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ช่วยให้เกิดความสามารถและเชี่ยวชาญมากขึ้น

“...ความรับผิดชอบดังกล่าวน้ัน อาจกล่าวได้ว่ามีประเด็นสำาคัญอยู่ ๓  ข้อ  ข้อแรก
จะต้องระวังตั้งใจใช้กำาลังเพื่อสร้างประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวให้ได้ ทั้งประโยชน์ตน 
และประโยชน์ส่วนรวมพร้อมกันนั้นจะต้องคอยปกป้องกันและแก้ไขอยู่ตลอด 
เวลา มิให้ความเสียหายหนักขึ้น และข้อสาม ซึ่งเป็นข้อสำาคัญอย่างยิ่ง จะต้อง 
พยายามสร้างเสริมกำาลังนั้น  ให้หนักแน่นมั่นคงและทวีขึ้นซึ่งมีทางทำาได้หลาย 
ทาง ทางที่เหมาะสมอย่างหนึ่ง ก็โดยพยายามทำาประโยชน์  เสียสละให้ผู้อื่นและ 
ส่วนรวมให้มากขึ้น การปฏิบัติด้วยความเสียสละอย่างนั้น ยิ่งกระทำามากเท่าใด  
จะช่วยให้เกิดความสามารถและความเชี่ยวชาญขึ้นเท่านั้น...”
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เหน็หรอืยงัว่า แก่นแท้ของศาสนาพทุธมไิด้ส่งเสรมิให้ผูป้ฏบิตัธิรรมไป 
เกดิเป็นเทวดาบนสวรรค์ หรอืไปเกดิเป็นพรหมในชัน้รปูพรหมและอรปูพรหม 
เพราะทกุครัง้ทีม่กีารเกดิ ย่อมตามมาด้วยการแก่-เจบ็-ตาย-และความทกุข์อกี 
นานาประการอย่างหาที่สิ้นสุดมิได้ เป้าหมายอันแท้จริงของของศาสนาพุทธ 
คือ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ด้วยการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด 
อีกต่อไป นั่นก็คือ การปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเข้าถึงสภาวะนิพพานนั่นเอง

สู่นิพพาน

(โปรดแก้ไขค�าผิดในฉบับที่แล้ว หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๑๓ ดังนี้)
จิต มี ๘๙ ดวง (หรือ ๑๒๑ ดวง ถ้าเอาเรื่อง “ญาณ” “ฌาน” มาเกี่ยวข้อง

มีจริงหรือ?
๒ตอนที่

เส้นทางลัด

อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
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ลองใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

• หากผูป้ฏบิตัธิรรมศกึษาแบบ “โลกยีธรรม” (หรอืบญัญตัธิรรม) แล้ว 
ลงมือปฏิบัติตาม “โลกียธรรม” ผลที่ได้คือ การเข้าถึง “โลกียธรรม”

• หากผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาแบบ “โลกุตตรธรรม” แล้วลงมือปฏิบัติตาม 
“โลกุตตรธรรม” ผลที่ได้คือ การเข้าถึง “โลกุตตรธรรม”

ขอถามหน่อยว่า “นพิพาน” เป็น “โลกยีธรรม” หรอื “โลกตุตรธรรม”?
หากได้ค�าตอบว่า “นิพพาน” เป็น “โลกุตตรธรรม” เราก็จะต้องตั้งเป้า 

หมายในการปฏิบัติธรรมให้ถึงฝั่งโลกุตตรธรรมให้จงได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับ 
มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จะได้ “พ้นทุกข์” เสียที และไม่เสียชาติเกิดที่ 
เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาที่สอนสัจจธรรมในเรื่องเหล่านี้

บางท่านอาจบอกว่า การเข้าถึง “โลกุตตรธรรม” มันยาก สู้ปฏิบัติแบบ 
“โลกียธรรม” ให้เป็นคนดีของครอบครัว-สังคม-ชุมชน-ประเทศชาติ ก็พอแล้ว 
ปฏิบัติแล้วตายไปได้ไปเกิดบนสวรรค์ก็คุ้มแล้ว หากผู้ใดมีความคิดแบบนี้แล้ว 
กเ็ท่ากบัปฏเิสธ ไม่ต้องการ “โลกตุตรธรรม” เมือ่ท่ำนไม่เคยปลกูฝัง “เชือ้แห่ง 
ควำมหลดุพ้น” หรอื “เชือ้แห่งนพิพำน” เข้ำไปฝังอยูใ่นจติ กำรพฒันำกำร 
และกำรเข้ำถึง “กำรพ้นทุกข์” หรือ “ถึงสภำวะนิพพำน” หรือ เข้ำถึง 
“แก่นแท้ของควำมเป็นกลำงตำมธรรมชำต”ิ จงึไม่สำมำรถมขีึน้ได้ ไม่ว่าท่าน 
จะตาย-เกิดๆๆๆๆๆ อีกกี่ร้อยกี่พันชาติก็ตาม เพราะเชื้อแห่งเมล็ดพันธุ์ในการ 
เข้าถึง “สภาวะธรรมที่แท้จริง” (หรือสภาวะตามธรรมชาติที่มันเป็น) มัน 
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มี “เชื้อ” หรือ “ยางเหนียว” หรือ “พีชะ” ของ 
สิ่งนี้อยู่ในใจมาตั้งแต่ต้น

ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ตั้งปณิธานอัน 
แน่วแน่ทีจ่ะบรรล ุ“สจัจธรรม” ให้จงได้ และขอ “บรรลเุป็นพระพทุธเจ้า” ใน 
อนาคตให้จงได้ เท่ากับได้ปลูกฝัง “เชื้อ” หรือ “เมล็ดพันธุ์” ให้กับจิตตนเอง 
และมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองแบบไม่ย่อท้อเป็นเวลานับอสงไขย จนกระทั่งได้บรรลุ 
สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
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แล้วจะเข้าถึง  “สภาวะนิพพาน”  ได้อย่างไร?
พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “ตราบเท่าที่มีผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ 

ตราบนั้น โลกจะไม่ว่างเว้นจากการมีพระอรหันต์”
การบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ก็คือ การเข้าถึงสภาวะนิพพานนั่นเอง 

และจะเข้าถึงก็โดยปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘
พอมาถึงตรงนี้ หลายๆ ท่านอาจจะอุทานออกมาว่า “ก็ฉันปฏิบัติตาม 

อริยมรรคมีองค์ ๘ มานานแล้ว จะท่องอริยมรรคทั้ง ๘ ข้อให้ฟังก็ท่องได้ ก็ 
ไม่เหน็มนัจะบรรลธุรรม หรอืแม้แต่การถงึพระอรยิบคุคลอนัดบัต้นๆ คอื พระ 
โสดาบัน ก็ยังไปไม่ถึงสักที แล้วควำมจริงแท้ มันต้องท�ำอย่ำงไร?

ขอให้ท่านผู้อ่านจงใช้วิจารณญาณ ใช้โยนิโสมนสิการ ใช้สติ+ปัญญา 
พิจารณาข้อธรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

• อริยมรรคมีองค์ ๘ สามารถปฏิบัติได้ทั้งแบบ “โลกียะ” และแบบ 
“โลกตุตระ” แล้วทีท่่ำนปฏบิตัใินทกุวนันี ้ปฏบิตัแิบบไหนล่ะ? ขอยกตวัอย่าง 
เช่น อริยมรรคข้อ ๑ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องมี “สัมมาทิฏฐิ” หรือ ความเห็นชอบ 
หรือความเห็นถูก มันเป็นเช่นใด?

• ถ้าปฏิบัติแบบโลกียะ “สัมมาทิฏฐิ” หรือ ความเห็นชอบ หรือความ 
เห็นถูก ก็ได้แก่ ความเห็นดังต่อไปนี้

• ต้องเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย
• เชื่อว่า ทานที่ให้แล้วย่อมมีผล
• การบูชาทั้งหลายย่อมให้ผล
• กรรมที่ท�า ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว ย่อมให้ผล (เป็นวิบาก) ของมันเสมอ
• เชื่อว่า โลกนี้มี โลกหน้ามี
• เชื่อว่า สวรรค์มี นรกมี
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

• การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ แบบ “โลกียะ” จึงส่งเสริมให้เกิด 
“อตัตา-ตวัตน” หรอืแบบ “ตวัฉนั-ของฉนั” หรอืถ้าใช้ภาษาดัง้เดมิกค็อื “ตวัก-ู 
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ของกู” ตลอดเวลา แม้การปฏิบัติจะมุ่งสู่กุศล คุณงามความดี และให้ผลแก่ 
“ขนัธ์ ๕” ทีจ่ะได้รบัวบิากหรอืผลแห่งการกระท�ากต็าม แต่กเ็ป็นการปลกุให้มี 
“อตัตา-ตวัตน” ในขนัธ์ ๕ ขึน้มาทนัทอียูต่ลอดเวลา กใ็นเมือ่พระพทุธองค์ตรสั 
สอนว่า “สพัเพ ธมัมา อนตัตา” หรอื สรรพสิง่ทัง้หลาย แม้แต่ “ขนัธ์ ๕” ล้วน 
ไม่ใช่ตัว-ไม่ใช่ตน เพราะหากเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆ แล้ว เราย่อมบังคับ 
บัญชาให้ “ขันธ์ ๕” เป็นไปตามที่เราปรารถนาได้ เช่น

• ให้ “รปู” (ร่างกาย) จงอย่าเจบ็ อย่าป่วย อย่าให้หนงัเหีย่วย่น อย่าให้ 
เส้นผมกลายเป็นสเีทาหรอืขาว ให้ร่างกายของเรานีจ้งแขง็แรงอยูต่ลอดกาลนาน 
จะได้หรือไม่?

• ลองยกแขนของท่านขึน้เหนอืศรีษะ และหากแขนเป็นของท่านจรงิ กจ็ง 
ออกค�าสัง่กบัมนัว่า แขนจ๋า เจ้าจงอยูใ่นท่านี ้อย่ากระดกุกระดกิเป็นเวลา ๓๐ 
นาท ีแล้วพสิจูน์กบัมนัว่า มนัจะฟังค�าสัง่ของท่านไหม? รบัรองว่า มนัจะไม่ฟัง 
ค�าสัง่ใดๆ เลย เพราะเมือ่มนัเมือ่ยสดุๆ มนักจ็ะต้องเคลือ่นไหว ทัง้นีเ้ป็นเพราะ 
“ธาตุลม” ที่อยู่ในแขนหรือในร่างกายท่าน มันจะท�างานของมันตามกฎแห่ง 
ธรรมชาต ิคอื อนจิจงั-ทกุขงั-อนตัตา เพราะเมือ่ทกุสิง่ล้วนไม่เทีย่ง มนัจงึต้อง 
เคลื่อนไหว-เปลี่ยนแปลง เพราะมันตั้งมั่นอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และมันก็จะ 
ไม่ฟังค�าสั่งใดๆ จากท่าน

• มนษุย์เรามคีวามรูส้กึได้ ซึง่ภาษาธรรมะเรยีกว่า “เวทนา” ซึง่เป็นส่วน 
หนึง่ของ “ขนัธ์ ๕” เช่น รูส้กึสขุ-ทกุข์, ดใีจ-เสยีใจ, ยนิด-ียนิร้าย, ชอบ-ไม่ชอบ 
ฯลฯ ตัว “เวทนา” ก็ไม่ใช่ของเรา เพราะถ้าเป็นของเราจริง ลองบังคับมันว่า 
ให้เรามคีวามสขุตลอดกาลนาน อย่าให้มคีวามทกุข์ใดๆ กร�้ากรายเข้ามาหาเรา 
ตลอดชวีติ ลองดซูว่ิา มนัจะฟังค�าสัง่เราไหม? หรอืขอให้ฉนัเจอแต่สิง่ทีช่อบๆ 
สิ่งที่ฉันไม่ชอบ อย่าได้มาปรากฏที่ตัวฉันเลย เช่นนี้จะท�าได้ไหม?

• ความจ�าได้หมายรู ้หรอืทีภ่าษาธรรมะเรยีกว่า “สญัญา” มนักไ็ม่ใช่เรา 
เพราะหากมนัเป็นของเราจรงิ ลองบงัคบั “ความจ�า” ของเราให้เป็นไปดงัทีเ่รา 
ปรารถนาจะได้หรอืไม่? เช่นบอกกบั “สญัญา” ว่าเจ้าจงจ�าแต่เรือ่งดีๆ  เรือ่งที่ 
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ท�าให้ฉนัมคีวามสขุเท่านัน้ อย่าได้จ�าในสิง่ชัว่ๆ ทีฉ่นัท�าเป็นอนัขาด แล้วดซูว่ิา 
มนัจะฟังค�าสัง่เราไหม? มแีต่ในชวีติจรงิ เรือ่งทีอ่ยากให้จ�ามนักลบัลมื แต่เรือ่งที่ 
อยากให้ลืม มันกลับจ�าแม่นยิ่งขึ้น แล้วอย่างนี้หรือที่ว่า สัญญาเป็นของเรา?

• ความคดิ-นกึ-ปรงุ-แต่ง หรอืทีภ่าษาธรรมะเรยีกว่า “สงัขาร” กไ็ม่ใช่เรา 
เพราะหากมนัเป็นของเราจรงิ เรากส็ัง่มนัได้สว่ิา ให้คดินกึแต่สิง่ดีๆ  อย่าให้ของ 
ชั่วๆ หรือเรื่องเลวร้ายทั้งหลายปรากฏอยู่ในความนึกคิดของเราอย่างเด็ดขาด 
หรือเวลาใกล้จะตาย ก็สั่งให้มันนึกแต่บุญกุศล หรือ ภาพสวรรค์สวยๆ งามๆ 
ให้มาปรากฏ แล้วบอกกับมันว่าขออย่าให้คิดถึงบาปอกุศลที่เราเคยท�าอย่าง 
เด็ดขาด แล้วดูซิว่า มันจะฟังค�าสั่งเราไหม?

• เรื่องการรับรู้ หรือที่ภาษาธรรมะเรียกว่า “วิญญาณ” มันก็ไม่ใช่เรา 
เพราะหากมนัเป็นเราจรงิ กจ็งบงัคบัมนัว่า เจ้าจงรบัรูแ้ต่สิง่ดีๆ  สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 
แก่ตวัฉนัเท่านัน้ สิง่ใดทีฉ่นัไม่ได้รบัประโยชน์ จงอย่ารบัรูส้ิง่นัน้ๆ อย่างเดด็ขาด 
แล้วดูซิว่า มันจะฟังค�าสั่งเราไหม?

• ฉะนัน้ “ขนัธ์ ๕” อนัประกอบด้วย รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
หรือถ้าย่นย่อให้เหลือสองแล้ว ก็ได้แก่ ตัวแรกเป็นรูปหรือร่างกาย และ 
๔ ตัวหลังเป็นนามหรือจิต ทั้งกายและจิต หรือ รูป-นาม ก็ไม่ใช่ของเรา เมื่อ 
เราปฏบิตัแิบบ “โลกยีธรรม” โดยไปส่งเสรมิให้ม ี“ตวัเรา-ของเรา” จงึเป็นการ 
ปฏิบัติที่ไม่สามารถเข้าถึงโลกุตตรธรรมได้ แล้วจะเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ 
อย่างไร?

• ถ้ำเช่นนัน้ “สมัมำทฏิฐ”ิ แบบ “โลกตุตรธรรม” เป็นควำมเหน็ชอบ 
เช่นใด? ก็เป็นควำมเห็นชอบที่ว่ำ

๒.๑ สรรพสิง่ทัง้หลาย ปรากฏการณ์ทัง้หลาย เหตกุารณ์ทัง้หลาย ล้วน 
มิได้เกิดขึ้นด้วยล�าพังตัวมันเองโดดๆ โดยมิต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นใด แต่มัน 
ล้วนเป็นองค์รวมแห่งการประชมุกนัของบรรดาเหต-ุปัจจยัส่วนย่อยหลายๆ ส่วน 
ในการท�าให้มนัเกดิขึน้-ตัง้อยู-่ดบัไป และแม้แต่เหต-ุปัจจยัส่วนย่อยๆ เหล่านัน้ 
ทีม่ารวมตวักนักเ็ตม็ไปด้วยความผนัแปรหรอืเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มเิคย 
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หยดุนิง่แม้แต่เสีย้ววนิาทเีดยีว ดงันัน้สิง่นัน้ๆ ตามชือ่ทีเ่ราเรยีกขาน เช่น นาย ก., 
นาง ข., ด.ช. ค., ด.ญ. ง., สตัว์ชือ่โน้นชือ่นี,้ โต๊ะ, เก้าอี,้ เหตกุารณ์อย่างนัน้, 
ปรากฏการณ์อย่างนี้ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มิได้เกิดขึ้นด้วยตัวตนของมันเอง โดย 
ธรรมชาติแท้ๆ แล้ว มันจึงเป็น “อนัตตา” คือ ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนของมันเอง 
แท้ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง โดยสภาวะแท้จริงตามธรรมชาติแล้ว มันไม่มี 
บคุคล-ตวัตน-เรา-เขา-คน-สตัว์-สิง่ของ หรอืชือ่ของสิง่โน้น-สิง่นี ้ตามทีเ่ราเรยีก 
ขานกัน โดยสรุปแล้ว มันจึงเป็นเพียง “ความว่างเปล่า” ศัพท์ในทางธรรมะ 
นยิมใช้ค�าว่า “สญุญตา” แต่เนือ่งจำกเหต-ุปัจจยัย่อยๆ เหล่ำนัน้มนัสำมำรถ 
รวมตวักนัได้อย่ำงแนบแน่น กลมกลนื กลำยเป็นสิง่ๆ เดยีวกนั จงึเกดิเป็น 
ภำพลวงให้เรำหลงเข้ำใจผดิว่ำ มนัมสีิง่นี ้มนัมสีิง่นัน้ จงูเรำเข้ำสูค่วำมยดึมัน่ 
ถือมั่นในเรื่อง “ตัว-ตน” ของสิ่งต่ำงๆ ทั้งในตัวเราและที่อยู่แวดล้อมตัวเรา 
ภาษาธรรมะใช้ศพัท์ว่า “ฆนสญัญาปิดบงัอนตัตา” แปลว่า การรวมตวักนัเป็น 
กลุม่เป็นก้อน เป็นผลรวมของสิง่ๆ หนึง่ ปิดบงัความจรงิแท้ทีว่่า สิง่นัน้ๆ โดย 
ธรรมชาติแท้ๆ แล้วมันไม่มี แต่มันเป็นเพียงองค์รวมของบรรดาเหตุ-ปัจจัย 
ย่อยๆ มาประชุมรวมตัวกันเท่านั้น

