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จากใจบ.ก.ใกล้ตัว

สวัสดีค่ะ

๕๕๕... (ขออนุญาตหัวเราะเป็นเลขไทย) : )  
คือว่า เมื่อสักครู่ เพิ่งเปิดดูงานโฆษณาทีวีเก่าชิ้นหนึ่งมา แล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้น่ะค่ะ : ) 
เป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ลูกอมชุ่มคอยี่ห้อหนึ่ง นัยว่าขายความ “ลื่นคอ” 
คอนเซปท์ของเรื่องก็เลยออกมาแนว “รื่นหู” ใครอาจจะเคยดูผ่านตากันมาแล้วมั้งคะ

ฉากเป็นบรรยากาศภายในร้านก๋วยเตี๋ยวห้องแถวเก่า ๆ  ที่ลูกค้ากำลังนั่งกินกันอยู่เต็มร้าน 
ข้างหนึ่งก็เป็นแม่ครัวร่างอ้วนใหญ่ยืนอยู่หน้าปังตอ กับเขียง และหม้อน้ำแกงใบโต 
กำลังชี้หน้าด่าทอกันกับชายคนเสิร์ฟร่างผอมที่ยืนอยู่กลางร้าน เถียงกันฟังไม่ได้ศัพท์

ลูกค้าคนหนึ่งนั่งฟังอยู่ตรงกลาง ทำหน้าเซ็งอารมณ์สุดขีด แล้วก็โยนลูกอมเข้าปากทั้งคู่  
ฟึ่บ... ทันใดนั้น ขณะที่ภาพยังเคลื่อนไหวเป็นท่าทางของคู่กรณีชี้หน้าด่าทอกัน 
เสียงป้าแม่ครัวก็กลับกลายเป็นเสียงพากย์แบบหวาน ๆ  ของนางเอกละครไทยยุคเก่า 
สลับกับเสียงชายเด็กเสิร์ฟที่กลายเป็นเสียงทุ้มหล่อเหลาราวสรพงศ์ขึ้นมาในทันใด

(ถามเสียงสวย) “เถียงเหรอ...” (ตอบเสียงหล่อทอดหางเสียงนุ่ม) “เปล่าอ่ะ...” 
(เสียงหวานแบบนางเอก) “ไม่ต้องมาเสิร์ฟ กลับไปเลี้ยงกวางเลยไป...” 
(เสียงหล่อทุ้มเข้ม) “ก็อยากกลับอยู่เหมือนกันน่ะ” (เสียงสวย) “หยุดเลย...”  
(เสียงหล่อ) “อะไรนะ” (เสียงหวานกึ่งอ้อน) “หูตึงรึเปล่าอ่ะ...” ฯลฯ

จบท้ายขายคอนเซปท์ว่า กินลูกอมนี้จนชุ่มคอแล้ว ก็ทำให้อะไร ๆ  “รื่นหู” ขึ้นอีกเยอะ  
ใครยังไม่เคยดูฉบับเต็ม ๆ  ก็ลองไปเปิดดูกันได้ที่ link นี้นะคะ ขำดีเหมือนกันค่ะ : ) 
http://www.adintrend.com/show_ad.php?id=2167

ถึงแม้จะดูกันขำ ๆ  แต่ที่เขาว่า ดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูตัวนั้น ก็ไม่ผิดหรอกค่ะ 
งานโฆษณาชิ้นนี้ทำให้นึกถึงชีวิตจริงที่เห็น ๆ  และเป็น ๆ  กันอยู่ทุกวันนี้จริง ๆ

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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แม้เราจะไม่ได้ออกปากด่าทอถึงขั้นชี้หน้าว่ากัน 
แต่หลายคน ก็เผลอใช้วาจาที่หลุดออกมาจากฐานของความรู้สึกนานาชนิด 
สร้างแผลใจ ความบาดหมาง และความระคายโสต แก่คนรอบข้าง 
กระทั่งสร้างความเป็นอกุศลแก่ตนเองกันอยู่บ่อยครั้ง และโดยไม่รู้ตัว

ลองสำรวจตัวเองง่าย ๆ  กันดูก็ได้ค่ะว่า ที่ขยับปากพูดกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้  
เรากล่าววาจาที่เข้าข่ายเหล่านี้อยู่บ้างหรือไม่ ถี่บ่อย มากน้อยในชีวิตประจำวันเพียงใด? 
๑. พูดเท็จ - ๒. พูดส่อเสียด - ๓. พูดหยาบคาย - ๔. พูดเพ้อเจ้อ 

นั่นเอง เป็นองค์ประกอบทั้งสี่ของ วจีทุจริต ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่พึงควรกระทำ

ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแต่ศีลข้อ ๔ ที่ว่าด้วยการงดวาจามุสา หรือการพูดโกหก 
ที่หลายคนบ่นว่า แค่นั้นก็ยากแล้ว... แต่เอาเข้าจริง คิดดูแล้ว ว่าไหมคะ 
เราอาจมีโอกาสก่อวจีทุจริตประการอื่น ๆ  ได้บ่อยยิ่งกว่าการพูดโกหกเสียอีก

ดูง่าย ๆ  สังเกตไหมคะว่า วจีทุจริตนั้นจะก่อร่างสร้างตัวได้รวดเร็วและเมามันเป็นพิเศษด้วย 
เมื่อคนประเภทที่ธาตุนิสัยคล้าย ๆ  กันมารวมตัวกันอยู่ เป็นหมู่คณะ 
บ้างก็หยอกล้อส่อเสียดกันแรง ๆ  บ้างก็นินทาคนโน้นคนนี้ บางทีก็ล้อเลียนใครเขาไปทั่ว 
บ้างก็เม้าท์ บ้างก็เพ้อเจ้อกันเป็นเรื่องเป็นราว ต่อปากต่อคำกันไปเรื่อย ฯลฯ

การคลุกคลีด้วยหมู่คณะโดยปราศจากความสำรวมระวังถึงความพอเหมาะพอดีของวาจา 
จึงง่ายต่อการชวนกันฟุ้งซ่าน และจูงจิตใจให้เป็นไปในทางอกุศลได้โดยง่าย

และเพราะหลายคนไม่รู้... ว่าการกล่าววจีทุจริต อาจชักนำผลเช่นไรมาสู่ตนบ้าง 
บางคนที่เก่งกาจในการใช้มีดโกนอาบน้ำผึ้ง จึงอาจกลับกลายเป็นฮีโร่ที่น่าชื่นชม 
ยิ่งพูดได้บาดใจ ยิ่งใช้คำถึงใจ ยิ่งตลกร้าย หรือล้อเลียนอีกฝ่ายจนพากันเห็นตลกไปทั้งวง  
ก็ยิ่งเป็นที่ยกย่องกันว่า “เจ๋ง” โดยที่อาจลืมความรู้สึกของคนที่ถูกล้อเลียนด้วยซ้ำไป

เมื่อไม่เห็นเป็นความผิด เจ้าตัวก็มักภูมิใจในความสามารถพิเศษด้านมืดของตน 
และเมื่อคนรอบข้างชื่นชม ก็อาจยิ่งฉลาดในการปั้นคำเหล่านั้นให้กรีดได้คมยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ

หรือกับบางสถานการณ์ เมื่อคนอื่นทำในสิ่งที่ขัดใจ ไม่ได้อย่างใจเราขึ้นมา 
เราก็อาจเผลอสติ ยอมให้ตัวเองยิงถ้อยคำว่ากล่าวออกมา เพียงด้วยความสะใจ 



ร้อยกรองของไทย
(โคลงฉันท์กาพย์กลอนร่าย) 
http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/index.html

๒.๔ ความ ยาว ของ บทความ และ การ จัด ย่อหน้า
ปกติ แล้ว เรา ไม่ จำกัดความ ยาว ของ ชิ้น งาน ใน ทุก คอ 
ลัมน์ค่ะ แต่ ก็ อยาก ให้ ผู้ เขียน ใช้ ดุลยพินิจ ดู ด้วย ค่ะ ว่า 
ความ ยาว ประมาณ ใด น่า จะ เหมาะสม โดย ลอง ดู จาก 
บทความ ที ่ลง ใน เลม่ และ ลอง เทยีบเคยีง ความ รูส้กึ ใน 
ฐานะ ผู้ อ่าน ดู นะ คะ

สำหรับ เรื่องสั้น หรือ นวนิยาย ที่ อาจ มีค วาม ยาว มาก 
กวา่ บทความ อืน่  ๆ  และ ม ีการ เปลีย่น ฉาก อยู ่บา้ง อยา่ 
ลืม เบรก สายตา ผู้ อ่าน โดย การ ขึ้น ย่อหน้า ใหม่ เมื่อ ถึง 
จุด หนึ่ง  ๆ  ของ เรื่อง ที่ เหมาะสม ด้วย นะ คะ เพราะ 
การ เขียน เป็น พรืด เห็น แต่ ตัวหนังสือ ติด  ๆ  กันลง มา 
ยาว ๆ  จะ ลด ทอน ความ น่า อ่าน ของ บทความ ไป อย่าง 
น่า เสียดาย ค่ะ

หาก บทความ ใด อา่น ยาก  ๆ  หรอื ม ีจดุ บกพรอ่ง ที ่ตอ้ง 
แก้ไข เยอะ มาก  ๆ  ทาง ทีม งาน อาจ จะ ต้อง ขอ อนุญาต 
เก็บ ไว้ เป็นอัน ดับ หลัง  ๆ  ก่อน นะ คะ

�
๓. ส่ง บทความ ได้ที่  ไหน อย่างไร

๓.๑ กระดาน ส่ง บทความ
เมือ่ เขยีน อา่น ทาน และ ตรวจ ทาน บทความ พรอ้ม สง่ 
เรยีบรอ้ย แลว้ งาน เขยีน ทกุ ชิน้ สามารถ โพ สทส์ง่ ไดท้ี ่
กระดาน “ส่ง บทความ ” ได้ เลย ค่ะ ที่: 
http://dungtrin.com/forum/viewforum.php?f=2

โดย หัวข้อ กระทู้ ขอ ให้  ใช้ ฟอร์แมท ลักษณะ นี้ นะ คะ

(ชื่อ คอลัมน์) ชื่อ เรื่อง โดย ชื่อ ผู้ แต่ง

เช่น 
(สัพเพเหระ ธรรม) เทพธิดา โรง ทาน โดย คน ไกล วัด 

(ธรรมะ ปฏิบัติ) เส้นทาง การ ปฏิบัติ 1 โดย satima 

(ของ ฝาก จาก หมอ) เครียด ได้...แต่ อย่า นาน โดย หมอ อติ

เพื่อ ช่วย ให้ ทีม งาน สามารถ จัด หมวด หมู่ ของ ชิ้น งาน 

ได้ เร็ว ขึ้น ค่ะ

๓.๒ แนบไฟล์ Word มา ด้วย ทุก ครั้ง
หาก แปะ เนื้อความ ลง ใน กระทู้ เลย ฟอร์แมท ต่าง  ๆ  
เชน่ ตวั หนา ตวั บาง ตวั เอยีง จะ หาย ไป คะ่ เพือ่ ความ 
สะดวก รบกวน ทุก ท่าน แนบไฟล์ Word ที่ พิมพ์ ไว้ มา 
ด้วย นะ คะ (ใน หน้า โพสต์ จะ มี ปุ่ม Browse ให้ เลือก 
Attach File ได้ เลย ค่ะ)

ใคร มี รูป ประกอบ ก็ Attach มา ด้วย วิธี เดียวกัน นี้ เลย 
นะ คะ

และ หาก ไฟล์มี ขนาด ใหญ่ ทำเป็น zip เสีย ก่อน ก็ จะ 
ช่วย ประหยัด พื้นที่  ได้ ไม่ น้อย ค่ะ

�
๔. ส่ง แล้ว จะ ได้ ลง หรือ ไม่
ปกติ แลว้ เวที แหง่ นี ้เปน็ เวที ที ่เปดิ กวา้ง หาก บทความ 
นัน้ ให้ เนือ้หา สาระ ที ่เปน็ ไป เพือ่ เกือ้กลู กนั ใน ทาง สวา่ง 
และ เป็น แนวทาง ที่ ตรง ตาม แนวทาง คำ สอน ของ 
พระพุทธเจ้า หรือ เป็น ประโยชน์ ต่อ ผู้ อ่าน จาก ผู้ รู้ จริง 
ใน ด้าน ที่ เชี่ยวชาญ ก็ จะ ได้ รับ การ ลง แน่นอน ค่ะ

ทั้งนี้ รวม ถึง ความ ยาก ง่าย ใน การ อ่าน พิจารณา 
บทความ การ แก้ไข จุด บกพร่อง ต่าง  ๆ  ใน งาน พิสูจน์ 
อกัษร หาก เปน็ ไป อยา่ง คลอ่งตวั ก็ จะ ชว่ย ให ้พจิารณา 
ชิ้น งาน ได้ ง่าย ขึ้น ด้วย ค่ะ

แต่ หาก บทความ ใด ยัง ไม่ ได้ รับ คัดเลือก ให้ ลง ก็ อย่า 
เพิ่ง หมด กำลังใจ นะ คะ วัน หนึ่ง คุณ อาจ รู้ อะไร ดี  ๆ  
และ เขียน อะไร ดี  ๆ  ใน มุม ที่  ใคร ยัง ไม่ เห็น เหมือน คุณ 
อีก ก็ได้ ค่ะ : )

และ ถา้ อยาก เริม่ ตน้ การ เปน็ นกั เขยีน ธรรมะ ที ่ด ีก็ ลอง 
ตดิตาม อ่าน คอลมัน์ เขียน ให ้คนเปน็ เทวดา ที่ คณุ ‘ดงั 
ตฤณ ’ มา ช่วย เขียน เป็น นัก เขียน ประจำ ให้ ทุก สัปดาห์ 
ดู นะ คะ

ขอ อนุโมทนา ใน จิต อัน มี ธรรม เป็น ทาน ของ ทุก ท่าน ค่ะ

�
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และมองข้ามไป ว่ามันอาจสร้างบาดแผลอย่างไรให้กับใจของคนฟัง 
คำส่อเสียด กระแนะกระแหน ประชดประชัน จึงหลุดมากับสถานการณ์เหล่านี้ไม่ยากนัก

เคยย้อนมองไหมคะว่า จิตใจเราเป็นอย่างไรบ้างในขณะพรั่งพรูคำเหล่านั้น?

ผลของการกล่าววจีทุจริต ไม่ได้มีเพียงก่อความบาดหมางกับคนรอบข้างนะคะ 
แต่เจ้าตัวเองนั่นแหละค่ะ ที่จะต้องรับวิบากจากผลแห่งสิ่งที่กระทำผ่านลมปาก 
และที่สำคัญ คุณภาพจิตของเจ้าตัวก็จะพลอยด้อยลงไปอย่างน่าเสียดายด้วย

เคยอ่านจากหนังสือของ คุณดังตฤณ ที่แจกแจงคำสอนของพระพุทธเจ้า 
เกี่ยวกับวิบากแห่งวาจานี้ไว้หลายเรื่อง ขอหยิบมาเล่าสู่กันฟังบ้างเล็กน้อยก็แล้วกันนะคะ

การพูดเท็จ•  นั้น แม้หลอกชาวบ้านได้แนบเนียนอย่างไร ใจก็ต้องคอยระแวดระวัง  
ต้องคอยจดจำเรื่องราว และคิดหามุขเฉไฉเอาตัวรอดไปเรื่อย หาความสุขไม่ได้เลย 
ยิ่งกระทำมาก ก็ยิ่งเป็นเหตุให้จิตบิดเบี้ยว เห็นผิดเพี้ยน ไม่ตรงตามจริง

วิบากอย่างเบาก็คือ เจ้าตัวก็จะโดนใส่ไคล้เข้าบ้าง พูดจาขาดน้ำหนัก ไม่มีใครเลื่อมใส 
ถ้าทำหนักเข้า บางทีพูดดี ๆ  คนก็ไปตีความเห็นว่าเป็นร้ายได้ ยิ่งถ้าทำหนักแน่นเป็นอาจิณ 
ชาติต่อไป ก็เตรียมเกิดใหม่ด้วยหน้าตาแบบเห็นปุ๊บก็ต้องว่า เป็นดาราตัวโกงแน่นอน

การพูดส่อเสียด•  คนที่พูดจาว่าร้ายคนอื่นได้อยู่เป็นนิตย์นั้น จิตจะเหมือนพ่นไฟ 
แลบออกมาพร้อมคำพูด หรือบางทีก็แลบออกมาจากศีรษะขณะตั้งใจจะพูดตลอดเวลา 
จิตที่ให้ความร้อนย่อมไม่อาจนิ่งเย็นได้นาน แม้จะเป็นผู้ปฏิบัติภาวนาดีเพียงใด 
ใจก็จะเร่าร้อนเหมือนถูกเสียดสีด้วยอกุศลธรรมอยู่ไม่ขาด

วิบากอย่างเบาของผู้มักพูดจาส่อเสียดก็คือ มักแตกคอกันกับเพื่อนได้โดยง่าย 
ยิ่งเห็นการนินทาลับหลังเป็นของสนุก น้ำเสียงก็จะยิ่งฟังดูขาดเมตตาลงเรื่อย ๆ  
ไม่น่าชื่นใจ แม้เคยมีเสียงที่สดใส ก็สามารถกลายเป็นเสียงที่ขาดความขลังไปได้ 
หรือใครชอบสนุกกับการทิ่มแทงคนอื่นขณะกำลังโกรธ นอกจากเสียงจะฟังดุร้าย 
เหมือนหาเรื่องแล้ว ต่อไปถึงแม้พูดดี ๆ  คนก็จะรู้สึกเหมือนตั้งท่าเป็นศัตรูได้เช่นกัน

นิดหนึ่งค่ะว่า วจีทุริตที่ว่าด้วยคำส่อเสียดนั้น ไม่ใช่เพียงคำว่าร้ายให้กันเท่านั้นนะคะ 
แม้คำนั้นจะเป็นคำจริงก็ตาม แต่หากเป็น คำพูดที่ก่อให้เกิดความแตกร้าว 
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เช่น เอาเรื่องของข้างนั้นไปบอกข้างนี้ เอาเรื่องที่ได้ยินมาของข้างนี้ไปเม้าท์กับข้างนั้น 
ยุยงให้สองฝ่ายบาดหมางแตกแยกกัน ก็จัดเข้าในพวกส่อเสียดด้วยเหมือนกัน

การพูดคำหยาบ•  หากพูดออกมาจากจิตที่มีโทสะเป็นฐาน ย่อมเป็นวจีที่เป็นโทษ 
แต่ในบางกรณีนั้น อาจเป็นไปได้ที่บางคนอาจโพล่งเพียง “ภาษาหยาบ” ออกมา 
โดยที่จิตใจไม่ได้มุ่งร้ายหรือมีความร้อนแรงแฝงอยู่ด้วยโทสะเลยก็เป็นได้ 
เช่น ด้วยวรรณะที่เติบโตมาเขาพูดกันอย่างนั้น ก็อาจหยิบมาใช้แต่เพียง “ภาษา” 
ที่คุ้นชิน

แต่กระนั้นก็ตาม โดยทั่วไปก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าวาระจิตของผู้พูดเป็นอย่างไรแน่ รู้แต่ว่า 
เมื่อได้ยินคำหยาบ เราย่อมคิดว่าคนผู้นั้นมีจิตหยาบ และปรุงแต่งให้จิตคนฟังหยาบตาม

เมื่อเรามีโอกาสเกิดในตระกูลที่ไม่จำเป็นต้องสั่งสมนิสัยพรั่งพรูคำหยาบ 
ก็สมควรฝึกตนให้พูดเฉพาะคำเยี่ยงสุภาพชน  
เพราะจิตที่พูดคำหยาบ มักเหมือนเอาหอกทิ่มแทงใจคนฟัง สร้างแนวโน้มก่อเวร 
ก่อความเบียดเบียนขึ้นในตน เป็นกรรมดำที่ทำให้จิตนิ่งเย็นได้ยาก

การพูดเพ้อเจ้อ พูดไร้สาระ•  วิบากอย่างเบา คือ ทำให้เป็นคนพูดจาไม่น่าเชื่อถือ 
ซึ่งก็เห็นกันได้ชัด ๆ  ใครพูดจาไร้สติ เลื่อนเปื้อนเพ้อเจ้อมาก ๆ  คนก็เบือนหน้าหนีทั้งนั้น 
ยิ่งถ้าพูดไหลไปเรื่อยเปื่อยชนิดฟุ้งซ่านจัด สุ้มเสียงก็จะเริ่มเหมือนคนสับสน 
พูดจาวกวน คนฟังได้ยินแล้วพลอยฟุ้งซ่านตาม ไม่มีใครอยากทนฟังให้จบ 
ยิ่งกระทำมาก ก็ยิ่งเป็นเหตุให้จิตพร่ามัว

หลายคนเริ่มทำหน้ากลุ้มใจ เพราะข้อนี้เหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นกับกลุ่มเพื่อนบ่อยที่สุด : ) 
จริง ๆ  แล้ว คุณดังตฤณก็บอกไว้ค่ะว่า การพูดเล่นที่ประกอบไปด้วยสติ  
รู้จักกาลเทศะ ไม่หยาบโลนดึงใจลงต่ำ ก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัย

รู้อย่างนี้แล้ว แม้ใครรักษาศีล ๕ ได้ แต่จริง ๆ  แล้วยังมีวจีทุจริตอยู่เป็นนิตย์ 
เรื่องที่จะหาความก้าวหน้าทางจิต ก็เห็นทีจะเป็นไปได้ยากอยู่นะคะ 
หากพูดเท็จเป็นประจำ ก็จะพลอยทำให้จิตบิดเบี้ยว พูดส่อเสียดก็ทำให้จิตเร่าร้อน 
พูดหยาบคายก็ทำให้จิตสกปรก นิ่งเย็นได้ยาก พูดเพ้อเจ้อก็ทำให้จิตฟุ้งซ่าน พร่ามัว 
เมื่อจิตใจส่ายไปส่ายมาเพียงนี้ จะนั่งสมาธิแม้สักเพียงนาทีสองนาทียังยากเลยค่ะ

เป็น ทั้ง กำลังใจ สำหรับ ผู้ ที่ กำลัง ร่วม เดินทาง อยู่ บน 
เส้น อริยมรรค เส้น เดียวกัน นี้

คอลัมน์: ของฝากจาก หมอ
เนื้อหา: นำ เสนอ ข่าวสาร ใน วงการ แพทย์ หรือ 
สาระ น่า รู้ อันเป็น ประโยชน์ เกี่ยว กับ สุขภาพ ที่ คน 
ทั่วไป สนใจ หรือ นำ ไป ใช้ได้ เพื่อ เป็น วิทยาทาน ให้ กับ 
ผู้อ่าน จาก แง่มุม ต่าง  ๆ  ที่ แพทย์ แต่ละ แขนง มีค วาม รู้ 
ความเชี่ยวชาญ ต่าง  ๆ  กัน
กติกา: 

หาก เป็น บทความ ที่ แนะนำ ให้ มี การ ทดลอง กิน • 
ยา หรือ แนะนำ ให้ ผู้ อ่าน ปฏิบัติ ตาม ด้วย ขอ 
จำกัด เฉพาะ ผู้ เขียน ที่ เป็น ผู้ เรียน หรือ ทำ งาน 
ใน สาขา วิชาชีพ ที่ เกี่ยวข้อง เท่านั้น เพื่อ ป้องกัน 
การ นำเสนอ ขอ้มลู ที ่คลาดเคลือ่น และ อาจ สง่ผล 
ต่อ ผู้ อ่าน ได้ ค่ะ
หาก นำ เสนอ ประเด็น ที่ ยัง เป็น ที่ ถกเถียง อยู่ ใน • 
วงการ แพทย์ ขอ ให้ มี การ อ้างอิง ด้วย เช่น มา 
จาก งาน วจิยั ชิน้ ไหน หรอื หาก เปน็ เพยีง ความเหน็ 
ส่วนตัว ของ หมอ ก็ กรุณา ระบุ ให้ ชัดเจน ด้วย ค่ะ

�
๒. อ่าน สัก นิด ก่อน คิด เขียน
เนื่องจาก ใน แต่ละ สัปดาห์ มี งาน เขียน ส่ง เข้า มา เป็น 
จำนวน มาก ชิ้น ขึ้น เรื่อย  ๆ  ดังนั้น เพื่อ เป็นการ ช่วย ลด 
เวลา และ ลด ภาระ ให้ กับ อาสา สมัคร ใน การ เข้า มา 
ช่วยกัน คัดเลือก และ พิสูจน์ อักษร ของ ทุก บทความ 
ตอ้ง ขอ รบกวน ผู ้สง่ บทความ เรยีบเรยีง งาน เขยีน ตาม 
แนวทาง ดังนี้ ด้วย นะ คะ

๒.๑ ตรวจ ทาน คำ ถูก ผิด ให้ เรียบร้อย
กอ่น สง่ บทความ รบกวน ผู ้เขยีน ทกุ ทา่น ชว่ย ตรวจ ทาน 
ให้ แน่ใจ ก่อน นะ คะ ว่า ไม่ มี จุด ไหน พิมพ์ ตกหล่น พิมพ์ 
เกนิ พมิพ ์ผดิ พลาด หรอื เขยีน ตวัสะกด ไม ่ถกู ตอ้ง ผา่น 
สายตา ของ ผู้ เขียน แล้ว

หาก ไม่ แน่ใจ ตัวสะกด ของ คำ ไหน สามารถ ตรวจ สอบ 
ได้ จาก ที่ นี่ เลย ค่ะ 

เว็บเครือข่ายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  

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

๒.๒ จัด รูป แบบ ตาม หลัก งาน เขียน ภาษา ไทย
เพื่อให้ ทุก บทความ มี ลักษณะ ของ การ จัด พิมพ์ ที่ 
สอดคล้อง กัน ขอ ให้  ใช้ การ จัด รูป แบบ ใน ลักษณะ ดังนี้ 
นะ คะ

เครื่องหมาย คำ ถาม (?) และ เครื่องหมาย • 
ตกใจ (!)
เขยีน ตดิตวั หนงัสอื ดา้นหนา้ และ วรรค ดา้น หลงั 
เช่น “อ้าว! เธอ ไม่ ได้ ไป กับ เขา หรอก หรือ? ฉัน 
นึก ว่า เธอ ไป ด้วย เสีย อีก ”
การ ตัด คำ เมื่อ ขึ้น บรรทัด ใหม่• 
สำหรับ คน ที่ นิยม เขียน แบบ เคาะ [Enter] เพื่อ 
ตดั ขึน้ บรรทดั ใหม ่แทน การ รวบ คำ อตัโนมตั ิของ 
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ อยาก ให้ ช่วย ดู การ ตัด 
คำ ด้วย นะ คะ ว่า ตัด ได้ อย่าง เหมาะสม คือ อ่าน 
ได้ ลื่น ไม่ สะดุด ไม่ แยก คำ หรือ ไม่ ขึ้น บรรทัด 
ใหม่ ผ่า กลาง วลี ที่ ควร อ่าน ต่อ เนื่อง กัน โดย ไม่ 
จำเป็น เช่น 

“ฉัน ไม่ อยาก ให้ เธอ ทำ แบบ นั้น ก็ เลย บอก เธอ ไป ว่า ผลก รรม 

ข้อ กา เม นั้น หนัก ไม่ ใช่ เล่น ”

“ฉัน ไม่ อยาก ให้ เธอ ทำ แบบ นั้น ก็ เลย บอก เธอ ไป ว่า 

ผลก รรม ข้อ กา เม นั้น หนัก ไม่ ใช่ เล่น ” (อ่าน ง่าย กว่า ค่ะ)

