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สวัสดีค่ะ
ฉบับนี้นิตยสารของเราได้เปิดรับฉบับใหม่ตรงกับวันมาฆบูชาพอดี
มีใครได้ไปทำบุญ ถวายสังฆทาน ฟังธรรม เวียนเทียน หรือปฏิบัติภาวนา
ในช่วงวันสำคัญนี้กันบ้างไหมคะ เชื่อว่าหลายคนคงมีโปรแกรมแล้วแน่นอนเลย : )
ก็ต้องขอร่วมขออนุโมทนากับคุณผู้อ่านทุก ๆ ท่านไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ _/|\_
เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ เพิ่งได้ยินคนคุยกันในลิฟท์ตามประสาคนทำงานนี่เองค่ะว่า
“เออ วันพฤหัสฯ นี้หยุดนี่ ดีจัง”
“หยุดวันอะไรนะ” อีกคนถาม
“วันวิสาขบูชาไง....” “อ้อ...”
ตงิด ๆ อยากจะหันไปเอ่ยแทรกก็ไม่กล้าว่า “วันมาฆบูชาค่ะพี่.........” (-_-”)
แค่วันก็จำผิดเสียแล้ว มิใยต้องถามเลยมั้งคะนี่ว่า
แล้ววันมาฆบูชามีความหมายอะไรสำหรับชาวพุทธทั่วไปอีกจำนวนมาก
มีผู้เคยเปรียบเทียบไว้ค่ะว่า
วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตินั้น ถือได้ว่าเป็น วันพระพุทธ
วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานั้นเป็น วันพระธรรม
และวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุสาวกมาประชุมกันโดยพร้อมเพรียง
เพื่อรับฟังหลักการ อุดมการณ์ และวิธีปฏิบัติในการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเป็น วันพระสงฆ์
เมื่อถามถึงความสำคัญของวันนี้
หลายคนมักจะสะท้อนความทรงจำตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ ให้ฟังว่า
“มาฆบูชา ก็คือวันที่พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ องค์มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายไง...”
แต่ไม่กี่คนนักที่จะรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่ท่านเหล่านั้นมาชุมนุมกันโดยพร้อมเพรียง
ฉายภาพย้อนไปสมัยครั้งพุทธกาลอีกครั้ง ก่อนจะถึงวันมาฆบูชา...
ครั้งนั้น หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ และได้ทรงเริ่มออกเผยแผ่ธรรมะ
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ในเวลาไม่นานนัก พระองค์ก็ทรงมีศิษย์เป็นพระอรหันตสาวกกว่า ๑,๓๐๐ องค์
พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงมีดำริที่จะให้ภิกษุผู้ที่พ้นจากทุกข์แล้วเหล่านั้น
ได้ช่วยกันในการอนุเคราะห์เกื้อกูลและยังประโยชน์ให้แก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายในวงกว้าง
พระองค์จึงได้ส่งพระอรหันตสาวกเหล่านั้น ออกจาริกไปประกาศศาสนายังเขตแคว้นต่าง ๆ
วันเวลาล่วงเลยจนวันเพ็ญเดือนมาฆะ ซึ่งเดิมทีก่อนที่พุทธศาสนาจะถือกำเนิดเกิดขึ้นนั้น
ศาสนาพราหมณ์จะมีพิธีกราบไหว้สักการบูชาพระเจ้าของพราหมณ์ครั้งใหญ่ในวันนี้ทุกปี
เหล่าภิกษุซึ่งเดิมก็เคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน ได้เห็นเหล่าพราหมณ์ปฏิบัติเช่นนั้น
ก็มีใจนึกถึงพระศาสดา และปรารถนาจะแสดงความสักการะบูชาต่อพระพุทธองค์
จึงต่างพากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน พร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
โดยพระสาวกที่เดินทางมาเข้าเฝ้าในครั้งนั้นมีถึง ๑,๒๕๐ องค์
ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์อันอัศจรรย์ยิ่ง
พระพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะให้การมารวมกันในครั้งนี้เป็นการประชุมพิเศษ
โดยได้แสดง โอวาทปาติโมกข์ เพื่อประกาศหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติ
ในการเผยแผ่พุทธศาสนา ต่อพระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ นั้น เพื่อจะได้ช่วยกันสืบทอด
และชาวพุทธทั้งหลายจะได้ยึดถือเป็นแม่บท สำหรับประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไป
โดยหลักการสำคัญ ๓ ประการ ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์ ก็คือ
๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม และ ๓. การทำจิตใจให้ผ่องใส
ซึ่งประการสุดท้ายในขั้นสูงสุดแล้วนั้น จะหมายรวมถึงการรักษาศีล และการเจริญภาวนา
จนกระทั่งเป็นอิสระจากกองทุกข์ทั้งปวงในขั้นอรหัตตผล จึงจะนับเป็นความผ่องใสที่แท้จริง
หลายพันปีผ่านไป... มาถึงวันนี้ เราไม่มีบรมครูผู้รู้แจ้งเช่นพระพุทธเจ้าคอยให้คำชี้แนะแล้ว
และพระสาวกที่เป็นกำลังสำคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนาก็อาจเหลืออยู่เพียงหยิบมือเดียว
แม้คำสอนของพระพุทธเจ้าจะยังดำรงคงอยู่ มิได้สูญหาย และผู้ปฏิบัติก็ยังมีอยู่ไม่ขาดสาย
แต่จำนวนผู้คนที่เดินตามทางสายนี้ก็ค่อย ๆ เหลือจำนวนลดน้อยลงเรื่อย ๆ
ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกวันนี้ก็มีจำนวนร่อยหรอลงไปเรื่อย ๆ
คนรุ่นหลังเริ่มเติบโตขึ้นมาไม่ทัน ในขณะที่สิ่งเร้ากิเลสมีเยอะขึ้น จิตใจคนอ่อนแอมากขึ้น
แล้ววันหน้า เราจะเหลือกำลังรักษาพุทธศาสนาที่แท้ไว้ในเมืองไทยกันได้อีกนานเพียงใด
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หลวงพ่อปราโมทย์ท่านจึงเคยเปรยให้ฟังค่ะว่า
“ตัวศาสนาพุทธจริง ๆ นั้นยังไม่หาย
แต่เราต้องลงมือตั้งแต่วันนี้ ต้องลงมือเดี๋ยวนี้แล้ว
ช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะ ช้ากว่านี้ไม่ทัน
ศาสนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยอีกสักกี่ปีใครจะรู้...”
“ทั้งโลกมีคนหลายพันล้านคน แต่ที่รู้จักศาสนาพุทธนั้นมีเพียงนิดเดียว
และชาวพุทธที่ว่ามีอยู่เพียงนิดเดียวนั้น พวกที่สนใจเข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมะก็มีไม่มาก
พวกเข้าวัดก็น้อยแล้ว แต่พวกที่เข้าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เพื่อศึกษาธรรมะ
ไปทำบุญบ้าง ไปหาหวยบ้าง...
ชาวพุทธในโลกก็มีน้อยแล้ว พวกชาวพุทธที่เข้าวัดก็ยิ่งน้อย
พวกชาวพุทธที่เข้าวัดแล้วสนใจศึกษาธรรมะอย่างพวกเรา.. ยิ่งน้อยมากนะ
ไม่ถึงร้อยละ ๑ หรอก ที่จะศึกษาแล้วได้เรียนรู้ธรรมะของจริงนี่ยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีก
จนกระทั่งพวกที่ใจเข้าถึงมรรคถึงผลนี่นับตัวได้เลย...”
รู้สึกไหมคะว่า พวกเราที่ได้มาพบพุทธศาสนาและได้เรียนรู้ธรรมะของจริงเช่นนี้นั้น
เป็นคนจำนวนน้อยที่โชคดีมหาศาลขนาดไหน เมื่อเทียบกับคนเป็นล้านบนโลก...
หลวงพ่อท่านจึงเปรยให้ได้ยินเสมอค่ะว่า “พวกเราแต่ละคนมีความสำคัญ”
พระพุทธเจ้าท่านฝากศาสนาพุทธไว้กับพุทธบริษัท และเราทุกคนก็คือหนึ่งในนั้น
มาฆบูชาที่มาเยือน จึงเหมือนฉายภาพครั้งวันชุมนุมกันของพระสาวก ๑,๒๕๐ องค์
ที่ได้เข้าเฝ้าองค์พระศาสดาและรับฟังแนวทางในการเผยแผ่พระศาสนาอีกครั้ง
เหมือนเป็นภาพที่เตือนให้ระลึกขึ้นมาว่า
พระภิกษุสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเหล่านั้น
เป็นกำลังอันสำคัญยิ่งเพียงใด
ที่ทำให้พุทธศาสนาเผยแผ่และดำรงสืบทอดข้ามกาลเวลา
เรา... แม้จะยังเป็นเพียงฆราวาสผู้ศึกษา
แต่ทุกคนก็ล้วนมีความสำคัญในการเป็นฟันเฟืองดำรงรักษาธรรมะสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น
และไม่มีที่ไหนสถานที่ใดที่จะรักษาธรรมะได้ดีเท่ากับที่ใจของเราเอง
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ขวนขวายเร่งศึกษาของจริงจากกายนี้ใจนี้ของเรา จนเห็นความจริงเสียแต่วันนี้
วันต่อวัน เดือนต่อเดือน ปีต่อปี ผลย่อมปรากฏเป็นหลักฐานให้ประจักษ์แจ้ง
และไม่เพียงประโยชน์จากการพ้นจากทุกข์โดยถาวรเท่านั้น แต่ทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการรักษาพระศาสนาให้ยังคงฉาดแสงสืบทอดไปถึงคนรุ่นหลังต่อไปอีกนานเท่านาน

เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ
คนเราที่จะดีพร้อมโดยไม่ด่างพร้อย หรือชั่วเต็มร้อยโดยไม่มีส่วนดีเลยนั้น
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ กิเลสตรงหน้าเราต่อสู้กับสำนึกด้านดีในใจอยู่ตลอดเวลา
อยู่ที่ว่าครั้งใดใครจะเป็นฝ่ายชนะ และราคะก็มักจะมีอำนาจที่ไม่เคยแพ้ใคร
แล้วถ้าเป็นคุณ... คุณจะเลือกอย่างไร คุณกลางวัน ส่ง “เรื่องสั้นอิงธรรมะ”
ที่อ่านสนุกชวนฉุกคิด มากับเรื่อง เริ่มต้นที่จุดเปลี่ยน ในฉบับนี้ค่ะ
“สัพเพเหระธรรม” ฉบับนี้ ได้ คุณราชาวดี มาสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ให้กับนิตยสาร
ด้วยการวาดลายเส้นเป็นการ์ตูนใส ๆ บอกเล่าความดีงามเล็ก ๆ ในครอบครัว
กับเรื่อง ฟ้าใส ใจสบาย อ่านแล้วสบายใจสมชื่อทีเดียวล่ะค่ะ
เห็นแล้วใครอยากลองเปลี่ยนมาเล่าเรื่องผ่านลายเส้นอย่างนี้กันดูบ้างก็อย่าช้านะคะ : )
ส่งท้ายกลิ่นอายของวันแห่งความรักที่ผ่านมา
บ่อยครั้งที่เราได้ยินกันว่า ความรักมักสร้างปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่
แต่ปาฏิหาริย์นั้นจะเป็นไปได้เพียงใดหากต้องสูญเสียคนรักไปแบบไม่กลับมา
คุณชลนิล จะมาชวนคุณค้นหาอำนาจแห่งปาฏิหาริย์นั้นใน “แง่คิดจากหนัง”
กับตอน Yomigaeri (Resurrection) – ปาฏิหาริย์ไม่อาจเปลี่ยนความจริง นี้ค่ะ
ปิดท้ายด้วย “ธรรมะกับไลฟ์สไตล์” ฉบับนี้ คุณตันหยง จะพาเราไปพูดคุยกับ
หนึ่งสาวสวย และหนึ่งหนุ่มหล่อ ที่มีธรรมะอยู่ใกล้ตัวใกล้ใจ กับตอน
บทสนทนาฉบับเดือนแห่งความรัก กับครอบครัวจารุพูนผล และครอบครัวอมรสิทธิ์
ใครว่าคนสนใจธรรมะไม่ควรมีคู่ หรือแท้จริงแล้วธรรมะช่วยให้คนทั้งสองครองคู่
อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็น แถมยังเผื่อแผ่ความร่มเย็นนั้นไปถึงคนรอบข้างได้อีกด้วย
เขาและเธอไม่ใช่คนอื่นไกล แต่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัว
ที่ได้ช่วยเหลืองานทางพระพุทธศาสนากันอีกหลาย ๆ งานนี่เองค่ะ
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ไปรู้จักกับ คุณศดานัน จารุพูนผล (หรือคุณแก้ว) และ
คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (หรือคุณยอด) กันได้ในคอลัมน์ฉบับนี้ค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรม
เดี๋ยวนี้ ความทันสมัยของไอทีนี่ทำให้ธรรมะมาอยู่ใกล้เราได้ง่ายกว่าที่คิดจริง ๆ นะคะ
ตอนนี้บ้านอารีย์ได้เปิดบริการใหม่สำหรับคนไกลที่อยากฟังการสนทนาธรรมแล้วค่ะ
ทุกบ่ายวันเสาร์เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ใครที่สนใจแนวทางการเจริญสติโดยการ
“ดูจิต ด้วยความรู้สึกตัว” สามารถชมการถ่ายทอดสดการสนทนาได้แล้วที่
http://www.baanaree.net โดยจะมี อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา เป็นผู้ร่วมสนทนาทุกเสาร์
และ คุณหมอณัฏฐ์ จะมาร่วมสนทนาด้วยในวันที่ ๑ และ ๘ มีนาคมนี้ ซึ่งทั้งสองท่าน
ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่จะมาร่วมให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง
นอกจากนี้ คุณผู้ชมยังสามารถเขียนคำถามส่งมาเพื่อให้ทีมงานถามให้สด ๆ ได้ด้วยที่
info@baanaree.net ดังนั้น ต่อไปนี้ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ดูกันได้ทั่วโลกแล้วนะคะ
ระหว่างนี้แวะไปชมเทปครั้งก่อนได้ที่ http://www.baanaree.net/activity-list.php ค่ะ
นอกจากนี้ สำหรับคนที่ไม่ไฮเทคนัก บ้านอารีย์ก็ยังมีไอเดียใหม่ ๆ ที่จะนำธรรมะ
ให้เข้ามาอยู่ใกล้กับคนในทุกชุมชนมากขึ้น ด้วยการออกสื่อธรรมในรูปแบบนิตยสาร
กับ “นิตยสารบ้านอารีย์” ซึ่งฉบับแรกนี้จะเป็นฉบับปฐมฤกษ์ต้อนรับวันมาฆบูชานี้ค่ะ
ความน่าสนใจอยู่ที่รูปเล่มที่สวยงาม กับคอลัมนิสต์คุณภาพรวมทั้งทีมงานเบื้องหลัง
ที่จะมาช่วยกันนำเสนอเรื่องราวที่อ่านแล้วชวนร่มจิตเย็นใจกันโดยถ้วนหน้า
ไม่ว่าคุณผู้อ่านจะมองหาธรรมะอ่านสบาย หรือแนวทางภาวนาสำหรับนักปฏิบัติที่จริงจัง
โดยนิตยสารจะนำเสนอบทความธรรมะที่หลากหลายจาก หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ,
พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช, พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล,
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส ตลอดจนนักเขียนคุณภาพท่านอื่น ๆ เช่น คุณดังตฤณ,
อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา, คุณหมอณัฏฐ์, คุณชลนิล, คุณพันทิวา, คุณพิทยากร ลีลาภัทร์
(คุณ aston27), และการ์ตูนธรรมะจากคุณสายฝน ศิลปพรหม
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ใครสนใจอยากได้ไปอ่าน สามารถรับนิตยสารฟรีได้ที่ บ้านอารีย์
และอาคารสำนักงานต่าง ๆ ในแถบย่านซอยอารีย์ ถ.พหลโยธิน
หรือหากท่านใดสนใจรับไปวางในจุดชุมชน ก็ติดต่อที่บ้านอารีย์ดูได้เลยนะคะ
นิตยสารจะออกรายปักษ์ ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำและแรม ๑๕ ค่ำ : )
ใครไม่สะดวกไปรับมาอ่านด้วยตัวเอง ก็แวะไปอ่านฉบับ PDF กันออนไลน์ได้ด้วย
ที่ http://www.baanaree.net หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๗๘๓๘ ค่ะ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกายที่สดใส และใจที่ผ่องแผ้ว
ในวันมาฆบูชานี้โดยถ้วนหน้ากันนะคะ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ

กลางชล
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สารบัญ 

ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: ผูป้ ฏิบัติควรเรียนรู้อภิธรรมหรือไม่? เพื่ออะไร?
ผมเห็นด้วยว่า ผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องเรียนรพู้ ระอภิธรรม
เพราะการเรียนอภิธรรม ก็คือก ารเรียนรู้ความจริง หรือธ รรมชาติของชีวิต
ก็แล้วมันเรื่องอะไร ทีเ่ราจะไม่เรียนรู้ความจริงของชีวิต
นั่นไม่ใช่สิ่งที่นักปฏิบัตพิ ยายามจะเรียนรู้กันอ ยู่หรอกหรือ?
ส่วนวิธีการเรียนรู้นั้น จำเป็นต้องรทู้ ั้งด้วยปริยัติและปฏิบัติ
ที่ต้องรู้ปริยัติ (อาจจะเรียนจากอาจารย์ ตำรา เทป) ก็เพราะเรายังตรัสรู้เองไม่ได้
ส่วนที่ต้องเรียนจากการปฏิบัติ เพราะความรจู้ ากตำราแก้ทุกข์ไม่ได้
ในด้านปริยัตินั้น อย่างน้อยที่สุดก ็ต้องเรียนจนจำแนกได้ว่า
อะไรเป็นสมถะ อะไรเป็นวิปัสสนา
เพราะปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยในทุกสำนัก
ก็คือการหลงทำสมถะ แล้วค ิดว่าก ำลังทำวิปัสสนาอยู่
ส่วนในด้านการปฏิบัติ จะต้องเจริญสติสัมปชัญญะให้ถ ูกต้อง
เพราะปัญหาใหญ่ของนักปริยัตจิ ำนวนมากที่ลงมือปฏิบัติ
ก็คือการนำความจำและความคิด มาปิดกั้นการเจริญสติ
เช่น พอจิตรู้อารมณ์แล้ว ก็มักจะหลงเข้าไปยึดหรือคิดเกี่ยวกับอ ารมณ์นั้น
(เป็นอาการเหมือนคนที่กระโดดลงไปในแม่น้ำ
แทนที่จะยืนอยู่ริมฝั่ง แล้วเฝ้ารู้สิ่งที่ลอยตามน้ำมา)
หรือเกิดอาการด่วนสรุปความรู้ขึ้นมา ว่าอ ันน ี้คืออ ันนี้
เกิดเพราะสิ่งนี้ เกิดแล้วมีผลอย่างนี้ๆ
(ถ้าจะปฏิบัติก็ให้วางตำราไว้ก่อน)
ที่น่าอัศจรรย์อีกอ ย่างหนึ่งคือ
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สภาวจิตของผู้ปฏิบัตทิ ี่เรียนตำรามามากๆ ทีผ่ มพบในหลายสำนัก
กลับไปคล้ายคลึงกับผู้ที่ติดส มถะเหมือนกัน
คือเอาสติไปควบคุมจิตอย่างเข้มงวดบ้าง
หรือถูกราคะและโมหะแทรกอยู่โดยไม่ร ู้ทันบ้าง
การรู้ปริยัติทำให้ได้แนวทางปฏิบัติ
และเมื่อปฏิบัติแล้ว ผลก็จะไม่ต่างอะไรกับปริยัติ
ไหนๆ ก็กล่าวถึงเรื่องอภิธรรมแล้ว
ผมขอฝากข้อสังเกตประการหนึ่งว่า
ความรู้สึกแ ยกพวกและความขัดแย้งระหว่างนักปฏิบัติกับน ักปริยัติก็ดี
ระหว่างผู้นิยมพระวินัยและพระสูตร กับพ ระอภิธรรมก็ดี
มีอยู่เสมอๆ ในการสนทนาทางกระดานข่าวต่างๆ
ปัญหาเหล่านี้ ต้องการการแก้ไข แต่แ ก้ไขยากเสียเหลือเกิน
เพราะความมีอคติซึ่งกันและกัน
เช่น ผู้ปฏิบัติ (ทีไ่ม่ได้เรียนอภิธรรม) คิดว ่าผู้เรียนอภิธรรมดแี ต่ตำรา ไม่ได้ป ฏิบัติ
ทั้งที่ความจริงสำนักปฏิบัติที่มีพื้นฐานจากอภิธรรมมีอยู่มากมาย
หรือผ ู้นิยมพระวินัยและพระสูตรเห็นว่า พระอภิธรรมเป็นของแต่งใหม่
(ซึ่งกม็ ีข้อเท็จจริงเหมือนกัน เพราะตำราอภิธรรมที่เราเล่าเรียนกันในยุคนี้
ประมวลมาจากอรรถกถา ฎีกา และปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก)
ในขณะที่ผู้ศึกษาอภิธรรม เห็นว ่าน ักป ฏิบัติทำกรรมฐานแบบฤๅษี
(ความจริงส่วนใหญ่ก็เป็นฤๅษีจริงๆ)
หรือผู้ศึกษาพระวินัยแ ละพระสูตร
ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงพระวินัยและพระสูตร
หรือชอบตีความเอาเองโดยอัตโนมัติ ทำให้พ ระธรรมฟั่นเฟือน เป็นต้น
พื้นฐานความเข้าใจและความนิยมกต็ ่างกันอยู่แล้ว
ประจวบเข้ากับท่วงทำนองที่ปฏิบัติต่อกันอ ย่างไม่เมตตา คุกคาม ดูหมิ่น
ก็ยิ่งผลักให้ผู้แสวงหาสัจจะแยกพวกกันม ากขึ้น สื่อความเข้าใจกันยากขึ้น
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ผมเห็นว่า ถ้าต้องการแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ก ันจ ริงๆ
ขั้นแรกสุดควรจะปรับปรุงท ่วงทำนองในการสนทนากัน
ซึ่งเวลานี้ ผมเห็นว่าผู้ศึกษาอภิธรรมบางท่านเริ่มปรับปรุงแล้ว
เช่น พูดจาด้วยความสุภาพ มีเมตตา
(จะดียิ่งขึ้นอีก หากแจก “ยาช่วยย่อย” ด้วย คืออ ธิบายด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น)
ประการต่อมาก็คือ พยายามเรียนรขู้ ้อดีของกันและกัน
รวมทั้งเรียนรู้จุดอ่อนของตนเองด้วย ซึ่งต่างกม็ ีคร ับ
เพราะต่างกไ็ม่ใช่พระอรหันต์ด ้วยกันทั้งค ู่
การเรียนรกู้ ันที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพียงการนั่งเขียนกระทู้โต้กัน
แต่ควรมีการพบปะเพื่อแ ลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกัน
เอาสภาวะจริงๆ ในจิตใจมาคุยกัน
เพื่อผศู้ ึกษาอภิธรรมจะได้ช่วยบอกกับนักป ฏิบัติว่า
สภาวะอันนี้ เรียกว่าอ ย่างนี้ๆ
หรือการดำเนินจิตอย่างนี้ ยังผ ิดพลาดเป็นแบบฤๅษีอยู่
ส่วนนักปฏิบัตกิ ็อาจจะช่วยผู้ศึกษาอภิธรรมได้ว ่า
ขณะนี้จิตของคุณติดราคะและโมหะอยู่ แต่ยังม องไม่อ อก ฯลฯ
ถ้าเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันจริงๆ ช่วยเหลือซ ึ่งก ันและกันจริงๆ
เราเองก็จะได้ทั้งความรใู้หม่ และได้เพื่อนใหม่ท ี่ดีๆ เพิ่มข ึ้นด้วย
ผมคงแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมแต่เพียงเท่านลี้ ่ะครับ
ถ้ามีอะไรไม่สมควร ก็ต้องขออภัยด้วยครับ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001782.htm
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ถาม: จะทราบได้อย่างไรคะ ว่าสำนักท ี่เราไปศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่นั้นส อน
ถูกทางหรือไม่?
ยากครับที่จะให้ใครมาชี้ขาดว่า
แนวทางหรือสำนักใดปฏิบัติถูกทาง หรือผ ิดท าง
(เข้าใจว่าท ่านต้องการถามว่าถ ูกทางวิปัสสนาหรือไม่
คงไม่ได้หมายถึงว่า ถูกทางสมถะหรือไม่)
เพราะการชี้ขาดนั้น เสี่ยงต่อความขัดแย้งและเจ็บตัวเปล่า
ผู้ตอบจึงต้องตอบเลี่ยงๆ ทำนองว่า
แนวทางไหนก็ดีทั้งนั้น โดยวงเล็บว่า ถ้าลดกิเลสตัณหาได้
และบางท่านอ้างไปถึงกรรมฐาน ๔๐ ซึ่งเป็นเรื่องของสมถะ ก็ม ี
ทางทดี่ ีไม่ต้องถามใครหรอกครับ
หามาตรวัดที่มาตรฐานมาใช้วัดด้วยตนเองดีกว่า
ซึ่งจากประสบการณ์ของผม ผมเห็นว่า
เราควรตรวจสอบการปฏิบัติด้วยปริยัติธรรม
เพราะการปฏิบัติที่ถูกต้อง จะต้องสอดคล้องกับปริยัติธรรม
(แต่กต็ ้องระวังเรื่อง “การตีความ” ปริยัติธรรมผิดด ้วย)
ความผิดพลาดของแนวทางปฏิบัติ
อาจจะเริ่มจากอาจารย์เองเข้าใจผิดก ็มี
หรืออาจารย์สอนถูก แต่ล ูกศิษย์เข้าใจผิดเอง ก็มี
ผมจึงเห็นว่า เพื่อค วามปลอดภัย และเพื่อรักษาพระธรรมวินัย
ผู้สนใจการปฏิบัติทุกคนควรตรวจสอบ
ทั้งแนวทางของสำนักและคำสอนของอาจารย์ข องตนเอง
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติของตนเองด้วย
ว่าถูกต้องตรงกับป ริยัติธรรมหรือไม่
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ใน “ทัศนะส่วนตัว” ของผม เห็นว ่า
- สำนักใดสอนวิปัสสนาด้วยการให้เพ่ง บังคับ กล่อม หน่วง ให้จิตสงบ
- สำนักใดสอนวิปัสสนาด้วยการ “คิด”
กระทั่งค ิดถึงไตรลักษณ์ หรือค ิดถึงป รมัตถ์
ไม่ใช่ด้วยการ “รู้” อารมณ์ด ้วยจิตที่เป็นกลาง
- สำนักใดสอนวิปัสสนาโดยไม่รู้ทันอารมณ์ป ัจจุบันจริงๆ
- สำนักใดสอนให้ใช้ “บัญญัติ” เป็นอารมณ์
ไม่ใช้ “สภาวะของจริงหรือป รมัตถธรรม” เป็นอารมณ์
สำนักเหล่านั้น ยังไม่อยู่ในแนวทางของวิปัสสนาครับ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/002033.htm?17#17

ถาม: สมถะกับวิปัสสนาแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ?
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติพลาดกันม าก 
ผมขอกล่าว ถึงความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาสักเล็กน้อย ดังนี้
๑. สมถะใช้อินทรียค์ ือสมาธิเป็นหลัก ส่วนวิปัสสนาใช้อินทรีย์ทั้ง ๕
ที่ขาดไม่ได้เลยคือ (สัมมา) สติ และปัญญา (สัมปชัญญะ) ซึ่งในสมถะไม่ม ี
๒. สมถะใช้บัญญัติเป็นอารมณ์ ส่วนวิปัสสนาใช้ปรมัตถ์เป็นอารมณ์
๓. สมถะมีการรู้อารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่อง เช่น ลมหายใจ คำบริกรรม กสิณ
ส่วนวิปัสสนาจะรู้รูปนามเป็นอารมณ์
หรือจะจำแนกรูปนามออกเป็น กาย เวทนา จิต ธรรม ก็ได้
๔. สมถะมีวิธีการคือการปรุงแต่งอาการของจิต
เช่น เพ่ง คิดน้อมไป บริกรรม ฯลฯ
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๕.

๖.
๗.
๘.
๙.

ส่วนวิปัสสนาใช้วิธีมนสิการ โดยรู้ปรมัตถ์ตามความเป็นจริง
ที่กำลังเกิดข ึ้น ตั้งอยู่ และดับไป โดยไม่ได้จ งใจใช้ความปรุงแ ต่งใดๆ
สมถะมุ่งทำให้เกิดสมาธิที่หนักแน่นต ่อเนื่อง
คืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ
ส่วนวิปัสสนาจะมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นขณะๆ ไป
ไม่สนใจทำความต่อเนื่องของสมาธิ
(แต่เมื่อรู้รูปนามไปถึงจุดหนึ่งท ี่จิต “พอ” แล้ว
จิตจะรวมเข้ามาเป็นอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัตไิด้เอง
โดยรวมเข้าได้ถึงร ูปฌานที่ ๕
ตลอดถึงอรูปฌ
 านซึ่งมีองค์ฌานเหมือนรูปฌานที่ ๕ คืออ ุเบกขากับเอกัคตา)
ผลของสมถะคือความสงบสุขของจิต
ส่วนผลของวิปัสสนาคือรู้ทุกข์ และเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์
ผลได้ของสมถะคือฌาน ๘ และอภิญญา ๕
ส่วนผลได้ของวิปัสสนาคือว ิปัสสนาญาณ มรรค ผล นิพพาน
สมถะพาจิตให้ถึงความหลุดพ้นช ั่วขณะด้วยการข่มจิต
ส่วนวิปัสสนาพาให้ถึงความหลุดพ้นอ ย่างเด็ดขาด
คือกิเลสตัณหาไม่ก ลับกำเริบขึ้นอ ีก
วิธที ำสมถะมีนับไม่ถ ้วน แต่ย่อล งเป็นตัวอย่างในกรรมฐาน ๔๐
ส่วนวิปัสสนามีทางสายเดียว
คือการเจริญสติสัมปชัญญะให้ถ ูกต้องตามหลักของสติปัฏฐาน

ธรรมะนั้นเรียนโดยไม่ลงมือทำ ก็ได้ป ระโยชน์น้อยครับ
แม้จะจบถึงมหาปัฏฐาน ถ้าก ิเลสหยาบๆ สักตัวก ็ไม่เคยเห็น
ก็ไม่นับว่าเป็นชาวพุทธที่ได้ป ระโยชน์จากการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า
เท่าที่ควรจะได้หรอกครับ
สำหรับเรื่องสมถะและวิปัสสนานั้น ไม่เพียงแต่ต ้องรอู้ ารมณ์ให้ถูกเท่านั้น
สภาวะของจิตทจี่ ะเจริญวิปัสสนากต็ ้องถูกต้องด้วย
อย่างจิตที่ประกอบด้วยญาณก็อย่างหนึ่ง
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จิตที่ไม่ประกอบด้วยญาณก็เป็นอีกอ ย่างหนึ่ง
เช่น การรู้ปรมัตถ์นั้น สัตว์ท ี่มีตา เช่น แมว นก เป็ด ไก่
ก็สามารถรู้รูปอันเป็นป รมัตถ์ได้ตามธรรมชาติ คือเห็นสีที่ตัดกัน
แต่เขาไม่มีสติและญาณจะรรู้ ูปปรมัตถ์นั้นได้
จิตจ ึงไปติดข้องอยู่เพียงการรู้บัญญัติ คือ เห็นค น เห็นต ้นไม้ เห็นภ ูเขา
หรืออย่างบางคนเพ่งกสิณไฟ ถ้าเห็นไฟเป็นดวงไฟ ก็ย ังเป็นบ ัญญัติ
เพราะธาตุไฟนั้นรู้ได้ด้วยกาย ไม่ใช่ด้วยตา
แต่ถ้านั่งใกล้ก องไฟ หรือน ั่งกลางแดด แล้วรู้สึกร ้อน
อันนี้จึงเป็นการรู้ปรมัตถ์ของธาตุไฟคือค วามร้อน
แต่การรู้ความร้อนก็ไม่ใช่กสิณไฟ
แต่ถ้ามองดวงไฟ แล้วเห็นสีที่ตัดกันต รงหน้า
อย่างนี้ก็เป็นการรู้รูปปรมัตถ์
แต่ถ้าขณะนั้นสติจับเข้าไปที่ดวงไฟ
แล้วจิตไม่มีสัมมาสมาธิค ือไม่ตั้งมั่นเป็นผรู้ ู้ผดู้ ู แต่ถ ลำเข้าไปยึดไฟ
แล้วกำหนดนิมิตไฟไว้ด้วยใจ
และจิตไม่ประกอบด้วยญาณ ไม่ส ามารถสักว่าเห็นรูปตรงหน้าโดยความเป็นร ูป
และมีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
อย่างนี้ก็ยังไม่เป็นการเจริญวิปัสสนาจริงๆ
บรรดากสิณไฟ จะเดินในแนวทางอย่างหลังน ี้ครับ
แม้ก สิณอ ย่างอื่นก็ดำเนินในลักษณะเดียวกัน
คืออ าศัยร ู้รูปด ้วยตา แล้วก ำหนดจำรูปน ั้นไว้ด้วยใจ
จึงส ามารถกำหนดย่อขยายรูปน ั้นได้ด้วยใจในขั้นปฏิภาคนิมิต
ดังนั้นตำราท่านจึงจัดเอากสิณไว้เป็นสมถะครับ
และอารมณ์ที่ใช้ก็คือบัญญัติ
เพราะไม่ใช่รูปที่เห็นด ้วยตาโดยตลอด แต่เป็นรูปที่จำไว้ด้วยใจ
สำหรับแ นวทางปฏิบัตติ ามนัยพระสูตรกับพระอภิธรรมนั้นไม่ได้ข ัดแย้ง แต่สืบเนื่องกัน
คือวิปัสสนาตามนัยพระสูตรนั้น ยังม ีการพิจารณา
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ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ของบุคคล ตัวต น สัตว์ เรา เขา
เมื่อท ำมากเข้า สติปัญญากล้าแข็งข ึ้น
ก็จะสามารถดำเนินวิปัสสนาตามนัยอ ภิธรรมได้
คือสามารถรู้ปรมัตถธรรม อันไม่ม ีบุคคล ตัวต น สัตว์ เรา เขา
และสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้ โดยไม่ต ้องคิดพ ิจารณาแต่อย่างใด
๑๕ มกราคม ๒๕๔๔
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/002131.htm?16#16

