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ให้เห็นก่อนจะตาย



ประตูสองบาน

คุยกันก่อน

วารสารฉบับนี้ มาพร้อมกับการเตรียมงานอบรมภาวนาครั้งที่ ๓๖ ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ศกนี้ เนื้อหาสาระในเล่มก็ได้คัดสรร
น� ำ เสนอเพื่ อ เป็ น แรงบั น ดาลใจแด่ ท ่ า นผู ้ อ ่ า น ทั้ ง บทความธรรมะจาก
นักเขียนประจ�ำ เช่น ของพี่ยุทธ (อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง) คุณอรุณชัย
นิตสิ พุ รรัตน์ คุณหมอนไม้ คุณเซมเบ้ และ มายาคติ ล้วนเป็นเรือ่ งใหม่
ทีต่ งั้ ใจเขียนให้วารสารของเรา รวมทัง้ ของครูบาอาจารย์หลายท่าน ทีพ่ ลาด
ไม่ได้คือบทความของทีมงานจิตอาสาคุณภาพที่ชมรมปั้นมา ได้ขอโอกาส
มาลาอุปสมบทตลอดชีวิตในเล่มนี้ด้วย
จังหวะเวลาช่วงกันยาทุกปี ท่านที่รับราชการส่วนหนึ่งก็ได้ถึงเวลา
พักการงาน ได้เกษียณอายุราชการหลายท่าน ฉบับนี้ เราจึงมีบทความ
พิเศษ จากท่านอธิการบดี มทร.กรุงเทพ - ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ และ
บทสัมภาษณ์ นายแพทย์สมั พันธ์ คมฤทธิ์ - ผอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ
อิ่มใจกับคมความคิด จุดประกายแรงใจ แบบหาอ่านที่ไหนไม่ได้ แม้
ท่านทัง้ สองจะต้องวาระต้องอ�ำลาหัวโขนทางโลกอันทรงเกียรติไป เราทุกคน
คงไม่ อ าจลื ม ผู ้ ใ หญ่ ใ จดี ทั้ ง สองท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
กิจกรรมเผยแผ่ธรรมตลอดมา
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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การท� ำ ความดี ใ ห้ ต ่ อ เนื่ อ งนั้ น ย่ อ มต้ อ งการก� ำ ลั ง ใจที่ มั่ น คงและ
ความแน่วแน่ในมโนปณิธาน สิ่งส�ำคัญคือการตระหนักถึงคุณค่าของเรา
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เราท�ำ รวมไปถึงการมองเห็นส่วนดีงามและ
เกื้อกูลของเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ความดีงามส�ำเร็จ
ประโยชน์ เมือ่ รูว้ า่ เราไม่อาจท�ำสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ให้ส�ำเร็จได้ดว้ ยเรีย่ วแรงของตน
เพียงคนเดียว ย่อมน�ำมาซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยน และเมตตา
ต่อคนรอบข้าง เพื่อร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่เราอยู่ให้
มีความเจริญก้าวหน้า
ทั้งหมดนี้ เพราะเราทุกคนมีพ่อแบบแห่งความดีในหัวใจ ตั้งแต่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ซึง่ ทรงเปีย่ ม
ด้วยพระหฤทัยเมตตาและทรงวิริยะเสียสละเพื่อลูกหลานไทย ได้อยู่กัน
สุ ข สบาย สงบร่ ม เย็ น ภายใต้ พ ระบรมโพธิ ส มภารตราบถึ ง ทุ ก วั น นี้
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระราชาผู้ทรงธรรม
มหากษัตริย์ยอดกตัญญู หนึ่งเดียวในโลก ตลอดไป
“แบบอย่างของทุกความดี ที่จะอยู่กับลูกเรื่อยไป
เมื่อได้เห็นภาพพ่อคราใด ย�้ำเตือนใจให้ลูกไม่ท้อ”
ด้วยความรักและปรารถนาดีแด่ทุกท่าน
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ส า ร บั ญ
มหากษัตริย์ยอดกตัญญู
ต้นแบบของชีวิต
คิดถึงท่านอธิการบดี ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
ให้เห็นก่อนจะตาย
ประตูสองบาน
ไม่เปลี่ยนใจ ไม่ถอยกลับ
“แม่” ไม่เคยเปลี่ยน
ของมีค่า...มักไม่มีราคา
สิ้นอัตตา สิ้นตัณหา
ความคิดจ�ำกัดชีวิต
จากวันนั้น ถึงวันนี้
สัมภาษณ์ : นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์
ท่านผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
คุณสมบัติ ๑๐ ประการ ของพระโพธิสัตว์เจ้า
น�้ำทิพย์แห่งรังสีธรรม
ไม่เที่ยง
ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง
ท�ำบุญให้ทาน
ยอดกตัญญู
เส้นทางลัดสู่นิพพาน มีจริงหรือ? ตอนที่ ๗
ธรรมะ ท�ำไหม ท�ำไม
ค�ำแนะน�ำผู้เข้าร่วมอบรมภาวนา
แผนที่ มทร. กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ

ภาพปก : ศูนย์วิปัสสนาสากล
ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียปีงราย
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พุ ท ธ พ จ น์

พึงละความโกรธ
พึงสละมานะ (ความทะนงตน)
พึงล่วงพ้นสังโยชน์ทั้งปวง
ความทุกข์ย่อมไม่ตกถึง
บุคคลผู้ไม่ติดข้องในนามรูป
และไม่มีความกังวล
(ขุ. ธ. ๒๕/๔๔/๒๗)

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน
ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙
ฉบับกันยายน ๒๕๖๐
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
จ�ำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม
• ส�ำนักงาน คลินิกอัจฉราทันตแพทย์
  ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต.ปากนํา้ อ.เมือง     
  จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
  www.kanlayanatam.com
  facebook : kanlayanatam
  Line ID : kanl1234567

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

พระมหากษัตริย์
ยอดกตัญญู
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ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนัก ใช้ชีวิตสมถะและใกล้ชิดราษฎร
ถือเป็นภาพคุ้นชินมาหลายต่อหลายทศวรรษ และกลายเป็นแรงบันดาลใจ
ส�ำคัญให้ประชาชนชาวไทยอยากลุกขึ้นท�ำความดี ประพฤติตนเป็นคนดี
มีคุณธรรม เพื่อเดินตามรอย “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”
หนึ่งในคุณธรรมส�ำคัญที่ทรงยึดถือและปฏิบัติเสมอมาคือ “ความ
กตัญญู” โดยเรือ่ งราวของ “พระมหากษัตริยย์ อดกตัญญู” ได้รบั การบันทึก
และถ่ายทอดสู่สาธารณชนครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อบอกเล่าความประทับใจ
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ทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบตั ติ อ่ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ด้วยหัวใจกตัญญูยิ่ง
ก่อนสมเด็จย่าจะสวรรคตได้ปีเศษ ตอนนั้นทรงมีพระชนมายุ ๙๓
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ จากพระต�ำหนัก
จิตรลดาฯ ไปวังสระปทุมตอนเย็นทุกวัน เพื่อไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ
๕ วัน ไปคุยกับแม่ ไปท�ำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจ โดยทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จฯ
ไปหาสมเด็จย่า พระองค์จะทรงเข้าไปกราบที่ตัก แล้วสมเด็จย่าก็จะทรง
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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ดึงตัวในหลวงเข้ามากอดและหอมแก้มเสมอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประสูติมาเป็นพระองค์เจ้า เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แม้สมเด็จย่าจะไม่ได้เกิด
มาเป็นเชื้อพระวงศ์ เป็นคนธรรมดาสามัญชน แต่พระเจ้าอยู่หัวที่เป็น
กษัตริย์ปกครองแผ่นดิน ก็ทรงก้มกราบคนธรรมดาสามัญชนที่เป็นแม่!!
หัวใจลูกที่เคารพรักแม่ กตัญญูกับแม่เช่นนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
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มีครั้งหนึ่ง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระประชวร สมเด็จย่าก็ทรง
พระประชวร ประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกัน แต่อยู่
คนละมุมตึก ตอนเช้าพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเปิดประตูแอ๊ดออกมา พยาบาลก�ำลัง
เข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดี พระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นแม่
ก็รีบออกจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถ
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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มหาดเล็กกราบบังคมทูลว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องเข็น มีพยาบาลเข็นให้
อยู่แล้ว แต่ในหลวงมีรับสั่งว่า “แม่ของเรา ท�ำไมต้องให้คนอื่นเข็น เรา
เข็นเองได้” ในหลวงทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์ ยังทรงเข็นรถให้แม่
ยังทรงป้อนข้าวป้อนน�้ำป้อนยาให้แม่
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนถึงตี ๔ ตี ๕ เฝ้าแม่อยู่
ทั้งคืน จับมือแม่ กอดแม่ ปรนนิบัติแม่ กระทั่งแม่หลับ จึงเสด็จฯกลับ
พอไปถึงพระราชวังมีโทรศัพท์มาแจ้งว่า “สมเด็จพระบรมราชชนนี” สวรรคต
แล้ว พระเจ้าอยู่หัวรีบเสด็จฯ กลับไปโรงพยาบาลศิริราชทันที ทรงเห็น
สมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียง พระเจ้าอยู่หัวตรงเข้าไปคุกเข่า กราบลง
ที่หน้าอกแม่ พระพักตร์ของในหลวงแนบตรงกับหัวใจแม่ ทรงมีรับสั่ง
แผ่วเบาว่า “ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้าย” พระองค์ทรงซบหน้านิ่ง
อยู่นาน แล้วค่อยๆ เงยพระพักตร์ขึ้น น�้ำพระเนตรไหลนอง ต่อไปนี้จะ
ไม่มแี ม่ให้หอมอีกแล้ว ในหลวงทรงเอามือกุมมือแม่ไว้ มือของแม่ทไี่ กวเปล
มือที่ปลุกปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของพสกนิกร
ชาวไทย
ในวันสุดท้ายของ “สมเด็จพระบรมราชชนนี” ในหลวงทรงจับหวี
ค่อยๆ หวีผมให้แม่ หวี...หวี...หวี ให้แม่สวยที่สุด แต่งตัวให้แม่ ให้แม่
สวยที่สุด ในวันสุดท้ายของแม่!
เมือ่ เรามีพระเจ้าอยูห่ วั เป็นตัวอย่างของ “สุดยอดลูกกตัญญู” ประชาชน
ชาวไทยก็ควรซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และเดินตามรอยในหลวง
รัชกาลที่ ๙ เริ่มต้นท�ำหน้าที่ของลูกกตัญญู ท�ำหน้าที่ของคนดี ซึ่งเป็น
หลักคุณธรรมพื้นฐานส�ำคัญ ที่จะท�ำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ที่มา : ไทยรัฐ ฉบับพิมพ์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ต้ น แ บ บ ข อ ง ชี วิ ต
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
อธิการบดี มทร.กรุงเทพ

นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในวันที่ ๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์แห่งมหาชน
ชาวสยาม” พระองค์ก็ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจ
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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เพื่อประชาชนของพระองค์ อย่างต่อเนื่อง ทรงบ� ำเพ็ญพระองค์อยู่ใน
ทศพิธราชธรรม จนเป็นทีป่ ระจักษ์ไปทัว่ โลกว่า ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
อย่างแท้จริง
ส�ำหรับผมแล้ว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นต้นแบบ ของการน� ำ
หลักธรรมมาใช้ในการปกครองและการบริหารจัดการทีไ่ ม่มกี รู คู นใดในโลก
เทียบเคียงได้
จนถึงวันนี้ผมยังคง จดจ�ำฝังใจ ในพระบรมราโชวาทของพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ว่า “เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ท�ำ ควร
เต็มใจท�ำโดยไม่จ�ำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่อง
กีดขวาง คนที่ท�ำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท�ำได้เสมอ
ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบ
ผลส�ำเร็จในงานที่ทำ� สูงขึ้น” ซึ่งเป็นหนึ่งในพระบรมราโชวาทที่ผมน้อมน�ำ
มาใช้ในชีวิตและการท�ำงานมาโดยตลอด
เมือ่ ผมได้มโี อกาสก้าวเข้าสูโ่ ลกของการบริหารมหาวิทยาลัยก็มปี ณิธาน
ในใจว่า จะขอน้อมน�ำหลักการทรงงานที่นำ� หลักธรรมมาใช้ในการปกครอง
ของพระองค์ท่าน มาเป็นต้นแบบในการท�ำงานของผมด้วย
ถึ ง แม้ ว ่ า ในส่ ว นตั ว ผมมี ค วามสนใจเป็ น พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของ
หลักธรรมค�ำสั่งสอนตามหลักของพุทธศาสนาและเคยศึกษามาด้วยตัวเอง
อยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะท�ำความเข้าใจหรือประยุกต์ เพื่อน�ำเอา
หลักธรรมอีกหลายๆ ประการไปใช้ได้อย่างถ่องแท้เท่าทีค่ วร จนกระทัง่ ผม
ได้รู้จักกับชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมกัลยาณธรรมได้เข้ามาเพิ่มพูนความรู้ ขยายความเข้าใจ และ
มุมมองของผม เกี่ยวกับหลักธรรมค� ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งจาก
หนังสือ และวีดิทัศน์ ที่ทางชมรมกรุณาน�ำมามอบให้ได้ศึกษาอยู่อย่าง
สม�ำ่ เสมอ ทัง้ จากการรับฟังบทบรรยายธรรม ทีช่ มรมได้จดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
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ความเข้าใจในหลักธรรมที่ได้รับ
จากชมรมกัลยาณธรรมอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ผมเรียนรู้หลักการทรงงาน
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ลึกซึ้งมากขึ้น
และได้น้อมน�ำมาใช้ประโยชน์
ในการบริหารงาน บริหารคน

การศึกษาธรรมท�ำให้ผมมีความเข้าใจตนเองและธรรมชาติของสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว จึงสามารถท�ำงานด้วยจิตใจและอารมณ์ที่สงบ และ
เบิกบานในทุกวัน
ความเข้าใจในหลักธรรมทีไ่ ด้รบั จากชมรมกัลยาณธรรมอย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้ผมเรียนรู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ลึกซึ้งมากขึ้น
และได้นอ้ มน�ำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน บริหารคน ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
วันนี้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ได้อยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทย
อีกต่อไปแล้ว แต่สิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานหลักธรรมค�ำสอน ตลอดจน
แนวทางแนวปฏิบัติไว้ให้เราก็ยังคงอยู่ เพื่อให้พวกเราชาวไทยได้น้อมน�ำ
ไปปฏิบัติ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือต้นแบบในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน
จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ตลอดไป
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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คิดถึงท่านอธิการบดี
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
อธิการบดี มทร.กรุงเทพ

บทสนทนาในเช้าวันหนึ่ง
ดร.สาธิต : ยิ่งใกล้วัน เขาใช้ผมทั้งวันเลยตอนนี้ ใช้จนนาทีสุดท้าย
ผมต้องขออภัยจริงๆ วันนัน้ ทีแ่ สดงธรรมครัง้ สุดท้าย ผมติดไปต่างประเทศ
ทีต่ กลงกับเขาไว้แล้ว แต่ฝากท่านรองฯ ไว้วา่ กราบขอโทษด้วย ปกติไม่เคย
ขาด
ผมบอกได้ เ ลยว่ า ผมได้ อ ะไรจากชมรมกั ล ยาณธรรมเยอะมาก
เรียนตามตรง แต่ ก ่ อนหน้าที่จะมารู้จักชมรมกัลยาณธรรม ก่ อ นหน้ า
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๘ ปีนี้นะ หลายปีแล้วนะ ผมเองก็ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยได้อะไรนะ ไม่ค่อย
ได้ใส่ใจเรื่องค�ำสอนธรรมะทั้งหลายอย่างนี้ หลังจากได้ฟังพระอาจารย์
หลายท่านที่ผมได้ใช้มาเป็นแนวทาง แนวความคิดที่ดีมากๆ เลย ดีจริงๆ
ครับ
เมื่อวานซืน พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ท่านก็โทรมาหาผม
แต่เดิมนี้เคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนที่ราชบุรี ท่านก็
บอกว่าเกษียณแล้วไม่ใช่เหรอ มาปฏิบัติธรรมหน่อย ดูซิ ท่านโทรมาชวน
ผมคงต้องรีบไป ตอนนี้ท่านไปอยู่ที่เขาค้อ ผาซ่อนแก้ว พระอาจารย์ท่าน
บอกว่า เดี๋ยวหลังจากตุลานี้ท่านก็จะไม่ได้อยู่ที่ผาซ่อนแก้ว ท่านก็เลย
ชวนผมให้ไปก่อน
ผมตั้งใจว่า จะลองใช้ชีวิตนิ่งๆ ดูสักพัก ลองอยู่กับตัวเอง ผ่านมา
๔๒ ปีที่ผมอยู่ที่นี่ ตั้งแต่เป็นนักเรียน แล้วก็คลุกคลีอยู่ที่นี่ นานมาก
สาละวนอยู่กับการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น ก็เอาที่เท่าที่ก� ำลังท�ำได้
ทุ่มเทเต็มที่ จะลองดู ใช้เวลาสักพักหนึ่ง ไม่รู้จะได้นานขนาดไหน
ผมยังแปลกใจตัวเองว่า ผมนี่ นามสกุล “พุทธชัยยงค์” นะ ผมเคย
ถามอาจารย์ผมตอนสมัยเด็กๆ ว่าแปลว่าอะไร นามสกุลนี้คุณอาใช้อยู่
แล้วผมก็ใช้ตามคุณอา อาจารย์บอก “พุทธะ” แปลว่า พระพุทธเจ้านะ
“ชัยยงค์” แปลว่า ชัยยะ ตั้งแต่เด็กมา ผมก็ไม่เคยเข้าวัดเลย แต่เหมือน
ธรรมะจัดสรร มาช่วงสุดท้ายของ ชีวติ ๘ ปียอ้ นไปนี้ ทีไ่ ด้มาร่วมกิจกรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม ได้ตั้งใจฟังธรรมจริงๆ แต่ส่วนใหญ่ก็จะอ่าน
หนังสือชมรมให้มา อ่านเยอะมาก ถึงได้รู้ว่า โอโห เรานี่นะ รู้จักหนังสือ
พวกนี้ช้าไป รู้จักพระดีๆ ช้าไป ถ้ารู้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นก็คงจะท� ำงานได้
ดีกว่านี้
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ก็สอนง่าย อ่านเข้าใจง่าย ผมชอบ
งานเขียนของท่านมากๆ โอ้โห สุดยอดมากๆ เลย ท่านเขียนหนังสือดีมากๆ
เข้าใจง่าย ถ้าชมรมฯ มีหนังสืออะไรดีๆ ก็ส่งให้บ้าง เดี๋ยวผมเอาที่อยู่
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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ฝากไว้ เดี๋ยวผมดูว่าที่อยู่ตรงไหนที่ผมที่อยู่มากที่สุด อาจจะเป็นคอนโด
แถวๆ นี้ ที่บ้านสวนผมไม่ค่อยได้กลับไป นานๆ ไปทีหนึ่ง ตอนนี้จิ้งจก
เต็มบ้านแล้วมั๊ง อยู่ในสวนครับ ตั้งใจว่าจะไปปักหลักอยู่ที่นั่นตอนท้ายๆ
ยังกังวลว่ากิจกรรมทางสังคม ทางโลก ที่ทำ� งาน จะมาท�ำให้ไขว้เขว
ตอนนี้มีคนชวนไปท�ำนู่นท�ำนี่ อะไรอย่างนี้ ผมก็เลยคิดว่า อ้าว ตกลงมัน
ใช่เวลาของเราหรือเปล่า ก็เลยบอกทุกคนว่า ขออยูน่ งิ่ ๆ คิดอะไรสักพักนะ
จะลองไปผาซ่อนแก้ว ตามค�ำชวนของพระอาจารย์ประสงค์ก่อน
แต่ผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ ควรจะอยู่กี่วัน ผมก็ไม่กล้าไปถาม
พระอาจารย์ว่า ควรจะอยู่ขนาดไหน คือจริงๆ แล้ว ผมไม่มีประสบการณ์
คิดเองว่า ๒ - ๓ วันแรก ไม่รู้ว่าจิตกระจัดกระจายหรือเปล่าไม่รู้
หมออัจฉรา : ๓ วัน มันยังกระเจิดกระเจิง เพราะเรายังไม่เคยอยู่
แบบไม่มีผัสสะ เพราะเราเคยอยู่ในสังคม ที่มันต้องมีผัสสะเข้ามากระทบ
มันอยูก่ บั สิง่ เหล่านีม้ าตลอด มันจะเกิดอาการ “ลงแดงทางผัสสะ” นีค่ อื ค�ำ
ของพระอาจารย์ไพศาลพูด คือมันเคยต้องโทรศัพท์ ต้องใช้เทคโนโลยี
ติดต่อสื่อสารอยู่เรื่อยๆ เราไม่เคยอยู่เงียบๆ พอมาอยู่อย่างนี้มันจะลงแดง
วันแรกๆ แล้วก็จะได้ค่อยๆ ขึ้นมาจากตรงที่มันลงแดง แล้วมันจะหายไป
แล้วมันจะรู้ว่าเราจะเดินไปทางไหน ว่าอันไหนเป็นความสุขที่มีคุณภาพ
ดร.สาธิต : ประสบการณ์คุณหมอนี้ เคยเข้าไปลงแดงอยู่กี่วัน
หมออัจฉรา : ก็ ๓ วันแรกนี่แหละค่ะ เป็นเวลาที่เขาเรียกหรือ
เขาจะแซวกันว่าญาณม้วนเสื่อ จะกลับบ้านท่าเดียว อยู่ไม่ได้ พอเพราะ
มันผ่านสามวันนี้แล้วจะดีขึ้น
ดร.สาธิต : คุณหมอเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
หมออัจฉรา : ใช่ค่ะ พอผ่าน ๓ วันแล้ว มันก็เริ่มสงบ สมาธิมัน
เริ่มมา แต่ของพระอาจารย์ประสงค์ ท่านไม่ได้ให้เราท�ำแบบคร�่ำเคร่งอะไร
ท่านจะเป็น ธรรมะที่ประยุกต์กับชีวิตประจ� ำ วัน แล้วก็ สนุก เหมาะกับ
คนเมือง มันไม่ใช่ว่าไปนั่งสมาธิ ๒ ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ ท่านคงไม่ท� ำ

