
ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

มาร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลัง ที่ช่วยสร้างภาพใหม่ให้กับพระพุทธศาสนา 
ด้วยการร่วมส่งบทความ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่ม หรือที่
http://dungtrin.com/dharmaathand/
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ธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม

http://dungtrin.com/dharmaathand/
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และทีมงานอาสาท่านอ่ืนๆ อีกจำนวนมาก
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ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้ 
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word
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จากใจบ.ก.ใกล้ตัว

สวัสดีค่ะ

และแล้วเทศกาลพักผ่อนที่ยาวนานที่สุดช่วงหนึ่งของปี ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะ 
ส่วนใครจะลาวันที่เหลือเพื่อขอหยุดยาวกันต่อก็ว่ากันไปตามอัธยาศัย : )

กลับจากหยุดยาวมาเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ ก็เห็นยอดรายงานสถิติผู้เสียชีวิตเป็นธรรมเนียม 
ปีนี้ ๔ วันผ่านไป รายงานแจ้งว่า เสียชีวิตแล้วร่วม ๓๐๐ ศพ บาดเจ็บอีกกว่า ๓,๓๐๐ ราย 
และสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ก็เกิดจากการเมาสุรา คือกว่า ๔๔.๗๓% 
ไม่นับเรื่องน่าอิดหนาระอาใจและเรื่องน่าสลดที่เกิดจากความคะนองฤทธิ์เหล้าอีกมากมาย

สำหรับผู้ที่สมัครใจเดินตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 
การรักษาศีลข้อ ๕ คงเป็นเรื่องปกติ ที่จะกรอกน้ำเมาเข้าปากนั้นคงไม่ใช่วิสัยใกล้ตัวนัก 
แต่ก็ยังมีบางท่านค่ะ ที่อนุญาตให้ตัวเองกระดกเหล้าได้ในบางโอกาสด้วยเหตุผลเช่นว่า 
“นาน ๆ  ที” “ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน” “รู้ลิมิต” หรือ “เข้าสังคม มันก็ต้องมีบ้าง...”  

ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่า เป็นเหตุผล หรือ เป็นข้ออ้างให้กิเลส มากกว่ากันดีนะคะ : )

แถมเดี๋ยวนี้น้ำเมาเองก็มีหลายเกรด ที่ดีหน่อยก็ได้รับการสร้างภาพให้เป็นเครื่องดื่มมีระดับ 
ยกขึ้นสังสรรค์ทีกลายเป็นดูดีมีสกุล แถมไม่ได้เดือดร้อนใคร ก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหน

แต่อาจไม่เคยมีใครเล็งลงมาเห็นถึงระดับจิตว่า 
เหล้า... ทำให้จิตเราฟกช้ำ และบิดเบี้ยว 
ทุกครั้งที่ปล่อยให้มันล่วงล้ำผ่านลงลำคอไป

สติสัมปชัญญะแบบที่คนทั่ว ๆ  ไปพึงมี จะค่อย ๆ  ถูกบีบให้เล็กลงทุกครั้งที่กระดกแก้ว 
แล้วกิเลสประเภทต่าง ๆ  ก็จะค่อย ๆ  ถูกขับดันให้พองโตขึ้นเรื่อย ๆ   
พร้อมจะลากพาเอาความด่างพร้อย หรือกระทั่งความขาดทะลุของศีลข้อที่เหลือ 
ให้ตามออกมาได้ตลอดเวลา เพียงเพราะขาดการ์ดที่สำคัญไปตัวเดียว คือ “สติ”

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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เมื่อไหร่ที่สติเริ่มแหว่งวิ่น เมื่อไหร่ที่กิเลสแม้เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ดูท่ากำเริบเติบโต 
ได้ง่ายกว่าเวลาปกติ เมื่อนั้นก็เป็นสัญญาณว่าจิตที่เคยอยู่ดี ๆ  เริ่ม “ช้ำ” แล้ว

ถึงจะไม่เคยขนาดอาละวาดฟาดงาคึกคะนองทำร้ายใครอื่นด้วยฤทธิ์เหล้า  
แต่จิตเราก็เหมือนค่อย ๆ  สะบักสะบอมเข้าไปทุกที จิตจะฟุ้งซ่านหยุมหยิม ตั้งมั่นได้ยาก 
กระทั่งถ้าดื่มมาก ๆ  ขนาดร่ำสุราเป็นอาจิณ ต่อไปวิบากก็ย่อมให้ผลเป็นผู้มีสติไม่ดีแน่นอน

อย่างที่คุณดังตฤณเคยเปรียบเทียบไว้ว่า 
การกินเหล้าน้อย ๆ  แต่บ่อย ๆ  เป็นประจำนั้น ก็เหมือนการถูกทุบเบา ๆ  เป็นระยะ  
ร้อยหนเหมือนไม่เป็นไร แต่พอหลักพัน ก็ชักช้ำเข้าจนได้เหมือนกัน

ยิ่งถ้าหากไม่มีกำลังกุศลอื่น ๆ  มาช่วยหนุนไว้บ้าง 
ในที่สุด จิตก็จะช้ำถาวร เหมือนคนถูกชกหมดสภาพ  
และเมื่อถึงยามใกล้ตายนั้น อย่าว่าแต่จะพาตัวเองไต่ขึ้นบันไดสวรรค์เลยค่ะ  
แค่จะประคองตัวเองให้พ้นจากแรงฉุดของนรก ของอบาย ก็ทำได้ยากแล้ว

คนเรานั้นใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นมายา เหมือนฝันล่องลอยกันทุกวันอยู่แล้วนะคะ 
ที่จะ “ตื่น” รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนั้นก็ยากหนักหนาอยู่แล้ว 
คุ้มค่าแล้วหรือที่จะยอมเสียคุณภาพของจิตเพียงเพื่อความสุขผิวเผินเพียงนิดเดียว

หลวงพ่อปราโมทย์ท่านเคยเล่าให้ฟังถึงพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่งนะคะ 
ว่าสมัยที่พระรูปนั้นท่านยังเป็นฆราวาส กว่าจะฝ่าฟันวิบากมาถึงวันนี้ได้ 
ต้องลำบากขนาดไหน 
ในอดีตท่านร่ำสุรามามาก และผลก็คือทำให้ท่านเป็นผู้มีโมหะมาก 
(โมหะ ก็คือ ความหลง ไม่เห็นอะไรตามจริง เหมือนอยู่ในม่านหมอกทึบทึมนั่นเองค่ะ) 
หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่า...

“...พอภาวนามาถึงชาตินี้นะ โมหะเยอะ เพราะเหล้าเป็นตัวทำลายสติ 
อกุศลส่งผลแล้วโมหะมาก ภาวนายากกว่าเพื่อนเลย 
หลวงพ่อหันมาเห็นเด็กคนนี้ ไม่สบายหรือเปล่า เป็นหวัดหรือเปล่า  
ทำไมมันซึมกะทืออย่างนั้น กินยาแก้หวัดมาหรือเปล่า ต้องถามอย่างนี้เรื่อย ๆ  
ง่วงนอนอดนอนมาหรือเปล่า ทุกครั้งที่ทักทายจะเป็นเรื่องแบบนี้ 

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

๒.๔ ความยาวของบทความ และการจัดย่อหน้า
ปกติแล้วเราไม่จำกัดความยาวของช้ินงานในทุกคอลัมน์ 
ค่ะ แต่ก็อยากให้ผู้เขียนใช้ดุลยพินิจดูด้วยค่ะว่า ความ 
ยาวประมาณใดน่าจะเหมาะสม โดยลองดูจากบทความ 
ที่ลงในเล่ม และลองเทียบเคียงความรู้สึกในฐานะผู้
อ่านดูนะคะ

สำหรับเรื่องสั้น หรือนวนิยาย ที่อาจมีความยาวมาก 
กว่าบทความอื่น ๆ  และมีการเปลี่ยนฉากอยู่บ้าง อย่า 
ลืมเบรกสายตาผู้อ่าน โดยการขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อถึง 
จุดหนึ่ง ๆ  ของเรื่องที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะการ 
เขียนเป็นพรืด เห็นแต่ตัวหนังสือติด ๆ  กันลงมายาว ๆ  
จะลดทอนความน่าอ่านของบทความไปอย่างน่า 
เสียดายค่ะ

หากบทความใด อ่านยาก ๆ  หรือมีจุดบกพร่องที่ต้อง 
แก้ไขเยอะมาก ๆ  ทางทีมงานอาจจะต้องขออนุญาต 
เก็บไว้เป็นอันดับหลัง ๆ  ก่อนนะคะ

�
๓. ส่งบทความได้ที่ ไหน อย่างไร
๓.๑ กระดานส่งบทความ
เมื่อเขียน อ่านทาน และตรวจทาน 
บทความพร้อมส่งเรียบร้อยแล้ว งานเขียนทุกชิ้น 
สามารถโพสท์ส่งได้ที่ กระดาน “ส่งบทความ” 
ได้เลยค่ะ ที่: http://dungtrin.com/forum/viewfo-
rum.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 

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)

ใครมีรูปประกอบ ก็ Attach มาด้วยวิธีเดียวกันนี้เลย 
นะคะ

และหากไฟล์มีขนาดใหญ่ ทำเป็น zip เสียก่อน ก็จะ
ช่วยประหยัดพื้นที่ ได้ ไม่น้อยค่ะ

�
๔. ส่งแล้วจะได้ลงหรือไม่
ปกติแล้ว เวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้าง หากบทความ 
นั้น ให้เนื้อหาสาระที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลกันในทางสว่าง  
และเป็นแนวทางที่ตรงตามแนวทางคำสอนของ 
พระพุทธเจ้า หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านจากผู้รู้จริง
ในด้านที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้รับการลงแน่นอนค่ะ

ท้ังน้ี รวมถึงความยากง่ายในการอ่านพิจารณาบทความ  
การแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ  ในงานพิสูจน์อักษร หาก 
เป็นไปอย่างคล่องตัว ก็จะช่วยให้พิจารณาชิ้นงานได้ 
ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

แต่หากบทความใด ยังไม่ได้รับคัดเลือกให้ลง กอ็ย่า 
เพิ่งหมดกำลังใจนะคะ วันหนึ่ง คุณอาจรู้อะไรดี ๆ  และ 
เขียนอะไรดี ๆ  ในมุมที่ ใครยังไม่เห็นเหมือนคุณอีกก็ 
ได้ค่ะ : )

และถ้าอยากเริ่มต้นการเป็นนักเขียนธรรมะที่ดี 
ก็ลองติดตามอ่านคอลัมน์ เขียนให้คนเป็นเทวดา 
ที่คุณ ‘ดังตฤณ’ มาช่วยเขียนเป็นนักเขียนประจำให้ 
ทุกสัปดาห์ดูนะคะ

ขออนุโมทนาในจิตอันมีธรรมเป็นทานของทุกท่านค่ะ

�



บนเส้นอริยมรรคเส้นเดียวกันนี้

คอลัมน์: ของฝากจากหมอ
เนื้อหา: นำเสนอข่าวสารในวงการแพทย์ หรือสาระ 
น่ารู้อันเป็นประโยชน์เก่ียวกับสุขภาพ ท่ีคนท่ัวไปสนใจ  
หรือนำไปใช้ได้ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อ่าน จาก 
แง่มุมต่าง ๆ  ที่แพทย์แต่ละแขนงมีความรู้ความเชี่ยว
ชาญต่าง ๆ  กัน
กติกา: 

หากเป็นบทความที่แนะนำให้มีการทดลอง • 
กินยา หรือแนะนำให้ผู้อ่านปฏิบัติตามด้วย ขอ 
จำกัดเฉพาะผู้เขียน ที่เป็นผู้เรียนหรือทำงานใน 
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกันการ 
นำเสนอข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน และอาจส่งผลต่อ 
ผู้อ่านได้ค่ะ
หากนำเสนอประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ ใน • 
วงการแพทย์ ขอให้มีการอ้างอิงด้วย เช่น มา 
จากงานวิจัยช้ินไหน หรือหากเป็นเพียงความเห็น 
ส่วนตัวของหมอ ก็กรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะ

�
๒. อ่านสักนิด ก่อนคิดเขียน
เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ มีงานเขียนส่งเข้ามาเป็น 
จำนวนมากชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลด 
เวลา และลดภาระให้กับอาสาสมัคร ในการเข้ามาช่วย 
กันคัดเลือก และพิสูจน์อักษรของทุกบทความ ต้อง 
ขอรบกวนผู้ส่งบทความ เรียบเรียงงานเขียนตามแนว 
ทางดังนี้ด้วยนะคะ

๒.๑ ตรวจทานคำถูกผิดให้เรียบร้อย
ก่อนส่งบทความ รบกวนผู้เขียนทุกท่านช่วยตรวจทาน 
ให้แน่ใจก่อนนะคะว่า ไม่มีจุดไหนพิมพ์ตกหล่น พิมพ์ 
เกิน พิมพ์ผิดพลาด หรือเขียนตัวสะกดไม่ถูกต้อง 
ผ่านสายตาของผู้เขียนแล้ว

หากไม่แน่ใจตัวสะกดของคำไหน สามารถตรวจสอบ 
ได้จากที่นี่เลยค่ะ 

เว็บเครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน  

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

๒.๒ จัดรูปแบบตามหลักงานเขียนภาษาไทย
เพื่อให้ทุกบทความมีลักษณะของการจัดพิมพ์ที่สอด
คล้องกัน ขอให้ใช้การจัดรูปแบบในลักษณะดังน้ีนะคะ

เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมาย • 
ตกใจ (!)
เขียนติดตัวหนังสือด้านหน้า และวรรคด้านหลัง 
เช่น “อ้าว! เธอไม่ได้ไปกับเขาหรอกหรือ? ฉัน 
นึกว่าเธอไปด้วยเสียอีก”
การตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่• 
สำหรับคนที่นิยมเขียนแบบเคาะ [Enter] เพื่อ 
ตัดข้ึนบรรทัดใหม่ แทนการรวบคำอัตโนมัติของ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้ช่วยดูการตัด
คำด้วยนะคะว่าตัดได้อย่างเหมาะสม คืออ่าน 
ได้ลื่น ไม่สะดุด ไม่แยกคำ หรือไม่ขึ้นบรรทัด 
ใหม่ผ่ากลางวลีที่ควรอ่านต่อเนื่องกัน โดยไม่ 
จำเป็น เช่น 

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่าผลกรรม

ข้อกาเมนั้นหนักไม่ใช่เล่น”

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่า

ผลกรรมข้อกาเมนั้นหนักไม่ใช่เล่น” (อ่านง่ายกว่าค่ะ)

หรือดูหลักเกณฑ์อื่น ๆ  ได้จากที่นี่เพิ่มเติมด้วยก็ได้ค่ะ

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

๒.๓ ความถูกต้องของฉันทลักษณ์สำหรับชิ้นงาน 
ร้อยกรอง
สำหรับท่านที่แต่งร้อยกรองเข้ามาร่วมในคอลัมน์ 
กวีธรรม ขอให้ตรวจทานให้แน่ใจสักนิดนะคะว่า 
บทกลอนนั้น ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แล้วหรือยัง จะ 
ได้ช่วยกันใส่ ใจและเผยแพร่แต่ ในสิ่งที่ถูกต้องให้ 
ผู้อื่นกันค่ะ

คุณผู้อ่านสามารถตรวจสอบ หรือหาความรู้เพิ่มเติม 
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกวีไทยได้จากที่นี่ด้วยนะคะ

5ธรรมะใกล้ตัว

อยู่ร่วมปี ไม่เคยสอนกรรมฐานให้เลย เพราะสอนไม่ไหว โมหะมาก  
กว่าจะสู้โมหะทะลุออกมาได้นะ ลำบากแทบตายเลย 
นั่งสมาธิ เดินจงกรม หามรุ่งหามค่ำ ต่อสู้ออกมา…

เห็นไหม ตอนสนุกสนานนี่ แป๊บเดียวนะ 
แต่ตอนที่จะแก้มันขึ้นมา กลับตัวให้ดีขึ้นมา  
ไม่ใช่ง่ายเลย...”

อย่างที่เราเคยคุยกันตลอดเวลานะคะว่า กิเลสนี่มันร้ายกาจขนาดไหน  
พลั้งไปด้วยความประมาทเผลอเพลินหน่อยเดียว 
อาจฉุดรั้งชีวิตที่เหลือให้ลงต่ำ กว่าจะมีกำลังฉุดขึ้นมาได้อีกครั้งอาจยิ่งกว่าหืดขึ้นคอ

เคยอ่านข่าวซุบซิบจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่พูดถึงอดีตท่านผู้ว่า กฟผ. คนที่ผ่านมา  
แล้วก็ต้องอมยิ้มค่ะ ใครว่าเข้าสังคมแล้วต้อง “ดื่ม” : ) 
ขนาดเป็นเบอร์หนึ่งใหญ่โตขนาดนั้น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ นักข่าวมาร่วมมากมาย 
ผู้สื่อข่าวยังออกปากสงสัยว่าทำไมงานนี้ถึงเสิร์ฟและดื่มกันด้วย “น้ำส้ม” 
ไม่เป็นแชมเปญเหมือนที่ผ่านมา เพราะงานไหนก็เห็นพี่ไทยใช้แชมเปญดื่มฉลอง

ลูกน้องตอบว่า นายเป็นคนรักษาศีล ๕ เคร่งครัด ที่เคยเป็นแชมเปญเลยต้องเปลี่ยน  
นายน้ำส้ม ลูกน้อง ผู้ร่วมงาน และนักข่าว ก็เลยน้ำส้มไปด้วยหมด 
ประหยัดงบ แถมยังครองสติไว้ได้ครบทั่วทั้งงานดีด้วยนะคะ : )

แม้คุยกันอย่างนี้ ก็คงไม่ได้ช่วยให้สถิติอุบัติเหตุเพราะสุราในช่วงเทศกาลลดลง 
และคุณผู้อ่านนิตยสารหลาย ๆ  ท่านก็คงเป็นผู้ครองตนในศีลข้อ ๕ ได้ดีอยู่แล้ว 
แต่ก็อยากนำมาคุยเบา ๆ  เล่าสู่กันฟังไว้ค่ะ อย่างน้อยก็เผื่อไว้สำหรับผู้ที่ยังสองจิตสองใจ

รากฐานของความสุขที่แท้จริง อยู่ที่เห็นทุกข์ได้กระจ่างตามจริง 
ไม่ใช่การย้อมใจให้ไหลเลือนไปกับสุขจากภาพฝันชั่วครู่ชั่วยาม 
เราชาวพุทธมียาแก้ทุกข์สูตรดีที่สุดและชะงัดที่สุดของพระพุทธเจ้าอยู่ในมืออยู่แล้ว 
ลองกระดกลงจิตลงใจกันดูจริง ๆ  จัง ๆ  แล้วหรือยังล่ะคะ... : ) 
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เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

แม้ช่วงนี้โรงเรียนจะปิด แต่ก็มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีวันปิดทำการ 
มีแต่ดำเนินอยู่อย่างนั้นชั่วกาลนาน และน้อยคนนักที่จะแจ้งกระจ่างจนจบสิ้นในหลักสูตร 
คุณปุ่นบ้อกี๋ จะชวนคุณผู้อ่านตามเขาไปเข้า โรงเรียนวัฏสงสาร ในคอลัมน์  
“เรื่องสั้น/นิยายอิงธรรมะ” กับเรื่องสั้น ๒ ตอนจบ เปิดใจไปเข้าโรงเรียนกับเขาได้เลยค่ะ

แล้วไปติดตาม “แง่คิดจากหนัง” กับตอน The Legend of 1900 – เรือที่ไม่ปลอดภัย 
เพราะเหตุใดเขาจึงไม่ยอมก้าวลงจากเรือ อิสรภาพที่แท้จริงอยู่ที่ใด  
ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อม ๆ  กับ คุณชลนิล ในคอลัมน์ด้วยกันในฉบับเลยค่ะ

กิจกรรมน่าสนใจ และชวนร่วมสนุกท้ายฉบับ

มาถึงเดือนเมษายนปีนี้ ก็นับเป็นเวลา ๑ ปี กับ ๔ เดือน แล้วนะคะ  
ที่คุณผู้อ่านได้ฟังทีมงานเราพูดคุย และสรรหาเรื่องราวต่าง ๆ  มานำเสนอสู่กันฟัง 
คราวนี้ ถึงตาที่เราอยากให้คุณผู้อ่าน ทุกท่าน ส่งความเห็นมาให้เราฟังกันบ้างแล้วล่ะค่ะ : )

* * * เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม ประกอบการศึกษาโครงการพิเศษเรื่อง 
“แผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของนิตยสารธรรมะใกล้ตัว” * * * 
เว็บไซต์แบบสอบถามนิตยสารธรรมะใกล้ตัว: http://annlek.ueuo.com/

ใครพอมีเวลาว่างสักชั่วอึดใจ แวะไปบอกความในใจผ่านแบบสอบถามนี้กันสักนิด 
แค่เข้าไปคลิก ๆ  ตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ให้เราได้รู้จักคุณผู้อ่านมากขึ้นสักหน่อยนะคะ : )

เนื้อหาแบบสอบถาม
แบบสอบถามจะมีทั้งหมด ๓๐ ข้อ และแบ่งออกเป็นหกตอนด้วยกันค่ะ คือ

ตอนที่ ๑ เหตุผลที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารธรรมะใกล้ตัว 
ตอนที่ ๒ ทัศนคติที่มีต่อนิตยสารธรรมะใกล้ตัว 
ตอนที่ ๓ การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  เกี่ยวกับนิตยสารธรรมะใกล้ตัว 

ร่วมส่งบทความ

นิตยสารเล่มนี้จะเป็นนิตยสารคุณภาพได้ ก็ด้วยเนื้อ 
หาดี ๆ  ภายในฉบับที่จัดสรรลงอย่างต่อเนื่องนะคะ

หากคุณผู้อ่านท่านใด มีความสามารถในการเขียน 
มีศรัทธา และความเข้าใจในคำสอนของพุทธศาสนา 
ไม่ว่าจะในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง หรือเบื้องปลาย 
และมี ใจรักที่อยากจะสื่อสารถ่ายทอดสิ่งนั้นให้กับ 
ผู้อื่นได้ทราบ และได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น เช่น 
เดียวกับที่เราอาจเคยได้รับจากผู้อื่นมาแล้ว ก็ขอ
เชิญทุกท่านส่งบทความมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 
ธรรมะใกล้ตัว ด้วยกันนะคะ

คุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนฝีมือเลิศ แต่หากมี 
ใจที่คิดอยากจะถ่ายทอด มีสิ่งที่คิดว่าอยากแบ่งปัน 
ความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับคนอื่น ๆ  ก็ลองเขียนส่ง 
เข้ามาได้เลยค่ะ

�
๑. คอลัมน์ที่เปิดรับบทความ

คอลัมน์: ธรรมะจากคนสู้กิเลส
เนื้อหา: เปิดโอกาสให้คุณๆ ได้เล่าประสบการณ์ 
จริงของตนเอง ว่าผ่านอะไรมาบ้าง มีอะไรเป็นข้อคิด 
ที่เป็นประโยชน์บ้าง อะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่ง 
กลายเป็นคนดีขึ้นมา และทำให้คนมีกิเลสเยอะกลาย
เป็นคนกิเลสบางลงได้ มีแต่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง
แล้วเท่านั้น จึงจะเขียน ธรรมะใกล้ตัว ได้สำเร็จ

คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เนื้อหา: เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบ 
เขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ในโลก 
ธรรมะ เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวให้คนได้ข้อคิดข้อธรรม  
ผ่านความสนุกของรูปแบบนิยายหรือเรื่องสั้นได้อย่าง 
เพลิดเพลิน

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

ได้ฝึกริเริ่มวลีสะดุดใจ ซึ่งเป็นแม่บทของกรรมที่ทำ 
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสุดยอด เน่ืองจากแง่ 
คิดดีี ๆ  จะช่วยให้คนอ่านคิดดี หรือได้คิดเพื่อเปลี่ยน 
แปลงชีวิต วิบากที่ย้อนกลับมาสนองตอบแทนคุณ ก็ 
คือการผุดไอเดียเหมือนน้ำพุไม่รู้จบรู้สิ้น กับทั้งเป็นที่
ยอมรับในวงกว้างด้วย 
กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น หรือแปลมาจาก 
ภาษาอังกฤษ กรุณาระบุแหล่งที่มา หรือชื่อของบุคคล 
ผู้เป็นเจ้าของคำคมด้วยนะคะ

คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
เนื้อหา: เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งใน 
ชีวิตของคุณ ที่มีเกร็ดข้อคิดทางธรรม หรือข้อคิดดี ๆ  
อันเป็นประโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ  ในรูปแบบที่ 
เสมือนอ่านเล่น ๆ  แต่อ่านจบแล้ว ผู้อ่านได้เกร็ดธรรม 
หรือข้อคิดดี ๆ  ติดกลับไปด้วย

คอลัมน์: กวีธรรมะ
เนื้อหา: พื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกวีธรรมะทั้งหลาย  
โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาวของบทกวี หรือ 
หากจะคัดเอาบทกวีท่ีน่าประทับใจ ให้แง่คิดอะไรในเชิง 
บวก ก็สามารถนำมาลงได้เช่นกัน แต่ถ้าให้ดี กลั่น 
กรองออกมาด้วยตนเองได้ ก็ยิ่งดีค่ะ
กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น ต้องระบุที่มาที่
ไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะ

คอลัมน์: เที่ยววัด
เนื้อหา: รับหมดไม่ว่าจะเป็นวัดสวยหรือสถานที่ 
ปฏิบัติธรรม ข้อมูลข่าวสารจากทั่วประเทศนั้น ไม่มีวัน 
ท่ี ใครคนเดียวจะรู้ได้หมด ถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่กัน 
ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล
กติกา: นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บรรยากาศ 
ปฏิปทา ฯลฯ ของวัดแล้ว ต้องขอรบกวนส่งภาพสวย ๆ   
มาประกอบบทความด้วยนะคะ

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนื้อหา: ร่วมบอกเล่าประสบการณ์จริง ประสบ- 
การณ์ตรงจากการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นทั้งธรรมทาน 
และเป็นทั้งกำลังใจ สำหรับผู้ที่กำลังร่วมเดินทางอยู่
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บางที ฉัน ต้อง ทำ งาน ที่ ติดต่อ กับ ทาง ราชการ ก็ ต้อง มี กิน ของหลวง เข้า กระเป๋า บ้าง 
แรกๆ ฉัน ก็ ไม่ อยาก ทำ หรอก แต่ เห็น ใครๆ เขา ก็ ทำ กัน ฉัน ก็ เลย เอา บ้าง เริ่ม ต้น จาก 
กิน ตาม น้ำ เล็กๆ น้อยๆ ไป เรื่อย จนถึง การ โกง กิน เป็น กอบ เป็น กำ 

ยิ่ง ฉัน รวย และ มี ของเล่น มาก เท่า ไหร่ ฉัน กลับ ยิ่ง พบ ว่า ตัว เอง ยิ่ง ไม่ มีค วาม สุข มาก 
เท่านั้น หลายๆ คน ทัก ว่า ฉัน ดู แก่ กว่า อายุ จริง ร่างกาย ก็ เจ็บป่วย บ่อย ไม่ ว่า ฉัน จะ มี 
เงิน มี ของเล่น เท่า ไห ร่แต่ไม่สามาร ถซื้อ ความ สุข ซื้อ ความ ไม่ เจ็บ ไม่ ไข้ ได้ เลย

จน มา วัน หนึ่ง คุณ หมอ ตรวจ พบ ว่า เจ้า มะเร็ง โรค ร้าย กำลัง กัด กิน ฉัน และ กำลัง 
ลุกลาม รวดเร็ว เกิน จะ เยียวยา

เวลา ทำ ข้อสอบ ของ ฉัน มา ถึง แล้ว …

(จบ ตอน ที่ ๑ ต่อ ฉบับ หน้า)

สารบัญ	
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ตอนที่ ๕ ทัศนคติพื้นฐานทั่ว ๆ  ไป 
ตอนที่ ๖ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

รับรองว่าตอบไป ก็เพลิดเพลินไป และใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ : )

ผู้จัดทำงานวิจัย
คุณแอน หรือ คุณจรินทร์ธร ธนชัยหิรัญศริ  
นอกจากจะเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งของทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัวแล้ว  
ยังได้ตั้งใจจัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งศึกษาปัจจัยที่จะมีผลต่อ 
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของนิตยสารธรรมะใกล้ตัวด้วย 
โดยงานชิ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของเธอ และทีมงานของเราคงจะได้ข้อมูล 
มาปรับใช้จริงในการพัฒนานิตยสารธรรมะใกล้ตัวให้ยั่งยืนด้วยค่ะ

กำหนดเวลาตอบแบบสอบถาม
ว่าแล้วก็อยากชักชวน เชิญชวน หว่านล้อม ขอร้อง แกมบังคับ... :-D 
ให้คุณผู้อ่านทุกท่านร่วมเข้าไปตอบแบบสอบถามกันเยอะ ๆ  หน่อยนะคะ ^_^

โดยขอรบกวนให้ทุกท่านช่วยเข้าไปตอบแบบสอบถาม 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ นี้ 
แต่หากท่านใดมีเวลา เข้ามาตอบและให้ข้อมูลกันเข้ามาได้เร็ว ๆ  ก็ยิ่งดีนะคะ

คุณแอนสัญญาว่า จะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับและจะใช้เพื่องานวิจัยนี้เท่านั้นค่ะ 

ของขวัญแทนคำขอบคุณ
สำหรับผู้ที่ช่วยตอบแบบสอบถามทุก ๆ  ท่าน ทีมงานมีของขวัญเล็ก ๆ  น้อย ๆ  
ให้ด้วยค่ะคือ

ซีดี “กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม”   
ฉบับละครวิทยุ จัดทำในรูปแบบ mp3 พากย์เสียงโดย ทีมอินทรี
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โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน สามารถส่ง ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง และอีเมล์ 
มาได้ที่ dah.member@gmail.com ค่ะ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอภินันทนาการพิเศษ เป็นโชคชั้นที่ ๒ สำหรับผู้โชคดี ๕ ท่านโดย 
คุณโมโม่ จากสำนักพิมพ์ enova ยินดีมอบหนังสือชุดล่าสุดให้กับผู้โชคดีด้วยดังนี้ค่ะ : )

หนังสือ “กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ ฉบับการ์ตูน”  
๓ เล่ม ครบชุด จบบริบูรณ์ (จำนวน ๕ รางวัล) 
โดยจะสุ่มเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามและส่งชื่อที่อยู่ไปทางอีเมล์ข้างต้นค่ะ

ถ้าพร้อมแล้ว แวะไปตอบแบบสอบถามกันเลยดีกว่าค่ะ คลิกไปได้ที่ 
เว็บไซต์แบบสอบถามนิตยสารธรรมะใกล้ตัว: http://annlek.ueuo.com/ 

ขอบคุณสำหรับทุก ๆ  ความคิดเห็นจากทุก ๆ  ท่านล่วงหน้าด้วยนะคะ 

แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ ^_^/

กลาง ชล
สารบัญ	
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เวลา แห่ง ความ สุข ช่าง ผ่าน ไป ไว เหมือน โกหก ฉัน ยัง ไม่ทัน ทำความ ดี ทำ กุศล อะไร 
ไว้ เลย แต่ ก็ ไม่ทัน เสีย แล้ว 

เวลา ทำ ข้อสอบ ของ ฉัน มา ถึง แล้ว …

ฉัน ลืมตา ตื่น ขึ้น มา อย่าง สลึมส ลือ พบ ว่า ตัว เอง อยู่ ใน ห้อง ขนาด ใหญ่ ห้อง หนึ่ง ฉัน 
งุนงง กับ สภาวะ รอบ ตัว ใหม่ ฉัน เป็น ใคร มา จาก ไหน นะ ทำไม มา ตื่น อยู่ ใน ห้อง นี้ ล่ะ? 
พยายาม คิด จน มึน หัว แต่ คิด ไม่ ออก 

หลัง ฉัน ลืมตา มา ใน ห้อง นี้ ไม่ นาน คุณ พ่อคุณ แม่ ก็ จับ ฉัน ส่ง เข้า โรงเรียน ฉัน พบ ว่า 
ตัว เอง ฉลาด เหลือเกิน คุณ ครู สอน ให้ เอา ของเล่น มา แปรรูป ยังไง ฉัน ก็ ทำได้ ดี กว่า คน 
อื่น เสมอ เด็ก คน อื่น นอกจาก จะ ไม่ ฉลาด เท่า ฉัน แล้ว ยัง จนกว่า ด้วย ฉัน ก็ เลย แกล้ง เด็ก 
พวก นั้น อย่าง สนุกสนาน อยาก เกิด มา ไม่ เพรียบ พร้อม เท่า ฉัน เอง

ฉัน โต ขึ้น มา ยิ่ง โต ก็ ยิ่ง มี เงิน เยอะ มี ของเล่น เยอะ ขึ้น เรื่อยๆ เยอะ จน เกิน กว่า ที่ จะ 
เลน่ ได ้หมด มคี นแนะนำ ให ้ฉนั บรจิาค ของเลน่ สว่น เกนิ ออก ไป บา้ง แต ่ฉนั ไม ่ยอม หรอก 
กว่า จะ ได้ มา เหนื่อย แทบ แย่ เรื่อง อะไร จะ ให้ออก ไป ง่ายๆ

บางที ฉัน มอง ไป ก็ คิด ว่า ของเล่น ของ คน อื่น ดู สวย และ ดู น่า เล่น กว่า ของ ฉัน เยอะ 
เลย ฉนั ยอม ไม ่ได ้หรอก ถา้ อยาก ได ้อะไร ฉนั ตอ้ง ได ้บางท ีเขา ไม ่ยอม ให ้ก ็ต้อง ออกแรง 
แย่งมา

แรกๆ ก็ ไม่ ได้ อยาก ทำ อะไร คน อื่น หรอก แต่ เห็น ใครๆ ก็ ทำ กัน นี่ นา ฉัน ก็ เลย ทำ 
บ้าง สังคม ก็ อย่าง นี้ แหละ ทำไปทำมา ก็ เริ่ม ชิน ทำร้าย คน อื่น ได้ แรง ขึ้น เรื่อยๆ ถ้า 
เจอ คน มี ปัญหา มาก นัก ก็ ต้อง สั่งสอน กัน บ้าง บาง ครั้ง สั่งสอน แรง ไป หน่อย ทำให ้คน 
อื่น ต้อง ออก จาก ห้อง ไป เลย ก็ ไม่ เป็นไร อยาก โง่ มา ขวาง ทาง ฉัน เอง บ่อย ครั้ง ที่ ฉัน แย่ง 
ของเล่น ของ คน อื่น มา แล้ว กลับ พบ ว่า ไม่ เห็น เล่น สนุก หรือ สวย อย่าง ที่ ดู จาก ภายนอก 
เลย เดี๋ยวเดียว ก็ เบื่อ ไม่ เห็นจะ มี อะไร สนุก จริง ซัก อย่าง เดียว แต่ ก็ ไม่ เป็นไร ฉัน รวย 
ฉัน จะ หา ของ ใหม่ ไป เรื่อยๆ นี่แหละ
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ฟงั นา่ สนใจ ด ีนะ แต ่ชาต ินี ้ชา้ ไป แลว้ ละ่ ฉนั แก ่แลว้ สขุภาพ ก ็แย ่เดีย๋ว เจบ็ เดีย๋ว ปวด 
ชาติ นี้ แค่ ทำบุญ ไป ก่อน แล้ว ถ้า ชาติ หน้า มี จริง เรา ได้ ไป อยู่ ห้อง ดีๆ แล้ว ค่อย มาส นใจ 
เรียน รู้ จริงจัง ชาติ หน้า ละ กัน หรือ ไม่ ก็ รอ ให้ ฉัน เจอ พระพุทธเจ้า ก่อน ละ กัน

ฉัน จึง ใช้ เวลา ที่ เหลือ ใน ชีวิต ทำบุญ เสีย เป็น ส่วน ใหญ่ ด้วย หวัง ว่า ชาติ หน้า จะ ได้ 
ไป เกิด ใน ห้อง ใหม่ ที่ มี แต่ ความ สุข อย่าง ที่ ท่าน บอก และ หวัง ว่า ฉัน จะ ได้ ปฎิบัติธรรม ใน 
ห้อง ใหม่ ชาติ ใหม่ นั้น

เวลา ผ่าน ไป ไว เหมือน โกหก

เวลา ทำ ข้อสอบ ของ ฉัน มา ถึง แล้ว … 

ฉนั ลมืตา ตืน่ ขึน้ มา ดว้ย ความ รูส้กึ สดใส พบ วา่ ตวั เอง อยู่ ใน หอ้ง ขนาด ใหญ ่หอ้ง หนึง่ 
ที่ นี่ ที่ไหน นะ ทุกสิ่งทุกอย่าง ช่าง น่า ตื่นตาตื่นใจ ฉัน เป็น ใคร มา จาก ไหน ทำไม มา ตื่น อยู่ 
ใน หอ้ง นี ้ละ่ ฉนั พยายาม คดิ จำ ได ้ครา่วๆ วา่ ฉนั ทำบญุ ใหญ่ กบั ผูท้รง ศลี ไว ้หนั มอง รอบ 
ตวั พบ วา่ที ่นี ่เปน็ ที ่ซึง่ กวา้งขวาง มอง ไป ได ้ทัว่ เหมอืน ไร ้ขอบเขต จำกดั รา่งกาย ฉนั เปน็ 
ร่างกาย ละเอียด บรรยากาศ สิ่ง รอบ ตัว ช่าง ดู สว่างไสว น่า เพลิดเพลิน พอใจ ของเล่น 
ต่างๆ ก็ มี อยู่ มากมาย ไม่ มี น่า เบื่อ หน่าย

เวลา ผ่าน ไป เรื่อยๆ เป็น เวลา นาน เท่า ไห ร่ก็ไม่ รู้ ฉัน รู้ แต่ว่า ฉัน มี แต่ ความ สุข เพลิน 
ไป เรื่อยๆ

อยู่ ที่ นี่ ก็ พอ มี โอกาส ให้ ทำบุญ ได้ แต่ ฉัน ไม่ ทำ หรอก เล่นๆ ไป วันๆ ให้ หมดๆ ไป 
ดี กว่า กำลัง สนุก

เวลา อยาก ได้ อะไร ก็ได้ ขึ้น มา ง่ายๆ ไม่ ต้อง เหนื่อย ขวนขวาย อะไร ร่างกาย ฉัน ก็ ไม่ 
เจ็บ ไม่ ปวด ไม่ ต้องการ การ ดูแล อะไร ช่าง เป็น สุข ดี แท้

ด้วย ความ ที่ ร่างกาย ฉัน ไม่ แก่ ไม ่เหี่ยว ย่น ฉัน จึง ไม่ทัน ระวัง ตัว มัว แต ่เสพ ความ 
สุข เพลิน

จน มา ถึง เวลา สุดท้าย ของ ฉัน รัศมี เศร้าหมอง ลง อย่าง รวดเร็ว เมื่อ บุญ ที่ ส่ง ฉัน มา 
เกิด ที่ นี่ กำลัง หมด ลง 
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ธรรมะจากพระผู้รู้

ถาม: ใน การ ปฏิบัติธรรม ใน ชีวิต ประจำ วัน 
มี อะไร ที่ นัก ปฏิบัติ แตก ต่าง จาก คน ทั่วไป บ้าง คะ

หน้าที่ ของ เรา ก็ คือ ขณะ นี้ ความ รู้สึก อะไร มัน กำลัง เกิด อยู่ เรา ก็ รู้ ไป 
มัน รู้ ได้ ทุก คน นะ อย่า ละเลย ที่ จะ รู้ 
ยก ตัวอย่าง สมมติ เรา เห็น นางงาม จักรวาล เดิน มา 
ใจ เรา เกิด ไป รัก เขา แล้ว มี ราคะ 
คน ทั่วๆ ไป พอ เห็น สาว เดิน มา แล้ว มัน สวย นะ จะ มัว แต่ ดู สาว 
นัก ปฏิบัติ เห รอ เห็น สาว สวย เดิน มา โอ้ ใจ เรา ชอบ เขา รู้ ว่า ใจ เรา ชอบ เขา 
นี่ นัก วิปัสสนา นะ 
ถ้า นัก สมถะ จะ รีบ ดู ผู้หญิง นั้น ใหม่ มี แต่ หนัง หุ้ม กระดูก สกปรก โสโครก 
หลอก ตัว เอง แล้ว ก็ ราคะ หาย ไป 
นี่ คนละ อัน กัน ระหว่าง สมถะ กับ วิปัสสนา 
เพราะฉะนั้น เรา เห็น สาว สวย เดิน มา ใจ มัน ชอบ ใจ ชอบ รู้ ว่า ชอบ 
จะ เห็น เลย ว่าความ ชอบ หรือ ความ รัก หรือโลภะ หรือ ราคะ 
เป็น สิ่ง ที่ ผ่าน มา ใน ใจ เรา ผ่าน มา แล้ว ก็ ผ่าน ไป 
มัน เป็น สิ่ง ที่ ปรุง ขึ้น มา ชั่วคราว แล้ว ก็ ดับ ไป นี่ นัก ปฏิบัติ 
ถ้า นัก ไม่ ได้ ปฏิบัติ ก็ จะ เห็น แต่ สาว

ฟัง เพลง เพราะ 
อย่าง ถ้า รุ่น หลวง พ่อ ก็ ฟัง เพลง โบราณๆ หน่อย เพราะ มัน เพราะ 
เพลง เด็ก สมัยใหม่ ฟัง ไม่ รู้ เรื่อง ฟัง ไม่ ออก 
ได้ยิน แล้ว รำคาญ รำคาญ รู้ ว่า รำคาญ 
ฟัง เพลง แล้ว มัน เพราะ ใจ มัน ชอบ เพลิดเพลิน รู้ ว่า ใจ เรา ชอบ 
ถ้า คน ทั่วๆ ไป ฟัง เพลง แล้ว จะ รู้ อะไร 
รู้ ว่า นัก ร้อง คน นี้ ชื่อ อะไร มัน อยู่ วง ไหน อะไร อย่าง นี้ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน



ธรรมะใกล้ตัว10

อย่าง นั้น คน ทั่วๆ ไป เขา รู้ กัน 
ส่วน นัก ปฏิบัติ จะ รู้ ถึง จิต ถึงใจ ของ เรา 
ฟัง เพลง นี้ แล้ว มัน มีค วาม สุข รู้ ว่า มีค วาม สุข ชอบ รู้ ว่า ชอบ 
แล้ว จะ เห็น เลย ความ สุข และ ความชอบ นี่ นะ อยู่ ชั่วคราว เดี๋ยว ก็ ไป 
จะ เห็น อย่าง นี้

เดินๆ อยู่ ได้ กลิ่น ดอกไม้ หอม … 
มีค นหนึ่ง มา เรียน กับ หลวง พ่อ เรียน เสร็จ แล้ว ก็ เข้า มาบ อก หลวง พ่อ 
“หลวง พ่อ ผม ภาวนา เป็น แล้ว ง่าย มาก เลย 
ถ้า ผม ออก จาก ศาลา นี้ แล้ว ได้ กลิ่น ดอกไม้ หอม 
ผม รู้ ว่า ดอกไม้ หอม ผม ภาวนา เก่ง แล้ว ถูก ไหม ” 
ใคร ว่า ถูก ใคร ว่า ไม่ ถูก บ้าง 
ถ้า กำหนด ก็ ผิด หมด ล่ะ 
ที่จริง ก็ คือ อย่าง ตอน ได้ กลิ่น ดอกไม้ หอม นี้ ไม่ ใช่ รู้ ว่า ดอกไม้ หอม  
รู้ ว่า ดอกไม้ หอม นี่ คน ที่ เขา ไม่ ปฏิบัติ เขา ก็ รู้ ใช่ ไหม 
แต่ว่า ถ้า เรา ได้ กลิ่น ดอกไม้ หอม ใจ เรา ชอบ รู้ ว่า ใจ เรา ชอบ 
ใจ เรา เกิด สงสัย ว่า นี่ มัน ดอก อะไร นะ รู้ ว่า สงสัย

เพราะฉะนั้น เมื่อ ตาม อง เห็น ความ รู้สึก เกิด ที่ จิต เรา ก็ รู้ทัน 
เช่น เห็น นางงาม จักรวาล ใจ เรา รัก เรา ก็ รู้ทัน 
หู เรา ได้ยิน เสียง ได้ยิน เพลง นี้ เพราะ ใจ เรา ชอบ เรา ก็ รู้ทัน ว่า ใจ เรา ชอบ 
ได้ กลิ่น ดอกไม้ หอม ใจ เรา ชอบ หรือ ใจ เรา สงสัย ว่า ดอก อะไร เรา ก็ รู้ทัน อีก 
มัน ชอบ ก็ รู้ มัน สงสัย ก็ รู้ คอย รู้ทัน ใจ ของ เรา ไป เรื่อย

บางที เรา ก็ นั่ง คิด คิด เรื่อง โน้น เรื่อง นี้ คิดถึง ใคร สัก คน หนึ่ง 
คน ทั่วๆ ไป ก็ จะ รู้ ว่า อ้อ วัน นี้ คิดถึง ท่าน ทวี ชัย คิดถึง คุณ กบ คุณ แมว อะไร อย่าง นี้ 
คน ทั่วๆ ไป รู้ อย่าง นี้ แต่ เรา ก็ รู้มาก กว่า นั้น หน่อย หนึ่ง รู้ทัน ใจ เรา 
พอ ไป คิดถึง ท่าน ทวี ชัย แล้ว รู้สึก น่า เลื่อมใส อะไร อย่าง นี้ เลื่อมใส รู้ ว่า เลื่อมใส
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ทา่น ตอบ วา่ แทจ้รงิ แลว้ ม ีหลาย หอ้ง แค ่เรา ไม ่เหน็ ดว้ย ตา เนือ้ แต ่สิง่ ม ีชวีติ ทัง้หลาย 
เดิน หมุนเวียน ผลัดเปลี่ยน กัน เข้า ออก ห้อง ต่างๆ ตลอด เวลา ใน โรงเรียน วัฐสงสาร แห่งนี้

ฉัน ถาม ท่าน ว่า ห้อง นี้ เป็น ห้อง เรียน แล้ว ทำไม คน อื่นๆ ไม่ เห็น มี ใคร ตั้งใจ เรียน กัน 
เลย เอาแต่ เล่น ของเล่น ให้ สนุก ไป วันๆ 

ทา่น ตอบ วา่ เพราะ เขามอ งไม ่ออก วา่ หอ้ง นี ้เปน็ หอ้ง เรยีน ถา้ เขา ไม ่ตัง้ใจ เรยีน ก ็ไม ่ม ี
ใคร ไป บังคับ เขา ได้ แต่ ถ้า สอบ ตก หรือ มีค วาม ทุกข์ ใน ชีวิต ขึ้น มา เค้า ก็ ไม่ ควร โทษ สิ่ง อื่น 
ภายนอก ด้วย ใน เมื่อ มี โอกาส เรียน รู้ กฏของ ธรรมชาติ แล้วแต่ ไม่ สนใจ เรียน เสีย เอง 

สอบ หรือ? ฉัน งงงัน ถาม ท่าน ว่า มี สอบ อะไร?

ทา่น อมยิม้ ตอบ วา่ ใน เมือ่ หอ้ง นี ้เปน็ หอ้ง เรยีน ก ็ตอ้ง ม ีสอบ นกัเรยีน จะ ได ้ไป อยู ่หอ้ง 
ไหน ก็ ขึ้น อยู่ กับ ผล การ สอบ ครั้ง ล่า สุด ที่ ผ่าน มา บาง คน ทำ สอบ งวด ที่ แล้ว ไว้ ดี พอได ้
ไป อยู่ ห้อง ที่ มี สภาพ แวดล้อม ดี กลับ ไม่ ตั้งใจ เรียน ก็ ต้อง ตก ไป อยู่ ห้อง ที่ แย่ ไม่ น่า อยู่ อีก 
วนเวียน เดี๋ยว ดี เดี๋ยว แย่ อยู่ อย่าง นี้

ฉัน ถาม ท่าน ว่า ทำ อย่างไร ถึง จะ สอบ ให้ ได้ อยู่ ที่ ดีๆ

ท่าน ตอบ ว่า เมื่อ ถึง เวลา ทำ สอบ จิต จะ เป็น ผู้ ทำ สอบ เอง ดังนั้น เรา จะ ต้อง หมั่น ทำ ดี 
หมั่น ป้อน ความ คิด ดีๆ ให้ จิตใจ เคย ชิน กับ ความ ดี เข้า ไว้ จิต ที่ ดี ย่อม เหมาะ ที่ จะ หยั่ง ลง 
ใน ภพ ภมูิ หรอื สภาพ หอ้ง ที ่ด ีแต ่หอ้ง ที ่สภาพ แวดลอ้ม ด ีไม่ ได้ หมายความ วา่ จะ เปน็ หอ้ง 
เรียน ที่ น่า อยู่ เสมอ ไป 

แล้ว ท่าน ก็ อธิบาย ต่อ อีก ยาว ทีเดียว แต่ ฉัน ไม่ เข้าใจ ที่ ท่าน สอน หรอก ห้อง ที่ สภาพ 
แวดล้อม ดี กว่า ย่อม ต้อง เป็น ห้อง ที่ ดี กว่า สิ จริง ไหม?

