ข่าวสารกัลยาณธรรม
ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๓๓  เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

รายละเอียดงานแสดงธรรมครั้งที่ ๓๐

สติสัมปชัญญะรักษาจิต
ยุติธรรม

อนาคตท�ำนายได้
“...ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน
ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะ
เป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอืน่ ต่อไปอีก คือ ท�ำให้สามารถใช้ความรูท้ มี่ อี ยูท่ ำ� งาน
ทีต่ อ้ งการได้ แล้วการท�ำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอืน่ ๆ ต่อเนือ่ งกันไป
อีก ไม่หยุดยัง้ ดังนัน้ ทีพ่ ดู กันว่า ให้พจิ ารณาเหตุผลให้ดนี นั้ กล่าวอีกนัยหนึง่
ก็คือ ให้พิจารณาการกระท�ำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมัก
นึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้าง
เหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระท�ำในปัจจุบัน...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙

พระพุทธเจ้าเคยรับสั่งกับพระภิกษุสงฆ์ว่า
การที่เธอทั้งหลายก�ำลังท�ำความเพียร
เจริญมรรคมีองค์แปด
ตามหลักสติปัฎฐาน ๔ อยู่นี้
เธอจะปรารถนาความสิ้นอาสวะกิเลส
หรือไม่ปรารถนาก็ตาม
แต่เธอก�ำลังได้ขัดเกลากิเลสอยู่
แต่เธอไม่รู้หรอกว่า วันหนึ่งๆ
ได้ขัดเกลาไปแค่ไหน
แต่นั่นคือได้ขัดเกลาอยู่
พระพุทธเจ้ารับรองไว้ให้อย่างนั้น
ท่านอุปมาเหมือนกับลูกพรวนเรือ
ที่เขาลากขึ้นบก-ลงน�้ำ 
มันก็ถูไป ขัดเสียดสี มันก็สึกไปทุกวัน
แต่ดูไม่เห็นว่ามันสึกไปวันละเท่าไร
ดูไม่ออก แต่มันสึกทุกวัน
จนไปนานๆ ก็จะเห็นกลมเกลี้ยง
รู้สึกเหมือนไม่ได้อะไรในทันที
ที่จริงมันขัดเกลาอยู่

แ ต่มันยังไม่ปรากฏชัด
การปฏิบัติก็เหมือนกัน
มันขัดไป ขัดไป ถ้าไม่มีครั้งนี้
ก็จะรู้แจ้งในครั้งหน้าไม่ได้
การที่อยู่ดีๆ จะรู้แจ้งบรรลุธรรม
โดยไม่มีครั้งต้นๆ นั้น เป็นไปไม่ได้
ต้องอาศัยสติต้นๆ
ที่ฝึกฝนอบรมพยายาม
มีล้มลุกคลุกคลาน
เป็นการสะสมไว้ ผิดบ้าง ถูกบ้าง
เพียรไป เผลอบ้าง รู้บ้าง
นี่คือการสะสมอยู่

ธัมโมวาท โดย
พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
จ.พระนครศรีอยุธยา

วารสารชมรมกัลยาณธรรม
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓
ฉบับมีนาคม ๒๕๕๘

• ส�ำนักงานปากนํ้า
  ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต.ปากนํา้ อ.เมือง     
  จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
www.kanlayanatam.com

ภาพจากปก : บรรยากาศงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ครั้งที่ ๖ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
จ�ำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม

สัพพทานัง ธรรมทานัง ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

คติธรรมประจ�ำฉบับ

๑. เผยแผ่พระธรรมค�ำสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกชมรม
กัลยาณธรรมและพุทธศาสนิกชน
๓. เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มผู้อุทิศตน
เป็นแนวหลังทางธรรม
๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

ยามเยาว์เห็นโลกล้วน แสนสนุก
เป็นหนุ่มสาวก็หลงสุข ค�่ำเช้า
กลางคนเริ่มเห็นทุกข์ สุขคู่ กันนอ
ตกแก่จึงรู้เค้า โลกล้วน อนิจจัง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ

สารบัญ
เส้นทางลัดสู่นิพพาน มีจริงหรือ? ตอน ๑
ปกิณกธรรม
พิษจากผลแห่งความดี
พลังแห่งจิตเงียบ
๑๕ ข้อคิด ที่เปลี่ยนคนธรรมดา
   ให้กลายเป็นคนใจดีที่มีความสุข
ยุติธรรม
ก�ำหนดการจัดงานแสดงธรรมครั้งที่ ๓๐
ค�ำแนะน�ำผู้เข้าฟังธรรมในงานแสดงธรรม
แผนที่ มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
ประวัติย่อขององค์บรรยาย
สติสัมปชัญญะรักษาจิต
น้อมสู่ใจ
ปีใหม่-ชีวิตใหม่

๔
๑๔
๑๖
๒๐
๒๒
๒๗
๓๕
๓๖
๓๘
๓๙
๔๕
๔๙
๕๒

๕๗
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
จากหนึ่งเป็นร้อย จากน้อยเป็นกองทัพธรรม ๕๙
๗๒
๑ ทศวรรษ ชมรมกัลยาณธรรม
๗๗
เหมือนเกิดใหม่
๘๑
อย่าทิ้งกันนะ
๘๖
แด่นาวาธรรม
๘๘
อยู่ที่ว่า...ท่านต้องการอะไรในชีวิต
๙๓
สถาบันแห่งธรรม
๙๘
มาร่วมสร้างบารมีธรรม
๑๐๒
จากจิตอาสา สู่เส้นทางภาวนา
จากทางสายเอก สู่แนวหลังทางธรรม
๑๐๔
จนมาเป็นจิตอาสา
อิ่มใจ อิ่มธรรม กับงานแสดงธรรมครั้งพิเศษ ๑๐๘

เส้นทางลัด

สูมี่นจิพ
พาน
ริงหรือ?

ตอนที่ ๑

อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

พระพุทธองค์ ได้ตรัสไว้วา่ “สัพเพ ธัมมา อนัตตา” แปลว่า

ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน หรือ ไม่มีตัว ไม่มีตน นั่นเอง
ค�ำว่า “ธรรมทั้งหลาย” ก็คือ รวมทุกสรรพสิ่ง ทุกเหตุการณ์ ทุก
ปรากฏการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโลกใบนี้ที่
เราอาศัยอยู่ ดวงดาวอื่นๆ จักรวาลทั้งหลาย อนันตจักรวาลทั้งหลาย ฯลฯ
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ล้วนลงอยูใ่ นความหมายของค�ำว่า “ธรรม” ทัง้ สิน้ ฉะนัน้ หากเราเข้าถึงความ
เป็น “อนัตตา” ได้ ก็เท่ากับเราเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น โลกีย
ธรรมคู่กับโลกุตตรธรรม สังขตธรรมคู่กับอสังขตธรรม สังขารธรรมคู่กับ
วิสังขารธรรม วัฏฏสงสารคู่กับนิพพาน ฯลฯ
อนึง่ ถ้าเข้าถึง “อนัตตา” ได้ ก็เท่ากับเข้าถึงธรรมชาติอกี ๒ อย่าง คือ
อนิจจังกับทุกขัง ได้ เพราะสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนย่อมต้องอาศัยสิ่งอื่นๆ ใน
การท�ำให้มันมีขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ไม่มีสิ่งใดในโลก ในสากลจักรวาล ที่จะอยู่
ของมันโดดๆ ได้ เช่น ดวงดาวก็ตอ้ งอาศัยแรงดึงดูดระหว่างกัน ต้องอาศัย
การโคจรเป็นระบบโดยอิงอาศัยดวงดาวอืน่ ๆ เช่น ในระบบสุรยิ จักรวาล ซึง่ 
มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวนพเคราะห์อีก ๙ ดวง หมุนโคจร
รอบดวงอาทิตย์อย่างเป็นระบบ ไม่วิ่งชนซึ่งกันและกัน เพราะอาศัยแรง
ดึงดูดระหว่างดวงดาวนัน่ เอง อีกทัง้ ดวงดาวทัง้ หลายจะหมุนโคจรได้กต็ อ้ งอาศัย
ช่องว่างหรืออากาศ ซึ่งในทางธรรมะเรียกว่า อากาศธาตุ หากในท้องฟ้า
หรือจักรวาลไม่มอี ากาศธาตุ คือ ความว่างอันเวิง้ ว้างหาทีส่ ดุ มิได้แล้ว ดวงดาว
ต่างๆ จะหมุนโคจรได้อย่างไร?
มนุษย์เราก็เช่นกัน หากปราศจากสเปิร์มของพ่อและไข่ของแม่ ผู้
ให้กำ� เนิดกายเนือ้ แล้ว และมีปฏิสนธิวญ
ิ ญาณเข้าผสมโรงด้วย จึงจะเกิดเป็น
ทารกได้ และทารกก็ต้องอาศัยอาหาร อากาศ แร่ธาตุ สิ่งหล่อเลี้ยงอื่นๆ
จากแม่ในระหว่างที่อยู่ในครรภ์ เพื่อการเจริญเติบโต พอคลอดออกมาแล้ว
ก็ต้องอาศัยนมแม่ นมกระป๋อง อาหารเสริม น�้ำ อากาศ สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
เช่น บ้านที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าสวมใส่ ฯลฯ เพื่อท�ำให้เจริญเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ได้
ต่อมาก็ต้องส่งเข้าเรียนยังโรงเรียนอนุบาล ผ่านการศึกษาตามล�ำดับ
ตัง้ แต่ชนั้ ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย กว่าจะจบการศึกษาออกมาท�ำมา
หากินได้ ในทุกๆ วัน ก็จะขาดเสียมิได้ซงึ่ อาหารและอากาศ ซึง่ ล้วนแล้วเป็น
สิ่งภายนอกที่เราต้องอาศัย หาไม่แล้วชีวิตก็อยู่รอดไม่ได้
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ฉะนัน้ การทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยกันกับสิง่ อืน่ ๆ (inter-dependence) ภาษา
ชาวบ้าน เรียกว่าต้องพึ่งจมูกคนอื่นหายใจ โดยที่ตัวของมันเอง ยืนหยัด
ด้วยตัวของมันเองไม่ได้ มันจึงไม่เทีย่ ง (เป็นอนิจจัง) และเพราะทุกสิง่ อย่าง
ต้องมีการพัฒนา มีวิวัฒนาการ มีการเจริญเติบโต มีความก้าวหน้าไปจาก
เดิม มันจึงด�ำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เพราะถูกปัจจัยแวดล้อมบีบบังคับให้
ต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปเรื่อยๆ ภาษาธรรมะเรียกสิ่งนี้ว่า “ทุกขัง”
แปลว่า ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ แต่เป็นเพราะเราไปแปลความหมายของ
ค�ำว่า “ทุกขัง” หรือ “ทุกข์” ไปในแง่ของความรู้สึกที่เกิดขึ้นเท่านั้น เช่น
เรามีความสุข มีความสมหวัง ประสบความส�ำเร็จในการศึกษาและในหน้าที่
การงาน แล้วอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเรานานๆ แต่มันก็ต้องแปรเปลี่ยนไป
ตามเหตุตามปัจจัยของมัน พอมันแปรเปลี่ยนหรือจากเราไป เราก็รู้สึกเป็น
“ทุกข์” หรือ “ทุกขัง” เกิดขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว การน�ำค�ำ “ทุกขัง” มาใช้ใน
ความรู้สึกที่เกิดขึ้น มันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหมายแท้ๆ ของมัน
เห็นหรือยังว่า ถ้าเข้าถึง “อนัตตา” ได้ ก็จะเข้าถึงอนิจจังกับทุกขังด้วย
เพราะ ๓ ค�ำนี้เป็นสิ่งเดียวกัน เพียงแต่อธิบายไปคนละมุมมองเท่านั้น ก็
เท่ากับเราเข้าถึงกฎแห่งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา ซึ่งเป็นกฎ
แห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ครอบง�ำทุกสรรพสิ่งในโลกและในสากลจักรวาล
หากเราพิจารณาการท�ำงานของ “กาย-จิต” ภาษาธรรมะเรียกว่า “รูป-
นาม” ด้วยความเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา ในทุกๆ ขณะจิต
ในทุกๆ ขณะเหตุการณ์ ในทุกๆ ปรากฏการณ์ เราก็จะคลายความยึดมั่น
ถือมัน่ ในสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงได้ เพราะทุกสรรพสิง่ ล้วนไม่มสี าระแก่นสารแท้ๆ
ในตัวของมันเอง เพราะมันล้วนต้อง
• อาศัยเหตุ-ปัจจัยอื่นๆ ในการท�ำให้มันเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป เรียกว่า
“inter-dependence”
• ถึงแม้จะเป็นสรรพสิ่งคนละอย่าง คนละเหตุการณ์ แต่ในความ
เป็นจริงของการต้องอยู่ร่วมกัน หรือรวมกันเป็นหมู่เหล่า มันก็ต้องอาศัย
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หากเราพิจารณาการท�ำงานของ “กาย-จิต” ภาษาธรรมะ
เรียกว่า “รูป-นาม” ด้วยความเป็นไตรลักษณ์ คือ
อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา ในทุกๆ ขณะจิต ในทุกๆ ขณะ
เหตุการณ์ ในทุกๆ ปรากฏการณ์ เราก็จะคลายความยึด
มั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน เช่น ระหว่างสามีกับภริยา, พ่อ-แม่-ลูก,
นายจ้าง-ลูกจ้าง, ผู้ปกครอง-ผู้ใต้ปกครอง, หัวหน้า-ลูกน้อง, ฯลฯ ทุกอย่าง
จึงเป็น inter-related คือ ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
นอกจาก ๒ ข้อข้างต้นแล้วยังต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม ทั้งรอบๆ ตัว
และไกลตัว ที่จะท�ำให้กิจกรรมต่างๆ ทั้งหลายเชื่อมโยงกัน ท�ำให้เกิดผล
ส�ำเร็จของงานต่างๆ ได้ เช่น เราต้องการอาหาร (ซึง่ ปลูกโดยชาวนา-ชาวสวน-
ชาวไร่) ต้องการอากาศหายใจ (ซึง่ ธรรมชาติได้ให้ไว้) ต้องการรถยนต์หรือ
รถขนส่ง เพือ่ พาเราจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ ต้องการโทรศัพท์หรือเครือ่ งมือ
โทรคมนาคมเพือ่ การสือ่ สารติดต่อระหว่างกัน ต้องการเครือ่ งครัวต่างๆ เพือ่ 
ใช้ประกอบอาหาร ฯลฯ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นต้องเกีย่ วข้องถึงกันอย่างไม่มที างหลีก
เลี่ยงได้ เรียกว่า มันต้องมี inter-connectedness
เห็นหรือยังว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้หรือในสากลจักรวาลที่มันจะเกิด
ขึน้ และด�ำรงสถานะของมันอย่างโดดๆ ด้วยตัวของมันเองได้ เพราะมันล้วน
inter-dependence+inter-related+inter-connectedness ทั้งสิ้น มันจึง
สรุปลงที่ “อนัตตา” เป็นธรรมหนึ่งเดียวเท่านั้นของทุกสรรพสิ่ง ภาษาบาลี
เรียกว่า “เอโก ธัมโม” ผู้ที่เข้าถึงอนัตตา ก็คือผู้ที่บรรลุธรรมนั่นเอง
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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เอามาสรุปเป็นภาคปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะได้ธรรม ๗ หมวด มี ๓๗ ประการ
เรียกว่า “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่
สติปัฏฐาน
๔
สัมมัปปธาน
๔
อิทธิบาท
๔
อินทรีย์
๕
พละ
๕
โพชฌงค์
๗
อริยมรรคมีองค์
๘
รวม
๓๗
ย่อ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ” ลงไปอีก ก็จะได้ ศีล-สมาธิ-
ปัญญา
ศีล-สมาธิ-ปัญญา ที่จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นมีอยู่ในอริยมรรคมี
องค์ ๘ เท่านั้น โดยต้องเอาหมวด “ปัญญา” ขึ้นก่อน แล้วจึงตามด้วย
“ศีล” กับ “สมาธิ” เพราะเหตุผลดังนี้
คนทีม่ ศี ลี บริสทุ ธิค์ รบถ้วน อาจไม่มปี ญ
ั ญาก็ได้ เพราะ “ศีล” เป็นเพียง
ตัวคุมประพฤติคนเรา ผ่านทางกายกับวาจา ท�ำให้เป็นคนเรียบร้อย มีศีล
มีธรรม อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสขุ ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ แต่กเิ ลส
ที่นอนเนื่องลึกๆ อยู่ในขันธสันดาน ไม่สามารถประหารได้ด้วยศีล
คนที่ปฏิบัติมีสมาธินิ่ง ดิ่ง สงบ เกิดปีติ-สุข อย่างยิ่งยวดนั้น ก็เพียง
แต่ทำ� ให้จติ บริสทุ ธิใ์ นช่วงทีป่ ฏิบตั สิ มาธิ ตัวกิเลสทีน่ อนเนือ่ งลึกๆ อยูใ่ นขันธ-
สันดาน ตัวสมาธิทที่ ำ� ให้จติ นิง่ -สงบ-ปีต-ิ สุข ก็ไม่สามารถประหารกิเลสเหล่านี้
ได้ พอออกจากสมาธิแล้วมาเจอสิง่ แวดล้อมเดิมๆ จิตก็กลับสูค่ วามเป็นปุถชุ น
เดิมๆ เรียกว่า สงบได้เฉพาะตอนอยูใ่ นสมาธิ พอออกจากสมาธิ ทุกอย่างก็
เหมือนเดิม
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ฉะนั้น การจะประหารกิเลสที่นอนลึกๆ อยู่ในขันธสันดานจึงต้องใช้
“ปัญญา” ในการแยกแยะการท�ำงานของกิเลสออกเป็นการท�ำงานของรูปกับ
นาม และพิจารณารูป-นามนั้นเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา
จนเข้าสภาวะทีแ่ ท้จริงของมันว่า มันไม่มสี าระแก่นสารใดๆ เพราะต้องอาศัย
เหตุ-ปัจจัยอื่นๆ ในการท�ำให้มันเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ไม่สมควรไปยึดมั่น
ถือมัน่ ว่า เราเป็นนัน่ นัน่ เป็นเรา นัน่ เป็นตัวตนของเรา จิตทีค่ ลายออกเพราะ
เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ตามสภาวะแท้จริงของมัน จึงจะสามารถสลัดออกซึ่ง
กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานได้
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงให้เอาปัญญาน�ำศีลกับสมาธิ เพราะถ้าปัญญา
พัฒนาถูกต้องถูกทางแล้ว ปัญญาจะสอนเราเองว่า ต้องมีศลี กับสมาธิ จึงจะ
ไปได้ตลอดรอดฝัง่ หาไม่แล้วก็ตอ้ งสะดุดระหว่างทาง ไปถึงฝัง่ โลกุตตรธรรม
ไม่ได้ คือไปนิพพานไม่ได้นั่นเอง
ส่วนผู้ที่ฝึกฝนจิตโดยเอาศีลขึ้นก่อน แล้วตามด้วยสมาธิ มักจะลืม
พัฒนาปัญญาในภายหลัง เพราะไปติดยึดความสงบสุขในสมาธิ จนลืม
พัฒนาวิปัสสนาปัญญา เลยท�ำให้ไปถึงฝั่งโลกุตตรธรรมไม่ได้ แต่สามารถ
ไปเกิดในภพภูมทิ ดี่ กี ว่าในปัจจุบนั ได้ เช่น ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพ ไปเกิด
เป็นรูปพรหม หรือ อรูปพรหม เป็นต้น ซึ่งภพภูมิต่างๆ เหล่านี้ พระพุทธ
องค์ตรัสว่า ยังเป็นไปตามอายุขัย พอหมดบุญหมดอายุขัย ก็ล่วงตกลงมา
เกิดในภพภูมทิ ตี่ ำ 
�่ เช่น มนุษย์ เป็นต้น เป็นการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รจู้ กั 
จบสิ้น เรียกว่า บรรลุธรรมไม่ได้ ไปนิพพานไม่ได้นั่นเอง
การที่พระพุทธองค์ให้เอาปัญญาขึ้นก่อนศีลและสมาธิในอริยมรรค
มีองค์ ๘ ก็โดยมุ่งหมายให้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ แบบโลกุตตระ คือ
เพือ่ ความหลุดพ้นจากทุกข์ หรือเข้าถึงสภาวะนิพพานนัน่ เอง เปรียบเหมือน
การติดกระดุมเสื้อ ถ้าติดเม็ดแรกผิดที่ ที่เหลือก็จะผิดหมด เหมือนกับเรา
ด�ำเนินข้อแรกในอริยมรรคมีองค์ ๘ ผิด คือ ไม่เป็นไปตาม “สัมมาทิฏฐิ”
การปฏิบัติที่เหลืออีก ๗ ข้อ ก็ย่อมผิดหมด แทนที่การปฏิบัติจะพาเราไป
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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“นิพพาน” แต่กลับพาเราวนเวียนอยู่ใน “วัฏฏสงสาร” อย่างหาที่สุดมิได้
ตัว “ปัญญา” ในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ของอริยมรรคมีองค์ ๘ จึงท�ำ
หน้าที่เป็นหัวหน้า เพื่อรวบรวมมรรคข้ออื่นๆ อีก ๖ ข้อ ให้รวมกับ ๒ ข้อ
แรก เกิดเป็นมรรค ๘ สมังคี เพื่อเป็นแรงส่งต่อให้เกิดมรรคญาณ เพื่อ
ประหารอกุศลจิต ๑๒ และตัดสังโยชน์ ๑๐ ต่อไป การเกิดมรรค ๘ สมังคี
เป็นการเข้าถึงความจริงแท้ของอริยสัจจ์ ๔ เกิดเป็น “สัจจานุโลมญาณ” หรือ
“สัจจานุโลมิกญาณ” หรือ “อนุโลมญาณ” ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนา
ญาณ ต่อจากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณมาคั่นกลางเป็นการแบ่งคุณสมบัติ
ของจิตระหว่างปุถชุ นกับอริยบุคคล แล้วก็จะเกิดมรรคญาณในการเป็นอริย
บุคคลเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป

วิเคราะห์กับพระอภิธรรม

พระอภิธรรมเป็นการศึกษาปรมัตถธรรม ๔ ได้แก่
จิต
มี ๘๙ ดวง (หรือ ๑๒๑ ดวง ถ้าเอาเรื่อง “ญาณ” 
		
มาเกี่ยวข้อง)
เจตสิก มี ๕๒ ดวง
รูป
มี ๒๘ รูป
นิพพาน มี ๑ เดียว
ในจ�ำนวนจิต ๘๙ ดวงนั้น มีเพียง ๘ ดวง คือ มรรคจิต ๔ กับ
ผลจิต ๔ ที่ถือเป็นโลกุตตรธรรม ผู้ปฏิบัติเพียงแต่ท�ำให้เกิดมรรคจิต ๔
ซึ่งเป็นจิตของพระอริยบุคคล เริ่มตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ ตามล�ำดับ ส่วน “ผลจิต ๔” ไม่ตอ้ งไปฝึกอะไร
กับมัน มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติต่อจากมรรคจิต ๔ โดยทันที เท่ากับว่า
ผูท้ ปี่ ระสงค์จะไปพระนิพพาน ก็เพียงแต่ทำ� ให้มรรคจิต ๔ เกิดขึน้ โดยมีจติ 
ดวงอื่นๆ เช่น กามาวจรกุศลจิต รูปาวจรกุศลจิต อรูปาวจรกุศลจิต เป็น
ผู้ช่วยสนับสนุน เพื่อผลักดันให้เกิดมรรคจิต ๔ ขึ้น
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ส่วนปรมัตถธรรมที่เหลือ อันได้แก่ จิต ๘๑ ดวง, เจตสิก ๕๒ ดวง,
รูป ๒๘ รูป ล้วนจัดอยู่ใน “สังขตธรรม” คือ ธรรมที่มีเหตุ-ปัจจัยมาปรุง
แต่ง มันจึงเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป ซึ่งยังถือเป็นฝ่าย “โลกียธรรม” คือ
ธรรมฝ่ายโลกๆ ทีม่ นุษย์ไปยึดถือปฏิบตั กิ นั เช่น เรือ่ งของกุศล-อกุศล, ดี-ชัว่ ,
บุญ-บาป, เพศหญิง-เพศชาย, ฯลฯ ฉะนัน้ จึงเป็นไปตามกฎกติกาแบบโลกๆ
คือ เมือ่ มีเกิดขึน้ -ก็มดี บั , เมือ่ มีสขุ -ก็มที กุ ข์, เมือ่ มีสมหวัง-ก็มผี ดิ หวัง, เมือ่ 
มีกตัญญู-ก็มอี กตัญญู ฯลฯ ธรรมเหล่านีท้ เี่ ป็นฝ่ายดี-ฝ่ายกุศล-ฝ่ายบุญ ก็ทำ� 
ให้จติ เราโน้มเอียงไปกับสิง่ เหล่านี้ เกิดการยึดมัน่ ถือมัน่ ขึน้ มา จึงเกิดความ
หลงว่ามี “ฉัน” เป็นผู้ท�ำบุญ ท�ำกุศล ท�ำความดี แล้วก็ไปคอยรับผลแห่ง
การกระท�ำ (วิบาก) เมือ่ ตายไป ผลแห่งก้อนพลังงานทีส่ ะสมอยูใ่ นจิต ก็จะ
ถูกกฎดึงดูดของธรรมชาติ (The Law of Attraction) ดึงดูดไปยังคลื่น
ความถีพ่ ลังงานทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น ไปเกิดเป็นเทพบนสวรรค์ เป็นรูปพรหม
ในชั้นรูปภูมิ เป็นอรูปพรหมในชั้นอรูปภูมิ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภพภูมิที่ต้อง
เกิด-ตายๆๆๆๆ ทั้งสิ้น เป็นไปตามกรรมและผลแห่งกรรมของบุคคลนั้นๆ
เรียกว่า ต้องจมปรักอยูใ่ นวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รจู้ กั จบสิน้ 
จึงไม่อาจก้าวข้ามสิง่ ที่ “เหนือโลก” หรือ “พ้นโลก” ซึง่ ก็คอื “นิพพาน” ซึง่ 
เป็นสภาวะทีไ่ ม่เกิด-ไม่ดบั ไม่มที งั้ กุศล-อกุศล ไม่มบี ญ
ุ -บาป ไม่มเี พศหญิง-
เพศชาย มีแต่สภาวะว่าง หรือเป็นสุญญตา เท่านั้น
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ได้ยนื ยันว่า ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเกิดก็ตามมาด้วย
ความทุกข์มากมาย เช่น แก่ เจ็บ ตาย ความเศร้าโศก ความร�่ำไรร�ำพัน
ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ฯลฯ ไม่มีผู้ใด
ทีเ่ กิดมาแล้ว จะหนีพน้ สิง่ เหล่านี้ ฉะนัน้ ถ้าไม่อยากมีทกุ ข์ ก็ตอ้ งดับการเกิด
ให้ได้ คือ ดับการเวียนว่ายตายเกิดนัน่ เอง การทีจ่ ะดับการเกิดได้ ใจ (หรือ
จิต) จะต้องเป็นกลาง คือ มีสภาวะ “ว่าง” ไม่ยดึ ติดในสิง่ โน้นสิง่ นี้ เช่น แม้
กุศล บุญ คุณงามความดี ก็ไม่ยึดติด เพียงแต่ให้หมั่นท�ำ  เพื่อจิตจะได้
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ฉะนั้น การจะประหารกิเลสที่นอนลึกๆ อยู่ในขันธสันดาน
จึงต้องใช้ “ปัญญา” ในการแยกแยะการท�ำงานของกิเลส
ออกเป็นการท�ำงานของรูปกับนาม และพิจารณารูป-นาม
นั้นเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา จนเข้า
สภาวะที่แท้จริงของมันว่า มันไม่มีสาระแก่นสารใดๆ
ไม่ถูกธรรมชาติฝ่ายตรงข้าม คือ อกุศล บาป ความชั่ว ครอบง�ำได้ง่าย
อันท�ำให้ใจขุน่ และหมองมัว ซึง่ จะถูกดึงลงสูอ่ บายภูมสิ ถานเดียว ไปเกิดเป็น
สัตว์นรกบ้าง เปรตบ้าง อสุรกายบ้าง และสัตว์เดรัจฉานบ้าง
ส่วนผูท้ อี่ ยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ให้รกั ษาศีล ๕ ให้บริสทุ ธิ์ หมัน่ 
ประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างสม�ำ่ เสมอ มีจติ คิดดี คิดกุศลอยูเ่ ป็นเนือง
นิตย์
ส�ำหรับผู้ที่เพิ่มการปฏิบัติ นอกจากการรักษาศีล ๕ และรักษากุศล
กรรมบถ ๑๐ แล้ว ยังมี “หิริ” (ความละอายต่อบาป) และ “โอตตัปปะ”
(ความเกรงกลัวต่อบาป) ซึ่งถือเป็น “เทวธรรม” โดยปฏิบัติเพิ่มเติม เมื่อ
ตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ ซึง่ มีอยู่ ๖ ชัน้ ซึง่ ก็คอื ไปด้วยมหา
กุศลจิต ๘ ซึ่งให้ผลเป็นมหาวิปากจิต ๘ นั่นเอง
ส่วนผู้ที่บ�ำเพ็ญสมาธิโดยเพ่ง “รูป” เช่น กสิณ ลมหายใจเข้าออก
ท้องยุบ-พอง ฯลฯ เป็นอารมณ์ของจิต จนกระทั่งจิตนิ่งดิ่งเข้าสู่ฌาน และ
ตายลงในระหว่างได้ฌาน ก็จะไปเกิดเป็น “รูปพรหม” ในรูปภูมิ ๑๑ ชั้น
(ความจริงแล้ว รูปภูมมิ ที งั้ หมด ๑๖ ชัน้ แต่ ๕ ชัน้ สุดท้าย จะเป็นทีเ่ กิดของ
พระอนาคามี ซึ่งเราเรียกว่า สุทธาวาสภูมิ ๕ พระอนาคามีจะมาเกิดและ
บ�ำเพ็ญต่อใน ๕ ชั้นนี้ เพื่อความส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อไป) สรุปแล้ว
ก็คือ เป็นผู้ที่ไปเกิดด้วยการบ�ำเพ็ญ รูปาวจรกุศลจิต ๕ ซึ่งจะให้ผลเป็น
รูปาวจรวิปากจิต ๕
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ส�ำหรับผู้ที่ต้องการบ�ำเพ็ญสมาธิโดยท�ำให้จิตละเอียดยิ่งขึ้น ภายหลัง
ที่ได้รูปฌานแล้ว ก็จะเพ่ง “อรูป” คือสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ของจิต เช่น
เพ่งอากาศ (คือช่องว่าง) อันหาทีส่ ดุ มิได้เป็นอารมณ์ เรียกว่า “อากาสานัญ-
จายตนะ”, เพ่งวิญญาณ (การรับรู้) อันหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ เรียกว่า
“วิญญาณัญจายตนะ”, เพ่งความว่างเปล่า-ความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์
เรียกว่า “อากิญจัญญายตนะ” และสุดท้ายเพ่งตัวสัญญาซึ่งขณะที่นิ่งสงบ
อยูน่ นั้ ก็เหมือนกับการไม่มสี ญ
ั ญา แต่ภายใต้ความนิง่ สงบอยูน่ นั้ บางครัง้ ก็
มีสัญญาโผล่ออกมาให้เห็นน้อยหนึ่งนิดหนึ่ง จึงเป็นภาวะที่ว่า จะมีสัญญา
ก็ไม่ใช่ จะไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ในทางธรรมเรียกสภาวะนี้ว่า “เนวสัญญา-
นาสัญญายตนะ” เมื่อตายลงในระหว่างที่ฌานยังไม่เสื่อม ก็จะไปเกิดเป็น
“อรูปพรหม” ในอรูปภูมิ ๔ ชัน้ สรุปแล้วก็คอื ผูท้ ไี่ ปเกิดด้วยอรูปาวจรกุศล
จิต ๔ ซึ่งให้ผลเป็นอรูปาวจรวิปากจิต ๔
ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น ก็ยังเป็นการเกิด-ตายๆๆๆๆ ใน ๓๑ ภพภูมิ
ซึ่งจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างหาจุดจบสิ้นไม่ได้
(โปรดติดตามตอนที่ ๒ ในฉบับหน้า)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม

ชมรมกัลยาณธรรมแจกสือ่ ธรรมทานทุกๆ เดือน ติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์กลั ยาณธรรม
(www.kanlayanatam.com) หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ทชี่ มรมกัลยาณธรรม ส�ำนักงาน
ปากน�้ำ สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ (คลินิกอัจฉราทันตแพทย์)
ขอเชิญติดตามชมเทศนาธรรมและธรรมบรรยายอันทรงคุณค่าของครูบาอาจารย์ ผ่าน
กัลยาณธรรมทีวี ทางเว็บไซต์กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com
รายการหนังสือธรรมทานทั้งหมดที่จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม ท่านสามารถเข้าไป
หาข้อมูลรายชือ่ และราคาร่วมพิมพ์ได้ในหน้าแรกของเว็บไซต์และอ่าานรายละเอียดเนือ้ หา
แต่ละเล่มได้ในคอลัมน์ “หนังสือแนะนำ�”
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘

13

ปกิ
ณ
ก
ธรรม

นิพนธ์ของ ท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ
(พระภิกษุเจ้าพระยานรรัตนราชมานิตย์)

หัวหน้างานจะต้องเป็นบุคคลชนิด

๑. ท�ำงาน ท�ำจริง และตรงตามเวลาเป๋ง
๒. หูไม่เบา (ใส่เกราะอยู่เสมอ)
๓. ใจหนักแน่น (ใส่เกราะอยู่เสมอ)
๔. มือหนึ่งถือเงิน (พระคุณ) มือหนึ่งถือหวาย (พระเดช)
คนทีน่ นิ ทาผูอ้ นื่ เป็นปกติ ไม่ยกย่องชมเชยว่าใครดีเลยนัน้ คนชนิดนัน้ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในตัวน้อยที่สุด
พึงมองดูลกั ษณะทีด่ แี ละแข็งแรงอันมีอยูใ่ นบุคคลทุกคนทีเ่ ข้ามาใกล้เรา
จะยกย่องชมเชยปีตยิ นิ ดีดว้ ยและถ้าเราสามารถจะท�ำได้จงพยายามเอาอย่าง
เมื่อเป็นเช่นนี้ ลักษณะที่ไม่ดีของเราจะหลุดไปจากเราเหมือนอย่าง
ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นไปเมื่อถึงกาล
โดยทีเ่ ราสามารถจะน�ำเอาคุณสมบัตขิ องบุคคลทุกคนมาเป็นแบบอย่าง
ส�ำหรับเรา
ถ้าเรามองดูแต่ทางทีเ่ สียอย่างเดียวแล้วเราก็จะเห็นตัวเราเองประเสริฐ
ที่สุดและไม่มีโอกาสจะแก้ไขความเลวของตัว เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเลวอยู่
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อย่างไรบ้างและจะไม่พยายามจะท�ำความดีขนึ้ อีก เพราะเชื่อว่าตัวดีพอแล้ว
ใดเรื่องเครื่องร้อนใจ ย่อมขาดไม่มีในนาม
ผู้ผละละจากความ ยุ่งเหยิงผองปองชื่นชม
หมั่นนึกฝึกนิสัย เนืองนิตย์ไว้ใฝ่นิยม
ความสงบจิตอารมณ์ รอบรู้คุ้มคุมครองตนฯ
คนที่มีความเมตตาอยู่เป็นปกติย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ถ้าเราอยากให้ใครรักเรา เราต้องรักเขาก่อน เราต้องตัง้ จิตมัน่ ให้เรามี
เมตตาในบุคคลที่เราต้องการให้เขาเมตตาเรา
นี่แหละเป็นหลักอันแท้จริงของเมตตา
จงแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั่วไปแม้ที่เป็นศัตรู ท่านรักคนที่เขารักท่าน
ที่จริงไม่แปลกอะไรเลย ใครๆ ก็ท�ำได้
แต่ที่แปลกและท�ำได้ยากและเป็นผลดีที่สุดนั้นคือต้องรักคนที่เขา
เกลียดท่านด้วย
วิปัสสนาธุระ เป็นวิทยาอันเกี่ยวด้วยการฝึกฝนขัดเกลาปลูกสมรรถ-
ภาพให้แก่ดวงจิต
วิธีที่จะท�ำให้กระแสดวงจิตมีก�ำลังแรงนั้น คือ
๑. พยายามละทิ้งกระแสดวงจิตที่ไม่ดี
คือ ความท้อถอย ความริษยา ความขลาดกลัวและความใจอ่อนออก
เสียให้หมด
จงเจริญความพยายาม ความเมตตา ความกล้าหาญ และความเข้มแข็ง
๒. เวลาพูดกับใครให้มองตาทีค่ นพูดกับเราหรือคนทีฟ่ งั เราพูด ตราบใด
นัยน์ตาของเรายังไม่แข็งพอทีจ่ ะดูตาใครตรงๆ ได้แล้ว ตราบนัน้ กระแสดวงจิต
ของเราจะแข็งแรงไม่ได้
คุณโยม..ธัมมะทัง้ ปวงไม่ใช่ตวั ตน ความสงบระงับสังขารเป็นสุข ความ
ไม่กังวล ความไม่ห่วงใย ความไม่เสียดาย ความไม่อาลัย ความไม่ยึดถือ
ความสงบระงับอาสวะ เป็นบุญอย่างยอดยิ่ง
ปีปีทที่ ๑๐
ี่ ๑๐ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ ๓๓
๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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พิษจาก

ผลแห่ง
ความดี

พระไพศาล วิสาโล

สมัยหนึ่งพระองคุลิมาลซึ่งเพิ่งบวชใหม่ ได้สนทนาธรรมกับ

พระนันทิยะ พระนันทิยะได้เล่าให้ฟังว่า พระพุทธองค์ได้สอนอะไรแก่ท่าน
บ้าง ตอนหนึ่งมีความว่า “เมื่อผู้ใดสรรเสริญเยินยอ หรือบูชาเราด้วยลาภ
สักการะ จงนึกว่าลาภสักการะหรือชือ่ เสียงนัน้ เป็นผลแห่งความดี หรือเป็น
เพราะผู้อื่นส�ำคัญว่าเราดี” แล้วท่านกล่าวต่อไปว่า “ผลแห่งความดีนนั้ ย่อม
เป็นพิษแก่ผทู้ ไี่ ม่พจิ ารณา แล้วหลงใหลยึดอยูใ่ นสิง่ นัน้ จนกลายเป็นประมาท
มัวเมา”
มติชนรายวัน วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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เวลาท�ำความดีแล้วมีคนยกย่อง มีลาภสักการะเกิดขึน้ คนส่วนใหญ่มกั 
เผลอคิดไปว่าเป็นเพราะเรา หรือเป็นเพราะกู แต่พทุ ธภาษิตดังกล่าวเตือนให้
เราตระหนักว่าลาภสักการะนั้นเกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นเพราะเรา แต่เป็นเพราะ
ความดีทเี่ ราท�ำต่างหาก ความดีทที่ ำ� นัน้ เรียกว่าธรรมะ ข้อนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราต้อง
แยกให้ดี หาไม่จะเกิดความหลงตัวว่าเป็นเพราะเรา สุดท้ายก็ท�ำให้ลืมตน
ความหลงตัวกับความลืมตนเป็นสิง่ คูก่ นั เมือ่ หลงตัวลืมตนแล้ว ในเวลา
ต่อมาผูค้ นไม่ชมเรา ไม่เอาลาภสักการะมาให้ ก็จะเกิดความวิตกกังวล หรือ
ความทุกข์ใจว่าเกิดอะไรขึ้น หลายคนมักจะพูดว่าท�ำไมฉันท�ำดีแล้วไม่ได้ดี
คือนึกว่าชื่อเสียงหรือรางวัลจะต้องเกิดขึ้นกับฉัน เพราะฉันดีฉันเก่ง แต่ถ้า
เราไม่ถอื ว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นเพราะเรา เป็นของเรา แต่เป็นเพราะความดีทไี่ ด้ทำ� 
ก็จะมีความหลงตัวลืมตนน้อยลง พูดง่ายๆ ก็คือยกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นผล
ของความดีไป ไม่ใช่เป็นเพราะเรา และหากคนอื่นจะน�ำสักการะมาให้เรา
ยกย่องชื่นชมเรา เพราะเห็นว่าเราดี ก็เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา
พุทธภาษิตอีกตอนที่ส�ำคัญก็คือข้อความว่า “ผลแห่งความดีนั้นย่อม
เป็ น พิ ษ แก่ ผู ้ ที่ ไ ม่ พิ จ ารณา แล้ ว หลงใหลติ ด อยู ่ ใ นสิ่ ง นั้ น จนกลายเป็ น
ประมาทมัวเมา” สักการะชื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติเงินทองที่เกิดจากความ
เพียรของตน แม้จะมาจากน�้ำพักน�้ำแรงที่บริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบ
ธรรมถ้าเราไปยึดติดมันเมือ่ ใดก็เป็นอันตรายเมือ่ นัน้ ท่านใช้คำ� ว่า “เป็นพิษ”
สิ่งดีๆ ที่ทุกคนปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นลาภสักการะ ชื่อเสียง ทรัพย์
สมบัติ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ความส�ำเร็จทางโลกกลายเป็นพิษได้เสมอถ้าเรา
ยึดติดมัน ที่ยึดติดก็เพราะไม่พิจารณาว่ามันมีโทษอย่างไรบ้าง ผู้คนมักจะ
มองว่าลาภสักการะชือ่ เสียง ทรัพย์สมบัติ เงินทองเป็นของดี นัน่ เป็นเพราะ
มองไม่เห็นโทษของมันว่า ถ้ายึดติดมันเมื่อใด มันก็กลายเป็นของร้อนหรือ
เป็นยาพิษขึ้นมาทันที
ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพูดถึงการปล่อยวาง ท่านไม่ได้สอนให้ปล่อย
วางเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นลบ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความเกลียด
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ผลแห่งความดีนั้นย่อมเป็นพิษแก่ผทู้ ไี่ ม่พจิ ารณา
แล้วหลงใหลติดอยู่ในสิ่งนั้น
จนกลายเป็นประมาทมัวเมา”
สักการะชื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติเงินทอง
ที่เกิดจากความเพียรของตน
แม้จะมาจากน�้ำพักน�้ำแรงที่บริสุทธิ์
เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรมถ้าเราไปยึดติดมันเมื่อใด
ก็เป็นอันตรายเมื่อนั้นท่านใช้ค�ำว่า “เป็นพิษ”
แค้น ความเศร้า ความเสียใจ หรือค�ำต�ำหนิตเิ ตียนแม้กระทัง่ สิง่ ทีด่ หี รือเป็น
บวกเช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือสุข เราก็ตอ้ งรูจ้ กั วางเช่นกัน อย่ายึดติด
ท�ำอย่างไรจึงจะไม่ยึดติด ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการมองหรือพิจารณาว่า
มันไม่ใช่เป็นเพราะเราดี เราเก่ง แต่เป็นเพราะผลแห่งความเพียรที่ได้ท�ำ
หรือเป็นเพราะธรรมะ อย่าไปเหมาว่ามันเป็นของเรา ถ้าเราท�ำอย่างนี้ได้
เมื่อเสื่อมลาภเสื่อมยศ หรือถูกต่อว่าด่าทอ ใจก็ไม่เป็นทุกข์
มีคนหนึ่งพูดไว้น่าคิดว่า “ค�ำชมเหมือนกับหมากฝรั่ง เคี้ยวได้แต่อย่า
กลืน” ต้องคายทิ้ง เพราะถ้ากลืนลงไปแล้วมันจะเป็นโทษกับเรา ไม่มีใคร
กลืนหมากฝรั่งฉันใด ก็ไม่ควรกลืนค�ำชมค�ำสรรเสริญฉันนั้น ไม่เช่นนั้นมัน
จะเป็นโทษต่อจิตใจ
ของเลว หากยึดก็เป็นทุกข์ ของดี ถ้ายึดทุกข์กต็ ามมาเช่นกัน เพราะ
ล้วนไม่เทีย่ ง ไม่แน่นอน แปรเปลีย่ นได้เสมอ วันดีคนื ดีกเ็ สือ่ มไปหรือหายไป
ถ้าวางใจถูก เมื่อใดที่สูญเสียมันไป ก็จะเสียอย่างเดียว เช่น หากเงินหาย
ก็เสียแต่เงินแต่วา่ ใจไม่เสีย แต่หากติดยึดมันเมือ่ ใด ก็จะไม่เสียแค่เงินเท่านัน้ 
แต่ใจยังเสียด้วย เมือ่ ใจเสียไปแล้ว ต่อไปสุขภาพก็จะเสียตามไปด้วย เพราะ
ว่ากลุ้มใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ นั่งเจ่าจุก สุขภาพเสื่อมโทรม ต่อมาความ
สัมพันธ์กับคนอื่นก็เสียด้วย เพราะเมื่อเสียใจกลุ้มใจแล้ว ก็จะหงุดหงิด
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ไม่อยากพูดคุยกับใคร ใครมาพูดคุยด้วยก็รำ� คาญ เผลอไปด่าว่าเขา จนเสีย
ความสัมพันธ์กนั ไป ใช่แต่เท่านัน้ งานการก็เสียด้วย เพราะไม่มสี มาธิทำ� งาน
ก่อผลเสียเป็นลูกโซ่ เสียทัง้ ใจเสียทัง้ สุขภาพ เสียทัง้ ความสัมพันธ์ และเสีย
งานเสียการ ล้มระเนระนาด อย่างนี้เรียกว่าไม่ฉลาด
คนไม่ฉลาดนัน้ แทนทีจ่ ะเสียอย่างเดียวก็เสียหลายอย่าง เพราะความยึด
ติดในสิง่ เหล่านัน้ แม้ดเู หมือนว่ามันจะเป็นสิง่ ทีด่ ี น่าครอบครองก็ตาม ลาภ
สักการะ ชือ่ เสียง ทรัพย์สมบัติ แม้ให้ความสุขแก่เรา แต่มนั ก็พร้อมจะกลาย
เป็นถ่านก้อนแดงๆ ทีเ่ ผาลนใจให้เป็นทุกข์ได้ทนั ที เมือ่ มันแปรปรวนไป คน
ฉลาดจะไม่ยดึ ติดถือมัน่ สิง่ เหล่านี้ ใครให้มาก็ไม่ยดึ ติดว่าเป็นเรา เป็นของเรา
สมัยหนึง่ หลวงพ่อโต ได้รบั นิมนต์ไปร่วมงานบุญย่านราษฎร์บรู ณะ ท่าน
นัง่ เรือส�ำปัน้ ไปกับลูกศิษย์ ตอนนัน้ ท่านได้รบั สมณศักดิเ์ ป็นสมเด็จพระพุฒา-
จารย์แล้ว จึงน�ำพัดยศไปด้วย ช่วงนัน้ เป็นช่วงน�ำ้ ลง เรือเกิดเกยตืน้ ลูกศิษย์
จึงลงไปเข็นเรือแต่ไม่ขยับเลย หลวงพ่อจึงลงไปช่วยเข็นด้วยชาวบ้านบนฝั่ง
เห็นหลวงพ่อโตเข็นเรือจ�ำท่านได้จึงตะโกนบอกกันว่า “สมเด็จเข็นเรือโว้ย”
ชาวบ้านเห็นเป็นเรือ่ งแปลกเพราะไม่เคยเห็นพระระดับสมเด็จเข็นเรือ
ครั้นหลวงพ่อโตได้ยินชาวบ้านตะโกนเช่นนั้นจึงเงยหน้าพูดกับชาวบ้านว่า
“ฉันไม่ใช่สมเด็จหรอกจ้ะ ฉันชือ่ ขรัวโตจ้ะ สมเด็จอยูบ่ นเรือ” ว่าแล้วท่านก็ชี้
ไปที่พัดยศบนเรือ
หลวงพ่อโตได้รบั สมณศักดิเ์ ป็นสมเด็จก็จริงแต่ทา่ นไม่ได้สำ� คัญมัน่ หมาย
ว่าท่านคือสมเด็จ ท่านยังเห็นว่าท่านเป็นเพียงขรัวโต พอชาวบ้านพูดถึง
สมเด็จ ท่านจึงชี้ไปที่พัดยศทันที พูดอีกอย่างหนึ่งท่านตระหนักอยู่เสมอ
ว่าต�ำแหน่งสมเด็จ เป็นแค่หัวโขนเท่านั้น ไม่ใช่ตัวท่าน
นี้เป็นวิสัยของผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าลาภสักการะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา
ดังนั้นแม้โลกจะผันผวนปรวนแปรไม่จีรังยั่งยืนก็ยังอยู่ได้ด้วยใจที่สงบเย็น
และเป็นสุข
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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พลัง
แห่ง

จิตเงียบ

กฤษณมูรติ

จิตและความคิดนั่นเองที่สร้างกาลเวลาขึ้น
ความคิดคือกาลเวลา และสิ่งใดก็ตามที่สะท้อนจากจิต
สิ่งนั้นคือกาล
ฉะนั้น ความคิดมิอาจล่วงพ้นจากตัวมันเองได้
เพื่อค้นให้พบภาวะเหนือกาล ความคิดต้องยุติลง
และตรงนี้เป็นเรื่องยากยิ่ง
เพราะการยุติความคิดมิอาจเกิดขึ้นได้
โดยใช้หลักวินัย การควมคุม การปฏิเสธและการกดข่ม
ความคิดยุติลงเมื่อเราเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของความคิดนึก
และเพื่อที่จะเข้าใจการคิดนึก จ�ำต้องรู้จักตนเอง
ความคิดคือตัวตน
ความคิดคือถ้อยค�ำซึ่งจ�ำแนกตน ยึดว่าเป็น ‘ฉัน’
ไม่ว่า ‘ฉัน’ จะถูดจัดวางไว้ในระดับใดก็ตาม
ไม่ว่าจะสูงส่งหรือต�่ำต้อย ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของความคิด
และตัวตนนั้นแสนซับซ้อน มันไม่อยู่ในระดับใดเพียงระดับเดียว
แต่ประกอบด้วยความคิดมากมาย ภาวะต่างๆ มากมาย
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ทว่าแต่ละส่วนขัดแย้งกันเอง
จึงจ�ำเป็นต้องตระหนักรู้ในทั้งหมดอยู่เนืองนิจ
และเป็นการตระหนักรู้โดยปราศจากการเลือก
การประณามหรือการเปรียบเทียบ
นั่นคือจ�ำต้องมีศักยภาพที่จะแลเห็นสรรพสิ่ง
ตามที่มันเป็นอยู่จริงโดยไม่บิดเบือนหรือแปลความ
ในทันทีที่เราตัดสินหรือแปลความสิ่งที่เห็น
เราจะบิดเบือนมันให้เป็นไปตามภูมิเดิมของเรา
การมีชีวิตอยู่คือการสัมพันธ์
และในท่ามกลางสัมพันธภาพเท่านั้น
เราจึงจะสามารถค้นพบตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ค้นพบตามที่เราเป็นอยู่จริง
ชื่อหนังสือ : พลังแห่งจิตเงียบ  ชื่อผู้บรรยาย : กฤษณมูรติ  
ชื่อผู้แปล : หิ่งห้อย ณ ภูเขา
ขอขอบคุณที่มา : https://www.facebook.com/…/%E0%B8%81%E0%B8…/
256630857801315…

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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๑๕

ข้อคิด

ที่ เ ปลี่ ย นคนธรรมดา

เมื่อมีสุข ขอให้มองความสุข รู้สึกกับความสุข แต่ให้เว้นที่ว่าง
เอาไว้บ้างว่า ความสุขนั้นย่อมมีวันจากเราไป ไม่ช้า ก็เร็ว

เมื่อมีทุกข์ ขอให้มองความทุกข์ แล้ววางจิตใจไว้เหนือทุกข์ 
ทุกข์ส่วนทุกข์ เราส่วนเรา ยกจิตยกใจของเราขึ้นจากความทุกข์
ให้ได้ ด้วยการก�ำหนดความเป็นกลาง มองความทุกข์ เหมือนเราไม่ได้เป็น
ผู้ทุกข์
ท�ำปัจจุบันตรงหน้า ระหว่างการใช้ชีวิต ควรมีสติระลึกรู้ว่า 
ขณะนี้ตนเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำลังท�ำงานก็อยู่กับงาน ก�ำลัง
เดินก็อยู่กับการเดิน มองต้นไม้ให้เห็นต้นไม้ มองฟ้าให้เห็นฟ้า ฟังเสียงนก
ร้องก็ขอให้ได้ยินเสียงนั้น เหล่านี้คือการก�ำหนดใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิ้น
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ความเลวทีท่ ำ� อยู่ ควรละ ลด และเลิก แต่ไม่ตอ้ งโทษโกรธเคือง
ตนเอง พยายามควบคุมค�ำพูด การกระท�ำของเรา ให้อยู่ใน
คุณงามความดี เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น
ความดีที่มีอยู่ ควรเพิ่มพูน ส่งเสริมให้งอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป 
ภูมิใจในความเป็นคนดีของตน แม้มันจะเป็นเพียงความดีเล็กๆ 
แต่ต้นไม้ใหญ่ ก็เคยเป็นต้นกล้ามาก่อนเช่นกัน ควรสร้างเหตุปัจจัยให้
ความดีของตนได้เติบโตต่อไป

ให้ ก ลายเป็ น คนใจดี ที่ มี ค วามสุ ข
รักผู้อื่นให้มากขึ้น ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่อาจรักตนเองอย่างถูกต้องได้
ความรักนั้นจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการรักผู้อื่น จงรักผู้อื่นอย่างไม่
เห็นแก่ตัว จงให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้ที่ให้เป็น
แล้วความรักที่เรางงๆ อยู่ ก็จะเดินไปสู่ความเป็นรักที่แท้จริงได้
ความคิดโหยหาอดีต และความกังวลในอนาคตนั้น เป็นความคิด
ที่สูญเปล่า และเป็นโทษเสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ ควรคิด
ให้น้อย แทนที่ความคิดไร้ประโยชน์เหล่านั้นด้วยการท�ำสมาธิ ก�ำหนด
ลมหายใจ หรือการพิจารณาชีวิตในมุมที่สร้างสรรค์ เราต้องตระหนักว่า 
ความทุกข์คือก้อนความคิดที่สร้างมาจากเวลาที่นอกเหนือจากปัจจุบัน 
เมื่อเรารวมใจของเราลงสู่ปัจจุบันได้เมื่อไหร่ ทั้งอดีต และอนาคต 
ก็จะไม่สามารถท�ำร้ายเราได้
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ท�ำลายวงจรอุบาทของชีวิตด้วยการใส่กิจกรรมดีๆ เข้าไป
เช่นการตื่นให้เช้าขึ้น ก�ำหนดเวลากิน อยู่ หลับ นอน ขับถ่าย
ให้เป็นเวลา ใส่ตารางการออกก�ำลังกายลงไปบ้าง ท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิต
วิญญาณของตนตระหนักถึงความเป็นระบบระเบียบของชีวิต อย่าใช้ชีวิต
แบบเดิมๆ เพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าและปัญหาทางใจ
อื่นๆ ที่จะตามมา
จงรักในหน้าที่ของตน และพยายามเชื่อมโยงหน้าที่ของตนไว้กับ
ประโยชน์ของผู้อื่น หรือประโยชน์ของสังคม คิดให้ออกว่าหน้าที่
ของเรา สามารถช่วยอะไรสังคม หรือผู้อื่นได้บ้าง และขยายความรู้สึก
นึกคิดตรงนั้นให้งอกงามในใจ การงานของเราก็จะเปลี่ยนจากการท�ำงาน
เป็นการท�ำบุญ กลายเป็นคนที่มีใจและหน้าที่อันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลา
ย�้ำเตือนตนเองอยู่เสมอว่า สิ่งต่างๆ นั้นอยู่ด้วยเหตุปัจจัย
		 อย่าคาดหวังในผล แต่จงสร้างเหตุ อย่าคาดหวังในรักทีด่ ี 
แต่จงสร้างเหตุแห่งรักที่ดี อย่าคาดหวังในความร�่ำรวยให้มากเกินไป 
แต่จงสร้างเหตุแห่งความร�่ำรวยให้เกิดขึ้น สิ่งนี้เอง คือการท�ำทุกอย่างด้วย
จิตว่าง เมื่อท�ำทุกอย่างด้วยจิตว่างได้แล้ว ชีวิตก็จะพบกับหนทางแห่งความ
ดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้น
มองไปรอบข้าง ถามตนเองว่ามีใครบ้างที่มีความหมาย
		 กับชีวิตของเรา มีใครบ้างที่มีบุญคุณกับชีวิตของเรา 
บุคคลเหล่านี้ คือบุคคลที่เราต้องดูแล ไม่อาจละเลย ขอให้มองไปยังเขา
เหล่านั้น แล้วถามตนเองว่า เราจะท�ำอะไรเพื่อเขาได้บ้าง และลงมือท�ำ
ทันที อย่าได้รีรอ เพราะเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ใหม่
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อย่าพูดในสิ่งไม่ดี อย่าพูดโกหก อย่าพูดความจริงที่
		 ไร้ประโยชน์ อย่าพูดจาท�ำลายน�้ำใจบุคคลอื่น อย่าพูดจาดูถูก
ตนเอง และอย่าพูดอะไรที่ท�ำลายสังคม บุคคล และศาสนาที่ตนนับถือ
จงฝึกจิตใจของตน ขัดเกลาจิตใจของตนด้วยกระบวนการ
		 ที่มีประสิทธิภาพ ฝึกคิดอย่างเท่าทันฝึกสมาธิ ฝึกก�ำหนดรู้
ตามจริง เพราะชีวิตคือสิ่งไม่แน่นอนและไม่อาจคาดเดาได้ ดังนั้น เราจ�ำเป็น
ต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เราต้องเตรียมความแข็งแรง
ของจิตใจไว้ เพราะการท�ำใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยส�ำหรับผู้ไม่เคยฝึกฝน
ของขวัญที่ดีที่สุด คือ รอยยิ้ม ก�ำลังใจ และความจริงใจ 
		 จงแจกจ่ายของขวัญเหล่านี้ไปยังผู้คนที่พบเห็น ท�ำให้เป็นนิสัย
แล้วมิตรภาพดีๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวัน
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงบอกตัวเองว่า สิ่งนั้นจะผ่านเรา
		 ไปเสมอ ไม่ว่าสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ จงมองดูเวลา ให้เวลา
ได้ท�ำหน้าที่ของมัน จงอดทน เข้มแข็ง อย่ายอมแพ้ในสิ่งใดก็ตาม 
จงขอบคุณตัวเองที่พาชีวิตมาจนถึงวันนี้ ขอบคุณลมหายใจ และสรรพสิ่ง
ทั้งหลายที่ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ชีวิตและสร้างสติปัญญาให้
เจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเรา ขอให้บอกกับตนเอง
เสมอว่าเราคือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วที่ได้เป็น
เจ้าของชีวิตของเราเอง
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ยุติธรรม
อ.วศิน อินทสระ

