
ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

 

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

http://dungtrin.com/dharmaathand/

หน้า ๒๙ หน้า ๓๔ หน้า ๒๓

ข่าวน่ากลุ้ม
ทหารกับตำรวจมีหน้าที่อะไรกันแน่ 

อย่างที่ซิมบับเว 
เขามีไว้ปล้นประชาชน

ไดอารี่หมอดู
มาร่วมฟังประสบการณ์ 

ของผู้เปลี่ยนดวงตนเองได้ 
ด้วยการกระทำดี

รักแท้มีจริง
มาหัดสร้างเสน่ห์ทางความคิด 

เพื่อสร้างเสน่ห์ทางใจ 
แม้ ในเวลาหมั่นไส้ โกรธ หรือเกลียด



ธรรมะจากพระผู้รู้ ๑๐

รู้เฉพาะตน ๑๙
• อยากให้คนรักได้รู้

รักแท้มีจริง ๒๓

ข่าวน่ากลุ้ม ๒๙

ไดอารี่หมอดู ๓๔

กวีธรรม ๓๘
• ดอกสร้อยร้อยผกา 
[ • ดอกพยับหมอก  • ดอกกาแฟ ]

คำคมชวนคิด ๔๐

สัพเพเหระธรรม ๔๒
• ”หางานใหม่ใครว่ายาก

ของฝากจากหมอ ๔๕
• ”๒๔ กันยายน

แง่คิดจากหนัง ๕๑
• Jiang Hu กอหวู่ – ลงจากหลังเสือ

นวนิยายอิงธรรมะ ๕๖
• รัก พ.ศ. ๑๐๐

ท่ีปรึกษาและผู้จุดประกาย: ศรันย์ ไมตรีเวช

หัวหน้าบรรณาธิการ 
จากใจบ.ก.ใกล้ตัว: อลิสา ฉัตรานนท์ 
ธรรมะจากพระผู้รู้: อนัญญา เรืองมา 
เตรียมเสบียงไว้เล้ียงตัว: อนัญญา เรืองมา 
เขียนคนให้เป็นเทวดา: อนัญญา เรืองมา 
ไดอาร่ีหมอดู: จรินทร์ธร ธนชัยหิรัญศิริ 
กวีธรรม: ศิราภรณ์ อภิรัฐ 
คำคมชวนคิด: ศิราภรณ์ อภิรัฐ 
สัพเพเหระธรรม: ชนินทร์ อารีหนู 
ธรรมะจากคนสู้กิเลส: พราวพรรณราย 
มัลลิกะมาลย์ ทองเล่ียมนาค 
ของฝากจากหมอ: พริม ทัพวงศ์ 
แง่คิดจากหนัง: เกสรา เติมสินวาณิช 
นิยาย/เร่ืองส้ันอิงธรรมะ: สุปราณี วอง 
เท่ียววัด: เกสรา เติมสินวาณิช 
ธรรมะปฏิบัติ: ชนินทร์ อารีหนู 
ธรรมะกับไลฟ์สไตล์: ศดานันท์ จารุพูนผล

กองบรรณาธิการ: กนกเรขา กฤษฎารักษ์ 
กานต์พัทธ์ รัชพันธ์ุ • จรินทร์ธร ธนชัยหิรัญศิริ 
ชนินทร์ อารีหนู • ณัฐชญา บุญมานันท์ 
ณัฐธีรา ปนิทานเต • ณัฐพร สกุลอุทัยศักด์ิ 
ปรียาภรณ์ เจริญบุตร • ปิยมงคล โชติกเสถียร 
พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ ทองเล่ียมนาค 
พรหมเนตร สมรักษ์ • พิจิตรา โตวิวิชญ์ 
พิทา จารุพูนผล • พีรยสถ์ อุบลวัตร 
มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์ • เมธี ต้ังตรงจิตร 
เยาวลักษณ์ เกิดปราโมทย์ • วรางคณา บุตรดี 
วิมล ถาวรวิภาส • วิมุตติยา นิวาดังบงกช 
ศดานัน จารุพูนผล • ศศิธร ศิวะนันทากรณ์ 
ศิราภรณ์ อภิรัฐ • สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ 
สาริณี สาณะเสน • สิทธินันท์ ชนะรัตน์ 
สุปราณี วอง • อนัญญ์อร ย่ิงชล 
อนัญญา เรืองมา • อมรา ต้ังบริบูรณ์รัตน์ 
อัจจนา ผลานุวัตร

ฝ่ายรวบรวมบทความ: สิทธินันท์ ชนะรัตน์
ฝ่ายส่ือเสียงอ่านนิตยสาร: อนุสรณ์ ตรีโสภา
ฝ่ายส่ือเว็บไซต์: สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ 

ไพลิน ลายสนิทเสรีกุล • กฤษฎ์ อักษรวงศ์
ฝ่ายส่ือ Word: พีรยสถ์ อุบลวัตร
ฝ่ายส่ือ PDF: บุณยศักด์ิ ธีรวงศ์กิจ 

เกียรติภูมิ จารุเสน • จรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์ 
โยธิน มรกตอัมพร • วรรณรักษ์ ปัญจชวพร

ฝ่ายระบบ Send mail: สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ

และทีมงานอาสาท่านอ่ืนๆ อีกจำนวนมาก

ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้ 
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word

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 คอลมัน ์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

�



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
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สวัสดีค่ะ

ฮ้า... ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เหนื่อยแทบแย่ค่ะ  
เพราะอยู่ ๆ  ก็ลุกขึ้นมาจัดบ้านจัดห้องเสียใหม่ ให้ “๕ ส.” กว่าเดิม 
(ไม่ใช่ ส. สกปรก โสมม สะสม สุมสุม ฯลฯ อะไรแบบนั้นนะคะ ^^”)

จัดไปจัดมา รื้อไปรื้อมา ก็พบว่ามีของหลายชิ้นเหลือเกินค่ะ ที่นานมาแล้วเคยคิดว่า  
เอาน่า เก็บไว้ก่อน คงได้ใช้มันอีกวันข้างหน้า หรือเห็นว่ามันยังมีคุณค่าทางจิตใจ 
แล้วก็ทุกทีค่ะ เอาเข้าจริง หลายครั้งก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่า มีมันอยู่ในบ้านด้วยหรือนี่

ของเก่า ๆ  หลายอย่าง ก็แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
เครื่องพิมพ์ดีด... เมื่อคอมพิวเตอร์มาแทนที่ อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็หมดหน้าที่ไปโดยปริยาย 
ขิม... เปิดมาเห็นมันนอนนิ่งจนกระเป๋าเปื่อย ก็เหนื่อยใจแกมขำตัวเองตอนเด็ก ๆ  
ที่รบเร้าพ่อกับแม่ให้ซื้อให้เหลือเกิน ด้วยอิทธิพลของอังศุมาลินในยุคกวาง กมลชนก : )

รื้อไป จัดไป ก็ยังไปเจอเอากรุสมบัติสมัยวัยเยาว์ในตู้อีกมากมาย... 
สมุดสะสมแสตมป์ สมุดสะสมเหรียญกษาปณ์เล็กใหญ่ จากหลากหลายประเทศ 
เสื้อนักเรียนสีขาวอมเหลือง ที่มีลายมือเพื่อน ๆ  เขียนคำอำลาเปรอะเปื้อนไปทั้งตัว 
สมุดเฟรนด์ชิปตั้งแต่สมัยประถม ที่คั่นหนังสือหลากหลายรูปแบบที่สะสมไว้  
จดหมายสมัยเขียนเพ็นเฟรนด์ ไดอารี่เป็นเล่ม ๆ  ที่ต้องมีล็อกด้วยถึงจะดูขลัง : ) 
ไม่นับเหรียญเงินเหรียญทองของเก๊ ที่ได้มาตอนชนะกีฬาสี แล้วภูมิใจเก็บไว้เสียนาน 
กับปีกกล้าหาญตอนเข้าค่ายกระโดดหอ ฯลฯ สารพัดที่จะเก็บสะสมไว้จริง ๆ  เลยค่ะ

เวลาผ่านไปเนิ่นนาน... กลับมามองอีกที  
ความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว

ของเก็บสะสมเหล่านี้ แท้จริงก็คือวัสดุธรรมดา ๆ   
ที่เราสมมติให้ค่ากับมัน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  เท่านั้นเอง 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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วัสดุขึ้นรูปเป็นเหรียญพลาสติกกลม ๆ  สีแบบนี้ เขาก็สมมติให้เรียกว่า เหรียญทอง  
คล้องให้ใครก็สมมติกันว่า คนนี้เป็นเลิศ ใครได้ไปก็เกาะเกี่ยวกับความภูมิใจอยู่ชั่วครู่ 
ลายมือบนเสื้อนักเรียนที่เพื่อนร่วมชั้นเคยเขียนบอกว่ารักกันนัก รักกันหนา 
ในความเป็นจริง ความรู้สึกนานาชนิดก็อยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงไปเสมอเช่นกัน

ของบางอย่าง เราก็เก็บมันไว้ราวกับว่า “ความสุข” เป็นสิ่งที่เก็บใส่ตู้ไว้ได้อย่างนั้น 
ของบางอย่าง เราก็ทิ้งมันไปนานแล้ว เพราะมันไม่ได้ให้ความสุขอะไรแก่เราอีกต่อไป 
วันนี้ หยิบของหลาย ๆ  ชิ้น เอาไปทิ้งบ้าง เอาไปให้คนที่อยากได้บ้าง เอาไปบริจาคบ้าง

และแค่สละมันออกไปเสียบ้าง ก็ช่วยให้ห้องโล่งว่างขึ้นอีกเป็นกอง

ยังโชคดีนะคะ ที่ของพวกนี้ แค่รื้อ แค่เก็บกวาด  
แค่หยิบมันออกไปทิ้ง ห้องหับก็สะอาดน่าอยู่ได้ไม่ยากนัก

แต่คงเป็นธรรมดาที่คนเรามักจะคุ้นชินอยู่แต่กับการมองออกไปข้างนอก 
ทั้งที่จริงแล้ว เราต่างคนต่างสะสมอะไรพอกพูนอยู่ในใจกันมามากมายตลอดชีวิต 
บางคนไม่เคยเลยที่จะเก็บกวาดขยะ สละความรู้สึกด้านมืดออกไปจากใจ 
บางคนนานเท่าใด ก็ไม่เคยแม้แต่จะย้อนมา “เห็น” ความรกในใจนั้นสักครั้งเดียว

ใครเคยทำเราโกรธ ใครเคยทิ้งเราไป ใครเคยทำเราเจ็บช้ำน้ำใจ 
ผ่านไปกี่ปี ความรู้สึกปักจิตปักใจนี้ ก็ยังคงเก็บกักอยู่ใต้พรมอย่างนั้นไม่หายไปไหน 
วันดีคืนดีเปิดไปเจอเข้า ก็ฟุ้งมาทำให้เราสำลัก แล้วก็ได้แต่เก็บกักมันไว้อย่างนั้นต่อไป

มีคนเคยพูดเปรียบเปรยไว้ไม่ต่างกันว่า...

น้ำที่ขังอยู่ ไม่ไหล ย่อมเน่าเหม็น ฉันใด  
จิตที่เก็บกักความรู้สึกต่าง ๆ  ไว้ ไม่ปล่อยไป  
ย่อมทุกข์ใจ ฉันนั้น 

ทั้ง ๆ  ที่จิตใจก็ไม่ได้มีรูปพรรณสัณฐานให้จับต้องมองเห็น 
แต่กลับเป็นแหล่งสะสมชั้นดี ที่พอกพูนความโลภ โกรธ หลง ไว้เป็นตัวตนจนหนาทึบ 

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 
ศรทัธา 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 ธรรมะใกลต้วั 
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 

ได้ 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 
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[3] อนาถบิณฑิก ชื่อ มหา อุบาสก คน สำคัญ ใน สมัย พุทธกาล เป็น เศรษฐี อยู่ ที่ เมือง สา วัตถี 
เป็น ผู้ มี ศรัทธา แรง กล้า สร้าง วัด พระ เชตวัน ถวาย แด่ พระพุทธเจ้า และ ภิกษุ สงฆ์ และ ยัง ได้ 
สงเคราะห์ คน ยาก ไร้ อนาถา อย่าง มากมาย เป็น ประจำ จึง ได้ชื่อ ว่า อนาถ บิณฑิก ซึ่ง แปล 
ว่า ผู้ มี ก้อน ข้าว เพื่อ คน อนาถา 

[4] อริยมรรค ข้อ ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ มี องค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ) 
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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นับแต่แรกเกิดมาเป็นตัวตนจนถึงวันนี้ เรามีแต่สะสมความเห็นผิดกันโดยไม่รู้ตัวว่า 
นี่เป็นเรา นั่นของเรา นี่ก็เป็นเรา โน่นก็ของเรา มากขึ้นเรื่อย ๆ  โตวันโตคืนอยู่ทุกวินาที

คนที่อยากมีบ้านสวยงามน่าอยู่ ลองดูเถอะค่ะ เขาก็จะเลือกจัดเก็บไว้แต่ของดีมีคุณค่า 
สิ่งใดรก สิ่งใดเลอะ ไม่สวยงาม ไม่มีประโยชน์ เขาก็เก็บกวาดเอาออกไปทิ้งสม่ำเสมอ 
และพยายามไม่เอาสิ่งที่เป็นขยะเข้ามาเก็บไว้ในบ้าน

เช่นเดียวกัน ใครปรารถนาเรือนชีวิตที่สว่างและสะอาดขึ้น  
ก็เริ่มต้นได้ง่าย ๆ  ด้วยการให้ทาน เป็นการสละส่วนเกินที่รกรุงรังออกไปจากใจ 
และรักษาศีลไว้ ไม่โกยขยะอันเป็นความมืดเข้ามาสะสมไว้ในเรือน

เราอาจเริ่มต้นด้วยการสละความตระหนี่ถี่เหนียวใกล้ ๆ  ตัว 
สละความหวงแหนในของของตน สละความขึ้งเคียดพยาบาทกับคนรอบข้าง 
อาจเริ่มจากการให้ทรัพย์เป็นทาน บริจาคข้าวของที่ไม่ใช้แล้วให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ 
สละแรงกายแรงใจช่วยงานกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทน มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อ 
บริจาคเลือดเนื้อหรืออวัยวะ ให้ธรรมะเป็นทาน หรือแม้แต่ให้ทานด้วยการ “อภัย” ฯลฯ

และเมื่อเรารักษาศีล ๕ จนเป็นปกติของชีวิตประจำวัน 
ไม่ทำร้ายชีวิตผู้อื่น ไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน ไม่ผิดลูกเขาเมียใคร  
ไม่นิยมโกหกพกลม และไม่สั่งสมการร่ำสุราจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว  
ใจที่หม่นหมองมืดมัว และชีวิตที่อยู่ไม่เป็นสุขจากการไล่ล่าแห่งวิบากกรรม 
ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น เพียงเท่านี้ เรือนชีวิตของเราก็สะอาดโล่งเป็นสุขขึ้นมากมายแล้ว

แต่นั่นเอง การมีเรือน คือกายคือใจนี้ 
ก็ยังเป็นภาระให้ต้อง “แบก” อยู่ร่ำไป

หลายคนตั้งหน้าตั้งตาทำเรือนให้เป็นสีขาว  
คิดว่าการตั้งมั่นอยู่กับความดี เป็นเป้าหมายที่น่าปรารถนาที่สุดแล้ว

จริงอยู่ บ้านที่สวยงามย่อมน่าอยู่ แต่มีอะไรในธรรมชาติบ้างเล่า ที่เป็นอย่างใจได้เสมอไป 
การ “เป็น” คนดี ก็ยังคงต้องทุกข์แบบคนดี  
เรือนขาว ๆ  สวย ๆ  ของเรามีฝุ่นมาจับ มีคนกวาดขยะมาใส่หน้าบ้าน ก็รำคาญใจ 
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เผลอไปหน่อยเดียว มีเศษขยะพลัดเข้ามาในบ้าน ก็ไม่ชอบใจ 
ผ่านร้อนผ่านหนาวจนเรือนเราเก่าไป ผุพัง ไม่งามดังเดิม ก็ดิ้นรน เป็นความทุกข์ใจอีก

ความสุขที่เบาสบายยิ่งกว่า ยังมีอยู่ 
นั่นคือการไม่ต้องแบกเรือนนี้ไว้อีกเลย แม้มีก็เหมือนไม่มี

พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จัก “ทุกข์” ที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้น 
ทุกข์ ไม่ใช่แค่เรื่อง เป็นหนี้ สอบตก อกหัก รักสลาย เป็นโรคร้าย ตายจากกัน 
อย่างที่เรารู้จักกันทั่ว ๆ  ไปแค่นั้น  
แต่ในอีกมุมหนึ่งที่ลึกซึ้งถึงที่สุด พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยค่ะว่า 
กายใจ โดยตัวมันเองนั่นแหละ คือทุกข์ 
จะมีความอยาก ความยึดมั่นหรือไม่ก็ตาม  
กายนี้ใจนี้ก็เป็นทุกข์โดยตัวมันเองอยู่แล้ว 
นอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น นอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดดับไป

ถ้าใครอ่านแล้ว ก็ยังไม่เห็นรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเลย ก็ไม่น่าแปลกใจหรอกค่ะ 
เพราะเราสั่งสมความเห็นผิดชนิดติดคราบฝังลึกแบบตรงข้ามกันมานานนับอนันตชาติ 
แต่สิ่งที่เราควรรู้ก็คือ ความสุขชนิดที่เป็นอิสระจากทุกข์ทุกชนิดอย่างถาวรนั้น  
มีอยู่จริง ไม่ใช่เรื่องหลอกเด็ก และไม่ใช่ของไกลเกินเอื้อม แม้สำหรับคนยุคเรา

เมื่อไหร่ที่เรารู้จัก “ทุกข์” ได้จริง ๆ  จนใจมันฉลาดพอที่จะไม่เอาทุกข์นั้นเองจริง ๆ  แล้ว 
วันนั้น ก็จะเหลือแต่ สภาวะที่เป็นทุกข์ แต่ไม่มีตัวผู้ทุกข์ 
คิดดูนะคะ ก็ในเมื่อไม่มีตัว “ผู้ทุกข์” เสียแล้ว 
ความอยากที่จะให้ “ตัวของเรา” “ใจของเรา” เป็นสุข จะมาจากไหน  
เมื่อวางได้หมด หมดความดิ้นรนที่จะวิ่งหาความสุข วิ่งหนีความทุกข์อีกต่อไป 
แม้กายใจมีอยู่ ก็จะไม่มีอะไรให้หยิบฉวยขึ้นมาเป็นตัวตนของตนอีกเลยแม้แต่ขณะเดียว

ฟังดูเข้าใจยาก ๆ  แต่เชื่อไหมคะว่า 
แม้คุณผู้อ่านก็สามารถไปถึงจุดนั้นได้ และง่ายกว่าหาทางบินไปดวงจันทร์เสียอีก : )

พระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้ทางไว้ให้แล้วค่ะว่า เส้นทางไปสู่ความสุขชนิดนั้น 
มีทางอยู่สายเดียว คือ การเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ เพราะกายใจของเรานั่นแหละ ตัวทุกข์
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ศรี ราม เล่า พลาง พินิจ หญิง งาม ที่นั่ง อยู่ ไม่ ห่าง ภา วิณีสนใจ ฟัง อย่าง ซึม ซับ ราวกับ 
คน ที ่ม ีศรทัธา ใน พระ พทุธ ศาสนา อยู ่แลว้ เปน็ มัน่คง ใจ จงึ นอ้ม ลง อภวิาท จาก กน้บึง้ ของ 
หัวใจ เมื่อ ได้ ฟัง เนื้อความ ใด ที่ เกี่ยวข้อง กับ พุทธ ประวัติ 

“ไว ้ให ้เสรจ็ จาก งาน สงัคายนา ลอง แวะ ไป นคร ราช คฤหก์อ่น จะ กลบั ส ิขอรบั กระผม 
จะ พา ไป เยี่ยม ชม วิหาร ของ จริง เสีย เลย ” 

ศรี ราม ชวน ชัก ที เล่น ที จริง และ คิด จะ ถาม ความ เป็น มา ของ หญิง สาว ให้ ชัดเจน อีก 
สัก หน่อย ภา วิณีก็ เอ่ย แทรก ขัดจังหวะ 

“นั่ง คุย กัน เสีย เพลิน ไป ดู พระ อาการ ของ เจ้า ชาย กัน ดี กว่า นะ เจ้า คะ หาก หาย 
ประชวร ทัน เวลา จะ ได้ พา กัน ไป กราบพระ เถระ ทัน ก่อน เคลื่อน ขบวน ” 

“ก็ได้ ขอรับ ” 

ศรี ราม ลุก ขึ้น เดิน ตาม หญิง สาว อย่าง ค้าง คา ใจ ทาง ไป กระโจม ของ พระ โอรส ทอด 
ไว้ ห่าง เพียง ไม่ กี่ ก้าว ย่าง แต่ ทาง ที่ จะ เดิน เคียง ไป กับ สตรี ข้าง หน้า คง มี แต่ การ เกื้อกูล 
กัน ฉันท์ พี่น้อง เพราะ จุด มุ่งหมาย ของ ทั้ง เขา และ เธอ ต่าง เป็น จุดหมาย เดียวกัน คือ 
มิได้ มุ่ง หวัง จะ แสวง หา คู่สร้าง คู่ สมใน ทาง โลก หาก แต่ เป็นการ มุ่ง ไป บน เส้นทาง แห่ง 
การ ปล่อย วาง และ หลุดพ้น … 

หา ใช่ การ ร้อย รัด ความ ผูกพัน กับ ผู้ ใด ไว้ เป็น ภาระ ไม่!