ฉัน จึง ถาม ท่าน ตัดบท ว่า ใน เมื่อ ที่ นี่ เป็น โรงเรียน แล้ว ทำ อย่างไร จึง เรียน จบ ได้

ทา่น ตอบ วา่ ตอ้ง เขา้ มา ศกึษา สิง่ ที ่พระพทุธเจา้ สอน ไว ้ เพือ่ ที ่จะ รูค้วาม เปน็ จรงิ ขบั 
ไล่ อวิชชา ออก จาก จิตใจ จึง จะ มี ทาง เรียน จบ ได้ แต่ พระพุทธเจ้า ไม่ ได้ มา ตรัสรู้ ตลอด 
เวลา ใน เวลา ขณะ นี้ ธรรมะ ของ พระพุทธเจ้า ยัง ดำรง อยู่ ให้ เร่ง ลงมือ ปฎิบัติธรรม เข้า 
เถิด
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ห้อง นี้ คล้าย ห้อง เรียน ที่ ฉัน เรียน มา ตอน เด็ก นั่นเอง ทั้ง บรรยากาศ ทั้ง การ จัด ห้อง 
การ เรียน ทั้ง การ สอน บทเรียน ต่างๆ ใน ชีวิต

ถึง แม้ ใจ นึงของ ฉัน จะ ดีใจ ที่ ค้น พบ คำ ตอบ นี้ ได้ แต่ อีก ใจ หนึ่ง ก็ ยัง ไม่ ดีใจ นัก เพราะ 
ทันที ที่ ฉัน พบ ว่า ห้อง นี้ คือ ห้อง เรียน คำ ถาม ใหม่ ก็ เกิด ตาม มา ทันที 

ใน เมื่อ ห้อง นี้ เป็น ห้อง เรียน แล้ว อาจารย์ ของ ห้อง นี้ คือ ใคร สอน เรื่อง อะไร เล่า?

คำ ถาม ก่อน หน้า นี้ ว่า ห้อง นี้ เป็น ห้อง อะไร ต้อง ใช้ เวลา มาก กว่า ๔๐ ปี ฉัน ถึง จะ พบ 
คำ ตอบ แล้ว คำ ถาม นี้ ล่ะ? จะ ต้อง รอ อีก ๔๐ ปี หรือ? ฉัน ตัดสินใจ ไม่ รอ แล้ว สงสัย 
จน เกบ็ความ สงสยั ไว ้ไม ่อยู ่ฉนั จงึ วาง ของเลน่ รอบ ตวั บาง สว่น เพือ่ให ้ไม ่พะรงุพะรงั มาก 
นัก และ เริ่ม ออก เดินทาง เพื่อ หา อาจารย์ ประจำ ห้อง นี้

ฉนั เดนิ ไป เรือ่ยๆ พบ ประสบการณ์ ตา่งๆ มากมาย ระหวา่ง ทาง แต่ ก็ ยงั ไม่ พบ ใคร ที่ 
เปน็ อาจารย์ ของ หอ้ง นี ้เสยีท ีถาม คน อืน่ ก ็รู ้บา้ง ไม ่รู ้บา้ง ชี ้ไป ทศิ นัน้ ท ีทศิ นี ้ท ีถา้ เดนิ ไป 
ตาม ที่ เขา บอก ทั้งหมด ก็ คง เป็น วงกลม อยู่ แค่ นั้น 

ฉัน จึง ต้อง เดิม ไป ตาม สติปัญญา ของ ตัว เอง จน วัน นึงได้ มา พบ นักบวช รูป นึงท่าน 
ดู น่า เลื่อมใส ใน แวว ตา มี แวว เมตตา อย่าง ชัดเจน ท่าน นุ่งห่ม ด้วย ผ้า สี เหลือง หม่น ดู 
แปลก ตาก ว่า บัก บวช อื่นๆ ที่ เคย พบ ฉัน จึง เข้าไป สนทนา ด้วย ฉัน ถาม ท่าน นักบวช 
ว่า ห้อง นี้ คือ ห้อง อะไร?

ท่าน ตอบ ว่า ห้อง นี้ เป็น ห้อง เรียน เป็น คำ ตอบ ที่ ฉัน ประทับใจ มาก เป็น ท่าน แรก ที่ 
ตอบ ตรง ใจ ฉัน

ฉัน ถาม ท่าน ต่อว่า ห้อง นี้ เป็น ห้อง เรียน แล้ว สอน เรื่อง อะไร ใคร เป็น ครู ประจำ 
ห้อง?

ทา่น ตอบ วา่ หอ้ง นี ้รวม ทัง้ หอ้ง ตา่งๆ ทกุ หอ้ง ใน โรงเรยีน นี ้สอน เรือ่ง เดยีวกนั คอื เรือ่ง 
ทุกข์ ครู ประจำ โรงเรียน คือ พระพุทธเจ้า

ห้อง อื่นๆ? มี ห้อง อื่นๆ ด้วย หรือ ฉัน สงสัย
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ถาม: การ ทำ วิปัสสนา ต้อง ตาม รู้ ใช่ ไหม

ตาม ถ้า ดู จิต ต้อง ตาม  
ถ้า รู้ กาย รู้ ลง ปัจจุบัน รู้ รูป รู้ ลง ปัจจุบัน รู้ จิต ตาม รู้ 
ทำไม ต้อง ตาม เพราะว่า อย่าง ใจ เรา เผลอ ไป 
ขณะ ที่ เผลอ มัน ไม่ มี สติ หรอก 
แต่ว่า พอ สติ เกิด นี่ มัน จะ เลิก เผลอ แล้ว 
พอ มัน รู้ทัน ว่า เมื่อกี้ เผลอ ปัจจุบัน จะ ไม่ เผลอ 
เพราะฉะนั้น จะ เป็นการ ตาม หลัง ตลอด 
คุณ จับ ประเด็น เก่ง ถูก แล้ว ต้อง ตาม ถูก แล้ว 
บาง คน พยายาม จะ ดู ให้ ทัน 
แต่ คอย จ้อง ไว้ ทั้ง วัน เลย อยาก รู้ ว่า เผลอ ตอน ไหน อย่าง นี้ ใช้ ไม่ ได้ 
ไป ดัก ไว้ ก่อน ไม่ ถูก ต้อง ตาม รู้ 
มัน โกรธ ขึ้น มา ก่อน เรา รู้ ว่า มัน โกรธ 
มัน โลภ เรา รู้ ว่า มัน โลภ ดี จับ ประเด็น ดี 
เหมือน ใน สติปัฏฐาน ท่าน สอน จิต มี ราคะ รู้ ว่า มี ราคะ 
มี ราคะ ขึ้น มา ก่อน ก็ เลย รู้ ว่า มี ราคะ 
จิต มี โทสะ รู้ ว่า มี โทสะ ท่าน ไม่ ได้ สอน ให้ ไป ดัก ไว้ ก่อน อย่า ดัก ไว้ นะ

ถาม: รู้สึก ว่า หลง นาน เผลอ นาน บาง ครั้ง หลง ไป ทั้ง วัน เลย ควร ทำ อย่างไร ดี

หัด รู้สึก บ่อยๆ รู้สึก เรื่อยๆ 
คือ ถ้า ใจ เรา มี ฉันทะ มีค วาม รัก มีค วาม พอใจ ที่ จะ คอย รู้ จิตใจ ตัว เอง นะ มัน จะ ขยัน ดู 
อย่าง หลวง พ่อ ตอน ๗ ขวบ ปี ๒๕๐๒ หลาย คน ยัง ไม่ เกิด 
โยม พ่อ พา ไป กราบ ท่าน พ่อ ลี วัด อโศกา ราม 
ได้ เรียน อานาปาน สติ มา หายใจ เข้า หายใจ ออก 
แต่ เรา เด็ก ไม่ ได้ ไป เรียน ต่อ หรอก 
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ผู้ใหญ่ เขา ไม่ พา ไป เรา ก็ ฝึก ของ เรา อยู่ แค่ นั้น หายใจ อยู่ ๒๒ ปี 
เสร็จ แล้ว ได้ยิน ครู บา อาจารย์ วัด ป่า ทั่วๆ ไป ท่าน พูด บอก ว่า 
ถ้า ใจ สงบ แล้ว ให้ พิจารณา กาย ท่าน สอน อย่าง นี้ กัน ส่วน ใหญ่ 
ใจ มัน ไม่ เอา ใจ มัน ไม่ คุ้นเคย กับ การ พิจารณา กาย 
ไม่ ถูก กับ จริต ดู ยัง ไงมัน ก็ รู้สึก ไม่ ประทับใจ

ต่อ มา ไป เจอ หลวง ปู่ ดูลย์ ท่าน บอก ว่า ให้ ดู จิต ตัว เอง 
พอได้ ยิน คำว่า ให้ ดู จิต ตัว เอง ให้ อ่าน ใจ ตัว เอง รู้สึก ตื่นเต้น มาก เลย 
รู้สึก น่า สนใจ มัน คือ อะไร มัน อยู่ ที่ไหน เรา จะ รู้ มัน ได้ ยังไง 
พอ หัด ตาม รู้ ตาม ดู ก็ เห็น ว่า จิตใจ เรา เปลี่ยนแปลง ทั้ง วัน เลย 
มี อะไร แปลก ใหม่ ให้ รู้ ให้ ดู ทุกๆ วัน ไม่ เคย เหมือน กัน หรอก 
เปลี่ยน ไป เปลี่ยน มา เปลี่ยน ไป เปลี่ยน มา รู้สึก น่า สนใจ 
พอ รู้สึก ว่า น่า สนใจ ฉันทะ มัน เกิด พอใจ ที่ จะ รู้ ขยัน ดู ที่สุด เลย 
ครู บา อาจารย์ ไม่ ต้อง มา กะเกณฑ์ นะ ว่า ให้ ดู วัน ละ กี่ ชั่วโมง 
ดู ตั้งแต่ ตื่น เลย ดู เอง เพราะว่า มัน ชอบ ดู มัน อยาก ดู  
มัน เห็น เลย ทำไม บาง วัน มัน เศร้าหมอง บาง วัน มัน ผ่องใส 
บาง วัน มัน หนัก เป็น ก้อน เบ้อเร่อ เลย บาง วัน ก้อน นี้ ก็ เล็ก ลง 
บาง วัน ก้อน นี้ หาย ไป เคย เป็น ไหม มี ก้อน อยู่ ก้อน หนึ่ง 
บาง วัน มัน ขยุกขยิกๆ ได้ บาง ความ รู้สึก ก็ พุ่ง ขึ้น มา 
บาง อัน แหม มัน เหมือน ฟ้าแลบ เป็น แฉกๆ แฉกๆ ก็ มี 
รู้สึก มัน แปลก จัง เลย สนใจ มาก เลย คอย รู้ คอย ดู ทั้ง วัน 
พอ ฉันทะ เกิด วิริยะ คือ ความ ขยัน หมั่น เพียร ก็ เกิด เกิด เอง ไม่ ต้อง เชื้อเชิญ 
จิต ตะ คือ ความ ใส่ใจ ก็ เกิด คือ สนใจ คอย ใส่ใจ คอย รู้ คอย ดู เรื่อย 
จิตใจ ก็ ไม่ หนี ไป ที่ อื่น เลย คอย เคล้าเคลีย ศึกษา เรียน รู้อยู่ แต่ เรื่อง จิต เรื่อง ใจ ตน เอง 
นี้ เรียก ว่า วิมังสา ใคร่ครวญ อยู่ ตรง นี้ 
มัน กลาย เป็น ว่า เรา ขยัน รู้ ขยัน ดู ดู อัตโนมัติ ดู ทุก วัน สนุก ใน การ รู้ การ ดู 
ไม่ ใช่ ดู โดย หวัง ผล ด้วย ไม่ ได้คิด เลย ว่า ดู แล้ว จะ เกิด อะไร ขึ้น 
รู้สึก แค่ ว่า จิตใจ เป็น ของ น่า เรียน รู้ แล้ว ก็ตาม เรียน รู้ ไม่ สนใจ เลย ว่า ผล คือ อะไร 
จะ ไม่ เหมือนกับ ตอน เด็กๆ ยี่สิบ กว่า ปี ผ่าน มา ทำ โดย หวัง ผล ตลอด เลย 
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จะ คิด หนัก อย่างไร ฉัน ก็ ยัง คิด ไม่ ออก จะ ถาม คน อื่น ก็ ไม่ รู้ จะ ถาม อย่างไร เพราะ ความ 
รู้สึก นี้ เป็นความ รู้สึก เฉพาะตัว จึง ได้ แต่ เก็บความ สงสัย ไว้ อย่าง นั้น เอง

หลงัจาก ใช ้เวลา เรยีน อยู ่นาน หลาย สบิ ป ีเรยีน จบ มา ได ้สม ความ ตัง้ใจ ฉนั ก ็พยายาม 
ใช้ ความ รู้ ทั้งหลาย สรร หา ของเล่น ต่างๆ มา สะสม ตาม ที่ คน ทุก คนใน ห้อง นี้ เค้า ทำ กัน 
เหนื่อย น่า ดู เลย แหละ แต่ เอา เถอะ เพื่อ แลก กับ ความ สุข ที่ ได้ เล่น ของเล่น ใหม่ๆ แค่ 
ตัว ฉัน เล่น เอง ยัง ไม่ เหนื่อย เท่า ไห ร่หรอก แต่ มีค นอื่นๆ เข้า มา เล่น ด้วย เป็น ระยะๆ 
บาง คน ก็ เข้า มา เล่น ด้วย ดีๆ บาง คน ก็ เข้า มา พยายาม แย่ง ของเล่น ฉัน ไป ดื้อๆ บาง คน 
ก็ เจตนา เข้า มา แย่ง แต่ ทำ อย่าง แนบเนียน แรกๆ ทำ ดี แต่ แล้ว ก็ แสดง ตัว ภายหลัง ว่า 
มา แย่ง ของเล่น

ฉนั เคย สงสยั วา่ เจา้ของ เลน่พวก นี ้ทำให ้ฉนั ทกุข ์หรอื สขุ กนั แน?่ แต ่ก ็นัน่แหละ สงสยั 
อยู่ ได้ ไม่ นาน เจ้าของ เล่น ต่างๆ ก็ ดึง ฉัน ไป พะวง กับ มัน จน ไม่ มี เวลา หา คำ ตอบ เสีย แล้ว 
เดี๋ยว ต้อง คอย หา ใหม่ เดี๋ยว ต้อง คอย รักษา ของเก่า อยู่ ตลอด เวลา

เล่น มา จนถึง วันนึง ฉัน เหนื่อย ล้า เหลือเกิน ต้อง คอย ดูแล รักษา ของเล่น มากมาย 
รวม ทัง้ รา่งกาย ฉนั เอง อยา่ง ไม่ ม ีวนั หยดุหยอ่น พอ อายุ เริม่ มาก รา่งกาย เดีย๋ว ก ็เจบ็ เดีย๋ว 
ก็ ปวด คน ที่ เข้า มา ใจ ชีวิต ฉัน ส่วน ใหญ่ ก็ มี แต่ คน เห็นแก่ ตัว หา ผล ประโยชน์ ใส่ ตัว เอง 
ทั้งนั้น จะ ต่าง กัน ก็ แค่ มา แย่ง อย่าง แนบเนียน หรือ เข้า มา แย่ง ตรงๆ เท่านั้น เอง ฉัน 
เบื่อ และ เหนื่อย เหลือเกิน กับ ชีวิต ที่ มี แต่ ความ เหนื่อย ยาก นี้ ฉัน นอน พัก ลง หงาย หน้า 
มอง ผนัง ห้อง ใหญ่ ที่ ฉัน เกิด มา 

ผนัง ห้อง นี้ ดู ไป แล้ว คล้ายๆ ห้อง อะไร ซัก อย่าง หนึ่ง นะ? เป็น คำ ถาม ที่ ติดใจ ฉัน มา 
ตัง้แต ่เลก็ แต ่ยงั ไม ่เคย หา คำ ตอบ ให ้กบั ตวั เอง ได ้ เมือ่ ฉนั เบือ่ ชวีติ จงึ หนั หนา้ มอง ไป ทัว่ๆ 
ห้อง อย่าง เพลินๆ ซึม ซับ บรรยากาศ ของ ห้อง ตาม ที่ เป็น

ความ จำ ของ ฉัน ย้อย กลับ ไป สมัย ที่ ตัว เอง ยัง เป็น เด็ก ที่ ฉัน เริ่ม สงสัย หลัง เริ่ม เรียน 
หนังสือ ไป ได้ ไม่ นาน ภาพ ความ ทรง จำ ของ ห้อง เรียน ปรากฏ ขึ้น มา ใน มโน ทวาร ทาบ 
ลง สนิท กับ ห้อง ที่ กำลัง แหงน หน้า มอง อยู่ ใน ขณะ นี้

ทันใด นั้น ฉัน ก็ คิด ออก!
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ

โรงเรียน วัฏสงสาร (๑)
โดย ปุ่นบ้อกี๋

ฉัน ลืมตา ตื่น ขึ้น มา อย่าง สลึมส ลือ พบ ว่า ตัว เอง อยู่ ใน ห้อง ขนาด ใหญ่ ห้อง หนึ่ง ฉัน 
งนุงง กบั สภาวะ รอบ ตวั ใหม ่ที ่นี ่ทีไ่หน นะ เรา เปน็ ใคร มา จาก ไหน ทำไม มา ตืน่ อยู ่ใน หอ้ง 
นี้ ล่ะ? พยายาม คิด จน มึน หัว แต่ ก็ คิด ไม่ ออก 

หนั มอง รอบ ตวั ทกุสิง่ทกุอยา่ง ชา่ง นา่ ตืน่ตาตืน่ใจ ฉนั เหน็ หนุม่ สาว คู ่หนึง่ อยู ่ขา้งๆ 
คอย ดูแล ฉัน ตลอด เวลา คลาน ไป ไหน ก็ คอย มา ตาม ดู ชอบ มา เล่น ด้วย หา นู่น หา นี่ มา 
ให้ กิน คลาน ไป ได้ ไม่ ถึง ไหน ก็ โดน หนุ่ม สาว คู่ นี้ ดึง กลับ มา เสมอ พวก ท่าน ต้อง รัก ฉัน แน่ 
เลย ถึง ได้ คอย ดูแล ขนาด นี้ ท่าน สอน ฉัน ว่า ท่าน คือ คุณ พ่อคุณ แม่ นี่ เป็น คำ พูด สอง คำ 
แรก ที่ ฉัน พูด ได้ เลย ล่ะ

คลาน อยู ่ไม ่นาน ก ็พบ วา่ ฉนั ลกุ ขึน้ ยนื ได ้จาก คลาน เปลีย่น เปน็ เดนิ ฉนั เริม่ มอง สงัเกต 
หอ้ง ที ่ฉนั อยู ่อาศยั พบ วา่ หอ้ง นี ้เปน็ หอ้ง ที ่ม ีขนาด ใหญ่ เหลอืเกนิ เดนิ อยา่งไร กไ็ด้ เพยีง 
สว่น เลก็ๆ ของ หอ้ง ผูค้น ใน หอ้ง ก ็ม ีเยอะ มคี นเขา้ และ ออก จาก หอ้ง หมนุเวยีน อยู ่ตลอด 
เวลา ฉัน ยัง ค้น พบ ว่า บน พื้น ห้อง มี ของเล่น ชนิด ต่างๆ วาง อยู่ อย่าง กระจัดกระจาย 

ผู้คน ส่วน ใหญ่ พา กัน จับจอง พื้นที่ ใน ห้อง เพื่อ สร้าง สิ่ง ก่อสร้าง ต่างๆ นาๆ และ พา 
กัน แย่ง ชิง ของเล่น ที่ พื้น ทำให้ ห้อง นี้ ไม่ เคย ว่าง จาก เสียง คน ทะเลาะ กัน เลย

หลงัจาก ฉนั เดนิ ได ้ไม ่นาน คณุ พอ่คณุ แม ่ก ็สง่ ฉนั เขา้ โรงเรยีน ใน โรงเรยีน คณุ คร ูสอน 
ฉัน ถึง คำ สมมุติ ต่างๆ ที่ ใช้ เรียก เจ้าของ เล่น ต่างๆ ที่ ตก อยู่ บน พื้น และ สิ่งของ รอบ ตัว 
สอน วิธี เอา เจ้าของ เล่น ที่ มี อยู่ เป็น วัตถุดิบ มา แปรรูป ให ้เป็น ของ มี ค่า และ สอน วิธี เอา 
เจ้าของ เล่น มา เล่น ให้ เพลิดเพลิน ใจ

ตัง้แต ่เริม่ เรยีน มา ฉนั ก ็รู ้สิง่ ตา่งๆ เพิม่ ขึน้ มากมาย แต่ ฉนั ยงั ม ีเรือ่ง สงสยั อยู ่เรือ่ง หนึง่ 
ติด อยู่ ใน ใจ อยู่ เสมอ ว่า ห้อง ใหญ่ ที่ ฉัน เกิด มา นี้ ดู คล้ายๆ ห้อง อะไร ซัก อย่างนึง แต่ ไม่ ว่า 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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นี่ เรา เฝ้า หายใจ มา นาน แล้ว เมื่อ ไห ร่มัน จะ บรรลุ สัก ที 
อะไร อย่าง นี้ ทำ แบบ หวัง ผล

ทำ แบบ หวัง ผล เรียก ว่า ทำ ด้วย ตัณหา 
ตัณหา นี้ ขี้ เกียจ ทำเหตุ แต่ อยาก ได้ ผล 
ส่วน ฉันทะ ขยัน ทำเหตุ ไม่ สนใจ ผล หรอก ผล มัน ได้ เอง 
คล้ายๆ คน สอง คน ทำ งาน ด้วย กัน 
คน หนึ่ง รัก งาน คือ พวก มี ฉันทะ 
พวก รัก งาน พวก นี้ ทำ งาน ด้วย ความ สุข ทุก วัน 
เงินเดือน ออก หรือ เลื่อน ขั้น เลื่อน ซี ก็ มีค วาม สุข แถม มา 
อีก คน หนึ่ง ขี้ เกียจ ทำ งาน ฝืน ใจ ทำ อยาก ได้ แต่ เงินเดือน 
เดือน หนึ่ง มีค วาม สุข ครั้ง เดียว 
นัก ปฏิบัติ ก็ เหมือน กัน นะ ถ้า เรา รู้สึก ว่า จิตใจ ของ เรา น่า สนใจ 
น่า ตาม รู้ ตาม ดู มัน จะ ขยัน ดู แล้ว มีค วาม สุข ที่ ได้ รู้ ได้ ดู ด้วย 
อีก คน หนึ่ง อยาก บรรลุ ลูก เดียว เลย นั่ง เพ่งๆ 
เพ่ง ไป ก็ โมโห เมื่อ ไห ร่มัน จะ บรรลุ สัก ที  
พวก ทำ ด้วย ตัณหา กลับ ใจ เรา ให้ ดี  
แค่ รู้สึก ว่า มัน น่า เรียน รู้ และ ก็ตาม รู้ ไป อย่าง ที่ เขา เป็น 
ตาม รู้ ตาม รู้ ไป เรื่อยๆ

ถาม: ขณะ นี้ ฝึก สมาธิ แบบ ตาม ดู ลม หายใจ อยู่ บาง ครั้ง ก็ สงบ ดี มีค วาม สุข 
หลังจาก นี้ ควร ทำ อย่างไร ต่อ ไป

เออ อย่าง นั้น ได้ สมถะ สบาย นะ 
นี่ พอ หายใจ ไป แล้ว ช่วง หนึ่ง พัฒนา ต่อ ไป อีก อย่า หยุด แค่ นี้ นะ 
แค่ นี้ คล้ายๆ เรา เจอ ศาสนา พุทธ เรา เจอ ขุม สมบัติ แล้ว เรา มา เอา สมบัติ เล็กน้อย 
แต่ว่า มัน ก็ ไม่ น้อย นะ ได้ความ สุข ความ สงบ 
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มัน ก็ดี กว่า มนุษย์ แทบ ทั้ง โลก แล้ว 
นี่ ถ้า จะ เอา ต่อ ไป ก็ คือ นั่ง ไป พอ จิต เรา สงบ รู้ ว่า สงบ 
นั่ง แล้ว จิต มัน หนี ไป ที่ อื่น ตาม ลม อยู่ แล้ว จิต หนี ไป ที่ อื่น รู้ทัน ว่า หนี ไป ที่ อื่น 
ไม่ ห้าม นะ ไม่ ห้าม 
นั่ง ไป เพื่อ จะ หัด รู้ จิตใจ ตน เอง จิต เป็น สุข ก็ รู้ 
จิต มี ปีติ ก็ รู้ อะไร อย่าง นี้ รู้ ไป เรื่อยๆ 
ต่อ ไป พอ เรา รู้ทัน จิตใจ ชำนิชำนาญ แล้ว 
เรา มา อยู่ ใน โลก ข้าง นอก คล้ายๆ เรา เข้า ค่าย ซ้อม มวย มา แล้ว ต่อ ไป นี้ ชก จริง แล้ว 
จะ ชก จริงๆ ก็ คือ ออก มา อยู่ กับ โลกธรรม ดา 
ตาม อง เห็น ใจ เรา ดีใจ แล้ว รู้ทัน 
เพราะ เรา คอย หัด ดูใจ ของ เรา ตั้งแต่ ตอน นั่ง หายใจ 
ทำ อย่าง นี้ นะ แล้ว มัน ไป ได้ อย่า หยุด นะ เสียดาย 
เป็น มนุษย์ ที่ สมบูรณ์ แล้ว ต้อง เอา ให้ ได้

ถาม: รู้สึก ว่าการ ปฏิบัติธรรม ฟัง ดูเหมือน จะ ง่าย แต่ รู้สึก ว่ายาก เหลือเกิน 
ไม่ เห็น ง่าย เลย ทำ ยังไงๆ ก็ ทำ ไม่ ถูก สัก ที

ง่าย มัน ไม่ ยาก นะ 
หลวง พ่อ จะ บอก อะไร ให้ อย่าง หนึ่ง 
ถ้า เมื่อ ไห ร่ลง มือ ทำ นะ เมื่อ ไห ร่พยา ยาม นะ ยาก สุดขีด เลย 
แต่ เมื่อ ไห ร่ไม่ต้อง ทำ อะไร ใจ เรา แอบ ไป ทำ อะไร เรา คอย ตาม รู้ ง่าย สุดขีด เลย 
เพราะ เรา ไม่ ต้อง ทำ อะไร เรา เป็น แค่ คน ดู ทำตัว เป็น คน ดู

เมื่อ วาน มี นัก วิชาการ จาก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กำแพง แสน มา คน หนึ่ง เป็น 
นัก วิจัย 
บอก เวลา เรา เรียน ธรรมะ ก็ เหมือน เรา ทำ วิจัย เรื่อง หนึ่ง เรียก ว่า ธรรม วิจัย 
ภาษา ศาสนา พุทธ โก้ เก๋ มาก นะ ชื่อ ธรรม วิจัย 
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เพยีงแคเ่ขากลา้ทีจ่ะกา้วลงเรอื แลว้ออกไปเผชญิหนา้กบัทกุสิง่ทีต่นเองหวาดกลวั  
ถ้าเขากล้าที่จะเข้าชนกับความสับสน แปรเปลี่ยน ความทะยานอยากทั้งภายนอก 
ภายในใจตนอย่างตรงไปตรงมา กล้าที่จะยอมเรียนรู ้สิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็น “ทุกข์” 
ด้วยใจซื่อ ไม่ย่อท้อ…

แล้วเขาจะพบว่า…

ไม่มีเรือลำใด จะปลอดภัยเลย...ตราบใดที่ยังมี “ตัวตน” ให้คอยหวงแหน 
รักษา…

แต่หากละความยึดมั่น ถือมั่นในกาย – ใจ ตัวตนได้แล้ว…

ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน...ที่นั่นก็จะมีอิสรภาพ และสันติสุขเสมอ…

รูปภาพประกอบหนังจาก

http://www.imdb.com/title/tt0120731/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_1900
http://finelinefeatures.com/legendof1900/

สารบัญ 
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ในเมืองกว้างใหญ่ ที่ไม่มีจุดจบนั้น เขารู้สึกได้ถึงความเหนื่อยยากของคนเมือง
ที่ต้องตะเกียกตะกายเอาตัวรอด วิ่งตามความต้องการของตนเองอย่างไม่รู้จักหยุด  
ไม่รู้จักพอ ไม่เคยรู้จริงเลยว่าเป้าหมาย จุดจบของความต้องการตนเองนั้นคือ 
อะไร...ตณัหา ความทะยานอยากของผูค้น กเ็หมอืนคยีบ์อร์ดเปยีโนมนษุย์ ทีม่นีบัรอ้ย 
นับล้าน บรรเลงเพลงที่ไม่รู้จักจบ ไม่รู้จักอิ่ม...ถนนที่มีนับพันนับหมื่นล้านสาย  
บอกถึงเส้นทางที่ผู้คนมุ่งหวังจะเดินทางไป โดยไม่มีใครตอบถูกเลยว่าจุดหมายแท้ 
จริงนั้นอยู่ที่ไหน?