16

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

อย่างนั้นแน่เลย ของพระอาจารย์ประสงค์
ดร.สาธิต : ท่านรู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดกับโลก
หมออัจฉรา : ท่านเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้ และในฐานะที่ท่าน
ท�ำงานนานาชาติมานาน เพราะท่านเป็นพระธรรมทูตมาตลอดชีวิตเลย
ท่ า นก็ ส อนฝรั่ ง ได้ อะไรได้ มั น ก็ เ ป็ น อะไรที่ แ บบว่ า international
แน่นอน ท่านไปนะคะ ถ้ามีโอกาส สมมติว่าไปตรงนี้แล้ว สมมุติว่าโอเค
นะ วันหลังมีคอร์ส ๗ วัน จะโทรมาชวนค่ะ
ดร.สาธิต : เดี๋ยวทดสอบการลงแดงก่อนว่าจะรอดไหม เพราะ
ชีวิต ๔๒ ปี อยู่กับอย่างนี้ เช้าขึ้นมา คนมาพบ ประชุม ไปต่างประเทศ
ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ ผมพูดตรงๆ เลยนะ ไม่เคย
หยุดเลย ไม่ได้กลับบ้านด้วย สงสัยหญ้าขึ้นเต็มบ้าน โอเค ถ้ายังไงถ้าผม
ไปปฏิบัติกลับมาแล้ว ผมจะมารายงานคุณหมอ
๘ ปีผา่ นมาทีช่ มรมกัลยาณธรรมได้รบั ความเมตตาจากท่านอธิการบดี
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ จนถึงวันที่ทา่ นหมดวาระงาน ได้มโี อกาสเลือกชีวติ
ที่เป็นอิสระ และได้พักผ่อนคลายจากการงาน นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ท่าน
เลือกที่จะใช้ชีวิตนิ่งๆ สักระยะ และหมุนใจให้ธรรม เพื่อแสวงหาสัจธรรม
ตามทางอันประเสริฐ ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบขอบพระคุณในความ
เอือ้ เฟือ้ กรุณาและไมตรีจติ อันงดงามของท่าน ซึง่ ประทับใจพวกเราตลอดมา
เชื่อว่า ในชีวิตวัยเกษียณ ด้วยคุณงามความดีที่ท่านสร้างสรรค์ประโยชน์
ให้ผอู้ นื่ อย่างทุม่ เท จริงใจ ตลอดมา ท่านจะได้ใช้เวลาเพือ่ ประโยชน์ในการ
พัฒนาจิตใจอันงดงามเป็นทุนเดิม ให้บริสทุ ธิ์ และสูงส่งยิง่ ๆ ขึน้ ไป กราบ
ขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านจะอยู่ในความระลึกถึงของพวกเราชมรม
กัลยาณธรรมตลอดไป
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ให้เห็นก่อนจะตาย
พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า ผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ความเป็นอยูว่ นั เดียวของผูท้ เี่ ห็นความเกิดและความ
เสื่อม ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้น คนที่มีชีวิตอยู่วันเดียว แต่
เห็นความเกิด เห็นความเสือ่ ม ประเสริฐกว่าคนเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี แต่ไม่เห็น
ความเกิ ด ความเสื่ อ มแห่ ง สั ง ขาร ของรู ป ของนาม ของปรมั ต ถธรรม
ถ้ า บุ ค คลใดได้ เ ข้ า ไปรู ้ ไ ปเห็ น ได้ เห็ น รู ป เห็ น นาม มั น เกิ ด มั น เสื่ อ ม
มันเกิด มันดับ แม้วันนั้นจะตายลง มีชีวิตอยู่วันเดียวตายลง ก็ประเสริฐ
กว่าคนเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี แต่ไม่เห็น
เราเห็นหรือยัง เราอายุกี่ปีแล้ว ยังไม่เห็นความเกิดความเสื่อมของ
สังขาร ถ้าตายเสียก่อน ก็ไม่ประเสริฐ ได้ชีวิตมาไม่ประเสริฐ ต้องท�ำให้
เห็นก่อนจะตาย ต้องให้เห็นความเกิดความเสือ่ ม โดยเฉพาะการรูเ้ ห็นจริงๆ
ด้วยญาณ ด้วยปัญญา ด้วยการเจริญภาวนา การรู้เห็น การรู้ การรู้แบบ
คิดนึกพิจารณาเอาก็ยังไม่ใช่เห็นแจ้ง แต่ก็ยังดี ยังสร่างเมา ยังละ ยังสละ
ยังสังเวช ลงไปได้ตามสมควร แต่ถ้าเห็นแจ้งจริงๆ มันละได้เด็ดขาด
การพิจารณาให้เห็น ทั้งสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ที่ก�ำลังเป็นไปอยู่ ทั้งที่จะ
ปรากฏในอนาคต เรียกว่า มีอดีต ปัจจุบัน อนาคตเข้ามา ว่าเมื่อก่อนนี้
ยังเป็นหนุม่ เป็นสาว แข็งแรง แต่มาบัดนีก้ อ็ อ่ นแอลง สังขารไม่เทีย่ ง เสือ่ ม
ไป หูตาเคยดี บัดนีก้ เ็ สือ่ มไป ตาทีเ่ คยแวววาวก็ฝา้ ฟาง หูทเี่ คยฟังชัดถนัด
ก็ตื้อตึง ผมก็ขาว หนังก็เหี่ยวย่น เรี่ยวแรงก็ถอยหลัง พิจารณาให้เห็น
ความเสื่อมไป สิ้นไป นับวันบ่ายหน้าเข้าไปสู่ความแตกดับ ความตายต้อง
มาถึงแน่นอน พิจารณาอย่างนี้ ก็เป็นสิ่งที่ให้เกิดความสังเวชได้ คิดในทาง
ว่า มันไม่เทีย่ ง มันเสือ่ มไปสิน้ ไป แต่มนั ยังไม่เห็นแจ้ง ผูท้ เี่ ห็นจริงๆ นัน้
ต้องอาศัยการมีสติระลึกรูใ้ นปัจจุบนั ไม่ได้เอาอดีตมาคิด ไม่ได้เอาอนาคต
มาคิด รู้เห็นความเสื่อมไปในปัจจุบันนี้ เป็นขณะๆ คือสติต้องระลึกอยู่
กับปัจจุบนั ต้องระลึกรูก้ ายใจทีก่ ำ� ลังเป็นไปอยู่ ระลึกศึกษาเข้าไปให้ตรงตัว
ต่อธรรมชาติที่มันประกอบอยู่
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็มาพิสูจน์ดู
ว่าจริงไหม ความไม่เที่ยงนั้น มันเป็นไปอยู่ทุกขณะ คือมันเปลี่ยนแปลง
อยู่ทุกขณะ ที่เรารู้สึกว่าไม่เห็นมันเปลี่ยนนานๆ ถึงจะเห็นว่ามันเสื่อม แต่
ที่จริงทุกเสี้ยววินาทีมีความเสื่อมสลาย มีความเกิดขึ้นใหม่ มีความเสื่อม
ดับไป ให้เห็นอย่างนี้ จึงจะเป็นการรู้เห็น รู้แจ้ง รู้ความจริง มันคิดเอาก็
ไม่ได้ ในเนื้อ ในหนัง ในอวัยวะ ในร่างกาย มันมีความเสื่อมอยู่ตลอด
ทุกขณะๆ จิตใจก็มีความเสื่อม มีความเปลี่ยนแปลง เกิดดับ จะรู้จะเห็น
ต้องอาศัยมีสติตามระลึกรู้อยู่ ระลึกไปที่กาย ระลึกไปที่ใจ บ่อยๆ เนืองๆ
เข้า เดี๋ยวก็เห็นความเกิดความเสื่อม
การจะรู้จะเห็น ก็รู้ตรงที่มีการผัสสะนั่นแหละ เกิดการผัสสะขึ้น
ไม่ตอ้ งคิดนะ ถ้ามันไม่มกี ารผัสสะ ก็เชือ่ มโยงไม่ถงึ จะรูไ้ ด้ตอ้ งมีอายตนะ
เป็นที่เชื่อมต่อ การรู้จริงๆ ต้องมีอายตนะภายใน อายตนะภายนอกมา
สัมผัส มีการผัสสะขึ้นตรงนั้น เราก็รู้ได้ตรงนั้น
กายมีอยูแ่ ล้ว ก็มโี ผฏฐัพพะมากระทบ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน
ตึง กระทบแล้วรูส้ กึ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง เกิดความรูส้ กึ สบาย
ไม่สบาย ถ้ามันยังไม่กระทบ มันก็ไม่เห็น ไม่เจอว่ามันมีความรูส้ กึ เย็น ร้อน
ตึง หย่อน ไหว สบาย ไม่สบาย จะเจอมันจริงๆ ก็ตอ้ งรูข้ ณะทีม่ นั กระทบ
สัมผัสกันอยู่ ฉะนั้นวิปัสสนา เขาจึงว่าต้องระลึกให้เป็นปัจจุบัน ก�ำลัง
เกิดผัสสะขึน้ เย็นกระทบกายรูส้ กึ รูต้ รงนัน้ ทันที ตึงๆ มากระทบกาย แล้ว
ก็ระลึกตรงนั้นทันที เกิดการผัสสะขึ้น รู้ตรงนั้น ขณะนั้น ที่นั้น นั่นแหละ
จึงเป็นปัจจัยให้เห็นความเกิด ความเสื่อม ความดับ ตรงนั้นจริงๆ
วิปัสสนาจึงไม่ใช้ความคิด แต่ระลึกสิ่งที่มีปรากฏ พอได้ยินปุ๊บ
ระลึกทันที ดับแล้วแล้วกัน ระลึกอันใหม่ ถึงจะไม่เห็นชัด มันก็ดับแล้ว
ถ้าจะไปเน้นอีก มันก็ไม่มีให้ดูแล้ว ได้แต่คิดเอา นึกเอา เพราะต้องปล่อย
ให้ผ่า น ดู อั น ใหม่ มันมีมาใหม่อีก เดี๋ยวก็เห็นทางตา เกิ ด การผั ส สะ
ขึ้นทางตา มีสี มีประสาทตากระทบ เห็นเกิดขึ้นก็ระลึกตรงนั้น ก็จะพบว่า
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มันก็ดับตรงนั้น หมดไปตรงนั้น เห็นปุ๊บดับ มันเกิดมันดับ
ถ้าเรามาพิจารณาดู สัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิด ไม่เคยเจอ
สภาวะปรมัตถธรรมเลย ไม่เคยรูจ้ กั สัจธรรมแห่งความเป็นจริง เจอแต่สมมติ
ตลอด รูแ้ ต่สมมติ รูแ้ ต่ความเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นหญิง เป็นชาย เป็นเรา
เป็นเขา เป็นตัว เป็นตน เป็นรูป เป็นร่าง เป็นชือ่ เป็นภาษา เป็นความหมาย
ไม่เคยรู้จักสภาพธรรม ปรมัตถธรรมเลย ชีวิตจึงต้องเวียนว่ายตายเกิด
เพราะความหลงในสมมติ ไม่รู้แจ้งความจริง เหมือนคนที่หลงอยู่ในถ�้ำ
วนอยู่อย่างนั้น มันก็ไปไหนไม่ได้ เหมือนหลงอยู่ในป่า ก็วน ไม่รู้เมื่อไหร่
จะได้ออกจากป่า
มองเห็นแสงเล็กๆ ลอดผ่านมาทางไหน ความหวังที่จะออกจากถ�้ำ
ก็มีขึ้นมา อยู่ในถ�้ำมืด ถ้ามีแสงอะไรนิดเดียวส่องมา มันไม่ต้องวนเวียน
อยู่อีกนาน มันมีโอกาสจะออกได้แล้ว ไปตามแสงนั้นแหละ ฉันใดก็ดี
ถ้าหากบุคคลมาเห็นรูปนามเกิดดับ มันเหมือนกับว่าเรามาจับทางได้ถูก
เพราะทางเดินไปตามนี้ สติระลึกรู้ไปตามรูปนาม ปรมัตถ์นี้แหละ เดินไป
ตามนี้ ระลึกไปตามนี้ มีโอกาสที่จะเข้าถึงความดับทุกข์ได้ ฉะนั้นชีวิตที่
เวียนว่ายตายเกิดมามากมาย แล้วมาเห็นความเกิดความเสื่อมของรูป
ของนามได้ เหมือนคนทีไ่ ด้มาเห็นแสงสว่างลอดมา โอ้ มีความหวัง มีโอกาส
ทีจ่ ะหลุดจากถ�้ำได้ มีโอกาสแล้ว แต่ถ้าไม่เห็นแสง การเวียนว่ายตายเกิด
ก็มืดมนอยู่นาน
คนที่ไม่ได้เจริญสติกรรมฐานอยู่เสมอ คิดอะไรไม่เป็น คิดแต่เรื่อง
โลก เรื่องกาม เรื่องกิน เรื่องเกียรติไปทุกอย่าง แต่ถ้าคนปฏิบัติธรรม
อยู่กับต้นไม้ ก็พิจารณาเรื่องธรรมของต้นไม้ เห็นใบไม้ร่วงก็พิจารณา
ชีวิตหนอชีวิต ก็เหมือนกับใบไม้ร่วงหล่นมา ชีวิตเราจะร่วงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
จะพิจารณาธรรมะอยู่อย่างนั้น
ถ้าเราไม่เห็นความเกิดความเสือ่ มจริงๆ มันก็ไม่เบือ่ หน่ายจริง เผลอๆ
ก็อยากอีก ก็ชอบอีก เพราะว่ายังไม่เห็นแจ้งจริงๆ เราก็ต้องพยายาม หัด
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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เจริญพิจารณาอยู่บ่อยๆ เนืองๆ เพื่อความเห็นแจ้ง รู้แจ้ง เพราะฉะนั้น
ความจริงมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าระลึกศึกษาเข้าไป จึงกล่าวว่า ธรรมะ
นี้เป็นสิ่งควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาใส่ตน เป็นสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่
หลอกลวง ดูแล้วเป็นประโยชน์ ดูแล้วละกิเลส ดูแล้วพ้นทุกข์
เวลาเราพิจารณาสิ่งใดภายนอกก็น้อมเข้ามาเปรียบเทียบเข้ามาหา
ตนเองไว้ ดูอะไร เราจะดูการแสดงภายนอก เขาแสดงบทไม่ดี เราก็น้อม
เข้ามา เราเองเป็นอย่างนัน้ ไหม ถ้าเป็นก็แก้ไข อะไรทีเ่ ราเห็นว่าดี ก็ดวู า่ เรา
ดีอย่างนั้นไหม เราก็พยายามท�ำของเราให้ดี ถ้าดูเป็น อะไรก็เอามาเป็น
ประโยชน์ได้ สิง่ ทัง้ หลายรอบตัวเรา เป็นบทเรียนให้เราหมด เป็นครูสอน
เป็ น เครื่ อ งฝึ ก ตั ว ของเราเองให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ เรี ย นรู ้ อ ยู ่ ใ นตั ว เราเอง
ห้องเรียนของเราก็คอื กายใจของเรา เราเอาใจของเรานีเ้ รียนรู้ โดยมีสติ
มีสมาธิ มีปัญญาเกิดขึ้น ดับทุกข์ก็ดับอยู่ที่นี้ คือการเรียนรู้ในห้องเรียน
คือกาย ยาววา หนาคืบ กว้างศอก แล้วมีใจครองอยู่นี้ เรียนรู้ในกาย
ในใจเรานี้แหละ เราก็จะเรียนจบการศึกษา บุคคลเมื่อสิ้นทุกข์ ดับทุกข์
ได้แล้ว ก็ไม่มีอะไรเหนือกว่านั้นแล้ว
จิตไม่มีกิเลส ดับทุกข์แล้ว กิจที่จะต้องท�ำเพื่อละกิเลสก็ไม่ต้อง
ท�ำแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่เหนือกว่าความดับทุกข์ได้โดยสนิท ถ้าเราท� ำการ
งานอย่างอืน่ ท�ำแล้วก็ยงั ไม่จบ เพราะว่ายังไม่สามารถดับทุกข์ได้ ยังมีโลภ
มีโกรธ มีหลง ท�ำให้ฟงุ้ ท�ำให้หงุดหงิด ท�ำให้เร่าร้อน ไม่จบเรือ่ ง ดับทุกข์
ไม่ ไ ด้ แต่ ก ารปฏิ บั ติ ธ รรม ท� ำ แล้ ว มี โ อกาสสิ้ น สุ ด ยุ ติ ล ง เป็ น อเสขะ
ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ควรที่เราจะได้น้อมเข้ามาใส่ตน มาประพฤติปฏิบัติ
พากเพียรพยายามกันไป

ที่มา : เรียบเรียงจาก พระธรรมเทศนาเรื่อง “บุญกุศลดุจญาติคอยต้อนรับ”
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ประตู
สองบาน
ว.วชิรเมธี

ประตูมีหลายแบบ ความทุกข์และปัญหาก็มีหลายแบบเช่นกัน บางครั้ง
เราใช้ชีวิตแบบดึง ทั้งที่ประตูบอกว่าผลัก และใช้ชีวิตแบบผลัก ทั้งที่ประตู
บอกให้เลื่อน
ประตูเปิดไม่ออก ปัญหาผลักไม่ออก ไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาแก้ไม่ได้
หรือประตูเปิดไม่ได้ หากแต่เป็นที่ตัวเราไม่เคยใช้ “ความคิด” เพื่อค้นหาวิธี
การเปิดประตูอย่างถูกต้องเลย
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ท่านให้พร ๔ ข้อ ดังนี้
อย่าเป็นนักจับผิด
คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น
ไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง “กิเลสฟูท่วมหัว ยังไม่รู้จักตัวอีก”
คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง ไม่มีโอกาส “จิตประภัสสร”
ฉะนัน้ จงมองคนมองโลกในแง่ดี “แม้ในสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ ถ้ามองเป็นก็เป็นสุข’”
อย่ามัวแต่คิดริษยา
“แข่งกันดี ไม่ดีสักคน ผลัดกันดี ได้ดีทุกคน” คนเราต้องมีพรหม
วิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คนที่เราริษยาเป็นการส่วนตัว
มีชื่อว่า “เจ้ากรรมนายเวร” ถ้าเขาสุขเราจะทุกข์ ฉะนั้น เราต้องถอดถอน
ความริษยาออกจากใจเรา เพราะไฟริษยา เป็น “ไฟสุมขอน” (ไฟเย็น) เรา
ริษยา ๑ คน เราก็มีทุกข์ ๑ ก้อน
เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใช้วธิ ี “แผ่เมตตา”
หรือซื้อโคมมา แล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยา แล้วปล่อยให้ลอยไป
อย่าเสียเวลากับความหลัง
๙๐ เปอร์เซ็นต์ของคนที่ทุกข์ เกิดจากการย�้ำคิดย�้ำท�ำ “ปล่อยไม่ลง
ปลงไม่เป็น” มนุษย์ที่สลัดความหลังไม่ออก เหมือนมนุษย์ที่เดินขึ้นเขา
พร้อมแบกเครื่องเคราต่างๆ ไว้ที่หลังขึ้นไปด้วย
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว จงปล่อยมันซะ
“อย่าปล่อยให้คมมีดแห่งอดีตมากรีดปัจจุบัน”
“อยู่กับปัจจุบันให้เป็น” ให้กายอยู่กับจิต จิตอยู่กับกาย
คือมี “สติ” ก�ำกับตลอดเวลา
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ประตูเปิดไม่ออก ปัญหาผลักไม่ออก
ไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาแก้ไม่ได้ หรือประตูเปิดไม่ได้
หากแต่เป็นที่ตัวเราไม่เคยใช้ “ความคิด”
เพื่อค้นหาวิธีการเปิดประตูอย่างถูกต้องเลย
อย่าพังเพราะไม่รู้จักพอ
“ตัณหา” ที่มีปัญหาคือความโลภ ความอยากที่เกินพอดี เหมือน
ทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน�้ำ ไฟไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อ ธรรมชาติของตัณหา คือ
“ยิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม” ทุกอย่างต้องดูคุณค่าที่แท้ ไม่ใช่คุณค่าเทียม เช่น
คุณค่าที่แท้ของนาฬิกาคืออะไร คือไว้ดูเวลาไม่ใช่มีไว้ใส่เพื่อความโก้หรู
คุณค่าทีแ่ ท้ของโทรศัพท์มอื ถือ คืออะไร คือไว้สอื่ สาร แต่องค์ประกอบอืน่ ๆ
ที่เสริมมา ไม่ใช่คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์
เราต้องถามตัวเองว่า “เกิดมาท�ำไม” คุณค่าที่แท้จริงของการเกิด
มาเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน ตามหา “แก่นของชีวิต” ให้เจอ
ค�ำว่า “พอดี” คือถ้า “พอ” แล้วจะ “ดี” รูจ้ กั “พอ” จะมีชวี ติ อย่าง
มีความสุข
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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ไม่เปลี่ยนใจ
ไม่ถอยกลับ
สราวุฒิ สมงาม

คนแต่ละคนมีแรงบันดาลใจผลักดันไปสูเ่ ป้าหมายแห่งชีวติ ทีไ่ ม่เหมือนกัน
ส� ำ หรั บ แรงบั น ดาลใจในการพั ฒ นาชี วิ ต ของผม มาจากความศรั ท ธา
ในพระพุทธศาสนา เมื่อผมได้ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และเข้าใจธรรมะ
มากขึ้น ท�ำให้ผมรู้สึกว่าเราไม่ควรประมาท ควรหาโอกาสท�ำความดี และ
โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ในพระธรรมวินัย เพราะเป็นการยากที่เราได้เกิด
มาเป็นมนุษย์ และได้พบพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งมีศรัทธาสนใจธรรมะ
และเมื่อเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ ก็อยากจะท�ำตรงนี้ให้ดีที่สุด ผมคิดว่า
ถ้ามันมีทางนี้ให้ไป ก็อยากจะจัดการทุกอย่างในชีวิตให้เรียบร้อยเพื่อจะไป
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ทางนี้ เพราะผมไม่อยากเสียเวลา และถือเป็นโอกาสในการตอบแทนพระคุณ
ผู้มีพระคุณด้วย โดยเหตุผลหลักคือความศรัทธาในพระรัตนตรัย และ
ศรัทธาในการบวช
สมัยเด็กผมเคยบวชเณรให้ยาย แม้เป็นการบวชแค่เวลาสัน้ ๆ แต่ทำ� ให้
ผมประทับใจที่ได้อยู่ในสังคมแห่งสมณะในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสังคม
ทีม่ คี วามเมตตาต่อกัน ช่วยเหลือกัน ผมรูส้ กึ ประทับใจตัง้ แต่วนั นัน้ เป็นต้น
มา และคิดว่าอยากจะบวชเป็นพระตลอดไป แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงเมื่อไร

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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เพราะผมต้องเรียนและท�ำงาน จนวันหนึ่งผมได้พบกัลยาณมิตรที่ท�ำให้
ผมรู้จักธรรมะ และผมมีความศรัทธาจึงได้บวชเป็นพระอยู่หนึ่งพรรษา
และลาสิกขาออกมาเพื่อจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย เพราะผมตั้งใจจะ
กลับไปบวชอีกครั้ง เนื่องจากผมมีศรัทธามากขึ้น และเห็นว่าธรรมะเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญ ที่เราควรฝึกฝนปฏิบัติมากที่สุดในชีวิต
ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยงานเผยแผ่ธรรมกับชมรม
กัลยาณธรรม ผมประทับใจทีไ่ ด้เจอพีๆ่ น้องๆ จิตอาสา ทุกท่านมาช่วยกัน
ท�ำงานรับใช้พระศาสนา ได้เห็นญาติธรรมผู้มาฟังธรรม ผมรู้สึกปลื้มใจ
ว่าสิ่งที่ผมท�ำนี้เป็นประโยชน์ เป็นสาระของชีวิต ชีวิตของผมไม่ได้สูญ
เปล่า ผมได้ท�ำประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมากมาย ผมมีก� ำลังใจ
ที่เห็นผู้ที่สนใจใฝ่ธรรม ชอบธรรมะเหมือนเรา เห็นเขาไม่ประมาท เราเอง
ก็ไม่ควรประมาทเหมือนกัน
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และการเป็นจิตอาสานี้ ท� ำให้ผมได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเอง เพราะ
ผมอยากบวชเป็ น พระที่ ดี แต่ เ ราต้ อ งฝึ ก ฝนตนเองให้ ไ ด้ ก ่ อ น มี พ ระ
ในสมัยก่อน ที่ก่อนท่านบวชจะต้องมาเป็นผ้าขาวอยู่ที่วัดนานเป็นปี เพื่อ
ปฏิบัติอบรมขัดเกลาตนเองให้ดีพร้อมที่จะเป็นพระ แต่ผมอาจจะไม่ได้
มีโอกาสขนาดนั้น ผมคิดว่าการที่เราได้เข้ามาเป็นจิตอาสา แม้ว่าเรายัง
ไม่ละทิ้งทางโลก ยังต้องเป็นฆราวาสที่ท�ำงานท�ำอะไรอยู่ แต่ว่าเราได้
ปลีกเวลามาเป็นจิตอาสาด้วย ก็ถือว่าได้มีโอกาสฝึกฝนขัดเกลาตนเอง
สะสมเหตุปัจจัยที่ดี ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราได้ฝึกปฏิบัติแบบผ้าขาว ได้ฝึก
อบรมตนเอง เมือ่ เรามีศรัทธาทีถ่ กู ต้อง ต้องการขัดเกลากิเลส และมีโอกาส
แล้วต้องไป
การที่ผมได้เข้ามาช่วยงานในชมรมกัลยาณธรรม ท�ำให้ได้รับสิ่งที่ดี
มากมาย ผมขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรมที่ท�ำให้ผมได้มีโอกาสฝึกฝน
ขัดเกลาตนเอง ช่วยท�ำให้ผ้าขาวผืนนี้สะอาด พร้อมน�ำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป แล้วนอกจากนี้ยังท�ำให้ผมได้เจอพี่ๆ น้องๆ ทุกท่านในชมรม ผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตร เมตตาผมตลอดมา

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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เมื่อผมจะไปบวชแล้วมองย้อนกลับไป คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต
ผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าผมจะมาถึงตรงนี้ได้ ผมเดินในทางที่ถูกต้อง
และท� ำ สิ่ ง ที่ มี ค ่ า มามากมาย ท� ำ ให้ ผ มรู ้ สึ ก ว่ า เราถอยไม่ ไ ด้ เพราะผม
ไม่อยากเสียเวลา ความสุขทางธรรมเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อน ดีกว่า
ความสุขทางโลกมาก แม้จะดีแค่ไหน แต่ดีที่สุดก็คือนิพพาน หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทีต่ อ้ งประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอนต่างๆ
ผมคิดว่าต่อให้เราเกิดมามีความสุข แต่ถ้าเกิดมาแล้วหลงก็น่าเสียดาย
ชีวิต เพราะเราไม่อาจรู้ว่าต่อไปเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกไหม จะเกิด
มามีความสุขอีกหรือเปล่า และหากเรายังมีกิเลสตัณหา ต่อให้เราได้ดี
แค่ไหนแต่เราก็ยังทุกข์ใจ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ทั้งนั้น ความสุข
เกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ เพราะต้องแบกสภาพเช่นนั้น และถ้าเราตกเป็นทาส
ไปยึดติดก็ยิ่งทุกข์ และผมคิดว่าเราไม่ควรจะเสียเวลาอยู่ เราควรปฏิบัติ
เพื่อความพ้นทุกข์ดีกว่า ไม่ว่าไกลแค่ไหนเราก็จะเดินต่อไป ในเมื่อเรามา
ถูกทางแล้ว ระหว่างทางที่เราเดินเราก็สุขแบบปล่อยวางได้ สุขจากการ
ขัดเกลาตนเองนั้นเบาสบายกว่าความสุขแบบคิดจะเอา ความสุขแบบโลกๆ
มันก็แค่นนั้ สุขจากการสละออกนัน้ ดีกว่า เบากว่า เป็นความสุขทีป่ ระเสริฐ
ยิ่งนัก
สุดท้ายนี้ผมขอถือโอกาสได้กราบขอขมาทุกท่าน ที่ผมอาจจะเคย
กระท�ำผิด ทั้งด้วยกาย วาจา ใจ และขอลาทุกท่านไปบวชอยู่ในสมณเพศ
เป็นผู้ไม่มีเรือน ตามที่ผมตั้งใจและรอคอยมานาน บุญกุศลใดที่เกิดจาก
การบวชครั้ ง นี้ ผมขอให้ ทุ ก ท่ า นมี ส ่ ว นแห่ ง บุ ญ นั้ น ด้ ว ย และผมขอ
ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ห้สงิ่ ทีด่ มี ากมายในชีวติ ตลอดมา และเป็นก�ำลังใจให้
ผมได้ก้าวต่อไปในทางอันประเสริฐ “ไม่เปลี่ยนใจ ไม่ถอยกลับ”
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“แม่”

ไม่เคยเปลี่ยน
หมอนไม้

แม่ของฉันชอบร้องเพลง ไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรก็ตาม แม่จะตอบกลับ
เป็นเพลงเสมอ ยิง่ ใกล้วนั แม่ แม่ขอให้เปิดยูทปู แล้วร้องเพลงแม่ทกุ เวอร์ชนั่
ที่มีอยู่ ลองคิดว่า เพลงแม่ในยูทูปจะมากขนาดไหน ฉันก็จำ� ไม่หมด แล้ว
แม่ก็ปิ๊งอยู่เพลงหนึ่ง “อิ่มอุ่น” ของ ศุ บุญเลี้ยง
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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แม่ขอให้ฉันปริ๊นเพลงนี้ออกมาเพื่อไปนั่งร้องให้เด็กๆ ฟังที่โรงเรียน
ของคุ ณ ยาย ซึ่ ง แม่ จะไปนั่งพับดาวแจกเด็กๆ ทุกวั น อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด
และอย่างมากที่สุด ก็ท�ำให้โรงเรียนมีหลากหลายวัย ครบถ้วนเหมือน
อยู่บ้าน แล้วแม่ก็ไม่เคยเหงา เพราะมีกิจกรรมตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่ม ในวัย
เกือบ ๗๙ ปี
แม่ซ้อมร้องเพลงทุกวัน และบอกว่า จะร้องเพลงนี้ลงยูทูปบ้าง ฉัน
ก�ำลังศึกษาว่าจะน�ำแม่ลงยูทูปได้อย่างไร หลังวันแม่ คงจะได้ค�ำตอบ...
ฉันอยากให้ทกุ คนมีเวลาให้กบั แม่...ให้มากทีส่ ดุ เพราะไม่รวู้ า่ วันไหน
ที่เราจะต้องจากกันไป
ตอนที่ฉันขอเข้าโครงการเกษียณก่อนเวลา จากงานสื่ออันเป็นที่รัก
ตอนนั้ น ฉั น มี ค วามหวั ง ว่ า จะมาดู แ ลแม่ ใ ห้ เ ต็ ม เวลามากขึ้ น ทั้ ง ๆ ที่
ตอนท�ำงานก็ให้เวลากับแม่เต็มเวลาอยู่แล้ว เพราะฉันเลือกท�ำงานที่บ้าน
แต่การออกจากงาน กลับพบว่า ฉันเริ่มมีเวลาให้แม่น้อยลง เพราะต้อง
คิดเรือ่ งท�ำมาหากินมากขึน้ ติดต่อคนมากขึน้ และท�ำงานมากขึน้ เนือ่ งจาก
การเป็นสื่ออิสระ ไม่มีสังกัดนั้น ต้องอาศัยพลังงานเกินร้อยในการหางาน
สร้างงาน ให้เกิดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจส่วนบุคคล มากกว่าการท�ำงานในองค์กร
ใหญ่
การเรียนรู้ชีวิตที่ปราศจากหัวโขน เป็นสิ่งที่ฉันพบว่า เหมือนเรา
ก�ำลังเตรียมตัวตายครั้งที่หนึ่ง คือตายจากโลกสมมติอย่างหนึ่งก่อน และ
หลั ง การตายครั้ ง แรกนั้ น เมื่ อ มองไปรอบตั ว ไม่ ว ่ า เพื่ อ นที่ ท�ำ งานเดิ ม
หรือเพื่อนของเราเอง ส่วนใหญ่เปลี่ยนไป แต่ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้าง
ที่ไม่เปลี่ยน หนึ่งในนั้นคือ “แม่”
ฉันค้นพบว่า อนิจจังของจริงเป็นสิ่งที่จิตใจยอมรับได้ยากมาก
เมื่อต้องประสบ ต้องเรียนรู้สภาวะจิตที่ขึ้นๆ ลงๆ ตกๆ หล่นๆ ไม่เว้น
แต่ละวัน เพราะยิ่งขยันท�ำงานที่ดูเหมือนอยู่ในความฝัน เพราะมันยัง
ไม่ปรากฏรายได้อะไรขึ้นมาสักอย่างเดียว บางคราวก็ท้อ แล้วความเครียด
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ก็ปรากฏขึ้นลึกๆ อย่างไม่รู้ตัว
แต่พอได้ยินเสียงแม่ร้องเพลง “อิ่มอุ่น” ซ�้ำไปซ�้ำมา ที่ฉันพิมพ์ออก
ให้ตัวโตๆ ฉันก็พบว่า โชคดีที่มีแม่ และแม่ยังอยู่กับฉัน
ไม่แน่ใจว่า ฉันจะใส่แม่ลงไปในยูทูปเป็นหรือเปล่า แต่ฉันก็บันทึก
แม่ไว้ในใจเรียบร้อยแล้ว
จนถึงวันนี้ ผ่านไปเดือนกว่าๆ ทีฉ่ นั ออกจากงาน แม้อะไรๆ ยังต้อง
ปรับใจอีกมาก แต่ฉันก็รู้สึกอิ่มอุ่นทุกวัน เพราะมีแม่
จึงอยากบอกกับใครๆ ว่า อะไรๆ มันจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรก็ตาม
แต่ “แม่” ไม่เคยเปลี่ยน
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ติดตามต่อได้ใน Manasikul online

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมกัลยาณธรรมแจกสื่อธรรมทานทุกๆ เดือน ติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์
กัลยาณธรรม (www.kanlayanatam.com) และ Facebook Page : Kanlayanatam
หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ทชี่ มรมกัลยาณธรรม ส�ำนักงานปากน�ำ 
้ สมุทรปราการ
โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ (คลินกิ อัจฉราทันตแพทย์)
ขอเชิญติดตามชมเทศนาธรรมและธรรมบรรยายของครูบาอาจารย์ผ่านทาง
กัลยาณธรรมทีวี ทางเว็บไซต์กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com และ
Facebook Page : kanlayanatam
รายการหนังสือธรรมทานทัง้ หมดทีจ่ ดั พิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม ท่านสามารถ
เข้าไปหาข้อมูลหนังสือได้ในเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม และอ่านเนื้อหาใน
เล่มได้เป็นธรรมทานในคอลัมน์ “หนังสือแนะนำ�” และยังมีสาระน่ารูอ้ กี มากมาย
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ของมีค่า...
มักไม่มีราคา
ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

