๒๗ พ.ย. ๕๑

ฉบับที่ ๐๕๖

Free Online Magazine

ธรรมะใกล้
ต
ว
ั
dharma at hand

ธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
http://dungtrin.com/dharmaathand/

รู้เฉพาะตน

ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

มาร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลัง ที่ช่วยสร้างภาพใหม่ ให้กับพระพุทธศาสนา
ด้วยการร่วมส่งบทความ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่ม หรือที่
http://dungtrin.com/dharmaathand/

รักแท้มีจริง

สัพเพเหระธรรม

เบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ ไหม

พบกับตอนสุดท้ายของ
บทที่ ๓ เลือกคนที่ ใช่
ได้ ในฉบับนี้

มาฟังคุณ วิลาศินี เล่านิทานชาดก
เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ
ให้กับคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิต

หน้า ๒๒

หน้า ๒๖

หน้า ๔๗

ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

ธรรมะจากพระผู้รู้

๑๒

รู้เฉพาะตน

๒๒

รักแท้มีจริง

๒๖

ข่าวน่ากลุ้ม

๓๒

ไดอารี่หมอดู

๓๘

กวีธรรม

๔๓

คำคมชวนคิด

๔๕

สัพเพเหระธรรม

๔๗

แง่คิดจากหนัง

๕๐

เรื่องสั้นอิงธรรมะ

๕๗

นวนิยายอิงธรรมะ

๖๓

• เบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ ไหม

• ดอกสร้อยร้อยผกา
[ • ดอกราชพฤกษ์ • ดอกชัยพฤกษ์ ]

• คนไร้ลาภ

• Fly, Daddy, Fly – ใจพ่อ
• เรื่องของกรรมอันซับซ้อน (๑)
• รัก พ.ศ. ๑๐๐

ทีป่ รึกษาและผูจ้ ดุ ประกาย: ศรันย์ ไมตรีเวช
หัวหน้าบรรณาธิการ
จากใจบ.ก.ใกล้ตวั : อลิสา ฉัตรานนท์
ธรรมะจากพระผูร้ :ู้ อนัญญา เรืองมา
เตรียมเสบียงไว้เลีย้ งตัว: อนัญญา เรืองมา
เขียนคนให้เป็นเทวดา: อนัญญา เรืองมา
ไดอารีห่ มอดู: จรินทร์ธร ธนชัยหิรญ
ั ศิริ
กวีธรรม: ศิราภรณ์ อภิรฐั
คำคมชวนคิด: ศิราภรณ์ อภิรฐั
สัพเพเหระธรรม: ชนินทร์ อารีหนู
ธรรมะจากคนสูก้ เิ ลส: พราวพรรณราย
มัลลิกะมาลย์ ทองเลีย่ มนาค
ของฝากจากหมอ: พริม ทัพวงศ์
แง่คดิ จากหนัง: เกสรา เติมสินวาณิช
นิยาย/เรือ่ งสัน้ อิงธรรมะ: สุปราณี วอง
เทีย่ ววัด: เกสรา เติมสินวาณิช
ธรรมะปฏิบตั :ิ ชนินทร์ อารีหนู
ธรรมะกับไลฟ์สไตล์: ศดานันท์ จารุพนู ผล
กองบรรณาธิการ: กนกเรขา กฤษฎารักษ์
กานต์พทั ธ์ รัชพันธ • กิษรา รัตนาภิรตั
จรินทร์ธร ธนชัยหิรญ
ั ศิริ • ชนินทร์ อารีหนู
ณัฐชญา บุญมานันท์ • ณัฐธีรา ปนิทานเต
ณัฐพร สกุลอุทยั ศักดิ์ • ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
ปิยมงคล โชติกเสถียร • พราวพรรณราย
มัลลิกะมาลย์ ทองเลีย่ มนาค
พรหมเนตร สมรักษ์ • พิจติ รา โตวิวชิ ญ์
พิทา จารุพนู ผล • พีรยสถ์ อุบลวัตร
มยุรฉัตร พงษ์ผาตินนั ท์ • เมธี ตัง้ ตรงจิตร
เยาวลักษณ์ เกิดปราโมทย์ • วรางคณา บุตรดี
วิบรู ณ์ศกั ดิ์ ใจภักดี • วิมล ถาวรวิภาส
วิมตุ ติยา นิวาดังบงกช • ศดานัน จารุพนู ผล
ศศิธร ศิวะนันทากรณ์ • ศิราภรณ์ อภิรฐั
สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ • สาริณี สาณะเสน
สิทธินนั ท์ ชนะรัตน์ • สุปราณี วอง
อนัญญ์อร ยิง่ ชล • อนัญญา เรืองมา
อมรา ตัง้ บริบรู ณ์รตั น์ • อัจจนา ผลานุวตั ร
ฝ่ายรวบรวมบทความ: สิทธินนั ท์ ชนะรัตน์
ฝ่ายสือ่ เสียงอ่านนิตยสาร: อนุสรณ์ ตรีโสภา
ฝ่ายสือ่ เว็บไซต์: สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
ไพลิน ลายสนิทเสรีกลุ • กฤษฎ์ อักษรวงศ์
ฝ่ายสือ่ Word: พีรยสถ์ อุบลวัตร
ฝ่ายสือ่ PDF: บุณยศักดิ์ ธีรวงศ์กจิ
เกียรติภมู ิ จารุเสน • จรรยาณี วิสทุ ธิกลุ พาณิชย์
โยธิน มรกตอัมพร • วรรณรักษ์ ปัญจชวพร
ฝ่ายระบบ Send mail: สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
และทีมงานอาสาท่านอืน่ ๆ อีกจำนวนมาก

ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word

จากใจบ.ก.ใกล้ตัว
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้ มีหลายคนทีเดียวค่ะ มาทอดถอนใจให้ฟัง ว่ารู้สึกสลดหดหู่เหลือเกิน
กับเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในบ้านเมืองที่เกิดขึ้น
และความเสียหายมหาศาลที่ตามมา
ติดตามข่าวไปแต่ละวัน ๆ แล้วก็พลอยหดหูไ่ ปด้วยนะคะ
ประเทศไทย สยามเมืองยิม้ ของเรา
เดี๋ยวนี้แทบจะหาข่าวที่น่าชื่นใจให้หัวใจเบิกบานกันสักข่าวหนึ่งได้ยากเย็นเหลือเกิน
จำได้ว่า ประมาณช่วงเดียวกันนี้ ของเมื่อสัก ๒ ปีที่แล้ว
เอแบคโพลเขาสำรวจดัชนีความสุขของคนไทยแล้วพบว่า
ในขณะทีด่ ชั นีความสุขทางด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ ถึงกับติดลบอย่างน่าเป็นห่วง
คนไทยกลับมีความสุขสูงสุด จากความรู้สึกจงรักภักดี และความปลื้มปีติอันล้นพ้น
ในช่วงงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งมีคะแนนความสุขเฉลี่ยทั่วประเทศพุ่งขึ้นสูงจนเกือบ ๑๐ คะแนนเต็ม
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน ก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นจริง ๆ นะคะ
ท่ามกลางความแห้งผากและรุ่มร้อน เพียงนึกถึงพระองค์ท่านขึ้นมาในใจครั้งใด
แม้เพียงในมโนภาพ ก็ราวกับมีหยดน้ำที่ชุ่มฉ่ำหล่อเลี้ยงหัวใจเราทุกคนทันทีแล้ว
นับว่าเป็นบุญของคนไทยนะคะ ที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ
และทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริงเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการเพียรทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ
พระองค์ทรงสอนให้คนไทยเราเข้มแข็ง หนักแน่น ในการทำสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง
แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นความดีงามนั้นของเรา ราวกับปิดทองเพียงหลังพระก็ตาม
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“ที่ให้ปิดทองหลังพระก็เพื่อเตือนตัวเองว่า
การทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดใคร หรือประกาศให้ใครรู้
ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และถือว่าความสำเร็จในการทำหน้าที่
เป็นบำเหน็จรางวัลที่สมบูรณ์แล้ว…”
“...ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อย ๆ
แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง”
(จาก “บันทึกความทรงจำของ พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร”)

เวลาได้ยินข่าวว่ามีใคร “ทำดีถวายในหลวง” อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาสักครั้ง
ก็อดรูส้ กึ ปลาบปลืม้ ใจไม่ได้นะคะ และเชือ่ ว่าพลังแห่งความดีในแต่ละคน แต่ละครัง้ นัน้
ย่อมส่งกระแสความสุขถึงคนรอบข้างและสังคมโดยรวม เป็นแรงบันดาลใจให้แก่กนั ได้ดว้ ย
อย่างเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว ๓๑ ต.ค. ๕๐ มีขา่ วใหญ่ขน้ึ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยูข่ า่ วหนึง่
น.ส.ดรุณี มีสุวรรณ เก็บกระเป๋าหนังสีดำที่ตกอยู่ที่พื้นได้ใบหนึ่ง และพบว่าในนั้น
มีเงินต่างประเทศอยูถ่ งึ ๑ ล้านกว่าบาท เธอจึงได้นำมามอบให้ตำรวจ
เพือ่ ตามหาเจ้าของ
ตำรวจถามเธอว่า เงินจำนวนมากมายขนาดนี้ ไม่รู้สึกอยากได้บ้างหรือ?
คำตอบของเธอทำเอาทุกคนที่ได้ยินตื้นตันไปตาม ๆ กันค่ะ
เธอบอกว่า... เธอไม่อยากเก็บไว้ เธอขอ “ทำความดีถวายในหลวง”
กระแสความโลภ ความโกรธ ความหลง ของคนทุกวันนี้ เชี่ยวกรากยิ่งนักนะคะ
ถ้าไม่มั่นคงในความดีงามเสียแล้ว เกิดพลาดพลั้ง เราอาจโง่เขลาเบาปัญญา
ทำอะไรโดยปราศจากสำนึกผิดชอบชั่วดีไปได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ
โดยเฉพาะถ้าเราพยายามจะเป็นน้ำดี ทัง้ ทีอ่ ยูท่ า่ มกลางน้ำเสีย เราจะมีแรงสูอ้ ยูไ่ ด้อย่างไร
ในหลวงท่านทรงตรัสสอนพวกเราไว้อย่างนี้ค่ะว่า
“การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ
และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย
เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม
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ร้อยกรองของไทย 
(โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย)
http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/index.html

ได้เร็วขึ้นค่ะ

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

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

ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน และยิ่งทำมากเข้า นานเข้า ยั่งยืนเข้า
ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที
คนที่ไม่เคยทำดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็นและหันเข้ามาตามอย่าง
หลักประกันสำคัญในการทำดีจึงอยู่ที่ว่า
แต่ละคนต้องทำใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อม
ที่เห็นอยู่ ทราบอยู่ มากเกินไป จนเกิดความท้อถอย
เมื่อใจมั่นคงแล้ว ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจ
สร้างนิมิตและค่านิยมใหม่ขึ้นสำหรับตัวเอง
ตามที่พิจารณาเห็นดีด้วยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว
แล้วมุ่งหน้าปฏิบัติดำเนินไปให้เต็มกำลังจนบรรลุผลสำเร็จ
ในที่สุด ความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น
และจะเอาชนะความเสื่อมทรามต่าง ๆ ได้ไม่นานเกินรอ...”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑)

ใครสะดวกดูวีดีโอออนไลน์ อยากให้ลองเปิดหนังโฆษณาชิ้นนี้ดูกันนะคะ
เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่ง ที่สะท้อนความพยายามในการสร้างจิตสำนึกให้กับใครก็ตาม
ที่อาจกำลังอ่อนแอกับกิเลส ได้มั่นคงในความดีงาม อย่างน้อยก็เพื่อในหลวงของเรา
วิดีโอเรื่อง: “เข้มแข็งในความดี เพื่อในหลวงของเรา”
http://www.youtube.com/watch?v=VNTNx0Q-2MQ
ไม่ใช่เพียงแค่ความดีเท่านั้น
ที่ในหลวงท่านทรงปรารถนาให้คนไทยที่เกิดบนแผ่นดินพุทธได้เจริญรอยตาม
พระองค์ยังทรงปรารถนาให้พวกเราชาวพุทธทุกคน
ลงมือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการลงมือพากเพียรปฏิบตั ดิ ว้ ยความตัง้ ใจจริง
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ร่วมส่งบทความ

เพราะตราบใดที่เรายังหลงดิ้นไปตามกิเลสเร่า ๆ ไปเรื่อย ๆ
ก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดอยู่เช่นนั้นไม่รู้จบสิ้น
“...ความจริงปฏิบัติพระพุทธศาสนา
ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ของยาก
แต่ละคนทำได้ทั้งนั้น แต่ว่าจะต้องมีความตั้งใจ
เมื่อเราอยากที่จะปฏิบัติธรรม มีความอยากแล้ว
ก็หมายความว่าเรายินดี เราอยากที่จะปฏิบัติ
ถ้าเราสนใจพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา
เริ่มสนใจก็เริ่มทำได้แล้ว เพราะว่าถ้าคนเราไม่อยากปฏิบัติ ขี้เกียจปฏิบัติ
หรือไม่คิดอ่านที่จะปฏิบัติ ก็ย่อมไม่ได้ปฏิบัติ
เมื่อไม่ได้ปฏิบัติ ความมืดก็ครอบคลุม เพราะว่าไม่ได้เปิดไฟ
แต่ถ้าเราอยากขึ้นมา และเห็นว่าศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ก็ย่อมเป็นการเปิดไฟ แม้จะริบหรี่ก็เป็นความสว่างให้เห็น ...”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศ
ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓)

