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1. บทน�ำ

หนังสือเรือ่ ง “ธรรมโอสถ” ของพระธรรม
สิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ได้บรรยายธรรม
เพื่ออธิธรรมกับการบ�ำบัดโรค ซึ่งศิษยานุศิษย์ได้
รวบรวมแล้วเขียนเชิงพรรณนาโวหาร ที่พระธรรม
สิงหบุราจารย์ ได้เมตตาแสดงธรรมในการรักษาโรค
เพื่อเป็นธรรมทานแก่ประชาชนทั่วไป ให้มีความ
ตระหนักในการน�ำธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันแบบง่ายๆ ไม่ต้องมีความยุ่งยากมากนัก
เพียงแต่เตรียมตัว เตรียมกายให้พร้อมกันสภาวะ
การเปลีย่ นแปลงเปิดใจกว้างยอมรับการเปลีย่ นแปลง
แล้วใจก็จะเป็นสุข ภาษาที่ใช้ก็เป็นที่ภาษาที่ง่าย
และเป็ น ภาษาร่ ว มสมั ย เหมาะส� ำ หรั บ การอ่ า น
ในเวลาว่าง ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 101 หน้า
*

ขนาด A4 พับครึ่งมีความกระชับในการพกพา
จึ ง เห็ น ว่ า หนั ง สื อ ที่ ค วรน� ำ มาศึ ก ษาเพราะเป็ น
หนังสืออธิบายถึงการน�ำธรรมมาบ�ำบัดโรคกาย
และใจได้เป็นอย่างดี

2. โครงสร้างหนังสือ

โครงสร้างหนังสือธรรมโอสถ แต่งโดย
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) หนังสือ
เล่มนีไ้ ด้แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ 13 หัวข้อ โดยผูว้ จิ ารณ์
จะน�ำมาวิจารณ์เพียง 4 หัว คือ 1) คนเข้าถึงธรรม
หายจากโรคได้ 2) เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทางจิตต้อง
รูจ้ กั ฝืนใจ และ 3) การรักษาตนให้เป็นปกติ 4) ทาง
ชีวิตที่ปลอดภัย ฯลฯ เป็นต้น ที่น�ำมาวิจารณ์เพียง
4 หัว เพราะเห็นว่ามีเนื้อหาที่สมควรแก่การศึกษา
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ในส่วนทีไ่ ม่นำ� มาก็เพราะส่วนมากก็จะเป็นบทสวด
เสียมากกว่าจึงจ�ำต้องละไว้
หนังสือเล่มนี้ ได้พูดเกริ่นถึงเรื่องการดูแล
ตนเองด้วยการสวดมนต์ นั่งกรรมฐานพิจารณา
ตนเอง จึงรู้การเคลื่อนไหวของกายจิตของตนเอง
โดยไม่ต้องพึ่งใคร ให้พึ่งตัวเราเป็นคนแรก จึงเห็น
ได้ว่า การร่างโครงสร้างของเนื้อหาในหนังสือนี้
ดู เ หมื อ นจะร่ า งรากฐานไว้ ไ ด้ ค ่ อ นข้ า งดี เ หมาะ
ส�ำหรับผูท้ เี่ ริม่ สนใจศึกษากรรมฐาน เพือ่ หาหนทาง
ดับทุกข์ใจได้เป็นอย่างดี สิ่งที่น่าสังเกตอีกประการ
หนึ่งคือการวางเลขหัวกระดาษ จะมีการเรียงข้าม
ล�ำดับเลยหมายถึง 01 ลัดไปทีห่ น้า 11 แล้วก็ลดั ไป
ถึงหน้า 89 นัน้ แสดงหนังสือ ธรรมโอสถนีน้ า่ จะเล่น
ใหญ่แต่ยกมาเป็นบางประเด็นเท่านัน้ ขณะเดียวกัน
ผู้วิจารณ์ยกมาเฉพาะข้อที่เห็นว่า มีความน่าสนใจ
ศึกษาแนวคิดของท่านเท่านั้น

3. เนื้อหาการวิจารณ์

ตามทีผ่ วู้ จิ ารณ์ได้ศกึ ษาหนังสือธรรมโอสถ
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ได้ เ มตตาบรรยายแก่ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ สามารถสรุ ป เนื้ อ หา
จากหนังสือได้ 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
ประเด็นแรก: คนเข้าถึงธรรมหายจาก
โรคได้
คนมีความเครียดไม่ควรมาปฏิบตั กิ รรมฐาน
การปฏิบตั กิ รรมฐานไม่อาจท�ำให้หายเครียดแต่อาจ
ท�ำให้เสียใจ เสียสติได้ สิง่ ทีค่ วรท�ำเมือ่ มีความเครียด
คือ รักษาจิตใจให้เป็นปกติเสียก่อน (พระธรรมสิงห
บุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม),  2549, หน้า 5) ในกรณี