เป็นสิ่งที่เราแสวงหาและต้องการความยุติธรรม
ความยุติธรรมคืออะไร อันนี้ตอบยาก
ความยุติธรรมกับความเสมอภาค ไม่เหมือนกัน
ความยุติธรรม ต้องให้คนได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับ
ถ้าเขาควรได้รับรางวัลก็ให้รางวัล
ถ้าเขาควรได้รับโทษ ก็ให้ได้รับโทษ
นี่เรียกว่าความยุติธรรม
ความยุติธรรมจริงๆ นั้นคืออะไร
ส่วนมากใครที่ได้รับผลประโยชน์ คนนั้นก็ว่ายุติธรรม
คนเสียประโยชน์ เขาก็ว่าไม่ยุติธรรม
จากหนังสือ คติชีวิต
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ถ้าอย่างนั้น ความยุติธรรมจริงๆ คืออะไร
บอกไปนิดหนึ่งแล้วว่า
ในภาคปฏิบัติ ต้องให้เขาได้รับสิ่งที่ควรได้รับ
ถ้าเขาควรได้รับรางวัล ก็ให้เขารับรางวัล
ถ้าเขาควรได้รับโทษ ต้องให้เขาได้รับโทษ
บางคนบอกว่าความยุติธรรมจริงๆ ไม่มี หรือมี
แต่ไม่รู้อะไร ความยุติธรรมเป็นสากล เป็นจริงในตัวเอง
หรือว่าไม่เป็นสากล ไม่เป็นจริงในตัวเอง
หรือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ มันเป็นสิ่งที่แล้วแต่ใครเป็นคนตัดสิน
มนุษย์เราโดยปกติ
โดยทั่วไปมีอคติ เข้าข้างตัวเองบ้าง
เข้าข้างพวกพ้องของตัวเองบ้าง
ทั้งยังเกลียดชังผู้อื่นและพวกอื่น
อคตินี่แหละ ท�ำให้เสียความยุติธรรม
ฉันทาคติ พอใจล�ำเอียงเพราะพอใจบ้าง
โทสาคติ ล�ำเอียงเพราะไม่ชอบบ้าง
โมหาคติ ล�ำเอียงเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราว
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แต่ก็กระท�ำไปตามที่ไม่รู้เรื่อง
โมหาคติ ตามตัวแปลว่าล�ำเอียงเพราะหลง
หลงเข้าใจผิด คือไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ
ไม่รู้เรื่องรู้ราว ไม่รู้มันเป็นอย่างไร แล้วก็ท�ำไปเหมือนกับรู้
ภยาคติ ล�ำเอียงเพราะความกลัว
ถ้ามีอคติอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๔ อย่างนี้
ความยุติธรรมหายไป หาได้ยาก
เรื่องที่มนุษย์ตัดสินว่าผิด ถูก ดี หรือชั่ว
แน่นอนคือไม่แน่นอน
หรือว่าไม่แน่นอนเสมอไป เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้
ความรู้สึกว่าพวกเราหรือพวกเขา
มันจะมาเป็นก�ำแพงกั้นความยุติธรรม
คือปิดบังดวงปัญญา ท�ำให้ผู้รู้ท�ำอะไรอย่างคนโง่
และท�ำให้ผู้มีอ�ำนาจลงโทษคนที่ไม่ผิด
ท�ำให้อาจารย์ท�ำร้ายลูกศิษย์ เช่น อาจารย์ขององคุลิมาล
ยืมมือคนอื่นประทุษร้าย เพราะโมหาคติ และภยาคติของตน
ท�ำให้อาจารย์ผู้สอนธรรม กลายเป็นผู้ไร้เสียซึ่งความยุติธรรม
ความโง่เขลาเบาปัญญาเพราะอคติ
ตามที่กล่าวนี้ท�ำให้ผู้ครองนคร กลายเป็นฆาตกร
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ตัวอย่างเช่นพระเจ้าปเสนทิโกศล
ในสมัยพุทธกาลวางแผนฆ่าพันธุลเสนาบดี
พร้อมด้วยบุตรจ�ำนวนมาก ผู้ไม่มีความผิดเลยแม้แต่น้อย
นี้เรื่องยาว ยกมา พอเห็นตัวอย่าง
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าเชื่อถือได้ที่สุด
เช่น การประพฤติผิดต่อธรรมชาติของร่างกายภายนอก
ก็ได้รับผลตอบแทนมา เช่น
กินของเผ็ดเข้าไป มันก็ร้อนกระเพาะ
กินของเปรี้ยวจัด มันก็แสบกระเพาะ มันเป็นความยุติธรรมสากล
ความยุติธรรมนี้อยู่ที่ใด
พูดถึงความยุติธรรมประดิษฐ์นะครับก็อยู่ที่คน
ถ้าเป็นความยุติธรรมที่คนตั้งขึ้น มันก็อยู่ที่คน
ถ้าคนมีธรรม ความยุติธรรมก็มี
ถ้าคนไม่มีธรรม ความยุติธรรมก็ไม่มี
เราขอความเป็นธรรมจากคนไม่มีธรรม
เขาจะเอาที่ไหนให้ เพราะว่าเขาไม่มีธรรม
เหมือนกับเราไปคั้นเม็ดทรายเพื่อจะเอาน�้ำมัน
เม็ดทรายมันไม่มีน�้ำมัน เราไปคั้นให้ตาย
น�้ำมันมันก็ไม่ออกมา
เราไปรีดเขาโคเพื่อจะได้น�้ำนมโค ก็เหนื่อยแรงเปล่า
เพราะที่เขามันไม่มี
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เพราะฉะนั้น ความยุติธรรม มันก็อยู่ที่คน
ถ้าคนมีธรรม ฉะนั้นถ้าเราต้องการความยุติธรรม
เราก็ต้องพยายามฝึกให้คนมีธรรม
ถ้าคนไม่มีธรรม มันก็ไม่ยุติธรรม จะเอาที่ไหนมาให้
ปัญหาหนึ่งว่า
ถ้าความยุติธรรมมาเผชิญหน้ากับเมตตากรุณา
ถ้ามันสอดคล้องกันไปได้ ไม่ขัดแย้งกัน
มีความยุติธรรมด้วย ไม่เสียเมตตากรุณาด้วย
ได้เมตตากรุณาด้วย ได้ความยุติธรรมด้วย
อย่างนั้นก็ดี ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าเกิดขัดแย้งกันขึ้น ระหว่างเมตตากรุณา
กับความยุติธรรม เราจะเอาอะไรไว้และทิ้งอะไรไป
เช่น ถ้าเผื่อประพฤติเมตตากรุณา ก็จะเสียความยุติธรรม
ถ้าด�ำรงอยู่ในความยุติธรรม ก็จะเสียเมตตากรุณา
ต้องยอมขาดเมตตากรุณา จะเอาอะไรไว้จะทิ้งอะไรไป
เช่น ครูกับนักเรียน ถ้าบอกข้อสอบกับนักเรียนบางคน
เมตตากรุณากับนักเรียนคนนั้น กลัวเขาจะสอบตก
แล้วเขาจะล�ำบาก ก็บอกข้อสอบเขาไป
หรือตรวจข้อสอบให้เขาได้คะแนนดี
ทั้งที่เขาท�ำไม่ได้ อย่างนี้แม้จะส�ำรวจใจแล้ว
ว่ามีเมตตากรุณา แต่ว่ามันเสียความยุติธรรม
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ท่านผู้รู้ท่านให้เอาอะไรไว้ก่อน เพราะเหตุไร
ในกรณีที่คุณธรรม ๒ อย่าง มาเผชิญหน้ากันและขัดแย้งกัน
จ�ำเป็นต้องทิ้งอย่างหนึ่งเอาไว้อย่างหนึ่ง
ดูตัวอย่างเปาบุ้นจิ้นเป็นตัวอย่างที่ดี
ท่านต้องด�ำรงรักษาความยุติธรรมเอาไว้
ดูเหมือนจะขาดเมตตากรุณา
แต่ความจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้น
ต้องด�ำรงความยุติธรรมเอาไว้
เพราะว่าความยุติธรรมเป็นหน้าที่โดยตรงของคนทุกคน
เมตตากรุณา เป็นคุณธรรมเหมือนกัน
แต่เมื่อมาพร้อมกันเป็นหน้าที่โดยอ้อม
แต่ถ้าท�ำได้ เราประพฤติความยุติธรรม
โดยไม่ให้เสียความเมตตากรุณา
แต่ถ้าประพฤติความเมตตากรุณาอย่าให้เสียความยุติธรรม
ถ้าให้เสียความยุติธรรมแล้ว มันจะเสียไปหมดหลายอย่าง
ที่จริงเราสามารถจะผดุงความยุติธรรมไว้ได้
ด้วยเมตตากรุณานั่นเอง
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เช่น เราลงโทษคนเพื่อรักษาความยุติธรรม
แล้วก็เป็นการเมตตากรุณาบุคคลผู้นั้นไปด้วย
เพื่อไม่ให้เขาท�ำผิดยิ่งไปกว่านั้น
อันนี้ขอให้ท�ำความเข้าใจให้ดี
ในปรัชญากรีก มีนักปราชญ์คนหนึ่งของกรีก
ชื่อ ยูไทโฟ เป็นเพื่อนของโสเครติส
ฟ้องบิดาของตนในฐานะที่ฆ่าคนใช้ในบ้านตาย
โดยการมัดแล้วผลักลงคู คนนี้ก็จมน�้ำตายอยู่ในคูนั้นเอง
คนใช้คนนี้ทะเลาะกับเพื่อนคนใช้ด้วยกัน
แล้วฆ่าเพื่อนตาย เจ้าของบ้านรู้เข้าก็เลยจับมัด
แล้วก็ผลักลงคู ไม่เอาใจใส่ ไม่ดูแล คนนี้ก็เลยตาย
ยูไทโฟไปศาลเพื่อฟ้อง ก็ไปเจอโสเครติส
โสเครติส ถูกข้อหาว่าท�ำเด็กหนุ่มให้เสีย
ด้วยค�ำสอนที่ล�้ำหน้าเกินไป
เขาคุยกันระหว่างยูไทโฟกับยูเครติส
เรื่องความยุติธรรม ก็เป็นเรื่องน่าสนใจ
สุทธิธรรม อสุทธิธรรม อะไรบริสุทธิ์ อะไรไม่บริสุทธิ์
ในกรณีของยูไทโฟนี้ ถามว่าเขาควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ
เขาอ้างว่าเขาท�ำเพื่อรักษาความยุติธรรม
ไม่ให้บิดาเขาฆ่าคนตายโดยไม่มีความผิด
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ท่านผู้ฟังก็ลองเอาไปคิดดูเป็นอาหารสมองท�ำนองนั้น
จะช่วยหรือจะฟ้อง มันเป็นปัญหาที่ขัดแย้งกัน
ระหว่างเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที กับความยุติธรรม
เมื่อมันมาเผชิญหน้ากันเข้า
ส�ำหรับเรื่องความยุติธรรมนี้เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ถ้าเราจะรักษาสัจจะ ก็ต้องรักษาสัจจะที่เป็นประโยชน์ และยุติธรรม
ที่นักปราชญ์ท่านกล่าวว่า
สจฺเจ อตเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏฺฐิตา
ท่านสัตบุรุษกล่าวว่า
สัตบุรุษทั้งหลายด�ำรงอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม คือยุติธรรม
แม้จะเป็นความจริง
แต่ความจริงนั้น ต้องเป็นประโยชน์และยุติธรรม
จึงจะพูดได้หรือท�ำได้ รักษาได้
ทุกคนชอบความยุติธรรม
แต่ว่าน้อยคนนักที่จะด�ำรงอยู่ในความยุติธรรมโดยสม�่ำเสมอ
โดยถูกต้อง เพราะว่าใจมันไม่เป็นธรรม
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ก�ำหนดการจัดงานแสดงธรรม ครั้งที่
ปฎิ บั ติ ธ รรมเป็ น ธรรมทาน

๓๐

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๐๕.๐๐ น. เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น. พิธีเปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
๐๘.๒๐ น. พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ วัดบางปลากด จ.นครนายก
แสดงธรรมเรื่อง “รู้รักษาใจรอดเป็นยอดดี”
๐๙.๓๐ น. เจริญสติ ๒๐ นาที และถวายสังฆทาน
๑๐.๐๐ น. อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
บรรยายธรรมเรื่อง “ชนะใจตนเอง”
๑๑.๑๐ น. เจริญสติ ๒๐ นาที และมอบของที่ระลึก
๑๑.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๐ น. พระราชวิสุทธิมุนี (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ�ำเภอบัวเชด จ.สุรินทร์
แสดงธรรมเรื่อง “ประสบการณ์ภาวนา”
๑๔.๒๐ น. พระอาจารย์เยื้อน น�ำเจริญภาวนา ๓๐ นาที
๑๕.๐๐ น. ถวายสังฆทาน - ปิดงาน
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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คํ า แ น ะ นํ า ผู ้ เ ข้  า ฟั ง ธ ร ร ม
๑. ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ท่านใดมาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์
ก่อน และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนแทนกัน โดยงานครัง้ นีส้ ามารถรองรับผูฟ้ งั 
ธรรมได้ประมาณ ๓,๐๐๐ ท่าน โดยมีที่นั่งฟังธรรม ๒ จุดคือ
บนหอประชุม
๑,๘๐๐ ที่นั่ง
โถงใต้หอประชุมและโดยรอบ
๑,๒๐๐ ที่นั่ง
ท่านสามารถมาขอรับเลขที่นั่งได้ที่เต๊นท์ลงทะเบียน ในสนามบอลด้านหน้า
ท่านทีป่ ระสงค์จะนัง่ ด้านล่าง สามารถแจ้งความประสงค์กบั เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน
ได้ ท่านที่ต้องการนั่งติดกัน จะต้องมาลงทะเบียนรับเลขที่นั่งพร้อมกัน ท่าน
ต้องเก็บบัตรทีน่ งั่ ไว้จนเลิกงาน เพือ่ ใช้ในการรับธรรมบรรณาการก่อนกลับบ้าน
๒. ขอความร่วมมือให้ทุกท่านเข้าประจ�ำที่นั่งของตน ก่อนที่การบรรยายธรรม
ในแต่ละรอบจะเริ่ม เพื่อไม่เป็นการรบกวนการฟังธรรมของท่านอื่น ดังนี้
• ในรอบเช้าขอให้เข้าประจ�ำที่นั่งเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังค�ำชี้แจง
การจัดงานก่อนพิธเี ปิด และในรอบบ่าย ขอให้เข้าประจ�ำทีน่ งั่ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๓. ขอเชิญชวนทุกท่านเตรียมภาชนะและกระบอกน�้ำส่วนตัวมาจากบ้าน เพื่อ
ช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน โดยในงานจะมีจุดเติมน�้ำสะอาดและจุด
ล้างภาชนะไว้บริการ (แต่งดน�ำอาหารและน�้ำเข้าห้องประชุมชั้นบน)
๔. โรงทานจะเปิดปิดเป็นเวลา โดยในรอบเช้า เปิดตั้งแต่ ๐๕.๐๐-๘.๐๐ น.
และรอบกลางวันจะเปิดเวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. เพื่อความเป็นระเบียบและ
ไม่รบกวนการฟังธรรม
๕. ขอความร่วมมือท่านแยกขยะลงถัง ซึ่งจะจัดแยกเป็นถังขยะแห้ง และถังใส่
เศษอาหาร
๖. งดรับสมาชิกชมรมฯ ชัว่ คราว เพือ่ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้ทนั สมัย
ขึน้ ทัง้ นีท้ า่ นสามารถติดตามข่าวสารได้จาก www.kanlayanatam.com แต่ใน
วันงาน ท่านทีเ่ ป็นสมาชิกอยูแ่ ล้ว สามารถมาแจ้งเรือ่ งร้องเรียน หรือแจ้งเปลีย่ น
ทีอ่ ยูไ่ ด้ และเปิดรับสมัครจิตอาสาธรรมบริกร รวมทั้งเปิดจองวีดิทัศน์ในงาน
แสดงธรรมที่จุดนี้ ในบริเวณเต็นท์อ�ำนวยการ
๗. รณรงค์เดินทางโดยรถแท๊กซี่ รถประจ�ำทางและขนส่งมวลชน เพือ่ ช่วยกันแก้
ปัญหาทีจ่ อดรถและช่วยกันประหยัดพลังงาน ส่วนท่านทีข่ บั รถมาเอง ขอความ
กรุณาไปจอดตามสถานที่ๆ ก�ำหนดไว้ ในฝั่งเทคนิคกรุงเทพ

ใ น ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  ๓ ๐
งดรับบริจาคหนังสือและซีดีธรรมะ
งดรับบริจาคสิ่งของและปัจจัยช่วยวัดพระบาทน�้ำพุ
ไม่อนุญาตให้น�ำเอกสารหรือสื่อธรรมะใดๆ มาแจกในบริเวณงาน
ข้อแนะน�ำในการท�ำบุญในงาน
๑๑.๑ ท�ำบุญด้วยการถวายปัจจัยครูบาอาจารย์องค์บรรยาย และร่วมบริจาค
		
ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิสุปฏิ-
		
ปันโน, ตึกสงฆ์อาพาธ รพ.จุฬาฯ และมูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก (ช่วยเด็ก
		
ด้อยโอกาสและเด็กเร่รอ่ น) โดยมีกล่องรับบริจาคในจุดรับบริจาคในงาน
๑๑.๒ ถวายสังฆทานแก่พระสุปฏิปนั โน ทีม่ าเป็นองค์บรรยายธรรม (สามารถ
		
ซื้อของที่จะถวายได้จากร้านสังฆทานของชมรม)
๑๑.๓ ซือ้ ต้นไม้ทมี่ าจ�ำหน่ายในงาน รายได้ทงั้ หมดไม่หกั ค่าใช้จา่ ยน�ำมาช่วยการ
		
กุศล เป็นทุนเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรม
๑๑.๔ เลือกซือ้ สินค้าหลากหลายในร้านบุญต่อบุญ และร้านสังฆทาน รายได้
		
ทั้งหมดสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรม
๑๑.๕ ซือ้ หนังสือ ซีดี ดีวดี ี เพือ่ น�ำไปบริจาค หรือ มอบเป็นของขวัญแก่คน
		
ที่ท่านรัก รายได้จะเป็นทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมของชมรมต่อไป
๑๒. กรณีที่ท่านจะกลับก่อนงานเลิก โปรดคืนบัตรที่นั่งที่เต็นท์ประชาสัมพันธ์
๑๓. กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือ มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้
จากธรรมบริกร
๑๔. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม สร้างความดี ฝึกฝนพัฒนา
จิตใจ ด้วยการเจริญสติ และเจริญเมตตาต่อผู้ที่มาร่วมฟังธรรม เนื่องจากมี
ผู้มาฟังธรรมจ�ำนวนมาก อาจมีบางเหตุการณ์ที่อาจกระทบจิตใจของท่านได้
ฝึกใจลดละ โลภ โกรธ หลง ยิ้มให้กัน อภัยให้กัน
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ขออนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ

แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

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

ประวัติย่อ องค์บรรยาย

ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้ ง ที่ ๓ ๐
พระอาจารย์

เยื้อน
ขันติพโล

พระราชวิสุทธิมุนี วิ. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์

เกิด เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่บ้านระไซร์ ต.นาดี
อ.เมือง จ.สุรินทร์
เดิมชื่อ นายเยื้อน หฤทัยถาวร บิดา-มารดาชื่อ นายมอญ-นางฮิต
หฤทัยถาวร มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน ท่านเป็นบุตรคนแรก
อุปสมบท
เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ในวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัด
บูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ (ธรรมยุต) โดยมี พระรัตนากรวิสุทธิ์
(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เป็นพระอุปัชฌาย์
การศึกษา
จบประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านระไซร์ ต.นาดี อ.เมือง
จ.สุรินทร์
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ศึกษาธรรมและปฏิบัติภาวนาตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ เริ่มในวันแรกที่บวช
โดยศึกษากับหลวงปูด่ ลู ย์ อตุโล ซึง่ ท่านได้สอบจิตท�ำความสงบ สามารถ
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ป ร ะ วั ติ ย่ อ อ ง ค์ บ ร ร ย า ย
ปฏิบตั ภิ าวนาได้รวดเร็ว มีจติ สงบนิง่ หลวงปูด่ ลู ย์จงึ ได้สนับสนุนให้ปฏิบตั ิ
ธรรม โดยท่านกล่าวว่า “จิตเข้าสูโ่ ลกุตตรธรรมแล้ว ไม่ตอ้ งเรียนหนังสือ
ให้ปฏิบัติธรรมต่อไป” ต่อมาท่านได้ฝากพระอาจารย์เยื้อนให้เข้ารับการ
ศึกษาอบรมข้อวัตรปฏิบัติ กับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่า
บ้านตาด จ.อุดรธานี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ได้ฝกึ ปฏิบตั ิ
กรรมฐานกับหลวงตา จนถึงปี ๒๕๑๘
รับงานใหญ่
สร้างวัดให้หลวงปูด่ ลู ย์ ระหว่างปี ๒๕๒๐ หลวงปูด่ ลู ย์ปรารถนาจะ
สร้างวัดสาขาขึน้ ในอ�ำเภอสนม ให้ภกิ ษุสามเณรได้ศกึ ษาปฏิบตั กิ มั มัฏฐาน
จึงมอบหมายให้พระอาจารย์เยือ้ นไปส�ำรวจสถานทีท่ เี่ หมาะสมเพือ่ ด�ำเนิน
งานต่อไป เมื่อได้รับมอบหมายท่านอาจารย์เยื้อนจึงน�ำเรื่องการสร้างวัด
ไปปรึกษาศิษย์ใกล้ชดิ ของหลวงปูด่ ลู ย์คนหนึง่ คือแม่ชกี าญจนา ซึง่ ได้มอบ
หมายให้บุตรชายของท่านคือ นายไพบูลย์ บุญญลักษม์ ให้ช่วยส�ำรวจ
สถานที่สร้างวัด คณะส�ำรวจไปพบสถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่สาธารณะและ
เป็นป่าช้าเก่ารกร้างทีต่ ำ� บลบ้านโดน อ�ำเภอสนม จังหวัดสุรนิ ทร์ จึงกราบ
เรียนหลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่จึงสั่งให้อาจารย์เยื้อนไปปักกลดจ�ำศีลภาวนา
ปฏิบัติธรรมในป่าช้าแห่งนั้น เพื่อเป็นการบุกเบิก
จาริกเผยแผ่ธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๖ เผยแผ่พุทธศาสนา ปฏิบัติธรรม ณ กรุงบอนน์
ประเทศเยอรมัน พ.ศ. ๒๕๒๗ ธุดงค์เผยแผ่พุทธศาสนา ปฏิบัติธรรม
พร้อมคณะพระสังฆราช ณ ประเทศเนปาล พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น ๑ ใน ๕
ของผู้ได้รับรางวัลผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิตประจ�ำปี ๒๕๕๐
ของสภาชาวพุทธและมูลนิธิโลกทิพย์ เป็นต้นซึ่งท่านได้เผยแผ่ธรรม
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้ ง ที่ ๓๐
สมณศักดิ์
นอกจากท่านจะรับภารกิจต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะ-
จาโรเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทาน
เลือ่ นสมณศักดิพ์ ดั ยศเป็นที่ พระพิศาลศาสนกิจ ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน
วันมหามงคล ๕ ธันวาคมทีผ่ า่ นมา คณะศิษย์ขอร่วมมหามุทติ ายินดี (๕)
ที่ท่านได้รับพระราชเลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิมุนี วิ.

พระอาจารย์

ประสงค์
ปริปุณโณ
เกิด เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ณ อ�ำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี เมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ท่านออกบวชตามประเพณีในช่วงเข้าพรรษา
และเมื่อออกพรรษาในปีเดียวกัน ท่านได้ออกธุดงค์ไปยังที่ต่างๆ ทั้ง
ในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อศึกษาธรรมอย่างจริงจัง
พระอาจารย์ประสงค์ เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโกเป็น
เวลากว่า ๘ พรรษา และปฏิบตั ศิ าสนกิจในสหรัฐอเมริการ่วม ๑๔ พรรษา
และรับนิมนต์ไปยังประเทศต่างๆ กว่า ๒๐ ประเทศ
ท่านเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป
มีผลงานทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่ให้ข้อคิด คติธรรมในการด�ำเนินชีวิต
ปัจจุบันท่านจ�ำพรรษาอยู่ที่ อาศรมน้อมสู่ใจ จังหวัดราชบุรี
ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น หักหอกเป็นดอกไม้
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ป ร ะ วั ติ ย่ อ อ ง ค์ บ ร ร ย า ย
นอกจากนี้ ท่านยังมีผลงานหนังสือที่มีทั้งภาษาไทยและค�ำแปลภาษา
อังกฤษ เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยและแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
เช่น น้อมสู่ใจ ๑ น้อมสู่ใจ ๒ อมตวลี
ผลงานส�ำหรับเยาวชนทีโ่ ดดเด่น อาทิเช่น ฮัลโหล! รูส้ กึ ตัวหรือเคยชิน
ท�ำไมต้องท�ำไม รักนะ…เด็กโง่ มองวัตถุทะลุถงึ ธรรม และนิทานธรรมะ
กลับตาลปัตร เป็นต้น รวมถึง Mp3 ธรรมะฟังสบาย ก็เป็นที่นิยม
อย่างสูง

อาจารย์

ดร.สนอง
วรอุไร
ดร.สนอง วรอุไร มีภมู ลิ ำ� เนาเดิมอยูท่ ี่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิง-
เทรา มีพนี่ อ้ งทัง้ หมด ๘ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ ท่านได้รบั การศึกษา
เบือ้ งต้นจากโรงเรียนสุวรรณศิลป์ เมือ่ สิน้ สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ท่านและ
พี่ๆ น้องๆ ได้ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ศึกษาในโรงเรียนวัฒนศิลป์
วิทยาลัยจนจบชั้นมัธยมศึกษา
ดร.สนอง สนใจฝึกสมาธิครั้งแรกในขณะเรียนชั้นมัธยม จนจบ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาโรคพืช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
แล้วจึงไปท�ำงานเป็นนักวิชาการเกษตร ในภาคอีสานอยู่ประมาณ ๒ ปี
จากนั้นได้โอนย้ายมาเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้ ง ที่ ๓๐
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านก็ได้เรียนจบปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเชื้อรา ได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษา
ปริญญาเอกสาขาไวรัส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา
นาน ๔ ปี ช่วงนี้เรียนหนักมาก จนมิได้เดินทางกลับมาเมืองไทยเลย
ในระหว่างศึกษาท่านใช้เวลาว่างพักท�ำจิตนิ่งทุกวัน ซึ่งมีผลให้ท่านเรียน
จบ ๔ ปีตามก�ำหนด
เมื่ อ กลับเมืองไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ท่ า นตั ด สิ น ใจ
อุปสมบททีว่ ดั ปรินายก แล้วมาฝึกวิปสั สนากรรมฐานกับพระเทพสิทธิมนุ ี
(โชดก ปธ.๙) ทีค่ ณะ ๕ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ เพียง
เวลา ๓๐ วันในสมณเพศ ที่ท่านปฏิบัติตามค�ำสอนของครูบาอาจารย์
ท่านได้รับประสบการณ์ทางจิต และเกิดญาณ อภิญญาต่างๆ มากมาย
เมื่อลาสิกขาบทแล้ว ท่านกลับไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมาก ได้รับเชิญเป็นองค์บรรยายด้าน
หลักธรรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหน่วยงานต่างๆ องค์กรต่างๆ มากมาย
มีผู้ติดตามผลงานของท่านทั้งในและต่างประเทศ
ท่านได้น�ำประสบการณ์ตรงของท่านมาเป็นแบบอย่าง สร้างจุด
เปลีย่ นแปลงทีด่ ใี ห้แก่ชวี ติ คนจ�ำนวนมาก มีกลุม่ คณะศิษย์กอ่ ตัง้ เป็นชมรม
กัลยาณธรรม และชมรมสารธรรมล้านนา เผยแผ่ธรรมอย่างกว้างขวาง
ผลงานของท่านทีส่ ำ� คัญคือ ทางสายเอก และอืน่ ๆ เช่น หนังสือ ท�ำชีวติ ให้ได้ดีและมีสุข, ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระ, ตามรอยพ่อ, และซีดี
รวมธรรมบรรยายอีกจ�ำนวนมาก
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สติสัมปชัญญะ
รักษาจิต
สรุปค�ำสอนของ
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

โดย เขมปัญโญคฤหัสถ์

เมื่อผู้ภาวนาเริ่มเรียนรู้จากสภาวะที่เกิดขึ้นต่างๆ ภายในจิตแล้ว

นับแต่การเริม่ ดืม่ น�ำ้ เย็น จนรูจ้ กั จิต รูจ้ กั สติสมั ปชัญญะไม่สง่ ออกนอกฐาน
ทีต่ งั้ ของจิต ไม่หวัน่ ไหว และรูจ้ กั สภาวะทีจ่ ติ ดิง่ จนกลายเป็นจิตหนึง่ ได้แล้ว
ผู้ปฏิบัติหลายท่านมักมีความสงสัยเกิดขึ้นเล็กๆ ในใจเสมอว่า แล้วมันจะ
พัฒนาต่อไปอย่างไร? หากน�ำเรียนถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านจะตอบ
เสมอว่า “ไม่ตอ้ งท�ำอะไรแล้ว ให้ดอู ย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ อย่าสงสัย จิตเข้าในแล้ว
นัน่ ละคือจิตมีปญ
ั ญาแล้ว จึงไม่สง่ ออก” เมือ่ มาถึงขัน้ นี้ หลายท่านคงคิดว่า
เป็นทางตันของจิตเสียแล้ว จึงหลงไปท�ำอะไรต่างๆ มากมาย เช่น เพ่งฐาน
จิตให้เห็นชัดยิง่ ขึน้ บ้าง นัง่ คิดทบทวนความรูเ้ ดิมบ้าง ส่งออกรูอ้ อกเห็นอะไร
ต่างๆ บ้าง การกระท�ำสิง่ เหล่านีค้ อื การกระท�ำให้จติ ส่งออกทัง้ สิน้ แทนทีจ่ ะ
ก้าวหน้า กลับยิง่ เลวร้ายกว่าเดิมอาการเช่นว่านี้ หลวงพ่อมักมีปกติสอนเสมอ
ว่า “นักภาวนาโดยมาก จิตดิง่ สงบแล้ว บางที ๑ ปี บางที ๒ ปี บางที ๓ ปี
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บางที ๔ ปี บางที ๕ ปี บ้าง จิตสงบแน่ววว อยูต่ ลอดเวลา พอหลังจากนัน้ 
จิตกลับไม่สงบ ร้อนนนน เพราะสติสมาธิหายอย่างนี้ หลวงพ่อเรียกว่า ขุด
ปู รูหาย จิตขาดสติ จิตไม่มีปัญญา” ผู้เขียนเป็นอาการเช่นนั้น จริงๆ
ทุกประการ นับแต่วันที่จิตที่เคยชุ่มชื่นร่มเย็น มีสติสัมปชัญญะ สงบนิ่งอยู่
เสมอๆ ตลอดเวลา อยู่ๆ จิตก็เกิดงุ่มง่าม เซื่องซึม มีสติระลึกรู้อยู่ในที่ตั้ง
ของจิตก็จริง แต่ไม่รู้จะท�ำเพื่ออะไรจิตมีความสงบดี แต่พอไม่อยู่ในฐานที่
ตัง้ มัน่ ของจิต ก็ทมึ่ ๆ แบบไม่มสี าเหตุ ก็หวนมาระลึกถึงค�ำสอนของหลวงพ่อ
ก็คิดได้ว่า นี่เป็นก�ำลังของสมาธิที่มีเสื่อมได้ เพราะจิตขาดปัญญานั้นเอง
ผูเ้ ขียนกลับมาตัง้ ต้นใหม่ทงั้ หมด จนจิตสังเกตเห็นว่า เหตุใดทุกบททุกกัณฑ์
ที่หลวงพ่อท่านเทศนา ท่านสนทนาธรรม ที่ท่านสอนท�ำไมหลวงพ่อท่าน
เน้นย�ำ 
้ “ให้รจู้ กั ฐานทีต่ งั้ ของจิต” แล้วท�ำไมหลวงพ่อ “ให้ดจู ติ ไปเรือ่ ยๆ”
เพื่อสิ่งใดขอให้ผู้ปฏิบัติทราบว่า เหตุที่หลวงพ่อท่านสอนให้มีสติประจ�ำจิต
ให้ได้เสียก่อน จนให้สติประจ�ำจิตนั้นก็เพื่อวัตถุประสงค์เดียว คือ ให้สติ
ประจ�ำจิตนั้นกลายเป็น สติวินโย กล่าวคือ ให้มีสติเป็นหัวหน้าประจ�ำจิต
ให้สติเป็นมหาสตินนั่ เอง เมือ่ จิตมีสติเป็นหัวหน้าน�ำทางไป ให้สติเป็นเพือ่ น
ของจิต จิตไปไหนสติจอ่ ไปทีน่ นั้ เมือ่ นัน้ จิตจึงทวนกระแสกลับเข้าไประลึกรู้
อยูต่ รงฐานทีต่ งั้ ของจิต ทุกอิรยิ าบถเองโดยไม่ตงั้ ใจ น่าแปลกตรงทีเ่ มือ่ มีสติ
เข้มแข็งแล้ว จิตจะมีพลังมหาศาล เมือ่ ก่อนความคิดเป็นเครือ่ งมือของกิเลส
แต่เมือ่ สติสมั ปชัญญะประจ�ำจิตแล้ว สติเหมือนเครือ่ งฟอกความคิด เป็นตัว
กลั่นกรองความคิด จนท�ำให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้ว ธรรมะทั้งปวง ปัญญา
ก็คือความคิดที่เกิดจากสติกลั่นกรองแล้วนั่นเอง จะสงบ ไม่สงบก็ช่าง
เพราะวางเสียแล้ว
จากอดีต เมือ่ คิดเมือ่ ปรุงแล้วเราไม่ทราบ ความคิดนัน้ จึงเป็นช่องทาง
ให้กิเลส ตัณหา อุปาทานเข้ามาตีจิตใจเราจนย่อยยับ แต่เมื่อมีสติสัมป-
ชัญญะเกิดขึน้ เองแล้ว ความคิดทีเ่ คยเป็นตัวหลอกล่อสติ จับความคิดเหล่านัน้ 
กลัน่ กรอง ช�ำแหละ ออกให้เห็นจนหมดเปลือก ความคิดเกิด สติหมุนทวน
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ปัญญาจึงไม่ใช่อะไรเลย
มันคือความคิดทีถ
่ ก
ู สติสกัดให้แล้วนีเ่ อง
ไม่ใช่รู้อะไรนอกโลก
รู้อะไรพิสดารอะไรเลย
มันรู้ตามจริง ตามธรรมดานี่เอง
กระแสเข้าไป กลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อัศจรรย์จติ แท้ สติกลัน่ กรอง
เอาปัญญามาอบรมย้อนศรลงทีจ่ ติ จนรูส้ กึ ว่า มันเกิดขึน้ รูแ้ ล้ว มันก็ดบั ไป
กระบวนการคิดมันย้อนศร แตกต่างไปจากคนธรรมดา ดังนั้น ผู้ที่รู้แจ้ง
เห็นธรรม นัน่ คือการเห็นข้อผิดพลาดของตนในอดีต รูจ้ นเข้าใจ แล้วเห็นว่า
สิง่ นัน้ ผิด จิตจึงขยาด แล้ววางเอง แล้วไม่ทำ� อีกต่อไป นีเ่ องคือ รูธ้ รรม เห็น
ธรรม อุปมาเหมือนดั่ง คนเคยโดนไฟลวกมาแล้วแต่ไม่รู้ แต่เมื่อวันหนึ่ง รู้
แล้วว่านีค้ อื ไฟๆ นี้ มันร้อน...อ๋อ คราวก่อนทีโ่ ดนลวก เพราะไฟนีเ่ อง เรา
ไม่เอาแล้ว เราไม่เอาแล้ว ไม่จับ ไม่ต้อง ไม่เข้าใกล้ เด็ดขาด นี่เองรู้ธรรม
เห็นธรรม มันคือ การเห็นธรรมชาติตามจริง สติตวั เดียวประจ�ำจิต จนเป็น
ปกติเท่านั้น ถอดรหัสโลกและภพชาติได้
การท�ำสติให้เป็นปกติจิต ดังนี้ การนั่ง การยืน การเดิน การนอน
การกิน การดืม่ การพูด การคิด จิตระลึกรู้ แล้วรูแ้ บบลง ณ ขณะปัจจุบนั 
จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุด ปัญญาจึงไม่ใช่อะไรเลย มันคือความคิดที่ถูกสติ
สกัดให้แล้วนีเ่ อง ไม่ใช่รอู้ ะไรนอกโลกรูอ้ ะไรพิสดารอะไรเลย มันรูต้ ามจริง
ตามธรรมดานีเ่ อง เมือ่ ถึงขัน้ นีแ้ ล้ว หมดสงสัย ผูภ้ าวนามีหน้าทีอ่ ย่างเดียว
คือให้มสี ติประจ�ำฐานทีต่ งั้ ของจิต ต่อไปจนมีสติเข้าไปนอนในฐานทีต่ งั้ ของจิต
สติจะสอนธรรมะเราทัง้ วันทัง้ คืน เมือ่ เพียงพอแก่ธรรมะแล้ว พอแก่เหตุแล้ว
จิตย่อมจะสลัดคืนโลกนี้ไป ตามธรรมดาเท่านั้นเอง
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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น้อมสู่ใจ
เหม่อมอง
จ้องจันทร์
เพ้อฝัน
ร�่ำไป
เหลียวมอง
จ้องใจ
เห็นความ
เคลื่อนไหว
ของอารมณ์