ใครทีม่ กั มีขอ้ อ้างให้ตวั เองว่า งานยุง่ ไม่มเี วลา เอาไว้แก่ชรา เอาไว้เกษียณก่อน ฯลฯ
เคยลองนึกดูไหมคะว่า ในหลวงท่านทรงงานหนักกว่าพวกเรากี่ร้อยเท่า
ทรงดูแลโครงการต่าง ๆ เพื่อความสุขของพสกนิกร
พระองค์ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงไหน
แม้กระนั้น พระองค์ก็ยังทรงไม่ละทิ้งการศึกษาธรรมะ
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่ชาวพุทธคนหนึ่งพึงจะเรียนรู้ได้ในชีวิตหนึ่งนี้
แต่ละครั้งที่ในหลวงท่านได้เสด็จไปกราบครูบาอาจารย์พระป่าในอดีตหลาย ๆ องค์
พระปุจฉาของท่านนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความใฝ่พระทัย
ในการมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดของธรรมะอย่างจริงจังทั้งสิ้น
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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

หญิงส าวเริม่ ข ยับต วั ใกล้ฟ นื้ ค นื ส ติ เจ้าช ายจงึ ร บี เก็บส งั วาลซกุ ไว้ในฉลองพระองค์
ทอดพระเนตรจบั จ อ้ งสาวนอ้ ยรอ้ ยชัง่ ท พี่ บกนั อ ย่างไม่ค าดฝนั แท้ทจี่ ริงเป็นค หู่ มัน้ หมาย
ทีต่ อ้ งทรงเข้าพ ธิ อี ภิเษกในอกี ไม่ก เี่ ดือนขา้ งหน้า นีค่ งคดิ จ ะมาหลอกดพู ระทัยพ ระองค์
ตรงกลางปา่ ดีว า่ ท รงจบั ได้เสียในเวลานี้ พินจิ ด สู ตรีท คี่ อ่ ยๆลมื ตาขนึ้ ด ว้ ยดวงพระเนตร
ซ่อนเล่ห์ หมายจะซ้อนกลเช่นเดียวกับครั้งที่จันทราวตีพบพระพักตร์และยินยอม
ติดตามเจ้าชายมาจากกลางป่าใ นคืนแรกนั่นแล้ว

เช่นเมื่อครั้งที่ในหลวงและพระราชินีฯ ท่านได้เสด็จเยี่ยม หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์
ในหลวงท่านก็ได้ทรงมีพระราชปุจฉาว่า
“การละกิเลสนั้น ควรละกิเลสอะไรก่อน”
หลวงปู่ได้ถวายวิสัชนาพระองค์ว่า
“กิเลสทั้งหมดเกิดรวมที่จิต ให้ดูที่จิต
อันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อน”

(...อ่านตอนต่อไปในฉบับห น้า)

หมายเหตุ

(จากหนังสือ หลวงปู่ฝากไว้)

มธุปายาส ข้าวสุกที่หุงด้วยนมโค บางครั้งอาจมีน้ำผึ้งและเนยเป็นส ่วนผสม
สารบัญ 

นอกจากนี้ ยังมีครั้งหนึ่ง ที่ในหลวงท่านได้เสด็จเยี่ยม
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
พระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชปุจฉาถึง “ที่สุด” ในพระพุทธศาสนาว่า
“ที่สุดของศีล คืออะไร?
ที่สุดของสมาธิ คืออะไร?
และที่สุดของปัญญา คืออะไร?”
หลวงปู่เทสก์ท่านได้ถวายวิสัชนาพระองค์ว่า
“ที่สุดของศีล คือ เจตนาวิรัติ
ที่สุดของสมาธิ คือ อัปนาสมาธิ
และที่สุดของปัญญา คือ ไตรลักษณ์”
ใครอ่านแล้วยังงง ๆ ไม่รู้ว่าคำศัพท์ทั้งสามหมายถึงอะไร
ก็ขอทิ้งไว้เป็นปริศนาธรรมให้ลองไปค้นคว้าหาคำตอบกันดูก็แล้วกันนะคะ
ขอเฉลยเฉพาะคำสุดท้ายคือ “ไตรลักษณ์” และอยากให้ถือคำนี้เป็นคำสำคัญค่ะ
เพราะที่สุดแล้ว เราปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงกันไปก็มิใช่เพื่ออะไร
แต่เพือ่ ให้มปี ญ
ั ญาเห็นสิง่ นีเ้ ท่านัน้ เอง คือ “ไตรลักษณ์” หรือ ลักษณะสามประการ
ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือแปลอีกทีว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
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บทที่สิบเจ็ด