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ที่ต้องใช้ยาก็ต้องใช้ ในกรณีท่ัวไปที่ความเครียด
มีไม่มากเราอาจคลายความเครียดได้ดว้ ยการก�ำหนด
ลมหายใจลึกๆ ให้เต็มปอดแล้วพยายามให้ประสาท
และร่างกายทุกส่วน ตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้าผ่อนคลาย
ลงไปตามลมหายใจ วิธนี เี้ ป็นวิธที ที่ ำ� ให้จติ และร่างกาย
ประสานกัน ด้วยการให้จติ ปล่อยวางทุกอย่างทีม่ อี ยู่
พร้ อ มกั บ การผ่ อ นคลายของร่ า งกายในกรณี ที่
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ได้กล่าวถึง
เรื่ อ ง การรั ก ษาโรคด้ ว ยธรรมโอสถจะเห็ น ว่ า
คนปกติ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งรั ก ษาโรคด้ ว ยธรรมก็ ไ ด้
แต่ต้องรักษาจิตให้ดี ในธรรมโอสถของท่านนั้น
เหมื อ นจะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ยุตโต) (2523) ทีก่ ล่าวว่า
ร่างกายนัน้ ไม่สามารถอยูต่ ามล�ำพังได้ จ�ำต้องอาศัย
จิตจึงจะเกิดเป็นชีวิตได้ ความสัมพันธ์กันระหว่าง
กายกับจิตใจ คือ เมือ่ กายเจ็บไข้ได้ปว่ ย ก็มกั จะรบกวน
ท� ำ ให้ จิ ต ใจไม่ ส บายไปด้ ว ย เพราะว่ า ร่ า งกาย
เจ็บปวด จิตใจ มีห่วงหน้าพะวงหลังต่างๆ มีความ
ไม่สมปรารถนา ท�ำให้แสดงออกมาทางร่างกาย
ในประเด็นนี้ก็จะเห็นว่า กายกับจิตใจจ�ำต้องเป็น
ของคู่กันไม่สามารถแยกออกได้ เมื่อไหร่ก็ตาม
กายป่วย จิตจ�ำต้องป่วยเช่นกัน กายกับจิตใจมีผล
ส่งถึงกัน พระพุทธองค์ทรงเป็นนายแพทย์ผเู้ ยียวยา
โรคทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือโรคทาง
วิญญาณ ท่านพุทธทาสภิกขุ (2551) ท่านกล่าวว่า
โรคทั้งปวงนั้นคือ เป็นโรคตัวกู-ของกู พอเป็นโรค
ตัวกู-ของกู มันก็กันเอาๆ มันเจ็บปวด แล้วบางที่
มันลึก จนไม่แสดงความเจ็บปวด คนก็ยิ่งไม่รู้จัก
ก็แปลว่าร้องให้อยูต่ ลอดเวลา ทัง้ ทีไ่ ม่รวู้ า่ เป็นอะไร
นีเ้ รียกว่า โรควิญญาณ การรักษาโรคทัง้ ของปราชญ์
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ทางศาสนาจะเห็นว่า จะมีทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างกัน ที่ว่าเหมือนก็ต้องที่ว่ากายกับ
จิตใจมาพร้อมเมื่อกายเจ็บย่อมส่งผลให้กับจิตใจ
เมื่อจิตใจยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมแสดงออกทาง
กายในส่วนที่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ที่การมอง
ขบวนการเกิดโรคของบุคคลว่า เมื่อไรก็ตามถึง
คนเรายืดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อเป็นไรทางจิตใจ
ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ ค งเป็ น เพราะทั้ ง สามท่ า นมี ภู มิ รู ้
ภูมิธรรมที่แตกต่างกัน แต่ในทัศนะของผู้วิจารณ์
เห็นสอดคล้องกับทั้งสามนักปราชญ์ในส่วนที่กาย
กับจิตใจย่อมมีความสัมพันธ์เพราะส่งผลถึงกัน
และกัน อย่างกายเจ็บ จิตใจก็ตอ้ งเจ็บ อาการเจ็บนี้
เป็นผลของกันและกัน จึงได้เมือ่ สิง่ นีเ้ จ็บ สิง่ นีก้ เ็ จ็บ
เมื่อสิ่งนี้ไม่เจ็บ สิ่งนี้ก็จะไม่เจ็บ เป็นต้น
ประเด็นทีส่ อง: เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทางจิต
ต้องรู้จักฝืนใจ
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)
แห่งวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บรุ ี ได้แสดงธรรมทัศนะ
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ยอดฮิ ต ของการค้ น คว้ า ทาง
วิทยาศาสตร์ เกีย่ วกับความลีล้ บั อืน่ ๆ และเรือ่ งราว
