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อนาคตท�านายได้

“...ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน 
ต้นเรื่องนั้นคือ  เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้  จะ 
เป็นเหตใุห้เกดิผลอย่างอืน่ต่อไปอกี คอื ท�าให้สามารถใช้ความรูท้ีม่อียูท่�างาน 
ทีต้่องการได้ แล้วการท�างานของท่าน กจ็ะเป็นเหตใุห้เกดิผลอืน่ๆ ต่อเนือ่งกนัไป 
อกี  ไม่หยดุยัง้ ดงันัน้ทีพ่ดูกนัว่า  ให้พจิารณาเหตผุลให้ดนีัน้ กล่าวอกีนยัหนึง่ 
ก็คือ  ให้พิจารณาการกระท�าหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมัก 
นึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้าง 
เหมือนกัน  เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระท�าในปัจจุบัน...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙
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ตามหลักสติปัฎฐาน๔อยู่นี้
เธอจะปรารถนาความสิ้นอาสวะกิเลส
หรือไม่ปรารถนาก็ตาม
แต่เธอก�าลังได้ขัดเกลากิเลสอยู่
แต่เธอไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งๆ
ได้ขัดเกลาไปแค่ไหน
แต่นั่นคือได้ขัดเกลาอยู่
พระพุทธเจ้ารับรองไว้ให้อย่างนั้น
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ที่เขาลากขึ้นบก-ลงน�้า
มันก็ถูไปขัดเสียดสีมันก็สึกไปทุกวัน
แต่ดูไม่เห็นว่ามันสึกไปวันละเท่าไร
ดูไม่ออกแต่มันสึกทุกวัน
จนไปนานๆก็จะเห็นกลมเกลี้ยง
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ที่จริงมันขัดเกลาอยู่
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การที่อยู่ดีๆจะรู้แจ้งบรรลุธรรม
โดยไม่มีครั้งต้นๆนั้นเป็นไปไม่ได้
ต้องอาศัยสติต้นๆ
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อ.ทวีศักดิ์คุรุจิตธรรม

สู่นิพพาน

พระพทุธองค์ได้ตรสัไว้ว่า“สพัเพธมัมาอนตัตา”แปลว่า
ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเอง

ค�าว่า“ธรรมทั้งหลาย”ก็คือรวมทุกสรรพสิ่งทุกเหตุการณ์ทุก
ปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นโลกใบนี้ที่
เราอาศัยอยู่ดวงดาวอื่นๆจักรวาลทั้งหลายอนันตจักรวาลทั้งหลายฯลฯ

เส้นทางลัด

มีจริงหรือ? ตอนที่๑
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ล้วนลงอยูใ่นความหมายของค�าว่า“ธรรม”ทัง้สิน้ฉะนัน้หากเราเข้าถงึความ
เป็น“อนัตตา”ได้ก็เท่ากับเราเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโลกีย
ธรรมคู่กับโลกุตตรธรรมสังขตธรรมคู่กับอสังขตธรรมสังขารธรรมคู่กับ
วิสังขารธรรมวัฏฏสงสารคู่กับนิพพานฯลฯ

อนึง่ถ้าเข้าถงึ“อนตัตา”ได้กเ็ท่ากบัเข้าถงึธรรมชาตอิกี๒อย่างคอื
อนิจจังกับทุกขังได้เพราะสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนย่อมต้องอาศัยสิ่งอื่นๆใน
การท�าให้มันมีขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไปไม่มีสิ่งใดในโลกในสากลจักรวาลที่จะอยู่
ของมนัโดดๆได้เช่นดวงดาวกต้็องอาศยัแรงดงึดดูระหว่างกนัต้องอาศยั
การโคจรเป็นระบบโดยองิอาศยัดวงดาวอืน่ๆเช่นในระบบสรุยิจกัรวาลซึง่
มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวนพเคราะห์อีก๙ดวงหมุนโคจร
รอบดวงอาทิตย์อย่างเป็นระบบไม่วิ่งชนซึ่งกันและกันเพราะอาศัยแรง
ดงึดดูระหว่างดวงดาวนัน่เองอกีทัง้ดวงดาวทัง้หลายจะหมนุโคจรได้กต้็องอาศยั
ช่องว่างหรืออากาศซึ่งในทางธรรมะเรียกว่าอากาศธาตุหากในท้องฟ้า
หรอืจกัรวาลไม่มอีากาศธาตุคอืความว่างอนัเวิง้ว้างหาทีส่ดุมไิด้แล้วดวงดาว
ต่างๆจะหมุนโคจรได้อย่างไร?

มนุษย์เราก็เช่นกันหากปราศจากสเปิร์มของพ่อและไข่ของแม่ผู้
ให้ก�าเนดิกายเนือ้แล้วและมปีฏสินธวิญิญาณเข้าผสมโรงด้วยจงึจะเกดิเป็น
ทารกได้และทารกก็ต้องอาศัยอาหารอากาศแร่ธาตุสิ่งหล่อเลี้ยงอื่นๆ
จากแม่ในระหว่างที่อยู่ในครรภ์เพื่อการเจริญเติบโตพอคลอดออกมาแล้ว
ก็ต้องอาศัยนมแม่นมกระป๋องอาหารเสริมน�้าอากาศสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
เช่นบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าสวมใส่ฯลฯเพื่อท�าให้เจริญเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ได้

ต่อมาก็ต้องส่งเข้าเรียนยังโรงเรียนอนุบาลผ่านการศึกษาตามล�าดับ
ตัง้แต่ชัน้ประถมมธัยมและมหาวทิยาลยักว่าจะจบการศกึษาออกมาท�ามา
หากนิได้ในทกุๆวนักจ็ะขาดเสยีมไิด้ซึง่อาหารและอากาศซึง่ล้วนแล้วเป็น
สิ่งภายนอกที่เราต้องอาศัยหาไม่แล้วชีวิตก็อยู่รอดไม่ได้
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ฉะนัน้การทีต้่องพึง่พาอาศยักนักบัสิง่อืน่ๆ(inter-dependence)ภาษา
ชาวบ้านเรียกว่าต้องพึ่งจมูกคนอื่นหายใจโดยที่ตัวของมันเองยืนหยัด
ด้วยตวัของมนัเองไม่ได้มนัจงึไม่เทีย่ง(เป็นอนจิจงั)และเพราะทกุสิง่อย่าง
ต้องมีการพัฒนามีวิวัฒนาการมีการเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าไปจาก
เดิมมันจึงด�ารงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะถูกปัจจัยแวดล้อมบีบบังคับให้
ต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปเรื่อยๆภาษาธรรมะเรียกสิ่งนี้ว่า“ทุกขัง”
แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แต่เป็นเพราะเราไปแปลความหมายของ
ค�าว่า“ทุกขัง”หรือ“ทุกข์”ไปในแง่ของความรู้สึกที่เกิดขึ้นเท่านั้นเช่น
เรามคีวามสขุมคีวามสมหวงัประสบความส�าเรจ็ในการศกึษาและในหน้าที่
การงานแล้วอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเรานานๆแต่มันก็ต้องแปรเปลี่ยนไป
ตามเหตุตามปัจจัยของมันพอมันแปรเปลี่ยนหรือจากเราไปเราก็รู้สึกเป็น
“ทุกข์”หรือ“ทุกขัง”เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วการน�าค�า“ทุกขัง”มาใช้ใน
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหมายแท้ๆของมัน

เหน็หรอืยงัว่าถ้าเข้าถงึ“อนตัตา”ได้กจ็ะเข้าถงึอนจิจงักบัทกุขงัด้วย
เพราะ๓ค�านี้เป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่อธิบายไปคนละมุมมองเท่านั้นก็
เท่ากับเราเข้าถึงกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตาซึ่งเป็นกฎ
แห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ครอบง�าทุกสรรพสิ่งในโลกและในสากลจักรวาล

หากเราพจิารณาการท�างานของ“กาย-จติ”ภาษาธรรมะเรยีกว่า“รปู-
นาม”ด้วยความเป็นไตรลกัษณ์คอือนจิจงั-ทกุขงั-อนตัตาในทกุๆขณะจติ
ในทุกๆขณะเหตุการณ์ในทุกๆปรากฏการณ์เราก็จะคลายความยึดมั่น
ถอืมัน่ในสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงได้เพราะทกุสรรพสิง่ล้วนไม่มสีาระแก่นสารแท้ๆ
ในตัวของมันเองเพราะมันล้วนต้อง

•อาศัยเหตุ-ปัจจัยอื่นๆในการท�าให้มันเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไปเรียกว่า
“inter-dependence”

•ถึงแม้จะเป็นสรรพสิ่งคนละอย่างคนละเหตุการณ์แต่ในความ
เป็นจริงของการต้องอยู่ร่วมกันหรือรวมกันเป็นหมู่เหล่ามันก็ต้องอาศัย
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ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเช่นระหว่างสามีกับภริยา,พ่อ-แม่-ลูก,
นายจ้าง-ลูกจ้าง,ผู้ปกครอง-ผู้ใต้ปกครอง,หัวหน้า-ลูกน้อง,ฯลฯทุกอย่าง
จึงเป็นinter-relatedคือต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน

นอกจาก๒ข้อข้างต้นแล้วยังต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งรอบๆตัว
และไกลตัวที่จะท�าให้กิจกรรมต่างๆทั้งหลายเชื่อมโยงกันท�าให้เกิดผล
ส�าเรจ็ของงานต่างๆได้เช่นเราต้องการอาหาร(ซึง่ปลกูโดยชาวนา-ชาวสวน-
ชาวไร่)ต้องการอากาศหายใจ(ซึง่ธรรมชาตไิด้ให้ไว้)ต้องการรถยนต์หรอื
รถขนส่งเพือ่พาเราจากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่ต้องการโทรศพัท์หรอืเครือ่งมอื
โทรคมนาคมเพือ่การสือ่สารตดิต่อระหว่างกนัต้องการเครือ่งครวัต่างๆเพือ่
ใช้ประกอบอาหารฯลฯสิง่เหล่านีล้้วนต้องเกีย่วข้องถงึกนัอย่างไม่มทีางหลกี
เลี่ยงได้เรียกว่ามันต้องมีinter-connectedness

เห็นหรือยังว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้หรือในสากลจักรวาลที่มันจะเกิด
ขึน้และด�ารงสถานะของมนัอย่างโดดๆด้วยตวัของมนัเองได้เพราะมนัล้วน
inter-dependence+inter-related+inter-connectednessทั้งสิ้นมันจึง
สรุปลงที่“อนัตตา”เป็นธรรมหนึ่งเดียวเท่านั้นของทุกสรรพสิ่งภาษาบาลี
เรียกว่า“เอโกธัมโม”ผู้ที่เข้าถึงอนัตตาก็คือผู้ที่บรรลุธรรมนั่นเอง

หากเราพจิารณาการท�างานของ  “กาย-จติ”  ภาษาธรรมะ 
เรียกว่า  “รูป-นาม”  ด้วยความเป็นไตรลักษณ์  คือ 
อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา  ในทุกๆ ขณะจิต  ในทุกๆ ขณะ 
เหตกุารณ์  ในทกุๆ ปรากฏการณ์  เรากจ็ะคลายความยดึ 
มั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้
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วิเคราะห์ธรรมะทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
เอามาสรปุเป็นภาคปฏบิตัแิล้วกจ็ะได้ธรรม๗หมวดมี๓๗ประการ

เรียกว่า“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”ได้แก่
สติปัฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔
อินทรีย์ ๕
พละ ๕
โพชฌงค์ ๗
อริยมรรคมีองค์ ๘
รวม  ๓๗
ย่อ“โพธิปักขิยธรรม๓๗ประการ”ลงไปอีกก็จะได้ศีล-สมาธิ-

ปัญญา
ศีล-สมาธิ-ปัญญาที่จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นมีอยู่ในอริยมรรคมี

องค์๘เท่านั้นโดยต้องเอาหมวด“ปัญญา”ขึ้นก่อนแล้วจึงตามด้วย
“ศีล”กับ“สมาธิ”เพราะเหตุผลดังนี้

คนทีม่ศีลีบรสิทุธิค์รบถ้วนอาจไม่มปัีญญากไ็ด้เพราะ“ศลี”เป็นเพยีง
ตัวคุมประพฤติคนเราผ่านทางกายกับวาจาท�าให้เป็นคนเรียบร้อยมีศีล
มธีรรมอยูใ่นสงัคมได้อย่างปกตสิขุไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่แต่กเิลส
ที่นอนเนื่องลึกๆอยู่ในขันธสันดานไม่สามารถประหารได้ด้วยศีล

คนที่ปฏิบัติมีสมาธินิ่งดิ่งสงบเกิดปีติ-สุขอย่างยิ่งยวดนั้นก็เพียง
แต่ท�าให้จติบรสิทุธิใ์นช่วงทีป่ฏบิตัสิมาธิตวักเิลสทีน่อนเนือ่งลกึๆอยูใ่นขนัธ-
สนัดานตวัสมาธทิีท่�าให้จตินิง่-สงบ-ปีต-ิสขุกไ็ม่สามารถประหารกเิลสเหล่านี้
ได้พอออกจากสมาธแิล้วมาเจอสิง่แวดล้อมเดมิๆจติกก็ลบัสูค่วามเป็นปถุชุน
เดมิๆเรยีกว่าสงบได้เฉพาะตอนอยูใ่นสมาธิพอออกจากสมาธิทกุอย่างก็
เหมือนเดิม
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ฉะนั้นการจะประหารกิเลสที่นอนลึกๆอยู่ในขันธสันดานจึงต้องใช้
“ปัญญา”ในการแยกแยะการท�างานของกเิลสออกเป็นการท�างานของรปูกบั
นามและพิจารณารูป-นามนั้นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา
จนเข้าสภาวะทีแ่ท้จรงิของมนัว่ามนัไม่มสีาระแก่นสารใดๆเพราะต้องอาศยั
เหตุ-ปัจจัยอื่นๆในการท�าให้มันเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไปไม่สมควรไปยึดมั่น
ถอืมัน่ว่าเราเป็นนัน่นัน่เป็นเรานัน่เป็นตวัตนของเราจติทีค่ลายออกเพราะ
เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ตามสภาวะแท้จริงของมันจึงจะสามารถสลัดออกซึ่ง
กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานได้

ด้วยเหตนุี้พระพทุธเจ้าจงึให้เอาปัญญาน�าศลีกบัสมาธิเพราะถ้าปัญญา
พฒันาถกูต้องถกูทางแล้วปัญญาจะสอนเราเองว่าต้องมศีลีกบัสมาธิจงึจะ
ไปได้ตลอดรอดฝ่ังหาไม่แล้วกต้็องสะดดุระหว่างทางไปถงึฝ่ังโลกตุตรธรรม
ไม่ได้คือไปนิพพานไม่ได้นั่นเอง

ส่วนผู้ที่ฝึกฝนจิตโดยเอาศีลขึ้นก่อนแล้วตามด้วยสมาธิมักจะลืม
พัฒนาปัญญาในภายหลังเพราะไปติดยึดความสงบสุขในสมาธิจนลืม
พัฒนาวิปัสสนาปัญญาเลยท�าให้ไปถึงฝั่งโลกุตตรธรรมไม่ได้แต่สามารถ
ไปเกดิในภพภมูทิีด่กีว่าในปัจจบุนัได้เช่นไปเกดิบนสวรรค์เป็นเทพไปเกดิ
เป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหมเป็นต้นซึ่งภพภูมิต่างๆเหล่านี้พระพุทธ
องค์ตรัสว่ายังเป็นไปตามอายุขัยพอหมดบุญหมดอายุขัยก็ล่วงตกลงมา
เกดิในภพภมูทิีต่�า่เช่นมนษุย์เป็นต้นเป็นการเวยีนว่ายตายเกดิแบบไม่รูจ้กั
จบสิ้นเรียกว่าบรรลุธรรมไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้นั่นเอง

การที่พระพุทธองค์ให้เอาปัญญาขึ้นก่อนศีลและสมาธิในอริยมรรค
มีองค์๘ก็โดยมุ่งหมายให้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์๘แบบโลกุตตระคือ
เพือ่ความหลดุพ้นจากทกุข์หรอืเข้าถงึสภาวะนพิพานนัน่เองเปรยีบเหมอืน
การติดกระดุมเสื้อถ้าติดเม็ดแรกผิดที่ที่เหลือก็จะผิดหมดเหมือนกับเรา
ด�าเนินข้อแรกในอริยมรรคมีองค์๘ผิดคือไม่เป็นไปตาม“สัมมาทิฏฐิ”
การปฏิบัติที่เหลืออีก๗ข้อก็ย่อมผิดหมดแทนที่การปฏิบัติจะพาเราไป
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“นิพพาน”แต่กลับพาเราวนเวียนอยู่ใน“วัฏฏสงสาร”อย่างหาที่สุดมิได้
ตัว“ปัญญา”ในข้อ๑และข้อ๒ของอริยมรรคมีองค์๘จึงท�า

หน้าที่เป็นหัวหน้าเพื่อรวบรวมมรรคข้ออื่นๆอีก๖ข้อให้รวมกับ๒ข้อ
แรกเกิดเป็นมรรค๘สมังคีเพื่อเป็นแรงส่งต่อให้เกิดมรรคญาณเพื่อ
ประหารอกศุลจติ๑๒และตดัสงัโยชน์๑๐ต่อไปการเกดิมรรค๘สมงัคี
เป็นการเข้าถงึความจรงิแท้ของอรยิสจัจ์๔เกดิเป็น“สจัจานโุลมญาณ”หรอื
“สัจจานุโลมิกญาณ”หรือ“อนุโลมญาณ”ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนา
ญาณต่อจากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณมาคั่นกลางเป็นการแบ่งคุณสมบัติ
ของจติระหว่างปถุชุนกบัอรยิบคุคลแล้วกจ็ะเกดิมรรคญาณในการเป็นอรยิ
บุคคลเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป

วิเคราะห์กับพระอภิธรรม
พระอภิธรรมเป็นการศึกษาปรมัตถธรรม๔ได้แก่
จิต มี๘๙ดวง(หรือ๑๒๑ดวงถ้าเอาเรื่อง“ญาณ”

  มาเกี่ยวข้อง)
เจตสิก มี๕๒ดวง
รูป มี๒๘รูป
นิพพาน มี๑เดียว
ในจ�านวนจิต๘๙ดวงนั้นมีเพียง๘ดวงคือมรรคจิต๔กับ

ผลจิต๔ที่ถือเป็นโลกุตตรธรรมผู้ปฏิบัติเพียงแต่ท�าให้เกิดมรรคจิต๔
ซึ่งเป็นจิตของพระอริยบุคคลเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระ
อนาคามีและพระอรหนัต์ตามล�าดบัส่วน“ผลจติ๔”ไม่ต้องไปฝึกอะไร
กับมันมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติต่อจากมรรคจิต๔โดยทันทีเท่ากับว่า
ผูท้ีป่ระสงค์จะไปพระนพิพานกเ็พยีงแต่ท�าให้มรรคจติ๔เกดิขึน้โดยมจีติ
ดวงอื่นๆเช่นกามาวจรกุศลจิตรูปาวจรกุศลจิตอรูปาวจรกุศลจิตเป็น
ผู้ช่วยสนับสนุนเพื่อผลักดันให้เกิดมรรคจิต๔ขึ้น
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ส่วนปรมัตถธรรมที่เหลืออันได้แก่จิต๘๑ดวง,เจตสิก๕๒ดวง,
รูป๒๘รูปล้วนจัดอยู่ใน“สังขตธรรม”คือธรรมที่มีเหตุ-ปัจจัยมาปรุง
แต่งมันจึงเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไปซึ่งยังถือเป็นฝ่าย“โลกียธรรม”คือ
ธรรมฝ่ายโลกๆทีม่นษุย์ไปยดึถอืปฏบิตักินัเช่นเรือ่งของกศุล-อกศุล,ด-ีชัว่,
บญุ-บาป,เพศหญงิ-เพศชาย,ฯลฯฉะนัน้จงึเป็นไปตามกฎกตกิาแบบโลกๆ
คอืเมือ่มเีกดิขึน้-กม็ดีบั,เมือ่มสีขุ-กม็ทีกุข์,เมือ่มสีมหวงั-กม็ผีดิหวงั,เมือ่
มกีตญัญ-ูกม็อีกตญัญูฯลฯธรรมเหล่านีท้ีเ่ป็นฝ่ายด-ีฝ่ายกศุล-ฝ่ายบญุกท็�า
ให้จติเราโน้มเอยีงไปกบัสิง่เหล่านี้เกดิการยดึมัน่ถอืมัน่ขึน้มาจงึเกดิความ
หลงว่ามี“ฉัน”เป็นผู้ท�าบุญท�ากุศลท�าความดีแล้วก็ไปคอยรับผลแห่ง
การกระท�า(วบิาก)เมือ่ตายไปผลแห่งก้อนพลงังานทีส่ะสมอยูใ่นจติกจ็ะ
ถูกกฎดึงดูดของธรรมชาติ(TheLawofAttraction)ดึงดูดไปยังคลื่น
ความถีพ่ลงังานทีใ่กล้เคยีงกนัเช่นไปเกดิเป็นเทพบนสวรรค์เป็นรปูพรหม
ในชั้นรูปภูมิเป็นอรูปพรหมในชั้นอรูปภูมิซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภพภูมิที่ต้อง
เกิด-ตายๆๆๆๆทั้งสิ้นเป็นไปตามกรรมและผลแห่งกรรมของบุคคลนั้นๆ
เรยีกว่าต้องจมปรกัอยูใ่นวงจรของการเวยีนว่ายตายเกดิอย่างไม่รูจ้กัจบสิน้
จงึไม่อาจก้าวข้ามสิง่ที่“เหนอืโลก”หรอื“พ้นโลก”ซึง่กค็อื“นพิพาน”ซึง่
เป็นสภาวะทีไ่ม่เกดิ-ไม่ดบัไม่มทีัง้กศุล-อกศุลไม่มบีญุ-บาปไม่มเีพศหญงิ-
เพศชายมีแต่สภาวะว่างหรือเป็นสุญญตาเท่านั้น

ค�าสอนของพระพทุธองค์ได้ยนืยนัว่าทกุครัง้ทีม่กีารเกดิกต็ามมาด้วย
ความทุกข์มากมายเช่นแก่เจ็บตายความเศร้าโศกความร�่าไรร�าพัน
ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักฯลฯไม่มีผู้ใด
ทีเ่กดิมาแล้วจะหนพ้ีนสิง่เหล่านี้ฉะนัน้ถ้าไม่อยากมทีกุข์กต้็องดบัการเกดิ
ให้ได้คอืดบัการเวยีนว่ายตายเกดินัน่เองการทีจ่ะดบัการเกดิได้ใจ(หรอื
จติ)จะต้องเป็นกลางคอืมสีภาวะ“ว่าง”ไม่ยดึตดิในสิง่โน้นสิง่นี้เช่นแม้
กุศลบุญคุณงามความดีก็ไม่ยึดติดเพียงแต่ให้หมั่นท�าเพื่อจิตจะได้
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ไม่ถูกธรรมชาติฝ่ายตรงข้ามคืออกุศลบาปความชั่วครอบง�าได้ง่าย
อนัท�าให้ใจขุน่และหมองมวัซึง่จะถกูดงึลงสูอ่บายภมูสิถานเดยีวไปเกดิเป็น
สัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างและสัตว์เดรัจฉานบ้าง

ส่วนผูท้ีอ่ยากกลบัมาเกดิเป็นมนษุย์กใ็ห้รกัษาศลี๕ให้บรสิทุธิ์หมัน่
ประกอบกศุลกรรมบถ๑๐อย่างสม�า่เสมอมจีติคดิดีคดิกศุลอยูเ่ป็นเนอืง
นิตย์

ส�าหรับผู้ที่เพิ่มการปฏิบัตินอกจากการรักษาศีล๕และรักษากุศล
กรรมบถ๑๐แล้วยังมี“หิริ”(ความละอายต่อบาป)และ“โอตตัปปะ”
(ความเกรงกลัวต่อบาป)ซึ่งถือเป็น“เทวธรรม”โดยปฏิบัติเพิ่มเติมเมื่อ
ตายแล้วกจ็ะไปเกดิเป็นเทวดาบนสวรรค์ซึง่มอียู่๖ชัน้ซึง่กค็อืไปด้วยมหา
กุศลจิต๘ซึ่งให้ผลเป็นมหาวิปากจิต๘นั่นเอง

ส่วนผู้ที่บ�าเพ็ญสมาธิโดยเพ่ง“รูป”เช่นกสิณลมหายใจเข้าออก
ท้องยุบ-พองฯลฯเป็นอารมณ์ของจิตจนกระทั่งจิตนิ่งดิ่งเข้าสู่ฌานและ
ตายลงในระหว่างได้ฌานก็จะไปเกิดเป็น“รูปพรหม”ในรูปภูมิ๑๑ชั้น
(ความจรงิแล้วรปูภมูมิทีัง้หมด๑๖ชัน้แต่๕ชัน้สดุท้ายจะเป็นทีเ่กดิของ
พระอนาคามีซึ่งเราเรียกว่าสุทธาวาสภูมิ๕พระอนาคามีจะมาเกิดและ
บ�าเพ็ญต่อใน๕ชั้นนี้เพื่อความส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อไป)สรุปแล้ว
ก็คือเป็นผู้ที่ไปเกิดด้วยการบ�าเพ็ญรูปาวจรกุศลจิต๕ซึ่งจะให้ผลเป็น
รูปาวจรวิปากจิต๕

ฉะนั้น  การจะประหารกิเลสที่นอนลึกๆ  อยู่ในขันธสันดาน 
จึงต้องใช้  “ปัญญา”  ในการแยกแยะการท�างานของกิเลส 
ออกเป็นการท�างานของรูปกับนาม  และพิจารณารูป-นาม 
นั้นเป็นไตรลักษณ์  คือ  อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา  จนเข้า 
สภาวะที่แท้จริงของมันว่า  มันไม่มีสาระแก่นสารใดๆ
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ส�าหรับผู้ที่ต้องการบ�าเพ็ญสมาธิโดยท�าให้จิตละเอียดยิ่งขึ้นภายหลัง
ที่ได้รูปฌานแล้วก็จะเพ่ง“อรูป”คือสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ของจิตเช่น
เพ่งอากาศ(คอืช่องว่าง)อนัหาทีส่ดุมไิด้เป็นอารมณ์เรยีกว่า“อากาสานญั-
จายตนะ”,เพ่งวิญญาณ(การรับรู้)อันหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์เรียกว่า
“วิญญาณัญจายตนะ”,เพ่งความว่างเปล่า-ความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์
เรียกว่า“อากิญจัญญายตนะ”และสุดท้ายเพ่งตัวสัญญาซึ่งขณะที่นิ่งสงบ
อยูน่ัน้กเ็หมอืนกบัการไม่มสีญัญาแต่ภายใต้ความนิง่สงบอยูน่ัน้บางครัง้ก็
มีสัญญาโผล่ออกมาให้เห็นน้อยหนึ่งนิดหนึ่งจึงเป็นภาวะที่ว่าจะมีสัญญา
ก็ไม่ใช่จะไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในทางธรรมเรียกสภาวะนี้ว่า“เนวสัญญา-
นาสัญญายตนะ”เมื่อตายลงในระหว่างที่ฌานยังไม่เสื่อมก็จะไปเกิดเป็น
“อรปูพรหม”ในอรปูภมูิ๔ชัน้สรปุแล้วกค็อืผูท้ีไ่ปเกดิด้วยอรปูาวจรกศุล
จิต๔ซึ่งให้ผลเป็นอรูปาวจรวิปากจิต๔

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นก็ยังเป็นการเกิด-ตายๆๆๆๆใน๓๑ภพภูมิ
ซึ่งจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างหาจุดจบสิ้นไม่ได้

(โปรดติดตามตอนที่ ๒ ในฉบับหน้า)

ชมรมกลัยาณธรรมแจกสือ่ธรรมทานทกุๆเดอืนตดิตามข้อมลูได้จากเวบ็ไซต์กลัยาณธรรม
(www.kanlayanatam.com)หรอืโทรสอบถามข้อมลูได้ทีช่มรมกลัยาณธรรมส�านกังาน
ปากน�้าสมุทรปราการโทร.๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓(คลินิกอัจฉราทันตแพทย์)
ขอเชิญติดตามชมเทศนาธรรมและธรรมบรรยายอันทรงคุณค่าของครูบาอาจารย์ผ่าน
กัลยาณธรรมทีวีทางเว็บไซต์กัลยาณธรรมwww.kanlayanatam.com
รายการหนังสือธรรมทานทั้งหมดที่จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรมท่านสามารถเข้าไป
หาข้อมูลรายช่ือและราคาร่วมพิมพ์ได้ในหน้าแรกของเว็บไซต์และอ่าานรายละเอียดเน้ือหา
แต่ละเล่มได้ในคอลัมน์“หนังสือแนะน�า”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม
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หัวหน้างานจะต้องเป็นบุคคลชนิด
๑.ท�างานท�าจริงและตรงตามเวลาเป๋ง
๒.หูไม่เบา(ใส่เกราะอยู่เสมอ)
๓.ใจหนักแน่น(ใส่เกราะอยู่เสมอ)
๔.มือหนึ่งถือเงิน(พระคุณ)มือหนึ่งถือหวาย(พระเดช)
คนทีน่นิทำผูอ้ืน่เป็นปกต ิไม่ยกย่องชมเชยว่ำใครดเีลยนัน้ คนชนดินัน้

เป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในตัวน้อยที่สุด
พงึมองดลูกัษณะทีด่แีละแขง็แรงอนัมอียูใ่นบคุคลทกุคนทีเ่ข้ามาใกล้เรา

จะยกย่องชมเชยปีตยินิดด้ีวยและถ้าเราสามารถจะท�าได้จงพยายามเอาอย่าง
เมื่อเป็นเช่นนี้ลักษณะที่ไม่ดีของเราจะหลุดไปจากเราเหมือนอย่าง

ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นไปเมื่อถึงกาล
โดยทีเ่ราสามารถจะน�าเอาคณุสมบตัขิองบคุคลทกุคนมาเป็นแบบอย่าง

ส�าหรับเรา
ถ้าเรามองดแูต่ทางทีเ่สยีอย่างเดยีวแล้วเรากจ็ะเหน็ตวัเราเองประเสรฐิ

ที่สุดและไม่มีโอกาสจะแก้ไขความเลวของตัวเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเลวอยู่

ปกิณก
ธรรม
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นิพนธ์ของ ท่านธมฺมวิตกฺโกภิกฺขุ