หรือ ดู หลักเกณฑ์ อื่น  ๆ  ได้ จาก ที่ นี่ เพิ่มเติม ด้วย ก็ได้ ค่ะ

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

๒.๓ ความ ถูก ต้อง ของ ฉันทลักษณ์ สำหรับ ชิ้น 
งาน ร้อยกรอง
สำหรับ ท่าน ที่ แต่ง ร้อยกรอง เข้า มา ร่วม ใน คอลัมน์ 
กวีธรรม ขอ ให้ ตรวจ ทาน ให้ แน่ใจ สัก นิด นะ คะ ว่า 
บทกลอน นั้น ถูก ต้อง ตาม ฉันทลักษณ์ แล้ว หรือ ยัง จะ 
ได้ ช่วย กัน ใส่ใจ และ เผยแพร่ แต่ ใน สิ่ง ที่ ถูก ต้อง ให้ ผู้ อื่น 
กัน ค่ะ

คุณ ผู้ อ่าน สามารถ ตรวจ สอบ หรือ หาความ รู้ เพิ่มเติม 
เกี่ยว กับ ฉันทลักษณ์ ของ กวี ไทย ได้ จาก ที่ นี่ ด้วย นะ คะ



ร่วม ส่ง บทความ

นติยสาร เลม่ นี ้จะ เปน็ นติยสาร คณุภาพ ได ้ก ็ดว้ย เนือ้หา 
ดี  ๆ  ภายใน ฉบับ ที่ จัดสรร ลง อย่าง ต่อ เนื่อง นะ คะ

หาก คุณ ผู้ อ่าน ท่าน ใด มีค วาม สามารถ ใน การ เขียน มี 
ศรัทธา และ ความ เขา้ใจ ใน คำ สอน ของ พทุธ ศาสนา ไม ่
ว่า จะ ใน ระดับ เบื้องต้น เบื้อง กลาง หรือ เบื้อง ปลาย 
และ มี ใจ รกั ที ่อยาก จะ สือ่สาร ถา่ยทอด สิง่ นัน้ ให ้กบั ผู ้อืน่ 
ได ้ทราบ และ ได ้ประโยชน ์จาก สิง่ เหลา่ นัน้ เชน่ เดยีว กบั 
ที่ เรา อาจ เคย ได้ รับ จาก ผู้ อื่น มา แล้ว ก็ ขอ เชิญ ทุก ท่าน 
สง่ บทความ มา รว่ม เปน็ สว่น หนึง่ ของ ธรรมะใกล้ตวั 
ด้วย กัน นะ คะ

คุณ อาจ ไม่ จำเป็น ต้อง เป็น นัก เขียน ฝีมือ เลิศ แต่ หาก มี 
ใจ ที่ คิด อยาก จะ ถ่ายทอด มี สิ่ง ที่ คิด ว่า อยาก แบ่งปัน 
ความ รู้ความ เข้าใจ นั้น ให้ กับ คน อื่น  ๆ  ก็ ลอง เขียน ส่ง 
เข้า มา ได้ เลย ค่ะ

�
๑. คอ ลัมน์ที่ เปิด รับ บทความ
คอลัมน์: ธรรมะจากคน สู้ กิเลส
เนื้อหา: เปิด โอกาส ให้ คุณๆ ได้ เล่า ประสบการณ์ จริง 
ของ ตน เอง วา่ ผา่น อะไร มา บา้ง ม ีอะไร เปน็ ขอ้คดิ ที ่เปน็ 
ประโยชน์ บ้าง อะไร ทำให้ คน ธรรมดา คน หนึ่ง กลาย 
เป็น คน ดี ขึ้น มา และ ทำให้ คน มี กิเลส เยอะ กลาย เป็น 
คน กิเลส บาง ลง ได้ มี แต่ คน ที่ เปลี่ยนแปลง ตัว เอง แล้ว 
เท่านั้น จึง จะ เขียน ธรรมะใกล้ ตัว ได้ สำเร็จ

คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เนื้อหา: เปิด โอกาส กว้าง สำหรับ คน ที่ ชอบ คิด ชอบ 
เขียน โดย เฉพาะ อดีต นัก ฝัน ที่ เพิ่ง ผัน ตัว มา อยู่ ใน 
โลก ธรรมะ เพือ่ สรา้งสรรค ์เรือ่งราว ให ้คน ได ้ขอ้คดิ ขอ้ 
ธรรม ผ่าน ความ สนุก ของ รูป แบบ นิยาย หรือ เรื่องสั้น 
ได้ อย่าง เพลิดเพลิน

คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวม ข้อคิด หรือ คำคม ของ บุคคล ต่าง  ๆ  
ที่ เคย ได้ยิน มา แล้ว สะดุดใจ มาบ อก ต่อ ยิ่ง ถ้า ใคร 
สามารถ สร้างสรรค์ วรรค ทอง ได้ เอง ยิ่ง ดี เพราะ จะ 

ได ้ฝกึ รเิริม่ วลี สะดดุใจ ซึง่ เปน็ แมบ่ท ของ กรรม ที ่ทำให้ 
มีค วาม คิด สร้างสรรค์ ได้ อย่าง สุด ยอด เนื่องจาก 
แง่ คิดดีี  ๆ  จะ ช่วย ให้ คน อ่าน คิด ดี หรือ ได้คิด เพื่อ 
เปลี่ยนแปลง ชีวติ วิบาก ที่ ย้อน กลับ มาส นอง ตอบแทน 
คณุ ก็ คอื การ ผดุ ไอ เดียเหมอืน นำ้พุ ไม่ รู้ จบ รู้ สิน้ กับ ทัง้ 
เป็น ที่ ยอม รับ ใน วง กว้าง ด้วย 
กติกา: หาก เป็นการ คัด มา จาก ที่ อื่น หรือ แปล มา จาก 
ภาษา องักฤษ กรณุา ระบ ุแหลง่ ทีม่า หรอื ชือ่ ของ บคุคล 
ผู้ เป็น เจ้าของ คำคม ด้วย นะ คะ

คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
เนื้อหา: เรื่องราว เรื่อง เล่า อาจ มา จาก ฉาก หนึ่ง ใน 
ชีวิต ของ คุณ ที่ มี เกร็ด ข้อคิด ทาง ธรรม หรือ ข้อคิด ดี  ๆ  
อันเป็น ประโยชน์ อาจ เป็น เรื่อง เล่า สั้น  ๆ  ใน รูป แบบ ที่ 
เสมอืน อา่นเลน่  ๆ  แต ่อา่น จบ แลว้ ผู ้อา่น ได ้เกรด็ ธรรม 
หรือ ข้อคิด ดี  ๆ  ติด กลับ ไป ด้วย

คอลัมน์: กวีธรรมะ
เนื้อหา: พื้นที่ ที่ เปิด กว้าง สำหรับ กวี ธรรมะ ทั้งหลาย 
โดย ไม่ จำกัด รูป แบบ และ ความ ยาว ของ บท กวี หรือ 
หาก จะ คัด เอา บท กวี ที่ น่า ประทับใจ ให้ แง่ คิด อะไร 
ใน เชิง บวก ก็ สามารถ นำ มา ลง ได้ เช่น กัน แต่ ถ้า ให้ ดี 
กลั่นกรอง ออก มา ด้วย ตน เอง ได้ ก็ ยิ่ง ดี ค่ะ
กติกา: หาก เป็นการ คัด มา จาก ที่ อื่น ต้อง ระบุ ที่มา ที่ 
ไป อย่าง ชัดเจน ด้วย นะ คะ

คอลัมน์: เที่ยววัด
เนื้อหา: รับ หมด ไม่ ว่า จะ เป็น วัด สวย หรือ สถาน ที่ 
ปฏิบัติธรรม ข้อมูล ข่าวสาร จาก ทั่ว ประเทศ นั้น ไม่ มี 
วัน ที่  ใคร คน เดียว จะ รู้  ได้ หมด ถ้า ช่วย เป็น หู เป็น ตา ให้ 
แก่ กัน ก็ คง จะ มี ประโยชน์ อย่าง มหาศาล
กติกา: นอกจาก ข้อมูล เกี่ยว กับ สถาน ที่ บรรยากาศ 
ปฏิปทา ฯลฯ ของวัด แล้ว ต้อง ขอ รบกวน ส่ง ภาพ 
สวย ๆ  มา ประกอบ บทความ อีกทั้ง ไม่ พา ชม หรือ 
แทรก ธรรมะ ด้าน การปฏิบัติ ที่ ขัดแย้ง กับ แนวทาง ของ 
นิตยสาร นะ คะ

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนือ้หา: รว่ม บอก เลา่ ประสบการณ ์จรงิ ประสบการณ ์
ตรง จาก การ ปฏิบัติธรรม เพื่อ เป็น ทั้ง ธรรม ทาน และ 7ธรรมะใกล้ตัว

“สัมมาวาจา” จึงเป็นหนึ่งในองค์มรรค ๘ ประการ ที่หากใครมุ่งปฏิบัติดำเนินไป 
เพื่อความเป็นอิสระหลุดพ้นทางใจ พึงควรประพฤติสั่งสมไว้ให้บริบูรณ์

ส่วนการพูดที่เป็นสัมมาจริง ๆ  แล้วเป็นอย่างไร 
ถ้าเป็นความจริง แต่เป็นความจริงที่โหดร้าย อย่างไรก็ควรต้องพูดมิใช่หรือ 
พระพุทธเจ้าท่านมีเคล็ดวิชาว่าด้วยการใช้วาจาอย่างไร ฯลฯ 
ที่จริงมีคำสอนที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยค่ะ แต่เกรงว่าคุณผู้อ่านจะตาลายเสียก่อน ^^ 
เราเก็บไว้คุยกันคราวหน้าก็แล้วกันนะคะ : )

แต่เพียงการงดวจีทุจริต และเลือกกล่าวแต่วจีอันเป็นสุจริต 
คือเลือกพูดแต่คำจริง เลือกกล่าวแต่คำที่ทำให้ผู้ฟังสบายใจ เกิดความปรองดองกัน 
เลือกกล่าวแต่คำสุภาพ ด้วยเจตนาให้ผู้ฟังรื่นหู และเลือกกล่าวแต่คำที่ก่อให้เกิดสติ 

แค่นี้ก็ช่วยให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง มีบรรยากาศที่ดีต่อกัน  
โดยไม่ต้องอาศัยลูกอมชุ่มคอแล้ว ว่าไหมคะ ; )

�
เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

“เรื่องสั้นอิงธรรมะ” ฉบับนี้ คุณธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ผู้เขียน พาพระเอกของเรื่อง 
มาพร้อมกับพระเครื่องรอบคอพวงใหญ่ กับเรื่อง พระเครื่องของชายในความฝัน 
น่าจะถูกใจใครที่คลั่งไคล้ไหลหลงกับการตระเวนหาเช่าพระเครื่อง  
ไม่ว่าจะเพราะความขลังศักดิ์สิทธิ์ หรือเพราะความมีราคาค่างวดของวัตถุมงคล 
“แล้วตัวลื้อล่ะ ดีอย่างไร?” ประโยคนี้เกี่ยวอะไรกับชายในความฝัน  
เกี่ยวอะไรกันกับพระเครื่อง และมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอย่างไร ไปติดตามกันค่ะ

ส่วน “สัพเพเหระธรรม” คราวนี้ มากับเรื่องจริงชวนอนุโมทนาผ่านจอ  
กับเรื่อง “จิตอาสา” เรียลลิตี้ เมื่อ คุณวีระวงศ์ ได้ไปร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ของมูลนิธิดวงแก้ว โดยการนำของคุณหมอปิโยรส ปรียานนท์ ที่ จ.ปราจีนบุรี 
ความมหัศจรรย์ของจิตอาสาในครั้งนี้ ประทับใจ คุณวีระวงศ์ จนอดนำมาแบ่งปันไม่ได้ 
ทั้งเรื่องราว และทั้งภาพประทับใจ เก็บมาฝากคุณผู้อ่านอยู่ในคอลัมน์ฉบับนี้แล้วค่ะ
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ปิดท้ายด้วยการพาไปดูหนังอีกสักเรื่อง กับตอน  
The Incredible Hulk – ยังไงก็โกรธ! หลายคนคงพอจำภาพเจ้ายักษ์เขียว 
ที่มีใบหน้าขึ้งเคียด พร้อมพละกำลังมหาศาลตนนี้ได้  
คุณชลนิล จะชวนเราไปเห็นแง่มุมอะไรจากเจ้ายักษ์ตนนี้ 
ตีตั๋วตาม คุณชลนิล ไปพร้อม ๆ  กันในคอลัมน์ “แง่คิดจากหนัง” เลยค่ะ 

�
แล้วอีกสองสัปดาห์ กลับมาพบกันใหม่นะคะ 
ใครรู้สึกว่านานเกินไป ก็แวะเวียนมาพูดคุยกับพวกเราทีมงานกันไปพลางก่อนได้นะคะ 
ถูกใจอะไร หรืออยากให้ปรับเปลี่ยนอะไร ถ้าทำได้ ทีมงานจะจัดให้เลยค่ะ ; )

กระดานสนทนา: ห้องคำแนะนำ ติชม 
http://www.dungtrin.com/forum

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ : )

กลาง ชล
สารบัญ 
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“เขา ไป แล้ว...”

ภา วิณีรวบรวม สติ ที่ เหลือ อยู่ หัน ไป จ้อง มอง ผู้ อยู่ เบื้องหลัง

“ไม่ ต้อง ตกใจ กระผม เป็น มนุษย์ ไม่ ใช่ สิงสาราสัตว์ คุณ ผู้หญิง เล่า บ้านช่อง อยู่ 
ที่ไหน ทำไม ถึง มา อยู่ ที่ นี่ ”

ไม่ทัน อ้า ปาก จะ ตอบ คำ ถาม น้ำตา ก็ ร่วง พรู ลง เป็น สาย เหลียว ซ้าย แล ขวา อย่าง 
หวาดระแวง ว่า จะ มี ใคร มาก ล้ำ กราย อีก งู จงอาง ที่ โผล่ มา เมื่อ ครู่ นั้น หาย ไป แล้ว แต่ 
เวลา นี ้ตอ้ง มา เผชญิหนา้ กบั ชาย แปลก หนา้ที่ ไม่ รูจ้กั จะ เอย่ ปากขอ บคณุ ก ็ใช่ ที ่ที่ เลือ้ย 
หาย ไป อาจ จะ เป็น สมุน ของ เขา ที่ ถูก บัญชา ให้ มา ทำร้าย เธอ ก็ เป็นได้

“เอ้า สงบ สติ อารมณ์ เสีย ก่อน กระผม เห็น คุณ นั่ง จ้อง งู จงอาง อยู่ แต่ ท่าทาง ไม่ ใช่ 
เพื่อน เล่น กัน แน่ จึง ช่วย แผ่เมตตา ให้ อีก แรง เขา รู้ ว่า เรา ไม่ ได้ มี พิษ มี ภัย ก็ กลับ ไป แล้ว 
ค่อยยังชั่ว หรือ ยัง ขอรับ ”

ชาย หนุ่ม เอ่ย ถาม อย่าง นุ่มนวล ที่สุด เท่า ที่ จะ ทำได้ ตั้งใจ เอื้อม มือ ไป พยุง ให้ ลุก ขึ้น 
หาก แต่ หญิง สาว ตรง หน้า กลับ ลุก พรวด เพื่อ ขยับ ตัว หนี ไม่ทัน ตั้งตัว ได้ ก็ ซวนเซ เห็น 
ว่า จวน จะ ล้ม ชาย หนุ่ม ก็ ตรง เข้าไป พยุง ไว้ รวบ ต้น แขน นุ่ม ได้ ทั้ง สอง ข้าง แล้ว แทบ ล้ม 
ไป พร้อม กัน ตวัด ขึ้น มา กระชับ ก็ พบ ว่า เธอ หมด สติ อยู่ ใน อ้อม แขน แล้ว ตั้ง สติ ลำดับ 
เหตุการณ์ ได้ สอง ขา ก็ แทบ ทรุด ร่วง สอด ตาม อง หา แล้ว รำพึง กึ่ง กระซิบ

 

“แล้ว พระ โอรส ไป ไหน นี่!”

�
[1] อริยมรรค ข้อ ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ มี องค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ(เห็น 
ชอบ) สัมมาสังกัปปะ(ดำริ ชอบ) สัมมาวาจา(เจรจา ชอบ) สัมมากัมมันตะ(ทำ การ 
ชอบ) สัมมาอาชีวะ(เลี้ยง ชีพ ชอบ) สัมมาวายามะ(เพียร ชอบ) สัมมาสติ(ระลึก ชอบ) 
สัมมาสมาธิ(ตั้ง จิต มั่น ชอบ) 

(...อ่าน ตอน ต่อ ไป ใน ฉบับ หน้า) สารบัญ 
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“ไม่ ได้ เพคะ ถึง จะ เป็นกลาง ป่า พระ ธิดา ก็ ไม่ บังควร เปลือยกาย สรง น้ำ นะ 
เพคะ”

“แถว นี้ มี ผู้ ใด ที่ไหน กัน เล่า ”

“ไม่ มีค นก็ มี ผี สาง เทวดา …”

“ผี สาง เทวดา ไม่ เห็น หรอก คืน นี้ เป็น คืน เดือนมืด ”

ไม ่เพยีง ตรสั ขดัขนื จนั ทราว ต ียงั รบี ถอด ภษูา ออก เสยี โดย ไว เหลอื เพยีง ผา้ ขาว บาง 
ปกปิด ร่างกาย ไว้ ยัดเยียด ให้ ภา วิณีรับ แล้ว รีบ หนี ลง น้ำ เมื่อ จน ปัญญา จะ ห้ามปราม 
ภา วิณีจึง วาง ตะเกียง ไว้ คู่ กับ ภูษา ของ พระ ธิดา องค์ น้อย ครู่ หนึ่ง ได้ยิน เสียง ใบไม้ ไหว 
กรอบแกรบ คล้าย มีค นแอบ แหวก ม่าน เมียง มอง ด้วย เกรง ว่า จะ มี ภัย เธอ จึง ทิ้ง ภูษา กับ 
ตะเกียง ไว้ แล้ว เดิน ฝ่า ความ มืด ไป ดู ต้นเสียง 

พอ เดิน ออก มา สำรวจ บริเวณ โดย รอบ จน ห่าง จาก ลำธาร พอ สมควร แล้ว เห็น ว่า ไม่ มี 
อันตราย ใดๆ ค่อย โล่ง อก คืน เดือนมืด กับ บรรยากาศ กลาง ป่า ดู เงียบ สงบ นัก จึง ทำให้ 
เกิด ความ ปีติ และ ยินดี ใน สมาธิ ได้โดย ง่าย เดิน มา ถึง โคน ไม้ ใหญ่ ภา วิณีจึง ปลงใจ นั่ง ลง 
หลับตา สงบ นิ่ง เพื่อ แผ่เมตตา ให้ แก่ สรรพ ชีวิต 

ทนัใด นัน้ ก ็พลนั ไดย้นิ เสยีง สิง่ ม ีชวีติ หนึง่ ขยบั ตวั มุง่ ตรง เขา้ มา หา เปดิ เปลอืกตา มอง 
ปรากฏ เป็น ภาพ งู จงอาง ตัว มหึมา แผ่ พังพาน ตั้งท่า รอ อย่าง มุ่ง ร้าย เพียง ส่วน หัว ที่ ชู ขึ้น 
มา ประจัน ก็ มี ขนาด เท่า ท่อน ไม้ ขนาด กลาง ทั้ง เกล็ด หนา เป็น มัน วาว นั้น ก็ สะท้อน แสง 
ดาว อยู่ แปลบ ปลาบ ไม่ ใช่ นิมิต หรือ จิต สร้าง ภาพ เอา เอง เป็น แน่ 

ใจอ่อน วาบ เมื่อ ประจักษ์ ว่าการ ทำ สมาธิ และ แผ่เมตตา เมื่อ ครู่ ไม่ เป็น ผล นี่ คง จะ 
ไป รบกวน ที่ อยู่ เขา ได ้แต่ ภาวนา ว่า อโหสิกรรม เถิด แม ้จะ ต้อง ตาย ใน วัน นี้ ก็ จะ ไม่ ขอ 
จอง เวร อัน ใด แล้ว ปิด ตา รอ ความ ตาย อย่าง สิ้น หวัง เบื้องหลัง พลัน มี อีก หนึ่ง สิ่ง มี ชีวิต 
ขยับ มา ใกล้ อารมณ์ หวาด กลัว แล่น เข้า มา จับ หัวใจ จน เหงื่อกาฬ ไหล ชุ่ม เปิด ตาม อง 
เบื้องหน้า ก็ พร่า มัว การ ทรง ตัว ที่ แม้ จะ รู้สึก ว่า ก่อน หน้า นี้ ตั้ง อยู่ เป็น ปกติ ก็ หมุน คว้าง 
เหมือน ใคร จับ โยน ลง หุบเหว ก่อน สติ จะ ขาด หาย เสียง ที่ ขยับ เข้า มา ใกล้ กลับ กระทบ 
โสต อย่าง อ่อนโยน และ ปลอดภัย
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ถาม: ขอ คำ แนะนำ เกี่ยว กับ ปัญหา ที่ ควร ทราบ เมื่อ ไป ปฏิบัติธรรม ตาม ที่ ต่างๆ 

ถ้า พวก เรา สังเกต สัก นิด ก็ จะ เห็น ว่า  
ผม จะ พิถีพิถัน ใน การ เลือก สถาน ที่ ปฏิบัติธรรม อย่าง มาก  
ก่อน จะ นำ มา แนะนำ กับ พวก เรา  
ทั้งนี้ เพราะ การ ไป ปฏิบัติธรรม ตาม สำนัก ต่างๆ กระทั่ง วัด ป่า  
ก็ มี อันตราย แฝง เร้น อยู่ เหมือน กัน  
สุ่มสี่สุ่มห้า เข้าไป ปฏิบัติ อาจ จะ เดือดร้อน ใน ภายหลัง  
โดย เฉพาะ สุภาพสตรี ทั้งหลาย ซึ่ง มี ภัย ติดตัว มา ตั้งแต่ เกิด  
เรื่อง ปัญหา ของ การ ออก ปฏิบัติธรรม นั้น มี หลาย รูป แบบ  
จำเป็น ที่ พวก เรา จะ ต้อง เรียน รู้ กัน ไว้ บ้าง  
จะ ได้ หา ทาง หลบ หลีก เอา เมื่อ เวลา เจอ กับ ปัญหา ต่างๆ เหล่า นั้น  
ผม จะ ขอ เล่า เท่า ที่ นึก ได้ ใน ขณะ นี้ ก็ แล้วกัน 

ปัญหา อย่าง แรก ของ การ ไป ปฏิบัติธรรม ตาม สำนัก ที่ เรา ไม่ คุ้นเคย  
เริ่ม ตั้งแต่ การ ขอ อนุญาต ซึ่ง ก็ ไม่ ใช่ ปัญหา ใหญ่ นัก เป็น เรื่อง ของ มารยาท มาก กว่า  
เดี๋ยวนี้ ก็ ทำได้ ง่าย ด้วย การ เขียน จดหมาย หรือ โทรศัพท์ เอา  
ปัญหา ต่อ มา เป็น เรื่อง ของ การ เดินทาง  
อัน นี้ ใคร มี รถ ส่วนตัว และ ขับ ไป ได้ ก็ สะดวก หน่อย  
แต่ บาง พื้นที่ รถ เก๋ง ก็ เข้าไป ไม่ ได้ ต้อง ไป อาศัย รถ กระบะ ชนิด ที่ ต้อง เอา โซ่ พัน ล้อ ก็ มี  
หรือ อย่าง สมัย ที่ ผม กับ พุทธิ นันท์ออก ศึกษา ธรรม กัน นั้น  
ส่วน มาก ก็ อาศัย รถไฟ รถทัวร์ ไป ถึง ตัว จังหวัด  
แล้ว หาร ถต่อ ไป วัด ป่า บาง แห่ง ก็ ต้อง เดิน เอา เป็น สิบๆ กิโลเมตร  
ก่อน จะ ไป จึง ควร ศึกษา เส้นทาง เสีย ก่อน แล้ว บวก เวลา เพิ่ม ไว้ ให้ มากๆ  
ผม เคย เจอ ปัญหา เรื่อง การ เดินทาง อยู่ บ่อยๆ  

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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เช่น คราว หนึ่ง ถาม พระ มหา เถระ รูป หนึ่ง ถึง วัด ป่า แห่ง หนึ่ง ใน กาฬสินธุ์  
ท่าน ก็ แนะ เส้นทาง ให้ เสร็จ บอก ด้วยว่า จาก ถนน ใหญ่ มี ทาง แยก เข้า วัด ป่า ใกล้ นิดเดียว 
คำว่า ใกล้ นิดเดียว นี่แหละ ครับ เดิน กัน เป็น วัน เลย 
กลับ มา ต่อว่า ท่าน ท่าน ก็ ว่า เอ ไม่ น่า จะ ไกล ขนาด นั้น นะ  
ตอน ท่าน นั่ง รถ ตู้ เข้าไป พอ ขึ้น รถ ก็ กำหนด จิต  
ปุ๊บ เดียว พอ จิต ถอน ก็ ถึง วัด แล้ว  
บาง พื้นที่ จะ มี รถ เข้า ออก หมู่ บ้าน เพียง วัน ละ เที่ยว  
คือ ตอน เช้ามืด รถ สอง แถว จาก หมู่ บ้าน จะ รับ คน ไป ตลาด ใน ตัว อำเภอ  
ตอน เที่ยง หรือ บ่าย ก็ จะ รับ คน กลับ เข้า หมู่ บ้าน  
เวลา เรา ไป ถึง ชุมชน ถ้า จะ หาร ถเข้า หมู่ บ้าน ก็ ให้ ไป หา เอา ตาม ตลาด  
และ ต้อง กะ เวลา เดินทาง ให้ ดี เพราะ บาง กรณี ไม่ มี รถ เช่า ต้อง ไป รถ ของ หมู่ บ้าน ให้ ทัน 
ความ ลำบาก ก็ อยู่ ตรง ที่ เรา ลง จาก รถไฟ หรือ รถ ทัวร์ตอน เช้าๆ  
กว่า จะ ได้ รถ เข้า หมู่ บ้าน ก็ เป็น เวลา เที่ยง หรือ บ่าย  
เวลา ช่วง นี้ แหละ ครับ ที่ ทรมาน พอ สมควร  
แค่ จะ เข้า ห้องน้ำ ก็ ลำบาก แล้ว เพราะ กระเป๋า อาจ จะ หาย เมื่อ ไรก็ ได้  
แล้ว ก็ ตกเป็น เป้า สายตา ผู้คน ซึ่ง อาจ จะ มี อันธพาล ท้องถิ่น ปน อยู่ ด้วย  
สำหรับ เวลา จะ ออก จาก วัด ก็ ต้อง วาง แผน ให้ ดี โดย มี แผน สำรอง ฉุกเฉิน ด้วย  
คราว หนึ่ง ผม ไป อยู่ ใน ดง กระ เห รี่ ยง นัด รถ มา รับ ไป สนาม บิน  
พระ ท่าน ต้อง ออก ไป ตระเวน ใน หมู่ บ้าน หาร ถคัน ใหม่ ให้ เพราะ คัน ที่ นัด ไว้ ไม่ มา  
ส่วน รถ คัน ใหม่ ก็ เอ้อระเหย ลอยชาย ขนาด เรา บอก ว่าจ้าง เหมา  
เขา กลับ แวะ รับ ส่ง คน ไป เรื่อยๆ บางที ก็ เลี้ยว ออก นอก เส้นทาง  
ไป ขน ข้าวของ ของ คน จาก หมู่ บ้าน หนึ่ง เพื่อ ไป แวะ ส่ง อีก หมู่ บ้าน หนึ่ง  
(ที่ เคย เจอ แล้ว ยุ่ง ที่สุด คือ ไป แวะ ขน วัว ซึ่ง เตะ เก่ง มาก)  
เรื่อง เหล่า นี้ อาจ จะ ดู ว่า เล็กน้อย แต่ มัน หมาย ถึง ความ ปลอดภัย  
และ การ พลาด กำหนดการ เดินทาง ซึ่ง อันตราย มาก กับ ผู้หญิง  
เพราะ อาจ จะ ไป ตกค้าง อยู่ ตาม ป่า ระหว่าง หมู่ บ้าน ได้ ง่ายๆ  
เมื่อ เดินทาง ไป ถึง วัด ป่า แล้ว สิ่ง แรก ที่ ควร ทำ คือ การ เข้าไป กราบ รายงาน ตัว  
พระ ท่าน จะ กำหนด ให้ เอง ว่า ให้ เรา ไป พัก ที่ไหน  
บาง วัด จะ ให้ เสื่อ หมอน และ ผ้า ห่ม ด้วย  
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“จะ้ เชน่ นัน้ กไ็ด ้วา่ แต ่เธอ รูส้กึ ไหม วา่ อากาศ เวลา นี ้อบอา้ว เหลอืเกนิ เวลา เยน็ ฉนั 
เห็น แม่น้ำ อยู่ ตรง ชาย ป่า อีก ด้าน หนึ่ง ด้วย ล่ะ เรา ไป สนาน กาย กัน สัก หน่อย ดี ไหม ”

