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สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณผู้อ่าน ที่ส่งคำตอบเข้ามาร่วมสนุก
และแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก กับคำถามในฉบับที่แล้วกันด้วยนะคะ
ส่วนใครเป็นผู้โชคดีกันบ้าง รายชื่อเฉลยอยู่ด้านล่างนี้แล้วค่ะ : )
คำถามฉบับที่แล้ว ได้ชวนคุณผู้อ่านนึกทบทวนและแบ่งปันประสบการณ์กันเข้ามาว่า
“ธรรมะ ได้ช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นหรือไม่ อย่างไร?”
http://dharmaathand.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3271
ได้เข้าไปกวาดตาอ่านคำตอบของแต่ละท่านแล้ว ก็พลอยรู้สึกอิ่มใจไปด้วยค่ะ : )
คำตอบส่วนใหญ่บ่งบอกถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากภายใน และจิตใจที่ทุกข์น้อยลง
นั่งไล่อ่านไปทีละหน้าแล้ว ก็สัมผัสได้จากหลาย ๆ คำตอบค่ะว่า
นั่นเป็นความรู้สึกศรัทธาและนอบน้อมต่อธรรมะที่เกิดจากใจจริง ๆ
ไม่ได้เป็นเพียงตัวหนังสือที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเกินจริงเพียงเพื่อเอารางวัล
ขึ้นชื่อว่า “ความสุข...” ใคร ๆ ก็อยากได้นะคะ
แต่เอาเข้าจริง ก็กลับไม่ค่อยจะมีใครอยากลุกขึ้นมา ออกแรงเดิน
เพื่อไปให้ถึง “ความสุขที่แท้จริง” อย่างจริงจังกันสักเท่าใดนัก
มีด้วยหรือ ความสุขที่แท้จริง สุขชนิดที่สุขแล้วไม่มอดดับกลับแห้งเหี่ยวลงไปอีกเลย?
ถ้าเทียบกับคนทั้งโลก ก็คงมีคนเพียงหยิบมือ ที่จะรู้ว่ามีคำสอนเพื่อสิ่งนี้อยู่ในโลกด้วย
บางคนไม่รู้ และไม่สนใจ... บางคนเคยรู้ เคยได้ยินผ่าน ๆ แต่ไม่ได้สนใจ...
บางคนรู้และสนใจ แต่ยังไม่รู้วิธี... บางคนรู้แล้วถึงวิธี แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ...
บางคนรู้และเริ่มลงมือปฏิบัติ แต่ไม่เคยทำได้ต่อเนื่อง...
มีคนเพียงน้อยเท่าน้อย ที่ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จนได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจ ว่า “ความสุขที่แท้” นั้นมีอยู่จริง และไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย
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และขึ้นชื่อว่า “ความทุกข์...” ก็แน่นอนว่า ไม่มีใครอยากได้ ไม่มีใครอยากเจอ
แต่เอาเข้าจริง ก็กลับไม่ค่อยจะมีใครอยากลุกขึ้นมา สลัดแรงดึงดูด
ที่ตรึงเราให้จมอยู่กับ “วงจรความทุกข์ไม่รู้จบ” กันอย่างจริงจังสักเท่าใดนัก
หลายคนเริ่มเห็นแสงรำไร และเริ่มจะเข้าใจธรรมะ ก็ตอนมีความทุกข์หนัก ๆ นี่เอง
แต่คราบน้ำตายังไม่ทันจางหาย ความสุขอันใหม่ก็ล่อลวงให้เผลอเพลินไปอีกอย่างแยบยล
ชนิดที่ไม่รู้ว่า จะต้องรอให้ตัวเองทุกข์จนที่สุดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกสักกี่ครั้ง
จึงจะเข็ดขยาดจริงจัง และใช้ทุกข์นั้นเป็นแรงผลักดัน เพื่อจะเป็นอิสระเหนือมันสักที
บางคนเกิดมาไม่เคยรู้เลยว่า สิ่งนี้ไม่ดี เหตุเหล่านี้ทำให้ทุกข์ จึงทำไปตามแรงกระตุ้น...
บางคนเคยรู้ เคยได้ยินมาว่าทำแล้วไม่ดี แต่ก็เลือกที่จะทำ เพราะไม่ได้คิดจะสนใจผล...
บางคนรู้แล้วว่าทำแล้วไม่ดีแน่ แต่ก็ยังอดไม่ได้ เพราะทนกิเลสที่ล่อใจอยู่ตรงหน้าไม่ไหว...
หลายครั้ง คนเรามักชอบมองใกล้
มองเห็น และอยากเอา แต่ความสุขฉาบฉวยเฉพาะหน้า
ยอมให้หมอกควันบดบังทัศนวิสัยที่เคยเห็นอะไรดี ๆ ไกลตาไปชั่วขณะ
เหมือนทั้งที่รู้กันอยู่นี่แหละว่า ไข่แดง แป้ง ชีส น้ำอัดลม ขนมปัง ของหวาน น้ำตาลท่วม
ทานมาก ๆ แล้วน้ำตาลอาจสูง ไขมันอาจจุกเส้นเลือดตายได้ แต่ก็อาหารเหล่านี้แหละที่ขายดี
ถ้ามีข้าวกล้อง ขนมแท่งธัญพืช กับน้ำผักปั่นสีเขียวข้น มาวางให้เลือกตักข้าง ๆ กัน
หลายคนก็คงเลือกอาหารเซ็ทอ้วนข้างบน มาทานสนองความต้องการกันก่อนแน่นอน
“ไม่เป็นไรหรอก นาน ๆ ที...” (ซ้ำ ๑๐ ครั้ง) : ) พออิ่มแล้วค่อย “ไม่น่าเลยเรา...”
เหมือนที่ทุกคนรู้ว่า การออกกำลังกาย เป็นยาวิเศษที่จะช่วยยืดอายุไขออกไปอีกหลายปี
ช่วยให้มีจิตใจที่แจ่มใส และพลานามัยที่สมบูรณ์ ตามสโลแกนรณรงค์เพื่อสุขภาพ
แต่จะมีสักกี่คน ที่ปฏิวัติตัวเอง ลุกขึ้นมาออกกำลังกายแบบนั้นได้จนเป็นนิสัย
ทุกฟิตเนสจึงมักมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่เอาเงินไปทิ้งให้เขาใช้เล่น
โดยแทบไม่ไปเยี่ยมเยือนเลย
“ความสุขที่แท้จริง” ก็เป็นเป้าหมายที่ต้องออกแรงเดินอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความตั้งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และอดทน ข้ามระยะเวลาอันยาวนาน
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ร้อยกรองของไทย 
(โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย)
http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/index.html

ได้เร็วขึ้นค่ะ

๓.๒ แนบไฟล์ Word มาด้วยทุกครั้ง

หากแปะเนื้อความลงในกระทูเ้ลย ฟอร์แมทต่าง ๆ

๒.๔ ความยาวของบทความ และการจัดย่อหน้า เช่น ตัวห นา ตัวบ าง ตัวเอียง จะหายไปคะ่ เพือ่ ค วาม
ปกติแล้วเราไม่จำกัดความยาวของชิ้นงานในทุกคอ
ลัมน์ค่ะ แต่ก็อยากให้ผู้เขียนใช้ดุลยพินิจดูด้วยค่ะว่า
ความยาวประมาณใดน่าจะเหมาะสม โดยลองดูจาก
บทความทลี่ งในเล่ม และลองเทียบเคียงความรสู้ กึ ใน
ฐานะผู้อ่านดูนะคะ
สำหรับเรื่องสั้น หรือนวนิยาย ที่อาจมีความยาวมาก
กว่าบ ทความอนื่  ๆ และมกี ารเปลีย่ นฉากอยูบ่ า้ ง อย่า
ลืมเบรกสายตาผู้อ่าน โดยการขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อถึง
จุดหนึ่ง ๆ ของเรื่องที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะ
การเขียนเป็นพรืด เห็นแต่ตัวหนังสือติด ๆ กันลงมา
ยาว ๆ จะลดทอนความน่าอ่านของบทความไปอย่าง
น่าเสียดายค่ะ

สะดวก รบกวนทุกท่านแนบไฟล์ Word ทีพ่ ิมพ์ ไว้มา
ด้วยนะคะ (ในหน้าโพสต์ จะมปี ุ่ม Browse ให้เลือก
Attach File ได้เลยค่ะ)
ใครมีรูปประกอบ ก็ Attach มาด้วยวิธีเดียวกันนี้เลย
นะคะ
และหากไฟล์มีขนาดใหญ่ ทำเป็น zip เสียก่อน ก็จะ
ช่วยประหยัดพื้นที่ ได้ ไม่น้อยค่ะ

�

๔. ส่งแล้วจะได้ลงหรือไม่

ปกติแล้ว เวทีแห่งนเี้ ป็นเวทีท เี่ ปิดก ว้าง หากบทความ
นัน้ ให้เนือ้ หาสาระทเี่ ป็นไปเพือ่ เกือ้ กูลก นั ในทางสว่าง
หากบทความใด อ่านยาก ๆ หรือม จี ดุ บ กพร่องทตี่ อ้ ง และเป็นแนวทางที่ตรงตามแนวทางคำสอนของ
แก้ ไขเยอะมาก ๆ ทางทีมงานอาจจะต้องขออนุญาต พระพุทธเจ้า หรือเป็นประโยชน์ต่อผ ู้อ่านจากผู้รู้จริง
เก็บไว้เป็นอันดับหลัง ๆ ก่อนนะคะ
ในด้านที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้ร ับการลงแน่นอนค่ะ

�

๓. ส่งบทความได้ที่ ไหน อย่างไร
๓.๑ กระดานส่งบทความ

ทั้งนี้ รวมถึงความยากง่ายในการอ่านพิจารณา
บทความ การแก้ ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ในงานพิสูจน์
อักษร หากเป็นไปอย่างคล่องตัว ก็จ ะชว่ ยให้พ จิ ารณา
ชิ้นงานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

เมือ่ เขียน อ่านทาน และตรวจทาน บทความพร้อมสง่ 
แต่หากบทความใด ยังไม่ ได้รับคัดเลือกให้ลง ก็อย่า
เรียบร้อยแล้ว งานเขียนทกุ ช นิ้ สามารถโพสท์สง่ ได้ที่
เพิ่งห มดกำลังใจนะคะ วันหนึ่ง คุณอาจรู้อะไรดี ๆ
กระดาน “ส่งบทความ” ได้เลยค่ะ ที่:
และเขียนอะไรดี ๆ ในมุมที่ ใครยังไม่เห็นเหมือนคุณ
http://dungtrin.com/forum/viewforum.php?f=2
อีกก็ ได้ค่ะ : )
โดยหัวข้อกระทู้ ขอให้ ใช้ฟอร์แมทลักษณะนี้นะคะ
และถา้ อ ยากเริม่ ต น้ ก ารเป็นน กั เขียนธรรมะทดี่ ี ก็ล อง
(ชื่อคอลัมน์) ชื่อเรื่อง โดย ชื่อผ ู้แต่ง
ติดตามอา่ นคอลัมน์ เขียนให้ค นเป็นเทวดา ทีค่ ณ
ุ ‘ดัง
ตฤณ’ มาช่วยเขียนเป็นน ักเขียนประจำให้ทุกสัปดาห์
เช่น
ดูนะคะ
(สัพเพเหระธรรม) เทพธิดาโรงทาน โดย คนไกลวัด
(ธรรมะปฏิบัติ) เส้นทางการปฏิบัติ 1 โดย satima
(ของฝากจากหมอ) เครียดได้...แต่อย่านาน โดย หมออติ

เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถจัดหมวดหมู่ของชิ้นงาน

ขออนุโมทนาในจิตอันม ีธรรมเป็นทานของทุกท่านค่ะ

�

เป็นทั้งกำลังใจ สำหรับผ ู้ที่กำลังร ่วมเดินทางอยู่บน http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html
เส้นอริยมรรคเส้นเดียวกันนี้
คอลัมน์: ของฝากจากหมอ
เนื้อหา: นำเสนอข่าวสารในวงการแพทย์ หรือ
สาระน่ารู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ ที่คน
ทั่วไปสนใจ หรือนำไปใช้ ได้ เพื่อเป็นว ิทยาทานให้กับ
ผู้อ่าน จากแง่มุมต่าง ๆ ที่แพทย์แ ต่ละแขนงมีความรู้
ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ กัน
กติกา:
• หากเป็นบทความที่แนะนำให้มีการทดลองกิน
ยา หรือแนะนำให้ผอู้ ่านปฏิบัติตามด้วย ขอ
จำกัดเฉพาะผู้เขียน ที่เป็นผเู้รียนหรือท ำงาน
ในสาขาวิชาชีพท ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกัน
การนำเสนอขอ้ มูลท คี่ ลาดเคลือ่ น และอาจสง่ ผล
ต่อผู้อ่านได้ค่ะ
• หากนำเสนอประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ ใน
วงการแพทย์ ขอให้ม ีการอ้างอิงด้วย เช่น มา
จากงานวจิ ยั ช นิ้ ไหน หรือห ากเป็นเพียงความเห็น
ส่วนตัวของหมอ ก็กรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะ

�

๒.๒ จัดรูปแ บบตามหลักง านเขียนภาษาไทย

เพื่ อ ให้ทุ ก บ ทความมี ลั ก ษณะข องก ารจั ด พิ ม พ์ ที่ 
สอดคล้องกัน ขอให้ ใช้การจัดร ูปแบบในลักษณะดังนี้
นะคะ
• เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมาย
ตกใจ (!)
เขียนตดิ ตัวห นังสือด า้ นหน้า และวรรคดา้ นหลัง
เช่น “อ้าว! เธอไม่ ได้ ไปกับเขาหรอกหรือ? ฉัน
นึกว ่าเธอไปด้วยเสียอีก”
• การตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
สำหรับคนที่นิยมเขียนแบบเคาะ [Enter] เพื่อ
ตัดข นึ้ บ รรทัดใหม่ แทนการรวบคำอตั โนมัตขิ อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้ช่วยดูการตัด
คำด้วยนะคะว่าตัดได้อย่างเหมาะสม คืออ่าน
ได้ลื่น ไม่ส ะดุด ไม่แ ยกคำ หรือไม่ข ึ้นบ รรทัด
ใหม่ผ่าก ลางวลีทคี่ วรอ่านต่อเนื่องกัน โดยไม่
จำเป็น เช่น
“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่าผลกรรม
ข้อกาเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น”

๒. อ่านสักนิด ก่อนคิดเขียน

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่า
เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ มีงานเขียนส่งเข้ามาเป็น ผลกรรมข้อก าเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น” (อ่านง่ายกว่าค่ะ)
จำนวนมากชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลด หรือดหู ลักเกณฑ์อื่น ๆ ได้จากที่นี่เพิ่มเติมด ้วยก็ ได้ค ่ะ
เวลา และลดภาระให้กับอ าสาสมัคร ในการเข้ามา
ช่วยกันค ัดเลือก และพิสูจน์อักษรของทุกบ ทความ ราชบัณฑิตยสถาน > หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ต้องขอรบกวนผสู้ ง่ บ ทความ เรียบเรียงงานเขียนตาม http://www.royin.go.th/th/profile/index.php
แนวทางดังนี้ด้วยนะคะ
๒.๓ ความถูกต้องของฉันทลักษณ์ส ำหรับชิ้น

๒.๑ ตรวจทานคำถูกผิดให้เรียบร้อย

ก่อนสง่ บ ทความ รบกวนผเู้ ขียนทกุ ท า่ นชว่ ยตรวจทาน
ให้แน่ ใจก่อนนะคะว่า ไม่มจี ุดไหนพิมพ์ต กหล่น พิมพ์
เกิน พิมพ์ผ ดิ พ ลาด หรือเขียนตวั สะกดไม่ถ กู ต อ้ ง ผ่าน
สายตาของผู้เขียนแล้ว

งานร้อยกรอง

สำหรับท่านที่แต่งร้อยกรองเข้ามาร่วมในคอลัมน์
กวีธรรม ขอให้ต รวจทานให้แน่ ใจสักนิดนะคะว่า
บทกลอนนั้น ถูกต ้องตามฉันทลักษณ์แล้วห รือยัง จะ
ได้ช่วยกันใส่ ใจและเผยแพร่แต่ ในสิ่งทถี่ ูกต้องให้ผู้อื่น
กันค่ะ

หากไม่แน่ ใจตัวสะกดของคำไหน สามารถตรวจสอบ
คุณผู้อ่านสามารถตรวจสอบ หรือห าความรู้เพิ่มเติม
ได้จากที่นี่เลยค่ะ
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกวี ไทยได้จากที่นี่ด้วยนะคะ
เว็บเครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

ผู้กล้าหาญ ผู้อดทน ผู้เสียสละ และผู้เพียรโดยชอบเท่านั้น จึงจะมีโอกาสไปได้ถึง
แต่หลายครั้ง แม้จะตั้งศรัทธานั้นไว้ในใจ หลายคนก็ยังล้มลุกคลุกคลานกันอยู่ข้างทางนี่เอง
เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะความเจ้าเล่ห์เจ้ากลของกิเลส ที่ชอบมากระซิบข้างหูเราว่า
“เหนื่อยแล้ว นอนก่อนเถอะ...” “พรุ่งนี้ก็ได้...” “นาน ๆ ทีน่า...” “ขออีกนิดนึง...”
“กำลังสนุกเลย...” “เดี๋ยวขอไปทำอันนี้แป๊บนึงก่อน...” “ไม่เห็นได้เรื่องเลย พอดีกว่า” ฯลฯ
แล้วการเอาใจเจ้าความสุขเฉพาะหน้า ที่สะสมหลาย ๆ ครั้ง
ก็กลายเป็นข้ออ้างให้ใจที่เหลาะแหละ ได้เหลาะแหละเป็นนิสัยไปจนทุกครั้ง
แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไร
กับการหวังผลอันเลิศ ในขณะที่ยังเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นอุปสรรค
มนุษย์เราทุกวันนี้ อ่อนแอลงเรื่อย ๆ และความอดทนก็ต่ำกันลงเรื่อย ๆ นะคะ
รู้ตัวอีกที เราก็พากันมาอยู่ในยุควัตถุนิยมแบบฟาสต์ฟู้ดเต็มรูปแบบกันหมดแล้ว
มีแต่คนขายความสำเร็จง่าย ๆ หันไปทางไหน สินค้าและบริการทุกอย่าง สำเร็จรูปกันหมด
แต่ “ความสุขที่แท้จริง” ไม่ได้ผันแปร วิ่งไปทางโน้นที ทางนี้ทีตามโลก
และไม่ได้ได้มาด้วยวิธีฉีกซอง เทใส่ชาม ตามด้วยน้ำร้อน แล้วนอนรอสามนาที ง่าย ๆ
อย่างนั้น
ทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงด้วยตัวเองทั้งสิ้น แต่ไม่ต้องลงแรงขนาดพากันออกธุดงค์ในป่าก็ได้
แค่มีชีวิตอย่างเดิม และใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่แหละ
เพียงแต่ตั้งเป้าให้ถูกก่อนว่าเราไม่ได้จะ “ทำ” เพื่อจะ “เอา” อะไร
เราเพียงแค่จะ “เรียนรู้” ความเป็นไปของกายใจโดยธรรมชาติอย่างที่มันเป็นเท่านั้น
ถ้าจับคีย์สำคัญได้ว่า ความสุขที่แท้จริง
อยู่ตรงที่ยอมรับได้อย่างประจักษ์แจ้งแก่ใจว่า “ทุกอย่างเกิดแล้วดับ”
แล้วเราคอยตามรู้ ตามดู ความจริงนี้ผ่านกายผ่านจิตไปทีละนิดทุก ๆ วัน
ก็เรียกว่าเรากำลังศึกษาธรรมะอยู่ทุกลมหายใจแล้ว
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ร่วมส่งบทความ

เครียด เดี๋ยวก็ดับ.. ฟุ้งซ่าน เดี๋ยวก็ดับ... เสียใจ เดี๋ยวก็ดับ... สุข เดี๋ยวก็ดับ...
แล้วเดี๋ยวก็โกรธ... เดี๋ยวก็น้อยใจ... เดี๋ยวก็รำคาญ... เดี๋ยวก็สงบเย็น...
สังเกตเห็นสภาพที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ได้ ก็เรียกว่าปฏิบัติเสร็จไปครั้งหนึ่ง ๆ แล้ว
อย่าคิดว่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่มีผลนะคะ
บางคนเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทำแล้วฟุ้งซ่าน มีสติบ้าง ฟุ้งไปฟุ้งมาบ้าง
แล้วก็คิดว่า ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลย พานจะเลิกปฏิบัติเอา
อันนี้ต้องกลับไปที่หลักเดิมก่อนว่า เราไม่ได้ “ทำ” เพื่อ “เอา” อะไร
เราแค่ “ศึกษา” กายใจเพื่อให้รู้ทันความเคลื่อนไหวโดยความเป็นธรรมชาติของมัน
รู้น้อยบ้าง รู้บ่อยบ้าง ฟุ้งบ้าง แต่สะสมไปทีละนิด อย่างน้อยก็ได้กำลัง ได้วินัยในตนเอง
หลวงพ่อผู้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่ง เคยเปรียบให้ฟังง่าย ๆ ค่ะว่า
เหมือนกางเกงยีนส์ของเรานี่แหละ ใส่ทุกวัน เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเดิม
แต่รู้ตัวอีกที อ้าว... กระเป๋ากางเกงขาดลุ่ยไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านก็เคยพูดให้กำลังใจไว้อย่างน่าฟังครั้งหนึ่งนะคะว่า
“การภาวนานั้น ใช้เวลาสะสมยาวนาน ไม่ใช่ชาติเดียว
ถ้าความจำดี ๆ แล้วจะรู้ว่าทำกันมานานมากเลย
แต่ละคน แต่ละคน กว่าพวกเราจะมานั่งตรงนี้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ฟังธรรมะ
พวกที่ไม่เคยฟังธรรมะ จะไม่ได้มานั่งตรงนี้
ใจมันจะไม่เอา ใจมันจะไม่ยอม จะฟุ้งซ่าน จิตจะแตกกระจาย ๆ รับไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้น พวกเราสะสมกันมาพอสมควร มีกำลัง
อย่างน้อยมีศรัทธา มีวิริยะ เป็นต้นทุนไว้
อย่าท้อถอยนะ อย่าท้อถอย…
วันนี้ยังไม่พ้น วันหน้าก็พ้น ต้องสู้ ต้องเดิน ต้องทำเอา
นั่ง ๆ นอน ๆ มีแต่จะจมกิเลสตายไปวันหนึ่ง วันหนึ่ง
มีแต่จะจมความทุกข์ตายไปวันหนึ่ง วันหนึ่ง”
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นิตยสารเล่มน จี้ ะเป็นน ติ ยสารคณ
ุ ภาพได้ ก็ด ว้ ยเนือ้ หา
ดี ๆ ภายในฉบับที่จัดสรรลงอย่างต่อเนื่องนะคะ

ได้ฝ กึ ร เิ ริม่ ว ลีส ะดุดใจ ซึง่ เป็นแ ม่บทของกรรมทที่ ำให้
มีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างสุดยอด เนื่องจาก
แง่คิดดีี ๆ จะช่วยให้คนอ่านคิดดี หรือได้คิดเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชีวติ วิบากทยี่ ้อนกลับมาสนองตอบแทน
คุณ ก็ค อื การผดุ ไอเดียเหมือนนำ้ พุไม่รู้จบรู้สนิ้ กับทงั้ 
เป็นที่ยอมรับในวงกว้างด้วย
กติกา: หากเป็นการคัดม าจากที่อื่น หรือแ ปลมาจาก
ภาษาองั กฤษ กรุณาระบุแ หล่งท มี่ า หรือช อื่ ข องบคุ คล
ผู้เป็นเจ้าของคำคมด้วยนะคะ

