยุด แล้วมาเพิ่มกุศลให้มากขึ้น

เพียงแค่หยุดท�าบาป พระพุทธเจ้าก็ถือว่า นั่นเป็นการละกรรมไปได้
เยอะแล้ว เพราะว่าหยุดการกระท�าความชั่ว เป็นการท�าดีอย่างหนึ่ง

อาจารย์วศิน อินทสระ

“

”
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ผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
ชำติหน้ำชำติหลัง

หรือนรกสวรรค์ อะไรก็ได้...

ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรง
ศีล สมำธิ ปัญญำ
อย่ำงแน่วแน่ก็พอ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
(พระราชวุฒาจารย์)

บุคคลจะข้ำมห้วงน�้ำได้ เพรำะศรัทธำ
ข้ำมมหำสมุทรได้ เพรำะไม่ประมำท

จะล่วงทุกข์ได้
เพรำะควำมเพียร
ย่อมบริสุทธิ์ได้
เพรำะปัญญำ

หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร

ค ติ ธ ร ร ม
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ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

สังคมวิปริต...
เพราะผิดศีล

สังคมทุกวันนี้ มีคนจ�านวนไม่น้อยที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ เรียกร้อง 
ความยุติธรรม เรียกร้องความรัก ความสามัคคี เรียกร้องให้ทุกคนกระท�า 
ความดี ล้วนเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน แต่ก็มีผู้คนอีกจ�านวน 
มใิช่น้อย ทีย่งัไม่รูเ้ลยว่า แล้วจะให้เริม่ต้นจากการท�าอะไร ท�าอย่างไร และ 



25ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๒  มกราคม ๒๕๖๒

ท�าทีใ่คร นีค่อืปัญหาส�าคญั ทีเ่ราจะต้องมาศกึษาเรยีนรูร่้วมกนั ถงึแนวทาง 
และวธิกีารนัน้เสยีก่อน ก่อนทีค่วามฝันนัน้จะกลายเป็นจรงิได้ ฝันทีต้่องการ 
ให้เกิดสันติภาพ ฝันที่ต้องการให้มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย และฝันที่ 
ต้องการให้เกิดความสุข สงบ เย็น ในสังคม

สังคมไม่วิปริต ชีวิตไม่วิปลาส เราต้องเริ่มต้นที่การมีศีล ศีล คือ 
ความเป็นปกติ เมื่อจิตเป็นปกติ กาย วาจา ก็ย่อมเป็นปกติ ปกติที่ไม่ไป 
เบียดเบียนใคร ด้วยกาย และวาจา เป็นปกติที่ไม่ท�าให้ใครต้องเดือดร้อน 
เป็นทุกข์ เพราะการกระท�าของเรา ศีลน�ามาซึ่งความเรียบร้อย ศีลน�ามาซึ่ง 
ความสขุ ศลีน�ามาซึง่ความสนัต ิสนัตด้ิวยการยตุกิารกระท�าทีผ่ดิบาปอกศุล 
ทั้งปวง

เมือ่เราทราบแล้วว่า สงัคมจะไม่วปิรติ เริม่ต้นทีค่นในสงัคมต้องมศีลี 
ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ให้เราเริ่มต้นที่การรักษาศีล ๕ เสียก่อน ให้มีสติ 
ส�ารวมระวงั ไม่ให้ผดิพลาดพลัง้เผลอไปท�าผดิศลี เพราะศลี ๕ เป็นศลีแห่ง 
จติส�านกึของความเป็นมนษุย์ มนษุย์จดัเป็นผูท้ีม่จีติใจสงู สงูด้วยศลีธรรม 
สงูด้วยคณุธรรม มนษุย์จดัเป็นสตัว์ประเสรฐิ ประเสรฐิเพราะมนษุย์สามารถ 
พัฒนาตนเองได้ พัฒนาตนจากค�าว่าคน ให้เป็นมนุษย์ พัฒนาจากค�าว่า 
มนุษย์ ให้เป็นพระ พัฒนาจากค�าว่าพระ ให้เป็นอริยะ พัฒนาจนเป็น 
ผู้หมดจดจากกิเลส นั่นคือ พระอรหันต์ และยังสามารถพัฒนาตนจนเป็น 
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า กย็งักระท�าได้ นีค่อืความประเสรฐิในฐานะ 
ที่เกิดมามีอัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นความประเสริฐในการฝึกตนพัฒนาตน 
นั่นเอง

ศีล เกิดจากเจตนา เจตนาที่จะวิรัติ วิรัติ คือ การงดเว้นจากการ 
กระท�าทุจริต งดเว้นจากการกระท�ากรรมชั่ว ศีล ๕ คือ การงดเว้นจาก 
การไม่กระท�าผดิบาป ๕ ประการ อนัได้แก่ ๑. ไม่ฆ่าสตัว์ ๒. ไม่ลกัทรพัย์ 
๓. ไม่ประพฤตผิดิในกาม ๔. ไม่พดูปด ๕. ไม่ดืม่สรุา เครือ่งมนึเมา และ 
ยาเสพติดทั้งหลาย
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ค�าว่า “วริตั”ิ คอื การงดเว้นจากการกระท�ากรรมชัว่ ซึง่ท่านแบ่งออก 
เป็น ๓ อย่าง ที่เราควรจะต้องศึกษาเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. สัมปัตตวิรัติ คือ  เว้นไม่กระท�าผิดศีล  เมื่อประสบเหตุซึ่ง 
น่าทีจ่ะกระท�าชัว่ได้ หรอืงดเว้นได้ ทัง้ๆ ทีม่โีอกาสทีจ่ะกระท�าผดิศลี แต่ก็ 
งดเว้น ไม่กระท�าผิดบาปนั้นได้

๒. สมาทานวริตั ิคอื เว้นด้วยการสมาทาน ทีไ่ด้ตัง้เจตนาเอาไว้ก่อน 
ว่า จะไม่กระท�าผิดศีล และก็งดเว้นได้ตามที่ได้ตั้งเจตนาสมาทานเอาไว้ 
เป็นการเว้นที่ได้ตั้งใจเอาไว้ก่อน

๓. สมุจเฉทวิรัติ คือ เว้นได้เด็ดขาดแน่นอน เว้นด้วยการตัดขาด 
เป็นการงดเว้นของพระอริยะทั้งหลาย เว้นขาดจากการกระท�ากรรมชั่วนั้น 
ได้อย่างเด็ดขาดแน่นอน โดยไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะกระท�ากรรมชั่วใดๆ 
เลย

อะไรหนอเป็นเหตุใกล้ ที่ท�าให้เกิดศีล ศีลจะเกิดได้นั้น ต้องมี หิริ 
(ความละอายต่อบาป) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป) เป็นเหตุใกล้ 
ที่ท�าให้เกิดศีล เมื่อมีความละอายต่อบาป และเกรงกลัวต่อบาป จึงไม่ไป 
กระท�าผิดบาป เมื่อไม่กระท�าผิดบาป ก็ไม่กระท�าผิดศีล หิริ โอตตัปปะ 
จึงเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อกุศลทั้งหลาย ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ประการ 
นั่นคือ หิริ โอตตัปปะ

ฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ หรือจะเป็นชนชาติชาวใดๆ ก็ตาม 
เราต้องมศีลี มศีลีด้วยการสมาทาน ตัง้เจตนาเอาไว้ก่อน มศีลีด้วยการส�ารวม 
ระวัง งดเว้น ไม่กระท�าผิดศีล แม้จะมีโอกาสท�าผิด ไม่ว่าจะต่อหน้า หรือ 
ลับหลัง ก็จะไม่กระท�า เพราะเหตุที่มี หิริ โอตตัปปะ ในใจตน

การรักษาศีลควรเริ่มต้นที่ใครก่อน เชื่อมั่นว่าทุกท่านนั้นคงตอบได้ 
ให้เริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน ถ้าต่างคนต่างเริ่มต้นที่ตน ฝึกฝนที่ตนให้เป็น 
คนมศีลี ฝึกตนให้เป็นคนมคีวามปกตขิองกาย วาจา ใจ ฝึกตนให้เป็นคน 
มีความสุข สงบ เย็น ฝึกตนให้คนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดเรา รู้สึกอบอุ่น และ 
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ปลอดภยั ท�าให้เขาด ูอยูใ่ห้เขาเหน็ เยน็ให้เขาได้สมัผสั ถ้าเราทกุคนรกัษา 
ศีล สุดท้ายศีลจะกลับมารักษาเรา เมื่อคนในสังคมรักษาศีล ศีลก็จะกลับ 
มารกัษา ให้คนในสงัคมอยูร่่วมกนัได้อย่างมคีวามสขุ สงบ เยน็ อยูร่่วมกนั 
ได้ โดยไม่เกดิความขยาด หวาดระแวง กลวัภยัอนัตรายใดๆ เมือ่นัน้ สงัคม 
ที่วิปริต ก็จะถูกปิดฉากลง กลายเป็นสังคมที่มีแต่ความรัก ความเมตตา 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมแบบนี้มิใช่หรือ ที่ทุกคนต้องการ และร้อง 
เรียกหา แต่การเรียกร้องหาอย่างเดียวนั้น มิอาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ หาก 
คนในสังคมนั้นไร้ศีลธรรม ดั่งค�าที่ท่านกล่าวว่า

“ศีลธรรมไม่กลับมา...โลกาจะวินาศ”
มาเริ่มต้นฝึกรักษาใจให้เป็นปกติกันดีไหมครับ ปกติด้วยศีล ที่ 

ไม่ไปเบียดเบียนใคร ด้วยกาย และวาจา ปกติด้วยสมาธิ ที่ท�าให้จิตสงบ 
ระงับ ดับความคิดฟุ้งซ่านได้ ปกติด้วยปัญญา ที่ได้เห็นความจริงของชีวิต 
และเหน็ความจรงิของสรรพสิง่ว่า สรรพสิง่ล้วนเกดิดบั แปรปรวนเปลีย่นไป 
ตามเหตตุามปัจจยั ไม่ใช่ตวัตนของเรา ไม่มสีิง่ใดทีค่วรเข้าไปยดึมัน่ถอืมัน่ 
ว่า เป็นตัวเราของเราได้เลย เมื่อเกิดปัญญารู้ตามเป็นจริง ชีวิตก็จะประสบ 
กับความสุข สงบ เย็น  เป็นสันติสุขที่แท้จริง  เป็นสันติที่สามารถยุติ 
การเกิดทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนั่นเอง

ขอให้ผู้ฝึกตน จงมีจิตที่ สะอาดด้วยศีล สงบด้วยสมาธิ และสว่าง 
ด้วยปัญญา

ถ้าเราทกุคนรกัษาศีล สุดท้ายศีลจะกลับมารักษาเรา 
เมื่อคนในสังคมรักษาศีล ศีลก็จะกลับมารกัษา 
ให้คนในสงัคมอยูร่่วมกนัได้อย่างมคีวามสขุ สงบ เยน็ 
อยูร่่วมกนัได้  โดยไม่เกิดความขยาด หวาดระแวง
กลัวภัยอันตรายใดๆ
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หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

* พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ไฟล์ ๖๐๐๙๑๐A ซีดีแผ่นที่ ๗๒
 ขออนุโมทนา  www.dhamma.com

เรยีนหลกัของการปฏบิตัแิล้ว พึง่ตวัเองให้มากทีส่ดุ ไม่ต้องไปถามคนอืน่ 
เยอะ ประโยคที่แย่มาก ไม่มีความรับผิดชอบในการถามก็คือ “จิตหนูเป็น 
ยังไงคะ” จิตหนูเป็นยังไง แล้วเขาบอกหนู หนูรู้ไหม หนูเชื่อได้ไหม

เขาอาจจะบอกถูก แต่เรามองไม่เห็น อย่าว่าแต่คนทั่วๆ ไปเลย 
อย่างพระ หรืออย่างหลวงพ่อเองสอน บางทีลูกศิษย์ตามไม่ทัน บอกว่า 
ไประวังตัวนี้ ต่อไปจะเจอตัวนี้เยอะ เพราะเราเห็นลีลาของจิตที่เขาด�าเนิน 
ไป ต่อไปเธอต้องไปเจอกิเลสตัวนี้แน่นอน เราบอกเขา เขาก็บอกไม่เห็นมี 
ตอนนี้ยังไม่เห็น หรือมีแต่ยังไม่เห็น

วัดผล
ตนเอง

ด้ ว ย

๑
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เพราะฉะนั้น การเรียนจากคนอื่น การถามคนอื่น โดยเฉพาะการ 
ถามสภาวะ เป็นเรือ่งทีไ่ม่ดเีท่าไรหรอก หดัดสูภาวะของเรา อย่างเราไปเจอ 
ครูบาอาจารย์ เราไปบอกเลยว่า สภาวะของเราเป็นอย่างนี้ ถูกหรือผิด 
อย่างนีค่้อยน่าฟังหน่อย ถ้าพดูแบบคนไม่รบัผดิชอบ “จติผมเป็นยงัไงครบั” 
เข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์ “จิตผมเป็นยังไงครับ” ท่านคงเข้าหูซ้ายออกหูขวา 
ท่านก็นั่งของท่านเงียบๆ ไม่พูดด้วย ไม่มีคุณสมบัติที่ท่านจะเสียเวลา 
พูดด้วย

ฉะนั้น เรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆ แล้วลงมือปฏิบัติ วัดผล 
ด้วยตวัเองดทีีส่ดุ วญิญชูนรูด้้วยตวัเอง แล้วถ้ามโีอกาส เจอครบูาอาจารย์ 
ที่เรารู้สึกมั่นใจ…ซึ่งตรงนี้อันตรายมาก ถ้าเราภาวนาของเราถูก แล้วเรา 
ไปถามเขา แล้วเขาบอกว่าผดิ คราวนีเ้รากห็ลงผดิไป เพราะอย่างนัน้ หลกั 
ของการปฏิบัติต้องแม่น แม่นจริงๆ พอจะแยกแยะค�าสอนต่างๆ ได้ว่า 
ค�าสอนนัน้ถกูหรอืผดิ ค�าสอนทีถ่กูนัน้ ถกูระดบัไหน ครบูาอาจารย์บางท่าน 
ได้แค่สมถะ ถ้าได้แค่สมถะ พอไปถามวิปัสสนาก็เริ่มมั่ว บางท่านภาวนา 
ก็ถนัดดูกาย

เราดูจิตไป ท่านภาวนาเป็นแต่เรื่องกาย แต่ยังไม่ถึงขีดสุด คือถ้า 
ท่านภาวนาถึงขีดสุด ท่านจะเข้าใจทั้งหมด เหมือนท่านขึ้นภูเขาไป แล้วทีนี้ 
ขึ้นๆ มาได้ครึ่งลูก เราไปถาม เราไปขึ้นมาอีกทางหนึ่ง แล้วมาถามท่าน 
ท่านกง็งเหมอืนกนั ท่านกจ็ะลากเรามาขึน้เส้นของท่านใหม่ อย่างเราบอกเรา 
ดูจิตไป ท่านบอก โอ๊ย ดูจิตไม่ได้ นั่นไปขั้นสุดท้าย ขั้นนี้มาดูกายก่อน 
อะไรอย่างนี้

๒
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เพราะฉะนั้น ทางที่ดีที่สุด ศึกษาหลักให้แม่น หลักที่หลวงพ่อบอก 
คือ รู้จักขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ รู้จักไตรลักษณ์ รู้จักสติปัฏฐาน

สติปัฏฐาน เป็นวิธีการปฏิบัติ รู้จักขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๘ 
เป็นตัวรูปนาม ที่เราจะเรียนรู ้ความเป็นไตรลักษณ์ได้ รู ้จักสิ่งเหล่านี้ 
รู้อริยสัจ รู้หลักของอริยสัจว่า ทุกข์ให้รู้ อะไรเรียกว่าทุกข์ ขันธ์ห้าเรียกว่า 
ทุกข์ หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ อะไรเรียกว่าสมุทัย ตัณหาคือความอยาก คือ 
ตัวสมุทัย หน้าที่ต่อสมุทัยคือการละ อะไรคือนิโรธ นิโรธคือตัวนิพพาน 
หน้าที่ต่อนิโรธคือท�าให้แจ้ง ไม่ได้ท�าให้เกิด แต่ท�าให้แจ้ง มรรค คือ 
ทางปฏบิตัเิพือ่ความพ้นทกุข์ มรรค เรามหีน้าทีเ่จรญิให้เกดิมากๆ รูห้ลกั 
ของอริยสัจเบื้องต้นอย่างนี้ แล้วลงมือปฏิบัติไป 

เบือ้งต้นฝึกให้มสีต ิเบือ้งปลายฝึกให้มปัีญญา ก่อนจะเกดิปัญญาได้ 
จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้อง ก็ต้องเรียนเรื่องสมาธิด้วย อย่างที่หลวงพ่อ 
พากเพียรสอน หลวงพ่อสอนเรื่องสมาธิมากกว่าคนอื่น มากกว่าครูบา 
อาจารย์อื่น ครูบาอาจารย์อื่นมักจะพานั่งสมาธิเฉยๆ

๓

เรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆ 
แล้วลงมือปฏิบัติ วัดผลด้วยตัวเองดีที่สุด 
วิญญูชนรู้ด้วยตัวเอง
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นั่งถูกหรือนั่งผิด ก็แล้วแต่บุญแต่กรรม ส่วนใหญ่ก็นั่งแล้วเป็น 
มิจฉาสมาธิ มืดๆ ไปหมด แต่หลวงพ่อสอนสมาธิให้ สมาธิอย่างไหนเป็น 
สัมมาสมาธิ สมาธิอย่างไหนเป็นมิจฉาสมาธิ ถ้าไม่ประกอบด้วยสติ เป็น 
มิจฉาสมาธิ ถ้ายังมีสติอยู่  เป็นสัมมาสมาธิได้ แล้วสมาธิที่ถูกต้องนี่ยัง 
แยกได้สองส่วน ส่วนหนึง่เอาไว้พกัผ่อน เอาไว้ท�าความสงบ เอาไว้ชาร์จพลงั 
เพิ่มพลังของจิต อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้เจริญปัญญา สมาธิสองอย่างนี้ 
ไม่เหมือนกัน  เมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่สอนเรื่องนี้นะ คือ 
หลวงปูเ่ทสก์ (เทสรงัส)ี หลวงปูเ่ทสก์ท่านสอนสมาธ ิ๒ อย่าง อนัหนึง่ คอื 
ท่านเรียกว่าสมาธิ คือสมาธิที่ใช้ทําวิปัสสนา อันหนึ่ง ท่านเรียกว่าฌาน 
คือสมาธิที่เอาไว้พักผ่อน

แต่ถ้าภาษาทีถ่กูปรยิตัเิลย สมาธทิีเ่อาไว้ท�าวปัิสสนาเรยีกว่า ลกัขณ-ู 
ปนชิฌาน สมาธพิกัผ่อนเรยีกว่า อารมัณปูนชิฌาน หลวงปูเ่ทสก์ท่านไม่ได้ 
เรยีนปรยิตั ิท่านกบ็ญัญตัศิพัท์ขึน้มา สมาธสิองชนดิ หลวงพ่อได้เรยีนจาก
ท่านมา เอามาแจกแจงให้พวกเราฟัง

หลวงพ่อเห็นว่าส�าคัญอยู่  เพราะสมาธิผิด มันเดินวิปัสสนาไม่ได้ 
กระทัง่สมัมาสมาธชินดิทีส่งบเฉยๆ กไ็ม่เดนิวปัิสสนา แต่ถ้าเป็นสมาธทิีจ่ติ 
ตั้งมั่น แล้วมีสติระลึกรู้รูปนาม จิตถึงจะเดินวิปัสสนาได้ สิ่งเหล่านี้คือ 
สิ่งที่หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆ ไปฟังซีดี ถือศีลห้าไว้ก่อน แล้วทุกวันปฏิบัติ 
ในรูปแบบ

เบือ้งต้นฝึกให้มสีต ิ เบือ้งปลายฝึกให้มปัีญญา 
ก่อนจะเกดิปัญญาได้ จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้อง
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“ไม่เหน็ทกุข์ ไม่เหน็ธรรม” เป็นประโยคทีเ่ราเคยได้ยนิได้ฟังอยูบ่่อยๆ 
แต่ก็ฟังแค่ผ่านๆ ไม่เคยได้ซาบซึ้ง หรือกระทบเข้ามาในใจเหมือนกับวันนี้

ชีวิต ๓๐ กว่าปีแรกของเรา ถือว่าเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยมีทุกข์อะไร 
ออกจะสุขซะด้วยซ�้า เรารู้สึกขอบคุณอะไรก็ตามอยู่เสมอๆ ที่ได้เกิดมา 

น้องอ้อม
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ในครอบครัวที่ดี อบอุ่น เรียนโรงเรียนที่ดี มีเพื่อนที่ดีมากมาย ประสบ 
ความส�าเร็จ ทั้งเรื่องการเรียน การงานพอสมควร แต่งงานมีคู่ชีวิตที่ดี 
มีลูกที่น่ารัก ประกอบกับเป็นคนพอใจอะไรง่ายๆ ชีวิตเลยดูจะราบเรียบ 
มีความสุขดี

แต่แล้ววนัหนึง่เรากไ็ด้เริม่รูจ้กัทกุข์ เมือ่ไปตรวจสขุภาพประจ�าปีแล้ว 
หมอบอกว่าธร (สามีอันเป็นที่รักของเรา เราคบกันตั้งแต่เรียนวิศวะจุฬาฯ 
ปี ๒ นี่ก็กว่าครึ่งชีวิตแล้ว คนที่เราตั้งใจจะแก่ไปด้วยกัน) มีก้อนเนื้ออยู่ 
ในท้อง หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ชีวิตที่ราบเรียบของเราก็เปลี่ยนแปลงไป 
ธรต้องเข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดทันทีทั้งที่ไม่เคยมีอาการอะไรมาก่อน 
ยิง่ไปกว่านัน้ เหมอืนโลกจะถล่มทลายเมือ่หมอบอกว่าก้อนเนือ้นัน้เป็นมะเรง็

อย่างไรก็ตาม ด้วยความเป็นคน ‘มองโลกในแง่ดี’ ของเรากับธร 
เราคุยกันเสมอว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีเสมอ การผ่าตัดในครั้งแรกผ่านไป 
ด้วยดี  เหมือนกับเขามาเตือนสติให้เราใช้ชีวิตระมัดระวังมากขึ้น  เรา 
เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ใส่ใจเรื่องอาหาร 
การกิน การดูแลสุขภาพมากขึ้น….แต่นั่นก็ยังไม่ใช่คําตอบ

สองปีต่อมา ก้อนที่สองก็มาเยือน ครั้งนี้การผ่าตัดก็ผ่านไปด้วยดี 
เหมอืนกบัครัง้แรก และเราสองคนกย็งั ‘มองโลกในแง่ด’ี ว่า ต่อไปเราต้อง 
ไม่ใช้ชีวิตแค่การดูแลตัวเองแล้ว เราต้องท�าเพื่อผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น เป็น 
จุดเริ่มต้นที่เราสองคนเริ่มงานจิตอาสา ช่วยงานการกุศลต่างๆ  เปิด 
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพใส่ใจ จัดอบรมการใช้ชีวิตแนวธรรมชาติ สอนลูก 
ลูกเพื่อน เพื่อนลูก ให้มีชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพราะเรา 
เชื่อว่าโลกที่น่าอยู่ จะท�าให้คนป่วยน้อยลง….แต่นั่นก็ยังไม่ใช่คําตอบ