เจ้า หญิง เปลี่ยน เรื่อง ใน ทันควัน

“สนาน กาย เวลา นี้ หรือ เพคะ อย่า เลย ข้าพระ องค์ ไม่ เห็น ด้วย ”

“ไม่ อาบ ด้วย ก็ ไป ส่ง ฉัน หน่อย ฉัน ร้อน จน คัน ไป ทั่ว ทั้ง ตัว แล้ว ถือว่า ขอร้อง ล่ะ ”

“ข้าพระ บาท อาจ จะ ตาม พระทัย เสีย จน ชิน ขอ ครั้ง นี้ เป็น ครั้ง สุดท้าย นะ เพคะ 
อนุโลม ให้ ครั้ง เดียว เท่านั้น ”

“จ้ะ แม่ ”

จัน ทราว ตี ล้อเลียน อย่าง ขบขัน ด้วย ไม่ เห็น ว่า จะ มี อันตราย ใดๆ ใน ชาย ป่า ที่ สงบ สุข 
ส่วน ภา วิณีกังวล ไป เสียหลาย ทาง นึกถึง กำหนดการ ใน วัน พรุ่ง ที่ จะ มี อีก คาราวาน หนึ่ง 
มาส มท บ เวลา นี ้อาจ หยดุ พกั บรเิวณ ชาย ปา่ อกี ดา้น ของ ฝัง่ แมน่ำ้ แลว้ กไ็ด ้แต่ เหน็ ทา่ที 
ดี พระทัย ของ พระ ธิดา ก็ ไม่ กล้า ขัด จำ ลุก ขึ้น จุด ตะเกียง ดวง น้อย แล้ว ลอบ พา กัน ออก 
จาก กอง คาราวาน ใน ด้าน ที่ ปลอด คน เลาะ ไป ตาม ชาย ป่าละเมาะ จนถึง ลำธาร ด้าน 
หลัง เสียง น้ำ ไหล เลาะ โขด หิน ริน เป็น สาย เบื้อง ล่าง คง ใส สะอาด พอ สมควร ผิวน้ำ 
เบื้องบน จึง สะท้อน เงา แสง ดาว ได้ พราว ระยับ สอง ดรุณี ทรุด กาย ลง นั่ง ริม ฝั่ง แม่น้ำ ใต้ 
แสง ดาว เกลื่อน นภา …

“ระวัง พระองค์ ด้วย นะ เพคะ ใน แม่น้ำ ไม่ รู้ จะ มี สัตว์ น้ำ ที่ เป็นอัน ตราย ใด บ้าง พบ 
เห็น อะไร ก็ หวีด ร้อง ให้ ดัง ไว้ ก่อน ข้าพระ องค์ จะ ได้ รีบ ไป ช่วย ”

ดงั วา่ จะ เพกิเฉย ตอ่ คำ เตอืน เสยี ทัง้อยา่งนัน้ ไมท่นั ขาดคำ ทา้ว เธอ ก ็ลง ไป แช ่นำ้ ครึง่ 
ขา ชัก ภูษา ขึ้น เหนือ น้ำ อย่าง ระมัดระวัง แล้ว ร้อง เรียก

“ภา วิณีจ๋า ”

“ว่า กระไร เพคะ ”

“ฉัน ถอด ภูษา แล้ว ให้ เธอ เฝ้า ไว้ บน ฝั่ง ได้ ไหม น้ำ เย็น ดี จริง ฉัน จะ ลง แช่ ทั้ง ตัว ”
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จนั ทราว ต ีพดู พลาง ทอดสายตา สบ ตา คู ่สนทนา เบือ้งหนา้ แสง เทยีน กระทบ แวว ตา 
เย็น สงบ นิ่ง ฟัง อย่าง อ่อนน้อม ภา วิณีระบาย ยิ้ม ก่อน ตอบ อย่าง อ่อนโยน

“ไม่ เป็นไร หรอก เพคะ อ้า ให้ ข้าพระ องค์ เรียก พระ ธิดา อย่าง นี้ เถิด เวลา นี้ คน อื่น 
หลับ กัน หมด แล้ว ไม่ มี ผู้ ใด ได้ยิน หรอก เพคะ ”

“ก็ได้ แต่ ทำไม ถึง บอก ว่า ไม่ เป็นไร ล่ะ ”

“ก ็แม้ เวลา นี ้ยงั ไม่ ปรารถนา แต่ พระ ธดิา ก ็มคี วาม ศรทัธา ใน พระ พทุธ ศาสนา อยู่ เตม็ 
พระทัย แล้ว นี่ เพคะ อินทรีย์ แก่กล้า เมื่อ ใด จะ ทรง รู้ เอง ว่า ควร เดิน ไป ทาง ไหน ”

“นั่น สินะ แล้ว เธอ เล่า ”

“ข้าพระ องค์ ปรารถนา หลาย สิ่ง หลาย อย่าง มา ตั้งแต่ จำ ความ ได้ เพคะ อยาก 
มี ครอบครัว ที่ บริบูรณ์ พร้อม อยาก แสวง หา วิชา ความ รู้ กระทั่ง ได้ เรียน รู้ พระ ธรรม 
คำ สอน ของ องค์ พระ สัมมา สัมพุทธเจ้า จน เกิด ความ ศรัทธา ตั้ง มั่น ความ ปรารถนา ใน 
นิพพาน จึง ตาม มา ”

“ถาม อีก ครั้ง เถิด เมื่อ ปรารถนา แล้ว ต้อง ทำ ประการ ใด บ้าง ”

ภา วิณีนิ่ง คิด อยู่ ครู่ หนึ่ง เห็น แวว พระ เนตร ซุกซน ของ องค์ หญิง กระทบ แสง เทียน 
เพียง วูบ เดียว ก็ จับ ได้ ว่า มิได้ ทรง ใส่ พระทัย จะ ได้ คำ ตอบ นัก

“ปรารถนา จะ รู้ คำ ตอบ จริง หรือ เพคะ ”

เจ้า หญิง สรวล รื่น พร้อม ส่าย พระ พักตร์ ด้วย แม้ จะ ทรง รู้ คำ ตอบ ดี ว่า ทาง เดิน อัน 
ชอบ นัน้ คอื อรยิมรรค[1] ที ่องค์ สมเดจ็ พระ สมัมา สมัพทุธเจา้ ทรง ตรสัรู้ และ นำ มา เผยแผ่ 
แก่ เวไนย สัตว์ จัน ทราว ตี ก็ ยัง ปรารถนา จะ หน่วง คู่ สนทนา ไว้ ให้ นาน จึง ซักไซ ้ไล่ เรียง 
ต่อ จน พอ พระทัย...

บทสนทนา ดำเนิน ต่อ ไป ไม่ นาน นัก ภา วิณีจึง เริ่ม ตัดบท

“เอา ไว้ ถาม พระ เถระ ใน วัน พรุ่งนี้ ดี กว่า ไหม เพคะ ข้าพระ องค์ อธิบาย ไป อาจ ทำให้ 
พระองค์ เข้า พระทัย ไขว้เขว ไป เปล่าๆ”

11ธรรมะใกล้ตัว

เป็น ธรรมเนียม วัด ป่า ที่ ผู้หญิง กับ ผู้ชาย จะ ต้อง แยก กัน พัก  
บาง วัด ผม จะ ไม่ แนะนำ ให้ ผู้หญิง ไป เลย เช่น วัด วชิราลงกรณ์ ที่ ปาก ช่อง  
เพราะ เขต ที่ ผู้หญิง อยู่ ห่าง จาก เขต พระ และ ไป หลบ อยู่ หลัง เขา  
ซึ่ง อันธพาล ตาม หมู่ บ้าน จะ เข้าไป ปล้น และ ปล้ำ เอา ได้ ง่ายๆ  
ส่วน มาก ผู้หญิง จะ ถูก กำหนด ให้ อยู่ ใน กลุ่ม กุฏิ ผู้หญิง หรือ แถวๆ โรง ครัว  
ซึ่ง บริเวณ นั้น มัก จะ มี เจ้าที่ เจ้า ทาง ที่ เฮี้ยนๆ อยู่ แทบ ทุกแห่ง  
กระทั่ง ใน วัด ป่า บ้าน ตาด ก็ มีค นพ ยา ยาม ไป ตั้งตัว เป็น เจ้าแม่ ใน โรง ครัว  
คอย กีดกัน ผู้หญิง อื่นๆ ทั้ง เรื่อง ที่ กินที่ นอน  
หรือ กำหนด กะเกณฑ์ ให้ น้อง ใหม่ ต้อง ทำ นั่น ทำ นี่ เช่น ทำครัว  
(ลืม บอก ว่า เจ้าแม่ ที่ บ้าน ตาด แอบ แสดง อิทธิพล ลับหลัง หลวง ตา  
แต่ ตอน เช้า ขึ้น มา หลวง ตา ด่า เจ้าแม่ ออก ไมโครโฟน ลั่น วัด เลย  
แล้ว บอก ว่า อย่า มา ทำ ใหญ่ ที่วัด นี้ นะ ทุก คน ไม่ ว่า คน เก่า คน ใหม่  
หรือ ยาก ดี มี จน อะไร ก็ตาม เมื่อ มา ที่ นี่ ต้อง เท่าเทียม กัน หมด  
เพราะ มา ด้วย หัวใจ ของ ผู้ ใฝ่ ธรรม)  
ที่ น่า กลัว กว่า นั้น ก็ คือ บาง วัด จะ มี ชี หรือ ผู้ ปฏิบัติ หญิง ที่ เพี้ยนๆ  
ประเภท บ้า ไป แล้ว ก็ มี ประเภท วิปลาส ที่ ดู ยาก ก็ มี  
คอย ดัก รับ นัก ปฏิบัติ หญิง หน้า ใหม่ ที่ หลง เข้าไป  
ชักชวน ให้ เป็น พวก ให้ อยู่ กุฏิ ของ ตน เพื่อ จะ อบรม กรรมฐาน ให้  
ไป อีสาน รอบ น้ี ผม เจอ “พระ อรหันต์ หญิง” และ “หญิง เพ้ียน” ชนิด น้ี หลาย วัด ด้วย กัน 
พวก สาวๆ ที่ จะ เข้าไป ติดต่อ ที่วัด เพื่อ เข้า พัก ใน วัด  
ขอ ให้ ดู ให้ ดี ว่า คน ที่ ไป ติดต่อ ขอ พัก วัด นั้น  
เป็น ผู้ มีหน้า ที่ เกี่ยวข้อง จริง หรือ เปล่า  
สนาม รบ ของ ผู้หญิง เวลา อยู่ วัด ป่า ก็ได้ แก่ กลุ่ม ผู้หญิง ด้วย กันเอง นี่แหละ  
ถ้า เป็น สำนัก ใหญ่ ก็ จะ มี การ แบ่ง ก๊ก แบ่ง เหล่า แบ่ง หน้าที่ การ งาน กัน  
ขืน ก้าวก่าย หน้าที่ กัน ก็ มี เรื่อง ได้ ง่ายๆ 

ปัญหา ถัด จาก เวลา ที่ เข้า รายงาน ตัว ใน วัด แล้ว ก็ คือ  
การ ปรับ ตัว ตาม ระเบียบ ปฏิบัติ ของ แต่ละ วัด  
เดี๋ยวนี้ วัด ป่า ส่วน มาก ย่อหย่อน ลง มาก แล้ว  
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กิจวัตร แทนที่จะ เริ่ม ตั้งแต่ ตี สาม หรือ ตี สาม ครึ่ง  
บาง วัด จะ ละเลย กัน ไม่ค่อย มี การ ทำวัตร สวด มนต์ ตอน เช้ามืด  
หรือ การ นั่ง ภาวนา ก่อน เวลา ออก บิณฑบาต  
วัด ป่า ยุค ใหม่ นี้ เมื่อ สิ้น ครู บา อาจารย์ ผู้ใหญ่ แล้ว  
บาง วัด นอน กัน ถึง ๖ โมง เช้า ก็ ไม่ มี ใคร ว่า อะไร  
ยกเว้น พวก ผู้หญิง มัก จะ ถูก บังคับ กลายๆ ให้ ไป ช่วย ทำครัว  
หลังจาก พระ ฉัน เช้า แล้ว ญาติ โยม ก็ รับประทาน อาหาร  
จาก นั้น ก็ เป็น เวลา ปฏิบัติธรรม เอา เอง ไป จน บ่าย สาม โมง  
ก็ จะ ถึง เวลา ที่ พระ ท่าน ทำ กิจวัตร ส่วนรวม เช่น กวาด วัด ล้าง ห้องน้ำ ตัก น้ำ  
เวลา อย่าง นี้ ญาติ โยม ก็ จะ ไป ช่วย งาน วัด  
ตก ค่ำ จะ เป็นการ ทำวัตร เย็น และ นั่ง ภาวนา รวม กัน  
บาง วัด เริ่ม ตั้งแต่ ประมาณ ๑ ทุ่ม แล้ว ใช้ เวลา ไม่ เท่า กัน  
คือ มี ตั้งแต่ ครึ่ง ชั่วโมง จนถึง สี่ ทุ่ม เที่ยง คืน  
แต่ วัด ป่า หลาย วัด ก็ ยัง รักษา มาตรฐาน เอา ไว้ ได้  
ใคร อยาก ไป วัด ที่ เข้มข้น ระดับ ใด ก็ ต้อง เลือก เอา ครับ  
อันตราย จาก สัตว์ ใน วัด ป่า ยุค นี้ ส่วน มาก จะ เหลือ แค่ งู ตะขาบ แมง ป่อง  
ส่วน สัตว์ ร้าย กว่า นั้น หา ทำ ยา ยาก เสีย แล้ว  
ยกเว้น วัด ป่า ลึกๆ ที่ ยัง มี สัตว์ แปลกๆ อยู่ บ้าง เช่น หมี  
บาง คน อยู่ ใน กุฏิ ตอน ดึกๆ แทบ จะ ประสาท กิน  
เพราะ มี ใคร ไม่ ทราบ มาตี ฝา กุฏิ ป้าบๆ ป้าบๆ  
ที่แท้ ก็ แค่ ตุ๊กแก คาบ แมลง โขก กับ ฝา กุฏิ  
บาง คน เจอ ผี ขว้าง หลังคา กุฏิ  
ซึ่ง ส่วน มาก จะ เป็น กิ่ง ไม้ หัก ตกลง มา หรือ บางที สัตว์ เล็กๆ มัน หัก กิ่ง ไม้ โยน ใส่  
พวก นก กลางคืน ที่ ร้อง แปลกๆ เหมือน เสียง แม่มด หัวเราะ ก็ มี  
ดังนั้น พบ เห็น หรือ ได้ยิน อะไร แปลกๆ ก็ อย่า ตกใจ  
สัตว์ พวก นี้ ทำ อะไร เรา ไม่ ได้ หรอก  
ขอ ให้ พยายาม เรียน รู้ ธรรมชาติ ของ มัน ก็ พอ จะ เอา ตัว รอด ได้ ไม่ ยาก  
ที่ น่า กลัว ที่สุด ได้แก่ พวก ที่ ติด ยา บ้า และ เห็น เรา เป็น ตู้ เอ ที เอ็มนั่น แหละ  

61ธรรมะใกล้ตัว

แสวง หา นิพพาน การ รู้ แจ้ง 
อย่า หลง แรง กิเลส ลวง บ่วง ถลำ 
อิ่ม เอม รส ใด ไหน เล่า เท่า รส ธรรม 
ขอ จอมขวัญ จง น้อมนำ ประจำ ใจ …

“นั่น เพลง กล่อม ลูก หรือ ภาวิณี ”

จัน ทราว ตี กระซิบกระซาบ ใน ความ มืด

“ยัง ไม่ บรรทม หรือ เพคะ พระ ธิดา”

“ผู้ ใด เป็น พระ ธิดา เจ้า ”

“อ้า เปล่า จ้ะ แม่ หญิง วตี เธอ ชอบใจ เพลง กล่อม ลูกบท นี้ หรือ ”

ภา วณิเียา้ เลน่ อยา่ง ขบขนั มอง ผา่น ความ มดื เหน็ อกี ฝา่ย นอน ลมืตา แปว๋จงึ ลกุ ขึน้หา 
เทียน ไข มา จุด ให้ แสงสว่าง ประคอง พระ ธิดา ลุก ขึ้น ประทับ นั่ง บ้าง

“ใช่ จ้ะ ใน วัง ได้ยิน เสียง พร่ำ บ่น แต่ … จง รักษา ปราสาท ศฤงคาร …อารักขา 
ประชาบาล จาก ไพรี …ไม่ มี นาง สนม คน ใด สอน ลูก ให้ แสวง หา นิพพาน สัก คน ”

“เปน็ ธรรมดา อยู่ หรอก หาก กลอ่ม ให้ ซาบซึง้ ใน รส พระ ธรรม มากๆ คนใน ปราสาท 
ก็ จะ พา กัน หนี ไป ออกบวช เสีย หมด ”

“ไม่ ดี หรือ ”

“ดี ส ิแต่ เรา ก ็ตอ้ง วาง อเุบกขา ไว้ บา้ง วา่ มนษุย์ ทกุ ผู ้ไม่ ได้ ปรารถนา นพิพาน เหมอืน 
กัน ไป เสีย หมด ทุก คน บิดา เธอ ปรารถนา ให้ ไพร่ฟ้า ร่มเย็น เป็น สุข พี่ ชาย เธอ ปรารถนา 
จะ เติบโต เป็น ชายชาตรี ผู้ แกร่ง กล้า เธอ เอง ก็ เถิด วตี ปรารถนา อะไร เล่า ”

“ไม ่รู้ ซี ฉัน ไม่ เคย ตั้ง ความ ปรารถนา ต่อ สิ่ง ใด แม ้จะ ศึกษา พระ ธรรม คำ สอน ของ 
พระพุทธองค์ มา บ้าง ก็ ยัง คิด ว่า นิพพาน นั้น อยู่ ไกล เกิน เอื้อม ”
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นวนิยายอิงธรรมะ

รัก พ.ศ. ๑๐๐
โดย วิ ลาศินี
(เริ่ม ลง ตั้งแต่ ฉบบ ที่ ๔๖ http://dungtrin.com/mag/?46.fiction)

บท ที่ หก

ชายป่าระหว่างกลางเขตพระนครสาวัตถีและกรุงราชคฤห์

สุริยา ลา ลับ ขอบ ฟ้า เป็น สัญญาณ การ มา เยือน ของ ราตรี อีก ด้าน หนึ่ง ของ ชาย 
ป่า มี กระท่อม น้อย ของ ผู้คน ราย เรียง อยู่ โดย รอบ ขบวน เกวียน หยุด พัก ใน จุด ที่ มี การ 
ตระเตรียม ข้าว ปลา อาหาร ไว้ รอ ท่า อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ฝ่าย พระ สงฆ์ องค์ เจ้า ได้ 
รับ การ นิมนต์ เพื่อ ทำ การ ถวาย น้ำ ปานะ ให้ ต่างหาก เมื่อ เสร็จ สิ้น ภารกิจ จึง ต่าง คน ต่าง 
แยกย้าย ไป จัด ที่ หลับ ที่นอน ตาม อัตภาพ ล่วงเลย เข้า สู่ เวลา แห่ง ราตรี หาก ผู้ ใด เงี่ยหู ฟัง 
จะ พลนั แวว่ เสยีง เพลง กลอ่ม ลกู ลอย ตาม ลม มา จาก กระทอ่ม นอ้ย หลงั ใด หลงั หนึง่ ใน หมู ่
บ้าน ขับ ขาน อย่าง อ่อนโยน

อก เอย อุ่น ละมุน ไอ เมื่อ ใกล้ เจ้า 
บีบ สอง เต้า กลั่น น้ำนม ขม ไหม หนอ 
สุริยา ลับ ขอบ ฟ้า มา เคลียคลอ 
อิ่ม แล้ว หนอ แม่ จะ กล่อม เจ้าจอม ใจ

จง เติบ ใหญ่ ใต้ ร่ม โพธิ์ พระ ภาค เจ้า 
เทิด เหนือ เกล้า ไตรรัตน์ วาง สว่าง ใส 
ด้วย บุญ เก่า นำ เจ้า เกิด เลิศ วิไล 
เป็น เวไนย สัตว์ ผู้ อาจ ถึง ธรรม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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เวลา อยู่ วัด จะ เดิน ไป ตาม ซอก มุม เร้นลับ ใน วัด ป่า  
เช่น ตาม หุบ ตาม ถ้ำ ตามด งไม้ หรือ ตาม ห้วย  
พวก นี้ อันตราย สุดขีด จริงๆ เกิด อะไร ขึ้น ร้อง ให้ ดัง สุดเสียง บางที ก็ ไม่ มี ใคร ได้ยิน  
เพราะ วัด ป่า มัก จะ กว้างใหญ่ มาก  
กระทั่ง กลางวัน ก็ ประมาท ไม่ ได้ เป็นอันขาด  
เพราะ ยุค นี้ หมู่ บ้าน เข้า มา เกย วัด ป่า เกือบ ทุกแห่ง แล้ว  
ชาว บ้าน แอบ เข้า มา ตัด ไม้ บ้าง ยิง สัตว์ บ้าง  
แล้ว พวก ยา บ้า ก็ ระบาด ไป ทุกหัวระแหง  
นอกจาก นี้ หลายๆ วัด มัก มี การ ก่อสร้าง ใน วัด  
จะ มีค นงาน มา กิน มาน อนใน วัด เป็น จำนวน มาก  
อัน นี้ ก็ ต้อง ระวัง เหมือน กัน  
สิ่ง ที่ น่า กลัว มาก อีก อย่าง หนึ่ง ก็ คือ ผี  
เรื่อง นี้ ขอ ให้ ทำใจ ดีๆ ไว้ ที่จริง เป็น ปัญหา ความ จำ และ ความ คิด ของ เรา เอง  
คน ที่ หัด ทำความ สงบ หัด รู้ กาย รู้ ใจมา ช่วง หนึ่ง แล้ว ยัง ไม่ เคย เจอ ผี เลย  
ก็ ขอ ให้ เลิก กลัว ได้ แล้ว เพราะ ชาติ นี้ โอกาส ที่ จะ เจอ ผี นั้น ยาก มาก  
หาก ใคร มี จริต นิสัย ที่ จะ เจอ หัด ภาวนา วัน สอง วัน ก็ เจอ แล้ว  
ผม มี ญาติ คน หนึ่ง เป็น หมอ ไป นั่ง ภาวนา ด้วย กัน ที่วัด ป่า ดง คู ที่ สุรินทร์  
ญาติ คน นี้ เพิ่ง หัด ภาวนา ไม่ กี่ วัน ช่วง สัก ตี ๓ หรือ ตี ๔ นี่แหละ  
จู่ๆ ก็ กระโดด เข้า มา หา ผม ซึ่ง นั่ง อยู่ ใกล้ๆ  
บอก ว่า มีค นมา เกา เสื่อ ที่ เขา นั่ง อยู่ ดัง แกรกๆ  
ซึ่ง ก็ จริง ครับ ราย นั้น ขี้ เล่น มา นั่ง เกา เสื่อ เรียก ร้อง ความ สนใจ เพื่อ ขอ ส่วน บุญ  
ที่ เล่า นี้ เพื่อ จะ บอก พวก เรา ว่า พวก เรา ที่ ปฏิบัติ กัน มา จน ป่านนี้ แล้ว ไม่ เห็น ผี  
ขอ ให้ เลิก กลัว ได้ แล้ว เพราะ ยัง ไงก็ไม่ เห็น หรอก ครับ  
ส่วน คน ที่ เห็น ถ้า เห็น บ่อยๆ ก็ เลิก กลัว ไป เอง แหละ  
มี ธรรมเนียม อันเป็น เกร็ด เล็กๆ น้อยๆ ที่ น่า รู้  
เช่น เมื่อ เรา ไป วัด นั้น เรา บริโภค ใช้สอย ทรัพย์สิน ของวัด  
จึง เป็นการ ดี ที่ เรา จะ ถวาย เงิน ให้ วัด บ้าง ตาม สมควร  
เป็น ค่า อาหาร ค่าน้ำ ค่า ไฟ  
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อัน นี้ แล้วแต่ กำลัง ครับ ไม่ มี จริงๆ ไม่ จ่าย เลย ก็ ไม่ เป็นไร หรอก  
การ จะ เข้า ห้องน้ำ ใน วัด ป่า ขอ ให้ สังเกต ให้ ดี  
วัด ที่มา ตร ฐาน จริงๆ นั้น ห้องน้ำ จะ สะอาด มาก  
ประเภท เข้าไป นั่ง หลับ ได้ สบายๆ เลย  
บาง วัด เขา จะ ขอร้อง ให้ ถอด รองเท้า เข้า ห้องน้ำ ก็ มี  
แต่ บาง วัด ห้องน้ำ แม้ จะ สะอาด ก็ น่า กลัว มาก  
เพราะ ทำ แบบ ง่ายๆ เวลา เข้าไป แล้ว ทัศนวิสัย กระจ่าง รอบ ตัว  
งู เงี้ยว จะ มุด เข้า มา เมื่อ ไห ร่ก็ได้  
ดังนั้น กระทั่ง เข้า ห้องน้ำ ก็ ต้อง มี สติ  
ผม เล่า เกร็ด เล็ก เกร็ด น้อย เกี่ยว กับ ปัญหา ใน วัด ป่า มา พอ สมควร แล้ว  
ผู้ อ่าน บาง คน อาจ จะ ตั้ง คำ ถาม ว่า  
ถ้า มัน ยุ่ง ปาน นั้น จะ ไป วัด ป่า กัน ทำไม ปฏิบัติ อยู่ บ้าน ไม่ ดี กว่า หรือ  
ขอ เรียน ว่า ปฏิบัติ ที่ บ้าน สู้ ที่วัด ยาก ครับ  
ความ ลำบาก ยากแค้น ทั้งหลาย นั้น มัน สอน ให้ เรา แกร่ง สอน ให้ เรา มี สติปัญญา  
อีก อย่าง หนึ่ง ธรรมชาติ ของวัด ป่า ก็ น่า อยู่ น่า ดู  
คล้าย กับ การ ไป ปิกนิก ล่อง ไพร ไต่ เขา  
สำหรับ คนเมือง แล้ว ใน แต่ละ ปี น่า จะ มี เวลา สัก ช่วง หนึ่ง  
ไป อยู่ กับ ธรรมชาติ ที่ ขาด การ ปรุง แต่ง เสีย บ้าง  
เพื่อ จะ ได้ เฝ้า ดู ความ ปรุง แต่ง ใน จิตใจ ของ เรา เอง อย่าง เดียว ให้ ถนัด ชัดเจน  
ธรรมชาติ นั้น แสดง ธรรม ได้ ลึกซึ้ง และ น่า ฟัง  
ลอง ไป สัมผัส แล้ว น้อม ใจ ลง ฟัง ก้อน หิน แสดง พระ ไตรลักษณ์  
หรือ ฟัง ต้นไม้ แสดง ธรรม เรื่อง ขันธ์ ๕ 
ธรรม ถึง จิต ถึงใจ อย่าง นี้ หา ฟัง ที่ บ้าน ได้ ยาก ครับ 

