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สืบสานการศึกษาพระไตรปิฎกในพม่า

บ ก . บ อ ก ก ล่ า ว

ข่าวสารกัลยาณธรรมฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ ๔๓ แล้วนะคะ มาพบกันก็ผา่ นไป
ครึ่งปีแล้ว เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมภาวนา ครั้งที่ ๔๐ ซึ่งเราจะ
ได้พบกันอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ศกนี้ ที่บ้านแห่งธรรม
มทร. กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ เช่นเคย   
ฉบับนี้มีเรื่องน่าอ่านน่าสนใจมาน�ำเสนอมากมาย เริ่มด้วย บทความ
จากองค์บรรยายในงานมหากุศลครั้งนี้ โดยหลวงพ่อครรชิต สุทธิจิตโต
เมตตาให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง “หาทางออกจากทุกข์” ซึ่งในขั้นแรก ท่านให้เรา
ย้อนกลับมาดูตัวเองให้มากกว่าการแส่หาคนผิดข้างนอก องค์บรรยาย
อีกท่านคือ พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ ท่านมาเล่าถึงความน่าปลืม้ ใจ
กับพระพุทธศาสนาที่มีชีวิตในพม่า เพราะในช่วงที่ผ่านมา ท่านได้เดินทาง
ไปช่วยงานกรรมฐานในฐานะล่ามพระธรรมทูตในประเทศต่างๆ มากมาย  
และยังได้มีโอกาสไปดูงานเรื่องการศึกษาพระไตรปิฎกในพม่า ท่านจึงมา
แบ่ ง ปั น ความประทั บ ใจเพื่ อ เป็ น แรงบั น ดาลใจให้ ช าวพุ ท ธไทยได้ เ ห็ น
ความส� ำ คั ญ ของพระพุทธธรรมและใส่ใจศึก ษาให้ เ ข้ า ถึ ง พระไตรปิ ฎ ก
ให้มากขึ้น   จะได้รู้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไรไว้บ้าง อาจจะไม่ต้องเก่ง
เทียบเท่าชาวพุทธพม่า แต่เราก็ควรจะตระหนักและตื่นตัวกันให้มากกว่า
ที่เป็นมา
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

1

บทความน่าประทับใจยังมีอีกหลายเรื่อง เช่น คุณชัย มาเล่าถึง
การเยีย่ มผูป้ ว่ ยของทีม iseeu ว่าคนเยีย่ มไข้กม็ คี วามสุขและได้รบั พลังดีๆ
จากผูป้ ว่ ยกันอย่างไรบ้าง หากรูจ้ กั สังเกตและใส่ใจ นอกจากนีท้ พี่ ลาดไม่ได้
คือ บทความของธร เรือ่ ง “สุข..ทุกข์.. where are you ?” จากเล่มก่อน  
ที่น้องอ้อมผู้เป็นภรรยา มาเล่าถึงอาการป่วยไม่น้อยของธร มาในฉบับนี้  
เราจะได้คำ� ตอบว่า ธรอยูก่ บั มะเร็งร้ายทีห่ ายาก ๓ - ๔ ชนิดในตัวเขามานาน
นับ ๑๐ ปีได้อย่างไร วิธีคิดของธร เป็นค�ำตอบที่เกินจะอธิบาย  
คงไม่สามารถแนะน�ำธรรมะและบทความที่น่าสนใจได้หมดทุกเรื่อง
เพราะเราได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์มากมายหลายท่าน เช่น
ท่านพระอาจารย์ชยสาโร, ส.มหาปัญโญภิกขุ (หลวงตาสุรยิ า) และ อ.ทวีศกั ดิ์
คุรจุ ติ ธรรม ในเรือ่ ง เส้นทางลัดสูน่ พิ พาน มีจริงหรือ ? ตอนที่ ๑๑ ก็กำ� ลัง
สนุกชวนติดตาม บอกได้เลยว่า ไม่ควรพลาดเลยสักเรื่องหรือสักหน้าค่ะ
สุดท้ายนี้ หวังว่าทุกท่านจะติดตามกิจกรรมของชมรมกัลยาณธรรม
จาก Facebook page Kanlayanatam และช่องทาง Line official   
นอกจากธรรมทานน่าสนใจ ยังมีการจัดคอร์สอบรมภาวนาหลากหลาย
ที่มีให้ท่านเลือกสรรด้วยใจที่พร้อมให้ธรรมค่ะ และขอกราบเรียนสมาชิก
ชมรมกัลยาณธรรมทุกท่าน ด้วยความจ�ำเป็นด้านงบประมาณ จึงขอแจก
วารสารเล่มนีผ้ า่ นทางออนไลน์เท่านัน้ ไม่สง่ ปณ. ถึงสมาชิกทุกท่านเหมือน
ที่เคยท�ำมา ไม่ว่ากันนะคะ แต่ถ้าท่านมาร่วมงานอบรมภาวนา ครั้งที่ ๔๐
จะได้รับหนังสือเล่มนี้ทุกท่านค่ะ แล้วพบกันในวันแห่งธรรมนะคะ
ที่ใดมีธรรม ที่นั่นมีพระพุทธเจ้าค่ะ
ด้วยความเคารพศรัทธาทุกท่าน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ส า ร บั ญ
กวีธรรม : เนกขัมมสุข (ปปัญจา)
หาทางออกจากทุกข์ (หลวงพ่อครรชิต สุทธิจิตโต)
กลับบ้าน (อรุณชัย นิติสุพรรัตน์)
ให้เวลาคุณภาพ (พระอาจารย์ชยสาโร
ภาพประกอบธรรม (เซมเบ้)
สืบสานการศึกษาพระไตรปิฎกในพม่า (ธีรปัญโญ)
กวีธรรม (ปปัญจา)
คติธรรม
หน้ากากมลพิษ (ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง)
เส้นทางลัดสู่นิพพาน มีจริงหรือ ? ตอน ๑๑ (อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม)
เวลาอันประเสริฐ (หมอนไม้)
ความพ้นทุกข์ ทางปลอดภัยที่ใครๆ ไม่อยากเดิน (ส.มหาปัญโญภิกขุ)
ทุกข์... สุข... Where are you? (ธร)
ฝึก “ธรรม” (ภูมิพันธ์ สาโรจน์วนิช)
มีสติ ไม่เผลอ (มายาคติ)
เราไม่รู้ อะไรจริง - หลอก (สมชัย วิริยาลังกรณ์)
ชีวิตนี้ เพื่อสิ่งใด (ประวีณา อาจศิริ)
ค�ำแนะน�ำงานอบรมภาวนา ครั้งที่ ๔๐
แผนที่ มทร. กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
ก�ำหนดการอบรมภาวนา ในปี ๒๕๖๒

ภาพปก : บรรยากาศวัดป่าภูไม้ฮาว
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
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พ ร ะ พุ ท ธ พ จ น์

อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสฺ สุตฺเตสุ พหุชาคโร
อพลสฺสํว สีฆสฺโส หิตฺวา ยาติ สุเมธโส
คนมีปัญญาดีไม่ประมาท เมื่อผู้อื่นประมาท
มักตื่น เมื่อผู้อื่นหลับ ย่อมละทิ้งคนนั้น
เหมือนม้าฝีเท้าเร็ว ทิ้งม้าไม่มีก�ำลังไป ฉะนั้น
ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ.)

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓
ฉบับกรกฎาคม ๒๕๖๒
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน จ�ำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม

ส�ำนักงาน คลินิกอัจฉราทันตแพทย์
  ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต.ปากนํ้า
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
  www.kanlayanatam.com
  facebook : kanlayanatam
  Line@official
•

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน
ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

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

เนกขัมมสุข

สุโข  วิเวโก  ตุฏฐัสสะ
สุตะธัมมัสสะ  ปัสสะโต
อัพฺยาปัชชัง  สุขัง  โลเก
ปาณะภูเตสุ  สังยะโม
สุขา  วิราคะตา  โลเก
กามานัง  สะมะติกกะโม
อัสฺมิมานัสสะ  โย  วินะโย
เอตัง  เว  ปะระมัง  สุขันติฯ
วิเวกสุขสันโดษ
เพราะเห็นโทษที่ได้ฟัง
ไม่เบียดเบียนมีสุขจัง
สำ�รวมระวังไม่พลั้งกาย
สุขปราศจากราคะ
ก้าวล่วงละกามทั้งหลาย
พ้นเทียบเปรียบหญิง-ชาย
สุขสบายที่สุดเอยฯ
ที่มา : มุจจลินทสูตร อุทาน
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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หาทาง
ออกจาก

ทุกข์
พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
วัดป่าภูไม้ฮาว มุกดาหาร

วันนี้ เรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงวัดเชตวัน และที่นี่ก็เป็นธรรมสภา เป็นที่
แสดงธรรมตลอด ๑๙ พรรษา ขณะพระองค์ประทับอยู่ที่นี่ พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนเราตถาคต ถ้าเราอยากอยู่กับพระพุทธเจ้า ก็เอาธรรมะเข้าไปหาจิต สติต้องรักษาจิต ต้องคุมจิต ตามดูจิต
แก้ไขจิต พัฒนาจิต ไม่ใช่อย่างอื่นนะ อันนี้เราจะส่งส่ายไปหาแต่คนอื่น
ไปโทษแต่คนอื่น เอาแต่เรื่องราวของคนอื่น มาคิดมานึกมาปรุงมาแต่ง
มาพู ด มาคุ ย มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ รื่ อ ง มั น ห่ า งไกลจากจิ ต ตั ว เอง เหิ น ห่ า งจาก
พระพุทธเจ้า ก็เพราะเราไม่เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติ
ไม่ส�ำรวมเข้ามาที่จิตนี้
เราต้องให้สติควบคุมจิต ให้จิตรู้ความจริงว่า เรื่องราวทั้งหลายไป
จากจิต จะแก้ก็ต้องแก้ที่จิต ไม่ใช่ไปแก้คนนั้นแก้คนนี้ ที่นั่นที่นี่ เราควร
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมยังไง ก็เกี่ยวข้องไปสิ คนนั้นเขาเป็นอย่างที่เขา
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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เป็น เราจะเกีย่ วข้องยังไงถึงไม่มปี ญ
ั หา ไม่มคี วามเดือดร้อน ถึงจะไปกันได้
ไม่ใช่ไปท�ำลายเขา ไปรังเกียจเขา ธรรมชาติของเขามันเป็นอย่างนั้นล่ะ
และคนที่ ม าอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งนี้ ถ้ า ไม่ เ คยท� ำ บุ ญ ท� ำ ทานท� ำ กรรมอะไร
ร่วมกันมา มันจะมาด้วยกันได้หรือ ถ้าไม่เคยเป็นพี่เป็นน้อง เป็นพ่อ
เป็นแม่ เป็นสามีภรรยากัน เป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้หมดแล้ว
บางครัง้ ถ้ากรรมทีเ่ คยบัน่ ทอนกันให้ผลช่วงเร็วๆ นี้ ก็มบี า้ งทีก่ ระทบ
กันบ้าง ในอดีตที่เคยเกื้อกูลกันมาก็ต้องมี และถึงเป็นคนที่เคยเกื้อกูลกัน
ขนาดไหน ก็ต้องเคยบั่นทอนกันมา ถ้าช่วงไหนกรรมที่มันเคยบั่นทอนกัน
ให้ผล มันก็ต้องมีระคายเคือง อิจฉา โมโห โกรธเคือง อาฆาต พยาบาท
กันบ้าง
ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้า ก็เข้ามาดูจิต แก้จิต ปัญหาก็หมดตรงนี้ จะให้
ใครมาแก้ล่ะ เวลามันเกิดโกรธเคืองขึ้นมา พยาบาทขึ้นมา อิจฉาริษยา
ขึน้ มา หงอยเหงา ซึมเศร้า เสียใจขึน้ มา ใครจะไปแก้ ถ้าไม่ใช่เราแก้ แล้ว
จะแก้ได้ยงั ไง ก็ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าสิ มัวชักช้ารีรออยูท่ ำ� ไม
นี่ ! มันก็ตอ้ งมาทีจ่ ติ ของตัวเอง ! จึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้ามันมุง่ ลงทีจ่ ติ !
บ่อยมากเลยเวลาอาตมาไปสอน พอบอกว่า พระพุทธเจ้าสอนว่า
ตามดูกาย ตามดูเวทนา ตามดูจิต ตามดูธรรม สุดท้ายมารักษาจิต ไม่ให้
ยินดียินร้ายกับอะไร คนจะบอก เอ๊ะ ไม่ยินดีแล้วจะรู้ยังไง เขาถามนะ
คนที่จิตไม่เคยเข้าไปถึงความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่นะ มันสงสัย มันคิดเอา
คาดคะเนเอา เอ๊ะ ! ไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้าย เหมือนคนไม่เอาอะไรเลย ไม่ทำ� อะไร
เลย อยูบ่ า้ นก็ไม่ตอ้ งไปท�ำความสะอาด ไม่ตอ้ งไปดูไปแลอะไรเลย อยูเ่ ฉยๆ
มันจะอยู่ยังไงล่ะ อย่างนั้นมันไม่ใช่ !
ท�ำ ! ก็ทำ� ไป แต่จติ ไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้าย เกีย่ วข้อง แต่เกีย่ วข้องด้วยจิต
ไม่ยินดีไม่ยินร้าย อะไรเกิดขึ้น พยายามเอามาฝึกจิตเรา เพื่อให้จิตเรา
ไม่หลงยินดียินร้าย เพราะเรายังไม่สมบูรณ์ ยังไม่ถึงพระนิพพาน สุดท้าย
ค�ำตอบอยู่ที่พระนิพพาน
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แล้วจะไม่ให้พูดถึงพระนิพพาน มันไม่ได้ ถ้าใครอยากจะออกจาก
ทุกข์ หรืออยากได้ความสุขที่สมบูรณ์ ต้องถึงพระนิพพาน แต่ชาวโลกพูด
ไม่ได้นะ มันเหมือนไกลเกินเอื้อม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลอยอยู่กลางนภากาศ
เป็นอะไรทีแ่ ตะต้องไม่ได้ ต้องพระพุทธเจ้า ต้องอัครสาวก มหาสาวก หรือ
สมัยนีก้ ต็ อ้ งเป็นพระทีอ่ ยูใ่ นป่าในเขา มุง่ ถึงธรรมอย่างเดียวแล้ว ไม่เกีย่ วข้อง
กับโลกแล้ว แต่ในสมัยพระพุทธเจ้า พระองค์สอนญาติโยมด้วย สอน
ประชาชนด้วย ก็พูดถึงนิพพานเหมือนกัน
สมัยนี้ ศาสนาของเราจึงไม่เข้าถึงจิตใจ เพราะคนไม่กล้าพูดถึงธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าจริงๆ ลดธรรมลงมาหากิเลส ท�ำบุญท�ำทานกันนะ ใจสบาย
มีความสุข ตายไปสุคติ เอาแค่นี้มันไม่ได้ ! มันเวียนว่ายตายเกิด ! ท�ำบุญ
ขนาดไหน มันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้น มันไม่จบ มันก็มาทุกข์
แล้วทุกข์อีก ! เพราะอะไร ก็เพราะเราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อม ตัวเราเป็น
ธรรมชาติอันหนึ่ง ธรรมชาติก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันหนึ่ง ในตัวเราก็มีตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจ ก็ตอ้ งพบกับสิง่ แวดล้อม พบกันมันก็มชี อบใจไม่ชอบใจ
เกิดขึน้ เรียกว่ากระทบ เรียกว่ามีผสั สะ ถ้าเราไม่รกั ษาจิตเรา ดูสิ มีปญ
ั หาไหม
หูก็ต้องได้ยินคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ บางทีเขาพูดดีๆ แต่เราไป
ตีความหมายเป็นอย่างหนึ่ง จิตของเรานี่ล่ะ ไม่ใช่อย่างอื่นที่เป็นทุกข์
เมือ่ ไหร่จติ ของเราคิดผิดเห็นผิด มันก็สร้างปัญหาแล้ว อย่าไปโทษข้างนอก
เลย โทษข้างนอกมันเสียเวลา นั่นแหละโง่ ! บรมโง่ ! บอกแล้ว หดเข้า
มาหาจิตนี่ เอามันตรงนี้ ถ้าอย่างนี้เรียกว่าฉลาด
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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เราต้องให้สติควบคุมจิต ให้จิตรู้ความจริงว่า
เรื่องราวทั้งหลายไปจากจิต จะแก้ก็ต้องแก้ที่จิต
ไม่ใช่ไปแก้คนนั้นแก้คนนี้ ที่นั่นที่นี่
จิตใครถ้ายังไม่ถึงพระนิพพาน ไปตามกรรมเลย บังคับมันไม่ได้
หรอก ไปตามกรรม อย่าคิดแต่จะไปแก้กรรมอย่างโน้นอย่างนี้ มันห่างไกล
พระนิพพานมากเลยนะ หางแถวมาก จะไปแก้กรรมอย่างโน้น แก้กรรม
อย่างนี้ กรรมในอดีต เราเคยท�ำอะไรมามากมาย แถมไปรวมกับกรรม
ในปัจจุบันอีก
คนเราท�ำมาเยอะแยะมากมาย ทัง้ กรรมดีกรรมไม่ดีระหว่างเวียนว่าย
ตายเกิด ฉะนั้นอย่าไปสนใจว่าเราเคยท�ำอะไรมา โอ้ย เราท�ำอะไรมานะ
มั น ถึ ง ไม่ ขึ้ น อย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ อย่ า ไปสนใจมั น ! มาหาแก่ น ธรรมของ
พระพุทธเจ้า จ่อเข้ามาที่จิต เพราะทุกปัญหามันล้วนเกิดจากจิตนี่เอง ตรง
เข้ามาที่นี่ เอ้า ก็เคยท�ำมา ก็ยอมรับ เพราะเราเคยหลงมานี่หน่า เขาว่า
เราหลง ก็ยอมรับได้ แม้ชาตินี้เราหลงก็ยอมรับ เขาว่าเรา เราก็ยอมรับ
ฉันเคยหลงมาจริง แต่ฉันจะแก้ไข มีอะไรหรือเปล่า พูดกับตัวเองอย่างนี้
เลย มันจึงอาจหาญ
ก็ฉันจะแก้ไข แล้วจะเป็นยังไง เขาพูดก็พูดไปสิ เพราะเราเคยหลง
มาจริง ไม่เห็นตาย ไม่เห็นเป็นอะไร อาหารการกินเราก็ยังมีอยู่นี่นา ยัง
กินข้าวได้ ยังนอนหลับอยู่นี่ ไม่เจ็บปวด ไม่ทุกข์ทรมานอะไร เขามีปาก
ก็พูดไปได้เลย ไม่ต้องให้มีปัญหา นี่ล่ะคือความฉลาด ไม่ต้องไปทุกข์
กับอะไร ขออย่างเดียว ให้ฉันแก้จิตของฉัน ให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้น
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คนที่ พู ด ถึ ง แต่ ค วามไม่ ดี ข องคนอื่ น เรื่ อ งนั้ น เรื่ อ งนี้ นั่ น นั่ น นั่ น
เห็นไหม มันมาจากจิตของตัวเอง ไอ้ตัวนั้นล่ะ มันก�ำลังท�ำสิ่งที่ไม่ดีอยู่
ยังไม่รู้ตัว ระวังให้ดี ถ้าใครเป็นอย่างนี้ต้องรีบแก้ พูดกับคนนั้นคนนี้
อย่างนั้นอย่างนี้ ไอ้ตัวที่ก�ำลังพูดอยู่นั่นล่ะตัวต้นเหตุ ตัวมหาเหตุเลยนะ
คนอื่นดีก็เรื่องเขา ไม่ดีก็เรื่องของเขา แต่ตัวเองดันเอาเรื่องดีและไม่ดีของ
คนอื่นมายุ่งนี่ ตัวยุ่ง ตัวหาเรื่อง มาจากไหน ก็มาจากความโง่ ความหลง
เมื่อไหร่ที่จิตเราเป็นทุกข์ขึ้นมา ให้รู้เถอะว่า นั่นแหละจิตเราโง่
จิตเราหลงแล้ว เราอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการ แต่ไม่ได้ดั่งใจ ไอ้ที่
อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการก็เพราะความโง่ความหลง ความอยาก
ความต้องการมีอปุ าทานในเรือ่ งเหล่านัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ ทีจ่ ะมาครอบง�ำ
จิตเรา มีแต่จะเอาเรื่องข้างนอกมาครอบง�ำจิต จิตเลยไม่เป็นอิสระ
แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทางที่จะท�ำให้จิตเป็นอิสระ ตอนแรกพระองค์
ก็ไม่รู้เหมือนกัน ทรงพยายามศึกษา ไปแสวงหาค้นคว้าที่นั่นที่นี่ นี่ล่ะคือ
พระทัยที่เด็ดเดี่ยวที่มุ่งมั่น อยากออกจากทุกข์ คนที่อยากจะออกจากทุกข์
ต้องแบบนี้ ไปที่ไหนอยู่ตรงไหนก็ตาม จะส�ำรวมเข้ามาหาจิตตัวเอง มาแก้
ที่จิตของตัวเอง ระวังจิตของตัวเอง เรารู้แล้วว่าไปจากจิตดวงนี้ คนอื่นๆ
ก็เป็นไปตามกรรมของเขา ตามเหตุปจั จัยของเขา เขาสัง่ สมอบรมนิสยั ปัจจัย
มายังไง เขาก็เป็นอย่างงัน้ หรือแม้แต่ชาตินกี้ เ็ หมือนกัน แต่ละคนก็เคยชิน
กับการท�ำบางอย่างต่างกัน
ไอ้ความเคยชินนี้ล่ะเป็นนิสัย ถ้าใครอยากเป็นคนดี ต้องมีนิสัยท�ำดี
บ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน ความเคยชินอันนี้เป็นนิสัย นิสัยก็จะลงไป
เป็นอุปนิสัย แล้วมันก็จะเก็บไว้ในจิต เขาเรียกว่า อนุสัย เพราะมีอนุสัย
แต่ละคนก็เลยเป็นไปตามอนุสัยที่ตัวเองเก็บเอาไว้ เพราะมีความเคยชิน
ใครเคยชินท�ำยังไงก็อยากท�ำอยู่อย่างนั้น ท�ำแล้วก็เป็นนิสัยขึ้นมาเป็นปกติ
เลย บางคนท�ำความดีเป็นปกติ บางคนท�ำความเลวเป็นปกติ แล้วอันไหน
มันดีละ่ ก็ตอ้ งท�ำความดี สิง่ ไม่ดไี ม่ท�ำ เพราะท�ำแล้วมันเดือดร้อนใจทีหลัง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ถ้าหากว่าเราสังเกต จะเห็นว่าที่มีปัญหาก็เพราะการกระท�ำซึ่งไม่ถูกต้อง
พอไม่ถูกต้องปั๊บ ย่อมเดือดร้อนใจทีหลัง
พระพุทธเจ้าบอกเลย อะไรก็ตามทีท่ �ำแล้วเดือดร้อนใจทีหลัง อย่าท�ำ
เลย ถ้าท�ำแล้วมันจะเป็นอุปสรรค มันขวางกั้น ท�ำให้จิตใจของเรามีทุกข์
วนเวียนอยู่ในจิตใจ พระองค์บอกให้ท�ำสิ่งที่เป็นกุศลฝ่ายดีฝ่ายบุญ ชีวิต
ของเรายังไม่เข้มแข็ง เราก็ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มีพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ มีพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก แล้วก็
หมั่นประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้จิตใจเข้มแข็งขึ้น เมื่อจิตใจเข้มแข็ง อารมณ์
ทัง้ หลายก็จะไม่เข้ามาถึงจิต เมือ่ อารมณ์เข้ามาก็รทู้ นั มันจะค่อยๆ ดับไปๆ
เราจะให้เด็ดขาดลงไปทีเดียวก็ไม่ได้
แม้แต่พระพุทธเจ้า กว่าที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็สร้าง
บารมีมามากมายมหาศาล จนกระทั่งมาบริบูรณ์สมบูรณ์ในชาตินี้ จึงตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าได้ คนทีจ่ ะบรรลุตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ไม่ใช่จะรูต้ วั
ว่ า จะบรรลุ ธ รรมชาติ นี้ แต่ ใ ห้ มี ค วามเพี ย ร ความพยายาม เห็ น คุ ณ
เห็นประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า พ้นไม่พ้นก็ตาม
ก็จะเพียรอยู่อย่างนี้ พยายามปฏิบัติอยู่อย่างนี้
ถ้าอย่างนี้ ก็มีโอกาสแล้ว เพราะจิตเขาจะไม่ถอย จิตมุ่งมั่นบากบั่น
มีอุปสรรคก็แก้ไขเรื่อยไป เพื่อที่จะให้จิตมีก�ำลัง และไปถึงจุดหมายปลาย
ทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
เพราะเป้าหมายของชีวิตก็คือออกจากทุกข์ ออกจากทุกข์แล้วก็ไม่มี
อะไรปรุงแต่งจิต ไม่มีอะไรพาเวียนว่ายตายเกิด ท�ำอะไรก็ไม่เป็นกรรม
ท�ำแบบพอดี ยังไงสมควรท�ำ ท�ำไปเลย ใครพอดียงั ไงก็ท�ำไป ไม่ไปส�ำคัญ
มัน่ หมายว่า เขาจะดีจะเด่นอะไร อันนัน้ เป็นอ�ำนาจแห่งความหลง ใครอยาก
หลงก็หลงไป ขออย่างเดียวเราไม่หลง เราเป็นอิสระ เราพ้นแล้ว เราอยู่
เหนือโลก เราอยู่เหนืออารมณ์ อารมณ์ของโลกไม่มามีอิทธิพลต่อใจเรา
อีกต่อไป
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กลับบ้าน
อรุณชัย นิติสุพรรัตน์