สันตินันท์
(พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในปัจจุบัน)
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สารบัญ 

รู้เฉพาะตน

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

สติดีแค่ไหนจึงควรบวช?
กรณีเฉพาะตนของ – ดิเรก กลางบุรัมย์
อาชีพ – วิศวกรอาหาร
ลักษณะงานที่ทำ – โรงงานผลิตครีมเทียม แต่ละวันม ีลักษณะงานเดิมๆเป็น
กิจวัตรประจำ เช่น สั่งงานลูกน้อง คอยติดตามผล แก้ไขปัญหาที่เกิดข ึ้นใน
กระบวนการผลิต ทำงานเอกสารเล็กน้อย แล้วกเ็ข้าประชุม รายงานผล และรับ
งานจากหัวหน้าบ้าง
คำถามแรก – การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวช เป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายต้อง
ทำให้ได้ห รือไม่ค รับ? ผมรสู้ กึ เป็นท กุ ข์ถ า้ ไม่ได้ต อบแทนทา่ นอย่างถงึ ทีส่ ดุ ก อ่ นพวก
ท่านจะจากไป
แค่ระลึกถึงบุญคุณ ไม่ปล่อยให้พ่อแม่ทุกข์ใจ ทำให้พวกท่านมีความสุข เลี้ยงดู
ไม่ให้พวกท่านต้องลำบาก ก็นับว่าเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วครับ ไม่มีใคร
ว่าเอาได้แล้ว
แต่หากพ่อแม่เราดี มีความเอาใจใส่เลี้ยงดูเราให้เติบโต ไม่ต้องเป็นวิญญาณมืด
บอดที่เผชิญก ับค วามไม่รู้อยูต่ ามลำพัง อันน ี้ถ้าค ิดจะตอบแทนให้สมน้ำสมเนื้อ ก็น ับ
เป็นเรือ่ งยากมาก น้อยคนในโลกทจี่ ะทำได้ พูดง า่ ยๆคอื พ อ่ แ ม่ผ มู้ บี ญ
ุ ค ณ
ุ บ งั เกิดเกล้า
แก่ล กู น นั้ ห าได้ท วั่ ไป แต่ล กู ท สี่ ามารถตอบแทนบญ
ุ ค ณ
ุ พ วกทา่ นดว้ ยนำ้ หนักเทียม
กันนั้น นับแล้วน้อยเต็มที
พระพุทธเจ้าต รัสไว้ค รับ ไม่ง า่ ยเลยทจี่ ะตอบแทนคณ
ุ ม ารดาและบดิ า ต่อให้ไปไหน
มาไหนโดยแบกแม่ด้วยบ่าข้างหนึ่ง แบกพ่อด้วยบ่าอีกข้างหนึ่ง พวกท่านจะอึจะฉี่ก็
ทนแบกไว้บ นบา่ อ ย่างนนั้ กับท งั้ ป ระคบประหงมดว้ ยการอาบนำ้ น วดเฟ้นให้พ วกทา่ น
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สบายไม่เดือดร้อนถึงร้อยปี ขนาดนั้นก ็ยังไม่ได้ชื่อว ่าต อบแทนบุญคุณพ่อแม่เลย
หรือต อ่ ให้ค ณ
ุ ช งิ บ า้ นชงิ เมืองใครมาได้ แล้วย กให้พ อ่ แ ม่ม อี ำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้กระนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณพ่อแม่ได้สมน้ำสมเนื้ออยู่ดี เพราะบุญคุณข อง
พ่อแม่ที่ให้กำเนิด เลี้ยงดูคุณให้เติบใหญ่เอาตัวรอดในโลกได้นั้น ย่อมมีน้ำหนัก
เท่ากับชีวิตของคุณเองทั้งชีวิต!
แล้วจ ะตอบแทนอย่างไรให้ส มน้ำสมเนือ้ ? ไทยเราจะนกึ ถึงก ารบวชทดแทนคณ
ุ แต่
ความจริงก ค็ ือพ ระพุทธเจ้าไม่ท รงตรัสเอาไว้ท ี่ไหน ว่าให้ต อบแทนพ่อแ ม่ด ้วยการบวช
ท่านตรัสว่าที่จะได้ชื่อว ่าตอบแทนพ่อแ ม่ คือการเปลี่ยนความเห็นผิดในพวกท่าน
ให้กลายเป็นความเห็นที่ถูกที่ชอบเสียได้ เพื่อจะไม่ต้องถึงความวิบัติด้วยความ
เป็นคนเดิมของพวกท่าน แล้วถึงค วามเจริญ เป็นที่พึ่งให้ตนเองได้ด้วยความเป็น
คนใหม่เสียแ ทน
อย่างเช่นถ า้ พ วกทา่ นไม่ม ศี รัทธาในบาปบญ
ุ ค ณ
ุ โทษ คุณก พ็ ยายามทำให้พ วกทา่ น
มีศ รัทธาในบาปบญ
ุ ค ณ
ุ โทษ ถ้าพ วกทา่ นเป็นผ ทู้ ศุ ลี คุณก พ็ ยายามทำให้พ วกทา่ นเป็น
ผู้ยินดีร ักษาศีล ถ้าพ วกท่านตระหนีถ่ ี่เหนียวนัก คุณก ็พยายามทำให้พ วกท่านรักจะมี
น้ำใจเสียสละ เป็นต้น
พูดง า่ ยทำยาก พ่อแ ม่เห็นล กู เป็นเด็กเสมอ คุณต อ้ งระลึกว า่ การพยายามเปลีย่ นใจ
ท่านนั้น ต้องไม่ใช่ด้วยการสั่งสอน ไม่ใช่ด้วยการชี้ผิดชี้ถูกต รงๆ เพราะคงไม่มีพ่อแม่
ที่ไหนยอมลูกง ่ายๆ บางคนนะครับ อยากให้พ ่อแ ม่ถ ือศีล พอพ่อแ ม่ไม่ท ำตามกข็ ัดใจ
ใช้วิธีบังคับขตู่ ะคอก หรือเผลอดุด่าพวกท่านเข้าให้ ซึ่งแ ทนที่จะได้บุญเลยกลับกลาย
เป็นบาป ลงเอยไม่มีใครได้ด ีสักคน
การชักจูงพ่อแม่เข้าสู่ทางสว่างยังมีอุบายอีกมากมายนัก ถ้าความดีของคุณ
ยิ่งใหญ่พอ ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่อยากดีตามได้ และถ้าคุณเจริญสติ
ได้ผลมากพอ ก็อาจเหนี่ยวนำให้พ่อแม่อยากเจริญสติตามไปด้วย
การบวชกเ็ ป็นอ บุ ายชกั นำทดี่ อี ย่างหนึง่ ถ้าบ วชเป็นพ ระดี ชักนำให้พ วกทา่ นเข้าวัด
ไปปลืม้ ในตัวลูกผมู้ ีความดอี ย่างพระ คุณก อ็ าจเป็นเสมือนแม่เหล็กแ ห่งค วามดงี าม ที่
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ดึงดูดพ วกทา่ นเข้าม าตดิ ได้ ไม่ว า่ จ ะอาศัยบ รรยากาศวดั การเทศน์ในวดั ครูบ าอาจารย์
ในวัด ก็นับว่าเป็นความสำเร็จท ี่คุณม ีส่วนชักนำมาสพู่ ่อแม่ทั้งนั้น
แต่ถ้าพ่อแม่ของคุณดีพร้อมครบเครื่องอยู่แล้ว ทั้งในแง่ของศรัทธาเลื่อมใสใน
ทางถูกทางตรง เป็นผู้ทรงศีล เป็นผู้มนี ้ำใจในการบริจาค อันนี้สิ่งเดียวที่ยังเหลือให้
ตอบแทนท่านก็คงเป็นการชักชวนกันเจริญสตินั่นเอง บางคนแค่เอาซีดีหรือหนังสือ
ไปวางๆล่อตา ก็พาพ่อแม่เข้าสปู่ ระโยชน์สูงสุดที่ได้พ บพุทธศาสนาได้แล้ว
สรุปคือเพื่อจะตอบแทนพ่อแม่ อย่าคิดเป็นสูตรสำเร็จว่าลูกผู้ชายต้องบวช คน
บวชแบบหลงๆก็พลอยพาพ่อแม่ลงนรกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มากมาย นั่นย่อม
ไม่เรียกว่าเป็นการตอบแทน ส่วนคนไม่เคยบวชอาจช่วยให้พ่อแม่เข้าใจทางถูกทาง
ตรง นั่นนับเป็นการตอบแทนตามเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสได้แ ล้ว
คำถามที่สอง – ก่อนบวชควรจะต้องเจริญสติถึงขั้นตอนไหนครับ? ผมอ่านและ
ฟังมามาก แต่ก็ยังคงสงสัยอยู่ร่ำไป
ถ้าว่ากันตามหลักการ ขอเพียงมีใจจริง กับทั้งเข้าใจให้ถูกต้องว่าบวชเข้าไปแล้ว
จะตอ้ งเจริญส ติก นั ท่าไหน เท่าน กี้ น็ บั ว า่ ส มควรแก่ก ารบวชแล้วค รับ เพราะวดั เปรียบ
เหมือนโรงผลิตพ ระอรหันต์ หากได้ว ตั ถุดบิ ด ี ก็ไปเริม่ ก ระบวนการผลิตแ บบนบั ห นึง่ 
กันในวัดได้ ไม่จำเป็นต้องเจ๋งแน่แก่กล้าม าจากนอกเขตวัดเสียก ่อน
แต่ถ า้ ว่าก นั ต ามอดุ มคติ เราควรเป็นพ ระให้ได้ก อ่ นบวช หมายความวา่ ค ณ
ุ ค วรคดิ 
อย่างพระ พูดอย่างพระ ทำอย่างพระให้ได้ก่อนงานอุปสมบท เมื่ออุปสมบทแล้วจะ
ได้เป็นพระเต็มตัวต ั้งแต่นาทีแ รก ไม่ใช่เข้าวัดอ ย่างไม่ร ู้อะไรเลย ไม่เป็นง านอะไรเลย
ถึงห่มจีวรกเ็หมือนเป็นพระแค่ครึ่งน อกเท่านั้น ครึ่งในยังไม่ใช่
สิ่งที่จะทำให้คุณได้คิดอย่างพระ พูดอย่างพระ และทำอย่างพระนั้น นอกจาก
ศึกษาพระวินัยจ ากหนังสือนวโกวาทให้ดีแล้ว ก็เห็นจะเป็นการเจริญสติน ั่นเอง การ
เจริญสติที่ไม่ทำให้สงสัย ก็คือการมีสตินับหนึ่งที่ตัวความเป็นคุณในบัดเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่
พยายามมีสตินับหนึ่งตามคนอื่นในวันห น้า
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ขอให้ส งั เกตจากจติ ต วั เอง การทำงานทางโลกจะให้ผ ลอยา่ งนี้ ยิง่ อ าศัยค วามเคย
ชินใ นการทำงานมากขนึ้ เท่าไร จิตจ ะใกล้ก บั ค วามเหม่อล อยมากขนึ้ เท่านัน้ แต่ย งิ่ 
อาศัยก ารคิดใ หม่ทำใหม่มากขึ้นเท่าไร จิตจะยิ่งยุ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านั้น
ในกรณีข องคณ
ุ เมือ่ ถ งึ จ งั หวะตอ้ งจริงจัง ต้องตรวจสอบระมัดระวัง หรือต อ้ งเสนอ
ความคิดแก้ป ัญหา ก็อาจฟุ้งๆเครียดๆขึ้นม าหน่อยๆ แต่อาศัยอำนาจความเคยชิน รู้
ลูท่ างดอี ยูแ่ ล้ว ก็ค งไม่ถ งึ ก บั ย งุ่ เหยิงค มุ ไม่ต ดิ พอเสร็จจากงานให้ยอมรบั ต ามจริงวา่ 
กำลังฟุ้งๆ ยุ่งๆอยู่ในหัว หรือเครียดอยู่หน่อยๆ
ทันทีที่ยอมรับตามจริง รู้ตามจริงถึงสภาพตึงเครียดเล็กๆ น้ำหนักความคิด
อึ้งๆในหัว หรือความอึดอัดหน่อยๆในอก จะรู้สึกว่าคุณเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่
แปลกแยก ไม่แ ตกตา่ ง เป็นส ว่ นหนึง่ ในตวั ค ณ
ุ แต่เมือ่ เห็นว า่ ม นั ค ลีค่ ลายลงเป็นความ
เบาสบาย คลี่คลายความอึดอัดใ นเวลาต่อมา คุณจะรู้สึกว ่าได้เห็นอ ะไรอีกอย่างที่
แตกต่างไป น้ำหนักค วามตึงเครียดเดิมไม่ใช่ส่วนหนึ่งในตัวคุณอีกแ ล้ว
แต่เมื่อต้องทำงานในโหมดชินชา ไม่ต ้องระมัดระวัง ไม่ต ้องคำนึงถึงผ ลได้ผลเสีย
มากนกั คุณจ ะเห็นจ ติ ม ลี กั ษณะเรือ่ ยเฉือ่ ยไม่ต า่ งจากตอนอาบนำ้ แ ปรงฟนั ระหว่างนัน้ 
คุณจ ะพบวา่ ไม่ค วรหายใจทงิ้ เปล่า ทำงานทางโลกไปดว้ ย รูล้ มหายใจเป็นพ กั ๆไป
ด้วยก็ได้
คือไม่ใช่พ ยายามตามลมเข้าอ อกให้ต ่อเนื่องนะครับ แต่ห ัดร ู้สึกต ัวว ่าใจเริ่มล อยไป
มากแล้ว ต้องปอ้ นเครือ่ งเลีย้ งสติบ า้ งแล้ว ตรงนนั้ ก ร็ ะลึกส กั ห น่อย ว่าก ำลังห ายใจเข้า
หรือหายใจออก เพียงรไู้ด้บ่อยๆก็ได้ชื่อว่าเป็นผฝู้ ึกเจริญสติแล้ว
ขอให้ค ำนึงด ว้ ยว่าถ า้ ร เู้ ฉยๆวา่ ห ายใจเข้าห รือห ายใจออก อันน นั้ เรียกวา่ ม สี ติอ ย่าง
คนธรรมดา แต่ห ากมคี ว ามเข้าใจในทกุ ก ารรลู้ ม ว่าน สี่ กั แ ต่เป็นธ าตุล ม ไม่ใช่บ คุ คล
ไม่ใช่ต วั ค ณ
ุ เข้าม าแล้วต อ้ งออกไป ออกไปแล้วต อ้ งเข้าม าใหม่เป็นค นละชดุ อันนี้
แหละคือการมีสติอย่างนักเจริญสติตามรอยบาทพระศาสดา
อย่าคาดหวังจะเอาที่ทำงานเป็นวัด แต่ข ณะเดียวกันกอ็ ย่าปล่อยให้ที่ทำงานเป็น
เขตห้ามเจริญสติ เท่าน ี้ก็ถือว่าคุณเตรียมตัวเป็นพระก่อนบวชอย่างเต็มภาคภูมิแล้ว

20 ธรรมะใกล้ตัว

ความเครียดจากพายุข ยะ
กรณีเฉพาะตนของ – สารวัตรแจ็ค
อาชีพ – ตำรวจ
ลักษณะงานที่ทำ – เป็นพนักงานสอบสวน ต้องคอยชี้ผิดชี้ถูก เช่น คนทะเลาะกัน
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วตกลงกันไม่ได้กม็ าที่เรา แต่หลายครั้งเราตัดสินกไ็ม่
เชื่อหรือไม่ยอมรับ จนเราต้องร่วมทะเลาะ และพลอยกลายเป็นค ู่กรณีฝ่ายที่สามไป
เลย เพื่อนบางคนเครียดง่าย โดนลากไปติดร่างแหบ่อยเข้า ถึงก ับเดินข ึ้นแ ฟลตฆ่า
ตัวตายหนีปัญหาไปเลยก็เคยมี
โอกาสพักผ่อนมีน้อย เพราะในท้องที่ต้องทำคดีติดๆกันแทบไม่หายใจหายคอ เจอ
คดีว ันหนึ่งรวมเป็นสิบ รับสำนวนหนึ่งมากว่าจ ะทำเสร็จก ็ไม่ใช่วันเดียว แถมยังจ่อ
มาถล่มใหม่อีกหลายสำนวน ถ้าจ ัดระเบียบชีวิตไม่ด ีก็เสร็จ แม้แต่ไปเที่ยวกต็ ้องแบก
สำนวนติดหัวไปด้วย เพราะเหมือนงานเป็นดินพ อกหางหมูไม่รู้จบ แถมแต่ละวันจะ
ถูกแบ่งว่าต ้องเข้าเวรจราจรหรือเวรอาญา ซึ่งมีสิทธิ์ต้องออกไปที่เกิดเหตุเพื่อดูของ
จริงเกือบทั้งสิ้น แทบไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะเลย
คำถามแรก – ลักษณะงานที่หนักแ บบนี้ ควรเจริญสติแบบใดดีครับ?
ตำรวจเป็นห นึง่ ในอาชีพท ตี่ อ้ งเผชิญก บั พ ายุข ยะมากทสี่ ดุ โดยเฉพาะตำรวจทตี่ อ้ ง
รับผิดชอบประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของจริง แถมเท่าที่ทราบคือต่อไป
จะมีการแบ่งสายร้อยเวรให้เป็นว ิชาชีพพนักงานสอบสวนไปเลย พูดง ่ายๆคืออาจมีค
นได้เป็นร้อยเวรไปเรื่อยๆโดยไม่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน แค่ได้ขวัญและกำลังใจ
เป็นการเลื่อนยศตำแหน่ง ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตเป็นกำนัลแต่อย่างใด
แล้วบางคนนะครับ กลับบ้านแทนที่จะได้พักผ่อนยังต้องเจอปัญหาครอบครัว
ซ้ำเติมเข้าให้อ กี โดยทีล่ กู เมียจ ะไม่ร บั ร ู้ หรือไม่เข้าใจวา่ ช ว่ งกลางวันห วั หน้าค รอบครัว
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ต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้าง
เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ พอมาพิจารณาในแง่ของการเจริญสติ ก็ต้องยอมรับว่า
ตำรวจทยี่ ศยงั ไม่ส งู ม ากนนั้ มีต วั ข ดั ขวางความเจริญข องสติค อ่ นข้างหนัก ซึง่ ต ามหลัก
วิธีเจริญสติของพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้ามีตัวการที่ทำให้ขาดสติหนักๆ สติก ็เจริญข ึ้น
ไม่ได้ จนกว่าเราจะกำจัดตัวการดังกล่าวเสียก ่อน
สำหรับกรณีข องคุณ ผมขอแบ่งตัวถ่วงความเจริญออกเป็น ๒ ชนิดใหญ่ๆ คือ
๑) ความพยาบาท คืออาการผูกใจเจ็บ ถ้าคุณรู้สึกเกลียดโจร หรือหมั่นไส้สุจริต
ชนทพี่ ดู เอาแต่ได้ อยากชนะคดีล กู เดียว เฝ้าค ดิ ถึงพ วกเขาในทางลบอยูไ่ ม่เลิก อันนัน้ 
แหละความพยาบาทไม่อ าจให้อภัย ผูม้ คี ว ามผกู พ ยาบาทโดยไม่ค ดิ ท ำอะไร ย่อมได้ชอื่ 
ว่าเป็นผู้ขาดสติเกือบตลอดเวลา เพราะความพยาบาทเป็นของเสียดแทงใจ มีความ
รู้สึกค าใจไม่เลิก ย่อมกดสติไว้ไม่ให้รู้เห็นเรื่องเฉพาะหน้าตามจริงได้
ข้อธ รรมเพือ่ ก ำจัดค วามพยาบาทนนั้ เบือ้ งต้นพ ระพุทธเจ้าให้ล องตงั้ ส ติร ดู้ กู อ่ น ดูซิ
ว่าล กั ษณะของความพยาบาทเป็นอ ย่างไร จะพบวา่ ม นั เริม่ จ ากการนกึ ถึงค กู่ รณีข องคณ
ุ
แล้วเกิดค วามคับข ้อง เจ็บใจในแบบทที่ ำให้แ น่นหน้าอก หรือเกร็งท ื่อไปทั้งตัว คล้าย
ถูกล ็อกให้แช่แข็งไปชั่วข ณะ ต่อเมื่อเกิดส ติร ู้ความจริงว ่าก ำลังแ น่นหน้าอก หรือต ัว
เกร็งทื่อ ความคิดถึงคู่กรณีจะหายไป และเมื่อเลิกน ึกถึงคู่กรณีเสียได้ กายใจก็จะ
ผ่อนคลายลงกลับสู่สภาวะปกติเกือบทันที
พอมีสติบ่อยๆคุณจะเห็นความจริงว่าที่ความพยาบาทยังอยู่ได้นั้น ก็เพราะคุณ
นึกถึงคู่กรณีไม่เลิก แค่เลิกนึกถึงคู่กรณีความพยาบาทก็จางลงหรือหายไป พูดสั้นๆ
คือความพยาบาทเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุหายความพยาบาทก็พลอยหายไปด้วย ข้อ
สำคัญคือคุณจะได้เห็นความไม่เที่ยง ภาวะพยาบาททนตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อปราศจาก
อาหารหล่อเลี้ยง ความเห็นนี้จะนำไปสู่การรู้ตามจริงว่าความพยาบาทไม่ต้องมี
ก็ได้ มันไม่ใช่ตัวคุณ แล้วก ็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งข องคุณด ้วย
แต่หากคราวใดตั้งสติรู้ความพยาบาทไม่ไหว เพราะแรงพยาบาทเกินกำลังสติ
พระพุทธเจ้าก ท็ รงให้แ ผ่เมตตา เริม่ จ ากการพจิ ารณาวา่ ความพยาบาทเป็นโรค เป็นส งิ่ 
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กัดก นิ ใจให้อ ดิ โรยเปล่า หากหายจากโรคเสียได้ก จ็ ะกลับม กี ำลังวังชาใหม่ ปลอดโปร่ง
แจ่มใส ดีก ว่ากันเยอะ
คิดตามจริงเช่นนี้ย่อมเกิดกำลังใจให้อภัยคู่กรณี เหมือนคนพร้อมจะลอยขยะทิ้ง
ซึ่งผลที่ตามมาจะเป็นความสุขอันเกิดจากความปลอดโปร่งโล่งอก ณ จุดนั้นให้
รู้สึกตามจริงถึงความสุข สุขแค่ไหนรแู้ ค่นั้น อย่าไปเร่งให้เกินจริง แล้วความสุข
จะค่อยๆแผ่ขยายวงกว้างออกไป นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตา ยิ่ง
แผ่บ่อยก็จะพบว่ากระแสเมตตาตั้งมั่นเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆ และเอาชนะความ
พยาบาทได้ง่ายขึ้นทุกที
๒) ความเครียด คืออาการขมวด ตึง คัดแน่นท างกาย คลายออกยาก อันเป็น
ผลมาจากความฟุ้งซ่านจัดอย่างต่อเนือ่ ง ความฟงุ้ ซ่านจดั ย อ่ มไม่เกิดขนึ้ เอง แต่ไหล
มาจากความกังวล ความหมกมุ่นครุ่นคิด ตลอดจนการทำงานหนักเกินไปกระทั่ง
กายใจปั่นป่วนยุ่งเหยิง
ข้อธ รรมเพือ่ ก ำจัดค วามพยาบาทนนั้ เบือ้ งต้นพ ระพุทธเจ้าให้ล องรตู้ ามจริงด กู อ่ น
ดูซิว่าลักษณะของความฟุ้งซ่านจัดเป็นอย่างไร บางคนจะเหมือนมีพายุหมุนติ้วอยู่
ในหัว บางคนจะเหมือนจิตกระเจิดกระเจิงแ ตกซ่านคุมไม่ติด หากมองมาในอกจะ
รู้สึกเหมือนมีเชือกที่ถูกบิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปม ต่อเมื่อภาวะเครียดถูกรู้ด้วย
สติ คุณจะเห็นภ าวะเครียดคลายลงดุจเดียวกับเชือกที่คลายปม แล้วค ลายอาการ
บิดลงเป็นป กติ
แต่ห ากคราวใดตงั้ ส ติร คู้ วามเครียดหรือค วามฟงุ้ ซ่านจดั ไม่ไหว พระพุทธเจ้าก ท็ รง
ให้หาความสงบทางใจ ทำอะไรแล้วสงบใจก็ทำไป จะเดินเล่นเพื่อเห็นต้นไม้เย็นตา
ก็ได้ จะหาที่สงบสวดมนต์ก ็ได้ จะอ่านหนังสือธรรมะก็ได้ หรือให้ง ่ายกว่านั้นค ือหัน
มาดูลมหายใจซึ่งมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา หายใจช้าๆให้ส บายที่สุด เข้าถึงป อดลึกที่สุด
แล้วค่อยๆผ่อนระบายอย่างไม่เร่งร้อน เพียงสองสามระลอกลมหายใจ กายใจจะ
สบายขึ้น
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ถ้าเครียดเรื่อยๆก็แปลว่ามีโอกาสฝึกหายใจเรื่อยๆ อาศัยความมีวินัยและจิตใจ
ที่มั่นคงแบบตำรวจ คุณจ ะเคยชินและคงเส้นคงวาขึ้นวันต่อวัน และพบความจริงว่า
ด้วยการปฏิบัติง่ายๆแค่นจี้ ิตก ็เกิดสมาธิชั้นดีในระหว่างวันได้แ ล้ว
คำถามทสี่ อง –อาศัยห ลักป ฏิบตั คิ อื เมือ่ เครียดกร็ วู้ า่ เครียด แต่พ อรแู้ ล้วค วามเครียด
ยังคงอยู่ อย่างนี้แปลว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าค รับ?
อาการของจิตนั้นมีหลากหลาย ส่วนใหญ่คนจะนึกว่าแค่ตั้งใจรับรู้สิ่งใด เมื่อนั้น
ตนเองก็ ‘มีสติ’ แล้ว ความจริงก ็คือถ้าค ุณเครียดแล้วจดจ้องความเครียด อันนั้น
ไม่ถือว่ามีสติรู้นะครับ แต่เป็นการ ‘เลี้ยงความเครียด’ หรือกระทั่ง ‘เสริม
ความเครียด’ ให้หนักเข้าไปใหญ่
วิธีง่ายที่สุดที่จะแน่ใจว่าคุณมีสติ ‘รู้ความเครียด’ คือย้อนกลับมารู้เสียก่อนว่า
กำลังอยู่ในอิริยาบถไหน เช่น นั่งอยู่กร็ ู้ว่าน ั่งอ ยู่ ออกแรงให้น้อยที่สุดเพื่อจะระลึกว่า
กำลังนั่งอยู่ จากนั้นจึงดูว่าในท่านั่งนั้นมีหรือไม่มีความเครียด ความตึงแน่น ความ
ฟุ้งซ่านปั่นป่วนอยู่ในหัวหรือในอก
หากสติของคุณเกิดขึ้นอ ย่างถูกต้อง อาการ ‘ผิดป กติ’ ทั้งท างใจและทางกายจะ
ค่อยๆจางไป หรือหายไปทันที เมื่อหายไปคุณก็เห็นอิริยาบถเดิมต่อ เห็นเป็นท่า
นั่งที่ปราศจากความเครียด ความตึงแน่น หรือความฟุ้งซ่านปั่นป่วนใดๆ สติไม่
หายตามไปด้วย
พูดง่ายๆคือถ้าเอาอิริยาบถเป็นฐาน คุณจะได้ฐานความรู้สึกตัวที่มั่นคง และ
สามารถต่อยอดเป็นการรู้ลักษณะทางใจได้ด้วยความเชื่อมั่นว่าถูกต้องครับ นี่แหละ
คือประโยชน์ข องการเจริญสติตามลำดับขั้นต ามแบบฉบับของพระพุทธเจ้า ถ้าเข้าใจ
กระจ่างตลอดสายก็ปฏิบัติไม่พลาดแน่

ดังตฤณ
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สารบัญ 

ข่าวน่ากลุ้ม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ฆ่าก ันง่าย
เฮ้อ! – เดี๋ยวนีค้ นเราโมโหร้ายจัง แค่อ ยากซดเบียร์แ ต่โดนเพื่อนรบเร้าใ ห้ก ินเหล้า
ไม่เลิกรา ก็โมโหหน้ามืดคว้ามีดดาบเดินมาฟันก ันคอขาดแล้ว
ถ้าคิดว่ารู้จักมักคุ้นกับคนๆหนึ่ง และสำคัญว่ารู้จักตัวตนของเขาเป็นอย่างดีแล้ว
ก็อย่าเพิ่งนึกว่ารู้จักความโกรธของเขาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโกรธผสมเหล้า
เพราะความโกรธผสมเหล้าจะสร้างตัวตนของใครอีกค นที่คุณอาจไม่เคยเห็น หรือน ึก
ไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ขนาดนั้น
การยั่วยุให้คนๆหนึ่งโกรธก็เหมือนการลองของ ลองเสกคาถาเรียกผีที่ไม่เคยรู้จัก
ให้ม าเข้าส งิ ค นทเี่ รากำลังร จู้ กั คุณอ าจสำนึกเสียใจกเ็ มือ่ ใบหน้าข องเขาเปลีย่ นไป ชนิด
ไม่อาจเรียกใบหน้าเดิมกลับคืนมาได้ท ันการณ์เสียแล้ว
ความกดดันจากค่าครองชีพ ตลอดจนการแสดงออกถึงค วามไม่ละอายต่อบาปที่
แพร่ระบาดไปทั่วทุกม ุมโลก ทำให้พ วกเรามีคว ามอดทนต่ำลงเรื่อยๆ ขนาดไม่ม ีเหล้า
เข้าปากสักหยดยังยิงกันง่ายๆ เพียงเพราะมีเรื่องนิดหน่อยกับคนแปลกหน้าบนท้อง
ถนน สำหาอะไรกับเมื่อโดนย้อมหน้าย้อมตาด้วยน้ำนรก ซึ่งม ีฤทธิ์กดประสาท หรือ
พูดง ่ายๆคือมีหน้าทที่ ำลายสติโดยตรงเช่นน ี้
ถ้าเหล้าไม่ม เี ลย โลกนอี้ าจปลอดภัยข นึ้ ถ้าค วามโกรธไม่ม เี ลย โลกนจี้ ะนา่ อ ยูเ่ ป็น
ที่สุด แต่เพราะคนเรากล้าตกอยู่ในความเสี่ยง กฎหมายจึงย ังยินยอมให้โลกนี้มีเหล้า
และคนเราก็อดโกรธกันไม่ได้ โลกนี้ถึงไม่น่าอ ยู่เป็นที่สุด
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หย่าร้างสูง
เฮ้อ! – ผอ.กองปกครองและทะเบียน กทม. เผยสถิตกิ ารหย่าร า้ งสงู ข นึ้ เรือ่ ยๆ แม้
ไม่หย่ากันก ็แยกกันอยู่เสียอ ย่างนั้น
บุญที่ทำร่วมกันช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข เหมือนสานใยรักให้เหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนบาปที่ก่อร่วมกันจะแกล้งให้อยู่ร้อนนอนเป็นทุกข์ เหมือนกะเทาะฐานความรัก
ให้ร้าวเข้าทุกที ฟังอย่างนี้ทุกคนคงเข้าใจและรู้สึกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น ปัญหาคือจะ
มีสักกคี่ นรู้ว่าบุญคืออะไร บาปคืออะไร ส่วนใหญ่ยึดเพียงภาพเห็นง่าย เช่น ทำบุญ
ร่วมกันคือตื่นมาช่วยกันใส่บาตรพระตอนเช้าทหี่ น้าบ้าน ส่วนก่อบาปร่วมกันคือช่วย
กันฆ่าหมกศพเจ้าหนี้ไว้ที่หลังบ้าน
ความจริงบุญกับบาปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป และเรื่องน่าเศร้า
ก็คือหญิงชายที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันมักใช้ชีวิตแบบเปื้อนบาปโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่
เข้าใจให้ดีว่าบาปคือการกระทำทั้งปวงที่เจืออ ยู่ด้วยความโลภ ความโกรธ และความ
หลง เอาแค่น ินทาเพื่อนบ้านหรือสาปแช่งนักการเมืองร่วมกันอย่างเมามัน เพียงเท่า
นี้ก็ค่อยๆสร้างรอยร้าวขึ้นได้ทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวแล้ว ทั้งที่ตอนทำจะเหมือนสนุก
ร่วมกันด้วยซ้ำ
เซ็กส เ์ ป็นเครือ่ งมือข องธรรมชาติท เี่ อาไว้แ กล้งส ตั ว์โลก คือใช้ด งึ ดูดส ตั ว์โลกเข้าหา
กันต อนแปลกใหม่เพราะยงั ไม่ได้กนั แต่เสร็จแ ล้วก ใ็ ช้ผ ลักไสสตั ว์โลกออกจากกนั ต อน
จำเจเพราะได้กันบ่อย ถ้าเหตุผลในการแต่งงานของคุณคือเซ็กส์หรือเกี่ยวเนื่องด้วย
เซ็กส์ ก็แ ปลวา่ ค ณ
ุ น บั เวลาถอยหลังส กู่ ารแตกแยกตงั้ แต่แ รกแล้ว ยิง่ เหนือ่ ย ยิง่ ห น่าย
กายกันและกันเพียงใด สายใยระหว่างใจคุณกับคู่ครองก็ยิ่งเปื่อยลงเพียงนั้น
การสง่ เสริมก นั ท างจติ ว ญ
ิ ญาณ คือว ธิ เี ดียวทจี่ ะรกั ษากนั และกันไว้ได้ต ลอดรอดฝัง่
ฉะนั้นอาจต้องเริ่มจากจุดแรกสุด คือขอให้เลือกคนที่คุณอยากสวดมนต์ร่วมกับเขา
อยากใส่บาตรร่วมกับเขา คนที่คุณอ ยากคิดก ับเขาในทางดี อยากพูดดีๆกับเขา และ
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อยากทำอะไรดีๆให้เขา เริ่มเดินด ียิ่งเดินก ย็ ิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ ต่อให้ต้องเผชิญหน้าปัญหา
ทางการเงิน เจอมอื ทีส่ าม หรือก ระทัง่ เซ็กส ไ์ ม่ส มดุล ก็ย ากนกั ท จี่ ะทำให้ค ณ
ุ แ ตกแยก
กันได้