น้ อ มสู ่ ใ จ
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

จากหนังสือ
น้อมสู่ใจ เล่ม ๑

รู้
เมื่อจิตไหล
หลงครุ่นคิด
เมื่อจิตเผลอ
ผลสุดท้าย 	

ก็ให้รู้
ก็ให้รู้
ก็ให้รู้
มีแต่รู้

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ดูที่จิต
ดูเอาไว้
ดูเข้าไป
“กู” ไม่มี
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งานหลัก
งานเอ๋ยงานหลัก
คือถอนรัก
หักชัง
ถ้าปล่อยกาย 	 ปล่อยใจ 	
จะโดนพิษ 	 ชัง-รัก 	
ยินดียินร้าย
ยินดี
ยินร้าย
ไม่อยากถูกตบ
ก็จงวางใจ

ระวังจิต
ไปตามคิด
ปักจนตาย

เหมือนถูกตบ 	 แก้มซ้าย
เหมือนถูกตบ แก้มขวา
ทั้งขวา 	
ทั้งซ้าย
เป็น
อุเบกขา

อารมณ์
อย่าหลงเข้าไปในอารมณ์
เมื่อกระทบอารมณ์ทั้งหกทาง
ปล่อยจิตเป็นกลางๆ
ใช้สติแตะรู้ เพียงเบาๆ
มีสติแตะรู้และปล่อยวางความคิด ตลอดชีวิตไม่ทุกข์
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ใจ
ไม่มีอะไร น่าดู
ดูนอก
เห็น
ดูใน
เห็น
ดูใจ
เห็น
คัมภีร์ใหญ่อยู่ที่ใจเรา
ลมหายใจ
ความโง่อย่างมหันต์
คือการปล่อยลมปราณ
ทิ้งไปเปล่าๆ ฟรีๆ
สิ่งประเสริฐมหาศาล
คือลมปราณของเรา
หายใจออกหายใจเข้า
มีสติเฝ้ารู้เรื่อยไป
วันใหม่
ตื่นนอนทุกเช้า
นิมนต์พระพุทธเจ้า
มาประทับที่ใจ
จะท�ำ พูด คิด อะไร
ให้ปรึกษาพระพุทธองค์

เท่าใจ
นอก
ใน
ธรรม

อย่าลืม
เมื่อช�ำระ
ร่างกาย
อย่าลืม
ข�ำระใจล้างใจ
เมื่อให้อาหาร
ทางกาย
อย่าลืม
ให้อาหารทางใจ
เมื่อศึกษา
ทางร่างกาย
อย่าลืม
ศึกษาทางจิตใจ
เมื่อท�ำสิ่งต่างๆ ภายนอก
อย่าลืม
ท�ำความรู้สึกตัวภายใน

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ปีใหม่-

ชีวิตใหม่
ดร.สนอง วรอุไร

ปีใหม่ในที่นี้หมายถึงกาลเวลาที่ได้เวียนมาถึงศักราชใหม่ ตาม

ความเชือ่ ของมนุษย์ทเี่ กิดมาในกลุม่ ของชาติพนั ธ์ทุ แี่ ตกต่างกัน ค�ำว่า “ชีวติ 
ใหม่” ในที่นี้หมายถึง ความเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากชีวิตเดิม
ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้เห็นนกนางแอ่น บินอพยพหนีหนาวผ่านมาหลาย
ประเทศโดยอิสระเสรีมิต้องใช้ใบผ่านเขตแดนแสดงเหมือนกับมนุษย์ผู้มี
ความเห็นผิดไปจากธรรม ยิ่งพัฒนาสมองให้มีความรู้ความสามารถ ความ
เห็นผิดจึงมีเพิ่มมากขึ้นแล้วท�ำให้อิสรภาพของชีวิตลดลง ทั้งนี้เป็นด้วยเหตุ
ของการพัฒนาปัญญาไปในทางทีผ่ ดิ ไปจากธรรม ร่วมกับการมีอตั ตาเกิดขึน้
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อัตตา คือตัวตนหรือความเห็นแก่ตัว ในทางโลกมนุษย์กลบฝังอัตตา
ด้วยการประพฤติจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น จริยธรรมของการเป็นลูกทีด่ ขี อง
พ่อแม่ จริยธรรมการเป็นศิษย์ทดี่ ขี องครู จริยธรรมการเป็นพลเมืองทีด่ ขี อง
ประเทศชาติ ฯลฯ หากเมื่อใดมนุษย์ผู้มีความรู้ความสามารถในทางสมอง
มิได้ประพฤติจริยธรรม หรือมิได้กลบยังอัตตาของตน ความเห็นแก่ตวั ย่อม
มีเกิดขึ้น ดังที่เห็นมนุษย์ผู้เป็นใหญ่ในสังคมประพฤติเบียดเบียนในรูปแบบ
ต่างๆ จึงมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
ผู้รู้จริงแท้และรู้จริงในทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ตรัสสอนชาวพุทธในท�ำนอง
ทีว่ า่ “จงเลือกบุคคลผูม้ ศี ลี มีธรรม ขึน้ เป็นหัวหน้าของสังคม แล้วจะท�ำให้
สังคมมีแต่ความสงบสุข” และในครัง้ ทีผ่ เู้ ขียนไปปฏิบตั ธิ รรมอยูท่ วี่ ดั มหาธาตุฯ
ท่าพระจันทร์ ท่านเจ้าคุณโชดกได้พดู กับผูเ้ ขียนในท�ำนองทีว่ า่ “ถ้าไม่เอาศีล
ลงคุมให้ถงึ ใจแล้ว ใจย่อมหวัน่ ไหว ไม่สามารถตัง้ มัน่ เป็นสมาธิได้” ผูเ้ ขียน
ในครั้งกระโน้น (พ.ศ.๒๕๑๘) จึงรู้ได้ทันทีว่า ศีลมีความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาจิต ต้องท�ำให้จิตมีศีลคุมอยู่ทุกขณะตื่น แล้วจิตจึงจะเข้าถึงความ
ตั้งมั่นเป็นสมาธิและเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้
ค�ำว่า “ศีล” หมายถึง ความประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางใจ
ให้เรียบร้อย ซึ่งความจ�ำเป็นส�ำหรับชาวพุทธฝ่ายเถรวาท มีความจ�ำเป็นใน
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ผูร้ จู้ ริงได้กล่าวไว้วา่ การมีศลี ๕ คุมใจ
สามารถพัฒนาจิตไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันและสกทาคามีได้
การมีศีล ๘ คุมใจ สามารถพัฒนาจิตไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลขั้นอนา-
คามีได้ และการมีอย่างน้อย-ศีล ๑๐ คุมใจ สามารถพัฒนาจิตไปสูก่ ารเป็น
พระอริยบุคคลขัน้ พระอรหันต์ได้ ด้วยเหตุนผี้ เู้ ขียนจึงต้องมีศลี ๕ คุมใจอยู่
ทุกขณะตื่น
นอกจากรู้และมีศีล ๕ คุมใจแล้ว ยังต้องมีกุศลธรรมอย่างอื่นคุมใจ
อีกด้วย ชีวิตจึงจะสามารถด�ำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามได้ ผู้เขียนได้ตั้ง
ปรารถนาที่จะสั่งสอนสัตว์ (รูปนาม) ที่เกิดอยู่ในสุคติภพ (มนุษย์ เทวดา
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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พรหม) มิให้เอาจิตไปรองรับความเป็นทาสของความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ทั้งนี้เพราะอกุศลธรรมทั้งสามมีพลังผลักดันจิตวิญญาณที่ทิ้งรูปขันธ์
แล้วให้โคจรไปสูอ่ บายภูมิ (ภพนรก ภพเปรต ภพอสุรกาย ภพดิรจั ฉาน) ได้
มีพระป่า (อรัญวาสี) รูปหนึ่งเคยพูดไว้ว่า “ได้ลาพุทธภูมิมา ๓ ครั้งแล้ว
แต่พระอินทร์องค์นี้มิให้ลา” ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุพระป่าได้รับพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนว่า ท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันข้างหน้า
ผู้เขียนจึงได้พูดกับพระป่า (พระนิยตโพธิสัตว์) รูปนั้นว่า “ผมจะตามไป
เกิดเป็นสาวกของท่านในวันข้างหน้า ชีวิตหน้า ผมจะไปบอกเทวดาและ
พรหม มิให้เอาจิตไปเป็นทาสของอกุศลธรรม ๓ อย่างคือ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง แล้วจากนั้นจึงจะลาจากวัฏฏสงสารนี้ไป”
ต้องขออภัยท่านผูร้ จู้ ากต�ำราว่าต้องเอาศีลคุมกายและคุมวาจา เพราะ
นั่นเป็นเพียงสัญญาที่มีผู้เขียนบอกไว้ในคัมภีร์ต�ำรา แต่ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนา-
ธุระ รู้ว่าต้องเอาศีลลงคุมให้ถึงใจ แล้วจึงจะพัฒนาใจให้เข้าถึงความรู้สูงสุด
ที่เป็นโลกุตตรญาณ (ญาณ ๑๖) ได้
นอกจากมีศลี คุมใจแล้ว ผูป้ รารถนาความจริงในชีวติ ยังต้องมีกศุ ลธรรม
อืน่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการมีชวี ติ ดีงาม เช่น มีขนั ติ มีเมตตา มีสติ มีปญ
ั ญาเห็นถูก
ตามธรรม ฯลฯ คุมใจด้วยเช่นกัน
ค�ำว่า “ขันติ” หมายถึงอดทนได้แก่ ทนล�ำบาก ทนตรากตร�ำ ทนเจ็บใจ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ชวี ติ บรรลุเป้าหมายทีด่ งี าม ขันติเป็นหนึง่ ในบารมี ๑๐ เป็นหนึง่ 
ในคุณธรรมที่น�ำความเป็นมงคลมาสู่ชีวิต คนโบราณนิยมเอาขันติมาคุมใจ
มิให้หวัน่ ไหว คือทนล�ำบาก ทนตรากตร�ำ ทนเจ็บใจ ผูเ้ ขียนเคยได้รบั การสัง่
สอนจากผู้ใหญ่ว่า “ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง เรานั่ง
สบาย” นัน่ คือคุณธรรมของขันติทเี่ ป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคี มีคนรักใคร่
เอ็นดู ไม่มีเวรภัยใดๆ แผ้วพาน ฯลฯ ดังนี้เป็นต้น
ค�ำว่า “เมตตา” หมายถึง การมีใจรัก การมีใจปรารถนาให้เกิดประโยชน์
และความสุขแก่สรรพสัตว์ที่ตนเข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วย เมตตาโดยทั่วไป
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บุคคลผู้หวังความเป็นอิสระ
ให้เกิดขึ้นกับชีวิต
ควรต้องพัฒนาจิตให้มีปัญญาเห็นถูก
หรือเรียกว่าปัญญาเห็นแจ้งนั่นเอง

เกิดได้ด้วยการพัฒนาจิตให้มีสติ จึงมีอุบัติเหตุของชีวิตเกิดขึ้นบ่อย ด้วย
เหตุนี้ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้ทีมงานของชมรมกัลยาณธรรม มีสติคุมใจอยู่
ทุกขณะตื่นเมื่อถึงวันเริ่มต้นศักราชใหม่ ควรเจริญพุทธมนต์ข้ามปีแทนที่
หลังจาก countdown แล้วจะดืม่ สุราเมรัยฉลองศักราชใหม่ ซึง่ เป็นการกระท�ำ
ที่น�ำบาปกรรมเข้าสั่งสมไว้ในจิตวิญญาณ แล้วอุปสรรคและปัญหาของชีวิต
จะเกิดตามมาได้
สุดท้ายในวาระเปลี่ยนเข้าศักราชใหม่นี้ บุคคลผู้หวังความเป็นอิสระ
ให้เกิดขึน้ กับชีวติ ควรต้องพัฒนาจิตให้มปี ญ
ั ญาเห็นถูก หรือเรียกว่าปัญญา
เห็นแจ้งนั่นเอง ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสมองเป็นปัญญาเห็นผิดไป
จากความเป็นจริง หรือเป็นความจริงอยูช่ วั่ ขณะหนึง่ เมือ่ กาลเวลาผ่านเนิน่ 
นานไปแล้ว เหตุผลที่เคยสัมพันธ์กันจะไม่สัมพันธ์กันอีกต่อไป ความจริงที่
เคยเป็นจะไม่เป็นจริงอีกต่อไป จึงเรียกความรู้จากสมองว่าเป็นจิตหรือเป็น
อวิชชาทีม่ รี ะบุไว้ในปฏิจจสมุปบาท ในทางโลกคนส่วนใหญ่นยิ มพัฒนาสมอง
ด้วยการฟังผู้รู้มาบอกกล่าวหรือด้วยการไปอ่านจากต� ำราคัมภีร์ ซึ่งเป็น
ได้เพียงความจ�ำที่ไม่จริงแท้ตลอดไป ผู้รู้จริงแท้จึงเรียกความรู้เห็นเข้าใจ
(ปัญญา) จากสมองว่าสัญญา มิใช่เป็นความจริงทีถ่ าวรตลอดไปดังความจริง
ทีไ่ ด้จากการพัฒนาจิตให้เกิดความรูส้ งู สุดทีเ่ รียกว่า โลกุตตรญาณหรือญาณ
๑๖ ซึง่ เป็นความรูท้ เี่ ป็นจริงแท้ (ปรมัตถสัจจะ) ปัญญาจากสมองเป็นสัญญา
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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การมีคณ
ุ ธรรมทัง้ ห้าคุณคุมใจอยูท่ กุ ขณะตืน่
คือ มีศีลคุมใจ มีขันติ มีเมตตา มีสติ
มีปัญญาเห็นถูกตามธรรมคุมใจ ฯลฯ เหล่านี้
เป็นเหตุท�ำให้ความเป็นอิสระของชีวิตได้เกิดขึ้น

ทีค่ นจ�ำนวนมากนิยมพัฒนากันในแนวนีแ้ ละยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าท�ำได้ถกู ตรงแล้ว
จึงปฏิเสธการพัฒนาปัญญาสูงสุดที่เกิดขึ้นกับดวงจิต
ผูเ้ ขียนได้ใช้ปญ
ั ญาจากสมองส่องน�ำทางให้กบั ชีวติ เมือ่ รูปขันธ์เข้าถึง
วาระสิ้นสุด (ตาย) จึงต้องเวียนตายเวียนเกิดอย่างมิรู้จบ เหตุที่พูดเช่นนี้
ด้วยปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้ไปพัฒนาจิตตามแนวของสมถกรรมฐานจนเข้าถึง
ความตัง้ มัน่ แน่วแน่ (ฌาน) เมือ่ ถอนจิตออกจากความทรงฌานแล้ว ปุพเพ-
นิวาสานุสติญาณได้เกิดขึน้ จึงรูเ้ ห็นเข้าใจด้วยจิตว่าตนได้นำ� พาชีวติ เวียนเกิด
เวียนตายอยูใ่ นภพต่างๆ ของวัฏฏสงสารอย่างมิรจู้ บสิน้ เมือ่ ได้ถอยจิตออก
จากความทรงฌานแล้ว ท่านเจ้าคุณโชดกได้แนะน�ำให้ผเู้ ขียนพัฒนาจิตไปใน
แนวทางของวิปสั สนากรรมฐานตามแนวของสติปฏั ฐาน ๔ จนสามารถบรรลุ
ญาณทัง้ ๑๖ จึงได้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสารอย่างเด่นชัด ได้รวู้ า่ บุคคลมี
ศักยภาพในการเลือกทางเดินให้กับชีวิตของตนเองได้
การมีคุณธรรมทั้งห้าคุมใจอยู่ทุกขณะตื่น คือ มีศีลคุมใจ มีขันติ มี
เมตตา มีสติ มีปัญญาเห็นถูกตามธรรมคุมใจ ฯลฯ เหล่านี้เป็นเหตุท�ำให้
ความเป็นอิสระของชีวิตได้เกิดขึ้น ผู้เขียนจึงมีความปรารถนาให้ทีมงาน
กัลยาณธรรมพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีชีวิตใหม่ มีจิตเป็นอิสระจากโลกธรรม
และวัตถุ ด้วยการพัฒนาคุณธรรมทั้ง ๕ นี้มีอยู่กับใจทุกขณะตื่น แล้วชีวิต
ใหม่ในศักราชใหม่จึงจะเกิดขึ้นสมปรารถนา
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กิจกรรมปฏิบัติธรรม

ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ชมรมกัลยาณธรรมขอขอบคุณโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยท่านผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาล นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ และ ประธานชมรมจริยธรรมโรง
พยาบาลสมุทรปราการ แพทย์หญิงนิตยา คมฤทธิ์ ตลอดจนคณะผูบ้ ริหาร แพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ อือ้ เฟือ้ สถานทีแ่ ละสนับสนุน ร่วมมือ
ร่วมใจ เปิดให้โอกาสชมรมกัลยาณธรรมได้จดั โครงการฟังธรรม
ปฏิบตั ธิ รรม บริการประชาชนทัว่ ไปมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดมา นับเป็นโรงพยาบาลทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ทจี่ ะดูแลผูป้ ว่ ย
และบริการประชาชน ทั้งกาย จิต วิญญาณ และสังคม  
โปรดติดตามข่าวสารการจัดอบรมฟังธรรม ปฏิบัติธรรม โดยชมรมกัลยาณธรรม
ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ใน HYPERLINK “http://www.kanlayanatam
.com/” \t “_blank” www.kanlayanatam.com หรือ Facebook Page kanlayanatam
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จากหนึ่ง
เป็นร้อย

