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ฝ่ายสือ่ เสียงอ่านนิตยสาร: อนุสรณ์ ตรีโสภา
ฝ่ายสือ่ เว็บไซต์: สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
ไพลิน ลายสนิทเสรีกลุ • กฤษฎ์ อักษรวงศ์
ฝ่ายสือ่ Word: พีรยสถ์ อุบลวัตร
ฝ่ายสือ่ PDF: บุณยศักดิ์ ธีรวงศ์กจิ
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และทีมงานอาสาท่านอืน่ ๆ อีกจำนวนมาก

ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word

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

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

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

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

เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถจัดหมวดหมู่ของชิ้นงาน

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

บนเส้นอริยมรรคเส้นเดียวกันนี้

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

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

๒.๒ จัดรูปแบบตามหลักงานเขียนภาษาไทย
เพื่อให้ทุกบทความมีลักษณะของการจัดพิมพ์ที่สอด
คล้องกัน ขอให้ ใช้การจัดรูปแบบในลักษณะดังนีน้ ะคะ

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

•

สวัสดีค่ะ

๒. อ่านสักนิด ก่อนคิดเขียน

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่า
ผลกรรมข้อกาเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น” (อ่านง่ายกว่าค่ะ)

�

เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ มีงานเขียนส่งเข้ามาเป็น
จำนวนมากชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลด
เวลา และลดภาระให้กบั อาสาสมัคร ในการเข้ามาช่วย
กันคัดเลือก และพิสูจน์อักษรของทุกบทความ ต้อง
ขอรบกวนผู้ส่งบทความ เรียบเรียงงานเขียนตามแนว
ทางดังนี้ด้วยนะคะ

•

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

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่าผลกรรม
ข้อกาเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น”

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

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

มีใครเคยได้ดู (หรือกำลังติดงอมแงมอยู่กับ... ^^) ละครโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นจาก
เรื่องราวของสาวแอร์โฮสเตสที่เขาว่ามาจากชีวิตจริง “สงครามนางฟ้า” กันบ้างไหมคะ : )
แม้จะไม่ใช่คอละคร แต่หากติดตามข่าวสารหรืออ่านหนังสือพิมพ์ผ่าน ๆ กันมาบ้าง
หลายคนก็คงเคยเห็นละครเรื่องนี้ได้พื้นที่โฆษณาอย่างไม่ตั้งใจจนดังกระฉ่อนไปทุกสื่อ
เพราะพนักงานของสายการบินกลุ่มหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านสื่อว่าไม่เหมาะสม
ละครชิงรักหักสวาท กระโปรงสั้น ตบกันกระจาย เรื่องนี้ มีผลทำลายภาพพจน์
ของสายอาชีพแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นอาชีพมีเกียรติที่หลายคนใฝ่ฝัน
และเรียกร้องขอให้ผู้กำกับปรับเปลี่ยนบท รวมทั้งการแต่งกายของพนักงานในเรื่องเสีย
เชื่อไหมคะว่า ข่าวนี้ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียว
เพราะต่างประเทศเขาเอาไปออกกันทั้งซีเอ็นเอ็น บีบีซี รอยเตอร์ ฯลฯ
เห็นคุณนักข่าวฝรั่งซีเอ็นเอ็นเขายืนรายงานโดยมีกองถ่ายอยู่ด้านหลังสด ๆ เลยล่ะค่ะ
“สงครามนางฟ้า” เป็นละครที่แปลงมาจากเรื่องเล่าที่คุณแอร์กี่เคยเขียนเล่าไว้ในพันทิป
แม้จะมีโครงเรื่องจากชีวิตจริง แต่เนื้อหาก็ครบสูตรสำเร็จละครฮิตติดตลาดเมืองไทย
ด้วยบทชีวิตรันทดของนางเอกสาวในสายอาชีพแอร์โฮสเตส ที่ต้องเจอมรสุมชีวิตมากมาย
ทั้งเรื่องชู้สาว ชิงรักหักสวาท แม่ผัว ลูกสะใภ้ หึงหวง และอิจฉาริษยา ตบตีกันเต็มจอ
ดูแล้วก็นึกสงสัยนะคะ ว่านางฟ้าบนสวรรค์นั้น เขามีสงครามแบบนี้กันบ้างหรือเปล่า : )
หากไม่นับสายอาชีพที่ต้องบินตลอดเวลา
รู้สึกไหมคะว่า เวลาพูดถึงนางฟ้า ภาพที่ชวนให้นึกถึงนั้น มักจะออกมาในทำนองว่า
เป็นผู้หญิงที่ดูสวย ใจดี น่ารัก อ่อนโยน มีแต่เผื่อแผ่ความเมตตาเย็นใจให้คนรอบข้าง
อย่างที่เรามักพูดเปรียบเปรยกันว่า สวยเหมือนนางฟ้า... ใจดีเหมือนนางฟ้า...
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ร่วมส่งบทความ

และนั่นก็อาจจะไม่ผิดจากความจริงอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแห่งกรรมวิบากนัก
เพราะรูปโฉมอันงดงามของมนุษย์นั้น ไม่ได้ถูกเสกสรรขึ้นโดยความบังเอิญ
แต่มีพื้นฐานมาจากความดีงามในจิตใจของผู้ครองเรือนร่างนั้นในกาลก่อนจริง ๆ
ผู้ที่มีจิตใจคับแคบ ไม่มีศีลมีธรรมอยู่กับตัว เต็มไปด้วยโทสะ แค้นคิดริษยาเป็นอาจิณนั้น
ย่อมไม่มีสิทธิ์ครองรูปโฉมอันชวนมองเช่นนั้นในกาลต่อไปได้เลย
แต่ความจริงก็คือ เดี๋ยวนี้ แทบจะไม่มีใครเชื่อเรื่องศีลเรื่องธรรม และกฎแห่งกรรมกันแล้ว
รูปแห่งความสวยงาม มีแต่จะกระตุ้นให้คนเกิดความรู้สึกในเชิงราคะมากกว่าอย่างอื่น
และความสวยงามก็มักกลับกลายเป็นอาวุธที่เจ้าตัวใช้ทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัว
ที่จะเหนี่ยวนำให้คนรอบข้างได้เกิดความรู้สึกในทางบุญกุศล ได้รับสัมผัสอันเย็นใจ
จูงใจให้คนเลื่อมใสว่าบุญทำกรรมแต่งมีจริง หรือต่อยอดความดีงามนั้น หาได้น้อยเท่าน้อย
แต่ “นางฟ้า” จริง ๆ แบบที่ใช้ชีวิตอันสุขสบายอยู่บนสรวงสวรรค์นั้น ก็มีอยู่จริงนะคะ
อย่างที่คุณดังตฤณเคยอธิบายไว้ให้ฟังว่า สวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ “เหนือโลก”
สวรรค์จริง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอย ๆ โดยปราศจากเหตุปัจจัย
แต่ถูกสร้างขึ้นด้วยบุญ และเป็นไปเพื่อรองรับกุศลจิตที่ประกอบด้วยมหากุศล
แม้ในพระไตรปิฎกก็มีปรากฏไว้ว่า นางฟ้าที่ได้กำเนิดเป็นผู้มีรูปร่างน่ารักใคร่เหล่านั้น
มีเหตุมาจากการเป็นผู้กระทำบุญกุศลไว้มาก ด้วยการทำทาน ด้วยมีใจประณีต
ในการถวายทาน ด้วยมีใจอนุโมทนา ด้วยการฝึกอินทรีย์ รักษาศีลมาก่อน
เหมือนที่เราพูดกันภาษาชาวบ้านนี่แหละค่ะว่า ทำดี ตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์
บนสวรรค์นั้น ก็จะมีแต่สิ่งที่น่ารื่นรมย์ และเป็นความรื่นรมย์ปรีดาอันละเมียดละไม
ล้ำลึกเกินว่าการรับรู้ความสุขหยาบ ๆ แบบที่ผ่านสัมผัสของมนุษย์หลายเท่านัก
บนนั้นจึงมีแต่ความรื่นเริงยินดี เพียบพร้อมด้วยทิพยสมบัติอยู่อย่างนั้นราวกับไม่รู้กาลจบสิ้น
ฟังแล้วมีแรงบันดาลใจอยากรักษาศีล ทำทาน เลี้ยงใจไว้ด้วยโสมนัสแห่งบุญกุศล
เพื่อจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาเสวยสุขบนสวรรค์ในสัมปรายภพกันแล้วหรือยังคะ? : )
หากปรารถนาเช่นนั้น ก็ต้องทราบไว้ด้วยนะคะว่า
แม้แต่ความสุขบนสวรรค์ ก็ไม่เที่ยง...
ความสุขบนสวรรค์ แม้เลอเลิศเพียงใด ก็มีหมดอายุขัย มีวันแตกดับจบสิ้น...
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ได้ฝึกริเริ่มวลีสะดุดใจ ซึ่งเป็นแม่บทของกรรมที่ทำ
นิตยสารเล่มนี้จะเป็นนิตยสารคุณภาพได้ ก็ด้วยเนื้อ ให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสุดยอด เนือ่ งจากแง่
คิดดีี ๆ จะช่วยให้คนอ่านคิดดี หรือได้คิดเพื่อเปลี่ยน
หาดี ๆ ภายในฉบับที่จัดสรรลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
แปลงชีวิต วิบากที่ย้อนกลับมาสนองตอบแทนคุณ ก็
หากคุณผู้อ่านท่านใด มีความสามารถในการเขียน คือการผุดไอเดียเหมือนน้ำพุไม่รู้จบรู้สิ้น กับทั้งเป็นที่
มีศรัทธา และความเข้าใจในคำสอนของพุทธศาสนา ยอมรับในวงกว้างด้วย
ไม่ว่าจะในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง หรือเบื้องปลาย กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น หรือแปลมาจาก
และมี ใจรักที่อยากจะสื่อสารถ่ายทอดสิ่งนั้นให้กับ ภาษาอังกฤษ กรุณาระบุแหล่งที่มา หรือชื่อของบุคคล
ผู้อื่นได้ทราบ และได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น เช่น ผู้เป็นเจ้าของคำคมด้วยนะคะ
เดียวกับที่เราอาจเคยได้รับจากผู้อื่นมาแล้ว ก็ขอ
เชิ ญ ทุ ก ท่ า นส่ ง บทความมาร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
เนื้อหา: เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งใน
ธรรมะใกล้ตัว ด้วยกันนะคะ
ชีวิตของคุณ ที่มีเกร็ดข้อคิดทางธรรม หรือข้อคิดดี ๆ
คุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนฝีมือเลิศ แต่หากมี อันเป็นประโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ ในรูปแบบที่
ใจที่คิดอยากจะถ่ายทอด มีสิ่งที่คิดว่าอยากแบ่งปัน เสมือนอ่านเล่น ๆ แต่อ่านจบแล้ว ผู้อ่านได้เกร็ดธรรม
ความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับคนอื่น ๆ ก็ลองเขียนส่ง หรือข้อคิดดี ๆ ติดกลับไปด้วย
เข้ามาได้เลยค่ะ
คอลัมน์: กวีธรรมะ
เนื้อหา: พื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกวีธรรมะทั้งหลาย
๑. คอลัมน์ที่เปิดรับบทความ
โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาวของบทกวี หรือ
หากจะคั
ดเอาบทกวีทน่ี า่ ประทับใจ ให้แง่คดิ อะไรในเชิง
คอลัมน์: ธรรมะจากคนสู้กิเลส
เนื้อหา: เปิดโอกาสให้คุณๆ ได้เล่าประสบการณ์ บวก ก็สามารถนำมาลงได้เช่นกัน แต่ถ้าให้ดี กลั่น
จริงของตนเอง ว่าผ่านอะไรมาบ้าง มีอะไรเป็นข้อคิด กรองออกมาด้วยตนเองได้ ก็ยิ่งดีค่ะ
ที่เป็นประโยชน์บ้าง อะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่ง กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น ต้องระบุที่มาที่
กลายเป็นคนดีขึ้นมา และทำให้คนมีกิเลสเยอะกลาย ไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะ
เป็นคนกิเลสบางลงได้ มีแต่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง
คอลัมน์: เที่ยววัด
แล้วเท่านั้น จึงจะเขียน ธรรมะใกล้ตัว ได้สำเร็จ
เนื้อหา: รับหมดไม่ว่าจะเป็นวัดสวยหรือสถานที่
ปฏิบัติธรรม ข้อมูลข่าวสารจากทั่วประเทศนั้น ไม่มีวนั
คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เนื้อหา: เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบ ที่ ใครคนเดียวจะรู้ ได้หมด ถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่กนั
เขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ ในโลก ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล
ธรรมะ เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวให้คนได้ข้อคิดข้อธรรม กติกา: นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บรรยากาศ
ผ่านความสนุกของรูปแบบนิยายหรือเรื่องสั้นได้อย่าง ปฏิปทา ฯลฯ ของวัดแล้ว ต้องขอรบกวนส่งภาพสวย ๆ
มาประกอบบทความด้วยนะคะ
เพลิดเพลิน

�

คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวมข้อคิด หรือคำคมของบุคคลต่าง ๆ
ที่เคยได้ยินมาแล้วสะดุดใจ มาบอกต่อ ยิ่งถ้าใคร
สามารถสร้างสรรค์วรรคทองได้เองยิ่งดี เพราะจะ

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนื้อหา: ร่วมบอกเล่าประสบการณ์จริง ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นทั้งธรรมทาน
และเป็นทั้งกำลังใจ สำหรับผู้ที่กำลังร่วมเดินทางอยู่

โชคดีเหลือเกินที่แม้หนทางจะทุรกันดารและแสนไกลขนาดไหน แต่แสงธรรม
ที่เกิดจากความศรัทธาของพระสงฆ์สาวกแห่งพระพุทธองค์ ก็ได้สาดส่องมาที่นี่
สร้างโอกาสให้เด็กๆ เหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป
คณะของเราเดินทางออกจากสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองเมื่อประมาณเก้า
โมงเช้า ฉันมองแสงตะวันสีทองที่ฉายฉาบทั่วบริเวณพื้นที่การเกษตรอันเขียวสดใส
ด้วยความรู้สึกที่แสนเป็นสุข ถ้ามีโอกาส ฉันจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง...
สารบัญ 

คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นจริงกับทุกภพทุกภูมิและทุกเมื่อทุกกาลนะคะ
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดา”
ไม่ว่าสิ่งที่เสพครองอยู่นั้น จะทำให้เป็นทุกข์ เป็นสุขแค่ไหน เหมือนยาวนานเพียงใดก็ตาม
ทุกสิ่งเพียงเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และมีอันแปรเปลี่ยนไป ตามเหตุปัจจัยหนึ่ง ๆ เป็นคราว ๆ
ไปเท่านั้น
ท่านจึงตรัสถามให้น้อมพิจารณาอยู่เสมอ ๆ ว่า
สิ่งใดไม่เที่ยง (มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา) สิ่งนั้นเป็นสุข หรือเป็นทุกข์?
วิธีที่จะปลดแอกตัวเองให้พ้นจากอำนาจของความเปลี่ยนแปลงแตกดับอยู่ตลอดเวลา
ของสรรพสิ่งที่เราหลงยึดและสำคัญมั่นหมาย จนเสียน้ำตากันมาหลายล้านชาติเหล่านั้นได้
จึงมีเพียงวิธีเดียว คือ ต้องมีสติรู้เท่าทันจนแจ้งในความจริงของธรรมชาติ
ว่าทุกสิ่งมีธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่จิตของเราเอง
หรือที่ทางพุทธศาสนาเรามีศัพท์เทคนิคว่า “ไตรลักษณ์”
ซึ่งหมายถึงลักษณะ ๓ ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือแปลอีกทีว่า
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวเรา บังคับไม่ได้
เมื่อใดที่เจริญสติภาวนาจนเข้าถึงความจริงนี้ได้ เป็นอิสระจากการหลงสำคัญมั่นหมาย
กับสิ่งชั่วคราวที่หลอกให้เราเห็นว่ามีตัวตน มีความเที่ยงแท้ถาวร
เมื่อนั้น ใจก็จะพบสุขประณีตอีกแบบหนึ่ง อันเป็นการลาขาดจากความทุกข์ได้โดยถาวร
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านเคยเปรียบเปรยไว้น่าฟังดีค่ะ
ท่านบอกว่า มนุษย์เราเวลาใกล้จะตายนั้น
มักจะพากันอวยพรขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดา ขอให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้า
แต่ทราบไหมคะว่า สำหรับพวกเทวดาข้างบนนั้น
เวลาจะตาย พรรคพวกเขาจะอวยพรขอให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ : )
อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า มนุษย์ เป็นสุคติภูมิของเทวดา
ใช่แล้วค่ะ... ความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนกำลังได้โอกาสในการถือครองอยู่นี้แหละ
คือเครื่องมือสำคัญที่มีศักยภาพขนาดให้เราใช้ฟันฝ่าจนดีดตัวพ้นจากทุกข์ได้จนหมดสิ้น
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หลวงพ่อท่านเคยพูดให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่า
“มนุษย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง ผู้มีใจประเสริฐ (รากศัพท์: มนะ = ใจ / อุษยะ = สูง)
จิตใจมนุษย์นั้นดีที่สุดเลย จิตใจมนุษย์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็ว มีทั้งดี มีทั้งชั่ว
อย่างจิตของสัตว์นรกนั้น ทุกข์เยอะเกินไป
จิตของสัตว์เดรัจฉาน หลงมากเกินไป
จิตเปรต จิตอสุรกาย โลภมากเกินไป
จิตเทวดา เพลิดเพลินในบุญ ในกุศล ในความสุข ในความสบายมากไป
จิตของพรหม ก็สงบนิ่งเกินไป

ความเมตตากรุณาของครูบาเหนือชัยทำให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรม
และเรียนหนังสือ รวมทั้งเรียนการตีกลองสะบัดชัย และวิชาศิลปะการต่อสู้แม่ไม้
มวยไทย เพื่อเอาไว้ป้องกันตนเองและประเทศชาติ ก่อนจะฝึกทุกคนต้องบวชก่อน
เพื่อจะได้มีธรรมะอยู่ในใจ โดยในเวลาว่างก็ช่วยทำงานต่างๆ เช่น ดูแลม้า ทำ
ความสะอาดสถานที่ ฯลฯ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะมีรายได้จากการทำงานเพื่อใช้เป็นค่าใช้
จ่ายในการไปโรงเรียน

จิตมนุษย์ วิเศษที่สุด
แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ในภูมิมนุษย์นี้ จิตใจของมนุษย์นั้นมันพอดี
เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง
มันทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทำให้เราเห็นว่ามันมี ไตรลักษณ์
อย่างจิตพรหมนั้น จะไปดูให้เห็นไตรลักษณ์ ดูยากนะ
เพราะมันจะสงบสบายอยู่อย่างนั้นแหละ มันสงบอยู่อย่างนั้น หาไตรลักษณ์ยาก
หรือพวกเทวดา พวกนี้เป็นพวกบ้าบุญ ชอบทำบุญ ทำแล้วมีความสุข
เข้าวัดโน้น ออกวัดนี้ มีความสุขไปเรื่อย พวกนี้ก็ภาวนายาก
เพราะจะเพลิน พวกเผลอเพลินมันเยอะเกินไป
เผลอเพลินนี่ก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่ง ชื่อนันทิราคะ มันเพลินไป
ไปนึกได้อีกที ก็ใกล้เกือบหมดอายุแล้ว ใกล้ตายแล้ว...”
ไม่มีอะไรดีเท่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์
โดยเฉพาะการเป็นมนุษย์ที่ได้พบและศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วนะคะ
แม้แต่เทวดานางฟ้ายังปรารถนาลงมาใช้ชีวิตแบบเรา
คุณดังตฤณเคยเขียนผ่านตัวละครในนิยายเรื่อง “กรรมพยากรณ์” ไว้
เหมือนเป็นการฉายภาพให้เห็นข้อสรุปที่ตอกย้ำไว้อย่างชัดเจนอีกครั้งค่ะว่า
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สามเณรน้อยบนหลังม้า
http://www.cowboythai.com/forum/index.php?topic=1396.msg8953