อีกสองปีต่อมา ก้อนที่สามก็มาเยือน ครั้งนี้การผ่าตัดซับซ้อนกว่า 
ทุกครั้ง ธรต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลเกือบสองเดือน แต่ 
ในที่สุดมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนเช่นเคย ครั้งนี้เราเริ่มรู้จักทุกข์มากขึ้น 
เพราะความหวังว่าโรคนี้จะหายไปจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
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ชักจะเลือนราง เมื่อเริ่มรู้สึกว่าดูแลกายอย่างเดียวคงไม่พอ คงต้องดูแลใจ 
ด้วย คุณพ่อเลยพาเราไปพบกับเพื่อนคุณพ่อ คือท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ 
คุรุจิตธรรม ซึ่งชาวชมรมกัลยาณธรรมคงคุ้นเคยกันดี เพราะคุณพ่อได้ยิน 
มาว่าคุณอาทวีศักดิ์ใช้ธรรมโอสถในการรักษาโรคมะเร็งตับของท่าน และ 
ตอนนีท่้านอยูร่่วมกบัโรคนีม้า ๑๐ กว่าปีแล้ว ขณะนัน้เราไม่เข้าใจหรอกว่า 
อะไรคือธรรมโอสถ “ธรรมะ” หรือ พุทธศาสนา ตามความเข้าใจของเรา 
ตั้งแต่เด็ก คือการท�าความดี ท�าบุญท�าทาน สวดมนต์ และแถมด้วยการ 
วิงวอนร้องขอ หรือไปทางบนบานศาลกล่าวอีกต่างหาก

แต่ชวีติเราสองคน (ไม่ส ิจะว่าไปกไ็ม่ใช่แค่เราสองคน เพราะในทีส่ดุ 
แล้ว ทั้งครอบครัว คุณพ่อคุณแม่เรา คุณพ่อคุณแม่ธร ลูกธรรม์ ลูกแทม 
พีน้่อง เพือ่นฝงูรอบตวัเราด้วย) กเ็ริม่เปลีย่นไป อาจารย์ทวศีกัดิท่์านชีแ้นะ 
ให้พวกเราเริ่มตาสว่าง เริ่มเข้าใจ “ธรรมะที่แท้” ความหมายของทุกข์จริงๆ 
แล้ว คือ “การทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” 
เราเริ่มๆ จะเข้าใจแล้วว่า เมื่อก่อนไม่ใช่ว่าเราไม่ทุกข์หรอก แต่เราเก่ง เรา 
มีความสามารถในการ ‘หนีทุกข์’ ได้ซะเป็นส่วนมาก เราใช้ศักยภาพที่มี 
ในการวางแผน จัดการ ให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามที่เราต้องการอยู่เสมอ… 
แต่แล้วเมื่อวันหนึ่งเราเจอทุกข์ที่หนีไม่พ้น...เราจึงทุกข์เพราะความไม่ได้ 

เรารู้ตัวว่าเรายังห่างไกลจากค�าว่า “สอบผ่าน” 
เรายังคงทุกข์และย้อนนึกถึงอดีต 
และมีความกังวลกับอนาคตเกือบตลอดเวลา 
จนธรเองนั่นแหละ พร�่าสอนเราเสมอว่า “ให้อยู่กับปัจจุบัน” 
ธรบอกว่า หากเราคิดอะไรไปล่วงหน้าแล้วท�าให้ทุกข์ 
ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดจริง  เราก็ทุกข์สองครั้ง 
หากเหตุการณ์นั้นไม่เกิด “เราก็ทุกข์ฟรี” 
ธรเป็นครูทางธรรมที่ดีของเราเสมอ
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ดั่งใจ….สุดท้ายแล้วเราจึงเข้าใจ (ด้วยสมอง) ว่าทุกข์เกิดขึ้น เพราะตัณหา 
เพราะความอยาก “อยากมี อยากเป็น อยากพ้น”

เมือ่เราสองคนเริม่เข้าใจแล้วว่าธรรมะคอือะไร ต่อไปกเ็ป็นการฝึกฝน 
เพราะการเข้าถึงธรรมะนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การอ่าน และการฟังเท่านั้น 
(หลายคนเข้าใจว่าตัวเองรู้ธรรมะดี เพราะอ่านและฟังมาเยอะ ขอบอกว่า 
ไม่ใช่เลย) กว่าธรรมะนัน้จะลงถงึระดบัจติใจเราได้นัน้ต้องอาศยัความเพยีร 
ในการฝึกฝน แล้วเราก็มีบุญเหลือเกินที่ พี่จา กัลยาณมิตรอีกคนของเรา 
ได้น�าพาให้เราได้มีโอกาสได้พบกับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และ 
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน ซึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
พระอาจารย์ครรชติท่านเมตตาครอบครวัเรามาก รบันมินต์มาบรรยายธรรม 
และน�าปฏิบัติให้ครอบครัวเราและกัลยาณมิตรหลายครั้งหลายครา 
ท่านท�าให้เราเริ่มเข้าใจ “ทุกข์” “เหตุแห่งทุกข์ (ความเผลอคิด)” และ  
“หนทางดับทุกข์ (กลับมารู้สึกตัว)” 

เรารู้แล้วว่าหน้าที่ของเราคือการฝึก ‘รู้สึกตัว รู้เฉยๆ’ เริ่มมองเห็น 
ได้ว่า ‘ไม่คิดก็ไม่ทุกข์ได้นี่นา’ อีกครั้งที่ธรย�้ากับเราว่า เอาน่า ทุกครั้งที่ 
เจ็บตัว ชีวิตเราต้องดีขึ้น ก็จริงของธรนะ เราเริ่มเปลี่ยนจาก “มองโลก 
ในแง่ด”ี เป็น “มองโลกตามความเป็นจรงิ” มากขึน้ เราจดัสรรเวลาในชวีติ 
ให้กับการฝึกใจ ฝึกปฏิบัติมากขึ้น และมีโอกาสได้ไปเข้าคอร์ส “เผชิญ- 
ความตายอย่างสงบ” ของพระอาจารย์ไพศาล วสิาโล ซึง่ท�าให้เราได้พบกบั 
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พี่จุ๋ม พี่สาวทางธรรม ซึ่งต่อมาได้เป็นสะพานบุญให้กับเราเรื่อยมา ใครๆ 
ฟังชื่อคอร์สก็มักจะสะดุ้ง เราเองก็เหมือนกัน แต่เมื่อเราเลือกที่จะมองโลก 
ตามความเป็นจรงิแล้ว “ความตาย” กเ็ป็นเรือ่งจรงิซะยิง่กว่าจรงิ มใีครบ้าง 
ไม่ตาย ? แต่จะตายอย่างไร และไม่ดหีรอื หากเราได้มโีอกาสเตรยีมตวัตาย 
และเตรียมตัวส�าหรับการตายของคนที่เรารัก

อีก ๒ ปีต่อมา บททดสอบต่อไปก็มาถึง ก้อนที่ ๔ มาเยือน และ 
คงด้วยบุญกุศลที่ธรได้ท�ามา ก็ท�าให้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดีอีกเหมือนกับ 
๓ ครั้งที่ผ่านมา แต่หลังจากการผ่าตัดครั้งนี้ ชีวิตครอบครัวเราเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เรารู้ตัวว่าเรายังห่างไกลจากค�าว่า “สอบผ่าน”
เรายังคงทุกข์และย้อนนึกถึงอดีต และมีความกังวลกับอนาคตเกือบตลอด 
เวลา จนธรเองนั่นแหละ พร�่าสอนเราเสมอว่า “ให้อยู ่กับปัจจุบัน”
ธรบอกว่า “หากเราคิดอะไรไปล่วงหน้าแล้วทําให้ทุกข์ ถ้าเหตุการณ์นั้น 
เกดิจรงิ เรากท็กุข์สองครัง้ หากเหตกุารณ์นัน้ไม่เกดิ เรากท็กุข์ฟร”ี ธรเป็น 
ครูทางธรรมที่ดีของเราเสมอ

๒ ปีที่เราสองคนปฏิบัติมา ธรเปลี่ยนไปมาก ใจเย็นลง มองอะไร 
รอบตัวเป็นธรรมดามากขึ้น มีใจเมตตา กรุณากับผู้อื่น เราสองคนยังคง 
ท�างาน แต่ไม่ได้ท�าเพื่อหวังอะไรตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือ 
เกียรติยศ เพราะเราคิดว่าเราพอแล้ว แต่เราอยากให้พี่ๆ น้องๆ ในบริษัท 
สขุสบาย เรายงัคงตัง้ใจเลีย้งลกู แต่ไม่ได้หวงัให้เขาเป็นคนเก่ง หรอืประสบ 
ความส�าเรจ็ในสงัคมมากมาย แต่เราอยากให้ลกูๆ รูจ้กัการช่วยเหลอื ดแูล 
ตัวเอง และจัดการกับใจตัวเองได้  เราใช้ชีวิตแบบไม่ตั้งค�าถามแล้วว่า 
“เกิดมาท�าไม” แต่กลับกัน เมื่อเรารู้แล้วว่า “ท�าไมเรายังต้องเกิดมา” เรา
กพ็ยายามจดัสรรเวลาให้มากขึน้อกี ในการฝึกปฏบิตัภิาวนา โดยมเีป้าหมาย 
ว่า “เราจะไม่เกิดอีก เพราะการเกิดเป็นทุกข์” รู้นะ ว่าคงจะใช้เวลาอีก 
หลายชาติ แต่อย่างน้อย ชาตินี้เราได้เกิดมามีโอกาสดีขนาดนี้ ท�าไมเราจึง 
จะไม่พยายามล่ะ
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แต่บททดสอบชีวิตไม่เคยจบ…๔ เดือนที่ผ่านมา เราเจอบททดสอบ 
ชีวิตที่ยากขึ้นไปอีก จากที่ธรแข็งแรงทั้งกายทั้งใจมาเป็นเวลา ๒ ปีกว่า 
เป็นช่วงชวีติทีค่รอบครวัเรามคีวามสขุมาก เป็นความสขุทีล่ะเอยีดขึน้ แม้จะ 
ยังเป็นความสุขแบบโลกๆ ก็ตาม แต่ยังมีความสุข สงบทางธรรมเพิ่มขึ้น 
มาด้วย เราคิดฟุ้งซ่านน้อยลง อยู่กับทุกๆ ขณะ มีความคาดหวัง ยึดมั่น 
ถือมั่นน้อยลง ครอบครัวเราพูดจากันง่าย รู้เรื่อง เวลามีความเห็นขัดแย้ง 
กัน การกลับมาดูใจตัวเองท�าให้สติกลับมาอย่างรวดเร็ว ทุกข์ในเรื่องต่างๆ 
ยังคงมีอยู่ แต่ก็สั้นลงมา เพราะเราปรุงแต่งน้อยลง

บททดสอบครั้งนี้ถือว ่าโหดจริงๆ ธรเริ่มมีอาการเจ็บป่วยจาก 
โรคกระเพาะ ตามมาด้วยปวดขาอย่างรุนแรง และไม่ยอมไปหาหมอ 
เพราะเรายงัม ี“ความกลวัทีจ่ะเผชญิกบัความจรงิ” อาการแย่ลงเรือ่ยๆ เป็น 
๒ - ๓ เดอืน ทีธ่รเผชญิกบัทกุขเวทนาอย่างสาหสัมาก กนิไม่ได้ นอนไม่หลบั 
เจ็บปวดตลอดเวลา ส่วนเราเองก็เผชิญกับความทุกข์ใจอย่างที่สุด แต่… 
เมือ่เราสองคน นกึย้อนไปถงึสิง่ทีไ่ด้ตกลงกนัเมือ่สองปีก่อนว่า “เราจะคลาย 
ความยึดติดซึ่งกันและกัน ต่างคนจะต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด” 
แปลกดี ทุกครั้ง เราทุกข์เป็นดับเบิ้ล เขาทุกข์เราก็ทุกข์ เราทุกข์เขาก็ทุกข์ 
แต่ครั้งนี้ ต่างคนต่างดูแลจิตใจของตัวเอง

จนคืนวันหนึ่ง ธรทนกับทุกขเวทนาทางกายไม่ไหวอีกต่อไป เราจึง 
ตัดสินใจไปหาหมอ แต่หมอไหนละที่เราจะไปหา หมอไหนล่ะที่จะเข้าใจ... 
เป็นเรื่องแปลกที่ตอนเจ็บปวดจนขาดสติ ธรพูดว่าจะไปโรงพยาบาล 
เซนต์หลุยส์ ทั้งที่เราไม่เคยไปที่นั่นมาก่อน ท�าให้เรานึกถึง พี่หมอนัน 
(พญ.จิตตินันท์ สรรพวัฒน์) พี่สาวเพื่อนสนิทของเรา ซึ่งเราเคยคิดจะ 
ฝากชวีติไว้ก่อนตาย เพราะเคยได้มโีอกาสสนทนาธรรมกบัพีน่นั แล้วพบว่า 
พี่นันเป็นหมอที่มีความเข้าใจทั้งร่างกายและจิตใจของคนไข้ได้เป็นอย่างดี 
พอไปถึง พี่นันบอกว่าธรไตวาย และแปลกใจที่ทนอยู่มาได้หลายเดือน 
ต้องขอบคุณพี่นันที่ให้การรักษาอย่างทันที ท�าให้ไตของธรค่อยๆ ดีขึ้น 
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ช่วงที่อยู่ที่ รพ.เซนต์หลุยส์ ธรแทบจะไม่มีสติ จ�าอะไรไม่ค่อยได้ เพราะ 
ของเสียจากไตขึ้นสมอง และได้ยาแก้ปวดที่ค่อนข้างแรง แต่ถึงกระนั้น 
ธรยงัมคี�าพดูให้เราแปลกใจได้หลายครัง้ ซึง่คงจะเป็นค�าพดูจากจติใต้ส�านกึ 
จริงๆ

ในวันที่พระอาจารย์ครรชิตเมตตามาเยี่ยม ธรได้ถวายผ้าไตร โดย 
ได้กล่าวค�าถวายที่คงมาจากเบื้องลึกของจิตใจ ท�าเอาน้องๆ ที่ฟังหลายคน 
น�า้ตาคลอ ธรบอกว่า “ขอให้ท่านทีไ่ด้สวมใส่ผ้าไตรนีไ้ด้เผยแพร่ธรรมะ 
ที่ถูกต้องไปในวงกว้าง ให้ชนรุ ่นหลังได้มีโอกาสพ้นทุกข์” ยิ่งตอน 
พระอาจารย์ตอบกลบัว่า “ผ้าไตรนีเ้ป็นของพระอาจารย์เอง พระอาจารย์จะ 
ใส่ไปเทศน์ทั่วประเทศ” เรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก และยังมีค�าพูด 
อีกหลายค�า ที่ธรพูดกับอีกหลายคน ที่มาวันนี้ธรจ�าไม่ได้แล้ว ด้วยความที่ 
สติยังไม่สมบูรณ์ แต่ท�าให้เราเห็นได้เลยว่า ธรมีธรรมะอยู่ในจิตใต้ส�านึก 
แล้วจริงๆ

เราและครอบครัวของธร ทั้งคุณพ่อ พี่กฤต พี่ป้อม อีกทั้งกัลยาณ- 
มิตรอย่างพี่นิด พี่น้อง พยายามช่วยกันหาหมอเก่งๆ มาช่วยรักษาธร 
ในครั้งนี้ เราตัดสินใจย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงว่า 
เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อหวังว่าจะได้พบกับ 
คุณหมอที่เก่ง และได้รับการรักษาที่ดีที่สุด แต่แล้วเราก็ต้องพบกับความ 
ผิดหวังหลายครั้งหลายครา จากคุณหมอที่มาเยี่ยมอาการ ต่างคนต่างมอง 
ในมุมมองที่ตนเองเชี่ยวชาญ และแสดงความเห็นที่ฟังแล้วท�าให้เราเกิด 

วันนี้เรายังเป็นปุถุชนธรรมดาที่ยังต้องฝึกฝนอีกมาก 
แต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่า  เราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไร 
เราไม่มีทางเปลี่ยนโลกให้เป็นดั่งใจเราได้ 
แต่เราต้องฝึกฝนจิตใจเราให้  ‘ยอมรับ’ 
แต่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
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ความทุกข์ใจเหลือเกิน บริการและการดูแลของบุคลากรที่นั่นก็ไม่เป็น 
ที่ประทับใจเลย

จนในทีส่ดุ พีก่ฤตตดัสนิใจไปพบคณุหมอยงยทุธ (รศ.ดร.นพ.ยงยทุธ 
ศริวิฒันอกัษร) ซึง่มคีนแนะน�ามาหลายทางมาก ว่าท่านเป็นคณุหมอผ่าตดั 
ที่เก่งมาก แต่ทุกคนก็บอกว่าคงไม่ง่าย  เพราะท่านมีภารกิจมากมาย 
รวมทั้งงานบริหารด้วย (คืนนั้นธรมีค�าพูดแปลกๆ อีกแล้วว่า พี่กฤตเอา 
ไฟฉายมาให้) และเราได้มีโอกาสไปพบท่านเองอีกครั้ง เพื่อเรียนท่านว่า 
เราไม่ขออะไรมาก ขอเวลาให้ธรได้ปฏิบัติธรรม และมีเวลาอยู่สั่งสอนลูก 
อีกซักหน่อย ท่านเข้าใจและให้ความเมตตาพวกเราเหลือเกิน ในยามนั้น 
ครอบครัวเราไม่รู้จะขอบพระคุณท่านออกมาเป็นค�าพูดได้อย่างไร พวกเรา 
แอบเรยีกท่านว่า “คณุหมอเทวดา” ไม่ใช่เพราะท่านเป็นแพทย์ทีเ่ก่ง ทีเ่รา 
เชื่อว่าจะสามารถท�าให้ร่างกายธรดีขึ้นได้ แต่สิ่งส�าคัญเหนืออื่นใดคือ 
ท่านเป็นแพทย์ที่มีความเมตตากรุณา และความใส่ใจสูงมาก ท�าให้สิ่งที่ 
ดีขึ้นในทันทีทันใด คือ “จิตใจของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย” นับแต่วันนั้น 
เราก็มีความอบอุ่น อยู่ในโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์จนถึงวันนี้

ไม่เพียงแต่คุณหมอยงยุทธเท่านั้น คุณหมออีกท่านที่เราซาบซึ้งใจ 
มากๆ คอื อ.พญ.ศริโิสภา เตชะวฒันวรรณา คณุหมอทีม่าช่วยดแูลเรือ่ง 
เคมีบ�าบัด ซึ่งครอบครัวเราแอบเรียกท่านว่า “คุณหมอนางฟ้า” ทุกครั้งที่ 
ท่านได้คุยกับเราสองคน และอธิบายให้ฟังถึงเรื่องราวต่างๆ ทั้งในแง่มุม 
ของโรค ด้วยศัพท์ทางการแพทย์แล้ว คุณหมอยังสอดแทรกธรรมะ และ 
การให้ก�าลงัใจทกุครัง้ เราเหน็น�า้ตาธรไหล เมือ่คณุหมอเดนิออกไปจากห้อง 
และธรพูดกับเราว่า  เกือบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา นี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่า มีคน 
พร้อมที่จะช่วยดูแลกายเราได้ ทําให้เราสองคนรู้สึกเบาไปเยอะ คุณหมอ 
อีกท่านที่ขอกล่าวถึงคือ ผศ.นพ.นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล ที่ช่วยดูแล 
อาการปวดทางกายของธร ให้อยู่ในระดับที่ธรสามารถจะมีสตแิละเรี่ยวแรง
ในการปฏิบัติธรรมได้ พยาบาลที่นี่ก็น่ารัก และดูแลคนไข้ด้วยใจทุกคน 
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เรารู้สึกเหมือนกับที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองไปแล้ว ธรบอกว่า ขอยกกายนี้ 
ให้คุณหมอและพยาบาลดูแล ส่วนเรามีหน้าที่ดูแลใจให้ดีที่สุด

ทุกวันที่อยู่ที่นี่ รอรับการรักษา ซึ่งคงจะใช้เวลาอีกค่อนข้างยาวนาน 
เราสองคน รวมถึงคนรอบข้าง ได้ใช้โอกาสนี้ศึกษากายใจของตัวเอง เรา 
พยายามใช้เวลาทกุลมหายใจทีย่งัมอียู ่เจรญิสต ิบางทกีส็วดมนต์ สนทนา 
ธรรม เรากับธรตกลงกันว่า ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น เราจะมีความสุข 
กับตรงนี้ ปัจจุบันขณะนี้ และหากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เราจะใช้ชีวิตเพื่อ 
การปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรมะ และช่วยเหลือผู้อื่น ให้คุ้มกับที่ได้เกิดมา 
เป็นมนุษย์ในชาตินี้ 

ค�าว่า “ปัจจุบันขณะ” ช่างมีความหมายกับเรามากมายเหลอืเกนิ ถ้า 
ไม่อยูใ่นสภาวะเช่นนี ้เราคงจะไม่เข้าใจว่าส�าคญัอย่างไร ทกุวนันีเ้ราพยายาม 
ไม่อาลยักบัอดตีทีผ่่านมา ไม่กงัวลถงึอนาคตทีย่งัมาไม่ถงึ เราอยูก่บัปัจจบุนั 
และพยายามยิ้มให้กับตัวเอง และคนรอบข้างทุกวัน

ยังคงมีเรื่องเล่าต่อไปอีกยาว ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ ส�าหรับ 
ตอนนี ้ขอจบด้วย ๔ ประโยคสอนใจ ทีท่่านอาจารย์ทวศีกัดิม์กัจะย�า้เตอืน 
พวกเราบ่อยๆ

  หน้าที่   เป็นสิ่งภายนอกที่ต้องกระท�า
  ปล่อยวาง   เป็นสิ่งภายในที่ต้องกระท�า
  ปัญหา   พยายามแก้จนสุดความสามารถ 
  แก้ได้หรือไม่ได้  ก็ต้องปล่อยวาง

วันนี้เรายังเป็นปุถุชนธรรมดาที่ยังต้องฝึกฝนอีกมาก แต่อย่างน้อย 
เรากร็ูแ้ล้วว่า เราจะใช้ชวีติทีเ่หลอือยูอ่ย่างไร เราไม่มทีางเปลีย่นโลกให้เป็น 
ดั่งใจเราได้ แต่เราต้องฝึกฝนจิตใจเราให้ ‘ยอมรับ’ แต่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่ 
เกิดขึ้น อย่างที่ธรบอกไว้ เจ็บตัวครั้งนี้ จะต้องมีอะไรที่ดีขึ้นไปอีก…
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การฝึกรู ้ดใูจตนเอง จะว่าง่ายๆ กง่็าย จะว่ายากกย็าก โดยเฉพาะขณะที่ 
เราก�าลงัท�าดเีพือ่ผูอ้ืน่ ใจทีอ่ยากท�าดแีล้วเผลอตดิด ีเมือ่เกดิความผดิพลาด 
ไม่ตรงตามความคาดหวงั ไม่ได้รบัการตอบสนอง หรอืไม่ถกูมองเหน็ กจ็ะ 
โกรธ เสียใจ น้อยอกน้อยใจ หลงเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 
แล้วเกิดค�าถามขึ้นมาว่า ท�าไมท�าดีแล้วไม่ได้ดี ท�าดีแล้ว ไม่รู้สึกมีความสุข 
อิ่มเอมใจ

อรุณชัย นิติสุพรรัตน์

บัวไม่ให้ช�้ำ
น�้ำไม่ให้ขุ่น
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เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางกลุ่ม I SEE U ได้พากันไป 
เยี่ยมผู ้ป่วยที่ รพ. แห่งหนึ่ง  เพื่อตั้งใจท�าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงรชักาล 
ที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน

มีคนไข้อยู ่เคสหนึ่ง ชื่อป้าป้อม อายุน่าจะประมาณ ๗๐ ต้นๆ 
มีสายยางให้อาหารเสียบคาอยู่ที่จมูก แกนอนกระสับกระส่าย พลิกซ้าย 
พลิกขวา ยกแข้งยกขาพาดไปพาดมา พูดจางึมง�าฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจว่า 
แกต้องการจะบอกอะไรกับพวกเรา

