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๓.๒ แนบไฟล์ Word มาด้วยทุกครั้ง

หากแปะเนื้อความลงในกระทูเ้ลย ฟอร์แมทต่าง ๆ

๒.๔ ความยาวของบทความ และการจัดย่อหน้า เช่น ตัวห นา ตัวบ าง ตัวเอียง จะหายไปคะ่ เพือ่ ค วาม
ปกติแล้วเราไม่จำกัดความยาวของชิ้นงานในทุกคอ
ลัมน์ค่ะ แต่ก็อยากให้ผู้เขียนใช้ดุลยพินิจดูด้วยค่ะว่า
ความยาวประมาณใดน่าจะเหมาะสม โดยลองดูจาก
บทความทลี่ งในเล่ม และลองเทียบเคียงความรสู้ กึ ใน
ฐานะผู้อ่านดูนะคะ
สำหรับเรื่องสั้น หรือนวนิยาย ที่อาจมีความยาวมาก
กว่าบ ทความอนื่  ๆ และมกี ารเปลีย่ นฉากอยูบ่ า้ ง อย่า
ลืมเบรกสายตาผู้อ่าน โดยการขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อถึง
จุดหนึ่ง ๆ ของเรื่องที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะ
การเขียนเป็นพรืด เห็นแต่ตัวหนังสือติด ๆ กันลงมา
ยาว ๆ จะลดทอนความน่าอ่านของบทความไปอย่าง
น่าเสียดายค่ะ

สะดวก รบกวนทุกท่านแนบไฟล์ Word ทีพ่ ิมพ์ ไว้มา
ด้วยนะคะ (ในหน้าโพสต์ จะมปี ุ่ม Browse ให้เลือก
Attach File ได้เลยค่ะ)
ใครมีรูปประกอบ ก็ Attach มาด้วยวิธีเดียวกันนี้เลย
นะคะ
และหากไฟล์มีขนาดใหญ่ ทำเป็น zip เสียก่อน ก็จะ
ช่วยประหยัดพื้นที่ ได้ ไม่น้อยค่ะ

�

๔. ส่งแล้วจะได้ลงหรือไม่

ปกติแล้ว เวทีแห่งนเี้ ป็นเวทีท เี่ ปิดก ว้าง หากบทความ
นัน้ ให้เนือ้ หาสาระทเี่ ป็นไปเพือ่ เกือ้ กูลก นั ในทางสว่าง
หากบทความใด อ่านยาก ๆ หรือม จี ดุ บ กพร่องทตี่ อ้ ง และเป็นแนวทางที่ตรงตามแนวทางคำสอนของ
แก้ ไขเยอะมาก ๆ ทางทีมงานอาจจะต้องขออนุญาต พระพุทธเจ้า หรือเป็นประโยชน์ต่อผ ู้อ่านจากผู้รู้จริง
เก็บไว้เป็นอันดับหลัง ๆ ก่อนนะคะ
ในด้านที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้ร ับการลงแน่นอนค่ะ

�

๓. ส่งบทความได้ที่ ไหน อย่างไร
๓.๑ กระดานส่งบทความ

ทั้งนี้ รวมถึงความยากง่ายในการอ่านพิจารณา
บทความ การแก้ ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ในงานพิสูจน์
อักษร หากเป็นไปอย่างคล่องตัว ก็จ ะชว่ ยให้พ จิ ารณา
ชิ้นงานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

เมือ่ เขียน อ่านทาน และตรวจทาน บทความพร้อมสง่ 
แต่หากบทความใด ยังไม่ ได้รับคัดเลือกให้ลง ก็อย่า
เรียบร้อยแล้ว งานเขียนทกุ ช นิ้ สามารถโพสท์สง่ ได้ที่
เพิ่งห มดกำลังใจนะคะ วันหนึ่ง คุณอาจรู้อะไรดี ๆ
กระดาน “ส่งบทความ” ได้เลยค่ะ ที่:
และเขียนอะไรดี ๆ ในมุมที่ ใครยังไม่เห็นเหมือนคุณ
http://dungtrin.com/forum/viewforum.php?f=2
อีกก็ ได้ค่ะ : )
โดยหัวข้อกระทู้ ขอให้ ใช้ฟอร์แมทลักษณะนี้นะคะ
และถา้ อ ยากเริม่ ต น้ ก ารเป็นน กั เขียนธรรมะทดี่ ี ก็ล อง
(ชื่อคอลัมน์) ชื่อเรื่อง โดย ชื่อผ ู้แต่ง
ติดตามอา่ นคอลัมน์ เขียนให้ค นเป็นเทวดา ทีค่ ณ
ุ ‘ดัง
ตฤณ’ มาช่วยเขียนเป็นน ักเขียนประจำให้ทุกสัปดาห์
เช่น
ดูนะคะ
(สัพเพเหระธรรม) เทพธิดาโรงทาน โดย คนไกลวัด
(ธรรมะปฏิบัติ) เส้นทางการปฏิบัติ 1 โดย satima
(ของฝากจากหมอ) เครียดได้...แต่อย่านาน โดย หมออติ

เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถจัดหมวดหมู่ของชิ้นงาน
ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word

ได้เร็วขึ้นค่ะ

ขออนุโมทนาในจิตอันม ีธรรมเป็นทานของทุกท่านค่ะ

�

เป็นทั้งกำลังใจ สำหรับผ ู้ที่กำลังร ่วมเดินทางอยู่บน http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html
เส้นอริยมรรคเส้นเดียวกันนี้
คอลัมน์: ของฝากจากหมอ
เนื้อหา: นำเสนอข่าวสารในวงการแพทย์ หรือ
สาระน่ารู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ ที่คน
ทั่วไปสนใจ หรือนำไปใช้ ได้ เพื่อเป็นว ิทยาทานให้กับ
ผู้อ่าน จากแง่มุมต่าง ๆ ที่แพทย์แ ต่ละแขนงมีความรู้
ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ กัน
กติกา:
• หากเป็นบทความที่แนะนำให้มีการทดลองกิน
ยา หรือแนะนำให้ผอู้ ่านปฏิบัติตามด้วย ขอ
จำกัดเฉพาะผู้เขียน ที่เป็นผเู้รียนหรือท ำงาน
ในสาขาวิชาชีพท ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกัน
การนำเสนอขอ้ มูลท คี่ ลาดเคลือ่ น และอาจสง่ ผล
ต่อผู้อ่านได้ค่ะ
• หากนำเสนอประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ ใน
วงการแพทย์ ขอให้ม ีการอ้างอิงด้วย เช่น มา
จากงานวจิ ยั ช นิ้ ไหน หรือห ากเป็นเพียงความเห็น
ส่วนตัวของหมอ ก็กรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะ

�

๒.๒ จัดรูปแ บบตามหลักง านเขียนภาษาไทย

เพื่ อ ให้ทุ ก บ ทความมี ลั ก ษณะข องก ารจั ด พิ ม พ์ ที่ 
สอดคล้องกัน ขอให้ ใช้การจัดร ูปแบบในลักษณะดังนี้
นะคะ
• เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมาย
ตกใจ (!)
เขียนตดิ ตัวห นังสือด า้ นหน้า และวรรคดา้ นหลัง
เช่น “อ้าว! เธอไม่ ได้ ไปกับเขาหรอกหรือ? ฉัน
นึกว ่าเธอไปด้วยเสียอีก”
• การตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
สำหรับคนที่นิยมเขียนแบบเคาะ [Enter] เพื่อ
ตัดข นึ้ บ รรทัดใหม่ แทนการรวบคำอตั โนมัตขิ อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้ช่วยดูการตัด
คำด้วยนะคะว่าตัดได้อย่างเหมาะสม คืออ่าน
ได้ลื่น ไม่ส ะดุด ไม่แ ยกคำ หรือไม่ข ึ้นบ รรทัด
ใหม่ผ่าก ลางวลีทคี่ วรอ่านต่อเนื่องกัน โดยไม่
จำเป็น เช่น
“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่าผลกรรม
ข้อกาเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น”

๒. อ่านสักนิด ก่อนคิดเขียน

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่า
เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ มีงานเขียนส่งเข้ามาเป็น ผลกรรมข้อก าเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น” (อ่านง่ายกว่าค่ะ)
จำนวนมากชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลด หรือดหู ลักเกณฑ์อื่น ๆ ได้จากที่นี่เพิ่มเติมด ้วยก็ ได้ค ่ะ
เวลา และลดภาระให้กับอ าสาสมัคร ในการเข้ามา
ช่วยกันค ัดเลือก และพิสูจน์อักษรของทุกบ ทความ ราชบัณฑิตยสถาน > หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ต้องขอรบกวนผสู้ ง่ บ ทความ เรียบเรียงงานเขียนตาม http://www.royin.go.th/th/profile/index.php
แนวทางดังนี้ด้วยนะคะ
๒.๓ ความถูกต้องของฉันทลักษณ์ส ำหรับชิ้น

๒.๑ ตรวจทานคำถูกผิดให้เรียบร้อย

ก่อนสง่ บ ทความ รบกวนผเู้ ขียนทกุ ท า่ นชว่ ยตรวจทาน
ให้แน่ ใจก่อนนะคะว่า ไม่มจี ุดไหนพิมพ์ต กหล่น พิมพ์
เกิน พิมพ์ผ ดิ พ ลาด หรือเขียนตวั สะกดไม่ถ กู ต อ้ ง ผ่าน
สายตาของผู้เขียนแล้ว

งานร้อยกรอง

สำหรับท่านที่แต่งร้อยกรองเข้ามาร่วมในคอลัมน์
กวีธรรม ขอให้ต รวจทานให้แน่ ใจสักนิดนะคะว่า
บทกลอนนั้น ถูกต ้องตามฉันทลักษณ์แล้วห รือยัง จะ
ได้ช่วยกันใส่ ใจและเผยแพร่แต่ ในสิ่งทถี่ ูกต้องให้ผู้อื่น
กันค่ะ

หากไม่แน่ ใจตัวสะกดของคำไหน สามารถตรวจสอบ
คุณผู้อ่านสามารถตรวจสอบ หรือห าความรู้เพิ่มเติม
ได้จากที่นี่เลยค่ะ
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกวี ไทยได้จากที่นี่ด้วยนะคะ
เว็บเครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

จากใจบ.ก.ใกล้ตัว
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

สวัสดีวันพฤหัสบดีค่ะ
แม้จะไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังดึกดื่นยามนี้ มีใครบางคนกำลังก้นร้อนนอนไม่หลับ
นั่งปั่นต้นฉบับตอนจวนเจียนวันพฤหัส จนหัวฟูและขอบตาดูเหมือนหมีแพนด้า ^^”
แต่อย่างไร ถึงเวลานัด พฤหัสเว้นพฤหัส นิตยสารธรรมะใกล้ตัว
ก็จะกลับมาวางแผงออนไลน์ ใกล้ ๆ มือคุณผู้อ่านตามเวลาเสมอเช่นเคยนะคะ ; )
นึก ๆ แล้วก็อดคิดไปไม่ได้นะคะว่า
ถ้าไม่ใช่เพราะโลกของอินเตอร์เน็ท และโปรแกรมสำเร็จรูปนานาชนิดแล้ว
นิตยสารออนไลน์ฉบับนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้เลย
เพราะลำพังด้วยเงินทุน เวลา และสรรพกำลังเท่าที่ทีมงานจะมี
คงเป็นการยากที่จะผลิตนิตยสารให้เป็นหนังสือเล่มจริงกันได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
และบางทีคุณผู้อ่านก็อาจไม่ได้หาเราเจอกันได้ง่ายขนาดนี้ : )
ก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีมหัศจรรย์ทั้งหลาย
รวมทั้งช่าง “ผู้ปลูกเรือน” ที่จัดหาเซิร์ฟเวอร์ วางโครงสร้าง เขียนโปรแกรม
ก่อร่างสร้างเว็บไซต์นิตยสารแห่งนี้ขึ้นมา ให้เราได้มีที่นัดพบเพื่อแบ่งปันธรรมะกัน
ไม่ว่าคุณผู้อ่านและทีมงานจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตาม
ความฉลาดของมนุษย์ เมื่อนำมาใช้ในทางสร้างสรรค์ ก็มีประโยชน์อย่างนี้เองนะคะ
จะว่าไป พวกเราหลายคน มีโอกาสพบธรรมะครั้งแรก ๆ ได้ ก็เพราะมีเทคโนโลยี
โดยเฉพาะโครงข่ายอินเตอร์เน็ท เป็นประตูเชื่อมต่อบานสำคัญนี่แหละนะคะ
เคยนึกเล่น ๆ นะคะว่า สมัยพุทธกาล ในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยี
ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องของชีวิตแบบรวดเร็วกระชับฉับไวอย่างสมัยนี้
กว่าจะมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ หรือแม้แต่พระธรรมเทศนา
โดยพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า แค่เพียงสักครั้ง คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
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ร่วมส่งบทความ

แม้เกิดสนใจใคร่ศรัทธา แต่กว่าจะรู้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
กว่าจะได้ทราบข่าวคราว ยิ่งหากอยู่เมืองไกล กว่าจะข้ามเมืองเพื่อไปพบพระองค์ท่าน
ก็คงต้องใช้เวลาเดินทางฝ่าแดดฝ่าลมกันเป็นแรมเดือน
ไม่เหมือนสมัยนี้ ที่ถ้าอยากฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์
เข้าเว็บแป๊บเดียวก็รู้ข่าวคราวของท่าน ฟอร์เวิร์ดเมล์แป๊บเดียวก็รู้ถึงกัน
จะเดินทางไปไหนใกล้ไกล ก็มีทั้งเครื่องบิน รถทัวร์ ทางด่วน มอเตอร์เวย์ ฯลฯ
แสนสะดวกสบาย ชนิดเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามภูมิภาค แบบไปเช้าเย็นกลับก็ยังไหว
นึกต่อไปว่า สมัยก่อน พระสาวกท่านพากันไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
ครั้งหนึ่งถึง ๑,๒๕๐ องค์ พระพุทธเจ้าท่านเทศน์อย่างไรให้ได้ยินโดยทั่วกันหนอ
หรือความสัปปายะของป่าเขานั้น จะเงียบพอที่จะได้ยินทั่วถึงกันแม้แถวที่นั่งไกลที่สุด
รู้แน่ ๆ แต่ว่า เดี๋ยวนี้มีไมโครโฟน เครื่องเสียง และระบบการถ่ายทอดที่ดีเยี่ยม
ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ถนอมเสียง ญาติโยมที่อยู่โดยรอบก็ได้ยินชัดเจนทั่วกัน
หรืออย่าง “บ้านอารีย์” ก็ได้นำระบบถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ทมาใช้แล้ว
ทุกวันเสาร์ยามบ่าย เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เข้า www.baanaree.net ปั๊บ
ก็รับชมกิจกรรมสนทนาธรรม “ดูจิตด้วยความรู้สึกตัว” สด ๆ ได้ทันที
ขนาดอยู่ต่างจังหวัด อยู่ต่างประเทศ ยังส่งคำถามเข้ามาถามกันสด ๆ กันได้เลยค่ะ
ยิ่งกว่านั้น ยุคนี้ยังมีซีดีบันทึกเสียงเทศน์ไว้ให้ฟังกัน แบบฟังซ้ำได้รอบแล้วรอบเล่า
ไม่ต้องคอยจดคอยจำ แล้วนำกลับมาบันทึกสืบทอดต่อกันลงในใบลาน
จะสำเนาแจกจ่ายเป็นธรรมทาน ก็เผยแผ่ไปได้ไม่สิ้นสุด ด้วยต้นทุนต่อแผ่นไม่กี่บาท
เดี๋ยวนี้เห็นคนดาวน์โหลดไฟล์มาลง ipod พกติดตัวไว้ฟังด้วย ทันสมัยน่าดูค่ะ : )
นึกอย่างนี้แล้ว รู้สึกเหมือนกันไหมคะว่า
เราเป็นมนุษย์ ผู้ได้พบพุทธศาสนา
ที่เกิดมาในยุคไอทีที่ “โชคดี” มากที่สุดยุคหนึ่งจริง ๆ
ที่น่าดีใจคือ มีคนที่เป็นกรณีตัวอย่างในชีวิตจริงไม่น้อยจริง ๆ นะคะ ที่เล่าให้ฟังว่า
ได้รับซีดีพระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ไปฟัง

4 ธรรมะใกล้ตัว

นิตยสารเล่มน จี้ ะเป็นน ติ ยสารคณ
ุ ภาพได้ ก็ด ว้ ยเนือ้ หา
ดี ๆ ภายในฉบับที่จัดสรรลงอย่างต่อเนื่องนะคะ

ได้ฝ กึ ร เิ ริม่ ว ลีส ะดุดใจ ซึง่ เป็นแ ม่บทของกรรมทที่ ำให้
มีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างสุดยอด เนื่องจาก
แง่คิดดีี ๆ จะช่วยให้คนอ่านคิดดี หรือได้คิดเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชีวติ วิบากทยี่ ้อนกลับมาสนองตอบแทน
คุณ ก็ค อื การผดุ ไอเดียเหมือนนำ้ พุไม่รู้จบรู้สนิ้ กับทงั้ 
เป็นที่ยอมรับในวงกว้างด้วย
กติกา: หากเป็นการคัดม าจากที่อื่น หรือแ ปลมาจาก
ภาษาองั กฤษ กรุณาระบุแ หล่งท มี่ า หรือช อื่ ข องบคุ คล
ผู้เป็นเจ้าของคำคมด้วยนะคะ

หากคุณผู้อ่านท่านใด มีความสามารถในการเขียน มี
ศรัทธา และความเข้าใจในคำสอนของพทุ ธศาสนา ไม่
ว่าจะในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง หรือเบื้องปลาย
และมี ใจรกั ท อี่ ยากจะสอื่ สารถา่ ยทอดสงิ่ น นั้ ให้ก บั ผ อู้ นื่ 
ได้ท ราบ และได้ป ระโยชน์จ ากสงิ่ เหล่าน นั้ เช่นเดียวกบั 
ที่เราอาจเคยได้รับจ ากผู้อื่นมาแล้ว ก็ขอเชิญท ุกท่าน คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
ส่งบ ทความมารว่ มเป็นส ว่ นหนึง่ ข อง ธรรมะใกล้ตวั เนื้อหา: เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งใน
ด้วยกันนะคะ
ชีวิตข องคุณ ที่มเีกร็ดข ้อคิดท างธรรม หรือข ้อคิดด ี ๆ
คุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนฝีมือเลิศ แต่หากมี อันเป็นป ระโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ ในรูปแบบที่
ใจที่คิดอยากจะถ่ายทอด มีสิ่งทคี่ ิดว่าอยากแบ่งปัน เสมือนอา่ นเล่น ๆ แต่อ า่ นจบแล้ว ผูอ้ า่ นได้เกร็ดธ รรม
ความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับคนอื่น ๆ ก็ลองเขียนส่ง หรือข้อคิดดี ๆ ติดกลับไปด้วย
เข้ามาได้เลยค่ะ
คอลัมน์: กวีธรรมะ

�

เนื้อหา: พื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกวีธ รรมะทั้งหลาย
โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาวของบทกวี หรือ
๑. คอลัมน์ที่เปิดรับบทความ
หากจะคัดเอาบทกวีที่น่าป ระทับใจ ให้แง่ค ิดอะไร
คอลัมน์: ธรรมะจากคนสู้กิเลส
ในเชิงบวก ก็สามารถนำมาลงได้เช่นกัน แต่ถ้าให้ดี
เนื้อหา: เปิดโอกาสให้คุณๆ ได้เล่าประสบการณ์จ ริง กลั่นกรองออกมาด้วยตนเองได้ ก็ยิ่งดคี ่ะ
ของตนเอง ว่าผ า่ นอะไรมาบา้ ง มีอ ะไรเป็นข อ้ คิดท เี่ ป็น กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น ต้องระบุที่มาที่
ประโยชน์บ้าง อะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่ง กลาย ไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะ
เป็นคนดีขึ้นมา และทำให้คนมีกิเลสเยอะกลายเป็น
คนกิเลสบางลงได้ มีแต่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว คอลัมน์: เที่ยววัด
เนื้อหา: รับหมดไม่ว่าจะเป็นวัดสวยหรือสถานที่
เท่านั้น จึงจะเขียน ธรรมะใกล้ตัว ได้สำเร็จ
ปฏิบัติธรรม ข้อมูลข ่าวสารจากทั่วประเทศนั้น ไม่มี
คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
วันที่ ใครคนเดียวจะรู้ ได้หมด ถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาให้
เนื้อหา: เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบ แก่กัน ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล
เขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ ใน กติกา: นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บรรยากาศ
โลกธรรมะ เพือ่ ส ร้างสรรค์เรือ่ งราวให้ค นได้ข อ้ คิดข อ้  ปฏิปทา ฯลฯ ของวัดแ ล้ว ต้องขอรบกวนส่งภาพ
ธรรม ผ่านความสนุกของรูปแ บบนิยายหรือเรื่องสั้น สวย ๆ มาประกอบบทความ อีกทั้งไม่พาชมหรือ
ได้อย่างเพลิดเพลิน
แทรกธรรมะด้านการปฏิบัตทิ ี่ขัดแย้งกับแนวทางของ
นิตยสารนะคะ
คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวมข้อคิด หรือคำคมของบุคคลต่าง ๆ คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
ที่เคยได้ยินมาแล้วสะดุดใจ มาบอกต่อ ยิ่งถ ้าใคร เนือ้ หา: ร่วมบอกเล่าป ระสบการณ์จ ริง ประสบการณ์
สามารถสร้างสรรค์วรรคทองได้เองยิ่งดี เพราะจะ ตรงจากการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นทั้งธรรมทาน และ

