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รวมสรางพระสถูปแหงสันติภาพและสถูปในใจของเราทุกคน

สารจากบรรณาธิการ

? สี่ปกอน ดิฉันนั่งทำสารพันดาราฉบับแรก ทำคนเดียวเกือบทั้งฉบับ
โดยใชเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห 
? จำไดวาทุกเย็นเมื่อกลับมาจากที่ทำงาน ดิฉันจะนั่งเขียนสารพันดารา
ในหองนอน 
? เขียนเกี่ยวกับพระแมตารา ขอคิดธรรมะ แปลบทกวี เลาเรื่องราว
ของเด็กๆและพระอาจารย อยางมีความสุข
? แลวสารพันดาราก็มีเนื้อหามากขึ้น มีรูปแบบซับซอนไปพรอมๆกับ
การงานของพันดาราที่เติบโตมากขึ้น
? สารพันดาราฉบับนี้มีเนื้อหาหลากหลาย บางเรื่องไดเคยเผยแพรแลว
ในบล็อกของดิฉัน (http://krisadawan.wordpress.com) ที่เปนเหมือน
ไดอารี่เลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวใหญพันดารา
? สองปที่ผานมา ดิฉันลาออกจากงานเพื่ออุทิศชีวิตใหแกการงานพัน
ดาราโดยเฉพาะการกอสรางพระมหาสถูปและการพัฒนาขทิรวันใหเปน
ธรรมาศรมและศูนยทิเบต/หิมาลัยอยางเต็มรูปแบบ
? ปนี้ เราไดเห็นสถูปมนตรประภัสสรเดนตระหงานเปนองคที่ ๓ ได
เห็นศาลาวสุตาราที่ไดใชเปนที่กราบไหวพระและนั่งสมาธิภาวนา
? ไดเริ่มสรางบานดินทิเบตหลังแรกของประเทศไทยใหเปนเรือนปฏิบัติ
ธรรมของพระอาจารย ไดทำพิธีขุดดินสำหรับวันแรกของการกอสรางพระ
มหาสถูป ไดตอนรับพระอาจารยหลายทาน
? ตนสีเสียดที่จิตอาสาปลูกกันในป ๕๑ หลายตนสูงใหญ ออกดอก
เปนชอขาว มะมวง มะละกอ กลวย เสาวรส ก็ออกผลอยางนาชื่นใจ 
? ดิฉันขอนำความสุขและธรรมชาติบริสุทธิ์ของขทิรวันมาฝากเปนของ
ขวัญปใหมพรอมกับสารพันดาราฉบับนี้ ขอใหทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมี
ความเจริญรุงเรืองในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมคะ
              กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
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 บททดสอบความเพียร
การเดินรอบภูเขาไกร

ลาศโดยปกติใช้เวลา ๓ วัน 
แต่ชาวทิเบตบางคนใช้เวลา
เพียงวันเดียว

บางคนไม่เหน็ดเหนื่อย
เดินรอบเขา (โครา) มาแล้ว 
๙๙ ครั้ง

บางคนไม่เดิน แต่กราบ
อัษฎางคประดิษฐ์รอบภูเขา 

ผู้หญิงคนหนึ่งกราบมา
คนเดียว เมื่อถามว่า ทำไม
มากราบ เธอตอบเพียง มา
ตอบแทนบุญคุณของแม่ที่
เพิ่งเสียชีวิต

อีกกลุ่มหนึ่งมากราบกัน 
๘ คน แต่ละคนมีแผลที่หัวเข่า 
แต่แววตาฉายความมุ่งมั่น 

ความอ่อนน้อมและ
ศรัทธาของพวกเขาทำให้คน
สมัยใหม่อย่างพวกเราตระลึง

พวกเขาช่างใช้ร่างมนุษย์
อันประเสริฐได้อย่างคุ้มค่า 
แม้จะไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มี
เงินทองมากมาย แต่พวกเขา
มีหัวใจเปี่ยมศรัทธาที่เหนือ
คำบรรยายใดๆ

แล้วพวกเราล่ะ เราได้ใช้
ร่างมนุษย์ของเราคุ้มค่าแล้ว
หรือยัง



กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นอีกเดือน
หนึ่งที่จะอยู่ในความทรงจำไปอีก
นานเพราะฉันได้กลับไปเยือน
ทิเบตอีก หลังจากไม่ได้เดินทางไป
เลยในป ี๒๕๕๑ เนื่องจากเรื่องวุ่นๆ
ทางการเมืองที่นั่น 

การเดินทางคราวนี้มีอะไร
หลายอย่างที่ประทับใจ เพราะ
นอกจากจะได้พาคณะคนไทยไป
ไหว้พระที่ลาซาและเมืองใกล้เคียง
แล้ว ฉันยังได้เดินทางไปจาริก
แสวงบุญต่อกับเยินเต็นและอาคัง 
(โบ)้ ทางตะวันตกของทิเบต

 จุดหมายปลายทางของเราคือ 
ภูเขาไกรลาศ ศูนย์กลางจิต
วิญญาณของชาวทิเบตและหิมาลัย 

แม้ว่าจะไปทิเบตมาแล้วเกิน 
๔๐ ครั้ง แต่ฉันยังไม่เคยเดินทาง
ไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกนี้

ต้องขอบคุณอาคังที่ใฝ่ฝันจะ
ไปไกรลาศ ทำให้เราตัดสินใจเดิน
ทางไปครั้งนี้และร่วมทำให้ความ
ฝันของเขาเป็นความจริง

เราออกเดินทางจากลาซา 
ผ่านทุ่งกว้าง ทะเลทราย พื้นที่แห้ง
แล้งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจักร
เก่าแก่ที่เรียกว่า “ชางชุง“ 

วันที่สาม เราเห็นยอดเขา
ปกคลุมด้วยหิมะรายรอบด้วยหมู่
เมฆ

ชาวทิเบตเรียกยอดเขาลูกนี้ว่า 
“ติเซ‘ 

วินาทีที่เห็นยอดเขา อาคังขอ
ให้เซดอร์จอดรถ เขาพนมมือแล้ว
ล้มตัวกราบบนพื้น

เยินเต็นกับฉันล้มตัวลงกราบ
เช่นกันด้วยความรู้สึกที่ต่างกัน 

สำหรับเยินเต็น เขาตื่นเต้นที่
ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่ปู่ย่าตา
ยายเคยเล่าให้ฟัง ที่ซึ่งโยคีและ 
สิทธาจำนวนมากได้เคยมาปฏิบัติ
ธรรม 

ส่วนฉัน ไกรลาศคือพระสถูป
ธรรมชาติ ศูนย์รวมแห่งพลังความ
ดี

ที่นี่คือหัวใจแห่งศรัทธาของ
ชาวพุทธทิเบต ทั้งในสายพุทธเพิน
และพุทธจากอินเดีย 

ไกรลาศยังเป็นเมกกะของชาว
ฮินดูและเชน

การเดินทางมาไกรลาศจึง
เป็นการจาริกแสวงบุญที่สำคัญ
ที่สุดอีกครั้งในชีวิตของฉัน 

เป็นการสั่งสมบุญบารมีสำหรับ
การสร้างพระสถูปบนโลกมนุษย์

เราใช้เวลา ๔ วันเดินโครารอบ
ภูเขา 

แต่ละก้าวที่เราเหยียบบนพื้นให้
บทเรียนล้ำค่าแก่เรา โดยเฉพาะ
การประคองจิตใจไม่ให้หวั่นไหว
ต่อความยากลำบาก

ก่อนลาจาก เราหันหน้ากลับไป
ดูยอดเขาหิมะที่โผล่ออกมาจาก
เมฆพอดี

เราบอกลาไกรลาศพร้อมกับ
ตั้งปณิธานจะกลับมาใหม ่มาเดิน
รอบด้วยจิตอ่อนน้อมแต่มุ่งมั่นเช่น
ชาวทิเบตอีก  

                               /เกซัง ตาวา
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พระสถูปแหงหัวใจ
อีกหนึ่งปที่ผานไปกับการทำงานเพื่อสรางพระศานติตารามหาสถูป ที่ศูนยขทิรวัน 
หัวหิน พระสถูปไดเริ่มดำเนินการกอสรางไปพรอมๆกับการเดินทางของใจที่ทอดยาว
ไมนอยไปกวากัน
หนึ่งปที่ผานไปเราไดเรียนรูอะไรบางจากการทำงานทางธรรมอันยิ่งใหญ เราได
สัมผัสความรักของครูผูเปยมไปดวยความเมตตา ไดสั่งสมบุญบารมี ไดเรียนรูที่จะ
เปดใจ ลดตัวตนเพื่อจะไดสัมผัสถึงความรักและมิตรภาพ  ไดความอดทน มีทั้งรอย
ยิ้ม เสียงหัวเราะและน้ำตายามทอใจ

หนึ่งปผานไปประสบการณเหลานี้ คือบทเรียนทางใจอันล้ำคาที่มูลนิธิพันดารา 
สมาชิกและผูมีจิตศรัทธาทุกทาน ไดมีสวนรวมในการเรียนรูไปดวยกัน เรา
สามารถเก็บประสบการณดีๆไวกับตัวเราและระลึกถึงในวันขางหนา แตคงจะดีไม
นอยหากเรามีโอกาสการแบงปนเรื่องราวการทำงาน ขอคิดตางๆที่เราไดรับรูกับ

การทำงานในโครงการพระศานติตารามหาสถูปใหกับผูอื่น                              
      ปใหมทิเบต ( 14 กุมภาพันธ) ที่จะมาถึงนี้ ทางมูลนิธิพันดาราจะจัดทำหนังสือพระศานติตาราพระสถูป
แหงหัวใจ รวบรวมขอมูลการกอสรางพระสถูป แบบพิมพภาพจากสถาปนิก แนะนำคณะผูรวมทำงานตางๆ ที่
สำคัญจะประกอบดวยเรื่องราวประสบการณของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ สรางพระศานติตารามหาสถูป เพื่อ
เปนที่ระลึกถึงความทรงจำในชวงหนึ่งปที่ผานมา                                                        
  ? มูลนิธิอยากขอชักชวนสมาชิก จิตอาสารวมสงเรื่องราวสั้นๆ ประมาณ 1หนากระดาษ A4 บอกเลาถึง
ความรูสึกประสบการณ แรงบันดาลใจและการเรียนรูจากการทำงานเพื่อพระสถูปรวมกัน เรื่องราวเหลานี้จะ
กลายเปนบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตรใหผูคนทั่วไปได รับรูถึงความตั้งใจอันดีงามของทุกฝายที่เกี่ยวของที่จะ
สรางพระสถูปแหง ความรักและกรุณาอันไมมีประมาณของพระโพธิสัตวตารา?                              
 ? หากทานใดประสงคจะมีสวนชวยเหลือหรือคำแนะนำในการพิมพหนังสือพระสถูป แหงหัวใจ ทางมูลนิธิ
ขอนอมรับดวยความขอบพระคุณเปนอยางสูง โปรดติดตอโดยตรงที่ 1000tara@gmail.com โทร: นุช 
0869775867 หรือ อ. กฤษดาวรรณ 0813431586
? กำหนดสงตนฉบับ  15 มกราคม  2553 ที่คุณจิ๊ก e-mail : jickryan@yahoo.com