อาการกระวนกระวายของคุณป้า ดึงดูดให้จิตอาสาหลายคนเข้าไป 
ห้อมล้อมรอบเตยีงของแก ต่างช่วยกนัลบูสมัผสัอย่างอ่อนโยน เพือ่เรยีกสติ 
ให้คุณป้ากลับมารู้สึกตัว อยู่กับปัจจุบันขณะกับพวกเรา แต่ก็ได้ผลเป็น 
ช่วงสั้นๆ แกกลับมาสงบได้ไม่นาน อาการพลุ่งพล่านก็ก�าเริบขึ้นอีก เป็น 
อย่างนี้อยู่หลายรอบ

เราได้ข้อมูลของป้าป้อมจากน้องสาวชื่อป้างามว่า ป้าป้อมป่วย 
เป็นอมัพฤกษ์ ซกีขวามาปีกว่า แกเพิง่ถกูตดัเท้าซ้ายออกไปเมือ่วาน โดยที่ 
แกไม่ทราบมาก่อนว่าจะต้องถกูตดัเท้าออกไป วนันีต้ืน่ขึน้มาเท้าซ้ายหายไป 
แกคงตกใจ เสียใจ ท�าใจไม่ได้ จึงมีอาการทุรนทุรายอย่างที่ปรากฏให้เห็น

ด้วยความหวังดี อาสาจึงขออนุญาตป้างาม น�าหมอนหลอดที่ 
ติดกระเป๋า มาหนุนให้กับป้าป้อมตามจุดต่างๆ ที่มีโอกาสเป็นแผลกดทับ 
ป้างามแสดงสีหน้าไม่ไว้วางใจ แกคิดว่าพวกเราจะเอาหมอนมาขาย 
เมื่อท�าความเข้าใจกับแกว่า หมอนนี้อาสาสมัครตั้งใจท�าขึ้นมา เพื่อมอบ 
เป็นก�าลงัใจให้กบัผูป่้วย ระหว่างท�า อาสากจ็ะเจรญิสต ิภาวนาไปด้วย เมือ่
ท�าเสร็จ ก็จะตั้งจิตอธิษฐาน ส่งความปรารถนาดีผ่านหมอนที่ท�ากับมือ 
มาถึงผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับพลังบุญจากหมอนใบนี้ พอรู้อย่างนี้ สีหน้า 
ป้างามก็ดูผ่อนคลายขึ้นมาก
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เมื่อเราชวนป้างามคุย ถามไถ่ทุกข์สุขต่อ จึงได้ทราบว่าทั้งสองคน 
พี่น้องเป็นโสด ไม่ได้แต่งงานทั้งคู่ และต้องมาดูแลกันยามแก่เฒ่า

เราสังเกตเห็นว่า สีหน้าป้างามดูเครียด ไม่ค่อยมีความสุข เราก็เลย 
ให้ก�าลังใจ ชื่นชมแกว่า ป้างามเป็นน้องที่น่ารัก คอยเอาใจใส่ดูแลพี่สาว 
อย่างดี ดูได้จากที่ป้าป้อม ติดเตียงมาปีกว่า ไม่มีแผลกดทับเลย

ป้างามสวนขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่พอใจ “ไม่เป็นได้ไง... เป็นแผลทั้งตัว 
มาแล้ว” พูดแล้วก็เบือนหน้าหนี ด้วยท่าทีเบื่อหน่าย เอือมระอา

“อ้าว...เหรอครับ แล้วแผลหายได้อย่างไรล่ะครับ ทําไมป้างามเก่งจัง 
ดูแลจนแผลกดทับหายได้”

คราวนี้แกชักสีหน้าไม่พอใจ ท�าเสียงขุ ่นใส่พวกเราว่า  “โอ๊ย.... 
ถามอะไรเซ้าซี้อยู่ได้ เมื่อไหร่จะไปซักที.... รําคาญ” ท�าเอาพวกเราไปต่อ 
ไม่ถูก ตั้งรับไม่ทัน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ท�าไมแกถึงไม่ยอมรับค�าชื่นชม 
จากพวกเรา

การต้องมารับภาระหน้าที่ดูแลพี่สาวที่ป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
คงเป็นภาระหนกั ท�าให้แกเครยีด ไม่มคีวามสขุ พอเราไปชืน่ชมความดงีาม 
ของแก แกกเ็ลยแสดงอาการปฏเิสธ ต่อต้าน จนท�าให้พวกเราๆ ต้องค่อยๆ 
ถอยออกมา

การท�าความดี ถ้าไม่ได้ออกมาจากใจที่แช่มชื่น ท�าดีก็ไม่ได้ดี 
ท�าดีก็ไม่รู้สึกอิ่มเอมใจ

เมื่อวานนี้ ได้มีโอกาสไปแนะน�างานอาสาของ I SEE U ให้กับ 
รพ.แห่งหนึ่งได้รู้จัก ตลอดระยะเวลาที่ได้พูดคุยกัน เราต่างแลกเปลี่ยน 
มุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์การท�างานด้าน Palliative Care 
ให้แก่กนั เราต่างชืน่ชมในกนัและกนั คยุกนัไม่นาน กเ็หมอืนรูจ้กัสนทิสนม 
กันมานาน บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่รู้สึกว่ามีการ 
เปรียบเทียบ ไม่รู้สึกว่าก�าลังถูกประเมินค่า รู้แต่ว่า ต่างฝ่ายต่างมีความสุข 
ที่ได้ยินได้ฟัง ได้รับรู้ ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้แก่กัน
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ก่อนจากกนั เราจงึขออนญุาตเจ้าหน้าที ่น�าหมอนหลอดมามอบให้กบั 
ผู้ป่วยติดเตียง เราได้มีโอกาสไปมอบให้กับเคสของคุณพ่อวัย ๙๐ ที่นอน 
หายใจระทวย คณุพ่อลมืตา และพดูเปล่งเสยีงไม่ค่อยได้แล้ว และมลีกูชาย 
วัยกลางคนมาเฝ้าอยู่ข้างเตียงทุกวัน

เคสนี้ เราไม่ต้องซักถามอะไรมากเลย ลูกชายเล่าเองเลย ด้วยความ 
ภาคภูมิใจ ร่ายยาวด้วยน�้าเสียงที่สดใส เปี่ยมพลัง แววตาเปล่งประกาย 
จนเตียงข้างๆ ต้องหันกลับมาร่วมชื่นชมยินดีด้วย

แกเล่าว่า แกเป็นลกูชายคนเลก็ ตดัสนิใจเอาพ่อทีป่่วยจากต่างจงัหวดั 
มาดูแลเอง เช็ดตัว เช็ดอึ เช็ดฉี่ เปลี่ยนผ้าอ้อม แกท�ากับมืออยู่คนเดียว 
แกบอกว่า “ผมจะจ้างคนมาดูแลพ่อเหมือนคนอื่น ผมก็มีปัญญาจ้างนะ 
แต่ผมคิดว่า คนอื่นทําไม่ได้ดีเท่าลูกทําให้พ่อหรอก” แกเชื่อว่าการได้ท�าให้ 
พ่อด้วยตัวเอง แกจะได้บุญมากกว่า

แกพรัง่พรวู่า “ทกุวนันี ้งานและเงนิแกไม่เคยขาดมอืเลย จบงานหนึง่ 
กม็งีานอืน่เข้ามาต่อ งานไม่เคยลด เงนิไม่เคยขาดมอื” เราสบตากนั ยิม้ให้ 
แก่กัน เข้าใจซึ่งกันและกัน

เราหันไปกระซิบข้างหูคุณพ่อว่า “ลูกชายดูแลดีไหม”
คุณพ่อตอบเสียงค่อยมาก แทบฟังไม่ได้ความ แต่สายตาที่คุณพ่อ 

มองไปที่ลูกชาย มันบอกได้มากกว่าค�าพูด คุณพ่ออยู่ในท่วงท่าที่สงบมาก 
ไม่มีความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจใดๆ แสดงให้เห็นเลย แม้กายจะนอนนิ่ง 
ไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้

เราถามลูกชายว่า “เคยบอกรักคุณพ่อไหม”
แกยิม้ แล้วเดนิรีเ่ข้าไปกอดและหอมแก้มพ่อทีน่อนป่วยอย่างมาดมัน่ 

ไม่มีความเคอะเขินเลย ท�าเอาพวกเรา พยาบาลและญาติเตียงอื่นๆ ใน 
วอร์ดนั้น รู้สึกตื้นตันใจมาก ที่ได้เห็นภาพชายวัยกลางคน ผิวคล�้ากร้าน 
มีรอยสักเต็มตัว แสดงความรักกับพ่อ ให้พวกเราได้ร่วมเป็นสักขีพยาน 
เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นลูกชายกับพ่อ 
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ในช่วงวัยแบบนี้ แสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะ
ความรัก ความเคารพ ที่ลูกชายมอบให้พ่อ มันทรงพลังมากพอที่จะ 

ท�าให้คุณพ่อมั่นใจว่า ชีวิตที่ผ่านมา ได้ท�าหน้าที่ของพ่อที่ดีสมบูรณ์แล้ว 
พ่อพร้อมที่จะเดินทางต่อ เมื่อถึงวันที่ร่างกายนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

ความด ีถ้าท�าด้วยใจทีใ่สซือ่ ไม่คดิมาก ผลบญุคอืความสขุใจ กจ็ะ 
เกิดขึ้นทันทีขณะที่ท�า ไม่ต้องรอ

ความด ีถ้าท�าด้วยหน้าที ่แม้จะท�าหน้าทีไ่ด้ดมีากเท่าไหร่ แต่ถ้าใจ 
ไม่ได้อยู่กับการกระท�าตรงนั้น เราอาจจะได้แค่ผลงาน แต่ไม่ได้ผลบุญ 
หลายเคสที่ผู ้ดูแลรับหน้าที่หนักมากในการดูแลผู้ป่วย ยิ่งท�ายิ่งเหนื่อย 
ยิ่งท�าตัวเองยิ่งป่วย ยิ่งสงสารตัวเอง จนเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว

คนดูแลผู้ป่วยที่แบกรับภาระ กอดความรับผิดชอบเอาไว้คนเดียว 
ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมผ่อนปรน ถือดี ยึดถือความถูกต้อง ยึดถือทฤษฎี 
ยึดถือความรู้ ยึดถือเหตุผลมากมายเอาไว้ จะส่งผลต่อจิตใจ ท�าให้จิตใจ 
แข็งกระด้าง ตึงเครียด ไม่พอใจ เก็บกด เศร้าหมอง หรือไม่ก็โกรธ 
และระเบิดออกมาในที่สุด

เวลาเราควบคมุตวัเองให้เป็นคนด ีเราจะเกบ็และกดความรูส้กึทีไ่ม่ดี 
เอาไว้ เพราะเราไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี

เวลาที่เราเก็บและกดเอาไว้มากๆ ไม่เคยฝึกปล่อย ฝึกยอมรับ 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา การเก็บและกดความจริงที่เกิดขึ้น 
ในใจ เพียงเพื่อต้องการรักษาภาพลักษณ์ความเป็นคนดีเอาไว้ โกรธก็ไม่รู้ 
ว่าโกรธ เสยีใจ ผดิหวงั กบ็อกว่าไม่เป็นไร ฉนัปล่อยวางได้ การเกบ็โกรธ 
กดอารมณ์ที่ไม่พอใจเอาไว้มากเข้าๆ เมื่อถึงวันที่แรงอัดมันเต็มมันตัน 
อั้นไว้ไม่อยู่ มันจะระเบิดออกมา ท�าลายตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก และ 
ต่อจากนั้นแรงระเบิดก็จะขยายวงออกไปท�าร้ายคนใกล้ชิด คนที่อยู่กับเรา
ผูกพันกับเรามากที่สุด เป็นล�าดับต่อๆ ไป
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ภาพของคุณป้าป้อม ที่นอนกระวนกระวาย ทุรนทุราย ราวกับคน 
ขาดสต ิไม่ต่างไปจากคนทีโ่ดนลกูหลง จากแรงระเบดิทีเ่กบ็กดอดัอัน้ไว้นาน 
ของน้องสาว โดยไม่มีใครรู้ว่า ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงนั้น เกิดขึ้นจาก
อะไร

ความรูส้กึไม่ดพีอ แม้ผูอ้ืน่จะพยายามชีช้วน ให้ร่วมชืน่ชมกบัความจรงิ 
ที่เกิดขึ้นจากการท�าดีของเขา แต่ตัวเองก็ยังไม่สามารถยอมรับค�าชื่นชม 
นั้นได้ เพราะคอยแต่จะคิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ สร้างมาตรฐานใหม่ 
ให้กับตนเองอยู่เสมอ เพื่อยืนยันความเชื่อที่ว่า ตัวเองนั้นไม่ดีพอจริงๆ

ผลจากการไม่รู้ ไม่ยอมรับ ทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ท�าให้เรา
กลายเป็นคนที่ขาดรัก รักตัวเองไม่เป็น สุขยาก ทุกข์ง่าย เหมือนคนที่ 
ต้องค�าสาปตัวเอง จมอยู่กับความคิดที่ท�าให้เกิดทุกข์จนชินชา กลายเป็น 
เรื่องปกติ คิดว่าตัวเองถูก แต่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์

การดูแลคนที่เรารักในยามป่วยไข้ เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 
ระหว่างผูป่้วยและผูด้แูล เมือ่ผูด้แูลรกัษาใจได้ด ีจติใจผูป่้วยกด็ตีามไปด้วย 
แต่ถ้าผู้ดูแลไม่รู ้จักใจตัวเอง ไม่รู ้ว่าใจที่ปกติเป็นอย่างไร ใจที่ไม่ปกติ 
ต่างกันอย่างไร

นอกจากผู้ดูแลจะไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง 
แล้ว ภาวะไม่รู ้เนื้อรู ้ตัวของผู้ดูแล ยังมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย 
อย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้อีกด้วย

การฝึกหมัน่สงัเกต อย่างซือ่ตรงกบัความรูส้กึของตวัเอง ไม่หลงเชือ่ 
ความคดิง่ายๆ จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีเ่ราไม่ควรจะมองข้าม เมือ่เราเหน็ตวัเอง 
รูจ้กัตวัเอง เข้าใจตวัเอง ยอมรบัตวัเอง อย่างทีต่วัเองเป็นได้จรงิๆ คนที่ 
เรารัก คนที่เราดูแลอยู่ จะท�าหน้าที่สะท้อน เพื่อยืนยันให้เรารู้เองว่า 
ใจของเราขณะนั้นเป็นเช่นไร
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ประไพศรี วัฒนาศรมศิริ

นี่คือสถานแห่งบ้านทรายทอง ที่ฉันปองมาสู่ ฉันยังไม่รู้ เขาจะต้อนรับ 
ขับสู้เพียงไหน...”

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ เป็นวันแรกที่ดิฉันก้าวเข้าสู ่เขตรั้ว 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพลงนี้ก็แว่วขึ้นมาในหัว ประหนึ่งนางสาว 
พจมาน สว่างวงศ์ ก�าลังก้าวเข้าสู่เขตรั้วไพศาลของบ้านทรายทอง มันเป็น 
ความรู้สึกของวัยรุ่นเมื่อสมัย ๔๐ ปีที่แล้ว ที่มักจะเปรียบเทียบกับชีวิต 
ในละครเสมอ มานึกย้อนหลังแล้วช่างน่าขันจริงๆ

๔๐ ปี
กับหลักธรรม
น�ำชีวิต
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วนัแรก ของการเปลีย่นแปลงสถานะ จากนกัศกึษาในรัว้มหาวทิยาลยั 
มหิดล มาเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ได้บรรจุเป็น 
ข้าราชการเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๑) ช่างน่าตื่นเต้นเสียนี่กระไร ว่า 
ในชีวิตการท�างาน เราจะพบเจอกับอะไรบ้างหนอ แต่ในส่วนลึกของหัวใจ 
ได้พกความพร้อมมาเตม็ร้อย ทีจ่ะมารบัหน้าทีข่องนกักายภาพบ�าบดั เพยีง 
คนเดียว ในสังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการ (รุ ่นพี่นักกายภาพบ�าบัด 
คนก่อน ได้ลาออกจากราชการไป) 

ค�าถามมากมายว่า ท�าไมจึงเลือกเรียนวิชาชีพนี้ ค�าตอบซึ่งพ่วงด้วย 
เรื่องราวมากมายเช่นกัน คือเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๕ ตัวดิฉันเองได้ 
ประสบอบุตัเิหต ุกระดกูต้นขาขวาหกั เข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช 
ได้รบัการผ่าตดัดามเหลก็ทีก่ระดกูต้นขาทีห่กั และได้พบกบันกักายภาพบ�าบดั 
เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย และฝึกเดินด้วยไม้ค�้ายัน ซึ่งเป็นช่วง 
โอกาสทีไ่ด้รูจ้กักบัวชิาชพีนีใ้นระดบัหนึง่ ดงันัน้ตอนทีส่อบเข้ามหาวทิยาลยั 
จงึตดัสนิใจเลอืกวชิาชพีนีด้้วย เพราะในขณะนัน้ วชิากายภาพบ�าบดันี ้เป็น 
วิชาชีพขาดแคลน มีสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียว ปีหนึ่ง 
รบันกัศกึษาเพยีง ๒๕ คนเท่านัน้ เมือ่ได้เป็นนกัศกึษาวชิาชพีนีแ้ล้ว ยิง่รูส้กึ 
ว่าตวัเองตดัสนิใจถกู เพราะวชิาชพีนี ้เป็นหนึง่ในวชิาชพีด้านการแพทย์และ 
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สาธารณสขุ ทีส่ามารถดแูล รกัษา ฟ้ืนฟสูขุภาพผูป่้วย ให้กลบัสูส่ภาพเดมิ 
ได้ตามพยาธิสภาพของโรคของแต่ละคน

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคติพจน์จารึกอยู่บนเข็ม 
นักศึกษา ไว้เตือนใจนักศึกษาทุกคน อตฺตาน� อุปม� กเร “พึงปฏิบัติต่อ 
ผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง” มันช่างสอดคล้องกับคติธรรมที่ดิฉัน 
ได้รับจากเตี่ยและแม่มาตั้งแต่เด็ก ท่านสอนเสมอว่า “จงรู้จักเอาใจเขา 
มาใส่ใจเรา” นอกจากนี้ ขณะที่ข้ามเป็นมาเรียนฝั่งศิริราช ยังได้รับทราบ 
พระราชด�ารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม- 
ราชชนก พระบดิาแห่งการแพทย์ไทย และองค์บดิาแห่งการสาธารณสขุไทย

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ล้วนแต่เป็นหลักธรรมที่มีคุณค่า ซึ่งตัวดิฉันน�ามาเป็นหลักในการ 
ด�าเนินชีวิต ทั้งส่วนตัวและการท�างาน นอกจากนี้ การได้รับประสบการณ์ 
ตรงจากการบาดเจ็บ เมื่อปี ๒๕๑๕ ท�าให้ดิฉันยิ่งเอาใจใส่ลึกซึ้งกับการ 
น�าหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกายภาพบ�าบัด ที่ต้อง 
ดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป

การเริ่มต้นชีวิตของการท�างานของดิฉัน ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
ถือว่าโชคดีและธรรมะจัดสรรอย่างต่อเนื่อง ที่นี่ ดิฉันได้พบกับผู้บังคับ 
บัญชาคนแรกในชีวิตราชการ นายแพทย์สุวัฒน์ ดวงพลอย (ช่วงปี 
๒๕๑๗ - ๒๕๓๒) ท่านเป็นเจ้านายที่น่าเคารพนับถืออย่างมาก ท่านดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเหมือนลูกหลาน ดิฉันยังจ�าวันที่ท่านพาดิฉันไปซื้อ 
เครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าส�าหรบัใช้กบัผูป่้วย ทีโ่รงพยาบาลศริริาช เหมอืนคณุพ่อ 
พาลูกสาวไปซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท�างาน ท่านยังคอยสอนเรื่อง 
กฎระเบยีบราชการต่างๆ ทีข้่าราชการใหม่อย่างเราพงึรู ้ท่านยงัให้โอกาสได้ 
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ลาศึกษาต่อ เพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ สนับสนุน ให้ขวัญและก�าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานมาตลอด 

ถือว่าเป็นบุญที่ได้พบกับผู้บังคับบัญชาที่มีเมตตาธรรม ท่านจึงเป็น 
หนึ่งในแบบอย่าง ที่ดิฉันได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งด้านบริการผู ้ป่วย 
ด้านบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา และการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน

ธรรมะจัดสรรต่อเนื่อง ดิฉันได้พบกับผู้อ�านวยการยุคต่อๆ มา และ 
ผูบ้รหิารส่วนใหญ่สนใจในธรรมะ ในปี ๒๕๔๙ พีอ่ิด๊ (พีก่�าไลทอง ภทูตัโต) 
หัวหน้าพยาบาล ในช่วงปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓ ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน 
ชมรมรักษ์เพื่อน เพื่อนรักษ์ (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ชมรมจริยธรรม 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๒) ได้จัดกิจกรรมพาน้องเข้าวัด 
ฟังธรรม - ปฏิบัติธรรม อย่างสม�่าเสมอทุกปี

และในช่วงนี้ เอง ที่ดิฉันได้มีโอกาสเข ้าคอร์สปฏิบัติธรรมกับ 
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ ที่บ้านทรงไทย ส.รวยเจริญ 
ของคณุแม่ส�ารวย อ�าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และในช่วง 
ของผูอ้�านวยการ นายแพทย์มานติ หงสวนิติกลุ (ช่วงปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑) 
เป็นช่วงทีโ่รงพยาบาลสมทุรปราการได้เริม่จดัหน่วยปฐมพยาบาลไปร่วมงาน 
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แสดงธรรม - ปฏบิตัธิรรมของชมรมกลัยาณธรรม ทัง้ทีม่หาวทิยาลยัธรรม- 
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข 
มหาเมฆ และยังเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ โดยได้รับการ 
สนับสนุนจากผู้อ�านวยการท่านต่อๆ มา

และในปี ๒๕๕๗ ท่านผู้อ�านวยการ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ 
(ช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐) มนีโยบายทีจ่ะพฒันาโรงพยาบาลไปสูโ่รงพยาบาล 
คุณธรรม ดิฉันในฐานะกรรมการของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาล 
ได้รับโจทย์จากนายแพทย์ชูศักดิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน รองผู้อ�านวยการ 
ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้จัดกิจกรรมโดยใช้ห้องประชุมของโรง- 
พยาบาลในช่วงวันหยุด ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนในจังหวัด 
สมุทรปราการ ตามปรัชญาของโรงพยาบาล “โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
เพื่อชาวสมุทรปราการ” และ เป็นการปรับทัศนคติของผู้รับบริการว่า 
โรงพยาบาลไม่ใช่สถานทีท่ีใ่ห้การรกัษาโรคภยัไข้เจบ็ทางกายเพยีงอย่างเดยีว

ดฉินัจงึได้ปรกึษาหารอืกบัแพทย์หญงินติยา คมฤทธิ ์ประธานชมรม 
จริยธรรมในช่วงนั้น และคุณนิศากร พรพิทักษ์ด�ารง เลขานุการชมรมฯ 
ซึ่งเห็นพ้องกันว่า โรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมที่มุ ่งเน้นการสนับสนุน 
คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่เครือข่าย
สาธารณสุข และรวมถึงประชาชนทั่วไป

ดังนั้นโรงพยาบาลสมุทรปราการจึงได้ประสานกับทันตแพทย์หญิง 
อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรม  เพื่อสร้างโอกาส 
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ยกวัด น�าธรรม เข้ามาในโรงพยาบาล ซึ่งหมอจุ๋ม (ทพญ.อัจฉรา) และ 
กรรมการชมรมฯ ทุกท่าน ยินดีและเต็มใจ ในการที่จะร่วมกันท�ากิจกรรม 
อันเป็นการกุศลนี้ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

การแสดงธรรมครั้งแรก โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล 
สมุทรปราการและชมรมกัลยาณธรรม จึงได้เริ่มจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 
๒๙ มถินุายน ๒๕๕๗ และจดัต่อเนือ่งมา จนถงึปัจจบุนั ซึง่ท่านผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลคนปัจจบุนั แพทย์หญงิฤทยั วรรธนวนิจิ ท่านกใ็ห้การสนบัสนนุ 
ในการจัดกิจกรรมนี้ ที่โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องต่อไป

จากเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีการจัด 
แสดงธรรม - ปฏิบัติธรรม ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง 
ทกุเดอืน รวมทัง้สิน้ ๕๖ ครัง้ เป็นการแสดงธรรม ๑ วนัจ�านวน ๔๔ ครัง้ 
และการจัดปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ๓ วันจ�านวน ๑๒ ครั้ง

และ...จากปี ๒๕๒๑ มาถึง ปี ๒๕๖๑ เป็นเวลาร่วม ๔๐ ปี ที่ดิฉัน 
ได้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ท�างานแห่งแรก 
และแห่งเดียวในชีวิตการท�างาน ๓๘ ปี แห่งชีวิตข้าราชการ ๒ ปีของการ 
ปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษา หลงัเกษยีณอายรุาชการ และ ๓ เดอืนของการเป็น 
จิตอาสาของที่ท�างานแห่งนี้ ดิฉันโชคดีที่ธรรมะจัดสรรให้ได้พบเหตุการณ์ 
พบผู้คน ทุกสถานะ ทุกต�าแหน่ง ทุกวัย ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ได้มีโอกาส 
ใช้หลักธรรมในการแก้โจทย์ต่างๆ ทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการปฏิบัติงาน 
รับใช้แผ่นดิน

และ...ในต้นปี ๒๕๖๒ นี้ ดิฉันก�าลังจะก้าวออกจากเขตรั้วของ 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ สู่สถานะราษฎร (สูงวัย) เต็มขั้น โดยจะยังมี 
คติธรรมของบุพการี คติพจน์ของสถาบันการศึกษา และพระราชด�ารัส 
ขององค์พระบดิาแห่งการแพทย์ไทย และการสาธารณสขุไทย ตดิตวัในการ 
ด�าเนินชีวิตของดิฉันต่อไป



๑๐ตอน

เส้นทางลัดสู่นิพพาน
มีจริงหรือ?