บทเพลงตัณหา ความต้องการไม่รู้จบของมนุษย์โลกมากมายภายนอกทำให้  
1900 ขลาดกลัว...เพราะเขาไม่คุ้นเคยกับมัน ควบคุมมันไม่ได ้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะแต่ง
เพลงเช่นไรถึงจะตอบรับ และเข้ากันได้กับหลากผู้คนเหล่านี้

1900 จึงพอใจที่จะถอยหลังกลับไปอยู่บนเรือ...เรือที่ให้ความสุขแก่เขา เรือที่เขา
มั่นใจว่ารู้จักมันทุกซอกทุกมุม เรือที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย และเป็นเรือที่เขา “คิด” 
ว่าสามารถควบคุมมันตามความต้องการได้…

แต่เขาคิดผิด...ไม่มีเรือลำใดปลอดภัยอย่างแท้จริง ตราบใดที่ยังลอยลำอยู่กลาง 
ทะเล ไม่มีเรือลำไหนให้ความสุขแก่ผู้โดยสารโดยไม่มีวันสิ้นสุด...ยิ่งกว่านั้น 
ก็ไม่มีเรือลำใดจะถูกควบคุม บังคับได้อย่างแท้จริง!

สุดท้าย เรือเวอร์จิเนี่ยนก็หมดสภาพไม่อาจออกทะเล ต้องจอดนิ่ง ๆ  อยู่ที่ท่าเรือ 
สิ่งที่พอใช้ประโยชน์ได้ถูกนำออกมา ส่วนที่เหลือก็รอเวลาถูกระเบิดจมหายลงสู่ 
มหาสมุทร

1900 ยอมรว่มวาระสดุทา้ยพรอ้มกบัเรอืลำนีโ้ดยไมย่อมจากไปไหน...กระทัง่ตาย 
ก็ยังมั่นใจว่าเรือคือที่ปลอดภัยสำหรับตนเอง

น่าเสียดายที่เขาปิดกั้นตนเองเกินไป ไม่ยอมก้าวออกจาก “ความสุข” ที่มัน 
เสื่อมสลายได้ ความคิดผิด ความเห็นผิดจึงเป็นเหมือนกรงขัง ที่เขาเต็มใจหลบเร้น 
โดยไม่ยอมรับความจริง
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ใช้ คำว่า วิจัย มา ก่อน ตั้ง หลาย พันปี แล้ว 
ธรรม วิจัย ก็ คือ หัน มา วิจัย ธรรมะ 
ก็ คือ รูปธรรม คือ กาย นามธรรม คือ จิตใจ ของ เรา นี่เอง 
อย่าง เวลา เรา จะ ทำ วิจัย ทาง โลก เรา ไม่ นั่ง คิด เอา เอง 
เห็น ไหม นั่ง คิด เอา ไม่ ใช่ การ วิจัย แล้ว

การ ที่ เรา จะ ดู กาย ดูใจ เรา ก็ ไม่ นั่ง คิด เอา เอง เรา ต้อง ดู ของ จริง 
กาย เป็น ตัวอย่าง ที่ เรา จะ ศึกษา ใจ เป็น ตัวอย่าง ที่ เรา จะ ศึกษา 
เอา มัน มา ดู ดูซิ ว่า มัน ทำ งาน ยังไง มัน เป็น ยังไง มัน สุข มัน ทุกข์ มัน เป็น ยังไง 
ดู พฤติกรรม ของ มัน ไป เรื่อยๆ 
อย่าง นี้ คล้ายๆ ทำตัว เป็น ผู้ สังเกตการณ์ เป็น นัก วิจัย ไม่ ใช่ เป็น นัก จัดการ 
พวก เรา นัก ปฏิบัติ ชอบ ทำตัว เป็น นัก จัดการ 
เช่น จิต ไม่ สงบ จะ ต้อง ให้ สงบ 
จิต มี ราคะ จะ ต้อง ปราบ มัน ให้ ได้ พิจารณาอสุภะ นี่ เป็น นัก จัดการ 
ถ้า เป็น นัก จัดการ ล่ะ ก็ ไม่ ได้ความ จริง หรอก เพราะ ทำตัว เป็น ผู้ เผด็จการ 
แต่ ถ้า อยาก ได้ความ จริง แล้ว ให้ ทำตัว เป็น ผู้ สังเกตการณ์

คราว ก่อน มี นาย พล คน หนึ่ง นาย พล ทหาร บก ผบ.คน หนึ่ง ไม่ รู้ ย้าย ไป แล้ว หรือ ยัง 
เคย มา เรียน ที บอก ท่าน ว่า ถ้า ท่าน นาย พลอ ยาก รู้ ว่า ลูกน้อง ท่าน เป็น ยังไง 
ท่าน อย่า ไป ยืน ดู มัน ต้อง แอบ ดู มัน 
ถ้า เรา อยาก ดู จิตใจ ของ เรา เรา อย่า ไป จ้อง ใส่ มัน 
มัน นิ่ง หมด เลย มัน เรียบร้อย หมด เลย เฝ้า ดู อยู่ ห่างๆ ชำเลืองๆ 
แอบ ดู มัน ถึง จะ เห็น ความ จริง ว่า มัน ร้าย แค่ ไหน 
หัด รู้ ไป เรื่อย ของ ง่าย อย่า คิดมาก คิดมาก ยากนาน



ธรรมะใกล้ตัว16

ถาม: การ ที่ เรา รู้ รู้ ก่อน ผัสสะ หรือ รู้ หลัง ผัสสะ 
แล้ว พอ รู้ แล้ว ต้อง กำหนด อะไร หรือ ไม่ 
หรือ ว่า ต้อง ดึง กลับ มา ที่ ฐาน ที่ ลม หายใจ หรือ เปล่า

ต้อง รู้ หลัง สิ ต้อง รู้ หลัง นะ มี ผัสสะ แล้ว ก็ ค่อย เกิด สติ ขึ้น ไป รู้ 
อย่า รู้ ก่อน ถ้า รู้ ก่อน จะ เป็นการ ไป ดัก เอา ไว้ ก่อน 
แล้ว ก็ ไม่ ได้ กำหนด เรา รู้ เพื่อให้ เห็น ความ จริง 
หลวง พ่อ ยก ตัวอย่าง ให้ คุณ ฟัง 
อย่าง สมมติ ว่า คุณ เห็น ศัตรู ของ คุณ เดิน มา 
ตาม อง เห็น รูป นี้ เป็น ผัสสะ กระทบ อารมณ์ แล้ว ตาก ระ ทบ อารมณ์ นี้ เป็น ผัสสะ 
เสร็จ แล้ว ใจ เรา ก็ คิด ขึ้น มา ไอ้ นี่ คือ ศัตรู เรา ใจ เรา ก็ เกิด ความ โกรธ ขึ้น มา 
เรา ปล่อย ให้ เขา ทำ งาน ตาม ธรรมชาติ เลย นะ 
เรา ไม่ เข้าไป ขัดขวาง กระบวนการ ของ จิต เลย 
พอ จิต เกิด ความ โกรธ เรา รู้ ว่า มีค วาม โกรธ เกิด ขึ้น 
เรา เห็น ความ จริง ว่าความ โกรธ นี้ แต่ เดิม ไม่ มี ตอน นี้ มี ขึ้น มา แล้ว 
เรา รู้ เรา ดู ไป เรื่อยๆ นะ ความ โกรธ เกิด ขึ้น ได้ มัน ก็ ดับ ได้  
มัน ดับ ของ มัน แล้ว ไม่ ต้อง ดึง กลับ 
อย่า จงใจ ดึง นะ ถ้า คุณ จงใจ ดึง กลับ มา ที่ ฐาน คุณ จะ แน่น ขึ้น ที่ หน้าอก 
แล้ว ก็ ไม่ ต้อง ดึง กลับ มา ที่ ลม หายใจ 
ลม หายใจ มัน เป็น แค่ เครื่อง อาศัย ชั่วคราว 
เครื่อง อาศัย เพื่อ ว่า เรา จะ รู้ทัน จิตใจ ของ เรา 
เมื่อ เรา รู้ทัน จิตใจ ของ เรา เรา ก็ ไม่ ต้อง อาศัย เครื่อง อาศัย นั้น

คุณ เคย เห็น เขา หัด ว่าย น้ำ ไหม เขา มี ห่วง ยาง มี โฟมไว้ เกาะ อะไร อย่าง นี้ 
อัน นั้น สำหรับ คน ที่ หัด ใหม่ หัด เบื้องต้น 
แต่ พอ เขา ว่าย เป็น แล้ว เขา ไม่ เกาะ แล้ว เกะกะ มัน เป็น ภาระ 
เรา หัด ใหม่ๆ เรา ก็ หัด หายใจ ไป หัด หายใจ ไป แล้ว ก็ คอย สังเกต ใจ เรา 
หัด หายใจ ไป แล้ว ใจ หนี ไป ก็ รู้ จิตใจ มี ปีติ ก็ รู้ เป็น สุข ก็ รู้ เป็น ยัง ไงก็รู้ 
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แมกซ์ชวน 1900 ลงจากเรือ เข้าไปในเมือง และร่วมตั้งวงดนตรีด้วยกัน แต่ 
1900 ปฏิเสธ ก่อนจะเปิดเผยว่า เหตุใดครั้งนั้นเขาจึงไม่ยอมลงจากเรือ…

“เมืองที่กว้างใหญ่ มีทุกอย่างยกเว้นจุดจบ”

“เปียโนมีคีย์เริ่มและคีย์จบ ทั้งหมดมี 88 คีย์เสียง แต่พ้นจากสะพาน 
ขึ้นท่าเรือนั้นไป คือคีย์บอร์ดที่มีคีย์เสียงนับร้อยนับพันไม่มีที่สิ้นสุด”

“โลกภายนอกนั้น ถนนอย่างเดียวมีนับพัน ๆ  สาย...มากเสียจนไม่รู้ว่าจะ 
เลือกสายไหน เหมือนต้องแบกโลกอย่างไม่รู้จบ ไม่มีที่สิ้นสุด”

“โลกภายนอกคือบทเพลงที่ฉันไม่รู้วิธีแต่ง!”

คำพูดที่ถ่ายทอดมาจากจิตใจ จนคล้ายบทกวีเหล่านี้ บอกถึงความรู้สึกอย่าง 
หนึ่งของเขาอย่างชัดเจน นั่นคือ “ความกลัว” ... เขากลัวอย่างยิ่งที่จะเผชิญหน้า 
กับโลกภายนอก

1900 อยู่ในโลกส่วนตัวบนเรือมาตลอดชีวิต เขาคิดว่าสามารถควบคุมโลกใบ 
เล็ก ๆ  นี้ได้ แต่หากเขาออกไปสู่โลกข้างนอกที่หลากหลายด้วยผู้คน เขาจะไม่ 
สามารถควบคุมอะไรได้เลย
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1900 มีโอกาสพูดจากับหญิงสาวคนนั้นแค่ครั้งเดียวก่อนเธอจะลงจากเรือ  
ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้ที่อยู่จากเธอ เพื่อเปิดโอกาสให้ไปเยี่ยมเยียนในอนาคต…

ไม่นาน...เขาก็ตัดสินใจลงจากเรือ ทุกคนยินดีที่เขาจะก้าวไปสู่โลกใหม่ มีโอกาส 
สร้างชื่อเสียง ทุกคนเชื่อว่า ด้วยความเป็นอัจฉริยะทางดนตรีขนาดนี้ ต้องทำให้ 
เขากลายเป็นคนดัง มีชีวิตที่ใคร ๆ  อิจฉาภายในเวลาอันสั้น

1900 เดินลงบันไดเพื่อย่างเท้าเหยียบแผ่นดินเป็นครั้งแรกในชีวิต...แต่แล้ว...
เมื่อเดินมาแค่เพียงครึ่งทาง ระหว่างเรือกับท่าเรือ...บนกลางสะพานเหนือทะเล  
เขายืนมองเมืองตรงหน้าด้วยความรู้สึกหลากหลาย สับสน...เวลาผ่านไปครู่ใหญ่ 
ก่อนที่เขาจะหันหลัง เดินกลับขึ้นเรือ ทิ้งปริศนาให้ชาวเรือและเพื่อน ๆ  สงสัยกัน 
ว่า...ทำไม?

ต่อจากนั้นอีกหลายป ี เรือเวอร์จิเนี่ยนถูกปลดระวาง กำลังจะถูกระเบิดทิ้งกลาง 
ทะเล “แมกซ์ ทูนี่ย์” เพื่อนรักของ 1900 มีโอกาสกลับมาพบเรือก่อนถึงวาระ 
สุดท้าย เขาแน่ใจว่า 1900 ต้องยังอยู่บนเรือ จึงพยายามเข้าไปค้นหาและได้เจอใน
ที่สุด
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หายใจ จนกระทั่ง เรา รู้เท่า ทันใจ ของ เรา ได้ อย่าง ชำนิชำนาญ 
พอ ชำนิชำนาญ แล้ว เรา ก็ มา อยู่ ใน ชีวิต จริง นี่ ทดสอบ แล้ว 
ลอง ทดลอง ตัว เอง ว่า ไอ้ ที่ ฝึก มา ได้ เรื่อง ไหม 
ตาม อง เห็น นี่ ความ รู้สึก เกิด ที่ ใจ แล้ว 
อย่าง ตอน เรา นั่ง หายใจ ใช่ ไหม ความ รู้สึก ก็ เกิด 
เช่น มี ปีติ มี สุข อะไร อย่าง นี้ มีค วาม สงบ 
นี่ พอ ตา เรา มอง เห็น เดี๋ยว ก็ เกิด สุข เกิด ทุกข์ เกิด กุศล อกุศล 
เรา ก็ รู้ทัน ที่ ใจ ของ เรา 
รู้ ไป เรื่อยๆ ไม่ ไป บังคับ ไม่ ไป ห้าม 
รู้ เพื่อให้ เห็น ความ จริง ว่า ใจ นี้ เป็น ของ ไม่ เที่ยง ต้องการ แค่ นี้ เอง 
จะ ไม่ ใช่ เรื่อง ของ สมถะ สมถะ ต้องการ ความ สงบ 
วิปัสสนา ต้องการ ความ จริง ความ จริง ก็ คือ กาย นี้ ใจ นี้ ไม่ ใช่ ตัว เรา 
ถ้า เรา เห็น ความ จริง ว่า กาย ใจ ไม่ ใช่ เรา คุณ จะ เป็น พระ โสดาบัน ตอน นั้น แหละ 
แต่ ถ้า ทำความ สงบ อย่าง มาก ก็ ไป เป็น พระ พรหม คนละ ทาง กัน 
แต่ว่า อาศัย การ ทำความ สงบ เป็น พื้นฐาน เพื่อ จะ มา รู้เท่า ทันใจ ของ เรา 
อย่าง นี้ ง่าย พอ ต่อ ได้ ไหม เอา ต่อ นะ อย่า หยุด อยู่ แค่ หายใจ นะ 
ไม่ อย่าง นั้น หายใจ ไป จน แก่ คุณ จะ เก่ง มาก เลย 
พอ หายใจ ปุ๊บ คุณ จะ สงบ มีค วาม สุข เลย 
แล้ว ก็ คุณ จะ ไม่ ทำ อย่าง อื่น แล้ว 
พระศรี อา ริ ย์มา ตรัสรู้ ก็ มา ไม่ทัน แล้ว นะ เพราะ จะ ไป เป็น พระ พรหม

ถาม: คน ที่ มีค วาม จำ สั้น จะ ปฏิบัติ ได้ หรือ ไม่

การ ปฏิบัติธรรม ทาง ศาสนา พุทธ 
วัตถุ ประสงค์ จริงๆ นั้น เพื่อให้ ใจ ของ เรา พ้น ความ ทุกข์ 
ไม่ ใช้ เพื่อให้ ความ จำ ยาว 
ถ้า อยาก ฝึก ความ จำ ยาว เวลา เรา จะ ทำ อะไร เรา คอย มี สติ กำกับ ลง ไป เรื่อยๆ 
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สมมติ ว่า เรา จะ วาง อัน นี้ ลง ไป ตรง นี้ 
เรา ทำความ รู้สึก ตัว เลย ว่า เรา วาง อัน นี้ ไว้ ตรง นี้ อย่าง นี้ มัน จะ จำ แม่น 
แต่ ถ้า เรา ฝึก วิปัสสนา ฝึก เจริญ สติ เรา ไม่ ได้ ทำ อย่าง นั้น หรอก 
เรา ฝึก เพื่อให้ รู้ทัน ใจ ของ เรา ฝึก เพื่อ จะ ไม่ ทุกข์ ไม่ ใช่ ฝึก เพื่อให้ ความ จำ ดี 
คนละ วัตถุ ประสงค์ กัน 
เพราะฉะนั้น ต่อ ไป สมมติ ว่าความ จำ เรา สั้น หรือ ความ จำ เรา เสื่อม 
จิตใจ เรา ก็ ยัง มีค วาม สุข เหมือน เดิม ได้ นี่ ตรง นี้ สิ อัศจรรย์ 
เพราะ เรา ฝึก จนกระทั่ง จิต เรา ไม่ ทุกข์ 
เพราะฉะนั้น ศาสนา พุทธ เป็น ศาสตร์ ที่ สอน เรา เรื่อง ทุกข์ และ ความ พ้น ทุกข์ เท่านั้น 
ไม่ ใช่ เรื่อง อื่น หรอก เรื่อง อื่น เป็น แค่ ผลพลอยได้ 
เพราะฉะนั้น ความ จำ สั้น นะ กังวล ใจ ไหม กังวล ใจ รู้ ว่า กังวล ใจ อย่าง นี้ เรียก ว่า ปฏิบัติ 
แต่ ถ้า ต้องการ ให้ ความ จำ ยาว ขึ้น นะ มี สติ กำกับ ลง ไป 
แต่ นี้ จะ ไม่ ใช่ วิปัสสนา แล้ว 
เช่น เรา จะ วาง ของ ตรง นี้ ทำความ รู้สึก ตัว ให้ ชัดๆ เลย ว่า วาง ไว้ ตรง นี้ มัน จะ จำ ได้

๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช
สารบัญ 
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สามารถของเขาได้รับการเล่าลือจากผู้โดยสารบนเรือ จนกระตุ้นให้นักเปียโนเพลง 
แจ๊สผู้โด่งดังมาท้าแข่ง เดี่ยวเปียโนสู้ ซึ่ง 1900 ก็ทำให้คนผู้นั้นได้เจอกับความ 
พ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิต

1900 มีความสุขอยู่บนเรือที่ขึ้นล่องยุโรป – อเมริกา เขาพอใจที่ได้เล่นดนตรี 
ให้ผู้ฟังบนเรือทุกชนชั้นมีความสุข เขาพอใจกับโลกแห่งคีตาที่ตนเองสร้างสรรค์ 
พลิ้วไหวปลายนิ้วบนคีย์เปียโน ร่ายบทเพลงที่ไม่มีใครรู้จัก หลั่งไหลออกมาจากห้วง 
แห่งจินตนาการโดยไม่มีที่สิ้นสุด

เขามีโอกาสเห็นเมืองใหญ่จากท่าเรือหลายครั้ง แต่ไม่เคยคิดลงจากเรือสักครั้ง 
เดียว แม้จะมีเพื่อนนักดนตรีด้วยกันชักชวนกี่ครั้งก็ตาม...1900 มีความสุขกับชีวิต 
ของเขา ไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าเสียงดนตรีในปัจจุบันของตน

แต่...ในที่สุดก็มีครั้งหนึ่งที่ 1900 คิดลงจากเรือ...ครั้งนั้นเขาต้องการลงไปเพื่อ 
ตามหาหัวใจตัวเอง! 

หญิงสาว สวย สะอาดดูเป็นธรรมชาติ ประทับใจเขาตั้งแต่แรกเห็น ผู้หญิงที่ 
ทำให้เขาร่ายนิ้วไปบนพรมคีย์เปียโนออกมาเป็นเพลงรักหวานสะกดใจ แต่ละตัวโน้ต 
ถอดออกมาจากความประทับใจแห่งการแรกเห็นและแรกรัก เสียงเพลงตรึงผู้ฟังไว้ 
กับความรู้สึกอันงดงามยากจะลืมเลือน
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ฟังดูราวกับเป็นตำนาน นิทาน ไม่ก็เรื่องเล่าขานที่ถูกแต่งแต้มสีสันจนเกินจริง  
ชีวิตบนเรือของเขาน่าสนใจ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ...เหตุผลใดเขาจึงไม่ยอมลงจาก 
เรือ

แดนนี่ บู๊ตแมน ทีดี เลมอน 1900 เป็นชื่อยาวเหยียดที่ทุกคนสมัครใจเรียก 
แค ่“1900” เขาเกิดบนเรือเดินสมุทรเวอร์จิเนี่ยน ที่แล่นระหว่างยุโรป – อเมริกา 
โดยถูกทิ้งไว้บนแกรนด์เปียโน ในห้องบอลรูม เพื่อหวังให้มีเศรษฐ ี ผู้ดีชั้นสูงมารับ 
ไปเลี้ยง แต่คนที่พบเขากลับเป็นแค่ช่างเครื่องในเรือ เด็กชาย 1900 จึงถูกแอบ 
เลี้ยงไว้ใต้ท้องเรือโดยไม่มีใบเกิด สัญชาติ และหลักฐานแสดงความมีตัวตนใด ๆ  
ในโลกเลย

เมื่ออายุได้แปดขวบ ช่างเครื่องที่เป็นเหมือนพ่อของเขาก็ตาย 1900 ต้องใช้ 
ชีวิตบนเรือเดินสมุทรอย่างว้าเหว่...ความโดดเดี่ยว เงียบเหงา ความเศร้าจากการ 
สูญเสีย ปลุกอัจฉริยภาพบางอย่างในตัวขึ้นมา...แค่ได้ยินคนเล่นเปียโนครั้งเดียว  
เขาก็สามารถบรรเลงเพลงได้ราวกับมืออาชีพ

เสียงเพลงของ 1900 มาจากทุกสิ่งรอบตัว จากการสังเกตผู้โดยสารที่แตกต่าง 
กันบนเรือ เมื่อสังเกตและสามารถเข้าใจจิตใจผู้คนในแต่ละแบบแล้ว ก็สามารถ 
ถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลง ซึ่งเข้าถึงจิตใจผู้คนได้อย่างมีจินตนาการ ความ 
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รู้เฉพาะตน

บุรุษ ผู้ กระหาย ความ ตาย

กรณี เฉพาะ ตน ของ – คน อยาก ตาย คน หนึ่ง
อาชีพ – ตกงาน
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – คิดมาก

คำ ถาม แรก – ผม ยัง ไม่ ถึงขนาด ตกลง ใจ ฆ่า ตัว ตาย จริงจัง แต่ เป็น โรค ซึม เศร้า 
ต้อง พึ่ง ยา และ อยาก ตาย ขึ้น มา หลาย วูบ คือ อยาก พ้นๆไป จาก สภาพ นี้ มาก รู้สึก 
ว่าความ ตาย เป็น ที่พึ่ง เดียว แต่ พอ ถาม ตัว เอง ว่า จะ ลงมือ ดี ไหม ก็ รู้สึก กล้าๆกลัวๆ 
ยิง่ ชว่ง หลงั ม ีเวลา อา่น และ ฟงั หนงัสอื ธรรมะ มาก เขา้ ก ็ชกั เชือ่ วา่ ชวีติ หลงั ความ ตาย 
นา่ จะ ม ีจรงิ และ อยาก เจรญิ สต ิให ้เปน็ผูเ้ปน็คน กบั เขา บา้ง แต่ เมือ่ พยายาม เจรญิ สต ิ
ก ็พบ วา่ สต ิไม ่เจรญิ เอาเลย ไม ่วา่ จะ ดว้ย วธิ ีใด ของ อาจารย ์ทา่น ไหน พอ พยายาม ได ้
พัก หนึ่ง จะ ร้องไห้ รู้สึก เหมือน เป็น คน บาป ที่ ไม่ มี วัน เจริญ กับ ใคร เขา อยาก ขอ คำ 
แนะนำ ว่า คน อย่าง ผม ควร เริ่ม ต้น จาก ตรง ไหน เป็น ก้าว แรก ดี ครับ?