ดังตฤณ
สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดู

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๓๖
โดย หมอพีร์

สวัสดีเดือนกมุ ภาพันธ์ค ะ่ เป็นย งั ไงกันบ า้ งคะ ปีใหม่ ตรุษจีน วาเลนไทนแ์ ถมทา้ ย
ด้วยงานแต่งงานชว่ งนคี้ อ่ นข้างเยอะมาก มีแ ต่ง านเลีย้ งทงั้ นัน้ ขึน้ ต าชัง่ เช็คน ำ้ หนักก นั 
บ้างหรือยังคะว่าขึ้นไปกี่กิโล
เมืองไทยเราไม่ต้องห่วงจริง ๆ ค่ะ “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” อาหารยังอุดม
สมบูรณ์อยู่ มีพ อให้พวกเราอยู่ดีกินดีก ัน แถมสภาพภูมิอากาศยังด ี ไม่ห นาวไม่ร ้อน
มากจนเกินไป ถึงแ ม้ว า่ การเมืองจะรอ้ นระอุ ก็ย งั ไม่ถ งึ ข นั้ ท ำให้ป ระชาชนทกุ ข์ท รมาน
จนทำอะไรไม่ได้
ทั้งสภาพอากาศ อาหาร สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ทำให้ก ารดำรงชีพเป็นไปด้วยความ
สบาย สิง่ ท สี่ ำคัญก ว่าน นั้ ค อื เอือ้ ต อ่ ก ารปฏิบตั ธิ รรมภาวนา และเหมาะสมมากทศี่ าสนา
พุทธจะมั่นคงในเมืองไทย นั่งคิดไปคิดมาทำให้เกิดเลือดรักชาติรักบ้านเกิดพุ่งพล่าน
ขึ้นมาในทันทีทันใด
เห็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งจะพยายามอยากย้ายชีวิตของตัวเองไปทำงานต่างประเทศ
และหาช่องทางที่จะอยู่ต่างประเทศ ซึ่งถ้าได้ไปก็น่าเสียดายชีวิตที่จะผ่านไปจริง ๆ
เพราะการไปอยูต่ า่ งประเทศไม่คอ่ ยมวี ดั ให้ได้ท ำบุญ ไม่คอ่ ยมสี ถานทใี่ ห้ศ กึ ษาภาวนา
เท่าไหร่ ถึงแ ม้บางทจี่ ะมวี ัดไทยแต่กไ็ม่เยอะ บางคนเพราะอยูไ่ กลจงึ ไม่ค่อยได้ท ำบุญ
สร้างบารมี แต่ต ้องยกเว้นบางคนที่ค่อนข้างศรัทธาแรง ไม่ว่าจ ะอยูท่ ี่ไหนก็ตาม ก็พา
ตัวเองทำบุญได้ตลอด
ประเทศไทยวัดเยอะมาก ๆ มีเกือบจะทุกต ำบล บางจังหวัดเช่นเชียงใหม่ ลำปาง
อยุธยา กรุงเทพ วัดอ ยู่ห่างกันห้าร้อยเมตร จะทำสถิติทำบุญเก้าว ัดในสามชั่วโมงยัง
ได้เลย ถึงแม้ว่าบางวัดไม่น่าศรัทธา แต่เมื่อทำบุญไปแล้วยังไงบุญก็เกิด อย่างน้อย
ก็ได้ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงศ าสนาพุทธให้อยู่ต่อได้ย ืนยาวนานที่สุด
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เมืองไทยยังมีครูบาอาจารย์ที่เก่ง ๆ ที่จะคอยสอนกรรมฐานและตอบข้อสงสัย
ในธรรมะที่ไม่เข้าใจ มีหนังสือธรรมะให้ศึกษาเยอะมาก พระไตรปิฎกก็ยังครบถ้วน
บริบูรณ์
เห็นคนย้ายประเทศยังไม่เท่าไหร่ บางคนย้ายไปนับถือศ าสนาอื่น ยิ่งน่าเสียดาย
จริง ๆ ที่เกิดม าในเมืองไทย ได้เข้าใจภาษาไทย และมีศาสนาพุทธ
อยูเ่ มืองไทยทำบุญได้ง า่ ยจริง ๆ เดินไปกม็ ขี อทานไว้ให้ท ำทานสร้างบารมี มีคนจน
คนลำบากต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะ เพื่อนเพิ่งไปเรียนต่อที่แคนาดาบอกว่า
ตั้งแต่ไปไม่ได้ท ำบุญเลย ที่นั่นม ีแต่ค นมีฐานะเลยไม่ร ู้จะไปทำทานที่ไหน มีว ัดไทยแต่
อยู่อีกเมืองหนึ่งไม่ได้ไปทำเหมือนกัน เพราะไกลไป
ส่วนพี่สาวเพิ่งแต่งงานไปอยู่อเมริกา ก็ได้โทรไปบอกบุญเขาประจำ เขาก็ได้แต่
อนุโมทนาและฝากแม่ให้ทำบุญให้ตลอด เขาบ่นเองว่าให้คนอื่นทำบุญให้เหมือนกิน
ข้าวไม่อ ิ่ม อยากจะทำเองจริง ๆ แต่ไม่มีทใี่ห้ทำ อย่าให้กลับไปนะจะทัวร์บุญต ลอด
เลย พี่สาวมีนิสัยชอบทำสังฆทานตลอดอยู่แล้ว
เมืองไทยทำบุญได้ง ่ายจริง ๆ นะ อย่างเช่นเรานอนฝันร ้ายตื่นเช้าม าใจคอไม่ด ี ไม่
สบาย เดินลงมาหน้าบ้าน พระท่านกเ็อาบุญมาให้ท ำถึงหน้าบ ้านแล้ว สะดวกสุด ๆ
หรือไม่บ างคนไม่ได้ช อบทำบุญห รอก แต่ช ีวิตช ่วงนบี้ าปทที่ ำไปเริ่มให้ผ ล ดวงตกซวย
ซ้ำซวยซ้อน ทำอะไรไม่รุ่งเรืองสักอย่าง แต่ม ีบุญเก่าห นุนนำ พอไปปรึกษาใครก็มแี ต่
แนะนำให้ทำบุญ จึงตัดสินใจทำบุญสร้างบารมีต ่อได้
เห็นไหมคะว่าง่ายจริง ๆ ยกเว้นคนที่อยู่แล้วไม่เห็นคุณค่าเอง บางคนไม่ได้ตั้งใจ
ทำบุญห รอก แต่ทำงานที่ไหนก็มีซองผ้าป่าเยอะทุกที ทำให้ได้ใส่ซองตลอด บุญเก่า
ยังส่งผลให้ได้ทำบุญตลอด
เมื่อวันก่อนมีพี่สาวคนหนึ่งมีดวงแปลกมากในเรื่องของบุญ คือเธอค่อนข้างเป็น
ผู้หญิงที่เก่งมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเรียน และการทำงาน เธอพยายามหาทางที่จะ
ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ แต่ไม่เคยสำเร็จเลย จะได้เดินทางไปเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น
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เธอบอกวา่ พ ยายามทำเรือ่ งมาหลายครัง้ แ ต่ไม่เคยสำเร็จเลย เธอบอกวา่ ช ว่ ยดใู ห้ห น่อย
ว่าเพราะอะไรถึงไปไม่ได้
ตอนนั้นฉันนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง พร้อมกับมองดูที่รหัสดวงของเธอ สรุปออกมาได้
เหมือนกันคือเธอมีคำอธิษฐาน ปรารถนาความหลุดพ้น ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ขอ
ให้ไม่ห่างไกลศาสนาพุทธ เป็นเหตุผลที่ทำให้เธอไปไหนไม่ได้เพราะต้องไกลศาสนา
พุทธ
บอกเธอไปวา่ รูไ้ หมคะวา่ ความฉลาดความเก่งท พี่ ไี่ ด้ม าเป็นผ ลของบญ
ุ ท สี่ ร้างไว้ พี่
มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูง เพราะคิดช่วยคน คิดท ำบุญโดยไม่โลเลลังเลในการที่จะ
ช่วยคนอนื่ มักจ ะคดิ ได้เองตลอด และยงั ม พี นื้ ข องการทเี่ คยศกึ ษาธรรมะ ปฏิบตั ธิ รรม
ติดตัวม าดว้ ย ทำให้ค อ่ นข้างมเี มตตา ไม่ค ดิ เบียนทำให้ค นอนื่ เดือดร้อน ยกเว้นในบาง
ครั้งทอี่ าจจะโดนทำก่อน แต่ก ็ไม่หนัก แค่ค ำพูดไม่ด ีเท่านั้น
บุญส่งผลให้เวลาเรียนหนังสือจะจำแม่น ไม่ต้องอ่านหนักหรือใช้ความพยายาม
มาก ก็ทำคะแนนได้ดี จบมหาวิทยาลัยจึงมีเกียรตินิยมไว้ประดับบารมี เพราะบาง
คนกว่าจ ะได้ต ้องเหนื่อยมาก และพอได้ท ำงานกค็ ่อนข้างทำงานเก่ง มีไหวพริบ ดูค น
วิเคราะห์ค นได้ด ี รูจ้ กั พ ดู รูจ้ กั ใช้ค น จึงท ำให้ได้ท ำงานในบริษทั ท มี่ ชี อื่ เสียง ตำแหน่ง
งานโตเร็วม าก เธออายุแค่สามสิบสาม แต่ต ำแหน่งค ่อนข้างใหญ่
พอพูดถึงเรื่องนิพพานเธอทำหน้าตกใจเล็ก ๆ เพราะเธอไม่คิดว่าจะไปรู้ใจเธอได้
ว่าปรารถนาอย่างนั้นจริง และวันนี้เธอคงคิดว่าการแต่งตัวของเธอเองไม่น่าบ่งบอก
ว่าเข้าวัด มันขัดแย้งกัน เปรี้ยวสุด ๆ ใส่เข้าวัดไม่ได้เลย ขนาดหมอดูเป็นผู้หญิงยัง
อมยิ้มนิด ๆ แต่งตัวแบบนคี้ งเข้าวัดไม่ได้เพราะผ้ามันน ้อยไปหน่อย
เธอไม่ใช่คนสวยแต่ผ ิวพรรณผ่องใส ขาว มีน ้ำมีนวลมาก ทำให้เธอมีเสน่ห์ เป็น
อานิสงส์ของบุญเก่าเหมือนกัน คนที่เคยศึกษาธรรมะ รักษาศีลมาดี ผิวพรรณจะ
ผ่องใส
เธอปรารภออกมาวา่ ไปปฏิบตั ธิ รรมมาหลายทมี่ าก พยายามตามหาทศี่ กึ ษาตลอด
แต่ไม่เคยเจอทที่ จี่ ะทำให้เธอเข้าใจได้ ไปทไี่ หนมากไ็ ม่ใช่ส กั ท ี่ ถามกลับว า่ ไปทไี่ หนมา
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บ้าง เธอบอกมาสามสที่ ี่ ซึ่งเข้าใจเลยว่าท ำไมถึงไม่เข้าใจ เพราะไม่ถ ูกจ ริตส ักท ี่ เธอมี
ปัญญามากคิดเยอะ เลยหยิบหนังสือว ิถีแห่งค วามรแู้ จ้ง ซีดีหลวงพ่อปราโมทย์ และ
เสียดายคนตายไม่ได้อ า่ นเล่มส องฉบับธ รรมทานให้เธอไป บอกวา่ ให้อ า่ น ฟัง หลาย ๆ
รอบ จะเข้าใจได้ไม่ยาก
และได้แนะนำให้เธอเข้าใจศาสนาพุทธใหม่ว่าศาสนาพุทธมุ่งเน้นสอนพวกเราให้
เข้าถึงค วามจริง เพื่อพบความสุขที่ไม่เสื่อมเพื่อไม่ต ้องมาเกิดอ ีก คือนิพพาน
แต่การปฏิบัติให้ถึงนิพพานไม่ได้มีแต่การนั่งสมาธิเพื่อดำดิ่งลงฌานก่อน จึงจะ
บรรลุธ รรมได้ หรือไม่ได้สอนให้ทำพิธีกรรมสวดมนต์ จึงจ ะบรรลุธ รรมได้ ขั้นต ้นต้อง
ตั้งเป้าหมายพระโสดาบันไว้ก่อน ตั้งค ำถามต่อว่าท ำยังไงถึงจ ะเข้าถึงส ภาวะนั้น
การจะเป็นพ ระโสดาบันได้นั้น ต้องละสักกายทิฏฐิ คือค วามเห็นผิดว ่ากายนี้ใจนี้
เป็นข องเรา ความเห็นผ ิดต ิดตัวม าตลอดว่าร ่างกายทมี่ อี ยูเ่ป็นต ัวเรา ทั้งทีเ่วลาไปงาน
ศพไม่เห็นเขาเอาร่างกายนไี้ปด้วยเลย ทำไมเราเห็นว่าร ่างกายนี้เป็นเรา
ส่วนจิตใจเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์ สลับไปมา เราอยากจะให้เจอแต่
ความสุข แต่ก็ไม่เคยหยุดความสุขไว้ได้เลย แล้วย ังจะเห็นว่าจิตเป็นเราได้ยังไง
ดังนั้นก ารปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อศ ึกษาว่าร ่างกายจิตใจไม่ใช่ข องเรา เป็นท ุกข์ ไม่
เที่ยง บังคับไม่ได้
จิตเธอสามารถเข้าใจในสงิ่ ท อี่ ธิบายได้ไม่ย าก และเธอยงั ข อบใจทชี่ ว่ ยไขปริศนาให้
ว่าท ำไมไม่ได้ไปอยูต่ า่ งประเทศสกั ท ี บุญเก่าบ ารมีเก่าม คี ว ามพสิ ดารจริง ๆ ทำให้เห็น
เลยว่าถ ้าเราศึกษาธรรมะปฎิบัติธรรม ชีวิตใหม่ในภพหน้าย ังไงก็จะไม่ห ่างไกลศาสนา
ยังม ใี จทจี่ ะหาทางหลุดพ้นเหมือนเดิม และถา้ ป ฏิบตั ติ รงทางไว้ ยังไงก็เป็นผ ลทำให้ไม่
เชื่ออะไรที่ไม่มีเหตุผล ไม่งมงายพาตัวเองหลงทางไป
เกิดม าชาติน ไี้ ด้ม าเจอศาสนาพทุ ธ พบทางสว่าง เจอครูอ าจารย์ท ดี่ ี อย่าม วั ข เี้ กียจ
ภาวนากันนะคะ เดี๋ยวอีกช าติหนึ่งจะช้าไปหน่อย และเราไม่สามารถรู้ได้ว่าชาติหน้า
เกิดใหม่จะพอใจประเทศหรือเปล่า เพราะศาสนาพุทธไม่ได้จ ะอยู่คู่เมืองไทยตลอด
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ธรรมะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดไว้ค่ะ ที่มันย ากเพราะคิดมากไปเยอะ ทำให้เข้าใจ
ผิดไปต่าง ๆ นานา ยึดห ลักไว้สั้น ๆ ว่า ปฏิบัติธรรมไปเพื่อล ะความเห็นผิดว่ากายกับ
ใจเป็นของเรา จะได้ไม่ออกนอกกรอบค่ะ
ขอบคุณค ่ะ
สารบัญ 
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กวีธรรม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ความสำคัญของโอวาทปาฏิโมกข์สองข้อแรก
โดย ตรงประเด็น

๏ โอวาทปาฏิโมกข์สองข้อแรกนี้สำคัญ ค่าอนันต์ประเสริฐเลิศล้ำล้น
จักช่วยให้หมู่สัตว์สรรพชน
ประพฤติตนดีแท้แก่สังคม
เหตุว่าสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
หาใช่มีเพียงเมธาน่าชื่นชม

มีปราชญ์-พาลคละระคนปนผสม
หากทิ้งศีลจะจมอเวจี

การเว้นบาปทำบุญหนุนดวงจิต
เป็นปัจจัยให้ธรรมค้ำฤดี

จักประสิทธิ์ให้เกิดประเสริฐศรี
ชูช่วยชี้สังคมให้ร่มเย็น

มิเถียงดอกท่านบอกกล่าวปรมัตถ์
หากกังวลชนทั้งหลายคลายบำเพ็ญ

ชี้ช่องชัดงดงามในความเห็น
ลืมละเว้นความชั่วกลั้วอบาย

อีกทั้งเกรงว่าจักห่างร้างความดี
ที่พระองค์ทรงแนะชี้ให้ความหมาย
โอวาทปาฏิโมกข์สองข้อแรกเลือนมลาย เสือ่ มสูญหายลาลับไปกับตา
สาสวะสัมมาทิฏฐิดำริชอบ
วอนช่วยสืบโอวาทศาสดา

นั้นคลุมครอบชัดเจนเป็นนักหนา
มิร้างลาเจตจำนงพระทรงธรรม

�

อย่าเสีย”ใจ”
โดย ภริมา

๏ แก่นแท้ของชีวิต
ความสูญเสียอันใด

อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจ
เท่าเสีย “ใจ” สิ้นทั้งดวง

เรื่องราวบางเรื่องนั้น
เจ็บปวดรวดร้าวทรวง

สร้างทุกข์อันยิ่งใหญ่หลวง
ช้ำชอกใจใดเปรียบปาน
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บางคนจึง “เสีย” ใจ
แก่เรื่องที่ร้าวราน

อุทิศให้ทั้งดวงมาน
เพียงครั้งเดียวในชีวัน

แล้วชีวิตที่เหลือ
อย่ายอมเสีย “ใจ” นั้น

จักมีเพื่อสิ่งใดกัน?
เพราะสำคัญที่สุดเอย

แรงบันดาลใจในการเขียนจาก พี่ดังตฤณสอนน้อง แบ่งปันโดย แก๊สบี้
อ่านได้จาก http://dungtrin.com/mag/?14.kumkom (คำคมที่๑)

�

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

ดอกหอมหมื่นลี้

๏ หอมเอ๋ยหอมหมื่นลี้
อันหอมซึ้งตรึงจิตสนิทชัด

กลิ่นมาลีฤาเปรียบกลิ่นศีลสัตย์
ชื่นมนัสชื่นนาสากว่ากลิ่นใด

เป็นหอมอันทรงคุณแท้แก่มวลมนุษย์
ศีลสัตย์แห่งสัตบุรุษสุดขจรไกล

หอมพิสุทธิ์สูงค่าจะหาไหน
หอมอื่นไม่ปานเปรียบเทียบทันเอย
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�

ดอกยอ

๏ ดอกเอ๋ยดอกยอ
แต่ “คำยอ” มิพิสุทธิ์ดุจผกา
พึงระวังคำคนยลถ่องถ้วน
อย่าหลงลมปากหวานราญหทัย

ขาวลออดอกกระจ้อยน้อยนักหนา
เพียงวาจายกยอปอปั้นไป
วจีล้วนจริงจิตหรือคิดไฉน
อาจเฉือนใจจนเจ็บหนักยิ่งนักเอย

�

ภาพดอกหอมหมื่นลี้ ปรับปรุงจาก
http://www.toptropicals.com/pics/toptropicals/plant_wk/osmanthus/P2032185.jpg
ภาพดอกยอ เอื้อเฟื้อโดย ภริมา
สำหรับสืบค้นคำศัพท์
พจนานุกรม ฉบับร าชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
และพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/

สารบัญ 
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คำคมชวนคิด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

“ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เพราะความชั่วทำให้เดือดร้อนในภายหลัง
ส่วนความดีทำนั่นแลเป็นดี เพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง”
คาถาธรรมบท นิรยวรรคที่ ๒๒
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก
จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕
สืบค้นข้อมูล จาก http://84000.org

�

เอาความเศร้าเป็นตัวตั้งของสติ
ระลึกถึงความจริง
ว่าตราบใดที่เรายังไม่ทิ้งเหตุของความเศร้า
ความเศร้าก็จะไม่ทิ้งเราไปไหนเช่นกัน

�

พี่ดังตฤณสอนน้อง
แบ่งปันโดย ศดานัน

ถ้ายังทำได้แค่นึกๆคิดๆ
ก็อย่าเพิ่งไปอยากรู้เรื่องหลังความตาย
เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติอยากให้เรารู้
ธรรมชาติอยากให้เราดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
เพื่อให้เข้าใจว่าก่อนตายต้องรู้อะไรบ้าง

�
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พี่ดังตฤณสอนน้อง
แบ่งปันโดย อนุตตริยะ

Try not to become a man of success,
but rather try tobecome a man of value.
อย่าพยายามมุ่งเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แต่ให้พยายามทำตนเป็น
บุคคลที่มีคุณค่า

�

โดย Albert Einstein
สรรหามาฝากโดย babytk

There is no greater harm than that of time wasted.
ไม่มีสิ่งใดเป็นอันตรายยิ่งไปกว่าการสูญเวลาไปอย่างไร้ค่าอีกแล้ว
โดย Michelangelo
สรรหามาฝากโดย ภริมา
สารบัญ 
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สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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สารบัญ 
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ของฝากจากหมอ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ร่มระเบียง เรือนไม้สฟี ้า
โดย พิมพการัง

ด้วยความจำเป็นบางอย่าง
น้องพราวถูกส่งไปบ้านเด็กกำพร้าตั้งแต่อ ายุเพียง ๖ เดือน
เธอไม่ยอมคุ้นเคยกับ “บ้าน” ใหม่เอาเสียเลยจริงๆ
ยายหนูร้องไห้ตลอดวัน หยุดต ่อเมื่อเพลียห ลับไป ตื่นใหม่มาร้องต่อ
น้องดิ้นตัวเกร็งคล้ายอาการชัก จิกเท้าถูกันจ นเป็นแผลไหม้พอง
ท้องเสียบ ่อย น้ำหนักตัวล ด พัฒนาการถดถอย
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โดยธรรมชาติ เด็กจะเติบโตสมบูรณ์ได้ต ามปกติ
ต้องได้รับอาหาร การเอาใจใส่ การกระตุ้นพ ัฒนาการที่เหมาะสม
เขาต้องการความรัก การโอบกอด การสัมผัส
ต้องการใครคอยสบตา ต้องการใครสักคนที่เป็นของเขา
ภาวะขาดแคลนความรักในทารก หรือ Maternal deprivation
ส่งผลได้ตั้งแต่เรื่องน้ำหนักตัว อารมณ์ สังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
น้องบางคนตาเหม่อลอยแบบออทิสติก หรือด ูคล้ายปัญญาอ่อนกย็ ังได้
ส่งผลกระทบได้ถึงสุขภาพโดยรวม การทำงานของหลายระบบ
เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน จึงติดเชื้อโรคง่าย แถมหายยากกว่าปกติอ ีกด้วยค่ะ
ยังไม่นับว่าต่อไปในอนาคต เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหน
จะมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ล้มก็ลุกเองได้ รักเป็น ให้เป็น อภัยเป็นไหม
จะมีความสัมพันธ์กับผ ู้อื่น เป็นพ่อแ ม่ สร้างครอบครัวค ุณภาพได้ไหม
บ้านเด็กกำพร้า พยายามเต็มก ำลัง จัดหาสิ่งจำเป็นให้ได้ครบถ้วน
ไม่ว่าพี่เลี้ยงที่เรียกแทนตัวเองว่าแม่ อาหาร ยา มีห มอดูแลทุกสัปดาห์
มีเงินบริจาคเข้าเรื่อยๆ มีคุณๆ ผูใ้จดีเลี้ยงอาหารตลอดปี
แต่ความรัก อ้อมอกที่น้องโหยหา ความละมุนจากไออุ่นตัวคนกอด
แม่จำเป็นแ ต่ละท่าน ก็ต้องดูแลลูกเล็กๆ มากเหลือเกิน
หนูน้อยเอ๋ย แล้วบ ้านเด็กจะหาจากไหนมาเติมเต็มให้เจ้า
ปี ๒๕๓๑ เริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆ ทีท่ ำงานกระตุ้นพ ัฒนาการในบ้านเด็ก
สืบสานต่อเนื่องจนเกิดโครงการสายสัมพันธ์ ในสังกัดสหทัยมูลนิธิ
งานอาสาสมัคร ที่ขอให้ช่วยรับดูแลน้องหนึ่งคน
ไปหาน้องทุกส ัปดาห์ที่ว่าง อุ้มเขา ชี้เล่นชวนคุย จนถึงเวลาน้องนอน
ใช้เวลาราวสามสี่ชั่วโมงต่อครั้ง ที่ทำการเป็นเรือนไม้หลังเล็กทาสีฟ้า
ฟังดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ส ายใย สายสัมพันธ์ก ็ถูกสร้างขึ้นแล้วล่ะค่ะ
…~*~…
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พบน้องพราววันแรก หนูด ูตัวเล็กเหลือเกิน
เนื้อตัวมีกลิ่นตุๆ จากแผลอักเสบตามตัว หูมีน้ำหนองไหลซึม
ไม่ยอมสบตา ดวงตาคเู่ล็กๆ มีน ้ำรื้นคลอ ทั้งน ่าร ัก ทั้งน่าสงสงสาร
ฉันกอดน้องโยกเยกช้าๆ บีบนวดขาเล็กๆ ที่เกร็งแน่นจนน่าเมื่อยแทน
คุณครูในโครงการสอนวิธนี วดกระตุ้นพัฒนาการเด็กทารกให้
ต้องถูน้ำมันจนมือเราอุ่นจ ัดก่อน แล้วค ่อยนวดน้องไล่ไปทีละส่วน
ที่ระเบียงเรือนไม้สีฟ้า น้องพราวนอนหงายอยู่บนตัก
เราค่อยๆ ทำความรู้จักกันทีละนิด เรียนรู้ซึ่งก ันและกัน
ในเมื่ออาการเกร็งเขม็ง ทำให้ฉันเข้าใจความทรมานของน้อง
น้องก็น่าจะรับรู้ความปรารถนาดี ผ่านสัมผัสข องฉันได้เช่นกัน
น้องค่อยๆ สบตาฉันมากขึ้นทีละนิด เหมือนเปิดใจให้มากขึ้นทีละน้อย
เวลาช่วงสั้นๆ ที่ตั้งใจสละให้น้องแล้ว ก็อยากใช้ให้คุ้มค ่าที่สุด
ฉันจะคอยจ้องสบตาน้อง คุยเบาๆ กับเขาตลอดเวลา
หยุดความคิดเรื่องของตัวเอง เน้นให้ค วามสนใจกับน้องอย่างเดียว
ไม่นาน ก็ค่อยๆ จับได้ว ่าท ่าทำปากหมุบหมับแบบนี้แปลว่าหิว
ชอบนอนท่าไหน ชอบให้อุ้มแ บบไหน เขาชอบให้จุ๊บดั้งจ มูกกจ็ ำได้
เริ่มหงุดหงิด เริ่มโกรธ หรือห ายโกรธแล้วก ร็ ับรู้ได้ง ่ายๆ ผ่านการสัมผัส
ผ่านไปไม่กเี่ดือน น้องพราวดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
อาการเกร็งห ายไปเอง แผลที่ขาอ่อนหาย สบตาคนมากขึ้น
เริ่มมีอารมณ์ดีใจเวลาเจอกัน โกรธเวลาลา งอนก็เป็นอีกต ่างหาก
น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แก้มเริ่มอิ่ม พัฒนาการดีขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ไม่เหมือนสาวน้อยเจ้าอารมณ์แถมขโี้รคคนเก่า
ไม่นานมีข่าวดี คือน้องได้ครอบครัวอ ุปการะแล้ว
น้องพราวจะมีครอบครัว มีบ ้าน มีแม่เป็นของตัวเองแล้ว
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นี่ถ้าเขายังตัวเล็ก ขีโ้รค ตัวเกร็งตลอดก็ไม่แ น่ว่าใครจะรับอุปถัมภ์
ในความรู้สึก เหมือนพายเรือส่งน้องไปถึงฝั่ง
น้องพราวพ้นอก ก็ม ีน้องคนใหม่ให้ดูแล
ระเบียงที่แขวนพวงปลาตะเพียนล้อล ม ก็ยังทำหน้าทีใ่ห้ร่มเงาต่อไป
…~*~…
พี่แตง กับแ ม่แต้ม เป็นอาสาสมัครคู่แม่ล ูก
พี่แตงสาวมั่นว่าแม่ขี้บ่น แม่แ ต้มว่าลูกโตแล้วเถียงคำไม่ต กฟาก
บนพื้นระเบียงบ้านไม้ ทั้งคู่กอดน้องเล็กๆ ไว้ในอ้อมอกคนละคน
พี่แตงชมน้องว่าน่ารัก แม่แ ต้มบอก ตอนหนูเล็กๆ หนูกน็ ่ารักแบบนี้
ทั้งคโู่ยกตัวเคียงกัน ขับขานเพลงกล่อมเด็กด้วยใจ จังหวะเดียวกัน
เหมือนห้วงหลับใหล ฝันด พี ร้อมกันสชี่ ีวิต
พี่ต่อ หนุ่มโสดวัยกลางคน มาเป็นอาสาสมัครเลี้ยงน้องแบบงงๆ
ถูกน้องสาวหลอกว่า ทำบุญเลี้ยงเด็กแล้วจ ะหาแฟนได้เสียท ี
น้องแอบนินทาว่าพี่เอาแต่ใจ ไม่ส นใจความรู้สึกค นอื่น
วันแรก พี่ต่ออุ้มน้องด้วยท่าชวนหวาดเสียว เปลี่ยนผ้าอ้อมกไ็ม่เป็น
ครูนกและครูหน่อยถึงกับผวา คอยประกบไม่ห่าง
ไม่กี่สัปดาห์ต ่อมา พี่ต่ออุ้มน ้องด้วยมือเดียว อีกม ือใช้เดาะบอลให้น้องดู
หนุ่มหล่อที่ไม่เคยต้องสนใจความรู้สึกใครที่ไหน เอาใจสาวไม่เป็น
เริ่มชินกับก ารจ้องว่าน้องหิว ง่วง หรือป วดฉี่ แล้วแต่ค ุณห นูจะบัญชา
เป็นค รั้งแรกทตี่ ้องเอาใจใส่ใครขนาดนี้ เป็นการให้ที่ไม่ม ีเงื่อนไข
คำอ้างติดปาก เช่น พี่ไม่ว่าง ติดป ระชุม ใช้กับเด็กเล็กไม่ได้เสียด้วย
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ตอนนี้พี่ต่อก็ยังเป็นหนุ่มโสดวัยก ลางคนเหมือนเดิม
แต่ดูอบอุ่น อ่อนโยน ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นมากขึ้น
รับรู้อารมณ์คนอื่นได้ไวขึ้น เข้าก ับน้องสาวได้ด ีขึ้นด้วยค่ะ
…~*~…
ด้วยความจำเป็นหลายอย่าง
เรือนไม้สีฟ้า อาจต้องปิดตัวเองลง
มีการประชุมเพื่อหาทางออกหลายครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระหนึ่งมีคำถามว่า งานสายสัมพันธ์ให้ประโยชน์อ ะไร ต่อใคร
ประโยชน์ต ่อน้องคงไม่ต้องพูดถ ึง
ประโยชน์ต ่อพี่อาสาสมัคร คำตอบที่ได้ เช่น
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นป ระโยชน์ ได้เป็นผู้ให้ ตอบแทนสังคม
ลดความเห็นแก่ตัว ฝึกความอดทน เสียสละ มีว ินัย และสุขใจ
บางคนเข้าใจ และรักคุณแ ม่มากขึ้น
ซาบซึ้งกับค ุณค่าของครอบครัวม ากขึ้น
คนบางคนที่เคยเหงา ว้าเหว่ เคยเห็นตัวเองไม่ม ีคุณค่า
กลับต้องแปลกใจ ที่เพียงอ้อมกอดของเราก็มีคว ามหมายเอามากๆ
ในดวงตาใสคู่จิ๋ว จะเห็นใบหน้าเราเอง สะท้อนเงากลับมาสองคนเสมอ
บางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าใครมาเติมเต็มให้ใคร น้องติดพ ี่ หรือพี่ติดน้อง
เพราะเวลาเรากอดเขา เราก็ถูกกอดกลับ อบอุ่นไปด้วยเช่นกัน
ประโยชน์ต ่อพี่อาสาสมัครข้ออื่น ที่ฉันไม่ได้พ ูดในที่ประชุม
ก็คือ เวลาเลี้ยงน้องจะภาวนาได้ดีขึ้น
ไม่มีใครรับรองให้หรอกนะคะ เป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น
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ช่วงเวลาที่หยุดความคิดฟุ้งซ่านตัวเอง แล้วเฝ้าดูอารมณ์เจ้าตัวเล็ก
ดูอารมณ์ทเี่ปลี่ยนกลับไปกลับมา ดูเฉยๆ โดยไม่มีสิทธิ์ไปบังคับ
ได้ตระหนักถึงท ุกข์ในการเกิด ได้พ ิจารณาสิ่งปฏิกูลกองโตเหม็นฉึ่ง
ถ้าน้องหลับ ฉันช อบอุ้มพาเดินจงกรมเลาะใต้ร่มไม้ช ายระเบียง
รู้สึกสงบง่ายขึ้น แถมรู้สึกว่าเจ้าตัวเล็กจะรับรู้ความสงบ หลับสนิทขึ้น
น้องที่โยเยก็เงียบผลอยหลับไป เรียกว่าได้ป ระโยชน์ร่วมกันท ั้งสองคน
วันว่าง สุดสัปดาห์นี้
มาช่วยกันเลี้ยงน้องไหมคะ

หมายเหตุท้ายบท
ปัจจุบันเรือนไม้สฟี ้า มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ
แต่ย ังคงมีน้องเล็กๆ เฝ้าร อพี่ใจดีมาช่วยกอดอีกมากค่ะ
สารบัญ 
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แง่คิดจากหนัง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

Yomigaeri (Resurrection)
ปาฏิหาริย์ไม่อาจเปลี่ยนความจริง
โดย ชลนิล

http://www.logo-film.com/yomigaeri/index.html

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

ความรักอาจสร้างปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่
แต่ปาฏิหาริย์...ไม่ว่ายิ่งใหญ่เพียงใด
ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริง
โดยเฉพาะ…
“ความจริง” ที่มีประจำโลก

�
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โลกมีความจริงทีไ่ ม่อาจเปลีย่ นแปลงหลายอย่าง และ “ความตาย” ก็เป็นความ
จริงข้อหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยง บิดเบือน...แต่น่าแปลกที่คนเรามักคิดว่า
ความตายเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัว หากเผลอไปใส่ใจ คิดถึง
ยิง่ ไปกว่านัน้ ก็ยงั มีหลายคนคิดฝืน ฉุดรัง้ ความตาย หวังให้ความตายไม่สามารถ
ยื่นมือมาถึง หรือกระทั่งหวังให้บางคนฟื้นคืน กลับมาจากความตาย...โดยเฉพาะ
บุคคลที่พวกเขารักอย่างสุดหัวใจ
พวกเขาหวังว่า “ความรัก” และ “ความคิดถึง” จะเป็นสายใย นำพาคนทีพ่ วกเขารัก
ให้กลับมาจากความตายได้ พวกเขาหวังให้มปี าฏิหาริยใ์ ดก็ได้ สามารถนำคนเหล่านี้
กลับมาจากมรณะ...บางที ปาฏิหาริย์ที่พวกเขาฝันถึง อาจมีอยู่จริง...ในภาพยนตร์!