สังคมวัตถุนยิ มในยุคสมัยนี้ มีผคู้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีม่ กั มองว่า ของทีม่ คี า่
ราคาต้องแพง เช่น รถหรู กระเป๋า เสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้าแบรนด์เนม
เพชรนิลจินดา มักมองเห็นว่าเป็นของทีม่ คี า่ มีราคา ควรแก่การเสาะแสวงหา
ให้ได้มาครอบครอง เมือ่ ได้มาแล้วก็ตอ้ งห่วงกังวลใจในการเก็บรักษา กลัว
จะหาย กลัวจะถูกลักถูกขโมยไป กลัวถูกจี้ถูกปล้น ท�ำให้ต้องเป็นกังวล
เป็นภาระ ท�ำให้ใจไม่เป็นสุข แท้ทจี่ ริงแล้ว ของทีม่ คี า่ มีประโยชน์และจ�ำเป็น
ต่อชีวิตมนุษย์นั้น มักมีค่าแต่ไม่มีราคา ยกตัวอย่างเช่น

ข้าวสาร ๑ ถัง ราคา ๔๐๐ บาท
น�้ำเปล่า ๑ ถัง ราคา ๔๐ บาท
อากาศ ราคา ๐ บาท
เราจะสังเกตเห็นได้วา่ ข้าวมีคา่ มีประโยชน์ตอ่ ชีวติ แต่มนุษย์สามารถ
ที่จะอดข้าวได้ตั้งหลายวันหรือเป็นเดือนกว่าจะตาย น�้ำมีค่า มีประโยชน์
มีความจ�ำเป็นต่อชีวิต แต่ถ้ามนุษย์ขาดน�้ำเกิน ๓ วันก็ตาย อากาศมีค่า
มีประโยชน์ และมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อชีวติ มากทีส่ ดุ แต่ไม่มรี าคา ถ้า
มนุษย์ขาดอากาศเกิน ๓ นาทีก็ตาย ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่า
น�้ำ มีค่ามีความจ�ำเป็นมากกว่าข้าว แต่น�้ำราคาถูกกว่าข้าว
อากาศ มีค่ามีความจ�ำเป็นมากกว่าน�้ำ มากกว่าข้าว
แต่อากาศไม่มีราคา
เราอยูท่ ไี่ หนเราก็สดู อากาศทีต่ รงนัน้ จะอยูท่ บี่ า้ น ทีโ่ รงเรียน ทีท่ �ำงาน
หรืออยู่ที่ไหนๆ เราก็สามารถสูดอากาศได้ โดยไม่ต้องเสียเงินตรา อากาศ
นัน้ มีคา่ มากแต่กลับไม่มรี าคา สิง่ ใดก็ตามทีเ่ ป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ
ของมนุษย์ สิง่ นัน้ จะมีคา่ แต่มกั ไม่มรี าคา ธรรมชาติให้อากาศแก่สตั ว์โลก
โดยไม่ให้เราต้องล�ำบากในการซื้อหา แต่ถ้ามนุษย์ต้องแย่งซื้อหาอากาศ
กันแล้ว ชีวิตคงต้องวุ่นวายสับสนไม่ใช่น้อย ลูกหลานที่ไปโรงเรียนคงต้อง
แบกถังอากาศติดตัวไปคนละหลายๆ ถัง และเราต้องบอกสอนลูกหลานว่า
“ลูกระวังถังอากาศไว้ให้ดนี ะลูก อย่าให้ใครมาแย่งชิงไป ถ้าถังแรกหมด
ให้รีบเสียบถังที่สองสามสี่ต่อเนื่องกันไปเลย ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะขาด
อากาศหายใจตายแน่ๆ นะลูก” ถ้าโลกเราเป็นเช่นนี้ มนุษย์คงต้องชุลมุน
วุ่นวายปั่นป่วน จนยากที่จะหาความสุขในชีวิตได้
สิ่งของที่มีราคาแพงๆ สูงลิ่วเหล่านั้น แม้ว่าเราจะไม่มีสิ่งนั้นเลย ก็
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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ทุกพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์นั้น
มุ่งให้เราได้เกิดปัญญารู้แจ้งสัจธรรมของชีวิต
เพื่อให้รู้ว่า อะไรคือทุกข์
อะไรคือสาเหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์
อะไรคือความดับทุกข์
และอะไรคือหนทางสู่ความดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง
ไม่ได้ท�ำให้ชีวิตเราต้องเดือดร้อนดับดิ้นสิ้นชีวี แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก
ท่านใดมีกำ� ลังทรัพย์พอทีจ่ ะซือ้ หาของแพงของแบรนด์เนมมาใช้ได้กไ็ ม่เป็นไร
แต่พึงให้เข้าใจว่า ของที่มีค่าจริงๆ ต่อชีวิตนั้น คืออะไรกันแน่ ถ้าเรา
หลงทางอยู่กลางป่า แม้เราจะมีแก้วแหวนเงินทอง มีเพชรนิลจินดา มี
นาฬิ ก า กระเป๋ า เสื้ อ ผ้ า ปากกา ราคาจะแพงสั ก เพี ย งใด ก็ สู ้ ก ารมี
กล้วยสัก ๑ ลูก ส้มสัก ๑ ผล น�้ำดื่มสัก ๑ ขวดไม่ได้ เราจะเห็นได้ว่า
สิ่งที่มีค่าและจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตนั้น สิ่งเหล่านั้นมักมีราคาที่ถูกกว่า
หรือไม่มีราคาเลย
ดังเช่นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาล แต่ไม่มีราคา
พระพุทธองค์ทรงสอนธรรมะให้แก่มวลมนุษยชาติ โดยไม่ต้องเสียเงินตรา
และไม่ได้ตีค่าเป็นราคาแต่อย่างใด เพราะค�ำว่า ราคา มาจากค�ำว่า ราคะ
นั่นเอง ค�ำสอนของพระพุทธองค์เป็นค�ำสอนที่ปราศจากราคะ เป็นค�ำสอน
ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ต้องการช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลาย
ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏให้ได้พ้นออกจากทุกข์ ทุกพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธองค์นั้น มุ่งให้เราได้เกิดปัญญารู้แจ้งสัจธรรมของชีวิต
เพื่อให้รู้ว่า อะไรคือทุกข์ อะไรคือสาเหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์ อะไรคือความ
ดับทุกข์ และอะไรคือหนทางสู่ความดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง
ชีวิตเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นบุญ บุญที่ได้เกิดมาเป็น
มนุษย์ บุญที่มีอายุยืนยาว บุญที่ได้พบพระพุทธศาสนา บุญที่ได้ศึกษา
และได้ปฏิบัติตามหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์
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สิง่ จ�ำเป็นของชีวติ ทีเ่ ราจะต้องดูแลนัน้ มี ๒ ส่วน นัน่ คือ กายและใจ
- กายต้องการปัจจัยสี่ อันได้แก่ ข้าวปลาอาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยู่
อาศัย และยารักษาโรค เพื่อมาดูแลเยียวยารักษากายไว้
- ใจต้องการปัญญาที่รู้แจ้งสัจธรรมความจริงของชีวิตว่า จะด�ำรง
ชี วิ ต อย่ า งไรให้ ใ จไม่ เ ป็ น ทุ ก ข์ คื อ รู ้ ใ นเรื่ อ งอริ ย สั จ ๔ รู ้ ก ารเจริ ญ
สติปัฏฐาน ๔ รู้จักการเจริญสมถะ - วิปัสสนา เพื่อเป็นหนทางน�ำพาให้
ตนออกจากวัฏฏทุกข์
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ จึงเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลที่ท�ำให้สัตว์โลก
พ้นออกจากทุกข์ได้ แต่จะประเมินตีคา่ เป็นราคาไม่ได้ เพราะ “ธรรมะเป็น
ของมีค่า...แต่ไม่มีราคา” ชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอน ความแน่นอนก็คือ
ความไม่แน่นอน นั่นเอง เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ ค�ำสอนของพระพุทธองค์ก็
ยังมีอยู่ ผู้ประพฤติธรรมเข้าถึงธรรมก็ยังมีอยู่ ครูบาอาจารย์ที่สอนถูกต้อง
ตรงตามหลักค�ำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังมีอยู่ อย่าปล่อยให้กาลเวลา
ล่วงเลยผ่านไป จนลืมใส่ใจทีจ่ ะศึกษาเรียนรู้ ก่อนทีร่ อ่ งรอยแห่งฝ่าพระบาท
ของพระพุทธองค์จะถูกลบเลือนลาลับดับหายไป จนไม่มีใครสามารถ
เดิ น ตามได้ เมื่ อ นั้ น ชี วิ ต สั ต ว์ โ ลกก็ จ ะมื ด มนอนธกาลในสั ง สารวั ฏ
ไปอีกยาวนาน อมตธรรมอันล�้ำค่าที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้แก่พวกเรา
ก็จะสูญสิ้นไปอย่างน่าเสียดาย
พุทธธรรมค�ำสอนเป็นของที่มีค่าแต่ไม่มีราคา
ถ้าหากเราไม่หมั่นฝึกภาวนา
ก็จะไม่เห็นคุณค่าของสัจธรรมที่แท้จริง
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สิ้นอัตตา สิ้นตัณหา
ส.มหาปัญโญภิกขุ
(หลวงตาสุริยา)
วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
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“สัจจธรรมของสรรพสิ่งล้วนแปรเปลี่ยน
ไหลวนเวียนเปลี่ยนรูปลักษณ์ตระหนักเห็น
ธรรมชาติเขาไร้เจ้าของมองให้เป็น
ผู้บ�ำเพ็ญเห็นธรรมชัดตรัสรู้”
ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม สิ่งใดที่มีเกิด สิ่งนั้นก็ต้องมีดับ
การเกิด - ดับนับเป็นของคู่ สิง่ ไหนมีคลู่ ว้ นเป็นภาวะสมมุติ ไม่ใช่ความจริง
อย่างที่เป็นอยู่จากผัสสะ ณ ขณะนั้น... เพราะทุกๆ ขณะ คือภาวะของ
ความแปรเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
มีกลางวันก็มีกลางคืน มีเกิด - มีตาย มีหญิง - มีชาย มีได้ - มีเสีย
มี ถู ก - มี ผิ ด มี โ ลกนี้ - มี โ ลกหน้ า ฯลฯ สิ่ ง ใดก็ ต าม หากยั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้นั้น ไม่ใช่ของจริง (สัจจธรรม) เป็นแค่มายาเท่านั้น
ความไม่เทีย่ งแท้คอื ความเทีย่ งแท้ (อนิจจังคือสัจจะ) ความไม่แน่นอน
คือความแน่นอน ความไม่จริงคือความจริง จริงคือเท็จ เท็จคือจริง...
เพราะหากไม่มกี ารเกิดก็ไม่มกี ารดับ, ไม่มเี กิดก็ไม่มแี ก่ มีเจ็บ มีตาย
หากดับการเกิดได้ ตายจะมีมาแต่ไหน ไม่มอี ะไรเกิด แล้วจะเอาอะไรตาย
ไม่มีอัตตา แล้วจะหาสุขทุกข์มาจากไหน...
ปัจจัยการเกิด คือตัณหาความทะยานอยาก เมื่อมีตัณหาก็ต้องมี
การสร้างภพชาติขึ้นในจิต...เช่นเดียวกับกาย เมื่อสสารสังขารนี้เป็นตัวตน
มันก็ต้องการที่อยู่ ดังนั้นก็จึงเกิดการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มัน จิตนี้
watsomphanas
ปีปีทที่ ี่ ๑๒
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เมือ่ ยังไม่เกิดปัญญา มันก็อยูใ่ นสภาพ “สัมภเวสี” แสวงหาภพภูมอิ ยูร่ ำ�่ ไป
แต่ไม่ว่าจะภพไหนๆ ก็ไม่ถูกใจอยู่นั่นแหละ วกไปวนมา ขึ้นๆ ลงๆ เข้าๆ
ออกๆ เกิดแล้วเกิดอีก ตายแล้วตายอีก ..และแม้การเกิดการตายก็หาใช่
ที่สุดของการเปลี่ยนแปลงไม่
“อเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง,
เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ,
คะหะการัง คเวสันโต ทุกขาชาติ ปุนับปุนัง,
แสวงหาอยูซ่ งึ่ นายช่างปลูกเรือน คือตัณหาผูส้ ร้างภพ, การเกิดทุกครา
เป็นทุกข์ร�่ำไป,
คะหะการะกะทิฏโฐสิ ปุนะเคหัง นะกาหะสิ,
นี่แน่ะนายช่างปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะท�ำเรือนให้เรา
ไม่ได้อีกต่อไป,
สัพพา เต ผาสุกาภัคคา คะหะกูฏัง วิสังขะตัง,
โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว
วิสังขาระคะตัง จิตตัง ตัณหานังขะยะมัชฌะคา,
จิตของเราถึงแล้วซึง่ สภาพทีอ่ ะไรปรุงแต่งไม่ได้อกี ต่อไป มันได้ถงึ แล้ว
ซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา.”
เมือ่ รูแ้ จ้งในตัณหา ตัดกระแสการไหลของตัณหา ถอนรากเหง้าความ
อยาก ภพชาติขาดสะบั้นลง คงเหลืออยู่ก็แต่ “จิตรู้” เท่านั้น
เมือ่ ใด บุคคลเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า สังขาร
ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เมื่อนั้นเขาย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่
เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นคือเส้นทางของจิตสู่พระนิพพาน... เมื่อใด จิตเกิด
ปัญญาเห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่
เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นเป็นทางแห่งพระนิพพาน เป็นวิสุทธิธรรม
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ทุกสิ่งอย่างเป็นสังขาร เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าบุญ
หรื อ บาป และแม้ ก ระทั่ ง จิ ต ของผู ้ ฝ ึ ก ได้ ฌ านสมาบั ติ ขั้ น สู ง ที่ เ รี ย กว่ า
“อเนญชาภิสังขาร”..สภาวะสมาธิที่พวกพราหมณ์หลงเข้าใจว่าคือที่สุด
ของความไม่เปลี่ยนแปลง เว้นไว้แต่สภาวธรรมหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่สังขาร
คือ “นิพพาน” ไม่มกี ารเกิดไม่มกี ารดับ แต่ธรรมนีก้ ม็ สี ภาวะเป็น “อนัตตา”
ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีตัวตนอะไรให้ยึดถือ ไม่มีเรามีเขา ธรรมอยู่เหนือการ
เปลี่ยนแปลง
เมื่อวิชชา การเห็นแจ้งในจิตปรากฏชัด สังขารก็ดับหาย เมื่อไม่มี
สังขารการปรุงแต่ง แหล่งก�ำเนิดอัตตามายาก็ปดิ ตัวลง ถึงซึง่ ความเป็นผูด้ บั
สนิทแล้ว เรียก “อรหันตขีณาสพ”

สติน�ำจิตสู่อุเบกขา
การท�ำจิตให้ถึงภาวะเป็นอุเบกขาได้
ก็โดยวิธีการเจริญสตินี่เอง
จิตที่เป็นอุเบกขา จะเป็นคล้ายกับ
ลูกตุ้มคอยถ่วงเวลาไว้
ไม่ให้โกรธจัดหรือโลภจัด โดยนัยนี้
มันจะเป็นการท�ำลายโมหะไปด้วยในตัว
และโมหะนี่แหละ
ที่เป็นตัวปรุงโลภะและโทสะ
อันเป็นตัวที่ท�ำให้เราท�ำไปผิดๆ
หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
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ความคิ ด
จํ า กั ด

ชีวิต

มายาคติ / The Myth
ภาพวาด : S.Chayanto
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มีคนถามว่า เราละกามตัณหาได้อย่างไร ?! ส่วนตัวเห็นว่า ตัวเองก็ไม่ได้
ละอะไรได้ มีเพียงความรูส้ กึ ว่า เราเดินผ่านมาแล้ว เหมือนเราเคยไปทีท่ นี่ นั้
มาแล้ว จะไม่ได้กลับไปอีก ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นปัญหาอะไร ไม่ใช่ของจ�ำเป็น
อะไรอีกต่อไป ก็เท่านั้น
ลองสังเกตดูนะว่า คนละอย่างกับอารมณ์ความรูส้ กึ ทางเพศ อารมณ์
ความรูส้ กึ ต่อเพศยังรูส้ กึ ได้ตามปกติอยู่ มันคงมีอยู่ ใช่วา่ จะหายไป ทว่าจะ
ให้เดินกลับไปจุดนั้น ไม่ไปอีกแล้ว เคยไปแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องไปอีก รู้สึก
เช่นนี้
เมือ่ ไม่เห็นว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็น ก็เบาไปหนึง่ ภาระ ก็วา่ งไปหนึง่ กิจ ก็เลย
มีชอ่ งว่างให้ได้สงั เกตเห็นอารมณ์ความรูส้ กึ ต่อเพศได้มากขึน้ เมือ่ ตัดสินใจ
เลือกทางเดินเส้นทางสายนี้ คิดน้อย เหมือนถูกจูงมาโดยไม่ทนั ได้คดิ อะไร
มาก ทว่าทีร่ สู้ กึ เดีย๋ วนี้ ก็ไม่เคยรูส้ กึ เสียดายโอกาสเลย ไม่รสู้ กึ เลยว่าอยาก
เดินย้อนกลับไปเส้นทางเดิมเดิมอีก
เมื่อครั้งที่เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา ก็เหมือนยืนอยู่คนละที่ เห็น
ปฏิกิริยาความดิ้นรนของมันที่พยายามเชื่อมโยงกับเรา และเมื่อครั้งใดที่มี
การเชือ่ มโยง ก็รบั รูท้ หี ลังได้วา่ มันเปลีย่ นไปทุกที เหมือนจุดยืนอยู่ ยิง่ ไกล
กันออกไป ยิ่งไกลออกไปกับยิ่งเห็นอย่างชัดเจน มีหลายต่อหลายครั้ง
ต่อให้เห็นว่าอยู่คนละจุด ทว่าก็คิดว่า คืออันเดียวกัน ไม่เคยแยกจากกัน
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นและไม่เคยหนีหาย คือดวงตาหนึง่ ทีจ่ บั จ้องการมีขนึ้ ของ
ความรู้สึก ไม่ว่าสภาวะใด ดวงตานี้ปรากฏ ท�ำหน้าที่เสมอ และเป็นอิสระ
จากตัวเรา ไม่ใช่การมองจากดวงตาเราแน่นอน
ดวงตานี้หาไม่พบที่มา ไม่รู้ที่ตั้ง และก็ไม่ปรากฏตัว อ�ำนาจของการ
จับจ้องไม่หนี เป็นเหตุให้เราไม่เข้าใกล้อารมณ์ความรู้สึกต่อเพศพวกนั้น
เมือ่ ตัวเราไม่เข้าไปร่วมอารมณ์ขณะนัน้ ก็ไม่มงี านกิจใดต้องท�ำ ก็ได้แต่หายใจ
ออก - เข้า เห็นการท�ำงานมันไปพลางพลาง เหมือนถูกบอกเลิก แล้วท�ำอะไร
ไม่ได้มากไปกว่าอยู่เฉย พลางถอนหายใจ
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“ทดลองดูเถิด พิสูจน์ตรรกะนี้ดูก็ได้”
เมื่อหยิบไปทดลองท�ำดู ให้สวนทางการกระท�ำ เวลาอ่านท�ำความ
เข้าใจ ให้อ่านลงมา แต่เวลาท�ำ ท�ำจากล่างขึ้นไปหาบน เริ่มด้วยการ
ถอนหายใจออก แล้วหายใจเข้าพลางพลาง รับรูก้ ารเดินทางของการหายใจ
ขณะมีอารมณ์ตกพร่องเมื่อไหร่ ดวงตาปริศนาจักท�ำงานเอง พร้อม
กับอนุญาตความรูส้ กึ ให้มลี มหายใจออก - เข้า และในขณะนัน้ เราจะเห็นได้
เองว่า อะไรเป็นอะไร
ขณะทีอ่ นุญาตให้ความรูส้ กึ ได้มกี ารกระท�ำแบบนีอ้ ยูบ่ อ่ ยบ่อย ความ
ทรงจ�ำที่สับสนจะจางคลายไป ทุกเรื่องจะกลายเป็นการสร้างสรรค์ เพียง
ชั่วคราว แล้วสละคืนกลับไปที่เดิม การใช้ชีวิตจะเป็นไปตามธรรมดา
ไม่แบ่งแยกความปกติ มีดวงตาปริศนาท�ำงาน ช่วยตนรอดพ้นสันดาน
ดั้งเดิม
ทุกคนเดินมาไกลกว่าจะเดินกลับไปจุดที่ผ่านมาแล้ว อย่าเสียดาย
ระลึกไว้ว่า ทุกความคิดไม่ยั่งยืน ความคิดเดินทางต่อไปเสมอ ไม่หยุดอยู่
เฉพาะที่ใด หรือกับใคร
การยึดถือความคิด ไม่ปล่อยวาง จึงเป็นสาเหตุที่แท้จริงของชีวิต
การมีชีวิตสร้างสรรค์เริ่มต้นขึ้น เมื่อความคิดถูกจ�ำกัดและใส่ใจ
ชีวติ ปรุงแต่งจะจากไป พร้อมกับการเดินทางต่อไปของความคิด ชีวติ
ก็จบพร้อมการสิน้ สุดลงของชีวติ ปรุงแต่ง คือการมีชวี ติ สดใหม่อย่างแท้จริง
ราวกั บ ได้ เ กิ ด ใหม่ อ ย่ า งหมดจด แท้ แ ล้ ว ชี วิ ต ยั ง คงด� ำ เนิ น ไม่ สิ้ น สุ ด
ทว่าเป็นขีดจ�ำกัดทางความคิดเท่านั้น ที่สร้างสรรค์ให้ชีวิตมีจุดจบขึ้นมาเอง
หากเราทั้งหลายตระหนักได้ว่า การมีชีวิตไม่มีทางสิ้นสุดลง ยังคง
ด�ำเนินไปต่ออย่างไม่ขัดข้องกับสิ่งใด นั่นคือการเดินทางสู่ความเป็นจริง
สูงสุด
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จากวันนั้น
ถึงวันนี้
ณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์