�
[1] วิสาขา ชื่อ มหา อุบาสิกา สำคัญ ใน ครั้ง พุทธกาล มี ลักษณะ ของ เบญจกัลยาณี คือ ความ 
เป็น หญิง งาม 5 อย่าง คือ ผม งาม เนื้อ งาม(เหงือก และ ริมฝีปาก แดง งาม) ฟัน งาม ผิว งาม 
วัย งาม(งาม ทุก วัย) แม้ อยู่ กลาง ลูก หลาน กว่า ห้า ร้อย คน ก็ แทบ แยก ไม่ ถูก ว่า คน ไหน เป็น นาง 
วิสาขา 

[2] เจโตปริยญาณ ปรีชา กำหนด รู้ ใจ ผู้ อื่น ได้, รู้ ใจ ผู้ อื่น อ่าน ความ คิด ของ เขา ได้ เช่น รู้ ว่า 
เขา กำลัง คิด อะไร อยู่ ใจ เขา เศร้าหมอง หรือ ผ่องใส เป็นต้น 
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“เครอื ญาต ิของ ฉนั มไิด ้ต ิตงิ ประการ ใด ตา่ง อนโุมทนา เสยี อกี ที ่ฉนั ได ้มา รว่ม งาน บญุ 
และ ทำนุบำรุง พุทธ ศาสนา … พี่ ศรี ราม เป็น คน นคร ราช คฤห์แต่ กำเนิด หรือ เจ้า คะ ” 

เปลี่ยน เป็น ฝ่าย ตั้ง คำ ถาม เพื่อ หลีก เลี่ยง การ เป็น ผู้ ตอบ ศรี ราม พยัก หน้า รับ ภา 
วิณีจึง เปิด บทสนทนา ใหม่ 

“ด ีจรงิ ฉนั สนใจ และ ใคร ่รู ้มา นาน เกีย่ว กบั ประวตัิ และ ความ เปน็ มา ของ วหิาร เวฬวุนั 
ที่ ตั้ง อยู่ ใน นคร ราชคฤห์ พี่ ศรี ราม พอ จะ เล่า ให้ ฟังได้ หรือ ไม่ ” 

“ได้ สิ ขอรับ เรื่อง นี้ กระผม ถนัด ทีเดียว ” 

ปลงใจ เชื่อ ว่า อีก ฝ่าย เป็น หญิง สาว ชาว บ้าน ใน ป่า เขา ลำเนา ไพร คง มิ ค่อย ได้ ล่วงรู้ 
เหตุการณ์ ของ โลก ภายนอก ศร ีราม จึง เริ่ม อธิบาย อย่าง ชาย แก่ เล่า นิทาน ให้ เด็ก น้อย 
ฟัง อย่าง สนุกสนาน 

“เวฬุวัน วิหาร ก่อตั้ง ขึ้น มา ตั้งแต่ เมื่อ ครั้ง ที่ ราช คฤห์เป็น ราชธานี ของ แคว้น มคธ 
เมื่อ ครั้ง พระเจา้ พมิพสิาร เป็น ผู้ ครอง นคร ทรง มคี วาม เลื่อมใส และ ศรัทธา มา ตัง้แต่ เมื่อ 
ครัง้ พระพุทธองค์ ทรง เริม่ ออก บรรพชา ใหม่ๆและ เสด็จ ผ่าน มายัง นคร ราช คฤห์พบ กับ 
พระเจ้า พิมพิสาร ที่ ทูล ขอ พร ไว้ ว่า หาก พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัสรู้ แล้ว วัน ใด ขอ ให้ เสด็จ 
มา โปรด …

ครัน้ เมือ่ พระ ศาสดา ตรสัรู ้และ เผยแพร ่พระ ศาสนา และ ได ้มา โปรด พระเจา้ พมิพสิาร 
เมื่อ ได้ ฟัง ธรรม ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค ก็ เกิด ความ ศรัทธา พร้อม ทั้ง ถวาย สวน เวฬุวัน 
สำหรบั เปน็ ที ่พกั ของ พระพทุธองค์ และ พระ ภกิษ ุสงฆ ์เวลา เสดจ็ ผา่น เมอืง ราชคฤห ์เกดิ 
เป็น วัด แรก ของ พระ พุทธ ศาสนา ใน เวลา นั้น 

ที่ นั่นเอง ได้ เป็น ที่ ประชุม สันนิบาต ครั้ง แรก ของ เหล่า พระ สงฆ์ ๑๒๕๐ รูป ใน คืน 
มาฆะ ฤกษ์ พระ จันทร์ เต็ม ดวง โดย พระ สงฆ์ เหล่า นั้น ล้วน อุปสมบท โดย พระพุทธเจ้า 
และ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ ความ มหัศจรรย์ ทั้ง สี่ อย่าง เมื่อ นำ มา รวม กัน แล้ว จึง เรียก 
ว่า วัน จา ตุ รง ค สันนิบาต ก็ มี ที่มา จาก เวฬุวัน มหา วิหาร นี่เอง ” 
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ลองเปิดใจศึกษาเส้นทางนั้นดูเถิดค่ะ  
แล้ววันหนึ่ง แม้ยังมีเรือนกาย เรือนใจ หายใจให้เห็น ๆ  กันอยู่อย่างนี้ 
แต่เราก็จะไม่ต้องดิ้นรนเป็นสุขเป็นทุกข์ เพราะของสมมติหลอก ๆ  ที่หลงยึดกันอีกแล้ว

เอ้า... แต่ก็ไม่ใช่ว่า พอคิดว่าจะไม่ยึดเรือนเป็นตัวเป็นตน 
แล้วก็ไม่ต้องจัดบ้านจัดช่องกันนะคะ : )

เมื่อยังต้องอาศัยมันอยู่ ก็ควรต้องดูแลให้น่าอยู่ตามสมควร 
ระหว่างที่คอยมีสติตามรู้ ตามดู สิ่งแปลกปลอมที่ผ่านมาเยือนเรือนของเราไปเรื่อย ๆ  
ก็อย่าลืมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำทาน รักษาศีล สร้างกุศล สะสมบารมีไปเรื่อย ๆ  ด้วย 
เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราละความเป็นตัวตนได้ในที่สุดทั้งสิ้น

เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านมักกล่าวสอนนั่นล่ะค่ะว่า 
จะไปให้ถึงฝั่งโน้น ก็ยังต้องอาศัยเรือนั่งไปก่อน  
บุญกุศลที่สะสมไว้ดีย่อมเหมือนเรือที่ต่อไว้ดีแล้ว ไม่จม ไม่รั่ว 
ต่อเมื่อไปถึงฝั่งที่สบายแล้ว เป็นอิสระไม่ทุกข์ไม่ร้อนอีกต่อไปแล้ว ค่อยสละเรือทิ้งไป

เมื่อยังลุ่ม ๆ  ดอน ๆ  กันอยู่อย่างนี้ ก็อย่าทิ้งกันเชียวนะคะ ทั้งทาน ศีล ภาวนา 
ถึงเวลาฝนมาฟ้ามืด เรือใครเรือมัน ช่วยกันไม่ได้ด้วยนะคะ : )

อ้าว... ขึ้นด้วยเรื่องบ้าน ตอนจบทำไมพาคุณผู้อ่านนั่งเรือออกอ่าวไปเสียแล้วนะคะนี่ ; D

�
เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

มีใครกำลังเบื่องาน ประเภทงานก็หนัก เงินก็น้อย แถมหางานใหม่ก็ไม่เห็นหนทาง 
กันบ้างไหมคะ คุณอิ่มใจ เธอผ่านมันมาแล้ว และตอนนี้ก็ได้งานใหม่ที่ดีไปแล้วเสียด้วย 
ด้วยเคล็ด (ไม่) ลับบางอย่าง ที่เธอได้เขียนมาเล่าให้ฟังเป็นแรงบันดาลใจเผื่อแผ่กัน 
กับเรื่อง หางานใหม่ใครว่ายาก ในคอลัมน์ “สัพเพเหระธรรม” ค่ะ

ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีใครเห็นหนุ่มสาวนักศึกษา 
ขายธงสามเหลี่ยมที่เราคุ้นตากันทุก ๆ  วันมหิดลของทุกปีบ้างไหมคะ  
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คอลัมน์ “ของฝากจากหมอ” ฉบับนี้ คุณหมอ พิมพการัง  
เขียนมาเล่าเรื่อง ๒๔ กันยายน จากมุมมองของแพทย์ในช่วงวันนั้นให้เราฟังบ้าง 
อ่านไปก็ซึ้งใจไปกับสิ่งที่ธงเล็ก ๆ  เหล่านั้นได้แลกเปลี่ยนกลับมา อย่างที่ไม่เคยรู้ 
อ่านแล้วอาจทำให้เราเห็นคุณค่าของการสละให้แม้เพียงเล็ก ๆ  น้อย ๆ  มากขึ้นนะคะ

ปิดท้าย คอลัมน์ “แง่คิดจากหนัง” คุณชลนิล จะพาเราไปดู 
สุดยอดหนังแอ็คชั่น ทริลเลอร์ เรื่องหนึ่ง ประเภทแนวเฉือนคมเจ้าพ่อ  
กับเรื่อง Jiang hu กอหวู่ – ลงจากหลังเสือ ที่จั่วหัวไว้ชวนติดตามว่า 
“จะขึ้นหลังเสือไม่ใช่เรื่องง่าย การลงจากหลังเสือยากยิ่งกว่า” 
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น อยากรู้ก็ตีตั๋วตามคุณชลนิลไปดูกันเลยค่ะ

�
ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

มีหลายคนพลาดโอกาสไปฟังธรรม เมื่อวันที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  
ท่านได้เมตตาไปแสดงธรรมที่ บ้านอารีย์ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ที่ผ่านมา 
ตอนนี้มีเสียงเทศน์ของท่านให้ดาวน์โหลดไปฟังกันได้แล้วนะคะ 
วันนั้นท่านสอนได้น่าฟัง ชวนติดตาม และเข้าใจง่าย สำหรับทุกคนจริง ๆ  ค่ะ 
ดาวน์โหลดฟังกันได้ที่ http://www.wimutti.net/pramote/index.php#preach 
(ตรงที่เขียนว่า วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑ มูลนิธิบ้านอารีย์) 
และยังมีช่างภาพเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เบิกบานกันอีกรอบด้วย : ) 
ดูได้ที่นี่เลยค่ะ http://larndham.net/index.php?showtopic=32966&st=67

นอกจากนิตยสารของเราแล้ว ยังมีรายการวิทยุธรรมะในเครือเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ  
ที่อยากมาแนะนำคุณผู้อ่านกันด้วยอีก ๒ รายการ เผื่อใครจะหมุนไปลองฟังกันดูค่ะ : )

รายการแรก “ธรรมะอารีย์” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
ทางคลื่น AM 1251 KHz เปิดตัวด้วยช่วง “ปกิณกะธรรม” 
ที่พูดคุยเรื่องธรรมะกันสบาย ๆ   
ตามด้วยช่วง “พระธรรมเทศนา” ที่คัดสรรธรรมะเด็ด ๆ  มาเปิดให้ฟังกันเต็มอิ่ม 
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ภา วิณีออก มา เดิน เล่น อยู่ ใน บริเวณ ที่ พัก กำหนด สติ ไว้ ที่ เท้า เมื่อ คราว ก้าว ย่าง 
ระลึก รู้ การ เคลื่อนไหว ของ กาย ใน แต่ละ ก้าว จาก หนัก เป็น เบา และ เหลือ เพียง สัก แต่ รู้ 
ว่า มี ร่างกาย หนึ่ง เคลื่อนไหว และ ใจ หนึ่ง น้อม ลง สู่ สมาธิ ขั้น ต้น ก้าว เดิน จน สุด ทาง แล้ว 
หัน กาย กลับ ช่วง ที่ เปลี่ยน อิริยาบถ ม่านตา จึง เปิด รับ ภาพ บุรุษ หนึ่ง ยืน พิง ต้นไม้ อยู่ ใน 
บริเวณ ใกล้ๆ จึง ถอน ออก จาก การ ทำ สมาธิ แล้ว เอ่ย ถาม 

“พี่ ศรี ราม คง มี ธุระ กับ ฉัน กระมัง ” 

ศรี ราม ใจชื้น ที่ เธอ จดจำ ชื่อ ของ ตน ได้ นึก ครึ้ม อก ครึ้ม ใจ จน วาง ธุระ ที่ นำ มา ไว้ เสีย 
ก่อน แล้ว กล่าว ทัก 

“กระผม มา ได้ สัก พัก แต่ ไม่ กล้า ขัดจังหวะ น้อง หญิง หาก ต้องการ อยู่ ตามลำพัง 
ต่อ ก็ ยัง รอ ได้ ขอรับ” 

กิริยา ของ ชาย หนุ่ม นำ ความ พึงใจ มา ให้ อย่าง น่า ประหลาด ภา วิณีย้อน นึก ไป ถึง 
ค่ำคืน ที่ ตน สลบ ซบ อยู่ กับ อก เขา ก็ นึก ขุ่น ข้อง แต่ ด้วย กระแส แห่ง สมาธิ ที่ เจริญ ภาวนา 
สม่ำเสมอ เป็น เครื่อง ยึด เกาะ กับ ศีล อัน บริสุทธิ์ เป็น เครื่อง กั้น น้อม กลับ มา ดูใจ ตน ว่า 
มิได้ เจือ อคติ หรือ มลทิน อัน ใด จึง ระบาย ยิ้ม ให้ และ เอ่ย ตอบ ได้ ด้วย น้ำเสียง ปรกติ

“ไม่ แล้ว จ้ะ บอก ธุระ ของ ท่าน มา ดี กว่า ” 

“กระผม อยาก ทราบ วา่ ทาง เครอื ญาติ ของ นอ้ง หญงิ ต ิตงิ ประการ ใด บา้ง ทีท่าง นคร 
ราช คฤหข์อ นำ ตวั มา ตดิตาม ขบวน เชน่ นี ้แต ่กอ่น อืน่ คง ตอ้ง ขอ ทราบ นาม ของ นอ้ง หญงิ 
ก่อน กระผม อดทน มาส อง วัน แล้ว ยัง มิได้ รู้ ” 

ศร ีราม เอย่ พลาง จดัหา ทีน่ัง่ แลว้ เชือ้เชญิ ให ้หญงิ สาว นัง่ ลง สนทนา กนั อยา่ง เปน็ มติร 
ภา วิณีนึก ขำ กับ สำนวน ของ ชาว มคธ ที่ พยายาม ใช้ คำ แทน ตัว เอง อย่าง สุภาพ คือ คำว่า 
‘กระผม ’ แทนที่จะ เป็น ‘ข้า ’ อย่าง ที่ ชาว สา วัต ถี ใช้ กัน 

“ฉัน ชื่อ ภาวิณี …” 

เป็นความ จริง ส่วน เดียว ที่ สามารถ บอก ได้ นอกเหนือ จาก นั้น หาก เอ่ย ต่อ ก็ จำเป็น 
ต้อง สร้าง เรื่อง โกหก จึง ใช้ วิธี กล่าว โดย อ้อม 
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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 สิบ
อรุณรุ่งของวันใหม่ณ ชายป่าระหว่างทางไปนครเวสาลี

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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และปิดท้ายด้วยช่วง “สนทนาถามตอบ” ซึ่งคุณผู้อ่านคุณผู้ฟังท่านไหน 
มีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปถามกันสด ๆ  ได้ด้วยนะคะ 
ผู้ที่มาร่วมสนทนาก็เป็นกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ ที่จะมาช่วยแนะนำกันนั่นเองค่ะ

รายการที่สอง “ธรรมะคนเมือง” ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. 
ทางคลื่น FM 99.5 ดำเนินรายการโดย คุณโฆษกประจำศาลาลุงชินเจ้าเก่า 
คุณ aston27 หรือคุณพิทยากร ลีลาภัทร์ รายการนี้ฟังง่าย ๆ  
สำหรับคนเมืองโดยเฉพาะค่ะ

แล้วอีกสองสัปดาห์กลับมาพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

กลาง ชล
สารบัญ 
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: เวลา เพ่ง มัน มีค วาม สุข บาง ครั้ง น่ะครับ ก็ เลย อยาก เพ่ง 
งง ว่า ทำไม เพ่ง แล้ว มีค วาม สุข ครับ

ใช่ สิ ใช่ การ เพ่ง คือ การ ทำ สมถะ  
ถ้า เพ่ง ด้วย จิตใจ ที่ สบาย จิต สงบ พอ จิต สงบ มีค วาม สุข ขึ้น มา อีก  
ต้อง สบายๆ รู้ ไป สบาย  
บาง คน ไป รู้ความ ว่าง รู้ แล้ว สบาย ก็ เลย ติดไง  
เคย ได้ยิน คำว่า ติด สมถะ ไหม  
ไม่ เห็น มี ใคร เคย ได้ยิน คำว่า ติด วิปัสสนา เคย ได้ยิน ไหม มี แต่ ติด สมถะ  
เพราะฉะนั้น ต้อง แยก ให้ออก แยก รูป แยก นาม ไป  
การ แยก รูป แยก นาม นี้ เป็น จุด ตั้งต้น ของ การ เจริญ ปัญญา 
คือ จุด ตั้งต้น ของ การ เจริญ ปัญญา เลย 
มัน เป็น ญาณ ตัว ที่ หนึ่ง ใน โสฬส ญาณ ญาณ ๑๖  
ฟัง แล้ว เยอะ จริงๆ ไม่ เยอะ หรอก ตำรา ไป แจกแจง ให้ มัน มาก เกิน จริง ไป  
ญาณ มัน เป็น กลุ่มๆ มัน ไม่ ได้ ว่า ทุก คน ต้อง ผ่าน ทั้งหมด นี้  
โสฬส ญาณ เริ่ม จาก นาม รูป ปริ จเฉท ญาณ ฟัง ชื่อ น่า กลัว นะ  
แปล ว่าการ รู้จัก จำแนก ลักษณะ ของ รูป และ นาม  
ต้อง แยก สภาวะ ของ รูป และ นาม ออก จาก กัน ได้  
ไม่ ใช่ แยก ลักษณะ แยก สภาวะ ของ รูป และ นาม ออก จาก กัน ได้ 

สภาวะ ของ รูป นี้ อย่าง รูป นี้ หายใจ อยู่ นี่ นั่ง อยู่ นี่ ใช่ ไหม  
รูป นี้ เป็น สิ่ง ที่ เป็น ก้อนๆ ประกอบด้วย ก้อน ธาตุ อะไร อย่าง นี้ นะ  
ดิน น้ำ ไฟ ลม รูป นี้ ถูก ทำลาย ได้ ด้วย ความ ร้อน ความ เย็น  
แตกดับ ทำลาย ได้ เป็น ของ หยาบๆ

ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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บนหลงัเสอื บลัลงักก์องไฟไมม่คีวามยิง่ใหญ่ สงา่งามอะไรเลย...มแีตค่วามรุม่รอ้น  
หวาดระแวง และสุดปลายทางนั้น คือการต้อนรับผลของกรรมชั่ว...ที่เรียงราย 
รอพร้อมสรรพ อย่างสมเหตุที่ได้กระทำมา...

รูปภาพประกอบจาก

http://www.v2d2u.com/template/action_cat_show_pro_image.php?pid=3976• 6
http://www.beyondhollywood.com/jiang-hu-2004-movie-review• /
http://www.asianmovieweb.com/en/reviews/jiang_hu.ht• m
http://www.kfccinema.com/reviews/drama/jianghu/jianghu.htm• l
http://tehparadox.com/forum/f56/blood-brothers-jiang-hu-2004-%5Bcmovie%5D-6082• /
http://www.lovehkfilm.com/reviews/jiang_hu_2004.ht• m

สารบัญ 
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สุดท้ายเขาก็ยังพลาด...ฉลาดแค่ไหนก็ยังพลาด ไม่ว่าอย่างไรเสีย...กฎแห่งกรรม 
ก็คือความจรงิที่ใครกห็นีไม่พ้น...มือเขา เปื้อนเลือดมานานแล้ว ธุรกิจ สมบัต ิอำนาจ 
ความยิ่งใหญ่ที่เขาม ีมันได้มาจากคราบเลือด และเสียงสาปแช่งของผู้คน

น่าเสียดาย...ทั้งที่มีตัวอย่างให้เห็นขนาดนี้ อาเซ่งกับเพื่อน ก็ไม่ได้คิดสำนึก

คืนที่หลงเทียนเว่ยถูกรุมสังหาร พวกเขามาถึงช้าเกินไป...แต่นั่น ทำให้ทั้งสอง 
รอดชีวิต...รอดชีวิต เพื่อกลับมาใช้ชีวิต เดินบนถนนสายบาปด้วยความเต็มใจ ยินดี

ตัวอย่างมีให้เห็นต่อหน้าแท้ ๆ  วาระสุดท้ายของหลงเทียนเว่ยไม่ได้ช่วยให้ 
พวกเขาฉุกคิดสักนิด ว่าวงจรแห่งบาปเวรนี้มันร้ายกาจปานใด การลงจากหลังเสือ 
บัลลังก์กองไฟมันแสนยากเย็น ต่อให้ฉลาดแค่ไหน เก่งเพียงใด ก็อาจโดนเสือแว้งกัด 
ไฟแผดเผาได้...

