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ธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม

http://dungtrin.com/dharmaathand/

หน้า ๓๖ หน้า ๖๗ หน้า ๗๒

ข่าวน่ากลุ้ม
ฉบับนี้ มาพบกับคำถามน่าสนใจ 

จาก นักศึกษาปริญญาโท 
กับ ผู้คุมนักโทษชายที่ ใฝ่ ในธรรม

นวนิยายอิงธรรมะ
ความรักระหว่างเจ้าชาย 

กับเจ้าหญิงต่างเมือง จะเป็นอย่างไร 
ติดตามบทที่ ๑๓, ๑๔ ได้ ในฉบับนี้

เที่ยววัด
ย้อนอดีตตามรอยครูบาอาจารย์ 

ผู้ทรงคุณ “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” ที่ 
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร



ธรรมะจากพระผู้รู้ ๑๐

รู้เฉพาะตน ๑๗
• เจริญสติเพื่อฆ่าตัวตาย
• บรรลุธรรมขณะติดคุกได้ไหม

รักแท้มีจริง ๒๕

ข่าวน่ากลุ้ม ๓๖

ไดอารี่หมอดู ๔๐

กวีธรรม ๔๔
• ดอกสร้อยร้อยผกา 
[ • ดอกมะขาม  • ดอกชวนชม ]

คำคมชวนคิด ๔๖

ของฝากจากหมอ ๔๘
• คู่แฝด

แง่คิดจากหนัง ๕๔
• Hinokio – กลัวทำไม...ความทุกข์

เรื่องสั้นอิงธรรมะ ๕๙
• อภัยทาน (๑)

นวนิยายอิงธรรมะ ๖๗
• รัก พ.ศ. ๑๐๐

เที่ยววัด ๗๒
• น้อมรำลึกหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ

ท่ีปรึกษาและผู้จุดประกาย: ศรันย์ ไมตรีเวช

หัวหน้าบรรณาธิการ 
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ศดานัน จารุพูนผล • ศศิธร ศิวะนันทากรณ์ 
ศิราภรณ์ อภิรัฐ • สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ 
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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
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ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้ 
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word
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สวัสดีค่ะ

ช่วงนี้ใครกำลังรู้สึกเบื่อ ๆ   งาน   
เห็นทีจะต้องหันไปดูชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่อเมริกากันดูบ้างแล้วนะคะ 
พิษเศรษฐกิจตอนนี้  เริ่มทำเอาพนักงานบริษัทใหญ่โตทั้งหลาย 
ได้ถูกลอยแพกันบ้างแล้ว 
มีบริษัทชื่อเทคครันช์  ทำรายงานเก็บข้อมูลพนักงานที่ถูกปลด  (Layoff  Tracker) 
เปิดเผยกันเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะว่า  แม้แต่อุตสาหกรรมไอทีที่เคยเจิดจรัสเฟื่องฟู   
แค่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา  ก็มีพนักงานจำนวนถึงสองหมื่นกว่าคนตกงานทันทีแล้ว 
Dell  กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีปลดพนักงานออกมากท่ีสุด  ตามมาด้วยบริษัท Xerox 
เรียกว่าตอนนี้  แทบจะไม่มีคนบ่นแล้วค่ะว่า  งานหนัก  นายโหด  เงินเดือนน้อย  ฯลฯ 
ตราบใดที่ยังมีงานทำ พวกเขาก็รู้สึกแล้วว่า  ยังโชคดีกว่าอีกหลายคนมากนัก

เพราะฉะนั้น  เราเองก็จงดีใจเถิดนะคะ ที่วันนี้ยังมีคนเห็นคุณค่า  ยังมีงานให้เราทำ 
สำคัญคือ  ขอแค่ได้ทำงานที่สุจริต  และไม่เป็นไปในทางอกุศลก็แล้วกันนะคะ

แต่ความน่ากลัวก็อยู่ตรงนี้เอง  ตรงที่แต่ละคนล้วนเต็มไปด้วย  “ความไม่รู้”   
โรงเรียนสอนวิชาทางโลก  ทักษะวิชาชีพ  ตระเตรียมความรู้มากมายให้เราใช้ทำมาหากิน 
แต่แทบจะไม่เคยมีใครสอนเราจริง ๆ   เลยว่า   
เส้นทางทำมาหากินแบบไหน ที่เรียกว่า  ถางทางบาป  หรือสร้างทางบุญ

เมื่อไม่รู้  เราก็อาจเอาความฉลาดทางโลก   
มาพลิกแพลงคิดหาช่องทางทำมาหากินแปลก ๆ   ใหม่ ๆ    
คิดทำอะไรในสิ่งที่คิดว่าเป็นการ  “รวยทางลัด” 
แต่ที่จริงแล้วกลับเป็น  “ทางด่วนไปอบาย”  ให้บ่ายหน้าลงต่ำกันได้ง่าย ๆ

จากใจบ.ก.ใกล้ตัว
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ถ้าเป็นอาชีพประเภท  ต้องฉ้อฉล  โกงเขามา  ค้าของโจร  ฯลฯ  อะไรแบบนั้น 
ด้วยสำนึกผิดชอบชั่วดี  คนส่วนใหญ่รู้กัน  ทุจริตผิดบาปชัดเจน 
แต่ในความก้ำกึ่งของบางอาชีพ  เมื่อไม่รู้เหตุผลที่มาที่ไป 
ก็นับเป็นการยากที่จะตัดสินใจ

เคยมีคนกราบเรียนถามครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งค่ะว่า 
ตัวเองมีอาชีพเป็นพวกครีเอทีฟ  คิดและสร้างสรรค์งานโฆษณา 
ได้รับงานมาชิ้นหนึ่งให้ทำโฆษณา  ‘ขายเหล้า’  แบบนี้จะบาปไหม?

คุณผู้อ่านลองนึกตามดูแล้ว  มีคำตอบแบบไหนให้กับตัวเองกันบ้างคะ?

ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ตอบตรง ๆ   ทันที  เพียงแต่แนะให้  “เลี่ยง”  เสีย  ถ้าเลือกได้ 
แต่เมื่อเจ้าตัวรับงานเขามาแล้ว  ก็จำต้องบอกด้วยเสียงจ๋อย ๆ   ว่า 
“เลี่ยงไม่ได้ครับ...”

สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด  ในภาวะความจำเป็นที่ไม่มีทางออกอื่นในฐานะลูกจ้าง 
ท่านก็แนะให้เขาทำไป  โดยความเป็น  “หน้าที่”  ค่ะ 
คือคิดเสียว่า  เรามีความจำเป็นต้องทำ  มิได้มีจิตใจร่วมยินดี 

แต่ครั้นถามอีกครั้งให้แน่ใจว่าบาปไหม   
คำตอบนั้นก็ยังดังออกมาหนักแน่นว่า  “บาปซิ  บาป...”

ฟังท่านอธิบายเหตุผลแล้วจึงเข้าใจ

เพราะมันทำอกุศลของผู้อื่นที่ยังไม่เกิด  ให้เกิดขึ้น 
ทำอกุศลที่เกิดแล้ว  ให้รุนแรงขึ้น

หลักเกณฑ์เบื้องต้น  สั้น ๆ   ง่าย ๆ   แค่นี้เอง

ฟังแล้วนึกถึงตัวเองค่ะ  นานมาแล้ว  เคยเดินตามห้างแล้วเห็นเด็ก ๆ   ในชุดนักเรียน 
พากันติดตู้เกม  หยอดเหรียญมะรุมมะตุ้มกันไม่ว่างเว้น  ก็นึกเล่น ๆ   ว่า 
ถ้าเราทำธุรกิจตู้เกม  น่าจะกำไรดีน่าดู  ลงทุนแค่นี้  เด็กนักเรียนติดกันงอมแงมชัวร์ 
แล้วสำนึกส่วนลึกก็อุทานขึ้นมาว่า  ‘มอมเมาเยาวชน...’  แล้วความคิดนั้นก็ขาดไป



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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ที่จริงแล้ว  ไม่ว่าเราจะเลือกทำมาค้าขายประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะ 
สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรต้องรู้  แต่อาจไม่ค่อยได้สอนกันในโรงเรียนนักก็คือ

มีการค้าอยู่  ๕  ประเภท ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า  ชาวพุทธไม่พึงกระทำ 
ท่านเรียก มิจฉาวณิช  คือการค้าขายที่ไม่ชอบด้วยธรรม  ผิดศีลธรรม  ได้แก่

๑.  ค้าอาวุธ   
๒.  ค้ามนุษย์   
๓.  ค้าสัตว์สำหรับฆ่าเป็นอาหาร 
๔.  ค้าของเมา   
๕.  ค้ายาพิษ

ใครก็ตามที่ประกอบอาชีพ  ๕  ประการข้างต้นนี้   
ย่อมได้ชื่อว่าทำงานที่เป็นโทษ  ก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองมากมายสุดประมาณ   
แม้จะร่ำรวยเร็ว  ก็ไม่คุ้มกับวิบากแห่งกรรมที่จะต้องรอรับในวันข้างหน้าเลย

ย้อนกลับไปที่กรณีข้างต้นอีกสักนิด  แค่เป็นคนคิดผลิตงานโฆษณาเหล้า   
เท่านี้ก็เข้าข่ายบาปแล้วหรือ?  ท่านก็ตอบให้ตรง ๆ   ค่ะว่า 

ถึงแม้จะไม่ได้ค้าขายเองโดยตรง 
แต่ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการค้า 
ทำให้การค้าขายในสิ่งนั้น ๆ   รุ่งเรือง

เหล้าจะขายดีมากขึ้น  คนในสังคมจำนวนมาก  จะติดเหล้ามากขึ้น 
อกุศลที่ยังไม่เกิด  จะเกิดขึ้น  อกุศลที่เกิดแล้ว  จะรุนแรงยิ่งขึ้น  และในวงกว้างขึ้น

ถ้าใครประกอบอาชีพที่จำเป็นต้องค้าขายเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้ 
หากหลีกเลี่ยงได้  ก็เลือกเส้นทางอื่นเถิดนะคะ 
เพราะการค้าทั้ง  ๕  แบบนี้  ล้วนมีโอกาสตีตั๋วพาเราลงต่ำได้มากกว่าขึ้นสูงแน่นอน
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แต่ก็อย่างที่ท่านบอกไว้ค่ะว่า   
ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ   จำเป็นต้องทำ  ก็ก้มหน้าก้มตาทำไป   
ถือว่าทำเพียงเพราะเป็น  “หน้าที่”  ไม่ได้มีแก่ใจที่จะยินดีร่วมด้วย 

“แล้วก็ไปรับอกุศลเอา...”

ท่านทิ้งไว้อย่างนั้นให้สะอึกส่งท้าย  ผลแห่งการกระทำนั้นไม่ได้หายไปไหนเลย 
ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึงกับรับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย  เสมือนมีใจร่วมด้วยเต็มร้อยก็ตาม

ใครใคร่ทำองค์มรรค ๘  ประการให้บริบูรณ์  เพื่อความเป็นอิสระทางใจอย่างแท้จริง 
ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่า  สัมมาอาชีวะ หรือการเล้ียงชีพชอบน้ัน  ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ 
ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแนะให้พึงดำเนินอย่างยิ่งยวดประการหนึ่งเช่นกัน

ที่จริงแล้ว  เคล็ดลับของการที่ใครจะทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ  และเจริญรุ่งเรือง 
ไม่ได้อยู่ที่ใครจะมีกลเม็ดเด็ดพราย  หากินกับจุดอ่อนของกิเลสมนุษย์ได้มากกว่ากัน 
และยังไม่ได้อยู่ที่ใครมีเงินทุน  โอกาส  วิสัยทัศน์  หรือจัดการบริหารเก่งกว่ากันแค่นั้น

ยังมีกฎอันเป็นความจริงที่ลึกลับและน่าประหลาดของธรรมชาติอยู่ประการหนึ่ง   
คือ  “เพราะให้ไป  จึงได้มา”  อย่างที่คุณดังตฤณเคยนิยามไว้สั้น ๆ   ง่าย ๆ  
ยิ่งคิดให้ออกไปมากเท่าไหร่  ยิ่งได้ตอบแทนกลับมามากเท่านั้น

เมื่อพื้นฐานของการทำกิจการงานใด ๆ  
ยืนพื้นอยู่ที่การทำเพื่อผู้รับด้วยจิตอนุเคราะห์ 
ปรารถนาให้ผู้รับได้ประโยชน์อย่างแท้จริง   
วิบากด้านดีจากการเป็น  “ผู้ให้”  อยู่เป็นนิตย์ 
ย่อมรอส่งผลกลับมาถึงคุณอยู่แล้วในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน

ใครที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ  ทำมาค้าขายอยู่ในสายอาชีพต่าง ๆ  
บางทีเราอาจต้องย้อนกลับมาถามตัวเองดูดี ๆ   อีกทีนะคะ

แทนที่จะคิดถามตัวเองแต่ว่า 
วันนี้ได้กำไรมาเท่าไหร่?  ทำอย่างไรถึงจะได้กำไรมากขึ้นไปกว่าเดิมอีก?

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

ลองตั้งคำถามใหม่ให้กับตัวเองดีไหมคะว่า 
วันนี้  เรา  ‘คิด’  และ  ‘ทำ’ 
เพื่อประโยชน์สุขของลูกค้าของเราจริง ๆ   แล้วหรือยัง?

�
เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

ในเรื่องราวเดียวกัน  เราอาจเห็นอะไรได้ครบถ้วนไม่เท่ากัน   
ภาพของเด็กแฝดน่ารัก  อาจเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่   
แต่เบื้องหลังที่โรงพยาบาล  อาจเป็นความเหนื่อยยากมหาศาลของคุณหมอ 
ฉบับนี้ คุณหมอพิมพการัง  มาเล่าประสบการณ์ตรงที่เพิ่งผ่านมาหมาด ๆ   ให้ฟัง 
กับเรื่อง  คู่แฝด  ในคอลัมน์  “ของฝากจากหมอ”  เปิดมุมมองอีกด้านที่เราอาจไม่เคยรู้ 
ก็เมื่อเราบังคับให้โลกเข้าใจเราหมดไม่ได้  คำตอบในการใช้ชีวิต  จะอยู่ตรงไหนหนอ

ช่วงนี้ใครกำลังกลุ้มอกกลุ้มใจ  มีแต่ความทุกข์  จนไม่รู้จะทำอย่างไรดี 
คอลัมน์  “แง่คิดจากหนัง”  ฉบับน้ี  น่าจะให้อะไรบางอย่างท่ีชวนคิดสะกิดใจได้บ้างนะคะ 
Hinokio  –  กลัวทำไม...ความทุกข์  นำเสนอเรื่องราวของเด็กน้อยสองชีวิต 
ที่เผชิญความโหดร้ายของโลกคล้ายคลึงกัน  แต่วิธีรับมือกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 
ซาโตรุ  และ  จุน หลุดออกจากโลกของความทุกข์น้ันได้อย่างไร  ตีต๋ัวตามไปดูกันเลยค่ะ

ปิดท้ายด้วยคอลัมน์  “เที่ยววัด”  กับเรื่องราวชวนสงบร่มเย็นเรื่อง 
น้อมรำลึกหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ 
ที่ คุณวีระวงศ์ จะพาเราย้อนอดีตตามรอยครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ   
“หลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต”  ไปพร้อมกับภาพสวย ๆ   ที่  วัดป่าภูริทัตตถิราวาส  จ.สกลนคร 
เพียงแค่ได้อ่านตามก็ซาบซึ้ง  และร่มเย็นยิ่งนักแล้ว  อย่าพลาดกันนะคะ

�
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ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ 

วันอาทิตย์ที่  ๙  พ.ย.  ๕๑•    นี้   
ที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส  บ้านหนองผือ  จ.สกลนคร  จะมีงาน   
น้อมรำลึกครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพ ปีที่  ๕๙ พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺตเถร 
ผู้ใดสนใจไปร่วมงานบำเพ็ญกุศล  หรือสนใจร่วมสมทบทุนช่วยงาน   
ติดตามรายละเอียดได้จากกำหนดการ  และข้อมูลร่วมสบทบทุนได้ที่นี่นะคะ 
http://larndham.net/index.php?showtopic=33397&st=0

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  ได้รับหนังสือ   • 
“บันทึก...  จากรักสลาย  กลับกลายเป็นดูจิต” 
 
๑.  คุณ  TB  /  ๒.  คุณ Mee  (tombotoby)  /  ๓.  คุณ Moondaisy  / 
๔.  คุณ  Arare  /  ๕.  คุณ  ganta  /  ๖.  คุณ  Immy  /   
๗.  คุณ  sarinya  (sritranggroup)  /  ๘.  คุณผึ้งงาน  /  ๙.  คุณหมอตุ๊ก  /   
๑๐.  คุณ  kunkavee  /  ๑๑.  คุณตา  /  ๑๒.  คุณชนัฏา  สัตย์ซื่อ  /   
๑๓.  คุณ  nucha  /  ๑๔.  คุณ  kkjung  /  ๑๕.  คุณธงชัย  (toy8532)  /   
๑๖.  คุณ  annie15  /  ๑๗.  คุณ  Aof  (wrpaof)  /  ๑๘.  คุณลูกแมว  /   
๑๙.  คุณ  kittipa_p  (hotmail)  /  ๒๐.  คุณ  rabbit  (achara_28)

รบกวนส่งชื่อที่อยู่มาที่  dthursday@gmail.com นะคะ 
แล้วจะจัดส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะ 

ก่อนจากกันไป  อยากขอเชิญชวนคุณผู้อ่าน  มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของนิตยสารเราสักนิดค่ะ 
ตอนนี้ที่ทีมงานเราบ่นอยากได้กันมากที่สุดเลย  ก็คือ  เรื่องเล่าจากคุณผู้อ่าน  นี่ล่ะค่ะ 
เพราะดูเหมือนคนอ่านเราจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ   แต่คนเขียนบทความส่งเข้ามากลับเร่ิมน้อยลง 
ใครมีเร่ืองราวอะไรดี ๆ   อย่าเก็บไว้กับตัวเฉย ๆ   นะคะ  เขียนมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังบ้าง  :  ) 
คอลัมน์ “สัพเพเหระธรรม”  กำลังรอบทความสนุก ๆ   สบาย ๆ  
แทรกข้อคิดธรรมะจากคุณผู้อ่านอยู่เสมอค่ะ 
อยากรู้ว่ามีคอลัมน์อะไรให้ส่งเข้ามาร่วมได้อีกบ้าง 

77ธรรมะใกล้ตัว

เอกสารอ้างอิงและศึกษาเพิ่มเติม

คณะศิษยานุศิษย์.•   บูรพาจารย์. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๕.
พระอาจารยห์ลา้•   เขมปตโฺต. หลวงปูห่ลา้ เขมปตโฺต. กรงุเทพ: ศรสีมบตักิารพมิพ,์ 
๒๕๓๕.
พระอาจารย์มหาบัว•    ญาณสมฺปนฺโน. ประวัติพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตตเถระ. 
กรุงเทพ: ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, ๒๕๕๐.
พระอาจารย์วิริยังค์•   สิรินฺธโร. ประวัติพระอาจารย์มั่นฉบับสมบูรณ์และใต้สามัญ 
สำนึก. กรุงเทพ: บ.ประชาชน จก., ๒๕๔๑.
ภาพประกอบจาก•   http://www.luangpumun.org

สารบัญ 
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บรรยากาศในวันน้อมรำลึกวันมรณภาพหลวงปู่มั่นในปีที่ผ่านมา

ในช่วงวันที่  ๙-๑๑  พฤศจิกายน  ของทุกปีวัดป่าบ้านหนองผือ  จะจัดงาน  
“น้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่มั่น”  โดยจะมีการทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรม 
ครูบาอาจารย์พระป่าอีกทั้งประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่ทุกดวงจิตมีความเทอดทูน 
ในองค์หลวงปู่มั่นมาร่วมงานกัน  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านหนองผือที ่
ทำให้งานทุกปีดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย  ดั่งคำกล่าวของหลวงตามหาบัวที่ได้ 
เดนิทางมาเปน็ประธานในงานวา่ “เหน็บญุคณุของชาวบา้นหนองผอืเปรยีบเสมอืน 
เป็นบ้านพ่อบ้านแม ่ไม่เคยลืม”

หมายเหตุ  ขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกวันมรณภาพหลวงปู่มั่นปีที่  ๕๙  ณ 
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส  บ้านหนองผือ  ต.นาใน  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร 
ระว่างวันที่  ๙-๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 
http://www.luangpumun.org/59th/index.html

9ธรรมะใกล้ตัว

เกณฑ์การเขียนบทความ  และวิธีการส่งบทความ  เป็นอย่างไร 
คลิกไปได้ที่นี่เลยนะคะ  http://dungtrin.com/forum >  “ห้องส่งบทความ” 
รางวัลไม่มีให้  มีแต่ความสุขใจร่วมกันของทุก ๆ   คนค่ะ  ;  )

�
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ  สวัสดีค่ะ  :  )

กลาง ชล
สารบัญ 
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม:  หลวง พ่อ คะ  บางที เรา รู้สึก ว่า  เรา จม อยู่ กับ ความ ซึม เศร้า หดหู่   
พอ เรา รู้ ว่า ซึม เศร้า หดหู่  เรา ก็ ซึม เศร้า หดหู่ ต่อ  มัน ก็ ไม่ ได้ หยุด ค่ะ   
ทำไม มัน ไม่ หาย คะ

รู้ ก็ ไม่ ต้อง อยาก ให้ หายนะ 
สิ่ง ทั้งหลาย เกิด จาก เหตุ  ถ้า เหตุ ของ มัน ยัง อยู่ มัน ก็ ยัง อยู่   
แต่ว่า อยู่ ที่ ว่า ใจ ของ เรา เป็นกลาง กับ มัน หรือ ไม่   
ถ้า ใจ ของ เรา เห็น ความ ซึม เศร้า หดหู่  ไม่ ได้ อยาก ให้ หายนะ   
แค่ สักว่า รู้ สักว่า เห็น  ใจ ไม่ ทุกข์   
จิต ซึม เศร้า หดหู่ ไป อย่าง นั้น  แต่ ใจ เรา ไม่ ทุกข์ เลย   
เพราะฉะนั้น ใน ที่สุด เรา จะ อยู่ กับ โลก   
ขันธ์ นี้ เป็น ตัว ทุกข์ ล้วนๆ  เลย  แต่ จิตใจ นี้ ไม่ ทุกข์ เลย  ตัว ใจ นี้ ไม่ ทุกข์ เลย 

๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

ถาม:  หลวง พ่อ ครับ  เรื่อง ของ การ สวด มนต์ นี้  การ สวด มนต์ ก็ เป็น อุบาย อัน หนึ่ง 
เพื่อให้ จิต รวม ตัว เป็น หนึ่ง ใช่ ไหม ครับ  แต่ บาง ครั้ง ได้ยิน ได้ ฟัง ผู้ รู้ บอก ว่า 
การ สวด มนต์ ก็ ทำให้ เป็น สิริ มงคล กับ ตัว เอง   
แต่ ขณะ เดียวกัน ก็ มี จิต อีก ตัว หนึ่ง บอก ว่า   
การ มี สติ มัน เป็น สิริ มงคล ยิ่ง กว่า การ สวด มนต์   
เลย ไม่ รู้ ว่า นี่ เป็น เรื่อง ของ การ คิด ไป เอง หรือ เปล่า ครับ

ธรรมะจากพระผู้รู้
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และสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในวัดก็คือ “ภูริทัตตกุฏิ”  กุฏิอันเคยเป็นที่พำนัก 
ของหลวงปู่มั่น  เป็นกุฏิยกพื้นสูงมีชานอยู่โดยรอบที่ในอดีตที่หลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู ่
จะมีพระเณรขึ้นมาทำข้อวัตรอุปัฏฐาก  ในตอนค่ำพระเณรจะมารับการอบรม 
แนวทางการปฏิบัติจากหลวงปู่มั่น  ซึ่งภาพในค่ำคืนที่หลวงปู่มั่นอบรมสั่งสอนนี ้
ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของบรรดาลูกศิษย์ที่ปัจจุบันคือครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ 
ทา่นไดบ้นัทกึไวใ้นประวตัขิองทา่น ไดแ้ก ่หลวงตามหาบวั ญาณสมปฺนโฺน, หลวงปูช่า 
สุภทฺโธ, หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต เป็นต้น เมื่อเราได้ไปอ่านแล้วสามารถจินตนาการ 
บรรยากาศนั้นขึ้นมาได้ทันที  ในบริเวณด้านล่างยังมีทางจงกรมแสดงถึงความเพียร 
ของหลวงปู่มั่นแม้ในวัยชรา ปัจจุบันในบริเวณกุฏิจะมีผู้แวะเวียนมากราบนมัสการ 
และนั่งสมาธิภาวนารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่มั่น  และถือว่าเป็นสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์ควรที่ทุกคนจะทำความไม่ประมาทและคึกคะนอง

กุฏิในสมัยที่ครูบาอาจารย์ได้มาศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่น  
๑. กุฏิหลวงตามหาบัว ๒. กุฏิหลวงปู่วิริยังค์

แล้วเมื่อเดินเข้าไปทางด้านหลังภูริทัตตกุฏ ิ จะพบหมู่กุฏิหลังน้อยๆ ที่ทุกหลัง 
จะมีทางจงกรมอยู่ด้วย  บางทีก็จะพบป้ายว่าบริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งกุฏิของ 
ครูบาอาจารย์ที่เคยมาศึกษา ที่ปัจจุบันได้พังสลายไปเพราะก่อสร้างด้วยวัสดุง่ายๆ  
แต่กุฏิที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน ได้แก ่กุฏิของหลวงตามหาบัว กับ หลวงปู่วิริยังค ์
สิรินฺธโร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน
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๑. ป้ายแสดงข้อมูลในวัด ๒. ศาลาโรงฉัน ๓. ศาลาโรงธรรม

ใกล้ๆ  กับศาลาใหญ่  คือ  ศาลาโรงธรรม  ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่สำหรับทำ 
สังฆกรรมและฟังธรรม และศาลาโรงฉัน ซึ่งในอดีตเป็นที่ฉันภัตตาหาร สิ่งก่อสร้าง 
ทั้งสองหลังนี้ก่อสร้างในสมัยหลวงปู่มั่น  เป็นโรงไม้ยกพื้นสูงก่อสร้างด้วยฝีมือช่าง 
ท้องถิ่นที่มีขนาดไม่ใหญ่ด้วยวัสดุง่ายๆ ที่บ่งบอกถึงความพอเพียงของคนในยุคนั้น