ผมเองได้มโี อกาสมาร่วมกิจกรรมการจัดบรรยายธรรมของชมรมกัลยาณธรรมด้วยความกรุณาของพีก่ งุ้ - คุณชัยสิทธิ์ เอกสิทธิพงศ์ ผูร้ เิ ริม่ ช่วยงาน
ชมรมฯ ตั้งแต่เริ่มแรก เรียกว่าพี่กุ้งเป็นรุ่นหนึ่งนั่นเอง ได้ชวนมาช่วยงาน
ชมรมฯ ผมก็ร่วมงานเรื่อยมา จ�ำไม่ได้ว่ามาร่วมงานตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ทำ� ไป
เรื่อยๆ ด้วยความสุขใจทุกครั้ง
พูดถึงชมรมฯ นี้ ผมใคร่ขอแนะน�ำประธานชมรมฯ ทพญ.อัจฉรา
กลิน่ สุวรรณ์ (คุณหมอจุม๋ ) ผูห้ ญิงรูปร่างเล็ก มีความสุขมุ นุม่ ลึก มีจติ ใจ
ที่มั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัย และแน่วแน่ต่อการเผยแพร่ธรรมะยิ่งนัก
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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แรกเริ่มที่เข้ามาร่วมงานชมรมฯ นั้น ก็ท�ำหน้าที่ตามที่คุณหมอจุ๋ม
มอบหมายท�ำอะไรก็ได้ ขอให้ได้ร่วมงาน ความรู้สึกอย่างนี้เกิดกับทุกคน
ทีม่ าร่วมงานกับชมรมฯ ถามว่าท�ำไม ? ค�ำตอบของผมคือ มันดีตอ่ ใจจริงๆ
ที่ได้มีส่วนร่วมในงานชมรมกัลยาณธรรม เราร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน
ร่วมกันออกทั้งแรงกาย แรงสมอง แรงเงิน แรงใจ ใครสะดวกถนัดอะไร
ก็เอาสิ่งนั้นมาแชร์มาช่วยกัน การเตรียมงานแต่ละครั้งเตรียมล่วงหน้า
นานมาก ประชุมหารือกันแล้ว ประชุมกันอีก ยิง่ ช่วงปีแรกๆ เราจัด ๓ ครัง้
ต่อปี หมายถึงทุก ๔ เดือนครัง้ นึง เรียกว่าจัดครัง้ ที่ ๑ แล้วต้องเตรียมงาน
ครัง้ ที่ ๒ ทันที ก็สนุก เหนือ่ ยกายแต่สขุ ใจ ทีเ่ ห็นผูส้ นใจมาฟังธรรมมากมาย
จริงๆ
จนผมก็แปลกใจว่านี่งานฟังธรรมนะ ไม่ใช่คอนเสิร์ตคนมาเป็นพัน
จนสูงสุดเคยมาเกือบหกพัน โอ๊ย ! จริงรึนี่
ผมชวนน้องๆ ที่บริษัทฯ มาช่วยงานเป็นจิตอาสา เพื่อให้เขาได้มี
โอกาสสัมผัสความรู้สึกของผู้ให้ มารู้ มาได้ยินกับหู มาเห็นด้วยตาตนเอง
มาเก็บความทรงจ�ำดีๆ ฝังไว้ในจิตใจ และทีแ่ อบหวังไว้คอื ให้เขาได้มจี ติ ใจ
ที่สนใจธรรมะ ซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดที่เราเกิดมาชาติหนึ่งควรได้สัมผัส
ได้เรียนรูต้ ามศักยภาพทีเ่ รามี นีค่ อื ทีผ่ มแอบหวัง น้องๆ ทีม่ าร่วมงานต่างก็
ประทับใจ และยังคงร่วมงานกับทางชมรมฯ จนเดีย๋ วนีค้ รับ…ขออนุโมทนา
มีความทึง่ อย่างนึงทีผ่ มไม่เข้าใจว่าท�ำมาได้ไง ? คือ ก่อนนี้ อะไรๆๆๆๆ
ก็จะอยูบ่ นบ่าคุณหมอจุม๋ ทุกเรือ่ ง ไม่วา่ ประสานงานเจ้าภาพอาหาร อาราธนา
นิมนต์องค์บรรยาย เชิญครูบาอาจารย์ เตรียมพิมพ์หนังสือ ท�ำ CD
ประสานสถานทีจ่ ดั บรรยายธรรม ประชุมเตรียมงาน ฯลฯ เยอะแยะไปหมด
ผมแปลกใจว่าท�ำได้ไงนี่ ต่อมาพวกเราก็เลยช่วยๆ กันจัดระบบงาน แบ่งงาน
เป็นทีมๆ มีหัวหน้าทีมรับผิดชอบแต่ละด้าน มีบทบาทหน้าที่กันชัดเจน
เป็นการจัดรูปแบบการท�ำงานที่ชัดเจนขึ้น แต่ไม่ถึงขนาดผังองค์กรนะครับ
ที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นความประสงค์ของท่านประธานชมรมฯ คุณหมอจุ๋ม
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ที่ประสงค์ให้รูปแบบการแบ่งหน้าที่เพียงเพื่อความชัดเจน แต่ไม่อยากให้
มีต�ำแหน่งอะไรให้เกิดความวุ่นวาย ใครจะท�ำตรงไหนที่ถนัดก็ได้ สามารถ
ทดแทนกันได้เสมอ
เรามารวมตั ว กั น จากหลากหลายอายุ หลากหลายอาชี พ หลาก
หลายวัย ทุกคนวางหัวโขนจากทีท่ ำ� งานหมดไม่วา่ จะมีตำ� แหน่งอะไรก็ตาม
มาทีน่ ไี่ ม่มคี รับ มาท�ำเพือ่ ธรรมจริงๆ รักกันเหมือนพีเ่ หมือนน้อง เหนือ่ ย
ด้วยกัน ภูมใิ จด้วยกัน โดยมีศนู ย์กลางทีท่ า่ นประธานชมรมฯ และอีกหนึง่
ศรัทธาทีร่ วมใจของพวกเราไว้อย่างเหนียวแน่น คือท่านอาจารย์ ดร.สนอง
วรอุไร ทีป่ รึกษาชมรมฯ ท่านเป็นเหมือนพ่อทางธรรมของพวกเรา ท่านคอย
แนะน�ำสั่งสอนพวกเราให้มั่นคงในแนวทางท�ำความดี “ให้เดินตามทาง
สายเอก” อย่าท้อถอย ท�ำดีย่อมได้ดี
(หนังสือ “ตามรอยพ่อ” และ “ทางสายเอก” เป็นหนังสือที่ใครเป็น
แฟนชมรมฯ ไม่ควรพลาดนะครับ ผมได้อา่ นในครัง้ แรกๆ ก็งงๆ ว่า “ตาม
รอยพ่อ” ใครคือพ่อ ใครเขียนถึงใคร ต่อมาก็ทราบว่า คุณหมอจุ๋มเป็น
คนเขียน เขียนถึงท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ทีค่ ณ
ุ หมอจุม๋ ขอฝากตัว
เป็นลูกสาวทางธรรม ซึ่งกว่าจะส�ำเร็จใช่ว่าง่ายๆ ท่านอาจารย์ ดร.สนอง
วรอุไร ทดสอบจิตใจอยู่นาน จนสอบผ่าน จึงได้รับเป็นลูกสาวทางธรรม
นับแต่นั้นมา
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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ส� ำ หรั บ “ทางสายเอก” เป็ น หนั ง สื อ เล่ า ประวั ติ ข องท่ า นอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไรเอง ว่าท่านไปได้ธรรมะจากไหนยังไง ? ท�ำไมคนทีเ่ รียนจบ
ดร. จากเมืองนอก ด้านไวรัสวิทยา จึงยอมสยบต่อธรรมะของพระพุทธองค์
น่าสนใจมากๆ ครับ ปัจจุบันท่านอาจารย์ถึงวาระต้องหยุดบรรยายธรรม
เพราะเสียงไม่ค่อยมี ต้องพักผ่อนมากๆ ครับ)
ย้ อ นไปเกื อ บ ๑๐ ปี ผมเคยได้ มี โ อกาสเรี ย นถามท่ า นอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร ว่าท�ำไมเราไม่จัดอบรมภาวนาให้ผู้มาฟังธรรมบ้างครับ
ท่านให้เหตุผลว่า ท่านประสงค์จะให้ “สัมมาทิฏฐิ” แด่ผมู้ าฟังธรรม เพราะ
คนสมัยนี้ละเลยธรรมไปมาก มีมิจฉาทิฏฐิมาก จะลงนรกเยอะ การจุด
ประกายให้ทุกคนได้มีสัมมาทิฏฐินั้น เป็นองค์ธรรมแรกในมรรคมีองค์ ๘
แล้วเขาจะไปต่อยอดได้เอง ส� ำนักที่สอนปฏิบัติมีมาก เขาไปต่อได้เอง
แน่นอน ผมฟังแล้วก็เข้าใจและเห็นด้วย ดังนัน้ แรกๆ ทีช่ มรมฯ จัดบรรยาย
ธรรม จะมีครูบาอาจารย์ถึง ๔ องค์บรรยาย เช้าสอง บ่ายสอง
เรี ย กว่ า มากอรรถรสในการบรรยายธรรม ย่ อ มตรงใจผู ้ ม าฟั ง
บ้างแน่นอน ตามจริตของแต่ละท่านที่อาจชอบต่างกันแต่อรรถรสการฟัง
ทุกอรรถรส ก็ไปบรรจบลงที่ “รสแห่งธรรมเสมอกัน” ใจทีเ่ บิกบาน ความ
อิ่มใจปลื้มใจ ใจที่เคยหนักเคยทุกข์ นึกไม่ออก หาทางออกไม่เจอ พอได้
มาฟังธรรมแล้วคลีค่ ลาย แค่นกี้ ค็ มุ้ แล้วครับ ทีจ่ ริงผมเคยได้ยนิ คุณหมอจุม๋
เล่าว่า ผู้มาฟังธรรมบางท่าน ปัจจุบันท่านไปไกลมากในธรรม น่าชื่นชม
น่าอนุโมทนายิ่งนัก
ส�ำหรับครั้งที่ ๓๕ ที่ผ่านมา นับว่าเป็นการปฏิรูปแนวทาง ด้วยเห็น
พร้อมกันว่าชมรมฯ ได้จัดบรรยายธรรมมากว่า ๑๐ ปีแล้ว ผ่านการจัด
มาตั้ง ๓๔ ครั้งแล้ว เราน่าจะจัด “ภาวนา” บ้าง เพื่อยังประโยชน์ต่อผู้มา
ร่วมงาน เพราะธรรมะนัน้ รูเ้ พียง “ปริยตั คิ อื ทฤษฎี” ไม่พอ ต้อง “ปฎิบตั คิ อื
ลงมือท�ำ” และเราจะได้ “ปฎิเวธคือผลแห่งการท�ำ”
ปัญหาทีพ่ บกันทุกคนคือ รูท้ ฤษฎีแล้ว แต่ยงั ไม่รหู้ รือไม่แน่ใจว่าต้อง
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ลงมือท�ำยังไง ? ที่ท�ำๆ ไปนี่ถูกหรือผิด หรือ ท�ำๆ ไป มีปรากฏการณ์
บางอย่างเกิดขึ้น กับกาย - ใจเรา เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ? ต้องท�ำไงต่อ
เป็นต้น
ผลตอบรับจากการจัดงานครั้งที่ ๓๕ ดีมากๆ เลยครับ มีความเห็น
มายังชมรมฯ มากทีเดียว ทุกความเห็นบอกว่า...ชอบแนวทางนี้ ได้ลอง
ปฏิบัติ ได้แก้ข้อข้องใจ ได้เป็นแนวทางไปท�ำต่อเอง ...พวกเราชมรม
กัลยาณธรรมอ่านแล้วก็ปลื้มใจสุดๆ มีก�ำลังใจมากมาย อีกทั้งหลายท่าน
นอกจากอวยพรมา อนุโมทนาบุญมา แล้วยังแจ้งด้วยว่า
...อยากให้จัดต่อเนื่องไป อย่าหยุดเลย ขาดเหลืออะไรต้องการ
ความช่วยเหลืออะไร ขอให้บอก ยินดีเสมอ...
จากผลตอบรับจากแฟนคลับชมรมฯ จึงได้มีการประชุมสรุปงานและ
น�ำเรื่องดังกล่าวมาหารือกันจริงจัง ว่าปีหน้า ๒๕๖๑ ยังมีจัดงานมั้ย ? ผม
ขออุบผลไว้กอ่ นนะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน “ภาวนาครัง้ ที่ ๓๖”
แล้วมาฟังจากปากคุณหมอจุ๋มเองดีกว่าครับ
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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ปณิธานการเผยแผ่ธรรมะและจัดงานกุศลทุกครั้ง พวกเราน้อมใจ
อุทศิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ทุกครั้ง ด้วยพวกเราก็เหมือนปวงชนชาวไทยทุกคนที่ซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่าน และพระราชวงศ์
เป็นบุญของประเทศและปวงชนชาวไทยจริงๆ และในเวลาอีกไม่นานจะ
มีงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปวงชนชาวไทย
ทั้งปวงทุกท่านทั้งในประเทศและทั่วโลก อีกทั้งชาวต่างชาติอีกมากที่เคารพ
และเลื่อมใสพระองค์มาก จะได้ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยพร้อมเพรียง
กัน
ก่อนจบบทความนี้ ผมขออนุญาตทางบริษัทค่ายเพลง RS. ที่ผมจะ
ขอกล่าวถึงเนือ้ เพลงทีท่ าง RS. ท�ำขึน้ คือเพลง “รักพ่อไม่มวี นั พอเพียง”
เพลงนี้ คือ เพลงทีน่ อ้ มถวายแด่พอ่ หลวง รัชกาลที่ ๙ ซึง่ ก็มอี กี หลายค่าย
หลายท่าน ได้ท�ำขึ้นมาด้วยดวงจิตแห่งความรักและศรัทธา ผมได้มีโอกาส
เห็ น VTR ในยู ทู ป ชอบมากทั้ ง ท� ำ นองและเนื้ อ ร้ อ ง จึ ง ได้ ข อแนะน� ำ
ทุกท่านเข้าไปโหลดจากยูทปู นะครับ เนือ้ ร้องจับจิต ท�ำนองจับใจ เสียงร้อง
ซาบซึ้ง กลั่นออกมาจากใจ ขอชื่นชมและอนุโมทนากับทุกท่าน ที่มีส่วนใน
การจัดท�ำนะครับท่านที่ได้ร่วมร้องใน VTR ท่านคือผู้มีบุญจริงๆ ครับ
ผมขอน�ำเนือ้ ร้องเพียงบางส่วนมาเขียนไว้นะที่นี้
“ต่างชาติแปลกใจ แต่คนไทยซึง้ ในเหตุผล แผ่นดินนีม้ เี พียงหนึง่ คน
ทีอ่ นื่ บนโลกไม่มี พระราชาทีย่ �่ำอยูก่ ลางป่าเขา พร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่า
ในมือพ่อถือแผนที่ สี่พันโครงการ พ่อท�ำมานานกว่าเจ็ดสิบปี ถ้ายังอยู่
วันนีพ้ ่อคงยังท�ำงานต่อ
แบบอย่างของทุกความดี ทีจ่ ะอยูก่ บั ลูกเรือ่ ยไป เมือ่ ได้เห็นภาพพ่อ
คราใด ย�้ำเตือนใจให้ลูกไม่ท้อ...”
ผมเองเชื่อเกินร้อยว่าพวกเราชาวชมรมกัลยาณธรรม ล้วน “รักพ่อ
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ไม่มวี นั พอเพียง” ยิง่ ประธานชมรมฯ คุณหมอจุม๋ ยิง่ รักพ่อหลวงสุดๆ เพราะ
เคยได้รับหนังสือจากพระหัตถ์เสมอๆ ตอนเป็นเด็กและเรียนที่โรงเรียน
วังไกลกังวล เมื่อมองไปถึงความดีที่พ่อหลวงทรงท� ำให้ปวงชนชาวไทย
มากมายเหลือคณานับ
เราจะมุ่งมั่นท�ำความดีต่อไปครับ
...กราบถวายบังคมเสด็จสู่สวรรคาลัย...
ท่านผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมสมทบทุน
กองทุนเผยแผ่ธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม
กรุณาบริจาคได้ โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้

(ชื่อบัญชี อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์)
ชื่อธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

๑. กรุงเทพ

สาขาสมุทรปราการ

๑๕๕-๗๐๐-๘๒๒๒

๒. กรุงไทย 	

สาขาสมุทรปราการ

๒๑๕-๑๕๑-๐๔๓๓

๓. กรุงศรีอยุธยา 	สาขาสมุทรปราการ

๑๐๐-๑๓๙-๑๒๓๕

๔. ไทยพาณิชย์ 	 สาขาถนนศรีสมุทร

๓๓๗-๒๒๙-๖๐๙๒

๕. กสิกรไทย

สาขาตลาดสมุทรปราการ ๓๖๐-๒-๓๗๕๐๑-๒

Fax รายชื่อผู้บริจาค และใบโอนเงินมาที่ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
หรือแจ้งทาง inbox Fcaebook : Kanlayanatam
หรือแจ้งทาง E-mail : webmaster@kanlayanatam.com
หรือแจ้งทางไลน์กัลยาณธรรม (id line-kanl1234567)
อนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่าน
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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สัมภาษณ์ :

นายแพทย์
สัมพันธ์ คมฤทธิ์
ท่านผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สัมภาษณ์โดย

ประธานชมรมกัลยาณธรรม
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

อยากให้ท่านเล่าถึงการรับราชการที่ผ่านมา
ผมเรียนจบมาตัง้ แต่เมือ่ ปี ๒๕๒๔ ทีร่ ามาธิบดี
มหิดล แล้วก็ไปรับราชการตั้งแต่ ๒๕๒๕ ที่จันทบุรี
แล้วก็ไปอยู่ มุกดาหาร ชัยภูมิ นครสวรรค์ แล้วค่อย
มาเรียนต่อแพทย์ ENT (หู คอ จมูก) ที่ศิริราช
แล้ ว ก็ ม าท� ำ งานที่ ส มุ ท รปราการ บ้ า นเดิ ม ผมอยู ่
เมืองชลบุรี เป็นลูกชาวไร่ครับ

ปีปีทที่ ี่ ๑๒
๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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ที่ชมรมกัลยาณธรรมมีโอกาสมาใช้พื้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
จัดงานอบรมธรรมะมาได้ ๓ ปีแล้ว ด้วยความเมตตาของท่านและคณะ
ผู้บริหาร ทางโรงพยาบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลทุกแห่งจะท�ำแบบนี้ได้ ผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้ว
คงต้องเริม่ จากตัวผูอ้ �ำนวยการว่าเห็นความส�ำคัญเห็นประโยชน์ไหม เพราะ
ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กบั ผมมาก่อน เพราะผมได้เรียนรู้ ได้ฝกึ ได้ปฏิบตั ิ
ทุกวิธีนะครับ ทั้งอ่าน ทั้งไปพบพระอาจารย์บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะปฏิบัติ
ด้วยตัวเอง ทุกอย่างท�ำเพือ่ ความสงบของจิต ผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
กับผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น่าจะให้ชาวโรงพยาบาลสมุทรปราการ
รวมทั้งประชาชนที่สนใจ มีโอกาสได้มาฝึกฝนจิตใจในรูปแบบใดก็ตาม
ในรูปแบบการฟังธรรม การปฏิบัติด้วยตนเอง หรือการภาวนา วิธีอื่นๆ
ได้หมด มีประโยชน์ทั้งนั้น
เชื่อว่าจิตใจของคนในโรงพยาบาลสมุทรปราการเองก็มีแนวโน้ม
ไปในทางทีด่ ขี นึ้ ได้ฝกึ ปฏิบตั แิ ล้วก็ได้เห็นว่า ชีวติ ทีม่ คี วามสงบ มีความสุข
และมีคุณค่าเป็นอย่างไร
เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง
มีครับ คือถ้าเปรียบกับเมือ่ ก่อนนีส้ กั เกือบ ๑๐ ปีทแี่ ล้ว กับชัว่ โมงนี้
ผมคิดว่า ตั้งแต่แพทย์ พยาบาลทุกระดับ ต่างก็หันหน้าไปทางเดียวกัน
คือท�ำเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม เพราะฉะนัน้ การท�ำงานหรืออะไรก็แล้ว
แต่เพื่อตนเองนี้ก็ต้องท�ำอยู่ แต่น้อยลง มีมิติของส่วนรวม และประโยชน์
ของประชาชนรวมอยู่ด้วยมากขึ้น
หายากนะครับ โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลอื่น ที่จะมีบุคลากร
ทีม่ จี ติ ใจทีด่ งี ามขนาดนี้ ผมคิดว่าทีน่ เี่ ป็นแห่งหนึง่ ทีม่ ตี น้ ทุนของบุคลากร
ที่ดี ต้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆ นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากที่ได้ร่วมงานแล้ว
ได้สนับสนุนให้มีการฟังธรรม ปฏิบัติธรรม อบรมธรรมะในโรงพยาบาล

54

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม
นพ.สิทธิชัย กุลพรศิริกุล (รอง ผอ.ฝ่ายแพทย์) รับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุข
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดตามาตุ
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา

ถ้าพูดเรื่องนี้ ก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงรางวัลที่โรงพยาบาลเพิ่งได้รับ
มาในระดับเขต โรงพยาบาลของเราก็เป็นความภูมิใจของชมรมด้วย
ของชาวสมุทรปราการด้วย รวมๆ กัน คงมีเหตุผลมากมายที่จะต้องให้
โรงพยาบาลนีไ้ ด้รบั รางวัล ท่าน ผอ. คิดว่ามีเหตุผลอะไรบ้างทีโ่ รงพยาบาล
สมุทรปราการได้รบั คัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม มีแนวคิดพิจารณา
อย่างไร
เราเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมระดับเขต ก็ตอ้ งดูวา่ เรามี “ธรรมาภิบาล”
ไหม หรือว่ามีการสนับสนุนการท�ำเพื่อส่วนรวมไหม แต่ที่ส�ำคัญคือ ต้อง
ไม่มที จุ ริต ไม่วา่ จะรูปแบบใด เชิงนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่ นีค้ อื หลักใหญ่
ก็ต้องมีคุณธรรมนะครับ
เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลของเรา ผู้อ�ำนวยการก็เสนอให้มีประเด็น
ที่เป็นรูปธรรมออกมา ที่จะแสดงถึงคุณธรรม ก็ได้การตอบรับที่ดีเยี่ยม
คือการเสนอให้ทกุ คนเข้าท�ำงานตรงเวลา ๘ โมงครึง่ ทุกคน ซึง่ ตรงนีแ้ รกๆ
ก็มีข้อสงสัย แต่ไม่นานก็ปรากฏว่าทุกคนยอมรับ ถ้าเราจะประกาศตัวว่า
เราเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม นี้เป็นข้อที่ ๑ ที่จะแสดงว่าเรามีคุณธรรม
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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เพราะตอนนั้นมีการรณรงค์กันเรื่องว่าจะจัดการเรื่องโกงเวลาหลวงอะไร
อย่างนี้ จึงเอาเรื่องเข้าท�ำงานก่อน เข้าท�ำงานให้ตรงเวลา
ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่มีเรื่องทุจริตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่ งเวชภัณฑ์ เครือ่ งมือแพทย์ แล็บ เอ็กซเรย์ หรือวัสดุเครือ่ งกลทัง้ หลาย
ต้องโปร่งใส เชือ่ ได้วา่ ทีน่ เี่ ป็นโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ทีใ่ สทีส่ ดุ ก็ดไู ด้จากที่
ประชาชนให้ความเชือ่ ถือ ประชาชนยอมรับว่าโรงพยาบาลนีท้ ำ� เพือ่ ประโยชน์
ของประชาชนจริงๆ ปรัชญาของเราคือ “โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อ
ชาวสมุทรปราการ”
สิ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือเงินบริจาค ตอนนี้เงินบริจาคค่อนข้างมากที่
มาสนับสนุนให้โรงพยาบาลสมุทรปราการให้สามารถสร้างประสิทธิภาพใน
การดูแลรักษาและให้บริการประชาชน ในช่วงหลายปีมานี้เป็นร้อยล้านบาท
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งนี้มากี่ปีแล้วคะ
ถ้าถึงตุลาคมนี้ก็ ๗ ปีแล้ว ซึ่งผมก็คิดว่าคนที่จะบริจาค เงินที่เขา
ให้มา มันได้ไปถึงผูย้ ากไร้ ผูท้ สี่ มควรได้รบั การช่วยเหลือ และผูด้ อ้ ยโอกาส
จริงๆ เขาให้ได้ เพราะเขาเห็น เขาถึงให้ ถ้าเขาไม่เห็น เขาก็ไม่รจู้ ะเชือ่ ถือได้
ยังไง แต่เขามั่นใจแล้ว เขาไว้ใจ แสดงว่าเรามีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
นี้เป็นด้านหนึ่งเกี่ยวกับการบริหาร การจัดซื้อ แล้วในส่วนภาคของ
คุณธรรมที่ถึงประชาชน ท่านมีนโยบายอย่างไรบ้าง
คือเราคงไม่บังอาจขนาดนั้นนะครับ ภารกิจของเราไม่ได้ไปสร้าง
คุณธรรมให้เกิดกับประชาชน แต่ท�ำกับคนของเราก่อนนะ อันดับแรก ทีนี้
ในส่วนที่เราสนับสนุนก็คือในส่วนที่เราจับมือร่วมกันทางชมรมฯ นี้แหละ
ทางชมรมกัลยาณธรรมหรือแม้แต่งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โรงพยาบาลของเรา
ก็มีชมรมจริยธรรม นี้ก็เพื่อคนของเรา ให้คนของเราก่อน เราได้สร้าง
บรรยากาศ ในใจยังคิดว่าโรงพยาบาลนี้ เนือ่ งจากผมได้ปฏิบตั ธิ รรมเงียบๆ

