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ณ กาลครั งหนึง
ทีซาบซึงในหทัย [2]
๗ มกราคม ๒๕๕๕
ขอนอบน้ อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์นนั

วัน เสาร์ ที ๗ มกราคม พุท ธศัก ราช ๒๕๕๕ เป็ นวันแรกทีมูล นิธิศึ กษาและ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ เปิ ดให้ มีการสนทนาธรรมตามปรกติทกุ วันเสาร์ และอาทิตย์
หลังจากทีหยุดไปเนืองจากท่านอาจารย์และคณะเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที
ประเทศอินเดีย เมือต้ นเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ และ ปิ ดต่อเนืองมาจนถึงวันนี เนืองจาก
เกิดเหตุการณ์นําท่วมใหญ่ทีผ่านมา
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การสนทนาธรรมในวันแรกนีจึงมีความหมายสําหรับทุกคน ทีเฝ้ารอคอยมาโดย
ตลอด ตอนหนึงของความประทับใจ ความซาบซึงในหทัยของข้ าพเจ้ าและทุกๆ ท่านใน
วันนี เริมขึนเมือท่านอาจารย์เข้ าร่วมสนทนา ในช่วงทีสองของการสนทนาพระสูตร ช่วง
เช้ า อาจารย์สวนิต ยมาภัย ท่านขออนุญาตท่านอาจารย์ นําเสนอ "มโนปณิธาน" ทีท่าน
กล่าวเกรินนํา ความโดยสรุปว่า
เมือก่อนสินเดือนธันวาคม ท่านได้ โทรศัพท์มาสอบถามทางมูลนิธิฯ ว่า จะเปิ ด
การสนทนาธรรมเมือใด บังเอิญได้ สนทนากับคุณคําปั นและคุณคําปั นได้ กล่า วว่า รอที
จะฟังบทกวีของท่านอยู่ อาจารย์สวนิตจึงกล่าวว่า ท่านเพิงกลับมาจากมหาวิทยาลัย
รังสิต สถานทีทีท่านทํางานมานาน ได้ เห็นภาพของมหาวิทยาลัยทีได้ รับความเสียหาย
จากนํ าท่ว มใหญ่ ใ นครังนีแล้ วรู้ สึกหดหู่ เศร้ า ใจ และสลดใจมาก เพราะนําท่ว มสูง
เหลือเกิน ก็คิดว่าไม่สามารถจะแต่งบทกวีอะไรได้
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แต่ใ นเย็นวันนัน หลัง จากทีได้ เ ปิ ด ฟั ง
ธรรมจากท่า นอาจารย์ ต ามปรกติ มี
ตอนหนึงทีอาจารย์ อุไรวรรณ เนาวรุ จิ
กราบเรี ยนถามท่า นอาจารย์ว่า ความ
สุข โสมนัส ของท่า นอาจารย์ เกิด จาก
อะไร เมือไหร่ ท่านอาจารย์ก็ตอบอย่าง
เรี ยบง่ายว่า ความโสมนัสของท่านเกิดเมือรู้ว่าได้ ทําประโยชน์ในทางธรรมให้ แก่ผ้ อู ืน ซึง
เป็ นประโยคทีจับใจท่านมากจึงเกิดแรงบันดาลใจให้ ท่า นเขียนบทกวีขึนจํา นวน ๕ บท
ด้ วยกัน เมือได้ มาทบทวนในภายหลัง จึงเห็นว่า เป็ นปณิธานอะไรบางอย่างของตนเอง
หากท่า นอาจารย์ได้ ยินคงจะโสมนัส ท่า นจึงอ่าน "มโนปณิธาน" นันก่อ นการสนทนา
ธรรมจะมีขึน ดังนี

ภัยนําน่าสลดแท้
ทลายทัวมิรังรอ
ก่อพิษฤทธิ แรงพอ
สุดเลียงสุดหลีกพ้ น

เทียวหนอ
ท่วมท้ น
ผลาญชีพ
สุดเศร้ าเหลือแสน