ต่อไปนี้การกระทำของเราทุกยาง
กาว ทุกชั่วลมหายใจ จะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของสรรพสัตวเทานั้น 
โพธิจิตคืออะไร?
โพธิจิตคือ จิตอันตั้งมั่นดวยความ
จริงใจในการเพียรปฏิบัติธรรม เพื่อ
บรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เพื่อบำเพ็ญประโยชนแกสรรพสัตว
ทั้งปวง ซึ่งเปนหัวใจคำสอนใน
พระพุทธศาสนามหายานและวัชร
ยาน โพธิจิตเกิดจากการพิจารณา
วา สรรพสัตวทั้งหลายเคยเปนแมที่

ไดเลี้ยงดูเรามาในชาติภพกอน ดัง
นั้น สรรพสัตวจึงมีบุญคุณกับเรา
อยางประมาณไมได ซึ่งวิธีการที่ดี
และประเสริฐที่สุดในการตอบแทน
บุญคุณของสรรพสัตวที่ยังเวียนวาย
อยูในทะเลทุกข จึงไดแกการตั้งจิต
มั่นและเพียรปฏิบัติเพื่อบรรลุเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะมีแต
พระองคเทานั้น ที่สามารถชวย
เหลือสรรพสัตวใหกาวพนจากทะเล
ทุกข บรรลุถึงความสุขสูงสุดได
อยางสมบูรณ     
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?     /โสรัจจ หงศลดารมภ        

ชวนคิด 

ความเกงไมไดอยูที่การไดปริญญา แตอยูที่จิตใจภายใน คุณรูเทาทันตัวเองมากนอยเพียงไร 
คุณเขาใจความหมายของการดำรงชีวิตอยูหรือไม                        

การอบรมฑากินี (Dakini Training) ครั้งที่ 2 
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ณ ศูนยขทิรวัน

? “ฑากินี” ในภาษาทิเบต เรียกวา “คันโดรมา” หมายถึง ผูทองในทองฟาดวยจิตอิสระ ปราศจากขอบเขต 
ปราศจากการปรุงแตง ประเมินคา และดวยความเขาใจธรรมชาติอยางถองแท                              
        “วิถีฑากินี” เปนการนำภูมิปญญาโบราณของทิเบตมาใชเพื่อเปนแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในโลก
สมัยใหมและเปนจุดเริ่มตนในการทำความเขาใจจิตเดิมแทที่ใส กระจาง สันติ และเปยมไปดวยความเมตตา
กรุณาอยางไมมีประมาณ                                                                            
   ? ? ครั้งนี้เปนครั้งที่สองที่พันดาราจัดอบรมฑากินี เพื่อนเดินทางที่มาเขารวมการอบรมเปนผูทำงาน

องคกรจากบริษัท Precision Parts 26 คน นับเปนครั้งแรกที่ศูนยขทิรวันได
ใหการตอนรับเพื่อนจากแวดวงธุรกิจที่สนใจมาเรียนรู มาอยูรวมกันอยางสันติ 
และมาประกอบบุญกุศลดวยกัน

คุณวิรัช กัลยาณมิตรที่ไปลาซาดวยกันอาสามา
รวมเรียนรูและแบงปนประสบการณ คุณนริศก็ตามมาใหกำลังใจและเปนแรง
สำคัญในการฉายหนัง ดูแลเครื่องเสียง และความเรียบรอยทั่วไป

? ผูเขาอบรมเดินทางมาถึงขทิรวันตอนสามทุมครึ่งของวันศุกร  เปลกับแตเปน
กัลยาณมิตรจากการอบรมฑากินีครั้งแรก ดวยความปรารถนาจะใหเพื่อนรวมงานไดเรียนรูบนวิถีฑากินี เพื่อให
พวกเขารูจักใจตนเองใหมากขึ้น ใหทำงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดฝกที่จะฟงเพื่อนรวมงานและเปดใจใหแก
เขา และเพื่อใหไดสัมผัสความรัก ความสุข ความเบิกบาน พรอมๆกับการทำบุญกับมูลนิธิ ทั้งสองคนจึงรวมกัน
จัดงานในครั้งนี้                                                                                     
  ? หลังเก็บสัมภาระ เราดูหนังกลางแปลงกลางแสงดาว เราแนะนำตัวตอกัน ทุกคนเริ่มเรียนรูที่จะนั่งอยูใน
วงกลมศักดิ์สิทธิ์ ฉันใหการบานเรื่องการเตรียมจิตและพินิจความฝนกอนนอน ทุกคนดูสดชื่นแมวาจะเปนเวลา
เกือบเที่ยงคืนเมื่อเราแยกยานกันไปนอน
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วันเสาร 5 ธันวาคม 52

ฉันตื่นนอนพรอมกับเสียงเตรียมอาหารของเพื่อนๆจาก Precision Parts พวกเขาแบงกลุมชวยกันทำอาหาร
อยางสนุกสนาม ดูไมมีทีทาวาจะงวงนอนทั้งๆที่เมื่อคืนนี้นอนกันเพียงคนละ 5 ชั่วโมง ฉันรูสึกปลอดโปรง  
ฑากินีเทรนนิ่งเปนกิจกรรมที่ทำใหใจเบิกบานเหมือนใจของเด็กๆ

เมื่อไดเวลา 7 โมงเชา พวกเรามา ชุมนุมที่ศาลา กลุมแมครัวพอครัว
ก็มารวมดวย ลมหนาวมาสัมผัส กาย แดดออนๆในยามเชาสาด
สองเขามาในศาลา เรานั่งสมาธิ ดวยกัน หายใจเขานำธาตุทั้งหาที่
บริสุทธิ์เขามา หายใจออกนำยา พิษทั้งหาออกไป (โลภะ โทสะ 
โมหะ ริษยา และหยิ่งยะโส) เรา ทำอภิวาทโยคะพรอมกัน นอกจาก
จะเจริญในศรัทธาในพระรัตนตรัย เรายังตั้งจิตนึกถึงบุญคุณของคุณ
พอ นำพาทานกราบไปพรอมกับ เราดวย

ตลอดเวลา 3 วัน  2 คืน (4-6 ธค) ที่เราอยูดวยกัน เราปรับตัว
เขาหากัน ผลัดกันเลาเรื่องราว แบงปนความในใจ พื้นที่ในวงกลม
คืนแรกดูเหมือนจะเปนโลกลี้ลับที่ หลายคนไมกลาจะเดินเขาไป แต
กระจกสองใจเรียกเสียงหัวเราะ เปดเราใหเขาหากัน ในชวงเวลานี้
ไมมีหัวหนา ไมมีลูกนอง ไมมี เพื่อนในที่ทำงาน มีเพียง
กัลยาณมิตรที่มีหัวใจใสๆเหมือน กัน

ธรรมชาติที่งดงามมาเปนครูใหเรา ธรรมชาติสอนใหเราผอนคลาย ใหหัวใจเราพองโตไปดวยความสุขที่เรียบงาย

ตกบาย เราทำกิจกรรมหลับตาพาเดิน แลวเลยเดินเขาไปในสถูปมน
ตรา เสียงธงโบกสะบัดนำพาเราไปในอีกบรรยากาศ เยินเต็นใหทุกคน
หลับตา สูดกลิ่นหอมของธูปทิเบต เราฝกจินตนาการ ฝกตามความ
คิดไป ฝกตามจิตที่ไมกระจาง จิตที่เต็มไปดวยการสรางเรื่องราว เรา
พูดคุยเกี่ยวกับความคิดที่คั่งคางและรบกวนจิตใจ คุณวิรัชฝากขอคิด
เรื่องหมาดำกับหมาขาว เราจะเลี้ยงเจาหมาดำขี้อิจฉาขี้โมโห หรือจะ
เลี้ยงหมาขาวที่นารักเปนมิตร
ความคิดเหมือนคลื่น จิตกระจางคือทะเล เราไมมีวันเอาคลื่นออกไป
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จากทะเลได แตเราเรียนรูที่จะอยูกับทะเลที่มีคลื่น ฉันขอใหทุกคนลมตัวลงนอน ปลอยวางทุกอยาง ไมคิดส่ิงใด 
กายผอนคลาย ใจกระจาง

กอนออกจากสถูปมนตร เยินเต็นขอเปนเด็กๆเลนเกม “มอญซอนผาทิเบต” ทำใหสถูปมนตราที่เปนที่นั่งสมาธิ
ภาวนาไดเปนที่เรียกเสียงหัวเราะ เสียงรองเพลง

ตกค่ำ หลายคนไปดูชางปา ฉันถือโอกาสนั่งนั่งๆพักกาย พักใจ สวดมนตขอพรจากพระฑากินี

สองทุม พวกเรากลับมาชุมนุมกันที่ศาล

เรารวมถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งจิตนึกถึงพระองคขอให
พระองคทรงมีพระเกษมสำราญและขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอบคุณคุณวิรัชที่ทำใหขทิรวันไดมีวันที่ดีๆเชนนี้ วันที่พวกเรามีจิตหลอหลอมเปนหนึ่ง
เดียว เรารองเพลงสดุดีมหาราชาและสรรเสริญพระบารมีดวยความรักและความจงรัก
ภักดีแด “พอ” ผูยิ่งใหญของเรา

กอนนอน คุณวิรัชนำ The Run มาฉายใหพวกเราดู เราพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ที่
สอนใหเราเห็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นไดเมื่อเวลาผานไป คูแขงหรือศัตรูอาจกลายมาเปน
เพื่อนและเปนผูที่ทำใหความฝนของเราเปนความจริง ฉันชี้ใหเยินเต็นดูพระจันทรดวง

โตสีทองที่กำลังขึ้นเหนือพุมไม

เชาวันใหม วันสุดทายที่เราจะใชชีวิตรวมกัน เราทำอภิวาทโยคะแลว 
เดินไปที่ที่ตั้งพระศานติตารามหาสถูป วันนี้อากาศอุนขึ้น แดดสอง
แสงแตเชาตรู เรายางกาวแตละกาวพรอมกับภาวนาใหสันติภาพ
บังเกิดทุกแหงหน ใหสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราตลอดไป
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เรารวมถวายมัณฑลาแดพระแมตาราดวยกัน สวดมนตราแหงความรักดวย
เสียงที่ไพเราะที่สุด ตั้งจิตอธิษฐานใหพระมหาสถูปสรางเสร็จโดยเร็ววัน แลว
เดินกลับสูโลกปจจุบันดวยจิตสงบ ดวยสติในทุกยางกาว

เราเดินผานบานดินมาสวนมะมวง มีเพียงเสียงนกและธรรมชาติในยามเชาที่มา
กระทบโสตประสาท เสนทางนี้เราเดินกันหลายรอบในหนึ่งวัน แตเชานี้เราเดิน
เปนกองทัพธรรม เฝาดูจิตกระจางภายใน

สิบโมงเชา เรากลับมาอยูดวยกันใหม เรา
ใหความหมายของฑากินีที่ไมใชเพียง
สัญลักษณภายนอก แตฑากินีคือผูฝกตนดวยการคนหาภายใน บอยถาม
วาเมื่อกลับไปอยูโลกภายนอกแลว จะทำอยางไร เพราะโลกขางนอกไมได
สงบและสันติเหมือนโลกที่ขทิรวัน คำตอบคือเราฝกฝนเพื่อนำไปใช ทุก