การที่ iseeu ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วย ตามโรงพยาบาลและสถาน
สงเคราะห์ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้
เรามองเห็นความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่า ในสังคมไทยมีผู้ป่วยมากมาย
ที่ถูกทอดทิ้งไว้อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ และสถานสงเคราะห์ที่มีอยู่ ก็
ไม่สามารถรองรับจ�ำนวนผู้ป่วยเหล่านี้ไว้ได้หมด
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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เมื่อต้นปีที่แล้ว เราได้พบน้องอารยา (นามสมมติ) อายุ ๘ เดือน
ในวันที่เราได้พบเธอ เธอดูเป็นปกติ ไม่ได้นอนป่วยเหมือนเด็กคนอื่นๆ
ในวอร์ดเดียวกัน เธอมีผวิ สีแทน ผมหยักศก ดวงตากลมโต แต่ในแววตา
หม่นเศร้า พยาบาลเล่าว่า เธอเพิ่งฟื้นไข้จากอาการปอดติดเชื้อรุนแรง
เพิ่งถอดท่อช่วยหายใจออก
แม่ของเธอซึ่งเป็นคุณแม่วัยรุ่น ติดยา น�ำเธอซึ่งอยู่ในสภาพวิกฤติ
เข้ามาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาล ระหว่างที่อารยานอนพักรักษาตัวอยู่ที่
ห้องไอซียู แม่ของเธอแอบมาเยี่ยมดูเธอสองสามครั้ง แล้วหลังจากนั้น
ก็ไม่มาพบเธออีกเลย
คุณพยาบาลเล่าว่า คุณแม่ของอารยา เคยมีลกู มาแล้วสองคน คนหนึง่
ญาติจากต่างจังหวัดมารับไปเลี้ยง อีกคนหนึ่งส่งสถานสงเคราะห์ไปแล้ว
เจ้าหน้าทีก่ ำ� ลังท�ำเรือ่ งให้นอ้ งอารยา เพือ่ ให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรับเธอ
ไปดูแลต่อ
ข่าวเด็กทารกถูกทอดทิง้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ราเคยได้ยนิ มาอยูเ่ สมอ เมือ่ ก่อน
เราได้ยิน ได้ฟัง เราก็คิด คิดตัดสิน วิพากษ์วิจารณ์ ไม่พอใจในสิ่งที่
พ่อแม่ท�ำกับเด็ก แต่ไม่ได้รู้สึกอะไร
นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้ากับตัวเอง ตอนนั้น
ไม่รู้สึกโกรธ ไม่พอใจ หรือผิดหวังกับสังคมเหมือนเมื่อก่อน แต่รู้สึกเศร้า
และสะเทือนใจมาก แววตาของหนูน้อยอารยา เหม่อลอย เคว้งคว้าง
ขาดรัก ขาดที่พึ่งพิงอาศัย เหมือนใจที่ไม่มีบ้าน ไม่มีวิหารธรรม เหมือน
เด็กน้อยที่หลงทางอยู่กลางป่า
ที่โรงพยาบาลแห่งเดียวกัน เราเคยได้พบกับพี่ถนอม (นามสมมติ)
แกเป็นชายวัยกลางคน เป็นผู้ป่วยไร้บ้านอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจ จิตอาสา
ที่ไปพูดคุยกับแกเล่าว่า พี่ถนอมเป็นคนน่ารัก คอยอ�ำนวยความสะดวก
และให้ค�ำแนะน�ำกับคนไข้และญาติเตียงอื่นอยู่เสมอ เพราะแกเป็นคนไข้
ที่ เ ข้ า ออกโรงพยาบาลนี้ อ ยู ่ เ ป็ น ประจ�ำ คนไข้ แ ละญาติ ที่ เ พิ่ ง เข้ า มาใน
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วอร์ดใหม่จะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน แกจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค� ำแนะน�ำ
ด้วยความเต็มใจ ดูแกจะรู้สึกภาคภูมิใจด้วยซ�้ำ ที่ได้ท�ำประโยชน์ให้กับ
เพือ่ นใหม่รว่ มวอร์ดเดียวกัน และทีน่ า่ สนใจมากไปกว่านัน้ ก็คอื แกพยายาม
ท�ำให้ตัวเองป่วย เพื่อจะได้เข้ามาพักพิงอยู่ในโรงพยาบาลนี้เสมอ
เมื่ออาการป่วยของแกดีขึ้น คุณหมอสั่งให้กลับบ้านได้ แกก็จะยังคง
วนเวียนหาที่นอนอยู่ตามแต่จะหาได้ในโรงพยาบาลอยู่ซักพักหนึ่ง แล้วจึง
หายตัวไป ไปท�ำตัวเองให้ป่วย เพื่อที่จะได้กลับเข้ามา admit ใหม่ แกท�ำ
อย่างนี้อยู่เป็นประจ�ำ จนเจ้าหน้าที่ที่นี่รู้จักแกดี
โรงพยาบาลคือบ้านพักใจที่ปลอดภัยของพี่ถนอม แม้จะอยู่ถาวร
ไม่ได้ แต่การได้กลับเข้ามานอนอยู่ในโรงพยาบาล ก็ท�ำให้พี่ถนอมรู้สึก
ปลอดภัย มีที่พักพิง มีคุณค่า มีโอกาสได้ท�ำประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันบ้าง แม้มันจะฟังดูไม่มีเหตุผลส�ำหรับเรา แต่มันก็เพียงพอ
ทีจ่ ะหล่อเลีย้ งย้อมใจพีถ่ นอมได้บา้ งในยามทีก่ ำ� ลังหลงทิศ คล�ำทางกลับบ้าน
ที่แท้จริงไม่เจอ
ผู้ป่วยไร้ญาติขาดคนดูแลในโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์ สอน
ให้เราเริ่มต้นมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี บ้านเป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้าง
บ้านต้องประกอบด้วย ความรัก ความเอือ้ อาทร ความไว้วางใจ ความ
ซื่อตรง ความเคารพ และเห็นคุณค่าของกันและกัน
นรกหรือสวรรค์ ไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นที่ใจ เช่น
เดียวกัน บ้านก็ไม่ใช่สถานที่ ที่มีปรากฏอยู่ในแผนที่ฉบับใด
สภาวะของการมีบ้าน อยู่ที่การวางใจให้พอดี อธิบายบอกต�ำแหน่ง
เป็นภาษาพูดไม่ได้ ว่าบ้านอยู่ตรงไหน แต่เมื่อมีความพอใจเป็นปกติ
เมื่อนั้น เราก็จะมีบ้านที่รักษาใจเราไว้ให้ปลอดภัย
ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้งระยะแรกจะท�ำใจไม่ได้ บ่น ด่า
ต่อว่า ลูกหลาน ด้วยความโกรธ ความเศร้าโศกเสียใจ แต่เมือ่ เวลาผ่านไป
คนที่เริ่มปรับใจ ยอมรับความจริงได้ ก็จะเริ่มมองเห็นทางออกที่จะอยู่
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ต่อไปอย่างไม่เป็นทุกข์ หลายคนถึงกับบอกเราว่า เขาโชคดีที่ได้มาอยู่ที่นี่
ถึงเวลาก็มีคนหาข้าวหาปลามาให้กิน เหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยาก เหมือนจะ
ง่ายแต่ก็ไม่ง่าย
เมื่ อ พอใจยอมรั บ กั บ ทุ ก สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จากการเป็ น ผู ้ ป ่ ว ยที่ ถู ก
ทอดทิ้งไร้ค่า ก็พลิกกลับตาลปัตรกลายเป็นคนโชคดี มีบ้าน มีบุญ อุ่นใจ
ขึ้นมาทันที
เมื่อวันแรงงานที่ผ่านมา เราได้พบคุณยายท่านหนึ่งป่วยติดเตียงอยู่
ในสถานสงเคราะห์มานานหลายปี คุณยายเป็นคนร่างเล็ก อารมณ์ดี เวลา
พวกเราเข้าไปยืนล้อมรอบเตียงคุณยาย คุณยายจะตืน่ เต้นดีใจมือไม้แขนขา
ที่งอหงิกของแกจะสบัดกวัดแกว่งไปมาเหมือนหนวดปลาหมึกอย่างไรอย่าง
นั้น เวลาเราชมว่าคุณยายน่ารัก คุณยายจะฉีกยิ้มกว้างโชว์เหงือกเต็มปาก
ที่ ไ ม่ เ หลื อ ฟั น แม้ แ ต่ ซี่ เ ดี ย ว และแม้ ฟ ั น คุ ณ ยายจะไม่ มี แต่ คุ ณ ยายก็
สามารถกินเงาะทีอ่ าสาป้อนให้กนิ ได้อย่างน่าเอร็ดอร่อย แววตาของคุณยาย
สดใส สะท้อนถึงความสุขใจ ความพอใจกับทุกอย่างที่แกมีจริงๆ
รู ้ สึ ก อั ศ จรรย์ ใ จมาก ที่ ไ ด้ เ ห็ น ความใสซื่ อ บริ สุ ท ธิ์ ข องคุ ณ ยาย
คุณยายเป็นเหมือนครู ที่มายืนยันให้เรามั่นใจว่า ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่
ทุกเวลา แม้ในยามเจ็บป่วย ไม่มลี กู หลานเหลียวแล แต่ใจคุณยายก็ยงั ปกติ
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ไม่หวั่นไหว สามารถน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างห้าวหาญและ
อ่อนโยนไปพร้อมๆ กัน
ความสุขที่จริงแท้ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอก แต่อยู่ที่ข้างในใจเรา เมื่อเราหา
บ้านในใจเราเจอ เราก็จะรู้สึกปลอดภัย แม้ในวันที่มีอุปสรรค วันที่เราจะ
ต้องเดินทางไกล เราก็จะยังคงรู้สึกมั่นคง ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ถึง
เส้นชัย
ใจที่เร่ร่อน ไม่เคยกลับบ้าน นานเข้าก็จะมีแต่ความหวาดระแวง
ไม่ไว้วางใจ เป็นใจทีห่ วิ .. โหยหาความรัก แต่ไม่เชือ่ มัน่ ในรักแท้ ไม่สามารถ
มีสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับใคร
การปักหมุดหมายให้กับใจตัวเองได้ ถือเป็นการเริ่มต้นเดินทาง
ด้านใน เมื่อเรารู้ว่า ปัจจุบันขณะนี้เราอยู่ตรงไหน เส้นทางการเดินไปสู่
เป้าหมายก็จะปรากฏชัดขึ้นภายในใจเรา อย่างไม่ลังเลสงสัย
พีส่ ำ� เริง (นามสมมติ) อายุ ๖๐ ปี เป็นผูป้ ว่ ยอัมพาตซีกซ้าย ไร้บา้ น
ไร้ญ าติ ขาดมิตร วันที่เรามีโอกาสได้พบเจอกัน เมื่อ เราเปิ ดใจรับ ฟัง
เรื่องราวความผิดพลาดในชีวิตของพี่เขา ที่พรั่งพรูออกมาให้เราได้เข้าใจ
ดูภายนอก พี่ส�ำเริงคือคนไม่เอาไหน แต่เมื่อเราฟังเขาด้วยหัวใจ ไม่ด่วน
ตัดสิน เรากลับรู้สึกทึ่งในพลังแห่งความใสซื่อของพี่เขา
แม้ต้นทุนชีวิตในวันนี้ของเขา แทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย มีแต่
ลมหายใจกับร่างกายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่พี่เขากลับมีพลัง
ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างน่าทึ่ง
พี่ส�ำเริงเคยเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เขาขยันท�ำมาหากิน หาเงินเก่ง
ไม่เคยปฏิเสธผู้โดยสารใกล้ไกล ไม่คิดค่าโดยสารแพง มีลูกค้าขาประจ�ำ
เรียกใช้บริการของเขาอยู่เสมอ จนแทบหาเวลาพักไม่ได้ เมื่อเพื่อนในวิน
ประสบอุบัติเหตุ พี่ส�ำเริงก็ออกเงินช่วยเหลือค่ารักษาให้ พี่เขาใจใหญ่
เป็นสายเปย์ จนถูกผู้หญิงหลอกเอาเงินอยู่นานหลายปี มารู้ตัวก็เมื่อป่วย
หาเงินให้เขาใช้ไม่ได้ เขาก็ตีจาก ไม่เคยเข้ามาเหลียวแล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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พีส่ ำ� เริงเป็นคนใจร้อน หุนหันพลันแล่น ร่างกายจึงมีรอ่ งรอยบาดแผล
จากอุบัติเหตุ และการผ่าตัดเต็มไปหมด สุดท้ายพี่เขาต้องมานอนป่วยอยู่
โรงพยาบาลนี้ ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก ท�ำให้แขนขาซีกซ้าย
ไม่สามารถใช้งานได้
พีส่ ำ� เริงบอกว่า ทีเ่ ขาต้องมาอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ เพราะเขาผิดค�ำสาบาน
จากวัดถ�้ำกระบอก พี่ส�ำเริงเล่าว่า เขาเสพยามาแล้วทุกชนิด ตอนนี้เขา
ส�ำนึกผิด และเลิกยาทุกตัวได้อย่างเด็ดขาด ไม่กลับไปเสพยาอีกต่อไป
แน่นอน
พี่ส�ำเริงนอนอยู่ที่นี่มานาน ๖ เดือนแล้ว เนื่องจากไม่มีญาติมารับ
กลับ แกเล่าว่าน้องสาวทีเ่ คยช่วยเหลือแก หมดเงินไปกับแกมาก จนสุดท้าย
น�ำแกมาส่งที่โรงพยาบาลนี้ แล้วก็ไม่กลับมาหาแกอีกเลย
แกเคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง แต่ก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ แกไม่กล้าท�ำจริง
เพราะกลัวว่าถ้าไม่ตายจะยิ่งทรมานมากไปกว่านี้ พี่ส�ำเริงเป็นคนซื่อตรง
เปิดเผย คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ไม่มีความลับ
แกนอนรอว่าสถานสงเคราะห์จะตอบรับให้แกไปอยู่ได้เมื่อไหร่ “เขา
บอกว่าต้องรอให้มีคนตายก่อน จึงจะมีเตียงว่างส�ำหรับผม”
ในวันที่พี่ส�ำเริงแทบจะไม่มีที่ยืนอยู่บนโลกใบนี้ แต่พี่ส�ำเริงยังคงมี
ความหวัง แกท�ำท่ากายบริหารแขนซ้ายให้เราดู ด้วยการใช้มือขวาจับมือ
ซ้ายเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอย่างเร็วและแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังร้อนรน
ที่สะสมอยู่ภายใน
เราถามว่า “ใครสอนให้พี่ท�ำแบบนี้” แกบอกว่าแกคิดเอง
ถามว่า “พี่ท�ำบ่อยแค่ไหน”
แกตอบด้วยความภาคภูมใิ จว่า “ผมท�ำทัง้ วัน ยกเว้นตอนหลับ บางที
ผมท�ำจนขาผมไปกระแทกกับราวสเตนเลสข้างเตียง เสียงดัง โดนคนไข้
เตียงอื่นต่อว่า ว่าผมบ้า”
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เราชื่นชมพี่เขาและชวนให้พี่เขาลองท�ำให้ช้าลง พร้อมกับลมหายใจ
ที่เข้าออกยาวขึ้น แรกๆ เราต้องคอยเบรคให้เขาช้าลง ให้ใส่ความรู้สึกตัว
ลงไปด้วย ท�ำไปซักพักหนึ่ง จิตพี่เขาก็ค่อยรวมนิ่งสงบเป็นจังหวะมากขึ้น
พี่เขามองตาผม แล้วพูดด้วยความตื่นเต้นว่า “ไม่มีใครสอนผมแบบนี้
มาก่อนเลย...”
“อะไรท�ำให้พี่มีก�ำลังใจมากขนาดนี้ “
“ผมอยากหาย”
“ถ้าพี่หายแล้ว พี่อยากจะท�ำอะไร”
“ผมจะไปขอหลวงพ่ออยูท่ วี่ ดั ... ถ้าหลวงพ่อให้ผมอยู่ ผมจะช่วยดูแล
ท�ำความสะอาดวัด ท�ำทุกอย่างให้หลวงพ่อ”
“แล้วพี่คิดว่า พี่จะท�ำอย่างไรให้หลวงพ่อเชื่อใจพี่” แกนิ่งไปซักครู่
หนึ่ง...ทอดสายตาไปไกล แล้วบอกว่า “ถ้าหลวงพ่อให้โอกาสผม ผมจะท�ำ
ให้ดู”
“พีส่ วดมนต์ได้หรือเปล่า ? สวดบทอะไรบ้าง ? สวดบทพาหุงเป็นไหม ?”
แล้วแกก็สวดพาหุงแบบผิดๆ ถูกๆ ให้เราฟังเป็นตัวอย่าง และถามซือ่ ๆ ว่า
“ใช่บทนี้ไหม ?”
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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“ใช่ แล้วผมจะฝากหนังสือสวดมนต์มาให้ พี่ฝึกสวดมนต์ให้ถูกต้อง
นะ ระหว่างนี้ ให้พี่สวดอย่างที่พี่สวดได้ไปก่อน สวดมนต์จบแล้ว เคย
อุทศิ ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไหม” แกส่ายหน้า เหมือนไม่รจู้ กั การอุทศิ
ส่วนกุศล
“การอุทิศส่วนกุศล การแผ่เมตตา จะท�ำให้จิตใจของเราอ่อนโยน
มีเมตตา สงบเย็น เมื่อใจดี ใจเย็น..ร่างกายก็จะฟื้นตัว ดีวันดีคืน”
พอเราให้แกฝึกกล่าวค�ำอุทิศส่วนกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวรตามเรา
แกก็กล่าวตาม ตอนท้ายเสียงแกเริ่มสั่น พอกล่าวจบ น�้ำตาของแกก็ไหล
สะอึกสะอืน้ ตัวสัน่ แล้วพูดออกมาทัง้ น�้ำตาว่า “ผมไม่รวู้ า่ ท�ำไมผมถึงร้องไห้
ผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน”
เราบีบมือแกแน่น และโอบไหล่แกเอาไว้ “วันนีพ้ สี่ �ำเริงอภัยให้ตวั เอง
ได้แล้วหรือยัง” แกพยักหน้า แล้วก็ร้องไห้อีก
เรารอจนแกหยุดสะอื้น แล้วเรียกชื่อและสบตาแก เพื่อดึงแกกลับ
มาอยูก่ บั เราใหม่ “พีส่ ำ� เริง พีฟ่ งั ผมดีๆ นะ พีเ่ ป็นคนดี มีจติ ใจดี มีเมตตา
มี ค วามขยั น ขั น แข็ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ มี ค วามอดทน มี ค วามกล้ า หาญ
มีความจริงใจ และมีอะไรดีๆ อีกหลายอย่าง ทีเ่ ราอาจจะยังไม่รู้ ผมเชือ่ มัน่
ว่าต่อจากนี้ไป ถ้าพี่ท�ำอย่างที่เราคุยกันเอาไว้ได้อย่างจริงจัง พี่จะหายป่วย
กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ และท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ อย่างที่พี่ตั้งใจ
ไว้แน่นอน พี่เชื่อผมไหม”
เราสบตากันอยู่พักหนึ่ง แล้วแววตาของแกก็เป็นประกายขึ้นมา
พี่ส�ำเริงเป็นคนป่วยไร้ญาติที่มีพลังวิเศษอะไรบางอย่าง เขากระตือรือร้นและตื่นเต้น พร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวให้ดีขึ้น อย่างที่เราไม่เคยพบ
เจอมาก่อน การได้มาเจอเขา มันท�ำให้เราได้รับพลังจากเขาด้วยเช่นกัน
พลังจากคนที่เคยสิ้นหวัง แต่ก็กลับมามีความหวังใหม่ได้ พลังจาก
คนที่ผิดพลาด แล้วยอมศิโรราบให้กับความจริงที่เกิดขึ้น เพื่อตั้งต้นใหม่
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ก่อนจากกันวันนัน้ เราได้เพิม่ เรือ่ งของการภาวนาพลิกคว�่ำมือหงายมือ
ให้กับพี่เขาได้ฝึก ที่จะพาใจกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหว เป็นการฝึกจิต
สร้างบ้านให้ใจอยู่เป็นที่เป็นทาง เมื่อใจรู้อยู่ตรงไหน บ้านก็อยู่ตรงนั้น
ไม่มใี ครรูว้ า่ อนาคตของพีส่ �ำเริงจะถูกส่งตัวไปอยูท่ ไี่ หน แต่เราเชือ่ มัน่
ว่า ถ้าพี่เขาฝึกพาใจกลับบ้านได้จนคุ้นชินแล้ว พี่ส�ำเริงก็จะลงหลักปักฐาน
ที่มั่นคงยั่งยืนให้กับตัวเองได้ในที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์งานอบรมภาวนา
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑. รับสมัครเพือ่ นผูม้ จี ติ อาสา ร่วมช่วยเป็นพลังในการเตรียมงานอบรมภาวนา
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สนใจสมัคร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
(งานอบรมภาวนา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)
๒. ในงานอบรมภาวนาของชมรมฯ ทุกครัง้ จะมีหน่วยการพยาบาลจากโรง
พยาบาลสมุทรปราการ มาออกตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพในกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน ขออนุโมทนาทีมพยาบาลทุกท่าน
๓. ขอเชิญร่วมสนับสนุนปัจจัยเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารมื้อเช้าและ
มื้อกลางวัน เพื่อให้บริการอาหารเพียงพอแก่ผู้ฟังธรรมและธรรมบริกร
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๔. รับสมัครเพื่อนร่วมอุดมการณ์แนวหลังทางธรรม ร่วมใจสละแรงกาย
แรงใจ เพือ่ รับใช้พระศาสนาและพัฒนาสังคม
สนใจงานจิตอาสาของชมรมกัลยาณธรรม โปรดติดต่อ
		 โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๘-๖๘๔๑-๔๗๗๘
		 หรือ Facebook : Kanlayanatam (ทาง Inbox)
		 หรือ Line@official
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อาตมารู ้ ภ าษาฝรั่ ง เศสเพี ย งเล็ ก น้ อ ย แต่ ข อพู ด ถึ ง ส� ำ นวนฝรั่ ง เศส
ส�ำนวนหนึง่ ทีแ่ ปลได้ใจความว่า “ถอยหลังเพือ่ ก้าวหน้าทีด่ กี ว่า” ท�ำนองนัน้
หมายถึงว่า การก้าวหน้าไม่ใช่การก้าวไปข้างหน้าเรือ่ ยๆ แต่บางครัง้ ต้องถอย
ออกมาตั้งต้นใหม่ จึงจะไปได้ดี ไปได้เร็ว