๒.๒ ท่านผู้อ่านลองไปศึกษาเนื้อหาใน “จูฬสุญญตสูตร” หรือ “มหา- 
สญุญตสตูร” กจ็ะพบว่า การปฏบิตัใินเรือ่ง “สญุญตา” กเ็ป็นหนทางหนึง่ทีจ่ะ 
ไปสู่ความหลุดพ้นได้

๒.๓ ค�าว่า “สุญญตา” มิได้หมายความว่า มันว่างเปล่าแบบไม่มีอะไร 
เลย หรือไม่มีอะไรให้สัมผัสได้ทางตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ แต่อย่างใดเลย แต่ 

พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “ตราบเท่าที่มีผู้ปฏิบัติตามอริยมรรค 
มีองค์ ๘ ตราบนั้น  โลกจะไม่ว่างเว้นจากการมีพระอรหันต์”

การบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ก็คือ การเข้าถึงสภาวะนิพพาน
นั่นเอง และจะเข้าถึงก็โดยปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘
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มนัหมายถงึว่า โลกทีเ่ราอยูน่ี ้รวมทัง้ตวัเราเองล้วนตกอยูภ่ายใต้ “สงัขตธรรม” 
คอื ธรรมทีม่เีหต-ุปัจจยัปรงุแต่งทัง้สิน้ หมายความว่า ทกุสิง่ทกุอย่างล้วนเป็น 
องค์รวมแห่งการประชุมกัน (คือมีเหตุ-ปัจจัยมาปรุงแต่งรวมกัน) ของบรรดา 
เหตปัุจจยัส่วนย่อยๆ อกีนบัไม่ถ้วน ดงันัน้ การเกดิขึน้ของสิง่นัน้ๆ ด้วยตวัของ 
มันเองโดดๆ จึงไม่มี มันจึงเป็นเพียง “ความว่าง” หรือ “สุญญตา” แต่เราไป 
เข้าใจว่ามัน “มีอยู่” ต่างหาก

๒.๔ โดยสรุปแล้ว ผู้ที่มีควำมเห็นว่ำ
๒.๔.๑ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ (existence) ก็น�าเราไปสู่ความยึดมั่น 

ถือมั่นในเรื่อง “อัตตา-ตัวตน” หรือ
๒.๔.๒ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอยู่ (non-existence) ก็น�าเราไปสู่ความ 

ยึดมั่นถือมั่นในเรื่อง “นิรัตตา” คือไม่มีอะไรหลงเหลือเลยให้สัมผัสได้ทาง 
ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ ค�าว่า “นิรัตตา” ในที่นี้จึงเป็นค�าตรงข้ามกับ “อัตตา”

๒.๕ ความเห็นทั้งสองฝ่ายดังกล่าวข้างต้น ล้วนจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้น 
เป็นความเหน็แบบสดุโต่ง แต่ธรรมะของพระพทุธเจ้าจะแสดงเป็นทางสายกลาง 
ไม่เข้าไปในสุดโต่งทั้งสองข้าง อันน�ามาซึ่งการยึดมั่น-ถือมั่น โดยธรรมะของ 
พระพุทธเจ้าให้ “เข้าใจด้วยปัญญาแล้วปล่อยวาง” เพราะถือว่าธรรมทั้งหลาย 
ทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างใด และเพื่อให้จิตมีพลังงานที่เป็นสภาวะ 
กลางๆ ไม่เอนเอยีงไปยดึข้างใดข้างหนึง่ ผูป้ฏบิตัจิงึต้องฝึกจติให้มคีวามอสิระ 
เป็นกลาง เพื่อเข้าถึง “สันติ” ซึ่งเป็นเป้าหมายแท้จริงของนิพพานให้จงได้

๒.๖ ถ้าเช่นนั้น พระพุทธองค์ทรงสอนเช่นใด? พระพุทธองค์ทรงสอน 
ให้ม ี“สมัมาทฏิฐ”ิ ไม่ใช่ให้ม ี“มจิฉาทฏิฐ”ิ “สมัมาทฏิฐ”ิ หรอืความเหน็ทีถ่กูต้อง 
ก็คือมันต้องเป็นความจริงแท้อย่างถึงที่สุด (Ultimate Truth หรือ Absolute 
Truth) ซึง่กค็อื “สพัเพ ธมัมา อนตัตา” สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงล้วนเป็นอนตัตา คอื 
ไม่ใช่ตัว-ไม่ใช่ตน ไม่ใช่หมายถึงความไม่มีอะไรหลงเหลือเลยให้สัมผัสทาง 
ตา-ห-ูจมกู-ลิน้-กาย-ใจ แต่โดยความเป็นจรงิแล้วสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงมนักย็งัมอียู่ 
และอยูต่รงนัน้ แต่มนัไม่ใช่เป็นตวัของมนัเองแท้ๆ ทีเ่กดิขึน้ด้วยตวัของมนัเอง 
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มนัล้วนอาศยัเหต-ุปัจจยัย่อยๆ มารวมตวักนัท�าให้มนัเกดิขึน้ ดงันัน้โดยความ 
จริงแท้อย่างถึงที่สุดแล้ว ตัวของมันเองแท้ๆ จึงไม่มี ยกตัวอย่างเช่น

• รถยนต์ เป็นส่วนประกอบของชิน้ส่วนหลายร้อยชิน้มารวมตวักนั เช่น 
ตัวถัง เครื่องยนต์ ล้อ เพลาส่ง พวงมาลัย ที่เหยียบน�า้มัน เบรค ฯลฯ เมื่อ 
รวมตวัเสรจ็สรรพเรยีบร้อยแล้ว เราจงึเรยีกมนัว่า “รถยนต์” ฉะนัน้ จู่ๆ  จะมี 
รถยนต์หนึ่งคันก�าเนิดด้วยตัวของมันเองแท้ๆ จึงไม่มี และต่อให้มีชิ้นส่วน 
ประกอบครบเป็นรถยนต์ หากปราศจากน�้ามัน แบตเตอรี่ คนขับ ถนนที่จะ 
ต้องรองรับให้รถยนต์แล่นไป ไฟจราจรตามสี่แยกต่างๆ ฯลฯ รถยนต์ย่อมไม่ 
สามารถใช้การได้อย่างแน่นอน

• มนุษย์เราก็เช่นกัน ล้วนมาจากส่วนประกอบย่อยๆ หลายสิบชิ้นส่วน 
มารวมกัน เช่น หัวใจ ปอด ม้าม ตับ ล�าไส้เล็ก ล�าไส้ใหญ่ สมอง ฯลฯ มา 
รวมตวักนั เท่านีย้งัไม่พอ ยงัต้องอาศยัอาหารทีก่นิเข้าไป (ซึง่มาจากแหล่งอืน่ 
เช่น ต้องมชีาวนา มผีนืนา มนี�า้ มภีมูอิากาศทีเ่อือ้อ�านวย ฯลฯ เพือ่เพาะปลกู 
ข้าวให้เรากนิ) อกีทัง้ยงัต้องการอากาศบรสิทุธิห์ายใจ และอกีสารพดัเหตปัุจจยั 
ที่มาเกื้อหนุนให้มนุษย์ด�ารงชีวิตอยู่ได้ ฉะนั้นความเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นด้วย
ตัวของมันเองโดดๆ จึงเป็นไปไม่ได้ ชื่อต่างๆ ที่เราตั้ง เช่น นาย ก. นาง ข. 
เป็นต้น จึงเป็นเพียงชื่อตั้งเพื่อใช้เรียกขานส�าหรับติดต่อสื่อสารกัน เพราะ
มนษุย์ต้องอยูร่วมกนัเป็นหมูเ่ป็นเหล่า จงึต้องมกีตกิา มกีฎ มกีฎหมาย บงัคบั 
กลุ่มคนให้อยู่ร่วมกันได้ภายใต้กติกาเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยความจริง 
แท้อย่างถึงที่สุดแล้ว นาย ก. นาง ข. ฯลฯ จึงไม่มี

๒.๗ ถ้าจะจ�าอย่างภาษาชาวบ้านง่ายๆ ก็คือ ภายใต้ความจริงแท้อย่าง
ถึงที่สุด จะว่า “มี” มันก็ “ไม่มี” ครั้นจะว่า “ไม่มี” มันก็ “มี” ให้สัมผัสทาง
ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ ได้ นี่แหละที่พระพุทธองค์เรียก “อนัตตำ” ซึ่งเป็น 
บรมสัจจะ เป็นบรมธรรม ผู้ที่เข้ำถึง “อนัตตำ” ได้จึงจะเข้ำถึงสภำวะ 
“นพิพำน” ได้

(โปรดติดตาม “ตอนที่ ๓” ในฉบับหน้า)

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๔  ตุลาคม ๒๕๕๘ 11



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม12

“สมาธมิีขั้นเดียว คือสมาธิ 
มันจะก้าวไประดับไหน ก็คือสมาธิอันเดียว 
อย่าไปนับขั้นนับตอนอะไร ขอให้มันเป็นสมาธิ 
เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว เราละบาปได้หรือเปล่า...
ศีล ๕ เราบริสุทธิ์หรือเปล่า... เอากันที่ตรงนี้เป็นเครื่องตัดสิน 
เรื่องของสมาธิ ใครจะไปถึงขั้นใดตอนใด 
ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ ไม่มีทาง 

พระราชสงัวรญาณ (หลวงพ่อพธุ ฐานโิย)

อย่านับขั้นสมาธิ
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ในสังคมของพุทธบริษัทที่เราต้องวุ่นวายกันอยู่นี่ 
เพราะศีลมันไม่เสมอกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าพระสงฆ์นี่ องค์หนึ่งกินนมตอนเย็นได้ 
แต่อีกองค์หนึ่งกินไม่ได้ พอมาเจอกันเข้า ท่านก็เถียงกัน 
องค์หนึ่งจับจ่ายใช้สอยด้วยมือตนเองไม่ได้ แต่อีกองค์หนึ่งท�าได้ 
มาเจอกันเข้า ท่านก็เถียงกัน
เพราะฉะนั้น ไม่ว่าการปกครองบ้านเมือง ปกครองศาสนา 
บ้านเมืองมีกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นแหละเป็นหลักส�าคัญ 
ทางศาสนามีศีลคือวินัยเป็นหลักส�าคัญ 
กฎหมายก็ดี ศีลหรือวินัยก็ดี 
เป็นหลักที่เราจะปรับความประพฤติให้มีพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ถ้าเราไปยิ่งหย่อนกว่ากัน แล้วก็มีการปรักปร�ากัน 
แต่ทางกฎหมายปกครองบ้านเมือง 
ในเมื่อมีคดีเกิดขึ้นก็ต้องมีโจทก์มีจ�าเลย มีหลักฐานพยาน 
แต่ศีลคือวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินี่ 
ตัวเองเป็นโจทก์ตัวเอง ตัวเองเป็นจ�าเลยตัวเอง 
ตัวเองเป็นหลักฐานพยานตัวเอง 
คือตัวเองต้องพิจารณาตัวเองว่ามีความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ 
เพราะฉะนั้น เราปฏิบัติสมาธิ 
จิตของเราจะไปถึงสมาธิขั้นใดตอนใด กี่ขั้นกี่ตอนก็ตาม
ผลลัพธ์ก็คือว่าเราละความชั่ว นี่มันอยู่ที่ตรงนี้ 
ทีนี้หลักการพิสูจน์ว่าเราละความชั่วได้หรือเปล่า 
ถ้าสมมติว่าเรามีครอบครัว เราไม่แอบไปหาก�าไรนอกบ้าน 
นั่นแสดงว่าเราบริสุทธิ์แล้ว 
ดูกันง่ายๆ อย่างนี้ อย่าไปดูให้มันลึกนัก ส�ำคัญที่ปัจจุบัน”
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มองอะไรในโลกไม่สูม้องหน้าพระพทุธเจ้า ฟังอะไรมาแล้วในโลกไม่สู้ 
ฟังธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ท่านพดูไปตามความเป็นจรงิ ไม่ให้ประมาท 
คนประมาทคอืคนทีต่ายแล้ว ยิง่กว่าคนทีต่ายด้วยซ�้า เป็นพษิเป็นภยัแก่ตนเอง 
และแก่คนอื่นด้วย คนตายแล้วมันไม่มีอะไร หามไปไหนเผาไฟก็ไม่ตื่น ถ้าไม่ 
ประมาท หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ หายใจเข้าก็พุท หายใจออกก็โธ 

หลวงพ่อค�าสด อรุโณ

วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี

ธรรมะ
จากพระป่า
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ชมรมกัลยาณธรรมไม่มีนโยบายเรี่ยไรบอกบุญใดๆ ทั้งสิ้น
แล้วแต่ความศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะสนับสนุน

หลักการของชมรมฯ ไม่มีนโยบายสร้างวัตถุหรือทำาการบุญอื่นใด
นอกจากการให้ปัญญาทางธรรมซึ่งเป็นธรรมทานอันสูงสุด

พวกเราจะมุ่งมั่นช่วยกันเผยแผ่ธรรมะอันประเสริฐสุด
เป็นแนวหลังทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ให้พระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นแสงประทีปนำาทางของสรรพสัตว์สืบไป.

หลวงพ่อจึงสอนลูกหลานผู้คนที่มาเกี่ยวข้องว่า ให้ตื่นแต่เช้ำ ก้ำวไป 
ข้ำงหน้ำ พัฒนำตนเอง ถ้าอยากให้มีพุทโธอยู่กับเรา เราต้องพุทโธขึ้นมา 
ธัมโมขึ้นมา สังโฆขึ้นมา อยู่ที่ตัวของเรา ให้มีพระรัตนตรัยอยู่กับกาย ใจ 
ระลึกขึ้นมาก็ปฏิบัติไปที่นั่น พร้อมกับท�ามาหาเลี้ยงชีพ กินไปพุทโธไป ธัมโม 
ไป สงัโฆไป พทุโธ ธมัโม สงัโฆ จ�า พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ตดัอารมณ์ รกัษาใจ 
ให้มีคุณค่า ให้มีความสง่างาม ก็คือให้พัฒนาตนเอง

ตืน่แต่เช้า ก้าวไปข้างหน้า พฒันาตนเอง ให้ทำนก่อนกนิ ถอืศลีก่อนไป 
ท�ำใจก่อนนอน ให้มศีลีธรรม ไม่ต้องไปขอพระ เราเว้นจากสิง่ทีท่�าให้เกดิเป็น 
บาป ไม่ท�า ไม่คิด ไม่พูดสิ่งนั้น นั่นแหละ มีศีลเป็นหลัก จะสร้างคุณงาม 
ความดี ภาชนะต้องเช็ดถู ภาชนะที่ดีที่สุดคือใจ เก็บบุญกุศลเข้าไว้

พุทโธแปลว่าผู้รู้ พุทโธแปลว่าผู้ตื่น พุทโธแปลว่าผู้เบิกบาน 
ใจมันตื่น มันรู้ มันเบิกบานกับตัวเอง สบาย ถ้าส่งใจไปนอกกาย 
กเ็หมอืนกบัคนจ่ายตลาด จ่ายไปทั้งวันกระเป๋าก็แห้ง ได้ของมาเต็ม 
กระเป๋า ไม่นานกเ็หีย่วแห้งหมดไปเหมอืนกนั ถ้าคนชอบจ่าย กจ่็าย 
ออกตลอด ไม่เหมือนคนเก็บหอมรอมริบ ใจมันคิดแต่จะส่งไป 
ข้างนอก ไม่รู้ตัวเอง
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๑. มีฉันทะ ความพอใจอยากปฏิบัติอยู่

๒. มีวิริยะ เดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่ มีความเพียรในการปฏิบัติ 
ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ของตน

วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
www.panyapatipo.com  
facebook : บูชาธรรม หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ถำม ถ้าหากเราต้องการให้ผลของการปฏบิตัธิรรมก้าวหน้ายิง่ขึน้ 
เราต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไร

ตอบ  ก็ต้องมีควำมเพียรอยู่ตลอด 
คือ ต้องมีอิทธิบาท ๔ เป็นหลักอยู่ตลอด
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ความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
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๓. จติตะ เอาใจฝักใฝ่ ตืน่ขึน้มากก็ราบระลกึถงึพระพทุธ พระ- 
ธรรม พระสงฆ์ เสรจ็แล้วกน็ัง่สมาธ ิการไหว้พระสวดมนต์อะไร 
เราไม่ขาด กจิวตัรของตนเอง สฟัีนอยูก่น็กึว่าเราจะปฏบิตั ิเราจะ 
เดนิจงกรม เราจะนัง่ภาวนา เราจะรกัษาศลี เราจะปฏบิตัตินเอง 
ให้ดอียูอ่ย่างนัน้แหละ เรยีกว่า จติตะ เอาใจฝักใฝ่ ไม่ปล่อยปละ 
ละเลยกจิการงานของตน ไม่มวัแต่คยุกนัในอนัทีจ่ะท�าให้เสยีกาล
เสียเวลา

๔. วมิงัสำ ตรกึตรองดเูหตผุลในการปฏบิตัขิองตนถกูต้อง กจ็ะ 
ได้ส�าเรจ็มคีวามสขุ เมือ่มาปฏบิตัต้ิองตัง้ใจปฏบิตัจิรงิๆ พระพทุธ- 
เจ้าท่านสอนไว้ว่า วิริเยน ทุกฺขมฺจเจติ คนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้
เพราะความพากเพยีร เพราะประโยคความพยายามของคน ทีจ่ะ 
เดนิทางไปเมอืงโน้น เขาจะมคีวามตัง้ใจทีก้่าวขาไปเรือ่ยๆ ตลอด
เหมือนกับคนที่มีความเพียร เขาจะไม่หยุดอยู่ เราจะไปเรื่อยๆ 
เรยีกว่าคนมคีวามเพยีร คนไหนไปยนือยู ่คนนัน้ถงึทีห่มาย กค็อื
คนขี้เกียจ ไม่ท�า นั่งภาวนาก็ไม่นั่ง ไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่เอา มี 
แต่นอนแบกหมอนอยูน่ัน่แหละ แล้วอย่างนีม้นัจะไปถงึไหน กถ็งึ 
เข้าฌานลึกหลับๆ แล้วก็ฝัน แค่นั้นเอง
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ในด้ำนบคุลกิภำพ บคุคลผูม้ ีอคีวิสงู ย่อมมคีวาม 
อ่อนน้อมถ่อมตน เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้ 
จะท�าให้ได้รบัข้อมลูความรูม้าก ซึง่สามารถน�าไปปรบัประยกุต์ 
เพื่อแก้ปัญหาชีวิตต่างๆ ได้ง่าย 