เหล่าองครักษ์สะอึก เทวินทร์วรมันต์จึงรับสั่งยับยั้งไม่ให้ฆ่า เดินไปประคอง
จันทราวตีที่นั่งตัวสั่นเทา หญิงสาวปล่อยให้น้ำตาอาบแก้ม แต่ไม่ยอมรับไมตรี
ด้วยการสะบัดกายหนีจากพระโอรสรอจนภาวิณีตามมาถึงจึงโผเข้าไปซบอกร้องไห้
เจ้าชายแปลกพระทัยในกิริยาท่าทางของเธอนัก ได้แ ต่เก็บงำความสงสัยไว้โดยมริ ู้จะ
ทำประการใด…
ศรีรามตามมาตรวจดูอาการแล้วหมดหนทางช่วย ด้วยมือธนูขมังนัก ที่ยิงจน
สามารถล้มพยัคฆ์ได้ในพริบตา เหล่าผู้ติดตามในขบวนต่างทยอยกันมาดูเหตุการณ์
และสรรเสริญพระบารมีขององค์โอรสที่ทรงรอดพ้นจากการคุกคามของเสือป่าได้
ขณะที่ศรีรามนั่งสำรวจศพของเสือที่ตายอยู่เงียบๆ จับดูลูกธนูแล้วเกิดความสงสัย
ขึ้นภายในใจ
…ด้วยว่าลูกธนูที่ปักอยู่บนตัวพยัคฆ์ กับที่เหลือเรียงรายอยู่ในที่บรรจุลูกธนูของ
องครักษ์ที่มาช่วยเหลือ ทำจากวัสดุต่างชนิดกันอย่างกับนำมาจากคนละแคว้นเลย
ทีเดียว…
(...อ่านตอนต่อไปในฉบับหน้า)
สารบัญ 

แม้เขาจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปกราบฟังธรรมจากท่านด้วยตัวเอง
แต่ลำพังแค่ฟงั จากซีดเี รือ่ ย ๆ แล้วน้อมนำคำสอนนัน้ มาปฏิบตั ติ ามด้วยใจทีศ่ รัทธา ซือ่ ตรง
เขาก็พบว่าวันหนึง่ จิตใจเขาก็เปลีย่ นแปลงไปแล้ว ภาวนาเป็น เจริญสติจนรูส้ กึ ตัวเป็นแล้ว
เพียงด้วยซีดีแค่แผ่นสองแผ่น
กับความใส่ใจปฏิบัติตามอย่างไม่ย่อท้อเท่านั้นเอง
หลายครั้ง เราลืมความลำบากของวิถีชีวิตสมัยก่อน
และเห็นความสะดวกสบายทั้งปวงที่มีอยู่รอบตัววันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
ไม่ทันได้ตระหนักถึงคุณค่าของการที่ครูบาอาจารย์ท่าน
อุตส่าห์เมตตาเหนื่อยสอนให้โดยไม่คิดแม้มูลค่าตอบแทนใด ๆ
เราอาจลืมไปถึงความตั้งใจ ความเสียสละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์
ของผู้ที่สร้างสะพานหรือทางลัด ให้คนยุคเราเข้าถึงธรรมที่แท้ได้ง่ายขึ้น
ว่ากันว่า บางทีชีวิตสำเร็จรูป ที่ได้อะไรมาง่าย ๆ ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก
สะดวกสบายไปเสียทุกเรื่อง หันไปทางไหนก็มีทางเลือกมากมาย
ก็อาจมีส่วนทำให้คนในยุคนี้ ความอดทนต่ำลงด้วยนะคะ
ขนาดมีเครื่องช่วยให้ธรรมะของจริงมาอยู่ใกล้ ๆ ตัว
ชนิดที่ว่า อยากฟังเมื่อไหร่ อยากอ่านเมื่อไหร่ ก็เลือกเปิดฟัง เปิดอ่าน
หรือเลือกหาวันไปกราบฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ได้ตามใจขนาดนี้
ที่ว่าจะตั้งใจเพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เจอคลื่นลมหน่อยเดียว
เจอเหยื่อล่อใจหน่อยเดียว
ก็ถูกโลกดูด ถูกกิเลสกิน จนเซไม่เป็นท่ากันได้ง่าย ๆ ต้องตั้งลำกันใหม่แล้ว ๆ เล่า ๆ
หลวงพ่อปราโมทย์ท่านเคยเล่าให้ฟังถึงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคะ
ชื่อหลวงตาน้อย หลวงตาน้อยท่านเล่าว่า สมัยก่อนนั้นลำบากนัก
ท่านต้องเที่ยวไปหาครูบาอาจารย์ด้วยตัวท่านเอง กว่าจะเดินทางย่ำไปถึงแต่ละที่ ๆ
ต้องรอนแรมไปไกล ๆ “เหมือนควาย ต้องเที่ยวไปเดินหาหญ้ากินเอง”
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ท่านว่า “ยุคนี้หญ้ามาถึงปากควาย
ควายยังไม่ค่อยยอมกินหญ้าเลย”

คมดาบ เพียงได้ยนิ แ ต่เสียงคำรามกห็ ลับตานกึ ภ าพได้ว า่ ม นั ค อื ร า่ งขยายใหญ่เกือบสบิ 
เท่าของเจ้าเสือน้อยในอ้อมอกของเธอตอนนี้เอง…

หลวงพ่อปราโมทย์ท่านยังเปรยแกมขำ ๆ นะคะว่า
“เดี๋ยวนี้แทบจะต้องอ้อนวอนลูกศิษย์ ต้องเชียร์ ต้องให้กำลังใจ ต้องปลอบ
ควายไม่ค่อยมีกำลังใจ...” : )

แม้ไม่ค ดิ จ ะทำใจดสี เู้ สือเวลานี้ จันท ราวตกี ก็ า้ วขาไม่อ อก ได้แ ต่ย นื ต วั แ ข็งท อื่ อ ยูท่ ี่
เดิมจนแม่พยัคฆ์เดินอ้อมมาดอมดมเนื้อตัวเธออยู่ ทางด้านหน้า กลิ่นสาบสางปะทะ
จมูกฉ ุนก ึกจ นต้องกลั้นล มหายใจ นางเสือใหญ่แ ยกเขี้ยวคำรามและย่อก ายหมายขย้ำ
เหยื่ออันโอชะ พริบตาที่พยัคฆ์ร้ายโผนทะยานเข้ามา จันท ราวตีก็รู้สึกลอยเคว้งด้วย
แรงผลัก ร่างของเธอกระเด็นอ อกจนพ้นรัศมี

ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่า
สอนคนยุคนี้ ยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเสียอีก
“มันเหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา”
นัยว่าครกไม่มีแรงดื้อแรงต้านเหมือนควายกระมังคะ : )
เครื่องล่อใจในโลกยุคนี้ นับวันจะยิ่งเยอะขึ้น ๆ ทุกทีนะคะ
และธรรมชาติของจิตนั้นก็ไหลลงต่ำง่ายดายอยู่แล้ว
ถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแส
โดยไม่อดทนสร้างรากฐานให้แข็งแรงเข้าไว้
พื้นที่เรายืนอยู่ก็รังแต่จะเป็นดินเลน พร้อมต่อการอ่อนยวบและล้มลงอยู่ร่ำไป
หลวงพ่อปราโมทย์ท่านเคยพูดให้กำลังใจโยมคนหนึ่งไว้ครั้งหนึ่งนะคะว่า
“ยามที่รู้สึกท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมขึ้นมา ยังไม่รู้จะใช้อะไร ก็ใช้ศรัทธาไว้ก่อน
คิดถึงพระพุทธเจ้า คิดถึงครูบาอาจารย์
นึกถึงว่าแต่ก่อนท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนเรา
ทำไมท่านตะเกียกตะกายเอาตัวพ้นทุกข์ไปได้ ท่านไปได้ เราก็ต้องไปได้
อันนี้อาศัยศรัทธา หรือผสมมานะลงไปด้วยหน่อย - “กูก็ทำได้ (วะ)”
นะ เอากิเลสมาช่วยหน่อยก็ได้ : )
เอาศรัทธามาช่วย เรียกว่า มีมานะก่อนจะละมานะ
มีทิฏฐิก่อนจึงจะละทิฏฐิ มีตัณหาเพื่อวันหนึ่งจะละตัณหา
เพราะฉะนั้น ขี้เกียจก็ได้ เบื่อก็ได้ ท้อก็ได้
ใคร ๆ ก็เคยท้อทุกคนนั่นแหละ
แต่ “รู้” ลูกเดียวไปเรื่อย
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พอได้สติเหลียวมองดูจึงได้รู้ คนที่ปลุกปล้ำพยัคฆ์ร้ายยามนี้กลับกลายเป็นพระ
โอรสเทวินทร์วรมันต์ทเี่ ข้ามาช่วยได้ทันเวลา และตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบด้วยมีเพียง
สองมอื ง า้ งปากของพยัคฆ์ร า้ ยเอาไว้ ในขณะทตี่ วั ข องมนั ย นื ค ร่อมเต็มส ขี่ า พอมนั เห็น
ว่าใช้เขีย้ วไม่ได้ก ก็ างเล็บอ อกชขู าหน้าข นึ้ ม าหมายตะปบมนุษย์ต วั จ อ้ ยให้ห วั ขาด เสีย้ ว
วินาทีชีวิตระหว่างความเป็นตาย เกาทัณฑ์แหลมคมหลายดอกก็พุ่งตรงมาทเี่สือร้าย
มันเจ็บปวดร้องครวญครางดังลั่น ก่อนจะล้มตึงลงไปเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ทีแ่ ท้เป็นเหล่าอ งครักษ์แ ม่นธ นูข ององค์ห ญิงท แี่ อบตดิ ตามคมุ้ ครองลอบชว่ ยเหลือ
จากนั้นจ ึงม ีผู้ที่รีบรุดต ามมาคือเหล่าอ งครักษ์จ ากเมืองราชคฤห์ ในมือก ุมค ันธ นูท เี่พิ่ง
ยิงศ รออกไปในเวลาแทบจะพร้อมกันก ับอ งครักษ์ข องเจ้าห ญิง จึงเท่ากับเป็นการช่วย
กลุ่มคนลึกลับกลบเกลื่อนการปกป้องจันทราวตีได้อย่างไม่มีพิรุธ
ลูกเสือน้อยในอ้อมกอดของจันทราวตีได้กลิ่นเลือดของแม่มาปะทะจมูกจึงลืมตา
ใสแป๋ว แล้วกระโดดไปคลอเคลีย แลบลิ้นเลียหน้าแม่ที่กำลังหายใจแผ่ว มันร้อง
ครวญครางเสียงดัง หง่าว ๆ ที่แท้แ ม่ม ันม าตามแต่ม ันม ัวแ ต่เคลิ้มห ลับ พอลูกต ื่นแ ล้ว
แม่เสือกลับขี้เซาหลับใหลไม่สนใจมันเสียแล้ว
จันท ราวตที รุดนัง่ อ ยูก่ บั พ นื้ เห็นภ าพนนั้ แ ล้วน ำ้ ตารนิ ห ลัง่ องครักษ์เห็นว า่ ย งั ม เี สือ
เหลือร อดอีกต ัวก็คว้าธนูม าเล็ง จันทราวตีตกใจถึงกับหลุดปากตวาด
“นั่นพ วกท่านจะทำอะไร ฆ่าแ ม่เขาไปตัวห นึ่งแ ล้ว ยังจ ะฆ่าล ูกเสือท ไี่ม่ม เีขี้ยวเล็บ
ไปทำอันตรายผู้ใดได้อีกหรือ”
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นวนิยายอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

รัก พ.ศ. ๑๐๐
โดย วิลาศินี

(เริ่มลงตั้งแต่ฉบบที่ ๔๖ http://dungtrin.com/mag/?46.fiction)

บทที่สิบห้า
ลูกเสือน้อยพลัดหลงจากแม่จึงได้แต่ครวญครางหาแม่อยู่เป็นเวลานาน เมื่อพบ
สัตว์ใหญ่ไม่คนุ้ หน้าก ็รีบกระโจนหนีไปตามทางจนหลงเข้าม ากลางป่า เห็นร ่างหนึ่งน ั่ง
นิ่งอยู่ใต้ร่มไม้ ประเดี๋ยวหนึ่งก็ไหวกายสะอึกสะอื้น เจ้าเสือน้อยเข้าใจว่าสัตว์ตัวนี้คง
จะพลัดจากแม่เช่นเดียวกับมัน พอรู้สึกถึงความเป็นมิตรได้กเ็ข้าไปคลอเคลีย
เจ้าห ญิงร อ้ งไห้อ ยูใ่ต้ต น้ ไม้ไม่น านนกั ลูกเสือท ที่ รงตามหากม็ าซกุ ก ายอยูเ่คียงใกล้
ยามทยี่ งั ไม่ม เี ขีย้ วเล็บก ไ็ ม่ต า่ งจากแมวธรรมดาทชี่ า่ งออ้ น ลูบห วั ล บู ห างได้ส กั พ กั ม นั ก ็
ยอมให้เจ้าหญิงอุ้มขึ้นตักและซุกตัวอยู่ในอกอุ่น
“เจ้าก็คงหลบหนีพ่อแม่มาจนหลงอยู่ในป่าเช่นเดียวกับฉัน นี่คงจะตามหาแม่มา
ทั้งวันจนเหนื่อยอ่อนสินะ มา ฉันจ ะอยู่เป็นเพื่อน”
จันทราวตีให้ความอบอุ่นลูกเสือน้อยอยู่ในอ้อมกอด ลูบหัวเกาคางจนมันผล็อย
หลับไป นั่งอยู่ทเี่ดิมนานสองนานจึงรวู้ ่าบ รรยากาศรอบตัวเย็นย ะเยือก คิดได้ว่าควร
รีบกลับที่พักจึงขยับกายลุกขึ้น ในอ้อมแขนอุ้มลูกเสือน้อยที่หลับผล็อยเอาไว้หมาย
จะนำไปปล่อยไว้ในป่า ก้าวเดินอ อกมาไม่ทันเกินเจ็ดก า้ วกม็ อี ันเสียวสันหลังวาบ เมื่อ
ได้ยินเสียงคำรามคุกคามจากเบื้องหลัง
โฮกกก…
ไม่ต้องหันไปมองก็คาดเดาได้ว่าเป็นสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งยืนด้วยสี่ขา ลำตัวยาววา
กับร ปู ร่างหนาไม่ต ำ่ ก ว่าส ศี่ อก เขีย้ วเล็บท กี่ างออกนนั้ แ ข็งแรงและแหลมคมดจุ ค มหอก
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ถามว่าหลวงพ่อท้อมั้ยตอนอยู่สวนโพธิ์ หลวงพ่อยังเคยท้อเลย
ภาวนามาตั้งเยอะแล้วนะ ว้า... ชาตินี้ได้แค่นี้แล้ว
สุดสติ สุดปัญญาแล้ว ไม่รู้จะสู้ยังไงอีกต่อไปแล้ว
แต่ถ้าไม่จนมุม ก็ไม่ได้กินหรอก
เพราะอะไร เพราะถ้าไม่จนมุมนะ เรายังหาทางสู้อยู่ เรายังหาทาง “ทำ” อยู่
ต้องสู้ไปสุดฤทธิ์สุดเดช จนวันหนึ่ง มันจนมุมเลย ไม่มีทางสู้แล้ว
ถอยก็ไม่ได้ หนีก็ไม่ได้นะ เพราะไปไหน จิตก็เป็นทุกข์ไปด้วย
ตัวทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้เอง ตัวจิตมันเป็นตัวทุกข์ ไม่มีที่ถอย
นี่ ต้องให้สู้จนจนมุมอย่างนั้นเลย
ทำจริง ๆ นะ เอาชีวิตเข้าแลก”
ไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังประวัติครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพเลื่อมใสองค์ไหน ๆ
สิ่งหนึ่งที่ท่านมีเหมือน ๆ กันก็คือ ปฏิปทาที่เข้มแข็งเหลือเกิน
ความอดทนมุ่งมั่น ไม่ได้หมายถึงการขุดพลังทั้งกายเพื่อโหมเข้าชนจนหมดตัว
แต่เพียงแค่เจริญสติรู้สึกตัว รู้กาย รู้ใจไปเล่น ๆ เหมือนงานอดิเรกชิ้นโปรดที่ไม่ทิ้ง
แบ่งเวลานั่งสมาธิ เดินจงกรม ทำความสงบให้ใจมีกำลังตามสมควร
แล้วตามรู้ไปเรื่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน
รู้สึกดีก็รู้ทัน รู้สึกเศร้าก็รู้ทัน เบิกบานก็รู้ทัน ห่อเหี่ยวก็รู้ทัน ดูเข้ามาที่ใจ
ไม่ใช่ห่อเหี่ยวแล้วเลิกปฏิบัติ ยอมแพ้แล้ว นอนดีกว่า ไปเล่นดีกว่า เลิกดีกว่า
ความอดทน เป็นความ “กัดไม่ปล่อย” ข้ามระยะเวลาอันยาวนาน
ใช้ทุกโอกาสไม่ว่าจะดีหรือเลวร้าย ไม่ว่าจิตจะอยู่ในสภาวะสดใสหรือหม่นหมอง
ให้ทุกอย่างที่ถูกมอง เป็นอุปกรณ์ในการเห็นความไม่เที่ยงของธรรมชาติตามจริง
บางที ใครที่รู้สึกว่าการภาวนาเป็นเรื่องยากเรื่องเย็น
ไม่เห็นจะคืบหน้าไปถึงไหน บางทีเราอาจลองถามตัวเองกันดูนะคะว่า
แล้วเรามีความพากเพียรบากบั่น และความตั้งใจมั่น
ได้สักครึ่งหนึ่งของครูบาอาจารย์ท่านแล้วหรือยัง?

�
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เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ
คอลัมน์ “สัพเพเหระธรรม” ฉบับนี้
คุณมนสิการ ส่งเรื่องราวเชิงบันทึกประสบการณ์มาบอกเล่าสู่กันฟัง
กับสิ่งหนึ่งที่เธอได้เรียนรู้ และเป็นวิธีการเรียนรู้ที่แปลกไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง
กับเรื่อง “เพราะทุกข์เกิดที่ใจ ไม่ใช่ที่สมอง”
อ่านแล้วลองเทียบดูเวลาตัวเองทุกข์นะคะ ว่าเราแก้ทุกข์กันถูกที่หรือเปล่า
คุณพิมพการัง คุณหมอขาประจำคอลัมน์ “ของฝากจากหมอ”
อุตส่าห์ไปคะยั้นคะยอเพื่อนหมอด้วยกันให้ส่งบทความสั้น ๆ ให้นิตยสารเราบ้าง
น้องหมอแบงค์ผนู้ น้ั ลองเขียนส่งมาแล้ว ปรากฏว่าสัน้ มากจริง ๆ ชนิด ๒ บรรทัดจบ : )
คุณหมอพิมพการัง เลยเอามาเขียนเล่าให้เราฟังกันแทนว่าเพราะอะไร
ใครคิดว่าตัวเองงานยุ่งจนไม่มีเวลาภาวนา ขอแนะนำให้อ่านเรื่องราวของหมอแบงค์
จากเรื่องนี้กันดูนะคะ แล้วอาจได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง “แช่อิ่ม” เรื่องนี้กันก็ได้ค่ะ

เมือ่ ฉ นั เพียงแค่ร บั ฟ งั ค ำกา้ วร้าวนนั้ เงียบๆ โดยไม่โต้ตอบ หล่อนกล็ ดความรนุ แรง
ในถ้อยคำลง พร้อมๆกับเพลงแดนซ์หมดแผ่นและเวียนกลับมาตั้งต้นที่เพลงแรกอีก
ครั้ง
“แค่นี้นะคะ” หล่อนบอกกับฉันก่อนวางสาย
“อโหสิ!”
สายตัดไปพร้อมกับคำพูดของฉัน หล่อนจะได้ยินห รือไม่ก็ไม่สำคัญ เช่นเดียวกับ
เจ้าของรถกระบะสแี ดง ทีค่ งไม่ได้ยนิ เช่นก นั ...เพราะมเี สียงแช่งช กั หยาบคายของใคร
บางคน ตะโกนลั่นออกมาจากบ้านหลังใดหลังหนึ่งแถวนั้น
มันเป็นเสียงที่ดังกว่าคำว่า... “อโหสิ”

สารบัญ 

ปิดท้ายด้วยคอลัมน์ “แง่คิดจากหนัง”
ถ้าเมืองหนึ่งมีแต่สีจี๊ดจ๊าด อีกเมืองหนึ่งมีแต่ขาวดำคลาสสิก
คุณผู้อ่านคิดว่าเมืองไหนจะน่าอยู่กว่ากันคะ?
คุณชลนิล จะพาเราไปเก็บข้อคิดจากหนังเรื่องนี้ “Pleasantville – เมืองไม่มีสี”
ถ้ายังลังเลไม่รู้จะเลือกเมืองไหนดี ลองแวะไปอ่านมุมมองของคุณชลนิลกันดูนะคะ

�

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ช่วงนี้มีโครงการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะที่น่าสนใจมาฝากบอกกันค่ะ
คุณ Burning Blood สมาชิกกระดานสนทนา “ลานธรรมเสวนา”
และแฟนพันธุ์แท้ผลงานเขียนของคุณดังตฤณท่านหนึ่ง
เกิดแรงบันดาลใจในการรวบรวมงานเขียนที่ผ่านมาของ “คุณดังตฤณ”
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ที่มีพระคุณที่สุดในชีวิตของเรา นั่นคือ พ่อและแม่
จึงได้ขออนุญาตคุณดังตฤณ จัดทำหนังสือฉบับธรรมทานเล่มหนึ่งขึ้น

8 ธรรมะใกล้ตัว

ธรรมะใกล้ตัว 65

“คุณพิมมาดาคิดว่าพี่ควรจะหย่าหรือว่าควรทำอย่างที่ญาติแนะนำคะ” หล่อน
ย้ำถาม
“ให้มันจบทใี่จเรา” คำตอบของฉันท ำให้หล่อนอึ้งไป
“เพราะใจเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ ไม่อยากให้เขานอกใจ เราถึงเจ็บปวด
ทุกข์ทรมาน การที่เขามีเมียน้อยนั่นเพราะกิเลสของเขา เราห้ามเขาไม่ได้ บังคับให้
เขาทำตามใจเราก็ไม่ได้ ให้เขาดีกับเราตลอดชีวิตก็ไม่ได้ คุณลองย้อนกลับมามองใจ
ตัวเอง แล้วสั่งให้มันหยุดทุกข์ แล้วคิดถึงแต่เรื่องดีๆดูสิ...ทำได้ไหม...ถ้าได้เมื่อไร...
นั่นแหละคุณถึงสั่งใจคนอื่นได้”
หล่อนนิ่งเงียบไปเป็นครู่ 
“แต่เขาเป็นคนทำเรื่อง...ถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้พกี่ ็ไม่...”
“มองกลับม าทใี่จเรา” ฉันไม่เปิดโอกาสให้หล่อนพูดจนจบ
“อโหสิกรรมต่อกัน ...มันจะจบตรงนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไป จะไม่มีอะไรแตก
ต่างเลย”
“หมายความว่าเราต้องจบที่ใจเรา...” หล่อนเอ่ยอ ย่างไม่มั่นคงนัก
“มันเป็นเรื่องยาก...ยากมาก...” หล่อนคร่ำครวญ และน้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนเป็น
ขัดใจ

หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า ดังตฤณวิสัชนา ฉบับ “รู้คุณ แทนคุณ”
ที่น่าสนใจคือ นอกจากคุณดังตฤณจะได้ช่วยเขียนคำนำให้แล้ว
ยังได้เขียนบทความเรื่องใหม่ให้เป็นพิเศษเพื่อบรรจุลงในหนังสือเล่มนี้ด้วย
คือเรื่อง “ใส่บาตรครั้งแรก” กับเรื่องราวน่าประทับใจ
ในอ้อมอกของพ่อและท่ามกลางรอยยิ้มของแม่ ของคุณดังตฤณในวัยเยาว์
กระซิบว่าใครอยากเห็นรูปคุณดังตฤณตอนเด็ก ๆ ก็จะได้เห็นกันในเล่มนี้ด้วยนะคะ : )
หรือใครรอไม่ไหว อยากแวะไปอ่านกันก่อน ก็คลิกไปที่กระทู้นี้ได้เลยค่ะ
http://larndham.net/index.php?showtopic ... 287&st=129
ส่วนใครที่อยากร่วมจัดพิมพ์และขอรับหนังสือเล่มนี้
ก็สามารถอ่านวิธีการร่วมสมทบทุน รวมทั้งเนื้อหาภายในเล่มได้ที่กระทู้นี้ค่ะ
http://larndham.net/index.php?showtopic=33287

�

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสุดสัปดาห์นี้นะคะ : )
สวัสดีค่ะ

กลางชล

สารบัญ 

“คนที่ไม่เจอแบบนี้ก็พูดได้ส ิ...มันก แ็ ค่หลักการ ในทางปฏิบัตนิ ่ะไม่ม ีทาง”
หล่อนเริ่มเกรี้ยวกราดใส่ฉัน ราวกับฉ ันคือค นที่แย่งส ามีหล่อนไป เสียงเพลงจาก
รถกระบะสีแดงแผดดังแข่งกับเสียงหล่อน
...สองเสียงผสานกลืน จนไม่อาจมองเห็นถึง...รอยต่อแห่งความแตกต่าง
น่าป ระหลาด...มันเหมือนอะไรบางอย่าง ทีเ่พียงแค่ผ า่ นเข้าม ากระทบหแู ล้วก ผ็ า่ น
เลยไป โดยไม่มีผลต่อจ ิตใจของฉันแม้แต่น้อย
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ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: อยากถามเรื่องการดูจิตกับก ารเจริญสติปัฏฐาน

“มีหลายอย่างในหนังสือที่คุณพิมมาดาเขียน มันต รงกับป ัญหาที่ตอนนี้กำลังเป็น
อยู่ ไม่ทราบว่าเขียนจากประสบการณ์หรือเปล่าคะ”
“จากประสบการณ์ของคนแวดล้อมบ้าง ตัวเองบ้าง เรามองเห็นป ัญหาเหล่านั้น
แล้วก็มองเห็นวิธีแก้ ก็เอามาเป็นตัวอย่างให้คนที่กำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันลองเอา
ไปใช้ดู”

จิตที่พร้อมจะเจริญสติปัฏฐานได้จ ริง จะต้องเป็นจิตที่มีคุณสมบัติดังต ่อไปนี้

ฉันบอกโดยไม่ต้องหยุดคิดเพราะมันเป็นคำตอบที่ต้องตอบมานับครั้งไม่ถ ้วน

๑.เป็นจิตที่สามารถระลึกรู้อารมณ์ จะเป็นกาย เวทนา จิตหรือธรรมอะไรก็ได้
อย่างเป็น วิหารธรรม คือเครื่องรู้ เครื่องอยู่ เครื่องระลึกของสติ
แต่ส่วนมากเราเอาอารมณ์ม าเป็นคุกขังจิตกัน
(แบบทนี่ ักปฏิบัติท่านหนึ่งเล่าว่าเพ่งลงไปให้จ ิตหยุดอ ยู่ในอารมณ์เดียว)
มากกว่าจะเอามาเป็นวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่อันสบายของจิต

“ไม่ทราบว่าคุณพิมมาดาอายุเท่าไหร่คะ”

๒. จิตต้องมี ตบะ หรือความเพียรแผดเผากิเลสให้เร่าร้อน
การปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยความรู้เท่าทันกิเลส
ไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสตัณหาชักนำให้ปฏิบัติ
คือปฏิบัติไปด้วยความอยากมี อยากเป็น อยากเห็น อยากรู้ อยากพ้น สารพัดอ ยาก
เมื่อก ิเลสชักจูงให้ปฏิบัติแล้ว ทีจ่ ะเอาชนะกิเลสนั้นย ากนักค รับ
เพราะไม่รู้ทันปัจจุบันว่า กำลังม ีกิเลสตัณหา
มัวแต่เฝ้ารอจะต่อสู้กับกิเลสตัณหา ทีค่ ิดว่าป ระเดี๋ยวจึงจ ะมา
๓. จิตจะต้องมี สัมปชัญญะ ซึ่งทางกายหมายถึงการรู้ความเคลื่อนไหวของกาย
ทางจิตหมายถึงการรู้ความเคลื่อนไหวของจิต
ไม่ถูกโมหะครอบงำ จนไม่รสู้ ภาพธรรมตามความเป็นจริง
๔. จิตจะต้องมี สติ คือร ู้เท่าทันสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ
ซึ่งเรื่องสตินั้นผู้กำหนดอิริยาบถย่อยมักจะมีกันอ ยู่แล้ว
ที่ขาดคือขาดความรู้ตัวจ ริงๆ เท่านั้น
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ฉันเกือบหัวเราะกับคำถามนั้น นี่หล่อนคงจะประเมินอายุฉันกระมังว่าสมควร
เชื่อถือได้หรือไม่ พอฉันตอบออกไป หล่อนก็อุทานแล้วบอกว่าอ่อนกว่าหล่อนเป็น
รอบทีเดียว...
สุดท้ายปัญหาก็พรั่งพรูออกมา...ว่า...สามีมีเมียน้อยอายุคราวลูก หลงใหลกันจน
ลืมห ลู มื ตาไม่ข นึ้ ปรนเปรอเงินท องและทำท่าจ ะทงิ้ ห ล่อนกบั ล กู ไปอยูท่ างโน้น หล่อน
ทัง้ อบั อายชาวบา้ นและเจ็บแค้น อยากจะฆา่ เสียให้ตายทงั้ คู่  หล่อนสะอึกสะอืน้ ออก
มาในที่สุด เมื่อถามฉันว่า...หล่อนควรทำอย่างไร?
เพลงแดนซ์ยังแผดเสียงกระหึ่ม แต่เสียงร่ำไห้ผ่านโทรศัพท์เหมือนจะดังกลบ
ทุกสิ่งทุกอย่างในการรับรู้ของฉัน มันคือเสียงของคนที่ทุกข์แสนสาหัส ไร้ทางออก
หมดสิ้นค วามมั่นใจในชีวิต จนต้องเสี่ยงโทรมาหาใครก็ไม่ร ู้เพื่อเอาคำตอบว่า...หล่อน
จะจัดการกับชีวิตตัวเองอย่างไรดี...
ความหงุดหงิดร ำคาญ ไม่ช อบใจทฉี่ นั เผชิญม าทงั้ ว นั หรือต ลอดสามสบิ ก ว่าป ี เล็ก
ลงถนัดตาเมื่อได้ฟังปัญหาของคนอื่น
“คุณพ ิมมาดาคะ พี่จะหย่าให้เขาไปอยูด่ ้วยกันเสียเลยดีไหม ใจพี่มันร ับไม่ได้แ ล้ว
เขากค็ งไม่อ ยากอยูก่ ับเราอีกแ ล้วเหมือนกัน แต่ทางญาติพ เี่ขาไม่เห็นด ้วยว่าเรือ่ งอะไร
จะหย่า มันจ ะได้ล อยหน้าไปไหนมาไหน ออกหน้าออกตาสบายไป...มาคดิ อ กี ท กี จ็ ริง...
คามันไว้อย่างนี้น่าจะสะใจกว่า” ความอาฆาตร้อนผ่าวมาพร้อมถ้อยคำนั้น
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เรือ่ งราวในหวั ให้เข้ารูปร อยอกี ค รัง้ ไม่ใช่เรือ่ งงา่ ยสำหรับฉ นั เลย...ความเงียบสงบจำเป็น
อย่างยิ่งหากจะทำงานซึ่งต้องใช้ความคิด...
ท่วงทำนองทปี่ ราศจากเนือ้ ร้อง วนซำ้ ไปซำ้ ม า กระตุกก ระชาก...เน้นเอามนั ส์มาก
กว่าความไพเราะนั้น  กระทบโสตประสาทอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะไม่ยอมยุติ
ง่ายๆ  รู้ตัวว่าคงฝืนทำงานต่อไปไม่ไหว จึงเซฟข้อมูลและปิดคอมพิวเตอร์อย่างยอม
แพ้
แบบทดสอบ...อภัยให้ได้ไหม? อีกแล้วส ินะ
เสียงเบสกระแทกทะลวงผ่านหู แล้วก ระพืออ ยูก่ ลางอก โทสะยึดครองพื้นทีใ่นใจ
แน่นหนาเกินก ว่าจะเอ่ยคำว่า... “อภัย” ได้ในยามนี้

16.15 นาฬิกา
โทรศัพท์มือถือแผดเสียงขึ้น ราวกับจะประชันกับเพลงแดนซ์ ที่ยังไม่เลิกรา
หมายเลขที่เรียกเข้ามาบอกว่า...ไม่ใช่คนคุ้นเคย
“สวัสดีค ่ะ...คุณพิมมาดาใช่ไหมคะ”
ฉันต อบรบั ...ลองเอ่ยถ งึ น ามปากกาแบบนี้ ก็พ อเดาได้ว า่ ผูห้ ญิงท โี่ ทรมานา่ จ ะเป็น
คนอ่านหนังสือ หล่อนยืนยันค วามคิดฉ ันด้วยคำพูดป ระโยคต่อไป
“อ่านหนังสือเรื่องคำตอบอยู่ที่ใจ ของคุณพิมมาดาแล้วค่ะ มีเรื่องอยากเรียน
ปรึกษากเ็ลยโทรไปที่สำนักพิมพ์ เขาก็ให้เบอร์โทรมา”
ฉันทำเสียงรับรู้แล้วพูดเปิดทางให้หล่อนเข้าเรื่องที่อยากซักถาม หล่อนอึกอักอยู่
ชั่วครู่ ซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่กำลังจะเปิดเผยปัญหาหรือความในใจให้ใครที่ไหนก็
ไม่รู้รับฟัง...
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๕. จิตจะต้อง สลัดความยินดียินร้ายในโลก
คือเป็นกลางต่อ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ได้
แต่ผู้ปฏิบัติส่วนมากไม่รู้เท่าจิตใจของตน
จิตหลงยินดียินร้ายแต่รู้ไม่ทัน คิดว่าตนเป็นกลางแล้ว
คำว่า การดจู ิต ที่แท้ก็คือ
การเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญสติปัฏฐาน อย่างหนึ่ง
และการเจริญสติปัฏฐานต่อไป ด้วยการระลึกรู้ เวทนา จิต ธรรม อีกอย่างหนึ่ง
คือสามารถสังเกตจนรู้ว่า ขณะนั้น
๑. จิตรู้อารมณ์อย่างเป็นวิหารธรรม หรือเพ่งจ้องอารมณ์
๒. รู้ว่าจิตถูกกิเลสตัณหาครอบงำหรือไม่
๓. รู้ว่าตนเองรู้ตัว หรือเผลอไปแล้ว เพราะถูกโมหะครอบงำเอาแล้ว
๔. รู้ว่าตนมีสติรู้ทันอารมณ์ที่กำลังปรากฏ หรือขาดสติ
หรือตามรู้ได้หลังจากอารมณ์เกิดไปช่วงหนึ่งแล้ว
๕. รู้ว่าจิตเป็นกลาง หรือไม่เป็นกลางต่ออารมณ์
การดูจิตจึงเป็นการเตรียมความพร้อมของจิต เพื่อเจริญสติปัฏฐานต่อไป
เพราะเมื่อดูจิตเป็นแล้ว จิตจะเห็นขันธ์ ๕ หรือก าย เวทนา จิต ธรรม
สักแต่เป็นของเกิดๆ ดับๆ เป็นของทนอยู่ถาวรไม่ได้
และไม่ใช่ตัวเรา แต่เป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้น
เมื่อเห็นมากเข้า จิตจึงจะฉลาดและรู้จักปล่อยวางอารมณ์
ซึ่งก็คือโลก คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและธรรมารมณ์
หรือคืออุปาทานขันธ์ ๕ นั่นเอง
อันนี้จิตจะพัฒนาของเขาไปเองครับ
เมื่อหัดดูจิตจนรู้ตัวเป็นแล้ว ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานต่อไป
เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนความรู้ตัวแ ละปัญญาให้ย ิ่งๆ ขึ้นไปอีก
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/114/37/
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ถาม: ถ้าหากต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาสัจจธรรม
ควรตั้งมุมมองไว้อย่างไรถึงจ ะดี

เรื่องสั้นอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

อภัยทาน (๒)
โดย ปัญจนารถ

เรื่องการปฏิบัตินั้น เราต้องปฏิบัติด้วยความซื่อตรงต่อพระธรรม
ไม่ใช่ปฏิบัติด้วยความภักดีต่อกิเลส
ผู้ปฏิบัติจำนวนหนึ่ง ปฏิบัติด้วยความต้องการแอบแฝง
เช่น อยากเด่น อยากดัง อยากได้รับคำชมเชยและการยอมรับจากหมู่เพื่อน
หรือปฏิบัตดิ ้วยวิภวตัณหาอันเป็นไปตามอำนาจของโทสะ
คือเห็นโลกนเี้ป็นฟืนเป็นไฟ จะต้องรีบหนีให้ได้ในวันน ี้พรุ่งนี้ด้วยความไม่ช อบใจ
บ้างก็ไม่ซื่อตรงต่อแนวทางปฏิบัติที่พระศาสดาทรงวางไว้
คือแทนที่จะปฏิบัติโดยรู้เท่าทันความทุกข์ อันเป็นสัจจะสำคัญประการแรก
กลับมีตัณหา หรือความอยาก อันเป็นต ัวส มุทัยที่จะละทุกข์
โดยไม่ทราบว่า การปฏิเสธทุกข์ ก็คือก ารปฏิเสธอริยสัจจ์ข้อแรก
ไม่มีใครหนีขันธ์ได้ ตราบใดที่ยังไม่นิพพาน
ปัญหาจึงอยู่ตรงที่ว่า ทำอย่างไรจึงจ ะอยู่กับขันธ์ได้โดยไม่ทุกข์
ทำอย่างไร จึงจะอยู่กับโลกได้ โดยรู้ทันโลก แต่ไม่ท ุกข์เพราะโลก
นักปฏิบัติไม่ใช่คนอ่อนแอท้อแท้แ พ้กิเลส ไม่ใช่คนวิ่งหนีความจริง
แต่ต้องเข้าเผชิญกับทุกข์ อันเป็นความจริง ด้วยสติปัญญา
โดยดำเนินตามแนวทางที่พระศาสดาทรงพิสูจน์แ ล้วว ่าเป็นทางพ้นทุกข์
สมัยที่ผมหัดปฏิบัติใหม่ๆ นั้น ก็ล ้มลุกคลุกคลานมานับครั้งไม่ถ ้วน
บางช่วงบางชาติก็ทุ่มเทกำลังก ายกำลังใจเข้าต่อสูเ้พื่อแสวงหาสัจจธรรม
บางช่วงบางชาติกท็ ้อแท้ทอดอาลัย อับจนหนทางที่จะปฏิบัตเิพื่อออกจากทุกข์
แต่เมื่อได้พบหลวงปู่ดูลย์ ได้ฟ ังคำสอนเรื่องอริยสัจจ์
นับจากวันนั้น ผมลืมความเป็นนักป ฏิบัติ ลืมการแสวงหาสัจจธรรม
ทุกๆ วันม ีแต่เฝ้าเรียนรู้อยูภ่ ายในจิตใจด้วยความขยันขันแข็ง

12 ธรรมะใกล้ตัว

15.00 นาฬิกา
ฉันนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์รุ่นปุโรทั่งตรงริมหน้าต่าง ซึ่งม ีต้นโมกป่าโน้มกิ่งเข้าหา
กันราวกรอบซุ้ม เมื่อทอดสายตาผ่านกิ่งก้านโมกออกไป จะแลเห็นดอกเล็บมือนาง
ทิ้งช่อระย้าลงมาจากหลังคาโรงรถ และหากมองจากด้านนอกเข้ามาจะพบว่า...มัน
คือหลังคาดอกไม้ดีๆนี่เอง
ความร่มค รึ้มข องต้นไม้ ช่วยทำให้บ ้านทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวของฉันม ีคว ามแตกต่าง
จากบา้ นหลังอ นื่ ๆบา้ ง อย่างนอ้ ย...มันก ท็ ำให้ค นเมาไม่ห ลงเปะปะมาเข้าบ า้ นผดิ ...อีก
ทั้งยังประกาศถึงความสันโดษของผู้เป็นเจ้าของ จนไม่ค่อยมีใครกล้ามาวุ่นวาย
ทุกๆวัน ฉันจะนั่งทำงานอยู่หน้าจ อคอมพิวเตอร์แบบนี้สี่ถึงแปดชั่วโมง เมื่ออ่าน
ทวนหวั ข้อตา่ ง ๆ ทีพ่ มิ พ์ไว้เมื่อวานนจี้ นมนั่ ใจวา่ ไม่มีอะไรให้ต อ้ งแก้ไข ฉันจงึ ลงมือทำ
งานต่อ...ความคิดลื่นไหล ไม่ต ิดขัด เนื้อหาอยู่ในขอบข่ายของประเด็นที่ว่า...คุณเป็น
เหยื่อของความอยากหรือไม่?
เริม่ ต น้ ด ว้ ยการเกริน่ ถ งึ ค วามฟมุ่ เฟือยนานัปการ ทีค่ นเราจบั จ่ายไปดว้ ยความอยาก
มากกว่าค วามจำเป็น ผูห้ ญิงร อ้ ยละ 80 นิยมซอื้ ส นิ ค้าป ระเภทเครือ่ งสำอางทโี่ ฆษณา
ว่าใช้แ ล้วข าวขึ้น เพราะทนต่อก ระแสโฆษณาไม่ไหว เด็กน ักศึกษายอมขายตัวเพื่อจ ะ
ได้ม เี งินซ อื้ ม อื ถ อื ร นุ่ ใหม่... แล้วร า่ ยยาวไปถงึ ก ารถกู ล อ่ ลวง ฉ้อโกงหรือก ลายเป็นเหยือ่ 
มิจฉาชีพเพราะอยากได้ของเขา...
ความคดิ สะดุดลงตรงนนั้ เมื่อรถกระบะสีแดงของบา้ นถดั ไป เปิดเพลงแดนซด์ ้วย
ระดับเสียงประมาณงานวัดเห็นจะได้ ฉันรวบรวมสมาธิที่แตกซ่าน พยายามลำดับ
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ไม่ว่าเมืองขาว – ดำ หรือเมืองแห่งสีสัน ก็ไม่น่าอยู่ทั้งนั้น แต่มันเป็นเส้นทาง...
นำไปสู่เมืองที่ไม่มีสี
ความสงบตั้งมั่น มีประโยชน์ และการตามดูสีสันของกิเลสที่เกิด – ดับ ก็เป็น
เรื่องที่จำเป็น

เมืองที่เรียกว่ากาย – ใจนั้น บางครั้งก็สงบสุข ตั้งมั่น เหมือนสีขาว – ดำ บางที
ก็วุ่นวายสับสนสารพัดสีด้วยอำนาจของกิเลส
ตามรู้ ตามดูมันไปด้วยใจที่เป็นกลาง เห็นการเกิด – ดับของมัน จนใจยอมรับ
ความจริง ความจริงที่บอกว่า... มันไม่เที่ยง ทนอยู่นานไม่ได้ และไม่อาจบังคับ
สั่งการให้เป็นไปได้อย่างใจต้องการ
จะเป็นสีขาว – ดำก็ได้ จะเป็นสีสันสดใสก็ตาม เกิดแล้ว ดับทั้งนั้น สุดท้าย
แล้ว ก็คือความว่าง...ไม่มีสีใด ๆ เมืองที่นักเรียนรู้จะเดินทางไปนั้น...ไม่ใช่ทั้ง
สีขาว – ดำ ไม่ใช่ทั้งหลากสีสัน ด้วยว่าเมืองนั้น...หมดสิ้นความยึดมั่น ถือมั่น
เสียแล้ว