๑,๓. ภูริทัตตกุฏ ิ ๒. หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่มั่นบนกุฏิ 
๔. ทางเดินจงกรมหลวงปู่มั่นที่ข้างกุฏิ

11ธรรมะใกล้ตัว

บุญ มี หลาย เก รด  ประเภท สวด แล้ว เฮง อะไร แบบ นี้ ไม่ ใช่ คำ สอน ใน ศาสนา พุทธ หรอก 
มงคล ๓๘  ไม่ มี สัก ข้อ เลย ว่า สวด มนต์ แล้ว เป็น มงคล   
มี แต่ บอก ว่า ไม่ คบ คน พาล แล้ว เป็น มงคล  คบ บัณฑิต แล้ว เป็น มงคล   
อยู่ ใน สภาพ แวดล้อม ที่ ดี เป็น มงคล  หรือ มี สติ เป็น มงคล   
เข้าถึง ธรรมะ เป็น มงคล  ได้ เห็น สมณะ เป็น มงคล   
เป็น เรื่อง ที่ เรา ต้อง ทำเอา ทั้งนั้น เลย   
สิริ มงคล หรือ คุณ งาม ความ ดี ทั้งหลาย นี้ เรา ต้อง พัฒนา ใจ ของ เรา   
ใจ เรา เป็น บุญ เป็น กุศล เป็น มงคล อยู่ ใน ตัว แล้ว   
เพราะฉะนั้น ที่ คุณ บอก ว่า มี สติ เป็น มงคล นั้น ถูก ต้อง แล้ว   
เพราะ มี สติ นี้ แหละ เป็น พื้นฐาน ของ กุศล ทั้งปวง เลย   
ถ้า ขาด สติ อัน เดียว นะ  จิต ไม่ เป็น กุศล แล้ว   
จิต ที่ ขาด สติ คือ อกุศล จิต  ดีแล้ว อย่า เชื่อ ง่าย นะ

๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

ถาม:  เมื่อ อาทิตย์ ที่ แล้ว ผม เพิ่ง มี ปัญหา มา ครับ   
ก่อน หน้า นี้ ผม ไม่ค่อย สนใจ จะ เข้า วัด เท่า ไหร่   
ถ้า พูด สนุกๆ  กับ เพื่อนๆ  ก็ ประมาณ ว่า  “เข้า วัด แล้ว ร้อน ” 
คือ ไม่ เก่ง ใน ด้าน ปฏิบัติ อย่าง หลายๆ  ท่าน ที่ ปฏิบัติ มา แล้ว 
อยาก ถาม หลวง พ่อ ว่า สำหรับ คน แบบ ผม  ซึ่ง ปฏิบัติ น้อย นี้ 
เวลา ที่ เจอ ปัญหา เข้า มาก ระ ทบ แรงๆ  จะ มี หลัก ใน การ รับมือ อย่างไร ครับ

ก่อน ที่ เรา จะ ไป เจอ ปัญหา นะ  เรา ก็ ต้อง ซ้อม ไว้ ก่อน   
เหมือน ก่อน ที่ เรา จะ ตก น้ำ เรา ต้อง ว่าย น้ำ ให้ เป็น ก่อน   
เพราะฉะนั้น เรา อย่า ประมาท นะ  ปัญหา ชีวิต มา ถึง เรา เมื่อ ไห ร่ก็ได้   
เรา ต้อง ซ้อม ของ เรา ไว้ ก่อน   
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วิธี ซ้อม นั้น คือ เรา พยายาม เรียน รู้ตัว เอง ให้ เยอะๆ   
ศาสนา พุทธ ไม่ ใช่ เรื่อง ลึกลับ ประหลาด อะไร หรอก   
มัน คือ ศาสตร์ แห่ง การ เรียน รู้ตัว เอง   
เรา จะ คอย สังเกต จิตใจ ของ เรา ไป เรื่อย 
จิตใจ ของ เรา แต่ละ ขณะๆ  เปลี่ยน ไป เรื่อยๆ   
ใจ เรา  เรา บังคับ ไม่ ได้  เรา ก็ บังคับใจ ของ คน อื่น ไม่ ได้   
คอย ดู จิตใจ ที่ เปลี่ยน ไป เรื่อยๆ   
ถ้า ดู ได้ จิตใจ จะ สงบ ลง มา  จิตใจ จะ เย็น   
พอ จิตใจ สงบ จิตใจ เยือกเย็น แล้ว  มัน จะ เกิด สติปัญญา ไป แก้ ปัญหา ชีวิต ได้ 

เวลา คน ส่วน ใหญ่ เผชิญ ปัญหา  มัน คล้ายๆ  เลือด เข้า ตา   
ไม่ รู้ เหนือ รู้ ใต้ แล้ว  มัน สู้ ตาย  สู้ แบบ ไม่ มี สติ ไม่ มี ปัญญา แล้ว   
แต่ ถ้า เรา ฝึก กรรมฐาน  เวลา ที่ เรา มี ปัญหา ขึ้น มา   
เรา ไม่ พอใจ เรา มีค วาม ทุกข์ ขึ้น มา  ให้ สังเกต ที่ ใจ เรา   
คอย ดู ไป เรื่อยๆ  เรา จะ เห็น ว่าความ ทุกข์ ใน ใจ เรา  เดี๋ยว ก็ แรง เดี๋ยว ก็ เบา   
ดู ไปๆ  เดี๋ยว ก็ หาย ไป  เดี๋ยว ก็ กลับ มา อีก  ตาม ดู ไป เรื่อย   
ถ้า ถึง ช่วง หนึ่ง มัน จะ เห็น เลย  ทุก อย่าง ใน ชีวิต เรา ชั่วคราว หมด เลย   
ที่ เรา นึก ว่า จริงจัง แล้ว ก็ สำคัญ มาก มี พิษสง มาก 
ก็ เพราะ เรา กำลัง เผชิญหน้า กับ มัน เท่านั้น เอง   
ทุก อย่าง ใน ชีวิต เรา นี้ เคลื่อนไหว ตลอด เลย   
ปรากฏการณ์ ทั้งหลาย เคลื่อนไหว ตลอด   
อย่าง บาง คน  มี ปัญหา ชีวิต มาก ไม่ รู้ จะ แก้ ยังไง   
ถ้า ไม่ รู้ จะ แก้ ยัง ไงจริ งๆ  อยู่ เฉยๆ  สิ  ปัญหา ยัง ไงมัน ก็ ต้อง เปลี่ยนตัว ของ มัน   
อดทน อดกลั้น  รอ ไป  รอ เวลา  การ รอ ก็ เป็นการ ต่อสู้ อัน หนึ่ง   
ความ อดทน เป็น คุณสมบัติ ที่ สำคัญ เลย 

หลาย คน ขึ้น มา เป็น ฮ่อ งเต้  ตั้ง ราชวงศ์ ได้ เพราะว่า ทน นะ   
อย่าง ต้น ราชวงศ์ ฮั่น  อยู่ ราชวงศ์ ฮั่น ได้ ตั้ง สี่ ร้อย ปี   
ต้น ราชวงศ์ รบ ที ไร แพ้ ทุกที เลย   
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อันเป็นดั่งเทียนเล่มน้อย  ที่ต่อแสงจากเทียนเล่มใหญ่คือ  หลวงปู่มั่น  ท่านได้ 
เพาะบ่มทั้งปฏิปทาและคุณธรรมซึ่งท่านเหล่านั้นยังสร้างความร่มเย็นชี้นำทาง 
พ้นทุกข์ให้พุทธศาสนิกชนจนถึงปัจจุบัน ที่วัดป่าบ้านหนองผือนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ 
เปรียบดั่งมหาวิทยาลัย  ที่สมบูรณ์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ มีประกาศนียบัตร  คือ  
คุณธรรมในความพ้นทุกข์ของแต่ละท่าน  ในปัจจุบันสิ่งก่อสร้างในยุคหลวงปู่มั่น 
ยังได้รับการรักษาไว ้เคียงคู่กับสิ่งก่อสร้างในยุคปัจจุบันที่สร้างขึ้นตามความจำเป็น

๑. อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ๒. ศาลาใหญ ่  
๓. ครูบาอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนา ๔. บรรยากาศขณะฉันภัตตาหาร

เมื่อเดินทางลัดเลาะจากหมู่บ้านหนองผือ  ผ่านผืนนาและเข้าสู่วัดป่าบ้าน 
หนองผือแล้ว  สิ่งแรกที่สัมผัสได้  คือ  ความสงบเย็นจากต้นไม้ใหญ่ในบริเวณวัด 
แล้วจะพบกับศาลาใหญ่  เป็นศาลาที่สร้างขึ้นภายหลังจากหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้ว  
ใช้ประโยชน์เป็นที่ฉันภัตตาหาร ทำสังฆกรรม และฟังธรรม อีกทั้งเป็นที่พักของ
ญาติโยมที่มาพักภาวนา ที่สำคัญยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอีกทั้งอัฐิธาตุของ 
หลวงปู่มั่นที่ใสดั่งแก้ว  รวมทั้งรูปครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งรุ่นใหญ่ 
และรุ่นเล็ก  ซึ่งท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนได้รับการอบรมจากที่วัดป่าบ้านหนองผือ 
ในยุคก่อนมาแล้วทั้งนั้น  และยังเป็นคติเตือนใจในความกล้าหาญของครูบาอาจารย์
แต่ละท่านด้วย
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เที่ยววัด

น้อมรำลึกหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ
โดย  วีระวงศ์

เมื่อลมหนาวเริ่มพัดมา  เป็นสัญญาณที่ทำให้ชาวบ้านหนองผือ  บ้านน้อย 
ท่ามกลางขุนเขาภูพานจังหวัดสกลนคร  จะได้มาร่วมกันแสดงความนอบน้อมรำลึก 
ถึงครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ “หลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต”  เมื่อกว่าหกสิบปีที่แล้ว ท่าน
ได้มาจำพรรษาในช่วงปัจฉิมวัยติดต่อกันเป็นเวลา  ๕  ปี  ณ  วัดป่าบ้านหนองผือ 
ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น  วัดป่าภูริทัตตถิราวาส  เพื่อรำลึกถึงท่าน  ท่านได้ 
มรณภาพในช่วงต้นฤดูหนาวเมื่อเกือบหกสิบปีที่แล้ว  ชาวบ้านหนองผือยังจดจำ 
บรรยากาศความโศกเศร้าในวันวานที่ครูบาอาจารย์ผู้เคยสั่งสอนสงเคราะห์กำลังจะ 
จากไปตามความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นในทุกสังขาร

ถึงแม้ว่ากายสังขารของหลวงปู่มั่นจะสลายไป  แต่อนุสรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่หลวงปู่ 
ท่านได้สร้างไว้  คือ  คำสั่งสอนอันเป็นคุณูปการที่สำคัญที่สามารถสร้างบุคคล 
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ชนะ ครั้ง เดียว ก็ ขึ้น มา เป็น ฮ่อ งเต้แล้ว  ปกครอง แผ่นดิน ต่อ กัน มา สี่ ร้อย ปี   
สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ศิลปะ ใน การ ดำรง ชีวิต   
เรา คอย ดู นะ  คุณธรรม ฝ่าย ดี ของ เรา อย่าง ความ อดทน อดกลั้น  การ รู้จัก รอ รู้จัก ใจเย็น  
สิ่ง เหล่า นี้ มัน เกิด จาก การ ที่ เรา มี สติ รู้ทัน ตัว เอง   
เรา ชอบ รู้ทัน คน อื่น  แต่ เรา ไม่ค่อย รู้ทัน ตัว เอง   
เพราะฉะนั้น เรา ต้อง ฝึก ที่ จะ เรียน รู้ตัว เอง   
ถ้า เรา เข้าใจ ตัว เอง แล้ว เรา จะ เข้าใจ คน อื่น   
หลัก ของ การ ทำ สงคราม ถึง มี รู้ตัว เอง รู้ คน อื่น นะ   
รู้ เขา รู้ เรา นะ  รบ ร้อย ศึก ถึง จะ ไม่ พ่าย  แต่ คน แต่ง ตำรา พ่าย เอง..ซุนหวู่

๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

ถาม:  หลวง พ่อ คะ  เวลา เรา มี ทุกขเวทนา เกิด ขึ้น อย่าง รุนแรง   
เช่น  ถูก นวด ขา บีบ กด อย่าง แรง  แล้ว เรา ใช้ วิธี ดึง จิต ออก มา จาก ความ เจ็บปวด   
มา ไว้ ตรง ที่ ใด ที่ หนึ่ง  เป็น วิธี ที่ ถูก หรือ ผิด คะ

ไม่ ถูก  ถูก เขา บีบ ขา เจ็บ ก็ ต้อง บอก ว่า เจ็บ เกินไป แล้ว  เดี๋ยว แข้ง ขา หัก   
คือ เรา อย่า เข้าใจ ผิด ว่าการ ปฏิบัติ นี่ เพื่อ จะ อยู่ เหนือ เวทนา   
หลาย คน คิด ว่า ภาวนา เพื่อ จะ ได้ อยู่ เหนือ เวทนา   
เช่น  นั่ง นานๆ ปวด แล้ว นั่ง ไป เรื่อยๆ  ชนะ ความ ปวด   
เรา ไม่ ได้ ฝึก เอาชนะ อะไร  เรา ฝึก เอาชนะ ความ ไม่ รู้ ของ ตัว เอง เท่านั้น เอง 
ความ ไม่ รู้ อะไร  ความ ไม่ รู้ ว่า ขันธ์  ๕  คือ กาย กับ ใจ นั้น ไม่ เที่ยง  เป็น ทุกข์  ไม่ ใช่ ตัว เรา  
เพราะฉะนั้น อย่าง เรา ภาวนา  บาง คน ดู เวทนา 
ขั้น แรก เลย เขา ทำ สมาธิ ก่อน พอใจ ตั้ง มั่น เป็น ผู้ รู้ ผู้ ดู ขึ้น มา   
เขา ก็ ดู ร่างกาย นี้  ดู ไป เรื่อยๆ  เห็น เวทนา  เวทนา แทรก เข้า มา 
ถ้า ดู ผิด ก็ จะ หา ทาง ว่า ทำ ยัง ไงเว ทนา จะ ดับ   
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แต่ ถ้า จะ ดูถูก ให้ เป็น วิปัสสนา  ก็ จะ เห็น เลย  กาย อยู่ ส่วนนึง   
กาย นี้ ไม่ ใช่ ตัว เรา เป็น ของ ที่ จิต ไป รู้ เข้า  เวทนา ก็ ไม่ ใช่ ตัว เรา   
ความ สุข ความ ทุกข์ ความ ปวด ความ เมื่อย อะไร ไม่ ใช่ ตัว เรา  เป็น สิ่ง ที่ จิต ไป รู้ เข้า 
ความ ปวด เมื่อย ไม่ เคย บอก ว่า มัน เป็น ตัว เรา   
จิต ที่ ไป รู้ความ ปวด ความ เมื่อย ก็ ไม่ ใช่ ตัว เรา   
เรา ทำกรรม ฐาน เพื่อให้ เห็น ว่า ขันธ์  ๕  ไม่ มี ตัว เรา   
ไม่ ใช่ ทำกรรม ฐาน เพื่อ จะ ข้าม เวทนา ให้ ได้  คนละ เรื่อง กัน   
ถ้า อยาก ข้าม เวทนา ให้ ได้ ก็ มี หลาย วิธี   
วิธี หนึ่ง ก็ กิน ยา แก้ ปวด  อีก วิธี หนึ่ง เข้าฌาน ไป  ไม่ ใช่ เรื่อง ของ วิปัสสนา

วิปัสสนา เป็น เรื่อง การ ละ ความ เห็น ผิด ว่า มี ตัว เรา   
เพราะฉะนั้น นั่ง ไป แล้ว ปวด จะ เห็น เลย 
ร่างกาย ที่ ปวด นี้ ก็ ไม่ ใช่ ตัว เรา  มัน เป็น วัตถุ 
ความ ปวด ก็ เป็น สิ่ง ที่ แทรก เข้า มา ใน กาย  ไม่ ใช่ ตัว เรา   
ความ ปวด ไม่ เคย บอก ว่า มัน เป็น เรา  เรา คิด เอา เอง   
จิต ที่ ไป รู้ความ ปวด  จิต ที่ ไป รู้ ร่างกาย  มัน ก็ ทำ หน้าที่ รู้ ของ มัน 
มัน ก็ ไม่ บอก ว่า มัน เป็น ตัว เรา   
เรา จะ เรียน ไป เรื่อย จน เห็น เลย  ขันธ์  ๕  ไม่ มี ตัว เรา   
กรรมฐาน เรา ทำ เพื่อ มา สู่ จุด นี้  เพื่อให้ เห็น ว่า ไม่ มี ตัว เรา   
เห็น จริงๆ  ไม่ ใช่ ว่า แกล้ง เห็น   
ถ้า คลาดเคลื่อน ออก จาก ตรง นี้ เรียก ว่า อ้อมค้อม แล้ว   
เพราะฉะนั้น ไม่ ใช่ ภาวนา ให้ ไม่ มี เวทนา  มี เวทนา น่ะดีแล้ว   
เรา ไม่ ใช่ ต้นไม้ ไม่ ใช่ ก้อน หิน  เรา ต้อง มี เวทนา   
กว่า จะ ได้ เป็น มนุษย์ นั้น ยาก นะ พัฒนาการ มา นาน จน เป็น มนุษย์   
อย่า ฝึก ให้ กลาย เป็น ก้อน หิน นะ   
เคย มี นะ ก้อน หิน กลาย เป็น สิ่ง มี ชีวิต   
เคย มี  คือ เห้ง เจีย  มี ตัว เดียว แหละ

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม
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หา เพื่อน หญิง วตี ที่ เดิน ตาม เสือ น้อย ออก มา แล้ว เงียบ หาย พระ โอรส ได้ยิน ก็ รีบรุด ออก 
ตาม หา ด้วย ความ ห่วงใย อย่าง ท่วมท้น … 

(...อ่าน ตอน ต่อ ไป ใน ฉบับ หน้า)

สารบัญ 
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หาก จัน ทราว ตี มา ได้ ฟัง คำ นี้ ตั้งแต่ แรก  ก็ คง ไม่ เกิด เรื่อง วุ่น 

“แล้ว ปัญหา อยู่ ที่ ใด เล่า ฝ่า บาท ” 

“เจา้ ก ็รู ้วา่ เรา ม ีคูห่มัน้ คู ่หมาย รอ ให ้กลบั ไป อภเิษก เรา เคย หนา่ย พระราช บดิา ที ่ทรง 
มาก รัก  ไม่ เพียง อัครมเหสี ฝ่ายซ้าย  ฝ่ายขวา  ยัง มาก ล้น คณนา ด้วย นาง บรรณาการ ที่ 
นำ มา ถวาย จาก เมือง ต่างๆ อีก  จึง ตั้ง สัตย์ ปฏิญาณ ไว้ ว่า เมื่อ ครอง ราชย์  จะ อภิเษก กับ 
มเหสี เพียง องค์ เดียว เท่านั้น ” 

ใน เวลา เดียวกัน กับ ที่ เจ้า ชาย ปรึกษา กับ สหาย คน สนิท  จัน ทราว ตี ติดตาม ลูกเสือ 
น้อย ไป จนถึง ด้าน หลัง ของ กระโจม ที่ ประทับ  สดับ เสียง ของ บุรุษ แว่ว มา จาก ภายใน 
และ จดจำ เสียง ได้  จึง หยุด ฟัง และ บังเอิญ ได้ยิน ถึง ประเด็น สำคัญ 

“แล้ว จะ ทรง ทำ ประการ ใด เล่า พระเจ้า ข้า ” 

นั่น เสียง ศรี ราม  ถาม แล้ว ได้ คำ ตอบ จาก พระ โอรส ความ ว่า … 

“เรา ถงึ ได ้มา นัง่ กลุม้ใจ อยู ่ที ่นี ่หาก สวรรค ์ม ีตา รู ้วา่ เรา กบั พระ ธดิา ที ่เปน็ บรรณาการ 
จาก แคว้น โกศล มิ ใช่ คู่ครอง ต้องกัน แล้ว ท่าน จะ โปรด เนรมิต ให้ เกิด เหตุ ขัดข้อง จน งาน 
อภิเษก เลิกล้ม เสีย ได้ ก็ คง ดี ”

จัน ทราว ตี บังเอิญ ได้ยิน ประโยค นี้ ครบถ้วน กระบวนความ  โดย มิได้ รับ ฟัง ประโยค 
ก่อน หน้า และ ตาม หลัง  ที่ เจ้า ชาย รับสั่ง ต่อ มา ว่า ด้วย เหตุ เพราะ ต้องการ แต่งตั้ง หญิง 
สาว ชาว บ้าน ไป  เป็น อัครมเหสี แต่ เพียง ผู้ เดียว  ใน โสต ประสาท ถูก ครอบงำ ด้วย ความ 
ขุน่ ขอ้ง สำคญั วา่ ตน คอื ‘พระ ธดิา ที ่เปน็ บรรณาการ จาก แควน้ โกศล ’ อนั องค ์เทวนิทร์ 
วรมนัต์มิ ประสงค์ จะ เข้า พธิี อภิเษก ถงึ ขัน้ ออ้นวอน รอ้งขอ ตอ่ เทวดา ให้ ชว่ย เลิกลม้ งาน 
อภิเษก ลง เสีย ได้ 

เมื่อ ซึ้ง แน่ แก่ พระทัย  พระ ธิดา จัน ทราว ตี จึง ผละ จาก ไป อย่าง ไร้ จุดหมาย  พระ 
พักตร์ เต็ม ไป ด้วย อัสสุชล ที่ เอ่อ ล้น ออก มา มิ อาจ กั้น  สาร รูป อย่าง นี้ จะ กลับ ไป หา 
ภาวิณีอย่างไรได ้…  ดำริ แล้ว จึง เสด็จ ลัดเลาะ เข้า ป่า ไป หมาย หลบ ไป หา ที่ สงบ พระทัย 
อยู่ เงียบๆ  ภา วิณีเดิน ตาม มา แต่ หาไม่ พบ จึง ทูล ขอ เข้าเฝ้า ทาง ด้านหน้า กระโจม  ถาม 
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ถาม:  พัก นี้ จะ เจอ ทุกข์ บ่อย แล้ว มัน ก็ ห่วง  ห่วง ลูก ค่ะ  มัน เข้าไป ยึด แล้ว ออก ไม่ ได้ 
แต่ ก็ ทำให้ ได้ เห็น ทุกข์ บ่อย ค่ะ  ขอ คำ แนะนำ จาก พระ อาจารย์ ด้วย ค่ะ

ห้าม ยาก นะ  ยิ่ง ห่วง ลูก ยิ่ง ห้าม ยาก  เพราะ ลูก แปล ว่า ห่วง..ราหุล   
คือ ถ้า เรา ทำกรรม ฐาน ไม่ ไหว  ก็ ใช้ การ คิด พิจารณา เอา   
ครู บา อาจารย์ ท่าน ก็ สอน เหมือน กัน  รู้ ไม่ ไหว แล้ว ก็ คิด พิจารณา เอา   
แต่ละ คน มี กรรม เป็น ของ ตน เอง อะไร อย่าง นี้  คิด ไป   
เรา ก็ ทำ หน้าที่ ของ เรา ให้ ดี ที่สุด  ส่วน ผล จะ เกิด ขึ้น มา  มัน แล้วแต่ กรรม ของ เค้า   
ต้อง พิจารณา อย่าง นี้ 
ช่วย มัน คิด  แทนที่จะ ให้ มัน คิด ใน ทาง บีบคั้น ตัว เอง  ให้ คิด ลง เป็น ไตรลักษณ์ ไว้ 
คิด ลง ไป เรื่อยๆ  เรื่อง ลูก เรื่อง อะไร นี่ นะ เป็น เรื่อง สาหัส  สู้ ยาก  เรื่อง ที่ สู้ ยาก ที่สุด เลย

เคย มีค นนึง  ถือศีล ไม่ ฆ่า สัตว์  ทำ ไร่ ทำ นา อย่าง เดียว   
ทีนี้ ฝน มัน แล้ง สาม ปี ปลูก ข้าว ไม่ ได้  ทำ อะไร ก็ ไม่ ได้   
ใครๆ  ก็ ไป จับ ปลา กิน  ไป ฆ่า สัตว์  คน นี้ ไม่ ทำ  กระทั่ง ลูก อด พุง ป่อง เลย   
ให้ น้ำ กิน อย่าง เดียว  ไม่ มี อย่าง อื่น กิน  ถึงขนาด นั้น ก็ ไม่ ยอม เสีย ศีล  อด ตาย   
ศีล ถ้า ถึง ขั้น ปรมัตถบาร มี  เข้มงวด ขนาด นั้น นะ  ตาย เป็น ตาย  คน เรา เกิด แล้ว ก็ ตาย   
ถ้า ตาย กับ ศีล ตาย กับ ธรรม พัฒนาการ ใน สังสารวัฏ นี้ ก้าว ไป อย่าง รวดเร็ว เลย   
แต่ ไม่ ใช่ ว่า อยู่ๆ  ก็ ให้ ไป ตาย นะ  ต้องสู้  มี สติ มี ปัญญา จริงๆ  เลย   
ต้อง เข้มงวด ใน การ ขัดเกลา ตัว เอง  การ เดินทาง ก็ จะ สั้น ลง   
เรา หลาย คน นะ  ให้ ไป ฆ่า สัตว์ เพื่อ ตัว เอง ไม่ ทำ นะ   
แต่ ให้ ไป ฆ่า ปลา ฆ่า ไก่ อะไร ให้ ลูก กิน นี่ ทำ นะ   
มัน เป็น ใคร มา จาก ไหน ก็ ไม่ รู้ นะ  มัน มา พา เรา ลง นรก   
ต้อง ดู ไป นะ  ก่อน ที่ จะ มา อยู่ ใน ท้อง เรา  เขา เป็น ใคร ที่ไหน ก็ ไม่ รู้   
เขา มา อยู่ กับ เรา นะ  เรา ก็ ลำบาก  เลี้ยง ตั้งแต่ อยู่ ใน ท้อง  ลำบาก   
พอ ออก มา แล้ว ก็ ลำบาก อีก เยอะแยะ เลย  มี แต่ เรื่อง ลำบาก   
แท้จริง แล้ว คน แต่ละ คน มี กรรม ของ ตน เอง  มี กรรม ของ ตัว เอง ทั้งนั้น เลย 
หน้าที่ เรา ก็ คือ  เรา ต้อง พัฒนา ใจ ของ เรา ให้ ได้   
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ใน ขณะ เดียวกัน เรา ก็ ทำ หน้าที่ ของ แม่  ไม่ ใช่ ว่า ละเลย   
ให้ โอกาส แล้ว  อบรม แล้ว  ลงโทษ ก็ แล้ว  อะไรๆ  ก็ แล้ว นะ   
สุดท้าย ก็ อุเบกขา   
พ่อ แม่ มีหน้า ที่ เป็น พรหม ของ ลูก   
ไม่ ใช่ มี แค่ เมตตา  กรุณา  หรือ มุทิตา  อย่าง นั้น หมู นะ   
เมตตา  กรุณา  มุทิตา นั้น ง่าย   
พอ ถึง อุเบกขา นี้ ยาก แล้ว  ถ้า ไม่ มี สติ ไม่ มี ปัญญา จริงๆ  อุเบกขา ไม่ ได้   
พระ พรหม ก็ จะ ตก สวรรค์ แล้ว ตอน นี้ นะ