(พระภิกษุเจ้าพระยานรรัตนราชมานิตย์)
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อย่างไรบา้งและจะไม่พยายามจะท�าความดีขึน้อีกเพราะเชื่อว่าตวัดพีอแลว้
ใดเรื่องเครื่องร้อนใจ ย่อมขาดไม่มีในนาม

ผู้ผละละจากความ ยุ่งเหยิงผองปองชื่นชม

หมั่นนึกฝึกนิสัย เนืองนิตย์ไว้ใฝ่นิยม

ความสงบจิตอารมณ์ รอบรู้คุ้มคุมครองตนฯ

คนที่มีควำมเมตตำอยู่เป็นปกติย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลำย
ถ้าเราอยากให้ใครรกัเราเราต้องรกัเขาก่อนเราต้องตัง้จติมัน่ให้เรามี

เมตตาในบุคคลที่เราต้องการให้เขาเมตตาเรา
นี่แหละเป็นหลักอันแท้จริงของเมตตา
จงแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั่วไปแม้ที่เป็นศัตรูท่านรักคนที่เขารักท่าน

ที่จริงไม่แปลกอะไรเลยใครๆก็ท�าได้
แต่ที่แปลกและท�าได้ยากและเป็นผลดีที่สุดนั้นคือต้องรักคนที่เขา

เกลียดท่านด้วย
วิปัสสนำธุระเป็นวิทยาอันเกี่ยวด้วยการฝึกฝนขัดเกลาปลูกสมรรถ-

ภาพให้แก่ดวงจิต
วิธีที่จะท�ำให้กระแสดวงจิตมีก�ำลังแรงนั้น คือ
๑.พยายามละทิ้งกระแสดวงจิตที่ไม่ดี
คือความท้อถอยความริษยาความขลาดกลัวและความใจอ่อนออก

เสียให้หมด
จงเจรญิความพยายามความเมตตาความกล้าหาญและความเข้มแขง็
๒.เวลาพดูกบัใครให้มองตาทีค่นพดูกบัเราหรอืคนทีฟั่งเราพดูตราบใด

นยัน์ตาของเรายงัไม่แขง็พอทีจ่ะดตูาใครตรงๆได้แล้วตราบนัน้กระแสดวงจติ
ของเราจะแข็งแรงไม่ได้

คณุโยม..ธมัมะทัง้ปวงไม่ใช่ตวัตนความสงบระงบัสงัขารเป็นสขุความ
ไม่กังวลความไม่ห่วงใยความไม่เสียดายความไม่อาลัยความไม่ยึดถือ
ความสงบระงับอาสวะเป็นบุญอย่างยอดยิ่ง

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนำคม ๒๕๕๘ 15
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มติชนรายวันวันที่๘พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๕๗

ผลแห่ง
ความดี

พิษจาก

พระไพศาลวิสาโล

สมัยหนึ่งพระองคุลิมาลซึ่งเพิ่งบวชใหม่ได้สนทนาธรรมกับ
พระนันทิยะพระนันทิยะได้เล่าให้ฟังว่าพระพุทธองค์ได้สอนอะไรแก่ท่าน
บ้างตอนหนึ่งมีความว่า“เมื่อผู้ใดสรรเสริญเยินยอหรือบูชาเราด้วยลาภ
สกัการะจงนกึว่าลาภสกัการะหรอืชือ่เสยีงนัน้เป็นผลแห่งควำมด ีหรอืเป็น 
เพรำะผู้อื่นส�ำคญัว่ำเรำด”ีแล้วท่านกล่าวต่อไปว่า“ผลแห่งความดนีัน้ย่อม
เป็นพษิแก่ผูท้ีไ่ม่พจิารณาแล้วหลงใหลยดึอยูใ่นสิง่นัน้จนกลายเป็นประมาท
มัวเมา”
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เวลาท�าความดแีล้วมคีนยกย่องมลีาภสกัการะเกดิขึน้คนส่วนใหญ่มกั
เผลอคดิไปว่ำเป็นเพรำะเรำ หรอืเป็นเพรำะก ูแต่พทุธภาษติดงักล่าวเตอืนให้
เราตระหนักว่าลาภสักการะนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่เป็นเพราะ
ความดทีีเ่ราท�าต่างหากความดทีีท่�านัน้เรยีกว่าธรรมะข้อนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราต้อง
แยกให้ดีหาไม่จะเกิดความหลงตัวว่าเป็นเพราะเราสุดท้ายก็ท�าให้ลืมตน

ความหลงตวักบัความลมืตนเป็นสิง่คูก่นัเมือ่หลงตวัลมืตนแล้วในเวลา
ต่อมาผูค้นไม่ชมเราไม่เอาลาภสกัการะมาให้กจ็ะเกดิความวติกกงัวลหรอื
ความทุกข์ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคนมักจะพูดว่าท�าไมฉันท�าดีแล้วไม่ได้ดี
คือนึกว่าชื่อเสียงหรือรางวัลจะต้องเกิดขึ้นกับฉันเพราะฉันดีฉันเก่งแต่ถ้า
เราไม่ถอืว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นเพราะเราเป็นของเราแต่เป็นเพราะความดทีีไ่ด้ท�า
ก็จะมีความหลงตัวลืมตนน้อยลงพูดง่ายๆก็คือยกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นผล 
ของควำมดีไป ไม่ใช่เป็นเพรำะเรำและหากคนอื่นจะน�าสักการะมาให้เรา
ยกย่องชื่นชมเราเพราะเห็นว่าเราดีก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา

พุทธภาษิตอีกตอนที่ส�าคัญก็คือข้อความว่า“ผลแห่งความดีนั้นย่อม
เป็นพิษแก่ผู ้ที่ไม่พิจารณาแล้วหลงใหลติดอยู ่ในสิ่งนั้นจนกลายเป็น
ประมาทมัวเมา”สักการะชื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติเงินทองที่เกิดจากความ
เพียรของตนแม้จะมาจากน�้าพักน�้าแรงที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบ
ธรรมถ้าเราไปยดึตดิมนัเมือ่ใดกเ็ป็นอนัตรายเมือ่นัน้ท่านใช้ค�าว่า“เป็นพษิ”

สิ่งดีๆที่ทุกคนปรารถนาไม่ว่าจะเป็นลาภสักการะชื่อเสียงทรัพย์
สมบตัิกล่าวอกีนยัหนึง่คอืความส�าเรจ็ทางโลกกลายเป็นพษิได้เสมอถ้าเรา
ยึดติดมันที่ยึดติดก็เพราะไม่พิจารณาว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างผู้คนมักจะ
มองว่าลาภสกัการะชือ่เสยีงทรพัย์สมบตัิเงนิทองเป็นของดีนัน่เป็นเพราะ
มองไม่เห็นโทษของมันว่าถ้ายึดติดมันเมื่อใดมันก็กลายเป็นของร้อนหรือ
เป็นยาพิษขึ้นมาทันที

ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพูดถึงการปล่อยวางท่านไม่ได้สอนให้ปล่อย
วางเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นลบเช่นความโลภความโกรธความเกลียด
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แค้นความเศร้าความเสยีใจหรอืค�าต�าหนติเิตยีนแม้กระทัง่สิง่ทีด่หีรอืเป็น
บวกเช่นลาภยศสรรเสรญิหรอืสขุเรากต้็องรูจ้กัวางเช่นกนัอย่ายดึตดิ

ท�าอย่างไรจึงจะไม่ยึดติดก็ต้องเริ่มต้นด้วยการมองหรือพิจารณาว่า
มันไม่ใช่เป็นเพราะเราดีเราเก่งแต่เป็นเพราะผลแห่งความเพียรที่ได้ท�า
หรือเป็นเพราะธรรมะอย่าไปเหมาว่ามันเป็นของเราถ้าเราท�าอย่างนี้ได้
เมื่อเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือถูกต่อว่าด่าทอใจก็ไม่เป็นทุกข์

มีคนหนึ่งพูดไว้น่าคิดว่า“ค�าชมเหมือนกับหมากฝรั่งเคี้ยวได้แต่อย่า
กลืน”ต้องคายทิ้งเพราะถ้ากลืนลงไปแล้วมันจะเป็นโทษกับเราไม่มีใคร
กลืนหมากฝรั่งฉันใดก็ไม่ควรกลืนค�าชมค�าสรรเสริญฉันนั้นไม่เช่นนั้นมัน
จะเป็นโทษต่อจิตใจ

ของเลวหากยดึกเ็ป็นทกุข์ของดีถ้ายดึทกุข์กต็ามมาเช่นกนัเพราะ
ล้วนไม่เทีย่งไม่แน่นอนแปรเปลีย่นได้เสมอวนัดคีนืดกีเ็สือ่มไปหรอืหายไป
ถ้าวางใจถูกเมื่อใดที่สูญเสียมันไปก็จะเสียอย่างเดียวเช่นหากเงินหาย
กเ็สยีแต่เงนิแต่ว่าใจไม่เสยีแต่หากตดิยดึมนัเมือ่ใดกจ็ะไม่เสยีแค่เงนิเท่านัน้
แต่ใจยงัเสยีด้วยเมือ่ใจเสยีไปแล้วต่อไปสขุภาพกจ็ะเสยีตามไปด้วยเพราะ
ว่ากลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งเจ่าจุกสุขภาพเสื่อมโทรมต่อมาความ
สัมพันธ์กับคนอื่นก็เสียด้วยเพราะเมื่อเสียใจกลุ้มใจแล้วก็จะหงุดหงิด

ผลแห่งความดนีั้นย่อมเป็นพิษแก่ผูท้ีไ่มพ่จิารณา 
แล้วหลงใหลติดอยู่ในสิ่งนั้น 
จนกลายเป็นประมาทมัวเมา” 
สักการะชื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติเงินทอง
ที่เกิดจากความเพียรของตน 
แม้จะมาจากน�้าพักน�้าแรงที่บริสุทธิ์ 
เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรมถ้าเราไปยึดติดมันเมื่อใด 
ก็เป็นอันตรายเมื่อนั้นท่านใช้ค�าว่า “เป็นพิษ”
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ไม่อยากพดูคยุกบัใครใครมาพดูคยุด้วยกร็�าคาญเผลอไปด่าว่าเขาจนเสยี
ความสมัพนัธ์กนัไปใช่แต่เท่านัน้งานการกเ็สยีด้วยเพราะไม่มสีมาธทิ�างาน
ก่อผลเสยีเป็นลกูโซ่เสยีทัง้ใจเสยีทัง้สขุภาพเสยีทัง้ความสมัพนัธ์และเสยี
งานเสียการล้มระเนระนาดอย่างนี้เรียกว่าไม่ฉลาด

คนไม่ฉลาดนัน้แทนทีจ่ะเสยีอย่างเดยีวกเ็สยีหลายอย่างเพราะความยดึ
ตดิในสิง่เหล่านัน้แม้ดเูหมอืนว่ามนัจะเป็นสิง่ทีด่ีน่าครอบครองกต็ามลาภ
สกัการะชือ่เสยีงทรพัย์สมบตัิแม้ให้ความสขุแก่เราแต่มนักพ็ร้อมจะกลาย
เป็นถ่านก้อนแดงๆทีเ่ผาลนใจให้เป็นทกุข์ได้ทนัทีเมือ่มนัแปรปรวนไปคน
ฉลาดจะไม่ยดึตดิถอืมัน่สิง่เหล่านี้ใครให้มากไ็ม่ยดึตดิว่าเป็นเราเป็นของเรา

สมยัหนึง่หลวงพ่อโตได้รบันมินต์ไปร่วมงานบญุย่านราษฎร์บรูณะท่าน
นัง่เรอืส�าป้ันไปกบัลกูศษิย์ตอนนัน้ท่านได้รบัสมณศกัดิเ์ป็นสมเดจ็พระพฒุา-
จารย์แล้วจงึน�าพดัยศไปด้วยช่วงนัน้เป็นช่วงน�า้ลงเรอืเกดิเกยตืน้ลกูศษิย์
จึงลงไปเข็นเรือแต่ไม่ขยับเลยหลวงพ่อจึงลงไปช่วยเข็นด้วยชาวบ้านบนฝั่ง
เห็นหลวงพ่อโตเข็นเรือจ�าท่านได้จึงตะโกนบอกกันว่า“สมเด็จเข็นเรือโว้ย”

ชาวบ้านเหน็เป็นเรือ่งแปลกเพราะไม่เคยเหน็พระระดบัสมเดจ็เขน็เรอื
ครั้นหลวงพ่อโตได้ยินชาวบ้านตะโกนเช่นนั้นจึงเงยหน้าพูดกับชาวบ้านว่า
“ฉนัไม่ใช่สมเดจ็หรอกจ้ะ ฉนัชือ่ขรวัโตจ้ะ สมเดจ็อยูบ่นเรอื” ว่าแล้วท่านกช็ี้
ไปที่พัดยศบนเรือ

หลวงพ่อโตได้รบัสมณศกัดิเ์ป็นสมเดจ็กจ็รงิแต่ท่านไม่ได้ส�าคญัมัน่หมาย
ว่าท่านคือสมเด็จท่านยังเห็นว่าท่านเป็นเพียงขรัวโตพอชาวบ้านพูดถึง
สมเด็จท่านจึงชี้ไปที่พัดยศทันทีพูดอีกอย่างหนึ่งท่านตระหนักอยู่เสมอ
ว่าต�าแหน่งสมเด็จเป็นแค่หัวโขนเท่านั้นไม่ใช่ตัวท่าน

นี้เป็นวิสัยของผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าลาภสักการะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา
ดังนั้นแม้โลกจะผันผวนปรวนแปรไม่จีรังยั่งยืนก็ยังอยู่ได้ด้วยใจที่สงบเย็น
และเป็นสุข
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จิตและความคิดนั่นเองที่สร้างกาลเวลาขึ้น
ความคิดคือกาลเวลาและสิ่งใดก็ตามที่สะท้อนจากจิต
สิ่งนั้นคือกาล
ฉะนั้นความคิดมิอาจล่วงพ้นจากตัวมันเองได้
เพื่อค้นให้พบภาวะเหนือกาลความคิดต้องยุติลง
และตรงนี้เป็นเรื่องยากยิ่ง
เพราะการยุติความคิดมิอาจเกิดขึ้นได้
โดยใช้หลักวินัยการควมคุมการปฏิเสธและการกดข่ม
ความคิดยุติลงเมื่อเราเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของความคิดนึก
และเพื่อที่จะเข้าใจการคิดนึกจ�าต้องรู้จักตนเอง
ความคิดคือตัวตน
ความคิดคือถ้อยค�าซึ่งจ�าแนกตนยึดว่าเป็น‘ฉัน’
ไม่ว่า‘ฉัน’จะถูดจัดวางไว้ในระดับใดก็ตาม
ไม่ว่าจะสูงส่งหรือต�่าต้อยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของความคิด
และตัวตนนั้นแสนซับซ้อนมันไม่อยู่ในระดับใดเพียงระดับเดียว
แต่ประกอบด้วยความคิดมากมายภาวะต่างๆมากมาย

พลัง
จิตเงียบแห่ง กฤษณมูรติ
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ทว่าแต่ละส่วนขัดแย้งกันเอง
จึงจ�าเป็นต้องตระหนักรู้ในทั้งหมดอยู่เนืองนิจ
และเป็นการตระหนักรู้โดยปราศจากการเลือก
การประณามหรือการเปรียบเทียบ
นั่นคือจ�าต้องมีศักยภาพที่จะแลเห็นสรรพสิ่ง
ตามที่มันเป็นอยู่จริงโดยไม่บิดเบือนหรือแปลความ
ในทันทีที่เราตัดสินหรือแปลความสิ่งที่เห็น
เราจะบิดเบือนมันให้เป็นไปตามภูมิเดิมของเรา
การมีชีวิตอยู่คือการสัมพันธ์
และในท่ามกลางสัมพันธภาพเท่านั้น
เราจึงจะสามารถค้นพบตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ค้นพบตามที่เราเป็นอยู่จริง

ชื่อหนังสือ:พลังแห่งจิตเงียบชื่อผู้บรรยาย:กฤษณมูรติ
ชื่อผู้แปล:หิ่งห้อยณภูเขา
ขอขอบคุณที่มา:https://www.facebook.com/…/%E0%B8%81%E0%B8…/
256630857801315…
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เมื่อมีสุขขอให้มองความสุขรู้สึกกับความสุขแต่ให้เว้นที่ว่าง
 เอาไว้บ้างว่าความสุขนั้นย่อมมีวันจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว

เมื่อมีทุกข์ขอให้มองความทุกข์แล้ววางจิตใจไว้เหนือทุกข์
 ทุกข์ส่วนทุกข์เราส่วนเรายกจิตยกใจของเราขึ้นจากความทุกข์
ให้ได้ด้วยการก�าหนดความเป็นกลางมองความทุกข์เหมือนเราไม่ได้เป็น
ผู้ทุกข์

ท�ำปัจจุบันตรงหน้ำระหว่างการใช้ชีวิตควรมีสติระลึกรู้ว่า
 ขณะนี้ตนเองก�าลังท�าอะไรอยู่ก�าลังท�างานก็อยู่กับงานก�าลัง
เดินก็อยู่กับการเดินมองต้นไม้ให้เห็นต้นไม้มองฟ้าให้เห็นฟ้าฟังเสียงนก
ร้องก็ขอให้ได้ยินเสียงนั้นเหล่านี้คือการก�าหนดใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิ้น

ที่เปลี่ยนคนธรรมดา๑๕ข้อคิด

ข่ ำ ว ส ำ ร กั ล ย ำ ณ ธ ร ร ม22
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ควำมเลวทีท่�ำอยู ่ควรละลดและเลกิแต่ไม่ต้องโทษโกรธเคอืง
 ตนเองพยายามควบคุมค�าพูดการกระท�าของเราให้อยู่ใน
คุณงามความดีเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น

ควำมดีที่มีอยู่ ควรเพิ่มพูนส่งเสริมให้งอกงามยิ่งๆขึ้นไป
 ภูมิใจในความเป็นคนดีของตนแม้มันจะเป็นเพียงความดีเล็กๆ
แต่ต้นไม้ใหญ่ก็เคยเป็นต้นกล้ามาก่อนเช่นกันควรสร้างเหตุปัจจัยให้
ความดีของตนได้เติบโตต่อไป

รักผู้อื่นให้มำกขึ้นไม่เช่นนั้นเราก็ไม่อาจรักตนเองอย่างถูกต้องได้
 ความรักนั้นจ�าเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการรักผู้อื่นจงรักผู้อื่นอย่างไม่
เห็นแก่ตัวจงให้โดยไม่หวังผลตอบแทนฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้ที่ให้เป็น
แล้วความรักที่เรางงๆอยู่ก็จะเดินไปสู่ความเป็นรักที่แท้จริงได้

ความคิดโหยหาอดีตและความกังวลในอนาคตนั้นเป็นความคิด
 ที่สูญเปล่าและเป็นโทษเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้ควรคิด
ให้น้อยแทนที่ความคิดไร้ประโยชน์เหล่านั้นด้วยการท�าสมาธิก�าหนด
ลมหายใจหรือการพิจารณาชีวิตในมุมที่สร้างสรรค์เราต้องตระหนักว่า
ความทุกข์คือก้อนความคิดที่สร้างมาจากเวลาที่นอกเหนือจากปัจจุบัน
เมื่อเรารวมใจของเราลงสู่ปัจจุบันได้เมื่อไหร่ทั้งอดีตและอนาคต
ก็จะไม่สามารถท�าร้ายเราได้

ให ้ กลาย เป ็นคนใจดีที่มีความสุ ข

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนำคม ๒๕๕๘ 23
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ท�าลายวงจรอุบาทของชีวิตด้วยการใส่กิจกรรมดีๆเข้าไป
 เช่นการตื่นให้เช้าขึ้นก�าหนดเวลากินอยู่หลับนอนขับถ่าย
ให้เป็นเวลาใส่ตารางการออกก�าลังกายลงไปบ้างท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิต
วิญญาณของตนตระหนักถึงความเป็นระบบระเบียบของชีวิตอย่าใช้ชีวิต
แบบเดิมๆเพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าและปัญหาทางใจ
อื่นๆที่จะตามมา

จงรักในหน้าที่ของตนและพยายามเชื่อมโยงหน้าที่ของตนไว้กับ
 ประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ของสังคมคิดให้ออกว่าหน้าที่
ของเราสามารถช่วยอะไรสังคมหรือผู้อื่นได้บ้างและขยายความรู้สึก
นึกคิดตรงนั้นให้งอกงามในใจการงานของเราก็จะเปลี่ยนจากการท�างาน
เป็นการท�าบุญกลายเป็นคนที่มีใจและหน้าที่อันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลา

ย�้าเตือนตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆนั้นอยู่ด้วยเหตุปัจจัย
  อยา่คาดหวังในผลแตจ่งสร้างเหตุอย่าคาดหวงัในรักทีด่ี
แต่จงสร้างเหตุแห่งรักที่ดีอย่าคาดหวังในความร�่ารวยให้มากเกินไป
แต่จงสร้างเหตุแห่งความร�่ารวยให้เกิดขึ้นสิ่งนี้เองคือการท�าทุกอย่างด้วย
จิตว่างเมื่อท�าทุกอย่างด้วยจิตว่างได้แล้วชีวิตก็จะพบกับหนทางแห่งความ
ดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้น

มองไปรอบข้างถามตนเองว่ามีใครบ้างที่มีความหมาย
  กับชีวิตของเรามีใครบ้างที่มีบุญคุณกับชีวิตของเรา
บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เราต้องดูแลไม่อาจละเลยขอให้มองไปยังเขา
เหล่านั้นแล้วถามตนเองว่าเราจะท�าอะไรเพื่อเขาได้บ้างและลงมือท�า
ทันทีอย่าได้รีรอเพราะเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ใหม่
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อย่าพูดในสิ่งไม่ดีอย่าพูดโกหกอย่าพูดความจริงที่
  ไร้ประโยชน์อย่าพูดจาท�าลายน�้าใจบุคคลอื่นอย่าพูดจาดูถูก
ตนเองและอย่าพูดอะไรที่ท�าลายสังคมบุคคลและศาสนาที่ตนนับถือ

จงฝึกจิตใจของตนขัดเกลาจิตใจของตนด้วยกระบวนการ
  ที่มีประสิทธิภาพฝึกคิดอย่างเท่าทันฝึกสมาธิฝึกก�าหนดรู้
ตามจริงเพราะชีวิตคือสิ่งไม่แน่นอนและไม่อาจคาดเดาได้ดังนั้นเราจ�าเป็น
ต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราต้องเตรียมความแข็งแรง
ของจิตใจไว้เพราะการท�าใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยส�าหรับผู้ไม่เคยฝึกฝน

ของขวัญที่ดีที่สุดคือรอยยิ้มก�าลังใจและความจริงใจ
  จงแจกจ่ายของขวัญเหล่านี้ไปยังผู้คนที่พบเห็นท�าให้เป็นนิสัย
แล้วมิตรภาพดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวัน

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงบอกตัวเองว่าสิ่งนั้นจะผ่านเรา
  ไปเสมอไม่ว่าสุขทุกข์ดีใจเสียใจจงมองดูเวลาให้เวลา
ได้ท�าหน้าที่ของมันจงอดทนเข้มแข็งอย่ายอมแพ้ในสิ่งใดก็ตาม
จงขอบคุณตัวเองที่พาชีวิตมาจนถึงวันนี้ขอบคุณลมหายใจและสรรพสิ่ง
ทั้งหลายที่ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ชีวิตและสร้างสติปัญญาให้
เจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเราขอให้บอกกับตนเอง
เสมอว่าเราคือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วที่ได้เป็น
เจ้าของชีวิตของเราเอง
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เป็นสิ่งที่เราแสวงหาและต้องการความยุติธรรม
ความยุติธรรมคืออะไรอันนี้ตอบยาก
ความยุติธรรมกับความเสมอภาคไม่เหมือนกัน

ความยุติธรรมต้องให้คนได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับ
ถ้าเขาควรได้รับรางวัลก็ให้รางวัล
ถ้าเขาควรได้รับโทษก็ให้ได้รับโทษ
นี่เรียกว่าความยุติธรรม

ความยุติธรรมจริงๆนั้นคืออะไร
ส่วนมากใครที่ได้รับผลประโยชน์คนนั้นก็ว่ายุติธรรม
คนเสียประโยชน์เขาก็ว่าไม่ยุติธรรม

จากหนังสือคติชีวิต

ยุติธรรม
อ.วศินอินทสระ
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ถ้าอย่างนั้นความยุติธรรมจริงๆคืออะไร
บอกไปนิดหนึ่งแล้วว่า
ในภาคปฏิบัติต้องให้เขาได้รับสิ่งที่ควรได้รับ

ถ้าเขาควรได้รับรางวัลก็ให้เขารับรางวัล
ถ้าเขาควรได้รับโทษต้องให้เขาได้รับโทษ

บางคนบอกว่าความยุติธรรมจริงๆไม่มีหรือมี
แต่ไม่รู้อะไรความยุติธรรมเป็นสากลเป็นจริงในตัวเอง
หรือว่าไม่เป็นสากลไม่เป็นจริงในตัวเอง
หรือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์มันเป็นสิ่งที่แล้วแต่ใครเป็นคนตัดสิน

มนุษย์เราโดยปกติ
โดยทั่วไปมีอคติเข้าข้างตัวเองบ้าง
เข้าข้างพวกพ้องของตัวเองบ้าง
ทั้งยังเกลียดชังผู้อื่นและพวกอื่น

อคตินี่แหละท�าให้เสียความยุติธรรม

ฉันทำคติพอใจล�าเอียงเพราะพอใจบ้าง
โทสำคติล�าเอียงเพราะไม่ชอบบ้าง
โมหำคติล�าเอียงเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราว
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แต่ก็กระท�าไปตามที่ไม่รู้เรื่อง
โมหำคติตามตัวแปลว่าล�าเอียงเพราะหลง
หลงเข้าใจผิดคือไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ
ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้มันเป็นอย่างไรแล้วก็ท�าไปเหมือนกับรู้
ภยำคติ ล�าเอียงเพราะความกลัว

ถ้ามีอคติอย่างใดอย่างหนึ่งใน๔อย่างนี้
ความยุติธรรมหายไปหาได้ยาก
เรื่องที่มนุษย์ตัดสินว่าผิดถูกดีหรือชั่ว
แน่นอนคือไม่แน่นอน
หรือว่าไม่แน่นอนเสมอไปเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้
ความรู้สึกว่าพวกเราหรือพวกเขา
มันจะมาเป็นก�าแพงกั้นความยุติธรรม
คือปิดบังดวงปัญญาท�าให้ผู้รู้ท�าอะไรอย่างคนโง่
และท�าให้ผู้มีอ�านาจลงโทษคนที่ไม่ผิด

ท�าให้อาจารย์ท�าร้ายลูกศิษย์เช่นอาจารย์ขององคุลิมาล
ยืมมือคนอื่นประทุษร้ายเพราะโมหาคติและภยาคติของตน
ท�าให้อาจารย์ผู้สอนธรรมกลายเป็นผู้ไร้เสียซึ่งความยุติธรรม

ความโง่เขลาเบาปัญญาเพราะอคติ
ตามที่กล่าวนี้ท�าให้ผู้ครองนครกลายเป็นฆาตกร
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ตัวอย่างเช่นพระเจ้าปเสนทิโกศล
ในสมัยพุทธกาลวางแผนฆ่าพันธุลเสนาบดี
พร้อมด้วยบุตรจ�านวนมากผู้ไม่มีความผิดเลยแม้แต่น้อย
นี้เรื่องยาวยกมาพอเห็นตัวอย่าง

ความยุติธรรมตามธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าเชื่อถือได้ที่สุด
เช่นการประพฤติผิดต่อธรรมชาติของร่างกายภายนอก
ก็ได้รับผลตอบแทนมาเช่น
กินของเผ็ดเข้าไปมันก็ร้อนกระเพาะ
กินของเปรี้ยวจัดมันก็แสบกระเพาะมันเป็นความยุติธรรมสากล

ควำมยุติธรรมนี้อยู่ที่ใด
พูดถึงความยุติธรรมประดิษฐ์นะครับก็อยู่ที่คน
ถ้าเป็นความยุติธรรมที่คนตั้งขึ้นมันก็อยู่ที่คน
ถ้าคนมีธรรมความยุติธรรมก็มี
ถ้าคนไม่มีธรรมความยุติธรรมก็ไม่มี

เราขอความเป็นธรรมจากคนไม่มีธรรม
เขาจะเอาที่ไหนให้เพราะว่าเขาไม่มีธรรม
เหมือนกับเราไปคั้นเม็ดทรายเพื่อจะเอาน�้ามัน
เม็ดทรายมันไม่มีน�้ามันเราไปคั้นให้ตาย
น�้ามันมันก็ไม่ออกมา
เราไปรีดเขาโคเพื่อจะได้น�้านมโคก็เหนื่อยแรงเปล่า
เพราะที่เขามันไม่มี
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เพราะฉะนั้นความยุติธรรมมันก็อยู่ที่คน
ถ้าคนมีธรรมฉะนั้นถ้าเราต้องการความยุติธรรม
เราก็ต้องพยายามฝึกให้คนมีธรรม
ถ้าคนไม่มีธรรมมันก็ไม่ยุติธรรมจะเอาที่ไหนมาให้

ปัญหาหนึ่งว่า
ถ้าความยุติธรรมมาเผชิญหน้ากับเมตตากรุณา
ถ้ามันสอดคล้องกันไปได้ไม่ขัดแย้งกัน
มีความยุติธรรมด้วยไม่เสียเมตตากรุณาด้วย
ได้เมตตากรุณาด้วยได้ความยุติธรรมด้วย
อย่างนั้นก็ดีไม่มีปัญหา
แต่ถ้าเกิดขัดแย้งกันขึ้นระหว่างเมตตากรุณา
กับความยุติธรรมเราจะเอาอะไรไว้และทิ้งอะไรไป

เช่นถ้าเผื่อประพฤติเมตตากรุณาก็จะเสียความยุติธรรม
ถ้าด�ารงอยู่ในความยุติธรรมก็จะเสียเมตตากรุณา
ต้องยอมขาดเมตตากรุณาจะเอาอะไรไว้จะทิ้งอะไรไป

เช่นครูกับนักเรียนถ้าบอกข้อสอบกับนักเรียนบางคน
เมตตากรุณากับนักเรียนคนนั้นกลัวเขาจะสอบตก
แล้วเขาจะล�าบากก็บอกข้อสอบเขาไป
หรือตรวจข้อสอบให้เขาได้คะแนนดี
ทั้งที่เขาท�าไม่ได้อย่างนี้แม้จะส�ารวจใจแล้ว
ว่ามีเมตตากรุณาแต่ว่ามันเสียความยุติธรรม
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ท่านผู้รู้ท่านให้เอาอะไรไว้ก่อนเพราะเหตุไร
ในกรณีที่คุณธรรม๒อย่างมาเผชิญหน้ากันและขัดแย้งกัน
จ�าเป็นต้องทิ้งอย่างหนึ่งเอาไว้อย่างหนึ่ง