วิธีลงจากหลังเสืออย่างง่ายดายที่สุดคือ...อย่าขึ้น!

รู้ว่าเส้นทางสายนี้มันลาดต่ำ พาลงอบาย...อย่าไป!

อย่าให้ความลุ่มหลง มัวเมาครอบงำ หลอกลวงว่าปลายทางสายชั่วร้าย ที่อาศัย
การเบียดเบียนผู้อื่นนั้น มันจะมีดินแดนมหาสมบัติให้เสพสุขรออยู่

ทำเหตุเช่นไร ผลย่อมเป็นเช่นนั้น...ไม่มีใครบิดเบือน

สำนึกได้ที่ปลายทางก็สายเสียแล้ว...แต่ก็ยังดีกว่าไม่สำนึก
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นามธรรม คือ คน ที่ ไป รู้ มัน เข้า จิตใจ เป็น ตัว ธาตุ รู้ เป็น ธรรมชาติ รู้  
เวลา ภาวนา เรา ก็ ดู ไป กาย อยู่ ส่วนนึง ใจ อยู่ ส่วนนึง  
ถ้า จิต จะ ไป เกิด concentrate ลง ไป รู้ กาย ชัด ก็ ช่าง มัน ไม่ ห้าม มัน  
จิต จะ มา concentrate รู้ จิต ชัด ขึ้น มา ก็ ไม่ ห้าม มัน  
ไม่ ใช่ จงใจ จะ เอา อัน หนึ่ง ไม่ เอา อัน หนึ่ง  
จงใจ เอา อัน หนึ่ง ไม่ เอา อัน อื่นๆ ละ ก็ สมถะ  
ทำ ไป แล้ว ก็ self มาก ขึ้นๆ นะ สมถะ  
สมถะ นี้ ทำ ไป สุดขีด นี่ self จะ จัด ถึงขนาด ประกาศ ว่า จิต นี้ เป็น อัตตา  
เพราะฉะนั้น พวก ฤาษีชี ไพร รู้สึก ไหม เขา สอน กัน นะ ให้ เข้าฌาน ฝึก ไป  
พอ เข้าฌาน ได้ แล้ว เวลา ตาย ไป เขา จะ สอน เลย  
อัตตา ของ เขา นี้ จะ ไป รวม กับ บรม อัตตา คือ อาตมัน ไป รวม กับ ปรมาตมัน  
ไป อยู่ กับ พระเจ้า เชื่อ มั่น เลย ว่า มี อัตตา แน่นอน เพราะ อะไร เพราะ บังคับ ตัว เอง ได้

เพราะฉะนั้น การ ทำ สมถะ นี้ ถ้า ขาด สติปัญญา เข้าไป รู้เท่า ทัน นะ ว่า เรา ทำ ไป เพื่อ 
พักผ่อน คิด ว่า ทำ สมถะ แล้ว เป็น ทาง แห่ง ความ หลุดพ้น มัน จะ เพิ่ม อัตตา ขึ้น มา  
แต่ ทาง ที่ พระพุทธเจ้า สอน นี้ ให้ รู้ ทุกข์ ต่างหาก ล่ะ ให้ รู้ ทุกข์ ไม่ ใช่ ให้ สงบ  
สงบ เป็น เครื่องมือ เป็น เครื่องมือ พอ จิต มัน สงบ แล้ว ก็ ให้ มัน มา รู้ ทุกข์  
เพราะฉะนั้น ไม่ ใช่ ว่า ไม่ ทำความ สงบ นะ จิตใจ ต้อง สงบ ต้อง ตั้ง มั่น ตรง นี้ ทำ สมถะ  
แต่ พอ ทำ สมถะ จิตใจ สงบ จิตใจ ตั้ง มั่น แล้ว ให้ มา รู้ ทุกข์  
ทิ้ง การ รู้ กาย รู้ ใจ ไม่ ได้ ไม่ ใช่ ให้ ไป รู้ความ ว่าง ด้วย 

เมื่อ วาน ก็ มีค นมาบ อก หลวง พ่อ ว่า ภาวนา ดู ความ ว่าง  
ใช้ ไม่ ได้ ดู ความ ว่าง  
ใจ ก็ ไป จงใจ สร้าง ภพ อัน นึงที่ ว่างๆ แล้ว ก็ ไป อยู่ ใน ภพ อัน นั้น  
อัน นั้น ไม่ ได้ พ้น ทุกข์ จริง  
พระพุทธเจ้า ให้ รู้ ทุกข์ ไม่ ได้ ให้ หนี ทุกข์ ไป รู้ความ ว่าง มัน หนี ทุกข์  
รู้ ทุกข์ คือ อะไร ทุกข์ ท่าน สอน ชัด เลย 
ทุกข์ คือ กาย กับ ใจ ทุกข์ คือ รูป นาม ทุกข์ คือ ขันธ์ ๕  
รู้ ทุกข์ คือ รู้ ขันธ์ ๕ ต้อง รู้ ลง มา ใน กาย รู้ ลง มา ใน ใจ  
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จะ รู้ กาย อัน เดียว ได้ ไหม รู้ ไม่ ได้ ไม่ มี ใคร รู้ ได้ หรอก กาย อัน เดียว  
เพราะ ขณะ ที่ มี สติ อยู่ เดี๋ยว ก็ รู้ กาย เดี๋ยว ก็ รู้ ใจ  
อย่าง บาง คน ไป บอก ว่า เริ่ม ต้น ต้อง ดู กาย อัน เดียว สั่ง ได้ ไหม  
ใน ความ เป็น จริง สั่ง ไม่ ได้ สติ จะ ระลึก รู้ อะไร ไม่ มี ใคร ห้าม ได้ เลย  
ดังนั้น ต้อง ระมัดระวัง บางที คำ สอน พวก นี้ มัน เคลื่อน จาก ที่ พระพุทธเจ้า สอน  
แต่ว่า ครู บา อาจารย์ บาง ท่าน ท่าน ลุย มา แบบ นี้ไง  
แต่ เวลา ลุย มา จิต ท่าน มัน พลิก ขึ้น มา ท่าน มา เห็นใจ มา เป็น คน รู้อยู่ เห็น รูป  
ท่าน ก็ นึก ว่า ท่าน ดู แต่ กาย ความ จริง จิต ของ ท่าน ตั้ง มั่น เป็น ผู้ รู้ ผู้ ดู อยู่ ต่างหาก  
ท่าน รู้ ทั้ง จิต ทั้ง กาย นั่นแหละ  
แต่ เวลา เอา มาบ รรยาย ท่าน บอก ว่า ท่าน ดู กาย ดู กาย  
ไม่ มี ใคร รู้ กาย อัน เดียว หรอก ถ้า รู้ กาย อัน เดียว ก็ คือ เพ่ง กาย  
แต่ เวลา บรรยาย ออก มา นี่ ท่าน จำ ทาง ไม่ แม่น 
ท่าน คิด ว่า เริ่ม ต้น ท่าน ไป ดู กาย ล้วนๆ  
เริ่ม ต้น จริงๆ ละ นะ คือ การ สร้าง จิต ผู้ รู้ ขึ้น มา ก่อน  
ที่ ท่าน ทำ สมาธิ กัน ไม่ ใช่ เพื่อ สงบ อย่าง เดียว  
ตรง นี้ คือ เวลา ผู้ ปฏิบัติ มา ปฏิบัติ นี่ ความ รู้ความ เข้าใจ มัน ไม่ เท่า กัน  
มาภา วนา ไป นึก ว่า ปฏิบัติ เพื่อให้ สงบ ก่อน  
ความ จริง วัตถุ ประสงค์ แท้ๆ เลย เพื่อให้ เกิด ตัวผู้ รู้ ขึ้น มา  
เพื่อให้ เกิด จิต ผู้ รู้ ขึ้น มา  
วัด ป่า แต่ ก่อน ที่ หลวง พ่อ เข้าไป วัด ไหน วัด นั้น เลย พูด แต่ คำว่า ‘จิต ผู้ รู้ ’  
เดี๋ยวนี้ พูด ไหม มี ไหม ไม่ มี คำว่า จิต ผู้ รู้ มัน หาย ไป ไม่ค่อย มี แล้ว  
มี แต่ นิมิต เข้าใจ ไหม รุ่น หลังๆ มี แต่ นิมิต คำว่า จิต ผู้ รู้ ซึ่ง เป็น ของ สำคัญ มาก เลย หาย 
ไป สมัย ก่อน เข้าไป หา ครู บา อาจารย์ วัด ป่า วัด ไหน วัด นั้น เลย มี แต่ คำว่า จิต ผู้ รู้  
ต้อง มี จิต ผู้ รู้ พอ มี จิต ผู้ รู้ แล้ว มา รู้ กาย ไว้

เช่น มา รู้ ร่างกาย ที่ หายใจ เข้า หายใจ ออก คอย รู้ ไป  
มี จิต ตั้ง มั่น เป็น ผู้ รู้ ผู้ ดู เห็น ไหม ตรง กับ ปริยัติ เป๊ะเลย ถูก กับ ปริยัติ เป๊ะเลย  
แล้ว ถาม ว่า ขณะ ที่ รู้ กาย นี้ รู้ เฉพาะ กาย ไหม ไม่ ใช่  
ถ้า จิต มัน ขยับเขยื้อน หนี ไป ก็ รู้ทัน มัน  
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เพราะโมหะ ความลุ่มหลงในเงินตรา อำนาจ จึงทำให้หลายคนยอมเอาตัวเอง 
เข้าไปสู่แวดวงแห่งการก่อเวร เช่นวงการมาเฟียแห่งนี้

หลายคนบอกว่าจำเป็นต้องทำ เพราะความจนบีบบังคับ สถานการณ์แวดล้อม 
กดดัน...ไม่อาจไม่เลือกเส้นทางนี้ได้...แต่จะมีใครรู้หรือไม ่ ยามเมื่อเราใจอ่อน ยอม 
ลงให้กับกิเลส บาปกรรมอันร้ายแล้ว เส้นทางต่อไป ย่อมพาลาดต่ำลงเรื่อย ๆ  
ยากที่จะตะกายกลับขึ้นมา...

เฉกเช่นเดียวกับหลงเทียนเว่ย!

เขามีสำนึกอยากกลับตัว รู้ว่าการล้างมือครั้งนี้ต้องมีลูกน้อง และหัวหน้ามาเฟีย 
ระดับรอง ๆ  ไม่พอใจ กระทั่งคนสนิทอย่าง “มือซ้าย” ก็อาจวางแผน “ล้ม” 
เขาได้

หลงเทยีนเว่ยจึงวางแผนเตรยีมรบัมอือย่างรัดกุม ทัง้ขอความคุ้มครองจากตำรวจ 
ใช้สมองพลิกแพลงสถานการณ ์วางหมากให้ทุกคนยอมศิโรราบอย่างแยบยล

เพราะหากจะลงจากหลังเสือได ้ก็ต้องทำให้เสือกลัว...หรือไม่ก็...ฆ่าเสือ!
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เมื่อถึงจุดหนึ่ง เขามีครอบครัว และได้ลูกชายคนแรก ก็คิดล้างมือจากวงการ 
สลายแกง๊คม์าเฟยีทัง้หมด สัง่ใหล้กูนอ้ง เหลา่หวัหน้ามาเฟยีระดบัรอง ๆ  ลา้งมอืตาม 
เลิกธุรกิจผิดกฎหมายทั้งปวง

แต่...มันจะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อมีผลประโยชน์มหาศาลวางกองอยู่ตรงหน้า 
กลิ่นหอมของอำนาจยังโชยเย้ายวน ให้เหล่าผู้มัวเมาได้หลงใหลยากจะถอนตัว

ไม่มีมาเฟียคนไหนอยากเลิก แม้กระทั่งลูกน้องคนสนิทของเขา ผู้มีสมญา 
“มือซ้าย” ก็ไม่ต้องการ และหากทุกคนไม่เลิก เขาก็วางมือไม่ได้ อันตรายจะมี 
รายล้อมรอบด้านครอบครัวของเขา

หลงเทียนเว่ยไม่อาจล้างมือได้ง่าย ๆ

เหล่ามาเฟียหัวแถวก็ไม่อาจขัดความประสงค์ของเขาได้ง่าย ๆ  เช่นกัน บารมี 
หลงเทยีนเวย่ยงัมอียูเ่ตม็เปีย่ม...ฉะนัน้หากยงัตอ้งการรกัษาผลประโยชน์ อำนาจเดมิไว้ 
จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องโค่นหลงเทียนเว่ยลง!

ในขณะที่เจ้าพ่อมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่กำลังหาทางลงจากหลังเสือ บัลลังก์กองไฟ 
ก็ยังมีเด็กหนุ่มอีกสองคน คืออาเซ่งกับเพื่อนคู่ห ู พยายามที่จะก้าวเข้ามาสู่แวดวง 
มาเฟีย

พวกเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะได ้ ทำงานชิ้นใหญ่ สร้างชื่อให้ทุกคนรู้จัก และ 
งานสำคัญที่สามารถสร้างชื่อเสียงแก่พวกเขาได้ภายในเวลาชั่วข้ามคืนก็คือ ...สังหาร 
หลงเทียนเว่ย...สุดยอดเจ้าพ่อแห่งวงการที่กำลังจะพาทุกคนล้างมือ!
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หรือ ถ้า มัน ฟุ้งซ่าน มาก ก็ ให้ ทำความ สงบ เข้า มา ใหม่ ให้ เกิด จิต ผู้ รู้ ขึ้น มา ใหม่  
ถ้า ภาวนา ไป นานๆ เจริญ ปัญญา มากๆ เหน็ดเหนื่อย เหน็ดเหนื่อย ก็ ทำ สมถะ อีก 
ไม่ ใช่ เพื่อ มี จิต ผู้ รู้ แล้ว แต่ เพื่อ พักผ่อน 

สมถะ นี้ มี ๒ วัตถุ ประสงค์ เพื่อ พักผ่อน กับ เพื่อให้ เกิด จิต ผู้ รู้  
นี่ เรา เรียน เหลือ ครึ่ง เดียว เข้าใจ ไหม เอา สงบ เอา สงบ เอา สงบ  
ทำไม ล่ะ ทำไม ไม่ ให้ มัน สงบ พอ มัน สงบ มี กำลัง แล้ว ให้ มัน เกิด จิต ผู้ รู้ ขึ้น มา  
ร่างกาย นี้ หายใจ ไป ใจ เป็น คน ดู  
ความ สุข สุข เวทนา เกิด ขึ้น หรือ ปีติ เกิด ขึ้น ใจ เป็น คน ดู  
ฝึก แยก รูป แยก นาม ไป เรื่อยๆ ถ้า ไม่ แยก รูป แยก นาม ไม่ ขึ้น วิปัสสนา หรอก  
ตรง นี้ เข้าใจ แล้ว หรือ ยัง  
ดังนั้น บางที เวลา ครู บา อาจารย์ สอน นี้ ท่าน สอน มัน ไม่ คลุม สอน เป็น ส่วนๆ  
ท่าน เดิน มา อย่าง นี้ นะ แล้ว เดิน ถูก ด้วย นะ ไม่ ใช่ เดิน ผิด นะ เดิน ถูก ด้วย  
แต่ เวลา บรรยาย นั้น บรรยาย ไม่ ครบ หรอก  
ไป concentrate ไอ้ จุด ที่ มัน เด่น จุด ที่ มัน ฉูดฉาด หน่อย  
สมาธิ จะ ยาก อะไร ทำใจ สบาย หายใจ ออก ทีเดียว ดู เป็น ไหม ง่าย จะ ตาย  
อย่า ไป บังคับ ต้อง ผ่อนคลาย เริ่ม ผิด ตั้งแต่ ตรง นี้ แล้ว ต้อง ให้ สบาย นะ  
ผ่อนคลาย ใจ รวม ทันที 

หลวง พ่อ ซ้อม นะ แต่ ก่อน นี้ กะ ว่า ใน ๑ วินาที ๒ วินาที ทำได้ ไหม  
ตอน โน้น หัด ใหม่ๆ นะ เล่น แต่ สมาธิ 
ทำไม ต้อง ๑ วินาที ๒ วินาที เผื่อ รถ คว่ำ  
ถ้า รถ คว่ำ เรา จะ ตาย นี่ ใน สัก ๒ วินาที จะ เอา ไหว ไหม  
ต้อง ซ้อม ของ พวก นี้ ต้อง ซ้อม ไม่ ซ้อม ไม่ ได้ เสื่อม เป็น ของ เสื่อม นะ  
สมาธิ เป็น ของ เสื่อม มัน ก็ ยัง ตก อยู่ ใน ไตรลักษณ์ นั่นเอง  
ดังนั้น เวลา เรา ทำ สมถะ นี่ สอง วัตถุ ประสงค์  
เมื่อ ไห ร่จิต ใจ ฟุ้งซ่าน ทำ เพื่อ ความ สงบ ทำให้ สงบ  
จิต ฟุ้งซ่าน ก็ คือ มัน จับ อารมณ์ นี้ ทีนึง จับ อารมณ์ โน้น ทีนึง เปลี่ยน อย่าง รวดเร็ว  
พอ มัน อยู่ ใน อารมณ์ อัน เดียว มัน ก็ สงบ แต่ อารมณ์ นั้น ต้อง สบาย รู้ ด้วย ความ สบาย  
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เหมือน เวลา เด็ก มัน จะ ซน เรา เอา โซ่ ไป มัด ติด กับ เสา ไว้  
เด็ก ไม่ สงบ ใช่ ไหม เออ เด็ก ดิ้น โครมครามๆ  
ที่ เรา อึดอัด ขึ้น มา ก็ เพราะ เด็ก นี้ มัน ดิ้น  
อยู่ๆ เอา โซ่ ไป มัด มัน ต้อง เอา ขนม มา ล่อ มัน เข้าใจ ไหม  
ขนม มา ล่อ ก็ คือ เอา กรรมฐาน ที่ มัน สบาย ใจ ที่ มัน ชอบ  
คน ไหน ชอบ หายใจ นะ เอา ลม หายใจ มา ล่อ เดี๋ยว จิต สงบ  
คน ไหน ชอบพุทโธ เอา พุทโธมาล่อ แล้ว จิต สงบ 
เหมือน เด็กน่ะ เด็ก วิ่ง ออก ไป ซน หน้า บ้าน  
อยาก ให้ มัน เข้า บ้าน นะ คว้า ไม้เรียว ไป ตีๆ เอา โซ่ ไป ผูก เด็ก ดิ้น อยู่ กับ เสา  
เอา ขนม มา ล่อ มาๆ กิน ไอติม มา วิ่ง แจ้น มา เลย ใช่ ไหม มา เอง มีค วาม สุข  
เด็ก ก็ มีค วาม สุข จิต นี้ ก็ มีค วาม สุข มีค วาม สุข แล้ว แหม กิน ไอ ติ มมีความ สุข 

จิต เรา เหมือน เด็ก นะ  
ทีนี้ พอ สงบ แล้ว นะ ก็ สังเกต ไป ร่างกาย ที่ หายใจ อยู่ นี้ ของ ถูก รู้ ถูก ดู  
ความ สุข ที่ เกิด ขึ้น ปีติ ที่ เกิด ขึ้น ก็ ของ ถูก รู้ ถูก ดู  
ใจ แอบ หนี ไป แวบ หนี ไป ที่ อื่น นี้ ก็ ของ ถูก รู้ ถูก ดู อีก  
อะไรๆ ก็ ถูก รู้ ถูก ดู ไป หมด เลย  
แล้ว ก็ อย่า ไป เพ่ง ใส่ ตัวผู้ รู้ ห้าม เพ่ง ใส่ ตัวผู้ รู้  
ถ้า เพ่ง ใส่ ตัวผู้ รู้ ตัวผู้ รู้ จะ กลาย เป็น ตัว ถูก รู้ จะ ซ้อนๆ ซ้อนๆ  
เหมือน เคย ขึ้น ลิฟท์ไหม ลิฟท์บางที เป็น กระจก ๔ ด้าน เลย  
มอง ไป นี่ เห็น รูป ซ้อน เต็ม ไป หมด ไม่ รู้ จุด ตั้งต้น จุด สิ้นสุด เลย  
อย่า ไป เพ่ง ใส่ ตัวผู้ รู้ มัน จะ ซ้อนๆ ซ้อนๆ นะ จะ หลง ไป เลย  
พอ จิตใจ เรา มี ผู้ รู้ ผู้ ดู แล้ว สติ รู้ กาย ก็ รู้ กาย ไป เห็น กาย ไม่ ใช่ เรา  
สติ รู้ เวทนา ก็ เห็น เวทนา ไม่ ใช่ เรา  
สติ รู้ จิต ที่ เป็น กุศล อกุศล เห็น เลย กุศล อกุศล ไม่ ใช่ เรา  
สติ รู้ตัว จิต แท้ๆ เห็น จิต เกิด ที่ ตา เกิด ที่ หู เกิด ที่ ใจ เกิด แล้ว ก็ ดับ ไป เรื่อยๆ  
ไม่ เห็น มี ตัว เรา เลย  
เรียน ไป จนกระทั่ง ถอดถอน ความ รู้สึก ความ เห็น ผิด ว่า มี ตัว เรา  
ได้ พระ โสดาบัน ตรง นี้ เอง นะ  
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แง่คิดจากหนัง

Jiang Hu กอหวู่ – ลงจากหลังเสือ
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

จะขึ้นหลังเสือไม่ใช่เรื่องง่าย การลงจากหลังเสือยิ่งยากกว่า

“หลงเทียนเว่ย” เจ้าพ่อมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่ ฝ่าฟันตะลุยดงเลือด จนก้าวขึ้นมา 
สู่จุดสูงสุด บัลลังก์มาเฟียอย่างสง่างาม เป็นที่คร้ามเกรงแก่เหล่าลูกน้อง และมาเฟีย 
ระดับหัวหน้าทั่วไป

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ที่ ตึก กุมาร พวก เรา ต้อง ตื่น มา เจาะ เลือด เด็ก ตั้งแต่ ตี ห้า ครึ่ง ก่อน จะ 
วิ่ง วุ่น ทำ งาน ทั้ง วัน เวลา สงบ ที่ พอ จะ ได้ นั่ง พัก  
คือ เวลา ที่ ใช้ เฝ้า เครื่อง ปั่น หลอดเลือด ที่ เขียน ไว้ บน ฝา ว่า “ราย ได้ จาก การ ขาย ธง ปี...”