ดร.สนอง วรอุไร

วัดความฉลาด
ทางอารมณ์
ด้วย “บุคลิกภาพ”
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ลองถามตวัเองว่า  เราเป็นคนร้อนหรอืคนเยน็ 
ถ้ามีอารมณ์ร้อน  แสดงว่ายังมี  อีคิวต�่า ถ้าร้อน 
น้อยหน่อยอีคิวก็สูงขึ้นหน่อย  และถ้าไม่ร้อนเลย 
กแ็สดงว่า อีคิวสูงมาก

ในทางตรงกนัข้าม ผูท้ีม่จีติใจคบัแคบ ไม่เชือ่ไม่ฟัง ไม่สนใจ ใครพดูอะไร 
ไม่เชื่อ ไม่รับฟัง นั่นแสดงถึงการเป็นคนมี อีคิวต�่ำ ท�าให้มีความรู้น้อยและ 
ไม่หลากหลาย เหมือนกบในกะลา จึงแก้ปัญหาชีวิตได้ยาก

ลกัษณะอกีประการหนึง่ของผูท้ีม่ ีอคีวิสงู กค็อื การมใีจเอือ้อาทร เหน็อก 
เห็นใจผู้อื่น มีบุคลิกภาพที่สงบเย็น เปี่ยมไปด้วยเมตตา ไม่ว่าใครจะด่าจะว่า 
อย่างไรกย็งัท�าใจสงบเยน็ได้ ผูท้ีม่ลีกัษณะเช่นนีย่้อมมแีต่คนรกัใคร่เอน็ด ูใครๆ 
ก็อยากเข้าใกล้

เมตตำ คือ ความรักความปรารถนาที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์และมี 
ความสขุ แต่ถ้ารกัเขาแล้ว เขาไม่เป็นไปตามทีใ่จต้องการแล้วเกดิโทสะ อย่างนี้ 
ไม่เรียกว่าเมตตา แต่เป็นรักแบบที่มีตัณหาสนับสนุน รักแบบมีเมตตาต้องรัก 
อย่างพ่อแม่รกัลกู ลกูจะดจีะชัว่อย่างไรพ่อแม่กย็งัรกัอยู ่ซึง่การมเีมตตาคอื สิง่ที่ 
บ่งชี้ถึงความเป็นผู้มี อีคิวสูง ได้อย่างหนึ่ง

ลองถามตวัเองว่า เราเป็นคนร้อนหรอืคนเยน็ ถ้ามอีารมณ์ร้อน แสดงว่า 
ยงัม ีอคีวิต�ำ่ ถ้าร้อนน้อยหน่อยอคีวิกส็งูขึน้หน่อย และถ้าไม่ร้อนเลย กแ็สดงว่า 
อีคิวสูงมาก

ควำมอดทน กเ็ป็นเครือ่งบ่งบอกอคีวิได้เช่นกนั คนทีเ่กยีจคร้าน ไม่อดทน 
ท�าอะไรเหนือ่ยยากหน่อยกบ่็น ไปไหนมาไหนไกลหน่อยกบ่็น แสดงให้เหน็ถงึ 
การมี อีคิวต�่า แต่ถ้าขยันและอดทน ไม่พูด ไม่บ่น ตั้งหน้าตั้งตาท�างานไป 
เรื่อยๆ จนส�าเร็จลุล่วง นี่แสดงให้เห็นถึงการมี อีคิวสูง
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ในเรือ่งของ “บคุลกิภำพ” ทีเ่ป็นมาตรวดัอคีวินัน้ เป็นเรือ่งทีเ่ราต้องตอบ 
ตวัเองให้ได้ก่อน โดยยงัไม่ต้องไปดคูนอืน่ เพราะบคุคลใดทีอ่่านตวัเองออก บอก 
ตัวเองได้อย่างถ่องแท้แจ่มแจ้งแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถมองคนอื่นออกโดย 
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร

อีคิวจึงเป็นเครื่องสนับสนุนให้บุคคลประสบความส�าเร็จ 
ในหน้าทีก่ารงานได้เป็นอย่างด ีเพราะท�าให้เป็นคนทีม่คีวามอดทน 
ต่องานหนัก มีความรับผิดชอบ ท�าอะไรได้อย่างต่อเนื่่องจริงจัง 
จนส�าเรจ็ โดยไม่ท้อแท้ ท้อถอย โอดครวญ หรอืดแีต่หาข้อแม้ให้
ตัวเองจนเสียการเสียงาน

ท่ำนผู้มีจิตศรัทธำ ต้องกำรร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทำน
ของชมรมกัลยำณธรรม กรุณำบริจำคได้ โดยโอนเข้ำบัญชี ดังนี้

(ชื่อบัญชี อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์)

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

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

แต่ตรำบใดที่ยังมองตัวเองไม่ออก 
บอกตัวเองไม่ได้ อย่ำเพิ่งไปดูคนอื่น 
เพรำะจะพลอยไปตัดสินคนอื่นอย่ำง 
ผิดๆ ไปด้วย
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สนุทรพจน์ของนกัศกึษาสาวคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัปักกิง่ 
ทีเ่ข้าประกวดสนุทรพจน์ในรายการทวี ีโดยให้พดูสัน้ๆ เพยีง ๓ นาท ีในหวัข้อ 
ใหญ่โตว่า “คนรุ่นใหม่ท�ำอะไรให้แก่โลกบ้ำง”

คลปินี ้อาจารย์อาร์ม ตัง้นรินัดร์ คณะนติศิาสตร์ จฬุาฯ ก�าลงัท�าปรญิญา 
เอกทางกฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แปลเป็นไทย ลองอ่านกันดู 
นะครับ

“ฉันเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกคนของ 
ฉนัเคยพดูว่า “กฎหมายบญัญตัไิว้ว่าอย่างนี ้แต่ในทางปฏบิตัใินชวีติความเป็น 
จรงิ...” ชวีติความเป็นจรงิเป็นโลกทีน่่าพศิวง ในชวีติความเป็นจรงิ คนซือ่ๆ ที่ 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด มักใช้ชีวิตเงียบๆ ไม่มีชื่อเสียงเรียงนาม 
ส่วนคนที่มากเล่ห์เพทุบาย สุดท้ายกลับมีทั้งชื่อเสียง มีลาภสมบัติ

คนรุ่นใหม่
ท�ำอะไรให้โลกบ้ำง

สุนทรพจน์ปลุกจิตส�ำนึก
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เพราะฉะนัน้ เดก็ไร้เดยีงสาอย่างฉนั จงึมกัมรีุน่พีท่ีม่ากประสบการณ์มา 
ตบไหล่ฉันเบาๆ ด้วยความเอ็นดู และบอกฉันว่า “เด็กน้อย รอจนเธอเข้าใจ 
โลกเสียก่อน” 

สิง่ทีฉ่นัอยำกถำมกค็อื คนหนุม่สำวอย่ำงฉนัสำมำรถท�ำอะไรให้กบัโลก 
ได้บ้ำง วันหนึ่งข้างหน้า ผู้ว่าการแบงก์ชาติ จะเป็นคนที่เกิดหลังปี ๑๙๙๐ 
นักธุรกิจชั้นน�า จะเป็นคนที่เกิดหลังปี ๑๙๙๐ แม้กระทั่งประธานาธิบดี ก็จะ 
เป็นคนที่เกิดหลังปี ๑๙๙๐ 

ในวันที่สังคมเป็นที่ยืนของคนที่เกิดหลังปี ๑๙๙๐ ฉันอยากถามเพื่อน 
ร่วมรุ่นทุกคนว่า พวกเราอยากให้สังคมเป็นเช่นไร ฉันรู้ดีว่า ไม่ใช่ทุกคน 
สามารถก้าวขึ้นมาฝ่าฟันพายุและคลื่นลม จนเป็นผู้ก�าหนดชะตากรรมของ 
ประเทศชาต ิฉนัและคณุ ล้วนเป็นคนเลก็ๆ ธรรมดาๆ ภายในกลไกเครือ่งจกัร 
สังคมอันมหึมา พวกเราเป็นเพียงหมุดตะปูตัวเล็กๆ 

สมัยเรียนหนังสือ พ่อแม่พูดทุกวันว่า ให้ตั้งใจเรียนเป็นอันดับแรก อย่า 
เพิ่งสนใจอย่างอื่น พอถึงวันจบการศึกษา พวกเราก็เที่ยวเอาจดหมายสมัคร 
งานหว่านไปทั่ว ด้วยความหวังว่าจะมีบริษัทรับเข้าท�างาน ผ่านไปไม่กี่ปี ก็ถูก 
กดดันให้แต่งงาน ซื้อบ้าน แล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ ๒๐ ปีแรกของชีวิต 
การท�างาน ช่วงที่มีก�าลังเต็มที่ หาเงินมาใช้หนี้ จนท�าให้คนหนุ่มสาวยุ่งกับ 
การใช้ชีวิต จนไม่เหลือความฝัน ไม่มีเวลาสนใจการเมือง ไม่มีเวลาสนใจ 
สิ่งแวดล้อม ไม่มีเวลาสนใจชะตากรรมบ้านเมือง 

แล้วจะยังเหลือก�าลังวังชา ท�าอะไรให้แก่สังคมส่วนรวมได้อีก 
แต่ภายหลงัฉนัพบว่า มอียูอ่ย่างหนึง่ทีฉ่นัและคณุท�าได้ สิง่นัน้คอื คนรุน่ 

เรา ไม่ว่าจะเดนิไปในเส้นทางใด ขออย่าได้ท�าชัว่ ขอแค่อย่ำเปลีย่นเป็นผูใ้หญ่ 
แบบที่เรำเคยรังเกียจในสมัยเด็ก

ถ้าต่อไปเราเป็นคนขายของแผงลอย ก็อย่าเอาน�า้มันทิ้งแล้วมาทอดของ 
ขาย ถ้าขายผลไม้ ก็อย่าโกงน�้าหนักตาชั่ง ถ้าเปิดโรงงาน เป็นเจ้านายคน ก็ 
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อย่ากดค่าแรง ลดคุณภาพวัตถุดิบ อย่าผลิตของด้อยคุณภาพ 
คนธรรมดำหนึ่งคน ในต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่แสนธรรมดำ ถ้ำท�ำ 

หน้ำที่ของตนให้ดีได้ ย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำมำก เพรำะเรำทุกคน ตั้งแต่ 
วนัทีเ่รำเกดิมำ ก็มีผลเปลี่ยนแปลงโลก

ฉนัเป็นนกัศกึษากฎหมาย ถ้าในภายภาคหน้า ฉนัสามารถเป็นผูพ้พิากษา 
ที่มีความยุติธรรม สังคมเราก็จะมีผู้พิพากษาที่ดีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ย่อมเป็น 
สังคมที่ดีขึ้น อย่างน้อยก็นิดหนึ่ง 

ฉันหวังว่าทุกคนจะตระหนักว่า แม้จะมีเหตุผลอันน่าเห็นใจแสนอย่าง 
รองรับการท�าชั่ว ตัวเราก็ต้องรักษามาตรฐานศีลธรรมของเราไว้ ด้วยเหตุผล 
เดียว นั่นคือ เราไม่ใช่สัตว์ป่าผู้หิวโหย แต่เป็นมนุษย์ผู้รู้ผิดชอบชั่วดี 

เพือ่นร่วมรุน่หนุม่สาวของฉนั พวกเราสามารถเป็นคนหนุม่สาวทีม่คีณุภาพ 
ตลอดชีวิต เกลียดชังความชั่ว ไม่ปล่อยตัวตามกระแสแห่งคลื่นลม ไม่รับใช้ 
ผู้มีอ�านาจอย่างหลับหูหลับตา ไม่ลืมหลักการ ไม่ลืมความเป็นมนุษย์ 

ฉนัฝากถงึเพือ่นร่วมรุน่ทีร่กัทกุคน ถ้าในอนาคต มคีนพดูกบัคณุว่า เธอ 
อย่าสะเออะมาเป็นนักศีลธรรม รู้จักปรับตัวเข้าสังคมบ้าง

เมื่อเวลานั้น เธอก็ควรจะมีความกล้าหาญที่จะตอบว่า ก็ฉันไม่เหมือน 
คุณนี่ ฉันไม่ได้มำเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้ำสังคม ฉันมำมีส่วนเปลี่ยนแปลง
สังคม” 

สุนทรพจน์อันยอดเยี่ยมของนักศึกษาสาวจีนผู้นี้ ผมอยากให้คนไทย 
ทุกคนได้อ่าน ถ้าคนไทยทุกคน ไม่ยอมรับเหตุผลร้อยแปดเพื่อท�าชั่ว เช่น 
ไปช่วยเหลอืคนชัว่ทจุรติ สงัคมไทยจะสงูขึน้อกีหลายนิว้เลยทเีดยีว ไม่ต�า่ลงไป 
เรื่อยๆ อย่างทุกวันนี้

ลมเปลี่ยนทิศ



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม24

จอห์นนี่ เด็กผู้ชายอายุ ๑๙ ที่เป็นดาวน์ซินโดรม ท�างานอยู่ใน 
ซเูปอร์มาร์เกตแห่งหนึง่ วนัหนึง่บรษิทัของเขาได้จดัสมัมนาโดยเชญิผูบ้รรยาย 
มาพดูเรือ่งกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรท�ำงำน ในตอนหนึง่ของการบรรยาย 
ผู้บรรยายได้พูดว่า

“ทกุคนไม่ว่าจะเป็นใครกต็าม สามารถสร้างความแตกต่างและความทรงจ�า 
ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ และสิ่งพวกนี้แหละ ที่จะจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 
เพยีงแค่ใส่ควำมแตกต่ำงทีเ่ป็นตวัเรำลงไป ในงานอะไรกไ็ด้ ทีจ่ะท�าให้ลกูค้า 
รู้สึกพิเศษ”

จอห์นนีก่ลบัมาทีบ้่านและพยายามมาคดิดวู่าเขาจะท�าอะไรได้บ้าง เพราะ 
ตวัจอห์นนีเ่องกเ็ป็นเพยีงแค่พนกังานใส่ของในถงุชอปป้ิง (bagger) ลกูค้าแทบ 
ไม่เคยสังเกตเห็นเขาด้วยซ�้า แถมยังเป็นดาวน์ซินโดรมอีกต่างหาก

หลงัจากคดิอยูห่ลายวนักเ็กดิไอเดยี วนัหนึง่หลงัเลกิงานกลบัมาบ้าน เขา 
ลงมอืหา thought of the day หรอืข้อความคมๆ ให้ก�าลงัใจ จากอนิเตอร์- 
เนท หลังจากที่พ่อของเขาช่วยติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้เขาแล้ว เขาก็จะพริ้นต์ 
ข้อความเหล่านัน้ลงมาในกระดาษ เป็นช่องเลก็ๆ ขนาดเท่าๆ กบัโพสอติ หลงั 
จากตัดมันออก เขาก็จะเซ็นชื่อของเขาในกระดาษทุกแผ่น

ขอเพยีงเรำ

กล้ำลงมือท�ำ
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จอห์นนี่เอามันไปที่ท�างานด้วย แล้วหลังจากที่ใส่ของให้ลูกค้าเสร็จเขาก็ 
จะบอกว่า 

หนึง่เดอืนผ่านไป บ่ายวนัหนึง่ผูจ้ดัการร้านก�าลงัเดนิตรวจร้านค้าแล้วพบ 
ว่าแถวที่จอห์นนี่ท�างานอยู่นั้นมีลูกค้าต่อแถวยาวเหยียดกว่าแถวอื่นถึงสาม
เท่า ผู้จัดการรีบตะโกนสั่งลูกน้องให้เปิดแถวใหม่ทันที แต่ปรากฏว่าไม่มีใคร 
ยอมย้ายออกจากแถวของจอห์นนี่ ลูกค้าเหล่านั้นบอกว่า “ไม่เป็นไร ไม่ต้อง 
เปิดแถวใหม่หรอก พวกเรามาเข้าแถวจ่ายเงนิในแถวนีเ้พราะต้องการ thought 
of the day จากจอห์นนี่”

หญิงชราคนหนึ่งซึ่งยืนต่อแถวอยู่ยังเสริมด้วยว่า “ปกตินานๆ ฉันจะมา 
ชอปป้ิงทีร้่านนีท้ ีเพราะว่ามซีเูปอร์มาร์เกตอกีร้านทีใ่กล้บ้านมากกว่า แต่ตอนนี้ 
เวลาจะซื้อของฉันจะมาที่นี่ทุกครั้งเพราะอยากได้ thought of the day จาก 
จอห์นนี่ มันเป็นก�าลังใจให้ฉันเพราะฉันสัมผัสได้เลยว่าเขาท�ามาจากใจจริงๆ”

หลังจากนั้นทั้งร้านก็เกิดการเปลี่ยนแปลง พนักงานทุกคนเกิดพลังที่ 
อยากสร้างความทรงจ�าที่ดีให้กับลูกค้า บางคนที่ท�างานอยู่ในแผนกดอกไม้ 
ก็จะเอาดอกไม้เสียๆ ที่ปรกติต้องทิ้ง มาท�าเป็นเข็มกลัดแล้วเอาไปติดให้กับ 
เดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ บางคนชอบสตกิเกอร์กจ็ะเอาสตกิเกอร์มาแปะให้กบัลกูค้า 
ทัง้หมดทัง้ปวงไม่มใีครสัง่ ทกุคนท�ามาจากใจ ลกูค้าจงึสมัผสัได้และทกุคนเริม่ 
พูดต่อ ไม่ช้าไม่นานกิจการของซูเปอร์มาร์เกตแห่งนี้ก็ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา 