ดูตัวอย่างเปาบุ้นจิ้นเป็นตัวอย่างที่ดี
ท่านต้องด�ารงรักษาความยุติธรรมเอาไว้
ดูเหมือนจะขาดเมตตากรุณา

แต่ความจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้น
ต้องด�ารงความยุติธรรมเอาไว้
เพราะว่าความยุติธรรมเป็นหน้าที่โดยตรงของคนทุกคน

เมตตากรุณาเป็นคุณธรรมเหมือนกัน
แต่เมื่อมาพร้อมกันเป็นหน้าที่โดยอ้อม
แต่ถ้าท�าได้เราประพฤติความยุติธรรม
โดยไม่ให้เสียความเมตตากรุณา

แต่ถ้าประพฤติความเมตตากรุณาอย่าให้เสียความยุติธรรม
ถ้าให้เสียความยุติธรรมแล้วมันจะเสียไปหมดหลายอย่าง

ที่จริงเราสามารถจะผดุงความยุติธรรมไว้ได้
ด้วยเมตตากรุณานั่นเอง
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เช่นเราลงโทษคนเพื่อรักษาความยุติธรรม
แล้วก็เป็นการเมตตากรุณาบุคคลผู้นั้นไปด้วย
เพื่อไม่ให้เขาท�าผิดยิ่งไปกว่านั้น

อันนี้ขอให้ท�าความเข้าใจให้ดี

ในปรัชญากรีกมีนักปราชญ์คนหนึ่งของกรีก
ชื่อยูไทโฟเป็นเพื่อนของโสเครติส
ฟ้องบิดาของตนในฐานะที่ฆ่าคนใช้ในบ้านตาย
โดยการมัดแล้วผลักลงคูคนนี้ก็จมน�้าตายอยู่ในคูนั้นเอง

คนใช้คนนี้ทะเลาะกับเพื่อนคนใช้ด้วยกัน
แล้วฆ่าเพื่อนตายเจ้าของบ้านรู้เข้าก็เลยจับมัด
แล้วก็ผลักลงคูไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลคนนี้ก็เลยตาย

ยูไทโฟไปศาลเพื่อฟ้องก็ไปเจอโสเครติส
โสเครติสถูกข้อหาว่าท�าเด็กหนุ่มให้เสีย
ด้วยค�าสอนที่ล�้าหน้าเกินไป
เขาคุยกันระหว่างยูไทโฟกับยูเครติส
เรื่องความยุติธรรมก็เป็นเรื่องน่าสนใจ
สุทธิธรรมอสุทธิธรรมอะไรบริสุทธิ์อะไรไม่บริสุทธิ์

ในกรณีของยูไทโฟนี้ถามว่าเขาควรท�าหรือไม่ควรท�า
เขาอ้างว่าเขาท�าเพื่อรักษาความยุติธรรม
ไม่ให้บิดาเขาฆ่าคนตายโดยไม่มีความผิด
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ท่านผู้ฟังก็ลองเอาไปคิดดูเป็นอาหารสมองท�านองนั้น
จะช่วยหรือจะฟ้องมันเป็นปัญหาที่ขัดแย้งกัน
ระหว่างเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีกับความยุติธรรม
เมื่อมันมาเผชิญหน้ากันเข้า

ส�าหรับเรื่องความยุติธรรมนี้เป็นสิ่งจ�าเป็น
ถ้าเราจะรักษาสัจจะก็ต้องรักษาสัจจะที่เป็นประโยชน์และยุติธรรม

ที่นักปราชญ์ท่านกล่าวว่า
สจฺเจ อตเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏฺฐิตำ

ท่านสัตบุรุษกล่าวว่า
สัตบุรุษทั้งหลายด�ารงอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรมคือยุติธรรม

แม้จะเป็นความจริง
แต่ความจริงนั้นต้องเป็นประโยชน์และยุติธรรม
จึงจะพูดได้หรือท�าได้รักษาได้

ทุกคนชอบความยุติธรรม
แต่ว่าน้อยคนนักที่จะด�ารงอยู่ในความยุติธรรมโดยสม�่าเสมอ
โดยถูกต้องเพราะว่าใจมันไม่เป็นธรรม
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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�าเภอบัวเชด จ.สุรินทร์
  แสดงธรรมเรื่อง  “ประสบการณ์ภาวนา”
๑๔.๒๐ น.  พระอาจารย์เยื้อน น�าเจริญภาวนา ๓๐ นาที
๑๕.๐๐ น.  ถวายสังฆทาน - ปิดงาน

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

ก�าหนดการจัดงานแสดงธรรม ครั้งที่๓๐ปฎิบัติธรรมเป ็นธรรมทาน



๑.  ไม่มีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์ท่านใดมาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์
 ก่อนและไม่อนญุาตให้ลงทะเบยีนแทนกนัโดยงานครัง้นีส้ามารถรองรบัผูฟั้ง
 ธรรมได้ประมาณ๓,๐๐๐ท่านโดยมีที่นั่งฟังธรรม๒จุดคือ

บนหอประชุม ๑,๘๐๐ ที่นั่ง
โถงใต้หอประชุมและโดยรอบ ๑,๒๐๐ ที่นั่ง

 ท่านสามารถมาขอรับเลขที่นั่งได้ที่เต๊นท์ลงทะเบียนในสนามบอลด้านหน้า
 ท่านทีป่ระสงค์จะนัง่ด้านล่างสามารถแจ้งความประสงค์กบัเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีน
 ได้ท่านที่ต้องการนั่งติดกันจะต้องมาลงทะเบียนรับเลขที่นั่งพร้อมกันท่าน
 ต้องเกบ็บตัรทีน่ัง่ไว้จนเลกิงานเพือ่ใช้ในการรบัธรรมบรรณาการก่อนกลบับ้าน
๒.  ขอควำมร่วมมือให้ทุกท่ำนเข้ำประจ�ำที่นั่งของตนก่อนที่การบรรยายธรรม
 ในแต่ละรอบจะเริ่มเพื่อไม่เป็นการรบกวนการฟังธรรมของท่านอื่นดังนี้
	 	 • ในรอบเช้าขอให้เข้าประจ�าที่นั่งเวลา๐๘.๐๐น.เพื่อรับฟังค�าชี้แจง
 การจดังานก่อนพธิเีปิดและในรอบบ่ายขอให้เข้าประจ�าทีน่ัง่เวลา๑๓.๐๐น.
๓.  ขอเชิญชวนทุกท่ำนเตรียมภำชนะและกระบอกน�้ำส่วนตัวมำจำกบ้ำน เพื่อ
 ช่วยกันลดปริมาณขยะลดโลกร้อนโดยในงานจะมีจุดเติมน�้าสะอาดและจุด
 ล้างภาชนะไว้บริการ(แต่งดน�าอาหารและน�้าเข้าห้องประชุมชั้นบน)
๔.  โรงทำนจะเปิดปิดเป็นเวลำโดยในรอบเช้าเปิดตั้งแต่๐๕.๐๐-๘.๐๐น.
 และรอบกลางวนัจะเปิดเวลา๑๑.๓๐-๑๓.๐๐น.เพื่อความเป็นระเบียบและ
 ไม่รบกวนการฟังธรรม
๕.  ขอควำมร่วมมือท่ำนแยกขยะลงถังซึ่งจะจัดแยกเป็นถังขยะแห้งและถังใส่
 เศษอาหาร
๖. งดรบัสมำชกิชมรมฯ ชัว่ครำว เพือ่ปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูสมาชกิให้ทนัสมยั
 ขึน้ทัง้นีท่้านสามารถตดิตามข่าวสารได้จากwww.kanlayanatam.comแต่ใน
 วนังานท่านทีเ่ป็นสมาชกิอยูแ่ล้วสามารถมาแจ้งเรือ่งร้องเรยีนหรอืแจ้งเปลีย่น
 ทีอ่ยูไ่ด้และเปิดรบัสมคัรจิตอาสาธรรมบริกรรวมทั้งเปิดจองวีดิทัศน์ในงาน
 แสดงธรรมที่จุดนี้ในบริเวณเต็นท์อ�านวยการ
๗.  รณรงค์เดนิทำงโดยรถแท๊กซี ่รถประจ�าทางและขนส่งมวลชนเพือ่ช่วยกนัแก้
 ปัญหาทีจ่อดรถและช่วยกนัประหยดัพลงังานส่วนท่ำนทีข่บัรถมำเอง ขอควำม 
  กรุณำไปจอดตำมสถำนที่ๆ ก�ำหนดไว้ในฝั่งเทคนิคกรุงเทพ

ค� ำ แ น ะ น� ำ ผู ้  เ ข ้ ำ ฟ ั ง ธ ร ร ม



๘.  งดรับบริจำคหนังสือและซีดีธรรมะ 
๙. งดรับบริจำคสิ่งของและปัจจัยช่วยวัดพระบำทน�้ำพุ
๑๐.  ไม่อนุญำตให้น�ำเอกสำรหรือสื่อธรรมะใดๆ มำแจกในบริเวณงำน 
๑๑. ข้อแนะน�ำในกำรท�ำบุญในงำน
 ๑๑.๑ท�าบญุด้วยการถวำยปัจจยัครบูำอำจำรย์องค์บรรยำยและร่วมบรจิาค
  ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์,มูลนิธิสุปฏิ-
  ปันโน,ตกึสงฆ์อาพาธรพ.จฬุาฯและมลูนธิสิร้างสรรค์เดก็(ช่วยเดก็
  ด้อยโอกาสและเดก็เร่ร่อน)โดยมกีล่องรบับรจิาคในจดุรบับรจิาคในงาน
 ๑๑.๒ ถวำยสงัฆทำนแก่พระสปุฏปัินโนทีม่าเป็นองค์บรรยายธรรม(สามารถ
  ซื้อของที่จะถวายได้จากร้านสังฆทานของชมรม)
 ๑๑.๓ ซือ้ต้นไม้ทีม่ำจ�ำหน่ำยในงำนรายได้ทัง้หมดไม่หกัค่าใช้จ่ายน�ามาช่วยการ
  กุศลเป็นทุนเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรม
 ๑๑.๔ เลอืกซือ้สนิค้าหลากหลายในร้ำนบญุต่อบญุ และร้ำนสงัฆทำนรายได้
  ทั้งหมดสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรม
 ๑๑.๕ ซือ้หนงัสอื ซดี ีดวีดี ีเพือ่น�ำไปบรจิำคหรอืมอบเป็นของขวญัแก่คน
  ที่ท่านรักรายได้จะเป็นทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมของชมรมต่อไป
๑๒. กรณีที่ท่ำนจะกลับก่อนงำนเลิก โปรดคืนบัตรที่นั่งที่เต็นท์ประชาสัมพันธ์
๑๓. กรณีที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้
 จากธรรมบริกร
๑๔.ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสร้างความดีฝึกฝนพัฒนา
 จิตใจด้วยการเจริญสติและเจริญเมตตาต่อผู้ที่มาร่วมฟังธรรมเนื่องจากมี
 ผู้มาฟังธรรมจ�านวนมากอาจมีบางเหตุการณ์ที่อาจกระทบจิตใจของท่านได้
 ฝึกใจลดละโลภโกรธหลงยิ้มให้กันอภัยให้กัน

ขออนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ

ใ น ง ำ น แ ส ด ง ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  ๓ ๐



รถโดยสารประจ�าทางสาย๒๒,๖๒,๘๙ลงหน้าเทคนิคกรุงเทพแล้วเดินไปสามแยกไฟแดง
รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศปอ.๒๒,๖๒,๖๗,๙๘
หรือโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS)ลงสถานีช่องนนทรีแล้วต่อรถโดยสาร,สามล้อ,รถแท๊กซี่
หรือโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT)ขึ้นสถานีลุมพินีประตู๒แล้วต่อรถโดยสารสองแถวสีแดง
สายวิทยุ-สวนพลู-เทคนิค,สามล้อ,รถแท๊กซี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

แผนที่



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

พระอาจารย์

เยื้อน
ขันติพโล

เกิด เมื่อวันที่๑๒เมษายนพ.ศ.๒๔๙๕ที่บ้านระไซร์ต.นาดี
อ.เมืองจ.สุรินทร์

เดิมชื่อนายเยื้อนหฤทัยถาวรบิดา-มารดาชื่อนายมอญ-นางฮิต
หฤทัยถาวรมีพี่น้องทั้งหมด๙คนท่านเป็นบุตรคนแรก

อุปสมบท
เมื่ออายุครบ๒๐ปีในวันที่๑๖เมษายนพ.ศ.๒๕๑๕ณวัด

บูรพารามอ.เมืองจ.สุรินทร์(ธรรมยุต)โดยมีพระรัตนากรวิสุทธิ์
(หลวงปู่ดูลย์อตุโล)เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เป็นพระอุปัชฌาย์

กำรศึกษำ
จบประถมศึกษาปีที่๔จากโรงเรียนบ้านระไซร์ต.นาดีอ.เมือง

จ.สุรินทร์
กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
ศึกษาธรรมและปฏิบัติภาวนาตั้งแต่ปี๒๕๑๕เริ่มในวนัแรกที่บวช

โดยศกึษากบัหลวงปูด่ลูย์อตโุลซึง่ท่านได้สอบจติท�าความสงบสามารถ

39

พระราชวิสุทธิมุนีวิ.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธ)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรจ.สุรินทร์

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนำคม ๒๕๕๘



ปฏบิตัภิาวนาได้รวดเรว็มจีติสงบนิง่หลวงปูด่ลูย์จงึได้สนบัสนนุให้ปฏบิตัิ
ธรรมโดยท่านกล่าวว่า“จติเข้าสูโ่ลกตุตรธรรมแล้วไม่ต้องเรยีนหนงัสอื
ให้ปฏิบัติธรรมต่อไป”ต่อมาท่านได้ฝากพระอาจารย์เยื้อนให้เข้ารับการ
ศึกษาอบรมข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่า
บ้านตาดจ.อดุรธานีตัง้แต่วนัที่๑๑พฤศจกิายน๒๕๑๖ได้ฝึกปฏบิตัิ
กรรมฐานกับหลวงตาจนถึงปี๒๕๑๘

รับงำนใหญ่
สร้างวดัให้หลวงปูด่ลูย์ระหว่างปี๒๕๒๐หลวงปูด่ลูย์ปรารถนาจะ

สร้างวดัสาขาขึน้ในอ�าเภอสนมให้ภกิษสุามเณรได้ศกึษาปฏบิตักิมัมฏัฐาน
จงึมอบหมายให้พระอาจารย์เยือ้นไปส�ารวจสถานทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่ด�าเนนิ
งานต่อไปเมื่อได้รับมอบหมายท่านอาจารย์เยื้อนจึงน�าเรื่องการสร้างวัด
ไปปรกึษาศษิย์ใกล้ชดิของหลวงปูด่ลูย์คนหนึง่คอืแม่ชกีาญจนาซึง่ได้มอบ
หมายให้บุตรชายของท่านคือนายไพบูลย์บุญญลักษม์ให้ช่วยส�ารวจ
สถานที่สร้างวัดคณะส�ารวจไปพบสถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่สาธารณะและ
เป็นป่าช้าเก่ารกร้างทีต่�าบลบ้านโดนอ�าเภอสนมจงัหวดัสรุนิทร์จงึกราบ
เรียนหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่จึงสั่งให้อาจารย์เยื้อนไปปักกลดจ�าศีลภาวนา
ปฏิบัติธรรมในป่าช้าแห่งนั้นเพื่อเป็นการบุกเบิก

จำริกเผยแผ่ธรรม
พ.ศ.๒๕๒๖เผยแผ่พุทธศาสนาปฏิบัติธรรมณกรุงบอนน์

ประเทศเยอรมันพ.ศ.๒๕๒๗ธุดงค์เผยแผ่พุทธศาสนาปฏิบัติธรรม
พร้อมคณะพระสงัฆราชณประเทศเนปาลพ.ศ.๒๕๕๐เป็น๑ใน๕
ของผู้ได้รับรางวัลผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิตประจ�าปี๒๕๕๐
ของสภาชาวพุทธและมูลนิธิโลกทิพย์เป็นต้นซึ่งท่านได้เผยแผ่ธรรม
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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สมณศักดิ์ 
นอกจากท่านจะรบัภารกจิต�าแหน่งเจ้าอาวาสวดัเขาศาลาอตลุฐานะ-

จาโรเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธ)แล้วพ.ศ.๒๕๔๙ได้รับพระราชทาน
เลือ่นสมณศกัดิพ์ดัยศเป็นที่พระพศิาลศาสนกจิล่าสดุพ.ศ.๒๕๕๗ใน
วนัมหามงคล๕ธนัวาคมทีผ่่านมาคณะศษิย์ขอร่วมมหามทุติายนิดี(๕)
ที่ท่านได้รับพระราชเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระรำชวิสุทธิมุนี วิ.

พระอาจารย์

ประสงค์ 
ปริปุณโณ

เกิด เมื่อวันที่๒๑กรกฎาคม๒๔๙๘ณอ�าเภอโพธารามจังหวัด
ราชบุรีเมื่ออายุได้๒๒ปีท่านออกบวชตามประเพณีในช่วงเข้าพรรษา
และเมื่อออกพรรษาในปีเดียวกันท่านได้ออกธุดงค์ไปยังที่ต่างๆทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อศึกษาธรรมอย่างจริงจัง
พระอาจารย์ประสงค์เคยด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโกเป็น
เวลากว่า๘พรรษาและปฏบิตัศิาสนกจิในสหรฐัอเมรกิาร่วม๑๔พรรษา
และรับนิมนต์ไปยังประเทศต่างๆกว่า๒๐ประเทศ
ท่านเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป
มีผลงานทั้งร้อยแก้วร้อยกรองที่ให้ข้อคิดคติธรรมในการด�าเนินชีวิต
ปัจจุบันท่านจ�าพรรษาอยู่ที่อาศรมน้อมสู่ใจจังหวัดราชบุรี
ผลงำนที่เป็นที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำงอาทิเช่นหักหอกเป็นดอกไม้ 

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๓ มีนำคม ๒๕๕๘
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นอกจากนี้ท่านยังมีผลงานหนังสือที่มีทั้งภาษาไทยและค�าแปลภาษา
อังกฤษเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยและแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
เช่นน้อมสู่ใจ ๑ น้อมสู่ใจ ๒ อมตวลี
ผลงำนส�ำหรบัเยำวชนทีโ่ดดเด่นอาทเิช่นฮลัโหล! รูส้กึตวัหรอืเคยชนิ 
ท�าไมต้องท�าไม รกันะ…เดก็โง่ มองวตัถทุะลถุงึธรรม และนทิานธรรมะ 
กลับตาลปัตรเป็นต้นรวมถึงMp3ธรรมะฟังสบายก็เป็นที่นิยม
อย่างสูง

ดร.สนอง วรอไุรมภีมูลิ�าเนาเดมิอยูท่ี่อ�าเภอเมอืงจงัหวดัฉะเชงิ-
เทรามพีีน้่องทัง้หมด๘คนท่านเป็นบตุรคนที่๖ท่านได้รบัการศกึษา
เบือ้งต้นจากโรงเรยีนสวุรรณศลิป์เมือ่สิน้สงครามโลกครัง้ที่๒ท่านและ
พี่ๆน้องๆได้ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯศึกษาในโรงเรียนวัฒนศิลป์
วิทยาลัยจนจบชั้นมัธยมศึกษา

ดร.สนองสนใจฝึกสมาธิครั้งแรกในขณะเรียนชั้นมัธยมจนจบ
ปรญิญาตรมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาโรคพืชเมื่อพ.ศ.๒๕๐๕
แล้วจึงไปท�างานเป็นนักวิชาการเกษตรในภาคอีสานอยู่ประมาณ๒ปี
จากนั้นได้โอนย้ายมาเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์

ดร.สนอง
วรอุไร
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สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ.๒๕๑๔ท่านกไ็ด้เรยีนจบปรญิญาโทเกษตรศาสตรมหาบณัฑติ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาเชื้อราได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษา
ปรญิญาเอกสาขาไวรสัมหาวทิยาลยัลอนดอนประเทศองักฤษเป็นเวลา
นาน๔ปีช่วงนี้เรียนหนักมากจนมิได้เดินทางกลับมาเมืองไทยเลย
ในระหว่างศึกษาท่านใช้เวลาว่างพักท�าจิตนิ่งทุกวันซึ่งมีผลให้ท่านเรียน
จบ๔ปีตามก�าหนด

เมื่อกลับเมืองไทยในเดือนมีนาคมพ.ศ.๒๕๑๘ท่านตัดสินใจ
อปุสมบททีว่ดัปรนิายกแล้วมาฝึกวปัิสสนากรรมฐานกบัพระเทพสทิธมินุี
(โชดกปธ.๙)ทีค่ณะ๕วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฏ์ท่าพระจนัทร์เพยีง
เวลา๓๐วันในสมณเพศที่ท่านปฏิบัติตามค�าสอนของครูบาอาจารย์
ท่านได้รับประสบการณ์ทางจิตและเกิดญาณอภิญญาต่างๆมากมาย

เมื่อลาสิกขาบทแล้วท่านกลับไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากได้รับเชิญเป็นองค์บรรยายด้าน
หลกัธรรมคณุธรรมจรยิธรรมตามหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆมากมาย
มีผู้ติดตามผลงานของท่านทั้งในและต่างประเทศ

ท่านได้น�าประสบการณ์ตรงของท่านมาเป็นแบบอย่างสร้างจุด
เปลีย่นแปลงทีด่ใีห้แก่ชวีติคนจ�านวนมากมกีลุม่คณะศษิย์ก่อตัง้เป็นชมรม
กลัยาณธรรมและชมรมสารธรรมล้านนาเผยแผ่ธรรมอย่างกว้างขวาง
ผลงานของท่านทีส่�าคญัคอืทางสายเอกและอืน่ๆเช่นหนงัสอืท�าชวีติ- 
ให้ได้ดีและมีสุข, ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระ, ตามรอยพ่อ, และซีดี 

รวมธรรมบรรยายอีกจ�านวนมาก

ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้ ง ที่ ๓๐
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เมื่อผู้ภาวนาเริ่มเรียนรู้จากสภาวะที่เกิดขึ้นต่างๆภายในจิตแล้ว
นบัแต่การเริม่ดืม่น�า้เยน็จนรูจ้กัจติรูจ้กัสตสิมัปชญัญะไม่ส่งออกนอกฐาน
ทีต่ัง้ของจติไม่หวัน่ไหวและรูจ้กัสภาวะทีจ่ติดิง่จนกลายเป็นจติหนึง่ได้แล้ว
ผู้ปฏิบัติหลายท่านมักมีความสงสัยเกิดขึ้นเล็กๆในใจเสมอว่าแล้วมันจะ
พัฒนาต่อไปอย่างไร?หากน�าเรียนถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะตอบ
เสมอว่า“ไม่ต้องท�าอะไรแล้วให้ดอูย่างนีไ้ปเรือ่ยๆอย่าสงสยัจติเข้าในแล้ว
นัน่ละคอืจติมปัีญญาแล้วจงึไม่ส่งออก”เมือ่มาถงึขัน้นี้หลายท่านคงคดิว่า
เป็นทางตนัของจติเสยีแล้วจงึหลงไปท�าอะไรต่างๆมากมายเช่นเพ่งฐาน
จติให้เหน็ชดัยิง่ขึน้บ้างนัง่คดิทบทวนความรูเ้ดมิบ้างส่งออกรูอ้อกเหน็อะไร
ต่างๆบ้างการกระท�าสิง่เหล่านีค้อืการกระท�าให้จติส่งออกทัง้สิน้แทนทีจ่ะ
ก้าวหน้ากลบัยิง่เลวร้ายกว่าเดมิอาการเช่นว่านี้หลวงพ่อมกัมปีกตสิอนเสมอ
ว่า“นกัภาวนาโดยมากจติดิง่สงบแล้วบางที๑ปีบางที๒ปีบางที๓ปี

โดยเขมปัญโญคฤหัสถ์

สติสัมปชัญญะ
รักษาจิต สรุปค�าสอนของ

หลวงพ่อเยื้อนขันติพโล
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บางที๔ปีบางที๕ปีบ้างจติสงบแน่วววอยูต่ลอดเวลาพอหลงัจากนัน้
จติกลบัไม่สงบร้อนนนนเพราะสตสิมาธหิายอย่างนี้หลวงพ่อเรยีกว่าขดุ
ปูรูหายจิตขาดสติจิตไม่มีปัญญา”ผู้เขียนเป็นอาการเช่นนั้นจริงๆ
ทุกประการนับแต่วันที่จิตที่เคยชุ่มชื่นร่มเย็นมีสติสัมปชัญญะสงบนิ่งอยู่
เสมอๆตลอดเวลาอยู่ๆจิตก็เกิดงุ่มง่ามเซื่องซึมมีสติระลึกรู้อยู่ในที่ตั้ง
ของจิตก็จริงแต่ไม่รู้จะท�าเพื่ออะไรจิตมีความสงบดีแต่พอไม่อยู่ในฐานที่
ตัง้มัน่ของจติกท็ึม่ๆแบบไม่มสีาเหตุกห็วนมาระลกึถงึค�าสอนของหลวงพ่อ
ก็คิดได้ว่านี่เป็นก�าลังของสมาธิที่มีเสื่อมได้เพราะจิตขาดปัญญานั้นเอง
ผูเ้ขยีนกลบัมาตัง้ต้นใหม่ทัง้หมดจนจติสงัเกตเหน็ว่าเหตใุดทกุบททกุกณัฑ์
ที่หลวงพ่อท่านเทศนาท่านสนทนาธรรมที่ท่านสอนท�าไมหลวงพ่อท่าน
เน้นย�า้“ให้รูจ้กัฐำนทีต่ัง้ของจติ”แล้วท�าไมหลวงพ่อ“ให้ดจูติไปเรือ่ยๆ” 
เพื่อสิ่งใดขอให้ผู้ปฏิบัติทราบว่าเหตุที่หลวงพ่อท่านสอนให้มีสติประจ�าจิต
ให้ได้เสียก่อนจนให้สติประจ�าจิตนั้นก็เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือให้สติ
ประจ�าจิตนั้นกลายเป็นสติวินโยกล่าวคือให้มีสติเป็นหัวหน้าประจ�าจิต
ให้สตเิป็นมหาสตนิัน่เองเมือ่จติมสีตเิป็นหวัหน้าน�าทางไปให้สตเิป็นเพือ่น
ของจติจติไปไหนสตจ่ิอไปทีน่ัน้เมือ่นัน้จติจงึทวนกระแสกลบัเข้าไประลกึรู้
อยูต่รงฐานทีต่ัง้ของจติทกุอริยิาบถเองโดยไม่ตัง้ใจน่าแปลกตรงทีเ่มือ่มสีติ
เข้มแขง็แล้วจติจะมพีลงัมหาศาลเมือ่ก่อนความคดิเป็นเครือ่งมอืของกเิลส
แต่เมือ่สตสิมัปชญัญะประจ�าจติแล้วสตเิหมอืนเครือ่งฟอกความคดิเป็นตวั
กลั่นกรองความคิดจนท�าให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วธรรมะทั้งปวงปัญญา
ก็คือความคิดที่เกิดจากสติกลั่นกรองแล้วนั่นเองจะสงบไม่สงบก็ช่าง
เพราะวางเสียแล้ว

จากอดตีเมือ่คดิเมือ่ปรงุแล้วเราไม่ทราบความคดินัน้จงึเป็นช่องทาง
ให้กิเลสตัณหาอุปาทานเข้ามาตีจิตใจเราจนย่อยยับแต่เมื่อมีสติสัมป-
ชญัญะเกดิขึน้เองแล้วความคดิทีเ่คยเป็นตวัหลอกล่อสติจบัความคดิเหล่านัน้
กลัน่กรองช�าแหละออกให้เหน็จนหมดเปลอืกความคดิเกดิสตหิมนุทวน
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กระแสเข้าไปกลายเป็นอนจิจงัทกุขงัอนตัตาอศัจรรย์จติแท้สตกิลัน่กรอง
เอาปัญญามาอบรมย้อนศรลงทีจ่ติจนรูส้กึว่ามนัเกดิขึน้รูแ้ล้วมนักด็บัไป
กระบวนการคิดมันย้อนศรแตกต่างไปจากคนธรรมดาดังนั้นผู้ที่รู้แจ้ง
เหน็ธรรมนัน่คอืการเหน็ข้อผดิพลาดของตนในอดตีรูจ้นเข้าใจแล้วเหน็ว่า
สิง่นัน้ผดิจติจงึขยาดแล้ววางเองแล้วไม่ท�าอกีต่อไปนีเ่องคอืรูธ้รรมเหน็
ธรรมอุปมาเหมือนดั่งคนเคยโดนไฟลวกมาแล้วแต่ไม่รู้แต่เมื่อวันหนึ่งรู้
แล้วว่านีค้อืไฟๆนี้มนัร้อน...อ๋อคราวก่อนทีโ่ดนลวกเพราะไฟนีเ่องเรา
ไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วไม่จับไม่ต้องไม่เข้าใกล้เด็ดขาดนี่เองรู้ธรรม
เหน็ธรรมมนัคอืการเหน็ธรรมชาตติามจรงิสตติวัเดยีวประจ�าจติจนเป็น
ปกติเท่านั้นถอดรหัสโลกและภพชาติได้

การท�าสติให้เป็นปกติจิตดังนี้การนั่งการยืนการเดินการนอน
การกนิการดืม่การพดูการคดิจติระลกึรู้แล้วรูแ้บบลงณขณะปัจจบุนั
จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่สุดปัญญำจึงไม่ใช่อะไรเลย มันคือควำมคิดที่ถูกสติ 
สกดัให้แล้วนีเ่องไม่ใช่รูอ้ะไรนอกโลกรูอ้ะไรพสิดารอะไรเลยมนัรูต้ามจรงิ
ตามธรรมดานีเ่องเมือ่ถงึขัน้นีแ้ล้วหมดสงสยัผูภ้าวนามหีน้าทีอ่ย่างเดยีว
คอืให้มสีตปิระจ�าฐานทีต่ัง้ของจติต่อไปจนมสีตเิข้าไปนอนในฐานทีต่ัง้ของจติ
สตจิะสอนธรรมะเราทัง้วนัทัง้คนืเมือ่เพยีงพอแก่ธรรมะแล้วพอแก่เหตแุล้ว
จิตย่อมจะสลัดคืนโลกนี้ไปตามธรรมดาเท่านั้นเอง