อ. ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
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อุปาทาน
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
“อุปาทาน” เป็นสภาวธรรมของจิต อันบังเกิดความยึดมั่นถือมั่น 

ในสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
“อุปาทาน” มี ๔ อย่างคือ
• กามุปาทาน (Clinging to Sensuality)
• ทิฏฐุปาทาน (Clinging to Views)
• สีลัพพตุปาทาน (Clinging to Rules and Rituals)
• อัตตวาทุปาทาน (Clinging to “Self”)

ขยายความ “กามุปาทาน”

• ค�าว่า “กาม” แปลว่า ความใคร่ ซึ่งเกิดขึ้นที่จิต
• ค�าว่า “ราคะ” แปลว่า ความก�าหนดัยนิดใีนกาม หรอืในความใคร่
• ดังนั้น สรรพสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นที่ตั้งอาศัยของความใคร่ หรือ 

ความก�าหนัดยินดี สรรพสิ่งเหล่านั้น คือ “กาม” ในทางพระพุทธศาสนา
• ผู้ใดบังเกิดฉันทราคะในขันธ์ ๕, บังเกิดความก�าหนัดยินดีใน 

ขันธ์ ๕ ย่อมน�าไปสู่ “อุปาทาน ในขันธ์ ๕” อันน�ามาซึ่ง “ทุกข์”
• ยังมี “กิเลสกาม” ซึ่งเป็นที่ตั้งที่อาศัยของ “กาม” ได้แก่
• กามฉันทะ   คือ ความพอใจในความใคร่
• กามราคะ   คือ ความก�าหนัดยินดีในความใคร่
• กามนันทิ   คือ ความเพลิดเพลินในความใคร่
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• กามตัณหา   คือ ความอยากทางจิตในความใคร่
• กามสิเนหะ   คือ ความมีเยื่อใยในความใคร่
• กามปริฬาหะ  คือ ความเร่าร้อนในความใคร่
• กามมุจฉา   คือ ความสยบในความใคร่
• กามัชโฌสานะ  คือ ความเมาหมกในกาม

ขยายความ “ทิฏฐุปาทาน”

• ค�าว่า “ทิฏฐิ” แปลว่า ความเห็น เช่น สักกายทิฏฐิ หมายถึง 
ความเห็นว่า “มีตัว - มีตน”, สัสสตทิฏฐิ มีความเห็นว่า จิตเที่ยงแท้ ไม่มี 
วันตาย พอร่างกายตายไป จิตก็จะไปเที่ยวหาร่างใหม่ ในภพชาติต่อไป 
เป็นเช่นนี้ตลอดกาลนาน เป็นต้น

• แม้แต่ “ความคดิ” ต่างๆ หากย�า้คดิบ่อยๆ กจ็ะกลายเป็น “ทฏิฐ”ิ 
เช่น ท�าดีได้รับผลดี เป็นสิ่งตอบแทน เป็นต้น

• “ความคิด” ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า “ทิฏฐิ” เพราะ “ทิฏฐิ” 
มี “อุปาทาน” คือ ความยึดมั่นถือมั่นฝังอยู่ในจิต

• บุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสังขารธรรมทั้งหลาย เพราะมัน 
ล้วนตกอยู่ภายใต้ อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา แม้มันจะเป็นบุญกุศล หรือ 
คุณงามความดีก็ตาม เพราะเมื่อใดที่ไปมีอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่น มันย่อม 
น�าไปสู่ “ภพ” ใหม่ แม้จะได้เกิดในภพภูมิดีๆ ก็ตาม การเกิดใหม่ ไม่ว่า 
จะอยู่ใน ภพภูมิไหนๆ มันก็ทุกข์ทั้งนั้น เพราะมันล้วนเป็นสังขารธรรม

ขยายความ “สีลัพพตุปาทาน”

• ได้แก่ สภาวธรรมของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่น
• การบ�าเพ็ญ “ศีล” แบบมุ่งหวังให้จิตตนมีสมาธิ เพื่อกระท�าใน 

สิ่งไม่ดีงาม เช่น คุณไสย พิธีสื่อกับเหล่ามารร้าย หรือวิญญาณอื่น เพื่อ 
หวังผลทางใดทางหนึ่ง เช่น หวังใน ลาภ - ยศ - สรรเสริญ เป็นต้น
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• การบ�าเพ็ญ “วัตร” ปฏิบัติ อันเป็น มิจฉามรรค มิใช่ตั้งอยู่บน 
สัมมามรรคเพื่อความหลุดพ้น  เพื่อก้าวสู ่มรรค - ผล - นิพพาน เป็น 
เป้าหมาย

ขยายความ “อัตตวาทุปาทาน

• ได้แก่ สภาวธรรมของจติทีไ่ปยดึมัน่ถอืมัน่ ความมตีวั - มตีน ของ 
สรรพสิ่งต่างๆ เช่น ไปยึดมั่นถือมั่นว่า

• รูป - เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณ ที่ประกอบขึ้นเป็น 
“ขันธ์ ๕” นี้ คือ “ตัวฉัน” นั่นเอง

• มี “ตัวฉัน - ของฉัน” อยู่ใน รูป - เวทนา - สัญญา - สังขาร - 
วิญญาณ และ ทุกๆ การกระท�า 

• และการได้รับผลแห่งการกระท�า ล้วนเกิดจาก “ตัวฉัน - ของฉัน” 
ทั้งสิ้น

• ตราบเท่าที่ยังไม่สามารถบรรลุ มรรค - ผล - นิพพาน มนุษย์ 
ทุกคนย่อมมี “อุปาทาน ๔” ดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น เพียงแต่มากน้อย 
แตกต่างกัน ฉะนั้น วงจรปฏิจจสมุปบาทจึงหมุน ท�าให้ได้รับ “ทุกข์” 
กันไป มากน้อยแล้วแต่เหตุปัจจัย

ด้วยเหตุนี้ ตัว “อุปาทานขันธ์ ๕” ย่อมน�ามาซึ่งทุกข์ และที่เกิด 
อุปาทานได้ ก็เพราะมี “ขันธ์ ๕” นั่นเอง

• ผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอด ในกระบวนการท�างานของ “ขันธ์ ๕” 
ซึง่ต้ององิอาศยักนัและกนั จงึจะเกดิเป็นสิง่นัน้ - สิง่นีข้ึน้ กไ็ปหลงเข้าใจผดิ 
ว่า “ขันธ์ ๕” นี่แหละคือ “ตัวตนของฉัน” อย่างแท้จริง ดังนั้น เมื่อเกิด 
ความยินดี - ยินร้าย จากการท�างานของ “ขันธ์ ๕” ก็ไปหลงเข้าใจผิดว่า 
ฉันยินดีบ้าง ฉันยินร้ายบ้าง เป็นต้น
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เป็นเพราะความพึงพอใจ - ความยินดี ในรสชาติของรูป - เสียง - 
กลิ่น - รส - สัมผัส (เกิด “อัสสาทะ”) จึงบังเกิด “ฉันทราคะ” ขึ้นในจิต 
ฉะนั้น หากอยากจะดับ “ฉันทราคะ” ลง ก็ต้องพิจารณาถึง  “โทษ” 
(อาทีนวะ) ของมันว่า มันล้วนเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป เป็นขณะจิต - 
ขณะจิตไป

• การสลดัออกซึง่ “ฉนัทราคะ” (คอื “นสิสรณะ”) ตัง้แต่ในขัน้ตอน 
ของ “เวทนา” ย่อมท�าให้ “ตัณหา” บังเกิดขึ้นในจิตไม่ได้ เมื่อ “ตัณหา” 
กับ “อุปาทาน” บังเกิดขึ้นไม่ได้ “ภพ” อันเป็นที่ตั้ง ที่อาศัยแห่งวิญญาณ 
รับรู้ ก็ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ ความดับลงของ “ทุกข์” จึงมีได้ด้วยประการ 
ฉะนี้

ภพ

• เพราะมี “อุปาทาน” เป็นปัจจัย “ภพ” จึงมี
• “ภพ” ในที่นี้ หมายถึง กามภพ - รูปภพ - อรูปภพ
• เป็นเพราะไปมี “อุปาทาน” ดังกล่าวข้างต้น จิตจึงสร้างความ 

“มตีวั - มตีน” ของทกุสรรพสิง่ขึน้ และ เหน็ว่านัน่แหละ คอื ความมอียู่ - 
เป็นอยู่ - ด�ารงอยู่ ของสิ่งนั้นๆ ทั้งๆ ที่มันก็เป็นเพียง “รูป” หรือ “นาม” 
หรือ “รูปนาม” มารวมกันเท่านั้น นี่แหละที่จิตไปสร้าง “ภพ” ขึ้นมา

• ผู้ที่มีจิตไปยึดมั่นถือมั่นใน “กามคุณ ๕” อันได้แก่ รูป - เสียง - 
กลิ่น - รส - สัมผัส และหลงว่า มันมีอยู่จริงๆ และมี “ตัวฉัน - ของฉัน” 
เป็นผู้เสพมันจริงๆ “กามภพ” ก็ปรากฏขึ้นในจิตของบุคคลนั้น

ค�าว่า “กามารมณ์” ก็มาจากค�าว่า “กาม” + “อารมณ์” หมายถึง 
การยึดถือ “กาม” เพื่อให้เป็นอารมณ์ของจิตนั่นเอง

• ส�าหรับผู้ที่เบื่อหน่ายในกาม เพราะเห็นว่ามีสุขน้อย มีทุกข์มาก 
ก็จะหันมาบ�าเพ็ญจิต เพื่อให้เกิดความสงบสุขในจิต โดยไม่ต้องอาศัย 
สิง่ภายนอกมาล่อ อย่างเช่น การเสพกามคณุ ๕ เป็นต้น เมือ่ตัง้ใจบ�าเพญ็ 
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โดยยึด “รูป” เป็นอารมณ์ของจิต เช่น ลมหายใจ กสิณ ค�าภาวนา ฯลฯ 
จนจิตเข้าถึง ขณิกสมาธิ - อุปจารสมาธิ - อัปปนาสมาธิ ตามล�าดับ จนถึง 
ขั้นบรรลุปฐมฌาน - ทุติยฌาน - ตติยฌาน - จตุตถฌาน ตามล�าดับ ก็จะ 
มีสภาวะที่ เป ็นสุขขั้นละเอียดประณีตกว่าการเสพกามเป็นอย่างมาก 
จากนั้น ก็ไปติดอยู่ในความมีอยู่ - เป็นอยู่ - ด�ารงอยู่ของฌาน ที่มีรูปเป็น 
อารมณ์ เราเรียกสภาวะนี้ว่า ติดอยู่ใน “รูปภพ”

ส�าหรับผู้ที่มีประสบการณ์จนช�านาญจากการบ�าเพ็ญฌานสมาธิใน 
ระดบั “รปูฌาน” จนเข้าถงึ ปฐมฌาน - ทตุยิฌาน - ตตยิฌาน - จตตุถฌาน 
แล้ว จิตอยากจะแสวงหาความสุขสงบ ในระดับที่ละเอียด ประณีตและ 
ลุ ่มลึกยิ่งกว่า โดยการเพิกถอน “รูป” ออกจากการบ�าเพ็ญฌานสมาธิ 
เข้าสู่ “อรูป” คือ ไม่

• ยึดถือ “รูป” เป็นอารมณ์ของจิตอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นขั้นที่ละเอียด 
ประณีต - ลุ่มลึก ที่สุด เรียงตามล�าดับ ขั้นของการบ�าเพ็ญ “อรูปฌาน” 
ดังนี้

• ขัน้ “อากาสานญัจายตนฌาน” คอืการเพ่งช่องว่าง (space) อนัหา 
ที่สุดมิได้ เป็นอารมณ์ของจิต

• ขั้น “วิญญานัญจายตนฌาน” คือการเพ่งการรับรู้ของ “วิญญาณ” 
(consciousness) ซึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ต่อจากข้างต้น เป็นอารมณ์ 
ของจิต

• ขั้น  “อากิญจัญญายตนฌาน” คือ  เพ่งความไม่มีอะไรเลย 
(nothingness) เป็นอารมณ์ของจิต ต่อจากข้างต้น เป็นอารมณ์ของจิต

• ขั้น “เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน” คือ เมื่อจิตมีอารมณ์อยู่ 
ในข้างต้นแล้ว ด้วยความที่ “ไม่มีอะไรเลย” เป็นอารมณ์ของจิต แต่เนื่อง 
จากมนุษย์ทุกๆ คน สั่งสมกรรมมานับภพชาติไม่ถ้วน ประสบการณ์ของ 
กรรมเหล่านั้น ก็ยังประทับอยู ่ในจิตในรูป “สัญญา” จึงมีโอกาสโผล่ 
ออกมาหลุดจากจิตแว้บหนึ่ง แต่เนื่องจาก ตนอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิ การ 



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม60

แสดงออกของสัญญาจึงเป็นช่วงสั้นๆ แล้วก็จางหายไป เหลือไว้แต่ความ 
ไม่มีอะไรเลย เป็นอารมณ์ของจิตต่อไป จึงเป็นฌานขั้นที่ว่า จะมีสัญญา 
ก็ไม่ใช่ - จะไม่มีสัญญา ก็ไม่ใช่

หากผู ้ปฏิบัติยังคงยึดติดอยู ่ใน  “อรูปฌาน” ความยึดติดใน 
“อรูปฌาน” ที่อยากให้มันมีอยู่ - เป็นอยู่ - ด�ารงอยู่ ก็ไปสร้าง “อรูปภพ” 
ขึ้นมา

• กระบวนพฤตกิรรมทีด่�าเนนิไปผ่านทาง กาย - วาจา - ใจ ในทศิทาง 
ตามแรงผลักดันของ “อุปาทาน” และปรากฏออกมาด้วยอาการต่างๆ ซึ่ง 
สอดคล้องกับอุปาทานที่ผลักดันนั้นๆ เราเรียกว่าเป็น “กรรมภพ”

และภาวะแห่งชีวิตที่สืบเนื่องมาจากกระบวนพฤติกรรมตามวรรคต้น 
เช่น ความภูมิใจที่ได้เป็นผู้บริหารองค์กร เป็นคนมีเกียรติในสังคม ฯลฯ 
เราเรียกว่าเป็น “อุปปัตติภพ”

ทั้งกรรมภพ (สร้างกรรม) และ อุปปัติภพ (ดื่มด�่าใจที่ได้อยู่ใน 
สถานะนั้นๆ) ล้วนเป็นตัวก่อ “นิสัย” หรือ “สันดาน” ขึ้นในจิตของบุคคล 
คนนั้น และน�ามาซึ่ง “อนุสัยกิเลส” ที่นอนเนื่อง - หมักหมม อยู่ในใจของ 
บุคคลนั้นๆ

ชาติ

• เพราะ “ภพ” เป็นปัจจัย “ชาติ” จึงได้มี
• ค�าว่า “ชาติ” ในที่นี้หมายถึง การเกิด การก�าเนิด การก้าวลง 

การบังเกิด ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย (ก่อตัวเป็นสังขารธรรม) การที่ 
สัตว์ ได้ซึ่งอายตนะตามสรีระของสัตว์นั้นๆ หรือการก้าวลงของ “นามรูป” 
ในสัตว์นั้นๆ ก็เพราะมี “ภพ” เป็นปัจจัย และเนื่องจากไปยึดมั่นความ 
มีอยู่ - เป็นอยู่ - ด�ารงอยู่ของสิ่งนั้นๆ เช่น
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เหน็บ้าน เป็นบ้าน (มอีตัตา - ตวัตน ของบ้าน) ทีจ่ะให้เป็นไปเช่นนัน้
เห็นคน เป็นคน (มีอัตตา - ตัวตน ของคน) ที่จะให้เป็นไปเช่นนั้น
เห็นรถ เป็นรถ (มีอัตตา - ตัวตน ของรถ) ที่จะให้เป็นไปเช่นนั้น
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

• ทั้งหมดก็เพราะมี “อวิชชา” เป็นต้นเค้า แล้วไล่ห่วงโซ่ตามล�าดับ 
ลงมาจนถึง “ชาติ” เนื่องจากจิตของบุคคลนั้นยังมีอาสวะกิเลสนอนเนื่อง 
อยูใ่นใจ จงึเข้าไม่ถงึกฎแห่งธรรมฐติ ิ- ธรรมนยิาม - อทิปัปัจจยตา ตลอดจน 
เข้าไม่ถึงความหมายแท้ๆ ของ “อริยสัจจ์ ๔” ในระดับปรมัตถสภาว- 
ธรรม กล่าวคือมีแต่กระแสการเกิด - การดับ ของ “รูป - นาม” ซึ่งเป็นไป 
ตามเหตุตามปัจจัย ตลอดกาลนาน ตราบเท่าที่บุคคลนั้นยังเข้าไม่ถึง 
“นิพพาน” วงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท จึงยังหมุนวนอยู่ตลอดเวลา

• ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ “จิต” ของบุคคลนั้นๆ มองเห็น สังขารธรรม 
ทัง้หลาย (ซึง่กค็อืทกุสรรพสิง่นัน่เอง) มตีวั - มตีน และมนัเทีย่งแท้ - ถาวร - 
ไม่เปลี่ยนแปลง ตามที่จิตเข้าใจ ทั้งๆ ที่โดยความจริงแท้อย่างถึงที่สุดแล้ว

• มันเป็นเพียงการท�างานของ รูป - นาม ตามเหตุตามปัจจัย
• รปูนามต่างท�างานเป็นวงรอบ คอื เกดิขึน้ - ตัง้อยู ่- ดบัไป ในทกุๆ 

ขณะจิต
• รูปนามล้วนมีสภาวะเป็น อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา
เนื่องจากการปรุงแต่งของจิตเช่นนี้ ไล่ตั้งแต่ “สังขาร” ลงมา การ 

หยัง่ลงของนามรปู ย่อมเกดิขึน้ (ดรูายละเอยีดในค�าอธบิายเรือ่ง “นามรปู”) 
ซึ่งก็คือ การเกิดขึ้นของขันธ์ ๕ นั่นเอง ทั้งหมดจึงน�ามาซึ่งความทุกข์ 
ตามกระแสปฏิจจสมุปบาท อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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• “ชาต”ิ หรอื “ความเกดิ” ในทีน่ี ้จงึหมายถงึ การเกดิ “การมตีวั- 
มีตน” ของสิ่งทั้งหลาย รวมทั้งมนุษย์ด้วย ทั้งนี้ เพราะถูกครอบง�าด้วย 
“อวิชชา” เป็นลูกโซ่ ไล่เรียงลงมา

หากเราเข้าใจว่า สรรพสิ่งล้วนไม่มีตัว - ไม่มีตน (เป็น “อนัตตา”) 
ความบังเกิด หรือ “ชาติ” จึงดับสะบั้นลง เหลือแต่ การเกิดขึ้น - ตั้งอยู่- 
ดับไป ของสังขารธรรมทั้งหลาย หรือ ของ รูป - นาม หรือที่เป็นไปตาม 
กฎแห่งธรรมฐติิ - ธรรมนยิาม - และอทิปัปัจจยตา ซึง่เป็นกฎแห่งธรรมชาติ 
ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ หรือไปแก้ไขมันได้ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นนี้ 
จิตจะยอมรับในกฎแห่งธรรมชาติทั้งสามอย่างสิ้นสงสัย กองทุกข์ซึ่งเป็น 
กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทจึงไม่เกิดขึ้น เพราะเข้าถึงการเกิดขึ้นอย่าง 
เป็นธรรมชาติธรรมดาของมัน เช่นนั้นเอง ต่างกับการเกิดขึ้นของการ 
มี “อัตตา - ตัวตน” ซึ่งท�าให้จิตไปหลงยึดมั่น เพราะมี “อวิชชา” เป็น 
ปัจจัย กองทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นด้วยอาการเช่นนี้

ชรา - มรณะ ฯลฯ

• เพราะ “ชาติ” เป็นปัจจัย “ชรา - มรณะ ฯลฯ” จึงมี การเกิดขึ้น 
ของกองทุกข์ทั้งหลาย ก็มีด้วยอาการ อย่างนี้ - อย่างนี้

• เพราะมี “เกิด” (ชาติ) ก็ย่อมตามมาซึ่ง
  ชรา (ความแก่)  น�ามาซึ่งความทุกข์ทางใจ
  มรณะ (ความตาย)  น�ามาซึ่งความทุกข์ทางใจ
  โสกะ (ความเศร้าโศก)  น�ามาซึ่งความทุกข์ทางใจ
  ปริเทวะ (ความร�่าไรร�าพัน - ความอาลัยอาวรณ์)  น�ามาซึ่งความ
    ทุกข์ทางใจ
  ทุกข์ (ความทุกข์ทางกาย)  แต่สุดท้ายแล้ว ก็น�ามาซึ่งความทุกข์
    ทางใจ



63ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๒  มกราคม ๒๕๖๒

  โทมนัส (ความทุกข์ทางใจ)  น�ามาซึ่งความทุกข์ทางใจ
  อุปายาส (ความคับแค้น - ขัดเคืองใจ)  น�ามาซึ่งความทุกข์ทางใจ
    ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ 
    น�ามาซึ่งความทุกข์ทางใจ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก
    ที่พอใจ น�ามาซึ่งความทุกข์ทางใจ
    มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น  น�ามาซึ่งความทุกข์ทางใจ
    ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

• ดงันัน้ ตราบใดทีม่ ี“เหต ุ- ปัจจยั” ไปขบัเคลือ่นวงล้อแห่งปฏจิจ- 
สมปุบาท กองทกุข์ทัง้หลายจงึเกดิขึน้ จดัเป็น “สภาวทกุข์” ซึง่เกดิขึน้ทีใ่จ 
ในรูปแบบของ “นามธรรม” ทุกข์ชนิดนี้ จึงไม่มีตัว - ไม่มีตน แต่เป็น 
สภาวทุกข์ให้สัมผัสได้ที่ใจ

• สรุปกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นวงจรก่อให้เกิดทุกข์มีดังนี้

ตราบใดที่ยังมีอาสวะกิเลสหลงเหลืออยู ่ อันได้แก่ กามาสวะ, 
ภวาสวะ, ทิฏฐาสวะ, อวิชชาสวะ, → ย่อมปรากฏ “อวิชชา” ตั้งมั่นอยู่ใน 
จติ → ท�าให้เกดิการปรงุแต่ง กลายเป็น “สงัขารธรรม” ทัง้หลาย (ได้แก่ 
ห่วงโซ่ทัง้หลายในปฏจิจสมปุบาท) → การปรงุแต่งของสงัขารธรรม ท�าให้ 
วิญญาณมีที่ตั้งอาศัย → นามรูปจึงหยั่งลงได้ → สฬายตนะจึงเกิดเพื่อรับ 
ผัสสะ → น�าสู่ เวทนา → ตัณหา → อุปาทาน → และภพใหม่ ในที่สุด

โปรดจ�าไว้ว่า “สังขารธรรม” ทั้งหลาย มันก็ปรุงแต่ง เกิดขึ้น - 
ตั้งอยู่ - ดับไป ตามเหตุปัจจัยของมัน ตามธรรมดา - ธรรมชาติของมัน 
เช่นนั้น แต่เป็นเพราะจิตมี “อวิชชา” ฝังแน่น จึงก่อให้เกิดห่วงโซ่ 
ขึ้นใน “ปฏิจจสมุปบาท” บังเกิด ตัณหา - อุปาทาน - ภพ หมุนไปใน 
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วฏัฏสงสาร ฉะนัน้ ถ้าจะดบัทกุข์ กต้็องดบัทีจ่ติของบคุคลผูน้ัน้ มใิช่ดบั 
ที่ตัวสังขารธรรม

วิธีตรวจสอบว่า การปฏิบัติธรรมถูกต้องหรือไม่ให้ตรวจสอบดังนี้

• เป็นไปเพือ่ความสงบระงบัแห่งจติ (คอืม ี“สมัมาสมาธ”ิ) หรอืไม่ ? 
ผลที่ได้จากการนี้คือ การละ “อกุศลธรรม” ทั้งหลายได้

• เป็นไปเพื่อความไม่ก�าหนัดยินดีในสังขารธรรมทั้งหลาย (วิราคะ) 
หรือไม่ ?