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช

สารบัญ 
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บท ที่ สิบสี่

เทวนิทร์ วรมนัตบ์รรทม ตืน่ ขึน้ มาก ลาง ดกึ แลว้ ไม่ อาจ ขม่ พระ เนตร ให้ บรรทม หลบั 
ลง ไป ได้ อีก  ลุก ขึ้น มา ประทับ นั่ง มอง ออก ไป นอก กระโจม เห็น ศรี ราม เดิน ผ่าน หลังจาก 
เสร็จ ธุระ จาก การ ไป รักษา คนไข้ใน ขบวน  พระ โอรส จึง รับสั่ง เรียก ให้ สหาย เข้า มา เป็น 
เพื่อน สนทนา ใน ยาม ดึก 

“ทูล ฝ่า บาท  เหตุ ไฉน จึง ยัง ไม่ บรรทม ” 

ศรี ราม ถาม ด้วย ความ แปลก ใจ 

“เรา นอน ไม่ หลับ  เจ้า ล่ะ ไป ทำ อะไร มา ” 

เจ้า ชาย ทอด ถอน พระทัย แล้ว เอ่ย ถาม 

“ขา้พระ องค์ ไป ดู อาการ ท่าน ลุง นิพนธ ์มา เมื่อ ครู่ พะ ย่ะ คะ่ แก ป่วย หนัก มา ได้ หลาย 
เพลา แล้ว  แต่ ไม่ ยอม บอก  ต้อง ให้ อาการ ทรุด หนัก จน ลูก หลาน มา ตาม ข้าพระ องค์ 
กลางดกึ เลน่ เอา จดัหา หยกูยา กนั วุน่วาย … เมือ่ ครู่ พระ โอรส ทรง บน่ วา่ บรรทม ไม่ หลบั 
เรียก ข้าพระ องค์ มา เพราะ ต้องการ ยา ตำรับ ใด หรือ พระเจ้า ข้า ” 

ศรี ราม ทำ ตีหน้า ซื่อ หยอกเย้า เล่น  องค์ เทวินทร์ กลับ รับสั่ง จริงจัง 

“เก็บ ตำรับ ยา ของ เจ้า ไป เสีย ให้ ไกล  เรา เพียง อยาก ได้ เพื่อน ปรับทุกข์ ” 

“ทรง เป็น ทุกข์ ด้วย เรื่อง อัน ใด หรือ พะ ย่ะ ค่ะ  หาก ให้ ข้าพระ องค์ ทำนาย …  คง มิ ใช่ 
เรื่อง ความ รัก ” 

“เจ้า มัก ทำนาย สิ่ง ใด ไม่ เคย พลาด ” 

“กับ หญิง สาว ชาว บ้าน นาม ว่าว ตี นั้น หรือ พระเจ้า ข้า ” 

“ใช่  เรา รัก นาง ”
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ของ อีก ฝ่าย เลย หรือ ภา วิณีดู ออก ว่า พระ ธิดา องค์ น้อย ของ เธอ กำลัง วุ่นวาย พระทัย แต่ 
ก็ แกล้ง ไม่ รู้ ไม่ เห็น ทำเป็น ซักไซ้ 

“เพียง แต่ อัน ใด เพคะ ” 

“เปล่า …  ไม่ มี อัน ใด ” 

ช่าง ไม่ รู้ ใจ ฉัน เสีย เลย …เจ้า หญิง น้อย พระทัย อยู่ ใน ความ มืด 

“ไม่ มี อัน ใด ก็ดี แล้ว  บรรทม เสียเถิด เพคะ  ดึก แล้ว ” 

ภา วิณียิ้ม เย็น อย่าง เอ็นดู แล้ว ตัดบท  ยิ่ง ทำให้ เจ้า หญิง น้อย พระทัย หนัก ยิ่ง ขึ้น กว่า 
เดิม  ข่ม ตาน อนใน ความ มืด แล้ว พลัน สดับ เสียง ประหลาด อยู่ ไม่ ไกล 

“ภาวิณี  ได้ยิน ไหม ” 

“มี อะไร อีก เพคะ ” 

“ฉัน ได้ยิน เสียง แมว ร้อง ” 

“อย่า ล้อ เล่น สิ เพคะ  แมว ที่ไหน จะ มา อยู่ กลาง ป่า ” 

“ฉัน ได้ยิน จริงๆ นะ  เธอ เงี่ยหู ฟัง สิ ” 

เมื่อ เงี่ยหู ฟัง จึง ได้ยิน เสียง แหง่ วหง่าว อย่าง ลูก แมว ร้อง ดัง พระ ธิดา ตรัส  ภา วิณีลุก 
ขึ้น จุด ตะเกียง ตาม เจ้า หญิง ที่ ออก ไป ชะโงก ดู หน้า กระโจม  เห็น ว่า ไม่ มี ผู้ ใด จึง เดิน ตาม 
ออก ไป จน พบ ที่มา ของ เสียง  สัตว์ ที่ ร้อง ครวญคราง มี ลำ ตัว เท่า แมว ขนาด กลาง และ มี 
หางยาว ลาก ดิน  ลาย ขน พาด ผ่าน ลำ ตัว สี ออก น้ำตาล ดำ สลับ ขาว  กับ ลักษณะ ของ ขา 
และ เท้า ดู แข็งแรง และ มี แผง ขน ปกคลุม โดย ตลอด  แท้จริง แล้ว มิ ใช่ ลูก แมว ที่ไหน  แต่ 
เป็น ลูกเสือ ลายพาดกลอน ใน ป่า ที่ พลัด หลง กับ แม่ เข้า มา ใน ขบวน  ครั้น พอ เห็น คน เดิน 
มา ก็ กระโดด หลบ หาย วับ ไป ทาง กระโจม อีก ด้าน 

จันทราวตีติดตามไปโดยไม่ฟังเสียงภาวิณีที่ร้องห้าม… 
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รู้เฉพาะตน

เจริญ สติ เพื่อ ฆ่า ตัว ตาย

กรณี เฉพาะ ตน ของ  –  KC  Tay
อาชีพ  –  นักศึกษา ปริญญา โท
ลักษณะ งาน ที่ ทำ  –  กำลัง ทำ วิทยานิพนธ์ เกี่ยว กับ มุม มอง เปรียบเทียบ ทาง ศาสนา

 

คำ ถาม แรก – ตาม มมุ มอง ของ พทุธ ศาสนา เหน็ การ ฆา่ ตวั ตาย เปน็ เรือ่ง ผดิ หรอื ถกู? 
ใน เมื่อ พุทธ ศาสนา ให้ เจริญ สติ เพื่อ ยุติ การ เวียน ว่าย ตาย เกิด  ซึ่ง เท่ากับ เป็นการ ลา 
จาก ญาติ พี่น้อง ไป จน ชั่วนิรันดร์ หาก เชื่อ เรื่อง ชาติ หน้า การ ฆ่า ตัว ตาย ตาม ปกติ ยัง 
มี โอกาส เกิด ใหม่ มา เจอ ญาติ พี่น้อง อีก  แต่ การ ฆ่า ตัว ตาย จาก สังสารวัฏ คือ จบ แล้ว 
จบ เลย  มิ เป็น เรื่อง ใหญ่ กว่า กัน หรอก หรือ? 

มุม มอง ตั้งต้น ของ คุณ  คือ  การ มี ญาติ พี่น้อง เป็น สิ่ง ดี  การ พราก จาก ญาติ พี่น้อง 
เป็น เรื่อง น่า เศร้า โศก อาลัย  จึง กลาย เป็น ประเด็น คำ ถาม ที่ ว่า  ‘การ ฆ่า ตัว ตาย ผิด หรือ 
ถูก?’

เมื่อ มอง อย่างไร ก็ ยึด อยู่ อย่าง นั้น  แล้ว ก็ จะ ต้อง อยู่ กับ ความ เป็น เช่น นั้น  เช่น กรณี 
นี้ ยึด ว่า ตาย แล้ว เกิด ใหม่ เพื่อ มา พบ ญาติ เป็น ของดี  ก็ ต้อง เกิด ใหม่ อยู่ ร่ำไป  ทั้งนี้ ก็ ด้วย 
อาการ ที่ จิต ยึด  จิต ห่วง  จิต อาลัย นั่นเอง

เนือ้หา ของ พระ พทุธ ศาสนา เปน็ ไป ตาม มมุ มอง ของ พระพทุธเจา้ ทา่น ไม ่เริม่ จาก การ 
มอง โลก นอก ตัว  ไม่ สนใจ ว่าการ ร่วม อยู่ หรือ ลา จาก ญาติ พี่น้อง เป็น เรื่อง ดี หรือ ไม่ ดี  ไม่ 
ตัดสิน ด้วย ซ้ำ ว่าการ ฆ่า ตัว ตาย เป็น เรื่อง ผิด หรือ ถูก ทว่า มอง เข้า มา ใน ความ เป็น มนุษย์ 
ด้วย โจทย์ สำคัญ สูง สุด คือ  กาย ใจ นี้ มี อยู่  นับ เป็น ทุกข์ หรือ เป็น สุข กัน แน่?

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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พระพุทธเจ้า จะ ยัง ไม่ ตัดสิน  และ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง จะ ยัง ไม่ ประกาศ ว่า  กาย ใจ นี้ 
เป็น ทุกข์ หรือ เป็น สุข  ตราบเท่า ที่ ท่าน ยัง ไม่ ค้น พบ ว่า บรม สุข เป็น อย่างไร

ผล ปรากฏ ว่า เช้าตรู่ ของ วัน ที่ ท่าน ตรัสรู้ แจ้ง แทง ตลอด  ท่าน พบ ว่า มี อะไร อีก 
อย่างหนึ่ง  คือ  ‘นิพพาน ’  เป็น ข้อ เปรียบเทียบ ได้ อย่าง ดี ว่า  มี  ‘สิ่ง อื่น ’  ที่ ดี กว่า 
กายใจนี้

เหตุ ที่ สรุป ได้ เช่น นั้น เพราะ อะไร?  เพราะ นิพพาน เป็น ของ จริง  ไม่ เลอะ เลือน ไป 
บริสุทธิ์ ไร้ สิ่ง ปรุง ประกอบ ให้ เกิด การ บีบคั้น ไป สู่ ความ แตกดับ  ไม่ มี การ อุบัติ  ไม่ มี 
การจบสิ้น  ไม่ มี ใคร มา  ไม่ มี ใคร ไป

ผู้ ที่ รู้จัก นิพพาน อันเป็น บรม สุข  ย่อม เห็น ชัด ว่า กาย ใจ อย่าง นี้ เป็น ทุกข์  เพราะ 
เทยีบกนั แลว้ ตอ้ง ถอืวา่ กาย ใจ เปน็ ของ ปลอม ดำรง อยู ่ครู ่หนึง่ แลว้ เลอะ เลอืน ไป กลาย 
เปน็ อืน่ จาก สภาพ ที ่ปรากฏ อยู ่ปรงุ ประกอบ ขึน้ เหมอืน หุน่ กล ที ่ชิน้ สว่น ตา่งๆ มา ประชมุ 
คุม รูป ได้ เพียง ชั่วคราว  ตอน เกิด ก็ ร้องไห้ แสดง ความ ทุกข์  ตอน เจ็บไข้ ได้ ป่วย ก็ ร้อง 
โอดโอย แสดง ความ ทุกข์  ตอน ตาย ก็ ร้อง ครวญคราง แสดง ความ ทุกข์

แม้ ตอน มี ชีวิต  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน ตาม ปกติ  ปาก ไม่ ร้อง  แต่ ท้อง ก็ ร้อง อยู่ เรื่อยๆ 
ต้อง หุง หา ข้าว ปลา ใส่ ท้อง วัน ละ หลาย รอบ  แสดง ว่า ทุกข์ อยู่ ตลอด เหมือน กัน

ตัว คุณ ก็ เป็น ทุกข์ ญาติ ของ คุณ ก็ เป็น ทุกข์  ตาย ดี ก็ เป็น ทุกข์  ฆ่า ตัว ตาย ก็ เป็น ทุกข์ 
ต่อ เมื่อ ไม่ ต้อง เกิด  ไม่ ต้อง เจ็บ  ไม่ ต้อง ตาย  ไม่ ต้อง หิว กระหาย เลย  แบบ นิพพาน แท้ 
นั่นแหละ  จึง จะ เป็น สุข

ถ้า คุณ ไป นิพพาน ได้  หรือ ถ้า คุณ ช่วย ให้ ญาติ ไป นิพพาน ได้  นั่นแหละ จึง จะ พบ 
ของจริง ด้วย กัน  ไม่ ต้อง ตาย จาก กัน ไป จน ชั่ว กาล ปา วสา น

ย้อน กลับ มา ถึง คำ ถาม ที่ ว่า  ‘ผิด หรือ ถูก ถ้า ฆ่า ตัว ตาย?’  คำ ตอบ โดย สรุป คือ ผิด ถ้า 
จิต เศร้าหมอง เพราะ พระพุทธเจ้า ตรัส ว่า เมื่อ ตาย โดย จิต เศร้าหมอง อยู่ ทุคติ ย่อม เป็น 
ที่ คาด หมาย ได้ สถาน เดียว
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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 สิบสาม
ขึ้นหกค่ำ เดือนเก้า 

ล่วงเข้ากลางดึก ในขบวนของนครราชคฤห์ ที่ขอบชายแดนแคว้นวัชชี

ใน กระโจม ที่ พัก ของ เจ้า หญิง และ ภาวิณี  ขณะ ที่ สมาชิก คน อื่น ใน คาราวาน พา กัน 
หลบั ใหลลมื ตืน่ จนั ทราว ต ีกลบั นอน ลมืตา คา้ง พลกิ ตวั ไป มา อยู ่นานสองนาน จงึ กระซบิ 
เรียก เพื่อน หญิง ที่นอน นิ่ง อยู่ ใกล้ๆ 

“ภาวิณี …วัน นี้ วัน ที่ เท่า ไหร่แล้ว ”  องค์ หญิง รำพึง ถาม  ภา วิณีสบ เนตร คู่ งาม แม้ 
ยาม มืด  เห็น แวว ไหว ระริก ก็ พอ เดา พระทัย ได้ ขยับ ตัว นอน ตะแคง หัน หน้า เข้า มา ใกล้ 
แล้ว จึง ตอบ 

“ขึ้น หก ค่ำ เดือน เก้า  นับ ถอยหลัง ก็ เหลือ อีก เก้า วัน เพคะ  เมื่อ ถึง คืน พระ จันทร์ 
วันเพ็ญ  ข้าพระ องค์ และ เหล่า องครักษ์ ต้อง ทำ ตาม หน้าที่ พา พระ ธิดา กลับ นคร 
สาวัตถี”

“นี่ เวลา ผ่าน ไป เร็ว ขนาด นี้ เชียว หรือ ” 

“เพคะ  ครั้ง นี้ จะ ทรง ดื้อดึง ไม่ ได้ แล้ว ” 

“ฉัน ไม่ ได้ ดื้อดึง  เพียง แต่ …” 

พระทยั ลอย ละ ลอ่ง ไป ถงึ เจา้ ชาย ใน กระโจม ฝัง่ โนน้ จะ ทรง ทราบ ไหม วา่ อกี ไม ่กี ่วนั 
หญงิ สาว ชาว บา้น ก ็ตอ้ง จาก พระองค์ ไป แลว้ นี ่จะ ตอ้ง จาก กนั โดย ตา่ง ฝา่ย ตา่ง ม ิทนั รู ้ใจ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ฉนั เลือ่น สายตา หน ีจาก จอ ท ีว ีลกูคา้ ที ่คอย ควิ ไม ่กี ่คนใน ตอน แรก กลบั ทว ีจำนวน ขึน้ 
เป็น เท่าตัว ทอ้ง ฉนั เริ่ม สง่เสียง ประท้วง...เมือ่ มอง ไป ยงั โตะ๊ อืน่ๆ ก็ ชกั ผดิสงัเกต เพราะ 
คน มา ทีหลัง ฉัน หลาย คน ได้ อาหาร แล้ว 

“เจ๊...ข้าว ผัด กระ เพรา ได้ หรือ ยัง ”  ฉัน ร้อง ถาม

“คอย คิว อีก สอง คน  ขอ ทำ ราด หน้า ก่อน ”  แก ร้อง บอก กลับ มา

ไม่ ได้ เจตนา จะ จับผิด  แต่ เห็น ชัดเจน ว่า ราด หน้า ถูก ยก ไป ให้ คน ที่มา ใหม่ จริงๆ

“ถ้า ยัง ไม่ ได้ ทำ ก็ ไม่ ต้อง แล้วเจ๊ ”   ฉัน บอก  แล้ว ลุก เดิน ออก จาก ร้าน...

แบบ ทดสอบ ที่ สาม...อภัย ได้ ไหม? 

หาก เปรียบ กับ ที่ ผ่าน มา  แบบ ทดสอบ นี้ น่า จะ เป็น ข้อ ที่ ง่าย ที่สุด  คำ พูด ที่ บอก กับ 
คน ขาย อาหาร และ การก ระ ทำ ของ ฉัน  ตอบ แบบ ทดสอบ ไป แล้ว ว่า      “ไม่ อภัย ”

มนุษย์ เคย ชิน...กับ การ มอง ออก ไป ข้าง นอก  แล เห็น ความ ผิด พลาด บกพร่อง ของ 
ผู้ อื่น  ก่อน จะ เห็น ความ ผิด พลาด ของ ตน เสมอ...และ การ เปลี่ยน ความ เคย ชิน ของ คน 
นั้น...มิ ใช่ เรื่อง ง่ายๆ...

ฉัน นึกถึง ถ้อยคำ ของ ตัว เอง  ใน หนังสือ เล่ม หนึ่งซึ่ง เคย บอก แก่ ผู้ อ่าน!!!

(อ่าน ตอน จบ ต่อ ฉบับ หน้า...)
 สารบัญ 
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แลว้ อะไร บา้ง ที ่ทำให้ จติ เศรา้หมอง กอ่น ตาย? จติ ของ คน เรา เศรา้หมอง ได้ ดว้ย เหตุ 
๒  ประการ  คือ 

๑)  กรรม ชั่ว ที่ สั่งสม มา ปรากฏ เป็น นิมิต เตือน ให้ สะดุ้ง หวั่นไหว
๒)  เศร้า โศก อาลัย ด้วย ความ ผูก ใจ กับ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง

กรณี ของ คน ฆ่า ตัว ตาย จะ มี จิต เศร้าหมอง ตาม ข้อ  ๒  เป็น ส่วน ใหญ่  และ มี ไม่ น้อย 
ที่ ข้อ  ๑  เข้า มา ผสมโรง ด้วย  โดย มาก จึง ต้อง ตกต่ำ  คง ไม่ มี ใคร บอก ว่าการ ต้อง ตกต่ำ 
ลง  การ ต้อง เป็น ทุกข์ มาก ขึ้น  คือ ทาง ที่ ถูก  ทาง ที่ ดี  ทาง ที่ ควร ชอบใจ

ส่วน การ เจริญ สติ จน ทิ้ง อุปาทาน ว่า กาย ใจ เป็น ตัว ตน ได้ สำเร็จ  ไม่ ต้อง กลับ มา เกิด 
ไม่ ต้อง มา มี ญาติ พี่น้อง อีก นั้น  จิต ผ่องแผ้ว แน่นอน  เพราะ นับ แต่ เป็น พระ อรหันต์  จิต 
ไม่ มี ทาง เศร้าหมอง ด้วย เหตุ อันเป็น อกุศล ได้ อีก  สว่าง แล้ว สว่าง เลย  และ เมื่อ จิต ดวง 
สุดท้าย ดับ  ก็ ไม่ มี จิต ใน ภพ อื่น อุบัติ ขึ้น สืบ ต่อ อีก

สิ่ง ที่ แต่ละ คน ทิ้ง ไป ใน ยาม ตาย  สำหรับ คนๆนั้น แล้ว นะ ครับ  ไม่ ใช่ ญาติ ไม่ ใช่ เชื้อ 
อะไร หรอก  แต่ละ คน แค่ ทิ้ง สภาพ ทุกข์ แบบ หนึ่ง  ไป สู่ สภาพ ทุกข์ อีก แบบ หนึ่ง  มี แต่ 
พระ อรหันต์ เท่านั้น  ที่ ทิ้ง สภาพ ทุกข์ ใน รูป แบบ สุดท้าย  ไป สู่ บรม สุข อัน ยั่งยืน ถาวร

สรุป คือ ถือว่า นัก เจริญ สติ ตั้งใจ ทิ้ง ทุกข์  ทิ้ง อุปาทาน  ไม่ มี ใคร ตั้ง เจตนา ไว้ ว่า จะ ฆ่า 
ตวั ตาย หน ีญาต ินะ ครบั ใน สงัสารวฏั ไม ่ม ีใคร เปน็ ญาต ิใคร จรงิอยู ่แลว้ ชาต ินี ้เปน็ พอ่ แม ่
พี่น้อง รัก กัน ปาน จะ กลืน  ยัง ไม่ทัน ข้าม ชาติ ยัง ทะเลาะเบาะแว้ง  แตกแยก ไป เป็น ศัตรู 
กัน ได้  แล้ว นับประสา อะไร กับ การ เกิด ชาติ ใหม่  จะ เป็น อะไร ได้ แค่ ไหน อีก ก็ ไม่ รู้

กรรม คอื แดน เกดิ กรรม คอื เผา่พนัธุ์ พวก เรา ทกุ คน ม ีกรรม ของ ตวั เอง เปน็ ญาตสินทิ 
ทีส่ดุ เพยีง คน เดยีว นอกเหนอื จาก นัน้ เปน็ เพยีง คน อืน่ ทีม่า พบ กนั ชัว่ ครู ่แลว้ ตอ้ง จาก ลา 
แบบ ต่าง คน ต่าง ไป  ตาม เส้นทาง กรรม ที่ ทำ กัน มา เท่านั้น  พระพุทธเจ้า เรียก ผู้ เข้าถึง 
นิพพาน ว่าเป็น ผู้ สามารถ ดับ กรรม  ไม่ ต้อง เสี่ยง ทุกข์ เสี่ยง สุข เพราะ กรรม อัน ทำ ด้วย 
ความ ไม่ รู้ อีก แล้ว
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คำ ถาม ที ่สอง – จะ แนใ่จ ได ้อยา่งไร วา่ ไป ถงึ นพิพาน แลว้ ไม ่ตอ้ง เปน็ ทกุข ์อกี ไม ่ตอ้ง 
กลับ มา เวียน ว่าย ตาย เกิด อีก?

เหล่า พระ อรหันต์ ทั้ง ใน อดีต และ ปัจจุบัน ท่าน กล่าว ตรงกัน  คือ ความ รู้สึก คล้าย ถูก 
ตัด มือ ทิ้ง ไป แล้ว  มือ งอก ออก มา ยึด จับ อะไร ให้ หนัก ไม่ ได้ แล้ว  ก็ ย่อม รู้ เฉพาะ ตน ว่า ไม่ 
อาจ ยึดถือ อะไร ให้ หนัก ได้ อีก แล้ว ก็ เมื่อ ภพ ที่ อยู่ ตรง หน้า ยัง ไม่ ยึด ตาย แล้ว จิต จะ ยึด 
ภพ อื่น ไหน ได้ อีก?

พวก ท่าน รู้ความ จริง นี้ ก่อน ตาย ไม่ ใช่ ตาย แล้ว ค่อย รู้ แม้ คุณ ยัง ไม่ เป็น พระ อรหันต์ 
แต่ ถ้า ฝึก เจริญ สติ ไป ก็ ย่อม เห็น ได้ ว่า แม้ ยัง มี มือ อยู่ ก็ ไม่ ยึด แน่น ไม่ จับ แน่น เหมือน เมื่อ 
ก่อน  วาง อะไร ได้ ก็ รีบ วาง  ปล่อย อะไร ได้ ก็ รีบ ปล่อย  นี่แหละ ของ จริง ที่ เห็น ประจักษ์ 
ได้ เฉพาะ ตน  ใกล้ เคียง กับ พระ อรหันต์ กว่า ปุถุชน คน ธรรมดา ที่ ไม่ ได้ รับ การ ชี้แนะ จาก 
พระพุทธเจ้า ครับ
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นึกถึง ข่าว ใน หน้า หนังสือพิมพ์ ขึ้น มา ทันที ที่ แค่ ขับ รถ ปาด หน้า ก็ ลง มา ยิง กัน ตาย...
เพิ่ง เข้าใจ นาที นี้ เอง ว่า...มัน เป็น ไป ได้  เจ้า รถ เก๋ง ไร้ มารยาท แล่น ลิ่ว ลับ หาย ไป แล้ว  ทิ้ง 
ไว้ แต่ ความ เปรอะ เปื้อน และ ก้อน โทสะ ที่ อัด แน่น อยู่ กลาง อก

แบบ ทดสอบ ที่ สอง กับ โจทย์ เดิม  ให้อภัย ได้ ไหม?