ภาพสามเณรน้อยๆ และเด็กตัวเล็กๆ นัง่ อยูบ่ นหลังม้าโดยไม่มอี าน ทำให้ฉนั รูส้ กึ
ทึ่ง เก่งจริงนะ ตัวเล็กนิดเดียว ขี่ม้าขึ้นเขาลงห้วยได้ขนาดนี้ มองแววตาใสๆ นั้น
ทำให้อดที่จะรู้สึกใจหายไม่ได้ จะเป็นอย่างไรหนอถ้าหากเด็กน้อยเหล่านี้ไม่ได้มี
โอกาสเข้ามาอยู่ในร่มเงาพระศาสนา ไม่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมคำสอนแห่งองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตของพวกเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้าง
หายนะแก่ตนเองและแผ่นดินไทยอย่างมหาศาลก็ได้
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เสาร์และวันอาทิตย์ เพราะในวันธรรมดานั้นไม่ค่อยมีคนมาใส่บาตรสักเท่าไหร่
และของที่ใส่บาตรก็ไม่ค่อยมีอาหารสดมากนัก โดยมากเป็นของแห้ง แม่ค้ายังบอก
อีกด้วยว่าม้าหลายตัวที่อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ครูบาเหนือชัยได้ไปไถ่ชีวิตมา
เมื่อได้มาแล้วก็นำมาเลี้ยงไว้ที่นี่ นอกจากนี้เด็กๆ ในหมู่บ้านก็ได้รับการอุปถัมภ์
จากท่านด้วย
สนทนากับแม่ค้าอยู่ครู่หนึ่ง คณะของเราก็เดินขึ้นไปในบริเวณสำนักปฏิบัติ
ธรรม ในระหว่างที่รอใส่บาตรนั้นก็ได้ร่วมทำบุญเพื่อบวชสามเณร รวม ๒ รูป
เราหยิบผ้าไตร และบาตรมาวางบนโต๊ะ เตรียมถวายของเหล่านี้ลงในบาตรพระ
หลังจากใส่อาหารคาวหวานแล้ว

“เป็นมนุษย์นี่เลือกทำอะไรได้ยิ่งกว่าภพภูมิไหน ๆ ทั้งหมด
อยากเสวยสุขสนุกพิสดารหลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจ ก็ต้องที่นี่
อยากเปลี่ยนนิสัยที่สั่งสมข้ามภพข้ามชาติมานาน ก็ต้องที่นี่
อยากช่วยคนเอาบุญหวังสวรรค์ ก็ต้องที่นี่
อยากสั่งสมเสบียงเตรียมเดินทางไกล
ไปในท่ามกลางอันตรายของการเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องที่นี่
หรือกระทั่งอยากถึงความสิ้นสุดทุกข์ ก็ต้องที่นี่…”
ละครเรื่อง สงครามนางฟ้า ก็จะยังคงชิงรักหักสวาทกันไปจนกว่าจะถึงตอนอวสาน
นางฟ้าตัวจริงบนสรวงสวรรค์ ก็ยังคงเพลิดเพลินเริงรื่นกันต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัย
เรา... เหลือเวลาในชีวิตมนุษย์บนโลกนี้อีกเพียงน้อยนิด ก็จะแตกดับไปเฉกเช่นเดียวกัน
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เอาชนะข้าศึกเป็นพันในสงคราม ไม่เท่าเอาชนะใจตนเองครั้งเดียว”
สงครามภายนอกนั้น แม้รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวร
และไม่มีวันจบสิ้น
หากหันมาทำสงครามภายใน เอาชนะกิเลสได้จนสิ้น ก็ย่อมเป็นที่สุดแห่งสงครามทั้งปวง
และสนามรบที่เอื้อที่สุดต่อธงชัยแห่งสงครามกิเลสก็อยู่ตรงนี้แล้ว ที่นี่... ที่ความเป็นมนุษย์

เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

ฟังธรรม
www.vanthai.com/index.php?option=com_mainboard&Item=show&No=2657

ไม่นานนัก ครูบาเหนือชัยพร้อมด้วยสามเณรน้อยอีก ๓ รูป ก็ขี่ม้ามาให้พวกเรา
ได้ตักบาตรร่วมกัน สามเณรเหล่านี้เป็นเด็กชาวเขาที่ไม่มีผู้เลี้ยงดู ทั้งที่กำพร้า
เพราะพ่อแม่เสียชีวิตและเพราะพ่อแม่ติดคุกเนื่องจากคดียาเสพติด ครูบาเหนือชัย
จึงรับมาอุปการะและบวชเณรให้ โดยมีเด็กในอุปถัมภ์ที่ไม่ได้เป็นสามเณรอีก
จำนวนหนึ่ง
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“สัพเพเหระธรรม” ฉบับนี้ ได้บทความที่ตกผลึกความคิดโดย คุณมนสิการ
เธอได้แรงบันดาลใจมาจากงานเปิดตัวหนังสือ เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน เล่ม ๒
ซึ่งเธอให้นิยามว่า เป็นหนังสือที่จะบอกว่า เราจะมีสติเหนือทุกข์ได้อย่างไร
พลิกไปอ่านกันได้กับเรื่อง ขาดแคลนความสุข หรือความสุขที่ขาดแคลน? ค่ะ
ส่วน “ของฝากจากหมอ” ฉบับนี้ ค่อย ๆ เปิดหน้าคอลัมน์กันเบา ๆ หน่อยนะคะ
เพราะได้ยินเสียงกรี๊ด ๆ หวีดแหลม ดังออกมาจากห้องตรวจตั้งแต่บรรทัดแรกเลยล่ะค่ะ
คุณหมอใบเตย บอกเล่าเรื่องใกล้ตัว ผ่านมากับตัวละครและตัวหนังสือที่มีสีสันจัดจ้าน
กับเรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ ที่อ่านสนุก แต่ก็ได้ฝากประเด็นที่อาจชวนคุณผู้อ่าน
ให้ฉุกคิดได้จริง
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ปิดท้ายด้วยคอลัมน์ “เทีย่ ววัด” ทีฉ่ บับนี้ คุณศิราภรณ์ อภิรฐั จะพาคุณผูอ้ า่ นแอ่วเหนือขึน้ เขา
ไปเยือนวัดแห่งหนึ่งในที่ห่างไกล ซึ่งพระท่านใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาต
แม้หนทางจะทุรกันดารแสนไกล คุณศิราภรณ์เธอก็สุขใจที่เห็นแสงธรรมสาดส่องไปถึงที่นั่น
ออกเดินทางไปพร้อมกับเธอได้ในเรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ฉบับนี้ค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
เย็นวันนี้ พฤหัสบดีที่ ๖ มี.ค. ใครมีเวลาว่าง ก็แวะไปฟังธรรมที่บ้านอารีย์กันได้นะคะ
จะมีการบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์มติ ซูโอะ คเวสโก วัดป่าสุนนั ทวนาราม จ.กาญจนบุรี
ที่ ศาลาปันมี บ้านอารีย์ ซอยอารีย์ ๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.
หรือใครไปไม่ทันวันนี้ วันพฤหัสหน้า ๑๓ มีนาคม ก็จะเป็นการบรรยายธรรมโดย
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ เวลาเดียวกันค่ะ
ใครไปไม่ถูก แวะไปดูแผนที่ได้ก่อนที่ http://www.baanaree.net ค่ะ

วัด จึงมีการใช้ประโยชน์เป็นพาหนะในเวลาต่อมา นับว่าสอดคล้องกันดีกับการออก
บิณฑบาตไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่ ซึ่งมีระยะทางราว ๕ กิโลเมตร การเดินเท้า
จึงลำบาก ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงหน้าฝนทางจะลื่นมาก และการขี่ม้ายังช่วยให้การ
เผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามหมู่บ้านชาวเขาบริเวณชายแดนที่ห่างไกล
ทำได้โดยสะดวกขึ้นด้วย โดยพระสงฆ์และสามเณรจะขี่ม้าจากสำนักปฎิบัติธรรมลง
มาเพื่อรับบิณฑบาตรจากชาวบ้านที่อยู่เชิงเขาที่ “ลานพระแก้ว” เวลาประมาณ ๗
โมงเช้าของทุกวัน ซึ่งตลอดการเดินทางต้องข้ามน้ำข้ามภูเขาหลายลูก
ในขณะที่ขี่ม้าบิณฑบาตตามหมู่บ้าน พระสงฆ์และสามเณรก็จะช่วยเหลือทาง
ราชการ ในการสำรวจพื้นที่และสอดส่องปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด และ
ยังมีการเผยแผ่ธรรมะในโครงการ “มิตรมวลชน คนชายแดน” ซึง่ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ รวมทั้งได้
ประทานชื่อให้แก่ม้า เช่น เพชรเทวดา อาชาทอง หนุ่ม โพธิ์ชัย อาเธอร์ ฯลฯ

และใน วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม นี้
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม จ.ชลบุรี ท่านก็จะเดินทางมาแสดงธรรม
ที่ ศาลาลุงชิน ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ด้วยค่ะ
ใครไม่ติดภารกิจอะไร อยากชวนกันลุกขึ้นแต่เช้า ไปฟังท่านแนะนำการปฏิบัติกันนะคะ
ดูแผนที่ศาลาลุงชินได้ที่นี่เลยค่ะ http://larndham.net/index.php?showtopic=30544
แล้วอีกสองสัปดาห์ฉบับหน้าพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

กลางชล

สารบัญ 
พระสงฆ์และสามเณรบนหลังม้า
http://www.oh ohlanla.com/ohlanla_travel/ohlanla_travel_Question.asp?GID=207
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ก่อนที่คณะของเราจะเข้าไปเตรียมจัดวางของรอใส่บาตร ฉันได้สนทนากับ
แม่ค้าที่ขายของอยู่ด้านนอกสำนักปฏิบัติธรรม เธอเล่าว่ามาขายของเฉพาะวัน
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คณะของเราตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อขึ้นรถตู้ไปที่ตลาด จัดการซื้ออาหารทั้งคาวหวาน
ไปใส่บาตร หลังจากเดินทางขึ้นเขาลงห้วย ผ่านพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน
(และหลงทางอยู่พักหนึ่ง) ถนนหนทางในบริเวณนี้ยังไม่สะดวกนัก แม้แต่ชาวบ้าน
ที่อาศัยในแถบนี้ก็ยังต้องใช้ม้าแกลบเป็นพาหนะในการเดินทาง ในที่สุดก็มาถึงสำนัก
ปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง
การก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เกิดจากการที่ครูบาเหนือชัย ซึ่งอุปสมบทเมื่อ
๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ ณ อุโบสถวัดล้านตอง อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย โดยมีครูบาทองสืบ วิสุทธจาโร เจ้าอาวาสวัดล้านตอง เป็น
พระอุปัชฌาย์ เมื่ออุปสมบทแล้ว ครูบาเหนือชัยได้ธุดงค์ในป่าเขาตามแนวชายแดน
ต่อมาได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบริเวณถ้ำป่าอาชาทอง และมีชาวบ้านมา
ทำบุญ จึงได้ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น

ครูบาเหนือชัย โฆสิโต “นักบุญแห่งขุนเขา” หัวหน้าปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง
http://www.cowboythai.com/forum/index.php?topic=1396.msg8953

สาเหตุที่พระและเณรที่นี่ใช้ม้าขี่บิณฑบาต ครูบาเหนือชัยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเดิม
ท่านไม่เคยมีความคิดจะใช้ม้าในการออกรับบิณฑบาต แต่เมื่อมีผู้นำม้ามาแก้บนไว้ที่
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ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: เคยได้ยินมาว่า ถ้าต้องการภาวนาให้ได้ผล
จะต้องภาวนาให้ตรงกับจริตค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
วิธีฝึกง่ายๆ ขั้นแรกเลยวิเคราะห์ตัวเอง เราเป็นพวกไหน
จริตของเรา เป็นตัณหาจริตพวกโลภมาก หรือว ่าเป็นทิฏฐิจริตพวกคิดมาก
ในความเป็นจริงแต่ละคนจะผสมกัน แล้วแต่ว่าตัวไหนจะเด่น
ทุกคนมีทั้งตัณหาและทิฏฐิ แต่ว่าแ ล้วแต่ต ัวไหนจะเด่น
คนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงาม รักความสงบสุข ไม่อยากสุงสิงกับใครก็มี
ชอบสนุกเฮฮาไปเลยก็มี นี่สุดโต่งสองข้าง
พวกนี้ให้มารู้กายไว้
คนไหนชอบคิด คิดทั้งวัน คิดแล้วคิดอีก คิดไม่เลิก
วิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ วิพากษ์ วิวทั้งหลาย สุดท้ายวิปลาส
วิวิทั้งหลายให้มาดูใจตัวเองไว้
ถ้าใครจะดูกาย ทำความสงบก่อน
ง่ายๆ เลย ดูท้องพองยุบก็ได้อย่างที่เราเคยทำนั่นแหละ
ดูไปแล้วให้ใจของเราสงบอยู่กับท้อง
เคล็ดลับของการทำความสงบนี่ มีเคล็ดลับด้วย
หลวงพ่อจะมีเคล็ดลับเยอะ
เคล็ดลับของการที่จิตจะสงบได้เร็ว จะต้องมีความสุข
ไม่ใช่หลวงพ่อสอนเอง พระอภิธรรมสอนไว้
ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
แต่พวกเราจะกลับข ้าง เราคิดว่าสมาธิทำให้ม ีคว ามสุข
แต่ความจริงแล้วค วามสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ
เช่น คนไหนมีความสุขในการเล่นไพ่
จะมีสมาธิในการเล่นไพ่ ตำรวจมายังไม่รเู้ลย
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มีความสุขทไี่ด้อ่านหนังสือ จะมีสมาธิในการอ่านหนังสือ
เราชอบวิชานี้เราไปเรียนวิชานี้ เรามีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้
เราจะมสี มาธิในการเรียนวิชานี้
เพราะฉะนั้นความสุขเป็นเหตุใกล้ของสมาธิ ใจจะตั้งมั่น
อารมณ์ใดที่ทำให้ใจเป็นสุข ใจกช็ อบไปตั้งม ั่นอยู่ในอารมณ์นั้น
เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทำให้จิตใจเรามีคว ามสุข ต้องทำให้สบาย
สมมติเราจะดูท้องพองยุบ อย่าไปเริ่มต้นว่าอ ยากให้ส งบ ดูเล่นๆ ดูส บายๆ
เหมือนเวลาเรานอนไม่หลับ
ถ้านอนไม่หลับแ ล้วห งุดหงิด อยากนอนให้หลับ จะไม่หลับเลย
แต่ถ้านอนเล่นๆ เดี๋ยวเดียวก็หลับ
เช่น เราจะฝึกกรรมฐาน นั่งด เูมื่อยแล้วเราก็ลงไปนอน
กะเอามือว างที่ท้องจะดูพองยุบ เดี๋ยวเดียวหลับแล้ว
เพราะมันสบายใจ จิตใจมันสบายมันก็สงบง่าย
เพราะฉะนั้นเวลาจะทำสมาธิ ต้องการพักผ่อน ทำใจสบายๆ
บางคนจะพุทโธ ก็พ ุทโธอย่างสบายใจ
พุทโธ พุทโธ สบายๆ
หายใจออกหายใจเข้า หายใจสบายๆ
มีเคล็ดลับเรื่องหายใจ
หายใจออกก่อน อย่าห ายใจเข้าก่อน
ถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจออกก่อน ใจจะเบาสบาย
ถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าก่อน ใจจะกระด้างแข็งๆ
คอยดูนะ แต่ละอันมีเคล็ดล ับมากมาย
มีคล้ายๆ สำนักวิทยายุทธ มีเคล็ดลับ
หลวงพ่อพุธท่านเคยสอน “สมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจ”
ถ้าจงใจทำอยู่ ไม่สงบหรอก มันท ำด้วยโลภะ ไม่ส งบหรอก
วิปัสสนาท่านสอน “วิปัสสนาเริ่มเมื่อห มดความคิด”
ใจเราไปคิดอยู่ คิดพองคิดยุบ คิดโน่นคิดน ี่อยู่อะไร
มันไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอก มันค ิดอ ยู่
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เที่ยววัด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง
โดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

เมื่อปีที่แล้วฉันได้เดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดทางภาคเหนือ หลังจากที่เที่ยวกัน
มาหลายวัด ในเช้าวันหนึ่ง ท่านผู้ใหญ่ที่ฉันนับถือทั้งสองท่านก็จัดการให้พวกเรา
ได้มีโอกาสไปทำบุญที่ “สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง” ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลศรีค้ำ
อำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย โดยมี “ครูบาเหนือชัย โฆษิโต” หรือทีช่ าวบ้านเรียกว่า
“ครูบาเสือโคร่ง” อดีตทหารม้าเป็นหัวหน้าสำนัก
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เป็นแห่งแรกที่ช่วยให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยสูง
ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ โดยที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ถือว่าเป็น “อันซีน ไทยแลนด์ (Unseen Thailand)” ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

ดวงตราไปรษณียากร “พระ-เณร ขี่ม้าบิณฑบาต เชียงราย”
http://www.thailandpost.com/UnseenStamp.asp
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เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นรอยยิ้มจากเพื่อนๆ และอาการตาเหลือกค้างอย่างคาด
ไม่ถึงของขวัญตา
บรรยากาศรอบกายของฉันในยามนี้ ช่างดูเป็นสุขเบิกบานด้วยกระแสแห่งความ
เป็นมิตร ผิดแผกไปจากเดิมที่มีแต่ความคร่ำเคร่ง เกลียดชัง อันคอยรบกวนจิต
ของฉัน ให้ขุ่นมัวอยู่ตลอดมา
ปีนี้ฉันคงไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่หมายปอง แต่ฉันกลับไม่รู้สึกเสียใจแม้
เพียงน้อยนิด เพราะสิ่งที่ฉันกำลังได้รับอยู่ ณ ขณะนี้ คือน้ำใจจากเพื่อน ซึ่งมีค่า
มากกว่าน้ำเงินนั้นมากมายนัก
ถึงเวลาที่ฉันควรจะเหลียวมองข้างหลังเสียที หลังจากที่คอยมองแต่ข้างหน้า
แก่งแย่งชิงดี เอาแต่ได้ ไม่เคยมีจิตคิดให้ใคร
แม้แต่…
คนคนหนึ่งผู้ที่ให้...ชีวิตฉัน
พรุ่งนี้ ฉันลาพักร้อนจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อ...