ปัญญาจึงไม่ใช่อะไรเลย 
มนัคอืความคดิทีถ่กูสตสิกดัให้แล้วนีเ่อง 
ไม่ใช่รู้อะไรนอกโลก
รู้อะไรพิสดารอะไรเลย 
มันรู้ตามจริง ตามธรรมดานี่เอง
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น้อมสู่ใจ
เหม่อมอง
จ้องจันทร์
เพ้อฝัน
ร�่าไป
เหลียวมอง
จ้องใจ
เห็นความ
เคลื่อนไหว
ของอารมณ์

รู้
เมื่อจิตไหล ก็ให้รู้ ดูที่จิต
หลงครุ่นคิด ก็ให้รู้ ดูเอาไว้
เมื่อจิตเผลอ ก็ให้รู้ ดูเข้าไป
ผลสุดท้าย มีแต่รู้ “กู”ไม่มี

น้อมสู ่ ใจ
พระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโณ

จากหนังสือ
น้อมสู่ใจ เล่ม ๑
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งำนหลัก
งานเอ๋ยงานหลัก
คือถอนรัก หักชัง ระวังจิต
ถ้าปล่อยกาย ปล่อยใจ ไปตามคิด
จะโดนพิษ ชัง-รัก ปักจนตาย

ยินดียินร้ำย
ยินดี เหมือนถูกตบ แก้มซ้าย
ยินร้าย เหมือนถูกตบ แก้มขวา
ไม่อยากถูกตบ ทั้งขวา ทั้งซ้าย
ก็จงวางใจ เป็น อุเบกขา

อำรมณ์
อย่าหลงเข้าไปในอารมณ์
เมื่อกระทบอารมณ์ทั้งหกทาง
ปล่อยจิตเป็นกลางๆ
ใช้สติแตะรู้เพียงเบาๆ
มีสติแตะรู้และปล่อยวางความคิดตลอดชีวิตไม่ทุกข์
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ใจ
ไม่มีอะไร น่าดู เท่าใจ
ดูนอก เห็น นอก
ดูใน เห็น ใน
ดูใจ เห็น ธรรม
คัมภีร์ใหญ่อยู่ที่ใจเรา

ลมหำยใจ
ความโง่อย่างมหันต์
คือการปล่อยลมปราณ
ทิ้งไปเปล่าๆฟรีๆ
สิ่งประเสริฐมหาศาล
คือลมปราณของเรา
หายใจออกหายใจเข้า
มีสติเฝ้ารู้เรื่อยไป

วันใหม่
ตื่นนอนทุกเช้า
นิมนต์พระพุทธเจ้า
มาประทับที่ใจ
จะท�าพูดคิดอะไร
ให้ปรึกษาพระพุทธองค์

อย่ำลืม
เมื่อช�าระ
ร่างกาย
อย่าลืม
ข�าระใจล้างใจ
เมื่อให้อาหาร
ทางกาย
อย่าลืม
ให้อาหารทางใจ
เมื่อศึกษา
ทางร่างกาย
อย่าลืม
ศึกษาทางจิตใจ
เมื่อท�าสิ่งต่างๆภายนอก
อย่าลืม
ท�าความรู้สึกตัวภายใน
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ปีใหม่ในที่นี้หมายถึงกาลเวลาที่ได้เวียนมาถึงศักราชใหม่ตาม
ความเชือ่ของมนษุย์ทีเ่กดิมาในกลุม่ของชาตพินัธุ์ทีแ่ตกต่างกนัค�าว่า“ชวีติ
ใหม่”ในที่นี้หมายถึงความเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากชีวิตเดิม

ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้เห็นนกนางแอ่นบินอพยพหนีหนาวผ่านมาหลาย
ประเทศโดยอิสระเสรีมิต้องใช้ใบผ่านเขตแดนแสดงเหมือนกับมนุษย์ผู้มี
ความเห็นผิดไปจากธรรมยิ่งพัฒนาสมองให้มีความรู้ความสามารถความ
เห็นผิดจึงมีเพิ่มมากขึ้นแล้วท�าให้อิสรภาพของชีวิตลดลงทั้งนี้เป็นด้วยเหตุ
ของการพฒันาปัญญาไปในทางทีผ่ดิไปจากธรรมร่วมกบัการมอีตัตาเกดิขึน้

ปีใหม่-
ชีวิตใหม่

ดร.สนองวรอุไร
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อัตตำคือตัวตนหรือความเห็นแก่ตัวในทางโลกมนุษย์กลบฝังอัตตา
ด้วยการประพฤตจิรยิธรรมทีเ่กีย่วข้องเช่นจรยิธรรมของการเป็นลกูทีด่ขีอง
พ่อแม่จรยิธรรมการเป็นศษิย์ทีด่ขีองครูจรยิธรรมการเป็นพลเมอืงทีด่ขีอง
ประเทศชาติฯลฯหากเมื่อใดมนุษย์ผู้มีความรู้ความสามารถในทางสมอง
มไิด้ประพฤตจิรยิธรรมหรอืมไิด้กลบยงัอตัตาของตนความเหน็แก่ตวัย่อม
มีเกิดขึ้นดังที่เห็นมนุษย์ผู้เป็นใหญ่ในสังคมประพฤติเบียดเบียนในรูปแบบ
ต่างๆจึงมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

ผู้รู้จริงแท้และรู้จริงในทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรัสสอนชาวพุทธในท�านอง
ทีว่่า“จงเลอืกบคุคลผูม้ศีลีมธีรรม ขึน้เป็นหวัหน้ำของสงัคม แล้วจะท�ำให้ 
สงัคมมแีต่ควำมสงบสขุ”และในครัง้ทีผู่เ้ขยีนไปปฏบิตัธิรรมอยูท่ีว่ดัมหาธาตฯุ
ท่าพระจนัทร์ท่านเจ้าคณุโชดกได้พดูกบัผูเ้ขยีนในท�านองทีว่่า“ถ้ำไม่เอำศลี 
ลงคมุให้ถงึใจแล้ว ใจย่อมหวัน่ไหว ไม่สำมำรถตัง้มัน่เป็นสมำธไิด้”ผูเ้ขยีน
ในครั้งกระโน้น(พ.ศ.๒๕๑๘)จึงรู้ได้ทันทีว่าศีลมีความส�าคัญต่อการ
พัฒนาจิตต้องท�าให้จิตมีศีลคุมอยู่ทุกขณะตื่นแล้วจิตจึงจะเข้าถึงความ
ตั้งมั่นเป็นสมาธิและเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้

ค�าว่า“ศีล”หมายถึงความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจ
ให้เรียบร้อยซึ่งความจ�าเป็นส�าหรับชาวพุทธฝ่ายเถรวาทมีความจ�าเป็นใน
การพฒันาจติให้เกดิปัญญาเหน็แจ้งผูรู้จ้รงิได้กล่าวไว้ว่าการมศีลี๕คมุใจ
สามารถพัฒนาจิตไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันและสกทาคามีได้
การมีศีล๘คุมใจสามารถพัฒนาจิตไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลขั้นอนา-
คามไีด้และการมอีย่างน้อย-ศลี๑๐คมุใจสามารถพฒันาจติไปสูก่ารเป็น
พระอรยิบคุคลขัน้พระอรหนัต์ได้ด้วยเหตนุีผู้เ้ขยีนจงึต้องมศีลี๕คมุใจอยู่
ทุกขณะตื่น

นอกจากรู้และมีศีล๕คุมใจแล้วยังต้องมีกุศลธรรมอย่างอื่นคุมใจ
อีกด้วยชีวิตจึงจะสามารถด�าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามได้ผู้เขียนได้ตั้ง
ปรารถนาที่จะสั่งสอนสัตว์(รูปนาม)ที่เกิดอยู่ในสุคติภพ(มนุษย์เทวดา
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พรหม)มใิห้เอาจติไปรองรบัความเป็นทาสของความโลภความโกรธความ
หลงทั้งนี้เพราะอกุศลธรรมทั้งสามมีพลังผลักดันจิตวิญญาณที่ทิ้งรูปขันธ์
แล้วให้โคจรไปสูอ่บายภมูิ(ภพนรกภพเปรตภพอสรุกายภพดริจัฉาน)ได้
มีพระป่า(อรัญวาสี)รูปหนึ่งเคยพูดไว้ว่า“ได้ลาพุทธภูมิมา๓ครั้งแล้ว
แต่พระอินทร์องค์นี้มิให้ลา”ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุพระป่าได้รับพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนว่าท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันข้างหน้า
ผู้เขียนจึงได้พูดกับพระป่า(พระนิยตโพธิสัตว์)รูปนั้นว่า“ผมจะตามไป
เกิดเป็นสาวกของท่านในวันข้างหน้าชีวิตหน้าผมจะไปบอกเทวดาและ
พรหมมใิห้เอาจติไปเป็นทาสของอกศุลธรรม๓อย่างคอืความโลภความ
โกรธความหลงแล้วจากนั้นจึงจะลาจากวัฏฏสงสารนี้ไป”

ต้องขออภยัท่านผูรู้จ้ากต�าราว่าต้องเอาศลีคมุกายและคมุวาจาเพราะ
นั่นเป็นเพียงสัญญาที่มีผู้เขียนบอกไว้ในคัมภีร์ต�าราแต่ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนา-
ธุระรู้ว่าต้องเอาศีลลงคุมให้ถึงใจแล้วจึงจะพัฒนาใจให้เข้าถึงความรู้สูงสุด
ที่เป็นโลกุตตรญาณ(ญาณ๑๖)ได้

นอกจากมศีลีคมุใจแล้วผูป้รารถนาความจรงิในชวีติยงัต้องมกีศุลธรรม
อืน่ทีจ่�าเป็นต่อการมชีวีติดงีามเช่นมขีนัติมเีมตตามสีติมปัีญญาเหน็ถกู
ตามธรรมฯลฯคุมใจด้วยเช่นกัน

ค�าว่า“ขนัต”ิหมายถงึอดทนได้แก่ทนล�าบากทนตรากตร�าทนเจบ็ใจ
ทัง้นีเ้พือ่ให้ชวีติบรรลเุป้าหมายทีด่งีามขนัตเิป็นหนึง่ในบารมี๑๐เป็นหนึง่
ในคุณธรรมที่น�าความเป็นมงคลมาสู่ชีวิตคนโบราณนิยมเอาขันติมาคุมใจ
มใิห้หวัน่ไหวคอืทนล�าบากทนตรากตร�าทนเจบ็ใจผูเ้ขยีนเคยได้รบัการสัง่
สอนจากผู้ใหญ่ว่า“ปิดหูซ้ำยขวำ ปิดตำสองข้ำง ปิดปำกเสียบ้ำง เรำนั่ง 
สบำย”นัน่คอืคณุธรรมของขนัตทิีเ่ป็นบ่อเกดิแห่งความสามคัคีมคีนรกัใคร่
เอ็นดูไม่มีเวรภัยใดๆแผ้วพานฯลฯดังนี้เป็นต้น

ค�าว่า“เมตตา”หมายถงึการมใีจรกัการมใีจปรารถนาให้เกดิประโยชน์
และความสุขแก่สรรพสัตว์ที่ตนเข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วยเมตตาโดยทั่วไป
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บุคคลผู้หวังความเป็นอิสระ
ให้เกิดขึ้นกับชีวิต 
ควรต้องพัฒนาจิตให้มีปัญญาเห็นถูก 
หรือเรียกว่าปัญญาเห็นแจ้งนั่นเอง

เกิดได้ด้วยการพัฒนาจิตให้มีสติจึงมีอุบัติเหตุของชีวิตเกิดขึ้นบ่อยด้วย
เหตุนี้ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้ทีมงานของชมรมกัลยาณธรรมมีสติคุมใจอยู่
ทุกขณะตื่นเมื่อถึงวันเริ่มต้นศักราชใหม่ควรเจริญพุทธมนต์ข้ามปีแทนที่
หลงัจากcountdownแล้วจะดืม่สรุาเมรยัฉลองศกัราชใหม่ซึง่เป็นการกระท�า
ที่น�าบาปกรรมเข้าสั่งสมไว้ในจิตวิญญาณแล้วอุปสรรคและปัญหาของชีวิต
จะเกิดตามมาได้

สุดท้ายในวาระเปลี่ยนเข้าศักราชใหม่นี้บุคคลผู้หวังความเป็นอิสระ
ให้เกดิขึน้กบัชวีติควรต้องพฒันาจติให้มปัีญญาเหน็ถกูหรอืเรยีกว่าปัญญา
เห็นแจ้งนั่นเองปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสมองเป็นปัญญาเห็นผิดไป
จากความเป็นจรงิหรอืเป็นความจรงิอยูช่ัว่ขณะหนึง่เมือ่กาลเวลาผ่านเนิน่
นานไปแล้วเหตุผลที่เคยสัมพันธ์กันจะไม่สัมพันธ์กันอีกต่อไปความจริงที่
เคยเป็นจะไม่เป็นจริงอีกต่อไปจึงเรียกความรู้จากสมองว่าเป็นจิตหรือเป็น
อวชิชาทีม่รีะบไุว้ในปฏจิจสมปุบาทในทางโลกคนส่วนใหญ่นยิมพฒันาสมอง
ด้วยการฟังผู้รู ้มาบอกกล่าวหรือด้วยการไปอ่านจากต�าราคัมภีร์ซึ่งเป็น
ได้เพียงความจ�าที่ไม่จริงแท้ตลอดไปผู้รู้จริงแท้จึงเรียกความรู้เห็นเข้าใจ
(ปัญญา)จากสมองว่าสญัญามใิช่เป็นความจรงิทีถ่าวรตลอดไปดงัความจรงิ
ทีไ่ด้จากการพฒันาจติให้เกดิความรูส้งูสดุทีเ่รยีกว่าโลกตุตรญาณหรอืญาณ
๑๖ซึง่เป็นความรูท้ีเ่ป็นจรงิแท้(ปรมตัถสจัจะ)ปัญญาจากสมองเป็นสญัญา
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การมคีณุธรรมทัง้ห้าคณุคมุใจอยูท่กุขณะตืน่ 
คือ มีศีลคุมใจ มีขันติ มีเมตตา มีสติ 
มีปัญญาเห็นถูกตามธรรมคุมใจ ฯลฯ  เหล่านี้
เป็นเหตุท�าให้ความเป็นอิสระของชีวิตได้เกิดขึ้น

ทีค่นจ�านวนมากนยิมพฒันากนัในแนวนีแ้ละยดึมัน่ถอืมัน่ว่าท�าได้ถกูตรงแล้ว
จึงปฏิเสธการพัฒนาปัญญาสูงสุดที่เกิดขึ้นกับดวงจิต

ผูเ้ขยีนได้ใช้ปัญญาจากสมองส่องน�าทางให้กบัชวีติเมือ่รปูขนัธ์เข้าถงึ
วาระสิ้นสุด(ตาย)จึงต้องเวียนตายเวียนเกิดอย่างมิรู้จบเหตุที่พูดเช่นนี้
ด้วยปีพ.ศ.๒๕๑๘ได้ไปพัฒนาจิตตามแนวของสมถกรรมฐานจนเข้าถึง
ความตัง้มัน่แน่วแน่(ฌาน)เมือ่ถอนจติออกจากความทรงฌานแล้วปพุเพ-
นวิาสานสุตญิาณได้เกดิขึน้จงึรูเ้หน็เข้าใจด้วยจติว่าตนได้น�าพาชวีติเวยีนเกดิ
เวยีนตายอยูใ่นภพต่างๆของวฏัฏสงสารอย่างมริูจ้บสิน้เมือ่ได้ถอยจติออก
จากความทรงฌานแล้วท่านเจ้าคณุโชดกได้แนะน�าให้ผูเ้ขยีนพฒันาจติไปใน
แนวทางของวปัิสสนากรรมฐานตามแนวของสตปัิฏฐาน๔จนสามารถบรรลุ
ญาณทัง้๑๖จงึได้เหน็ทางออกจากวฏัฏสงสารอย่างเด่นชดัได้รูว่้าบคุคลมี
ศักยภาพในการเลือกทางเดินให้กับชีวิตของตนเองได้

การมีคุณธรรมทั้งห้าคุมใจอยู่ทุกขณะตื่นคือมีศีลคุมใจมีขันติมี
เมตตามีสติมีปัญญาเห็นถูกตามธรรมคุมใจฯลฯเหล่านี้เป็นเหตุท�าให้
ความเป็นอิสระของชีวิตได้เกิดขึ้นผู้เขียนจึงมีความปรารถนาให้ทีมงาน
กัลยาณธรรมพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีชีวิตใหม่มีจิตเป็นอิสระจากโลกธรรม
และวัตถุด้วยการพัฒนาคุณธรรมทั้ง๕นี้มีอยู่กับใจทุกขณะตื่นแล้วชีวิต
ใหม่ในศักราชใหม่จึงจะเกิดขึ้นสมปรารถนา



ชมรมกลัยาณธรรมขอขอบคณุโรงพยาบาลสมทุรปราการโดยท่านผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลนายแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิ์และประธานชมรมจริยธรรมโรง
พยาบาลสมทุรปราการแพทย์หญงินติยาคมฤทธิ์ตลอดจนคณะผูบ้รหิารแพทย์
พยาบาลเจ้าหน้าที่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องทีเ่อือ้เฟ้ือสถานทีแ่ละสนบัสนนุร่วมมอื
ร่วมใจเปิดให้โอกาสชมรมกลัยาณธรรมได้จดัโครงการฟังธรรม
ปฏบิตัธิรรมบรกิารประชาชนทัว่ไปมโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมอย่าง
ต่อเนือ่งตลอดมานบัเป็นโรงพยาบาลทีม่วีสิยัทศัน์ทีจ่ะดแูลผูป่้วย
และบริการประชาชนทั้งกายจิตวิญญาณและสังคม

โปรดติดตามข่าวสารการจัดอบรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยชมรมกัลยำณธรรม  
ร่วมกบัโรงพยำบำลสมทุรปรำกำรได้ในHYPERLINK“http://www.kanlayanatam
.com/”\t“_blank”www.kanlayanatam.comหรอืFacebookPagekanlayanatam

กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ
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ไปๆมาๆชมรมกลัยาณธรรมกด็�าเนนิงานมาถงึปีที่๑๐เข้า
แล้วเป็น๑๐ปีแห่งความทรงจ�าและคณุค่าเราถอืก�าเนดิเมือ่พ.ศ.๒๕๔๖
มาจากกลุม่ผูส้นใจฟังธรรมทีม่โีอกาสได้ฟังธรรมจากท่ำนอำจำรย์ ดร.สนอง 
วรอไุรโดยส่วนตวัหลงัจากทีฉ่นัได้ฟังเทปเสยีงบรรยายเรือ่ง“ทางสายเอก”
ด้วยความกรณุาของท่ำนอำจำรย์จนิดำ มำสมบรูณ์ ฉนักไ็ด้พบท่านอาจารย์
ดร.สนองในอีกไม่กี่วันหลังจากนั้น(ต้องพูดว่า “มนัถงึเวลา”)ทราบข่าว
ว่าท่านลงมาบรรยายทีส่ถาบนัภาษาเยอรมนั(เกอเธ่)สาทรกรุงเทพฯเมื่อ
ได้ไปกราบท่านอาจารย์ครัง้แรกนัน้กส็มัผสัได้ถงึความเมตตามรีายละเอยีด

อัจฉรากลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

จากน ้อยเปนกองทัพธรรม

จากหนึ่ง
เป็นร้อย
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หลายอย่างทีท่�าให้รูส้กึศรทัธาท่านในงานนีไ้ด้พบน้องโจ้(จนัทร์จริำ วงษ์เลศิ)
ช่างภาพชมรมฯตอนนั้นเธอท�าหน้าที่อัดเทปเสียงอาจารย์บรรยายและยัง
ได้พบพีอ่ำรย์ี-พีช่อ มงคลสวสัดิ ์ซึง่ช่วยงานอาหารของชมรมฯต่อเนือ่งมา
ตลอด...เราต่างก็มาพบท่านอาจารย์ครั้งแรกในวันนั้น

แต่แรกชมรมกลัยาณธรรมใช้นามว่า“กลุม่กลัยำณธรรม”ด้วยการ
รวมตัวกันของหนุ่มสาวไม่กี่คนช่วยกันวางแผนจัดงานบรรยายธรรมเล็กๆ
อยากให้ผู้คนได้รับฟังธรรม(และเราได้ฟังด้วย)ก็ท�าตามๆเขาไปอย่าง
ต่อเนือ่งแรกๆแค่มคีนฟัง๕๐๐คนพวกเรากด็ใีจทีไ่ด้ช่วยกนัเผยแผ่ธรรม
โดยมีท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรเป็นที่ปรึกษาหากมีโอกาสก็ติดตาม
ท่านอาจารย์ไปบรรยายตามทีต่่างๆเช่นทีบ่รษิทัNSแถวซอยลาซาลบางนา
ได้พบพีเ่ฉลมิพนัธุ ์สมคัรพนัธุ ์ซึง่พีบ่อกว่าการได้ฟังธรรมครัง้นัน้เหมอืน
ท่านอาจารย์มาร้องเรยีกหรอืมารบัน�าไปสูเ่ปลีย่นแปลงวถิชีวีติไปในทางทีด่ี
ขึ้นมากพี่เฉลิมพันธุ์จึงมีศรัทธามาช่วยก่อตั้งเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
และรับหน้าที่เป็นwebmasterท�างานนี้ด้วยความเสียสละต่อเนื่องมาโดย
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ตลอดอีกครั้งไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งก็ได้พบท่ำน 
อำจำรย์มนตรี จตุรภัทรซึ่งตอนนั้นท่านและภริยาได้ลาออกจากราชการ
จากการเป็นอาจารย์มหาวทิยาลยัมาช่วยงานเผยแผ่ธรรมรบัใช้ครบูาอาจารย์
อย่างเต็มตัวอาจารย์มนตรีและอาจารย์แก้วศรัทธาท่านอาจารย์ดร.สนอง
มากและได้มาช่วยเป็นก�าลงัหลกัของชมรมกลัยาณธรรมตลอดมามพีีน้่อง
อกีหลายๆท่านทีฉ่นัไม่ได้รูจ้กัโดยตรงแต่แรกแต่กเ็หมอืนมเีครอืข่ายสายใย
ดึงดูดให้พวกเราเข้ามารวมกลุ่มท�างานธรรมชวนต่อๆกันมาหนุนเนื่อง
ไม่ขาดสายด้วยพลงัศรทัธาในธรรมในพระพทุธศาสนาในครบูาอาจารย์ใน
ท่านอาจารย์ดร.สนองวรอไุรและในแนวทางการท�างานของชมรมกลัยาณ-
ธรรมหรือศรัทธาในงานจิตอาสาทางธรรมอันบริสุทธิ์น�าบุญกุศลใส่ตน
ไม่ด้วยเหตผุลอย่างใดกอ็ย่างหนึง่กล้็วนเป็นปัจจยัน�าพวกเรามาเป็นกองทพั
ธรรมน้อยๆหนึ่งเดียวกัน

แรงบนัดาลใจและแรงศรทัธาในงานเผยแผ่ธรรมแต่แรกเริม่ของฉนันัน้
ไม่ทราบว่าหลั่งไหลมาจากไหนมากมายล้นเหลือถ้าศึกษาเรื่องพลังจิตคง
ต้องพูดว่าเป็นสิ่งที่ได้ตั้งใจหรือได้อธิษฐานมาเป็นแน่เมื่อมีอธิษฐานธรรม-
ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะท�าสิ่งดีงามด้วยจิตใจบริสุทธิ์ศรัทธาธรรมะก็จัดสรร
บันดาลให้เกิดเหตุปัจจัยต่างๆที่เกื้อหนุนให้ความตั้งใจนั้นมองเห็นเป็นรูป
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ธรรมเกดิเป็นกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์มากมายทัง้การจดัท�าสือ่ธรรมทาน
การจัดงานบรรยายธรรมและการเผยแผ่ธรรมอย่างต่อเนื่องกว้างขวางถ้า
ฉนัคดิคนเดยีวคนอืน่ไม่เอาด้วยเรือ่งคงไม่ยดืยาวมาปานนี้แต่นีค่ดิจะท�า
อะไรแล้วมีคนสนับสนุนมีคนเห็นดีเห็นงามมากมายเป็นขบวนเรื่องมันก็
เลยสืบเนื่องบุญกุศล...มาจนบัดนี้

ขอเล่าย้อนไปเรือ่งส่วนตวัจากวยัเดก็จนจบชัน้มธัยมมโีอกาสเข้าเรยีน
ในโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์(บ้านเดิมอยู่อ�าเภอหัวหิน)
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้รับ
พระราชทานทุนเรียนดีและความประพฤติดีต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษา
มัธยมความใฝ่ดีและความเป็นผู้น�าหล่อหลอมฝังลึกในจิตใจจึงตั้งใจว่า
หากมีโอกาสจะขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการท�าความดีและ
ช่วยเหลือสังคมตามรอยพระยุคลบาทพระผู้ราชทานมงคลแก่ชีวิตหาก
มีโอกาสล่ะก็...จะท�าดีให้เต็มก�าลังความสามารถจนต่อมาได้มาเรียนจบ
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหมอฟัน...จนได้เปิด
คลนิกิส่วนตวัอยูท่ีป่ากน�า้สมทุรปราการและได้อาศยัใช้พืน้ทีค่ลนิกินีเ้อง
เป็นที่ท�าการของชมรมกัลยาณธรรมมาโดยตลอด
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สิบปีผ่านไป...จนบัดนี้ชมรมกัลยาณธรรมก็ยังอยู่ที่คลินิกนี่(คลินิก
เปิดมาครบ๒๐ปีแล้ว)เราไม่มีทุนมากก็ท�าตามประสาทุนน้อยแต่ใจ
เกนิร้อยท่านจงึอย่าได้แปลกใจหากชมรมฯนี้ไม่มทีีท่�าการหรอืส�านกังาน
แยกต่างหากและไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าได้อาศัยพื้นที่ของคลินิก
อัจฉราทันตแพทย์นี้เองเป็นส�านักงานเมื่อเปิดเป็นชมรมกัลยาณธรรมได้
๔ปีแล้วบรษิทับำงกอกเยเนอรลัเอ๊กซเพรสจ�ำกดัทีถ่นนสาทรช่วยกรณุา
รบัเป็นสาขาชมรมฯเพือ่วางสือ่เผยแผ่ธรรมขอกราบขอบพระคณุในความ
เมตตาของท่านไว้ณที่นี้แต่ที่ท�าการหลัก-ส�านักงานก็คงเป็นที่คลินิก
อจัฉราทนัตแพทย์มคีนเคยแวะมาชมสือ่ธรรมะทีค่ลนิกิในช่วงคนไข้เยอะๆ
แล้วติติงว่า“ที่นี่แคบนะ บริการไม่ทันใจ-มัวแต่คุยกับคนไข้ ท�าไมหมอไม่ 
เปิดแยกเป็นสัดส่วนของชมรมฯ ต่างหากล่ะ”ฉันรับฟังและขอโทษขอโพย
ทีผู่ช่้วยทนัตแพทย์มวัแต่อธบิายจ่ายยาคนไข้...กข็อน้อมรบัขออภยัในความ
ไม่สะดวกแต่แอบพูดในใจว่า...มีก�าลังเท่านี้แหละ...ท�าไปตามประสาตาม
ก�าลัง...ส่วนเจ้าหน้าที่ชมรมฯก็อาศัยผู้ช่วยทันตแพทย์ช่วยๆกันและมี
พีน้่องจติอาสาทีอ่าสาสมคัรเข้ามาช่วยงานทัง้เบือ้งหน้าเบือ้งหลงัสบืต่อกนัมา
ไม่ขาดสายปัจจุบันเราต้องเช่าสถานที่เพิ่มไว้เก็บธรรมทานถึง๒แห่งใน
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ละแวกใกล้เคยีงมเีพือ่นๆมาช่วยท�างานเบือ้งหลงัทีค่ลงัหนงัสอืสกั๔-๕คน
เพื่อนๆหลายท่านท�างานด้วยความเสียสละผูกพันเหมือนพี่เหมือนน้อง
ถงึปัจจบุนันี้ชมรมกลัยาณธรรมมสีมาชกิเกอืบ๓หมืน่คนจนพีเ่ฉลมิพนัธุ์
ต้องขอหยุดรับสมาชิกใหม่ไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อจัดระบบทะเบียนสมาชิกให้
ทันสมัยขึ้นนอกจากสมาชิกแล้ว...ก็ยังมีผู้ติดตามที่ไม่ได้สมัครสมาชิกอีก
จ�านวนมากที่สนใจงานของชมรมฯและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ
รวมทัง้การบรรยายธรรมแต่ละครัง้เวบ็ไซต์ชมรมฯจะถ่ายทอดงานแสดงธรรม
ทุกครั้งไปยังทุกพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตได้เพิ่มโอกาสการ
เผยแผ่ธรรมสู่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้นมากจึงขออนุโมทนาทุกท่านที่มี
ส่วนช่วยขบัเคลือ่นกจิกรรมน�าธรรมะของพระพทุธเจ้าสูส่งัคมหนึง่แรงของ
ท่านที่ได้ช่วยจะมากจะน้อยแม้ช่วงเวลาหนึ่งที่ท่านได้สนับสนุนล้วนมี
คุณค่าความหมายและเป็นพระคุณที่ชมรมฯควรร�าลึกทุกพลังทุกน�้าใจ
มีส่วนให้ชมรมกัลยาณธรรมยังคงยืนหยัดสร้างคุณประโยชน์หมุนกงล้อ
ธรรมจักรได้ต่อเนื่องตลอดมา