ครั้งที่่จิตใจวาวุนเรงรีบ พักนิ่ง เปลงเสียง “อา” เพื่อปลุกจิตกระจางใหตื่น แลวทำการงานใหม                            

ฉันเตือนใหทุกคนอยาลืมฟงกันและกัน อยาลืมเปดใจตอกัน บอยถามอีกวา
ถาจะเปนผูฝกฝนภายใน ตองหันมาเปลี่ยนแปลงภายนอกมั๊ย ตองแสดงใหผูคนเห็นมั๊ยวาขาพเจาไดกลายมา
เปนผูปฏิบัติธรรม ไมจำเปนเลย ถายิ่งแสดง เรายิ่งเพิ่มอัตตา วิถีฑากินีสอนใหเราลดอัตตา ใหเรามาเปนเราที่
เปนธรรมชาติที่ไมปรุงแตง ฉันบอกบอยใหเขาเปนเหมือนที่เขาเปน แตตัวเขาเทานั้นที่รูวาจิตภายในเขาได
เปลี่ยนไป คุณวิรัชบอกวาจิตภายในเปนสี่เหลี่ยม สิ่งที่อยูขางนอกเปนวงกลม ถาสี่เหลี่ยมมั่นคง วงกลมไมมีวัน
เปลี่ยนสี่เหลี่ยมขางในไดเลย

กอนวงกลมศักดิ์สิทธิ์จะสลาย เย็นเต็นเอาแกวกระจางใสพานมาวางไวใหทุกคนเห็น ทุกคนพินิจดูแกวกระจาง 
หาความหมาย คำนวณน้ำหนัก สองดูวาเห็นอะไรในนั้น ฉันถามวาลูกแกวลูกนี้คืออะไร ปงอมย้ิมบอกวาเปน
หัวใจของพระอาจารย แตพลันเยินเต็นก็เอาขี้เถามาละเลง แลวเช็ดออก วินาทีนั้น ความลับของแกวกระจางก็
เปดเผย
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เราจากกันดวยเสียงสวดมนตฑากินี และเสียง “อา” เราจะจดจำ “อา” จิตกระจาง เราจะจดจำ “อา” แหงความ
สุขไปตลอดชั่วกาลนาน ฉันขอใหทุกคนตั้งสัตยกับตัวเองวาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบนวิถีแหงฑากินีหนึ่งอยาง ตัว
ฉันจะขอเริ่มดวยการไมประเมินคาใครนับแตนี้ตอไป…

ขอบคุณบริษัท Precision Parts ผูมาเปนเพื่อนรวมเดินทางและรวมสานฝนศานติตารามหาสถูปดวยการทำบุญ
เปนจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณเพื่อนๆบนวิถีฑากินีทุกคนที่ทำใหสามวันที่ผานมานี้เปนอีกหนึ่งชวงเวลา
ที่ดีที่สุดในชีวิต…
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ดุจดังพระจันทร์ท่ีไม่เคยคลาดสายตา

]

โอม เจซูนมา พักมา เตรอ
มาลา ชังซาโล

โอมฺ ขอนอบนอมแดพระแม
อารยาตารา!

?
ตาราเปนภาษาสันสกฤต มา
จากรากศัพทวา ตาร- แปล

วา กาว ขาม ซึ่งเปนรากศัพทเดียว
กับคำวา ดารา ในภาษาไทย เมื่อ
ชาวทิเบตแปลคัมภีรภาษาสันสกฤต 

ไดแปลชื่อ ตารา วา เตรอมา ซึ่ง
หมายถึง ผูนำพาไปสูการหลุดพน 

? หลักฐานทางพุทธศิลปใน
อินเดียทำใหเราทราบวาพระแมตา
ราเปนที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิ
กชนตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๖ 
เปนตนมา ในระยะแรกรูปแทน
พระองคมักปรากฎคูกับพระอวโลกิ
เตศวร แตเมื่อผานไปราวหนึ่งรอยป
ก็เริ่มมีการพบรูปปนและภาพเดี่ยว
ของพระองค โดยในสมัยนั้น ทาน
จันทรโคมิน พระอาจารยชาว
อินเดียผูปฏิบัติบูชาพระแมตารา ได
ประพันธบทสรรเสริญพระองคและ
บรรยายวาทรงขจัดความกลัวหรือ
ภัย ๘ ประการ ไดแก สิงโต ชาง
ปา ไฟ งู โจร คุก น้ำทวม และ

ภูตผี 

? ในทิเบต เรื่องราวของ
พระองคเปนที่รูจักแพรหลายนับตั้ง
แตพระอาจารยอตีศะทีปงกร 
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บนพระเศียรประทับพระ
อักโษภยะพุทธเจ้า 

พระหัตถ์ซ้ายถือดอก
อุบลสีน้ำเงิน

พระบาทซ้ายพับเข้าในลักษณะ
ประทับสมาธิ

พระบาทขวายื่นออก
พาดบนฐานดอกบัว
พร้อมไปช่วยสรรพ
สัตว์

พระหัตถ์ขวา 
อยู่ในลักษณะ
ประทานพร

เบื้องหลังคือป่าขทิระและ
บุปผาหลากหลาย ที่ประทับ
ของพระองค์

ทรงดูแลสาวกของพระองค์ตั้งแต่พวก
เขาอยู่ในท้องแม่จนกระทั่งอยู่ในสุสาน



(ภาษาทิเบตออกเสียงวา อตีชา) 
เขาไปเผยแผคำสอนของพระแมตา
ราในแควนงารี ทางตะวันตกของ
ทิเบตในป ค.ศ. ๑๐๔๒ หลังจาก
สมัยของพระอาจารยอตีศะ ตั้งแต
ศตวรรษที่ ๑๔ จนถึงตนศตวรรษที่ 
๑๗ พระอาจารยสำคัญหลายทาน
ไดปฏิบัติบูชาพระแมตาราเปน
พิเศษ อาทิเชน ทานตมเต็มปะ ผู
เปนศิษยของทานมิลาเรปะ ทาน

เกียลวา เกนดุน ดรุบ หรือดาไลลา
มะองคที่หนึ่ง และทานตารานาถ ผู
กอตั้งนิกายโจนังปะ ฯลฯ
? ในปจจุบันไมมีชาวทิเบตคน
ใดไมรูจักพระแมตารา พระองคเปน
ที่รักของชาวทิเบตไมวาพวกเขาจะ
มาจากสายการปฏิบัติธรรมใด ไม
วาจะเปนบุรุษหรือสตรี ไมวาพวก
เขาจะเปนชาวบานในเขตหางไกล
หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้น

นำของจีน ดังคำกลาวที่วา "ทรง
ดูแลพวกเขาตั้งแตพวกเขาอยูใน
ทองแมจนกระทั่งในสุสาน"
                /กฤษดาวรรณ

กิจกรรมพันดารา มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๕๓ 

มกราคม  เดือนแหงการรวมแรงรวมใจ

๙-๑๐ มกราคม 
รักษธรรม รังสรรคบานดิน ครั้งที่ 4 ทำหลังคา หนาตาง ลายประดับทิเบต

๑๔-๑๗ มกราคม
สุขภาพดีดวยการแพทยทิเบต รักษาโรคดวยสมุนไพรจากที่ราบสูงทิเบต โดยคุณหมอเซดอร ญารงชา สถาบัน
การแพทยญารงชา ลาซา บานมูลนิธิพันดารา ซอยลาดพราว 11 เวลา 9.00 – 18.00 น. คาตรวจคนละ 400 
บาทไมรวมคายา

๒๓-๒๔  มกราคม 

รักษธรรม รังสรรคบานดิน ครั้งสุดทาย

๒๙-๓๑ มกราคม 
วิถีฑากินี ครั้งที่ 3 ตอน ยุทธศาสตรพันดารา เรียนรูที่จะรูจักใจและเปดใจตอกันบนวิถีที่ไดรับแรงบันดาลใจ
จากภูมิปญญาทิเบต และรวมวางแผนการงานของพันดาราสูสังคม ศูนยขทิรวัน เริ่ม ๒ ทุม วันศุกร สิ้นสุด 
บาย ๓ โมง วันอาทิตย

กุมภาพันธ เดือนแหงความรักความกรุณา

๕-๗ กุมภาพันธ
ถายทอดศรัทธาบนผืนผาและฉลองครบรอบพันดาราปที่ 5 รวมเย็บธงมนตราสำหรับสถูปมนตรประภัสสร เพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ บานมูลนิธิพันดารา เที่ยงวันอาทิตย เราจะฉลอง
การจัดตั้งมูลนิธิพันดารา ปที่ 5 ดวยกัน
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๑๔ กุมภาพันธ 
ตอนรับปใหมทิเบต ถวายเครื่องบูชาแดธรรมบาลและทำพิธีตอนรับปใหม 
ตั้งแต ๐๕.๐๐ น. ศูนยขทิรวัน 

๒๖-๒๘ กุมภาพันธ 
สมาธิภาวนาถึงพระแมตารา รวมทำกองหินตารามนตรา ถวายสถูปมนตร
เปนมัณฑลา และบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา นั่งสมาธิตามหลักตา
ราสาธนา (จะทำฉบับภาษาไทยใหเปนครั้งแรก) สวดตารามนตรา 
๑๐๐,๐๐๐ จบ พรอมกับทำกองหินตารามนตรากองแรกของขทิรวัน ถวาย
สถูปมนตรองคใหมเปนมัณฑลาเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท
สมเด็จ พระเจาอยูหัว ณ ศูนยขทิรวัน

มีนาคม เดือนแหงสันติภาพ
6-8 มีนาคม 2553
บรรยายธรรมและภาวนาเพื่อสันติภาพ โดยคณะภิกษุณีและสตรีดีเดนในพระพุทธศาสนา ป 2553 ณ ศูนย
ขทิรวัน ขอเชิญผูสนใจมาเปนอาสาสมัคร รวมตอนรับ และปฏิบัติธรรมกับสตรีดีเดนจากประเทศไทยและหลาย
ประเทศทั่วโลก

เมษายน เดือนแหงการจาริกแสวงบุญ

อาสาสมัครพันดาราเดินทางไปเรียนรูธรรมวิถีชุมชนพอเพียงในหมูบานดิน เมืองงาวาและโก-ลก แควนอัมโด 
ทิเบตตะวันออก แบงปนกับเด็กๆ ทำบุญกับพระจำศีล ไถชีวิตจามรี และปฏิบัติธรรมในเทศกาลพระคุรุริมโปเช

ความในใจ...ขทิรวัน
เรียน  อาจารยกฤษ ที่เคารพรัก
? ตั้งแตกลับจากขทิรวัน (๖-๗/๑๒/๕๑) ก็ตอง
กลับมาเผชิญกับงานทางโลกที่แสนจะวุนวายชวงสิ้นป
โชคดีที่ได charge  battery โดยตรงจากดินแดนพุทธ
ธรรมบนหลังคาโลกแหงแรกในประเทศไทย สิ่งที่ไดรับ
ในขณะนี้คือ รูวาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการ
ทำงานมากขึ้น ในทามกลางการงานที่ความวุนวายรีบ
รอน เรากลับนั่งทำงานใหสำเร็จลุลวงไดดวยใจที่
สงบ...เยือกเย็น และสามารถทองคำมนตรในใจขณะที่
ทำงานไดตลอดเวลา เสร็จงานแตละชิ้นก็ไมรูสึกเครียด
หรือเหน็ดเหนื่อยเชนแตกอน 
? และจากรูปถายที่ขทิรวัน.. ไดคนพบความหมาย
หลายอยาง ตั้งแตการเริ่มผูกธงมนตร นองๆเริ่มตน
การทำงานดวยการคอยๆเรียนรู เกิดทักษะ ความรวม
มือ แลวทุกอยางก็เสร็จสมบูรณอยางลงตัว ภาพแหง
รอยยิ้มเมื่องานเสร็จสมบูรณ
    ? อีกทั้งการรวมสวดมนตร ณ สถานที่ตั้งของพระ
สถูปในอนาคต..ณ พื้นดินแหงนี้...สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่

พวกเราจะมาอยูรวมพรอมเพรียงกันและสวดมนตร
รวมกันอีกในอนาคต........
                                                        

ขอเก็บความทรงจำที่ดี...
ความรัก....ความรวมมือ..