56

ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

โดยไม่ต้องบอกใคร ก็ท� ำอยู่ ก็คิดว่า อยากจะให้โรงพยาบาลนี้เป็น
พุทธมณฑลด้วย เพราะฉะนัน้ อะไรก็แล้วแต่ ทีจ่ ะสนับสนุนให้ทกุ คนท�ำงาน
ด้วยใจ เพื่อประชาชน เพื่อผู้ป่วย อันนั้นเราท�ำหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็น
ชมรมจริยธรรม หรือกิจกรรมในการดูแลคนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิต ผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย (Palliative care) ซึ่งมันเป็นการดูแลไปถึงจิตวิญญาณ
นี้ไม่ใช่แค่อารมณ์แล้วนะ ลึกไปถึงจิตวิญญาณ
เพราะฉะนั้นการที่มีการอบรมกับประชาชน กับเจ้าหน้าที่ก็ดี ค�ำว่า
Holistic (สุขภาวะแบบองค์รวม) มันมี ๔ มิติ คือ กาย อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ เราท�ำไปถึงระดับจิตวิญญาณ เพราะฉะนัน้ การดูแลคนป่วย
ระยะสุดท้ายก็ดี หรือการเจริญสติกด็ ี ทุกอย่างมันเป็นเรือ่ งของจิตวิญญาณ
เราส่งเสริมทุกรูปแบบอยู่แล้ว เราได้รางวัล ชมรมจริยธรรมก็ได้รับรางวัล
มีคณะท�ำงานทีเ่ ข้มแข็ง มีการเชิญพระสงฆ์ทวี่ ดั ไตรสามัคคีมาร่วมทีมก�ำลังใจ
บางทีอาจจะใช้คำ� ว่าส่งวิญญาณหรือเปล่านะไม่แน่ใจ เพือ่ ประคองจิตให้อยู่
ในกรอบทีถ่ กู ต้อง และทีส่ �ำคัญคือผูป้ ว่ ยทีเ่ ขาได้รบั วิธกี ารดูแลแบบนี้ เขาก็
รู้สึกว่ามีความสุขมาก และได้พบที่พึ่งทางจิตใจด้วย
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล กับ พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน ก็
เป็นก�ำลังหลักเลย ได้มาสอนมาอบรมวิธีการ หลักคิด แง่คิด จุดอ่อนอยู่
ตรงไหน จุดแข็งอยู่ตรงไหน พระอาจารย์ก็ได้มาช่วยวางแนวทางให้
พวกเรารูส้ กึ ถึงความเมตตา ความเอือ้ อารีทที่ า่ นสนับสนุนกิจกรรมการ
เผยแผ่ธรรมในพืน้ ทีน่ ี้ ทุกคนยอมรับ อย่างเมือ่ วานนีท้ กุ คนมาฟัง เพิม่
ขึน้ มากขึน้ ทุกคนเริม่ รูจ้ กั โรงพยาบาลในสถานะของสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม
จริงๆ แล้วมันไปด้วยกันได้ เพราะว่าห้องประชุม โดยเฉพาะเสาร์
อาทิตย์ ก็ปดิ เฉยๆ เราก็ทำ� ให้มนั เป็นประโยชน์ ไม่ได้เสียค่าใช้จา่ ยมากมาย
อะไร ก็ยินดีมากเลย
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ในอนาคตข้างหน้า เราจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่า กิจกรรมที่
ชมรมกัลยาณธรรมจัดอยู่นี้ จะยังด�ำเนินต่อไปได้
ในวั น ที่ ๑๗ กั น ยายน นี้ จ ะเป็ น วั น ที่ เ ราจะจั ด ทอดผ้ า ป่ า จั ด ที่
ห้องใหญ่เลย จุได้หลายร้อยคน ผมคิดว่า ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความเป็นสิริมงคล เออ ถ้าในครั้งไหนที่จะมีคนเยอะ เราอาจจะย้าย
สถานที่จัด จากชั้น ๔ เดิมไปจัดที่ห้องชั้น ๙ นี้แทน ส่วนที่ห่วงว่าต่อไป
ทางชมรมกัลยาณธรรมจะได้มาท�ำกิจกรรมอย่างนีต้ อ่ ไหม คือจริงๆ แล้วถ้า
ผมจากไปก็ไปแต่ตวั นะ ผมไม่ได้คดิ จะเป็นใหญ่ในกระทรวงเลย ผมต้องการ
ที่ จ ะอยู ่ ท� ำ งานที่ นี่ ผมเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้ ป ลู ก ฝั ง ไว้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่
ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในกิจกรรมนี้ รวมถึงทุกคนในโรงพยาบาล พร้อมที่จะ
ด�ำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไป
ส่วนตัวผมเอง ผมคิดว่ามันเป็นนโยบายอยู่แล้ว และผมจะประกาศ
อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเกษียณนะครับ ในที่คณะกรรมการบริหารว่า “ขอให้
งานนีเ้ ป็นนโยบายของโรงพยาบาลสมุทรปราการต่อไป เพือ่ สร้างคุณธรรม
ในจิตใจของคนด้วย ทั้งภายนอก และภายใน” นั่นเป็นสิ่งที่ผมจะท�ำได้
ก่อนที่จะเกษียณครับ
ดูท่านมีท่าทางที่สบายๆ ในการท�ำงาน ท่านมีวิธีคิดอย่างไรต่อการ
ปฏิบัติธรรมคะ
ตอนที่ผมอายุ ๑๘ ตอนนั้นเราเรียนวิทยาศาสตร์ เราคิดว่าเราเก่ง
เราเจ๋ง เป็นคนเรียนเก่งมากเลย ตอนนัน้ ผมเรียนอยูเ่ ตรียมอุดมศึกษา เรา
เชือ่ แต่วทิ ยาศาสตร์ เชือ่ แต่สงิ่ ทีส่ ามารถพิสจู น์ได้ เชือ่ ในเรือ่ งของธรรมชาติ
พระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้ สอนภาษาบาลี ฟังไม่รู้เรื่อง สมัยนั้นคิดแต่ว่า
สอนแต่เรื่องพวกวัตถุมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ ตอนนั้นคิดแบบนี้
จริงๆ ตอนนั้นผมจึงไม่เชื่อพระพุทธเจ้า เราเชื่อในเรื่องของธรรมชาติ
แต่พอผ่านชีวิตไปเรื่อยๆ ก็พบว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยวิธีธรรมชาติ
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ท่านรูว้ า่ ธรรมชาติเป็นยังไง ธรรมชาติมนั ไม่ใช่เรือ่ งวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
มันเป็นแค่การชัง่ การตวง วัด โดยการก�ำหนดเป็นบัญญัตขิ นึ้ มา เป็นสมมติ
บัญญัติทั้งนั้น สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ นี้คือความจริงอย่างที่สุด สัมผัส
ได้ดว้ ยจิต ไม่ได้สมั ผัสได้ดว้ ยเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก ไม้บรรทัด หรือ ความเร็ว
เครื่องตวงทั้งหลาย นี่คือสิ่งที่เราได้ประจักษ์ พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ เรา
เชื่อในธรรมชาติที่สุด แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุด
สิ่งที่เป็นจริงของโลก ของจักรวาลทั้งหมดนี้
ผมจึงเริม่ เกิดศรัทธา และเริม่ ศึกษาธรรมะ เริม่ ปฏิบตั ิ ก็เคยมีความ
ผิดหวังในชีวติ เหมือนกัน แต่วา่ พอได้ปฏิบตั ิ และท�ำให้ได้ประโยชน์ จิตใจ
เราสามารถนิ่ง สงบ ไม่ทุรนทุราย ไม่ดีดดิ้น ไม่กังวลกับทุกข์มากนัก
มีทกุ ข์กห็ ายเร็ว (สุขง่าย ทุกข์ยาก) และเวลาเราท�ำงาน ไม่วา่ จะเป็นงานหนัก
ที่ต้องดูแลในเรื่องของอารมณ์คน เป็นผู้อ�ำนวยการนี่ โอ้โห คนอารมณ์
มาแบบนี้ เ ราต้ อ งท� ำ ยั ง ไง ต้ อ งใช้ ศิ ล ปะมากมาย เราต้ อ งนิ่ ง ก่ อ นครั บ
แต่ละคนมีปัญหามากมายไม่เหมือนกัน เราก็ต้องคิดวิเคราะห์ว่า ถ้ามา
ลักษณะนี้จะต้องมีวิธีการพูดอย่างไร แล้วค่อยๆ ใช้ปัญญาในทางโลกนะ
ไม่ใช่ปัญญาทางธรรม (เรายังไม่มีปัญญาทางธรรมมากขนาดนั้น) ค่อยๆ
ดูว่าเราจะมีวิธีการพูดกับเขายังไง พูดเมื่อไหร่ พูดกับใคร พูดแค่ไหน
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เรื่องอย่างนี้ก็เหนื่อยแล้ว
ผมไปท�ำงานที่แพทยสภา คนที่อยู่รอบผมคือคนที่เก่งที่สุด เราต้อง
ท�ำยังไง และต้องไปท�ำงานเลขาธิการแพทยสภาหลายสมัยด้วย ที่นั่นมี
คนระดับต้นๆ ของประเทศทั้งนั้น ซึ่งทุกคนก็มีความคิดเห็นของเขาเอง
ทั้งนั้น ถ้าเราไม่ตรง ไม่แม่น ไม่มั่นคง ไม่นิ่ง อยู่ไม่ได้
ผมเคยเห็นนะ พระอริยเจ้าท่านหนึ่ง ท่านไม่ได้นิ่ง เงียบ ท่านเดิน
ตัวปลิวเลย คือทุกอย่างเป็นธรรมชาติมาก ผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นไป
ตามธรรมชาติ ไม่ใช่ไปฝืนธรรมชาติ พระพุทธเจ้าท่านด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
ทุกอิรยิ าบถ เป็นไปตามปกติ ทุกคนเป็นแบบนัน้ ได้ ถ้าเราเชือ่ ว่าพุทธศาสนา
คือการอธิบายเรื่องจริงทางธรรมชาติ มันก็เป็นไปตามปกติ แต่ใจต้อง
ตามไปอย่างปกติด้วย การฝึกตรงนี้จะช่วยเรา แต่ด้านในของชีวิตจริง
มันไวมาก (อารมณ์) บางครัง้ เราตามไม่ทนั เราต้องนิง่ ต้องฝึกซ้อมเยอะๆ
เราต้องไปซ้อมทีบ่ า้ นด้วยนะ บางคนนอนไม่หลับ เครียดมากๆ ก็ฆา่ ตัวตาย
ได้ แต่วันไหนผมนอนไม่หลับ ผมจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิเลยนะ เออ นอน
ไม่หลับนี่ดี เราต้องรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ถือว่าท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ ทั้งในด้านการ
ด�ำเนินชีวติ หน้าทีก่ ารท�ำงาน และเป็นทีร่ กั ของผูร้ ว่ มงาน ท่านมีแนวคิด
ในการท�ำงาน การด�ำเนินชีวิต และมีคติประจ�ำใจอย่างไร
การเป็นแบบอย่าง “โมเดล” หรือ “ไอดอล” หรืออะไรก็แล้วแต่ คือ
ผู้น�ำ ในบางต�ำราหรือหลายๆ ต�ำรา ต้องใฝ่รู้ เก่งรอบๆ ด้าน แต่อันหนึ่ง
ที่พูดเหมือนกัน ต้องเป็นต้นแบบ เป็น “ไอดอล” ที่ดี ต้องท�ำให้คนอื่นดู
เป็นตัวอย่าง ดีกว่าที่จะไปบอกด้วยวาจา ว่าต้องท�ำอย่างโน้น ท�ำอย่างนี้
เขาจะ ดูที่การกระท�ำมากกว่าค�ำพูด เพราะฉะนั้น เหมือนลูกที่อยู่กับ
พ่อแม่ ก็ดูตัวอย่างที่พ่อแม่ท�ำ ลักษณะคล้ายกัน ดังนั้นการเป็นแบบที่ดี
พูดง่ายๆนะ ต้องเป็น “โมเดล”
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ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน
ในการที่จะเป็นคนดี
เป็นผูใ้ ห้
แต่พอมาเป็นผูบ้ ริหาร (ผูน้ ำ� ) จริงๆ คือมันก็งา่ ยจริงๆ เพียงแต่ให้เรา
คิดเพือ่ คนอืน่ คิดเพือ่ สังคม แล้วมันจะหล่อหลอม กิรยิ า มารยาท ทุกอย่าง
ของเราเอง ให้เป็นต้นแบบทีด่ ไี ด้ ยิง่ ถ้าเรามีความยุตธิ รรมด้วยนะ นัน่ คือ
สุดยอดแล้ว ต้องคิดเพื่อคนอื่นได้ คิดเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก ให้คิดถึง
ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นอันดับหนึ่ง
ต้องขอขอบพระคุณพระราชด�ำรัสของพระราชบิดา (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ผมแอบน�ำสิ่งนี้มาเป็นเครื่องยึดมั่นในใจ และสามารถน�ำมาใช้
ไปตลอด ผมไม่รู้สึกขัดเขินเลยนะที่จะใช้ เราท� ำอย่างสบายๆ ไม่ต้อง
คิดเยอะเวลาทีจ่ ะท�ำ ใส่ความยุตธิ รรม ความถูกต้อง เหมาะสมไปด้วย ใน
กาลเทศะ ซึ่งเราจะต้องมีตรงนี้ด้วย
สรุปก็คือว่า ๑. เราจะต้องคิดเพื่อผู้อื่นก่อน ๒. มีความยุติธรรม
คิดว่าตรงนี้มันจะท�ำให้ชีวิตของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้น�ำ หรือผู้ตาม การ
เป็นผูน้ ำ� ก็ไม่สำ� คัญ ถ้าเราคิดเพือ่ ผูอ้ นื่ น�ำไปใช้ได้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จะท�ำให้ชวี ติ
ทุกคนมีค่า มีเกียรติ ทุกคนเกิดมาไม่ได้มีโอกาสรวยเท่ากัน แต่ละคน
ก็มีกรรมที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่ทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการที่จะเป็น
คนดี เป็นผูใ้ ห้ อย่างคนเข็นเปลเป็นผูใ้ ห้นะ คือ เข็นด้วยใจ เข็นด้วยความ
เอาใจใส่ เข็นด้วยจิตวิญญาณ คนที่นั่งรถเข็นอยู่ เขาสามารถรับรู้ได้ แต่
ถ้ า เข็ น แบบกระแทก เข็นส่งๆ ไป ก็อีกแบบหนึ่ ง นะ เชื่ อ เถอะครั บ ว่ า
มันเท่ากัน การทีจ่ ะเป็นคนดี คิดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง สิง่ ทีไ่ ด้รบั เท่ากัน คือ การ
สร้างคุณค่า และเกียรติให้แก่ตนเอง
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ขอเรียนถามเรื่องสุขภาพของท่านว่า ท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพ
อย่างไรจึงดูอ่อนวัยกว่าอายุจริง
ถ้าไปดูผมก่อนที่จะปรับวิถีชีวิตนะ ตอนนั้นโทรมมาก จะไม่เป็น
สภาพอย่างทีเ่ ห็นในตอนนีน้ ะ คือเมือ่ ก่อนทัง้ กินเหล้า ทัง้ สูบบุหรี่ นอนดึก
ตื่ นสาย เล่ น ไพ่ ครบสู ตร ใช้ ชีวิ ตแบบประมาทมาก มั น เป็ น เส้ น ทาง
ของผมที่จะต้องเป็นแบบนั้น เพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหลาย จึงท�ำ
ให้ป่วย เมื่อก่อนเคยเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย (ช่วงอายุก่อน ๓๐)
เป็นนักฟุตบอล เกือบติดทีมชาติด้วยซ�้ำไป เราใช้ชีวิตอย่างสบายเกิน
(ชะล่าใจ) คิดว่าไม่มอี ะไรหรอก ยังแข็งแรงดี ท�ำตัวเหมือนพวกเพลย์บอย
ไม่เคยคิดจะมาเป็นผู้อ�ำนวยการด้วย เมื่อก่อนใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบัน
มาก ท�ำให้เราอ้วนขึ้น ไม่แข็งแรง จนเมื่อประมาณ ๔ ปีที่แล้ว เป็น
เส้นเลือดหัวใจตีบ เพราะเราใช้ชวี ติ อย่างประมาทมาก ไม่ดแู ลสุขภาพตัวเอง
เลย เป็นผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง
แต่พอหลังจากนั้นเราเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่ หันมาใส่ใจสุขภาพ
ดูแลตัวเองมากขึน้ ตัง้ แต่เรือ่ งอาหารการกิน การออกก�ำลังกาย การพักผ่อน
ให้พอ อันสุดท้ายคือ การเจริญสติ สามตัวแรกแค่พื้นฐาน ตัวหลังนี้
เป็นตัวชี้เลยนะว่าจะส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ เราจะประคับประคองได้ไหม ถ้า
จิตไม่นิ่ง วอกแวก ไม่เข้มแข็ง เดี๋ยวก็ล้มเหลว จะส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ
ต้องดูตัวนี้ด้วย ถ้าเราสามารถประคองตัวนี้ได้ ทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้น การ
ออกก�ำลังกายต้องออกอย่างสม�่ำเสมอ เราต้องมีวินัยในตัวเอง คือเรา
ถอยไม่ได้ ชีวติ ผมถึงจุดทีถ่ อยอีกไม่ได้มา ๓ - ๔ ครัง้ แล้วนะ เรือ่ งอาหาร
การกินนี่ พวกของหวาน มัน เค็ม แป้ง ไม่กนิ ของทอด ไม่กนิ ซึง่ ตอนนี้
ทางด้านโภชนาการของที่นี่ก็เริ่มท�ำอยู่นะ
การออกก�ำลังกายก็ตอ้ งตามสมควร ท�ำทุกวันอย่างสม�่ำเสมอ หมัน่
ฝึกสติ รูส้ กึ ตัวอยูต่ ลอด สุขภาพเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ถึงเราจะเก่งยังไง แต่
สุขภาพไม่ดี ก็จบ ผมก็เชื่อว่า ที่เราบ�ำเพ็ญตบะมาเกือบ ๔ ปีนี้ จึงท�ำให้
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สุขภาพเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด
ถึงเราจะเก่งอย่างไร
แต่สุขภาพไม่ดี ก็จบ
เราอาจจะยังแข็งแรง ดูไม่ค่อยแก่ ดูเด็กกว่าอายุ ไม่ถึง ๖๐ แค่ ๔ ปี
เองนะ เมือ่ ก่อนไม่ไหวเลย ใครพูดอะไรมาก็ไม่เชือ่ คนเตือนว่าท�ำไมไม่ดแู ล
ตัวเองเลย ก็มีความหยิ่งผยองคือเชื่อมั่นในตนเองมากไป และหลังจากที่
เราได้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต หันมาดูแลสุขภาพของตัวเอง มันมีประโยชน์
อย่างยิ่ง อย่างชัดเจน
บางทีอยากชวนแพทย์ พยาบาล ให้มกี ารรณรงค์ให้แพทย์สภา โดย
จัดแคมเปญให้ประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเอง อย่าไป
พึ่งหมอ พึ่งโรงพยาบาล พึ่งยามาก ตอนนี้ก�ำลังจะท�ำแคมเปญนี้อยู่ ชวน
หมอ เชิญประชาชนทั่วประเทศวิ่งเพื่อสุขภาพ หรือเดินก็ได้ แต่ต้องให้
ประชาชนหันมาเอาใจใส่ในเรือ่ งของสุขภาพ โครงการนีจ้ ะประสบผลได้ตอ้ ง
ร่วมมือ ร่วมใจกัน ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ หมอใหญ่ หมอเล็ก หมอยา หมอฟัน
ทั้งหลาย ต้องช่วยกัน คอยกระตุ้นบ่อยๆ ไม่ใช่ออกมาเล่น ฮูล่าฮู้ แป๊บๆ
แล้วก็จบกันไป ไม่มปี ระโยชน์หรอก ต้องท�ำให้อยูใ่ นจิตใจ หมายความว่า
ต้องท�ำให้เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของเราที่ควรดูแลใส่ใจ
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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สรุปก็คือว่า
๑. เราจะต้องคิดเพื่อผู้อื่นก่อน
๒. มีความยุติธรรม
เรื่องการสร้างตึก ICU และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้ป่วยหนัก อยากให้ท่านเล่าเหตุผลของด�ำริเรื่องนี้
เรื่องนี้เนื่องจากปรัชญาของโรงพยาบาล ที่ว่า โรงพยาบาลสมุทรปราการ ท�ำทุกอย่างเพื่อชาวสมุทรปราการ นี่คือปรัชญาของเรา เพื่อให้
คนของเราได้เห็นทุกวัน รู้ทุกวัน หล่อหลอมจิตใจเขาทุกวัน โรงพยาบาล
สมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด ๕๐๐ กว่าเตียง พอแล้ว ไม่ต้อง
ใหญ่กว่านี้ แต่สงิ่ ทีค่ วรท�ำในความเห็นของผมนะ คือการสร้างประสิทธิภาพ
เพิ่มคุณภาพในการรักษาให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นค�ำตอบคือห้อง
ผู้ป่วยหนัก คนไข้ไอซียูนั้นควรที่จะต้องได้รับการดูแลให้ทั่วถึงมากขึ้น
เพราะฉะนั้นจึงเป็นโครงการที่โรงพยาบาลสมุทรปราการคิดว่า จะขอแรง
สนับสนุนจากประชาชนชาวสมุทรปราการ เพื่อที่จะมาสร้างหอผู้ป่วยหนัก
ซึ่งเรามีพื้นที่ที่ดีมากๆ รออยู่แล้ว เพียงแต่ว่าคงต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อีกเยอะ ควรจะมีสัก ๕๐ เตียง ตอนนี้เรามีเพียง
๒๔ เตียง
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นี้คือสิ่งที่ท่านได้ฝากไว้ให้กับชาวสมุทรปราการ
ก็ฝากไว้เยอะ ฝากไว้หลายตึก ฝากไว้เป็นพันล้านแล้ว ก็ไม่ได้คดิ ว่า
จะสร้างเป็นผลงานอะไรหรอก แต่คิดว่า ควรจะต้องท�ำอะไรให้เป็น
ประโยชน์ได้บ้าง โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่สวยที่สุดใน
ประเทศไทยนะ ไม่มสี วยกว่านีแ้ ล้ว มันสวยงาม สะอาด กว้างขวาง โอ่โถง
เป็นสวน เป็นอะไรต่างๆ สลัมหายไปหมดแล้ว
มีอะไรจะฝากถึงทุกคน ทั้งเพื่อนร่วมงาน และก็ประชาชนที่มา
ใช้บริการ รวมทั้งผู้เข้ามาอบรมธรรมะค่ะ
อันดับแรกประชาชนเลยนะครับ ขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าโรงพยาบาล
แห่งนี้จะท�ำทุกอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะดูแลประชาชนตามก�ำลังของเรา ตาม
ข้อจ�ำกัดของเรา อย่างดีที่สุดนะครับ เราคงท�ำทุกอย่างไม่ได้ แต่เราจะท�ำ
ให้ดีที่สุดในสิ่งที่เรามี ภายใต้ข้อจ�ำกัด โรงพยาบาลรัฐต้องมีข้อจ�ำกัด
อยูแ่ ล้ว สิง่ ทีอ่ ยากจะให้ประชาชนตระหนักก็คอื โรงพยาบาลไม่ใช่ทพี่ งึ่ ทาง
ด้านสุขภาพ ตัวท่านเองคือที่พึ่งของท่านเองในการที่จะดูแลสุขภาพ
มีตัวอย่างมากมายที่ดูแลตัวเอง ทั้งประเทศที่เจริญแล้วก็ดี หรือบุคคลที่
เขาเข้าใจ เขาก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ดี น่าจะเป็นประโยชน์กับทางบ้าน
ของท่าน ลูกหลานหรือญาติ รวมทั้งตัวท่านเอง อันนั้นน่าจะดีกว่า อย่างที่
บอก การออกก�ำลังกาย การรับประทานอาหาร การนอนหลับ และการรักษา
อารมณ์ เอาค�ำง่ายๆ แล้วกัน รักษาอารมณ์ ซึ่งต้องไปฝึก รักษาอารมณ์
ไม่ให้หงุดหงิด พูดง่ายแต่ว่าท�ำยาก
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ก็อยากจะให้เราท�ำงานอย่างมีความสุข ท�ำงาน
ในกระทรวงสาธารณสุข การดูแลประชาชน เรื่องสุขภาพ มันหนักอยู่แล้ว
บางอาชีพเป็นงานที่น่าเบื่อด้วยนะ ท�ำซ�้ำๆ ซากๆ อยู่อย่างนั้น แต่ขอให้
ท่านคิด ถ้าเราคิดว่าเราท�ำเพือ่ ช่วยเขา เราใส่เจตนาในการทีจ่ ะดูแลเขา
ท�ำเพือ่ ให้เป็นประโยชน์กบั ผูอ้ นื่ กับผูร้ ว่ มงาน แค่นคี้ ณ
ุ จะมีความสุขแล้ว
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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เพราะการกระท�ำแบบนีท้ ำ� ให้ตวั เองมีคา่ คนทีไ่ ม่รสู้ กึ ว่าตัวเองเป็นคนมีคณ
ุ ค่า
จะฆ่าตัวตาย สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับมนุษย์ทกุ คนคือต้องรูว้ า่ ตัวเองมีคณ
ุ ค่า
ไม่ว่าคุณค่าต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกหลาน เพื่อนฝูง หรือประชาชน
ต้องท�ำให้ตวั เองมีคณ
ุ ค่า ซึง่ ทุกคนมีสทิ ธิเ์ ท่ากัน ขอให้ทา่ นคิดเองว่าจะท�ำให้
ตัวเองมีคุณค่าได้อย่างไร ฝากด้วยแล้วกัน ต้องท�ำด้วยใจ เริ่มที่การให้
ก็ต้องมีการฝึกจิต ฝึกสติ ทางชมรมฯ ก็มีส่วนที่ช่วยได้ทางด้านนี้ ช่วย
ส่งเสริม กล่อมเกลา สร้างกิจกรรมทีท่ ำ� ให้ความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจ
ของคนดีขึ้น ฝากทางชมรมฯ ช่วยด้วยนะครับ
ขอให้ท่านพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ท่านทรงงานหนักมาก ต้อง
ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ติดดินมากๆ แล้วก็ผมเคยเห็น
สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ในบทสัมภาษณ์ถามว่าท่านมาที่นี่
เพราะท่านต้องการเอาชนะคอมมิวนิสต์ใช่ไหม ท่านตอบว่าไม่เกี่ยวเลย
ท่านไม่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ท่านมาต่อสู้กับความหิวโหย มาต่อสู้กับ
ความยากไร้ การไม่มีงานท�ำ ไม่มีรายได้ของประชาชน นั่นคือเป้าหมาย
ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าท่านคิดอะไรอยู่ ท่านลึกแค่ไหน นั่นคือการสัมภาษณ์
ท่านบนพื้นดินในหมู่บ้านในป่าแห่งหนึ่ง เพราะพระองค์ท่านมีใจ ทรงท�ำ
มาจากใจ ค�ำถามที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติถามแบบจู่โจมเลย แต่นั่นเป็นค�ำตอบ
ทีต่ อบจากพระทัย พระสุรเสียงทีอ่ อกมากินใจ ตอบทันที ได้ใจใช่ไหม ถ้า
ฟังให้ดจี ะได้ใจ แล้วก็ทา่ นเป็นผูใ้ ห้ เพราะท่านให้ ท่านถึงมีคณ
ุ ค่า ท่านให้
ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังทรัพย์สิน ก�ำลังปัญญา ก�ำลังทุกอย่าง ทุกคนก็
มีสิทธิให้เหมือนกัน แต่จะให้อะไรเท่านั้นเอง เป็นหลักด�ำรงชีวิตให้เรามี
ความสุข
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คุณสมบัติ
ประการ

ของพระโพธิสัตว์เจ้า
จาก มิลินทปัญหา

คุณสมบัติ ๑๐ ประการของพระโพธิสัตว์เจ้า คือ
เป็นผู้ไม่ติดในของรักของชอบของคนอื่น
ใจจะติดในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่
อายตนนิพพานเพียงอย่างเดียว
ท่านเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในสิ่งของภายนอก
ยินดีที่จะมุ่งสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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เป็นผู้ยินดีในความเสียสละ
คือ ยินดีในการให้ มากกว่าการเป็นผู้รับจากคนอื่น
ท่านเป็นยอดนักเสียสละ นักสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริง
สามารถปล่อยวางได้ง่าย ไม่ผูกโกรธ
ไม่ถือสาหาความ ไม่เอาเรื่องใคร
มีแต่จะเอาบุญอย่างเดียว
เป็นคนจริง ไม่มีความคิดกลับกลอก
คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น พูดอย่างไรก็ท�ำอย่างนั้น

เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ
ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเสียการเสียงาน
ท่านจะท�ำงานทุกอย่าง ไม่ว่างานนั้นจะเป็นของท่านเอง
หรือท�ำให้คนอื่น จะท�ำอย่างพิถีพิถัน
ไม่มีความล�ำเอียงในใจ
เป็นผู้ที่คิดใหญ่ ใจกว้าง
ประดุจท้องมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล
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เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปรู้ตามได้ยาก
เพราะท่านมีความคิดเหนือวิสัยของปุถุชนทั่วไป
คือ มีจิตใจสูงส่ง คิดจะช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นจากทุกข์
ส่วนคนทั่วไปคิดเพียงว่า ท�ำอย่างไรตัวเองจึงจะได้ประโยชน์
มากที่สุด
ท�ำในสิ่งที่คนทั่วไปท�ำได้ยาก
สามารถท�ำของยากให้ง่าย ท�ำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก
เพราะเรื่องใหญ่มีเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องขจัดกิเลส
อาสวะให้หมดสิ้น และช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้น
จากความเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร
เป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน เป็นผู้น�ำในการสร้างบารมี
มีความคิด ค�ำพูดและการกระท�ำที่ประเสริฐเหนือกว่าคนอื่น
มักแสดงออกในลักษณะของความเป็นผู้น�ำตลอดเวลา
จะสังเกตเห็นว่า ประวัติการสร้างบารมีที่เราศึกษาในชาดก
ไม่ว่าท่านจะถือก�ำเนิดเป็นอะไร จะมีลักษณะของความ
เป็นผู้น�ำมาโดยตลอด จนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในที่สุด
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น�้ำทิพย์แห่งรังสีธรรม
นํ้าทิพย์ คงศิริถาวร

ดิฉนั ชือ่ น�ำ้ ทิพย์ คงศิรถิ าวร ปัจจุบนั ท�ำงานเป็น
พยาบาลวิ ช าชี พ อยู ่ ห ้ อ งผ่ า ตั ด โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมรสกับ คุณสมพงษ์ คงศิรถิ าวร อดีตเคยท�ำงาน
ที่ ธ นาคารทหารไทย ส� ำ นั ก งานใหญ่ ปั จ จุ บั น
เป็นไวยาวัจกร และกรรมการวัดมเหยงคณ์ เรา
ไม่มีบุตร
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ดิฉันรู้จักวัดมเหยงคณ์ เมื่อปี ๒๕๓๒ โดยได้รับฟังธรรมะจาก
รายการวิทยุ ๐๑ มีนบุรี ที่จัดตอนตีสี่ จึงได้มาถือศีลอุโบสถในวันพระ
และมาบวชเนกขัมมภาวนาในงานเทศกาลต่างๆ สม�ำ่ เสมอ เนือ่ งจากบ้านพัก
อยูไ่ ม่ไกลจากวัด ระยะทางห่างประมาณ ๗ กิโลเมตร ต่อมา มีคอร์สอบรม
วิปสั สนากรรมฐาน สมัยนัน้ รับสมัครครัง้ ละ ๓๐ คน ก็ได้มาสมัครเข้าอบรม
ครั้งแรกนอนเต็นท์กับพื้นดินที่บริเวณสวน สงบ แสนสบาย ต่อมาพัฒนา
เป็นนอนเต็นท์ผ้าใบ แคร่ไม้ไผ่ อยู่ที่บริเวณสวนแสนสุขสงบ ซึ่งปัจจุบัน
คือ บริเวณโรงทานของวัดมเหยงคณ์ จนปี ๒๕๔๓ ได้เข้าอบรมวิปสั สนากรรมฐานรุ่นเดียวกันกับคุณอภัสนันท์ (พี่อ้อย) ศรีอนันต์โชติ เมื่อจบ
คอร์สกรรมฐานคราวนั้น หลวงพ่อได้มอบหมายงานให้พี่อ้อยมาช่วยงาน
เป็นพี่เลี้ยงกรรมฐาน และพี่อ้อยได้กราบเรียนขอน�้ำทิพย์มาช่วยงานด้วย
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของงานพี่เลี้ยงกรรมฐานค่ะ
ต่อมามีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมคอร์สวิปัสสนากรรมฐานของทางวัด
เพิ่มมากขึ้น หลวงพ่อจึงได้สร้างกุฏิกรรมฐาน เรือนแถวทรงไทย อาคาร
สมจริยา ซึ่งช่วยให้สามารถรับท่านที่สนใจมาเข้าอบรมภาวนาได้ครั้งละ
๖๐ - ๘๐ คน และได้สร้างวิหารอบรมวิปัสสนากรรมฐานขึ้นโดยเฉพาะ
อีกทั้งยังจัดคอร์สเพิ่มขึ้นทั้งภายในวัด (ทั้งของวัดเอง และคอร์สพิเศษ
ต่างๆ) และยังจัดคอร์สตามสาขาต่างๆ จึงต้องมีพี่เลี้ยงกรรมฐาน, ธรรม
อาสา เพิ่มขึ้นเพื่อสลับสับเปลี่ยนกันท�ำงาน
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หน้าที่ของพี่เลี้ยงกรรมฐาน
๑. ดูแลผู้ปฏิบัติให้อยู่ในตารางการปฏิบัติ ให้อยู่ในกฎระเบียบ
ข้ อ วั ต รต่ า งๆ เช่ น งดพู ด คุ ย งดการใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ รั ก ษาศี ล ๘
ใส่ชุดสุภาพสีขาว เป็นต้น
๒. ช่วยอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติ เช่นดูแลเมื่อ
เจ็บป่วย ช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้กับผู้ปฏิบัติได้
๓. ช่วยแนะน�ำวิธีการปฏิบัติ และตอบปัญหาการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเบื้องต้นได้
๔. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ส�ำรวม เรียบร้อย พูด
น้ อ ย ท� ำ งานด้ ว ยใจอาสา ไม่ ไ ด้ ต ้ อ งการอะไรตอบแทน แม้ แ ต่ ค�ำ ว่ า
“ขอบใจ”
คติประจ�ำใจของ พี่เลี้ยงกรรมฐานและธรรมอาสา คือ
“เสียสละ มีเมตตา ส�ำรวมวาจา น�ำพาปฏิบัติ”
การเป็น “พี่เลี้ยงกรรมฐาน” หลวงพ่อจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ให้มาท�ำหน้าที่เท่านั้น แต่ “ธรรมอาสา” สามารถมาช่วยงานกรรมฐานได้
โดยสมัครที่แผนกพี่เลี้ยงกรรมฐาน
สิ่งที่ประทับใจเมื่อมาเป็นพี่เลี้ยงกรรมฐาน
๑. ประทั บ ใจท่ า นเจ้ า คุ ณ หลวงพ่ อ ท่ า นให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ งาน
กรรมฐานมาก แม้จะมีภารกิจมากเพียงไร ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ ท่านไม่เคยทอดทิ้งงานสอนกรรมฐานเลยค่ะ
๒. ประทับใจทีมงานพี่เลี้ยง ธรรมอาสา ที่มาช่วยงานมากันด้วยใจ
จริงๆ บางครั้งเพิ่งร่วมงานกันครั้งแรก ก็เหมือนรู้จักกันมานาน ไม่ต้อง
พู ด กั น มาก เพราะแนวคิ ด จะไปในทางเดี ย วกั น คื อ มาเพื่ อ ให้ ไม่ ไ ด้
ต้องการอะไรตอบแทน
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๓. ประทั บ ใจผู ้ เ ข้ า ปฏิ บั ติ ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ กั น จริ ง ๆ จั ง ๆ
วันสุดท้ายที่เปิดโอกาสให้เขาแสดงความรู้สึก นั่งฟังอยู่จะน�ำ้ ตาซึม น�้ำตา
ไหลทุกครั้ง ด้วยความปลื้มใจ อิ่มใจ ที่เขามีความเข้าใจ มีความซาบซึ้ง
ในพระพุทธเจ้า, ในพระธรรมค�ำสอน, ในพระอาจารย์ผสู้ อน ความปลืม้ ปีติ
นีเ้ ป็นเหตุหนึง่ ทีห่ ล่อเลีย้ งจิตใจให้ทำ� งานมาจนถึงทุกวันนีเ้ ป็นเวลา ๑๗ ปี
แล้วค่ะ
ปัญหาและอุปสรรคพบน้อยมากค่ะ เนื่องจากกลุ่มผู้ปฏิบัติมากสุด
ไม่เกิน ๑๐๐ คน ทุกคนตั้งใจมาแสวงหาธรรมะ มาค้นหาความสงบสุข
และทีมงานทุกคนก็มคี วามตัง้ ใจ มาดูแลอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิ
เมื่อพบปัญหาก็ปรึกษากัน และช่วยกันแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี
อยากบอกฝากไปถึงลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่า ธรรมะค�ำสอน
ของท่านมาจากพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งใดเจือปน ถ้าเราเพียรประพฤติปฏิบัติ
ตามได้ พระนิพพานคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
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เป้าหมายเกี่ยวกับชีวิตของนางฟ้าชุดขาวคนนี้
เป้าหมายของชีวิต คือ ความพ้นทุกข์
เป้าหมายของชีวิตที่มีคุณค่า คือ การท�ำประโยชน์ต่อตนเอง และ
ผู้อื่นอยู่เสมอๆ อยู่โรงพยาบาล ก็ท�ำงานเต็มที่ไม่เอาเปรียบใคร ไม่เคยดุ
คนไข้ พระสงฆ์ แม่ชี ญาติมิตรหรือญาติธรรมเจ็บป่วยมาโรงพยาบาล
ก็ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกให้ บาง case ก็ไปดูแลให้ที่วัด และการ
ที่เรามองเห็นผู้อื่นเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จะท�ำให้เราให้อภัยผู้อื่นได้เสมอค่ะ
หากอยู่วัด นอกจากช่วยงานกรรมฐานก็ช่วยการงานอื่นๆ ด้วย เมื่อ
มีเวลาและโอกาส กลับบ้านก็จะดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ (ท่าน
อายุ ๘๖ ปี ตอนนีต้ อ้ งใช้รถเข็นตลอด แต่ความจ�ำ หู ตา ยังดีและไม่หลง
ค่ะ) ชีวิตจะวนเวียนอยู่กับ โรงพยาบาล วัด และบ้าน ท�ำให้ได้เก็บบุญ
อยู่เสมอๆ เวลาเก็บตัวปฏิบัติของตนเองจึงน้อยมาก จึงยึดหลักการเจริญ
เมตตาอยู่เสมอๆ เพราะเชื่อว่าเมตตาเป็นบาทฐานของพระนิพพานค่ะ
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้สนใจเข้ากรรมฐานที่นี่
๑. ต้ อ งสมั ค รก่ อ นล่ ว งหน้ า ๓ เดื อ น ที่ ส�ำ นั ก งานวั ด หรื อ ทาง
ไปรษณีย์, อีเมล์ของทางวัด
๒. เตรียมกาย เตรียมใจให้พร้อม วางธุรการงานต่างๆ ยอมรับ
กฎระเบียบของทางวัดได้ เช่น งดพูดคุย งดใช้โทรศัพท์มือถือ สามารถ
อยู่จนครบตามเวลาที่ก�ำหนดได้ รักษาศีล ๘ เป็นต้น
๓. ศึกษาค�ำสอนของหลวงพ่อก่อนมาเข้าคอร์สกรรมฐาน จะท�ำให้
เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้ผลเร็วขึ้น
๔. การปฏิบัติควรท�ำแบบพอดีๆ ไม่เพ่งจ้อง หรือปล่อยปละละเลย
มากจนเกินไป และมีสติกับการฟังธรรมในขณะต่างๆ จากหลวงพ่อ จาก
เสียงตามสาย จากเสียงน�ำปฏิบัติ จะท�ำให้เข้าใจในธรรมะ และปฏิบัติ
ตามได้ดี
๕. เมือ่ จบคอร์สกลับบ้าน ควรปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ ง ไม่ทงิ้ กรรมฐานไว้ทวี่ ดั
๖. การที่จะรู้ว่าผลการปฏิบัติของตนเองดีขึ้นหรือไม่ ดูจากกิเลส
โลภ โกรธ หลง และความทุกข์ใจของเราจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ
สุดท้ายนี้ ขอกราบอนุโมทนากับชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งมีเสาหลัก
คือคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรม เป็นแบบ
อย่ า งของการให้ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ คื อ การให้ ธ รรมะเป็ น ทาน เพื่ อ ประโยชน์
ต่อมวลมนุษย์ ให้มีที่พึ่งทางใจ ให้มีสัมมาทิฏฐิ ไม่เดินหลงทาง และ
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะท�ำให้คนจ�ำนวนมากมาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน
ท� ำ งานเพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ อื่ น แต่ ช มรมกั ล ยาณธรรมสามารถท� ำ ได้
อย่างงดงามค่ะ
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ไม่เที่ยง
นายเซมเบ้