�

ในเมืองโอโซะบนเกาะคิวชูมีปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้น ผู้คนมากมายฟื้นคืน
จากความตาย เป็นปาฏิหาริย์ที่ เฮตะต้องเข้ามาสอบสวนหาสาเหตุ ที่เมืองนี้เขา
ได้พบอาโออิ เพื่อนสาวที่ตนเองแอบรักมานาน แต่เธอมีชูซูเกะ เพื่อนรักที่เสียชีวิต
ของเขาอยู่ในหัวใจเสียแล้ว
เฮตะกั บ อาโออิ ร่ ว มสื บ หาความลั บ ของปาฏิ ห าริ ย์ ก ารฟื้ น คื น ชี วิ ต ครั้ ง นี้
จนได้พบความจริงว่า ทีก่ ลางป่ามีหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ ได้ปล่อยพลังงานเร้นลับ
บางอย่างออกมา ทำให้ผู้เสียชีวิตที่ยังมีเศษชิ้นส่วนของร่างกายอยู่ภายในเมือง แล
ะมีคนที่รักและคิดถึงพวกเขาอยู่ สามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง
ความรักและความคิดถึงคือกุญแจไขปริศนาครั้งนี้
อาโออิหวังอยากให้ชูซูเกะกลับมาจากความตาย แต่ร่างเขาถูกเผา เถ้ากระดูก
โปรยลงทะเล ไม่เหลือชิ้นส่วนใด นอกจากความทรงจำในหัวใจเธอ
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เฮตะรู้ว่าชูซูเกะเคยบริจาคกระจกตาไว้อยู่อีกเมืองหนึ่ง แต่ไม่กล้าบอกอาโออิ
จนกระทั่งเขาได้รู้ว่าอาโออิก็เสียชีวิตแล้วเช่นกัน...ที่สามารถกลับมามีชีวิตได้
ก็เพราะความรัก ความคิดถึงของเขา ทำให้เฮตะรีบไปหากระจกตาของชูซูเกะ
เพื่อให้คนทั้งคู่ได้พบกัน ก่อนเวลาแห่งการฟื้นคืนจะหมดลง

�

หลายคนคงยินดีที่คนที่ตนรักสามารถกลับมาจากความตาย ไม่ว่าคนนั้นจะเป็น
ลูกชายทีเ่ สียชีวติ ตัง้ แต่ยงั เด็ก ภรรยาผูจ้ ากไปในวัยชรา สามีหนุม่ ทีถ่ กู ทำร้ายจนตาย
พี่ชายที่จากไปตั้งแต่ตอนวัยรุ่น หรือกระทั่งเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ด่วนเสียชีวิตโดยที่
ยังไม่ทันมีเวลาได้บอกความในใจ
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“ความรัก” ที่สามารถใช้เรียกบุคคลอันเป็นที่รักให้กลับคืนมาจากความตาย
(ในภาพยนตร์เรื่องนี้) เป็นตัวแทนของสายใยความผูกพันที่โยงใยผูกมัดหัวใจผู้คน
จนสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้
ปาฏิหาริย์แห่งรัก เปิดโอกาสให้หลายคนได้กลับไปแก้ไข กลับไปเรียนรู้ถึงข้อ
ผิดพลาดต่าง ๆ ของตนเอง...บางคนไม่อาจรู้จักคุณค่าของคนใกล้ตัว จนกระทั่ง
สูญเสียเขาไป บางคนหมดความเข้มแข็ง เมือ่ ต้องสูญเสียคนทีค่ อยให้กำลังใจ บางคน
ยังไม่ทันที่จะใช้ความกล้าบอกรัก ก็สูญเสียเขาไปแล้ว…
เมื่อมีโอกาสอีกครั้ง พวกเขาจึงใช้มันเพื่อกระทำสิ่งที่ควรทำอย่างเต็มที่ เพราะ
โอกาสนี้คงอยู่ได้ไม่นานนัก... เหล่าผู้คนที่ฟื้นคืน มีเวลาแค่สามสัปดาห์ ก่อนจะ
กลับไปสู่ความตายเช่นเดิม…
ด้วยความตายก็คือความตาย ใครก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ หน้าที่ของผู้ที่ต้อง
เผชิญหน้ากับความตายมีแค่...ยอมรับความจริง
โอกาสฟื้นคืนเช่นนี้...คงมีแต่ในภาพยนตร์
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เมื่อยังมีชีวิตและยังมีโอกาส จึงไม่ควรชะล่าใจ ละเลยในสิ่งที่ควรกระทำ ให้
ผ่านเลยไปเสีย…
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ชาวพุทธเรา...จะมีสกั กีค่ นประจักษ์แก่ใจ...การได้เกิดเป็นมนุษย์นนั้ มีคณ
ุ ค่าเพียงใด
ยากเย็นแค่ไหน...การได้พบพระพุทธศาสนามีคุณค่าเพียงใด ยากเย็นแค่ไหน...และ
ยิ่งได้มีความศรัทธาต่อการดำเนินรอยตามเส้นทางพ้นทุกข์ ได้พบครูบาอาจารย์ที่
ถูกตรง ยิ่งเป็นโอกาสทองที่แทบจะหาไม่ได้อีกแล้วในวัฏสงสาร
เมื่อมีโอกาสที่งดงาม และหาได้ยากยิ่งเช่นนี้แล้ว หากปล่อยให้ผ่านไป โดย
ไม่ยอมเอาตัวเข้าไปเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้แล้ว ไยไม่น่า
เสียดายอย่างยิ่ง
ชั่วชีวิตมนุษย์ไม่ยาวนัก แต่ก็เพียงพอที่จะใช้มันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับ
ตนเอง
หากมัวแต่ปล่อยตัว ปล่อยใจตามกระแสโลก กระแสกิเลส โดยไม่ฉุกคิดถึง
โอกาสทองทีก่ องอยูต่ รงหน้า ก็อาจทำให้ตอ้ งหวนมานึกเสียใจ เสียดายวันเวลาทีหลัง
เมื่อวันตายมาถึง…
เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ อย่างที่ใคร ๆ คาดคิด และไม่มี
ปาฏิหาริย์ใด เอาชนะความตายได้…

�

ความรักอาจสร้างปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่
แต่ปาฏิหาริย์แห่งรัก...ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริง
ความจริงที่บอกว่า…
โลกนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับควบคุมได้อย่างใจ
“ความตาย” คือการแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงทนของทุกสิ่งในโลก

�
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ความรักอาจสร้างปาฏิหาริย์
แต่ก็เพราะ “ความรัก” นี้มิใช่หรือ
ที่สร้าง “ทุกข์” มหันต์
ยามถูกพราก “ของรัก”
สารบัญ 
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เริ่มต้นที่จุดเปลี่ยน

โดย กลางวัน

แดดยามเทีย่ งร้อนแรงแผดเผา แม้วา่ จะเป็นช่วงฤดูหนาวในปีทไี่ ด้รบั การกล่าวขวัญ
ว่าเป็นปีทอี่ ากาศเย็นสบายกว่าปีอนื่ ๆ บรรยากาศของช่วงสิน้ ปีให้ความรูส้ กึ สดใส ฉัน
กวาดสายตามองบนทางเท้าทีผ่ คู้ นเดินขวักไขว่อย่างรืน่ เริง มันเป็นช่วงหลังเวลาอาหาร
เที่ยงพนักงานบริษัทพากันทยอยเดินกลับขึ้นไปทำงานในช่วงบ่าย ฉันเองก็เช่นกัน
รอยยิ้มน้อย ๆ ยังค้างอยู่ที่ริมฝีปาก เมื่อความรู้สึกเจ็บแปลบราวกับมีมีดคม ๆ
กรีดลงมาที่กลางหัวใจ ร่างสูงที่เคยคุ้นตา ประทับอยู่ในความทรงจำแม้ยามฝัน
ถึงจะไม่ได้เจอกันมานานหลายปี แต่ไม่เคยมีวนั ไหนทีฉ่ นั จะไม่คดิ ถึงเขา เราเดินสวน
กันบนทางเท้าแคบ ๆ แต่น่าแปลกที่เค้าไม่เห็นฉัน รูปหน้าที่เคยคุ้นดูผอมซูบลงไป
แววตาและสีหน้ายามเดินนั้นดูเคร่งเครียดเหน็ดเหนื่อยไม่มีความสุข เพียงแค่ช่วง
เวลาไม่กี่วินาที ฉันกลับเห็นรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงในตัวเขามากมาย
ฉันนั่งทำงานอย่างไม่มีสมาธิ ถ้าเพียงแต่ใบหน้าที่ฉันเจอช่วงเที่ยงของวันนี้จะ
สดใสเอิบอิ่ม ฉันคงพร้อมที่จะตัดเขาออกจากสมอง มีความสุขที่ได้เห็นเขามี
ความสุข แต่ความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าที่ฉันเห็น มันทำให้ฉันเอื้อมมือไปหยิบ
โทรศัพท์มือถือ .....…
“หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนีน่า เธอไม่ควรจะติดต่อกับเขาแล้วนะ เขาแต่งงานไปแล้ว
จะไปยุ่งกับเขาทำไม” สำนึก-เพื่อนสนิทที่สุดของฉันแย้งเสียงแข็ง
“เธอไม่เห็นหรือว่าสภาพเค้าดูแย่ขนาดไหน ก็แค่ติดต่อแสดงความเป็นห่วง
อย่างเพื่อนจะเป็นไรนักหนา เป็นการแสดงความเป็นห่วงฉันเพื่อนก็เท่านั้น” ฉัน
เน้นที่ประโยคสุดท้าย
รอยยิ้มเย้ยอย่างรู้เท่าทันผุดพรายขึ้นมา
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“ยอมรับซะเถอะนีน่า เจตนาเธอมันไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนคำสวย ๆ ที่เธอ
สรรค์สร้างออกมาหรอก เธออยากติดต่อเค้าและถ้าเป็นไปได้เธออยากได้เค้าคืนมา”
“เข้าใจบ้างสิ ฉันเชื่อเธอ ฉันไม่ติดต่อกับเค้าตั้งแต่เค้าแต่งงาน ไม่แม้แต่ส่ง
sms ไปให้ในวันเกิดของเค้า ฉันทำตัวเหมือนตายหายไปจากเค้า แต่คดิ ดูวนั เกิดฉัน
วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเค้าก็ส่ง sms มาให้ฉัน บางทีฉันควรติดต่อเค้ากลับไปบ้าง
เค้าควรได้รับความห่วงใยบ้าง โดยเฉพาะเวลาที่เป็นเวลาแย่ ๆ ของเค้า”
“...........”
“ทำไมเธอเงียบไปล่ะ”“ไม่มปี ระโยชน์อะไรทีฉ่ นั จะเตือนเธอนีนา่ เธอฉลาดกว่าฉัน
เธอสามารถหาเหตุผลนับร้อยนับพันมาอธิบายการกระทำของเธอให้มันดูดีเหมาะสม
ได้เสมอ”
ฉันเริ่มกดหมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคย ฉันลบมันทิ้งไปจาก Memory ของ
โทรศัพท์เมื่อหลายปีก่อนในวันที่เป็นวันแต่งงานของเขา แต่เบอร์นั้นไม่สามารถลบ
หายไปจากความทรงจำของฉันได้เลย
----วันนี้คงไม่ใช่วันดีของคุณใช่มั้ย ยิ้มหน่อยคนดี ชีวิตมันไม่ยากขนาดนั้นหรอก
ดูแลตัวเองดี ๆ นะคะ----“เห็นมั้ย ข้อความของฉันก็เป็นกลาง ๆ ไม่เห็นมีอะไรเลย”
“..........”
ฉันคิดว่าพอฉันส่งข้อความไปแล้วฉันจะมีสมาธิทำงานมากขึ้น แต่ฉันคิดผิด!!
สายตาฉันวนเวียนอยู่ที่โทรศัพท์รอคอยการตอบรับ ฉันจำได้เค้าไม่เคยไม่ตอบกลับ
ข้อความของฉันแม้แต่ครั้งเดียว
รอยยิ้มเย้ยอย่างรู้เท่าทันผุดพรายขึ้นมา หากไม่พูดอะไรสักคำ
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ฉันเองก็ละอายเกินกว่าที่จะต่อปากต่อคำกับเธอ ฉันทำหน้าให้ชา ๆ ทำใจให้
ด้าน ๆ ทำเป็นเมินรอยยิ้มบาดใจของเธอ หูก็คอยแต่จะรอฟังเสียงปี๊ป ๆ เสียง
สัญญาณว่ามีข้อความส่งมาหา
----ทำไมทราบล่ะครับว่าผมไม่ค่อยสบาย ดูแลตัวเองให้ดีเช่นกันครับ---หัวใจฉันลอยวูบ นิว้ ของฉันกดปุม่ ตอบกลับทันที ฉันไม่เสียเวลาแม้แต่จะชำเลือง
มองเธอด้วยซ้ำไป
----วันนี้เราเดินสวนกันตอนเที่ยงค่ะ แต่คุณไม่เห็นนีน่า-------ทำไมนีน่าไม่ทักผมล่ะครับ ผมอยากเห็นนีน่า อยากรู้ว่านีน่าสบายดีหรือ
เปล่า---หัวใจฉันลอยวูบสูงขึ้นไปกว่าเดิม ฉันอุปาทานว่าได้ยินเสียงห้าวและหวานเสมอ
สำหรับฉัน เสียงทีแ่ สนคุน้ เคย ฉันไม่รสู้ กึ ผิดอะไรอีกแล้ว ใจไม่รสู้ กึ ชา หน้าไม่รสู้ กึ ด้าน
คนเราย่อมมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจไม่ใช่หรือ ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย
----งั้นไปทานข้าวด้วยกันเย็นนี้สิคะ คุณจะได้รู้ว่านีน่าเปลี่ยนไปขนาดไหน---ฉันเลิกคิ้วมองเธอด้วยสีหน้าท้าทาย รอยยิ้มเย้ยของเธอไม่มีทางทำให้ฉันรู้สึกผิด
ได้อีกต่อไปแล้ว
เธอดูเศร้า เศร้าเสียยิง่ กว่าความเศร้าทีฉ่ นั เห็นมันบนใบหน้าของเขาตอนเทีย่ งวันนี้
เธอไม่พูดอะไรสักคำ เธอเศร้าสร้อย นิ่ง...นาน... ฉันไม่อาจถอนสายตาจากเธอได้
“ลาก่อนนีน่า” เธอเอ่ยขึ้นหลังจากนิ่งเงียบเนิ่นนาน
“สำนึกอย่างฉันจะอยู่กับเธอได้ เมื่อเธอยังรู้สึกละอายกับความผิดบาปที่เธอทำ
ลงไป เมื่อไหร่ที่เธอทำสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมได้โดยไม่รู้สึกอะไร ใจของเธอมืดหม่นจน
ไม่มแี ม้แต่ความละอาย เมือ่ นัน้ ฉันต้องจากไป ลาก่อนนีนา่ ฉันคงไม่สามารถอวยพร
ให้เธอโชคดีได้ เพราะทางที่ลาดลงต่ำสู่อบายโดยมีราคะเป็นเครื่องร้อยรัดลากดึง
ย่อมไม่มีอะไรน่าพิสมัยเลย ฉันเพียงปรารถนาที่จะมีโอกาสกลับมาอยู่กับเธออีกครั้ง
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ก่อนที่ความมืดมิดที่ดำสนิทยิ่งกว่ารัตติกาลจะครอบคลุมใจเธอจนเราไม่มีโอกาสจะ
เจอกันอีกเลย”
ฉันสะบัดหน้า ไม่อยากสนใจไม่อยากใส่ใจ ฉันเดินไปห้องน้ำหยิบเครื่องสำอาง
บรรจงแต่งหน้าให้งดงามสดใสที่สุด ฉันยิ้มอย่างพอใจกับภาพที่สะท้อนในกระจก
โอ๊ย ผูห้ ญิงคนหนึง่ ผลุนผลันเข้าห้องน้ำ เธอชนฉันค่อนข้างแรง ฉันรีบก้มลงมอง
เช็คสภาพเสื้อผ้าของฉันทันทีว่าเลอะอะไรมั้ย โล่งใจที่เสื้อผ้าฉันไม่ได้เลอะอะไร
“นี่คุณ เดินให้.....” เสียงของฉันหายไปในลำคอ เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายท้องแก่และ
ใบหน้าหมองหม่นนั้นมีแต่คราบน้ำตา
“คุณ เจ็บตรงไหนหรือเปล่า” เสียงฉันอ่อนลงกว่าตอนแรกมาก
“ไม่ค่ะ ไม่เป็นไร” เสียงนั้นสั่นพร่าก่อนที่จะปล่อยโฮออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่
ฉันยื่นทิชชู่ส่งให้
“อย่าร้องไห้สิคะ มันไม่ดีกับเด็กในท้องนะคะ” สิ้นเสียงฉัน ผู้หญิงคนนั้นกลับ
ร้องไห้หนักขึ้นอีก
“มะ..ไม่ต้องสนใจหรอกค่ะ ขะ..ขนาดพ่อของเขายังไม่เคยสนเขาเลย หละ..
หลงแต่นังเมียน้อย” เสียงนั้นละล่ำละลักขาดตอนด้วยห้วงสะอื้น
ความขมขื่นที่อัดแน่นอยู่ในน้ำเสียงทุบศีรษะของฉันให้มึนชา ผู้หญิงแปลกหน้า
คนนั้นทำให้ฉันนึกถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่ง-ภรรยาของเขา
ฉันหันกลับมาเก็บเครื่องสำอางที่ยังวางอยู่เกลื่อนกลาด เงาในกระจกสะท้อน
ภาพของฉัน
ภาพผู้หญิงที่แสน...อัปลักษณ์
นี่ฉันกำลังจะทำอะไรลงไป ฉันกำลังจะแย่งสามีคนอื่น ทำร้ายผู้หญิงอีกคน
ผู้หญิงที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
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----ขอโทษค่ะ นีน่าไม่ว่างแล้ว ฝากความคิดถึงถึงภรรยาคุณด้วยนะคะ---และฉันก็เห็นรอยยิม้ รอยยิม้ กว้าง สดใส สะอาด สว่าง ทีแ่ สนคุน้ เคย รอยยิม้
ที่ยิ้มทั้งปากทั้งตา ส่งยิ้มที่หวานที่สุดมาให้ฉัน
“นีน่า ฉันกลับมาหาเธอแล้ว คิดถึงเหลือเกิน”
สารบัญ 
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เที่ยววัด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

วิหารโบราณวัดไหล่หิน
โดย dd1

เขลางค์แดนนครถิ่นไทยงาม
สวยสมนามเป็นเมืองพุทธศาสนา
มาแต่ก่อนเก่าสืบสายกันนานมา
ทั้งพลเมืองแข็งกล้าต่างมุ่งหน้ารักษานคร…
ท่านผู้อ่านเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่ เพลงนี้ชื่อเพลง “งามลำปางเขลางค์นคร”
เป็นเพลงทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับสถานทีส่ ำคัญในจังหวัดลำปาง แต่งคำร้องโดยคุณสมศักดิ์
เทพานนท์ ทำนองจากครูเอื้อ สุนทรสนาน และขับร้องโดยคุณโฉมฉาย อรุณฉาน
แต่เดี๋ยวก่อน! ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเล่าเรื่องรายละเอียดของเพลงนี้หรอกนะ เพียงแต่
ว่าฉันเห็นด้วยกับเนื้อหาของเพลงท่อนบนนั้นมากที่สุด
ลำปางจัดเป็นจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง วัดหลาย ๆ แห่งมักตั้งอยู่
อาณาบริเวณใกล้ ๆ กัน และเมื่อนึกถึงวัดที่มีศิลปะเก่าแก่ของล้านนาที่หลงเหลือให้
ชื่นชม ในลำปางก็มีวัดที่ขึ้นชื่อหลายแห่ง หนึ่งในจำนวนนั้นคือ “วัดไหล่หิน” วัดที่
ฉันจะพาท่านไปรู้จักกันในวันนี้
วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ วัดเสลา
รัตนปัพพตาราม ตั้งอยู่ในเขตของหมู่บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางราว ๑๘ กม. และอยู่ห่างจากวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่ง
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครลำปางประมาณ ๖ กม.
ที่ตั้งของวัดตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ท่ามกลางบ้านเรือนที่ปลูกสร้างเรียงราย
กันอยู่ในบริเวณนั้น ประเพณีโบราณหากมีชาวบ้านรวมตัวก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่
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มักมีการสร้างวัดเคียงคู่กันเสมอ และชื่อของวัดมักเป็นชื่อเดียวกันกับหมู่บ้าน
วัดไหล่หินนี้ก็เช่นกัน
วัดไหล่หินเป็นวัดที่มีอายุหลายร้อยปี อาคารสถานที่ในวัดไม่ได้แตกต่างจาก
วัดอื่น ๆ มากนัก จัดว่าเป็นวัดที่มีขนาดเล็กด้วยซ้ำ แต่ที่โดดเด่นเป็นสง่าก็คือวิหาร
หลังงามที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางวัดนั่นเอง

ด้านหน้าวิหาร

ตอนที่ฉันได้เห็นวิหารนี้ครั้งแรก ฉันถึงกับยืนตะลึงไปเลยทีเดียว วิหารไม้สลัก
ลวดลายเกือบทั้งหลังอย่างประณีต แม้จะกลายเป็นสีน้ำตาลมอ ๆ ไปตามกาลเวลา
แต่ก็ยังแฝงไว้ซึ่งความงดงามมาก วิหารถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปีพ.ศ. ๒๒๒๖ ตัววิหาร
มีกำแพงโอบล้อมโดยรอบ ด้านหน้ามีซมุ้ ประตูเป็นทางเข้าสำหรับเดินผ่านเข้าสูว่ หิ าร
ซุม้ ประตูกำแพงหน้าวิหาร เป็นซุม้ ประตูหนิ โบราณ มีการสลักอย่างประณีตบรรจง
มีรปู สัตว์ดกึ ดำบรรพ์ของล้านนา สัตว์บางชนิดฉันไม่เคยรูจ้ กั มาก่อน ส่วนใหญ่จะเป็น
สัตว์ในตำนานล้านนาซึ่งประกอบเข้ากันกับลายดอกลายไม้อย่างลงตัว ในตำนานเล่า
ว่าซุ้มประตูนี้เป็นต้นแบบของซุ้มประตูที่วัดพระธาตุลำปางหลวง กล่าวคือถือเป็นวัด
พี่ของวัดพระธาตุลำปางหลวงนั่นเอง ถ้าใครตั้งใจจะไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวง
แล้วล่ะก็ ถ้าอยากดูซุ้มประตูต้นฉบับต้องมาวัดนี้ ไม่อย่างนั้นเสียดายแย่

60 ธรรมะใกล้ตัว

ซุ้มประตูหินโบราณ

เมื่อก้าวพ้นซุ้มประตู ก็จะเป็นทางเดินเข้าสู่ตัววิหาร วิหารมีลักษณะเป็นวิหาร
ไม้ ผนังด้านข้างเปิดโล่งทั้งสองด้านทำให้มีแสงสว่างและลมพัดเย็นโดยธรรมชาติ
ผู้อยู่ในวิหารจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือมืด ผนังส่วนด้านบนและเสาในวิหารมีลวดลาย
เก่าแก่เป็นเอกลักษณ์สวยงามตามแบบล้านนา ซึง่ ช่างฝีมอื ในยุคนัน้ ทำได้อย่างประณีต
ยิ่ง แม้กระทั่งขื่อ ที่อยู่บริเวณหลังคาก็มีลวดลายเช่นกัน นั้นแสดงให้เห็นถึงความ
พิถีพิถันของช่างเป็นอย่างดี วิหารสร้างด้วยไม้สักเกือบทั้งหลัง คุณสมบัติเด่นของ
ไม้สักทำให้อาคารนี้ยังแข็งแรง แม้สภาพเนื้อไม้จะดูเก่ามากแล้วก็ตาม และในวิหาร
นี้เองท่านจะได้เห็นรูปหล่อเหมือนของท่านพระมหาป่าเกสระปัญโญ นั่งอยู่ในท่า
ไหว้พระประธาน ซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนในการพัฒนาวัดให้เจริญ
รุ่งเรืองจนมาถึงปัจจุบัน
สำหรับพระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างฝีมือเชียงตุงโบราณ
พระพุทธรูปมีพระพักตร์ที่นิ่งสงบเหมือนกับศิลปะทางเหนือทั่วไป มีคนเคยกล่าวว่า
คนทางเหนือเป็นคนใจเย็น เป็นคนใจดี พระพุทธรูปนี้ก็อาจจะสะท้อนถึงนิสัยใจคอ
ของคนท้องถิ่นนี้
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พระประธานในวิหาร

เมื่อกราบพระเสร็จแล้ว หากท่านอยากจะเดินสำรวจชมรอบวิหารก็สามารถ
กระทำได้ มีทางเดินด้านข้างของวิหารที่สามารถเดินได้โดยรอบ เมื่อเดินมาจนถึง
ด้านหลังของวิหารจะพบว่ามีเจดีย์ทรงล้านนาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน
อยู่ และหากเดินต่อมาเรื่อย ๆ จนมาบรรจบที่บริเวณด้านหน้าวิหาร ทางด้านขวา
มือจะมีรูปหล่อมะพร้าวผ่า
จากประวัตไิ ด้กล่าวไว้วา่ เมือ่ หลายร้อยปีทผี่ า่ นมา เจ้าอาวาสรูปหนึง่ ของวัดไหล่หนิ
ซึ่งมีนามว่าพระมหาป่าเกสระปัญโญท่านเป็นผู้แตกฉานในธรรมมาก ได้บิณฑบาต
ไปถึงเมืองเชียงตุง จังหวัดเชียงราย ตามประวัติได้กล่าวว่าเป็นเพราะปาฏิหาริย์
ของท่านทำให้ท่านไปถึงเมืองเชียงตุง และได้พบกับท่านเจ้าเมือง ด้วยจริยาวัตร
ที่งดงามของท่าน ท่านเจ้าเมืองจึงรู้สึกเลื่อมใสมาก และได้ถวายมะพร้าวครึ่งซีกให้
แก่ท่าน ส่วนอีกซีกหนึ่งท่านเจ้าเมืองเก็บไว้ และได้เอ่ยว่าหากพระคุณเจ้าฉันเนื้อ
มะพร้าวแล้วกรุณาเก็บกะลามะพร้าวไว้ด้วย ตนจะไปรับเอากะลาในภายหลัง
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ต่อมาเมื่อพระมหาป่าเกสระปัญโญกลับวัดไหล่หินท่านได้เริ่มทำการบูรณะวัด
ในระหว่างนี้ท่านเจ้าเมืองก็ได้ให้เสนาอำมาตย์ตามหาท่าน ผ่านไปหลายเดือน
จนกระทั่งได้ตามหาจนพบจึงได้นำมะพร้าวครึ่งซีกนั้นประกบกัน ทำให้รู้ว่าเป็น
พระนิรนามที่ท่านเจ้าเมืองให้ความนับถือนั่นเอง อำมาตย์เหล่านั้นได้นำเรื่องไป
แจ้งท่านเจ้าเมือง ต่อมาท่านเจ้าเมืองได้เสด็จตามมาพร้อมกับเป็นเจ้าภาพร่วม
บูรณะวัดไหล่หินจนเสร็จสมบูรณ์ นี่คือที่มาของมะพร้าวผ่าซีก ซึ่งเป็นมุมทาง
ด้านขวาของวิหาร
ส่วนมุมทางด้านซ้ายมือมีวิหารเล็ก ๆ ซึ่งข้างในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่
และทางด้านซ้ายมือนีเ้ ช่นกันก็จะพบว่ามีวหิ ารเก่าแก่อกี หลังหนึง่ เรียกว่า “หอธรรม”
ใช้เก็บใบลานมาแต่อดีต แสดงให้เห็นว่าคนสมัยโบราณนั้นศึกษาธรรมะกันลึกซึ้งพอ
สมควรไม่ได้ติดแค่พิธีกรรมหรือศาสนวัตถุแต่อย่างใด

ภาพแห่งความศรัทธาที่หาดูได้ง่ายที่วัดไหล่หิน

วัดไหล่หินเป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ดังนั้นนอกจากวิหารโบราณแล้วจึง
มีสิ่งที่เก่าแก่หรือโบราณวัตถุอย่างอื่นให้ชื่นชมอีก เมื่อเดินออกจากซุ้มประตูของ
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วิหาร ที่ลานวัดด้านหน้านั้นจะพบว่ามีศาลาอยู่หลังหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลาประชาสัมพันธ์
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด มีป้ายประวัติที่มาของวัด และมีดอกไม้ธูปเทียนและ
เหรียญให้บูชา ท่านสามารถสอบถามกรรมการของวัด เกี่ยวกับข้อมูลของวัดหรือ
ทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโบราณได้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับบริเวณ
ศาลาประชาสัมพันธ์นั่นเอง
ศาลาเก็บของโบราณหรือพิพิธภัณฑ์ของโบราณแห่งนี้เกิดจากการรวบรวม
โบราณวัตถุที่ชาวบ้านในละแวกนั้นสะสมเก็บรักษาไว้หลายชั่วอายุคน และได้นำมา
ถวายเป็นสมบัติของวัดเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชม ส่วนใหญ่จึงเป็นข้าวของเครื่องใช้
มีทั้งหมวกของคนสมัยก่อน แอ๊ปข้าว (กล่องข้าว) ซึ่งคนทางเหนือใช้สำหรับใส่ข้าว
เหนียว มีขนั โตกไม้สกั ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทใ่ี ช้วางภาชนะหรือสำรับกับข้าวเพือ่ รับประทาน
อาหารร่วมกัน อีกมุมหนึ่งเป็นมุมแสดงอาวุธหรือของมีคมที่คนสมัยก่อนใช้ป้องกัน
ตัวไม่ว่าจะเป็น มีด ดาบ หรือปืนโบราณ อาวุธพวกนี้ถูกจัดเก็บไว้ในตู้อย่างดี
นอกจากข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีให้เห็นมากมายแล้ว ก็ยังมีคัมภีร์ใบลาน
หีบเก็บใบลานที่หาดูได้ยาก มีตาลปัตร รวมทั้งพระพุทธรูปไม้แกะสลัก และสิ่งของ
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งตั้งแสดงสองฝั่งซ้ายขวาตลอดทางเดิน แต่ที่
สะดุดใจฉันได้มากอีกชิ้นหนึ่งก็คือหีบใส่ศพใบใหญ่ซึ่งมีป้ายเขียนว่าเป็นหีบสำหรับ
บรรจุรา่ งของพระมหาป่าเกสระปัญโญเมือ่ ตอนท่านละสังขาร ถ้าเทียบกับหีบศพในปัจจุ
บันจะมีรูปร่างแปลกตาและสวยงามกว่าเยอะเลย คนสมัยก่อนช่างพิถีพิถันกันจริง ๆ
การมาเที่ยววัดไหล่หินนอกจากจะได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะล้านนาโบราณ
แล้ว อีกส่วนหนึ่งท่านจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนล้านนาในอดีต ได้รับรู้ว่าคนล้านนา
ในสมัยก่อนนั้นศรัทธาในพุทธศาสนามากเพียงใด ซึ่งฉันคิดว่าการมาเที่ยวที่นี่ไม่เพียง
แต่ได้ความเบิกบานเท่านั้น แต่เราจะได้กำลังใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมกลับบ้านกัน
อีกด้วย มีคนกล่าวว่าการไปวัดก็เหมือนกับการไปเติมพลังใจก็คงอย่างนี้กระมัง
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สารบัญ 
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ธรรมะกับไลฟ์สไตล์
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

บทสนทนาฉบับเดือนแห่งความรัก
กับครอบครัวจารุพูนผ ล และครอบครัวอ มรสิทธิ์
สัมภาษณ์โดย: ตันหยง
เรียบเรียงโดย: ทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัว

คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าสาเหตุหลักในการมีคู่ของมนุษย์ คือความต้องการทาง
ธรรมชาติที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ สารเคมี
ธรรมชาติที่หลั่งอยู่ภายในร่างกาย เอสโตรเจน (ฮอร์โมนเพศหญิง) หรือเทสโทสเต
อโรน (ฮอร์โมนเพศชาย) “อารมณ์ร กั ” จึงเป็นส งิ่ ท เี่ ราตา่ งได้เคยเรียนรใู้ นชวี ติ เวลาที่
ตกอยูใ่นหว้ งรกั โลกทงั้ ใบกเ็ หมือนดงั่ ส ชี มพู แต่ทว่าค วามรกั ก ม็ อิ าจมาพร้อมกบั ค วาม
สมหวังอ ยูท่ กุ ค รา ฉบับเดือนกมุ ภาพันธ์น ี้ คอลมั น์ธรรมะกบั ไลฟ์สไตลข์ อเสนอเรือ่ งราว
ของความรักผ ่านธรรมะ ว่าร ักอย่างไรจึงทุกข์ไม่มาก รักอ ย่างไรจึงเป็นกัลยาณมิตรที่
ช่วยกนั ส ง่ เสริม เกือ้ กูลก นั ในทางธรรม รวมทงั้ ท ำอย่างไรจงึ เติมเต็มด ว้ ยตวั ข องเราเอง
อิม่ ด ว้ ยตวั เอง มีคว ามสขุ ก บั ก ารอยูด่ ว้ ยตวั เองได้ ถ้าแ ต่ละคนสามารถเต็มด ว้ ยตนเอง
ได้ ไม่ว า่ จ ะโสด หรือม คี ู่ ก็ส ามารถมคี ว ามรกั เกิดข นึ้ ในจติ ใจกนั ได้ท กุ ค น! และพฒ
ั นา
ไปสู่ความรักในขั้นถ ัดไปคือ “ความรักและความเมตตา”** จนขั้นส ูงสุดค ือ “ความ
รักในพระนิพพาน”
**หมายเหตุ: ๑) เมตตา คือหลักธ รรมข้อหนึ่งในพรหมวิหารสี่ ซึ่งเป็นธ รรมะที่
จะช่วยให้ดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐ และบริสุทธิ์ หลักธ รรมนี้ประกอบด้วย เมตตา
คือความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข กรุุณา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุทิตา คือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ด ี อุเบกขา คือก ารรู้จักว างเฉย
๒) จากหนังสือ เมตตาภาวนา: คำสอนวา่ ด ว้ ยรกั โดยทา่ นตชิ นัท ฮันส์ ได้ก ล่าว
ถึงอานิสงส์ของการเจริญเมตตาไว้ ๑๑ ประการด้วยกันค ือ
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๒.๑.
๒.๒.
๒.๓.
๒.๔.
๒.๕.
๒.๖.
๒.๗.
๒.๘.
๒.๙.
๒.๑๐.
๒.๑๑.