• เป็นไปเพื่อการละทิ้ง ความยึดมั่น - ถือมั่น ในสิ่งทั้งปวง (ละ 
“อุปาทาน”) แล้วปล่อยให้จิตเป็นอิสระอย่างแท้จริงหรือไม่ ?

•  เป็นไปโดยมีเป ้าหมายเพื่อความดับทุกข์ และหลุดพ้นจาก 
วัฏฏสงสาร (เข้าถึง“พระนิพพาน”) หรือไม่ ?

จบ ป.๑ แต่รักษาศีล ๕ ได้  

อาตมาเรียกว่า “บัณฑิต” 
แต่จบสูงๆ แต่ยังชอบเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน

ทางพระพุทธศาสนา เรียกคนๆ นั้นว่า 

เป็น “พาล”

ชยสาโรภิกขุ
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หัวใจ
พระพุทธศาสนา

นายเซมเบ้
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มนีกัเขยีนคนหนึง่ เป็นนกัเขยีนมชีือ่เสยีงมาก เวลาเป็นนกัเขยีนมชีือ่เสยีง 
แล้วจะมีลูกศิษย์มาเรียนด้วย กลายเป็นนักเขียนระดับอาจารย์ พออายุ 
มากเข้า สุขภาพก็ไม่ค่อยดี ลูกศิษย์ทั้งหลายก็เป็นห่วง แต่อาจารย์ไม่ใช่ 
ป่วยถึงขนาดล้มหมอนนอนเสื่อ คือสามารถเดินไปเดินมาได้ แต่ลูกศิษย์ 
เกรงว่า ท่านก็ชักหลงๆ ลืมๆ แล้ว เดี๋ยวจะเดินแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้าน 
หรอืว่าเดนิตกกระได อะไรอย่างนีน้ะ กแ็บ่งเวรกนั จดัเวรกนัว่า ให้ลกูศษิย์ 
ทั้งหลายมาดูแลอาจารย์คนละวัน

พระกฤช นมิมฺโล

ขอขอบคุณ ภาพวาดประกอบ : 
คุณอนุวัฒน์ โคตรพัฒน์

* ตัดตอนเนื้อหา จากหนังสือ นิทานนิมฺมโล โดย พระกฤช นิมฺมโล

นํ้ า ใ ส
นิทานธรรม
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อาจารย์ท่านนี้ นอกจากมีความสามารถเรื่องการเขียน มีส�านวน 
น่าประทับใจแล้ว ก็ยังมีฝีมือในด้านการท�าอาหาร นักเขียนที่ท�าอาหารเก่ง 
ก็เยอะนะ

มอียูค่ราวหนึง่ ถงึควิของลกูศษิย์คนใหม่ทีไ่ม่เคยมาบ้านอาจารย์เลย 
ลกูศษิย์รุน่เก่าๆ ทีรู่จ้กัอาจารย์ดกีไ็ม่ว่าง ลกูศษิย์ใหม่คนนีก้ไ็ปเฝ้าคอยดแูล 
อาจารย์ ด้วยความที่ชอบท�าอาหาร อาจารย์ก็จะโชว์ฝีมือ “อ้าว...มาใหม่ 
เหรอ ? ดีมาก ที่มาดูแลเรา เดี๋ยววันนี้เราจะเลี้ยงข้าว” ก็เตรียมท�าอาหาร 
มาเลี้ยงศิษย์ใหม่

ลูกศิษย์ก็ “โอ้..วันนี้จะได้กินอาหารฝีมืออาจารย์ ได้ยินคําเล่าลือ 
มานานแล้ว” ก็นั่งรอ

อาจารย์ก็ท�าอาหาร ตักใส่จานมาให้ลูกศิษย์ ลูกศิษย์เห็นเข้าก็คิด 
ในใจ... ‘โอ้โห ! จานมนัเลอะอ่ะ ! จานเป็นคราบ โอ้...อาจารย์เรานีช่กัหลงๆ 
ลืมๆ จึงล้างจานไม่สะอาด’ จะบอกต�าหนิอาจารย์ก็กระไรอยู่ใช่ไหม ก็เลย 
ถามว่า “อาจารย์ครับ..จานมันสะอาดไหมครับ ?” คล้ายๆ จะท้วงนะ ว่า 
จานมันไม่สะอาด

อาจารย์เลยบอก  “เฮ้อ !... มันก็สะอาด..เท่าที่  ‘นํ้าใส’ จะทําได้ 
นั่นแหละ !”

โอ้โห..ส�านวน ! ส�านวนอย่างนี้ลูกศิษย์ก็ยอมนะ ป่วยขนาดนี้ยังมี 
ส�านวนขนาดนี้นะ “โอ้..ครับๆๆ กินๆ” ก้มหน้าก้มตากิน

มื้อกลางวัน อาจารย์ก็ท�าก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยง เป็นก๋วยเตี๋ยวน�้า พอ 
ยกชามมา.. ก็แบบเดิม ! ชามมีคราบ ลูกศิษย์ก็ท้วงอีก “อาจารย์ครับ 
ชามนี้สะอาดหรือครับ ?”

“ฮื่อ... ! มันก็สะอาด..เท่าที่ ‘นํ้าใส’ จะทําได้นั่นแหละ !”
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แสดงว่าไอ้ลูกศิษย์คนนี้ไม่ช่วยล้างจาน ! ใช่ไหม ? รอกินอย่างเดียว 
ตั้งใจแค่คอยมาดูว่าอาจารย์ไม่หกล้มก็ใช้ได้ แต่ใจลูกศิษย์ก็สยบยอมนะ 
ว่า “โห...อาจารย์เรานี้ มีสํานวนลึกลํ้าจริงๆ” สามารถสะกดลูกศิษย์ได้ว่า 
แม้ว่าภาชนะมันจะไม่สะอาดนะ แต่ก็  ‘เออ ..ท่านทําได้แค่นี้’

ตวัเองน่าจะไปช่วยล้างจาน มนัน่าจะนกึถงึขัน้นัน้นะ แต่เขานกึแค่ว่า 
โอ้โห..ส�านวนอาจารย์.. มันมาด้วยศรัทธาในการเขียนน่ะ จะมาคอยเก็บ 
ส�านวนเด็ดๆ เพราะฉะนั้น เวลาอาจารย์พูดอะไรมาก็จะ “โอ้โห...สํานวน 
อย่างนี้ เดี๋ยวเราจะจําไว้”

แต่มื้อเย็นไม่เอาแล้ว ! คราวนี้ยอมจ่ายแล้วนะ พอถึงเวลาใกล้ 
อาหารเยน็กบ็อก “อาจารย์ครบั มือ้เยน็ผมเลีย้ง เราไปกนิข้างนอกกนัดกีว่า”

“อ้า..ไปกินอาหารข้างนอก.. ไปๆ” อาจารย์ถนอมน�้าใจลูกศิษย์ 
“ไปๆๆ...ไปได้  ...จริงๆ แล้ว  เรามีอาหารเตรียมไว้นะ มื้อเย็นนี้ แต่ 
ไม่เป็นไร” เรียกว่า สนองศรัทธา

“เอ้า..ขึ้นรถ” ก็ขึ้นรถ ลูกศิษย์ก็เปิดประตูรถแล้วก็นั่ง อาจารย์ก็ 
นั่งซ้าย ลูกศิษย์ขับ ลูกศิษย์หันไปดูท้ายรถ มีหมาตัวหนึ่งขวางอยู่ เป็น 
หมาของอาจารย์ ตัวเองก็ไม่กล้าไล่

“อาจารย์ครบั.. หมาของอาจารย์มนัขวางรถอยูอ่่ะ เดีย๋วผมถอยไปทบั 
อาจารย์ไล่มันให้ทีสิครับ”

“อ่อ...ได้ๆๆ” แล้วอาจารย์ก็ตะโกนเสียงดัง 
“น�้าใส... ไป !”...................(ฮา)
ฟังออกไหม “น�้าใส... ไป !”
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สรุป

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า...รู้ว่าอะไร ?
สัญญา หมายถึง ‘จ�าได้’ กับ ‘หมายรู้’ เพราะฉะนั้น เวลาสัญญา 

ท�าหน้าที่หมายรู้ ก็ยังเชื่อไม่ได้ อาจจะหมายรู้ผิดๆ ก็ได้นะ
เห็นไหมว่า สัญญาหมายรู ้นี่มันหลอกได้ อาจารย์ตั้งใจหลอก 

ลูกศิษย์ไหม ?.. อาจารย์ไม่ได้หลอก ..อาจารย์พูดตรงๆ ‘น�้าใส’ มันท�าได้ 
แค่นั้น....’

แต่เราฟังแล้ว สญัญาเราหมายรูว่้า ‘น�า้ใส’ คอือะไร ?.. น�า้จากก๊อกน�า้ 
ใช่ไหม ?.. เออ !

แต่แท้จริงแล้ว ‘น�้าใส’ คือไอ้ตัวที่ขวางรถอยู่น่ะ... !!
ฉะนั้น สัญญา...ส�าหรับปุถุชนจึงมักจะยังเอามาใช้ในการเจริญสติ- 

ปัฏฐานไม่ได้ ท่านจึงยังไม่แนะน�าให้ดู
ในสติปัฏฐาน ท่านจึงให้ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต ดูธรรม ๔ อย่าง 

สัญญาปล่อยไปก่อน ยังไม่เอา เพราะจะถูกหลอกได้ เพราะยังมีหมายรู้ 
ที่ผิดอยู่

แต่ถ้า “มงึ ! ไอ้น�า้ใส ! มงึ.. !!” โกรธไอ้น�า้ใสขึน้มานะ แล้วมสีตริูท้นั 
ความโกรธ ก็ใช้ได้..
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หรือโกรธอาจารย์ “อาจารย์นะ ! ท�าเราได้ ฮึ่ม !!..” อย่างนี้แล้วมีสติ 
รู้ทันความโกรธ ก็ใช้ได้..

แต่ถ้า มวัแต่ “อาจารย์ ฮึม่ !!..” หรอืว่า “ไอ้น�า้ใส ! มงึ.. !!” อะไรอย่างนี้ 
ก็เห็นแต่สมมติ เห็นแต่อาจารย์ เห็นแต่หมา แล้วก็โกรธ

นกึถงึอดตีว่า มือ้กลางวนั มือ้เช้าเรากนิขีป้าก..กนิน�า้ลายของไอ้น�า้ใส 
ไปแล้ว โกรธเข้าไปเนี่ยนะ นึกถึงแต่อดีต นึกถึงแต่สมมติสัจจะคือจริง 
โดยสมมติ ไม่เห็นปรมัตถสัจจะ ปรมัตถสัจจะ คือความจริงโดยปรมัตถ์ 
ในที่นี้ก็ได้แก่ ความโกรธ ความไม่พอใจ

พอนึกออกได้ไหม ฟังนิทานแล้ว เข้าใจมากขึ้นไหม ?

ข้อธรรม

ขันธ์ ๕ มีอะไรบ้าง ? มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
รปูขนัธ์ กค็อื กองรปูร่างกาย ประกอบด้วยธาต ุ๔ ดนิ น�้า ลม ไฟ 

ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด
เวทนาขันธ์ คือ กองเวทนา ได้แก่ ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ
สัญญา รู้จักมั้ย ?
สญัญา แปลว่า ความจ�าได้และหมายรู ้มหีมายรูด้้วยนะ สญัญาขนัธ์ 

ก็คือ กองสัญญา
สังขารขันธ์ คือ กองสังขาร ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง มุ่งเอาความ 

ปรุงแต่งทางจิต เป็นกุศล อกุศล และเป็นกลางๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว
วิญญาณขันธ์ คือ กองวิญญาณ เป็นความรับรู้อารมณ์ทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และทางใจ
คนจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสัญญา สัญญาจะเข้าใจยากสักหน่อย เวลา 

เจริญสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าจึงยังไม่ให้เจริญดูสัญญา เจริญสติปัฏฐานนี้ 
ท่านให้ดู ๔ อย่าง
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กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติตามดูกาย เช่น ดูกายหายใจ ดู 
อิริยาบถ เป็นต้น

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติตามดูเวทนา
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติตามดูจิต เห็นจิตปรุงแต่งเป็นกิเลส 

ต่างๆ มี ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติเห็นเป็นองค์ธรรม เช่น เวลาเห็น 

จติมรีาคะ อย่างนีเ้รยีกดจูติเฉยๆ แต่ถ้าดแูล้วเหน็ว่า มนัเป็นนวิรณ์ นวิรณ์ 
มี ๕ อย่าง หรือเห็นว่ากิเลสเป็นสังขารขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในขันธ์ ๕ 
อย่างนี้นะ เรียกว่า ดูเป็นชุดๆ คนจะดูได้นี่ ต้องมีอินทรีย์แก่กล้า มี 
ความพร้อมมากกว่าคนที่จะดูจิตธรรมดาอย่างเดียว

สังเกตด้วยนะว่า ขันธ์ ๕ อย่างนี่นะ ดูได้ทั้งหมด ยกเว้นเพียงยัง 
ไม่ให้ดูสัญญา เพราะดูยาก เพราะตัวสัญญาจะเป็นตัวหลอก เพราะเราจะ
หมายรู้ผิดๆ เป็นสัญญาวิปลาส คือ

• หมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่ามันเที่ยง
• หมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข
• หมายรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่เรา ว่าเป็นเรา
• หมายรู้ในสิ่งที่ไม่สวยไม่งาม ว่ามันสวยมันงาม
เพราะฉะนั้น ในขั้นเริ่มต้น ท่านจึงยังไม่ให้ดูสัญญา

“ หินก้อนใหญ่แค่ไหนก็ตาม
ถ้าเราไม่แบก จะเป็นทุกข์ไหม

จะเหนื่อยไหม
จะรู้สึกหนักไหม ”

พระไพศาล วิสาโล
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กายพ้นภัย ใจพ้นทุกข์
ส.มหาปัญโญภิกขุ
(หลวงตาสุริยา) วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
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ธรรมชาติของความสะอาด สว่าง สงบ ภายในจิต คือต้นทุนของชีวิต 
ทั้งหมด การรักษาตัวปกติ เป็นศีล ของจิตให้มั่นคงอยู่กับเรานานๆ การที่ 
จติไม่ไหลไปกบัผสัสะอารมณ์ปรงุแต่งได้ เรยีกว่า จติตัง้มัน่เป็นสมาธ ิและ 
การที่จิตรู้แจ้งธรรมชาติของจิต หยุดคิด หยุดปรุง เป็นปัญญา

พยายามเดินตามเส้นทางสายนี้ ท�าให้ครบ ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา 
พีคถึงขีดสูงสุดของธรรมชาติ (วิปัสสนา) ที่มันต้องเป็น คือ ตื่น เบิกบาน 
จนวิมุตติ หลุดจากหลงยึดติดผูกพัน กิเลสตัณหา เครื่องร้อยรัดทั้งหลาย 
ได้ นี่คือก�าไรของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นผู้โชคดีได้ใช้ชีวิตที่เป็นธรรม 
ชีวิตที่ได้ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว

หากต้องการร�า่รวยความสขุ หรอืการพ้นทกุข์ มฐีานะเป็นเศรษฐธีรรม 
อย่ามองหาความสุขจากข้างนอก อย่าหลงความสุขจากเวทนาเพียงผิวเผิน 
ต้องมองย้อนกลับเข้ามาภายใน ดูรู้อยู่กับกายอย่าให้หลุด เอากายเป็น 
ฐานทีม่ัน่ของการท�างาน พระท่านเรยีกว่า “กรรมฐาน” อยูก่บัฐาน เพือ่เอา 
ตัวสติคอยโจมตีความคิด กิเลส ตัณหา ความรัก ความชังทั้งหลาย ที่ 
หมุนเวียนเปลี่ยนหน้า (สังสารวัฏ) มาเกิดที่จิตเรา

รูปกายนี้ เป็นเวทีของการต่อสู้ ศัตรูคือความปรุงแต่ง จิตเป็นพื้นที่ 
เป้าหมาย ทีเ่ราจะต้องช่วงชงิเอากลบัคนืมา ความไม่รู ้(อวชิชา) ไม่รูเ้นือ้รูต้วั 
ไม่รู้คิด ไม่รู้อยากรู้ยึด หรือรู้แต่ไม่รู้เท่าทัน ไม่รู้กันรู้แก้ ไม่รู้จริงรู้แจ้ง 
ไม่รู้ถึงการเกิดการดับ... รู้ว่าทุกข์ แต่ไม่เห็นตัวทุกข์ ไม่รู้วิธีการดับทุกข์

watsomphanas
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ตัวทุกข์ มันเป็นตัวเป็นตน มันท�าตัวเป็นเจ้าของ เข้าคุมพื้นที่ใจเรา 
เอาไว้ได้ทั้งหมด เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของผู้ไม่รู ้ จนกระทั่งเกิดอาการ 
หนักจิตหนักใจ ค�าว่า “ทุกข์” ท่านจึงแปลว่าทนไม่ไหว เป็นสภาพที่ทน 
ได้ยาก หนักอกหนักใจแก่คนผู้หลงยึดถือ ไม่รู้จักปล่อยวาง เหตุเพราะ 
ไม่มีปัญญาเห็นแจ้งว่าเป็นทุกข์ เขาเรียก “คนแบกโลก”

ธรรมชาติความเกิดความดับในจิตนี้แหละคืออริยสัจ วางใจให้เป็น 
กลางๆ ว่างๆ เมื่อผัสสะ ชนะทุกการปรุงแต่ง ธรรมคือ “ท�า” ที่ตัวเรานี้ 
ละวางการยึดติดเวทนาทางกาย มุ่งหมายเป้าใหญ่ที่จิต อย่ามุ่งแสวงหา 
ต�าราจากข้างนอก อย่าไปหาจากใครทีไ่หน ทกุข์เกดิตรงไหน ดบัลงตรงนัน้

ผู้ที่หวัง “ท�ากายให้พ้นภัย ท�าใจให้พ้นทุกข์” 
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง  เพราะนานไป  ใจจะท้อถอย 

เพราะนานไป  ใจจะยึดติดเหตุผล นานไปใจจะตดิสขุเวทนา 
นานไป กายจติตดิแก่  เจบ็ ตาย ฯลฯ 

สารพดัเหตผุลกลไกกเิลส 
เหตุแห่งความเสื่อมไกลจากพระสัทธรรม

สมาธิต้องตั้งมั่นอยู่ทุกการเคลื่อนไหว ต้องเป็นผู้รักชีวิต รักธรรม 
คอืรกัการกระท�า รกัการปฏบิตัขิองตวัเอง ท�าอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ ท�าจนธรรม 
ผลิดอกออกผล เป็นมรรคเป็นผลๆๆๆ ขึ้นไปๆๆ จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ 
ได้โน่นแหละ...”
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ศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์

มศว. องครกัษ์

กำลเวลำ

ได้รูจ้กังานเผยแผ่ธรรมะของชมรมกลัยาณธรรมเมือ่ประมาณ ๑๕ ปีมาแล้ว 
เริ่มจากการฟังวิทยุรายการธรรมะในช่วงเช้า ซึ่งมีการเปิดเพลงและเปิด 
เทปเสียงบรรยายธรรมของครูบาอาจารย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยาย 
ของ อ.ดร.สนอง วรอไุร ตอนนัน้ชวีติตวัเองมกีารเปลีย่นแปลง คอืต้องย้าย 
ทีท่�างานจากสขุมุวทิซอย ๒๓ กรงุเทพฯ ไปท�างานทีค่ลอง ๑๖ นครนายก 
ระยะทางจากบ้านไปถงึนครนายก ประมาณ ๘๐ กโิลเมตร ท�าให้ต้องขบัรถ 
ไปท�างานตอนเช้า และพักอยู่ ๒ - ๓ วัน จึงกลับเข้ากรุงเทพฯ แต่บางวัน 
ก็ขับไปเช้าเย็นกลับ

ม อ ง ผ่ ำ น
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ช่วงนั้นอายุเพิ่ง ๔๐ กว่าๆ ก็สามารถขับรถไปกลับกรุงเทพฯ- 
นครนายกได้สบายๆ ประกอบกับการจราจรช่วงนั้นก็ไม่ได้หนาแน่นมาก 
อย่างปัจจุบัน ขณะขับรถก็เปิดวิทยุฟังธรรมะไปด้วย ท�าให้ทราบว่าชมรม 
กัลยาณธรรมมีการจัดงานแสดงธรรมที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์บ้าง 
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.) บ้าง ตัวเองนั้นสนใจ 
มาก เพราะต้องการไปหาซือ้เทปธรรมะมาฟังทีบ้่าน ฟังทางวทิยบุางครัง้หมด 
เวลาออกอากาศ ท�าให้ฟังไม่จบ หรือไม่ปะติดปะต่อ ขาดๆ หายๆ เนื้อหา 
ไม่ครบถ้วน