�

สารบัญ 
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วิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด ทันทีที่เราไม่คิดเราจะรรู้ ูปนามได้
ถ้าเมื่อไหร่เราคิดเราจะรู้เรื่องที่เราคิด คนละอันกัน มันจะไม่รู้รูปนาม
เพราะฉะนั้นคอยรู้รูปนาม ใจเราไม่หลงคิดปุ๊บ เรารู้กายรู้ใจได้
หลงคิด ลืมกายลืมใจ
คอยดูไป ไม่ยาก
บางคนเรียนยากนะ
ฟังหลวงพ่อพูดตั้งยี่สิบกว่าปียังไม่รู้เรื่องก็มี
คงต้องตายกันข้างนึงก่อน
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ถาม: รู้สึกว่าม ีกิเลสเยอะมาก อยากจะละกิเลส จะละได้อย่างไร
ไม่ละหรอก รู้ความจริงไปเลยว่ากิเลสทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก ็ดับไป
ไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปทั้งสิ้น
เคยโกรธไหม เคยโกรธนานที่สุดเท่าไร
เคยโกรธเป็นวันๆ ไหม หรือเคยโกรธเป็นชั่วโมงไหม
ไม่จริงหรอกรู้ไหม พวกเราจริงๆ เคยโกรธทีละแว็บ
พอคิดทีโกรธที คิดทีโกรธที
มันไม่โกรธยาวๆ หรอก
อย่างสมมติเราขับรถอยู่ คนมาปาดหน้าเราแป๊บ
เรามองมัน แหม มันปาดหน้าเรานะ เราก็คิด หนอย แน่สักแค่ไหนวะ
อะไรอย่างนี้ ก็โกรธขึ้นมา
คนทั่วๆ ไปพอโกรธก็จะไปมองคนที่ทำให้เราโกรธ
จะไปหาทางปาดคืน ไม่ก็ข่มใจด่า
แต่นักปฏิบัติ พอถูกเค้าปาดหน้าปุ๊บ คิดนิดนึงแล้วโกรธขึ้นมา
เราจะเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเรา เรามัวแ ต่ดูใจเรา
เมื่อเราดูใจเราอยู่ เราไม่ไปคิดเรื่องของคนที่ปาดหน้าเรา
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เหตุของความโกรธก็หมดไป คือเราไม่ได้ไปคิดใหม่ ความโกรธนี้จะดับไป
เรากจ็ ะเห็นเลยพอเรารู้ว่าโกรธปุ๊บเดี๋ยวนึงความโกรธจะหายไป
ที่มันหายไปไม่ใช่เพราะเราไปเก่ง เราไปเพ่งมันเข้า ไปดูมันเข้าหรอก
เพราะเราไม่ได้ไปทำเหตุของความโกรธให้เกิดขึ้น
เราไม่ไปคิดเรื่องที่ไม่ดี
ถ้าเราคิดใหม่กโ็กรธใหม่
สังเกตไหม ถ้าเราโกรธใครสักคน ถ้าคิดใหม่โกรธใหม่
ไม่ใช่คิดใหม่ทำใหม่ คิดใหม่โกรธใหม่
ทำใหม่ก็ได้ทำโทสะขึ้นมาใหม่
เพราะฉะนั้นความโกรธจริงๆ เกิดแล้วก ็ดับ เกิดแล้วก ด็ ับนะ
หลวงพ่อเคยถามว่าใครเคยโกรธนานๆ บ้าง ตอนสร้างวัดใหม่ๆ หลวงพ่อจำไม่ได้
แล้ว ผู้หญิง เด็กผ ู้หญิงคนนึงยกมือเลย
“หนูโกรธ”
“โกรธนานเท่าไหร่”
“โกรธปีกว่าๆ”
“โอ้... โกรธเก่งจริงๆ ปีกว่าๆ”
“โกรธพวกผู้ชายมันห ักอกเอา อกหัก”
โกรธไอ้ผู้ชายคนนี้อยู่ปีกว่าๆ
“เคยแบบไปเที่ยวที่แปลกๆ มั้ย ทีเ่ราไม่เคยคุ้น
อย่างไปเที่ยวศูนย์การค้าท ี่ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยไป
เราไปที่ศูนย์การค้า เกิดปวดท้องหาห้องน้ำไม่เจออะไรอย่างงี้ เคยเป็นม ั่งมั้ย”
บอกเป็นๆ เคยหาห้องน้ำไม่เจอ
สังเกตไหม ตอนที่วิ่งหาห้องน้ำ ไม่โกรธไอ้ค นนั้นห รอก
พอเข้าห้องน้ำเรียบร้อยผ่อนคลายความทุกข์เราก็เริ่มคิดใหม่
อ๋อ ไอ้นี่หักอกเรา ก็โกรธใหม่
ความโกรธก็เกิดๆ ดับๆ นะ มีเหตุกเ็กิด หมดเหตุก็ดับไป
ไม่มีความโกรธทอี่ ยู่ยาวๆ หรอก
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แต่เพียงชัว่ วินาทีเดียว หลังจากเท้าของชายชราพ้นจากพืน้ ถนนแตะขอบฟุตบาท
รถเก๋งคันใหญ่แล่นสวนปาดหน้าผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหมือนคนขับกำลังเมาค้าง
ลมปะทะเข้าที่ใบหน้าของฉัน เห็นเศษกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆ ที่ตกอยู่กับพื้น
ถนนปลิวว่อน
ฉันกลั้นน้ำตากล้ำกลืนก้อนสะอึก ที่กำลังอัดแน่นอยู่ในลำคอ ฉันไม่รู้ว่าชาย
ชราผู้นี้มายืนอยู่ตรงนี้นานสักเพียงใด และเฝ้ารอมือแข็งแรงของคนใจดีมากี่คนแล้ว
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเดินเลยผ่านไป ไม่สนใจเหมือนคนอื่นๆ ก่อนหน้า
โอ้...จิตของฉันกระตุกวาบขึ้นด้วยแสงแห่งปัญญาในทันทีทันใดนั้น น้ำใจแม้
เพียงเล็กๆ น้อยๆ ที่ฉันได้มอบให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี้ช่างสูงค่าใหญ่หลวงนัก
โดยเฉพาะเมื่อฉันได้ให้โอกาสแก่คนคนหนึ่งได้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อที่เขาจะมี
ชีวิตอยู่สืบต่อไป !
ชายชราเริ่มเดินงกๆ เงิ่นๆ ผ่านหน้าของฉันไปอย่างช้าๆ เห็นเพียงด้านหลังของ
ร่างกายที่กำลังทรุดโทรม แขนลีบเล็ก ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอกขาวโพลนไป
ทั่วศีรษะ
แล้วภาพนั้น...ก็กระตุ้นเตือนให้ฉันคิดถึงใครคนหนึ่งขึ้นมาอย่างจับขั้วหัวใจ...
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“ไงจ๊ะ...หทัยชนก ทำไมวันนี้มาช้ากว่าชั้นได้ล่ะ แล้วหล่อนเข้าไปทำไมในห้อง
ทำงานบอสยะ ตั้งนานสองนาน”
เสียงถามแกมประชดของขวัญตาดังขึ้นทันที เมื่อเห็นฉันเดินผ่านมา
“เราไปรายงานบอสเรื่องโครงการน่ะ เรียนท่านว่า เพื่อนๆ ช่วยกันออกไอเดีย
บอสบอกว่าทีมของเรามีน้ำใจสามัคคี รู้จักช่วยเหลือกันดี จะให้แต้มโปรโมท
พวกเราทุกคน”
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เผาละลายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อหวนนึกถึงเม็ดเงินที่จะได้เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า หากมี
รายชื่อติดอยู่บนบอร์ดในตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ซึ่งฉันลอบมองอยู่เสมอ …

�

เช้าวันจันทร์อันแสนสับสนวุ่นวาย ฉันออกจากหอพักเร็วกว่าทุกวัน รีบสาวเท้า
เดินออกจากซอยข้างถนน หวังว่าจะได้ทันขึ้นรถเมล์เที่ยว 6 โมงเช้า เพราะ
มิฉะนั้น ฉันจะต้องยืนรออีกนานนับเป็นชั่วโมงทีเดียว
วันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนพอดี สำหรับการเป็นพนักงานคนแรกที่มาถึงบริษัท ฉัน
จะไม่ปล่อยให้โอกาสได้แต้มโปรโมทครั้งนี้ หลุดลอยไปเป็นอันขาด รถมอเตอร์ไซด์
รับจ้างหลายคันวิ่งเบียดฉันไปอย่างรวดเร็ว จนแทบจะเฉี่ยวเอาตัวฉันติดไปด้วย
สภาพการจราจรในซอยเล็กๆ แต่เป็นทางลัดสู่ถนนใหญ่ พลุกพล่านไปด้วยรถรา
แล่นตะบึงสวนกันไปมา อารามรีบเร่งทำให้ฉันไม่ทันสังเกตว่าได้เดินผ่านใครคนหนึ่ง
จนกระทั่ง…
“หนู ขอยืมมือหน่อยลูก”
เสียงเรียกเบาๆ แหบแห้งระคนหอบเหมือนจะขาดใจ ดังมาจากด้านหลังของฉัน
ทำให้ต้องรีบเหลียวหลังกลับไปมอง
ภาพของชายชราร่างเล็กผอมเกร็งกำลังพยายามรวบรวมเรี่ยวแรง ที่ดูเหมือน
จะมีอยู่เพียงน้อยนิด ยกเท้าที่สั่นเทาก้าวย่างขึ้นฟุตบาทอย่างแสนยากเย็น สะกด
ให้ฉันนิ่งงันไปครู่หนึ่ง ก่อนที่จะรีบเอื้อมไปจับมือเหี่ยวย่นนั้นไว้แน่น ค่อยๆ ดึง
ร่างสั่นเทาให้ก้าวเท้า
“ขอบใจมากลูก”
ยิ้มที่เปิดกว้างจนมองเห็นฟันที่มีเหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่ พร้อมกับดวงตาที่บ่งบอก
ถึงความรู้สึกจริงใจ ทำให้ฉันรู้สึกปีติจนหัวใจพองโต นี่คือความสุขจากการให้
การที่ได้ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นที่ฉันไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

60 ธรรมะใกล้ตัว

ถาม: อาจารย์บางท่านสอนว่าให้ดูที่เหตุ ถ้าเหตุดับ ความโกรธก็ดับ
อย่างนี้ถูกไหมคะ
กิเลสนี่เป็นสังขารขันธ์ หน้าที่ของเราคือรู้มัน
รู้ทุกข์ ถ้าเรารู้ทุกข์อยู่ สมุทัยก็เป็นอันถูกละไปเอง
อย่างที่เรามารู้ว่าใจเราโกรธ เราก็ไม่ได้ไปคิด
เราก็ไม่ได้ไปคิดเรื่องที่ทำให้โกรธ ความโกรธก็จะดับไป
อาจารย์ก็สอนถูกเหมือนกัน
อะไรเป็นเหตุให้เกิดความโกรธ ทราบไหม
เหตุที่อาจารย์บอกว่าให้ดูที่เหตุ เหตุดับแล้วม ันก็ดับ ก็ถูกเหมือนกัน
เหตุของความโกรธคืออย่างนี้
อันที่หนึ่ง มีอนุสัยขี้โมโห มีสันดานเดิมขี้โมโห
อันที่สอง เพราะได้กระทบอารมณ์ท ี่ไม่พอใจ
ถ้าเราขี้โมโหจริง แต่ทุกวันม ีแต่คนเอาใจ ก็ไม่โกรธ
แต่ถ้าไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจ โทสะก็เกิด
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการตัดสินกันก่อนว่า
อารมณ์ที่กระทบเป็นอารมณ์ท ี่ไม่ดีไม่ชอบ
เช่น เราขับรถอยู่ตาเรามองเห็น เห็นคนปาดไป
นี่เราต้องคิดอย่างนี้ไม่ดี อย่างนี้ไม่ถูก
พอคิดอย่างนี้ โทสะถึงจะเกิด
แต่ถ้าเรามารู้ว่าโทสะเกิด เราจะลืมคิด
เหตุของโทสะจะดับ
เพราะฉะนั้นพอเราไปรู้โทสะปุ๊บ โทสะจะดับของมันเอง เราไม่ได้ไปดับม ัน
ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ ถ้าเหตุดับ ธรรมนั้นก็ดับ
ไม่มีใครดับตัวธรรมโดยตรงได้
ยกตัวอย่างไฟไหม้
ไม่มีใครดับไฟได้ในโลกนี้
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แต่คนดับเหตุของไฟ
อย่างไฟไหม้เพราะว่ามีปัจจัยคืออ ุณหภูมิสูง
เอาน้ำไปราดๆ มัน ลดอุณหภูมลิ งไฟดับ
มันมีออกซิเจน เอาโฟมไปฉีดให้อ ากาศเข้าไปไม่ได้ ไฟกด็ ับ
มันมีเชื้อเพลิง ไฟไหม้ลามๆ มารื้อบ ้านออกซักหลังนึง มันล ามไม่ได้แล้ว
ไม่มีเชื้อเพลิง ไฟกด็ ับ
กระทั่งด ับไฟยังดับที่เหตุเลย
กิเลสกเ็หมือนกัน กิเลสเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุ ถ้าเหตุมันดับ ตัวม ันก็ดับ
ครั้งห นึ่งเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ม ีกามราคะไหม
ท่านตอบว่า เราไม่มีกามราคะ เพราะเราไม่ม ีกามวิตก
คือท ่านไม่ได้ทำเหตุของกามราคะนั่นเอง
ท่านไม่ได้คิดเรื่องกาม กามราคะกไ็ม่เกิด
เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ถ้าเหตุดับมันถ ึงจะดับ
ไม่ใช่เราเก่งไปดูมันแล้วมันดับ
อย่างบางคนพอความโกรธเกิดขึ้น
พุทโธ พุทโธ พุทโธ จะให้หายโกรธ
ถ้าความโกรธหายไป ทำไมความโกรธหายไปได้
เพราะเราไม่ได้ไปคิดเรื่องที่โกรธ เรามัวแ ต่พุทโธ
พอเราพุทโธ พุทโธ หายโกรธ เราก็ภูมิใจ
โอ้ พุทโธทีเดียวหายโกรธเลย
หรือพอโกรธแล้ว โกรธหนอ โกรธหนอ
ขณะโกรธหนอ โกรธหนอ ลืมค ิดแ ล้ว ลืมคิดไปความโกรธกด็ ับ
ก็เลยสำคัญผิดว่า โอ้ พอมันม านะ กิเลสมา เราหนอทีเดียวมันหายเลย
ที่จริงเราไม่ได้ดับมันหรอก เหตุข องมันดับ
อกุศลเราห้ามมันไม่ได้ ถ้ามีเหตุมันก็เกิด หมดเหตุมันกด็ ับ
กุศลก็เหมือนกันนะ อย่างสติก็เป็นกุศล เราจะสั่งให้เกิดต ามใจชอบไม่ได้
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เสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากคณะผู้บริหารยิ่งทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งนัก

�

หลังจากเงยหน้าขึน้ จากกองเอกสารบนโต๊ะ เอือ้ มมือไปบีบนวดลำคอทีป่ วดระบม
ฉันก็ได้พบกับสายตาอบอุ่น แต่แฝงไว้ด้วยริ้วรอยแห่งความกังวลอย่างลึกซึ้งคู่หนึ่ง
“ไม่กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อบ้างเหรอ ปีนี้ท่านแก่ลงมากแล้ว เดินไม่ค่อยไหวเหมือน
แต่ก่อนแล้วนะ”
พี่หนูนาลูกป้าแจ่มเพื่อนบ้านเพิ่งกลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัด แวะเข้ามาหาฉัน
ที่ห้องทำงานถามขึ้นทันที
“งานแยะน่ะพี่ ช่วงโปรโมทต้องเร่งสร้างผลงาน”
ฉันมองกองเอกสารที่วางอยู่ตรงหน้าก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้า พี่หนูนา
พยักหน้าอย่างเข้าใจ หรือไม่ก็คงเริ่มชินกับคำตอบเดิมๆ ของฉัน
“จริงอยู่ความก้าวหน้า มีชื่อเสียง เงินทองเป็นสิ่งที่ทุกคนไขว่คว้าปรารถนา
แต่อย่าลืมคนข้างหลังที่ช่วยให้เรามีวันนี้นะจ๊ะ แบ่งปันน้ำใจให้โอกาสแก่เขาเหล่า
นั้นให้ได้รับในสิ่งที่ดี เหมือนกับที่เรากำลังได้รับ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ เจริญ
รุ่งเรือง ยืดตัวยืนได้อย่างมั่นคง สง่าผ่าเผยอยู่บนสังเวียนชีวิต นอกจากความเก่ง
แล้ว ก็จะต้องมีความดีเป็นเครื่องกำกับจิต รู้จักกตัญญูรู้คุณท่าน ไม่ลืมรากเหง้า
ของตนเองเป็นฐานรองรับ”
พี่หนูนาคุ้นเคยกับพนักงานหลายคนในบริษัท คงจะระแคะระคายเรื่องการ
ประชุมในวันนี้ จากเสียงซุบซิบของเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่ง นอกจากนั้นก็ยัง
เป็นห่วงเรื่องพ่อฉันอีก
วูบหนึ่งของสัมผัสจิต ฉันนิ่งฟังเสียงอ่อนโยนเจือด้วยเมตตานั้น เหมือนถูก
ละอองไอน้ำเย็นโปรยตกมากระทบ แต่แล้วมันก็เหมือนถูกเปลวแดดแห่งความโลภ
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ
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ก้าวหน้า

โดย mayrin
มันเป็นวันทีอ่ ากาศร้อนอบอ้าวอย่างผิดฤดูกาลของเดือนธันวาคมวันหนึง่ แม้เครือ่ ง
ปรับอากาศจะทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในห้อง
รู้สึกได้ถึงความเย็นฉ่ำน่าสบาย เพราะเหตุว่าภายในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นกำลัง
ร้อนรุ่ม มีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศข้างนอกมากนัก
“หทัยชนก เธอไม่มีน้ำใจกับพวกเราเลยนะ ทำงานอยู่ทีมเดียวกันแท้ๆ มีไอเดีย
อะไรใหม่ๆ ก็น่าจะปรึกษากันก่อน แล้วค่อยนำเสนอเป็นผลงานของทีม”
เสียงตัดพ้อแกมตำหนิของขวัญตาดังแหวกความเงียบขึ้น หลังจากคณะผู้บริหาร
เดินพ้นออกจากห้องประชุม
“โครงการนี้เกิดขึ้นจากเพื่อนๆ ทุกคนระดมสมองช่วยเธอ ลำพังเธอทำไม่มีทาง
สำเร็จ แล้วทำไมนำเสนอเป็นผลงานของเธอคนเดียว ทั้งๆ ที่คราวก่อนเธอก็
ได้แต้มโปรโมทสูงมากแล้ว แล้วเธอก็รู้ดีว่าทางบริษัทกำลังมีนโยบายโปรโมท
เพื่อคัดเลือกและลดจำนวนพนักงาน ครั้งนี้มันมีความสำคัญกับความอยู่รอดของ
ครอบครัวพวกเรามาก พวกเราเงินเดือนก็น้อย แถมยังมีลูกเล็กๆ ต้องเลี้ยงดูอีก
ตั้งหลายคน”
“ใช่ ๆ” เสียงขานรับดังกึกก้องขึ้นรอบห้อง
ฉันยักไหล่อย่างไม่แคร์ โอกาสดีๆ อย่างนี้มือใครยาวสาวได้ก็สาวเอาสิ
ก่อนหน้านี้ เพียงไม่กี่นาที หลังจากการนำเสนอรายงานของฉันจบลง คำชม
จากบอสใหญ่ ทำให้ฉันรู้สึกลิงโลดอยู่ในใจ เห็นแววตาที่บ่งบอกถึงความขุ่นเคือง
ของเพื่อนร่วมงานที่อยู่รายรอบส่งประกายเจิดจ้าเข้ามาแทงตาก็ตาม
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สติก็เป็นอนัตตา บางคนพยายามทำสติให้เกิด
เช่น เดินกระแทกเท้าแรงๆ กระแทกส้นแรงๆ หวังว่าจะไม่ข าดสติ
ขณะที่กำลังกระแทกนั้นแหละขาดสติอ ยู่
จิตกำลังมีโลภะอยากจะมีสติ
อยากจะให้สติต่อเนื่อง จิตก ำลังมีกิเลสอยู่ ไม่ม ีสติจริงหรอก
เพราะฉะนั้นสติก็แกล้งทำให้เกิดไม่ได้
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ถาม: ในการปฏิบัติจะเห็นว่าจิตใจมีการปรุงแต่งกุศลบ้าง กิเลสบ้าง
ไม่ค่อยอยู่นิ่งเลยครับ ไม่ทราบว่าควรดูอย่างไรต่อไปครับ
เราเรียนไม่ใช่เพื่อไม่ให้จิตไปไหนมาไหน
ฟังเผินๆ เหมือนกับว่าไม่ให้จิตเคลื่อนที่ไปไหน...ไม่ใช่
เราจะเห็นเลย จิตมันทำงานเอง
แต่ถ้ามันทำงานไป แล้วเรารู้ไม่ทัน เราก็ไปติดไปข้องอยู่
ถ้ามันทำงานไป แล้วเรารู้ทัน เรากว็ างไป เดี๋ยวมันก็ไปทำอย่างอื่นอ ีก
ถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลย จิตไม่ใช่ตัวเรา มันท ำงานได้เองทั้งวันทั้งคืน
ไม่ทำอกุศลก็ทำกุศล ไม่ทำกุศล ไม่ทำอกุศล ก็ทำความว่างๆ ไว้
ทำความไม่รู้เรื่องไว้ เคลิ้มๆ เลือนๆ ไป
ถ้ารู้ทันต่อไปใจไม่ปรุงไม่แต่ง ถามว่ารู้อะไรที่ใจไม่ปรุงไม่แต่ง
ไม่ใช่รู้ว่าใจไปทำงาน ถ้ารู้ว่าใจไปทำงาน มันจ ะตัดลงไป
จะถึงนิโรธเหมือนกัน ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยตัววิปัสสนา
แต่ถ้ามันเห็นความจริง
ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเรา มันจะตัดอีกแบบหนึ่ง
มันจะหมดการทำงานเพราะอริยมรรค คนละแบบกัน
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ฉะนั้นเบื้องต้นทำไปอย่างหนึ่ง
เวลาผลที่ปรากฏ ปรากฏอีกอย่างหนึ่ง คนละเรื่องกัน

และหนักหนามากขึ้น ส่วนคนโง่ก็ไม่ได้ประกันว่าในจิตใจไม่มีกิเลสความชั่ว เพราะ
ถ้าปล่อยให้กิเลสครอบงำก็สามารถทำชั่วได้ไม่ต่างจากคนฉลาด