ผู้ปฏิบัติจะหลับสบาย
เมื่อตื่นขึ้น จิตใจจะรู้สึกส บายและปลอดโปร่ง
จะไม่ฝันร้าย
ผู้ปฎิบัติจะเป็นที่ชื่นชอบของคนมากมาย และตัวผู้ปฎิบัติจะรู้สึกดีกับทุกๆ
คน คนอื่นๆ โดยเฉพาะเด็กๆ จะชอบเข้าใกล้
เขาจะเป็นที่รักของสัตว์ต ่างๆ นก ปลา ช้าง กระรอก สิ่งมีชีวิตทั้งที่มอง
เห็นได้และไม่อ าจมองเห็นได้ จะชื่นชอบเข้าใกล้
ผู้ปฏิบัติจะได้ร ับความช่วยเหลือและปกปักจากทวยเทพ
เขาจะได้รับการปกป้องออกจากไฟ ยาพิษ และคมดาบ โดยไม่จ ำเป็นต้อง
ดิ้นรนหลีกหนีจ ากสิ่งเหล่าน ี้เลย
ผูน้ ั้นจะเข้าสู่สมาธิได้อ ย่างง่ายดาย
สีหน้าของผู้นั้นจะผ่องใสและเปล่งปลั่ง
เมื่อถึงเวลาตาย จิตใจจะผ่องแผ้ว
ผู้ปฏิบัติจะได้ข ึ้นสู่สวรรค์ชั้นพ รหมซึ่งสามารถสืบต่อการปฎิบัติได้ เพราะที่
นั่นมีสังฆสมาคมของผู้ฝึกพรหมวิหารสสี่ ถิตอยู่แล้ว

�

เราจะได้พูดคุยผ่านบทสัมภาษณ์ของคุณศดานัน จารุพูนผล (หรือคุณแก้ว)
และคุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (หรือคุณยอด) กันค่ะ
สวัสดีค่ะคุณศดานัน แต่งงานได้กปี่ ีแล้วคะ แล้วเจอกันได้ยังไง
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คุณศดานัน: เข้าปีทสี่ ี่แล้วค ่ะ เจอกันข้ามประเทศผ่านอินเตอร์เน็ทค่ะ ตอนนั้นพี่อยู่
เมืองไทย ส่วนพิท (ชื่อเล่นสามี) กำลังศ ึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ เป็นช่วงที่พี่เริ่มสนใจ
ธรรมะจริงจัง และเป็นช ่วงทเี่พิ่งห ัดใช้ค อมพิวเตอร์แ ละอินเตอร์เน็ท ก็ได้เข้าไปดลู ิงค์
เว็บธ รรมะในหอ้ งศาสนาของพนั ท พิ ด อทคอม เว็บธ รรมะเว็บแ รกทเี่ ข้าไปศกึ ษาและตงั้ 
คำถามทสี่ งสัยก ค็ อื เว็บล านธรรม ได้เข้าไปวนเวียนอยูใ่ นลานธรรมพกั นึง ส่วนพทิ ก็เริม่ 
เข้าล านธรรมในเวลาทไี่ ล่เลีย่ ก นั คือป ระมาณสกั ห กปที แี่ ล้ว แต่เราไม่เคยเห็นก นั หรือ
คุยก ันผ ่านกระทูเ้ลย คนทมี่ ักจ ะเข้าม าตอบกระทูข้ องพเี่ป็นความเห็นแ รกและชัดเจน
จนแทบไม่ต อ้ งถามหรือม คี ำตอบเพิม่ เติมในเรือ่ งนนั้ อ กี คือ พีช่ ายทใี่ ช้ช อื่ ล อ็ คอินว า่ ดัง
ตฤณ ซึ่งพ ี่ก็จดจำและนับถือในใจตั้งแต่น ั้น พี่เข้าเว็บล านธรรมได้ระยะนึง ก็ห ่างๆไป
พักใหญ่ เพราะต้องทำงานประจำด้วย บวกธุระส่วนตัวด้วย
หลังจากนนั้ ก ไ็ ด้ไปเจอพทิ ทีเ่ ว็บธ รรมะอกี แ ห่งนึง แล้วก จ็ นู กันต ดิ ต งั้ แต่ต อนนนั้ ยิง่ 
พอได้ท ราบวา่ ป กติเค้าต อบกระทูอ้ ยูท่ ลี่ านธรรม และนบั ถือพ ดี่ งั ต ฤณเป็นเสมือนพชี่ าย
และครูทางธรรม เราก็ยิ่งดีใจ เพราะจำพี่คนนี้ได้เสมอ ถือเป็นค นโปรดในดวงใจเลย
พอพทิ รูว้ า่ เราเองกน็ บั ถือพ ดี่ งั ต ฤณอยูใ่ นใจมานาน เค้าก ด็ ใี จเหมือนกนั และรบั ปากวา่ 
ถ้ากลับเมืองไทยจะพาเราไปเยี่ยมกราบพดี่ ังตฤณ พอเราสองคนได้พบกันท ี่เมืองไทย
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เค้าก็พาพไี่ปพบพี่ดังตฤณ ซึ่งก ่อนหน้านั้นพิทจะคุยปรึกษาขอข้อธรรมจากพี่ดังตฤณ
ทั้งเรื่องการภาวนาและเรื่องความรักเนืองๆอยู่แล้วค ่ะ
หมายเหตุ: สามีค ือ คุณพิทา จารุพ ูนผ ล (พิท) อาจารย์ป ระจำคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และรองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยร าชภัฏ
ภูเก็ต ขณะนี้ลาราชการเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่
University of Auckland ประเทศนิวซีแ ลนด์
แล้วด้านของคุณพงศ์เพชรละคะ