�

รูปภาพประกอบจาก

• http://www.imdb.com/title/tt0120789/mediaindex
• http://www.movieweb.com/gallery/PGLxAMMRw2HJPT
สารบัญ 
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โดยไม่ได้คิดว่า ทำไปแล้วจะรอู้ ะไร จะละอะไร จะได้อะไร
รู้แต่เพียงว่า ตอนนี้จิตถูกกิเลสครอบงำ
ตอนนี้จิตต่างคนต่างอยู่กับกิเลส
ตอนนี้จิตทะยานไปตามอำนาจของตัณหา
ตอนนี้จิตสงบเบิกบาน เป็นอิสระชั่วคราวจากตัณหาหยาบๆ
แต่ละวัน รู้เห็นวนเวียนอยู่เพียงเท่าน ี้
แต่ม ันเหมือนกับว่าจิตมีงานทำ ก็ทำเรื่อยไป
โดยไม่คิดว่า ทำไปแล้วจะได้เงินเดือนเมื่อไร
เมื่อพอจะช่วยตนเองได้แล้ว ผมพิจารณาถึงเพื่อนร่วมโลกนับแต่หมู่สัตว์ขึ้นมา
ก็เกิดความสลดสังเวชใจอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเห็นว่า
สัตว์ส่วนมาก ไม่ผิดอะไรกับหอยทากตาบอด ทีค่ ืบคลานวนเวียนอยู่ก้นเหว
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะคลานพ้นจากหุบเหวนั้นขึ้นมาได้
เพราะสัตว์ส่วนมากนั้น พอใจกับภพของตนเสียแล้ว
ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่า ยังมีทางออกที่ดีกว่าก้นเหวที่ตนรู้จัก
บางพวกที่ฉลาด เงยหน้าขึ้นเห็นแสงสว่างเบื้องบน
แต่ก็ท้อแท้ใจว่า จะต้องไต่ห น้าผาสูงชันยากเย็นเสียเต็มประดา
มีน้อยกว่าน ้อย ที่มองเห็นแสงสว่างเบื้องบนซึ่งพระศาสดาทรงบุกเบิกไว้
แล้วน้อยลงไปอีก ที่จะสวมหัวใจของพระมหาชนก
ในการว่ายน้ำข้ามห้วงมหรรณพ หรือไต่หน้าผาขึ้นจ ากก้นเหว
ผมเห็นใจและเข้าใจผู้ปฏิบัติที่เหนื่อยหน่ายท้อแท้ใจเป็นครั้งคราว
เพราะรู้ว่างานนี้ยาก เหมือนการว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรของพระมหาชนก
แต่ ทางทางนี้ ต้องเดินเอง
ก็ทำได้แค่ชวนผู้สนใจให้มาเดินเป็นเพื่อนกัน
ทุกวันนี้ก็มีเพื่อนมาร่วมเดินด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่
บางคนเดินช้า บางคนเดินเร็ว
บางคนเดินตรงทาง บางคนแวะข้างทาง
บางคนพอใจที่จะก้มหน้าก้มตาเดินไปเงียบๆ
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ส่วนบางคน พอใจที่จะชักชวนเพื่อนให้มาเดินด ้วยกันอีกมากๆ
ผมเองกย็ ังต้องเดินอยู่เหมือนกัน ถึงจะไม่ล ำบากเท่าเมื่อปฏิบัตแิ รกๆ
แต่ก็ยังต้องพยายาม ไม่อาจจะหยุดพ ักแบบนิ่งน อนใจได้

เหล่านี้เป็นคำพูดที่เดวิดใช้โต้แย้งกับนายกเทศมนตรีของเมือง เมื่อถูกกล่าวหา
ว่าตนเองทำให้เมืองปั่นป่วน ชักชวนผู้คนละเมิดกฎข้อห้าม จนทำลายรูปแบบ
ความสงบสุขเดิม ๆ ไป

จะเดินแบบไหนก็ไม่เป็นไรหรอกครับ
ขอให้เดินให้ตรงเป้าหมาย และอย่าห ยุดพ ักนานนักกแ็ ล้วกัน

ถามว่า...แน่หรือทีก่ ารมีสสี นั ย่อมดีกว่าเป็นสีขาว – ดำ? การปล่อยให้กเิ ลสทำงาน
ดีกว่ากดข่มมัน ให้อยู่ในร่องในรอย?

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/119/37/

ก็อย่างที่เดวิดพูด...ทุกอย่างมันอยู่ในตัวคุณ...กิเลสมันก็อยู่ในใจคุณ การปิดบัง
กดข่มมันไว้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ไม่ได้แปลว่าคุณจะสังหาร หรือบังคับมันได้อย่าง
แท้จริง...

ถาม: เรื่องราวในชาดกบางครั้งอ ่านแล้วเหมือนนิทาน ไม่ทราบว่าเป็นไปได้แค่ไหน

คนเหล่านี้ไม่ต่างจากคุณ แค่เผอิญเห็นบางอย่างในตัวเขาเอง...มองเห็นว่า
ตนเองยังมีกิเลส มีคลื่นสารพัดสีสันซ่อนอยู่ภายในใจ

เรื่องชาดกซึ่งรวมถึงท ศชาติ เช่น เรื่องพระมหาชนก และพระเวสสันดรนั้น
คนสมัยนี้ฟังแล้วไม่ค่อยเลื่อมใสศรัทธา หรืออ าจจะนึกดูถ ูกเสียด้วยซ้ำไป
เพราะเห็นว่าจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ไม่ถูกต้อง
เช่น การยกลูกเมียให้เป็นทาน เพื่อแลกกับโพธิญาณ
หรือการว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรถึง ๗ วัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ถ้าอย่างนั้น...การปล่อยให้กิเลสทำงาน มันจะดีอย่างไร สู้กดข่มมันไว้ ให้
ความเป็นคนดีออกหน้า...จะไม่ดีกว่าหรือ?

เราลืมนึกถึงข้อเท็จจริงไปหลายอย่าง
เช่น วัฒนธรรมของคนโบราณ ที่ลูกและเมียคือท รัพย์สินของพ่อแม่และสามี
ซึ่งคนในยุคทผี่ ู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกัน ยอมรับไม่ได้
และเราเอากำลังกายมาตรฐานของมนุษย์ยุคน ี้ ไปประเมินพ ระมหาชนก
ทั้งที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า พระมหาชนกนั้น เป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวกับเราหรือไม่
แล้วก ็สรุปว่า เรื่องพระมหาชนก เป็นไปไม่ได้

ถ้ารู้ และยอมรับว่าไม่ได้ ยังมีเส้นทางใดอีก ที่จะไม่ให้กิเลสมีอำนาจเหนือ
จิตใจ?

หากมองในแง่ภาษาคน-ภาษาธรรมตามทัศนะของท่านพุทธทาส
เรื่องราวของชาดกจะน่าฟังอย่างยิ่ง
เช่น ถ้าไม่มีจิตใจมั่นคง ถึงขนาดปล่อยวางความผูกพันในลูกเมีย

การปล่อยกาย วาจาให้ไหลตามกิเลส โดยไม่มีเบรกห้ามล้อนั้น ย่อมไม่ใช่
สิ่งที่ดีแน่นอน แต่การที่เอาแต่กดข่ม บังคับ โดยหวังว่าสักวัน กิเลส ความชั่วร้าย
จะตายไปจากใจนั้น ก็ไม่ใช่ทางที่ถูก

14 ธรรมะใกล้ตัว

ถ้าเปรียบให้สีขาว – ดำแทนความสงบ ตั้งมั่น... ถามว่าคุณจะสงบตั้งมั่น เป็น
คนดีได้นานแค่ไหน จะบังคับ กดข่มไม่ให้กิเลส สีสันในใจแสดงฤทธิ์ตลอดกาลได้
หรือเปล่า?

หากเปรียบสีสันสดใส แทนกิเลส รัก โลภ โกรธ หลง... แล้วปล่อยให้มันทำงาน
แค่ในใจ โดยไม่กดข่ม คอยตามดู รับรู้การมีอยู่ของมัน คอยสังเกตสีสัน
กิเลสในใจว่ามันเปลี่ยนแปลง รวดเร็วเพียงใด?
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เดวิดกับเจนนิเฟอร์เข้ามากระตุ้น ทำให้หลายคนในเมืองมองเห็นกิเลสเหล่านั้น
มองเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นในใจตน จนร่างพวกเขามีสีสันขึ้นมา

หรือไม่มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ไม่ย ่อท้อในสิ่งที่คนทั่วไปยอมจำนน
ก็ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้

การยอมรับว่ามีกิเลสในใจ นับเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ ยังตอบยาก เพราะคน
ทั้งสองกลับมองไม่เห็นบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในหัวใจตัวเอง จึงทำให้ยังมีสีขาว - ดำ
ไม่ต่างจากพวกอนุรักษ์นิยมในเมือง

ผมเองไม่รู้สภาพจิตใจของท่านผู้บรรลุธ รรมขั้นส ูง
ไม่ต้องถึงขั้นพระพุทธเจ้าห รอก
กระทั่งระดับพระอรหันตสาวก ผมก็ประเมินไม่ถูกแล้ว
แต่เวลาอ่านเรื่องพระมหาชนกแล้ว ผมรู้สึกเห็นจริงเห็นจังมาก
เพราะเห็นว่า คนเรานี้ไม่ต่างอะไรกับคนที่กำลังลอยคออยู่กลางทะเล
คนส่วนมาก ไม่มีหวังว่าจะขึ้นฝั่งได้
ก็เอาแต่แหวกว่ายตามๆ กันไป แล้วก ็จมน้ำตามๆ กันไป
มีส่วนน้อยที่มีโอกาสได้สดับคำสอนของพระอริยเจ้า
ที่ท่านพยายามร้องบอกว่า ฝั่งอ ยู่ทางไหน

เมื่อหลายคนรอบตัวเดวิด เจนนิเฟอร์มีสีสันขึ้นมา พวกเขาทั้งคู่ก็มองเห็นบาง
อย่างในตัวเอง
เจนนิเฟอร์เริ่มเห็นความน่าเบื่อของแสงสี และรู้สึกสนุกกับการได้อ่านหนังสือ
หาความรู้ใส่สมอง ส่วนเดวิดก็มีความกล้าที่จะแหกกฎระเบิดอารมณ์ของตัวเอง
ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้เห็นตัวเองในอีกมุมมองหนึ่ง สีสันจึงปรากฏบนตัวพวกเขา
“ผมรูว้ า่ คุณอยากให้ทนี่ อี่ ยูก่ นั อย่างแสนสุข แบบเดิม ๆ แต่มหี ลายสิง่ ทีด่ กี ว่าเยอะ
เช่น ความโง่ เซ็กซ์ อันตราย ความเศร้า ความน่าเบื่อ ฯลฯ และทุกอย่างในนั้น
มันอยู่ในตัวคุณมาตลอด เพียงแต่คุณจะกล้ามองหามัน...”
“คุณไม่อาจหยุด สิ่งที่อยู่ในตัวคุณได้...”
“พวกเขาไม่ต่างจากคุณ แค่เผอิญเห็นบางอย่างในตัวเขาเอง”

ผู้มีศรัทธา ก็พยายามว่ายน้ำไปตามทางที่ท่านบอก
ตรงนี้ ท่านเปรียบเทียบไว้น่าฟังม ากว่า
พระโสดาบันนั้น เหมือนคนที่เริ่มมองเห็นฝั่งด้วยตนเองแล้ว
ท่านเหล่านี้หมดความสงสัยในพระรัตนตรัย
เพราะรู้แน่แล้วว่า ท่านผู้ค้นพบฝั่งก่อนหน้านั้น หรือพระพุทธเจ้ามีอยู่แน่ๆ
ฝั่ง คือธรรม ก็มีอยู่แน่ๆ
ผู้ว่ายน้ำไปตามทางนี้ก่อนหน้าเรา คือพระสาวกทั้งหลาย ก็มีอยู่แน่ๆ
เขาย่อมตั้งใจจะว่ายเข้าหาฝั่ง แม้ใครจะชวนให้ว่ายไปทางอื่น ก็ไม่ไปแล้ว
เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่คลอนแคลนแสวงหาบุญญเขตนอกพระศาสนา
และไม่หลงงมงาย ว่าทางพ้นท ุกข์อยู่ที่อื่น
พระสกิทาคามีนั้น คือผู้แหวกว่ายต่อไปจนเข้าเขตน้ำตื้น
คลื่นลมของกิเลสตัณหาอ่อนกำลังลง
ไม่เหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากกับการปฏิบัติเท่าเมื่อก่อน
พระอนาคามีนั้น ท่านเปรียบเทียบได้กับผู้ที่เข้าถึงน้ำตื้น สามารถยืนทรงตัวได้มั่นคง
คือผู้มีความแน่นอนว่า จะไม่ถูกคลื่นซัดกลับลงทะเลอีก

58 ธรรมะใกล้ตัว
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หมายถึงผู้ไม่กลับมาสู่โลกนอี้ ีก
ส่วนพระอรหันต์คือผรู้ อดแล้ว ขึ้นถึงฝั่งแล้ว หมดธุระแล้ว
เวลาเราปฏิบัติไปตามลำดับ เราจะรู้สึกต รงกับคำเปรียบเทียบนี้ ไม่ม ีผิดเลย
และรู้สึกเห็นภาพของพระมหาชนก (ที่ท่านว่ายน้ำนำไปก่อนแล้ว)
ได้อย่างชัดเจนทีเดียว
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/119/37/

ถาม: ถ้าหากว่าไม่คิดอยากจะขึ้นฝ ั่ง (นิพพาน) ในชาตินี้
จะขอแวะดูปะการังบ้าง (มีครอบครัว) จะได้ห รือไม่
เรื่องแวะดูปะการัง หรือแ วะพักเอาแรงตามเกาะแก่งต่างๆ นั้น
หากเราไม่คิดทจี่ ะขึ้นฝั่งให้ได้ในชาตินี้
จะแวะบ้างกไ็ม่เป็นไรนัก
เพียงแต่อย่าแวะจนลืมทางก็แล้วกัน
พวกเราส่วนมากอยูในวัยหนุ่มส าว
แม้จะรักธรรม แต่ก ็ยังปรารถนาที่จะมีคร อบครัว
น้อยรายนักที่คิดจะละทิ้งชีวิตท างโลก มุ่งเข้าหาทางธรรมอย่างเดียว
แม้ผู้ที่คิดจะทิ้งทางโลก ก็ยังมีหลายประเภท
บางส่วนเป็นกลุ่มท มี่ ีศรัทธาวูบวาบ
เมื่อเกิดศรัทธา ก็คิดจะทิ้งทางโลกให้เด็ดขาด
โดยขอเลิกก ับแฟน ปฏิเสธการแต่งงาน ประกาศว่าจ ะไม่แ ต่งงาน ฯลฯ
แต่เมื่อปฏิบัติเหนื่อยนัก ก็ก ลับคิดใหม่ว ่า ขออยู่กับโลกแล้วปฏิบัติธรรมไปด้วย
โดยหาคู่ที่พอจะปฏิบัติไปด้วยกันได้
มีน้อยรายนัก ที่จิตใจน้อมไปในทางที่จะทิ้งโลกอย่างจริงจัง
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เจนนิเฟอร์เห็นชาวเมืองเป็นคนซื่อ ๆ ทำอะไรตามรูปแบบมาตรฐานดีงาม จึง
นึกสนุกชวนพวกเขาให้ปลดปล่อยความต้องการในใจตนเองออกมา จนพวกเขา
หลายคน...กลายร่างมีสีสันสดใส ส่วนเธอกลับยังเป็นขาว – ดำเหมือนเดิม
ส่วนเดวิดพยายามทำตัวกลมกลืนกับสังคมในนั้น และได้พบว่า ภายใต้ความ
เรียบสงบ สิ่งที่ดูเหมือนมีความสุขนั้น มันเป็นแค่ภาพฉาบภายนอก ส่วนสิ่งที่
อยู่ภายในนั้น...
มันคือ... “ความไม่รู้”
นักดับเพลิงในเมืองไม่รวู้ า่ จะดับไฟอย่างไร เพราะทัง้ เมือง ไม่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้
สิ่งที่อันตรายที่สุดในเมืองนี้คือ แมวติดอยู่บนต้นไม้
เจ้าของร้านเบอร์เกอร์ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร หากไม่มีลูกจ้างในร้านอย่างเดวิด
มาช่วยดึงม่าน ปิดร้านให้
และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ...คนทัง้ เมืองนี้ ไม่เคยรูส้ กึ ตัวเลยว่า ภายใต้รปู แบบทีร่ าบเรียบ
แสนสุขนั้น มีคลื่นกิเลสสารพัดสี ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในใจตนเอง
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เดวิดเป็นเด็กบ้านแตก พ่อแม่แยกทางกัน เขาอยู่กับแม่ที่มีอารมณ์แปรปรวน
จมความเศร้า และเจนนิเฟอร์ ญาติสาววัยเดียวกัน ที่มีนิสัยเปรี้ยวจี๊ด หลงแสงสี
วัตถุนิยมเต็มขั้น
ความที่เขาเป็นคนเงียบ ไม่กล้าแสดงออก ไม่เด่นดังในโรงเรียน จึงพอใจ
หมกตัวอยู่คนเดียว ชอบดูรายการละครทีวี “บ้านแสนสุข” (Pleasantville)
ชนิดเป็นแฟนพันธุ์แท้
“บ้านแสนสุข” เป็นรายการละครเก่า ยุคทีวีขาว – ดำที่มักนำมาฉายซ้ำเสมอ
เนื้อหาพูดถึงเมืองที่สงบ มีความสุข ครอบครัวอันอบอุ่นประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ตามแบบอเมริกัน เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ เมืองไร้มลพิษในทุกสภาวะ มีแต่
สิ่งดี ๆ รายล้อมเต็มไปหมด
เดวิดชอบรายการนี้ เพราะมันเป็นเสมือนโลกส่วนตัว ตอบสนองทุกสิ่งที่เขา
ไม่อาจหาได้ในชีวิตจริง จนกระทั่งวันหนึ่ง เขากับเจนนิเฟอร์ ญาติสาวเกิดทะเลาะ
แย่งรีโมท เพื่อดูรายการทีวีโปรดของตน แล้วเกิดปาฏิหาริย์ พาทั้งคู่ให้หลุดเข้าไป
ในรายการละคร “บ้านแสนสุข” กลายร่างเป็นสีขาว – ดำ เหมือนตัวละคร
ทุกตัวในนั้น
พวกเขาจะเป็นอย่างไร เมื่อหนึ่งสาวเป็นวัตถุนิยมเต็มขั้น พอใจเดินตามกิเลส
แบบไม่มีเบรก และหนึ่งหนุ่มได้เข้ามาในโลกที่ตนเองหลงรัก และฝันถึงมาตลอด...

จะเลือกทางใดก็ได้ครับ พิจารณาดูให้เหมาะกับตัวเราเองก็แล้วกัน
ตรวจสอบจิตใจตนเองให้ถ่องแท้ อย่าหลอกตัวเอง
เพื่อจะได้เลือกทางชีวิตที่เหมาะสมที่สุด
ไม่เกิดภาวะ “คนครึ่งพระ” หรือ “คนครึ่งชี”
เพราะมันประดักประเดิด แล้วจ ิตใจจะไม่สงบสุขเท่าที่ควร
อย่างพวกเราหากวันหนึ่งลุกขึ้นมาแต่งงาน
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือเป็นไปไม่ได้
เพราะแต่ละคน ก็มีทางเลือกที่จะดำรงชีวิต
แล้วสามารถเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้ด ้วย
ขอเพียงไม่ผิดศีล ก็ไม่ขวางการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นมากนักหรอก
แต่ถ้าใครมีกำลังมาก จะโดดข้ามบ่วงไปได้เลย ก็น่าอนุโมทนาครับ
วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/119/37/©

สันตินันท์
(พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในปัจจุบัน)
สารบัญ 

เมืองนี้มันไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเลย...
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รู้เฉพาะตน

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เบื่อจ ะแย่อยูแ่ ล้ว
กรณีเฉพาะตนของ – ป้อม
อาชีพ – นิติกร
ลักษณะงานที่ทำ – ตอบข้อหารือป ัญหากฎหมาย พิจารณาร่างกฎหมาย ตลอดจน
จดรายงานการประชุม โดยรวมแล้วเป็นง านทตี่ อ้ งใช้ค วามคดิ ไปในประเด็นข อ้ กฎหมาย
ต่างๆ

แง่คิดจากหนัง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

Pleasantville – เมืองไม่มีสี
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

คำถามแรก – บ่อยครั้งที่รู้สึกเบื่องานทที่ ำงานอยู่ อยากจะลาออกไปเป็นครูอาสา
บนดอย แต่พ ่อแม่และน้องยังลำบากอยู่ จึงต้องทนต่อไป จะทำอย่างไรกับความ
รู้สึกเบื่อคะ? ย้ายงานเพราะความรู้สึกเบื่ออย่างนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังเบื่อ
อยู่ดี
คนทำงานเกี่ยวกับกฎหมายนั้น จะสนุกได้ต้อง ชอบคิด ชอบหาช่องเถียง ชอบ
เอาชนะคู่กรณีด้วยความรทู้ างกฎหมาย หาไม่แ ล้ว ข้อกฎหมายต่างๆจะปรากฏเป็น
เพียงบทบัญญัตอิ ันน่าปวดหัว มีไว้ให้ท่อง มีไว้ให้วิเคราะห์ มีไว้ให้ถกเถียงกันหน้าดำ
หน้าแดงเพียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันในศาล และยิ่งวันคุณก็อาจจะยิ่งเห็นว่า หลาย
ครั้งความยุติธรรมยืนอยู่ข้างเดียวกับเงิน ไม่ใช่ความถูกต้อง (เจริญสติไปถึงจุดหนึ่ง
หรอก คุณถึงได้ข้อสรุปที่แท้ว่า ความยุติธรรมยืนอยู่ข้างเดียวกับก รรมเก่าแ ละกรรม
ใหม่เท่านั้น ไม่เคยอยู่ข้างไหนนอกเหนือจ ากนี้)
แต่ก ารบอกว่าอ ยากเปลี่ยนอาชีพไปเป็นค รูดอ ยนั้น สะท้อนให้เห็นว ่าส ่วนลึกข อง
คุณชอบความเรียบง่าย อยากสอนคน ไม่สนุกกับการเถียงใคร ก็เป็นธรรมดาล่ะว่า
งานจะต้องบีบให้คุณเบื่อในทางใดทางหนึ่งแน่ๆ
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ถ้าเปรียบสีขาว – ดำ แทนความสงบสุข ตั้งมั่น เป็นระเบียบ เรียบร้อย
และให้สีสันที่สดใสต่าง ๆ แทนความวุ่นวาย แทนอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง
คุณพอใจจะอยู่ในเมืองขาว – ดำ หรือเมืองแห่งสีสัน?
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คนไข้ท่านหนึ่งเป็นแม่ชีอายุไม่มากนัก แต่ไขข้อกลับเสื่อมรุนแรง ผุกร่อนมาก
จากภาพเอ็กซเรย์คาดว่าต้องได้รับทุกขเวทนามากทีเดียว
แต่ปรากฎว่าท่านยังดูสงบ เหมือนจะสบายดี ซักถามเข้าท่านว่าก็ปวด
แต่ไม่เดือดร้อน ไม่ทุรนทุราย
แต่ละวันเจอคนไข้สลับเปลี่ยนกันมาย้ำเตือนถึงความเสื่อม
ความทรมาน ความทุกข์ และความไม่แน่นอน
ทุกโรคที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันจะเชื่อมโยงกับความเครียดเสมอ
คำพูดที่หมอรูห์มาโตต้องเตือนคนไข้ติดปากคือ อย่าเครียด
อย่าคิดมาก หากิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลาย เช่นฝึกสมาธิเสีย