เบื้องต้นเลย เรานั่งคอยดูจิตมีกิเลส เรารแู้ ล้วกด็ ับไป อะไรแบบนี้
ถ้าดูผิวเผินเหมือนกับว่าต รงนี้ดี นี่แหละ ภาวนาไป
ถ้ากิเลสมารู้แล้วมันดับ กิเลสมารแู้ ล้วม ันดับ
ถึงรู้แล้วม ันดับอย่างนี้ต่อไปจะย่ามใจ กูเก่งๆ ขึ้นมา
แทนที่จะเห็นว่าไม่มีกู แต่ว่าต รงที่ปัญญามันพลิกตัวอ อกมา
มันเห็นกิเลสมาแล้วไป กิเลสมันมาแล้วไป
พอรู้ทันก็ไม่ครอบงำ รู้สึกก ูเก่ง พอรไู้ม่ทันถูกครอบงำ รู้สึกกแู ย่
รู้ไปอย่างนี้ ถึงจุดหนึ่งป ัญญามันปิ๊งขึ้นมา กิเลสจะมามันกม็ า กิเลสจะไปมันกไ็ป

เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ตามดูกิเลสจึงเป็นหนทางที่จะทำให้เท่าทันกิเลสได้ และ
ทางเอกสายเดียวที่จะทำให้พ้นจากอำนาจการครอบงำของกิเลส ก็คือ เส้นทาง
แห่งการเจริญสติปัฏฐาน ๔ นั่นเอง
น้าตุ้ย - เออ ดี งั้นป้าเขียนให้ด้วยแล้วกัน อย่าลืมส่งให้ทันเวลาด้วยนะ
ป้าภารตี - !!!!!!
สารบัญ 

จิตนี้จะปรุงกิเลสหรือปรุงก ุศล สั่งมันไม่ได้
จิตนี้จะยึดห รือจะไม่ยึด สั่งมันไม่ได้ จิตนี้ไม่ใช่เราหรอก
เห็นมั้ยปัญญาเวลาปิ๊งขึ้นมา ปิ๊งไปอีกเรื่องนึงนะ
ปิ๊งลงมา ที่เห็นธาตุ เห็นข ันธ์ เห็นก ายเห็นใจนี้มันไม่ใช่ตัวเรา
คนละเรื่องกับส ภาวะที่เราหัดรหู้ ัดดตู อนแรกๆ มันเป็นภาวะที่เรานึกไม่ถึง
เวลาที่เราเข้าใจธรรมะ เป็นภาวะที่นึกไม่ถ ึง มันมาในแง่มุมที่ไม่เคยนึก
ปิ๊งขึ้นมาในมุมท ี่ไม่เคยนึก เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งขึ้น
ฉะนั้นอย่างที่ตามรู้ตามดูนี่ เรากด็ ูเป็นวันๆ ดูเป็นขณะๆ ไป
เห็นทุกอ ย่างเกิดแ ล้วก ็ดับไป เกิดแล้วก ็ดับไป
จิตใจกท็ ำงานไปเรื่อยๆ ไม่ได้ภ าวนาเพื่อไม่ให้มีสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ
ไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้จิตใจทำงาน
ภาวนาเพื่อตามดูแค่นเี้อง แล้วปัญญามันปิ๊งขึ้นมา
โอ้...ทุกอ ย่างไม่มีตัวเราเลย คนละเรื่องกับที่เราดูอยู่
แปลกนะ อัศจรรย์มากเลย ทุกขั้นท ุกตอนของการภาวนาจะเป็นอ ย่างนั้นแ หละ

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช
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สารบัญ 
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รู้เฉพาะตน
เพื่อความเป็นธรรม … เทพผู้เมตตาจึงออกหน้าไปพบพญายมเอง และให้ยมบาล
ผู้ก่อเหตุไปสะสางเรื่องราวให้เรียบร้อย โดยจัดการนำศีรษะของโฉมสะคราญไปคืน
ร่างและคืนวิญญาณให้กลับไปครองรักกับชายหนุ่มเจ้าของร้านขายยาตราบจน
แก่เฒ่า

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

จะเหมือนในฝันไหม
กรณีเฉพาะตนของ – ก.ไก่
อาชีพ – การตลาดด้านวางแผน
ลักษณะงานที่ทำ – ยังไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่ง หนึ่งปีที่ผ่านมาก็พยายามเจริญ
สติตามที่อ่านและฟัง ตลอดจนไปเข้ารับการอบรมมา แต่อาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าที่
ควร เพราะถ้ามีเรื่องมากระทบแรงๆ ไม่ว่าจ ะเป็นการเรียนหรือความรัก ก็ยังร้องไห้
หนักอยู่เหมือนเดิม

http://wiki.d-addicts.com/Liao_Zhai_Zhi_Yi#Judge_Lu_.E9.99.86.E5.88.A4

บุรุษผู้ปราดเปรื่องต้องพานพบชะตากรรมอันคาดไม่ถึง ขณะที่ภรรยาของเขา
กำลังคลอดบุตรชาย หมอตำแยให้เขาตัดสินใจเลือกชีวิตของคนใดคนหนึ่งไว้ เขา
เลือกที่จะสละภรรยาไป ทว่าเขาต้องผงะเมื่อเห็นหน้าทารกในอ้อมแขน ซึ่งเขา
จำได้ว่าเป็นยมบาลที่ ๑ นั่นเอง บุตรชายของเขาเติบโตขึ้นมา วันๆเอาแต่ขอเงิน
ไปเล่นการพนัน เงินทองที่มีค่อยร่อยหรอจนยากไร้ เขาต้องมาขายเต้าหู้เหม็นที่เคย
รังเกียจ และหากเมื่อไม่มีเงินให้ก็จะถูกด่าว่าทุบตี … นี่คือทัณฑ์ขั้นต้นที่เขาได้รับ
น้าตุ้ย – แล้วหนังมันมีแง่คิดอะไรล่ะป้า?
ป้าภารตี - เอ๊า… น้าไม่เห็นเหรอ มีอะไรที่น่าสนใจตั้งเยอะ เช่น บทพิสูจน์กฎแห่ง
กรรมว่า ทำดีต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่ว ที่สำคัญนะน้า ความชั่วไม่ได้อยู่ที่ความโง่
หรือความฉลาด แต่มันอยู่ในใจ ถ้าไม่รู้เท่าทันกิเลสในใจตนเอง ต่อให้ฉลาดแค่ไหน
ก็ถูกกิเลสลากจูงไปทำความชั่วได้ แถมยังจะใช้ความฉลาดก่อกรรมได้แนบเนียน
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การตอ้ งอาศัยบ ทความทางวชิ าการตา่ งๆมาประกอบการเขียนรายงานสง่ อ าจารย์
ทำให้ค ิดถึงอ นาคตด้วยความรู้สึกข ัดแย้งก ับต ัวเอง เหมือนสิ่งท เี่รากำลังจ ะต้องทำนั้น
คือการยั่วยุคนทั่วไปให้อยากได้ อยากมี อยากเป็นหนักขึ้น พูดง่ายๆคือต้องมอี าชีพ
กระตุ้นกิเลสผู้คน จึงรู้สึกสะดุดและฝืนๆอย่างไรชอบกล
คำถามแรก – ดิฉันฝ ันว ่าเครื่องบินท ี่นั่งอ ยูก่ ำลังจ ะตก ในฝันท ั้งก ลัวแ ละตระหนก
สุดขีด ได้ร้องบอกให้คนอื่นเจริญสติกัน นับเป็นฝันที่เหมือนจริงมากๆ พอตื่นขึ้น
มาก็ฉุกคิดว่าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆ แล้วเรายังเป็นแค่คนที่หัดเจริญสติ
งูๆป ลาๆแบบนี้ ก็เกรงจะมจี ิตเศร้าหมองก่อนตาย ไม่อ ยากให้เป็นอ ย่างนั้นเลยค่ะ
ขอคำแนะนำเผื่อไว้ว่าถ้าต้องเผชิญกับสถานการณ์ร้ายถึงช ีวิตเช่นนั้นจริงๆ ดิฉัน
ควรเจริญสติหรือควรมีคำที่ควรภาวนาในใจอย่างไร?
หากใครเคยฝันเสมือนจริง เห็นตัวเองอยู่ในสถานการณ์เฉียดเป็นเฉียดตาย ก็คง
เข้าใจความรู้สึกของคุณ ก.ไก่ นะครับ หมอดูรายได้ดีส่วนหนึ่งกเ็พราะฝันทำนองนี้
แหละ เนื่องจากหลายคนเข้าใจว่าเป็นลางบอกเหตุว่าตนเองใกล้จะตายแล้วจริงๆ
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แต่ผ มถอื ว่าฝ นั แ บบนเี้ ป็นน มิ ติ ม งคลสำหรับน กั เจริญส ติค รับ เพราะกระแทกจติ ใ ห้
นึกถึงค วามตายจริงๆจงั ๆ เป็นเหตุใ ห้ใช้ช วี ติ ใ นวนั ร งุ่ ข นึ้ อ ย่างไม่ป ระมาท นอกจาก
นัน้ ค วามฝนั ข องคณ
ุ ย งั เป็นเครือ่ งชบี้ อก ว่าใจสว่ นลกึ ผ กู พันอ ยูก่ บั ก ารเจริญส ติ พอ
รู้สึกจวนตัวใกล้ตายถึงกับอ ุทานคำว่า ‘เจริญสติ’ ออกมาได้
อย่างไรก็ตาม แม้จิตผูกพันอ ยู่กับการเจริญสติ แต่นิมิตฝันก็ชไี้ด้เช่นกันว ่า ‘สติ’
ของคุณเป็นเพียงคำพูดข้างนอกตัว ยังไม่ใช่ของจริงที่อยูต่ ิดเนื้อต ิดตัว
สิ่งที่ฟ้องว่าสติของคุณยังเป็นเพียงคำพูดนอกตัว ก็คือคุณคิดถึงการ ‘เจริญสติ’
ราวกับยังต้องไขว่คว้า ยังต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มา ตลอดจนยังนึกไม่ออก
แบบฉับพลันทันที ว่าควรทำความรู้สึกถ ึงอะไรก่อนเป็นอันดับแ รก
ผมสรุปว่า ฝันที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เร่งให้คุณหาทางเจริญสติอย่างถูกต้อง จะได้
เคยชินและมีสติเป็นอัตโนมัติทันการณ์ แม้เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายก็ไม่ต้องคิดหาวิธี
ไม่ต้องเรียกหาสตใิ นแบบที่เป็นข องตั้งอ ยู่นอกตัวกันอีก
วิธีก็ไม่ยุ่งยากเลย ขอเพียงทำความเข้าใจว่า ‘ในขอบเขตกายใจนี้ อะไรกำลัง
ปรากฏให้รกู้ ็ให้รู้สิ่งนั้นก ่อน ไม่ยกเว้นแม้แต่ภาวะแย่ๆ’ หากทำไว้ในใจตามนี้ คุณก็
จะเล็งเห็นว่า สติไม่ได้เกิดขึ้นจากการพยายามนึกถึงกรรมฐานแบบไหน ไม่แม้แต่
จะค้นคิดหาวิธีมีสติอย่างไร ก็แค่ยอมรับตามจริงว่ากายใจของเราเป็นอ ย่างไรอยู่
ความเคยชินที่จะยอมรับตามจริงจะทำให้สติของเราไม่ส่งออกนอกตัว แม้
สถานการณ์กำลังล่อแหลมจวนเจียน เฉียดเป็นเฉียดตายเหมือนในฝัน สิ่งแรกที่จะ
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอาจเป็นการระลึกถ ึงท่านั่งเกร็ง หรืออ าจเป็นการระลึกถึงอาการ
กระตุกสะดุ้งก ลัว หรืออ าจเป็นการระลึกถึงความสิ้นส ูญที่รออยู่ข้างหน้า ระลึกแ ล้ว
จะดีขึ้นหรือแย่ลงไม่สำคัญ สำคัญที่เรารู้สึกถึงภาวะที่กำลังปรากฏเด่นในบัดนั้น
จริงๆก็แล้วกัน
เมือ่ น กึ ออกวา่ ภ าวะตรงหน้าเป็นอ ย่างไร ใจยอ่ มเงียบจากความคดิ ไปชวั่ ข ณะ และ
เมื่อใจเงียบจากความคิดไปรู้สภาวะตรงหน้าได้บ่อยๆ ในที่สุดย่อมเกิดสติ มีความ
เป็นกลางวางเฉย ต่อให้ใกล้ตายขึ้นมาจริงๆกไ็ม่มีอาการถือม ั่นว่าตัวคุณกำลังจ ะตาย
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บุรุษผู้ปราดเปรื่องได้ชื่นชมใบหน้าอันงดงามสาสมใจ แต่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขที่
แท้จริงนัก เพราะต้องคอยหวงห้ามภรรยามิให้ออกไปพบคนอื่นๆ เนื่องจากเกรง
ความลับจะถูกเปิดเผย ซ้ำร้ายภรรยายังพบว่า เขาเปลี่ยนไปจากคนอารมณ์ดี ว่า
ง่ายและเชือ่ ฟัง กลับกลายเป็นคนทีอ่ ารมณ์รนุ แรงก้าวร้าว ใช้อำนาจข่มขู่ กราดเกรีย้ ว
ไม่เว้นแม้แต่กับบิดาผู้ชรา ทั้งรังเกียจเต้าหู้เหม็นอันเป็นสิ่งที่นางรัก ทว่าสำคัญยิ่งกว่า
คือ เขามิได้รักร่างกายและจิตวิญญาณของนาง แต่เขารักใบหน้าของโฉมสะคราญ
บนร่างนางต่างหาก มันทำให้นางคิดหนีไปจากเขาแต่ไม่อาจทำได้ เพราะนาง
ตั้งครรภ์แล้ว…
ชายหนุ่มเจ้าของร้านขายยาพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะไปร้องขอความเป็นธรรม
ยังยมโลก เขาได้รับความช่วยเหลือจากเทพองค์หนึ่ง ซึ่งเขาเคยช่วยเหลือรักษาใน
ครัง้ เมือ่ เทพองค์นนั้ แปลงร่างเป็นขอทานสกปรก เทพทำให้ชายหนุ่มได้พบกับยมบาล
และคนรักสมดังปรารถนา แต่อนิจจา… วิญญาณของเขาไม่อาจกลับสู่ร่างกายที่อยู่ใน
โลกมนุษย์ได้ เพราะบุรุษผู้มีหัวใจปราดเปรื่องทำให้เขาตายไปจริงๆเสียแล้ว
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เห็นแต่กายใจเป็นของตั้งอยู่เพียงสักแต่เอาไว้ระลึกว่ายังอยู่ ไม่ใช่ตั้งอยู่เพื่อให้วิตก
ทุกข์ร้อนไปกับการแตกดับข้างหน้าแต่อย่างใด ที่สำคัญเมื่อถึงวินาทีแตกดับ สติก็
จะรู้อยู่เฉยๆว่าเป็นวินาทีแห่งการแตกดับของกายใจ ไม่ใช่ว ินาทีแ ห่งการแตกดับ
ของตัวคุณ เพราะตัวคุณไม่มีอยู่ในกายใจอันปรวนแปรนี้แต่แรกแล้ว
สรุปคือคุณต้องฝึกเดี๋ยวนีเ้ ลย ดูว่ากายใจกำลังเป็นอย่างไร อย่ารอว่าจะต้องไป
เข้าคอร์สฝึกที่ไหนเมื่อไร หากเข้าใจว่าต้องไปเก็บตัวเข้าคอร์สฝึกเสียก่อนจึงจัด
เป็นการเจริญสติ ก็จะมีผลให้ใจคุณมองสติเป็นของนอกตัว เป็นของที่ฝากไว้กับ
คอร์สอบรม หรือเป็นของที่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษในอนาคตร่ำไป
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ความเชื่อของ ยมบาลที่ ๑ ค่อยๆถูกล้มล้างลง เมื่อบุรุษผู้ปราดเปรื่องได้พบหน้า
คนรักของชายเจ้าของร้านขายยา นางช่างงดงามจนเขาสุดจะห้ามใจมิให้หลงรัก และ
โอกาสเปิดให้เขาได้ครอบครองเป็นเจ้าของใบหน้าที่สะคราญโฉม เมื่อเขาไปพบนาง
ถูกโจรร้ายฆ่าตายขณะกำลังจะถูกข่มขืนย่ำยี เขาใช้ความลับเรื่องการเปลี่ยนหัวใจมา
บีบบังคับให้ยมบาลที่ ๑ สับเปลี่ยนศีรษะของนางกับศีรษะของภรรยาตน!
วิญญาณโฉมสะคราญถูกส่งไปยังยมโลก ระหว่างที่รอการตัดสินโทษนางได้หลบ
หนีกลับสู่โลกมนุษย์ และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชายคนรักฟังก่อนที่ยมบาลจะตาม
ตัวนางพบและพากลับไป

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจน เดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่ นั่งอยู่ให้รู้ว่านั่งอยู่ เมื่อหูตา
กระทบกับเรื่องกระตุ้นปฏิกิริยาทางใจอันใด ก็ดูปฏิกิริยาทางใจในขณะนั้นๆ อย่าไป
คิดว่าการดูจิตต้องรอให้จิตดีเสียก่อนจึงดูได้ เช่น จิตสะดุ้งกลัวก็ทำความรู้จักเข้าไป
เห็นให้ถ นัดว า่ จ ติ ส ะดุง้ ก ลัวม อี าการกระตุกก ระโดดอย่างไร รูบ้ อ่ ยเข้าก ถ็ งึ บ างอ้อ ร้อง
อ๋อขึ้นมาว่านี่แค่ภาวะจิต ภาวะของจิตไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่บุคคล ไม่มีชื่อ ไม่มีเพศ ไม่
มีวัย เป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติช ั่วขณะ
ฝึกรู้กายใจให้ทันตามจริงมากๆ สติจ ะปรากฏเป็นผู้ดู เหมือนถอยมาอยู่ห่างจาก
ภาวะทั้งหลายในกายใจมากขึ้นทุกที ยิ่งเป็นอ ิสระจากกายใจเท่าไร สติก็ยิ่งเท่าทัน
ความจริงเฉพาะหน้ามากขึ้นเท่านั้น เพราะไม่มอี ุปาทานยึดมั่นถือมั่นมาทำให้สติ
พร่าเลือนไป
หากเจริญส ติได้ผ ล คุณอ าจฝนั อ กี ค รัง้ และเห็นค วามตา่ งไปเป็นค นละเรือ่ ง ฉากฝัน
อาจชวนให้น กึ ว า่ จ ะตาย หรือต กอยูภ่ ายใต้ส ภาวการณ์ร า้ ยแรงแบบใดแบบหนึง่ กระทำ
ใจให้ห วัน่ ว ติ กในสวัสดิภาพ แล้วค ณ
ุ ก พ็ บวา่ ต นเองระลึกถ งึ ต วั ค วามหวัน่ ว ติ ก และเกิด
ความรู้สึกอย่างชัดเจนว่ามันเป็นแค่ภาวะอย่างหนึ่งให้รู้ว่ามีได้ก ็หายได้
ที่สำคัญนะครับ ถ้าถึงขั้นฝันว่าเกิดสติยามจวนเจียนจะถึงชีวิต ก็แปลว่าขณะ
ตื่นคุณจะมีสติได้เป็นอัตโนมัติ เป็นธรรมชาติไม่แพ้ใ นฝันด้วยเช่นกัน
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คำถามทสี่ อง – อาชีพน กั การตลาดทตี่ อ้ งกระตุน้ ก เิ ลสผคู้ นให้เกิดค วามทะยานอยาก
จะขัดขวางการเจริญสติมากน้อยเพียงใดคะ?
ใจคุณยังแหย่ๆหยั่งๆ แม้ในทางโลกก็ไม่มีหลักให้อาศัยปักใจ อย่างนี้เป็นเหตุให้
จิตคลอนแคลนไม่ตั้งมั่น เป็นที่มาของความกล้ดกลุ้มสงสัยอยู่ตลอดเวลาครับ หาก
วันๆมีแต่วนเวียนคิดว่าจะเอายังไงดี จะทำอะไรดี ในที่สุดกส็ ติก็ไม่เจริญ แถมอาชีพ
การงานทางโลกก็ไม่ก้าวหน้า
ถ้าเลือกแล้วว า่ จ ะทำอาชีพอ ะไรกอ็ ย่าม วั ค ดิ มาก ทุกอ าชีพท อี่ ยูน่ อกกำแพงวดั ล ว้ น
แล้วแต่เป็นท างมาของสงิ่ ส กปรกเกาะใจ อันน เี้ ป็นค ำทพี่ ระพุทธเจ้าบ อกพวกเรา ไม่วา่ 
จะหนั หน้าไปหาอาชีพไหน คุณจ ะได้ ‘คิดมาก’ อยูร่ ำ่ ไปวา่ เป็นเหตุกระตุ้นก เิ ลสผอู้ ื่น
หรือไม่ก็จำเป็นต้องทำผิดศีลข ้อโน้นนิดข ้อนี้หน่อย
รักแ ท้ไม่อ าจเกิดข ึ้นท ่ามกลางความสับสนฉันใด สติอ ันบ ริสุทธิย์ ่อมไม่อ าจเกิดข ึ้น
ท่ามกลางความเคลือบแคลงฉันนั้น ขอเพียงใจคุณแ น่วแล้วว่าจะเจริญสติเสมอ และ
งดเว้นการทำเรื่องผิดศีลผิดธรรมด้วยความไม่ละอาย เช่นนี้งานวางแผนการตลาดก็
ไม่ใช่อุปสรรคหรอกครับ ความคิดมากและความไม่สบายใจในสาขาวิชาชีพต่างหาก
จะเป็นตัวเตะถ่วงการเจริญสติและการงาน
ขอแค่ต กี รอบตวั เองไว้ว า่ จ ะไม่ป นั้ น ำ้ เป็นต วั จะแค่น ำเสนอขอ้ ด ขี องสนิ ค้าด ว้ ยวธิ ที ี่
น่าสนใจ ด้วยไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ม ีใครเคยทำ และระหว่างวันก็ระลึกถ ึงกายใจตาม
จริงเท่าท กี่ ำลังส ติจ ะอำนวย เท่าน กี้ ป็ ระกันได้ว า่ ค ณ
ุ ส ามารถเจริญก า้ วหน้าท งั้ ท างโลก
และทางธรรมอย่างแน่นอนครับ