เพราะปัญญาที่เห็นเช่นนี้ได้เท่านั้น ที่จะทำให้เราคลายวางจากความยึดถือทั้งปวง
เป็นความสว่างทีเ่ ข้ามาแทนทีค่ วามมืด เป็นความสุขทีแ่ ท้จริง อย่างไม่กลับเป็นอืน่ อีก
วันนี้... หากจะมีสิ่งใด ที่เราจะพึงเดินตามรอยในหลวงของเราได้
นอกจากความเข้มแข็งมั่นคงต่อความดีงาม
และการเพียรศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ขี้เกียจขี้คร้านแล้ว
ก็อยากให้พวกเราได้นึกถึงความเพียรอันบริสุทธิ์ของ “พระมหาชนก”
ไว้เป็นแบบอย่างในชีวิต (อ่านเรื่องย่อ พระมหาชนก)
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากชาดกในพระพุทธศาสนา เรื่อง “พระมหาชนก”
เป็นอีกหนึง่ เรือ่ งราวทีส่ ะท้อนถึงพระปณิธานความตัง้ ใจมัน่ ในความเพียรของพระองค์
และพระองค์เองก็คงทรงปรารถนาจะถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนด้วย
เพื่อความเป็นผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์ ไม่ท้อถอย ไม่เกียจคร้าน ไม่อ่อนแอ
และมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ กล้ากระทำในสิ่งอันควร
อย่างไม่ละทิ้งในเป้าหมาย
ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งปวงในสังคมวันนี้
กระแสความดีงาม กระแสความสงบ กระแสความร่มเย็น รอบ ๆ ตัวเรา
นับวันก็จะยิ่งหากันได้น้อยลงทุกทีนะคะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่า เราจะช่วยกันสร้างความสงบร่มเย็นเหล่านั้นให้กลับคืนมาใหม่ไม่ได้
อยากฝากพระราชดำรัสของในหลวงปิดท้ายไว้อีกสักนิดหนึ่งนะคะ
ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากขอฝากถึงคุณผู้อ่าน และคนไทยในวันนี้ทุก ๆ
คนทั่วประเทศเลยนะคะ
“ประเทศไทยเราอาจจะไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก
หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก
แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได้
เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว
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เทวินทร์วรมันต์อุ้มร่างที่สลบไสลไม่ได้สตินั้นไปยังที่ประทับแล้วบรรจงวางลงกับ
พรมอันอ่อนนุ่ม ใบหน้าของโฉมงามซีดเผือดและมีหยดเหงื่อเกาะพราวบนหน้าผาก
และไรผม เจ้าชายเอื้อมพระหัตถ์ซับแล้วไล้แก้มบางด้วยความรักและห่วงใยท่วมท้น
ในพระอรุ ะ ประจักษ์ช ดั ว า่ ห ากเมือ่ ค รูน่ างสนิ้ ใจใต้ค มดาบของผปู้ ระสงค์รา้ ย พระองค์
ก็คงเสียพระทัยแทบวางวายได้ในบัดเดี๋ยวนั้น ตั้งพระทัยมั่นว่าหากกลับจากงาน
สังคายนาจะพาหญิงสาวกลับไปแต่งตั้งเป็นอัครมเหสี แม้พระธิดาที่เป็นบรรณาการ
แห่งแคว้นโกศลจะเลอโฉมเพียงใด ก็มิใช่สตรีที่พระองค์พึงประสงค์เลยแม้แต่น้อย
ครู่หนึ่งริมฝีปากบางกค็ รวญแผ่วดังร้องขอความช่วยเหลือ เจ้าชายเข้าพระทัยว่าเธอ
ฟื้นคืนสติจึงบีบพระหัตถ์กระชับมือน้อยนั้นไว้
“เป็นอย่างไรบ้างวตี เราอยู่ที่นี่แล้ว”
สองเนตรนั้นยังหลับตาพริ้ม มือน้อยเกาะกุมพระหัตถ์นั้นไว้อย่างไขว่คว้าหาที่พึ่ง
“เสด็จพ่อ… เสด็จแม่…ช่วยลูกด้วย” สรรพสำเนียงนั้นเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้ใน
ราชสำนัก เทวินทร์วรมันต์เริ่มคลางแคลงสงสัย
“เจ้าเรียกหาผู้ใด…วตี”
ดังว่าพระดำรัสหลุดลอยไปกับสายลม หญิงสาวยังพร่ำเพ้อไม่ได้สติ
“ลูกอยากกลับสาวัตถ ี เสด็จพ่อ เสด็จแม่ ช่วยลูกด้วยเพคะ”
เทวินทร์วรมันต์จับร่างน้อยนั้นเขย่าให้ได้สติ ในเวลานั้นสังวาลที่คล้องคอหญิง
สาวก็หลุดตกลงบนพรม เจ้าชายจึงห ยิบขึ้นมาพินิจ สังวาลนั้นมีจี้ชิ้นเล็กๆที่เป็นตรา
รูปดวงจันทร์ประทับ พลิกด ้านหลังเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเชื้อพระวงศ์ของ
เมืองสาวัตถี
“เจ้าหญิงจันทราวตี…นี่เจ้า…?”
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“แล้วเจ้าล่ะเป็นใคร เราไม่คุ้นห น้า”
“ข้าพระองค์ม ีชื่อว ่าอรชุนพะย่ะค ่ะ ท่านอำมาตย์น าหิโยผู้เป็นล ุงข องข้าพระองค์
สั่งให้มาอารักขาฝ่าบาท มาถึงขบวนได้เมื่อครู่เห็นฝ่าบาทคล้อยหลังขึ้นมาบนเชิงผา
หมายจะมาเข้าเฝ้า ก็เจอเข้ากับโจรร้ายพวกนพี้ อดี”
ฟังชื่ออำมาตย์ชราแล้วจึงถอนพระทัยโล่งก่อนดำรัส
“ขอบใจมากทมี่ าชว่ ยเราได้ท นั เวลา ทีเ่หลือช ว่ ยจดั การศพฝงั ให้เรียบร้อยแล้วเอา
คนทเี่หลืออยู่ไปสอบสวน”
เจ้าชายรับสั่งกับองครักษ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงหันไปดูอาการหญิงสาวที่ยืนตัวสั่น
เทาอยูไ่ ม่ห า่ ง ดวงตาคนู่ นั้ เหม่อเลยและสหี น้าซ ดี เผือด ครัน้ เทวินทร์ว รมันต์เข้าไป
ประคอง ก็ทรุดลงสลบซบนึ่งไม่ไหวติงอยู่ในอ้อมพระอุระ

เราทำประเทศเราให้เป็นประเทศที่สงบ
ประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ
เราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้....”
(พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัม
ภ์
นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙)

ช่วยกันขัดเกลาตัวเราเองทุก ๆ วัน
และเผื่อแผ่ความร่มเย็นถึงคนรอบข้างเท่าที่เราจะทำได้
เพื่อให้เมืองไทยเป็นหนึ่งในโลก อย่างที่ในหลวงของเราทรงตั้งพระปณิธานกันนะคะ

�

เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ
ฉบับนี้ คุณวิลาศินี ส่งนิทานอ่านเพลินมาเล่าเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ ท่านค่ะ
ใครเป็นโรคขี้ท้อ ตัดพ้อแต่ว่า วาสนาไม่ดี ไม่เคยมีอะไรสมหวังกับเขาเลย
ลองฟังโลสกชาดก ที่คุณวิลาศินีหยิบมาเล่าให้ฟัง
ในคอลัมน์ “สัพเพเหระธรรม” ตอน คนไร้ลาภ กันดูนะคะ
คนไร้ลาภยิ่งกว่าเรายังมีอยู่ แต่ความเพียรที่เรามี อาจสู้ท่านไม่ได้เลยก็ได้ค่ะ
บางครั้งชีวิตก็เป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ แต่ก็ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่ากรรม
คุณธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ได้ฝาก “เรื่องสั้นอิงธรรมะ” เรื่อง
เรื่องของกรรมอันซับซ้อน (ตอนที่ ๑) มาให้คุณผู้อ่านได้ร่วมเห็นภาพตามไปกับเขา
หมออ้อย แพทย์สาวคนหนึง่ กับจ้อน ยายของจ้อน และแม่ชี ในห้องผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาล
พวกเขาผ่านเข้ามามีอิทธิพลอย่างไรในชีวิตของเธอ ปมต่าง ๆ เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
ติดตามความซับซ้อนทีช่ วนติดตามผ่านชีวติ ของหมออ้อยได้ในเรือ่ งสัน้ ๒ ตอนจบนีค้ ะ่
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ปิดท้ายด้วยหนังเกาหลีต้อนรับวันพ่อที่กำลังจะมาเยือนกับเรื่อง
Fly, Daddy, Fly – ใจพ่อ ในคอลัมน์ “แง่คิดจากหนัง” โดย คุณชลนิล
ร่วมพิสูจน์ความรักของพ่อ และหัวใจเหล็กที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องลูกสาว
แม้ชีวิตจริงของเราจะไม่ดราม่าเหมือนในละคร แต่เชื่อไหมคะว่า
พ่อของเรา ก็พร้อมจะเสียสละเพื่อความสุขของเราได้ไม่น้อยไปกว่าในละครกันเลย
และแจ้งกันนิดหนึ่งค่ะ สำหรับคอลัมน์ “รู้เฉพาะตน” และ “ข่าวน่ากลุ้ม”
ฉบับนี้คุณผู้อ่านจะได้อ่านกันเป็น ฉบับสุดท้าย แล้วนะคะ
แต่แน่นอนว่า คุณดังตฤณ ก็จะยังไม่ได้หายไปไหน
เพราะได้เตรียมคอลัมน์ใหม่ กับเนื้อหาที่น่าสนใจ มาฝากคุณผู้อ่านไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนจะเป็นคอลัมน์อะไร และคุณดังตฤณจะหยิบอะไรมาบอกเล่านัน้ ...ความลับค่ะ ; )
อยากรู้... ต้องรอให้คุณดังตฤณเปิดคอลัมน์มาเฉลยกันฉบับหน้านะคะ : )