แต่ค วามเบือ่ ร ะดับเดียวกันน นั้ เอง สำหรับน กั เจริญส ติผ รู้ จู้ กั ท างนพิ พานแล้ว อาจ
นับเป็นม งคล เพราะเมือ่ ด นิ้ ไปทางอนื่ ไม่ได้ ความเบือ่ ก ก็ ลายเป็นแ รงผลักให้ม งุ่ ม นั่ เพือ่ 
ความหลุดพ้นทางใจ อาศัยความรู้ที่พระพุทธเจ้าปูทางไว้ให้แล้ว เป็นหลักในการทำ
แต่ละวันให้หมดไปอย่างมีคะแนนเก็บสะสมเรื่อยๆ

กลุ่มสังคมหมอรูห์มาโตอ้างอิงธรรมะ แจกหนังสือธรรมะให้กันเป็นปกติ
หลายเดือนก่อนมีงานวิชาการแกมสังสรรค์ เลิกงานแล้วอาจารย์ท่านหนึ่ง
นำน้องๆ แวะเที่ยวชม“ห้องสมุดบ้านอารีย์” ที่หมอแบงค์ได้รับซีดี
พระอาจารย์ปราโมทย์นั่นเอง
ตารางงานของหมอแบงค์ ไม่สามารถไปกราบพระอาจารย์ด้วยตัวเอง
แต่ทุกวัน ที่เหมือนได้แช่อิ่มอยู่กับธรรมะแท้ สัจธรรมที่ปรากฎอยู่ต่อหน้า
ตลอดวัน สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัว คือมุมมองต่อชีวิตที่ออกไปในทาง
ปล่อยวาง ว่างขึ้น เบาขึ้น
นึกถึงคำครูบาอาจารย์ที่หมั่นเตือนให้รักษาระดับของจิตใจไว้เรื่อยๆ
ให้ต่อเนื่อง ถ้าอยู่ในวัดก็สำรวมตั้งใจดี แต่ออกจากวัดก็ดำดิ่งไปตาม
กระแสโลก ขึ้นๆ ลงๆ อย่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนไข้โรคภูมิแพ้ตัวเอง
ที่มีโอกาสเสี่ยงให้โรคกำเริบอยู่ร่ำไป
เป็นกำลังใจ เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน
แช่อิ่มตัวเองด้วยรสเลิศแห่งพระธรรม บนทางเดินแห่งมรรคมีองค์แปด
คนเราเป็นภูมิแพ้ได้ แต่อย่าแพ้ใจ อย่าแพ้ทางกิเลสเลยนะคะ
สารบัญ 
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ความเบือ่ จ กุ อ กสำหรับค นทวั่ ไปทไี่ ม่ร จู้ กั ท างนพิ พาน นับเป็นอ ปั มงคล เพราะเมือ่ 
ดิน้ ไปทางอนื่ ไม่ได้ ก็ค ดิ สัน้ ๆว่าถ า้ ต ายเสียได้ ความเบือ่ ก ค็ งมลายสนิ้ หารไู้ ม่ว า่ การจบ
ชีวติ ด ว้ ยจติ ท ถี่ กู ค รอบงำดว้ ยความเบือ่ คือก ารตายแบบหดหูเ่ ศร้าหมอง พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าหากจิตเศร้าหมอง ทุคติย่อมเป็นที่หวัง ก็คำว่า ‘ทุคติ’ นั้นย ่อมไม่หมายเอา
ภพที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจ หรือภพที่จะทำให้หายเบื่อแน่ๆ

ถ้าเห็นค่าของความเบื่อ คุณจะเลิกรังเกียจการงานที่บีบให้รู้สึกเบื่อ แต่หันมา
ทำงานด้วยใจที่นิ่งขึ้นนิดหนึ่ง ความนิ่งจะทำให้คุณรู้จักเริ่มต้นที่ใจ ไม่ใช่เริ่มต้นที่
งานใหม่
การเปลี่ยนงานเพราะความเบื่อนั้นมีผลเสีย ยิ่งเปลี่ยนบ่อยเท่าไรก็ยิ่งส ั่งสมความ
เคยชินท ี่จะดิ้นห นีค วามเบื่อด ้วยวิธเีดิมๆมากขึ้นเท่านั้น ตอนกำลังร ู้สึกส ุดท น คุณจ ะ
นึกว่าหันไปทำอะไรที่เรียบง่ายกว่าเดิมแล้วความเบื่อจะหมดไป แต่ส่วนใหญ่จะพบ
ว่างานใหม่มีเรื่องน่าขัดใจรออยู่ร่ำไป ในที่สุดคุณจะถูกบีบให้เบื่ออีก อยากลาออก
ไปหางานใหม่อีก
ฉะนั้น มาเจริญสติอยู่ท่ามกลางความน่าเบื่อจุกอกกันดีกว่า เริ่มจากตั้งคำถาม
ง่ายๆ คือ ตอนไหนบ้างที่ภาวะเบื่อเกิดขึ้นอย่างแรง ลองแบ่งเป็นข้อๆก็ได้
ขณะตนื่ น อนเดินเข้าห อ้ งน้ำโดยใจไม่ทนั ค ดิ เรือ่ งงาน หรือข ณะกำลังน งั่ น อนเหม่อ
คิดถึงสภาพจำเจที่เป็นอยู่
ขณะฟังคำถาม หรือขณะตอบคำถาม
ขณะต้องรีบทำงาน หรือขณะขี้เกียจทำงานจนกลัวเสร็จไม่ทัน
ฯลฯ
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การสังเกตให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าคุณเบื่อตอนไหนมากๆ จะมีผลใหญ่อย่าง
คาดไม่ถงึ เพราะตอนนนั้ ๆคณ
ุ จ ะเริม่ ม สี ติอ ยูก่ บั เนือ้ ก บั ต วั ข นึ้ น ดิ หนึง่ ไม่เผลอปล่อย
ให้ใจหลงไปตามภาวะบีบคั้นให้เบื่อท่าเดียว
ให้คิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะถือโอกาส เอาช่วงแห่งความเบื่อหน่ายไว้เสพความเบื่อ
อย่างมสี ติ รูว้ า่ ก ำลังพ ดู รูว้ า่ ก ำลังน งิ่ รูว้ า่ ก ำลังค ดิ ฟ งุ้ รูว้ า่ ก ำลังท อดอาลัย ภาวะทาง
ใจกำลังเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้น
เมือ่ เลิกค ดิ ห ลบเลีย่ ง และนกึ ส นุกท จี่ ะเผชิญหน้าก บั ม นั จิตข องคณ
ุ จ ะไม่จ ม ไม่ถ กู 
ห่อห มุ้ ด ว้ ยอารมณ์เบือ่ แต่จ ะปฏิวตั ติ วั เป็นผ เู้ ห็น เช่น เห็นว า่ ความเบือ่ เป็นแ รงผลักด นั 
ให้อ ยากผละหนีจ ากสงิ่ ท อี่ ยูต่ รงหน้า เห็นว า่ ความเบือ่ เป็นท กุ ข์ท างใจทที่ ำให้เนือ้ ตัวไม่
มีเรี่ยวแรง เห็นว ่าความเบื่อเหมือนเมฆหมอกที่ทำให้ค วามคิดอ่านพร่าเลือน ฯลฯ
เห็นอย่างไรยอมรับอย่างนั้น แล้วคุณจะพบว่าความเบื่อเป็นเพียงภาวะหนึ่งที่ไม่
คงเส้นคงวา มีหนัก มีเบา มีหายไป มีก ลับมา สลับเวียนกัน สาระสำคัญคือ เมื่อ
เห็นม ากเข้าว่าค วามเบื่อไม่เที่ยง จิตก ็จะผันต ัวไปเป็นอ ิสระ เป็นต ่างหากจากอารมณ์
เบื่อทีละน้อย และในที่สุดก็พรากจากความเบื่อออกมาได้เด็ดขาดครับ
แน่นอนว่างานคือต้นเหตุความเบื่อ เมื่อยังทำอาชีพที่ขัดกับตัวตน ก็ยังคงต้อง
เบื่ออยู่ แต่ความเบื่อจะกลายเป็นเครื่องฝึกเจริญสติ ไม่ใช่เครื่องขวางความเจริญทั้ง
ทางโลกทางธรรมเหมือนอย่างเคยครับ
คำถามที่สอง – ช่วงที่ไม่ได้นั่งสมาธิจะเจริญสติไม่ได้เลยคะ รู้สึกเหม่อลอย
ขมุกขมัว หลงไปกับความคิดทั้งวัน แสดงว่าการนั่งสมาธิมีผลต่อการเจริญสติ
ใช่ไหมคะ?
ทำความเข้าใจให้เห็นภ าพรวมอย่างนดี้ กี ว่าค รับ การเจริญส ติน นั้ ม อี ยูส่ องสว่ น ไม่
อาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนแรกคือส มถะ ส่วนที่สองคือวิปัสสนา
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ถึงเราไม่ได้อ่านบทความของหมอแบงค์แน่ๆ แต่เจ้าตัวยังอุตส่าห์แนบ
เกร็ดเล็กๆ มาฝากนักภาวนาที่นั่งสมาธินานจนปวดขาเป็นเหน็บดังนี้ค่ะ
๑ อาการเหน็บชาเวลานั่งนานๆ ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ เป็นของปรกติธรรมดา
ไม่ต้องตกใจค่ะ ตรงกันข้ามถ้านั่งนานแล้วไม่เป็นเหน็บ ไม่เจ็บปวดเลย
น่าเป็นห่วงกว่า เพราะบางท่านอาจเป็นโรคเบาหวาน แล้วปลายประสา
ทที่ขารับรู้น้อยลงก็ได้ ควรตรวจสุขภาพนะคะ
๒ รักษาน้ำหนักตัวให้สมดุล ท่านที่น้ำหนักเกินจะปวดเมื่อยง่าย
๓ ควรสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายพอดีตัว ไม่รัดเกินไป
๔ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เน้นกิจกรรมที่ช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อและการไหลเวียนโลหิต เช่นการเดิน วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ
เต้นแอโรบิค แต่การยกน้ำหนักเพิ่มกล้ามไม่เกี่ยวนะคะ
อ้อ แล้วอาการเหน็บชาที่เกิดจากการนั่งนาน ไม่เหมือนโรคเหน็บชาจาก
การขาดวิตามินนะคะ ดังนั้นแค่รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ก็พอค่ะ
หมอเฉพาะทางโรคข้อและรูห์มาติกแบบหมอแบงค์ มีไม่เกินร้อยท่าน
ทั่วประเทศ ที่น่าสนใจคือหลายท่านเป็นนักภาวนาอย่างเอาจริงเอาจัง
อาจารย์แพทย์ระดับเหรียญทองที่กำลังก้าวหน้าทางวิชาการ
ย้ายตัวเองจากโรงเรียนแพทย์ไปอยู่สถานพยาบาลเล็กๆของรัฐ
ทำงานสี่วันต่อสัปดาห์ วันที่เหลือเอาไว้ภาวนาวัดป่าที่สัปปายะ
หมอแบงค์เล่าว่า ด้วยตัวโรคของคนไข้ที่เจออยู่ทุกวัน ทำให้ปลงง่าย
คนไข้โรคข้อและรูห์มาติกมีทุกเพศ ทุกวัย อายุน้อยก็เป็นได้ เป็นโรคเรื้อรัง
ที่ทุกข์ทรมานนัก ต้องดูแลต่อเนื่อง เดี๋ยวก็ดีขึ้น แต่ก็แย่ลงได้
เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานผิดปรกติ โรคที่คุ้นหูกัน
ก็เช่นโรค SLE หรือโรค(คุณ)พุ่มพวง ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
หมอแบงค์ตั้งข้อสังเกตว่า อาการของคนไข้เกี่ยวข้องกับพื้นอารมณ์มาก
คนไข้ที่ช่างกังวล เจ้าอารมณ์มาก มีแนวโน้มว่าโรคจะกำเริบง่ายและรักษายาก
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หมอแบงค์ เป็นหมอเฉพาะทางโรคข้อและรูห์มาติค
เป็นอีกคนหนึ่งที่ฉันพยายามคะยั้นคะยอให้เขียนบทความ
เพราะนอกจากจะได้คำแนะนำเรื่องโรคกระดูกและข้อแล้ว
หมอแบงค์ยังเป็นนักดูจิตที่น่าอนุโมทนานัก แต่คำตอบที่ได้คือ
“ผมเขียนไม่ได้จริงๆ ครับพี่ ถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะได้นะ”
หมอแบงค์เพิ่งได้รับซีดีพระอาจารย์ปราโมทย์ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
เปิดฟังเวลาขับรถทุกวัน ฟังแล้วก็ดูจิตตัวเองตาม ทำต่อเนื่อง
โดยไม่พะวงห่วงว่าถูกต้องดีหรือยัง สงสัยก็แค่รู้ว่าสงสัยแล้วดูต่อ
บางช่วงเกิดปรากฏการณ์ทางจิตบางอย่าง ก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องดับ
ชอบก็รู้ว่าชอบ ปิติก็รู้ว่าปิติ อยากให้เกิดอีกก็รู้ว่าอยาก แล้วดูจิตต่อ
ดูการเปลี่ยนแปลงโลดแล่นไปมาของจิต จนรู้สึกว่าจิตไม่ใช่ของบังคับ
ได้ตามแต่ใจ เกิดอะไรได้ต่างๆ นาๆ แต่เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปเอง
น้องหมอแบงค์ดูจิตต่อเนื่อง ไม่บังคับ ไม่ฝืนตัวเอง เผลอบ้าง เพ่งบ้าง
ก็รู้ตัว ดูจนเป็นอัตโนมัติ บางช่วงก็ลืมบ้าง ฟุ้งบ้าง แต่ขึ้นรถก็เปิดซีดี
ฟังครูบาอาจารย์ต่อ ไม่กดดัน หรือโทษตัวเองถ้าเผลอไป

‘สมถะ’ คือการทำใจให้สงบจากกิเลสหยาบๆ เพื่อพร้อมรู้ พร้อมทำวิปัสสนา
ต่อไป
‘วิปัสสนา’ คือการเปลี่ยนจิตที่หลงให้เป็นจิตที่รู้ คือแปรสภาพหลงยึดหลงคิด
ว่าโลกนี้มีเรา มีญาติของเรา มีสมบัติของเรา ให้เป็นรู้ตามจริงอยู่ในปัจจุบัน ว่า
ลมหายใจนี้ ร่างกายในอิริยาบถนี้ ความรู้สึกสุขทุกข์อย่างเดี๋ยวนี้ ตลอดจนกระทั่ง
ความนึกคิดและการรับรู้ที่กำลังปรากฏเช่นนี้ ไม่มีเราอยู่ในนั้นเลย
การทำสมถะในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่คือการนั่งสมาธิห ลับตา ซึ่งก ็นับว่าใช่
ในส่วนหนึ่ง เพราะเมื่อหลับตาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งเดียว เช่น ระลึกถ ึงลมหายใจเข้า
ออก หรือบริกรรมพุทโธ หรือหน่วงนึกถึงนิมิตวงกลม ในที่สุดจิตจะไม่ซัดส ่าย เกิด
ความสงบระงับ ฟุง้ ซ่านนอ้ ยลง คิดอ ยากโน่นอ ยากนเี่ ตลิดเปิดเปิงน อ้ ยลง กับท งั้ พ ร้อม
จะเห็นตามจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นภายในขอบเขตกายใจนี้
สรุปค ือถ ้าร ู้สึกว ่าป ั่นป่วนเกินก ว่าจ ะเห็นก ายใจ หรือเกินก ว่าจ ะยอมรับภ าวะทาง
กายใจได้ตามจริง ก็จำเป็นต้องทำสมถะกันก่อนครับ ทำนองเดียวกับตอนถูกทราย
ซัดเข้าลูกตา คุณจะเอาตาที่ไหนไปดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้า? ก็ต้องล้างตาด้วยน้ำสะอาด
เสียก่อนนั่นแหละครับ

ดูภายนอกก็เป็นคุณหมอหนุ่มอนาคตไกล แถมเพิ่งแต่งงานอีกต่างหาก
แต่ภายใน น้องเล่าว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้น สงบขึ้น มีความสุขง่ายขึ้น
แถมพอตั้งมั่นขึ้น ก็ละเอียดกับศีลมากขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ละอายถ้าจะ
ซื้อซีดีเถื่อน หรือดาวน์โหลดของมีลิขสิทธิ์ แต่ไม่เดือดร้อน เพราะความ
อยากฟังเพลงน้อยลงไปเอง ฟังซีดีธรรมะสุขใจกว่ากันตั้งเยอะ
ความคิดฟุ้งๆ ก็น้อยลง ความสามารถในการจินตนาการผูกเรื่อง
ก็หายไป บทความของหมอแบงค์ได้ออกมาทำนองนี้ค่ะ
“สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ผมคิดเรื่องมาเล่าได้เรื่องหนึ่ง แต่แค่คิด
เรื่องนั้นก็จบลง จึงขอจบบทความลงแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ”
ใจคนเรา สามารถทั้งอนุโมทนา ทั้งหมั่นไส้ได้ในเวลาใกล้เคียงกัน
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สติท่ามกลางวิกฤตทางการเมือง

ของฝากจากหมอ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

แช่อิ่ม

โดย พิมพการัง

กรณีเฉพาะตนของ – ประชาชนคนไทย
อาชีพ – ทุกส าขาอาชีพ
ลักษณะงานที่ทำ – เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โกรธ เกลียด อภัยไม่ได้ ไม่มีแก่ใจ
ทำงาน
คำถามแรก – จะให้เจริญสติในท่ามกลางความวุ่นวายขนาดนี้คงไม่ไหว ขอวิธี
ทำใจให้รู้สึกดีขึ้นบ ้างจะดีกว่า
คำถามนี้มาจากหลายๆคนพร้อมกันในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา ฉะนั้น ผม
จึงขอรวมมาตอบโจทย์ข้อเดียวกันเลยนะครับ
เมื่อเกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในชาติ หมายความว่าถ้าเชื่อ
ไม่เหมือนกันก ต็ อ้ งเป็นศ ตั รูก นั ถ้าจ ะเลือกไม่เป็นศ ตั รูก บั ใคร ก็ม ที างเดียวคอื ไม่เข้าข้าง
ใครเลย ไม่ปักใจเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเลย
ทว่าในภาวะทเี่ ดือดร้อนไปทกุ หย่อมหญ้าเช่นน ี้ การไม่ร บั ฟ งั อ ะไรเลย การไม่เลือก
เชื่ออะไรเลย ก็เหมือนดูดาย ไม่ร ักชาติ และไม่ยื่นมือเข้าม าช่วยทำอะไรให้ดีขึ้น
การช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นได้จริงนั้น ก้าวแรกอาจไม่ใช่การตัดสินใจเลือกข้าง แต่
เป็นการเห็นภาพรวมทั้งหมดให้ได้ก่อน เพราะเมื่อเห็นภาพรวมแล้ว เราจะมีความ
เข้าใจมากกว่าเดิม ตลอดจนเจ็บปวดน้อยลง และมีอคติเบาบางลง
ความเข้าใจอย่างตลอดสาย หรือเห็นภาพรวมทั้งหมด จะนำไปสู่ความเชื่ออีก
แบบหนึ่ง คือ เชื่อว่ามีทางออก ไม่ใช่เชื่อว่าถึงทางตัน และไม่ใช่เชื่อว่าจะต้อง
แตกแยกกันเป็นเสี่ยงๆเท่านั้น
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Artist : Penelope Dullaghan
http://penelopeillustration.com/blog
ฉันชอบชวนเพื่อนๆ หมอต่างสาขาให้ลองเขียนบทความ
คุณผู้อ่านจะได้แง่คิด และเกร็ดการดูแลสุขภาพที่ครบรอบด้านขึ้น
หมอแต่ละสาขามีวิธีคิด และบุคลิกเฉพาะตัวบางอย่างร่วมกัน
คงจะเป็นเพราะสิ่งที่พบเจอเป็นประจำ แช่อิ่มอยู่ทุกวันต่างกัน
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ความเชื่อม อี ิทธิพลกับเรายิ่งก ว่าค วามจริง เพราะความจริงเป็นแ ค่ส ิ่งท ปี่ รากฏอยู่
โดยไม่แน่ว่าจะมีใครไปรับรู้สักกี่คน ส่วนความเชื่อคือสิ่งที่อยู่ในหัวเรา มีอำนาจ
บงการให้เราอยากทำอะไรขนึ้ ม าอย่างหนึง่ โดยไม่ต อ้ งฟงั ค วามเห็นข องใคร ตลอด
จนไม่จำเป็นต ้องรับรู้ความจริงที่ไหน

ในขณะที่อารมณ์ความทุกข์นี้มันเกิดที่ใจ
ความคิดในสมองอาจจะพยายามสอนใจว่า
เพราะรักตัวเองไงล่ะ รักตัวเอง รักตัวเอง เข้าใจไหม
แต่ใจมันไม่ยอมรับสิ่งที่สมองสอน มันก็เท่านั้น
ใจไม่ยอมเข้าใจว่ารักตัวเองแปลว่าอะไร รักตัวเองผิดตรงไหน

แต่ค วามจริงก ส็ ำคัญก ว่าค วามเชื่อ เพราะความเชื่อเป็นส ิ่งท เี่ปลี่ยนแปลงได้ ใน
ขณะที่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ไม่มีทางกลับเปลี่ยนไปเป็นอ ื่น!