ยมบาลที่ ๒ เชื่อว่า ชายแก่ทำผิดเพราะเขามีหัวใจที่ชั่วร้ายอยู่ในตัวเอง ดังนั้น
ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องลงโทษให้สาสมกับความผิด
…มันจึงเป็นที่มาของการท้าพนันและพิสูจน์ความเชื่อของสองยมบาล…
น้าตุ้ย - น่าสนุกดีนะป้า แล้วยมบาล ๒ ตนนั่นมีวิธีพิสูจน์ความเชื่อแบบไหนล่ะ
ป้าภารตี - เห็นมั้ย ป้าบอกว่าสนุกก็ต้องสนุกสิ งั้นฟังต่อเลย
ยมบาลที่ ๑ เสาะพบบุรษุ สมองทึบทีอ่ ยูก่ นิ กับภรรยาผูข้ ายเต้าหูเ้ หม็นซึง่ มีหน้าตา
ธรรมดาแต่นางมีพลังฝีมือสูงสามารถปกป้องสามีโง่เขลาจากคนที่มารังแก ส่วนบิดา
ผู้ชราภาพของเขามีความหวังในตัวลูกชายคนเดียวว่า วันหนึ่งบุตรโง่เขลาของตนจะ
ต้องสอบเป็นบัณฑิตได้ จึงพยายามเคี่ยวเข็ญให้อ่านหนังสือและหาอาหารบำรุง
ร่างกายมาให้กินเป็นประจำ ทั้งยังรวบรวมเงินที่มีอยู่พาเขาไปสมัครเรียนกับอาจารย์
ผู้ฉลาดเฉลียว ช่างประจวบเหมาะที่อาจารย์ของเขาเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มศีรษะฟาด
กับขอบโต๊ะเสียชีวิตลงโดยปราศจากคนรู้เห็น ทำให้ยมบาลที่ ๑ ถือโอกาสพิสูจน์
ความเชื่อของตนโดยควักหัวใจของอาจารย์ที่ตายไปเพื่อสับเปลี่ยนให้กับบุรุษโง่เขลา
ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ชายหนุ่มเจ้าของร้านขายยาที่มีเรื่องวิวาทกับอาจารย์ของบุรุษ
โง่เขลาต้องถูกปรักปรำว่าเป็นฆาตกร และถูกคุมขังไว้
โชคร้ายที่ขณะเปลี่ยนหัวใจ บุรุษโง่เขลานั้นกลับตื่นขึ้นมาพบว่าหน้าอกของตน
กำลังถูกผ่าออก ยมบาลที่ ๑ จึงจำต้องเปิดเผยตัวและทำการเปลีย่ นหัวใจจนสำเร็จ ทัง้ สัง่
ให้บุรุษผู้มีหัวใจดวงใหม่ใช้สติปัญญาช่วยเหลือชายหนุ่มเจ้าของร้านขายยาให้พ้นจาก
ความผิด แน่นอน… บุรุษผู้มีหัวใจอันฉลาดปราดเปรื่องย่อมไม่ทำให้ยมบาลที่ ๑
ผิดหวัง นอกจากช่วยเจ้าของร้านขายยาแล้ว เขายังช่วยเหลือผู้คนที่ประสบความ
เดือดร้อนอีกหลายคน การช่วยเหลือดังกล่าวนำมาซึ่งเงินทองค่าตอบแทนมากมาย
หัวใจดวงใหม่ที่ฉลาดเฉลียวจะทำแต่ความดีและไม่ทำความชั่วจริงหรือ?
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น้าตุ้ย - ก็เรื่องที่ดูมันไม่มีประเด็นพอที่จะเขียนได้น่ะป้า แต่บางเรื่องดูแล้วไม่ชอบก็
เลยไม่อยากเขียน
ป้าภารตี - เออน่า...เขียนๆไปเหอะ เดี๋ยวก็ชอบเองแหละ ดูแต่เรื่องการ์ฟิลด์สิ น้า
ไม่ชอบยังเขียนออกมาได้ดีเชียว
น้าตุย้ - (ทำหน้าเมือ่ ย) โอ๊ย…ไม่เอาแล้ว แค่เรือ่ งเดียวก็แย่แล้ว ไม่รหู้ ลวมตัวเขียนไปได้ไง
(บ่นงึมงำ)
ป้าภารตี - (ช่วยคิดเต็มที่ แล้วก็ทำท่านึกได้) เออ! เรื่องนี้เลยน้า โปเยโปโลเย
ภาคพิสดารตอนแรก เป็นหนังจีนฉายทางโทรทัศน์ตอนบ่ายวันอาทิตย์ ป้าดูแล้ว
ชอบมาก ตลกดี มีแง่คิดด้วย
น้าตุ้ย - แต่ผมไม่ได้ดู งั้นป้าเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเรื่องมันเป็นยังไง มีแง่คิดตรงไหน
อ้อ แล้วชื่อตอนอะไร เผื่อจะไปเช่าแผ่นดีวีดีมาดู
ป้าภารตี - (อึ้งและสารภาพเสียงอ่อยๆ) ป้าลืมชื่อตอนไปแล้ว รู้แต่ว่าเป็นตอนแรก
และมันจบไปแล้วด้วย ถ้าจะให้เล่าก็ขอบอกไว้กอ่ นนะว่าป้าจำชือ่ ตัวละครไม่ได้สกั ตัว
เอาแต่ใจความสำคัญๆได้ไหม
น้าตุ้ย - (พยักหน้าแบบปลงๆ) ไม่เป็นไร แก่แล้วก็หลงลืมเป็นธรรมดา เล่ามาเถอะ
ป้าภารตี - ในยมโลก… เหล่ายมบาลกำลังตัดสินโทษให้กับวิญญาณหลายดวง
กระทั่งมาถึงวิญญาณชายแก่คนหนึ่งที่ทำความผิดลงไปเพราะเขามีความโง่ติดตัวมา
ตั้งแต่เกิด จึงถูกหลอกให้ทำชั่ว
...และนี่เอง ทำให้ยมบาล ๒ ตนต้องถกเถียงกันว่าสมควรจะลงโทษชายแก่ผู้นี้
อย่างไรดี
ยมบาลที่ ๑ เชื่อว่า เพราะเขาโง่จึงได้ก่อความผิดขึ้น หากเขามีหัวใจของคนฉลาด
เขาจะไม่ทำเรื่องเช่นนี้แน่นอน จึงสมควรยกเว้นโทษให้
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ดูดวงเก่งขวางการเจริญสติ
กรณีเฉพาะตนของ – หมอ ส.
อาชีพ – หมอดู
ลักษณะงานที่ทำ – รับดูดวงให้ลูกค้าวันละไม่ต่ำก ว่า ๑๐ คน แต่ละคนจะมีปัญหา
ชีวิตต่างกันไป ส่วนใหญ่ไม่พ้นเรื่องความรักและการงาน ซึ่งก ็มักพอใจกับคำทำนาย
และคำแนะนำ แต่หลายครั้งก็รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องระบายอารมณ์ของลูกค้าที่
เอาแต่ใจ ไม่พอใจคำทำนาย หรือไม่ยอมรับคำแนะนำ แถมหลายคนติดพันขอโทร.
มาปรึกษาเพิ่มเติมนอกเวลา บางคืนแ ทบไม่มีเวลาพักผ่อนไปจนดึกดื่นเที่ยงคืน
คำถามแรก – ได้ยินว่าถ้าทำอาชีพหมอดู มีความขัดแย้งกันกับการเจริญสติ ถึง
ขั้นทำไม่ได้ถึงมรรคถึงผลจริงห รือเปล่าคะ?
กรรมทปี่ ดิ ก นั้ ม รรคผลอยา่ งเด็ดขาด แบบทคี่ นสมัยน ที้ ำกนั ได้ม แี ค่ ๔ ข้อค รับ คือ
ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ หรือเป็นสงฆ์ที่ทำให้สงฆ์แตกกัน นอกนั้นต่อให้เคยฆ่า
คนเป็นเบือกย็ ังพอมีสิทธิ์กลับลำ เจริญส ติจนถึงมรรคถึงผลได้
ทีก่ ล่าวกันว ่าอ าชีพห มอดูข ัดก ับก ารเจริญส ติ ต้องแยกแยะสาเหตุให้เห็นเป็นข ้อๆ
พร้อมวิธี ‘เป็นหมอดูให้ได้สติ’ ดังนี้
๑) ต้องคิดคำนวณมาก หลักโหราศาสตร์เต็มไปด้วยตัวเลข เมื่อในหัวพัวพันกับ
ตัวเลขยุ่งเหยิง แถมทั้งว ันต ้องเค้นค ิดต ีความว่าจ ะทายอย่างไรดี ก็เชื่อข นมกินได้ค รับ
ว่าพายุความฟุ้งซ่านก่อตัวไม่หยุดแ น่
อีกประการหนึ่ง ศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขและการพยากรณ์เป็นสิ่งชวนฉงนน่า
หลงใหล ยิง่ ศ กึ ษายงิ่ ก า้ วล่วงเข้าไปสพู่ ลังล กึ ลับแ ห่งด วงดาว ตัวศ าสตร์เองจงึ ม อี ทิ ธิพล
ครอบงำจิตใจหมอดูให้หมกมุ่น อยากลงลึกไปเรื่อยๆ ยิ่งรู้มากยิ่งอัศจรรย์ใจกับรหัส
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แล้วถ ามว่าความหมกมุ่นฟ ุ้งซ่านเข้าก ันห รือข ัดก ันก ับก ารเจริญส ติ? ก็ต ้องตอบว่า
ขัดกัน การเจริญสตินั้นต ้องการตัวรู้ ไม่ใช่ตัวค ิด พูดง ่ายๆคือคิดมากจะรู้น้อย คิดให้
น้อยๆถึงมีสิทธิจ์ ะรู้ได้ม าก
ฉะนัน้ ห ากรกั จ ะเป็นห มอดูท เี่ จริญส ติไปดว้ ยได้ แค่ท ำสมาธิม ากหลังเลิกง านเห็นท ี
จะไม่พ อ คุณต อ้ งให้จ ติ ได้พ กั ส งบเงียบเป็นช ว่ งๆระหว่างทำงานดว้ ย อย่างเช่นร ะหว่าง
รอลูกค้ารายใหม่ก็อาจหลับตาถามตัวเองว่ากำลังหายใจเข้า หรือหายใจออก หรือ
หยุดหายใจ ไม่ปล่อยใจวอกแวกไปทางอื่น หากมีวินัยกับการฉวยโอกาสสั้นๆพักจิต
ได้เรื่อยๆ กำลังสมาธิจะไม่ตก และรู้สึกถ ึงความว่างที่ชนะความวุ่น
๒) ต้องเผชิญกับทุกข์ทางใจหลากหลาย หมอดูนั้นนะครับ ยิ่งเก่งจะยิ่งเหนื่อย
เพราะลูกค้าจะหอบพ่อแม่พี่น้องและญาติสนิทมิตรสหายมาใช้บริการตามกันเป็น
พรวน
ก็แ ล้วค นมาดหู มอนั้น มาพร้อมความสุขห รือค วามทุกข์เล่า? อย่างน้อยเขากท็ ุกข์
เพราะความอยากรู้อนาคต ทั้งวันคุณอาจต้องเผชิญกับกระแสจิตที่ปั่นป่วนด้วย
ความอยากรู้ หรือกระทั่งสกปรกเร่าร้อนด้วยพฤติกรรมผิดๆ หากรับมือไม่ดี จิต
ของคุณย ่อมเศร้าหมอง คล้ายติดค้างคาใจไปสารพัด
เพือ่ ไม่ให้ข ยะเกาะจติ ได้ต ดิ คุณต อ้ งเจริญส ติร ะหว่างทำงานไปดว้ ย การตอ้ งรบั ฟัง
และโต้ตอบกบั ค นมากๆก็ม ขี อ้ ด ี คือม โี อกาสได้ซ อ้ มดปู ฏิกริ ยิ าทางใจของคณ
ุ เองบอ่ ยๆ
ให้ถามตนเองเรื่อยๆ เช่น ตอนนี้ใจถลำไปพลอยมสี ่วนร่วมกลุ้มใจกับลูกค้าไหม ตอน
นี้รู้สึกถึงความปั่นป่วนในใจลูกค้าไหม ตอนนี้ร้อนรุ่มก ับความเอาแต่ใจของลูกค้าไหม
ฯลฯ สรุปคือดูความทุกข์ทางใจของตนเองให้ทันในขณะที่เกิดขึ้น บ่อยเข้าคุณจะ
ค่อยๆเห็น ว่าความทกุ ข์ท ถี่ กู ร จู้ ะแสดงความไม่เทีย่ งเสมอ พลอยทำให้จ ติ ข องคณ
ุ 
เป็นอิสระ ถอยออกมาจากความยึดภาวะทุกข์เสมอ
๓) ต้องตอบให้ได้ คุณบังคับไม่ได้ว่าจะให้ลูกค้าถามอะไร แต่คุณจะถูกลูกค้า
คาดคั้นให้ตอบทุกคำถามของพวกเขาเสมอ เพราะในมุมมองของของลูกค้า หมอดู
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

โปเยโปโลเย ภาคพิสดาร (ตอนแรก) กิเลสไม่ไว้หน้า...ฉลาดหรือโง่
โดย ศิวาพร

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=36474

จักรวาลขนึ้ ท กุ ที อันน อี้ ย่าว า่ แ ต่ศ าสตร์ในการดหู มอเลย ต่อให้ธ รรมะกเ็ ถอะ ถ้าศ กึ ษา
ทฤษฎีเพื่อให้ได้องค์ความรไู้ม่รจู้ บ ก็ย่อมฟุ้งซ่านด้วยความมัวเมาวิชาได้เช่นก ัน

แง่คิดจากหนัง

น้าตุ้ย – เฮ้อ... ป้า ผมต้องส่ง“แง่คิดจากหนัง”สัปดาห์นี้แล้ว งานก็ยุ่งแถมยังหา
เรื่องเขียนไม่ได้เลย
ป้าภารตี - อ้าว เห็นไปดูหนังทุกอาทิตย์นี่นา แล้วทำไมเขียนไม่ได้ล่ะ
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คือผู้มีอาชีพรู้อนาคต ลูกค้าจะไม่พยายามเข้าใจเลย ว่าแม้แต่นอสตราดามสุ ก็ไม่ได้รู้
อะไรทั้งหมด คนที่รู้ทั้งหมดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้น
เมือ่ ถ กู ค าดหวังส งู จึงต อ้ งพยายามตอบให้ได้ห รือแ นะนำได้ด ี แม้ไม่ร กู้ ต็ อ้ งบอกวา่ 
รู้ ไม่แ น่ใจวา่ จ ะตคี วามตวั เลขอย่างไรกต็ อ้ งวางฟอร์มเชือ่ ม นั่ ว า่ อ า่ นชะตาลกู ค้าได้ขาด
ให้คำแนะนำได้เข้าเป้าเสมอ
หากมกั ง่าย ยอมตนเป็นค นลวงโลกกค็ งไม่ต อ้ งหวังเจริญส ติ นักพ ดู เท็จย อ่ มไม่อ าจ
มีส ติแ จ่มใสเห็นต ามจริง ยิง่ ว นั ม แี ต่จ ะยงิ่ พ ร่าม วั เห็นอ ะไรบดิ เบีย้ วมากขนึ้ ท กุ ที ฉะนัน้ 
คุณต อ้ งตงั้ ใจให้ด วี า่ จ ะมศี ลี ม สี ตั ย์ รูบ้ อกวา่ ร ู้ ไม่ร บู้ อกวา่ ไม่ร ู้ และหากเห็นต นเองตอ้ ง
ตอบว่า ‘ไม่รู้’ มากกว่า ‘รู’้ ล่ะก็ ทางที่ดีควรชะลอการเลือกอาชีพหมอดูไว้ก่อน มิ
ฉะนั้นคุณอาจต้องกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่ร ู้เนื้อร ู้ตัว
“โอ้โห ปกสวยจัง ‘ณ มรณา’ ชอบค่ะ ของฟรี แหะ ๆ
อะไรคะนี่ เจ็ดวิธีตายอย่างสบายใจ เตรียมตัวต ายอย่างโสดาบัน คนดีทำไมตาย
ไม่ดี
ทำได้จริง เห็นผลจริงก่อนตาย ว้าว ๆ สุดย อด พี่เอกนี่ หล่อแล้วยังใจดีอ ีก ได้
ของแหละ ไปละค่ะ”
ในที่สุด ห้องตรวจของผม ก็ก ลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้ง
นี่แหละครับ ธรรมดาของคน ทีม่ ักไม่คิดว่าความตายของตัวเองจะมาถึง ขนาด
เป็นค นที่อยูก่ ับความเป็นความตายแท้ๆ อย่างยายชมพู่กเ็ถอะ
วันนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ ยังมีโอกาสได้เตรียมตัวตาย ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์
เสียเถอะครับ ถ้าพลาดโอกาสนี้ไปแล้วเราอาจจะต้องเร่ร่อนระหกระเหินไปอีก
นานแสนนานก็ได้
ใครเล่าจะรู้...