เริม่ จาก การ ทำความ เขา้ใจ ให ้ถกู เสยี กอ่น วา่การ เจรญิ สต ิไม ่ได ้ชว่ย ให ้คณุ หาย ทกุข ์
จาก การ ตกงาน และ การ มี ชีวิต ที่ ไม่ เป็น ไป ตาม ปรารถนา ตรง ข้าม คุณ ต้อง เป็น ผู้ ไม่ มี 
ทุกข์ อัน เกิด จาก การ งาน ให้ ได้เสีย ก่อน จึง ควร แก่ การ เป็น นัก เจริญ สติ

คน ตกงาน และ ใช้ ชีวิต อย่าง ไม่ มี จุดหมาย นั้น ดู ที่ จิต จะ เห็น ว่า ลอย เคว้ง สับสน ไป 
สับสน มา เพราะ จิต ไม่ มี ฐาน ให้ ปักหลัก ลง ไป จึง ไม่ น่า แปลก ใจ หาก ฝึก เจริญ สติ แล้ว 
ล้ม เหลว คล้าย กับ คน พยายาม ยืน ตัว ตรง เด่ แน่นิ่ง บน กระดานโต้คลื่น จะ ให้ นิ่ง สำเร็จ 
อย่างไร ไหว

เมื่อ ชีวิต ไร้ หน้าที่ จิต ก็ พลอย ไร้ ราก ไป ด้วย นี่ คือ ความ จริง พระพุทธเจ้า ท่าน ก็ 
ตรัส ครับ ว่า คน ที่ จะ เข้าถึง ความ จริง ระดับ อริยะ ได้นั้น จำเป็น ต้อง เลี้ยง ตน เอง ได้ ด้วย 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ความชอบ ธรรม ไม่ ทุจริต คิดคด หรือ เอาแต่ เป็น ภาระ ของ ผู้ อื่น โดย ไม่ ทำ อะไร ช่วย 
ตน เอง เลย พูด ง่ายๆ คือ ถ้า อยู่ ใน วัย เรียน ก็ ต้อง เรียน แบบ ไม่ โกง ข้อสอบ จนกว่า จะ ได้ 
ปริญญา ถ้า อยู่ ใน วัย ทำ งาน ก็ ต้อง ทำ งาน สุจริต ให้ คุ้ม เงิน จ้าง ถ้า เป็น พระ ก็ ต้อง รักษา 
วนิยั และ ประกอบ กจิ ของสงฆ์ ตาม ที ่ตกลง ไว ้กบั พระพทุธเจา้ คอื มาบ วชเพือ่ ทำ มรรคผล 
นิพพาน ให้ แจ้ง

ไม่ ว่า สำคัญ ตน เอง ว่าเป็น ใคร ต่ำต้อย หรือ สูงส่ง คุณ จะ หยุด นิ่ง ไม่ ได้ แม้ บอก ว่า 
หา งาน มา เป็น ปี ยัง ไม่ มี ใคร รับ ก็ ใช่ จะ เป็น ข้ออ้าง ว่า สมควร เลิกล้ม ความ พยายาม เสียที 
ถ้า พยายาม หา งาน จริง ไม่ ใช่ รอ ให้ งาน วิ่ง มา หา คุณ จะ เต็มใจ แม้ ต้อง เหน็ดเหนื่อย 
สร้าง งาน ขึ้น มา กับ มือ ของ คุณ เอง เลิก ง้อ ขอ ให้ ใคร เขา สร้าง งาน ไว้ เตรียม รับ คุณ 
ท่าเดียว เสียที

เพยีง คณุ หา ชอ่ง ทาง ทำ กนิ อนั สจุรติ แม้ ยงั ไม ่สำเรจ็ เปน็ รปู เปน็ รา่ง ก ็จะ พบ วา่ ชวีติ 
ต่าง ไป แล้ว เพราะ มี ฐาน ให้ จิต เริ่ม หยั่ง ราก ลง ไป บ้าง แล้ว ที่ ตรง นั้น สำรวจ ใจ ตัว เอง จะ 
พบ วา่ ไม ่กวดัแกวง่ วก วน ทัง้ วนั อยา่ง เคย และ นัน่เอง คณุ สามารถ เริม่ นบั หนึง่ จาก การ 
เปรียบเทียบ คุณภาพ ของ จิต จะ เห็น ความ ต่าง ระหว่าง จิต ที่ เลื่อนลอย เพราะ ไร้ ราก 
กับ จิต ที่มั่น คง เพราะ มี ราก แล้ว

การ เจริญ สติ เห็น จิต แบบ มือใหม่ นั้น ไม่ จำเป็น ต้อง เห็น ละเอียด เป็น ขณะๆ แต่ 
เอา แค่ ภาพ ใหญ่ ภาพ รวม รู้ความ แตก ต่าง ระหว่าง จิต วัน นี้ กับ จิต เมื่อ วาน เมื่อ วาน 
ไร้ รากฐาน วัน นี้ มี การ งาน ก็ นับ ว่า ใช้ได้ แล้ว ได้ชื่อ ว่า เห็น จิต จริงๆ เหมือน กัน รู้ ได้ 
เหมอืน กนั วา่ จติ ไม่ ใช่ ตวั ตน ที ่บงัคบั ได้ ดงั ใจ แต่ เปน็ ผลลพัธ์ อนั เกดิ จาก ตน้เหตุ อะไร 
บาง อย่าง กับ ทั้ง มิ ใช่ จะ ต้อง ดำรง อยู่ ใน ภาวะ ใด ภาวะ หนึ่ง ตลอด กาล มัน สุดแต่ เรา 
จะ เลือก เดิน ไป ทาง ไหน

กล่าว ถึง ความ มั่นคง ทาง ใจ ไป แล้ว ก็ ต้อง ไม่ ละเลย ที่ จะ กล่าว ถึง ความ สว่าง ทาง จิต 
ควบ คู ่ไป ดว้ย แม ้จติใจ มัน่คง ด ีแต ่ก ็อาจ รูส้กึ แหง้แลง้ ได ้และ ไม ่เกือ้กลู กบั การ เจรญิสต ิ
พูด ง่ายๆ คือ หาก ไม่ ยอม ทำบุญ เอา เสีย เลย คุณ ไม่ อาจ รู้สึก แช่มชื่น เบิกบาน และ 
เกิด กำลังใจ ใน ชีวิต มาก พอ จะ ปลูก สติ ให้ เจริญ ขึ้น
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The Legend Of 1900 – เรือที่ไม่ปลอดภัย
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

เขาเกิดบนเรือกลางทะเล โตบนเรือ และตายบนเรือ โดยไม่ยอมลงจากเรือเพื่อ 
เข้าเมืองเลยแม้สักครั้งเดียว!

แง่คิดจากหนัง
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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นึกถึงประวัติพระภิกษุและแม่ชีที่เจ็บป่วยแล้วใช้การภาวนา ท่านเล่าว่า 
กายปวดก็เรื่องของกาย ใจไม่ทุกข์ตาม ยังมีสต ิ รู้ตัวตลอดเวลา  
ถ้าเราทำได้บ้างก็คงดี แต่ตอนนี้เอาแค่ตั้งนะโม ยังไม่ไหว 

ถ้าเพียงแต่ย้อนกลับไปได ้ จะเอาเวลาที่เคยใช้อย่างประมาท  
มาฝึกฝนอบรมตน หาสาระให้แก่ตนเอง ใช้เวลาให้คุ้มค่า

หลายชั่วโมงผ่านไป หมอศัลย์ตรวจไม่พบลักษณะของโรคไส้ติ่งอักเสบ  
หมอนรีเวชถูกตามมาประเมิน พบถุงน้ำในรังไข ่ ขนาดค่อนข้างโต 
ถ้าคุณนวลตรวจร่างกายสม่ำเสมอ น่าจะตรวจพบรักษาหายไปแล้ว 

แผนการรักษาคือให้ยาฮอร์โมน ยาแก้ปวด แล้วสังเกตอาการ  
ถ้าตอบสนองต่อการรักษาดี ก็หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเลยค่ะ

เปรียบชีวิตกับการเดินทาง ร่างกายคงเปรียบดั่งเรือให้ข้ามฝั่ง 
ระหว่างอาศัยเรือลำนี้ ช่วยระวังรักษา ถนอมใช้ตามสมควร

ดูแลพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐาน  
เช่น อาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย  
การจัดการกับความเครียด ควรตรวจสุขภาพเป็นระยะ  
คุณผู้หญิงควรตรวจเฉพาะของสตรีสม่ำเสมอ 

ชีวิตนี ้ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน  
วันนี้จวบจนวันสุดท้าย ที่ไม่ทราบอีกนานเท่าไร  
ใช้ชีวิตทุกวันอย่างไม่ประมาทนะคะ

คำแนะนำการตรวจร่างกายเฉพาะของสุภาพสตรี  
จากเวบไทยคลินิคมาฝากกันค่ะ

http://www.thaiclinic.com/medbible/cacervix_check.html

สารบัญ	
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คน ไทย ส่วน ใหญ่ จะ นึกถึง การ ทำบุญ ด้วย เงิน ความ จริง คุณ ทำบุญ ได้ ตลอด เวลา 
โดย ไม ่ตอ้ง ใช ้เงนิ แมแ้ต่ บาท เดยีว แค่ คดิ ด ีมอง โลก ใน แง ่ด ีเมือ่ ใด ใจ ก ็เปน็ บญุ เปน็ กศุล 
แล้ว ขอ ให้ สังเกต เถิด ถ้า โกรธ ใคร แรงๆ พอ เขา ขอโทษ แล้ว คุณ เต็มใจ ให้อภัย จะ รู้สึก 
โปร่ง โล่ง จิตใจ สบาย และ เหมือน เห็น โลก สว่าง ขึ้น นั่นแหละ คือ ปรากฏการณ์ ทาง จิต 
กุศล จิต ย่อม ฉาย สว่าง จน รู้ ได้ เฉพาะ ตน

และ หาก ฉลาด ทาง จติ มาก เขา้ คณุ ยอ่ม คดิ ได ้ดว้ย ตน เอง วา่ ทำไม ตอ้ง รอ ให ้คูก่รณ ีมา 
ขอโทษ แลว้ จติ คณุ ถงึ จะ ได ้สวา่ง กบั เขา สู้ คดิ ใหอ้ภยั เปน็ ทาน เสยี เดีย๋วนี้ ไม ่ด ีกวา่ หรอื? 
คิด ได้ เดี๋ยวนี้ ก็ สว่าง ได้ เดี๋ยวนี้ สุข กาย สบาย ใจ เป็น ประโยชน์ กับ ตัว เอง อยู่ เห็นๆ

ทาง ทำบุญ มี มากมาย หลายหลาก จาระไน ไม่ หมด ทำ อย่างไร ก็ได้ ให้ ใจ ชุ่มชื่น ไม่ 
ว่า จะ เป็นการ สละ ทรัพย์ สละ ความ แค้น สละ แรง สละ เวลา สละ หัวคิด ช่วย ใคร ต่อ 
ใคร สมยั นี ้ม ีอนิ เต อรเ์นต็ ยิง่ ทำ งา่ย ครบั ลอง หา ธรรมะ ดีๆ  ไป ชี ้ทาง สวา่ง กบั คน ตอ้งการ 
ทีพ่ึง่ ทาง ใจ ตาม เวบ็ บอรด์ ตา่งๆ ก็ ถอืวา่ ได ้บญุ ขัน้ สงู แลว้ ทำให้ มาก และ สมำ่เสมอ ยอ่ม 
ไข แสง ให้ จิต สว่าง เป็น ปกติ พร้อม จะ เจริญ สติ ยิ่งๆขึ้น ไป

 

คำ ถาม ที่ สอง – ทราบ ว่า ใน คัมภีร ์บันทึก ไว้ เกี่ยว กับ พระ ฉัน นะ ที่ ฆ่า ตัว ตาย และ 
สามารถ บรรลุ อรหัตผล ก่อน ตาย จึง เกิด ความ สับสน ว่า ตกลง การ ฆ่า ตัว ตาย เป็น 
บุญ หรือ เป็น บาป กัน แน่?

เรือ่ง เลา่ เกีย่ว กบั พระ ฉนั นะ ซึง่ เปน็ คน รบั ใช ้เกา่ แก ่ของ พระพทุธเจา้ นี ้ตอ้ง ทำความ 
เขา้ใจ กนัให้ ดีๆ  นะ ครบั ไม่ เชน่ นัน้ จะ กลาย เปน็ความ จดจำ วา่ ใคร กไ็ด้ ที ่ฆา่ ตวั ตาย ม ีสทิธิ ์
ถึง นิพพาน กัน หมด

ใน ‘ฉนั นสตูร ’ พระพทุธเจา้ ตรสั ไว้ เปน็ บท สรปุ โดย ยอ่ คอื บคุคล ใด ทิง้ กาย นี ้แลว้ 
ไม่ เข้าไป สู่ ความ มี กาย อื่น ไม่ พึง ถูก ตำหนิ ด้วย ประการ ทั้งปวง แม้ พระ ฉัน นะ จะ ยัง ถูก 
ตระกลู ของ ตน ตำหน ิที ่ฆา่ ตวั ตาย แต ่พระ ฉนั นะ ก ็ไม ่ไป สู ่ความ เปน็ คน ของ ตระกลู ใด 
อีก แล้ว สำหรับ อริยะ จึง ไม่ ใช่ เรื่อง น่า ตำหนิ อีก
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เพื่อ เข้าใจ ว่า ทำไม ใกล้ ตาย พระ ฉัน นะ จึง ทำใจ ไม่ ให้ มี กาย อื่น ได้ เรา ต้อง ทราบ 
พื้น หลัง ของ พระ ฉัน นะ ว่า ท่าน เริ่ม ได้ ปัญญา จาก พระ อานนท์ ซึ่ง เป็น ผู้ ติดตาม ของ 
พระพุทธเจ้า พระ อานนท์ เคย สอน พระ ฉัน นะ ไว้ ใจความ สรุป ย่อ คือ …

โลก นี ้จะ ม ีหรอื ไม ่ม ีขึน้ อยู ่กบั วา่ ม ีอาการ ยดึ หรอื ไม ่ยดึ ใช ่วา่ โลก จะ ตอ้ง ม ีอยู ่หรอื ไม ่
มี อยู่ โดย ตัว ของ มัน เอง ข้าง เดียว ตราบ ใด ยัง อุปาทาน ว่า ‘มี โลก ’ และ ‘มี เรา ’ ก็ ย่อม 
เป็น โอกาส แห่ง การ ทะยานอยาก ที่ จะ ทำ ดี ทำ ชั่ว เพื่อ ตัว เรา ซึ่ง ก็ ย่อม เกิด ภพ ชาติ เกิด 
โลก อย่าง นี้ ให้ เสวย ผล ดี ผล ชั่ว ที่ ทำ ไว้ ต่อ เมื่อ ทำลาย อุปาทาน ว่า มี โลก และ มี เรา เสีย ได้ 
ก็ จะ ไม่ เห็น กาย ใจ เป็น อะไร อื่น นอกจาก ทุกข์ มี แต่ ทุกข์ เท่านั้น ที่ เกิด ขึ้น ด้วย เหตุ มี แต่ 
ทุกข์ เท่านั้น ที่ ดับ ไป เพราะ หมด เหตุ

พระ ฉัน นะ เข้าใจ ธรรมะ ชั้น สูง ดัง กล่าว อย่าง แจ่มแจ้ง ต่อ มา หลังจาก นั้น ท่าน ป่วย 
หนกั ปวด หวั ปวด ทอ้ง อยา่ง รนุแรง ราวกบั โดน ใคร บบี ศรีษะ ดว้ย คมี ใหญ ่หรอื เหมอืน 
โดน ใคร เอา มีด คว้านท้อง ก็ ไม่ ปาน

ใน เวลา เข้า ด้าย เข้า เข็ม เช่น นั้น พระ ฉัน นะ ยัง ได้ พระ สา รี บุตร ซึ่ง เป็น มือขวา ของ 
พระพุทธเจ้า มา ช่วย โปรด อีก โดย การ โปรด ของ ท่าน เป็นการ ยิง คำ ถาม ว่า จนถึง ป่านนี้ 
ท่าน ยัง ยึด อยู่ ไหม ว่าการ เห็น ทาง ตา การ ได้ยิน ทาง ห ูการ ได้ กลิ่น ทาง จมูก การ ลิม้ รส 
ทาง ลิ้น การ แตะต้อง ทาง กาย ตลอด จน การ คิด นึก ด้วย ใจ ว่าเป็น เรา เป็น ของ เรา

ด้วย จิต อัน ไร้ ความ ยินดี ใน กาย ใจ เป็น ที่สุด พระ ฉัน นะ ตอบ ตาม ซื่อ อย่าง หนักแน่น 
ว่า ท่าน ไม่ รู้สึก ว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ กระทั่ง ใจ เป็น ตัว ท่าน หรือ เป็น ของ 
ท่าน อีก แล้ว และ เพราะ เลิก ยึด ธรรม ที่ เกิด ดับ พระ ฉัน นะ จึง เห็น ธรรม ที่ ไม่ เกิด ไม่ 
ดับ ไม่ มี การ อุบัติ ไม่ มี การ แตก ทำลาย สม ดัง ที่ พระพุทธเจ้า ตรัส กับ พระ สา รี บุตร 
ใน ภายหลัง ว่า พระ ฉัน นะ ได้ พยากรณ์ ความ เป็น ผู้ ไม่ เกิด อีก ของ ตน เอง ต่อหน้า พระ 
สา รี บุตร แล้ว

สรปุ คอื พระพทุธเจา้ ทา่น ยนืยนั คต ิที ่ไป ของ พระ ฉนั นะ วา่ ไม ่ม ีอกี แลว้ และ ทา่น เปน็ 
พระ อรหันต์ จิต บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ก่อน จะ ‘ทิ้ง กาย ’ นี้ ของ ท่าน ด้วย มีด ไม่ ใช่ ฆ่า ตัว 
ตาย ขณะ มี จิต เศร้าหมอง แต่ อย่าง ใด ผู้ พ้น โลก แห่ง บุญ บาป ย่อม กระทำ อะไรๆโดย 
สัก แต่ เป็น กิริยา ไม่ เป็น บุญ หรือ เป็น บาป อีก ต่อ ไป
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คุณนวล สาววัยทำงานที่ดูกระฉับกระเฉง สนุกกับงาน มุ่งสร้างหลักฐาน 
เก็บออมเพื่ออนาคตของลูก ดูเหมือนชีวิตมาตรฐานของใครๆ ทั่วไป

เธอทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ รับประทานอาหารไม่เหมาะสม 
ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักเกินก็ซื้อยาลดความอ้วนกลุ่มที่มีผลเสีย 
ต่อต่อมธัยรอยด์ ผลคือชีพจรเต้นเร็ว ใจสั่น หงุดหงิดโมโหง่าย

เธอนอนน้ำตาไหลด้วยความปวด ปนความวิตก หรือฉันกำลังจะตาย  
ลูกก็เล็ก หนี้สินก็ม ี บ้านอาจถูกยึด ค่ารักษาจะหาจากไหน  
เธอไม่ได้เก็บออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน ไม่มีแผนสำรองเผื่อเหตุไม่คาดฝัน

ถอนสะอื้น งอคู้กอดขาตัวเองเหมือนกลับไปเป็นเด็กหญิงเล็กๆ  
คิดถึงพ่อแม่ที่ยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณ นานๆไปกราบทีก็เถียงท่านอีก 
คิดถึงลูกที่ติดพี่เลี้ยงมากกว่าแม่ คิดถึงคำพูดประชดสาม ี  
คำบอกรัก ขอบคุณ ขอโทษ ที่ยังติดค้างต่อกัน

ความเครียดในชีวิตประจำวัน ร่วมกับผลจากยา และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ด ี  
พ่นพิษให้ระบายความหงุดหงิดใส่คนรอบข้างเป็นประจำ 
วันเวลาที่ผ่านไปแล้ว ต่อให้น้ำตารดจนหมดกายก็ย้อนกลับมาแก้ไม่ได้

ถ้ามีโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้ง ขอใช้ชีวิตใหม่ให้คุ้มค่ากว่านี้ 
ขอโอกาสกลับไปดูแลผู้มีพระคุณ ให้เวลากับคนสำคัญที่เรารักมากกว่านี ้  
ดูแลพ่อแม่ชรา กอดลูกให้มากขึ้น จัดสรรเงินทองให้ดีกว่านี ้

ใจกระสับกระส่ายทรมานนัก สลับภาพวันโน้น วันนี ้ ให้วุ่นวาย  
วินาทีสุดท้ายที่มีแต่ไฟสุมทรวงร้อนขนาดนี้ สุคติภูมิคงไกลเกินเอื้อม

นึกถึงคำสอนครูบาอาจารย์ที่เคยฟัง  
การภาวนาที่เคยฝึกแบบย่อๆ หย่อนๆ  
ยังจำความเย็นสบายจากภายในได้รางๆ ความสุขจากความสงบระงับ  
จำได้ว่าเคยหัด “ดู” ดูเฉยๆ แล้วจะดับไปเอง 
นานมาแล้วที่เคยฝึกต่อเนื่อง ยามโกรธ แปลกนัก แค่ดูก็ค่อยๆ ดับเอง
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วิธีที่ดีที่สุดคือ ให้งดน้ำงดอาหารดูอาการในโรงพยาบาล 
คำถามที่แพทย์เจอบ่อยที่สุดคือ คุณนวลเป็นไส้ติ่งอักเสบได้ไหม

โรคไส้ติ่งอักเสบ มักไข้ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ถ่ายเหลว  
(หรือไม่ถ่ายก็ได้้) ตรวจพบหน้าท้องตึง ลำไส้บีบตัวน้อยลง  
ปวดรอบสะดือแล้วย้ายไปท้องน้อยข้างขวา  
ถ้าไส้ติ่งของใครอยู่ลึก อาจปวดหลังคล้ายโรคไตอักเสบก็ยังได ้  
กดหน้าท้องเจ็บ แต่ปล่อยมือแล้วเจ็บกว่า แสดงถึงการอับเสบ  
หรืออาจมีไส้ติ่งแตกไปแล้วก็ได ้

อาการข้างต้นคือประวัต ิ “คลาสสิค” ของโรคไส้ติ่งอักเสบ 
แต่ยังมีคนไข้อีกมาก ที่อาการไม่เหมือนแบบนี ้  
หรือกว่าจะแสดงอาการชัดเจนแบบนี้ อาจอีกหลายชั่วโมงถัดไปก็ได้ 
เพราะ “ไม่มีอะไรแน่นอนใน Medicine”

เรื่องราวแบบนี้ ถ้าเราอ่านเจอในวารสารสุขภาพจะไม่รู้สึกอะไรเลย  
แต่ถ้าเป็นเรื่องราวของคนที่เรารัก หรือตัวเราเอง จะเกิดคำถามเสมอ

“คนไข้ปวดจะแย่แล้ว ทำไมไม่รีบให้ยาแก้ปวด ไม่เห็นให้ยาอะไรเลย”  
“ทำไมไม่ผ่าตัดไปเลยจะได้หาย ให้นอนรออย่างนี้ไปอีกนานเท่าไร” 

ความเจ็บปวด ความกังวล ความกลัว ภาระค่าใช้จ่าย การหยุดงาน 
งานเอกสาร สิทธิบัตรต่างๆ ลูกที่บ้านใครจะเลี้ยง หนี้สินก็ต้องจ่าย 
ปัญหาต่างๆ มากมายที่ทั้งครอบครัวต้องเผชิญร่วมกัน 

ถ้าเปรียบชีวิตกับการเดินทาง การที่แพทย์วินิจฉัยโรคและรักษาให้ไม่ได ้  
คงเหมือนหลงเข้าดินแดนที่ไม่รู้จักชื่อ ไม่มีแผนที ่ ไม่รู้ทิศทางเดินต่อ

แม้จะทราบดี วลีที่ฟังจนชิน เส้นทางชีวิตนี ้  
เราทุกคนต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพราก ต้องสูญเสีย  
สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

ก่อนจะถึงวันนั้น เตรียมตัวพร้อมรับแล้วหรือยัง 
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ไม่ อยาก จะ เชื่อ เลย

กรณี เฉพาะ ตน ของ – สระ เอ
อาชีพ – โปรแกรม เมอร์
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – เขียน โปรแกรม ให้ บริษัท บาง ช่วง ต้อง หมกมุ่น อยู่ กับ การ คิด 
แก้ ปัญหา ให้ เพื่อน ร่วม งาน มาก กว่า การ ทำ งาน ของ ตัว เอง ให้ เสร็จ โดย ไม่ มีค วาม ดี 
ความชอบ มาก กว่า ใคร เขา

 

คำ ถาม แรก – ได้ยิน ว่า ถ้า จะ เจริญ สติ ให้ ได้ ผล จริง ต้อง มี สัมมาทิฏฐิ คือ ตั้ง ความ 
เชื่อ ไว้ ใน เรื่อง กรรมวิบาก และ นรก สวรรค์ กับ อดีตชาติ เสีย ก่อน ใช่ ไหม? ทุกวันนี้ 
ผม ไม่ เต็มใจ ที่ จะ เชื่อ เวลา ใคร บอก ว่า ทำ ดี ได้ ดี ทำ ชั่ว ได้ ชั่ว เพราะ หลักฐาน ที่ เห็น 
อยู่ ทนโท่ คือ คน ชั่ว มัน ได้ ดี ส่วน คน ดี กลับ ตก ระกำ ลำบาก และ เมื่อ ไม่ อาจ ทำใจ ให้ 
เชื่อ กรรมวิบาก ที่ เห็น ได้ กับ ตาบ นโลก แล้ว จะ ให้ เชื่อ นรก สวรรค์ ที่ มอง ไม่ เห็น ได้ 
อย่างไร?