เจ้า เครื่องมือ กลมๆ เหมือน จานบิน นี้ เป็น ตัว ตัดสิน ชะตา ชีวิต แม่ ลูก 
ไม่ รู้ ว่า กี่ คู่ ทารก คน ไหน กลับ บ้าน ได้ คน ไหน ต้อง ส่อง ไฟ  
คน ไหน ต้อง ถูก เจาะ เลือด รุนแรง ที่สุด คือ ต้อง ถ่าย เลือด ก็ ขึ้น กับ เจ้า จานบิน นี่

เวลา นั่ง รอ ให้ จานบิน หยุด หมุน ก็ คิดถึง หน้า กลมๆ แก้ม อ้วน ยุ้ยๆ  
ของ ตาหนู ที่ เคย มา ล้อม รอบ หยอด กระป๋อง บริจาค เงิน นัก

ฉัน หยิบ จับ เครื่องมือ แต่ละ ชิ้น ที่ เขียน ว่า “ราย ได้ จาก การ ขาย ธง ”  
ด้วย ความ รู้สึก ทนุ ถนอม รู้สึก ว่า แต่ละ ชิ้น ล้วน มีค วาม หมาย พิเศษ

ฉัน เพิ่ง เห็น ความ คมคาย ของ นโยบาย ที่ ให้ นักศึกษา ทำ ธง เอง  
ขาย ธง เอง บทเรียน ที่ รับ รู้ ด้วย ใจ ไม่ ได้ เขียน ตรงๆ ใน ตำรา 

ขอบคุณ

ขอบคุณ ทุกๆ แรง ที่ ช่วย กัน บริจาค 
ไม่ ใช่ แค่ โรง พยาบาล ศิริราช เพราะ ยัง มี อีก หลาย โรง พยาบาล  
หลาย หน่วย งาน หลาย องค์กร ที่ ลง สุด แรง ช่วยเหลือ ผู้ อื่น อยู่

ขอบคุณ ที่ โลก นี้ ยัง มี การ ให้ ยัง เอื้อเฟื้อ ต่อ กัน  
แค่ ได้ เห็น การ เสียสละ ก็ ทำให้ โลก นี้ อบอุ่น อ่อนโยน ขึ้น มาก ค่ะ

ขอบคุณ มาก นะ คะ

สารบัญ 
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ไม่ ใช่ เรียน แบบ มี แต่ ศรัทธา นะ คลำ ไป เรื่อยๆ นะ ไป เรื่อยๆ  
ถ้า ศึกษา คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า ให้ ดีแล้ว ไม่ ลำบาก 

หลวง พ่อ นี่แหละ คือ ตัวอย่าง ของ คน ที่ ศึกษา คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า ไม่ ดี  
เพราะว่า ไม่ ได้ มีค รู บา อาจารย์ สอน ให้ 
หลวง พ่อ เสีย เวลา ทำ สมถะ อยู่ ๒๒ ปี เสีย แล้ว มัน ไม่ ขึ้น เจริญ ปัญญา เลย ทำ ไม่ เป็น  
ได้ แต่ นิมิต มัน ไม่ มี ประโยชน์ อะไร ละ กิเลส ไม่ ได้  
ไป เห็น เทวดา เห็น สมบัติ ของ เทวดา เห็น ปราสาท ของ เขา  
เหมือน ไป เที่ยว บ้าน เศรษฐี อยู่ กับ เขา ได้ที่ ไหน ล่ะ เดี๋ยว เขา ก็ดี ดออก มา  
มัน ของ โกหก ทั้งนั้น เลย  
ของ จริง คือ กาย กับ ใจ นี้ ลง ปัจจุบัน นี้ ของ จริงๆ อยู่ นี่ ดู ของ จริง นี่  
ธรรมะ เป็น ของ จริง ดู ของ จริง ตรง นี้ 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

ถาม: เรียน กรรมฐาน กับ หลวง พ่อ เริ่ม ต้น เรียน อย่างไร คะ

เรียน กรรมฐาน กับ หลวง พ่อ นะ ไม่ ได้ เรียน สิ่ง อื่น หรอก  
หัด ดู สภาวะ เท่านั้น เอง หัด รู้ สภาวะ ไป พอ รู้ สภาวะ ได้ สภาวะ จะ สอน ธรรมะ เรา  
จะ แสดง ลักษณะ คือ ไตรลักษณ์ ให้ ดู  
สภาวะ นี่ คือ ตัว ของ มัน  
เช่น ความ โกรธ ผุด ขึ้น มา เรา รู้ ว่า โกรธ สติ เป็น ตัว รู้ ว่า โกรธ  
ตัว ลักษณะ ก็ คือ ความ โกรธ นี้ มัน จะ มา มัน ก็ มา มัน จะ ไป มัน ก็ ไป  
เรา บังคับ มัน ไม่ ได้ นี่ นะ มัน เป็น อนัตตา  
มัน เป็น ของ ไม่ เที่ยง อะไร อย่าง นี้  
เรา ก็ ดู ทุก อย่าง ที่ เกิด มา ล้วน แต่ ไม่ เที่ยง ล้วน แต่ เปลี่ยนแปลง  
ความ สุข เกิด แล้ว ก็ ดับ ความ ทุกข์ เกิด แล้ว ก็ ดับ  
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ดู ทุก อย่าง ที่ มัน เกิด ขึ้น มานะ รู้ ไป เรื่อย แล้ว มัน จะ ดับ ให้ ดู  
พอดู ไป มาก เข้าๆ ปัญญา มัน เกิด มัน รู้ เลย ทุก อย่าง ชั่วคราว  
ความ สุข ชั่วคราว ความ ทุกข์ ก็ ชั่วคราว กุศล อกุศล ของ ชั่วคราว หมด เลย  
ดู ลง ไป อย่าง นี้ ใน ที่สุด ใจ จะ ไม่ ไป ยึดถือ อะไร เลย  
มัน ของ ชั่วคราว ไป ยึด มัน ทำไม มัน ไม่ ยึด เอง หรอก  
เมื่อ ไห ร่ไม่ยึด นะ เมื่อนั้น พ้น ทุกข์ ล่ะ  
เมื่อ ไห ร่ยึด อยู่ เมื่อนั้น ทุกข์ อยู่ 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

ถาม: หลวง พ่อ คะ รู้สึก ว่า จิตใจ มัน ฟุ้งซ่าน มาก ค่ะ 
แต่ ก็ คอย ตาม รู้ ตาม ดู ไป เรื่อยๆ รู้สึก ว่า ใจ ดิ้นรน น้อย กว่า แต่ ก่อน นี้ ค่ะ

ใจ เรา ยอม รับ สภาพ ของ ธรรมะ ที่ ปรากฏ นี้ มาก ขึ้นๆ เป็นกลาง มาก ขึ้น 
เรา ภาวนา นั้น ไม่ ได้ เอา ดี เอา สุข เอา สงบ หรือ อะไร หรอก  
แต่ เรา ภาวนา จนกระทั่ง จิตใจ มัน เห็น ความ จริง ของ กาย ของ ใจ  
ต่อ ไป พอ มัน เห็น ความ จริง ว่า ทุก อย่าง ชั่วคราว  
เวลา อะไร เกิด ขึ้น นี้ ใจ จะ ไม่ ดิ้น ใจ จะ มีค วาม สุข มีค วาม สงบ มีค วาม ตั้ง มั่น  
อัน นี้ เป็นความ ตั้ง มั่น ที่ เกิด จาก การ มี ปัญญา  
ตั้ง มั่น เพราะ ปัญญา นี้ เป็น ตัว ที่ สำคัญ ที่สุด เลย  
จิต จะ เกิด มรรค เกิด ผล หรือ ไม่ ก็ อยู่ ที่ ว่า จิต นี้ ตั้ง มั่น ด้วย ปัญญา หรือ ไม่  
ถ้า ตั้ง มั่น ด้วย สมาธิ ไม่ เกิด มรรค ผล นะ  
ตั้ง มั่น ด้วย ปัญญา นั้น เป็น ทาง ให้ เกิด มรรค ผล นิพพาน  
อย่าง เวลา เรา ตาม ดู ทุก วัน เรา เห็น เลย แต่ เดิม เรา ไม่ ยอม รับ ความ จริง  
ความ สุข เกิด เรา อยาก ให้ อยู่ นานๆ ความ ทุกข์ เกิด เรา อยาก ให้ ไป เร็วๆ  
กิเลส มา เรา อยาก ละ เสีย หรือ ไม่ อยาก ให้ มัน เกิด เรา อยาก ให้ เกิด สติ บ่อยๆ เห็น ไหม 
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การ ให้ ทาน จะ ได้ อานิสงส์ สูง สุด เมื่อ มี องค์ประกอบ ครบ ๓ ประการ 
๑ วัตถุ ทาน บริสุทธิ์ ไม่ ได้ ขโมย สตางค์ นั้น มา 
๒ เจตนา ใน การ ให้ ทาน บริสุทธิ์ คือ ให้ ด้วย ความ เมตตา เต็มใจ ให้ ตั้งแต่ ก่อน ให้  
ระหว่าง ให้ และ หลัง ให้ ทาน ก็ ล้วน แต่ โสมนัส ร่าเริง ใจ 
๓ เนื้อ นา บุญ บริสุทธิ์ เปรียบ เหมือน ช่วย คน ดี กับ คน ไม่ ดี ก็ได้ อา นิ สงค์ ต่าง กัน ค่ะ  
การ ช่วยเหลือ องค์กร ที่ พยายาม ช่วย คน เจ็บไข้ ชนิด ไม่ เลือก หน้า ไม่ เลือก ฐานะ ถือ 
เป็นการ ให้ ที่ น่า อนุโมทนา

กิริยา หยอด กระปุก เหมือน กัน แต่ ความ ตั้งใจ และ ความ อิ่มใจ ที่ ได้ รับ ก็ ต่าง กัน  
หลาย ครั้ง ที่ รับ สตางค์ ด้วย ความ รู้สึก ปิติยินดี ร่วม กัน คือ 
ผู้ บริจาค ท่ี หยอด กระปุก ด้วย ท่าที เต็มใจ แค่ เห็น ขบวน รับ บริจาค ก็ เตรียม กำ สตางค์ ไว้ ทันที 
รอ หยอด กระป๋อง ด้วย ความ สำรวม รับ ของ ที่ ระลึก ด้วย ความ ชื่นชม แล้ว หัน ไป ชวน 
เพื่อน ทำบุญ ด้วย อีก ต่างหาก 

สมัย ยัง เป็น แค่ นักศึกษา แพทย์ ชั้น เล็กๆ รู้สึก แค่ ว่า สังคม ที่ มี น้ำใจ ให้ กัน 
เป็นความ น่า รัก เป็นความ อบอุ่น น่า ประทับใจ 

เวลา ผ่าน ไป ชีวิต นักเรียน แพทย์ ค่อยๆ ถูก อบรม บ่ม ด้วย งาน หนัก เข้มข้น มาก ขึ้น ทุกที 
ช่วง นักเรียน แพทย์ ปี โตๆ ไม่ มี เวลา ปลีก ออก ไป เดิน ขาย ธง แล้ว  
หนึ่ง วัน ยาว นาน กว่า ๒๔ ชั่วโมง ทำ งาน จน รุ่งเช้า ของ อีก วัน เพื่อ อาบ น้ำ  
แล้ว ขึ้น วอ ร์ด ต่อ ต้อง ฝึก ตัว เอง ให้ อดทน และ อดทน

เคย อยู่เวร ตึก ฉุกเฉิน จนถึง รุ่งเช้า เดิน เปะปะ ด้วย ความ อ่อนเพลีย 
ไป สะดุด เตะ เอา รองเท้า ของ คนไข้ ที่ ถอด จอง คิว ตั้งแต่ ตี สาม ตี สี่  
คน เจ็บป่วย จาก ท่ัวทุกสารทิศ น่ัง รถ ทัวร์มา ถึง แต่ มืด ถอด รองเท้า รอ แทน ตัว ไว้หน้า โต๊ะ ทำ บัตร 
ก่อน จะ แยกย้าย ไป พัก ตาม มุม ตึก เพิ่ง เข้าใจ คำ พูด ที่ ว่า “ศิริราช ใคร ไม่ รู้จัก ก็ บ้า แล้ว” 
ก็ ตอน นั้น เอง

ที่ ตึก อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เครื่องมือ หลาย ชิ้น แม้แต่ เครื่องมือ ปั๊ม หัวใจ  
ที่ ใช้ ยื้อ แย่ง ชีวิต ผู้ ป่วย คืน มา ไม่ รู้ ว่า กี่ ราย ก็ มี ตัว อักษร เขียน ตัว โต ว่า  
“ราย ได้ จาก การ ขาย ธง ปี...” 
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หลาย ท่าน ทำ ทาน ด้วย ทรัพย์ มูลค่า น้อย แต่ ใช้ กำลังใจ ใน การ สละ มาก  
หรือ ปิติใน ทาน นั้น มาก ก็ได้ อานิสงส์ สูง มาก กว่า มูลค่า ทรัพย์ หลาย เท่า

กิริยา หยอด กระปุก เหมือน กัน เกิด จาก วิธี คิด ต่าง กัน  
บาง คน ให้ ทันที ด้วย ความ เต็มใจ บาง คน ดูเหมือน ช่วย ตาม คน อื่น  
พนักงาน แห่ง หนึ่ง ให้ ด้วย ท่าที อึดอัด เพราะ หัวหน้า สั่ง ให้ ช่วย  
น้อง บาง คน ให้ เพราะ อยาก ได้ สติกเกอร์ น้อง บาง คน ให้ เพราะ สงสาร คน หิว ข้าว 

สมเด็จ พระ ญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรง นิพนธ์ ไว้ ใน หนังสือ วิธี สร้าง บุญ บารมี ว่า การ ให้ ทาน ที่แท้ จริง นั้น  
ก็ เพื่อ ขจัด ความ โลภ ความ ตระหนี่ ด้วย เมตตา ธรรม ของ ตน

คุณ ดัง ตฤณ เคย เขียน ถึง “กรรม ทาง ใจ ” ว่า  
แม้ จะ ให้ เหมือน กัน แต่ ด้วย ใจแตก ต่าง ก็ ให้ ผล ผิด กัน  
พระพุทธองค์ ทรง จำแนก อาการ ของ ใจ ใน ขณะ ให้ ไว้ เป็น ต่างๆ  
ถ้า ใคร ให้ ทาน ด้วย อาการ ของ ใจ ดัง ต่อ ไป นี้ ครบถ้วน เป็น ประจำ สม่ำเสมอ  
ก็ จะ มี ผล ไพบูลย์ สูง สุด ค่ะ

๑ ให้ ด้วย ความ ศรัทธา คือ ศรัทธา ใน การ ให้ ว่าเป็น ของดี ไม่ ใช่ ทำ ดี เพื่อ หวัง ผล ตอบแทน 
ไม่ ใช่ การ เอาหน้า ไม่ ใช่ ให้ เพราะ ถูก บังคับ 
๒ ให้ ด้วย ความ เคารพ กิริยา อาการ ภายนอก อาจ ตรง หรือ ไม่ ตรง กับ ใจ จริง ภายใน ก็ จริง 
แต่ ไหนๆ ใจ ก็ เมตตา ปัจจัย ก็ สละ ให้ แค่ กิริยา ช่วย สำรวม นิดหน่ึง เพ่ือ ความ บริบูรณ์ เถอะ ค่ะ 
ลอง นึกถึง ใจ ผู้ รับ ดู ค่ะ เวลา รับ เงิน บริจาค จาก พี่ ที่ ไม่ เต็มใจ ให้ ให้ แบบ เสือกไส ตัด รำคาญ 
ทำให้ เรา ถึง กับ หน้า ชา นึก ใน ใจ ว่า ไม่ อยาก รับ เลย ต้อง ท่อง ไว้ ใน ใจ  
“อดทนๆ เพื่อ คนไข้ ยากจน เพื่อ เครื่องมือ ให้ โรงเรียน ของ เรา อดทนๆ” 
๓ ให้ โดย กาล อัน ควร คือ ให้ เมื่อ ผู้ รับ กำลัง ต้องการ ความ ช่วยเหลือ 
๔ ให้ ด้วย จิต อนุเคราะห์ ให้ ด้วย ความ ปรารถนา ดี อย่าง แท้จริง 
๕ ให้ โดย ไม่ กระทบ ตน และ ผู้ อื่น ให้ สมควร แก่ กำลัง ของ ตน  
และ ระวัง อย่า ให้ ทาน ด้วย จิต คิด กระทบกระทั่ง  
อย่า เผลอ ตัว ไป บังคับ หรือ เคี่ยวเข็ญ ให้ ใคร ต้อง ทำบุญ โดย ไม่ ศรัทธา เอง เลย นะ คะ 
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เรา จะ เอา อันนึง จะ เกลียด อันนึง อยู่ อย่าง นี้ เรื่อยๆ ใจ ไม่ เป็นกลาง  
แต่ ถ้า เรา ตาม ดู ไป เรื่อยๆ เรา จะ เห็น เลย ทุก อย่าง ชั่วคราว หมด เลย  
ทุก อย่าง มา แล้วไป หมด เลย  
ใจ นี้ มัน ได้ เรียน รู้ ตรง นี้ ซ้ำ แล้ว ซ้ำ อีก มัน ซึม ซับ ความ จริง เข้าไป ที ละ น้อย  
จนกระทั่ง มัน เห็น เลย ทุก อย่าง ชั่วคราว ทุก อย่าง ชั่วคราว  
ความ สุข เกิด ขึ้นใจ ไม่ โหย หาไม่ ดิ้นรน ไม่ รัก ใคร่ มัน แล้ว รู้ ว่า ชั่วคราว  
ความ ทุกข์ เกิด ขึ้นใจ ไม่ เกลียด ชัง มัน รู้ ว่า ชั่วคราว ใจ ไม่ ดิ้น  
ตรง ที่ ใจ ไม่ ดิ้น นี้ ใจ ใกล้ ต่อม รรคผล นิพพาน  
เพราะ นิพพาน คือ ความ ไม่ ปรุง แต่ง นิพพาน คือ ความ ไม่ หิว โหย คือ วิราคะ  
มัน ไม่ หิว ไม่ หิว อารมณ์ นะ ไม่ ได้ มีค วาม อยาก แล้ว ก็ ไม่ ได้ ปรุง แต่ง ไม่ ดิ้นรน  
ใจ ของ เรา รู้สึก ไหม มีค วาม อยาก ขึ้น มา ก็ เกิด การ ดิ้นรน ขึ้น มา 
แต่ ถ้า เรา ปัญญา เกิด นะ เห็น เลย ทุก อย่าง ชั่วคราว ใจ ไม่ ดิ้น ใจ เป็นกลาง ใจ เข้าถึง 
ความ สงบ สันติ ความ สุข เกิด ขึ้นใจ ไม่ ดิ้น  
ความ ทุกข์ เกิด ขึ้นใจ ไม่ ดิ้น กุศล อกุศล เกิด ขึ้นใจ ไม่ ดิ้น 
ใจ ไม่ ทำ งาน ต่อ รู้ แล้ว จบ ลง ที่ การ รู้ ไม่ มี การ ปรุง แต่ง ใดๆ ต่อ  
เรา ก็ จะ เห็น จิตใจ นั้น โดย ตัว ของ มัน เอง มัน เป็น ธรรมชาติ ปรุง แต่ง  
จิตใจ ของ เรา คิด นึก ปรุง แต่ง ทั้ง วัน เรา ห้าม มัน ไม่ ได้ เรา ไม่ ได้ ฝึก ห้าม  
แต่ว่า พอ สติปัญญา เรา แก่ รอบ เรา เห็น จิตใจ นี้ ปรุง แต่ง ไป นะ ไม่ ใช่ ไม่ ปรุง นะ  
จิต พระ อรหันต์ ก็ ปรุง แต่ง  
ปรุง แต่ง ไป ธรรมดา หน้าที่ ของ จิต ต้อง คิด นึก ปรุง แต่ง จิต ก็ ทำ หน้าที่ คิด นึก ปรุง แต่ง  
แต่ เรา ไม่ เติม อะไร ลง ไป อีก แล้ว ไม่ ใช่ ว่า มัน ปรุง สุข ขึ้น มา เรา ก็ เติม ความ พอใจ ลง ไป 
แล้ว ก็ หา ทาง ดิ้นรน เพื่อ รักษา ความ สุข  
ความ ทุกข์ เกิด ขึ้น เรา ก็ เติม ความ ไม่ พอใจ ลง ไป แล้ว ก็ ดิ้นรน เพื่อ จะ ขับ ไล่ มัน  
นี่ ใจ ไม่ เติม อะไร ลง ไป รู้ แล้ว จบ ลง ที่ รู้  
ใจ ก็ ไม่ มี การ ปรุง แต่ง ต่อ  
จิต นั้น มัน ปรุง โดย ตัว ของ มัน เอง แต่ พอ เรา ไป รู้ แล้ว เรา ไม่ ปรุง ต่อ  
จิต ปรุง แต่ง ไม่ ได้ มี ปัญหา อะไร เลย 
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แต่ ถ้า เรา เข้าไป ปรุง แต่ง เมื่อ ไหร่ เรา จะ ทุกข์  
ความ ทุกข์ จะ เกิด ขึ้น เพราะฉะนั้น รู้ ลง ไป นะ ใจ ไม่ ปรุง พอใจ ไม่ ปรุง ใจ ไม่ ทุกข์ นะ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช

สารบัญ 
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ฉัน ออกรับ บริจาค ย่าน สีลม เจอ พี่ๆ สาว ออฟฟิศ สวยๆ  
เจอ ผู้ บริหาร เดิน จาก ห้อง ส่วนตัว มา หยอด กระป๋อง ด้วย มือ ตัว เอง  
เจอ แม่ ค้า ริม ถนน ที่ พนม มือ เหนือ หัว อธิษฐาน พึมพำ ก่อน ใส่ กระป๋อง  
จน มา ถึง โรงเรียน เด็กชาย ล้วน เก่า แก่ ตาหนู มา รุม เลือก สติกเกอร์ กัน สนุกสนาน

ตาหนู คน หนึ่ง จิ้ม ข้าง กระป๋อง ถาม ว่า “อนาถา ” แปล ว่า อะไร  
“เขา จน ไม่ มี สตางค์ กิน ข้าว เลย หิว ข้าว ค่ะ ” ตอบ พลาง นึก ใน ใจ ว่า 
คุณ หนู แก้ม เป็น พวง แบบ นี้ จะ รู้จัก คำว่า หิว คำว่า อดอยาก ไหม หนอ  
ตาหนู นิ่ง คิด ตาม นิดหนึ่ง ก่อน จะ ควาน กระเป๋า กางเกง หา สตางค์ ส่ง ให้

ราย ได้ที่ สมทบ ทุน เข้า มา เอา เข้า ศิริราช มูลนิธิ ทั้งหมด  
ใช้ ช่วยเหลือ ผู้ ป่วย ยากไร้ และ ซื้อ อุปกรณ์ การ แพทย์  
แต่ละ แผนก ขาดแคลน อะไร ต้อง เอา เข้าที่ ประชุม พิจารณา อย่าง รอบคอบ  
เพราะ ทุก บาท ทุก สตางค์ มีค วาม หมาย ทั้งนั้น

สมัย นั้น รู้สึก แค่ ว่า สนุก ดี ได้ เดิน ย่ำ ผ่าน อาคาร ต่างๆ  
ตึก หรูหรา ตึก ซอมซ่อ โรงเรียน เล็ก โรงเรียน ใหญ่  
แต่ละ ที่ เหมือน โลก คนละ ใบ ที่ ห่อ หุ้ม มนุษย์ ลักษณะ ต่างๆ กัน

นึกถึง คำ ที่ คุณ ดัง ตฤณ เคย รจนา ไว้ ว่า  
“เหลือบ แล ไป ตาม ท้อง ถนน ก็ สามารถ เห็น ผลก รรม  
ปรากฏ ฟ้อง อยู่ บน รูปร่าง หน้าตา และ บุคลิก นิสัย ของ ใคร ต่อ ใคร ”

บน ถนน สาย ธุรกิจ มีค วาม แตก ต่าง เหลื่อม ล้ำ ของ ผู้คน มาก เหลือเกิน  
โลก นี้ กว้างใหญ่ ลีลา ชีวิต ผู้คน มี สี สัน ฉูดฉาด กว่า ใน รั้ว โรงเรียน แพทย์ 
ความ แตก ต่าง ของ ผู้คน นี้ ไม่ ได้ เกิด จาก ความ บังเอิญ แน่ๆ 

ทรัพย์ จำนวน เท่า กัน แต่ มี มูลค่า ทาง ใจ ต่าง กัน  
รับ เงิน ยี่สิบ บาท จาก ผู้ บริหาร กับ คุณ ป้า ที่ ยืน เหงื่อ ไหล รอ รถ ประจำ ทาง อยู่  
ก็ ให้ ความ รู้สึก ทาง ใจ ต่าง กัน ลิบ  
คง เหมือน เวลา ฟัง เรื่องราว ใน ครั้ง พุทธกาล 
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และ เป็น กิจกรรม ที่ ทำให้ พวก เรา รู้สึก ถึง ความ เป็นน้ำ หนึ่ง ใจเดียวกัน  
ยิ่ง กว่า งาน รับ น้อง แบบ ไหนๆ เสีย อีก

ช่วง เดือน นี้ วัน พุธ หยุด เรียน ครึ่ง วัน ให้ พวก เรา ออก ไป เดิน รับ บริจาค 
จน วัน นี้ ยัง จำ บท ชวน เชิญ(ใน สมัย นู้น) ได้ ขึ้นใจ

“สวัสดี ค่ะ พวก เรา เป็น นักศึกษา แพทย์ ศิริราช  
ช่วย บริจาค สมทบ ทุน ช่วยเหลือ ผู้ ป่วย อนาถา และ ซื้อ อุปกรณ์ การ แพทย์  
บริจาค หนึ่ง ร้อย บาท ขึ้น ไป รับ ธง เสา ยี่สิบ บาท รับ ธง แขวน  
บริจาค สอง บาท รับ สติกเกอร์ เป็น ที่ ระลึก ค่ะ ”

สมัย นี้ ต้อง บริจาค สาม ร้อย บาท ถึง จะ ได้ ธง เสา ยี่สิบ บาท ขึ้น ไป 
ได้ ธง แขวน และ ต่ำ กว่า ยี่สิบ บาท จะ ได้ รับ สติกเกอร์ นะ คะ

เพื่อน คน หนึ่ง ออกรับ บริจาค ถึง ต่าง จังหวัด เธอ เป็น สาวก รุ งย่าน สยาม 
มา ตลอด ชีวิต ไม่ ทราบ จริงๆ ว่า โรงเรียน ของ เรา เป็น ที่ รู้จัก กัน จริง ไหม 
ผู้ บริจาค “น้อง มา จาก ไหน นะ คะ ” 
เพื่อน “จาก โรง พยาบาล ศิริราช ค่ะ เอ ไม่ ทราบ รู้จัก หรือ เปล่า นะ คะ ” 
ผู้ บริจาค หน้า นิ่ว นิดหนึ่ง “รู้จัก สิ คะ ใคร ไม่ รู้จัก ก็ บ้า แล้ว ล่ะ ค่ะ ” 
ขำ แต่ ก็ ภูมิใจ ค่ะ แสดง ว่า โรงเรียน ของ เรา คง จะ เป็น ที่ รู้จัก จริงๆ สินะ คะ
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รู้เฉพาะตน

อยาก ให้ คน รัก ได้ รู้

กรณี เฉพาะ ตน ของ – มโนธรรม
อาชีพ – สื่อมวลชน
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – ตระเวน ทำ ข่าว นอก สถาน ที่ ทำ มา หลาย แบบ ทั้ง ข่าว ชาว บ้าน 
สารคด ีตลอด จน สมัภาษณ ์เคย ชอบ ทอ่งเทีย่ว และ ไม ่กลวั ระยะ ทาง วา่ ใกล ้ไกล แค ่ไหน 
แต่ เดี๋ยวนี้ เริ่ม เหนื่อย ง่าย และ เบื่อ การ เดินทาง จึง เลือก ทำ แบบ อยู่ กับ ที่มา กขึ้น แล้ว ก็ 
พบ ว่า เมื่อ อยู่ กับ ที่ จะ อึดอัด กับ ความ อุดอู้ ใน เมืองหลวง เปรียบเทียบ แล้ว เห็น ว่าการ 
ออก ต่าง จังหวัด แม้ ต้อง ตะลอนๆ แต่ ใจ ก็ สบาย ปลอดโปร่ง ดี

คำ ถาม แรก - รู้สึก ว่า ตอน อยู่ ใน เมือง จะ ไม่ค่อย อยาก เจริญ สติ นัก เหมือน แบก ตุ้ม 
ถ่วง หนักๆ มัน แปล ว่า คน อยู่ ใน เมือง ที่ สภาพ แวดล้อม แออัด จะ มี สิทธิ์ เจริญ สติ น้อย 
ลง หรือ เปล่า? ตัว เอง เริ่ม สนใจ การ เจริญ สติ จาก การ เดินทาง ไกล ครั้ง หนึ่ง คิด อะไร 
เรื่อยเปื่อย และ รู้สึก ว่า น่า จะ ฝึก จิต บ้าง เมื่อ พบ พระ ใน วัด ต่าง จังหวัด ที่ น่า เลื่อมใส 
ก็ได้ รับ การ จุด ประกาย จริงจัง พอ ต้อง เดินทาง ไกล ด้วย รถไฟ หรือ รถ โดยสาร จะ 
นั่ง สมาธิ ซึ่ง ก็ มัก นิ่ง สงบ พอควร ทั้งที่ รอบ ข้าง ไม่ ได้ สงบ นัก ตรง ข้าม กับ ที่ หอพัก 
ส่วนตัว ใน กรุงเทพฯ แม้ อยู่ คน เดียว ตามลำพัง ก็ นั่ง สมาธิ ไม่ ได้ เลย เหมือน มีค วาม 
กระสับกระส่าย กระวนกระวาย อยู่ ตลอด เวลา

ขอ ให ้มอง อยา่ง นี ้ครบั วา่ สถาน ที ่หรอื สิง่แวดลอ้ม ทัง้หลาย ก็ คอื เครือ่ง กระตุน้ หรอื 
เครื่อง บีบ ให้ เกิด ความ รู้สึก อย่าง หนึ่งๆ ขึ้น มา พูด ง่ายๆ คือ ทุก สถาน ที่ คือ ตัว ปรุง แต่ง ใจ 
คุณ ไป ที่ไหน ใจ ก็ ถูก สถาน ที่ นั้นๆ ปรุง แต่ง เสมอ

หมายความ ว่า ถ้า โลก นี้ ไม่ มี สถาน ที่ ใดๆ อยู่ เลย ใจ ก็ ว่าง เปล่า ไม่ รู้สึก ว่า ตน ตก 
อยู่ ภาย ใต้ แรง บีบ แบบ ไหนๆ แต่ ใน ทาง ปฏิบัติ แล้ว ใจ ที่ ไม่ ถูก ปรุง แต่ง ด้วย สถาน ที่ 
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ใดๆ คือ ใจ ที่ กำลัง ตก ภวังค์ กำลัง ฝัน หรือ กำลัง เข้าฌาน สมาบัติ อัน จัด เป็นการ ตัด 
จิต ออก จาก การ รับ รู้ ทาง ผัสสะ หยาบๆ ทั้งสิ้น เมื่อ หู ตา ไม่ ทำ งาน สถาน ที่ จะ มี หรือ 
ไม่ มี ก็ ค่า เท่า กัน

คน ทั่วไป มัก จำแนก สถาน ที่ ได้ เป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ ‘สงบ เป็น ส่วนตัว ’ กับ 
‘วุน่วาย ไม่ เปน็ สว่นตวั ’ และ โดย มาก ก ็จะ ชอบ ความ สงบ เกลยีด ชงั ความ วุน่วาย นอ้ย 
คน จะ นิยม ชม ชอบ เป็น ตรงกันข้าม จาก ที่ ว่า มา

แต่ เหมือน เกลียด อย่างไร ก็ได้ อย่าง นั้น ปัจจุบัน ถ้า จะ อยู่ ให้ รอด นะ ครับ คนเมือง 
มัก จำ ต้อง อยู่ ใน ที่ ที่ วุ่นวาย ไม่ เป็น ส่วนตัว กัน เพราะ ถ้า ขืน เลือก อยู่ แต่ ใน ที่ ที่ สงบ เป็น 
ส่วนตัว ทั้ง วัน ไม่ นาน ก็ คง ได้ กิน แกลบ ต่าง ข้าว กัน พอดี

คน ที่ เลือก อาชีพ เดินทาง ท่องเที่ยว แบบ คุณ นับ เป็น พวก หา โอกาส หลีก เร้น จาก 
ความ วุน่วาย อย่าง ได้ ผล เพราะ เป็นการ เอางาน เป็น ชอ่ง ทาง ทอ่งเทีย่ว ไม่ ตอ้ง อยู่ ตดิ ที ่
คน ส่วน ใหญ่ ที่รัก การ ท่องเที่ยว ก็ อยาก ทำ แบบ นี้ เสีย แต่ว่า ไม่ มี สัก กี่ คน ที่ ทำ แบบ นี้ ได้

จาก ข้อเท็จจริง ข้าง ต้น หมายความ ว่า ก่อน ที่ จิต จะ ถูก ปรุง แต่ง ด้วย สถาน ที่ ก็ มี 
‘ความ อยาก’ เป็น เครื่องปรุง แต่ง ขั้น พื้นฐาน อยู่ ก่อน คือ ถ้า คุณ อยาก อยู่ ใน ที่ ที่ ห่าง 
ไกล จาก ความ วุ่นวาย แม้ เพียง ได้ เดินทาง ออก ห่าง จาก เมืองหลวง ใจ ก็ สงบ ลง เพราะ 
สมอ ยาก แล้ว

ใน ทาง กลับ กัน ถึง แม้ จะ อยู่ ใน ห้อง พัก ส่วนตัว แต่ ความ รู้สึก ของ คุณ ยัง ติด ว่า นี่ เรา 
อยู่ กลางเมือง อัน วุ่นวาย ไม่ สนอง ความ ต้องการ ส่วน ลึก ใจ คุณ จะ ดิ้นรน อยาก หลีก หนี 
จึง ไม่ อาจ สงบ ได้ ไหว เหมือน กระสับกระส่าย หา ทาง ออก จาก กรง อยู่ ตลอด

หาก เจริญ สติ อย่าง ถูก ทาง คุณ อยู่ ไหน สติ ก็ เจริญ ได้ ครับ นับ จาก สัมผัส เฉพาะหน้า 
เดี๋ยว นั้น เลย ถาม ตัว เอง ซิ ว่าที่ กำลัง อึดอัด กระสับกระส่าย อย่าง นี้ เพราะ อากาศ ทำให้ 
เหนียว ตัว เพราะ รู้สึก ร้อน อับ เพราะ เห็น ความ คับแคบ ของ ห้อง หรือ เพราะ อะไร 
กันแน่ ว่า กัน เป็น ขณะๆ เลย นะ ครับ อย่า คิด หา คำ ตอบ ลอยๆ แต่ ต้อง อ้างอิง จาก 
ผัสสะ ปัจจุบัน ได้ ด้วย

45ธรรมะใกล้ตัว

ของฝากจากหมอ

๒๔ กันยายน
โดย พิมพการัง

๒๔ กันยายน เป็น วัน มหิดล ตั้ง ขึ้น เป็น ที่ ระลึก ถึง การ สวรรคต ของ 
สมเด็จ พระ มหิ ตลา ธิเบ ศร อดุลยเดช วิกรม พระ บรม ราช ชนก  
พระ บิดา แห่ง การ แพทย์ แผน ปัจจุบัน ค่ะ

นักศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล จำ วัน นี้ ได้ ขึ้นใจ เพราะ ธง มหิดล 
เป็น ฝีมือ พวก เรา ท่ี ช่วย กัน ทำ หลัง เลิก เรียน รุ่น พ่ี สอน รุ่น น้อง ผูก ปม เชือก แบบ ท่ี ใช้ ใน ห้อง ผ่า ตัด 
คืน วัน ศุกร์ น้อง ปี หนึ่ง จาก ศาลา ยา จะ มา ช่วย กัน ถึง เช้า  
ดึกๆ มี ข้าวต้ม ไก่ ฝีมือ พี่ๆ เลี้ยง เป็น ธรรมเนียม ต่อ เนื่อง กัน มา สี่ สิบ กว่า ปี แล้ว ค่ะ  
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งานใหม่ที่ได ้เป็นการต่อยอดจากที่หัวหน้าที่บริษัทเก่ามอบหมายให้ทำ เรียกได้ 
ว่า ถ้าเห็นแก่ความสบาย มัวแต่น้อยใจว่ามีงานอะไร ๆ  ก็โยนมาให้เรา ไม่เคย 
ตอบแทนอะไรให้เลย และไม่ตั้งใจทำงาน คงไม่ได้มีความรู้ มีความพร้อมที่จะ 
เริ่มต้นทำงานให้ที่ใหม่ ที่สำคัญเงินเดือนที่ให้ที่นี่ก็เหมาะสมกับงานที่เราทำแล้วค่ะ 
^-^

คนที่ถามตัวเองตามคำถามข้างต้น อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะ ตั้งใจทำงานไป เหนื่อย 
ก็รู ้เบื่อก็รู ้แล้ววันหนึ่งโอกาสที่ดีจะมาถึง โดยที่คุณก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าของโอกาส
นั้นค่ะ 

สุดท้ายนี้สำหรับผู้อ่านบทความนี ้หลงก็รู้นะคะ ^-^

สารบัญ 
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ถึง จุด หนึ่ง ที่ สังเกต ไป เรื่อย หลาย ร้อย หลาย พัน หน คุณ จะ เกิด ความ รู้สึก ขึ้น มา 
ชัว่ขณะ วา่ความ อดึอดั กระสบักระสา่ย นี ้เปน็ เรือ่ง ของ กาย ใจ กบั สถาน ที ่พอ เอา สถานที ่
หนึ่งๆ มา ห่อ หุ้ม กาย ใจ กาย ใจ ก็ เกิด ปฏิกิริยา แบบ นั้นๆ ขึ้น มา และ มัน ก็ เป็น ไป ได้ที่ 
สต ิของ คณุ จะ ยงั คง แยก ตวั เปน็ อสิระ เหมอืน ไม ่เกีย่ว กบั สถาน ที ่ ไม่ เกีย่ว กบั กาย ใจ ไม่ 
เกี่ยว กับ ความ อึดอัด กระสับกระส่าย ใดๆ จะ เป็น ก็ แค่ ผู้ ดู อยู่ ห่างๆ เท่านั้น

ถา้ เจรญิ สต ิถงึ จดุ นี ้ได ้นะ ครบั ถงึ แม ้อดึอดั เหมอืน เดมิ ขมวด คิว้ นิว่ หนา้ เหมอืน เดมิ 
แต ่คณุ จะ รูส้กึ เยน็ นิง่ อยู ่ขา้ง ใน อยา่ง ประหลาด เหมอืน โลก นี ้ไม ่ม ีขอ้อา้ง ให ้หยดุ เจรญิสต ิ
อีก ต่อ ไป แม้ กระทั่ง ห้วง เวลา ที่ เคย บอก ตัว เอง ว่า ไม่ มี สิทธิ์ เจริญ สติ ได้ เลย ก็ตาม ที

 

คำ ถาม ที่ สอง - อยาก ให้ คน รัก ได้ รู้จัก เจริญ สติ อย่าง เรา บ้าง ดู จาก ตัว เอง กว่า คน 
จะ มา รู้จัก เส้นทาง นี้ มัน ยาก เมื่อ ก่อน ก็ แอ นตี้และ มอง นัก เจริญ สติ ใน แง่ ลบ เคย ด่า 
ด้วย ซึง่ ปัจจุบนั จะ เห็น ตัว เอง ใน อดตี ผา่นแฟน แฟนมอง เรา แล้ว ชอบ เปรย ว่า กลัว 
เพี้ยน ทั้งที่ เรา ก็ รู้อยู่ กับ ตน เอง ว่า เจริญ สติ แล้ว ปล่อย วาง ได้ เยอะ ถ้า จะ เริ่ม พูด กับ 
คน ที่ มี มุม มอง เป็น ลบ กับ การ เจริญ สติ อย่าง นี้ ควร ใช้ อุบาย ใด ดี?