วนัหนึง่ได้เข้าไปทีง่านแสดงธรรมของชมรมฯ ซึง่จดัที ่มทร. แต่ไปสาย 
ประมาณ ๐๙.๐๐ น. การบรรยายธรรมได้เริ่มขึ้นแล้ว เรากับเพื่อนก็ไป 
กรอกใบสมัครเพื่อสมัครเป็นสมาชิกชมรม เพราะจะท�าให้ได้รับข่าวสาร 
จากชมรม หรือได้มีโอกาสเข้าไปฟังธรรมในงานครั้งต่อไป เวลาจะไป 
ฟังธรรม ก็ไปชวนเพื่อนๆ บ้าง ลูกศิษย์บ้าง เลือกเฉพาะคนที่เขาสนใจ 
ธรรมะ ว่าถ้าว่างก็ไปฟังธรรมด้วยกันสักวัน ก็จะมีคุณอ๊อด (ประภาศิริ 
วงษ์ชื่น) และคุณแจ๋ว (กุลนิษฐ์ สุทวีปราโมชานนท์) ที่ไปด้วยกัน

จ�าได้ว่า ครั้งหนึ่งไปฟังธรรมที่จัดโดยชมรมฯ ณ หอประชุมใหญ่ 
ธรรมศาสตร์ ใกล้ท่าพระจันทร์ ไปกับคุณแจ๋ว ตอนเย็นงานเลิก เราก็ 
ได้รับแจกถุงธรรมะ (คือถุงธรรมะที่แจกให้ญาติธรรมที่มาร่วมฟังธรรม 
แต่ละครั้ง) เราก็คิดกันว่า น่าจะท�าอะไรให้ชมรมฯ เป็นการตอบแทนบ้าง 
กเ็ลยแจ้งความประสงค์ไปยงัชมรมฯ ว่า สนใจทีจ่ะพานกัศกึษาไปช่วยงาน 
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แสดงธรรม มีงานอะไรพอจะให้มือใหม่อย่างพวกเราเข้าไปช่วยได้บ้าง 
ซึ่งทางชมรมก็ติดต่อกลับมา ให้น�านักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา มหา- 
วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) องครกัษ์ ไปช่วยงานประมาณ ๑๕ คน 
ทีโ่ถงฟังธรรมชัน้ล่างของหอประชมุ มทร. โดยในครัง้แรกได้ท�างานร่วมกบั 
ทีมงานของคุณดุสิต หลังจากนั้นก็พานักศึกษาไปช่วยงานที่โถงฟังธรรม 
เรื่อยมา

ต่อมาได้มีโอกาสไปร่วมประชุมเตรียมงานกับชมรมฯ ท�าให้ทราบว่า 
งานมีหลายฝ่ายมาก จึงได้น�าน้องๆ นักศึกษาไปช่วย ทั้งวันเสาร์ที่เป็น 
การเตรียมงาน และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันจัดงานแสดงธรรม หน้าที่ก็มี 
หลากหลาย แล้วแต่จะได้รบัมอบหมายจากทมีงานของชมรมฯ ซึง่งานทีถ่กูใจ 
นักศึกษา คืองานที่ต้องเคลื่อนไหวไปมา แบกของยกของ ยกอาหารเข้า 
โรงทาน อะไรท�านองนี้  เนื่องจากน้องๆ แรงเยอะ จะให้ไปยืนหรือไป 
นั่งนิ่งๆ จะไม่ค่อยเหมาะกับจริตของพวกเขา ซึ่งชอบเคลื่อนไหวออกแรง

เจตนาในการพาน้องๆ ไปช่วยงาน ก็เพื่อต้องการให้เขาได้แว่วเสียง 
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ธรรม ได้เหน็ว่า ในเมอืงไทยนี ้ยงัมกีลุม่คนทีทุ่ม่เททาํงาน เพือ่หมนุกงล้อ 
พระพุทธศาสนา และทุกคนทํากันอย่างตั้งใจ เสียสละ โดยไม่ต้องมี 
สิ่งตอบแทน กลับจากงาน ก็จะให้เขาช่วยกันสรุปว่า ไปช่วยท�าอะไรบ้าง 
ได้พบเห็นสิ่งที่ดีงามอะไรบ้าง หลายคนทึ่งแกมประหลาดใจ เมื่อเขาช่วย 
จงูผูส้งูอายขุึน้ไปฟังธรรมชัน้บน หรอืแจกถงุธรรมะ แล้วได้รบัการขอบคณุ 
และกล่าวสาธุ ในกุศลเจตนาของน้องๆ

นับเป็นประสบการณ์ที่ดีๆ ซึ่งนักศึกษาเขาอิ่มเอมใจ ประทับใจกับ 
การไปท�าหน้าที่ธรรมบริกร ได้อิ่มท้องและอิ่มบุญไปพร้อมๆ กัน เพราะ 
ในงานแสดงธรรม มีกลุ่มบุคคลผู้ใจบุญมาออกโรงทานหลายร้านด้วยกัน 
โดยเฉพาะโรงทานของคุณดาว ซึ่งน้องๆ ที่ว่างจากงานอื่นๆ จะชอบเข้าไป 
ช่วยกันเจียวไข่ งานธรรมบริกรส�าหรับน้องๆ นักศึกษา จึงเป็นกิจกรรม 
ที่พวกเขาสนุกสนานมาก เพราะอย่างที่เล่ามาตอนต้นว่า พวกเขาจะไม่ชอบ 
อยู่นิ่งๆ ว่างจากงานนี้ก็ไปท�างานอื่น ได้มีกิจกรรมท�าไปเรื่อยๆ

การมาท�าหน้าที่ธรรมบริกรให้กับชมรมกัลยาณธรรม ท�าให้เข้าถึง 
สือ่ธรรมะได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอื ซดี ีเอม็พสีาม และวซีดี ีของครบูา- 
อาจารย์หลายท่าน เพราะในงานจะมีร้านหนังสือของชมรมฯ และของกลุ่ม 
ธรรมะอื่นๆ มาออกร้าน ตัวเองก็จะเดินเลือกซื้อสื่อธรรมะของชมรมต่างๆ 
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ที่ชอบไว้มากมาย เพราะปกติจะชอบอ่านหนังสือธรรมะมาก อ่านแล้วมี 
ความสุข เพลิดเพลิน อ่านได้ทั้งวัน โดยเฉพาะผลงานของท่านอาจารย์ 
ดร.สนอง วรอุไร และท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ซึ่งตัวเองฟังธรรมของ 
ท่านจากวทิยบุ้าง จากการอ่านหนงัสอืธรรมะของท่านบ้าง แอบชืน่ชมว่าท่าน 
ช่างมีโวหารธรรมที่ไพเราะจับใจ ฟังเทปซึ่งเป็นผลงานของท่านแล้วปลื้ม 
มากๆ ว่าท�าไมท่านช่างเขียนเก่ง ใช้ภาษาที่ไพเราะ เข้าใจง่าย น่าติดตาม 
ได้ความรู้ และสนุกสนาน กับการอ่าน การฟังผลงานของท่าน

การเข้ามาช่วยงานธรรมบรกิรของชมรมฯ ท�าให้ได้มโีอกาสรูจ้กัผลงาน 
ของครบูาอาจารย์อกีหลายท่าน จากการซือ้เทปและซดีขีองท่านไปฟังแล้วฟัง 
อกี มคีรัง้หนึง่รุน่น้องให้เทปธรรมะมา เรากเ็ปิดฟังตอนขบัรถ พระอาจารย์ 
ท่านบรรยายแล้ว ช่วงท้ายมีการถามตอบเรียกว่า “ส่งการบ้าน” ครั้งแรก 
ฟังไปก็สงสัยว่า “นี่เขาคุยเรื่องอะไรกันนะ ท�าไมเราฟังไม่เข้าใจ” ฟังไปมา 
อยูห่ลายเทีย่ว ค่อยๆ รูเ้รือ่งขึน้มานดิๆ หน่อยๆ เลยข�าตวัเองว่า ทางโลก 
เราก็เรียนจนได้ปริญญา แต่ทางธรรม เราเหมือนนักเรียนเตรียมอนุบาล 
ก็ว่าได้

ต่อมาเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น เทปธรรมะค่อยๆ หมดไป แต่มีแผ่นซีดี 
และ  MP3 มาทดแทน ซึ่งในหนึ่งแผ่นมีการเทศน์หรือการบรรยายธรรม 
หลายเรื่อง หลายชั่วโมง ก็ไปหาซื้อมากักตุนไว้ ชมรมฯ ส่งมาให้บ้าง ไป 
ซื้อมาเองบ้าง จากการไปช่วยงานแสดงธรรมแต่ละครั้ง การบรรยายธรรม 
เรือ่งไหนชอบกฟั็งหลายเทีย่ว เรือ่งไหนพอรูแ้ล้ว กฟั็งเทีย่วเดยีว แล้วกแ็จก 
ต่อให้คนอื่นได้ฟังบ้าง
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ธรรมะของครบูาอาจารย์ฟังไม่เบือ่ ยิง่ฟังยิง่ได้ความรู ้คณุหมออจัฉรา 
กลิน่สวุรรณ์ ซึง่เป็นประธานชมรมฯ ท่านกเ็มตตา จดัส่งสือ่ธรรมะของชมรม 
ไปให้อยูเ่นอืงๆ เพราะชมรมฯ มกีารแจกสือ่ธรรมะรายเดอืน ระยะ ๓ - ๔ ปี 
มานีจ้ะฟังมากขึน้ อ่านน้อยลง เพราะงานประจ�าอาชพีอาจารย์ต้องอ่านมาก 
จนปวดตา กลบัมาบ้านอ่านไม่ไหว กต้็องอาศยัการฟัง การได้ฟังประวตัแิละ 
เรื่องราวของพระสาวก รวมถึงบุคคลต่างๆ ในสมัยพุทธกาล หลายคนได้ 
ฟังธรรมเพียงประโยคสั้นๆ แล้วบรรลุธรรม ขั้นโสดาบันไปจนถึงอรหันต์ 
รู้สึกปลื้มปีติทุกครั้งที่ได้ยินว่าใครสักคนบรรลุธรรม แม้ว่าตนเองจะยัง 
ไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็ตาม

ส�าหรับตัวเองคิดว่าเป็นบุญอย่างมาก ในการที่เกิดมาชาตินี้ แล้วได้ 
พบพระพุทธศาสนา ที่ยังเป็นค�าสอนที่ถูกตรงของพระพุทธเจ้า  เพราะ 
ค�าสอนมีหลากหลายมาก ตอนนี้เจอแนวทางที่ถูกใจในการศึกษาเรื่องศีล 
สมาธิ และปัญญา ของตนเองแล้ว เคยขับรถไปฟังธรรมและส่งการบ้าน 
ที่วัดสวนสันติธรรมเมื่อสามปีที่ผ่านมา ซึ่งพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
ท่านเมตตาตรวจการบ้านให้ และแนะน�าให้ไปฝึกดูจิต ตั้งแต่นั้นมา 
ก็พยายามฝึกดูจิต ก็เห็นแต่จิตที่มีโทสะกับโมหะอยู ่เนืองๆ เห็นจิตที่ 
เป็นกลางน้อยมาก

อาชีพสอนหนังสือ เวลาสอน เราก็มักจะตักเตือน หรือบางทีก็ดุ 
นักศึกษาไปบ้าง เวลาตักเตือน เราก็มักจะขาดสติ จิตอึดอัด ขัดเคือง 
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พ่อแม่ครูอาจารย์สอนตรงกันว่า จิตที่มีโทสะ เป็นอกุศล หากตายขณะนั้น 
ก็จะได้ไปเกิดในอบายภูมิ มันช่างน่ากลัว ปีนี้ (๒๕๖๒) แอบดีใจ เพราะ 
จะเกษียณแล้ว ต่อไปไม่ต้องไปอบรมหรือตักเตือนนักศึกษาอีกแล้ว

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นการจัดงานแสดงธรรม 
ครั้งที่ ๓๙ ของชมรมฯ ตัวเองและนักศึกษา มศว. ก็คงจะได้ไปช่วยงาน 
เหมือนเดิม แต่อาจจะเป็นการพาน้องๆ นักศึกษาไปช่วยงานชมรมเป็น 
ครัง้สดุท้าย เนือ่งจากในเดอืนกนัยายนตนเองจะเกษยีณแล้ว ไม่ได้สอน 
หนังสือ หมดหน้าที่อาจารย์ ก็จะไม่รู้จักนักศึกษา ไม่สามารถพาพวกเขา 
ไปช่วยงานธรรมบริกรได้อีกต่อไป และไม่แน่ใจว่า จะมีอาจารย์คนอื่นๆ 
ในภาควิชา ช่วยสืบสานงานนี้ต่อไปหรือไม่

หลายสบิปี ทีไ่ด้ไปช่วยเป็นมดงานตวัเลก็ๆ ในชมรมฯ ท�าให้ได้รูจ้กักบั 
ทีมงานของชมรมฯ อีกหลายๆ ฝ่าย ที่มีส่วนช่วย ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ท�าให้มีงานแสดงธรรมต่อเนื่องกันมา อยากรายงานให้ทราบว่า คนที่ได้ 
ประโยชน์จากการทาํงานเพือ่พระพทุธศาสนาของชมรมฯ นัน้ มอียูม่ากมาย 
เพียงแต่เขาเหล่านั้น อาจจะไม่มีโอกาสบอกกล่าวให้ชมรมได้รับทราบว่า 
เขาเป็นปลื้ม และซาบซึ้งกับงานเผยแผ่ธรรมของชมรมมากเพียงใด

จงึขอโอกาสนี ้เป็นตวัแทนของน้องๆ นกัศกึษา มศว. กราบขอบคณุ 
และเป็นก�าลังใจให้ท่านประธานชมรมฯ และทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน 
ช่วยหมนุกงล้อธรรมจกัร สบืทอดพระพทุธศาสนา ให้ด�ารงคงอยูไ่ปจนถงึ 
ห้าพันปี หรือนานเท่านาน แม้ว่าผู้ที่หวังมรรคผล ชนิดที่ไม่อยากกลับมา 
เวียนว่ายตายเกิดอีก อาจจะมีไม่มาก เท่ากับผู้ที่หวังน�าธรรมะไปแก้ทุกข์ 
ในชีวิตประจ�าวัน แต่การสะสมความรู้ ความเข้าใจไปเรื่อยๆ ปฏิบัติธรรม 
กลมกลืนไปในชีวิตประจ�าวัน ก็เหมือนกับการเดินไม่หยุด ได้ปฏิบัติเพื่อ 
บูชาพระพุทธเจ้า วันหนึ่ง ก็คงถึงจุดหมายได้เช่นเดียวกัน
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ถ้ามันรู้สึกอยากจะร้องไห้เมื่อประสบปัญหา อุปสรรค เรื่องราวมากมาย 
ขึ้นมา ก็ดูให้มันดีๆ ว่า ไปเกาะกับอะไรไม่ปล่อย มันจึงจะได้รู้ตัว แล้ว 
หายใจโล่งอกโล่งคอ จะช่วยให้สติสัมปชัญญะมาทันแก้ไขต่อไป เราต้อง 
รู้จักตัวตนเสียก่อน จึงจะเห็นภาพใหญ่ของตัวเอง แล้วระบบการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะผุดมีขึ้น พัฒนาตามกระบวนการ ส่วนตัวมันคือเรื่องราว 
ตัวตน รวมกันเข้าเป็น “คณะ” จึงก่อปัญหา

รู ้ เห็น หยุด

มายาคติ / The Myth
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หยุด เห็น รู ้
...



83ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๒  มกราคม ๒๕๖๒

เมื่อปัญหามีอยู่อย่างไม่หยุดหย่อน รวมกันเข้า มากเข้า กลายเป็น 
อปุสรรค ทว่าแยกแยะเป็น รูเ้ป็น เหน็เป็น หยดุเป็น เรือ่งราวกห็มด ไม่ใช่ 
ปัญหา ไม่เป็นอุปสรรค ในสายตาแห่งการรับรู้ตามที่เป็นจริงอีกต่อไป

เรือ่งสามญัส�านกึ คนมกัสะดดุขาตวัเอง ล้มทัง้ยนื การบอกกบัตวัเอง 
และคนอืน่ว่า ไม่เป็นอะไร ไม่มอีะไร มนัสร้างตวัตนชนดิก่อความประมาท 
อาทิ เหมือนกับมีคนถามว่า ท�าอะไรอยู่ เป็นอะไรไหม โดยสัญชาตญาณ 
ใต้ส�านึก จะตอบอัตโนมัติว่า--เปล่า ไม่ได้ท�าอะไร ทั้งที่ต่อหน้าหรือ 
ลับหลังก็ตาม มีการกระท�าอย่างใดหนึ่งอยู่ ไม่เคยไม่มี ไม่ท�า แต่ด้วย 
ขาดการควบคมุ ญาณใต้ส�านกึจงึพลัง้เผลอ ด้วยความเคยชนิทีส่ร้างตวัตน
ปกปิดพฤติกรรม 

โอกาสในการควบคุมสัญชาตญาณใต้ส�านึกนี้ ต้องเริ่มที่การส�ารวจ 
ก่อน จึงรู้ว่าอะไรคืออะไร มิใช่ว่า มักง่ายตอบว่า เปล่า ไม่มีอะไรไม่ได้ท�า 
ไม่เป็นอะไร ถ้าว่าไม่มอีะไร ไม่เป็นอะไร กแ็สดงว่า สมบรูณ์แล้ว ปกตแิล้ว 
เต็มเรียบร้อยแล้ว อย่างนั้นหรือ ? นั้นขัดต่อกฎความเป็นจริง ไม่มีอะไร 
ไม่เป็นอะไร มนัเป็นเพยีงพยญัชนะ ภาษา แต่มใิช่ว่าไม่มอีะไร ไม่เป็นอะไร 
จรงิๆ อย่างนัน้ ! ทกุสิง่ทกุอย่างมอียูต่ามอย่างของมนัตามธรรมชาต ิแต่ในฐานะ 
ตัวตน ผู้รู้ ผู้เห็นเหล่านี้ ผู้เห็นไม่ตรง ผู้รู้ไม่ชัด หรือผู้รู้ไม่ทั่วถึงพร้อม 
เห็นไม่ทะลุเท่านั้น การหยุด ฝึกปฏิบัติ ที่จะส�ารวจตรวจตัวเองนั้น--ไม่มี

ถ้าหยดุ นัน่คอืการไม่รูจ้กัตวัเองทนัท ีกไ็ม่แปลกทีจ่ะต้อง งง เมือ่มี 
สิ่งปรากฏ และก็จะต้องร้องไห้  เมื่อประสบกับปัญหา หรือพร�่าบอกว่า 
ไม่เข้าใจ ! ท�าไม...ท�าไม...อยู่อย่างนี้ คือความไม่รู้จักตัวตนทั้งสิ้น

บคุคลทีพ่ฒันาตวัเองอยูเ่สมอ คอืผูท้ี ่“ตืน่อยูต่ลอด” และคอื “ผูท้ี่ 
ไม่ประมาท” ผู้ไม่ละเลยหน้าที่ตามจริง เป็นผู้รู ้จักอนุสัย สิ่งติดก้นลึก 
ตัวเองและรับมือได้ทัน บ้างเอาสภาวะที่เกิดแก่ตนเพียงครั้งเดียวหนเดียว 
ตดัสนิแก่ตวัว่า รูแ้ล้ว เหน็แล้ว หยดุแล้ว โดยไม่ทนั ไม่เหน็ครบ รูไ้ม่รอบว่า 
นั่นมันก็เพียงของเกิดดับ ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่าจบแล้วทุกอัน เราหยุดหมด 
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เหตุ
รู้  เห็น หยุด,

ผลลัพธ์
หยุด  เห็น รู้

แล้ว เราไม่เป็นอะไรกบัอะไรแล้ว เรารูแ้ล้ว เราเหน็แล้ว อย่างนี ้ประเภทนี้ 
คือความประมาทใหญ่ ไม่รู้ตามจริง

บุคคลที่เห็นแล้ว รู้แล้ว หยุดแล้วจริงอย่างถูกต้อง นั่นคือ หยุด-- 
หยุดละเลยตัวตนของตัวเองต่างหาก หยุดจากสิ่งอันเป็นเครื่องขวาง 
พัฒนาการในตัวเอง

รู้--รู้แล้วว่า ตัวตนของตัวเองไม่เสถียร ยังไม่ปกติ
เห็น--เห็นแล้วว่า ตัวตนของตัวเอง พอมีหนทางแก้ไข
ฝึกหดัควบคมุพฒันาตนถกูต้อง ตามสิง่ทีรู่ ้เหน็ หยดุ เช่นนีจ้งึชือ่ว่า 

รู้แล้ว เห็นแล้ว หยุดแล้ว จริงๆ มิใช่การหยุดชนิดไม่ขยับท�าอะไร มิใช่ 
รู้ชนิดปิดโอกาสพัฒนาตัวเอง มิใช่เห็นชนิดพร่ามัวความเป็นจริง แต่เป็น 
รู้ เห็น หยุด ชนิดพัฒนาสม�่าเสมอ ชนิดไม่ละเลยว่าอะไรเป็นอะไรตาม 
ที่เป็นจริง

สูตร (ส�าเร็จรูป) ที่ท�าอย่างยังไม่เคยเสร็จ
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เมื่อ
บทสวดมนต์

ดังขึ้น หมอนไม้

บันทึกหมอนไม้ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ภาษา เป็นสิ่งที่เราใช้สื่อสารกันใช่ไหม ถ้าใช่ ภาษาก็เป็นสื่ออย่างหนึ่ง 
ทีก่�าลงับอกอะไรกบัเรา แต่ถ้าภาษานัน้ ไม่ใช่ภาษาทีเ่ราใช้ กไ็ม่อาจรูไ้ด้เลย 
ว่า ความหมายนั้นคืออะไร เมื่อไม่รู ้ความหมาย เราก็ไม่ทุกข์ ไม่สุข 
จากภาษานั้นๆ นอกจากภาพที่ปรากฏ และการแปล ที่จะท�าให้เราเข้าใจ 
ความหมายจากภาษานั้น ผ่านอีกหนึ่งภาษา แต่ก็นั่นแหละ ภาษาและ 
ความหมาย ก็ไม่อาจบอกได้ว่า เราเข้าใจตรงกันอยู่ดี ถ้าเราไม่มีประสบ- 
การณ์ร่วมกัน หรือมีสัญญา (ความจ�าได้หมายรู้) อันมาจากที่เดียวกัน
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แต่กอ็ย่าเพิง่ชะล่าใจไป เพราะต่อให้มปีระสบการณ์ร่วมกนั มสีญัญา 
ร่วมกัน หากการรับรู้ภาษานั้นๆ ไปพร้อมกับการตีความ และการปรุงแต่ง 
ในจิต ย่อมท�าให้แต่ละคนได้รับสารที่สื่อออกมาต่างกัน ตามความเข้าใจ 
ที่ต่างกันอยู่ดี

ภาษาจึงเป็นเรื่องสมมติ ที่เราไม่ควรน�ามาใช้เป็นอาวุธทิ่มแทงกัน 
เพราะความหมายธรรมดาๆ ก็อาจถูกตีความไปในทางร้ายก็ได้ ทางดีก็ได้ 
ตามประสบการณ์ของแต่ละคน ที่รับรู้และเข้าใจ พระพุทธองค์จึงทรงให้ 
“สงัขาร” การปรงุแต่งทางจติ เป็นหนึง่ในขนัธ์ ๕ ทีไ่ม่เทีย่ง เป็นทกุข์ และ 
เป็นอนัตตา ไม่ควรยึดเอามาเป็นทุกข์ในใจ