ความเอื้ออาทร
และความปติสุข

ที่ไดรับ...
เก็บรักษาไว ณ กนบึ้งแหงหัวใจ 

เพื่อเปนโอสถ...
บำรุงกายและจิต..ยามเหนื่อยลา...ทอแท...หรือสิ้น

หวัง..
ขทิรวัน แหงนี้

คือที่พักพิงทางกายและจิต....ตลอดไป

?                          /ยีเตรอ
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เนื่องใน
วันสตรี
สากล

แห่งองค์การสหประชาชาต ิอาจารย์กฤษดาวรรณ ได้

รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ประจำป ี
๒๕๕๒  มูลนิธิขอแสดง
ความยินดีกับอาจารย์
และสตรีดีเด่นจาก
หลายประเทศทั่วโลก 
อาท ิคุณแม่ชีนลิน
รัตน ์สว. รสนา Lama 
Tsultrim Allione ผู้
ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม Tara Mandala 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ 
Professor Janice 
Willice 

ขอให้การงานสำเร็จโดยเร็วพลัน

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา พระอาจารย์กุงกา ซังโบ ริมโปเชรับนิมนต์เดินทางมาบรรยายธรรมที่เมืองไทย ที่
สำคัญท่านได้ประกอบพิธีมนตราภิเษกพระขทิรวนีตารา (ตาราเขียว) และได้ทำพิธีเปิดศาลาวสุตารา ท่านยัง
ได้สวดมนต ์ณ บริเวณที่จะมีการ ก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

ภาวนาเพ่ือสันติภาพ...ขอเชิญปฏิบัติธรรมและร่วมภาวนากับพระอาจารย์สตรีและ
สตรีดีเด่น ป ี๒๕๕๓ ณ ศูนย์ขทิรวัน วันที ่๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๓ งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท่านสามารถสมัครเป็นจิตอาสาและเป็น international liaison เพื่อช่วยดูแลผู้มาเยือน
จากหลายประเทศ
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ความสุขในปรัชญาอินเดีย

                         ผศ. ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ

ความเปนมาของ “ความสุข”
? แมปรัชญาอินเดียจะมีอยูเปนจำนวนมาก ไมวาจะเปนพุทธศาสนา เชน 
พราหมณ หรือปรัชญาที่เนนเรื่องของวัตถุเปนอยางมาก (ซึ่งอาจจะเปนนักพูดถึงความ
สุขตัวยง) แตปรัชญาเหลานี้กลับไมไดกลาวถึง “ความสุข” มากนัก หากยอนไปดู
คัมภีรพระเวทซึ่งเปนหลักฐานชั้นแรกสุด จะพบวาคำวา “สุข” ไมเคยถูกใชเปนคำนาม
ที่แปลวา “ความสุข” หรือ “Happiness” แตจะถูกใชเปนคำคุณศัพทเพื่อขยายคำอื่นซึ่ง
แปลไดวา “Easy” หรือ “งาย” สวน “สุข” ตามความหมายที่เราคุนเคยจะพบในพุทธ

ศาสนาในลักษณะที่เปนสิ่งที่ตรงขามกับความทุกข (“สุข” คูกับ “ทุกข”) ซึ่งในความหมายเดียวกันนี้ ปรัชญา
อินเดียทั่วไปมักจะใชคำวา “อานันทะ” ซึ่งแปลวา อิ่มเอมใจ เต็มเปยม เพราะฉะนั้น “สุข” ในความหมายที่เรา
ใชกันอยูทุกในวันนี้จึงไมไดมีมาตั้งแตชวงแรกของปรัชญาอินเดีย 
? ในคัมภีรพระเวทยุคแรก ความสุขอาจจะเปนสิ่งที่เราขอหรือไดรับจากเทวดา หรือสิ่งที่เรียกวา “พร”  ซึ่ง
คำนี้แปลวา “สิ่งที่เราเลือก” ไมใช “สิ่งที่เขาให” เราจะตองเลือกสิ่งที่เราปรารถนา จากนั้นเทวดาจึงจะประทาน
พรใหตามที่เราเลือก “พร” อาจเปนสิ่งเล็กๆ นอยๆ เฉพาะตัว ไปจนถึงพรที่เปนสากล จนตองใหพระเจาสูงสุด
ประทาน เชน พระนารายณอวตารมาปราบยุคเข็ญ เปนตน นอกจากนั้น “ความสุข” ในคัมภีรพระเวทยุคแรก
คอนขางจะเปนเรื่องโลกียะ แตก็ไดพัฒนาไปเปนเรื่องโลกุตตระ
มากขึ้นในคัมภีรที่แตงขึ้นภายหลัง เชน คัมภีร พราหมณะที่
กลาวถึงความสุขที่มีลักษณะเปนนามธรรม 

ความสุขคืออะไร?
? คัมภีรพระเวทมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการประกอบ
พิธีกรรมและการบูชา ซึ่งแบงออกเปนสามสวน ไดแก (๑) 
ฤคเวท ซึ่งวาดวยถอยคำและบทสรรเสริญเทพเจา (๒) ยชุร
เวท กลาวถึงขั้นตอน การจัดวางเครื่องบูชา และการแสดง
ทาทางในพิธีกรรม และ (๓) สามเวท ซึ่งบรรยายถึงทำนองใน
การสวด การประกอบพิธีตามคัมภีรพระเวทเปนเรื่องของ 
Macro-Micro Universe หรือการ “ปนแตง” ซึ่งก็คือ ความคิด
ที่พยายามจะจัดการหรือทำใหสิ่งตางๆ ที่ไมเปนระเบียบเรียบรอยกลับมาอยูในระบบระเบียบ ดังนั้น การทำพิธี
จึงเปนการจัดระเบียบโดยนัย  เปนการทำให Chaos (ความสับสนยุงเหยิง) กลายเปน Cosmos (จักรวาล) 
ดวยเหตุนี้ คำวา “กรรม” ในความหมายเดิมจึงหมายถึง “Act” หรือการกระทำยัชญพิธีเพื่อกำกับให Cosmos 
ไมเรรวน และเพื่อใหแนใจไดวาระเบียบนี้จะคงอยูตลอดไป การประกอบพิธีกรรมซ้ำแลวซ้ำอีกจึงเปนสิ่งจำเปน
? ความเปนระบบระเบียบสมดุลนี้ เดิมเรียกวา “ฤต” ตอมาจึงกลายเปน “ธรรม” อันหมายถึงการ “ทรง
ไว” ถาทุกสรรพสิ่งทรงไวในความสมดุลไมโอนเอียงก็เปนความสุข เปนธรรม และสังคมก็จะยุงยาก หรือแปรปร
วน เมื่อตอมาเกิดระบบวรรณะสี่ แตละวรรณะก็มี “ธรรม” หรือ “หนาที่” ของตนเอง และการทำตามธรรม
หรือหนาที่นั้นก็เปนความสุขของแตละวรรณะ และทำใหสังคมดำเนินไปอยางเปนระเบียบ เปนปกติ ธรรมใน
ความหมายนี้จึงคอนขางจะเปนของเฉพาะมาก แตตอมา พระพุทธเจาทรงแปล “ธรรม” เสียใหม ใหมีความ
หมายที่เปนสากลคือ ทุกๆคน ทุกๆสิ่งเทาเทียมกันหมด มีธรรมเดียวกันทั้งหมดคือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
จะเห็นไดวาความหมายของ “ความสุข” พัฒนาจากโลกียะไปเปนอโลกียะ จากโลกวัตถุไปเปนเรื่องของ
พฤติกรรม  การเกิดขึ้นของพุทธศาสนาทำให “กรรม” กลายจาก “พิธีกรรม” ไปเปน “ระบบพฤติกรรม” และ
พุทธศาสนาก็อธิบายสรรพสิ่งตามหลัก “นิยาม” โดยมีกรรมนิยามเปนขอหนึ่ง 
? หลักหรือแนวคิดเรื่องกรรมและวิบากนั้นพัฒนาไปตามกาลเวลา ในตอนตนกรรมและวิบากมีลักษณะทั้ง
หมุนวนกลับและสืบเนื่อง ตอมามีการ “ตายอีก” หรือ “เกิดอีก” และตอมาก็เกิดการปฏิเสธการ “ตายอีก” เพื่อ
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ที่วาเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว สิ่งนั้นจะไดดำรงอยูตลอดไป ไมเปลี่ยนแปลงอีกหรือสูญหาย จน กระทั่งแนวคิด
เรื่องกรรมและวิบากพัฒนาไปถึงจุดที่เห็นวา การกระทำใดๆก็ไมจำเปนหากรูวาสภาวะที่แทคืออะไร ซึ่งเปนที่มา
ของสิ่งที่เรียกวา โมกษะ ไกวัล หรือพรหมัน และสภาวะทั้งหมดนี้ถือวาเปน สภาวะที่เปนปกติ เพราะฉะนั้น ใน
ปรัชญาอินเดีย สภาวะที่เปน “ปกติ” จึงเปน “ความสุข” เมื่ออยูในสภาวะที่ไมเปนปกติก็ไมเปนสุข จากจุดนี้
แนวคิดที่วาดวยการกลับไปสูความเปนปกติจึงเกิดขึ้น 

