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อาหารสมอง
ธรรมสัญจรสูฉือจี้
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีห นั ง สือ ดี เ ล มหนึ่ ง ออกสูต ลาดชื่ อ “ธรรมสัญ จรสู มูลนิ ธิพุท ธฉือ จี้” โดย
ศ. นพ.ประเวศ วะสี และคณะ

ที่วา “ดี” ก็เพราะวาเมื่ออานแลวมีความรูสึกอยากทําความดีขึ้นมาทันที

ผูเขียนเปน 1 ใน 32 คน (ซึ่งสวนใหญมีบทบาทสําคัญในวงการสาธารณสุขของบานเรา) ไดมีโอกาสรวม
เดินทางไปไตหวันดวยเมื่อกลางป 2549 อันเปนจุดกําเนิดของหนังสือเลมนี้
ความเปนมาของมูลนิธิฉือจี้มีดังนี้ “.....มูลนิธิพุทธฉือจี้ไตหวันที่เราสัญจรไปเรียนรูนั้นเปน
องคก รและขบวนการที่ใหญ โต

มีสมาชิกประมาณ 5 ลานคน

มีอาสาสมัครประมาณ 300,000 คน

มีกิจการกวางใหญไพศาล คือมีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ไปไดทั่วโลก เชน เมื่อคราวมหันตภัยสึนา
มิก็เขามาชวยเหลือ หรือมีแผนดินไหวในจีนแผนดินใหญก็ไป แอฟริกาก็ไป ขนาดเฮอรเฮอรริเคนแคทริ
นาถลมเมืองนิวออรลีนสเมื่อปเศษ ๆ ที่ผานมา และอเมริกาเสียชื่อมากที่เปนมหาอํานาจเสียเปลา แตไม
สามารถชวยเหลือกันไดทันทวงที อาสาสมัครของมูลนิธิพุทธฉือจี้ก็ไป
มูลนิธิฯ มีสถานีโทรทัศนของตัวเอง ชื่อสถานีตาอาย (ความรักอันยิ่งใหญ) ที่กระจายเสียง
แพรภาพไปทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพยายามเอาเรื่องความดีที่เพื่อนมนุษยมีตอกัน กระจายไปสู
การรับรูของเพื่อนมนุษยทั่วโลก เขามีโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย โรงเรียนพยาบาล ของเขาเองที่เนน
การมีหัวใจของความเปนมนุษย.....
ต น ธารของศรั ท ธาอั น ยิ่ ง ใหญ อ ยู ที่ ท า นธรรมาจารย เ จิ้ ง เอี๋ ย น ท า นเป น ภิ ก ษุ ณี ใ น
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ศีลและวัตรของทานกอใหเกิดศรัทธาในมหาชนชาวจีนไตหวันและตอมา
ชาวจีนโพนทะเลอื่น ๆ ที่กอใหเกิดขบวนการทางมนุษยธรรมอันยิ่งใหญ เราจึงควรเรียนรูประวัติของทาน
ธรรมาจารยซึ่งมีอยูแพรหลายทั่วไป ทานเคยไดรับรางวัลแมกไซไซเมื่อ พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1991) และเคยมี
ผูเสนอชื่อท านรับรางวัลโนเบล สาขาสันติ ภาพ ถารูจัก ทานดีจ ะทราบวาท านสงบนิ่ง ไมมีความยิน ดี
ยินรายกับชื่อเสียง เกียรติยศ หรือรางวัลใด ๆ.....”

-2“.....แกนแทของฉือจี้ที่ไดคนพบคือการยึดถือหลักธรรม

คุณธรรมของพุทธศาสนาและ

ความรัก ความเมตตา กรุณา ความออนนอมถอมตน เปนหลักการพื้นฐานในการทําใหทุกสิ่งทุกอยาง
ที่ปฏิบัติสําเร็จสมความปรารถนาโดยมีการถายทอดผานคําสอนของทานธรรมาจารยเจิ้งเอี๋ยนใหแกสมาชิก
ฉือจี้อยางสม่ําเสมอ
การนํากรณีศึก ษาการทําความดีชวยเหลือเพื่อนมนุ ษยตาง ๆ ของเหลาอาสาสมัครฉือจี้
ถายทอดผานทางการประชุมทางไกลและสถานีโทรทัศนตาอายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
การมีวาทะธรรมปรากฏไวในสถานที่ตาง ๆ เพื่อใหซึมซับเขาในจิตใจของผูพบเห็นที่ปรากฏ
ทั้งในสมณารามของทานธรรมาจารยเจิ้งเอี๋ยน ในหอสวดมนต (จิ้งซือถัง) ในมหาวิทยาลัย แพทยฉือจี้
ในโรงพยาบาลและโรงเรียนต าง ๆ ของมูลนิ ธิพุทธฉือจี้ และในนิทรรศการตาง ๆ ที่แสดงเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 40 ป ของมูลนิธิ ตัวอยางเชน
• การรวมใจ