ของไสยศาสตร์ไปแล้วในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
ทางจิ ต แห่ ง ชาติ ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์บางเขนว่า วิทยาศาสตร์ทางจิต คือ
การศึ ก ษาทั้ ง ปวงที่ ท� ำ ให้ ค นเราสามารถค้ น หา
และเข้าใจจิตของตัวเองได้ เมื่อใดก็ตามคนรู้จัก
ฝืนจิตของตัวเองได้ วิทยาศาสตร์ทางจิตก็จะเกิดขึน้
โดยทันที
ส�ำหรับคนทีเ่ รียนรู้ และเข้าใจวิทยาศาสตร์
ทางจิตได้นั้น ต้องเป็นคนมีปัญญาและรู้จักวาระ
ของจิ ต หรื อ อาจกล่ า วง่ า ยๆ ว่ า คนที่ จ ะค้ น หา
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วิทยาศาสตร์ทางจิตได้ ต้องรูจ้ กั อ่านอารมณ์ตวั เอง
ให้ ไ ด้ หากคนเราต้ อ งการจิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง แล้ ว
ต้องรู้จักการฝืนจิต ในขณะที่คนที่ประมาทแล้ว
จะไม่สนใจอารมณ์ของตัวเองเลย บางคนบอกว่า
วิทยาศาสตร์ทางจิตเป็นเรือ่ งทีเ่ หลวไหลนัน้ เพราะ
คนมันเหลวไหล เนือ่ งจากโดยธรรมชาติแล้วจิตของ
คนก็เหมือนกับน�้ำ  ที่มักไหลลงสู่ที่ต�่ำอยู่เสมอๆ
ชอบไหลไปตามอารมณ์หรือตามความพอใจของ
ตัวเอง มนุษย์ควรเอาอย่างปลาทีส่ ามารถว่ายทวนน�้ำ
ขึ้นสู่ยอดเขาได้ ไม่ใช่ปล่อยตามอารมณ์ของตัวเอง
มีคำ� กล่าวว่า ผูห้ ญิงทีน่ า่ เกลียด คือ ผูห้ ญิงทีต่ ามใจตัว
ผูช้ ายทีน่ า่ กลัว คือ ผูช้ ายทีไ่ ม่เกรงใจคน คนเหล่านี้
ไม่มวี ทิ ยาศาสตร์ทางจิตพระพุทธศาสนามองบุคคล
เหล่านี้ว่า เป็นคนไม่ระวังจิต บุคคลที่ไม่ระวังจิต
มักเป็นผู้ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ที่เข้ามาจึงมักจะ
คิดว่าวัยส�ำคัญ เพศส�ำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ด้วยเหตุนี้
ทางพระพุ ท ธศาสนาจึ ง ให้ พิ จารณาเห็ น สั พ เพ
ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น (พุทธทาสภิกขุ, 2551) เพราะเป็น
การตัง้ อยูบ่ นความเสือ่ ม ในกรณีเดียวกันพระพุทธเจ้า
ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ได้ตรัส
สอนพระราหุลถึงการพิจารณาธาตุ 5 คือ ดิน น�้ำ 
ไฟ ลม และอากาศ โดยแยกออกเป็นส่วนๆ ได้ตรัส
แก่พระราหุลว่า ราหุล! เธอจงท�ำจิตให้เหมือน
น�้ำเถิด เมื่อเธอท�ำจิตให้เหมือนน�้ำแล้ว จะไม่เกิด
ความชอบหรือความชัง ครอบง�ำจิตได้ (มหาราหุโล
วาทสูตร 13/126) จากข้อความนี้จะเห็นว่า น�้ำ
มีธรรมชาติไหลไปสู่ที่ต�่ำ  แต่ว่าโดยสภาวะแล้ว
น�้ำย่อมเป็นของสะอาดช�ำระของสกปรกได้ทุกเมื่อ
และเป็นของดืม่ กินเพือ่ มีชวี ติ ช่วยเหลือแก่สรรพสัตว์
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ทัง้ หลายทัง้ ปวง จิตของคนเราก็เช่นกันมีธรรมชาติ
สะอาด แต่มีลักษณะสะสมเป็นธาตุรู้หรือธาตุคิด
ที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบ
เป็นสอนให้ราหุลเข้าใจในลักษณะจิต ซึง่ ถือได้เป็น
แพทย์ตน้ ต�ำรับในการรักษาโรคทางจิตได้เป็นอย่างดี
ซึง่ ในประเด็นนีพ้ ระพุทธเจ้าได้รกั ษาใช้ในการรักษา
พระองค์จนหายขาดแล้วโดยสิ้นเชิงในวันที่ตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หลังจากนัน้ ก็ได้ประกาศ
วิธีการรักษาโรคนี้แก่สัตว์ทั้งปวง ด้วยพุทธพจน์
บทหนึ่งว่า “จิตตัง ทันตังสุขาวหัง” จิตที่ฝึกฝนมา
ดีแล้ว น�ำมาซึ่งความสุข ทั้งโลกนี้ และโลกหน้า
นอกเหนื อ จากนั้ น แล้ ว พระพุ ท ธองค์ ยั ง เป็ น