“ผมทดลองวาดรูปแมวด้วยสีอะคริลิคสีด�ำ
บนเศษกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์
โดยวาดมันซ�้ำๆ
ไม่มีกติกาใดๆ มาก�ำหนด
จนหมดเนื้อที่กระดาษ
มานับได้ภายหลังว่าวาดได้ ๕๐ หัว
แต่พบว่าที่ใจนั้นนับอะไรไม่ได้เลย
เพราะในขณะที่วาดมันเคลื่อนไหวไม่หยุด..”
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ก่อนฤดู

เก็บมาถึ
เกีง่ยว

เขมานันทะ
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บันทึกจากใจสู่ใจ เป็นคนธรรมดา ไม่ปรารถนาสิ่งใดเกินจ�ำเป็น...
โลกแสวงหาความเป็นเลิศ ธรรมแสวงหาธรรมดาสามัญ...เรื่องธรรมนั้น
วางเดิมพันกันด้วยชีวิตไม่ใช่การละเล่น...ปฏิบัติเพียงให้สิ้นสงสัยในตัวเอง
หายสงสัยก็สนิ้ สุดการปฏิบตั ิ มันไม่ใช่การปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้เป็น ได้มอี ะไรๆ
ทีต่ อ้ งการ...มาหรือไม่มาเสมอกัน บรรลุหรือไม่บรรลุเหมือนกัน...กระแสชีวติ
ทีไ่ หลไปเรือ่ ยๆ เนือ่ งกันไป ไม่อาจเรียกว่าส�ำเร็จหรือไม่สำ� เร็จ มันก็แค่ไหล
ไปเท่านั้น...
แต่ ก ่ อ นอธิ บ ายข้ อ คิ ด เห็ น ได้ แ ทบทุ ก เรื่ อ ง มาเดี๋ ย วนี้ ฉั น อธิ บ าย
ไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียว โดยเฉพาะอะไรที่มาเป็นตัวฉัน อะไรมาเป็นอะไร
ได้อย่างไร เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นประพิมพ์ประพายว่าอะไรๆ ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับ
ค�ำอธิบาย ค�ำอธิบายจบลงแล้ว ข้อธรรมทั้งหมดยุบลง...มันไม่อาจหมุนไป
สนองเจตนาได้อีก มันหมุนไปในทางของมันเอง เกินกว่าจะบังคับได้
ทางของมันคือวิถีแห่งธรรมชาติอันไม่มีอะไรต้านได้ ไม่ใช่การบรรลุธรรม
แต่เป็นการกลายกลับ เปิดสิ่งที่ปิด หงายของที่คว�่ำ...พลิกมือคือพลิกโลก
พลิ ก ด้ า นที่ ค ว�่ ำ อยู ่ ใ ห้ ห งายขึ้ น โลกส่ ว นที่ ค ว�่ ำ มื ด ด� ำ ได้ ส ว่ า งแจ้ ง สิ้ น
คลางแคลงใจ...ไม่ มี ใ ครเป็ น พระอริ ย เจ้ า เห็ น เพี ย งคนสามั ญ เดิ น ดิ น
สิ้นทุกข์ธรรมดา...อะไรที่รองรับชีวิตอยู่นั่นแหละเป็นเครื่องรับรอง ไม่ใช่
การมุ่งหาคนมารับรอง...
กราบคุรุอภิวาทท่านเขมานันทะ
จากอัลบั้ม คุรุอภิวาท เขมานันทะ
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ท�ำบุญ
ให้ทาน

วศิน อินทสระ

การเลือกให้
ควรเลือกให้ หรือไม่ควรเลือกให้ มีปัญหาเหมือนกัน บางคนเข้าใจว่า
เมื่อท�ำบุญท�ำทานแล้ว ไม่ควรจะเลือกให้ คือ เห็นว่าเป็นพระแล้ว ก็เป็น
พระเหมือนกันทัง้ นัน้ ความเห็นนีไ้ ม่ตรงตาม หลักพุทธภาษิต พระพุทธองค์
ตรัสว่า ควรเลือกให้ วิเจยฺย ทานํ ทาตพฺพํ ในทีท่ จี่ ะมีผลมาก ยตฺถ ทินนฺ ํ
มหปฺผลํ ควรเลือกให้ในที่ที่จะมีผลมาก เรามีเมล็ดพืชน้อย เรามีทุนน้อย
มีเมล็ดพืชน้อย ควรเลือกหว่านลงในดินดี เรามีเงินน้อยมีทนุ น้อย เราควร
จะเลือกท�ำบุญในที่ที่จะมีผลมาก ไม่ใช่หว่านสะเปะสะปะ หว่านลงไปใน
ดินหินบ้าง หว่านไปในทะเล มันก็ไม่ได้อะไร
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ความจริงพูดเรื่องพระก่อนก็ได้ พระเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน
ในด้านคุณภาพ ไม่เหมือนกันหรอก เราก็รวู้ า่ พระศีล ๒๒๗ นัน้ คือจ�ำนวน
คือทฤษฎี บางองค์ก็ไม่เต็ม เป็นพระเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหรอก
ก็เหมือนคนเรานี่แหละครับ เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันหรอกใน
ด้านคุณภาพ บางคนดีมากๆ ดีมากจนหาได้ยากเลย บางคนก็ดีพอปาน
กลาง บางคนก็ ดี น ้ อ ย แม้ ใ นคนธรรมดาเราก็ ค วรเลื อ กคนที่ จ ะได้ รั บ
การสงเคราะห์ ไม่ใช่ว่าจะให้ตะพึดตะพือไป เดี๋ยวก็แว้งกัดเอาจะเป็น
ก่อโทษมากกว่าก่อคุณ ฉะนัน้ พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า ให้แก่ผทู้ มี่ ธี รรม
ย่อมจะมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ไม่มีธรรม ฉะนั้นการให้เจาะจงบุคคล ปาฏิปุคคลิกทานนี้ ถ้าหวังอานิสงส์มากก็ควรจะเลือกให้กับคนที่ดีมีศีลธรรม
หรือเป็นคนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือ ถ้าให้แก่หมู่คณะ ก็ควรจะให้แก่
หมู่คณะที่ดีเช่นเดียวกัน

การท�ำของน้อยให้มีผลมาก
แต่ขอพูดถึง พุทธภาษิตเกี่ยวกับการให้ทานสักข้อสองข้อ เช่นว่า
ทานญฺจ ยุทฺธญฺจ สมานมาหุ ท่านว่าทานกับการรบเสมอกัน คือทุกครั้ง
ทีเ่ ราจะให้ ก็จะมี มัจเฉรจิต หรือความคิดในการทีจ่ ะไม่ให้หรือความตระหนี่
อันเกิดขึ้นในระหว่างๆ คือรบกันกับความตระหนี่แล้วจึงให้ทานได้ ท่าน
จึงว่า ทานคือการให้และการรบเสมอกัน คือจะต้องรบกับความตระหนี่
จนชนะความตระหนี่แล้วจึงให้ได้
อีกข้อหนึ่ง นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา เมื่อ
จิตเลื่อมใสแล้ว ทักษิณาคือการท�ำบุญ ชื่อว่าน้อย หรือของท�ำบุญ ชื่อว่า
น้อย ย่อมไม่น้อย หมายความว่า จิตเลื่อมใสของจะน้อยจะมากไม่สำ� คัญ
ท่านบอกว่าชื่อว่าน้อยย่อมไม่มี มากเสมอ ถ้าจิตเลื่อมใสอันนี้เอาพุทธศาสนสุภาษิตมาให้ฟังนิดหน่อย ก่อนที่จะด�ำเนินในหัวข้อต่อไป คือการ
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ท�ำของน้อยให้มีผลมาก
ท�ำอย่างไรเรามีของน้อยให้มผี ลมาก ถ้าถือเอาตามพุทธศาสนสุภาษิต
ที่ว่า เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักษิณาคือของท�ำบุญชื่อว่าน้อยย่อมไม่มี เพื่อ
อนุ โ ลมตามความเข้ า ใจของคนส่ ว นมาก มี ข องน้ อ ยบ้ า งของมากบ้ า ง
ก็ท�ำอย่างไร การท�ำของน้อยให้มีผลมาก อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความฉลาด
รอบคอบของผู้ให้ทาน คือ
เลือกให้แก่คนที่ควรให้
ในกาลที่ควรให้
ด้วยเจตนาดีของตน
ไทยธรรมคื อ ของที่ ใ ห้ ต รงตามความต้ อ งการของผู ้ รั บ ส� ำ เร็ จ
ประโยชน์แก่ผู้รับด้วยดี มิฉะนั้นก็จะได้ผลน้อย หรือไม่ได้ผลเลย จะ
เข้าท�ำนองให้แว่นแก่คนตาบอด ให้แหวนแก่คนมือด้วน ให้หวีแก่คน
ไม่มีผม มันก็ไม่ได้ประโยชน์กับผู้รับ
ทีนี้ บางคนสงเคราะห์ผอู้ นื่ ด้วยความไม่เต็มใจ เขาก็รบั การสงเคราะห์
นั้นเหมือนกันว่า ผู้ท�ำท�ำอย่างเสียไม่ได้ ไม่เต็มใจท�ำ ใครที่ท�ำอะไรให้
เราด้วยความเต็มใจ เราก็รู้ และคุณค่าของคนที่ทำ� ด้วยความเต็มใจ กับ
คนที่ท�ำด้วยความไม่เต็มใจ ขัดไม่ได้ มันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เพื่อ
ให้คนที่เราท�ำด้วย เขาแน่ใจว่า เราท�ำด้วยความเต็มใจ เราก็ควรพูดให้เขา
เข้าใจ เช่นว่า ยินดีครับ หรือยินดีค่ะ อะไรท�ำนองนี้ พร้อมด้วยแสดง
กิริยาอาการที่น้อมรับ ยินดีที่จะท�ำจริงๆ อย่างนี้ก็จะได้ผลมากขึ้น
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สัมปทาคุณ ๔ อย่าง
อันนี้ก็พูดส�ำหรับการท�ำบุญกับพระก่อน ต�ำราทางพุทธศาสนาบอก
เราว่า การท�ำบุญจะให้มีผลมาก ก็ต้องประกอบด้วยสัมปทาคุณ ๔ อย่าง
สัมปทา แปลว่า ความพรั่งพร้อมหรือความถึงพร้อมสัมปทา ๔ ความถึง
พร้อมแห่งองค์ประกอบ ซึง่ จะท�ำให้ทานทีบ่ ริจาคแล้ว มีผลยอดเยีย่ มขึน้ มา
๑. วัตถุสัมปทา ความพร้อมในวัตถุ ในทีนี้หมายถึงผู้รับปฏิคาหก
หรือทักขิไณยบุคคล เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยคุณธรรม ท่านมีคุณธรรมสูง
มากเท่าใด ก็จะท�ำให้ทานที่บริจาคแล้วมีผลมากขึ้น เรียกว่า วัตถุสัมปทา
วัตถุในทีน่ ไี้ ม่ได้หมายถึงวัตถุสงิ่ ของ แต่ความหมายท่านหมายถึงทักขิไณย
บุคคล คือคนที่รับปัจจัยรับทาน อย่าเข้าใจผิดนะครับ เห็นค� ำว่าวัตถุ
จะเข้าใจว่า “ของ” ไปเลย สมบูรณ์ด้วยของ เพราะว่ามันมีข้อที่ ๒ ว่า
ให้ความหมายถึงสิ่งของ
๒. ปัจจัยสัมปทา ความพรั่งพร้อมแห่งปัจจัย ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่
ทายกน�ำมาท�ำบุญ หรือไทยธรรม เรียกว่าไทยธรรม ไม่ใช่ไทยทาน ได้มา
โดยความบริสุทธิ์ชอบธรรม เรียกว่า ปัจจัยสัมปทา
๓. เจตนาสัมปทา ความพร้อมแห่งเจตนา ในที่นี้หมายถึงมีเจตนา
เจตนาเพื่อสงเคราะห์ อนุเคราะห์ หรือบูชาคุณโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้หวัง
ลาภยศ หรือชื่อเสียง ก็มีเจตนาดีทั้ง ๓ กาล คือ ก่อนให้ก็มีความพอใจ
ปุพเพ ว ทานา สุมโน ก่อนให้พอใจยินดี (ปุพพเจตนา) ก�ำลังให้กม็ จี ติ ใจ
เลือ่ มใส (มุญจเจตนา) ททํ จิตตฺ ํ ปสาทเย หลังจากให้แล้วก็มจี ติ ใจชืน่ บาน
(อปราปรเจตนา) ทตฺวา อตฺตมโน โหติ ให้แล้วก็มีจิตใจชื่นบาน ก็รักษา
เจตนาดีเป็นกุศลเอาไว้ นอกจากนี้ก็ประกอบด้วยปัญญาในการให้ มิใช่ให้
ด้วยความเขลา คือนึกถึงบ่อยๆ ให้แล้ว หลังจากให้แล้วก็มีจิตใจยินดี
ชื่นบาน ไม่เสียดาย ก็หมั่นนึกถึงบ่อยๆ เช้านึกถึง กลางวันนึกถึง เย็น
นึกถึง สิง่ ทีท่ ำ� วันต่อมาๆ ก็นกึ ถึง สิง่ ทีท่ ำ� ดีนนั้ บ่อยๆๆ นึกถึงทีไรก็ทำ� จิตใจ
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ชืน่ บานทุกครัง้ และได้บญ
ุ ทุกครัง้ ทีน่ กึ ถึง ท่านจึงบอกว่าบุญเป็นของทีร่ ะลึก
แล้วก็ให้ความสุขใจ
๔. คุณาติเรกสัมปทา แปลว่า ความพร้อมแห่งปฏิคาหก คือผู้รับ
คุณะบวกด้วยอติเรกะ คือมีคณ
ุ พิเศษ ผูร้ บั มีคณ
ุ พิเศษ ท่านระบุไว้ในต�ำรา
ว่า ทักขิไณยบุคคล ออกจากนิโรธสมาบัตใิ หม่ๆ ต�ำราพุทธศาสนาได้เล่าไว้
หลายเรือ่ งนะครับ เป็นต้นว่า พระสารีบตุ รบ้าง พระโมคคัลลานะบ้าง พระ
มหากัสสปบ้าง ออกจากนิโรธสมาบัตใิ หม่ๆ ก�ำลังหิว ก็พจิ ารณาหาคนทีท่ า่ น
ควรจะไปโปรดในวันนั้น เพราะว่าท่านไปรับอาหารจากผู้ใดในวันนั้น เขา
ต้องได้สมบัติเป็นอันมาก ท่านจึงมักจะไปสงเคราะห์คนจน เพื่อให้เขาได้
มีความสุขขึน้ อันนีเ้ รียกว่า คุณาติเรกสัมปทา ก็มเี รือ่ งเล่าไว้เยอะเหมือนกัน
ถ้าจะน�ำมาเล่าในที่นี้ก็หลายเรื่อง แต่ก็ขอผ่านไปก่อน
ส�ำหรับการท�ำบุญกับคฤหัสถ์หรือคนทั่วไปนั้น ถ้าจะให้มีผลมาก
ก็อนุโลมอย่างเดียวกับท�ำบุญกับพระนั่นเอง คือควรก�ำหนดเป็นข้อส�ำคัญ
อย่างหนึ่งว่า ให้สิ่งที่จ�ำเป็นแก่เขาในเวลาที่เขาต้องการ ท่านลองถึงดูน�้ ำ
เพียงแก้วเล็กๆ ก็มีความหมายมากส�ำหรับคนกระหาย เงินเพียง ๕ บาท
๑๐ บาท ๒๐ บาท ก็มีค่ามากส�ำหรับคนที่ก�ำลังขัดสน ถ้อยค�ำปลอบ
ประโลมใจเพียงเล็กน้อย ก็มคี ณ
ุ ค่ามากส�ำหรับคนทีว่ า้ เหว่ ต้องการค�ำหวาน
ประโลมใจ อย่างนี้เรียกว่าท�ำบุญเป็น
ศรัทธาเป็นทรัพย์ที่น่าปลื้มใจอันประเสริฐที่สุด
ธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วน�ำสุขมาให้
สัจจะเป็นรสเลิศกว่ารสทั้งหลาย
บุคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา
บัณฑิตกล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด
(พระพุทธภาษิต สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ๑๕/๕๘)
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ยอดกตัญญู
อรุณชัย นิติสุพรรัตน์

เมื่อเดือนก่อนผมมีโอกาสไปช่วยพระอาจารย์ท�ำกิจกรรมเรียนรู้ให้กับ
โรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กบั
พยาบาลจบใหม่
ด้วยความเชื่อที่ว่า การฝึกอบรมด้วยการนั่งฟังค�ำบรรยายโดยมี
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เรียน และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สอนตามต�ำราให้จดและจ�ำนั้น
ไม่น่าจะได้ผลท�ำให้เกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง เติบโตอย่างยั่งยืน
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แทนที่ ผ มจะเข้ า ไปสอนหลั ก การว่ า อะไรที่ เ ขาควรท� ำ ไม่ ค วรท� ำ
เพราะเหตุใด ผมตัดสินใจเลือกที่จะออกแบบการเรียนรู้ใหม่ โดยให้ผู้
เข้าอบรมได้ค้นพบค�ำตอบด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรงว่า เขาควร
วางใจ วางเป้าหมายอย่างไรในการเริม่ ต้นท�ำงานตามหน้าทีใ่ หม่ ทีเ่ ขาได้รบั
มอบหมายจากองค์กร
ผมเชื่อว่าการเริ่มต้นงานใหม่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส�ำคัญของชีวิต
หากเริ่มต้นวางใจ วางเป้าหมายได้ถูกและรู้แน่ชัดว่างานที่เขาจะท�ำนั้น
เขาท�ำเพื่ออะไร และเขาจะได้อะไรจากการท�ำงานนั้นๆ เป็นเรื่องส�ำคัญที่
เขาควรจะชัดเจนก่อนเริ่มงานใหม่
ผมเชื่อว่าการมองเห็นคุณค่าในตนเอง และคุณค่าในงานให้บริการ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลเป็นหัวใจของการน�ำพาให้
เขาได้ค้นพบวิธีการที่จะท�ำงานอย่างมีความสุข ด้วยวิถีทางที่เหมาะสมกับ
ตัวเขาเอง
ความสุขจะท�ำให้คุณธรรม จริยธรรมที่มีอยู่แล้วในหัวใจความเป็น
มนุษย์ของทุกคน ได้มีโอกาสเบ่งบานเผยความงดงามที่แท้จริงออกมา
จากงานที่ผมจะต้องพาอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลบ่อย
มากขึ้น ท�ำให้ผมเองรู้สึกเห็นใจพยาบาลในประเทศไทยมากที่ต้องท�ำงาน
หนักเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติที่มากมายเกินกว่าที่
เจ้าหน้าทีม่ อี ยูจ่ ะสามารถรองรับได้ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีเวลาเพือ่ ท�ำงาน
ตอบสนองระบบที่ซับซ้อนในเชิงนโยบายของรัฐ
ทุกคนท�ำงานหนักด้วยความเครียด ขาดความสุข
ผมมองเห็น เข้าใจ แต่ก็รู้สึกเสียดาย และอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ได้ตระหนักมองเห็นถึงคุณค่าในงานที่ท�ำอยู่ เพื่อให้การท�ำงานไม่ใช่ท�ำแค่
เป็นเพียงหน้าที่ให้เสร็จให้จบๆ ไป แต่เป็นการท�ำเพื่อสร้างความสุขความ
ภาคภูมิใจให้กับตนเอง ให้กับผู้ป่วย ญาติ และองค์กร ไปพร้อมๆ กัน
ผมชวนผู้อบรมรวมกลุ่มค้นหาข้อดีของตัวเอง เมื่อทุกคนได้เห็น
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ความดีทมี่ อี ยูใ่ นกันและกันแล้ว ผมจึงชวนให้เขาค้นหาไอดอล คนต้นแบบ
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขา และให้เขาลองพิจารณาว่ามีคุณสมบัติอะไร
ที่ท�ำให้เขารู้สึกชื่นชม และอยากท�ำให้ได้อย่างไอดอลของเขา
ผลปรากฏว่ากว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของผู้อบรม มีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ มีพอ่ มีแม่ของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจ คุณสมบัติ
ที่ประทับใจของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ และพ่อแม่ ของทุกคน แม้ผู้อบรม
จะสื่อสารออกมาเป็นค�ำพูดที่ต่างกัน แต่โดยความหมายแล้วก็ซ�้ำๆ กันอยู่
ไม่ต่างไปจากบารมี ๑๐ ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้
ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือ ทุกคนประหลาดใจ เมื่อผมชี้ให้เขา
หันกลับไปดูข้อดีของตนเองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ ที่คุณสมบัติของ
ไอดอลของเขาแต่ละคนตรงกับข้อดีของเขาเอง ที่ผมให้เขาช่วยกันค้นหา
ด้วยกันในตอนต้น
ผมเองก็เพิ่งสังเกตเห็นความเหมือนและความต่างของผู้สร้างแรง
บันดาลใจและผู้ได้รับแรงบันดาลใจ จากกิจกรรมในวันนั้น
ผมได้ค�ำตอบว่า ที่เหมือนกัน เพราะเมื่อเราเห็นคุณค่าสิ่งนั้นใน
ตัวผู้อื่นได้ นั่นหมายความว่าเรามีสิ่งๆ นั้นอยู่ในใจแล้ว
ในมุมทีแ่ ตกต่าง เราต่างกับไอดอลของเรา ตรงทีแ่ ม้เราจะมีคณ
ุ สมบัติ
นัน้ อยูใ่ นตัว แต่เรายังไม่มนั่ ใจ ไม่เชือ่ ใจ และยังไม่อนุญาตให้ตนเองยอมรับ
อย่างภาคภูมิใจว่า ตัวเราเองก็มีคุณสมบัติที่ดีนั้นอยู่แล้วเช่นกัน
น่าสนใจมาก... แค่เรามองเห็นเรายอมรับในความดีที่มีอยู่ในตัวเรา
เราก็สามารถเป็นไอดอลและสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ตัวเองและคนรอบข้าง
ได้แล้ว
เพียงแต่ในชีวติ จริงทีเ่ ราประสบพบเจอกันอยูน่ นี้ นั้ เราวนเวียนอยูก่ บั
ความคิดเปรียบเทียบ สร้างมาตราวัด ตัดสินพิพากษาหรือคาดหวังจาก
ตัวเองและผู้อื่นกันมาก จนความคิดเหล่านั้นกลบทับความดีที่มีอยู่แล้วใน
ตนเสียจนหมดสิ้นซึ่งศรัทธาในตนเองและคนรอบข้าง
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การกลับมารูส้ กึ ตัว กลับมาอยูก่ บั ตัวเอง กลับมาใส่ใจกับสิง่ ตรงหน้า
ไม่ปล่อยให้ความคิดมีโอกาสท�ำงาน ออกไปเที่ยวตัดสินเอาเรื่องเอาราวกับ
ใครแม้กระทั่งกับตัวเอง จึงเป็นวิถีทางที่จะพาให้เราได้เห็นหัวใจเดิมแท้ที่
สุขสว่างสดใสภายในตนเอง และพร้อมทีจ่ ะเป็นแสงส่องสว่างให้ความอุน่ ใจ
กับคนรอบข้าง อย่างไม่ติดขัดกับข้อจ�ำกัดทางความคิดใดๆ
ฟังดูง่าย แต่ท�ำไมวิถีของการเป็นนักภาวนาฝึกตน การกลับมามีสติ
รู้เนื้อรู้ตัวจึงกลายเป็นเรื่องยาก ไม่ก้าวหน้า ล้มลุกคลุกคลาน มีอุปสรรค
การได้สัมผัสกับเคสผู้ป่วยที่แตกต่างหลากหลาย ท�ำให้ผมได้เรียนรู้
ว่าความกตัญญูรคู้ ณ
ุ คือต้นทางของการท�ำให้เรือ่ งยากเป็นเรือ่ งง่ายได้อย่าง
น่ามหัศจรรย์ หลายเคสที่ป่วยหนักถึงขั้นโคม่า ไม่น่ารอด แต่ทุกเคสที่
รอดราวปฏิหาริย์ ผมสังเกตเห็นว่า จะมีพ่อหรือแม่คอยดูแลอยู่เคียงข้าง
ผูป้ ว่ ยตลอด เป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือน โดยไม่คดิ ท้อถอยยอมแพ้
ความรักที่พ่อแม่มีให้ต่อลูกอย่างไม่มีเงื่อนไข ท�ำให้ลูกรับรู้ถึงคุณค่าใน
ตนเอง และต้องการฟืน้ คืนกลับมา เพือ่ จะได้มโี อกาสตอบแทนพระคุณ หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ ลูกก็ต้องการบอกให้พ่อแม่รู้เช่นกันว่า ลูกก็เห็นในคุณค่า
ของพ่อแม่ด้วยเช่นเดียวกัน
ในทางกลับกันหลายเคสที่อาการไม่หนักหนาถึงขั้นโคม่า กลับทรุด
หนักเพราะขาดพลังใจ ได้ผู้ดูแลที่มีแต่เงื่อนปมความขัดแย้งไม่ดี ไม่ได้
ไม่พอใจ ไม่พร้อมที่จะเข้าใจและยอมรับในตัวผู้ป่วย
การถือเอาความคิดความต้องการของตัวเองเป็นส�ำคัญ ความยะโส
โอหัง กับความเชื่อมั่นในตัวเองแตกต่าง และส่งผลไม่เหมือนกัน
การเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเอง จะท�ำให้เราเห็นคุณงาม
ความดีของผูอ้ นื่ ในขณะทีก่ ารยึดมัน่ ถือมัน่ ในความคิดความเห็นของตัวเอง
ท�ำให้หัวใจของเราหดเล็กลง จนเราไม่สามารถมองไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่น
แม้กระทั่ง พ่อ แม่ ที่เราเคยรัก เคารพและศรัทธา
ความไม่พร้อมทีจ่ ะเข้าใจยอมรับคุณค่าในตนเอง ท�ำให้เราไม่พร้อม
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ยอมรั บ ในความแตกต่ า งของผู ้ อื่ น คนที่ เ รารั ก มากที่ สุ ด คื อ คนที่ เ รา
คาดหวังจากเขามากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับพ่อแม่ จึงส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ทัง้ ทางโลกและทางธรรมของเราอย่างคาดไม่ถงึ
เมื่อไหร่ที่เราตั้งต้นขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์กับตัวเอง กับพ่อกับแม่
ของตัวเอง ความเศร้าหมองจะเกิดขึ้นในใจทันที โดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะ
เรามัวแต่เอาเหตุเอาผล เอาวิชาการ เอามาตรฐานของสังคม มาอ้างอิงเพื่อ
ชี้ผิดชี้ถูก เพื่อเอาชนะ ให้พ่อแม่ยอมจ�ำนนต่อความถูกต้องของเรา
เมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์เดินหน้าไปด้วยการเอาผิดเอาถูกจนลืมใส่ใจ
ในความรู้สึกของตัวเองหรือของพ่อแม่ อาการไม่รักตัวเองจะค่อยๆ เริ่ม
ก่อตัวขึน้ ทีเล็กทีละน้อย จนเราเครียดเป็นทุกข์ ไม่มคี วามสุขอย่างไม่ทราบ
สาเหตุ
เราจะแบกเอาความทุกข์นั้นติดตัวเราไปทุกแห่งหน เราจะกลายเป็น
คนขีห้ งุดหงิด เหวีย่ งวีน เจ้าอารมณ์ หรือเป็นคนซึมเศร้า หวาดระแวง วิตก
กังวล ไม่น่ารัก
คนที่เป็นสายแข็งก็จะพยายามหาทางออกด้วยการท�ำงานหนักเพื่อ
พิสูจน์ เพื่อปลอบ เพื่อย้อม เพื่อกลบเกลื่อนความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ แต่
ถึงทีส่ ดุ แล้วก็ยงั รูส้ กึ โกรธ เกลียด รูส้ กึ เหงา รูส้ กึ ไม่มใี ครเข้าใจ ไม่มเี พือ่ น
แท้เพือ่ นร่วมทุกข์ ไม่มกี ลั ยาณมิตร แม้จะเข้ามาอยูใ่ นวัดก็เทีย่ วจ้องจับผิด
คนอื่นที่ท�ำผิดกฎระเบียบ เพื่อยืนยันถึงความดีความถูกต้องของตนเอง
ที่ มี เ หนื อ ผู ้ อื่ น เวลาเจริ ญ สติ ภ าวนาก็ จ ะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะกดข่ ม บั ง คั บ
หงุดหงิดตัวเอง ไม่พอใจที่ไม่สามารถท�ำให้ใจของตัวเองสงบลงได้
ถ้าเป็นสายอ่อนก็จะเก็บตัว ต�ำหนิตวั เอง ลงโทษตัวเอง เมือ่ ไหร่ทงี่ าน
ใกล้จะประสบความส�ำเร็จก็จะเลิกหรือท�ำให้มันล้มเหลวไปต่อหน้าโดย
ไม่รู้ตัว เพื่อตอกย�้ำความเชื่อจากจิตใต้ส�ำนึกว่า ตัวเองไม่ดีพอที่จะได้รับ
ค�ำชื่นชมนั้นๆ เวลาเจริญสติภาวนาก็จะมีแนวโน้มว่าจะหลับหรือหาข้ออ้าง
ที่จะหลบไปท�ำอย่างอื่นที่รู้สึกสะดวกง่ายสบายกว่า
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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พฤติกรรมทั้งหมดเป็นผลมาจากความรู้สึกที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเอง
เป็น และไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอิสรภาพ ความรัก ความสุข ความ
ส�ำเร็จ ต้นทางของทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้
จิตของพ่อแม่และลูกถูกถักทอ ยึดโยงด้วยความคิดอย่างเหนียวแน่น
สลับซับซ้อน เมื่อเราไม่พอใจพ่อแม่ เราก็จะไม่พอใจตนเอง ความรู้สึก
ไม่ดี ไม่ได้ดงั่ ใจจะปักติดอยูใ่ นใจเรา จนกว่าเราจะหันมาซือ่ ตรง และเมตตา
ต่อตนเองอย่างแท้จริง มีความกล้าหาญมากพอทีจ่ ะห้อยแขวนความเชือ่ เดิมๆ
ของตนเอง แล้วตั้งหลักสังเกตดูใหม่ถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจ
จนเห็นความจริงว่าทีค่ ดิ ว่า ทุกอย่างแน่นอน จะคงอยูไ่ ม่เปลีย่ นแปลง และ
บังคับจัดการได้ ที่แท้คือการปฏิเสธ ไม่ยอมรับความจริงนั่นเอง
เมื่อเข้าใจ ยอมรับได้ ชีวิตก็จะเริ่มต้นใหม่ได้ ในวิถีทางที่ไม่เหมือน
เดิม เมื่อไหร่ที่เราเห็นคุณค่า และยอมรับในความเปลี่ยนแปลง ความ
ไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้ เราก็จะยอมรับพ่อแม่ได้ และยอมรับคนอืน่ ๆ
ต่อๆ ไปได้เช่นกัน
ภาวะทีเ่ อือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลเข้าอกเข้าใจกันได้ เป็นหนึง่ เดียวกันได้ จะเป็น
พลังที่ท�ำให้เกิดความรักความเชื่อมั่นศรัทธา ความไว้วางใจต่อทุกสรรพสิ่ง
ที่เกิดขึ้น
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ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจในธรรมชาติจะเป็นพลังบุญพลังกุศล ทีจ่ ะหน่วงน�ำ
เอาแสงสว่างเข้ามาสู่ชีวิต ท�ำให้เราได้เห็นหัวใจของตัวเองที่ขยายกว้างใหญ่
ขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ตัวอย่างที่สะท้อนความจริงในข้อนี้ได้ชัดเจนมากที่สุดคือความรัก
ความกตัญญูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙
ที่ท่านทรงมีต่อสมเด็จย่าอย่างมั่นคงสม�่ำเสมอ จนถึงวาระสุดท้าย
จากผืนแผ่นดิน สูผ่ นื ป่า สูต่ น้ ไม้ใบหญ้า พลานุภาพของความกตัญญู
รู้คุณต่อทุกสรรพสิ่งรอบตัว แม้สัตว์เลี้ยงข้างถนน หรือข้าวของเครื่องใช้
เล็กๆ น้อยๆ ทีถ่ กู ใช้อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าจนหยดสุดท้าย คือเหตุปจั จัย คือต้นทาง
ที่ก่อให้เกิดพลังศรัทธาของปวงประชนชาวไทยที่มีต่อมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ในสยามประเทศนี้
นับเป็นบุญของพวกเราชาวไทย ที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินที่มีพระราชา
เป็นต้นแบบแห่งความเป็นยอดกตัญญู ให้พวกเราได้เดินตามรอยพระบาท
ของพระองค์ ทุกครั้งที่ระลึกถึงพระองค์ท่าน ก็เหมือนได้น้อมเอาความสุข
สงบมาสู่ใจ จนเกิดปีติเปี่ยมล้นขึ้นมาทันที
ความกตัญญูนี้จึงมีความส�ำคัญต่อทุกชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ความกตัญญูเปรียบเสมือนบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีไว้เป็นกระจกส่อง
ตนเอง ในยามพลั้งเผลอ เกิดความอหังการ์
ความกตัญญูเปรียบเสมือนบ่อน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีม่ ไี ว้ให้เราได้ชำ� ระล้างใจ
ที่มอมแมม ให้ใสสะอาด
ความกตัญญูเปรียบเสมือนบ่อน�้ำศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีม่ ไี ว้ให้เราดืม่ ด�่ำเพิม่ พูน
พลัง เพื่อพร้อมที่จะลุกขึ้นใหม่ และก้าวเดินหน้าต่อไปอย่างสง่างาม
ความกตัญญูเปรียบเสมือนบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีไว้ให้เราได้ใช้เฉลิม
ฉลอง ต้อนรับกับทุกบทเรียนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
ความกตัญญูคอื ต้นทางคือต้นทุน ทีจ่ ะพาเราเดินทางไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ไปสู่อิสรภาพอย่างแท้จริง
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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เส้นทางลัด