พระพทุธเจา้ ทา่น เปดิโปง ความ ลบั ของ ธรรมชาต ิมา ตัง้ เกอืบ สาม พนัป ีแต ่จน ปา่นนี ้
คน สว่น ใหญ ่ยงั ไม ่รู ้เลย ครบั วา่ ธรรมชาต ิถกู เปดิโปง แลว้ ชาว โลก ยงั งง กนั อยู ่เลย วา่ พระ 
พุทธ ศาสนา สอน อะไร แตก ต่าง จาก ศาสนา อื่น แค่ ไหน

นั่น เพราะ ปัญหา สำคัญ ใน งาน ถ่ายทอด ความ ลับ ทาง ธรรมชาติ ก็ คือ ตัวผู้ ถ่ายทอด 
เกง่ คน เดยีว ไม่ พอ ตวัผู้ รบั ตอ้ง พรอ้ม ดว้ย ถา้ คณุ ม ีคำ พดู ไม่ ตรง กบั ที ่เขา อยาก รู ้คำ พดู 
ของ คุณ จะ ไม่ มี วัน เป็น คำ ตอบ อย่าง ดี ก็ เป็น แค่ อีก คำ ที่ ‘สร้าง ความ ขี้ เกียจ จำ ’ ให้ กับ 
เขา

ณ จุด ตัด ของ เวลา ช่วง หนึ่งๆ คน เรา มี แรง ขับ ดัน ให้ อยาก ได้ อะไร ต่าง กัน ถ้า เขา 
อยาก ได้ เงิน ต่อ ให้ คุณ แบก หนังสือ ธรรมะ ราคา เล่ม ละ สาม พัน ไป วาง ล่อ ตา กี่ วัน เขา 
ก็ ไม่ แล แต่ ถ้า ใจ เขา กำลัง เร่าร้อน กระวนกระวาย ต่อ ให้ คุณ แอบ ซ่อน หนังสือ ธรรมะ ที่ 
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คน เล่าลือ กัน ว่า อ่าน แล้ว หาย ทุกข์ ทันที เขา ก็ตาม ไล่ ล่า ค้น หา แน่ ครับ หวัง ว่า วาด ภาพ 
ให้ ดู อย่าง นี้ คง เข้าใจ และ พอ เห็น แนวทาง ‘ชักชวน อย่าง แยบคาย ’ ได้ บ้าง

ดังตฤณ

สารบัญ 
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ได้รู้ว่า คนในทีมเดียวกับเราทั้งที่นั่งด้านซ้าย ด้านขวา และเยื้องไปด้านหลัง เขา 
ได้เงินเดือนมากกว่าเราประมาณเท่าตัว อึ้งไปนิดนึงค่ะ พอจะเดาเงินเดือนพี่ ๆ  
ได้เพราะเค้าอายุมากแล้ว แต่พอดูจากสภาพการปรับเงินเดือนที่ขึ้นปีละหลักร้อย 
เราก็เริ่มคิดถึงอนาคต

สุดท้าย จากงานเบาเงินพอประมาณ กลายเป็นงานหนักเงินน้อย เพราะอายุที่ 
มากขึน้พาใหเ้รามภีาระมากขึน้ตามไปดว้ย คราวนีก้อ็ยากเปลีย่นงาน พยายามหางาน 
เท่าไรก็ไม่ได้ที่ดีกว่าเดิมสักที ส่งใบสมัครจนเพลียใจ เลยตัดสินใจไปปรึกษาผู้ช่วย 
คนสำคัญ หมอพีร์เจ้าของคอลัมน์ไดอารี่หมอดูยอดฮิต ในนิตยสาร online 
ธรรมะใกล้ตัวนี่เองค่ะ หมอพีร์ช่วยดูดวงให้อย่างละเอียดไขปริศนาให้เราได้ดังนี้ค่ะ

เราเป็นคนมีวิบากเรื่องงาน เรื่องเงิน คือเก็บเงินไม่อยู ่แล้วยังทำให้ทำมาหากินไ
ด้น้อยกว่าที่ควร คือต้องทำงานหนักเงินน้อยใช้กรรม แต่ข้อดีคือได้เพื่อนด ีหมอพีร์ 
ก็แนะนำให้เสร็จสรรพว่าจะเริ่มดีขึ้นช่วงไหน แต่ก็ย้ำว่า คนเราเลือกเกิดใหม่ได้นะ 
เราเลือกชีวิตที่เราจะเป็นได้ด้วยการกระทำของเราเอง แล้วสิ่งที่เหนือยิ่งกว่านั้นคือ 
การอยู่เหนือดวง อย่าลืม อย่าเลิก การรู้สึกตัว

ในระหว่างนั้นเองหัวหน้าก็เห็นแวว ว่าเราทำงานได้ดี ไม่เคยบ่น ไม่เคยเบี้ยว 
ทา่นเลยเตรยีมงานใหมไ่วใ้หอ้กี กเ็หมอืนเดมิคะ่ งานเพิม่ เงนิไมเ่พิม่ แตส่ำหรบัเราแลว้ 
เหน็วา่เปน็โอกาส เพราะเบือ่งานแบบเดมิๆ เหลอืเกนิ เรยีนตอ่ปรญิญาโทกไ็มไ่ดเ้รยีน 
ก็ทำงานใหม่ๆ นี่แหละช่วยเพิ่มความรู้ให้เราได ้ และที่ผ่านมาไม่ว่าจะเบื่อแค่ไหน 
แต่ด้วยความที่งานในหน้าที่ของเรามีข้อกำหนดที่จะต้องเสร็จตามเวลา 
เราก็อาศัยที่ฟังหลวงพ่อปราโมทย์ -/\- ท่านสอน เปิดฟังซีดีที่ทำงานไปด้วย 
บางครั้ง และตามที่หมอพีร์เตือนเอาไว ้พอเบื่อก็รู ้เบื่อก็รู ้อยู่แบบนี ้ทำให้เราตั้งใจ
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ผ่านไปไม่นาน ภายในปีนั้นเอง เราได้งานใหม่ในแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเลย ไม่ตั้งใจ 
จะไปสมัภาษณด์ว้ยซำ้ แตเ่พราะบรษิทัใหมอ่ยูใ่กลบ้รษิทัเกา่ แคเ่ดนิไป ๕ นาทกีถึ็งแลว้ 
ก็เลยไปค่ะ 
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สัพเพเหระธรรม

หางานใหม่ใครว่ายาก
โดย อิ่มใจ

ทำงานหนักขนาดนี้ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นสักที?

งานด ีๆ  เงินด ีๆ ทำไมหายากจัง?

คงมีใครหลาย ๆ  คนถามตัวเองด้วยคำถามข้างต้น ตัวเราเองก็เคยเป็น 
เหมือนกันค่ะ

เราเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง สาขาคอมพิวเตอร ์ ในยุคที่ 
คนที่ชำนาญด้านนี้ยังไม่แพร่หลาย เรียนจบได้เกรดในระดับเกือบ ๓ ในระยะเวลา  
๔ ป ีฟังดูน่าจะได้เงินเดือนเริ่มต้นดีๆ มีอนาคตในการทำงานที่สดใสเป็นแน่

แต่ด้วยความที่ใจตัวเองไม่ได้รักงานด้านนี้ นั่งเขียนโปรแกรมนาน ๆ  แล้ว 
ปวดหัวแทบระเบิด (แต่ตอนเรียนไม่เป็นน ิมารู้ตัวตอนที่ใกล ้ๆ  จะจบป ี๔) จึงไป 
ทำงานด้านอื่นในบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่แทน

เราได้อยู่ในบริษัทที่มั่นคงมีชื่อเสียง เรียกว่าบอกใคร ๆ  ก็รู้จัก แต่เรื่อง 
เงินเดือนอย่าพูดถึงเลย ด้วยความที่เราไม่เคยเรียกเงินเดือนเอง เขาจะให้เท่าไหร่ก็ 
โอเคๆ แล้วก็เริ่มต้นในตำแหน่งที่เรียกได้ว่า เล็กที่สุดในแผนก แต่ด้วยความที่มี 
ความรู้เป็นทุนเดิม ทำงานมาก็ได้เลื่อนตำแหน่งบ้างตามโอกาส แต่เลื่อนตำแหน่ง 
แค่งานอย่างเดียวค่ะ เงินท่านให้เพิ่มมาประมาณ ๐.๕ % ของฐานเงินเดือนเท่านั้น 
อยู่ไปๆ เพื่อนๆ ก็โยกย้ายกันออกไปตามวาระ เราที่ยังอยู่ที่เดิมก็มีงานมากขึ้นๆ  
ตามนโยบายบริษัทที่พยายามลดคนในแต่ละแผนกให้น้อยที่สุด แต่ปริมาณงานที่ทำ 
ยังเท่าเดิม

อยูไ่ปนาน ๆ  ความสนทิสนมกบัเพือ่นรว่มงานมากขึน้คะ่ วนัหนึง่ในชว่งพกักลางวนั 
พี่สาวคนสนิทนั่งโต๊ะติดกัน ทำงานเนื้องานเดียวกันคุยเรื่องเงินเดือน ไปๆ มาๆ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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รักแท้มีจริง

บท ที่ ๒ (ต่อ)
สร้าง เสน่ห์

เสน่ห์แห่งความคิด

คนที่เอาแต่คอยความรักจะไม่เจอความรักไปจนตาย ส่วนคนที่เฝ้าแต่สร้างความ
รักจะรู้จักความรักในสามวันเจ็ดวัน!

ไม่มีใครที่ไม่คิด แต่คิดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง นั่นแหละที่ไม่รู้กัน เกือบร้อยทั้งร้อย
เข้าใจว่าแค่คิดคงไม่เป็นไร เพราะมันอยู่ในหัวเรา ไม่ได้รบกวนใคร

แท้จริงแล้วผิดถนัด! แค่คุณคิดฟุ้งซ่าน ก็มีคลื่นความปั่นป่วนกระจายออกมา 
แล้ว แค่คุณคิดอาฆาตพยาบาท ก็มีคลื่นความร้อนผะผ่าวออกมาแล้ว ความ 
ปั่นป่วนและความร้อนล้วนเป็นคลื่นรบกวนคนรอบข้างทั้งสิ้น

เคยไหม เห็นใครเดินเข้ามาแล้วคุณนึกรำคาญทันที ทั้งที่เขายังไม่ทันพูดจา 
รบกวนคุณสักคำ? นั่นแหละอาจเป็นตัวอย่างของพวกฟุ้งซ่านจัด เขาพาคลื่นรบกวน 
ติดตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่ง และทันทีที่คุณมอง หรือทันทีที่คุณรู้สึกถึงเงาร่างของ 
เขาในระยะใกล ้ แค่นั้นก็เป็นความระคายพอจะทำให้เกิดความกระวนกระวายขึ้น 
มาได้แล้ว

ทุกคนอยากหลีกหนีออกห่างความฟุ้งซ่านและความเร่าร้อน ไม่อยากให้มันเกิด 
กับใจตนเอง และไม่อยากอยู่ใกล้คนที่ปล่อยคลื่นแย่ๆอย่างนี้ออกมา แต่ก็นั่นแหละ 
ครับ เกือบทุกคนบนโลกใบนี้ ต่างพากันขยันสร้างเหตุแห่งความปั่นป่วนและ 
ความเร่าร้อนกันทุกวัน 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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บางคนตั้งแต่เกิดมาหาความชำนาญเรื่องอื่นไม่ได ้ เพราะชำนาญอยู่เรื่องเดียว 
คือฟุ้งซ่าน ถ้าจัดประกวดคงหาแชมป์ยาก เพราะหามือโปรง่าย

ความฟุ้งซ่านมาจากไหนกัน? คำตอบที่ฟังง่ายเหมือนเอากำปั้นทุบดินคือ 
‘มาจากความไม่สงบใจ!’

แล้วที่ไม่สงบใจเพราะอะไร? คำตอบคือเพราะความอยากโน่นอยากนี่ไม่รู้จบ!

ทีนี้ลองตรองดูนะครับ ถ้าวันๆคุณเอาแต่รอคอยความรักด้วยความทรมานใจ 
คอยจ้องแต่จะอิจฉาริษยาคนที่เขาควงคนหล่อคนสวยไปดูหนังและเที่ยวทะเลกัน 
อะไรจะเกิดขึ้น?

แน่นอน! สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นรบกวนที่กระจายออกมาอย่างเข้มข้น และยิ่ง 
คุณเสพติดนิสัยคิดมาก เอาแต่จ้องริษยาคนอื่น ความปั่นป่วนร้อนๆก็จะยิ่งทวีตัว 
หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆตามวันเดือนปีที่ผ่านไป ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น เพียงเดินเฉียดคนที ่
คุณปิ๊ง เขาก็อยากเบือนหน้าหน ี‘ของร้อน’ แล้วจริงไหม?

ต่อให้คุณคบใครอยู่นะครับ ความอิจฉาริษยาและความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี  
ก็จะทำให้คุณติดอยู่ในวังวนของการรอคอยไม่รู้จบ พูดง่ายๆคือทั้งชีวิตของคุณจะ 
ไม่รู้จักรสแห่งความรัก มีอยู่รสเดียวที่รู้จักดีคือการรอคอยที่ไม่เคยสมหวัง!

ความจริงก็คือพวกเราลิ้มรสแห่งความรักได้โดยไม่ต้องรอคอยให้ใครมาถึงตัวเสีย 
ก่อน เพียงคุณตั้งความคิดไว้ในทิศทางที่จะปรารถนาดีกับคนอื่นได้ คุณก็อยู่กับ 
ความรักเดี๋ยวนั้นแล้ว

หลายคนฟังแล้วส่ายหน้าพะอืดพะอม เพราะแค่นึกก็รู้สึกแล้วว่าตนเองคงคิด 
ปรารถนาดีกับใครไม่ลง ในเมื่อผู้คนเต็มไปด้วยความน่าหมั่นไส ้ น่าโกรธ และ 
กระทั่งน่าเกลียดชังปานนี้ แถมตัวเองก็สะสมความหมั่นไส้ ความโกรธ และ 
ความเกลียดมาแต่เกิด จะให้แกล้งคิดปรารถนาดีกับใครต่อใคร คงเหลือวิสัยที่จะทำ

ก็นั่นน่ะซีครับ อย่าไปแกล้งปรารถนาดีซิ! ผมกำลังพูดถึงการมีความปรารถนา 
ดีจากใจจริงอยู่ต่างหากล่ะ และต่อไปนี้ก็จะเป็นวิธีฝึกปรารถนาดี โดยอาศัย 
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Hope for the best, but prepare for the worst. 

จงตั้งความหวังในสิ่งที่ดีที่สุด แต่จงเตรียมใจรับในรับสิ่งที่แย่ที่สุด

สุภาษิตอังกฤษ
สรรหามาฝากโดย ภริมา

สารบัญ 
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คำคมชวนคิด

“นักปราชญ์ย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กลับกลอก 
รักษาได้โดยยาก ห้ามได้โดยยาก ให้ตรง  
ดังช่างศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น” 

คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓ 
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก 

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

�
ที่สุดของความคุ้มในชีวิตมิใช่การใช้ชีวิตได้ตามอำเภอใจ  
แต่เป็นการได้หลุดพ้นจากการครอบงำตามอำเภอใจของชีวิตต่างหาก 

จาก เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ๒ 
โดย ดังตฤณ

�
ความรักที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นเมตตาจิตอันกว้างขวางต่างหาก 
น่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดให้มีในตน  
เพราะความรักชั่วนิรันดร์เช่นหนุ่มสาวนึกฝันนั้น มันไม่มีจริง.. 
มีแต่ความเมตตาที่ครอบโลกธาตุ ซึ่งสัมผัสได้ด้วยใจ 

จาก แง่คิดจากหนัง “รักนี้ชั่วนิรันดร์..จริงหรือ?” 
โดย ชลนิล

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ความเป็นคนขี้หมั่นไส้ มักโกรธ และเกลียดง่ายของคุณนั่นแหละ เอามาเป็น 
ตัวตั้งในการเริ่มฝึก!

๑) เมื่อหมั่นไส้

ทันทีที่รู้สึกตัวว่าหมั่นไส้ใคร ให้หมั่นไส้ต่อไป! แต่ให้เลิกใช้สายตามองบุคคลผู้ 
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความหมั่นไส้ แล้วใช้ใจทำความรู้จักกับภาวะหมั่นไส้ตรงๆ  
คือดูว่าความหมั่นไส้ให้ความรู้สึกทางใจอย่างไร ชั่วขณะหนึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนคน 
เพิ่งกินน้ำมันหมูเลี่ยนๆ หรือเกิดความอึดอัดแบบที่น่าระอา ตรงนั้นใจคุณจะเลิกยึด 
ความหมั่นไส ้ทิ้งความหมั่นไส้ไปเองโดยไม่แกล้ง ยิ่งทำบ่อยก็จะยิ่งเห็นความหมั่นไส้ 
หายไปเรว็ขึน้ทกุท ียำ้วา่อยา่ไปพยายามทำใหม้นัหายไปนะครบั ปลอ่ยใหใ้จหมัน่ไส ้
ไป เราแค่ทำความรู้สึกถึงมันตรงๆเท่านั้น

๒) เมื่อโกรธ

ทันทีที่รู้สึกตัวว่าโกรธใคร ให้ดูว่าโกรธแรงแค่ไหน ถ้าถึงขั้นอยากด่าหรืออยาก 
ทุบสักอั้กก็ให้ห้ามใจไว ้อย่าด่า อย่าลงมือ เก็บไว้ในอกนั่นแหละ ทำอกให้เหมือนตู้ 
นิรภัยที่ระเบิดลั่นก็ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาถึงข้างนอก จากนั้นให้นับดูสนุกๆแบบรู้ 
อยู่คนเดียว ว่าเกิดการระเบิดอยู่ในอกกี่ครั้ง แต่ละครั้งแรงหรือเบาต่างกันเพียงใด

ถ้าปล่อยให้ระเบิดมันดังเปรี้ยงปร้างออกมาทางปากหรือทางมือไม้ คุณจะไม่ 
เหลือสติไว้ดูอะไรเลย แต่ถ้ามันระเบิดอยู่ในอก คุณจะค้นพบว่ามันไม่ทำให้คุณถึง 
ตาย และที่สำคัญคือสติที่รู้เห็นระเบิดในอก จะช่วยให้คุณไม่ต้องเก็บกดด้วย

แต่หากความโกรธของคุณไม่แรงนัก เพียงอยู่ในระดับหงุดหงิด คิดด่าอยู่ในใจ  
ยังไม่อัดอั้นขนาดต้องทำปากขมุบขมิบหรือชักสีหน้าใส่เขา อันนี้ให้ดูเฉยๆ อย่าห้าม 
ใจไม่ให้หงุดหงิด อย่าไปเร่งให้หายหงุดหงิดเร็วๆ แล้วก็อย่าเผลอคิดถึงเรื่องต้นเหตุ  
กระทั่งความหงุดหงิดมันกระพือขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟใหญ่โต เริ่มต้นมีควันไฟแค่ไหนก็
ปล่อยให้มันคลุ้งอยู่แค่นั้น แล้วในที่สุดมันจะหายไปให้ดู

ฝึกอยู่อย่างนี้ ไม่ว่าจะโกรธหนักหรือโกรธเบา จิตของคุณจะกลายเป็นนักดู 
ความโกรธ คุณสมบัติเด่นของนักดูความโกรธคือไม่ถูกความโกรธครอบงำ แล้วก็ไม่ 
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พยายามครอบงำความโกรธด้วย กระทั่งเหมือนแยกกันเป็นคนละฝ่าย ฝ่ายหนึ่งโกรธ 
ให้ด ูอีกฝ่ายหนึ่งรู้ความโกรธไป

สรุปให้จำง่ายๆคือ ถ้าอยากพูดด่าหรืออยากลงมือทำร้ายใคร ตอนนั้นความ 
โกรธมีไวห้า้ม ไมใ่ชม่ไีวด้ ูแตถ่า้แคห่งดุหงดิคดิไมด่กีบัใคร ตอนนัน้ความโกรธมไีวด้ ู
ไม่ใช่มีไว้ห้าม

๓) เมื่อเกลียด

ทันทีที่รู้สึกตัวว่าเกลียดใคร ให้ระลึกว่าคุณผูกใจเจ็บแล้วนะ คุณเก็บเชื้อโรคทาง 
วิญญาณไว้กัดกินตัวเองแล้วนะ มองให้เห็นโทษของความเกลียด มองให้เห็นว่าผูก 
ใจเจ็บแปลว่าเจ็บที่ใจตัวเองนาน แล้วคุณจะตระหนักว่าความเกลียดเป็นโรค 
ทางใจโรคหนึ่ง

คุณกำลังเป็นโรค!