โลกุตตระสุข: ความปกติ
? ในพุทธศาสนา “ศีล” แปลวาปกติ ดังที่พระกลาววา “สีเลน สุคตึ ยนฺติ – 
จะถึงสุคติไดก็ดวยศีล” สุขจะเกิดขึ้นไดจริงในสังคมหรือในชาตินี้ก็ตอเมื่อคนไม
เบียดเบียนกันเปนปกติ เชน ศีลขอหนึ่ง คือ มีการไมฆาเปนปกติ ไมคิดจะฆา
และไมคิดจะเบียดเบียน ถายังมีความคิดหรือความรูสึกที่อยากจะฆาอยู ก็ยังไม
ถือวาเปนสภาวะที่เปน “ศีล” เปนแตเพียง “สิกขาบท” ที่จะตองพัฒนาตนเองตอ
ไป 
? ในปรัชญาอินเดียการเวียนวายตายเกิดก็เปนสิ่งที่ “ผิดปกติ” เชนกัน แตสำหรับสิ่งที่เปนปกตินั้นแตละ
ปรัชญามีความเห็นตางกันออกไป ในพุทธศาสนาสภาวะที่เปนปกติก็คือ นิพพาน สวนในทางพราหมณก็คือ ปร
มาตมัน พราหมณกลาวถึงอาตมันที่แยกออกมาจากปรมาตมัน เพราะฉะนั้น ปรมาตมันจึงเปนสภาพที่เปน
ปกติ อาตมันที่เวียนวายตายเกิด สุดทายก็ตองกลับไปสูปรมาตมันที่เปนความปกตินิรันดร ดังนั้น ทุกสิ่งทุก
อยางจึงดำรงอยูครบครันแตตนเปนนิรันดร แตพุทธศาสนากลับเห็นวาไมควรเกิดอุปาทานยึดมั่นสิ่งใดเปนตัว
เปนตนทั้งนั้น เพราะทุกสิ่งลวนเปนอนัตตา เปนเพียงการประชุมกันของเหตุปจจัยที่กอใหเกิดผล และเหตุปจจัย
แตละอยางก็ลวนแตเคลื่อนไป เปลี่ยนไปไมเทากัน และเมื่อเปาหมายของความสุขเปนอโลกียะ (ปรมาตมัน/
นิพพาน) แลว วิธีการที่จะไปถึงเปาหมายจึงเปนอโลกียะไปดวย แทนที่จะกระทำตอสิ่งตางๆภายนอก ก็กลาย
เปนกระทำตอสิ่งตางๆภายในตนเอง เปลี่ยนจากการทำยัชญพิธี ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยน จัดวางภายนอก มา
เปนการประกอบกรรม ปรับเปลี่ยน จัดวางภายใน
? ในทางพราหมณ การปรับเปลี่ยนนี้คือ การเขาถึงปรมาตมันซึ่งเปนการละลาย Identity ของอาตมันให
เปน Universal ใหเปนสากล ปรัชญาหลักทั้งหกสำนักของพราหมณมีหลักของการ “เขาไปสูอะไรบางอยาง” 
หรือ “Lose Identity” หรือทำใหความเปนตัวเองหายไป ในเวทานตะก็กลาวถึงความสัมพันธระหวางปรมา
ตมัน-อาตมันวา ในที่สุดแลวอาตมันจะกลับไปสู Absolute หรือบูรณภาพ เรา (หรืออาตมัน) เปนเพียง 
“มายา” ของปรมาตมันหรือพรหมัน เปนสภาพธรรมชาติที่แปรไป สุดทายก็จะตองกลับไปรวมกับพรหมัน 
เพราะฉะนั้นสภาพของความสุขที่วาเปนสภาวะปกติ ก็มีกระบวนทัศน คือ สสฺ - ternal กับ cit – ความคิด 
(เจตจำนง, ปจเจก) เมื่อรูแจงเห็นจริงวามีสองสิ่งนี้สัมพันธกันอยู และสัมพันธกันอยูอยางไร ก็จะเกิด “อานน
ฺท” คือ ความอิ่มเอมใจ ไมตองการอะไรอื่นอีก เปนอันวาพอแลว ไมมีสิ่งอื่นที่ตองปรารถนาหรือตองทำอีก
? แตอยางไรก็ดี พุทธศาสนาเห็นวาทายที่สุด มรรคา คือ หนทางหรือวิธีการก็ไมใชสิ่งจำเปน เพราะสภาวะ
ที่เปนปกตินั้นดำรงอยูแลว การระลึกรูหรือเห็นแจงวา ตัวเองก็อยูใน Universal หรือ Absolute หรือ “ศูนย” 
อยูแลว นั่นก็คือจุดสูงสุด ดังที่กลาววา “ไมเพิ่ม ไมลด” และ “จะวามีอยูก็ไมได จะวาไมมีอยูก็ไมได” สภาวะดัง
กลาวจึงถายทอดดวยภาษาไมได จะกลาววาเปนอภาวะหรือสภาวะอยางไรก็ไมได และเปรียบเทียบกับอะไรก็ไม

ได ดังนั้นสภาวะนี้จึงเปน “ปจจัตตัง” คือรูไดดวยตนเองเทานั้น 

โลกียะสุข: ธรรมของวรรณะ
? นอกจากความสุขหรือสภาวะปกติที่เปนโลกุตตระ ปรัชญา
ของพราหมณยังกลาวถึงความสุขที่เปนโลกียะเชนกัน นั่นคือมโน
ทัศนเรื่อง ธรรมของวรรณะ ซึ่งแตละวรรณะจะมีหนาที่ของตนเอง
และมีระดับของความบริสุทธิ์ตางกัน พราหมณบริสุทธิ์มากที่สุด 
จากนั้นจึงเปน กษัตริย แพศย และศูทร ตามลำดับจนกระทั่ง
จัณฑาลซึ่งมีความบริสุทธนอยที่สุดและเปนที่รังเกียจอยางยิ่ง การ
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งานหรือหนาที่ของแตละวรรณะก็ เปนไปตามความบริสุทธิ์ของวรรณะที่ตนสังกัด โดยพราหมณจะทำหนาที่ที่
เกี่ยวของกับคัมภีรและเทพเจา ในขณะที่ศูทรและจัณฑาลทำหนาที่รับใชวรรณะอื่น ใชชีวิตอยูกับสิ่งปฏิกูลและ
ความสกปรกนานาประการ ทุกคนจะตองทำตามธรรมประจำวรรณะของตนเองเทานั้น และจะเปนเชนนี้ตลอด
ไปไมมีการเปลี่ยนแปลง 
? ระบบวรรณะดังกลาวอาจจะเปนการตอตานแนวคิดเรื่องสมณะหรือนักบวชซึ่งเปนกลุมคนที่หลีกเรนไป
จากสังคม ไมยอมรับและไมตองการอยูใน “ธรรม” ของสังคม (ฮินดู) วลีที่มักพบอยูเสมอในพระสูตรของพุทธ
ศาสนาจำนวนมากที่กลาวถึงการครองเรือนของฆราวาสก็คือ “ความคับแคบของเรือน” หรือ “ความคับของของ
การครองเรือน” สะทอนความขัดแยงนี้ไดเปนอยางดี และเมื่อสมณะมีมากขึ้น พราหมณผูไมเห็นดวยจึง
พยายามสรางแนวคิดอาศรมสี่อันวาดวยขั้นตอนตางๆของชีวิตตามธรรมของแตละวรรณะ เพื่อตานทานและเพื่อ
ใหสังคม (ฮินดู) ดำรงอยูได 
? ขั้นตอนของชีวิตตามหลักอาศรมสี่ เริ่มตนดวยการศึกษาเลาเรียน การครองเรือน การทำมาหากิน การ
ปกครองเลี้ยงดูครอบครัว และจบลงดวยการออกจากเรือนแสวงหาความหลุดพน โดยแตละชวงของชีวิตก็มีจุด
ประสงคตางกัน คือ อรรถะ กามะ ธรรมะ และโมกษะ ชีวิตในแตละชวงจะตองเขาใหถึงหรือบรรลุจุดประสงค
ของแตละชวงจึงจะถือวามีชีวิตที่สมบูรณ นั่นคือ (๑) เขาถึงอรรถะเมื่ออยูในชวงแรกของชีวิต ซึ่งก็คือการเรียนรู
การใชชีวิต (๒) เขาถึงกามะเมื่อครองเรือน ซึ่งก็คือก็เรียนรูวิธีที่จะมีความสุขในทางโลก บริโภคกามตามวิถีของ
โลก (๓) เขาถึงธรรมะเมื่อจะตองปกครองครอบครัว ซึ่งก็คือการรูทั่วถึงธรรมะที่จะควบคุมกำกับใหเกิดความ
ถูกตองในการดำเนินชีวิต และสุดทาย (๔) เขาถึงโมกษะ ซึ่งก็คือการเขาสูความหลุดพนเมื่อไดทำหนาที่ตางๆ
ของชีวิตครบถวนอยางสมบูรณแลว 
สรุป 
ความสุขในปรัชญาอินเดียมีความหมายเทากับความจริง และเพื่อที่จะเขาถึง “ความ
จริง” นั้นปรัชญาอินเดียจึงแสดงหนทางหรือมรรคาเอาไว ซึ่งเปนหนทางที่นำไปสู
สภาวะที่อิ่มตัว ไมคลอนแคลน ไมแปรปรวน และเปนปกติ 

"รักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน" เมื่อคนไทยลุกขึ้นมาสร้างบ้านดินแบบทิเบต
ติดตามเรื่องราวในสารพันดาราฉบับที่ ๙
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ผาปาสามัคคีวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร...สานฝนศานติตาราหาสถูป
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การดำเนินงานพระมหาสถูปในรอบปีท่ีผ่านมา 

สิงหาคม ๒๕๕๒ 

ทอดผ้าป่าที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีพระดร. อนิล ธฺมมสากิโย (ผู้ช่วยเลขานุการในสมเด็จ
พระสังฆราช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์และผศ. ดร. ประพจน ์อัศววิรุฬหการ (คณบดีคณะ
อักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  

ปัจจัยจากการทอดผ้าป่าเป็นจำนวน 2 ล้านบาท มูลนิธิขออนุโมทนาต่อบุญกุศลของทุกๆ
ท่านที่มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้

กันยายน ๒๕๕๒ 
	
 อัญเชิญองค์พระสถูปจำลองไปประดิษฐานเป็นหลักชัยแห่งการก่อสร้างที่ศูนย์ขทิรวัน 

	
 ถวายเครื่องบูชาพระมหา
สถูป “นัมงา ตงเชอ“ เครื่อง
บูชาห้าอย่าง ได้แก ่น้ำบริสุทธิ ์
ธูป เทียน ดอกไม ้และผลไม ้
อย่างละ ๑๐๐๐ ที ่

ประกอบพิธีวันแรกแห่งการ
ก่อสร้างโดยพระอาจารย์ลา

ตร ีเคนโป ญีมา     ทรักปา ริม โปเช 
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 มูลนิธิขอขอบคุณสมาชิก เพื่อนๆและผูัมีจิตศรัทธาทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ชีศันสนีย์
จากเสถียรธรรมสถาน พระภิกษุณีศีลนันทา คุณติรวัฒน ์สุจริตกุล (ที่ปรึกษาในกองราชเลขานุการ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และคุณพัชรวรรณ ประจวบเหมาะ (ปลัด อบต หนองพลับ) ที่
เดินทางมาร่วมพิธีและให้กำลังใจแก่พวกเรา 	
  	

	

เหนือสิ่งอื่นใด มูลนิธิและคณะกรรมการดำเนิน
การก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปรู้สึก
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ก้นถุงสำหรับการ
ก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

ทางมูลนิธิได้นำพระราชทรัพย์มาบรรจุในผอบสีเขียวลายอัษฎมงคลและอัญเชิญไว้ที่ฐานพระมหาสถูป 
	
 ภาพประวัติศาสตร์ในงานวันแรกของการก่อสร้างพระมหาสถูปจะตีพิมพ์ในหนังสือ “พระสถูปแห่ง
หัวใจ“ ซึ่งทางมูลนิธิตั้งใจออกให้ทันวันปีใหม่ทิเบตในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๕๒
	
 ปรับปรุงแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อให้ฐานรองรับน้ำหนักพระมหาสถูปและได้ใช้ประโยชน์
สูงสุด สำรวจดินเพื่อเตรียมการตอกเสาเข็ม ซึ่งจะเริ่มต้นป ี๒๕๕๓ นี้

ร่วมทำบุญสร้างพระมหาสถูป
ทานสามารถรวมทำบุญสรางพระมหาสถูปซึ่งเปนบุญกุศลที่ยิ่งใหญของชีวิตไดโดยโอนเงินผานบัญชีตอไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร
บัญชีออมทรัพย ชื่อ “มูลนิธิพันดารา” บัญชีเลขที่ ๙๒๔-๐-๐๕๕๑๒-๐

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร
บัญชีออมทรัพย ชื่อ “มูลนิธิพันดารา” บัญชีเลขที่ ๓๙๑-๒-๖๖๙๙๘-๙

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสยามสแควร
บัญชีออมทรัพย ชื่อ “มูลนิธิพันดารา บัญชีเลขที่ ๐๓๘-๔-๓๑๖๖๗-๘

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร
บัญชีออมทรัพยชื่อ “มูลนิธิพันดารา” บัญชีเลขที่ ๐๕๒-๐-๐๒๒๕๔-๘
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พระจำศีลในทิเบต

การจำศีลภาวนา ๓ ป ๓ เดือน ๓ วัน

สายการปฏิบัติเพิน-ซกเช็นในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต

วัดตกเต็น แควนอัมโด ทิเบตตะวันออก เมืองาวา (อาบา)

เขตปกครองตนเองอาบาของชาวทิเบตและชาวเชียง

มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

; ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา มูลนิธิพันดาราไดใหการชวยเหลือพระภิกษุที่อยูจำศีล ๓ ป ๓ เดือน 
๓ วันที่วิทยาลัยซกเช็นแหงวัดตกเต็น ในแควนอัมโด ทิเบตตะวันออก ซึ่งในแตละรุนมีพระผูเขาจำศีลปละ ๑๐ 
รูป พระจำศีลรุนแรกที่มูลนิธิใหความชวยเหลือเริ่มอยูจำศีลเมื่อเดือนมิถุนายนป พ.ศ. ๒๕๔๘ และสิ้นสุดการ
จำศีลในเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิ
เห็นวาการภาวนาของ พระจำศีลนาสนใจและ
เปนแบบอยางอันนา อนุโมทนา จึงนำกิจ
ปฏิบัติในแตละวันของ ทานมานำเสนอ ดังตอ
ไปนี้ 

ปที่หนึ่ง

; ในปแรกผู ปฏิบัติธรรมจะเริ่ม
จำศีลที่วิทยาลัยซกเช็น ในวันที่ ๑๑ เดือน ๔ 
ตามปฏิทินทิเบต โดย เริ่มตนดวยการฝก
ปฏิบัติเบื้องตน (เงิน โดร อาทริ) ๙ 
ประการ ตามแนวทาง ของพระอาจารยกุนเท
รอ ทรักปา ริมโปเช (Kundrol Dragpa Rinpoche) และศึกษาคัมภีร เงินโดร ทรีริม มาโม ซุบทรี (คัมภีรเบื้อง
ตนอยางละเอียดและสำคัญ) เพื่อทำความเขาใจสภาวะจิตตามแนวทางของซกเช็น 

; นอกจากนั้น ผูปฏิบัติธรรมยังตองฝกกรรมฐานตามคัมภีรกุซุม รังชาร (ตรีกายของพระพุทธเจา การสอง
ประกายดวยตัวเอง) ของพระอาจารยชาซา ริมโปเช  (Shadza Rinpoche) ฝกโยคะภายในตามแนวทางชางชุง 
เญียนจุด  ฝกการตัดละอัตตาที่เรียกวา เจอด (Body Offering) และ ซูร (การอุทิศกลิ่นอาหารไหมใหสัมภเว
สี) โดยกอนการปฏิบัติพระผูเขาจำศีลตองตั้งสัมมาทิฐิและทำความเขาใจความหมายของคัมภีรและวิธีการสวด
เสียกอน

ปที่สอง

; ในปที่สองพระผูจำศีลจะฝกปฏิบัติเบื้องตนตามคัมภีร เงินโดร ทรีริม กาลุง เกียมโซ (คัมภีรเบื้องตน 
มหาสมุทรแหงพระวจนะ) และฝก เญนนังลัม อันเปนหนึ่งในหกหนทางแหงซกเช็น นอกจากนั้นยังฝกโยคะ
ภายในและฝก "จุดแลง" ตามแนวทางของซกเช็น 

ปที่สาม
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; ในปที่สามพระผูจำศีลจะฝกปฏิบัติเบื้องตน ๙ ประการ และฝก "แซนนังลัม" ซึ่งเปนหนึ่งในหกหนทาง
แหงซกเช็น รวมทั้งฝกโยคะภายในและฝก "จุดแลง" จากนั้นจึงจะฝกการอยูจำศีลมืด (dark retreat) เปนขั้น
ตอนสุดทาย 

กิจปฏิบัติในแตละวันของพระผูจำศีล

๐๔.๐๐ น.;

; ตื่นนอน นั่งสมาธิ กราบหนึ่งพันครั้ง พรอมกับสวดยึดพระรัตนตรัย สวดถวายเครื่องบูชา สวดถวาย
มัณฑลา และสวดอุทิศกลิ่นอาหารไหมสีขาว

๐๗.๐๐ น.;

; สวดคาถาหัวใจตรีกายพระพุทธเจา (คาถา ๓ บท) และสวดคาถา ๑๐๐ พยางคเพื่อสลายบาปกรรม 
และสวดแผโพธิจิต

๐๙.๐๐ น.;

; ปฏิบัติโยคะภายในอยางพินิจพิเคราะห รับมนตราภิเษกและการถายทอดคัมภีรจากพระอาจารย  ศึกษา
และปฏิบัติ "เตเนิดเซิด" เลมสอง (เลมหนึ่งเกี่ยวกับพระสูตร เลมสองเกี่ยวกับตันตระกับซกเช็น) ฝก "เจซก 
ลาเญียน เชกง" (การฝกตั้งนิมิตอยางชัดใสดังแกวกระจกและการฝกกรรมฐานถึงศูนยตา) ฝก "ชางชุง เญียน
จุด" สายการปฏิบัติของพระอาจารยชางชุง ๒๕ ทาน ผูไดรางประภัสสรและไดถายทอดคำสอนจากศิษยรุนหนึ่ง
ไปสูศิษยอีกรุนหนึ่งดวยการกระซิบบอก

๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.;

; รับประทานอาหารกลางวันและพักผอน แตถาเปนวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน จะตองปฏิบัติ "ญาตม" 
คือการรับประทานอาหารมื้อเดียวตอนเที่ยง) และ "ุงเน" ไมรับประทานอาหารและอยูจำศีลเงียบ

๑๕.๐๐ น.

; กราบ ๔๐๐ ครั้ง และหากมีเวลาจะอานคัมภีรพระสูตร ตันตระ และซกเช็นดวยตนเอง ถวายเครื่องบูชา
และถวายมัณฑลา

๑๘.๐๐ น.

; ปฏิบัติ "เจอด" และ "ซูร" (อุทิศกลิ่นอาหารไหม) รับประทานอาหารเย็น และอานคัมภีรตางๆดวยตนเอง

๒๒.๐๐ น.

; นั่งสมาธิ ปฏิบัติบารโดความฝน โดยเนนความฝนกระจางใส (lucid dream) และพักผอน

; โดยสรุปแลว การฝกปฏิบัติทุกประการของพระผูจำศีลลวนแตเปนไปตามแนวทางของซกเช็นทั้งสิ้น 

 เกี่ยวกับพระผูจำศีล

; วิทยาลัยซกเช็นแหงวัดตกเต็นสามารถรับผูจำศีลไดคราวละ ๑๐ คนเทานั้น หากในปใดมีผูตองการปฏิบัติ
มากไปกวานี้ ทางวัดจะใหพำนักอยูขางนอกวิทยาลัย ผูที่จำศีลอยูที่วิทยาลัยแหงนี้มาจากภาคตางๆของทิเบต ทั้ง
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อัมโด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คาม (ภาคตะวัน
ออกเฉียงใต) และอูซัง (ภาคกลาง) มีทั้งพระภิกษุ 
เจาอาวาส ลามะ ผูปฏิบัติตันตระ และโยคี ซึ่งทั้งหมด
เปนผูมีจิตมุงมั่นในการปฏิบัติธรรมเปนอยางยิ่ง 

; แตผูปฏิบัติเหลานี้มีฐานะและเงื่อนไขแตกตาง
กัน บางคนมาจากพื้นที่หางไกล ถนนหนทางไมสะดวก 
บางคนมีพื้นฐานครอบครัวที่ดี แตบางคนมาจาก
ครอบครัวที่ลำบาก ดังนั้น การอยูจำศีลที่แมจะไม
จำเปนตองอาศัยวัตถุปจจัยมาก เพียงแตตองการ
อาหารและเครื่องใชตางๆสำหรับการอยูปฏิบัติเปนเวลา 
๓ ป จึงกลายเปนเรื่องยากลำบากสำหรับผูปฏิบัติที่มี

ฐานะยากจน 

; ดวยเหตุนี้ มูลนิธิพันดาราจึงไดใหความชวยเหลือผูปฏิบัติธรรมเหลานี้ โดยเฉพาะผูที่มีความปรารถนา
อยางแรงกลาที่จะปฏิบัติธรรมแตมีฐานะยากจนและเดินทางมาจากภูมิลำเนาที่หางไกล มูลนิธิไดใหการ
สนับสนุนเดือนละ ๑,๐๐๐ หยวน (ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท) ทุกเดือน โดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๕๐ หากทานมีความประสงคจะรวมทำบุญกับพระจำศีลหรือตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอ 
คุณนุช ๐๘๖๙๗๗๕๘๖๗ หรือ อ. กฤษดาวรรณ ๐๒๕๒๘๕๓๐๘ hkesang@yahoo.com

หลังจากฝกปฏิบัติแลว

; เมื่อฝกปฏิบัติครบเวลาที่กำหนด ผูปฏิบัติจะเดินทางกลับบานเกิด โดยบางคนไดนำคำสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ไดศึกษาจากวัดไปเผยแพรตอ บางก็ฝกสมาธิโดยลำพัง แตหัวใจหลักคือการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา
อันเปนไปเพื่อประโยชนของสัตวทั้งหลาย และเพื่อการใชชีวิตในแตละวันดวยจิตแบบซกเช็น (เปนการฝกสังเกต
วาในวันหนึ่งๆมีสิ่งใดเกิดขึ้นบาง เห็นอะไรบาง จิตเปนอยางไร และไมวาจะทำอะไร จะตองประคองจิตใหเบิก
บานและผอนคลายอยูเสมอ)

พันดาราพัฒนาในทิเบต
แมวามูลนิธิพันดารากำลังดำเนินโครงการหลายโครงการที่ศูนยขทิรวันซึ่งใชทุน
ทรัพยจำนวนมาก เรายังคงมุงมั่นใหความชวยเหลือเด็กๆและผูปฏิบัติธรรมใน
ทิเบตเชนเคย
ในป ๒๕๕๓ นี้เราจะเดินทางไปเยี่ยมโครงการที่ ฑากินีอาศรมและโครงการอื่นๆ
ของมูลนิธิพรอมกับไปไหวพระปฏิบัติธรรมในทิเบต คงจะมีเนื้อหานาสนใจมา