จากน้ อ ยเปนกองทั พ ธรรม
อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

ไปๆ มาๆ ชมรมกัลยาณธรรมก็ดำ� เนินงานมาถึงปีที่ ๑๐ เข้า

แล้ว เป็น ๑๐ ปีแห่งความทรงจ�ำและคุณค่า เราถือก�ำเนิดเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาจากกลุม่ ผูส้ นใจฟังธรรมทีม่ โี อกาสได้ฟงั ธรรมจากท่านอาจารย์ ดร.สนอง
วรอุไร โดยส่วนตัวหลังจากทีฉ่ นั ได้ฟงั เทปเสียงบรรยายเรือ่ ง “ทางสายเอก”
ด้วยความกรุณาของท่านอาจารย์จนิ ดา มาสมบูรณ์ ฉันก็ได้พบท่านอาจารย์
ดร.สนอง ในอีกไม่กี่วันหลังจากนั้น (ต้องพูดว่า “มันถึงเวลา”) ทราบข่าว
ว่าท่านลงมาบรรยายทีส่ ถาบันภาษาเยอรมัน (เกอเธ่) สาทร กรุงเทพฯ เมื่อ
ได้ไปกราบท่านอาจารย์ครัง้ แรกนัน้ ก็สมั ผัสได้ถงึ ความเมตตา มีรายละเอียด
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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หลายอย่างทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ศรัทธาท่าน ในงานนีไ้ ด้พบน้องโจ้ (จันทร์จริ า วงษ์เลิศ)
ช่างภาพชมรมฯ ตอนนั้นเธอท�ำหน้าที่อัดเทปเสียงอาจารย์บรรยาย และยัง
ได้พบพีอ่ ารีย-์ พีช่ อ มงคลสวัสดิ์ ซึง่ ช่วยงานอาหารของชมรมฯ ต่อเนือ่ งมา
ตลอด ...เราต่างก็มาพบท่านอาจารย์ครั้งแรกในวันนั้น
แต่แรกชมรมกัลยาณธรรม ใช้นามว่า “กลุม่ กัลยาณธรรม” ด้วยการ
รวมตัวกันของหนุ่มสาวไม่กี่คน ช่วยกันวางแผนจัดงานบรรยายธรรมเล็กๆ
อยากให้ผู้คนได้รับฟังธรรม (และเราได้ฟังด้วย) ก็ท�ำตามๆ เขาไป อย่าง
ต่อเนือ่ ง แรกๆ แค่มคี นฟัง ๕๐๐ คนพวกเราก็ดใี จทีไ่ ด้ชว่ ยกันเผยแผ่ธรรม
โดยมีท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เป็นที่ปรึกษา หากมีโอกาสก็ติดตาม
ท่านอาจารย์ไปบรรยายตามทีต่ า่ งๆ เช่น ทีบ่ ริษทั NS แถวซอยลาซาล บางนา
ได้พบพีเ่ ฉลิมพันธุ์ สมัครพันธุ์ ซึง่ พีบ่ อกว่า การได้ฟงั ธรรมครัง้ นัน้ เหมือน
ท่านอาจารย์มาร้องเรียกหรือมารับ น�ำไปสูเ่ ปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ไปในทางทีด่ ี
ขึ้นมาก พี่เฉลิมพันธุ์จึงมีศรัทธามาช่วยก่อตั้งเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
และรับหน้าที่เป็น webmaster ท�ำงานนี้ด้วยความเสียสละต่อเนื่องมาโดย
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ตลอด อีกครั้งไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ก็ได้พบท่าน
อาจารย์มนตรี จตุรภัทร ซึ่งตอนนั้นท่านและภริยาได้ลาออกจากราชการ
จากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย มาช่วยงานเผยแผ่ธรรมรับใช้ครูบาอาจารย์
อย่างเต็มตัว อาจารย์มนตรีและอาจารย์แก้วศรัทธาท่านอาจารย์ ดร.สนอง
มาก และได้มาช่วยเป็นก�ำลังหลักของชมรมกัลยาณธรรมตลอดมา มีพนี่ อ้ ง
อีกหลายๆ ท่านทีฉ่ นั ไม่ได้รจู้ กั โดยตรงแต่แรก แต่กเ็ หมือนมีเครือข่ายสายใย
ดึงดูดให้พวกเราเข้ามารวมกลุ่มท�ำงานธรรม ชวนต่อๆ กันมา หนุนเนื่อง
ไม่ขาดสายด้วยพลังศรัทธาในธรรม ในพระพุทธศาสนา ในครูบาอาจารย์ ใน
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร และในแนวทางการท�ำงานของชมรมกัลยาณ-
ธรรม หรือศรัทธาในงานจิตอาสาทางธรรมอันบริสุทธิ์น�ำบุญกุศลใส่ตน
ไม่ดว้ ยเหตุผลอย่างใดก็อย่างหนึง่ ก็ลว้ นเป็นปัจจัยน�ำพวกเรามาเป็นกองทัพ
ธรรมน้อยๆ หนึ่งเดียวกัน
แรงบันดาลใจและแรงศรัทธาในงานเผยแผ่ธรรมแต่แรกเริม่ ของฉันนัน้ 
ไม่ทราบว่าหลั่งไหลมาจากไหนมากมายล้นเหลือ ถ้าศึกษาเรื่องพลังจิตคง
ต้องพูดว่าเป็นสิ่งที่ได้ตั้งใจหรือได้อธิษฐานมาเป็นแน่ เมื่อมีอธิษฐานธรรม-
ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะท�ำสิ่งดีงามด้วยจิตใจบริสุทธิ์ศรัทธา ธรรมะก็จัดสรร
บันดาลให้เกิดเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกื้อหนุนให้ความตั้งใจนั้นมองเห็นเป็นรูป
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ธรรมเกิดเป็นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์มากมาย ทัง้ การจัดท�ำสือ่ ธรรมทาน
การจัดงานบรรยายธรรมและการเผยแผ่ธรรมอย่างต่อเนื่องกว้างขวาง ถ้า
ฉันคิดคนเดียว คนอืน่ ไม่เอาด้วย เรือ่ งคงไม่ยดื ยาวมาปานนี้ แต่นคี่ ดิ จะท�ำ
อะไรแล้วมีคนสนับสนุน มีคนเห็นดีเห็นงามมากมายเป็นขบวน เรื่องมันก็
เลยสืบเนื่องบุญกุศล...มาจนบัดนี้
ขอเล่าย้อนไปเรือ่ งส่วนตัว จากวัยเด็กจนจบชัน้ มัธยม มีโอกาสเข้าเรียน
ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้านเดิมอยู่อ�ำเภอหัวหิน)
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับ
พระราชทานทุนเรียนดีและความประพฤติดีต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษา
มัธยม ความใฝ่ดีและความเป็นผู้น�ำหล่อหลอมฝังลึกในจิตใจ จึงตั้งใจว่า
หากมีโอกาสจะขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการท�ำความดีและ
ช่วยเหลือสังคม ตามรอยพระยุคลบาทพระผู้ราชทานมงคลแก่ชีวิต หาก
มีโอกาสล่ะก็...จะท�ำดีให้เต็มก�ำลังความสามารถ จนต่อมาได้มาเรียนจบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหมอฟัน...จนได้เปิด
คลินกิ ส่วนตัว อยูท่ ปี่ ากน�ำ 
้ สมุทรปราการ และได้อาศัยใช้พนื้ ทีค่ ลินกิ นีเ้ อง
เป็นที่ท�ำการของชมรมกัลยาณธรรมมาโดยตลอด
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สิบปีผ่านไป...จนบัดนี้ ชมรมกัลยาณธรรมก็ยังอยู่ที่คลินิกนี่ (คลินิก
เปิดมาครบ ๒๐ ปีแล้ว) เราไม่มีทุนมาก ก็ท�ำตามประสาทุนน้อยแต่ใจ
เกินร้อย ท่านจึงอย่าได้แปลกใจหากชมรมฯ นี้ ไม่มที ที่ ำ� การหรือส�ำนักงาน
แยกต่างหาก และไม่มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจ�ำ ได้อาศัยพื้นที่ของคลินิก
อัจฉราทันตแพทย์นี้เองเป็นส�ำนักงาน เมื่อเปิดเป็นชมรมกัลยาณธรรมได้
๔ ปีแล้ว บริษทั บางกอกเยเนอรัลเอ๊กซเพรสจ�ำกัด ทีถ่ นนสาทร ช่วยกรุณา
รับเป็นสาขาชมรมฯ เพือ่ วางสือ่ เผยแผ่ธรรม ขอกราบขอบพระคุณในความ
เมตตาของท่านไว้ ณ ที่นี้ แต่ที่ท�ำการหลัก-ส�ำนักงานก็คงเป็นที่คลินิก
อัจฉราทันตแพทย์ มีคนเคยแวะมาชมสือ่ ธรรมะทีค่ ลินกิ ในช่วงคนไข้เยอะๆ
แล้วติติงว่า “ที่นี่แคบนะ บริการไม่ทันใจ-มัวแต่คุยกับคนไข้ ท�ำไมหมอไม่
เปิดแยกเป็นสัดส่วนของชมรมฯ ต่างหากล่ะ” ฉันรับฟังและขอโทษขอโพย
ทีผ่ ชู้ ว่ ยทันตแพทย์มวั แต่อธิบายจ่ายยาคนไข้ ...ก็ขอน้อมรับขออภัยในความ
ไม่สะดวก แต่แอบพูดในใจว่า...มีก�ำลังเท่านี้แหละ...ท�ำไปตามประสา ตาม
ก�ำลัง... ส่วนเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ก็อาศัยผู้ช่วยทันตแพทย์ช่วยๆ กัน และมี
พีน่ อ้ งจิตอาสาทีอ่ าสาสมัครเข้ามาช่วยงาน ทัง้ เบือ้ งหน้าเบือ้ งหลังสืบต่อกันมา
ไม่ขาดสาย ปัจจุบันเราต้องเช่าสถานที่เพิ่มไว้เก็บธรรมทานถึง ๒ แห่งใน
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ละแวกใกล้เคียง มีเพือ่ นๆ มาช่วยท�ำงานเบือ้ งหลังทีค่ ลังหนังสือสัก ๔-๕ คน
เพื่อนๆ หลายท่านท�ำงานด้วยความเสียสละ ผูกพันเหมือนพี่เหมือนน้อง
ถึงปัจจุบนั นี้ ชมรมกัลยาณธรรมมีสมาชิกเกือบ ๓ หมืน่ คน จนพีเ่ ฉลิมพันธ์ุ
ต้องขอหยุดรับสมาชิกใหม่ไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อจัดระบบทะเบียนสมาชิกให้
ทันสมัยขึ้น นอกจากสมาชิกแล้ว...ก็ยังมีผู้ติดตามที่ไม่ได้สมัครสมาชิกอีก
จ�ำนวนมากที่สนใจงานของชมรมฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ
รวมทัง้ การบรรยายธรรมแต่ละครัง้ เว็บไซต์ชมรมฯ จะถ่ายทอดงานแสดงธรรม
ทุกครั้งไปยังทุกพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตได้ เพิ่มโอกาสการ
เผยแผ่ธรรมสู่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้นมาก จึงขออนุโมทนาทุกท่านที่มี
ส่วนช่วยขับเคลือ่ นกิจกรรมน�ำธรรมะของพระพุทธเจ้าสูส่ งั คม หนึง่ แรงของ
ท่าน ที่ได้ช่วยจะมากจะน้อย แม้ช่วงเวลาหนึ่งที่ท่านได้สนับสนุน ล้วนมี
คุณค่าความหมายและเป็นพระคุณที่ชมรมฯ ควรร�ำลึก ทุกพลังทุกน�้ำใจ
มีส่วนให้ชมรมกัลยาณธรรมยังคงยืนหยัดสร้างคุณประโยชน์ หมุนกงล้อ
ธรรมจักรได้ต่อเนื่องตลอดมา
ย้อนไปเล่าอีกนิดว่าหลังจากได้พบท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
ไม่นานนัก กลุ่มกัลยาณธรรมก็ขยายเป็น ชมรมกัลยาณธรรม เพราะเริ่ม
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มีแนวร่วมเข้ามาช่วยกันมากขึ้น ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ท�ำงาน
แนวหลังทางธรรมแบบอาสาสมัครรับใช้ธรรมะ พร้อมทัง้ ปฏิบตั ขิ ดั เกลาจิตใจ
ส่องมองกิเลสตนไปด้วย เป็นการท�ำงานแบบจิตอาสาล้วนๆ ซึ่งเรื่องอัตตา
มานะ ทิฏฐิ เป็นเรือ่ งทีต่ า่ งต้องพิจารณาตนมากๆ ทีแ่ ห่งนี.้ ..ท�ำให้ฉนั ได้พบ
กัลยาณมิตรที่น่าประทับใจมากมาย ที่ล้วนมีความจริงใจ ทุ่มเท เสียสละ
อย่างบริสุทธิ์ใจ ฉันได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ผู้รู้เปี่ยมด้วยเมตตา คอย
แนะน�ำให้ก�ำลังใจในการท�ำงานของพวกเรา พวกเราสามารถจัดงานใหญ่ๆ
ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งมี บ ริ ษั ท จั ด การหรื อ นายทุ น ใหญ่ ห นุ น หลั ง ไม่ มี ใ ครเป็ น
มืออาชีพในการบริหารที่นี่ เราใช้หัวใจกันล้วนๆ โดยมีธรรมาธิปไตยเป็น
หัวใจในการท�ำงาน... รับฟัง แบ่งปัน เอื้ออาทรกันเหมือนพี่เหมือนน้อง
เมื่อหลายท่านทราบข่าวงานของชมรมฯ ได้รู้ได้เห็นผลงานก็เกิดจิตศรัทธา
หนุนเนื่องเข้ามาช่วยเสริมพลังกองทัพธรรมจิตอาสานี้ให้เข้มแข็งขึ้น หลาย
ท่านเสนอตัว เอานัน่ มาช่วย เอานีม่ าให้ยมื มีรถก็ให้ยมื รถ มีเต็นท์กใ็ ห้ยมื 
เต็นท์ สั่งอาหารหรือท�ำอาหารมาช่วย มีปัจจัยก็เอามารวมๆ กัน เป็นต้น
เวลาจัดงานแสดงธรรมก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้บริหาร เช่น
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.สาธิต พุทธปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ชัยยงค์ ท่านก็เมตตาชมรมกัลยาณธรรมมาก เป็นบุญแท้ๆ...จนไม่อาจเอ่ย
ถึงผู้มีพระคุณได้ครบถ้วนแต่ประทับใจ ซาบซึ้งใจมากๆ
เวลาเพื่อนๆ มาช่วย...พวกเราก็ดีใจ เวลาเพื่อนๆ คนไหนหายไป...
พวกเราก็อาลัยและคิดถึง แต่อยู่ไปนานๆ ก็จะเริ่มชินกับกฎธรรมชาติว่า
เกิดขึน้ -ตัง้ อยู-่ ดับไป ในเมือ่ อะไรๆ ก็ไม่เทีย่ ง เราท�ำหน้าทีข่ องเราให้ดที สี่ ดุ 
ตามเหตุปัจจัยก็พอ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรให้ทุกข์กินเปล่า ...ถ้ามันสุด
วิสยั ก็อย่าฝืน ทุกอย่างย่อมมีเหตุมปี จั จัย เมือ่ หมดเหตุปจั จัย เราก็ตอ้ งน้อมรับ
กระทั่งตัวเราเอง เมื่อไหร่ที่หมดเหตุปัจจัย เราก็ต้องจากไปเช่นกัน...เรา
จัดกิจกรรมบรรยายธรรมมหากุศลตลอดมาอย่างต่อเนือ่ งตลอดนับ ๑๐ ปี
ปีละประมาณ ๓ ครัง้ จากคน ๕๐๐ กลายเป็นคน ๕-๖ พันคน จนต่อมา
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มีกลุม่ องค์กร ชมรมอืน่ ๆ เกิดศรัทธาในแนวคิดแบบอย่าง น�ำไปจัดตั้งกลุ่ม
ชมรม องค์กรขึ้น เผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทานในหลายๆ แห่งอีกมากมาย
น่าอนุโมทนาที่สังคมมีกลุ่มผู้เผยแผ่ธรรม ช่วยเป็นก�ำลังให้ครูบาอาจารย์
ท�ำงานถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ในฐานะทีฉ่ นั เป็นเหมือนส่วนกลางในการประสานงานของชมรมฯ ฉัน
ได้ผ่านประสบการณ์มากมายในการท�ำงานที่นี่ มีบ้างบางเวลาที่รู้สึกท้อแท้
เหนือ่ ยล้า แต่พอถึงตอนนัน้ ...ก็จะมีหลายๆ อย่างมาคอยเตือนใจ มีหลายๆ
ความปรารถนาดีคอยให้ก�ำลังใจ ให้ยืนหยัดอยู่ตรงนี้...ท�ำหน้าที่นี้ต่อไป
ปรับปรุงแก้ไขจิตใจตนให้ยอมรับสิ่งที่ไม่เป็นดั่งหวัง และเรียนรู้ที่จะรู้ทัน
กิเลสของตนเอง แทนการไปแก้ไขเพ่งโทษสิง่ ภายนอก แต่ความเจ็บปวดและ
ความทุกข์เป็นเรือ่ งของวิบากทีต่ อ้ งยอมรับ เรารักจะท�ำงานใหญ่ รักจะสละตน
อยู่หน้าแถว ก็ต้องแบกรับแรงปะทะมากหน่อย ต้องรับให้ได้... โดยยึด
พุทธพจน์ที่ว่า “บัณฑิต..แม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรม” ...เพียงแต่แค่ทราบ
ว่าสิง่ ทีช่ มรมกัลยาณธรรมด�ำเนินอยูน่ มี้ คี ณ
ุ ค่ากับชีวติ ผูค้ นทัง้ หลายอย่างไร
ก็เป็นพลังใจให้ฉันและเพื่อนๆ ท�ำงานนี้ต่อไปอย่างไม่หวั่นไหว จนกว่าจะ
หมดเหตุปัจจัย...วันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกที
อยากฝากความในใจถึงกัลยาณมิตรและทุกท่าน...ทัง้ ทีร่ จู้ กั และไม่รจู้ กั 
ว่าฉันไม่เคยลืมน�้ำใจของทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนให้ชมรมกัลยาณธรรม
ได้มโี อกาสช่วยเหลือพระศาสนาและสังคม ขอให้เราเป็นก�ำลังใจกัน ช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ ให้งานชมรมกัลยาณธรรมสามารถเติมความสงบเย็น
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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สู่สังคมได้ต่อไป จะว่าไปแล้วที่นี่เป็นศูนย์รวมตัวของคนดีจ�ำนวนมากที่มี
ใจรักในธรรม ...การท�ำงานจิตอาสา เป็นงานทีม่ งุ่ หมายในการ “ให้” ด้วยใจ
เราให้ธรรมะเป็นทาน และเราได้ปฏิบตั ขิ ดั เกลาจิตใจตัวเองด้วยตามก�ำลังสติ
ปัญญา งานใหญ่ คนมาก ยากนักทีจ่ ะไม่มกี ารกระทบกระทัง่ ใจกันบ้าง แต่
ถ้าเราตัง้ ใจย้อนมามองใจเรา จะเห็นได้ชดั ถึงปัญหาทีแ่ ท้จริงว่าของทุกอย่าง
ล้วนเกิดจากความยึดมั่นส�ำคัญหมาย อัตตา มานะ ทิฏฐิ และกิเลสของ
เจ้าของล้วนๆ การท�ำงานร่วมกัน หากมัวแต่เพ่งโทษเหตุปัจจัยภายนอก
ก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์หรือจิตฉลาดขึ้น หากเมื่อใด ได้ใช้สติ มีปัญญา ส่อง
กลับมาดูใจตัวเองบ่อยๆ ก็จะเป็นก�ำไร ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
ไม่มีใครขาดทุนอย่างแน่นอน
ขอน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย บูชาพระคุณครูบาอาจารย์ ด้วยความ
เคารพเหนือเศียรเหนือเกล้า กราบขอบพระคุณท่านผูม้ อี ปุ การคุณและผูร้ ว่ ม
ธรรมนาวาทุกท่านและทุกแรงใจที่ติดตามกิจกรรมของชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมกัลยาณธรรมจะอยูใ่ นชีวติ จิตวิญญาณของฉันตลอดไป หากชีวติ ทีม่ ี
คุณค่าคือชีวติ ทีเ่ พียบพร้อมในการสร้างสรรค์ประโยชน์ตน ประโยชน์ทา่ น ก็
จะขอท�ำหน้าทีน่ ใี้ ห้ดตี อ่ ไปตามเหตุปจั จัยทีจ่ ะช่วยสนับสนุน ...หลายอย่างใน
วันนีท้ กี่ ำ� ลังด�ำเนินไป แม้ยงั ไม่พบค�ำตอบสุดท้าย ก็จะพากเพียรตัง้ ใจศึกษา
ปฏิบตั ขิ ดั เกลาและแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไป แต่สงิ่ หนึง่ ทีด่ เู หมือนจะเข้าใจ
มากขึน้ ก็คอื ค�ำถามของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ทีท่ า่ นเอ่ยทักทายฉัน
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ไว้ ๑๐ ปีกอ่ น ในโอกาสได้ไปกราบเท้าท่านครัง้ แรก เมือ่ ปี ๒๕๔๖ ท่านได้
ทักฉันไว้ให้งงอยูน่ านหลายปีวา่ “จ�ำไม่ได้เหรอ...ว่าอธิษฐานไว้วา่ อย่างไร ...
ก่อนจะมาเกิด”...ตอนนี้ ฉันคิดว่าพอเข้าใจค�ำตอบแล้ว...
สุดท้าย...และสุดท้าย... “ไม่มงี านเลีย้ งใดทีไ่ ม่เลิกรา” และ “ส่งหมืน่ ลี้
ก็ไม่แคล้วต้องอ�ำลา” เป็นสองประโยคสุดท้ายที่ขอฝากไว้...ในฐานะที่ได้ทำ� 
หน้าที่นี้มาเป็นเวลาพอสมควร ขอถือโอกาสบอกกล่าวเอ่ยค�ำอ�ำลาทุกท่าน
ด้วยความขอบพระคุณในเมตตาของทุกท่านจากใจ ...ขอได้โปรดอโหสิกรรม
ในสิ่งที่ได้เคยล่วงเกินทุกท่านทุกรูปนาม ด้วยกาย วาจา ใจ จะโดยเจตนา
หรือไม่ก็ตาม ในชาติภพใดๆ ก็ตาม และก็พร้อมอโหสิกรรมให้ทุกเหตุ
ทุกปัจจัยทีไ่ ด้มากระทบกระเทือนของทุกรูปทุกนามตลอดในวัฏฏสงสารนี.้ ..
ถึงวันนี้นาทีนี้ ...มั่นใจแล้วว่า เหนื่อยแล้ว เบื่อแล้ว กับการเดินทางไกลใน
สังสารวัฏ ที่เหลืออยู่ คือการตอบแทน คือการชดใช้ และคือการเรียนรู้...
เพื่อความเป็นอิสระ ด้วยการอุทิศตนบ� ำเพ็ญกุศลทั้งประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ทา่ นให้ถงึ พร้อมเท่านัน้ ไม่ตอ้ งการมี ไม่ตอ้ งการเป็นอะไรอีกแล้ว...
การเดินทางของเราทุกคน จริงๆ แล้ว ต่างคนก็ต่างเดิน เราอาจมาเจอกัน
มากมาย ร่วมทางบนถนนเดียวกัน แต่ต่างคนก็ต่างเดินจริงๆ ไม่มีใคร
เกีย่ วกับใคร ไม่มใี ครจูงใครมาหรือจะพาใครไปได้ ทานอาหารในวงเดียวกัน
อิ่มไม่พร้อมกัน ฉันใด การเดินทางไกลในสังสารวัฏนี้ ก็ไม่ต้องคอยกัน
ฉันนั้น ...ใครถึงก่อนก็ดีใจด้วย รีบๆ เดินกันเข้าเถิด ...ไม่ต้องรอกันนะ
เพือ่ นๆ หากถึงเวลานัน้ ...ทีไ่ ม่มอี จั ฉรา ไม่มชี มรมกัลยาณธรรม ไม่มรี ปู นาม
ไหนๆ ไม่มีอะไรเหลือแล้ว... ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านไว้ลว่ งหน้า ในการ
เดินไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ หยุด และ เย็น...ปล่อย และวาง ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง...และขอนอบน้อมกราบพระบาทองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา-
สัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเหนือเศียรเกล้าไว้ ณ ที่นี้
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๑ ทศวรรษ

ชมรมกัลยาณธรรม

ผมได้รับเกียรติจาก ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรม

กัลยาณธรรมให้เขียนเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าผมเข้าร่วม
กิจกรรมกับชมรมกัลยาณธรรมได้อย่างไร และเมือ่ ใด ผมจึงต้องนัง่ ทบทวน
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เรือ่ งราวต่างๆ ทีผ่ า่ นมาตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี หรือเวลา ๑ ทศวรรษ ส�ำหรับ
ผมนับว่าเป็นเวลาทีค่ อ่ นข้างยาวนานพอสมควร จ�ำเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้ไม่มาก
นัก จึงขอเล่าเพียงบางส่วนเท่าที่ผมพอจ�ำได้ก็แล้วกันนะครับ
ย้อนอดีตกลับไปในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ผมมีโอกาสได้รู้จักท่านอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต” ซึง่ ผมท�ำหน้าทีเ่ ป็น
คณะกรรมการจัดงาน สมัยที่ท่านอาจารย์ ดร.คะนอง เนินอุไร บรรณา-
ธิการนิตยสารโลกทิพย์ เป็นประธานด�ำเนินงาน และในวันนัน้ ท่านอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร ก็ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายธรรมด้วย เมื่อการ
บรรยายธรรมจบลง ผูต้ ดิ ตามท่านได้มอบเทปเสียงเรือ่ ง ทางสายเอก ให้ผม
๑ ม้วน จึงนับได้ว่าเป็นจุดเชื่อมที่ทำ� ให้ผมมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชมรมกัลยาณธรรม บุคคลท่านนัน้ คือ อาจารย์จนิ ดา มาสมบูรณ์ อาจารย์
ประจ�ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผมขอขอบคุณ
อาจารย์จนิ ดา มาสมบูรณ์ เป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ทางให้ผมได้มาสร้างกุศล
ร่วมกับชมรมกัลยาณธรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทุกครัง้ ทีผ่ มไปฟังการบรรยายธรรมของ ดร.สนอง วรอุไร ผมมองเห็น
ประโยชน์ในเนือ้ หาสาระธรรมว่าเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ซึง่ ควรน�ำไปเผยแพร่
ต่อสาธารณชนและควรค่าทีจ่ ะจัดเก็บรักษาไว้ จึงได้รวมกลุม่ มีการแบ่งงานกัน
ท�ำตามความถนัดของแต่ละบุคคล เป็นจิตอาสา และไม่องิ ผลประโยชน์ใดๆ
ทั้งสิ้น คุณจันทร์จิรา วงษ์เลิศ (โจ้) ดูแลเรื่องเทปเสียง คุณเฉลิมพันธุ์
สมัครพันธุ์ รับผิดชอบเรื่องเว็บไซด์ (www.kanlayanatam.com) ส่วนผม
รับผิดชอบในการถ่ายท�ำวิดโี อ และตัดต่อเป็นต้นฉบับดีวดี ี คุณชัยสิทธิ์ (กุง้ )
- คุณธนวรรณ (เจี๊ยบ) เอกสิทธิพงษ์ และคุณสมจิตต์ ครองมงคลกุล
น�ำแผ่นดีวดี ี ต้นฉบับเข้าโรงงานผลิตเป็นแผ่นครัง้ ละหลายพันแผ่น คุณนุช
(ชฏาบุญ บุญสิรวิ รรณ) และน้องๆ อีกสองสามท่าน ออกแบบหน้าปก และ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม ทพญ.อัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ คอยดูแลประสาน
งานรวมทั้งผลิตข่าวสารกัลยาณธรรมอีกด้วย
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งานเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรมด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องตาม
ก�ำหนดการทีต่ งั้ ไว้ คือ จัดงานแสดงธรรมปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดปีละ ๓ ครั้ง ๔ เดือนครั้ง
โดยหมุนเวียนจัดตามสถานทีต่ า่ งๆ ตามความเหมาะสม เช่น ทีห่ อ้ งประชุม
ตึกชินวัตร ถนนวิภาวดีรงั สิต, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท, มหาวิทยา-
ลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ เป็นต้น
นอกจากนัน้ ยังมีหน่วยงานราชการและบริษทั เอกชนในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด เชิญ ดร.สนอง วรอุไร ไปบรรยายเป็นประจ�ำ ท�ำให้ทมี งาน
ของเราติดตามอาจารย์ไปผลิตสือ่ และเผยแผ่สอื่ ธรรมะ ด้วยจิตอันเป็นกุศล
และเป็นสุขอีกด้วย
กาลเวลาผ่านไปและผ่านไป ผูส้ นใจร่วมกิจกรรมฟังธรรมก็เพิม่ มากขึน้ 
จากจ�ำนวนร้อยเป็นจ�ำนวนพัน และหลายพันคนในเวลาต่อมา การจัดเตรียม
ด�ำเนินงานก็มาขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ชมรม
กัลยาณธรรมก็ได้กัลยาณมิตรมาเป็นจิตอาสาช่วยงานเพิ่มขึน้ อีกหลายท่าน
เช่น คุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ น�ำพาน้องๆ พนักงานบริษัท SCG มาช่วย
งาน เป็นต้น จนถึงปัจจุบัน มีจิตอาสาช่วยงานมากกว่า ๓๐๐ คนแล้ว ซึ่ง
ต้องขออภัยที่ไม่สามารถแจ้งรายชื่อให้ครบทุกท่านได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทพญ.อัจฉรา
กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมฯ และ
คุณชัยสิทธิ์ เอกสิทธิพงษ์ ได้ว่าจ้าง
บริษัทเอกชนมาถ่ายท�ำวิดีโอ และให้
คุณจันทร์จิรา วงษ์เลิศ เป็นผู้ตัดต่อ
วิ ดี โ อ จั ด ท� ำ เป็ น แผ่ น ต้ น ฉบั บ ผลิ ต
เผยแพร่ ขอให้ผมไปอยูฝ่ า่ ยเวที มอบ
หมายให้ท�ำหน้าที่พิธีกร ประจวบกับ
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ประธานชมรมฯ ได้จดั การเช่าซือ้ เวลาของสถานีวทิ ยุกระจายเสียง ๐๑ มีนบุรี
คลื่นความถี่ ๙๔๕ KHz. จึงมอบให้ผมจัดท�ำและด�ำเนินรายการวิทยุ ชื่อ
รายการ “ส่องโลก ส่องธรรม” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การประชาสัมพันธ์งาน
ของชมรมฯ และเผยแพร่สาระเสียงธรรมของครูอาจารย์ พระกรรมฐานผู้
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบและเสียงแสดงธรรมอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ แก่พระศาสนาและประชาชนทั่วไป
ช่วงบ่ายวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ผมได้รบั การติดต่อทางโทร-
ศัพท์จากคุณกฤตบุญ รณรื่น บอกว่าได้ฟังรายการ “ส่องโลก ส่องธรรม”
ทางวิทยุแล้วเกิดแรงบันดาลใจ ต้องการทีจ่ ะแต่งเพลงประจ�ำรายการให้ ผม
มีความยินดีและประทับใจในน�้ำใจและความเอือ้ อารีของท่านมาก เนือ่ งจาก
ผมและคุณกฤตบุญ รณรื่น ไม่เคยพบ ไม่เคยรู้จักการมาก่อน ผมจึงตอบ
ตกลงและอนุญาต ให้ทา่ นแต่งเพลงได้ตามเจตนารมณ์ของท่าน หลังจากนัน้ 
อีกประมาณ ๓ วัน ก็มีเพลงที่มีความไพเราะ มีความหมายลึกซึ้งเกิดขึ้น
ชือ่ เพลง “ส่องโลก ส่องธรรม” ซึง่ ผมได้นำ� มาเป็นเพลงเปิดน�ำรายการทีผ่ ม
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดรายการตลอดมา
หลังจากที่ผมมีโอกาสได้พบกับคุณกฤตบุญ รณรื่นและทีมงาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย อาจารย์เอกลักษณ์ หน่อค�ำ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประพันธ์
ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาท คุณกิตติมา พูลวงษ์ ผู้มีพรสวรรค์ มี
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ประสบการณ์ในการร้องเพลงมามากมาย จึงได้รว่ มมือกัน ด�ำเนินการสร้าง
สรรค์ผลงานเพลงแนวพุทธธรรมในเวลาต่อมา
ด้วยอุดมการณ์และปรัชญาในการด�ำเนินชีวติ ตลอดจนมีรสนิยมและ
วิธกี ารท�ำงานทีค่ ล้ายคลึงกัน ในเวลาต่อมา ผมได้ประสานงานกับคุณกฤตบุญ
และทีมงานอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้เพลงแนวพุทธธรรมเกิดขึ้นอีกมากมาย
หลายเพลง อาทิเช่น
เพลง “ไทยอธิษฐาน” เป็นเพลงทีท่ มี งานตัง้ ใจจัดท�ำขึน้ เพือ่ แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพลง “ธรรมะธรรมศาสตร์” มอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
ให้ความอนุเคราะห์แก่ชมรมกัลยาณธรรม ไปจัดแสดงธรรมที่หอประชุม
มหาวิทยาลัย
เพลง “ชมรมกัลยาณธรรม” เป็นบทเพลงประจ�ำชมรมกัลยาณธรรม
เพลง “ธรรมะราชมงคลกรุงเทพ” และเพลง “เชิญสู่....ราชมงคล
กรุงเทพ” มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์แก่ชมรมกัลยาณธรรมในการจัดแสดงธรรมที่หอประชุมมหา-
วิทยาลัยและใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยตลอดมา
ชมรมกัลยาณธรรม มีความมุ่งมั่น มีอุดมการณ์ ตั้งใจท�ำงานด้วย
ความทุม่ เทเสียสละ ด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง แม้วา่ การจัดแสดงธรรม
แต่ละครั้งจะพบอุปสรรคนานัปการ แต่ไม่ท�ำให้ทีมงานของชมรมฯ ท้อแท้
ท้อถอยแต่อย่างใด ทุกคนท�ำงานด้วยจิตเบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ทีมงาน
ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือต้องการน�ำค�ำสอนอันประเสริฐขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อบ่มเพาะเมล็ด
พันธ์แห่งความดี ปลูกธรรมะให้เกิดขึ้น ปลูกธรรมะให้ผลิบานในจิตใจของ
สาธุชนและเพื่อนมนุษย์ให้น้อมน�ำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ท�ำให้ครอบครัว สังคม มีความสุข ร่มเย็น ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ตลอด
ทั้งเป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกเวไนยสัตว์ และสรรพสัตว์ตลอดไป
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ผมเป็นชาวพุทธโดยก�ำเนิด ศึกษาจบท�ำงานเป็นวิศวกรโรงงานผลิต

ชิน้ ส่วนอีเลคโทรนิคส์สำ� หรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เป็นคนคิดแบบวิทยาศาสตร์
ไม่เชื่อผลของกรรม ไม่เชื่อชาติหน้ามีจริง อะไรที่พิสูจน์ให้เห็นจริงต่อหน้า
ต่อตาไม่ได้จะไม่เชื่อ
ผมจ�ำได้ไม่มีลืม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ทางชมรมพุทธของ
บริษทั ได้เชิญท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ไปบรรยายธรรม โดยมีหมอจุม๋ 
ติดตามไปด้วย มีผู้เข้าฟังบรรยายประมาณ ๘๐ คน ตลอดเวลากว่าสอง
ชั่วโมงของการบรรยายของท่านอาจารย์ เราเหมือนถูกสะกดให้หยุดนิง่ ฟัง

เหมือนเกิดใหม่
เฉลิมพันธุ์ สมัครพันธุ์

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ทุกค�ำทีท่ า่ นบรรยาย ท่านได้เป็นกระจกให้เราได้เห็นว่า เราเป็นชาวพุทธแต่
ไม่ได้เข้าใจถึงธรรมะที่แท้จริงเลย ใจเริม่ เปิดรับฟังถึงเหตุและผลตามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า ยิง่ ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงคนทีต่ ายแล้วฟืน้ กลับมาเล่า ยิง่ ท�ำ
ให้กลัวลงอบายภูมิ เนือ่ งจากชีวติ ที่ผ่านมาเหมือนคนมืดบอด ไม่มีศีลคุมใจ
ใช้ชีวิตไปตามกระแสโลก
นับจากวันนัน้ เหมือนได้เกิดใหม่ มีชวี ติ ใหม่ ความรูส้ กึ นึกคิดได้เปลีย่ น
ไปแบบหักมุม สนใจที่จะฟังธรรมศึกษาธรรม ได้น�ำเทปบรรยายธรรมของ
ท่านอาจารย์มาฟังแล้วฟังอีก สนใจที่จะค้นคว้าศึกษาธรรมะมากขึ้น ทั้ง
จากหนังสือและธรรมบรรยายจากครูอาจารย์หลายท่าน ยิง่ ฟัง ยิง่ เห็นความ
ละเอียด เห็นความไพเราะในพระธรรม ท�ำให้เข้าใจมากขึ้นถึงค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ท�ำให้เห็นถึงความทุกข์ที่ยังต้องเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏนี้
ต้นปี ๒๕๔๘ ได้ขอค�ำแนะน�ำจากท่านอาจารย์ ดร.สนอง เรือ่ งสถานที่
ปฏิบัติ ท่านอาจารย์ก็เมตตาแนะน� ำ  ให้เข้าอบรมธรรมที่วัดมเหยงคณ์
จ.พระนครศรีอยุธยา ซึง่ ในเดือนกุมภาพันธ์นนั้ เอง ผมก็ได้เข้าอบรมวิปสั สนา
กรรมฐานกับหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี เป็นครัง้ แรก เป็นเวลา ๙ วัน ตัง้ แต่
วันนั้น ก็ได้ใช้หลักแนวทางเจริญสติภาวนาตามที่พระอาจารย์ให้ความรู้มา
โดยตลอด
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ย้อนกลับปลายปี ๒๕๔๗ ได้มีโอกาสพบกับหมอจุ๋มบ่อยครั้ง ชมรม
กัลยาณธรรม ก็ได้กอ่ ก�ำเนิดขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะเผยแผ่ธรรมให้กว้าง
ไกลขึน้ มีหมอจุม๋ เป็นประธานชมรม ท่านอาจารย์ ดร.สนอง เป็นที่ปรึกษา
ก่อนหน้านั้นเป็นคนชอบถ่ายรูปและเล่นอินเทอร์เน็ต จึงได้อาสาเป็นเว็บ
มาสเตอร์ เพือ่ จัดท�ำเว็บไซต์ของชมรม ใช้ชอื่ ว่า www.kanlayanatam.com
รู้สึกมีความรักและภูมิใจที่ได้มีส่วนได้ประชาสัมพันธ์พระธรรมค�ำสอนและ
กิจการงานของชมรม ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบเสียง/วีดิทัศน์ บรรยายธรรม
ประมวลภาพ บทความหนังสือธรรมะออนไลน์ สนทนาภาษาธรรม เป็นต้น
ผมใด้มีส่วนช่วยงานชมรมทุกครั้งที่มีการจัดงานบรรยายธรรม ตั้งแต่
ครัง้ แรกๆ ทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตึกชินวัตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ
ม.ศิลปากร ท่าพระจันทร์ โดยท�ำหน้าที่เป็นช่างภาพ แต่ในการจัดงานครั้ง
หลังๆ ได้ย้ายหน้าที่ไปท�ำงานคอนโทรลอยู่หลังเวที โดยตั้งแต่ที่ ม.ธรรม-
ศาสตร์ จนถึงวันนี้ได้ใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตมาใช้
ท�ำให้ผู้ชมทั่วโลกกว่า ๕๐ ประเทศ ได้มีโอกาสได้รับชมทั้งภาพและเสียง
สดๆ จากงานบรรยายธรรมที่ทางชมรมฯ จัดทุกครั้ง และหลังเสร็จงาน
บรรยายธรรมทุกครัง้ จะรีบตัดต่อวีดทิ ศั น์ทบี่ นั ทึกจากวันงาน พร้อมส่งขึน้ 
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน ได้รับชมรับฟังผ่าน
เว็บไซต์ของชมรมฯ
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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สิบปีทผี่ า่ นมา รูส้ กึ เหมือนเป็นช่วงชีวติ ทีไ่ ด้ลาภอันประเสริฐ ได้ทำ� งาน
อันเป็นกุศล ได้เห็นความเมตตาเสียสละของครูอาจารย์ ซึ่งบางท่านต้อง
เดินทางหลายร้อยกิโลเพื่อมาแสดงธรรม บรรยายธรรม ให้สาธุชนได้รู้ถูก
เห็นถูกทางธรรม มีความประทับใจในความเมตตาความอ่อนโยนบวกความ
เข้มแข็งของหมอจุ๋ม ประธานชมรมฯ อันเป็นตัวอย่างของผู้เสียสละอย่าง
แท้จริง ได้เห็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ท�ำงานร่วมกันโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แต่
ได้บญ
ุ และความสุขใจเป็นการตอบแทน ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจ เตรียมงาน
จัดงานจนส�ำเร็จไปได้ด้วยดีทุกครั้ง
ทุกวันนี้ งานช่วยชมรมกับการเจริญสติภาวนาในชีวิตประจ�ำวันถือ
เป็นงานหลักของชีวติ ผม จากชีวติ ทีม่ แี ต่ความมืดบอด ตอนนีเ้ ห็นทางแล้ว
รูว้ ธิ แี ล้วอย่างชัดเจนแล้ว นาทีทองของชีวติ ทีเ่ หลืออยู่ ขอท�ำงานตอบแทน
ผูม้ พี ระคุณตลอดจนครูอาจารย์ผใู้ ห้เห็นแสงสว่างทางธรรม จนกว่าจะไม่มี
ลมหายใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑. ในงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ๘ มีนาคมนี้ เปิดรับเจ้าภาพออกโรงทานอาหารเพื่อ
บริการผู้ฟังธรรม หากท่านมีจิตศรัทธา โปรดติดต่อที่ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๒. ในงานแสดงธรรมของชมรมฯ ทุกครัง้ จะมีหน่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ
มาออกตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน
๓. รับเพื่อนผู้มีจิตอาสา ร่วมช่วยเป็นพลังในการเตรียมงานแสดงธรรม ในวันเสาร์ที่ ๗
มีนาคม ๒๕๕๗ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
๔. ในงานแสดงธรรมครัง้ นีแ้ ละครัง้ ต่อๆ ไป งดรับบริจาคสิง่ ของและปัจจัยช่วยวัดพระบาท
น�้ำพุ
๕. รับสมัครเพือ่ นร่วมอุดมการณ์-แนวหลังทางธรรม ร่วมใจสละแรงกายแรงใจ เพือ่ รับใช้
พระศาสนาและพัฒนาสังคม ติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
www.kanlayanatam.com
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อย่าทิ้งกันนะ
จันทร์จิรา วงษ์เลิศ

ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีเพือ่ นคนหนึง่ ให้เทปของท่าน ดร.สนอง

วรอุไร มาฟัง ซึง่ เราก็ยงั ไม่รจู้ กั ท่าน เป็นเรือ่ ง “การใช้ชวี ติ อย่างคุม้ ค่า” ท�ำไม
ท่านสอนได้ตรงจริตเราจัง เราก็ไปหามาฟังชุดอืน่ ๆ ทัง้ หมดเลยค่ะ ประมาณ
๕๐ ตลับจากท่านอาจารย์จนิ ดา มาสมบูรณ์ จึงได้คยุ กับอาจารย์จนิ ดา ได้
“ทางสายเอก” มาฟัง จากนัน้ เราก็อยากเจอท่านอาจารย์สนอง วรอุไร
ครัง้ แรกทีไ่ ด้ไปเจอท่าน อ.สนอง ก็ที่ EGAT ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ในทีส่ ดุ 
ก็มีโอกาสไปช่วยอาจารย์จินดาขายเทป และหาทุนไปซื้อเทปเปล่าๆ ไปให้
อาจารย์จนิ ดาก๊อบปีเ้ ทป ทางสายเอก กัน เริม่ จากกระดาษ A4 ไปถ่ายส�ำเนา
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ค�ำว่า “ทางสายเอก” แล้ว ตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ พอดีตลับ เราช่วยอะไรได้
ช่วยเต็มที่เลย แล้วท่านไปบรรยายที่ไหน เราจะได้ข่าวจากท่านอาจารย์
จินดา ท่านก็เริ่มคุ้นเคยเรา และไปไหนท่านก็ไว้ใจเรียกหาเรียกใช้
“เคยเห็นขวานไหมโจ้” ท่านอาจารย์สนอง ท่านกล่าวแล้วมองหน้าเรา
“คือตัดกิเลสทีเดียวให้มนั ขาดไปเลย... ท�ำได้ไหม?” ยังไม่คอ่ ยเข้าใจเท่าไหร่
จนปฏิบัติตามก็จึงเข้าใจและได้ฝึกสมาธิเป็นเรื่องเป็นราว จากนั้นได้เจอ
พีห่ มอ-ทพญ.อัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ ทีส่ ถาบันเกอเธ่ เราก็เริม่ สนิทกัน และ
พีห่ มอให้ทนุ มาท�ำเทป เริม่ พัฒนาเป็นปกสีๆ มีกจิ กรรมร่วมทุกข์รว่ มสุขกัน
มาตลอด ท่านอาจารย์สนองไปบรรยายทีไ่ หน พวกเราจะติดตามไป จนได้
มาเจอ พีเ่ ฉลิมพันธุ์ สมัครพันธุ์ และอาจารย์มนตรี จตุรภัทร กับภรรยาท่าน
คือแม่แก้ว จนเริม่ เข้ากลุม่ ใหญ่แล้ว เริม่ เจอเพือ่ นๆ พีๆ่ อีกหลายท่าน เริม่ 
จัดกิจกรรมเป็นของกลุ่มเราบ้าง เริ่มจากคนฟังแค่ ๑๐๐ กว่าคน จนเป็น
๒๕๐ คน จนพันกว่าคน คุยๆ กันว่าให้พหี่ มอเป็นประธานชมรมฯ ได้แล้วค่ะ
ท่านอาจารย์ดร.สนองและอาจารย์มนตรีก็เห็นด้วย... พี่เฉลิมพันธุ์ก็เป็น
เว็บมาสเตอร์ และท่านอาจารย์มนตรีก็เป็นตากล้องและถ่ายวีดีโอค่ะ
มีหลายครัง้ ทีเ่ ราต้องไปบันทึกเทปนอกสถานที่ เราก็มอื ใหม่ ได้อาจารย์
มนตรีทา่ นสอนให้ ท่านบันทึกเทป เราก็เป็นลูกมือคอยเก็บภาพบรรยากาศ
พี่หมอก็มีเครื่องอัดเทป สมัยนั้นต้องมาเอาน๊อตไขด้านที่เป็นขาวๆ ออก
เจ็บมือไปหมด เพราะเวลาอัดเทป มันจะกรอกลับมาอีกด้านเนื้อความ
มันจะหายไปประมาณ ๒ นาที เราก็เอาน๊อตถอดกันเข้าไป ท�ำอย่างนี้อยู่
หลายปี ต่อมาก็พฒ
ั นาขึน้ เป็นซีดี ...พีเ่ ฉลิมพันธุก์ เ็ ผยแผ่ธรรมทางเว็บไซด์
และอาจารย์มนตรีก็ตัดต่อวีดีโอ ส่งให้พี่เฉลิมพันธุ์ออกอากาศทางเว็บไซต์
และอาจารย์มนตรีก็ออกอากาศทางวิทยุด้วยเช่นกันค่ะ พองานมากขึน้ เรา
ก็เริม่ ไปเรียนตัดต่อเพิม่ เติมจากเพือ่ นๆ ทุม่ เททุกอย่างเพื่อให้งานออกมาดี
และไปเผยแพร่ธรรมต่อไปได้ ตัง้ ใจไปเรียนกับเพือ่ นๆ ทีเ่ ก่งด้านการตัดต่อ
และได้การสนับสนุนจากพี่หมอมาตลอด
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พีห่ มอเหมือนพีส่ าวทีแ่ สนดี เหมือนครูอาจารย์ เวลาเราท�ำผิดหรือไม่ดี
พี่หมอจะเรียกไปตักเตือน แต่บางทีเราก็เหมือนเด็ก เราก็มีเอาแต่ใจบ้าง
เวลาไปท�ำงานด้วยกัน พีห่ มอรักและไว้ใจเรา เราก็ควรรักและท�ำตัวให้พหี่ มอ
ไว้ใจสิ ตัง้ แต่เจอพีห่ มอ ไม่เคยคิดริษยาพีห่ มอเลย จริงๆ ถ้าเป็นคนอืน่ เห็น
อาจารย์สนอง และเห็นคนอืน่ มารุมรักพีห่ มอ แหม...นึกในใจ มันช่างน่าอิจฉา
ดีแท้ แต่นเี่ ราไม่มคี วามรูส้ กึ นัน้ เลย สงสัยเราเคยเป็นพีน่ อ้ งหรือครูอาจารย์
กันมาก่อน ถึงได้มาร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน ร้องไห้ด้วยกัน หัวเราะด้วยกัน
ปรับทุกข์ด้วยกัน จนบางครั้งพี่หมอท้อแท้ที่จะไม่มีการจัดการแสดงธรรม-
ปฏิ บั ติ ธ รรมอี ก ต่ อ ไป ยิ่ ง ท� ำ  เราก็ ยิ่ ง มี ค นมาฟั ง ธรรมมากเหลื อ เกิ น
จนบางครัง้ พวกเราไม่อยากจัดอีกแล้ว เพราะปัญหามันเยอะเหลือเกินจนกิน
ลูกท้อกันเป็นประจ�ำ
แต่เราเริม่ ไปปฏิบตั ธิ รรมบ่อยๆ เราก็เริม่ มีกำ� ลังใจ เข้าใจว่าดูอย่างครูบา
อาจารย์ท่านสิ กว่าท่านจะสร้างบารมีได้ ต้องอดทน อดกลั้น อดอะไรตั้ง
เยอะแยะ ท่านยังผ่านมาได้ เราจึงเริ่มหันหน้าเข้าปรึกษากันว่าเราจะท�ำ
ให้ดีที่สุด ไม่ว่าใครจะท�ำให้เราเจ็บช�้ำน�้ำใจมากแค่ไหนก็ตาม เราก็จะฝ่า
มรสุมกันไปนะคะพี่หมอ (แอบน�้ำตาไหลในใจหน่อยๆ) เพราะจริงๆ แล้ว
พี่หมอแทบไม่เคยเห็นน�้ำตาเราเลย แต่เราแอบร้องไห้เพราะเราสงสาร
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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พี่หมอมาตลอด พี่หมอต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทั้งทรัพย์ส่วนตัวเพื่อแลก
กับส่วนรวมเราต้องให้กำ� ลังใจกันสิ ไม่ใช่มานัง่ ว่ากัน บางทีคนเราก็นสิ ยั ใจคอ
ไม่เหมือนกัน เกิดมาคนละท้องพ่อท้องแม่ ก็ต้องปรับตัวกันเป็นธรรมดา
บางทีเราแรง เราก็มองหน้าพี่หมอ และคิดถึงภาพอาจารย์สนองลอยมา
แต่ไกลเลย เราก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เราควรจะช่วยกันพายเรือล�ำนี้ไปด้วย
กัน อย่าท้ออีกนะ
จนปัจจุบันนี้ จาก ๑๐ ปีมาแล้ว งานเราก็ไม่เคยน้อยลงเลย ศรัทธา
ของเราไม่เคยเปลีย่ น เราท�ำงานเพือ่ งาน แต่กอ่ นเราไม่มปี จั จัย เรายังท�ำได้
เลย ตอนนี้เรามีคนมารักและศรัทธาเราเพิ่มมากขึ้นทุกวัน งานตัดต่อก็
ไม่เคยน้อยลงเลย อดหลับอดนอนมาเป็นหลายปีแล้ว เราก็ชินกับมัน แรง
อธิษฐานและแรงศรัทธา มันมีค่าและมีพลังจริงๆ ท�ำให้เราได้ท�ำงานต่อไป
ไม่เคยท้อแท้ แต่ก็คงมีบ้าง ปัญหาในการท�ำงาน กลุ่มเริ่มใหญ่ขึ้น ปัญหา
ก็มมี ากไปตามล�ำดับ ตอนนีจ้ าก ๑๐ ปีทแี่ ล้ว ใช้กล้องก๊องแก๊งถ่ายรูปและ
วิดโี อ ก็ตอ้ งมาเป็นทีมใหญ่ ท�ำงานกันเป็นทีมแล้วค่ะ มีทมี มากขึน้ และงาน
เราก็มากขึ้นทุกวัน ตัดงานไม่ทันเลยค่ะ งานเผยแพร่ธรรมมีตลอด ไม่เคย
น้อยลงเลย และเราถือว่าเราควรจะภูมใิ จและตัง้ ใจ เราโชคดีทมี่ พี ๆี่ เพือ่ นๆ
ให้การสนับสนุนการท�ำงานเรามาตลอด เราได้ฟงั ธรรม ได้ปฏิบตั ธิ รรม ได้
น�ำความรู้ทางธรรมของครูบาอาจารย์ ไปปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�ำวันด้วย
ปัจจุบนั ชมรมกัลยาณธรรม ได้การยอมรับจากทัว่ ประเทศแล้วก็วา่ ได้
มีเว็บมาสเตอร์ทนี่ า่ รักมากมาย คือพีเ่ ฉลิมพันธุ์ และมีพๆี่ เพือ่ นๆ ทีม่ าช่วย
ออกโรงทาน ขายของทีร่ ะลึก ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ แผนกอาหาร น�ำ้ ดืม่ 
ลงทะเบียน และแผนกอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีการจัดการลงตัวแบบเหมาะ
เจาะ บางทีขัดใจกันบ้าง ก็ธรรมดา บางทีก็ข�ำกันจนหน้าแดง น�้ำตาไหล
บางทีก็มีบทดราม่ากันบ้าง มาเจอกันทีไร คุยกันอยู่นั่นแหละ จนระฆัง
ดังเป๊งๆ ท�ำงานๆๆ ก็หน้าที่ใครหน้าที่มัน และทุกคนเหมือนใส่ถ่านเลย
ท�ำงานกันจนลืมป่วยลืมตายกันเลย รักกันเหนียวแน่นมาตลอด ๑๐ ปี มา

84

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

เจอกันแล้วก็ทกั ทายกันเหมือนญาติสนิทกันทุกครัง้ ไป
จากคนทีไ่ ม่รกั และศรัทธาชาวกัลยาณธรรม เดีย๋ วนีม้ ี
เพื่อนๆ เพิ่มขึ้นๆ มีน�้ำใจมาช่วยกันตลอด เห็นแล้ว
น่าประทับใจ มีคนรุน่ ใหม่ๆ มาเติมสีสนั ให้ชมรม ลูก
เล็กเด็กแดงกระเตงๆ กันมา อายุไม่กี่เดือนก็หอบหิ้ว
กันมา ไปเก็บภาพก็แอบชืน่ ใจ ชืน่ ชม ปีตใิ จมากมาย
ญาติธรรมที่มางานของชมรมฯ ที่จัด ไม่ว่าจะที่ไหน
ก็ชมทีมงานพีๆ่ ลุงๆ ป้าๆ ก็กล่าวค�ำว่า “โมทนาบุญ
ด้วยนะ” เรายิม้ ปลืม้ ไปกับชมรมฯ จริงๆ ไม่วา่ จะตอนมา
หรือตอนกลับ จะได้ยนิ ค�ำว่า “โมทนาบุญค่ะ โมทนาบุญครับ...” ปีตจิ ริงๆ
การท�ำงานไม่ว่าจะองค์กรใดก็ตาม หากมีผู้น�ำที่ดี เหมือนพาเรือล�ำนี้
พายไปในทางทีด่ ี และมีลกู เรือรักและศรัทธาเต็มเปีย่ ม ผูน้ ำ� ควรได้รบั ก�ำลังใจ
ดีจากลูกเรือ เรามาช่วยกันพายเรือล�ำนี้ ข้ามมหานทีอันกว้างใหญ่กันเถอะ
จะข้ามภพข้ามชาติกนั เลยค่ะ ช่วยกันพายคนละไม้คนละมือ ไม่วา่ จะเจอพายุ
กระหน�่ำแรงแค่ไหน เราจงช่วยกัน อย่าปล่อยให้ผู้น�ำพายอยู่คนเดียว อย่า
ปล่อยให้เรือล�ำนีต้ อ้ งจมในห้วงมหาสมุทรซึง่ หนทางอีกยาวไกลแสนไกลกว่า
มันจะข้ามไปได้ เราจะเจอกันอีกแน่ๆ ตราบใดทีเ่ รายังรักและศรัทธากันอยู่
อย่างนีต้ ลอดไปไม่เปลีย่ น ด้วยรักและศรัทธาอันแรงกล้า ด้วยแรงอธิษฐาน
เราจะกลับมาเจอกันใหม่ ไม่วา่ เราจะไปอยูท่ ไี่ หน สัญญานะว่าเราจะไม่ทงิ้ กัน
เราจะรักกัน เราจะให้อภัยกัน เราจะไม่รงั เกียจกัน เราจะเข้าใจกัน เรือล�ำนี้
จะมีแต่ความสุขเต็มเปีย่ มด้วยความรัก และเมตตาจากครูบาอาจารย์ ทีพ่ วกเรา
ก็รักและศรัทธาท่านเหมือนกัน
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง ท่านเคยบอกไว้วา่ “จุดเทียนสว่างแล้วนะ ไป
สว่างไสวข้างบนนะ ช่วยกันจุดเทียนให้สว่างแล้วไปนะ แต่ตอ้ งท�ำเอาเองนะ”
เราจะช่วยกันจุดเทียนให้สว่างไสว แล้วพากันไป ช่วยกันนะคะ อย่าทิง้ กัน
อย่าทิง้ กัน อย่าทิง้ กัน
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอุทิศให้งานจิตอาสา

ดิฉนั เริม่ รูจ้ กั “ชมรมกัลยาณธรรม” เป็นครัง้ แรกจากการมาใช้หอ

ประชุมวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ ในการจัดงานครั้งที่ ๓ ของชมรมฯ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ จากนั้นดิฉันก็ได้สัมผัสเกี่ยวข้องกับชมรมฯ
เรือ่ ยมาในหลากหลายบทบาทและสถานะ จนปัจจุบนั เป็นเวลา ๙ ปีเศษแล้ว
ได้มโี อกาสดู เห็น รู้ ถึงความก้าวหน้าพัฒนาไม่หยุดนิง่ ของชมรมฯ ล้วนเป็น
ปัจจัยประกอบการเรียนรูข้ องตัวเองได้ในหลากหลายเรือ่ ง นอกเหนือจากธรรม
บรรยายขององค์บรรยายในการจัดงานแต่ละครัง้ ต้องขอขอบคุณชมรมฯ ไว้
ณ ที่นี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ
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จากการรวมตัวของบุคคลในทุกส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดงานของ
ผูท้ มี่ าจากความต่างในด้าน วัย เพศ ลักษณะอาชีพ หน้าทีก่ ารงาน พืน้ ฐาน
ความรู้ นิวาสสถานฯ แต่เหมือนกันในด้านเดียวคือความมุ่งมั่นท�ำความดี
ในการเผยแพร่และสืบทอดพระศาสนา จึงเสมือนฟันเฟืองน้อยใหญ่ทรี่ วมกัน
เป็นเครือ่ งจักรทีจ่ ะน�ำนาวาธรรมล�ำนีส้ เู่ ป้าหมายทีว่ างไว้รว่ มกัน อย่างราบรืน่ 
เรียบร้อยรวดเร็ว โดยต่างถอดหัวโขนของตนวางไว้ที่สำ� นักงาน มาสวมใส่
หมวกใบใหม่ที่ท่านประธานชมรมฯ จะกระจายมอบหมายให้จึงได้เห็นถึง
ความเสียสละเป็นอย่างมาก เริม่ จากท่านประธานชมรมฯ เรือ่ ยๆ ต่อลงไปใน
การสละ ก�ำลังเวลา ก�ำลังกาย ก�ำลังปัญญา ก�ำลังปัจจัย ก�ำลังใจ ฯลฯ มา
ผนวกรวมกันทุ่มเทร่วมสร้างสรรค์งานโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ อย่าง
น่าศรัทธาชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
ดิฉนั ในฐานะผูม้ สี ว่ นร่วมบ้างเล็กๆ น้อยๆ ขอ
ชื่นชมและขอบคุณท่านประธานชมรมฯ ตลอดจน
คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องทุกๆ ท่าน ทีร่ ว่ มกันรังสรรค์
พัฒนางานชมรมฯ ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เป็นสิ่งที่
น่าเรียนรู้เพื่อน�ำไปพัฒนาชีวิตตนด้วย
ขอชื่นชมและร่วมเป็นก�ำลังใจค่ะ

ชมรมกัลยาณธรรมไม่มีนโยบายเรี่ยไรบอกบุญใดๆ ทั้งสิ้น
แล้วแต่ความศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะสนับสนุน
หลักการของเราไม่มีนโยบายสร้างวัตถุหรือท�ำการบุญอื่นใด
นอกจากการให้ปัญญาทางธรรมซึ่งเป็นทานอันสูงสุด
เราจะมุ่งมั่นช่วยกันเผยแพร่ธรรมะอันประเสริฐสุด
เป็นแนวหลังทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้พระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นแสงประทีปน�ำทางของสรรพสัตว์สืบไป.
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘

87

อยู่ที่ว่า...

ท่านต้องการอะไร
ในชีวิต
รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวัสดีครับชาวชมรมกัลยาณธรรมทุกท่าน

ครัง้ แรกทีผ่ มรูจ้ กั ชือ่ ชมรมกัลยาณธรรมก็เมือ่ ปี ๒๕๔๙ ในครัง้ นัน้ ผม
ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมอยู่ และ
ทราบจากท่านผูอ้ �ำนวยการส�ำนักฯ ในขณะนัน้ คือ รศ.ดร.ก�ำพล รุจวิ ชิ ชญ์
ว่าส�ำนักฯ จะมีการจัดโครงการบริการสังคมร่วมกับชมรมกัลยาณธรรมที่
หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในใจผมคิดว่า
ชมรมอะไรนะไม่เคยได้ยินมาก่อน และอีกใจก็คิดว่าใช้หอประชุมใหญ่ของ
มหาวิทยาลัย แล้วคนจะมามากขนาดนั้นหรือ
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และในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผมก็ได้ค�ำตอบ ชาวกัลยาณ
ธรรมมาร่วมงานกันตัง้ แต่เช้าเต็มหอประชุมไปหมด ทางเจ้าหน้าทีร่ ายงานว่า
มีชาวชมรมฯ ทีส่ นใจมาร่วมงานประมาณ ๕,๐๐๐ คน เนือ่ งจากขนาดของ
หอประชุมใหญ่มีความจุนับตามที่นั่งคือ ๒,๕๐๐ ที่นั่ง แต่ในวันนั้นมีผู้ร่วม
งานนัง่ ตามทางเดินและเก้าอีเ้ สริมรอบหอประชุมเต็มแน่นไปหมด และเป็น
ครั้งแรกที่ผมเห็นว่ามีชาวชมรมฯ ที่ขึ้นไปนั่งบนเวทีโดยรอบพระอาจารย์
ทุกท่านที่มาให้ความรู้ในทางธรรมเนื่องจากที่นั่งเต็มหมดทุกที่แล้ว ซึ่งเหตุ
การณ์แบบนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อน ผมจึงเริ่มสนใจอยากจะศึกษาว่าชมรม
กัลยาณธรรมเป็นใคร มาจากไหนนะ เพราะในขณะนัน้ การทีจ่ ะมีการรวมตัว
ของเหล่าผูท้ สี่ นใจในธรรมและมาร่วมกิจกรรมกันนอกสถานทีท่ ไี่ ม่ใช่วดั ผม
คิดว่าท�ำได้ยาก และมีผู้คนมามากมายถึงขนาดนี้ด้วยแล้วยิ่งยากไปใหญ่
ในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ผมได้มีโอกาสฟังท่านอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร เป็นครั้งแรก ท่านมาบรรยายธรรมเรื่อง“ที่พึ่งภายในตน
เพื่อท�ำชีวิตให้เป็นอิสระ” และในวันนั้นก็ยังมี หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ ท่านมาแสดงธรรมเรือ่ ง “เห็นใจ...เห็นธรรม” และสุดท้ายคือ
หลวงปูพ่ ทุ ธอิสระ วัดอ้อน้อย ท่านมาแสดงธรรมเรือ่ ง “อานาปานสติ” ซึง่ 
ทุกเรือ่ งทีผ่ มได้ฟงั ในวันนัน้ ล้วนแล้วแต่มปี ระโยชน์ทงั้ สิน้ หลังจากวันนัน้ ผม
ได้มโี อกาสอ่านหนังสือทางสายเอก ทีเ่ ขียนโดยท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
และได้พดู คุยตลอดจนถามข้อสงสัยในทางธรรมกับท่านอาจารย์สนอง หลาย
ครัง้ แล้วผมก็พบว่า ค�ำสอนขององค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นัน้ มีความครบถ้วนเพียงพอแก่การพ้นทุกข์ และการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ป็นปกติ
สุขเหลือแต่เพียงว่าเราๆ ท่านๆ ทัง้ หลายทีเ่ ป็นเพือ่ นทุกข์รว่ ม เกิด แก่ เจ็บ
ตาย ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ต้องการอะไรในชีวิต
เช่น พยัคฆปัชชะ ถามพระพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ! พวก
ข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ บริโภคกาม แออัดอยู่ด้วยบุตร ครองเรือน ใช้
สอยกระแจะจันทร์จากแคว้นกาสี ทัดทรวงพวงดอกไม้ของหอมเครือ่ งลูบไล้
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ยินดีทองและเงินอยู่. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ขอพระผู้มีพระภาคจงทรง
แสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งในทิฏฐธรรม
(ในปัจจุบนั ) และในสัมปรายะ (ในเวลาถัดต่อมา) แก่พวกข้าพระองค์ผอู้ ยู่
ในสถานะเช่นนีเ้ ถิด พระเจ้าข้า!” พระองค์ทรงตอบว่า “ธรรม ๔ ประการ
เหล่านีเ้ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข แก่กลุ บุตรในทิฏฐธรรม
(ในปัจจุบัน) คือ อุฏฐานสัมปทา (ความขยันในอาชีพ) อารักขสัมปทา
(การรักษาทรัพย์) กัลยาณมิตตตา (ความมีมติ รดี) และสมชีวติ า (การ
เลีย้ งชีวติ อย่างสมดุลพอเพียงแก่ฐานะ)” จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าได้ทรงว่า
แนวทางไว้ให้แล้ว
แต่ถ้าใครเคยมีโอกาสอ่านพระไตรปิฎก จะพบประโยคหนึ่งเสมอ
ประโยคนัน้ คือ “จะตัง้ อยูไ่ ด้นาน” นัน่ หมายความว่าเมือ่ ท�ำตามทีพ่ ระองค์
ท่านตรัสสอนแล้วจะเกิดผลได้ในช่วงเวลาหนึง่ เท่านัน้ แต่ไม่สามารถคงอยูไ่ ด้
ตลอดไป ถ้าเพือ่ นชาวกัลยาณธรรมทัง้ หลายเห็นความจริงในประโยคนีแ้ ล้ว
ก็คงต้องศึกษาเพิม่ เติมต่อถึงแนวทางพ้นทุกข์ตอ่ ไป ถึงหนทางจะยาวไกลแต่
ผมคิดว่าคงต้องมีการเริม่ ต้นออกเดินทางไปในทางสายเอกนี้ บางท่านจะ
เดินบ้าง วิง่ บ้าง หยุดบ้าง ออกนอกทางบ้าง แต่ผมอยากให้ทกุ ท่านมีสติ
ทีจ่ ะระลึกรูอ้ ยูต่ ลอดว่าเราก�ำลังท�ำอะไร เพือ่ อะไร ในกรณีทเี่ ราหลงออก
นอกทางที่ไม่ถูกต้อง จะได้มีสติและปัญญาเป็นเครื่องช่วยให้กลับมาใน
แนวทางที่ถูกต้องต่อไป
ส่วนทุกท่านทีเ่ ป็นชาวกัลยาณธรรมแล้วนัน้ ผมคิดว่าทุกท่านมีกลั ยาณ-
มิตรที่ดีอยู่แล้ว มีเพื่อนที่ดี สนใจในทางธรรมเช่นเดียวกันกับทุกท่าน และ
ด้วยเหตุนเี้ องผมต้องขอขอบพระคุณคุณหมออัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ ทีม่ คี วาม
มุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ทั้งเสียสละแรงกาย แรงใจ และแรงทรัพย์ ที่อยาก
เผยแพร่หลักธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กับ
ประชาชนทัว่ ไปให้มากทีส่ ดุ และท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร ทีก่ รุณาให้
ค�ำปรึกษาและแนะน�ำการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งน้อยใหญ่ จน
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ท�ำให้ทา่ นประธานชมรมกัลยาณธรรม
สามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค
เหล่านัน้ มาได้ด้วยดี
อนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มี
โอกาสไปกราบท่านอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน จ.กาญจนบุรี ซึ่ง
เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ท่านบอกกับผมว่าในส่วนของฆราวาส
นั้นก็มี “ผู้ประพฤติธรรมที่สมควรแก่
ธรรมอยู่” หลังจากนั้นท่านได้น�ำอัฐิที่
ใส่ในพานมาให้ผมดู ท่านกล่าวว่า นีเ่ ป็นอัฐขิ องผูท้ มี่ าประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
ที่วัดตั้งแต่ที่ท่านมาอยู่ที่ จ.กาญจนบุรีใหม่ๆ และได้เสียชีวิตไปนานแล้ว
ปรากฏว่าอัฐขิ องท่านนัน้ กลายเป็นพระธาตุ และยังมีอดีตผูว้ า่ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ท่านที่ ๘ นายบรรยง ศรลัมพ์ ก็เป็นพระธาตุแล้วเช่นกัน ซึง่ 
ถ้าท่านใดที่เคยได้สัมผัสหรือสนทนากับท่าน คงจะทราบดีว่าอดีตผู้ว่าการ
รถไฟฯ ท่านนี้ มีความสนใจใฝ่ในธรรมท่านหนึ่งทีเดียว ที่ผมน�ำเรื่องนี้
ประวัติย่อ รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล
•
•
•
•
•
•
•

จบชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนหอวัง
จบนิติวิทยาศาสตร์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหิดล
เป็นอาจารย์ประจ�ำที่สาขาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เป็นรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ มธ.
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี ส�ำนักเสริมฯ
ปัจจุบนั เป็นผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนใจใฝ่ธรรม เข้าวัดทางสายธรรมยุต โดยมีพี่ที่เคารพที่คณะแพทย์ชักชวนตั้งแต่
ปีพุทธศักรราช ๒๕๓๑
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มาเล่าให้ทุกท่านทราบเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า ในส่วนของฆราวาสนั้น ถ้า
ตั้งใจแน่ ว แน่ ใ นการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนั้ น ย่ อ มมี ผ ลส�ำ เร็ จ เป็ น
บัน้ ปลายเช่นกัน และส�ำหรับท่านทีต่ อ้ งการถึงซึง่ อริยทรัพย์ อย่างน้อยทีส่ ดุ
ก็ขอให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปิดอบายภูมิได้ในชาติภพนี้นะครับ
สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมของชมรมกัลยาณธรรมตลอดมา ทัง้ ท่านประธานชมรมฯ คุณหมอ
อัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร ท่านอาจารย์ และพระ
อาจารย์ทุกท่านที่มาแสดงธรรม และเหล่าจิตอาสาของชมรมฯ ที่มาช่วย
จัดงานทุกครัง้ และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ ที่กรุณาให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัด
กิจกรรม ในนามส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร์ ผมรู้สึกยินดี ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาจิตใจ อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งตลอดไปครับ

ถ้าเราท�ำคุณงามความดี ย่อมมีอปุ สรรคหมด เราต้องเข้าใจเรือ่ งอย่างนี้
พระก็เหมือนกัน ในการท�ำความดี ถ้าเดินจงกรมไปมากๆ ยังไม่ทนั ได้สงบ
เดีย๋ วมันป่วยเป็นไข้กอ่ น ถ้านัง่ มากๆ เดีย๋ วยุงก็มากัดไม่รกู้ ตี่ วั ต่อกีต่ วั เรา
จะไม่ให้ยุงมันมากัดอีก เราก็จะไม่สงบอีก
เราทุกคน เมือ่ เราพากันมากระท�ำความดีนนั้ ก็ยอ่ มมีอปุ สรรคทัง้ นัน้
แหละ เราต้องมีความอดทนในการท�ำความดี เราจึงจะได้ดี
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
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สถาบันแห่ง

ธรรม
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ ทีไ่ ด้รบั การสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๘ ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการสู่สถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา เพือ่ ให้สถานศึกษาของรัฐด�ำเนินการโดยบริหารจัดการ
ได้โดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก�ำกับดูแล
ของสภาการศึกษาแห่งชาติ
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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และยังเป็นมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานนามและตราสัญลักษณ์ ซึง่ ภายในตรานัน้ มีพระราช
ลัญจกรบรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ�ำพระองค์พระมหา
กษัตริยร์ ชั กาลที่ ๙ และพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นประจ�ำทุกปี ยังความภาคภูมิใจมาสู่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
ภายใต้ชอื่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เราเป็นมหาวิทยา-
ลัยรัฐน้องใหม่ เพราะเพิง่ จะครบรอบปีที่ ๑๐ แต่หากมองกันทีป่ ระวัตศิ าสตร์
ในด้านการจัดการเรียนการสอน เรามีประวัติศาสตร์มายาวนาน ไม่น้อยกว่า
มหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐอื่นๆ และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการศึกษาเก่าแก่
ของประเทศไทย
เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เราเกิดขึ้นมาจากการ
หลอมรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาสายอาชีพทีม่ ชี อื่ เสียงและประวัตศิ าสตร์
และเกียรติภูมิมาอย่างยาวนานถึง ๓ แห่ง ได้แก่
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สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ หรือ การช่างสตรี
พระนครใต้ ซึ่งมีประวัติศาสตร์และความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน
ด้านงานช่างสตรี มากว่า ๘๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิค
กรุงเทพฯ หรือ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เป็นสถาบันการศึกษามีชื่อเสียง
และความเชี่ ย วชาญการจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นช่ า งอุ ต สาหกรรมและ
วิศวกรรมศาสตร์ มากว่า ๖๐ ปี เป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกของประเทศ
และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ ซึ่งมีความ
เชีย่ วชาญการจัดการเรียนการสอนในวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และภาษาต่างประเทศ มากว่า ๓๐ ปี
ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงนับว่าเป็นสถาบัน
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิชาชีพ ทีเ่ ป็นศูนย์รวมองค์ความรูท้ างวิชาการ
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบตั ใิ นสายวิชาชีพ ทีม่ คี วามสมดุลและครบวงจร
ใน ๓ กลุ่มความรู้ คือ กลุ่มการบริหารจัดการ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
และด้วยต้นทุนทางประวัตศิ าสตร์ ทีส่ งั่ สมชือ่ เสียงและการยอมรับมากว่า
๘๐ ปี บวกกับจุดเด่นทางด้านกายภาพ คือมีที่ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงเอือ้ ให้ราชมงคลกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาทีม่ กี ารพัฒนา
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อย่างต่อเนือ่ งในหลายๆ ด้าน ทัง้ ในเชิงของวิชาการเพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ
และเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาเพือ่ ออกไปเผชิญโลกทีน่ บั วันจะไม่มเี ส้น
แบ่งพรมแดน หรือการพัฒนาในเชิงกายภาพ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การพัฒนาผลงานการวิจัย และการบริการ
สังคมของมหาวิทยาลัย ตอบสนองตามภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ทัง้ ๔ ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั การให้บริการแก่สงั คม
และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นราชมงคลกรุงเทพ ยังมีพันธกิจในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้พร้อมก้าวเข้าสูก่ ารพึง่ พาตนเอง ด้วยบุคลากรและนักศึกษาทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถ เป็นนักปฏิบัติที่มีวินัยและจรรยาบรรณ ท�ำหน้าที่รับใช้สังคมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมภิ าค ด้วยการเชือ่ มโยงเครือข่ายภาค
สังคมและอุตสาหกรรม ในการท�ำงานวิจยั เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพือ่ เป็น
กลไกส�ำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การพัฒนาตลอดเวลา ๑๐ ปีของราชมงคลกรุงเทพ เราได้ยดึ หลัก การ
เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน และการให้คณ
ุ ค่ากับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ควบคูไ่ ปกับการสร้างความสมดุล ระหว่าง สติปญ
ั ญา ร่างกาย และจิตใจ ให้
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เกิดขึน้ กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย และ
สังคม ผ่านการจัดสรรทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ผ่านการพัฒนาหลักสูตรเนือ้ หา
ทางวิชาการให้สอดคล้องกับยุคสมัยแก่นกั ศึกษา ผ่านการส่งเสริมการท�ำงานวิจยั 
การฝึกอบรมและดูงานให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และผ่านการกิจกรรม
ต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาคมราชมงคลกรุงเทพ
อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬา การน�ำหลักธรรมค�ำสั่งสอนของพุทธศาสนาเข้า
ช่วยยกระดับจิตใจ และฝึกสมาธิให้กบั นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อย่างสม�่ำเสมอ
เพราะเราตระหนักดีวา่ มหาวิทยาลัย คือศูนย์กลางของการพัฒนาคน
และการจัดการศึกษาทีม่ คี วามสมดุล ก็จะสร้างความมัน่ คงให้กบั ประเทศไทย
ต่อไป

ประวัติของ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
เกิดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐					
ประวัติการศึกษา
• Ph.D Textile Engineering, Leeds University, UK
• M.Sc Textile Science and Engineering, Leeds University, UK
• Post.Grad. Textile Industries, Leeds University, UK
• วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หน้าที่ปัจจุบัน
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• กรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
• กรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สถานที่ท�ำงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๘๖-๔๑๕๙ โทรสาร ๐๒-๒๘๖-๓๕๙๖
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มาร่วมสร้าง
บารมีธรรม
สุชาติ แท้เที่ยงเจริญ

ส�ำหรับผมถือว่าโชคดีที่สุดแล้วครับในชีวิตนี้ ที่ได้เกิดมาเป็น

มนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา แต่กว่าจะรูต้ รงนีไ้ ด้ ก็ใช้เวลามาครึง่ ชีวติ แล้ว
ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งมาสะดุดกับชีวติ ตัวเอง ก่อนทีแ่ ม่ของผมจะลาจากโลกนีไ้ ป แม่
พยายามให้เทป-ซีดีธรรมะมาฟัง และตอนที่ท่านยังแข็งแรง แม่จะให้ขับรถ
ไปส่งทีว่ ดั สังฆทาน และวัดในสาขาของวัดสังฆทาน บ่อยครัง้ มากทีแ่ ม่พยายาม
บอก พยายามเตือนผม...เลิกเถอะลูก อบายมุขต่างๆ เหล้า-บุหรี่ สุดท้ายผม
ก็ตดั ใจเลิกได้ ท�ำได้ตามทีแ่ ม่ขอ (สาธุ) ระหว่างนัน้ ผมได้รจู้ กั กับ คุณสุรางค์
วุฒโิ สภณ และกุก๊ กิก๊ (ปัจจุบนั ได้บวชเป็นแม่ชกี กุ๊ กิก๊ ) ทัง้ สองท่านได้แนะน�ำ
ให้ผมมาฟังธรรม แต่ใจผมก็ยังลังเลอยู่ ขณะนั้นคุณสุรางค์ได้มาช่วยงาน
ชมรมกัลยาณธรรมอยู่โดยช่วยเป็นทีมงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ฟังธรรม
โดยมีคุณรัตนา เมธาพิรุฬโชค (คุณรัตน์) เป็นหัวหน้าทีม
คุณสุรางค์กเ็ ล่าเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ธอประทับใจเกีย่ วกับงานชมรมฯ ให้
ผมฟังอยูเ่ รือ่ ยๆ เช่นการจัดชุดธรรมทาน บอกว่าประธานชมรมกัลยาณธรรม
ชื่อหมอจุ๋ม เป็นทันตแพทย์ด้วยนะ หลังจากฟังเขาเล่าบ่อยๆ จากนั้นผมก็
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ตัดสินใจลองไปหาประสบการณ์ดเู องบ้าง ดูวา่ เขาท�ำงานกันอย่างไร โดยลอง
ไปช่วยจัดชุดธรรมทาน ระหว่างจัดชุดธรรมทาน ก็มกี ารแจกน�ำ้ ดืม่ แก่ทมี งาน
จิตอาสาที่มาช่วยงานด้วย พอจัดชุดธรรมทานเสร็จก็มีการแจกข้าวล้อมวง
ทานกันสบายๆ ด้วย อ้าว...เราก็ชอบท�ำบุญเรื่องอาหารเหมือนกันนี่นา
ต่อจากนั้น ก็เลยรับอาสาเอาข้าวมาแจกเพื่อนๆ ในครั้งต่อๆ มาโดยตลอด
ตามก�ำลังทรัพย์ของเรา แบ่งเบาภาระของชมรมฯ เท่าที่พอจะช่วยได้
พอถึงวันงานแสดงธรรมของชมรมฯ ผมก็ลองไปฟังธรรมเป็นครั้งแรก
ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมขุ มหาเมฆ ทีพ่ วกเรา
คุ้นเคยกันดีเหมือนบ้านของชมรมอีกหลังเลย ผมจ�ำไม่ได้ว่างานแสดงธรรม
ครั้งที่เท่าไร แต่จ�ำได้ว่าวันนั้น ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ
อยุธยา และ ดร.สนอง วรอุไร มาขึ้นเวทีบรรยายเสวนาธรรมพร้อมกัน
ทัง้ สามองค์บรรยาย พอฟังแล้วก็พอเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ไม่มากนัก เวลา
ต่อมาคุณสุรางค์ มีน�้ำใจให้หนังสือธรรมะมาอ่านเล่มหนึ่ง และก�ำชับมา
ด้วยว่า “อ่านให้จบให้ได้นะ” หนังสือเล่มนั้นชื่อ ทางสายเอก ของอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร ก็ทำ� ให้ผมพอจะเข้าใจธรรมะ เข้าใจอะไรบางอย่างมากขึน้ 
งานครั้งต่อๆ มามีการจัดชุดธรรมทานอีก ทุกๆ ครั้งผมก็เอาข้าวมาร่วมบุญ
และมาช่วยจัดชุดธรรมทานทุกครัง้ พาเพือ่ นๆ มาเต็มคันรถไม่เคยขาด เพือ่ นๆ
ผม เช่น คุณสุรางค์และคุณแม่ตอ๋ ย แม้จะอายุมากก็ยงั มาช่วยงานลงทะเบียน
ทุกครัง้ มาช่วยจัดชุดธรรมทานทุกครัง้ ทุกคนรักหมอจุม๋ 
อยากมาเป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน (คุณยายต๋อยกับ
หมอจุ๋ม เจอกันทีไรเป็นต้องกอดกันกลมทุกที) ต่อมา
คุณรัตนาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมลงทะเบียนก็ไปขอเสื้อทีม
งานจากหมอจุม๋ (เมือ่ ก่อนนีเ้ ขาท�ำแจก) ให้ผมได้ใส่มา
ช่วยงานลงทะเบียนในวั น งาน เธอบอกว่ า ให้ ม าเป็ น
เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน ก็ทำ� งานด้วยกันกับเพือ่ นๆ ตลอด
มา เรียกว่าจุดนี้ท่านประธานฯ หายห่วงได้เลย
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จนกระทัง่ ปลายปี ๒๕๕๖ คุณรัตนามีภาระกิจ
เดินทางบ่อย และได้ไปปลูกบ้านหลังใหม่ทปี่ ากช่อง
จ.นครราชสีมา จึงไม่ค่อยมีเวลามาช่วยงาน หรือ
มาเข้าประชุมเตรียมงานเท่าไหร่นัก เธอจึงได้มอบ
หมายภาระหน้าที่หัวหน้าทีมลงทะเบียนผู้ฟังธรรม
ให้ผม ผมจึงรับท�ำหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าทีมลงทะเบียน
เต็มตัวจนถึงทุกวันนี้ (บางงานคุณรัตน์ก็ยังมาช่วย
งานอยู่ถ้าเธอว่าง)
หลังจากเสร็จภารกิจลงทะเบียนผูฟ้ งั ธรรม (ประมาณ ๘.๐๐ น.) แล้ว
ก็จะมีช่วงเวลาพัก ผมกับเพื่อนๆ จึงขึ้นมาบนห้องประชุม มาฟังธรรมจาก
ครูบาอาจารย์ และองค์บรรยายหลายๆ ท่าน ท�ำให้ได้มีโอกาสซึมซับและ
เข้าใจในธรรมมากขึ้น ได้รู้อะไรหลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน มาช่วงหลัง
คุณดาว (ธีรพล เปาจีน) และคุณอุ๋มภรรยา พร้อมทั้งทีมงานบริษัทจาก
อยุธยา ได้มาเปิดโรงทานใช้ชื่อว่า “ภัตตาคารบุญคุณดาว” พวกเราชาว
ทีมงานลงทะเบียนผูฟ้ งั ธรรม น�ำโดยคุณรัตนา ก็มคี วามคิดว่าจะตัง้ โรงทานน�ำ้
เพราะเห็นว่างานนี้ยังไม่มีใครเป็นหลัก ผู้ฟังธรรมจ�ำนวนมาก จะได้ดื่มน�้ำ
อร่อยๆ เพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพ เราจึงระดมความคิดปรึกษากัน ปรากฏว่า
ทุกคนในทีมลงทะเบียนเห็นดีดว้ ย จากนัน้ พวกเราทีมลงทะเบียน หลังจากจบ
ภารกิจรับลงทะเบียนในช่วงเช้าแล้ว พวกเราก็ผันตัวมาท�ำงานสนุกสนาน
เปิดโรงทานน�ำ้ เพิม่ อีกอย่างหนึง่ เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง
ทุกคนแสดงถึงความมีนำ�้ ใจ ทุม่ เททัง้ แรงกาย แรงใจ อย่างไม่เหน็ดเหนือ่ ย...
สุดยอดจริงๆ ครับ บางทีต้องเตรียมน�้ำสมุนไพร ชงน�้ำชา กาแฟ ชาเขียว
ฯลฯ ท�ำกันไม่ทนั ยิง่ หน้าร้อน ยิง่ แทบไม่พอแจก ใช้นำ�้ ตาลเป็นร้อยกิโล ผม
ต้องหาต้องเตรียมมา ยอมรับว่าทุกคนเหนือ่ ยมากๆๆๆ แต่อมิ่ ใจมากๆๆๆ กว่า
สุดจะบรรยายเป็นค�ำพูดได้ ความสุขจากการให้ ยิ่งใหญ่เหลือเกิน สัมผัส
ได้เลยที่ใจผมเอง และขอขอบคุณในน�้ำใจเพื่อนๆ ที่มาช่วยกันท�ำงานนี้ครับ
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ตลอดเวลาที่ผมได้มาช่วยงานในชมรมกัลยาณธรรมนี้ สิ่งที่ผมสัมผัส
ได้อย่างหนึง่ คือ ความอบอุน่ ความเป็นพีเ่ ป็นน้อง ความรูส้ กึ ดีๆ ต่อกัน และ
ธรรมะทีไ่ ด้รบั จากครูบาอาจารย์ องค์บรรยาย เข้าใจได้เลยว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งนั้น ฉะนั้นผมอยาก
เชิญชวนผู้อ่านทุกๆ คนที่มีจิตอาสา มาเถิดครับ มาร่วมกันสร้างบารมีทาง
ธรรม สิ่งที่ได้เห็นชัดจากการท�ำงานจิตอาสา ผมว่ามันเป็นบททดสอบจิต
อย่างเห็นได้ชดั มาก ทัง้ ความเมตตา การมีเหตุมผี ล มีสติมากขึน้ ลดอัตตา
ลดทิฏฐิ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือความอ่อนน้อมถ่อมตน มันน่าจะเป็นหัวใจของ
จิตอาสาทุกๆ คนเลยครับ
สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณหมอจุ๋ม และชมรมกัลยาณธรรม ที่ได้มอบ
โอกาสดีๆ ให้ผมได้มีโอกาส เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานธรรม ให้
ธรรมะเป็นทาน มีโอกาสท�ำความดี ส่งเสริมให้คนทั่วไปมีธรรมะ ได้เจอ
เพือ่ นๆ กัลยาณมิตรทีด่ อี กี มากมาย ผมจึงตัง้ ใจไว้วา่ จะช่วยงานชมรมกัลยาณ-
ธรรมตลอดไป ซึ่งก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าครับ

ท่านผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทาน
ของชมรมกัลยาณธรรม กรุณาบริจาคได้ โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้
(บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์)
๑. ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสมุทรปราการ
๒. ธนาคารกรุงไทย
สาขาสมุทรปราการ
๓. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสมุทรปราการ
๔. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีสมุทร
๕. ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดสมุทรปราการ

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

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

Fax รายชื่อผู้บริจาค และใบโอนเงินมาที่ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ อนุโมทนาสาธุทุกท่าน
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เทียนชัย ทองเคียน

สู่เส้นทางภาวนา

ผมมีโอกาสได้ไปงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งจัดที่

มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมขุ มหาเมฆ หลายปีมาแล้ว เป็นครัง้ แรกของผมก็วา่ ได้
ในเรือ่ งฟังธรรมในลักษณะนี้ คือชมรมฯ ให้ทกุ อย่าง ตัง้ แต่อาหาร ๒ มือ้ ได้
ฟังธรรมะจาก ๔ องค์บรรยาย และธรรมทานอีก ๑ ถุงใหญ่ ก็ไม่เคยเจอ
แบบนี้ ตอนฟังธรรมก็นั่งในหอประชุมห้องแอร์ มันเป็นอะไรที่ไม่เคยพบ
มาก่อน เพราะที่ผ่านมา การท�ำบุญของผมก็มีแต่ตักบาตร ทอดกฐิน ทอด
ผ้าป่า ท�ำนองนั้นเป็นส่วนใหญ่ แต่ถึงจะเป็นครั้งแรกก็ได้เก็บเกี่ยวจากการ
ฟังธรรม ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ต้องขอขอบคุณ ท่านรองฯ บุญเสริม
ศรีชมภู เพือ่ นในหมูบ่ า้ นทีช่ วนมา จากครัง้ แรกก็มคี รัง้ ต่อๆ ไปตามมา ผมเริม่ 
สนใจหาหนังสือมาอ่าน และมาพบกับ ทางสายเอก เล่มเล็กๆ ของท่านอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร เล่มละ ๒๐ บาท ซึ่งถอดจากเทปค�ำบรรยายของท่าน
อาจารย์มาอ่านบางเรื่องก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
หลังจากนั้นผมได้เข้ามาร่วมช่วยงานชมรมฯ ในกิจกรรมต่างๆ ก็ได้มี
โอกาสกราบท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ในวันเตรียมงาน ท่านได้ให้โอวาท
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แก่ทมี งาน ผมรูส้ กึ อิม่ อกอิม่ ใจกับการได้ชว่ ยงานฯ กลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้
มาช่วยงานทุกครั้ง คอยติดตามข่าวสาร ในวันจัดถุงธรรมทานที่คลังหนังสือ
คนก็เยอะ แต่หนังสือและซีดเี ยอะกว่า ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิม้ ท�ำงานเหมือน
กับสายพาน ส่งกันไปเป็นทอดๆ เสียงก็ดัง แต่ทุกคนมีความสุขและเต็มใจ
เจอกันก็ยิ้มให้กัน เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน สามารถจัดเสร็จได้ภายใน
๒-๓ ชั่วโมง ใครมาช้าก็อดช่วย น่าทึ่งจริงๆ
ทุกครั้งที่มีงานมีสาธุชนและผู้สนใจมาฟังธรรมกันมากมายหลายพัน
ผมรู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศในงาน ผู้คนมากมายต่างวัยกัน ผมรู้สึกดีใจ
มีบางท่านจ�ำผมได้ ก็ทกั ทายเหมือนญาติสนิท ผมได้ไปช่วยงานทีร่ า้ นหนังสือ
มีอะไรท�ำได้กท็ ำ� หมด มันอิม่ อกอิม่ ใจบอกไม่ถกู ท�ำแล้วมีความสุข ก็จะท�ำไป
ตลอด ผมได้เห็นความเสียสละของทีมงานทุกคน ทีช่ ว่ ยกันทัง้ แรงกาย แรงใจ
และปัจจัย ท�ำให้งานส�ำเร็จลุล่วง อีกท่านหนึ่งคือประธานชมรมฯ ที่คอยให้
ก�ำลังใจทีมงานทุกคน คอยแก้ปัญหา และประสานงานจนได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือ ประทับใจครับ และต้องขอขอบคุณคุณหมอ ที่ให้โอกาสผมไปเข้า
อบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมเหยงคณ์ ผมเอง
ไม่เคยรูจ้ กั ว่าการปฏิบตั ธิ รรมเป็นอย่างไร ท�ำอะไร
บ้าง ตัง้ ๘ วัน และปิดวาจาด้วย ตืน่ เต้นครับ เป็น
ครั้งแรกในชีวิต การได้มีโอกาสเข้าอบรมปฏิบัติ
ท�ำให้ผมรู้สึกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ
การได้เข้ามาช่วยงานชมรมฯ เป็นการส่งเสริม
ให้มีโอกาสท�ำความดี ลดทิฏฐิ มีความอ่อนน้อม
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท�ำให้มีความสุข สุข
จากการเป็นผู้ให้ครับ ทุกวันนี้ผมช่วยงานประจ�ำ
อยู่ที่คลังหนังสือศรีนครินทร์ ซึ่งเรามีคนท�ำงานตรงนี้น้อยมาก และผมก็คอย
ช่วยไปส่งของ ส่งธรรมทาน ส่งไปรษณีย์ แล้วแต่คณ
ุ หมอจะจัดคิวงานมา ยินดี
ช่วยเหลือ และเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมของชมรมกัลยาณธรรมตลอดไปครับ
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สู่แนวหลังทางธรรม

อัจฉริยา แสงงาม

จนมาเป็นจิตอาสา
ดิฉัน ชื่ออัจฉริยา แสงงาม ชื่อเล่น “น้อง” ค่ะ

“ความทุกข์นั้นบนโลกใบนี้มีมากเหลือเกิน อย่าใช้ชีวิตเพื่อหลีกหนี
ความทุกข์ จงหาวิธใี ช้ชวี ติ เพือ่ อยูก่ บั ความทุกข์ให้ได้ รับมันให้ได้แล้วจะดีเอง”
ค�ำกล่าวดังกล่าวอ่านแล้วเหมือนง่ายจังเลย แต่ชีวิตฉันซึ่งมาจาก
ครอบครัวผูร้ บั เหมาก่อสร้าง และต้องมาเสียคุณพ่อทีเ่ ป็นเสาหลักกระทันหัน
โดยคุณแม่และลูกไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้น พ่อมีแต่ลูกผู้หญิง หลังท่าน
เสีย ฉันถึงได้รู้ว่ากิจการของครอบครัวประสบวิกฤตอย่างหนัก ใครๆ ก็คิด
ว่าแม่คงสานต่อและแก้ปัญหาต่างๆ ไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งหรอก
ฉันตัดสินใจไม่เรียนต่อ ขอไปช่วยแม่ทำ� งานก่อสร้างด้วยวัยเพียง ๒๑ ปี
และเป็นผูห้ ญิงคนเดียวทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมาของจังหวัด ท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่
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กับแม่ ท�ำงานรับช่วงต่อจากพ่ออย่างหนักหนาสาหัส ท่ามกลางสภาพปัญหา
และภาวะกดดันต่างๆ มากมาย ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าครอบครัวเราท�ำได้
ฉันรูซ้ งึ้ ถึงค�ำว่า “ทุกข์แสนสาหัส” เป็นเช่นไร ถึงกับบอกแม่วา่ ถ้าเลือก
ได้ฉันคงไม่เกิดอีก ตอนนั้นยังไม่รู้จักหนังสือธรรมะ แต่พอจะเข้าใจเรื่อง
ธรรมะบ้าง ต่อมาฉันกับน้องสาวจึงหันมาสนใจหนังสือธรรมะ ซือ้ อ่านเสมอๆ
จนมาพบหนังสือชือ่ ทางสายเอก ซึง่ ชาวชมรมกัลยาณธรรมรูจ้ กั กันดีอยูแ่ ล้ว
ฉันจึงได้มารูจ้ กั ชมรมกัลยาณธรรม ได้สมัครเป็นสมาชิก ได้รบั วารสารเล่มแรก
(ฉบับที่เท่าไรจ�ำไม่ได้) แต่เป็นงานแสดงธรรมครั้งที่ ๑๓ ฉันจึงร่วมเป็น
เจ้าภาพ และไปฟังบรรยายธรรมต่อเนือ่ ง และได้รว่ มท�ำบุญเป็นเจ้าภาพร่วม
กับชมรมทุกครัง้ จนเริม่ ได้รจู้ กั ตัวคุณหมอบ้างแล้ว มาได้คยุ กันเป็นทางการ
จริง ตอนร่วมท�ำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อเก้าอี้กับชมรมกัลยาณธรรม
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉันป่วยหนักต้องผ่าตัดกระดูกต้นคออย่างเร่งด่วน
๒ ครัง้ ใน ๓ เดือน แม้จะเป็นคนทีเ่ ข้มแข็งเพียงใด ก�ำลังใจดีแค่ไหนก็มวี นั 
จิตตก ฉันจึงโทรหาคุณหมอขอความกรุณาว่าฉันอยากคุยกับท่านอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร ได้คุยกับท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ถึง ๒ ครั้ง ได้
ธรรมโอสถจากท่าน อาจารย์ ดร.สนอง มารักษาจิต ผ่านวิกฤตทัง้ หลายมา
ด้วยดี จึงตัง้ จิตอธิษฐานว่าถ้าฉันแข็งแรงพอขอให้ธรรมะจัดสรรให้ได้ทำ� งาน
จิตอาสาบ้างเถอะ แล้ววันหนึ่งธรรมะจัดสรรให้จริงๆ ไม่นานมานี้ ในการ
รวมตัวประชุมงานครั้งหนึ่ง ฉันมีโอกาสได้รู้จักทีมงานหลายคน ครั้งแรกที่
เจอพี่น้องกัลยาณธรรมก็ประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จนถึงคราวการประชุมจัดงานแสดงธรรมปฏิบตั ธิ รรมที่ มทร.กรุงเทพ
บพิตรพิมขุ มหาเมฆ ครัง้ ที่ ๒๗ คุณหมอชวนฉันไปด้วย จึงอาสาจัดเตรียม
อาหารไปให้ทานกัน ถึงเวลาประชุม ฉันได้รบั มอบหมายให้ไปช่วยงานทีท่ มี 
ต้อนรับผู้ฟังธรรมในห้องโถง จนถึงปัจจุบันซึ่งได้รับมอบงานนี้อย่างเต็มตัว
การท�ำงานนั้น ฉันเริ่มไปตั้งแต่จัดสถานที่ ท�ำทุกอย่าง เช็ดโต๊ะเก้าอี้ จัด
วาง กัน้ แนวแผงเหล็กเหมือนคนอืน่ ๆ จนถึงวันงานฉันได้ตอ้ นรับญาติธรรม
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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จ�ำนวนมาก ไปครั้งแรกไม่คอยรู้งานแต่สังเกตตลอดว่าชมรมมีอุปกรณ์
เครื่องมือไม่พอใช้ในการท�ำความสะอาดเลย ถังขยะก็ไม่เพียงพอ พวกเรา
ดูแลไม่ทวั่ ถึง พองานแสดงธรรมครัง้ ที่ ๒๘ ฉันจึงให้สามีทำ� ถังขยะเคลือ่ นที่
ให้ ๘ ถัง และซื้ออุปกรณ์ท�ำความสะอาดทุกอย่างไว้ครบครัน เช็คจ�ำนวน
ก�ำลังพลดู และน�ำคนงานไปช่วยท�ำทุกอย่างจนสะอาดหมดจด ญาติธรรม
ชืน่ ชม แต่ไม่ใช่เพราะฉันคนเดียว เป็นเพราะกัลยาณมิตรของชมรมร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงานตัง้ แต่วนั เตรียมงาน ศุกร์ เสาร์ และงานวันอาทิตย์
ฉันสนุกสนาน ร่าเริง และเบิกบานในจิตทุกครัง้ ทีไ่ ด้ไปท�ำงานจิตอาสา
เหมือนได้พลังพิเศษ เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจเลย จนเป็นแรงบันดาลใจ
ให้น้องๆ ที่รู้จักกันขออาสาเข้ามาร่วมด้วย คราวงานปฏิบัติธรรมครั้งพิเศษ
ที่ผ่านมาจึงมีแต่จิตอาสาหน้าใหม่รวมกับคนเก่าไม่กี่คน แต่เราก็ท�ำงานกัน
ด้วยหัวใจเต็มร้อย ขนาดงานเล็กลงแต่ปญ
ั หากลับเพิม่ มากขึน้ เพราะทุกอย่าง
มารวมอยูใ่ นโถงใต้อาคารเป็นส่วนใหญ่ แต่ในทีส่ ดุ ...ทุกอย่างก็ผา่ นไปด้วยดี
เหตุการณ์ประทับใจเรือ่ งหนึง่ คือก่อนวันงาน ฉันและเพือ่ นๆ และน้องๆ และ
ทีมงานของน้องอัจ (อัจฉรา เสือคง) จากเทศบาลด่านส�ำโรงรวมพลังกันไป
ช่วยท�ำความสะอาดหอพระและศาลพ่อปู่ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาว
มทร. ท�ำงานกันด้วยใจ สะอาดเอี่ยม และเปลี่ยนพวงมาลัยให้ท่านด้วย
คุณหมอบอกให้ปลืม้ ใจว่า ๑๐ ปีแล้ว เรามาใช้งานสถานที่
ของท่าน แต่ไม่เคยมีการท�ำความสะอาดหอพระและศาล
พ่อปูเ่ ลย ...นีเ่ ป็นครัง้ แรก ขอขอบคุณเพือ่ นๆ น้องๆ ทุก
คนที่สละเวลามาช่วยกันปิดทองหลังพระในวันนั้น
งานแสดงธรรมครัง้ พิเศษนี้ มีญาติธรรมผูห้ ญิงสูงวัย
ท่านหนึง่ นัง่ วีลแชร์มาขอขึน้ ไปนัง่ ฟังธรรมข้างบน พวกเรา
มีแต่ผู้หญิง ช่วงแรก ๓ ขั้น น้องตุ๊ น้องตั๋นเดินมาพอดี
มาช่วยยกขึ้น แต่พอถึงช่วงท้ายคนต้องรับขึ้นไปข้างบน
ลูกคุณยายบอกว่าคุณยายจะไปนัง่ ข้างบน ตายล่ะเรา เลย
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ให้นอ้ งในทีมพาไปรอหน้าทางขึน้ ซึง่ มีนอ้ งนักศึกษา
ชายคนเดียว จึงบอกห้ามไม่ให้ยกคุณยายขึ้นไป
ขอไปตามผูช้ ายมาเพิม่ ก่อน จึงได้นอ้ งอูก๋ บั เพือ่ นมา
ช่วยยก พวกเราพาคุณยายขึ้นไปฟังธรรมข้างบน
จนได้ คุณยายใจถึง แต่พวกหนูใจแทบละลายค่ะ
อีกเรือ่ ง คือ มีญาตธรรมเป็นคนใบ้ ๒ ท่าน
มาจากพระนครศรีอยุธยา เราจ�ำเธอได้ เพราะใน
ครัง้ ก่อนเธอไปพบทีมพยาบาลแล้วสือ่ สารกันไม่เข้าใจ ฉันเคยมีลกู น้องเป็น
คนใบ้ เลยไปเป็นล่ามให้ ฉันไปทักเธอ เธอดีใจที่ฉันจ�ำได้ จับไม้จับมือฉัน
ใหญ่ แล้วแนะน�ำเพือ่ นอีกคนให้รจู้ กั เป็นใบ้เหมือนกัน เธอเขียนตัวหนังสือ
ใส่มือว่าอยุธยา โอ้...เธอเดินทางมาจากอยุธยาเชียว
งานจิตอาสาเป็นงานทีต่ อ้ งท�ำด้วยใจรัก มีศรัทธา รูจ้ กั เสียสละ ใจกรุณา
เมตตา พร้อมแบ่งปันน�้ำใจและเกื้อกูลกันและกัน งานจิตอาสาท�ำให้เรา
เข้าใจอย่างซาบซึง้ ว่า “หัวใจของผูใ้ ห้” ยิง่ ใหญ่กว่า “ผูร้ บั ” เสมอ การให้
โดยไม่หวังสิง่ ใดตอบแทนกลับมีคา่ มหาศาล คือหัวใจเต็มเปีย่ มไปด้วยความ
ปีติสุข
และจากการที่ชมรมกัลยาณธรรมได้ร่วมกับ รพ.สมุทรปราการ จัด
งานแสดงธรรมเดือนละครัง้ ท�ำให้ฉนั มีโอกาสได้ฝกึ พัฒนาจิตด้วยการปฏิบตั ิ
ธรรม มีสติรเู้ ท่าทันจิตมากขึน้ และฉันก็หวังว่าจิตจะพัฒนามากยิง่ ๆ ขึน้ ไป
จึงขอตั้งปณิธานไว้ว่า ไม่ว่าฉันจะได้รับมอบหมายให้ท�ำงานอะไรอันเป็น
ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ฉันจะท�ำให้ดที สี่ ดุ และพร้อมเป็นผูใ้ ห้ตลอด
ชีวติ ในฐานะชาวกัลยาณธรรม ฉันขอเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับพีน่ อ้ งชาว
กัลยาณธรรมทุกท่าน ท�ำงานเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพุทธ
บูชา อาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทางธรรมทัง้ หลาย เพือ่ ให้ธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่คู่กับคนไทยและสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมะ
มากยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบนานเท่านาน
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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อิ่มใจ อิ่มธรรม
แม้การจัดงานแสดงธรรมจะผ่านมาเกือบ ๓๐ ครัง้ ถือได้วา่ มีประสบ