รวมพลัง แบ งปนความรัก และรวมแรงชวยเหลือกั น (เหอซิน เหอชี่

หูอาย เสี่ยลี่)
• หากมีใจที่มุงมั่นก็จะไมพบกับความทุกขยาก (โหยว ซินจิ้วปูขุนหนาน)
• ความรักอันยิ่งใหญ ยอมไรพรมแดน (ตาอายอูซื่อเจี้ย)
• ความรักอันยิ่งใหญทําใหโลกสวางไสวขึ้นมาได (ตาอายยั่งซื่อเจี้ยเหลียงฉี่หลาย)
ที่สําคั ญได ก ลาวถึ งบุ ค ลากรทางการแพทย วา นายแพทย ทั่ วไปมักจะมุงรัก ษาแต โรค
แตนายแพทยที่มีคุณธรรมจะรักษาที่จิตใจดวย (เสี้ยอีอีปง สั้งอีอีซิน)
แมแตในหองน้ําหญิงที่สมณารามของทานธรรมาจารยเจิ้งเอี๋ยน ก็ยังเขียนไววาจิตใจที่ดี
งามยอมมองทุกสิ่งดวยความราบรื่นสวยงาม (ซินเหมยคั่นเซิมเมอโตวซุนเอี่ยน)
นับวาเปนจิตวิทยาและวิธีการที่เยี่ยมยอดในการหลอหลอมขัดเกลาจิตใจผูคนใหเปนคนดี
และทําความดี โดยใหซึมซับเขาไปในจิตวิญญาณโดยไมรูตัว
นอกจากนี้ ภารกิจของฉือจี้ 4 ประการที่กําหนดไดแก ภารกิจดานการกุศล ภารกิจดาน
การรักษาพยาบาล

ภารกิจดานการศึกษา และภารกิจดานวัฒนธรรมนั้น ถือไดวาฉือจี้ไดมุงเนนที่

ความเปนมนุษยอยางแทจริง โดยตองการชวยเหลือใหมนุษยทุกคนพนทุกขและอยูในสังคมไดอยางมี
ศักดิ์ศรี ไมแบงชั้นวรรณะหรือความยากดีมีจน ซึ่งไดปรากฏเปนรูปธรรมมากมายใหเราสามารถศึกษา
เรียนรูได
สิ่งที่นาสนใจอยางมากอีกประการหนึ่งคือเหลาอาสาสมัครฉือจี้ซึ่งมีอยูถึง 4 ลานคนทั่วโลก
ในระยะ 40 ปที่ผานมา จะเห็นไดวาพวกเขาไดถูกหลอหลอมและนําเอาจิตวิญญาณของฉือจี้ซึมซับเขาไว

-3ภายในจิต ใจ เพื่อชวยกั น ทําความดี ชวยเหลือเพื่อนมนุ ษ ย ที่ต กทุ กขได ยากไมวาจะอยู ที่ ใ ดในโลก
เราจะไดเ ห็น อาสาสมัครฉือจี้ใ นที่ ตาง ๆ ที่ ตองการความชวยเหลือ
ในชุมชนคนยากจนและสถานที่ที่ป ระสบภัยพิบัติ ทั่วโลก

ไมวาในโรงพยาบาลของมูลนิธิฯ

อาสาสมัครเหลานี้เป นผูที่ออนนอมถอมตน

พรอมจะเสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย และลวนมีจิตใจที่ตองการชวยเหลือเพื่อน
มนุษย

ตองการทําความดีอยูเบื้องหลังโดยไมประกาศใหสาธารณะไดรู และได พบวาในประเทศก็ มี

อาสาสมัครฉือจี้อยูถึงเปนพันคน ที่พรอมที่จะทําความดีเพื่อชวยเหลือเพื่อนคนไทยที่ตกทุกขไดยากเชนกัน
.....”
“.....สถานี โทรทัศ น ต าอาย ซึ่ง ดําเนิ น การในระบบเคเบิ ลที วีตั้ ง แต ป พ.ศ. 2541 จึง มี
ปรัชญากํากับไววา “ความจริงใจ ความมีเกียรติ ความนาเชื่อถือ และความซื่อสัตย” และเนนการ
ผลิตรายการที่มุงสรางใหเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีงามของมนุษยดวยกัน
สถานีแห งนี้ มีการลงทุ น ดวยอุป กรณ ที่ ทัน สมัย ใชที มงานผูผลิต และนัก ขาวมืออาชีพ
รวมกับ อาสาสมัครของฉือจี้ที่ก ระจายอยูทั่ วโลก ความน าสนใจของสถานี ตาอายคือการวางโครงสราง
ความเปนเจาของที่กอใหเกิดหลักประกันวาเปนของประชาชนทุกคน และปลอดจากการถูกแทรกแซงทั้งโดย
ธุรกิจการตลาด และโดยทางการเมือง