คุณพ งศ์เพชร: ผมกบั ภ รรยารจู้ กั ก นั 17 ปีแ ล้ว เรียนดว้ ยกนั ม าตงั้ แต่อ ยูม่ หาวิทยาลัย
หอการค้า คณะมนุษย์ศาสตร์ ตอนนนั้ เราเรียนอยู่กลุ่มเดียวกันมาตลอด มีความรสู้ ึก
ดีๆต่อกัน แต่ไม่ได้คบกันเป็นแฟน แล้วก็แยกย้ายกันไปเรียนต่อ เขาไปเรียนต่อโท
ด้านการโรงแรมทปี่ ระเทศอังกฤษ ส่วนผมก็ไปเรียนต่อด้านการสอนภาษาอังกฤษ ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ เรากลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ผมเรียนจบ แล้วจึง
ค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกดีๆต ่อก ันเมื่อตอนเรียนอยู่ด้วยกัน
หมายเหตุ: ภรรยาคอื คุณส ภุ า อมรสทิ ธิ์ (น๊อต ) อดีตผ จู้ ดั การฝา่ ยประชาสัมพันธ์
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท สุขุมวิท แล้วหลังจากที่มีบุตรจึงออกมาทำธุรกิจของ
ครอบครัว เป็นผู้จัดการทั่วไปของศูนย์ก ารแปลนานาชาติ
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ปัจจุบันนี้ทั้งคู่อายุเท่าไหร่คะ
คุณศดานัน: ๓๔ ย่าง ๓๕ ค่ะ สามีอ ายุ ๓๔ ค่ะ
คุณพงศ์เพชร: ผมอายุ ๓๔ และ ภรรยา อายุ ๓๖ ปีค รับ
อายุยังไม่มากนักทั้งคู่เลยค่ะ อยากให้ช่วยยกตัวอย่างชีวิตก่อนแต่งงานทีค่ะว่า
แต่ละคนมีนิสัยเป็นอย่างไร แล้วท ี่มาจูนกับค ู่รักกันได้เนี่ย เพราะตรงจุดไหนคะ
คุณศ ดานัน: นิสยั จ ะมกี ารเปลีย่ นแปลงไปตามลำดับในแต่ละชว่ งคะ่ ช่วงกอ่ นแต่งงาน
และก่อนเจอพิท พีก่ ็มีความสนใจและศึกษาธรรมะมาอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้นำมาใช้
ประโยชน์ก ับต ัวเองและผอู้ ื่นอ ย่างเต็มที่ แต่ก เ็รียกว่าก ำลังต ั้งใจและพยายามขัดเกลา
ตัวเองหลายๆอย่าง
ถ้าเป็นนิสัยก่อนที่จะมาสนใจธรรมะ ก็มีส่วนที่ไม่น่ารักเยอะค่ะ ด้วยความที่
หลังจากคุณพ่อเสียตั้งแต่ต อนมัธยม พีก่ ย็ ิ่งต้องเข้มแข็งมากขึ้น ต้องดูแลตัวเอง ต้อง
เป็นเพือ่ นคณ
ุ แ ม่ คุณแ ม่ก ส็ งสารลกู ท ไี่ ม่ม พี อ่ แ ล้ว ก็เลยคอ่ นข้างตามใจ ให้เราตดั สินใจ
เรื่องใหญ่ๆในชีวิตด้วยตัวเราเองมาตลอด ทำให้บางครั้งความคิดเราจะเป็นผู้ใหญ่
เกินตัว ญาติพี่น้อง ลุง ป้า น้า อา บางคน จะบอกแม่ว่า เราไม่ค่อยเหมือนเด็ก
ทั่วไป ดูนิ่ง จนเค้ารู้สึกเกรงใจ ไม่ค่อยกล้าคุยเล่นด้วย ทั้งๆที่เค้าเป็นผ ู้ใหญ่กว่าเรา
แต่นั่นเป็นแค่ลักษณะภายนอกเท่านั้นค่ะ จริงๆแล้วพี่เป็นคนตลกนะ พี่จะมีโหมด
เงียบๆ นิ่งๆ อยากอยู่ลำพังส งบๆมาแต่ไหนแต่ไร แต่ก็มีโหมดขี้เล่น สนุกสนาน ยิ่ง
ถ้าสนิทก ัน ยิ่งไปกันใหญ่ หมายถึงคุยเฮฮานะคะ
พี่ก็โตมาแบบที่ต้องดูแลตัวเอง ตัดสินใจเรื่องต่างๆเอง และเพราะเรื่องที่เรา
ตัดสินใจมันไม่ค่อยเกิดก ารผิดพ ลาดเสียหาย เลยทำให้เรามั่นใจตัวเองแบบผิดๆ เป็น
ตัวข องตวั เองสงู ม าก แต่โชคดที พี่ อเราเรียนจบมหาวิทยาลัย เรากไ็ ด้ม าอยูใ่ นสงั คมการ
ทำงานอีกแบบนึง เป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีค่าหลายอย่าง เพราะเรา
ต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่น วันน ึงๆต้องพบปะคนมากมายหลายประเภท เวลา
ผ่านไปอัตตาก็ค่อยๆลดลง มีความประนีประนอมยืดหยุ่นขึ้นเรื่อยๆ ไม่อย่างนั้นเรา
จะทำงานอย่างราบรื่น มีความสขุ และมีประสิทธิภาพไม่ได้ ยิง่ พอได้เข้ามาทางธรรม
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ดำเนินชีวิตด้วย ทาน ศีล ภาวนา ความยึดมั่นถือมั่นแบบผิดๆก็ย ิ่งราบคาบลงไปอีก
เยอะ หรือถ้าออกฤทธิข์ ึ้นมาเราก็มีคว ามเข้าใจ รู้ตัวและรู้ทันมากขึ้นค่ะ
ส่วนทมี่ าจนู กับพ ทิ ได้กเ็ พราะมธี รรมะเป็นส อื่ เป็นธ รรมะจดั สรร และเค้าก เ็ ป็นส อื่ 
กลางทที่ ำให้เราเกิดก ารเปลีย่ นแปลงครัง้ ส ำคัญในชวี ติ คือเค้าท ราบวา่ เราประทับใจพี่
ดังตฤณอยู่แล้ว พอวันนึงได้ค ุยกันออนไลน์ เค้าก ็ส่งไฟล์เรื่อง กรรมพยากรณ์ ตอน
ชนะกรรม มาให้เราอ่าน เป็นเวอร์ชั่นทีย่ ังไม่สมบูรณ์ ตอนนั้นเรื่องนี้ยังไม่มีให้อ่าน
ที่ไหน และยังไม่ได้ตีพิมพ์ พีด่ ังตฤณเป็นคนส่งให้พิทอ่านเล่นๆก่อน จำได้ว่าพี่รับมา
อ่านและอ่านรวดเดียวไม่วางเลย อ่านด้วยความรู้สึกเหมือนโดนสะกด ทั้งป ระหลาด
ใจ และดใี จ ตัวช าไปหมด เหมือนถว้ ยทคี่ ว่ำอ ยูถ่ กู ห งายขนึ้ จากนนั้ ก ไ็ ด้ท บทวนการก
ระทำของตัวเองครั้งใหญ่ ทำให้เข้าใจปริศนากรรมบางอย่างที่เคยสงสัยมานาน เค้า
แอบกระซิบทหี ลังวา่ ทีส่ ง่ ให้เราอา่ นเพราะเป็นหว่ งเรา ไม่อ ยากให้เรากอ่ อ าจิณก รรม
ด้วยความไม่รู้และรับดอกผลด้วยความคาดไม่ถึงแบบลานดาว หลังจากนั้นก็ได้อ่าน
เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์อ ีกค รั้ง ทางเว็บไซท์ของนิตยสารบางกอกค่ะ
เนื่องจากคุณพงศ์เพชรและภรรยารู้จักกันตั้งแต่สมัยที่เรียนหนังสืออยู่จึงขอข้าม
ไปคำถามข้อถัดไปค่ะว่า รู้มั้ยที่เค้าเลือกแต่งงานกับเรา หรือตกลงเป็นค ู่ชีวิตด้วย
เพราะเหตุผลหลักๆคืออะไร เช่นงามทั้งภายนอก และภายใน หรืออะไรบ้างคะ
(อมยิ้ม)
คุณศ ดานัน: ไม่เคยถามเค้าจ ริงจังเลยคะ่ น่าจ ะเป็นเพราะมคี ว ามสนใจธรรมะเหมือน
กัน เพือ่ ค วามแน่ใจขอไปถามจากเจ้าตัวก อ่ นนะคะ....... ได้ค ำตอบมาวา่ ประเด็นห ลัก
คือ คิดว่าเราน่าจะเดินไปในทางเดียวกันได้ เพราะมีความสนใจในธรรมะเหมือนกัน
มีความศรัทธาในครูบาอาจารย์เดียวกัน มีม ุมมองคล้ายๆกัน ประเด็นเสริมกค็ ือ เค้า
เห็นว ่าเราเป็นผ ู้หญิงท ี่มีจิตใจมั่นคงแข็งแกร่ง มีคว ามอดทน และหนักแน่นเป็นพ ิเศษ
ค่ะ เพิ่งทราบเมื่อกี้เหมือนกันนะคะ
คุณพ งศ์เพชร: ด้วยความรู้สึกท ดี่ ตี ่อก ันในอดีต ทำให้เราเข้าใจกันด ี คิดว ่าเขาคงมอง
ว่าเราเป็นค นสนุกร า่ เริง มองโลกในแง่ด ี เรากเ็ พิง่ ร วู้ า่ ในใจเขากแ็ อบชอบเรามาตงั้ แต่
ตอนเรียน เขามกั จ ะจองทใี่ ห้น งั่ ด ว้ ยกนั จดงานให้ต อนขาดเรียน ทำกจิ กรรมกลุม่ ด ว้ ย
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กัน ส่วนผมกเ็ป็นม ือพ รีเซนต์หน้าห้องแทนกลุ่ม เพราะเขาไม่ค่อยกล้าแ สดงออกหน้า
ห้องเรียน แต่ส ว่ นตัวแ ล้วเขาเป็นค นสนุก ถึงข นั้ ต ลกมาก เขาเลยชอบคนไม่เครียด ผม
จะเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรมาก ไม่ค่อยยึดถืออะไรมาเครียดเหมือนคนอื่นมั้งครับ
พอเค้ารู้ว่าเราชอบธรรมะเนี่ย เค้ารู้สึกอ ย่างไรกันบ้าง
คุณศดานัน: ยินดีทั้งคู่เลยค่ะ เพราะอย่างที่เล่าให้ฟ ัง ว่าเราสนใจธรรมะเหมือนกัน
นับถือค รูบ าอาจารย์เดียวกัน บังเอิญเข้าเว็บธ รรมะเว็บเดียวกัน โดยไม่เคยตอ้ งชกั ชวน
กัน เรื่องธรรมะเป็นหัวข้อแรกที่เราคุยกันตอนเริ่มรู้จักก ัน และเป็นบ ทสนทนาหลักท ี่
ทำให้เราสนิทสนมกันม ากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
คุณพงศ์เพชร: ตอนนั้นเรายังไม่ค่อยทำตัวธ รรมะธรรมโมเท่าไหร่ครับ (หัวเราะ) แต่
ก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่บ้าง คือที่บ้านจะสอนให้เรานั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆ โดยฝึกและฟัง
ธรรมะ สวดมนต์ก ับอาจารย์พ ร รัตน สุวรรณ และคุณพ่อจ ะพาผมไปปฏิบัติวิปัสสนา
ที่วัดสังฆทาน และ ยุว พุทธิกะสมาคมตั้งแต่วัยรุ่น ทำให้มุมมองผมแตกต่างไปจาก
เพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน เขาก็คงจะรู้สึกได้ถ ึงตรงนั้น แต่ส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้เป็นค นที่
แสวงหาทางธรรมเท่าไหร่ แต่ก ็เป็นคนที่รักษาศีลได้อ ย่างไม่บกพร่อง และถือหลักไม่
ทำให้ตัวเองและใครเดือดร้อน ในขณะเดียวกันก ส็ ่งเสริมให้ผมทำงานด้านศาสนา
ใช้หลักอย่างไรในการเลือกคู่คะ ครูบาอาจารย์เคยเทศน์ประมาณว่า ถ้าจะมีคู่ก็
ควรเลือกคนที่เสมอหรือใ กล้เคียงกันด้วย ศีล ศรัทธา จาคะ และปัญญา** รวม
ทั้งอยากได้ค ู่เป็นแ บบไหน ก็ควรทำตนเป็นเช่นนั้นให้ได้ก่อน! คุณศดานันและคุณ
พงศ์เพชรคิดอย่างไรบ้างกับป ระโยคข้างต้นคะ
คุณศดานัน: หลักในการเลือกคู่ พีม่ องจากการทำกุศลร่วมกัน ว่ามีความคล้อยตาม
กันม ากนอ้ ยแค่ไหน เกิดเหตุข ดั ข้องหมองใจจากการรว่ มบญ
ุ ก นั ห รือไม่ คือในเวลานนั้ 
รสนิยมทางโลกเป็นเพียงประเด็นร องๆลงมาแล้วค ะ่ พีก่ บั พ ทิ มีความเหมือนกนั ในทาง
โลกไม่มากเท่าไหร่ค่ะ ความแตกต่างกันม ีเยอะกว่า แต่เรื่องทางธรรม เราแทบจะไม่
เคยเห็นต่างขัดแย้งกันเลย อาจจะมบี ้าง แต่ความคล้อยตามกันมีมากกว่าเยอะ อยู่
ด้วยกันก็มีขัดแย้งถกเถียงกันในทางโลกบ้าง แต่ในบางขณะที่มีความไม่พอใจกันอยู่
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พอชวนกันทำบุญก็ลืมความขัดใจไปชั่วขณะ พอทำบุญเสร็จความเบิกบานในกุศลก็
ทำให้เย็นใจลงทั้งคู่แล้วค่ะ ตรงนี้เรียกว่าเป็นจาคะ และศรัทธาที่เสมอกันก็ได้
หรือเรื่องศีล ที่ทำให้เราไม่กระอักกระอ่วนใจในการอยู่ร่วมกัน มีความพอใจ
และนับถือในศีลธรรมของกันและกัน แค่เต็มใจยินดีที่จะรักษาศีลห้าของฆราวาสให้
หนักแน่น ไม่พยายามหาข้ออ้างเล็กๆน้อยๆมารองรับในการผิดศ ีล ไม่ยอมโอนอ่อน
ให้กับการทำศีลด่างพร้อยไปเรื่อยๆ เพราะจะกลายเป็นความชาชิน ความละอายจะ
ค่อยๆลดลงจนศีลขาดแล้วข าดอีกในที่สุด เท่านกี้ ็ทำให้ช ีวิตคู่ หรือจะชีวิตโสดก็ตาม
ดำเนินไปในทางทปี่ กติสุขแล้ว
ส่วนปญ
ั ญาทเี่ สมอกนั ก็จ ะทำให้เราสอื่ สารกนั ง า่ ย ต่างเป็นผ แู้ ยกแยะบาปบญ
ุ ค ณ
ุ 
โทษได้ คุยกันรเู้รื่อง สามารถตักเตือนส่งเสริมกันได้ ไม่ชวนกันหลงทาง
ทั้งสี่ข้อนี้จะทำให้คู่รักได้เกื้อกูลกันอ ย่างถึงพร้อม ทั้งในชาตินี้ และชาติต่อๆไปก็
มีโอกาสอย่างมากที่จะได้ม าครองคู่กันอ ีก หรือไม่ว ่าจะมาบรรจบพบกันในสถานะใด
เพศใด ทัง้ ค กู่ จ็ ะเป็นก ลั ยาณมิตรสง่ เสริมก นั และกันในทางกศุ ลแน่นอนคะ่ แต่ในความ
เป็นจ ริง จะหาคทู่ เี่ สมอเทียมกนั ท กุ ด า้ นแบบไม่ผ ดิ เพีย้ นเลยสกั เสีย้ ว คงเป็นไปได้ย าก
ก็ไม่ต อ้ งถงึ ก บั เป๊ะๆแบบไม้บรรทัด แต่ให้ใกล้เคียงทสี่ ดุ ไม่ม วี แี่ วววา่ จ ะกอ่ ป ญ
ั หาระยะ
ยาว อย่าว า่ แ ต่ห าขอ้ เสมอกนั ส กั ข อ้ ไม่ได้เลยคะ่ ทีจ่ ะพาคไู่ ปไม่ร อด แค่ข อ้ ใดขอ้ น งึ ใน
สี่นี้ไม่เสมอกันชัดเจนเมื่อไหร่ ต้องมีปัญหาจุกจิกร้อนใจตามมาไม่ร ู้จบแน่นอนค่ะ
แต่การทเี่ราจะได้คแู่ บบไหน เรากต็ ้องทำให้ได้ด ้วยตัวเองก่อน ไม่อ ย่างนั้นถึงจ ะ
ได้เจอคนดี แต่เมื่อคบหากันหรืออ ยู่ร่วมกันแ ล้ว เกิดความไม่เสมอลงรอยกัน ความ
ขัดแย้งไม่เข้ากันสั่งสมมากเข้า ก็จะเป็นเหตุให้ต ้องแยกจากกันในที่สุดค่ะ
คุณพงศ์เพชร: ของผมนี่มองว่าแค่มีธรรมะเสมอกันกย็ ังไม่พอครับ ลักษณะนิสัย ค่า
นิยม และความเข้าใจกนั น่าจ ะมสี ว่ นสำคัญเช่นก นั เพราะผมมองวา่ ค นทปี่ ฏิบตั ธิ รรมก็
ไม่ได้ม แี ค่ล กั ษณะเดียว หรือ คนไม่ม หี ลักธ รรมกม็ หี ลากหลาย การมองวา่ ภ มู ธิ รรมเขา
เสมอเราเพียงอย่างเดียว โดยที่ทั้งส องคนไม่เข้าใจพื้นฐานจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง อาจ
ทำให้ช ีวิตค จู่ ืดชืดเมื่อเวลาผ่านไปสักร ะยะหนึ่ง เพราะมองไม่เห็นเหตุป ัจจัยว ่าท ำไมคู่
ของตนถึงเป็นอ ย่างนั้นๆ เลยไม่ได้ด ูแลเอาใจใส่จ ิตใจกัน ก็อ าจเป็นสาเหตุให้ช ีวติ ค ไู่ป
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กันไม่ร อดได้ค รับ คนปฏิบตั ธิ รรมกย็ งั ม กี เิ ลส โดยเฉพาะคนทอี่ ยูเ่ ป็นค กู่ นั ย่อมมกี เิ ลส
เล็กกิเลสน้อยเล็ดร อดมาแอบซ่อนอยู่ คนที่เป็นคู่ชีวิตจึงต้องหมั่นสังเกต เอาใจใส่ก ัน
ชีวิตคู่จะได้มีการเกื้อกูลกันจ นถึงไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชรครับ
**หมายเหตุ: ๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน ๒. สมสีลา มีศีลสมกัน ๓. สมจาคะ
มีจาคะสมกัน ๔. สมปัญญา มีปัญญาที่สมกัน จากคู่ครองที่ดี หนังสือธรรมนูญชีวิต
โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ทั้งคู่ให้คำตอบครอบคลุมใ นหลายแง่มุมเชียว ทีนี้ขอมาถามเรื่องครอบครัวเดิมค ่ะ
ว่า ที่บ้าน คุณพ่อ คุณแม่ มีส่วนในการตัดสินใจแต่งงานตรงนี้บ้างมั้ย ท่านได้ให้
แง่คิดใ นส่วนนี้อย่างไรบ้าง แล้วเป็นลูกคนที่เท่าไหร่กันค ะ
คุณศดานัน: ครอบครัวของเราทั้งคู่ เป็นแรงใจที่สำคัญ คอยมองเราห่างๆ และมีค
วามห่วงใยให้เสมอ ส่วนเรื่องการตัดสินใจ ท่านเพียงแต่ตักเตือน แนะนำสั่งสอน แต่
ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอะไร อาจจะเป็นเพราะว่า ตอนนั้นเราต่างก็เป็นผู้ใหญ่เต็มที่
สามารถรับผิดชอบเลี้ยงดูต ัวเองและเลี้ยงดูพ ่อแ ม่ม านาน ท่านให้ส ิทธิใ์นการตัดสินใจ
กับเราอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจเสมอมาด้วยค่ะ
ด้วยความที่ครอบครัวฝ่ายพี่ คุณพ ่อเสียไปนานหลายปี มีแ ต่คุณแม่และน้องชาย
พีเ่ ป็นล กู ส าวคนโต ส่วนครอบครัวข องพิท คุณแ ม่ก เ็ สียไปนานหลายปี เหลือแ ต่ค ณ
ุ พ อ่
พี่ชายหนึ่ง และน้องสาวหนึ่ง ทำให้ค รอบครัวเราต่างเป็นส ่วนเติมเต็มข องกันและกัน
ตอนนี้ก็เหมือนเรามีทั้งคุณพ่อและคุณแ ม่พร้อมหน้า มีทั้งพ ี่ชาย น้องชาย และน้อง
สาว ซึ่งทุกค นในครอบครัวของพิทต่างกเ็อาใจใส่ และดีกับเรามาก
คุณพ่อจะให้กำลังใจเราด้วยความเข้าอกเข้าใจเสมอ อาจจะเป็นเพราะว่า ชีวิต
รักของท่านกับคุณแม่พิท มีส่วนคล้ายกันกับเรา คือ เมื่อก่อนคุณแม่ของพิทเป็นพ
ยาบาล ทำงานคนละจังหวัดกับคุณพ่อ แต่พ วกท่านต้องอดทนมากกว่า เพราะสมัย
นั้นไม่มอี ินเตอร์เน็ท การติดต่อส ื่อสารกช็ ้า ในที่สุดคุณแ ม่ก ต็ ัดสินใจย้ายมาอยูก่ ับคุณ
พ่อเพือ่ ส ร้างครอบครัว คุณพ อ่ จ งึ ม กั จ ะพดู ก บั เราเสมอวา่ ท่านเข้าใจลกู ท งั้ ค ดู่ ี เพราะ
ท่านกเ็ คยมคี ว ามรกั ก บั ค ณ
ุ แ ม่ การมคี ร อบครัวไม่ใช่เรือ่ งงา่ ย เมือ่ ม ปี ญ
ั หาอะไรกข็ อให้
ลูกทั้งส องอดทนให้มาก ให้อภัยกัน และขอให้ร วู้ ่าท่านยังอ ยู่ตรงนี้เสมอค่ะ
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ส่วนคณ
ุ แ ม่ข องพที่ า่ นกเ็ มตตาและสนิทสนมกบั พิท เพราะเค้าส องคนจะชอบอะไร
คล้ายๆกัน คำพูดทคี่ ุณแม่ช อบพูดก ับเราสองคนบ่อยๆคือ “แก้ว ดูแลพิทด้วยนะลูก
” ไม่ค่อยมี “พิท ดูแล้วแ ก้วด้วยนะ” หรอกค่ะ (หัวเราะ) แต่เรื่องที่ท่านจะพูดกับ
พี่แบบจริงจังเป็นพิเศษคือ ขอให้พี่ทำหน้าทีท่ ั้งธุระส่วนตัวและหน้าที่ของภรรยาให้ดี
ที่สุด อย่าคิดว่าจ ะมีใครมาตามใจลูกเหมือนแม่อ ีก ทำนองนั้นค ่ะ
คุณพ งศ์เพชร: ในตอนแรก คุณพ อ่ คุณแ ม่ไม่คอ่ ยชอบลกู ส ะไภ้คนนเี้ ท่าไหรค่ รับ (ยิม้ ๆ)
อาจเป็นเพราะท่านมีคน ทีเ่ลือกไว้อ ยูแ่ ล้ว และเราไม่เคยคุยก ันม าตั้งแต่แ รก และด้วย
ความทที่ ราบวา่ ท า่ นไม่ช อบ จึงไม่คอ่ ยได้พ าแฟนมาพบคณ
ุ พ อ่ ก บั ค ณ
ุ แ ม่ส กั เท่าไหร่ จึง
ทำให้เกิดช อ่ งวา่ งของความเข้าใจกนั ม ากขนึ้ แต่ท กุ อ ย่างมนั ย อ่ มตอ้ งผา่ นการคดิ อ ย่าง
รอบคอบ เมื่อมาถึงเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา เพราะนี่คือชีวิตคู่ของเรา
ไม่ใช่ของพ่อแม่ แต่ก็เข้าใจถึงความปรารถนาดีของท่าน ผมจึงต้องทำความเข้าใจกับ
ท่านว่า คนทที่ ่านเห็นว ่าด ีแล้ว เมื่อม าเข้ากับเรา อาจไม่เหมาะก็ได้ ไม่ใช่เขาไม่ด ี แต่
ด้วยความที่เราเป็นคนง่ายๆ ไม่ค่อยคิดมาก พอเจอกับคนคิดมาก ยึดถืออ ะไรมากๆ
มันก็อาจไปกันไม่ได้ เราจึงขอเลือกด้วยตัวเอง ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคุณพ่อกับค ุณ
แม่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เราจึงต้องใช้วิธีคุยผ่านคนอื่นๆที่คุณพ่อและคุณแม่
เชื่อถือ และพาแฟนไปให้ท่านรู้จัก เพื่อให้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกคนไม่ด ีมาเป็นส ะไภ้
ตอนนนั้ ไม่ใช่ว า่ อ ยากจะแต่งงาน แต่วา่ เราคบกนั ม าประมาณหา้ ป แี ล้ว จึงค ดิ ว า่ น า่ จ ะ
ถึงเวลาทจี่ ะตดั สินใจ เพราะเรากเ็ ริม่ เล็งเห็นว า่ หากตอ้ งแต่งงานกนั แ ละมลี กู ต อนอายุ
มาก ก็อ าจไม่ดีต่อบ ุตร จึงค ิดว่าไม่น่าจะอยู่แบบไร้อิสระกันอีกต ่อไป ผมเข้าใจว่าค ุณ
พ่อคุณแ ม่ใช้ห ลักการเลือกคตู่ ามทพี่ ระพุทธเจ้าท รงตรัสส อนไว้ จึงเป็นห น้าทีท่ ผี่ มตอ้ ง
ทำให้ท ่านเข้าใจว่า คนทผี่ มเลือกนั้นไม่ใช่ค นทบี่ กพร่องจากคุณสมบัตเิหล่าน ั้น อีกท ั้ง
ยังช่วยเสริมในสิ่งที่เราขาดอีกด ้วย ซึ่งปัจจุบันท่านทั้งสองก็พอใจในลูกสะใภ้คนนี้ ก็
ต้องขอบคุณท่านที่ช่วยให้ผมรอบคอบ และหวังด ีในการเลือกชีวิตคู่ที่ดีครับ
แม้แต่งงานกันมาสักพัก แต่ก็ยังมีความมั่นคงในทางธรรมระดับหนึ่ง (อมยิ้ม) ทั้ง
คู่เลยนะคะ แม้ค ุณพ งศ์เพชรเองเพิ่งจ ะมีลูกช ายอายุข วบเศษๆแต่ก ็ยังท ำกิจกรรม
งานบญ
ุ อ ย่างสม่ำเสมอ อยากให้ช ว่ ยเล่าต รงนสี้ กั น ดิ ค ะ่ ว่าท ำอะไรบา้ ง แล้วส าเหตุ
ใดจึงทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
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คุณศ ดานัน: กิจกรรมทางธรรมหลักๆตอนนที้ ที่ ำเป็นก ิจวัตรนอกจากการภาวนาแล้ว
จะเป็นก จิ แ บบออนไลน์ซะส่วนใหญ่ค ะ่ เพราะตวั พ จี่ ะอยูไ่ กลกว่าค นอนื่ เค้าต ลอด โชค
ดีท มี่ อี นิ เตอร์เน็ทเป็น connection ระหว่างกลั ยาณมิตรคะ่ ก็ม หี น้าท เี่ ป็นผ ดู้ แู ลของ
เว็บล านธรรมเสวนา เว็บธ รรมะเว็บแ รกทเี่ ราเข้าไปและได้พ บครูบ าอาจารย์ก ลั ยาณมิตร
ที่เกื้อกูลก ันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ที่เป็นจุดเปลี่ยนในทางกุศลสว่างให้กับเรา เราได้
คำตอบทเี่คยสงสัย ได้ศึกษาทำความเห็นให้ตรง ได้ข ้อธรรมดีๆม ากมายที่นำไปใช้ได้
จริงจากที่นี่ ก็เป็นธรรมดาที่อยากจะดูแลให้ลานธรรม เป็นล านบุญส ว่างและถูกตรง
โดยแท้จริง อยากให้ผ ทู้ เี่ ข้าม าได้ร บั ก ระแสกศุ ลและข้อธ รรมทถี่ กู ต อ้ งซงึ่ น ำไปใช้ได้จ ริง
จนเกิดก ารเปลี่ยนแปลงในทางทดี่ เีช่นเดียวกัน ซึ่งพ กี่ ต็ ้องทำหน้าทีร่ ่วมกับผ ดู้ ูแลท่าน
อืน่ ๆ ทีค่ อยให้ค ำปรึกษา แสดงความเห็นร ว่ มกนั แต่ก เ็ ป็นไปเพือ่ ป ระโยชน์ส งู ส ดุ ข อง
คนหมู่มาก โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก
นอกจากนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานของนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ดูแลทั่วๆไปและ
รับผิดชอบเป็น Head ของคอลัมน์ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ซึ่งมีน้องตันหยงเป็นน ักเขียน
ประจำนี่ล่ะค่ะ เพราะเห็นประโยชน์ของการตั้งมุมมองว่า ธรรมะเป็นเรื่องเดียวกับ
ชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เรื่องแปลกแยกหรือไกลจากตัวเรา อยากให้หลายๆคนเปลี่ยน
ทัศนะคติจาก ธรรมะเป็นของยาก น่าเบื่อ มาเข้าใจว่า จริงๆแล้วเรานำธรรมะซึ่ง
เป็นสิ่งธรรมดาเรียบง่ายมาใช้ได้ก ับทุกเรื่องจริงๆ
แล้วก็ยังมีงานเสียงอ่านกับธรรมะใกล้ตัวด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ
แฟนนิตยสารที่ถนัดฟังมากกว่าอ่าน สำหรับพี่แล้วงานเสียงอ่านไม่ง่ายเลย แต่พอ
เราคิดว่ายังมีผู้ที่รอฟังและได้ประโยชน์จากตรงนี้อีกมาก เราก็มีความพยายามมาก
ขึ้นค่ะ ยินดีที่ได้รับฟีดแบ็คว่ามีผู้ติดตามรับฟังธรรมะใกล้ตัวเวอร์ชั่นเสียงอ่านมาก
ขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ก่อนหน้านไี้ม่นาน ก็เคยทำบล็อกบนเว็บง่ายๆ เพื่อแ จกซีดีธรรมะอย่างเดียวเลย
ทีแ รกกไ็ม่ค ิดว ่าจ ะมีคน สนใจมากเท่าไหร่ แต่ป รากฏว่าม ีคน ส่งซ องติดแ สตมป์จ ่าหน้า
ถึงตัวผู้ขอเอง มาที่บ้านมาเยอะมาก จนเราสองคนไร้ท์ซีดแี ทบไม่ทันก ันเลย เพราะ
เราไม่ได้จ ำกัดจ ำนวนซดี ที ขี่ อรับได้ ตอนนนั้ ส องคนชว่ ยกนั ท ำซดี ธี รรมะหนักเหมือนกนั 
ค่ะ แต่กส็ นุกดีค่ะ ช่วยกันไร้ท์ ช่วยกันเขียนชื่อซ ีดี ตัดพ ลาสติกก ันกระแทก และปั๊ม
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ตรายาง คือเราจะทำตรายางเป็นคำว่า ขอให้ธรรมรักษา พร้อมชื่อเราสองคน เพื่อ
ปั๊มบนแผ่นซีดีที่ทำแจกด้วยค่ะ แล้วทุกครั้งที่เราได้รับจดหมาย หรือไปรษณีย์บัตร
ที่ผู้รับตั้งใจส่งมาขอบคุณเราสองคน และเขียนมาอย่างน่ารักมากทุกฉบับ ทำให้เรา
ทั้งคู่หายเหนื่อยเลยค่ะ บางคนก็ส่งซอง ส่งแสตมป์ หรือซีดีธรรมะมาให้ ทั้งที่ออก
นามและไม่ประสงค์ออกนามก็มี เรียกว่ามีน้ำใจดีๆจากกัลยาณมิตรหมุนเวียนกันมา
เยอะมาก แต่ต อนนตี้ อ้ งหยุดท ำชวั่ คราวคะ่ เพราะชว่ งหลังเริม่ ม ภี าระอย่างอนื่ เพิม่ ข นึ้ 
มา และตอนนี้ก็ต้องย้ายมาต่างประเทศด้วยกัน จริงๆแล้วกย็ ังอยากทำต่อไปเรื่อยๆ
ค่ะ เพราะทที่ ำตรงนั้น มีคน มาขอรับและช่วยกันข ยายผลเผยแผ่ธรรมะดีๆต่อก ันไป
อีกเยอะมาก ตั้งใจว่าถ ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะช่วยกันท ำซีดธี รรมะไปถวายวัด และแจก
บนเว็บเรื่อยๆอีกค ่ะ
คุณพ งศ์เพชร: ในชว่ งแรกทมี่ ลี กู ผมกต็ อ้ งให้เวลากบั ล กู แ ละภรรยามากๆเลยครับ ผม
เป็นค นเห่อล กู ม ากๆเหมือนกนั ผมตามถา่ ยวดิ โี อตงั้ แต่ต อนเขาอยูใ่ นทอ้ ง เอากล้องไป
ถ่ายภาพอัลตราซาวนด์จนถึงตอนคลอด ปัจจุบันน ี้เขาอายุหนึ่งขวบกับอ ีกสี่เดือน มี
วิดีโอรวมๆกันเป็นร้อยชั่วโมง ถ่ายรูปเขาเป็นห มื่นๆรูปแ ล้ว และเอาขึ้นเว็บบล๊อก**
เขียนเป็นไดอารี่ถึงเขาตลอด เพื่อให้เขาได้อ ่านตอนโต ผมเชื่อว ่าส่วนหนึ่งท ี่ทำให้เรา
มีลูกที่สมบูรณ์ แข็งแรง และร่าเริง ส่วนหนึ่งกน็ ่าจะเป็นเพราะเขาทำบุญมาดี และ
เราสองคนพ่อแม่กป็ ฏิบัติตัวดี สร้างบุญกุศลอยู่เรื่อยๆ เป็นการดึงดูดค นดีๆม าอยู่ใน
ครอบครัวของเรา ดังนั้นตอนนี้เมื่อล ูกโตขึ้นม าบ้างแล้ว ผมจึงเริ่มมาลุยกิจกรรมด้าน
ธรรมะ ให้ลกู ได้อยูใ่นบรรยากาศสัมมาทิฎฐิ โดยกจิ กรรมทางธรรมนั้น เริ่มจากเพื่อน
ในลานธรรม คือ หมออติ ได้ช ักชวนให้เข้ามารู้จักกับทีมที่ทำงานเว็บลานธรรม และ
ทีมด ูจิต ต่อจากนั้นจึงได้ม ีโอกาสช่วยทำรายการโทรทัศน์ ทีเล่นท ีจริง และนิตยสาร
ธรรมะใกล้ตัว หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปพากย์เสียงพระอัสสชิ ในภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องพระพุทธเจ้า กิจกรรมอันต่อเนื่องเหล่านี้ทำให้เราได้พบปะกับ
ชาวธรรมะในหลายแขนง และได้ม โี อกาสเผยแผ่ธ รรมะให้ก ว้างออกไปเรือ่ ยๆ ประกอบ
กับค รอบครัวผ มกท็ ำกจิ กรรมดา้ นพระพทุ ธศาสนาหลายอย่างเป็นง านอดิเรก เช่น คุณ
พ่อจะอัดเสียงอ่านธรรมะของอาจารย์ว ศิน อินท สระ และ อาจารย์พร รัตนสุวรรณ
แจกเป็นธ รรมทาน และคณ
ุ แ ม่ม กั จ ะเข้าร ว่ มปฎิบตั ธิ รรมและบรรยายธรรมะทวี่ ดั หรือ
ชมรมพุทธต่างๆ จึงเป็นบรรยากาศให้ผมทำงานด้านนไี้ด้อย่างเต็มก ำลังครับ
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**หมายเหตุ: ท่านที่สนใจจะเข้าไปดูวา่ คุณพอ่ ยอดเขารกั ลกู ขนาดไหนกเ็ ชิญได้ที่
เว็บไซต์ http://notyod.spaces.live.com
ไม่ท ราบวา่ ม หี ลักใ นการดำเนินช วี ติ ใ นทกุ วันนีแ้ บบไหน เช่น เชือ่ ม นั่ ใ นกฏแห่งก รรม
ทำทาน รักษาศีล ๕ อยู่เป็นป กติ รวมทั้งใ นด้านภาวนา ช่วยเล่าตรงนี้สักน ิดค่ะ
คุณศดานัน: หลักการใช้ชีวิต พระพุทธเจ้าท่านได้บอกแนวทางไว้หมดแล้ว สิ่งใดที่
เป็นไปในทางเดียวกับค ำสอนของท่าน เรากน็ ้อมนำมาปฏิบัติ ส่วนสิ่งใดที่ไม่ใช่ เรา
ก็ละเว้นเสีย สำหรับพี่ก็คือ การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นควบคู่ไปกับการขัดเกลาตน
เอง ยิ่งเราพัฒนาตัวเองได้ดีเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเป็นหลักที่ดีมีกำลังทำประโยชน์
เพื่อผอู้ ื่นมากเท่านั้น
การขดั เกลาตนเองกป็ ระกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา ซึง่ ค วรปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ
ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การทำทานไม่จ ำเป็นต้องเตรียมการให้ยุ่งยากใหญ่
โต เราสามารถทำได้เรื่อยๆทุกวันตามกำลังของเรา ไม่ว ่าจะเป็นการใส่บาตร ปล่อย
สัตว์ปล่อยปลา ช่วยเหลือผู้อื่นท ี่ลำบากขาดแคลนกว่า ให้อาหารสัตว์จรจัด จะเป็น
หมา แมว นก ไก่ เราก็ให้อาหารเค้าเล็กๆน้อยๆตามกำลังของเราได้ทุกวัน เค้าจะ
รักเรา เราก็มีความสุขด้วย หรือจะใช้แรงกายเป็นทาน ทำประโยชน์ให้กับศาสนา
และสังคมก็ได้ รวมทั้งธรรมทาน ซึ่งมีอานิสงส์สูงกว่าทานที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะ
เป็นการช่วยให้ผู้อื่นยกระดับจิตใจตนเอง ทำให้เกิดปัญญาที่แท้จริง ซึ่งจะมีผลต่อ
พวกเค้าในระยะยาว และอภัยทาน ซึ่งเป็นการสละความโกรธ การผูกเวร ยกความ
แค้นพยาบาทออกจากใจ จะเห็นว่าท านทุกป ระเภทเป็นการสละออก สละทั้งความ
ตระหนี่ ความยึดมั่นถือมั่นผิดๆ ไม่ว ่าจ ะเป็นสิ่งของหรือความรู้สึก ช่วยให้จิตค่อยๆ
เบาขึ้นจากความโลภ และกิเลส มีความเมตตา ไม่คิดเบียนเบียนผู้อื่น ซึ่งเป็นฐ านที่
ดีในการรักษาศีล และการปฏิบัติภาวนา
ส่วนศลี ห า้ ก ต็ อ้ งมไี ว้ป ระจำใจเสมือนเป็นอ าภรณ์ท เี่ ราตอ้ งสวมใส่ไว้ต ลอด เป็น
รั้วกันอกุศลทั้งปวง ถ้าถอดออกก็โป๊ ผิดปกติ และไม่ปลอดภัย เมื่อรักษาศีลห้า
ได้หนักแน่นเป็นป กติวิสัย กายวาจาสำรวม ใจสงบเรียบร้อยดีในระดับน ึงแล้ว ก็
ลองขยับไปถือศีลแปดทุกวันพระ ฝึกละจากกามคุณทั้ง ๕ จะทำให้สติแข็งแรง
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ขึ้นอีก ทำสมาธิได้ดีขึ้น จิตตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นไปอีกค่ะ เมื่อปฏิบัติจนเกิดปัญญา
พิจารณาเห็นตามจริง ซึ่งจะทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่น ก็จะช่วยให้เราทุกข์
น้อยลงเรื่อยๆค่ะ
ครูบ าอาจารย์ท ่านกล่าวไว้ว่า ทาน ศีล ภาวนา เป็นรากแก้วของความเป็น
มนุษย์ ขาดไม่ได้เลย และต้องใช้เวลาสั่งสมเพื่อให้หยั่งรากลึกม ั่นคง
นอกจากนี้ยังมีมงคลชีวิต 38 ประการ ซึ่งเป็นมงคลอันแท้จริงที่ควรปฏิบัติ
โดยเฉพาะการเลือกคบหากัลยาณมิตร ซึ่งเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ และเป็น
ส่วนสำคัญใ นการดำเนินชีวิตบ นเส้นทางที่ถูกตรงอย่างตลอดรอดฝั่งด้วยค่ะ
คุณพงศ์เพชร: ครอบครัวผมจะสอนเรื่องกฎแห่งกรรม และยึดมั่นเรื่องทาน ศีล
ภาวนามาตลอด จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ สิ่งที่ยากคือการทำให้ผู้อื่น
เข้าใจในเรื่องกรรม ในช่วงวัยรุ่นผมก็เคยหวั่นไหวเรื่องความเข้าใจในกรรม และทาน
ศีล ภาวนาอยู่บ่อยๆ แต่เมื่อเราได้หมั่นสั่งสมความดีอยู่เรื่อยๆ มันก็ทำให้เห็นจริง
ได้ว่า อ้อ ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ผลได้จริง และเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างเป็น
ปกติ ก็ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้น เป็นตัวอย่างของคนอื่นได้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้
ด้วยธรรมะ คนที่อยู่รอบข้างเราก็จะเข้าใจได้เอง ยิ่งเราทำให้คนอื่นเข้าใจธรรมะ
มากขึ้น เราก็จะเข้าใจมากขึ้นไปด้วย ผมจึงใช้ชีวิตให้กลมกลืนไปกับธรรมะ บอก
เล่าในสงิ่ ท พี่ ระพุทธเจ้าท รงสอนเมือ่ ม โี อกาส เมือ่ เวลาผา่ นไปกพ็ บวา่ เราแวดล้อมดว้ ย
กัลยาณมิตรไปหมด คนที่เราคบด้วยมิจฉาทิฏฐิก็หายไปจากชีวิต
แล้วด ้านสามีข องคุณศดานันละคะ กับตรงนเี้ค้าม สี ่วนอย่างไรบ้าง เช่นใ ห้กำลังใจ
สนับสนุนเรา ฯลฯ
คุณศ ดานัน: ถ้าเป็นเรือ่ งเกีย่ วกบั ท างธรรม ก็จ ะสนับสนุนไปในทางเดียวกันเป็นอ ย่าง
ดีค่ะ
ด้านภรรยาของคุณพงศ์เพชร กับตรงนี้เป็นยังไงคะ
คุณพ งศ์เพชร: ภรรยาผมสนับสนุนเต็มที่ค รับ เพราะเราไม่ได้ไปคบกบั ใครทไี่ ม่ด ี เขา
ก็ร ู้สึกว ่าช ีวิตเขาได้เจอคนดีๆม ากขึ้นด ้วย บางครั้งผ มอาจมกี ิจกรรมทตี่ ้องกลับด ึกเช่น
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ตอนพากย์หนัง หรือโปรโมทภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้า หรือต ้องไปวัดต่างจังหวัด
เขาก็คอยดูแลลูก ซึ่งยังเล็กอยู่ ยังไม่ส ะดวกในการพาไปไหนไกลๆ เราคิดว่าสิ่งที่ผม
ทำอยู่นี้กเ็พื่อลูกด ้วย เขาจะได้ซึมซับสิ่งที่พ่อท ำ ภรรยาผมก็อนุโมทนาไปด้วย คิดว่า
พอลูกโตขึ้นกจ็ ะพากันไปวัด ได้ฟ ังเทศน์ ได้ภ าวนากันทั้งครอบครัวครับ
คราวนี้ อยากให้ทั้งคู่ได้พูดถึงข ้อดีและข้อเสียข องชีวิตคู่กันบ ้างค่ะ เพราะเหรียญ
บาทก็ยังมีถึง ๒ ด้าน
คุณศดานัน: เกี่ยวกับชีวิตคู่นี่ ในเรื่องเดียวกันสามารถเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย
อยู่ที่ว่าเราวางใจของเราไว้แบบไหน มีมุมมองต่อเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างไร ถ้า
ยึดมั่นถือมั่น และไม่ปล่อยวางการคาดหวังเรียกร้องลงบ้าง ข้อเสียก็จะตามมามาก
ค่ะ ในความเห็นพ ี่การมีคคู่ ือความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันค ่ะ คือม ีโอกาสเป็นไปได้
ง่ายทงั้ ก ศุ ล และอกุศล เพราะเป็นผ ทู้ ใี่ กล้ช ดิ ก นั ม าก ต้องอยูร่ ว่ มกนั ร ะยะยาว ถ้าข าด
คุณธรรม ก็จ ะกระทำสงิ่ บ าดใจผกู เวรกนั ได้ง า่ ย เปิดช อ่ งให้เป็นก งกรรมเวียนมาทำร้าย
กันอีกไม่จบสิ้น หรือถ ้ามีวาสนากจ็ ะเป็นโอกาสให้ได้พ ิจารณาธรรมมากขึ้น ฝึกต นได้
มาก มีโอกาสทจี่ ะเรียนรคู้ วามรกั ข นั้ ส งู ย งิ่ ๆขึน้ ว่าร กั แ บบใดทจี่ ะไม่ท ำให้เราและผอู้ นื่ 
เป็นทุกข์ หรือทุกข์น้อยที่สุดค่ะ
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การมีคู่สำหรับใครหลายๆคนอาจจะมีข้อด ีคือ มีคนให้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
ได้ป รึกษาหารือด ้วย เหมือนมเีพื่อนสนิทท รี่ ใู้จ ไม่โดดเดี่ยวลำพัง แต่ไม่ว ่าจ ะมีคว าม
รักที่รันทดหรือง ดงามแค่ไหน ต่างกม็ ปี ลายทางเหมือนกันนั่นคือ ความพลัดพราก
อาจจากเป็น หรือจ ากตาย เราไม่ส ามารถหลีกเลี่ยงได้เลย ข้อเสียค ือ ความอาลัย
ทุกข์ร ะทม โศกเศร้า แต่ข้อดีที่แฝงอยู่คือ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าปลายทางมีความ
พลัดพรากรออยูแ่ น่นอน ไม่ส ามารถหนีพ ้นได้ ณ วันน ี้ที่เรายังม ีลมหายใจอยูด่ ้วย
กัน เราก็ควรสร้างทำสิ่งท ี่ดีต่อกันให้เต็มที่ และเพียรภาวนาไปด้วยกันเพื่อให้ต ่าง
คลายความยึดม ั่นถือมั่น เมื่อว ันแห่งค วามพลัดพรากมาถึง เราจะสามารถพร้อม
ส่งคนรักโดยไม่อาลัยเศร้าเสียใจมากไป หรืออาจจะยินดีเพราะต่างมีความอบอุ่น
ใจและมั่นใจว่า ที่ๆอีกฝ่ายต้องไปต่อจากนี้เพียงลำพัง จะมีแต่ความสงบสว่าง
เป็นที่หมาย
คุณพงศ์เพชร: ด้วยความที่ผมเป็นลูกคนเดียว จึงต้องคิดคนเดียว ตัดสินใจคนเดียว
มาตลอด การมีคู่ก็ช่วยให้เรามีคนคอยชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของเรา ช่วยเตือนสติใน
สิ่งที่เราเห็นอ ะไรแค่มุมเดียว หรือต ัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น ภรรยาจะช่วยให้คำ
แนะนำในสิ่งทผี่ มคิดไม่ถึง ในขณะเดียวกันผ มก็ให้แง่คิดในหลักธ รรมะ และเป็นห ลัก
ในชีวิตเขาเช่นกันค รับ
ส่วนข้อเสียผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และปรับหากันมากกว่า เพราะ
แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป เช่น ภรรยาผมเขาจะชอบอยู่นิ่งๆ เวลาว่างก็
มักจะชอบพักผ่อน ส่วนผมจะชอบหาอะไรทำอยู่เรื่อยๆเวลาที่ว่าง ในช่วงแรกรู้สึก
ว่าเป็นความขัดแย้งกันมาก แต่พอทำความเข้าใจ และเรียนรู้ปรับตัวเข้าหากัน มันก ็
ไม่มีปัญหาแล้ว ตอนนี้เวลาลูกอยากเล่นอะไรแผลงๆ ตื่นเต้นก ็มาหาผม ถ้าเขาอยาก
นอนก็ไปหาแม่ เป็นอ ะไรที่ลงตัว
พอแต่งงานแล้ว ชีวิตหลังแต่งงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ปรับตัวเข้าหากันได้
ยังไง และใช้หลักธรรมอะไรบ้างคะ
คุณศดานัน: เปลี่ยนแปลงไปมากค่ะ เรียกว่าลดบทบาทและธุระที่เกี่ยวข้องกับทาง
โลกไปเยอะ ชีวติ ก ส็ นั โดษเรียบงา่ ย สมถะขนึ้ ม าก แต่ม โี อกาสได้ท ำกจิ กรรมทางธรรม
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มากมายหลายอย่าง ได้ร ่วมงานบุญกับกัลยาณมิตรมากมาย ตั้งแต่แ ต่งงานมา เรียก
ว่าแทบไม่เคยว่างเว้นหรือหยุดท ำธุระทางธรรมเลยค่ะ ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ทำเต็มที่
เท่าไหร่ พอแต่งงานกไ็ ด้ถ อื ศีลแ ปดสม่ำเสมอมากขนึ้ มีคว ามมงุ่ ม นั่ ในการภาวนาและ
เห็นความกา้ วหน้ามากขนึ้ พิทก็สนับสนุนงานกศุ ลทกุ รปู แบบ อนุโมทนาจากใจเสมอ
ไม่คัดค้านอะไรเลยอยู่แล้วค ่ะ
ส่วนการปรับต ัว ต้องเริ่มม องจากตัวเองก่อนค่ะ พิจารณาเห็นต ามจริงให้ม าก ใจ
ของเราเอง เรายงั ไม่ส ามารถบงั คับอ ะไรได้ แล้วค อ่ ยๆลดความคาดหวังในตวั ข องคนรกั
ไม่ส่งใจของเราออกไปผูกติดยึดเหนี่ยวกับความเป็นไปของอีกฝ่ายมาก เพราะนั่นจะ
ทำให้จ ติ อ อ่ นลา้ เสียก ำลังไปโดยใช่เหตุ ไม่ไปคาดหวังเรือ่ งความถกู ใจมากไปกว่าค วาม
ถูกธ รรม ยังไงก็ตามคนรกั เค้าก ม็ กี รรมเป็นของเค้าเอง เราเพียงแค่ประคับประคอง
หนุนนำกันไป ไม่ไปกำหนดกะเกณฑ์อะไร การปลดปล่อยความคาดหวังในตัวคน
รักลงบา้ ง ไม่ใช่เป็นการให้อ สิ ระกบั เค้า แต่เป็นการให้อสิระกบั ตวั เราเองคะ่ ทำให้
การอยู่ด้วยกันเป็นความปลอดโปร่งส บายใจของทั้งสองฝ่าย
คุณพงศ์เพชร: พอมองย้อนกลับไป หลังจากที่แต่งงานแล้ว แตกต่างจากก่อนแต่ง
มากเลยครับ เพราะก่อนหน้านี้เราเหมือนไม่นิ่ง ชีวิตเหมือนขวนขวายออกข้างนอก
เพราะต้องออกไปเจอแฟน ไปทานข้าวนอกบ้าน บางครั้งกต็ ้องอยู่ในภาวะที่ต้องคิด
ว่าช วี ติ จ ะลงเอยอย่างไรดี จะแต่งงานกบั ค นๆนี้ หรือจ ะตามใจพอ่ แ ม่ด ี หรือจ ะอยูค่ น
เดียวดี ตอนนนั้ เรารจู้ กั ธ รรมะแล้ว แต่ย งั ไม่น งิ่ พ อทีจ่ ะหยิบม าใช้ให้เป็นป ระโยชน์ พอ
หลังแ ต่งงานชวี ติ เราอยูท่ บี่ า้ น มีเวลากบั ช วี ติ ต วั เองมากขนึ้ และได้ม เี วลากบั ง านธรรมะ
มากขนึ้ ได้เห็นป ระโยชน์ข องธรรมะทคี่ ณ
ุ พ อ่ เคยเคีย่ วเข็ญให้ไปเข้าป ฏิบตั ธิ รรม เพราะ
เราได้เห็นจริงว ่า ธรรมะช่วยได้ในการครองคู่จริงๆ เราหลุดจากปัญหาขัดแย้งกัน
ได้โดยง่าย และช่วยแก้ปัญหาให้แก่กันได้โดยอาศัยหลักธ รรมะ
รวมทงั้ ข อแง่ค ดิ ร กั อ ย่างไรจงึ ท กุ ข์ไม่ม ากดว้ ยคะ่ เนือ่ งในโอกาสในเดือนแห่งค วาม
รักนี้
คุณศดานัน: ต้องเข้าใจก่อนว่า ความรู้สึกรักแบบเสน่หา มันมีอายุของมัน เป็นสิ่ง
ไม่เที่ยง และเปลี่ยนแปลงได้ต ลอด เราต้องยอมรับให้ได้ก ่อนว่า เราไม่ส ามารถกำกับ
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ความรกั ให้เป็นอ ย่างใจเราไปได้ต ลอด ดังนัน้ ไม่ค วรปล่อยให้ค วามรสู้ กึ ส ขุ ท กุ ข์ข องเรา
ขึน้ อ ยูก่ บั ค วามเป็นไปของคนอนื่ เมือ่ ไหรท่ เี่ รายอมให้ค นอนื่ เป็นต วั แปรทมี่ าทำให้เรา
รูส้ กึ ด ขี นึ้ เมือ่ นัน้ เราจะเริม่ อ อ่ นแอลงเรือ่ ยๆ ความสามารถในการอยูไ่ ด้ด ว้ ยตวั เอง
และการรักอย่างมสี ติจะพร่องไปเรื่อยๆ เกิดส ภาวะที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นไปโดยไม่รู้ตัว
และย่อมทำให้เกิดทุกข์ต ามมาแน่นอน
ถ้ามีความรักแบบหนุ่มสาวเกิดขึ้น ก็ต้องพิจารณาทำความเข้าใจตัวเองให้มากๆ
บ่อยๆ แล้วเราจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น แต่ละคนก็เป็นแต่ละดวงจิต แม้แต่ตัวเรา เรา
ยังสั่งใจเราไม่ได้ ถ้าเราเคยหวังให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้ เราก็คงต้องเคยผิดหวังกับ
ตัวเองเหมือนกัน ดูสิแม้แต่เราเองยังไม่ได้อย่างใจตัวเอง ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการ
ทุกเรื่องเลย แล้วนี่คนรักเค้าเป็นคนอื่น ตัวเค้าเองก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เค้าคาดหวัง
ทุกเรื่องเช่นเดียวกัน แล้วเราจะไปยึดติดเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน เอาแน่อะไรไม่
ได้เพื่ออะไร พี่เชื่อว่าเราทุกคนจะรู้สึกใจเบาขึ้นมาก ถ้าเรามองเห็นความไม่เที่ยง
เป็นของปกติ และเห็นว ่าความสัมพันธ์ที่สั่งก ารไม่ได้เป็นของธรรมดา
สำหรับค ชู่ วี ติ เมือ่ ค วามเสน่หาลดลง อาจจะกลายเป็นความรสู้ กึ ผ กู พันด ๆี ท อี่ บอุน่ 
ในอีกแบบนึงเข้ามาแทนที่ อันนี้เป็นเรื่องปกติ หรืออาจจะกลายเป็นพิษร้ายไปเลย
กรณีนี้ไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือต้องหันหลังให้กัน เราก็ต้องระวังกรรมทางกาย วาจา ใจ
ของเราให้ด ี ไม่เผลอสร้างกรรมดำในส่วนของเราเพิ่ม แต่ข อให้สร้างคุณค่าของเราขึ้น
มาด้วยตัวเราเอง ดูแลตัวเองให้ด ี สร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอ ทำประโยชน์ให้ก ับส ังคม
ช่วยเหลือเกื้อกูลผ ู้อื่นหรือค นที่เดือดร้อนกว่า ลงมือท ำด้วยตัวเอง ด้วยใจทหี่ นักแน่น
ไม่โลเล ทัง้ ท าน ศีล ภาวนา ยิง่ ด ี แล้วส ภาวะแห่งก ารพงึ่ พ า ใครคนนงึ ทีค่ ณ
ุ เคยเผลอ
เอาใจไปจมแช่อ ยู่ ก็จะค่อยๆหลุดอ อกมาเอง ทำใจของเราให้ป ลอดโปร่ง เป็นก ุศลไว้
จะเป็นตัวแปรให้วิบากในด้านดสี ่งผลกับเราเองค่ะ ถ้าจะต้องจากกันกอ็ ย่าให้ใครเค้า
มาสงสาร แต่ให้เค้าเสียดายเราดีกว่าค่ะ
คุณพงศ์เพชร: “รักมาก คือท ุกข์มาก” อันน ี้เราได้ยินม านานแล้ว แต่หลายคนอาจ
ไม่เข้าใจ เพราะอาจจมอยู่กับความรัก หรือย ังไม่ทันได้เห็นทุกข์จ ากความรัก ต่อเมื่อ
ตอนทที่ กุ ข์ม าถงึ ก ถ็ กู ม องวา่ เป็นเพราะเหตุอ นื่ ทีม่ าทำให้เราตอ้ งพลัดพรากจากความ
รักนั้นไป แต่ที่จริงแล้วสาเหตุก็คือ เราไปยึดถือความรัก หรือสิ่งที่เรารักมากจนลืม
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นึกถึงตัวเรานั่นเอง การรักอย่างมีสติจึงต้องหัดย้อนกลับมาดูตัวเองอยู่บ่อยๆ ว่า
รักน นั้ ป ระกอบด้วยเมตตา หรือร กั ด ว้ ยราคะ ถ้าร กั ด ว้ ยราคะ จะแฝงความรมุ่ ร อ้ น
เผาใจ เต็มไปด้วยความเหนี่ยวรัด แต่รักด้วยเมตตา จะเป็นไปด้วยความชุ่มเย็น
สละออก และเบาสบาย เมื่อต้องจากสิ่งอันเป็นที่รัก ผู้ที่ให้ความรักด้วยเมตตา
จึงเป็นทุกข์น้อยกว่ารักแบบราคะ เพราะจิตมีแต่สละออก แต่รักแบบราคะมีแต่
จะเอาเข้าหาตัว ถ้าเรายังไม่มีคู่รัก ก็ขอให้เรามีความรักให้กับค นรอบข้าง สรรพ
สัตว์ ทั้งผทู้ ี่รู้จักและไม่รู้จัก ความรักแบบนี้เป็นเมตตา ซึ่งเราผู้ให้มีความสุขก ่อน
และเมื่อส ่งต ่อใ ห้ก ับผ อู้ ื่นร อบข้าง เขากม็ ีคว ามสุขไปด้วย ถ้าม ีคน รักแ ล้วก ใ็ห้ค วาม
รักในทำนองนตี้ ่อกันก็จะเป็นการส่งความรักที่สร้างสรรค์ครับ
รวมทั้งก่อนหน้าที่จะลงเอยในการแต่งงาน มีสามีหรือภรรยาที่เข้าใจกันและกัน
ช่วยเหลือดูแลกัน เคยอกหักกันบ้างมั้ย
คุณศ ดานัน: ก็ม บี า้ งคะ่ นานมากแล้วล ะ่ ตอนนนั้ ย งั ไม่ได้ศ กึ ษาธรรมะมากดว้ ยคะ่ ก็
เลยไม่ค่อยใส่ใจ หรือได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเท่าไหร่ แต่พ อนึกย ้อนเมื่อเวลาผ่านไป ก็
เริม่ เห็นข อ้ ผ ดิ พ ลาดของตวั เอง มีคว ามเข้าใจในอกี ม มุ ม องนงึ และถอื เป็นบ ทเรียนทดี่ คี ะ่
ยิง่ พ อได้ม าศกึ ษาธรรมะ และปฏิบตั ดิ ว้ ย จิตว ญ
ิ ญาณเรากโ็ ตขนึ้ ไม่ใช่โตแค่อ ายุ เรารู้
แล้วว ่าอัตตาเป็นส่วนเกินของความรัก เมตตาเป็นคู่ปรับกับโทสะ เมตตากับโทสะไม่
มีวันอยู่ด้วยกันได้เลย ถ้าเมตตาเกิด โทสะจะดับทันที ถ้าโทสะปะทุเมื่อไหร่เมตตาก็
หายเหมือนกัน ความรักที่ควบคู่ไปกับเมตตา จะทำให้คู่รักมีแต่ความร่มเย็นค ่ะ
ชีวติ จริงไม่ได้เป็นอย่างในละครตบจบู ที่พระเอกนางเอกพร้อมจะสาดใส่กนั อย่าง
เผ็ดร้อนรุนแรง กระทำย่ำยีต่อกัน หรือคิดแค้นเอาคืนกัน แล้วจะเป็นคู่รักกุ๊กกิ๊กใน
อุดมคติได้ ในชีวิตจ ริง ถ้าท ั้งคู่กระทำเช่นนั้นต่อกันเรื่อยๆ วิบากกรรมก็จะยิ่งผ ูกมัด
ทั้งคู่ไว้เพื่อให้วนเวียนทำร้ายกัน อยู่ด้วยกันสามวันดีสี่วันไข้ ก็ยังตัดใจเลิกรากันไม่
ได้ ทนทุกข์ทรมานกันไป เพราะฉะนั้นอย่าเบียดเบียนทำร้ายคนรักของเราไม่ว่าจะ
เป็นทางกาย วาจา หรือใจดีกว่าค่ะ และพยายามให้อภัยกันเสมอ ถ้าต้องเลิกรากัน
ก็ควรอโหสิกรรมต่อกัน ไม่ผ ูกเวรกัน จะปลอดภัยมากกว่าค ่ะ
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คุณพงศ์เพชร: เคยครับ ก็จากภรรยาคนนี้แหละครับ (หัวเราะ) ตอนนั้นชอบเขา
ตัง้ แต่อ ยูป่ ี ๑ ทีห่ อการค้า มารวู้ า่ เขามแี ฟนอยูแ่ ล้ว ตอนทรี่ กู้ ใ็ จฝ่อๆ แต่ก ค็ บในฐานะ
เป็นเพือ่ นทใี่ ห้ค วามรสู้ กึ ด ๆี แ ก่ก นั แต่ต อนนนั้ ก ไ็ ม่ร วู้ า่ ในใจมนั เศร้า พอมาอยูค่ นเดียว
ก็เห็นว่าใจมันหดหู่ พอรวู้ ่าใจหดหู่กเ็ลยคุยกับตัวเอง ว่าทำไมเราต้องมาจมกับค วาม
ทุกข์แ บบนดี้ ว้ ย ทำไมเราไม่เอาความรสู้ กึ ด ๆี ท มี่ ใี ห้ก บั ค นๆเดียวเผือ่ แผ่ไปให้ก บั ค นอนื่ 
บ้าง พอคิดได้อย่างนั้น ใจที่ฝ่อๆก็เปลี่ยนเป็นใจที่กว้างขวาง โอบอ้อม แผ่เมตตาให้
คนอื่น ทำให้ใจโล่งสบายขึ้นมา และหลังจากนั้นก็คิดที่จะทำประโยชน์เพื่อคนอื่นๆ
เพราะฉะนั้นเธอจึงเป็นเหมือนความรู้สึกด ีๆ ต่างจากคนอื่นๆที่ทำให้เราผิดหวัง
ค่ะ ก็เคยผ่านการอกหักกันมาบ้าง ก่อนที่จะลงเอยดั่งทุกวันนี้ ทีนี้ในยามที่เรามี
ปัญหา ท้อแท้ หมดหวังเนีย่ ธรรมะเข้าม ามบี ทบาทอย่างไรบา้ ง ในการเป็นเครือ่ ง
หล่อหลอมด้านจิตใจให้ก ับเรา เป็นที่พึ่ง เป็นแสงสว่างให้คำตอบกับชีวิต ขอให้
ยกตัวอย่างตั้งแต่ระดับ ทาน ศีล และภาวนา ในฐานะที่เป็นส าวและหนุ่มหัวใจ
ธรรมะ ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัยด้วยกันทั้งคู่
คุณศดานัน: อันที่จริงเป็นคนไม่ค่อยรู้สึกท้อแท้บ่อยเท่าไหร่ หรือถ้าท้อก็จะเป็นแค่
แป๊บๆเท่านั้น ครั้งนึงเคยท้อและหลุดปากออกมาให้คุณแ ม่ได้ยินว ่า ไม่ไหวแล้ว พอ
แม่พ ูดก ับเราว่า แม่ไม่เคยได้ยินล ูกพ ูดว ่าไม่ไหว ถ้าล ูกบ อกว่าไม่ไหว แสดงว่าม ันต ้อง
หนักมากใช่มั้ย ได้ยินแม่บอกแบบนเี้ราก็ได้สติทันที พิจารณาถึงป ัญหาอีกค รั้งกไ็ม่ได้
หนักหนาอะไรอย่างทแี่ ม่บ อกเลย ลองคดิ ถึงค นอนื่ ๆ เค้าย งั เดือดร้อนมที กุ ข์ส าหัสก ว่า
เรามาก เทียบกันแล้ว เรื่องของเรานไี่ม่ถึงส่วนเสี้ยวของพวกเค้าด้วยซ้ำ
ส่วนหมดหวังต อ้ งบอกวา่ ไม่เคยหมดหวังเลยคะ่ รูส้ กึ ว า่ สมบัตทิ มี่ คี า่ อ กี อ ย่างนงึ ที่
เราและมนุษย์ทุกคนมไีด้ คือความไม่ท ้อถอย ไม่มีใครพรากสมบัติชิ้นนี้ไปจากเราได้
นอกจากเราเป็นคนทิ้งมันไปเอง เราทุกคนเป็นนักสู้อยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะรักษามัน
ไว้ หรือจะยอมทิ้งมันไป
และตรงนี้ล่ะค่ะ เรานำมาใช้กับการภาวนาได้ดีเลย แรกๆอาจจะล้มๆลุกๆบ้าง
แต่ถ้าเราไม่ท้อ และพากเพียรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เราจะค่อยๆซึมซับทีละเล็กละ
น้อย และจะคอ่ ยๆกา้ วหน้าข นึ้ เอง เดินเตาะแตะไปทลี ะนดิ ก็ย งั ด กี ว่าเลิกเดินไปเฉยๆ
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ทุกวันนีก้ ต็ ั้งใจปฏิบัตทิ ั้งสมถะและวิปัสสนาค่ะ ช่วงที่ติดขัดกม็ ีตลอด ถ้าเราละทิ้งไป
เสียก อ่ น คงอดทจี่ ะเรียนรสู้ ภาวะตา่ งๆดว้ ยตวั เองอกี ห ลายอย่างเลย จากทเี่ คยฝนื ๆใน
ช่วงแรก จะเริ่มสนุกและกระตือรือล้นก ับการภาวนามากขึ้นค ่ะ
เรียกว่า ณ ตอนนี้ ธรรมะอยู่ในใจเราตลอดเวลา ไม่ใช่เป็นเพียงส่วนเสริม แต่
เป็นทั้งหมดเลย เป็นทั้งเครื่องหล่อเลี้ยงและหล่อหลอม แค่ระหว่างวันที่เราฟุ้งซ่าน
บ้าง สงบบ้าง นั่งบ้าง นอนบ้าง แล้วเราระลึกรู้ไปตรงๆ เฉยๆ โดยไม่ต้องเข้าไป
แทรกแซงหรือทำอะไร นีก่ ็เป็นธรรมะแล้ว เป็นการปฏิบัติแล้ว ด้วยความที่เราเฝ้าด ู
การเกิดดับ เห็นความไม่เที่ยงเป็นของธรรมดา ทำให้มองเรื่องท้อแท้ หมดหวัง เป็น
เพียงสภาวะนึง ที่เกิดข ึ้นไม่น านกด็ ับไป
แล้วเวลาทเี่ ราหยุดค ดิ เรือ่ งจะเอาเข้าตัว แต่เปลีย่ นมาเป็นผ ใู้ ห้ ผูส้ ละ หมัน่ ท ำ
ประโยชน์ใ ห้ผ อู้ นื่ ต ามกำลัง ไม่ว า่ จ ะเป็นการเกือ้ กูลศ าสนาหรือส งั คม คนหรือส ตั ว์
เรี่ยวแรงและพลังใจของเราก็จะยิ่งมากขึ้น รวมทั้งการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้ง
ทางกายและวาจา อันจ ะเป็นช อ่ งทางนำพาความเดือดร้อนมาสตู่ นในภายหลัง ก็จ ะ
ช่วยเสริมใ ห้ใจของเรามคี ว ามหนักแน่นม ากขนึ้ แล้วย งั เป็นฐ านทดี่ ใี ห้ก บั ก ารภาวนา
เพราะถา้ ท านหรือศ ลี บ กพร่องไป มีคว ามโลภตดิ อ ยูเ่ ยอะ ขาดการสละออก กายวาจา
ขาดความสำรวม กระทำสงิ่ เบียดเบียนตนและผอู้ นื่ ย่อมสง่ ผ ลให้จ ติ ใจกระสับกระส่าย
ไม่เป็นป กติ ถ้าฐ านทรุด จะตอ่ ยอดขนึ้ ไปสงู ค งยาก ปัญญาพจิ ารณาเห็นต ามจริงท ไี่ ด้
จากการภาวนา ก็จ ะเกิดได้ย ากเช่นก ัน พีค่ ิดว ่าท าน ศีล ภาวนาเป็นส ิ่งท ที่ ำให้ม นุษย์
ตระหนักถ ึงคุณค่าในตัวเอง ทำให้มีจิตใจที่สงบมั่นคง เบิกบานเต็มอิ่ม ซึ่งจ ะช่วยไม่
ให้หมดหวังซึมเศร้าง่ายๆด้วยค่ะ
คุณพงศ์เพชร: เพราะมีธรรมะทำให้เราไม่เคยท้อเลยครับ อาจมีบางครั้งที่ผิดหวัง
หดหูบ่ ้าง แต่แ วบต่อม าจะรู้สึกว ่า ความผิดหวังม ันก ็ตั้งอ ยูไ่ด้ไม่น าน ปัญหาอุปสรรค
วันหนึ่งก็ต้องแพ้กฎแห่งความไม่เที่ยง ทานที่เราให้มาบ่อย ทำให้เรามั่นใจได้ใน
ระดับห นึง่ ว า่ เราคงไม่ต กอับจ นเกินไป ศีลห ล่อเลีย้ งจติ ใจให้เข้มแข็งแ ละผอ่ งใส ภาวนา
ทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ไม่ถลำไปตามความรู้สึกตัวเอง และไม่หลง
จินตนาการล่องลอยไปตามคนอื่นจนเกิดความทุกข์ในจิตใจภายหลัง
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ส่วนในแง่ข องศลี ก บั ค วามรกั ในแง่ท ไี่ ม่ค วรละเมิดผ ดิ ศ ลี ก บั ค นรกั เพราะจะทำให้
ไม่ส มหวังใ นความรกั ใ นบนั้ ปลาย หรือช วี ติ ค อู่ าจจะมปี ญ
ั หาได้ อยากให้ช ว่ ยเสริม
ตรงนี้ค่ะ เพราะสังคมทุกวันนี้มีข่าวเรื่องการผิดศีล ๕ ให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ผ่าน
ตามสื่อต่างๆ
คุณศดานัน: ค่ะ เรื่องกรรมเป็นสิ่งที่ตรงตัวและยุติธรรมเสมอ อาจจะทันได้เห็นกัน
ชาติเดียว หมดข้อกังขาไป หรืออาจถึงคิวส่งผลในภพถัดไป ที่อาจทำให้หลายๆคน
ต้องตัดพ้อว่าเคยไปทอดทิ้งหักอกใครไว้นักหนา ถึงต้องมาเจอความผิดหวังซ้ำซาก
เป็นเรื่องที่อาจทำใจยอมรับได้ยาก เพราะเกินขอบเขตที่เราจะสามารถรู้เหตุผลต้น
กรรมได้ตลอดสาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนเป็นเงาสะท้อนสิ่งที่เคยทำในอดีต
ดังนั้นเรากำหนดอนาคตทางความรักของเราได้ด ้วยกรรมปัจจุบันเช่นกัน อยากได้รับ
ผลเช่นไร ก็ต ้องเพียรสร้างเหตุไว้เช่นน ั้น ถ้าเรามีคว ามจริงใจซื่อตรงต่อค วามรักในวัน
นี้ กาลข้างหน้าเราก็ต้องได้เจอแต่ค นรักที่อยากจะยกย่องให้เกียรติ ไม่ค ิดเอาเปรียบ
ให้เจ็บใจ คนทเี่ คยทำกรรมดา้ นความรกั ก็ม กั จ ะตอ้ งวนเวียนอยูก่ บั ก รรมแบบเดิมๆ
ออกจากวงจรได้ยาก เพราะจะเจอเหตุการณ์ที่ยากต่อการหักห้ามใจ เพื่อให้ถ ลำ
ทำกรรมแบบเดิม และรบั ผ ลของกรรมวนไปวนมาไม่ร จู้ บ จนกว่าจ ะเอาชนะกเิ ลส
ของตวั เองได้ส ำเร็จ ศีลจ งึ เป็นร วั้ ก นั ว บิ ากตรงนี้ ถ้าเรามคี ว ามหนักแน่นใ นศลี ต่อ
ให้มเีหตุการณ์หวือหวายั่วยุ ชวนให้เคลิบเคลิ้มแค่ไหนมาลองใจ เราก็จะข้ามพ้น
ไปได้ ซึ่งจะทำให้เส้นทางในสังสารวัฏของเราอบอุ่นปลอดภัยขึ้น ไม่เดือดร้อนเรื่อง
หัวใจในภายหลังค ่ะ
ค่ะ ศีลท ี่ได้กล่าวถึงนี้ก็คือความละเมิดใ นข้อห ้าม บัญญัติต่างๆ เช่นการลักทรัพย์
หลอกเอาเงิน รวมทั้งก ารหลอกใช้ การพูดโกหก การสับร างสลับเปลี่ยนไปกับค น
มากหน้าหลายตาเพียงเพื่อเหตุผลใดๆก็ตาม เช่นค วามเบื่อ ความโก้ แต่ถ้าได้ไป
ละเมิด กาย ใจ รวมทั้งทรัพย์ภายนอก ของบุคคลอื่น ก็ขึ้นชื่อว่าผิดปกติหรือ
ธรรมดาอันเป็นข้อบัญญัติของศีลไปแล้ว ตรงนี้อยากให้คุณพงศ์เพชรเสริมเพิ่ม
จากคุณศดานันด้วยค่ะ
คุณพงศ์เพชร: ศีลคือค วามหนักแน่นข องใจ ช่วยให้กายและใจเป็นป กติ ถ้าเรา
ละเมิดศีล ก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดทุกข์ทั้งกายและใจ การละเมิดผิดศีลกับคนรัก จึง
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ย่อมสร้างปัญหากับทุกฝ่าย ทั้งตัวเราเอง คนที่รักเรา และคนที่เราไปรัก การทำผิด
ศีลไม่ว่าจะข้อไหนก็ตามย่อมส่งผลต่อความก้าวหน้าในชีวิต เพราะไม่วันใดก็วันหนึ่ง
เราต้องมาตามรับผิดชอบความผิดท ี่เราก่อไว้นั้น หากจะทำงานกท็ ำให้การงานชะงัก
ชักช้า หรือห ากจะปฏิบตั ธิ รรมกเ็ ป็นการปดิ ก นั้ ค วามกา้ วหน้าข องจติ พระทา่ นจงึ บ อก
ว่าให้เราทำศีลให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะลงมือเจริญปัญญาครับ
รวมทั้งหลักธรรมในการครองเรือนที่แต่ละคนยึดมั่นและดำเนินปฏิบัตติ าม
คุณศดานัน: ก็คงเป็นฆราวาสธรรม ๔**๑ และพรหมวิหาร ๔ ค่ะ นอกจากนี้ก็
พยายามอนุเคราะห์สามีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในสิงคาลกสูตร**๒ ซึ่งกล่าวถึง
หน้าที่ของภรรยาไว้ ๕ ประการ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จัดการงานดี
สงเคราะห์ญาติม ิตรของสามีด้วยดี
ไม่ป ระพฤตินอกใจ
รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้
ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง

คุณพงศ์เพชร: ผมก็ใช้หลักของศีลนี่แหละครับที่ครอบคลุมทุกอย่างทางกาย ไม่ให้
ตัวเราและผู้อื่นเดือนร้อน ทั้งย ังส ร้างสุขให้ก ับค รอบครัว นอกจากนี้หลักในการครอง
เรือนกค็ ือ ยกให้ภรรยาเป็นใหญ่ในบ้าน (แต่ไม่ใช่กลัวเมียน ะ) คือเราให้เขาดูแลเรื่อง
การเงิน และตัดสินใจเรื่องการจับจ่ายต่างๆ ผมจะเอารายได้ท ั้งหมดมาให้ภ รรยาเก็บ
และให้เขาเป็นค นจดั สรร ผมเป็นคนใช้เงินไม่คอ่ ยมาก และไม่คอ่ ยชอบถอื เงิน เพราะ
ชีวิตก็อยู่บ้านกับทที่ ำงาน ไปออฟฟิศ แล้วก ็กลับบ ้าน ไม่ค่อยได้แวะไหน ภรรยาเขา
ก็จะช่วยจัดแจงดูเรื่องบัญชีต ่างๆของธุรกิจให้เป็นอ ย่างดี คอยดูว่าม คี ่าใช้จ ่ายอะไรใน
ธุรกิจแ ละสำหรับลูกบ้าง เขาจะคอยบอกให้เราประหยัดเวลาซื้อของให้ลูก และคอย
บอกว่าอ ะไรที่จำเป็นต้องซื้อ
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และในฐานะสามี เราก็ให้ความเป็นหลักในครอบครัว เป็นแบบอย่างกับลูก ที่
สำคัญคือการมีสติเป็นประจำ ซึ่งจะครอบคลุมทุกเรื่องที่เป็นหลักธรรม เช่นใช้สติใน
การพจิ ารณา ก็จ ะชว่ ยให้เราตดั สินใจผดิ พ ลาดได้น อ้ ย หรือไม่ท ำผดิ ศ ลี มีส ติในขณะที่
ลูกท ำขา้ วของเสียหาย ก็ไม่โกรธงา่ ย หรือห ากตอ้ งลงโทษกไ็ ม่ท ำแบบหนุ หันพลันแล่น
และทสี่ ำคัญค อื สติช ว่ ยให้ใช้ช วี ติ ค อู่ ยูก่ นั อ ย่างผาสขุ ไม่ท ะเลาะเบาะแว้งร นุ แรง ไม่
ประพฤตินอกใจกัน และช่วยกันเตือนใจอีกฝ ่ายหากพลั้งเผลออะไรไป
**๑ หมายเหตุ: ธรรม ๔ ข้อที่จะทำให้ชีวิตค ู่ครองดำรงอยู่ได้ด ้วยดีจาก “ครอง
เรือน ครองรัก จักเลิศแท้ ด้วยครองธรรม” พระพรหมคุณาภรณ์ ๑. สัจจะ แปล
ว่าความจริง เริม่ จ ากจริงใจ เช่นร กั จ ริง ๒. ทมะ แปลวา่ การฝกึ มนุษย์เป็นส ตั ว์พ เิ ศษ
ที่ฝึกได้ พัฒนาได้ ศึกษาได้ เรียนรู้ได้ มนุษย์ท ี่ฝึกแล้วจ ึงจะประเสริฐ ๓. ขันติ แปล
ว่าความอดทน ๔. จาคะ แปลว่าความเสียสละ สำหรับคู่ครอง หมายถึงสามารถ
สละความสุขของตนเพื่อค ู่ครองได้
**๒ หมายเหตุ: สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.84000.org/tipitaka/
attha/v.php?B=11&A=3923&Z=4206
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อยากให้คุณแก้วและคุณยอดได้แบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็นให้กับคนที่ไม่สมหวัง
ในความรัก คนที่กลัวว่าจะต้องขึ้นคาน หรือคนที่คิดว่าการที่ต้องอยู่คนเดียวคือ
ความล้มเหลวของชีวิตค่ะ
คุณศดานัน: สำหรับค นที่ไม่สมหวังในความรัก ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะ เราเอง
ยังเป็นไม่ได้ท กุ อ ย่างตามทเี่ ราหวังเลย อย่าไปคดิ โทษใครให้ใจขุน่ ค มุ แค้น ขอให้เข้าใจ
ว่าเราต้องเคยสร้างเหตุที่ไม่ดีมาก่อน กรรมจึงจัดให้ต้องมาเจอผลแบบที่กำลังได้รับ
และไม่ใช่ว ่าเอาแต่ป ลงอย่างเดียว ต้องสร้างเหตุท ดี่ ตี ่อไปเรื่อยๆ เมื่อก ระแสกุศลแปร
เป็นความสุขจ ากภายใน ก็จะดึงดูดแต่ส ิ่งที่ดีๆ รวมทั้งคนดีๆเข้ามาในชีวิต ความสุข
จากกุศลทเี่ราลงมือทำด้วยตนเองนั้น จะไม่ใช่เฉพาะตัวเองที่สัมผัสได้ คนรอบข้างที่
อยู่ใกล้กจ็ ะพลอยได้ร ับความสุขเย็นน ั้นเช่นก ัน
ส่วนเรื่องกลัวขึ้นคาน ถ้าต้องแต่งงานเพียงเพื่อจะหนีให้ไกลจากคำๆนี้ ต้อง
บอกว่าไม่คุ้มเลยค่ะ ถ้าไม่เจอคนที่คล้อยตามเราในทางกุศล หรือ มีศรัทธา ศีล
จาคะ ปัญญาเสมอกันแ ล้ว ชีวิตคู่จะอยูใ่ นความเสี่ยงระยะยาว การร่วมชีวิตของ
คนสองคนที่เต็มไปด้วยปัญหา อาจเป็นโศกนาฎกรรมทางจิตก็ได้ เพราะถ้าเผลอ
ไปยึดไปจมอยู่ จิตกจ็ ะสะสมความหม่นหมองไปเรื่อยๆ น่าก ลัวกว่าเยอะเลย อยู่
คนเดียวกม็ ีคว ามสุขในแบบลำพังได้ ซ้ำย ังง ่ายต่อก ารสั่งสมบารมี ไม่ต ้องฟันฝ่าก ับส ิ่ง
เร้าและห่วงร้อยรัดทางใจซึ่งอาจทำให้เนิ่นช ้าด้วยค่ะ
ด้านคุณพงศ์เพชรกันบ ้างค่ะ
คุณพงศ์เพชร: เราอยู่ในยุคที่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้าม า ซึ่งพื้นฐานวัฒนธรรม
ของเขาคอื การให้ความรกั เป็นหลัก และความรกั แบบตะวันตกกส็ ร้างคา่ นยิ มวา่ ความ
รักม ักจ ะสื่อก ันผ ่านทางกาย หรือท างสัญลักษณ์อ ื่นๆ แต่ไม่ค่อยให้ค ุณค ่าก ับจ ิตใจตน
เอง โดยซึมผ่านสื่อต ่างๆ เช่นดนตรี หนัง อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีอื่นๆ ทำให้
คิดว า่ ช วี ติ น ตี้ อ้ งมคี ู่ มีคว ามรกั มิเช่นน นั้ จ ะเหมือนขาดอะไรไป อย่างทเี่ รามกั จ ะได้ยนิ 
จากเพลงว่า ขาดเธอฉันคงขาดใจ หรือ มันท นไม่ได้ อยากตาย สิ่งเหล่านี้เป็นความ
บีบคั้นที่ส่งผ่านทางภาษา ก่อให้เกิดความคิดอ ยู่แต่กับตัวเองว่าฉันต้องมคี ู่ ฉันอยู่คน
เดียวไม่ได้ เราจงึ ไม่คอ่ ยได้ยนิ เพลง หรือเห็นห นังท สี่ ง่ เสริมค ณ
ุ ค า่ ท างจติ ใจสกั เท่าไหร่
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เราหลงตามกนั ไปโดยไม่รู้วา่ ทีจ่ ริงแล้วที่ตอ้ งมีคู่กเ็ พื่อให้ใจตวั เองมคี วามสขุ หรือ
กลัวคนอื่นจะมองว่า “ขึ้นคาน” ซึ่งก็เป็นมุมมองที่ไม่อยากให้คนอื่นมองว่า ตัว
เองไม่มีคุณค่า หรือไม่มีน้ำยา แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ต้องปรับที่ใจตัวเราเอง
ว่า “จะคิดอย่างไรให้ใจพอกับสิ่งที่เรามีอยู่” ถ้าเราร้องไห้เพราะอกหัก ก็ขอให้รู้
ว่าเรากำลังร้องไห้ให้กับตัวเอง ซึ่งถึงที่สุดแล้วตัวเราก็เป็นคนต้องสงสารตัวเอง ไม่มี
ใครทจี่ ะมานั่งสงสารเรา ยกเว้นเราไปตีโพยตีพายร้องขอความเห็นใจจากคนอื่น ขอ
ให้ค ิดว่าในเมื่อเรารักตัวเอง ก็จงทำตัวเองให้ม ีความสุข อยูค่ นเดียวให้มีความสุข
ก็ได้ โดยการเห็นคุณค่าของกายของใจนี้ เห็นคุณค่าของตัวเองว่าเราคนเดียวก็
สามารถสร้างสรรค์ส งิ่ ด ๆี ใ ห้ก บั ส งั คมได้อ กี ม ากมาย เช่น เขียนบทความมาลงธรรมะ
ใกล้ต ัว แชร์ป ระสบการณ์ธ รรมะผ่านความเหงาให้ค นอื่นๆฟังก ็ยังได้ บางครั้งเราอาจ
พบว่าการมีชีวิตอ ยูค่ นเดียว อาจมีพลังม ากกว่าอ ยูก่ ันส องคนกระหนุง กระหนิง ซึ่งไม่
ได้อ ะไรขนึ้ ม ามากไปกว่าก ารหาความสขุ จ ากคนอนื่ จนลมื พ งึ่ ต วั เอง และขอให้มองให้
เห็นว า่ การมคี จู่ ริงๆไม่ได้ง า่ ยหรือม คี ว ามสขุ อ ย่างทเี่ ราฝนั ไว้ เราอาจอยากใช้ช วี ติ ก บั ค น
ทีเ่ รารกั ต ลอดเวลาอย่างมคี ว ามสขุ ซึง่ ในความเป็นจ ริงอ าจไม่ใช่อ ย่างนนั้ เราอาจตอ้ ง
นอนเคียงข้างคนที่กรนดังไปตลอดชีวิต วันหนึ่งเราอาจรำคาญจนขอแยกเตียงนอน
กับเขา หรือเราอาจถูกคนที่คิดว่าเขารักเรามากที่สุด หักอกเอาในภายหลังก็เป็นได้
โดยเฉพาะหากเราไปแย่งคนรักจากคนอื่นมา และแน่นอนที่สุด การพลัดพรากจาก
กันในวันข้างหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอน การอยู่ด้วยกันในวันนี้โดยปราศจากการเตรี
ยมใจเผื่อความพลัดพรากในวันข้างหน้า ย่อมนำความผิดหวังอันใหญ่หลวงมาสู่
ตนเอง ฉะนั้นจะมีคู่หรือไม่มีคู่ ก็ท ุกข์ด้วยกันท ั้งนั้นแหละครับ ใจเราเป็นที่พึ่งให้
ตัวเองได้ย่อมดีที่สุด
การภาวนาช่วยได้เยอะมั้ยคะ กับการเติมเต็มชีวิตของตน “เมื่ออิ่มเต็มภายใน
ใจที่ไม่พร่อง ไม่เหงา ด้วยมีที่พึ่งในด้านจิตใจ คือพ ระธรรมคำสอนขององค์พ ระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า”
คุณศดานัน: ช่วยได้มากค่ะ การภาวนาที่เป็นสัมมาสมาธิ ทำให้เกิดป ัญญาพิจารณา
เห็นตามจริง เราจะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่น สนใจกิจและหน้าที่ของตน มาก
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กว่าจะส่งใจไปคอยเพ่งจดจ่อกับความเป็นไปของผู้อื่น เพราะกายและใจของเรามี
ศักยภาพและทำประโยชน์ได้ม ากมายกว่านั้น
ถ้าเราขาดการพิจารณาด้วยปัญญาที่แท้จ ริง เราอาจจะหลงไปยึดเหนี่ยวผอู้ ื่นโดย
ขาดสติ และยึดมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกข์กเ็พิ่มตามมากขึ้น การหมั่นภาวนาสม่ำเสมอ จะ
ทำให้เรามีปัญญาและมีสติมากขึ้น สามารถมองสภาวะต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางและ
ไม่ยึดติดค่ะ
คุณพงศ์เพชร: แน่นอนครับ การภาวนาช่วยได้ม ากที่จะทำให้ใจอิ่มเต็มกับสิ่งที่กาย
ใจเรามีอยู่ ไม่ขวนขวายออกไปนอกกายนอกใจ เมื่อก่อนผมเคยเหงาบ่อยเพราะเป็น
ลูกค นเดียว ยังเอาธรรมะมาใช้ไม่เป็น แต่ก พ็ อจะรสู้ กึ ต วั เป็นในตอนเหงา ทำให้เข้าใจ
ว่าความเหงาคือการสร้างโลกขึ้นมาขังใจไว้ในนั้น เผลอเหม่อไปกับสิ่งที่เราไม่มี ไม่
ได้ คิดไปเองว่าเราอยู่คนเดียวในโลก และลืมกายลืมใจตัวเอง ส่วนการมีคู่ก็ช่วยให้
ใจอุ่นขึ้นได้ชั่วครั้งชั่วคราว วันดีคืนดีเขากท็ ำให้เราช้ำใจ ขุ่นใจได้เหมือนกัน แต่การ
มีธรรมะในใจช่วยให้เราเป็นที่พึ่งได้ทั้งกับตัวเองและกับคนที่เรารัก ทำให้ตัวเราหาย
เหงาได้อย่างแท้จริง
ศาสนาพุทธสอนในเรื่องการสร้างเหตุให้ดีที่สุด ทำปัจจุบันใ ห้ด ีในทุกๆวัน การได้
ทำหน้าที่ข องตนอย่างไม่บ กพร่องในดา้ นการทำงาน (อิม่ เต็มภ ายนอกดว้ ยความที่
สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้) ตรงนมี้ ผี ลกับก ารเลือกคู่ครองทเี่หมาะสม
อย่างไรบ้าง ช่วยเล่าตรงนสี้ ักนิดค่ะ
คุณศดานัน: ก็คงมีผลอยู่บ้างในการพิจารณาคนที่เข้ามา เพราะในขณะที่เรา
รับผิดชอบตวั เองและครอบครัวได้ด ี เรากค็ งไม่อ ยากดใู จกบั ค นทเี่ หลาะแหละเหลวไหล
เกียจคร้านการงาน อย่างน้อยเค้าก ต็ ้องดูแลตัวเค้าเองได้ด ี มีคว ามตั้งใจดี และลงมือ
ปฏิบัติเต็มที่ ไม่ล่องลอยคอยแต่บุญเก่า ถ้ามีความขยันอดทนหมั่นสร้างรากฐานให้
มั่นคงและต่อเติมให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นสิ่งที่เราควรชื่นชมยกย่องค่ะ
แต่การที่เราจะผูกพันทางใจหรือลงเอยกับใคร ก็คงต้องขึ้นอยู่กับเหตุอื่นๆด้วย
ไม่ว่าจะเป็นวิบากจากอดีต หรือกรรมในปัจจุบัน ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า
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ความรักจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะ ๑. เป็นบ ุพเพจากอดีต คือท ั้งสองเคยครองคู่กันม าใน
อดีตชาติ และ ๒. ทั้งคไู่ด้เกื้อกูลกันในปัจจุบันค่ะ**
**หมายเหตุ: สามารถอา่ นเพิม่ เติมได้จ ากหนังสือว าทะดงั ต ฤณ ฉบับค วามรกั ห ลาก
สี หรือตามลิงค์http://www.dungtrin.com/watha_love/index2.html
อยากให้ค ุณศ ดานันเล่าเกี่ยวกับก ารเป็นอ ดีตพ นักงานต้อนรับบ นเครื่องบิน ได้เคย
เจอคนมากมาย เมื่อเราได้เติมเต็มตัวเราเองในระดับหนึ่ง ก็มีจิตใจหนักแน่นใน
การเลือกคู่ชีวิต เช่นถ้าเค้าผิดศีลเราก็ไม่ตกลงเป็นแฟนเค้า กล้าที่จะปฏิเสธเค้า
ด้วยที่ใจเราอิ่มเต็มตรงนี้ ธรรมะในด้านการ ภาวนา ทาน ศีลเข้ามามีบทบาท
อย่างไรบ้าง
คุณศดานัน: ตอนที่พี่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ถ้าน้องตันหยงหมายถึงมี
หนุม่ ๆให้เลือกมากละ่ ก ็ ไม่จ ริงห รอกคะ่ สายการบนิ ส ว่ นใหญ่จ ะมจี ำนวนของแอร์โอส
เตสมากกว่าสจ๊วตหรือน ักบิน พีเ่ลยได้เจอแต่สาวๆน่าร ักมากกว่าค ่ะ ถ้าหมายรวมถึง
ผูโ้ ดยสารดว้ ย พีก่ ค็ ดิ แ ต่เรือ่ งทำงานอย่างเดียว คงไม่ได้ส นทนากบั ใครคนใดคนนงึ เกิน
ความจำเป็น เพราะมผี ู้โดยสารอื่นท เี่ราต้องดูแลอีกเป็นสิบเป็นร ้อย จบไฟลท์กค็ ือจ บ
ส่วนคนในแวดวงการบินที่เข้ามาสนใจเราก็ต้องมีบ้าง หมายถึงช่วงก่อนแต่งงานนะ
คะ แต่ถ้ามันไม่คลิกกัน แค่คุยกันไม่กี่ประโยคก็ทราบแล้วค่ะ ดังนั้นเรื่องจะปฏิเสธ
คงไม่ยากอะไรเลย อีกอ ย่างนึงหลังจากที่ได้ศ ึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์แ ล้ว พีก่ ็
มีความตั้งใจหนักแน่นในเรื่องของศีล ทำให้พี่เป็นคนค่อนข้างเด็ดขาดกับเรื่องความ
สัมพันธ์ แค่บริหารเสน่ห์เล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากจะทำ ยิ่งได้อ่านกรรมพยากรณ์ตอน
ชนะกรรม ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นอีก จะไม่ทำอะไรที่จงใจให้อีกฝ่ายเกิดความหวังหรือ
ความเข้าใจผิดเด็ดขาด