หากคุณผู้อ่านท่านใด มีความสามารถในการเขียน มี
ศรัทธา และความเข้าใจในคำสอนของพทุ ธศาสนา ไม่
ว่าจะในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง หรือเบื้องปลาย
และมี ใจรกั ท อี่ ยากจะสอื่ สารถา่ ยทอดสงิ่ น นั้ ให้ก บั ผ อู้ นื่ 
ได้ท ราบ และได้ป ระโยชน์จ ากสงิ่ เหล่าน นั้ เช่นเดียวกบั 
ที่เราอาจเคยได้รับจ ากผู้อื่นมาแล้ว ก็ขอเชิญท ุกท่าน คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
ส่งบ ทความมารว่ มเป็นส ว่ นหนึง่ ข อง ธรรมะใกล้ตวั เนื้อหา: เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งใน
ด้วยกันนะคะ
ชีวิตข องคุณ ที่มเีกร็ดข ้อคิดท างธรรม หรือข ้อคิดด ี ๆ
คุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนฝีมือเลิศ แต่หากมี อันเป็นป ระโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ ในรูปแบบที่
ใจที่คิดอยากจะถ่ายทอด มีสิ่งทคี่ ิดว่าอยากแบ่งปัน เสมือนอา่ นเล่น ๆ แต่อ า่ นจบแล้ว ผูอ้ า่ นได้เกร็ดธ รรม
ความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับคนอื่น ๆ ก็ลองเขียนส่ง หรือข้อคิดดี ๆ ติดกลับไปด้วย
เข้ามาได้เลยค่ะ
คอลัมน์: กวีธรรมะ
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เนื้อหา: พื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกวีธ รรมะทั้งหลาย
โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาวของบทกวี หรือ
๑. คอลัมน์ที่เปิดรับบทความ
หากจะคัดเอาบทกวีที่น่าป ระทับใจ ให้แง่ค ิดอะไร
คอลัมน์: ธรรมะจากคนสู้กิเลส
ในเชิงบวก ก็สามารถนำมาลงได้เช่นกัน แต่ถ้าให้ดี
เนื้อหา: เปิดโอกาสให้คุณๆ ได้เล่าประสบการณ์จ ริง กลั่นกรองออกมาด้วยตนเองได้ ก็ยิ่งดคี ่ะ
ของตนเอง ว่าผ า่ นอะไรมาบา้ ง มีอ ะไรเป็นข อ้ คิดท เี่ ป็น กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น ต้องระบุที่มาที่
ประโยชน์บ้าง อะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่ง กลาย ไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะ
เป็นคนดีขึ้นมา และทำให้คนมีกิเลสเยอะกลายเป็น
คนกิเลสบางลงได้ มีแต่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว คอลัมน์: เที่ยววัด
เนื้อหา: รับหมดไม่ว่าจะเป็นวัดสวยหรือสถานที่
เท่านั้น จึงจะเขียน ธรรมะใกล้ตัว ได้สำเร็จ
ปฏิบัติธรรม ข้อมูลข ่าวสารจากทั่วประเทศนั้น ไม่มี
คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
วันที่ ใครคนเดียวจะรู้ ได้หมด ถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาให้
เนื้อหา: เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบ แก่กัน ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล
เขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ ใน กติกา: นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บรรยากาศ
โลกธรรมะ เพือ่ ส ร้างสรรค์เรือ่ งราวให้ค นได้ข อ้ คิดข อ้  ปฏิปทา ฯลฯ ของวัดแ ล้ว ต้องขอรบกวนส่งภาพ
ธรรม ผ่านความสนุกของรูปแ บบนิยายหรือเรื่องสั้น สวย ๆ มาประกอบบทความ อีกทั้งไม่พาชมหรือ
ได้อย่างเพลิดเพลิน
แทรกธรรมะด้านการปฏิบัตทิ ี่ขัดแย้งกับแนวทางของ
นิตยสารนะคะ
คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวมข้อคิด หรือคำคมของบุคคลต่าง ๆ คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
ที่เคยได้ยินมาแล้วสะดุดใจ มาบอกต่อ ยิ่งถ ้าใคร เนือ้ หา: ร่วมบอกเล่าป ระสบการณ์จ ริง ประสบการณ์
สามารถสร้างสรรค์วรรคทองได้เองยิ่งดี เพราะจะ ตรงจากการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นทั้งธรรมทาน และ

จันทราวตีเข้าไปจับชีพจรและตรวจดูบาดแผลทซี่ ีดเผือดจนดูม่วงคล้ำ เจ้าช ายยัง
สลบไสลไม่ได้สติมีพระสาโทซึมทั่วพ ระวรกาย
‘เมื่อค ืนย ังป รกติด อี ยูเ่ลย…พิษท ที่ ำให้อ าการทรุดล งหลังส ชี่ ั่วย ามและทำให้ช ีพจร
เต้นช ้าลงเรื่อยๆ…ท่านสิงหลน่าจ ะช่วยได้’
เจ้าหญิงดำริในพระทัยแล้วห ันไปบอกกล่าว
“เรือนของฉันอ ยู่ไม่ห่างจากที่นี่มากนักแ ละพอมีทางช่วย รออยู่ที่นี่ไม่เกินส องชั่ว
ยาม ฉันจะกลับม าพร้อมหมอและยารักษา”
ศรีร ามจัดทหารตามไปส่งสตรีท ั้งส องยังเรือนที่จันทราวตีเอ่ยถ ึง การไปเยือนของ
เหล่าท หารได้ร ับก ารต้อนรับข ับส จู้ ากหมูเ่ครือญ
 าติก ำมะลอทเี่หล่าอ งครักษ์จ ัดเตรียม
ไว้ เป็นเครื่องช่วยยืนยันต ัวต นของ ‘สาวชาวบ้าน’ ทีเ่จ้าช ายพบกลางป่าได้เป็นอ ย่าง
ดี ภาวณ
ิ ฝี ากขา่ วไปถงึ พ อ่ แ ละผรู้ เู้ ห็นค นอนื่ ในขบวนวา่ ม ภี าระตอ้ งทำอกี ส กั ร ะยะ สตรี
ทั้งสองนางกลับไปยังขบวนของนครราชคฤห์พร้อมท่านหมอสิงหลที่นำยามารักษา
พยาบาลได้ทันเวลา…
ที่ประทับในคืนนั้นมีแสงตะเกียงเรื่อเรืองอยู่ตลอดทั้งคืน โอรสเทวินทร์
วรมันต์ครึ่งตื่นครึ่งฝัน หากลืมตาขึ้นมาครั้งใดก็ได้พบใบหน้าห วานละไมกับดวง
เนตรสุกใสดังหมู่ดาราในเวลามืดมิดวนเวียนอยู่ไม่ห่าง สาวชาวบ้านเฝ้าพยาบาล
เจ้าชายอยู่จนใกล้รุ่งจึงผลอยหลับไปด้วยความอ่อนแรง
(...อ่านตอนต่อไปในฉบับหน้า)
สารบัญ 
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“การปฏิบัติธรรมนั้น ถึงจะต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหน เราก็ต้องอดทน
พวกเราบางคนภาวนาง่าย บางคนภาวนายาก
ถ้าเคยทำมามันก็ง่าย ถ้าไม่เคยทำมันก็ยาก
แต่คนที่มันง่าย เพราะมันเคยยากมาแล้ว ไม่ใช่เพราะฟลุ้ก
เพราะฉะนั้น ถึงจะยากแค่ไหนก็ต้องทำ เพื่อวันข้างหน้าจะง่าย”
ท่านบอกย้ำให้เราได้ตระหนักค่ะว่า
ถ้าได้มาถึงกันตรงนี้แล้ว เชื่อเถอะค่ะว่า เราต้องเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วแน่ ๆ
อย่าให้ทางนั้นอ้อมออกไปอีก เราใกล้เข้ามาแล้ว
วันนั้น ท่านเทศน์บอกแก่ลูกศิษย์ทั้งศาลาเลยค่ะว่า
“พวกเรามีโอกาสแล้ว - ได้นั่งใกล้ ได้ฟังธรรม
แม้นั่งหลังสุด ท้ายห้อง ก็ยังถือว่าใกล้
เหลืออย่างเดียว น้อมนำธรรมะเอาไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรม”
หากใครกำลังท้อแท้กับการปฏิบัติ ก็หวังว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาตักเตือน
คงจะช่วยให้กำลังใจ และชวนกัน “นับหนึ่งใหม่” ได้ทุก ๆ วันนะคะ
“หากยามใดท้อถอย เหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติ
ก็ให้ระลึกถึงภัยข้างหน้าที่จะมีมา
ต้องตระหนักว่า ขณะนี้เรายังอยู่ในมรสุม
อยู่ท่ามกลางคลื่น ภัยนั้นมีอยู่รอบด้าน
เอาไว้ให้ถึงฝั่งเสียก่อน
อย่ามัวแต่เที่ยวเก็บเที่ยวชมดอกไม้
มืดค่ำแล้ว เดี๋ยวจะหาทางออกไม่พบ...” _/|\_
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ / วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์
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เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ
“นิยายอิงธรรมะ” บ้านแสนรัก (๒) ของคุณmayrin
เรื่องราวของบ้านที่เจ้าของหวงแหนจนไม่ยอมจากไปไหน ไม่ยอมให้ใครย่างกรายเข้ามาจน
กระทั่งได้ที่พักพิงใหม่ที่อบอุ่นและสงบสุขกว่า เกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังเก่า?
และบ้านหลังใหม่นี้ได้มาอย่างไร? ติดตามความสนุกของตอนจบได้ในฉบับนี้ค่ะ
คุณครูใจดี นำเรื่องราวของลูกศิษย์ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเอื้ออารีย์ต่อสังคม
โดยเฉพาะต่อคนที่ด้อยโอกาสกว่า กับเรื่อง สอนให้หนูรู้จักให้ มาฝากใน
“สัพเพเหระธรรม”
อ่านแล้วอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อคุณแม่อีกหลายครอบครัว
คิดเรื่องที่อยากจะสอนลูกเพิ่มขึ้นอีกซักเรื่องสองเรื่องก็ได้นะคะ
“แง่คิดจากหนัง” ฉบับนี้ คุณชลนิล มาพร้อมฮีโร่ขวัญใจชาวเมือง
ผู้ชอบช่วยเหลือคน ที่พร้อมพุ่งชนทุกสถานการณ์กับเรื่อง Hancock – ดีใดไม่มีโทษ...
ปกติเรามักเจอแต่ฮีโร่ผู้อารีย์ ฉลาดล้ำ มาดแมน
แต่คราวนี้เป็นฮีโร่ความจำเสื่อม ขี้โมโห บุ่มบ่าม จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาและชาวเมือง?
เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบ “ได้ไม่คุ้มเสีย” เสียทุกครั้งที่เขาไปช่วยกู้สันติภาพ
...ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นจึงเรียกว่าดีแท้...
แล้วความเสียสละของเขาล่ะ? เป็นดีแท้แล้วหรือไม่? ติดตามได้ในฉบับค่ะ
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ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ และร่วมสนุกท้ายฉบับ
รายชื่อผู้โชคดี ๑๐ ท่านที่จะได้หนังสือ “ธนาคารความสุข”
พร้อมลายเซ็นผู้เขียน คุณ aston27 มีรายชื่อ ดังนี้ค่ะ
๑. คุณ Ningrs / ๒. คุณ minkbear / ๓. คุณหนูภูธร นครสวรรค์ /
๔. คุณลัดดาวัลย์ ปั้นศิริ / ๕. คุณ wiorn (wiorn2550) / ๖. คุณ rinmeaw /
๗. คุณ อิกคิว / ๘. คุณ kitnat ๙. คุณเปรมฤดี จันทร์มณี / ๑๐. คุณเบญจกุล เบ้น
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เสียงคนเดินใกล้เข้ามาการสนทนาจึงหยุดลง อุบาสิกาผู้หนึ่งเอ่ยปากขออนุญาต
แล้วเดินเข้าม าในกระโจม สำรวจเสือ้ ผ า้ อ าภรณ์ข องสตรีท งั้ ส องเห็นว า่ เรียบร้อยดแี ล้ว
จึงเชื้อเชิญให้ออกไปเข้าเฝ้าพระโอรสที่ประทับรออยู่ในกระโจมอีกด้านหนึ่ง เมื่อเดิน
ไปจวนถึง ศรีรามก็ออกมาต้อนรับแ ละถามไถ่
“สบายดีแล้วนะขอรับ”
“จ้ะ ฉันสบายดี” ภาวิณีบอกกล่าว
แล้วพระโอรสเล่า…จันทราวตีรำพึงอยู่ในใจด้วยความห่วงใยแต่ไม่ย อมปริปาก
“พระโอรสประชวรอยู่ขอรับ…ลูกศรอาบยาพิษ” ศรีรามหันมาบอกเหมือนรู้ใจ
จันทราวตีจึงเอ่ยถามตามที่สงสัย
“แล้วพระอาการเป็นอย่างไรบ้าง”
“แย่ข อรับ ยังป รุงย ามาถอนพิษไม่ได้… เมื่อค ืนล ืมถ ามไถ่ เลยมริ ชู้ ื่อเสียงเรียงนาม
ของน้องหญิงทั้งสอง“
“ไม่สำคัญเท่า พี่ชายโปรดพาฉันไปดูอาการพระโอรสก่อนเถิด”
สัมผัสได้ถึงความห่วงใยอย่างใกล้ชิด ศรีรามพินิจฟังน้ำเสียงและเฝ้ามองกิริยา
ท่าทางของสตรีทั้งสองนางจนรับรู้ได้ถึงกระแสที่ผ่านมาเป็นผัสสะอย่างหนึ่งเข้ามา
กระทบ คนหนึ่งสงบเย็นด้วยการฝักใฝ่ในพระธรรมอันพิสุทธิ์ อีกคนเฉิดฉายและทอ
ประกายด้วยวาสนาและบารมีอันสูงส่ง คนหลังดูอย่างไรก็มิน่าจะใช่สาวชาวบ้านใน
ป่าเขาลำเนาไพร แต่ก ารพบกันคงเป็นเรื่องดีมิใช่ร้าย ดูเธอเองก็ห่วงใยพระโอรสจาก
น้ำใสใจจริง ชื่อเสียงเรียงนามค่อยถามคราวหลังก็คงได้ …
“เชิญขอรับ”
ศรีรามนำทางให้จนถึงที่ประทับ ด้านหน้ามีทหารรักษาเวรยามอยู่แน่นหนา เมื่อ
เห็นคนสนิทของเจ้าชายมาพร้อมคนแปลกหน้าก็ระวังระไว ศรีรามเพียงพยักหน้าให้
สัญญาณว่าปลอดภัยจึงถอยไปยืนห่างๆ

ธรรมะใกล้ตัว 73

บทที่เก้า
นกพิราบบินกลับมาส่งข่าวอย่างปลอดภัย ราชองครักษ์ทั้งสิบสองนายยินยอม
ปฏิบัติตามกระแสรับสั่ง จันทราวตีรับข่าวสารแล้วทำลายทิ้ง ให้สัญญาณนกน้อย
บินจากไปหาที่ซ่อน
“แน่พระทัยแล้วหรือเพคะ” เมื่อยามอยู่ในกระโจมลำพังกับองค์หญิงเพื่อ
ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ภาวิณีนั่งคุกเข่าส างพระเกศาพลางเอ่ยถามอย่างอาทร
“อาจจะไม่ดีนัก หากความแตกกลางทางแล้วเขาโมโหโทโสขึ้นมาจนถึงก ับจับเรา
ต้มยำทำแกง” องค์หญิงต รัสเจื้อยแจ้ว
“ผู้ใดจะทำเช่นนั้นได้ลงคอ น้ำพระทัยพระธิดาคงคิดจะหลอกเจ้าชายไปจนถึง
วันแต่ง”

รบกวนผู้โชคดีทั้ง ๑๐ ท่านส่งชื่อและที่อยู่มาที่ dthursday@gmail.com ด้วยนะคะ
แล้วทีมงานจะจัดหนังสือส่งไปให้ถึงที่บ้านตามที่อยู่นั้นเลยค่ะ
มีข่าวแอบมากระซิบกันค่ะ ตอนนี้ “หมอพีร์” เจ้าของคอลัมน์ “ไดอารี่หมอดู” ของเรา
ได้เตรียมไปจัดรายการวิทยุสนุก ๆ ให้ฟังกันแล้วนะคะ กับรายการที่ชื่อชิลล์ ๆ ว่า
“คุ้ยแคะแกะดวงกับหมอพีร์” เข้าไปฟังกันได้ที่ http://www.goodfamilychannel.com
แล้ว Search Videos ด้วยคำว่า “หมอพีร์” ลองฟังกันสบาย ๆ
แล้วมีคำแนะนำติชมอย่างไร
ฝากกันไว้ได้ในกระดานความคิดเห็นของวิดีโอเลยนะคะ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

กลางชล

สารบัญ 

“ผู้ใดคิดจะแต่งกับเขา” เจ้าหญิงถ ามเสียงขุ่น
“ก็ผู้ที่พระโอรสเข้าพระทัยว่าเป็นสาวชาวบ้าน” ภาวิณีตอบน้ำเสียงล้อเลียน
จันทราวตนี ึกขำแต่ทำได้เพียงส่ายหน้า
“ฉันอยากรู้ว่าเขาปฏิบัติกับสามัญชนทั่วไปอย่างไร โดยเฉพาะกับสตรีที่ไม่มียศ
ฐาบรรดาศักดิ์”
“หากทรงรักโดยไม่มีข้อแม้...” ภาวิณีเอ่ยแทรก
“ก็แ ย่อ ยูด่ ี ตัวเองมคี หู่ มัน้ ค หู่ มายอยูแ่ ล้ว ยังค ดิ จ ะจบั ส าวชาวบา้ นไปเป็นน างสนม
ไว้เชยชมเล่น ล้วนไม่ผิดว ิสัยบุรุษทั้งสิ้น”
สหายขององค์ห ญิงน ิ่งฟ ังอ ย่างอ่อนใจ มิร ู้จะทำประการใดกับค วามดื้อร ั้นข องเจ้า
นางนอ้ ย แม้ออ่ นดอ้ ยประสบการณ์กพ็ อคาดเดาได้วา่ พระธดิ าเองกม็ ไิ ด้เข้าพระทัยใน
ตัวเองนัก หากไม่เคลือบแคลงสงสัย ใยต้องลงแรงเปลืองพระองค์เช่นนี้
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ธรรมะจากพระผู้รู้
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ถาม: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับว ัดป่าด ีๆ ที่น่าไ ป
ที่จริงวัดป่าดีๆ ยังมีอยู่มาก เพียงแต่ห่างไกลจากกรุงเทพมาก
เช่น แถบอุดรธานีก็มีวัดถ้ำกลองเพล เป็นป่าเป็นเขาใหญ่มากทีเดียว
ถัดไปอีกเป็นวัดบ ้านนาสดี า ของหลวงปู่จันทร์โสม
วัดนี้เป็นวัดเล็ก สงบเงียบมาก ไม่น ่ากลัวอ ะไรเลย
ถ้าขับรถไปถึงนาสีดาแล้ว
เลยต่อไปไม่นานจะถึงศรีเชียงใหม่
ที่ศรีเชียงใหม่ก็มีวัดป ่าพระสถิตย์ เป็นว ัดบ ้านเล็กๆ
เคยสำคัญมากเพราะเป็นที่อยู่ของหลวงปู่บัวพา แต่ท่านทิ้งขันธ์แล้ว
วิ่งต่อไปทางเมืองเลย จะพบวัดบนเขาคือว ัดอ รัญบรรพต
วัดนี้ไปขออยู่ปฏิบัติได้ค รับ ไม่ลำบากเกินไป
แล้วธรรมชาติก ็สวยงาม บนหน้าผาจะเห็นพระอาทิตย์ตกบนฝั่งโขง
วัดนี้มีอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าวัดล่าง
อยู่ติดน้ำโขงเลยครับ แต่อ ากาศทึบกว่าว ัดบน (เขา)
ถัดไปอีกค ือวัดหินหมากเป้ง ซึ่งก็พออยู่ได้อ ีกแห่งห นึ่ง
แถบหินหมากเป้งมีวัดสาขาหลายวัด เช่น วังน ้ำม อก ลุมพินี ถ้ำฮ้าน
เลยไปอีกท างเมืองเลย แถบอำเภอสังคมมีวัดป่าล ึกๆ เหมาะกับมือเก่าใจถึง
ตอนนี้ยังไม่แนะนำนะครับ อันตรายมากขนาดพระท่านยังเกรงๆ กันเลย
เลยต่อไปอีกจ นถึงเมืองเลยก็มีวัดถ ้ำผาปู่ น่าส นใจครับ
คราวนี้เอาใหม่ ถ้าออกจากอุดรมุ่งไปทางสกลนคร มีว ัดป่าด ีๆ หลายวัด
เช่น วัดป่าปูลูสันติวัฒนา ของหลวงพ่อพ วง อยูต่ รงทางเข้าบ้านเชียง
วัดถ้ำอภัยด ำรงธรรม วัดน แี้ ยกจากถนนลงมาทางใต้ค่อนข้างไกลครับ
สภาพป่าเขายังดีมาก น่าอ ยู่น่าชม
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องครักษ์นามว่าสิงหลปลอบใจขึ้นมาบ้าง
“มิใช่เราหาไม่ถี่ถ้วน ขบวนของสาวัตถีมีผู้ติดตามเพียงไม่กี่คน เดินไม่กี่รอบก็
สำรวจคนได้ครบ หากเป็นขบวนใหญ่ของนครราชคฤห์ทางฝั่งโน้นกว็ ่าไปอย่าง”
รองหัวหน้าองครักษ์นามว่าโฑณะชี้นิ้วไปยังที่ตั้งของขบวนจากอีกเมืองพลางนึก
เฉียว(เฉลียว)ใจได้
“หรือว่า…”
“หรือว ่ากระไรท่านโฑณะ ท่านทราบแล้วหรือว่าเจ้าหญิงอยู่ที่ไหน”
“ใจเย็นก่อนท่านสิงหล ข้าเพียงแต่นึกสงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าพระธิดาจะ
เสด็จพลัดหลงเข้าไปในขบวนนั้น”
“เป็นไปได้ และเป็นไปแล้ว”
วิภูทะผู้เป็นหัวหน้าองครักษ์เดินเข้ามาในกลุ่มคนที่หารือกันอยู่พร้อมนกพิราบ
สือ่ สารและราชสาสน์(สาส์น)ชิน้ เล็กๆ อันเป็นก ระแสรับสัง่ ให้เหล่าร าชองครักษ์เปลีย่ น
บทบาทจากพ่อค้า เป็นบิดาและเครือญาติของสาวชาวป่า หายืมบ้านเรือนของชาว
บ้านแถบนั้นไว้สักหลัง เมื่อพระธิดาเสด็จมาพร้อมทหารขององค์เทวินทร์วรมันต์ใน
เวลาเย็นให้ออกมาต้อนรับ และออกปากอนุญาตให้บุตรีติดตามไปกับคาราวานของ
นครราชคฤห์พร้อมบ่าวไพร่อีกเพียงสามนาย ทีเ่หลือให้แยกย้ายกันติดตามขบวนอยู่
ห่างๆ องครักษ์ที่เหลือน ้อมรับคำสั่งพลางทำหน้าเหยเก
“พระธิดานะพระธิดา…”
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นวนิยายอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

รัก พ.ศ. ๑๐๐
โดย วิลาศินี

(เริ่มลงตั้งแต่ฉบบที่ ๔๖ http://dungtrin.com/mag/?46.fiction)

บทที่แปด
อรุณรุ่ง ณ ขบวนจากเมืองสาวัตถี
ราชองครักษ์ทั้งสิบสองนายที่ติดตามอยู่ในขบวน คนหนึ่งชื่อวิภูทะเป็นหัวหน้า
องครักษ์ เชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสารและอ่านสัญญาณจากสัตว์ปีก อีกคนชื่อโฑณะ
เชี่ยวชาญเรื่องการจดจำผู้คนและเส้นทางการเดินป่า คนต่อมาชื่อสิงหล เชี่ยวชาญ
เรื่องอาการพิษและสมุนไพรในป่าเขา อีกเก้าคนเชี่ยวชาญเรื่องการรบและการต่อสู้
คือสี่คนเป็นนักแ ม่นธนู และห้าคนที่เหลือเป็นนักดาบ
แต่ละนายปลอมตัวเป็นเหล่าพ ่อค ้าท ี่นำเสบียงมาร่วมอำนวยความสะดวกแก่ก าร
เดินทางและคอยสอดส่องดวู า่ เจ้าห ญิงอ ยูบ่ ริเวณไหน ครัน้ พ อตกกลางคืนม ไิ ด้เฉลียวใจ
และต่างพากันหลับไหลไม่ได้สติ จนปล่อยให้เจ้าหญิงหายไปจากขบวน เมื่อถ ึงรุ่งเช้า
ตามหาอย่างไรกไ็ ม่พ บ ต่างหวาดวติ กวา่ ห ากกลับไปรายงานแก่อ งค์ร าชาและองค์ร าชินี
หัวพ วกตนคงมิพ้นห ลุดอ อกจากบ่า พระธิดาองค์เดียวยังป ล่อยให้ร อดพ้นส ายตาของ
คนทั้งสิบส องคนไปได้
“ทำประการใดดีคราวน”ี้
หนึ่งในองครักษ์นามว่าภานเุอ่ยเคร่งเครียด
“พระธิดาไม่น่าจ ะเสด็จไปไหนได้ไกล เราอาจจะตามหาไม่ถี่ถ้วนเองก็ได้”
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ตามถนนสายอุดร - สกล ต่อไป จะมีวัดป่าอุดมสมพร ของหลวงปู่ฝั้น
เป็นวัดป่ากลางหมูบ่ ้านที่สภาพก็ยังดีอยู่
ต่อไปมีวัดถ้ำขาม ที่หลวงปู่เทสก์ไปทิ้งขันธ์ที่นั่น
วัดนี้อยู่บนเขาสูง เวลานั่งริมหน้าผา มองลงมาข้างล่าง
แล้วลมกระโชกแรงๆ จะให้ความรู้สึกตื่นตัวดี
เมื่อเข้าถึงสกลนคร ก็มีวัดป่าสุทธาวาส ไม่น ่ากลัวอะไรเลยครับ
เป็นวัดกลางเมืองไปแล้ว เป็นที่หลวงปู่มั่นทิ้งขันธ์
แถบสกลมีวัดดีๆ อีกมาก เช่น วัดถ ้ำพระเวส ซึ่งหลวงปู่ดูลย์ไปหมดธุระที่นั่น
วัดดอยธรรมเจดีย์ วัดนี้น่าสนใจมากเพราะป่าเขายังดี
และท่านอาจารย์แบน ท่านยังสอนอยู่อย่างเข้มแข็ง
วัดกันตศีลาวาส ของหลวงปู่กินรี ก็ยังด ูดีอยู่
แล้วก็มีวัดป่าที่เป็นสาขาของวัดธาตุม หาชัย
และอยู่ในความดูแลของหลวงปู่คำพัน วัดน ี้ก็ดดู ีครับ อยู่ที่ปลาปาก
เลยต่อไปอีกก็จะไปมุกดาหาร วัดเอกทางนั้นก็คือภูจ้อก้อของหลวงปู่หล้า
วกเลียบโขงขึ้นทางเหนือ จะไปภูวัวข องท่านอาจารย์คำ
วัดนี้เป็นป่าเขา และมีน้ำตกสะแนน สวยงามมาก
ถึงขนาดนักการเมืองพยายามล้มวัดเพื่อเอาไปสร้างรีสอร์ททีเดียว
วกไปทางตะวันตก ก็จะไปเจอวัดภูทอก วัดนี้คงไม่ต้องแนะนำเพราะคงรู้จักก ันบ้างแล้ว
ใกล้กับภูทอก มีวัดภูสิงห์ของหลวงตาน้อย
เป็นวัดเล็กๆ แคบๆ มีพื้นราบน้อย
แต่ใครชอบปีนเขาควรจะไป เพราะต้องแข็งแรงจริงจึงขึ้นภาวนาบนภูสิงห์ได้
วันนี้แนะนำวัดแถบอีสานเหนือกันพอสังเขปเท่านี้ก่อนนะครับ
วัดเหล่านี้ดี แต่ไกลเกินไปสำหรับเราชาวกรุงที่มีเวลาน้อย
ผมพยายามหาวัดป่าใกล้ๆ กรุงเทพมานาน ยังไม่ถูกใจเลย
เมื่อไม่กี่วัดมานี้ กลับจากอีสาน
เห็นป้าย “วัด (ขอสงวนชื่อ)” ฟังชื่อแล้วดีเหลือเกิน
กะว่าถ้าไปดูแล้วดีจะได้มาบอกพวกเราไปปฏิบัติกันบ ้างเพราะเห็นว่าใกล้กรุงเทพ
อกุศลบังตา อวิชชาบังใจ ก็พยายามเลี้ยวรถเข้าไปหา
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มีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ วกไปตามท้องนาบ้าง หมูบ่ ้านบ้าง
บางช่วงแคบขนาดรถสวนกันไม่ได้ บางช่วงผ่านป่าร กทึบ
ทางจะเข้าวัดกข็ รุขระ ดูน ่าจะดีเสียเหลือเกิน
แต่พอรถถึงว ัดเท่านั้น แทบผงะเลย มีเจดีย์ประหลาดอยู่กลางวัด
มีกิจกรรมสะเดาะเคราะห์ (เคราะห์ร ้ายแน่จ ึงหลงกลถูกเขาเอาชื่อว ัดป่าม าหลอก)
ผมเลยเลี้ยวรถกลับ แล้วเจอทางออกเป็นถนนลาดยางตรงแหนว
วิ่ง ๕ นาทีก็ทะลุพ หลโยธินแ ล้ว
เขาจงใจหลอกให้เราเข้าวัดอ ย่างยากลำบาก และเอาชื่อว ัดป่าม าใช้
ใครจะไปวัดป่ากต็ ้องระวังนะครับ ไม่ใช่เห็นชื่อวัดป่าแ ล้วจะดีเสมอไป
เพราะคนศรัทธาวัดป่าม าก ก็เลยมีพวกสวมรอยหลอกลวงกันข ึ้น
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒

หลานมาตักบาตรและฟังเทศน์ โดยมีจ๊ะจ๋าและสุกรีคอยช่วยดูแลและอำนวยความ
สะดวก มีเจ้าด่างทำหน้าที่เป็นแผนกต้อนรับคอยกระดิกหางอยู่หน้าบ้าน
เจ้าด่างมันหายโกรธผมแล้วครับ หลังจากขนบนหัวของมันงอกยาวเหยียดออก
มาใหม่ เป็นทรงนกหัวขวาน ใครๆ เห็นก็กรี๊ดกร๊าดชมว่ามันเท่ มันก็เลยมาขอบอก
ขอบใจผมเป็นการใหญ่
ผมหมดความหวงแหนอาลัยในบ้านหลังนี้แล้วครับ แต่ท่านผู้อ่านคงสงสัย
ว่าทำไมผมถึงยังไม่ไปไหน
หลังจากจ๊ะจ๋าถวายบ้านให้หลวงพ่อเพื่อเป็นที่พักสงฆ์ และอุทิศส่วนกุศลให้ผม
ผมก็อนุโมทนาแล้วก็อุบัติเป็นเทวดา มีวิมานอยู่ใกล้ๆ แถวๆ นี้เองล่ะครับ
สารบัญ 

ถาม: อยากทราบว่าเวลาเข้าไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ ควรจะทำตัวทำใจ
อย่างไรบ้าง
เรื่องปัญหาในวัดนั้นมีมากครับ เป็นธ รรมดาของที่ที่มีคนหมู่มาก
สมัยที่ผมกับพุทธิน ันท์ลุยออกศึกษาธรรมกันน ั้น
มีหลักประจำใจกันอ ยู่หลายข้อ
ประการแรกสุดเลย เราจะไม่ยอมไปมีเรื่องกับใครในวัดของครูบาอาจารย์
ให้เป็นที่ระคายเคืองกับท่าน ใครเขาจะว่าอ ะไร ก็หุบปากและมืออ่อนเข้าไว้
อะไรยอมได้กย็ อม ถ้าไม่ผิดธ รรมวินัย หรือเสียเวลาปฏิบัตขิ องเรา
ประการต่อมา เราจะยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
สิ่งที่ต้องระลึกไว้ตลอดเวลาก็คือ เรามาแสวงหาธรรมะ
ถ้าอดทนต่อการกระทบกระทั่งของพระภูมิเจ้าที่ เท่านี้ไม่ได้
จะอดทนสู้รบกับก ิเลสตัณหาที่เป็นเจ้าโลกได้อ ย่างไร
ยกตัวอย่างเรื่องจริงกันเลยก็ได้
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โยม ดูดอกบัว ที่อยู่ในแจกัน หน้าหิ้งพระโน่นสิ เมื่อสองสามวันก่อน
ก็ยังเห็นกลีบดอกขาวสดชื่น แต่มาวันนี้ ดอกบัวดอกเดิม กลับมีรอยดำช้ำ
เป็นจ้ำ เริ่มแห้งเหี่ยว ทุก สิ่งทุกอย่าง มันย่อมมีกาลเวลาของตัวมันเอง ผุพัง
เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ แม้แต่ร่างกายอันเป็นที่รักยิ่งของเราก็เช่นเดียวกัน
ก็ยังไม่อาจรักษาไว้ ไม่ว่าจะแสนรักหรือล้านรัก ก็ไม่อาจฝืนให้มันคงที่อยู่ตลอดไป
ตามใจเราได้ ความห่วงหาอาลัย ในสิ่งที่ต้องแปรผันสิ้นสูญไปในไม่ช้านี้ จะเกิด
ประโยชน์อันใดกันหรือ”
น้ำเสียงเปี่ยมด้วยกระแสแห่งความเมตตาของพระสุปฏิปัณโณ ราวกับหยาดน้ำ
เย็นใส รินรดลงในจิตที่แล้งแห้งของทุกคนที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้น

�

สวย สวยจริง ๆ !
เสียงอุทานดังขึ้นข้างๆ ระเบียงอีกแล้ว ผมชอบเวลาที่มีใครต่อใครเดินเข้ามาที่
นี่เสียจริง
“บ้านหลังนี้ เมื่อก่อนคุณพ่อจ๋าท่านรักมากค่ะ พวกเราช่วยกันดูแลรักษาอย่างดี
คุณย่า คุณยาย เชิญเข้ามาข้างในก่อนสิคะ”
จ๊ะจ๋าเดินเข้าไปรวบม่านสีชมพูขลิบทองมาผูกไว้ เปิดหน้าต่างออกให้รบั แสงอ่อนๆ
และลมเย็นที่โชยมาจากสวนหลังบ้าน
“เบาะอยู่ตรงนี้นะคะคุณยายขา ถ้าคุณย่าอยากนั่งเก้าอี้ จะอยู่ตรงระเบียงข้างๆ
นะคะ อยากได้อะไรเพิ่มเติม บอกจ๊ะจ๋ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวจ๊ะจ๋าจะไปเตรียมน้ำ
มาไว้ให้ดื่มนะคะ”
ผมอมยิ้มอย่างมีความสุข ใครๆ ก็อยากมาที่นี่ มาฟังธรรมจากหลวงพ่อ บ้าน
หลังนี้ได้มีโอกาสรับรองครูอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูป ซึ่งเดินทาง
จากต่างจังหวัดไกลๆ เมตตามาโปรดญาติโยมในกรุงเทพ ชาวบ้านต่างก็หอบลูกจูง
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ช่วงนั้นผมเป็นข้าราชการปอนๆ โหงวเฮ้งไม่ต้องดูมากกร็ ู้ว่าจน
ตอนนั้นเดินทางเข้าไปวัดหลวงปู่ที่หนองคาย
ด้วยความเป็นคนใหม่ ไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติที่นั่น
ระหว่างที่ญาติโยมทยอยนำอาหารถวายพระ แล้วร ับถาดกลับมานั้น
ผมไม่ได้รีบไปตักอาหารตุนไว้เลย
พอพระรับประเคนเสร็จ เราก็พาซื่อ นั่งทำวัตรสวดมนต์ระหว่างพระฉัน
ทำวัดเสร็จลงมาดูที่ศาลาซึ่งวางถาดอาหาร ปรากฏว่าไม่เหลือเลย
อาหารของใคร เจ้าของก็มายึดคืนไปหมด
ส่วนอาหารที่ครัววัดทำเพิ่มเติม เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เอาปิ่นโตมาตักไปเรียบวุธ
แล้วก็จัดสำรับเตรียมไว้ให้พรรคพวก หรือค นใหญ่คนโตทั้งหลาย
วันนั้นผมก็นึกว่า อดก็อด (วะ) สองสามวันไม่ทันตายหรอก
แต่ปรากฏว่าไม่อดหรอก เพราะหลวงปู่ท่านมอบบาตรของท่านมาให้
ซึ่งเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ไม่พอใจอีก ว่าไอ้หนุ่มนี่มาจากไหน
มารับบาตรของหลวงปู่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิไ์ปได้
เรื่องที่อยู่ในวัดนั้นก็เหมือนกัน คนใหญ่คนโตจะได้ก ุฏิดีๆ ไป
ส่วนผมกับพ ุทธินันท์เป็นพ วก no name พระที่เป็นเวร จะจัดให้พักที่กุฏิรวม
ซึ่งทั้งสกปรก ทั้งเจี๊ยวจ๊าว เพราะวัดนั้นรถทัวร์วิ่งเข้าออกทั้งวัน
เวลาเข้าไปกราบหลวงปู่ หลวงปู่จะเมตตาให้พักในกุฏิเก่าของท่านซึ่งติดกับก ุฏิใหม่
ที่ท่านอยู่
ประเภทมองเห็นกันได้ทั้งวันท ั้งคืน
บางครั้งท่านก็สั่งว่า ให้ไปบอกพระเวรว่า ให้จัดกุฏิพระให้ผมกับพุทธินันท์
ถ้าท่านสั่งแบบนี้ และพระเลขาของท่านมีเวลาดูแล
พระเลขาจะไปหากุญแจกุฏิมาให้เอง แบบนี้กห็ มดปัญหา
มีคราวหนึ่งพระเลขาเกิดไม่ว่าง
ท่านให้ผมไปบอกพระเวรเองว่าหลวงปู่สั่งให้จัดกุฏิพระให้
สิ่งที่พระเวรท่านทำก็คือ มองแบบปลงอสุภะ คือตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงเท้า
แล้วบอกว่า ไม่ต้องหรอก ไปอยู่กุฏิรวมนั่นแหละ
เป็นการขัดคำสั่งครูบาอาจารย์โดยอัตโนมัติ
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คราวนั้นผมก็ไปอยู่กุฏิรวมตามที่พระเวรท่านสั่งเพราะไม่ต ้องการตอแยมากกว่านั้น
แล้วเมื่อไปวัดคราวหลัง เวลาเข้าไปกราบรายงานตัวก ับห ลวงปู่
ผมกับพุทธิน ันท์จะกราบขออนุญาตท่าน ไปอยู่โคนไม้ในป่า
อาหารก็เตรียมขนมแห้งๆ ไปทานกัน
นอกจากเวลาเข้าศึกษาธรรมกับหลวงปู่แล้ว
ไม่มใีครเห็น เพราะเร้นกายอยู่ตามต้นไม้
หมดปัญหาทจี่ ะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น
แต่บางคราวก็มีปัญหา เกิดฝ นตกหนักอยู่กลางแจ้งไม่ได้
ก็ใช้วิธีหลบเข้าไปนอนใต้ถุนก ุฏิร้างทั้งหลาย
ที่เคยเจอทีเด็ดในวัดยังม ีอีกมากครับ
เช่น คราวหนึ่งเมื่อสองสามปีมานเี้อง
ผมแวะเข้าไปวัดแห่งหนึ่งเพื่อขอหนังสือธ รรมะ
โดยไปกราบเรียนพระเวรที่ศาลา ว่าข อหนังสือเล่มนั้นเล่มนั้น
ท่านก็จวกเอาทีเดียวว่า มาขอหนังสือช ั้นสูงจะเอาไปใช้อะไร ปฏิบัตอิ ยู่แค่ไหนกัน
ก็กราบเรียนท่านว่า ปฏิบัติด้วยการดูจิต อยูก่ ับรทู้ ี่จิต
เท่านั้นเอง ท่านชหี้ น้าด ่าลั่นศ าลาเลยว่าเป็นม ิจฉาทิฏฐิ
นี่คงไปอ่านหนังสือข องครูบ าอาจารย์แ ล้วจำเอามาพูด
ยิ่งด่า ท่านก็ยิ่งมันส์ ออกท่าออกทาง
ส่วนผมกน็ ั่งพับเพียบพนมมือให้ท่านด่าจนพอใจ
ด่าจบแล้ว พระอีกอ งค์หนึ่งก ็เอาหนังสือท ี่ต้องการมาส่งให้
ก็กราบลาท่าน ขอบคุณในโอวาทของท่าน จะน้อมรับไปพิจารณา
ถึงตอนนี้ท่านก็อิ่มใจ บอกว่า เอาเถอะ โยมไปหัดป ฏิบัติเอานะ
หนังสือนั่นกค็ ่อยๆ ศึกษาเอาเถอะ
ลงท้ายผมก็ได้หนังสือม า ส่วนท่านกส็ บายใจว่าได้ช ่วยครูบาอาจารย์อ บรมญาติโยม
ก็เลยดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย
อุบายอันนี้พวกเราจะเอาไปใช้บ้างก็ได้นะครับ
เวลาเข้าวัดแ ล้วโดนด่า ก็น ั่งพับเพียบพนมมือรับฟังไป
ไม่เสียหลายหรอกครับ
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“โยมจ๊ะจ๋า คุณพ่อของโยมยืนยันว่าไม่ให้ขายบ้าน”
“ใช่ๆ อย่างไงก็ไม่ขาย” เสียงเหมือนคนกำลังเหนื่อยจัด พยายามอ้าปากพูด
แต่ประโยคหลังนี้จ๊ะจ๋าไม่ได้ยิน ทั้งๆ ที่เจ้าของเสียงกำลังนั่งหอบแฮ่กๆ อยู่
ข้างๆ หล่อน เพราะหลังจากใช้ทุกยุทธวิธีของผีๆ ไม่ว่าจะแลบลิ้นปลิ้นตา โผล่
หน้ามาจ๊ะเอ๋ หรือตีลังกาห้อยหัว แหวะอกหลอก ฯลฯ ก็เห็นว่าหลวงพ่อท่านยัง
เฉยๆ ไม่ทีท่าว่าจะโกยแน่บจีวรปลิวซะที จนเขาหมดแรง หมดทิฐิมานะ ต้อง
เป็นฝ่ายยกธงขาว
สองสามวันมานี้ สุรศักดิ์ยืนมองหลวงพ่อเดินไปเดินมา ดูเครื่องลายคราม
ในห้องรับแขก แล้วก็สำรวจรอบๆ บริเวณบ้าน ดูต้นมะม่วง วนไปวนมาเหมือน
เดิมอยู่อย่างนั้นทั้งวัน จนเขาปวดหัว น่าเบื่อจะตาย ไม่รู้ท่านจะดูไปทำไมกัน
นักหนา ให้มันเหนื่อย เสียเวลาเปล่าๆ
ใช่ เสียเวลาเปล่าๆ ! เขาสะอึก
“โอ๊ยเบื่อ...เบื่อ คุณพ่อจริ๊ง จริง” เป็นเสียงแหลมๆ ของลูกสาวตัวแสบ
“คุณพ่อก็ตายไปตั้งนานแล้ว จะมัวหวงไว้ทำไมล่ะคะ อีกหน่อยปลวกมันก็
กินหมดกันพอดี เกิดจ๊ะจ๋าตายไปอีกคน ใครจะมาดูแลให้คุณพ่อล่ะคะ”
เจ้าหล่อนโวยวาย ทำท่าจะลุกขึ้นกระทืบเท้าตามความเคยชิน
สุกรีรีบดึงตัวหล่อนลงมา จับให้นั่งพับเพียบตามเดิม
หลวงพ่อเห็นว่าจิตของสุรศักดิ์ อ่อนโยนควรแก่การฟังธรรมแล้ว ท่านจึง
กล่าวขึ้น
“ทรัพย์สมบัติใดๆ จะมีคุณประโยชน์แก่เรา ก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้สอยให้ถูกทาง
และไม่ว่าทรัพย์นั้นจะมีราคาค่างวดสูงสักเพียงใดก็ตาม มันก็เป็นแค่ของสมมติที่
ใช้ได้เฉพาะบนโลกนี้เท่านั้น เมื่อตายไป ก็ไม่สามารถนำไปได้ด้วย ไม่เหมือน
บุญกุศลที่จะเป็นเหมือนเสบียงติดตัวเราไปตลอด
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เสียงอีโล้งโค้งเค้ง ดังลั่นออกมาจากห้องเก็บของ จ๊ะจ๋ากำลังเอา กระถาง
กระโถน รวมทั้งกะละมังและอะไรที่ คาดว่า “ใช้การได้” มากองรวมกันไว้
นอกนั้นก็เป็นพวกแจกัน เครื่องลายคราม คุณพ่อทะนุถนอมอย่างดี คงไม่เอามา
ใช้ในภารกิจแบบนั้นหรอก หล่อนคิด หลังจากแน่ใจว่าปลดอาวุธพ่อได้หมดแล้ว
จ๊ะจ๋าก็ล็อกประตูห้องเก็บของ ใส่กุญแจสองดอกใหญ่ พร้อมกับเดินฮัมเพลงออก
จากบ้านอย่างมีความสุข
สุรศักดิ์ยืนมองพฤติกรรมลูกสาวอย่างสงสัยเต็มแก่ แต่ไหนแต่ไรก็เห็นวาง
ระเกะระกะเต็มบ้าน ไม่เคยจะสนใจ อยู่ๆ ก็มาเก็บล็อกเสียแน่นหนา ทำอย่าง
กับไอ้กระโถน กระถางพวกนี้ มันเป็นของมีค่าเสียเต็มประดา หรือว่า... ยายจ๋า
กำลังวางแผนจะทำอะไรอีก?

�

ตอนที่ ๔
ท่ามกลางความเงียบ เงียบจนกระทั่งได้ยินเสียงมดหายใจ หลวงพ่อนั่งหลับตา
ขัดสมาธิอยู่บนตั่งไม้ โดยมีจ๊ะจ๋าและสุกรี นั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ด้านล่าง
จ๊ะจ๋ากำลังจ้องเป๋งไปที่หลวงพ่อ คอยสังเกตอากัปกริยาของท่านอย่างไม่วาง
ตา หล่อนกำลังรอ ว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะมีอาการตัวสั่นเทิ้ม หรือเริ่มจะชักกระตุก
ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่า “เข้าแล้ว ๆ” เสียที คราวนี้ล่ะจะได้เจรจากับคุณพ่อให้
เด็ดขาด
แต่หลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไป ท่านก็ยังนั่งนิ่งอยู่ท่าเดิม หล่อนก็เริ่มเกิดอาการ
เหน็บชา ชักจะปวดขาจนทนไม่ไหว นั่งบิดไปบิดมา เอ..หรือว่า หลวงพ่อจะหลับ!
ไม่ได้การต้องให้สุกรีเข้าไปปลุก
หลวงพ่อเห็นจ๊ะจ๋า คิดเอง เออเอง เข้าใจผิดเป็นตุเป็นตะ ท่านจึงลืมตาขึ้นมา
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คุยกันเพลินๆ มานานแล้ว คราวนี้ผมจะแนะวิธีสืบหาวัดป่าให้พวกเรา
การที่เราจะรู้จักวัดป่าใหม่ๆ นั้น มีว ิธีง่ายๆ
คือถ้าเราเข้าไปวัดป่าที่ใดที่หนึ่งได้แล้ว
สนิทคุ้นเคยกับพระหรือโยมที่ปฏิบัติดีๆ แล้ว
ก็เรียนถามกับท่านว่า ยังมีครบู าอาจารย์ท ี่ดีอยู่ที่ไหนอีกบ ้าง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมดีๆ มีอยู่ที่ไหนอีกบ ้าง
จากนั้นเราก็ไปดูของจริงเอา ว่าจะถูกใจเราไหม
บางคราว ท่านอาสาพาไปดูเองเลยก็มี
วิธีนี้แหละที่ทำให้ผมได้รู้จักสำนักปฏิบัติมากมาย
ส่วนวิธีสืบหาสำนักจากหนังสือ
ไม่ค่อยได้ผลนัก เพราะหนังสือเขาต้องเอาใจตลาด
เสนอวัดหลายๆ รูปแบบ ซึ่งอาจไม่ตรงรสนิยมของเรา
เสียเวลามากในการจะกลั่นกรองหาวัดที่ถูกใจเรา
ขอเรียนว่าสำนักวัดป่าที่ดี แต่ไม่ดัง
ครูบาอาจารย์ที่สูงส่งทรงคุณธรรม แต่ไม่มีคนรู้จัก
ยังมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
สำคัญอยู่ที่ว่า เมื่อเราไปวัดเหล่านั้นแล้ว
หรือได้รับคำสอนของครูบาอาจารย์แล้ว
เราได้ปฏิบัติคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากในการเดินทางไปวัดป่าหรือไม่
วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒

ถาม: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับธรรมเนียมการปฏิบัติตัวในวัดป่าครับ อะไรควรทำ
อะไรไม่ควรทำ
ผมอ่านเรื่องที่พวกเราเล่าเกี่ยวกับการออกไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆ แล้ว
เห็นว่าพวกเรายังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมของวัดป่าอ ยู่บ้าง
เช่น เราวิ่งเข้าวิ่งออกจากวัด ไปโน่นมานี่
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โดยไม่ได้บอกกล่าวหรือข ออนุญาตครูบ าอาจารย์
หรืออย่างการหนีกลับนั้น น่าจ ะเขียนจดหมายไปชี้แจงแทนการร่ำลาเสียหน่อย
ส่วนการขอเปลี่ยนกุฏิหลายครั้งน ั้น ก็ไม่ค่อยเหมาะนัก
บางสำนักเขาไม่ยอมนะครับ ไปเจอสำนักที่เขายอมก็ค่อยยังชั่วหน่อย
การขอไปปฏิบัติในถ้ำก ็เหมือนกันค รับ
เป็นการถูกแล้ว ทีเ่ลิกเสีย เมื่อพบว่าม ีแม่ช ีเดือดร้อนเพราะเราอยากไปอยู่ถ้ำ
เราควรพยายามทำตัวให้กลมกลืนท ี่สุดกับธรรมชาติแ ละผู้แวดล้อมครับ
แล้วเขาจะยินดีต้อนรับเรา หรือเพื่อนของเรา
เมื่อข อกลับไปปฏิบัติที่สำนักนั้นอ ีกในภายหลัง
อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นส มควรบอกกล่าวกับพวกเรา
คือเวลานี้พวกเราจำนวนมาก เตรียมจะออกไปเขาสวนหลวงกันใหญ่
ขอให้เราตั้งหลักให้ดกี ่อนนะครับว่า เราจะไปทำไม
ไม่ใช่เห็นว่าค นอื่นเขาไปแล้วปฏิบัติดี เราก็จะต้องไปได้ผลงานดีๆ กลับม าบ้าง
ถ้าตั้งเป้าอย่างนั้น ก็คือจ ะไป ‘เอา’
ไม่ใช่การไปเพื่อเรียนรู้ตนเอง แล้วพยายามปล่อยวาง
อันน ี้ผิดแล้วต ั้งแต่เริ่มต ้นครับ
การปฏิบัติจะมแี ต่ความเคร่งเครียดตลอดสายทีเดียว
วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒

ถาม: การไปวัดป่าค วรเตรียมอุปกรณ์ท ี่จำเป็นอะไรบ้าง
การจะไปวัดป่านั้นต้องเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเหมือนกัน
โดยเฉพาะการไปวัดที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน ประเภททายอนาคตไม่ถ ูก
สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ไฟฉาย ไม่ว่าอยูว่ ัดป่าไหน ก็มักจะต้องใช้ไฟฉาย มากบ้างน้อยบ้าง
พวก มีด เข็ม ด้าย พวกนี้ก็จำเป็น ไม่ค วรมองข้าม
อย่างอยู่ป่า อาจจะถูกหนามตำ ถูกผึ้งต่อย จะได้เอาเข็มมาใช้บ่งหนามและเหล็กในได้
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ผิดวัตถุประสงค์ของการให้ทาน ซึ่งเป็นการขจัดความโลภความตระหนี่หวงแหนใน
ทรัพย์
๓. ปฏิคาหก คือผูร้ บั ต้องบริสทุ ธิ์ เป็นผูม้ ศี ลี มีคณ
ุ ธรรมสูง จึงเป็นเนือ้ นาบุญอันดี
ประเสริฐยิ่ง เหมือนกับการที่โยมจะหว่านข้าว ข้าวนั้นเป็นเมล็ดพันธ์ที่ดี เป็นของ
โยมโดยชอบธรรม โยมมีเจตนาบริสทุ ธิท์ จี่ ะหว่านข้าว แต่ถา้ หว่านลงบนนาทีแ่ ห้งแล้ง
มีแต่กรวดและทราย ข้าวนั้นก็จะไม่อาจจะงอกงาม ดังนั้น จึงพึงเลือกเนื้อนาดินที่ดี
มีน้ำอุดมสมบูรณ์”
ฟังหลวงพ่อพูดแล้ว จ๊ะจ๋าก็นึกย้อนถึงตัวเอง เห็นทีคงต้องตั้งใจใหม่ให้ดี
สุกรีเห็นภรรยาหน้าจ๋อย ทำท่าเหมือนคิดได้ เขาจึงเอ่ยถึงจุดประสงค์สำคัญที่
เขาดั้นด้นมากราบท่าน
“กระผมมากราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ช่วยให้คณ
ุ พ่อท่านคลายจากความ
ยึดติด ห่วงอาลัยในบ้านแสนรัก เพื่อที่ท่านจะไปสู่สุคติภพเสียทีขอรับ”
ภิกษุชราหลับตาลง ท่านมองเห็น ชายชราผมขาวโพลนท่าทางองอาจ มีสง่าราศรี
คนหนึ่ง กำลังเดินเอามือไขว้หลังตรวจตราเครื่องลายคราม แจกัน โต๊ะมุก
ตลอดจนเครื่องทองหยอง ของมีค่าทั้งหลายอยู่ในบ้าน หลังจากเห็นว่าอยู่ครบถ้วน
สมบูรณ์ดี ก็เปลี่ยนมาสำรวจตัวบ้าน
เอ๊ะ ตรงนี้มีรอยน้ำซึม ชะ! เจ้าสุกรีมันอยู่บ้านประสาอะไร ปล่อยให้เพดานรั่วได้
กลับมาต้องเตะสักป้าบ ว่าแล้วก็เดินไปหน้าบ้านแหงนคอนับลูกมะม่วง อืม..ยังอยูค่ รบ
ใกล้จะสุกกินได้แล้ว วันๆ ก็ไม่ได้ทำอะไร เดินวนไปวนมาอยู่อย่างนี้
หลวงพ่อเห็นแล้วก็ชักจะเริ่มเวียนหัว ท่านลืมตาขึ้น แล้วเอ่ยตอบสุกรี
“อาตมาจะลองดู”
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สุกรีกลัวว่าภรรยาจะหลงเชื่อบรรดาพ่อมดหมอผี ร่างทรงทั้งหลาย ถูกหลอก
ตามประสาคนจิตอ่อน เขาจึงพยายามอยู่ใกล้ชิดหล่อนมากขึ้น
วันนี้เขาพาจ๊ะจ๋ามากราบหลวงพ่อที่วัดในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเขาเคยบวชเรียน
มาก่อน หวังจะให้หลวงพ่อช่วยเทศนาสั่งสอน ซึ่งดูเหมือนท่านก็จะหยั่งรู้ถึงความ
ปรารถนาของชายหนุ่ม
ภิกษุชรามองสตรีร่างเล็กที่กำลังพนมมืออยู่ตรงหน้า ด้วยความเมตตา ขณะที่
เจ้าตัวกำลังจีบปากจีบคอพูดเสียงดังอย่างไม่เกรงใจใคร
“หลวงพ่อเจ้าขา ถ้าหลวงพ่อช่วยให้ลูกขายบ้านหลังนี้ได้นะเจ้าคะ ลูกจะแบ่ง
ให้หลวงพ่อ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เอ๊ย..ไม่ใช่ลูกจะถวายปัจจัยร่วมบุญสร้างสำนักสงฆ์กับ
หลวงพ่อหนึ่งแสนบาทเลยเจ้าค่ะ ลูกจะได้บุญแยะๆ ด้วยเจ้าค่ะ”
แต่เอ..ถ้าลงทุนทำบุญ ๑ แสน แล้วจะได้บุญกลับมาแยะแค่ไหนนะ จ๊ะจ๋าคิด
สุกรีสะกิดแขนภรรยาเบาๆ เขารู้สึกอายที่มากราบครูอาจารย์เพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากท่าน แต่ศรีภรรยายอดนักขายทำท่าเหมือนกับกำลังเจรจาธุรกิจเอา
กับพระ
“โยมจ๊ะจ๋า เหตุของบุญก็คือ การทำความดี คือสภาพของจิตที่ผ่องใสสะอาด
ซึ่งมีผลคือ ความสุขความเจริญ บุญไม่สามารถซื้อขาย ชั่งตวง วัดกันได้เหมือนสินค้า
การให้ทานเป็นบุญ ซึ่งมีผลทั้งสิ้น
พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้แต่บุคคลเทน้ำลงในหลุมหรือบ่อเล็ก ๆ ด้วยหวังว่า
จะให้สัตว์เล็ก ๆ ได้อาศัยน้ำนั้นเป็นอยู่ ก็เป็นบุญ ไยจะกล่าวถึงทานที่ให้แก่มนุษย์
ทานที่ให้ผลมาก ต้องเป็นทานที่มีลักษณะ
๑. ของที่ให้ทาน บริสุทธิ์ ไม่ได้คดโกงหรือลักขโมยจากผู้อื่นมา
๒. เจตนาในการให้ทานบริสุทธิ์ ทำด้วยจิตที่คิดจะสละออกอย่างแท้จริง ก่อนให้
มีจิตยินดี ขณะที่ให้ก็เสื่อมใสเต็มใจ หลังจากให้แล้ว ก็มีใจเบิกบาน ถ้าคิดว่าเป็นการ
ลงทุนเพือ่ ให้ได้กำไรตอบแทน ทานนัน้ ก็จะมีผลน้อย ให้ผลช้า เพราะทำด้วยความโลภ
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ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ก ก็จ ำเป็น
รองเท้าแบนๆ โปร่งๆ จะดีกว่ารองเท้าที่งูหรือสัตว์เล็กแบบแมงป่องเข้าไปซ่อนได้
เชือกฟางก็เป็นเชือกอเนกประสงค์ครับ
เอาไปผูกระหว่างต้นไม้เพื่อแขวนกลดบ้าง เอาไปตากผ้าบ้าง
อาจจะมกี ระติกน้ำดื่ม หรือขวดน้ำพลาสติก
ก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้ไม่ต้องเที่ยวหาน้ำดื่มบ่อยๆ
พวกน้ำยากันแมลงหรือกันยุง ประเภทน้ำตะไคร้ห อม ก็มีประโยชน์ค รับ
บางทีเราต้องนอนกลางแจ้ง หรือเราต้องนั่งภาวนากลางคืน ยุงจ ะกวนมาก
ยิ่งยุงตอนโพล้เพล้ ตอนหัวค่ำ และตอนเช้ามืด มักจ ะมีเชื้อมาเลเรีย
กลางวันก็ยังมียุงลายอีก
ดังนั้น ถ้าอากาศไม่หนาวจัดจนยุงกลัว โอกาสที่จะใช้น้ำยากันยุงมสี ูง
จะได้ไม่วอกแวกถูกยุงกวนจนเสียสมาธิ
ผ้าปูนั่งบางๆ สักผืน จะช่วยให้เราสะดวก เวลาเจอที่น่านั่งปฏิบัติ
ซึ่งอาจเป็นโคนไม้ ลานหิน ถ้ำ ริมธาร
ผ้าขาวม้า เป็นผ้าอเนกประสงค์สำหรับผู้ชาย
ใช้ได้ทั้งปูนอน หนุนแทนหมอน ใช้เป็นห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ตามห้วยก็ได้
แต่อย่าเอาไปใช้ตามน้ำตก เพราะมันหลุดหายไปจะลำบาก
ส่วนผู้หญิง ถ้าเป็นหน้าหนาวก็อาจมีผ้าห่มเล็กๆ สักผืน
เอาไว้กันหนาวเวลานั่งกลางคืน หรือห ่มกันยุงก็ได้
หน้าหนาวๆ นี่ หมวกไหมพรมช่วยให้อบอุ่นได้ทั้งในเวลายืน เดิน นั่ง นอน
ถุงเท้าก็มีประโยชน์ม ากเวลาเย็นจัดๆ ไม่อ ย่างนั้นเดินจงกรมบนพื้นบางแห่ง
จะเหมือนโดนมีดกรีดเท้าเลย
ยาประจำตัวก็จำเป็นครับ ฉุกเฉินขึ้นมาไม่มีใครช่วยได้เมื่ออยู่ป่า
สำหรับผมแล้ว มีย่ามอีกอันหนึ่ง เอาใส่ของใช้กระจุกกระจิกได้
บางทีเดินไกลๆ เอาส้มเขียวหวานใส่ย่ามไป แทนการหิ้วกระติกน ้ำ
หรือห่อข้าวไปก็ยังได้
เวลาอยู่ป่า ถ้าทานส้มเขียวหวาน ก็อย่าลืมเก็บเปลือกเอาไว้ใช้กันม ด
เช่น เอาเปลือกส้มรองก้นปิ่นโต มดจะไม่มายุ่งกับอาหารในปิ่นโตนั้น
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หรือถ้าจะนอนบางแห่ง มดมันเดินเป็นแถวๆ รอบเสื่อ
ก็เอาเปลือกส้มมาวางเป็นจุดๆ จะไม่ถูกมดกวน
ผมนั้นเข้าวัดม าจนชิน ก็เลยเตรียมพร้อมเสมอ
กระทั่งบ างคราวเกิดห ิวกลางคืน ผมยังเตรียมน้ำผึ้งเทใส่ทัปเปอร์แวร์เล็กๆ ไว้
จิบสักช ้อนหนึ่ง หายหิว แล้วย ังแก้หนาวได้ด ้วย
พระป่าที่ท่านช่ำชอง บางองค์ท ่านมีสมุนไพรให้ป ระโยชน์ต่างๆ ได้ม าก
อย่างในบางพื้นที่ เช่น บนภูสิงห์น ั้น อากาศเย็นจัดมาก
พระป่าศิษย์ท่านอาจารย์จวน ท่านเคยให้สูตรยาแก้หนาวมาชุดหนึ่ง
ประกอบด้วยพริกไทย เจตมูลเพลิงแดง (แล้วอะไรอีกอ ย่างหนึ่ง
ตอนนี้เกิดนึกไม่ออกแล้ว)
เอามาบดผสมน้ำผึ้งป ั้นเป็นลูกกลอน
ลูกหนึ่งแก้หนาวได้สองชั่วโมง
อ้อ ลืมกลดกับม ุ้งกลดครับ ถ้าไม่ม ี จะใช้มุ้งเฉยๆ ก็ได้
หนาวขึ้นมา เอามุ้งห ่ม อุ่นด ีพิลึกเลยครับ
แต่เดี๋ยวนี้วัดป ่าหลายแห่งมีห้องมุ้งลวด
กลดก็เลยหมดความหมายลงแล้ว
ตอนนี้นึกได้แค่นี้ครับ
ในป่านั้น งูบางอย่างชอบเล่นไฟ การจะก่อไฟผิงกต็ ้องระวังไว้ให้ดีครับ
โดยเฉพาะถ้าไปพักอยู่แถวซอกหิน อันตรายมาก
ควรเลือกพักในที่เตียนๆ ถ้าเป็นถ้ำก็ไม่ใช้ถ้ำแ คบเป็นซอก แบบนั้นคือบ้านงู
แล้วเวลาเราจะหยิบจับข้าวของที่กองไว้นั้น
ก็ต้องมีสติดูให้ดีนะครับ เพราะเวลาหนาวๆ
งูและสัตว์มีพิษชอบมาซุกตามกองผ้าหรือก ระเป๋าต่างๆ
นึกออกแล้วค รับ ตัวยาอีกอย่างหนึ่งก ็คือข ิงนี่เอง
เอามาบดในน้ำหนักเท่าๆ กันท ั้ง ๓ ชนิด
ไปซื้อจากร้านเจ้ากรมเป๋อ หน้าว ัดจักรวรรดิได้ค รับ เขาบดให้เสร็จ
เอามาผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลมๆ ขนาดพอกลืนได้
นอกจากแก้หนาวได้ชะงัดแล้ว ยังอร่อยด้วยครับ
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วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๒

เรื่องสั้นอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

บ้านแสนรัก (๒)
โดย mayrin
ตอนที่ ๓
วันเวลาล่วงผ่านไปอีกสามเดือน เสียงร่ำลือเล่าขานเรื่องผีสางความน่ากลัวของ
บ้านแสนรักก็ยังไม่จางหายไป เหล่าสมาชิกชมรมนิยมหวย แอบมาเมียงมองต้น
มะม่วงบ้าง แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาในรัศมี หลายคราที่มีมือดี แอบปีนข้ามรั้ว
หวังจะมาหยิบฉวยของภายในบ้าน แต่ก็ต้องวิ่งแจ้นฝุ่นตลบ สะบักสะบอมออก
ไปในสภาพที่คล้ายๆ กัน คือ ผมร่วงจนหมดหัวนอนซมจับไข้ไปหลายวัน หนักเข้า
ก็ไม่มีหัวขโมยคนไหนกล้าเฉียดเข้าไปในซอยสุรศักดิ์อีกเลย ทำให้บรรดายามใน
หมู่บ้านย่านใกล้เคียงล้วนได้รับอานิสงส์ตกงานกันเป็นแถวๆ เพราะไม่มีใครเห็น
ความจำเป็นที่ต้องจ้าง
แม้แต่เจ้าด่าง ก็ยังถูกปลดระวาง ทำให้มันรู้สึกขุ่นเคืองเป็นอันมาก ดังนั้น
ย่ำค่ำของทุกวัน มันจึงชวนสมัครพรรคพวกมาก่อม็อบ แข่งกันเห่าหอนเสียงดังเพื่อ
เป็นการประท้วง แต่เพียงครู่เดียว...ทุกสิ่งก็จะพลันเข้าสู่ความสงัดเงียบเหมือนเดิม
เพราะเจ้าด่างกับพรรคพวก ก็จะวิ่งหางจุกตูด ร้องหงิงๆ พร้อมกับทิ้งขนบนหัวมัน
ไว้เป็นระลึกหน้าบ้านแสนรัก จนใครต่อใครที่ผ่านไปมาแถวนั้น ต้องประหลาดใจไป
ตามๆ กัน เมื่อเห็นหมาในซอยสุรศักดิ์ หัวล้านเหมือนๆ กันหมดทุกตัว
จ๊ะจ๋าและสุกรี ก็ยังแวะเวียนมาดูแลทำความสะอาดบ้านเหมือนเดิม แต่นับจาก
วันที่ได้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์กระโถนบินของคุณพ่อ หล่อนก็มีท่าทีสงบเสงี่ยม เกรงอก
เกรงใจ ไม่ชวนใครมากล้ำกรายให้เป็นที่ระคายเคือง แต่ก็ไม่วายที่จะหาช่องทาง
ขายบ้านแสนรัก

ธรรมะใกล้ตัว 63

ครั้งหนึ่งแกไปนั่งภาวนาในป่า แล้วมียุงมากัด แกก็ไม่หลบ ไม่ปัด ตั้งใจยินดีให้
ยุงดูดเลือดด้วยความเต็มใจ คิดมุ่งหวังสละเลือดเป็นทานแก่ยุง...โดยลืมคำสอน
คำเตือนล่วงหน้าของครูบาอาจารย์ไปแล้ว
ผลก็คือ...เณรน้อยเป็นมาลาเรีย!
เจตนาการสละออก การบริจาคเลือดให้ยุงเป็นความดีก็จริง...แต่เชื้อมาลาเรีย
ที่ติดปลายนวมมาด้วยนั้นเป็นโทษ!
ลองสังเกตกันดูนะ ว่างานบุญ งานกุศลต่าง ๆ ความดีหลากหลายที่พวกเรา
บำเพ็ญกัน มีสิ่งใดเป็นโทษติดปลายมาบ้าง...เมื่อมีศรัทธาทำความดีแล้ว ต้องมีสติ
ปัญญากำกับติดตามมาด้วย
กุศลนั้น...ต้องเป็นสุขตั้งแต่ก่อนกระทำ...ระหว่างกระทำ...และหลังจากกระทำ
แล้ว...ถึงจะสมบูรณ์พร้อม

คุณสันตินันท์
(พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในปัจจุบัน)
หมายเหตุ พระอาจารย์ปราโมทย์ได้เขียนบทความนี้
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สมัยที่ท่านยังดำรงเพศคฤหัสถ์อยู่
เนื่องจากบทความนี้ได้เขียนไว้นานมาแล้ว
ทั้งครูบาอาจารย์และสถานที่ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย
ท่านที่สนใจจะไปปฏิบัติภาวนาตามสถานที่ซึ่งอ้างถึงในบทความนี้
ควรเสาะหาข้อมูลในปัจจุบันเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย
สารบัญ 

ส่วนเจ้าแฮนค็อกนั้น จะมีความสุขหลังจากทำความดีด้วยการสละ (อดีต)
ภรรยาตนเองให้แก่เรย์หรือเปล่า...คงตอบยากสักนิด เพราะดูแล้ว พ่อคุณยังรักษา
มาตรฐานฮีโร่ขี้โมโหคนเดิม...
ขนาดตั้งใจไปช่วยคนแท้ ๆ แต่พอได้ยินคำพูดขัดหูปั๊บ...โทสะวีรบุรุษก็พุ่งปรี๊ดที
เดียว...
นี่แหละหนา...ครูบาอาจารย์ท่านจึงมักเตือนว่า...ความเมตตาพลิกเป็นราคะ
ได้ง่าย...ส่วนความกรุณา มักพลิกเป็นโทสะได้รวดเร็ว…
สังเกตใจตัวเองให้ดีแล้วกัน…

รูปภาพประกอบจาก
http://www.sonypictures.com/movies/hancock/
http://movies.yahoo.com/movie/1809801452/photo/stills
สารบัญ 
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รู้เฉพาะตน
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เป็นทอมกะดี้บรรลุธรรมได้ไหม
กรณีเฉพาะตนของ – Fat Cat
อาชีพ – งานทคี่ ่อนข้างมั่นคงงานหนึ่ง
ลักษณะงานที่ทำ – ทำงานเลี้ยงดูตัวเองและพ่อแ ม่ตามฐานะ

สิ่งที่เขาทำเรียกว่า “ความดี” ใช่ไหม...และความดีเช่นนี้ มีโทษหรือไม่?
ไม่หรอก...หากใจเขาจะเปิดกว้างพอ และมองเห็นความเหงา ความทรมานใจเป็นแค่
“ทุกข์ชั่วคราว” ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเอง
แต่ความดีอื่น ๆ ที่เขาทำน่ะไม่แน่...เช่น...บุ่มบ่ามรีบไปช่วยคนโดยชนทุกอย่างที่
ขวางหน้า เหาะลงพื้นทีนึงถนนพังเป็นแถบ ช่วยรถของเรย์ไม่ให้ถูกรถไฟชน แต่กลับ
ทำให้ตู้ขบวนรถไฟนั้นหลุดพัง สร้างความเสียหายจนน่าปวดหัว ไล่จับโจรไม่กี่คนก็
ทำเอาข้าวของทรัพย์ชาวเมืองเสียหายมากกว่ามูลค่าของที่ถูกปล้น...

คำถามแรก - ดิฉันอ ยู่กินกับคู่ชีวิต ที่เป็นเพศเดียวกันอย่างเปิดเผยและไม่เป็นที่
รังเกียจของครอบครัวท ั้งสองฝ่าย ตัวด ิฉันเองไม่เคยรู้สึกช อบเพศเดียวกันม าก่อน
แต่พ อมาเจอคนนี้ แค่แ วบแรกกบ็ อกตัวเองว่า “เราต้องเป็นแ ฟนกับค นนแี้ น่เลย”
ซึง่ ม ารทู้ หี ลังว า่ ความรสู้ กึ แ บบเดียวกันก เ็ กิดข นึ้ ก บั อ กี ฝ า่ ยดว้ ย ในทสี่ ดุ ต า่ งกย็ อมรับ
ว่าคงทำกรรมกันมา อาจจะทำให้คนอื่นต ้องเจ็บช้ำ ต้องอาย ต้องเสียใจ ต้องถูก
ติฉนิ น นิ ทาวพิ ากษ์วจิ ารณ์ ปัจจุบนั ได้แ ต่ป รับค วามรคู้ วามเข้าใจของพวกเราให้ถ กู 
ต้องตามหลักธ รรม เช่น ให้ท าน รักษาศลี ตลอดจนเป็นก ำลังใจ เกือ้ กูลก นั และกัน
ในการเจริญส ติ ถึงข นั้ ถ อื ศีล ๘ ในวนั พระ อยากทราบวา่ ภ ายใต้เงือ่ นไขทกี่ ล่าวมา
ทั้งหมด เราทั้งสองมีโอกาสบรรลุธรรมในระดับพระโสดาบันได้ไหมคะ?
ถ้าตามเงื่อนไขทั้งหมดทกี่ ล่าวมา ก็ตอบสั้นๆ ได้ว่า ‘มีส ิทธิ์’ ครับ ขอแจกแจง
เหตุผลเป็นข้อๆ
1) คุณไม่ได้มีความเบี่ยงเบนทางเพศมาแต่เล็ก จึงถือว่าจิตไม่ได้ถือกำเนิดด้วย
ลักษณะเบีย้ วบดิ ผ ดิ ป กติแ ต่อ ย่างใด กรณีเฉพาะนเี้ ป็นเรือ่ งของบพุ เพสันนิวาสมากกว่า
สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว ่าความรักเชิงชู้สาวเกิดจากเหตุปัจจัยสองประการ หนึ่งคือ
เคยอยู่ร่วมกันในกาลก่อน สองคือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน การปิ๊งก ันแ ละคิดเหมือนกัน
ตั้งแต่แรกส่อว่ามีสัญญาณนำร่องจากอดีตชักใยให้ใจตรงกัน ส่วนการมโีอกาสคบหา
สนิทสนมและเกือ้ กูลก นั ในทางดี ก็บ ง่ บ อกวา่ ป จั จุบนั ช วนกนั ส ร้างกรรมสมั พันธ์อ นั เป็น
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เจตนาดี อยากช่วย อยากทำความดีน่ะดีแล้ว ถูกแล้ว...แต่ต้องมีสติ รอบคอบ
ระมัดระวังกว่านี้นะแฮนค็อก!
...ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นจึงเรียกว่าดีแท้...
จะว่าไป พวกนักช้อปบุญ คนดี ที่เป็นอย่างแฮนค็อกก็มีไม่น้อยเหมือนกัน...
ไม่ขอยกตัวอย่างที่เห็นกันทั่วไปดีกว่า...ขออนุญาตยกเรื่องตอนเป็นเณรของอาเขย
มาเล่า... น่าจะปลอดภัยดี
วัดที่อาเขยบวชเณรนั้น มีแต่พระเณรที่มุ่งมั่น บำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้น
ตอนนั้นอาเขยผมเป็นเณรน้อยอายุ ๑๒ ปี แต่เห็นพระ เณรในวัดปฏิบัติกันจริงจัง
ก็มุ่งหวังเจริญรอยตามท่านบ้าง
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แต่...ถึงอย่างไร แฮนค็อกก็ยังคงเป็นแฮนค็อก เป็นปุถุชนที่จิตใจอ่อนไหวง่าย
เมื่อมีโอกาสใกล้ชิดกับครอบครัวของเรย์ เขาก็รู้สึกพึงพอใจ หลงรักแมรี่ ภรรยา
ของเรย์อย่างไม่มีเหตุผล และแมรี่ก็มีความลับบางอย่างที่ปิดบังเขากับเรย์ไว้เช่นกัน
ทั้งแมรี่และแฮนค็อก ต่างก็เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษด้วยกันทั้งคู่ มีความเป็นอมตะ
เรี่ยวแรง พลังเหนือมนุษย์ และที่สำคัญ ทั้งสองเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนที่
แฮนค็อกจะความจำเสื่อม เมื่อ ๘๐ ปีที่แล้ว
จุดอ่อนของมนุษย์พิเศษคู่นี้ก็คือ...เมื่อใดที่ทั้งสองได้ครองคู่ อยู่ร่วมกัน พลัง
วิเศษจะค่อย ๆ หดหาย กลายเป็นคนธรรมดา มีแก่ มีตายเช่นคนทั่วไป นี่เองคือ
สาเหตุที่แฮนค็อกถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ ความจำเสื่อม และทำให้แมรี่จำเป็นต้อง
แยกตัวจากเขา เพื่อให้เขารอดชีวิต
มาถึงปัจจุบัน ทั้งคู่ก็ได้ประสบเหตุการณ์คับขัน คล้ายคลึง ช่วงเวลาคับขัน
ระหว่างความเป็นความตายนั้น แฮนค็อกก็ยอมตัดใจ เลือกที่จะหนีให้ห่างจากแมรี่
เพื่อให้เธอได้รอดชีวิต ยอมกลับไปเป็นฮีโร่ผู้โดดเดี่ยวอีกครั้ง ทั้งที่ได้พบคนที่
สามารถเข้ามาเติมช่องว่างในชีวิตให้เต็มได้แล้ว...
เขามีความสุขที่ได้รู้ว่าแมรี่ยังมีชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น เข้าใจ ต่อให้ตัวเองต้อง
กลับไปทุกข์ทรมานกับความเดียวดายอีกครั้งก็ยอม...
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กุศล เข้าขั้นครบสูตรเหตุแห่งรักตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ กรณีแบบคุณมีอยู่ทั่วโลก
แม้ร ะหว่างชายกบั ช าย แต่ส ว่ นใหญ่จ ะไม่ย อมรบั เพราะถอื เป็นเรือ่ งผดิ ป กติน า่ ล ะอาย
(แล้วก ็ไม่จ ำเป็นต ้องยอมรับแ ล้วอ ยูร่ ่วมกันให้ฝ ืนธ รรมชาติด ้วยนะครับ อันน ี้วงเล็บไว้
สำหรับค นทวั่ ไปทอี่ ำนาจบพุ เพสันนิวาสไม่ได้แ รงขนาดคณ
ุ Fat Cat) สรุปส นั้ ๆวา่ ฐ าน
จิตของคุณไม่ได้ผิดปกติถึงขั้นห้ามมรรคห้ามผล
2) ฟังดูพวกคุณไม่ได้มัวเมาในกามคุณ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำตัวให้
ปลอดจากกามและการละเล่นในวันพระ ตรงนี้เป็นการค่อยๆ ‘ถอนเท้าจากหล่ม
กาม’ ที่ถูกต้องตามทางมรรคทางผล คือค ุณมีศีล ๘ เป็นแ รงฉุดให้ถอยออกมาจาก
กามทั้งที่ผิดและที่ถูก สรุปว่าวันใดที่คุณถือศีล ๘ วันนั้นคุณมีองค์มรรคคือความ
ดำริชอบทจี่ ะออกจากกาม อย่างนอ้ ยทสี่ ดุ ก ข็ อให้เชือ่ ม นั่ ว า่ น เี่ ป็นห นึง่ ในแรงสนับสนุน
ให้เกิดมรรคผลได้จริง
อย่างไรก็ตาม ทีก่ ล่าวมาทงั้ หมดคอื ค ำตอบวา่ ‘มีส ทิ ธิ’์ แต่ก ไ็ ม่ได้ร บั ประกันว า่ จ ะ
ต้อง ‘ได้แ น่’ นะครับ เพราะการมจี ิตท ปี่ กติแ ละการดำริอ อกจากกาม ยังไม่เพียงพอ
จะเป็นแรงดันให้โพล่งขึ้นบรรลุธรรม การโพล่งขึ้นบรรลุธรรมเกิดจ ากการเห็นกายใจ
ไม่ใช่ตัวตนอย่างถนัดชัด เข้าใจลึกซึ้งด้วยจิตตั้งมั่น เต็มตื่น เต็มดวงระดับฌาน
หากคุณเจริญส ติไม่ถ ูก ไม่เฝ้าร วู้ ่าก ายใจปรวนแปร ไม่เห็นว ่าก ายใจเป็นแ ค่เครื่อง
ล่อหลอกให้ยึดติด อย่างไรใจก็ถอนออกมาจากหล่มอ ุปาทานไม่สำเร็จวันยังค่ำ แม้จ ะ
ถอนเท้าจ ากหล่มก ามดว้ ยศลี ๘ ได้จ นชวั่ ช วี ติ ก ต็ าม (บางคนเข้าใจผดิ ค ดิ ว า่ ไม่เสพกาม
ได้สามปีหมายถึงเป็นพระอนาคามี ซึ่งน ั่นเป็นเรื่องของความเชื่อ ไม่ใช่ความจริง)
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คำถามทสี่ อง - การอยูด่ ว้ ยกนั ข องเรา ไม่ได้อ ยูก่ นั แ บบหลบๆซ่อนๆ เราไม่น อกใจ
กัน แบบนี้หมายความว่าศีลข้อ ๓ ของพวกเราบริสุทธิ์หรือไม่? บางทีพวกเรา
ไขว้เขวว่าอ ยู่กันแบบผิดธรรมชาติก็คือผิดศีลแ ล้ว