เพราะคำว่ารักตัวเองให้ใจแปล กับสมองแปลนั้นไม่เหมือนกัน
ก็แก้ได้เป็นครั้งคราว เวลาที่ใจอยากจะฟังสมอง
แต่ใจไม่เคยอยากฟังสมองนาน

แล้วมีความจริงอะไรบ้างที่ควรรู้? นาทีนี้ดูเหมือนไม่มีสิ่งใดเป็นสาระไปกว่า
ข้อเท็จจริงทางการเมืองและการปกครอง แต่ที่แท้แล้ว ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจริงยิ่งไป
กว่าความทุกข์ในใจเรา ความทุกข์ในใจเราจึงน่าจะมีสาระสำคัญสูงสุดเหนือสิ่ง
อื่นใด

ในเมื่อเราเลือกเอาความคิดมาแก้ความรู้สึก
ก็ไม่ได้เป็นการแก้ที่ทำให้ทุกข์ที่ใจมันจบลงได้หรอก
เพราะทุกข์เกิดที่ใจ ไม่ใช่ที่สมอง
สารบัญ 

สถานการณ์เป็นส งิ่ ถ กู ส ร้างได้ คำพดู เป็นส งิ่ ถ กู ป นั้ แ ต่งได้ ภาพความลม่ ส ลายเป็น
สิ่งถูกวาดขึ้นลอยๆได้ และในภายหลังอาจมีการเปิดโปงว่าไม่ใช่อย่างนั้น จึงไม่อาจ
ด่วนนับเป็นของแท้ แต่ความทุกข์ทางใจเป็นของแท้เสมอ ตราบเท่าที่รู้อยู่แก่ใจ
ว่ามันเกิดข ึ้นจริงในใจเรา ต่อให้คนอื่นพ ยายามบิดเบือนอย่างไร เราก็ไม่อาจเชื่อ
ว่าตัวเองเป็นส ุขไปได้
แล้วหากความทุกข์ทางใจของคนไทยดับลงพร้อมกันครึ่งประเทศล่ะ อะไรจะ
เกิดขึ้น?
ความจริงท จี่ ะเกิดข นึ้ ก ค็ อื ค วามรสู้ กึ แ ตกแยกจะปลาสนาการไปในทนั ที ทัง้ ทีค่ วาม
ขัดแย้งท างความเชื่ออาจจะยังคงอยู่ที่นั่น
เมื่อค วามรู้สึกแ ตกแยกหายไป ความเยือกเย็นจ ะมาเยือน ในความเยือกเย็นย ่อม
มีความนิ่งสบายหายห่วง ในความนิ่งสบายหายห่วงย่อมทำให้เราเดินตรงทาง ไม่
ระส่ำระสายปัดเป๋ ตลอดจนมีสายตาคมชัด เริ่มมองเห็นว่าอันไหนคือประตูทางออก
อันไหนคือแยกเลี้ยวไปสู่ทางตัน
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แต่ด ว้ ยความเชือ่ ว า่ เราไม่ม ที างหายทกุ ข์ถ า้ ไม่ช นะ อันน กี้ ไ็ ม่ม วี นั ท รี่ อยร้าวระหว่าง
คนในชาติจ ะถกู ป ระสาน และสงิ่ ท เี่ ราจะเห็นก ค็ อื ค วามมดื ส ถานเดียว ประตูท างออก
ถูกปิดตายแน่นอน
สิง่ ท ผี่ มพยายามสอื่ ค อื การเห็นค วามจริงท างใจ สำคัญก ว่าก ารทำตามความเชือ่ 
ในเรื่องนอกตัว ถ้าเห็นความจริงทางใจอันเป็นไปเพื่อค วามระงับทุกข์ คุณจะพบ
ว่าวิธที ำสถานการณ์ภ ายนอกให้สงบลงได้ราวกับเกิดปาฏิหาริย์!
คำถามที่สอง – เมื่อโดนบังคับให้เลือกข้าง เราจะมีวิธีเลือกที่ถูกต้องได้อย่างไร?
‘ความจริง’ เป็นส งิ่ ท ชี่ ไี้ ด้ว า่ ถ กู ห รือผ ดิ เช่น ถ้าข ณะนคี้ ณ
ุ ห ายใจเข้าอ ยู่ แต่ส ำคัญ
ว่าหายใจออก ถ้าไม่หลอกตัวเอง ก็แปลว่าสติฟั่นเฟือนไป ในเมื่อมันผิดจากความ
เป็นจริงชัดๆ
แต่ ‘ความเชื่อ’ ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะชี้ขาดได้ว่าถ ูกหรือผิด เช่น ถ้าม องว่าลมหายใจ
มีค่า เพราะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิต ก็อาจมีอีกคนเห็นต่าง โดยมองว่าลมหายใจไร้ค่า
เพราะทำให้ต้องทนทุกข์อยู่กับชีวิตวันน ี้ต่อไป แทนที่จะพ้นชีวิตเส็งเคร็งนี้ไปเสีย
สาระสำคัญของความเชื่อคือมันนำเราไปสู่ความผาสุกหรือความเดือดร้อนกันแน่
เวลาดูก็ดทู ี่ใจนั่นแหละ อย่าไปดูที่อื่น
ความเชื่ออันใดนำไปสทู่ างออก ความเชื่ออันน ั้นย่อมก่อให้เกิดความสบายใจ จึง
ควรมองว่านั่นถูก นั่นช อบ นั่นดี นั่นส มควรแล้ว

ไม่ผ่านกระบวนการคิดใดๆ แต่เป็นการใช้การรับรู้ล้วนๆ
รับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรา เป็นทุกข์ และไม่แน่นอน
ซึ่งไม่ห็นจะต้องตรงกับทัศนคติของเราเลยแฮะ
หมายถึงว่า เห็นอะไรก็รู้อย่างนั้น การเรียนรู้นั้นก็เกิดขึ้น
โดยไม่มีทัศนคติว่าสิ่งนี้ถูก สิ่งนั้นผิด ไม่มีอคติใดๆ มาเกี่ยวข้อง
การเรียนรู้นั้นมันไม่ได้มาเป็นก้อนความรู้ใดๆ
แต่มาเป็นเส้นบางๆที่ซึมเข้ามาในใจทีละนิดๆ
ให้เรายอมรับกับความจริงที่เป็นอยู่ โดยไม่ฝืน โดยไม่ต้องเปลี่ยนทัศนคติ
เพราะการเรียนรู้นั้นจะทำให้ทัศนคติของเราเปลี่ยนไปในที่สุด
เมื่อวานนี้ได้เรียนรู้เส้นบางๆนั้นอีกครั้ง
แค่ที่ว่า ที่เราเป็นทุกข์อยู่เพราะรักตัวเอง
ทำให้รู้สึกตัวว่า เราเรียนรู้ประโยคนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แต่ก่อนหน้านี้มันจะซึมลงใจไปไม่ลึกพอ
ที่ทำให้ไม่รู้จักสำนึกว่าเรารักตัวเองมากแค่ไหน
พอที่จะทำให้ตัวเองยังทุกข์อยู่ ยังพยายามเอาใจตัวเองอยู่
และนี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

ส่วนความเชือ่ อ นั ใดนำไปสทู่ างตนั ความเชือ่ อ นั น นั้ ย อ่ มกอ่ ให้เกิดค วามอดั อัน้ ตันใจ
จึงควรมองว่านั่นผิด นั่นม ิชอบ นั่นไม่ดี นั่นย ังไม่ส มควร

แต่การเรียนรู้ทุกครั้งทำให้เห็นพัฒนาการของตัวเอง
ครั้งนี้มันก็ยังทุกข์เพราะรักตัวเอง แต่รักตัวเองสั้นลง
ทำให้ทุกข์มันขาดเป็นห้วงๆ ขาดง่ายขึ้น
ไม่อยู่กับเรานานเหมือนที่เคยรู้สึก

ทีนี้ก็ลองทบทวนดีๆครับว่า มีความเชื่ออันนำไปสู่ทางออกกันบ้างแล้วหรือยัง
ไม่ใช่ใครเสนอทางเลือกมาแค่ไหน เราก็ปักใจเชื่อว่าต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง
แค่นั้น

เรารู้ตัวว่า ถ้าสิ่งนี้ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือหรือคนอื่นบอก
เราจะไม่เข้าใจอย่างวันนี้หรอก
เพราะสิ่งที่อ่านหนังสือเจอ คนอื่นบอก มันไปจบลงที่สมอง
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สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เพราะทุกข์เกิดที่ใจ ไม่ใช่ที่สมอง
โดย มนสิการ

ตั้งแต่เด็กจนโตมา เราพบว่า
เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
แต่ละอย่างนั้นก็มาจากต่างๆ วิธีการกัน
ทั้งเรียนหนังสือ ครูสอนมา
พ่อแม่สอนมา ญาติพี่น้องสอนมา
เพื่อนบอกมา ทีวีบอกมา วิทยุบอกมา
อ่านหนังสือเจอ กูเกิ้ลบอก

พินิจพิจารณาดู ถ้าใครกล่าวอย่างเต็มปากเต็มคำว่าขณะนี้มีอยู่สอง สาม หรือส ี่
ทางเลือก แต่ท กุ ท างเลือกลว้ นนำไปสจู่ ดุ อ บั ต นั นัน่ ก แ็ ปลวา่ เขายงั ไม่ได้พ ดู ถ งึ ท างออก
เลยสักนิด
จำเป็นค รับท เี่ ราจะตอ้ งเห็นท างเลือกทถี่ กู ต อ้ งดว้ ยตนเอง ไม่เช่นน นั้ ห ายนะทางใจ
คงมาถึงก่อนหายนะแห่งบ้านเมืองเป็นแน่

ดังตฤณ
สารบัญ 

และสุดท้ายคือ จากประสบการณ์ตัวเอง
แต่ทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ฟังหรือไม่ฟัง เก็บเอามาใช้หรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของตัวเอง
ว่าสิ่งเหล่านั้นมันตรงกับทัศนคติของเราหรือเปล่า
เก็บเอามาคิดก่อนว่าตรงกับที่เราคิดและรับรู้หรือไม่
ทำให้การเรียนรู้ที่ผ่านมามันก็ถูกบ้างผิดบ้าง
ตามแต่อคติและความคิดที่ถูกบ้างผิดบ้างของเราเอง
ช่วงปีหลังๆ นี้เราพบว่ามีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
ซึ่งแตกต่างจากวิธีอื่นๆทั่วไปที่รู้จักมาตั้งแต่เด็ก
นั่นคือ การรู้สึกลงไปตรงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้น
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รักแท้มีจริง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

บทที่ ๓ (ต่อ)
เลือกคนที่ใช่
ความสามารถในการพูดคุยกัน
ความรักไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากถ้อยคำ แต่มาจากความสบายใจที่สามารถ
คุยกันรู้เรื่องทุกคำ

Don’t wait for people to be friendly, show them how.
อย่ามัวแต่มองหามิตรภาพจากผู้อื่น แต่จงแสดงมันออกมาก่อน
โดย นิรนาม
สรรหามาฝากโดย วิมุตฺติยา
สารบัญ 

กล่าวได้เต็มปากว่าการพูดคุยกันคือกระดูกสันหลังของรักแท้ ต่อให้เป็นใบ้ทั้งคู่ก็
ต้องสื่อสารพูดคุยกันผ่านภาษาเขียนหรือภาษามือ คู่ที่ไม่คุยกันคือคู่ที่เลิกกันแล้ว
แต่ขณะเดียวกันก็พึงระลึกไว้ด้วยนะครับว่า คู่ที่คุยกันด้วยความเข้าใจผิดเสมอ
คือคู่ที่ไม่เคยคุยกันเลย
การพูดคุยเป็นอะไรที่มากกว่าการแลกเปลี่ยนคำพูด แท้จริงเราต่างก็หาใคร
สักคนมาคุยเพื่อที่จะทำให้ตัวตนของเราปรากฏชัดขึ้น หรือดูมีตัวตนเป็นที่เข้าใจ
อย่างแท้จริง
มาพิจารณาองค์ประกอบของการสนทนาประสาคนดูใจกันเป็นข้อๆนะครับ
พอได้หลักสังเกตแล้วคุณจะทราบว่าการพูดคุยนี่แหละ คือเครื่องมืออันดับต้นๆ
ในการเลือกคนที่ใช่
สรรพนาม
เคยสงสัยไหมว่าแต่ละคำที่เราใช้ๆกันอยู่นี้มาจากไหน ใครเป็นคนบัญญัติ?
เวลามนุษย์จะศึกษาอะไร ก็มักมองออกนอกตัว อย่างเช่นที่มาของภาษานั้น
นักภาษาศาสตร์เชื่อว่าเราจะสืบได้ก็จากการ ‘ถอดรหัส’ หลักฐานเท่าที่มีอยู่ เช่น
ภาษาสัญลักษณ์บนผนังถ้ำ เป็นต้น
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คำคมชวนคิด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

“บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ด้วยเหตุเพียงที่พูดมาก
บุคคลผู้มีความเกษม ไม่มีเวร ไม่มีภัย
เราเรียกว่าเป็นบัณฑิต ”
คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรคที่ ๑๙
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก
จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕
สืบค้นข้อมูล จาก http://84000.org

�

โดย ดังตฤณ

ปัญหาหรืออุปสรรคนั้น
ถ้าเราวางใจไว้ถูกต้อง ก็จะไม่เป็นทุกข์
เพราะปัญหาเป็นเพียงสิ่งที่เราต้องแก้ไข
อุปสรรคเป็นเพียงสิ่งที่เราต้องฝ่าฟัน
ก็แค่นั้นเอง

จาก “จิตสดใสแม้กายพิการ”
โดย อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม
สรรหามาฝากโดย แค้ท
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แท้จริงแล้ว มันจะง่ายขึ้นถ้าเรามองย้อนกลับมาที่จิต คุณจะพบต้นเค้าของ
ภาษาตัง้ แต่จำความได้นนั่ แหละครับ ก่อนมีภาษาพูด มนุษย์ทงั้ หลายมีภาษาคิดเป็น
อันดับแรก และความรู้สึกในตัวตนนั่นแหละ คือรากของภาษาคิด
หลักฐานเกี่ยวกับคลื่นสมองยืนยันว่าเด็กทารกคิดได้ตั้งแต่วันแรก แล้วทายซิว่า
เด็กทารกแรกเกิดคิดถึงอะไร? ก็คิดถึงตัวเองยังไงล่ะ!
‘ตัวกู’ และ ‘ของกู’ นั่นแหละ คือต้นตอของภาษา คนเราอยากเรียกร้องความ
สนใจให้ตัวเองเป็นอันดับแรกเสมอ ลองเงี่ยหูฟังดีๆนะครับ ตอนเด็กแผดเสียง
ร้องไห้จ้าจะเอาอะไร ในเสียงร้องนั้นมี ‘กู’ ดิบๆแฝงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ถ้าเด็ก
พูดได้คงประมาณว่า ‘กูจะเอา!’ นั่นแหละ แต่เมื่อพูดไม่ได้ ก็ต้องใช้เสียงที่ตะเบ็ง
ออกมาสุดหลอดแทน

“เรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมที่ทุกวันนี้เห็นไม่ชัด
ก็เพราะสายตาเราเผื่อสีเทาไว้ ยอมรับสีเทาไว้ อมสีเทาไว้
ต่อไปนี้ มีใจแค่ขาวกับดำ เห็นแต่ขาวกับดำ
ไม่อย่างนั้นก็จะกลับไปหาสีเทาต่อ”

�

และโดยการพยายามถอดรหัสจากหลักฐานภายนอกนี่เอง ทำให้นักภาษาศาสตร์
จำต้องยอมรับแบบเห็นพ้องต้องกันโดยดุษณีว่า ‘ภาษาดั้งเดิมแรกสุด’ ของ
มนุษยชาติโดยรวมนั้นไม่มี แถมภาษาพูดนี่ไม่มีร่องรอยที่มาที่ไปเอาเลย ขนาด
พูดกันเป็นตุเป็นตะ บัญญัติกติกาการใช้ภาษาเป็นหลักไวยากรณ์อย่างดิบดี แต่กลับ
หาต้นกำเนิดที่มาแรกสุดไม่เจอ ราวกับอยู่ๆมนุษย์ก็พูดขึ้นมาได้เองอย่างนั้นแหละ

สรุปแล้วต้นกำเนิดภาษาก็มาจากความรู้สึกในตัวเรานี่เอง ภาษามีขึ้นเพื่อสื่อ
ความรู้สึกของตัวเอง ทำให้ตัวเองปรากฏและมีความหมายขึ้นมาในโลก ภาษาจิต
หรือภาษาทางความคิด จึงมาก่อนภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาจิตมาจาก
โครงสร้างของกรรมเก่า กรรมเก่าจะเป็นตัวจำแนกว่าใครควรไปอยู่เผ่าพันธุ์ไหน
ลักษณะการพูดจาเป็นอย่างไร
สังเกตง่ายๆในขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับ แต่ละเผ่าพันธุ์มีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเอง
ต่างกัน หลายภาษามีสรรพนามแทนตัวเองเพียงหนึ่งคำ เช่น ในภาษาอังกฤษ
เราจะแทนตัวเองว่า ‘ไอ’ ไม่มีการแยกเพศ ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะใดๆ จะกี่ปีกี่ยุค
ผ่านไปก็มีแต่บอกว่า ‘ไอ’ นี่แหละฉันล่ะ
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แต่ก็มีบางภาษาเช่นภาษาไทย ที่มีสรรพนามแทนตัวเองมากมาย เช่น คำว่า
‘กระผม’ และ ‘ดิฉัน’ เอาไว้บ่งเพศ คำว่า ‘ข้าพเจ้า’ เอาไว้บ่งความเป็นทางการ
และเป็นกลางทางเพศ คำว่า ‘หนู’ เอาไว้แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ คำว่า ‘กู’
เอาไว้บ่งอารมณ์ดิบหรือสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนม
คนไทยจึงเป็นพวกที่รู้สึกถึงฐานะของตนผ่านสรรพนามหลากหลาย บางที
ถ้าจะเลื่อนระดับความสนิทสนมก็อาศัยสรรพนามนี่แหละเป็นตัวบอก เช่น อาทิตย์
ก่อนแทนตัวเองว่า ‘ผม’ วันนี้สนิทขึ้นเลยแทนตัวเองว่า ‘กู’ เป็นต้น
แถมนะครับ สรรพนามแทนตนยังดิ้นได้ เพิ่มเติมได้ตามยุคสมัย เช่น คำว่า
‘เค้า’ นี่ไม่ทราบเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ใครเป็นคนนำ แต่ก็ใช้กันเป็นปกติ คนไทยจึงมี
โอกาสแสดงออกถึงความเป็นตัวตนได้พิสดารมาก ช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ยังมีการ
แบ่งเพศอย่างชัดเจนผ่านคำเป็นทางการ เช่น ‘ผม’ หรือ ‘ดิฉัน’ แต่ยุคปัจจุบัน
วัยรุ่นจะใช้คำเป็นกลางๆไม่แยกเพศ เช่น ‘เรา’ ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเสมอภาค
ทางเพศที่มากขึ้น
สรรพนามที่แสดงความเคารพอาวุโส นับพี่นับน้องเป็นสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง
และนั่นก็ทำให้เกิดความประดักประเดิดได้หากฝ่ายชายต้องเรียกหญิงคนรักว่า ‘พี่’
ในขณะที่ฝรั่งไม่ค่อยแคร์เพราะอย่างไรก็เรียก ‘ยู’ เหมือนกันหมด
สรรพนามนับพี่นับน้อง ยังส่อได้ด้วยว่าอยากนับถือกันแค่ไหน วันใดหญิง
เรียกชายว่า ‘พี’่ หมายถึงยังนับถือกันอยู่ แต่วนั ไหนถ้าเรียก ‘คุณ’ หรือ ‘มึง’ ขึน้ มา
นั่นอาจแปลว่ามีเรื่องกันแล้ว
ความพอใจในตัวตนของคนไทยเมื่อคุยกับคนรัก จึงอาจเริ่มต้นจากสรรพนาม
นี่เอง ผู้ชายที่ต้องการเป็นใหญ่กว่าผู้หญิง ชอบเป็นหัวหน้าครอบครัว จะอยาก
ให้คนรักเรียกตนว่า ‘พี่’ ส่วนผู้ชายที่ชอบหารสองเรื่องค่าใช้จ่าย อาจอยากได้
คนรักที่เรียกตนว่า ‘เธอ’ หรือ ‘นาย’ หรือตามสมัยนิยมของวัยรุ่นอาจเป็น ‘มึง’
ไปเลย และถ้ายิ่งเป็นผู้ชายที่มีความสุขกับการให้ผู้หญิงเลี้ยงดูปูเสื่อ ก็อาจอยากได้
คนรักที่เรียกตนว่า ‘น้อง’ จึงจะสมใจ
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ดอกอัญชัน
๏ อัญเอ๋ยอัญชัน
อัญเชิญเพื่อรับถ้อยร้อยสักการ
กราบทูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
ขอพระองค์ผู้สู่ฟ้าสุราลัย

เชิญเทวัญเทพไท้ทุกสถาน
โปรดส่งสารไปสู่สรวงห้วงฟ้าไกล
มั่นเสมอภักดีตราบชีพหาไม่
สถิตในสวรรค์สราญเนิ่นนานเอย
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สำหรับสืบค้นคำศัพท์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
และ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/
สารบัญ 
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กวีธรรม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

ผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกดีกับผู้ชายที่ทำให้เธอเรียกตัวเองว่าหนูอย่างสนิทใจ
น้อยคนจะอยากได้แฟนที่ทำให้เธอจำต้องเรียกตนเองว่า ‘พี่’ แต่หากจำเป็นจริงๆ
ผู้หญิงก็มักมีทางออกเสมอ พวกเธอสามารถเรียกชื่อเล่นของตัวเองเพื่อให้ดูเด็กลง
ได้อย่างสะดวกปากอยู่แล้ว
เมื่อเข้าใจว่าสรรพนามมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกในตัวตน คุณจะเข้าใจและ
สังเกตตัวเองมากขึ้น คนที่ใช่สำหรับคุณ คือคนที่ทำให้คุณเรียกตนเองด้วยความ
พอใจ เพราะการเรียกตนเองด้วยความพอใจ จะทำให้คุยกับคนรักได้โดยไม่รู้สึก
สะดุด
แล้วสังเกตด้วยว่าถ้าเขาหรือเธอเรียกเปล่งเสียงขานชือ่ คุณ แล้วคุณรูส้ กึ ว่าชือ่ ของ
ตัวเองมีค่า มีความหมาย คนๆนั้นก็แทบเข้ามายึดที่นั่งในหัวใจคุณเกินครึ่งแล้ว!
สไตล์การคุย
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ดอกแก้วกัลยา
๏ แก้วเอ๋ยแก้วกัลยา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้พิการจึงมีหวังพลังใจ
น้ำพระทัยสุดซาบซึ้งตรึงกมล