ทัง้หมดนีเ้กดิจากสิง่ทีจ่อห์นนีก่ล้าทีจ่ะลงมอืสร้างความเปลีย่นแปลง และ 
ท�ามนัอย่างจรงิใจจนทัง้เพือ่นร่วมงานและลกูค้าสมัผสัได้ และเขาได้สร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆ อำจจะสร้ำงสิ่งยิ่งใหญ่ 
ขึ้นมำได้

“อันนี้เป็นค�ำคมประจ�ำวันนี้ครับ
ขอบคุณที่มำใช้บริกำรร้ำนของเรำนะครับ”
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คนสวดมนต์บ่อยๆ หากท�าประจ�าจนเป็นนิสัย รับรองได้เลย 
ว่า “ชีวิตจะไม่มีทางล้มเหลว” พวกเขาจะอยู่ถูกที่ถูกเวลา จะเจอคนดีสม�่าเสมอ  
สามารถคว้าโอกาสที่ดีได้ทันท่วงทีทุกครั้ง เขามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น  
สาเหตทุีเ่ป็นเช่นนัน้ เพราะจติพวกเขานิง่จนเกดิพลงัสัน่สะเทอืน เป็นคลืน่ความถี่ 
ออกไปเชือ่มโยงกบัข้อมลูดีๆ  ทีม่อียูใ่นจกัรวาล ในคลืน่ความถีน่ัน้ จะม ี“ฌาณรู”้ 
พุ่งออกไปพร้อมๆ กัน

คนที่จิตนิ่ง ลางสังหรณ์จะแม่นย�า ตัดสินใจท�าอะไรย่อมไม่มีวันล้มเหลว  
การสวดมนต์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถท�าให้จิตนิ่งและมีพลัง ขณะก�าลังสวดมนต์  
พลังสั่นสะเทือนของเสียงที่เปล่งออกมา จะกระทบกับประสาทของเรา สามารถ 
เปลี่ยนอารมณ์ให้สงบและเกิดความศรัทธา ท�าให้ฌานรู ้ในตัวตนตื่นขึ้นมา  
นอกจากนีพ้ลงัแห่งเสยีงสวดมนต์ ยงัท�าให้เซลล์ร่างกายส่วนต่างๆ ตืน่ตวั มชีวีติ 
ชีวา ยังผลให้ผู้สวดมีผิวพรรณสดใส อ่อนเยาว์ ดูเปล่งปลั่ง เราจะสังเกตเห็นได้ 
ไม่ยากว่า คนสวดมนต์บ่อยๆ หน้าจะเด็กกว่าอายุจริง ยิ่งสวดมนต์มากเท่าใด  
ผลลัพธ์ที่ว่ายิ่งเด่นชัดมากขึ้นเท่านั้น 

สวดมนต์  
ปลุกญาณ เกิดฌาน

“เพียงแค่สวดมนต์ ก็เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโชคชะตาได้”
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ดอกเตอร์กาย แมนเนอร์ส แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านกระดกูชาวองักฤษ ร่วมมอื 
กบั ดร.ฮานส์ เยนงิ นกัวทิยาศาสตร์ชาวสวสิเซอร์แลนด์ ศกึษาผลลพัธ์จากการ 
สวดมนต์พบว่า การสวดมนต์อย่างต่อเนือ่ง สามารถรกัษาโรคได้จรงิ!!! (Sherron 
Mayer, Be your own psychic)

นี่มิใช่เรื่องใหม ่ชำวพุทธในประเทศไทย พม่ำ ธิเบต ท�ำได้มำนำนกว่ำ 
๒ พันปีมำแล้ว 

ประสบการณ์จากผู้เขียนคือ สวดมนต์เสียงดังจนถึงรุ่งสาง อาการปวดนิ่ว 
หายเป็นปลดิทิง้ ถงึขนาดทีว่่า ตะกอนนิว่หลดุออกมาทางท่อปัสสาวะเลยทเีดยีว  
(ไม่จ�าเป็นต้องเตือนว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการเชื่อ เพราะคนไม่เคยเห็น 
พลังของมนตรา ไม่เคยเชื่ออยู่แล้ว แต่คนที่สวดมนต์เป็นประจ�า จะไม่มีความ 
คลางแคลงสงสัยใดๆ เลย) 

การสวดมนต์เปล่งเสยีงดงัๆ  จะก่อให้เกดิญาณรู ้หรอืท�าให้จติเป็นสมาธถิงึ 
ระดับฌานได้อย่างไร? วิธีที่ดีสุด เพื่อให้ได้ค�าตอบชัดเจนถูกต้องที่สุดคือ “การ 
ฝึกด้วยตนเอง” ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเวลาเปล่า เพียงแค่..นั่งสวดมนต์แล้วจิต 
ไม่เป็นสมาธ ิไม่ท�าให้คณุขาดทนุหรอก แต่หากคณุมศีรทัธาเตม็หวัใจ คณุจะเหน็ 
ด้วยตนเองว่า หลังจากคุณสวดมนต์ด้วยน�้าเสียงกังวาน เมื่อผ่านไปพักใหญ่ ให้ 
คุณลองนั่งสมาธิดู คุณจะพบว่า จิตจะเป็นสมาธิเร็วมาก ความจริงแล้ว อะไรๆ  
กไ็ม่ส�าคญัเท่าจติเป็นสมาธ ิเขาเรยีกว่า จติเตรยีมพร้อมทีจ่ะท�างาน การสวดมนต์ 
นานๆ ท�าบ่อยๆ นับเป็นการจูงจิตที่ดีวิธีหนึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจ่ออยู่กับ 
ถ้อยค�ามนตรา พลังงานแห่งการท่องมนต์ ก็จะก่อรูปร่างอันแข็งแกร่ง แม้เรา 
มองไม่เห็น แต่มันมีอยู่จริง จิตที่จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ เป็นจิตที่มีสมาธิอยู่ 
ในตวัเอง เมือ่สมาธนิิง่เป็นจดุเดยีว ผลกค็อื จติหรอืความคดิย่อมมฤีทธิแ์น่นอน  
กล่าวคือ จิตที่มีฤทธิ์ ย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาที่ไร้ขอบเขต จะท�าการงานสิ่งใด 
ก็คิดหนทางที่พิเศษกว่าใครๆ ออกก่อนเสมอ ไม่มีอะไรมาขัดขวางคนที่มีดวงจิต 
เป็นสมาธิได้ เพียงแค่สวดมนต์ ก็เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโชคชะตำได้

“บุญ” พลิกชีวิตได้ดั่งปาฏิหาริย์ ด้วยศรัทธา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเลือก 
เดินทางสายบุญ พลังแห่งบุญจะพลิกวิกฤตชีวิตได้อย่างอัศจรรย์
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ค� ำ แ น ะ น� ำ ผู ้  เ ข ้ ำ ฟ ั ง ธ ร ร ม
๑. ไม่มีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์ ท่านใดมาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ 
  ก่อน และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนแทนกัน โดยงานครั้งนี้สามารถรองรับ 
  ผู้ฟังธรรมได้ประมาณ ๒,๕๐๐ ท่าน โดยมีที่นั่งฟังธรรม ๒ จุดคือ 
     บนหอประชุม       ๑,๘๐๐  ที่นั่ง
     โถงใต้หอประชุมและโดยรอบ       ๗๐๐  ที่นั่ง
        ท่านสามารถมาขอรบัเลขทีน่ัง่ได้ทีเ่ต๊นท์ลงทะเบยีน ในสนามฟตุบอลด้านหน้า  
  ท่านทีป่ระสงค์จะนัง่ด้านล่าง สามารถแจ้งความประสงค์กบัเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนได้  
  ท่านที่ต้องการนั่งติดกัน จะต้องมาลงทะเบียนรับเลขที่นั่งพร้อมกัน ท่านต้อง 
  เกบ็บตัรทีน่ัง่ไว้จนเลกิงาน เพือ่ใช้ในการรบัธรรมบรรณาการก่อนกลบับ้าน
๒. ขอควำมร่วมมอืให้ทกุท่ำนเข้ำประจ�ำทีน่ัง่ ก่อนทีก่ารบรรยายธรรมในแต่ละ 
  รอบจะเริ่ม เพื่อไม่เป็นการรบกวนการฟังธรรมของท่านอื่น ดังนี้
    • ในรอบเช้าขอให้เข้าประจ�าทีน่ัง่ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพือ่รบัฟังค�าชีแ้จง 
    การจดังานก่อนพธิเีปิด และ ในรอบบ่าย ขอให้เข้าประจ�าทีน่ัง่ก่อนเวลา   
    ๑๒.๕๐ น.
๓. ขอเชิญชวนทกุท่ำนเตรียมภำชนะและกระบอกน�้ำสว่นตัวมำจำกบำ้น เพื่อ 
  ช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน โดยในงานจะมีจุดเติมน�้าสะอาดและจุด 
  ล้างภาชนะไว้บริการ (แต่งดน�าอาหารและน�้าดื่มเข้าห้องประชุมชั้นบน)
๔. โรงทำนจะเปิดปิดเป็นเวลำ โดยในรอบเช้า เปิดตั้งแต่ ๐๕.๐๐-๐๘.๐๐ น.   
  และรอบกลางวนัจะเปิดเวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. เพือ่ความเป็นระเบยีบและ 
  ไม่รบกวนการฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม
๕. ขอควำมร่วมมือทุกท่ำนแยกขยะลงถัง ซึ่งจะจัดแยกเป็นถังขยะแห้ง และ 
  ถังขยะใส่เศษอาหาร
๖. ทมีพยำบำลจำกโรงพยำบำลสมทุรปรำกำร มาเปิดให้บรกิารตรวจสขุภาพฟรี  
  ในงาน ในบริเวณโถงชั้นล่าง
๗.  งดรบัสมำชกิชมรมฯ ชัว่ครำว เพือ่ปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูสมาชกิให้ทนัสมยั 
  ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จาก www.kanlayanatam.com และ 
 Facebook: Kanlayanatam แต่ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถมาแจ้ง 
  เรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได ้และรับสมัครจิตอำสำธรรมบริกร 
  รวมทัง้เปิดจองวดีทิศัน์ในงานแสดงธรรมทีจ่ดุนีใ้นบรเิวณเตน็ท์อ�านวยการ
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ใ น ง ำ น แ ส ด ง ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  ๓ ๑
๘.  รณรงค์เดินทางโดยขนส่งมวลชน รถประจ�าทาง และรถแท๊กซี่ เพื่อช่วยแก้ 
  ปัญหาที่จอดรถและช่วยกันประหยัดพลังงาน
๙.  ท่านทีข่บัรถมาเอง ขอความกรณุาไปจอดตามสถานทีท่ีก่�าหนดไว้ ในฝ่ังเทคนคิ- 
  กรุงเทพ
๑๐.  งดรับบริจาคหนังสือและซีดีธรรมะและงดรับสิ่งของช่วยวัดพระบาทน�้าพุ
๑๑.  ไม่อนุญาตให้น�าเอกสารหรือสื่อธรรมะใดๆ มาแจกในงานนี้ 
๑๒.  ข้อแนะน�ำในกำรท�ำบุญในงำน
  ๑๒.๑ ท�าบุญด้วยการถวายปัจจัยครูบาอาจารย์องค์บรรยาย และร่วมบริจาค 
    ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิสุปฏิ- 
    ปันโน, ตกึสงฆ์อาพาธ รพ.จฬุาฯ และมลูนธิสิร้างสรรค์เดก็ (ช่วยเดก็ด้อย 
    โอกาสและเด็กเร่ร่อน) โดยมีกล่องรับบริจาคในจุดรับบริจาคในงาน
 ๑๒.๒ ถวำยสงัฆทำนแก่พระสปุฏปัินโน ทีม่าเป็นองค์บรรยายธรรม (เพือ่อ�านวย 
    ความสะดวก สามารถซือ้ของทีจ่ะถวายได้จากร้านสงัฆทานของชมรม)
  ๑๒.๓ ซือ้ต้นไม้ทีม่ำขำยในงำน รายได้ทัง้หมดไม่หกัค่าใช้จ่าย น�ามาช่วยการ 
    กุศล ร่วมทุนเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรม
  ๑๒.๔ เลอืกซือ้สนิค้าหลากหลายในร้ำนบญุต่อบญุ และร้ำนสงัฆทำน รายได้ 
    ทั้งหมดสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรม
 ๑๒.๕ ซื้อหนังสือ ซีดี ดีวีดี เพื่อน�ำไปบริจำค หรือ มอบเป็นของฝาก รายได้ 
    จะเป็นทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมของชมรมต่อไป
๑๓.  กรณีที่ท่ำนจะกลับก่อนงำนเลิก โปรดคืนบัตรที่นั่งที่เต็นท์ประชาสัมพันธ์  
๑๔.  กรณีที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ 
  จากธรรมบริกร
๑๕.  ขอเชญิชวนทกุท่ำนร่วมฟังธรรมและปฏบิตัธิรรม สร้างความด ีฝึกฝนพฒันา 
  จิตใจ ด้วยการเจริญสติ และเจริญเมตตาต่อผู้ที่มาร่วมฟังธรรม เนื่องจากมี 
  ผูม้าฟังธรรมจ�านวนมาก จงถอืว่าเรามาฝึกใจลดละ โลภ โกรธ หลง ยิม้ให้กนั 
  อภัยให้กัน 

ขออนุโมทนาทุกท่าน



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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

แผนที่



ก�ำหนดกำรจดังำนแสดงธรรม
ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทำน

๐๖.๐๐ น.  เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น.  พิธีเปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลกรุงเทพ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
๐๘.๒๐ น.  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  แสดงธรรมเรื่อง  “เพ่ือความสิ้นทุกข์”
๐๙.๓๐ น.  ส่งการบ้าน ๒๐ นาที  ถวายสังฆทาน
๑๐.๐๐ น.  พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน  วัดป่าสันติธรรม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ   
  แสดงธรรมเรื่อง  “ชนะความหลงด้วยความรู้สึกตัว”
๑๑.๑๐ น.  เจริญสติ ๑๐ นาที  และถวายสังฆทาน
๑๑.๒๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  (มีบริการทุกท่าน)
๑๓.๐๐ น.  ดร.สนอง วรอุไร บรรยายธรรมเรื่อง  “วิถีโลก วิถีธรรม”
๑๔.๐๐ น.  มอบของที่ระลึก
๑๔.๑๐ น.  พระอาจารย์สุรศักดิ์  เขมรังสี  (พระภาวนาเขมคุณ วิ.) 
  วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  แสดงธรรมเรื่อง  “เทคนิคการรู้ใจและปรับใจ” 
๑๕.๐๐ น.  พระอาจารย์สุรศักดิ์ น�าเจริญภาวนา ๒๐ นาที
๑๕.๒๐ น.  ถวายสังฆทาน และปิดงาน

จัดโดย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
ร่วมกับ มูลนิธิสุปฏิปันโน และ ชมรมกัลยำณธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.

๓๑ครั้งที่
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รู้ตัว

เพียรพยายาม ท่ีจะระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ
ล�าดับแรกเราต้องท�าความเข้าใจว่า กำรปฏิบัติกรรมฐำนท�ำได้ทุกเวลำ 

ท�ำได้ทุกโอกำส ปฏิบัติอย่างไร ก็คือ การระลึกรู้สึกตัวขึ้น ที่เราปฏิบัติก็คือ 
การระลึกรู ้สึกตัว เรียกว่า อาตาปี สัมปชาโน สติมา มีความเพียร มี 
สัมปชัญญะ มีสติ อาตาปี คือความเพียร สติ คือความระลึกได้ สัมปชัญญะ 
คือความรู้ตัว การพิจารณาหมั่นเพียรที่จะระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ ทุกขณะให้ 
มากทีส่ดุ ส่วนมนัเผลอไปบ้างกป็ล่อยไป แต่เราควรพยายาม ให้มสีตมิากขึน้ใน 
วันหนึ่งๆ แต่ก็จะต้องเข้าใจต่อไปว่า แล้วเอาสติไปตั้งไว้ที่ไหน ไประลึกที่ไหน 
สตต้ิองมทีีต่ัง้ อนันีก้เ็ป็นเรือ่งทีจ่ะต้องรูต้้องศกึษาท�าความเข้าใจ ทีต่ัง้ของสติ 
มีอะไรบ้ำง ให้รู้จักที่ตั้งของสติ ที่เรียกว่ำ สติปัฏฐำน ซึ่งมีอยู่สี่ คือ กาย 
เวทนา จติ ธรรม หมัน่ประกอบความเพยีร มสีตติัง้ไว้ทีฐ่านทัง้สี ่คอื ระลกึที่ 

พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
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ทั่ว
พร้อม

วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

www.mahaeyong.org
www.watmaheyong.org

e-mail : watmahaeyong@gmail.com
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กาย ระลกึทีเ่วทนา ระลกึทีจ่ติ ระลกึทีธ่รรม อยูเ่นอืงๆ ในขณะทีร่ะลกึรูไ้ปนัน้ 
พยำยำมที่จะฝึกไม่ให้ยินดียินร้ำย ด้วยกำรละอภิชฌำและโทมนัส 