ครั้งหนึ่งเขาได้ช่วยชีวิตเรย์ นักประชาสัมพันธ์หนุ่ม จากการถูกรถไฟชน
ทำให้เรย์สำนึกบุญคุณ อยากช่วยเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของเขาให้ผู้คนยอมรับ
แต่แมรี่ ภรรยาของเรย์ไม่เห็นด้วย มีท่าทีแปลก ๆ ต่อแฮนค็อกตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ
หน้า

ความเห็นของมนุษย์กับความจริงทางธรรมชาติแตกต่างกันครับ ผู้ที่มีสิทธิ์รู้
ความจริงทางธรรมชาติ คือผู้ที่สังเกตธรรมชาติโดยไม่ถือเอาความเชื่อส่วนตัวเป็น
ใหญ่

แฮนค็อกเห็นความจริงใจจากเรย์ เขาจึงยอมรับปากร่วมมือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ตั้งแต่ยอมเข้าคุก ชดใช้ความผิดที่ทำให้ข้าวของ ทรัพย์สินของชาวเมืองเสียหาย
ยอมแต่งชุดฟอร์มฮีโร่ทสี่ ดุ เห่ยในสายตาเขา สุดท้ายก็ยอม (กัดฟัน) พูดจาดี มีมารยาท
ชมเชยความสามารถของตำรวจ (แบบไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่) ... ทั้งหมดนี้ทำให้
แฮนค็อกกลายเป็นฮีโร่ ขวัญใจชาวเมืองได้ในเวลาไม่นาน

และวิธีสังเกตธรรมชาติแบบพระพุทธเจ้า คือตั้งจิตให้ตรงด้วยความเข้าใจว่าใน
ขอบเขตกายใจนี้ ไม่มีอะไรสักอย่างที่เที่ยง จากนั้นสังเกตว่าหายใจเข้าแล้วอั้นไว้
ไม่ได้ ต้องระบายออกมาจริงไหม ถ้าแ ค่ร ไู้ด้ต ามจริงเพียงเท่าน ี้ ก็ถ ือว่าเป็นจ ุดเริ่มต้น
ที่ดีแล้ว
จากนั้นตามความรู้สึกไปว่าทุกข์อยู่หรือสุขอยู่ จิตสงบอยู่หรือฟุ้งซ่านอยู่ ภาวะ
อันเป็นนามธรรมเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง ถึงจ ุดหนึ่งค ุณจะไปเห็นภาวะของจิต ที่
มีสว่างบ้าง มีมืดบ้าง มีความดำริอันเป็นกุศลบ้าง มีความดำริอันเป็นอกุศลบ้าง มี
ความตรึกนึกทางกามบ้าง มีคว ามตรึกนึกในทางละกามบ้าง
เห็นค วามไม่เทีย่ งของภาวะทางกายใจไปเรือ่ ยๆ คุณจ ะพบความจริงในตน นัน่ ค อื
ศีลข้อสามจะบริสุทธิ์อยู่ ยังจิตให้สว่างสดใสได้อยู่ ตราบเท่าที่คุณไม่นอกใจคู่ครอง
หรือห ากคณ
ุ ต รึกน กึ ท างกามกบั ค คู่ รอง จิตก อ็ าจหม่นม วั ล งมาชวั่ ข ณะทรี่ าคะครอบงำ
แต่ก็สว่างและกลับมีสติได้เร็ว เพราะไม่มีความรู้สึกผิดบาปทิ่มแทงใจภายหลังจาก
ราคะสิ้นฤทธิล์ ง
ตัวต ดั สินส ำคัญว า่ ผ ดิ ห รือไม่ผ ดิ ศ ลี ก็ค อื ค วามรสู้ กึ ผ ดิ น นั่ แหละครับ ถ้าร สู้ กึ ผ ดิ ก ม็ ี
แนวโน้มว า่ ศ ลี ข าดหรือด า่ งพร้อย แต่ถ า้ ส บายใจกบ็ อกได้ว า่ ศ ลี ย งั อ ยู่ ไม่ว า่ ค คู่ รองของ
คุณจ ะเป็นชายหรือหญิง เขาหรือเธอก็ได้ชื่อว่าค ู่ครอง หากสำรวจใจตัวเองแล้วรู้สึก
ถึงความสะอาดน่ายินดี น่าป ลื้มใจ เป็นสุขอยู่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างซื่อสัตย์ต่อกัน ก็
ขอให้ทราบเถิดว่าศ ีลข้อ ๓ ของพวกคุณบริสุทธิ์อยู่อย่างแน่นอนครับ
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ที่จริงเขาก็คือปุถุชนคนหนึ่ง ที่มีอารมณ์โกรธ เศร้า รัก เหงา ว้าเหว่ ชอบทำ
ผิดแบบเดิมซ้ำ ๆ ซาก ๆ และยังเบื่อโลกอย่างมหันต์... ต่างกันก็แค่มีพลังอำนาจ
มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้น
จะไม่ให้เขาเบื่อโลกได้อย่างไร ในเมื่อต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไร้ความทรงจำ
ไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองมาตลอด ๘๐ ปี!
แฮนค็อกรู้สึกตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อราว ๘๐ ปีก่อน รู้ว่าตนเองกะโหลก
ร้าว ความจำเสื่อม แต่ก็แข็งแกร่งผิดมนุษย์ มีความสามารถเหนือธรรมดา
เขาไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีชื่อ ไม่มีหลักฐานตัวตนใด ๆ บนโลกมนุษย์ สิ่งที่มีติดตัวก็
แค่ตั๋วหนังสองใบ
อาจเป็นเพราะความโดดเดี่ยว เงียบเหงา ค้นหาตัวเองไม่เจอ เขาจึงยึดถือ
สุราเป็นสหายคู่ใจ (แบบเดียวกับจอมยุทธในหนังจีน) แต่ด้วยจิตใจที่ชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่น จึงมักเข้าไปขัดขวางความชั่วร้ายต่าง ๆ ช่วยเหลือคนที่กำลังลำบาก โดยไม่
ไตร่ตรอง ไม่คิดหน้าคิดหลัง ขาดสติแบบคนเมา พอถูกตำหนิ ตักเตือน ว่ากล่าวก็
โมโห ทำท่าไม่แยแส เบื่อหน้าผู้คน

พุทโธสู้กับอารมณ์ช่างฝันไหวไหม
กรณีเฉพาะตนของ – ผึ้ง
อาชีพ – เรียน ป.โท สาขาวิศวกรรม
ลักษณะงานที่ทำ – ต้องใช้ความคิด ต้องแข่งขัน
คำถามแรก - ศึกษาวิธเีจริญส ติด ้วยตนเองจากหนังสือ แต่ด ิฉันจ ะเป็นค นชอบคิด
เพ้อฝันมากๆ ขนาดที่พูดคนเดียวทั้งวันได้ (เรียกว่าเป็นคนมีโมหะสูงไหมคะ?) ที่
ผ่านมาจะเอาอารมณ์ช่างฝันเป็นเป้าหมายในการระลึกรู้ คือรู้ตัวว่าคิดไปแล้วนะ
แต่ต ดิ ป ญ
ั หาตรงทจี่ ะหลงไปนานมากกว่าจ ะกลับม ารตู้ วั อ กี ท ี หลังๆเลยเริม่ บ ริกรรม
พุทโธในใจไปดว้ ย แต่ก เ็ กิดป ญ
ั หาอกี คือร สู้ กึ ว า่ พ ทุ โธรกรุงร งั บริกรรมแล้วอ ดึ อัด
ไม่สบายตัวเลยค่ะ ไม่ทราบจะทำอย่างไรดีเหมือนกัน
ถ้าเป็นคนช่างฝันมากๆ นี่จะเน้นไปในทางการมีราคะหรือโลภะสูง คือจิตล่อง
ลอยไปยึดม โนภาพทถี่ ูกป รุงแ ต่งข ึ้นม า ส่วนอาการทจี่ ิตถ ูกโมหะครอบคลุมม ากๆ นั้น
เราจะมุ่งไปในทางที่จิตห ดหู่ ซึมเซา คล้ายมีฝ้าห มอกลงปกคลุม จนทำให้ความรู้สึก
มืดๆ หม่นๆ หรือร บั ร อู้ ะไรได้ไม่ช ดั หรือเห็นผ ดิ เป็นช อบ หรือส ำคัญต นผดิ จ ากความ
เป็นจริงอย่างแรง
ข้างต้นนั้นแยกแยะให้ดูครับ คนๆ หนึ่งม ีทั้งโลภะ โทสะ โมหะครบกันถ้วนหน้า
นั่นแหละ แต่จะเน้นด้านไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตถูกตั้งไว้อย่างไร
สำหรับคุณนี้ ถ้าเอาตามที่เล่ามาก็ต้องบอกว่าต้องทำงานในลักษณะที่ยืนพื้นอยู่
บนความจริงอ นั เกิดจ ากการคำนวณ คำถามคำตอบทางตวั เลขเป็นเรือ่ งทฝี่ นั เอาไม่ได้
นึกโมเมคาดคะเนไม่ได้ ทุกอ ย่างตอ้ งยนื พืน้ อ ยูบ่ นหลักฐานและข้อม ลู ป ระกอบ ฉะนัน้
ยามทำงานจึงต้องเข้าโหมดคิดจริงจังจนถึงจุดที่จิตแข็งกระด้างได้
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แต่ยามว่างจากงานหรือการเรียน จิตข องคุณจ ะเข้าอีกโหมดหนึ่ง เป็นอ ิสระ ไม่
ต้องอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลประกอบในโลกความเป็นจริง หัวใจชอบอะไรก็คิด
ปรุงแต่งไปได้เรื่อยตามนั้น สมองปิดการทำงานไว้ชั่วคราวก่อน ซึ่งคิดแบบนี้ในที่สุด
ก็ถึงจุดที่จิตอ่อนยวบยาบ ไม่อ าจทำตัวเป็นที่ตั้งข องความจริงใดๆได้
การพูดคนเดียวทั้งวันได้นั้น บ่งบอกว่าคุณหาทางระบายฝันด้วยวิธีพูด การพูด
ไปเรื่อยๆจะทำให้จิตแส่ส่าย ฟุ้งกระจาย เข้าข่ายเพ้อเจ้อได้ง่าย เนื่องจากสมองไม่
จำเป็นต้องเรียบเรียงประโยคคำพูดให้ได้ใจความชัดเจน ไม่จำเป็นต้องมีต้นมีปลาย
ไม่จำเป็นต้องฟังแล้วเข้าใจ แค่มีแรงขับดันให้พูดก ็พอแล้ว

แง่คิดจากหนัง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

Hancock – ดีใดไม่มีโทษ…
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

ผมอยากให้เปลี่ยนความเคยชินทำนองนี้ อาจพกพาโน้ตบ ุ๊กเล็กๆ สักต ัว ชนิดท ี่
เปิดขึ้นมาขีดเขียนใส่โปรแกรมเวิร์ดอย่างรวดเร็ว หรือไม่ก็ใช้สมุดเล่มเล็กกับปากกา
ซึ่งยังนับว่าทันสมัยแ ละสะดวกกว่าเครื่องมืออ ื่นใด
พอ ‘รู้สึกตัว’ ว่าอยากพูดร ะบายความฝัน แทนการพูดออกปาก ให้ล งมือเขียน
ลงไป อนุญาตตวั เองให้ป รุงแ ต่งข อ้ ความสอดคล้องกบั ค ำในหวั ได้ สาระสำคัญค อื ข อให้
เขียนอย่างนอ้ ยหนึง่ ย อ่ หน้า มีก ารเกริน่ น ำ มีใจความทอี่ า่ นรเู้ รือ่ ง และมจี ดุ ส รุปช ดั เจน
ตรงนี้จะช่วยกั้นไม่ให้จิตฟุ้งก ระจายกระเจิดกระเจิงไร้ระเบียบอย่างที่ผ่านๆมา
เอาแค่ท ำอย่างนนี้ ะครับ จะดกี ว่าก ารพยายามระลึกร วู้ า่ ค ดิ ไปแล้ว หลงจนิ ตนาการ
สร้างฝันไปแล้ว ทีส่ ำคัญค ือห ลังจากฝึกส ักพ ัก ถึงแ ม้ส มุดป ากกาไม่อ ยูใ่นมือ คุณก จ็ ะ
รู้สึกว ่าความคิดอ่านมีคว ามเป็นตัวเป็นตนให้ส ติจ ับต ้องได้ช ัดเจนขึ้น ไม่ใช่แ ค่ร ู้สึกว ่าร ู้
แบบผ่านๆ ผิวๆ ดังเคย

“ดีใดไม่มีโทษ...ดีนั้นจึงเรียกว่าดีแท้นะเณร”
นี่เป็นคำสอนที่อาเขยผมได้รับสมัยบวชเป็นเณรน้อย เมื่อราวหกสิบปีก่อน
จากพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง ซึ่งหากบอกนามท่านไป
พุทธศาสนิกชนทั่วไปคงรู้จัก
น่าแปลกที่ผมได้ดูหนังฝรั่งเรื่องนี้แล้ว กลับคิดถึงคำสอนของท่านขึ้นมา...
ฮีโร่อย่างแฮนค็อกมีลักษณะความเป็นวีรบุรุษเพียงอย่างเดียว คือมีจิตใจชอบ
ช่วยเหลือคน...แต่ก็เป็นการช่วยเหลือแบบไม่สนใจซ้ายขวาหน้าหลัง ไม่รอบคอบ
ไม่สนใจเรื่องความเสียหายใด ๆ ที่จะตามมา
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ที่ทางการแพทย์พ บหน่วยพันธุก รรมที่พร้อมจะเป็นโรคต่างๆ ฝังอ ยู่ในตัว
ถูกสร้างมาแล้ว ตั้งแต่เรายังอยู่ในครรภ์ เหมือนระเบิดที่รอเวลาทำร้ายเรา

คำถามที่สอง - ถ้าที่ทำอยู่นี้เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกทาง ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ?

บางคน มีมุมของท่อทางเดินป ัสสาวะคดกว่าคนอื่นเขานิดเดียว
ก็มโีอกาสติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่าย มีโอกาสเกิดไตวายง่ายกว่าคนอื่น

ผู้หญิงเลือกเรียนวิศวกรรมไม่น่าจะมีใครบังคับให้เรียน เว้นแต่ค ุณพ่อเป็นวิศวกร
และอยากให้ลูกเจริญรอยตามตนมากๆจนอยากชี้นำเมื่อเห็นลูกสาวมีหัวคำนวณอยู่
บ้าง โดยทั่วไปจะเป็นความสมัครใจ ชอบใจเองมากกว่าอย่างอื่น

บางคน มีหูรูดกระเพาะอาหารแปลกกว่าคนอื่นหน่อยเดียว ก็เกิดภ าวะกรดย้อน
กลับ มีอาการแสบร้อนที่ทรวงอก ไอบ่อยถ้ามีการระคายหลอดลม
สิ่งที่มีชีวิตนี้ ช่างบอบบาง อ่อนแอ
ไม่อยู่นิ่ง ไม่คงทน ควบคุมเอาตามแต่ใจเราไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และพร้อมจะเปลี่ยนไปในทางเสื่อม

ถ้าม องโดยรวม คุณจ ะมภี าวะของจติ แ บบเครียดแน่นก บั ล อยหายสลับก นั บางครัง้ 
เหมือนคนชอบใจจะถกู ด ดู ให้ต ดิ อ ยูก่ บั ง าน แต่บ างคราวกเ็ หมือนจติ จ ะพยายามหาทาง
หนีออกไปจากโลกที่เคร่งเครียดและเต็มไปด้วยการแข่งขันอันแข็งกระด้างเย็นชา ไป
สู่โลกที่นุ่มนวลละมุนละไม อบอุ่นแ ละเหมือนอ้าแขนยินดีต้อนรับค ุณอยู่เสมอ

ร่างกายของเราสร้างขึ้นม าแล้ว ย้อนไปแก้ไขที่จุดเริ่มต้นไม่ได้
เป็นเงื่อนไขของเวลาที่ว่า ผ่านไปแล้ว ก็เรียกย้อนคืนมาไม่ได้
ใช้เวลาให้คุ้ม ใช้ร่างกายให้คุ้ม

บริกรรมพุทโธเอาไม่อยู่หรอกครับ และความคิดพุทโธก็ขัดแย้งกับความคิดฝัน
เพราะพทุ โธเป็นค ำตายตวั ส่วนความคดิ ฝ นั ไม่ม ขี ดี จ ำกัด จะให้เกิดภ าพหรือค ำใดๆใน
หัวก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น คนเคยเป็นอิสระ อยากวิ่งเล่นไปทางไหนก็ได้ คงไม่ชอบหรอก
ที่จะให้ใครบังคับว่าต้องเดินช้าๆ บนทางตรงสั้นๆ ทีค่ ับแคบจำกัด

ร่างกายของเรานี้ ต้องใช้ไปอีกน านเท่าไรก็ไม่ท ราบ
ขอให้ดูแลให้ดี ปฏิบัติตามคำแนะนำพื้นฐานด้วยเถอะนะคะ
ถึงเวลาตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพประจำปี นัดทำวัคซีน
ถึงเวลาฝากครรภ์ หรือแ ม้แต่น ัดตรวจสุขภาพช่องปาก
ก็ช่วยไปตรวจตามนัดด้วยเถิดนะคะ

ทางที่ดีคือดูช่วงสุดโต่งของภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นเป็นประจำนั่นแหละครับ พอ
เครียดมากจนตึงขมับหรือรู้สึกเป็นก้อนขึ้นมาข้างใน ก็รู้ว่าอย่างนี้กายใจอยู่ในภาวะ
เครียดแล้วน ะ และพอเหม่อล อยจนกายปวกเปียกและใจเซือ่ งซมึ ก็ร วู้ า่ อ ย่างนกี้ ายใจ
อยูใ่นภาวะเหม่อล อยแล้วน ะ รูแ้ บบให้เห็น ไม่ใช่ร แู้ บบอยากไปเปลีย่ นมนั จ ากทกี่ ำลัง
เป็นอยู่จริงๆ

อย่าดูเบากับการดูแลสุขภาพ
จะได้เหลือเวลา มีพ ละกำลัง
ไว้ทำสิ่งที่คุ้มค่าสูงสุด สมแก่เวลาที่เกิดมาได้อีกน านๆ ไงคะ
สารบัญ 
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ผู้หญิงช่างฝันที่เรียนวิศวกรรม แถมต้องไปแข่งขันกับว ิศวกรอื่นๆ อย่างรุนแรงนี่
นะครับ เท่าท เี่ ห็นม าจะมคี ว ามขดั แย้งในตวั เองอยูส่ งู เหมือนคนสองบคุ ลิก เข้าใจยาก
เพราะแม้แต่อารมณ์ที่เปลี่ยนไป เจ้าตัวก็ยังตามไม่ทัน หรือไม่เข้าใจตนเองเลย

ค่อยๆ เปรียบเทียบจากจุดยอดของสองขั้วค วามต่าง (ซึ่งน ่าจะเกิดข ึ้นท ุกวัน วัน
ละหลายรอบ) คุณจะเห็นชัดถนัดว่าที่เรียก ‘ภาวะทางกายใจ’ มีลักษณะเป็นต ่างๆ
ผิดแผกกันได้อย่างนี้เอง
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จากนั้นถึงค่อยสังเกตลงมาในรายละเอียดครับ ดูให้เห็นว่าตอนเครียดหน่อยๆ
หรือตอนซึมหน่อยๆ มันม ีความต่างไปอย่างไรจากช่วงเครียดสุดกับเหม่อสุด พอเห็น
ความต่างได้บ่อยๆ คุณจะรู้สึกเหมือนสติแ ยกออกมาเป็นผ ู้รู้ผู้ดู เริ่มจากทีละนิดท ีละ
หน่อย แล้วบ่อยขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งรู้สึกว่าภาวะทั้งหลายไม่ใช่เรื่องของคุณ แต่เป็น
เรื่องของกายใจซึ่งมีคุณเฝ้าดูอยู่ห่างๆเท่านั้น นั่นแหละครับเริ่มเข้าทางการเจริญสติ
อย่างดีแล้ว
เจริญสติในแนวทางนี้ เฉพาะคนมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับ และถ้าคิดว่าทำแค่
วันสองวันจะได้ผล ก็ขอบอกเลยว่าไม่มีทาง ของอย่างนี้ต้องทำจนกว่าจะเป็นนิสัย
ติดตัว อย่าไปนับว่ากี่วันกี่เดือน ขอให้พอใจจะทำเรื่อยไป แล้วความฟุ้งซ่านจะลด
ลงเป็นคนละคนในเวลาไม่น านเกินรอครับ

ดังตฤณ
สารบัญ 

ถ้าเพียงแต่รู้เสียก่อน
ถ้าเพียงแค่มีใครสักคนมาช่วยชี้แนะ
ทางเดินชีวิตของเราอาจเปลี่ยนไป
ถ้าเรารู้ว่า เราไม่รู้อะไร
ถ้าเรารู้ว่า เราควรไปหาคำตอบได้ที่ไหน
ถ้าเรารู้แล้ว ยอมรับได้ เชื่อถือแล้วทำตามได้จริง ก็คงจะดี
ทางเดินชีวิตของเราอาจเปลี่ยนไป
ทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของวิชาเอมบริโอ น่าศ ึกษาใช่ไหมละคะ
ตลอดระยะเวลาที่เรียน จะต้องท่องจำการเติบโตที่มีเวลากำกับเสมอ
เช่น เวลานี้ จะต้องสร้างเซลล์นี้ ถ้าผิดพ ลาดแล้วก็ผิดไปเลย
ถ้ามีความผิดพลาด หรือม ีปัจจัยอื่นมารบกวนที่ช่วงเวลานั้นๆ
ทารกเกิดมาพิการได้อย่างไรบ้างก็ต้องท่องจำทั้งหมด
ปัจจัยหลักๆ ที่รบกวนทารกได้นอกจากที่เล่าสกู่ ันฟังไปแล้ว
ยังมี บุหรี่ แอลกอฮอล์ ความเครียด ยา สารพิษต่างๆ ทั้งจากอากาศ
หรือ อาหารปนเปื้อนสารพิษ ผงชูรส ก็ม ีผลมากด้วยนะคะ
ขอร้องอีกค รั้ง ให้คุณแม่ทุกท่านฝากครรภ์ท ันทีที่รู้ตัวว ่าตั้งครรภ์
ถึงเวลานั้นคุณหมอสูติจะได้แนะนำละเอียดได้เป็นรายบุคคลค่ะ
ประโยชน์ของวิชาเอมบริโอ นอกจากข้างต้นแล้ว
ยังสอนความรู้นอกตำราที่ไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อ ักษรตรงๆ คือ
เซลล์เล็กจิ๋วๆ ที่เข้าใจว่าเป็นของของเรา
สามารถทรยศหักหลังเรา ทำร้ายเรา
ทำให้ลูกในท้องเราพิการเมื่อไรก็ได้
เราเองอาจมีความผิดปกติบางอย่างซ่อนอยู่ แต่แ สดงอาการภายหลัง
ก็ได้ แม้กระทั่งโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และอีกหลายโรค
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หลายเรื่อง “เป็นเรื่อง” ด้วยเงื่อนไขของเวลา

รักแท้มีจริง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

บทที่ ๒ (ต่อ)
สร้างเสน่ห์

คุณแม่เป็นโรคหัดเยอรมันต อนใกล้คลอดไม่เป็นไร ตรงกันข้าม
ถ้าคุณแม่ออกตุ่มอีสุกอีใส ๒วันก ่อนคลอด ถึง๕ วันห ลังคลอด จะเป็นเรื่องใหญ่ ที่
น่าเจ็บใจคือทั้งสองโรคนี้มีวัคซีนป้องกันได้แ ล้วทั้งคู่
คำว่า “ไม่รู้” ยิ่งตะกุยให้แ ผลนั้นเจ็บแสบลึก
เราจะรู้สึกอ ย่างไร ถ้าคลอดลูกพิการแล้ว เพิ่งมาทราบภายหลัง
ว่าแค่มาฉีดวัคซีน หรือแ ค่หยุดย าเสริมสวยทัน ลูกอาจจะไม่พ ิการ
ลูกพ ิการจากหัดเยอรมัน หรือพ ิการจากยาเสริมสวย
ไม่มีวิธรี ักษาให้หายขาด ทำได้แค่ร ักษากันไปตามอาการเท่านั้น

เสน่ห์อย่างชาย
แค่ความรวยอย่างเดียว ก็อาจเป็นแรงกดดันให้หลายคนเข่าอ่อนยอมกายโดยงา่ ย
แต่ความรวยอย่างเดียว ไม่เคยมีพลังมากพอจะบีบใครให้ใจอ่อนยอมรักได้เลย

ส่วนน้องที่คุณแม่เป็นอีสุกอีใสช่วงใกล้คลอด น้องหนูต้องรับยาต้านไวรัสราคาแพง
ต้องทนเห็นลูกเล็กๆ ถูกแทงน้ำเกลือ เด็กท ารกแรกเกิดสามารถกรีดเสียง แผดก้อง
ไปทั้งตึกคนไข้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เสน่ห์อย่างชายหมายถึงแรงดึงดูดที่ทำให้เพศหญิงสะดุดตาหรือสะดุดใจ เมื่อพูด
ถึงเสน่ห์อย่างชาย เกือบร้อยทั้งร้อยมักคิดถึงค วามกำยำล่ำสัน และผู้หญิงนั้น ถ้าไม่
แกล้งอายก็ต้องยอมรับว่าสนใจองค์ประกอบสำคัญท างกายแห่งชายชาตรีมากโขอยู่

คลอดลูกท ี่เกิดม าไม่มีกะโหลกศีรษะก็แก้ไขอะไรให้ไม่ได้
มีลูกเป็นเด็กด าวน์ หรือพ ิการรูปแบบไหนๆ ก็ต้องดูแลเขาไปชั่วชีวิต
เวลาที่ผ่านเลยไปแล้ว เรียกย้อนกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้

แน่นอนว่าเครื่องเพศเป็นตัวดึงดูดสายตาได้ เป็นเครื่องกระตุ้นให้เพศตรงข้าม
อยากขึ้นเตียงด้วยได้ ตลอดจนเป็นผงชูรสซองสำคัญของรักแท้ได้ อันนี้เป็นความ
จริงประจำโลกรู้ แต่เสน่ห์ชายไม่ได้มีแค่ที่กายอย่างเดียว ไม่ว่าสมัยนี้หรือสมัยไหน
นะครับ ถ้าเอาหนุ่มน้อยอายุ ๒๐ สูงล ่ำดำดกแต่ตกงาน มายืนคู่กับชายวัย ๔๐ พุง
พลุ้ยหัวเถิกแต่เบิกให้ทีละแสน รับรองว่าสาวๆกรี๊ดหนุ่ม ๒๐ แต่เลือกจดทะเบียน
กับชาย ๔๐ เกือบยกบาง!