วัน พุธ ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/36/37/

คุณ สันตินันท์ 
(พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ใน ปัจจุบัน)

สารบัญ 
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ตอนที่มีพระเครื่องมากมาย ก็มีแต่อยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่เคยมีความ
สุขจากใจที่สงบขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต ทั้งๆ ที่ตอนนี้แทบจะเลิกห้อยพระ 
หันหลังให้กับสนามพระเครื่อง

�
งานทุบตึกในโรงพยาบาลลุล่วงไปแล้ว ในคืนสุดท้ายที่เขานอนในเขตบ้านพัก 

คนงานในโรงพยาบาล มงคลที่เปลี่ยนไป ก็ได้พบชายชราในฝันอีกครั้งชายชรา 
หน้าตาแจ่มใสมาทักทาย ขอบคุณ แล้วเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของตนว่า ตนเอง 
เป็นหมอยาชาวจีน เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต ่
เป็นเด็ก ในสมัยรัชกาลที ่ 4 ใช้ชีวิตยืนยาวจนตายในรัชกาลที ่ 6 โดยมาตายที ่
โรงพยาบาลแห่งนี้นั่นเอง สมัยมีชีวิตปลูกบ้านอยู่แถวศาลเจ้าชานเมืองแห่งนั้น  
ตั้งแต่ที่ตรงนั้นมีแต่ทุ่งนาห่างไกลชุมชน ได้รับพระเครื่องสององค์นั้น มาจากมือ 
พระสงฆ์นามกระฉ่อนที่สร้างพระองค์นั้นขึ้นมากับมือ เห็นว่าท่านเป็นพระปฏิบัติด ี
เลยเอาไปบรรจุลงบาตรน้ำมนต์ไว้ แล้วเอาไปให้ศาลเจ้าซ่อนไว้แนบเนียน ซึ่ง 
ส่งผลดีในกาลต่อมา เพราะสามารถป้องกันคนโลภมาฉกชิงเอาไปหลังจากมันมีราคา
แพงขึ้นไปตามความนิยมของสังคม

“ขอบใจมาก คิดแล้ว อั๊วเลือกคนไม่ผิด” ชายชรากล่าวอมยิ้ม อย่างมีความสุข 
ในฝัน

�
มงคล ตื่นเช้าขึ้นมารับวันใหม่ด้วยความอิ่มเอมใจ มองลานโล่งของพื้นที่ที่ถูก 

รื้อถอนอาคารเก่าออกไป พื้นที่ว่างดูโล่งตากำลังรออาคารใหม่ที่จะปลูกสร้างขึ้นด้วย
เงินบริจาคอันมีที่มาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ นึกย้อนไปถึงใจตัวเอง ใจที่ถูกรื้อถอนความ
ชั่วร้ายออกไปตั้งมาก จากประสบการณ์อันนี ้และพร้อมที่จะปลูกสร้างสิ่งดีๆ ใหม่ๆ 
ในใจต่อไป

สารบัญ 
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นิตยสารพระเครื่องรายปักษ์ลงรูป พระเครื่องล้ำค่า องค์งาม ทีละองค ์ ติดต่อ 
กันถึง 2 ฉบับ สร้างข่าวฮือฮาในวงการพระเครื่อง เล่ากันปากต่อปาก กระฉ่อน 
ข่าวสะพัด แผ่กระพือไปทุกสนามพระ

�
อาแป๊ะฮงได้รับการเชิญมาเป็นเจ้าของเงินบริจาคจำนวนสองล้านเจ็ดแสนบาท  

ข่าวใหญ่ลงในหนังสือพิมพ์หลายฉบับว่า “พบพระเครื่องล้ำค่าในศาลเจ้าเก่าตามคำ 
ผีบอก ชายชราเฝ้าศาลและนักเล่นพระผู้ค้นพบ ศรัทธานำเงินไปสบทบสร้าง 
โรงพยาบาล นักธุรกิจนิรนามผู้ซื้อพระใจดีสบทบเพิ่ม”

แล้วมงคลก็ไปทำงานควบคุมการทุบตึกต่อไป อิ่มใจในกุศลที่ตนมีส่วนร่วมอย่าง
มากในครั้งนี้ หลายๆ คนเริ่มสนใจอยากเห็นเขา ผู้ที่มีส่วนทำให้โรงพยาบาลได้เงิน 
เพิ่มอีกห้าล้านกว่าบาท ก็แค่วัตถุชิ้นหนึ่ง พระเครื่องดีๆ ในปัจจุบันถูกตีราคา 
เช่าหาไปหมดแล้ว สมัยที่พระสององค์นั้นถูกสร้าง พระเครื่องนั้นก็เป็นเพียงแค่ของ 
แจกให้ฟรี ไม่ได้มีราคาค่างวดสูงแต่อย่างใด เจ้าของพระคนเก่าคงได้รับมาแล้ว 
เห็นว่า พระผู้สร้างเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เลยเอามาใส่ในบาตรน้ำมนต์อย่างไม่ 
เสียดายเวลาผ่านไปพระองค์นี้ก็กลายเป็นพระหลักล้านบาทในขณะนี้

หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น มงคลทยอยนำพระของตนที่หวงนักหวงหนา 
แจกคนนั้น คนนี้ ที่ราคาค่างวดแพงก็ปล่อยให้เช่า เอาเงินไป พิมพ์หนังสือธรรมะ
แจกเป็นธรรมทาน 

มงคลไดห้นงัสอืธรรมะชีท้างสวา่งในวนัทีจ่ติใจมดืมนดว้ยอำนาจความความโลภที่
ถึงขีดสุด และผ่านพ้นมาได้พร้อมกับจิตใจที่สะอาดขึ้น ในร่างกายร่างเดิม จึงอยาก 
ให้คนอื่นได้รับโอกาสเช่นนี้บ้าง เขารู้สึกว่ายิ่งทำบุญก็ยิ่งมีความสุข อิ่มใจ สบายใจ 
พอใจไม่อยากได้ของคนอื่น ใจก็เบาทุกข์น้อยลงตระหนักดีแล้วว่าการสะสมวัตถุเป็น
ทุกข์ ไม่เหมือนสะสมความดีที่ให้ความสุขจากการที่ต้องไปเดินสนามพระทุกวันหยุด 
ก็กลับกลายเป็นเข้าวัดปฏิบัติธรรมแทน 
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รู้เฉพาะตน

เป็น สุข แล้ว ยังไง

กรณี เฉพาะ ตน ของ – จงกลณี
อาชีพ – แพทย์ และ อาจารย์ มหาวิทยาลัย
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – วินิจฉัย โรค แต่ ไม่ ได้ รักษา แล้ว นอกจาก นั้น ก็ สอน นักศึกษา และ 
แพทย์ เฉพาะ ทาง กับ ทำ งาน วิจัย ไป ด้วย

คำ ถาม แรก – ดิฉัน ดู ลม หายใจ ก่อน นอน ประมาณ วัน ละ ครึ่ง ชั่วโมง ถึง หนึ่ง ชั่วโมง 
หายใจ เข้า รู้ ว่า หายใจ เข้า หายใจ ออก รู้ ว่า หายใจ กอ อก บาง ครั้ง ก็ รู้ ท้องพอง ท้อง 
ยุบ แล้วแต่ ว่า รู้ อัน ไหน ก่อน บาง ครั้ง ก็ ใช้ คำ บริกรรม พุทโธกำกับ บาง ครั้ง ก็ คิด ว่า 
เข้า-ออก ตาม ที่ ลม ปรากฏ แต่ ไม่ ว่า จะ ใช้ คำว่า อะไร หรือ วิธี ไหน ก็ตาม สัก ครู่ หนึ่ง 
ลม หายใจ จะ เบา ลง มากๆ จนกระทั่ง ตาม ลม ไม่ ได้ แล้ว ก็ รู้สึก นิ่ง สงบ สุข บาง ครั้ง 
รู้สึก เหมือน ไม่ มี ตัว อยู่ ได้ แค่ นี้ มา นาน แล้ว ไม่ ทราบ จะ ทำ อย่างไร ต่อ คะ?

สิ่ง ที่ คุณ ทำ ไป นั้น เรียก ว่า ‘เข้าสมาธิ แบบฤาษี ’ และ คุณ เข้า ได้ ถึง ความ สงบ ระงับ 
ความ กวดัแกวง่ ของ กาย ใจ จนถงึ จดุ ที ่จติ ตัง้ มัน่ ไม ่ไหวตงิ เพลดิเพลนิ อยู ่กบั ความ วเิวก 
ใน จิต เอง

จำ ไว้ เป็น หลักการ เลย นะ ครับ ถ้า แค่ รู้ ว่า กำลัง หายใจ เข้า กำลัง หายใจ ออก จะ 
มี คำ บริกรรม กำกับ หรือ ไม่ มี คำ บริกรรม กำกับ ก็ตาม จัด เป็นการ เข้าสมาธิ ธรรมดา 
ไม่ ได้ แตก ต่าง จาก ที่ ฤาษีชี ไพร ค้น พบ กัน มา เนิ่นนาน แล้ว อย่างไร เลย

ทั้งนี้ เพราะ เมื่อ จิต เลิก ฟุ้งซ่าน รู้เห็น แต่ อาการ ที่ มี การ หายใจ เข้า ออก ใน ที่สุด ทั้ง 
โลก ก็ เหลือ อยู่ เพียง เฉพาะ นิมิต ลม หายใจ อัน ประกอบด้วย ความ น่า ยินดี เพลิดเพลิน ใจ 
คลา้ย ลอย นิง่ อยู่ ทา่มกลาง ฟา้ สวา่ง ที ่ไร้ ขอบเขต ซึง่ นัน่ ก ็ม ิใช่ อืน่ ใด นอกจาก สภาวะ ของ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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จิต ที่ ตั้ง มั่น เปิด กว้าง ปราศจาก ความ ฟุ้งซ่าน และ การ เพ่ง คิด เมื่อ มา ถึง จุด นั้น จน 
ชำนาญ ก ็คลา้ย จะ เคย ชนิ ให ้เกดิ สภาพ เดมิๆทกุ ครัง้ แม ้พยายาม นำ ไป ใช ้ประโยชน ์
ใน ทาง เจรญิ สติ ก ็เหมอืน ใช้ ไม ่ได ้ เพราะ จติ ไม ่อยาก เคลือ่น ออก มา จาก ความ อยู่ เยน็ 
เป็น สุข แบบ นั้น

ที่ เหมือน ไม่ มี ตัว อยู่ ก็ เป็น เพียง ภาวะ ความ รู้สึก อัน เกิด จาก การ ที่ กาย หาย ไป จาก 
ความ รับ รู้ แท้จริง ยัง มี อุปาทาน ว่า สุข เป็น ของดี จิต เป็น ผู้ เสพ สุข และ จิต เป็น เรา 
ตัว คุณ จึง ยัง ไม่ ได้ หาย ไป ไหน เลย เพียง แต่ แปร สภาพ ตัว ตน จาก รูปธรรม ไป เป็น 
นามธรรม เท่านั้น

การ อุบัติ ของ พระพุทธเจ้า หมาย ถึง การ มา พลิก มุม มอง ใน สมาธิ แบบฤาษี เริ่ม นับ 
จาก ความ เข้าใจ ว่า กาย ใจ ไม่ เที่ยง ไม่ ใช่ ตัว ตน เรา เขา จาก นั้น จึง สังเกต ตาม จริง อาศัย 
พื้นฐาน แบบ เดียว กับ ฤาษีนั่นแหละ นั่น คือ รู้ ว่า นี่ กำลังใจ ออก รู้ ว่า นี่ กำลัง หายใจ เข้า

เมื่อ รู้ สบายๆได้ แล้ว ไม่ ต้อง ลำบาก เค้น ไม่ อึดอัด กับ การ เพ่ง ลม หายใจ แล้ว ก็ 
พิจารณา ต่อ ไป อีก นิดเดียว ให้ เกิด ความ เห็น ตาม จริง ว่าการ หายใจ นั้น บางที ก็ ยาว 
บา้ง บางท ีก ็สัน้ บา้ง ไม ่สมำ่เสมอ เขา้ แลว้ ตอ้ง ออก ออก แลว้ ตอ้ง เขา้ ผล ของ การ ตาม 
เห็น เพียง เท่านั้น คือ ความ รู้สึก อัน แจ่ม ชัด ว่า ลม หายใจ ไม่ เที่ยง สัก แต่ เป็น ธาตทาง 
ธรรมชาติ ที่ พัด เข้า มา และ พัด ออก ไป จาก กาย นี้ 

ณ จุด ที่ เห็น ความ ไม่ เที่ยง ของ ลม จิต จะ คลาย การ ยึด ติด ใน ลม เหมือน ถอย ห่าง 
ออก ไป เป็น ผู้ รู้ ผู้ ดู อยู่ ว่า นี่ หายใจ ออก นี่ หายใจ เข้า นี่ หายใจ ยาว นี่ หายใจ สั้น ตรง ตาม 
ลำดับ ของ อานาปาน สติ ที่ พระพุทธเจ้า ตรัส แสดง ไว้ ทุก ประการ

เมื่อ จิต นิ่ง รู้ ด้วย อาการ เช่น นั้น จนกระทั่ง เกิด ภาวะ แห่ง สมาธิ ก็ จะ เหมือน ตื่น ขึ้น ใน 
อีก การ รับ รู้ แบบ หนึ่ง เปน็ ชั่ว ขณะ แห่ง การ เห็น อย่าง ถูก ต้อง ปราศจาก อุปาทาน ว่า ลม 
หายใจ คือ ตัว เรา ปราศจาก อุปาทาน ว่า ท่า นั่ง คือ ตัว เรา ณ จุด นั้น ถือว่า จิต แยก ออก 
มา เป็น อิสระ ไม่ ตก อยู่ ใน การ ครอบงำ ทาง กาย อย่าง สิ้นเชิง ชั่ว ขณะ

การ เจริญ สติ ไม่ หยุด แค่ นั้น เพราะ ด้วย ความ เข้าใจ พื้นฐาน ที่ มี อยู่ แต่ แรก คือ เรา 
เจริญ สติ เพื่อ เห็น ทั้ง กาย ทั้ง ใจ ไม่ ใช่ เรา เรา ย่อม พิจารณา เห็น ได้ ว่า ณ บัดนั้น เรา 
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ครั้งหนึ่งพระหายไปองค ์ ขนาดได้มาฟรีๆ เพราะขอแถมมาจากการเช่าพระ 
องค์อื่น ก็ยังมิวายทุกข์อยู่ตั้งหลายวัน พอหาเจอก็ดีใจ เพราะวัตถุเล็กๆ แค่ชิ้นเดียว 
แต่ใจดันไปยึดมั่นถือมั่นมากมาย

มงคลเริม่ไมอ่ยากไปทีส่นามพระเหมอืนอยา่งเคย วนัหยดุกน็ำหนงัสอืธรรมะมาอา่น 
แล้วก็ไปนั่งพิจารณาศพในที่ทำงานของทองเหลือ ศพแล้วศพเล่าแทน รู้สึกปลงจน 
เบื่อวงการพระเครื่องขึ้นมาเฉยๆ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

“เฮ้ย ถ้ามึงชอบดูศพ มึงไปทำงานมูลนิธิไหมวะ กูฝากให้ได้นะ เห็นสยองๆ 
แบบเลือดสดๆ สมองไหล ไส้ออกมากองเลย เขาเรียกอสุภะกรรมฐาน” 
ทองเหลือบอก

�
โลกของมงคลเปลี่ยนไป เขารู้สึกเสียดายเวลาในอดีตของเขา ที่หมดไปกับ 

การเดินท่องเที่ยว บ่มเพาะความโลภความอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวใน 
สนามพระเครื่อง สุดท้ายคนเราก็ต้องตาย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได ้ ก่อนจะละร่างกาย 
ลาจากโลกนี้ไป มงคลตัดสินใจว่า จะขอใช้ความสามารถที่มีอยู่ในด้านพระเครื่อง  
ปล่อยเช่าพระองค์นี้ให้ได้เงินมากที่สุด เพื่อให้เจ้าของพระในฝันอันลี้ลับได้สม 
เจตนารมณ์ในการทำบุญ

�
อาทิตย์ต่อมา หลังจากตัดสินใจเด็ดขาด มงคลก็เริ่มวางแผนนำพระองค์นั้น 

ไปปล่อยเช่า ด้วยเป็นคนที่มีความรู้เป็นที่ยอมรับอยู่ในวงการ จึงไม่มีใครกดราคา 
เขาได้ จาก 400,000 บาทด้วยเงินสดในที่แรกที่เขาไปเสนอ ปีนเป็น 600,000 
บาท ข่าวแพร่สะพัดออกไปในวงการพระเครื่อง จนไปถึงหูบรรณาธิการนิตยสาร 
พระเครื่องเล่มหนึ่ง ที่เป็นผู้ที่รับจัดหาพระให้นักธุรกิจใหญ่ผู้นิยมพระเครื่อง  
สุดท้ายได้ราคาที่เขาพอใจ องค์ละหนึ่งล้านสองแสนบาท กับอีกองค์หนึ่งได้ 
ล้านห้าแสนบาท เมื่อนักธุรกิจท่านนี้ทราบถึงการได้มาของพระองค์นี้อย่างพิสดาร  
ก็มีศรัทธาบอกว่า ถ้าจะบริจาคให้โรงพยาบาลจริง เขายินดีจะสมทบอีกเท่าตัว 
เพื่อร่วมทำบุญด้วย
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ชาวพุทธไม่ได้มีพระพุทธรูปใดๆ ไว้กราบไหว้ แต่เมื่อผู้รุกรานได้ยินได้ฟังคำสอน 
ของพระพุทธศาสนา เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าในคำสอน จึงได้ปั้นรูปเคารพ
แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้กราบไหว้บูชา เนื่องด้วยชนชาติกรีกเอง 
มีการนับถือพระเจ้ามากมายหลายพระองค์ เช่น ซีอุส เจ้าแห่งสวรรค ์ อพอลโล 
เจ้าแห่งดวงอาทิตย์ วีนัส เจ้าแห่งความงาม เป็นต้น และได้ปั้นรูปแสดงองค์ของ 
เหล่าเทพไว้บูชา พอศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า ชาวกรีกจึงทำการปั้นรูป 
พระพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้พระพุทธรูปรุ่นแรกๆ จึงมีพระพักตร์ละม้ายไปทางชาวกรีก 
มีพระเกศาหยักศก คติการสร้างพระพุทธเจ้าจึงสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน

พระเจ้ามิลินท์ที่เคยสนทนาธรรมกับพระนาคเสนในเรื่อง “มิลินทปัญหา” เป็น 
พวกแรกที่สร้างพระพุทธรูปขึ้น และมีผู้สร้างตามต่อๆ มาเรียกพระพุทธรูปสมัยแรก
นี้ว่าสมัยคันธาราฐ หรือ ศิลปคันธาระ (คันธาราฐ) ในช่วง พ.ศ.๓๖๕-๓๘๓

ใช่แล้ว ผู้สร้างพระมีศรัทธาอยากให้ผู้พบเห็นน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าและ 
คำสอนอันประเสริฐของพระองค์ พระพุทธรูปเป็นเพียงกระพี้เปลือกนอกของ 
ต้นไม้ เพื่อให้คนสนใจมามอง เพื่อที่จะเข้าหาแก่นของต้นไม้นั้น ความรู้สึกโล่ง 
โปรง่สบายในหวัของมงคลเกดิขึน้ ทำใหล้มืความกลวัตายไปชัว่ขณะแลว้พระพทุธเจา้ 
สอนอะไรบ้าง มงคลถามตัวเอง แม้ว่าเขาจะบอกใครต่อใครว่า นับถือศาสนาพุทธ 
แต่กลับรู้สึกเหมือนกับว่า ตัวเองไม่รู้อะไรเลย

แลว้กเ็หลอืบไปเหน็หนงัสอืธธรรมะหนงัสอืธรรมะเลม่เกา่ๆ ทีเ่ขาเกบ็ไว้ ถกูนำมา
อา่นหลงัจากไมเ่คยเปดิอา่นมนัเลย หนงัสอืเลม่นี ้มงคลไดร้บัมาฟรีๆ  จากงานสปัดาห์
พทุธศาสนาทีส่นามหลวง ไปเขา้แถวรอรบัตัง้ยาว ตามนิสยัคนอยากไดข้องฟรไีวก้่อน 
พอได้มาก็ไม่คิดจะเปิดอ่าน เก็บมันไว้อย่างนั้นมานานเมื่ออ่านไปได้สักครึ่งเล่ม 
พบคำพูดสะกิดใจดีๆ หลายคำ ทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนไป 

รู้สึกว่า พระเครื่องของเขาเป็นภาระ อันหนักอึ้งที่ต้องเฝ้ารักษาอย่างดี 
แถมยังทำให้เขาโลภ ดิ้นรนเสาะแสวงหาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อน ในใจมีแต่ความอยาก 
ความโลภตามรังควาญตลอด อีกทั้งจะต้องโกหกหาเรื่องซื้อพระด้วยการกดราคา 
เพื่อให้ได้มาในราคาถูกที่สุด
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ยัง มี อุปาทาน และ อุปาทาน ก็ เกิด ขึ้น จาก ความ สุข ความ เพลิดเพลิน ยินดี ใน สมาธ ิ
อัน มี รส วิเวก นั่นเอง

เมื่อ เห็น เช่น นั้น ก็ จะ เกิด อาการ ไหวทัน สังเกต รู้ ปีติ สุข และ ภาวะ นิ่ง แห่ง ใจ 
ว่าเป็น แค่ สิ่ง ถูก รู้ ตัวผู้ รู้ ก็ คือ จิต ที่ ทำตัว คล้าย นัก สังเกตการณ์ ที่ แยก ตัว ออก ไป ไม่ มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ใดๆ ไป กับ ปีติ สุข ซาบซ่าน ที่ ปรากฏ อยู่

สขุ อยา่ง รู ้ตา่ง จาก สขุ อยา่ง เพลดิเพลนิ เคลิม้ สบาย เปน็ คนละ เรือ่ง ตอ้ง หมัน่ สงัเกต 
เปรียบเทียบ จน เห็น ความ ต่าง อย่าง ชัดเจน จึง จะ เข้าใจ ว่า ผล ของ การ นั่ง สมาธิ แบบ 
เจรญิ สต ิจรงิๆ ใน ทีส่ดุ จะ พา คณุ มา เจอ ที ่ตัง้ ของ อปุาทาน ขัน้ สดุ ยอด นัน่ คอื ตวั ของ 
จิต ที่ ทรง ภาวะ นิ่ง รู้อยู่ ใสๆนั้น เอง

และ ที่ จะ เริ่ม เห็น ว่า จิต ไม่ ใช่ ตัว ตน พระพุทธเจ้า ให้ สังเกต ว่า ตอน อยู่ ใน สมาธิ กับ 
ตอน กำลัง เคลื่อน ออก มา จาก สมาธิ มีค วาม ต่าง กัน อย่างไร เมื่อ เห็น ความ ต่าง ได้ ก็ จะ 
ค่อยๆ เริ่ม ลด อุปาทาน ว่าเป็น จิต ดวง เดียวกัน มีค วาม เป็น ตัว เดียวกัน แท้จริง จิต ดวง 
หนึ่ง ดับ ไป จิต อีก ดวง หนึ่ง เกิด ขึ้น แทน อยู่ ตลอด เวลา

สรปุ วา่ ใช ้พืน้ฐาน ที ่ม ีอยู ่นัน่แหละ ครบั ตอ่ย อด อกี นดิเดยีว ทำความ เขา้ใจ หลกัการ 
เจริญ สติ แบบ ‘อานาปาน สติ ’ ดีๆ ก็ จะ ทราบ ว่า พระพุทธเจ้า ไม่ ได้ สอน ให้ ดู แค่ ลม 
หายใจ ปรากฏ แต่ ให้ ดู ความ ไม่ เที่ยง ของ มัน ด้วย ดู สุข อัน เกิด จาก สมาธิ ด้วย ดู สภาพ 
จติ อนั ไม ่เทีย่ง ดว้ย ถา้ เปน็ อานาปาน สต ิครบ สตูร จรงิๆ ก ็ม ีสทิธิ ์ถงึ มรรค ถงึ ผล ได ้แนน่อน 
เพราะ กะเทาะ อุปาทาน หลุด ร่วง เป็น เปลาะ จน หมด สิ้น
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คำ ถาม ที่ สอง – ระหว่าง วัน หาก รู้ตัว ขึ้น มา บาง ครั้ง ก็ตาม ดู ลม หายใจ และ กำหนด 
พุทโธตาม บาง ครั้ง ก็ตาม ดู กาย ว่า ยืน เดิน นั่ง นอน บาง ครั้ง ก็ตาม ดู ความ คิด 
ปฏบิตั ิหลายๆวธิ ีอยา่ง นี ้เปน็ สิง่ ที ่ควร ทำ หรอื วา่ ควร จะ รู ้แบบ ใด แบบ หนึง่ อยา่งเดยีว 
คะ?