ฉนั นกึถงึ พยาบาล คน ที ่ไม่ ใสใ่จ จะ ฟงั หรอื ตอบ คำ ถาม ใคร นกึถงึ เจา้ของ รถ เกง๋ ที ่ไม่ 
มีแก่ใจ แม้แต่ จะ เอ่ย ปากขอ โทษ  สุดท้าย นึกถึง เรื่องราว ของ น้า ต้อย กับ แม่...

ฉัน ลาก ลม หายใจ เหยียด ยาว ก่อน บอก ตัว เอง ว่า...  “อภัย ”

12.30  นาฬิกา

ร้าน อาหาร ตาม สั่ง ที่ ฉัน เลือก เข้า มา นั่ง  ดู สะอาด สะอ้าน พอใช้  ที่ สำคัญ คือ...คน 
นั่ง คอย คิว มี ไม่ มาก นัก ฉัน สั่ง ข้าว ผัด กระ เพรา ไม่ เอา ไข่ดาว เพราะ คิด ว่า มัน คง ช่วย ร่น 
เวลา ใน การ ทำให้ สั้น ลง ได้

ฉัน หยิบ หนังสือพิมพ์ มา อ่าน ระหว่าง รอ...  ข่าว ลอบ ยิง  ฆ่า ราย วัน และ วาง ระเบิด 
ใน สาม จังหวัด ชาย แดน ภาค ใต้ ยัง ครอง หน้า หนึ่ง  รอง ลง มา คือ ข่าว การเมือง  ฉัน ไล่ 
สายตา ผา่นๆ เนือ้ ขา่ว ที ่ประณาม การ ทำ งาน ของ รฐับาล ซึง่ ถกู แตง่ตัง้ เขา้ มา กอ่น เลือ่น 
สายตา มายัง ภาพ นาย ทหาร ที่ ประสบ เคราะห์ กรรม  กรอบ ล่าง มี ข่าว ผู้คน เหยียบ กัน 
ตาย ใน วัน เปิด จองเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์  ฉัน พับ หนังสือพิมพ์ วาง คืน ที่ ด้วย ไม่ อยาก หดหู่ 
ไป มาก กว่า นั้น...

ท ีว ีที ่มมุ หอ้ง ของ รา้น อาหาร ถา่ยทอด ภาพ นกั รอ้ง ลกูทุง่ สาว ใน เครือ่ง แตง่ กาย โชว ์
เรอืน รา่ง กำลงั โยก สา่ย ใน ลลีา ยัว่ยวน ประกอบ เพลง แบบ สอง แง ่สามงา่ม มนั ชา่ง แตก 
ต่าง กับ ภาพ การ ฆ่า ราย วัน ใน หน้า หนังสือพิมพ์  เหมือน อยู่ กัน คนละ โลก แต่ ก็ นั่น ละ...
ชีวิต ย่อม ขับเคลื่อน ของ มัน ต่อ ไป  ไม่ ว่า จะ เกิด อะไร ขึ้น บน โลก ใบ นี้...
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แสง วูบ แล้ว เลื่อน สายตา หลบ  แต่ ก็ ทัน ได้ เห็น ความ ละอาย และ อึดอัด ใจ ใน ดวงตา คู่ 
นั้น

ฉัน แตะ แขน แก แผ่ว เบา  ปาก ก็ ชวน คุย ถาม อาการ ไป เรื่อย  ไม่ มี อะไร ใน ใจมา กไป 
กว่า ความ รู้สึก เห็นใจ  เข้าใจ และ สงสาร  มัน เหนื่อย หนัก น้อย อยู่ หรือ...  ที่ คน เรา ต้อง 
แบก ความ อาฆาต  พยาบาท  ผ่าน กาล เวลา มา ถึง ยี่สิบ กว่า ปี  ทั้งที่ การ อภัย ให้ กัน อาจ 
จะ ง่าย ยิ่ง กว่า นั้น...

ครู่ หนึ่ง น้า ต้อย ก็ เอ่ย ขึ้น มา...

“แม่ แก มา ที่ นี่...”

ฉัน นิ่ง อึ้ง ไป ชั่ว ขณะ  เข้าใจ ว่า แก คง สับสน เพราะ สมอง ถูก กระทบกระเทือน

“ไม่ มา หรอก  แม่ตาย ไป ตั้ง หลาย ปี แล้ว ”

“มา...แม่ แก มา ที่ นี่  มา เยี่ยม...บอก ให้ หาย เร็วๆ  คุย กัน ตั้ง นาน ”  น้า ต้อย ย้ำ 

คราว นี ้ฉนั ไม่ คา้น แก อกี...ความ คดิ บาง อยา่ง ผา่น วาบ เขา้ มา เมือ่ ใจ เปน็ ผู ้ผกู ใจ นัน้ 
ก็ ต้อง เป็น ผู้ ปลดปล่อย  คลี่คลาย ให้ ตัว เอง  ฉัน ไม่ เสียใจ ที่ ได้ มา เยี่ยม น้า ต้อย  เมื่อ มอง 
หนา้ แก...ฉนั ก ็มอง เหน็ ใบหนา้ แม่ และ ตวั เอง ซอ้น อยู่ ใน นัน้  เรา ตดัขาด กนั ได้ จรงิ หรอื...
ไม่ มี ใคร เปลี่ยน ประวัติศาสตร์ ได้ ว่า เรา คือ เลือดเนื้อ ที่ เชื่อม ต่อ ถึงกัน      แม้ ว่า แม่ จะ ไม่ มี 
ชีวิต อยู ่เพื่อ อภัย ให้ ใคร ได้ อีก  แต่ ฉัน เชื่อ ว่า...ความ พยาบาท ได้ ถูก ตัดขาด ลง แล้ว...ใน 
วัน นี้...ด้วย ใจ ของ น้า ต้อย เอง

12.00  นาฬิกา

เมือ่ ออก จาก โรง พยาบาล ฉนั เดนิ ลดัเลาะ ไป ตาม แนว ฟตุ บาท รถ เกง๋ ส ีดำ แลน่ ปราด 
มา อย่าง รวดเร็ว  ล้อ ข้าง หนึ่ง เหยียบ น้ำ ใน แอ่ง ที่ แช่ ขัง บน พื้น ถนน  มัน แผ่ กระจาย เป็น 
ริ้ว ตาม วง ล้อ ที่ หมุน ผ่าน  แล้ว สาด พรวด เข้าใส่ ฉัน ซึ่ง ไม่ทัน แม้แต่ จะ หลบ 
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บรรลุ ธรรม ขณะ ติด คุก ได้ ไหม

กรณี เฉพาะ ตน ของ  –  กมล
อาชีพ  –  ผู้ คุม นักโทษ
ลักษณะ งาน ที่ ทำ  –  ดูแล นักโทษ  อาสา นำ หนังสือ  ซี ดี  และ สื่อ ธรรมะ เข้า ห้องสมุด 
เรือนจำ  ตลอด จน แจกจ่าย นักโทษ ที่ รู้จัก คุ้นเคย

 

คำ ถาม แรก  –  ผม พยายาม ระลึก รู้ กาย ใจ อยู่ เรื่อยๆ  ชีวิต มีค วาม สุข มาก ขึ้น  จาก 
เดิม ที่ จำเจ กับ งาน แบบ เดิมๆ ก็ เหมือน มี อะไร ให้ ทำ มาก ขึ้น เป็น สุข ขึ้น กว่า เดิม แต่ 
ก ็ไม ่รูส้กึ วา่ ตวั เอง กา้วหนา้ นกั อยาก ถาม วา่ เรา จะ วดั ความ กา้วหนา้ จาก อะไร ที ่รูส้กึ 
ว่าเป็น สุข มาก ขึ้น นี้ ใช่ ไหม?

การ จะ มีค วาม สุข กับ ชีวิต มาก ขึ้น หรือ น้อย ลง  เรา ใช้ เป็น เครื่อง วัด ความ เจริญ ขึ้น 
ของ สติ ไม่ ได้  เพราะ บางที แค่ เปลี่ยน มุม มอง บาง อย่าง  ทำให้ ยิ้ม เก่ง ขึ้น  เท่านั้น ก็ เป็น 
สุข ขึ้น แล้ว  แต่ ที่ คุณ บอก ว่า เหมือน มี งาน ทาง ใจ ให้ ทำ มาก ขึ้น  และ งาน ทาง ใจ ใน ที่ 
นี้ ก็ คือ ระลึก รู้ กาย ใจ อยู่ เรื่อยๆ  สะท้อน ว่า สะท้อน ว่าความ สุข ที่ เกิด ขึ้น มา จาก สติ 
แบบ พุทธ  ไม่ ใช่ สุข จาก การ ที่ สิ่งแวดล้อม เปลี่ยน ไป  และ ไม่ ใช่ สุข จาก การ เปลี่ยน 
วิธี คิด แบบ โลกๆด้วย

นัก เจริญ สติ ที่ ยัง ต้อง ทำ งาน ทาง โลก นั้น  ส่วน ใหญ่ จะ มา แนว เดียวกัน  คือ เป็น สุข 
กับ การ รู้จัก ดู โลก ภายใน เสีย บ้าง  แตก ต่าง จาก เมื่อ ตั้ง ที่ เอาแต่ ดู โลก ภายนอก ท่าเดียว 
ทว่า จุด มุ่งหมาย สูง สุด ของ การ เจริญ สติ ไม่ ใช่ แค่ เอา สุข เป็น ที่ ตั้ง  แต่ เป็นการ เอา 
มรรค เอา ผล เป็น ธงชัย  นัก เจริญ สติ ส่วน ใหญ่ จึง ไม่ รู้สึก พอใจ ที่ เหมือน ย่ำ อยู่ กับ ที่ 
หลาย เดือน หรือ หลาย ปี  แม้ จะ ยัง เป็น สุข เหมือน เมื่อ ช่วง เริ่ม ฝึก เจริญ สติ  ก็ หมด 
ความ ยินดี ยินร้าย เสีย แล้ว
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สรปุ คอื ใน เบือ้งตน้ นัน้ ความ สขุ โดย รวม ทีม่า กขึน้ นบั เปน็ รางวลั เบือ้งตน้ ที ่นา่ พอใจ 
กับ ทั้ง เหมือน เครื่องหมาย บอก ว่า เรา น่า จะ มา ถูก ทาง ไม่ ใช่ ยิ่ง เจริญ สติ ยิ่ง เป็น ทุกข์ กว่า 
เกา่ แต ่ขณะ เดยีวกนั ทศิทาง ไป สู ่มรรค ผล ก ็บอก เรา วา่ ตราบ ใด ที ่ยงั ทิง้ อปุาทาน วา่ กาย 
ใจ เป็น ตัว เรา ไม่ ได้  ตราบ นั้น ยัง ไม่ ถึง  หรือ ไม่ เฉียด ใกล้ จุดหมาย แต่ อย่าง ใด

ประสบการณ์ ภายใน ที่ เห็น กาย ใจ ไม่ ใช่ ตัว ตน นั้น  แตก ต่าง กัน ไป  บาง คน เริ่ม จาก 
การ รู้สึก ว่า กาย ที่ ขยับ อยู่ สัก แต่ เป็น ท่อน กระดูก  ท่อน หิน  ท่อน ฟืน  บาง คน ก็ เริ่ม จาก 
การ รู้สึก ว่า จิต ของ ตน เดี๋ยว ฟุ้ง เดี๋ยว สงบ เอา แน่ ไม่ ได้

ตัว ชี้ วัด ความ ก้าวหน้า จึง ต่าง กัน ไป ด้วย  ถ้า เห็น อย่าง ที่ กล่าว มา บ่อย ขึ้น  เห็น 
เป็น ปกติ มาก ขึ้น  หรือ กระทั่ง เห็น ง่ายดาย แจ่มแจ้ง ขึ้น  ก็ นับ เป็นความ ก้าวหน้า ของ 
นักเจริญสติ คน นั้นๆ

แต่ มาตร วัด ที่ นัก เจริญ สติ มัก ไม่ นำพา  คือ ปฏิกิริยา ทาง ความ คิด  ทาง คำ พูด  และ 
ทางการ กระทำ ใน ชีวิต ประจำ วัน นี่แหละ ครับ  อัน ที่จริง แล้ว สติ ระหว่าง วัน เป็น 
ตัวตัดสิน ที่ สำคัญ มาก  เพราะ บอก กับ เรา ได้ ตรงๆ ว่า จิต ของ เรา ยึด มั่น ถือ มั่น  หรือ 
ยัง มี แรงดึงดูด  หรือ ยัง มี แรง ผลัก ไส มาก น้อย เพียง ใด

ฉะนัน้ นอกจาก ประสบการณ์ ภายใน แลว้ ก ็ให ้ด ูที ่คณุ โตต้อบ กบั โลก ภายนอก ดว้ย 
เช่น  ใน สถานการณ์ หนึ่งๆ...

๑)  ถ้า เคย ลงมือ ลง ไม้  เดี๋ยวนี้ ยั้ง มือ ทัน ไหม?
๒)  ถ้า เคย พลั้งปาก ด่า  เดี๋ยวนี้ ยั้ง ปาก ทัน ไหม?
๓)  ถ้า เคย คิด สาป แช่ง  เดี๋ยวนี้ ยั้ง ความ คิด ทัน ไหม?

ผู ้ที ่เจรญิ สต ิอยา่ง ได ้ผล นะ ครบั จติ จะ ม ีอาการ ครา้น จะ รบั ใช ้กเิลส แบบ เดมิๆ เมือ่ 
เกิด เรื่อง ขึ้น มา ใจ จะ ไม่ อยาก ลง ไม้ ลงมือ ไม่ อยาก ด่า ไม่ อยาก คิด สาป แช่ง  เพราะ 
อาการ ต่างๆ เหล่า นั้น  ล้วน แล้วแต ่เครื่องหมาย บอก ว่า จิต ยัง ยึด มั่น ถือ มั่น อารมณ ์
กระทบ อย่าง เหนียวแน่น  เป็นความ ลำบาก  เป็นความ ยุ่งยาก ทาง ใจ ทั้งสิ้น

หาก คุณ รู้สึก ว่าไม่ได้ ห้าม ใจ  ไม่ ได้ พยายาม เปลี่ยน เรื่อง เป็นการ กลบเกลื่อน โทสะ 
แต่ ใจ ไม่ เอา เครื่อง ล่อ ให้ โลภ เครื่อง ล่อ ให้ โกรธ และ เครื่อง ล่อ ให้ หลง ผิด เหมือน อยาก 
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ครอบครัว ของ ฉัน กับ น้า ต้อย ตัดขาด การ ติดต่อ กัน มา ร่วม ยี่สิบ กว่า ปี แล้ว  แม่ และ 
นา้ ตอ้ย ม ีเรือ่ง ทะเลาะ กนั รนุแรง เมือ่ ครัง้ ฉนั ยงั เรยีน อยู่ มธัยม นา้ ตอ้ย ประกาศ ตดัขาด 
พี่น้อง กับ แม่ นับ แต่ บัดนั้น  แม้ กระทั่ง...เมื่อ แม่ตาย  แก ก็ ไม่ มา เผา ผี  ลูก ของ แม่ ทุก คน 
ที่ เป็น หลาน...น้า ต้อย ก็ ตัดขาด ไม่ เกี่ยวข้อง

ฉัน กังขา เสมอ มา สำหรับ เรื่อง นี้...ว่า ทำไม?  คน เรา จึง ผูก พยาบาท  อาฆาต กัน  จน 
เหลอื แต ่เถา้ กระดกู แลว้ ความ ผกู โกรธ ก ็ยงั ไม ่จบ สิน้  เพราะ ไม ่ใช ่แต ่กรณ ีของ นา้ ตอ้ย กบั 
แม่ เท่านั้น  ผู้คน ใน โลก นี้ มี หรือ ไม่...ที่ ไม่ เคย โกรธ เกลียด กับ ใคร จน เลิก คบหา กัน

เมื่อ รู้ ข่าว อุบัติเหตุ ของ น้า ต้อย กอปร กับ รู้สึก เสมอ มา ว่า ตน เอง ไม่ เคย เกี่ยวข้อง กับ 
ความ พยาบาท ของ ผู้ ใด  ทำให้ ฉัน ไม่ รีรอ ที่ จะ มา เยี่ยม แก...

ห้อง รวม ของ ผู้ ป่วย  มี หลาย เตียง  และ คน ที่ ประสบ อุบัติเหตุ  มัก มีหน้า ตา รูปร่าง 
ที่ ฟก ช้ำ  จำ ยาก  อีก ทั้ง การ ไม่ ได้ เห็น กัน มา ตั้ง ยี่สิบ ปี  ทำให้ ฉัน ไม่ รู้ ว่าผู้ ป่วย เตียง ไหน 
คือ  น้า ต้อย

ฉนั เดนิ เขา้ไป ถาม พยาบาล ที ่ประจำ อยู ่ใน หอ้ง ผู ้ปว่ย พวก เธอ ทัง้หลาย กำลงั สนทนา 
กัน อย่าง เพลิดเพลิน ติดพัน  ไม่ ใส่ใจ คำ ถาม แม้แต่ น้อย  ฉัน ทอด ถอน ใจ เมื่อ ถาม ซ้ำ ครั้ง 
ที่ สอง แล้ว ยัง ไม่ มี ใคร ให้ คำ ตอบ  ได้ แต่ ปลง อยู่ ใน ใจ...ว่า โลก นี้ ช่าง แห้งแล้ง เสีย จริง  ไป 
ตรง ไหน ก็ ชวน ให้ มี แต่ เรื่อง ขุ่นมัว ได้ ทั้งนั้น

ยึด หลัก ตน เป็น ที่พึ่ง แห่ง ตน ด้วย การ เดิน หา เอง อีก รอบ  จน ได้ พบ ญาติ ที่มา เฝ้า น้า 
ต้อย  เธอ จึง พา ไป ที่ เตียง คนไข้  สภาพ น้า ต้อย น่า เวทนา นัก  แก ถูก โกน ศีรษะ  หัว ด้าน 
หนึ่ง มี ผ้าพันแผล ปิด ไว้ ส่วน อีก ด้าน หนึ่ง ปูด ขึ้น มา เท่า กำปั้น เด็ก เป็น สี ม่วง ช้ำ ใบหน้า 
บวม จน ผิด รูปร่าง ข้อ มือ สอง ข้าง ถูก มัด ติด กับ ราว กั้น ข้าง เตียง พอ เห็น ฉัน หยุด สายตา 
นิ่ง อยู่ ตรง นั้น คน เฝ้า ก็ บอก ว่า...

“ต้อง มัด เอา ไว้ เพราะ จะ ไป แกะ แผล ที่ หัว ” 

เธอ เล่า ถึง วัน เกิด เหตุ ให้ ฟัง อีก นิดหน่อย ให้ พอได้ ทราบ เรื่องราว  ครู่ หนึ่ง น้า ต้อย ก็ 
ลืมตา ขึ้น... ฉัน ยกมือ ไหว้ แล้ว รายงาน ว่า ตัว เอง เป็น ลูกเต้า เหล่า ใคร ดวงตา แก เปลี่ยน 
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ผู้คน ใน ศาลา  บาง กลุ่ม กระซิบกระซาบ พูด คุย  สนทนา ปราศรัย กัน ไป ตาม เรื่อง 
บา้ง นิง่ ฟงั ดว้ย อาการ สงบ สำรวม นบั แต ่หลวง พอ่ ทา่น เริม่ เทศน ์กระทัง่ สิน้สดุ หลงัจาก 
รับพร แล้ว ต่าง ก็ แยกย้าย กัน กลับ 

ฉนั รอ จน ผูค้น ที ่เบยีดเสยีด กนัลง บนัได เริม่ บางตา จงึ ลกุ ขึน้... พอ กา้ว ลง บนัได กวาด 
สายตา มอง หาร อง เท้า ที่ ถอด ไว้  แต่...มัน หาย ไป แล้ว ราว เล่นกล!!

คิด ใน ทาง ดี เอา ไว้ ก่อน ว่า...  มัน อาจ ถูก ย้าย ไป ไว้ ตรง ไหน สัก แห่ง  หรือ ไม่ ก็ อาจ ถูก 
เท้า ใคร บาง คน สะดุด จน กระเด็น กระดอน ไป ทาง ไหน ก็ได้  จน สุดท้าย ก็ ต้อง ยอม รับ 
ความ จริง ว่า...ใคร สัก คน คง ใส่ มัน ไป เสีย แล้ว...เมื่อ เหลือ เพียง ฉัน คน เดียว  กับ รองเท้า 
ฟองน้ำ เก่า คร่ำคร่า คู่ หนึ่ง  ซึ่ง ถูก ทิ้ง เอา ไว้  ดั่ง จะ ยืนยัน ว่า...เจ้าของ รองเท้า คู่ นี้ แหละ 
ที่ เป็น คน ใส่ รองเท้า ของ ฉัน ไป

ความ โกรธ ผ่าน วูบ เข้า มา ใน ใจ เหมือน สาย ลม ร้อน ผ่าว  เพียง แค่ คิด ว่า...

“ไอ้ คน ขี้ ขโมย...มา ทำบุญ แท้ๆ ”

วินาที ถัด มา คำ สอน ของหลวง พ่อ เมื่อ ครู่ เรื่อง ทาน  ก็ ผ่าน เข้า มา ใน หัว 

หรือ นี่ คือ...แบบ ทดสอบ หนึ่ง กับ โจทย์ คำ ถาม ที่ ว่า...  “ให้”  อภัย  เป็น ทาน ได้ ไหม?

คำ ตอบ ว่า  “อภัย ”  ก้อง ดัง อยู่ ใน ใจ

ฉัน เดิน เท้า เปล่า กลับ บ้าน  ทิ้ง รองเท้า ฟองน้ำ เก่า คร่ำคร่า คู่ นั้น ไว้ เบื้องหลัง...

10.30  นาฬิกา

ฉนั กา้ว เขา้ มา ใน ตกึ อบุตัเิหต ุของ โรง พยาบาล ประจำ จงัหวดั อกี ธรุะ หนึง่ ที ่ตอ้ง ทำให ้
ลุล่วง ใน วัน นี้ คือ  มา เยี่ยม น้า ที่ ประสบ อุบัติเหตุ บน ท้อง ถนน จน เลือด คั่ง ใน สมอง 

น้า ต้อย...อายุ  73  ปี  เป็น น้อง สาว คน สุดท้อง ของ แม่  และ เป็น ญาติ ฝ่าย แม่ เพียง 
คน เดียว ที่ ฉัน เหลือ อยู่

23ธรรมะใกล้ตัว

ตี ตัว ออก ห่าง เอง  ไม่ มี ใคร ไป บังคับ อัน นั้น แหละ ครับ แสดง ถึง ความ ก้าวหน้า เข้าไป ถึง 
ระดับ ของ จิต ทีเดียว

 

คำ ถาม ที ่สอง – อนั นี ้นกัโทษ ชาย ฝาก ถาม มา ถา้ เขา ยงั ตดิ คกุ อยู ่ เขา จะ ม ีสทิธิ ์เจรญิ 
สติ จน บรรลุ มรรค ผล ได้ ไหม?

ต้อง ถาม กลับ ครับ ว่า  ทำไม คิด ว่า อยู่ ใน คุก จึง บรรลุ ธรรม ไม่ ได้?

ลอง นั่ง นึกดู แบบ ไม่ ต้อง รังเกียจ คำ ตอบ ว่า ฟัง ดู เหลวไหล เพียง ใด เช่น รู้สึก เหมือน 
ยัง ใช้กรรม ไม่ หมด หรือ ตก อยู่ ใน สภาพ แวดล้อม ที่ ไม่ เอื้อ ต่อ การ บรรลุ ธรรม

ถ้า เป็น ข้อ ที่ เห็น ตน เอง ติด กรรม ดำ  เกิน กว่า จะ หวัง สูง ขึ้น สู่ ที่ สว่าง จ้า ถึง ขีด สุด กับ 
ใครเขา อัน นั้น ต้อง ทำความ เข้าใจ ว่า ทุก คน ก็ ติด กรรม ดำ เหมือน กัน หมด ต่าง แต่ว่า จะ 
มาก หรือ น้อย เท่านั้น คน ที่ อยู่ นอก กรง ขัง ก็ กำลัง ติด คุก ใหญ่ คือ อุปาทาน ว่า กายใจ 
เป็น ตัว ตน เหมือนๆกัน หมด  และ ใน ที่สุด จะ ต้อง ถูก ตัดสิน ประหารชีวิต  เพื่อ ย้าย 
แดนขัง ใหม่ ไม่ ต่าง กัน เลย สัก คน!