๔) ต้องพาลูกค้าส่งจิตออกนอก ถ้าหมอดูพิสูจน์ผ่านการทักอดีตแ ละปัจจุบันได้
แม่นยำ ลูกค้าจะยิ่งเชื่อถือคำทำนายเกี่ยวกับอนาคต ถ้าทายดีก็จะมีความหวังสูง
จดจ่อร อวนั ใหม่ไม่เลิก แต่ถ า้ ท ายรา้ ยกจ็ ะวติ กกงั วลอย่างแรง เฝ้าค ดิ แ ต่วา่ ท ำอย่างไร
จะแก้ไขวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นได้
สรุปคือหมอดูยิ่งแม่น ก็ยิ่งพาให้ลูกค้าฟุ้งซ่าน วกวนอยู่กับการคิดถึงอ นาคตและ
เรื่องนอกตัวที่ยากจะพิสูจน์ เมื่อให้ความฟุ้งซ่านแก่ผู้อื่น ย่อมได้ความฟุ้งซ่านแก่
ตนเอง
การเจริญสติเป็นเรื่องปัจจุบัน คุณไม่มีทางเอาจิตมารู้ข้างใน ตราบเท่าที่ยังพา
คนอื่นส่งจิตออกข้างนอก ฉะนั้นต้องเหนี่ยวนำให้เขามาอยู่กับปัจจุบันบ้าง ปรับปรุง
นิสัยที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ทางใจบ้าง คลื่นความสงบใจที่เกิดกับพวกเขา ย่อมย้อน
มาเป็นความผาสุกให้ชีวิตคุณเอง
๕) ต้องพาให้ลูกค้างมงายโดยปริยาย ถ้าบอกลูกค้าว่าคุณรู้อดีตและอนาคตของ
เขาได้จากดวงดาว ก็เท่ากับช ักจูงให้เขาเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วแบบฟ้า
ลิขิต ซึ่งเป็นทางไปสู่ความงมงายไร้เหตุผล
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คุณต้องอธิบายให้ถูกว่าเขาเป็นอย่างไรก็ด้วยกรรมทั้งสิ้น กรรมเก่าส่งมาอยู่ใต้
รหัสดาวแบบนี้ จึงได้เพศ รูปร่างหน้าตา ฐานะ ภูมิปัญญา ตลอดจนดวงชะตา
อย่างนี้ ของเก่าเป็นฐานให้ตัดสินใจว่าจะเลือกคิด เลือกพูด และเลือกทำอะไร
ใหม่ๆอย่างไร
เพียงยึดหลักทานและศีล คุณสามารถวิเคราะห์ทุกดวง และให้คำแนะนำทุก
ดวงอย่างถูกจุด เช่น เคราะห์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องถึงเลือดถึงเนื้อมาจากการ
เบียดเบียนชีวิตอื่น ถ้าจะผ่อนหนักเป็นเบากต็ ้องให้อภัยมากๆ ปล่อยชีวิตสัตว์มากๆ
เป็นต้น นี่คือการทำให้คนเชื่ออย่างมีเหตุผล และพิสูจน์ได้ด้วยการทดลองทำจริง
และเมื่อคุณไม่นำคนไปสคู่ วามงมงาย ในที่สุดคุณจะตาสว่างก่อนใคร ในฐานะผู้
สามารถเอาดวงดาวมาอธิบายกรรม
คำถามที่สอง – ถ้าหาทางแนะนำให้ลูกค้ารู้จักการเจริญสติ จะถือว่ามีส่วน
ช่วยให้สติเข้าตัวเองไหมคะ
แน่นอนครับ ทุกอย่างเป็นไปตามหลักธรรมชาติที่ว่าให้สิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น ผู้ให้
สติย่อมได้สติ
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากัน บางคนไปพูดเรื่องเจริญสติกับเขา
เขาหาว่าดูถูกเห็นเขาไม่ม ีสติเข้าให้ก ็ได้ ฉะนั้นต้องดจู ังหวะและโอกาสด้วย
ถ้าเห็นว ่าจ ิตเขามืดห นักไม่พ ร้อมจะฟังธ รรมะ ก็ด ูดว งแม่นๆจนเขาศรัทธายอมฟัง
เสียก อ่ น พอยอมฟงั แล้วคอ่ ยพจิ ารณาวา่ เขาเหมาะจะรบั อะไรเป็นอันดบั แ รก ทำทาน
ทำลายความตระหนี่ หรือร กั ษาศลี ช ะลา้ งความสกปรก นีเ่ ป็นร ายละเอียดทตี่ อ้ งศกึ ษา
มาก มีประสบการณ์ตรงมาก จะค่อยๆเห็นวิธแี นะนำคนแต่ละแบบไปเองครับ

ดังตฤณ

“ชมพู่รู้จักศีลห้าไหมครับ นั้นแหละ ที่พี่เรียกว่าการทำความสะอาด”
“อ้อ พี่เอกหมายถึง ทำความสะอาดจิตใจใช่ไหมคะ แล้วศีลห้า มันทำให้ใจเรา
สะอาดได้ยังไงคะ”
“ คนไม่ฆ่าสัตว์ ไม่คิดเบียดเบียนคนอื่น ก็จะทำให้จิตใจสบาย มีเมตตาอยู่ในใจ
คนไม่ขโมย ก็ ไม่ต้องกังวล กลัวว่าเจ้าของเค้าจะมาจับได้
คนไม่ประพฤติผิดในกาม ก็ไม่ต ้องทำอะไรหลบ ๆ ซ่อน ๆ
คนที่ไม่โกหก ก็ไม่ต้องคอยจำ ว่าพูดอ ะไรไปบ้างน้า เดี๋ยวเค้าจับได้
คนที่ไม่ดื่มสุรา ก็จะไม่หลง ขาดสติแบบโลก ๆ ที่อาจจะทำให้ทำผิดทั้งสี่ข้อที่พี่
บอก
ฟังแบบนี้ แล้วรู้สึกสะอาดไหมครับ”
“รู้สึกสะอาดและสบายด้วยค่ะ คิดว่าถ้ารักษาศีลห ้า ชีวิตคงมีความสุขขึ้น”
หล่อนยิ้ม และทำหน้าปลื้มมีความสุข แบบนี้เอง เค้าเรียกว่า ปิติ เล็ก ๆ จาก
การได้พูดคุยถึงเรื่องดี ๆ
“ว่าแต่ว่า แล้วมันเกี่ยวกับการเตรยี มตัวตายยังไงคะ”
“อ้าว ก็คนที่สะอาด สบาย ก็จะทำให้ใจมีคว ามสุข คล้าย ๆ กับที่ชมพู่รู้สึกตะ
กี้ไงครับ”
“แค่นี้เองเหรอคะ วิธเีตรียมตัวตาย”
“ยังมีอีกค รับ ไว้พี่จะค่อย ๆ บอกนะ วันนี้ เอาให้ได้แ ค่นี้ก่อน แล้วพี่ให้หนังสือ
เล่มนี้เป็นรางวัลสำหรับวันนี้นะครับ”
หล่อนรับหนังสือไปพลิกดูอย่างสนอกสนใจ ตามประสา คนชอบอ่าน
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“เก่งยังไงคะ” ถามพร้อมกับสีหน้าส งสัย คิดถึงความตาย มันเก่งย ังไงหว่า
“ก็เก่งที่คิดได้ไงครับ ว่าความตายมันอยู่ใกล้ ๆ ตัว มีคนอีกห ลายคนที่ลืมน ึกไป
เลย ว่าสักวันห นึ่งเราต้องตาย บางคนก็คิดว ่าอีกนานถึงจะเป็นคิวเรา แต่จริง ๆ แล้ว
เราอาจจะมชี วี ติ อ ยูไ่ ด้อ กี แ ค่ห นึง่ ว นั หนึง่ ช วั่ โมง หรือเพียงแค่ห นึง่ น าทีก ไ็ ด้ มีโรคทเี่ รา
รู้จักตั้งมากมายที่ทำให้เราตายได้เดี๋ยวนี้”
“และที่สำคัญ คือ ความตายเป็นความจริง ที่เราทุกคนจะต้องเจอครับ”
“แหะๆ ชมพู่ขนลุกค่ะ ฟังพี่เอกพูดแล้ว ยิ่งกลัวตายมากกว่าเดิมอีกค ่ะ แบบนี้
เราควรจะทำยังไงคะ กลัวไม่กลัวก ็ต้องตายอยู่ดี”
“เตรียมตัวสคิ รับ”
“เตรียมตัวตายเหรอคะ”
“ครับ เตรียมตัวตาย” หมอเอกพูดพร้อมพยักหน้า และกระตื้อรือร้น
“เตรียมยังยังคะ สมบัตอิ ะไรกไ็ม่มี คงไม่ต้องทำพินัยกรรมอะไร”
“ก่อนอื่น ต้อง scrub ให้สะอาดนะครับ”
“แป่ว พี่เอกหลอกว่าห นูอะเปล่าคะเนี้ย มาหาว่าเราสกปรก”
Scrub เป็นศ พั ย์ทใี่ช้ก นั ในหอ้ งผา่ ต ดั ค รับ ก่อนจะผา่ ต้องทำความสะอาดผวิ หนัง
เพื่อลดอัตราเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง เราเรียกกันว ่า สครับ
“เปล่าจ้า พี่แค่พ ูดให้ชมพูเห็นภาพอะนะ เหมือนเวลาเราจะเตรียมตัวผ่าตัด เรา
ก็จะทำความสะอาดผิวหนังก่อน พอเราจะเตรียมตัวตาย เราก็ต้องทำความสะอาด
ก่อนไงครับ”
“ทำยังไงคะ” สีหน้า ฉงน และสนใจใคร่รู้ ของรุ่นน้อง ทำให้ผมนึกเอ็นดู ขึ้น
มาในใจ
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ดาราเป็นตัวอย่างไม่ดี
เฮ้อ! – พวกดาราทั้งไทยและเทศนับวันทำตัวเสื่อมเสีย ยิ่งด ังยิ่งเละ เป็นต ัวอย่าง
ไม่ดีกับเยาวชนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาว การโชว์หวิว ตลอดจนการ
ขายตัวแลกเงินเป็นล้าน
ใครจะมอี ทิ ธิพลกบั ส งั คมแค่ไหน บางทีม เี รือ่ งของยคุ ส มัยเข้าม าเกีย่ วข้องได้เหมือน
กัน เช่น บางยุคกษัตริย์ใหญ่กว่าพราหมณ์ แต่บางยุคพราหมณ์ก็ใหญ่กว่ากษัตริย์
ทำนองเดียวกับที่เราเห็นในยุคนี้ว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของบางศาสนา ก็ใหญ่พอๆกัน
หรือยิ่งกว่านักการเมืองหัวแถวเสียอีก
เช่นกัน สมัยก ่อนนักแสดงไม่มเีกียรติ ถูกม องว่าเป็นพ วกเต้นกินรำกิน ทำให้ช าว
บ้านหวั เราะสนุกไปวนั ๆ ต่อให้ม คี ว ามสามารถแค่ไหนกแ็ สดงลลี าเข้าหูเข้าต าคนได้ไม่
กี่สิบกี่ร้อย เพราะต้องแสดงสดๆ แสดงครั้งหนึ่งดูได้ทีเดียว แถมเกิดข้อผ ิดพลาดขึ้น
มาก็เอาใหม่ให้ดีขึ้นไม่ได้
แต่ป ัจจุบันส ารพัดเทคโนโลยีช ่วยให้ง านบันเทิงไร้ท ี่ติ กับทั้งถ ่ายทอดไปได้ท ั่วโลก
ดูซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ อาจมีคนเป็นพันล้านที่ได้ดูดาราเด่นในโรงหนังหรือจาก
โทรทัศน์ ซึ่งก็หมายถึงอาจมีคนเป็นพันล้านถูกครอบงำโดยใครคนหนึ่ง ที่หล่อหรือ
สวย ฉายรัศมีจับตา แสดงเก่ง และมีพลังส ะกด ชวนหลงติด น่าเอาแบบอย่าง เป็น
ขวัญใจที่ผู้คนยอมศิโรราบบูชา
สมัยนี้ดาราจึงมีอิทธิพล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในระดับมวลชนได้ แล้วก็โกย
เงินมหาศาลจากชื่อเสียงระดับมวลชนได้ ตำแหน่งดาราดังจึงเป็นโอกาสเฉพาะแห่ง
การเสวยบญ
ุ ข องคนบญ
ุ หนักศักดิใ์ หญ่ ฉะนัน้ จ งึ ม นี อ้ ยคนทรี่ วู้ า่ ช วี ติ ใ นโลกของดารา
ดังเป็นอย่างไร
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การเป็นด าราทปี่ ระสบความสำเร็จต ้องตีบท แตก ทำให้ค นดเูชื่อ ทำให้ค นดอู ินไป
กับบทที่แสดง แต่มีสักกี่คนที่รวู้ ่าจ ะ ‘แสดงด’ี หรือ ‘ตีบทแตก’ ต้องแลกกับอ ะไร
คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักด้วยซ้ำว่าการแสดงดีก็คือการ ‘หลอกเก่ง’ หรือกระทั่ง
สามารถกลายไปเป็นอีกคน สามารถพูดและทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบ ไม่ได้คิด
ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นน ั้นแม้แต่น้อย

“ค่ะ พีเ่ อกนี่ ทัง้ ห ล่อ ทัง้ เก่งเลยนะคะ ถ้าร วยกว่าน จี้ ะจบี เลยคะ่ อืม แต่แ พ้น อ้ ง
กอล์ฟ น้องไมค์ของหนูนิดหนึ่ง”

นอกจากนั้น การเป็นดาราคือการจำเป็นต้องเอาเนื้อตัวไปเบียดใกล้กับเพศตรง
ข้ามมากหน้าหลายตา มีโอกาสเกิดความรู้สึกทางเพศได้มากกว่าคนทั่วไปหลาย
สิบหลายร้อยเท่า เพราะไม่ใช่แค่ใกล้ แต่ต้องออกท่าออกทางกระตุ้นให้คนดูรู้สึก
ถึงอารมณ์พ ิศวาสวาบหวามไปด้วย

“ไม่ร อดอะค่ะ ตอนแรกปั๊มห ัวใจขึ้นม าแล้วค ่ะ แต่ไปถึงว อร์ด ก็แย่อ ีกค ่ะ ได้ข่าว
มาว่า ไปซะแล้วค่ะ”

ตามธรรมชาติกรรมวิบากแล้ว ใครให้อะไรกับคนอื่น ก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบคืน
สู่ตน ผู้ให้กิเลสย่อมได้กิเลส ยิ่งมีโอกาสกระตุ้นให้มหาชนเรือนล้านเกิดร าคะ โทสะ
โมหะถงึ ข ดี ส ดุ วิบากกรรมคงไม่ป ล่อยให้ล อยนวล จิตต อ้ งปนั่ ป่วน หมกมุน่ ถืออ ารมณ์
เป็นใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมออกมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลย ว่าทำไมดาราถึงมีข่าว
ฉาวบ่อย
คนในยุคบ ริโภคความบันเทิงต ่างข้าวอย่างพวกเราตกที่นั่งล ำบาก เพราะต้องฝาก
ความหวังไว้กับคนที่ไม่ค วรฝากความหวัง เด็กร ุ่นใหม่โตขึ้นม ากับการรับรู้ ‘ข่าวคาว’
ของขวัญใจตนจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ก็ต ้องโตขึ้นเป็นผ ู้ใหญ่ท ไี่ม่แ คร์และขาดความ
รับผิดชอบเรื่องทางเพศแน่ๆ
การ ‘ฉีดวัคซีน’ สร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลดาราให้ลูกหลานอย่างถูกต้องนั้น ไม่มี
อะไรดีไปกว่าก ารเอาตัวเองเป็นอ ุปกรณ์ก ารสอน ถ้าพ ่อแม่ดี ไม่มอี ารมณ์ผ ันผวน ไม่
เกรี้ยวกราด ไม่แต่งตัวย ั่วตัณหา ซื่อกับลูก ไม่หลอกลูก ไม่เล่นละครกับลูก ก็จะมี
ศักยภาพในการอธิบายให้ลูกแยกแยะได้ ว่าโลกความจริงที่ไม่มั่วยังมี และดีกว่าโลก
มายาที่ผู้กำกับจ ะเสกสรรค์ให้ดารามั่วแค่ไหนก็ได้ ทำชีวิตจริงข องดาราให้เละเทะแค่
ไหนก็ได้
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อ้า เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกดีมาก ๆ ที่ไม่รวยครับ (พี่ล้อเล่นในใจนะครับ ชมพู่)
“แล้วรอดไหมครับ”

“ครับ”
“หนูเพิ่งร ู้สึกว ่า ความตาย มันอ ยูใ่กล้ต ัวก ว่าท เี่ราคิด” น้ำเสียงหมอสาวค่อนข้าง
จริงจัง ผิดกับตะกี้เป็นคนละคน แบบนี้ค่อยเหมือนหมอขึ้นม าหน่อย แต่หน่อยเดียว
จริง ๆ ครับ
“ทำไม ชมพู่ถึงคิดแบบนั้นขึ้นมาละครับ”
“ก็ค ณ
ุ ค นไข้น ะคะ อายุเท่าห นูเลยคะ่ ไม่ม โี รคประจำตัวอ ะไร นอกจากอว้ นอย่าง
เดียวค่ะ แล้วแค่หกล้ม หกล้มแผลถลอกนะคะ แค่แผลถลอกอะ พีเ่อก ไม่นึกเลย
เมื่อไหร่จะถึงตาเราหว่า”
“จริง ๆ แล้วนะครับ ถ้าชมพู่นึกดูดี ๆ ไม่ใช่แค่นี้นะครับ เด็กเกิดใหม่ ก็ตายได้
จากภาวะแทรกซ้อนของการคลอด การตั้งครรภ์ต ่าง ๆ เด็กโตมาหน่อย ปอดติดเชื้อ
เยื่อหุ้มสองอักเสบ ก็ต ายได้ หนุ่ม ๆ สาว ๆ รถชนตายไปก็มาก แก่ ๆ นี่ไม่ต้องพูด
ถึง เบาหวาน ความดัน หัวใจ สารพัดเลย”
“จริงด้วยค่ะ พี่เอก ทำไมหนูไม่เคยคิดถึงเลยนะคะ ทั้งๆ ทีเ่ จอ พี่พบคนตาย
อยู่เกือบทุกวัน”
“เพราะเราเห็นบ่อยจนชินไงครับ ถ้าเป็นเรื่องของคนที่เรารัก เราก็เสียใจนาน
หน่อย ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จัก เดี๋ยวเดียวเราก็ลืม แต่ในคนไข้ร ายนี้ เค้าอายุเท่ากับ
ชมพู่ ไม่มีโรคประจำตัว แข็งแรงดเีหมือน ๆ เรา พอย้อนมาเทียบกับตัวเอง ชมพู่ก็
เริ่มฉุกคิดขึ้นมาได้ ถือว่าเก่งแล้วครับ”
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“แหม พี่เอกก็ ทายซิ ทายซิ หนูไปเจอเคสอะไรมา” เสียงหล่อนถามอย่าง
กระตือรือร้น ลิ้นระรัวราวกับกลัวจะสิ้นชีวิตก่อนที่จะจบประโยค ช่างเป็นเด็กจบ
ใหม่ที่ไฮเปอร์จริง ๆ

ลวงฆ่าเอาเงินประกัน

“ใจเย็น ๆ หายใจออกช้า ๆ ก่อน หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็รู้
ว่าหายใจออกครับ” ผมบอกไปอย่างเป็นห่วง กลัวจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจก่อน
บทสนทนาจะจบ

เฮ้อ! – หนุ่มใหญ่มารักษาตัวที่โรงพยาบาล เกิดติดพันผู้ช่วยนางพยาบาล จน
ตกลงแต่งงานกัน ทั้งที่ฝ่ายหญิงมีครอบครัวอยู่แล้ว และก็แสนรักขนาดจะช่วย
ให้ได้ไปทำงานต่างประเทศ แถมให้เป็นผ รู้ ับผ ลประโยชน์จ ากการประกันชีวิตข อง
ตนหลายฉบับ รวมมูลค่าถึง ๕ ล้านบาทอีกด้วย แต่ยังอุตส่าห์โดนทรยศ ฝ่าย
หญิงรวมหัวกับพวก ลวงฆ่าโหดหวังเงินประกันได้ลงคอ ช่างใจไม้ไส้ระกำอย่าง
น่าแปลก ผิดมนุษย์ม นาเสียจริงๆ!