ความทุกข์ข องการมีลูกพิการก็หนักหนาสาหัสอ ยู่แล้ว
ตลอดช่วงอายุคุณแม่จะต้องตอบคำถามซ้ำๆ ย้ำให้ร ู้สึกผิดอยู่เสมอ
คำถามทำนองว่า “อ้าว แล้วท ำไมคุณแม่ไม่ไปรับวัคซีนละคะ”
“ทำไมอยากสวยขนาดน”ี้ “ทำไมไม่ไปฝากครรภ์” “ทำไม... ”
ความรู้สึกที่เหมือนทำไมคนทั้งโลกรู้ แต่เราไม่ร ู้อยูค่ นเดียว
ความรู้สึกที่เหมือนถูกตัดสินไปแล้ว ว่าเราผิด ทีไ่ม่ร ู้
ความรู้สึกทเี่หมือนถูกพิพากษาว่าสาสมแล้ว เพราะเราทะลึ่งไม่รู้
คำพูดประเภท “ถ้ารู้อย่างนี้...” “ หากย้อนเวลากลับม าได้...”
มักมาคู่กับค ำว่าสายเกินไป และมักมาคกู่ ับความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
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นี่แปลว่าอะไร เสน่ห์แห่งความเป็นชายมีหลายแบบ และแต่ละแบบก็มีน้ำหนัก
ให้ชั่งวัดกันด้วยหรือ? ใช่แล้ว! ก็เซ็กซ์นั้น พอเคยๆแล้วก็รู้ครับว่าเป็นเรื่องเดี๋ยวเดียว
แต่เงินนี่สิเรื่องยาวกันทั้งชีวิต อันไหนสำคัญกว่าไม่ต้องนั่งเถียงกันห รอก
ยุคอ นิ เตอร์เน็ตน คี้ นสว่ นใหญ่ไม่เลือกมาก คือถ า้ ร วู้ า่ ร วยกเ็ ลือกเลย องค์ประกอบ
อื่นไม่ต้องพูดถึง ประมาณว่ามีเงินแล้วค่อยหาชู้ แต่ต้องอยู่กับค นมีเงินให้ได้ก่อน!
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ด้วยค่านิยม ‘เลือกเงินก่อน’ ของคนยุคเรา จึงเป็นเหตุให้เกิดคติ ‘รักแท้แพ้
เงินสด’ แล้วก็พูดกันติดปากเสียด้วย เพราะเหตุนั้นเอง คนยุคเราจึงศรัทธาในรัก
แท้น้อยลงทุกที ค่าของหัวใจถูกตีค่าเป็นเงิน แล้วเสน่ห์อย่างชายก็ถูกมองเป็นความ
สามารถในการควักกระเป๋า ใครควักได้ม ากกว่าแปลว่าเสน่ห์แรงกว่าชายอื่นห มด
ข้อเท็จจริงก็คือถ้ามี ๕๐ ล้านเป็นเศษเงิน คุณอาจซื้อร่างนางเอกระดับประเทศ
ไปนอนด้วยได้ แต่ต่อให้ท ุ่มตั้ง ๕๐๐ ล้าน คุณก็จะไม่ม ีทางซื้อแม้รักจ ากใจของสาว
บ้านนา! หรือม ีเงินแค่ร้อยเดียวอาจจ้างให้สาวขเี้ล่นที่ไหนก็ได้พูดว่า ‘ฉันร ักค ุณ’ แต่
ต่อให้เงินตั้งร้อยล้าน คุณก ็ไม่อาจละลายความโลภที่ห่อห ุ้มหัวใจผู้หญิง เพื่อฉ ายแสง
รักออกมาให้คุณรู้สึกได้จริงๆเลย!
นั่นเพราะรักแท้ไม่ได้สร้างด้วยเงิน แต่ด้วยความพอใจ!
สรุปคือทั้งเซ็กซ์และเงินไม่ใช่เสน่ห์อย่างชายที่จะดึงดูดรักแท้มาหาคุณ ตรงข้าม
พวกมันเป็นเพียงเหยื่อล่อให้คุณวิ่งเตลิดออกห่างจากรักแท้ และยากจะหาทางกลับ
ได้เจอ เพราะใจทกี่ ร้านโลกจะทำให้คุณเห็นไปว่าโลกนี้มีแต่การแลกซื้อเซ็กซ์กันด้วย
เงิน และความรักเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเท่านั้น แถมคุณก็จะเจอแต่ผู้หญิงที่ช่วย
ยืนยันค วามเชื่อพ รรค์น ั้นไปตลอดชีวิต ไม่มโีอกาสรับร ู้เลยว่าโลกนี้ยังม ีผู้หญิงอ ีกพ วก
หนึ่งอยู่
คุณลักษณ์เด่นแห่งความเป็นบุรุษมีอยู่มากมายหลายหลาก แต่ขอเพียงคุณมี
‘รากฐานความเป็นวีรบุรุษ’ เพียงสองข้อ ก็จะลากจูงคุณลักษณ์ความเป็นชายอื่นๆ
เข้ามาเองในภายหลัง ดังนีค้ รับ

๑) ความเป็นที่พึ่ง
ความเป็นท พี่ งึ่ เป็นภ าวะทสี่ อดคล้องกบั เพศชาย เพราะธรรมชาติให้ค วามแข็งแกร่ง
กับร่างกายมามากกว่าฝ่ายหญิง หมายความว่าถ ้ามองที่ร่างกาย ยิ่งใครสูงใหญ่ล่ำสัน
และสง่าง ามเท่าไร ก็จะยิ่งดูเป็นที่เกาะที่พึ่งมากขึ้นเท่านั้น แต่ถ ้ามองกันที่จิต ก็ต ้อง
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นักเรียนแพทย์ปี ๒ ต้องเรียนวิชา คัพภวิทยา หรือ Embryology
คือวิชาทวี่ ่าด้วยการสร้างตัวอ่อนระยะ ๒-๘ สัปดาห์แ รกของชีวิตค่ะ
เริ่มจากเซลล์พ่อแม่ลดจำนวนโครโมโซมลงฝ่ายละครึ่งหนึ่ง
เมื่อรวมกันจะได้เซลล์ลูกหนึ่งเซลล์ แล้วค ่อยเติบโตเป็นร่างกายที่สมบูรณ์
นิยามคำว่าเติบโต คือมีทั้งการเพิ่มจำนวน และเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
จากเซลล์กลมๆ เล็กๆ แปลงร่างมาเป็นคนตัวโตๆ ได้
สิ่งมีชีวิตไม่เคยหยุดนิ่ง แม้กระทั่งต้นไม้ก ม็ ีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา
เซลล์เก่าต ายไป เซลล์ใหม่มาแทน เปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงอายุขัย
ส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมา ถึงวาระหนึ่งต้องถูกทำลาย
ผิดแผกไปจากแผนมาตรฐานแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้
เข้าใจการเติบโตปรกติแล้ว ก็โยงเข้าสู่ความผิดปรกติได้ เช่น
เด็กดาวน์บางเคส เกิดจากเซลล์พ่อแม่ไม่ลดโครโมโซมตัวเองลง
หรือน้องที่เกิดมาไม่มีกะโหลกศีรษะ
เกิดจากไม่สร้างสิ่งที่ควรสร้าง ก่อนอายุค รรภ์ ๖ สัปดาห์
และถ้าก่อน ๑๐ สัปดาห์ ส่วนที่ควรฝ่อกลับไม่ฝ่อ น้องอาจจะมี
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ หรือระบบทางเดินปัสสาวะผิดป กติก็ได้
หรือโรคหัดเยอรมัน อาการของโรคแค่ไข้ออกผื่น ไม่กี่วันก็หาย
แต่ถ้าคุณแม่เป็นก่อนอายุค รรภ์ ๑๒ สัปดาห์ ทารกอาจพิการ ตาเป็นต ้อ
หูหนวก หัวใจพิการแต่กำเนิด อาจถึงแท้งก็ได้ น่าเสียใจและน่าเสียดาย
เพราะโรคนี้มีวัคซีนป้องกันได้ ขอแค่มารับให้ถูกเวลา
ขอแนะนำคุณผู้หญิงทุกท่าน ให้ต รวจสุขภาพก่อนสมรส
ฝากครรภ์ให้เร็วที่สุด แล้วมารับวัคซีนให้ครบตามนัดด้วยเถอะนะคะ
หรืออย่างเวชสำอาง ยารักษาผิวพรรณบางตัว ทำให้ท ารกพิการได้
มีคำเตือนติดชัดเจนให้หยุดยาอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนตั้งครรภ์
กรุณาใส่ใจกับคำเตือน อ่านเอกสารกำกับยาให้ดีนะคะ
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ของฝากจากหมอ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เงื่อนไขของเวลา
โดย พิมพการัง

ดูก นั ต รงความหนักแน่นม นั่ คงเป็นห ลัก เพราะความหนักแน่นมนั่ คงคอื ลกั ษณะของ
คนที่เอาตัวรอดได้ แก้ปัญหาได้ ตลอดจนพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นได้
ภาวะแกร่งก ล้าท เี่ ห็นก นั ง า่ ยๆดว้ ยตาเปล่าในแวบแรก คือเสน่หจ์ บั ตาชวั่ คราว ต้อง
รู้จกั แ ละเห็นพ ฤติกรรมกันส ักระยะหนึง่ คุณจ ึงรไู้ด้ว่าภ าวะแกร่งก ล้าทเี่ห็นค ือไม้หลัก
ปักขี้เลน หรือเป็นร ่มโพธิ์ร่มไทรอย่างแท้จริง ภาวะที่เป็นร ่มโพธิ์ร่มไทรนั่นแหละ คือ
เสน่ห์จับใจถาวร
เสน่ห์อย่างชายในข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ดูยาก ถ้าคุณเล่นกีฬาเก่ง ขยันฟิตซ้อมทุกวัน
ร่างกายและจิตใจก็ดูแข็งแกร่งมั่นคงพอจะเตะตาสาวๆให้นึกอยากกรี๊ดได้ ต่อเมื่อ
พวกเธอลองมาอยูใ่ กล้ส กั พ กั แล้วพ บวา่ ค ณ
ุ อ อ่ นไหว ขีน้ อ้ ยใจ ถือสาเอาเรือ่ งหยุมหยิม
มาเป็นอารมณ์ แถมในกระเป๋าแทบไม่มีเงินสักบาท อีกทั้งยังเห็นแก่ตัว ไม่ยอมแม้
จะช่วยเธอถือของหนักให้ อย่างนี้เจอสองสามทีเธอก็รู้แล้วว่าคุณเป็นแค่ไม้หลักปัก
ขี้เลน ไม่น่าเล่นด้วยหรอก
แต่บ างคนมนี ะครับ ทีท่ ำบาปไว้ในปางกอ่ น เช่น ชอบทำตัวก ร่างอวดศกั ดาไปทัว่
ชาติป ัจจุบันจ ึงถ ือกำเนิดในร่างอ้วนเตี้ย ขาสั้นเหมือนขาตั้งโต๊ะส นุ้ก หรือไม่ช าติก ่อน
ก็เคยกดขี่ข่มเหงเพศหญิงเป็นอาจิณ ชาติปัจจุบันจึงถือกำเนิดด้วยรูปร่างเล็กบางน่า
รังแก ทว่านิสัยใจคอในชาตินี้เป็นพวกชอบช่วยคน เป็นที่พึ่งได้เสมอมาและเสมอไป
พอสนิทก บั เขาสกั พ กั ท้ายสดุ เราจะเลิกข ำบคุ ลิกภ ายนอก แต่จ ะอยากสรรเสริญห วั ใจ
พ่อพระของเขาไม่ขาดปากไปแทน
เพื่อสร้างความเป็นที่พึ่งให้เกิดขึ้นในตนอย่างครบวงจร คุณจึงจำเป็นต้องหมั่น
ออกกำลังก าย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองด้วยการบำเพ็ญตน
เป็นผู้อุปการะสังคม จะมากหรือน้อยก็ตาม ขอเพียงให้สม่ำเสมอเป็นพ อ
เริ่มตน้ ขนึ้ มาไม่ตอ้ งคดิ อะไรยากๆ ทำอะไรยากๆหรอกครับ แค่ทำหน้าที่ตรงหน้า
ของตวั เองให้เสร็จ รูส้ กึ ว า่ เอาตวั ร อดได้ เป็นท พี่ งึ่ ข องตวั เองได้ ก็น บั ว า่ จ ดุ ช นวนเสน่ห์
อย่างชายได้แล้ว เพราะคนเราจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ ต้องมีความรู้สึกขั้นพื้นฐาน
ว่าเป็นที่พึ่งของตนเองได้เสียก่อน
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จากนนั้ พอได้ย นิ เสียงขอความชว่ ยเหลือเมือ่ ไรก็อ ย่าด ดู าย โลกนเี้ ต็มไปดว้ ยเสียง
ขอความช่วยเหลือ ใช้ช ีวิตอ ยู่ดีๆ เดี๋ยวคุณก ็ต้องได้ยินเอง พอมองแล้วเห็นเป็นค นที่
สมควรได้รับการช่วยเหลือและกไ็ม่เหลือบ่ากว่าแรงของคุณ ก็ช่วยไปเถอะ
สำคัญค อื อย่าห วังผ ลตอบแทนจากพวกเขา ให้ห วังผ ลตอบแทนจากธรรมชาติ
คือถ้าช่วยสำเร็จแต่ละครั้ง ก็เท่ากับสร้างเสริมภาวะทึ่พึ่งในตนเองให้แกร่งขึ้น
ทีละหน ความภาคภูมิใ จกับการเป็นที่เกาะ เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้นั่นแหละ คือ
รางวัลอันคุ้มค่าเหนื่อยแล้ว
เมื่อทำบุญจนเกิดภาวะความเป็นที่พึ่งขึ้นในคุณ ไม่ว่าเดิมทีคุณจะรูปร่างหน้าตา
เปราะบางหรือบึกบึน จิตใจคุณจ ะห้าวหาญขึ้น มีความหนักแน่นมั่นคงขึ้น เต็มใจฝ่า
อุปสรรคมากขึ้น จนผู้หญิงรู้สึกได้ถึงความเป็นเกราะกำบังคุ้มแดดคุ้มฝน หรืออย่าง
น้อยที่สุดคือเห็นคุณมีดีพอจะปกป้องเธอ ให้ค วามอบอุ่นก ับเธอได้

๒) ความเป็นผู้นำ

ฉันสนทนากับคุณแม่ ชมลูกสาวว่าน่ารักมาก เพราะเด็กวัยนี้บางคนจะหวงของ
แต่นี่เขากลับรู้จักเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน คุณแม่เล่าว่าทีแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน
ว่าลูกจะว่ายังไง จะหวงหรือเปล่า แต่พอลูกเห็นรูปถ่ายที่เด็กๆ ได้ใช้เสื้อผ้า
ของเขาก็ถามแค่ว่า “แม่เอาไปแล้วเหรอ” แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่หลังจากนั้นมา
เวลาที่เสื้อผ้าคับ ใส่ไม่ได้แล้ว ก็จะมาบอกแม่ว่า “เอาไว้ให้น้อง (ที่นครสวรรค์)”
ฉันฟังแล้วรู้สึกปลื้มใจไปด้วย ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกฝังนิสัยดีๆ ให้กับลูก
ตั้งแต่ยังเล็ก
เด็กๆ ก็เหมือนผ้าขาว ที่ผู้ใหญ่คือผู้บรรจงแต่งแต้มสีสันลงไป ถ้าเราทำเป็น
ตัวอย่าง และสอนให้เขามีความเมตตากรุณา เด็กๆ ก็จะรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้ว ก็นำไปบริจาคให้คนที่ยังไม่มีได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และจะ
เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเพราะรู้จักการแบ่งปัน โดยเฉพาะกับคนที่ด้อยกว่า ถ้าสังคม
ของเรามีแต่คนเช่นนี้มากๆ ก็ย่อมจะมีความสุข ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งกัน
โลกใบนี้ก็คงจะน่าอยู่ สงบสุข และเต็มไปด้วยมิตรไมตรีค่ะ
สารบัญ 

ความเป็นผู้นำคือสิ่งท ี่พัฒนาต่อยอดมาจากความเป็นที่พึ่ง ถ้าค ุณยังเป็นท ี่พึ่งให้
ตนเองและคนอื่นไม่ได้ ก็ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเป็นผ ู้นำ
และภาวะผู้นำก็เป็นภาวะที่สอดคล้องกับเพศชายเช่นกัน เพราะธรรมชาติให้
สัญลักษณ์ท างเพศเป็นฝ า่ ยเริม่ ต น้ ก อ่ น ไม่ใช่ฝ า่ ยตาม หมายความวา่ ถ า้ ม องทรี่ า่ งกาย
ยิง่ ใครมโี หงวเฮ้งดูเด็ดเดีย่ ว เป็นต วั ข องตวั เองมากขนึ้ เท่าใด ก็จ ะยงิ่ ด เู ป็นผ นู้ ำมากขนึ้ 
เท่านัน้ แต่ถา้ มองกนั ที่จติ ก็ตอ้ งดูกนั ตรงความมีสติอยู่กบั เนือ้ กบั ตวั เป็นหลัก เพราะ
ความมสี ติอ ยูก่ บั เนือ้ ก บั ต วั คือล กั ษณะของคนทคี่ ดิ เองได้ รูผ้ ดิ ร ชู้ อบเองได้ ไม่ต าม
คนอื่นด้วยเหตุผลทางอารมณ์ ตลอดจนไม่เอาแต่ตามใจตนด้วยอัตตามานะ
ความเป็นผ นู้ ำไม่ได้ต ั้งต้นจ ากการเป็นห ัวหน้าค นอื่น เพราะตำแหน่งห ัวหน้าไม่ได้
ประกันว า่ ค ณ
ุ จ ะนำใครได้ โดยทีแ่ ท้แ ล้ว ความเป็นผ นู้ ำตงั้ ต้นจ ากการเป็นผ รู้ เิ ริม่ ก อ่ น
และสิ่งที่ริเริ่มนั้นต้องเป็นป ระโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะตน
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สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

สอนให้หนูรู้จักให้
โดย ครูใจดี

เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รู้จักกับครอบครัวหนึ่ง เหตุที่ต้องวิสาสะกันก็เพราะฉัน
รับเป็นครูสอนพิเศษให้ลูกสาวทั้งสองของเขา ซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันแรกเรานัดพบกันที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อทำความรู้จักก่อน
ตอนใกล้จะลากลับ ฉันสังเกตเห็นตุ๊กตาห้อยโทรศัพท์มือถือของลูกศิษย์ เป็นตุ๊กตา
ตัวน้อยๆ น่ารักที่ทำจากลูกปัด เมื่อเอ่ยปากชมก็ได้รับการบอกเล่าว่าคุณแม่ซึ่งเป็น
ชาวญีป่ นุ่ เป็นคนทำ นอกจากจะทำเป็นงานอดิเรกแล้ว ยังไปสอนให้คนในชุมชนแออัด
แถวคลองเตย เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แม่บ้านที่ยากจนด้วย
ยิ่งไปกว่านั้นคุณแม่และคนรู้จักยังไปช่วยบริจาคสิ่งของ และช่วยจัดการนำ
งานประดิษฐ์ของนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์
มาจำหน่ายที่สมาคมซึ่งคุณแม่เป็นสมาชิกอยู่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนที่ยากจน
จะได้มีงานทำ มีรายได้จุนเจือครอบครัว คุณพ่อของลูกศิษย์พูดถึงภรรยาอย่างยิ้มๆ
ว่า “นี่งานประจำของเขาละ” ฉันประทับใจในความใจดีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ของ
พวกเขา และรู้สึกว่าครอบครัวนี้น่ารักมาก
ในครั้งต่อมาเราพบกันที่บ้าน หลังจากที่สอนหนังสือเสร็จแล้ว ลูกศิษย์พาฉันไป
ดูตู้ที่จัดวางงานประดิษฐ์ของคุณแม่ มีตุ๊กตาลูกปัดน่ารักๆ เต็มไปหมด แล้วคุณแม่ก็
หยิบเอาแฟ้มที่เกี่ยวกับการไปช่วยเหลือคนในจังหวัดนครสวรรค์มาให้ดู มีภาพถ่าย
ของเด็กนักเรียนหญิงยืนเข้าแถวใส่เสื้อผ้าสวยงามสีสันสดใส เสื้อผ้าที่เห็นทั้งหมด
ในรูปเป็นของลูกสาวทั้งสอง เมื่อตัวโตขึ้นใส่ไม่ได้ คุณแม่ก็จะแยกไว้ เตรียมนำไป
บริจาค ฉันถามลูกศิษย์คนน้องว่า “หนูดีใจไหม ที่เสื้อผ้าของหนูมีน้องได้ใส่สวยๆ
แบบนี้” ลูกศิษย์ตอบให้ชื่นใจว่า “ดีใจค่ะ” แถมชี้ให้ฉันดูด้วยว่าเสื้อตัวไหนเป็น
ของเธอบ้าง
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ถ้าจะแสดงความเป็นผู้นำ คุณต้องกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าแน่ใจว่าดีแล้ว ถูกแ ล้ว อย่าได้หันรีหันขวางถามใครว่าควรทำไหม ให้ล งมือท ำเลย
กับท งั้ ท ำอย่างมพี ลังม ากพอจะกอ่ ก ระแส กระทบหกู ร ะทบตาคนอนื่ ให้เกิดแ รงบนั ดาล
ใจใคร่ทำตาม หรือกรูมาช่วยเหลือคุณคนละไม้คนละมือโดยไม่ต ้องบีบบังคับก ัน
ความเป็นตัวของตัวเอง อาจนำคุณไปสู่ความเก่งกล้าสามารถยากจะหาใครเสมอ
เหมือน หรือด กี ว่าน นั้ ค อื ม คี ว ามรเิ ริม่ ส ร้างสรรค์โลกใหม่ท แี่ ตกตา่ ง เพราะตงั้ ต้นข นึ้ ม า
คุณจะไม่กลัวการทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับงานที่คุณพ อใจ ไม่ก ลัวท ี่จะต้องใช้ชีวิตแตก
ต่างจากคนอื่น หรือได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าคนอื่น จึงไม่ค่อยมีเส้นทางทับกับค น
อื่นเขา หาใครมาแข่งด้วยยาก
บุญที่จะทำให้เกิดสัญชาตญาณผู้นำนั้น เกิดจ ากการเป็นผู้คิดริเริ่มในการบุญแ ละ
ทำสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนจูงใจคนรอบข้างให้เห็นดีเห็นงาม ยอมให้
ความร่วมมือ และเชื่อมั่นว่าคุณรู้จักทิศทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
การเริ่มทำบุญเพื่อสร้างภาวะผู้นำนั้นง่ายกว่าที่คิด แค่หัดเริ่มชักชวนคนใกล้ตัว
ให้เห็นดีเห็นงามตามคุณในทางที่ชอบที่ควร ก็นับเป็นบุญที่จุดชนวนภาวะผู้นำ
ขึ้นมาได้แล้ว
และโลกนี้ก็เต็มไปด้วยสถานที่ที่พร้อมจะให้คุณบำเพ็ญบารมีผู้นำ อย่างเช่นตาม
สถานสงเคราะห์ คุณมีสทิ ธิ์เปลี่ยนชวี ิตของเด็กอ นาถาจากภาวะไม่รู้หนังสือ ให้กลาย
เป็นค นอา่ นออกเขียนได้ เพียงอาสาไปเป็นค รูส อนเพียงอาทิตย์ล ะวนั แต่ละวนั ใช้เวลา
ไม่น าน การตงั้ ใจเดินทางไปเปลีย่ นชวี ติ ค นอนื่ ใ ห้ด ขี นึ้ โดยไม่ม ใี ครขอ โดยไม่ม ใี คร
ชักชวนนั่นแหละ จุดเริ่มต้นของความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
ผู้หญิงจะรู้สึกดีที่สุดกับผู้ชายที่นำเธอได้ หมายถึงว่านำได้ในระดับของความคิด
เปลีย่ นความเข้าใจ เปลีย่ นวธิ มี อง ตลอดจนเปลีย่ นแปลงนสิ ยั บ างอย่าง ฉะนัน้ ชายที่
ทอดอาลัยต ายอยากกบั ช วี ติ กระทัง่ ล กุ ข นึ้ ป ระกาศหาหญิงส าวสกั ค นทจี่ ะมาทำให้ช วี ติ 
ของตนเปลีย่ นแปลงไปในทางดขี นึ้ จึงไม่ร ตู้ วั ว า่ ได้ม อบเสน่หอ์ ย่างชายให้ก บั ฝ า่ ยหญิง
ตลอดจนนำความเป็นหญิงมาสตู่ นเสียแล้ว!
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เสน่ห์อย่างหญิง
คุณอาจหลอกให้คนอื่นหลงรูปภายนอกอันสะสวย แต่ไม่มีทางหลอกให้รักต ัวเอง
ได้เลย ตราบเท่าทรี่ ู้อยู่แก่ใจว่าภายในยังน่าเกลียดขนาดไหน
เสน่หอ์ ย่างหญิงห มายถึงแรงดึงดูดท ที่ ำให้เพศชายสะดุดตาหรือส ะดุดใจ และเมือ่ 
กล่าวถึงเสน่ห์อย่างหญิง เกือบร้อยทั้งร้อยมักค ิดถึงดวงหน้า ทรวงอก สะโพก เรียว
แขน ปลีขา กับอื่นๆที่เป็นความเย้ายวนล่อต าให้น้ำลายหก
และนั่นเอง ผู้หญิงส ่วนใหญ่จ ึงค ิดว ่าห มดสวยเมื่อไรก็ไร้ค ่าเมื่อนั้น อายุย ิ่งม ากขึ้น
เท่าไร เหมือนยิ่งมีความผิดติดตัวท ี่ต้องปิดบังอำพรางซ่อนพิรุธกันมากขึ้นทุกว ัน