บอกตัวเองซ้ำๆไปอย่างนี้เลยครับ จะพูดออกปากให้ชัดถ้อยชัดคำเลยก็ดี 
พูดจนกว่าใจจะได้ยินจริงๆ

ชีวิตเป็นของยากครับ วันๆเจอแต่คนทำเรื่องไม่น่าพอใจให้เก็บมาคิด แต่ต่อให้ 
คิดถึงขั้นจ้างหมอผีปล่อยของเข้าท้องศัตร ูก็ไม่แน่ว่าจะทำให้ศัตรูเป็นทุกข์หรือเปล่า 
ที่แน่ๆคือสุขภาพของคุณจะเลวลงทุกท ี โดยเฉพาะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและ 
ระบบประสาทอยู ่ ไม่ว่าอาฆาตมากหรือน้อยก็จัดเป็นของแสลงทั้งนั้น เพราะมันทำ
ให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น แม้กระทั่งกล้ามเนื้อก็พลอยเกร็ง
และบั่นทอนความสามารถในการควบคุมตนเองลง

หลักฐานแสดงอยู่ทนโท ่ โรคทางใจลามเป็นโรคทางกายได้ เพียงเท่านี้ก็ควรที ่
คุณจะฉุกคิดได้ว่า ศัตรูของคุณไม่ใช่คนอื่นที่คิดร้ายกับคุณ แต่เป็นความคิดร้าย 
ของคุณเองที่มีต่อคนอื่นต่างหาก!

ความตระหนักจะทำให้คุณเลิกเข้าใจผิดคิดว่าความแค้นอยู่ส่วนหนึ่ง หัวใจและ 
กลา้มเนือ้อยูอ่กีสว่นหนึง่ เปน็ตา่งหากจากกนั เหมอืนคณุตกเขา้มาอยูใ่นเครือ่งลงทณัฑ ์
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ภาพดอกกาแฟ
ปรับปรุงจาก http://thechutneygarden.blogspot.com/2007/12/green-thumb-sunday.html

ดอกกาแฟ

๏ กาเอ๋ยกาแฟ รสขมแต่กลิ่นกรุ่นละมุนหอม 
เปรียบความทุกข์อันขื่นขมพาตรมตรอม แต่มาพร้อมแง่คิดเตือนจิตตน 
ว่าหากยังเวียนเกิดตายไม่รู้จบ ย่อมหลีกหลบความทุกข์นี้มิได้พ้น 
สุขที่แท้สิ้นขื่นขมระทมทน คือดับวนวัฏสงสารสุขศานต์เอย

�
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

ภาพดอกพยับหมอก
จาก http://www.plantasyjardines.es/wp-content/uploads/2007/09/136893418_cb2afc6058.jpg

ดอกพยับหมอก 

๏ พยับเอ๋ยพยับหมอก นามบ่งบอกถึงความมัวสลัวหม่น 
ความมืดใดปานเปรียบเทียบใจคน มืดดำท้นด้วยจิตอวิชชา 
เป็นความมืดเหตุให้หลงในสงสาร ทรมานทุกข์มหันต์เพราะตัณหา 
สว่างได้ด้วยทานศีลภาวนา เพียรเร่งพาตนผ่านพ้นมืดมนเอย

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

27ธรรมะใกล้ตัว

เครื่องหนึ่ง ซึ่งพร้อมจะบีบให้คุณร้อง หรือกระทั่งบดขยี้ให้คุณตาย ขอเพียงทำผิด 
กติกา ปล่อยความแค้นให้ครอบงำจิตใจนานพอ

เมื่อเป็นโรคแล้วทำไมไม่อยากหายจากโรค? คุณหวงโรคด้วยหรือ? ไม่เลย! 
ทุกคนอยากหายจากโรค อยากกลับมีกำลังวังชากันมิใช่หรือ? ตรงจุดของการเห็น 
เช่นนี้แหละที่จิตจะมีพลังแห่งเหตุผลมากพอจะวางความแค้นลงเสียได้

ชั่วขณะที่จิตของคุณวางความผูกพยาบาทอาฆาตลง คุณจะรู้สึกดี รู้สึกสบาย  
หรืออาจจะถึงขนาดปลงใจอโหสิกับศัตรูคู่แค้น ยิ่งแค้นหนักแล้วอภัยได้เร็วเท่าไร 
ก็จะยิ่งมีประมาณความรู้สึกคล้ายยกภูเขาออกจากอกเร็วขึ้นเท่านั้น

ฝึกแค่ ๓ ข้อนี้แค่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ ถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึก ‘โล่งอก’ 
ขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นความโล่งอกสบายๆอยู่เรื่อยๆ ไม่อยากเอาเรื่องเอาราว 
กับใคร มีความสุขกับใจของตนเอง สบายใจกับความไม่หมั่นไส้ ไม่โกรธ 
ไม่เกลียดของตนเอง ตรงนั้นขอให้ทราบเถิดว่าเสน่ห์ทางจิตเริ่มเปล่งประกายแล้ว

และ ณ จุดนั้นเช่นกัน ที่คุณจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับ 
ความคิดได้ดีขึ้น ความคิดสามารถยกระดับจิตได้ และเมื่อจิตถูกยกระดับแล้ว 
วิธีคิดก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง

ขอเพียงจิตของคุณไม่ยอมเป็นที่เกาะของความหมั่นไส้ ความโกรธ และ 
ความเกลียด คุณจะเห็นโลกต่างไปอย่างน่าแปลกใจ ตรงนั้นคุณจะพบว่า ความ
คิดที่ดีที่สุดไม่ใช่การคิดพยายามเปลี่ยนโลกทั้งใบให้ดีพร้อม แต่เป็นการยอมคิด 
เปลี่ยนแปลงตัวเองจากร้ายให้กลายเป็นดีต่างหาก

บนเส้นทางแห่งความพยายาม วิธีคิดทั้งหมดของคุณจะยืนพื้นอยู่บนความ 
ไม่อยากเบียดเบียนใคร แม้เขาจะมาเบียดเบียนคุณก่อน คุณก็ไม่อยากเบียดเบียน 
ตอบ และเมือ่ความคดิของคณุยนืพืน้อยูบ่นความไมอ่ยากเบยีดเบยีนอยา่งถาวร แต่
ละคลื่นความคิดที่ส่งออกมาเป็นห้วงๆจะกระทบใจคนอยู่ใกล้ให้พลอยรู้สึกดีตาม

คุณคงเคยมีประสบการณ์มองใครสักคนแล้วทราบว่าเขากำลังคิด และแม้ความ 
คิดของเขายังคงเป็นเพียงคลื่นลมเร้นลับอยู่ในหัว คุณก็แน่ใจว่าเขากำลังคิดในเรื่อง 
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ดีงาม นั่นแหละคือตัวอย่างของคลื่นความคิดที่ส่งเสน่ห์ออกมาได ้ ทั้งที่เจ้าตัวยังไม ่
ขยับปากพูดหรือลงมือทำอะไรเลย

หมั่นสังเกตคลื่นความคิดในหัวของคุณ ว่ากำลังเป็นไปในทางสว่างหรือทางมืด  
แล้วคุณจะยอมรับอย่างไม่มีข้อกังขา ว่าแค่คลื่นความคิดในหัว ก็เพียงพอแล้วที่จะ 
เป็นแรงดูดหรือแรงผลักรักแท้ให้มาหา

เมื่อพบความรักในจิตของตนเอง คุณจะแทบไม่แคร์แล้วว่าเมื่อใดรักแท้ถึงจะมา 
แต่ใครต่อใครจะเริ่มแคร์มากขึ้น ว่าเมื่อใดคุณจะรับรักพวกเขาเสียที!

ท้ายบท

หวังว่าบทนี้คงทำให้คุณเลิกคร่ำครวญถามหาความรักจากฟากฟ้าด้วยความ 
สิ้นหวัง และหันกลับมาทวงถามหาเสน่ห์ทางกายกับเสน่ห์ทางใจจากตนเองแทน

เมื่อคุณมีเสน่ห ์ คุณจะมีตัวเลือกมาวางเรียงตรงหน้าเสมอ โจทย์สำคัญข้อต่อไป 
คือเมื่อเหล่าตัวเลือกมายืนอยู่ตรงหน้า คุณจะเลือกอย่างไรให้ได้คนที่ใช่

ดัง ตฤณ

สารบัญ 
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เขา ยงั บอก อกี วา่ ชว่ง นี ้ถอืศลี แปด อาทติย ์ละ หนึง่ วนั หมอด ูฟงั แลว้ อึง้ แทน ผูใ้หญ ่คะ่ 
วา่ เขา เปน็ เดก็ ผูช้าย อายุ เกา้ ขวบ ถอืศลี แปด ที ่บา้น ได้ เกง่ มาก จำ ได้ วา่ จติใจ ตอน นัน้ ปตีิ 
ฟู ขึ้น มา ด้วย ความ อนุโมทนา กับ ศีล ที่ เขา รักษา ได้ และ แอบ อมยิ้ม นิด ๆ  ว่า ริเริ่ม ทำบุญ 
ได้ เอง เห็น ได้ ชัดเจน เลย ว่า ถ้า น้อง ทำ แบบ นี้ ไป เรื่อย ๆ  มี แต่ จะ สว่าง ขึ้น อย่าง เดียว ซึ่ง 
น้อง ยัง บอก อีก ว่า พอ เริ่ม ทำ แบบ นี้ มา เก รด เริ่ม ดี ขึ้น บ้าง แล้ว ครับ ผม 

อนโุมทนา ดว้ย จรงิ ๆ  คะ่ เหน็ ไหม คะ วา่ ดวง เปลีย่น ไดท้ี ่การก ระ ทำ และ เรา สามารถ 
เหนือ ดวง เรา ได้ที่ การก ระ ทำ ดี

สารบัญ 
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พอ เวลา ผ่าน ไป ปีก ว่า ๆ  เขา กลับ มา ดูด วง อีก ไม่ น่า เชื่อ ค่ะ ว่า เขา จะ เปลี่ยน ไป ได้ 
ถึงขนาด นี้ เริ่ม เห็น ได้ จาก หน้าตา มีค วาม คม ชัด น่า เชื่อถือ ขึ้น ไม่ เหมือน เดิม ที่ หน้า จะ 
ไม่ค่อย คม ชัด เลย เดิม ใบหน้า เก่า จะ ตอบ ๆ  หน่อย แต่ ตอน นี้ บาง ส่วน ที่ เคย ผอม ๆ  ก็ 
เปลี่ยน ไป กลาย เป็น ว่า ใบหน้า มีค วาม อวบ อิ่ม เยอะ ขึ้น ทำให้ โหง วเฮ้งเปลี่ยน ไป จาก 
เดิม ค่อนข้าง เห็น ได้ ชัด เขา ก็ บอก ว่า คน ใกล้ ตัว ทัก เขา ว่า ไป ทำ อะไร มา ถึง เป็น แบบ นี้ 
ส่วน จิตใจ ก็ หนักแน่น ขึ้น เป็น คนละ คน ตอน แรก ที่ เจอ จำ เขา ไม่ ได้ เลย นึก ว่าเป็น ลูกค้า 
คน ใหม่ เชื่อ ไหม คะ ว่า ก่อน เปลี่ยนตัว เอง ให้ ถ่ายรูป ไว้ หลังจาก นั้น ประมาณ หนึ่ง ปี ที่ 
เปลี่ยนตัว เอง ได ้ให ้มา ถ่าย ใหม ่แล้ว นำ ไป เปรียบเทียบ กัน ยัง ไงก็ไม่ เหมือน เดิม ค่ะ มี 
ลูกค้า ที่ เปลี่ยนตัว เอง ได้หน้า ตา เปลี่ยน ไป ใน ทาง ที่ ดี ขึ้น ทั้งนั้น ค่ะ

นอกจาก น้อง ผู้ชาย วัยรุ่น คน นี้ แล้ว ยัง มี เด็ด กว่า นั้น ค่ะ มี วัน หนึ่ง มี คุณ แม่ ของ น้อง 
ผู้ชาย อายุ ประมาณ แปด ถึง เก้า ขวบ นี่แหละ ค่ะ จำ ไม่ ได้ ว่า เท่า ไห ร่แต่ไม่ถึง สิบ ขวบ 
แน่นอน คุณ แม่ บอก ว่า ลูก ชาย ชอบ อ่าน ได อา รี่ หมอดู มาก อยาก เจอ พีร์ด้วย แต่ ไม่ 
สามารถ มา ได้ เพราะ ติด สอบ ก็ เลย ได้ คุย กัน ทางโท รศัพท์ 

ดวง นอ้ง ม ีวบิาก เรือ่ง ของ การ แกลง้ คน อืน่ ทำให้ คน อืน่ เดอืดรอ้น มา เยอะ จงึ ทำให้ 
เจอ แต่ เพื่อน ไม่ค่อย ดี คือ ถูก เอาเปรียบ ถูก แกล้ง และ ยัง ถูก เอาเปรียบ เรื่อง เงิน โดน 
เพื่อน ล้อ จน ต้อง ร้องไห้ ประจำ แนะนำ ให้ เขา เริ่ม ให้อภัย เป็นอัน ดับ แรก เมื่อ โดน ทำให้ 
เจ็บใจ ก็ ต้อง ให้อภัย อย่า พยายาม โวยวาย อะไร กับ เขา มาก ไม่ อย่าง นั้น จะ ทำให้ พวก 
เขา เห็น ว่า เรา น่า แกล้ง ไป เรื่อย ๆ  เขา บอก ว่า เริ่ม ทำได้ บ้าง แล้ว ก็ บอก กับ เขา ไป อีก ว่า 
ให้ ดู ใน ปัจจุบัน ตอน เรา โมโห บ้าง เรา ก็ ไม่ค่อย ยอม ใคร เหมือน กัน เขา นึกออก และ พอ 
จะ เริ่ม เชื่อ ลง ไป ว่าเป็น กรรม ของ ตัว เอง 

ดวง น้อง เป็น ดวง สไต ล์นักเลง เก่า ลูก เจ้าพ่อ ลูก กำนัน ที่ โดน ให้ท้าย มา เยอะ เลย 
เผลอ ทำ ผิด มา ค่อนข้าง หลาย จุด เหมือน กัน อีก สิ่ง หนึ่ง ที่ ติด มา คือ ทาน เหล้า กับ ทำร้าย 
ร่างกาย คน อื่น ทำให้ เวลา เรียน หนังสือ จะ ท่องจำ หนังสือ ได้ ไม่ค่อย แม่น เท่า ไหร่ ทำให้ 
เก รด ออก มา ไม่ค่อย จะ ดี เลย แนะนำ ให้ น้อง เขา พยายาม คิด ทำบุญ เอง ว่า จะ ทำบุญ 
ดว้ย อะไร เขา บอก วา่ เริม่ มา แลว้ คอื เอา ซ ีด ีธรรมะ ใกล ้ตวั แจก คน อืน่ และ ไป วดั กบั คณุแม ่
ตลอด ส่วน ใหญ่ จะ เอา ผ้า ขาว เอา สังฆทาน ไป ทำบุญ หลังจาก นั้น เขา จะ ช่วย งาน ที่วัด 
คือ ล้าง จาน เก็บ ของ ให้ ที่วัด
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ข่าวน่ากลุ้ม

เฮ้อ! – ทหาร และ ตำรวจ มีหน้า ที่ อะไร กัน แน่ สงสัย แต่ละ ประเทศ มี นิยาม ไม่ 
เหมือน กัน อย่าง ที่ ซิ มบับเว ทหาร กับ ตำรวจ เขา มี ไว้ ปล้น ประชาชน! โดย เมื่อ 
เร็วๆนี้ ประธานาธิบดี ของ ซิ มบับ เวออก คำสั่ง ให้ ทหาร และ ตำรวจ ปล้น รถ บรรทุก 
อาหาร จาก สหรัฐอเมริกา ที่ กำลัง นำ ไป มอบ ให้ กับ เด็ก ผู้ หิว โหย เป็น ปริมาณ ถึง ๒๐ 
เมตริกตัน ปล้น เสร็จ ก็ นำ ไป แจกจ่าย ให้ กับ สมาชิก พรรค รัฐบาล ณ เวที หาเสียง 
ของ พรรค รัฐบาล แทน!

ตาม หลกัการ ขัน้ พืน้ฐาน ของ ความ เปน็ ประเทศ จะ ตอ้ง ม ีทหาร และ ตำรวจ เอา ไว ้เพือ่ 
แสดง ให้ เห็น ว่า ประเทศ นั้นๆ มีค วาม เข้มแข็ง สามารถ ปกป้อง ตัว เอง ได้ ไม่ ใช่ อยู่ๆใคร 
อยาก มา ยึด ก็ เคลื่อน รถ ถัง และ ถือ ปืน เข้า มา จี้ ผู้ นำ ประเทศ และ ประชาชน แล้ว ยึด กัน 
ได้ ง่ายๆ

นี่ เป็น ที่มา ว่า ทหาร คือ รั้ว ของ ชาติ และ ตำรวจ คือ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่ พร้อม จะ 
พิฆาต ทรชน

แต่ ใน ทาง ปฏบิตั ิทกุ ประเทศ ทัว่ โลก จำเปน็ ตอ้ง ฝกึ ทหาร กบั ตำรวจ ให้ เปน็ หุน่ ยนต ์
สว่น คน ที ่ม ีสทิธิ์ ม ีชวีติ อยูจ่รงิๆคอื ผู ้บงการ ผู้ บงการ เทา่นัน้ ที ่ม ีสทิธิ์ คดิ วา่ จะ ให ้ทหาร ใน 
มือ ทำ อะไร ปกป้อง ตน หรือ ประชาชน ยิง ศัตรู หรือ ลูก เด็ก เล็ก แดง!

ผู้ นำ คือ ผู้ นำ จะ เรียก ว่า พระ ราชา ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือ อะไร ก็ 
แล้วแต่ ถ้า ถือ อำนาจ ใหญ่ เหนือ กองทัพ ทหาร และ กอง บัญชาการ ตำรวจ ก็ คือ เจ้า 
เหนือหัว หรือ เจ้าชีวิต ของ คนใน ประเทศ ดีๆ นี่เอง

จะ อยู่ ประเทศ ไหน เรียก ระบอบ การ ปกครอง เป็น ประชาธิปไตย หรือ 
สมบูรณาญาสิทธิราชอย่าง ไร ผู้ นำ สูง สุด ก็ ต้อง ผ่าน ประสบการณ์ ทาง ความ รู้สึก 
เหมือนๆกัน อย่าง หนึ่ง คือ เห็น ราษฎร เป็น ลูกไก่ ใน กำมือ ปาก จะ พูด ว่า ข้าพเจ้า มา 
จาก ประชาชน และ จะ ทำ เพื่อ ประชาชน ตาม สูตร สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ที เถิด วิถ ีทาง 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ของ การ เป็น ผู้ ถือ อำนาจ สูง สุด ใน ประเทศ ย่อม บันดาล ให้ ส่วน ลึก ของ มนุษย์ ธรรมดา 
คน หนึ่ง ต้อง เกิด ความ รู้สึก เช่น นั้น วันยังค่ำ

ความ แตก ตา่ง ทาง ความ รูส้กึ ที ่ม ีตอ่ ลกูไก ่ใน กำมอื ก ็คอื ความ อยาก บบี ให ้ตาย หรอื 
อยาก คลาย ให้ รอด!

ผู้ ที่ เหมาะ จะ เป็น เจ้าชีวิต คือ คน ที่ เห็น ชีวิต เป็น ชีวิต เมื่อ มนุษย์ คน หนึ่ง เห็น ชีวิต 
เป็น ชีวิต เขา จะ มี เมตตา ไม่ ใช่ บ้า อำนาจ!

การ มี อำนาจ ระดับ หนึ่งๆ คือ การ มี โอกาส ทำบุญ ทำบาป ใน ระดับ นั้นๆ อำนาจ 
ปกครอง ประเทศ ก็ คือ การ มี โอกาส ทำบุญ ทำบาป ใน ระดับ ประเทศ หมายความ ว่า 
มหาชน จำนวนนับ ไม่ ถ้วน ล้วน เป็น ผืน นาก ว้าง ยาว สุด ลูก หู ลูก ตา ให้ ผู้ ถือ อำนาจ 
ปกครอง ได้ หว่าน บุญ หว่าน บาป ลง ไป ไม่ จำกัด

แลว้ คน เรา ทำบญุ ทำบาป กบั คน ดว้ย กนั ได้ อยา่งไร มาก ทีส่ดุ? อนั นี ้ตอ้ง ด ูวา่ จดุออ่น 
ของ ร่างกาย มนุษย์ คือ ท้อง อวัยวะ อื่นๆ ถ้า ปล่อย เฉยๆ ก็ รู้สึก เฉยๆ แต่ สำหรับ ท้อง นี่ ถ้า 
ปล่อย ทิ้ง ไว้ เพียง ไม่ กี่ ชั่วโมง จะ เกิด ความ แสบ ขึ้น มา อ่อนๆ และ ถ้า ปล่อย ทิ้ง ไว้ เป็น วัน 
ความ แสบ ก็ ยิ่ง ทวี ตัว กล้า แข็ง ขึ้น เรื่อยๆ กระทั่ง ความ แสบ ร้อน ผ่าน พ้น ไป ก็ จะ กลาย 
เป็นความ สิ้น แรง สิ้นชีวิต ใน ที่สุด...