ให้เวลาคุณภาพ
พระอาจารย์ชยสาโร

แสดงธรรม ณ บ้านพอ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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การเข้าคอร์ส หรือการเข้ารีทรีตก็เช่นเดียวกัน คือเราหยุด เราถอย
เราปลีกตัว ไม่ใช่เพราะเราถือว่า นี่แหละคือการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือจะ
ต้องอย่างนี้จึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรม แต่เมื่อเราได้ออกจากเรือนชั่วคราว
เป็นอนาคาริกา จะท�ำให้เราได้มโี อกาสทบทวน มองของเก่าด้วยสายตาใหม่
จุดทีส่ งั เกตได้ไม่ยากคือความเสือ่ มเสีย ความผิดพลาดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในชีวติ ส่วนมากจะเกิดขึน้ ทีละเล็กทีละน้อย โดยเราไม่คอ่ ยรูส้ กึ ตัว เหมือน
กับที่เราแก่ลงทุกวันๆ แต่ไม่ค่อยรู้สึกตัว จนกระทั่งพบคนที่อยู่ต่างแดน
บางทีพอเขาเห็นเราเข้าแล้วทักเราว่า ไม่สบายหรือเปล่า
การที่เราได้ออกจากสิ่งที่คุ้นเคย สิ่งที่เคยชิน ท�ำให้เกิดความรู้สึก
ผุดขึ้นมาว่า บางสิ่งนั้นไม่ดี เสื่อมไปแล้ว ซึ่งไม่ตรงกับอุดมการณ์ หรือ
อุดมคติของเรา เวลาที่เรายังอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น เราอาจจะไม่ได้เห็น
ดังเช่น ค�ำพูดของคนที่ว่าไม่ต้องไปเข้าปฏิบัติที่ไหนหรอก ปฏิบัติ
ที่ไหนก็ได้ ปฏิบัติที่บ้านก็ได้เหมือนกัน นี่มักจะเป็นค�ำพูดของคนที่ไม่เคย
ปฏิบัติ ที่จริงแล้ว ส่วนที่เหมือนกันก็มี แต่ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็มี คือ
การได้ท�ำอย่างต่อเนื่องตลอดวัน ตั้งแต่เช้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่น มันก็
ไม่เหมือนกับท�ำทีบ่ า้ น อย่างไรก็ตาม เราต้องคอยระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจ
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ว่า ต้องมาปลีกวิเวก มาเป็นอนาคาริกาบุคคล ออกจากเรือนชั่วคราว
เท่านัน้ จึงจะเป็นการปฏิบตั ทิ กี่ า้ วหน้า ปฏิบตั แิ บบนีท้ บี่ า้ นไม่ได้ ก็จะท�ำให้
เราเกิดความร�ำคาญ บางคนโทษครอบครัว โทษคนรอบข้าง ซึ่งอันนี้ก็ไม่
ถูกต้อง
เราได้หลักจากศูนย์ปฏิบัติธรรม หรือจากวัด เพื่อเอาไปใช้ อาตมา
ไม่อยากใช้ค�ำว่า “ใช้ในโลกที่เป็นจริง” เพราะโลกที่เป็นจริง ก็คือโลกที่
ปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั เราอยูท่ ไี่ หน นัน่ ก็คอื โลกทีเ่ ป็นจริงในขณะนัน้ เวลานี้
เราอยู ่ ที่ นี่ ก็ อ ยู ่ ใ นโลกที่เป็นจริง เวลาอยู่ที่บ้านก็อ ยู ่ ใ นโลกที่ เ ป็ น จริ ง
โลกแห่งประสบการณ์
เราต้องพยายามดึงกลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบัน เช่น ต้อง
พบเจอคนที่ไม่ชอบเรา เราท�ำอะไรเขาก็แปลไปในทางที่ไม่ยุติธรรมต่อเรา
ลองพิจารณาดูวา่ คนๆ นัน้ เขารูจ้ กั เราหรือไม่ รูจ้ กั อย่างไร ถ้ามองในโลก
ทีเ่ ป็นจริง ตาเขาเห็นรูปเรา นีค่ อื ส่วนหนึง่ ทีเ่ ขาเห็น หูเขาได้ยนิ เสียงของเรา
ต่อจากนั้นแล้วเป็นการแปลความหมายเองจากสิ่งที่เราท�ำ จากค�ำที่เราพูด
อันนี้เป็นเพียงสัญญา ดังนั้น เวลาบอกว่าคนๆ นั้นไม่ชอบเราเลย นั่นเป็น
เรื่องสัญญาของคนๆ นั้น สังขารของคนๆ นั้น
เขาอยูใ่ นโลกแห่งขันธ์ ๕ ของเขา เขาไม่รจู้ กั เราจริงหรอก เขาจะชอบ
หรือไม่ชอบเรา เขาก็ไม่ได้รู้จักเรา เป็นเรื่องธรรมดา การที่จะเข้าใจซึ่งกัน
และกัน เป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก แม้แต่เราเองก็ยงั ไม่คอ่ ยจะเข้าใจตัวเอง บางคน
ร้องโวยวายว่าคนอืน่ ไม่เข้าใจเราเลย ก็ใช่ละ นัน่ เป็นเรือ่ งธรรมดาทีส่ ดุ แล้ว
เราเข้าใจตัวเองหรือไม่ ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเอง แล้วท�ำไมต้องหวังให้คนอื่น
มาเข้าใจ
ทุกสิ่งทุกอย่าง จะขึ้นอยู่กับจิตใจ กับสัญญา กับสังขาร กับกาย
กับใจ ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่าน วุ่นวาย บางสิ่งบางอย่างดูดี บางสิ่งบางอย่างดู
ไม่ดี บางสิ่งบางอย่างน่าสนใจ บางสิ่งบางอย่างไม่น่าสนใจ ทั้งหมดนี่เป็น
โลกที่เป็นจริงของผู้ที่มีจิตใจฟุ้งซ่าน
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แต่ถา้ จิตใจปล่อยวางความฟุง้ ซ่าน จิตมีสติ สงบ ทุกอย่างจะเปลีย่ น
ไปหมด โลกที่ เ ป็ น จริ ง ก็ เ ปลี่ ย น สิ่ ง ที่ ป รากฏว่ า ดี - ไม่ ดี ควร-ไม่ ค วร
น่าสนใจ-ไม่นา่ สนใจ จะเปลีย่ นไป มันไม่ได้เปลีย่ นทีไ่ หนหรอก มันเปลีย่ น
ทีต่ วั เราเอง เพราะโลกทีเ่ ป็นจริง แยกออกจากขันธ์ ๕ แยกออกจากกายใจ
ไม่ได้ เมื่อเราเปลี่ยนใจ เปลี่ยนนิสัย เหมือนเราเปลี่ยนโลกไปด้วย เพราะ
โลกไม่ได้อยู่ข้างนอก ไม่ใช่ว่าตัวเราจะต้องไปสัมผัสกับโลก แต่โลกคือ
ตัวเราและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรา พร้อมกัน
ขอย�้ำค�ำที่พูดเมื่อวันก่อนว่า ผู้ขาดสติ หรือผู้มีสติน้อย เป็นผู้มี
ทางเลือกน้อย ผู้มีสติมาก ก็มีทางเลือกมาก ขอให้สังเกตว่า ผู้ที่ไม่มอง
ด้ านใน ไม่ ฝึ ก ไม่หัด ไม่อบรมจิตใจ ไม่มี สติ จะเป็น เหยื่ อ ของโลก
เป็นเหยื่อของอารมณ์ เป็นเหยื่อของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเขาได้รับ
การชืน่ ชมก็ดใี จ โดนต�ำหนิกเ็ สียใจ โดนดูถกู ดูหมิน่ ก็โกรธ น้อยใจ เพราะ
ชีวิตจิตใจเรา เป็นเพียงปฏิกิริยาตอบรับต่อสิ่งกระตุ้น มีความเป็นอิสระ
น้อยมาก ทัง้ ๆ ทีม่ กั จะภูมใิ จว่า เราเป็นตัวของตัวเอง แต่ถา้ ดูให้ดี เราเป็น
เหมือนหุ่นกระบอกมากกว่า จะถูกชักจูงไปทางไหนก็ได้ นี่คือชีวิตปุถุชน
ซึ่งถ้าดูให้ดี น่าสงสารนะ
คนที่น่าสงสารมากที่สุด คือคนไม่รู้สึกตัว แล้วยังภาคภูมิใจว่าเป็น
ตัวของตัวเองมาก เป็นอิสระ ความอิสระของเขาคือ ความอิสระในการ
บริโภค อยากจะซื้อยี่ห้อไหนก็ซื้อได้ แต่ความอิสระนั้น เหมือนอิสระ
ของวัวในคอกใหญ่ จะกินหญ้าตรงไหนก็ได้กจ็ ริง แต่กย็ งั อยูใ่ นคอก แล้ว
ก็กินได้แต่หญ้าอย่างเดียว รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นี่ก็คับแคบมากนะ
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เราควรหาโอกาสที่จะตัดกระแสความประมาท
ตัดกระแสความฟุ้งซ่านเป็นช่วงๆ
แม้แต่การเดินจากบ้านไปที่จอดรถ
จากที่ท�ำงานไปขึ้นรถ หรืออยู่ในลิฟท์
เราสามารถใช้เวลาสั้นๆ ๒ นาที ๓ นาที ๕ นาที
เป็นโอกาสให้เราได้ตั้งสติขึ้นมาใหม่
เช่นเวลาเดิ น ทางไปต่างประเทศ เราเห็นอะไรบ้าง ถ้ า ให้ เ ขี ย นออกมา
ทีละข้อๆ อาจจะยาว แต่ถ้าจะให้สรุปสั้นๆ เราเห็นเพียงรูป ก็เท่านั้นเอง
ไม่วา่ จะเดินทางไปทีไ่ หน อังกฤษ อเมริกา ซาฟารีทแี่ อฟริกา ก็ได้เห็นเพียง
รูปเท่านั้น ไม่มีอะไรมากกว่านั้น หรือเวลาฟังดนตรี ฟังเพลง ก็เป็นเพียง
เสียง ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ดังนั้น แม้เราอยู่ในโลกที่หลากหลาย อุดม
สมบูรณ์ แต่เมื่อมองอีกแง่หนึ่ง สิ่งต่างๆ คับแคบมาก มีเพียงรูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัส บางครั้งก็น่าเบื่อนะ ความคิดเช่นนี้เรียกว่า ทวนโลก
ทวนกระแส
เราควรให้ความส�ำคัญกับการให้เวลากับตัวเอง ที่เรียกว่า Quality
time ต้องรู้จักให้ Quality time กับตัวเอง เพราะการให้เวลากับตัวเอง
เป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไข ในสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
ในสิ่งที่ควรจะพัฒนา จะได้รู้ได้เห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็น จะส�ำนึก
ในสิ่งที่ควรส�ำนึก จะประทับใจในสิ่งที่ควรประทับใจ
อันที่จริงในจิตใต้ส�ำนึก เราก็มีความรู้อะไรหลายอย่าง แต่เราขาด
การติดต่อ การสัมผัส หรือการสื่อสารกับตัวเอง มัวแต่สื่อสารกับคนอื่น
ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะสื่อสารในเรื่องไร้สาระซะส่วนใหญ่ อย่างเช่นคนที่ไป
ทานอาหารมักจะถ่ายรูปอาหารส่งไปให้คนนั้นคนนี้ ไม่รู้เพื่ออะไร นั่งรถ
รถติดก็ไลน์ไปบอกเพือ่ น อาจจะไปช้านะ ไฟเขียวแล้วก็ไลน์ไปบอกโล่งแล้ว
ไม่ช้าแล้ว จะไปทันเวลา พอรถติดอีกก็ส่งไลน์อีก นี่จะเป็นบ้าหรือเปล่า
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ให้มาสื่อสารกับตัวเองดีกว่า เวลานี้รู้สึกอย่างไรไหม บางครั้งเรา
ไม่รตู้ วั เช่น เวลาทะเลาะกับเพือ่ นร่วมงาน ด้วยเรือ่ งเล็กน้อย และเข้าใจว่า
ลืมไปแล้ว แต่ในความเป็นจริง ไม่ลมื มันจะมีความรูส้ กึ เศร้าหมองอยูล่ กึ ๆ
แต่เพราะเราไม่รู้ตัว ความเศร้าหมองลึกๆ นั้น ก็เลยเป็นตัวขับเคลื่อน
พฤติกรรมบางอย่าง อาจจะเป็นความรู้สึกอยากทานอะไรบางอย่าง อยาก
ปลอบใจตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าท�ำไม เราลืมไปแล้วว่าจิตเศร้าหมองเพราะอะไร
ถ้าเรามีสติ เฝ้าสังเกตกายใจตัวเอง จะได้ข้อมูล รู้ว่าจิตใจเราเศร้า
หมอง หดหู่ ร�ำคาญ ถ้าเราไม่ดู ไม่รู้ ไม่ฝึกให้รับรู้รับทราบในสิ่งที่อยู่
ในใจ ก็ท�ำให้เกิดปัญหาโดยไม่รู้ว่า เป็นเพราะอะไร บางครั้งกลับถึงบ้าน
พบอะไรก็โมโห เอ้ ตัวโมโหนี่มาจากไหน ที่จริงเป็นสิ่งที่สะสมมาตั้งแต่
กลางวัน แต่เราไม่ค่อยจะรู้จักตัวเอง ไม่รับรู้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเอง ฉะนั้น
เราจึงควรฝึกให้อยู่กับตัวเองให้มากขึ้น เริ่มตั้งแต่การท�ำความเพียรใน
รูปแบบ เช่น การนั่งสมาธิ เดินจงกรม เป็นต้น ซึ่งเป็นการตัดส่วนเกิน
ออกไป ให้เหลือแต่ที่จ�ำเป็นจริงๆ คือ กายกับใจ
เราควรเริ่ ม ต้ น วั น ใหม่ ด ้ ว ยการเป็ น nobody เพราะการเป็ น
somebody เป็นของหนักเน้อ เราไม่จ�ำเป็นตัองเป็นคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่า
จะลูก พ่อ แม่ เพือ่ น เจ้านาย ลูกน้อง การเป็นคนหลายๆ คน ในวันเดียว
มั น หนั ก นะ เราเริ่ ม ต้ น วั น ใหม่ ด ้ ว ยการเป็ น nobody เสี ย ก่ อ น
ถ้าเรายังคงความรู้สึกเป็น nobody เอาไว้ ก็จะเป็น somebody ได้
โดยไม่รู้สึกหนัก เราจะสามารถแยกแยะ ระหว่างค�ำว่าภาระและหน้าที่ได้
แต่ถ้าเรารู้สึกเป็น somebody เวลาท�ำอะไรก็เป็นภาระไปหมด ฉะนั้น
ถ้าเรารับรู้ความรู้สึก สัมผัสได้ถึงความเยือกเย็น ของความเป็น nobody
ท่ามกลางการท�ำหน้าที่ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ somebody ได้ ก็จะ
รู้สึกเป็นการท�ำหน้าที่ ไม่ใช่ภาระ สังเกตดูได้ว่า เมื่อรู้สึกมีตัวเราของเรา
เมื่อไหร่ จะรู้สึกหนักทันที
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ถ้าเรารับรูค้ วามรูส้ กึ สัมผัสได้ถงึ ความเยือกเย็น
ของความเป็น nobody ท่ามกลางการท�ำหน้าที่ หรือกิจกรรมต่างๆ
ของ somebody ได้ ก็จะรู้สึกเป็นการท�ำหน้าที่ ไม่ใช่ภาระ
การท�ำความเพียรในรูปแบบ เช่น การนั่ง การเดิน การอธิษฐาน
เวลาก็ช่วยได้ ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากความเกียจคร้าน ซึ่งคงจะหมายถึง
ทุกคน อาตมาเคยแนะน�ำให้ลองท�ำดูว่า จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน
เช่น ถ้าอยากท�ำความเพียรในรูปแบบ ซักวันละ ๑ ชั่วโมง การอธิษฐาน
เช่นนั้นมักจะไม่ได้ผล เพราะมีบางวันที่ท�ำไม่ได้จริงๆ เนื่องจากอาจจะป่วย
ลูกป่วย หรือมีธรุ ะฉุกเฉิน จึงไม่ได้ท�ำ เมือ่ ขาดการปฏิบตั ไิ ป ๑ วัน จะรูส้ กึ
เหมือนขาดไปเลย จะเสียก�ำลังใจ วิธที แี่ นะน�ำคือ ให้อธิษฐานว่า จะปฏิบตั ิ
สัปดาห์ละ ๗ ชั่วโมง (กรณีอธิษฐานวันละ ๑ ชั่วโมง) หากวันใดวันหนึ่ง
ไม่ได้ทำ� ก็ทำ� ชดเชยในวันอืน่ ให้ครบ เพือ่ รักษาสถิติ ๗ ชัว่ โมงใน ๑ สัปดาห์
ท�ำในเวลาเช้ามืดจะดีที่สุด หลังจากพักผ่อนแล้ว จิตใจจะไม่มีอะไร
มาก และคนอื่นยังไม่ตื่น ยังเงียบอยู่ ถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดี ที่
ส�ำคัญคือ ถ้าท�ำในเวลาเช้า เราสามารถประเมินผลได้ว่า หากเช้าวันไหน
ท�ำได้ดี เราจะรู้สึกใจเย็น อดทน มีเมตตา มีความรอบคอบ พอเห็นผล
เราก็จะมีก�ำลังใจท�ำต่อไป หลายคนท�ำตอนก่อนนอน ซึ่งก็ดี เป็นการ
ช�ำระจิตใจ ปล่อยวาง แต่บางครั้งการปฏิบัตินั่งก่อนนอน อาจท�ำได้พอ
เป็นพิธี เพราะมันเหมือนมีแม่เหล็กอยู่ในหมอนเลย มีโยมท่านหนึ่งตั้งใจ
จะสวดมนต์กอ่ นนอนทุกวัน แต่บางวันเหนือ่ ย สวดได้ อรหัง สัมมา ทีเ่ หลือ
ก็เหมือนคืนก่อนค่ะ แล้วก็หลับไป หรือแม้บางคนจะท�ำได้ดตี อนก่อนนอน
แล้วหลับไป แต่เมื่อตื่นขึ้นมา ก็เป็นฉากใหม่ของชีวิต ท�ำให้เราเห็นผลของ
การปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันได้ยาก
การภาวนาทั้งในรูปแบบ และนอกรูปแบบนั้น ขอแนะน�ำความเพียร
ชอบ สัมมาวายามะ เป็นหลักคือ
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๑. ป้องกันสิ่งเศร้าหมองที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้นได้
๒. ในกรณีทสี่ งิ่ เศร้าหมองเกิดขึน้ ในจิตใจแล้ว เราต้องเพียรละ เพียร
ปล่อยวาง
๓. เพียรปลูกฝังสิ่งดีงาม ที่ยังไม่มีในจิตใจ
๔. เมือ่ มีสงิ่ ดีงามเกิดขึน้ แล้ว เราต้องดูแล รักษา บ�ำรุงให้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป
วันก่อนได้กล่าวถึงการ chunking (แบ่งเวลา) โดยให้แบ่งเวลาเป็น
๔ ช่วง เช้า บ่าย เย็น กลางคืน ให้พยายามท�ำความเพียรชอบ ๔ ข้อ
ในแต่ละช่วง เช่น เพื่อไม่ให้เกิดความเศร้าหมองขึ้น ในระหว่างขับรถ
ไปท�ำงาน หรือบางครัง้ ร�ำคาญคนขับรถทีไ่ ม่มวี นิ ยั เป็นต้น ก็ให้ตงั้ เป้าหมาย
ว่า วันนีจ้ ะขับรถไปท�ำงานโดยไม่รำ� คาญใคร นีค่ อื การป้องกันสิง่ เศร้าหมอง
ที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นการภาวนาระหว่างการเดินทาง หรือถ้าจิตหลุด เกิด
ร�ำคาญแล้ว ต้องท�ำอย่างไรจึงจะปล่อยวางได้ อันนี้ถือเป็นงานที่ต้องท� ำ
ในวันนั้น คือต้องจัดการจิตใจที่เศร้าหมอง หรือดูว่ามีคุณธรรมข้อไหนที่
เราสามารถปฏิบัติได้ในระหว่างการเดินทาง บางคนอาจจะเปิดเสียงท�ำวัตร
สวดมนต์ หรือฟังพระแสดงธรรม หรือแผ่เมตตาไป ในระหว่างขับรถ
เป็นการตั้งใจในการท�ำคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วก็
ให้ดูแล ระหว่างการเดินทางจากบ้านจนถึงที่ท�ำงาน
ในแต่ละช่วงของวัน เรามีหน้าที่ที่จะต้องท�ำ และในขณะเดียวกัน
ก็ต้องท�ำความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เหมือน
กับก�ำลังท�ำงานอยู่ เฝ้าสังเกตจิตใจตัวเอง หลวงพ่อชาเคยเปรียบเทียบ
ว่า แม่อยู่กับลูกที่บ้าน ถึงแม้แม่จะยุ่งอยู่กับงานที่ท� ำ เช่น ท�ำกับข้าว
รับโทรศัพท์ จะท�ำความสะอาด แต่ก็จะมีสัญชาติญาณในการดูแลลูกอยู่
ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งคอยมองหาว่า ลูกอยูไ่ หน ปลอดภัยไหม มีอนั ตราย
ไหม เหมือนเราท�ำงาน ท�ำหน้าที่ แล้วรูว้ า่ ภายในจิตใจของเราเป็นบุญ เป็น
บาป เป็นกุศลหรืออกุศล หรือไม่ ควรจะวางจิตใจอย่างไรตอนนี้ ในชีวิต
ประจ�ำวัน ถ้าท�ำงานหนักหรือเครียดขึน้ มา ควรท�ำยังไง คนส่วนมากมักจะ
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หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อคลายเครียด บางคนก็หาความเพลินจากสิ่งใด
สิง่ หนึง่ แทนทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ ให้ลองอยูก่ บั ลมหายใจ แค่ ๖๐ วินาที ไม่ตอ้ ง
นาน แค่นี้ก็เป็นโอกาสให้เราตั้งต้นใหม่ได้
เรามีปฏิกิริยาอะไรไหมกับเสียงโทรศัพท์ บางครั้งรู้สึกเป็นทาสเลย
ท�ำไมต้องรีบรับขนาดนั้น
อาตมาเคยแนะน�ำบ่อยๆ ว่า เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ ให้หายใจเข้า
ลึกๆ หายใจออกยาวๆ ใช้เวลาไม่กี่วินาที ท�ำให้เราตั้งสติได้ รอบคอบขึ้น
คนที่โทรมา เขาคอยได้ แค่ ๑๐ กว่าวินาที
เราควรหาโอกาสทีจ่ ะตัดกระแสความประมาท ตัดกระแสความฟุง้ ซ่าน
เป็นช่วงๆ แม้แต่การเดินจากบ้านไปที่จอดรถ จากที่ท�ำงานไปขึ้นรถ หรือ
อยู่ในลิฟท์ เราสามารถใช้เวลาสั้นๆ ๒ นาที ๓ นาที ๕ นาที เป็นโอกาส
ให้เราได้ตั้งสติขึ้นมาใหม่
ความเครียดมักจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย แต่ถ้าเราตั้งสติ
ขึ้ น มาใหม่ เ ป็ น ระยะๆ เราก็ จ ะสามารถปล่ อ ยได้ และจะไม่ เ ก็ บ สะสม
ท�ำให้ไม่เหน็ดเหนื่อยง่าย สังเกตดูว่า ถ้าจิตใจเราเศร้าหมอง หรือเครียด
เบื่อหน่าย จะเปรียบเหมือนคนจน คือไม่มีอะไรดีๆ ที่จะให้ผู้อื่น เพราะ
ตัวเราเองก็ไม่มคี วามสุข ผูท้ จี่ ะให้ความสุขผูอ้ นื่ ได้นนั้ ตัวเองต้องมีความสุข
ก่อน ถ้าเราไม่มีความสุข แล้วจะเอาความสุขจากที่ไหนไปให้ผู้อื่น ดังนั้น
การปฏิบัติธรรมก็เพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะมีความสุขให้กับตัวเอง และเพื่อที่จะ
ให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วย
ผู้ที่ให้เวลากับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิ ไม่ใช่เรื่องความเห็นแก่ตัว
หรือจะเรียกว่าเป็นความเห็นแก่ตัวชีวิตก็ได้ แต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวกิเลส แต่
เรียกว่า เห็นแก่ตวั ชีวติ เพราะเมือ่ จิตใจเราดี เข้มแข็ง มีสติ คุณธรรมต่างๆ
ก็จะผุดขึ้นมา คนรอบข้างก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้ว
เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะไม่เกิดผลดีกบั คนรอบข้าง เพราะเมือ่ เราปฏิบตั ธิ รรม นิสยั
หงุดหงิด ร�ำคาญ ก็จะลดน้อยลง ความเครียดก็จะลดน้อยลง คนรอบข้าง
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ก็น่าจะดีใจ เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียว ดังนั้น เวลาจิตใจเราเศร้าหมอง
หรือเบิกบาน คนอื่นเขาก็สัมผัสได้
การปฏิ บั ติ ธ รรม ช่ ว ยท� ำ ให้ เ รารั บ ผิ ด ชอบชี วิ ต ตั ว เองได้ ม ากขึ้ น
เมื่อเรามีสติมากขึ้น ก็จะงดเว้นจากการกระท�ำ การพูดที่สร้างความทุกข์
ความเดือดร้อนแก่ตัวเองและผู้อื่น พอเรามีความสุขแล้ว มันเหมือนจะล้น
อยากจะให้ความสุขกับผู้อื่น การมีสติท�ำให้เราได้เรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเอง
ที่เห็นชัดที่สุดในเบื้องต้นคือ รู้จักกิเลส นี่คือการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก
ความโลภ ความโกรธ ความฟุ้งซ่าน ความวุ่นวาย กิเลสแต่ละตัว
ปรากฏชัด เราจะเห็นความกะล่อน เห็นความไม่น่าไว้ใจของจิตใจตัวเอง
เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับกิเลสตัวเอง ก็เป็นข้อมูลเดียวกับกิเลสของมนุษย์
เพราะเรากับเขาก็ไม่ต่างกัน ดังนั้น ยิ่งเรารู้เท่าทันจิตใจตัวเอง ก็ยิ่งได้รู้
เข้าใจ เท่าทันจิตใจผู้อื่นด้วย
คนที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ มั ก จะมองว่ า คนปฏิ บั ติ ธ รรมไม่ ทั น โลก หรื อ ถู ก
หลอกลวงได้งา่ ย แต่อาตมาว่าตรงกันข้ามเลย เพราะเราจะไม่ดว่ นสรุปอะไร
ง่ายๆ ไม่แน่ เขาพูดดี น่ารัก แต่จะดีจริง น่ารักจริงหรือไม่ ดูแล้วก็เรียนรู้
ไป เราจะมีความรอบคอบ ไม่ได้หมายถึงมองในแง่ดี หรือคิดทางบวก
ทัง้ หมด นัน่ ไม่ใช่นกั ปฏิบตั ิ เราดูกริ ยิ าท่าทางเขาออก เพราะเหมือนดูตวั เอง
การดูคนรอบข้าง จะท�ำให้เราฉลาด คนที่มีกิเลส เขาจะตีค่าตัวเองสูง
เกินไป คิดว่าตัวเองฉลาด มีตัวอย่างมากมาย
อาตมาจะเล่าเรื่องที่เคยอ่านเกี่ยวกับต�ำรวจที่อเมริกา นักสืบที่นั่นจะ
มีต�ำรา คู่มือในการสอบสวน ซึ่งพูดตรงๆ ไม่ดี ในต� ำรากล่าวว่า คนที่
ไม่สบตา มักจะเป็นคนทีม่ คี วามผิด แต่อกี บทหนึง่ กล่าวว่า คนทีไ่ ม่มคี วามผิด
จะพยายามสบตา ก็อย่าให้เขาสบตา กลายเป็นว่า ถ้าเขาไม่สบตา หมายถึง
เขาผิด แต่ถ้าเขาพยายามสบตาก็อย่าให้เขาสบตา เรื่องนี้มีศัพท์เทคนิค
เรียกว่า closed loop thinking คือไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ถูกหมด เช่น
เราหาว่าเขาโกรธเรา มัน่ ใจว่าเขาโกรธเรา เมือ่ สอบถาม หากเขาตอบว่าโกรธ
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คือใช่ แต่ถ้าตอบว่าไม่โกรธ ก็จะหมายถึงเขาไม่รู้สึกตัวว่ามีความโกรธ
อยู่ภายในจิตใต้ส�ำนึก closed loop thinking นั้น ไม่ว่าเขาจะตอบ
อย่างไร ก็จะตรงตามทีเ่ ราคิด เราเป็นฝ่ายถูกทัง้ หมด จะตอบยังไงก็พสิ จู น์
ไม่ได้ว่าไม่ใช่
กล่าวถึงเรื่องที่จะเล่า เขาให้นักสืบที่มีประสบการณ์ ๑๕ ปี ดูวีดีโอ
การสอบสวนคน ๒ กลุม่ บางคนมีความผิดจริง บางคนไม่ผดิ เพือ่ จะดูวา่
นักสืบจะแยกได้หรือไม่ว่า คนไหนมีความผิด คนไหนไม่มีความผิด และ
ให้นักศึกษาดูวีดีโอเดียวกัน แล้วเปรียบเทียบกัน
ทั้งสองคน คือนักสืบที่มีประสบการณ์ กับนักศึกษา ตอบถูกบ้าง
ไม่ถกู บ้างเหมือนกัน แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างกันคือ นักศึกษาจะตอบอย่างไม่แน่ใจ
จะตอบว่า คิดว่านะ แต่ไม่แน่ใจ ในขณะทีน่ กั สืบตอบอย่างมัน่ ใจ ในโลกนี้
มีหลายวิชาที่เป็นอย่างนี้ อันที่จริงแล้วผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีความสามารถ
มากกว่าคนธรรมดา แต่มีความเชื่อมั่นมากกว่า เช่นพวก stock broker
ก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกัน ดูได้จากสถิติการวิจัย
โดยทัว่ ไปคนทีม่ กี ารศึกษามักจะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าทีเ่ ป็นจริง เพราะ
เขาไม่ได้ดคู วามจริง แต่อาศัยเอาความเชือ่ มัน่ เป็นหลัก คนทีไ่ ม่ปฏิบตั กิ ม็ กั
จะคิดว่าตัวเองไม่ถูกหลอกง่ายไม่เหมือนพวกที่เข้าวัด ที่จริงก็ไม่ใช่ เช่น
ดูการโฆษณาที่ต้องการกดปุ่มคนเพื่อผลประโยชน์ของพ่อค้า เพื่อขายของ
ดูปา้ ยโฆษณาต่างๆ เขาเอาความดีของคนเป็นปุม่ มากน้อยแค่ไหน น้อยมาก
อาจจะเข้าใจว่า คนรักชาติต้องซื้อของของเขา คนดีต้องซื้อของของเขา
ก็มีบ้างส่วนมากจะเอาความอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นหลัก เพราะคนที่
มีกเิ ลส ไม่รเู้ ท่าทันกิเลส จะถูกหลอกง่ายทีส่ ดุ มีคนอเมริกนั ทีช่ อื่ แมดอฟฟ์
หลอกคนได้หลายร้อยล้านดอลล่าร์
คนที่ลงทุน ไม่ใช่คนปฏิบัติธรรม แต่เป็นคนเก่งที่อยากได้กำ� ไรมาก
อยากได้ก�ำไรเร็ว เป็นสมมติฐานอย่างหนึ่งว่า คนเราถูกหลอกง่ายเพราะ
กิเลส ไม่ใช่ถกู หลอกง่ายเพราะการปฏิบตั เิ พือ่ ปล่อยวางกิเลส อาจจะกล่าว
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ได้ว่า คนๆ นั้น ถูกหลอกง่ายมาก เพราะไม่เคยปฏิบัติธรรม
คนเราหลงเพราะอะไร เรามักจะหลงเพราะไม่รู้เท่าทัน ดูจากคนเล่น
กีฬา ถ้าอยากได้เปรียบเขา ก็จะพยายามท�ำให้เขาโกรธ พอเขาโกรธ เขาก็
จะได้ใบเหลือง ใบแดง โดนไล่ออกจากสนาม ก็จะเล่นไม่ออก คนมีกิเลส
จึงท�ำงานไม่ได้ดี ท�ำยังไงให้เขาโลภมาก แล้วก็จะประมาท เมื่อเขาโกรธ
แล้วก็จะลืมตัว
เราปฏิบตั ธิ รรม ไม่ใช่เพราะอยากออกจากโลกทีเ่ ป็นจริงไปอยูใ่ นโลก
ทีไ่ ม่มอี ะไร ทีส่ บายๆ แต่ตรงกันข้าม เราก�ำลังฝึกจิต ให้มนั่ คง หนักแน่น
ไม่หวัน่ ไหว เยือกเย็น ปกติ เพือ่ จะรูจ้ ะเห็นสิง่ ต่างๆ ตามความเป็นจริง
มากขึน้ เราปฏิบตั เิ พือ่ ไม่ปล่อยให้มปี ฏิกริ ยิ าต่อสิง่ กระตุน้ ตามสัญชาตญาณ
แต่นำ� ไปสูก่ ารตอบสนองด้วยสติดว้ ยปัญญา ว่าใช่หรือไม่ใช่ควรหรือไม่ควร
ถูกหรือผิด ให้ด�ำเนินชีวิตด้วยหลักการ ไม่ด�ำเนินชีวิตด้วยอารมณ์
พระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญา ผลคือพระมหากรุณาธิคุณ เพราะ
พระพุทธองค์ รู้เห็นตามความเป็นจริง แล้วทรงสงสารสัตว์โลก พวกเราที่
เป็นทุกข์โดยไม่จ�ำเป็น เป็นทุกข์เพราะไม่เข้าใจตัวเองตามความเป็นจริง
หลักส�ำคัญมากคือ ปัญญาเกิดขึน้ ทีไ่ หน ความกรุณาก็เกิดขึน้ ทีน่ นั่ ความ
กรุณาที่ต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า
คนนั้นมีปัญญาจริงหรือไม่ เมื่อมีความกรุณาเกิดขึ้นแล้ว ก็ใช้ปัญญาช่วย
คนอืน่ เพราะเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอ แต่ตอ้ งเป็นเจตนาดีทปี่ ระกอบด้วย
ปัญญา ฉะนั้นปัญญาน�ำไปสู่กรุณา และกรุณาน�ำไปสู่ปัญญา สองอย่างนี้
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จะต้องไปด้วยกันตลอดเวลา สมัยโบราณครูบาอาจารย์จะเปรียบเทียบว่า
เหมือนนกอินทรียต์ วั ใหญ่ มีปกี ๒ ข้าง คือ ปัญญา และกรุณา นกจะบิน
ไปไหนในอากาศ ต้องมีปัญญาและกรุณาไปด้วยกัน
เราฝึกจิต ให้จติ ใจมัน่ คง หนักแน่น สงบ รูต้ วั สงบเพือ่ อะไร ไม่ใช่
สงบเพื่อสงบ แต่สงบเพื่อให้เกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญาแล้ว ปัญญาก็เพื่อ
ความกรุณา ความกรุณาก็ด้วยปัญญา
โลกในปัจจุบนั ไม่ได้ตอ้ งการวัตถุ เทคโนโลยี เพียงอย่างเดียว สิง่ เหล่านี้
ก็ ส� ำ คั ญ แต่ สิ่ ง ที่ โ ลกต้ อ งการ ที่ สั ง คมไทยต้ อ งการ คื อ คนมี คุ ณ ภาพ
ซึ่งคุณภาพนี้เกิดจากการฝึกหัด ไม่ได้เกิดเองตามสัญชาตญาณ ไม่ได้เกิด
จากการตามกระแส แต่เกิดจากการทวนกระแส เราก็ต้องผ่านบททดสอบ
แบบฝึกหัด มีล้มลุกคลุกคลานบ้างเป็นธรรมดา แต่เป็นการกระท� ำที่มี
ความหมาย ท�ำให้ชีวิตเรามีแก่นสารสาระ เป็นชีวิตที่น่าภาคภูมิใจ
เมื่อดูสภาพของโลก สภาพของสังคม ความเสื่อมเสียต่างๆ บางครั้ง
รู้สึกท้อแท้ใจ จะไปแก้ที่ไหน ก็อาจแก้ได้บางส่วน แต่สิ่งที่สามารถแก้ได้
เต็มที่คือตัวเราเอง ในโลกปัจจุบันคนเห็นแก่ตัวมีมาก แต่อย่างน้อยเราจะ
ไม่เห็นแก่ตัว โลกเต็มไปด้วยคนก้าวร้าว แต่เราจะไม่ก้าวร้าว โลกเต็มไป
ด้วยการทุจริต แต่เราจะไม่ทุจริต นี่คือสิ่งที่โลกต้องการ
ยิง่ ปฏิบตั ธิ รรม ยิง่ มีกำ� ลังทีจ่ ะท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ ทัง้ ต่อชีวติ ตัวเอง
ต่อครอบครัว ต่อชุมชน ต่อสังคม เพราะประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
ความสุขตน ความสุขท่าน เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน สอดคล้องกัน แยกออก
จากกันไม่ได้
ขออนุโมทนา และชื่นใจในการที่พวกเราได้เสียสละเวลา เสียสละ
การอยูก่ บั ครอบครัว หลายสิง่ หลายอย่าง เพือ่ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ธิ รรม ขอ
ให้การปฏิบัติของเราเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขตน เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขของผู้อื่น ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดกาลนาน
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ภาพประกอบธรรม

อะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้น
เราควรจะเรียนรู ้ ที่จะอยู่กับมันให้ได้
นี่คือ “ศิลปะ” การที่จะอยู่ในโลกนี ้
อย่างไม่ทุกข์

ภาพประกอบ : นายเซมเบ้
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สืบสานการศึกษา

ธีรปัญโญ

พระไตรปิฎกในพม่า
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เจริญพร วันนีอ้ าตมาก็ได้รบั มอบหมายให้กล่าวสัมโมทนียกถากับญาติโยม
ที่มาท�ำบุญ ก็ขอกล่าวอะไรซักนิดหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องที่อาตมาเพิ่งกลับมา
จากต่างประเทศ ช่วงนีก้ ม็ กี จิ เดินทางบ่อย ได้เห็นพัฒนาการของพุทธศาสนา
ในประเทศต่างๆ และได้เดินทางไปประเทศพม่า ตอนนี้ประเทศไทยเรา
ก็พยายามจะน�ำเอาการศึกษาพระไตรปิฎกในพม่ามาท�ำในเมืองไทยบ้าง
ของพม่า ญาติโยมก็พอจะทราบแล้วว่า เขาก็มีพระผู้ทรงพระไตรปิฎก
ในโลกก็มี ๑๔ รูปด้วยกัน แต่มมี รณภาพไปแล้ว ก็เหลือประมาณ ๘ - ๙ รูป
เท่านั้น แต่ว่าเขามีการเรียนการสอน ซึ่งให้ความส�ำคัญกับพระไตรปิฎก
แล้วก็มีสามเณรตัวน้อยๆ ขยันมาเรียนกัน มาท่องหนังสือกัน แต่ว่าที่
พม่าเองก็มปี ญ
ั หานะ สามเณรเองก็ลดน้อยลง หลายๆ ที่ บางทีน่ ี่ ปีกอ่ นๆ
ที่เคยมีเป็นพัน ตอนนี้ก็เหลือ ๓๐๐ - ๔๐๐ ลดไปเกินครึ่งเลย
ที่มา : สัมโมทนียกถา ก่อนฉันเช้า ที่โรงงานศรินทิพย์ บางใหญ่ นนทบุรี
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
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เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ คือที่พม่านี้ พระผู้ใหญ่และพวกคหบดี
ต่างๆ ที่เห็นปัญหา ก็มาระดมความคิดกันว่า เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมมีปัญหา
อย่างนี้ คือพม่าเริ่มเปิดประเทศ ประเทศก็เริ่มเจริญเหมือนกับเมืองไทย
เราคนก็ เ ลยหายไป ไปไหนรู ้ ไ หม ก็ ม าเมื อ งไทยนี้ แ หละ มาท� ำ งาน
ตามโรงงานนี้แหละ แล้วพวกเด็กๆ พม่า ก็มาอยู่ตามโรงงานเมืองไทย
ทีนี้เขาก็เสียดายว่า พวกนี้ถ้าอยู่ในวัด อย่างน้อยก็ได้เรียนบาลี ต่อไปก็จะ
เป็นก�ำลังส�ำคัญ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้มกี ารปลูกฝัง ไม่ได้สอนตัง้ แต่เด็กๆ นี้
มันก็จะไม่มีบุคลากรที่จะมาท�ำหน้าที่สืบต่อไป คนที่จะเข้าใจลึกซึ้งก็จะหา
ยาก อย่างการเรียนภาษาบาลีนี้ ต้องเรียนตั้งแต่เล็กๆ จะเข้าใจได้ดีลึกซึ้ง
กว่า เขาก็เลยมาประชุมตกลงกันว่าจะท�ำยังไงดี
พวกพระผู ้ ใ หญ่ กั บ คหบดี ก็ เ ลยตกลงกั น ว่ า เอาอย่ า งนี้ ดี ไ หม
ลองถามดูว่า ครอบครัวเขาต้องการรายได้เท่าไหร่ คือเด็กๆ เขาจะแข่งกัน
ใช่ไหม สมมติวา่ เพือ่ นบ้านเขาไปอยูเ่ มืองไทย ไปอยูโ่ รงงานเมืองไทย ท�ำได้
เดือนละเท่าไหร่ สมมตตีมาได้เดือนละกีแ่ สนจ๊าด อะไรอย่างนีน้ ะ (คิดเป็น
เงินไทยก็ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าบาท) เขาก็เลยบอกว่า เขาจะให้เงินจ�ำนวน
เดียวกันนีแ้ หละ ให้กบั ครอบครัวเณร โดยทีเ่ ณรไม่ตอ้ งมาเมืองไทย ให้อยู่
ทีว่ ดั นัน่ แหละ ขอให้เรียนต่อไปเรียนบาลี ไม่ตอ้ งลาสิกขามาท�ำงาน ปรากฏ
ว่าเขาก็ช่วยกันนะ ไม่ได้นิ่งนอนใจ เขาก็เลยรวบรวมทุนจัดตั้ง แล้วก็ให้
เงินตรงนี้ ปรากฏว่าปีที่แล้วปีเดียว เขาสามารถที่จะคงสามเณรไว้ได้ถึง
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๗,๐๐๐ รูปนะ นึกดูนะ ไม่ใช่เงินน้อยๆ ใช้จา่ ยเป็นค่าจ้างเรียนต่อเลย เพือ่
ว่าเด็กไม่ต้องเป็นห่วงกังวล จะได้เรียนได้เต็มที่ ๗,๐๐๐ คนนะปีที่แล้ว
ก็จะเห็นว่าเขาก็ให้ความส�ำคัญในเรื่องของการศึกษาและทรัพยากร
บุคคล บ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเยอะนะ ในโรงเรียนสายบาลี นักเรียนก็
น้อยลงไปเยอะ พระนักเรียนเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็น้อยลง ที่มีอยู่ปัจจุบันก็มี
จากต่างประเทศเข้ามา มาจากกัมพูชาบ้าง จากลาวบ้าง อะไรนี้ ฉะนั้น
ถ้าเราไม่วางแผนกันบ้าง ต่อไปเราก็จะขาดคนที่จะรู้บาลีลึกซึ้ง แล้วก็จะ
มีปัญหาต่อไปในอนาคต เราก็ต้องพยายามช่วยกัน
ที่นั่นเขามีกิจกรรมมากมายที่จะให้คนมาสอบมาเรียนพระไตรปิฎก
คื อ เขามี ห ลายโปรแกรมมาก คื อ ถ้ า เรี ย นในภาษาบาลี แล้ ว ก็ มี ผู ้ ท รง
พระไตรปิฎกซึ่งรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนมาก ถ้าใครเรียนได้จบแล้วก็มีการ
จัดสนามสอบให้ สนามของรัฐบาล สนามของเอกชน เขาก็ท�ำขึน้ มาแข่งกัน
เพือ่ จะยกระดับคุณภาพ แล้วสมมติวา่ ญาติโยมไม่รบู้ าลี เรียนเป็นภาษาพม่า
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ก็ได้ มีการสอบด้วย สอบประจ�ำปีในภาษาพม่านี้ เรียนพระไตรปิฎกต่างๆ
เขาก็จะมีชนั้ เขาเรียกว่าเป็นอะไร เหมือนกับเป็น สุตตมามกะ (มีพระสูตร
เป็นของเรา) แบบเป็นนิกายต่างๆ เช่น ทีฆนิกายมามกะ (มีทีฆนิกาย
เป็นของเรา) คือเราต้องการจะเอาอะไร เป็นของตัวเราเอง คือท�ำให้มัน
ท่ อ งได้ พ ระสู ต รมี ทั้ ง หมด ๕ นิ ก ายใช่ ไ หม (ที ฆ นิ ก าย มั ช ฌิ ม นิกาย
สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย) ก็แบ่งกัน แล้วก็ช่วยกันท่อง
แล้วญาติโยมนี้ก็มาสอบมาแข่งกัน แข่งกันในทางดี
แล้วที่ประทับใจคือ มีเจ้าของโรงงานที่อยู่ที่พม่า เขาก็ให้รางวัลด้วย
ญาติโยมที่เขามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาพระไตรปิฎก เขามีโยม
ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอกชน เขาก็ส่งลูกน้องไปเรียน แล้วก็ไปสอบ สอบ
พระไตรปิ ฎ กนี้ แ หละ พอลู ก จ้ า งคนไหนที่ ส อบผ่ า นได้ นายจ้ า งเขา
ก็มีโปรโมชั่นด้วย พาไปเที่ยวอินเดีย แล้วก็มีเงินก้นกระเป๋าให้ด้วย คือ
เอกชนเขาก็ช่วยกันมากด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลช่วยกันอย่างเดียว ก็ท�ำ
ให้การศึกษาพระไตรปิฎกของเขามีชีวิตชีวา มีการสนใจใฝ่ศึกษามากกว่า
ในเมืองไทย
ตอนอาตมาไปปีที่แล้วก็รู้สึกประทับใจมากนะ คือไปเปิดดูทีวีว่า เขา
เรียนอะไรกันบ้าง ปรากฏว่าเขาเรียนอะไรกันรู้ไหมในทีวีนะ เขาเรียน
กัมมปัจจัยกัน ที่มีสวดในปัฏฐาน กัมมปัจจโย พระในเมืองไทยเรานี้ยัง
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ไม่ ไ ด้ เ รี ย นกั น ถึ ง ขนาดนี้ เ ลย แต่ เ ขานี้ อ ยู ่ ใ นที วี ข องพม่ามี พ ระมาสอน
แล้วเรียนกันเป็นเรือ่ งเป็นราว แล้วก็เรือ่ งของอภิธรรมนี้ เขาสนใจมาก โยม
หลายคนก็ทอ่ งได้ ตัวปัฏฐานนะ ทีท่ อ่ งเขาก็ทอ่ งกันเป็นประจ�ำ เพราะฉะนัน้
เห็นแล้วก็เลยประทับใจว่า พืน้ ความรูเ้ ขามีดกี ว่าเราในแง่นนั้ แล้วก็เวลาพระ
มาสอน โยมก็จะท่องสูตรรอเลย แล้วเวลาพระสอน ก็จะมีการถามตอบ
ไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหม บ้านเราพระเทศน์อย่างเดียว พระเทศน์จบ โยมก็
สาธุอย่างเดียว แต่ของเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะ โยมเขามีพื้นฐานอยู่แล้ว
พระสูตรนี้เขาท่องได้อยู่แล้ว พระก็มาขยายความหมายให้ลึกซึ้งขึ้น ซึ่ง
อาตมาดูแล้วก็ประทับใจมาก
บ้านเขานี้เขาให้ความส�ำคัญกับการศึกษามากในหลายๆ เรื่อง แล้วก็
อย่างเรือ่ งของการให้ต�ำแหน่งพระเถระ อะไรพวกนีก้ ด็ ี เขาไม่เหมือนบ้านเรา
บ้านเรานี้ พระต้องขวนขวายเอง เขาเรียกว่าอะไร ต้องเดินเรื่องขอ เพื่อว่า
จะได้ แต่ว่าที่นู่นเขาเอามาให้เลย พระองค์ไหนท่านก็ทำ� หน้าที่ของท่านไป
ก็สอน บางทีในป่าในเขา เขาก็ตามเอาต�ำแหน่งไปให้ บ้านเรานี้มันตรง
กันข้ามกัน พระต้องไปขวนขวายเพือ่ จะไปบอกว่า ตัวเองท�ำผลงานอะไรบ้าง
เพื่อว่าจะได้ อันนี้ก็คือข้อแตกต่าง
ดังนั้น ของเขาก็ได้ท� ำหน้าที่ทางฝ่ายวิชาการอะไร ก็ท� ำเต็มที่นะ
ครูอาจารย์อะไร เขาก็ท�ำเต็มที่ ไปกราบพระอาจารย์รูปหนึ่ง ท่านบอกว่า
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ตั้งแต่ท่านบวชมา ท่านไม่ได้กลับบ้านเลย เรียนจบก็ตั้งใจสอนอย่างเดียว
สอนจนสุดท้ายนี้แหละ จนมีญาติเสีย ถึงได้กลับไปซักครั้งหนึ่ง แสดงว่า
ท่านทุ่มเทให้กับการสอนหนังสือมาก เห็นแล้วก็ประทับใจหลายๆ เรื่อง
แล้วเขาก็มีนักเรียนมาเรียนมาก มีทั้งโยมที่เขาเรียกว่าอะไร แม่ชี
สีชมพูนะ เขาก็ไปเรียน แล้วก็ตงั้ ใจทรงจ�ำพระไตรปิฎก แล้วเขาก็มโี ครงการ
ส�ำหรับเด็กๆ ด้วย เขาเรียกว่า Dhamma School การเอาพุทธศาสนา
เข้าไปสอนเด็กๆ เขามีคนร่างหลักสูตร ก็เป็นโยมนีแ้ หละ ซึง่ เป็นผูร้ ู้ มีความรู้
ทางพระไตรปิฎก แล้วก็พยายามปรับหลักสูตรให้มันเหมาะกับอายุของเด็ก
แล้ว เหมือนกับมี interactive ไม่ใช่สอนแบบบ้านเรานะ
วิชาศีลธรรมบ้านเรานี้ เราดูแล้วรู้สึกว่า มันไม่ค่อยจะอยากเรียน
เท่าไหร่ใช่ไหม พระก็มาสอนๆ ไป อาตมาจ�ำได้ สมัยเด็กๆ ก็มีที่เรียน
ศีลธรรม ก็มีพระมาสอนด้วย แต่ว่าพระก็มาสอนให้นั่งสมาธิ เอาลูกแก้ว
มาตั้งไว้ แล้วก็ให้นักเรียนหลับตา แล้วก็คิดถึงลูกแก้ว แล้วก็สอนอันโน้น
อั น นี้ เยอะแยะไปหมดเลย แต่ ว ่ า ท่ า นคงยั ง ไม่ รู ้ จั ก โรงเรี ย นอาตมาดี
โรงเรียนอาตมาคือสาธิตจุฬาฯ เด็กๆ มันไม่ใช่เชื่อง่ายอย่างนั้น ปรากฏว่า
พอลืมตาขึน้ มา ลูกแก้วหาย พระอาจารย์โมโห นักเรียนหัวเราะกันใหญ่เลย
อาจารย์สอน แต่ว่าตัวอาจารย์เองยังท�ำไม่ได้ (ยังโกรธอยู่)
อันนี้เป็นตัวอย่างๆ หนึ่ง วิชาธรรมะของเราค่อนข้างจะไม่ได้ปรับ
เท่าไหร่ ไม่เหมือนกับของเขา ของเขาก็มกี ารปรับให้เข้ากับยุค มีการเอาสือ่
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มาสอน เรื่องของการเอาตัวภาพต่อ ภาพระบายสีต่างๆ มีการประยุกต์
ทีเ่ ขาเรียกว่า role play ให้เอาชาดกอะไรมาเล่น คือพวกเด็กๆ เขาจะได้อนิ
คือเขาไม่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว ไม่ใช่ว่าพระสอน คือเขาต้องเอาศาสนา
มาท�ำยังไงให้ประยุกต์ใช้ได้ มีทั้งการใช้ดนตรี ใช้ละครต่างๆ ซึ่งเป็นสื่อ
สมัยใหม่นี้เอามาใช้
ซึง่ อาตมาดูแล้วเขาก็พฒ
ั นาไปได้ไกลแล้วตอนนี้ ก็เลยมีความพยายาม
ที่เราจะเอาสิ่งนั้นกลับมา ซึ่งก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่า เพราะบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มี
โทรศัพท์กันหมดแล้ว เพราะฉะนั้น มันก็เท่าที่ท�ำได้นะ เราก็ต้องช่วยกัน
แล้วถ้าเราเห็นความส�ำคัญของการศึกษา เอามาประยุกต์ใช้บา้ ง มีหลักสูตร
พวกโยมนี้ แ หละที่ มี ค วามรู ้ อาจจะมาช่ ว ยกั น สอบรุ ่ น แรก แล้ ว ก็ เ ป็ น
volunteer เป็นอาสาสมัครในการทีจ่ ะเอาไปสอน เรารูเ้ ท่าไหร่กเ็ อาไปสอน
เท่านั้น ที่นู่นเขาก็จะมีการสอน volunteer พระก็เป็นแค่ที่ปรึกษา โยม
ผูห้ ญิงทีจ่ ะช่วยได้ ก็เป็น volunteer เข้าไปสอนเด็กนักเรียนต่างๆ ก็จะได้
ช่วยกัน อันนี้ก็เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของบ้านเรา ก็ได้เห็นจาก
ที่พม่า
ตอนนีท้ จี่ ริงก็ไปหลายที่ อาตมาก็ดงู านเยอะ ไปทัง้ ทีจ่ นี ทีอ่ นิ โดนีเซีย
สิงคโปร์ มาเลเซีย ในที่ต่างๆ บ้านใกล้เรือนเคียงของเรา เขาไปถึงไหน
กันแล้ว ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เล่าให้ฟังแล้วกันว่า ที่ไหนเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้พระเณรก็ใกล้เคียงที่จะรับอาหารเรียบร้อยแล้ว อาตมาก็
อนุโมทนานะ วันนี้ญาติโยมมาท�ำบุญ วันอาทิตย์ ก็ได้มีโอกาสมาท�ำบุญ
แล้วก็แวะมาฟังธรรมด้วย ก็จะได้ครบ รักษาศีล ให้ทาน เจริญภาวนา
ชาวพุทธเรา ก็หาทักขิไณยบุคคล เนื้อนาบุญ ที่เราจะฝังบุญไว้ ก็ดีแล้ว
แหละ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา แล้วที่ไหนที่มีการฟังธรรม
การสนทนาธรรม เราก็สนใจที่จะไปปฏิบัติ ไปฟัง เข้าใจเท่าไหนก็รับไป
ปฏิบัติ ก็ขอเป็นตัวแทนที่จะให้พรกับญาติโยมต่อไปนะ
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เรียบร้อย รองรับ ไม่หลับ ไม่หลอย*
ริเริ่ม ไม่ถอย รวม’รมณ์** ร่มรื่น
รุ่งโรจน์ ลดละ เลิกแล้ว หลุดคืน
เรียงร้อย เรื่องตื่น หลอมลง รู้ วางฯ
ปปัญจา
*หลอย 	 ภาษาอีสานแปลว่า หลบหนี
**รวม’รมณ์ 	 คือรวมในอารมณ์เดียว
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อธิบาย :
เรียบร้อย รองรับ 	
ไม่หลับ ไม่หลอย* 	
ริเริ่ม ไม่ถอย   	
รวม’รมณ์ ร่มรื่น 	
รุ่งโรจน์ ลดละ 	
เลิกแล้ว หลุดคืน 	

->
->
->
-> 	
->
->

ศีล
สติ		
วิริยะ
สมาธิ
ปัญญา
วิมุตติ		 	

เรียงร้อยเรื่องตื่น หลอมลง รู้ วางฯ 	

->

วิมุตติญาณทัสสนะ
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ค ติ ธ ร ร ม

อย่าไปคิดว่าเวลาเราแก่
หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
หรือใกล้ๆ จะแตก จะตาย
แล้วจึงภาวนา

ถ้าคิดอย่างนั้น
ก็เป็นอันว่าคิดผิด

เพราะเวลาอยู่ดีสบายนี้แหละ
เป็นเวลาที่เราจะต้อง
ริเริ่มภาวนาให้ได้ ให้ถึง
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ฟังธรรม ศึกษาธรรม
แล้วไม่น�ำมา “ปฏิบัติ”
ก็เหมือนกับ
ถือผลไม้ไว้เท่านั้น
ยังไม่ได้กิน
ยังไม่ได้ลิ้มรส
ไม่เกิดประโยชน์อะไร
หลวงปู่ชา สุภัทโท
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หน้ากากมลพิษ
ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

สิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับชีวติ เสพคุน้ เป็นนิจใกล้ชดิ เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ มนุษย์
มักจะละเลยไม่เห็นค่า ไม่เห็นความส�ำคัญ ต่อเมื่อสิ่งนั้นต้องสูญหาย
สลายไป ต้องวิปริตแปรเปลี่ยนไป สิ่งนั้นกลับเลวร้ายลง เมื่อนั้นมนุษย์
จะเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจ กลับมาเห็นค่า และให้ความส�ำคัญ
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อากาศก็เป็นสิง่ หนึง่ ทีธ่ รรมชาติให้มา โดยไม่ตอ้ งซือ้ หา เมือ่ กาลเวลา
ผ่านไป มลพิษฝุ่นละอองทางอากาศเริ่มมีมากขึ้นๆ มากจนเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพมนุษย์ มากจนท�ำให้หายใจไม่ออก คัดจมูก น�ำ้ มูกไหล แสบตา
แสบคอ แสบจมูก มลพิษแพร่กระจายไปทั่วสารทิศ ทั้งบ้านป่าเมืองกรุง
ทัง้ อีสาน เหนือ ใต้ ออก ตก ทัง้ ในและต่างประเทศ ฝุน่ ละอองทางอากาศ
เป็นพิษ เกิดจากภัยธรรมชาติจริงหรือ ? หรือเกิดจากฝีมือของมนุษย์
ที่มีจิตคิดเห็นแก่ตัว
หน้ากากอนามัยกันฝุ่นละอองประเภท N95 เริ่มเป็นหนึ่งในรายการ
ของใช้จ�ำเป็นของผู้คน ที่ประสบกับปัญหาฝุ่นละออง PM25 สินค้าขายดี
จนขาดตลาด และมีการโก่งราคากันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้มลพิษทาง
อากาศจะแย่สักแค่ไหน ก็ยังมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่จ�ำนวนไม่น้อย ที่ไม่ยอม
สวมใส่หน้ากาก เพราะมันดูเป็นมนุษย์ตัวประหลาด อายที่จะใส่หน้ากาก
ไปโรงเรียน หรือบางคนก็ร�ำคาญ อึดอัด หายใจไม่สะดวก จึงท�ำให้มผี ปู้ ว่ ย
มากมายจนล้นโรงพยาบาล
มลพิษฝุ่นละอองทางอากาศ เราสามารถหาหน้ากากมาป้องกันได้
แล้วมลพิษของใจจะหาสิ่งใดมาปิดป้องหนอ ยามใดเมื่อกายทุกข์ เราสลัด
ออกได้โดยง่าย เมือ่ ใดทีถ่ ่านไฟก้อนแดงๆ ตกหล่นลงทีต่ ัก เราพร้อมที่จะ
สลัดมันทิ้งได้ทันที เหตุไฉน เมื่อฝุ่นแห่งไฟราคะ โทสะ โมหะ คละคลุ้ง
กลุ้มรุมให้ทุกข์ระทมใจ ไยไม่คิดสลัดออก รู้ว่าท�ำแล้วมันจะทุกข์ร้อนใจ
ก็ยังพร้อมยินดีให้มันเผาใจไปเรื่อยๆ รู้ว่ามันเป็นกรรมด�ำ ก็พร้อมที่จะ
ท�ำซ�้ำ โดยไม่ขยาดหวาดกลัว
มลพิษทางอากาศเรามีหน้ากากป้องกันแล้ว มลพิษทางจิตใจต้อง
พึ่งหน้ากากป้องกันภัยที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้ เป็นหน้ากากแห่งธรรม
เป็ น หน้ า กากที่ ไม่ต้ องซื้ อหา เป็น หน้ ากากที่ไ ม่ ข าดตลาด เพี ย งแค่ ใ ห้
มีศรัทธา เพียรท�ำตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน อาทิเช่น
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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หน้ากากแห่งการให้ทาน ป้องกันมลพิษ คือ ความตระหนี่ การ
ให้ทาน ช่วยฝึกจิตให้เป็นผู้รู้จักให้ เป็นผู้รู้จักเสียสละแบ่งปัน ละความ
ละโมบ โลภมาก ลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลง
หน้ากากแห่งการรักษาศีล ป้องกันมลพิษ คือ การเบียดเบียน ศีล
หมายถึง ความเป็นปกติ เมือ่ ใจเป็นปกติ กาย วาจา ก็ยอ่ มเป็นปกติ ปกติ
ที่ไม่ไปเบียดเบียนใคร ด้วยกาย และวาจา
หน้ากากแห่งความเมตตา ป้องกันมลพิษ คือ ความโกรธ เมตตา
เป็นธรรมค�้ำจุนโลก ท�ำให้โลกสงบ ร่มเย็น เมตตา คือ ความปรารถนาดี
เป็นมิตรไมตรี พร้อมที่จะให้อภัยกัน
หน้ากากแห่งความเพียร ป้องกันมลพิษ คือ ความเกียจคร้าน วิรยิ ะ
ท�ำให้ตนเป็นคนขยัน ความส�ำเร็จ เกิดได้เพราะความเพียร ทัง้ ทางโลก และ
ทางธรรม ก็ต้องอาศัยความเพียร
หน้ากากแห่งความอดทน ป้องกันมลพิษ คือ ความอ่อนแอ ใจเสาะ
เปราะบาง ขันติ คือ ความอดทน ท�ำให้เป็นคนเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรค เป็นคนสู้ชีวิต
หน้ากากแห่งสัจจะ ป้องกันมลพิษ คือ ความไม่ซอื่ สัตย์ ความไม่รกั ษา
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สัจจะ ผู้มีสัจจะย่อมเป็นคนที่น่าเชื่อถือ เป็นคนที่น่าเลื่อมใส เป็นคนที่
น่าคบหา เป็นคนที่พูดจริง ท�ำจริง
หน้ากากแห่งสมาธิ ป้องกันมลพิษ คือ ความคิดฟุ้งซ่าน สมาธิ คือ
ความตัง้ มัน่ สมาธิทำ� ให้จติ ตัง้ มัน่ มัน่ คง ไม่หวัน่ ไหว สมาธิตงั้ มัน่ ในอารมณ์
เดียว ท�ำให้จิตสงบ สมาธิตั้งมั่น รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง เกื้อกูล
ให้เกิดปัญญา พาให้พ้นทุกข์
หน้ากากแห่งปัญญา ป้องกันมลพิษ คือ อวิชชา ความไม่รู้สัจจะ
แห่งความเป็นจริง ปัญญาทีท่ �ำให้หายโง่ ท�ำให้หายจากความเห็นผิด ท�ำให้
หายจากความยึดติด ท�ำให้หายจากความทุกข์ ท�ำให้รู้สัจจะแห่งความจริง
ของชีวิต ท�ำให้แจ่มแจ้งในอริยสัจ
นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางตอนเท่านั้น แต่ยังมีหน้ากากป้องกัน
มลพิษทางจิตวิญญาณอีกมากมาย ที่มีอยู่ในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เช่น
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ ท�ำให้
พ้นทุกข์ ดับทุกข์ได้ โดยสิ้นเชิง อันได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเรา
สามารถศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนได้ ส�ำคัญเพียงว่า เราพร้อม และยอมที่จะ
ฝึกท�ำหน้ากากป้องกันมลพิษทางจิตวิญญาณ ให้กับชีวิตตนเองแล้วหรือยัง
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ เป็นหน้ากากแห่งธรรมที่ป้องกันมลพิษ
พาให้พ้นจากทุกข์ โทษ ภัย ในสังสารวัฏได้อย่างแท้จริง ชีวิตเป็นสิ่งที่
ไม่แน่นอน ความแน่นอนก็คือ ความไม่แน่นอน ทุกบทตอนของชีวิตต้อง
ลิขิตเอง ไม่มีใครลิขิตให้ เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ ค�ำสอนของพระพุทธองค์
ก็ยงั มีอยู่ ผูป้ ระพฤติธรรมเข้าถึงธรรมก็ยงั มีอยู่ ครูบาอาจารย์ทสี่ อนถูกต้อง
ตรงตามหลักค�ำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังมีอยู่ อย่าปล่อยให้กาลเวลาล่วง
เลย จนสายเกินไป ที่จะกล่าวค�ำว่า “น่าเสียดาย...ก่อนตาย...ไม่รู้ธรรม”
หน้ า กากแห่ ง พุ ท ธธรรม ป้ อ งกั น ให้ พ ้ น ภั ย ในวั ฏ ฏะ ได้ อ ย่ า ง
แท้จริง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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เส้นทางลัด