งามตรึงตราดวงใจไทยทั่วถิ่น
ขวัญแผ่นดินประทานเพื่อเกื้อกูลชน
เป็นดอกไม้แห่งเมตตาเปี่ยมกุศล
ไทยทุกคนน้อมบูชาสู่ฟ้าเอย

�

ถ้าให้อธิบายว่าทำไมคุณถึงคุยกับบางคนแล้วสบายใจ คุณอาจงงๆและจับต้น
ชนปลายไม่ถูก บอกได้แต่ว่าสบายใจก็แล้วกัน
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทราบความรู้สึกของตัวเอง แต่มักอธิบายที่มาที่ไปไม่ถูก
และนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความสับสน บางครั้งก็ทรมานใจ เฝ้าถามตัวเองว่าทำไมจึง
สบายใจกับคนที่ไม่ควรจะสบายใจ แต่คนที่ควรสบายใจด้วยกลับไม่สบายใจเสียนี่
มนุษย์ต้องการคุยกับใครสักคนที่กระตุ้นให้รู้สึกถึงความเป็นตัวเองอย่างแจ่มชัด
คือถ้าคุยแล้วเป็นตัวของตัวเองก็จะชอบ แต่ถ้าคุยแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองหรือ
ทำให้ตัวเองบิดเบี้ยวไป ก็จะเอือมระอาและอยากหลีกเลี่ยง
ยุคนี้ผู้คนสามารถพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และการพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตก็
สาธิตให้เราดูว่าถ้าจะคุยให้สบายใจ กับทั้งเป็นตัวของตัวเองอย่างน่าติดใจต้องแบบนี้
แบบนีค้ อื แบบไหน? มาชำแหละกันให้กระจ่างครับว่า ‘การพูดคุยเพือ่ ความสบายใจ’
เป็นอย่างไร หากจับจุดถูก คุณก็สามารถนำมาพิจารณาคนที่อยู่ตรงหน้า ว่าใช่คนที่
จะคุยด้วยอย่างสบายใจไปนานๆไหม

44 ธรรมะใกล้ตัว

ธรรมะใกล้ตัว 29

๑) การไม่รู้จักตัวตนของอีกฝ่ายมาก่อน ทำให้คุณคุยกับเพื่อนทางเน็ตได้โดย
ไม่มีหัวโขน มีแต่คำพูดที่บอกว่าคุณกับคู่สนทนาเป็นใคร ให้ความสำราญหรือแง่คิด
ได้ถึงใจปานไหน ไม่ต้องสนใจรายละเอียดมากกว่านั้น
การคุยแบบไม่ต้องมีความผูกพัน ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องระวังตัวน้อยลงและเป็นตัว
ของตัวเองมากขึ้น ความสบายใจกับการเปิดอกแสดงความเห็นได้อย่างหมดเปลือก
นี่แหละ คนเราชอบนัก ยิ่งถ้าได้คู่สนทนาคอเดียวกัน จะยิ่งมันเข้าไปใหญ่ เพราะ
นั่นคือโอกาสให้แสดงตัวตนอย่างหมดเปลือก
การเปิดเผยความรู้สึกนึกคิด ก็คือการกระตุ้นให้ตัวตนปรากฏแจ่มชัดนั่นเอง
ต่อให้เป็นพวกไม่ชอบปรากฏตัวต่อสังคม ก็ต้องชอบคิดมากอยู่ดี เพราะการ
คิดมากคือการคุยกับใจตัวเอง ทำให้ตัวตนยังคงอยู่ แม้ไม่มีใครเห็นก็ไม่หายไป
ไหน เมื่อสามารถคุยกับคนถูกคอได้คล้ายคุยกับความคิดของตัวเอง ก็ย่อมดีกว่า
คิดมากอยู่คนเดียวแน่นอน
ในโลกความเป็นจริง บางคนหาเพื่อนคุยถูกคอได้ง่าย แต่บางคนก็พบยากครับ
ซึ่งพวกหลังนี้ก็มักจะไปจับคู่คุยกันในเน็ตอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เพียงแค่ค้นหาว่ามี
กระดานสนทนาใดเข้ากับอัธยาศัยของตน อย่างไรต้องเจอคอเดียวกันแน่ๆ ไม่มี
ทางไม่เจอ และเช่นกัน ถ้าคุณคิดว่าคุยกับคนรอบตัวแล้วไม่ใช่ ก็น่าทดลองเอา
ตัวเองเข้าไปขลุกกับกระดานสนทนาที่ถูกจริตหลายๆเดือนหลายๆปี จนแน่ใจ
ว่ารู้จักกันจริงไม่ใช่หลอกกันด้วยอารมณ์เหงา ก็คงมีใครสักคนที่ยังโสดและ
เข้าขากับคุณได้บ้างล่ะ

ไปทำบุญก บั เด็กพ กิ ารกใ็ ห้น กึ ไปดว้ ยว่าเด็กจ ะได้ม เี งินก นิ ข า้ วนะ จุดอ่อนในการทำบุญ
ของเธออีกจุดหนึ่งก็คือทำบุญซ้ำ ๆ ทำให้เกิดความเคยชินเลยไม่ค่อยมีความสุขเท่า
ไหร่ จึงแนะนำให้หาวิธีการทำบุญด้วยสิ่งที่ไม่เคยทำ เช่นเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้ใน
สังฆทานแบบเดิม ๆ ที่เคยทำ อาจจะเป็นเอาไม้กวาดไปถวายแทนบ้าง หรือสิ่งอื่นที่
คิดว่าวัดจะได้ใช้ประโยชน์ ให้ค่อย ๆ คิดว ่าที่วัดต ้องการใช้อะไร จะทำให้มีความสุข
ในปัจจุบัน
หลังจากนั้นเธอเริ่มทำบุญตามที่ได้บ อก ทำให้เริ่มเจอบริวารที่ดีขึ้น งานจึงติดขัด
น้อยลงไปมาก ส่วนตระกูลที่บอกว่าใจร้อนนั้น เขาก็ปรับตัวเองได้เยอะมากเลยค่ะ
ทำให้ม ีปัญหาน้อยลงเหมือนกัน
หลาย ๆ คนทมี่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งบริวารลองพจิ ารณาแก้ไขปญ
ั หาจากกรรมปจั จุบนั ก อ่ น
นะคะ อย่าเพิง่ โทษแต่ก รรมในอดีตอ ย่างเดียวเลยคะ่ และบรรดาลกู จ้างทตี่ กงานอยูก่ ็
คงเห็นแ ล้วนะคะว่ายังมีงานให้ทำอีกเยอะ เพียงแต่เราจะต้องตั้งใจหากันนิดหนึ่งค่ะ
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๒) การไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน ทำให้คุณมีทางเดียวคือจินตนาการเอา
และจินตนาการจะมาจากไหนถ้าไม่ใช่วิธีการพูดของคู่สนทนา คำพูดจะเป็นตัวสร้าง
จินตนาการว่าเขาหล่อหรือเธอสวยเพียงใด
การที่คุณเริ่มรู้จักใครสักคนแบบไม่รู้หน้า แต่รู้ความคิดของเขา มันทำให้คุณ
ข้ามขั้นการตัดสินคนอย่างผิวเผินด้วยตาเปล่า ตัดตรงเข้าไปถึงเนื้อแท้ทางจิตใจ
ของคูส่ นทนาโดยตรง คุณจะเข้าใจหลักกรรมวิบากประการหนึง่ คือถ้าพูดดี พูดฉลาด
พูดคม พูดให้คนฟังเป็นสุข ผลจะเป็นใบหน้าโสภาน่าพิสมัย นั่นหมายความว่า

30 ธรรมะใกล้ตัว

ธรรมะใกล้ตัว 43

เอาคำพูดปลอบใจหรือว ่าตรง ๆ ดีคะ เขาบอกว่าไม่ต ้องอ้อมค้อมเลยค่ะ รับได้ เลย
บอกวา่ ป ญ
ั หามาจากทอี่ ารมณ์ร า้ ยนแี่ หละคะ่ ทีท่ ำให้บ ริวารไม่อ ยู่ ซึง่ บ างคนรบั ไม่ได้
หรอกนะคะที่จะมาดูดวงว่าฉันนิสัยไม่ดีตรงไหน เพราะคิดแต่ว่าตัวเองดี ถ้าไม่ดีรับ
ไม่ได้ ซึ่งเวลาพีร์จะบอกเขาต้องค่อย ๆ เรียบเรียงคำพูดให้ดที ี่สุด
๓. นายจ้างใช้แ รงงานลูกน้องหนักไป ทำให้ลูกน้องไม่สามารถอยู่ต่อได้ ต้องย้าย
ไปที่อื่นหมด เพราะพอได้ผลประโยชน์อะไรมามีแต่เอาไปใช้ในทางที่ไม่มีประโยชน์
แทนทีจ่ ะเอาไว้ให้ก ำลังใจลกู น้องหรือท ำบุญก บั ล กู น้องบริวารตวั เองกอ่ น ทำให้ส ดุ ท้าย
ต้องมีปัญหา ลูกน้องลาออกกันไป
๔. นายจ้างที่ชอบแต่คนประจบเอาใจ ไม่มองที่ผลงานของลูกน้อง คอยแต่จะ
ให้คนเอาใจ
๕. ตัวเนื้องานยากหรือห นักจริง ๆ ทำให้ค นลาออกบ่อย
ใครที่เป็นนายจ้างลองมองที่ปัจจุบันก่อนนะคะ อย่าเพิ่งย้อนกลับไปดูกรรมใน
อดีตเลยค่ะ ส่วนบางคนที่มีกรรมในอดีตจริง ๆ ก็ต้องดูรายละเอียดเฉพาะคนว่ามา
จากอะไร
มีตัวอย่างของพี่คนหนึ่ง เปิดบริษัทมาต้องปวดหัวเรื่องลูกน้องตลอด ทำให้งาน
ดำเนินไปด้วยความลำบาก ขาดทุนไปเยอะ เธอเครียดมากที่เป็นแบบนี้ ซึ่งดูจาก
ดวงของเธอนั้น ไม่ได้มีกรรมเรื่องคนเรื่องบริวารโดยตรงแต่ปัญหาหลักของเธอมา
จากวบิ ากเรื่องของการที่เคยทำให้ผลประโยชน์ของคนอนื่ เสียหาย จึงตอ้ งมเี หตุทำให้
ผลประโยชน์ของตัวเองเสียหาย ซึ่งการที่มีปัญหาเรื่องบริวาร เป็นตัวแปรหนึ่งของ
วิบากกรรมเรื่องนี้
จึงแนะนำให้เธอเปิดใจทำทานขึ้นมาใหม่ โดยการสละทรัพย์เป็นทาน ทั้งกับ
วัด พระ คน สัตว์ ให้ทำทานทุกประเภท เธอบอกว่าทำบุญม าตลอดนะ ทำไมเป็น
แบบนี้ล่ะ สาเหตุก็เพราะว่าถึงแม้เธอจะทำทานบ่อยก็จริง แต่จิตใจของเธอไม่ค่อย
มีคว ามสขุ ก บั บ ญ
ุ ท ไี่ ด้ท ำไปเท่าไรนกั ใจคอ่ นข้างแห้งแล้ง สักแ ต่จ ะทำบุญให้เสร็จๆไป
เลยแนะนำให้เธอพยายามเล็งท ปี่ ระโยชน์ข องทานทไี่ ด้ส ละออกไปบอ่ ย ๆ เช่นเอาเงิน
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ถ้าเขาทำให้คุณติดใจในคำพูดได้ก่อนใบหน้า เวลาคุณนึกถึงเขา ก็จะนึกถึง
ใบหน้าในจินตนาการมากกว่าใบหน้าในความเป็นจริง
รู้อย่างนี้แล้ว คุณก็ควรให้โอกาสกับคนที่อยู่ตรงหน้า อย่าเพิ่งตัดสินเขาด้วย
รูปร่างหน้าตา แต่รอฟังซิว่าคำพูดของเขาจะทำให้คุณเกิดจินตนาการดีๆเกินใบหน้า
เจ้าตัวมากน้อยแค่ไหน คนที่พูดได้อัปลักษณ์กว่าใบหน้า นานไปจะทำให้คุณนึกถึง
ใบหน้าอัปลักษณ์กว่าตัวจริง ส่วนคนที่พูดได้สง่างาม นานไปจะทำให้คุณนึกถึง
ใบหน้าที่สง่างามเกินใคร
๓) การขยับนิ้วพิมพ์ต้องอาศัยการทำงานของสมองมากกว่าตอนขยับปาก
ฉะนั้นการคุยผ่านตัวอักษรจึงวกวนน้อย ส่วนปากคนเราเคยชินกับการขยับหมับๆ
ตามอารมณ์ ฉะนั้นการคุยผ่านปากจึงวกวนได้มาก พูดไปแล้วก็วกกลับมาพูดซ้ำอีก
โดยไม่ทันคิดว่าน่าเบื่อแค่ไหน
เวลาคุณคุยปากเปล่ากับคนน่าเบื่อ บางทีไม่ใช่คำพูดของเขาหรอกครับ แต่
เป็นความคิดวกไปวนมาในหัวของเขาต่างหาก แค่คุณเข้าไปนั่งใกล้คนประเภทนี้
ก็เหมือนเอาตัวไปอยู่กลางพายุความฟุ้งซ่าน สับสน หรือเหม่อลอยไร้จุดหมาย
จนอยากออกมาห่างๆแล้ว
ถ้าคุณเลือกคนฟุ้งซ่านจัดหรือเหม่อลอยเก่งเป็นคู่ครอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน
ระยะยาวคืออาการปั่นป่วนวกวน จับต้นชนปลายไม่ติดตามคู่ครองไปด้วย ฉะนั้น
หลีกให้ห่างคนฟุ้งซ่านจัดและเหม่อลอยเก่ง เลือกคุยกับคนที่พูดจาเป็นเส้นตรง
หาเป้าหมาย ไม่วกวนกลับมาเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วคุณจะรู้สึกว่าแค่ด้วย
การพูดคุย ก็ทำให้คุณภาพสติดีขึ้นได้ง่ายๆเลย
๔) การคุยกับคนแปลกหน้าในเน็ตทำให้คุณเตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆ ว่าคู่สนทนา
ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือเออออห่อหมกกับคุณไปทุกเรื่อง บางทีจะพร้อมกับ
การโต้ตอบอภิปราย หรือกระทั่งถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล คือไม่ใช่ขัดแย้งกันด้วย
อารมณ์แบบอยู่ดีไม่ว่าดี เอาเวลาไปทะเลาะกับคนแปลกหน้าเสียอย่างนั้น
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ความจริงคนเราไม่ว่าการศึกษาระดับไหน จะชอบนะครับถ้าเจอคนที่พูดให้ยอม
ฟัง หรือกระทั่งเปลี่ยนใจเราได้ พวกผู้บริหารระดับโลกจะยอมเสียเวลาคุยกับคน
แปลกหน้าที่ทำให้เกิดไอเดียใหม่หรือเปลี่ยนใจพวกเขาได้เท่านั้น เพราะเปล่า
ประโยชน์กับการคุยที่ทำให้ไอเดียเท่าเดิม หรือความรู้ความคิดย่ำอยู่กับที่ ไม่ช่วย
ให้ธุรกิจก้าวหน้าไปไหน
คุณควรเลือกคนที่คุณฟังคำโต้แย้งของเขาได้ และขณะเดียวกันเขาก็ไม่ถือสา
หาความกับคำพูดเล็กๆน้อยๆของคุณ เพราะถ้าขืนสื่อสารกันคลาดเคลื่อนบ่อยๆ
ก็อาจต้องผิดใจหรือฆ่ากันตายเพราะคำพูดนี่แหละ
น้ำเสียง
ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา มนุษย์มี ‘อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณจิต’
ชั้นดีไว้ใช้กัน แล้วคุณก็ใช้มันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อุปกรณ์นั้นก็คือโทรศัพท์นี่เอง!
โทรศัพท์นั่นแหละครับอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณจิตได้ชัดกว่าอะไร เพราะมันส่ง
เสียงของผู้พูดที่ปลายสายมาเข้าหูคุณเพียวๆ ไม่ได้ส่งใบหน้ามาด้วย นั่นบังคับ
ให้คุณต้องใช้เพียงประสาทหู ไม่ถูกประสาทตามาแย่งการรับรู้ไปเหมือนตอนคุย
อยู่ต่อหน้า
ถ้าเพียงคุณเป็นคนช่างสังเกต ก็จะทราบเองว่าเสียงจากโทรศัพท์นั้น ส่งออกมา
จากอารมณ์หรือสภาวะทางใจของผู้พูดที่ปลายสายตรงๆ ไม่ว่ากำลังลงหรือกำลังขึ้น
แม้ขณะเขาไม่ได้เปล่งเสียงพูด ก็มีความรู้สึกขึ้นๆลงๆที่เปล่งออกมาให้คุณ
สำเหนียกได้ด้วยหู
การฝึกฟัง ‘สัญญาณที่ส่งมาจากจิต’ นั้น ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยครับ
ถ้าไม่สังเกตคุณก็จะนึกว่าตัวเองทำไม่ได้ ไม่อาจสัมผัสรู้ แต่ขอให้ลองเถอะ
ครั้งสองครั้งจะทราบเองว่าไม่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ ไม่ต้องมีอภิญญา คลื่นโทรศัพท์ก็
ช่วยพาสัญญาณทางจิตมาให้สัมผัสได้โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแล้ว

ไดอารี่หมอดู

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๕๕
โดย หมอพีร์

สวัสดีค่ะทุกคนที่อ่านไดอารี่หมอดู ช่วงนี้เศรษฐกิจทั่วโลกไม่ค่อยดี รวมทั้งเมือง
ไทยยังโดนเอี่ยวไปด้วย ทำให้เกิดปัญหาคนตกงานเพิ่มข ึ้น หลายคนที่ทำงานบริษัท
แอบหวัน่ ใจกนั เล็ก ๆ ว่าจ ะตกงานไหม ช่วงนจี้ งึ ม แี ต่ค นมาดดู ว งเรือ่ งงานกนั เยอะ แต่
อีกด้านหนึ่งพีร์ก็เจอนายจ้างที่มาดูดวงค่อนข้างมาก แต่ละคนที่มาดูมักจะถามเรื่อง
ลูกน้องบริวารว่าทำไมเจอแต่ป ัญหาเรื่องไม่มีลูกน้องทำงาน
เริม่ ต น้ ม าเรือ่ งงานกค็ งไม่พ น้ เรือ่ งของงานคะ่ อาทิตย์ท ผี่ า่ นมาเจอแต่ค นทมี่ ปี ญ
ั หา
เรื่องงานคือไม่มีบริวาร
ซึ่งทุกคนตั้งคำถามแบบเดียวกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ ในส่วนนที้ ุกคนคิดว่าเป็น
กรรมเก่าข องตัวเองอย่างเดียว ซึ่งค วามเป็นจ ริงก ารมปี ัญหาเรื่องบริวารไม่ได้เกิดจ าก
กรรมเก่าอ ย่างเดียว ทีเ่กิดเนือ่ งจากกรรมปจั จุบนั ก ม็ คี ว ามเป็นไปได้ม ากคะ่ ส่วนใหญ่
ปัญหาหลัก ๆ ก็จากนายจ้างนี่เอง ตัวอย่างเช่น
๑. นายจ้างไม่ย ตุ ธิ รรม เกิดค วามลำเอียงฟงั ค วามขา้ งเดียว ทำให้ล กู น้องดี ๆ เบือ่
สุดท้ายจงึ พ ากนั ล าออกหมด เหลือแ ต่ค นทปี่ ระจบสอพลอ ซึง่ น ายจ้างหลายคนมกั จ ะ
มองไม่เห็นจ ดุ ด อ้ ยของตวั เองวา่ เกิดค วามลำเอียงขนึ้ ม า กว่าจ ะรไู้ ด้ว า่ ต วั เองลำเอียง ก็
ต่อเมื่อในบริษัทเหลือแ ต่ค นไม่ด ี หรือว ่าข าดทุนไปเรียบร้อยแล้ว ธรรมชาติข องกรรม
ค่อนข้างพสิ ดารเวลาให้ผ ล สำหรับเจ้านายทลี่ ำเอียงเข้าข้างคนผดิ จะทำให้เห็นก งจักร
เป็นดอกบัว เห็นคนดีเป็นคนไม่ดี เห็นคนไม่ดีเป็นคนดีไปเรื่อย ๆ ลองค่อย ๆ สังเกต
กันดูจากคนใกล้ตัวได้ค่ะ
๒. นายจ้างอารมณ์ร้อน เอาแต่ใจ ปากร้าย ทำให้ลูกน้องทนไม่ได้ เคยมีอยู่
ตระกูลห นึง่ ม าดดู ว ง ใจร้อนปากร้ายกนั ท งั้ บ า้ นเลย ซึง่ เขากถ็ ามพรี น์ ะวา่ ท ำไมลกู น้อง
ถึงอยู่ไม่ทนกันสักคน พีร์ต้องคิดตั้งนานว่าจะตอบยังไงดี ถามเขาไปตรง ๆ เลยว่าจะ
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อันดับสามนี่ซื่อมากเลยครับ เด็กวัยรุ่น ๑๔% ตอบแบบตรงไปตรงมาว่าอยาก
เป็นคนดัง!
คนดังในที่นี้หมายถึงอะไรเช่น ปารสี ฮิลตัน หรือไม่ก็ ไมเคิล แจ็กสัน นั่นแหละ
เด็กว ยั รุน่ ไม่ส นใจวา่ ค นดงั เหล่าน จี้ ะกอ่ ว รี กรรมอนั ใ ดไว้ เอาเป็นว่าด งั ก แ็ ล้วกัน ถือ
เป็นแบบอย่างให้เจริญรอยตามได้หมด!
คัดเอากลุ่มอ ยากเป็นค นดัง คนในวงการบันเทิงอ อก จึงค ่อยเหลือพ วกอยากเป็น
ครู อยากเป็นแ พทย์ หรืออ ยากทำงานดา้ นกฏหมาย ซึง่ ล ว้ นแล้วแต่น า่ ป รารถนานอ้ ย
กว่าการเป็นค นดังทั้งสิ้น!
คุณอ าจเข้าใจสถานการณ์ได้ช ดั ข นึ้ ถ า้ ท ราบวา่ เมือ่ ส ามสบิ ป กี อ่ น ผลสำรวจมกั อ อก
มาว่านักร ้อง นักแสดง จะเป็นอันดับรองๆ เหมือนน้ำจิ้มประจำการสำรวจเท่านั้น
โลกเรากำลังเปลีย่ นไปในทางทเี่ หล่าค นดงั ก ล้าท ำเรือ่ งฉาวโฉ่ก นั ม ากขนึ้ แคร์สงั คม
น้อยลง และไม่ร สู้ กึ ว า่ ต อ้ งรบั ผิดชอบกบั อ ะไรมากไปกว่าต ณ
ั หาของตนเอง แต่ค นกลุม่ 
นี้แหละที่เป็นแบบอย่าง เป็นขวัญใจ เป็นชีวิตอันน ่าปรารถนาในอุดมคติ
สำหรับไทยเราคงไม่จำเป็นต ้องสำรวจ ก็น่าจะมองเห็นกันด้วยตาเปล่าเลยทีเดียว
ครับว ่าเป็นไปตามแนวโน้มเดียวกัน หรือย ิ่งหนักกว่าที่อังกฤษหรือไม่
ถ้าไม่อยากให้อะไรๆตกต่ำลงไปกว่านี้ คงต้องทำอะไรกันหลายอย่างเลยครับ
หลังๆผมฟังคำให้การของเหล่าคนดัง ที่เด็กวัยรุ่นอยากเจริญรอยตามมามากพอจะ
สรุปว่าคนยุคเรากำลังหลงทาง กำลังเดินอยู่บนทางทุกข์ที่ฉาบอยู่ด้วยสีสันน่าสนุก
และความมั่งมีเงินทอง
ช่วยกนั เอาคำตอบดๆี ให้ได้แ ล้วกันน ะครับ ทำอย่างไรจะบอกลกู ข องเราวา่ ถ้าล กู 
ต้องการความสขุ อย่าม องไปทที่ วี ี แต่ให้ม องดใู จตวั เองให้เป็น ถ้าท ะยานมากไปเรียก
ว่าทุกข์ ถ้าทะยานน้อยลงจะเรียกว่าสุข
สอนให้ได้อย่างนี้หรือทำนองนี้แหละครับ ถึงจะแก้ปัญหาของโลกยุคต่อไปได้จริง!