ธรรมะใกล้ตัว 93

แล้วพอเรามาสนใจธรรมะ เราก็ชอบคุยเรื่องธรรมะกับคนที่มีความสนใจเหมือน
กัน คนไหนที่เค้าไม่ได้สนใจ หรือยังไม่พร้อมกับเรื่องนี้ เราก็ต้องเลี่ยงไปคุยเรื่องทั่วๆ
ไปแทน รวมทงั้ เริม่ ถ อนตวั จ ากงานปาร์ตี้ ดริง๊ ค ท์ งั้ หลายไม่แ ตะอกี เลย เปลีย่ นเป็นท ำ
งานบุญ ไปวัดแทน หนุ่มๆทีเ่ค้ายังชอบสนุก และไม่ได้ส นใจทางธรรมมาก ก็ค งฝืน
ตามใจเราได้ไม่น านหรอกค่ะ เราเองกไ็ม่อ ยากฝืนเหมือนกัน พอแต่งงานแล้ว ก็ย ิ่งน ิ่ง
สนิทห มดปัญหาค่ะ มีเงาของสามีตามไปทุกที่ เป็นเสมือนร่มอยู่แล้วค่ะ (ยิ้ม)
อย่างพิทที่เค้าชอบธรรมะเหมือนเราโดยไม่ต้องฝืน พอถึงเวลานึง เค้าก็เข้ามา
เอง โดยที่เราไม่ต้องมองหา ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยน
ไปของเราน่ะค่ะ
แล้วคุณพงศ์เพชรมีเสริมกับค ำถามข้างต้นบ้างมั้ยคะ
คุณพงศ์เพชร: ครับ ผมก็เป็นแฟนเรื่องสงครามนางฟ้าอ ยู่ เห็นต ัวอย่างชัดเจนครับ
แต่อย่างที่คุณศดานันว่า การยึดศีลเป็นหลัก ก็เหมือนมีสามีติดตัวไปด้วยตลอดเวลา
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(หัวเราะ) ทำให้เราไม่วอกแวก มีจิตใจที่หนักแน่น ไม่เผลอกายใจทำอะไรผิดทำนอง
คลองธรรม ผมก็ยังต้องเอารูปลูกเมียติดตัวไปด้วยตลอดเลยครับ
คุณศดานันเองยังไม่มีบุตร เวลาส่วนตัวที่ได้อยู่คนเดียวก็มีค่อนข้างเยอะ ตรงนี้
ทำให้มีเวลาได้ปฏิบัติภาวนาด้วย ส่วนคุณพงศ์เพชรในฐานะี่ที่เป็นค ุณพ่อล ูกหนึ่ง
ต้องช่วยเลี้ยงดูบุตร ตรงนไี้ด้นำหลักภ าวนา ธรรมะ ไปใช้ใน “บทบาทหน้าที่คุณ
พ่่อ” อย่างไรบ้างคะ
คุณพงศ์เพชร: มีบ่อยครั้งที่คร่ำเคร่งกับงานธรรมะ ภรรยาก็ต้องคอยมาเตือนว่าให้
เล่นก ับลูกบ้าง เนื่องจากบางทีผมมีคว ามรู้สึกว่า สิ่งทเี่ราทำเพื่อคนอื่นจำนวนมากมี
ผลมากกว่า แล้วบุญที่เราทำก็ยังผลแก่ลูกและครอบครัว ลูกคงรอได้ แต่พอมานึก
อีกทีเราให้เวลาเขาน้อยจริงๆ จนทำให้เหินห่างไป จึงได้เรียนถามหลวงพ่อปราโมทย์
ปาโมชโช ซึ่งท ่านก็กรุณาตอบว่า การเลี้ยงลูกกภ็ าวนาได้โดยดูความรู้สึกต ัวเองไป
ได้ “รู้สึกมั้ย ว่าเรารักลูกไม่เท่ากันท ุกวัน” ซึ่งก็จริงครับ บางวันนี่ผมทำงานจนลืม
ลูกลืมภรรยา เพราะต้องใช้ส มาธิจดจ่อกับงาน บางช่วงลูกเมินเราเลยก็มี เลยเริ่มห ัน
มาดูจิตและดูความรู้สึกของตัวเอง ก็เลยเห็นว่าเมื่อต อนเรากำลังหลงเพลินไปกับงาน
ตอนนนั้ ก ไ็ ม่ม ลี กู อ ยูใ่ นความคดิ เลย บางทีล กู จ ะมาเล่นด ว้ ยทคี่ อมพิวเตอร์ เราเห็นเขา
เหมือนวัตถุเคลื่อนทีไ่ด้ พอมารอู้ ีกที อ้อ นีไ่งช่วงนี้ความรักลูกมันไม่ม ีแล้ว ช่วงตอน
ที่เล่นกับลูก ก็มีความเอ็นดู บางทีก็รำคาญ บางทีก็คิดถึง ความรู้สึกต่อลูกมันก็ไม่
คงที่ บังคับไม่ได้ ผมก็ยังคงเป็นนักเรียนชั้นประถมอยู่ครับ บางทีห ลงเอ็นดูล ูกบ ่อยๆ
ก็ดูไม่ทัน ดูจิตง่ายๆแบบนี้ ก็ยากเหมือนกันค รับ
นอกจากบทบาทของคุณพ่อแล้ว วิธีการในการเลี้ยงดูบุตรเป็นแบบไหน แล้วมี
โครงการกับตรงนี้ยังไง (อมยิ้ม) เช่นเปิดซีดีของครูบาอาจารย์ให้ลูกชายได้ฟัง
ฯลฯ
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คุณพงศ์เพชร: ผมจะไม่พ ยายามยัดเยียดธรรมะให้กับภรรยาและลูก เพราะสิ่งที่เขา
เป็นอยู่ นั่นก็คือธรรมชาติ เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง ซึ่งต่อไปถ้าเขารู้สภาวะธรรมที่ตัว
เองเป็นอยู่ตามที่มันเป็น ธรรมะขั้นสูงกเ็กิดขึ้นได้ตามลำดับ ทุกวันนี้ผมเปิดธรรมะ
ให้ลูกฟังตอนนอน หรือจะสั่งให้พี่เลี้ยงเปิดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคุณดังตฤณได้เคย
บอกไว้เหมือนที่คุณกลางชลได้บอกในธรรมะใกล้ต ัวฉบับท ี่ ๓๔** ว่า เด็กจะซึม
ซับไปเองตอนทเี่ ขาเคลิม้ ห ลับ ผมเปิดใ ห้เขาฟงั ต งั้ แต่อ ยูใ่ นทอ้ ง จนตอนนเี้ ขากเ็ ริม่ 
กราบพระเป็น ไหว้พระ ไหว้ใ นหลวง และมีแนวโน้มที่จะเข้าใจอะไรง่าย เรียนรู้
ได้เร็วด ้วยครับ คุณดังตฤณบอกว่า เมื่อเขาอายุสักสองสามขวบให้ลองสังเกตุดู จะ
เห็นความแตกต่างของเขากับเด็กคนอื่นๆในเรื่องของธรรมะ
**หมายเหตุ: สามารถอ่านธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ ๓๔ เพิ่มเติมได้ที่ http://
dungtrin.com/mag/?34
แล้วทุกวันนี้ คุณศ ดานันมีเคล็ดลับใ นการใช้ชีวิตให้สมดุลใ นทางโลก คือก ารดูแล
ครอบครัวของตน และทางธรรมอย่างไรคะ
คุณศดานัน: พี่ก็รวมธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันกับทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะ เราแยกแค่เวลา
ต้องการสื่อสารให้เห็นความหมายชัดว่าเป็นทางโลกกับทางธรรม แต่ในทางปฏิบัติ
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แล้ว เราไม่เคยแยกออกเป็นค นละสว่ นเลย ชีวติ ป ระจำวนั ถ กู ห ลอมรวมเป็นห นึง่ เดียว
กับธรรมะ แต่เป็นธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน นำธรรมะมาใช้ในการดูแลครอบครัว
อยู่แล้วค่ะ
แล้วคุณพงศ์เพชรได้แบ่งเวลาจัดสรรอย่างไรให้สมดุล ทั้งในด้านการทำงาน ใน
ฐานะหัวหน้าครอบครัว งานด้านกิจกรรมธรรมะต่างๆ การปฏิบัติภาวนา รวม
ทั้งการดูแลครอบครัว ลูกช ายวัยขวบเศษๆและภรรยา
คุณพงศ์เพชร: ตอนนี้ในการทำงาน ผมมีลูกน้องพนักงานที่คอยช่วยรับงาน และ
ทำงานในรายละเอียด เช่น ติดต่อกับลูกค้า พิมพ์ง าน ส่วนงานแปลเอกสารกจ็ ะส่ง
ให้อ าจารย์แ ปลภาษาในแต่ละด้านทเี่ขาถนัด ประกอบกับภ รรยามาช่วยในเรื่องการดู
บัญชี และดแู ลธรุ กิจโดยรวมของคณ
ุ พ อ่ ด ว้ ย ผมกเ็ ลยดแู ลในเรือ่ งของความถกู ต อ้ งใน
รายละเอียดของงานเป็นส่วนใหญ่ จึงมีเวลาทำงานด้านเสียงอ่าน และงานทางธรรม
ด้านอื่นมากขึ้น
ส่วนในครอบครัว เราอยูก่ นั แบบเพือ่ น คือค ุยเล่นก นั ธรรมดา ปรึกษาวา่ เตือนกนั 
แบบกลั ยาณมิตร ส่วนตัวผ มเองกย็ งั ไม่คอ่ ยได้ป ฏิบตั ธิ รรมอย่างเป็นร ปู แ บบทคี่ ร่ำเคร่ง
นัก เพราะยังต้องมีภาระหลายด้าน ทั้งห น้าที่การงาน ทางธรรม และทางครอบครัว
จึงใช้ก ารภาวนาแบบดจู ติ ไปเรือ่ ยๆ แต่ก เ็ ห็นค วามเปลีย่ นแปลงได้ค อ่ นข้างชดั คือ
เมื่อจ ิตฝักใฝ่ใ นทางที่ดี ก็จะมีแนวโน้มใ ห้เรามีโอกาสเพิ่มพูนค วามรู้ทางธรรมมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ รวมทงั้ เจอคนดๆี และครูท สี่ อนเราได้ต ามจริต ซึง่ ผ มถอื ว่าเป็นอ านิสงส์
ของการทำงานด้านธรรมะครับ
ส่วนลกู ช ายตอนนอี้ ยูใ่ นวยั ก ำลังซ น ผมจะเลีย้ งเขาแบบปล่อยๆ ให้เขาเล่นซ นอย่าง
ที่ต้องการ หากไม่เดือดร้อนตัวเอง และทำข้าวของเสียหาย ไม่ดุว่า ยกเว้นจะทำใน
สิ่งท ี่ไม่ค วรทำ เช่น ล้วงถังข ยะ หรือแ หย่ป ลั๊กไฟ ซึ่งด คุ รั้งเดียวแล้วเขาจะร้องไห้ ทำ
หน้ารู้สึกผ ิด แล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ทำอีกเลย เพราะนานๆผมจะดุที แต่ดุแล้วดุน่า
กลัว ไม่เหมือนแม่ดุ ที่จะเหมือนบ่นๆ ทำพูดบ่อยๆ แล้วจะชิน ไม่ค่อยฟัง และผม
จะไม่เลีย้ งลกู แ บบหลอกให้ก ลัวเพือ่ ไม่ท ำอะไร แต่จ ะเลีย้ งให้เขาลองผดิ ล องถกู เอาเลย
เขาจะเรียนรไู้ ด้เองและไม่ท ำสงิ่ เหล่าน นั้ นีก่ เ็ ป็นการสอนธรรมะให้ก บั เขาไปในตวั อย่าง
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หนึ่ง เพราะในวันข้างหน้าเมื่อเขาจะเอาธรรมะไปใช้ เขาต้องเห็นจริงด้วยการลงมือ
ปฏิบัติให้รู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่รู้จากการสั่งสอน และถูกครอบงำด้วยความเชื่อผิดๆ
รวมทั้งเป้าหมายของทั้งคู่สำหรับช ีวิตนที้ ี่เป็นม นุษย์พบพระพุทธศาสนา
คุณศดานัน: ก็ค งปฏิบัติภาวนาพิจารณาตามจริงไปเรื่อยๆค่ะ คุณสมบัติ สติปัญญา
ถ้าเราพอมี ก็ขอใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพุทธศาสนา แอบตั้งเป้าหมายไว้
เหมือนกนั ว า่ อย่างนอ้ ยชาติน ถี้ า้ เข้าส กู่ ระแสทปี่ ลอดภัย ปิดป ระตูอ บายได้ก ป็ ระเสริฐ
สุดแ ล้วค ะ่ ซึง่ เรากต็ อ้ งลงมือท ำดว้ ยตนเอง ต้องเพียรปฏิบตั ิ ไม่ผ ดั ผ่อนนอนใจ อันเป็น
หนทางแห่งความประมาทค่ะ
คุณพงศ์เพชร: ผมมักจะอธิษฐานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่า ขอให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือ
งานด้านศาสนา ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ตอนนั้นร ู้สึกว่าตัวเองบารมีน้อยเหลือเกิน มี
ปัญญาน้อย จะช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ไม่ได้ ไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเรา ตอนนี้
พอมีแรงกำลังและปัญญาขึ้นมาบ้าง ก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะช่วยเหลือกิจต่างๆตามกำลัง
ความสามารถ และจะทำตอ่ ไปจนกว่าจะหมดกำลัง ผมเคยปฏิบตั แิ บบเอาเป็นเอาตาย
และตงั้ ค วามหวังท คี่ วามหลุดพ้นส งู ส ดุ แต่ภ ายหลังก พ็ บวา่ ทีท่ ำแบบนนั้ เป็นการสร้าง
กิเลสอกี แ บบหนึง่ ข นึ้ ม า และทำให้เราพลาดจากเป้าหมายออกไปอกี ในปจั จุบนั ผ มจงึ 
ไม่ได้ต งั้ ค วามหวังอ ย่างนนั้ อ กี แต่ค ดิ ว า่ เมือ่ ไหรท่ บี่ ารมีเต็มเปีย่ มกค็ งเป็นเหตุป จั จัยไป
เอง ในตอนนกี้ เ็ ก็บเสบียงไปเรือ่ ยๆ และทำประโยชน์ในการสง่ ต อ่ ธ รรมะไปถงึ ผ อู้ นื่ ให้
กว้างและไกลที่สุด เท่าที่หนึ่งส มอง สองมือครับ
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ครูบาอาจารย์ได้เมตตาเทศน์สอนว่า การได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่
ประเสริฐเพราะเป็นภ พทเี่ อือ้ อำนวยในดา้ นการปฏิบตั ภิ าวนา ด้วยความสขุ แ ละความ
ทุกข์ซึ่งเป็นสภาวะธรรม ได้แ สดงความไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน ให้เห็นในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรกู้ าย เรียนรู้ใจ ว่าบ ังคับไม่ได้ ไม่เที่ยง เป็นท ุกข์ มีแ ต่
สภาวะการเกิดแ ละดับไปตามเหตุ ตามปัจจัย เมื่อปฏิบัติมากขึ้นกจ็ ะสามารถละวาง
ความเห็นผิด เกี่ยวกับรูปและนามได้ในที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภพภูมิอื่นๆ ที่อาจ
จะเป็นภพภมู แิ ห่งความสขุ และบางภพภมู ิก็มีแต่ความทกุ ข์ ซึ่งโอกาสที่จะได้ ปฏิบตั ิ
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ภาวนาในภพภูมิอื่นๆดังกล่าวในเบื้องต้น ก็ยากขึ้นตามลำดับ ถ้าไม่เคยได้ฝึกหัดจาก
ภพแห่งการเกิดเป็นมนุษย์นี้!
หมายเหตุ: สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
๑) กระทูข้ องคุณดังตฤณ “เกิดเป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนา วาสนาสูงขนาดไหน?”
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001884.htm
๒) หนังสือแค่ดูก็รู้แจ้ง ของอาจารย์ส รุ วัฒน์ เสรีววิ ัฒนา
http://kaedoo.blogspot.com/
๓) รวมทั้งกระทูเ้ก่าในเว็บลานธรรม
๓.๑) โอวาทพระสุปฏิปันโน
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001383.htm
๓.๒) กรรมวิบากและภพภูมิ
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/000214.htm
๓.๓) เลือกเกิดใหม่
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/000698.htm
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วันน กี้ ต็ อ้ งขอบคุณ คุณศ ดานนั และคณ
ุ พ งศ์เพชรมากนะคะ สำหรับป ระสบการณ์
และความคิดเห็นทไี่ด้นำมาเล่าสู่กันฟ ังและแบ่งปันกันค่ะ
การมีคนรักเปรียบเสมือนมีกัลยาณมิตร กำลังใจ เพื่อนที่คอยดูแลกันและกัน
มิใช่การเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจนขาดชีวิตส่วนตน มิใช่คนรักจะเป็นของของเรา
ตราบนิรันดร์ เมื่อมีมุมมองแบบนี้ก็จะเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นรักที่เกื้อกูล
ปรารถนาดีต่อกัน และถ้าวันหนึ่งเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในรักนั้น ด้วยหลัก
ของไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยง! ใจที่วางได้ถูกทางตั้งแต่ต้นก็จะไม่ซัดเซจนลุกขึ้น
ยืนไม่ได้อ ีกครั้ง
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ของฝากท้ายคอลัมน์
ได้อ่านหนังสือกล่องบุญ ๓ “หนังสือความรักอินเทรนด์” เขียนโดยคุณภัทริน
ซอโสตถิก ุล (หรือคุณแ ป้ง)
พบวา่ ค ณ
ุ ภาพของกระดาษ การออกแบบดไี ซน์ร ปู เล่ม รูปภาพทมี่ สี สี รรหลากหลาย
ซึ่งบรรจุอยู่ภายในกล่องคุ๊กกี้ที่มีสีสะดุดตา แต่เมื่อเทียบกับราคาที่จำหน่าย ก็แทบ
จะอุทานว่า คงขายเฉียดๆราคาต้นทุน! สำหรับท่านที่ต้องการจะมอบของขวัญให้
กันและกันในเดือนแห่งความรัก ดิฉันเห็นว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นของขวัญที่มีคุณ
ค่ากับผ ู้รับไม่น้อยเชียวค่ะ

“มาสะกดคำว่าร ักด ้วยสติ” เป็นประโยคทอี่ ยูใ่นหนังสือเล่มด ังก ล่าว รักอ ย่างไร
จึงไม่ท กุ ข์ แด่ค นหนุม่ ส าว แด่ค รู่ กั ท กุ ว ยั แด่ค นอกหัก โดยมสี ติ คือเพือ่ นแท้ท ดี่ ที สี่ ดุ
จนพัฒนาไปถึงความรักข ั้นสูงส ุดและพ้นท ุกข์
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หนังสือดังกล่าวได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ เช่น รักด ้วยความรู้สึกตัว รักด้วยความ
สมดุล รักด ้วยความพอดี พอเพียง รักด ้วยการเผื่อใจ รักคนอื่นอย่างคนที่รักตัวเอง
รักด้วยความเมตตา รักอย่างไม่ผิดศีลธรรม รวมทั้งเรื่องราวของความรักที่ยิ่งใหญ่
ของพ่อและแม่ และคาถาฉันโชคดีสำหรับผทู้ ี่มีคน รัก ผู้ที่ไม่ม ีคนรัก ผู้ที่กำลังจ ะเลิก
กับคนรัก
นอกจากนที้ ้ายเล่มก ย็ ังม วี าทะความรักข องคุณด ังต ฤณทไี่ด้เรียบเรียงใหม่ ธรรมะ
และความรักของอาจารย์วศิน อินท สระ และโอวาทความรักของท่านชยสาโร ภิกขุ
ข้อคิดจากคุณภัทริน ถึงผ ู้อ่านธรรมะกับไลฟ์สไตล์ฉบับเดือนแห่งความรักค่ะ
คุณภัทริน: “รักด ้วยสติ” จึงเป็นค ำอวยพรที่มีคุณค่า ฉันขอให้
ใช้ “สติ” ในการเรียนรู้ความรักในทุกแง่มุม ก่อนที่จะมีรัก
ใช้ “สติ” ในการเลือกคนรัก ที่จะทำให้ท ุกข์น้อยที่สุด
ใช้ “สติ” ในการให้อภัย ประคับประคอง ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับค นรักท เี่ราเลือก
แล้วให้ดีที่สุดตลอดการเดินทางแห่งรัก
ใช้ “สติ” ในการรับมือกับความทุกข์ที่เกิดจากความไม่สมหวังในรัก
เราไม่มี “การสูญเสีย” มีแ ต่ “การได้รับ” คือ “ประสบการณ์” ในการรู้จัก
ชีวิต รู้จักทุกข์ รู้จักใจตัวเอง รู้ถึงค วามไม่เที่ยง และธรรมะ
สารบัญ 
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ร่วมส่งบทความ

ได้ฝึกริเริ่มวลีสะดุดใจ ซึ่งเป็นแม่บทของกรรมที่ทำ
นิตยสารเล่มนี้จะเป็นนิตยสารคุณภาพได้ ก็ด้วยเนื้อ ให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสุดยอด เนือ่ งจากแง่
คิดดีี ๆ จะช่วยให้คนอ่านคิดดี หรือได้คิดเพื่อเปลี่ยน
หาดี ๆ ภายในฉบับที่จัดสรรลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
แปลงชีวิต วิบากที่ย้อนกลับมาสนองตอบแทนคุณ ก็
หากคุณผู้อ่านท่านใด มีความสามารถในการเขียน คือการผุดไอเดียเหมือนน้ำพุไม่รู้จบรู้สิ้น กับทั้งเป็นที่
มีศรัทธา และความเข้าใจในคำสอนของพุทธศาสนา ยอมรับในวงกว้างด้วย
ไม่ว่าจะในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง หรือเบื้องปลาย กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น หรือแปลมาจาก
และมี ใจรักที่อยากจะสื่อสารถ่ายทอดสิ่งนั้นให้กับ ภาษาอังกฤษ กรุณาระบุแหล่งที่มา หรือชื่อของบุคคล
ผู้อื่นได้ทราบ และได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น เช่น ผู้เป็นเจ้าของคำคมด้วยนะคะ
เดียวกับที่เราอาจเคยได้รับจากผู้อื่นมาแล้ว ก็ขอ
เชิ ญ ทุ ก ท่ า นส่ ง บทความมาร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
เนื้อหา: เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งใน
ธรรมะใกล้ตัว ด้วยกันนะคะ
ชีวิตของคุณ ที่มีเกร็ดข้อคิดทางธรรม หรือข้อคิดดี ๆ
คุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนฝีมือเลิศ แต่หากมี อันเป็นประโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ ในรูปแบบที่
ใจที่คิดอยากจะถ่ายทอด มีสิ่งที่คิดว่าอยากแบ่งปัน เสมือนอ่านเล่น ๆ แต่อ่านจบแล้ว ผู้อ่านได้เกร็ดธรรม
ความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับคนอื่น ๆ ก็ลองเขียนส่ง หรือข้อคิดดี ๆ ติดกลับไปด้วย
เข้ามาได้เลยค่ะ
คอลัมน์: กวีธรรมะ
เนื้อหา: พื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกวีธรรมะทั้งหลาย
๑. คอลัมน์ที่เปิดรับบทความ
โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาวของบทกวี หรือ
หากจะคั
ดเอาบทกวีทน่ี า่ ประทับใจ ให้แง่คดิ อะไรในเชิง
คอลัมน์: ธรรมะจากคนสู้กิเลส
เนื้อหา: เปิดโอกาสให้คุณๆ ได้เล่าประสบการณ์ บวก ก็สามารถนำมาลงได้เช่นกัน แต่ถ้าให้ดี กลั่น
จริงของตนเอง ว่าผ่านอะไรมาบ้าง มีอะไรเป็นข้อคิด กรองออกมาด้วยตนเองได้ ก็ยิ่งดีค่ะ
ที่เป็นประโยชน์บ้าง อะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่ง กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น ต้องระบุที่มาที่
กลายเป็นคนดีขึ้นมา และทำให้คนมีกิเลสเยอะกลาย ไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะ
เป็นคนกิเลสบางลงได้ มีแต่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง
คอลัมน์: เที่ยววัด
แล้วเท่านั้น จึงจะเขียน ธรรมะใกล้ตัว ได้สำเร็จ
เนื้อหา: รับหมดไม่ว่าจะเป็นวัดสวยหรือสถานที่
ปฏิบัติธรรม ข้อมูลข่าวสารจากทั่วประเทศนั้น ไม่มีวนั
คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เนื้อหา: เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบ ที่ ใครคนเดียวจะรู้ ได้หมด ถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่กนั
เขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ ในโลก ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล
ธรรมะ เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวให้คนได้ข้อคิดข้อธรรม กติกา: นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บรรยากาศ
ผ่านความสนุกของรูปแบบนิยายหรือเรื่องสั้นได้อย่าง ปฏิปทา ฯลฯ ของวัดแล้ว ต้องขอรบกวนส่งภาพสวย ๆ
มาประกอบบทความด้วยนะคะ
เพลิดเพลิน
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คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวมข้อคิด หรือคำคมของบุคคลต่าง ๆ
ที่เคยได้ยินมาแล้วสะดุดใจ มาบอกต่อ ยิ่งถ้าใคร
สามารถสร้างสรรค์วรรคทองได้เองยิ่งดี เพราะจะ

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนื้อหา: ร่วมบอกเล่าประสบการณ์จริง ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นทั้งธรรมทาน
และเป็นทั้งกำลังใจ สำหรับผู้ที่กำลังร่วมเดินทางอยู่

บนเส้นอริยมรรคเส้นเดียวกันนี้

http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html

คอลัมน์: ของฝากจากหมอ
เนื้อหา: นำเสนอข่าวสารในวงการแพทย์ หรือสาระ
น่ารูอ้ นั เป็นประโยชน์เกีย่ วกับสุขภาพ ทีค่ นทัว่ ไปสนใจ
หรือนำไปใช้ ได้ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อ่าน จาก
แง่มุมต่าง ๆ ที่แพทย์แต่ละแขนงมีความรู้ความเชี่ยว
ชาญต่าง ๆ กัน
กติกา:
• หากเป็ น บทความที่ แ นะนำให้ มี ก ารทดลอง
กินยา หรือแนะนำให้ผู้อ่านปฏิบัติตามด้วย ขอ
จำกัดเฉพาะผู้เขียน ที่เป็นผู้เรียนหรือทำงานใน
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกันการ
นำเสนอข้อมูลทีค่ ลาดเคลือ่ น และอาจส่งผลต่อ
ผู้อ่านได้ค่ะ
• หากนำเสนอประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ ใน
วงการแพทย์ ขอให้มีการอ้างอิงด้วย เช่น มา
จากงานวิจยั ชิน้ ไหน หรือหากเป็นเพียงความเห็น
ส่วนตัวของหมอ ก็กรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะ

๒.๒ จัดรูปแบบตามหลักงานเขียนภาษาไทย
เพื่อให้ทุกบทความมีลักษณะของการจัดพิมพ์ที่สอด
คล้องกัน ขอให้ ใช้การจัดรูปแบบในลักษณะดังนีน้ ะคะ

๒. อ่านสักนิด ก่อนคิดเขียน

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่า
ผลกรรมข้อกาเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น” (อ่านง่ายกว่าค่ะ)
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เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ มีงานเขียนส่งเข้ามาเป็น
จำนวนมากชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลด
เวลา และลดภาระให้กบั อาสาสมัคร ในการเข้ามาช่วย
กันคัดเลือก และพิสูจน์อักษรของทุกบทความ ต้อง
ขอรบกวนผู้ส่งบทความ เรียบเรียงงานเขียนตามแนว
ทางดังนี้ด้วยนะคะ

•

•

เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมาย
ตกใจ (!)
เขียนติดตัวหนังสือด้านหน้า และวรรคด้านหลัง
เช่น “อ้าว! เธอไม่ ได้ ไปกับเขาหรอกหรือ? ฉัน
นึกว่าเธอไปด้วยเสียอีก”
การตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
สำหรับคนที่นิยมเขียนแบบเคาะ [Enter] เพื่อ
ตัดขึน้ บรรทัดใหม่ แทนการรวบคำอัตโนมัตขิ อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้ช่วยดูการตัด
คำด้วยนะคะว่าตัดได้อย่างเหมาะสม คืออ่าน
ได้ลื่น ไม่สะดุด ไม่แยกคำ หรือไม่ขึ้นบรรทัด
ใหม่ผ่ากลางวลีที่ควรอ่านต่อเนื่องกัน โดยไม่
จำเป็น เช่น

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่าผลกรรม
ข้อกาเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น”

หรือดูหลักเกณฑ์อื่น ๆ ได้จากที่นี่เพิ่มเติมด้วยก็ ได้ค่ะ
ราชบัณฑิตยสถาน > หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
http://www.royin.go.th/th/profile/index.php

๒.๓ ความถูกต้องของฉันทลักษณ์สำหรับชิ้นงาน
ร้อยกรอง
๒.๑ ตรวจทานคำถูกผิดให้เรียบร้อย
ก่อนส่งบทความ รบกวนผูเ้ ขียนทุกท่านช่วยตรวจทาน สำหรั บ ท่ า นที่ แ ต่ ง ร้ อ ยกรองเข้ า มาร่ ว มในคอลั ม น์
ให้แน่ ใจก่อนนะคะว่า ไม่มีจุดไหนพิมพ์ตกหล่น พิมพ์ กวีธรรม ขอให้ตรวจทานให้แน่ ใจสักนิดนะคะว่า
เกิน พิมพ์ผิดพลาด หรือเขียนตัวสะกดไม่ถูกต้อง บทกลอนนั้น ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แล้วหรือยัง จะ
ได้ ช่ ว ยกั น ใส่ ใ จและเผยแพร่ แ ต่ ใ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งให้
ผ่านสายตาของผู้เขียนแล้ว
ผู้อื่นกันค่ะ
หากไม่แน่ ใจตัวสะกดของคำไหน สามารถตรวจสอบ
คุณผู้อ่านสามารถตรวจสอบ หรือหาความรู้เพิ่มเติม
ได้จากที่นี่เลยค่ะ
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกวี ไทยได้จากที่นี่ด้วยนะคะ
เว็บเครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

ร้อยกรองของไทย
(โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย)
http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/index.html

ได้เร็วขึ้นค่ะ
๓.๒ แนบไฟล์ Word มาด้วยทุกครั้ง
หากแปะเนื้อความลงในกระทู้เลย ฟอร์แมทต่าง ๆ
เช่น ตัวหนา ตัวบาง ตัวเอียง จะหายไปค่ะ เพื่อ
ความสะดวก รบกวนทุกท่านแนบไฟล์ Word ที่พิมพ์
ไว้มาด้วยนะคะ (ในหน้าโพสต์ จะมีปุ่ม Browse
ให้เลือก Attach File ได้เลยค่ะ)

๒.๔ ความยาวของบทความ และการจัดย่อหน้า
ปกติแล้วเราไม่จำกัดความยาวของชิน้ งานในทุกคอลัมน์
ค่ะ แต่ก็อยากให้ผู้เขียนใช้ดุลยพินิจดูด้วยค่ะว่า ความ
ยาวประมาณใดน่าจะเหมาะสม โดยลองดูจากบทความ
ที่ลงในเล่ม และลองเทียบเคียงความรู้สึกในฐานะผู้
ใครมีรูปประกอบ ก็ Attach มาด้วยวิธีเดียวกันนี้เลย
อ่านดูนะคะ
นะคะ
สำหรับเรื่องสั้น หรือนวนิยาย ที่อาจมีความยาวมาก
กว่าบทความอื่น ๆ และมีการเปลี่ยนฉากอยู่บ้าง อย่า และหากไฟล์มีขนาดใหญ่ ทำเป็น zip เสียก่อน ก็จะ
ลืมเบรกสายตาผู้อ่าน โดยการขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อถึง ช่วยประหยัดพื้นที่ ได้ ไม่น้อยค่ะ
จุดหนึ่ง ๆ ของเรื่องที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะการ
เขียนเป็นพรืด เห็นแต่ตัวหนังสือติด ๆ กันลงมายาว ๆ
๔. ส่งแล้วจะได้ลงหรือไม่
จะลดทอนความน่ า อ่ า นของบทความไปอย่ า งน่ า
ปกติแล้ว เวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้าง หากบทความ
เสียดายค่ะ
นั้น ให้เนื้อหาสาระที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลกันในทางสว่าง
หากบทความใด อ่านยาก ๆ หรือมีจุดบกพร่องที่ต้อง และเป็ น แนวทางที่ ต รงตามแนวทางคำสอนของ
แก้ ไขเยอะมาก ๆ ทางทีมงานอาจจะต้องขออนุญาต พระพุทธเจ้า หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านจากผู้รู้จริง
ในด้านที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้รับการลงแน่นอนค่ะ
เก็บไว้เป็นอันดับหลัง ๆ ก่อนนะคะ
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๓. ส่งบทความได้ที่ ไหน อย่างไร

๓.๑ กระดานส่งบทความ
เมื่อเขียน
อ่านทาน
และตรวจทาน
บทความพร้อมส่งเรียบร้อยแล้ว งานเขียนทุกชิ้น
สามารถโพสท์ส่งได้ที่ กระดาน “ส่งบทความ”
ได้เลยค่ะ ที่: http://dungtrin.com/forum/viewforum.php?f=2
โดยหัวข้อกระทู้ ขอให้ ใช้ฟอร์แมทลักษณะนี้นะคะ
(ชื่อคอลัมน์) ชื่อเรื่อง โดย ชื่อผู้แต่ง
เช่น
(สัพเพเหระธรรม) เทพธิดาโรงทาน โดย คนไกลวัด
(ธรรมะปฏิบัติ) เส้นทางการปฏิบัติ 1 โดย satima
(ของฝากจากหมอ) เครียดได้...แต่อย่านาน โดย หมออติ

เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถจัดหมวดหมู่ของชิ้นงาน

ทัง้ นี้ รวมถึงความยากง่ายในการอ่านพิจารณาบทความ
การแก้ ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ในงานพิสูจน์อักษร หาก
เป็นไปอย่างคล่องตัว ก็จะช่วยให้พิจารณาชิ้นงานได้
ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
แต่หากบทความใด ยังไม่ ได้รับคัดเลือกให้ลง ก็อย่า
เพิ่งหมดกำลังใจนะคะ วันหนึ่ง คุณอาจรู้อะไรดี ๆ และ
เขียนอะไรดี ๆ ในมุมที่ ใครยังไม่เห็นเหมือนคุณอีกก็
ได้ค่ะ : )
และถ้ า อยากเริ่ ม ต้ น การเป็ น นั ก เขี ย นธรรมะที่ ดี
ก็ลองติดตามอ่านคอลัมน์ เขียนให้คนเป็นเทวดา
ที่คุณ ‘ดังตฤณ’ มาช่วยเขียนเป็นนักเขียนประจำให้
ทุกสัปดาห์ดูนะคะ
ขออนุโมทนาในจิตอันมีธรรมเป็นทานของทุกท่านค่ะ
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ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

มาร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลัง ที่ช่วยสร้างภาพใหม่ ให้กับพระพุทธศาสนา
ด้วยการร่วมส่งบทความ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่ม หรือที่
http://dungtrin.com/dharmaathand/