ด ูทกุ อยา่ง ที ่กำลงั ปรากฏ เดน่ ครบั อริยิาบถ เปลีย่น ไป สขุ ทกุข์ เปลีย่น ไป สภา วจติ 
เปลี่ยน ไป สิ่ง ใด กำลัง ปรากฏ ชัด ก็ ให้ รู้ สิ่ง นั้น ก่อน

เมื่อ ฝึก รู้ ไป เรื่อยๆ จน สติ และ ความ เข้าใจ ตั้ง มั่น คง สภาพ ผู้ รู้ ผู้ ดู ประหนึ่ง แยก เป็น 
สอง ตัว ตัว หนึง่ แสดง การ เปลี่ยนแปลง ให ้ดู อกี ตัว ไม ่ทำ อะไร เลย นอกจาก ดู อยา่ง เดยีว 
นัน่แหละ ครบั จะ เปน็ สมาธ ิอกี แบบ หนึง่ คอื ม ีจติ ตัง้ มัน่ เตม็ ตืน่ เบกิบาน ไม ่ถกู ครอบงำ 
ด้วย อุปาทาน ทั้งที่ ลืมตา อยู่ แท้ๆ

ดังตฤณ

สารบัญ 

55ธรรมะใกล้ตัว

ได้ใช้ศึกษาหาความรู ้ ในวิชากายวิภาคศาสตร ์ เพื่อสร้างประโยชน์แก่โลกต่อไปคน 
ตายเป็นคนดีจริง ๆ ขณะในวาระสุดท้าย ยังคิดให้กับคนอื่น

ในบรรยากาศที่เศร้าโศกเสียใจ มงคลรู้สึกสลดใจว่า วันหนึ่งตัวเขาเองก็ต้องตาย 
ไปจากโลกนี้เช่นกัน ทุบตึกเก่าในโรงพยาบาลแห่งนั้นมาตั้งหลายอาทิตย ์ เห็นภาพ 
การรับศพออกจากโรงพยาบาลหลายศพเกือบจะทุกวัน เพราะไซท์งานไม่ไกลจาก 
อาคารรับศพออกเท่าใด ใจก็ไม่เคยคิดสลด มีครั้งนี้เท่านั้นที่เขาสลดใจมากกว่าครั้งใด

ดูพระให้ทองเหลือ เป็นของแท้ แต่ตลาดก็ไม่นิยม เพราะเป็นพระที่สร้างโดย 
คณาจารย์ท้องถิ่น ไม่นิยมแพร่หลายในวงกว้าง ราคาจึงไม่แพง

“แท้ก็ดีแล้ว เอาไว้แขวนระลึกถึงความดีของหลวงพ่อที่กูเคารพ กูขอเลี้ยงข้าวมึง 
เป็นค่าดูพระก็แล้วกัน”

เสร็จแล้วทองเหลือก็พาเขาไปนั่งกินข้าวที่ร้านซึ่งไม่ไกลจากโรงพยาบาล 

“ร้านนี้สะอาดรับรองได้ มึงดูสิไอ้มงคล หมอ พยาบาล มากินกันเพียบ 
ราคาก็ไม่แพงด้วย กูไม่เข้าใจเลย ทำไมคนเราต้องไปหาอะไรแพงๆ กินกัน 
กินเสร็จก็ขี้ออกมาหมด มึงว่าไหม” ทองเหลือพูดพลางพุ้ยข้าวต้มกุ๊ยเข้าปาก 

มงคลเป็นคนกินง่าย อะไรก็กิน แต่วันนี้รู้สึกว่าไม่อร่อยเลย คนตายเอาอะไร 
ไปไม่ได้สักอย่าง เขาเองก็คงเป็นเช่นนั้น หากต้องตายไป แม้แต่พระเครื่องที่เขารัก 
หนักหนา ท้ายที่สุดก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี ้ เอาติดตัวเขาไปหลังความตายไม่ได้สักองค์
เดียว

�
ค่ำนั้น มงคลนอนเอนกายในห้องพัก ครุ่นคิดถึงความตาย แล้วเกิดความ 

หวาดกลัวขึ้นมาจับใจ แล้วเราก็ต้องตายเป็นศพแบบนั้น ทั้งๆ ที่มีพระพวงใหญ่  
อีกทั้งพระเครื่องหลักล้านที่หลายๆ คนต่างเสาะแสวงหา เขาก็ไม่อาจอุ่นใจขึ้นมา 
ได้เลย ฟุ้งซ่านคิดไปถึงว่าแท้ที่จริงแล้ว พระเครื่องมีไว้ทำไม เขาเคยอ่านรู้มาว่า  
ก่อนที่ทัพกรีกอันเกรียงไกรของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช จะรุกรานชมพูทวีป 
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“แล้วตัวลื้อล่ะดีอย่างไร”

ก็ตามติดในความคิดเป็นระยะๆ เมื่อถามคำถามนั้นกับตัวเองบ่อยๆ เข้า เขาก็ 
รู้สึกละอายแก่ใจ ตัวเองแขวนพระเต็มคอ แต่ไม่เคยคิดจะศึกษาธรรมะของ 
พระพุทธเจา้เลย ดืม่เหลา้เปน็ประจำ ขอ้งเกีย่วในอบายมขุ การพนนั เทีย่วอาบอบนวด 
เที่ยวกลางคืน โกหกชาวบ้าน สารพัดที่จะเป็นเรื่องไม่ด ี ทั้งๆ ที่พระเครื่องที่เขา 
พกพา ก็เป็นเครื่องให้น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า และสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน

�
เย็นวันพุธกลางสัปดาห ์งานของมงคลเสร็จเร็ว วันนี้เขามีนัดกับทองเหลือ เพื่อน 

คนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักไม่นาน

ทองเหลือเป็นพนักงานจัดการศพในโรงพยาบาล ทำงานอยู่ห้องพิธีศพ เห็น 
มงคลแขวนพระเต็มคอ จึงได้พูดคุยกันในเวลาว่างอย่างสนิทสนม เย็นนี้ทองเหลือ 
มีพระอยากให้เขาช่วยดูให้สักองค์ มงคลจึงเดินออกจากไซท์งานทุบตึกของเขา 
ไปที่อาคารรับศพออก เมื่อไปถึงทองเหลือร้องเรียกบอกให้เขาเข้ามารอข้างในสักครู่  
ทองเหลือกำลังทำงานของเขา ด้วยการแต่งตัวให้ศพ ที่ญาติกำลังมารอรับศพดู 
เหมือนนอนหลับ สีหน้ายังออกชมพูๆ ไม่เขียวคล้ำ

“ตำราว่าไว้หากศพมีหน้าชมพูๆ แบบนี ้คงไปสวรรค์” มงคลเอ่ยขึ้น

“ใครว่าเล่ามงคล มึงไม่เคยดูรายการกบนอกกะลาเหรอวะ เดี๋ยวนี้ยากันเน่า 
เขาผสมสารสีชมพูแล้ว เวลาฉีดเข้าไป ศพจะได้ดูดีไง สุดท้ายคนเราก็แค่นี้ล่ะโว้ย 
เคยรวยจนไม่รู้จะใช้เงินยังไง สุดท้ายตายไปบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้”

ญาติมาด้วยความเศร้า หอบเอาเสื้อผ้ามาชุดหนึ่ง เป็นชุดเก่าๆ ไม่ใหม ่ ไม่หรู 
ไม่ได้ดูดี ที่สุดอย่างที่มงคลคิด ญาติคนตายบอกว่า คนตายได้สั่งเสียไว้ว่าอย่าหมด
เปลืองกับศพมากนัก เสื้อผ้าดีๆ เอาไปบริจาคให้คนจนใช้ เลยเอาชุดนี้มาแต่งศพ 
โลงก็ไม่ใช้ของแพง แกสั่งให้เอาแบบถูกที่สุด แต่ให้เอาเงินไปทำบุญแทนสวดไม่กี่วัน 
แล้วก็คงเอาไปดองต่อ เพราะคนตายได้อุทิศร่างกายของตนเพื่อให ้นักศึกษาแพทย์ 
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

คำนำ สำนัก พิมพ์

โหย หาความ รัก กัน บ้าง ไหม?

ไม่ ต้อง สันนิษฐาน ก็ รู้ ว่า ส่วน ลึก ของ ทุก คน ปรารถนา ไอ อุ่น ใน รัก แต่ คล้าย ความ 
รัก จะ ประกาศ กับ โลก ว่า ถ้า อยาก ได้ ไอ อุ่น ก็ ให้ เอา น้ำตา มา แลก!

ความ เข็ด หลาบ น่ะหรือ? เมิน เสียเถิด กลิ่น หอม หวาน เย้า ยวน แห่ง รัก เหมือน มนต์ 
มายา ที ่ครอบงำ และ สะกด จติ มนษุย ์ให ้หลง เวยีน วน ปรารถนา ไม ่รู ้เลกิ จนิตนาการ ออ่น 
ละไม ไม่ เคย หาย ไป จาก ใจ คน จะ นาน จน เข้า ใกล้ วัย ชรา ก็ หา ได้ โรย แรง วาด ฝัน ไม่

ทุก ครั้ง ที่ เจอ ใคร สะดุดตา ผ่าน เข้า มา ใน ชีวิต จะ ชวน ให้ อด ถาม ตัว เอง ไม่ ได้ ว่า คน 
นี้ ใช่ ไหม?

ใช่ หรือ ไม่ ใช่ เอา อะไร มา วัด กัน?

ม ีรกั ไม ่ได ้หมายความ วา่ จะ สม หวงั ใน รกั ไม ่แมแ้ต ่จะ ประกนั วา่ ได ้ลิม้ รส แหง่ รกั แลว้ 
กระทั่ง พิธี สมรส ก็ ไม่ แน่ ว่าเป็น งาน ประกาศ ข่าว มงคล อย่าง เป็น ทางการ หรือ เป็น แค่ 
งาน หลอก ตาม หา ชน ให้ หลง รว่ม แสดง ความ ยนิด ีโดย ไม่ เคย มคี วาม สขุ อยา่ง แทจ้รงิ อยู่ 
ที่ ตั่ง รับ น้ำสังข์ เลย ด้วย ซ้ำ!

หัน ไป ทาง ไหน ก็ ชิน ตา กับ การ เห็น คน ร้อง โอดโอย แขน ขา ถูก กับ ดัก แห่ง รัก ตรึง 
แน่น ยาก ขนาด ไหน กับ การ เจอ คน ยิ้ม หวาน แหวก ว่าย สำราญ ใน ทะเล อมฤต อัน ขุด 
สร้าง ขึ้น ด้วย สอง หัวใจ

แล้ว เรา จะ ทำ อย่างไร กัน ดี?

ถ้า ความ เข้าใจ อัน ใด จะ นำ ไป สู่ คำ ตอบ ทั้งหมด พวก เรา ก็ แสวง หาความ เข้าใจ นั้น 
เช่น เดียวกัน กับ ทุก คน บน โลก

งาน เขียน ของ คุณ ดัง ตฤณ ให้ ความ เข้าใจ หลากหลาย และ หนึ่ง ใน นั้น ก็ เป็น เหตุผล 

รักแท้มีจริง
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ที่ ตรง ไป ตรง มา ทดลอง และ เห็น ตาม ได้ จริง ไม่ ได้ เป็น แค่ ปรัชญา ที่ เอา ไว้ แขวน ผนัง คู่ 
กับ รูป สวย เพื่อ ยืน แหงน หน้า ดู อย่าง เดียว

พวก เรา เคย คัด ข้อเขียน ของ คุณ ดัง ตฤณ เกี่ยว กับ ความ รัก และ ได้ จัด พิมพ์ เป็น เล่ม 
แจก ฟรี มา ก่อน ได้แก่ ‘วา ทะ ดัง ตฤณ ’ ฉบับ ความ รัก หลาก สี และ ‘ดัง ตฤณ วิสัชนา ’ 
ฉบับ รู้จัก รัก พบ ว่า ได้ ทำความ เข้าใจ ให้ เกิด ขึ้น ใน วง กว้าง เป็น ประโยชน์ อย่าง ที่ พวก 
เรา เอง ก็ คาดไม่ถึง

คุณ ดัง ตฤณ เอง ก็ แสดง ความ ชื่นชม กับ การ คัด สรร ของ พวก เรา และ ได้ เห็น ผล ตอบ 
รบั จาก คน อา่น หนา้ ใหม่ๆ  วา่ เกดิ แรง บนัดาล ใจ อยาก เปลีย่นแปลง ตวั เอง เพยีง ใด ฉะนัน้ 
คุณ ดัง ตฤณ จึง ดำริ จะ เขียน หนังสือ เกี่ยว กับ ความ รัก ขึ้น มา ใหม่ โดย เฉพาะ ให ้ครอบ 
คลุม ที่มา ที่ ไป ของ ความ รัก อย่าง ครบถ้วน ใน เล่ม เดียว ไม่ กระจัดกระจาย เหมือน ชิ้น 
งาน เกี่ยว กับ ความ รัก อื่นๆ

และ ด้วย ดำริ นี้ ของ คุณ ดัง ตฤณ พวก เรา จึง เห็น ควร ที่ จะ ร่วมมือ ร่วมใจ กัน ก่อตั้ง 
สำนัก พิมพ์ ฮา วฟาร์ขึ้น มา โดย มี ‘รัก แท้ มี จริง ’ ซึ่ง คุณ กำลัง ถือ อยู่ นี้ เป็นการ ประเดิม 
และ จะ ได้ ทยอย จัด พิมพ์ งาน ใหม่ ที่ ทรง คุณภาพ อื่นๆ ออก มา ต่อ ไป โดย มีค วาม มุ่ง หวัง 
สำคัญ คือ จะ ได้ มี ส่วน ใน การ เปลี่ยน โลก นี้ ให้ ดี ขึ้น บ้าง

 

ชาย หญงิ ไม ่ได ้มา จาก ดาว คนละ ดวง คน ทัง้ปวง เกดิ จาก ความ ไม ่รู ้อนั เดยีวกนั ตลอด 
จน มี เหตุผล ใน การ ดำเนิน ชีวิต เหมือนๆกัน นั่น คือ กิเลส สั่ง ให้ ทำ อะไร ก็ ทำ สำนัก พิมพ์ 
ฮา วฟาร์หวัง ว่า หนังสือ ‘รัก แท้ มี จริง ’ จะ ช่วย ให้ ทุก คน เข้าใจ เหตุผล ที่ ถูก ต้อง ของ การ 
พบ รัก แท้

หนงัสอื เลม่ นี ้อาจ ไม ่ใช ่มนต ์เรยีก ความ รกั ให ้มา หา คณุ ใน สาม วนั เจด็ วนั เพือ่ จาก คณุ 
ไป ใน สาม วนั เจด็ วนั แต ่หนงัสอื เลม่ นี ้จะ ทำให ้คณุ ใจเยน็ ลง ตลอด จน เตม็ใจ เปลีย่นแปลง 
ตวั เอง เพือ่ พรอ้ม จะ พบ ชวีติ คู ่ที ่เปน็ สขุ ไม ่ใช ่ยอม ลงทนุ ลงแรง เสยี เวลา คอย เสยี เวลา 
คบ เพียง เพื่อ ได้ อยู่ กับ รัก ที่ เป็น ทุกข์ เหลือทน

สำนัก พิมพ์ ฮา วฟาร์
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เมื่องัดฝาทองเหลืองเก่าๆที่เต็มไปด้วยคราบสนิมเขียว นั้นออกมามงคลก็ต้อง 
ตื่นตะลึง เพราะในนั้นมีพระเครื่องราคาล้ำค่า ที่ตลาดพระเครื่องนิยมเช่าหากันด้วย
สนนราคาถึงล้านบาท ไม่ใช่แค่องค์เดียว แต่ถึง 2 องค ์มงคลอยากครอบครองพระ
องค์นี้มานานแสนนาน วันนี้ฝันเป็นจริง เก็บไว้องค ์ขายองค์เดียว 

“รวยแล้วแป๊ะ เรารวยแล้ว ผมแบ่งแป๊ะแน่นอน”

“เฮ้ย เจ้าของอีฝากลื้อไปทำบุญไม่ใช่เหรอวะ อั๊วไม่เอาหรอก มันไม่ใช่ของ 
ของอั๊ว”

มงคลแปลกใจ ทำไมชายชราซอมซ่อไม่สนใจในลาภก้อนมหาศาลนี้เลยชาย 
ชราเฝ้าศาลเจ้าท่าท่างสงบเย็น ถูกชะตามงคลมากเนื่องจากอัธยาศัยดี ดูจริงใจ 
เขาไม่มีเพื่อนดีๆ แบบนี้มากนัก มงคลคิดว่าถ้าขายพระได้จะมอบเงินส่วนหนึ่งให้ 
คนเฝ้าศาล แบ่งให้โรงพยาบาลสักครึ่ง เก็บเงินไว้ใช้เองให้สบายใจ 

ชายชราไปเก็บกวาดหิ้งบูชา แล้วถามว่า “ลื้อแขวนพระตั้งเยอะ ไม่หนักบ้าง 
เหรอวะ”

�
มงคลเก็บเรื่องพระ 2 องค์นั้นเงียบ ไม่แพร่งพรายให้ใครรู ้อยากได้มาเป็นของ 

ส่วนตัว หลายวันผ่านไปชายชราก็ไม่เห็นมาเข้าฝันทวงถาม จนเขาคิดจะเก็บพระ 
ไว้เองทั้งหมด สร้างข่าวปั่นราคาให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะปล่อยให้เช่าในราคาที่ดี 
ที่สุดแต่แล้วคำพูดในหัว ก็ก้องขึ้นมาอีก 

“แล้วตัวลื้อล่ะดีอย่างไร”

ช่วงแรก ความโลภยังมีกำลังเหนือกว่า ความโลภความอยากได้พระสององค์นั้น 
ทำให้เขาไม่ขาย แต่ก็ต้องพะวง หวาดระแวงจนนอนไม่หลับ เมื่อมีพระเครื่อง ที่ผู้ 
สร้างต้องการให้เป็นวัตถุเพื่อระลึกถึง พุทธานุสต ิ อยู่ในครอบครอง กลัวว่ามันจะ 
หาย มีคนขโมย แย่งชิงเอาไปบัดนี ้การได้พระเครื่องมาเก็บไว ้เหมือนเป็นการเพิ่ม 
ความทุกข์ให้เขามากขึ้นแม้ว่าจะไม่เห็นชายชราในฝันมาทวงถาม คำถามว่า 
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ส่วนพฤติกรรมการซื้อพระดีๆ ในราคาถูก หรือที่เรียกว่า “ซื้อราคาตั๋วเด็ก” 
เป็นสิ่งที่มงคลภูมิใจนักหนา และทำให้เขาหาเงินได้มากแต่ก็แปลกอีกเงินที่ได้มา 
จากการนี ้มักจะอยู่ได้ไม่นาน ส่วนใหญ่จะหมดไปกับอบายมุขเหล้า บุหรี ่การพนัน 
เที่ยวกลางคืน ทิปนักร้องตามสถานเริงรมย ์อาบอบนวด ซ่องโสเภณ ีไปเกือบหมด 
เหมือนเป็นเงินร้อนต้องคำสาป เก็บไม่อยู่สักที

�
วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ ไม่ต้องทำงาน มงคลครุ่นคิดถึงเรื่องในฝันเมื่อวันพระ 

ที่แล้ว และอยากจะพิสูจน์สิ่งที่ชายชราในฝันเล่าให้ฟัง เขาจึงนั่งรถเมล์ออกไป 
ชานเมือง ตามทิศทางที่ชายชราในฝันบอก

แล้วมงคลก็ต้องแปลกใจที่มีหมู่บ้านจัดสรรแบบที่ชายในฝันบอก มีตลาดร้าง 
อยู่ใกล้ๆ จริงๆ และมีศาลเจ้าหลังตลาด ยิ่งไปกว่านั้น มงคลขนลุกซู่เมื่อพบว่าคน 
เฝ้าศาลเจ้าชื่อ แป๊ะฮง

มงคลเล่าให้แป๊ะฮงฟังทั้งหมดเกี่ยวกับความฝัน และขอดูบาตรน้ำมนต์เก่า ซึ่ง 
แป๊ะฮงก็ไปรื้อหามาให้ดูแต่โดยด ี ตัวบาตรน้ำมนต์เป็นทองเหลืองเก่าหนาแบบของ 
โบราณ ดูจากภายนอกไม่น่ามีอะไร แต่ด้วยความช่างสังเกตของสายตานักเลง 
พระเครื่องมงคลก็พบว่าที่ก้นบาตร มีรูเล็กๆ อยู่ 4 รู คล้ายเป็นฝาที่ปิดอะไร 
สักอย่างอยู่ในนั้น ผู้ออกแบบคงประสงค์ให้น้ำไหลลงไปหาอะไรบางอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์ 
แล้วซึมซาบขึ้นมาเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของในช่องเก็บนั้น คงต้องเป็นของขลัง 
ศักดิ์สิทธิ์มีค่าแน่นอน ความชาญฉลาดของผู้ที่ซ่อนไว ้ ทำให้ผ่านเวลามายาวนาน 
โดยไม่มีใครเห็นและเอาออกไป

�
เมื่อขออนุญาตแป๊ะฮงงัดฝาที่บัดกรีปิดตาย แป๊ะฮงก็อนุญาต 

“ลือ้คงไมม่าซีซ้ัว้ตา่กะอัว๊หรอก ฝนัแมน่ขนาดนี ้เจา้ของเขาคงใหล้ือ้มาเอาจรงิๆ ”  
แป๊ะฮงว่า
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อารัมภบท แห่ง รัก แท้

ยัง ไม่ทัน ต้อง รู้ ว่า มี หรือ ไม่ มี จริง คำว่า ‘รัก แท้ ’ ก็ ทำให้ คุณ ฝัน อย่าง เป็น สุข ได้ 
แล้ว!

 

ระหว่าง รัก แท้ กับ นิทาน รัก บางที เรา มัก เอา มา ปน กัน ถ้า ได้ยิน ได้ ฟัง นิทาน โร แมน 
ติ กหรือ นิยาย รัก อมตะ เรื่อง ใด แล้ว เกิด ความ ประทับใจ มากๆ ส่วน ลึก ของ เรา ก็ มัก รอ 
ความ รัก แบบ นั้นๆ โดย ไม่ รู้ตัว

ตัวอย่าง ประสบการณ ์ส่วนตัว ของ ผม เอง นะ ครับ มี รัก แท้ ใน นิทาน อยู่ สอง เรื่อง ที่ 
ประทับใจ และ คาด ว่า จะ ยัง ฝัง แน่น อยู่ ใน ความ ทรง จำ ไป จน ตาย วัน นี้ จะ เล่า ให้ ฟัง

 

นทิาน รกั เรือ่ง แรก เลา่ ผา่น เสยีง เพลง Tie a Yellow Ribbon Around the Old 
Oak Tree (ผกู รบิบิน้ เหลอืง รอบ ตน้ โอค๊ที นะ) เนือ้หา ของ เพลง กลา่ว ถงึ รกั แท้ ที ่ไม่ แพ้ 
กาล เวลา และ เป็น รัก ที่ ชนะ แม้ ความ น่า รังเกียจ เดียดฉันท์ ของ อีก ฝ่าย

เรื่อง มี อยู่ ว่า นักโทษ คน หนึ่ง เพิ่ง ออก จาก คุก หลังจาก ติด อยู่ นาน สาม ปี และ ก่อน 
พ้น เขต ทัณฑสถาน ก็ได้ เขียน จดหมาย ถึง คน รัก ว่า ตอน นี้ เขา เป็น อิสระ แล้ว และ สิ่ง 
เดียว ที่ อยาก รู้ คือ มี สิ่ง ใด ที่ ยัง เป็น หรือ ไม่ เป็น ของ เขา อยู่

หาก เธอ ยงั ตอ้งการ เขา ก ็ขอ ให ้ผกู รบิบิน้ ส ีเหลอืง ไว ้อนั หนึง่ บน ตน้ โอค๊ใน สนาม หนา้ 
บ้าน หาก นั่ง รถ บัสผ่าน มา แล้ว ไม่ เห็น ริบบิ้น บน ต้นโอ๊ค เขา ก็ จะ ไม่ ลง จาก รถบัส และ 
ผา่น เลย ไป เพือ่ ลมื เรือ่งราว แต ่หน หลงั เสยี กบั ทัง้ จะ ตำหน ิตน เอง ที ่กอ่ เหต ุให ้ตอ้ง ลงเอย 
อย่าง นี้ ไม่ โทษ เธอ เลย ที่ ตัดสินใจ อย่าง นั้น
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ทวา่ เอา เขา้ จรงิ พอ ใกล ้จะ ถงึ บา้น เขา กลบั ไม ่กลา้ม อง คำ ตอบ ที ่รอ อยู ่ ได ้แต ่ไหวว้าน 
คน ขับ รถ ให้ ช่วย มอง แทน ว่า มี สิ่ง ใด อยู่ บน ต้น โอ๊คระหว่าง ริบบิ้น กับ ความ ว่าง เปล่า 
เขา ได้ รำพึง รำพัน จน คนใน รถ ได้ยิน อย่าง หมดเปลือก ว่าที่ แท้ เขา เป็น นักโทษ ที่ เพิ่ง ได้ 
รับ อิสรภาพ แต่ เหมือน ยัง คง ติด คุก อยู่ และ มี เธอ ใน บ้าน หลัง นั้น ถือ กุญแจ ดอก ที่ จะ 
ปลดปล่อย เขา ออก มา จาก กรง ขัง

กุญแจ ดอก นั้น ก็ คือ ริบบิ้น สี เหลือง บน ต้น โอ๊คซึ่ง เขา เขียน มา ขอ ไว้ เพียง มี ริบบิ้น สี 
เหลือง อัน เดียว บน ต้นโอ๊ค เขา จะ เป็น อิสระ ทันที …

เมือ่ รบั ทราบ ความ นยั คน ทัง้ รถ เลย พลอย เปน็ ห ูเปน็ ตา แทน ให ้พรอ้ม กนั ซึง่ หลงัจาก 
ผา่น เวลา ระทกึ ทกุ คน ก ็มา ถงึ เขต พพิากษา และ บดันัน้ เอง คนใน รถ ก ็พา กนั ไชโย โห ่รอ้ง 
ลั่น ทำให้ หนุ่ม ผู้ รอ คอย คำ ตอบ ต้อง ลืมตา ขึ้น และ แทบ ไม่ เชื่อ สายตา กับ ภาพ ที่ เห็น 
เพราะ มี ริบบิ้น นับ ร้อย ทอ ประกาย เหลือง อร่าม ตอบ รับ สายตา อยู่ บน ต้นโอ๊ค!

รบิบิน้ หนึง่ อนั จะ นอ้ย ไป กระมงั คน รกั ของ เขา คง เกรง จะ ไม่ เหน็ จงึ สู ้อตุสา่ห์ ให้ คำ 
ตอบ ที่ หนักแน่น ออก มา จาก หัวใจ ที่ ยัง เปี่ยม ด้วย ความ รัก ท่วมท้น ขนาด นั้น!

เป็นความ รัก ที่ ยินยอม รอ คอย ด้วย ความ ซื่อสัตย์ มั่นคง ไม่ แปร ใจ เป็น อื่น ทั้ง รู้ ว่า คน 
รัก ของ ตน กลาย เป็น ไอ้ ขี้คุก ไป แล้ว …

เมือ่ เนือ้รอ้ง มา ประกอบ กบั ทว่งทำนอง และ จงัหวะ ที ่รืน่รมย ์ผสม เศรา้ ได ้อยา่ง ลงตวั 
ทำให้ นี่ เป็น เพลง กินใจ ขนาด ที่ เกือบ ทุก คน ฟัง แล้ว สะอึก อึ้ง ด้วย ความ ตื้นตัน ถึง ไม่ เห็น 
ตัว เธอ ก็ เห็น ภาพ รัก แท้ ของ เธอ แจ่ม ชัด ผ่าน ริบบิ้น นับ ร้อย ที่ ถูก บรรจง ผูก ไว้ ราวกับ 
รัก นั้น จะ เข้า มา เบ่ง บาน เป็น นิรันดร์ใน หัวใจ คุณ ไป ด้วย

เรือ่งราว ชา่ง นา่ ปลืม้ จน อาจ สะกด คณุ ให้ ลมื นกึ ไป ดว้ย ซำ้ ใช่ ไหม ครบั วา่ อดตี หวาน 
ซึ้ง ชวน ฉงน ปาน ใด จึง บันดาล ให้ หญิง สาว ปักใจ รัก ชาย สัก คน ได้ มากมาย ปานนี้?