ดังตฤณ
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สารบัญ 

เริ่มต้นฝึกก็ให้คุยไปตามปกติเท่าที่เคยคุยมานั่นแหละ แค่อย่าเอาแต่คิดจะพูด
หรือหวังว่าจะให้เขาตอบอย่างใจคุณ ให้ฟังเสียงเขาด้วยความตั้งใจจะรู้เรื่องตลอด
แล้วสังเกตว่าเมื่อสิ้นเสียงของเขาแต่ละครั้ง คุณรู้สึกว่าเขากำลังสบายหรืออึดอัด
ความสบายและความอึดอัดเป็นคลื่นทางจิตชนิดหนึ่ง คุณสัมผัสได้มาตั้งแต่เกิด
แต่คุณถูกหลอกให้เชื่อเฉพาะสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น ท่าที สีหน้า และประกายตา
หากไม่เห็นตัว คุณก็นึกว่าคงไม่มีทางรู้ได้ว่าใครกำลังรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
แค่ไหน
ความสุขที่มากับคลื่นจิต จะมีลักษณะให้สัมผัสได้ คือ เบิกบาน เปิดกว้าง
สว่างใส ส่วนความทุกข์ที่มากับคลื่นจิต จะมีลักษณะให้สัมผัสได้ คือ หดหู่ ปิดแคบ
มืดหม่น
เมื่อสังเกตและเก็บเกี่ยวลักษณะทางนามธรรมต่างๆไว้ทีละครั้งทีละหน ในที่สุด
คุณจะพบว่าสภาพอารมณ์ของคนมีอยู่มากมายก่ายกอง แต่ก็จำแนกได้หลักๆแค่
สองอย่างคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เท่านี้เอง
คนที่กำลังตื่นเต้นปีติกับความรัก ในอกในใจอาจเหมือนมีน้ำพุแห่งความหรรษา
พวยพุ่ง หรือเหมือนมีทะเลแห่งความปรีดาเอ่อล้น หากสัมผัสความสุขของคนที่
อยู่ปลายสายได้ คุณก็จะเปรียบเทียบได้ด้วยว่าความสุขของฝ่ายใดมากหรือน้อย
กว่ากัน
แต่อารมณ์ปกติของคนเราทั่วไปนั้น ไม่ค่อยจะได้เป็นสุขกันสักเท่าไหร่หรอก
ครับ เป็นทุกข์เสียมากกว่า ฉะนั้น ในสนามฝึกจริงคุณน่าจะได้เห็นทุกข์มากกว่าสุข
ซึ่งก็สนุกอยู่ดีถ้าเห็นจริงๆ เริ่มจากอะไรง่ายๆก่อน เช่น พอเขานึกไม่ออกว่าจะพูด
อะไรต่อ จังหวะที่เสียงชะงักค้างไป คุณจะสัมผัสได้ถึงอาการสะดุด หรืออาการอึ้ง
ตรงนั้นคือตัวอย่างของความรู้สึกอึดอัด กดดัน หรือพยายามเค้น
เมื่อคุ้นกับสภาพของคลื่นจิตง่ายๆทำนองนั้น ให้ฝึกดูต่อไป อย่างเช่นตอน
คนเราโกรธหรือหงุดหงิด จะคล้ายน้ำเดือดปุด โกรธมากเดือดแรง โกรธน้อย
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เดือดอ่อนๆ แต่ถ้าเป็นความเคียดแค้นอาฆาตนี่ คุณจะสัมผัสไปอีกอย่าง คือ
เหมือนคลื่นความกดดันขนาดใหญ่ มืดครึ้ม ทะมึน น่ากลัว เป็นต้น
คุณอาจพบว่าช่วงกำลังพูดนั้นคนเราอาจตั้งใจดัดเสียงหลอกได้ แต่พอหยุดพูด
ทุกอย่างจะกลับเป็นปกติตามสภาวะของใจจริงๆ เช่น ถ้าเขาหรือเธออึดอัดไม่
อยากพูดด้วย แต่ต้องการรักษาน้ำใจคุณ ก็อาจพยายามทำเสียงปกติ ซึ่งก็จะมี
ผลให้จิตเป็นปกติไปด้วย ต่อเมื่อหยุดพูด คุณจะสัมผัสได้ถึงความอัดอั้น กดดัน
ขุ่นมัว หรือกระทั่งกระแสความคิดกระวนกระวายไม่สบอารมณ์ อยากวางสาย
เต็มแก่
การฝึกฟังเสียงจนเห็นเข้าไปถึงจิตจะมีความหมายมาก คุณจะได้ผลรวม เห็น
ออกมาเป็นภาพใหญ่ภาพหนึ่ง ว่าคุยกับเขาหรือเธอแล้วหนักไปทางสุขหรือทางทุกข์
มืดหรือสว่าง กระจ่างเปิดเผยหรือคลุมเครือหมกเม็ด และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
น้ำเสียงของคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องออกประกายกังวานแบบดีใจล้นเหลือที่ได้คุยกัน
แต่อย่างน้อยต้องสะท้อนถึงความเต็มใจพูดกับคุณ ทำให้ตัวตนของคุณเท่าเดิม
หรือฟูขึ้น ไม่ใช่แฟบลงทุกทีๆ
นอกจากคุณจะรู้ว่าคนๆนี้เป็นคู่สนทนากับคุณได้หรือไม่ ยังอาจชัดเจนลึกซึ้ง
ไปถึงขั้นที่ตอบตัวเองถูกเลยทีเดียวครับ ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณ!
สายตา
สายตาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร แต่มักถูกละเลยเป็นประจำ
หญิงชายหลายคู่คบกันแทบไม่สบตากัน ซึ่งนานไปจะเหมือนกับเอาก้อนหินสอง
ก้อนมาตั้งอยู่ใกล้กัน หาความรู้สึกในกันและกันแทบไม่เจอ
การสบตาแทบจะเป็นศาสตร์ได้ศาสตร์หนึ่ง มีอะไรในนั้นมากกว่าการเอานัยน์ตา
สองคู่มาเล็งแลกัน ขณะพูดคุยนั้น คนที่พร้อมสื่อสารกับคุณ คือคนที่ยินดีสบตา
กับคุณ ไม่ใช่คนที่หลบตา
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เฮ้อ! – เด็กส มัยนี้ ไม่อยากเป็นหมอ ไม่อยากเป็นวิศวกร ไม่อยากเป็นอะไรอย่าง
อื่นกันแล้ว อยากเป็นคนดังอย่างเดียวเลย นี่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจอย่าง
จริงจังในอังกฤษ โดยองค์กรแห่งหนึ่งออกสอบถามเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าโตขึ้น
อยากเป็นอะไร คำตอบอาจทำให้ผู้ใหญ่หนาว และเริ่มหันมาสนใจเสียทีว่าเราจะ
เอาใครมาแบกรับภาระโลกอนาคตกัน
คุณคดิ วา่ นางแบบฉาวอย่าง ปารสี ฮิลตัน มีอทิ ธิพลแค่ไหน? หลายคนคงยกั ไหล่
และคิดง่ายๆว่าก็แค่ผู้หญิงที่โชคดี ร่ำรวย สวยใส แต่ทำตัวเหลวแหลก ไม่มีค่าควร
แก่การใส่ใจอันใด
แต่ถ้าบอกว่าเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่อยากเป็นอย่างเธอล่ะ อะไรจะเกิดขึ้น?
หากคุณมีลูกสาว และอยากให้ลูกสาวโตขึ้นเป็นผู้หญิงดีๆ ไม่ม ีข่าวฉาวให้พ่อแม่
อับอายขายหน้าได้ทุกวัน แน่นอนครับ ปารีส ฮิลตัน จะดูมีความหมายขึ้นมาทันที
อย่างน้อยคุณต้องเห็นว่าเธอคือแนวโน้มจูงใจให้วัยรุ่นยุคใหม่หลงผิดตาม และ
หน้าที่ของคุณในฐานะพ่อแม่ ก็จะต้องป้องกันลูกจากภาพและเสียงใดๆจากต้น
แหล่งของความหลงผิดเช่นนางแบบระดับโลกคนนี้
ประเทศอังกฤษนับเป็นประเทศที่รุ่งเรืองแล้ว (ผมหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า ‘เจริญ’
ด้วยความจงใจนะครับ!) และจัดเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทกับโลกทั้งใบ อย่างเช่น
ที่ทุกคนก็เห็นว่าเป็นคู่หูคู่คิดกับอเมริกาในการบุกอิรัก และก่อให้เกิดการนองเลือด
ระบาดไปไม่รู้จบ
ประเทศที่ต้อง ‘รับผิดชอบ’ กับชะตากรรมของโลกใบนี้ กำลังจะมีอนาคตแบบ
ไหน เราต้องสำรวจจากคุณภาพของเยาวชนในวันน ี้ ผลคือ ๑ ใน ๔ ของเด็กว ัยรุ่น
อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๒๑ ปีระบุว่าพ วกเขาต้องการเป็นนักร้องและนักดนตรีมาก
ที่สุด
อันดับสองรองลงมาคืออยากออกทีวีและทำงานด้านสื่อต่างๆถึงอีกเกือบ ๑ ใน
๔ เช่นกัน
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สำหรับคนทั่วไป แค่คิดว่าถ้าปล่อยให้พ่อแม่ออกจากบ้านแบบไม่รู้ว่าจะ
ระหกระเหินไปอยู่ที่ไหน ใจก็แทบขาดแล้วครับ อย่าว่าแต่จงใจเอามาปล่อยเพื่อให้
พ้นรำคาญ ตัดภาระออกจากบ้านเลย
ทำไมจิตใจของมนุษย์คนหนึ่งจ ึงลดสำนึกลงเท่าสัตว์ได้?
นักประพันธ์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า ความยากจนเป็นรากเหง้าของความชั่วร้าย
ทั้งปวง!
ผมมาคิดๆดูก็เหมือนจะจริง ความจำเป็นต้องดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างยากลำบาก
ทำให้มนุษยธรรมรั่วไหลออกจากจิตใจมากขึ้นทุกวัน แม้ความเห็นแก่พ่อแก่แม่ก็ไม่
เหลือ แต่ข ณะเดียวกันกน็ กึ ต อ่ ไปอกี ว า่ ความรำ่ รวยกใ็ ช่จ ะเป็นต้นเค้าข องความดงี าม
นะ ก็ค วามโลภหวังสมบัติเคยทำให้ลูกฆ่าพ ่อฆ ่าแม่มาตั้งกรี่ ายแล้ว?
ทุกอย่างมารวมลงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสค รับ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ดี
ชั่วอยูท่ ี่ตัวทำ ไม่ใช่อยู่ที่ความมั่งคั่งห รืออัตคัดข ัดสน
คนชราเร่ร่อนเพิ่มมากขึ้น แปลว่าค นทิ้งพ ่อท ิ้งแม่มีมากขึ้น
แล้วค นทิ้งพ่อทิ้งแม่มากขึ้นเป็นประวัติการณ์แ ปลว่าอะไร? ก็แ ปลว่าคนที่จะต้อง
รับผลกรรมจากการทิ้งพ่อท ิ้งแม่จะทวีต ัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์น ่ะซี!

คนเราถ้ายินดีสื่อสารกัน จะประสานตากันได้อย่างสนิทใจ การสบตาคุยกัน
ในระยะยาว จะทำให้คุณทราบได้ว่ารู้สึกดีกับเขาหรือเธอแค่ไหน ส่วนลึกของ
หัวใจเข้ากันได้เพียงใด
คู่ที่ใช่นั้น อย่างน้อยควรมองกันและกันได้เต็มตา โดยไม่รู้สึกขัดแย้งหรือมี
กระแสความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน แม้ในช่วงแรกที่เพิ่งรู้จักกัน ก็ควรมีชั่วขณะหนึ่ง
ที่มองกันเต็มตาแล้วเกิดความรู้สึกคุ้นเคย ไม่เป็นอื่น นั่นเพราะอำนาจบุญเก่าที่ทำ
ร่วมกันด้วยดี หรือภาวะคู่อันปรองดองในอดีต น่าจะช่วยตกแต่งกระแสตาให้
ประสานกันสนิท เป็นมิตร และปราศจากความรู้สึกสะดุด
แต่ถ้าคนเราไม่ยินดีสื่อสารกัน การสบตาก็เป็นตัวบอกได้ระดับหนึ่ง สบกัน
ทีไรมีจุดสะดุด อยากหลบตากัน หรือบางคู่ที่เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ปางก่อน
แค่สบตาก็ไม่สบอารมณ์ได้ หรือกระทั่งอยากหาเรื่องกันแบบอันธพาลไร้เหตุผลได้
ถ้าผู้ชายสู้ตาผู้หญิงไม่ได้ เหมือนแพ้อำนาจสายตากันอยู่ ทั้งที่เธอก็ไม่ตั้งท่าขู่
แต่อย่างใด ก็ขอให้เร่งตระหนักว่าโอกาสที่จะทำให้เธอเชื่อถือในเวลาต่อมานั้น
ก็คงยากครับ
ส่วนผู้ชายที่ทำตัวน่าเกรงขาม ชอบส่งสายตาสะกดให้ใครต่อใครอยู่ใต้อำนาจ
นั้น ถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆและเคยทำบุญมาก่อน อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองมาก่อน
ก็จะเชื่องลง ไม่มีรังสีข่มขู่หรือผลักดันเหมือนตอนสบตากับคนอื่น
ผู้หญิงที่ไม่ชอบสบตากับผู้ชาย อาจเป็นเพราะขี้อาย หรืออาจเป็นเพราะมีปม
ปัญหาทางเพศอันเป็นแผลทางใจ ถ้าคุณทำให้เธอสบตาด้วยไม่ได้ก็แปลว่ายังพูด
หรือแสดงพฤติกรรมให้เธอไว้ใจไม่ได้ แล้วก็อย่าเพิ่งทึกทักนะครับว่าถ้าผู้หญิงกลัว
ตาผู้ชาย หมายความว่าจะไม่แผลงฤทธิ์ในภายหลัง ผู้หญิงที่ขี้กลัวบางคน บทจะ
เลือดขึ้นหน้าก็แปลงร่างจากแมวขี้อ้อนเป็นนางเสือดาวเอาได้ดื้อๆ
ส่วนผู้หญิงที่ชอบทำตาดุ บางทีอาจไม่ดุจริง เธอแค่จะดูว่าคุณเอาเธออยู่ไหม
ส่วนลึกของผู้หญิงที่ชอบทำตาดุจะโหยหาใครบางคนที่มานำเธอได้ และเธอก็ใช้วิธี
ส่งกระแสตาขู่ฟ่อเป็นเครื่องมือค้นหา หากคุณพิศวาสเธอจริงๆ ก็ต้องเตรียมตัวไว้
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ด้วยว่าจะหลุดความเป็นแมนไม่ได้ อ่อนแอให้เธอเห็นไม่ได้ หรืออาจจะกระทั่งเก่ง
น้อยกว่าเธอก็ไม่ได้ด้วย
ถ้าหากทั้งชายและหญิงมีกำลังสายตาเสมอกัน ก็อาจสบตาแบบลองกำลังกัน
ซึ่งถ้าเกิดขึ้นแค่หนสองหนแล้วเลิกราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาได้ แต่หากสบกันแบบ
‘ประสานงา’ ทุกครั้งไม่เลิก ก็อาจเป็นลางบอกเหตุได้ว่าอยู่กันไปจะไม่มีใครยอมใคร
ตลอดจนมีสิทธิ์ขยับขึ้นเป็นการทุ่มเถียงเอาแพ้เอาชนะ หรือเอาเป็นเอาตายทีเดียว
สรุปแล้วความสามารถในการคุย หรือแลกเปลี่ยนสื่อสารกันนั้น บอกอะไร
ได้มากกว่าที่หลายคนคิด ขอเพียงคุณช่างสังเกต จะยกเรื่องใดมาเป็นประเด็น
สนทนา หรือจะคุยเก่งแค่ไหนไม่สำคัญ คุยไปเถอะ คุยมากๆจนกว่าจะรู้จักตัวตน
ของอีกฝ่ายจริงๆ ก็จะใช้เป็นเครื่องมือชี้ว่าใช่หรือไม่ใช่คนของคุณได้ครับ

ดังตฤณ
สารบัญ 

ข่าวน่ากลุ้ม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เฮ้อ! – แม้แต่ข ยะยงั ห ายากขนึ้ เพราะวกิ ฤตเศรษฐกิจด นั ย อดคนเร่รอ่ นพงุ่ แต่ละ
คนก็มุ่งนำขยะมาแปลงเป็นเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้รอดไปในแต่ละวัน แถมร้าน
ค้าก เ็ ริม่ ร วู้ า่ ข วดนำ้ แ ละกระป๋องนำ้ อัดลมทำราคาได้ จึงไม่น ยิ มทงิ้ ขว้างเหมือนเมือ่ 
ก่อน ทำให้รายได้คนเร่ร่อนขาดมือหนักขึ้นอีก
ส่วนใหญ่คนเร่ร่อนเก็บขยะหาเลี้ยงชีพนั้น จะแก่เฒ่ากันเกือบทั้งสิ้น เพราะทำ
อย่างอื่นที่หนักกว่าเก็บขยะไม่ไหว ถึงไหวก็ไม่ค่อยจะมีใครเขาจ้าง ดังนั้น ข่าวน่า
กลุ้มชิ้นนี้จึงบอกเราว่าปัจจุบันมีคนแก่ตกระกำลำบากเพิ่มขึ้น จากที่แย่อยู่แล้ว ยิ่ง
แย่หนักขึ้นไปอีก
เมื่อก่อนผมเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว ่า ทำไมจึงมีคนแก่ก้มหน้าก้มตาเก็บขยะข้าง
ทาง แถมตกเย็นก น็ อนใต้ส ะพาน ทำไมจงึ ไม่ไปอาศัยบ า้ นลกู ห ลานหรือญ
 าติๆ เพราะ
การตากแดดตากฝน ตากลมอยู่ทั้งวันทั้งคืนน ั้น เสี่ยงต่อการเป็นไข้ตายอย่างยิ่ง
พวกเขาไม่มีลูกหลาน หรือว่าล ูกหลานไม่ดูแล?
จากการสำรวจล่าสุดพบว่าขณะนมี้ ีคนชราจำนวนหนึ่ง ต้องออกมาเร่ร่อนเพราะ
อยู่กับลูกหลานไม่ได้ หรือพูดง่ายๆคือลูกหลานไม่ใส่ใจว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร
แม้รู้ทั้งรู้ว่าผู้อาวุโสของครอบครัวออกมาเผชิญกับความหนาวเย็นของโลกนอกบ้าน
ตามลำพังก็ตาม
ทางหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับด้านนี้ยังคาดการณ์อีกด้วยนะครับว่าจะเกิด
เรื่องแบบนี้มากขึ้น
เมือ่ เร็วๆนีก้ เ็ พิง่ ได้ข า่ วลกู เอาแม่ซ งึ่ แ ก่ช ราและแทบชว่ ยเหลือต วั เองไม่ได้ มาปล่อย
ไว้บนถนนเปลี่ยว ชนิดที่คาดได้ว่าจะหาทางกลับบ้านไม่ถูก โดยไม่เหลียวหลังกลับ
มาสนใจว่าจะเป็นตายร้ายดี ร้องห่มร้องไห้อ ยู่ตามลำพังอ ย่างไร
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