หมอชมพู่ทำตามอย่างว่าง่าย ดูท ่าจะมีสติ ความตื่นเต้นเริ่มลดลงมาหน่อยหนึ่ง
“อย่าบอกพี่นะครับ ว่าไปตรวจ...น้องกอล์ฟ น้องไมค์มา เลยดีใจจะมาอวด”
“พี่เอกอะก็ ถ้าเป็นแบบนั้นจ ริง ๆ หนูไม่แค่ว ิ่งกรี๊ด ๆ กรี๊ด ๆ มาแบบนี้หรอกค่ะ
จะวิ่งมาพร้อมกับถ ือโทรโข่งประกาศมาด้วยค่ะ “
“งั้นไปเจอเคสอะไรมาครับ”
“ผู้หญิงค ่ะพี่เอก หกล้มเข่าถลอกเมื่อสองวันก ่อน วันนญ
ี้ าติน ำมาส่ง หัวใจหยุด
เต้น ตัวเขียวอื้อ ปากซีดมาเลยค่ะ”
“อะไรนะครับ แค่เข่าถลอก จะว่าบาดทะยักก็เร็วไปนะครับ แค่สองวัน น่า
สนใจ”
“นั่นไง ว่าแล้ว ว่าพี่เอกต้องสนใจ” เจ้าหล่อนยิ้มอย่างภูมิใจ ที่ทำให้หมอรุ่นพี่
ตะลึง และเรียกความสนใจได้สำเร็จ
“งั้นให้ประวัติเพิ่มค่ะ เค้าหนักเป็นสองเท่าของหนู ล้มแล้วนอนอยู่ที่เตียงไม่ลุก
ไปไหนเลย “
“โอ้โห เจอเคส pulmonary embolism มาละสคิ รับ” เกิดจ ากคนปว่ ยทนี่ ำ้ หนัก
ตัวเยอะ ๆ นอนนิ่ง ๆ ส่วนใหญ่พบในคนป่วยที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนาน ๆ แล้วไม่
ยอมขยับต ัว เกิดจ ากก้อนเลือด หรือพ วกก้อนไขมัน หลุดไปตามกระแสเลือดแล้วอ ุด
ตันเส้นเลือดที่ปอด คล้าย ๆ กับที่เคยมีข่าวไปดูดไขมันแล้วเสียชีวิตนะครับ
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ในนามของความโลภ ไม่ม เี รือ่ งใดนา่ แ ปลกใจเลย โดยเฉพาะความโลภทแี่ รงเหมือน
น้ำเชี่ยว ต่อให้อยากฝืนว่ายทวนกระแสก็ไม่อาจสำเร็จได้โดยง่าย ดังที่เคยมีมาแล้ว
แม่ฆ่าลูกในไส้ได้เพียงเพื่อแย่งราชสมบัติ ยังไม่นับที่ลูกฟ ้องร้องแม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศ าล
เป็นคดีความในเรื่องเงินๆทองๆกันให้เกลื่อน
ความสัมพันธ์ฉันแม่ลูกอันหมายถึงการถ่ายเลือดถ่ายเนื้อให้ เป็นบุญคุณสูงส่ง
เหนือความสัมพันธ์อื่นใดทั้งหมดแล้ว ยังเป็นไปได้ขนาดนั้น แล้วส ำหาอะไรกับความ
สัมพันธ์บาดกายบาดใจในเชิงชู้สาว ต่อให้ล้ำเลิศน่าเชิดชูเพียงใด ก็อย่าหวังเอาชนะ
ความโลภอันเป็นสันดานดิบของคนเราได้ เมื่อใดความโลภพุ่งแรง เมื่อนั้นความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีก็อ่อนกำลัง
กรณีในข่าวนี้ แน่นอนว่าฝ่ายหญิงต้องมีดี และพูดดีทำดีกับฝ่ายชายไว้ไม่น้อย
เป็นผู้ช่วยพยาบาลน่าจะเอาใจเก่ง ถนัดในการช่วยดูแลให้รู้สึกอบอุ่น ฝ่ายชายจึง
ช่วยเหลือเกือ้ กูลท กุ ท าง อยากไปทำงานเมืองนอกกช็ ว่ ยให้ได้ไป อยากได้ความมนั่ คง
ในชีวิตก็ทำประกันมอบผลประโยชน์ให้ และยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายชายคงจะยังรักและ
ไว้ใจเต็มที่ ชวนไปไหนไปกัน ไม่ระแวง ไม่สังหรณ์แม้แต่น้อยว่าความไว้ใจจะมีความ
ตายทรมานเป็นรางวัล
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เงินประกันกลายเป็นดาบสองคม มีเพื่อให้อุ่นใจหรือหนาวสันหลังก็ได้ ผล
ประโยชน์หลายๆล้านเปรียบเหมือนยาชาก้อนใหญ่ ที่สามารถกดทับมโนธรรมของ
คนๆหนึ่งให้พังราบ ไม่ว่าค นๆนั้นจ ะเคยดี เคยอ่อนหวานมาเพียงใด
สมัยน เี้งินค ือศ าสดาใหญ่ผ เู้ป็นเจ้าเหนือห ัวค นทั่วโลก ขอให้บ ัญชามาเถิด บรรดา
สาวกพร้อมจะเสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น ฉะนั้นถ้าคุณถูกใครขอให้ทำ
ประกันชีวิตโดยมเีขาเองเป็นผ ู้รับประโยชน์ ก็อ ย่าไปไว้ใจคนๆนั้นม าก ถึงจ ะน่าร ักน ่า
พิศวาสปานไหน ต้องเร่งร ะวังเหมือนรตู้ วั ว า่ ม อี สรพิษจ อ่ ห ลังท เี ดียว หรือถ า้ ค ณ
ุ ส มัคร
ใจทำประกันไว้เอง ก็ค วรระวังๆอย่าให้ผ รู้ บั ประโยชน์เขาทราบรายละเอียดโจ่งแจ้งน กั
แทนทีจ่ ะสร้างความประทับใจ อาจกลายเป็นการกดดันให้เขาโลภขนาดลมื ค วามเป็น
คนเอาง่ายๆก็ได้

ของฝากจากหมอ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เตรียมตัว เตรียมใจ
โดย ใบเตย

ดังตฤณ
สารบัญ 

“กรี๊ด ๆ กรี๊ด ๆ พี่เอกขา พี่เอก” เสียงยัยชมพู่ดังลั่นห้องตรวจอันแ สนจะเงียบ
สงบของผม ใครเห็นเข้าจ ะเชือ่ ไหมเนีย่ ว่าห ล่อนเป็นบ ณ
ั ฑิตแ พทยศาสตร์ เกียรตินยิ ม
อันดับหนึ่ง เฮ้อ
“เป็นอะไรครับ ชมพู่ เอ็ดตะโรแบบนี้ ถ้าพี่มีคน ไข้อยู่ เค้าจะตกใจนะครับ” ผม
อมยิ้ม
“เดี๋ยวคนเค้านึกว่าคนไข้จิตเวชหนีออกมา” แอบกัดเล็ก ๆ แต่ดูท่าทางเจ้าตัวจะ
ไม่รู้สึกแฮะ
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ส่วนเพื่อนของแม่ก็ตัดสินใจออกบวชและอยู่ในสมณเพศจนถึงบ ัดนี้”
ต่อคำถามที่ว่าถ้าเลือกได้จะไม่แต่งกับพ่อห รือไม่ แม่ตอบว่ายังไงก็จะแต่ง
เพราะพ่อได้ให้ของขวัญที่ดที ี่สุดกับแม่ นั่นก ็คือ “ฉัน” นั่นเอง
ฉันบอกว่า “แม่รู้มั้ย ว่าจ ริงๆแล้ว ตอนที่ฝ้ายยังเด็ก
ฝ้ายเกลียดพ่อมาก เพราะเค้าทิ้งเราไป”
แม่ตอบว่า “อย่าไปเกลียดเค้าเลย” และพูดต ่อว่า
“ที่เค้าเป็นอย่างนั้นก็มีเหตุผลนะ เพราะพ่อก ม็ าจากครอบครัวที่แตกแยกเหมือนกัน
และต้องทำงานหนักเพื่อห าเงินเลี้ยงน้องๆของพ่อด ้วยตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็ก
พ่อจึงไม่รู้จักความรัก และรักใครไม่เป็น แม่จึงไม่อยากให้พ่อ เป็นค นเลี้ยงดูฝ้าย”
แล้วแ ม่ยังบอกอีกว ่า “ฝ้ายไม่รู้หรอก ว่าจ ริงๆแล้ว นิสัยที่ดีๆทั้งหลาย
ที่อยู่ในตัวฝ้ายนั้น ได้มาจากพ่อท ั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นความขยัน ความอดทน ความฉลาด และความสามารถในการวาดรูป
จริงๆแล้วพ่อก็อยู่ในตัวหนูน ั่นแหละ
ในวันนั้น ฉันจึงได้รู้จักพ่อข องฉัน พร้อมๆกับได้ร ู้ความรู้สึกของแม่ฉันไปด้วย
ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา แม่ไม่ได้เกลียดพ่อเลย
และแม่ก ็ไม่เคยเสี้ยมสอนให้ฉันเกลียดพ่อด ้วย
แม่บอกเสมอว่า “อะไรจะเกิด ก็ต้องเกิด” อย่าไปกังวลถึงอนาคตมาก
ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปลาะ
นอกจากนี้ ครูบาอาจารย์ข องฉันย ังสอนฉันอีกว ่า
“พ่อ” คนแรก คือ พ่อผ ู้ให้กำเนิด แต่ไม่ม ีโอกาสเลี้ยงดูฉัน
ส่วน “พ่อ” คนปัจจุบันน ี้ คือ พ่ออุปถัมภ์ คอยดูแลเลี้ยงดูฉ ันมาตลอด
ไม่ว่าอย่างไร ท่านทั้งสอง ก็คือ “ผูม้ ีพระคุณ” ของฉัน
ตอนนี้ฉันอายุ ๒๓ แล้ว กำลังศ ึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศเยอรมนี
ฉันกล้าพูดได้ว่า ตอนนี้ฉันไม่เกลียด “พ่อ” แล้ว เพราะฉันมีเป้าหมายใหม่ว่า
หลังจากที่ฉันเรียนจบ มีงานทำมั่นคงแล้ว ฉันจ ะตามหา “พ่อ” ของฉัน
และจะก้มก ราบที่เท้าพ่อ “เพื่อขอบพระคุณที่ทำให้ฉันเกิดมาบนโลกใบนี้”
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สารบัญ 

ไดอารี่หมอดู

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๓๗
โดย หมอพีร์

สวัสดีทุกคนที่อ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวค่ะ
นิตยสารของเราเพิ่งครบขวบปีไปหยก ๆ เมื่อเดือนมกราคม อยากจะบอกว่ามีผู้
อ่านนิตยสารแล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะ ทุกคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ ฝากมา
ขอบคุณท มี ง านทกุ ค นทชี่ ว่ ยกนั ผ ลิตส งิ่ ด ใี ห้แ ก่ส งั คม มีคน ได้ป ระโยชน์ก นั ค อ่ นข้างมาก
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ จะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ปรกติจะมีลูกค้าต่างประเทศโทรมาดูดวงเป็นประจำ ส่วนใหญ่รู้มาจากการอ่าน
ธรรมะใกล้ต ัวก ันท ั้งนั้นเลยค่ะ ล่าส ุดเมื่อเดือนก่อนมีพคี่ นหนึ่งเจอมรสุมช ีวิตม ากมาย
เธอบอกว่าได้อ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวซึ่งเป็นเหมือนเพื่อน ทำให้เธอสามารถผ่าน
ปัญหาต่าง ๆ มาได้ด้วยดี เธอบอกว่าติดตามอ่านทุกฉบับเลยค่ะ
ส่วนล่าสุดวันนี้มีลูกค้าจากทางใต้ จังหวัดส งขลาโทรมาดูดว ง บอกว่าร ู้จักมาจาก
การอ่านธรรมะใกล้ตัว ติดตามอ่านมาตลอด ฝากขอบคุณทีมงานทุกคนด้วย ที่ช่วย
กันถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ให้ ชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปเพราะอ่านธรรมะใกล้ตัวค่ะ
สิง่ ท พี่ ผี่ ชู้ ายคนนเี้ ปลีย่ นไปอนั ดับแ รกเลยคอื ใจเย็นข นึ้ ม าก เอาแต่ใจนอ้ ยลง มอง
อะไรแบบมีเหตุผลมากขึ้น ไม่งมงาย ได้ทำบุญถูกทางมากขึ้น และสำคัญกว่านั้นมีค
วามทุกข์ในชีวิตน้อยลงมาก หันม าใส่ใจการทำบุญมากขึ้น
ทำให้วันนี้ดูดวงเลยไม่ต้องใช้พลังเยอะ เพราะจิตใจของพี่เขามีสัมมาทิฏฐิมาขึ้น
มาก เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตแบบมีเหตุผล ทำให้มีชีวิตที่เหนือดวงได้ระดับหนึ่งเลย
ค่ะ ดวงเก่าในเรื่องร้าย ๆ บางเรื่องอาจจะยังให้ผลอยู่ แต่ก ารมรี ะบบความคิดที่เป็น
เหตุเป็นผลทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เจอแบบมีสติ ส่งผลต่อจิตใจไม่ให้แบกความ
ทุกข์มากเกินไป
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ส่วนในเรื่องที่ดีบุญยังคงหนุนนำให้ดีขึ้นสองเท่า คือมีความโชคดีมากขึ้นในเรื่อง
ของทรัพย์สินเงินทอง ค่อนข้างคล่องตัว สามารถช่วยครอบครัวญาติพี่น้องให้ไม่ต้อง
ลำบาก เป็นเพราะมแี รงบันดาลใจให้ค ิดท ำบุญเพิ่มต ลอด และมไีอเดียในการชวนคน
ทำบุญแบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ
จากทเี่ มือ่ ก อ่ นเงินไม่พ อใช้ ต้องเป็นห นี้ เพราะว่าข าดสติเอาแต่ใจทำให้ใช้เงินต าม
อารมณ์ ไม่คอ่ ยได้คดิ ม ากในการใช้เงิน อยากใช้ก ใ็ ช้ไม่ได้คดิ อ ะไร เลยทำให้เงินไม่พ อใช้
แถมเรื่องการทำบุญกับวัดก ็ไม่ค่อยได้ท ำ ส่วนใหญ่จะชอบช่วยคนมากกว่า
และถงึ แ ม้ต อนนพี้ เี่ ขากำลังเจอปญ
ั หาพสี่ าวปว่ ยหนักต อ้ งผา่ ต ดั ส มอง แต่จ ติ ใจกม็ ี
สติมาก ๆ ช่วยเท่าที่ตัวเองจะช่วยได้จ นสุดค วามสามารถ แต่อีกส ่วนหนึ่งก เ็กิดความ
สงสัยต วั เองวา่ ต วั เองเป็นค นอกตัญญูห รือเปล่าท ไี่ ม่ม อี ารมณ์ท กุ ข์ร อ้ นไปกบั ญ
 าติท บี่ า้ น
เกิดความไม่แน่ใจความคิดต ัวเองขึ้นม า
ซึ่งความจริงบอกพี่เขาไปว่า ถูกแล้วค่ะ ที่เป็นอยู่ไม่แปลกหรอก พี่มีสติมากขึ้น
เห็นเหตุการณ์ในชีวิตต ่าง ๆ เป็นเหตุเป็นผ ลมากขึ้น ไม่แ ปลกเลย เพราะเราต้องช่วย
เท่าที่ช่วยได้ ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเรื่องของทางกาย
ส่วนในเรื่องของจิตใจ คนที่เห็นเหตุการณ์ต ่าง ๆ เป็นเหตุผล ย่อมจะไม่ทุกข์ด้วย
มาก สิ่งท ี่พี่เขาเห็นเป็นเหตุเป็นผ ลคือ เป็นก รรมของพี่สาวที่ต้องใช้กรรมจริง ๆ ไม่ได้
บังเอิญเข้าโรงพยาบาล เลยทำให้ไม่ทุกข์มาก
จะต่างกับคนอื่น ๆ ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญบาป ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม หรืออาจจะ
ไม่ได้เข้าใจเรือ่ งบญ
ุ เรือ่ งกรรมมาก หรือเข้าใจเรือ่ งบญ
ุ เรือ่ งกรรมทางความคดิ ว า่ เข้าใจ
อย่างเดียว แต่จิตใจภายในไม่ได้ยอมรับจริง ๆ เลยทำให้พวกเขาเกิดความทุกข์มาก
เป็นธรรมดา
สำหรับคนที่ไม่ยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมจากภายในจริง ๆ จิตใจจะยังว้าวุ่น
ทุรนทุรายกระสับกระส่าย จิตใจของพวกเขาจะมัวแต่คิดว่าทำไมถึงโชคร้ายมาเจอ
แบบนนี้ ะ ทำไมถงึ เป็นแ บบนี้ ไม่น า่ เป็นแ บบนเี้ ลย ไม่อ ยากให้เจอแบบนี้ จะหายสนิท
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นี่คงเป็นวิบากที่ฉันได้รับ
ฉันเรียนรู้ที่จะให้อภัย เพราะไม่ว่าอย่างไร
“พ่อ” ก็คือผู้ให้กำเนิดฉัน ให้ฉ ันมีร่างกายครบ ๓๒
หากปราศจาก “พ่อ” แล้ว ฉันค งจะไม่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอย่างแน่นอน
ฉันค่อยๆปลดโซ่แห่งความเกลียดชังที่คอยรัดรึงจิตใจของฉันม าตลอดออกอย่างช้าๆ
ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ฉันเห็นเพื่อนๆของฉันเศร้าเสียใจ เมื่อต้องเลิกร าจากคนรัก
ทำให้ฉันย้อนนึกถึงแม่ของฉันว่า แม่ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร
แต่ฉันไม่เคยเอ่ยปากถามแม่เลย
เพราะฉันกลัวว่า ถ้าฉันถามออกไปอาจจะทำให้แม่เจ็บปวด
จนวันหนึ่ง ตอนฉันอายุได้ ๒๐ ปี
ซึ่งฉันมีปัญหากับเพื่อนที่สนิทกัน เนื่องด้วยผู้ชายคนหนึ่ง
เหตุการณ์นี้ทำให้ฉันเสียใจและผิดหวังมาก
ฉันตัดสินใจคุยกับแม่ ด้วยน้ำตานองหน้า
เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง
เมื่อฟังจบ แม่พูดออกมาประโยคเดียวว่า
“ฝ้ายรู้มั้ย ว่าเมียน้อยของพ่อ คือใคร”
แม่หยุดรอคำตอบจากฉัน แต่ฉันส่ายหน้า และตอบไปว่าไม่รู้หรอก
แม่จึงตอบว่า “เค้าคือเพื่อนเจ้าสาวของแม่เอง”
เมื่อฉันได้ยินคำตอบ ฉันรู้สึกทันทีว่าปัญหาที่เกิดกับฉัน
ช่างเล็กแ ละหาสาระแก่นสารไม่ได้
ฉันหยุดร้องไห้และเริ่มนั่งฟังเรื่องราวต่างๆที่ฉันไม่เคยรู้เลยจากปากแม่อย่างเงียบๆ
ฉันถามแม่ว่า “ทำไมแม่จึงแต่งงานกับพ่อล่ะ” และ
“ถ้าหากแม่รู้ว่าพ่อจะนอกใจแม่จ ะเลือกไม่แ ต่งงานกับพ่อมั้ย”
แม่บอกว่า “จริงๆแล้วแม่มีคนที่รักแม่ม ากก่อนที่แม่จ ะตัดสินใจแต่งงานกับพ ่อ
เค้าเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือม าด้วยกัน
แต่คุณยายและญาติผู้ใหญ่เห็นว่าพ่อดูเป็นผู้ใหญ่กว่า
มีหน้าที่การงานมั่นคง น่าจ ะดูแลแม่ได้ดีกว่า แม่จึงเลือกแต่งกับพ ่อ
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“แล้วค ุณพ่อของหนูล่ะคะ”
ฉันจำไม่ได้แน่ชัดนัก ว่าฉ ันตอบไปว่ายังไง ระหว่าง “ไม่ร ู้” หรือว่า “ไม่มี”

หรือเปล่าน ะ ถ้าไม่ห ายจะทำยังไงดี อนาคตจะเป็นย ังไงไม่รู้เลย คำถามของเรื่องราว
ต่าง ๆ ผุดขึ้นในหัวมากมาย ล้วนเป็นสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว และยังมาไม่ถึงท ั้งนั้น

ชีวิตที่อยู่โรงเรียนประจำนั้น
ยิ่งทำให้ฉันเห็นถึงความแตกต่างระหว่างฉันกับเพื่อนๆคนอื่นได้ช ัด
จริงอยู่ที่เพื่อนบางคน คุณพ ่อเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ฉันเชื่อว่าถึงมันเป็นความสูญเสียเหมือนกัน แต่ความรู้สึกนั้นต่างกัน
เพราะแบบทคี่ ุณพ่อเสียชีวิตไปนั้น ฉันเชื่อแน่ว ่าค ุณพ่อของเค้าไม่ได้อยากจากไป
แต่จำต้องไป ซึ่งไม่เหมือนกับกรณีท ี่พ่อแ ม่หย่าร ้างกัน

การที่จิตใจมัวคิดแต่ว่าไม่น่าเป็นแบบนั้น ไม่น่าเป็นแบบนี้ คิดถึงแต่สิ่งที่ผ่านไป
แล้วแก้ไขไม่ได้ คิดถึงอนาคตทั้งที่มาไม่ถึง แสดงว่าข าดสติ ปล่อยจิตปล่อยใจมากไป
ต้องพยายามสูดลมหายใจเข้าออกลึก ๆ เพื่อเรียกสติกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันก่อน