�

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ นี้ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
ท่านจะมาแสดงธรรมที่ บ้านอารีย์ ซอยอารีย์ ๑
หลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นพระแท้ที่หายากอีกองค์หนึ่งในปัจจุบันนะคะ
ใครสนใจเรียนรู้วิธีเจริญสติด้วยการรู้สึกตัว อย่างที่ท่านใช้คำว่า “รู้ซื่อ ๆ”
อยากให้ลองแวะไปกราบฟังคำสอนของท่านกันดูนะคะ
ดูแผนที่ไปบ้านอารีย์ได้จากที่นี่ค่ะ http://www.baanaree.net/contact.php
หมอพีร์ เจ้าของคอลัมน์ “ไดอารี่หมอดู” ประจำนิตยสารของเรา
ส่งบันทึกเทปรายการวิทยุ “คุ้ยแคะแกะกรรม” มาฝากเราเป็นตอนที่ ๓ แล้วค่ะ
เข้าไปฟังได้ที่ http://www.goodfamilychannel.com
แล้วค้นหาด้วยคำว่า “หมอพีร์”
หลายคนเริ่มถามเข้ามาว่า ทำยังไงถึงจะได้โทรเข้าไปถามสด ๆ ในรายการบ้าง
ถ้าใครสนใจ ก็เขียนอีเมล์เข้ามาแจ้งชื่อ (หรือนามสมมติ) และเบอร์โทรศัพท์
ฝากไว้ท่ี mor-phee@hotmail.com จัว่ หัวไว้นดิ ว่าสำหรับรายการ “คุย้ แคะแกะกรรม”
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ชุดดำแล้วตวัดพระวรกายอ้อมไปด้านหลังอย่างรวดเร็ว ก่อนจะพลิกปลายดาบหงาย
จรดปลายไว้ที่คอหอยของหัวหน้าผู้บุกรุกพร้อมตวาดให้ลูกน้องทุกคนหยุด
“วางอาวุธ!”
แม้คนร้ายที่หมายฆ่าจันทราวตีก็เงื้อดาบค้าง ต่างรีรอมิยอมวางดาบ ทันใดนั้น
ปรากฏบุรุษผู้สวมชุดองครักษ์จากนครราชคฤห์ติดตามมา พร้อมเหล่าทหารที่พากัน
ออกมาปรากฏกายพร้อมอาวุธครบมือ สถานการณ์พลิกผัน ฝ่ายตกอยู่ในวงล้อม
กลับกลายเป็นกลุ่มผู้บุกรุก ลูกน้องที่กรูเข้าไปเมื่อครู่ล่าถอยงุ่นง่าน เหลียวมองทาง
ไหนก็เห็นแต่ทหารรักษาพระองค์อยู่รายรอบ ต่างคนต่างรีบวางอาวุธร้องขอชีวิต
บุรุษชุดดำยอมจำนนอย่างสิ้นท่า เทวินทร์วรมันต์ถอยห่างแล้วตวัดปลายดาบ
กระชากผา้ ค ลุมห น้าอ อก ใบหน้าน นั้ ค นุ้ ต าวา่ เป็นห นึง่ ในนายทหารทตี่ ดิ ตามองค์อ นุชา
ภัทรเสน หมายจะสอบสวนเอาความให้ได้จ ากปาก องครักษ์แ ปลกหน้าก ต็ รงเข้าม าคว้า
ดาบฟันสะพายแล่ง นายทหารชุดดำผู้นั้นเบิกตามองเจ้าชายเทวินทร์วรมันต์เบิ่งค้าง
อ้าปากครวญครางอย่างจะพูดอะไรก่อนตายแต่ก ็ทรุดลงไปนอนจมกองเลือดแน่นิ่ง
“ไอ้ชาติชั่ว รนหาที่ตายแท้ๆ”
บุรษุ แปลกหน้าตวัดดาบเข้าฝักอย่างวอ่ งไวกอ่ นหนั มาถวายบงั คมเจ้าช ายเทวินทร์
วรมันต์
“ทรงปลอดภัยแล้วพะย่ะค่ะฝ่าบาท”
“ใช่ เราปลอดภัย แต่ทำไมต้องฆ่าเขา”
เจ้าชายตรัสถามด้วยความขุ่นข้องพระทัย
“ข้าพระองค์เห็นมันกำอาวุธลับ จึงร ีบสังหารเสียก่อนที่มันจะทำร้ายฝ่าบาท”
“เลยไม่ทนั ได้ส อบสวน ว่าใครเป็นผ บู้ งการ” เทวินทร์ว รมันต์รบั สัง่ ต ำหนิ องครักษ์
จึงผงะอึ้งแล้วคุกเข่าลงคำนับหัวจรดพื้น
“ข้าพระองค์วู่วาม ขอพระราชทานอภัยพะย่ะค่ะ”
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“ถือเป็นของกำนัลที่เจ้าช่วยชีวิตเราไว้ พระคุณของเจ้าเราจะจดจำไม่รู้ลืม และ
เราก็อยากให้เจ้าจดจำภาพที่เห็นในวันนี้ไว้ตลอดไปเช่นกัน”
“ขอบพระทัยเพคะฝ่าบาท” จันทราวตีน้อมรับอย่างตื้นตันใจ…พระโอรสคล้าย
ลังเลอยูค่ รู่หนึ่งจ ึงตรัส

แล้วทางรายการจะโทรไปนัดวันบันทึกเทปอีกที อ้อ แต่ต้องใจเย็นนิด
ตามลำดับนะคะ : )

�

“หากเสร็จงานครั้งน ี้แล้วกลับนคร เราอาจ…”

สุขสันต์วันพ่อล่วงหน้าด้วยนะคะ
๕ ธันวาคมนี้ ขอให้มีรอยยิ้มกันทุกครอบครัว และเย็นศิระกันทั่วไทยค่ะ : )

“มิอาจกลับไปได้แ ล้วพ ะย่ะค่ะ!”