การณ์ไม่น้อยในการจัดงานเผยแผ่ธรรมท�ำนองนี้ แต่ก่อนจะถึงวันงาน
ทุกครั้ง ทีมงานและผู้ร่วมรับผิดชอบทุกท่านต่างก็มีความรู้สึกลุ้นอยู่เสมอ
ตามความรับผิดชอบมากน้อยที่แต่ละท่านเกี่ยวข้อง เพราะเรามีประสบ
การณ์หลากหลายรูปแบบทีง่ านแสดงธรรมต้องเผชิญอยูใ่ นวิกฤตการณ์ตา่ งๆ
นานา และเราต้องพากองทัพธรรมล�ำน้อยผ่านไปให้ได้ เพื่อให้การจัดงาน
ส�ำเร็จลุล่วงตามกุศลเจตนา และความตั้งใจของทุกท่านตามที่เราต่างได้
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ตระเตรียมงานมา ไม่วา่ จะเป็นวิกฤตการณ์มหาอุทกภัย หรือประสบการณ์
ปัญหาความแตกแยกทางการเมือง แต่เราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งด้วยพลัง
สามัคคี จนงานจบได้ส�ำเร็จเสร็จสิ้น ผ่านพ้นไปแล้ว นั่นล่ะ ...จะเป็นวันที่
รู้สึกสบายใจ โล่งโปร่งใจอย่างมากของเราทุกคน
การจัดงานครัง้ นี้ เป็นการจัดงานครัง้ พิเศษ ค�ำว่า “ครัง้ พิเศษ” ท�ำให้
เกิดนัยแห่งความส�ำคัญยิ่งมากขึ้น ทั้งที่แต่ละครั้ง เราก็ตั้งใจเตรียมงานกัน
อย่างเต็มที่ แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าเพราะมี ๔ องค์กรหลักร่วมมือกันเป็นพลัง

กั บ งานแสดงธรรมครั้ ง พิ เ ศษ
ส�ำคัญในการจัดงาน ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่เมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่และเจ้าหน้าที่ ทั้งอ�ำนวย
ความสะดวกสารพัดในฐานะเจ้าของบ้าน ซึง่ ดร.
สาธิต พุทธชัยยงค์ ท่านอธิการบดี เปิดไฟเขียว
ให้ความสะดวกทุกอย่างและยังได้ ผู้อ�ำนวยการ
กองกลางผูเ้ มตตา คือ อ.เสน่ห์ สัพทานนท์ ช่วย
ให้การประสานงานขอความอนุเคราะห์ต่างๆ เป็น
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ไปอย่างสะดวกราบรื่นฉันท์มิตร ๒. ส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิสัยทัศน์ของท่านผู้อำ� นวยการส�ำนักฯ คือ
ท่านอาจารย์ รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล ได้ให้ความอนุเคราะห์ปจั จัยทุนในการ
จัดโรงทานบริการผูฟ้ งั ธรรม ต่อเนือ่ งมาทุกครัง้ ไม่เว้นครัง้ พิเศษนี้ ๓. ชมรม
กัลยาณธรรม ซึ่งมีทีมงานอาสาสมัครที่ร่วมเสียสละแรงกายแรงใจมาเป็น
ตัวขับเคลื่อนหลัก ประสานและด�ำเนินงานเชื่อมต่อสายบุญต่างๆ ให้งาน
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ อีกทัง้ ผูส้ นใจเข้าร่วมฟังธรรม-ปฏิบตั ธิ รรมส่วนใหญ่
ก็เป็นสมาชิกและผูท้ ตี่ ดิ ตามข่าวสารการจัดงานของชมรมฯ มาอย่างต่อเนือ่ ง
บางคนเรียกได้วา่ เป็นแฟนพันธุแ์ ท้ทเี ดียว และสุดท้าย ๔. มูลนิธสิ ปุ ฏิปนั โน
วัดมเหยงคณ์ ซึ่งได้รวบรวมจิตอาสาชาววัดและลูกศิษย์ของพระอาจารย์
สุรศักดิ์ เขมรังสี พระวิปสั สนาจารย์ผรู้ ผู้ เู้ ปีย่ มเมตตา ได้มาช่วยกันสืบสาน
งานเผยแผ่พระธรรมให้กว้างไกลขึน้ ดัง่ ปณิธานของมูลนิธฯิ ทีจ่ ะสนับสนุน
การศึกษาพระธรรม ทัง้ ภาคปริยตั แิ ละภาคปฏิบตั ิ นอกจากความพิเศษด้วย
๔ องค์กรส�ำคัญแล้ว ยังพิเศษด้วยวาระแห่งความพิเศษหลายประการ อัน
จะได้กล่าวถึงต่อไป
การเตรียมงานครั้งนี้ได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างชมรมฯ กับมูลนิธิฯ
และขอความสนับสนุนไปยังอีก ๒ องค์กรส�ำคัญ จนกระทั่งบรรยากาศ
วันงานมาถึง เริ่มด้วยวันพุธที่ ๑๙ พ.ย. พรไพศาลผ้าใบใจบุญจัดทีมงาน
มากางเต็นท์ให้ในสนาม ซึง่ รอบนีใ้ ช้เต็นท์ไม่มากนัก เพราะการจัดงานครัง้ นี้
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เป็นการปรับขนาดของงานให้เล็กลงและจัดการง่ายสบายขึ้น และจะได้
ประเมินผลจากการจัดงานครั้งนี้ เพื่อปรับเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งที่
๓๐ ของชมรมฯ ในเดือนมีนา ๒๕๕๘ ต่อไป จากนัน้ วันศุกร์คำ�่ ๆ พีอ่ าทิตย์
คนดีของเพือ่ นๆ (ดาบต�ำรวจอาทิตย์ วัฒนปฤดา) แกนน�ำทีมโยธา ก็ได้
พาเพือ่ นอาสาชาวมอเตอร์ไซต์วนิ มาขนโต๊ะหลายสิบ ทัง้ ใหญ่ ทัง้ หนัก ใน
โรงอาหารไปวางในจุดที่เพื่อนๆ ต้องใช้งาน (การใช้รถมอเตอร์ไซต์ขนโต๊ะ
พบว่าสะดวกรวดเร็วมาก หลังจากลองกันมาหลายวิธี ในวันจัดงานเสร็จ
เย็นอาทิตย์ เราก็ใช้วธิ นี เี้ ช่นเดียวกัน) เมือ่ วันเตรียมงานมาถึง คือวันเสาร์ที่
๒๒ พ.ย. รถบรรทุกใหญ่ ๒ คัน ยืมมาจาก บ.อิสเทิร์น โพลีแพค ใจดี
มีเมตตากับพวกเรามาตลอด ก็บรรทุกสัมภาระบุญต่างๆ จากปากน�ำ 
้ น�ำโดย
หญิงแกร่ง น้องเจเจ และครอบครัวแม่แอ๋ว (ฉวีพรรณ ภู่ทอง) ซึ่งช่วย
จัดหาทีมโยธาให้พร้อมสรรพ ทางพี่วีระและครอบครัวก็เอารถคันใหญ่
ขนพัดลมและแผงกั้นจ�ำนวนมากออกเดินทางมา ชาวมูลนิธสิ ปุ ฏิปนั โน ก็
เตรียมข้าวของมาทุกคน ทุกคัน จุดหมายปลายทางอยูท่ บี่ พิตรพิมขุ มหาเมฆ
เพือ่ นๆ ทีม่ าถึงก่อนก็ชว่ ยกันจัดบอร์ดนิทรรศการ น�ำโดยป้าแจ๋วและ
ครูออ๊ ด ทีมห้องโถงน�ำโดยคุณน้อง-อัจฉริยา คนเก่งก็พาเพือ่ นๆ มาช่วยกัน
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ท�ำความสะอาดบริเวณโถง และสวนสมุนไพร หลายๆ คนมาใหม่ ก็ชว่ ยกัน
เต็มที่ คนเก่าๆ รู้หน้าที่รู้งานดีก็มีมาก ก�ำลังส�ำคัญอีกส่วนคือ ชาว มศว.
องครักษ์ ซึง่ รศ. ดร.สาลี่ ท่านเมตตาจัดมา วันนี้ มอบภารกิจน�ำทีมน้องๆ
ปีหนึง่ มาโดย อ.ประสิทธิ์ ปีปทุม กล้ามโต ใจดี สมกับเป็นศิษย์อาจารย์สาลี่
โดยแท้ ทีมบริษัทชงโควิศวกรรมของคุณหมูเจ้าเก่า มาถึงก็เตรียมเดินไฟ
ตามเต็นท์ตา่ งๆ ทีก่ างในสนาม แบบรูง้ านดี งานนีช้ ลิ ล์ๆ มือ้ เช้าพวกเราได้
อาศัยฝากท้องไว้กับพ่อพระประจ�ำชมรมท่านหนึ่ง คือ พี่สุชาติ แท้เที่ยงเจริญ น�ำข้าวกล่องมา ๓๐๐ ห่อ และยังท�ำน�ำ้ ล�ำไยมาบริการเพือ่ นๆ ตลอดวัน
๓ หม้อใหญ่ คุณยายต๋อยกับพีส่ รุ างค์ ก็มา พอวันอาทิตย์ทมี นีเ้ ขามาจัดเต็ม
พอจบงานลงทะเบียน พีส่ ชุ าติกร็ วบรวมเพือ่ นๆ นักบุญของแก ไปท�ำโรงทาน
น�้ำดื่ม อิ่มอกอิ่มใจ เหนื่อยกายสุดๆ แต่แสนสุขใจสุดๆ ถ้วนหน้า
วันเสาร์นที้ แี่ ปลกกว่าทุกครัง้ คือ นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีภ่ ตั ตาคารบุญคุณดาว
นักบุญมือวางอันดับหนึง่ ของเพือ่ นๆ มาร่วมบริการเปิดภัตตาคารมือ้ กลางวัน
ไม่ทัน เพราะไปเปิดโรงทานในคอร์สกรรมฐานของพระอาจารย์สุรศักดิ์ที่
ทุ่งหินเทิน นครสวรรค์ อันไกลโพ้น กว่าจะเสร็จงานที่นั่นก็บ่าย กลับมา
ก็แวะซื้อเสบียงอาหารอีก กว่าจะเข้ามาถึงงานที่บพิตร ก็ค�่ำมืดแล้ว และ
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ทราบว่า ต้องเตรียมอาหาร ถึงตี ๒ ได้นอน ๒ ชัว่ โมงก็ตอ้ งตืน่ มาเปิดภัตตา-
คารบุญแต่เช้ามืด ยอดคนจริงๆ...อนุโมทนาสาธุ ว่าแต่เพื่อนๆ ทีมงานก็
ไม่ลำ� บากในมือ้ กลางวันและมือ้ เย็นวันเสาร์ เนือ่ งจากเรามี “สาวน้อยมหัศจรรย์” น้องผึง้ ณ ชงโค ช่วยประสานเจ้าภาพใจดีคอื คุณศุภมาษ วิชยั วงศ์
และครอบครัว มาออกโรงทานบริการมื้อกลางวันให้เพื่อนๆ ขอขอบคุณ
เจ้าภาพมา ณ ที่นี้ ส�ำหรับมื้อข้าวแกงอร่อยๆ หลากหลายในมื้อกลางวัน
แถมด้วยน�้ำสมุนไพรหม้อใหญ่อร่อยเย็นชื่นใจ อีกทั้งยังมีขนมจีนแกงเขียว
หวาน หม้อใหญ่ จากบ้านทรายทองของแม่แอ๋ว ก็เรียบวุธ และพอเพียงไป
ถึงมื้อเย็น
บ่ายวันเสาร์ถงึ เวลานัดไปไหว้พระ และรวมพลังอธิษฐานจิตร่วมใจกัน
ท�ำความดีทศี่ าลพ่อปูก่ นั ครัง้ นีพ้ เิ ศษ เพราะคุณน้องชวนเพือ่ นๆ มาท�ำความ
สะอาดไว้เอีย่ มอ่องทัง้ สองแห่งในวันทีม่ าเตรียมเช็คจุดวางเก้าอีใ้ นโรงอาหาร
จึงสะอาดพิเศษมากๆ ทัง้ หอพระและศาลพ่อปู่ ขออนุโมทนาเพือ่ นๆ ทุกคน
วันนี้ท่านอาจารย์มนตรีมาร่วมขบวนกับน้องๆ ไปไหว้พระอธิษฐานด้วยกัน
บอกว่าคิดถึงพวกเรา ฟังแล้วอบอุน่ ใจ การเตรียมงานเสร็จอย่างรวดเร็ว โดย
ในช่วงบ่าย เมื่อรถของคุณฮงไปรับเครื่องเสียงของเอสอาร์โปรดักชั่น ของ
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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พีส่ มั ฤทธิ์ พีช่ ายใจดีทที่ าวน์อนิ ทาวน์ มาแล้ว เซ็ตระบบแล้ว ก็ถงึ เวลาของ
ศิลปิน อิสริยา คูประเสริฐ ได้ให้เกียรติมาซักซ้อมร้องเพลงอุโบสถปราสาท
พระบรมธาตุเจดียม์ หาวิหาร ทุกอย่างเรียบร้อยตามแผน พีข่ ยุ และพีต่ า่ ย
เดินทางจากนครสวรรค์และขอนแก่น ตามล�ำดับ มานอนค้างที่บพิตรพิมุข
เช่นเคย คงคุยกันจนดึก เพราะนานๆ มาพบกันที
ถึงเช้ามืดวันงาน เพื่อนๆ แฟนพันธุ์แท้ ก็มารอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
ตะคุม่ ตะคุม่ อยูใ่ นมุมมืด ตัง้ แต่ยงั ไม่ตหี า้ ดี งานนีผ้ ฟู้ งั ธรรมรับได้ประมาณ
๒,๐๐๐ กว่าคน อาหารก็มีโรงทานภัตตาคารบุญคุณดาวและคณะ และ
อาหารอร่อยๆ เช่น โจ๊กเจของอาม่า คุณแม่ของพีส่ มจิตต์ ครองมงคลกุล
วัย ๙๐ ผูน้ า่ รัก และเป็นแกนน�ำหลักผูส้ นับสนุนชมรมฯ มาช้านาน ทีมงาน
ทุกฝ่ายเตรียมพร้อม
พระอาจารย์สรุ ศักดิ์ เขมรังสี เดินทางมาถึง (มีพระติดตาม ๓ รูป)
พอถึงเวลา ๐๘.๐๐ น. พีณ
่ รงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ พีใ่ หญ่ทนี่ า่ รักของน้องๆ ก็เริม่ 
เข้าสูพ่ ธิ เี ปิดงาน ท่านอธิการบดี ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ น่ารักเสมอ มาเป็น
ประธานเปิดงานแต่เช้า (ท่านอยูจ่ นจบงานเหมือนทุกครัง้ ) ท่าน ผอ. ส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล ก็
เมตตามาเป็นเกียรติมาร่วมงาน เมือ่ ประธานเปิดงานจบ ก็ได้ฟงั เสียงคุณภาพ
ของนักร้องยอดเยีย่ มแห่งประเทศไทย คุณหนึง่ -อิสริยา คูประเสริฐ ขับร้อง
เพลง “อุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร” ประพันธ์โดย คุณลุง
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นักบุญ กฤตบุญ รณรื่น เป็นครั้งแรกที่คุณหนึ่งได้ร้องเพลงนี้ต่อหน้าพระ
อาจารย์สุรศักดิ์ เธอคงเขินไม่น้อย เพราะไม่กล้าไปยืนกลางๆ เวทีเหมือน
ตอนซ้อมวันเสาร์เลย
เพลงจบแล้ว พี่กบ-กรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล คนเก่งเลือดเข้มข้น
ของมูลนิธิสุปฏิปันโน ซึ่งได้รับมอบหมายให้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วง
แสดงธรรมของพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี เรื่อง “ความสุขที่แท้จริง”
ตามด้วยการน�ำสมาธิภาวนาและตอบค�ำถาม ซึ่งสาธุชนสนใจถามปัญหา
กับพระอาจารย์มากมาย จนตอบไม่หมดต้องกราบขออภัย
วั น นี้ ท างมู ล นิ ธิ จั ด รถตู ้ พ าผู ้ ถื อ อุ โ บสถศี ล ที่ วั ด มาร่ ว ม
ฟังธรรมปฏิบตั ธิ รรมด้วย ๑ คันรถตู้ นัง่ กันสงบ เป็นระเบียบ
ขาวบริ สุ ท ธิ์ เป็ น ทิ ว แถว และดู เ หมื อ นว่ า ผู ้ ค นจะนิ ย ม
นั่งในห้องโถงและสวนสมุนไพรกันมาก เพราะร่มรื่น
เย็นสบาย ไม่ต้องขึ้นลงบันไดให้เหนื่อย การถวาย
สังฆทานในช่วงก่อนพัก มีการถวายต้นผ้าป่าการกุศล
๒ ต้น ซึง่ อลังการมาก  ต้องอาศัยหนุม่ ๆ หล่อล�ำ 
่ ๓-๔ คน
ช่วยยกขึน้ มา พระอาจารยรับต้นผ้าป่าบนเวที...เป็นภาพ
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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ที่ติดตาตรึงใจ นึกถึงแล้วสุขใจบอกไม่ถูกเลย
พักกลางวันประมาณ ๑๑.๐๐ น. โดยนิมนต์และเชิญผู้รักษาศีล ๘
ไปฉันและทานก่อนเวลานี้เล็กน้อย เพื่อไม่ให้คับคั่งฉุกละหุกในตอนที่คน
ส่วนใหญ่ลงมาพร้อมกัน ทีมภาคสนามเตรียมวางแผนกระจายจุดแจกอาหาร
ไม่ให้คนออกัน เพราะโรงทานเหลือน้อยลง เนื่องจากงานนี้เราไม่เปิดรับ
โรงทานผู้มีจิตศรัทธาภายนอก แต่ผู้ฟังธรรมก็เกือบเท่าๆ เดิม
พระอาจารย์วิชัย เขมิโย พร้อมคณะติดตามเดินทางมาถึงประมาณ
เทีย่ งตรง ท่านจึงมีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์สรุ ศักดิ์ เขมรังสี ใน
ห้องรับรอง หลังจากทีพ่ ระอาจารย์สรุ ศักดิแ์ ละคณะฉันเพลเรียบร้อยแล้ว ก็
มีโอกาสมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วชิ ยั เป็นภาพทีค่ ณะศิษย์และผูจ้ ดั 
เห็นแล้วหายเหนือ่ ย แล้วพระอาจารย์สรุ ศักดิก์ ข็ อตัวไปเดินเทีย่ วชมบริเวณ
งาน เป็นการยืดเส้นยืดสาย ไม่นงั่ นานให้อดึ อัดแน่นเกินไปหลังฉันใหม่ๆ วันนี้
ช่วงบ่ายท่านต้องไปเทศน์ต่อที่ชมรมสุรัตนธรรม แต่ก็พอมีเวลาให้โอกาส
สาธุชนได้ชมบารมี โดยท่านเดินไปเยี่ยมชมและไปแจกปฏิทินที่ร้านของ
มูลนิธสิ ปุ ฏิปนั โน ญาติโยมปลาบปลืม้ ยินดี ได้มโี อกาสใกล้ชดิ ครูบาอาจารย์
และท่านยังสนใจเดินชมบอร์ดนิทรรศการทีช่ มรมฯ จัดท�ำขึน้ ท่านชมทุกแผ่น
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ทุกภาพอย่างสนใจ น่าปลืม้ ใจ และถามทีมงานว่า “จะมีคนดูหรือเปล่าเนีย่ ”...
อยากตอบว่า “แค่หลวงพ่อดู ก็คมุ้ แล้ว” เดินผ่านรถสุขาเอกชนติดแอร์ ท่าน
ก็สนใจและชืน่ ชม และต่อจากนัน้ พระอาจารย์และคณะก็ขนึ้ รถตูเ้ ดินทางต่อ
ไปยังชมรมสุรัตนธรรม บางล�ำพู ประมาณบ่ายโมงตรง กราบนมัสการ
ขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้
ก่อนเข้าห้องประชุมตอนเช้าและตอนพักกลางวัน เราจะได้ยินโฆษก
เสียงหวาน คือคุณหน่อง-นันทาวดี ผู้มีจิตใจงดงามเจ้าเก่า ส่งเสียงเจื้อย
แจ้วประชาสัมพันธ์ เพือ่ นๆ ทีมงานแต่ละจุด ท�ำงาน
กันอย่างเต็มที่ ทีมดูแลองค์บรรยาย ฝ่ายหญิงเก็บ
ล้ า งถ้ ว ยชาม ฝ่ า ยชายแบ่ ง ไปดู แ ลพระอาจารย์
สุรศักดิ์ และอีกทีมก็จดั “สปา” ถวายพระอาจารย์
วิชัย ด้วยความเคารพท่านเหนือเศียรเกล้า มีการ
นวดเท้า ล้างเท้า ใช้ยาที่คัดสรรมาอย่างดี เป็น
มงคลแก่ลกู หลานทีพ่ ระอาจารย์เมตตาให้ดแู ลท่าน
และท่านก็เมตตาพวกเราเหมือนลูกหลาน ท่านยัง
บอกว่า มีพระวินยั เขียนไว้วา่ ศิษย์ไม่นวดอุปชั ฌาย์
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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เป็นอาบัติ คือศิษย์มหี น้าทีต่ อ้ งดูแลครูบาอาจารย์ ถ้าไม่ดแู ลเอาใจใส่ ถือว่า
ไม่ท�ำหน้าที่ศิษย์ที่ดี พวกเราทุกคนดีใจ นานๆ ได้พบครูบาอาจารย์ก็มา
รุมล้อมท่านกันใหญ่ บ้างนวดเท้า บ้างนวดขา บ้างนวดแขน เป็นที่อิ่มอก
อิ่มใจ พวกผู้หญิงหมดสิทธิ์ เรารุมล้อมพระอาจารย์กันเต็มไปหมดจน
คณะฆราวาสที่ติดตามท่านมา นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันใหญ่เลย เสียดายที่
พระอาจารย์สรุ ศักดิ์ ต้องรีบไปเทศน์ตอ่ มิฉะนัน้ คงไม่พน้ ทีพ่ วกเราจะถวาย
งานนวดกันอย่างเต็มอกเต็มใจเป็นแน่ ขอขอบคุณทุกทีมงานที่ตั้งใจท�ำงาน
กันอย่างแข็งขันและมีความสุข
พอถึงเที่ยงครึ่งก็เชิญกันเข้าห้องประชุม และเข้าที่นั่งฟังธรรม-ปฏิบัติ
ธรรมในภาคบ่ายต่อ ได้พิธีกรรางวัลดีเด่น น้องออย-อัชลี เวชยันต์ศฤงคาร มารับหน้าที่ในช่วงนี้ พระอาจารย์เทศน์เรื่อง “ทุกข์ภัยในวัฏฏสงสาร”
ท่านเทศน์ด้วยสาระ แต่สนุก หยอดมุขเป็นระยะ จึงไม่มีใครหลับ และมี
การน�ำภาวนาอย่างเต็มอิม่ ๔๐ นาที ตามด้วยตอบค�ำถาม ซึง่ ก็เกินมามาก
ต้องมาตอบไว้ในเว็บชมรมกัลยาณธรรม ไปติดตามอ่านกันได้เลย
จบงานบ่ายสามโมงตรงตามสัญญาด้วยเสียงทรงพลังของพิธกี รชัน้ ครู
อ.มนตรี จตุรภัทร ทีม่ คี วามรักและมีชมรมกัลยาณธรรมอยูใ่ นกระแสเลือด
และเซลทุกเซลเช่นกันกับเว็บมาสเตอร์ชมรมฯ ผูท้ ำ� หน้าทีค่ วบคุมการถ่ายทอด
สดผ่านอินเตอร์เน็ตและระบบคอนโทรลวันนี้ คือ พีเ่ ฉลิมพันธุ์ สมัครพันธุ์
...สมบูรณ์งดงามยิง่ นักส�ำหรับงานธรรมะวันนี้ ...สาธุชนทุกท่านได้รบั ธรรม
บรรณาการท่านละ ๑ ถุงใหญ่กลับบ้าน
ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
งานนี้ ทั้งเจ้าภาพ ผู้สนับสนุน และผู้เข้า
ร่วมงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีมงาน
ผู้เสียสละ ที่มารวมพลังกัน คนละนิด คน
ละหน่อย เหมือนมดตัวน้อยๆ ที่สามารถ
สร้างรังใหญ่ จัดการภารกิจใหญ่ให้ส�ำเร็จ
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ลุล่วงไปได้ด้วยพลังสามัคคี รักดีด้วยกันทุกคน บุญกุศลใดที่เกิดจากงานนี้
ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา และน้อมถวายเป็น
พระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ที่จะเวียนมาถึงนี้ นอกจากนี้ ในวันที่ ๓
ธันวาคมที่จะถึงนี้ ก็เป็นวันมงคลครบรอบ ๖๓ ปีแห่งชาตกาลของพระ
อาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสีิ และยังมีวาระพิเศษ เกี่ยวกับข่าวดีที่อุบแอบ
ซ่อนเร้นไว้ คือการที่พระอาจารย์ผู้เมตตายิ่ง ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณ
ศักดิใ์ หม่ เป็นพระราชาคณะ ชัน้ สามัญ ที่ พระภาวนาเขมคุณ วิ. ซึง่ ถือว่า
วาระนีเ้ ป็นวาระแห่งมหามงคลหลายอย่าง ทีค่ ณะศิษย์ทกุ คนล้วนปลาบปลืม้ 
แอบติดตามข่าวไม่เป็นทางการนีด้ ว้ ยความสุขเหลือล้น น้อมมุทติ าจิตแด่พระ
อาจารย์ดว้ ยความเคารพเหนือเศียรเกล้า (เป็นข่าวกรองทีร่ อวันเปิดเผยและ
โปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการในวันสองวันนี)้ ...หลากหลายมงคลมาบรรจบ
งานนีจ้ งึ เป็นงานแสดงธรรม-ปฏิบตั ธิ รรม ทีส่ ดุ พิเศษจริงๆ...ขอกราบอนุโมทนา
ทุกท่านอีกครั้ง
แล้วพบกันใหม่ ในงานแสดงธรรมครัง้ ที่ ๓๐ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๘
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