ความ ห่วงใย ปาก ท้อง ของ ประชาชน จึง เป็น เครื่อง ชี้ สำคัญ ว่าผู้ นำ ขึ้น มา เถลิง 
อำนาจ ใน กาล นี้ เพื่อ ทำบุญ สร้าง ภพ แห่ง ความ อิ่มหมีพีมัน หรือ ก่อ บาป สร้าง ภพ แห่ง 
ความ หิว โหย แสบ ไส้ สุด ประมาณ ใน กาล หน้า ให้ แก่ ตน เอง

สิ่ง ที่ รัฐบาล ซิ มบับเวทำ ก็ เหมือนกับ ที่ หลาย ประเทศ ทำ เพียง แต่ อัน นี้ ไม่ ต้อง 
เปรียบเทียบ เป็น อุปมาอุปไมย ให้ ต้อง ตีความ ใดๆ ทำ กันให้ เห็น ซึ่งๆหน้า เลย ว่า เขา ขึ้น 
ปกครอง มี อำนาจ เหนือ ประชาชน ก็ เพื่อ สร้าง ความ มี อยู่ มี กิน ให้ กับ พรรคพวก ของ ตน 
ด้วย วิธี ปล้น ของกิน จาก ประชาชน นั่นเอง!
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ตวั เอง กอ่น เชน่ ตัง้ใจ จะ ทำ อะไร ให ้ทำ ตาม นัน้ นดั เพือ่น ไว ้ตอ้ง ไป ตาม นดั หา้ม เบีย้ว จะ 
ใส่ เสื้อ ผ้า สี อะไร ก็ สี นั้น จะ กิน ข้าว ที่ไหน กับ อะไร ก็ ไม่ เปลี่ยน โปรแกรม ง่าย จน เกินไป 
การ ม ีสจัจะ กบั ตวั เอง ทำให้ วนั หนึง่ ไป เปน็ นาย คน จะ ได ้ไม ่โลเล ไป มา เดีย๋ว จะ โดน สอย 
ให้ ร่วง ลง มา หรือ ไม่ อย่าง นั้น เวลา มี ลูกน้อง ก็ จะ ไม่ เป็น ที่ เคารพ ยำเกรง ทำให้ ลูกน้อง 
เบือ่ เจา้นาย เพราะ ไม ่มคี วาม เดด็ขาด โลเล ไป มา กลบั กรอก กบั คำ พดู ของ ตวั เอง ทำให ้
เสียการ ปกครอง ไป ใน ที่สุด

ส่วน จิตใจ ฟุ้งซ่าน เกิด จาก การ อยู่ กับ อดีต และ อนาคต มาก เกินไป ทำให้ จิตใจ ไม่ สงบ 
ม ีแต ่ความ อยาก นำ หนา้ ทัง้ที ่ยงั ทำ อะไร ไม ่ได ้สกั อยา่ง แนะนำ ให ้นอ้ง เริม่ อยู ่กบั ปจัจบุนั 
โดย การก ลบั มา ที ่ลม หายใจ ของ ตวั เอง วา่ เขา้ หรอื ออก หรอื อยู ่กบั การ รู ้วา่ ตวั เอง นัง่ หรอื 
ยืน อยู่ ท่า ไหน ก็ได้ บางที อาจ กลับ มา อยู่ ที่ การ ขยับ มือ ก็ได้

อกี สิง่ หนึง่ ที่ นอ้ง มี ปญัหา คอื จติใจ เฉื่อยชา ไม่ มี พลัง เอาเลย ตดิ สขุ ตดิ สบาย ขี้ เกยีจ 
นิด ๆ  อาการ แบบ นี้ ถ้า ไป เป็น เจ้านาย คน ถือว่า จะ ชี้นิ้ว สั่ง ลูกน้อง อย่าง เดียว ไม ่ยอม 
รบัผดิชอบ งาน บา้ง ทำให้ ลกูนอ้ง ทำ งาน หนกั อาการ แบบ นี ้ทำให ้ไม ่ม ีใคร อยาก ทำ งาน 
ด้วย เหมือน กัน ลอง ให้ น้อง เขา สำรวจ ตัว เอง โดย คิด กลับ กัน ว่า ถ้า เป็น ลูกน้อง เจอ นาย 
แบบ นี้ รับ ไหว ไหม เขา ก็ บอก อย่าง เต็มปาก เต็ม คำว่า ไม่ ไหว เลย ครับ ดังนั้น จึง แนะนำ 
ให้ ลด ความ ขี้ เกียจ โดย ต้อง เล่น กีฬา อย่าง น้อย อาทิตย์ ละ สาม วัน ให้ ได้ ถ้า ไม่ มี เวลา ให้ 
วิ่ง ขึ้น ลง บันได บ่อย ๆ  และ ต้อง พยายาม ไม่ ใช้ คน อื่น ให้ ทำ อะไร ให้ มาก เกินไป ต้อง ทำ 
เอง หยิบ เอง จะ ช่วย ให้ ขยัน มาก ขึ้น 

การ ฝึก ความ เป็น ผู้ นำ อีก สิ่ง หนึ่ง คือ ให้ ริเริ่ม ทำบุญ เอง โดย ไม่ รอ ให้ คน ชวน หรือ 
ถ้า ชวน คน อื่น เขา แล้วแต่ เขา ไม่ ไป ก ็ต้อง ไป เอง ไม่ ใช่ ว่า ชวน คน อื่น ไม่ ไป ตัว เอง ไม่ ไป 
จะ ทำให้ บั่นทอน ความ เป็น ผู้ นำ ลง อีก การ ริเริ่ม ทำบุญ เอง ว่า จะ ทำ ด้วย อะไร ที่ไหน 
อย่างไร จะ เป็น ผล ที่ ทำให้ มีค วาม ฉลาด มี ไอ เดียไหวพริบ เยอะ ขึ้น 

สิ่ง ที่ เป็น ปัญหา อีก สิ่ง หนึ่ง คือ ย้าย งาน บ่อย ดังนั้น ต้อง ทำ งาน ใน แต่ละ ที่ ให้ ได้ 
ประมาณ สาม ปี ค่อย เปลี่ยน งาน ไม่ อย่าง นั้น จะ ติด นิสัย จิตใจ ของ น้อง คน นี้ เขา รู้อยู่ 
แลว้ วา่ ม ีปญัหา แบบ นี ้ใน ชวีติ เขา แต ่ไม ่รู ้วา่ จะ แกไ้ข อยา่งไร พอ เขา ได ้ฟงั ก ็เขา้ใจ รบัปาก 
อย่าง หนักแน่น ว่า จะ ทำ ตาม คำ แนะนำ
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ไดอารี่หมอดู

ได อา รี่ หมอดู หน้าที่ ๕๒
โดย หมอพีร์

สวัสดี ค่ะ ทุก คน ที่ อ่าน ได อา รี่ หมอดู 

ก่อน อื่น ต้อง ขอ ขอบคุณ หลาย ๆ  คน อีก ครั้ง นะ คะ ที่ ให้ กำลังใจ ใน การ เขียน ได อารี่ 
หมอดู รู้สึก ดีใจ มาก ๆ  ที่ หลาย คน ได้ รับ ประโยชน์ จาก การ อ่าน อีก สิ่ง หนึ่ง คือ เอา 
บุญ มา ฝาก ค่ะ อาทิตย์ ที่ ผ่าน มา นำ สังฆทาน ไป ถวาย พระ มา สาม วัด พร้อม ด้วย หนังสือ 
มหา สตปิฎัฐาน สตูร ฉบบั แกไ้ข ใหม ่ม ีอยู ่วดั หนึง่ เปน็ วดั ปา่ แถว รอบ อา่งเกบ็นำ้ บาง พระ 
ชลบุรี วัน นั้น มี งาน วัด พอดี เลย มี พระ หลาย รูป ประมาณ สิบ สอง รูป ได้ ค่ะ มี สังฆทาน 
หนึ่ง ตะกร้า และ หนังสือ ตอน นั้น ได้ โอกาส เหมาะ จึง นำ หนังสือ ถวาย ที ละ รูป และ ที่ 
สำคัญ คือ พระ ท่าน เปิด อ่าน นิด ๆ  และ บอก ว่า อนุโมทนา นะ โยม เอา หนังสือ ธรรมะ มา 
ทำบุญ ท่าน ให้ พรก ลับ มาบ อก ว่า ขอ ให้ มี ปัญญา มาก ๆ  นะ โยม ต้อง รีบ สาธุ เลยค่ะ 
หลวง พ่อ ท่าน พ่อ ยิ้ม พร้อม ให้ พร จน ทำให้ คน ถวาย ใจ พอง โต ฟูฟ่อง ด้วย ปีติ คำ พูด ของ 
ท่าน ทำให้ คน รอบ ข้าง ที่ เอา ของ มา ถวาย ใกล้ ๆ  กัน ต้อง หัน มา ดู ตาม ด้วย ค่ะ ว่า หนังสือ 
อะไร วัน นั้น อิ่ม บุญ มาก ๆ  

ส่วน ได อา รี่ หมอดู ฉบับ นี้ มี เรื่องราว ของ คน ที่ เขา เปลี่ยนตัว เอง ได้ มา เล่า ให้ ฟัง ค่ะ 
มี น้อง ผู้ชาย คน หนึ่งซึ่ง เขา เป็น คน รัก เพศ เดียวกัน พื้น จิตใจ ของ เขา ค่อนข้าง โลเล 
เปลี่ยนไป เปลี่ยน มา ไม่ หนักแน่น ค่อนข้าง คิดมาก ฟุ้งซ่าน ติด ขี้ เกียจ นิดหนึ่ง ชีวิต 
มัก จะ เบื่อ อะไร ง่าย ความ อดทน ต่ำใจ ร้อน และ ปาก ไว ซึ่ง น้อง เขา อยาก แต่ จะ มีค วาม 
ก้าวหน้า เรื่อง งาน อยาก ได้ ตำแหน่ง งาน ที่ สูง ขึ้น กว่า นี้ แต่ ไม่ เคย ได้ เลย มีค วาม ทุกข์ ใจ 
ว่า เกิด จาก สาเหตุ อะไร ถึง ไม่ ได้ ตำแหน่ง เลย อยาก จะ มา ดูด วง

ซึ่ง อาการ ทาง จิตใจ แบบ นี้ ทำให้ เป็น ผู้ นำ ยาก คุณสมบัติ ใน การ เป็น นาย คน ยัง ไม่ 
ถึง เลย จึง ได้ เริ่ม ชี้ ให้ เขา เห็น ข้อ บกพร่อง ของ ตัว เอง ว่า ยัง ไม่ เหมาะสม กับ การ เป็น ผู้ นำ 
และ ได้ แนะนำ ให้ นอ้ง เขา เริม่ ตน้ การ เปลีย่นตวั เอง สิง่ แรก คอื ฝกึ เปน็ คน รกัษา สจัจะ กบั 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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เฮ้อ! – นาง แบบ ไทย ที่ เคย ไป ถึง เวที ระดับ โลก ตกอับ ทั้งที่ เคย มี ราย ได้ ปี ละ ๕๐ 
ล้าน บาท ปัจจุบัน ต้อง เร่ร่อน สมัคร งาน ตาม โรงงาน เผย ไม่ มี จะ กิน ขนาด ต้อง กิน 
ข้าว กับ เกลือ แฉ ตน เอง ที่ ชีวิต ผกผัน ตกต่ำ ขนาด นี้ เพราะ ติด ยา เปิด ใจ รู้สึก ผิด 
ที่ เคย เอา ขันตี แม่ แต่ ตอน นี้ สำนึก แล้ว เอา น้ำ ล้าง เท้า แม่ มา อาบ และ ก้ม ลง กราบ 
เท้า เพื่อ ล้าง บาป แล้ว

ข่าว นี้ นับ ว่าเป็น ที่ ทราบ กัน ดี พอ สมควร เรียก ว่า เข้า ขั้น คุย กัน ทั้ง บ้าน ทั้ง เมือง นับ 
ตั้งแต่ ช่วง ที่ นาง แบบ คน ดัง เริ่ม ตกอับ กลับ มา ไทย เมื่อ หลาย ปี ก่อน ตลอด จนกระทั่ง มี 
สื่อมวลชน ไป ขุดคุ้ย เอาเรื่อง ราว ใน ปัจจุบัน ของ เธอ มาตี แผ่ อีก ครั้ง เมื่อ เร็วๆนี้

คน ส่วน ใหญ่ ที่ ตาม เสพ ข่าว นี้ จะ พูด เป็น เสียง เดียวกัน ว่า ทำไม ไม่ เก็บ เงิน ไว้ บ้าง 
ทำไม ไม่ ให้ เงนิ แม่ บา้ง ถา้ รูจ้กั ใช้ เงนิ ถา้ รูจ้กั เกบ็ ออม แค่ เอา เงนิ เขา้ แบงก์ กนิดอก ก ็อยู่ 
ได้ แบบ สบาย ไป ทั้ง ชาติ แล้ว ต่อ ให้ หยุด ทำ งาน นั่งกินนอนกิน อย่าง เดียว ก็ตาม

ถ้า คิด ว่าเป็น เรื่อง ง่าย ที่ จะ เก็บ เงิน หลายๆสิบ ล้าน ไว้ เฉยๆ ขอบ อก เลย ว่า คิด ผิด มี 
ไม่ กี่ คนใน โลก หรอก ที่ ทำ อย่าง นั้น ได้ ธรรมชาติ ของ เงิน นี่ นะ ครับ ยิ่ง มาก เท่าไร ก็ ยิ่ง 
เหมือน มัน มี แรง ดิ้น ใน ตัว เอง ใน อัน ที่ จะ หนี หาย ไป จาก มือ เรา มาก ขึ้น เท่านั้น

มนั ขึน้ อยู่ กบั คน ถอื เงิน ว่า เกิด มา เป็น นัก จา่ย หรือ นัก ลงทนุ สำหรับ นัก จา่ย จะ เห็น 
เงิน หนี หาย ไป เลย ไป แล้วไป ลับ ไม่ กลับ มา ส่วน นัก ลงทุน ที่ ฉลาด นั้น เงิน จะ วิ่ง หาย ไป 
ชั่วคราว แล้ว เรียก เพื่อน กลับ มา เพิ่ม 

คน สว่น ใหญ่ ไม่ เคย ม ีเงนิสด ตดิตวั ถงึ ลา้น คน สว่น ใหญ่ บรหิาร เงนิ พนั เงนิ หมืน่ แบบ 
คดิหนา้คดิหลงั กนั หนา้ ดำ ครำ่ เครยีด และ คน สว่น ใหญ่ ก ็ฝนั จะ ถกู รางวลั ที ่๑ ได้ เปน็ ผู ้
ม ีทรพัย์ หลาย ลา้น ดว้ย ความ คดิ วา่ ถา้ โชค วาสนา ด ีปาน นัน้ จะ สบาย หายหว่ง ไป ทัง้ ชาต ิ
รูปชี วิ ตแบบ นี้ แหละ เป็นต้น กำเนิด ของ ความ คิด แบบ นัก จ่าย 

การ ถกู รางวลั ที ่๑ ม ีอยู ่หลาย รปู แบบ ครบั การ เปน็ นาง แบบ ระดบั โลก ก ็จดั เปน็การ 
ถูก รางวัล ที่ ๑ ชนิด หนึ่ง เหมือน กัน นะ
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พอ ม ีราย ได้ ถงึ ป ีละ ๕๐ ลา้น งา่ยๆ เชือ่ เถอะ ครบั แทบ ทกุ คน นัน่แหละ ที ่จะ อยาก 
ซือ้ สิง่ ที ่ตวั เอง อยาก ได ้กอ่น ม ีเทา่ไร ก ็อยาก ใช ้เทา่นัน้ หรอื เกนิ นัน้ ความ คดิ อยาก เกบ็ เงนิ 
จะ มา เปน็อนั ดบั ทา้ยๆเสมอ แต่ ก ็แทบ ทุก คน เชน่ กนั จะ อยาก ดา่ ใคร บาง คน ที ่ม ีโอกาส 
ดี กว่า ตน เช่น นางฟ้า ตกอับ ใน ข่าว น่า กลุ้ม ชิ้น นี้ ว่า ทำไม มี แล้ว ถึง ไม่ รู้จัก เก็บ!

วงการ บนัเทงิ ใน ปจัจบุนั ม ีเมด็ เงนิ หมนุเวยีน ไม ่รู ้กี ่ลา้น ลา้น ฉะนัน้ พระเอก นางเอก 
นาย แบบ นาง แบบ ทัง้หลาย ก ็ไม ่ใช ่ดงั เปน็ จดุ พล ุกนั งา่ยๆ ดว้ย บญุ เกา่ อยา่ง เดยีว แนน่อน 
สวย หล่อ อย่าง เดียว ไม่ พอ ต้อง รู้จัก ทำ งาน สร้าง ราศี และ สั่งสม บารมี กันยา วนา นด้วย

แต่ โลก มายา ก็ เหมือน ความ ฝัน มัน พร้อม จะ หาย วับ ไป กับ ตา โดย เฉพาะ ใน ตอน 
ที่ คุณ คิด ว่า จะ ไม่ ต้อง กลับ มา อยู่ ใน โลก ความ เป็น จริง! 

ดารา และ นาง แบบ มากมายก่ายกอง ต่าง ล้ม หาย ตาย จาก ด้วย เหตุ ที่ ตื้น เขิน เช่น 
ขี้เกียจ ทำ งาน เพลิดเพลิน กับ ยาจน ลืม วัน ลืม เวลา หรือ ไม่ ก็ หงุดหงิด ง่าย ไม่ ได้ อย่างใจ 
จน ระเบิด ออก มา ใน เวลา ที่ ไม่ ควร ระเบิด ฯลฯ

มายา คือ อารมณ์ หลอก และ โลก ของ อารมณ์ หลอก ย่อม ตั้ง อยู่ หรือ ถูก พัด หาย ไป 
ตาม อารมณ์ แห่ง มายา...

ชีวิต ที่ ต่าง กัน เหมือน ฟ้า กับ เหว อาจ ถูก เปรียบ ได้ กับ การ เป็น คนละ ชาติ เคย อยู่ 
บน ฟา้ วนั หนึง่ ตอ้ง รว่ง หลน่ พุง่หลาว ลง เหว ถา้ คณุ ด ูรปู นาง แบบ ตกอบั คน นี ้ทัง้ สองยคุ 
คุณ จะ รู้สึก อย่าง นั้น 

เมื่อ ขึ้น สูง ถึง ระดับ โลก เธอ มี สง่า ราศี จัดจ้าน ระดับ โลก จริงๆ คุณ จะ รู้สึก ว่า คน ที่ 
คุย กับ เธอ ได้ ต้อง เหนือ ชั้น ใน ทาง ใด ทาง หนึ่ง แต่ ยาม ที่ เธอ ต้อง เร่ร่อน หา งาน ทำ ตาม 
โรงงาน ใน หลาย ปี ต่อ มา สง่า ราศี ของ เธอ ก็ ไม่ เหลือ เลย เหมือน กัน คุณ จะ ไม่ แปลก ใจ 
หาก รู้ ว่า คน ที่ เธอ คุย ด้วย บ่อย สุด น่า จะ เป็น เจ้าหนี้ มาก กว่า ลูกหนี้

ครับ! นี่ คือ ตัวอย่าง ของ การ เวียน ว่าย ตาย เกิด ขึ้น สูง ได้ ก็ ตกต่ำ ได้ ยัง ดี ที่ การ 
เปลี่ยนภพ ของ เธอ เกิด ขึ้น ใน ชีวิต เดียว จึง ระลึก ได้ จับ โยง ได้ ถูก ว่า สิ่ง ที่ ทำให้ คน 
เรา ลง ต่ำ ก็ ไม่ ใช่ อะไร อื่น มัน คือ เหล้า ยา มัน คือ อบายมุข มัน คือ ความ เกียจคร้าน 

33ธรรมะใกล้ตัว

ไม่ รับผิดชอบ การ งาน มัน คือ การ สุรุ่ยสุร่าย อย่าง สูญ เปล่า มัน คือ การ ไม่ กตัญญู 
ต่อ บุพการี

เธอ เล่า ประวัติ ความ เป็น มา ทั้ง ช่วง รุ่งโรจน์ และ เหลวแหลก อย่าง หมดเปลือก แต่ ก็ 
นัน่แหละ ประสบการณ ์ชวีติ เปน็ สิง่ ที ่เลา่ ให ้กนัและกนั ฟงัได ้แต ่จะ ถา่ยทอด รสชาต ิ
ของ บทเรียน ไม่ ได้ ทั้ง วัน นี้ และ วัน พรุ่ง จะ มีค นมากมาย พา กัน เดิน ลาด ลง ต่ำ ด้วย 
เหตุ เดิมๆเช่น เดียว กับ เธอ คือ ไม ่รู้ ว่า ทำ ผิด คิด พลาด แล้ว จะ ให้ ผลอ ย่าง ไร ใน เวลา 
ต่อ มา!
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