ย้อนไปเล่าอีกนิดว่าหลังจากได้พบท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไร
ไม่นานนักกลุ่มกัลยาณธรรมก็ขยายเป็นชมรมกัลยาณธรรมเพราะเริ่ม
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มีแนวร่วมเข้ามาช่วยกันมากขึ้นทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันคือท�างาน
แนวหลงัทางธรรมแบบอาสาสมคัรรบัใช้ธรรมะพร้อมทัง้ปฏบิตัขิดัเกลาจติใจ
ส่องมองกิเลสตนไปด้วยเป็นการท�างานแบบจิตอาสาล้วนๆซึ่งเรื่องอัตตา
มานะทฏิฐิเป็นเรือ่งทีต่่างต้องพจิารณาตนมากๆทีแ่ห่งนี.้..ท�าให้ฉนัได้พบ
กัลยาณมิตรที่น่าประทับใจมากมายที่ล้วนมีความจริงใจทุ่มเทเสียสละ
อย่างบริสุทธิ์ใจฉันได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ผู้รู้เปี่ยมด้วยเมตตาคอย
แนะน�าให้ก�าลังใจในการท�างานของพวกเราพวกเราสามารถจัดงานใหญ่ๆ
ได้โดยไม่ต้องมีบริษัทจัดการหรือนายทุนใหญ่หนุนหลังไม่มีใครเป็น
มืออาชีพในการบริหารที่นี่เราใช้หัวใจกันล้วนๆโดยมีธรรมาธิปไตยเป็น
หัวใจในการท�างาน...รับฟังแบ่งปันเอื้ออาทรกันเหมือนพี่เหมือนน้อง
เมื่อหลายท่านทราบข่าวงานของชมรมฯได้รู้ได้เห็นผลงานก็เกิดจิตศรัทธา
หนุนเนื่องเข้ามาช่วยเสริมพลังกองทัพธรรมจิตอาสานี้ให้เข้มแข็งขึ้นหลาย
ท่านเสนอตวัเอานัน่มาช่วยเอานีม่าให้ยมืมรีถกใ็ห้ยมืรถมเีตน็ท์กใ็ห้ยมื
เต็นท์สั่งอาหารหรือท�าอาหารมาช่วยมีปัจจัยก็เอามารวมๆกันเป็นต้น
เวลาจัดงานแสดงธรรมก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเช่น
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดร.สำธิต พุทธ- 
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ชยัยงค์ท่านกเ็มตตาชมรมกลัยาณธรรมมากเป็นบญุแท้ๆ...จนไม่อาจเอ่ย
ถึงผู้มีพระคุณได้ครบถ้วนแต่ประทับใจซาบซึ้งใจมากๆ

เวลาเพื่อนๆมาช่วย...พวกเราก็ดีใจเวลาเพื่อนๆคนไหนหายไป...
พวกเราก็อาลัยและคิดถึงแต่อยู่ไปนานๆก็จะเริ่มชินกับกฎธรรมชาติว่า
เกดิขึน้-ตัง้อยู-่ดบัไปในเมือ่อะไรๆกไ็ม่เทีย่งเราท�าหน้าทีข่องเราให้ดทีีส่ดุ
ตามเหตุปัจจัยก็พออย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรให้ทุกข์กินเปล่า...ถ้ามันสุด
วสิยักอ็ย่าฝืนทกุอย่างย่อมมเีหตมุปัีจจยัเมือ่หมดเหตปัุจจยัเรากต้็องน้อมรบั
กระทั่งตัวเราเอง เมื่อไหร่ที่หมดเหตุปัจจัย เราก็ต้องจากไปเช่นกัน...เรา
จัดกิจกรรมบรรยายธรรมมหากศุลตลอดมาอย่างต่อเนือ่งตลอดนบั๑๐ปี
ปีละประมาณ๓ครัง้ จากคน๕๐๐กลายเป็นคน๕-๖พนัคนจนต่อมา
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มกีลุม่องค์กรชมรมอืน่ๆ เกิดศรัทธาในแนวคิดแบบอย่างน�าไปจัดตั้งกลุ่ม
ชมรมองค์กรขึ้นเผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทานในหลายๆแห่งอีกมากมาย
น่าอนุโมทนาที่สังคมมีกลุ่มผู้เผยแผ่ธรรมช่วยเป็นก�าลังให้ครูบาอาจารย์
ท�างานถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

ในฐานะทีฉ่นัเป็นเหมอืนส่วนกลางในการประสานงานของชมรมฯฉนั
ได้ผ่านประสบการณ์มากมายในการท�างานที่นี่มีบ้างบางเวลาที่รู้สึกท้อแท้
เหนือ่ยล้าแต่พอถงึตอนนัน้...กจ็ะมหีลายๆอย่างมาคอยเตอืนใจมหีลายๆ
ความปรารถนาดีคอยให้ก�าลังใจให้ยืนหยัดอยู่ตรงนี้...ท�าหน้าที่นี้ต่อไป
ปรับปรุงแก้ไขจิตใจตนให้ยอมรับสิ่งที่ไม่เป็นดั่งหวังและเรียนรู้ที่จะรู้ทัน
กเิลสของตนเองแทนการไปแก้ไขเพ่งโทษสิง่ภายนอกแต่ความเจบ็ปวดและ
ความทกุข์เป็นเรือ่งของวบิากทีต้่องยอมรบัเรารกัจะท�างานใหญ่รกัจะสละตน
อยู่หน้าแถวก็ต้องแบกรับแรงปะทะมากหน่อยต้องรับให้ได้...โดยยึด
พุทธพจน์ที่ว่า“บัณฑิต..แม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรม” ...เพียงแต่แค่ทราบ
ว่าสิง่ทีช่มรมกลัยาณธรรมด�าเนนิอยูน่ีม้คีณุค่ากบัชวีติผูค้นทัง้หลายอย่างไร
ก็เป็นพลังใจให้ฉันและเพื่อนๆท�างานนี้ต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวจนกว่าจะ
หมดเหตุปัจจัย...วันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกที

อยากฝากความในใจถงึกลัยาณมติรและทกุท่าน...ทัง้ทีรู่จ้กัและไม่รูจ้กั
ว่าฉันไม่เคยลืมน�้าใจของทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนให้ชมรมกัลยาณธรรม
ได้มโีอกาสช่วยเหลอืพระศาสนาและสงัคมขอให้เราเป็นก�าลงัใจกนัช่วยกนั
คนละไม้คนละมือให้งานชมรมกัลยาณธรรมสามารถเติมความสงบเย็น
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สู่สังคมได้ต่อไปจะว่าไปแล้วที่นี่เป็นศูนย์รวมตัวของคนดีจ�านวนมากที่มี
ใจรกัในธรรม...การท�างานจติอาสาเป็นงานทีมุ่ง่หมายในการ“ให้”ด้วยใจ
เราให้ธรรมะเป็นทานและเราได้ปฏบิตัขิดัเกลาจติใจตวัเองด้วยตามก�าลงัสติ
ปัญญางานใหญ่คนมากยากนกัทีจ่ะไม่มกีารกระทบกระทัง่ใจกนับ้างแต่
ถ้าเราตัง้ใจย้อนมามองใจเราจะเหน็ได้ชดัถงึปัญหาทีแ่ท้จรงิว่าของทกุอย่าง
ล้วนเกิดจากความยึดมั่นส�าคัญหมายอัตตามานะ ทิฏฐิ และกิเลสของ
เจ้าของล้วนๆการท�างานร่วมกันหากมัวแต่เพ่งโทษเหตุปัจจัยภายนอก
ก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์หรือจิตฉลาดขึ้นหากเมื่อใดได้ใช้สติ มีปัญญาส่อง
กลับมาดูใจตัวเองบ่อยๆก็จะเป็นก�าไรทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
ไม่มีใครขาดทุนอย่างแน่นอน

ขอน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยความ
เคารพเหนอืเศยีรเหนอืเกล้ากราบขอบพระคณุท่านผูม้อีปุการคณุและผูร่้วม
ธรรมนาวาทุกท่านและทุกแรงใจที่ติดตามกิจกรรมของชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมกลัยาณธรรมจะอยูใ่นชวีติจติวญิญาณของฉนัตลอดไปหากชวีติทีม่ี
คณุค่าคอืชวีติทีเ่พยีบพร้อมในการสร้างสรรค์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็
จะขอท�าหน้าทีน่ีใ้ห้ดต่ีอไปตามเหตปัุจจยัทีจ่ะช่วยสนบัสนนุ...หลายอย่างใน
วนันีท้ีก่�าลงัด�าเนนิไปแม้ยงัไม่พบค�าตอบสดุท้ายกจ็ะพากเพยีรตัง้ใจศกึษา
ปฏบิตัขิดัเกลาและแก้ไขปรบัปรงุพฒันาต่อไปแต่สิง่หนึง่ทีด่เูหมอืนจะเข้าใจ
มากขึน้กค็อืค�าถามของท่านอาจารย์ดร.สนองวรอไุรทีท่่านเอ่ยทกัทายฉนั
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ไว้๑๐ปีก่อนในโอกาสได้ไปกราบเท้าท่านครัง้แรกเมือ่ปี๒๕๔๖ท่านได้
ทกัฉนัไว้ให้งงอยูน่านหลายปีว่า“จ�าไม่ได้เหรอ...ว่าอธษิฐานไว้ว่าอย่างไร...
ก่อนจะมาเกิด”...ตอนนี้ฉันคิดว่าพอเข้าใจค�าตอบแล้ว...

สดุท้าย...และสดุท้าย...“ไม่มงีานเลีย้งใดทีไ่ม่เลกิรา”และ“ส่งหมืน่ลี้
ก็ไม่แคล้วต้องอ�าลา”เป็นสองประโยคสุดท้ายที่ขอฝากไว้...ในฐานะที่ได้ท�า
หน้าที่นี้มาเป็นเวลาพอสมควรขอถือโอกาสบอกกล่าวเอ่ยค�าอ�าลาทุกท่าน
ด้วยความขอบพระคณุในเมตตาของทกุท่านจากใจ...ขอได้โปรดอโหสกิรรม
ในสิ่งที่ได้เคยล่วงเกินทุกท่านทุกรูปนาม ด้วยกายวาจาใจจะโดยเจตนา
หรือไม่ก็ตามในชาติภพใดๆก็ตามและก็พร้อมอโหสิกรรมให้ทุกเหตุ
ทกุปัจจยัทีไ่ด้มากระทบกระเทอืนของทกุรปูทกุนามตลอดในวฏัฏสงสารนี.้..
ถึงวันนี้นาทีนี้...มั่นใจแล้วว่า เหนื่อยแล้วเบื่อแล้วกับการเดินทางไกลใน
สังสารวัฏที่เหลืออยู่ คือการตอบแทนคือการชดใช้และคือการเรียนรู้...
เพื่อความเป็นอิสระด้วยการอุทิศตนบ�าเพ็ญกุศลทั้งประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่านให้ถงึพร้อมเท่านัน้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นอะไรอกีแล้ว...
การเดินทางของเราทุกคนจริงๆแล้วต่างคนก็ต่างเดินเราอาจมาเจอกัน
มากมายร่วมทางบนถนนเดียวกันแต่ต่างคนก็ต่างเดินจริงๆไม่มีใคร
เกีย่วกบัใครไม่มใีครจงูใครมาหรอืจะพาใครไปได้ทานอาหารในวงเดยีวกนั
อิ่มไม่พร้อมกันฉันใดการเดินทางไกลในสังสารวัฏนี้ก็ไม่ต้องคอยกัน
ฉันนั้น...ใครถึงก่อนก็ดีใจด้วยรีบๆเดินกันเข้าเถิด...ไม่ต้องรอกันนะ
เพือ่นๆหากถงึเวลานัน้...ทีไ่ม่มอีจัฉราไม่มชีมรมกลัยาณธรรมไม่มรีปูนาม
ไหนๆไม่มีอะไรเหลือแล้ว...ก็ขออนุโมทนากบัทกุท่านไว้ล่วงหน้าในการ
เดินไปสู่จุดหมายเดียวกันคือหยุดและเย็น...ปล่อยและวางทุกสิ่ง
ทกุอย่าง...และขอนอบน้อมกราบพระบาทองค์สมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมา-
สัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเหนือเศียรเกล้าไว้ณที่นี้
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ผมได้รับเกียรติจากทพญ.อัจฉรากลิ่นสุวรรณ์ประธานชมรม
กัลยาณธรรมให้เขียนเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าผมเข้าร่วม
กจิกรรมกบัชมรมกลัยาณธรรมได้อย่างไรและเมือ่ใดผมจงึต้องนัง่ทบทวน

ทศวรรษ
ชมรมกัลยาณธรรม
๑
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เรือ่งราวต่างๆทีผ่่านมาตลอดระยะเวลา๑๐ปีหรอืเวลา๑ทศวรรษส�าหรบั
ผมนบัว่าเป็นเวลาทีค่่อนข้างยาวนานพอสมควรจ�าเหตกุารณ์ต่างๆได้ไม่มาก
นักจึงขอเล่าเพียงบางส่วนเท่าที่ผมพอจ�าได้ก็แล้วกันนะครับ

ย้อนอดีตกลับไปในปีพ.ศ.๒๕๔๖ผมมีโอกาสได้รู้จักท่านอาจารย์
ดร.สนองวรอไุรในงาน“มหกรรมวทิยาศาสตร์ทางจติ”ซึง่ผมท�าหน้าทีเ่ป็น
คณะกรรมการจัดงานสมัยที่ท่านอาจารย์ดร.คะนองเนินอุไรบรรณา-
ธกิารนติยสารโลกทพิย์เป็นประธานด�าเนนิงานและในวนันัน้ท่ำนอำจำรย์ 
ดร.สนอง วรอุไรก็ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายธรรมด้วยเมื่อการ
บรรยายธรรมจบลงผูต้ดิตามท่านได้มอบเทปเสยีงเรือ่งทางสายเอกให้ผม
๑ม้วนจึงนับได้ว่าเป็นจุดเชื่อมที่ท�าให้ผมมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชมรมกลัยาณธรรมบคุคลท่านนัน้คอือำจำรย์จนิดำ มำสมบรูณ์ อาจารย์
ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมขอขอบคุณ
อาจารย์จนิดามาสมบรูณ์เป็นอย่างยิง่ทีเ่ป็นผูน้�าทางให้ผมได้มาสร้างกศุล
ร่วมกับชมรมกัลยาณธรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ทกุครัง้ทีผ่มไปฟังการบรรยายธรรมของดร.สนองวรอไุรผมมองเหน็
ประโยชน์ในเนือ้หาสาระธรรมว่าเป็นสิง่ทีม่คีณุค่าอย่างยิง่ซึง่ควรน�าไปเผยแพร่
ต่อสาธารณชนและควรค่าทีจ่ะจดัเกบ็รกัษาไว้จงึได้รวมกลุม่มกีารแบ่งงานกนั
ท�าตามความถนดัของแต่ละบคุคลเป็นจติอาสาและไม่องิผลประโยชน์ใดๆ
ทั้งสิ้นคุณจันทร์จิรำ วงษ์เลิศ (โจ้)ดูแลเรื่องเทปเสียงคุณเฉลิมพันธุ์ 
สมัครพันธุ์ รับผิดชอบเรื่องเว็บไซด์(www.kanlayanatam.com)ส่วนผม
รบัผดิชอบในการถ่ายท�าวดิโีอและตดัต่อเป็นต้นฉบบัดวีดี ีคณุชยัสทิธิ ์(กุง้) 
- คุณธนวรรณ (เจี๊ยบ) เอกสิทธิพงษ์ และคุณสมจิตต์ ครองมงคลกุล 
น�าแผ่นดวีดีีต้นฉบบัเข้าโรงงานผลติเป็นแผ่นครัง้ละหลายพนัแผ่นคณุนชุ 
(ชฏำบญุ บญุสริวิรรณ)และน้องๆอกีสองสามท่านออกแบบหน้าปกและ
ประธานชมรมกลัยาณธรรมทพญ.อจัฉรากลิน่สวุรรณ์คอยดแูลประสาน
งานรวมทั้งผลิตข่าวสารกัลยาณธรรมอีกด้วย
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งานเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรมด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องตาม
ก�าหนดการทีต่ัง้ไว้คอืจดังานแสดงธรรมปฏบิตัธิรรมเพือ่ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดปีละ๓ครั้ง๔เดือนครั้ง
โดยหมนุเวยีนจดัตามสถานทีต่่างๆตามความเหมาะสมเช่นทีห้่องประชมุ
ตกึชนิวตัรถนนวภิาวดรีงัสติ,โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพญาไท,มหาวทิยา-
ลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบพิตรพิมุขมหาเมฆเป็นต้น

นอกจากนัน้ยงัมหีน่วยงานราชการและบรษิทัเอกชนในกรงุเทพมหานคร
และต่างจงัหวดัเชญิดร.สนองวรอไุรไปบรรยายเป็นประจ�าท�าให้ทมีงาน
ของเราตดิตามอาจารย์ไปผลติสือ่และเผยแผ่สือ่ธรรมะด้วยจติอนัเป็นกศุล
และเป็นสุขอีกด้วย

กาลเวลาผ่านไปและผ่านไปผูส้นใจร่วมกจิกรรมฟังธรรมกเ็พิม่มากขึน้
จากจ�านวนร้อยเป็นจ�านวนพนัและหลายพนัคนในเวลาต่อมาการจดัเตรยีม
ด�าเนินงานก็มาขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามชมรม
กัลยาณธรรมก็ได้กัลยาณมติรมาเปน็จิตอาสาช่วยงานเพิ่มขึน้อีกหลายท่าน
เช่นคุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์น�าพาน้องๆพนักงานบริษัทSCGมาช่วย
งานเป็นต้นจนถึงปัจจุบันมีจิตอาสาช่วยงานมากกว่า๓๐๐คนแล้วซึ่ง
ต้องขออภัยที่ไม่สามารถแจ้งรายชื่อให้ครบทุกท่านได้

ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ทพญ.อจัฉรา
กลิ่นสุวรรณ์ประธานชมรมฯและ
คุณชัยสิทธิ์เอกสิทธิพงษ์ได้ว่าจ้าง
บริษัทเอกชนมาถ่ายท�าวิดีโอและให้
คุณจันทร์จิราวงษ์เลิศเป็นผู้ตัดต่อ
วิดีโอจัดท�าเป็นแผ่นต้นฉบับผลิต
เผยแพร่ขอให้ผมไปอยูฝ่่ายเวทีมอบ
หมายให้ท�าหน้าที่พิธีกรประจวบกับ
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ประธานชมรมฯได้จดัการเช่าซือ้เวลาของสถานวีทิยกุระจายเสยีง๐๑มนีบรุี
คลื่นความถี่๙๔๕KHz.จึงมอบให้ผมจัดท�าและด�าเนินรายการวิทยุชื่อ
รายการ“ส่องโลก ส่องธรรม”มวีตัถปุระสงค์เพือ่การประชาสมัพนัธง์าน
ของชมรมฯและเผยแพร่สาระเสียงธรรมของครูอาจารย์พระกรรมฐานผู้
ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบและเสยีงแสดงธรรมอาจารย์ดร.สนองวรอไุรเพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์แก่พระศาสนาและประชาชนทั่วไป

ช่วงบ่ายวนัที่๒สงิหาคมพ.ศ.๒๕๕๒ผมได้รบัการตดิต่อทางโทร-
ศัพท์จากคุณกฤตบุญ รณรื่น บอกว่าได้ฟังรายการ“ส่องโลกส่องธรรม”
ทางวทิยแุล้วเกดิแรงบนัดาลใจต้องการทีจ่ะแต่งเพลงประจ�ารายการให้ผม
มคีวามยนิดแีละประทบัใจในน�้าใจและความเอือ้อารขีองท่านมากเนือ่งจาก
ผมและคุณกฤตบุญรณรื่นไม่เคยพบไม่เคยรู้จักการมาก่อนผมจึงตอบ
ตกลงและอนญุาตให้ท่านแต่งเพลงได้ตามเจตนารมณ์ของท่านหลงัจากนัน้
อีกประมาณ๓วันก็มีเพลงที่มีความไพเราะมีความหมายลึกซึ้งเกิดขึ้น
ชือ่เพลง“ส่องโลกส่องธรรม”ซึง่ผมได้น�ามาเป็นเพลงเปิดน�ารายการทีผ่ม
เป็นผู้ด�าเนินการจัดรายการตลอดมา

หลังจากที่ผมมีโอกาสได้พบกับคุณกฤตบุญรณรื่นและทีมงานซึ่ง
ประกอบไปด้วยอำจำรย์เอกลกัษณ์ หน่อค�ำผูเ้ชีย่วชาญด้านการประพนัธ์
ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาทคุณกิตติมำ พูลวงษ์ ผู้มีพรสวรรค์มี
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ประสบการณ์ในการร้องเพลงมามากมายจงึได้ร่วมมอืกนัด�าเนนิการสร้าง
สรรค์ผลงานเพลงแนวพุทธธรรมในเวลาต่อมา

ด้วยอดุมการณ์และปรชัญาในการด�าเนนิชวีติตลอดจนมรีสนยิมและ
วธิกีารท�างานทีค่ล้ายคลงึกนัในเวลาต่อมาผมได้ประสานงานกบัคณุกฤตบญุ
และทีมงานอย่างต่อเนื่องจึงท�าให้เพลงแนวพุทธธรรมเกิดขึ้นอีกมากมาย
หลายเพลงอาทิเช่น

เพลง“ไทยอธษิฐาน”เป็นเพลงทีท่มีงานตัง้ใจจดัท�าขึน้เพือ่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพลง“ธรรมะธรรมศาสตร์”มอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
ให้ความอนุเคราะห์แก่ชมรมกัลยาณธรรมไปจัดแสดงธรรมที่หอประชุม
มหาวิทยาลัย

เพลง“ชมรมกัลยาณธรรม”เป็นบทเพลงประจ�าชมรมกัลยาณธรรม
เพลง“ธรรมะราชมงคลกรุงเทพ”และเพลง“เชิญสู่....ราชมงคล 

กรุงเทพ”มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ให้ความ
อนุเคราะห์แก่ชมรมกัลยาณธรรมในการจัดแสดงธรรมที่หอประชุมมหา-
วิทยาลัยและใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยตลอดมา

ชมรมกัลยาณธรรมมีความมุ่งมั่นมีอุดมการณ์ตั้งใจท�างานด้วย
ความทุม่เทเสยีสละด้วยจติสาธารณะอย่างแท้จรงิแม้ว่าการจดัแสดงธรรม
แต่ละครั้งจะพบอุปสรรคนานัปการแต่ไม่ท�าให้ทีมงานของชมรมฯท้อแท้
ท้อถอยแต่อย่างใดทุกคนท�างานด้วยจิตเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสทีมงาน
ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการน�าค�าสอนอันประเสริฐขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อบ่มเพาะเมล็ด
พันธ์แห่งความดีปลูกธรรมะให้เกิดขึ้นปลูกธรรมะให้ผลิบานในจิตใจของ
สาธุชนและเพื่อนมนุษย์ให้น้อมน�าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ท�าให้ครอบครวัสงัคมมคีวามสขุร่มเยน็ประเทศชาตเิจรญิก้าวหน้าตลอด
ทั้งเป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกเวไนยสัตว์และสรรพสัตว์ตลอดไป
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เหมือนเกิดใหม่

ผมเป็นชาวพทุธโดยก�าเนดิศกึษาจบท�างานเป็นวศิวกรโรงงานผลติ
ชิน้ส่วนอเีลคโทรนคิส์ส�าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์เป็นคนคดิแบบวทิยาศาสตร์
ไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อชาติหน้ามีจริงอะไรที่พิสูจน์ให้เห็นจริงต่อหน้า
ต่อตาไม่ได้จะไม่เชื่อ

ผมจ�าได้ไม่มีลืมวันที่๒๗กรกฎาคม๒๕๔๗ทางชมรมพุทธของ
บรษิทัได้เชญิท่ำนอำจำรย์ ดร.สนอง วรอไุรไปบรรยายธรรมโดยมหีมอจุม๋
ติดตามไปด้วยมีผู้เข้าฟังบรรยายประมาณ๘๐คนตลอดเวลากว่าสอง
ชั่วโมงของการบรรยายของท่านอาจารย์เราเหมือนถูกสะกดให้หยุดนิง่ฟัง

เฉลิมพันธุ์สมัครพันธุ์
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ทกุค�าทีท่่านบรรยายท่านได้เป็นกระจกให้เราได้เหน็ว่าเราเป็นชาวพทุธแต่
ไม่ได้เข้าใจถึงธรรมะที่แท้จริงเลยใจเริม่เปิดรบัฟังถงึเหตแุละผลตามค�าสอน
ของพระพทุธเจ้ายิง่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถงึคนทีต่ายแล้วฟ้ืนกลบัมาเล่ายิง่ท�า
ให้กลวัลงอบายภมูิเนือ่งจากชวีติที่ผ่านมาเหมือนคนมืดบอดไม่มีศีลคุมใจ
ใช้ชีวิตไปตามกระแสโลก

นบัจากวนันัน้เหมอืนได้เกดิใหม่มชีวีติใหม่ความรูส้กึนกึคดิได้เปลีย่น
ไปแบบหักมุมสนใจที่จะฟังธรรมศึกษาธรรมได้น�าเทปบรรยายธรรมของ
ท่านอาจารย์มาฟังแล้วฟังอีกสนใจที่จะค้นคว้าศึกษาธรรมะมากขึ้นทั้ง
จากหนงัสอืและธรรมบรรยายจากครอูาจารย์หลายท่านยิง่ฟังยิง่เหน็ความ
ละเอียดเห็นความไพเราะในพระธรรมท�าให้เข้าใจมากขึ้นถึงค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าท�าให้เห็นถึงความทุกข์ที่ยังต้องเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏนี้

ต้นปี๒๕๔๘ได้ขอค�าแนะน�าจากท่านอาจารย์ดร.สนองเรือ่งสถานที่
ปฏิบัติท่านอาจารย์ก็เมตตาแนะน�าให้เข้าอบรมธรรมที่วัดมเหยงคณ์
จ.พระนครศรอียธุยาซึง่ในเดอืนกมุภาพนัธ์นัน้เองผมกไ็ด้เข้าอบรมวปัิสสนา
กรรมฐานกบัหลวงพ่อสรุศกัดิ ์เขมรงัสีเป็นครัง้แรกเป็นเวลา๙วนัตัง้แต่
วันนั้นก็ได้ใช้หลักแนวทางเจริญสติภาวนาตามที่พระอาจารย์ให้ความรู้มา
โดยตลอด
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ย้อนกลับปลายปี๒๕๔๗ได้มีโอกาสพบกับหมอจุ๋มบ่อยครั้งชมรม
กลัยาณธรรมกไ็ด้ก่อก�าเนดิขึน้โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะเผยแผ่ธรรมให้กว้าง
ไกลขึน้มหีมอจุม๋เป็นประธานชมรมท่านอาจารย์ดร.สนองเป็นที่ปรึกษา
ก่อนหน้านั้นเป็นคนชอบถ่ายรูปและเล่นอินเทอร์เน็ตจึงได้อาสาเป็นเว็บ
มาสเตอร์เพือ่จดัท�าเวบ็ไซต์ของชมรมใช้ชือ่ว่าwww.kanlayanatam.com
รู้สึกมีความรักและภูมิใจที่ได้มีส่วนได้ประชาสัมพันธ์พระธรรมค�าสอนและ
กิจการงานของชมรมผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบเสียง/วีดิทัศน์บรรยายธรรม
ประมวลภาพบทความหนงัสอืธรรมะออนไลน์สนทนาภาษาธรรมเป็นต้น

ผมใด้มีส่วนช่วยงานชมรมทุกครั้งที่มีการจัดงานบรรยายธรรมตั้งแต่
ครัง้แรกๆทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติตกึชนิวตัรโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาและ
ม.ศิลปากรท่าพระจันทร์โดยท�าหน้าที่เป็นช่างภาพแต่ในการจัดงานครั้ง
หลังๆได้ย้ายหน้าที่ไปท�างานคอนโทรลอยู่หลังเวทีโดยตั้งแต่ที่ม.ธรรม-
ศาสตร์จนถึงวันนี้ได้ใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตมาใช้
ท�าให้ผู้ชมทั่วโลกกว่า๕๐ประเทศได้มีโอกาสได้รับชมทั้งภาพและเสียง
สดๆจากงานบรรยายธรรมที่ทางชมรมฯจัดทุกครั้งและหลังเสร็จงาน
บรรยายธรรมทกุครัง้จะรบีตดัต่อวดีทิศัน์ทีบ่นัทกึจากวนังานพร้อมส่งขึน้
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานได้รับชมรับฟังผ่าน
เว็บไซต์ของชมรมฯ
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สบิปีทีผ่่านมารูส้กึเหมอืนเป็นช่วงชวีติทีไ่ด้ลาภอนัประเสรฐิได้ท�างาน
อันเป็นกุศลได้เห็นความเมตตาเสียสละของครูอาจารย์ซึ่งบางท่านต้อง
เดินทางหลายร้อยกิโลเพื่อมาแสดงธรรมบรรยายธรรมให้สาธุชนได้รู้ถูก
เหน็ถกูทางธรรมมคีวามประทบัใจในความเมตตาความอ่อนโยนบวกความ
เข้มแข็งของหมอจุ๋มประธานชมรมฯอันเป็นตัวอย่างของผู้เสียสละอย่าง
แท้จริงได้เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ท�างานร่วมกันโดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่
ได้บญุและความสขุใจเป็นการตอบแทนทกุคนมาร่วมมอืร่วมใจเตรยีมงาน
จัดงานจนส�าเร็จไปได้ด้วยดีทุกครั้ง

ทุกวันนี้ งำนช่วยชมรมกับกำรเจริญสติภำวนำในชีวิตประจ�ำวันถือ 
เป็นงำนหลกัของชวีติผม จำกชวีติทีม่แีต่ควำมมดืบอด ตอนนีเ้หน็ทำงแล้ว 
รูว้ธิแีล้วอย่ำงชดัเจนแล้ว นำททีองของชวีติทีเ่หลอือยู ่ขอท�ำงำนตอบแทน 
ผูม้พีระคณุตลอดจนครอูำจำรย์ผูใ้ห้เหน็แสงสว่ำงทำงธรรม จนกว่ำจะไม่มี 
ลมหำยใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑.ในงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม๘มีนาคมนี้เปิดรับเจ้าภาพออกโรงทานอาหารเพื่อ
 บริการผู้ฟังธรรมหากท่านมีจิตศรัทธาโปรดติดต่อที่โทร.๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๒.ในงานแสดงธรรมของชมรมฯทกุครัง้จะมหีน่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลสมทุรปราการ
 มาออกตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน
๓.รับเพื่อนผู้มีจิตอาสาร่วมช่วยเป็นพลังในการเตรียมงานแสดงธรรมในวันเสาร์ที่๗
 มีนาคม๒๕๕๗โทร.๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓หรือ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
๔.ในงานแสดงธรรมครัง้นีแ้ละครัง้ต่อๆไปงดรบับรจิาคสิง่ของและปัจจยัช่วยวดัพระบาท
 น�้าพุ
๕.รบัสมคัรเพือ่นร่วมอดุมการณ์-แนวหลงัทางธรรมร่วมใจสละแรงกายแรงใจเพือ่รบัใช้
 พระศาสนาและพฒันาสงัคมตดิต่อโทร.๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓หรอื๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
 www.kanlayanatam.com
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ตัง้แต่ปีพ.ศ.๒๕๔๖มเีพือ่นคนหนึง่ให้เทปของท่ำน ดร.สนอง 
วรอไุร มาฟังซึง่เรากย็งัไม่รูจ้กัท่านเป็นเรือ่ง“การใช้ชวีติอย่างคุม้ค่า”ท�าไม
ท่านสอนได้ตรงจรติเราจงัเรากไ็ปหามาฟังชดุอืน่ๆทัง้หมดเลยค่ะประมาณ
๕๐ตลบัจากท่านอำจำรย์จนิดำ มำสมบรูณ์จงึได้คยุกบัอาจารย์จนิดาได้
“ทางสายเอก”มาฟังจากนัน้เรากอ็ยากเจอท่านอาจารย์สนองวรอไุร