สู่

นิมีพจริพาน
งหรือ?
ตอน

๑๑

อ. ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

ต่อไปนี้จะได้พิจารณา “ปฏิจจสมุปบาท” แบบย้อนกลับ

ภาพแสดง กระแสปฏิจจสมุปบาท แบบ “ย้อนศร”

อธิบาย “กระแสปฏิจจสมุปบาท” แบบ “ย้อนศร” หรือ “ย้อนกลับ” พร้อม
ทั้งความดับของ “อวิชชา” อันเป็น ต้นน�้ำ ของการก่อให้เกิดกองทุกข์
ทั้งหลาย
๑) การดับของ “อวิชชา” ก็คือการดับลงของอาสวกิเลสทั้งหลาย
ทีห่ มักหมมอยูใ่ นใจ ชนิดข้ามภพ - ข้ามชาติ อันได้แก่ กามาสวะ, ทิฏฐาสวะ,
ภวาสวะ, และอวิชชาสวะ ทั้งนี้เพราะเข้าไม่ถึงกฎแห่งธรรมชาติ ๓ กฎ
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อันได้แก่ ธรรมฐิตตา, ธรรมนิยามตา, และ อิทัปปัจจยตา จึงท�ำให้มอง
ไม่เห็นความจริงแท้ของ “อริยสัจจ์ ๔” คือ ทุกข์ - สมุทัย - นิโรธ - มรรค
ในระดับ “ปรมัตถสภาวธรรม”
เมื่อ “อวิชชา” ดับลง ห่วงโซ่ที่เหลือทั้งหมดจึงถูกตัดขาด ไม่อาจ
ให้ผลแบบหลงผิดอีกต่อไปได้ เพราะมี “วิชชา” เข้ามาแทนที่แล้ว พระ
อรหันต์ผู้บรรลุ มรรค - ผล - นิพพาน จัดเป็น “อเสขบุคคล” ได้แก่ผู้ที่
ไม่ต้องเล่าเรียนศึกษาหนทางแห่งการดับทุกข์อีกต่อไป
พระพุทธองค์จงึ ได้ตรัสว่า “มีแต่ทกุ ข์เท่านัน้ ทีเ่ กิดขึน้ ” “มีแต่ทกุ ข์
เท่านัน้ ทีต่ งั้ อยู”่ และ “มีแต่ทกุ ข์เท่านัน้ ทีด่ บั ไป” นอกจาก “ทุกข์” แล้ว
ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ
“ทุกข์” ในที่นี้ ก็คือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกๆ ขณะจิต
มั น เกิ ด ขึ้ น - ตั้ ง อยู ่ - ดั บ ไป เป็ น ธรรมชาติ ข อง “สั ง ขารธรรม” และ
เป็นเช่นนี้ตลอดกาลนาน และการเกิด - ดับในทีน่ กี้ ค็ อื การเกิด - ดับของ
“สภาวธรรม” ในแต่ละขณะจิตนั่นเอง
ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ “สังขารธรรม” ทุกชนิด มันไม่สามารถเกิดขึ้น
ลอยๆ เป็นอิสระด้วยตัวมันเองได้ มันต้องอิงอาศัยเหตุ - ปัจจัยอื่นๆ
มากบ้าง - น้อยบ้าง ในการท�ำให้มนั เกิดขึน้ - ตัง้ อยู่ - ดับไปทัง้ สิน้ และ ต่าง
ล้วนเป็นไปตามกฏแห่งธรรมชาติ ๓ กฎคือ :ธรรมฐิตตา คือ ความตั้งอยู่หรือทรงตัวอยู่ เป็นธรรมดาของมัน
เช่นนัน้ เอง เช่น ธาตุดนิ ทรงไว้ซงึ่ คุณสมบัติ “แข็งหรืออ่อน”; ธาตุน�้ำทรงไว้ซงึ่
คุณสมบัติ “เกาะกุม” หรือ “ไหลเอิบอาบ”; ธาตุลมทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติ
“เคลื่อนที่หรือหยุดนิ่ง”, “เคร่งตึงหรือหย่อน”; ธาตุไฟคงไว้ซึ่งคุณสมบัติ
“ร้อนหรือเย็น”; เป็นต้น วัตถุ สสาร หรือแม้แต่รา่ งกายมนุษย์กล็ ว้ นมาจาก
การประชุม (การรวมตัวกัน) ของธาตุ ดิน - น�้ำ - ลม - ไฟ ทั้งสิ้น มันจึง
เป็นความตั้งอยู่ หรือทรงตัว อยู่เป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเอง
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ธรรมนิยามตา คือ ความเป็นกฏตายตัวของมันเช่นนัน้ , เป็นธรรมดา
ของมันเช่นนั้น ที่ต้องเป็นไปตาม กฎของมัน เช่น
สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง
สังขารทั้งหลายทั้งปวง ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
สังขารทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนัตตา (ไม่ใช่ตัว - ไม่ใช่ตน,
กล่าวคือ มันไม่มตี วั ตน คน สัตว์ สิง่ ของ
เรา เขา แต่ประการใด)
“จักขุธาตุ” ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการเห็น จะเอา “จักขุธาตุ” ไป
ลิ้มรส หรือไปท�ำหน้าที่อย่างอื่นก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นกฎตายตัวของมัน
เช่นนั้น เป็นต้น
อิทัปปัจจยตา คือ ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ - สิ่งนี้ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ - สิ่งนี้
จึงเกิดขึ้น เช่น จักขุธาตุ กระทบกับ รูปธาตุ จึงเกิดวิญญาณธาตุ; หรือ
เพราะมี “อวิชชา” เป็นปัจจัย จึงเกิด “สังขาร” แล้วไล่เรื่อยไปจนครบ
๑๒ ห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น
๒) พระพุทธองค์ทรงค้นพบกฎแห่งปฏิจจสมุปบาท จากการสังเกต
ของพระองค์วา่ ท�ำไมมนุษย์ตอ้ ง แก่ - เจ็บ - ตาย - ทุกข์กาย - ทุกข์ใจ - ฯลฯ
ซึง่ เต็มไปด้วยความทุกข์ทงั้ สิน้ ทัง้ นี้ เพราะเหตุใด ? ก็ได้คำ� ตอบว่า ชรา มรณะ - ทุกข - โทมนัส ฯลฯ เกิดขึ้นได้ เพราะมี “ชาติ” เป็นปัจจัย
๓) ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรม การเกิดทุกครั้งท� ำให้หลงไปว่า
มีบุคคล - ตัวตน เป็นผู้มาเกิด นอกจากนี้ ยังมีพ่อ - แม่ เป็นผู้ให้ก�ำเนิด
มีญาติพี่น้อง เป็นผู้ใกล้ชิด อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบนั้น - แบบนี้
ซึ่งล้วนแต่หลงไปว่า เป็นตัว - เป็นตน ทั้งสิ้น
ความเข้าใจผิด (คือไม่รู้จริง หรือมีอวิชชา) นี่แหละ ที่ท�ำให้สังขาร
ธรรมทั้งหลาย (สิ่งที่ถูกเหตุปัจจัยหลายอย่างปรุงแต่งขึ้น ให้กลายเป็น
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สิ่งนั้น - สิ่งนี้ ล้วนมีตัว - มีตน เป็นของมันอย่างนั้น - อย่างนี้) เกิดมีอยู่ เป็นอยู่ - ด�ำรงอยู่ ในจิตของบุคคลผู้นั้นแบบฝังใจ สภาวะแบบนี้ เรา
เรียกว่า “ภพ” ฉะนั้น “ชาติ” เกิดมีขึ้นได้ เพราะมี “ภพ” เป็นปัจจัย
๔) และเนื่องจากจิตของบุคคลผู้นั้น ปักหลักฝังใจ ยึดมั่นถือมั่น
อย่างเหนียวแน่น ในความ มีอยู่ - ด�ำรงอยู่ - เป็นอยู่ ของสรรพสิ่ง ซึ่ง
จิตของตนถือว่า มีตัว - มีตน อยู่ ความยึดมั่น - ถือมั่นนี้ เราเรียกว่า
“อุปาทาน” ฉะนัน้ เหตุที่ “ภพ” มีขนึ้ ได้ เพราะมี “อุปาทาน” เป็นปัจจัย
๕) จิตของคนเรามีความยึดมั่น - ถือมั่น ในสิ่งนั้น - สิ่งนี้ ก็เพราะมี
“ความอยาก” เกิดขึ้นในจิต ซึ่งในภาษาธรรม เรียกว่า “ตัณหา” อันมี
กามตัณหา - ภวตัณหา - วิภวตัณหา เป็นตัวน�ำพา ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า
ที่ “อุปาทาน” มีได้ เพราะมี “ตัณหา” เป็นปัจจัย
๖) “ความอยาก” หรือ “ตัณหา” จะเกิดขึ้นในจิตไม่ได้เลย ถ้าจิต
ไม่มีการเสวยอารมณ์ใดๆ ซึ่งในภาษาธรรมเรียกว่า “เวทนา” ซึ่งก่อให้
เกิดความรู้สึกขึ้นที่ใจ อาจเป็นสุขก็ได้ (เรียกว่า “สุขเวทนา”), อาจเป็น
ทุกข์ก็ได้ (เรียกว่า “ทุกขเวทนา”) หรืออาจะเป็นความรู้สึกไม่สุข - ไม่ทุกข์
ก็ได้ (เรียกว่า “อทุกขมสุข - เวทนา” หรือ “อุเบกขาเวทนา”) ฉะนั้น จึง
กล่าวได้ว่า ที่มี “ตัณหา” ได้ เพราะมี “เวทนา” เป็นปัจจัย
๗) การเสวยอารมณ์ หรือ “เวทนา” จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่มี
“ผัสสะ” มากระทบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทบที่กาย หรือ ใจ ก็ตาม ฉะนั้น
จึงกล่าวได้ว่า ที่มี “เวทนา” ได้ เพราะมี “ผัสสะ” เป็นปัจจัย
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๘) การจะรับผัสสะได้จะต้องมี “อายตนะ” เป็นแดนติดต่อให้รับรู้
ได้โดย
ผ่านทาง ตา เพื่อรับผัสสะ คือ รูป
ผ่านทาง หู เพื่อรับผัสสะ คือ เสียง
ผ่านทาง จมูก เพื่อรับผัสสะ คือ กลิ่น
ผ่านทาง ลิ้น เพื่อรับผัสสะ คือ รส
ผ่านทาง กาย เพือ่ รับผัสสะ คือ โผฏฐัพพะ (สัมผัสถูกต้องทางกาย)
ผ่านทาง ใจ เพือ่ รับผัสสะ คือ ธรรมารมณ์ (เช่น ความคิด, จินตนาการ, ความเชื่อ ฯลฯ)
ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า ที่มี “ผัสสะ” ได้ เพราะมี “สฬายตนะ”
หรือ “อายตนะ” เป็นปัจจัย
๙) “อายตนะ” จะท�ำงานได้ ก็ต้องอิงอาศัย “นามรูป”
“นาม” ก็หมายถึง เจตสิก ๕ ตัว ซึ่งท�ำงานทุกครั้งที่เกิดการกระทบ
ผ่านทาง “อายตนะ” ได้แก่ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ หรือ
ถ้าจะกล่าวสงเคราะห์ให้เข้ากับ “ขันธ์ ๕” ก็ได้แก่ เวทนา, สัญญา, สังขาร
(คือตัว “เจตนา” กับ “มนสิการ”) และวิญญาณ (คือตัว “ผัสสะ” เพราะ
เมื่ออายตนะภายใน กระทบกับอายตนะภายนอก บังเกิดเป็น “ผัสสะ”
แล้ว จะเกิดการรับรู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เรียกว่า “วิญญาณ”)
ถ้าเป็นการรับรู้ผ่านทาง ตา เราเรียกว่า จักขุวิญญาณ
ถ้าเป็นการรับรู้ผ่านทาง หู เราเรียกว่า โสตวิญญาณ
ถ้าเป็นการรับรู้ผ่านทาง จมูก เราเรียกว่า ฆานวิญญาณ
ถ้าเป็นการรับรู้ผ่านทาง ลิ้น เราเรียกว่า ชิวหาวิญญาณ
ถ้าเป็นการรับรู้ผ่านทาง กาย เราเรียกว่า กายวิญญาณ
ถ้าเป็นการรับรู้ผ่านทาง ใจ เราเรียกว่า มโนวิญญาณ
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ส่วน “รูป” นั้น ก็หมายถึง “รูปธาตุ” ทั้งหลาย อันได้แก่ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ วาโยธาตุ และ เตโชธาตุ ซึ่งประกอบขึ้น เป็นร่างกายและ
อวัยวะทุกๆ ส่วนของมนุษย์
ดังนัน้ “นามรูป” จึงมีความหมายของความเป็นมนุษย์ หรือ “ขันธ์ ๕”
นัน่ เอง เราจึงกล่าวได้วา่ ที่ “สฬายตนะ” มีได้ เพราะมี “นามรูป” เป็น
ปัจจัย
๑๐) สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์ ที่มี “กาย” และ “จิต” หรือกล่าว
อีกอย่าง ก็คือ “นามรูป” นี้ ตัวบงการที่อยู่เบื้องหลังการท�ำงานของกาย
และจิ ต หรื อ การท� ำ งานของ “ขั น ธ์ ๕” ก็ คื อ “นามธรรม” ชนิ ด หนึ่ ง
ซึ่งเราเรียกว่า “ธาตุรู้” หรือที่ภาษาธรรม ชอบใช้ค�ำว่า “วิญญาณธาตุ”
เป็นตัวขับเคลื่อน จะสังเกตเห็นว่ามันเป็น “ธาตุ” ชนิดหนึ่งในจ�ำนวนธาตุ
ทั้งหลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ปฐวีธาตุ อากาศธาตุ เป็นต้น
“ธาตุ” ก็คือ สิ่งที่เป็นต้นเดิม - มูลเดิม ตามธรรมชาติ มันเป็นสิ่งที่
ทรงสภาวะของมัน หรือท�ำหน้าที่ของมันเช่นนั้น ตลอดกาลนาน ดังนั้น
“วิญญาณธาตุ” จึงท�ำหน้าที่เป็น “ตัวรู้” หรือ “รับรู้” ตลอด กาลนาน
ในทางพระพุทธศาสนา จึงมีค�ำกล่าวว่า “จิตเป็นนาย - กายเป็นบ่าว”
หมายถึง การแสดงออกของคนเรา ล้วนมี “จิต” เป็นผู้บงการทั้งสิ้น
ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ที่มี “นามรูป” ได้ หรือ “นามรูป”
ท�ำงานได้ เพราะมี “วิญญาณ” เป็นปัจจัย เพราะหากไม่มี “วิญญาณ”
(คือ “ตัวรู้” หรือ “ธาตุรู้” แล้ว) องค์ประกอบที่เหลือของขันธ์ ๕ ทั้งหมด
รวมถึงการท�ำงานตามหน้าที่แต่ละอย่างของมัน ก็ไม่อาจรับรู้อย่างใดๆ ได้
แล้วความเป็นมนุษย์ จะไปมีความหมายได้อย่างไร ?
๑๑) จู่ๆ ตัว “วิญญาณ” จะท�ำหน้าที่ “รู้” หรือ “รับรู้” ได้ โดย
ปราศจาก “เหตุ” ได้อย่างไร ? การรับรูจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย ถ้าไม่มสี ภาวธรรม
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ของการปรุงแต่ง เช่น “ตา” กระทบกับ “รูป” บังเกิดเป็น “จักขุวิญญาณ”
เป็นต้น การปรุงแต่งในทีน่ กี้ ็ ได้แก่ กายสังขาร, วจีสงั ขาร และจิตตสังขาร
(หรือมโนสังขาร)
โดยหลักทัว่ ไปแล้ว การปรุงแต่งจะเกิดขึน้ ต้องอาศัย “เจตนา” เป็น
ตัวประธาน ซึ่งภาษาธรรม เรียกว่า “สัญเจตนา” เพราะหากไม่มีเจตนาที่
จะปรุง - จะแต่ง การปรุงแต่งย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้น
เจตนาอันเป็นไปเพือ่ การปรุงแต่งทาง กาย เราเรียกว่า กายสัญเจตนา
เจตนาอันเป็นไปเพือ่ การปรุงแต่งทาง วาจา เราเรียกว่า วจีสญ
ั เจตนา
เจตนาอันเป็นไปเพื่อการปรุงแต่งทาง ใจ เราเรียกว่า มโนสัญเจตนา
ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า ที่ “วิญญาณ” มีได้ เพราะมี “สังขาร”
เป็นปัจจัย
๑๒) จิตอันมีเจตนาเพื่อการปรุงแต่งที่เรียกว่า “สังขาร” นั้นจะเกิด
ขึ้นไม่ได้เลย ถ้าจิตของบุคคลนั้นได้บรรลุธรรมแล้ว ได้เข้าถึงความเป็นไป
ของกฎแห่งธรรมชาติทั้งสาม กล่าวคือ ธรรมฐิตตา ธรรมนิยามตา และ
อิทัปปัจยตา
เป็นเพราะเข้าไม่ถงึ กฎแห่งธรรมชาติทงั้ สาม จึงยังไม่สามารถประหาร
อาสวะกิเลสทั้งหลาย ที่นอนเนื่องอยู่ในใจได้เด็ดขาด อันได้แก่ กามาสวะ
ทิฏฐาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ ทั้งหมดนี้ เราเรียกว่า เป็น “อวิชชา”
ที่ฝังแน่นอยู่ในจิต ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า “สังขาร” มีได้ เพราะ
มี “อวิชชา” เป็นปัจจัย
ความบังเกิดขึ้นของ กองทุกข์ ก็มีด้วยอาการอย่างนี้ - อย่างนี้
ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวข้างต้น เป็นการแสดงกระแสปฏิจจสมุปบาท
แบบย้ อ นศร หรื อ ย้ อ นทาง คื อ จากปลายไปหาต้ น เพื่ อ ให้ บั ง เกิ ด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แบบแทงทะลุปรุโปร่ง ทั้งแบบ “จากต้นไปหา
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ปลาย” และ “ปลายไปหาต้น” เพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย
แต่ประการใด

“ปฏิจจสมุปบาท”
ในฐานะ “มัชเฌนธรรม”
(หรือ “ทางสายกลาง”)

๑. ผูท้ เี่ ข้าใจอย่างลึกซึง้ ใน “ปฏิจจสมุปบาท” เรียกว่าเป็นผูม้ ี “สัมมาทิฏฐิ”
คือมีความเห็นที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง
๒. ความเห็นที่ถูกต้อง คือความเห็นที่เป็นกลางๆ ไม่เข้าไปอิงหรือเอียง
ไปสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่ง จึงเรียกธรรม แบบนี้ว่า “มัชเฌนธรรม” หรือ
ธรรมที่แสดงความเป็นทางสายกลาง
๓. ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีลัทธิหรือทฤษฎีที่เอียง
สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองค์ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ใช่วิถีทาง
ที่ถูกต้องแห่งความหลุดพ้น เช่น
(ก) ลัทธิหรือความเชื่อที่ว่า “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ vs ไม่มีอยู่”
ภาษาธรรมะ เรี ย กว่ า “อั ต ถิ ก ะวาทะ (หรื อ “สั พ พั ต ถิ ก ะวาทะ”) กั บ
(“นัตถิกะวาทะ”) ค�ำว่า “วาทะ” สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นค�ำ “ทิฏฐิ” ได้
ทุกแห่ง ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน
(ข) ลัทธิทถี่ อื ว่า “เทีย่ ง vs ขาดสูญ” ภาษาธรรมะเรียกว่า “สัสสตทิฏฐิ” กับ “อุจเฉททิฏฐิ”
(ค) ลัทธิที่ถือว่า “สุข - ทุกข์ ตนเองเป็นผู้กระท�ำ vs ตัวการอื่น
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เป็นผู้กระท�ำ” ภาษาธรรมะเรียกว่า “อัตตการะวาทะ” กับ “ปรการะวาทะ”
(ง) ลัทธิที่ถือว่า “ผู้กระท�ำกับผู้เสวยผล เป็นคนๆ เดียวกัน หรือ
สิ่งๆ เดียวกัน vs ผู้กระท�ำกับผู้เสวยผล เป็นคนละอย่างขาดจากกัน”
ภาษาธรรมะเรียกว่า “การกเวทกาทิเอกัตตวาทะ” กับ “การกเวทกาทินานัตตวาทะ” อะไร
๔. อธิบาย “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ vs ไม่มีอยู่” พระพุทธองค์ตรัสแก่
“พระมหากัจจานะ “ในสังยุตตนิกายขันธวารวรรค ว่า “ดูก่อนกัจจานะ”
ข้อที่ว่า “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่” นี้เป็นที่สุด (สุดโต่ง) ข้างหนึ่ง
ข้อทีว่ า่ “สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่มอี ยู”่ ก็เป็นทีส่ ดุ (สุดโต่ง) อีกข้างหนึง่
ตถาคตย่อมแสดงธรรมในท่ามกลาง ไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสอง โดย
แสดงว่า
“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สังขารจึงมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย
วิญญาณจึงมี
ฯลฯ
และอวิชชาส�ำรอก ดับไม่เหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ
ฯลฯ
๕. มี พ ราหมณ์ ผู ้ ห นึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ เ ชื่ อ เพี ย งข้ า งเดี ย ว เช่ น เชื่ อ ว่ า โลกนี้ มี
โลกหน้าไม่มี ภาษาธรรมะเรียกว่า “โลกายัต” หรือ “โลกายะตะ” ทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า :- (อยู่ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค)
ถาม : “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่หรือ ?”
ตอบ : ข้อที่ว่า “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่” จัดเป็น “โลกายัต” ที่
เป็นหลักใหญ่ที่สุด
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ถาม : “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอยู่หรือ ?”
ตอบ : ข้ อ ที่ ว ่ า “สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงไม่ มี อ ยู ่ ” จั ด เป็ น “โลกายั ต
ที่สอง”
ถาม : “สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็นภาวะหนึง่ เดียวกันหรือ ?” (ภาษาธรรมะ
เรียกว่าเป็น “เอกัตตะ”, ภาษาอังกฤษว่า “Unity”)
ตอบ : “สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงเป็ น ภาวะหนึ่ ง เดี ย วกั น หรื อ ” จั ด เป็ น
“โลกายัตที่สาม”
ถาม : “สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็นภาวะหลากหลายหรือ ?” (ภาษาธรรมะ
เรียกว่าเป็น “ปุถุตตะ”, ภาษาอังกฤษว่า plurality”)
ตอบ : “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลาย” จัดเป็น “โลกายัต
ที่สี่”
ดูก่อนพราหมณ์ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างเหล่านี้ ตถาคต
แสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี” ฯลฯ
(ข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๔ ข้างต้น)
๖. อธิบายเครื่องใหม่ค�ำพูด “สัสสตทิฏฐิ vs อุจเฉททิฏฐิ”
“สัสสตทิฏฐิ” คือ มีความเห็นว่า “เที่ยง”, “อยู่คงทนตลอดไป” เช่น
เห็ น ว่ า โลกใบนี้ เ ที่ ย งแท้ ถ าวร ไม่ มี วั น สู ญ สลาย หรื อ ดวงจิ ต วิ ญ ญาณ
ในร่างกายมนุษย์เป็นของเที่ยงแท้ถาวร ไม่มีวันสูญสลาย เมื่อมนุษย์ตาย
แล้วดวงจิตวิญญาณนี้คงอยู่ และหาร่างใหม่เพื่อเกิดอีกต่อไป เป็นเช่นนี้
ตลอดไป
ส่วน “อุจเฉททิฏฐิ” คือมีความเห็นตรงข้ามกับ “สัสสตทิฏฐิ” โดย
เห็นว่าแต่ละส่วนของขันธ์ ๕ ล้วนอิงอาศัยชีวิตที่ยังด�ำรงอยู่ เมื่อชีวิตต้อง
สูญสิ้นสลายไป ส่วนต่างๆ ของขันธ์ ๕ ก็ต้องสูญสิ้นสลายไปพร้อม ความ
มีชีวิตจึงถือว่าทุกสิ่งขาดสูญ หลังความตาย
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ตถาคตแสดงธรรมในท่ามกลาง (ทางสายกลาง) ไม่เข้าไปติดที่สุด
ทัง้ สองข้าง โดยแสดงว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี” ฯลฯ (ข้อความ
เช่นเดียวกับข้อ ๔ ข้างต้น)
๗. อธิบาย “สุข-ทุกข์” ตนเองเป็นผู้กระท�ำ vs ตัวการอื่นเป็นผู้กระท�ำ
อเจลกัสสปะ ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า
ถาม : “ทุกข์” นั้น ตนเองเป็นผู้กระท�ำเองหรือ ?
ตอบ : อย่ากล่าวเช่นนั้น
ถาม : ถ้างั้นก็ ตัวการอื่นเป็นผู้กระท�ำให้หรือ ?
ตอบ : อย่ากล่าวเช่นนั้น
ถาม : ถ้างัน้ “ทุกข์” ตัวเป็นผูก้ ระท�ำเองก็มี ตัวการอย่างอืน่ ท�ำให้กม็ ี
	 ใช่หรือไม่ ?
ตอบ : อย่ากล่าวเช่นนั้น
ถาม : ถ้างัน้ “ทุกข์” มิใช่ตนท�ำเอง อีกทัง้ มิใช่ตวั การอย่างอืน่ ท�ำให้
หรือ ? (คือเกิดขึ้นเองลอยๆ ของมัน ภาษาธรรมะเรียกว่า
เป็น “อธิจจสปุปบัน”)
ตอบ : อย่ากล่าวเช่นนั้น
ถาม : ถ้างั้น “ทุกข์” ไม่มีหรือ ?
ตอบ : “ทุกข์” มิใช่ไม่มี “ทุกข์” มีอยู่
ถาม : ถ้าเช่นนั้นพระพุทธองค์ไม่รู้หรือไม่เห็น “ทุกข์” หรือ ?
ตอบ : จะว่าตถาคตไม่รู้ หรือไม่เห็น “ทุกข์” ไม่ได้ เราย่อมรู้และ
ย่อมเห็น “ทุกข์” อยู่
ถาม : ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงรายละเอียดให้แก่ข้าพเจ้า
ด้วยเถิด
ตอบ : หากตอบว่า “ทุกข์” นั้นตนเองเป็นผู้กระท�ำเอง ก็ย่อมสื่อ
ความหมายที่ว่า ผู้กระท�ำกับผู้เสวยผลแห่งการกระท�ำเป็น
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สิง่ เดียวกัน แยกกันไม่ออก เมือ่ นัน้ ก็จะกลายเป็น “สัสสตทิฏฐิ” ไป
แต่ถา้ ตอบว่า ทุกข์นนั้ มีตวั การอืน่ เป็นผูก้ ระท�ำให้ ก็ยอ่ มสือ่ ความหมาย
ที่ว่า คนหนึ่งเป็นผู้กระท�ำ และอีกคนหนึ่งเป็นผู้เสวยผลแห่งการกระท�ำ
กลายเป็นคนละสิ่งกันไป ไม่อิงอาศัยกันและกัน เช่นนี้ก็จะกลายเป็น
“อุจเฉททิฏฐิ” ไป
ตถาคตย่อมแสดงธรรมในท่ามกลาง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนสุด
ทั้งสองข้าง โดยแสดงเป็น กลางๆ ดังนี้ “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขาร
จึงมี” ฯลฯ (ข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๔ ข้างต้น)
จากนั้นได้หันไปที่พระอานนท์ และกล่าวเพิ่มเติมว่า
สุ ข - ทุ ก ข์ นั้ น เป็ น “ปฏิ จ จสมุ ป บั น ธรรม” กล่ า วคื อ มั น ต้ อ ง
อาศัยเหตุ - ปัจจัย แล้วจึงจะเกิดขึ้น
สุข - ทุกข์ ทางกาย ก็ต้องอาศัย “กายสัญเจตนา” (คือ ความจงใจ
ทางกายเป็นเหตุ) สุข - ทุกข์ ภายใน (ใจ) จึงจะเกิดขึ้นได้
สุข - ทุกข์ ทางวาจา ก็ต้องอาศัย “วจีสัญเจตนา” (คือความจงใจ
ทางวาจาป็นเหตุ) สุข - ทุกข์ ภายใน (ใจ) จึงจะเกิดขึ้นได้
สุข - ทุกข์ทางใจ ก็ต้องอาศัย “มโนสัญเจตนา” (คือความจงใจ
หรือมีเจตนาในใจเป็นเหตุ) สุข - ทุกข์ ภายใน (ใจ) จึงจะเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้เพราะมี “อวิชชา” นั่นแหละเป็นปัจจัย จึงเกิดการปรุงแต่ง
เป็น กายสังขารบ้าง วจีสังขารบ้าง มโนสังขารบ้าง เมื่อปรุงแต่งแล้ว
ตัวสังขารจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณ คือรับรู้ในสิ่งที่ปรุงแต่งนั้น
ตามค�ำบงการ ของ “อวิชชา” จึงเกิดสุข - ทุกข์ ตามที่ อวิชชา - สังขาร
ชักน�ำไป
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๘. อธิบาย “ผู้กระท�ำกับผู้เสวยผลเป็นคนๆ เดียวกัน vs เป็นคนละคน
แยกขาดจากกัน หรือผู้ที่ยังมี “อัตตา - ตัวตน” ฝังแน่นอยู่ในจิตใจ จึง
มักตั้งค�ำถามที่ไม่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง
มีผู้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า
ถาม : ชรา - มรณะคืออะไร ? แล้วมันเป็นของใคร ?
ตอบ : การตั้งค�ำถามเช่นนี้ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ตรงต่อสภาวะความ
เป็นจริง ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น
เพราะหากถื อ ว่ า ตั ว ชี ว ะ (ชี วิ ต ) เป็ น สิ่ ง ๆ หนึ่ ง และตั ว “สรี ร ะ”
(ร่างกาย) ก็เป็นสิ่งๆ นั้นด้วย คือผูกติด เป็นสิ่งเดียวกัน แยกขาดจากกัน
ไม่ได้ การครองชีวิตที่ประเสริฐ (ประพฤติพรหมจรรย์) ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้
เพราะการบ�ำเพ็ญฝึกฝนจิตเพียงอย่างเดียว ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ เนื่องจาก
ไปผูกกาย (สรีระ) กับจิต (ชีวติ ) เป็นสิง่ ๆ เดียวกัน โดยความเป็นจริงแล้ว
คนเราสามารถฝึกฝนจิตของตนได้
ครัน้ มีความเห็นว่า “ชีวะ” (ชีวติ ) เป็นอย่างหนึง่ และ “สรีระ” (ร่างกาย)
ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แยกเป็นอิสระขาดจากกัน การครองชีวิตที่ประเสริฐ
(ประพฤติพรหมจรรย์) ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นกัน เพราะ “กาย” กับ “จิต”
ต่างต้องอิงอาศัยกันและกันอยู่ตลอดเวลา จะมีแต่ “กาย” โดยไม่มี “จิต”
มันก็เป็นซากศพ เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่ง ใช้ประโยชน์ใดๆ ไม่ได้ หรือ
จะมีแต่ “จิต” เพียงอย่างเดียว เวลาที่จิตจะแสดงอาการของมันออกมา
แล้วจะไปใช้เวทีที่ไหนแสดงได้เล่า หากปราศจาก “ร่างกาย” เพื่อให้เป็น
สถานที่ที่จะให้จิตแสดงออก
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ดังนั้นตถาคตจึงแสดงธรรมในท่ามกลาง ไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสอง
ข้างนั้น โดยแสดงว่า “เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา - มรณะ จึงมี”
ดังนั้นค�ำถามที่ถูกตั้งตรงตามสภาวะความเป็นจริง จะต้องถามว่า
• อะไรเป็นเหตุ - ปัจจัยให้เกิด “ชาติ” ?
• หรือเพราะมีอะไรเป็นเหตุ - ปัจจัย “ชรา - มรณะ” จึงมี ?
ฯลฯ
ทุกๆ ห่วงโซ่ของ “ปฏิจจสมุปบาท” จะต้องตัง้ ค�ำถามแบบนี้ (ค�ำถาม
ที่ถูกต้องตรงต่อสภาวะ ความเป็นจริง) จึงจะถือว่าตั้งค�ำถามได้ถูกต้อง
ดังนั้น อย่าได้ไปเที่ยวตั้งค�ำถาม เพราะใช้ความมี “อัตตา - ตัวตน”
ที่ฝังแน่นอยู่ในใจ เป็นตัวตั้งค�ำถาม เช่น ค�ำถามที่ว่า :ใครหนอเป็นผู้รับ “ผัสสะ” ?
ใครหนอเป็นผู้เสวย “เวทนา” ?
ใครหนอเป็นผู้มี “ตัณหา” ?
ใครหนอเป็นผู้ยึดมั่น - ถือมั่น (มีอุปาทาน) ?
เพราะโดยความเป็นจริงแล้ว “อัตตา - ตัวตน” แท้ๆ โดยธรรมชาติ
แท้ๆ หามีไม่ ธรรมชาติมี แต่การอาศัยกันและกัน จึงเกิดสิ่งนี้เรียกว่า
เป็น “กฏแห่งอิทัปปัจจยตา” กล่าวคือ
“เพราะสิ่งนี้มี
สิ่งนี้จึงมี
เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ”
หลัก “ปฏิจจสมุปบาท” แสดงความจริงของธรรมชาติให้เห็นว่า
สิ่งทั้งหลายมีลักษณะเป็น “อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา” หรือที่เรียกว่า
“ไตรลักษณ์” เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุ - ปัจจัย ไม่ได้เป็นไปตาม
ที่ใจเราปรารถนาอยากให้เป็น หรือคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ - อย่างนั้น
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ดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวกับ “ความเชื่อ”, “ความเห็น”, “ความน่าจะเป็น” ของ
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ด้วยเหตุนี้ การแบ่งขัว้ ออกเป็นสองขัว้ จึงล้วนเป็น “มิจฉาทิฏฐิ”
ทั้งสิ้น เช่น
• สิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีอยู่ หรือ ไม่มีอยู่ ?
• สิ่งนี้ ยั่งยืนถาวรตลอดไป หรือ ขาดสูญ ?
• โลกเที่ยง หรือ ไม่เที่ยง ?
• สัตว์โลกตายแล้ว เกิดใหม่ หรือ ไม่เกิดใหม่ ?
ฯลฯ
(โปรดติดตามตอนต่อไป)

คนเราทุกวันนี้
ดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่มี
และสุดท้ายทุกคน
ก็จะได้ในสิ่งเดียวกัน
คือ ไม่ได้อะไร
พระพุทธทาสภิกขุ
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เวลาอันประเสริฐ
หมอนไม้
manasikul.com

เมื่อวันที่เดินทางไปกราบเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่โรงพยาบาล ระหว่างทาง
ก็อยากตัดผม เพราะเป็นคนขี้ร�ำคาญผมมาก ถ้าโกนได้ก็อยากจะโกนอีก
เพราะโกนมาหลายหนแล้ว แต่ล่าสุด น้องสาวและน้องชายบอกว่า ถ้าโกน
อีกจะไม่คบ ก็เลยพักไว้ก่อน ใครไม่คบไม่เป็นไร น้องไม่คบไม่ได้ เพราะ
น้องก็คือตัวแทนของคุณแม่ เมื่อคุณแม่จากไป น้องๆ บอกอะไรต้องฟัง
ไว้ก่อน ยอมได้หมดทุกอย่างเพราะเราเป็นพี่น้องกัน รักกันจริง ใครจะว่า
อย่างไร ไม่เป็นไร ยอม ยอม

66

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จในตลาดบองมาร์เช่ ก็เลยมองหา
ร้านตัดผม นั่นไง ชั้นบน มีไฟกระพริบหมุนๆ เป็นสัญลักษณ์ร้านตัดผม
หญิง - ชาย สองห้องแต่เจ้าของเดียวกัน ก็เลยเดินไปเข้าร้าน ตั้งใจว่าคง
ได้ตัดแน่นอน...
“มาตัดผมค่ะ” เปิดประตูเข้าไปก็ส่งเสียงบอกช่าง ซึ่งก�ำลังท�ำผมให้
กับลูกค้าง่วนอยู่
“ไม่ว่างค่ะ คิวยาว ต้องรอนะคะ รอได้ไหม” ช่างบอก
“อ้อ งั้นไม่เป็นไรค่ะ ไว้มาใหม่ ขอบคุณนะคะ”
และแล้วที่นั่งมุมขวาปรากฏหญิงชราตัวเล็กๆ ก็ส่งเสียงออกมา ให้
หลานก่อนเลย ยายไม่รบี รอได้ ช่างเขาตัดผมให้ลกู สาวยายอยู่ “เดีย๋ วเขา
ตัดเสร็จ หนูไปต่อเลยนะ”
ช่างตัดผมจึงบอกกับฉันว่า “งั้นแป๊ปนึงนะคะ จะเสร็จแล้ว ท่านนี้”
ฉันก็เลยนั่งรอสักพัก แล้วช่างก็เรียกไปสระผม
ฉันนอนหลับตา ให้ช่างสระผม นวดผมไปเรื่อยๆ กลิ่นหอมจางๆ
ของเปปเปอร์มิ้นเตะจมูก ความเย็นของหนังศีรษะ ท�ำให้กระตุ้นเลือดลม
ต้นรากผมภายใน เพลงฝรั่งสมัยเมื่อสามสิบปีก่อนในร้านช่วยให้รู้สึก
ร่วมสมัย
แล้วก็มานั่งให้ช่างตัดผม...
บอกช่างว่า ขี้ร�ำคาญผมมาก และพอผมยาวหน่อยก็ชอบดึงผมเล่น
นี่ไง แหว่งเป็นกระจุกเลย ช่างก็ข�ำ บอกว่า แฟนเขาก็เป็น แต่ไม่ได้ดึง
มั น ร่ ว งเอง เขาก็ ค ลึ ง ๆ จนกระทั่ ง ผมมั น ขึ้ น พี่ ก ลั บ ไปก็ อ ย่ า ไปดึ ง นะ
ถ้าจะดึงผมก็คลึงๆ ในส่วนที่ผมหายไปแทน เอาใจใส่เขาหน่อย เดี๋ยว
ผมก็ขึ้นมาอีก แล้วอย่าไปดึงมัน เสียดายแทน เพราะผมพี่สวยมาก เส้น
ใหญ่ แข็งแรง จัดทรงง่าย ดูผมหนูสิ เส้นเล็ก ไม่มีน�้ำหนักเลย
แล้วช่างก็สะบัดผมไปมาให้ดู และบอกว่า เดี๋ยวหนูจะตัดให้เท่เลย
แบบพี่แอม (หมายถึงเสาวลักษณ์ ลีละบุตร นักร้องวงสาวสาวสาว)
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“เอาเลยน้อง ตามนั้น”
ลี ล าการตั ด ผมของช่ า งตั ด ผมมื อ อาชี พ นั้ น เหมื อ นบรรเลงเพลง
ตัดไปอย่างมีจังหวะจะโคลน มีไถแบตตาเลี่ยนเป็นช่วงๆ ระหว่างตัดก็คุย
สนุก เธอบอกว่า คุณยายท่านนี้อายุเกือบร้อยปีแล้ว หูไม่ค่อยได้ยินนะ
แต่เมื่อกี้พี่บอกจะตัดผม ท่านได้ยิน แปลกจัง (ไม่น่าแปลกหรอก เพราะ
พี่เสียงดังมาก ได้แต่บอกน้องช่างตัดผมในใจ) และยังใจดีให้เวลาเลย
คุณยายมาตัดผมประจ�ำ ไม่ยอมไปตัดร้านอื่น แม้ว่าวันไหนมีลูกค้าเยอะ
ก็จะรอ บางทีบอกคุณยายว่า ตัดร้านอื่นบ้างก็ได้นะ ก็ไม่ไปจะตัดร้านนี้
ร้านเดียว
ก็เลยบอกช่างไปว่า น่าภูมิใจมากที่มีลูกค้าประจ�ำ และยิ่งเป็นคน
สูงวัยอย่างนี้ ท่านเลือกแล้ว และไม่เปลี่ยนใจ เพราะไม่อยากไปร้านใหม่
ที่ถ้าตัดไม่ถูกใจจะเสียความรู้สึก คนแก่ที่พอใจอะไร ก็ไม่อยากเปลี่ยนอีก
เป็นธรรมดา
ช่างก็ยิ้ม พอตัดเสร็จก็ให้ดูรอบด้านของศีรษะกับทรงผมใหม่แบบ
โบราณ ตั้งๆ ชี้ๆ ไม่เหมือนแอมสักนิด แหม ก็ใบหน้าเราไม่เหมือนใคร
และไม่มีใครเหมือนอยู่แล้ว ก็อืมม์...(ไม่ว๊าว) ไปต่อละ
ขากลับ ก็ไม่ลืมที่จะไปขอบพระคุณคุณยายที่แบ่งเวลาให้ ท่านบอก
ว่า คนเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน ยายมีเวลาเหลือเฟือแบ่งให้หนู ยาย
ก็ได้บุญไปด้วย การแบ่งปันเวลามีคุณค่ามากนะ ขอให้หนูสุขภาพแข็งแรง
ท�ำอะไรก็เจริญ สมความปรารถนาทุกประการนะ
ก็เลยกราบขอบพระคุณคุณยายและขอน้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองคุณยายให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยอายุยืนยาวเป็น
ร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานต่อไปนะคะ
ว่าแล้วก็มานั่งเขียนถึงคุณยาย ด้วยความระลึกถึงคุณแม่เป็นที่สุด
จริงสินะ คนบนโลกหลายพันล้านคน จะมีสักกี่คนที่จะแบ่งเวลาให้กับเรา
อย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากคุณแม่แล้ว ใครๆ ก็มีข้อจ�ำกัดในการให้เวลา
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ทุกอย่างมีขีดเส้นเวลาเป็นตัวก�ำหนดไปหมด
เวลาของคุ ณ ยายมี คุ ณ ค่ า มากมหาศาลนั ก ส� ำ หรั บ หลานคนนี้
ที่ แ ม้ เ ราพบกั นเพียงครั้งเดียว ก็ท�ำ ให้ฉับพบว่ า การแบ่ ง ปั น เวลาเป็ น
บุญกิริยาอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญในช่วงเวลาที่ใครคนหนึ่งต้องการใช้มันไป
ในทางที่ เ ขาจ� ำ เป็ น เราควรแบ่ ง ปั น กั น เพราะเราอาจจะได้ พ บกั น เป็ น
ครั้งสุดท้ายก็ได้ ใครจะรู้...
ท่านผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมสมทบทุน
กองทุนเผยแผ่ธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระธรรม
กรุณาบริจาคได้ โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้

(ชื่อบัญชี อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์)
ชื่อธนาคาร
๑. กรุงเทพ

สาขา
สาขาสมุทรปราการ

เลขที่บัญชี
๑๕๕-๗๐๐-๘๒๒๒

๒. กรุงไทย 	

สาขาสมุทรปราการ

๒๑๕-๑๕๑-๐๔๓๓

๓. กรุงศรีอยุธยา 	สาขาสมุทรปราการ

๑๐๐-๑๓๙-๑๒๓๕

๔. ไทยพาณิชย์ 	 สาขาถนนศรีสมุทร

๓๓๗-๒๒๙-๖๐๙๒

๕. กสิกรไทย

สาขาตลาดสมุทรปราการ ๓๖๐-๒-๓๗๕๐๑-๒

Fax รายชื่อผู้บริจาค และใบโอนเงินมาที่ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
หรือแจ้งทาง inbox Fcaebook : Kanlayanatam
หรือแจ้งทาง E-mail : webmaster@kanlayanatam.com
หรือ Line@official
ขออนุโมทนาทุกท่าน
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ความพ้นทุกข์...
ทางปลอดภัยที่ใครๆ
ไม่อยากเดิน
ส.มหาปัญโญภิกขุ
(หลวงตาสุริยา)
วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร

“..เมือ่ ได้สดับธรรม มีศรัทธาเลือ่ มใส เข้าใจ
หลักปฏิบัติถูกต้องดีแล้ว พึงปลีกตัวออก อยู่
วิเวก ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นผู้สมบูรณ์
ด้วยศีล ส�ำรวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิน้ กาย
และใจ ป้องกันไม่ให้จิตหลงใหลไปยึดติด
จนจิตเป็นอกุศล ฝึกจิตให้รอู้ ยูก่ บั ปัจจุบนั ละความคิด ท�ำจิตให้วา่ ง ด�ำรงสติ
สัมปชัญญะ มีความสันโดษ บริโภคปัจจัยตามมีตามได้ ละนิวรณ์ห้า
จิตตั้งมั่น เกิดเป็นปัญญาญาณ เห็นตามความเป็นจริงของสรรพสังขารว่า
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
watsomphanas
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ธรรมชาติของขันธ์หา้ คือร่างกายก็เช่นเดียวกัน รูปธาตุมกี ารแตกดับ
วิญญาณธาตุปรากฏและด�ำรงอยูไ่ ด้ ก็ดว้ ยอาศัยรูปธาตุนี้ คือเมื่อสิง่ นีเ้ กิด
สิ่งนี้ก็เกิด ดังนั้นเมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับไปเป็นธรรมดา เกิดปัญญา
สว่างขึ้นในจิต คลายความหลงผิดยึดมั่นถือมั่น (มากน้อยขึ้นกับพลัง
การเห็นไตรลักษณ์นี้) เกิดมีตาทิพย์ เห็นโอปปาติกะ อุปาทานขันธ์ในสัตว์
เกิดดับ รู้เท่าทันจิต ก่อนที่จะเกิดได้ลึกมาก รู้เห็นก่อนจะนึกจะคิด ลึกลง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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หลังจากที่เข้าใจหลักการปฏิบัติดีแล้ว
ก็เพียรพยายามท�ำให้ได้ตามกรอบ เมื่อจิตได้สัมผัสกับ
สติสัมปชัญญะ หรือสติปัฏฐานที่แท้จริงแล้ว นั่นก็แสดงว่า
เราได้ดวงตาแล้ว เห็นทางสว่างแล้ว เห็นมรรคผลอ่อนๆ แล้ว
เพียงเราเร่งความเพียรให้มรรคมันสมบูรณ์
ไปถึงอุปาทานที่ยังฝังใจ เป็นรากเหง้าที่เป็นตัวก�ำหนดภพชาติอยู่ทั้งหมด
พร้อมกับการดับภพชาติอนั นัน้ กิเลสทีย่ งั คอยแอบแฝง ฝังมากับพฤติกรรม
ของจิตทีเ่ รียกว่า “อาสวธรรม” จนถึงกิเลสตัณหาตัวสุดท้ายหดหายดับสิน้ ๆ
เรียกว่า “อาสวักขยญาณ” เป็นวิชชาหรือปัญญาสมบูรณ์ ปัญญา รู้สิ้น
อาสวะ ปัญญาดับอวิชชา ไม่มีเชื้อความหลงให้เกิดภพชาติอีกต่อไป”
ในพรรษานี้ อาตมารู้สึกปลื้มใจกับเพื่อนสหธรรมิก อันมีภิกษุ ๑๕
สามเณร ๑ ชี ๑๑ อุบาสก ๔ อุบาสิกา ๓๕ ต่างรูป ต่างองค์ ต่างคน
ต่างท�ำหน้าที่ภาวนาได้ดีมาก มีความเจริญก้าวหน้าในกรรมฐาน บางท่าน
ก็ถึงกับข้ามขึ้นสู่ฝั่งไปแล้ว บางท่านก็สามารถข้ามไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
บางท่านก็ปรารภความเพียรอย่างไม่ลดละ ไม่เห็นความย่อท้อเกิดขึ้นแก่
ท่านผู้ใดเลย ธรรมะก็เป็นเช่นนี้
คือหลังจากที่เข้าใจหลักการปฏิบัติดีแล้ว ก็เพียรพยายามท�ำให้ได้
ตามกรอบ เมื่อจิตได้สัมผัสกับสติสัมปชัญญะ หรือสติปัฏฐานที่แท้จริง
แล้ว นัน่ ก็แสดงว่า เราได้ดวงตาแล้ว เห็นทางสว่างแล้ว เห็นมรรคผลอ่อนๆ
แล้ว เพียงเราเร่งความเพียรให้มรรคมันสมบูรณ์ ท�ำให้มนั แก่มนั ห่ามเต็มที่
การปฏิบัติแบบตามดูจิต ตามรักษาจิต การประคองจิต ประคองอารมณ์
การเลิ ก ลดละ การวาง การตั ด สลั ด หลุ ด พ้ น มั น เป็ น ไปของมั น เอง
มันไม่ต้องมีการไปจ�้ำจี้จ�้ำไชอะไรของใครแต่อย่างใดเลย ทุกรูปทุกนาม
รู้หน้าที่ของตัวเองดี จิตเข้าสู่มรรคเหมือนรถที่ขับขึ้นถนนได้แล้วมันสบาย
มันไปของมันเอง ทางมันมีอยู่แล้วของมันอย่างนั้น ที่สุด ทางที่สุดทุกข์
ก็มีอยู่แล้วเช่นเดียวกัน
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ธร

ทุกข์…
สุข…

Where are you?
แทนที่จะเหนื่อยกับการไขว่คว้าหาความสุขตลอดเวลา
จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถมีความสุข
กับเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ?
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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สุขจ๋า Where are you ?
“The purpose of our lives is to be happy.”
- Dalai Lama

ผมเคยสงสัยว่า...ทําไมความสุขมันอยู่กับเราสั้นจัง บางทีสุขล้นใจ แต่
แป๊บเดียวก็หายไป กลับมาเหมือนเดิมเลย หรือบางครั้งพอความสุขนั้น
หายไป กลายเป็นทุกข์ก็มี จนกระทั่งไปอ่านเจอบทวิจัยที่น่าสนใจของ
Richard J.Davidson ที่ว่า
คนเราเกิดมา จะมี “พื้นฐานความสุข” (Happiness baseline)
ที่ต่างกัน เราคงเคยเห็นบางคนที่เขามีความสุขง่าย มีความสุขได้ทั้งวัน
กับเรื่องธรรมดาๆ ซึ่งจะขอเรียกง่ายๆ ว่า เขา “มีความสามารถในการ
มีความสุขสูง” (Ability to be Happy) แต่บางคนมีความสุขยาก
ต้องใช้ความพยายามไขว่คว้าหา เพื่อให้ได้ความสุขนั้นมา
มันน่าสนใจตรงที่ นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั สามารถวัดค่า “ความสุข”
ของแต่ละคนออกมาได้แล้ว โดยวัดจากการท�ำงานของสมองในส่วนที่
เรียกว่า Prefrontal Cortex (PFC) ด้านซ้ายและขวาจะต่างกัน เมือ่ เรา
มีอารมณ์ที่ต่างกัน เช่น อารมณ์ดี อารมณ์ไม่ดี
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จากการเก็บข้อมูล ค่าความสุขของหลายๆ คน นักวิทยาศาสตร์
พบว่า แม้ว่าแต่ละคนจะมีเส้นระดับความสุข (Happiness baseline)
ต่างกัน อย่างไรก็ตาม เวลาเขาเจอเหตุการณ์ทสี่ ขุ มากๆ เช่น ถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่ ๑ หรือทุกข์มากๆ เช่น ป่วยเป็นอัมพาตตลอดชีวิตแต่เมื่อเวลา
ผ่านไป กราฟความสุขของเขาเหล่านั้น จะขึ้นหรือลงในแค่ช่วงเวลาหนึ่ง
แล้วก็กลับมาอยู่ที่ระดับเดิม ซึ่งถ้าเราลองนึกกลับไปดูประสบการณ์ชีวิต
ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการได้ของที่อยากได้ สมัครงานได้ การแต่งงาน
การเจ็บป่วย การสูญเสียญาติสนิท ฯลฯ คงจ�ำความรู้สึกตอนนั้นได้ว่า
สุขก็แวะมาแป๊บเดียว ทุกข์ก็เป็นอยู่พักหนึ่ง ไม่มีสุข/ทุกข์ใด อยู่กับเรา
ยั่งยืน สุดท้ายก็กลับมาเป็นชีวิตปกติทุกครั้ง เหตุการณ์นั้นๆ ไม่ได้ท�ำให้
ระดับความสุขหรือความทุกข์ของเรา เปลี่ยนไปอย่างถาวร…
ถึงตรงนี้ ผมว่ามันน่าจะตั้งค�ำถาม ถามตัวเองดูว่า
• ในเมื่อ… ไม่ว่าจะไล่ล่าหาความสุขอะไรก็ตาม เส้นความสุขนั้น
ขึ้นไปอยู่แป๊บเดียว แล้วก็กลับมาอยู่ระดับเดิมอยู่ดี แล้วเราจะไล่ล่าหา
ความสุขแบบนี้ไปตลอดชีวิตเหรอ ?
• แทนที่เราจะใช้เวลาเพื่อท�ำงาน หาเงิน เพื่อแลกกับความสุข
ที่หายากขึ้นทุกวัน เทียบกับ การที่เราจะเพิ่ม “ความสามารถในการ
มีความสุข” (ability to be happy) และไม่ต้องพึ่งพาเงินมากนัก
ก็สุขได้ถามว่าชีวิตที่เหลือ ของเราจะเลือกเส้นทางไหน ?
ผมเคยฟังธรรมบรรยายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต)
เรื่อง ความสุข ๒ แบบที่เข้าใจได้ง่าย เลยขอแชร์ต่อตรงนี้นะ
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ความสุขแบบที่ ๑ (ของคนทั่วไป)
- เป็นความสุขจากสิ่งภายนอก
- ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ (Sensual Happiness,
Sensuality)
- สุขจากการได้มา (get) เช่น สิ่งของ เงินทอง
- สุขจากการได้รับ (gain) เช่น ชื่อเสียง อํานาจ
- อาศัยสิง่ ภายนอก โดยเฉพาะวัตถุ (Dependent on materiality)
- อยู่ในโลกสมมติของเงินตรา (Currency World)
- แต่ทรัพยากรมีจํากัด (Limitation)
- จึงไม่สามารถสุขกันได้ทุกคน
- ความสุขอยู่ใต้แรงกดดัน (กลัวจะเสียมันไป) (Happiness
under Pressure)
- เป็นความสุขชัว่ คราว เพราะไม่เคยพอ (Transient Happiness)
- ความสุขแบบนี้ (get & gain) ยิ่งมีมากเท่าไร ความสามารถ
ในการมีความสุข ก็ยงิ่ น้อยลง (Loss ability to be happy)
(เพราะสิ่งที่ต้องการมัน ยากขึ้น ยากขึ้น และยากขึ้น)
- และการศึกษาในปัจจุบัน (Education) ก็ส่งเสริม ให้เก่งที่จะ
get & gain...
- ไม่เคยสอนให้เรา “มีความสุขง่ายขึ้น” เลย
- สังคมแยกชั้นชัดเจน รวย...ยิ่งรวย จน...ยิ่งจน
- เป็นสังคมบริโภคนิยม (Consumerism) ซื้อ ซื้อ และก็ซื้อ
- ทรัพยากรธรรมชาติถกู ทําลาย (Natural Resource Depletion)
- โลก เกิดสงครามเงียบ เพื่อแย่งทรัพยากรธรรมชาติ
- โลกมีมลพิษในอัตราเร่งสูงสุด นับตั้งแต่มีมนุษย์มา (Pollution
at high risk)
- ใช่ โลกที่เราอยากจะอยู่หรือ ?
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ความสุขแบบที่ ๒ (ของคนที่ผ่านการฝึกจิตใจ)
- เป็นความสุขจากภายใน
- เป็นความสุขจากการให้ (Give)
- เป็นความสุขจากความสงบ จากสันติ (Peace)
- เมื่อสุขจากภายใน ก็พึ่งพาวัตถุอย่างพอเพียง
- คนที่มีมาก ก็มีเหลือ และพร้อมที่จะแบ่งปัน
- เมื่อจะให้ เราจะให้ความสําคัญที่ผู้รับ ไม่ใช่สิ่งของ
- เป็นความสุขที่เกิดร่วมกัน ระหว่าง ผู้ให้ และ ผู้รับ (Mutual
Happiness)
- มี “ความสามารถในการมีความสุข” สูง เพราะพึ่งพาสิ่งภายนอก
น้อยลง
- เป็นสังคมของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- เป็นสังคมทีก่ ลมเกลียว ปรองดองกัน (Harmonious Society)
- อยู่อย่างกลมกลืนกับโลก กับธรรมชาติ (in Harmony with
Nature)
- ใช่ ! มันคือโลกที่ผมอยากอยู่
- แล้วมันคือโลกที่คุณอยากอยู่ไหม ?
ผมได้ลองพิสูจน์กับตัวเองแล้วว่ามันจริง ช่วงที่ป่วยอยู่โรงพยาบาล
ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยเป็นเดือนๆ แต่กลับมีความสุขทุกวัน สุขกับการ
อยู ่ เ ฉยๆ สุ ข กั บ การอยู ่ กั บ ปั จ จุ บั น ไปเรื่ อ ยๆ สนุ ก กั บ การดู ค วามรู ้ สึ ก
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา ต่างกับแต่ก่อน ที่จะต้องหาอะไรทํา หาซื้อของ
ที่ชอบ เพื่อให้เวลาว่างนั้นหมดไป
ดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วมีความสุขง่าย มีความสุข
อยูต่ ลอดเวลา มีความสุขกับธรรมชาติ มีความสุขจากการให้ หรือมีความสุข
จากที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใคร ถือว่าคุณเกิดมาโชคดี แต่ถ้าคุณ
เกิดมา มีความสุขยาก ต้องท�ำงานหนัก หาเงินเพือ่ ให้ “มีความสุขทัดเทียม”
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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กับคนอื่นๆ ในสังคม แต่สุดท้ายคุณกลับสูญเสีย ความสามารถในการ
มีความสุข และท�ำอย่างไร กราฟความสุขของคุณก็ไม่ได้สูงขึ้นเลย คุณก็
อย่าเพิง่ หมดหวัง เพราะมันมีวธิ ที จี่ ะพัฒนา “ความสามารถในการมีความสุข”
ได้ ซึ่งเราจะคุยกันต่อในตอนต่อไป

ทุกข์จ๋า Where are you ?
“ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ”
วชิราภิกษุณีเถรีคาถา พระสุตตันตปิฎก

อ่านแล้วงงๆ มั้ยครับ อ่านแล้วคงคิดในใจ “ไม่จริ๊งง... คนอะไร
จะทุกข์อยู่ได้ตลอดเวลา มองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่า ?”
จริงๆ แล้วความหมายของ “ทุกข์” ในพุทธศาสนานัน้ ลึกซึง้ เกินกว่า
ความรู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ อย่างที่เราเคยเข้าใจ
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ยังมีอีกประโยคหนึ่ง ซึ่งผมเจอบ่อย เวลาชักชวนคนมาปฏิบัติธรรม
คือ “ตอนนีก้ ย็ งั สุขอยู่ ไม่ได้ทกุ ข์อะไร ไว้ทกุ ข์กอ่ นแล้วค่อยไปปฏิบตั ธิ รรม
แล้วกันนะ (แถมยิ้มให้ด้วย)” เมื่อเจอคําตอบอย่างนี้บ่อยๆ เข้า ผมคิดว่า
ถ้าเพียงเขารู้ว่า
• ทุกข์ที่เขาเข้าใจ กับทุกข์ที่พุทธศาสนาสอนให้ดับทุกข์นั้น มัน
ต่างกัน และทุกคน ไม่วา่ จะเด็กหรือแก่ จนหรือรวย ก็มี “ทุกข์” อยูต่ ลอด
เวลาอยู่แล้ว
• คนที่ตกไปในห้วงความทุกข์หนักๆ เช่น เจ็บป่วย ใกล้ตาย ผม
ไม่เคยเห็นว่าเขาจะเริ่มศึกษาธรรมะเพื่อใช้ดับทุกข์ได้ทันเลย เหมือนกับ
คนทีต่ กน�ำ้ ไปแล้ว จะไปรีบเรียนว่ายน�ำ้ ให้เป็น ก็คงจะยากมากเช่นกัน แล้ว
ท�ำไมเราจึงไม่เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้กันล่ะ ?
เพียงถ้าเขารูจ้ กั “ทุกข์” เขาคงจะเริม่ สนใจ ศึกษาและพิสจู น์ “ทุกข์”
โดยไม่รอให้ทุกข์มาถึง
เรื่องทุกข์ เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นจุดก�ำเนิด
ของพระพุทธเจ้า ซึ่งถ้าย้อนไปในอดีต เจ้าชายสิทธัตถะ ท่านมีความสุข
มากที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ แล้ว แต่เจ้าชายสิทธัตถะก็ยังทุกข์และ
แสวงหาทางดับทุกข์ ผมเองเช่นกันที่เคยคิดว่าตัวเองไม่ทุกข์ แต่เพิ่งเข้าใจ
ว่า ไม่ใช่ไม่ทุกข์ แต่ด้วยศักยภาพที่มี ท�ำให้เราจัดการกับความทุกข์นั้น
ได้อย่างรวดเร็ว จนพอใจ แต่วันหนึ่งเมื่อเจอกับการเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เรา
ไม่สามารถจัดการอะไรได้เลย จึงต้องยอมรับ และหาวิธีที่จะพ้นทุกข์
เช่นกัน
โดยที่ไม่แอบเหลือบมองข้างล่าง ให้คุณลองนิยามว่าความทุกข์ คือ
อะไร เขียนไว้ แล้วเอามาเทียบกับทุกข์ข้างล่าง แล้วดูซิว่าความหมาย
ของทุกข์ของคุณ มีเกินไปจากนี้ไหม
ทุกข์คือ ความโศก ความร�่ำไรร�ำพัน ความไม่สบายกาย ความ
ไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ความประสบกับสิง่ ไม่เป็นทีร่ กั ทีพ่ อใจ ความ
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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พลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก ที่พอใจ มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น
ความเกิด ความแก่ ความตาย หรือว่าโดยย่อ คือ อุปาทานขันธ์ ๕
เป็นทุกข์
ทุกข์ ของทุกคน คงไม่แตกต่างไปจากทุกข์ข้างบน แล้วเราเคยคิด
กันหรือไม่วา่ ทุกข์ในแต่ละครัง้ ทีเ่ ราเจอ เกิดขึน้ เพราะอะไร และจะแก้ทกุ ข์
ได้อย่างไร ?
กรณี ๑ มีคนมาพูดจาด่าเราแรงๆ ให้ร้ายเราเสียๆ หายๆ
ถาม : เขาใช้เวลาด่าเรา นานเท่าไร ๑ นาที
ถามต่อ : เราทุกข์ (คับแค้นใจ) นานแค่ไหน (๑ นาที ? จนถึง
ชั่วชีวิต ?)
ที่จริงมันควรจะทุกข์ ๑ นาที ตอนที่ได้ฟังคนมาว่าเราเท่านั้นใช่ไหม
แต่ท�ำไมเราถึงทุกข์นานกว่านั้น เคยสังเกตดูไหม ?
เพราะเราคิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีก ว่ามาด่าเรา
ท�ำไม เราผิดอะไร เราเอาคลิปตอนโดนด่า มาเปิดซ�้ำในใจใช่ไหม ?
สรุปว่า คนอืน่ ท�ำให้เราทุกข์ หรือความคิดของเราเอง ทีท่ ำ� ให้เราทุกข์
เริ่มยอมรับแล้วใช่ไหม… ว่าความคิดของเราเองที่สร้างความทุกข์
กรณี ๒ ทุกข์เพราะเลิกกับแฟน (แฟนทิ้ง ถูกเท)
ถาม ๑ : เขาทิ้งเราแล้ว ลืมเราแล้ว ใช่ไหม - ใช่
ถาม ๒ : เราทุกข์เพราะเขาทิ้งเรา หรือ เราไม่ทิ้งเขา (???? งง)
เขาทิ้งเราไปแล้ว ๑๐๐% เหตุการณ์จบไปแล้ว เราทุกข์ตอนเขา
บอกเลิกไปแล้ว แต่ท�ำไมยังทุกข์อยู่ ทุกครั้งที่ กินอาหารที่แฟนเก่าชอบ/
เจอสถานที่ที่เคยไปเที่ยวกับแฟนเก่า/เห็นของที่เขาเคยซื้อให้
เขาไปไกลแล้ว แต่เราไม่ทิ้งเขาเอง ใช่ไหม ความคิดเราท�ำให้ทุกข์
อีกแล้วใช่ไหม
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ถาม ๓ : แล้วความคิดนี้ล่ะ เราตั้งใจคิด หรือ มันคิดของมันเอง ?
จริงไหม เรามักจะโทษบุคคล หรือเหตุการณ์ภายนอกว่า ท�ำให้
เราทุกข์ ท�ำให้เราไม่สบายใจ แต่จากตัวอย่างข้างบน เราเริ่มเห็นแล้วว่า
ที่จริงเป็นความคิดของเราเองที่ท�ำให้เราทุกข์ และเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะคิด
ด้วย มันคิดของมันเอง แล้วก็ทุกข์ ใครจะไปตั้งใจคิดให้ทุกข์ ใช่ไหม ?
ถ้างัน้ ความเผลอคิดนีเ้ องทีท่ ำ� ให้เราทุกข์ ทีเ่ ราต้องหาวิธจี ดั การกับมัน
นานมาแล้ว ก่อนจะมีพระพุทธเจ้า นักบวช นักพรต พราหมณ์
นักปราชญ์ ต่างหาวิธีที่จะควบคุม และจัดการกับความคิดที่อยู่ในใจ โดย
การบังคับจิตให้นงิ่ คิดอยูก่ บั เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ไม่ให้มนั หลงไปคิด โดยจิต
ที่จดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท�ำให้เกิดสมาธิ ซึ่งมีวิธีการหลายอย่างที่
เขาท�ำกัน เช่น ให้ความคิดอยู่กับบทสวดมนต์ ให้ความคิดอยู่กับรูปภาพ
หรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ให้ความคิดอยูก่ บั ค�ำบริกรรม ให้จติ จดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจ
เข้า - ออก เป็นต้น
ถามว่า : วิธีดังกล่าวข้างต้น ถ้าเราปฏิบัติตามแล้ว เราจะหายทุกข์
ไหม ?
- หายทุกข์ (แป๊บเดียว) หายทุกข์เพราะจิตไม่ว่างไปคิดไงล่ะ
ถามว่า : เมือ่ หยุดปฏิบตั ิ (ออกจากสมาธิ)แล้ว ใครมาด่าว่าเรา หรือ
เราเจอกับการสูญเสียบุคคลที่เรารัก เราจะทุกข์ไหม
- เราก็ยังทุกข์อยู่ เพราะความคิดก็ยังท�ำงาน ท�ำหน้าที่ของมัน
ตอนนี้เราก็ได้เข้าใจเช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะแล้วว่า การไป
กดข่มความคิด มิใช่หนทางในการพ้นทุกข์ และคืนหนึ่งใต้ต้นโพธิ์ ท่าน
ก็ได้ตรัสรู้ เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ และพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร…
ความจริงของธรรมชาติ คือ การรักษาสมดุลย์ของสิง่ ต่างๆ และเพือ่
ที่จะรักษาสมดุลย์นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อกัน จึงต้องมีการ
“เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด” (constant change) ตัวหนึ่งเปลี่ยน อีกตัว
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ก็เปลี่ยนตาม เปลี่ยนตามกันไปตลอดอย่างต่อเนื่อง
แต่…เราไม่อยากเปลี่ยนไปกับมันน่ะ เราไม่อยากป่วย ไม่อยากแก่
ไม่อยากตายใช่ไหม ? อาการที่ทนฝืนต่อการเปลี่ยนแปลง นี่แหละ “ทุกข์”
จะเริ่มเข้าเนื้อหาวิชาการแล้วนะครับ... หายใจเข้าลึกๆ...
ทุกข์ ตามรากศัพท์ภาษาบาลี มีความหมายว่า “ทนอยู่ในสภาพเดิม
ไม่ได้” ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็คือการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องนั่นเอง “ทุกข์”
จึงไม่ได้มีความหมายแคบ ที่มักเข้าใจกันว่าเป็น “ความรู้สึกทุกข์” เช่น
เดียวกั น ทุก ข์ ในภาษาอังกฤษ จะเห็นใช้ค�ำ ว่า suffering, pain,
unsatisfactoriness ซึ่งผมว่ามันแคบไป ถ้าใช้ว่าทุกข์ คือ constant
change (flux) หรือบางทีใช้คําทับศัพท์ว่า dukkha น่าจะตรงกว่า
ถึงตรงนี้ น่าจะพอเข้าใจบ้างแล้วว่า ข้อความนี้หมายถึงอะไร
“ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ”
ถ้าแทนที่ค�ำว่าทุกข์ข้างบนด้วย “การเปลี่ยนแปลง” ถึงแม้ไม่ถูก
ตรงเป๊ะ ๑๐๐% แต่ก็พอที่จะเข้าใจและยอมรับได้ว่า จริงๆ แล้ว ทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนเปลี่ยนแปลง หรือล้วนเป็นทุกข์นั่นเอง
ถ้างั้น “ความสุข” ก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่ยากที่จะยอมรับใช่ไหมว่า
ความสุขนั้น จริงๆ แล้วก็คือทุกข์นั่นเอง จริงไหม ?
มีความสุขไหนที่อยู่กับเราไปจนชั่วชีวิตบ้างไหม สิ่งที่ทําให้เราสุข
สุดท้ายก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลงไป เช่น ได้ไอโฟนรุน่ ใหม่มาวันแรก ยิม้ มีความสุข
ทั้งวัน วันรุ่งขึ้นเผลอทําหล่น จอแตก ก็เป็นทุกข์แล้ว จริงไหม ? หรือถ้า
มันไม่พังก็เถอะ เราจะมีความสุขกับมันไปได้อีกกี่วัน ไม่นาน มันก็กลาย
เป็นของเก่า พอรุ่นใหม่ออก เราก็ทุกข์ อยากได้อีก
หรือที่ผมเห็นบ่อยๆ เวลาพาลูกๆ ไปแข่งกีฬาก็คือ นักกีฬาที่เคย
ได้เหรียญทองอยู่บ่อยๆ พอได้เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ก็ร้องไห้
เสียใจ ทั้งๆ ที่แต่ก่อน แค่เข้ารอบก็ดีใจแล้ว
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น่าคิดจริงๆ ว่า บางคนทุ่มชีวิตทั้งชีวิตไปกับการสร้างภาพความฝัน
ให้เป็นจริง ให้เป็นความสุขที่ต้องไขว่คว้า แต่เมื่อถึงจุดนั้นจริงๆ กลับ
มีความสุขนั้นเพียงชั่วคราว แล้วก็ไปไขว่คว้าหาความสุขอันใหม่ ถ้าเทียบ
เป็นสิ่งของก็คือ ใช้ของไม่คุ้มเลย เปลี่ยนใหม่อีกแล้ว
แต่มนั ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะปฏิเสธนะ ว่าความสุขนั้นไม่มจี ริง
ความสุขนั้นเป็นความรู้สึกที่เรามีได้ เพียงแต่ให้เข้าใจว่า ความสุขนั้น
สักวันมันจะต้องเปลี่ยนแปลง เราอย่ายึดติด หลงเป็นทาสของมัน
ไม่นานมานี้ ผมก็เริม่ เห็นว่ามันมีความสุขอีกแบบหนึง่ ทีเ่ มือ่ ก่อนไม่เคย
ได้สัมผัส เป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่า และไม่ต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆ ภายนอก
มาคอยสร้างความสุขให้เรา ความสุขที่ว่านั้นคือ ความสุขจากภายใน ฟังดู
แล้วมันไม่น่าเชื่อ แต่หากใครได้สัมผัสจะติดใจ ซึ่งเราจะพูดถึงอีกครั้ง
ในตอนต่อไป
ขอทิ้งท้าย สรุปเรื่องของทุกข์อีกครั้งนะครับ
สรุปแล้วที่ได้เรียนมาตอนเด็กๆ ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ “อริยสัจ ๔”
ผมเพิ่งรู้ว่า ที่แท้ก็คือเรื่อง “ทุกข์” และ “การดับทุกข์” นี่เอง ไม่ได้มีอะไร
มากกว่านี้เลย
๑. ทุกข์เป็นกฏของธรรมชาติ (the law of change) ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ไม่สามารถคงสภาพเดิมอยู่ได้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
๒. เหตุของทุกข์ (สมุทัย) คือ เราอยาก (ตัณหา) ให้ทุกสิ่งอย่าง
ที่ได้ที่เป็น มันคงสภาพเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ธรรมชาติทุกสิ่ง
ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลง จึงเกิดทุกข์ เพราะฝืนธรรมชาติ
ตัณหา (Craving) กามตัณหา (Sensual Craving) อยากมี
อยากได้ใน รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส ภวตัณหา (Craving for existence) อยากเป็น อยากคงอยู่ เช่น อยากเป็นทีร่ กั วิภวตัณหา (Craving
for non-existence) อยากพ้น เช่น อยากหายป่วย
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

83

๓. การดั บ ทุ ก ข์ คื อ การดั บ สาเหตุ ข องทุ ก ข์ นั่ น ก็ คื อ สภาวะ
ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง (นิ โ รธ) เป็ น ภาวะที่ ตั ณ หาดั บ สิ้ น ไป เช่ น ความว่ า ง
(Emptiness) ความว่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีเกิด ไม่มีดับ ไม่มีดี
ไม่มีชั่ว ไม่มีกุศล ไม่มีอกุศล
นิโรธ คือ นิพพาน คือ ความว่าง สุญญตา
“เมื่อไรที่จิตใจว่าง เมื่อนั้นคือ สภาวะนิพพาน”
๔. เหตุ หรือทางในการดับทุกข์ (มรรค)
มรรค : อริยมรรคมีองค์ ๘ : หนทางในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
อริ ย สั จ ๔ ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจของพระพุ ท ธศาสนา เป็ น ความจริ ง
อันประเสริฐ ที่แสดง เหตุ และ ผล ของการเกิดทุกข์ และ การดับทุกข์
เมื่อพอเข้าใจแล้ว
ค�ำถามต่อไปคือ แล้วการปฏิบตั ลิ ะ่ เราต้องท�ำอะไรบ้างกับอริยสัจ ๔ ?
แรกสุดเลย ทุกข์
คนร้อยทั้งร้อย รักสุขเกลียดทุกข์ สิ่งที่หลายคนท�ำก็คือ พยายาม
ขจัดความทุกข์ หลีกหนีความทุกข์ ด้วยความสามารถ ด้วยเงิน หรืออะไร
ก็แล้วแต่ ให้ทุกข์นั้นหมดไป ถามว่ามันหมดไปจริงไหม ? หรือเราแค่
ไม่รับรู้มัน
ยกตัวอย่าง ทุกข์เพราะอากาศร้อนก็หนีไปเข้าห้องแอร์ ใช่ คุณ
ไม่ร้อนแล้ว แต่ข้างนอกก็ยังร้อนอยู่ พระอาทิตย์เขาก็ท�ำหน้าที่ของเขา
ตามเดิม คุณหนีมัน และก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับทุกข์นั้นเลย
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรจะท�ำต่อทุกข์ ก็คอื “รู”้ แค่รเู้ ท่านัน้ รูส้ ภาวะทุกข์
ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง (Dukkha is to be comprehended)
คนทีเ่ รียนรูท้ กุ ข์อยูต่ ลอด จะมีประสบการณ์ เหมือนมีภมู คิ มุ้ กันทุกข์
เช่น คนตามต่างจังหวัดที่ห่างไกลโรงพยาบาล ก็จะเจอกับความเจ็บป่วย
จากโรคต่างๆ หายเองบ้าง หมอรักษาบ้าง เขาก็จะไม่หลงว่าร่างกายจะต้อง
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สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่คนที่มีฐานะในเมือง เจ็บคอหน่อยก็วิ่ง
หาหมอแล้ว พอเจอโรคที่หนักขึ้น ก็ท�ำใจไม่ได้ จิตตก เป็นต้น
สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ ทุกข์ก็เช่นกัน จะพ้นทุกข์ได้ ก็ต้อง
“ละ” สาเหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์ นั่นก็คือความอยาก หรือตัณหา (Origination of Dukkha is to be abandoned)
ยกตัวอย่าง นักเรียนทุกข์มากเพราะสอบตก ถามว่า เหตุแห่งทุกข์
คืออะไร ? ไม่อา่ นหนังสือ ? ข้อสอบยาก ? ไม่ตงั้ ใจเรียน ? ไม่เกีย่ วเลยนะ
ครับ เราต้องตัง้ ค�ำถามต้อนตัวเองให้จนมุม ว่าจริงๆ แล้ว เราอยากอะไรอยู่
นักเรียนคนนี้ก็ต้องอยากสอบให้ผ่าน เมื่อไม่ผ่านนักเรียนก็ทุกข์ ในขณะ
เดียวกัน ก็จะเห็นนักเรียนทีส่ อบตกแล้วไม่ทกุ ข์กม็ ี เพราะเขาไม่สนใจเรือ่ ง
เรียนอยู่แล้ว
นิโรธ ความดับไปแห่งทุกข์
ถือเป็นเป้าหมายของผูท้ อี่ ยากพ้นทุกข์ สิง่ ทีค่ วรท�ำคือ ท�ำให้ “แจ้ง”
ท�ำให้มีเกิดขึ้น (The cessation of dukkha is to be directly
experienced)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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มรรค หนทางสูค่ วามดับไปแห่งทุกข์ หรือ การลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้
พ้นทุกข์ (The path of practice leading to the cessation of
dukkha is to be developed) ซึ่งก็คือ อริยมรรคมีองค์ ๘
ปัญญา
• สัมมาทิฏฐิ: เห็นชอบ (Right understanding)
• สัมมาสังกัปปะ: ด�ำริชอบ (Right thought)
ศีล
• สัมมาวาจา: กล่าววาจาชอบ (Right speech)
• สัมมากัมมันตะ: กระท�ำชอบ (Right action)
• สัมมาอาชีวะ: เลี้ยงชีพชอบ (Right livelihood)
สมาธิ
• สัมมาวายามะ: พากเพียรชอบ (Right effort)
• สัมมาสติ: ระลึกชอบ (Right mindfulness)
• สัมมาสมาธิ: ตั้งจิตมั่นชอบ (Right concentration)
ซึ่งหลายคนก็คงพอเห็นผ่านตาบ้างส�ำหรับมรรคทั้ง ๘ ข้อ ซึ่งผมขอ
ใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บไว้ด้วย เผื่อช่วยให้เข้าใจมากขึ้น
มรรคทั้ง ๘ ข้อนี้ ส�ำคัญมาก เพราะเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมาย
นั่นก็คือพ้นทุกข์ หรือ นิพพาน แต่เราจะท�ำอย่างไร กับมรรคทั้ง ๘ ข้อนี้
ไว้คุยกันอีกทีตอนต่อๆ ไป เรื่องแนวทางการปฏิบัติธรรมนะครับ
ถึงตรงนี้ผมหวังว่า ผู้อ่านจะเออออห่อหมกไปกับผมได้บ้าง จริงๆ
แล้วผมก็แค่เป็นคนหนึ่งที่ได้เริ่มเรียนรู้ธรรมะตอนเจอกับทุกข์แล้ว แต่ก็
ยังโชคดีที่ไม่สายจนเกินไป เมื่อวันที่เจอทุกข์หนักจริงๆ ตอนป่วยหนัก
ก็ยังพอมีธรรมะเป็นที่พึ่งได้อยู่บ้าง ถึงแม้จะยังไม่มากพอและคงจะต้อง
เพียรต่อไป แต่ความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้อง ท�ำให้ผมมีแรงผลักดัน ที่จะ
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เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด
และทุกข์น้อยที่สุด ถ้าใครที่วันนี้คิดว่าตัวเองยังไม่ทุกข์ ถือว่าคุณโชคดี
และถ้าเริ่มเรียนรู้ และปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเสียตั้งแต่วันนี้
คุณอาจจะโชคดีตลอดไป คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้า
คุณยังประมาท และผลัดวันประกันพรุ่ง ก็พึงระวังไว้ว่า เมื่อเหตุการณ์ที่
คุณไม่คาดคิดมาถึง คุณมีหนทางที่จะรับมือกับมันได้นะ อย่างน้อยๆ
เหตุการณ์ทมี่ นั่ ใจได้วา่ เกิดขึน้ กับคุณแน่ๆ ก็คอื แก่ เจ็บ แล้วก็ตาย เรามา
เตรียมตัวตายอย่างไม่ทุกข์กันไหมครับ

ความทุกข์นั้น เหมือนโคลนตม
เราสามารถใช้โคลนตม เพื่อปลูกดอกบัวให้เติบโต
เธอไม่สามารถปลูกดอกบัวบนหินอ่อน
เธอต้องปลูกดอกบัวในโคลนตม
ถ้าไม่มีโคลนตม ก็ไม่มีดอกบัว
ถ้าไม่มีความทุกข์ ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริง
หลวงปู่ติช นัท ฮันห์
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ฝึก “ธรรม”
ภูมิพันธ์ สาโรจน์วนิช

เมื่อก่อนผมเคยคิดว่า “ธรรม” คือการใส่บาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา
ท�ำสังฆทาน แต่จริงๆ แล้ว “ธรรม” มีองค์ประกอบหลายอย่างในชีวิต
ผมเป็นหนึ่งในนักปฏิบัติธรรมหรือไม่ !! บอกเลยครับ เพียงแค่ท�ำ ผมก็
สุขใจที่ได้ท�ำ “ธรรม” เพราะอะไรหรือครับ “ธรรม” ไม่ได้สอนให้เรา
แค่ “ท�ำ” เท่านัน้ แต่ยงั สอนให้เราเป็น “ผูใ้ ห้” การเป็นผูใ้ ห้ ผมได้จากใคร
ผมได้จาก “แม่” ของผมเอง แม่ของผมสอนผมเสมอ “ถ้าเราอยากได้อะไร
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จากคนอื่น เราต้องเป็นผู้ให้ก่อนเสมอ ไม่ใช่นั่งรอเป็นผู้รับอย่างเดียว
และเมื่อให้แล้ว อย่าหวังผลนะลูก” เป็นค�ำที่ผมจ�ำได้เสมอ กับหลัก
การสอนของแม่ ผ ม ตั้ ง แต่ เ ล็ ก จนโต ผมจึ ง เริ่ ม ที่ จ ะให้ ผู ้ อื่ น มาเรื่ อ ยๆ
ผมเริ่มจากการให้กับครอบครัว น้อง เพื่อน หัวหน้า ลูกน้อง รวมไปถึง
คนที่เรารัก โดยผมไม่เคยคิดเลยว่า ให้ไปแล้ว ผมจะได้อะไรกลับมา
แต่สิ่งที่ผมได้รับเป็นบูมเมอแรง มันคือความสุขที่ผมได้ให้ แค่นั้น ผมก็
สุขใจแล้ว
และเมื่อวันหนึ่ง ผมได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง พี่ณรงค์ฤทธิ์
ซึ่งเป็นแสงสว่างและเสียงสวรรค์ ที่ได้ดึงผมเข้ากลุ่ม ชมรมกัลยาณธรรม
ในตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ผมได้เรียนรู้และได้รู้จักคนมากหน้า
หลายตาทุกระดับ ซึ่งผมเองไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า ผมจะได้มีโอกาส
ได้รู้จักผู้หลักใหญ่ ชมรมได้นิมนต์พระคุณเจ้าและเชิญฆราวาสผู้รู้ธรรม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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มาบรรยายธรรมและน�ำปฎิบตั ิ ซึง่ ส�ำหรับบางคนอาจจะไม่มโี อกาสเสียด้วยซ�ำ้
ที่จะเข้าใกล้ชิดกับท่าน และมันก็คือจุดเริ่มต้นของค�ำว่า “ให้” อีกครั้ง
ผมเริ่ ม จากที ม ลงทะเบียน ผมสังเกตเห็นสีห น้ า ของคนที่ ม าร่ ว ม
กิจกรรม และผมก็แอบสงสัยในใจ ท�ำไมคนทีม่ าถึงมีความสุขและมีรอยยิม้
เสมอทุกครัง้ ทีม่ าร่วมงาน ทัง้ ๆ ทีเ่ วลาเปิดรับลงทะเบียน เป็นเวลา ๖ โมง
เช้า แต่บางคนผมเห็นมาต่อคิวตั้งแต่ ตี ๔ บ้าง ตี ๕ บ้าง บางคนมาจาก
ต่างจังหวัดไกลๆ บางคนมานอนค้างใกล้ๆ เพื่อจะได้มาต่อคิว เพื่อรับ
บัตรคิว และมาฟังธรรมพระอาจารย์ ที่ทางชมรมฯ ได้เชิญมา เป็นบุคคล
ส� ำ คั ญ ในการบรรยายธรรม สี ห น้ า และรอยยิ้ ม ของคนที่ ม า ล้ ว นแต่ มี
ความสุข มาต่อคิวโดยไม่มีค�ำบ่นแม้แต่ค�ำเดียว มีแต่รอยยิ้มและกล่าว
ทักทายสวัสดี ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน ยิง่ ท�ำให้ผมรูส้ กึ ปลาบปลืม้
แทนคนที่มาร่วมงาน กับความสุขที่ได้โดยการ “ให้”
หลังจากนั้น ผมได้ย้ายหน้าที่จากจุดลงทะเบียน มาเป็นหน้าที่ดูแล
ห้องประชุม คอยรวบรวมคนเข้าห้องประชุมให้ถูกต�ำแหน่ง ถูกจุดตามที่
ทุกคนลงทะเบียนไว้ สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม จากการจัดเรียงผู้คนมากมาย
ขึ้นหอประชุมนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องมีการเตรียมตัว จัดต�ำแหน่ง
และหน้าที่ของทีมงานในจุดต่างๆ ต้องสื่อสารทีมงานให้ดีๆ เพราะถึงเวลา
หน้างานจริงแล้ว มักจะไม่เป็นไปตามทีว่ างแผนไว้ อย่างเช่น ฝนตก น�ำ้ รัว่
ต้องย้ายที่นั่ง เสียงล�ำโพงไม่ดัง แอร์ไม่เย็น ห้องน�้ำกระดาษทิชชู่หมด
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ผมไม่เคยคิดเลยว่า ให้ไปแล้ว ผมจะได้อะไรกลับมา
แต่สิ่งที่ผมได้รับ เป็นบูมเมอแรง
มันคือความสุขที่ผมได้ให้ แค่นั้นผมก็สุขใจแล้ว
สารพัดจะมีปัญหาเฉพาะหน้ามาให้แก้ไขกันอยู่เสมอ รู้สึกเหมือนเราได้
ศึกษา “ธรรม” ไปด้วย บางเรื่องแก้ไขได้ ใช้สติปัญญา และหาคนช่วย
บางเรือ่ งแก้ไขไม่ได้แล้ว ต้องปล่อยมันไป อย่ากังวล เตือนตัวเองให้เรียนรู้
อย่าผิดพลาดซ�้ำอีก ผมรู้สึกว่าการให้ด้วยเจตนาที่ดี มีความปรารถนาดี
ต่อผู้อื่น เป็นหลักที่ช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้จริงๆ จบงาน คนเดินออก
จากห้องประชุมด้วยความสุข มีรอยยิ้ม บ้างชื่นชม แสดงความขอบคุณ
ก็ท�ำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบ มีความสุขไปด้วย
เนื่องจากผมมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ
หลังจากนี้อาจไม่ได้ร่วมทีมงานกับชมรมฯ อีกสักพักใหญ่ๆ เพิ่งมาเริ่มต้น
งานใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ ภาษาใหม่ เปลีย่ นแปลงไปทุกอย่าง ยอมรับ
ว่ากังวลในเรื่องที่เราไม่รู้ วิตกในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง มองอีกมุมถือเป็น
โอกาสให้ฝกึ “ธรรม” ให้มากขึน้ ฝึกอยูก่ บั ปัจจุบนั ท�ำวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ ต้อง
เรียนรู้และวางแผนให้ดี เราเรียนรู้ “ธรรม” จากชมรมฯ มาแล้ว
ขอบคุณคุณหมอจุม๋ ประธานชมรมฯ ผูน้ ำ� ทีมงานทัง้ หมด ให้โอกาส
ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานชมรมกัลยาณธรรมด้วยความอบอุ่นใจยิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณยิ่ง และขอขอบพระคุณพี่น้องผองเพื่อน ตลอดจน
ญาติธรรมทีร่ กั ยิง่ ทุกๆ คนด้วย แล้วผมจะกลับมาพบทุกท่านอีก ใน ๒ ปี
ข้างหน้า ประมาณกลางปี ๒๕๖๓
กราบขอบพระคุ ณ พี่ น ้ อ งชาวชมรมกั ล ยาณธรรมทุ ก ท่ า น ที่ เ ป็ น
แหล่งฝึกฝน เรียนรู้ธรรม และเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ผม
และคนอื่นๆ ได้เจริญรอยตาม ได้ฝึก “ธรรม” ได้ทุกเวลา สวัสดีครับ
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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มี ส ติ
ไม่ เ ผลอ
มายาคติ / The Myth

การฝึกให้มีสติรู้ ระลึกรู้เท่าทัน
มิใช่ฝึกเพื่อจะห้ามไม่ให้เผลอ
ไม่ให้พลาด ในสิ่งที่เป็นไปปกติ
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แต่ฝึกมีสติรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างว่า ปกติก็รู้ว่าปกติ
เผลอก็รู้ว่าเผลอ พลาดก็รู้ว่าพลาด
สงบก็รู้ว่าสงบ ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ
เป็นการรู้ตามที่เป็นจริง
มิได้ฝึกไปเพื่อไม่ให้พลาด ไม่ให้เผลอ
คนจะเดินโดยไม่ล้มเลย ไม่มี
สติก็ช่วยให้เดินโดยไม่ล้มเลยนั้น ไม่ได้
แต่ช่วยในการรู้เท่าทันการเดิน
และลดความเสี่ยงต่อการล้มได้
และถ้าเมื่อไหร่ล้ม ด้วยธรรมชาติที่มีความไม่แน่นอนคลุมอยู่เสมอ
สติก็พร้อมยอมรับ และยื่นมือช่วย
ให้ตั้งมั่นกลับมาทันที ไม่สงสัย
ด้วยสติที่ฝึกไว้ดี จนระลึกรู้เป็นปกติแล้ว
เมื่อเกิดสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปตามจริง สติพร้อมอยู่ยอมรับ
เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เป็นธรรมดา
เมื่อเปลี่ยน ก็รู้ว่าเปลี่ยน ยอมรับ แล้วก็ปล่อยวางได้
กลับมาเป็นปกติ อยู่กับความเป็นธรรมดาๆ เรียบๆ
ลมหายใจ คือสิ่งอาศัยใช้ฝึกฐานสติ
ไม่ว่าสิ่งใดกระทบ รู้ เห็น
ให้รู้ลมหายใจทันที ไม่สงสัย ไม่เสียเวลาพิจารณา
ช่างมันทันที

ปีทปีที่ ๑๕
ี่ ๑๔ฉบัฉบับบทีที่ ๔๓
่ ๔๒ กรกฎาคม
มกราคม ๒๕๖๒
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เราไม่รู้
อะไรจริง-หลอก
สมชัย วิริยาลังกรณ์

ไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าจะได้กลับมาป่วนในวารสารของชมรมฯ อีกครั้ง
ในครั้งที่แล้วก็เขียนอะไรไปบ้างก็ยัง งง งง ตัวเองอยู่เลยครับ ด้วยเพราะ
เหตุที่ว่าเราเองก็ไม่ใช่นักเขียน และเกรงว่าคนอ่านจะนอยด์ เขียนอะไร
มาวะ ๕๕๕ ยังไงก็ขอความเมตตาอ่านๆ กันหน่อยนะครับ ยังไงก็สามารถ
สไลด์ผ่านไปเร็วๆ หรือกด Skip ข้ามไปได้ อิอิ
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ถ้าจ�ำไม่ผิดน่าจะ เป็นเวลานานพอสมควรมาก ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในครอบครัวกัลยาณธรรมอันอบอุน่ นี้ โห ! ไวอย่างกับคลืน่ 10G (เดีย๋ วๆ
เขาพึ่งจะ 5G) ถามว่าที่ผ่านเป็นเวลานานพอสมควรมากมายเนี่ย ได้อะไร
ดีๆ กับเขาบ้างมัย้ ยยยย อะ...ได้ซๆี่ ๆ ถ้าไม่ได้อะไรเลย เดีย๋ วท่านประธาน
ชมรมฯ จะน้อยใจ อย่างน้อยๆ ก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ้าประจ�ำ ที่มา
ออกโรงทานกับชมรมฯ หละจร้า (ในความเป็นจริงได้แค่กลิ่นกับเห็น
ควันจากเตา ปลายเส้นก๋วยเตี๋ยวยังไม่เคยเห็นเล้ย...แม่ย้อยเอ้ย) เฮ้อ !...
เขียนเล่นอยู่ได้คนอ่านเริ่มมองบนแล้ว โถๆๆ ก็อยู่กับธรรมะ จะต้อง
ไม่เครียด สบาย สบาย นะจ๊ะ จริงปะ (ยัง ยังอีก)
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ได้อยู่กับครอบครัวนี้ นอกจากจะได้รับใช้
ครูบาอาจารย์และญาติธรรมที่มาร่วมงานแล้ว ก็ได้มารู้จักกับค�ำว่า รู้
รู้อะไร “รู้สึกตัวครับ” จ�ำได้ว่า เมื่อตอนเริ่มสนใจในการปฏิบัติธรรมช่วง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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แรกๆ ครูบาอาจารย์จะบอกว่า กราบพระพุทธให้รู้ กราบพระธรรมให้รู้
กราบพระสงฆ์ให้รู้ ก็นกึ ในใจว่ารูอ้ ะไรว่ะ กว่าจะรูค้ ำ� ตอบว่าให้มสี ติรสู้ กึ ตัว
ก็นานโข ถ้าไม่ได้มีโอกาสมาช่วยงานที่ชมรมฯ ก็คงยัง งมๆ งงๆ อยู่
เอ้า...สาธุ
จร้าๆๆ โชคดีนะครับที่ได้มีโอกาส และทางชมรมฯ ก็เปิดโอกาส
ให้ได้มาช่วยงาน และฝึกฝนปฏิบัติไปในคราวเดียวกัน ได้มาสัมผัสกับ
ธรรมะของครูบาอาจารย์มากมาย จนเพือ่ นแซวว่า บุคคลร้อยครูบาอาจารย์
ซะงั้น
ผมก็เลยน�ำค�ำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ มาร้อยเรียงกัน
จนสรุปออกมาเป็นค�ำว่า “รู”้ รูล้ มหายใจ รูส้ กึ ตัว รูต้ วั ทัว่ พร้อม ในความคิด
ของผมเองคิดว่า เป็นส่วนส�ำคัญในการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะปฏิบัติธรรม
ที่ไหนเวลาใดในโลกนี้ ถ้าขาดค�ำว่า “รู้” ก็เสียเวลาครับ เพราะรู้ ก็คือ
สติ อันเป็นหัวใจของการปฏิบัติ (เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ที่มีความรู้เท่า
หางจุลนิ ทรียน์ ะครับ) ไม่วา่ จะท�ำกิจอะไร ก็ขอให้ใส่ความรูส้ กึ ตัว อย่างที่
ท่านอาจารย์ พญ.ดร.อมรา มลิลา ได้กล่าวไว้
ผมจ�ำค�ำสอนของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ที่ท่านสอนว่า “เรา
ไม่รู้อะไรจริง - หลอก” ผมจ�ำและน�ำมาเตือนตัวเองเสมอ เมื่อได้พบได้เจอ
ได้ฟังเรื่องราวทางโลก แล้วก็พบว่าจริง อย่างที่อาจารย์ท่านสอนเพราะ
เรื่องราวทางโลกนั้นซับซ้อน จริงเป็นลวง ลวงเป็นจริง จะเห็นได้บ่อยครั้ง
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จากโลกโซเชียลมีเดีย ที่มีบ่อยครั้งที่เราเผลอคิดตามเรื่องราวที่นำ� มาโพสต์
เผยแพร่ แต่แล้วสุดท้ายก็กลับมีเหตุและปัจจัยที่ท�ำให้เรื่องราวกลับกัน
เป็นคนละเรื่องราวไปเลย จากผู้ถูกกระท�ำ กลายเป็นผู้ที่กระท�ำผิดซะงั้น
แต่เราก็พลาด เผลอส่งจิตเตลิดไปกับเขาด้วย แถมยังเผลอบวกวจีกรรม
ว่ากล่าวไปในทางลบเรียบร้อยโรงเรียนโซเชียลมีเดีย เห็นไหมครับว่า “เรา
ไม่รอู้ ะไรจริง - หลอก” เราไม่รวู้ า่ อะไรจริง หรือหลอก จริงๆ เรามักจะตัดสิน
อะไรจากตานอก และสั ญ ญาประสบการณ์ ที่ เ คยประสบพบเจอกั น มา
ไม่แปลกหรอกครับ มันเป็นธรรมชาติของความหลงของเราอย่างหนึ่ง
เพราะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะแอคชัน่ อะไรออกไป ทัง้ ทาง มโนกรรม วจีกรรม
กายกรรม ก็หยุด รู้ ซักแป๊บนะครับ
นี่แหละครับ คือสิ่งที่ได้ จากการที่เข้ามาร่วม เป็นส่วนน้อยๆ กับ
ครอบครัวกัลยาณธรรม และยังได้มติ รภาพดีดจี ากพีๆ่ น้องๆ ความอบอุน่
ความรู ้ และธรรมะจากครูบาอาจารย์ และขอขอบคุ ณ ที่ โ ลกนี้ มี ช มรม
กัลยาณธรรม ขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรม ทีม่ พี หี่ มอจุม๋ ทพญ. อัจฉรา
กลิ่นสุวรรณ์ และพี่ๆ น้องๆ ชาวชมรมกัลยาณธรรม ที่ให้โอกาสซึ่งกัน
และกันมาตลอด ขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนในทางธรรม และ
ขอบคุณตัวเองทีใ่ ห้โอกาสตัวเองก้าวเข้ามาในครอบครัวอันแสนจะอบอุน่ นี้
สาธุพันล้านครั้งครับ
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ชีวิตนี้
เพื่อสิ่งใด
ประวีณา อาจศิริ

ในชีวติ หนึง่ ของคนเราทีเ่ กิดมา เชือ่ ว่าทุกคนจะมีคำ� ถามเกิดขึน้ ในใจเสมอ
ว่า ฉันเกิดมาท�ำไม เกิดมาเพื่ออะไร เกิดมาท�ำสิ่งใดบนโลกนี้ น้อยคนนัก
ที่ได้รับค�ำตอบก่อนจะจากลาโลกไป บางคนไม่ได้ค�ำตอบ บ้างก็ได้ค�ำตอบ
แต่ก็เสียดายว่า ยังไม่ได้ท� ำสิ่งที่ต้องการให้ส� ำเร็จ แต่มีอันต้องจากไป
ก่อนวัยอันควร มีไม่กี่คนที่ได้รู้ค�ำตอบ และได้ท�ำในสิ่งที่รู้ก่อนจะจากไป
ทิ้งไว้แต่สิ่งดีงามไว้แก่โลก สิ่งนั้นเองมันท�ำให้ชีวิตมนุษย์มีความหมาย
มากขึ้น หากเราได้ท�ำในสิ่งที่หวังตั้งใจให้ส�ำเร็จ และอยู่อย่างมีความสุข
สงบในทุกๆ วัน ซึ่งสิ่งนี้ยากนักที่มนุษย์แต่ละคนจะท�ำได้
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เมื่อหันมามองดูตัวข้าพเจ้าเองแล้ว สิ่งที่ท�ำให้การเดินทางบนโลกนี้
ไม่เสียเปล่า เห็นจะเป็นความทีข่ า้ พเจ้าโชคดี ได้มมี งคลชีวติ ข้อที่ ๒ ในเรือ่ ง
การคบบัณฑิต (ปัณฑิตานัญ จะ เสวนา) หนึ่งในมงคล ๓๘ ประการ
ที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนสั่งแก่มนุษย์ ไว้เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต
จึงท�ำให้ขา้ พเจ้าผ่านชีวติ มาได้โดยไม่ได้ยากล�ำบากเหมือนกับคนอืน่ มากนัก
และคงต้องขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรมเป็นอย่างมาก ที่มีพี่ๆ
น้องๆ ที่เคารพรักทุกท่าน เป็นก�ำลังใจในจิตวิญญาณที่เข้มแข็งของแต่ละ
คน เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้ขา้ พเจ้าในแต่ละช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
แม้จะมีอปุ สรรค ปัญหา มรสุมในชีวติ วิกฤตเกิดขึน้ ซึง่ มนุษย์ทกุ คนต้อง
เรียนรู้ที่จะต้องเจอ เกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมถึง โลกธรรมทั้ง ๘ ได้ลาภ
เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ นินทา สรรเสริญ ซึ่งข้าพเจ้าได้
เจอะเจอมาครบทุกครั้ง ที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาในชีวิต
เมื่อมองมายังกัลยาณมิตรที่อยู่ในชมรมกัลยาณธรรมแล้ว มันท�ำให้
ข้าพเจ้าได้ตระหนักรู้ว่า ปัญหาทางโลกที่ข้าพเจ้าได้เจอะเจอ แก้ได้เพียง
แค่ฝุ่นผงเข้าตาเท่านั้น เมื่อเรามีหลักยึดแล้วว่า เราเกิดมาเพื่อท�ำความดี
ไม่มีสิ้นสุด ท�ำประโยชน์แก่มวลชน อยู่เบื้องหลังเดินตามรอยทางของ

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

99

พระพุทธองค์เผยแผ่ธรรมยังความสุขแก่มนุษย์ทั่วไป แม้เพียงแต่เล็กน้อย
เรากลับสุขใจยิ่งนัก ทุกข์จากภายนอกจึงยากมากที่จะมาหยุดไม่ให้เราท�ำ
สิ่งนี้เลย และท�ำได้อย่างมีความสุขอีกด้วยสิ เป็นเรื่องที่น่าแปลก หรือแม้
เราจะทุกข์ มันก็อยู่กับตัวเองไม่นาน
ในหลายประเทศที่เจริญด้านวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา
พบว่าเมื่อเขาเกษียณอายุแล้ว หลายคนไม่มีงานท�ำ ต้องพยายามไปขอ
ท�ำงานหน่วยงานรัฐ โดยไม่ต้องรับเงินเดือนก็ได้ ขอแค่ให้ได้ท�ำงานก็ยอม
เพราะเขาพบว่าเขารู้สึกไร้ค่าเหลือเกิน หากไม่ต้องท�ำอะไร อยู่เฉยๆ แต่ที่
น่าแปลกใจ ในขณะที่เมืองไทยมีแนวโน้มมาใหม่ว่า เด็กที่เพิ่งจบใหม่
จะรีบเกษียณเร็ว ท�ำงานง่ายๆ สบายๆ เก็บเงินทอง แล้วเลิกท�ำงาน แปลก
มากๆ ใครนะ ช่างเอาความคิดประหลาดๆ มาใส่ในหัวเด็กเหล่านั้น หรือ
แม้แต่คนสูงวัยบางท่าน ทีร่ �่ำรวยเงินทองแล้ว แต่ไม่ตอ้ งท�ำงาน เขากลับอยู่
ทีพ่ กั ไปวันๆ โดยเขาคิดไม่ออกว่า จะท�ำอะไรมีเงินทองมากมาย แต่ไม่รวู้ า่
จะท�ำอะไร น่าเสียดายเวลาที่เหลือ
หากแต่ที่ชมรมกัลยาณธรรม ที่นี่จะพบได้มากกว่าครึ่ง เป็นผู้สูงวัย
คละเคล้าตามมาด้วยวัยกลางคน และเด็กวัยรุ่นใหม่ ต่างมีจิตอาสาท�ำงาน
ทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ แรงศรัทธา ที่จะท�ำคุณงามความดี เพื่อตอบแทน
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ต่อแผ่นดินเกิด ต่อพระพุทธศาสนา และต่อสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นที่
ยึดเหนี่ยวของพวกเราชาวไทย ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่คนอื่นๆ
ในสังคมได้ ซึ่งคงไม่ต้องถามพวกเขาเหล่านี้เลยว่า หากสิ้นจากชีวิตนี้
เขาจะพบกับอะไร แน่นอนที่สุด คุณงามความดีที่ทิ้งไว้แก่โลก ย่อมท�ำให้
พบกับความสุข ทั้ง ณ ขณะนี้เองทันที หรือแม้แต่ภพหน้า
และเช่นกันส�ำหรับตัวข้าพเจ้าแล้ว ได้มีโอกาสที่ดีมาก ได้มาร่วม
ท�ำงานบุญกับทางชมรมฯ มากว่าสิบปีแล้วท�ำตั้งแต่อายุ ถ้าจ�ำไม่ผิดน่าจะ
๓๐ ต้นๆ จนจะ ๕๐ ปีอีกไม่นาน ซึ่งถือได้ว่าที่นี่ เป็นบ้านหลังที่สอง
ของข้าพเจ้าก็ว่าได้ ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้มากมายจากชมรมฯ นั้น ไม่ใช่
เงินทอง ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติใดทางโลกเลย แต่เป็นอริยทรัพย์ที่ได้มีต่อ
ข้าพเจ้า เป็นทัง้ ศาสตราวุธทีส่ ำ� คัญใช้ฟาดฟันอุปสรรคทางโลกและทางธรรม
นัน้ คือสมบัตอิ นั ล�ำ้ ค่าจากพระพุทธองค์ ทีผ่ า่ นยังชมรมฯ ส่งตรงถึงข้าพเจ้า
มันจึงท�ำให้ขา้ พเจ้าพบว่า หากวันนีต้ อ้ งลาจากโลกไป ก็พร้อมไปโดยไม่ลงั เล
เลยว่าเสียดายไหมทีไ่ ม่ได้ท�ำอะไรไว้ให้โลกเลย ตอบได้เต็มปาก ไม่เสียดาย
และจะกระท�ำต่อไปไม่หยุด ตราบเท่าทีย่ งั มีแรงท�ำได้ แม้จะเป็นแค่ฟนั เฟือง
เล็กก็จะคอยร่วมงานช่วยเหลือทางชมรมกัลยาณธรรมตลอดไป เพราะ
ข้าพเจ้าได้รู้แล้วว่า ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อสิ่งใด
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คํ า แ น ะ นํ า

ง า น อ บ ร ม ภ า ว น า ค รั้ ง ที่ ๔ ๐
๑.

ขอเชิญทุกท่านมาลงทะเบียนหน้างาน รองรับได้ประมาณ ๒,๐๐๐ ท่าน
โดยมีที่นั่งบนหอประชุม และในสวนหย่อม ตัง้ แต่เวลา ๐๖.๐๐ น.
๒. ขอความร่วมมือเข้าประจ�ำที่นั่ง ในรอบเช้าก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. และใน
รอบบ่ายก่อนเวลา ๑๒.๒๐ น.
๓. ขอเชิญชวนทุกท่านเตรียมภาชนะ ช้อน กระบอกน�ำ้ ส่วนตัว และเตรียมถุงผ้ามา
ใส่หนังสือแจกและของใช้สว่ นตัว เพื่อลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน และรักษา
สิ่งแวดล้อม
๔. โรงทานจะเปิดปิดเป็นเวลา โดยในรอบเช้าเปิดตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
และรอบกลางวันจะเปิดเวลา ๑๐.๔๐ - ๑๒.๒๐ น.
๕. ทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
๖. รับสมัครจิตอาสา ธรรมบริกร มาร่วมช่วยงานอาสาทางธรรม
๗. จอดรถในฝั่งเทคนิคกรุงเทพ (ตรงข้ามบพิตรพิมุข)
๘. การท�ำบุญในงาน
๘.๑ ถวายอาจริยบูชา องค์บรรยาย, มูลนิธิสุปฏิปันโน, มูลนิธิราชประชา		 นุเคราะห์ และช่วยเหลือผูป้ ว่ ยผูย้ ากไร้โรงพยาบาลศิรริ าช ฯลฯ
๘.๒ ถวายสังฆทาน (มีรา้ นสังฆภัณฑ์ของชมรมและมูลนิธสิ ปุ ฏิปนั โน มาเปิด
		 บริการในบริเวณงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ท่านด้วย)
๘.๓ เลือกสรรสื่อธรรมะ เพื่อน�ำไปบริจาค หรือ มอบเป็นของฝาก รายได้
		 ทั้งหมดจะเป็นทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมของชมรมฯ ต่อไป
๘.๔ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม I SEE U มีจิตอาสาให้ค�ำปรึกษาดูแลผู้ป่วย
		 และร่วมเป็นอาสาสมัคร ช่วยท�ำหมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง
๙. เจริญสติ เจริญเมตตาต่อกัน ด้วยไมตรีจิต และแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กัน
ขออนุโมทนาทุกท่าน
ติดต่อสอบถาม : กรุณาแอดไลน์ Line@official
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แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

• รถโดยสารประจ�ำทางสาย ๒๒, ๖๒, ๘๙ ลงหน้าเทคนิคกรุงเทพ
แล้วเดินไปสามแยกไฟแดง
• รถโดยสารประจ�ำทางปรับอากาศ ปอ. ๒๒, ๖๒, ๖๗, ๙๘
• หรือโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ลงสถานีช่องนนทรี แล้วต่อรถโดยสาร,
สามล้อ, รถแท๊กซี่ หรือโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) ขึน้ สถานีลมุ พินี ประตู ๒
แล้วต่อรถโดยสารสองแถวสีแดง สายวิทยุ-สวนพลู-เทคนิค, สามล้อ, รถแท๊กซี่
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พอจ.ครรชิต สุทธจิตโต
อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล
คอร์ส “ปรมัตถภาวนา”
ตามรอยพุทธธรรม พระครูวรวงศ์
(วีรภัทร ถิรญาโณ) วัดญาณเวศกวัน
“หนึ่งวันภาวนา” (ต�ำรับยารักษาใจ)
ท่านอาจารย์แพทย์หญิงอมรา มลิลา
คอร์ส “ดูแลรักษาใจ”
พอจ.ครรชิต อกิญจโน และคณะวิทยากร
พระไพศาล วิสาโล
(สมดุลย์โลก - สมดุลย์ธรรม)
งานอบรมภาวนา (ที่บพิตรพิมุข)
ครั้งที่ ๔๐
กรรมฐานชมรมกัลยาณธรรม
ที่วัดมเหยงคณ์
(เฉพาะทีมงานชมรมกัลยาณธรรม)
พอจ.มหากีรติ ธีรปัญโญ
(จากพุทธวจนะ มาสู่ พุทธวจนํ)
พระไพศาล วิสาโล (ธรรมสากัจฉา)
เช้า - พระภาวนาเขมคุณ วิ. (ลพ.สุรศักดิ์)
บ่าย - พอจ.กฤช นิมฺมโล
เช้า - พระภาวนาเขมคุณ วิ. (ลพ.สุรศักดิ์)
บ่าย - พระครูวรวงศ์ (วัดญาณเวศกวัน)
“ตามรอยพุทธธรรม”

รพ.สมุทรปราการ
บพิตรพิมุข
เทคนิกกรุงเทพ

อาทิตย์ ๒๔ ก.พ. ๖๒
อาทิตย์ ๑๗ มี.ค. ๖๒
วันที่ ๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๖๒
อาทิตย์ ๑๙ พ.ค. ๖๒
อาทิตย์ที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๒
๕ - ๗ ก.ค. ๖๒
เสาร์ที่ ๓ ส.ค. ๖๒
อาทิตย์ที่ ๑๘ ส.ค. ๖๒
วันที่ ๒๙ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๖๒
อาทิตย์ที่ ๑๕ ก.ย. ๖๒
อาทิตย์ที่ ๖ ต.ค. ๖๒
อาทิตย์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๒
อาทิตย์ที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๒
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บพิตรพิมุข
เทคนิกกรุงเทพ
วัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา
จ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.สมุทรปราการ
รพ.สมุทรปราการ
รพ.สมุทรปราการ
รพ.สมุทรปราการ

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต
พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ

๐๖.๐๐ น. เปิดลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า
๐๘.๑๐ น. ประธานเปิดงาน โดย ดร.สุกิจ นิตินัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๐๘.๓๐ น. พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ
วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สาธยายธรรม น�ำภาวนา กับพระป่าในเมือง
“มหาสติปัฏฐานสูตร...มรดกของพระพุทธเจ้า”
๑๐.๔๕ น. ถวายสังฆทาน
๑๐.๕๐ น. ถวายภัตตาหารเพล และ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ น. พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต
วัดป่าภูไม้ฮาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
แสดงธรรม - น�ำภาวนา “ทางบรรลุธรรม”
๑๔.๔๕ น. ถวายสังฆทาน
๑๕.๐๐ น. ปิดงาน อนุโมทนา
ถ่ายทอดสด ผ่านทาง
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