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บ่แม้ นกาลก่อนโน้ น
เคยขาน
คําเพราะเสนาะสนิทมาน
เพือนพ้ อง
วันนีใช่เช่นวาร
วันเก่า
คงแต่เจตน์จักต้ อง
ต่อตังปณิธาน
แต่นีนานจักน้ อม
สดับธรรม
อันท่านอาจารย์นํา
แนะให้
มนสิการะโดยสําเหนียกแน่ว
พูนเพิมปัญเญศไว้
ห่อนเว้ นวางหาย
เพียรคลายความติดข้ อง
ขังจิต
ตามไตร่ตรองพินจิ
เนืองไว้
ทุกขณะจะมิคิด
ขาดใคร่ ครวญเฮย
เทอดทุกอนุสาสน์ไซร้
ถีถ้ วนทุกคํา
มิทําอัตภาพให้
เมินเฉย
เจริญจิตมิละเลย
ระลึกรู้
สารสาสน์ทา่ นเฉลย
ฉลาดรอบ
แสนยากหากหาญสู้
จวบแจ้ งสัจสาร
หลังจากนัน ท่า นได้ แ ต่งบทสรุปอีกบทหนึง ทีท่านกล่า วว่า คือบทสรุป ทีได้ มา
จากการฟั งคําสอนของท่านอาจารย์มานานหลายปี ซึงมีดงั ต่อไปนี....
ภัยพาลฤาจาบจ้ วง
จากหน ไหนเฮย
โลภะละวางจน
หมดสิน
มิวาดหวังวังวน
เวียนอยู่
แม้ โศกปลายปี กริน
ห่อนได้ หลงเหลือ
"...เป็ นอุป มานะครั บ ความโศกแค่ป ลายปี ก ริ น ห่อนได้ หลงเหลือ เรี ยนเชิญ
ท่านอาจารย์ครับ..."
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ท่ านอาจารย์ :

ค่ ะ ก็ เ ป็ นโอกาสที ดี ที เราได้ พบกั น และก็ มี โ อกาสได้ ปี ติ
อนุโมทนา ในความเข้ า ใจธรรมะ ของผู้ทีได้ ฟั งธรรมะมานาน
จนกระทังท่านสามารถทีจะ ตังปณิธาน ในชาตินี เพราะเหตุว่า
เราไม่ส ามารถทีจะรู้ได้ นะคะ เพราะว่ า ขณะนี ก็เป็ นเพียง ณ
กาลครังหนึง ผ่า นไปแล้ ว หมดไปแล้ ว ก็เป็ นอดีตทันทีทีจบ ก็เป็ น
อดีตไปแล้ ว แต่ว่า สิงทีสะสมไว้ ไม่ใช่แต่เฉพาะวันนี แม้ ในกาละ
ก่อนๆ ทีได้ ผ่านมาแล้ ว ก็ได้ สะสม จนกระทังสามารถทีจะทํา ให้
เกิดปี ติยินดีในความเข้ าใจธรรมะของบุคคลทีมีความตังใจ มันคง
ทีจะศึกษาพระธรรมต่อไป ก็เป็ นทีน่าอนุโมทนาอย่างยิง
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...เพราะฉะนัน ก็เ ป็ นเรื องทีว่า แต่ล ะคนก็จะได้ เข้ า ใจ
ชีวิต แต่ละหนึง ตามความเป็ นจริ ง เพราะว่าชีวิตของ
คุณสวนิต ก็มีการสะสมมา ทีสามารถทีจะประพันธ์ สิงที
ทําให้คนอืนเข้ าใจละเอียดขึน เช่น แม้ เพียงโศกเท่าปี ก ริน
ใช่มัยคะ? ปี กตัว ริ น เพราะฉะนัน ต้ อ งอ่า นเอง ถึงจะ
ทราบว่า ความประสงค์ของผู้เขียนจากใจของใครก็ของ
คนนัน เพราะฉะนัน จะเห็นคุณ ค่าของพระธรรมว่า ใน
ระหว่างทีทุกคน อยู่ทา่ มกลางความโศกเศร้ า แต่เมือใดที
ปั ญญาเกิด ขณะนัน ไม่โศกเศร้ า ตามทีควรจะเป็ นเพราะ
เหตุว่า ปั ญญาสามารถทีจะเห็นถูกต้ อง ตามความเป็ น
จริ งในขณะนัน ก็เป็ นการอบรมเจริ ญปั ญญาทีจะ เป็ นผู้
ตรง ทีจะเข้ าใจพระธรรม คือ สิงทีมี ในขณะนีไม่คํานึงถึง
สิงทีล่วงแล้ ว และ สิงทียังไม่มาถึง...