กลางชล

ไม่ทันข าดคำกม็ ีเสียงดังขึ้นมาขัดจังหวะ บุรุษผ ู้พูดอยู่ในชุดสีดำสนิทแ ละปกคลุม
หน้าตาไว้ม ดิ ชิดอ อกมายนื ผ งาด ลูกน้องทอี่ ยูใ่ นพมุ่ ไม้อ กี น บั ส บิ น ายกย็ า่ งสามขุมเข้าม า
พร้อมอาวุธในมือ บุรุษชุดดำเพียงยกมือข ึ้นทำอาณัติ ทุกคนกห็ ยุดนิ่งร อฟังสัญญาณ
ต่อ

สารบัญ 

ไม่ต้องถามที่มาก็พอคาดเดาเจตนาของผู้บุกรุกได้ เจ้าชายขยับประทับบังหญิง
สาวที่ยืนอยู่ข้างกายให้ไปหลบด้านหลังแลัวร ับสั่งแผ่วเบา
“เจ้าจ ะปลอดภัย แต่อ ย่าได้อ ยูห่ ่างเราเป็นอันขาด” แล้วจ ึงห ันไปตรัสก ับผ ู้บุกรุก
อย่างพระทัยเย็น
“ประสงค์สิ่งใดก็ว่าม า แต่อ ย่าแตะต้องน้องหญิงผู้นี้”
จันทราวตีประจักษ์ชัดในน้ำพระทัย เจ้าชายทรงห่วงใยจากก้นบึ้ง
“ข้าพระองค์ม ิได้ป ระสงค์ส ิ่งใดจากฝ่าบ าท แต่ม ีผู้อื่นป ระสงค์ให้พ ระองค์เสด็จไป
ยังปรโลก พวกเรา ลงมือ!”
สิน้ เสียงบญ
ั ชา คมดาบของผบู้ กุ รุกก ก็ รูก นั เข้าจ โู่ จมเป้าหมาย แต่ม ทิ นั ได้แ ตะต้อง
พระวรกายแม้เพียงปลายดาบ เทวินทร์ว รมันต์ตวัดใบดาบขนึ้ ร บั แ ล้วฟ นั ฟ าดอยูก่ ลาง
วงล้อม คมดาบนับสิบกระหน่ำลงมาอย่างว่องไวดุเดือด ดาบต่อดาบประสานกันดัง
กึกก้อง พลดาบคนหนึ่งอยู่นอกวงล้อมเห็นจันทราวตียืนอยู่เพียงผู้เดียวจึงเงื้อดาบ
หมายฟาดฟนั เทวินทร์ว รมันต์พลันเข้าถึงต วั ห วั หน้า ลดปลายดาบลงยนั ด าบของบรุ ษุ 
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ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: ผมปฏิบัตมิ าหลายปีแล้ว
แล้วก็พยายามที่จะรู้กายรใู้จในโอกาสต่างๆ ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ให้กับก ารปฏิบัติธรรมในทุกอิริยาบถ
ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็พยายามระลึกร ู้กายรู้ใจ
แต่ก็ไม่เห็นส ักทวี ่าก ายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
เพราะว่าย ังจงใจปฏิบัติอยู่ ยังบ ังคับตัวเองอยู่
ท่านรู้สึกไหมว่าบังคับ ยังบังคับอยู่
อย่างขณะนี้มันนิ่งผิดค วามจริง ดูอ อกไหม
จิตมันถูกกดให้นิ่งผิดความจริงอยูน่ ิดนึง
จิตไหลไปคิดแล้วท ราบไหม
ตรงที่จิตไหลไป คอยรู้ทันน ะ รู้ทัน
พอเรารู้ทันสภาวะได้จริงๆ แล้วจ ึงจะเห็น
ใจมันจะตื่นขึ้นมา
เพราะฉะนั้น หน้าที่แรกเราหัดร ู้สภาวะบ่อยๆ
สภาวธรรมมีมาก ทั้งร ูปธรรม ทั้งนามธรรม
พอเราหัดรู้ไปแล้วจ ิตมันต ื่นข ึ้นมามันตั้งม ั่น
มันจะเห็นทันทีเลย ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรา
ตัวทเี่ดินอยูน่ ี้เหมือนหุ่นยนต์ท ี่จิตมาอาศัยอ ยู่ แล้วม ันกเ็ดินไปเดินม าได้
แต่ถ้าเมื่อไหร่จิตของเราหลุดไปอยูใ่นโลกของความคิด
หรือจิตของเราไปเพ่ง จงใจปฏิบัติ เราจะไม่ส ามารถเห็นกายเห็นใจมันไม่ใช่ตัวเรา
ตรงนั้นล่ะค ือตัณหา อย่าพ ยายาม ความพยายามเป็นโลภะ
อยากจะรกู้ ายอยากจะรู้ใจ อยากจะปฏิบัติ ท่านไม่ต้องพยายามนะ
ถ้าจิตมันอยากจะปฏิบัตใิห้รวู้ ่าอยากจะปฏิบัติ นีค่ ือป ฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตรงที่เราพยายามนั้นเองมันคือก ารไปตรึงค วามรู้สึกของเราให้นิ่งผิดความเป็นจ ริง
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“ส่วนลำนำ้ ท ที่ อดยาวอยูเ่ บือ้ งลา่ งคอื ค งคามหานทีท หี่ ล่อเลีย้ งชมพูทวีปม านานนบั
แตกแขนงเป็นล ำธารนอ้ ยใหญ่ไหลเรือ่ ยไปตามปา่ เขาลำเนาไพร บางทีต รงทศิ น นั้ อ าจ
จะเป็นลำธารที่เรากับเจ้าพบกันครั้งแรก…” เจ้าชายตรัสในตอนท้ายอย่างอ่อนโยน
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“หลังจากทเี่ ราเสีย่ งตายไปชว่ ยเจ้าแ ล้วป ล่อยเสือเข้าป า่ ไป ก็แ ทบไม่ได้เห็นห น้าเจ้า
อีกเลย วันนเี้รามองหาเจ้าทั้งวันกไ็ม่รไู้ปอยู่ไหน ทำไมต้องคอยหลบเลี่ยงเราด้วย”
จันทราวตีเบือนหน้าห นีไม่ย อมสบพระพักตร์ เจ้าชายยิ่งชักสงสัย
“ตอบมา ไม่เช่นนั้นเราก็จะดึงตัวเจ้าไว้ไม่ย อมปล่อย”
“ทรงเข้าพระทัยผิดแล้วเพคะ ข้าพระองค์เดินช้า จึงไปรั้งท้ายอยู่ปลายขบวน
มิได้หลบเลี่ยงไปไหน” น้ำเสียงนั้นเครือแว่วและหมางเมิน เทวินทร์วรมันต์ได้ยิน
แล้วอ ่อนพระทัย
“ปล่อยมือข้าพระองค์เถิดเพคะฝ่าบาท ทรงล่วงเกินมากไปแล้ว”