รายงานในสารพันดาราฉบับตอไป

ติดตามอ่าน "ทิเบตทริป ๘ วัด ๑ ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ"์ ในสารพันดาราฉบับหน้า
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การแพทย์ทิเบตกับรากเหง้าความเจ็บป่วย
สุมาวสี ศาลาสุข

ความนำ

; การแพทยทิเบตเปนการแพทย ทางเลือกแขนงหนึ่งซึ่งมี
ประวัติยาวนานหลายพันปเชนเดียวกับ การแพทยจีนและอายุรเวท
ของอินเดีย หัวใจของการแพทยทิเบต คือมโนทัศนแบบองครวมซึ่ง
เนนความสัมพันธของกาย จิต และ สภาพแวดลอม โดยใหความ
สำคัญกับการดูแลสุขภาพดวยหลัก ธรรมชาติบำบัดและการใช
ชีวิตประจำวันที่ถูกตองเพื่อปองกันการ เจ็บปวยมากกวาการรักษา
สุขภาพหลังจากที่การเจ็บปวยเกิดขึ้น แลว เอกลักษณของการ
แพทยทิเบตคือวิธีการการดูแลและ รักษาสุขภาพที่วางอยูบน
ความเขาใจในความสัมพันธระหวาง จิตใจและรางกาย ซึ่งมีที่มา
จากการเชื่อมโยงและผสมผสานหลัก ธรรมของพุทธศาสนาเขากับ
การแพทยอยางเปนระบบ 

รากเหงาของความเจ็บปวย

; สรรพสิ่งในจักรวาลไมเวนแมแต มนุษย ลวนเกิดจากการ
ประกอบเขาดวยกันของธาตุทั้ง 5 คือ ดิน (ซา) น้ำ (ชู) ลม (ลุง) ไฟ (เม) และอากาศ (นัมคา) ซึ่งธาตุ
แตละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่สัมพันธกับการทำงานของรางกายมนุษยและระบบประสาทรับรูแตกตางกันไป 
นั่นคือ ธาตุดินเปนสวนประกอบของการสรางเซลล เนื้อเยื่อ กลามเนื้อ กระดูก ที่ประกอบเปนรางกายมนุษย
ซึ่งสัมพันธกับฆานประสาท ธาตุน้ำเปนสวนประกอบของเลือด น้ำเหลือง และของเหลวตางๆซึ่งสัมพันธกับ
ชิวหาประสาท ธาตุไฟเปนสวนประกอบของความรอนและอุณหภูมิในรางกาย รวมถึงระบบการเผาผลาญอาหาร
และพลังงานซึ่งสัมพันธกับจักษุประสาท ธาตุลมเปนสวนประกอบของลมหายใจและลมที่อยูในอวัยวะกลวงทั้ง
หลาย เชน ปอด และกระเพาะอาหารซึ่งสัมพันธกับกายประสาท สวนอากาศธาตุเปนสวนประกอบของชองทอง
และชองวางตางๆ ซึ่งสัมพันธกับโสตประสาท เมื่อใดก็ตามที่ธาตุทั้ง 5 ในรางกายไมสมดุลกันจะทำใหเกิดโรค
ภัยไขเจ็บตางๆทั้งโรคทางกายและโรคทางใจ

ธาต;ุ รางกายมนุษย; อายตนะ

ดิน : ซา; เซลล เนื้อเยื่อ กลามเนื้อ  กระดูก; ฆานประสาท

น้ำ : ชู; เลือด น้ำเหลือง และของเหลวตางๆ; ชิวหาประสาท

ลม : ลุง; ลมหายใจและลมที่อยูในอวัยวะกลวง; กายประสาท

ไฟ : เม; ความรอนและอุณหภูมิในรางกายรวมทั้งระบบการเผาผลาญอาหารและพลังงาน จักษุประสาท

อากาศ : นัมคา; ชองทองและชองวางในรางกาย; โสตประสาท
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; การเสียสมดุลของธาตุทั้ง ๕ มีสาเหตุสวนใหญมาจากการที่มนุษยออกหางจากธรรมชาติ และใชชีวิต
ประจำวันอยางไมถูกตอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน ที่เรามักรับประทานอาหารที่ไมมีประโยชน เครียดจาก
การทำงาน พักผอนไมเพียงพอ และปจจัยที่สำคัญที่สุดก็คืออารมณ  

; การแพทยทิเบตเชื่อวาสาเหตุของความเจ็บปวยเกิดจากอวิชชาหรือความไมรูเทาทันในกิเลสคือความโลภ 
ความโกรธ และความหลง ความไมรูนี้กอใหเกิดอารมณตางๆขึ้นและสงผลตอการทำงานของอวัยวะภายใน
รางกาย  ตัวอยางเชน การทำงานของตับที่ไดรับผลกระทบของความโกรธ เนื่องจากเมื่อเราโกรธตอมใตสมอง
จะหลั่งสารอะดรีนาลินซึ่งเปนสารที่โดยปกติรางกายไมตองการในปริมาณมาก หากสารนี้ถูกผลิตออกมามาก
เกินกวาปกติจะทำใหตับตองทำงานหนักในการขจัดสารอะดรีนาลินสวนเกินออกไป  

; ในวันหนึ่งๆ อารมณเกิดขึ้นกับเรามากมาย ไมวาจะเปน โกรธ เสียใจ ดีใจ นอยใจ เครียด ฯลฯ ซึ่ง
อารมณแตละอยางก็สงผลตอรางกายตางกัน ดังนั้น การดูแลสุขภาพตามแนวทางของการแพทยทิเบตจึงจำเปน
ตองดูแลเรื่องของอารมณควบคูไปกับการรักษา แพทยทิเบตมักจะแนะนำใหเราสวดมนตร ฝกฝนจิตใจใหมี
ความเมตตากรุณาตอสรรพสัตวอยูเปนนิจ เพื่อใหเรามีอารมณใหสดชื่น แจมใสอยูเสมอ และยังเปนการปรับ
สมดุลจิตใจไปดวยในคราวเดียวกัน

ความสัมพันธระหวางพลังชีวิตกับโรคภัยไขเจ็บ

; ตามหลักการของการแพทยทิเบต โรคภัยไขเจ็บเปนหนึ่งในปจจัย ๔ ที่กอใหเกิดทุกขเวทนา และเปนสิ่งที่
มนุษยทุกคนตองเผชิญ แบงเปน ๔ ชนิด คือ (๑) โรคชั่วคราวหรือโรคที่ใชเวลารักษาไมนาน แตเมื่อหายแลวก็
กลับมาเปนใหมไดอีก เชน โรคหวัด (๒) โรคเรื้อรังหรือโรคที่รักษาใหหายขาดไดยาก (๓) โรคที่เกิดจากผล
ของการกระทำในชาติที่แลวหรือโรคกรรม และ (๔) โรคที่เกิดจากภาวะจิตใจไมสมดุล

; อยางไรก็ตาม โรคเปนสิ่งไมเที่ยงและมีสาเหตุจากความไมรูหรืออวิชชาซึ่งกอใหเกิดทุกข และเมื่อสะสม
เปนระยะเวลานานจะสงผลกระทบตอพลังชีวิตของมนุษยและกลายเปนความเจ็บปวยในที่สุด

; พลังชีวิตของมนุษยมี ๓ ประการ ไดแก ลุง ทรีปะ และ เผแกน โดย ลุง ควบคุมการเคลื่อนไหวใน
รางกาย ทรีปะ ควบคุมความรอน การเผาผลาญพลังงาน และอาหาร รวมทั้งกระบวนการสรางเม็ดเลือด และ 
เผแกน ควบคุมความเย็นในรางกาย 

; การแพทยทิเบตจะแบงกลุมคนปวยออกเปน ๓ กลุม ตามรากเหงาของการเกิดโรคทั้ง ๓ คือ ความโลภ 
ความโกรธ และความหลง ที่สงผลกระทบตอพลังชีวิตของมนุษย โดยความโลภจะสงผลตอ ลุง ความโกรธสง
ผลตอ ทรีปะ และความหลงสงผลตอเผแกน 

; ตัวอยางเชน โรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เชน เปนลมงาย เวียนศรีษะ อัมพฤกษ กลามเนื้อออนแรง 
และปวดเมื่อย ซึ่งเกิดกับผูสูงอายุเปนสวนมาก มีสาเหตุมากจากการเสียสมดุลของ ลุง 

; โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร การยอยอาหาร การเผาผลาญพลังงาน ตัวรอนเปนไข สายตาผิดปกติ การ
สรางเลือดผิดปกติ ซึ่งมักจะเกิดกับวัยหนุมสาว มีสาเหตุมาจากการเสียสมดุลของ ทรีปะ 

; ถา เผแกน เสียสมดุล อาการทางรางกายจะคลายกับกรณีที่ ทรีปะ เสียสมดุล คือ อาหารไมยอย ทอง
อืด ทองเฟอ เปนหวัดงาย แตตางกันที่การเสียสมดุลของเผแกนจะมีอาการซึมเศรา หดหู  ไมราเริง งวง 
ออนเพลียเพิ่มเขามา ซึ่งมักจะเปนในเด็กและคนอวน  

; เมื่อกลาวถึงถึง ลุง ทรีปะ และ เผแกน ผูที่สนใจการแพทยทางเลือกสวนใหญจะเขาใจตามแบบอายุรเวท
ของอินเดียที่เรียกวา ตรีธาตุ หรือธาตุหลักทั้ง ๓ ของรางกาย ไดแก ธาตุลม ธาตุไฟ และธาตุน้ำ หากเปรียบ
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กับแพทยจีนแลว ลุง เปรียบไดกับชี่ (พลังปราณ) ทรีปะ เปรียบไดกับพลังหยาง และ เผแกน เปรียบไดกับ
พลังหยิน ดวยเหตุนี้การแพทยทิเบตกับการแพทยจีนจึงมีจุดรวมกันที่วิธีการวิเคราะหวินิจฉัย และการรักษาโรค 

โดยการแพทยจีนจะทำการรักษาดวยการปรับธาตุทั้ง ๕ 
ใหหยินหยางในรางกายสมดุลสงซึ่งทำใหพลังชี่หรือพลัง
ปราณแข็งแรงเชนเดียวกันกับการแพทยแผนทิเบต

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

; การวินิจฉัยโรคของการแพทยทิเบตนั้นจะคลายคลึง
กับการแพทยจีนมาก ทั้งแพทยจีนและทิเบตวินิจฉัยโรค
ดวยการตรวจชีพจรเปนหลักโดยจะตรวจดูเสนชีพจร
หลัก ๓ เสนทั้งซายขวาควบคูไปกับการตรวจลิ้น  