เสน่ห์ของศิลปะแขนงต่างๆ ก็อาศัยการตีความของสังขารนี้เอง 
ศิลปะ เมื่อผูกโยงกับการปรุงแต่ง จึงมีอารมณ์ และความรู้สึก เช่นเดียว 
กับบทเพลงต่างๆ รวมไปถึงบทสวดมนต์ด้วย ถ้าเราไม่เข้าใจอักขระบาลี 
หรือไม่มีผู ้รู ้ช่วยแปลมาสู ่ภาษาไทย และแปลเป็นภาษาต่างๆ ที่ใช้กัน 
ในโลก เรากไ็ม่อาจรูเ้ลยว่า พระพทุธเจ้าสอนอะไร ตรสัอะไร และจะน�าไป 
ใช้กับชีวิตได้อย่างไร มากไปกว่านั้น ถ้าเราไม่มีสมมติสงฆ์ และพระอริย- 
สงฆ์ ผู้เคี่ยวกร�ากิเลสตน จนชนะมารในใจ พ้นภัยในวัฏฏะได้ แล้วมา 
บอกกล่าวผ่านวตัรปฏบิตัอินังดงามในชวีติประจ�าวนั เรากอ็าจตคีวามภาษา 
ในพระไตรปิฎกบาลไีม่ออกอยูด่ ีหรอืตคีวามผดิๆ ไป กจ็ะไม่ได้ประโยชน์ 
และไม่รู้ว่าจะน�ามาแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างไร 

บทเพลง ค�าพดู บทสวดมนต์ จงึเป็นอกัษรทีถ่กูจดจารจากความรูส้กึ 
ความคิด และอาศัยการปรุงแต่งจากผู้อ่าน ผู้เสพ ผู้ฟังอีกครั้ง เพื่อเป็น 
ช่องทางของการบอกกล่าวความหมายอะไรบางอย่างออกมา เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจในระดบัหนึง่เท่านัน้ ซึง่แต่ละคนกไ็ม่อาจเข้าใจตรงกนัได้ในทีส่ดุ

“พระพุทธศาสนา” จึงเป็นเรื่องของการตีความตามความเข้าใจของ 
แต่ละคน หลวงพ่อท่านหนึ่งกล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่มีผิด ไม่มีถูก 
อยูท่ีก่ารน�าไปใช้ ไปปฏบิตั ิจนกว่ากเิลสลดน้อยลง จนเกลีย้งในทีส่ดุนัน่ล่ะ 
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ถอืว่าเข้าใจพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าถกูต้องแล้ว ดงัทีพ่ระพทุธ- 
องค์ตรัสว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ  เป็นสิ่งที่ผู ้รู ้ก็รู ้ได้เฉพาะตน 
ผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงธรรมก็จากการปฏิบัติด้วยตนเอง

แต่กอ็กีนัน่แหละ การปฏบิตัต้ิองมคีร ูและครทูีด่กีจ็ะเป็นกลัยาณมติร 
ให้ ไม่สั่งให้หันซ้าย หรือหันขวา แต่จะให้เราหันด้วยสติปัญญาของเราเอง 
ดงันัน้ หากใครเขาจะปฏบิตัไิปในทางทีท่�าให้กเิลสลดลง แต่อาจจะช้าหน่อย 
ก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาท�าผิด เพราะการจับผิดผู้อื่น ไม่ใช่หนทางที่พระพุทธเจ้า 
สอนเลย พระพุทธองค์ให้จับผิดแต่ตัวเรา จับความคิดไม่ดีของเรา และ 
คอยสอดส่อง ไม่ให้ความคิดไม่ดีกลายเป็นการพูดไม่ดี และการกระท�า 
ไม่ดี ใช่ไหม ซึ่งเมื่อมองการตีความเช่นนี้ ในปัจจุบันก็ดูเหมือนว่า เราจะ 
มพีระพทุธเจ้าคนละองค์ และสอนคนละอย่าง กไ็ม่เป็นไร เปิดใจให้กว้างๆ 
ไว้ เพยีงแต่ว่า อย่าให้พระพทุธเจ้าทีเ่ราเข้าใจและศรทัธา ไปบงัคบัให้คนอืน่ 
เข้าใจเหมือนเราก็เป็นพอ 

เมื่อบทสวดมนต์ดังขึ้น หากเราเข้าใจความหมาย ก็จะน้อมจิตฟัง 
อย่างตัง้ใจ และถ้าบทสวดนัน้ น�าจติเราให้คลายทกุข์ได้ กจ็ะยิง่หดัสวดเอง 
ให้ได้ ยอมใช้เวลามากๆ กับการสวดมนต์ จนกระทั่งเกิดสมาธิ และน�า 
ความเข้าใจจากความหมายนั้นมาปฏิบัติขัดเกลาตน จนเกิดปัญญาแก้ทุกข์ 
ให้กับตนเองได้ในที่สุด แต่ถ้าใครฟังบทสวดมนต์ไม่ได้ หรือร�าคาญ 
ไม่ชอบสวดมนต์ ก็ไม่ใช่ว่าเขาผิด หรือเราถูก ขอให้เราผ่านความยึดติด 
ในความผิดถูก ที่จะให้คนอื่นเห็นอย่างเรา ให้ผ่านไป ผ่านไป เหมือนการ 
หายใจเข้า และการหายใจออก ทีไ่ม่เกาะเกีย่วกลิน่ต่างๆ หรอืฝุน่ผงอะไรๆ 
ไปสร้างความทุกข์และความสุขให้เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นพอ
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ณัฐนันท์ เตชาธาราทิพย์

ชีวิตในวัยเด็กของข้าพเจ้า ก็เหมือนเด็กทั่วๆ ไป มีครอบครัวที่อบอุ่น 
พี่น้องรักใคร่กัน ท�าหน้าที่แค่ตั้งใจเรียนหนังสือ กลับบ้านก็ช่วยงานบ้าน 
บ้างเล็กๆ น้อยๆ เวลาว่าง ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือที่อากงให้มาประจ�า 
ส่วนมากอากง จะเอาหนังสือมาจากศาลเจ้า โรงเจ ซึ่งมีหนังสือหลายเล่ม 
อ่านแล้วเพลิดเพลิน และท�าให้เกรงกลัวต่อบาป

ธรรมะที่เปลี่ยนชีวิต
ตลอดกาล
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เมื่อโตขึ้นก็ไปซื้อหนังสือที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ หนังสือที่ซื้อ 
มาอ่านจ�านวนมาก กจ็ะเป็นแนวลีล้บั แนวอทิธฤิทธิ ์ปาฏหิารย์ิ สิง่ศกัดิส์ทิธิ์ 
เทพเทวดา ถ้าเป็นหนงัสอืของพระปฏบิตั ิกจ็ะซือ้แต่ปาฏหิารย์ิของพระเถระ 
ทั้งหลาย ไม่เคยสนใจหลักค�าสอนแท้ๆ ของพระพุทธเจ้าเลย เมื่อมีความ 
ทุกข์ ก็เที่ยวหาหมอดู หาวิธีแก้กรรม ต่างๆ นานา

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ คุณพ่อป่วยหนักมาก เข้าโรงพยาบาลนาน 
เป็นเดือน ด้วยอาการปอดบวม และโรคแทรกซ้อนต่างๆ มีอยู่วันหนึ่ง 
คณุพ่อร้องไห้ เรยีกลกูๆ เข้ามาสัง่เสยี ให้ดแูลแม่ ให้พีน้่องรกักนั ข้าพเจ้า 
ซึง่เป็นพีค่นโต กลบัร้องไห้ฟมูฟาย ไม่สามารถปลอบใจตวัเอง หรอืคนอืน่ๆ 
ได้เลย สิง่ทีข้่าพเจ้าท�าได้ในช่วงเวลานัน้คอื ท�าบญุปล่อยสตัว์ โค-กระบอื, 
ท�าบุญโลงศพ เติมน�้ามันตะเกียงต่ออายุ และสวดมนต์ หลังจากนั้น 
อาการของพ่อก็ดีขึ้น จนออกจากโรงพยาบาลได้ แต่ต่อมาคุณพ่อต้อง 
ล้างไต สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง และก็เข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลบ่อยๆ ข้าพเจ้า 
ก็ทุกข์ทุกครั้ง  เริ่มคิดว่า การท�าบุญแก้กรรม การต่ออายุต่างๆ ไม่ใช่
ทางออกแล้วนะ แต่ก็ยังไม่ได้เข้าทางธรรม

วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๗ ทีบ้่านไฟไหม้ เหน็บ้านพงัถล่ม
ทั้งหลังกับตา ทุกข์หนัก  เสียใจมากๆ เป็นเดือนๆ จนกระทั่งมาเกิด 
เหตุการณ์สึนามิ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ 
ร้ายแรงทีส่ดุ ซึง่ก่อให้เกดิความเสยีหายมากมาย รายการโทรทศัน์ แนะน�า
วธิที�าใจให้สู ้หรอืวธิเีอาชนะความทกุข์ใจต่างๆ เชญินกัจติวทิยาหรอืนมินต์
พระมาเทศน์ ข้าพเจ้าเริ่มปล่อยวางความทุกข์ได้ ความทุกข์เริ่มเบาบางลง
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จากนัน้ ข้าพเจ้ากเ็ริม่อ่านหนงัสอืธรรมะ ฟังธรรมะจากครบูาอาจารย์ 
จากที่เคยชอบแนวลี้ลับ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ก็ซื้อหนังสือธรรมะมาอ่าน 
มีคนบอกว่า มารับซีดีของหลวงพ่อปราโมทย์ไปฟังสิ ซีดีธรรมะแจกฟรีนะ

หลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทางความคิด และจิตใจครั้งยิ่งใหญ่ 
ที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าก็เกิดขึ้น เมื่อได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อปราโมทย์ 
ท่านสอนว่าความจริงของชีวิต มีแต่ของไม่เที่ยง มีแต่ความทุกข์ที่บีบคั้น 
อยู่ตลอดเวลา ในกายในใจนี้ มีแต่ของควบคุมไม่ได้ บังคับไม่ได้ ไม่เป็น 
ไปตามใจปรารถนา ร่างกายต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จิตใจของเรา 
ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ต้องเจอสิ่งที่ไม่รัก ต้องมีความผิดหวัง มีความ 
โศกเศร้า ร�า่ไรร�าพนั ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคบัแค้นใจ 
สิง่เหล่านีเ้ป็นความจรงิ ทีว่นเวยีนอยูใ่นชวีติของเราตลอดเวลา ถ้าเราเข้าใจ 
ความเป็นจริงของชีวิต จิตใจยอมรับความจริงได้ ใจจะไม่ทุกข์

หลวงพ่อสอนว่า การปฏบิตัธิรรมม ี๒ อย่างคอื สมถกรรมฐาน กบั 
วิปัสสนากรรมฐาน หลวงพ่อจะใช้ภาษาง่ายๆ ในการสอน ฟังแล้วเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติได้จริง “ถือศีล ๕ ไว้ ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบ วันไหน 
จิตฟุ้งซ่าน ท�าความสงบ วันไหนสงบแล้ว เจริญปัญญา”

ท่านสอนหลักของการท�าสมาธิ คือ ให้ท�าด้วยความรู้สึกตัว มีสติ 
หายใจด้วยความรู ้สึกตัว ไม่บังคับจนตึงเกินไป ไม่หย่อนจนเคลิ้มไป 
ไม่ไหลจนเทีย่วออกไปข้างนอก ให้จติใจตัง้มัน่อยูก่บัเนือ้กบัตวั การภาวนา 
ที่ดีที่สุด คือ การได้รู ้ ได้เห็น ความจริงของจิต อย่างที่มันเป็น ตาม 
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ธรรมชาติของมัน โดยไม่เสแสร้ง ไม่ปรุงแต่ง ประโยคสั้นๆ ที่ท่านจะ 
พดูบ่อยๆ คอื “มสีต ิรูก้าย รูใ้จ ตามความเป็นจรงิ ด้วยจติทีต่ัง้มัน่และ 
เป็นกลาง”

ธรรมะของหลวงพ่อนัน้ลกึซึง้นกั หากใครเปิดใจรบัฟังและปฏบิตัติาม 
จนเข้าใจ ก็จะเหมือนมีแสงประทีปส่องประกายในจิตใจ ประดุจท่านได้ 
ให้ชีวิตใหม่กับข้าพเจ้า การหลงท�าตามกิเลสค่อยๆ ลดลง จิตที่เคยหลง 
เข้าไปในความคดิ ซึง่ท�าให้ราคะ โทสะ โมหะ เกดิขึน้มากมาย พอรูส้กึตวั 
รู้ทันขึ้นมา อกุศลเหล่านั้นก็ดับไป

การรู ้เท่าทันกิเลสนั้น ดีที่สุด และหากเรามีธรรมะ จะได้ของดี 
ของวเิศษตดิตวั เป็นสมบตัทิีต่ดิตวัจรงิๆ ข้ามภพข้ามชาต ิความทกุข์ทีเ่กดิ 
เกิดจากการไม่ยอมรับความจริงของชีวิต ถ้าเราได้สัมผัสความจริงของแท้ 
แล้ว ชวีติเราจะมคีวามสขุมากเลย “สิง่ทัง้หลายมเีหตกุเ็กดิ หมดเหตกุด็บั 
บังคับไม่ได้”

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีการจัดงานแสดงธรรมบรรยายและ 
ปฏบิตัธิรรมเป็นธรรมทาน เพือ่พฒันาจติวญิญาณ จดัโดยส�านกัเสรมิศกึษา 
และบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับชมรมกัลยาณธรรม 
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้าได้มาร่วมฟังธรรม 
ในครั้งนี้ด้วย นับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้าได้มาฟังธรรม และเป็น 
ครั้งแรกที่รู้จักชมรมกัลยาณธรรม

ได้มาเห็นบรรยากาศ ที่สาธุชนล้นหลาม หลั่งไหลเข้ามาฟังธรรม 
จ�านวนมากกว่างานแสดงคอนเสิร์ตเสียอีก พลังบุญท่วมท้น สัมผัสได้ถึง 
กระแสจิตที่เป็นพลังบวกมากมาย พอถึงเวลาบรรยายธรรม ต้องเข้าหอ
ประชุม ผู้มาฟังธรรมหลายท่านไม่มีที่นั่ง ต้องนั่งริมทางเดินและตามบันได 
ในห้องประชมุ ซึง่ข้าพเจ้ากเ็ป็นหนึง่ในนัน้ ทีน่ัง่รมิทางเดนิบนัได ผูบ้รรยาย 
ได้อนญุาตให้ผูฟั้งธรรมทีไ่ม่มทีีน่ัง่ขึน้มานัง่บนเวทไีด้ ซึง่กม็หีลายคนขึน้ไป 
นัง่บนเวทนีัน้ ภาพบรรยากาศทัง้หลายกระทบจติใจของข้าพเจ้าอย่างรนุแรง 
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เกดิค�าถามขึน้ในจติใจว่า ชวีติทีผ่่านมาเราท�า
อะไรอยู่ หาสาระอันใดแทบไม่ได้เลย

ในงานแสดงธรรมนี ้จะให้ได้ประโยชน์สงูสดุ กจ็ะต้องตัง้ใจฟังธรรม 
หลักค�าสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ที่ถ่ายทอดธรรมอันถูกตรง 
จากครูบาอาจารย์ ประโยชน์มากมายจากการฟังธรรม คือ

ประการแรก ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน เช่น ค�าว่า อริยทรัพย์ 
(ทรัพย์ภายใน) จาก ดร.สนอง ท่านกล่าวว่า อริยทรัพย์เป็นสมบัติติดตัว 
ข้ามภพข้ามชาติ ตกน�้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ประการที่ ๒ ได้ฟังสิ่งที่เคย 
ได้ยินได้ฟังมา แต่เข้าใจไม่ชัด ก็เข้าใจชัดขึ้น เป็นการทบทวนความรู้เดิม 
ประการที ่๓ บรรเทาความสงสยัได้ เช่น เรือ่งอทิธฤิทธิ ์กบัเรือ่งบญุญฤทธิ์ 
ต่างกันอย่างไร เมื่อฟัง ดร.สนองตอบ ท�าให้ข้าพเจ้าได้กระจ่างแจ้งขึ้นมา 
ประการที ่๔ ท�าความเหน็ให้ถกูต้องได้ เมือ่ก่อนข้าพเจ้าเข้าใจว่า การท�าบญุ 
คอืใส่บาตร ท�าสงัฆทาน สวดมนต์ ไหว้พระ เท่านัน้ แต่ความจรงิมมีากกว่า 
นัน้ การท�าบญุในทางพระพทุธศาสนามด้ีวยกนั ๑๐ วธิ ีเรยีกว่า บญุกริยิา- 
วัตถุ ๑๐ คือ การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา การอ่อนน้อม 
ถ่อมตน การช่วยเหลือสังคมรอบข้าง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมาร่วมท�าบุญ 
กบัเรา การยอมรบัและยนิดใีนการท�าความด ีการฟังธรรม การแสดงธรรม 
และการท�าความเหน็ให้ถกูต้องเหมาะสม และประการที ่๕ ประการสดุท้าย
คือ จิตใจผ่องใส สงบ สะอาด สว่าง ชุ่มฉ�่า เย็นใจ

จากความประทับใจ ที่ได้เห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู รับรู้ด้วยใจ จึง 
เกิดความคิดที่จะเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยงานชมรมกัลยาณธรรม แต่ก็ยัง 
ไม่มีโอกาสเสียที เวลาผ่านไปหลายปี จึงตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้มีโอกาส 
มาช่วยงานชมรมกัลยาณธรรมด้วย แล้วได้บอกกับสามี หลังจากนั้น สามี 
บอกว่าน้องทีท่�างานรูจ้กัทมีอาสาของชมรมฯ ข้าพเจ้าจงึมโีอกาสได้มาช่วยงาน 
ชมรมฯ จดัเตรยีมสถานทีต่้อนรับผู้ฟังธรรมบริเวณโรงอาหาร เริ่มจากจัด
เตรยีมสถานทีจ่ดัเตรยีมเก้าอีน้ัง่ แจกสือ่ธรรมทาน เมือ่จบงานบรรยายธรรม 
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ก็มีหน้าที่จัดเก็บโต๊ะทานอาหารของนักศึกษามาจัดเรียงให้เรียบร้อย 
เหมอืนเดมิ โต๊ะแต่ละตวัมนี�า้หนกัมาก เสรจ็งานแล้ว พวกเรากไ็ด้อาบเหงือ่ 
ต่างน�า้ แม้ว่างานอาสาในตอนนัน้จะเหนือ่ยกาย แต่กร็ูส้กึอิม่ใจ และดใีจที่ 
ได้โอกาสมาช่วยงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม ในระหว่างวันก็ยังได้ร่วมฟัง 
ธรรมะจากครูบาอาจารย์ด้วย โดยเราไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆ เพื่อ 
ไปหาครูบาอาจารย์เลย ท่านเมตตามาถ่ายทอดธรรมะให้เราถึงที่

ต่อมาโรงอาหารไม่ต้องจดัเป็นสถานทีฟั่งธรรมแล้ว ข้าพเจ้าได้มาดแูล
จัดเตรียมสถานที่ตรงโถงกลางแทน มีหน้าที่ตรงจุดนี้สักระยะหนึ่ง ต่อมา 
ได้มาดูแลจุดลงทะเบียนผู้มาฟังธรรม ช่วยทีมคุณสุชาติ เพราะคุณสุชาติ 
จะเปลี่ยนไปท�าหน้าที่เตรียมท�าโรงทานน�้าปานะสมุนไพรในช่วงเที่ยงต่อ

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้มาร่วมงานกับชมรมกัลยาณธรรม ข้าพเจ้ามีแต่ 
ความสุข อิ่มอกอิ่มใจ ที่ได้ฟังธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ได้เห็น
ความเสียสละของทีมงานทุกคน ที่ช่วยทั้งแรงกาย แรงใจ ปัจจัยต่างๆ 
ทุกคนมาด้วยใจ ใบหน้าของแต่ละคนเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรไมตรี 
ท่านที่มางานชมรมกัลยาณธรรม ไม่มีค�าว่าขาดทุน ท่านจะมีแต่ค�าว่าก�าไร 
เป็นก�าไรชีวิต

“ก�าไรชีวิต” ไม่ได้อยู่ที่ว่า ท�าอะไรมากเท่าไหร่ ได้อะไรมากเท่าไหร่ 
อยู่ที่ว่า เข้าหาธรรมะ และ ใช้ธรรมะในการด�าเนินชีวิตเมื่อไหร่ต่างหาก

ขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรม ที่ได้ให้โอกาสสาธุชนมาฟังธรรม- 
ปฏบิตัธิรรม ซึง่เป็นการส่งเสรมิให้คนในสงัคมมธีรรมะ เป็นสงัคมทีส่งบสขุ 
และเมือ่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยงาน ท�าให้ข้าพเจ้ามโีอกาส
ได้ท�าความดเีพิม่ขึน้ มส่ีวนช่วยต่ออายพุระพทุธศาสนาให้ยนืยาว ด้วยการ 
สบืทอดพระธรรมอนัประเสรฐิ และช่วยให้คนอืน่ได้มโีอกาสเข้ามาพบทางที่
ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) ช่วยให้เขาบรรเทาทุกข์ลงได้บ้าง เพราะนี่คือสิ่งที่ 
ดีที่สุดที่มนุษย์สมควรจะมอบให้แก่กัน
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* ขออนุโมทนา บล็อก Dhamma Break By Ajahn Pasanno & Jayasaro

ธีรปัญโญ

หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักที เพราะออกไปข้างนอก หาความสุขในที่ผิดๆ 
มมีารน้อย ๓ ตน แอบมาขโมยความสขุของมนษุย์ไป แล้วกป็รกึษา 

กันว่า จะเอาไปซ่อนที่ไหนดี
มารน้อยตนที ่๑ กว่็า ควรเอาไปซ่อนทีภ่เูขาทีส่งูทีส่ดุในโลก มารน้อย 

ตนที่ ๒ ก็แย้งว่า เพื่อนเอ๋ย มนุษย์นั้นไม่กลัวความสูง แต่กลัวหายใจ 
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ไม่ออก สงัเกตได้ว่า ด�าน�า้ได้นดิเดยีว กท็ะลึง่พรวดขึน้มาแล้ว เพราะกลวั 
หายใจไม่ออก แต่บนภเูขาอากาศด ีมนษุย์ชอบไปเทีย่วภเูขา เอาไปซ่อนไว้ 
ใต้บาดาลดกีว่า มารน้อยตนที ่๓ แย้งว่า อย่าเลยเพือ่นเอ๋ย มนษุย์มนัเก่ง 
สร้างเครื่องมือหาของในทะเล ในอากาศได้ เดี๋ยวมันก็หาเจอ แต่สังเกต 
ได้ว่านัยน์ตาของมนุษย์มองไปข้างนอก หูก็ชอบฟังเสียงข้างนอก ชอบไป 
เที่ยวข้างนอก เราควรแอบเอาไปซ่อนไว้ในใจมันดีกว่า

เพราะว่ามนุษย์ชอบหาความผิดของคนอื่น ไม่ชอบขัดใจตนเอง 
ไม่ชอบดูจิตใจของตัวเอง มารน้อยทั้ง ๓ ตน ก็เลยมีมติเอกฉันท์ทันที

ตั้งแต่นั้นมา มารน้อยก็เอาความสุขของมนุษย์ มาซ่อนไว้ที่ใจ 
ของมนุษย์เอง มนุษย์ผู้โง่เขลา ต่างพยายามออกไปหาความสุขในที่อื่นๆ 
เช่น ภูเขา ชายทะเล ผับ คาราโอเกะ แต่หาเท่าไหร่ ก็หาไม่เจอสักที

เพราะออกไปข้างนอก หาความสขุในทีผ่ดิๆ ตลอดมา โดยหารูไ้ม่ว่า 
ความสขุทีเ่ฝ้าตดิตามเฝ้าหานัน้ อยูท่ีใ่จตวัเองมาตลอด แล้วท�าไมต้องออก 
ไปหาความสุขที่อื่น เพราะยิ่งหามากเท่าไหร่ ใจก็ร้อนรุ่ม ไม่สงบ สุดท้าย 
ก็หาไม่พบอยู่ดี

ในเรื่องนี้เปรียบเหมือน ผู ้คนที่รู ้ว่า “ขนมหวานมีรสชาติอร่อย” 
เพราะการไม่เคยชมิลิม้รสของขนมนัน้ จงึไม่สามารถรูร้สชาตทิีแ่ท้จรงิ ความ 
สงบสุขในใจก็เช่นเดียวกัน
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ย้อนไปหลายปีก่อน เพื่อนที่อยู่คอนโดเดียวกับข้าพเจ้าไปปฏิบัติธรรม 
ที่วัดมเหยงคณ์ กลับมาเล่าให้ฟังว่า พบคุณหมอจุ๋ม ผู้เป็นประธานชมรม 
กลัยาณธรรม ได้ชวนให้ไปฟังธรรมในวนัอาทติย์ และหากมเีวลา กส็ามารถ 
ช่วยงานเป็นจติอาสาได้ก่อนในวนัเสาร์ งานนัน้เป็นงานฟังธรรมของชมรมฯ 
จดัทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ ซึง่ข้าพเจ้าตอบทนัทว่ีา “ไป” 
และนั่นเองคือจุดเริ่มต้น ที่ได้พบกับท่านประธานชมรมฯ (คุณหมอจุ๋ม) 
พี่แจ๋ว และพี่ๆ น้องๆ ผู้ที่ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจในการกระท�า และนับถือ 
เป็นครู ผู ้เป็นแบบอย่าง และเป็นทั้งกัลยาณมิตรและกัลยาณธรรม 
ผูม้จีติใจอนัเป็นกศุลอย่างแน่วแน่ มจีติอาสาแห่งความเสยีสละอย่างแท้จรงิ 

อุทุมพร เผ่าสุวรรณ

สุขของผู้ให้
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มีอุดมการณ์ที่เต็มเปี่ยม พร้อมที่จะร่วมหมุนวงล้อแห่งธรรม... และจาก 
วันนั้นจนถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้าก็ได้เข้ามาเป็นส่วนของทีมในชมรมฯ...