นักวิทยาศาสตร์ทที่ รงค้นพบศาสตร์ทางจิตมานาน
กว่า 2,000 ปีแล้ว โดยมีหลักง่ายๆ คือ “ต้องฝืนจิต”
จะปล่อยตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้ดังกล่าวมาแล้ว
ในข้างต้น
แต่สิ่งที่อยากจะขอย�้ำก็ คือ เวลาในโลกนี้
เหมือนกันหมด ไม่มีการเหลื่อมล�้ำกันขึ้นอยู่กับว่า
ใครจะใช้เวลาได้อย่างมีคณ
ุ ค่าได้มากกว่ากันเท่านัน้
คนเราควรรู้จักท�ำจิตให้เจริญไม่เปลืองเวลาหาก
พิสจู น์วทิ ยาศาสตร์ทางจิตได้ ก็จะค้นพบและเข้าใจ
ความต้องการพืน้ ฐานของคน 10 ประการ (พระธรรม
สิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม), 2549, หน้า 13)
ได้แก่ 1) ความรัก 2) ต้องการมีคนนิยมชมชอบ
3) อยากได้รับความเลื่อมใสศรัทธา 4) ชอบความ
มีมนุษยสัมพันธ์ 5) ต้องการได้รับความเอาใจใส่
จากคนรอบข้าง 6) มีคนเคารพนับถือ 7) ต้องการ
ความเมตตา 8) ต้ อ งการความเห็ น อกเห็ น ใจ
9) ต้องการความเป็นกันเอง และ 10) ต้องการ
ความเป็นธรรมชาติ
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สิ่งเหล่านี้คือผู้ที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ทาง
จิตต้องศึกษา ทั้งนี้คุณลักษณะของคนฉลาดหรือ
ผูท้ มี่ วี ทิ ยาศาสตร์ทางจิตประการหนึง่ ก็คอื เป็นคน
ที่ไม่เชื่อใครง่ายๆ แต่ในที่น้ีไม่ได้หมายความว่าจะ
กลายเป็นคนหัวแข็ง ตรงข้ามกลับเป็นคนที่สอน
ง่ายเพราะยอมรับฟังด้วยข้อเท็จจริง และความเป็น
เหตุและผล จึงเป็นผู้รับการสอนได้ง่าย
ผู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิต คือ ต้องเป็น
คนที่เอางาน มีความขยัน ไม่ขี้เกียจ การบริหารจิต
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องไปนั่งสมาธิหรือบวชชีพราหมณ์
ซึ่งเมื่อกลับมาแล้วก็ขี้เกียจ ไม่ท�ำงานอย่างนี้ไม่ใช่
วิทยาศาสตร์ทางจิต
ถ้าท่านมีวทิ ยาศาสตร์ทางจิต ท่านก็จะฝืน
จิตให้เหนือโลกได้ และผู้ที่มีจิตที่เหนือโลกนี้ก็จะ
มองโลกอย่างแจ่มใส เป็นคนรู้จักและเข้าใจโลก
สามารถท�ำประโยชน์ตอ่ โลก โดยจิตทีเ่ ป็นกุศลแล้ว
ก็จะท�ำงานได้ทกุ เรือ่ ง แต่หากเป็นผูต้ ำ�่ กว่าโลกก็จะ
มองคนในแง่ ร ้ า ย เห็ น ศาสนาอื่ น ก็ ไ ม่ ดี ไ ปหมด
นอกจากนี้ ผู้ค้นพบวิทยาศาสตร์ทางจิตก็จะพึ่ง
ตัวเองได้ สอนตัวเองได้ การศึกษาวิทยาศาสตร์ทาง
จิตจะพิสจู น์ให้เห็นว่า จิตใจสามารถท�ำอะไรได้บา้ ง
ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จ ารณ์ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ แนวคิ ด
เชิงวิทยาศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
จิตใจ เพื่อให้คนเราได้รู้จักจิตใจของตัวเองมากขึ้น
หากสามารถฝึกจิตได้แล้วก็ต้องรู้จักใช้ในทางที่ดี
ไม่ใช้ในทางทีเ่ สียหาย เช่น การใช้อำ� นาจจิตในทาง
ทีไ่ ม่ดเี ป็นต้น จิตใจของมนุษย์ยงั มีขอ้ เร้นลับอีกมาก
ให้ศึกษา เมื่อศึกษาและรู้จักจิตของตนเองแล้ว
ก็จะเข้าใจได้ทั้งตัวเราและผู้อื่น โดยไม่ต้องไปคอย
ศึกษาจากคนอื่น

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564) 		

ประเด็นที่สาม: การรักษาตนให้เป็นปกติ
ท่านได้อธิบายถึงการรักษาตนเพื่อให้เห็น
การเกิด การสร้างความส�ำนึกว่าสิ่งทั้งหลายก�ำลัง
เปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงที่แน่นอนสัพสัตว์
ทุกทั่วคนจะต้องพบ ไม่วันใดวันหนึ่ง จึงจ�ำต้อง
รักษาตนให้เป็นไปตามปกติทจี่ ะพึงเป็นดังค�ำกลอน