ตามธรรมดาของปถุชุน มกัจะตกไปข้างยนิดบ้ีาง ยนิร้ายบ้าง ถ้าอารมณ์ 
ทีถ่กูใจกย็นิด ีเช่น รปูสวย เสยีงเพราะ กลิน่หอม รสอร่อย กม็กัจะยนิดพีอใจ 
แม้แต่ความสงบ ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจโดยไม่มีอามิส ไม่ได้อิงรูปสวย 
เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอร่อย ซึ่งเมื่อเกิดความสุขจากการปฏิบัติ ก็มักจะ 
เกดิความพอใจ ตดิใจ เรยีกว่า อภชิฌำ หรอื ธรรมตณัหำ ทนีีใ้นการปฏบิตัิ 
จะต้องพยำยำมฝึกไม่ให้เกิดควำมยินดีติดใจ และก็ไม่ให้เกิดควำมยินร้ำย 
(โทมนัส) ในอำรมณ์ที่ปรำกฏ ขณะรับรู้อารมณ์อันใด ก็ส�ารวมไม่ให้เกิด 
ความยินดียินร้าย การที่จะเกิดการยินร้ายก็คือ ขณะได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจ 
ไม่ชอบใจ เช่น ภาพไม่สวย เสียงไม่เพราะ เสียงหนวกหู เสียงด่า เสียงว่า 
กลิน่เหมน็ รสไม่อร่อย เครือ่งสมัผสัทางกายทีไ่ม่ด ีคอื ร้อนเกนิไป เยน็เกนิไป 
ตงึเกนิไป แขง็เกนิไป ท�าให้เกดิความเจบ็ ความปวด ไม่สบายกาย จติใจกม็กั 
เกิดความยินร้าย คือ ไม่พอใจ กลุ้มใจ ขัดเคืองใจ หรือนั่งไป จิตใจไม่สงบ 
มนัฟุง้ซ่าน เกดิความยนิร้าย ไม่ชอบใจในความไม่สงบ อย่างนีต้้องฝึกท�ำจติให้ 
เป็นกลำง คอื ไม่ตกไปในข้ำงยนิร้ำยหรอืข้ำงยนิด ีมคีวามเพยีร มกีารระลกึ 
ได้ มคีวามรูส้กึตวั มกีารพจิารณา และอย่ายนิด ียนิร้าย ระลกึรูก้ายอยูเ่นอืงๆ 
ฝึกไปอย่างนี้ในชีวิตประจ�าวัน

หมั่นประกอบความเพียร มีสติตั้งไว้ที่ 
ฐานทั้งสี่  คือ  ระลึกที่กาย  ระลึกที่ เวทนา 
ระลึกที่จิต  ระลึกที่ธรรมอยู่เนืองๆ  ในขณะที่ 
ระลกึรูไ้ปนัน้ พยายามทีจ่ะฝึกไม่ให้ยนิดยีนิร้าย 
ด้วยการละอภิชฌา และโทมนัส



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๔  ตุลาคม ๒๕๕๘ 35

หมั่นระลึกรู้ กาย เวทนา จิต และธรรม
ประการที่หนึ่ง รู้กำย มีอะไรบ้าง กายที่จะต้องระลึกก็มีลมหายใจเข้า 

ออก อริยิาบถใหญ่ทัง้ ๔ คอื ระลกึรูก้ายในขณะนัง่ ขณะยนื ขณะเดนิ ขณะ 
นอน นั่งก็ให้รู้เข้ามาที่ท่าทางของกายที่นั่ง ยืนก็ให้รู้เข้ามาที่ท่าทางของกาย 
ทีย่นื เดนิกร็ูก้ารก้าวไปแต่ละก้าว นอนกร็ูใ้นท่าทางของกายทีน่อน นอกจากนี้ 
ก็ให้รู ้กายในอิริยาบถย่อยด้วย เช่น การคู้ การเหยียด การก้ม การเงย 
การแลไปข้างหน้า เหลียวไปข้างซ้าย ข้างขวา เดินหน้า ถอยหลัง ขยับตัว 
เคลื่อนไหวร่างกาย อิริยาบถย่อย ให้พยายามระลึก ให้พยายามรู้สึกตัว ใน 
ชวีติประจ�าวนัของเรากจ็ะมอีย่างนี ้มลีมหายใจเข้าออก มอีริยิาบถยนื เดนิ นัง่ 
นอน มีการคู้ เหยียด เคลื่อนไหว ให้พยายามระลึกรู้สึกตัวอยู่ ในขณะที่กาย 
ก�าลังปรากฏอย่างนั้น พยายามอยู่บ่อยๆ เนืองๆ

ประการที่สอง รู้เวทนำ ระลึกรู้เวทนา เวทนา ก็คือ การเสวยอารมณ์ 
สุขเวทนา คือ ความสบาย ทุกขเวทนา คือ ไม่สบาย อุเบกขาเวทนา คือ 
เฉยๆ ไม่สขุไม่ทกุข์ กพ็ยายามระลกึรูถ้งึความรูส้กึ เช่น มนัไม่สบายกร็ะลกึรู้ 
ถึงความไม่สบาย แต่อย่าไปยินร้ายด้วย พยายามฝึกจิตรับรู้ แต่ไม่ยินร้าย 
ไม่เกลียดชัง ไม่ปฏิเสธ ไม่กระวนกระวายด้วย เวลามันเกิดสุขเวทนาสบาย 
ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นสบายกายสบายใจ รับรู้แต่ไม่เข้าไปยินดี รู้แล้ววางเฉย 
เวลามันเกิดอุเบกขา เฉยๆ ก็ให้รู้ ไม่หลง แล้วสังเกตพิจารณาความเฉยๆ

ประการทีส่าม รูจ้ติ เพยีรพยายามให้มสีตสิมัปชญัญะ รูส้กึทีจ่ติใจ เวลา 
จิตมันคิดนึกให้รู้ทัน เดี๋ยวมันคิดอีก ก็รู้อีก รู้ความคิด จิตมันจะแวบไปแวบ 
มา ซัดส่ายไปในอารมณ์นั้น อารมณ์นี้ คอยติดตามรู้เท่าทันจิตอยู่เสมอ

ประการทีส่ี ่รูธ้รรม เพยีรมสีตสิมัปชญัญะ พจิารณาธรรมในธรรม เช่น 
อาการในจติ ให้ดวู่าขณะนีม้นัมอีาการ มคีวามรูส้กึอย่างไรในจติ มรีาคะ มโีทสะ 
หรอืมโีมหะ บางทมีนักม็คีวามโกรธ ขุน่มวั เศร้าหมอง เร่าร้อน ฟุง้ซ่าน บางที 
มนักห็งดุหงดิ บางทมีนักท้็อถอยหรอืสงสยั ปฏบิตัไิปเกดิความสงสยัจะใช่หรอื 
ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ ปฏิบัติอย่างนี้จะถูกหรือผิด พระพุทธเจ้า พระธรรม 
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พระสงฆ์เป็นอย่างไร มีจริงหรือ คิดสงสัยเรื่อยไป ก็ให้ระลึกรู้ลักษณะความ 
สงสยัว่าคอืธรรมชาตอิย่างหนึง่ เรยีกว่า “ธรรม” ธรรมเป็นธรรมชาต ิพจิารณา 
ธรรมก็คือพิจารณาธรรมชาติ ความสงสัยก็เป็นธรรมชาติ ความโกรธก็เป็น 
ธรรมชาติ ความรักก็เป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆ ฉะนั้นก็สังเกตไปว่า 
มันมีอาการปฏิกิริยาอย่างไร เวลาเห็น มีสติระลึกรู้การเห็น เห็นแล้วรู้สึก 
อย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ หรือเฉยๆ เวลาได้ยิน สติระลึกรู้สภาพได้ยิน แล้ว 
ก็สังเกตดูใจตัวเองว่ารู ้สึกอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ เวลาได้กลิ่นก็ระลึกรู้ 
แล้วก็ดูใจ เวลาลิ้มรสอาหารก็ระลึกรู้ลักษณะการรู้รสแล้วก็ดูใจ ขณะสัมผัส 
ทางกาย ความรู้สึกเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง มากระทบกาย รับรู้ 
สังเกต ดูแล้วก็ดูใจว่ารู้สึกอย่างไร

หมายถงึมกีารก�าหนดไปในทวารทัง้ ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ซึง่ 
เป็นอายตนะ อายตนะคือสิ่งเชื่อมต่อ อายตนะภายในก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ อายตนะภายนอก ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ 
(โผฏฐพัพะ คอืเครือ่งกระทบกาย คอื เยน็ ร้อน อ่อน แขง็ หย่อน ตงึ ส่วน 
ธัมมารมณ์ คือเครื่องกระทบใจ) ให้มีสติพิจารณารู้เท่าทันไป นี้คือชีวิต คือ 
ธรรมชำตจิรงิๆ ไม่ใช่ชวีติจรงิโดยสมมตขิองเรำว่ำ เรำชือ่นัน้ชือ่นี ้เราท�างาน 
ต�าแหน่งนั้นต�าแหน่งนี้ เราเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก อย่างนี้เป็นความจริงโดย 
สมมตุ ิแต่โดยเนือ้แท้แล้วไม่ใช่ความจรงิ การปฏบิตัธิรรมไม่ใช่ไปนกึคดิอย่างนัน้

“ธรรม”  เป็นธรรมชาติ 
พิจารณาธรรมก็คือพิจารณาธรรมชาติ
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พิจารณาธรรมชาติตามความเป็นจริง
การปฏบิตัธิรรมเจรญิวปัิสสนา ท่านให้รูถ้งึธรรมชาตทิีม่อียูจ่รงิๆ เช่น เหน็ 

ได้ยนิ รูก้ลิน่ รูร้ส รูส้มัผสั คดินกึว่าสิง่เหล่านี ้ไม่ใช่สตัว์ บคุคล ตวัตน เราเขา 
เพื่อให้รู้ว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงธรรมชาติ ธรรมชาติก็หมายถึงว่า ปฏิเสธ 
ความเป็นสตัว์เป็นบคุคล การเหน็มนัเป็นเพยีงธรรมชาตชินดิหนึง่ ไม่ใช่เราเหน็ 
ไม่ใช่คนเห็น แต่ปุถุชนจะหลงยึดว่าเป็นเรา ได้ยินก็ว่าเราได้ยิน แต่ที่จริงมัน 
เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น ท�าหน้าที่ได้ยินแล้วก็ดับลงไป รู้กลิ่น รู้รส รู้ 
สมัผสั คดินกึนี ้คอื ธรรมชาตแิต่ละชนดิ แต่ละอย่าง ทีม่นัปรากฏเกดิขึน้และ 
ดบัไป ปฏบิตัธิรรมกเ็พือ่จะให้เหน็ว่าสิง่เหล่านีค้อืธรรมชาต ิไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา 
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ไม่ใช่ตัวตนของเรา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมดา 
จะเรยีกว่าเป็นสิง่ต่างๆ หรอืธรรมชาตทิีม่นัมมีนัเป็น โดยองิอาศยักนั เพราะมี 
สิง่นี ้จงึเกดิสิง่นี ้เพราะสิง่นีด้บั สิง่นีจ้งึดบั ไม่ใช่เป็นตวัตนแห่งความเป็นของ 
เรา ต้องการให้เห็นความจริงอย่างนี้

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

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม
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ของนักปฏิบัติธรรม

๑ ควำมสุขจำกกำรมีศีล นักปฏิบัติจะต้องมีศีลก�ากับจิตใจไว้เสมอ 
จะท�าผิดอะไรก็พอจะได้แต่อย่าท�าผิดศีลก็แล้วกัน เพราะการท�าผิดศีลมีผล 
เป็นการสร้างทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่น ในขณะที่การมีศีลน�าความสุขมาให้ 
ตนเองและผูอ้ืน่ด้วย คนส่วนมากมกัจะคดิว่าการถอืศลีน�าความทกุข์มาให้ ทัง้ที่ 
ในความเป็นจรงิแล้ว การถอืศลีน�าความสขุความสบายมาให้ ลองเปรยีบเทยีบ 
ดูก็ได้ว่า ผู้ที่คิดจะฆ่าผู้อื่นกับผู้มีเมตตา ผู้ที่คิดจะขโมยกับผู้ที่คิดจะให้ ผู้ที่ 
ทรยศล่วงเกินสิ่งอันเป็นที่รักของคนอื่นกับผู้ที่สันโดษในสิ่งอันเป็นที่รักของตน 
ผูท้ีพ่ดูเทจ็ พดูส่อเสยีด พดูค�าหยาบ และพดูเพ้อเจ้อกบัผูท้ีก่ล่าววาจาตามจรงิ 
กล่าวด้วยเมตตา และกล่าวด้วยความไพเราะอ่อนหวาน และกล่าวเพราะเห็น 
ประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่นและตนเอง ฯลฯ และผู้ที่ติดสิ่งเสพติดกับผู้ 

ความสุข
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
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ความสุขเป็นล�าดับๆ
ของนักปฏิบัติธรรมมีดังนี้คือ

วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
www.dhama.com
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ไม่ติดสิ่งเสพติด เหล่านี้ใครจะมีความสุขมากกว่ากัน ถ้ามองอย่างคนที่รู้ผิด 
ชอบชัว่ดกีค็งตอบได้ว่า คนมศีลีย่อมมคีวามสขุมากกว่าคนไร้ศลีอย่างแน่นอน

๒ ควำมสุขจำกกำรเจริญสมถกรรมฐำน ธรรมดาจิตใจของเราย่อม 
เคลื่อนไหวดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวก็คว้าอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ สร้างความ 
เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมาก เพราะจิตใจต้องท�างานหนักยิ่งกว่าทาสในโรงงาน 
คือต้องท�างานทั้งวันทั้งคืนโดยหาความสงบสุขไม่ได้เลย แต่เมื่อเราท�าสมถ- 
กรรมฐาน เรามีสติระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่อง ให้จิตได้พักอยู่กับ 
อารมณ์ที่น่าสบายใจเพียงอารมณ์เดียว ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืน สิ่งที่ 
ได้รับก็คือความสงบสุขในจิตใจของตนซึ่งไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอก

๓ ควำมสขุจำกกำรมสีตเิป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนั เมือ่จติจดจ�า 
สภาวะของรูปนามใดได้ จิตจะเกิดสติระลึกรู้ขึ้นได้เอง เมื่อรูปนามนั้นปรากฏ 
ขึน้ ทนัททีีจ่ติมสีต ิจติจะเป็นกศุลโดยอตัโนมตัแิละจติทีเ่ป็นกศุลจะมเีวทนาได้ 
เพียง ๒ ชนิดเท่านั้นคือโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนา จะมีความทุกข์คือ 
โทมนสัเวทนาไม่ได้เลย เนือ่งจากโทมนสัเวทนาเกดิร่วมได้กบัอกศุลจติเท่านัน้ 
โสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาจัดได้ว่าเป็นความสุขทางใจได้ทั้งคู่ คือตัว 
อเุบกขาเวทนาแม้จะไม่ใช่ความสขุในระดบัโสมนสัเวทนา แต่กจ็ดัว่าเป็นความสขุ 
ได้เหมอืนกนั เพราะจติไม่ถกูความทกุข์โทมนสัครอบง�า เพือ่นนกัปฏบิตัท่ิานใด 
ที่เกิดสติและจิตตื่นขึ้นมาแล้วนั้น จะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวนี้ได้ด้วยตนเอง 
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สตนิัน้เมือ่เคยเกดิขึน้แล้วกจ็ะยิง่เกดิได้ง่าย 
ขึน้ๆ เพราะยิง่ปฏบิตัไิปนานวนั จติจะยิง่รูจ้กัและ
จดจ�าสภาวะของรูปนามได้มากขึ้นทุกที
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คอืทนัททีีส่ตเิกดิขึน้ จติจะเกดิความรูเ้นือ้รูต้วั เกดิสภาวะรู ้ตืน่ เบกิบาน สงบ 
สะอาด และสว่างขึน้มาเอง จติจะมคีวามสขุโสมนสัโชยแผ่วขึน้มาเอง หรอืเกดิ 
อุเบกขาเวทนาอนัอบอุน่นุม่นวลเบาสบายขึ้นมาเองโดยไมต่้องท�าอะไรเลย ซึ่ง 
ต่างจากความสขุอนัเกดิจากการท�าสมถกรรมฐาน ทีต้่องท�าสมถกรรมฐานจน 
จิตสงบแล้ว จึงเกิดโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาขึ้นมา

สตนิัน้เมือ่เคยเกดิขึน้แล้วกจ็ะยิง่เกดิได้ง่ายขึน้ๆ เพราะยิง่ปฏบิตัไิปนานวนั 
จติจะยิง่รูจ้กัและจดจ�าสภาวะของรปูนามได้มากขึน้ทกุท ียิง่รูจ้กัและจดจ�าสภาว- 
ธรรมได้มากสติก็ยิ่งเกิดบ่อย ยิ่งสติเกิดบ่อยก็ยิ่งมีความสุข ยิ่งมีความสุขก็ 
ยิ่งมีฉันทะคือความพอใจที่จะมีสติระลึกรู ้รูปนามบ่อยๆ ยิ่งมีฉันทะก็ยิ่งมี 
ความเพียรคือจิตจะขยันรู้รูปนาม ยิ่งมีความเพียรก็ยิ่งใส่ใจ ยิ่งใส่ใจจิตก็ยิ่ง 
เคล้าเคลียคอยเรียนรู้รูปนามอยู่เนืองๆ และเมื่อเรียนรู้บ่อยเข้า จิตจะเกิด 
ปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนาม จนละความเห็นผิดและปล่อย 
วางความถือมั่นในรูปนามลงได้ในที่สุด

สรปุแล้วการมสีตริะลกึรูร้ปูนามท�าให้เกดิความสขุในปัจจบุนั โดยไม่ต้อง 
ท�าอะไรเลยและไม่ต้องอิงอาศัยกามคุณอารมณ์ภายนอกด้วย การเจริญสติ 
จึงให้ความสุขตลอดสายของการปฏิบัติแม้ในระหว่างที่ยังต้องปฏิบัติอยู่ จัดว่า 
เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการทรงจิตไว้ใน 
ฌาน และเป็นความสุขที่ให้ปัญญาด้วย ไม่เหมือนการท�าฌานซึ่งให้ความสุข 
สงบเพียงอย่างเดียว