การ เจริญ สติ ตาม แบบฉบับ ของ พระพุทธเจ้า นั้น เป็น ไป เพื่อ เห็น ความ จริง อย่าง ที่ 
อริยะ เห็น และ ความ จริง ที่ พวก ท่าน เห็น ก็ เน้น เกี่ยว กับ กาย ใจ นี้ ไม่ ใช่ นรก สวรรค์ 

ธรรมชาติ อัน ยอด เยี่ยม ที่สุด ไม่ ใช่ สวรรค์ นะ ครับ แต่ เป็น พระ นิพพาน และ 
พระพุทธเจ้า ตรัส ไว้ ชัด ว่า เครื่องมือ ที่ จะ พา ไป เห็น นิพพาน ได้แก ่กาย ใจ อัน ตั้ง อยู่ เป็น 
ปกติ ธรรมดา ของ พวก เรา นี้ เอง สิ่ง ที่ เรา ไม่ ต้อง แกล้ง เชื่อ ก็ คือ กาย ใจ เป็น ของ มัน อยู่ 
อย่าง นี้ ทุก อย่าง ต้อง เปลี่ยนแปลง ไป หมด นับ แต่ ลม หายใจ อิริยาบถ ความ รู้สึก 
นึกคิด และ สภา วจิต สังเกต ดู ตรง ไหน ก็ จะ เห็น ความ จริง ตรง นั้น

ยิ่ง สังเกต มาก ขึ้น เท่าไร ก็ ยิ่ง เข้า ใกล้ พระ นิพพาน เข้าไป ทุกที เพราะ จิต ค่อยๆ ถอย 
ค่อยๆ ถอน ตัว จาก ความ เชื่อ ผิดๆว่า กาย ใจ เที่ยง กาย ใจ ทน กาย ใจ เป็น บุคคล ตัว ตน 
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เราเขา สิ่ง ที่ จะ ทำให้ คุณ มีแก่ใจ เจริญ สติ เฝ้า สังเกต กาย ใจ อยู่ ก็ คือ การ ทำความ 
เข้าใจ ให้ ตรง กับ ความ จริง ว่า สุข ที่แท้ คือ การ รู้ กาย ใจ จน ปล่อย วาง ไม่ ใช่ ยึด กาย ใจ 
เหมือน ผูก โซ่ ล่าม ตัว เอง ไว้ กับ กอง ทุกข์

ความ เขา้ใจ ที ่ถกู อยา่ง นี ้แหละ ครบั คอื ‘สมัมาทฏิฐิ ’ ถา้ คณุ จะ มอง สมัมา ทฏิฐวิา่เปน็ 
‘ความ เชื่อ ’ อย่าง น้อย ก็ เป็นความ เชื่อ ที่ ตั้งต้น ด้วย ของ จริง คิด ตาม ได้ พิสูจน์ ได้ อย่าง 
รวดเรว็ แค ่เหน็ ลม หายใจ ไม ่เทีย่ง ได ้เดีย๋วนี ้ก ็ปลอ่ย วาง ลม หายใจ ได ้เดีย๋วนี ้เลย ไมต่อ้ง 
รอ กัน นาน

หรอื ถา้ ด ีกวา่ นัน้ คอื คราว หนา้ พอ โกรธ ใคร แลว้ เหน็ โทสะ โดย ความ เปน็ ของ เกดิขึน้ 
ด้วย เหตุ แล้ว ดับ ลง ได้ เอง เป็น ธรรมดา เหมือน กอง ไฟ ค่อยๆ มอด ลง เมื่อ หมด เชื้อ คุณ 
ก็ จะ ‘หาย โกรธ ’ ด้วย อีก วิธี หนึ่ง ที่ แตก ต่าง ไป อย่าง สิ้นเชิง คือ หาย โกรธ อย่าง รู้ ว่า 
หายโกรธ ไม่ ใช่ หาย โกรธ แบบ มึนๆ ไม่ รู้ ไม่ เห็น ดัง เคย

โกรธ อย่าง รู้ และ หาย โกรธ อย่าง รู้ จะ นำ ไป สู่ ความ รู้ ประจักษ์ ว่า จิต มัน โกรธ 
ไม่ใช่ มี ตัว คุณ เป็น ผู้ โกรธ จิต มัน อึดอัด เป็น ทุกข์ ไม่ ใช่ มี ตัว คุณ เป็น คน ทุกข์ ความ 
โกรธ เกิดขึ้น ด้วย เหตุ ใด เหตุ หนึ่ง เป็น ธรรมดา เมื่อ เหตุ นั้น ดับ ลง ความ โกรธ ก็ ย่อม ดับ 
ลง ตาม เป็นธรรมดา ไม่ ได้ มี ใคร อยู่ ตรง นั้น จะ เป็น ขณะ ไฟ โกรธ กำลัง ลุก โพลง หรือ 
มอดดับลง

หาก มี แรง ผลัก ดัน มาก พอ ค่อยๆ ดู เข้า มา ใน กาย ใจ ไป เรื่อยๆ นาน เข้า กาย ใจ ก็ 
ปรากฏ ชัด ขึ้น ตาม วัน เดือน ปี ที่ ผ่าน ไป และ แล้ว ใน ที่สุด ก็ อาจ ถึง วัน ที่ คุณ สามารถ มอง 
ชีวิต โดยรวม เป็น ภาวะ อะไร ก้อน หนึ่ง มี จุด เริ่ม ต้น มี จุด สิ้นสุด

ด้วย สติ ที่ เจริญ ขึ้น เต็มที่ จิต ใหญ่ จน เห็น รูปชี วิ ตเป็น ของ เล็ก เป็น เพียง นิมิต ที่ รู้ได้ 
ด้วย จิต ตรง นั้น คุณ จะ เริ่ม สำเหนียก ทราบ ว่า ต้อง มี เหตุ ปัจจัย อื่น ใน อดีต ที่ เป็น ตัว 
กำหนด ให้ มา เข้า ท้อง พ่อ ท้อง แม่คู่ นี้ และ ตกแต่ง รูปชี วิ ตให้ ได้ ดี หรือ ตกยาก หยาบ 
หรือ ประณีต

ปัจจัย ใน อดีต ที่ ว่า ก็ คือ ภาวะ ก่อน เกิด เป็น กาย นี้ ซึ่ง ก็ คือ กาย อื่น มี พฤติกรรม 
แบบอื่น หรือ กรรม อันเป็น ขาว เป็น ดำ สอดคล้อง กัน กับ อัตภาพ ปัจจุบัน และ แม้ กาย 
ใจ อื่น อันเป็น ของ ที่ ถูก ลืม ทิ้ง ไว้ ใน อดีต ก็ มี จุด เริ่ม ต้น และ จุด สิ้นสุด เช่น กัน
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ของฝากจากหมอ

สิ่งที่ไม่แน่นอน คือ สิ่งที่แน่นอน
โดย พิมพการัง

คุณนวลปวดท้องจนไม่อยากลุกเดิน 
เพื่อนร่วมงานเห็นท่าไม่ดี จึงช่วยกันนำเธอส่งโรงพยาบาล

จากประวัติและตรวจร่างกาย จะได้ข้อมูลระดับหนึ่ง 
ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด หรือ เอ็กซเรย์ 
ค่อยวินิจฉัยโรคและรักษา แต่บ่อยครั้งก็ยังวินิจฉัยไม่ได้เสียที 

เพราะร่างกายมนุษย์มีระบบซับซ้อน ไม่ตรงไปตรงมา เปลี่ยนแปลงง่าย 
อาการแบบเดียวกันอาจเป็นได้หลายโรค  
ในทางกลับกัน โรคเดียวกันอาจมาด้วยหลายอาการ  
จนมีคำพูดติดปากตั้งแต่สมัยเรียนว่า “ไม่มีอะไรแน่นอนใน Medicine”

สตรีวัย ๓๘ ป ี ปวดท้อง อาจเป็นได้ตั้งแต่ลำไส้อักเสบ  
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เนื้องอกมดลูก ไส้ติ่งอักเสบ หรืออื่นๆ ก็ได้ค่ะ

ผลการตรวจทุกอย่างของคุณนวลก้ำกึ่ง ยังระบุอะไรไม่ได ้  

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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พอได้รับข้อความนี้ผ่านทางมือถือ ฝ่ายชายเริ่มที่จะรู้สึกกังวลไม่สบายใจ ได้ส่ง 
ข้อความกลับไปถามเหตุผลว่าทำไม ฝ่ายหญิงก็ได้ให้เหตุผลว่า ช่วงนี้ฝ่ายชาย 
ไม่ค่อยมีเวลาให ้ และหลังๆ ก็ดูเหมือนว่าความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีให้นั้นมันหายไป 
ฝ่ายหญิงรู้สึกลังเล และสับสน คิดว่ากลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมน่าจะดีกว่า  
ฝ่ายชายนิ่งครุ่นคิดเกี่ยวกับข้อความที่ได้รับอยู่ครู่หนึ่ง เวลาผ่านไปไม่นานก็เริ่ม 
เดินทางออกจากอาคารเรียนเพื่อกลับหอพัก ระหว่างที่ขี่จักรยานกลับ ในใจก็ 
คิดถึงเรื่องข้อความ ขณะที่ถึงถนนสี่แยกซึ่งใช้เป็นเส้นทางกลับหอพักนั้นเอง ฝ่าย 
ชายมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อตอนกำลังข้ามถนน มองไปทางซ้ายเห็นแสงไฟรถยนต์ 
เคลื่อนใกล้เข้ามา และแล้ว...

แน่นอนครับว่าในเรื่องนี้ฝ่ายหญิงส่งข้อความมา มิได้มีเจตนาที่จะบอกเลิก 
แต่อย่างใด เพียงแต่ที่จะส่งมาหลอกกันเล่นๆ สนุกๆ ตามเทศกาลเฉยๆ ฝ่ายหญิง 
อาจจะไม่เคยคาดคิด หรือคิดไม่ถึงหรอกว่าฝ่ายชายคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ด้วย 
ความที่เป็นคนคิดมาก ก็เลยเผลอตัว คิดไปตลอดทางกลับหอพัก จนสุดท้ายเพิ่ง 
จะรู้สึกตัวเมื่อมีรถยนต์วิ่งมาจากทางซ้ายมือ 

ลองสมมติกันดูนะครับว่า ถ้าเหตุการณ์ถัดจากนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม ่
คาดหวัง ฝ่ายชายประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ ไม่ว่าจะหนักหรือเบา แน่นอนครับว่า 
เมื่อฝ่ายหญิงรู้เรื่อง ตัวเองคงอยู่ไม่เป็นสุขแน ่ เพราะเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ที่มี 
เจตนาเพื่อที่จะเล่นสนุกสนานกับเทศกาลนั้น ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับคนที่ 
เธอมีความรู้สึกดีๆ ให้ ความรู้สึกนี้จะคงอยู่กับหญิงสาวนานเท่าใด ไม่มีใครรู้  
ทว่าคราวนี้ยังโชคดีที่สุดท้ายฝ่ายชายไม่เป็นอะไร เพราะว่ารถยนต์คันนั้นคงจะเห็น
แล้วว่ามีคนจะข้ามถนนแถมไม่ได้ดูตาม้าตาเรือ ขี่จักรยานตัดหน้ามาเสียอย่างนั้น 
ก็ถือว่าเป็นโชคดีไป

ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่า คนที่โชคดีแบบนี้จะมีสักกี่คน เพียงการหลอกล้อเล่น 
ที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ นั้น บางทีอาจจะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่เล็กอย่างที่เราคิดก็ได ้

ใน “เทศกาลคนโง”่ นัน้แทจ้รงิแลว้คนทีถ่กูหลอก “โง”่ หรอืวา่คนทีห่ลอก “โง”่ 
กันแน ่ผมเชื่อว่าทุกท่านคงมีคำตอบกันอยู่ในใจแล้วนะครับ

สารบัญ	
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กาย ใจ ก็ เหมือน ภาวะ ทาง ธรรมชาติ ทั้งหลาย ที่ คลี่คลาย จาก สภาพ หนึ่ง ไป สู่ สภาพ 
อื่น อยู่ ตลอด เวลา สืบ ทอด เป็น ปฏิกิริยา ลูกโซ่ หา จุด เริ่ม ต้น ไม่ เจอ และ หา ที่สุด มิได้ 
วน เกิด เวียน ตาย ล่อ ให้ หลง ยึด ว่าเป็น เรา จนกว่า จะ มี สัก กาย ใจ หนึ่ง ที่ ได้ รับ การ 
ช่วยเหลือ ชี้ ให้ เห็น ว่า กาย ใจ ไม่ ใช่ เรา แล้ว มีแก่ใจ พอ จะ เจริญ สติ รู้ กายใจ กระทั่ง 
ประจักษ์ แจ้งความ จริง ว่า กาย ใจ ไม่ ใช่ เรา จริงๆ ด้วย นั่นเอง จึง ถึง จุดจบ ของ 
ภาพลวงตา เฉพาะ ตน

สรุป คือ ตอน นี้ ไม่ ต้อง หลอก ตัว เอง ให้ เชื่อ ทั้งที่ ยัง ไม่ อยาก เชื่อ เพียง ยก เอา ของ จริง 
ตรง หน้า มา เป็น ตัวตั้ง สติ เมื่อ สติ เจริญ ก็ จะ เห็น ของ จริง ที่ เหลือ ไป เอง ครับ หวัง ว่า คง 
สบาย ใจ พอ จะ เริ่ม ลงมือ ได้ แล้ว แต่ ถ้า อยาก เรียก ร้อง ให้ ชาว พุทธ เลิก เชื่อ นรก สวรรค์ 
ทั้งหมด เสีย ก่อน คุณ จึง จะ ลง ใจ พอ จะ เริ่ม ปฏิบัติ อัน นี้ ก็ คง ต้อง ยุติ แค่ ที่ ความ เชื่อ 
เฉพาะ ตน คง ไป ให้ ถึง ความ รู้ เฉพาะ ตน ไม่ ได้ เช่น กัน

 

คำ ถาม ที่ สอง – เป็น คน ที่ เจอ เหตุการณ์ แย่ๆหรือ ร้ายๆบ่อย มาก ทำให้ มอง อะไร 
ไม่ ดี ไป หมด ใคร เข้า มา ใน ชีวิต ก็ นึก ไว้ ก่อน ว่า จะ มา หา ประโยชน์ จาก เรา ทั้งที่ เรา ก็ 
แน่ใจ ว่า แต่ ไหน แต่ ไร ไม่ เคย คิด เอาเปรียบ ใคร เช่น นี้ จะ ให้ เจริญ สติ ด้วย วิธี ยอมรับ 
ความจริง ว่า ชีวติ ต้อง เจอ แต ่เรือ่ง แย่ๆ ต้อง รู้สกึ แย่ๆเสมอ ใช ่ไหม? สิง่ ที่ ผม เชือ่ ก็ คือ 
เรา ควร โตต้อบ กบั คน ที ่รา้ย กบั เรา เสยี บา้ง ไม่ เชน่ นัน้ เขา คง ไดใ้จ และ เอา อกี และ ถา้ 
ยงั ตอ้ง โตต้อบ กบั พวก รา้ยๆแบบ สมนำ้สมเนือ้ ชาติ นี ้ผม คง ไม ่ม ีวนั ได ้เปน็ อรยิบคุคล 
อยู่ ดี

คุณ โต้ตอบ กับ คน ที่ ร้าย กับ คุณ ได้ ตาม ความ เหมาะสม แต่ ไม่ จำเป็น ต้อง โกรธ หรือ 
อาจ โกรธ แต่ ก็ เอา ความ โกรธ มา ดู ให้ เห็น ความ ไม่ เที่ยง ได้

การ เจริญ สติ นั้น ต้อง เป็น ไป ด้วย ท่าที ของ อริยะ คือ มี พฤติกรรม เยี่ยง อารยชน 
ไม่ใช่ อนารยชน

ก็ อารยชน เขา คิด พูด และ ทำ กัน อย่างไร? ตั้งต้น กัน ที่ ความ คิด คือ ไม่ อยาก 
เบียดเบียน ใคร เมื่อ ใจ ไม่ อยาก เบียดเบียน ย่อม พูด จา และ กระทำ การ โดย ละม่อม 
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เป็นไป เพื่อ ความ ปรองดอง ไม่ ใช่ เพื่อ การ ทำร้าย ร่างกาย หรือ กระทั่ง จิตใจ ใคร เมื่อ 
เกดิ เรือ่ง หรอื ถกู เบยีดเบยีน ถกู เอาเปรยีบ ก็ พดู จา และ กระทำ การ เพือ่ เปลีย่น รา้ย 
ให้ กลาย เป็น ดี ได้ โดย เลือก ที่ จะ เป็นน้ำ เย็น สลาย คราบ สกปรก มิ ใช่ ไฟ ทำลาย ล้าง 
สิ่ง ที่ ขวางหู ขวาง ตา ตรง หน้า ให้ สิ้น ซาก

พฤตกิรรม เยีย่ง อารยชน ไม ่ได ้เกดิ จาก สญัชาตญาณ ที ่ตดิตวั มา แต่ ตอ้ง เกดิ จาก การ 
ตัง้ ความ เขา้ใจ ไว ้ให ้ถกู วา่การ ทำ ด ียอ่ม ได ้ด ีที ่ใจ อยา่ง นอ้ย ทีส่ดุ ใจ ก ็ใส พอ จะ เจรญิสต ิ
สามารถ เห็น ความ ไม่ เที่ยง ของ ไฟ โทสะ แล้ว ก็ สามารถ เห็น ทาง ออก ที่ ดี ที่สุด ของ 
ปัญหา เฉพาะหน้า

อนารยชน ย่อม อ่าน ตัว เอง ไม่ ออก จิตใจ ขุ่นมัว ห่อ หุ้ม ด้วย ความ อาฆาต พยาบาท 
ซึ่ง ก็ แปล ว่าความ โกรธ จะ ไม่ หาย ไป ให้ ดู และ ประตู ทาง ออก ดีๆ ก็ จะ ไม่ เปิด ให้ เห็น ด้วย 
นี่ ก็ เป็น อีก ‘ความ เข้าใจ ’ หนึ่ง ที่ ไม่ อิง ความ เชื่อ ใดๆ เมื่อ เจริญ สติ จน แยกแยะ ออก 
ว่า วิถี แห่ง อารยะ และ อนารยะ แตก ต่าง กัน อย่างไร ก็ จะ เกิด ความ ฉลาด ทาง จิต เลือก 
ดำเนิน ตาม วิถี แห่ง อารยะ มาก ขึ้น เป็น ผล ให้ สติ เจริญ ยิ่งๆขึ้น กระทั่ง ถึง ซึ่ง ความ เป็น 
อริยบุคคล ใน วัน หนึ่ง

เห็น ไหม ครับ อะไรๆเริ่ม ต้น จาก ความ เข้าใจ ให้ ถูก ต้อง ทั้งนั้น เลย และ วัน หนึ่ง เมื่อ 
เขา้ใจ ถูก ต้อง ตรง จรงิ เสมอ กับ อรยิบุคคล คณุ ก็ เปน็ หนึง่ ใน ผู้ มี สิทธิ์ เปน็ อรยิบุคคล แบบ 
ไม่ ต้อง รอ เงื่อนไข ชีวิต แบบ ใหม่ แต่ อย่าง ใด ทั้งสิ้น

ดังตฤณ

สารบัญ 
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สัพเพเหระธรรม

April Fool’s Day
โดย Big

สวสัดีครบั วนันีว้นัทีท่กุทา่นไดอ้า่นบทความนีอ้าจจะเลยวนัเทศกาลของตะวนัตก 
เทศกาลหนึ่งที่เรียกว่า April Fool’s Day ไปแล้ว จากการสืบค้นข้อมูลการแปลชื่อ 
จากอนิเตอรเ์นต็ในบางเวบ็ไซตแ์ลว้ แปลวา่ “เทศกาลคนโง”่ แตโ่ดยสว่นตวัแลว้ผมคดิวา่ 
คนที่ได้โกหกหรือว่าหลอกคนอื่นๆ ในเทศกาลนี้ต่างหากที่ได้ชื่อว่า “โง่” มิใช่ 
ตัวคนที่ถูกหลอกแต่อย่างใด 

เทศกาลคนโง่ตรงกับวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี พอถึงวันนี้ หลายคนก็จะ 
มีการเล่นแกล้งเพื่อน แกล้งคนอื่น บางคนถึงกับแกล้งไม่เลือกหน้า หลอกคนอื่น 
ไปแบบกระจายเป็นวงกว้าง (เช่นการปล่อยข่าวในอินเตอร์เน็ต) ยิ่งหลอกคนได้มาก 
ยิ่งแกล้งคนได้มาก ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนือชั้น มีความสนุกและสะใจ ซึ่งด้วยความ 
รู้สึกแบบนี้นั้นเจ้าตัวหารู้ไม่ว่าตัวเองได้ทำผิดครั้งใหญ่ไปแล้ว นั่นคือการผิดศีลห้า 
ข้อที่สี ่ในส่วนของการพูดเท็จ พูดไม่จริง 

ด้วยความบังเอิญและตั้งใจที่วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง เลยขอใช้บรรยากาศ 
“เทศกาลคนโง่” เล่าเรื่องสั้นๆ สะกิดความคิดกันสักหน่อย แน่นอนว่าเป็นเรื่องที ่
เขียนขึ้นจากเค้าโครงเรื่องจริง แต่มีบางส่วนที่แต่งเติมบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ
ชัดขึ้น เรื่องราวมีดังต่อไปนี้ครับ

เรื่องมีอยู่ว่า มีวัยรุ่นชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่หนึ่งคบกันเป็นแฟนมานานระยะหนึ่ง 
แล้ว ปกติแล้วสองคนนี้ก็รักกันดี ระหว่างคบกันก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดเกิดขึ้น  
สองคนช่วยกันดูแลความสัมพันธ์กันดีอยู่เรื่อยมา ถึงแม้ว่าพักหลังๆ นั้นฝ่ายชาย 
จะค่อนข้างยุ่งกับธุระส่วนตัวมาก ไม่ค่อยมีเวลาให้กับฝ่ายหญิงนัก แต่เมื่อถึง 
“เทศกาลคนโง่” หรือว่า “April Fool’s Day” ตกค่ำฝ่ายหญิงก็ส่งข้อความมาหา 
ฝ่ายชาย มีใจความสำคัญว่า “นับแต่วันนี้ไป ขอให้พวกเราทั้งสองคน กลับไปเป็น 
สถานะเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมดีกว่านะ เพราะว่าเราสองคนนั้นไม่เหมาะที่จะคบ
กันเป็นแฟน” 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ต่อไปแผ่นดินอาจจมลง 
ไม่มีพื้นที่ให้ขึ้นสูงไปกว่านี้ 
แต่ตราบเท่าที่ยังมีการผลักดันตนเอง 
ก็จะมีพื้นที่ทางวิญญาณสูงขึ้นไปไม่จำกัด

พี่ดังตฤณสอนน้อง
แบ่งปันโดย ศดานัน

�
โลกมนุษย์คือแหล่งสำคัญ 
ที่เราจะได้เรียนรู้เรื่อง “ทุกข์” และการ “ดับทุกข์”  
ขอเพียงมีใจกล้าที่จะเรียนรู ้  
ไม่ผลักไส ไม่กลัวทุกข ์ เรียนรู้ด้วยใจซื่อ  
จากความทุกข์ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู ่ และดับไปรอบตัว 
ไม่มีใครหนีทุกข์ได ้  
เพราะ “ทุกข์” คือความจริงที่เป็นของประจำโลก  
แต่เชื่อหรือไม่ เราสามารถเป็นสุขได ้  
จากการเรียนรู้ทุกข์นี่แหละ

จาก แง่คิดจากหนัง “Sad movie – ที่ใดมีรัก...” โดย ชลนิล

�
ถ้าใจอ่อนน้อม ก็จะแสดงออกมา 
ด้วยกิริยาท่าทางที่นุ่มนวล น่ามอง น่าชื่นชม  
ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนั้น  
ย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน 

จาก สัพเพเหระธรรม “ธรรมะจากคู่ชีวิต” โดย Deejayxz
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ข่าวน่ากลุ้ม

เฮ้อ! – หนุ่ม ๓๒ กลับ มา เยี่ยม บ้าน หลัง ทำ งาน ที่ ต่าง ประเทศ มี เงินเดือน คิด เป็น 
เงิน ไทย ตั้ง เกือบ ห้า หมื่น บาท ยัง อุตส่าห์ ติด พนัน บอล กระทั่ง ต้อง ฆ่า ตัว ตาย แถม 
ตอน จะ ฆ่า ตัว ตาย ก็ ไม่ มี อาการ ว่า จะ ทำร้าย ตน เอง มี การ เดิน ยิ้ม ผ่าน หน้า เมีย เข้า 
ห้อง นอน ลูก สับ ไก ปืน โป้ง เข้าหน้า อก ตน เอง ตายคาที่ ทิ้ง ศพ ให้ ลูก เมีย วิ่ง มา แบก 
ภาระ จัดการ ต่อ ไป

แต่ละ ครั้ง ที่ คุณ โยน เงิน ลง ไป ใน กอง พนัน คุณ ได้ โยน ความ ดี งาม แบบ มนุษย์ ทิ้ง ไป 
ด้วย ที ละ น้อย แบบ ไม่ รู้ เนื้อ รู้ตัว!

พูด เกินไป หรือ เปล่า? เปล่า ครับ! มัน เป็น อย่าง นั้น จริงๆ หาก เคย มี ประสบการณ์ 
ตรง มา ก่อน ก็ ขอ ให้ ลอง ทบทวน ดู ว่า สิ่ง ที่ ผม จะ พูด ต่อ ไป นี้ เป็นความ จริง ไหม

เมื่อ เริ่ม ต้น ย่าง เข้า สู่ บรรยากาศ ของ การ พนัน ขันต่อ โดย เฉพาะ ใน บ่อน หรือ ใน 
ห้องหับ ลับหู ลับตา คน คุณ จะ รู้สึก ถึง ความ กดดัน ของ การ จ้อง จะ เอา เงิน กัน ที่ บีบ ให้ 
คุณ อึดอัด แม้ ผู้คน ใน นั้น จะ ทักทาย สรวลเสเฮฮา คุณ ก็ จะ ไม่ ปลอดโปร่ง โล่ง ใจ เต็มที่ 
ก็ แล้ว การ เข้าไป เป็น ส่วน หนึ่ง ใน เขต ทึบ ทึม ชวน อึดอัด น่า จะ ทำให้ คุณ โน้ม เอียง ไป 
คิดถึง เรื่อง ดี หรือ เรื่อง ร้าย เล่า?

ใน ที่ ที่ มี แต่ การ ชิง ได้ ชิง เสีย ย่อม แห้งแล้ง จาก กระแสน้ำ ใจ แทบ ไม่ มีค วาม เมตตา 
ปราน ีให ้สมัผสั ที ่นัน่ ก ็แลว้ การ เขา้ไป เปน็ สว่น หนึง่ ใน เขต แลง้ นำ้ใจ นา่ จะ ทำให้ นำ้ใจ 
ของ คุณ มี มาก ขึ้น หรือ ลด ลง เล่า?

ใน ที่ ที่ ผู้คน เต็ม ไป ด้วย ความ หวาดระแวง กลัว ถูก โกง ย่อม ขุ่น คลั่ก ด้วย รังสี อำมหิต 
เหมอืน พรอ้ม จะ เอาเรือ่ง กนั เมือ่ จบั ได ้วา่ อกี ฝา่ย ตกุตกิ หรอื ไม ่ก ็พรอ้ม จะ เปน็ ฝา่ย ตกุตกิ 
เสีย เอง เมื่อ สบ ช่อง ก็ แล้ว การ เข้าไป เป็น ส่วน หนึ่ง ใน เขต พร้อม จะ โกง และ พร้อม จะ 
เอาเรื่อง น่า จะ ทำให้ ใจ คุณ สะอาด หรือ สกปรก กว่า เดิม เล่า?
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ที่ พูด มา ทั้งหมด ข้าง ต้น นี้ แค่ เริ่ม ต้น ย่าง เข้าไป ใน เขต ของ การ พนัน ขันต่อ นะ 
ครับ!

เมื่อ หลวมตัว ถูก พลัง อบายมุข ดูด เข้า ประตู บ่อน เพียง ก้าว เดียว คุณ จะ เริ่ม หน้ามืด 
ท ีละ นอ้ย กวา่ จะ รูต้วั อกี ท ีก ็เจอ หลมุ ดำ ดดู เขา้ไป เสีย่ง ดวง กบั อะไร สกั อยา่ง ดว้ย ความ 
คาด หวัง ว่า จะ เป็น ฝ่าย ได้ พวก ที่ ดวง กำลัง จะ ลง เหว ลึก นั้น มัก เล่น ได้ ง่ายๆ หรือ 
กระทั่ง ได้ มาก ตั้งแต่ เล่น ตา แรกๆ เขา จะ เกิด ความ เชื่อ ผิดๆว่า ตน เอง มี โชค ใน ทาง 
พนัน ซึ่ง กว่า จะ รู้ ว่า คิด ผิด ก็ จวน หมดตัว รอมร่อ

หลมุ ดำ ของ การ พนนั จะ สบู อะไร ดีๆ  ไป จาก ชวีติ คณุ ท ีละ นอ้ย ไม ่วา่ จะ เปน็ สต ิยัง้ คดิ 
พลัง แห่ง ความ มี ชีวิตชีวา ไป จนกระทั่ง ความ สามารถ ใน การ เงย หน้า มอง ขึ้น สูง!

อย่า ว่า แต่ เงินเดือน ตั้ง เกือบ ห้า หมื่น อย่าง หนุ่ม ใน ข่าว นี้ เลย ถ้า คิด จะ ใช้ ทุน ต่อ ทุน 
ทาง ลัด แล้ว แม้ มี เป็น ร้อย ล้าน ผี พนัน ก็ บงการ ให้ คุณ ทุ่ม หมด หน้าตัก ทั้ง ร้อย ล้าน ที่ มี 
เมื่อ ถึง ขีด สุด ของ ความ หน้ามืด!

การ ยืน่ เงนิ เขา้ โตะ๊ พนนั แตล่ะ ครัง้ เปรยีบ เหมอืน การ ยืน่ ขอ้ มอื ให ้นรก ผกู โซ ่ลา่ม ขอ้ 
มอื ท ีละ เสน้ ตอน แรกๆเหมอืน โซ่ บางๆ จะ ดิน้ เมือ่ ใด ก ็หลดุ เมือ่นัน้ กระทัง่ เริม่ ผกู หนกั 
เป็น สิบ เป็น ร้อย เส้น นั่นแหละ คุณ ถึง ตระหนัก ว่า ไม่ มี แรง สะบัด ดิ้น ได้ หลุด เสีย แล้ว …

คน ที่ ตาย เพราะ การ พนัน เกือบ ทุก คน กล่าว ใน ช่วง เริ่ม ต้น เสมอ ว่า พวก เขา รู้จัก 
หยุด รู้จัก พอ ที่ เล่น ก็ แค่ เอา สนุก พอ ผ่อนคลาย และ จุด ประกาย ความ หวัง ที่ สดชื่น ชั่ว 
ครั้ง ชั่วคราว เท่านั้น เหมือนๆกัน ไป หมด

มี การ เปิดเผย ว่า ใน เมือง ใหญ่ ที่ เล่น พนัน กัน ได้ อย่าง ถูก กฎหมาย เช่น ลา สเวกัส 
แอ ตแลน ติ กซิตี้ กับ รีโน่ นั้น มี อัตรา การ ฆ่า ตัว ตาย สูง กว่า เมือง ขนาด เดียวกัน ที่ การ 
พนัน เป็น สิ่ง ผิดก ฎหมาย และ น่า สนใจ ที่ นัก ฆ่า ตัว ตาย ใน เมือง เหล่า นี้ เป็น พวก 
นักท่องเที่ยว เสีย มิ ใช่ น้อย

การ พนัน เป็น เส้นทาง ไป สู่ ความ ชั่ว ร้าย และ การ ตาย ไม่ ดี เชื่อ ข่าว เถอะ ครับ!
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คำคมชวนคิด

“บุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง  
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดๆ  
นักปราชญ์สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญ”

คาถาธรรมบท ปาปวรรคที ่ ๙
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก

จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที ่ ๒๕
สืบค้นข้อมูล จาก http://84000.org

�
จิตเห็นสิ่งใดเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา 
ก็จะมีความคลายจากอาการยึดติดสิ่งนั้น 
ทั้งในแง่ที่นึกว่ามันเป็นตัวเรา 
ทั้งในแง่ที่อยากได้มันมาครอง 
ยิ่งเห็นความเกิดดับมากขึ้นเท่าไร 
ก็ยิ่งส่งตนไปยังธรรมมากขึ้นเท่านั้น 
คือฝักใฝ่พากเพียรรู้อยู่ในขอบเขตกายใจ 
ทั้งส่วนที่หยาบและส่วนที่ละเอียดยิ่งๆขึ้นไป

พี่ดังตฤณสอนน้อง
สรรหามาฝากโดย แค้ท

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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http://www.hamanan.com/flower/flower6/dsc11638.jpg

ดอกดาวดึงส์

๏ ดาวเอ๋ยดาวดึงส์ สรวงทิพย์ซึ่งโสภิศวิจิตรจรัส 
เป็นดินแดนรื่นรมย์โสมนัส สถานสถิตเหล่าสัตว์ผู้กอปรดี

แต่สวรรค์อันงามไซร้ก็ไม่เที่ยง ถือเป็นเพียงจุดผ่อนพักชั่วคราวนี้ 
อย่าเพียงหมายอยู่แดนสรวงอันโสภี เร่งหลีกหนีการเกิดตายให้ได้เอย

�
สำหรับ สืบ ค้น คำ ศัพท์

พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิต ยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

พจนานุกรม พุทธ ศาสตร์ ฉบับ ประมวล ธรรม 
และ พจนานุกรม พุทธ ศาสตร์ ฉบับ ประมวล ศัพท์ 
http://84000.org/tipitaka/dic/
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เฮ้อ! – สี่ โจ๋รุมปล้น สจ๊วต ทุบ เละ จม กอง เลือด แถม กล้อน ผม หมด หัว ประจาน 
ตอ้ง เยบ็ เกอืบ รอ้ย เข็ม เหต ุเพราะ ววิาท ตอ่ รอง ราคา คา่ บริการ ไม้ ป่า เดียวกนั ไม่ เป็น 
ที่ พอใจ ด่าทอ กัน จน เป็น เรื่อง โจ๋เห็น สจ๊วตมา ตามลำพัง ประกอบ กับ เป็น บริเวณ 
เปลี่ยว ข้าง สวน สาธารณะ เลย รุม สกรัม รูด ทรัพย์ มี ค่า ทั้งหมด ก่อน หลบ หนี ไป แล้ว 
ถูก ตาม จับ ได้ ใน ที่สุด

ธุรกิจ ซื้อ ความ อาย ไม่ ว่า จะ เป็น ชาย ซื้อ หญิง หญิง ซื้อ ชาย หรือ ชาย ซื้อ ชาย ที่ เริ่ม 
แพรห่ลาย มาก ขึน้ เรือ่ยๆ นัน้ ตอ้ง ยอม รบั วา่ ม ีมา นาน และ จะ ไม่ หมด ไป จาก โลก เพยีง 
แต ่คนใน โลก ไมค่อ่ย ตระหนกั ความ จรงิ เกีย่ว กบั ธรุกจิ ประเภท นี ้ด ีนกั วา่เปน็ แหลง่ เพาะ 
กรรม ชนิด ใด ขึ้น ได้ บ้าง

คน เรา เมื่อ หมด ความ อาย ก ็ย่อม มี แนวโน้ม ที่ จะ ขาด ความ ละอาย ใน การ ก่อ บาป 
ยิ่ง บริการ ทาง เพศ นั้น ถ้า คิด ดีๆ แล้ว ไม่ ใช่ ฝ่าย ขาย ฝ่าย เดียว ที่ หมด ความ อาย แม้ 
ฝ่าย ซื้อ ถ้า ซื้อ บ่อยๆ ก็ หมด ความ อาย เข้าให้ ได้ เหมือน กัน

เหตุผล ที่ คน เรา ควร มี คู่ นอน เป็น ของ ตน เอง นั้น อาจ ดู ได้ จาก ปัญหา ที่ เกิด จาก การ 
ซื้อขาย บริการ ทาง เพศ นี่แหละ มนุษย์ เป็น สิ่ง มี ชีวิต ที่ มีค วาม อาย อยาก ปกปิด อวัยวะ 
เพศ ของ ตน เอง ไม ่ให ้เปน็ ที ่รบั รู ้โดย ทัว่ไป แม ้เดก็ๆถา้ ถกู แก ้ผา้ ลอ่นจอ้น เบือ้งหนา้ สายตา 
เพื่อนๆ ก็ แทบ อยาก แทรก แผ่นดิน หนี หาย ไป เดี๋ยว นั้น

เมือ่ โต ขึน้ เปน็ วยัรุน่ เดก็ หนุม่ มกั ฮดึฮดั อยาก ลอง ของ จรงิ ซึง่ ปจัจบุนั หา แหลง่ ขาย 
ได้ ง่าย ใกล้ เคียง กับ ร้าน ขาย ส้มตำ เข้าไป ทุกที แล้ว ลอง ดู ความ เป็น จริง สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น ใน 
ระยะ แรกๆคือ ความ อาย ความ ขลาด ความ ไม่ คุ้น ด้วย กัน ทั้งสิ้น แต่ พอ เที่ยว บ่อย ขึ้น 
ก็ น่า คิด ถาม ตัว เอง ว่าความ อาย และ ความ ขลาด หาย ไป ไหน หมด จึง เปลื้อง ผ้า อวด 
เครื่อง เพศ ให้ คน แปลก หน้า เห็น และ ทำ อะไรๆได้โดย ไม่ ต้อง ทำความ รู้จัก กัน ก่อน?

ตาม ที ่ถกู ใน ความ รูส้กึ ของ มนษุย์ ปกต ิคน หนึง่ ใน สมยั ที ่ชาย หญงิ ม ีสทิธ ิเทา่เทยีม กนั 
หาก จะ ม ีใคร ตอ้ง เหน็ ของลบั ของ ตน ก ็ควร เปน็ คน สนทิ ชดิ เชือ้ ที ่อยา่ง นอ้ย คบหา กนั ใน 
ฐานะ คน พเิศษ ม ีสทิธิ ์รูเ้หน็ รา่งกาย ของ กนัและกนั เพราะ ให้ สทิธิ์ ครอบครอง กาย แก่ 
กันและกัน ใช้ ชีวิต ร่วม กัน อยู่ ร่วม บ้าน เดียวกัน นอน เตียง เดียวกัน

แต่ เมื่อ กิจกรรม ทาง เพศ เกิด ขึ้น กับ คน แปลก หน้า ได้ เรื่อยๆ ความ อาย อันเป็น 
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ความ รู้สึก ผิด ปกติ ย่อม ถูก ปรับ เปลี่ยน เป็นความ รู้สึก ชิน ชา และ เมื่อ ชิน ชา กับ เรื่อง 
เพศ สาธารณะ จิต ย่อม ถูก ปรุง แต่ง ให้ เห็น ผู้คน ทั้งหลาย กลาย เป็น เพียง วัตถุ ทาง 
เพศ ไม่ มี ค่า ไม่ มี ราคา มาก ไป กว่า นั้น

คน เรา เมื่อ ไม่ เห็น คน ด้วย กัน มาก กว่า ความ เป็น ที่ ตั้ง ของ อวัยวะ เพศ จะ เกิด อะไร 
ขึ้น?

มอง ลง ไป ใน จิตใจ มนุษย์ จะ เห็น ว่า เรื่อง เพศ เป็น เรื่อง ของ สันดาน ดิบ เป็น 
สัญชาตญาณ ขั้น พื้นฐาน จึง จัด อยู่ ฝ่าย ต่ำ พอ จิต ฝักใฝ่ กับ ฝ่าย ต่ำ เป็น ปกติ ก็ ย่อม มี 
ชีวิต บน พื้นฐาน ของ สันดาน ดิบ หรือ สัญชาตญาณ ขั้น พื้นฐาน

การ ตอ่ รอง ราคา การ ทำให ้รูส้กึ วา่ โดน ดถูกู วา่ ม ีราคา ตำ่ ตลอด จน การ โดน เหนบ็แนม 
ลอ้เลยีน ทาง เพศ ชนดิ จี ้ใจดำ ยอ่ม นำ ไป สู ่การ เกดิ ปาก เสยีง กนั งา่ย ทีส่ดุ และ คน เรา เมือ่ 
หนา้มดื ดว้ย บท ววิาท ทาง เพศ ก็ ยอ่ม ขดุ เอา สนัดาน ดบิ มา ใช ้โดย ไม ่ตอ้ง ยบัยัง้ชัง่ใจ เฉก 
เช่น ที่ ไม่ ต้อง ยับยั้งชั่งใจ กับ การ มี อะไร กับ คน แปลก หน้า ได้ ทุกเมื่อเชื่อวัน

โจใ๋น ขา่ว อายุ ยงั นอ้ย มาก ตาม เกณฑ์ คอื ยงั ไม ่พน้ วยั เรยีน การ จบักมุ ตวั พวก เขา ไป 
ลงโทษ ตาม กฎหมายอาญา คลา้ย เปน็ เพยีง การ ประกาศ วา่ เรา สญู เสยี เยาวชน กลุม่ นี ้ไป 
แน่ๆ แลว้ คง ไม ่ม ีสกั กี ่คน ที ่เหน็ ชอ่ง ทาง วา่ จะ สาด แสงสวา่ง ลง ไป ใน ชวีติ ของ พวก เขา ได้ 
อย่างไร ออก จาก คุก ตะราง แล้ว จะ เอา ความ รู้ ที่ไหน มา ทำ กิน แบบ อื่น

พวก เรา หวัง รอ ว่า วัน หนึ่ง คน ทั้ง โลก คง เบื่อ เรื่อง ทาง เพศ ไม่ ต้อง ซื้อขาย บริการ ทาง 
เพศ กนั ไป เอง เรือ่ง ตอ้ง หา้ม ที ่ไม ่อาจ หา้ม พรรค ์นี ้ถา้ เหน็ กนั จรงิๆ วา่เปน็ ปญัหา สงัคม ก ็
ตอ้ง ชว่ย กนั แก ้โดย กลุม่ ที ่ม ีโอกาส ทาง สงัคม สงู กวา่ หาก กลุม่ ที ่ม ีโอกาส เลอืก จะ เลอืก 
ใช้ ชีวิต ทาง เพศ ให้ ถูก ต้อง กับ คู่ ของ ตน มี คู่ครอง เป็นฝั่งเป็นฝา และ ตั้งใจ รักษา ศีล 
ข้อ สาม ให้ สะอาด ก็ จะ เป็นการ ลด ปริมาณ การ ซื้อ ซึ่ง ก็ จะ ส่ง ผล ให้ ปริมาณ ใน การ 
ขาย พลอย ถูก ฉุด ให้ ลด ตาม

คุณ ทำลาย ตลาด ทาง เพศ ไม่ ได้ แต่ ไม่ ปล่อย ให้ ตลาด ขยาย ตัว ลุกลาม มา ถึง บ้าน 
ของ คุณ ได้ ครับ!

ดังตฤณ สารบัญ 
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ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ
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ดอกลา (ดอกสุพรรณิการ์)

๏ ดอกเอ๋ยดอกลา นามผกาดลจิตคิดประสงค์ 
ขอลาจากกิเลสตั้งเจตจำนง โลภโกรธหลงเกาะกินใจให้จากจร

จะเฝ้าหมั่นตามรู้ดูกายจิต กิเลสเกาะไม่ติดไม่ทุกข์ร้อน 
ขอลาจากพรากอำลาแบบถาวร นิรันดรวิมุตติสุขสิ้นทุกข์เอย

�
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กวีธรรม

เราคือใคร แล้วใครคือเรา
โดย ตรงประเด็น

๏ “เราคือใคร...ใครคือเรา”เล่าเพื่อนเอ๋ย? คำเฉลยของปัญหาน่าฉงน 
รูปนามขันธ์นั้นหาใช่ใครสักคน ไยสับสนมี “เรา-ใคร” ให้วุ่นวาย

จิตหยุดปรุงเห็นกระจ่างว่างอย่างยิ่ง จึงละทิ้งสิ่งสมมุติหยุดซัดส่าย 
ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเบาสบาย โอ้สหาย! เลิกสงสัย “ใคร” หรือ “เรา”

มีสติรู้พร้อมพรัก “สักแต่ว่า” หมดปัญหาแจ้งโลกสิ้นโศกเศร้า 
เห็นกระแสเหตุปัจจัยไม่มัวเมา ไม่ใช่เขาไม่ใช่ข้าไม่ใช่ใคร

ละความเห็นที่ผิดว่าเป็นเรา แล้วจักเห็นเป็นเขาฤาไฉน 
สิ้นสุดทุกข์ร่มเย็นพ้นเวรภัย เกิดปัญญาตาใจได้เห็นธรรม

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ไดอารี่หมอดู

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๔๐
โดย หมอพีร์

สวสัดี คะ่ ทกุ คน ที ่ตดิตาม อา่น ได อา รี ่หมอด ูกอ่น อืน่ ตอ้ง ขอ ประกาศ เรือ่ง ควิ อกี ครัง้ 
หนึ่ง นะ คะ คือ ทาง เรา พบ ปัญหา เรื่อง ของ การ จอง คิว หลาย เรื่อง เนื่องจาก มีค นติดต่อ 
มา ดดู วง คอ่นขา้ง เยอะ ทำให ้ไม ่สามารถ ให ้ควิ ได ้เรว็ ตาม ที ่ตอ้งการ และ ยงั ม ีขอ้ บกพรอ่ง 
ใน เรื่อง การ รับ คิว ทำให้ บาง คน ไม่ ได้ รับ คิว เพื่อ ดูด วง 

ปัญหา ที่ พบ มาก ที่สุด คือ 

๑. สื่อสาร กับ คน รับ คิว ไม่ รู้ เรื่อง 

ปกติ พีร์จะ ให ้น้อง สาว เป็น คน รับ โทรศัพท์ โดย ให ้ฝาก เบอร ์ไว ้ก่อน และ ทาง เรา จะ 
ติดต่อ กลับ เอง เมื่อ ถึง คิว ถ้า ไม่ ฝาก เบอร์ ไว้ จะ ไม่ ได้ รับ คิว ค่ะ มี หลาย คนโท รมาบ อก ว่า 
ตอ้งการ ที ่จะ ดดู วง เลย ก ็จะ ไมค่อ่ย ม ีควิ ให ้คะ่ และ ถา้ ไม ่ฝาก เบอร ์โทร เพือ่ ตดิตอ่ กลบัไว ้
พอ โทร มา ถาม ครั้ง ที่ สอง ว่า คิว ว่าง ไหม น้อง สาว พีร์จะ บอก ว่า คิว เต็ม แล้ว

สำหรบั บาง คน จะ ไม ่ฝาก เบอร ์ไว ้หรอื บาง ครัง้ บอก วา่ จะ ขอ จอง เดอืน หนา้ นอ้งสาว 
จะ ตอบ ว่า คิว ยัง ไม่ ออก และ น้อง สาว จะ บอก ว่า ให้ ฝาก เบอร์ ไว้ มี หลาย ๆ  คน มัก จะ 
ไม่ ฝาก ไว้ เลย ทำให้ เข้าใจ ผิด ว่าไม่ได้ คิว สำหรับ บาง คน ที่ มี เรื่อง ด่วน จริง ๆ  ให้ แจ้ง กับ 
น้องสาว ไว้ ได้ ว่า มี เรื่อง ด่วน ต้องการ เร็ว นิดหนึ่ง ได้ ค่ะ 

๒. เมื่อ ติดต่อ กลับ ไป ไม่ มีค นรับ โทรศัพท์ หรือ เบอร์ ที่ ติดต่อ กลับ เป็น คนละ เบอร์ 
กับ คน ที่ ติดต่อ มา