ว่า “เราเกิดมา เพื่อรอเวลาตาย เราได้มา เพื่อรอ
เวลาเสีย เรามี เพือ่ รอเวลาหมด เราพบ เพือ่ รอเวลา
พลัดพราก”
ท่านได้อธิบายว่า เวลานั้นจะมาถึงเมื่อใด
ไม่มีใครทราบ แม้แต่เราเองในการรักษาตนให้เกิด
ความปกติ การที่ได้อธิบายอย่างนี้ก็คงเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในสัจธรรมอันเป็นธรรมชาติที่ปรากฏ
ในการเป็นของไม่เที่ยง ตัวเราไม่เที่ยง กาลเวลาไม่
เทีย่ ง สัพสิง่ ไม่เทีย่ ง เป็นการให้สติกบั สังคมว่าอย่าง
เป็นผูป้ ระมาท จงขวนขวายในคุณงามความดีให้แก่
ตัวเองและสังคม แต่การจะขวนขวายจ�ำต้องมีหลัก
ธรรมเป็นเครื่องยึด ท่านได้เสนอหลักแห่งความ
ถูกต้องที่แน่นอน 4 ประการ คือ 1) หมั่นระลึกถึง
ความดีของท่านที่ทรงคุณความดีระดับสูงไว้เป็น
ประจ�ำ  2) หมั่นสร้างความรัก ความปรารถนาดี
แก่คนและสัตว์ทงั้ หลายเป็นประจ�ำ 3) หมัน่ ระลึกถึงว่า
สิ่งที่ทั้งปวงในโลกนี้ตามสภาพที่แท้จริงไม่มีอะไร
สวยงาม ไม่มีอะไรน่ารักใคร่หลงใหล แต่มีลักษณะ
ที่พึงรังเกียจ เพราะความปฏิกูลของมันตามสภาพ
ที่เป็นจริง 4) หมั่นระลึกถึงสิ่งที่เป็นจริง และความ
จริงประการสุดท้ายของชีวติ ร่างกาย คือ ความตาย
ไว้เป็นประจ�ำ  เพื่อน�ำความส�ำนึกไปในทิศทางที่
ประสงค์ คือ บารมี-อารมณ์-กรรมฐานทางประเสริฐ
ของการด�ำเนินชีวิตจึงได้แก่การวางเฉยในอารมณ์
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ทั้งปวง คือ อุเบกขา อารมณ์ที่น่ารัก ดีใจผ่านมา
ก็เฉย อารมณ์ที่น่าชัง เสียใจผ่านมาก็เฉย อารมณ์
ที่น่าตระหนก ตกใจผ่านมาก็เฉย
โดยมีความส�ำนึกว่า อะไรจะเกิดไม่ว่าจะ
ดีหรือไม่ดี มันก็ต้องเกิด อะไรจะดับจะดีหรือไม่ดี
มันก็ต้องดับ เราจะห้ามมันไม่ให้เกิด ไม่ให้ดับไม่ได้
เหมือนห้ามความร้อน ความหนาวไม่ได้ฉันนั้น
(พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม), 2549,
หน้า 17) ผลก็คือ 1) ไม่เสียโครงการของชีวิตที่
ส�ำคัญ 2) ไม่ตอ้ งเศร้าโศกเสียใจ 3) ไม่ตอ้ งห่วงหน้า
พะวงหลัง 4) ไม่ตอ้ งล่องลอยไปตามอารมณ์ นัน่ คือ
ทางแห่ ง ความส� ำ เร็ จชั้ นยอดของมนุ ษ ยชนเป็ น
บารมีที่ใหญ่ยิ่งเป็นยอดบารมี
เมื่ อ กายป่ ว ย จิ ต ใจมั ก จะป่ ว ยไปด้ ว ย
การรักษากายกับจิตมักมีความแตกต่างกันอย่าง
เช่น การรักษาทางด้านร่างกายนัน้ ก็เป็นภาระของ
แพทย์ที่จะพยายามจัดการแก้ไขด้วยหลักวิชาการ
ในการรักษา แต่ทางด้านจิตใจจ�ำต้องมีธรรมในการ
รักษาเช่นเดียวกัน (พุทธทาสภิกขุ, 2551, หน้า 39)
พระพุทธองค์เป็นแพทย์ผู้เยี่ยวยาโรคของสัตว์โลก
ทั้งปวงนั้นหมายถึง โรคอวิชชา โรคที่ท�ำให้เกิด
ความรูส้ กึ ยึดถือเป็นตัวตน เป็นของตนและอุปาทาน
นี้มันก็กัดเอาๆ กัดเอาดวงวิญญาณ ให้คนนั้นเป็น
ทุกข์ทรมานเหลือที่จะกล่าวได้การที่ท่านพุทธทาส
ภิกขุ มักจะให้ความส�ำคัญกับโรคทางจิตวิญญาณ
ส่ ว นพระธรรมสิ ง หบุ ร าจารย์ (จรั ญ ฐิ ต ธมฺ โ ม)
ให้ความส�ำคัญกับโรคอันเป็นอารมณ์ที่เข้าผูกมัด
แต่ละอย่างก็ตามทั้งอาการนั้นจ�ำต้องรักษาด้วย
ธรรมโอสถเมื่อกัน เพราะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจิตใจที่
เข้ายึดติดในอารมณ์เช่นกัน
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ประเด็นที่สี่: ทางชีวิตที่ปลอดภัย
การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชีวิต
เป็นภารกิจที่มีความส�ำคัญสูงสุดเพื่อชีวิต ชีวิตที่
ปลอดภัยเป็นชีวิตที่มีคุณประเสริฐสุด เพราะเป็น