อย่างตอนนี้จิตมันไหลแว็บเมื่อกี้นี้นะ แล้วก ็พยายามจะบังคับตัวเองไว้
เราไม่บังคับ คือเราจะดูจิตใจของเรานี้ ไม่ได้ดูเหมือนเราตรวจแถวทหาร
แถวทหารต้องเรียบร้อย เราดูจิตใจของเราเหมือนดูเด็กนักเรียน
เด็กมันวิ่งเล่น เหมือนดูเด็ก เด็กนี้เดี๋ยวก็หัวเราะ เดี๋ยวเด็กก ็ร้องไห้
เดี๋ยวเด็กกเ็รียบร้อย เดี๋ยวเด็กก็ซน เดี๋ยวเด็กก็โมโห อะไรอย่างนี้
เราจะดูเหมือนเราดูเด็กคนนึง
เพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูเด็กคนนึง เราไม่ได้ไปจ้องห้ามคลาดสายตา
ถ้าจ้องมากๆ เด็กไม่มีความสุข เด็กจะนิ่ง นิ่งผิดความจริง
เพราะฉะนั้นเราจัดการกับจิตของตัวเองเหมือนเราเลี้ยงเด็กคนนึง
เราคอยดู คอยดูเขาไปเรื่อยๆ แต่อย่าไปนั่งเฝ้า ถ้านั่งเฝ้าเด็กจ ะเครียด

“ก็ได้ หากเจ้ารับปากว่าจะตามเราไป ไม่ต้องให้ลากจูง”
ถือเป็นข้อต่อรอง สาวชาวบ้านส่ายหน้าระอาใจ เจ้าชายจึงรวบรัดเอาว่าเป็น
คำตอบตกลง ยินยอมปล่อยพระหัตถ์แล้วเสด็จดำเนินนำไปทางเชิงผาอีกด้าน ฝ่าย
เจ้าหญิงเหลียวมองหาภาวิณีไม่รู้ไปอยู่ไหน จำใจเดินตามเจ้าชายไปตามชะง่อนผา
ลัดเลาะผ่านซอกหินและปีนไหล่เขาขึ้นไปบนหน้าผาสูงชัน ผ่านถ้ำขนาดใหญ่ภายใน
มีหินงอกหินย้อยประดับประดาสวยงาม แต่เจ้าชายพาเดินผ่านหน้าปากถ้ำลัดเลาะ
ไปตามซอกผา กระทั่งออกมาถึงลานกว้างสุดขอบเป็นหน้าผา เบื้องหน้าเป็นภาพ
ตรึงใจอย่างไม่รู้ประมาณ เมื่อม องออกไปเห็นทิวทัศน์ส วยงามตระการตา จันท ราวตี
เหม่อมองภูมิทัศน์เบื้องหน้าอ ย่างตะลึงลาน
“มองจากตรงนจี้ ะเห็นเทือกเขาเบญจครี ที งั้ ห า้ ล กู ” พระโอรสชไี้ ปทางเทือกเขาฝงั่ 
ตรงข้ามที่ทอดทิวย าวซ้อนเหลื่อมกัน “อิสคิ ิรี บัณฑวะ คิชกูฏ เวภาระ และเวปลละ
ล้อมรอบนครราชคฤห์ที่เราจากมา”
จันทราวตีทอดสายตามองตามอย่างตื่นเต้น
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ถาม: รู้สึกว่ามันทำได้แค่อ ย่างใดอย่างหนึ่ง คือถ้าจะฟังท่านให้รู้เรื่อง
ก็ต้องฟังไปคิดไป แต่ก็ทำให้ลืมกายลืมใจ
ใช่ๆ จะฟังให้รู้เรื่องต้องฟังไปคิดไป
เห็นไหม จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว
พอไปรู้เรื่องที่ฟัง ไปรู้เรื่องที่คิด ก็ล ืมกายลืมใจ
แต่ว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ได้ฟังให้รู้เรื่อง
เราฟังนี้เพื่อจะหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆ
อย่างนั่งตรงนี้ไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้นะ
ไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ แต่กายของเราเป็นยังไงเราคอยรู้สึก ใจเราเป็นยังไงคอยรู้สึก
อย่างฟังซีดีหลวงพ่อก็เหมือนกัน ไม่ได้ฟังเอาเรื่องนะ
ไม่ใช่ฟังเอาเรื่อง ไม่ได้อ่านเอาเรื่อง
ฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจของเราไปเรื่อย
หลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนเท่านั้นเองไม่ให้หลับ
พูดเป็นเพื่อนไม่ให้หลับ พูดไปเราคอยดูกายคอยดูใจของเราไป
เราไปจงใจปฏิบัติเราก็รู้ เราใจลอยไปเราก็รู้
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นวนิยายอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

อย่างจิตใจเป็นย ังไงเราคอยรู้ไปเรื่อย
พอเรารู้ได้ ต่อไปนี้กายกับใจจะเป็นครูสอนธรรมะเรา
หลวงพ่อสอนธรรมะใครไม่ได้
ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแ ท้ๆ เลย ต้องรู้ด้วยตัวเอง
สิ่งที่หลวงพ่อทำได้ก็คือช วนพวกเรามาคอยรู้กายรู้ใจ

รัก พ.ศ. ๑๐๐
โดย วิลาศินี

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

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
สวนสันติธ รรม
ถาม: กระผมใคร่ขอเรียนถามว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระอานนท์ว ่า ให้
ระลึกถึงความตายทุกล มหายใจเข้าออก ท่านหมายความว่าย ังไงครับผม
ก็คือเราจะเห็นความตายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลย
เราจะเห็นส ภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้นแ ล้วกด็ ับลง เกิดข ึ้นแ ล้วก็ดับล ง
นี้ล่ะ เราเห็นค วามตายอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าไม่ประมาท
ความตายไม่ใช่ว่าร่างกายนตี้ ายนะ
ความตายนี่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจ
จิตของเรานี้ก็เกิดแล้วก ็ตายตลอดเวลา
เช่น จิตมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก ็ตายไป
จิตมีความทุกข์เกิดข ึ้นมาแล้วกต็ ายไป
จิตโลภ จิตโกรธ จิตห ลง แต่ละอย่างๆ เกิดแ ล้วก ต็ ายไป
ถ้าโยมทำได้อย่างทพี่ ระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์
ก็จะเป็นพระอรหันต์เหมือนพระอานนท์นั่นแหละ
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
สวนสันติธรรม