A good example has twice the value of good advice.
การให้ตัวอย่างที่ดี มีค่าเป็นสองเท่าของการให้คำแนะนำที่ดี
โดย นิรนาม
สรรหามาฝากโดย วิมุตฺติยา
สารบัญ 

นารีมีรูปเป็นทรัพย์ และรักแท้ก็ต้องการ ‘ทรัพย์’ ดังกล่าวของผู้หญิงไม่มาก
ก็น้อย ยิ่งรูปทรัพย์ของฝ่ายหญิงมากขึ้นเท่าใด แรงดึงดูดก็มากขึ้นตามส่วน หาก
ปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ ก็เท่ากับไม่พยายามทำความรู้จักกับร ักแท้ให้ถึงแก่น
ผูช้ ายบางคนอตุ ส่าห์ฉ ลาดมาทกุ เรือ่ ง แต่พ อเจอสาวสวยทเี ดียวกเ็ ข้าโหมดโง่ท นั ที
ขออะไรให้ห มด ถ้าโชคดเี ธอรกั ผ ชู้ ายคนนนั้ จ ริงก ล็ งเอยสวยเหมือนรปู ร่างหน้าตาของ
เธอ แต่ค วามจริงม กั ไม่ใช่เช่นน นั้ ผูห้ ญิงส วยจะรสู้ กึ อ ยูล่ กึ ๆว่าผูช้ ายทมี่ าหลงรปู เธอ
เป็นพวกหน้าโ ง่ ไม่มีค่าพอให้เทใจไปรักจริง
มันเป็นอ ย่างนนั้ จ ริงๆ ผูห้ ญิงส วยจะพบอย่างรวดเร็ว ว่าเมือ่ ใดผชู้ ายหลงใหลเสน่ห์
แห่งรูปกายเธอ ใจเขาจะเหม่อล อยไร้สติ เหมือนเจอมนต์ส ะกดหรือถูกสาปให้ไม่เป็น
ตัวข องตวั เอง ภาวะเหม่อล อยขาดสติม นั เข้าก นั ได้ก บั ค วามฉลาดเสียท ไี่ หน เสนอหน้า
ให้เห็นเมือ่ ไรคณ
ุ จ ะคดิ ท นั ทีว า่ ห น้าโง่ๆนีโ้ผล่ม าอกี แ ล้ว เหมือนตวั ค ณ
ุ เป็นก บั ด กั และ
เขาก็เป็นกวางน้อยที่เข้ามาติดกับอย่างง่ายดาย
แล้วว ัดจากความรู้สึกข องตัวเอง คุณช อบอยู่กับคนโง่ก ว่าหรือ? ก็อาจจะชอบอยู่
หรอก แต่เอาไว้หลอกใช้นะครับ ไม่ใช่เอาไว้เป็นคู่ชีวิต!
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คำคมชวนคิด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

“บุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบาปว่า
บาปมีประมาณน้อย [พอประมาณ] จักไม่มาถึง
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดๆ [ฉันใด]
คนพาลสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบาป [ฉันนั้น] ”
คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก
จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕
สืบค้นข้อมูล จาก http://84000.org
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“สิ่งที่คุณกำลังมี คู่ควรแล้วกับสิ่งที่คุณเคยทำ
สิ่งที่คุณกำลังทำ สมควรแล้วกับสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญ”

�

จาก คิดจากความว่าง ๒
โดย ดังตฤณ

“เราควบคุมคนอื่นบังคับให้เขารักหรือดีกับเราตลอดไม่ได้
ใจเราเองบางครั้งยังบังคับยาก
เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสวยแต่สุข เราต้องยอมรับความทุกข์บ้าง
แต่เดี๋ยวก็หาย สุขบ้างแต่เดี๋ยวก็ไป
ถ้าตั้งป้อมว่าเขาต้องรักเราเราถึงจะเป็นสุข
ก็เตรียมกระดาษซับน้ำตากันได้ตั้งแต่บัดนี้”
จาก ของฝากจากหมอ “บทพิสูจน์รักแท้”
โดย พิมพการัง
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แม้จะรำคาญพวกหน้าโง่และแอบด่าอยู่ในใจแค่ไหน ผู้หญิงก็ยังภูมิใจที่มีทาส
ความงามเป็นบริวารเยอะๆอยู่ดี หลายคนรู้ตัวดีว่าความภูมิใจในตนจะพอกพูนขึ้น
พร้อมๆกับความรังเกียจตัวเอง มองกระจกแล้วหลงรักเงาสะท้อนที่อ่อนหวาน
งดงามไร้ที่ติ แต่ปิดไฟมืดเมื่อไรเป็นต้องอึดอัดกับความคิดร้ายๆทีห่ าดีไม่ได้ร่ำไป
ความขัดแย้งในตัวเองมักดำเนินไปเรื่อยๆ ผ่านเดือนผ่านปีไปถึงจุดหนึ่ง ที่ต้อง
ยอมรับว ่าเกลียดตัวเองจนเบื่อแ ม้แต่เงาในกระจก ในกระจกไม่ม ีอะไรมากกว่าผ ู้หญิง
หน้าตายยู่ ี่ ขีร้ ำคาญ ไม่ส บอารมณ์ไปหมด แต่งให้ส วยดว้ ยเครือ่ งสำอางยหี่ อ้ ไ หน ก็
ลบรอยยับอันเกิดจากโทสะไม่ได้อยู่ดี
อยู่กับผู้ชายที่ทำให้เธอเกลียดตัวเอง ในที่สุดเธอจะเกลียดผู้ชายคนนั้นเข้าไส้!
ฟังอย่างนี้แล้ว ผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาลงไปจนถึงขี้เหร่จึงไม่น่าไปตั้งความอิจฉา
ริษยาอะไรกับผู้หญิงสวยเกินเหตุทั้งหลาย เพราะส่วนใหญ่พวกคุณเธอก็มีปัญหาอัน
เกิดจ ากความสวยให้ต อ้ งสะสางกนั จ นกว่าจ ะหมดสวยนนั่ แหละ สำคัญค อื ถ า้ ไ ม่ส ร้าง
เสน่หอ์ ย่างหญิงทแี่ ท้จ ริงไว้แ ต่เนิน่ ๆ พอหมดเสน่หท์ างกายเมือ่ ไรก็ไร้ค า่ ข นึ้ ม าจริงๆ
เมื่อนั้น
คุณลักษณ์เด่นแห่งความเป็นสตรีมีอยู่มากมายหลายหลาก แต่ขอเพียงคุณมี
‘รากฐานความเป็นเทพธิดาในฝัน’ เพียงสองข้อ ก็จะลากจูงคุณลักษณ์ความเป็น
สตรีอื่นๆเข้ามาเองในภายหลัง ดังนี้ครับ

๑) ความเป็นที่ฝากใจ
ความเป็นที่ฝากใจเป็นภาวะที่สอดคล้องกับเพศหญิง เพราะธรรมชาติให้ความ
ละมุนละไมกับร ่างกายมามากกว่าฝ่ายชาย หมายความว่าถ้ามองที่ร่างกาย ยิ่งใครมี
สัดส่วนโค้งงอนชวนมองมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งดนู ่าเอาใจไปฝากไว้มากขึ้นเท่านั้น แต่
ถ้ามองกันทจี่ ิต ก็ต ้องดกู ันตรงความอ่อนโยนเป็นห ลัก เพราะความนิ่มนวลอ่อนโยน
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คือลักษณะของคนที่เป็นสุขกับตัวเองได้ เผื่อแผ่ความสุขให้คนอื่นได้ ตลอดจน
ปลอบใจให้ใครๆหายว้าวุ่นได้
ความอ่อนโยนจะทำให้สีหน้าของผู้หญิงสงบเยือกเย็นลง ธรรมชาติออกแบบให้
ผู้หญิงดูดีที่สุดเมื่ออ่อนโยน แต่ก็ธรรมชาติเช่นกันที่เหมือนจะให้จิตผู้หญิงโน้มเอียง
ไปในทางแข็งก ระด้างหรืออ ยากอาละวาดเกรี้ยวกราด ขนาดอยูด่ ีๆก ็แกล้งให้ร ่างกาย
ผิดป กติ มีเลือดไหลได้ท กุ เดือน ฮอร์โมนเปลีย่ นแปลงชวนให้เห็นอ ะไรขวางหขู วางตา
ขนาดหมาบิดขี้เกียจยังผิด!
ความออ่ นโยนทเี่ ห็นก นั ง า่ ยๆดว้ ยตาเปล่าในแวบแรก จึงถ อื เป็นเสน่หจ์ บั ตาชวั่ คราว
ต้องรจู้ กั แ ละเห็นพ ฤติกรรมกนั ส กั ร ะยะหนึง่ คุณจ งึ ร ไู้ ด้ว า่ ผูห้ ญิงแ ต่ละคนควบคุมค วาม
โยกเยกทางอารมณ์ได้เพียงใด ความอ่อนโยนที่เห็นคือลมอ่อนต้นพายุร้าย หรือเป็น
สายลมรำเพยเย็นสบายหายห่วงอย่างแท้จริง ความเป็นสายลมรำเพยนั่นแหละ คือ
เสน่หจ์ ับใจถาวร
เสน่ห์อย่างหญิงในข้อนี้อาจดูยาก เรือนกายที่แบบบางน่าท ะนุถนอมของเธอบาง
คนอาจหลอกตา เห็นย มิ้ ละไมแล้วช วนให้ท กุ ค นนกึ ว า่ เธอออ่ นหวานนา่ ร กั น่าห นุนต กั
แต่ท ไี่ หนได้ เข้าใกล้เดีย๋ วเดียวนางมารรา้ ยเริม่ อ อกจากทซี่ อ่ น ถึงแ ม้ไม่ม เี ขีย้ วโผล่อ อก
มาจากเหงือก คุณก ็นึกออกอยู่ในใจชัดเลยล่ะว่าเขี้ยวยักษ์แ ละเล็บมารเป็นอ ย่างไร
แต่บางคนมีนะครับ ที่ทำบาปไว้ในปางก่อน เช่น ชอบอาละวาดฟาดงวงฟาดงา
กับคนสนิท อย่างเช่นสามีหรือล ูกหลาน ชาติป ัจจุบันจึงถ ือกำเนิดในร่างร้าย หน้าตา
ดุดันเหมือนนางโจร ทว่านิสัยใจคอในชาติน ี้เป็นพวกไม่ชอบมีเรื่องมีราว หนักนิดเบา
หน่อยอภัยได้ อยูใ่ กล้แล้วส บายใจเสมอ พอสนิทกบั เธอสกั พกั ท้ายสดุ คณ
ุ จะเลิกเบะ
ปากให้กับความ ‘ไม่สวยอย่างแรง’ ของเธอ เมื่อใดอยากเข้าหาศาลาพักใจ ใบหน้า
ของเธอจะลอยเด่นขึ้นม าก่อนใครเพื่อน
เพือ่ ส ร้างความเป็นท ฝี่ ากใจให้เกิดข นึ้ ในตน เริม่ ต น้ ข นึ้ ม ากแ็ ค่ห ดั อ ภัยให้เป็น อย่า
เก็บเรือ่ งทแี่ ล้วไปแล้วม าคดิ มาก อย่าเอาเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ งมาเป็นเรือ่ ง แล้วท สี่ ำคัญอ ย่า
หาเรื่องก่อน เพศชายรบกันเองมากพอแล้ว พวกเขาจึงต้องการเขตปลอดสงครามไว้
พักรบบ้าง ผู้หญิงคนไหนทำตัวเป็นเขตปลอดภัยไร้พิษสง หรือดีกว่านั้นคือเป็นเขต
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ภากดอกน้ำผึ้ง
ปรับปรุงจาก http://www.toptropicals.com/pics/garden/05/5/5840.jpg

ดอกน้ำผึ้ง
๏ น้ำเอ๋ยน้ำผึ้ง
แม้นซาบซึ้งโอชาหาใดปาน
รสแห่งความเมตตากรุณา
รู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน

นามบ่งถึงมธุรสรสหอมหวาน
ฤาเทียบทานน้ำใจดีที่ให้กัน
เลิศรสกว่าอื่นใดในโลกนั้น
สร้างสุขสันต์สมานมิตรชื่นจิตเอย
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สำหรับสืบค้นคำศัพท์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
และ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/
สารบัญ 
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กวีธรรม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

อภัยทานสำหรับเขา เขาก็จะรู้สึกถึงเสน่ห์น่าเข้าใกล้ ร้อนเมื่อใดเป็นต้องนึกอยากมา
หาความเย็นอย่างคุณเมื่อนั้น
เขยิบขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือหัดรับฟังปัญหาของคนอื่น รู้จักปลอบด้วยน้ำเสียง
เยือกเย็นเป็นเหตุเป็นผล อย่าถือโอกาสสั่งสอนหรือเผลอตัวใช้น้ำเสียงกดข่มให้เขา
รู้สึกโง่นะครับ อันนั้นนอกจากไม่สร้างแล้วย ังทำลายเสน่ห์อย่างแรงด้วย
เมื่อทั้งตัวของคุณกลายเป็นเครื่องผลิตความเย็น แถมเห็นช่องทางที่จะปลอบคน
อื่นให้รู้สึกดีขึ้นได้ คุณจะเป็นที่คิดถึงของคนหลายคน ความเป็นที่คิดถึง ความเป็นท ี่
อยากฝากใจของหลายคนนั่นเอง คือเสน่หอ์ ย่างหญิงที่สำคัญยิ่ง

๒) ความเป็นผู้ดูแล
ความเป็นผ ดู้ แู ลคอื ส งิ่ ท พี่ ฒ
ั นาตอ่ ยอดมาจากความเป็นท ฝี่ ากใจ ถ้าใจคณ
ุ แคร์คน
น้อย ก็ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมีความเป็นผู้ดูแล
ภาพดอกโมก
จาก http://couchpotate.blog9.fc2.com/blog-date-20060718.html

ดอกโมก
๏ ดอกเอ๋ยดอกโมก
เปรียบดวงจิตเข้าถึงซึ่งวิมุต
ดำเนินตามอริยมรรคอันสูงค่า
เข้าถึงธรรมอมฤตรสหมดตัวตน
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ประดับโลกด้วยกลีบขาวพราวพิสุทธิ์
ย่อมผ่องผุดพ้นกิเลสเหตุมืดมน
พร้อมทานศีลภาวนาย่อมเผล็ดผล
วิโมกข์พ้นสงสารสุขศานต์เอย

�

และภาวะผู้ดูแลก็เป็นภาวะที่สอดคล้องกับเพศหญิงเช่นกัน เพราะธรรมชาติให้
สัญลักษณ์ทางเพศเป็นฝ่ายรับฝากชีวิต หมายความว่าถ้ามองที่ร่างกาย ยิ่งใครมีเนื้อ
หนังอิ่มเต็มมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งเหมือนผู้ดูแลมากขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าม องกันที่จิต ก็
ต้องดูกันตรงความมีสติอยู่กับเนื้อก ับตัวเป็นหลัก เพราะความมีสติอยู่กับเนื้อก ับต ัว
คือลกั ษณะของคนทมี่ จี ติ สำนึกเอาใจใส่ผคู้ นและสงิ่ ร อบขา้ งได้อย่างถกู จงั หวะ ถูก
เวลา กับทั้งมีความรอบคอบ ไม่ดูดาย ไม่ละเลย
ความเป็นผู้ดูแลไม่ได้ตั้งต้นจากการเป็นแม่คน เพราะการให้กำเนิดทารกไม่ได้
ประกันว ่าค ุณจ ะเลี้ยงใครได้ โดยทีแ่ ท้แ ล้ว ความเป็นผู้ดูแลตั้งต้นจ ากการเป็นผู้มใี จ
เมตตาการุณย์ ปรารถนาการให้ความอนุเคราะห์แก่คนและสัตว์จากใจจริง
ในขนั้ ข องการเป็นผ ดู้ แู ลจงึ ไม่ใช่แ ค่พ ดู ป ลอบ คุณต อ้ งลงมือช ว่ ยในทางใดทางหนึง่ 
อย่างเป็นร ปู ธรรมได้ด ว้ ย ธรรมดามนุษย์ไม่ได้อ ยูค่ นเดียว อย่างไรตอ้ งมพี อ่ แ ม่ห รือญ
 าติ
ผู้ใหญ่ให้ฝึกปรนนิบัติดูแล เช่น หาน้ำท่าหรือเตรียมหยูกยาไว้รอบริการ แต่หากคุณ
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ถูกเลี้ยงมาให้เป็นคุณหนู หยิบจับเป็นแต่แท่งลิปสติกหรือขวดน้ำหอมมาตกแต่งตน
เองให้ดูดี ก็ค งสร้างเสน่หอ์ ย่างหญิงข้อนี้ได้ย ากหน่อย
ความมแี ก่ใจเป็นห ว่ งเป็นใย เต็มใจดแู ลคนรอบขา้ งนนั้ อาจนำคณ
ุ ไปสจู่ ติ ว ญ
ิ ญาณ
แบบหมอหรือพ ยาบาล ซึ่งเป็นก ลุ่มบ ุคคลมีเกียรติท ี่โลกนี้ขาดไม่ได้ ฉะนั้นอ ย่าแ ปลก
ใจถ้าคุณไม่ได้เป็นห มอ แต่ค นที่เห็นเขานึกว ่าเป็นหมอ
ผูช้ ายจะรสู้ กึ ด ที สี่ ดุ ก บั ผ หู้ ญิงท ดี่ แู ลเขาได้ เป็นพ ลังผ ลักด นั ให้เขาพงุ่ ไปขา้ งหน้าได้
มีแก่ใจสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นได้ ฉะนั้น หญิงท ี่คิดว่าสวยอย่างเดียวกพ็ อ รอ
ผู้ชายรวยๆมาเนรมิตข้าทาสให้ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องดูแลความเป็นไปในชีวิตของ
เขา จึงไม่รู้ตัวว่าได้มอบเสน่ห์อย่างหญิงให้กับฝ่ายชายไปเสียหมด

ดังตฤณ
สารบัญ 

และผลของการที่คุณป้าคิดทำบุญเอง คิดช่วยคนเองโดยไม่ต้องถามใคร ทำให้
คุณป้ามีปัญญาสามารถแก้ไขชิ้นงานออกมาให้ดีได้ อุปสรรคที่คุณป้าเจอก็จะแก้ไขได้
ตลอดไม่ติดขัดเกือบทุกเรื่องเช่นกัน
ล่าส ุดท เี่จอคุณป ้าจ ิตใจเต็มไปด้วยความสว่างความสุข ไม่ค ับแคบมืดมนเหมือนที่
เจอกันค รั้งแ รกเลย ครั้งแ รกมแี ต่ค วามอยากจะให้ช ีวิตด ขี ึ้นค รอบงำ ทำให้ไม่ส ามารถ
แก้ไขอะไรได้ เรื่องราวของคุณป้าทำให้เห็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในการที่จะเอาชนะ
กรรมได้ คือก ลั ยาณมิตรนนั่ เอง คุณป า้ ม ลี กู ช ายทใี่ ฝ่ธ รรม ทำให้ค ณ
ุ ป า้ ม กี ำลังใจ ไม่ตก
ออกจากกรอบ เท่าท สี่ ังเกตจากคนอื่น ๆ พบว่าถ ้าใครจิตใจไม่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจะลุก
ขึ้นมาได้เองยาก ส่วนใหญ่ต้องมีกัลยาณมิตรถึงจะชนะกรรมได้ง ่าย
ใจทเี่ ป็นผ ใู้ ห้ไม่โลภยอ่ มมคี ว ามสว่าง และจะดงึ ดูดแ ต่เรือ่ งดๆี เข้าม า เป็นก ำลังใจ
ให้ท ำความดตี อ่ ไปเรือ่ ย ๆ การคดิ แ ต่จ ะเอาประโยชน์เข้าตัวก อ่ น ย่อมทำให้เห็นห นทาง
ที่จะประสบความสำเร็จได้ยาก นอกจากมีบุญเก่ามาจริง ๆ
สารบัญ 
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เนยมปี ระโยชน์ได้เขาจะให้ เขาเอาแจกไปประมาณสิบท ี่ ซึ่งเป็นโรงแรมดังท ั้งนั้น ผล
สรุปอ อกมาว่าเชฟโรงแรมดัง ๆ บอกว่าเนยไม่ด ี แต่เผอิญว ่าพ นักงานรู้จักค ุณป ้า เลย
เอามาให้ค ณ
ุ ป า้ ล องทำดู มีค ณ
ุ ป า้ ค นเดียวทบี่ อกวา่ เนยดมี าก คุกกีค้ ณ
ุ ป า้ อ อกมาอร่อย
มาก คุณป้าเลยได้เนยมาทำขนมฟรี ๆ ไปหลายเดือน แถมเขาซื้อขนมกลับไปด้วย
มั้งคะ คราวนั้น ไม่อยากจะบอกว่าอร่อย ๆ จริงค ่ะ คุณป้าย ังคิดลายคุกกีอ้ อกมาเอง
คลาสสิคเป็นเอกลักษณ์ท ไี่ม่เหมือนใครในท้องตลาดเลย ใครอยากซื้อเพือ่ ล องชิมดวู ่า
รสแห่งบุญเป็นย ังไง ถามพีร์ได้ท างโทรศัพท์ค ่ะ
มีคนอ่านไดอารี่หมอดูบอกพีร์ว่า บางทีมีอะไรดี ๆ ที่พีร์มาเล่าให้ฟัง อยากลอง
ไปสัมผัสด ูบ้าง อันนี้สอบถามผ่านโทรศัพท์ได้ค ่ะ
หลังจากเรื่องขนมแล้ว คุณป้ารับทำดอกไม้จากดินญี่ปุ่น และตอนทำดอกไม้
คุณป้าจะคิดเสมอว่าจะทำดอกไม้ออกมาให้สวยเหมือนจริง คนเห็นจะได้มีความสุข
งานฝีมือที่ออกมาโดยเฉพาะดอกลีลาวดีเหมือนของจริงมาก ๆ ค่ะ เริ่มมีลูกค้าบอก
กันปากต่อปาก ทำให้มีงานสั่งทำดอกไม้มาอีกจนทำไม่ทัน ต้องแบ่งให้เพื่อนบ้าน
ข้าง ๆ ช่วยทำ ทำให้ม รี ายได้ กลายเป็นธ รุ กิจย อ่ ม ๆ ได้ข า่ วมาเมือ่ ส องสามวนั ก อ่ นว่า
มีงานใหญ่เข้ามา คือมีคนมาสั่งให้ทำดอกไม้จันทน์ คุณป้าบอกว่าการทำงานด้วย
ใจจริงนั้น ทำให้งานที่ออกมาโดนใจลูกค้า เลยมีงานมาเรื่อย ๆ คุณป ้าโทรมาเล่าให้
ฟังบ่อย ๆ และมักจ ะอวยพรให้พีร์ทุกครั้ง
คุณป้าโชคดอี ยู่อีกอย่างหนึ่งคือลูกชายคุณป้าสนใจทางธรรม กลับบ้านไปจะเอา
เสียงอา่ นหนังสือข องพดี่ งั ต ฤณมาเปิดให้แ ม่ฟ งั ไม่เช่นน นั้ ก จ็ ะเอาหนังสือเตรียมเสบียง
ไว้เลีย้ งตวั ม านอนอ่านให้แ ม่ฟ งั ขณะทแี่ ม่ท ำงานไปดว้ ย ก่อนนอนเขาจะกม้ ก ราบเท้า
แม่ทุกค ืน ถ้าใครเห็นห น้าลูกคุณป ้าจะตกใจกับสิ่งที่เขาเป็นมาก ๆ เพราะหน้าจะดุ ๆ
ตัวใหญ่ ผิวสองสีไว้หนวด ออกแนวเข้ม ๆ หน่อย อายุส ามสิบต ้น ๆ แล้ว แต่น่ารัก
มากเลยในสิ่งทเี่ขาทำให้แ ม่ ทุกวันนี้คุณป ้าเริ่มเข้าใจธรรมะขึ้นเรื่อย ๆ และล่าสุดเริ่ม
ฟังซีดีหลวงพ่อปราโมทย์เข้าใจ เริ่มปฏิบัติธรรมได้ วันว่าง ๆ จากงาน คุณป้าจ ะไป
บวชชีพ ราหมณ์สองสามวันต ลอด