แม้ บรรลุ ธรรม  ได้ เป็น โสดาบัน บุคคล แล้ว  ก็ ยัง นับ ว่า ติด คุก อยู่ นะ ครับ  เพียง แต่ 
เหมอืน คน ที ่ตดิ คกุ มา แต่ เกดิ แลว้ ได้ ม ีโอกาส ออก มา สดู กลิน่ อสิรภาพ บา้ง แลว้ ซาบซึง้ 
ถงึใจ แลว้ วา่ โลก ภายนอก ม ีจรงิ กบั ทัง้ รู ้ชดั อยู ่ใน สว่น ลกึ วา่ วนั หนึง่ ตน จะ ได ้ออก มา จาก 
ทณัฑสถาน โดย ไม่ ตอ้ง หวน กลบั เขา้ไป อกี แต่ ระหวา่ง ที ่ยงั ตอ้ง บำเพญ็ ตน เปน็ นกัโทษ 
ชั้น ดี  ก็ ยัง ต้อง กลับ เข้า คุก ใหม่  สภาพ ภายนอก ไม่ ได้ ต่าง จาก นักโทษ ทั่วไป สัก เท่าใด

แต่ ถ้า เห็น ว่า คุณ ตก อยู่ ใน สภาพ แวดล้อม ที่ ไม่ เอื้อ ต่อ การ บรรลุ ธรรม  อัน นั้น บางที 
ต้อง แสดง ความ เห็นใจ  บุญ เก่า ของ แต่ละ คน ให้ ผล ต่าง กัน จริงๆ  ผม ดู แล้ว ใน คุก แบ่ง 
เป็น สอง เขต หลักๆ เขต หนึ่ง นักโทษ เต็ม ไป ด้วย ความ หดหู่ ซึม เซา เบื่อ หน่าย กับ การ ถูก 
รวม พวก เข้า ห้อง ขัง คับแคบ ทุก บ่าย สาม โมง  หาก ง่วง ก็ ต้อง นอน เรียง เบียดเสียด  แถม 
ยัง รู้สึก แย่ กับ การ ต้อง ยอม รับ ว่า มี ขา ใหญ่ ที่ ตน หือ ไม่ ได้  ต้อง ถูก ใช้ งาน  หรือ ถูก รีด ไถ 
หรือ ถูก ยึด ของ ที่ ญาติ เอา มา ให้ เป็น ประจำ
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หาก ติด อยู่ ใน เขต นี้ คุณ อาจ ต้อง ทำ มาก กว่า เจริญ สติ  เช่น บำเพ็ญ คุณ งาม ความ ดี 
ตาม แต่ จะ เห็น ช่อง ทาง  เพื่อให้ เลื่อน ระดับ หนี สภาพ บีบคั้น ให้ จิตใจ หดหู่ เสีย ก่อน

ส่วน อีก เขต หนึ่ง นักโทษ ค่อนข้าง สบาย  เป็น สังคม ของ คน กระทำความผิด ขั้น เบา 
ประกอบ กับ มีค วาม รู้ความ สามารถ เป็น ทุน เช่น เป็น หมอ ก็ จะ ได้ ตระเวน รักษา โรค ให้ 
กับ เพื่อน นักโทษ  เป็น นัก ดนตรี ก็ได้ เล่น ดนตรี ตามมีตามเกิด 

หาก ติด อยู่ ใน เขต นี้  บาง คน ถึง ขั้น เรียน จบ ปริญญา ตรี อีก หลาย ใบ จาก ใน คุก  แถม 
ถ้า มี เงิน หน่อย  มี เส้นสาย หน่อย  ก็ อยู่ ใน สถาน ที่ ที่ ไม่ ต่าง จาก หอพัก ส่วนตัว สัก เท่าใด 
ซึ่ง จะ แปลก อะไร ครับ  กับ การ จบ ปริญญา ทาง ธรรม  ถึง ไม่ ได้ ขั้น ปริญญา เอก  ก็ ไม่ น่า 
จะ เกิน ฝัน หาก หวัง ปริญญา โท  ตรี  หรือ อนุปริญญา นะ ครับ!

ดังตฤณ

สารบัญ 
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สิ่ง ที่ ฉัน พูด ถึง ใน งาน เขียน  ส่วน ใหญ่ เป็น ปัญหา รอบๆตัว ที่ ทุก คนใน โลก ล้วน 
เคยประสบพบ เห็น มา แล้ว ทั้งสิ้น  ฉัน เพียง แค่ หยิบยก ปัญหา เหล่า นั้น ขึ้น มา  แล้ว บอก 
ถึง วิธี อยู่...รับมือ...หรือ ก้าว ผ่าน มัน ไป...ใน มุม มอง ที่ คน ทั่วไป มัก มอง ข้าม

แต่ การ เปลีย่น ความ เคย ชนิ และ ความ เชือ่ ของ คน ไม่ ใช่ เรือ่ง งา่ยๆ เพราะ คน มกั มอง 
ออก ไป ข้าง นอก  เพื่อ ทำความ รู้จัก และ หา คำ ตอบ กับ ทุกสิ่งทุกอย่าง ใน โลก  สิ่ง เดียว ที่ 
คน ไม่ เคย ทำความ เข้าใจ และ หา คำ ตอบ คือ จิตใจ ของ ตัว เอง โดย หา รู้ ไม่ ว่า...เพียง รู้เท่า 
ทันใจ ตน เอง  ทุก สิ่ง ภายนอก ก็ จะ หมด สิ้น ความ หมาย

นอกจาก การ เขียน หนังสือ แล้ว  เวลา ใน แต่ละ วัน ของ ฉัน ยัง หมด ไป กับ การ รับ ฟัง 
ปัญหา นานา ชนิด ของ ผู้คน ที่ แวะ เวียน มา หา บ้าง  โทรศัพท์ เข้า มา ปรึกษา บ้าง  ซึ่ง กรณี 
นี้ เป็นการ ให้ กัน ฉันท์ เพื่อน มนุษย์ ผู้ ร่วม ทุกข์  ไม่ มี เงิน ทอง เข้า มา เกี่ยวข้อง แต่ อย่าง ใด 
และ บ่อย ครั้ง...การ ให้ แบบ นี้ ก็ สร้าง ความ วุ่นวาย  เดือด เนื้อ ร้อน ใจ กับ ผู้ ให้ ได้ ไม่ รู้ จบ 
เช่น กัน  หาก ไม่ มี ธรรมะ เป็น ที่พึ่ง  หรือ ขาด สติ ที่ จะ ตาม รู้ ใจ ตัว เอง  ฉัน ก็ มี แนวโน้ม จะ 
สติ แตก  เพี้ยน  หรือ บ้า เอา ได้ ง่ายๆ เหมือน กัน

7.15  นาฬิกา

ผู้คน เริ่ม หนาตา ขึ้น เป็น ลำดับ ศาลา ฟัง ธรรม แน่นขนัด ไป ด้วย ผู้คน เกอืบ ร้อย บอก 
ให้ รู้ ว่า...ยัง มีค นอีก ไม่ น้อย ที่ เห็น คุณ ค่า  ให้ ความ สำคัญ กับ ศีล และ ธรรม

วัน นี้ หลวง พ่อ เทศน์ เรื่อง  การ ให้ ทาน...

ทาน...คือ หนึ่ง ใน องค์ประกอบ สาม ทาน ศีล ภาวนา หนทาง ที่ จะ พา เรา ไป สู่ การ 
พ้น ทุกข์ 

การ ให ้ทาน คอื การ สละ...เพือ่ ลดละ ความ ตระหนี ่หวงแหน เหน็แก ่ตวั และ เพือ่ ขจดั 
ขัดเกลา ความ โลภ ใน ใจ ทาน มี หลาย ระดับ ตั้งแต่ สละ เวลา และ แรงงาน เพื่อ ประโยชน์ 
ของ ผู้ อื่น  ทำบุญ ใส่ บาตร  บริจาค ทรัพย์  ให้ ธรรมะ เป็น ทาน 

รวม ถึง การ ให้อภัย ทาน  เมตตา ต่อ ผู้ อื่น  โดย ไม่ ผูก พยาบาท  อาฆาต  จอง เวร
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เขต อภัยทาน มัก มี บรรยากาศ เฉพาะ  ที่ บ่ง บอก ถึง ความ ร่มเย็น  ปลอดโปร่ง  ให้ 
บังเกิด ความ สงบ สบาย ใน ใจ 

ผูค้น ยงั บางตา เมือ่ ฉนั ถอด รองเทา้ แลว้ กา้ว ขึน้ บนัได ตรง ไป ยงั โรง ครวั ถา่ย อาหาร 
คาว หวาน ลง สู่ ภาชนะ ที่ทาง วัด จัด เตรียม ไว้ ให้  หลังจาก นั้น จึง ไป รวม กลุ่ม กับ ผู้ ที่นั่ง รอ 
เพื่อ ฟัง ธรรม เทศนา...

ฉัน หัน หน้า เข้า วัด ยึด ธรรมะ เป็น ที่พึ่ง มา สาม ปี แล้ว หลังจาก ล่อง ไหล ไป ตาม กิเลส 
รัก โลภ โกรธ หลง มา เสยี สาม สิบ กวา่ ปี  เพือ่นฝูง คน รอบ ตัว มัก มี สีหนา้ แปลกๆและ 
ถอย ออก ห่าง  เมื่อ ฉัน ไม่ ร่วม กิจกรรม ดื่ม...กิน  เที่ยว เตร่  เฮฮา เหมือน ก่อน  บาง คน...
แอบ นินทา ตั้ง ข้อ สงสัย หา ว่า  ฉัน บ้า บอ  เพี้ยน ไป แล้ว ก็ มี 

การ ถือศีล  5  ศีล  8  เดิน จงกรม  นั่ง สมาธิ  ศึกษา ธรรม  ถูก มอง ว่าเป็น เรื่อง ของ 
คน แก่ ไม่ มี อะไร จะ ทำ  พอ หนุ่ม สาว เข้า วัด จึง มัก เป็น ที่ คลางแคลง สงสัย ของ คน ที่ ห่าง 
ไกล ศาสนา อีก ทั้ง อาชีพ ของ ฉัน ก็ เป็น อีก ประการ หนึ่ง ที่ ย้ำ คำว่า  “เพี้ยน ”  ใน มุม มอง 
ของ เพื่อนฝูง ให้ ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น

ใน ขณะ ที่ คน อืน่ เขา รบั ราชการ เป็น พนักงาน บริษทั เป็น เจ้าของ กจิการ แต่ อาชพี 
หลัก ของ ฉัน คือ...  เขียน หนังสือ ประเภท แนะนำ ถึง การ ใช้ ชีวิต อย่างไร ให้ มีค วาม สุข... 

หนงัสอื ของ ฉนั จดั วา่ ขาย ดบิ ขาย ด ีโดน ใจ พอได ้เลีย้ง ตวั เพราะ โลก นี ้เตม็ ไป ดว้ย คน 
บา้ หา้ รอ้ย จำพวก ซึง่ พรอ้ม จะ ทกุข์ รอ้น ไป ได้ ทกุ เรือ่ง  เพยีง แค ่ม ีอะไร ผา่น มากระทบ...
จะ เล็กน้อย เพียง ไหน  แต่ คน เรา ก็ ปรุง แต่ง ให้ ใหญ่ โต ขึ้น ได้ เพราะ ความ ยึด มั่น ใน ตัว กู 
ของ กู  นั่นเอง

เมื่อ ศีลธรรม ถูก มอง ว่าเป็น เรื่อง ของ คน แก่ ใกล้ ตาย  มี ไว้ ใน หลักสูตร ให้ นักเรียน 
ท่องจำ เพื่อ สอบ ผ่าน  เกราะ แก้ว...ที่ ยก ระดับ จิตใจ มนุษย์ ให้ สูง ขึ้น  ถูก ละเลย เสีย แล้ว 
ปัญหา ทั้งปวง ก็ ย่อม หลั่งไหล มา เป็น ธรรมดา  ไม่ ว่า จะ ปัญหา พื้นๆ  ครอบครัว  ผัว-
เมีย  การ แก่งแย่ง แข่งขัน  เอารัดเอาเปรียบ  จนถึง ปัญหา เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
อาชญากรรม  หรือ กระทั่ง การ ฆ่า ราย วัน ก็ตาม

25ธรรมะใกล้ตัว

รักแท้มีจริง

บท ที่  ๓  (ต่อ)
เลือกคนที่ใช่

ความรู้สึกในช่วงแรกคบ

แรกพบสบตาแค่มายา ปัญหาที่ตามมาคือของจริง

คนเราใช้ชีวิตตามความรู้สึก  ไม่ได้ใช้ชีวิตกันด้วยความรู้ตัว  ถ้าอยากทำอะไร  
นอ้ยคนจะยัง้คดิถงึเหตผุลควรไมค่วร โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่สิง่ทีก่ระตุน้ใหอ้ยากนัน้  
มีพลังดึงดูดของราคะเข้ามาเกี่ยวข้อง

มามองกันง่ายๆว่าช่วงที่เป็น  ‘คนเพิ่งรู้จักกัน’  จะก่อความรู้สึกขึ้นได้สองอย่าง 
คือ ‘ดึงดูด’ หรือไม่ก ็‘ผลักออก’

ความรู้สึกดึงดูดหมายถึงความชื่นชม  อยากมอง  อยากฟัง  อยากอยู่ใกล้ชิด  
ตลอดจนอยากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วย  ส่วนความรู้สึกผลักออกหมายถึงความ 
รังเกียจ  อยากเมิน  อยากห่าง  ตลอดจนปั่นป่วนมวนท้องเพียงแค่คิดว่าจะต้องมี 
อะไรทางเพศกัน

ความจริงก็คือแต่ละคู่มีแรงดูดและแรงผลักปนอยู่ด้วยกันทั้งสองแรง  คงจะ
ดีถ้าทราบเบื้องหลังให้ละเอียด  เพราะเมื่อเข้าใจว่า  ‘ทำไม’  คุณถึงรู้สึกกับใคร
คนหนึ่งอย่างที่กำลังเป็น  ก็จะช่วยลดความสับสนลง ตลอดจนมีสายตากว้างไกล 
เห็นเหตุผลว่าปัจจุบันมาจากไหน และมีแนวโน้มแบบไหนต่อไปในอนาคต

๑) ความดึงดูดระหว่างธาตุ

ชายมีความเป็นธาตุดินและธาตุไฟโดยฐาน คือแข็งและร้อน ส่วนหญิงมีความ 
เป็นธาตุน้ำและธาตุลมโดยฐาน คือเย็นและอ่อนไหว ชายหญิงจึงเป็นขั้วตรงข้ามกัน  

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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และธรรมชาติของขั้วตรงข้ามก็ก่อให้เกิดแรงดึงดูดเป็นธรรมดา เช่นเดียวกับแม่เหล็ก 
ต่างขั้ว เข้าใกล้กันจะดึงดูดกัน 

เหตุนี้  ชายหญิงจึงเกิดความรู้สึกทางเพศได้แม้ไม่เคยรู้จักกัน  กับทั้งไม่จำเป็น 
ต้องมีคุณสมบัติหรือรูปสมบัติใดๆที่เหมาะสมกันเลย

ความเป็นธาตุชายธาตุหญิงนั้น  ไม่ได้นับเอาเฉพาะสิ่งที่จับต้องได้ทางกาย 
อย่างเดียว  แต่ยังหมายรวมเอาแบบแผนทางความรู้สึกนึกคิดเข้าไปด้วย  เช่น  ชาย 
มักเอาดีทางศาสตร์ที่ต้องใช้เหตุผลและความคิดเป็นระบบ ส่วนหญิงมักเอาดีทาง 
ศาสตร์ที่ต้องใช้อารมณ์และจินตนาการเป็นสำคัญ 

ฉะนั้น  ในทางความรู้สึกโดยทั่วไป  ชายหญิงจึงเป็นเสมือนส่วนเสริมเติมของ 
กันและกัน  เป็นความรู้สึกครบของกันและกัน  ความแข็งแรงที่ถูกเติมเต็มใน 
ฝ่ายหญิง  กับความอ่อนโยนที่ถูกเติมเต็มในฝ่ายชาย  จะทำให้พวกคุณรู้สึกพอดี 
ไม่ขาดเหมือนตอนอยู่ตามลำพัง และไม่เกินเหมือนตอนอยู่กับเพื่อนเพศเดียวกัน

หากฝ่ายชายมีธาตุแห่งความเป็นบุรุษมาก  เช่น  บึกบึนล่ำสันทรหดอดทน 
มีไฟในการเอาชนะ  และฝ่ายหญิงมีธาตุแห่งความเป็นสตรีมาก  เช่น  แบบบาง 
แน่งน้อยน่าทะนุถนอม  เย็นและโอนอ่อนได้เหมือนน้ำในยามเกิดเรื่อง  เมื่อพบกัน 
ย่อมดึงดูดกันด้วยความรู้สึกทางเพศที่ลุกลามรวดเร็วเกินธรรมดา กับทั้งดึงดูดใจกัน
และกันได้นานกว่าพวกมีธาตุประจำเพศน้อย

สรุปคือแค่เป็นชายเป็นหญิง  ก็มีแรงดึงดูดเข้าหากันอยู่แล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อเจอพวกเสน่ห์เร้าใจสูง  ความหน้ามืดจะทำให้คุณแยกไม่ออก  และอาจโมเม 
ทึกทักว่าเป็นคู่บุญของคุณอย่างไร้ความกังขา ทั้งที่ความจริงอาจใช่หรือไม่ใช่ก็ได้

๒) ความไม่เข้ากันระหว่างธาตุ

ด้วยความเป็นธาตุดินกับธาตุไฟของชาย และด้วยความเป็นธาตุน้ำกับธาตุลม 
ของหญิง ตามธรรมชาติจึงมีความเข้ากันไม่ได้อยู่โดยเดิม ความไม่กลมกลืนนี้เองส่ง
ผลให้เกิดแรงผลักไสเมื่อเข้าประชิดติดพันนานเกินไป

59ธรรมะใกล้ตัว
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ

อภัยทาน  (๑)
โดย ปัญจนารถ 

04.30  นาฬิกา

นาฬิกา ปลกุ จาก โทรศัพท์ มือ ถือ กรดี เสยีง ขึ้น ด้วย ท่วงทำนอง บาดหู ฉัน สะดุ้ง ตื่น... 
เอือ้ม มอื ควาน หา เพือ่ จะ กด ปุม่ ยตุ ิเสยีง ที ่ทว ีความ ดงั ขึน้ เรือ่ยๆ นัน้ ทวา่...ขา้ง หมอน ซึง่ 
จำ ได้ ว่า วาง โทรศัพท์ ไว้ กลับ ว่าง เปล่า   เสยีง เพลง ยิ่ง เร่งเร้า แผด ดัง กวา่ เดมิ เปน็ เทา่ตัว 
ด้วย ระบบ อัตโนมัติ ที่ ตั้ง เอา ไว้    

ความ งวัเงยี แต ่แรก เปลีย่น เปน็ หงดุหงดิ ฉนั สลดั ผา้ หม่ พรวด ลกุ ขึน้ และ อาการ นัน้    
ทำให้ โทรศัพท์ มือ ถือ อัน จิ๋ว ปลิว หวือ  ก่อน จะ ตก ตุ้บ ลง ที่ มุม ห้อง...

ฉัน ใจหาย วาบ  มั่นใจ ว่า มัน คง แยก ส่วน กระจัดกระจาย เป็น ชิ้นๆแน่นอน  แต่...
เปล่า มัน ยัง แผด เสียง ปลุก ต่อ ไป อย่าง สัตย์ ซื่อ และ ทน ทายาด ฉัน เดิน ไป คว้า มัน ขึ้น มา 
แลว้ จดัการ ทำให้ มนั เงยีบ เสยีง ลง ได ้ใน ทีส่ดุ มนั ม ีรอย ถลอก นดิหนอ่ย จาก ผล พวง ของ 
โทสะ ลูก ย่อมๆใน ยาม ลืมตา ตื่น... 

นี่ ขนาด ตั้งใจ ตื่น เช้า เพื่อ ไป วัด แท้ๆ...  ฉัน รีบ อาบ น้ำ ทำความ สะอาด ร่างกาย แล้ว 
เข้า ครัว เพื่อ เตรียม อาหาร...

6.00  นาฬิกา

แดด เช้า ทอแสง สี ทอง เลื่อม ระยับ...กระทบ ช่อฟ้า  ใบระกา  และ แผ่น แก้ว แวววาว 
บน หลงัคา โบสถ ์แลว้ ผา่น ลอด กิง่ ใบไม้ ยนืตน้ ที ่ราย รอบ...สรา้ง ลวดลาย บน พืน้ ดนิ แนน่ 
แข็ง  ซึ่ง ถูก กวาด เตียน เรียบ  สะอาด ตา 
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เมื่อวันแรกของการเรียนชั้นมัธยมผ่านไป  เขาก็ได้พบกับจุน...สาวน้อยผู้เคย 
ให้กำลังใจเขาในการเผชิญหน้ากับความทุกข ์ เธอยืนรออยู่หน้าประตูโรงเรียน 
ยื่นมือมาให้เหมือนจะบอกว่า...

“ยินดีต้อนรับซาโตรุ”

�
พบพานความทุกข์...เรื่องเจ็บปวดใจแค่ยอมรับมัน...ตามความเป็นจริงทุกข์ 

เหล่านั้น...ก็จะไม่ทำร้ายเรา  เกินความเป็นจริงเช่นกัน

รูปภาพประกอบจาก

http://www.nangdee.com/title/mt_picture.php?movie_id=521• 
http://www.nangdee.com/title/mt_poster.php?movie_id=521• 
http://www.moviesonline.ca/movie_gallery.php?id=7322• 

สารบัญ 
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ร่างกายชายหญิงจึงเป็นแม่เหล็กที่มีความพิสดารกว่าแม่เหล็กธรรมดา กล่าวคือ 
แม้จะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดกันในเบื้องต้น  แต่ก็อาจกลับผกผัน  ผลักดันกันใน 
เบื้องปลาย  คือจะเบื่อหน่ายร่างกายกันและกันในเวลาไม่นานหลังการได้เสีย 
หากรูปทรงไม่เย้ายวนชวนรัญจวนใจ ก็แทบไม่อยากแม้ชายตามองด้วยซ้ำ

และด้วยความที่ฝ่ายชายมักมุ่งคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลแจ่มชัด  ส่วนฝ่ายหญิง 
มักมุ่งคิดแบบอิงอารมณ์ละเอียดอ่อนยืดหยุ่นได ้ นานไปย่อมทวีความเข้ากันยาก 
ไม่สอดคล้องกันมากขึ้นทุกที  กระทั่งไม่อยากแม้แต่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
สักคำเดียว

หากมีธาตุทางความรู้สึกนึกคิดต่างกันมากๆ  เช่น  ฝ่ายชายเอาแต่เหตุผลตรงไป 
ตรงมาเข้าว่า  แข็งทื่อไร้อารมณ์เป็นไม้กระดาน ส่วนฝ่ายหญิงจะเอาอารมณ์ความ 
รู้สึกมาเป็นแกนนำ แถมโอนเอนไปมาง่ายยิ่งกว่ายอดหญ้า เมื่อพบปะพูดคุยกันเพียง
ไม่นานก็จะรำคาญกันและกัน ไม่ต้องรอให้คบนานก็อำลาด่วนแล้ว

สรุปคือแค่เป็นชายเป็นหญิง  ก็มีแรงผลักออกจากกันแฝงอยู่แล้ว  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งถ้าธาตุนิสัยแตกต่างกันแบบสุดขั้วราวกับยืนอยู่คนละข้างเวทีมวย คุณก็อาจ 
เมินไม่รับไว้พิจารณาเอาเลย แม้ในความเป็นจริงถ้าคุยกันดีๆแค่รอบเดียว  ความ 
รู้สึกก็อาจพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือไปเลยก็ได้

๓) ความดึงดูดกันด้วยอำนาจบุญ

บุญเป็นธรรมชาติด้านสว่าง บันดาลให้เกิดผลด้านดี  ฉะนั้นคู่ที่เคยร่วมบุญกัน 
มามากในชีวิตก่อน  ย่อมได้ร่างกายและจิตใจในชีวิตนี้ที่ดึงดูดกันและกัน พอใจกัน 
และกัน กับทั้งเป็นสุขเมื่อมีกันและกัน

อำนาจของบุญมีพลังยิ่งกว่าพลังใดๆในจักรวาล  อะไรอื่นเช่นพลังจากอาหาร 
อาจสร้างเลือดสร้างเนื้อ ตลอดจนช่วยให้เราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได ้แต่บุญนั้นถึง 
ขั้นบันดาลรูปชีวิตดีๆได ้หรือขับเคลื่อนรูปชีวิตให้พัฒนาขึ้นได ้จนกว่าจะหมดกำลัง

นั่นหมายความว่าบุญที่เคยทำมาร่วมกัน  ย่อมบันดาลให้คู่บุญรู้สึกดีต่อกันตั้งแต่ 
แรกคบ  ตลอดจนบันดาลให้พบเจอแต่เรื่องดีๆร่วมกัน  มีผลให้เป็นสุขและอยาก 
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อยู่ใกล้ชิด  ไม่อยากจากไปไหน  และไม่อยากมีอะไรอื่นมากกว่านั้น  ชวนไปไหน 
ไปกัน นึกครึ้มและคุ้นเคยกับบรรยากาศร่วมกันยิ่งกว่าเมื่ออยู่กับใครอื่นทั้งหมด

และเหนือสิ่งอื่นใด  อำนาจของบุญเก่าจะบันดาลให้นึกอยากทำอะไรดีๆร่วมกัน 
อีก  ทั้งในแง่ของการช่วยคิด  ช่วยพูด  และช่วยแก้ปัญหาของอีกฝ่ายให้หมดไป 
ตลอดจนริเริ่มช่วยคนอื่น ช่วยสังคม ช่วยศาสนาร่วมกันด้วย

บุญที่ใหญ่ยิ่งย่อมก่อให้เกิดความรักที่ยิ่งใหญ ่ ในทางพุทธแล้ว บุญอันยิ่งใหญ่ 
ที่ประกันความผูกพันไร้ที่สิ้นสุด  คือการมีโอกาสเกิดร่วมชาติกับพระพุทธเจ้า 
หรือพระอรหันตสาวก  แล้วมีจิตเลื่อมใส  ถวายสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพแด่พวก 
ท่าน  กับทั้งอธิษฐานร่วมกัน  สนับสนุนกันและกันให้ได้ไปถึงความสิ้นสุดกิเลส 
สิ้นสุดทุกข์ด้วยกันในอนาคตกาล

เหตุใดจึงตัดสินว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่อันให้ผลผูกพันไร้ที่สิ้นสุด?  เพราะความผูกพัน 
จะมาในรูปของปฏิกิริยาลูกโซ ่ไม่มีการขาดตอนบนเส้นทางสู่จุดหมายสุดท้าย

อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับ  ว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  
ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใส กับทั้งสามารถช่วยให้ผู้คนเชื่อเรื่องกรรมวิบาก การเวียนว่าย 
ตายเกิด ตลอดจนการเพียรเจริญสติเพื่อดับกิเลสดับกองทุกข ์เมื่อมีวาสนาพบพวก 
ท่าน  กับทั้งเชื่อถือเลื่อมใส  ก็ย่อมมีกำลังใจเปล่งวาจาอธิษฐานต่อหน้าพระ 
ผู้ทรงคุณ  และเมื่ออธิษฐานมุ่งประโยชน์สูงสุด  ก็ย่อมเดินทางไปในสังสารวัฏ 
อย่างมีทิศทางชัดเจน ว่าเจอกันแต่ละครั้งจะโน้มเอียงไปในทางบุญแน่นอน