จากการพบกนัในครัง้แรก ในวนัเสาร์ ซึง่เป็นวนัเตรยีมจดังานใหญ่นัน้ 
ได้พดูคยุแนะน�ากนัเลก็น้อย ข้าพเจ้าและเพือ่น ได้ไปช่วยในทมีจดัสถานที่ 
ให้กับผู้จะมาฟังธรรม ท�าความสะอาด เช็ด ถู ปัดกวาด ขัดล้าง จัดโต๊ะ 
เก้าอี้ ณ จุดฟังธรรมและจุดรับประทานอาหาร ความรู้สึกในการพบกัน 
ครั้งแรก การพูดคุยและการท�างานกับคุณหมอและทีมงาน ท�าให้ข้าพเจ้า 
ประทบัใจ ในความมอีธัยาศยัไมตร ีความเอือ้อาทร ห่วงใย ซึง่สมัผสัได้จาก 
ภายในสู่ภายนอก คือ ดวงตา น�้าเสียง การกระท�า และรู้สึกทึ่งขึ้นไปอีก 
ในการเตรียมงานของแต่ละจุด ทุกทีมท�างานกันอย่างเต็มที่ ช่วยกันท�า 
มคีวามสนกุสนานและยิม้แย้ม ทัง้ๆ ทีง่านกม็าก ทัง้เหนือ่ยและร้อน เรยีก 
ได้ว่า ท�างานอย่างมืออาชีพ

ข้าพเจ้าได้เห็น ได้ท�า และได้เรียนรู้การท�างานในจุด / ทีมต่างๆ 
ไปในตวั แอบคดิว่าเวลามกีารจดังานกจิกรรมของทีท่�างาน กจ็ะน�าวธิกีารนี้ 
(ลอกเลียนแบบ) ไปใช้ด้วย... พอตกเย็น งานส่วนของข้าพเจ้าก็เสร็จ แต่ 
งานด้านการตดิตัง้เครือ่งเสยีง ไฟฟ้า กางเตน็ท์ ขนของ ฯลฯ ยงัคงด�าเนนิการ 
ต่อไป ข้าพเจ้ากลับที่พักไปด้วยจิตใจที่เบิกบานในการเป็นจิตอาสาครั้งแรก 
ให้กับชมรมฯ ถึงที่พักแล้ว รู้สึกว่า อยากให้ถึงวันแสดงธรรมของพ่อแม่ 
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ครูอาจารย์ในวันพรุ่งนี้เร็วๆ จัง ข้าพเจ้าและเพื่อน ออกจากที่พักตั้งแต่ตีสี่ 
เพื่อไปช่วยงานด้านการลงทะเบียนและอื่นๆ และถึงเวลาก็ฟังธรรมด้วย

การได้ช่วยงานทางธรรมกับชมรมฯ ก็เป็นความสุขแห่งการเป็น 
ผูเ้สยีสละ ผูใ้ห้ ด้วยความอดทน ขยนั ส่วนการเป็นผูฟั้งธรรม กเ็ป็นผูใ้ห้ 
ตนเองได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ- 
สมัมาสมัพทุธเจ้า ค�าสอนของพ่อแม่ครอูาจารย์ ได้น�าไปประพฤตปิฏบิตัติาม 
น�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ในหน้าที่การงาน อ้อ... นี่เองที่ใครๆ 
เรียกกันว่า ความสุขทางใจ วันนั้นข้าพเจ้าเกิดความสุข ความปีติ ทั้งจาก
การเป็นผู้ให้ในฐานะจิตอาสา (ธรรมบริกร) และเป็นผู้รับในฐานะผู้มา 
ฟังธรรม อกีทัง้ยงัได้หนงัสอืและซดีจี�านวนมากมาย ทีท่างชมรมฯ แจกให้ 
ผู้มาฟังธรรมทุกๆ คน

แต่ทีส่�าคญักว่านัน้ ข้าพเจ้าเกดิความอศัจรรย์ใจว่า คณุหมอจุม๋และทมี 
ท�างานใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรหนอ ผู้มาฟังธรรมประมาณ ๓,๕๐๐ คน 
จติอาสา อกีประมาณ ๕๐๐ คน ข้าพเจ้าคดิว่า อยากมาช่วยงานของชมรมฯ 
และมาเรียนรู้  เพื่อน�าประสบการณ์ไปใช้ในการเป็นเด็กวัดของข้าพเจ้า 
ทีต้่องช่วยงานวดั และจะมคีนมาวดัในงานส�าคญัๆ ครัง้ละ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
คน อีกทั้งจะได้น้อมน�าค�าสอนของหลวงพ่อใหญ่ (หลวงพ่อกัณหา 
สุขกาโม) ที่ให้เด็กวัด เสียสละ อดทน ขยัน และรับผิดชอบ ให้ท�าเพื่อ 
ผู้อื่น ให้ท�าทุกๆ อย่าง ที่เป็นกุศลความดีงาม ให้อาสาท�างานโดยการ 
เสียสละมากๆ ท�ามากๆ ท�าด้วยความตั้งใจ อดทน รับผิดชอบ ด้วยสติ 
จะเป็นเหตุให้ท�าการงานใดๆ อย่างมีสมาธิ ท�าบ่อยๆ จนเป็นนิสัย สร้าง 
ให้เกิดปัญญาบารมี โดยต้องมีฐานหลักหรือเสาหลัก คือ ให้รักษาศีล 
อย่างน้อยก็ต้องศีล ๕

จากการที่ได้เข้ามาเป็นจิตอาสาหรือธรรมบริกร เป็นส่วนหนึ่งของ 
ชมรมฯ ตามที่ตั้งใจที่จะด�าเนินตามค�าสอนของหลวงพ่อใหญ่ นอกเหนือ 
จากการได้มกีารเสยีสละ เรยีนรู ้สิง่ทีไ่ด้มาอกีประการหนึง่ทีส่�าคญัมาก คอื 
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การได้มาเห็นคุณหมอจุ๋มและทีมงานที่ท�างานทางธรรมด้วยจิตวิญญาณ 
ด้วยดวงจติดวงใจของผูใ้ห้ ผูเ้สยีสละอย่างแท้จรงิ ท่านและทมีงาน (อาสา) 
ลงมือท�าด้วยตนเอง และให้ค�าแนะน�าในหลายเรื่องกับผู้ใหม่ ทั้งการงาน 
ทั้งทางธรรม เป็นที่พึ่งของผู้มีความทุกข์ใจ แก้ไขปัญหาให้กับทีมหรือผู้มา 
ฟังธรรม ข้าพเจ้าเหน็ว่า การเป็นตวัอย่างหรอืแบบอย่างทีด่นีี ้การปฏบิตัใิห้ 
เห็นดังกล่าว เป็นมากกว่าค�าสอน

ในเรือ่งการจะเป็นจติอาสา ท่านสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็ 
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) ท่านตรัสว่า “คนที่ 
จะอาสาท�าสิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นได้ ต้องลดอัตตาตัวตนให้ 
จางคลายลงก่อน เพือ่ให้มเีมตตากรณุาต่อสรรพชวีติ พจิารณาจนเหน็ว่า 
ทุกข์ของเขาก็เป็นทุกข์ของเรา และสุขของเขาก็เป็นสุขของเราให้ได้ 
เสียก่อน” นั่นคือเหตุผลที่ท�าให้ข้าพเจ้าลงนัดในปฏิทินตลอดทั้งปี ส�าหรับ 
การให้โอกาสตนเอง ได้มาฝึกประพฤติปฏิบัติธรรม มาเสียสละ มาอาสา 
ช่วยงานของชมรมกลัยาณธรรม ทัง้ทีจ่ดัขึน้ที ่ม.เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
ปีละ ๒ ครัง้ และโรงพยาบาลสมทุรปราการ เป็นประจ�าทกุเดอืน เดอืนละ 
๑ ครั้ง

งานของชมรมฯ มมีากมายหลายด้าน อาท ิสถานที ่เครือ่งเสยีง พธิกีร 
ลงทะเบียน อาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาด จัดธรรมทาน ฯลฯ จึงยัง 
ต้องการผูม้ศีรทัธา จติอาสา ใจผูใ้ห้ ผูเ้สยีสละ มาร่วมงานร่วมอดุมการณ์ 
กับชมรมกัลยาณธรรมเป็นจ�านวนมาก หรือแม้แต่เข้ามาร่วมกิจกรรม 
ที่ชมรมฯ จัดขึ้น หรือช่วยสร้างกุศลในการร่วมสนับสนุนบริจาคแสตมป์ 
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เพื่อใช้ในการจัดส่งหนังสือซีดี ให้กับวัด สถานศึกษา สถานที่ราชการ 
ผู้สนใจ ฯลฯ เพื่อช่วยกันเผยแผ่ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

น้อมกราบขอบพระคุณคุณหมอจุ๋ม ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของชมรมฯ ท�าให้ได้ด�าเนินชีวิตไปสู่หนทางตาม 
ค�าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า นอกจากจะได้ซมึซบัความเป็น 
วถิพีทุธทีแ่ท้จรงิแล้ว ได้ประกอบบญุกริยิาวตัถ ุ๑๐ คอื ทาน ศลี ภาวนา 
การอ่อนน้อมถ่อมตน การช่วยกิจการงานสาธารณประโยชน์ การฟังธรรม 
การบรรยายธรรม การอนโุมทนา การสาธ ุและการมคีวามเหน็ถกูตรง ได้ฝึก 
ความเพียร ความอดทน การรอคอย การเป็นผู้ให้ ผู้เสียละ มีโอกาสอยู่
ในกระแสธรรมแห่งบญุกศุลและคณุความดงีาม ในหนทางอนัประเสรฐิทีส่ดุ

จะขอตอบแทนบญุคณุด้วยการเป็นแบบอย่างทีด่งีาม ให้กบัคนรุน่ลกู 
รุ่นหลาน เพื่อให้พวกเขาได้สร้างความดี เป็นการปูพื้นฐานแห่งชีวิตที่ต้อง 
เดินไปอีกยาวไกลบนโลกใบนี้  เพื่อเป็นต้นกล้าแห่งความดี เติบโตเป็น 
ต้นกล้าคุณธรรม เพื่อการร่วมหมุนวงล้อแห่งธรรม ตามเจตนารมณ์ของ 
ประธานชมรมกัลยาณธรรมต่อไป

ขอกราบเรียนเชิญผู้สนใจในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ได้โปรด 
ตดิตามก�าหนดการฟังธรรม การภาวนา ทัง้ทีจ่ดั ณ ม.เทคโนโลยรีาชมงคล 
กรุงเทพ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ หรือสนใจธรรมทาน ได้ทาง 
อนิเทอร์เนต็ เฟสบุค๊ และไลน์ ของชมรมกลัยาณธรรม และกราบเรยีนเชญิ 
ผู้สนใจในกิจกรรมของชมรมฯ และผู้มีจิตแห่งความเสียสละ แห่งการเป็น 
ผู้ให้อย่างไม่มีที่ประมาณ ไม่จ�ากัดเพศและวัย มาร่วมกันเป็นต้นกล้าแห่ง 
คณุธรรม เป็นฟันเฟือง ในการค�า้จนุ สบืทอด ธ�ารง พระพทุธศาสนา เพือ่ 
สร้างบุญบารมี ตามความถนัด ตามศรัทธา ทั้งด้านก�าลังทางกาย ก�าลังใจ 
ก�าลังสติปัญญา และก�าลังทรัพย์ ขอเชิญเข้าร่วมอุดมการณ์ ในการหมุน 
วงล้อแห่งธรรมร่วมกับชมรมกัลยาณธรรมด้วยกันค่ะ การเป็นผู้ให้ ย่อมมี 
ความสุข แล้วพบกันนะคะ



ท่ำนผู้มีจิตศรัทธำ ต้องกำรร่วมสมทบทุน
กองทุนเผยแผ่ธรรมทำนของชมรมกัลยำณธรรม 
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรสืบทอดพระธรรม
กรุณำบริจำคได้ โดยโอนเข้ำบัญชี ดังนี้

(ชื่อบัญชี อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์)

Fax รำยชื่อผู้บริจำค และใบโอนเงินมำที่ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ 
หรือแจ้งทำง inbox Fcaebook : Kanlayanatam
หรือแจ้งทำง E-mail : webmaster@kanlayanatam.com 
หรือ Line @ Kanlayanatam (id : @kanlayanatam)
ขออนุโมทนำทุกท่ำน

ชื่อธนำคำร สำขำ เลขที่บัญชี

๑. กรุงเทพ สาขาสมุทรปราการ

๒. กรุงไทย  สาขาสมุทรปราการ 

๓. กรุงศรีอยุธยา  สาขาสมุทรปราการ 

๔. ไทยพาณิชย์  สาขาถนนศรีสมุทร 

๕. กสิกรไทย สาขาตลาดสมุทรปราการ

๑๕๕-๗๐๐-๘๒๒๒

๒๑๕-๑๕๑-๐๔๓๓

๑๐๐-๑๓๙-๑๒๓๕

๓๓๗-๒๒๙-๖๐๙๒

๓๖๐-๒-๓๗๕๐๑-๒

ปล. เชื่อมั่นว่า หากท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชมรมฯ ไม่ว่า 
ในฐานะ จิตอาสา / ธรรมบริกร หรือผู้มาฟังธรรม - ภาวนา สักครั้งหนึ่ง 
ท่านจะรบัทราบได้ถงึความทุม่เท ความรกั ความปรารถนาด ีความเอือ้อาทร 
ความเป็นกันเองฉันน้องพี่ของคุณหมอจุ๋มและทีมงาน เฉกเช่นที่ข้าพเจ้า 
ได้ประสบกับตัวเอง และความประทับใจดังกล่าว จะเป็นกระแสดึงดูด 
ที่ท�าให้ท่านกลับมาร่วมกิจกรรม และชวนครอบครัว หรือเพื่อนๆ มาพบ
หนทางอันประเสริฐอย่างแน่นอน
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๑.  มีทั้งการลงทะเบียนล่วงหน้า ออนไลน์ และลงทะเบียนหน้างาน รองรับได้ 
  ประมาณ ๓,๕๐๐ ท่าน โดยมีที่นั่งบนหอประชุม โถงล่าง และในสวนหย่อม 
  ในวนังาน เปิดลงทะเบยีน ตัง้แต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ท่านทีล่งทะเบยีนออนไลน์ไว้ 
  ต้องมาแสดงตน พร้อมบัตรประจ�าตัว ที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่นั่ง
๒.  ขอความร่วมมือเข้าประจ�าที่นั่ง ในรอบเช้าก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. และใน 
  รอบบ่ายก่อนเวลา ๑๒.๒๐ น.
๓.  ขอเชญิชวนทกุท่านเตรยีมภาชนะ ช้อน กระบอกน�า้ส่วนตวั และเตรยีมถงุผ้ามา 
 เพื่อลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน
๔.  โรงทานจะเปิดปิดเป็นเวลา โดยในรอบเช้าเปิดตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  
  และรอบกลางวันจะเปิดเวลา ๑๐.๔๐ - ๑๒.๒๐ น.
๕.  ทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
๖.  เปิดรบัสมาชกิชมรมฯ และรบัสมคัรจติอาสาธรรมะบรกิรช่วยงานอาสาทางธรรม
๗.  จอดรถในฝั่งเทคนิคกรุงเทพ (ตรงข้ามบพิตรพิมุข)
๘.  การท�าบุญในงาน
  ๘.๑  ถวายอาจริยบูชา องค์บรรยาย, มูลนิธิสุปฏิปันโน, มูลนิธิราชประชา- 
    นเุคราะห์ และช่วยเหลอืผูป่้วยผูย้ากไร้โรงพยาบาลศริริาช ฯลฯ
  ๘.๒  ถวายสังฆทาน (มีร้านสังฆภัณฑ์ของชมรมเปิดบริการด้วย)
  ๘.๓  เลือกสรรสื่อธรรมะ เพื่อน�าไปบริจาค หรือ มอบเป็นของฝาก รายได้ 
    ทั้งหมดจะเป็นทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมของชมรมฯ ต่อไป
  ๘.๔  ร่วมสนับสนุนกิจกรรม I SEE U มีจิตอาสาให้ค�าปรึกษาดูแลผู้ป่วย  
    และร่วมเป็นอาสาสมัคร ช่วยท�าหมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง
๙.  เจริญสติ เจริญเมตตาต่อกัน ด้วยไมตรีจิต และแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กัน

  ขออนุโมทนาทุกท่าน

ค� ำ แ น ะ น� ำ ผู ้เ ข ้ำ อ บ ร ม ภ ำ ว น ำ
ใ น ง ำ น อ บ ร ม ภ ำ ว น ำ  ค รั ้ง ที ่ ๓ ๙

ติดต่อสอบถาม : กรุณาแอดไลน์ Id : @kanlayanatam
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข  มหาเมฆ

แผนที่

• รถโดยสารประจ�าทางสาย ๒๒, ๖๒, ๘๙ ลงหน้าเทคนิคกรุงเทพ 
 แล้วเดินไปสามแยกไฟแดง
• รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ ปอ. ๒๒, ๖๒, ๖๗, ๙๘
• หรือโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ลงสถานีช่องนนทรี แล้วต่อรถโดยสาร,  
 สามล้อ, รถแท๊กซี ่หรอืโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) ขึน้สถานลีมุพนิ ีประต ู๒  
 แล้วต่อรถโดยสารสองแถวสีแดง สายวิทยุ-สวนพลู-เทคนิค, สามล้อ, รถแท๊กซี่



วันที่ งาน/องค์บรรยาย สถานที่จัด

อาทิตย์ที่ ๖ ม.ค. ๖๒ พอจ.ครรชิต อกิญจโณ รพ.สมุทรปราการ

อาทิตย์ที่ ๑๗ ก.พ. ๖๒ งานอบรมภาวนา (ที่บพิตรพิมุข) ครั้งที่ ๓๙ 
เช้า - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
บ่าย - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

บพิตรพิมุข 
เทคนิกกรุงเทพ

อาทิตย์ ๒๔ ก.พ. ๖๒ พอจ.มหากีรติ ธีรปัญโญ รพ.สมุทรปราการ

อาทิตย์ ๑๗ มี.ค. ๖๒ พอจ.ครรชิต สุทธจิตโต รพ.สมุทรปราการ

วันที่ ๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๖๒ พอจ.ดุษฎี เมธังกุโร  
คอร์ส “ธรรมะเพื่อสุขภาพ”

รพ.สมุทรปราการ

อาทิตย์ ๑๙ พ.ค. ๖๒ ตามรอยพุทธธรรม 
พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) 
วัดญาณเวศกวัน

รพ.สมุทรปราการ

อาทิตย์ที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๒ คอร์ส “หนึ่งวันภาวนา”
ท่านอาจารย์แพทย์หญิงอมรา มลิลา 

รพ.สมุทรปราการ

๕ - ๗ ก.ค. ๖๒ คอร์ส “เผชิญความตายอย่างสงบ” 
พอจ.ครรชิต อกิญจโน และคณะ

รพ.สมุทรปราการ

เสาร์ที่ ๓ ส.ค. ๖๒ พระไพศาล วิสาโล (ตลอดวัน) รพ.สมุทรปราการ

อาทิตย์ที่ ๑๘ ส.ค. ๖๒ งานอบรมภาวนา (ที่บพิตรพิมุข) 
ครั้งที่ ๔๐

บพิตรพิมุข 
เทคนิกกรุงเทพ

วนัที ่๒๙ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๖๒ กรรมฐานชมรมกัลยาณธรรม 
ที่วัดมเหยงคณ์ 
(เฉพาะทีมงานชมรมกัลยาณธรรม)

วัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา
จ.พระนครศรีอยุธยา

อาทิตย์ที่ ๑๕ ก.ย. ๖๒ พอจ.มหากีรติ ธีรปัญโญ (ตลอดวัน) รพ.สมุทรปราการ

อาทิตย์ที่ ๖ ต.ค. ๖๒ พระไพศาล วิสาโล (ตลอดวัน) รพ.สมุทรปราการ

อาทิตย์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๒ เช้า - พระภาวนาเขมคุณ วิ. (ลพ.สุรศักดิ์)
บ่าย - พอจ.กฤช นิมฺมโล

รพ.สมุทรปราการ

อาทิตย์ที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๒ เช้า - พระภาวนาเขมคุณ วิ. (ลพ.สุรศักดิ์)
บ่าย - พระครูวรวงศ์ (วัดญาณเวศกวัน) 
“ตามรอยพุทธธรรม”

รพ.สมุทรปราการ

ก�าหนดการ งานอบรมภาวนา-ปฏิบัติธรรม 
ของชมรมกัลยาณธรรม ตลอดปี ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม : กรุณาแอดไลน์ Id : @kanlayanatam



ถ่ายทอดสด ผ่านทาง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กำาหนดการ
๐๗.๐๐ น.   เปิดลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า 
๐๘.๒๐ น.   ประธานเปิดงาน  โดย ดร.สุกิจ นิตินัย 
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๐๘.๓๐ น.   สวดมนต์แปล (มีแจกบทสวดมนต์) 
๐๙.๐๐ น.   หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
  แสดงธรรม และตอบคําถาม 
๑๐.๓๐ น.   ถวายสังฆทาน 
๑๐.๔๕ น.   ถวายภัตตาหารเพล และพักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ น.   พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
  แสดงธรรม นําภาวนา และตอบคําถาม 
๑๔.๔๕ น.   ถวายสังฆทาน 
๑๕.๐๐ น.   ปิดงาน อนุโมทนา

สมัครออนไลน์ล่วงหน้า
โดยสแกน QR Code นี้

จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ร่วมกับ  มูลนิธิสุปฏิปันโน และ ชมรมกัลยาณธรรม

Kanlayanatam