๔ ควำมสุขจำกกำรมีปัญญำรู้รูปนำมตำมควำมเป็นจริง เมื่อมีสติรู้ 
รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางบ่อยเข้า ในที่สุดจิต 
ก็จะเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามได้อย่างประณีตลึกซึ้งไปตามล�าดับ จิตที่ 
รู้ความจริงของรูปนามจะมีความอิ่มอกอิ่มใจ เป็นความสุขคล้ายกับผู้ใหญ่ที่ 
เข้าใจและประสบความส�าเร็จในชีวิต ไม่เหมือนฌานที่ให้ความสุขสบายแบบ 
ไร้เดียงสา
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ยิง่เข้าใจรปูนามมากขึน้จติกย็ิง่เข้าถงึความเป็นกลางต่อสงัขารทัง้ปวงมาก 
ขึน้ ความกระเพือ่มกวดัแกว่งตลอดจนความฟขูึน้และแฟบลงของจติเมือ่กระทบ 
อารมณ์ต่างๆ จะลดน้อยลงเป็นล�าดบั และกย็ิง่มคีวามอิม่อกอิม่ใจมากขึน้ไปอกี 
เพราะเห็นความจริงว่าความสุขก็ไม่เที่ยง ความทุกข์ก็ไม่เที่ยง กุศลก็ไม่เที่ยง 
อกศุลกไ็ม่เทีย่ง ธรรมทีล่ะเอยีดกไ็ม่เทีย่ง ธรรมทีห่ยาบกไ็ม่เทีย่ง ธรรมภายใน 
ก็ไม่เที่ยง ธรรมภายนอกก็ไม่เที่ยง จิตจะเป็นกลาง หมดความดิ้นรนที่จะ
หาความสขุหรอืหนคีวามทกุข์ หมดความดิน้รนทีจ่ะรกัษากศุลหรอืจะละอกศุล 
หมดความดิน้รนทีจ่ะแสวงหาธรรมละเอยีดและละธรรมหยาบ หมดความดิน้รน 
ที่จะให้จิตอยู่ภายในและไม่ส่งจิตออกไปภายนอก จิตที่หมดความอยากและ 
หมดความดิ้นรนท�างานทางใจนั้น ย่อมมีความสงบสุขอยู่ในตัวเอง

อนึ่งการรู้รูปนามตามความเป็นจริงคือการค้นพบตนเอง เข้าใจตนเอง 
ผู้ใดค้นพบตนเองหรือรู้จักตนเองแล้ว จิตใจจะเต็มอิ่ม มั่นคงและมีความสุข 
อยู่ในตนเอง

๕ ควำมสุขเมื่อละควำมเห็นผิดว่ำรูปนำมเป็นตัวเรำของเรำได้ เมื่อ 
เจริญสติจนจิตเข้าใจและยอมรับข้อเท็จจริงว่า “ตัวเราไม่มี มีแต่รูปกับนาม” 
ก็เป็นอันว่าผู้ปฏิบัติเริ่มเข้าใจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ แล้วความรู้สึก 
ของผู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป คือจะเกิดความอบอุ่นและเบิกบานใจ คล้ายกับ 
คนที่หลงทางกลางป่าทึบแล้วได้พบทางเดินไปสู่หมู่บ้าน ผู้นั้นมีที่พึ่งคือพระ 
รัตนตรัย แม้ชีวิตจะประสบปัญหาร้ายแรงเพียงใด ก็เข้าใจได้ว่า “ความทุกข์ 
มีอยู่ แต่ไม่มีตัวเราผู้เป็นทุกข์” ความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์กายทุกข์ใจ 
จะเพิ่มขึ้น รู้สึกว่าชีวิตมั่นคงขึ้น และรู้ว่าอนาคตต้องดีกว่าปัจจุบัน แม้จะต้อง 
ตายลงเมื่อใดก็มีความมั่นใจว่าจะต้องมีสุคติเป็นที่ไป ไม่มีทางตกต�่าอีกต่อไป

๖ ควำมสขุเมือ่ละควำมยดึถอืรปูนำมได้ ผูท้ีล่ะความเหน็ผดิว่ารปูนาม 
เป็นตวัเราได้แล้ว เมือ่ตามรูร้ปูนามต่อไปกจ็ะเกดิพฒันาการทางปัญญาในทาง 
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ที่จะละความยึดถือรูปนามไปตามล�าดับ เริ่มจากการได้เห็นความจริงว่าขันธ์ 
ทัง้หลายเป็นตวัทกุข์ แต่ถ้าจติไม่หลงยนิดยีนิร้ายในขนัธ์ จติกไ็ม่เป็นทกุข์ หาก 
จิตหลงเข้าไปยึดถือขันธ์ จิตก็เป็นทุกข์ เมื่อเห็นอย่างนี้มากเข้าในที่สุดจิตก็ 
ถอดถอนตนเองออกจากขันธ์อื่นๆ แล้วจิตก็ทรงตัวอยู่กับจิต ในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติ 
จะคอยประคบัประคองถนอมรกัษาจติ ไม่ให้เข้าไปข้องแวะกบัขนัธ์และอารมณ์ 
ทั้งปวง เพราะกลัวจิตจะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีก

แต่ไม่ว่าจะพากเพียรรักษาจิตให้ดีวิเศษสักเพียงใดก็ตาม ถึงวันหนึ่งที่ 
ปัญญาแก่รอบ ผู้ปฏิบัติก็จะสังเกตพบว่า จิตก็ยังคงตกอยู่ใต้อ�านาจของไตร- 
ลักษณ์เช่นเดียวกับขันธ์อื่นๆ นั่นเอง โดยบางท่านเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยง คือ
เศร้าหมองแล้วกผ่็องใส ผ่องใสแล้วกเ็ศร้าหมอง บางท่านเหน็ว่าจตินีเ้ป็นทกุข์ 
จะอยากหรือไม่อยาก จะยึดหรือไม่ยึด จะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่ง จิตก็ 
เป็นตัวทุกข์ล้วนๆ ในตัวเองอยู่แล้ว จะท�าให้เป็นตัวดีไปไม่ได้เลย รวมทั้งจิต 
ไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งได้นาน และบางท่านเห็นว่าจิต 
เป็นอนัตตา เป็นของบังคับไม่ได้ และเป็นธรรมชาติอันเดียวกับธรรมชาติที่ 
แวดล้อมอยู ่ซึง่ไม่ใช่สตัว์บคุคลตวัตนเราเขา เมือ่จติเหน็ความเป็นไตรลกัษณ์ 
ของจิตอย่างนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จิตจะเกิดอาการสลัดคืนจิตให้กับ 
ธรรมชาติไปอย่างฉับพลัน

เมือ่จติสลดัจติและขนัธ์อืน่ๆ คนืให้ธรรมชาตไิปแล้วนัน้ จติจะเหน็ประจกัษ์ 
ว่า กำยนี้ใจนี้กับธรรมชำติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวรวด กายนี้ใจนี้หรือรูป 
นาม/ขันธ์ ๕ ที่เคยยึดถือและส�าคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราและแยกออกจาก 
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ธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่นั้น แท้จริงแล้วก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งปวง 
นั่นเอง แต่เพราะความเขลาแท้ๆ ท�าให้ไปส�าคัญมั่นหมายว่ามีตัวเราแยกออก 
จากสิ่งอื่นๆ

เปรยีบเทยีบกค็ล้ายกบัว่ามบีคุคลคนหนึง่เดนิเข้าไปในสวนสาธารณะ เขา 
จะขดีวงแยกตนเองออกจากสิง่อืน่ๆ ในสวนสาธารณะนัน้ โดยรูส้กึว่ากายนีใ้จนี้ 
คอืตวัเรา เป็นคนละสิง่กบัคนอืน่ สตัว์ ต้นไม้ เนนิดนิ ล�าธาร ฯลฯ แต่เมือ่เขา 
สามารถสลัดคืนจิตให้กับธรรมชาติได้แล้วอย่างฉับพลัน เขาก็จะพบว่าแท้จริง 
แล้วกายใจของเขาก็คือส่วนหนึ่งของทุกสิ่งที่แวดล้อมเขาอยู่นั่นเอง โดยกายก็ 
เป็นวตัถธุาตเุช่นเดยีวกบัวตัถอุืน่ และจติกเ็ป็นธรรมชาตหิรอืธาตอุกีชนดิหนึง่ 
ทีท่�าหน้าทีรู่อ้ารมณ์เท่านัน้เอง เท่านีค้วามรูส้กึแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราอนัเกดิ 
จากความเขลากจ็ะหมดไป เพราะประจกัษ์แล้วว่าตวัเราไม่ม ีมแีต่ธรรมชาตทิี่ 
เป็นรูปนามล้วนๆ เท่านั้นเอง

เมื่อเห็นกายใจเป็นอันเดียวกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่แล้ว ฉับพลันนั้น 
ผูป้ฏบิตักิจ็ะพบสภาวธรรมอกีอย่างหนึง่ปรากฏอยูต่่อหน้าต่อตา ชาวเซนสมมตุิ 
เรียกสิ่งนี้ว่ามหำสุญญตำ ธรรมนี้เป็นความว่าง ปราศจากรูปนาม ปราศจาก 
ความปรุงแต่งและความเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้น ธรรมนี้เป็นหนึ่งเดียวรวด นิ่ง 
เงียบสนิทและปราศจากเจ้าของ เมื่อรู้เห็นธรรมนี้แล้วแม้จะต้องตายลงเดี๋ยวนี้ 
กไ็ม่เสยีดายชวีติ เพราะรูแ้ล้วว่าไม่มใีครเกดิและไม่มใีครตำย มแีต่ธำตทุีห่มนุ 
เวียนเปลี่ยนแปลงไปตำมเหตุปัจจัยเท่ำนั้น ธรรมชาติคือธรรมที่เกิดตายก็ 
เป็นไปตามสภาพของเขา ส่วนธรรมทีไ่ม่เกดิไม่ตายกเ็ป็นไปตามสภาพของเขา 
จะหาสันติสุขใดเทียบเท่าธรรมอย่างหลังนี้ไม่มีอีกแล้ว

ส�าหรบัขนัธ์กย็งัมอียู ่แต่ขนัธ์กไ็ม่เกีย่วข้องหรอืกระทบเข้าถงึธรรมนัน้เลย 
และไม่ถกูถอืไว้ให้เป็นภาระกดถ่วงจติใจอกีต่อไป หมดภาระต่อขนัธ์เพยีงเท่านี้ 
ขนัธ์เขากท็�าหน้าทีข่องเขาต่อไปและเป็นไปตามปัจจยัปรงุแต่งของเขา และทีน่่า 
อศัจรรย์มากกค็อืตวัจตินัน้เอง จติกเ็ป็นสิง่ทีถ่กูปล่อยวางไปด้วยพร้อมกบัขนัธ์ 
อืน่ๆ ไม่มภีาระทีจ่ะต้องอบรมขดัเกลาหรอืถนอมรกัษาอกีต่อไป จะสขุจะทกุข์ 
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จะดจีะชัว่ กไ็ม่ก่อให้เกดิความกระเพือ่มหวัน่ไหวขึน้มาถงึธรรม จติใจดรูาวกบั
จะมี ๒ ลักษณะ คือจิตในส่วนของขันธ์ก็ท�าหน้าที่ของเขาในการรู้อารมณ์รูป
นามและบัญญัติต่อไป แต่ใจที่ไปรู้มหาสุญญตานั้นมันเงียบสนิทและบริสุทธิ์ 
ผุดผ่องจริงๆ ไม่มีอะไรในนั้นสักจุดสักแต้มเดียว และไม่มีการท�างานแม้แต่ 
การหมายรู ้ใจ ใจนั้นแหละทรงธรรมไว้ แต่แท้ที่จริงแล้ว ธรรมนั่นแหละ 
ทรงธรรมไว้ ชาวเซนเรียกจิตหรือใจอันหลังนี้ว่าจิตเดิมแท้บ้าง จิตหนึ่งบ้าง 
และเมือ่มกีจิเช่นมคีวามจ�าเป็นจะต้องสมัผสัหรอืสมัพนัธ์กบัโลก จติกท็�าหน้าทีรู่้ 
อารมณ์รปูนามและบญัญตัอิย่างเป็นกริยิาไปอย่างนัน้เอง เป็นการอนโุลมตาม 
โลก และเมือ่หมดกจิการงานแล้ว ใจกร็ูธ้รรมไปและมคีวามสขุอนัมหาศาลอยู่ 
กับธรรมนั้นเอง

เมือ่ปฏบิตัมิาถงึจดุนีจ้ะพบว่า จดุหมำยปลำยทำงของกำรปฏบิตัคิอืควำม 
พ้นทกุข์หรอืควำมพ้นจำกขนัธ์จรงิๆ ไม่ใช่ปฏบิตัเิพือ่จะให้ได้ความสขุ แต่ถ้า 
จะกล่าวในแง่ของความสุขก็เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือน เพราะหมด 
เครือ่งกดถ่วงทิม่แทงจติใจเสยีแล้วด้วยความไม่ถอืมัน่ในรปูนามตัง้แต่ยงัมชีวีติอยู่ 
และเมื่อใกล้เวลาที่ขันธ์จะแตกดับ จิตจะไม่พะวงในขันธ์ จะปล่อยขันธ์ทิ้งแล้ว 
หมดความรับรู้  เข้ามารู้เฉพาะธรรมอันไม่เกิดไม่ตายนั้นแต่ก็ไม่ได้ยึดถือ เมื่อ 
สิ้นชีวิตคือสิ้นความสืบต่อของขันธ์แล้ว ก็เป็นอันหมดเรื่องกันแต่เพียงเท่านี้
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ยิ่งเข้าใจรูปนามมากขึ้นจิตก็ยิ่งเข้าถึงความเป็นกลางต่อสังขาร 
ทัง้ปวงมากขึน้ ความกระเพือ่มกวดัแกว่ง ตลอดจนความฟขูึน้และแฟบลง 
ของจติเมือ่กระทบอารมณ์ต่างๆ จะลดน้อยลงเป็นล�าดบั และกย็ิง่มคีวาม 
อิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นไปอีก  เพราะเห็นความจริงว่า  ความสุขก็ไม่เที่ยง 
ความทกุข์กไ็ม่เทีย่ง กศุลกไ็ม่เทีย่ง อกศุลกไ็ม่เทีย่ง จติจะเป็นกลาง หมด 
ความดิ้นรนที่จะหาความสุขหรือหนีความทุกข์ 
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พอจ.ครรชิต อกิญฺจโน

เผลอคิด-ตั้งใจคิด
Facebook : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
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ความคดิแบ่งออกเป็น ๒ อย่างคอื ตัง้ใจคดิ กบั เผลอคดิ หรอื 
ความคดิแบบไม่ได้ตั้งใจ 

๑ ตั้งใจคิด ความตั้งใจคิดนั้นเป็นความคิดที่เราต้องเกี่ยวข้อง เพราะ 
เป็นความคิดในการพัฒนาชีวิต อาชีพการงาน การพัฒนาเรื่องต่างๆ ต้องใช้ 
ความตัง้ใจคดิ เป็นการน้อมจติมาใช้ จงึมสีต ิมสีมาธ ิมคีวามรูส้กึตวั ในขณะ 
ทีค่ดิ มกีารใช้องค์ความรู ้ประสบการณ์ ทฤษฎ ีการสงัเคราะห์ การวเิคราะห์ 
เข้ามาเกี่ยวข้อง สรุปผลออกมาได้ จบเป็น ควบคุมได้ 

๒ เผลอคิด หรือ คิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิด เป็นการท�างานของขันธ์ การ 
ท�างานของจิตที่เป็นไปเอง แปรเปลี่ยนไปตามกฎพระไตรลักษณ์ เป็นความ 
ทนอยูไ่ม่ได้ของจติ ไม่มสีต ิไม่มสีมาธ ิไม่มคีวามรูส้กึตวัคอยควบคมุ เป็นไปเอง 
อาจเป็นเรื่องที่เกิดจากภายในใจเองหรือถูกกระตุ้นจากภายนอก ที่ส�าคัญคือ 
คนเรามกัทีจ่ะเผลอคดิซ�า้ซ้อน เข้าไปยนิด ียนิร้าย หรอืมอีภชิฌาและโทมนสั 
กับความคิดแบบนั้น ซึ่งน�าพาสู่การปรุงแต่ง ยึดมั่นส�าคัญหมาย เป็นสุข 
เป็นทกุข์ ตามมาอกี

สรปุแล้วก็คือ ความตั้งใจคิด ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วใช้ให้เป็น เพื่อการ 
พัฒนาชีวิต ความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ความ 
เผลอคิดต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจตามความเป็นจริงเพื่อความพ้นทุกข์ สิ่งส�ำคัญ 
ของกำรปฏบิตัอิกีเรือ่งหนึง่กค็อื ไม่ต้องไปเอำเรือ่งรำวของมนั ไม่ไปเอำอะไร 
กับมัน ให้เรำเห็นอำกำรเหล่ำนั้น แล้วคอยสังเกตตัวซ้อน ทุกอย่างปรากฏ 
ขึน้เป็นเรือ่งของมนัอยูแ่ล้ว ทีพ่ระอาจารย์บอกว่าเหมอืนตวัตุน่ ๔ ตวัทีจ่ะโผล่ 
ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของมัน แต่เมื่อไหร่ก็ตาม คุณเข้าไปเล่นเคาะหัวตัวตุ่น มันก็ 
ไม่ค่อยทัน เคาะไม่ทัน คือมีผู้เข้าไปเล่นเข้าไปเป็น แต่ถ้าคุณไม่เข้าไปเล่น 
เข้าไปเป็น คุณแค่เห็น ทันบ้างไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไร แต่เราจะไม่หงุดหงิดว่า 
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ตวัตุน่โผล่แล้วท�าไมเรามองไม่ทนั ท�าไมเรามองไม่เหน็ ไม่ ทนัหรอืไม่ทนั เป็น 
อีกเรื่องหนึ่ง แต่ให้จ�าไว้อย่างเดียวว่า อาการใดที่ปรากฏ สิ่งใดที่ปรากฏ มัน 
ปรากฏของมันอย่างนั้น ให้คุณสังเกตแค่อย่ำงเดียวว่ำ ขณะนี้เรำเผลอที่จะ 
เข้ำไปยึดมั่นส�ำคัญหมำยกับสิ่งนั้นไหม การที่เราสามารถที่จะถอนตัวเข้าไป 
ยินดีและยินร้ายหรือว่าตัวที่เข้าไปเป็นได้ไวเท่าไหร่ นัน่คอืการเหน็ตามความ 
เป็นจริงมากเท่านั้น ถ้ำตรำบใดก็ตำมที่เรำยังมีเผลอเข้ำไปยินดียินร้ำยกับ 
สิง่เหล่ำนัน้ นัน่คอือำกำรบดิเบอืนควำมเป็นจรงิทีก่�ำลงัปรำกฏ บดิเบอืนด้วย 
อวชิชา คอืความหลงของเราบวกตณัหาคอืความอยาก ผลสดุท้ายคอือปุาทาน 
กเ็ข้าไปยดึด้วยความหมายมัน่ มนัไม่ใช่เรือ่งทีต้่องท�าอย่างนัน้ แต่คนทัง้หลาย 
ก็มักจะเข้าไปเป็นอย่างนั้นเพราะความเคยชินของสมมติบัญญัติที่ฝังหัวเรามา 
เรื่องของการไต่สเต็ป เตรียมอนุบาล ป.๑ ป.๒ ป.๓ มาเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ 
มันเข้ามาแล้วครอบเราในความเป็นวิถี มันจึงไม่แปลก เวลาเราปฏิบัติไปแล้ว 
ก็มีความรู้สึกอยากเลื่อนขั้น เผอิญการปฏิบัติธรรมมันไม่มีว่า ตอนนี้เรา 
เริ่มต้น ๐ ประถมต้น ประถมปลาย ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ไม่ใช่จาก 
อนบุาล อาจจะพรวดไปปรญิญาเอกจบเลย หรอือาจจะไต่ล�าดบัโดดขัน้อนบุาล 
ไต่ไปมัธยม จากมัธยมไปปริญญาตรีเลย คือมันแล้วแต่ขบวนการปฏบิตั ิมนั 
ไม่ใช่แบบที่เราถูกวางสเต็ปของชีวิต เพราะฉะนั้นตัวส�าคัญ จึงไม่ใช่เรื่องของ 
การไปสนใจในเรื่องราวหรืออาการของสิ่งเหล่านั้น แต่สนใจตรงที่ว่าเราเห็น 
สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น อะไรที่มันปรากฏขึ้นก็เป็นที่มันปรากฏขึ้นนั่นแหละ แต่ 
ตัวส�ำคัญคือให้ดูวำ่มันมีซ้อนไหม มันเผลอคิดซ้อนลงไปด้วยความหมายมั่น 
ด้วยความยดึมัน่ถอืมัน่กบัสิง่นัน้ว่า มนัน่าจะเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้ให้เหน็อาการ 
ทีใ่จเราเผลอเข้าไปยนิดยีนิร้ายซ้อนลงไปตรงนัน้ อนันีแ้หละตวัส�าคญั เพราะถ้า 
เราเจรญิสตดิีๆ  แล้ว อาการต่างๆ ทีป่รากฏ เราจะเหน็สกัแต่ว่ามนัเป็นอาการ 
ที่ปรากฏ เป็นเพียงบางอย่างที่ปรากฏขึ้นเท่านั้น ยิ่งเราเห็นเป็นแค่อาการที่ 
ปรากฏเท่านั้น เรายิ่งสามารถที่จะถอนตัวเองออกจากความเข้าไปเป็นได้ 
มากขึ้นเท่านั้น
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ค�ำถำม
ที่รอค�ำตอบ