สู่นมีิพจริงพาน
หรือ? ๗
ตอนที่

อ. ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

ขอยกพระสูตรที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับพระอรหันต์
สิ้นชีวิตแล้ว มีความเป็นไปอย่างไรต่อไป
(จาก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค)
มาเล่าต่อจากเล่มก่อน
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เรื่องที่ ๒
พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ “ยมก” มีความเห็นว่า พระอรหันต์เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว
ย่อมขาดสูญ คือ ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย พระภิกษุรูปอื่นๆ ผู้รู้แจ้ง
พยายามเปลื้องเธอออกจากความเห็นผิดนี้ แต่ก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ จึงพากัน
ไปขอร้องพระสารีบุตรให้ช่วยอธิบายแก่พระยมกด้วย พระสารีบุตรจึงได้
ไปหาพระยมก และได้สนทนากันดังข้อความต่อไปนี้
ชื่อ “สารีบุตร” ต่อไปจะเขียนย่อว่า “ส”
และชื่อ “พระยมก” ต่อไปจะเขียนย่อว่า “ย”
ส. เป็นความจริงหรือทีท่ า่ นมีความเห็นว่า พระอรหันต์ผเู้ ป็นขีณาสพ
(คือผู้หมดจดจากกิเลส หรือเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว) เมื่อกายแตกท�ำลาย
ขันธ์ (คือตายจากไป) ก็จะขาดสูญหมดสิ้น คือไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่
อีกต่อไป
ย. เป็นเช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
ส. ท่านยมก ท่านส�ำคัญว่าอย่างไร รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยง
ย. ไม่เที่ยงครับ ท่านผู้มีอายุ
ส. แล้ว เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง
ย. ไม่เที่ยงครับ ท่านผู้มีอายุ
ส. เพราะฉะนัน้ แล รูป - เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณ อย่างใด
อย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็นอดีต - อนาคต - และปัจจุบนั ย่อมพึงเห็นด้วย “สัมมาปัญญา” ตาม ความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
ไม่ใช่ “นั่นของเรา”
ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น”
ไม่ใช่ “นั่นเป็นตัวตนของเรา”
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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เมือ่ เห็นได้อย่างนี้ ย่อมหายติด (คือ ไม่ยดึ ติดในรูป - เวทนา - สัญญาสังขาร - วิญญาณ อีกต่อไป ปล่อยให้แต่ละขันธ์ท� ำหน้าที่ของมันเป็น
“สักแต่ว่า”)
ส. ท่านส�ำคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านมองเห็นรูปว่าเป็นตถาคต
หรือ?
(น�ำชื่อพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบ ซึ่งท่านอรรถกถาจารย์ไขความว่า
หมายถึง สัตว์บคุ คลทัว่ ๆ ไปด้วย แต่ทใี่ ช้คำ� “ตถาคต” เพือ่ ให้ทา่ น “ยมก”
ใช้สติและปัญญาให้มากๆ ในการคิดหาค�ำตอบ)
ย. มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
ส. ท่านมองเห็น เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณ ว่าเป็น “ตถาคต”
หรือ? (สรุป คือ ท่านมองว่า ขันธ์ ๕ มันเป็นตัวเป็นตนหรือ?)
ย. มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
ส. ท่านส�ำคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านเห็นว่า “ตถาคต” มีใน “รูป”
หรือ?
ย. มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
ส. ท่านมองเห็นว่า “ตถาคต” มีตา่ งหากจาก “รูป” หรือ? (คือ “รูป”
กับ “ตัว บุคคล” แยกต่างหากเป็นคนละส่วนกันหรือ?)
ย. มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
ส. ท่านมองเห็นว่า
“ตถาคต” มีใน “เวทนา”...มีต่างหากจาก “เวทนา” หรือ ?
“ตถาคต” มีใน “สัญญา”...มีต่างหากจาก “สัญญา” หรือ ?
“ตถาคต” มีใน “สังขาร”...มีต่างหากจาก “สังขาร” หรือ ?
“ตถาคต” มีใน “วิญญาณ”...มีต่างหากจาก “วิญญาณ” หรือ ?
ย : มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
ส. ท่านส�ำคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านมองเห็น รูป - เวทนา - สัญญาสังขาร - วิญญาณ ว่า เป็น “ตถาคต” หรือ ? (คือ มองว่า “ขันธ์ ๕” ก็คอื
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บุคคลคนนั้น หรือ ?)
ย. มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
ส. ท่านส�ำคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านมองเห็นว่า “ตถาคต” นี้
เป็นสภาวะไม่ มี “รูป”, ไม่มเี วทนา, ไม่มสี ญ
ั ญา, ไม่มสี งั ขาร, ไม่มวี ญ
ิ ญาณ
หรือ?
ย. มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
ส. นี่แน่ะ ท่านยมก จากค�ำตอบของท่านทั้งหมด ณ ปัจจุบันนี้
และ ณ ที่ตรงนี้ ท่านยังหา “ตถาคต” โดยความเป็นจริงแท้ไม่ได้ (คือ
ยังหาบุคคลตัวแท้ๆ ไม่ได้) ควรหรือที่ท่านจะกล่าวแถลงว่า “ข้าพเจ้ารู้
ทัว่ ถึงธรรม ตามทีพ่ ระผูม้ ี พระภาคได้ตรัสไว้ กล่าวคือ พระอรหันต์ผเู้ ป็น
ขีณาสพ ต่อจากกายแตก ท�ำลายขันธ์ ก็จะขาดสูญ ทุกอย่างหายสูญสิ้น
ไปหมด”
ย. ข้ า แต่ท่านสารีบุตร ก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้ฟ ั งค� ำชี้ แจงจากท่ าน
ข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้จริง จึงได้หลงความเห็นไปเช่นนั้น แต่ขณะนี้ ข้าพเจ้าได้
ฟังธรรมเทศนาจากท่านแล้ว ก็ได้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
จากพระสูตรนี้ แสดงให้เห็นว่า ความเห็นของพระยมก จัดเป็น
“อุจเฉททิฏฐิ” คือ เมื่อตายลง ทุกสิ่งทุกอย่างดับสูญสิ้นหมด ไม่มีอะไร
หลงเหลือไว้เลย ซึ่งเป็น “มิจฉาทิฏฐิ” คือ หลงผิดนั่นเอง
สิ่งที่ถูกต้องคือ ก็ในเมื่อ รูป - เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณ
• มันล้วนไม่เที่ยง
• สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์
• สิ่งใดไม่เที่ยง - เป็นทุกข์ - และแปรปรวนอยู่ทุกๆ ขณะ มันจึง
ไม่ใช่ตัว - ไม่ใช่ตนของมัน เพราะมันล้วนอาศัยปัจจัยปรุงแต่งย่อยๆ อื่นๆ
เป็นจ�ำนวนมาก ในการท�ำให้ รูป - เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณ
เกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - และดับไป เป็นขณะๆๆๆๆๆ เช่นนี้
เพราะหากมันมีตัวตนแท้ๆ ของมันแล้ว มันย่อมไม่มีการเกิด - ดับ
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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มันย่อมด�ำรงอยู่ของมันเช่นนั่นตลอดไปได้ อนึ่ง โดยกฎแห่งธรรมชาติ
เรือ่ ง “ไตรลักษณ์” บังคับว่า สรรพสิง่ ล้วนเป็น “อนัตตา” มันไม่มตี วั - ไม่มี
ตนแท้ๆ ของมัน เราจึงบังคับบัญชาให้มันเป็นอย่างนี้ - อย่างนั้น ตามที่
ใจเราปรารถนาไม่ได้
ดังนั้น ในเมื่อ
• “ขันธ์ ๕” ไม่ใช่ “เรา” และ “เรา” ก็ไม่ใช่ “ขันธ์ ๕”
• ไม่มี “เรา” อยู่ใน “ขันธ์ ๕” และก็ไม่มี “ขันธ์ ๕” อยู่ใน “เรา”
เพราะตัวเราแท้จริงนั้นไม่มี
• ฉะนัน้ เมือ่ หา “ตัวตนแท้จริง” ไม่ได้ แล้วจะไปมีอะไร “ขาดสูญ”
หรือ “เที่ยงแท้”
• โดยธรรมชาติแท้ๆ แล้ว มีแต่กระบวนการท�ำงานของรูปกับนาม
ซึ่ ง มั น ท� ำ งานเป็ น “สั ก แต่ ว ่ า ” ไปตามเหตุ ต ามปั จ จั ย ที่ เ กื้ อ หนุ น ให้ มั น
เกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป เป็นขณะๆๆๆๆ เช่นนี้ ตลอดกาลนาน
เรื่องที่ ๓
ใน “อัคคิวัจนโคตตสูตร” อยู่ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
ได้มพี ทุ ธพจน์ เปรียบพระอรหันต์สนิ้ ชีพก็เหมือนกับไฟดับเพราะหมดเชือ้
ต่อไปนี้เป็นค�ำสนทนาระหว่าง “พระพุทธเจ้า” (ต่อไปจะใช้อักษร
ย่อว่า “พ”) กับ “วัจฉโคตต์ปริพาชก” (ต่อไปจะใช้อักษรย่อว่า “ว”)
ว. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ โดยมีจิตหลุด
พ้นแล้วอย่างนี้ ตาย ไปแล้วจะเกิด ณ ที่ใด ?
พ. ดูก่อนวัจฉะ ค�ำว่า “จะเกิด” ย่อมใช้ไม่ได้
ว. ถ้าอย่างนั้น ก็ “ไม่เกิด”
พ. ค�ำว่า “ไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้
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ว. ถ้าอย่างนั้นก็มี “ทั้งเกิดและไม่เกิด”
พ. ค�ำว่า “ทั้งเกิดและไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้
ว. ถ้าอย่างนั้น จะว่า “เกิดก็ไม่ใช่ - ไม่เกิดก็ไม่ใช่”
พ. ค�ำว่า “จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ - ไม่เกิดก็ไม่ใช่” ก็ใช้ไม่ได้
ว. ข้ า แต่ พ ระโคดมผู ้ เ จริ ญ ข้ า พเจ้ า ถึ ง ความงุ น งงเสี ย แล้ ว ถึ ง
ความหลงไปหมดเสียแล้ว แม้แต่ความเลือ่ มใสทีข่ า้ พเจ้ามีตอ่ ท่านตัง้ แต่ตน้
บัดนี้ ก็หายไปหมดแล้ว
พ. ดูก่อนวัจฉะ สมควรแล้วที่ท่านจะงุนงง สมควรแล้วที่ท่านจะ
หลงไป เพราะว่าธรรมของตถาคตลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ
ประณีต หยั่งไม่ได้ด้วยตรรกละเอียด เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นที่พึงจะรู้ได้
ธรรมนั้นอันท่านผู้มีทิฏฐิอื่น มีแนวความเห็นอื่น มีหลักที่พอใจอย่างอื่น
มีความเพียรที่ประกอบแบบอื่น ถืออาจารย์ส�ำนักอื่น ยากจะรู้ได้
พ. ถ้าอย่างนั้น เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ ท่านเห็นควรอย่างไร
พึงกล่าวชี้แจงอย่างนั้น
พ. ดูกอ่ นวัจฉะ ท่านส�ำคัญว่าอย่างไร ถ้าไฟลุกโพลงอยูเ่ บือ้ งหน้าท่าน
ท่านจะรู้ไหมว่า ไฟนี้ลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าท่าน ?
ว. พึงรู้ได้ พระเจ้าข้าฯ
พ. ก็ถ้าใครๆ พึงถามท่านอย่างนี้ว่า ไฟที่ลุกโพลงอยู่เบื้องหน้า
ของท่านนี้ อาศัยอะไรจึงลุกโพลง ท่านจะพึงกล่าวชี้แจงอย่างไร ?
ว. ข้าพเจ้าพึงกล่าวชี้แจงว่า ไฟที่ลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้านี้
อาศัยเชื้อ คือ หญ้า และไม้ จึงลุกโพลงได้
พ. ดูก่อนวัจฉะ ถ้าไฟเบื้องหน้าท่านนั้นพึงดับไป ท่านจะรู้ไหมว่า
ไฟเบื้องหน้าท่านได้ ดับลงแล้ว
ว. พึงรู้ได้ พระเจ้าข้าฯ
พ. ก็ถ้าใครๆ พึงถามท่านอย่างนี้ว่า ไฟเบื้องหน้าท่านที่ดับไปแล้ว
เวลานี้มันไปสู่ทิศไหน เช่น ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือว่า
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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ทิศใต้ เมื่อท่านถูกถามอย่าง นี้แล้ว จะพึงกล่าวชี้แจงว่ากระไร ?
ว. ข้าพเจ้าจะตอบว่า ไม่สมควรที่จะตั้งค� ำถามแบบนี้ เพราะว่า
ไฟนั้นอาศัยเชื้อคือ หญ้าและไม้ ไฟจึงลุกโพลงอยู่ได้ ถ้าเชื้อที่ป้อนนั้น
หมดสิน้ ไป และเพราะไม่ได้มเี ชือ้ อืน่ มาเพิม่ เติม ไฟนัน้ ก็ถงึ ความหมดเชือ้
ดับไปเอง มันก็เท่านั้นเอง
พ. ฉันใดก็ฉันนั้น วัจฉะ เวลาเมื่อจะบัญญัติความเป็นคนหรือ
มนุษย์ ตถาคตใช้ศพั ท์ บัญญัตวิ า่ รูป - เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณ
ขันธ์ทั้ ง ๕ นี้ ตถาคตละได้แล้ว ถอนรากเสียแล้ว ท�ำ ให้ เ ป็ น ดุ จ ตาล
ยอดด้วน ถึงความไม่มี - ถึงความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป เป็นธรรมดาของ
กฎแห่งธรรมชาติเช่นนัน้ ตถาคตพ้นจากการนับว่าเป็นรูป - เวทนา - สัญญา สังขาร - วิญญาณ ฉะนั้นธรรมดังกล่าวจึงเป็นธรรมลึกซึ้ง หยั่งรู้ เข้าใจ
ได้ยาก ด้วยเหตุนี้ตถาคตจึงกล่าวว่า
ค�ำว่า “เกิด” ก็ใช้ไม่ได้
ค�ำว่า “ไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้
ค�ำว่า “ทั้งเกิดและไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้
ค�ำว่า “จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ - ไม่เกิดก็ไม่ใช่” ก็ใช้ไม่ได้
เมือ่ จบค�ำสนทนา วัจฉโคตต์ปริพาชก เกิดความเลือ่ มใส จึงประกาศ
ตนเป็นอุบาสถ ซึ่งต่อมาได้ขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา และได้ส�ำเร็จ
เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบวรพุทธศาสนา
กล่าวโดยสรุปแล้ว ผูท้ มี่ อี ปุ าทานในขันธ์ ๕ (ยึดติดในรูป - เวทนา สัญญา - สังขาร - วิญญาณ) ย่อมถือว่ามี “ตัณหา” เป็นเชื้อประทุ (เพราะ
“ตัณหา” เป็นปัจจัยให้เกิด “อุปาทาน”) ตัว “ตัณหา” นีแ่ หละเป็นการสร้าง
“อัตตา - ตัวตน” โดยแท้ เพราะ “ความอยาก” (ไม่ว่าจะเป็นกามตัณหา,
ภวตัณหา, หรือวิภวตัณหา) ล้วนตามมาด้วยการท�ำ “กรรม” เพื่อสนอง
ตนเองทัง้ สิน้ (คือ สนอง “อัตตา - ตัวตน” นัน่ เอง) ฉะนัน้ ถ้าผูใ้ ดดับตัณหา
ได้ อุปาทานย่อมดับ และภพ - ชาติ - ชรา - มรณะ ฯลฯ ย่อมดับลงเป็น
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ลูกโซ่ตามล�ำดับ จะขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เหมือนกับช่าง
ตีโลหะ ซึ่งก�ำลังตีเหล็กที่เผาไฟจนลุกแดงฉาน ทุกๆ ครั้งที่ใช้ค้อนตีลงไป
ไฟทีล่ กุ แดงฉานนัน้ ก็กลายเป็นสะเก็ดไฟและดับหายไป จึงไม่มใี ครรูห้ รอก
ว่า ไฟที่แดงฉานและดับหายไปหลังถูกฆ้อนตีมันไปอยู่แห่งหนต�ำบลใด
จงสร้าง “ปัญญา” เพื่อเข้าถึงค�ำว่า “ธาตุ” โดยอย่าไปหลงกับค�ำว่า
“ขันธ์”
ค�ำว่า “ธาตุ” มีความหมายต่อไปนี้
• ส่วนที่เป็นรากฐานของมันแท้ๆ
• ส่วนที่เป็นคุณสมบัติแท้ๆ ของมัน
• สิ่งที่ทรงสภาวะของมันอยู่เองตามธรรมดาเช่นนั้นเอง
• สิ่งที่เป็นต้นเดิม - มูลเดิมของมัน (ต้นธาตุ ต้นธรรม)
• สิง่ ทีท่ รงไว้หรือด�ำรงไว้ของมันเช่นนัน้ ไม่สลายหายไป และสามารถ
ก�ำหนดรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไร ภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า “element” แปลว่า
• any of the fundamental substances that consist of
atoms of only one kind and that singly or in combination
constitute all matters in the universe;
• that cannot be separated by ordinary means into
simpler substances
“ธาตุ” ในทางวิทยาศาสตร์จะเน้นเฉพาะที่เป็นสสาร วัตถุ หรือ
สิ่งที่สามารถจับต้องได้ และพิสูจน์ได้ตาม หลักการแห่งวิทยาศาสตร์
แต่ “ธาตุ” ในทางพระพุทธศาสนา กินความไปถึง “นามธรรม” ด้วย
นอกจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สภาวธรรม ที่เกิดกับจิต เป็นต้น
ค�ำว่า “สภาวธรรม” หมายถึงหลักแห่งความเป็นเช่นนั้นของมันเอง ;
สิง่ ทีเ่ ป็นไปเองตามธรรมดาของเหตุปจั จัย ; บางครัง้ เรียกเป็น “สภาพธรรม”
แปลว่า “สภาพความเป็นสิ่งนั้นๆ” ก็ได้ มักหมายถึง ธรรมเหล่านี้คือ
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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• ขันธ์ ๕
• อายตนะ ๑๒
• ธาตุ ๑๘
• อินทรีย์ ๒๒
• ปฏิจจสมุปบาท ๑๒
• อริยสัจจ์ ๔

ทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ตัว “สภาวธรรม”
ใน ระดับ “ปรมัตถ์” (a state of mind
หรือ mind state) มิได้หมายถึงการ
“มีตัว-มีตน” (identity; object)
ตามตัวหนังสือที่ปรากฏ