ที่มาแห่งความสงบสุขอันเป็นยอดปรารถนาถึง
ปลอดภัยเมื่อใดก็เป็นอันถึงจุดหมายที่พึงประสงค์
เมื่อนั้น เพราะความปลอดภัยคือความไร้ปัญหา
ภัยของชีวติ ได้แก่ 1) ความเศร้าโศกเสียใจ 2) ความ
ร้องไห้บ่นเพ้อร�ำพัน 3) ความล�ำบากกาย 4) ความ
ล�ำบากใจ 5) ความแค้นใจ ความช�้ำใจ
ซึ่งแต่ละอย่างย่อมท�ำให้ชีวิตเดือดร้อน
กระวนกระวาย จึงนับเป็น “มหาภัยของชีวิต”
เพราะเป็นทีห่ วาดกลัวของชีวติ ยิง่ นัก ภัยชีวติ ทัง้ 5
ย่อมมาจากความต้องพลัดพรากจากคนรัก จาก
ของรัก และจากสิ่งรัก ความต้องคลุกคลีอยู่กับคน
ที่เกลียด ของที่เกลียด และสิ่งที่เกลียด และความ
ผิดหวัง คือ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น
ถ้าไม่มีความรัก ไม่มีความเกลียด ไม่มี
ความหวัง ภัยชีวิตทั้ง 5 ก็ไม่มี ดังนั้น ทางที่ดีก็คือ
ป้องกันความรัก ความเกลียด ความหวัง ไม่ให้
เกิดขึ้นในความคิดนึกหรือความรู้สึกก็หมดภัยแน่
(พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม), 2549,
หน้า 20) โดยศึกษาธรรมดาของสัตว์โลกให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจนจนเกิดตัวปัญญาว่า
1. สั ต ว์ โ ลกถู ก ตั ว ชราน� ำ ไป ไม่ ยั่ ง ยื น
ไม่แน่นอน ไม่คงที่
2. สัตว์โลกไม่มีความเป็นใหญ่ในตัวเอง
ไม่มีใครป้องกันตัว ต้องเจ็บต้องตายทั้งหมด
3. สั ต ว์ โ ลกไม่ มี ใ ครเป็ น ของตนเลย
ต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด
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4. สัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิจไม่รู้จักอิ่ม
เป็นทาสของตัณหา
ซึ่งท่านก�ำหนดว่าเป็นธรรมุทเทศ การที่
ท่านก�ำหนดอย่างก็คงเป็นเพราะต้องการให้เป็น
เครือ่ งน�ำไปสูค่ วามถูกต้องหรือเป็นเครือ่ งชีก้ ำ� หนด
ความถูกต้อง ความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ถูกต้อง
ความเข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจถูกต้องเป็น
เป้าหมายหลัก เมื่อคนเราท�ำใจได้อย่างนี้แล้วก็จะ
บรรเทาความทุกข์ลงได้บา้ ง ในประเด็นถือว่าได้ให้
ธรรมโอสถชั้นดีในการประคองชีวิตให้ประสบกับ
ความสุขในชีวิต
ธรรมโอสถอีกข้อหนึ่งที่ท่านได้อธิบายให้
เห็นความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งว่า ทุกอย่างย่อม
มี ก ารความเสื่ อ มโทรมเป็ น ธรรมดา ที่ ท ่ า นให้
อธิบายอย่างนี้เป็นเพราะว่า ท่านต้องการที่จะให้
พิ จ ารณาเห็ น สรรพสิ่ ง มี ภ าวะที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ปรวนแปร อาการของความเปลีย่ นแปลงปรวนแปร
ก็ปรากฏเป็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความ
ไม่มีอะไรเหลือในที่สุด ซึ่งอาการเหล่านี้มีแก่สิ่ง
ทั้งปวงในโลกนี้ทั่วกันไม่มีข้อยกเว้นว่าใครสิ่งใด
ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน ท่านจึงเรียกสามัญลักษณะ
ซึ่งแปลว่า ข้อก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่า
1. อนิจจัง ความไม่แน่นอน
2. ทุกขัง ความไม่คงที่
3. อนัตตา ความไม่ใช่ของเรา
เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ ทุกคน
ก็จะรูแ้ จ้งเห็นจริงของสภาพของโลกด้วยสิง่ ประเสริฐ
“ปัญญา” และผลที่ตามมาก็คือว่า ไม่มีอะไรที่
น่ารัก ไม่มีอะไรที่น่าเกลียด ไม่มีอะไรที่น่าหวัง
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสภาพธรรมดา เมื่อถึง