สภาพจิตใจของฉันตอนเด็กนั้น ฉันไม่เชื่อใจใครเลย
เวลามีเพื่อนกจ็ ะระแวงตลอดว่าเค้าจะหักหลังเรารึเปล่า
เพราะฉันคิดอยู่เสมอว่า ขนาดพ่อเรายังห ักหลังเราได้เลย
แล้วเพื่อน ทีเ่ป็นคนอื่น เค้าจ ะมาสนใจอะไรกับความรู้สึกของเรา
เราสองแม่ลูกไม่เคยคุยถ ึงพ่อเลย
ความทรงจำของฉันที่มีต่อพ่อค ่อนข้างกระท่อนกระแท่น
แต่ฉันจำได้แม่นอยู่อย่างหนึ่งคือ คุณท วดของฉัน
ก่อนท่านเสีย ท่านได้ส ั่งเสียแม่ฉ ันไว้ว่า
“ไม่ว่าอะไรจะเกิดข ึ้น อย่าก ลับไปคืนดีก ับผู้ชายคนนั้นอีกเป็นอันขาด”
แม่ฉันแต่งงานใหม่ต อนฉันอายุ ๑๐ ขวบ ซึ่งแ น่นอนว่าฉันย่อมต่อต้าน
เพราะฉันกลัวว่าใครจะมาแย่งความรักของแม่ไปจากฉัน
แม่ได้คุยกับฉ ันและบอกว่า “ไม่ต ้องกลัวน ะ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แม่ก ็จะเลือกลูกก่อนคนอื่น”
เพราะเราสองคนลำบากมาด้วยกัน ถ้าพ่อใหม่ไม่ด ีกับเรา แม่ก็จะหย่า”
แต่เราสองคนโชคดี ที่พ่อค นใหม่ของฉัน รักฉันเหมือนลูกสาวแท้ๆ
ความคิดของฉันเริ่มเปลี่ยนเมื่อฉ ันอายุ ๑๙ ปี
ซึ่งเป็นครั้งแ รกที่ฉันได้รู้จักกับวิปัสสนากรรมฐาน
ฉันค่อยๆเรียนรู้ว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
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เหมือนที่พี่ชายคนนี้ จิตพี่เขาเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงไม่มีข้อเถียง
ทำให้ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก มีสติแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปตามเหตุที่ควรจะ
ทำ คือพาหาหมอที่โรงพยาบาล ไปเยี่ยมดูแลเรื่องหมอเรื่องโรงพยาบาล รับทราบ
ข่าวคราวจากหมอ พอหมอให้เยี่ยมได้พี่เขาก็ไปกระซิบข้างหูพี่สาวว่าพุทโธไว้ในใจ
นะพี่ พุทโธไว้นะ ซึ่งถูกต้องแล้ว
เพราะอย่างน้อยการพุทโธไว้ในใจ ถ้าต้องเป็นอะไรก็ไปภพภูมิที่ดีแน่นอน อย่า
มัวแต่ไปคิดว่ากลัวเขาจะไม่ได้รับ อย่างน้อยการตั้งใจดีทำให้ส บายใจก่อนดีกว่าไม่ทำ
อะไรเลย แต่ถ า้ จ ติ ใจขณะนนั้ ข องเรานงิ่ พ อ จิตจ ะมกี ำลังม าก อาจจะเป็นการสง่ ค ลืน่ 
ทำให้จ ิตของพี่ระลึกถึงพระพุทธรูป ก็เป็นไปได้ท ั้งนั้น
พอเขาทำถกู แ ล้ว เลยแนะนำให้ว า่ ถ า้ เกิดพ สี่ าวฟนื้ ข นึ้ ม าให้พ สี่ าวตงั้ จ ติ ไว้ว า่ ต อ่ ไป
นี้ชีวิตที่เหลืออยู่คือกำไร จะมีชีวิตเพื่อทำบุญสร้างบารมีต่อไป จิตใจคิดที่จะทำความ
ดีเป็นที่ตั้งจะทำให้มีกำลังใจ ร่างกายจะค่อยพัฒนาดีขึ้นตามมา
เห็นไหมคะประโยชน์ของการอ่านหนังสือธรรมะเป็นประจำ เป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทำบุญอ ย่างต่อเนื่อง และได้รับรู้ซึมซับเรื่องกฎแห่งกรรม บาปบุญค ุณโทษ ความ
บังเอิญไม่มีบนโลก จิตใจเลยเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างจริงจัง ทำให้เวลาต้อง
เผชิญปัญหาต่าง ๆ ทำให้มีสติแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ทุกข์มากเกินไป
คนทบี่ อกว่าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม อย่าเพิ่งเชื่อสนิทใจนะ
คะ บางทีกเิ ลสมนั กห็ ลอกเราคะ่ ต้องรอเจอขอ้ สอบกรรมของจริงกอ่ นคอ่ ยบอก บาง
คนบอกตลอดคะ่ ว า่ เชือ่ เรือ่ งกรรม แต่พ อเจอเรือ่ งราวของจริง ไม่ว า่ จ ากคนใกล้ต วั ห รือ
ของตัวเอง รับไม่ได้เลยค่ะ จากยืนตรง ๆ อยูข่ าพับไปเลย
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การเชือ่ เรือ่ งกฎแห่งกรรมไม่ส ามารถวดั ก นั ท ลี่ มปาก ต้องผา่ นการสมั ผัสจ ากจติ ใจ
ภายใน ถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะ เหมือนคำพูดท ี่ว่า “เชื่อส นิทใจ”
อย่าไว้ใจกิเลสของเราเองจนทำให้ประมาทในชีวิตนะคะ ชีวิตมนุษย์สั้นนัก
เหมือนกับฟองสบูแ่ ตกง่ายมากค่ะ สามวันก ่อนพ่อเพื่อนเพิ่งเสียกะทันหันมาก ท่าน
เดินทางไปสระบุรี ไปพักที่โรงแรม เดินข ้ามถนนไปทานข้าว ทานเสร็จแล้วเดินข ้าม
ถนนกลับโรงแรม อีกก า้ วเดียวจะถงึ ฟ ตุ บ าท มีร ถเก๋งค นั ห นึง่ ว งิ่ ม าเร็วม าก ชนรา่ งกาย
ของพ่อก ระเด็นก ระแทกพื้น คนเห็นเหตุการณ์น ำส่งโรงพยาบาล พ่อท นพิษบ าดแผล
ไม่ไหวเสียชีวิตท ี่โรงพยาบาล หมอบอกว่ากระดูกขาสองข้างหักเละหมด หัวฟาดพื้น
เลือดคั่งในสมอง
คนในบ้านไม่มีใครได้คุยกับพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเลย พ่อไม่มีโอกาสสั่งลา ฝากฝัง
เรื่องราวต่าง ๆ กับใครเลย พ่อจ ากไปด้วยความเงียบ แต่ค นในบ้านต้องเจ็บปวดแสน
สาหัสท ี่ต้องพลัดพรากจากพ่อ น้องเพื่อนรับไม่ได้ ไม่ท านอะไรเลย ทำให้เป็นล มต้อง
พาส่งโรงพยาบาล ส่วนแม่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลย แม่ต ัดสินใจสวดศพแค่สาม
วันเพราะสภาพจิตใจรับไม่ได้
ฉันไปงานศพดว้ ยความสลดใจ ทำให้ได้ข อ้ คิดเพิม่ ก ลับม าบา้ น ขยันภ าวนาตอ่ ขอ
ตายก่อนตายดีกว่า กลัวก ารเกิดใหม่แล้วล ืมอดีตค ่ะ
สารบัญ 

ธรรมะจากคนสู้กิเลส
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ลูกกำ(กรรม)พร้า
โดย ปภาสร

ฉันถือเป็นเด็กคนหนึ่งที่ตั้งแต่จำความได้ ก็ไม่รู้จัก “พ่อ” ของตนเองเลย
เนื่องจากแม่ของฉันตัดสินใจหย่าขาดจากพ่อ ตั้งแต่ฉันอายุยังไม่ครบขวบดี
ด้วยสาเหตุที่ว่าพ่อมีเมียคนใหม่ แล้วก ็มีลูกซึ่งยังอยู่ในท้องติดมาด้วยอีกห นึ่งชีวิต
ซึ่งพ่อยื่นข้อเสนอให้อยู่ร่วมกันสามคน
แต่แม่ของฉัน ไม่เห็นด้วยและตัดสินใจเดินจากมาเอง
ฉันไม่รู้เลยว่าพ่อได้เสนอเงินค่าเลี้ยงดูให้ฉันทุกเดือนหรือไม่
รู้แต่ว่าแม่เลี้ยงฉันมาคนเดียว โดยปราศจากการช่วยเหลือจากพ่อ
แม่ให้เหตุผลว่า “ถ้าจะตัดบัว อย่าตัดให้เหลือใย”
เราอยู่กันสองคนแม่ลูกมา ๑๐ ปี
แม่ส่งฉันเข้าเรียนโรงเรียนประจำ ตั้งแต่ฉ ันอายุ ๖ ขวบ
เพราะไม่สามารถทจี่ ะมารับส่งได้ทุกวัน เนื่องจากสภาพจราจรในกรุงเทพฯแย่มาก
และแม่ต้องทำงานเลิกดึกดื่น เพราะค่าเทอมของโรงเรียนก็ค่อนข้างสูง
แม่บอกเสมอว่า “ลูกของแม่ต้องไม่ด้อยไปกว่าใคร”
แม่สอนฉันเสมอว่า “ไม่ต้องคิดเรื่องอื่น ใครจะพูดอะไรกป็ ล่อยให้เค้าพูดไป ให้
ลูกตั้งใจเรียนอย่างเดียวก็พอแล้ว”
ตอนอยู่ทโี่รงเรียน “วันพ่อ” ของทุกปี เป็นวันที่แย่มากในความรู้สึกของฉัน
เนื่องจากทางโรงเรียนจะให้นักเรียนวาดรูป เขียนการ์ด ส่งให้พ่อของตัวเอง
ฉันจำไม่ได้แน่ชัด แต่ที่แน่ๆคือฉันได้บอกคุณครูว่าฉันจะไม่ทำการ์ด
ด้วยเหตุผลที่ว่า “ฉันเกลียดพ่อ”
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ฉันคิดเสมอว่า คนที่เป็น “พ่อ” ควรจะเป็นคนที่รักฉันที่สุด คอยดูแลฉัน
บ่อยครั้งที่ฉันร้องไห้เงียบๆคนเดียวตอนนอน เวลาที่ฉันคิดถึงพ่อ
และรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้ง เวลาที่ผู้ปกครองของเพื่อน หรือคุณครูถามว่า
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ในทุกว ันที่เรามีชีวิตอยู่เรารู้อยู่แล้วเรามีทุกข์มากแค่ไหน บ่อยแค่ไหน
แล้วถ ้าเราเอาชนะทุกข์ได้เสมอด้วยสติที่มี
เราจะต้องการความสุขที่เกิดจากการได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
หรือเราจะต้องการความสุขอันเกิดจ ากการแค่เอาชนะความทุกข์ท ี่มีอยู่กเ็พียงพอแล้ว
แรงบันดาลใจจากงานเปิดตัวหนังสือ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ๒
หนังสือท ี่จะบอกว่า เราจะมีสติเหนือทุกข์ได้อย่างไร
สารบัญ 

กวีธรรม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ทางสายเอก

โดย ตรงประเด็น

๏ ทางเอกก่อธรรมล้ำโลก
ชุ่มชื่นฉ่ำทรวงดวงมาน

วิโมกข์เปลื้องปลงสงสาร
เบิกบานผ่องใสใจเย็น

สติปัฏฐานดาลให้
ระลึกฝึกใจให้เป็น

ยังใจพ้นทุกข์ยุคเข็ญ
จะเห็นทางใหญ่ใช้เดิน

ทางนี้ประเสริฐเลิศหล้า
ศาสดาพานำดำเนิน

เมธาจำนรรจ์สรรเสริญ
จำเริญล่วงทุกข์สุขใจ

กาย-เวทนา-จิต-ธรรมพินิจ
บรรเจิดแจ้งชัดรัตน์ตรัย

ยังจิตหมดจดสดใส
หลักชัยชี้พระนฤพาน

�

ฉันเปลี่ยนไป
โดย ภริมา
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๏ แต่ก่อนนั้นฉันมากมายด้วยความโกรธ		
ทำร้ายคนสนิทด้วยคำเฉือนใจ		

แรงพิโรธรุนแรงนักเกินกักไหว
เคยประชดออกไปเพราะโกรธา

เมื่อหายโกรธมาขอโทษในภายหลัง		
แต่เขาย่อมเจ็บปวดรวดร้าวอุรา		

ความผิดพลั้งแม้อภัยไร้กังขา
ฉันระอากับตนนักหนักหัวใจ

ต่อเมื่อได้ตามรู้ดูโทสะ		
พบว่าดีเกินคำสรรฉันเปลี่ยนไป		

เกิดบ่อยนะแต่พอทันมันดับได้
แรงโกรธไม่ปะทุถั่งดั่งเคยมา

พอได้รู้เท่าทันใจของตน		
แสนซาบซึ้งในพุทธคุณอุ่นอุรา		

ปรากฏผลเห็นได้ดีนักหนา
ทำชีวาฉันเปลี่ยนไปได้แล้วเอย

�
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ดอกสร้อยร้อยผกา

ไม่ว่าเรากำลังวิ่งหาความรัก การงาน อำนาจ เงิน
ในท้ายที่สุดเราจะพบแต่ความขาดแคลน
ความขาดแคลนที่เกิดขึ้นจากไม่รู้จักพอของใจ

โดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

มนุษย์เราก็เลยขาดแคลนความสุขกันต ลอดเวลา
ทว่าความสุขไม่ได้มีแค่แง่เดียว
ความสุขไม่ได้เกิดจากการได้มาเพียงฝ่ายเดียว
ถ้ามองกลับไปที่เหตุ ก็จะพบว่าเราต้องการความสุขเพราะเรามีทุกข์
ดังนั้น การมีความสุขก็แก้ได้ง่ายด้วยการแค่เอาชนะทุกข์
ไม่ใช่การดิ้นรนหาความสุขอื่นมาทดแทนความทุกข์ที่มี
เราไม่ได้ต้องการพลังงาน เงินทอง ความสามารถอะไรเลย
เพื่อจะได้มาในสิ่งหนึ่งสิ่งใด สิ่งที่เราต้องการมีแค่ สติ

ดอกทำทาน (เอื้องดอกไม้เงิน)
๏ ทำเอ๋ยทำทาน
จิตกรุณาจึงสละละมอบไป

จักเบิกบานด้วยบุญหนุนส่งให้
เพื่อผู้อื่นนั้นได้ประโยชน์ดี

เป็นบุญในขั้นต้นกุศลสร้าง
ด้วยศีลและภาวนาเกื้อชีวี

สืบแนวทางต่อไปเสริมส่งศรี
สร้างบุญทวีตราบสิ้นชาติขาดภพเอย
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สติที่เกิดขึ้นจากการรู้ตัวว่า เรากำลังยึดถืออยู่
ในวันที่เคยหลงไปกับการพยายามเอาชนะการทำงาน
การพยายามประสบความสำเร็จในการทำงาน เอาชนะเพื่อนร่วมงาน
การได้มาซึ่งผลอันน ั้น มันไม่รู้สึกอะไรเลย
รู้สึกแค่ว่า ได้เกาในสิ่งที่เรากำลังคันอ ยู่ แค่น ั้น
แต่พอเรามารู้ตัวว่า การที่เรามีชีวิตอยู่
ไม่ใช่เพื่อได้ขึ้นเงินเดือน ได้เลื่อนตำแหน่ง
แต่เป็นไปเพื่อให้มีสติเหนือท ุกข์ที่มี
ความรู้สึกตรงนั้นลึกซึ้งกว่ามากมาย
ซึ่งทำให้การมีชีวิตอยู่มีความหมายขึ้นม าอีกล้านเท่า
แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเปรียบได้ก ับอะไร
หาคำพูดมาแสดงออกไม่ได้เลย
เพราะไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้อีกแล้ว
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สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ขาดแคลนความสุขหรือความสุขที่ขาดแคลน?
โดย มนสิการ

ในทางเศรษฐศาสตร์มีทฤษฎีเบื้องต้นท ี่ทุกคนรู้จัก
นั่นคือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ท ี่มีอยู่อย่างไม่จ ำกัด
และถ้าหากว่าเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้
นักเศรษฐศาสตร์จะเรียกสถานการณ์น ี้ว่า Scarcity
ซึ่งแปลว่าความขาดแคลน...
ทฤษฎีเหล่านี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับเรื่องทางเศรษฐกิจ
แต่สามารถใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วย เพราะนี่คือค วามจริง

ดอกโคลงเคลง
๏ โคลงเอ๋ยโคลงเคลง
ในสังสารวัฏมามากมาย

เปรียบชีวิตเราเองที่เวียนว่าย
บางคราวร้ายบางคราวดีมิแน่นอน

หาทางออกเพื่อพ้นวนวัฏเถิด
วิมุตติสุขเลิศค่าสถาพร

ให้พ้นเกิดพ้นตายพ้นทุกข์ร้อน
เวลาจรล่วงทุกคราอย่าช้าเอย

�

ภาพดอกทำทาน จาก
www.trekkingthai.com/board/show.php?Category=trekking&forum=34&No=5
3896&picfolder=trekking&
ภาพดอกโคลงเคลง จาก
www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.
php?user=maipradab3&topic=2446

ความจริงทวี่ ่า มนุษย์เราทุกคนพยายามแสวงหาความสุข
จากการตอบสนองในสิ่งที่ใจเราต้องการ
ไม่ว่าจะมีแฟน แต่งงาน ได้เลื่อนตำแหน่ง
ได้ขึ้นเงินเดือน ได้บ้าน ได้ร ถ

สำหรับสืบค้นคำศัพท์

ซึ่งเป็นการรับรู้ความสุขแบบแสวงหา

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
และพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/

เราจะมีความสุขได้กต็ ่อเมื่อ เราต้องหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตอบสนองเรา
ในขณะทคี่ นทั้งโลกต่างก็มีความต้องการเหมือนเรา
นั่นแปลว่า เราต้องแย่งชิงสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดน ั้นกับคนทั้งโลก
ผลสุดท้ายคือ เรากำลังว ิ่งหาความขาดแคลนนั่นเอง
เพราะไม่มีทางที่ทรัพยากรในโลกนี้
จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ห มด
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

สารบัญ 
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คำคมชวนคิด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

“ตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นไรเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้
เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยาก”
คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก
จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕
สืบค้นข้อมูล จาก http://84000.org

�

รู้อะไรก็ได้ อย่าให้เกินกายกับใจนี้เป็นพอ

�

พี่ดังตฤณสอนน้อง
แบ่งปันโดย pompom

ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วกลัวไม่สนุก
เกรงว่าชีวิตจะขาดสีสันบันเทิงแบบโลกๆ
ก็ขอให้คิดว่าผู้เป็นโสดาบันบุคคล
บรรลุมรรคผลทิ้งความหลงยึดกายใจเป็นตัวตนได้แล้ว
ยังคงมีราคะกับสิ่งที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนได้
สนุกไปกับสิ่งที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนได้
ความต่างไปก็คือจะเสพสุขแบบมีสติ
ไม่กลับมาหลงนึกอีกเลยว่ากามสุขดีที่สุด
เหมือนคนไปพบทะเลมา
ย่อมไม่พูดว่าสระน้ำใกล้บ้านตน
มีความกว้างใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว
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Courage doesn’t always roar. Sometimes courage
is the quiet voice at the end of the day saying,
“I will try again tomorrow.”
ความกล้าหาญไม่จำเป็นต้องเปล่งเสียงกึกก้อง
บางครั้งมันคือเสียงอันแผ่วเบาที่กล่าวยามสิ้นสุดของวัน
ว่า “พรุ่งนี้ฉันจะพยายามอีกครั้ง”

�

โดย Mary Anne Radmacher
สรรหามาฝากโดย babytk

It does not matter how slowly you go
so long as you do not stop.
เดินช้าก็ไม่เป็นไร อย่าหยุดเดินก็แล้วกัน
โดย ขงจื๊อ
สรรหามาฝากโดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ
สารบัญ 

พี่ดังตฤณสอนน้อง
แบ่งปันโดย ดบัสวนี
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