๖ อย่างข้างต้นรวมเรียกว่า “วิปัสสนาภูมิ”
“ภูมิ” แปลว่า ฐานที่ตั้ง; แผ่นดิน
“ปัสสนา” แปลว่า เห็น
“วิ” แปลว่า แจ้ง
“วิปัสสนาภูมิ” จึงเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนาจนเห็นแจ้งเข้าใจ ยังให้เกิดปัญญารูแ้ จ้ง - เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของมัน กล่าวคือ
สิ่งใดที่เกิดจาก “การปรุงแต่ง” (สังขารธรรม หรือ สังขตธรรม) ก็รู้ว่า
มันเป็น “ธรรมปรุงแต่ง” ไม่ไปหลงกับมัน ไม่ไปยึดมัน่ - ถือมัน่ มัน ไม่ตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของมัน แต่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์
เพราะได้แทงทะลุปรุโปร่งในสภาวธรรมทั้งหลายแล้ว ก็จะเข้าถึง “ธรรมที่
ไม่ปรุงแต่ง” (คือ วิสังขารธรรม หรือ อสังขตธรรม) ซึ่งก็คือ “นิพพาน”
นั่นเอง
ทั้ ง หมดของการปฏิ บั ติ ธ รรมก็ มี เ พี ย งเท่ า นี้ คื อ อยู ่ ใ นโลกของ
“สังขตธรรม” โดยไม่ทุกข์ และเมื่อละทิ้ง “ขันธ์ ๕” ได้แล้วตอนสิ้นชีวิต
ก็เข้าถึง “ดับขันธปรินพิ พาน” ไม่ตอ้ งด�ำรง “ขันธ์” ใดๆ อีกต่อไป จึงหลุด
พ้นจาก “วัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด” เหลือแต่สิ่งที่เป็น “ธาตุแท้ๆ”
ของมันตามธรรมชาติ หรือในทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่าเหลือแต่อะตอมเดีย่ ว
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โดยไม่ไปผสมใดๆ กับ อะตอมของ ธาตุอื่นๆ ทั้งสิ้น
กล่าวคือ เหลือแต่ “นิพพานธาตุ” อย่างเดียว เมือ่ มีแต่ “ธาตุ” โดย
ไม่ไปผสมปรุงแต่ง (ตามเหตุ ปัจจัยของมัน) ให้กลายเป็น “ขันธ์” บ้าง,
เป็นสังขารธรรมบ้าง, ฯลฯ มันจึงหลุดพ้นจากวงจรเวียนว่ายตายเกิด ได้
โดยสิ้นเชิง โดยไม่ไปขัดกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า “สสารและ
พลังงานไม่มีวันสูญสลายหายไปจากโลก”
ค�ำว่า “ขันธ์” ก็คือ กอง, หมู่, พวก คือเอาหลายๆ อย่างมากอง
รวมกัน ท�ำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น หรือเกิดการกระท�ำใหม่ขึ้น เกิดสภาวะธรรม
ใหม่ขึ้น เป็นต้น เช่น
• “รูปขันธ์” ก็เกิดจากธาตุทั้ง ๔ อันได้แก่ ดิน - น�้ำ - ลม - ไฟ มา
ประชุมรวมกัน
• “เวทนาขันธ์” ก็มาจากกระบวนการท�ำงานของ ผัสสะ - สฬายตนะนามรูป - วิญญาณ - สังขาร - อวิชชา เป็นต้น คือ มี “การงาน” หลายๆ
อย่างมารวมกัน (เป็น “ขันธ์”) จึงเกิดสิ่งนั้น - สิ่งนี้ ขึ้น
• “สัญญาขันธ์” หรือ ความจ�ำได้หมายรู้ ก็เป็นกระบวนการท�ำงาน
ทีเ่ มือ่ มี “เวทนา” อันเป็น ผลของ “ผัสสะ” แล้ว ก็ไปดึง “ความจ�ำ” เทียบ
กับสิ่งที่ “หมายรู้” ณ ขณะนั้นๆ ว่าเป็น ด�ำ แดง แมว สุนัข คน ฯลฯ
(นี่ก็เป็นการร่วมกันท� ำงานเป็น “ขันธ์”) เช่นกัน ความจ� ำได้หมายรู้จึง
เกิดขึ้น
• “สังขารขันธ์” เกิดขึ้นเพราะถูกเหตุปัจจัยอื่นๆ ปรุงแต่ง ให้เป็น
อย่างนี้ - ให้เป็นอย่างนัน้ เช่น เมือ่ ผ่าน “เวทนา” และ “สัญญา” แล้วก็ไป
คิด - นึก - ปรุง - แต่ง ให้เป็นกรรมดีบา้ ง กรรมชัว่ บ้าง กุศลบ้าง อกุศลบ้าง
ชอบโดยปักใจกับสิ่งนี้บ้าง - สิ่งนั้นบ้าง เป็นต้น
การปรุงแต่งจะมีขนึ้ ได้กด็ ว้ ยการท�ำ “กรรม” การจะท�ำกรรมได้กต็ อ้ ง
มี “เจตนา” เป็นตัวน�ำหน้า ภาษาบาลีเรียกว่า “สัญเจตนา” แปลว่า ความ
จงใจ ความแสวงหา อารมณ์ให้จิตเสพย์ เจตนาที่ปรุงแต่ง “กรรม” หรือ
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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“การกระท�ำ” จึงมี ๓ อย่างคือ
“กายสังขาร” ได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งการกระท�ำทางกาย เรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า “กายสัญเจตนา” เช่น ลมหายใจเข้า - ออก (อัสสาสะ - ปัสสาสะ)
เป็นต้น ลมหายใจที่เข้า - ออกนี้ ก็ไปปรับกระบวน การท�ำงานของอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (เพราะทุกๆ อวัยวะต้องการอากาศอ๊อกซิเจน)
เพื่อความอยู่รอดของกาย หรือ ชีวิตมนุษย์ต่อไป
“วจีสังขาร” ได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งการกระท� ำทางวาจา เรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า “วจีสัญเจตนา” เช่น วิตก - วิจาร อันน�ำไปสู่ค�ำพูด เป็นต้น
เนื่องจากก่อนการเปล่งเป็นค�ำพูดออกมา ต้องเกิดจาก ความคิด (วิตก)
ก่อน แล้วเคล้าคลึง (วิจาร) ความคิดนั้น ก่อนที่จะเรียบเรียงเป็นค�ำพูด
ออกมา
“จิตตสังขาร” ได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งการกระท� ำทางใจ เรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า “มโนสัญเจตนา” เช่น เป็นผลจากการปรุงแต่งของ “สัญญา”
และ “เวทนา” เป็นต้น จึงเกิด รัก เกลียด ชัง โลภ อิจฉา ริษยา ฯลฯ
• “วิญญาณขันธ์” ก็เป็นกระบวนการท�ำงาน เมื่อ “อายตนะภายใน
๖” อันได้แก่ ตา - หู - จมูก - ลิ้น - กาย - ใจ และ “อายตนะภายนอก ๖”
อัน ได้แก่ รูป - เสียง - กลิ่น - รส - สัมผัส - ธรรมารมณ์ มากระทบกัน
จึงเกิดการ “รู้” หรือ “รับรู้” ขึ้น ถ้ามันกระท�ำผ่าน :ทางตา
ทางหู
ทางจมูก
ทางลิ้น
ทางกาย
ทางใจ
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ก็เรียกว่า
ก็เรียกว่า
ก็เรียกว่า
ก็เรียกว่า
ก็เรียกว่า
ก็เรียกว่า
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“จักขุวิญญาณ”
“โสตวิญญาณ”
“ฆานวิญญาณ”
“ชิวหาวิญญาณ”
“กายวิญญาณ”
“มโนวิญญาณ”

เป็นเพราะมีการท�ำงานของ “อายตนะภายใน” กระทบกับ “อายตนะ
ภายนอก” วิญญาณขันธ์ จึงเกิดขึ้น เราจึงเรียกว่า “ขันธ์” เพราะเอา
หลายสิ่งหลายอย่างหลายการกระท�ำมากองรวมกันนั่นเอง
ฉะนั้นการท�ำงานของ “ขันธ์ ๕” จึงล้วนเกิดจาก “เหตุ-ปัจจัย”
ปรุงแต่งทั้งสิ้น และเหตุ - ปัจจัย เหล่านั้นต่างก็อิงอาศัย “เหตุ - ปัจจัย
ย่อยๆ” อื่นๆ ในการท�ำให้มีขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไปทั้งสิ้น มันจึงล้วนเป็น
อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา ไม่สมควรที่จะไปยึดมั่น - ถือมั่น “ขันธ์ ๕”
ถึงขั้นเป็น “อัตตา - ตัวตน” ของเรา เช่น ไปยึดว่า (ใส่ตาราง)
รูป
เวทนา
สัญญา
สังขาร
วิญญาณ

ก็เป็นเรา
ก็เป็นเรา
ก็เป็นเรา
ก็เป็นเรา
ก็เป็นเรา

เป็นของเรา
เป็นของเรา
เป็นของเรา
เป็นของเรา
เป็นของเรา

ที่เราต้อง “ทุกข์” อยู่ทุกวันนี้ เพราะโดยธรรมชาติแท้ๆ หรือโดย
ธาตุแท้ของมันแล้ว ไม่มีสิ่ง ใดๆ ที่เป็น “ตัวตน - ของเรา” แต่ประการใด
และเป็นเพราะความยึดมั่น - ถือมั่น (คือมี “อุปาทาน”) นี่แหละที่น�ำไป
สู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นสักที
ฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนา หากเข้าใจ + เข้าถึง ๓ สิง่ ต่อไปนี้ :• รูปธาตุ ได้แก่ สิง่ ทีเ่ ป็นรากฐานแท้ๆ, พืน้ ฐานแท้ๆ, โครงสร้างแท้ๆ,
ของ “รูป” ซึ่งเป็น ธรรมชาติที่ไม่มีความรู้สึก - นึก - คิด แต่ประการใด
เข้าข่ายว่า “รูป” ก็สักแต่ว่า “รูป” ไม่มีการปรุงแต่งไป เป็นอย่างอื่น
• อรูปธาตุ (หรือนามธาตุ) ได้แก่สภาวะแท้ๆ ทีป่ ราศจากการปรุงแต่ง
ใดๆ ทั้งสิ้นของ “นาม” เช่น ความรู้สึก - นึก - คิด เป็นต้น โดยที่ :ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ กันยายน ๒๕๖๐
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“เวทนา” ก็สักแต่ว่า “เวทนา” คือเกิดความรู้สึกก็สักแต่ว่ารู้สึก
อย่างนั้นๆ โดยปราศจากการปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น จึงจะเรียกว่า “ธาตุ”
เช่น ต้องไม่ไปปรุงแต่งเพิ่มเติมใดๆ ต่อจากความรู้สึกที่เกิดขึ้น ให้เป็น
ชอบ - เกลียด - ชัง - ยินดี - ยินร้าย เป็นต้น ภาษาอังกฤษใช้คำ� ว่า nonreactive awareness; non-judmental awareness; เป็น pure
awareness อย่างเดียว
“สัญญา” ก็สักแต่ว่า “สัญญา” (ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกับ “เวทนา”
ข้างต้น)
“สังขาร” ก็สักแต่ว่า “สังขาร” (ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกับ “เวทนา”
ข้างต้น)
“วิญญาณ” ก็สกั แต่วา่ “วิญญาณ” (ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกับ “เวทนา”
ข้างต้น)
• นิพพานธาตุ (หรือ นิโรธธาตุ) ได้แก่ สภาวะแท้ๆ ที่พ้นจาก
ข้อ <๑> และข้อ <๒>
การรู้แจ้งแทงตลอดใน ๓ สิ่งข้างต้น จึงเท่ากับรู้แจ้ง + เห็นจริง ใน
ทุกสรรพสิ่ง (รูป + นาม) ใน โลกนี้ ในจักรวาลนี้ ในอนันตจักรวาลนี้
จะ “มีทุกข์” ก็เพราะ ไม่รู้แจ้ง ใน ๓ สิ่งนี้
จะ “พ้นทุกข์” ก็เพราะ ได้รู้แจ้ง ใน ๓ สิ่งนี้
เมือ่ ใดได้เข้าถึง “ธาตุแท้ๆ” โดยรูโ้ ครงสร้างของมัน+การท�ำงานของมัน
ก็จะไม่มีวัน “ทุกข์”
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เมื่อใดปล่อยให้ “ธาตุ” ไปคลุกเคล้ารวมกับธาตุอื่นๆ จนกลายเป็น
“ขันธ์” (คือเอาหลายๆ อย่างมารวมกันจนกลายเป็นสิ่งนั้น - สิ่งนี้) “ความ
ทุกข์” ย่อมเกิดขึ้นทันที
ฉะนัน้ จะ “พ้นทุกข์” จึงต้องไปท�ำลาย “ขันธ์” ไม่ใช่ไปท�ำลาย “ธาตุ”
เพราะธาตุแท้ๆ เป็นไปโดยธรรมชาติ จะท�ำลายมันไม่ได้ มันเป็นเช่นนั้น
ของมันเอง
ผู้ใดมองเห็นสรรพสิ่ง (ทั้งรูปและนาม) เป็นสักแต่ว่า “ธาตุ” เป็น
สักแต่ว่าเป็นการท�ำงานของธาตุ โดยปราศจากการปรุงแต่งใดๆ เมื่อรู้แจ้ง
แทงตลอดได้ถึงเพียงนี้ “อัตตา - ตัวตน” (หรือ “ตัวกู - ของกู”) จะบังเกิด
ขึ้นได้อย่างไร?
การปรุงแต่งเกิดขึ้น และท�ำให้เราเป็นทุกข์ ก็เพราะเราอยากให้การ
ปรุงแต่งไปตอบสนองความอยาก (ตัณหา) ของเรา ตัว “ตัณหา” จึงเป็น
ต้นตอของการสร้าง “อัตตา - ตัวตน” หรือ “ตัวกู - ของกู” ขึน้ เพือ่ ให้การ
สนองเป็นไปดัง่ ที่ “ใจฉัน” ปรารถนา ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จงึ ได้บญ
ั ญัติ
ไว้ใน “อริยสัจจ์ ๔” ว่า ต้นเหตุของ “ความทุกข์” ก็คอื “สมุทยั ” ซึง่ ได้แก่
“ตัณหา” นั่นเอง
(โปรดอ่านต่อ “ ตอนที่ ๘” ในฉบับหน้า)
ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้ว ชีวิตจะราบรื่น
เป็นมอเตอร์เวย์ ๘ เลนไปตลอดทาง
ไม่ใช่ว่าท�ำความดี จะเจอแต่สิ่งดีที่ถูกใจเสมอไป
โลกธรรม ต้องมีอยู่เหมือนเดิม
เพราะเป็นของของโลก มีเราอยู่อาศัย
คนดีเข้าป่า ยุงไม่ได้กัดน้อยกว่าคนชั่ว
ถ้าเรารู้เท่าทันโลกธรรม มันจะท�ำให้ใจเรา
ไม่ต้องไปขุ่นมัวกับมัน
พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ธรรมะ ท�ำไหม ท�ำไม
ต้นตรงตาย

คืนหนึ่ง เราก�ำลังนอนเพลินๆ พลางคิดไปถึงวันเกิดที่ใกล้จะถึง เราจะ
พาแม่ไปไหนดี ไปทุกบุญ ไปกินของอร่อยๆ บ้าง เที่ยวบ้าง แต่ต้องไป
วัดก่อน แม่กม็ คี วามสุข จนกระทัง่ ทุม่ กว่าๆ มีคนมาบอกว่าพ่ออยู่ รพ. นะ
เขาแน่นหน้าอก ไม่หายใจ ถามตัวเองว่าตกใจไหม ก็ไม่ เศร้าไหม ก็ไม่
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พอไปถึง ภาพของพ่อที่นอนอยู่มีท่อใหญ่ๆ อยู่ในปาก มีสายระโยง
ระยางเต็มไปหมด ตาเหลือกโปน หายใจไม่ได้ ดิ้นไปดิ้นมาปนสะบัดไป
ในตัวด้วย สรุปว่าพ่อขีเ้ กียจหายใจไป ๕ นาที หมอเลยปัม๊ ขึน้ มา คุณหมอ
บอกว่า ต้องรอดูอาการเป็นนาทีๆ ไป” แล้วหน้าทีล่ กู ล่ะ จึงโทรปรึกษาหมอ
ของทหารที่รู้จักท่านหนึ่ง
เหตุมาจากพ่อไม่ยอมไปฟอกไตตามก�ำหนด เอาแต่นอน ช่วงนีฝ้ นตก
อากาศเย็น เหงื่อก็ไม่ออก น�้ำเลยท่วมปอด ถ้าไม่ฟื้นใน ๗ วันนี้ ก็มา
ลุ้นกันว่าสมองจะใช้การได้แค่ไหน จะเป็นมนุษย์ผักไหม อัมพาตไหม
ยิ่งนานยิ่งแย่
แล้วเรื่องจิตล่ะ หันไปดูพ่อที่นอนดิ้นอยู่เหมือนกุ้งตอนดีดตัว ต้อง
เอาเชือกล่ามขาล่ามแขนกับขอบเตียง ดิ้นจนขาเป็นแผลเลย ลูกๆ ท�ำได้
เพียงแค่เอาบุญกุศลให้พอ่ ให้กงุ้ ให้เจ้ากรรมนายเวรของพ่อ เราชวนน้องๆ
มาไหว้ศาลที่อยู่หน้า รพ. ให้ท่านช่วยให้ได้หมอที่ดี รักษาถูกและตรงจุด
ให้ยาทีถ่ กู ตรงกับพ่อให้พอ่ ฟืน้ คืนกลับมาให้ได้ และให้ทา่ นช่วยดูแลดวงจิต
พ่อมาส่งยังร่างทีน่ อนอยูท่ เี่ ตียงที่ ชัน้ นีน้ ะ เราบอกทัง้ เทวดา ทัง้ เจ้าทีเ่ จ้าทาง
พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลาย ที่อยู่ในละแวกนั้นด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าจิตเขาออก
จากร่างไปตอนไหน
เสร็จแล้วก็กลับไปเฝ้าพ่อ ไม่มีการพูดคุยใดๆ ทั้งนั้น ต่างคนต่าง
ปฏิบัติเอาบุญให้เขา ต่างคนต่างหนักใจ เพราะพ่อเราท�ำกรรมไว้เยอะมาก
ชอบเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาขาย อยู่ดีๆ ก็เลี้ยงเป็ดเป็นร้อย แล้วเอาไปขายช่วง
ตรุษจีน ชอบวิดบ่อตรงกับวันพระใหญ่บ่อยๆ เห็นการฆ่าเอาชีวิตคนอื่น
เป็นเรื่องธรรมดา ชอบเอาของที่บ้านไปให้คนอื่นทั้งๆ ของก็ไม่ใช่ของ
ของพ่อ ชอบมีเมียเยอะ มีไปเรือ่ ยๆ และชอบโกหกบ่อยมาก อีกทัง้ ชอบด่า
ลูกๆ เป็นชีวิตจิตใจ
ที่เขียนนี้เพื่อคนอ่านได้เรียนรู้โดยไม่ต้องเกิดกับตัวเอง ส่วนน้องก็
นึกถึงพระอาจารย์องค์หนึง่ ได้ ทีท่ า่ นสอนเรือ่ งเผชิญความตาย พ่อเราตอน
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เป็นคนดีๆ ก็ยังดุด่าพระบางรูปด้วยซ�้ำ ตอนนี้เขาก็ไม่สามารถรับรู้อะไร
ได้เลย จะช่วยได้หรือ แต่พวกเราเชือ่ ถึงพลังแห่งบุญและเชือ่ ว่าปาฏิหาริยม์ ี
เกิดขึ้นได้จริง พระอาจารย์ท่านส่งลูกศิษย์มือขวามาเลย ในวันรุ่งขึ้นก่อน
ย้าย รพ.
พี่ๆ เขาน่ารักมาก พ่อได้ทางที่สว่างไปยังภพภูมิใหม่นะ หวังจริงๆ
เลย วันพรุ่งนี้เสร็จ พี่คนโตไปรับแม่ที่ไปปฏิบัติธรรมที่อยุธยา พร้อมๆ
กับติดต่อ รพ. ขอย้ายพ่อไป พอเราไปถึงวัด พอดีตอนนัน้ พีน่ อ้ งๆ ชมรม
กัลยาณธรรมมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมพอดี หลายสิบคนเลยรวมทั้งแม่เรา
ด้วย พอพวกพี่ๆ ลาศีลกันเสร็จ ต่างคนต่างออกมา เอาบุญให้พ่อเรากัน
เป็นแถวเลย พี่ๆ เขารู้ได้ไงนะ ซึ้งใจในน�้ำใจของพวกพี่ๆ ที่มีให้เป็นอย่าง
มาก ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงในน�้ำใจ
ในวันนั้นพอแม่กลับถึงบ้าน เราก็ไปย้าย รพ. ให้พ่อ ก่อนย้ายเราก็
ไม่ลืมที่จะไปจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง ให้พาจิตของพ่อไปกับร่างกายของเขา
เราจะพาพ่อไปที่ รพ. นี้นะ ถนนนี้นะ พอตอนอยู่บนรถ เราก็คอยบอก
ทางพ่อ เหมือนตอนไปรับศพไปวัด ต้องไหว้วานขอร้องเทวดา บอกพ่อ
จนกระทั่งถึงห้องถึงเตียงเลย กลัวเขาจะไปหลงอยู่ที่อื่น บอกศาลที่อยู่
รพ. นี้ ฝากพ่อด้วยนะ อาการของพ่อก็ทรงๆ ทรุดๆ จนวันที่ ๘ แล้ว
ยังไม่ฟื้น ไม่รู้สึกตัว จึงพากันไปจุดธูปบอกท่านยมทูตว่า “อย่าเพิ่งเอา
ชีวิตพ่อไปเลย ถ้าท่านเอาไปแล้ว เราจะมีอรหันต์ที่ไหนที่ได้ชื่อว่าพ่อให้
เราได้ตอบแทนบุญคุณมากกว่านี้ และจะพยายามเปลี่ยนเขาให้เห็นใน
ทางที่ถูก ให้เขาได้มีโอกาสแก้ไขในสิ่งที่ผิดด้วยเถิด”
ขอท่านทุกวันจนกระทั่งวันที่ ๑๐ พ่อฟื้นเริ่มรับรู้ ฟื้นได้ ๓ วัน เขา
ก็เริ่มพยักหน้าส่ายหน้าได้เล็กน้อย เพราะยังมีท่อคาปากและสายต่างๆ
อยู่เยอะ แค่นี้ก็ดีแล้ว รู้สึกใจชื้น เพราะสมองเขาได้ท�ำงานแล้ว แต่พอ
วันถัดไป เขากับทรุดหมดสติลงไปอีก คราวนี้ เขามีลักษณะคล้ายเต่า
คอยยืนคอหดคอ อดีตตอนเราเล็กๆ พ่อเขาท�ำบ่อเลี้ยงเต่าเลี้ยงตะพาบไว้
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ตอนนี้เราก็เลยต่างคนต่างปฏิบัติกัน ทุกที่ทุกเวลา เอาบุญให้เขา อีก
เกือบ ๗ วัน พ่อก็ดีขึ้น เริ่มรู้สึกตัว เริ่มตอบโต้ได้และด่าได้ตามมาติดๆ
ชนิดโผล่หน้าให้เห็นปุ๊บด่าขึ้นมาปั๊บ สมองท�ำงานดีนะ
พ่อนอน ไอซียู เป็นเดือนกว่าจะออกมาห้องปกติ พอเขาพูดคุย
กับเราพอรูเ้ รือ่ งบ้าง เราถามเขาว่าพ่อฝันว่าไปไหนมา เขาเล่าเป็นฉากๆ เลย
ว่าเดินอยู่ในสวน แล้วตกลงไปในโพรงลึกๆ โพรงมันใหญ่และมืดมาก
แต่ก้นโพรงนั้นมีแต่ไฟร้อนๆ แรงขึ้นเป็นเปลวเล็กเปลวน้อย มันร้อนมาก
เขาเห็นเลยรีบตะกายขึ้นตะกายยังไงก็ปีนออกมาไม่ได้ จนมีคนมาช่วยดึง
ขึ้นจากโพรง เราถามว่าเขาเป็นใครเป็นรูปร่างยังไง พ่อเขาตอบไม่ถูก
เล่าต่อไปว่าพ่อขึ้นมาได้ ก็เห็นตัวเองไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยอาย พอมอง
ไปรอบๆ ก็เห็นแต่คนก�ำลังรอใส่บาตร พระเต็มไปหมด วัดที่แกพาพ่อ
ไปท�ำบุญน่ะ พ่อเล่าต่อ “เขาใส่ชดุ ขาวกันหมด ทุกครัง้ ทีพ่ วกลูกๆ ถามเขา
ก็จะเล่าเหมือนเดิม แกคงจะไปนรกมาจริงๆ แต่แค่ขอบๆ เท่านัน้ เขาบอก
มันน่ากลัวมาก
เราย้อนถามแกอีกว่าวัดไหนนะ วัดมเหยงคณ์นั่นเอง ความตายซึ่ง
มันอยูแ่ ค่ปลายขนตา บางคนก็มองไม่เห็น และบุญจากการปฏิบตั ธิ รรมนัน้
เยอะมากๆ จริงๆ ทั้งบาปทั้งบุญมีอยู่จริงและภพหน้าก็มีจริง โชคดีของ
พวกเราที่มีพวกพี่ๆ ส่งก�ำลังแห่งบุญให้ เป็นบุญใหญ่ ที่ก้อนใหญ่มาก
ไม่งั้นพ่อคงไม่รอดจากนรกหรอก และหลังจากที่พ่อออกจากรพ. ก็ให้เรา
พาไปท� ำ บุ ญ ที่ วั ด มเหยงคณ์ พาพ่ อ ไปกราบพระอาจารย์ อ ยากเห็ น พ่ อ
เดินทางสายนี้บ้างเพื่อตัวพ่อเอง ส่วนเรื่องทางร่างกายก็เดินได้ แถมสมอง
ยังจ�ำได้แม่น ใครยืมเงินไปบ้างเอาไปเท่าไร จ�ำได้หมด หมอสั่งพวกเรา
ให้ดูแลท่านให้ดี พวกเราก็รับค�ำ ถ้าไม่มีเขา เราจะได้ท�ำบุญตอบแทน
บุญคุณใคร ที่ไหนเล่า จะเท่าท�ำกับผู้ที่ชื่อว่า “อรหันต์” “พ่อ” ของลูก
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คํ า แ น ะ นํ า ผู ้ เ ข้ า ฟั ง ธ ร ร ม
ไม่มกี ารลงทะเบียนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ท่านใดมาลงทะเบียนก่อนมีสทิ ธิ์
ก่อน และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนแทนกัน โดยงานครั้งนี้สามารถรองรับ
ผู้ฟังธรรมได้ประมาณ ๑,๕๐๐ ท่าน เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา
๐๖.๐๐ น. และแจกสื่อธรรมบรรณาการหลังจบงาน
๒. ขอความร่วมมือให้ทกุ ท่านเข้าประจ�ำทีน่ งั่ ในรอบเช้าก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.
และ ในรอบบ่ายก่อนเวลา ๑๓.๐๐ น.
๓. ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยเตรียมภาชนะ ช้อน และกระบอกน�ำ้ ส่วนตัวมาจาก
บ้าน เพือ่ ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน โดยในงานจะมีจดุ เติมน�ำ้ สะอาด และ
จุดล้างภาชนะไว้บริการ
๔. โรงทานจะจัดทีบ่ ริเวณโรงอาหาร โดยจะเปิดปิดเป็นเวลา โดยในรอบเช้า
เปิดตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๕. ทีมพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรปราการ มาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
๖. เปิดรับสมาชิกชมรมฯ เฉพาะในงานแสดงธรรม และรับสมัครจิตอาสา
ธรรมบริกร
๗. ท่านที่ขับรถมาเอง ขอความกรุณาไปจอดตามสถานที่ที่ก�ำหนดไว้
ในฝั่งเทคนิคกรุงเทพ
๘. ไม่อนุญาตให้น�ำเอกสารหรือสื่อธรรมะใดๆ มาแจกในบริเวณงาน
๙. ข้อแนะน�ำในการท�ำบุญในงาน
๙.๑ ถวายสังฆทานและปัจจัยสีแ่ ก่พระสุปฏิปนั โน ทีม่ าเป็นองค์บรรยาย
		
ธรรม (ทั้งนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ท่านสามารถซื้อของที่จะถวาย
		
ได้จากร้านสังฆทานของชมรม)
๙.๒ ซื้อต้นไม้ที่มาขายในงาน สนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของ
		
ชมรมกัลยาณธรรม
๙.๓ เลือกซือ้ สินค้าหลากหลายในร้านบุญต่อบุญ และร้านสังฆทาน
๑.
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ใ น ง า น แ ส ด ง ธ ร ร ม ค รั้ ง ที่ ๓ ๖
๙.๔ เลือกสรรหนังสือ ซีดี ดีวดี ี เพือ่ น�ำไปบริจาค หรือมอบเป็นของฝาก
๙.๕ ในงานครั้งนี้ เน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนามากขึ้น จึงขอเชิญชวน
ทุกท่านร่วมภาวนา ด้วยการเจริญสติ และเจริญเมตตาภาวนาต่อผู้ที่มาร่วมงาน
จงถือว่า เรามาฝึกใจ ให้ลดละ โลภ โกรธ หลง ยิ้มให้กัน อภัยให้กัน
ขออนุโมทนาทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม

ของชมรมกัลยาณธรรม
๑. รับสมัครเพือ่ นผูม้ จี ติ อาสา ร่วมช่วยเป็นพลังในการเตรียมงานแสดงธรรม
ในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สนใจสมัคร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
(งานแสดงธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒. ในงานแสดงธรรมของชมรมฯ ทุกครั้ง จะมีหน่วยการพยาบาลจากโรง
พยาบาลสมุทรปราการ มาออกตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพในกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน
๓. ขอเชิญร่วมสนับสนุนปัจจัยเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารมื้อเช้าและมื้อ
กลางวัน เพื่อให้บริการอาหารเพียงพอแก่ผู้ฟังธรรมและธรรมบริกร
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๔. รับสมัครเพื่อนร่วมอุดมการณ์แนวหลังทางธรรม ร่วมใจสละแรงกาย
แรงใจ เพื่อรับใช้พระศาสนาและพัฒนาสังคม สนใจงานจิตอาสาของ
ชมรมกั ล ยาณธรรม โปรดติ ด ต่ อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรื อ
www.kanlayanatam.com หรือ Facebook : Kanlayanatam
หรือทางไลน์กัลยาณธรรม (Id : kanl1234567)
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แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

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

เป็นธรรมทาน
ครั้งที่

วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ก�ำหนดการ
๐๖.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๒๐ น.
๑๑.๐๕ น.
๑๑.๑๕ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.

เปิดลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า
พิธเี ปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
น�ำเจริญจิตตภาวนา และตอบปัญหาธรรม
ถวายสังฆทาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน อ. เมือง จ. เชียงราย
น�ำเจริญจิตตภาวนาและตอบปัญหาธรรม
ถวายสังฆทาน และปิดงาน
ถ่ายทอดสด ผ่านทาง kanlayanatam TV
ทางลิงค์ http://www.kanlayanatam.com/ktv1.htm
ใน .. เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม ..
และถ่ายทอดสดผ่าน youtube และ Fanpage Kanlayanatam

จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ร่วมกับ  มูลนิธิสุปฏิปันโน และ ชมรมกัลยาณธรรม