งบประมาณของสถานีตาอายจึงมาจากการรวมทุนบริจาคของ

สมาชิกและประชาชน และอีก 1 ใน 4 ของงบประมาณมาจากรายไดจากการจัดการขยะหมุนเวียนหรือ
รีไซเคิล ซึ่งมีสถานีจัดการขยะของฉือจี้อยูหลายแหงทั่วไตหวัน และมีอาสาสมัครหมุนเวียนมาทํางานที่
ศูนยฯ
จึงกลาวไดวาตาอายเปนสถานีที่ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง ทําใหสถานีแหงนี้เปนที่
หวงแหนและไดรับการปกปองจากสมาชิก เพื่อใหเปนสื่อทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ จนทําใหตาอาย
ไดรับการจัดอันดับจากชาวไตหวันใหเปนสถานีโทรทัศนที่มีอิทธิพลและแรงบันดาลใจตอชีวิตของชาวไตหวัน
มากที่สุด
แมไตหวันจะมีสถานีโทรทัศนทั้งระบบเคเบิลและฟรีทีวีรวมกันแลวนับรอยชอง แตสถานีที่
เผยแพร ศ าสนธรรมอย า งต า อ า ยกลั บ สามารถเป ด พื้ น ที่ แ ละสร า งกลุ ม คนดู ป ระจํ า ได อ ย า งน า ทึ่ ง
อาสาสมัครหลายคนของฉือจี้ไดเลาใหฟงวาเมื่อเปดดูโทรทัศนชองนี้ ชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละนอย
จากที่บางคนเคยเปนนักดื่มและติดอบายมุขอยางหนัก ก็ละทิ้งและหันมาชวยงานอาสาสมัคร จนตอนนี้
ชีวิตของเขาเองและครอบครัวมีความสุขมากขึ้น.....”
หลายบทของหนั ง สือเลมนี้ ก ลาวถึ ง การนําสิ่ง ที่ ได เรีย นรูมาใชใ นบ านเรา เชน ระบบ
การแพทยแบบมีหัวใจความเปนมนุษย (humanized healthy care) ซึ่งคุณหมอประเวศไดเคยกลาวถึงอยู
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การฝ ก ทํ า ความดี ใ นโรงเรี ย นเด็ ก เล็ ก

การให บ ริ ก ารโรงพยาบาล

งานอาสาสมั ค ร

การอนุรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ
ใครที่เชื่อวาความศรัทธาในความดีสามารถเปลี่ยนแปลงมนุษยไดและอยากรูวิธี ตองอาน
หนั ง สื อ เล ม นี้

หากอยากเป น เจ า ของกรุ ณ าสั่ ง ซื้ อ ที่ 0-2271-1806 และ 0-2271-0170 และ

market@doctor.or.th ไมมีขายในรานครับ

เครื่องเคียงอาหารสมอง
• อาจารยวรากรณ สามโกเศศ ฝากบอกมาวาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม นี้ จะกลับไปเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย อีกครั้ง หลังจากออกมา 3 ปเต็ม
• แถมฝากประชาสัมพันธมาอีกวา เร็ว ๆ นี้จะมีหนังสือของอาจารยออกใหมอีก 2 เลม

(กลางปกอนออก 2 เลม คือ Tip และ Trend หนังสือภาษาไทยแตใชชื่อกิ๊บเกเปนฝรั่งเพื่อเอาใจคนอาน
ของสํานักพิมพ OPEN)

เลมแรกชื่อ “เงินตราพาร่ํารวย” ของสํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้ง และอีกเลม

ชื่อ “เงินทองของมายา” ของสํานักพิมพมติชน (สงสัยวาจะเคยขายดีกับคําวา “เงิน.....” ในชื่อหนังสือ 3
เลมกอนหนานี้เลยชักมึนและมันสกับคํานี้)
•

ทุก ปใหมอาจารยวรากรณจะทําหนังสือเลมเล็ก ชื่อ “สิ่ง ละอันพัน ละน อย” แจก

เพื่อนฝูง สําหรับปใหม 2553 นี้ปรากฏอยูที่ varakorn.com อาจารยบอกวาขอมอบเปนของขวัญปใหม
สําหรับทานผูอานครับ
• อาจารยวรากรณ โมอีกวากําลังจะทํา blog ขึ้นดวยเพื่อจะไดสื่อสารกับทานผูอานได
ทั่วถึงครับ
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
To be content with what we possess is the greatest and most secure of riches.
(Marcus Tullius Cicero 106-43 กอนคริสตกาล)
ความพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีคือสิ่งที่ยิ่งใหญสุดและเปนสิ่งที่สรางความมั่นคงใหแกความ
มั่งคั่งไดดีที่สุด
.................................................