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คราวเกิดก็เกิด เมือ่ ถึงคราวดับก็ดบั ไม่มใี ครท�ำให้เกิด
ไม่มีใครท�ำให้ดับ ปัจจัยตามธรรมชาติท�ำให้เกิด
ท�ำให้ดับตามวาระของมันเอง ย่อมไม่มีความรู้สึก
ว่า จากคนรัก ของรัก และสิ่งที่รักหรือคลุกคลีกับ
คนที่เกลียด ของที่เกลียด สิ่งที่เกลียด หรือผิดหวัง
ทั้งสิ้นแล้วในที่สุด “ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ ไม่ต้อง
ร้องไห้บ่นเพ้อร�ำพัน ไม่ต้องล�ำบากกาย ล�ำบากใจ
และไม่ตอ้ งแค้นใจไม่ตอ้ งช�ำ้ ใจ” เข้าถึงสัจธรรมทีว่ า่
1. ภัยที่มีอยู่ตามสภาพ แต่คนที่ภัยไม่มี
เพราะไม่มีคนประสบภัย
2. ความทะยานอยากมีอยู่ตามสภาพ
แต่คนทะยานอยากไม่มเี พราะไม่ทราบว่าจะทะยาน
อยากให้ให้ต้องชอกช�้ำผิดหวังไปท�ำไม เหมือน
กระแสลมหรือแสงแดดที่ปรากฏอยู่ตามภาวะแต่
ไม่มใี ครมาสัมผัส ก็ไม่มใี ครรูส้ กึ เย็น รูส้ กึ ร้อนนัน่ เอง
กระแสลมปรากฏความเย็นแก่คนสัมผัส แสงแดด
ก็ปรากฏความร้อนแก่คนสัมผัส ถ้าไม่มีคนสัมผัส
ก็ไม่ปรากฏความเย็นความร้อนได้นี่คือ ทางแห่ง
ความปลอดภัยของชีวติ ถ้าพิจารณาถึงชีวติ ในอดีต
ที่ผ่านมาก็พอจะพบทางดังว่านี้ได้ (พระธรรมสิงห
บุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม), 2549, หน้า 22)  เพราะ
ว่ามนุษย์กย็ งั เป็นสัตว์โลกทีม่ คี วามรูส้ กึ ยังติดโลกอยู่
บางคราวก็ติดมาก
ยึดมาก
บางคราวก็ติดน้อย
ยึดน้อย
บางคราวดูเหมือนไม่ติดเลย ไม่ยึดเลย
การยึ ด ติ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ท� ำ ให้ ชี วิ ต
มีภาวะแตกต่างกัน คือ คราวใดติดมากยึดมาก
คราวนั้นก็มีเรื่องวุ่นวายมากปัญหามาก คือมีภัย
มาก แต่คราวใดทีต่ ดิ น้อยยึดน้อย คราวนัน้ ก็มเี รือ่ ง
วุ่นวายน้อยปัญหาน้อย มีภัยน้อย ส่วนคราวใดที่
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รู้สึกว่าดูเหมือนจะไม่ติดไม่ยึดอะไร ใครจะไปไหน
มาอย่างไร ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไร จะเสียอะไรก็เฉยๆ
จะสบายหรื อ ไม่ ส บายอย่ า งไรก็ เ ป็ น ธรรมดา
ไม่อยากรักใคร ไม่อยากเกลียดใคร ไม่มุ่งหวังสิ่งใด
ไม่มุ่งหมายอะไรจากใคร ก็รู้สึกว่าไม่มีเรื่องที่ต้อง
วุน่ วาย ไม่มปี ญ
ั หาอะไร ซึง่ เป็นสัญญาณแห่งความ
ไม่ มี ภั ย อดี ต เป็ น ฉั น ใด ปั จ จุ บั น ก็ เ ป็ น ฉั น นั้ น
และอนาคตก็เช่นเดียวกัน
ทัศนะของผู้วิจารณ์ เห็นว่า เป็นบทเรียน
ชีวิตที่ดีที่สุด มนุษย์จ�ำต้องยอมรับความจริงใน
ตัวเราให้ได้วา่ ในตัวตนเรามีกายกับจิต มีรปู กับนาม
ด้วยเหตุนโี้ รคทางกายก็คงมีอยู่ โรคทางจิตก็จำ� ต้อง
พบโรคที่เกิดแล้วสัมผัสได้ด้วยกาย โรคที่เกิดแล้ว
สัมผัสได้รบั รูด้ ว้ ยอารมณ์กม็ อี ยู่ ถ้าเป็นเช่นนีม้ นุษย์
เราก็มโี รคใหญ่อยู่ 2 อย่าง คือ โรคทางกายกายกับ
โรคทางจิตใจ การรักษาโรคทั้งอย่างจ�ำต้องมีความ
สัมพันธ์กัน แต่อาจจะมีขบวนการที่แตกต่างกัน
โรคทางกายจ�ำต้องรักษาด้วยขบวนการทางแพทย์
สมัยใหม่ ส่วนโรคทางจิตใจที่มวลมนุษย์ที่ก�ำลังตก
เป็นอยูจ่ ำ� ต้องรักษาด้วยธรรมโอสถอันเป็นต�ำรายา
วิเศษทีจ่ ะช่วยให้มนุษย์สามารถพ้นจากนีอ้ ย่างสิน้ เชิง
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ได้น�ำธรรมโอสถมาอธิบายให้กับสังคม ก็เพียงเพื่อ
ต้องการให้สังคมได้ท�ำความเข้าใจในกฎธรรมชาติ
ของโลกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ แม้พระพุทธองค์เอง
ก็ทรงน�ำประสบการณ์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จในการ
ตรั ส รู ้ ข องพระองค์ เ องมาเป็ น แนวทางในการ
สั่งสอนมวลมนุษย์ ว่าพระพุทธองค์จะเห็นทุกข์
ในที่ไหน จะทรงรู้ทุกข์ในที่ใดจะทรงรู้เรื่องเหตุให้
เกิดทุกข์ในที่ไหน ลักษณะความดับทุกข์อย่างไร
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และทรงให้ถึงความดับทุกข์ได้อย่างไร นอกจาก
สุข-ทุกข์ที่มีในตัวพระองค์เอง ด้วยเหตุนี้พระพุทธ
องค์ทรงเป็นแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ในการรักษาโรคทาง
กายและจิตใจ

4. จุดเด่นของหนังสือ

หนังสือเล่มนีผ้ แู้ ต่งได้ตงั้ ชือ่ เรือ่ งไว้นา่ สนใจ
และในส่วนเนื้อหาผู้แต่ง ได้บรรยายด้วยภาษา
ที่เรียบง่าย เรียงร้อยเหตุการณ์ไปตามล�ำดับ ท�ำให้
ผู ้ อ ่ า นสามารถจิ น ตนาการเรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ์
เห็นภาพได้ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความมีอัจฉริย
ภาพในด้านความคิดที่ละเอียดรอบคอบเฉียบคม
ความสามารถในการจัดกระบวนการความคิดอย่าง
เป็นระบบของผู้แต่ง มีเทคนิคที่ชวนให้ผู้อ่านสนใจ
ที่จะต้องอ่านให้จบเล่มได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็น
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ช ่ ว ย
อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้ง่ายขึ้น ท�ำให้เห็นว่าธรรม
สามารถสาโรค ถ้าคนเข้าใจถึงโรคนั้นอย่างกรณี
ที่ท่านได้น�ำเสนอโรคทางใจต้องมีการเยียวยาด้วย
ธรรมด้วยการเข้าไปรู้เหตุและปัจจัยในการเกิด
เมื่อเข้าใจแล้วก็ท�ำการรู้จักการปล่อยว่าง เมื่อไรใจ
ปล่อยว่างได้มันเป็นสุขในส่วนที่เป็นการรักษาโรค
ทางใจด้วยธรรมโอสถ ส่วนที่เป็นโรคทางกายนั้น
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ท่านยังได้น�ำเสนอความเสื่อมโทรมเป็นธรรมดา
ที่สร้างให้ปรากฏ ให้ท�ำความเข้าใจกับธรรมชาติ
ที่ ป รากฏว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลา
เมื่อเข้าใจความเป็นเปลี่ยนแปลงได้ใจก็เป็นสุข
การที่ท่านได้อธิบายถึงการรักษาโรคทั้งสองทาง
อย่างนีค้ งเป็นเพราะท่านต้องการแก้ปญ
ั หาทีม่ คี วาม
สับสน ความซับซ้อน และปัญหาในโลกสมัยใหม่
ที่เกิดจากระบบคิดของคนนั่นเอง การหยิบหนังสือ
เล่มนี้ขึ้นมาอ่านใหม่อีกครั้ง จึงเสมือนเป็นการ
ทบทวนการเดินทางของมนุษย์วา่ จะเดินหน้าต่อไป
อย่างไรหรือจะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับตนเอง
และสังคมอย่างไร

5. สรุป

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ท� ำ ให้ ผู ้ ศึ ก ษาเข้ า ใจถึ ง วิ ธี
การน�ำธรรมมาเป็นโอสถในการรักษาทางใจและ
กายได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนผี้ ศู้ กึ ษาจึงใคร่ขอเสนอ
หนังสือเรื่องธรรมโอสถให้บุคคลผู้ที่มีความสนใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อา่ นหนังสือเล่มนี้
บ้างถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ประเทียงปัญญาได้เป็น
อย่างดี มีกระชับ เป็นหนังสือเล่มไม่ใหญ่ แต่สมบูรณ์
ด้วยอรรถธรรม เหมาะส�ำหรับผู้ศึกษาหาวิธีบ�ำบัด
ทุกข์เสริมสร้างความสุขในจิตใจให้กับตนเองและ
คนรอบข้างเป็นอย่างดี
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