ลกูคา้ บาง ทา่น อาจ จะ ไม ่ทราบ วา่เปน็ เบอร ์ของ ใคร เลย ไม ่ได ้สนใจ ตดิตอ่ โทร กลบัมา 
หรือ บางที โทร กลับ ไป ก็ มัก จะ ปิด เครื่อง สำหรับ บาง คน ที่ จอง มา นาน แล้ว ไม่ เคย ได้ คิว 
ให้ บอก น้อง สาว ได้ เลย ค่ะ ว่า เคย จอง หลาย รอบ ไม่ เคย ได้ เลย จะ จัด ให้ ก่อน ค่ะ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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๓. นัด ไว้ ไม่ มา ตาม นัด 

ทาง เรา จะ โทร ไป เตอืน นดั กอ่น หนึง่ วนั อยู ่แลว้ ถา้ ม ีธรุะ ดว่น หรอื มา ไมท่นั สามารถ 
เลื่อน ได้โดย ไม่ ต้อง รอ คิว ค่ะ แต ่บาง คน ที่ บอก ว่า จะ มา แต่ ไม่ มา และ ไม่ โทร มา แจ้ง อีก 
เลย กรณี นี้ พบ บ่อย มาก เลย ค่ะ ซึ่ง จะ ทำให้ คิว ว่าง ไป ทำให้ คน ที่ อยาก ดูด วง มาก จะ 
ไม่ ได้ ดู ถ้า โทร แจ้ง เข้า มา จะ ทำให้ ทาง เรา สามารถ นัดหมาย ท่าน อื่น แทน ได้ ค่ะ ไม่ ต้อง 
กลัว ว่า จะ โวยวาย กลับ นะ คะ เข้าใจ ค่ะ เพราะ ชีวิต คน เรา ไม่ สามารถ ทำ อะไร อย่าง ที่ 
ตั้งใจ ไว้ ร้อย เปอร์เซ็นต์ สำหรับ บาง คน อาจ จะ โชค ดี ได้ คิว เร็ว เพราะ โทร มา ตอน ที่ อีก 
คน แจ้ง ว่า ไม่ มา พอดี 

๔. คน ที่ อยู่ ไกล เช่น ต่าง จังหวัด ต่าง ประเทศ สามารถ โทร นัด ดูด วง ทางโท รศัพท์ 
ได้โดย ไม่ ต้อง มา พบ ค่ะ เพราะ ปรกติ จะ มี ลูกค้า ที่ อยู่ ต่าง ประเทศ โทร มา ดูด วง อยู่ แล้ว 
แต่ ส่วน ใหญ่ จะ มี ปัญหา คือ นัด ไว้ ไม่ โทร มา เหมือน กัน ค่ะ

ต้อง ขอโทษ จริง ๆ  นะ คะ สำหรับ คน ที่ จอง คิว ไม่ ได้ ถ้า ยัง มีค วาม ประสงค์ อยาก ดู 
กรุณา โทร มา เช็ค ใหม่ บอก กับ น้อง ว่า โทร มา หลาย รอบ แล้ว ยัง ไม่ ได้ คิว เลย จะ ให้ สิทธิ์ 
ลง คิว ล่วงหน้า ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ

สำหรับ เรื่องราว ของ อาทิตย์ นี้ คิด มา เป็น อาทิตย์ ยัง คิด ไม่ ออก เลย ค่ะ ว่า จะ เขียน 
เรื่อง อะไร เลย อาศัย วิธี เดิม ๆ  คือ จะ เลือก เรื่อง ที่ เจอ ซ้ำ ๆ  กัน มา เขียน เหมือน เดิม 
คิด ว่า คง จะ เป็น ประโยชน์ ที่สุด

เรื่องราว ของ อาทิตย์ ล่า สุด ที่ เจอ คือ คน ป่วย เป็น โรค ทาง จิต ยัง ไม่ ถึง ขั้น โรคจิต 
นะคะ แต่ เป็น โรค ที่ มีค วาม บกพร่อง ทาง ใจ ได้ รับ ความ ทุกข์ ทาง ใจ ซึ่ง ไม่ สามารถ ขจัด 
ให ้ผา่นพน้ ไป ได ้ใน เวลา นัน้ ซึง่ บาง คน สามารถ หาย ได ้ใน เวลา ไม ่นาน แต ่บาง คน อาจ จะ 
ต้อง ใช้ เวลา นาน กว่า จะ หาย ซึ่ง ก็ แล้วแต่ ว่า ใคร จะ ไข ปม ปริศนา ได้ เร็ว แค่ ไหน 

คนเมอืง สมยั นี ้มคี นม ีปญัหา เรือ่ง ของ โรค ทาง จติใจ คอ่นขา้ง เยอะ มาก ซึง่ ยงั ไม ่หนกั 
ถงึ ขัน้ ที ่จะ เปน็ โรคประสาท (บา้) หรอื เปน็ โรค วกิลจรติ เพราะ บคุคล เหลา่ นี ้สว่น หนึง่ 
ยัง ทำ งาน ร่วม กับ คนใน สังคม ทั่วไป ได้ จะ มี แค่ บาง ช่วง เวลา ที่ จิตใจ ของ พวก เขา เกิด 
ปญัหา ขึน้ บาง คน จะ ปว่ย ทาง จติใจ แค่ ชว่ง สัน้ ๆ  แต่ บาง คน ยงั ไม่ สามารถ ไข ปม ปรศินา 
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ด ูไป เกดิ ความ สงสาร เขา มาก เลย จติใจ ของ เขา เหมอืน โดน มดี ของ คน อืน่ แทง เขา้ไป 
หนึง่ ดา้ม จติใจ ของ เขา เอง ก ็หยบิ ขวาน จาม เขา้ไป กลาง อก ตวั เอง อกี รอบ จงึ ทำให้ ทกุข์ 
ขนาด นี้ ซึ่ง ล้วน เป็น ผล ของ กรรม ที่ ทำ มา ทั้งนั้น 

การ คิด เอา เอง ว่าย อม รับ กรรม ได้ กับ การ ที่ จิต ยอม รับ ว่าเป็น กรรม ได้โดย แท้จริง 
นั้น แตก ต่าง กัน มาก การ เกิด ใน สังคม ยุค ใหม่ คน เชื่อ เรื่อง กฎแห่งกรรม น้อย ลง เห็น 
กรรม เป็น เรื่อง งมงาย เวลา ต้อง เจอ เรื่อง ร้าย ๆ  กับ ชีวิต มัก จะ โทษ แต่ คน อื่น ว่า เขา ทำ 
เรา ไม่ เคย เห็น ความ ผิด ของ ตัว เอง เลย 

พี่ ผู้ชาย คน นี้ มีค วาม เชื่อ เรื่อง กรรม คิด ว่า ตัว เอง รับ ได้ แต่ พอ ต้อง ใช้กรรม ยัง 
กระเทือน ขนาด นี้ คิด ดู สิ คะ ว่า คน อื่นๆ ที่ ไม่ เคย ฝึก ให้ จิตใจ เชื่อ ว่า สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น เป็น 
กรรม ของ ตัว เอง มา เลย จะ หนัก กว่า นี้ แค่ ไหน 

อย่า ให้ ความ โชค ร้าย ที่ คุณ เจอ ผ่าน มา ใน ชีวิต เป็น สิ่ง ที่ จบ ไป ง่าย ๆ  แต่ จง เอา ความ 
โชค รา้ย ตา่ง ๆ  มา เปน็ แบบฝกึหดั ให ้จติ ยอม รบั ใน กฎแหง่กรรม และ ตอ้ง เขา้ใจ วา่ การ 
คิด เอา เอง ว่าย อม รับ ได้ กับ การ ยอม รับ ได้ จริง นั้น แตก ต่าง กัน

สารบัญ	
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พอ ไป เจอ ความ คิด ชั่ว ใน หัว จิตใจ เกิด อาการ สับสน ปน กับ อาการ กลัว บาป ไป ด้วย 
ทำให้ จิตใจ เกิด อาการ สร้าง ภพ ขึ้น มา มากมาย พอ สติ ไม่ เท่าทัน ผล ย่อม ทำให้ เครียด 
เหมือน พาย เรือ วน อยู่ ใน อ่าง ไป ไหน ไม่ ได้ หา ทาง ออก ไม่ เจอ สุดท้าย เรือ เลย จม ลง ใต้ 
อ่าง

ทำให้ พอ จิต คิด เรื่อง นี้ ขึ้น มา เลย เครียด มาก กลาย เป็น พายุ แห่ง ความ คิด มืด ดำ ไป 
หมด เลย บอก พี ่เขา วา่ ดแีลว้ ที ่คดิ ลา ออก มา อยู่ ตอ่ ไป พี ่คง หนกั มาก กวา่ นี ้อาการ แบบ 
นี้ ต้อง หนี ก่อน สู้ ต่อ ไม่ ได้ พอ ห่าง จาก ต้นเหตุ ออก มา จะ ช่วย ได้

พี่ เขา บอก ว่า จะ กลับ ไป ทำ งาน ที่ บ้าน ต่าง จังหวัด ดี ไหม ซึ่ง ใน ดวง กลับ ได้ การ อยู่ 
ต่าง จังหวัด จะ ช่วย ได้ มาก กว่า อยู่ กรุงเทพฯ จึง สนับสนุน 

และ บอก วิธี ที่ จะ ช่วย จิตใจ ของ พี่ เขา ไป ว่า ให้ เล่น กีฬา บ่อย ๆ  ด้วย และ ให้ เริ่ม ไป 
ทำบุญ เกื้อกูล สังคม เช่น เด็ก กำพร้า คน ถูก ทอดทิ้ง เด็ก ไม่ มี เงิน เรียน พอ ทำ เสร็จ ให้ 
แผ่เมตตา ให้ กับ คน ที่ ทำร้าย เรา จะ เป็น ตัว ช่วย ทาง อ้อม ให้ จิต พี่ เขา คลาย จาก ความ 
เจ็บใจ 

และ บอก เขา อีก ว่า เรา ไม่ สามารถ บังคับ จิต เรา ให้ คิด ดี ๆ  กับ ใคร ได้ ไม่ สามารถ 
บังคับ ให้ ให้อภัย ได้ พี่ ไม่ ได้ เป็น คน ไม่ ดี ใน ทาง กลับ กัน พี่ ทำ ดี ที่สุด แล้ว ที่ ไม่ ได้ ตอบโต้ 
กลับ ด้วย คำ พูด ที่ แรง ๆ  หรือ ไป ทำร้าย เขา กลับ พี่ ถือศีล ได้ ครบ นะ

ต่อ ไป นี้ พี่ ลอง ปล่อย จิตใจ ตัว เอง ไม่ ต้อง ไป บังคับใจ ให้ คิด ดี ถึง แม้ มโนกรรม กรรม 
ทาง ความ คิด จะ จัด ว่าเป็น โทษ มาก ที่สุด แต่ ถ้า เรา มี สติ ระงับ ไม่ ให้ แสดงออก มา ทาง 
กาย ทาง วาจา แสดง ว่า ยัง ไม่ บาป มาก ยัง มีค วาม เป็น คน ดี อยู่ มาก และ ยิ่ง เรา มี สติ 
รู้ ว่าความ ชั่ว เกิด ขึ้น ใน หัว จัด ว่าเป็น บุญ ชนิด หนึ่ง บุญ ของ การ มี สติ นั้น ใหญ่ กว่า บาป 
ตรง นี้ มาก ๆ  

พี่ เขา รับ รู้ ได้ ใน ระดับ หนึ่ง จิต เขา คลาย ออก จาก การ ที่ คุย กัน ตอน แรก มาก เพราะ 
ส่วน หนึ่ง พี่ เขา เคย ฝึก เจริญ สติ จน เห็น กิเลส ตัว เอง เป็นบ้า ง ทุกวันนี้ เขา ก็ ยัง ทำ อยู่ เลย 
ทำให้ เขา มี สิทธิ์ จะ หาย ได้
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หา ทาง ออก ได้ อาจ จะ ต้อง ใช้ เวลา นาน กว่า จะ หาย หรือ อาจ จะ ยัง ไม่ หาย แต่ ไม่ รู้ตัว ว่า 
ตัว เอง กำลัง เป็น โรคจิต ป่วย บาง คน เริ่ม รู้ตัว ว่า ตัว เอง ผิด ปกติ จึง ไป พบ จิตแพทย์ เพื่อ 
ใช้ ยา ช่วย แต่ บาง คน ไม่ ยอม รับ ว่า ตัว เอง จิตใจ ป่วย ไม่ ยอม ไป รักษา กับ จิตแพทย์ ซึ่ง 
กลุ่มนี้ ก็ มี เยอะ เพราะ กลัว ว่า คน อื่น จะ หา ว่า ตัว เอง มี ปัญหา 

มี บาง คน ที่ ไม่ ยอม รับ ว่า ตัว เอง ป่วย แต่ ก็ ทำตัว ผิด ปกติ จาก คน ทั่วไป ซึ่ง คน ใกล้ตัว 
เท่านั้น ที่ จะ เห็น ความ ผิด ปกติ ได้ ซึ่ง พอ เจอ แบบ นี้ ก็ ต้อง ทำใจ เหมือน กัน เพราะ 
ตัวเขาเอง ไม่ ยอม รับ นอกจาก บอก ให้ คน ใกล้ ตัว เขา ช่วยเหลือ 

สังคม สมัย นี้ มีค นป่วย ทาง จิตใจ ค่อนข้าง เยอะ เพราะ เกิด มา ต้อง ต่อสู้ ดิ้นรน แย่ง ชิง 
แข่งขัน กัน ตั้งแต่ เด็ก ไม่ ว่า จะ แย่ง กัน เข้า เรียน แย่ง กัน ทำ มา หากิน แย่ง ชิง คน รัก ฯลฯ 
ทุก คน ล้วน แย่ง ชิง มา เพื่อ ความ อยู่ รอด 

ถา้ แค ่ทำ ไป เพือ่ ความ อยู ่รอด ไม ่เปน็ไร แต ่เมือ่ ไห รท่ำไป ดว้ย ความ อยาก ความ โลภ 
ความ โกรธ ความ หลง จิตใจ จะ ตกเป็น ทาส ของ กิเลส โดน กิเลส แผด เผา จน จิต มืด 

คน ยุค ใหม่ มีค วาม เจริญ ก้าวหน้า ทาง เทคโนโลยี แต่ ไม่ พัฒนา จิตใจ ให้ ก้าวหน้า ไป 
ตาม เทคโนโลยี มี ศีลธรรม ไว้ ครอง ใจน้อย ลง คนใน สังคม เลย ต้อง เป็น โรคจิต ป่วย

เคย มี ลูกค้า ที่ เป็น จิตแพทย์ มา ดูด วง เยอะ เลย เหมือน กัน มี โอกาส ได้ แลกเปลี่ยน 
ความ รู ้กนั ดว้ย จติแพทย ์ตา่ง กบั หมอด ูคอื เรยีน จบ หมอ ม ีวชิา ความ รู ้ที ่เปน็ วทิยาศาสตร ์
ห้าม ใช้ การ คาด เดา เด็ดขาด

พี่ ๆ  เขา เล่า ให้ ฟัง ว่า อาจารย์ จะ สั่งสอน ลูกศิษย์ เสมอ ว่า ห้าม ใช้เซ้นส์ เพราะ ถ้า ใช้ 
เซ้นส์ใน การ รักษา เมื่อ ไหร่ ก็ ไม่ ต่าง จาก หมอดู หรือ หมอ ไสยศาสตร์ แต่ เขา แอบ บอก 
ว่า อด ไม่ ได้ หรอก เผลอ ใช้ ทุกที แหละ พร้อม กับ หัวเราะ กัน สนุก ๆ  จิตแพทย์ จะ มี เจ โต 
อ่อน ๆ  อยู่ ใน ตัว ด้วย ค่ะ

เขา ยัง บอก อีก ว่า จิตแพทย์ ใน เมือง ไทย ยัง มี ไม่ เยอะ ประมาณ สาม พัน กว่า คน เอง 
เป็น สาขา ที่ ค่อนข้าง มีค นเรียน น้อย ไม่ แปลก ใจ เลย ค่ะ เพราะ คน ที่ จะ เรียน จบ ทำ งาน 
ทาง นี้ ได้ จิตใจ ต้อง แข็งแรง มาก พอ ไม่ อย่าง นั้น หมอ จะ บ้า ไป ก่อน คนไข้ เพราะ วัน ๆ  
ต้อง เจอ แต่ คน ที่ จิต ผิด ปกติ ไม่ ใช่ รักษา วัน เดียว จะ หาย ด้วย ซึ่ง สำหรับ ตัว พีร์เอง ทั้ง วัน 
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ยัง เจอ คน จิตใจ ปกติ มาก กว่า คน ที่ จิต ผิด ปกติ จิตใจ ยัง แอบ สะสม ขยะ ของ ลูกค้า ติด มา 
ทำให้ ตวั เอง ตอ้ง เกิด ความ ทกุข ์อย่าง ที่ เคย บอก ไว ้วา่ ถา้ ไม่ ได้ ฝึก วปิัสสนา ไม่ เจอ ครู บา 
อาจารย์ ช่วย ฉุด คง เป็นบ้า ไป ก่อน แล้ว 

พอ เหน็ จิตใจ คน ที่ เป็น จิตแพทย์ เลย ไม่ สงสยั เหมือน กัน ค่ะ เหมือนกับ ที่ พีร์เป็น เลย 
บาง ครั้ง ทุกข์ ไม่ มี สาเหตุ ใจร้อน ไม่ มี สาเหตุ หงุดหงิด ง่าย ไม่ มี สาเหตุ เป็น ผล จาก การ 
ที่ จิต ติด กิเลส ซึ่ง พี่ ๆ  ที ่เป็น จิตแพทย ์บอก ว่า โดย ส่วนตัว จิตแพทย ์ก็ ต้อง มี อาจารย ์
คอย ช่วย เหมือน กัน

แนวโน้ม คนใน สังคม คง มีค นป่วย เพิ่ม มาก ขึ้น เรื่อย ๆ  ถ้า จิตแพทย์ ไม่ เพิ่ม ขึ้น คง แย่ 
น่า ดู เลย เหมือน กัน

พูด ไป ซะยาว มา เข้า เรื่อง กัน ดี กว่า ค่ะ อย่าง อาทิตย ์ที่ ผ่าน มา เจอ พี่ ผู้ชาย คน หนึ่ง 
ที่ มี ปัญหา สุขภาพ จิต มา ดูด วง ซึ่ง หลาย คน อาจ จะ งง ว่า จิต บกพร่อง ทำไม ยัง จอง คิว 
ดูด วง ได้ อย่าง ที่ บอก ไว้ ค่ะ ว่า เวลา ที่ เขา ไม่ เกิด ปม ปัญหา ทาง จิตใจ ก็ จะ เป็น เหมือน คน 
ปกติ ทั่วไป

พี่ ผู้ชาย คน นี้ อายุ ราว สาม สิบ กว่า ๆ  มี ปัญหา จาก เจอ เพื่อน ร่วม งาน กลั่นแกล้ง ให้ 
ทำ งาน ลำบาก ใช้ คำ พูด ใช้ การก ระ ทำ ที่ กดดัน ทำให้ พี่ เขา เกิด ความเครียด อย่าง หนัก 
ไม่ สามารถ ทำ งาน ได้ เรื่อง เริ่ม มา ตั้งแต่ สิ้น ปี ที่ แล้ว กดดัน มา หลาย เดือน ล่า สุด ทน 
ไม่ไหว ต้อง ยื่น ใบลา ออก 

พี่ เขา เคย มา ดดู วง ไป ครั้ง หนึ่ง เคย บอก เขา ไป วา่ ดวง เขา เป็น ดวง สงัคม มรณะ ไม่ วา่ 
จะ ไป ทำ งาน ที่ไหน ต้อง เจอ ปัญหา เรื่อง คน จะ เจอ ศัตรู ได้ ง่าย อาจ จะ ต้อง โดน ใส่ร้าย 
หาเรื่อง ลับหลัง ถ้า เจอ ไม่ ต้อง สงสัย มัน เป็น วิบาก ที่ ติดตัว มา ใน ตอน นั้น เขา ไม่ สงสัย 
อะไร ไม่ คิดมาก เรื่อง นี้ เท่า ไหร่ ไม่ เห็น ประเด็น นี้ เป็น ประเด็น ใหญ่ บอก เขา ไป ว่า ต้อง 
พยายาม ให้อภัย ให้ ได้ นะ 

พี่ เขา ไม่ สนใจ จริง ๆ  เขา คิด ว่า ไม่ ยาก ใน การ ที่ จะ ให้อภัย แต่ พอ เขา เจอ กับ ตัว เอง 
มัน ช่าง แตก ต่าง มาก จิตใจ เจ็บปวด ทุกข์ ทรมาน ไม่ สามารถ ให้อภัย ได้ ง่าย ๆ  จิตใจ ของ 
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เขา รู้สึก ว่า ไม่ ยุติธรรม สำหรับ กรรม ที่ ได้ รับ ทำให้ จิตใจ เกิด ความ เจ็บใจ เกิด แต่ คำ ถาม 
ใน หัว ว่า ทำไม ทำไม ต้อง เจอ แบบ นี้

สิง่ ที ่ม ีอทิธพิล ตอ่ จติใจ ที ่ทำให้ พี ่เขา ไม่ สามารถ ใหอ้ภยั ได้ คอื ตัง้แต่ เกดิ มา พี ่เขา ไม่ ม ี
นิสัย ที่ จะ ไป ก้าวร้าว คิด จะ ทำร้าย ทำลาย ใคร ก่อน ได้ เลย ซึ่ง ถ้า เห็น ว่า ตัว เอง นิสัย ไม่ ดี 
มา บ้าง อาจ จะ ทำให้ ยอม รับ ได้ ง่าย ขึ้น แต่ นี่ ไม่ ใช่ เลย เป็น สิ่ง ที่ ตรงกันข้าม

บอก เขา ไป ด้วย คำ พูด สุด ฮิตว่า ความ บังเอิญ ไม่ มี ใน โลก ใบ นี้ กรรม ไม่ เคย เล่นงาน 
ผดิ ตวั กฎแหง่กรรม เทีย่งตรง ยิง่ กวา่ ศาลสถติยตุธิรรม ของ มนษุย ์ตาชัง่ ไม ่เคย เอยีง ขา้ง 
ถ้า พี่ ไม่ ผิด มา คง ไม่ มีด วง สังคม มรณะ และ ไม่ โดน ทำร้าย แบบ นี้ 

แต่ จิตใจ ของ พี่ เขา เหมือน มี กำแพง ล้อม รอบ ทำให้ คำ พูด ที่ บอก ไป ไม่ มี ผล ทำให้ 
ใจ เขา ยอม รับ ได้ แม้แต่ นิดหนึ่ง พอ เห็น อาการ แบบ นี้ เริ่ม รู้สึก ว่า พี่ เขา กำลัง เกิด อาการ 
จติใจ ปว่ย อยา่ง แนน่อน เลย พดู ออก แหย่ เขา ไป วา่ ถา้ ใหอ้ภยั ไม ่ได ้เดีย๋ว ตอ้ง พึง่ ยา หมอ 
เลยนะ เขา บอก ว่า ไป หา มา แล้ว ครับ 

รู้สึก อยู่ แล้ว ว่า ทำไม จิต เขา แปลก ๆ  แข็ง เหมือน ก้อน หิน เป็น ก้อน ทุกข์ ที่ เกิด จาก 
ความ เจ็บใจ ให้อภัย ไม่ ได้ นั่นเอง ซึ่ง เป็น อาการ ของ การ ป่วย ทาง จิต ชนิด หนึ่ง 

มอง เขา้ไป แลว้ เหมอืน มี ตวั จติใจ ของ เขา ทำรา้ย ตวั เขา เอง อกี ชัน้ หนึง่ ไม่ ได้ เกดิ จาก 
เรือ่ง ที ่เกดิ ขึน้ อยา่ง เดยีว นกึ ขึน้ มา ได ้วา่ ดวง พี ่เขา เปน็ ดวง สงัคม มรณะ เคย เปน็ นาย คน 
ที่ ใช้ อำนาจ กับ ลูกน้อง มา มาก และ ยัง ใช้ คำ พูด กดดัน ตอก ย้ำ ให้ คน อื่น เกิด ความเครียด 
มา ก่อน ผล ของ กรรม ย่อม ทำให้ จิตใจ พี่ เขา ต้อง คิด ตอก ย้ำ ตัว เอง อีก ชั้น หนึ่ง

ใน ตอน นัน้ นกึ ขึน้ มา ได ้อกี เรือ่ง หนึง่ คอื พี ่เขา เคย ศกึษา ธรรมะ และ กฎแหง่กรรม มา 
ได้ ระยะ หนึ่ง ก่อน ที่ จะ มา ดูด วง ครั้ง แรก 

จึง เห็น อีก สิ่ง หนึ่ง คือ พี่ เขา ไป เจอ ความ คิด ชั่ว ร้าย ใน หัว ที่ คิด จะ เอา คืน และ จิตใจ 
พี่ เขา กำลัง โกรธ ตัว เอง ที่ ไม่ สามารถ ให้อภัย ได้ ทั้งๆ ที่ เคย ฝึก วิปัสสนา น่า จะ ให้อภัย ได้ 
ง่าย ๆ