เพลง นี้ โดน ใจ แฟนเพลง ระดับ โลก เลย ล่ะ เริ่ม ต้น ความ ยิ่ง ใหญ่ ใน เดือน พฤษภาคม 
๒๕๑๖ ด้วย ยอด ขาย แผ่นเสียง ๓ ล้าน ชุด ภายใน ๓ อาทิตย์ แถม ออกอากาศ อย่าง 
ต่อ เนื่อง แบบ ฮอตฮิตเป็น เวลา ๑๗ ปี! แม้ กระทั่ง ถึง วัน นี้ ก็ ยัง มี เปิด ให้ ฟัง ประปราย ที่ 
โน่น ที่ นี่ ทุกวันนี้ คุณ เอง ก็ ฟังได้ จาก อิน เต อร์เน็ต ทันที โดย ใช้ ชื่อ เพลง Tie a Yellow 
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บางครั้งเขาก็ถูกหลอกให้ซื้อพระเครื่องเก๊ บางครั้งเขาก็เป็นฝ่ายไปหลอกผู้ขาย
ที่รู้น้อยกว่าซื้อพระเครื่องได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริง เพื่อนำมาขายเอากำไรอีกต่อ 
ประสบการณ์สอนให้เขาเชี่ยวชาญในการดูพระมากขึ้นๆ จนช่วงหลังๆ มานี่ เขา 
เป็นฝ่ายได้เปรียบ หรือเรียกว่า เก่งกว่าคนทั่วๆไปที่อยู่ในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน 
พระเครื่อง

ความเชีย่วชาญทำใหเ้ขาเปน็ทีย่อมรบัในวงการพระเครือ่งระดบัหนึง่ ประมาณวา่ 
หากใครจะปล่อยพระเครื่องให้เช่าเพราะร้อนเงิน ก็มักจะมาปรึกษาเขา ทำให้ตัว 
เขาเหมือนเป็นแอ่งน้ำในที่ต่ำ ที่พระเครื่องดีๆ มักจะหลั่งไหลมาหาเขา

และช่วงหลังเขาประกาศรับเช่าพระตามบ้าน งานแบบนี้ถ้าไปเจอบ้านที่ไม่เคย 
มีเซียนพระเข้าไปหาพระดีๆ หรือเรียกว่าร่อนของดีๆไปก่อนหน้า กำไรจากการ 
เช่าพระก็ดีมากทีเดียว บางครั้งในหิ้งมีพระดีราคาสูงอยู่ไม่กี่องค์ในบรรดาพระเป็น 
ร้อยองค์ มงคลก็มักจะใช้เล่ห์เพทุบายแกล้งบอกเจ้าของพระว่า พระที่จะขายก็ 
อย่างนั้นๆ ไม่มีราคา และจะขอเหมามาทั้งหมดในราคาองค์ละไม่กี่บาท

แต่แท้ที่จริงแล้ว เพียงแค่พระองค์เดียวที่มงคลทำเป็นแกล้งไม่สนใจ กลับ 
ขายออกไปได้ในราคามากกว่าที่มงคลเหมาพระทั้งร้อยองค์นี้ด้วยซ้ำ ถ้าเป็นการ 
ซื้อพระเดี่ยวๆ จากแผงพระ หากไปเจอคนที่มีความรู้น้อยกว่าในด้านพระเครื่อง 
มงคลจะไม่กระโตกกระตาก แสดงให้เห็นว่า องค์ไหนดี แต่จะแกล้งเลือกต่อราคา
องค์ที่ไม่ชอบ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ แล้วแสร้งทำเป็นขอซื้อองค์ที่น่าสนใจไปใน
ราคาที่ไม่แพง

รูปแบบการดูพระของมงคล มักจะไม่ค่อยควักแว่นส่อง ถ้าแน่ใจว่าค่อนข้างจะมี 
โอกาสเป็นของแท ้ถึงจะยอมเสียเวลาส่องดูให้แน่ใจ เรียกว่าไม่ควักแว่นพร่ำเพรื่อ

นักนิยมพระบางคน เวลาไปเดินตามแผงพระ มักจะเสียเวลาส่องแว่นขยายมาก 
เกินเหต ุเรียกว่าส่องเกือบทุกองค์อย่างจริงจัง

สำหรับคนที่ไม่รู้จักมงคล อาจเห็นว่าเขาเป็นนักเล่นพระที่อ่อนเชิง เลยประมาท 
พลาดท่าเสียทีขายพระดีๆ ในราคาที่ถูกๆ ให้แก่เขา หรือที่ภาษานักเล่นพระ 
เขาเรียกว่า “ตกควาย” 
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ความอิ่มเอมใจบังเกิดขึ้น จากการใส่บาตรในครั้งนั้นมงคลนึกในใจขณะพระสวดให้
พรว่า

“ชีวิตลูกลำบากมามาก มีเงินก็เก็บไม่อยู่ ขอให้บุญกุศลดลบันดาลให้ลูกพบแต่
คนดีๆ ด้วยเถิด”

�
คืนวันพระหลังจากที่มงคลใส่บาตรนั้นเอง ที่มงคลฝันเป็นเรื่องเป็นราวว่า 

ที่พื้นที่ทุบทำลายแห่งนั้น มีชายแก่สวมชุดขาวคนหนึ่ง มานั่งคุยกับเขา ในฝัน มงคล 
อวดพระเครื่องสารพัดองค์ที่แขวนไว้รอบคอ รวมทั้งเครื่องราง ตะกรุด ปลัดขิก 
หนังเสือ เขี้ยวเสือ ให้ชายชราในฝันฟัง

“องค์นี้ ดีทางคงกระพันชาตรีครับลุง องค์นี้ดีทางแคล้วคลาด ส่วน 3 องค์ 
นี้ดีทางเมตตามหานิยม องค์กลางที่ผมแขวนเป็นประธาน ดีทุกๆ ด้านเลยครับ”

ชายชราในฝันหยิบจับพิเคราะห์พระเครื่องของมงคล ทีละองค์ๆ แล้วเอ่ยถาม 
ขึ้นมาว่า

“แล้วตัวลื้อล่ะดีอย่างไร”

ในฝนัมงคลอึง้ไป แล้วชายชราในฝนัยังบอกว่า ตวัเขาตอ้งการร่วมทำบญุสรา้งตกึ 
ที่กำลังจะสร้างใหม่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วย โดยบอกให้มงคลไปที่ศาลเจ้าหลัง 
ตลาดร้างใกล้ๆ หมู่บ้านจัดสรรชานเมืองแห่งหนึ่ง ไปหาคนเฝ้าศาลเจ้าชื่อ แป๊ะฮง  
และไปขอดูบาตรน้ำมนต์เก่าของศาลเจ้า ในนั้นจะมีของซ่อนอยู่ ให้เอาของนั้นมา 
ทำบุญให้แกด้วย

�
ชีวิตแบบเขา ทำงาน 6 วันกลางแดดร้อนอบอ้าว หยุดวันอาทิตย์วันเดียว  

มงคลมักจะใช้เวลาในวันอาทิตย์หมดไปกับการเดินสายเช่าหาพระเครื่องตามสนาม 
พระต่างๆ หรือไปรับเช่าพระตามบ้าน
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Ribbon Around the Old Oak Tree ค้น หา เอา จาก เว็บ แจก คลิ ปเช่น http://
youtube.com

ความ จรงิ ก ็คอื เพลง นี ้เสก สรรค์ ปัน้ แตง่ ขึน้ โดย เออรว์นิ ลี ไวน ์กบั รสัเซล บราวน ์
ซึ่ง กล่าว ว่า ได้ ไอ เดียเพล งจาก ‘เรื่อง เล่า ต่อๆ กัน มา อีก ที ’ ทว่า นี่ จะ เป็น นิทาน หรือ 
ตำนาน ปรัมปรา มา แต่ ไหน ก็ตาม เพลง ผูก ริบบิ้น รอบ ต้น โอ๊คก็ สะท้อน ว่า มนุษย์ ส่วน 
ใหญ่ ยอม ฟัง นิทาน เรื่อง ‘รัก อมตะ ชนะ กาล เวลา มี จริง ’ ด้วย กัน ทั้งนั้น

เมือ่ ชืน่ ชอบ ก ็แปล วา่ สว่น ลกึ ของ ทกุ คน หวงั จะ ให ้รกั แท ้ม ีจรงิ และ อาศยั เพลง นี ้เปน็ 
เครื่อง วัด รัก แท้ ใน ใจ คน ก็ น่า จะ หมาย ถึง ความ พิศวาส ความ ผูกพัน ความ มี ใจเดียว 
ทนทาน และ ท้าทาย กาล เวลา โดย ไม่ ยี่หระ ว่า จะ มี เรื่อง เลว ร้าย ขนาด ไหน ดา หน้า มา 
พิสูจน์ ขอ เพียง มี ตัว ตน ของ คน รัก ขอ เพียง ได้ มา ซึ่ง ตัว ตน นั้น ที่ เหลือ จะ ดี หรือ ร้าย 
เพียง ใด ก็ ไร้ ความ หมาย สิ้นเชิง

 

จบ นทิาน รกั เรือ่ง แรก มา ถงึ นทิาน รกั เรือ่ง ที ่สอง เรือ่ง นี ้เลา่ ผา่น ภาพยนตร ์โทรทศัน ์
ชุด Twilight Zone (แดน สนธยา) ชื่อ เรื่อง คือ To See the Invisible Man (เพื่อ 
จะ เห็น มนุษย์ ล่องหน ได้) ถ่าย ทำ ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๘ ดัดแปลง มา จาก เรื่องสั้น ของ โร 
เบิร์ต ซิลเวอ ร์เบิร์ก

ตวั หนงั บอก แต ่แรก วา่ นี ่เปน็ โลก สมมตุ ิ เปน็แดน สนธยา ซึง่ โลก นัน้ ผูค้น เตม็ ไป ดว้ย 
ความ โอบ ออ้ม และ ม ีมนษุยสมัพนัธ ์อนั ด ีกบั ทัง้ รงัเกยีจ พวก ทำตวั แปลก แยก จาก สงัคม 
เป็น อย่าง ยิ่ง คณะ ผู้ ปกครอง จึง ตรา กฎหมาย โหดๆออก มา ข้อ หนึ่ง คือ ให้ ถือว่า ความ 
เหน็แก ่ตวั ไม ่เอา ใคร ไม่ ยิม้ ไม่ ทกัทาย ไม่ เอือ้เฟือ้ เผือ่แผ ่ตอ่ เดก็ สตร ีและ คน ชรา จดั 
เปน็ อาชญากรรม ที ่ตอ้ง ถกู ลง ทณัฑ ์๑ ป ีโดยที่ ระหวา่ง การ ตอ้ง ทณัฑ ์นัน้ หา้ม ใคร พดู 
คุย กับ อาชญากร ไม่ ว่า จะ เป็น คนใน ครอบครัว เพื่อน ร่วม งาน คน เดิน ถนน ตลอด ไป 
จนกระทั่ง เหล่า มนุษย์ ล่องหน ด้วย กัน หาก ใคร คุย ด้วย จะ พลอย ได้ รับ โทษ ต้อง กลาย 
เป็น มนุษย์ ล่องหน ๑ ปี โดย ไม่ มี ข้อย กเว้น!
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งาน นี้ แอบ คุย ก็ ไม่ ได้ นะ ครับ เพราะ ใน แดน สนธยา จะ มี หุ่น สอดแนม ทรง กลม ลอย 
มา ตักเตือน และ ถ้า ยัง ขืน พูด คุย ต่อ จ้อ ไม่ หยุด ก็ เสร็จ เลย จะ พลอย โดน ลาก ตัว ไป รับ 
โทษ ตาม กัน ทันที

ตวั ละคร เอก ม ีนาม วา่ ม ิทเชล แช ปพล ิน เริม่ เรือ่ง ขึน้ มา คอื ฉาก ที ่แช ปพล ินกำลงั ถกู 
ตรงึ ขอ้ มอื ทัง้ สอง ไว ้กบั แขน เกา้อี ้และ โดน ศาล ไร ้หนา้ พพิากษา ให ้เปน็ มนษุย ์ลอ่งหน ใน 
ขอ้หา ‘ชา เยน็ ตอ่ สงัคม ’ ซึง่ โดย นสิยั ของ แช ปพลิ นแลว้ เขา ไม่ ได้ สำนกึ ผดิ หรอื กระทัง่ 
แครก์บั บท ลงโทษ นัน้ แมแ้ต่ นอ้ย แถม ยงั แคน่ หวัเราะ เอย่ เยย้ ศาล เสยี อกี วา่ ศาล เปน็บา้ 
หรือไง ที่ คิด ว่า ทัณฑกรรม พรรค์ นี้ จะ ทำ อะไร คน อย่าง เขา ได้

เครือ่งหมาย ของ มนษุย ์ลอ่งหน คอื แผลเปน็ นา่ เกลยีด กลาง หนา้ผาก ใคร กต็าม เหน็ 
แผลเป็น นี้ เข้า เป็น ต้อง หลีก หนี กัน กระเจิดกระเจิง เพราะ เกรง กลัว โทษ ของ การ เข้า มา 
สุงสิง กับ มนุษย์ ล่องหน ดังนั้น หลัง กลับ ออก สู่ โลก ภายนอก พร้อมหน้า ผาก ประทับตรา 
บาป ก็ ไม่ มี ใคร กล้า หยุด ทักทาย เสวนา กับ แช ปพลิ นเลย แม้แต่ คน รู้จัก ที่ เคย สนิทสนม 
กัน

ช่วง แรก แช ปพลิ นอ อก จะ สบ อารมณ์ ด้วย ซ้ำ ที่ ผู้คน แกล้ง ไม่ เห็น เขา ปล่อย ให้ เขา 
ทำ อะไร ล้ำ เส้น แค ่ไหน กไ็ด ้ เชน่ เมื่อ พนักงาน ตกั อาหาร ทำเป็น เมิน เขา ก็ กระโดด ขา้ม 
เคาน์เตอร์ ไป เลือก ตัก อาหาร เอา ตามใจ ชอบ หรือ เมื่อ พนักงาน สปา ทำเป็น ไม่ สน เขา 
ก็ เข้าไป ดู ผู้หญิง แก้ ผ้า ใน ห้อง อบ ไอ น้ำ พร้อม กระเซ้า เย้า แหย่ ต่างๆ นานา โดย ไม่ มี สาว 
ใด สบ ตา หรือ แม้แต่ จะ กล้า กระโตกกระตาก โวยวาย เลย สัก นาง

ทวา่ วนั เวลา ผา่น ไป ความ ครกึครืน้ ของ การ ทำ เรือ่ง เลวๆก ็คอ่ยๆ หดหาย กลบักลาย 
มา เป็นความ รู้สึก ว่า โลก เงียบเหงา ยิ้มเยาะ โลก ของ แช ปพลิ นค่อยๆ หุบ ลง ที ละ น้อย 
เพราะ ไม ่ม ีใคร คยุ กบั เขา จรงิๆ ไม ่แมแ้ต ่จะ แสดง ททีา่ วา่ เหน็ เขา เหมอืน เขา แปร สภาพ 
เป็น อากาศธาตุ ไป แล้ว นั่นเอง บีบ ให้ แช ปพลิ นเริ่ม หา คน คุย ด้วย โดย เริ่ม จาก มนุษย ์
ล่องหน ที่ มี แผลเป็น น่า เกลียด บน หน้าผาก เหมือนๆกัน แต่ ไม่ สำเร็จ เพราะ ทุก คน ต่าง 
หวาด กลัว การ ได้ รับ โทษ เพิ่ม โอกาส เป็น อิสระ จะ กลับ ถูก ยืด ให้ ห่าง ออก ไป อีก

แช ปพลิ นยิ่ง รู้สึก แย่ ขึ้น เรื่อยๆ แม้แต่ ชายตา บอด ที่ หลง ทักทาย เขา ให้ โอกาส เขา 
เอ่ย นาม แนะนำ ตัว หลังจาก ไม่ ได้ยิน ชื่อ ตน เอง มา เนิ่นนาน ก ็ลุก หนี ทันที ที่ มีค นมาก 
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พระเครื่องของชายในความฝัน
โดย ธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล

“แล้วตัวลื้อล่ะดีอย่างไร”

คำพูดนี้ยังคงก้องอยู่ในความคิดของมงคลเป็นระยะๆ มันเป็นคำพูดของชายชรา 
ชาวจีนที่เขาฝันเจอเมื่อคืนวันพระก่อน มงคลเป็นหัวหน้างานสนามของบริษัทรับจ้าง 
รื้อถอนทุบทำลายอาคาร เขาเป็นนักสะสมพระเครื่อง และเช่าตลอดจนปล่อยให้เช่า
พระเครื่องตัวยง แขวนพระเครื่องต่างๆ เต็มคอ และเครื่องรางต่างๆ เต็มเอว

�
สามสัปดาห์ที่แล้ว มงคลได้รับมอบหมายให้มาควบคุมการรื้อถอนทุบทำลาย 

อาคารเก่าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และรู้สึกว่าเขาจะสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับบางอย่าง 
หลายครั้งที่เขารู้สึกคล้ายกับว่ามีคนมองเขาอยู่ แต่เมื่อหันไปดูกลับไม่มีใคร จน 
กระทั่งวันโกนก่อนวันพระที่แล้ว เครื่องกำเนิดลมอัดที่ใช้กับหัวเจาะคอนกรีตของ 
เขามีปัญหา เครื่องดับไปเฉยๆ พยายามสตาร์ทมันใหม่ตั้งหลายหน ช่างเครื่องประจำ 
ทีมงานไปตรวจดูเท่าไรก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ จนเขาต้องอธิษฐานขออภัยเจ้าที่เจ้าทางว่า

“สาธ ุท่านเจ้าที่เจ้าทาง ขอให้เครื่องทำงานได้ไม่มีอุปสรรคทีเถอะ แล้วกระผม
จะใส่บาตรถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลไปให้”

ลมวูบหนึ่งพัดให้เขารู้สึกได ้แล้วเครื่องยนต์ก็ติด ทำงานต่อไปได้ไม่มีปัญหาอีก

เช้ารุ่งขึ้นเป็นวันพระ มงคลรักษาสัญญา ใส่บาตรถวายอาหารพระ แล้วกรวดน้ำ
อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางประจำพื้นที่ที่เขากำลังจะทุบทำลายแห่งนั้น

นานทีปีหนจะได้ใส่บาตรถวายอาหารพระแม้ว่าเขาจะเข้าวัดบ่อย แต่ก็เป็น 
ไปในการหาเช่าวัตถุมงคลตามพฤติกรรมของนักนิยมพระเครื่องเสียมากกว่า 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
เรื่องสั้นอิงธรรมะ
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เพราะหากเรามีสติคอยเฝ้ารู้ ตามดูใจตัวเองไปเรื่อย ๆ  ยามเจ้าตัวโทสะ 
ยกัษเ์ขยีวโผลม่าทไีรกค็อยรูท้นั มนักจ็ะครอบงำเราไดย้าก ยิง่คอยเฝา้ด ู“จติทีม่โีทสะ” 
กับ “จิตที่ไม่มีโทสะ” อยู่เนือง ๆ  ก็จะเห็นได้ชัดว่า ความโกรธมันอ่อนแรงลง

อย่าไปรังเกียจมัน...อย่าเกลียดความโกรธ เพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มโทสะขึ้นมา
อีกชั้นหนึ่ง แค่ยอมอดทน เฝ้าดูมันโดยไม่แทรกแซง ไม่เติมเชื้อความโกรธเข้าไปให้
ยืดยาว ก็เรียกว่าใช้ได้แล้ว

ความโกรธ...เกิดขึ้นเพราะมีเหตุ...เมื่อหมดเหตุ...มันก็ดับ เป็นไปตามธรรมชาติ 
ของมันอย่างนั้นเอง เช่นเดียวกับไฟที่หมดเชื้อ...ไม่ต้องรอให้ใครไปดับ...มันก็มอด 
สนิทสิ้นเชื้อด้วยตัวของมันเอง

สงัเกตหรอืไม่ เวลาทีเ่จา้ยกัษเ์ขยีวมนัอาละวาดจนสดุฤทธิ์ หมดคนกวนมันแลว้...
มันก็กลายร่างเป็นบรูซ แบนเนอร์เอง โดยไม่ต้องทำให้ใครต้องลำบาก เหนื่อยแรง

ถอยหลังมาดูความโกรธ เช่นเดียวกับเราดูเจ้ายักษ์เขียวในจอภาพยนตร์...  
ถ้าจะต้องระวัง ก็แค่ระงับมือ ระงับเท้า ระงับปากก็พอ แล้วปล่อยให้มันอาละวาด 
ในจอฯ...อาละวาดในใจเสียให้พอ อดทนดูมัน อย่างไม่ยอมเข้าไปแทรกแซง แล้ว 
เราจะได้เห็นทั้งที่มา และทางไปของมันชัดเจน

เห็นว่าจิตมีโทสะได้ก็เพราะมีเหตุ...จิตไม่มีโทสะก็เพราะหมดเหตุ...เห็นความ 
เกิด - ดับของมันเช่นนี้อยู่เป็นประจำจนเกิดความเข้าใจ รู้ชัด...ว่าความโกรธไม่ใช ่
เรา...เหมือนเจ้ายักษ์เขียวไม่ใช่บรูซ แบนเนอร์

ความโกรธมันเกิด - ดับ ทำงานด้วยเหตุและผลของมัน...ไม่ต่างจากการมาและ
จากไปของเจ้ายักษ์เขียวในภาพยนตร์...

รูปภาพประกอบจาก

http://www.rottentomatoes.com/m/the_incredible_hulk/

สารบัญ 
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ระ ซิบ บอก ว่า กำลัง คุย อยู่ กับ ใคร แถม ด่า ฝาก ทิ้งท้าย โทษ ฐาน ที่ แช ปพลิ นเกือบ ทำให้ 
ตน พลอย ซวย ไป ด้วย

เมื่อ อด รน ทน ไม่ ได้ พอ เจอ เพื่อน มนุษย์ ล่องหน ด้วย กัน เป็น สาว น้อยหน้า ตาบ อก 
บญุ ไม่ รบั คน หนึง่ แช ปพลิ นก็ ถลา เขา้ไป ออ้นวอน แบบ สิน้ทา่ เหมอืน ขอทาน ไร้ ศกัดิศ์รี 
ที่ ขอรับ เพียง การ พูด จา สนทนา กับ เขา สัก แค่ นาที เดียว

แต่ สาว น้อยหน้า บูด นาง นั้น ก็ ตัดใจ ปฏิเสธ โดย ไม่ เอ่ย อะไร สัก คำ เดิน หนี ท่าเดียว 
ทั้งที่ เห็น แช ปพลิ นร้องไห้ คร่ำครวญ ขอ ความ เมตตา อยู่ เช่น นั้น นั่น เพราะ เธอ กลัว บท 
ลงโทษ ที่ จะ เพิ่ม ขึ้น เกิน กว่า จะ เห็นแก่ มนุษยธรรม ใดๆ

คืน หนึ่ง ขณะ ที่ แช ปพลิ นกำลัง เดินโต๋เต๋ ไป ตาม ทาง นั่นเอง เขา เห็น วัยรุ่น กวน เมือง 
กำลัง ขโมย รถ คัน หนึ่ง และ เมื่อ พวก นั้น เห็น รอย แผลเป็น บน หน้าผาก ของ แช ปพลิ น ก็ 
ขับ รถ ที่ ขโมย มา นั่นเอง ไล่ ชน แช ปพลิ นเปรี้ยง เข้าให้ ผล คือ แช ปพลิ นขา หัก แต่ หมอ ไม่ 
รับ รักษา และ ถูก ปล่อย ให้ นอน บิด ตัว ไป มา ด้วย ความ เจ็บปวด ส่งเสียง ร้อง โหยหวน 
ทั้ง คืน โดย ปราศจาก คน เหลียวแล เพราะ ความ เป็นความ ตาย ของ นักโทษ ล่องหน มี 
ค่า เท่ากับ ศูนย์ ไม่ มี ใคร ต้อง รับผิดชอบ หาก มนุษย์ ล่องหน ต้อง เสีย ชีวิต ลง ด้วย การ ถูก 
ทอดทิ้ง

วัน คืน อัน เหน็บ หนาว หฤโหด ผ่าน ไป แล้ว ใน ที่สุด วัน รับ อิสรภาพ ก็ มา ถึง ใบหน้า 
กระด้าง แวว ตา ชา เย็น เห็นแก่ ตัว กับ รอย ยิ้ม เย้ย โลก แบบ เดิมๆหาย ไป แช ปพลิ นก 
ลาย เป็น อีก คน ที่ แคร์คน ยิ้ม เป็น อากัปกิริยา อ่อนโยน ลง และ พูด คุย กับ คน รู้จัก ด้วย 
ท่าที เป็น มิตร มากมาย

เรื่อง น่า จะ จบ ด้วย ดี สำหรับ ชาย หนุ่ม ผู้ ได้ รับ บทเรียน อย่าง สา สม ราย นี้ แต่ ก็ ไม่ ง่าย 
เช่น นั้น เมื่อ แช ปพลิ นเดิน ไป บน ฟุต บาท อยู่ ดีๆ ก็ ปะ เข้า กับ เด็ก สาว ล่องหน ที่ เขา เคย 
อ้อนวอน ขอ คุย กับ เธอ ที แรก แช ปพลิ นเบือน หน้า หนี แสดง ท่า เพิกเฉย ทันที เพราะ 
ไหน จะ ยัง สยอง กับ โทษ ทัณฑ์ ที่ เพิ่ง ผ่าน มา หยกๆ ไม่ หาย และ ไหน จะ แค้น เคือง ที่ ครั้ง 
หนึ่ง เคย ถูก เธอ ปฏิเสธ อย่าง ไร้ เยื่อใย มา ก่อน
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แต่ เธอ อยู่ ใน ช่วง ทรมาน เกิน ทน จน ยอม เป็น ขอทาน ไร้ ศักดิ์ศรี ที่ เรียก ร้อง คำ สัก คำ 
หนึง่ จาก เขา เธอ วิง่ ไล่ ยือ้ วอน ขอ ไม่ ให้ เขา หนั หนา้ หน ีเขา จะ พดู อะไร กไ็ด ้ เธอ อยู่ ตรง 
นั้น และ ไม่ อยาก เป็น มนุษย์ ล่องหน อีก แล้ว

น้ำเสียง ขมขื่น ที่ เกิด จาก การ ผ่าน คืน วัน อัน โหดร้าย ประกอบ กับ การ หยุด ยืน ก้ม 
หนา้ รอ้งไห้ อยา่ง สิน้ทา่ ของ เธอ ทะลวง ผา่น ปราการ แหง่ ความ กลวั และ ความ ผกู ใจ เจบ็ 
ของ แช ปพลิ นได้ สำเรจ็ แม้ เขา จะ ได้ยิน หุน่ สอดแนม บิน มา หึง่ๆ ชาย หนุ่ม ก็ ปลงตก ทิ้ง 
กระเปา๋ ถอื ลง กบั พืน้ และ เปน็ ฝา่ย หนั กลบั ไป สวมกอด เดก็ สาว ดว้ย ทา่ท ีของ ผู ้พรอ้ม จะ 
อยู่ ตรง นั้น เพื่อให้ ความ อบอุ่น กับ เธอ

เธอ ร้องไห้ โฮ และ กอด ตอบ ด้วย ความ ขอบคุณ แช ปพลิ นพ ร่ำ บอก เธอ ด้วย ถ้อยคำ 
ที่ ครั้ง หนึ่ง เขา เคย โหย หา นั่น คือ เธอ ไม่ ใช่ มนุษย์ ล่องหน เขา เห็น เธอ เธอ มี เลือดเนื้อ 
และ ตัว ตน ให้ เขาแคร์ …

หุน่ สอดแนม ก ็ลอย ตำ่ ลง มา ขู ่เปน็ ครัง้ สดุทา้ย วา่ หาก ไม ่ออก หา่ง มนษุย ์ลอ่งหน เขา 
จะ ต้อง กลาย เป็น มนุษย์ ล่องหน อีก แต่ แช ปพลิ นก็ ไม่ ได้ คลาย อ้อม แขน ออก และ ยัง คง 
ปักหลัก เป็น ที่พึ่ง ให้ แก่ เธอ ทั้ง รู้ ชะตา กรรม ว่า จะ เกิด อะไร ขึ้น กับ ตน ต่อ ไป

หลังจาก ชดใช้ บาป แห่ง การ เป็น คน เห็นแก่ ตัว มา หนึ่ง ปี เต็ม แช ปพลิ นไม่ ใช่ แค่ ดี 
ขึ้น แต่ กลาย เป็น ใคร อีก คน ที่ ไม่ อาจ หา ใคร ดี เท่า นาที แห่ง การ เสียสละ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ของ 
แช ปพลิ นประทับ อยู่ ใน ใจ ผม ไม่ รู้ เลือน ขอ เพียง คุณ เข้าถึง ความ รู้สึก ของ แช ปพลิ น ก็ 
เท่ากับ คุณ เข้าถึง ชั่ว ขณะ แห่ง รัก แท้ อัน อบอุ่น และ งดงาม ยิ่ง แล้ว

ใน ความ เป็น จริง จะ มี ใคร หน้า ไหน ยอม เป็นความ อบอุ่น ให้ กับ คน ที่ เคย ทอดทิ้ง ตน 
ไว้ กับ ความ เยียบ เย็น เล่า?