ครัง้แรกทีไ่ด้ไปเจอท่านอ.สนองกท็ี่EGATปีพ.ศ.๒๕๔๖ในทีส่ดุ
ก็มีโอกาสไปช่วยอาจารย์จินดาขายเทปและหาทุนไปซื้อเทปเปล่าๆไปให้
อาจารย์จนิดาก๊อบป้ีเทปทางสายเอกกนัเริม่จากกระดาษA4ไปถ่ายส�าเนา

จันทร์จิราวงษ์เลิศ

อย่าทิ้งกนันะ
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ค�าว่า“ทางสายเอก”แล้วตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆพอดีตลับเราช่วยอะไรได้
ช่วยเต็มที่เลยแล้วท่านไปบรรยายที่ไหนเราจะได้ข่าวจากท่านอาจารย์
จินดาท่านก็เริ่มคุ้นเคยเราและไปไหนท่านก็ไว้ใจเรียกหาเรียกใช้

“เคยเหน็ขวานไหมโจ้”ท่านอาจารย์สนองท่านกล่าวแล้วมองหน้าเรา
“คอืตดักเิลสทเีดยีวให้มนัขาดไปเลย...ท�าได้ไหม?”ยงัไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
จนปฏิบัติตามก็จึงเข้าใจและได้ฝึกสมาธิเป็นเรื่องเป็นราวจากนั้นได้เจอ
พีห่มอ-ทพญ.อจัฉรำ กลิน่สวุรรณ์ทีส่ถาบนัเกอเธ่เรากเ็ริม่สนทิกนัและ
พีห่มอให้ทนุมาท�าเทปเริม่พฒันาเป็นปกสีๆ มกีจิกรรมร่วมทกุข์ร่วมสขุกนั
มาตลอดท่านอาจารย์สนองไปบรรยายทีไ่หนพวกเราจะตดิตามไปจนได้
มาเจอพีเ่ฉลมิพนัธุ์สมคัรพนัธุ์และอำจำรย์มนตร ีจตรุภทัร กบัภรรยำท่ำน 
คอืแม่แก้วจนเริม่เข้ากลุม่ใหญ่แล้วเริม่เจอเพือ่นๆพี่ๆ อกีหลายท่านเริม่
จัดกิจกรรมเป็นของกลุ่มเราบ้างเริ่มจากคนฟังแค่๑๐๐กว่าคนจนเป็น
๒๕๐คนจนพนักว่าคนคยุๆกนัว่าให้พีห่มอเป็นประธานชมรมฯได้แล้วค่ะ
ท่านอาจารย์ดร.สนองและอาจารย์มนตรีก็เห็นด้วย...พี่เฉลิมพันธุ์ก็เป็น
เว็บมาสเตอร์และท่านอาจารย์มนตรีก็เป็นตากล้องและถ่ายวีดีโอค่ะ

มหีลายครัง้ทีเ่ราต้องไปบนัทกึเทปนอกสถานที่เรากม็อืใหม่ได้อาจารย์
มนตรท่ีานสอนให้ท่านบนัทกึเทปเรากเ็ป็นลกูมอืคอยเกบ็ภาพบรรยากาศ
พี่หมอก็มีเครื่องอัดเทปสมัยนั้นต้องมาเอาน๊อตไขด้านที่เป็นขาวๆออก
เจ็บมือไปหมดเพราะเวลาอัดเทปมันจะกรอกลับมาอีกด้านเนื้อความ
มันจะหายไปประมาณ๒นาทีเราก็เอาน๊อตถอดกันเข้าไปท�าอย่างนี้อยู่
หลายปีต่อมากพ็ฒันาขึน้เป็นซดีี...พีเ่ฉลมิพนัธุก์เ็ผยแผ่ธรรมทางเวบ็ไซด์
และอาจารย์มนตรีก็ตัดต่อวีดีโอส่งให้พี่เฉลิมพันธุ์ออกอากาศทางเว็บไซต์
และอาจารย์มนตรีก็ออกอากาศทางวิทยุด้วยเช่นกันค่ะพองานมากขึน้เรา
กเ็ริม่ไปเรยีนตดัต่อเพิม่เตมิจากเพือ่นๆทุม่เททกุอย่างเพื่อให้งานออกมาดี
และไปเผยแพร่ธรรมต่อไปได้ตัง้ใจไปเรยีนกบัเพือ่นๆทีเ่ก่งด้านการตดัต่อ
และได้การสนับสนุนจากพี่หมอมาตลอด
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พีห่มอเหมอืนพีส่าวทีแ่สนดีเหมอืนครอูาจารย์เวลาเราท�าผดิหรอืไม่ดี
พี่หมอจะเรียกไปตักเตือนแต่บางทีเราก็เหมือนเด็กเราก็มีเอาแต่ใจบ้าง
เวลาไปท�างานด้วยกนัพีห่มอรกัและไว้ใจเราเรากค็วรรกัและท�าตวัให้พีห่มอ
ไว้ใจสิตัง้แต่เจอพีห่มอไม่เคยคดิรษิยาพีห่มอเลยจรงิๆถ้าเป็นคนอืน่เหน็
อาจารย์สนองและเหน็คนอืน่มารมุรกัพีห่มอแหม...นกึในใจ มนัช่างน่าอจิฉา 
ดแีท้แต่นีเ่ราไม่มคีวามรูส้กึนัน้เลยสงสยัเราเคยเป็นพีน้่องหรอืครอูาจารย์
กันมาก่อนถึงได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันร้องไห้ด้วยกันหัวเราะด้วยกัน
ปรับทุกข์ด้วยกันจนบางครั้งพี่หมอท้อแท้ที่จะไม่มีการจัดการแสดงธรรม-
ปฏิบัติธรรมอีกต่อไปยิ่งท�าเราก็ยิ่งมีคนมาฟังธรรมมากเหลือเกิน
จนบางครัง้พวกเราไม่อยากจดัอกีแล้วเพราะปัญหามนัเยอะเหลอืเกนิจนกนิ
ลูกท้อกันเป็นประจ�า

แต่เราเริม่ไปปฏบิตัธิรรมบ่อยๆเรากเ็ริม่มกี�าลงัใจเข้าใจว่าดอูย่างครบูา
อาจารย์ท่านสิกว่าท่านจะสร้างบารมีได้ต้องอดทนอดกลั้นอดอะไรตั้ง
เยอะแยะท่านยังผ่านมาได้เราจึงเริ่มหันหน้าเข้าปรึกษากันว่าเราจะท�า
ให้ดีที่สุดไม่ว่าใครจะท�าให้เราเจ็บช�้าน�้าใจมากแค่ไหนก็ตามเราก็จะฝ่า
มรสุมกันไปนะคะพี่หมอ(แอบน�้าตาไหลในใจหน่อยๆ)เพราะจริงๆแล้ว
พี่หมอแทบไม่เคยเห็นน�้าตาเราเลยแต่เราแอบร้องไห้เพราะเราสงสาร
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พี่หมอมาตลอดพี่หมอต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งทรัพย์ส่วนตัวเพื่อแลก
กบัส่วนรวมเราต้องให้ก�าลงัใจกนัสิไม่ใช่มานัง่ว่ากนับางทคีนเรากน็สิยัใจคอ
ไม่เหมือนกันเกิดมาคนละท้องพ่อท้องแม่ก็ต้องปรับตัวกันเป็นธรรมดา
บางทีเราแรงเราก็มองหน้าพี่หมอและคิดถึงภาพอาจารย์สนองลอยมา
แต่ไกลเลยเรากย็อมรบัสิ่งที่เกิดขึ้นเราควรจะช่วยกันพายเรือล�านี้ไปด้วย
กันอย่าท้ออีกนะ

จนปัจจุบันนี้จาก๑๐ปีมาแล้วงานเราก็ไม่เคยน้อยลงเลยศรัทธา
ของเราไม่เคยเปลีย่นเราท�างานเพือ่งานแต่ก่อนเราไม่มปัีจจยัเรายงัท�าได้
เลยตอนนี้เรามีคนมารักและศรัทธาเราเพิ่มมากขึ้นทุกวันงานตัดต่อก็
ไม่เคยน้อยลงเลยอดหลับอดนอนมาเป็นหลายปีแล้วเราก็ชินกับมันแรง
อธิษฐานและแรงศรัทธามันมีค่าและมีพลังจริงๆท�าให้เราได้ท�างานต่อไป
ไม่เคยท้อแท้แต่ก็คงมีบ้างปัญหาในการท�างานกลุ่มเริ่มใหญ่ขึ้นปัญหา
กม็มีากไปตามล�าดบัตอนนีจ้าก๑๐ปีทีแ่ล้วใช้กล้องก๊องแก๊งถ่ายรปูและ
วดิโีอกต้็องมาเป็นทมีใหญ่ท�างานกนัเป็นทมีแล้วค่ะมทีมีมากขึน้และงาน
เราก็มากขึ้นทุกวันตัดงานไม่ทันเลยค่ะงานเผยแพร่ธรรมมีตลอดไม่เคย
น้อยลงเลยและเราถอืว่าเราควรจะภมูใิจและตัง้ใจเราโชคดทีีม่พีี่ๆ เพือ่นๆ
ให้การสนบัสนนุการท�างานเรามาตลอดเราได้ฟังธรรมได้ปฏบิตัธิรรมได้
น�าความรู้ทางธรรมของครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�าวันด้วย

ปัจจบุนัชมรมกลัยาณธรรมได้การยอมรบัจากทัว่ประเทศแล้วกว่็าได้
มเีวบ็มาสเตอร์ทีน่่ารกัมากมายคอืพีเ่ฉลมิพนัธุ์และมพีี่ๆ เพือ่นๆทีม่าช่วย
ออกโรงทานขายของทีร่ะลกึประชาสมัพนัธ์ต้อนรบัแผนกอาหารน�า้ดืม่
ลงทะเบียนและแผนกอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีการจัดการลงตัวแบบเหมาะ
เจาะบางทีขัดใจกันบ้างก็ธรรมดาบางทีก็ข�ากันจนหน้าแดงน�้าตาไหล
บางทีก็มีบทดราม่ากันบ้างมาเจอกันทีไรคุยกันอยู่นั่นแหละจนระฆัง
ดังเป๊งๆท�างานๆๆก็หน้าที่ใครหน้าที่มันและทุกคนเหมือนใส่ถ่านเลย
ท�างานกนัจนลมืป่วยลมืตายกนัเลยรกักนัเหนยีวแน่นมาตลอด๑๐ปีมา
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หรอืตอนกลบัจะได้ยนิค�าว่า“โมทนาบญุค่ะ โมทนาบญุครบั...”ปีตจิรงิๆ
การท�างานไม่ว่าจะองค์กรใดก็ตามหากมีผู้น�าที่ดีเหมือนพาเรือล�านี้

พายไปในทางทีด่ีและมลีกูเรอืรกัและศรทัธาเตม็เป่ียมผูน้�าควรได้รบัก�าลงัใจ
ดีจากลูกเรือเรามาช่วยกันพายเรือล�านี้ข้ามมหานทีอันกว้างใหญ่กันเถอะ
จะข้ามภพข้ามชาตกินัเลยค่ะช่วยกนัพายคนละไม้คนละมอืไม่ว่าจะเจอพายุ
กระหน�่าแรงแค่ไหนเราจงช่วยกันอย่าปล่อยให้ผู้น�าพายอยู่คนเดียวอย่า
ปล่อยให้เรอืล�านีต้้องจมในห้วงมหาสมทุรซึง่หนทางอกียาวไกลแสนไกลกว่า
มนัจะข้ามไปได้เราจะเจอกนัอกีแน่ๆตราบใดทีเ่รายงัรกัและศรทัธากนัอยู่
อย่างนีต้ลอดไปไม่เปลีย่นด้วยรกัและศรทัธาอนัแรงกล้าด้วยแรงอธษิฐาน
เราจะกลบัมาเจอกนัใหม่ไม่ว่าเราจะไปอยูท่ีไ่หนสญัญานะว่าเราจะไม่ทิง้กนั
เราจะรกักนัเราจะให้อภยักนัเราจะไม่รงัเกยีจกนัเราจะเข้าใจกนัเรอืล�านี้
จะมแีต่ความสขุเตม็เป่ียมด้วยความรกัและเมตตาจากครบูาอาจารย์ทีพ่วกเรา
ก็รักและศรัทธาท่านเหมือนกัน

ท่านอาจารย์ดร.สนองท่านเคยบอกไว้ว่า“จดุเทยีนสว่างแล้วนะไป
สว่างไสวข้างบนนะช่วยกนัจดุเทยีนให้สว่างแล้วไปนะแต่ต้องท�าเอาเองนะ”
เราจะช่วยกันจุดเทียนให้สว่างไสวแล้วพากันไปช่วยกนันะคะอย่าทิง้กนั
อย่าทิง้กนั อย่าทิง้กนั

เจอกนัแล้วกท็กัทายกนัเหมอืนญาตสินทิกนัทกุครัง้ไป
จากคนทีไ่ม่รกัและศรทัธาชาวกลัยาณธรรมเดีย๋วนีม้ี
เพื่อนๆเพิ่มขึ้นๆมีน�้าใจมาช่วยกันตลอดเห็นแล้ว
น่าประทบัใจมคีนรุน่ใหม่ๆมาเตมิสสีนัให้ชมรมลกู
เลก็เดก็แดงกระเตงๆกันมาอายุไม่กี่เดือนก็หอบหิ้ว
กนัมาไปเกบ็ภาพกแ็อบชืน่ใจชืน่ชมปีตใิจมากมาย
ญาติธรรมที่มางานของชมรมฯที่จัดไม่ว่าจะที่ไหน
กช็มทมีงานพี่ๆ ลงุๆป้าๆกก็ล่าวค�าว่า “โมทนาบญุ 
ด้วยนะ”เรายิม้ปลืม้ไปกบัชมรมฯจรงิๆไม่ว่าจะตอนมา
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ดฉินัเริม่รูจ้กั“ชมรมกลัยาณธรรม”เป็นครัง้แรกจากการมาใช้หอ
ประชุมวิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆในการจัดงานครั้งที่๓ของชมรมฯ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน๒๕๔๘จากนั้นดิฉันก็ได้สัมผัสเกี่ยวข้องกับชมรมฯ
เรือ่ยมาในหลากหลายบทบาทและสถานะจนปัจจบุนัเป็นเวลา๙ปีเศษแล้ว
ได้มโีอกาสดูเหน็รู้ถงึความก้าวหน้าพฒันาไม่หยดุนิง่ของชมรมฯล้วนเป็น
ปัจจยัประกอบการเรยีนรูข้องตวัเองได้ในหลากหลายเรือ่งนอกเหนอืจากธรรม
บรรยายขององค์บรรยายในการจดังานแต่ละครัง้ต้องขอขอบคณุชมรมฯไว้
ณที่นี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ผศ.อุ่นใจลิมตระกูล

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอุทิศให้งานจิตอาสา

แด่นาวาธรรม
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ดฉินัในฐานะผูม้ส่ีวนร่วมบ้างเลก็ๆน้อยๆขอ
ชื่นชมและขอบคุณท่านประธานชมรมฯตลอดจน
คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องทกุๆท่านทีร่่วมกนัรงัสรรค์
พัฒนางานชมรมฯตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเป็นสิ่งที่
น่าเรียนรู้เพื่อน�าไปพัฒนาชีวิตตนด้วย

ขอชื่นชมและร่วมเป็นก�าลังใจค่ะ

จากการรวมตวัของบคุคลในทกุส่วนงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดังานของ
ผูท้ีม่าจากความต่างในด้านวยัเพศลกัษณะอาชพีหน้าทีก่ารงานพืน้ฐาน
ความรู้นิวาสสถานฯแต่เหมือนกันในด้านเดียวคือความมุ่งมั่นท�าความดี
ในการเผยแพร่และสบืทอดพระศาสนาจงึเสมอืนฟันเฟืองน้อยใหญ่ทีร่วมกนั
เป็นเครือ่งจกัรทีจ่ะน�านาวาธรรมล�านีสู้เ่ป้าหมายทีว่างไว้ร่วมกนัอย่างราบรืน่
เรียบร้อยรวดเร็วโดยต่างถอดหัวโขนของตนวางไว้ที่ส�านักงานมาสวมใส่
หมวกใบใหม่ที่ท่านประธานชมรมฯจะกระจายมอบหมายให้จึงได้เห็นถึง
ความเสยีสละเป็นอย่างมากเริม่จากท่านประธานชมรมฯเรือ่ยๆต่อลงไปใน
การสละก�าลงัเวลาก�าลงักายก�าลงัปัญญาก�าลงัปัจจยัก�าลงัใจฯลฯมา
ผนวกรวมกันทุ่มเทร่วมสร้างสรรค์งานโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆอย่าง
น่าศรัทธาชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

ชมรมกัลยาณธรรมไม่มีนโยบายเรี่ยไรบอกบุญใดๆ ทั้งสิ้น
แล้วแต่ความศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะสนับสนุน
หลักการของเราไม่มีนโยบายสร้างวัตถุหรือท�าการบุญอื่นใด

นอกจากการให้ปัญญาทางธรรมซึ่งเป็นทานอันสูงสุด
เราจะมุ่งมั่นช่วยกันเผยแพร่ธรรมะอันประเสริฐสุด

เป็นแนวหลังทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้พระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นแสงประทีปน�าทางของสรรพสัตว์สืบไป.
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สวัสดีครับชาวชมรมกัลยาณธรรมทุกท่าน
ครัง้แรกทีผ่มรูจ้กัชือ่ชมรมกลัยาณธรรมกเ็มือ่ปี๒๕๔๙ในครัง้นัน้ผม

ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคมอยู่และ
ทราบจากท่านผูอ้�านวยการส�านกัฯในขณะนัน้คอืรศ.ดร.ก�ำพล รจุวิชิชญ์
ว่าส�านักฯจะมีการจัดโครงการบริการสังคมร่วมกับชมรมกัลยาณธรรมที่
หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในใจผมคิดว่า
ชมรมอะไรนะไม่เคยได้ยินมาก่อนและอีกใจก็คิดว่าใช้หอประชุมใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยแล้วคนจะมามากขนาดนั้นหรือ

อยู่ที่ว่า... 
ท่านต้องการอะไร
ในชีวิต รศ.ชุมพจต์อมาตยกุล

ผู้อ�านวยการส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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และในวันที่๑๒พฤศจิกายน๒๕๔๙ผมก็ได้ค�าตอบชาวกัลยาณ
ธรรมมาร่วมงานกนัตัง้แต่เช้าเตม็หอประชมุไปหมดทางเจ้าหน้าทีร่ายงานว่า
มชีาวชมรมฯทีส่นใจมาร่วมงานประมาณ๕,๐๐๐คนเนือ่งจากขนาดของ
หอประชุมใหญ่มีความจุนับตามที่นั่งคือ๒,๕๐๐ที่นั่งแต่ในวันนั้นมีผู้ร่วม
งานนัง่ตามทางเดนิและเก้าอีเ้สรมิรอบหอประชมุเตม็แน่นไปหมดและเป็น
ครั้งแรกที่ผมเห็นว่ามีชาวชมรมฯที่ขึ้นไปนั่งบนเวทีโดยรอบพระอาจารย์
ทุกท่านที่มาให้ความรู้ในทางธรรมเนื่องจากที่นั่งเต็มหมดทุกที่แล้วซึ่งเหตุ
การณ์แบบนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมจึงเริ่มสนใจอยากจะศึกษาว่าชมรม
กลัยาณธรรมเป็นใครมาจากไหนนะเพราะในขณะนัน้การทีจ่ะมกีารรวมตวั
ของเหล่าผูท้ีส่นใจในธรรมและมาร่วมกจิกรรมกนันอกสถานทีท่ีไ่ม่ใช่วดัผม
คิดว่าท�าได้ยากและมีผู้คนมามากมายถึงขนาดนี้ด้วยแล้วยิ่งยากไปใหญ่

ในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นผมได้มีโอกาสฟังท่ำนอำจำรย์ 
ดร.สนอง วรอุไรเป็นครั้งแรกท่านมาบรรยายธรรมเรื่อง“ที่พึ่งภายในตน 
เพื่อท�าชีวิตให้เป็นอิสระ” และในวันนั้นก็ยังมีหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี 
วดัมเหยงคณ์ท่านมาแสดงธรรมเรือ่ง“เหน็ใจ...เหน็ธรรม” และสดุท้ายคอื
หลวงปูพ่ทุธอสิระวดัอ้อน้อยท่านมาแสดงธรรมเรือ่ง“อานาปานสต”ิ ซึง่
ทกุเรือ่งทีผ่มได้ฟังในวนันัน้ล้วนแล้วแต่มปีระโยชน์ทัง้สิน้หลงัจากวนันัน้ผม
ได้มโีอกาสอ่านหนงัสอืทำงสำยเอกทีเ่ขยีนโดยท่านอาจารย์ดร.สนองวรอไุร
และได้พดูคยุตลอดจนถามข้อสงสยัในทางธรรมกบัท่านอาจารย์สนองหลาย
ครัง้แล้วผมกพ็บว่าค�าสอนขององค์พระศาสดาสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
นัน้มคีวามครบถ้วนเพยีงพอแก่การพ้นทกุข์และการด�าเนนิชวีติทีเ่ป็นปกติ
สขุเหลอืแต่เพยีงว่าเราๆท่านๆทัง้หลายทีเ่ป็นเพือ่นทกุข์ร่วมเกดิแก่เจบ็
ตายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ต้องการอะไรในชีวิต

เช่นพยคัฆปัชชะถามพระพทุธเจ้าว่า“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ! พวก 
ข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ บริโภคกาม แออัดอยู่ด้วยบุตร ครองเรือน ใช้ 

สอยกระแจะจนัทร์จากแคว้นกาส ีทดัทรวงพวงดอกไม้ของหอมเครือ่งลบูไล้ 
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ยินดีทองและเงินอยู่. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ขอพระผู้มีพระภาคจงทรง 

แสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งในทิฏฐธรรม 

(ในปัจจบุนั) และในสมัปรายะ (ในเวลาถดัต่อมา) แก่พวกข้าพระองค์ผูอ้ยู่ 

ในสถานะเช่นนีเ้ถดิ พระเจ้าข้า!” พระองค์ทรงตอบว่า“ธรรม ๔ ประกำร 
เหล่ำนีเ้ป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ควำมสขุ แก่กลุบตุรในทฏิฐธรรม 
(ในปัจจุบัน) คือ อุฏฐำนสัมปทำ (ควำมขยันในอำชีพ) อำรักขสัมปทำ 
(กำรรกัษำทรพัย์) กลัยำณมติตตำ (ควำมมมีติรด)ี และสมชวีติำ (กำร 
เลีย้งชวีติอย่ำงสมดลุพอเพยีงแก่ฐำนะ)”จะเหน็ได้ว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงว่า
แนวทางไว้ให้แล้ว

แต่ถ้าใครเคยมีโอกาสอ่านพระไตรปิฎกจะพบประโยคหนึ่งเสมอ
ประโยคนัน้คอื“จะตัง้อยูไ่ด้นำน” นัน่หมายความว่าเมือ่ท�าตามทีพ่ระองค์
ท่านตรสัสอนแล้วจะเกดิผลได้ในช่วงเวลาหนึง่เท่านัน้แต่ไม่สามารถคงอยูไ่ด้
ตลอดไปถ้าเพือ่นชาวกลัยาณธรรมทัง้หลายเหน็ความจรงิในประโยคนีแ้ล้ว
กค็งต้องศกึษาเพิม่เตมิต่อถงึแนวทางพ้นทกุข์ต่อไปถงึหนทางจะยาวไกลแต่
ผมคดิว่ำคงต้องมกีำรเริม่ต้นออกเดนิทำงไปในทำงสำยเอกนี ้บำงท่ำนจะ 
เดนิบ้ำง วิง่บ้ำง หยดุบ้ำง ออกนอกทำงบ้ำง แต่ผมอยำกให้ทกุท่ำนมสีติ 
ทีจ่ะระลกึรูอ้ยูต่ลอดว่ำเรำก�ำลงัท�ำอะไร เพือ่อะไร ในกรณทีีเ่รำหลงออก 
นอกทำงที่ไม่ถูกต้อง จะได้มีสติและปัญญำเป็นเครื่องช่วยให้กลับมำใน 
แนวทำงที่ถูกต้องต่อไป 

ส่วนทกุท่านทีเ่ป็นชาวกลัยาณธรรมแล้วนัน้ผมคดิว่าทกุท่านมกีลัยาณ-
มิตรที่ดีอยู่แล้วมีเพื่อนที่ดีสนใจในทางธรรมเช่นเดียวกันกับทุกท่านและ
ด้วยเหตนุีเ้องผมต้องขอขอบพระคณุคณุหมออจัฉรำ กลิน่สวุรรณ์ทีม่คีวาม
มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าทั้งเสียสละแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์ที่อยาก
เผยแพร่หลักธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับ
ประชาชนทัว่ไปให้มากทีส่ดุและท่ำนอำจำรย์ดร.สนอง วรอไุรทีก่รณุาให้
ค�าปรึกษาและแนะน�าการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้งน้อยใหญ่จน
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ใส่ในพานมาให้ผมดูท่านกล่าวว่านีเ่ป็นอฐัขิองผูท้ีม่าประพฤตปิฏบิตัธิรรม
ที่วัดตั้งแต่ที่ท่านมาอยู่ที่จ.กาญจนบุรีใหม่ๆและได้เสียชีวิตไปนานแล้ว
ปรากฏว่าอฐัขิองท่านนัน้กลายเป็นพระธาตุและยงัมอีดตีผูว่้าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยท่านที่๘นำยบรรยงศรลมัพ์กเ็ป็นพระธาตแุล้วเช่นกนัซึง่
ถ้าท่านใดที่เคยได้สัมผัสหรือสนทนากับท่านคงจะทราบดีว่าอดีตผู้ว่าการ
รถไฟฯท่านนี้มีความสนใจใฝ่ในธรรมท่านหนึ่งทีเดียวที่ผมน�าเรื่องนี้

•จบชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหอวัง
•จบนิติวิทยาศาสตร์จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชมหิดล
•เป็นอาจารย์ประจ�าที่สาขาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์
•เป็นรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและเทคโนโลยีคณะแพทยศาสตร์มธ.
•รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีส�านักเสริมฯ
•ปัจจบุนัเป็นผูอ้�านวยการส�านกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคมมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•สนใจใฝ่ธรรมเข้าวัดทางสายธรรมยุตโดยมีพี่ที่เคารพที่คณะแพทย์ชักชวนตั้งแต่
ปีพุทธศักรราช๒๕๓๑

ประวัติย่อ รศ.ชุมพจต์ อมำตยกุล

ท�าให้ท่านประธานชมรมกลัยาณธรรม
สามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค
เหล่านัน้มาได้ด้วยดี

อนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มี
โอกาสไปกราบท่ำนอำจำรย์สำคร ธมั- 
มำวุโธวัดเวฬุวันจ.กาญจนบุรีซึ่ง
เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น อำจำโร
ท่านบอกกบัผมว่าในส่วนของฆราวาส
นั้นก็มี“ผู้ประพฤติธรรมที่สมควรแก่
ธรรมอยู่”หลังจากนั้นท่านได้น�าอัฐิที่
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มาเล่าให้ทุกท่านทราบเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าในส่วนของฆราวาสนั้นถ้า
ตั้งใจแน่วแน่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนั้นย่อมมีผลส�าเร็จเป็น
บัน้ปลายเช่นกนัและส�าหรบัท่านทีต้่องการถงึซึง่อรยิทรพัย์อย่างน้อยทีส่ดุ
ก็ขอให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปิดอบายภูมิได้ในชาติภพนี้นะครับ

สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัด
กจิกรรมของชมรมกลัยาณธรรมตลอดมาทัง้ท่านประธานชมรมฯคณุหมอ
อจัฉรากลิน่สวุรรณ์ท่านอาจารย์ดร.สนองวรอไุรท่านอาจารย์และพระ
อาจารย์ทุกท่านที่มาแสดงธรรมและเหล่าจิตอาสาของชมรมฯที่มาช่วย
จดังานทกุครัง้และท่านอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
ดร.สำธิต พุทธชัยยงค์ที่กรุณาให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัด
กิจกรรมในนามส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร์ผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาจิตใจอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งตลอดไปครับ

ถ้าเราท�าคณุงามความด ีย่อมมอีปุสรรคหมด เราต้องเข้าใจเรือ่งอย่างนี้
พระกเ็หมอืนกนั  ในการท�าความด ี ถ้าเดนิจงกรมไปมากๆ ยงัไม่ทนัได้สงบ  
เดีย๋วมนัป่วยเป็นไข้ก่อน ถ้านัง่มากๆ  เดีย๋วยงุกม็ากดัไม่รูก้ีต่วัต่อกีต่วั  เรา 
จะไม่ให้ยุงมันมากัดอีก  เราก็จะไม่สงบอีก

เราทกุคน  เมือ่เราพากนัมากระท�าความดนีัน้ กย่็อมมอีปุสรรคทัง้นัน้ 
แหละ  เราต้องมีความอดทนในการท�าความดี  เราจึงจะได้ดี

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
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สถาบันแห่งธรรม
ดร.สาธิตพุทธชัยยงค์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรฐัทีไ่ด้รบัการสถาปนาให้เป็นมหาวทิยาลยัเมือ่วนัที่๑๘มกราคมพ.ศ.
๒๕๔๘ตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ
พุทธศักราช๒๕๔๒ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการสู่สถาน
ศกึษาระดบัอดุมศกึษาเพือ่ให้สถานศกึษาของรฐัด�าเนนิการโดยบรหิารจดัการ
ได้โดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก�ากับดูแล
ของสภาการศึกษาแห่งชาติ
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และยงัเป็นมหาวทิยาลยัทีไ่ด้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานนามและตราสญัลกัษณ์ซึง่ภายในตรานัน้มพีระราช
ลัญจกรบรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ�าพระองค์พระมหา
กษตัรย์ิรชักาลที่๙และพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
สยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปียังความภาคภูมิใจมาสู่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