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...เพราะว่ า ปรกติ ใครเลย ที จะอดคิ ด ถึ งอดี ต และ
อนาคต แต่ว่ า ขณะใดก็ต ามที "คิด " ไม่ใช่ความเข้ า ใจ
ลักษณะของธรรมะ ทีกํ า ลังปรากฏ ในขณะนีพระธรรม
ทังหมด ๔๕ พรรษา ไม่ว่าจะฟั งข้ อความประทับใจใดๆ ก็
เพื อที จะให้ เ ข้ า ใจ ลัก ษณะของสภาพธรรมะ ที กํ า ลั ง
ปรากฏ ไม่ให้ ห่า งไปจากความจริ งของธรรมะ ทีกํ าลัง
ปรากฏ ในขณะนี จะช้ า จะเร็ ว จะมาก จะน้ อ ย แต่
จุดประสงค์ ก็เพือเข้ า ใจ สิงทีมีจริงๆ เป็ นปั ญญา ทีได้ รับ
จากการฟั ง การไตร่ตรอง การพิจารณา การอบรม จะเห็น
ประโยชน์สูงสุด ของปั ญ ญา ทีสามารถทีจะรู้ความจริ ง
ของสิงทีกํา ลังปรากฏ...
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...ความจริ งของสิงทีกํ า ลังปรากฏ เป็ นธรรมะซึงภาษา
บาลี ใช้ คําว่า ธรรม แต่ ภาษาไทยก็คือ ความจริง ของสิง
ทีมีจริ งๆ ทีกําลังปรากฏ ในขณะนี เมือเป็ นอย่า งนี ก็จะ
เห็นได้ ว่า จะต้ องอบรม ความรู้ ถูก ความเห็นถูก ความ
เข้ า ใจถูก มากสักแค่ไหน? ทีจะรู้ว่า ธรรมะ เป็ น ธรรมะ
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ข องใคร แล้ วก็ ไม่อ ยู่ในอํานาจ
บังคับบัญชาของใครด้วย เพราะฉะนัน ฟั ง เพือ ละความ
ไม่ร้ ู และ ความสงสัย ตังจิตไว้ ชอบด้ วยการฟั ง ไตร่ ตรอง
สภาพธรรมะ ทีกําลังปรากฏ เพราะเหตุว่าทุกครังทีมีการ
กล่ า วถึ งธรรมะ หมายความถึ ง กล่ า วถึ งสิ งที มี จ ริ งๆ
ในขณะนี ทีสามารถทีจะเข้ าใจ ตามทีได้ ฟั ง ถูกต้ อ งทุก
ประการ ก็เป็ นเรื อง ทีจะต้ องฟังต่อไป เพราะ...นีเป็ นเพียง
...ณ กาลครังหนึง
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ณ กาลครังหนึง ทีซาบซึงในหทัย
กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สจุ ินต์ บริหารวนเขตต์
ขออนุโมทนาท่านวิทยากรทุกท่าน
และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ
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