หาก ด ูเรือ่ง นี ้อยา่ง พยายาม ถอดรหสั สญัลกัษณ ์ก ็จะ พบ วา่ผู ้ประพนัธ ์พยายาม บอก 
ว่า พวก เรา เป็น มนุษย์ มี หัวใจ และ จิต วิญญาณ ที่ น่า จะ สูงส่ง แต่ ก็ มัก ละเลย หรือ ดูดาย 
ต่อ เสียง ร้องขอ ความ ช่วยเหลือ จาก มนุษย์ ที่ ด้อย โอกาส กว่า ราวกับ พวก เขา ไม่ มี ตัว ตน 
หรือ เป็น เพียง อากาศธาตุ
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ยักษ์ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือด สร้างความเสียหายแก่ข้าวของ ผู้คนมากมาย  
ในที่สุดยักษ์เขียวก็เป็นฝ่ายได้ชัยชนะ...

บรูซคงไม่นึกยินดีสักเท่าไหร่ ที่ยักษ์เขียวสามารถเอาชนะยักษ์ใหญ่ได้...เพราะ 
นอกจากมันจะเอาชนะยักษ์ใหญ่ได้แล้ว มันก็ยังเอาชนะเขาได้ด้วยเช่นกัน

บรซูกเ็หมอืนพวกเราแทบทกุคน...ทีต่กอยูใ่ตอ้ำนาจโทสะ เปน็ทาสของความโกรธ 
ไม่สามารถเอาชนะมันได้สักที...

ทุกคนมียักษ์เขียวอยู่ในตัว เพียงแต่ว่า ใครจะมีวิธีจัดการกับมันอย่างไร...

บรูซ แบนเนอร ์พยายามกำจัดมันออกไป ด้วยความรังเกียจและหวาดกลัว

เอมิล บรอนสกี้ กลับมีความยินดี พอใจให้มันครอบงำ รู้สึกฮึกเหิมยาม
แปลงร่างเป็นยักษ์ใหญ่แล้วมีผู้คนหวาดกลัวลนลาน จนมันเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  
เติบกล้าเกินกว่าเขาจะขัดฝืน ต้านทานมันได้

การพยายามต่อสู้กับความโกรธ ด้วยการฝึกฝนกดข่ม บังคับ อย่างที่บรูซทำ  
อาจไม่ใช่วิธีเอาชนะความโกรธอย่างถูกต้องก็ได้... ความต้องการไม่ให้ความโกรธเกิด 
ขึ้น ก็นับเป็นเรื่องแทบเป็นไปไม่ได ้ เพราะเมื่อความโกรธเกิดขึ้น...ยังไงก็โกรธ...แต ่
การที่เขาเฝ้าดูอัตราการเต้นของหัวใจ ว่าความโกรธมาถึงระดับใดแล้ว น่าจะเป็นวิธี
การที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด
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เจ้ายักษ์เขียวเป็นเหมือนสัตว์ร้ายขาดสต ิ ที่มีพละกำลังมหาศาล สามารถ 
ทำลายลา้งทกุอยา่งทีข่วางหนา้ ทำลายกระทัง่ชวีติอนัปกตสิขุของบรซูเสยีจนยอ่ยยบั  
เขาต้องการกำจัดมันออกไป แต่นายพลรอสส์กลับต้องการใช้พลังอำนาจนี้ไปสร้าง 
ทหารพันธุ์พิเศษ เพื่อให้เกิดกองทัพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

บรูซจึงต้องหลบหนีการไล่ล่าจากนายพลรอสส์ และพยายามหาทางรักษา 
ความผิดปกติของตัวเอง ตั้งแต่ฝึกฝนควบคุมความโกรธ ไม่ยอมแปลงร่างง่าย ๆ  
จนกระทั่งเจาะเลือด นำยีน ดีเอ็นเอไปตรวจเพื่อหาสารแก้พิษ ระงับการแปลงร่าง

นายพลรอสส์ฉีดสารกระตุ้นพลังแฝงให้กับ เอมิล บรอนสกี ้นายทหารหน่วยรบ 
พิเศษ เพื่อให้เป็นคู่ปรับ ตามล่าจับตัวบรูซ แต่เอมิลไม่ยอมหยุดแค่นั้น เขาพอใจ 
ในพลังอำนาจที่ตนมี หาทางฉีดสาร เพิ่มรังสีในร่างกาย จนทำให้กลายเป็น  
อบอมิเนชั่น ยักษ์ใหญ่ที่มีพลังอำนาจสูสีกับเจ้ายักษ์เขียว
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เรื่อง To See the Invisible Man ฉาย ให้ เห็น ว่า ‘เพื่อ จะ เห็น คน ไร ้ค่า และ 
ไดย้นิ เสยีง รอ้งขอ ความ ชว่ยเหลอื จาก พวก เขา คณุ ตอ้ง ม ีนำ้ใจ ยิง่ ใหญ ่ผดิ มนษุย ์ธรรมดา 
และ เพื่อ มี น้ำใจ ยิ่ง ใหญ่ ได้ ขนาด นั้น คุณ อาจ จำเป็น ต้อง ผ่าน ความ ทุกข์ แบบ เดียวกัน 
มา เสีย ก่อน ’

ประเด็น นี้ สอดคล้อง กับ ธรรมชาติ กรรมวิบาก อย่าง ดี ทีเดียว คือ ถ้า คุณ เห็นแก่ ตัว 
วัน หนึ่ง คุณ จะ ไร้ ค่า และ ไม่ มี ใคร เหลียวแล

ยิ่ง ไป กว่า นั้น เรื่อง นี้ ยัง ให้ บท สรุป ทาง ความ รัก ที่ มี ค่า น่า จดจำ ทีเดียว ครับ นั่น คือ 
‘ความ อยาก ช่วย นั่นแหละ คือ ต้นทาง ของ รัก แท้!’ คุณ จะ เข้าถึง รัก บริสุทธิ์ ที่ ไม่ เจือ 
ด้วย เหยื่อ ล่อ ใดๆ แม้ กระทั่ง เซ็ก ซ์ได้ ก็ ต่อ เมื่อ ‘ใจดี ’ มาก พอ เท่านั้น คุณ สามารถ ดู 
คลิปได้ที่ http://youtube.com/watch?v=JSKKppfqQx0 นะ ครับ หนัง จะ ตัด 
หลาย ฉาก หน่อย แต่ ก็ รู้ เรื่อง ตลอด ตั้งแต่ ต้น จนถึง ฉาก สำคัญ สุดท้าย

 

เอา ล่ะ! กล่าว ถึง รัก แท้ ใน นิทาน พอ เป็น กระสาย ไป แล้ว คราว นี้ คง ถึง เวลา กล่าว ถึง 
รัก แท้ ใน โลก ความ เป็น จริง บ้าง

หนังสือ เล่ม นี้ ตั้งใจ บอก คุณ ว่า รัก แท้ ไม่ ได้ มี อยู่ ก่อน และ ไม่ เคย หาย ไป ไหน เลย 
มัน ขึ้น อยู่ กับ ว่า เมื่อ ไห ร่ใค รจะ สร้าง สำเร็จ เท่านั้น

และ เมือ่ สรา้ง รกั ได ้แลว้ คณุ ตอ้ง รู ้วธิ ีรกัษา ดว้ย โดย การ เขา้ใจ กฎธรรมชาต ิที ่สำคญั 
ประการ หนึ่ง คือ ถ้า ไม่ สร้าง อนิจจัง ขา ขึ้น คุณ จะ ต้อง ประสบ กับ อนิจจัง ขาล งเป็น 
ธรรมดา

แม้ จะ ยัง ไม่ พบ รัก แท้ ใน ระหว่าง อ่าน หนังสือ อย่าง น้อย ก็ ขอ ให้ คุณ สงบ พอ จะ เป็น 
คน รอ ได ้เปน็ สขุ อยู ่กบั ตวั เอง ได ้ไม่ บุม่บา่ม ตาม อารมณ ์และ ถา้ วนั หนึง่ ม ีใคร เคยีง ขา้ง 
ก็ ไม่ สร้าง ทุกข์ ให้ กับ เขา ด้วย ความ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหมือน ที่ ผ่าน มา ครับ
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ณ ย่อหน้า จบ นี้ อยาก เปิดเผย ว่าที่ เล่า นิทาน รัก สอง เรื่อง ให้ ฟัง ก็ เพราะ อยาก ให้ 
คุณ อ่าน หนังสือ จบ อย่าง คน ที่ กำ อำนาจ สร้าง รัก แท ้ไว้ ใน มือ ส่วน จะ สามารถ สร้าง รัก 
หวาน ซึง้ ตรึงตรา ทา้ กาล เวลา ได้ อย่าง ใน เพลง Tie a Yellow Ribbon Around the 
Old Oak Tree หรือ สรา้ง รกั ที่ ยิ่ง ใหญ่ ขนาด สอน โลก ได้ เหมือน ใน หนัง To See the 
Invisible Man อยา่งไร ไม ่สำคญั สำคญั ที ่ขอ ให ้เปน็ รกั แท ้ก ็แลว้กนั เพราะ นัน่ จะ ทำให ้
โลก ที่ กำลัง ขาด ความ รัก อย่าง รุนแรง ใบ นี้ ดู ดี ขึ้น กว่า เดิม เสียที ครับ

 

ดัง ตฤณ 
พฤษภาคม ๒๕๕๑

สารบัญ 
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แง่คิดจากหนัง

The Incredible Hulk – ยังไงก็โกรธ!
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

ถ้าให้เจ้า Hulk ยักษ์เขียว เป็นตัวแทนของโทสะ ความโกรธ

ก็รับรองได้ว่า พวกเราทุกคนมีเจ้ายักษ์เขียวอยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้น

แถมเจ้ายักษ์ตัวนี้ ยังแปลงร่าง ลงองค์ได้วันละหลายรอบเสียด้วย...

บรูซ แบนเนอร์ นักวิทยาศาสตร์หนุ่มผู้ถูกรังสีแกมม่าตั้งแต่เล็ก พอโตมา 
ก็ทำการทดลองผิดพลาด ทำให้เขากลายร่างเป็นยักษ์เขียวทุกครั้งที่เกิดความโกรธ 
รุนแรง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ส่วนพยาบาลจะต้องดูแลคนไข้ตลอดเวลา เวลาพักก็มีน้อยมาก 
เปิดหน่วยกันตั้งแต่ ๙.๐๐ น.คนไข้รายสุดท้ายในวันแรกเสร็จตอนเที่ยงคืน 
วันที่สองก็ตอนห้าทุ่ม 
ฉันนั่งดูและชื่นชมในความอดทนของทีมแพทย์ 
และเอาช่วยคนไข้ทั้งหลาย ที่ดั้นด้นมาจากหลายแห่ง 
ที่บางคนก็เฝ้ารอการผ่าตัดครั้งนี้มาแล้วหลายปี 
ในขณะเดียวกันที่ห้องผ่าตัดข้างๆ ก็ได้ให้กำเนิดทารก 
ในวันนั้น ๒ ชีวิต

ก่อนจะผ่าตัดก็ได้ไปทำบุญกันที่วัดใกล้ๆ 
เพื่อช่วยเหลือสมณะที่เสียสละมาเพื่อสั่งสอนประชาชน 
ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
เป็นการทำงานที่มีหลายมิติมากๆ

แล้วฉันก็เข้าใจว่า “จิตอาสา” คือ การเสียสละตน 
สละตัวตน แล้วจะถึงความสุข ที่ปราศจากตัวตน

ปล. โครงการผ่าตัดนี ้ เป็นหนึ่งใน”โครงการรอยยิ้มเพื่อพ่อ” 
ผ่าตัด ๒,๐๐๐ ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ ๗๒ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ของมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมป์ 
ดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของทางมูลนิธิได้ที่ 
http://duangkaew.org/

สารบัญ 
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ข่าวน่ากลุ้ม

เฮ้อ! – อดีต เด็กหญิง อัจฉริยะ หนึ่ง ใน นักศึกษา อายุ น้อย ที่สุด จาก มหาวิทยาลัย 
อ็อก ซ์ฟอร์ดขายตัว ประชด ชีวิต!

ผม ชอบ คน เก่ง สมัย ก่อน จึง เบิ่ง ตา ดู เงี่ยหู ฟัง ข่าว เด็ก อัจฉริยะ ต่างๆ จำ ได้ ว่าที่ 
ตะลึง ทึ่ง ครั้ง แรกๆจะ เป็น ข่าว เด็ก สิบ เอ็ด ขวบ สอบ เข้า มหาวิทยาลัย ได้

ต่อ มา ชัก มี เด็ก อัจฉริยะ เยอะ ขึ้น แต่ อย่างไร ก็ ต้อง ตะลึง ทึ่ง อึ้ง งัน อยู่ ดี เมื่อ ทราบ ว่า 
ไมเคิล เคียร์นีย์ (Michael Kearney) เข้า มหาวิทยาลัย ตอน อายุ ๖ ขวบ และ จบ 
ตรี เมื่อ อายุ ๑๐ ขวบ ได้ รับ การ บันทึก ไว้ ใน กิน เนสบุ๊ก เรียบร้อย

แลว้ เมือ่ ม ีอนิ เต อรเ์นต็ ให ้คน้ควา้ ผม กไ็ด ้ทราบ วา่ คน ฉลาด ระดบั มนษุย ์ตา่ง ดาว นัน้ 
มี มา นานนมเนแล้ว อย่าง เช่น วิลเลียม เจมส์ ไซดิส (William James Sidis) ซึ่ง 
มี ชีวิต อยู่ ตั้งแต่ เมื่อ ร้อย ปี ก่อน ก็ สอบ ผ่าน โรงเรียน แพทย์ ตั้งแต่ ๗ ขวบ และ ถือ เป็น 
บุคคล ที่ มี ไอ คิว สูง ที่สุด ใน โลก คือ ไม่ ต่ำ กว่า ๒๕๐!

ความ ฉลาด ระดับ อัจฉริยะ เป็น เรื่อง น่า ทึ่ง น่า พูด ถึง แต่ ผล งาน ของ อัจฉริยะ 
ต่างหาก ที่ เป็น เรื่อง น่า พูด ถึง มาก กว่า!

ผม ตั้ง ตา รอ ดู เงี่ยหู รอ ฟัง อยู่ เสมอ ว่า อดีต เด็ก อัจฉริยะ ที่ เคย ประทับใจ ได้ เรียน จบ 
สาขา ไหน สร้าง ผล งาน อะไร ไว้ เป็น ประโยชน์ กับ โลก บ้าง

คน เรา ถ้า แสน ฉลาด แต่ ปราศจาก ผล งาน น่า ประหลาด ใจ ก็ คง ดี แต่ ให้ ใคร ต่อ ใคร 
ชม ว่าเป็น เด็ก เก่ง โดย ไม่ มี สิ่ง ใด น่า จารึก ไว้ มาก กว่า นั้น

อดตี เดก็ อจัฉรยิะ ใน ขา่ว นา่ กลุม้ ชิน้ นี ้ เธอ ม ีนาม วา่ ซฟูอิาห ์ยู โซฟ (Sufiah Yusof) 
สามารถ เขา้ เรยีน คณติศาสตร์ ใน มหาวทิยาลยั ออก ซฟอรด์ได้ ตัง้แต่ อาย ุ๑๓ ขวบ ใน ป ี
๑๙๙๙ เป็น ข่าว เกรียวกราว เป็น ที่ หน้า ชื่น ตา บาน ของ ครอบครัว อย่าง ยิ่ง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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แต่ทว่า สอง ปี ต่อ มา เธอ ก็ ตกเป็น ข่าว เกรียวกราว อีก ครั้ง เมื่อ หลบ หนี ออก จาก 
อ็อกซ์ฟอร์ด พร้อม แฉ ว่า เธอ ต้อง ตก นรก ทั้ง เป็น ด้วย การ ถูก พ่อ แท้ๆ ข่มขืน มา ตั้งแต่ 
เล็ก จน โต!

ต่อ มา หลังจาก ที่ พ่อ ของ เธอ ถูก จำ คุก ใน คดี อื่น ซึ่ง ไม่ เกี่ยว กับ การก ล่า วหา จาก เธอ 
ซฟูอิาหไ์ดก้ลบั เขา้ เรยีน มหาวทิยาลยั ออ็ก ซฟ์อรด์อกี ครัง้ และ สามารถ สำเรจ็ การ ศกึษา 
ปริญญา โท ด้าน คณิตศาสตร์ แถม แต่งงาน เป็นฝั่งเป็นฝา กับ ทนายความ คน หนึ่ง ซึ่ง 
อะไรๆก ็นา่ จะ ลงตวั ด ีทวา่ การณ ์ปรากฏ วา่ เธอ ตอ้ง หยา่ รา้ง กบั สาม ีตัง้แต ่ยีส่บิ ตน้ๆ แถม 
เจอ กัน อีก ที เธอ หัน มา เอา ดี ทาง ขายตัว แลก เงิน ครั้ง ละ ๑๓๐ ปอนด์ เสีย แล้ว!

เธอ ทำ เรื่อง น่า อ้า ปาก ค้าง ต่าง ไป จาก อัจฉริยะ อื่นๆ น่า เสียดาย ที่ เป็นการ อ้า ปาก 
ด้วย ความ รู้สึก สลด หดหู่ เหลือ ประมาณ มิ ใช่ อ้า ปาก เป่า เปี๊ยวชวน กัน ปรบ มือ ให้...

ว่า กัน ว่า เธอ ทำ เช่น นั้น เพื่อ ประชด ชีวิต ซึ่ง ก็ ไม่ รู้ ว่า ประชด ไป แล้ว ได้ อะไร ขึ้น มา 
ชวีติ เธอ หรอื โลก นี ้จะ ด ีขึน้ สกั แค่ ไหน ผม ด ูรปู เธอ ใน วยั เดก็ แลว้ ใจหาย เธอ ด ูฉลาด และ 
แสน ซื่อ อย่า บอก ใคร เลย เก็บ มา ฝาก คุณ ผู้ อ่าน ด้วย แต่ รูป ใน วัย ยี่สิบ เศษ แล้ว ออก ทาง 
อัปมงคล เลย ไม่ อยาก นำ มา เผยแพร่

43ธรรมะใกล้ตัว

เนื่องจากงานครั้งนี้เป็นงานอาสาสมัคร ทุกคนมีงานประจำต้องทำ 
จึงมีเวลาจำกัด ทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อบรรเทาความทุกข์ของคนไข้ 
ที่กำลังรอรับความช่วยเหลือ ที่จะต้องอดข้าวมาก่อนหนึ่งวันก่อนผ่าตัด 
เพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัดหนึ่งวัน เป็นการทำงานที่ไม่มีเวลาพักเลย 
คุณหมอที่จะต้องใช้สมาธิและความแม่นยำมากในการวินิจฉัยโรค 
กับการผ่าตัด มีเวลาพักเพียงช่วงสั้นๆ ในขณะวางยาสลบคนไข้ 
และหลายหน ที่จะต้องลงมือผ่าตัดคนไข้รายต่อไปทันที
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สัพเพเหระธรรม

“จิตอาสา” เรียลลิตี้
โดย วีระวงศ์

๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นอีกวันที่ฉันจะต้องจดจำไปนับจากนี้ 
ที่ครั้งหนึ่งได้ไปร่วมกิจกรรมในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ของทางมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมป์ 
โดยการนำของพี่หมอปิโยรส ปรียานนท ์ ที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

ฉันมหัศจรรย์ใจมากในความเสียสละของผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ 
ได้แก่ หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ จนไปถึงพี่คนขับรถ 
ส่วนฉันก็ได้ช่วยเหลือเล็กๆ ไปช่วยถ่ายรูปทำประวัติคนไข้ร่วมกับพี่ๆ อีก ๓ คน 
เป็นการทำงานครั้งแรก ที่กล้องตัวใหม ่ จะได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการสร้างชีวิตใหม่ให้กับอีกหลายชีวิต

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ถือ เป็น กรณี ศึกษา นะ ครับ เด็ก ผู้หญิง ที่ ถูก ล่วง ละเมิด ทาง เพศ จาก พ่อ แท้ๆ ของ ตัว 
เอง แม้ ฉลาด แค ่ไหน ก ็เหมอืน เดนิ อยู ่บน ทาง สัน้ ไม่ เทา่ไร ก ็ถงึ ทาง ตนั ถงึ อะไรๆใน ชวีติ 
จะ ดู ยิ่ง ใหญ่ ปาน ไหน ก็ตาม ที

ภาพ ความ เป็น เธอ ใน สายตา คน อื่น คือ อัจฉริยะ ทาง คณิตศาสตร์ แต่ ความ รู้สึก ของ 
เธอ ใน ฐานะ มนุษย์ ธรรมดา คน หนึ่ง คือ เหยื่อ ตัว น้อย ของ โลก ที่ แสน ร้าย ใบ นี้

ถา้ คณุ ม ีพรอ้ม กนั ทัง้ ลกู สาว และ มนษุยธรรม ลกู สาว ของ คณุ จะ โต ขึน้ ดว้ย ความ รูส้กึ 
ขอบคุณ อัน อบอุ่น สว่างไสว แต ่ถ้า คุณ สามารถ มี ได้ เพียง ลูก สาว ทว่า ขาด มนุษยธรรม 
ลูกสาว ของ คุณ จะ โต ขึ้น ด้วย ความ ทรมาน กับ เสียง สาป แช่ง ที่ ดัง ก้อง อยู่ เกือบ ตลอด 
เวลา ใน หัว ของ ตน เอง และ ไม่ มี วัน เห็น ชีวิต ของ ตน ดี มาก กว่า ขยะ เดิน ได้ ไป จน ตาย

เมือ่ ใคร คน หนึง่ ฝงัใจ วา่ ตวั เอง เปน็ ขยะ ก็ ยอ่ม ไม่ ม ีกำลงัใจ จะ ทำ อะไร ดีๆ  ที ่ม ีคา่ แต ่
ง่าย ที่ จะ ประชด ชีวิต ประชด โลก จนกว่า เขา หรือ เธอ จะ มี กำลังใจ อย่าง แรง กล้า ที่ จะ 
เปลี่ยนแปลง โลก นี้ ให้ ดี ขึ้น โดย เริ่ม จาก การ ฉุด ตน เอง ขึ้น จาก หลุม ดำ ให้ ได้ เป็นอัน ดับ 
แรก!

เฮ้อ! – มือดี โพ สต์ภาพ กะพริบ หลาก สี ขนาด เบ้อเริ่ม ใน กระทู้ ของ เว็บ ไซ ต์มูลนิธิ 
โรค ลมบ้าหมู ทำให้ ผู้ ป่วย โรค ลม ชัก ซึ่ง อ่อนไหว ต่อ การ มอง ภาพ มี อาการ ลม ชัก 
กำเริบ ทันที ที่ มอง

การ เยยีวยา รกัษา เปน็ เรือ่ง ยาก ตอ้ง ใช ้ความ รูค้วาม สามารถ ใช ้เวลา ใน การ เลา่เรยีน 
กัน นาน แต่ การก ลั่น แกล้ง ทำร้าย นั้น อาศัย เพียง เล่ห์ กล จาก ความ รู้ ชั้น ต่ำ นิดเดียว ก็ 
สำเร็จ ได้

เว็บ ไซ ต์ใน ข่าว น่า กลุ้ม ชิ้น นี้ คือ Epilepsy Foundation ซึ่ง ตาม ปกติ จะ ให้ บริการ 
ปรึกษา แบบ ตั้ง กระทู้ถาม ได้ เปรียบ ได้ กับ สถาน พยาบาล สาธารณะ ให้ บริการ ฟรี กับ 
ผู้ที่ เป็น ลม ชัก จึง นับ เป็น ฝ่าย ธรรมะ ที่ สร้าง ทะเล บุญ ขนาด มหึมา เป็น มหา ทาน
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สว่น การ ลกัลอบ นำ ภาพ กะพรบิ หลาก ส ีไป ใส ่ไว ้ใน เวบ็ นัน้ คง เปรยีบ ได ้กบั การ แกลง้ 
นำ ยา ถ่าย ไป สลับ กับ ยา แก้ โรค ท้องร่วง จะ ริ ทำ ด้วย ความ คึก คะนอง หรือ ประสงค์ร้าย 
ด้วย เหตุผล กล ใด ก็ตาม แต่ ต้อง นับ เป็น ตลก เลือด ชนิด เล่น ถึง ตาย ได้ จริงๆ

ข่าว ทำนอง นี้ ชวน ให้ เรา สงสัย ว่า หัวใจ ของ คน พวก นี้ ทำ มา จาก อะไร ทำไม ถึง 
เหี้ยมโหด อำมหิต เกิน มนุษย์ ได้ ปาน นั้น?

ความ จริง หัวใจ ของ พวก เขา ก็ ประกอบด้วย ก้อน เลือด ก้อน เนื้อ เหมือน คุณ กับ ผม 
นั่นแหละ ครับ เพียง แต่ จิต วิญญาณ ประกอบด้วย ความ รู้สึก นึกคิด คนละ แบบ

มนษุย ์ทกุ คน เกดิ มา พรอ้ม กบั มนษุยธรรม แต ่ความ รูส้กึ นกึคดิ แย่ๆ ที ่พอกพนู ขึน้ มา 
ตาม วัน เดือน ปี อาจ ทำให้ เป็น โรค ‘มนุษยธรรม บกพร่อง ’ ได้ ทุกเมื่อ

หาก มนษุยธรรม ยงั เปน็ ปกต ิเรา จะ เหน็ คน และ สตัว์ ที ่กำลงั ตก ทกุข์ ได้ ยาก แลว้ เกดิ 
ความ สงสาร อยาก เข้าไป ช่วยเหลือ ละอาย เกิน กว่า จะ ดูดาย เมิน เฉย

แต่ เมื่อ ใด มนุษยธรรม บกพร่อง ภาพ ความ ทุกข์ ทรมาน ที่ ปรากฏ ต่อ สายตา ของ 
เรา อาจ ไม่ ต่าง จาก การ แกว่งไกว ของ ใบไม้ หรือ หนัก กว่า นั้น คือ เป็น เรื่อง ตลก ขบขัน 
น่า หัวเราะ เยาะ!

ภาพ คน ชัก กระตุก ดิ้น พราดๆเหมือน กัน แต่ ด้วย เครื่องปรุง แต่ง จิต ต่าง กัน ก็ ก่อ 
ความ รู้สึก ให้ ผู้ พบ เห็น ต่าง กัน ราว ฟ้า กับ เหว คน หนึ่ง คิด ว่า ‘ต้อง ช่วย!’ อีก คน คิด ว่า 
‘ต้อง ดู!’ ขณะ ที่ อีก คน คิด ว่า ‘ต้อง ขำ!’