ภายใต้ชือ่มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลกรงุเทพเราเป็นมหาวทิยา-
ลยัรฐัน้องใหม่เพราะเพิง่จะครบรอบปีที่๑๐แต่หากมองกนัทีป่ระวตัศิาสตร์
ในด้านการจัดการเรียนการสอนเรามีประวัติศาสตร์มายาวนานไม่น้อยกว่า
มหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐอื่นๆและเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการศึกษาเก่าแก่
ของประเทศไทย

เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเราเกิดขึ้นมาจากการ
หลอมรวมตวักนัของสถาบนัการศกึษาสายอาชพีทีม่ชีือ่เสยีงและประวตัศิาสตร์
และเกียรติภูมิมาอย่างยาวนานถึง๓แห่งได้แก่
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สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลวิทยำเขตพระนครใต้ หรือกำรช่ำงสตรี 
พระนครใต้ ซึ่งมีประวัติศาสตร์และความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน
ด้านงานช่างสตรีมากว่า๘๐ปีสถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคลวทิยำเขตเทคนคิ 
กรุงเทพฯ หรือ วิทยำลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เป็นสถาบันการศึกษามีชื่อเสียง
และความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมศาสตร์มากว่า๖๐ปีเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกของประเทศ
และสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลวิทยำเขตบพิตรพิมุข มหำเมฆ ซึ่งมีความ
เชีย่วชาญการจดัการเรยีนการสอนในวชิาทางด้านบรหิารธรุกจิการตลาดการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาต่างประเทศมากว่า๓๐ปี

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงนับว่าเป็นสถาบัน
การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีายวชิาชพีทีเ่ป็นศนูย์รวมองค์ความรูท้างวชิาการ
ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคการปฏบิตัใินสายวชิาชพีทีม่คีวามสมดลุและครบวงจร
ใน๓กลุ่มความรู้คือกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

และด้วยต้นทนุทางประวตัศิาสตร์ทีส่ัง่สมชือ่เสยีงและการยอมรบัมากว่า
๘๐ปีบวกกับจุดเด่นทางด้านกายภาพคือมีที่ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เศรษฐกิจ
ของประเทศจงึเอือ้ให้ราชมงคลกรงุเทพเป็นสถาบนัการศกึษาทีม่กีารพฒันา
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อย่างต่อเนือ่งในหลายๆด้านทัง้ในเชงิของวชิาการเพือ่พฒันาองค์ความรูใ้หม่ๆ
และเตรยีมความพร้อมให้กบันกัศกึษาเพือ่ออกไปเผชญิโลกทีน่บัวนัจะไม่มเีส้น
แบ่งพรมแดนหรือการพัฒนาในเชิงกายภาพเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอนการพัฒนาผลงานการวิจัยและการบริการ
สังคมของมหาวิทยาลัยตอบสนองตามภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ทัง้๔ด้านคอืด้านการเรยีนการสอนด้านการวจิยัการให้บรกิารแก่สงัคม
และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นราชมงคลกรุงเทพยังมีพันธกิจในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้พร้อมก้าวเข้าสูก่ารพึง่พาตนเองด้วยบคุลากรและนกัศกึษาทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถเป็นนักปฏิบัติที่มีวินัยและจรรยาบรรณท�าหน้าที่รับใช้สังคมในการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยและภมูภิาคด้วยการเชือ่มโยงเครอืข่ายภาค
สงัคมและอตุสาหกรรมในการท�างานวจิยัเชงิพาณชิย์และสาธารณะเพือ่เป็น
กลไกส�าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การพฒันาตลอดเวลา๑๐ปีของราชมงคลกรงุเทพเราได้ยดึหลกักำร 
เตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนืและการให้คณุค่ากบัการพฒันาบคุลากรทกุระดบั
ควบคูไ่ปกบัการสร้างความสมดลุระหว่างสตปัิญญาร่างกายและจติใจให้
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เกดิขึน้กบันกัศกึษาคณาจารย์และบคุลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวทิยาลยัและ
สงัคมผ่านการจดัสรรทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่าผ่านการพฒันาหลกัสตูรเนือ้หา
ทางวชิาการให้สอดคล้องกบัยคุสมยัแก่นกัศกึษาผ่านการส่งเสรมิการท�างานวจิยั
การฝึกอบรมและดูงานให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่และผ่านการกิจกรรม
ต่างๆทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้เกดิความรกัความสามคัคขีองประชาคมราชมงคลกรงุเทพ
อาทิการจัดการแข่งขันกีฬาการน�าหลักธรรมค�าสั่งสอนของพุทธศาสนาเข้า
ช่วยยกระดบัจติใจและฝึกสมาธใิห้กบันกัศกึษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยั
อย่างสม�่าเสมอ

เพรำะเรำตระหนกัดว่ีำ มหำวทิยำลยั คอืศนูย์กลำงของกำรพฒันำคน 
และกำรจดักำรศกึษำทีม่คีวำมสมดลุ กจ็ะสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัประเทศไทย 
ต่อไป

เกิดวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๐๐    
ประวัติกำรศึกษำ
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 •อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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ส�าหรับผมถือว่าโชคดีที่สุดแล้วครับในชีวิตนี้ที่ได้เกิดมาเป็น
มนษุย์ได้พบพระพทุธศาสนาแต่กว่าจะรูต้รงนีไ้ด้กใ็ช้เวลามาครึง่ชวีติแล้ว
ในทีส่ดุกต้็องมาสะดดุกบัชวีติตวัเองก่อนทีแ่ม่ของผมจะลาจากโลกนีไ้ปแม่
พยายามให้เทป-ซีดีธรรมะมาฟังและตอนที่ท่านยังแข็งแรงแม่จะให้ขับรถ
ไปส่งทีว่ดัสงัฆทานและวดัในสาขาของวดัสงัฆทานบ่อยครัง้มากทีแ่ม่พยายาม
บอกพยายามเตอืนผม...เลกิเถอะลกู อบายมขุต่างๆ เหล้า-บหุรี่สดุท้ายผม
กต็ดัใจเลกิได้ท�าได้ตามทีแ่ม่ขอ(สาธ)ุระหว่างนัน้ผมได้รูจ้กักบัคณุสรุำงค์ 
วฒุโิสภณ และกุก๊กิก๊ (ปัจจบุนัได้บวชเป็นแม่ชกีุก๊กิก๊)ทัง้สองท่านได้แนะน�า
ให้ผมมาฟังธรรมแต่ใจผมก็ยังลังเลอยู่ขณะนั้นคุณสุรางค์ได้มาช่วยงาน
ชมรมกัลยาณธรรมอยู่โดยช่วยเป็นทีมงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ฟังธรรม
โดยมีคุณรัตนำ เมธำพิรุฬโชค(คุณรัตน์)เป็นหัวหน้าทีม

คณุสรุางค์กเ็ล่าเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่ธอประทบัใจเกีย่วกบังานชมรมฯให้
ผมฟังอยูเ่รือ่ยๆเช่นการจดัชดุธรรมทานบอกว่าประธานชมรมกลัยาณธรรม
ชื่อหมอจุ๋มเป็นทันตแพทย์ด้วยนะหลังจากฟังเขาเล่าบ่อยๆจากนั้นผมก็

มาร่วมสร้าง
บารมีธรรม

สุชาติแท้เที่ยงเจริญ
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ตดัสนิใจลองไปหาประสบการณ์ดเูองบ้างดวู่าเขาท�างานกนัอย่างไรโดยลอง
ไปช่วยจดัชดุธรรมทานระหว่างจดัชดุธรรมทานกม็กีารแจกน�า้ดืม่แก่ทมีงาน
จิตอาสาที่มาช่วยงานด้วยพอจัดชุดธรรมทานเสร็จก็มีการแจกข้าวล้อมวง
ทานกันสบายๆด้วยอ้าว...เราก็ชอบท�าบุญเรื่องอาหารเหมือนกันนี่นา
ต่อจากนั้นก็เลยรับอาสาเอาข้าวมาแจกเพื่อนๆในครั้งต่อๆมาโดยตลอด
ตามก�าลังทรัพย์ของเราแบ่งเบาภาระของชมรมฯเท่าที่พอจะช่วยได้

พอถึงวันงานแสดงธรรมของชมรมฯผมก็ลองไปฟังธรรมเป็นครั้งแรก
ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพบพติรพมิขุมหาเมฆทีพ่วกเรา
คุ้นเคยกันดีเหมือนบ้านของชมรมอีกหลังเลยผมจ�าไม่ได้ว่างานแสดงธรรม
ครั้งที่เท่าไรแต่จ�าได้ว่าวันนั้นดร.บรรจบบรรณรุจิดร.อาจองชุมสายณ
อยุธยาและดร.สนองวรอุไรมาขึ้นเวทีบรรยายเสวนาธรรมพร้อมกัน
ทัง้สามองค์บรรยายพอฟังแลว้กพ็อเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ไม่มากนักเวลา
ต่อมาคุณสุรางค์มีน�้าใจให้หนังสือธรรมะมาอ่านเล่มหนึ่งและก�าชับมา
ด้วยว่า“อ่านให้จบให้ได้นะ”หนังสือเล่มนั้นชื่อทางสายเอกของอำจำรย์ 
ดร.สนอง วรอไุรกท็�าให้ผมพอจะเข้าใจธรรมะเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึน้
งานครั้งต่อๆมามีการจัดชุดธรรมทานอีกทุกๆครั้งผมก็เอาข้าวมาร่วมบุญ
และมาช่วยจดัชดุธรรมทานทกุครัง้พาเพือ่นๆมาเตม็คนัรถไม่เคยขาดเพือ่นๆ
ผมเช่นคณุสรุางค์และคณุแม่ต๋อยแม้จะอายมุากกย็งัมาช่วยงานลงทะเบยีน
ทกุครัง้มาช่วยจดัชดุธรรมทานทกุครัง้ทกุคนรกัหมอจุม๋
อยากมาเป็นก�าลังใจในการท�างาน(คุณยายต๋อยกับ
หมอจุ๋มเจอกันทีไรเป็นต้องกอดกันกลมทุกที)ต่อมา
คุณรัตนาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมลงทะเบียนก็ไปขอเสื้อทีม
งานจากหมอจุม๋(เมือ่ก่อนนีเ้ขาท�าแจก)ให้ผมได้ใส่มา
ช่วยงานลงทะเบียนในวันงานเธอบอกว่าให้มาเป็น
เจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนกท็�างานด้วยกนักบัเพือ่นๆตลอด
มาเรียกว่าจุดนี้ท่านประธานฯหายห่วงได้เลย
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จนกระทัง่ปลายปี๒๕๕๖คณุรตันามภีาระกจิ
เดินทางบ่อยและได้ไปปลกูบ้านหลงัใหม่ทีป่ากช่อง
จ.นครราชสีมาจึงไม่ค่อยมีเวลามาช่วยงานหรือ
มาเข้าประชุมเตรียมงานเท่าไหร่นักเธอจึงได้มอบ
หมายภาระหน้าที่หัวหน้าทีมลงทะเบียนผู้ฟังธรรม
ให้ผมผมจงึรบัท�าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าทมีลงทะเบยีน
เต็มตัวจนถึงทุกวันนี้(บางงานคุณรัตน์ก็ยังมาช่วย
งานอยู่ถ้าเธอว่าง)

หลงัจากเสรจ็ภารกจิลงทะเบยีนผูฟั้งธรรม(ประมาณ๘.๐๐น.)แล้ว
ก็จะมีช่วงเวลาพักผมกับเพื่อนๆจึงขึ้นมาบนห้องประชุมมาฟังธรรมจาก
ครูบาอาจารย์และองค์บรรยายหลายๆท่านท�าให้ได้มีโอกาสซึมซับและ
เข้าใจในธรรมมากขึ้นได้รู้อะไรหลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนมาช่วงหลัง
คุณดำว (ธีรพล เปำจีน) และคุณอุ๋มภรรยำพร้อมทั้งทีมงานบริษัทจาก
อยุธยา ได้มาเปิดโรงทานใช้ชื่อว่า“ภัตตำคำรบุญคุณดำว”พวกเราชาว
ทมีงานลงทะเบยีนผูฟั้งธรรมน�าโดยคณุรตันากม็คีวามคดิว่าจะตัง้โรงทำนน�ำ้
เพราะเห็นว่างานนี้ยังไม่มีใครเป็นหลักผู้ฟังธรรมจ�านวนมากจะได้ดื่มน�้า
อร่อยๆเพยีงพอ และมคีณุภาพเราจงึระดมความคดิปรกึษากนัปรากฏว่า
ทกุคนในทมีลงทะเบยีนเหน็ดด้ีวยจากนัน้พวกเราทมีลงทะเบยีนหลงัจากจบ
ภารกิจรับลงทะเบียนในช่วงเช้าแล้วพวกเราก็ผันตัวมาท�างานสนุกสนาน
เปิดโรงทานน�า้เพิม่อกีอย่างหนึง่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกนัอย่างพร้อมเพรยีง
ทกุคนแสดงถงึความมนี�า้ใจทุม่เททัง้แรงกายแรงใจอย่างไม่เหนด็เหนือ่ย...
สุดยอดจริงๆครับ บางทีต้องเตรียมน�้าสมุนไพรชงน�้าชากาแฟชาเขียว
ฯลฯท�ากนัไม่ทนั ยิง่หน้าร้อนยิง่แทบไม่พอแจกใช้น�า้ตาลเป็นร้อยกโิล ผม
ต้องหาต้องเตรยีมมายอมรบัว่าทกุคนเหนือ่ยมากๆๆๆแต่อิม่ใจมากๆๆๆ กว่า
สุดจะบรรยายเป็นค�าพูดได้ควำมสุขจำกกำรให้ ยิ่งใหญ่เหลือเกิน สัมผัส 
ได้เลยที่ใจผมเอง และขอขอบคุณในน�้าใจเพื่อนๆที่มาช่วยกันท�างานนี้ครับ
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ท่ำนผู้มีจิตศรัทธำ ต้องกำรร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทำน
ของชมรมกัลยำณธรรม กรุณำบริจำคได้ โดยโอนเข้ำบัญชี ดังนี้

(บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์)

Fax รำยชื่อผู้บริจำค และใบโอนเงินมำที่ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ อนุโมทนำสำธุทุกท่ำน

๑.ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรปราการ เลขที่๑๕๕-๗๐๐-๘๒๒๒
๒.ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ เลขที่๒๑๕-๑๕๑-๐๔๓๓
๓.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสมุทรปราการ เลขที่๑๐๐-๑๓๙-๑๒๓๕
๔.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีสมุทร เลขที่๓๓๗-๒๒๙-๖๐๙๒
๕.ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดสมุทรปราการเลขที่๓๖๐-๒-๓๗๕๐๑-๒

ตลอดเวลาที่ผมได้มาช่วยงานในชมรมกัลยาณธรรมนี้สิ่งที่ผมสัมผัส
ได้อย่างหนึง่คอืควำมอบอุน่ ควำมเป็นพีเ่ป็นน้อง ควำมรูส้กึดีๆ  ต่อกนั และ 
ธรรมะทีไ่ด้รบัจำกครบูำอำจำรย์องค์บรรยายเข้าใจได้เลยว่าทกุสิง่ทกุอย่าง
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นฉะนั้นผมอยาก
เชิญชวนผู้อ่านทุกๆคนที่มีจิตอาสามาเถิดครับ มาร่วมกันสร้างบารมีทาง 
ธรรมสิ่งที่ได้เห็นชัดจากการท�างานจิตอาสาผมว่ามันเป็นบททดสอบจิต
อย่างเหน็ได้ชดัมากทัง้ความเมตตาการมเีหตมุผีลมสีตมิากขึน้ลดอตัตา
ลดทฏิฐิและทีส่�ำคญัทีส่ดุคอืควำมอ่อนน้อมถ่อมตนมนัน่าจะเป็นหวัใจของ
จิตอาสาทุกๆคนเลยครับ

สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณหมอจุ๋มและชมรมกัลยาณธรรมที่ได้มอบ
โอกาสดีๆให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานธรรมให้
ธรรมะเป็นทานมีโอกาสท�าความดีส่งเสริมให้คนทั่วไปมีธรรมะได้เจอ
เพือ่นๆกลัยาณมติรทีด่อีกีมากมายผมจงึตัง้ใจไว้ว่าจะช่วยงานชมรมกลัยาณ-
ธรรมตลอดไปซึ่งก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าครับ



ข่ ำ ว ส ำ ร กั ล ย ำ ณ ธ ร ร ม102

ผมมีโอกาสได้ไปงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรมซึ่งจัดที่
มทร.กรงุเทพบพติรพมิขุมหาเมฆหลายปีมาแล้วเป็นครัง้แรกของผมกว่็าได้
ในเรือ่งฟังธรรมในลกัษณะนี้คอืชมรมฯ ให้ทกุอย่ำงตัง้แต่อาหาร๒มือ้ได้
ฟังธรรมะจาก๔องค์บรรยายและธรรมทานอีก๑ถุงใหญ่ก็ไม่เคยเจอ
แบบนี้ตอนฟังธรรมก็นั่งในหอประชุมห้องแอร์มันเป็นอะไรที่ไม่เคยพบ
มาก่อนเพราะที่ผ่านมาการท�าบุญของผมก็มีแต่ตักบาตรทอดกฐินทอด
ผ้าป่าท�านองนั้นเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงจะเป็นครั้งแรกก็ได้เก็บเกี่ยวจากการ
ฟังธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันต้องขอขอบคุณท่ำนรองฯ บุญเสริม 
ศรชีมภูเพือ่นในหมูบ้่านทีช่วนมาจากครัง้แรกกม็คีรัง้ต่อๆไปตามมาผมเริม่
สนใจหาหนงัสอืมาอ่านและมาพบกบัทางสายเอกเล่มเลก็ๆของท่ำนอำจำรย์ 
ดร.สนองวรอุไรเล่มละ๒๐บาทซึ่งถอดจากเทปค�าบรรยายของท่าน
อาจารย์มาอ่านบางเรื่องก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

หลังจากนั้นผมได้เข้ามาร่วมช่วยงานชมรมฯในกิจกรรมต่างๆก็ได้มี
โอกาสกราบท่านอาจารย์ดร.สนองวรอไุรในวนัเตรยีมงานท่านได้ให้โอวาท

จากจิตอาสา
สู่เส้นทางภาวนา

เทียนชัยทองเคียน
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แก่ทมีงานผมรูส้กึอิม่อกอิม่ใจกบัการได้ช่วยงานฯกลายเป็นแรงบนัดาลใจให้
มาช่วยงานทุกครั้งคอยติดตามข่าวสารในวันจัดถุงธรรมทานที่คลังหนังสือ
คนกเ็ยอะแต่หนงัสอืและซดีเียอะกว่าทกุคนเตม็ไปด้วยรอยยิม้ท�างานเหมอืน
กับสายพานส่งกันไปเป็นทอดๆเสียงก็ดังแต่ทุกคนมีความสุขและเต็มใจ
เจอกันก็ยิ้มให้กันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันสามารถจัดเสร็จได้ภายใน
๒-๓ชั่วโมงใครมาช้าก็อดช่วยน่าทึ่งจริงๆ

ทุกครั้งที่มีงานมีสาธุชนและผู้สนใจมาฟังธรรมกันมากมายหลายพัน
ผมรู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศในงานผู้คนมากมายต่างวัยกันผมรู้สึกดีใจ
มบีางท่านจ�าผมได้กท็กัทายเหมอืนญาตสินทิผมได้ไปช่วยงานทีร้่านหนงัสอื
มอีะไรท�าได้กท็�าหมดมนัอิม่อกอิม่ใจบอกไม่ถกูท�าแล้วมคีวามสขุกจ็ะท�าไป
ตลอดผมได้เหน็ความเสยีสละของทมีงานทกุคนทีช่่วยกนัทัง้แรงกายแรงใจ
และปัจจัยท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงอีกท่านหนึ่งคือประธานชมรมฯที่คอยให้
ก�าลังใจทีมงานทุกคนคอยแก้ปัญหาและประสานงานจนได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือประทับใจครับและต้องขอขอบคุณคุณหมอที่ให้โอกาสผมไปเข้า
อบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมเหยงคณ์ผมเอง
ไม่เคยรูจ้กัว่าการปฏบิตัธิรรมเป็นอย่างไรท�าอะไร
บ้างตัง้๘วนัและปิดวาจาด้วยตืน่เต้นครบัเป็น
ครั้งแรกในชีวิตการได้มีโอกาสเข้าอบรมปฏิบัติ
ท�าให้ผมรู้สึกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ

การได้เข้ามาช่วยงานชมรมฯเป็นการส่งเสรมิ
ให้มีโอกาสท�าความดีลดทิฏฐิมีความอ่อนน้อม
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นท�าให้มีความสุขสุข
จากการเป็นผู้ให้ครับทุกวันนี้ผมช่วยงานประจ�า
อยู่ที่คลังหนังสือศรีนครินทร์ซึ่งเรามีคนท�างานตรงนี้น้อยมากและผมก็คอย
ช่วยไปส่งของส่งธรรมทานส่งไปรษณย์ีแล้วแต่คณุหมอจะจดัควิงานมายนิดี
ช่วยเหลือและเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมของชมรมกัลยาณธรรมตลอดไปครับ
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ดิฉันชื่ออัจฉริยาแสงงามชื่อเล่น“น้อง”ค่ะ
“ความทุกข์นั้นบนโลกใบนี้มีมากเหลือเกิน อย่าใช้ชีวิตเพื่อหลีกหนี 

ความทกุข์ จงหาวธิใีช้ชวีติเพือ่อยูก่บัความทกุข์ให้ได้ รบัมนัให้ได้แล้วจะดเีอง”

ค�ากล่าวดังกล่าวอ่านแล้วเหมือนง่ายจังเลยแต่ชีวิตฉันซึ่งมาจาก
ครอบครวัผูร้บัเหมาก่อสร้างและต้องมาเสยีคณุพ่อทีเ่ป็นเสาหลกักระทนัหนั
โดยคุณแม่และลูกไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นพ่อมีแต่ลูกผู้หญิงหลังท่าน
เสียฉันถึงได้รู้ว่ากิจการของครอบครัวประสบวิกฤตอย่างหนักใครๆก็คิด
ว่าแม่คงสานต่อและแก้ปัญหาต่างๆไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งหรอก

ฉนัตดัสนิใจไม่เรยีนต่อขอไปช่วยแม่ท�างานก่อสร้างด้วยวยัเพยีง๒๑ปี
และเป็นผูห้ญงิคนเดยีวทีเ่ป็นผูร้บัเหมาของจงัหวดัท�างานเคยีงบ่าเคยีงไหล่

จนมาเป็นจิตอาสา
อัจฉริยาแสงงาม

    จากทางสายเอก
  สู่แนวหลงัทางธรรม
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กบัแม่ท�างานรบัช่วงต่อจากพ่ออย่างหนกัหนาสาหสัท่ามกลางสภาพปัญหา
และภาวะกดดันต่างๆมากมายที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าครอบครัวเราท�าได้

ฉนัรูซ้ึง้ถงึค�าว่า“ทกุข์แสนสาหสั”เป็นเช่นไรถงึกบับอกแม่ว่าถ้าเลอืก
ได้ฉันคงไม่เกิดอีกตอนนั้นยังไม่รู้จักหนังสือธรรมะแต่พอจะเข้าใจเรื่อง
ธรรมะบ้างต่อมาฉนักบัน้องสาวจงึหนัมาสนใจหนงัสอืธรรมะซือ้อ่านเสมอๆ
จนมาพบหนงัสอืชือ่ทางสายเอกซึง่ชาวชมรมกลัยาณธรรมรูจ้กักนัดอียูแ่ล้ว
ฉนัจงึได้มารูจ้กัชมรมกลัยาณธรรมได้สมคัรเป็นสมาชกิได้รบัวารสารเล่มแรก
(ฉบับที่เท่าไรจ�าไม่ได้)แต่เป็นงานแสดงธรรมครั้งที่๑๓ฉันจึงร่วมเป็น
เจ้าภาพและไปฟังบรรยายธรรมต่อเนือ่งและได้ร่วมท�าบญุเป็นเจ้าภาพร่วม
กบัชมรมทกุครัง้จนเริม่ได้รูจ้กัตวัคณุหมอบ้างแล้วมาได้คยุกนัเป็นทางการ
จริงตอนร่วมท�าบุญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อเก้าอี้กับชมรมกัลยาณธรรม

ช่วงปีพ.ศ.๒๕๕๖ฉนัป่วยหนกัต้องผ่าตดักระดกูต้นคออย่างเร่งด่วน
๒ครัง้ใน๓เดอืนแม้จะเป็นคนทีเ่ข้มแขง็เพยีงใดก�าลงัใจดแีค่ไหนกม็วีนั
จิตตกฉันจึงโทรหาคุณหมอขอความกรุณาว่าฉันอยากคุยกับท่านอาจารย์ 
ดร.สนอง วรอุไร ได้คุยกับท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรถึง๒ครั้งได้
ธรรมโอสถจากท่านอาจารย์ดร.สนองมารกัษาจติผ่านวกิฤตทัง้หลายมา
ด้วยดีจงึตัง้จติอธษิฐานว่าถ้าฉนัแขง็แรงพอขอให้ธรรมะจดัสรรให้ได้ท�างาน
จิตอาสาบ้างเถอะแล้ววันหนึ่งธรรมะจัดสรรให้จริงๆไม่นานมานี้ในการ
รวมตัวประชุมงานครั้งหนึ่งฉันมีโอกาสได้รู้จักทีมงานหลายคนครั้งแรกที่
เจอพี่น้องกัลยาณธรรมก็ประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่น

จนถงึคราวการประชมุจดังานแสดงธรรมปฏบิตัธิรรมที่มทร.กรงุเทพ
บพติรพมิขุมหาเมฆครัง้ที่๒๗คณุหมอชวนฉนัไปด้วยจงึอาสาจดัเตรยีม
อาหารไปให้ทานกนัถงึเวลาประชมุฉนัได้รบัมอบหมายให้ไปช่วยงานทีท่มี
ต้อนรับผู้ฟังธรรมในห้องโถงจนถึงปัจจุบันซึ่งได้รับมอบงานนี้อย่างเต็มตัว
การท�างานนั้นฉันเริ่มไปตั้งแต่จัดสถานที่ท�าทุกอย่างเช็ดโต๊ะเก้าอี้จัด
วางกัน้แนวแผงเหลก็เหมอืนคนอืน่ๆจนถงึวนังานฉนัได้ต้อนรบัญาตธิรรม



ข่ ำ ว ส ำ ร กั ล ย ำ ณ ธ ร ร ม106

จ�านวนมากไปครั้งแรกไม่คอยรู้งานแต่สังเกตตลอดว่าชมรมมีอุปกรณ์
เครื่องมือไม่พอใช้ในการท�าความสะอาดเลยถังขยะก็ไม่เพียงพอพวกเรา
ดแูลไม่ทัว่ถงึพองานแสดงธรรมครัง้ที่๒๘ฉนัจงึให้สามที�าถงัขยะเคลือ่นที่
ให้๘ถังและซื้ออุปกรณ์ท�าความสะอาดทุกอย่างไว้ครบครันเช็คจ�านวน
ก�าลังพลดูและน�าคนงานไปช่วยท�าทุกอย่างจนสะอาดหมดจดญาติธรรม
ชืน่ชมแต่ไม่ใช่เพราะฉนัคนเดยีวเป็นเพราะกลัยาณมติรของชมรมร่วมมอื
ร่วมแรงร่วมใจกนัท�างานตัง้แต่วนัเตรยีมงานศกุร์เสาร์และงานวนัอาทติย์

ฉนัสนกุสนานร่าเรงิและเบกิบานในจติทกุครัง้ทีไ่ด้ไปท�างานจติอาสา
เหมือนได้พลังพิเศษเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจเลยจนเป็นแรงบันดาลใจ
ให้น้องๆที่รู้จักกันขออาสาเข้ามาร่วมด้วยคราวงานปฏิบัติธรรมครั้งพิเศษ
ที่ผ่านมาจึงมีแต่จิตอาสาหน้าใหม่รวมกับคนเก่าไม่กี่คนแต่เราก็ท�างานกัน
ด้วยหวัใจเตม็ร้อยขนาดงานเลก็ลงแต่ปัญหากลบัเพิม่มากขึน้เพราะทกุอย่าง
มารวมอยูใ่นโถงใต้อาคารเป็นส่วนใหญ่แต่ในทีส่ดุ...ทกุอย่างกผ่็านไปด้วยดี
เหตกุารณ์ประทบัใจเรือ่งหนึง่คอืก่อนวนังานฉนัและเพือ่นๆและน้องๆและ
ทมีงานของน้องอจั(อจัฉราเสอืคง)จากเทศบาลด่านส�าโรงรวมพลงักนัไป
ช่วยท�าความสะอาดหอพระและศาลพ่อปู่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาว
มทร.ท�างานกันด้วยใจสะอาดเอี่ยมและเปลี่ยนพวงมาลัยให้ท่านด้วย

คณุหมอบอกให้ปลืม้ใจว่า๑๐ปีแล้วเรามาใช้งานสถานที่
ของท่านแต่ไม่เคยมีการท�าความสะอาดหอพระและศาล
พ่อปูเ่ลย...นีเ่ป็นครัง้แรกขอขอบคณุเพือ่นๆน้องๆทกุ
คนที่สละเวลามาช่วยกันปิดทองหลังพระในวันนั้น

งานแสดงธรรมครัง้พเิศษนี้มญีาตธิรรมผูห้ญงิสงูวยั
ท่านหนึง่นัง่วลีแชร์มาขอขึน้ไปนัง่ฟังธรรมข้างบนพวกเรา
มีแต่ผู้หญิงช่วงแรก๓ขั้นน้องตุ๊น้องตั๋นเดินมาพอดี
มาช่วยยกขึ้นแต่พอถึงช่วงท้ายคนต้องรับขึ้นไปข้างบน
ลกูคณุยายบอกว่าคณุยายจะไปนัง่ข้างบนตายล่ะเราเลย
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ให้น้องในทมีพาไปรอหน้าทางขึน้ซึง่มน้ีองนกัศกึษา
ชายคนเดียวจึงบอกห้ามไม่ให้ยกคุณยายขึ้นไป
ขอไปตามผูช้ายมาเพิม่ก่อนจงึได้น้องอูก๋บัเพือ่นมา
ช่วยยกพวกเราพาคุณยายขึ้นไปฟังธรรมข้างบน
จนได้คุณยายใจถึงแต่พวกหนูใจแทบละลายค่ะ

อกีเรือ่งคอืมญีาตธรรมเป็นคนใบ้๒ท่าน
มาจากพระนครศรีอยุธยาเราจ�าเธอได้เพราะใน

ครัง้ก่อนเธอไปพบทมีพยาบาลแล้วสือ่สารกนัไม่เข้าใจฉนัเคยมลีกูน้องเป็น
คนใบ้เลยไปเป็นล่ามให้ฉันไปทักเธอเธอดีใจที่ฉันจ�าได้จับไม้จับมือฉัน
ใหญ่แล้วแนะน�าเพือ่นอกีคนให้รูจ้กัเป็นใบ้เหมอืนกนัเธอเขยีนตวัหนงัสอื
ใส่มือว่าอยุธยาโอ้...เธอเดินทางมาจากอยุธยาเชียว

งานจติอาสาเป็นงานทีต้่องท�าด้วยใจรกัมศีรทัธารูจ้กัเสยีสละใจกรณุา
เมตตาพร้อมแบ่งปันน�้าใจและเกื้อกูลกันและกันงานจิตอาสาท�าให้เรา
เข้าใจอย่างซาบซึง้ว่า “หวัใจของผูใ้ห้” ยิง่ใหญ่กว่ำ “ผูร้บั” เสมอการให้
โดยไม่หวงัสิง่ใดตอบแทนกลบัมค่ีามหาศาลคอืหวัใจเตม็เป่ียมไปด้วยความ
ปีติสุข

และจากกำรที่ชมรมกัลยำณธรรมได้ร่วมกับ รพ.สมุทรปรำกำร จัด 
งำนแสดงธรรมเดอืนละครัง้ท�าให้ฉนัมโีอกาสได้ฝึกพฒันาจติด้วยการปฏบิตัิ
ธรรมมสีตริูเ้ท่าทนัจติมากขึน้และฉนักห็วงัว่าจติจะพฒันามากยิง่ๆขึน้ไป
จึงขอตั้งปณิธำนไว้ว่ำ ไม่ว่ำฉันจะได้รับมอบหมำยให้ท�ำงำนอะไรอันเป็น 
ประโยชน์แก่พระพทุธศำสนำ ฉนัจะท�ำให้ดทีีส่ดุ และพร้อมเป็นผูใ้ห้ตลอด 
ชวีติในฐานะชาวกลัยาณธรรมฉนัขอเดนิเคยีงบ่าเคยีงไหล่ไปกบัพีน้่องชาว
กัลยาณธรรมทุกท่านท�างานเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานถวายเป็นพุทธ
บูชาอาจรยิบชูาแด่ครบูาอาจารย์ทางธรรมทัง้หลายเพือ่ให้ธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยและสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมะ
มากยิ่งๆขึ้นไปตราบนานเท่านาน
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อิ่มใจ อิ่มธรรม
แม้การจดังานแสดงธรรมจะผ่านมาเกอืบ๓๐ครัง้ถอืได้ว่ามปีระสบ

การณ์ไม่น้อยในการจัดงานเผยแผ่ธรรมท�านองนี้แต่ก่อนจะถึงวันงาน
ทุกครั้งทีมงานและผู้ร่วมรับผิดชอบทุกท่านต่างก็มีความรู้สึกลุ้นอยู่เสมอ
ตามความรับผิดชอบมากน้อยที่แต่ละท่านเกี่ยวข้องเพราะเรามีประสบ
การณ์หลากหลายรปูแบบทีง่านแสดงธรรมต้องเผชญิอยูใ่นวกิฤตการณ์ต่างๆ
นานาและเราต้องพากองทัพธรรมล�าน้อยผ่านไปให้ได้เพื่อให้การจัดงาน
ส�าเร็จลุล่วงตามกุศลเจตนาและความตั้งใจของทุกท่านตามที่เราต่างได้
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ตระเตรยีมงานมาไม่ว่าจะเป็นวกิฤตการณ์มหาอทุกภยัหรอืประสบการณ์
ปัญหาความแตกแยกทางการเมืองแต่เราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งด้วยพลัง
สามัคคีจนงานจบได้ส�าเร็จเสร็จสิ้นผ่านพ้นไปแล้วนั่นล่ะ...จะเป็นวันที่
รู้สึกสบายใจโล่งโปร่งใจอย่างมากของเราทุกคน

การจดังานครัง้นี้เป็นการจดังานครัง้พเิศษค�าว่า“ครัง้พเิศษ”ท�าให้
เกิดนัยแห่งความส�าคัญยิ่งมากขึ้นทั้งที่แต่ละครั้งเราก็ตั้งใจเตรียมงานกัน
อย่างเต็มที่แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าเพราะมี๔องค์กรหลักร่วมมือกันเป็นพลัง

กับงานแสดงธรรมครั้งพิเศษ
ส�าคญัในการจดังานได้แก่๑. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลกรงุเทพ
ที่เมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่และเจ้าหน้าที่ทั้งอ�านวย
ความสะดวกสารพดัในฐานะเจ้าของบ้านซึง่ดร. 
สำธติ พุทธชัยยงค์ท่านอธิการบดีเปิดไฟเขียว
ให้ความสะดวกทุกอย่างและยังได้ผู้อ�านวยการ
กองกลางผูเ้มตตาคอือ.เสน่ห์ สพัทำนนท์ช่วย
ให้การประสานงานขอความอนุเคราะห์ต่างๆเป็น
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ไปอย่างสะดวกราบรื่นฉันท์มิตร๒. ส�ำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยวิสัยทัศน์ของท่านผู้อ�านวยการส�านักฯคือ
ท่านอาจารย์ รศ.ชมุพจต์ อมำตยกลุได้ให้ความอนเุคราะห์ปัจจยัทนุในการ
จดัโรงทานบรกิารผูฟั้งธรรมต่อเนือ่งมาทกุครัง้ไม่เว้นครัง้พเิศษนี้๓. ชมรม 
กัลยำณธรรมซึ่งมีทีมงานอาสาสมัครที่ร่วมเสียสละแรงกายแรงใจมาเป็น
ตัวขับเคลื่อนหลักประสานและด�าเนินงานเชื่อมต่อสายบุญต่างๆให้งาน
ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์อกีทัง้ผูส้นใจเข้าร่วมฟังธรรม-ปฏบิตัธิรรมส่วนใหญ่
กเ็ป็นสมาชกิและผูท้ีต่ดิตามข่าวสารการจดังานของชมรมฯมาอย่างต่อเนือ่ง
บางคนเรยีกได้ว่าเป็นแฟนพนัธุแ์ท้ทเีดยีวและสดุท้าย๔. มลูนธิสิปุฏปัินโน 
วัดมเหยงคณ์ ซึ่งได้รวบรวมจิตอาสาชาววัดและลูกศิษย์ของพระอำจำรย์ 
สรุศกัดิ ์เขมรงัสีพระวปัิสสนาจารย์ผูรู้ผู้เ้ป่ียมเมตตาได้มาช่วยกนัสบืสาน
งานเผยแผ่พระธรรมให้กว้างไกลขึน้ดัง่ปณธิานของมลูนธิฯิทีจ่ะสนบัสนนุ
การศกึษาพระธรรมทัง้ภาคปรยิตัแิละภาคปฏบิตัินอกจากความพเิศษด้วย
๔องค์กรส�าคัญแล้วยังพิเศษด้วยวาระแห่งความพิเศษหลายประการอัน
จะได้กล่าวถึงต่อไป

การเตรียมงานครั้งนี้ได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างชมรมฯกับมูลนิธิฯ
และขอความสนับสนุนไปยังอีก๒องค์กรส�าคัญจนกระทั่งบรรยากาศ
วันงานมาถึงเริ่มด้วยวันพุธที่๑๙พ.ย.พรไพศำลผ้ำใบใจบุญจัดทีมงาน
มากางเตน็ท์ให้ในสนามซึง่รอบนีใ้ช้เตน็ท์ไม่มากนกัเพราะการจดังานครัง้นี้
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เป็นการปรับขนาดของงานให้เล็กลงและจัดการง่ายสบายขึ้นและจะได้
ประเมินผลจากการจัดงานครั้งนี้เพื่อปรับเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งที่
๓๐ของชมรมฯในเดอืนมนีา๒๕๕๘ต่อไปจากนัน้วนัศกุร์ค�า่ๆพีอ่ำทติย์ 
คนดขีองเพือ่นๆ (ดำบต�ำรวจอำทติย์ วฒันปฤดำ)แกนน�าทมีโยธากไ็ด้
พาเพือ่นอาสาชาวมอเตอร์ไซต์วนิมาขนโต๊ะหลายสบิทัง้ใหญ่ทัง้หนกัใน
โรงอาหารไปวางในจุดที่เพื่อนๆต้องใช้งาน(การใช้รถมอเตอร์ไซต์ขนโต๊ะ
พบว่าสะดวกรวดเร็วมากหลังจากลองกันมาหลายวิธีในวันจัดงานเสร็จ
เยน็อาทติย์เรากใ็ช้วธินีีเ้ช่นเดยีวกนั)เมือ่วนัเตรยีมงานมาถงึคอืวนัเสาร์ที่
๒๒พ.ย.รถบรรทุกใหญ่๒คันยืมมาจากบ.อิสเทิร์น โพลีแพคใจดี
มเีมตตากบัพวกเรามาตลอดกบ็รรทกุสมัภาระบญุต่างๆจากปากน�า้น�าโดย
หญิงแกร่งน้องเจเจ และครอบครัวแม่แอ๋ว(ฉวีพรรณภู่ทอง)ซึ่งช่วย
จัดหาทีมโยธาให้พร้อมสรรพทางพี่วีระและครอบครัวก็เอารถคันใหญ่
ขนพัดลมและแผงกั้นจ�านวนมากออกเดนิทางมาชำวมลูนธิสิปุฏปัินโนก็
เตรยีมข้าวของมาทกุคนทกุคนัจดุหมายปลายทางอยูท่ีบ่พติรพมิขุมหาเมฆ

เพือ่นๆทีม่าถงึก่อนกช่็วยกนัจดับอร์ดนทิรรศการน�าโดยป้ำแจ๋วและ 
ครอู๊อดทมีห้องโถงน�าโดยคณุน้อง-อจัฉรยิำ คนเก่งกพ็าเพือ่นๆมาช่วยกนั
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ท�าความสะอาดบรเิวณโถงและสวนสมนุไพรหลายๆคนมาใหม่กช่็วยกนั
เต็มที่คนเก่าๆรู้หน้าที่รู้งานดีก็มีมากก�าลังส�าคัญอีกส่วนคือชำว มศว. 
องครกัษ์ ซึง่ รศ. ดร.สำลี ่ท่านเมตตาจดัมาวนันี้มอบภารกจิน�าทมีน้องๆ
ปีหนึง่มาโดยอ.ประสทิธิ ์ปีปทมุกล้ามโตใจดีสมกบัเป็นศษิย์อาจารย์สาลี่
โดยแท้ทีมบริษัทชงโควิศวกรรมของคุณหมูเจ้ำเก่ำ มาถึงก็เตรียมเดินไฟ
ตามเตน็ท์ต่างๆทีก่างในสนามแบบรูง้านดีงานนีช้ลิล์ๆมือ้เช้าพวกเราได้
อาศยัฝากท้องไว้กับพ่อพระประจ�าชมรมท่านหนึ่งคือพี่สุชำติ แท้เที่ยง- 
เจรญิ น�าข้าวกล่องมา๓๐๐ห่อและยงัท�าน�า้ล�าไยมาบรกิารเพือ่นๆตลอดวนั
๓ หม้อใหญ่คณุยำยต๋อยกบัพีส่รุำงค์ กม็าพอวนัอาทติย์ทมีนีเ้ขามาจดัเตม็
พอจบงานลงทะเบยีนพีส่ชุาตกิร็วบรวมเพือ่นๆ นกับญุของแกไปท�าโรงทาน
น�้าดื่มอิ่มอกอิ่มใจเหนื่อยกายสุดๆแต่แสนสุขใจสุดๆถ้วนหน้า

วนัเสาร์นีท้ีแ่ปลกกว่าทกุครัง้คอืนีเ่ป็นครัง้แรกทีภ่ตัตำคำรบญุคณุดำว
นกับญุมอืวางอนัดบัหนึง่ของเพือ่นๆมาร่วมบรกิารเปิดภตัตาคารมือ้กลางวนั
ไม่ทันเพราะไปเปิดโรงทานในคอร์สกรรมฐานของพระอาจารย์สุรศักดิ์ที่
ทุ่งหินเทินนครสวรรค์อันไกลโพ้นกว่าจะเสร็จงานที่นั่นก็บ่ายกลับมา
ก็แวะซื้อเสบียงอาหารอีกกว่าจะเข้ามาถึงงานที่บพิตรก็ค�่ามืดแล้วและ
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ทราบว่าต้องเตรยีมอาหารถงึตี๒ได้นอน๒ชัว่โมงกต้็องตืน่มาเปิดภตัตา-
คารบุญแต่เช้ามืดยอดคนจริงๆ...อนุโมทนาสาธุว่าแต่เพื่อนๆทีมงานก็
ไม่ล�าบากในมือ้กลางวนัและมือ้เยน็วนัเสาร์เนือ่งจากเรามี“สำวน้อยมหศั- 
จรรย์” น้องผึง้ ณ ชงโคช่วยประสานเจ้าภาพใจดคีอืคณุศภุมำษ วชิยัวงศ์ 
และครอบครัวมาออกโรงทานบริการมื้อกลางวันให้เพื่อนๆขอขอบคุณ
เจ้าภาพมาณที่นี้ส�าหรับมื้อข้าวแกงอร่อยๆหลากหลายในมื้อกลางวัน
แถมด้วยน�้าสมุนไพรหม้อใหญ่อร่อยเย็นชื่นใจอีกทั้งยังมีขนมจีนแกงเขียว
หวานหม้อใหญ่จากบ้านทรายทองของแม่แอ๋วกเ็รยีบวธุและพอเพยีงไป
ถึงมื้อเย็น

บ่ายวนัเสาร์ถงึเวลานดัไปไหว้พระและรวมพลงัอธษิฐานจติร่วมใจกนั
ท�าความดทีีศ่าลพ่อปูก่นัครัง้นีพ้เิศษเพราะคณุน้องชวนเพือ่นๆมาท�าความ
สะอาดไว้เอีย่มอ่องทัง้สองแห่งในวนัทีม่าเตรยีมเชค็จดุวางเก้าอีใ้นโรงอาหาร
จงึสะอาดพเิศษมากๆทัง้หอพระและศาลพ่อปู่ขออนโุมทนาเพือ่นๆทกุคน
วันนี้ท่ำนอำจำรย์มนตรีมาร่วมขบวนกับน้องๆไปไหว้พระอธิษฐานด้วยกัน
บอกว่าคดิถงึพวกเราฟังแล้วอบอุน่ใจการเตรยีมงานเสรจ็อย่างรวดเรว็โดย
ในช่วงบ่ายเมื่อรถของคุณฮงไปรับเครื่องเสียงของเอสอาร์โปรดักชั่นของ
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พีส่มัฤทธิ ์พีช่ายใจดทีีท่าวน์อนิทาวน์มาแล้วเซต็ระบบแล้วกถ็งึเวลาของ
ศลิปิน อสิรยิำ คปูระเสรฐิได้ให้เกยีรตมิาซกัซ้อมร้องเพลงอโุบสถปราสาท
พระบรมธาตเุจดย์ีมหาวหิารทกุอย่างเรยีบร้อยตามแผนพีข่ยุ และพีต่่ำย
เดินทางจากนครสวรรค์และขอนแก่นตามล�าดับมานอนค้างที่บพิตรพิมุข
เช่นเคยคงคุยกันจนดึกเพราะนานๆมาพบกันที

ถึงเช้ามืดวันงานเพื่อนๆแฟนพันธุ์แท้ก็มารอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
ตะคุม่ตะคุม่อยูใ่นมมุมดืตัง้แต่ยงัไม่ตห้ีาดีงานนีผู้ฟั้งธรรมรบัได้ประมาณ
๒,๐๐๐กว่าคนอาหารก็มีโรงทำนภัตตำคำรบุญคุณดำวและคณะและ
อาหารอร่อยๆเช่นโจ๊กเจของอาม่าคณุแม่ของพีส่มจติต์ ครองมงคลกลุ
วยั ๙๐ผูน่้ารกัและเป็นแกนน�าหลกัผูส้นบัสนนุชมรมฯมาช้านานทมีงาน
ทุกฝ่ายเตรียมพร้อม

พระอำจำรย์สรุศกัดิ ์เขมรงัส ีเดนิทางมาถงึ(มพีระตดิตาม๓รปู)
พอถงึเวลา๐๘.๐๐น.พีณ่รงค์ฤทธิ ์อปุถมัภ์ พีใ่หญ่ทีน่่ารกัของน้องๆกเ็ริม่
เข้าสูพ่ธิเีปิดงานท่ำนอธกิำรบด ีดร.สำธติ พทุธชยัยงค์น่ารกัเสมอมาเป็น
ประธานเปิดงานแต่เช้า(ท่านอยูจ่นจบงานเหมอืนทกุครัง้)ท่ำน ผอ. ส�ำนกั- 
เสริมศึกษำและบริกำรสังคม ม.ธรรมศำสตร์ รศ.ชุมพจต์ อมำตยกุลก็
เมตตามาเป็นเกยีรตมิาร่วมงานเมือ่ประธานเปิดงานจบกไ็ด้ฟังเสยีงคณุภาพ
ของนกัร้องยอดเยีย่มแห่งประเทศไทยคณุหนึง่-อสิรยิำ คปูระเสรฐิขบัร้อง
เพลง“อุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร”ประพันธ์โดยคุณลุง
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นักบุญ กฤตบุญ รณรื่นเป็นครั้งแรกที่คุณหนึ่งได้ร้องเพลงนี้ต่อหน้าพระ
อาจารย์สุรศักดิ์เธอคงเขินไม่น้อยเพราะไม่กล้าไปยืนกลางๆเวทีเหมือน
ตอนซ้อมวันเสาร์เลย

เพลงจบแล้ว พี่กบ-กรรณำภรณ์ เจริญศักดิ์กุล คนเก่งเลือดเข้มข้น
ของมูลนิธิสุปฏิปันโนซึ่งได้รับมอบหมายให้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วง
แสดงธรรมของพระอำจำรย์สุรศักดิ์ เขมรังสี เรื่อง“ความสุขที่แท้จริง”
ตามด้วยการน�าสมาธิภาวนาและตอบค�าถามซึ่งสาธุชนสนใจถามปัญหา
กับพระอาจารย์มากมายจนตอบไม่หมดต้องกราบขออภัย

วันนี้ทางมูลนิธิจัดรถตู ้พาผู ้ถืออุโบสถศีลที่วัดมาร่วม
ฟังธรรมปฏบิตัธิรรมด้วย๑คนัรถตู้นัง่กนัสงบเป็นระเบยีบ
ขาวบริสุทธิ์ เป็นทิวแถวและดูเหมือนว่าผู ้คนจะนิยม

นั่งในห้องโถงและสวนสมุนไพรกันมากเพราะร่มรื่น
เย็นสบายไม่ต้องขึ้นลงบันไดให้เหนื่อยการถวาย
สงัฆทานในช่วงก่อนพกัมกีารถวายต้นผ้าป่าการกศุล

๒ต้นซึง่อลงัการมากต้องอาศยัหนุม่ๆหล่อล�า่๓-๔คน
ช่วยยกขึน้มาพระอาจารยรบัต้นผ้าป่าบนเวท.ี..เป็นภาพ
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ที่ติดตาตรึงใจนึกถึงแล้วสุขใจบอกไม่ถูกเลย
พักกลางวันประมาณ๑๑.๐๐น.โดยนิมนต์และเชิญผู้รักษาศีล๘

ไปฉันและทานก่อนเวลานี้เล็กน้อยเพื่อไม่ให้คับคั่งฉุกละหุกในตอนที่คน
ส่วนใหญ่ลงมาพร้อมกนัทมีภาคสนามเตรยีมวางแผนกระจายจดุแจกอาหาร
ไม่ให้คนออกันเพราะโรงทานเหลือน้อยลงเนื่องจากงานนี้เราไม่เปิดรับ
โรงทานผู้มีจิตศรัทธาภายนอกแต่ผู้ฟังธรรมก็เกือบเท่าๆเดิม

พระอำจำรย์วิชัย เขมิโยพร้อมคณะติดตามเดินทางมาถึงประมาณ
เทีย่งตรงท่านจงึมโีอกาสสนทนาธรรมกบัพระอาจารย์สรุศกัดิ์เขมรงัสีใน
ห้องรบัรองหลงัจากทีพ่ระอาจารย์สรุศกัดิแ์ละคณะฉนัเพลเรยีบร้อยแล้วก็
มโีอกาสมาสนทนาธรรมกบัพระอาจารย์วชิยัเป็นภาพทีค่ณะศษิย์และผูจ้ดั
เหน็แล้วหายเหนือ่ยแล้วพระอาจารย์สรุศกัดิก์ข็อตวัไปเดนิเทีย่วชมบรเิวณ
งานเป็นการยดืเส้นยดืสายไม่นัง่นานให้อดึอดัแน่นเกนิไปหลงัฉนัใหม่ๆวนันี้
ช่วงบ่ายท่านต้องไปเทศน์ต่อที่ชมรมสุรัตนธรรมแต่ก็พอมีเวลาให้โอกาส
สาธุชนได้ชมบารมีโดยท่านเดินไปเยี่ยมชมและไปแจกปฏิทินที่ร้านของ
มลูนธิสิปุฏปัินโนญาตโิยมปลาบปลืม้ยนิดีได้มโีอกาสใกล้ชดิครบูาอาจารย์
และท่านยงัสนใจเดนิชมบอร์ดนทิรรศการทีช่มรมฯจดัท�าขึน้ท่านชมทกุแผ่น
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ทกุภาพอย่างสนใจน่าปลืม้ใจและถามทมีงานว่า“จะมคีนดหูรอืเปล่าเนีย่”...
อยากตอบว่า“แค่หลวงพ่อดูกค็ุม้แล้ว”เดนิผ่านรถสขุาเอกชนตดิแอร์ท่าน
กส็นใจและชืน่ชมและต่อจากนัน้พระอาจารย์และคณะกข็ึน้รถตูเ้ดนิทางต่อ
ไปยังชมรมสุรัตนธรรมบางล�าพูประมาณบ่ายโมงตรงกราบนมัสการ
ขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงมาณที่นี้

ก่อนเข้าห้องประชุมตอนเช้าและตอนพักกลางวันเราจะได้ยินโฆษก
เสียงหวานคือคุณหน่อง-นันทำวดีผู้มีจิตใจงดงามเจ้าเก่าส่งเสียงเจื้อย
แจ้วประชาสมัพนัธ์เพือ่นๆทมีงานแต่ละจดุท�างาน
กันอย่างเต็มที่ทีมดูแลองค์บรรยายฝ่ายหญิงเก็บ
ล้างถ้วยชามฝ่ายชายแบ่งไปดูแลพระอาจารย์
สรุศกัดิ์และอกีทมีกจ็ดั“สปา”ถวายพระอาจารย์
วิชัยด้วยความเคารพท่านเหนือเศียรเกล้ามีการ
นวดเท้าล้างเท้าใช้ยาที่คัดสรรมาอย่างดีเป็น
มงคลแก่ลกูหลานทีพ่ระอาจารย์เมตตาให้ดแูลท่าน
และท่านก็เมตตาพวกเราเหมือนลูกหลานท่านยัง
บอกว่ามพีระวนิยัเขยีนไว้ว่าศษิย์ไม่นวดอปัุชฌาย์
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เป็นอาบตัิคอืศษิย์มหีน้าทีต้่องดแูลครบูาอาจารย์ถ้าไม่ดแูลเอาใจใส่ถอืว่า
ไม่ท�าหน้าที่ศิษย์ที่ดีพวกเราทุกคนดีใจนานๆได้พบครูบาอาจารย์ก็มา
รุมล้อมท่านกันใหญ่บ้างนวดเท้าบ้างนวดขาบ้างนวดแขนเป็นที่อิ่มอก
อิ่มใจพวกผู้หญิงหมดสิทธิ์เรารุมล้อมพระอาจารย์กันเต็มไปหมดจน
คณะฆราวาสที่ติดตามท่านมานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันใหญ่เลยเสียดายที่
พระอาจารย์สรุศกัดิ์ต้องรบีไปเทศน์ต่อมฉิะนัน้คงไม่พ้นทีพ่วกเราจะถวาย
งานนวดกันอย่างเต็มอกเต็มใจเป็นแน่ขอขอบคุณทุกทีมงานที่ตั้งใจท�างาน
กันอย่างแข็งขันและมีความสุข

พอถึงเที่ยงครึ่งก็เชิญกันเข้าห้องประชุมและเข้าที่นั่งฟังธรรม-ปฏิบัติ
ธรรมในภาคบ่ายต่อได้พิธีกรรางวัลดีเด่นน้องออย-อัชลี เวชยันต์ศฤง- 
คำร มารับหน้าที่ในช่วงนี้พระอาจารย์เทศน์เรื่อง“ทุกข์ภัยในวัฏฏสงสาร”
ท่านเทศน์ด้วยสาระแต่สนุกหยอดมุขเป็นระยะจึงไม่มีใครหลับและมี
การน�าภาวนาอย่างเตม็อิม่๔๐นาทีตามด้วยตอบค�าถามซึง่กเ็กนิมามาก
ต้องมาตอบไว้ในเว็บชมรมกัลยาณธรรมไปติดตามอ่านกันได้เลย

จบงานบ่ายสามโมงตรงตามสญัญาด้วยเสยีงทรงพลงัของพธิกีรชัน้ครู 
อ.มนตร ีจตรุภทัรทีม่คีวามรกัและมชีมรมกลัยาณธรรมอยูใ่นกระแสเลอืด
และเซลทกุเซลเช่นกนักบัเวบ็มาสเตอร์ชมรมฯผูท้�าหน้าทีค่วบคมุการถ่ายทอด
สดผ่านอนิเตอร์เนต็และระบบคอนโทรลวนันี้คอืพีเ่ฉลมิพนัธุ ์สมคัรพนัธุ์ 
...สมบรูณ์งดงามยิง่นกัส�าหรบังานธรรมะวนันี้...สาธชุนทกุท่านได้รบัธรรม

บรรณาการท่านละ๑ถุงใหญ่กลับบ้าน
ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน

งานนี้ทั้งเจ้าภาพผู้สนับสนุนและผู้เข้า
ร่วมงานทกุท่านโดยเฉพาะอย่างยิง่ทมีงาน
ผู้เสียสละที่มารวมพลังกันคนละนิดคน
ละหน่อยเหมือนมดตัวน้อยๆที่สามารถ
สร้างรังใหญ่จัดการภารกิจใหญ่ให้ส�าเร็จ
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ลุล่วงไปได้ด้วยพลังสามัคคีรักดีด้วยกันทุกคนบุญกุศลใดที่เกิดจากงานนี้
ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาและน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา๕ธันวาคมที่จะเวียนมาถึงนี้นอกจากนี้ในวันที่๓
ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นวันมงคลครบรอบ๖๓ปีแห่งชาตกาลของพระ
อาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีิและยังมีวาระพิเศษเกี่ยวกับข่าวดีที่อุบแอบ
ซ่อนเร้นไว้คือการที่พระอาจารย์ผู้เมตตายิ่งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณ
ศกัดิใ์หม่เป็นพระราชาคณะชัน้สามญัที่พระภำวนำเขมคณุ ว.ิซึง่ถอืว่า
วาระนีเ้ป็นวาระแห่งมหามงคลหลายอย่างทีค่ณะศษิย์ทกุคนล้วนปลาบปลืม้
แอบตดิตามข่าวไม่เป็นทางการนีด้้วยความสขุเหลอืล้นน้อมมทุติาจติแด่พระ
อาจารย์ด้วยความเคารพเหนอืเศยีรเกล้า(เป็นข่าวกรองทีร่อวนัเปิดเผยและ
โปรดเกล้าฯอย่างเป็นทางการในวนัสองวนันี)้...หลากหลายมงคลมาบรรจบ
งานนีจ้งึเป็นงานแสดงธรรม-ปฏบิตัธิรรมทีส่ดุพเิศษจรงิๆ...ขอกราบอนโุมทนา
ทุกท่านอีกครั้ง

แล้วพบกนัใหม่ในงานแสดงธรรมครัง้ที่๓๐วนัอาทติย์ที่๘มนีาคม
๒๕๕๘
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สรุปยอดปัจจัยรับจากงานแสดงธรรมครั้งพิเศษ
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ร่วมกับชมรมกัลยาณธรรมและมูลนิธิสุปฏิปันโน

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
๑ ถวายพระอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสี ๗๖,๘๙๕ บาท
๒ ถวายพระอาจารย์วิชัยเขมิโย ๑๐๑,๘๓๔ บาท
๓ ถวายวัดพระบาทน�้าพุยอดรวม ๙๖,๘๗๘.๗๕ บาท
 (จากตู้รับบริจาค ๗๙,๘๗๘.๗๕ 

  และจากร้านขายต้นไม้ ๑๗,๐๐๐)

๔ อุปถัมภ์พระสงฆ์-สามเณรอาพาธณตึกวชิรญาณ
 รพ.จุฬาลงกรณ์ ๖๓,๗๕๓ บาท
๕ สมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๕๕,๓๕๕.๗๕ บาท
๖ อุปถัมภ์บ�ารุงกิจกรรมเผยแผ่ธรรมกับมูลนิธิสุปฏิปันโน ๙๙,๐๖๓ บาท
๗ ผ้าป่าบ�ารุงการศึกษาพระปริยัติธรรม
 ของมูลนิธิสุปฏิปันโน ๔๖,๘๓๐ บาท
๘ ผ้าป่าร่วมสร้างอุโบสถปราสาทฯวัดมเหยงคณ์ ๑๕๔,๔๕๐ บาท
๙ ร่วมเผยแผ่ธรรมกับชมรมกัลยาณธรรม ๑๒๖,๒๘๙ บาท
 (มียอดสมทบจากร้านขายของ

  “บุญต่อบุญ” ๑๐,๙๖๒ บาท)

  รวมยอดเงินท�ำบุญ  ๘๒๑,๓๔๘.๕๐   บำท

โปรดอ่านข้อมูลรายชื่ออนุโมทนาเจ้าภาพงานแสดงธรรมครั้งพิเศษ
ได้ในเว็บไซต์www.kanlayanatam.comขออนุโมทนาทุกท่าน

มาร่วมอนุโมทนายอดปัจจัยรับ
ในงานแสดงธรรมครั้งนี้กันสาธุสาธุสาธุ



ภาพแห่งความทรงจ�างานแสดงธรรม ครั้งพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 