กราบขอบพระคุณ คุณหมออัจฉราและทีมงานชมรมกัลยาณธรรม 
ทีไ่ด้ให้โอกาสผมได้ลงบทความนีไ้ด้เล่าถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอชมรมกลัยาณธรรม 
ผมเริ่มต้นเข้ามาเป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานชมรมกัลยาณธรรมนี้ได้โดยการ 
เปิดรบัสมคัรผ่านทางเวบ็ไซต์ และได้เริม่ช่วยงานทางชมรมมาจนถงึทกุวนันี ้งาน 
ช่วงแรกยังไม่มีหน้าที่ประจ�าอะไร ผมก็จะคอยมองดูว่างานตรงไหนยังขาดคน 
ผมกจ็ะเข้าไปช่วย โดยครัง้แรกเลยนีผ้มขึน้รถไปยกเก้าอีจ้ากคลงัทีเ่กบ็ เอามา 
เพือ่มาเตรยีมงานแสดงธรรม และกม็ายกโต๊ะจดัเตรยีมพืน้ที ่มาช่วยงานครวั 
คุณดาว จนทางคุณหมออัจฉราได้ให้เริ่มมีหน้าที่ประจ�าคือ ดูแลองค์บรรยาย 
บนเวที และตลอดงานอื่นๆ ที่ทางชมรมได้มอบหมายให้ ซึ่งผมถือเป็นเรื่องที่ 
โชคดมีากๆ ทีไ่ด้รบัโอกาสตรงนี ้ผมได้มส่ีวนร่วมท�างานให้กบัพระพทุธศาสนา

รัชตา บุญชูชีพ
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ผมได้เรยีนรูห้ลกัธรรมต่างๆ จาก
ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาแสดงธรรม 
อบรมแนะน�าสั่งสอน ซึ่งล่าสุดคอร์ส- 
กรรมฐานอบรมเผชิญความตายอย่าง 
สงบ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 
ได้เห็นการท�างานของท่าน ตลอดจน 
ได้เห็นผู ้เข้าอบรม ที่มีจิตใจเอื้อเฟื ้อ 

มีเมตตาต่อตนเองและบุคคลอื่น และท�าหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งพระ 
อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ว่าเราจะควรท�าตัวอย่างไร และ 
จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร ซึ่งส�าหรับผมแล้วตรงนี้เป็นเรื่องส�าคัญมาก หาก 
เราได้ฝึกเผชิญความตายอยู่เสมอๆ จิตใจเราก็จะไม่หวั่นไหวเมื่อถึงเวลาต้อง 
เผชิญความตายจริงๆ มาถึง เพราะเราได้เตรียมตัวเตรยีมใจเราเองอยูเ่สมอๆ 
เพราะเราไม่รูว่้าตนเองจะตายทีไ่หน เมือ่ไหร่ เวลาใด เราจึงต้องฝึกฝนจิตใจไว้

คนเราทกุคนย่อมมอีปุสรรคและปัญหาต่างๆ นานา เข้ามาเบยีดเบยีนให้ 
ใจเราเป็นทกุข์ เดอืดเนือ้ร้อนใจ แต่เราควรจะท�าตวัท�าใจอย่างไร ไม่ให้จติใจนี้ 
รับความทุกข์ไปด้วย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามฝึกฝนอบรมตนเอง สิ่งที่ผมท�า 
ไม่ได้ท�าถกูไปหมดทกุอย่าง แต่เมือ่ผดิแล้วกพ็ยายามแก้ไข และไม่เอามาเป็น 
เครื่องกังวลใจอีก

ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ความพลดัพราก เราจะท�าตวัอย่างไร เมือ่ 
ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ เราโชคดีที่ได้เกิดมาในช่วงเวลาที่มีพระพุทธศาสนา 
เราจะถอืเอาประโยชน์สงูสดุได้อย่างไร หากใครกต็ามทีก่�าลงัเผชญิกบัสิง่เหล่านี้ 
อยู่ ก็ขอให้ทุกคนมีก�าลังใจที่เข้มแข็ง อดทนต่อปัญหาที่เข้ามาเบียดเบียนใน 
จติใจ ไม่มุง่แต่จะแสวงหาสิง่ภายนอก แต่ให้แก้ไขปัญหาภายในจติใจ ตามหลกั 
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

ทางชมรมกลัยาณธรรมกม็สีือ่ต่างๆ มากมาย ทัง้หนงัสอืและซดีคี�าสอน 
ของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่เราจะน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราได้ 
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อย่างไร ทุกๆ คนที่ได้เกี่ยวข้องในชมรมกัลยาณธรรมนั้น ล้วนเป็นผู้เสียสละ 
เสยีสละทัง้ทรพัย์สนิและแรงกายแรงใจ เป็นผูท้ีอ่ยากให้ผูค้นทัว่ไปได้รบัความเหน็ 
ถูกต้องตามธรรมในพระพุทธศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกและสัมผัสได้ 
ผมจงึได้มาบอกเล่าในสิง่เหล่านี ้งานทางธรรมนีผ้มไม่เคยท้อแท้หรอืเบือ่หน่าย 
ผมกับมีความยินดีและเต็มใจในการท�าหน้าที่นี้อย่างเต็มที่

ท้ายทีส่ดุนีผ้มกจ็ะขอกราบขอบพระคณุในความเมตตาของคณุหมออจัฉรา 
กลิ่นสุวรรณ์ และทีมงานชมรมกัลยาณธรรมทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสผมได้เข้า 
ร่วมมส่ีวนช่วยในงานต่างๆ กบัทางชมรมฯ มโีอกาสได้เรยีนรูส้ิง่ต่างๆ มากมาย 
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด ผมก็ขอน้อมน�าบุญกุศลทั้งหลายนี้ให้ทุกๆ ท่านได้ร่วม 
อนโุมทนาในกศุลเจตนา ให้ทกุๆ ท่านมคีวามสขุมคีวามเจรญิในทางธรรมยิง่ๆ 
ขึ้นไปเทอญ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑. ขอเชญิร่วมเป็นเจ้ำภำพสนบัสนนุโรงทำนอำหำรมือ้เช้ำหรอืมือ้กลำงวนั เพือ่ให้บรกิาร 
  อาหารเพยีงพอแก่ผูฟั้งธรรมประมาณ ๓,๐๐๐ คน ท่านผูม้จีติศรทัธาสนใจร่วมเป็นแนว 
  หลังทางธรรม กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๒. ในงานแสดงธรรมของชมรมฯ ทุกครั้ง จะมีหน่วยพยำบำลจำกโรงพยำบำลสมุทร 
 ปรำกำร มาออกตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน
๓. รับเพื่อนผู้มีจิตอำสำ ร่วมช่วยเป็นพลังในกำรเตรียมงำนแสดงธรรม ในวันเสาร์ที่ 
  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
๔. รบัสมคัรเพือ่นร่วมอดุมกำรณ์-แนวหลงัทำงธรรม ร่วมใจสละแรงกายแรงใจ เพือ่รบัใช้ 
  พระศาสนาและพฒันาสงัคม ตดิต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรอื ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
  www.kanlayanatam.com หรือ Facebook : Kanlayanatam



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม52

เสร็จสิ้นลงอย่ำงสมบูรณ์แบบแล้ว ส�ำหรับงำนแสดงธรรม- 
ปฏิบัติธรรม เป็นธรรมทำนเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่องค์พระบำท- 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวครั้งที่ ๓๐ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ บพติรพมิขุ มหาเมฆ ฤกษ์งามยามด ีในวนัเสาร์- 
อาทิตย์ที่ ๗-๘ มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันส�าคัญของพวกเราที่จะได้ร่วม 
สละแรงกายแรงใจ รวมพลังสามัคคี ท�าความดีเพื่อเผยแผ่ธรรมกันอีกครั้ง 

วั น ที่ ชี วิ ต

มีคุณค่าเพื่อมหาชน
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การจดัสถานทีใ่นวนัเสาร์ที ่๗ เริม่กนัแต่เช้าตรู ่งานนีไ้ด้ “ทมีพระเอก” 
คือน้องๆ นักศึกษำ มศว.องครักษ์ มาเป็นพระเอกขี่ม้าขาว ตั้งแต่เช้าตรู่ ถึง 
๓๐ คน ด้วยความเมตตาของท่ำนอำจำรย์ รศ. ดร.สำลี ่สภุำภรณ์ ด้วยการน�า 
ทมีของอาจารย์ ว่าที ่ดร.ประสทิธิ ์ปีปทมุ และศษิย์อกีรุน่ คอื น้องชำน ุรอบนี้ 
คมุน้องๆ ทีน่่ารกั เรีย่วแรงด ีสดใส สูง้าน มาถงึตัง้แต่ยงัไม่แปดโมงเช้า ข้าว 
อร่อยๆ ของพี่สุชำติ แท้เที่ยงเจริญ ยังมาส่งไม่ถึงเลย อาจารย์ประสิทธิ์จึง 
พาน้องๆ ไปทานข้าวเอาแรงที่โรงอาหาร แล้วกลับมาลุยทุกอย่างที่ขวางหน้า 
จรงิๆ (วนันีอ้าจารย์ประสทิธิม์กี�าลงัใจมาก เพราะหวานใจมาช่วยเป็นแรงกาย 
แรงใจด้วยอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส) รถใหญ่จากปากน�้าคันแรกขนของมาถึงแต่ 
เช้า แต่คนยกคอืชาวโยธาจากปากน�้ายงัจดัของขึ้นรถใหญ่ทีป่ากน�้าอกี ๒ คนั 
จงึยงัไม่มโียธามาเลย ทางบพติรพมิขุกลบัไม่มปัีญหา เพราะได้ทมีน้องๆ มศว. 
องครักษ์ กล้ามโต ใจใสๆ ช่วยเคลียร์งานตั้งแต่ยกเก้าอี้นับพันลงจากรถ 
ยกแผงกั้น พัดลม สารพัด รวมทีมกับมอไซต์วินของพี่อำทิตย์ งานเสร็จไว 
มากๆ เพียงแค่รอรถจากปากน�้าที่จะบรรทุกของตามมา

“ทมีนางเอก” ทีอ่ดชมไม่ได้ คอืทมีห้องโถง น�าโดยคณุน้อง-อจัฉรยิำ และ 
น้องเอ-ชลธิชำ มีแนวร่วมผู้รู้งานและใจนักสู้จิตอาสามากมาย ทั้งญาติมิตร 
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เพือ่นร่วมอดุมการณ์ ทัง้ชำวเทศบำลด่ำนส�ำโรงรวมทัง้ชมุชน ๙๙๙ ซึง่มากนั 
เป็นกองทพัน้อยๆ คอยช่วยท�าความสะอาด น�าทมีปัดกวาดเชด็ จดัเก้าอี ้สะอาด 
เอีย่มอ่อง งานเข้าขาพาให้ผ่านพ้นไปอย่างงดงาม ขอกราบขอบพระคณุทกุท่าน 
ที่เอ่ยนามได้ไม่ครบถ้วน ขอปรบมือให้ทุกท่านผู้เสียสละ 

ท่ำนอำจำรย์ ดร.สนอง วรอไุร เดนิทางมาถงึงานก่อน ๑๐.๐๐ น. มาอยู่ 
เป็นขวญัก�าลงัใจให้ทมีงาน จนบ่ายเยน็ ทมีอาหารพรัง่พร้อม ทัง้พีส่ชุำตหิำข้ำว 
หำน�้ำมำเลี้ยงเพื่อนๆ และภัตตำคำรบุญคุณดำวคุณอุ๋มเจ้ำเก่ำ เดินทำงมำ 
พร้อมทมีและอปุกรณ์ชดุใหญ่ เริม่หงุข้าวต้มแกง ดแูลทมีงานตัง้แต่มือ้กลางวนั 
วันเสาร์ และดูแลทั้งทีมงานและผู้ฟังธรรม ตลอดวันงาน เลยไปถึงมื้อเย็นวัน 
อาทิตย์ ยิ่งใหญ่ด้วยน�้าใจขออนุโมทนาและส�านึกในพระคุณ เพื่อนพี่น้อง 
ทุกท่านผู้ร่วมขับเคลื่อนกองทัพธรรมอย่างเข้มแข็ง พอทานอาหารอร่อยกัน 
กลางวนัจากภตัตาคารบญุคณุดาวแล้ว อาจารย์ ดร.สนอง วรอไุร น�าพวกเรา 
ไปกราบไหว้พระทีห่อพระและศาลพ่อปู ่ทีเ่คารพของชาวบพติรพมิขุ ซึง่ทมีงาน 
จิตอาสา น�าโดยคุณน้อง-อัจฉริยาและผองเพื่อน มาช่วยกันท�าความสะอาด 
รวมทั้งขัดโคมไฟ เปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่ทั้งหมด น่าปลื้มใจ

งานจดัสถานทีว่นัเสาร์ ผ่านพ้นไปอย่างราบรืน่เรยีบร้อยและลงตวั เพราะ 
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ทกุท่านรูง้านด ีทมีชงโควศิวกรรมน�ำโดยคณุหม ูน้อง 
อ๊อฟและเพือ่นๆ เดนิไฟให้แสงและพลงังานทัว่งาน พอ 
ก่อนบ่ำย รถบรรทกุของจำกปำกน�ำ้ น�ำโดยน้องเจเจ 
มาถงึแล้ว ทกุอย่างถกูจดัสรรให้เข้าทีเ่ข้าทาง ทมีน�ำ้ดืม่ 
ครำวนี ้ขำดตวัหลกัไปทัง้น้องวนัและคณุขยุ แต่กไ็ด้ 
พระเอกคอืคณุสำยณัห์ (คณุต่ายปูน้่องแต้ม) เดนิทาง 
ตรงจากขอนแก่นมาเป็นผูป้ระสานจดัการงานทกุอย่าง 
ลงตวัหายห่วง ทมีโรงทานน�้าดืม่ของชาวชมรมธรรมะจดัสรร น�าโดยพีส่ชุำต-ิ 
คณุรตัน์ และเพือ่นๆ กเ็ริม่แจกน�า้ ท�าไม่ทนัตัง้แต่เช้าวนัเสาร์กนัเลย สาธุๆ ๆ 

วนังานแสดงธรรม เริม่เปิดให้ลงทะเบยีนตัง้แต่ต ี๕ แต่หลายท่าน โดย 
เฉพาะทีมคุณดำวภัตตำคำรบุญ และน้องๆ มศว. องครักษ์อีก ๗ หนุ่ม ก็ 
เสยีสละนอนค้างแรมทีบ่พติรพมิขุ เพือ่เตรยีมหงุข้าวต้มแกงไว้รอบรกิารตัง้แต่ 
มือ้เช้ามดื และน้องๆ กร็อช่วยบรกิารแรงงานในช่วงเช้ามดืทีท่มีอืน่ยงัมาไม่ถงึ 
วนันีข้อบคณุกรมสำรวตัรทหำรเรอื ส่งพลทหำรหนุม่ใจบญุมำช่วยงำนทัง้วนั 
ถึง ๑๐ นำย รวมกับทีมแรงงำนโยธำและทีมหนุ่มของน้องฮง พวกเรำก็ 
สบำยๆ ไม่เหนื่อยมาก งานวันนี้คนไม่เยอะนัก รวมแล้วประมาณ ๒,๐๐๐ 
กว่าคน แต่พวกเราทกุคนเน้นความสบายใจในการท�างาน และตัง้ใจท�าหน้าทีใ่ห้ 
ดีที่สุด วันนี้คุณน้อง-อัจฉริยา ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากต้องสูญเสีย 
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คุณแม่อันเป็นที่รักกระทันหัน ในวันนี้พอดีเลย อีกทั้งคุณหมอเส็งก็สูญเสีย 
คณุแม่กระทนัหนั ในวนัศกุร์ทีผ่่านมาเช่นกนั ขอแสดงความเสยีใจกบัเพือ่นรกั 
ทัง้สองท่าน ขอบญุกศุลทีพ่วกเราได้ช่วยกนัเผยแผ่ธรรมะสูม่วลชนและปฏบิตัิ 
ธรรมสมควรแก่ธรรม จงเป็นพลังบุญกุศลญาณวิถีน�าส่งให้คุณแม่ทั้งสองท่าน 
ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ 