; อยางไรก็ตาม การวินิจฉัยโรคของแพทยทิเบตแตก
ตางจากแพทยจีนในรายละเอียดปลีกยอยบางประการ เชน แพทยทิเบตจะตรวจดูปสสาวะของผูปวยรวมกับการ
ซักถามและการสังเกตพฤติกรรมตางๆของผูปวยตั้งแตตอนที่เดินเขามาที่สถานรักษาพยาบาลจนกระทั่งนั่งลง
สนทนากับแพทย ทั้งนี้เปนเพราะการแพทยทิเบตมีหลักการอยูวาความเจ็บปวยภายในจะสะทอนออกมาที่กิริยา
ทาทางภายนอก ในขณะที่แพทยจีนไมนิยมตรวจปสสาวะและอาจไมจำเปนตองสังเกตพฤติกรรมของผูปวย แต
จะใชวิธีการตรวจดูลิ้น ตา ฝามือ และฝาเทาประกอบการซักถามอาการแทน;

; แนวทางการรักษาโรคทั้งของการแพทยทิเบตและของการแพทยจีนจะเนนใหคนไขเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำ
วันที่ทำใหเกิดความไมสมดุลของ ลุง ทรีปะ และ เผแกน กอนดวยการใหคำแนะนำในเรื่องอาหารและการใช
ชีวิตใหถูกตอง และถาโรคยังไมหายจากจึงคอยใชยาสมุนไพรในการรักษา 

; อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการใชอาหารเปนยาแลว การแพทยจีนและการแพทยทิเบตอาจจะมีความ
ตางกันอยูบางในวิธีการใชสมุนไพร ยาสมุนไพรของทิเบตสวนใหญไมตองนำไปตมกอนที่จะนำมาใช ดังนั้นจึง
เปนยาที่ไดจากพืชสมุนไพรที่ปราศจากการเจือปนตามหลักที่วาอาหารเปนยา ในขณะที่ยาจีนสวนใหญมักตองนำ
ไปตมกอนจึงจะใชไดผลดี 

; นอกจากนั้น แพทยจีนนิยมการรักษาดวยการฝงเข็มและรมยามากกวาแพทยทิเบต ขณะที่การรักษาแบบ
โบราณของทิเบตจะมีวิธีการบำบัดดวยสมาธิและมนตรา ซึ่งถือเปนตนกำเนิดของดนตรีบำบัดในปจจุบัน 

; ทั้งการแพทยทิเบตและการแพทยจีนไมนิยมการผาตัดดวยสาเหตุที่ตางกัน ซึ่งแพทยจีนเห็นวาการผาตัด
ทำใหเสนปราณขาดและมีผลทำใหผูที่ไดรับการรักษาดวยวิธีการผาตัดมีเสนลมปราณที่ไมสมบูรณ  หากเกิด
การเจ็บปวยในภายหลังจะรักษาใหหายขาดจะไดยากกวาคนที่ไมเคยผานการผาตัดมา ดังนั้น แพทยจีนจึงผาตัด
ผูปวยในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเทานั้น ซึ่งตางกับการแพทยทิเบตที่ในสมัยโบราณใชการผาตัดเปนวิธี
หนึ่งในการรักษาผูปวย แตตอมาวิธีการนี้ไมเปนที่นิยม การแพทยทิเบตปจจุบันจึงไมมีวิธีการรักษาดวยการ
ผาตัด ซึ่งสาเหตุของการไมนิยมรักษาผูปวยดวยวิธีการผาตัดของแพทยทิเบตนั้น ไมเปนที่ทราบแนชัด 

ขาวดวน...สุขภาพดีดวยการแพทยทิเบต 

ดร. เซดอร ญารงชาจากสถาบันญารงชา (ลาซา) ซึ่งเปนสถาบันการแพทยที่เกาแกที่สุดสถาบันหนึ่งในทิเบตจะ
ตรวจรักษาโรคและเช็คสุขภาพสำหรับผูสนใจ ณ บานมูลนิธิพันดารา ซอยลาดพราว ๑๑ วันที่ ๑๔-๑๗ 
มกราคม ๒๕๕๓ ผูสนใจกรุณาจองเวลาลวงหนาที่ 1000tara@gmail.com โทร ๐๘๖๗๘๘๔๔๑๑ คาตรวจ 
๔๐๐ บาท (ไมรวมคายา) โปรดนำตัวอยางปสสาวะแรกของวันมาดวย
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สานฝันการทำความดีและความมุ่งมั่นต่อสังคม

รวมแบงปนกับมูลนิธิพันดารา 

กรุณาแจงความจำนงที่คุณปาริดา สุขประเสริฐ หรือ อ. กฤษดาวรรณ Email: 1000tara@gmail.com มือถือ 
๐๘๖๙๗๗๕๘๖๗, ๐๘๑๓๔๓๑๕๘๖ โทรสาร ๐๒๕๒๘๕๓๐๘

สารพันดารา 

นิตยสารของมูลนิธิพันดารา

วัตถุประสงค
๑. เผยแพรความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะในฝายมหายานและวัชรยาน
๒. เผยแพรความรูเกี่ยวกับทิเบตและหิมาลัยในดานภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ สถาปตยกรรม รวมทั้งการแพทย
แผนทิเบต และ “การทองเที่ยวเชิงเรียนรู”
๓. เผยแพรความรูเกี่ยวกับการประยุกตภูมิปญญาโบราณใหเขากับชีวิตประจำวัน
๔. เสนอความกาวหนาของการดำเนินงานโครงการพันดาราพัฒนาทั้งในทิเบตและไทย 
๕. ไมดำเนินการทางการเมือง

กองบรรณาธิการ
กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ (hkesang@yahoo.com)
โสรัจจ หงศลดารมภ (s.hongladarom@gmail.com)
ภาคภูมิ วาณิชกะ (parkpume@gmail.com)
สุมาวสี ศาลาสุข (sumavasee@gmail.com)
ปาริดา สุขประเสริฐ (aimer_nuch@hotmail.com)

คอลัมนและบทความ
บทแปล เชน บทสวดมนตร บทกวี บทปฏิบัติ
บทบรรยาย จากการเสวนา ประชุม การบรรยายธรรม
ขอเขียนตางๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทิเบต หิมาลัย
แนะนำสถานที่และบทความเชิงสารคดีโยงกับการทองเที่ยว การจาริกแสวงบุญ
การแพทยและสุขภาพ
ขาวกิจกรรม ขาวที่ไมเปนขาว
ศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับมหายานและวัชรยาน
แนะนำหนังสือ

มูลนิธิพันดารา
มูลนิธิพันดารากอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2548 เปนองคกรไมแสวงหาผลกำไร ไมเกี่ยวของกับการเมืองและไม

แบงแยกนิกาย มูลนิธิตั้งประณิธานที่จะทำงานเยี่ยงพระโพธิสัตวโดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากพระแมตารา 
พระโพธิสัตวแหงความเมตตากรุณา 

วัตถุประสงคในการดำเนินงานมีดังนี้
1. เพื่อใหความรูและสรางความเขาใจอันดีระหวางประเพณีพุทธศาสนานิกายตางๆ 
2. เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของทิเบตและหิมาลัย 
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3. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแงมุมศาสนา จิตวิญญาณ ธรรมชาติ และวิทยาศาสตรระหวาง
นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป 

4. เพื่อดำเนินงานสาธารณกุศลโดยเฉพาะดานการศึกษาในประเทศไทยและในเขตหางไกลของทิเบต/    
หิมาลัย

กรรมการบริหารมูลนิธิพันดารา (๒๕๕๑-ปจจุบัน)
; รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ (ประธาน)
; รศ. ดร. โสรัจจ หงศลดารมภ 
; นพ. บัณฑิต ธนบุญสมบัติ
; นายชลทิศ ตามไท
; นายศิษฐ ธีระโกเมน
; นางปรีชญา ธีระโกเมน
; นายอธิพงศ ธาดานุพงศ
; นางสาวปรัชวัน เกตวัลห
; นายพฤหัส มีเสน (กรรมการและเลขานุการ)

ผูประสานงานชาวทิเบต
; Mr. Meu Yonten
;
กรรมการที่ปรึกษาในประเทศไทย
; พระดร. อนิล ธมฺมสากิโย (สำนักเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร)
; ศาสตราจารย นพ. ประสาน ตางใจ (โครงการจิตวิวัฒน)
; ศาสตราจารย ดร. ปราณี กุลละวณิชย (ผูอำนวยการ ศูนยภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ
; มหาวิทยาลัย)
; ดร. ประพจน อัศววุรุฬหการ (คณบดี คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
; ดร. สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา (ผูอำนวยการ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
; ดร. สมภาร พรมทา (ผูอำนวยการ ศูนยพุทธศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
; ดร. มล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
; ดร. นพ. กิตติรัตน เตชะไตรศักดิ์ (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
; ดร. ปเตอร สกิลลิ่ง (โครงการ Fragile Palm Leave)
; คุณติรวัฒน สุจริตกุล (ที่ปรึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
; อาจารยเมธิส ตันสุวรรณ (สถาบันศศินทร)
; คุณเชน สุวิกะปกรณกุล (เจาของ Serindia Publications และ Serindia Gallery)
; คุณเจริญ ตรงวรานนท
; คุณเมธี คุณเจริญ
;

กรรมการที่ปรึกษาในตางประเทศ (International Advisory Board)
; Kundrol Mongyal Lhasay Rinpoche (Mongyal Monastery)
; Nyima Dakpa Rinpoche (Menri Monastery and Bon Children's Home)
; Kunga Sangbo Rinpoche (Tashigang Monastery & Jyekundo Monastery)
; Ringu Tulku Rinpoche
; Dr. Jampa Panglung Rinpoche (Munich University, Germany)
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; Professor Sachiko Ide (Japan Women’s University, Japan)
; Ms. Monica Garry (Bridge Fund, USA) 

สายใยพันดารา
ขอขอบคุณจิตอาสาพันดาราผูรวมสรางสายใยแหงความรักใหแกสังคมโลก: โบ นุช นก นัท ดรีม ปราณี แนท 
เต็ง (Teng) โบว ยศ นอง ออน แดง พี่ๆ นองๆ และเพื่อนรวมทางอีกหลายคนที่ไมไดเอยนามในที่นี้

ติดตามขาวคราวพันดาราอยางใกลชิดไดใน http://krisadawan.wordpress.com และ 
www.thousand-stars.org

หนังสือใหมพันดารา แจกเปนธรรมทาน

; *เพินกับซกเช็น (สายธารแหงธรรมเลม ๒)

; *หลวงปูฝากไว (ไทย อังกฤษ)

ขอขอบคุณเพื่อนๆในกลุมสายธารแหงธรรมและกลุมพันดาราสุรินทรที่ทำตนฉบับและหาทุนทรัพยในการพิมพ

สำนักงานบานมูลนิธิ

695 ลาดพราว ซอย 11

ถนนลาดพราว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ศูนยขทิรวัน (ธรรมาศรมและศูนยทิเบต/หิมาลัย)

หมูบานมะคาสี่ซอง

ถนนหัวหิน-ปาละอู ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน

จังหวดประจวบคีรีขันธ 11000

ผูสนใจไปเยี่ยมชม กรุณาติดตอลวงหนาที่ 1000tara@gmail.com

  สานรัก สรางศรัทธา สืบภูมิปญญาในโลกสมัยใหม; ธันวาคม ๒๕๕๒

มูลนิธิพันดารา  เผยแพรเรื่องราวเกี่ยวกับทิเบต/หิมาลัย และสงเสริมความเขาใจอันดีในพระพุทธศาสนา         หนา  12