พระพุทธเจ้า ตรัส ว่า ธรรมชาติ ของ จิต นั้น ไหล ลง ต่ำ ดุจ เดียว กับ น้ำ ฉะนั้น เพื่อ 
ปอ้งกนั การ เปน็ โรค มนษุยธรรม บกพรอ่ง คณุ จำเปน็ ตอ้งหา ชอ่ง ทาง ชว่ยเหลอื ใคร บา้ง 
เพราะ เพียง อยู่ เฉยๆ ไม่ ยิน ยล สนใจ จะ ช่วย ใคร ใน ทาง ใด ทาง หนึ่ง นาน วัน มนุษยธรรม 
ของ คุณ ก็ โน้ม เอียง จะ ไหล ลง ต่ำ ลง ไป ทุกที กระทั่ง วัน หนึ่ง อาจ ถึง กับ ใช้ เวลา ว่าง ใน 
การ หา วิธี กลั่นแกล้ง คน ป่วย ให้ ชัก กระตุก โดย ไม่ แยแส สนใจ แม้แต่ น้อย ว่า คน ถูก 
แกล้ง จะ อยู่ อย่าง น่า เวทนา หรือ จะ ตาย อย่าง ทรมาน

ดังตฤณ สารบัญ 
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เราทุกคนต้องประสบกับการพลัดพราก 
และด้วยเหตุที่เราเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งที่รัก หรือบุคคลอันเป็นที่รัก 
เราก็ย่อมต้องทุกข์เป็นธรรมดา  
เพราะการพลัดพรากนั้นเป็นของธรรมดาโลก

เหมือนยิ่งรักมาก ก็ยิ่งเป็นเหตุให้ต้องทุกข์มากด้วยประการต่าง ๆ 
เพราะ ความรัก ที่เรารู้จักกันนั้น มักจะมาพร้อมกับ ความยึด นั่นเอง

จากบทบรรณาธิการ นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที ่ ๒๑  
โดย กลางชล

�
There’s only one corner of the universe  
you can be certain of improving, and that’s your own self. 

มีมุมหนึ่งในจักรวาลที่แน่นอนว่าเราสามารถพัฒนาได้ คือตัวเราเอง 

โดย อัลดัส ฮักส์เลย์
สรรหามาฝากโดย วิมุตฺติยา

สารบัญ 
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คำคมชวนคิด

“เวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย  
แต่ย่อมระงับเพราะความไม่จองเวร”

คาถาธรรมบท ยมกวรรคที ่ ๑
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก

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

�
ใครว่าความว่างหายาก 
แท้จริงความว่างหาง่ายเท่าความวุ่น 
สังเกตแล้วจะเห็น 
เมื่อหยุดเดินก็ว่างจากการเดิน 
เมื่อหยุดพูดก็ว่างจากการพูด 
เมื่อหยุดคิดถึงตัวเองก็ว่างจากตัวเอง

ใครว่าอยู่กับความว่างทำได้ยาก 
แท้จริงความว่างอยู่กับเราตลอดเวลา 
ขอเพียงไม่ค้นหาความว่าง 
และไม่ค้นหาสิ่งอื่น 
ความว่างก็ปรากฏอย่างสมบูรณ์แล้ว

จาก ปกหลัง คิดจากความว่าง เล่ม ๔  
โดย ดังตฤณ

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ไดอารี่หมอดู

ได อา รี่ หมอดู หน้าที่ ๔๙
โดย หมอพีร์

สวัสดี ค่ะ ทุก คน ที่ อ่าน ได อา รี่ หมอดู เป็น ยัง ไงกัน บ้าง คะ สบาย ดี กัน ไหม ช่วง นี้ 
ฝน เริ่ม ตก ชุก ไป ไหน มา ไหน ดูแล ร่างกาย ด้วย นะ ต่อ ให้ ไม่ มี กรรม เรื่อง การ เบียดเบียน 
ชีวิตมา ร่างกาย อาจ จะ เจ็บป่วย ได้ เพราะ สภาพ อากาศ ไม่ ดี อย่า ประมาท กัน นะ คะ 

อยาก จะ ประกาศ เรื่อง คิว อีก นิดหนึ่ง นะ คะ ใคร ที่ เคย จอง คิว ไว้ และ ยัง ไม่ ได้ ดู ทาง 
เรา ต้อง ขอโทษ ด้วย นะ คะ ที่ ทำให้ ขาดตกบกพร่อง ไป จน ทำให้ ไม่ ได้ ดู ตอน นี้ ทาง เรา 
เคลยี รค์วิ ที ่ตอ่ กนัยา วๆ ได้ แลว้ คะ่ ถา้ ใคร ที ่ยงั มคี วาม ประสงค์ จะ ดดู วง อยู่ และ ยงั ไมไ่ด้ 
รบั การ ติดต่อ กลับ ขอ รบกวน ให้ ติดต่อ กลับ มา ใหม่ นะ คะ จะ ได้ ลง ให้ ได้ เลย โดย ไม่ ตอ้ง 
รอ ค่ะ แต่ ยกเว้น วัน เสาร์ กับ วัน อาทิตย์ นะ คะ เพราะ พีร์ยัง หยุด บ่อย อยู่ เหมือน เดิม เลย 
ทำให้ ได้ คิว ช้า จะ ลง ให้ ได้ สำหรับ วัน ธรรมดา ค่ะ 

เอา บุญ มา ฝาก ให้ ทุก คน อนุโมทนา ค่ะ อาทิตย์ ที่ ผ่าน มา เพิ่ง ไป ทำบุญ มา อีก สอง วัด 
ที่ ชลบุรี กับ ระยอง

คราว นี้ ไป ทำบุญ ที่ ระยอง ไกล ออก ไป นิดหนึ่ง เป็น วัด ที่ รู้จัก พระ อาจารย์ มา นาน 
แล้ว ว่า จะ ไป กราบ ท่าน แต่ ยัง ไม่ ได้ ไป กราบ สัก ที คราว นี้ ได้ฤกษ ์งาม ยาม ดี เลย ต้อง 
แวะ ไป ให้ ได้ ตาม ที่ ตั้งใจ ขับ จาก ชลบุรี ไป ประมาณ ชั่วโมง กว่า ไป ถึงที่ นั่น ประมาณ 
เที่ยง กว่า เพื่อน บอก ทาง ไป ไว้ ทำให้ หาไม่ ยาก พอ ไป ถึง ตื่นเต้น มาก ค่ะ เพราะ วัด ตั้ง 
อยู่ บน เขา ต้นไม้ เยอะ เขียว ชอุ่ม มอง เห็น เขื่อน รอบ ๆ  เขา สวย งาม มาก ๆ  สงบ เย็น 
เหมาะ สำหรับ การ ปฏิบัติธรรม จริง ๆ  หลังจาก ชม วิ วเสร็จ ก็ เตรียม ถวาย สังฆทาน ไป 
รอ พระ อาจารย์ ที่ ศาลา 

พอ ทา่น เดนิ ลง มา แทบ จะ จำ ทา่น ไม ่ได ้ เคย พบ ทา่น เมือ่ สอง ป ีที ่แลว้ ทา่น เปลีย่นไป 
มาก ๆ  ผ่องใส มีค วาม สุข สงบ เยือกเย็น 
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เริ่ม ต้น สนทนา เรื่อง จิปาถะ หลังจาก นั้น มี โอกาส ได้ สนทนา ธรรม กับ ท่าน และ ฟัง 
ธรรมะ จาก ท่าน หลาย เรื่อง 

ม ีอยู ่เรือ่ง หนึง่ ที ่ทา่น ตัง้ เปน็ คำ ถาม ขึน้ มา โดย ทา่น บอก วา่ หลวง ปู ่ทีว่ดั ของ ทา่น ถาม 
แม่ ชี ที่มา ปฏิบัติธรรม ว่า ทองคำ กับ เหล็ก อัน ไหน มี ค่า มาก กว่า กัน แม่ ชี ทั้ง วัด พยายาม 
คิด ไป ต่าง ๆ  นานา บ้าง ก็ ว่า ทองคำ บ้าง ก็ ว่า เหล็ก จน ไม่ สามารถ หา ข้อ สรุป ได้ ก็ เลย 
มา ถาม ทา่น ให้ ชว่ย ตอบ และ ทา่น ก ็เลย มา ถาม กบั พรีต์อ่วา่ แลว้ หมอ พรีล์ะ่ วา่ ทองคำ 
กับ เหล็ก อัน ไหน มี ค่า มาก กว่า กัน 

พรีต์อบ ไป วา่ ม ีคา่ เทา่ กนั คะ่ ทา่น ก ็บอก วา่ ตอบ เหมอืน ทา่น เลย วนั นัน้ แม ่ช ีเลย ได ้
ขอ้ สรปุ กลบั ไป ตอบ หลวง ปู ่ซึง่ ที ่พรีต์อบ ไป นัน้ ได ้ตอบ ไป ตาม ปญัญา จาก การ อา่น การ 
ฟงั มา เพราะ ใน ชว่ง หลงั นี ้จะ ไดย้นิ เรือ่ง นี ้เขา้ห ูบอ่ย เชน่ ทา่น พทุธ ทาส ทา่น บอก วา่ ด ีกบั 
ชัว่ เลว พอกนั รุน่ พี่ ที ่ไป ฟงั ธรรม จาก หลวง ตาม หา บวั ทีว่ดั มา เลา่ ให้ ฟงั วา่ วนั นี้ หลวงตา 
เทศน์ สอน เขา เรื่อง ความ สงบ กับ ความ ฟุ้งซ่าน ไม่ ได้ มี อะไร ดี กว่า กัน เหมือนกัน เลว 
พอกนั หรอื หลวง พอ่ ปราโมทย ์ทา่น ก ็เคย บอก วา่ ม ีสต ิกบั หลง ไป ก ็เสมอ กนั เหมอืนกนั 
ดังนั้น แม้ กระทั่ง จิตใจ ระหว่าง ความ ดี กับ ความ ชั่ว ยัง เสมอ กัน แล้ว ทำไม ทองคำ กับ 
เหล็ก จะ ไม่ เสมอ กัน เล่า

ทา่น หวัเราะ ชอบใจ ใน คำ ตอบ และ การ อธบิาย ของ เรา และ ทา่น ก ็บอก มา อกี วา่ จะ 
ไม่ เสมอ กัน ได้ อย่างไร ของ สมมุต ิขึ้น มา ทั้งนั้น สมมุต ิว่า มี ค่า สมมุต ิว่า ไม่ มี ค่า ท่าน 
บอก อีก ว่า แม้ ผู้หญิง ผู้ชาย ยัง เป็น สิ่ง ที่ คน สมมุติ ขึ้น มา ตอน นั้น ได้ ฟัง คำว่า สมมุติ แล้ว 
กระเทือนใจ มาก เลย ค่ะ และ ท่าน ก็ บอก ด้วยว่า ตัว ท่าน เอง เป็น แค่ ก้อน ดิน ก้อน ธาตุ 
ก้อน หนึ่ง เท่านั้น ฟัง แล้ว อด คิด ตาม ไม่ ได้ ว่า มนุษย์ เรา มัว ทำ อะไร ผิด กัน ตั้ง มากมาย 
เพื่อ สนอง ตอบ ก้อน ธาตุ ก้อน หนึ่ง เท่านั้น จริง ๆ  เลย

อยา่ง เชน่ ลกูคา้ คน หนึง่ เธอ เปน็ ผูห้ญงิ อายุ ประมาณ สาม สบิ กวา่ ๆ  นะ คะ ดวง เธอ 
ไม ่ม ีปญัหา อะไร เรือ่ง อืน่ ๆ  เลย นอกจาก เรือ่ง ความ รกั เธอ คบ ใคร มา ไมค่อ่ย ม ีใคร จรงิจงั 
สุดท้าย ก็ ต้อง เลิก ไป แต่ ไม่ มี อะไร เกินเลย กับ ผู้ชาย ดวง ของ เธอ มัก จะ มี แรงดึงดูด สามี 
ชาว บา้น อยู ่ตลอด อกี ดว้ย ซึง่ เธอ ก ็รบั สารภาพ มา วา่ แม ้ตอน นี ้ก ็ม ีผูช้าย คน หนึง่ ที ่รูจ้กั กนั 
เป็น เพื่อน กัน มา นาน แล้ว เข้า มาส นใจ และ เขา แต่งงาน มีค รอบ ครัว แล้ว
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ภาพดอกกัลปพฤกษ ์  
ปรับปรุงจาก http://home.kku.ac.th/info/photo_01/mview_009.jpg

ดอกกัลปพฤกษ์

๏ กัลเอ๋ยกัลปพฤกษ์ ชาวสวรรค์สมนึกสมปรารถนา 
มีความสุขรมย์รื่นชื่นอุรา แต่ทว่าวันหนึ่งนั้นพลันสิ้นไป 
ณ วัฏวนสุขนิรันดร์นั้นมิมี ทุกสิ่งนี้ล้วนเปลี่ยนแปรเที่ยงแท้ไฉน 
จากสมหวังก็อาจมีมิสมใจ รู้แล้วไซร้เร่งเพียรพ้นวนวัฏเอย

�
หมายเหตุ 
บางคนเชื่อกันว่าต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้บนสวรรค ์ หากปรารถนาสิ่งใด  
ก็สามารถไปนึกเอาจากต้นไม้นี้ได้ตามที่ต้องการ

สำหรับสืบค้นคำศัพท์

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ ฉบับประมวลธรรม 
และ พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ ฉบับประมวลศัพท์ 

http://84000.org/tipitaka/dic/ สารบัญ 
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กวีธรรม

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ

ภาพดอกโคกกระออม  
จาก http://farm1.static.flickr.com/85/245679588_e072735ffa.jpg?v=0

ดอกโคกกระออม

๏ โคกเอ๋ยโคกกระออม นามเจ้าน้อมดวงใจใฝ่ตรองตรึก 
ให้รู้ออมบุญกุศลดลสำนึก พากเพียรฝึกหัดตนบนทางธรรม 
อย่าหมายออมปวงบาปอกุศล จะพาตนสู่อบายทางร้ายล้ำ 
ทั้งทานศีลภาวนาพึงน้อมนำ สร้างแต่กรรมดีเถิดประเสริฐเอย

�
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พี่ เขา ถาม ว่า จะ คบ ดี ไหม พีร์ต้อง บอก ว่า ไม่ ดี โดย ไม่ ต้อง คิด อยู่ แล้ว ดูเหมือน เขา 
กำลัง หลง ใน ตัวผู้ ชาย คน นี้ แต่ อีก ใจ หนึ่ง ก็ รู้สึก กลัว บาป ดู เข้าไป ใน ใจ เธอ ตอน นั้น รู้สึก 
วา่ เหมอืน เธอ กำลงั หลง อยู ่ใกล ้หลมุ ดำ หลมุ ใหญ ่ที ่กำลงั จะ ดดู เธอ ลง ไป ถาม เธอ ไป วา่ พี่ 
คุย กับ ผู้ชาย คน นี้ ตลอด เลย หรือ เธอ บอก ว่า ใช่ ค่ะ มิน่าล่ะ ถึง มี แรงดึงดูด ที่ มืด แบบ นี้ 

แนะนำ เธอ ไป ว่า ไม่ ควร คุย กับ คน ที่ มี แฟนแล้ว และ เรา มี ใจ ให้ นะ คะ เพราะ ไม่ 
อย่างนั้น จะ โดน คำ พูด ของ เขา สะกด ให้ เรา ตกลง ไป ใน หลุม มืด ซึ่ง ลอง สังเกต หลุม นี้ ได้ 
ไม่ ยาก คือ อาการ ทาง ใจ เหมือน มัน มืด ลื่น ๆ  หน่อย ตอน ที่ มี สติ เหมือน จะ ยืน ตัว ตรง 
ได ้แต่ พอ คยุ ดว้ย มากๆ เหมอืน ถกู ดดู ให ้ไหล ลืน่ เหมอืน ไป เปรอะ โคลน มา และ จะ รูส้กึ 
เหมือน หมด แรง เวลา เลิก คุย กับ เขา เพราะ เหมือน เขา กำลัง เป็น หลุม ดำ เป็น บ่อ โคลน ที่ 
จะ ฉดุ ให้ เรา ตกลง ไป สติ ของ เรา สว่น หนึง่ ก ็รู ้วา่ สิง่ ที ่กำลงั ทำ มนั ผดิ เมือ่ เรา พยายาม พา 
ตัว เอง วิ่ง หนี ออก จาก หลุม ก็ เลย ทำให้ รู้สึก ว่า เหนื่อย หรือ หมด แรง 

พอ บอก ไป พี่ เขา พยัก หน้า ยอม รับ ว่าเป็น อย่าง นั้น บอก เขา ไป ว่า ยิ่ง มี ใจ ให้ ยิ่ง คุย 
ด้วย จะ ยิ่ง ทำให้ รู้สึก ว่าผู้ ชาย คน นั้น ดี ขึ้น เรื่อย ๆ  เวลา ที่ รู้สึก ว่า ฝ่าย ชาย ดี ต้อง บอก 
ตัว เอง ไป ด้วยว่า กำลัง คุย กับ สามี ชาว บ้าน หรือ ภาษา พื้น ๆ  เรียก ว่า “ผัว ชาว บ้าน” 
อยู่ จะ ได้ มี สติ 

ลูกค้า หลาย คน จะ โดน กิเลส หลอก ให้ ตกลง ไป เช่น จะ รู้สึก ทำนอง ว่า เขา เป็น คน ดี 
มาก ชีวิต นี้ ฉัน ไม่ เคย เจอ ผู้ชาย คน ไหน ที่ เข้าใจ ฉัน แบบ นี้ ฉัน ไม่ เคย เจอ ผู้ชาย คน ไหน ที่ 
ทำ ด ีได ้ถงึขนาด นี ้สงสยั เขา จะ เคย เปน็ คู ่ฉนั มา กอ่น ซึง่ อนั นี ้โดน กเิลส หลอก เตม็ ๆ  ลอง 
ไป อ่าน หนังสือ “รัก แท้ มี จริง ” มี อยู่ บท หนึ่ง นะ คะ ที่ คุณ ดัง ตฤณ เขียน ไว้ ว่า “คน ที่ ใช่ 
จะ มา เจอ กัน ใน เวลา ที่ ไม่ มี สิทธิ ์ได้ อย่างไร ” หรือ อีก อัน หนึ่ง ที่ ฟัง แล้ว กระแทก ใจดี ค่ะ 
คือ “รัก คน มี เจ้าของ อย่า มอง ที่ หน้า อยาก หาย บ้า ให้ จ้อง ที่ เท้า ” เพื่อ จะ บอก ตัว เอง 
ว่า ตัว เอง กำลัง จะ ใฝ่ต่ำ ลง ไป แล้ว นะ 

มา เข้า เรื่อง ของ พี่ สาว คน นี้ ต่อ นะ คะ คือ ถึง แม้ เธอ จะ รู้ ว่า มัน บาป หรือ พีร์เตือน 
เธอ ไป แค่ ไหน ก็ ดูเหมือน จะ ไม่ ได้ ผล ค่ะ เธอ กำลัง คิด อยาก จะ ทำ อะไร สัก อย่าง หนึ่ง 
เลย ถาม ว่า ทำไม พี่ ไม่ ถอย ล่ะ คะ เธอ เอ่ย ปาก บอก ออก มาตร ง ๆ  เลย ว่า ต้องการ จะ 
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ทดลอง มี อะไร กับ ผู้ชาย โต มา ไม่ เคย มี อะไร กับ ผู้ชาย เลย พอ คุย กับ เขา แล้ว รู้สึก อยาก 
มี อะไร ด้วย

กไ็ด ้บอก พี ่เขา ไป วา่ จะ ไป ลอง กบั ใคร กไ็ด ้นะ พี ่แต ่นี ่สาม ีชาว บา้น นะ ลอง ไป ศลีขาด 
ทันที ชีวิต เหมือน ตกลง ไป ใน บ่อ น้ำครำ ล้าง เท่า ไห ร่ก็ไม่ หมด ความ สกปรก นะ เธอ ก็ 
บอก ว่า รู้ นะ แต่ เหมือน ห้าม ตัว เอง ไม่ อยู่ ไม่ รู้ จะ ทำ ยังไง ถึง ต้อง มา ดูด วง 

สิ่ง ที่ แนะนำ ให้ อันดับ แรก ไม่ ควร คุย โทรศัพท์ มาก นัก เขา โทร มา สี่ ครั้ง อาจ จะ รับ 
แค่ หนึ่ง ไม่ คุย ยาว ๆ  พยายาม หลีก เลี่ยง เวลา เขา คุย ใน ทาง ชู้สาว ก็ พยายาม ดัก ทาง 
หรือ เตือนสต ิตัว เอง ว่า นี่ สามี ชาว บ้าน นะ ไม่ ควร เจอ เขา ใน ที่ ลับหู ลับตา คน ไม่ ควร 
เจอ กัน สองต่อสอง ไม่ เจอ เลย จะ ดี ที่สุด การ ไม่ เจอ กัน จะ ทำให้ ตัด โอกาส ผิด ศีล ไป มาก 
ช่วง นั้น ควร ทำ งาน ยุ่ง ห้าม ว่าง มาก เดี๋ยว จะ มา ฟุ้งซ่าน ปรุง แต่ง ไป ต่าง ๆ  นานา หรือ 
พอ วา่ง ก ็มา คยุ โทรศพัท์ กบั เขา ที่ สำคญั ถา้ พอ ทำได ้ควร ปลกี วเิวก เขา้ วดั ไป ถอืศลี แปด 
เพื่อให้ ราคะ ใน ใจเบา บาง ลง ทำ แบบ นี้ ให้ ได้ คงเส้นคงวา บาง คน กำลังใจ อ่อนแอ ควร 
เล่น กีฬา ฝึก ความ อดทน ไป ด้วย หรือ ถ้า เป็น คน โลเล ก็ ให้ ฝึก มี สัจจะ กับ ตัว เอง ไป ด้วย 
เพราะ ไม ่อยา่ง นัน้ จะ ทำให ้ไม ่ม ีกำลงัใจ ใน การ ปฏเิสธ หรอื อกี ทาง หนึง่ ก ็ให ้บอก เพือ่น ไป 
ด้วยว่า ตอน นี้ มี สามี ชาว บ้าน มา ชอบ จะ ได้ ให้ เพื่อน ช่วย ดึง ยกเว้น เพื่อน บาง ประเภท 
ที่ ตอ้งการ ให้ เรา ตกต่ำ จะ บอก ว่า ไม่ เห็น เปน็ไร ก็ คบ ไป สิ อันตราย ทั้ง เพื่อน ทั้ง ผู้ชาย ค่ะ 
มี อย่าง นี้ จริง นะ บาง คน จะ เจอ แต่ คน ที่ ยุ ให้ ผิด ศีล

ที่ แนะนำ เธอ ไป นั้น คาด หวัง ไว้ เล็กน้อย ว่า เธอ คง ทำได้ บอก พี่ เขา ไป อีก ว่า ถ้า 
อยากลอง ต้อง ไป หา คน โสด แต่ ก็ อันตราย มาก ๆ  เลย มนุษย์ เรา ไม่ แปลก หรอก ค่ะ ที่ 
จะ มีค วาม ต้องการ ทาง เพศ ความ เป็น มนุษย์ มี แรง ขับ ตรง นี้ กัน ทุก คน แต่ว่า แต่ละ คน 
แสดงออก มา ให ้ใคร เหน็ ไม ่เสมอ กนั ไม ่ได ้เปน็ เรือ่ง ที ่ผดิ สำหรบั ความ ตอ้งการ ตรง จดุนี ้
แต่ มัน จะ ผิด ก็ ตรง ที่ ไป ลอง กับ บุคคล ต้อง ห้าม จะ ไป ทดลอง กับ ใคร ก็ได้ แต่ ต้อง ไม่ ใช่ 
สามี ชาว บ้าน ที่ ทำให้ ศีล ขาด ไป ด้วย 

ผู้ชาย ที่ เป็น สามี แค่ เขา คิด จะ นอกใจ ภรรยา หรือ เคย นอกใจ ภรรยา อยู่ บ่อย ๆ  จะ 
มี แรงดึงดูด ทาง เพศ ใน เรื่อง กาม ราคะ ค่อนข้าง เยอะ คือ มี แรงดึงดูด ที่ สามารถ ปรุง แต่ง 
ให้ ผู้หญิง อื่น อยาก มี อะไร กับ เขา ไป ด้วย หรือ บางที ผู้ชาย ปรุง แต่ง ว่า อยาก มี อะไร กับ 
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ผู้หญิง มาก ๆ  พอ ผู้หญิง คน ไหน สัมผัส ได้ ก็ ถูก ดูด ให้ คิด แบบ เดียวกัน ไป ด้วย แบบ นี้ อยู่ 
ใน ขั้น อันตราย ห้าม เจอะ ห้าม เจอ ค่ะ 

ร่างกาย ของ คน เรา มี แรงดึงดูด ทาง เพศ กัน อยู่ แล้ว นะ คะ ไม่ อย่าง นั้น คน โบราณ 
เขา จะ พูด ไว้ เห รอ ว่า ทะเลาะ กัน ตบ ตี กัน ติด ข้าง ฝา ลูก จะ ดก ตอน ทะเลาะ กัน เหมือน 
จะ ไป กัน ไม่ รอด แต่ พอ ร่างกาย เกินเลย กัน ก็ หาย โกรธ กัน หรือ หลาย คน ที่ มี ปัญหา กับ 
แฟนมาก ๆ  ทั้งที่ อีก ฝ่าย หนึ่ง ไม่ ดี แต่ พอ จะ ตัดใจ ออก มา ได้ แล้ว กลับ มี เหตุ ให้ ร่างกาย 
เกนิเลย อกี ออก มา ไม่ ได้ เหมอืน หมด แรง จะ เลกิ ไป ดือ้ ๆ  การ เกนิเลย ทาง รา่งกาย ทำให้ 
จิตใจ อ่อนแอ ไป ด้วย ทำให ้เลิก ยาก ดังนั้น ไม่ แปลก หรอก ค่ะ บาง คู่ ทะเลาะ กัน มาก 
ปาก บอก ว่า จะ เลิก ๆ  แต่ ไม่ เห็น ทำได้ เลย ต้อง รอ ตาย กัน ไป ข้าง หนึ่ง เลย 

สรุป เรื่องราว ของ พี่ สาว คน นี้ ก็ แนะนำ ให้ เขา ไม่ เจอ กับ ฝ่าย ชาย เลย จะ ดี สุด แต่ 
สุดท้าย ไม่ รู้ ว่า เธอ จะ ทัดทาน กับ แรงดึงดูด ของ หลุม ดำ นี้ ได้ มาก แค่ ไหน พีร์เคย แนะ 
เพื่อน ให้ ทำ แบบ นี้ เหมือน กัน ราย นั้น ได้ ผล ค่ะ

การ หกัหา้ม ใจ ไม ่ทำ ตาม กเิลส บา้ง จะ ทำให ้เรา ไม ่ตกเปน็ ทาส ของ รา่งกาย และ จติใจ 
จน ทำให้ ต้อง หลง ผิด ทำบาป ทำกรรม นอกจาก นี้ การ คบ กัลยาณมิตร เป็น อีก สิ่ง หนึ่ง ที่ 
ควร จะ ทำ เพราะ จะ ช่วย มีค นฉุด รั้ง ไม่ ให้ เรา เผลอ ก่อ บาปกรรม ได้ ค่ะ

สารบัญ 