พระอำจำรย์ประสงค์ ปรปิณุโณ เมตตำมำฉนัเช้ำทีง่ำน ท่ำนอำจำรย์ 
ดร.สนอง วรอไุร ได้ไปกรำบสนทนำธรรมกบัท่ำน ปฏสินัถำรอย่ำงอบอุน่ ก่อน 
ช่วงพธิเีปิด วนันีท่้ำนอำจำรย์ ดร.สำธติ พทุธชยัยงค์ ท่ำนอธกิำรบด ีมำเป็น 
ประธำนเปิดงำนเช่นเคย (ท่านเพิ่งเปิดใจตอนเย็นว่าวันนี้ตอนแรกว่าจะโทร 
มาลาคณุหมอ ว่าคงมาไม่ได้ เพราะต้องไปราชการต่างจงัหวดัซึง่อยูใ่กล้ราชบรุี 
บ้านท่านมาก ท่านไม่ได้กลับบ้านราชบุรีนานแล้ว แต่มาคิดดูว่า...เอ...เรา 
ไม่เคยขาดงานนะ ท่านจึงงดโทรและมาเปิดงานตามปรกติ แล้วท่านก็มา 
ร่วมงานตลอดวัน สาธุ สาธุ สาธุ) จบพิธีเปิดงานแล้ว พระอำจำรย์ประสงค์ 
ปรปิณุโณ แสดงธรรมเรือ่ง “รูร้กัษำใจรอดเป็นยอดด”ี เป็น การแสดงธรรม 
ที่น�าความสุข ความเจริญใจในธรรมมาให้ทุกท่านจริงๆ ประทับใจถ้วนหน้า 
หวังว่าจะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อีก ก่อนท่านเทศน์พิธีกรได้อ่าน 
ประวัติพระอาจารย์ ตอนนั้น..ท่ำนอำจำรย์ ดร.สำธิต พุทธชัยยงค์ จึงเริ่ม 
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ระลึกควำมหลังสมัยเป็นเด็กอยู่อ�ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรีได้ว่ำท่ำนมี 
เพื่อนรักร่วมก๊วนชื่อ “สมประสงค์” และ บนเวทีนี้..นี่คือเพื่อนเก่าของท่าน 
ก�าลงัแสดงธรรมอย่างงดงาม น่าตืน่ตาตืน่ใจ เรยีกรอยยิม้เสยีงหวัเราะได้ตลอด 
เวลา เมื่อพระอาจารย์ลงจากเวที ท่านอธิการบดีจึงรีบกราบแนะน�าตัว (ก่อน 
ท่านขึ้นเวทีก็กราบแนะน�าตัวแล้ว แต่ตอนนั้นยังจ�ากันไม่ได้) ช่างเป็นเรื่อง 
น่ายนิด ีน่าอนโุมทนาทีพ่ระอาจารย์และท่านอธกิารบดมีาพบกนัอกีครัง้หลงัจาก 
จากกนัไป นาน ๔๐ กว่าปี และต่างกอ็ยูใ่นสถานภาพทีง่ดงาม น่าเคารพศรทัธา 
เลือ่มใส จากนัน้ เมือ่ ดร.สนอง วรอไุร ขึน้บรรยำยธรรมต่อสกัพกั ในเรือ่ง 
“ชนะใจตนเอง” ท่ำนอธิกำรบดีและท่ำนอำจำรย์มนตรี จตุรภัทร ก็ตาม 
พระอาจารย์ไปถวายภตัตาหารเพลทีอ่าคาร ๕ ท่านอาจารย์ ดร.สนอง บรรยาย 
ธรรมแบบนักปฏิบัติตัวจริงให้ญาติธรรมหายคิดถึง ทั้งน�าภาวนา แล้วก็พัก 
รับประทานอาหารกลางวันกัน ประมาณ ๑๑.๓๐ น.

วันนี้อากาศแจ่มใส อาหารบริบูรณ์เพราะมีเจ้าภาพโรงทานมาร่วม 
มหาทานครัง้นีอ้ย่างคบัคัง่เหมอืนเดมิ อำม่ำทองสกุ โลทำรกัษ์พงศ์ เจ้ำต�ำรบั 
โจ๊กเจ ซึง่ปีนีอ้ำยเุก้ำสบิกว่ำแล้ว กเ็ตรยีมของเอง ปรงุเอง มาแจกเองตัง้แต่ 
เช้ามืดเหมือนเดิม และท่านยังมีไฟรอแจกอาหารมังสวิรัติ มื้อกลางวันของ 
บรษิทั ว.ีท.ีกำร์เม้นต์ต่ออย่างอิม่ใจอิม่บญุจนลมืวยั ลกูๆ ต้องขอร้องให้กลบัไป 
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พกัผ่อน ท่านจงึยอม ภตัตาคารบญุคณุดาวเป็นร้านใหญ่ใจบญุ ทีด่แูลทัง้ผูฟั้ง 
ธรรมและเพื่อนทีมงาน และมีโรงทานร้านต่างๆ อีกมากมาย เช่น ก๋วยเตี๋ยว 
คั่วไก่ ก็มาผัดแบบโบราณ ทีละจานๆ ควันโขมง คิวยาวเป็นขบวนรถไฟ แต่ 
ญาตธิรรมกไ็ม่ท้อถอย แม้แสงแดดจะแรงหน่อยวนันี ้อาหารในโรงทานทัง้หมด 
น้องผึง้สรปุนบัได้หกพนัชาม แต่คนมาสองพนักว่าคน ปรากฏว่าอาหารเป็นที่ 
นยิม ไม่มเีหลอื เกลีย้งเลย สาธกุบัเจ้าภาพทกุท่าน ทมีงานทกุทมีคกึคกัภาค 
สนาม ทั้งทีมอาหาร ทีมน�้า ทั้งยังมีนมดัชมิลรสช๊อคโกแล็ตบริษัทใจบุญมา 
แจกในงานบุญแบบไม่อั้นอีกด้วย และมีร้านค้าชาวธรรมะหลายหน่วยหลาย 
แห่ง งานบรกิารต่างๆ เช่น ทมีพยำบำลใจบญุของโรงพยำบำลสมทุรปรำกำร 
ก็มำออกหน่วยตรวจสุขภำพฟรีนับสิบ ทั้งยังมีรถสุขาติดแอร์บริการสะดวก 
สบายเย็นฉ�่าถึง ๔ คัน ในช่วงพักกลางวันนี้ ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร 

เมตตาแจกลายเซน็ทีร้่านหนงัสอื ญาตธิรรมเข้าควิ 
คกึคกั แข่งกบัเสยีงโฆษกหน่องเสยีงหวานเจือ้ยแจ้ว 
อยูต่ลอดช่วงพกั ทมีพี่ๆ  ชำวบพติรพมิขุ เปิดร้ำน 
ขำยต้นไม้และสนิค้ำมอืสอง (บญุต่อบญุ) โดยน�า 
ปัจจยัร่วมสมทบทนุเผยแผ่ธรรมกบัชมรมกลัยาณ- 
ธรรมทุกบาททุกสตางค์ แม้รอบนี้ท่านอาจารย์ 
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ใจบุญคือท่ำนอดีตรองอธิกำรบดีอุ่นใจ ลิมตระกูล จะติดภารกิจส�าคัญใน 
ต่างประเทศ แต่พี่ๆ  ชาวบพติรพมิขุ กท็�าหน้าทีก่นัอย่างแขง็ขนั เป็นส่วนหนึง่ 
ของงานเผยแผ่ธรรม น่าอนุโมทนาในน�้าใจอย่างยิ่ง 

พระอำจำรย์ประสงค์ ปริปุณโณ เดินชมบริเวณงำนแล้วกลับไปก่อน 
ไม่ทนัได้กรำบพระรำชวสิทุธมินุ ี(พระอำจำรย์เยือ้น ขนัตพิโล) ซึง่เดนิทำงมำ 
ถึงก่อนบ่ำย พระอาจารย์ประสงค์ท่านไม่รับสังฆทานจ�านวนมากทั้งหมดที่ 
ญาตโิยมถวาย แต่ท่านเมตตาถวายต่อแด่หลวงพ่อเยือ้นทัง้หมด สาธุๆ ๆ งานนี้ 
ทราบข่าวล่วงหน้าว่าหลวงพ่อเยือ้นท่านอาพาธเลก็น้อย แต่เมือ่ได้มากราบท่าน 
ทีห้่องรบัรองแล้วกเ็หน็สหีน้าทีแ่จ่มใส อารมณ์ด ีและเมตตาพวกเรามากเหมอืน 
เดมิ น้องๆ ทมีงานดแูลเข้ามาบบีนวดและสนทนาธรรมกบัหลวงพ่อ เหมอืนได้ 
พบครูบาอาจารย์ที่เคารพศรัทธาที่จากกันไปนานอีกครั้ง พอถึงเวลาสมควร 
ก็กราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อไปห้องประชุมเพื่อแสดงธรรม งานนี้ดาราที่ 
ขาดหายไปหนึง่ท่านคอื คณุตำค�ำไหม ทบัซ้ำย ซึง่เคยนัง่รถเมล์มาจากบงึกาฬ  
ใกล้หนองคายทุกงานไม่เคยพลาด แต่งานนี้ท่านว่าสังขารไม่อ�านวย หลังก้ม 
ไม่ค่อยลง นั่งรถมาเกรงจะไม่สะดวกด้วยหนทางไกล จึงกราบอวยพรให้ท่าน 
หายวันหายคืน เพื่อจะได้พบกันอีกในงานครั้งต่อไป

ช่วงการแสดงธรรมของหลวงพ่อเยื้อน ที่จริงพวกเราเตรียมน�้าเย็นกันไว้ 
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โดยการสนบัสนนุจากเจ้าภาพใจบญุ บ.วรีโชค จ�ำกดั เพือ่ให้ทกุท่านดืม่คนละ 
ขวดเล็กก่อนขึ้นฟังธรรมภาคบ่าย เพื่อจะได้เรียนกรรมฐานน�้าเย็นกัน แต่ 
ไม่สามารถน�าน�้าขวดขึ้นไปแจกบนห้องประชุมได้ จึงต้องดื่มก่อน ครั้งตอน 
แสดงธรรมหลวงพ่อท่านคงพิจารณาความเหมาะสม จึงไม่ได้เน้นเรื่องนี้เป็น 
พเิศษ แต่กไ็ด้ฟังธรรมกนัเตม็อิม่ ในหวัข้อธรรม “ประสบกำรณ์ภำวนำ” มภีาค 
ปฏบิตัต่ิอเนือ่งสงบเยน็ไปทัง้บพติรพมิขุ จนถงึช่วงสดุท้ายประธานชมรมออกมา 
กล่าวขอบคุณแล้ว ท่ำนอำจำรย์มนตรี จตุรภัทร ก็เป็นโลโก้ชมรมออกมำ 
ปิดงำนช่วงสุดท้ำย เป็นอันจบงานแสดงธรรมครั้งที่ ๓๐ อย่างงดงาม ญาติ 
ธรรมลงไปรับของที่ระลึก คนละถุงใหญ่มากๆ กลับไปอ่านกลับไปฟังกลับไป 
ศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมของทุกท่าน ขออนุโมทนาผู้มีบุญ 
ไว้ ณ ที่นี้ 

จากนัน้ทมีงานกม็าช่วยกนัเกบ็ของ ส่งของ กว่าจะออกจากบพติรพมิขุก็ 
หกโมงเยน็กว่าๆ แล้ว สบายใจทีง่านจบบรบิรูณ์เรยีบร้อย แม้จะไม่สมบรูณ์แบบ 
แตก่ช็ว่ยกันท�าเต็มที ่ด้วยเรีย่วแรงก�าลงักายก�าลงัใจของเพือ่นร่วมอุดมการณ์ 
ขอกราบทีด่วงใจน�า้ใจอนังดงามของเพือ่นๆ พี่ๆ  น้องๆ และขอน้อมน�าบญุกศุล 
ส่งถึงเพื่อนที่เป็นก�าลังใจอยู่ทางบ้าน หรือมีภารกิจอันจ�าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจ 
มาร่วมงานได้ ขอได้รับอานิสงส์ในมหากุศลมหาทานครั้งนี้ทั่วหน้ากัน รวมทั้ง 
เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ร่วมทางเดินแสนไกลในสังสารวัฏ อัน 
หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นี้ เหนืออื่นใดคือน้อมบุญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา 
อาจริยบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 
ขอจงทรงพระเจริญ แล้วพบกันอีกครั้ง ในงำนแสดงธรรมครั้งที่ ๓๑ วัน 
อำทติย์ที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๘ แน่นอน เรำจะกลับมำ 
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ร่วมยอดปัจจัย ในงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๓๐
๑.  ถวาย พอจ.ประสงค์ ปริปุณโณ  ๖๙,๔๖๕  บาท
๒.  บูชาคุณ ดร.สนอง วรอุไร  ๕๙,๗๘๕.๕๐  บาท
  (ท่านยกให้ชมรมกัลยาณธรรมทั้งหมด) 
๓.  ถวายพระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพ่อเยื้อน)  ๖๙,๙๓๖.๒๕  บาท
  และสมทบสร้างเจดีย์น�้าซับ  ๗,๐๐๐ บาท 
๔.  สมทบมูลนิธิสุปฏิปันโน  ๔๙,๓๖๘.๗๕  บาท
  และร่วมต้นผ้าป่าสร้างอุโบสถ  ๑๕,๘๕๐ บาท 
๕.  สมทบ ค่ารักษาภิกษุ-สามเณรอาพาธ 
  ตึกวชิรญาณวงศ์ รพ.จุฬาลงกรณ์   ๕๔,๓๙๒.๒๕  บาท
๖.  สมทบ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ๔๕,๖๐๕  บาท
๗.  สมทบ โครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ๔๓,๘๓๗  บาท
๘.  ร่วมเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรม (จากตู้)  ๗๔,๑๑๒.๗๕  บาท
  ร้านขายสินค้ามือสองบุญต่อบุญ  ๑๐,๐๐๐  บาท
  ร้านต้นไม้บุญ  ๑๔,๐๐๐  บาท

โปรดอ่านข้อมูลรายชื่ออนุโมทนาเจ้าภาพงานแสดงธรรมครั้งที่ ๓๐ 
ได้ในเว็บไซต์ www.kanlayanatam.com ขออนุโมทนาทุกท่าน

มาร่วมอนุโมทนายอดปัจจัยในงานแสดงธรรมครั้งที่ ๓๐ กันนะคะ



องค์กรการกศุลหนึง่ ซึง่ตัง้ขึน้ตามด�ารขิองท่านเจ้าคณุพระภาวนาเขมคณุ ว.ิ  (หลวงพ่อ 
สรุศกัดิ ์ เขมรงัส)ี  ท่านเจ้าอาวาสวดัมเหยงคณ์ องค์ประธานกรรมการมลูนธิสิปุฏปัินโน  
มีเจตนาประสงค์จะให้เป็นองค์กรที่ด�าเนินงานเพื่อ

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๒. สืบสานการศึกษาพระปริยัติธรรมแขนงต่างๆ 
๓. สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณกุศล สงเคราะห์-อนุเคราะห์ชุมชนในสังคม
ทัง้นีเ้พือ่จรรโลงสบืทอดอายพุระพทุธศาสนา สร้างศรทัธาสามคัคธีรรม น�าความ 

สงบร่มเย็น สู่สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามวิถีพุทธโดยแท้

กจิกรรมตามวตัถปุระสงค์ทีม่ลูนธิไิด้ด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ต้นจนปัจจบุนั
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมในด้านต่างๆ

-  เสียงธรรมตามสื่อต่างๆ และโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
- การจัดงานสาธยายพระไตรปิฎก
- สนับสนุนการจัดอบรมกรรมฐานคอร์สต่างๆ
- สนับสนุนการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา
-  ร่วมกับองค์กรภายนอกจัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรม 
  อาทิ ชมรมกัลยาณธรรม, ชมรมสุรัตนธรรม, หอจดหมายเหตุฯ

มูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์
๙๕ หมู่ ๒ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

รายการธรรมสุปฏิปันโน
ทางสถานีวิทยุทหารอากาศ ๐๑ มีนบุรี



๒. การสืบสานและอุปถัมภ์บ�ารุงการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกแขนง
- ถวายนิตยภัตพระอาจารย์ผู้สอน
- ถวายทุนการศึกษาแด่ผู้สอบผ่านปริยัติธรรมทุกแขนง
- อุปถัมภ์บ�ารุงการจัดการเรียน-การสอนปริยัติธรรม
- จัดหาอุปกรณ์-ต�าราเรียน อ�านวยความสะดวกผู้เรียน

๓. การสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณกุศลสงเคราะห์ชุมชนในสังคม
- สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร-ชีน้อย-ศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน
- สนับสนุนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ น้อมธรรมน�าส�านึกเยาวชน  - มอบชุดขาวเด็ก
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันแม่-มอบทุนการศึกษานักเรียน และเทิดทูนพระคุณแม่
- ส่งเสริมดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติธรรม
- การปันน�้าใจให้ผู้ประสบภัยต่างๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวรอ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสุปฏิปันโน” 

เลขที่บัญชี ๒๖๕-๐-๐๙๙๙๗-๖  
กรุณาส่งส�าเนาใบโอนเงินหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่.. 

ส�านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน อาคารเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

โทร. ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๔ หรือ ๐๘๓-๐๗๙-๙๓๐๒ แฟกซ์ ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๕ 
อีเมล์ spn12082552@hotmail.com

เสฏฐนฺทโท เสฏฐมุเปติ ฐานํ  
ผู้ให้สิ่งประเสริฐย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

จาก พุทธภาษิต



ภาพแห่งความทรงจ�างานแสดงธรรม ครั้งที่ ๓๐
วันอาทติย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘