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเป็นผู้ถึงนิพพาน  ผู้ถึงนิพพานแล้ว  ย่อม 
เปรียบเสมือนประตูนิพพานแก่ผู้ยังไม่พบนิพพาน  เพียงได้กราบพวกท่านย่อมเทียบ 
เท่ากราบพระนิพพาน  การทำบุญกับพวกท่านย่อมเป็นการสั่งสมกำลังเพื่อให้พอ 
แกก่ารเดนิทางสูน่พิพาน นีเ่อง จงึเปน็ทีม่าของการกลา่ววา่ถา้ทำบุญกับพระพทุธเจา้ 
หรือพระอรหันต์แล้วอธิษฐานถึงนิพพานร่วมกัน  ย่อมให้ผลเป็นความผูกพันในทาง 
เกื้อกูลตลอดไป จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อถึงนิพพานด้วยกันนั่นเอง
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ให้รู้จัก  พูดเป็นนัยว่านี่คือคุณพ่อคนใหม่...เธอก็กล้าหาญยอมรับ  แม้จะเป็นทุกข์ 
ไม่พอใจก็ตาม

ผิดกับซาโตรุ  ที่วิ่งหนีความทุกข์  หลบซ่อนอยู่ข้างหลังเจ้าหุ่นยนต์  คิดว่ามัน 
จะเป็นปราการป้องกันความทุกข์เรื่องเลวร้ายได้  แต่สุดท้ายก็ยังมีเหตุ  แสดงให้ 
เห็นว่าเจ้าหุ่นตัวนี้ก็ไม่ใช่ที่พึ่งถาวร  ไม่ได้เป็นกำแพงแข็งแรงที่ใช้ป้องกันความทุกข ์
เรื่องราวเลวร้ายได้เลย

จนุเคยบอกกบัซาโตรวุา่  “ถา้เราคอยแตว่ิง่หนตีลอดเวลา กกัขงัตวัเองอยูอ่ยา่งนี้ 
ตลอดชีวิต  ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลย”

ต้องสู้สิ...ออกมาเผชิญหน้ากับความทุกข ์ อดทนเรียนรู้มันด้วยใจซื่อตรง แล้วใจ 
เราจะเปลี่ยนแปลง...เปลี่ยนมายอมรับว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดา

ต่อให้วิ่งหนี  หลบเร้นไปอยู่ไหน  ก็ไม่มีวันหนีความทุกข์พ้น  เพราะความทุกข์ 
ทั้งหลาย  มันก็อยู่ที่กาย  ที่ใจของเรานั่นเอง

ซาโตรุต้องใช้ความกล้าไม่น้อย  กว่าจะออกมาจากห้องสี่เหลี่ยมนั้นได ้ เมื่อยืน 
แนะนำตวัหนา้หอ้งเรยีนในฐานะนกัเรยีนใหมช่ัน้มธัยม  เขากย็งัมคีวามขลาด หวัน่กลวั 
ลังเลอยู่ในแววตา 
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หุ่นยนต์ตัวนี้ถูกบังคับโดยซาโตรุ  ที่ไม่ยอมออกจากห้อง  อ้างว่าขาเดินไม่ได้ 
แต่ก็จำเป็นต้องไปโรงเรียน  พ่อจึงสร้างหุ่นยนต์ให้เขาใช้เป็นตัวแทน  โดยซาโตรุ 
สามารถมองเห็น  ได้ยินเสียง  รับรู้โลกภายนอกทุกอย่างผ่านเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้

พอ่ของซาโตรหุวงัใหเ้จา้หุน่ตวันี ้ สามารถทำใหซ้าโตรยุอมเปดิตวัเองรบัรูเ้รือ่งราว 
โลกภายนอกบ้าง  ไม่จ่อมจมอยู่กับเรื่องราวเก่า ๆ   ความเศร้าที่ต้องสูญเสียแม่ไป

หารู้ไม่ว่า  เจ้าหุ่นตัวนี ้ กลับเป็นเครื่องมือให้ซาโตร ุ ถอยหลังเข้าไปอยู่ในโลก 
ส่วนตัวได้อย่างสบายใจ  ต่อให้เขาคบหา  สนิทสนมกับจุนและเพื่อน  แต่ก็ยังมี 
ระยะห่าง  ไม่ให้ใครเข้าถึงตัวเขา  เพราะยังขลาดกลัวต่อโลกอยู่

เจ้าหุ่นตัวนี้  ทำให้ซาโตรุไม่ต้องกลัวว่าโลกภายนอกจะกระทบมาถึงตัวเขา  มี 
อะไรก็ปล่อยให้หุ่นยนต์ออกรับแทน  เขาเชื่อว่า...เมื่ออยู่แต่ในห้อง  ข้างหลังเจ้าหุ่น 
เช่นนี ้ ความทุกข์และเรื่องราวร้าย ๆ   ย่อมมาไม่ถึงตัวเขาแน่นอน

�
สาวน้อย  “จุน”  ก็มีความทุกข ์ ครอบครัวของเธอขาดพ่อ  ส่วนแม่ก็ทำแต่ 

งานไม่มีเวลาดูแล  จุนจึงเป็นเด็กเข้มแข็ง  รับผิดชอบตัวเองได ้ เธอไม่หนีความทุกข ์
ไม่หนีโลก  กล้าเผชิญหน้ากับความจริง  แม้กระทั่งแม่จะพาผู้ชายแปลกหน้ามา 
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เปรียบเหมือนการวางรากฐานของตึกหลายร้อยชั้น  เมื่อวางรากฐานเสร็จ  คุณ 
จะต่อยอดขึ้นไปเป็นหลายสิบชั้นก็ได้  หรือเป็นหลายร้อยชั้นก็ได้ตามปรารถนา  
หากในอดีตเคยมีวาสนาได้พบและทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอรหันต ์ 
คุณย่อมได้รากฐานใหญ่ที่ต่อยอดบุญสูงขึ้นอย่างไร้ขอบเขตจำกัด จนกว่าจะถึง 
ซึ่งพระนิพพาน

คู่ที่ทำบุญร่วมกันระดับนี้  ย่อมได้ชื่อว่ามีความเป็นที่สุดสำหรับกันและกัน 
เมื่อพบกันในแต่ละชาติ  จึงไม่เป็นที่สงสัยในความเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้น  กับทั้ง 
ไม่มีทางทอดทิ้งกันได้ลงไปจนตาย  แม้ในชาติที่ไม่รู้เรื่องนิพพาน  อย่างน้อยก็ 
ต้องรู้สึกผูกพัน อยากช่วยให้อีกฝ่ายพ้นทุกข์พ้นภัยจนถึงที่สุด

ความดึงดูดที่เกิดขึ้นในช่วงแรกคบจะไม่ธรรมดา  เหมือนมีความสดใสกระจ่าง 
เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่  และบันดาลให้นึกออกทันทีว่าหน้าตาของรักแท้เป็นอย่างไร 
พบกันแล้วเกิดรัศมีบางชนิดคล้ายเกราะแก้วล้อมรอบ กั้นเขตให้รู้ว่านี่คือที่ที่สองคน
เท่านั้น  มีสิทธิ์ทราบว่าเป็นอย่างไร  และถัดจากนั้นจะมีแต่เรื่องดีกับดีประดังเข้ามา 
ช่วยให้แน่ใจ ว่าสมควรยินยอมเป็นสามีภรรยากันแต่โดยดี

ไม่กี่คู่หรอกครับที่ได้พบกับประสบการณ์ประมาณนั้น นั่นก็เพราะโอกาสพบ 
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เป็นเรื่องยากยิ่ง และแม้พบแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีบุญ 
พอใหเ้กดิความเลือ่มใสพวกทา่น หรอืถงึแมม้บีญุพอใหเ้กดิความเลือ่มใสพวกทา่น 
ก็ไม่แน่ว่าจะมีคู่รักดีๆไปทำบุญกับพวกท่านร่วมกันหรือเปล่า

บุญใหญ่ที่รองลงมา  ได้แก่การเคยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันแบบคู่ผัวตัวเมีย  มีรัก 
เดยีวใจเดยีว ไมแ่ยกจากกนัจนตาย เหตกุารณท์ัง้หมดนบัแตร่ว่มเตยีง รว่มโตะ๊กนิขา้ว 
ร่วมเสพความบันเทิง  ตลอดจนร่วมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน  จะรวมกันถักทอเป็น 
สายใยผูกพันที่มองไม่เห็น

ที่ต้องบอกว่า  ‘มองไม่เห็น’  เพราะคู่รักอาจไม่รู้สึกถึงสายใยผูกพันด้วยซ้ำใน 
ยามเฉยชิน  เหมือนตื่นมาเจอหน้าและร่วมกิจวัตรประจำวันกันไปอย่างนั้นเอง  
ต่อเมื่อพบกันในอีกชีวิตหนึ่ง  ทุกอย่างแปลกใหม่ไปหมดแล้ว  สายใยอันเหนียวแน่น 
จึงปรากฏอย่างเด่นชัด  ความรู้สึกว่าไม่อาจดิ้นหนีกันและกันพ้นนั่นแหละ  
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การแสดงตัวของสายใยข้ามชาติ  ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับประมาณว่าใช่เลย 
เคยอยู่ด้วยกันมา

อย่างไรก็ตาม  ‘คู่ที่ใช่ไปเรื่อยๆ’  ประเภทนี้อาจไม่ได้รู้สึกหวือหวาเท่า  
‘คู่แท้ไปนิพพาน’  คือแค่ตะลึงๆหน่อย  ไม่ได้มีรัศมีบุญเก่ามากั้นเขตหยุดโลก  
แล้วเหตุการณ์ระหว่างกันในช่วงแรกคบก็เรื่อยๆมาเรียงๆ ชุ่มชื่นใจบ้าง สบายใจบ้าง 
แห้งเหี่ยวบ้าง น่าหงุดหงิดบ้าง  แสดงผลของกรรมขาวกรรมดำที่เคยทำร่วมกันมา 
แบบลุ่มๆดอนๆ ไม่ถึงกับอะไรๆก็ดีไปหมด สนับสนุนให้อยู่ร่วมกันไปหมด

ถ้าเคยปรองดองกันมาก  เจอกันใหม่ก็เหมือนเข้ากันได้ง่าย  คุยกันได้ทุกเรื่อง 
สนิทสนมเป็นกันเอง  ไม่เป็นอื่นต่อกันเลย  พูดไปในทางเดียวกันหมด  แต่ถ้า 
เคยทะเลาะเบาะแว้งบ่อย  เจอกันใหม่ก็จะออกแนวขิงก็ราข่าก็แรง  จิกกัดทิ่มตำ 
กันแบบพ่อแง่แม่งอน แต่ก็รู้สึกหวานและแสนคิดถึง  โดยเฉพาะตอนกลางคืนก่อน 
หลับไปเดี่ยวๆ

บญุทีร่องลงไปกวา่นัน้ ไดแ้กก่ารเคยเปน็ญาตสินทิมติรสหายทีร่กักนั เคยชว่ยเหลอื 
เกื้อกูลกัน  ตอบแทนกัน  ไม่หวังผลประโยชน์จากกัน  ในชาติใหม่สายสัมพันธ์ฉัน 
ญาตินั้นจะเตือนให้รู้สึกผูกพันและไว้ใจกัน  เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  จะขอ 
ความช่วยเหลือหรือไหว้วานอะไรก็เกรงใจน้อยกว่าคนอื่น

ความรู้สึกลึกๆจะเป็นไปตามศักดิ์ที่เคยนับญาต ิหรือคุ้นศักดิ์คุ้นนิสัยกันมา  เช่น 
ถ้าเคยเป็นพี่เป็นน้อง  ก็จะรู้สึกเหมือนพี่เหมือนน้อง  หัวเราะเล่นหัวได้โดยที่ฝ่าย 
น้องไม่ถือสา กับทั้งมีความนับถือยำเกรงฝ่ายพี่อยู่ในท ีขณะที่ฝ่ายพี่ก็ให้ความเอ็นด ู 
เป็นห่วงและอยากดูแลโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

แรกเริ่มที่คบหาจะมีความเอ็นดูนำมาก่อน  จากนั้นเมื่อใกล้ชิดกันมากขึ้น 
ก็ค่อยๆแปรเป็นความรู้สึกทางเพศ อันเป็นไปตามความดึงดูดของกายที่กำเนิดมา 
จากคนละพ่อคนละแม่  แต่กรณีทำนองนี้ก็ไม่แน่นอน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปักใจกับ 
ความรู้สึกแบบญาติ  ก็อาจไม่อยากเล่นด้วย หรือกระทั่งพลอยเกลียดอีกฝ่ายไปเลย 
ที่มามีความรู้สึกเชิงชู้สาวกับตน
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ความทุกข์...ความเจ็บปวดใจ
ไม่มีใครอยากประสบ  พบเจอ
เมื่อหนีทุกข์ไม่พ้น  ก็หาวิธีแก้ทุกข์ต่าง ๆ
บางคนหางานทำ  ให้ลืมเรื่องทุกข์ใจ
บางคนคอยปัดทุกข์  ไม่ยอมรับความเจ็บปวดใจ
และบางคน  วิ่งหน ี ปิดประตูแน่น  ไม่ยอมรับมัน
...ทั้งที่ความทุกข์นั้น...ยังอยู่ในบ้าน  และที่หน้าประตู...

�
หนุ่มน้อยซาโตรุก็เป็นพวกหนีทุกข ์ ปิดประตู  ไม่ยอมรับ  ไม่ยอมดูมันเช่นกัน 

เขาประสบอุบัติเหตุพร้อมแม ่ ได้เห็นวาระสุดท้าย  แม่ตายต่อหน้า  จึงโยนความผิด 
ให้พ่อ  ที่ทะเลาะกับแม่ก่อนออกจากบ้าน  เป็นต้นเหตุให้แม่ตาย

จากนั้นเขาก็ขังตัวเองอยู่ในห้อง  ไม่ยอมพูดจากับพ่อตรง ๆ   ไม่ยอมทำกายภาพ 
บำบัดรักษาขา  ใช้ความเจ็บป่วยบังหน้า  ไม่ยอมไปโรงเรียน  รับรู้โลกภายนอก

�
จุน  สาวน้อยทอมบอย  จอมแสบประจำห้องประถมหก  ต้องแปลกใจอย่างแรง 

เมือ่ในหอ้งมนีกัเรยีนใหมเ่ขา้มา นกัเรยีนคนนัน้ไมเ่หมอืนใคร  เพราะเขาเปน็หุน่ยนต์ 
ที่สามารถพูดจาติดต่อสื่อสาร  เรียนหนังสือได้เหมือนเด็กทั่วไป
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แง่คิดจากหนัง

Hinokio  –  กลัวทำไม...ความทุกข์
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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สรุปแล้วความดึงดูดกันด้วยอำนาจบุญ  ไม่จำเป็นต้องหมายถึงเคยเป็นสามี 
ภรรยากันมาก่อนเสมอไป แม้ความรู้สึกแรกจะอยากเข้าหากันเป็นพิเศษ ก็ต้องดู 
ด้วยว่าพื้นฐานความรู้สึกที่มีต่อกันเป็นแบบไหน ถ้าขยับความสัมพันธ์ไปในเชิงชู้สาว 
แล้วจะมีฝ่ายใดเดือดร้อนไหม บางคู่มีอันต้องเลิกคบกันดื้อๆ  เพียงเพราะฝ่ายหนึ่ง 
เปิดเผยความในใจแบบไม่ทันให้ตั้งตัว ก็นับว่าน่าเสียดายมิตรภาพไม่น้อย

๔) ความผลักดันกันด้วยอำนาจบาป

บาปเป็นธรรมชาติด้านมืด บันดาลให้เกิดผลด้านร้าย  ฉะนั้นคู่ที่เคยร่วมกันทำ 
บาปหรือผูกเวรกันมามากในชีวิตก่อน  ย่อมได้ร่างกายและจิตใจในชีวิตนี้ที่ผลักดัน 
กันออกห่าง ไม่พอใจกันและกัน กับทั้งเป็นทุกข์เมื่อต้องอยู่ใกล้กัน

แต่การจองเวรนั้นพิสดารนัก  ถ้ารูปแบบของการจองเวรกันเป็นไปในแบบ 
ผัวเมีย ชาติปัจจุบันจะเริ่มความสัมพันธ์ด้วยแรงดึงดูดทางเพศเกินห้ามใจก่อน  
แล้วจึงตามมาด้วยแรงผลักทางอารมณ์ที่น่ารุ่มร้อนในภายหลัง

มันเป็นวงจรเวรต่อเวรไม่รู้จบรู้สิ้นครับ  เคยดี  เคยร้าย  ลงท้ายไม่ปรองดองกัน 
อย่างถาวร  แล้วจบลงด้วยความวิปโยคหรือโศกนาฏกรรมถึงเลือดถึงเนื้อ  ผ่านภพ 
ผ่านชาตินึกว่าจะจบ กลับต้องมาเจอกันใหม่  คบกันใหม่เพราะจำกันไม่ได้  รู้เท่า 
ไม่ถึงการณ์ว่าเข้าทางวงจรอุบาทว์อีกแล้ว 

เวลาฝ่ายหญิงเม้าท์ให้เพื่อนฟังก็มักบ่นว่าไม่รู้เป็นอะไร  กับคนนี้ขนลุกแบบ 
กล้าๆกลัวๆอย่างประหลาด  ว่าจะไม่ๆ  แต่ก็เหมือนเจอหลุมดำลึกลับที่สู้ไม่ไหว  
คล้ายเจอเสน่ห์ยาแฝดลากให้ถลาเข้าไปหาทุกที

หรือบางกรณีนะครับ  กลกรรมบวกกลกามก็แนบเนียนกว่านั้น  ไม่มีสังหรณ์ 
ร้ายใดๆให้เฉลียวใจทั้งสิ้น  หลงนึกว่ารักแท้คือแรงดึงดูด ภายหลังถึงค่อยรู้ว่าดึงดูด 
ให้มาตบกัน!

หลักสังเกตคู่เวรง่ายๆ คือคุณจะเหมือนมีสองความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน  อาจสลับๆ 
หรือควบคู่กันไป เช่น เวลาอยู่ห่างจะคิดถึงกัน ถวิลหาอยากอยู่ใกล้คล้ายมีแรงดึงดูด 
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เกินต้าน  แต่พอมาอยู่ใกล้กันจริงๆกลับอึดอัดแปลกๆ  มองหน้าไม่เต็มตา  ไม่นึก 
อยากคุย หรือหนักกว่านั้นคือคุยกันมีแต่ทะเลาะ

อีกหลักสังเกตหนึ่งคือพวกคุณจะคิดบุญร่วมกันยาก คิดเมื่อไรเป็นต้องเจอเหตุ 
หน่วงเหนี่ยวหรืออุปสรรคขัดขวางอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ  เรียกว่าเวรที่มีร่วมกัน 
จะไม่ยอมให้รู้สึกดีต่อกันง่ายๆ จะแกล้งให้อยู่บนเส้นทางบาปเวรเรื่อยไปนั่นแหละ

เวลากรรมเก่าจะให้ผลแบบมืดๆนะครับ  มันมาได้ทุกท่าเลย  ต่อให้ไม่มี 
สถานการณ์เลวร้ายใดๆ  แค่เรื่องขี้ปะติ๋วอย่างเช่นมาสายไปหน่อยเดียว  ก็ทำเอา 
ของขึ้นได้  คือพายุความโกรธที่กระโชกขึ้นมาจะไม่สมเหตุสมผล  เหมือนแค้นอะไร 
นักหนา แรกๆแค่อาละวาดเกรี้ยวกราดแบบพอทำใจอภัย  แต่หลายครั้งเข้าพอถึง 
ขีดสุดความอดทน ก็จะวกกลับไปหาวงจรอุบาทว์ในชาติก่อนเต็มรูปแบบ คือลงมือ 
ลงไม้  ทุบ  ถอง  ตีเข่าเขย่าศอก  หรือถึงขั้นตายเป็นตาย  หยิบอาวุธขึ้นมา 
ประหัตประหารกัน

สิง่ทีน่า่กลวัจรงิๆในการตอ้งมาอยูร่ว่มกบัคูเ่วรนัน้ ไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารทะเลาะเบาะแวง้ 
หรือกระทั่งการฆ่าแกงกัน แต่เป็นรูปชีวิตใหม่ที่ถูกบันดาลขึ้นด้วยบาป หลังตาย 
จากโลกนี้ไปแล้ว

หลักการดูคติอันเป็นที่เกิดใหม่นั้น  ผู้รู้จักธรรมชาติดีที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าตรัส
ไว้ให้ฟังง่าย  คือถ้าสั่งสมการคิดร้าย พูดร้าย ทำร้าย อันเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง 
ก่อนตาย  อบายย่อมเป็นที่หวังได ้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ลองตรองดูเถิดว่าถ้าชีวิตคู่ของ 
คุณคือความอึดอัดคัดแน่น ชวนให้คิดร้าย พูดร้าย และทำร้าย อะไรจะเกิดขึ้น?

ความจริงก็คือ  ถ้าคุณดับไฟในครัวเรือนไม่ได้ทันก่อนตาย  ก็จะต้องเจอไฟ 
ในอบายกันต่อไป

มีคนตายไปอบายให้ดูทุกวัน  เสียดายคนดูไม่มีความสามารถจะเห็น  เพราะเห็น 
ได้ก็แค่ศพที่ไร้ลมเข้าลมออก อย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นถูกปิดกั้นไว้  มิฉะนั้นพวก 
เราทุกคนคงตั้งหน้าตั้งตาสอบให้ผ่านด่านชีวิตคู่กันทั้งหมด
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ถ้าเราเห็นใครสักคน หรือระบบอะไรสักอย่างมีแต่ข้อเสียเต็มๆ 
ผิดมืดดำสนิท  ร้ายแหลมคมเสียดแทงใจนัก  ลองถอยมาพิจารณากันใหม่

โลกสมมุติ  มีสัณฐานกลมๆ หลากหลายสี 
มีทั้งด้านที่เรารัก  เราพอใจ  กับด้านที่เราไม่ชอบ  เราทุกข์ใจ 
เราอาจถูกเกลียด  เราอาจจะเกลียดใครสักคน หรือระบบอะไรสักอย่าง 
แต่แล้วทุกสิ่งก็จะผ่านไปเอง  รู้แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลากับอารมณ์โกรธเกลียด 

เมื่อเราถูกเกลียด  ทบทวนแล้วว่าทำดีที่สุดแล้ว  ก็ระลึกถึงหลักโลกธรรม 
เมื่อเราเกลียดเขาจนทุกข์ใจ  ทบทวนดูจะเห็นว่าเกี่ยวกับความไม่รู้ทั้งสิ้น 
และแล้วทุกอย่างก็จะไหลผ่านไปเอง  เสียพลังงานกับอารมณ์ไปทำไม

เรื่องราวสวยงามขึ้นเมื่อทุกฝ่ายพยายามเข้าใจ  รับรู้เหตุผลของอีกฝ่าย 
เรื่องราวทุกอย่างในโลกดำเนินไปเรื่อยตามหลักของธรรมชาติ

คุณพ่อและคณะ  เข้าใจระบบแล้วก็คลายใจ  ความระแวงสงสัยจางลง 
โรงพยาบาลช่วยผ่อนผันให้ด้วยความเห็นใจกัน 
หนูแฝดสบายดีกลับบ้านไปแล้ว  ทีมงานกุมารได้นอนอิ่มๆ  สักที

แต่หลังจากนั้น...

ถ้ามีคุณแม่ตัวโตหน่อยมาฝากครรภ์  จะต้องมีใครสักคนเซ้าซี้ถามหมอสูติว่า 
“แฝดอีกหรือเปล่าคะ  ว๊ายๆ  ไม่เอาอีกแล้วนะคะ  !”

เฮ้อ  ความรู้สึกในใจบังคับกันไม่ได้  แต่เปลี่ยนแปลงได้ในอีกไม่ช้า 
ขอเวลาให้น้องๆ  ทีมงานพักอีกหน่อย  เดี๋ยวความรู้สึกแบบนี้ก็หายค่ะ

สารบัญ 
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“ไม่เข้าใจคำว่าเตียงเต็ม  ใช้ภาษีของเราสร้างตึกใหญ่โต  แค่เตียงทำไมไม่มี” 
คำว่าเตียงเป็นคำเรียกรวมๆ  ไม่ใช่แค่ฟูกนอน  เขาคิดแล้วเสร็จสรรพว่า 
มีกำลังดูแลคนไข้พร้อมกันกี่คน  หมายความรวมถึงเครื่องมือสารพัด 
หัวออกซิเจน  อัตรากำลังคนขึ้นเวร  ยาคงคลังและอื่นๆ  อีกมาก

“ขอจดหมายส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเด็ก  ยังไงโรงพยาบาลเด็กก็รับแน่ๆ” 
ความจริงคือเตียงเต็มเช่นกัน  ถ้าเป็นเด็กโตที่ไม่ป่วยหนักทำได้ค่ะ 
แต่การส่งคนไข้หนัก  ทั้งที่อีกฟากยืนยันว่าไม่รับ  แต่เราจัดแจงพาไปเลย 
อันตรายถึงชีวิตและเสี่ยงโดยใช่เหตุ  ได้ไม่คุ้มเสีย  ทำไม่ได้เด็ดขาดค่ะ

“อ่านข่าวดูก็มีแต่ปัญหาเรื่องการส่งตัวนี่  ทำไมหมอไม่ชอบส่งต่อคนไข้” 
โรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์  มีโทรศัพท์ขอส่งคนไข้จากทั่วทุกสารทิศ 
ต้องเล่าว่าที่เขาอยากไปคือโรงเรียนเก่าของฉันเอง  เคยต้องทำหน้าที่นั่งรับ 
โทรศัพท์จดประวัติแล้วแปะข้างฝาเอาไว้เป็นแผงๆ  ฝาแปะประวัตินี้ไม่เคยว่าง 

ถ้ามีเตียงว่างลงหนึ่งเตียง  อาจารย์ประจำตึกจะดูว่าใครน่าช่วยที่สุด 
เลือกคนไข้ที่ถ้าไม่รับต้องตายแน่ๆ  โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆไกลๆ 
ที่ไม่มีเครื่องมือ  โรคที่ต้องการยาพิเศษ  หรือต้องผ่าตัด

น้องเอ  น้องบี  ช่วงที่วิกฤตหนัก  อาการไม่ดีพอจะปล่อยให้เดินทาง 
ส่วนช่วงที่อาการคงที่แล้ว  หลายที่ตอบว่า  ก็รักษาดีแล้วจะต้องย้ายไปทำไม 
แถมด้วยความเป็นลูกแฝด  อยากไปทั้งสองคนยิ่งทำให้หาเตียงยาก

ถ้ามีเตียงว่างลงหนึ่งเตียง  แล้วมีคนไข้อาการหนักเท่ากัน  ระหว่างคนไข้ 
จากโรงพยาบาลรัฐกับเอกชน  ก็ต้องเลือกโรงพยาบาลรัฐก่อน  เพราะถือว่า 
คนไข้เอกชนมีกำลัง  มีทางออกอื่น  เช่นไปโรงพยาบาลเอกชนที่ศักยภาพสูง   
และค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าโรงพยาบาลของฉันอีกหลายเท่าเช่นกัน

โลกกลมๆ  ใบนี้ก็เป็นแบบนี้ 
มีเหตุมีผล  ข้อดีข้อด้อยหักล้างกันเอง  จนรวมกันเป็นความกลมๆ  ธรรมดาๆ 
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กันไว้ดีกว่าแก้ครับ ดูให้ดีว่าระหว่างคุณกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณ เป็นพวกที่จับคู่ 
กันเพื่อกุศลหรืออกุศล อย่าปล่อยให้สายเกินไป เพราะไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตได้

ท่องไว้นะครับ วิธีดับไฟที่ง่ายที่สุด คือดับมันเสียก่อนจะเริ่มไหม้

สรุปแล้วความดึงดูดกันในเบื้องต้นไม่ได้เป็นประกันว่าคุณกับเขาเป็นคู่บุญ  
โดยที่แท้อาจเป็นคู่เวรก็ได ้ฉะนั้น ถ้ารู้ตัวว่าเจอคู่เวร และไม่อาจหนีพลังดึงดูด 
อันมหาศาลของหลุมดำได้  ก็ให้เลือกว่าเจอครั้งนี้เพื่อยุติศึก  อย่าได้เจอกัน 
เพื่อต่อเวรอีกเลย

๕) ความรู้สึกเฉยต่อกัน

เมื่อบุญและบาปที่ทำร่วมกับใครมีกำลังอ่อน  ก็อาจให้ผลเป็นเศษหลงเหลือ 
เพียงน้อย  เมื่อพบกันก็อาจไม่มีอิทธิพลเป็นดูดเข้าหรือผลักออก  เป็นอิสระต่อกัน 
มากพอจะดูตามเนื้อผ้า ว่าอีกฝ่ายเป็นอย่างไร ก็ค่อยรู้สึกเอาตามนั้น และโดยมากที่
ค่อยๆยอมให้ความสนิททวีขึ้นก็เพราะเหตุผลคือ ‘เห็นเป็นคนดี’

ส่วนที่ว่าจะดีตามที่เห็นหรือไม ่ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายต่อหลายอย่าง  เช่น  
บางคนตอนไม่สนิทด้วยก็แสนดี  แต่พอเริ่มให้ความสนิทสนม  ยอมรับเป็นแฟน 
ขึ้นมาเมื่อไร  ก็เริ่มทำตัวตามสบาย นึกอยากพูดอะไรก็พูด นึกอยากทำอะไรก็ทำ  
โดยไม่ค่อยสนใจนักว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไร

นั่นเพราะคนธรรมดาจะเอากิเลสเป็นแรงขับดันให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ  
แม้เมื่อมาอยู่ร่วมกับคนอื่น  ก็จะยังคงชินกับความอยากเอากิเลสของตนเป็น 
ศูนย์กลาง คนส่วนใหญ่จึงอยู่กันแบบครึ่งดีครึ่งร้าย เอาแน่เอานอนไม่ได้

บางคนขี้ระแวง  ขี้หึง  เป็นนิสัยส่วนตัว  ไม่ว่าอยู่กับใครก็แสดงพฤติกรรมตาม 
โทร.จิกโทร.เช็คตลอด  อย่างนี้หมายความว่าความน่ารำคาญเป็นนิสัยประจำตัว  
ไม่ใช่ว่าเคยผูกเวรกับใครเป็นพิเศษ

กับคนที่คุณไม่ได้ผูกบุญผูกบาปมาเป็นพิเศษ  คุณจะไม่รู้สึกดีใจหรือเสียใจ 
มากมาย  เอาก็ได ้ ไม่เอาก็ไม่เดือดร้อน และเช่นกัน  เมื่อไม่มีบุญบาปเป็นหัวขบวน 



ธรรมะใกล้ตัว34

นำความรู้สึก  ก็นับเป็นโอกาสให้คุณกับเขาหรือเธอสามารถสร้างความรู้สึกดีร้าย 
ขึ้นได้ใหม่ไม่จำกัด

ตามธรรมชาติแล้ว  คู่ที่ไม่มีรากแก้วของทั้งบุญทั้งบาปยึดเหนี่ยวกันไว ้ โดยมาก 
จะคบกันอย่างผิวเผินแล้วจากกันอย่างรวดเร็ว  กับทั้งสามารถลืมกันและกันได้อย่าง 
สนิทภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี  ในทางกลับกัน  คู่ประเภทนี้ก็อาจนับชาติปัจจุบันเป็น  
‘ก้าวแรกที่เริ่มเดินไปในทิศเดียวกัน’  ได้  เช่น  ถ้าไม่เคยทำบุญในพุทธศาสนา 
ร่วมกันมาก่อนเลย  แล้วมีโอกาสร่วมกันทำสักครั้ง  ต่อให้จากกันไปตามวิถีแห่ง 
ชะตาที่ถูกกรรมเก่ากำหนดมา  ก็จะได้เจอกันอีกในชาติต่อๆไป  และมีโอกาส 
ร่วมทางกันนานขึ้นครับ

กล่าวมาทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนความจริงที่ว่าทุกคนเคยผูกกรรมกันไว้ก่อน  และ 
กรรมที่ทำร่วมกันจะเป็นตัวกำหนดความรู้สึกช่วงแรกคบ กับทั้งจะเป็นตัวกำหนด 
เส้นทางชะตาการครองคู่  ว่าเป็นเส้นตรงราบเรียบหรือพลิกผันกลับไปกลับมา 
อย่างไร  ไม่สำคัญว่าคุณจะเคยผูกกรรมกับใครไว้ตั้งแต่เมื่อกี่ร้อยชาติก่อน ต่อให้ 
ไม่เจอกันร้อยชาติ พอมาจับคู่กันก็ต้องรับผลเท่ากับเพิ่งทำเมื่อชาติที่แล้วหยกๆ
อยู่ดี

นั่นเพราะกรรมไม่เหมือนความทรงจำนะครับ  ความทรงจำยิ่งนานยิ่งเลือนไป  
ส่วนกรรมนั้นจะนานแค่ไหนก็อยู่ยั้งยืนยงเช่นเดิมจนกว่าจะให้ผล  เหมือนกับสัจจะ 
ความจริง  ที่เมื่อเกิดสิ่งใดขึ้น  ความจริงก็ย่อมเป็นความจริงว่าสิ่งนั้นเคยเกิดขึ้น 
จะบอกว่าไม่เกิดขึ้น หรือลดปริมาณ ลดคุณภาพของการเกิดขึ้นไม่ได้

กรรมจะจัดสรรทุกอย่าง  นับแต่ดึงดูดคู่กรรมมาพบกัน  บันดาลให้เกิดความ 
รู้สึกคุ้นเคย ตลอดจนส่งแรงดึงดูดหรือแรงผลักออก  โดยไม่สนใจว่าคู่กรรมต้องการ 
ให้เป็นไปเช่นนั้นหรือไม่

ฉะนั้นนะครับ การเลือกคบคนไม่ว่าเป็นใคร ก็คือการเลือกคู่กรรมเก่า เลือกคน 
ที่เคยผูกกรรมกันไว้แบบไหนนั่นเอง เกือบทุกขั้นตอนถูกวางแผนไว้แล้ว เว้นไว้ก็แต่ 
ให้โอกาสคุณมีส่วนตัดสินใจ ว่าจะพยายามทำให้อะไรๆดีขึ้นด้วยการเพิ่มแรงบุญ 
ให้เข้มข้น หรือปล่อยเลยตามเลยตามเส้นทางที่ถูกวางแผนไว้ท่าเดียว
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ฉันก็เคยรู้สึกเหมือนคนอื่นๆ  ว่าเอกชนแพง  เอกชนเค็ม  จนได้ทำงานจริงๆ   
ถึงรู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุผลในตัวเป็นธรรมชาติของเขา  ตัวเลขทุกตัวได้มาจาก 
โปรแกรมการคำนวณ องค์กรต้องเลี้ยงตัวเอง  เลี้ยงพนักงานร้อยกว่าชีวิตได้   
ยาและเวชภัณฑ์ก็ต้องซื้อราคาสูงกว่ารัฐบาล  ไม่ได้แกล้งคิดแพงๆ  ไปเอง

ชีวิตผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้สวยหรูฟู่ฟ่าแบบที่เข้าใจกันดอก 
เป็นธรรมดาที่หมอน่ารักก็มี  ไม่น่ารักก็มี  แต่แพทย์พาณิชย์แท้ๆ  มืดดำสนิท 
แบบที่เคยนึกภาพตามข่าว  เรียนตามตรงว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยเห็นเลย

ใครเคยเรียนศิลปะบ้างเอ่ย  คุณครูศิลปะเคยสอนว่าในธรรมชาติจริงๆ 
ไม่มีสีเดี่ยว  พระอาทิตย์ไม่ได้แดงแบบแม่สี  ธรรมชาติไม่มีขาว  หรือดำสนิท

โลกใบนี้ก็เหมือนกัน ไม่มีคนชั่ว คนผิดดำสนิท มีแต่คนไม่รู้ ก็เท่านั้น 

วันนี้เราไม่รู้เหตุผลก็ว่าเขาไม่ดี  วันหน้าเรารู้ก็เข้าใจกันไปเอง   
วันนี้เขาอาจทำผิด  แค่เพราะยังไม่รู้  ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่น่าอภัยให้ไม่ใช่หรือ

คุณพ่อและคณะ  ตั้งคำถามมากมาย  ทำไมไม่ส่งตัวไปโรงพยาบาลรัฐ   
คำตอบคือไม่มีที่ไหนรับค่ะ  ติดต่อให้ไม่รู้ว่ากี่รอบ 

ถามต่อ  หมอมีสิทธิปฏิเสธคนไข้ด้วยหรือ  เหตุผลอะไรเขาถึงไม่รับ 
คำตอบคือ  เขาไม่ได้ปฏิเสธคนไข้  แต่เขาไม่มีเตียงรับ  เตียงเขาเต็มค่ะ

คุณพ่อและคณะ  ติดใจเรื่องการบริหารจัดการของระบบสาธารณสุข   
ทุกวันนี้เหมือนว่าใครๆ  ก็ไม่พอใจระบบ  คนจนก็มีปัญหา  คนพอมีก็ยังมีปัญหา

โดยส่วนตัวฉันชอบคำว่า  “ระบบ”  มาก 
ระบบ  แปลว่า  กลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตามหลัก 
แห่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน  ด้วยระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผล

ในธรรมชาติมีผู้สมหวังกับผู้ผิดหวัง  ผู้สมหวังก็ดีใจ  ผู้ผิดหวังก็โกรธกันไป 
หลักตามเหตุผลคือโลกนี้มีความจำกัด  ไม่มีทรัพยากรมากพอให้ทุกคนสมหวัง
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กลัวพยาบาลคนอื่นที่ไม่ได้ดูมาแต่ต้นจะไม่เข้าใจ  ซึ่งการดูแลก็ต่อเนื่อง 
ลื่นไหลกว่ามากจริงๆ  ถ้าไม่ได้น้องพยาบาลชุดนี้ผลงานคงไม่ดีขนาดนี้

คุณพ่อของน้องเป็นโฟร์แมนคุมการก่อสร้าง  คุณแม่เป็นนักบัญชี 
ด้วยอาชีพทำให้ทั้งคู่ละเอียด  แต่สิ่งที่มาคู่กันคือสายตาที่เต็มไปด้วยคำถาม   
และความไม่ไว้วางใจ  เหมือนเขาสงสัยตลอดว่าลูกป่วยหนักจริงไหม   
เสียงหัวใจแปลกๆ หมอก็ได้ยินอยู่คนเดียว  เอาผลเลือดผลเอ็กซเรย์มาให้ดู   
พูดว่าถ้าปกติต้องอย่างนั้นอย่างนี้  ก็หมอพูดอยู่คนเดียว  ไม่รู้หาเรื่องหรือเปล่า

ถ้าตั้งเป้าว่าต้องทำให้คนอื่นยอมรับ  ต้องชื่นชมฉันให้ได้  คงต้องทุกข์ใจมาก 
เป็นธรรมดาของโรงพยาบาลเอกชนที่พร้อมจะถูกสงสัยเรื่องความบริสุทธิ์   
เป็นบุญที่มีคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักให้ยึด 

ในโลกสมมติ มีโลกธรรมแปด เป็นคู่แฝด เป็นเรื่องธรรมดา 
มีลาภ เสื่อมลาภ  มียศ เสื่อมยศ  มีทุกข์ มีสุข  มีสรรเสริญ มีนินทา 

ก็ดูแลน้องให้เต็มที่ดีที่สุด  ให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เวลาและกำลังจะไหว 
ส่วนที่อยู่ในใจเขา  เราบังคับไม่ได้  ก็ทำให้ได้แค่นี้  คนไข้อี่น  งานอื่นก็มี 

เก้าวันผ่านไป  ท่ามกลางความอ่อนล้าของทุกคน  ข่าวดีคือน้องปลอดภัย 
แต่ข่าวร้ายที่มาคู่กันคือตัวเลขค่ารักษาขยับสูงขึ้นจนผู้ปกครองรับไม่ไหว 
หลังจากนั้นก็มีเรื่องราวตามมาอีกมากมาย  มีใครต่อใครเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ลามไปถึงนักธุรกิจใหญ่  และนักการเมือง  ขาดแค่สื่อและทนายเท่านั้น

ใจที่กำลังฟู  กลับแฟบเหลือนิดเดียว  ทีมงานกุมารภูมิใจในผลงานนัก   
เห็นใจคุณพ่อด้วย  แต่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้ยาที่ดีที่สุดต่อไป   
คุณพ่อบ่นว่า  ถ้ารู้อย่างนี้ไม่เข้าโรงพยาบาลเอกชนหรอก   
แต่เคยไปรอของรัฐแล้วทนไม่ไหว  อยากได้บริการและความรวดเร็ว

เห็นไหมเอ่ย  โลกนี้มีด้านดี  กับด้านเสียมาคู่กันเสมอ 
มีโรงพยาบาลรัฐบาล  คู่กับโรงพยาบาลเอกชน 
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ถ้าคุณเสน่ห์แรงขนาดมีหลายตัวเลือกที่น่าสนใจเข้ามาติดพัน  แถมแต่ละคน 
ยังให้ความประทับใจดีๆเมื่อแรกคบไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสักเท่าไร  ก็สมควรมีเกณฑ์ 
เลือกไว้ช่วยตัดสินใจอีกหลายๆข้อ ซึ่งนั่นก็คือเนื้อหาที่เหลือของบทนี้ครับ

ดัง ตฤณ

สารบัญ 
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ข่าวน่ากลุ้ม

เฮ้อ! – พิธีกร ชื่อ ดัง ยอม รับ ว่าการ สร้าง รายการ โทรทัศน์ ให้ เป็น ตำนาน เหมือน เมื่อ 
ก่อน นี้  เป็น ไป ได้ ยาก ใน ปัจจุบัน  เพราะ คน ไทย ทุกวันนี้ ฉาบฉวย มาก  ชอบ อะไร ที่ 
เรว็ แรง และ ตอ้งการ ได ้สนกุ ไป วนัๆ ให ้แตล่ะ วนั ผา่น ไป แบบ ขอไปท ีไม ่ได ้ตอ้งการ 
ตำนาน  ไม่ ได้ ต้องการ การ อ้างอิง  ไม่ ได้ ต้องการ สาระ น่า เชื่อถือ อะไร ทั้งสิ้น

ผม เป็น คน ขี้ เกียจ เปิด ที วี  ขี้ เกียจ จำ เวลา เพื่อ ติดตาม รายการ  เลย ไม่ รู้ ว่า สมัย นี้ ไป 
ถึง ไหน กัน แล้ว  ครั้ง สุดท้าย ที่ ดู ที วี อย่าง ต่อ เนื่อง ก็ เพราะ ต้อง ทำการบ้าน เอา มา ใช้ งาน 
ต้อง ติดตาม ละคร ดัง เรื่อง หนึ่ง ตั้งแต่ ต้น จน จบ  เพื่อให้ เข้าใจ ว่า ปัจจุบัน คน ไทย บริโภค 
สื่อ โทรทัศน์ รสชาติ ประมาณ ไหน  โดย เลือก แบบ ที่ หนังสือพิมพ์ กา รัน ตี ว่า เรตติ้งสูง สุด 
นั่นแหละ

ดู แล้ว ก็ อึ้ง  ทึ่ง  หวิว  เพราะ ตั้งแต่ ตอน ต้นๆของ  ‘ละคร ดัง ’  เรื่อง นั้น  พระเอก ก็ 
จบั นางเอก มดั มอื มดั เทา้ และ ทำทา่ จะ ขม่ขนื เธอ ซึง่ ก ็วา่ กนั วา่ ฉาก ‘แรง ’ ประมาณ นี ้
แหละ ที่ ดึง คน มา ดู มาลุ้น มา เชียร์ พระเอก กัน จน ตา แทบ ถลน ยิ่ง ได้ หนังสือพิมพ์ ช่วย 
กนั ประโคมขา่ว ลว่งหนา้ วา่ คนื นี ้พระเอก จบั นางเอก มดั ตดิ กบั เตยีง ประกอบ ภาพ คลา้ย 
เขา จะ ทำ มิดีมิร้าย เธอ ก็ เป็นอัน เชื่อ ขนม กิน เลย ครับ  เรตติ้งพุ่ง กระฉูด คน ติดตาม กัน 
ทั้ง เมือง แน่นอน!

คา่ โฆษณา แพง เปน็ ลา้น ได ้ก ็เพราะ ยา เสพ ตดิ พรรค ์นี ้แหละ ขอ ให ้ม ีภาพ เสยีง รอ้นฉา่ 
บน หน้า จอ  ถึงใจ พระเดชพระคุณ ทั่ว ทั้ง เมือง เถอะ!

นอกจาก เร้า ใจ กัน ด้วย ราคะ  ก็ มี เรื่อง ของ ตลก จี้เส้น  ซึ่ง ปัจจุบัน ก็ มี ดารา ตัวยืน โรง 
อยู่ หลาย ราย แบบ ที่ เห็น หน้า ก็ พร้อม จะ กระตุ้น ต่อม ขำ ได้ แล้ว ดารา พวก นี้ บาง คน แค่ 
เสีย ภาษี อย่าง เดียว ก็ เป็น สิบๆล้าน แล้ว

เมื่อ คน ทั้ง เมือง เจอ ยา เสพ ติด ทาง อารมณ์ ขนาน แรง เข้า ขั้น กัญชา ยา อี กัน ทุก วัน  ก็ 
เป็น ไป ได้ จริง ครับ ที่ พวก เรา จะ คร้าน กับ การ เสพ อะไร ที่ น่า เบื่อ  พอ หวน กลับ ไป เสพ 
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ไม่นานมานี้  ฉันได้ดูแลคู่แฝด  น้องเอ  น้องบี   
เด็กๆ  เกิดมาพร้อมกับปัญหาทางสูติศาสตร์ที่ซับซ้อน  เอาเป็นว่า 
ขอตัดความแค่ในส่วนของกุมาร  เด็กๆ  คลอดก่อนกำหนดราวสองเดือน   
น้ำหนักตัวคนละกิโลเศษ  ในขณะที่ทารกปกติจะหนักราวสามกิโลกรัมค่ะ

ทั้งคู่ไม่หายใจ  หัวใจเต้นแผ่ว  ช็อกตั้งแต่แรกเกิด  คุณแม่น้ำเดินก่อนคลอด   
แปลว่าถุงหุ้มทารกฉีกเกิดช่องทางให้เชื้อโรคเข้าสู่เด็ก  ทั้งคู่ติดเชื้อใน 
กระแสเลือด  เลือดออกจากทางเดินอาหาร  ลำไส้อักเสบจากการขาดออกซิเจนทั้งคู่ 
น้องบีหัวใจวายมีน้ำท่วมปอด น้องเอลำไส้พองจนเกือบแตก

น้องผลัดกันช็อก  ผลัดกันสงบ  สถานการณ์เปลี่ยนแปลงชนิดห้ามกระพริบตา   
ทั้งคู่ได้ยาปฏิชีวนะอย่างแรง  ได้เลือดหลายรอบ  ยาพิเศษอีกหลายรายการ   
คุณแม่คุณพ่อรับรู้ความเป็นไปแบบเพลียๆ  งงๆ   
ความคืบหน้าและแผนการรักษาเปลี่ยนแปลงบ่อย   
เน้นทุกวันว่าเด็กเล็กอะไรก็เกิดขึ้นได้  วันนี้ดี  พรุ่งนี้ไม่ดีก็ได้   
ถ้าจะว่ากันตรงๆ  น้องน่าจะ  “ไป”  แล้วสามสี่รอบได้ 

ไม่ใช่ความเก่งกาจอะไร  เพราะฉันแค่รักษาตามที่อาจารย์สอนมาเท่านั้น   
แต่ละคืนที่ผ่านไป  ฉันนึกกราบขอบพระคุณอาจารย์หน่วยทารกแรกเกิด 
ที่จับมือสอนอย่างใกล้ชิด  วางหลักวิธีคิดจนมั่นใจ  กล้าตัดสินใจให้การรักษา   
เหมือนคณิตศาสตร์ที่พอได้หลักแล้ว  โจทย์พลิกแพลงแบบไหนก็แก้ได้หมด 

สมัยเรียนต่อ  ฉันตั้งใจสมัครโรงพยาบาลเด็ก  ซึ่งขึ้นชื่อว่างานหนักที่สุด   
งานหนักจริงสมคำร่ำลือ  แต่สิ่งที่ได้มาคู่กันคือโอกาสในการพัฒนาตัวเอง

โลกนี้เหมือนจะมีคู่แฝดมาด้วยเสมอ  เหมือนน้องเอคู่กับน้องบี   
งานหนักคู่กับประสบการณ์  ความอดทนคู่กับความกล้าแข็ง 

การดูแลน้องแฝดต้องอาศัยการเสียสละทุ่มเทของทั้งทีม  น้องพยาบาล 
มากินอยู่หลับนอนที่นี่  ลูกเล็กๆ  ของตัวเองคิดถึงแม่ก็ต้องมาหาที่โรงพยาบาล   
จริงๆ  แล้วจะจัดเวียนคนตามตารางเวรปกติก็ได้  แต่น้องๆ  เป็นห่วงคู่แฝด   
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ของฝากจากหมอ

คู่แฝด
โดย พิมพการัง

http://handmadebabygifts.blogspot.com

หลายท่านฝันอยากจะมีลูกแฝด หนูน้อยแต่งตัวเหมือนกันเปี๊ยบ 
น่ารักราวกับตุ๊กตา  แถมวิทยาการสมัยใหม่ยังช่วยให้ฝันของคุณแม่ 
เป็นจริงง่ายขึ้นอีกต่างหาก  แต่ว่านะคะ  มีด้านสวยสดใสก็ต้องมีด้านมืดค่ะ

ครรภ์แฝด    ถือว่าเป็นครรภ์ผิดปรกติที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงมาก   
ตั้งแต่การคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักน้อย  เลือดถ่ายจากคนหนึ่งเทไปอีกคน   
ทำให้คนหนึ่งซีด  อีกคนบวมและหัวใจวายได้  คลอดยาก ทารกขวางกันเอง

ในครรภ์  รกลอกตัวก่อนกำหนด ทารกขาดออกซิเจน  และยังมีอีกหลายปัญหาฟังดู
น่ากลัวนะคะ  แต่ครรภ์แฝดที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็มีมากค่ะ
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รายการ ระดับ กาแฟ  บุหรี่  หรือ กระทั่ง เบียร์ อ่อนๆ  ก็ จะ เกิด อาการ อยาก เปลี่ยน ช่อง 
ทันที  ไม่ รีรอ ดู ไป สัก พัก ว่า เดี๋ยว จะ สนุก ขึ้น ไหม

อยา่งไรกต็าม แม ้คน เรา จะ ตดิใจ กบั ยา เสพ ตดิ ด ีกร ีแรง และ อยาก บรโิภค ของ แปลก 
ใหม่ แบบ ผ่าน มา ผ่าน ไป แต่ นาน เข้าถึง จุด หนึ่ง คน ก็ เริ่ม ชิน ชา และ ถาม หา อะไร ที่ เป็น 
ของ แท้  ของ จริง  ของ ที่ น่า จดจำ กัน มาก ขึ้น

เมื่อ หมด ยุค หนึ่ง ก็ ต้อง ปรับ ตัว ให้ เข้า กับ ยุค ใหม่  แต่ ถ้า ไป มอง ว่า ยุค ใหม่ หมาย ถึง 
ลวกๆ  เร็วๆ  เสร็จๆ  ก็ นับ เป็น จุด เริ่ม ต้น ของ ความ ผิด พลาด อย่าง ใหญ่ หลวง แล้ว

คน ผลติ รายการ นา่ จะ ตัง้ ความ เชือ่ พืน้ฐาน กนัให ้ชดัเจน เพือ่ ความ อยู ่รอด ของ ตนเอง 
และ เพื่อ ประโยชน์ สุข กับ สังคม โดย รวม นั่น คือ  จะ ยุค ไหน สมัย ใด พื้นฐาน ของ มนุษย์ 
ยัง ต้องการ ของ จริง  ถึงใจ  และ จับ ต้อง ได้

ถ้า คิด เสีย อย่าง  ทำไม จะ ไม่ ได้ ไอ เดียครับ  เอา คน ที่ เก่ง กระตุ้น ความ โลภ  เอา คน 
ที่ เก่ง ยิง มุข ขำ  เอา คน ที่ เก่ง ถ่ายทอด สาระ มา ร่วมมือ กัน  ไม่ มี ใคร เป็น พระเอก สั่ง งาน 
แบบ เผด็จการ อยู่ คน เดียว  เดี๋ยว ก็ คลอด รายการ เรตติ้งสูง ที่ เป็น ตำนาน แบบ ไม่ สัก แต่ 
ผ่าน มา แล้ว ผ่าน ไป ได้ เอง

ความ คิด ของ กลุ่ม ผู้ ผลิต รายการ โทรทัศน์ นี่ สำคัญ นะ ครับ  แทบ จะ บอก ได้ เลย ว่า 
กลุ่ม คน เหล่า นี้ คิด อย่างไร  กลุ่ม คน รอบ ตัว คุณ ก็ จะ คิด อย่าง นั้น ตาม ไป ด้วย!
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เฮ้อ!  –  หลัง การ มี โอกาส ได้ พบ กับ กลุ่ม ผู้ก่อการร้าย ใน ปากีสถาน กลุ่ม หนึ่ง  ทำให้ 
นัก จิตวิทยา เข้าใจ จริงๆ ว่าที่ แท้ ผู้ก่อการร้าย ไม่ ใช่ พวก มีค วาม อำมหิต ผิด มนุษย์ 
เป็น ทุน เดิม  ทว่า เป็น คน ธรรมดา ที่ อยาก มี ค่า  อยาก มีค วาม สำคัญ ตาม หลัก ความ 
เชื่อ ซึ่ง ตน ยึดถือ อยู่ เท่านั้น  นั่น หมายความ ว่า ใคร ก็ได้ ตาม ท้อง ถนน  อาจ ผัน ตัว ไป 
เป็น ผู้ก่อการร้าย ได้ ตลอด เวลา  ขอ เพียง มี แรง ขับ ดัน ทาง ความ เชื่อ จาก คน ใกล ้ตัว 
มากพอ!

สำหรบั ผม นะ ครบั ขา่ว นา่ กลุม้ ชิน้ นี ้ไม่ ได้ นา่ ประหลาด ใจ อะไร เลย เพราะ รูอ้ยู่ แลว้ 
ว่า มนุษย์ ธรรมดา เดิน ดิน ทุก คน มี เชื้อ ผู้ก่อการร้าย อยู่ ใน ตน เอง  เชื้อ นั้น ก็ คือ  ‘โมหะ ’ 
ซึ่ง หมาย ถึง ความ หลง สำคัญ ผิด ได้ มัวเมา ลุ่มหลง ใน สิ่ง ที่ ปักใจ เชือ่ ได้ และ ที่ สามัญ 
กว่า อะไร คือ เห็น ความ จริง ตรง หน้า บิดเบี้ยว ได้!

โมหะ เป็น ภาวะ คล้าย เมฆ หมอก ที่ เกิด ขึ้น ห่อ หุ้ม จิต ของ พวก เรา อยู่ ตลอด เวลา  ย้ำ 
นะ ครับ ว่า ‘ตลอด เวลา ’ จะ ต่าง กัน ใน แต่ละ คน ก็ แค่ หนัก เบา หนา บาง เพียง ใด เท่านั้น 
จะ มี ก็ แต่ พระ อรหันต์ ที่ ทำลาย โมหะ ได้ อย่าง สะอาด หมดจด  เพราะ ถอน ราก ของ 
ความ สำคัญ ผิด ว่า กาย ใจ เป็น ตัว ของ ท่าน เสีย ได้ อย่าง สิ้นเชิง แล้ว  จึง ไม่ มี กิเลส อัน 
เนื่องด้วย กาย ใจ อัน ใด  หลอก ให้ พวก ท่าน ทำ ผิด ศีล ผิด ธรรม ได้ อีก

ผู้ ทำ วิจัย ใน ข่าว น่า กลุ้ม ชิ้น นี้  เป็น อาจารย์ วิชา จิตวิทยา ศาสตร์  ผู้ อำนวย การ ศูนย์ 
จิตวิทยา  มหาวิทยาลัย ลิ เวอร์พูล  ประเทศ อังกฤษ  ซึ่ง จาก การ ทำ วิจัย  เขา ก็ พบ ด้วย 
ความ ตกใจ ว่า เหล่า ผู้ก่อการร้าย ไม่ ได้ มีค วาม ผิด ปกติ ทาง จิต  แถม ยัง มี การ ศึกษา ดี อีก 
ต่างหาก

ที่ คน ธรรมดา กลาย มา เป็น ผู้ก่อการร้าย ก็ เพราะ ได้ รับ การ โน้มน้าว จาก เพื่อน หรือ 
ญาต ิสนทิ ที ่นา่ นบัถอื มาก พอ จะ ทำให ้เชือ่ วา่ การ เขา้ รว่ม กบั องคก์าร กอ่การ รา้ย คอื การ 
เพิ่ม ค่า  เพิ่ม ความ สำคัญ ให้ กับ ชีวิต ตน

ตาม สามัญสำนึก แล้ว  เรา จะ รู้สึก ว่า พวก ก่อ วินาศภัย  ทำ อันตราย ลูก เด็ก เล็ก แดง 
ผูห้ญงิ และ คน ชรา แบบ ไม ่เลอืก หนา้ ได ้ลงคอ ตอ้ง มคี วาม ขี ้ขลาด ชาต ิชัว่ และ โง ่แบบ 
ไร้ การ ศกึษา แต่ ลอง คดิ ดีๆ  นะ ครบั ชวีติ ของ ผูก้อ่การรา้ย ตอ้ง อาศยั ความ ใจถงึ ตอ้ง 
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We make a living by what we get,  
but we make a life by what we give. 

เราหาเลี้ยงชีพด้วยสิ่งที่เรา “ได้” แต่เรามีชีวิตด้วยสิ่งที่เรา “ให้” 

โดย  วินสตัน  เชอร์ชิล  อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร
สรรหามาฝากโดย  วิมุตฺติยา

สารบัญ 
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คำคมชวนคิด

“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จแล้วแต่ใจ  
ถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยู่ก็ตาม ทำอยู่ก็ตาม  
ทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น เพราะทุจริต ๓ อย่างนั้น  
เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ ฉะนั้น”

คาถาธรรมบท  ยมกวรรคที ่ ๑
จากธรรมบท  ในพระสุตตันตปิฎก

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

�
บุญใหญ่หาใช่การทำให้โลกนี้ดีขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนตัวเองให้ร้ายน้อยลง

โดย  ดังตฤณ
ที่มา  http://dungtrin.com/mag/?23.prepare

�
อยู่กับทุกข ์ ไม่เห็นทุกข์ 
เพราะเราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ 
ถ้าเราเปลี่ยนออกมาเป็นผู้เห็นทุกข์ 
ความดับทุกข์จะเกิดมีได้ในทันที

จาก  “จิตสดใสแม้กายพิการ” 
โดย  อาจารย์กำพล  ทองบุญนุ่ม

สรรหามาฝากโดย  แค้ท

�
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หลบๆซ่อนๆแบบ เอา ตัว รอด เก่ง  และ อาจ ต้อง พลี ชีพ เมื่อ ใด ก็ ไม่ รู้  แล้ว คุณ จะ เอา 
คน เลว  คน ขี้ ขลาด  คน โง่ ที่ไหน มา เป็น ผู้ก่อการร้าย?

การ จะ ทำให ้คนๆหนึง่ เหน็ ทาง สวา่ง ไดน้ัน้ ตอ้ง ทำ กอ่น ที ่เขา จะ เขา้ สู ่ทาง มดื  เพราะ 
เมื่อ เข้า สู่ ทาง มืด แล้ว  โมหะ จะ ทำให้ เขา หลง เห็น ไป ว่า นี่แหละ คือ ทาง สว่าง

ทาง สว่าง กับ ทาง มืด เป็น สิ่ง ที่ เปรียบเทียบ กันยา ก  คนๆหนึ่ง ต้อง ใช้ ชีวิต แบบ สว่าง 
เสีย ก่อน จึง อาจ เห็น ข้อ แตก ต่าง เมื่อ จำ ต้อง เริ่ม ย่างเท้า เข้า สู่ ทาง มืด แต่ ถ้า ชีวิต เริ่ม ต้น 
บน ทาง มืด หรือ โพล้เพล้ ใกล้ มืด อยู่ แล้ว  พูด ให้ ตาย ก็ ไม่ เข้าใจ  หรือ มอง ไม่ ออก หรอก 
ครับ ว่า ทาง สว่าง เป็น อย่างไร

คุณ ไม่ มี ทาง ทำลาย ล้าง ความ เชื่อ ของ ใคร  โดย เฉพาะ ความ เชื่อ ที่ แพร่ ลาม เป็น 
เครือข่าย  มี การ สนับสนุน ค้ำ ยัน ให้ แก่ กันและกัน ระดับ โลก อย่าง นั้น  คุณ มี สิทธิ์ แค่ 
ป้องกัน ตน เอง ไม่ ให้ ตกเป็น  ‘เหยื่อ ทาง ความ เชื่อ ’  ซึ่ง ก็ โดย การ เร่ง สำรวจ ว่า ตน เอง 
กำลงั นบัถอื ใคร ระหวา่ง ผู ้ที ่สอน ให้ เชือ่ โดย ไม่ ตอ้ง ใช้ เหตผุล กบั ผู ้ที ่สอน ให้ ศรทัธา โดย 
มี ปัญญา สนับสนุน  เพราะ กรรม อัน เกิด จาก การ ให้ ความ นับถือ ผู้ สอน แบบ ใด จะ ให้ 
ผล เป็นแดน เกิด ที่ มี การ สอน แบบ นั้นๆ ใน ชีวิต หน้า ครับ

ดังตฤณ

สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดู

ได อา รี่ หมอดู หน้าที่  ๕๔
โดย หมอพีร์

สวสัด ีทกุ ทา่น ที ่อา่น ได อา รี ่หมอด ูคะ่ กอ่น อืน่ ตอ้ง ขอ ขอบคณุ สำหรบั คำ แนะนำ ตชิม 
ของ หลาย ๆ   ท่าน นะ คะ  แล้ว เป็น ยัง ไงกัน บ้าง คะ  มี ทุกข์ น้อย ลง บ้าง กัน หรือ ยัง 

สปัดาห์ นี ้ไม ่รู ้จะ เขยีน เรือ่ง ไหน ด ีเหมอืน เดมิ เลย แต ่ม ีอยู ่สิง่ หนึง่ ที ่ทำให้ สะดดุใจ คอื 
ช่วง อาทิตย์ นี้ พีร์ได้ รับ เชิญ ให้ ไป ร่วม วง เสวนา ที่ การ ไฟฟ้า  ใน หัวข้อ เสวนา ที่ ชื่อว่า  “มี 
ชีวิต อย่างไร ให้ มีค วาม สุข ท่ามกลาง ความ วุ่นวาย ของ การเมือง  เศรษฐกิจ และ ภัย พิบัติ 
ต่าง ๆ   “  ประเด็น ที่ เขา เสวนา กัน มี ประมาณ ว่า

ปัจจุบัน คน ไทย มีค วาม สุข น้อย ลง หรือ มาก ขึ้น  วัด ได้ จาก อะไร• 
เพิ่ม ความ สุข ให้ ตัว เอง ได้ อย่างไร• 
เพิ่ม ความ สุข ให้ กับ ครอบครัว ได้ อย่างไร• 
เพิ่ม ความ สุข ให้ กับ เพื่อน ร่วม งาน และ สังคม ได้ อย่างไร• 
จะ สร้าง สุข ให้ ยั่งยืน ได้ อย่างไร• 

ประเดน็ แรก ที ่วา่ คน ไทย มคี วาม สขุ นอ้ย ลง หรอื มาก ขึน้ วดั ได ้จาก อะไร ใน ความ คดิ 
ของ พีร์คิด ว่า คน มีค วาม สุข น้อย ลง  มีค วาม ทุกข์ ความเครียด มาก ขึ้น เรื่อย ๆ

วัด จาก อะไร  ตรง นี้ พีร์คง มอง จาก  ลูกค้า ที่มา หา หมอดู มี จำนวน มาก ขึ้น เรื่อย ๆ  
ที่มา ส่วน ใหญ่ ไม่ค่อย มี ใคร หอบหิ้ว ความ สุข มา หรอก ค่ะ  มี แต่ ความ ทุกข์ เสีย ส่วน ใหญ่ 
ประกอบ กับ หมอดู ใน ประเทศ ไทย มี ไม่ ใช่ น้อย  แสดง ว่า วัน ๆ   หนึ่ง คน พึ่ง พาห มอ ดู 
เยอะ ทีเดียว

เดือน ก่อน ได้ ฟัง ข่าว เศรษฐกิจ มี การ วิเคราะห์ ออก มา ว่า  อาชีพ หมอดู มี เงิน สะพัด 
สูง มาก ๆ   ประมาณ หลาย สิบ ล้าน ได้  ที่ ข่าว นำ เสนอ มา แสดง ให้ เห็น ว่า คน ต้อง พึ่ง พา 
หมอ ดู เพราะ มีค วาม ทุกข์ มาก ขึ้น 
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http://farm1.static.flickr.com/29/47443930_06a17a2ddb.jpg?v=0

ดอกชวนชม

๏  ชวนเอ๋ยชวนชม  ชนนิยมเพราะมาลีสีสดใส 
เปรียบคนที่มีคุณธรรมนำดวงใจ  มิปล่อยให้ความชั่วกลั้วพ้องพาน   
ชวนชมกิริยามารยาท  ชวนชมพจนารถอันอ่อนหวาน 
ชวนชมในภาวนาศีลและทาน  ทุกประการเลิศล้วนชวนชมเอย

�
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

http://farm3.static.flickr.com/2349/2115304011_b478af7f33.jpg?v=0

ดอกมะขาม

๏  มะเอ๋ยมะขาม  แสนระลึกถึงความกลัวไหวหวั่น 
สุดคร้ามขามวัฏวนดลทุกข์อนันต์  สบโศกศัลย์เวียนเกิดตายร้ายเหลือดี 
อวิชชามืดโมหันธ์มหันตภัย  ต้องเพียรพากตามรู้ไปมิหน่ายหนี 
วางทั้งกายทั้งใจทุกข์ไม่มี  ไร้สิ่งที่ต้องครั่นคร้ามเกรงขามเอย

�
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ตอน นี้ จิตแพทย์ เมือง ไทย ขาดแคลน  แสดง ว่า มีค นเครียด เป็น ทุกข์ เพราะ ชีวิต 
มาก ขึ้น เรื่อย ๆ   พีร์รู้จัก กับ จิตแพทย์ เยอะ เหมือน กัน ค่ะ  เวลา ที่ เขา มา ดูด วง จะ ชอบ 
แลกเปลี่ยน ความ คิดเห็น กัน ตลอด  ส่วน ใหญ่ คนไข้ ป่วย เกิด จาก สาเหตุ อะไร บ้าง  จะ 
หนี ไม่ พ้น ความ รัก  ครอบครัว  การ งาน  การเงิน  เป็น หลัก  ซึ่ง หมอดู เอง ก็ หนี ไม่ พ้น 
ประเด็น หลัก เหล่า นี้ เหมือน กัน 

สังคม สมัยใหม่ เป็น สังคม ที่ ต้อง เกิด มา แข่งขัน แก่งแย่ง กัน  สนใจ เรื่อง จิตใจ น้อย ลง 
ให้ ความ สนใจ วัตถุ มาก ขึ้น  ใจ คน หยาบ ขึ้น ทำให้ มีค วาม สุข น้อย ลง

สว่น ประเดน็ เสวนา ที ่วา่ เพิม่ ความ สขุ ให ้ตวั เอง ครอบครวั เพือ่น รว่ม งาน และ สงัคม 
ได้ อย่างไร  พีร์มีค วาม เห็น ส่วนตัว ใน มุม ของ พีร์เอง ว่า  ถ้า เรา มีค วาม สุข จาก ตัว เองได ้
เรา จะ เป็น คน ทำให้ คน ใกล้ ตัว เรา มีค วาม สุข  ไม่ ว่า จะ เป็น เพื่อน ร่วม งาน  หรือ คนใน 
ครอบครัว  แต่ ถ้า ตัว เรา ไม่ มีค วาม สุข ก็ จะ ไม่ คิด อยาก แบ่งปัน ความ สุข ให้ กับ ใคร ๆ  

วิธีการ เพิ่ม ความ สุข ใน มุม มอง ของ พีร์จะ เป็น ใน เรื่อง ของ การ คิด ดี ทำ ดี พูด ดี 
นี่แหละค่ะ  เพราะ เป็น สิ่ง ที่ ทำได้ ไม่ ยาก

ไม ่คดิ โกรธ โทษ แต ่คน อืน่ ไม ่คดิ โลภ อยาก ได ้ของ ผู ้อืน่ ควร คดิ ด ีกบั คน อืน่ พยายาม 
คิด ใน แง่ บวก กับ เขา ไว้  ไม่ ใช่ โทษ แต่ คน อื่น อย่าง เดียว ว่าเป็น ฝ่าย ผิด  ตัวอย่าง เช่น  เขา 
คง ไม่ ได้ ตั้งใจ ช่าง มัน เถอะ  เขา คง รีบ ไป หน่อย  หรือ เขา คง โกรธ แป๊บ หนึ่ง เดี๋ยว คง หาย 
คิด แง่ ดี จะ ทำให้ ใจเย็น ลง ง่าย  ลอง สังเกต ใจ ตาม คำ พูด ดู ได้ ค่ะ 

ซึ่ง อาจ จะ มี หลาย คน ไม่ สามารถ เป็นได้ แบบ นี้  แต่ จะ เป็น ใน สิ่ง ตรง ข้าม กัน  เช่น 
ใหอ้ภยั มา หลาย ครัง้ ทน ไม่ ไหว แลว้ หรอื ปลอ่ย ไป ครัง้ หนึง่ ครัง้ หนา้ ก ็ม ีอกี หรอื ไม่ เคย 
ทำ อะไร ให้ เลย ทำ กับ เรา แบบ นี้ ทำไม หรือ ทำไม เกิด มา คิด ไม่ ได้ เลย หรือไง การ คิด ใน 
แง่ ลบ จะ เพิ่ม ดี กรี ความ โกรธ ความ เจ็บใจ ให้ รุนแรง ขึ้น

การ คดิ ด ีคดิ ใน แง ่บวก จะ ทำให ้ใจเยน็ ลง ได ้ เปน็การ ฝกึ ให ้ใจ ใหอ้ภยั ทาง ออ้ม พอใจ 
เย็น ลง จะ ทำให้ มี สติ คิดอ่าน ทำ อะไร จะ ดี ขึ้น  พูด ออก มา ได้ ดี ขึ้น

คิด ดี ไม่ โลภ อยาก ได้ แต่ ของ คน อื่น มา เป็น ของ ตัว เอง คิด เป็น ผู้ ให้ คน อื่น บ่อย ๆ  จะ 
ทำให้ ใจ ไม่ค่อย อยาก จะ ได้ ของ คน อื่น มาก เกินไป พอใจ ไม่ อยาก ได้ ก็ จะ ไม่ค่อย ทำ อะไร 
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ผดิ ๆ  ให ้ตวั เอง เดอืดรอ้น จะ ไม ่พดู โกหก เพือ่ จะ ให ้ได ้ซึง่ ผล ประโยชน ์สว่นตวั หรอื ทำให ้
คน อื่น ได้ รับ ความ เดือดร้อน การ เสียสละ ออก ไป จะ ทำให้ จิตใจ เรา เบา สบาย ไม่ หนัก ไม่ 
เหนียวหนืด  เกิด อาการ เบา สบาย  จิตใจ มีค วาม สุข เกิด ขึ้น

เมื่อ ทำตัว ให้ มีค วาม สุข จาก การ คิด ดี ทำ ดี พูด ดี  ผล ที่ ตาม มา ก็ คือ คน ใกล้ ตัว เรา จะ 
ได้ รับ สิ่ง ที่ ดี ๆ   ตาม มา

ส่วน ประเด็น สุดท้าย ที่ ว่า จะ สร้าง สุข ให้ ยั่งยืน ได้ อย่างไร  ใน ความ เห็น ส่วนตัว คือ มี 
ทาง เดียว ที่ จะ ทำให้ จิตใจ พบ กับ ความ สุข ถาวร ได้ คือ  ต้อง ฝึกฝน ปฏิบัติธรรม ให้ จิตใจ 
เป็นกลาง ต่อ ความ สุข เป็นกลาง ต่อ ความ ทุกข์ จึง จะ ทำให้ พบ ความ สุข ที่ ถาวร ได้ ถ้า ไม่ 
ฝึก ให้ ใจ เป็นกลาง ต่อ ความ สุข ความ ทุกข์  จะ ถาม หาความ สุข ที่ ถาวร บน โลก นี้ คง ไม่ มี 

ลอง สังเกต บน โลก ใบ นี้ สิ คะ ว่า โลก เป็น อย่างไร บ้าง โลก มี กลางวัน โลก มี กลางคืน 
โลก ม ีมดื ม ีสวา่ง โลก ไม ่สามารถ ม ีแต ่กลางวนั อยา่ง เดยีว ดงันัน้ ถา้ จะ หาความ สขุ ที ่ถาวร 
จาก โลก จริง ๆ  คง ไม่ มี  เพราะ สุข แล้ว เดี๋ยว ก็ ต้อง ทุกข์ พอ ทุกข์ ผ่าน ไป เดี๋ยว ก็ สุข สลับ 
กนั ไป มา อยา่ง นี ้ซึง่ มคี นสว่น ใหญ ่เกดิ มา วิง่ ควา้ ความ สขุ คดิ วา่ ชวีติ นี ้จะ ม ีสกั วนั ที ่จะ พบ 
กบั ความ สขุ ทีม่ัน่ คง ถาวร ไม ่เจอ กบั ความ ทกุข ์พยายาม ทำ ทกุ สิง่ เพือ่ให ้ไดค้วาม สขุ ของ 
ความ เปน็ มนษุย ์ เชน่ ต้อง เรยีน จบ ให้ สงู  ต้อง ทำ งาน ดี ๆ  ตอ้ง แตง่งาน ม ีลกู มคี รอบ ครวั 
สุดท้าย ไม่ พ้น ต้อง เจ็บป่วย  ต้อง แก่  และ รอ วัน ตาย  ชีวิต ไม่ เคย หยุด ความ สุข ไว้ ได้

ถ้า เรา ไม่ ฝึก ใจ เรา ให้ เป็นกลาง ต่อ ความ สุข  เป็นกลาง ต่อ ความ ทุกข์ เวลา ที่ เจอ กับ 
ปัญหา ต่าง ๆ   เจอ ความ โชค ร้าย ต่าง ๆ   พัด ผ่าน เข้า มา จิตใจ จะ ทุกข์ ทรมาน นาน มาก 
พอ ความ ทุกข์ เกิด ขึ้นใจ ไม่ เป็นกลาง ต่อ ความ ทุกข์  จิตใจ จะ เกลียด ความ ทุกข์  จิตใจ 
กลัว ความ ทุกข์ ไว้ ล่วงหน้า  กับ ปัญหา ต่าง ๆ   พอได้ ยิน แค่ ข่าว อะไร เล็ก ๆ   น้อย ๆ   จะ 
ปรุง แต่ง ทุกข์ ไว้ ล่วงหน้า ก่อน ให้ เกิด ความ ทุกข์ หนัก เพิ่ม อีก

เช่น ขา่ว สภาวะ โลก รอ้น อาจ จะ เกดิ นำ้ ทว่ม โลก ได ้ม ีหลาย คน พอได ้ยนิ ขา่ว ทาง ทวี ี
บวก กับ ตัว เอง มี อาจารย์ ที่ นับถือ พยากรณ์ ว่า กรุงเทพฯ จะ เกิด น้ำ ท่วม เดือน เมษายน ที่ 
ผ่าน มา  เชื่อ ไหม คะ ว่า ด้วย ความ กลัว มาก ของ เขา  เขา ลา ออก จาก งาน ย้าย บ้าน ไป อยู่ 
เชียงราย เรียบร้อย แล้ว  และ มีค นที่ ย้าย แบบ นี้ หลาย คน เหมือน กัน  ได้ยิน มา ค่อนข้าง 
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บอ่ย ซึง่ ความ จรงิ ถา้ วนั หนึง่ จะ ตอ้ง ตาย จรงิ ก ็หนี ไม่ พน้ เหมอืน กนั นำ้ ไม่ ได ้ม ีแค่ ทะเล 
บน บก ก็ มี น้ำป่า หลาก พายุ ก็ มี  ชีวิต เมื่อ ถึงคราว ต้อง ตาย  ก็ หนี ไม่ พ้น หรอก 

และ ปัญหา มี ไว้ แก้ไข  ไม่ ได้ มี ไว้ ตั้ง คำ ถาม ว่า ทำไม ต้อง เกิด แบบ นี้  ทำไม ต้อง เจอ 
แบบนี้  ไม่ อยาก ให้ เจอ แบบ นี้ ทั้งที่ เจอ มา แล้ว ปัญหา มี ไว้ แก้ไข จริง ๆ  ซึ่ง ถ้า หาก แก้ไข 
ไป จุด หนึ่ง ไม่ สามารถ แก้ไข อะไร ได้ อีก  ต้อง หยุด อยู่ เฉย ไว้ ก่อน  การ หยุด อยู่ เฉย ๆ   ไว้ 
ก่อน ก็ เป็น ทาง ออก ของ ปัญหา ได้ เหมือน กัน

วัน หนึ่ง ความ ทุกข์ ผ่าน มา ใน ชีวิต  สุดท้าย ทุกข์ ก็ ผ่าน ไป  ไม่ เคย อยู่ กับ เรา ได้ นาน 
ส่วน ความ สุข ผ่าน เข้า มา  สุดท้าย ความ สุข ก็ ผ่าน ไป เหมือน กัน  เรา ต้อง ฝึกฝน ตัว เอง 
ให้ มี ใจ เป็นกลาง จึง จะ พบ กับ ความ สุข ที่ มหัศจรรย์ มาก ๆ   ซึ่ง มี สอน แต่ ใน ศาสนา พุทธ 
เท่านั้น
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