ข่าวน่ากลุ้ม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เฮ้อ! –แก๊งมหาภัยยังระบาดหนัก ที่ระยองขโมยทั้งฝาท่อเหล็กรวมหลายร้อยฝา
ไม่พอยังเอาสายไฟฟ้าไปเกลี้ยงชนิดยกถนน จนเหลือแต่เสาโด่เด่ ค่าเสียหายนับ
ล้านบาท
ผมอยากให้คุณทดลองกันดูนะครับ เอาสมบัติส่วนเกินที่ยังดีๆ เช่น จานชาม
แก้วน้ำ ช้อนส้อม เอาแค่สักสองสามชิ้น ถือไปที่วัด ตรงไปที่โรงครัว แล้ววางไว้ด้วย
เจตนาว่า ‘ใครในวัดจะเอาไปใช้ก็เอาไป’
วางเสร็จสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจตัวเอง หากเพิ่งทำเป็นครั้งแรก คุณจะรู้สึก
แสนสุข อิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกทีเดียว ราวกับส มบัติเล็กๆน้อยๆของคุณแปรรูป
เป็นภูเขาทอง ผุดรอคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เอง
นี่แหละครับ เราสร้างมหากุศลจิตขึ้นได้ง่ายๆ เพียงแค่ริเริ่มคิดบริจาคข้าวของให้
แก่สาธารณชน โดยไม่มีใครชักชวน และไม่มีใครมาขอ
ตำนานเกี่ยวกับพระอินทร์กล่าวว่าที่พระอินทร์ได้เป็นใหญ่ในดาวดึงส์ ก็เพราะ
เพียรทำดีโดยไม่มีใครขอ เช่น สร้างศาลาพักร้อนกลางทาง ทำโน่นทำนี่ด้วยความ
คิดว่าจงเป็นประโยชน์แก่ผู้สัญจรผ่านมาไม่เลือกหน้า
ใจต้องใหญ่ในทางสว่างขนาดไหนถึงจะคิดก ารณ์เพื่อประโยชน์ของมหาชนได้?
ความใจใหญ่แห่งใจพระอินทร์เมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นเอง กลายเป็นแ รงบันดาลใจ
เรียกใครต่อใครมาช่วย ซึ่งตายแล้วก็หอบหิ้วกันไปเป็นใหญ่ตามอำนาจแห่งใจ
อยูย่ งคงกระพันแ สนนานจนมาถงึ ย คุ พ ทุ ธกาลทเี ดียว สรุปค อื ค วามสขุ ท างใจเป็นร างวัล
ขั้นต้นเห็นทันตา และมีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นรางวัลขั้นสุดท้ายหลังตายแล้ว
แต่ถ า้ เป็นต รงกันข้ามละ่ ? แทนการให้อ ะไรกบั ม หาชน กลับกลายเป็นป ล้นม าเสีย
อย่างในข่าวน่ากลุ้มชิ้นนี้...
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คนจำนวนเท่าไรมีสิทธิ์เดือดร้อนเพราะขับรถตกท่อทไี่ร้ฝา?
คนจำนวนเท่าไรมีสิทธิ์เดือดร้อนเพราะขาดไฟใช้เมื่อเสาไฟไร้สาย?
ถ้าคุณคำนวณไม่ได้ ประมาณไม่ถูก ก็นั่นแหละครับ ผลที่หัวขโมยได้รับย่อม
คำนวณไม่ได้ ประมาณไม่ถ กู เช่นก นั จะไปคมุ้ อ ะไรกบั ก ารขโมยทรัพย์สนิ ข องบา้ นเมือง
ไปขายแลกเงินเพียงไม่กี่หมื่นกี่แสน?
ใจต้องใหญ่ในทางมืดขนาดไหนถึงจ ะคิดการณ์เพื่อความเดือดร้อนของมวลชนได้?
ผมไม่เคยขโมยของของประชาชน แต่แค่คิดถึงการลักฝาท่อ ลักสายไฟของ
บ้านเมืองออกไปจากทที่ มี่ นั ต งั้ อ ยู่ ก็ร สู้ กึ อ ดึ อัดห นักอกเกินจ ะแบกแล้ว ไม่ต า่ งจากกอ่ 
หนี้ที่ไม่มีวันใช้คืนได้หมด หรือค ล้ายต้องแบกภูเขาทมิฬทั้งลูกไว้ชั่วกัปช ั่วกัลป์ทีเดียว
ลองนึกดูก็แล้วกัน ถ้าค ุณออกจากบ้านแล้วกลับมา พบว่าถูกยกเค้า คุณคงตื่น
ตะลึงลมแทบจับ ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง
ลองนึกอีกที คุณอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบแสนนาน เพื่อจะซื้อรถยนต์ไว้ใช้สักคัน
แต่พอซื้อได้วันเดียวกลับโดนชนพังยับ แม้บริษัทประกันฯซ่อมให้ก็ไม่อาจสมบูรณ์
ดังเคย
เอาสองความรู้สึกข ้างต้นมารวมกัน แล้วค ูณพันคูณห มื่นเข้าไป นั่นแหละครับคือ
ผลจากการปล้นส มบัตบิ า้ นเมืองแบบในขา่ วนเี้ พียงหนเดียว เพราะการปล้นเพียงครัง้ 
เดียวอาจหมายถึงค วามเดือดร้อนเข้าข ั้นค อขาดบาดตายของประชาชนนับพ ันน ับ
หมืน่ คุณต อ้ งใช้ก ำลังใจผดิ ม นุษย์ม นาทีเดียวจงึ จ ะลงมือท ำความเดือดร้อนให้ผ คู้ น
มากมายขนาดนั้น ผลสะท้อนกลับจ ึงไม่ใช่แค่เสียหายหลายแสนตามมูลค่าส มบัติ
แต่ต้องเอากำลังใจด้านมืดของคุณ พร้อมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนและ
ราชการมาเป็นต ัวคำนวณครับ!
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ได้อธิบายให้คุณป้าฟังอ ีกในเรื่องของอาการทางใจ ทีถ่ ูกความอยากครอบงำ เช่น
อยากดขี นึ้ อยากรวย อยากกา้ วหน้าก ว่าน ี้ อยากมเี งินส กั ก อ้ นหนึง่ อยากสบายกว่านี้
อยากมงี านทมี่ นั่ ค ง อาการทางใจทมี่ แี ต่ค วามโลภ ทำให้เวลาลงทุนห รือท ำอะไรไปจะ
มีแ ต่ค วามมดื ค รอบงำ ดังนัน้ เวลาลงทุนจ งึ ไม่คอ่ ยประสบความสำเร็จเท่าไร เพราะมนั 
เข้ากับดวงเดิมทันที คือเมื่อไหร่โลภ เมื่อนั้นไม่รอด
เลยแนะนำให้คุณป้าเป็นผู้ให้ก่อน คุณป้าก็บอกว่าคุณป้าไม่ค่อยมีสตางค์เท่าไร
พีร์บอกว่าเราไม่ต้องรอให้เงินมากมายก่อนถึงจะทำบุญ บุญมีหลายทางด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็นการให้ความรู้เป็นทาน หรือแรงกายเป็นทาน หรือแม้กระทั่งเราเสียสละ
ทรัพย์สินที่เรียกว่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นทานได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะ
ในเมือ่ ข องเดิมเราเคยเอาเปรียบคน เราตอ้ งให้ค นอนื่ แต่ต อ้ งไม่เบียดเบียนตวั เอง
โดยทีค่ ุณป ้าส ามารถเอาความรู้ที่มีอยูม่ าทำประโยชน์ หลังจากนั้นค ุณป ้าเริ่มค ิดได้ว ่า
จะทำอะไร คุณป ้าท ำขนมอร่อย เลยติดต่อไปสอนคนในคุกให้ท ำขนมเป็น คุณป ้าท ำ
ดอกไม้จ ากดนิ ญ
 ปี่ นุ่ ได้ จึงเริม่ ส อนให้ค นพกิ ารให้ท ำขาย ให้ม อี าชีพ แถมยงั เอาอปุ กรณ์
ทีต่ วั เองมไี ปชว่ ยให้ค นพกิ ารมรี ายได้ พอได้ฟ งั ก ารเริม่ ต น้ ข องคณ
ุ ป า้ แ ล้ว แอบปลืม้ ด ว้ ย
มาก ๆ คุณป้าจะรายงานความคืบหน้าอยู่เรื่อย ๆ ว่าทำอะไรแบบไหนไปแล้วบ้าง
บอกคุณป้าไปอีกว่า ถ้าคุณป้าอยากทำขนมให้อร่อยขึ้น ให้พยายามทำกับข้าว
ใส่บาตรเองบ่อย ๆ นะ จะได้มีเสน่ห์ปลายจวัก ทำให้ขนมมีรสชาติไม่เหมือนใคร
หลังจากนนั้ ค ณ
ุ ป า้ จ งึ ท ำใส่บ าตรเองทกุ ค รัง้ จิตใจคณ
ุ ป า้ เริม่ ส นุกก บั ส งิ่ ท ชี่ ว่ ยคนอนื่ ไป
โดยที่ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองเท่าไร ใจคุณป้าเริ่มสว่างเปลี่ยนไปจากครั้งแรก
เวลาคุณป้าทำขนมมีแต่ความคิดว่า อยากทำให้คนกินมีความสุข ได้กินของ
อร่อย
เลยทำให้ข นมออกมามรี สชาติอ ร่อยมาก เอามาให้พ รี ช์ มิ แ ล้วร สู้ กึ อ ร่อยมากจนตอ้ ง
อุทานออกมาว่า อืม รสชาติแ ห่งบุญ ถ้าใครได้ชิมคุกกี้คุณป้าจะรู้ว่าอร่อยมาก ๆ ค่ะ
หลังจากนั้นคุณป้าเริ่มมีข่าวดเีรื่องงานเข้ามาคือ อยู่ดี ๆ ก็มีงานขนมมาหล่นทับ คือ
มีเนยของฝรัง่ เศสอยูย่ หี่ อ้ ห นึง่ ใกล้จ ะหมดอายุป ระมาณอกี ห กเดือน ทุกค นเสียดายที่
เนยเหลือค อ่ นข้างเยอะ ขายไม่อ อก เลยเอาไปให้แ ต่ละทลี่ องทำดวู า่ ใครสามารถทำให้
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ใช่ค่ะ พีร์มีหน้าที่ชี้ว่า นี่จุดบกพร่องนะ นี่อย่าทำแบบนี้ซ้ำ ๆ นะ จะให้ผลในทาง
เลวร้ายแบบนี้ หรือทำแบบนี้สิคะ เดีย๋ วจะขนึ้ จากบอ่ ได้แล้วนะ หรือเดินเลี้ยวมาทาง
นี้นิดหนึ่งสิคะ จะได้ไม่ตกลงไปในเหว

เฮ้อ! – งานวิจัยล่าสุดบอกว่าแค่อยู่ตัวคนเดียวก็มีสิทธิ์เป็นโรคความจำเสื่อมได้
แล้ว อย่างนี้ต้องดันทุรังมีคู่ทั้งที่ยังรู้สึกว่าหาคู่แท้ไม่เจอกระมัง?

พีร์ทำได้แค่บอกจริง ๆ ค่ะ หลังจากนั้นต้องทำเอง คนที่ทำได้ ประสบความ
สำเร็จก ม็ มี าก คนล้มเหลวกม็ มี าก บางคนครั้งเดียวทำได้เลย ไม่ต ้องกลับม าดูดว งอีก
ก็ดีใจด้วยมาก ๆ บางคนดูไปสามครั้ง ถึงเริ่มทำได้กม็ ี บางคนดูไปห้าค รั้งทำไม่เคยได้
หลังจากนั้นกเ็ลิกด ู ต้องเดินไปตามทางเดิมกม็ ีมากเช่นกัน

นับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดี โรแนล รีแกน ประกาศว่าตนเองเป็นอัลไซเมอร์
หรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคความจำเสื่อม การวิจัยเพื่อป้องกันและเยียวยาโรคนี้ก็
แพร่หลายมากขึ้น

มีตัวอย่างคุณป้าอยู่คนหนึ่งสามารถชนะกรรมตัวเองได้ เมื่อก่อนคุณป้าทำงาน
แบงก์แล้วลาออกมาทำอะไรของตัวเองเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าไร
เพราะว่าดวงคุณป้าเป็นดวงการงานชนหายนะ วาจาคำพูดดวงสังคมวินาศ ซึ่ง
แปลออกมาได้ว่ามีกรรมที่เคยใช้คำพูดทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อน ทางหน้าที่
การงาน หรือสูญเสียผลประโยชน์มาก่อน ทำให้ปัจจุบันท ำงานอะไรสำเร็จยาก
ดวงคุณป้าเวลาใจเย็นจะเหมือนนางฟ้า เวลาใจร้อนแปลงร่างเป็นนางมารได้ใน
พริบตา คุณป ้าก็ยอมรับว่าเป็นแ บบนี้จริง ๆ และดวงคุณป้าเป็นดวงที่เวลาเข้าหุ้นก ับ
ใครยังไงก็โดนเอาเปรียบตลอด เพราะเคยเอาเปรียบคนอื่นไว้เยอะ
พอเจอแต่เหตุการณ์ที่แย่ ๆ ซ้ำ ๆ กันมาทำให้คุณป้าจิตใจตก มีแต่ความมืด
ความทุกข์ ไม่ช อบความทุกข์ท เี่ป็น ไม่ช อบสภาวะทเี่ป็นอ ยู่ คิดแ ต่ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้น
เมือ่ ไหรจ่ ะดีก ว่าน ี้ จิตใจมแี ต่ค วามรอ้ นรมุ่ เวลาจะลงทุนท ำอะไรมแี ต่อ ยากให้ด ี อยาก
จะประสบความสำเร็จ
พอเห็นวิบากของคุณป้าเป็นแบบนี้ เลยค่อย ๆ อธิบายให้เข้าใจในแต่ละเรื่อง
โดยเริ่มจากนิสัยใจเย็นเป็นนางฟ้า ใจร้อนแปลงร่าง ซึ่งคุณป้าเห็นภาพนั้นจริง ๆ ว่า
ร้ายมาก ดังนั้นเลยบอกคณ
ุ ป า้ วา่ อดีตรา้ ยกว่าน ี้สองเท่า ดังนั้นเวลาโดนเอาเปรียบมา
ไม่ต้องโทษใคร มันเป็นกรรมของเราเอง คุณป ้าจ ิตใจคลายลงทันทีหลังจากที่ยอมรับ
ว่าเป็นกรรมของตัวเองนี่เอง
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เชือ่ ก นั ว า่ อ าการความจำเสือ่ มเป็นผ ลจากสมองเสือ่ ม และยงั เป็นส ญ
ั ญาณอนั ตราย
ถึงชีวิตทีเดียว ดังเช่นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ ่งบอกอย่างชัดเจนว่าสมองด้านซ้าย
ของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ จะมีขนาดเล็กและทำงานน้อยกว่าสมองด้านขวามาก
โรคแต่ละโรคนี่นะครับ ถ้ายังหาสาเหตุไม่เจอ ก็รักษากันไม่ถูกหรอก แล้วการที่
แพทย์จะอ้างได้เต็มปากเต็มคำว่าโรคไหนมีสาเหตุจากอะไร มักต ้องอาศัยหลักฐานที่
ปรากฏทางกายเป็นห ลัก อย่างเช่นอ ัลไซเมอร์นี้ ถึงป ัจจุบันก เ็ชื่อก ันต ามสถิตวิ ่าอ าจมี
ส่วนจากกรรมพันธุ์ การติดเชื้อ การเป็นเบาหวาน โรคความดันโลหิตส ูง หรือก ระทั่ง
ว่าถ้าน้ำไขสันหลังของใครมีโปรตีนบางชนิดอยู่มากผิดปกติ ก็ใช้ทำนายได้แล้วว่าใน
อนาคตคนคนนั้น มีโอกาสจะล้มป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น
ประเด็ น คื อ โรคที่ ก ล่ า วม าข้ า งต้ น มิ ใช่ จ ะต้ อ งท ำให้ ผู้ ป่ ว ยทุ ก ค นต้ อ งเ ป็ น
อัลไซเมอร์เสมอไป ทางแพทย์จำเป็นต้องเขยิบเข้าใกล้เรื่องของใจกันมากขึ้น อย่าง
เช่นม หี ลักฐานเป็นว ทิ ยาศาสตร์ว า่ ค นทเี่ ครียดมากๆมีส ทิ ธิเ์ ป็นอ ลั ไซเมอร์ได้ เพราะคน
เราถ้าเครียดถึงขีดหนึ่ง ก็อาจเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมอง ทำให้สมองเสื่อมลง
แล้วมีผลให้ความจำแย่ลงไปด้วย
เมือ่ ไม่ไปเพ่งโทษกรรมพันธุ์ หันม าเพ่งโทษใจแทน คราวนจี้ ดุ สงั เกตกเ็ พิม่ ม ากขนึ้
อย่างเราจะพบว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์เหม่อลอย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ขาดเหตุผลในการ
ตัดสินใจ ซึมเศร้า เฉือ่ ยชา ขี้ก งั วล หงุดหงิดง า่ ย ย้ำค ดิ ย ำ้ ท ำ ไม่ช อบสงั คม เห็นภ าพ
หลอน หูแว่ว ฯลฯ ดังนั้นจะแปลกอะไร หากเราสรุปว่าพวกที่ชอบสั่งสมอาการ
ของคนเป็นอัลไซเมอร์ วันห นึ่งมีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์ได้โดยไม่ต้องอาศัยก รรมพันธุ์
หรือการติดเชื้อทางกายใดๆ
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นักว ิจัยสวีเดนใช้เวลา ๒๑ ปี เก็บตัวอ ย่างเกือบหนึ่งพันห ้าร้อยรายมาศึกษา พบ
ว่าคนที่อยูค่ นเดียวอย่างเงียบเหงา ไม่ว่าจ ะโสด จะหย่าร้าง หรือเป็นม ่ายเพราะการ
ตายจากของคู่ชีวิต ล้วนมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ในช่วงบั้นปลายชีวิตเพิ่มขึ้น
ถึงสามเท่า งานวิจัยนี้ควรพาเรามาคำนึงว ่าเหตุส ำคัญของอัลไซเมอร์ อาจไม่ใช่
กาย แต่เป็นใจ
เรื่องของเรื่องไม่ได้ล ึกลับอ ะไรหรอกครับ สังเกตใจของคุณเองก็ได้ ช่วงไหนเหม่อ
บ่อย ปล่อยใจให้ซึมเศร้า เอาแต่อ ารมณ์ไม่ค ำนึงเหตุผล ช่วงนั้นจ ิตใจคุณจะเฉื่อย ขี้
เกียจคดิ ขีเ้ กียจจำ ขีเ้ กียจสนอะไรๆทัง้ นัน้ ภาวะหดหูข่ องจติ จ ะเป็นช ว่ งเว้นว รรค ไม่
เกิดการทำงานแบบมีสติรู้สึกต ัว พอสติขาดช่วงนานเข้าก ็ต่อติดยากเป็นธ รรมดา
การมีสติต่อติดยากบ่อยๆนั่นแหละครับ สาเหตุส ำคัญของสมาธิส ั้นและความจำสั้น
ความน่ากลัวข องอัลไซเมอร์อยูต่ รงที่เป็นโรคซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาด การ
ป้องกันตัวเองเป็นวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้ ดังนั้นแทนที่จะคิดพึ่งใบแปะก๊วย
วิตามินอี น้ำมันปลา ซึ่งเชื่อกันว ่าช ่วยบำรุงส มองได้ ผมขอแนะนำว่าควรออกกำลัง
กายให้เลือดไหลเวียนดตี ั้งแต่เนิ่นๆ และถ้าอ ยูใ่นช่วงไม่ม งี านทำกอ็ าจฝึกเล่นเกมกีฬา
หรือที่ใช้ประสาทสมองและสองมือให้กระตือรือร้นอ ย่างต่อเนื่องเสียหน่อย
หรือถ้าเอาตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้า ที่ทรงยืนยันในวัยชราใกล้ ๘๐ ว่าที่
ความจำท่านยังดี ก็เพราะเจริญสติไม่ขาด หากคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือความ
เบิกบานอันเกิดจากการเจริญสตินั้น จะช่วยให้หลั่งสารดีๆ ไม่มีการกระตุ้นสาร
อะดรีนาลีนให้หลั่งไปรบกวนการทำงานของระบบประสาทนั่นเองครับ สรุปคือถ้า
สติดีเสียอ ย่าง จะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ไม่ใช่เหตุสำคัญใ ห้เป็นอัลไซเมอร์หรอก ตรงข้าม
ถึงมีคู่เคียงไม่ขาดสาย แต่สติหายเป็นประจำ ก็เป็นตัวการให้อ ัลไซเมอร์มาเยือน
เมื่อถึงเวลาสุกงอมได้อยู่ดี!

ดังตฤณ
สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดู

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๕๑
โดย หมอพีร์

สวัสดีค ะ่ ทุกค นทอี่ า่ นไดอารหี่ มอดู ช่วงนมี้ แี ต่ส ถานการณ์ท เี่ คร่งเครียดกนั ท งั้ นัน้
โดยเฉพาะคนทเี่ สพขา่ วสารกนั ม าก ๆ ส่วนสถานการณ์ท บี่ า้ นและใจของพรี ส์ งบสขุ ด คี ะ่
ปกติพ รี ไ์ ม่คอ่ ยชอบดขู า่ ว เพราะดขู า่ วทไี ร จิตใจเกิดโมโหทนั ที อยากให้ท กุ สิง่ ทุกอย่าง
เป็นอย่างที่คิด พอไม่เป็นอย่างที่คิด ก็ห งุดหงิด เที่ยวไปว่าคนอื่นอีกว่า ทำไมคิดได้
แค่นี้ ไม่ฉลาดเลย น่าจะแก้ปัญหาแบบนี้ น่าจ ะเป็นอย่างนั้นถึงจ ะถูก แบบนี้แก้มา
ได้ย งั ไง พอดูไปเรือ่ ย ๆ สุดท้ายอยากเป็นน ายกเองจริง ๆ พอเป็นเช่นน จี้ งึ ค ดิ ข นึ้ ม าได้
ว่าไม่มีการเมืองในฝันอย่างที่คิด สรุปว ่าหลงโมโหแถมโดนตัณหาครอบงำจนหน้ามืด
วันนั้นหมดพลังหมดแรงเพราะโดนกิเลสลากทั้งวัน
ชีวติ ม นุษย์ส ว่ นใหญ่ส นใจแต่เรือ่ งภายนอกวา่ จ ะดหี รือร า้ ย ลืมส นใจและใส่ใจจติ ใจ
ของตัวเอง ชีวิตเลยไม่พ้นจากความทุกข์สักที การมุ่งเน้นจะแก้ไขแต่คนอื่นน ั้นไม่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์
ทำให้นกึ ถึงค ำพดู ของหลวงพอ่ ปราโมทย์อ ยู่ประโยคหนึง่ ท่านเล่าให้ฟงั วา่ มีพระ
อยูร่ ปู ห นึง่ ม ากราบเรียนถามธรรมะจากหลวงพอ่ และเปรย ๆ กับห ลวงพอ่ ป ระมาณวา่
ผมรสู้ กึ ว า่ อ ยูว่ ดั ไม่เคยสงบเลย วัดห นึง่ ก ว็ นุ่ วาย คนเยอะ วัดท สี่ องกว็ นุ่ วายเหมือนเดิม
ทำให้ปฏิบัติธรรมไม่เคยได้ หลวงพ่อท่านก็ถามกลับไปว่า ที่วุ่นวายอะไรล่ะที่วุ่นวาย
พระรูปนั้นท่านก็ตอบว่า ใจที่วุ่นวาย หลวงพ่อท่านบอกว่าสิ่งที่วุ่นวายคือใจ ไม่ใช่
สถานที่หรือบ ุคคลภายนอก ดังนั้นในเมื่อใจมีปัญหา ต้องแก้ท ี่ใจ หลังจากนั้นพ ระรูป
นั้นกลับมาบอกกับท่านว่า ท่านอยู่ได้แล้ว ทำให้เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องแก้ที่
ตัวเรา ใจเรานั่นเอง
ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกค้าแต่ละคนพอดูดวงเสร็จแล้ว มักจะพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า ปัญหาทพี่ วกเขาตอ้ งกลับไปแก้ไข อยูท่ ตี่ วั เขาเองทงั้ นัน้ เลยเนอะ พีรบ์ อกว่า
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