บทที่สิบหก
ผ่านไปอกี ห ลายวนั ขบวนของนครราชคฤห์ยาตรามาจนพน้ เขตแดนอรัญป ระเทศ
ของแคว้นวัชชี เพื่อมุ่งตรงไปยังนครหลวงคือเมืองเวสาลี ก่อนจะพลบค่ำคาราวาน
ธรรมกห็ ยุดพ กั อ กี ค รัง้ เพือ่ แ ปรขบวนสำหรับข า้ มเชิงเขาทมี่ ลี กั ษณะเป็นห นิ ผ า หากพน้ 
เชิงเขานไี้ ป เดินเท้าอ กี เพียงสปั ดาห์เดียวกถ็ งึ น ครหลวง และหากสง่ พ ระภกิ ษุถ งึ ว หิ าร
ที่ทำการประชุมแล้ว เหล่าฆราวาสก็จะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย
ศรีรามไปควบคุมคนงานถากถางป่าอยู่เบื้องหน้า ข้าราชบริพารที่ทำหน้าที่จัด
เตรียมที่ประทับสำหรับพระโอรสถูกจัดให้ไปจัดหาอาสนะให้พระภิกษุ ส่วนเทวินทร์
วรมันต์ดำริจะปลีกวิเวกไปประทับตามลำพัง ในเวลาโพล้เพล้จึงสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใด
ติดตามและเสด็จเพียงลำพังไปเยี่ยมชมหลังขบวน
เหล่าอุบาสิกากำลังสาละวนอยู่กับการหุงหาอาหารด้วยการก่อกองไฟและต้ม
ส่วนผสมหม้อใหญ่สำหรับกวนข้าวมธุปายาสถวายพระเถระและผู้ติดตามขบวนใน
วันรุ่งขึ้น จันทราวตีหยิบคนโทเดินออกมาหมายจะไปตักน้ำริมลำธาร เจ้าชายดักรอ
อยู่ใต้ร่มไม้คว้าสไบไว้ พอหญิงสาวเดินส ะดุดจึงเข้าไปประคอง
“ทำอะไรเพคะ” จันทราวตีปัดป ้องร้องเสียงขุ่น
“มาทางนี้กับเราหน่อย”
เจ้าช ายขยับก ายออกหา่ งแต่ย งั ไม่ย อมปล่อยพระหตั ถ์ หญิงส าวสะบัดเบีย่ งไม่ห ลุด
แต่ก็ไม่ยอมก้าวเท้าตาม
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พรุ่งนี้หวยจะออกแล้ว พยาบาล แม่บ้าน แม่ค้า ต่างคุยกันถึงเรื่องเลขเด็ด
อย่างหนาหู หมาหมูประหลาดตลอดจนต้นไม้พิสดาร ล้วนถูกนำมาตีเป็นเลขเด็ด
เกจิอาจารย์ร ่างทรงที่ไหนอาจเป็นท ี่มาของเลขโชค เธอไม่ค่อยสนใจหรอก เพราะคิด
ว่าม ันไม่ใช่ท างที่จะนำมาสู่ความร่ำรวย ครอบครัวเธอสอนว่า การจะรวยได้ต ้องขยัน
ประหยัด อดออม เธออยากจะลงทุนในตลาดหุ้นม ากกว่า และกำลังเริ่มศ ึกษากับพ ่อ
ของเด็กผ ู้ป่วยคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญการลงทุน
“มีเลขเด็ดไหมหมอ” พยาบาลถามหมอทีเล่นทีจริง
“ไม่มีหรอกพี่ เคยเล่นด ้วยกี่ทกี ี่ทกี ็ถูกกินห มด หนูคงไม่ม ีดวงทางนี้ เล่นไปก็ถูก
กินอีก ไม่เอาดีกว่า” หมออ้อยตอบยิ้มๆ เธอไม่ส นใจหรอก โอกาสถูกน้อยจนแทบ
จะไม่ม ี แต่เพือ่ ร ว่ มสนุกก บั บ รรดาพๆี่ พยาบาล ก็ร ว่ มเล่นส นุกๆ ไปอย่างนนั้ เป็นค รัง้ 
คราว วันห วยออกเป็นว ันท คี่ ึกคัก ก่อนเวลาปิดร ับแ ทงหวย เรื่องหวยมใีห้ได้ยินอ ย่าง
หนาหู เธอไม่ได้ส นใจอะไรมากมายนกั เทีย่ งคนื ค รึง่ ห ลังจากวนั ห วยออก เป็นว นั ใหม่
แล้ว หมออ้อยออกเวร จึงก ลับห ออาบน้ำ แล้วต้องหาของบางอย่าง จึงพบตะกรุด
กระดาษยัดหลอดกาแฟที่แม่ชีให้ม า เกิดความสงสัย ลืมไปแล้วว่าแม่ชีให้มา จึงเปิด
ดูพบว่าแม่ชเีขียนเลขไทยสวยชัดเจน ทั้งหมด ๒ บรรทัดในกระดาษ บรรทัดแรก มี
๓ ตัว บรรทัดท ี่สองมี ๒ ตัว นึกส งสัยค ลับคล้ายคลับคลาว่าอาจจะเป็นเลขหวยงวด
นี้ ถ้าถูกตรงหมด คงน่าเสียดายแย่ เปิดอินเตอร์เน็ทดูผลหวยงวดล่าสุด แล้วกต็ ้อง
ตกใจ ทั้ง ๓ ตัวบน ๒ ตัวล ่าง ตรงกับกระดาษที่แม่ช ีเขียนให้ล่วงหน้าอย่างไม่ต ้อง
กลับ อยากจะบอกคนอนื่ ให้ได้ร ู้ แต่ก เ็ หมือนมอี ะไรบางอย่างสะกดไว้ให้ ปากหนัก ไม่
ให้บ อกความมหัศจรรย์น แี้ ก่ใครๆ ความศรัทธาต่อแ ม่ช ชี ราเกิดข ึ้นอ ย่างท่วมท้นจ ิตใจ
นึกถึงส ายตาเอื้ออาทรของแม่ช ที เี่คยมองเธอในระหว่างทเี่ธอตรวจคนไข้ในห้องผปู้ ่วย
อายุรกรรมหญิง เมื่อครั้งที่แม่ชียังนอนอยู่ในโรงพยาบาล เหมือนกับแม่ชีมีอะไรจะ
บอกกับเธอ ตั้งใจไว้ว่า วันว ่างพรุ่งนีจ้ ะไปหาแม่ช ีที่วัด
(โปรดติดตามอ่านตอนจบฉบับหน้า...)
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สารบัญ 

ถาม: ที่ผมอ่านตำรานะครับ มีบอกไว้ว่าพอพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จแ ล้ว
ท่านบอกว่าท่านจะไม่สอนชาวโลกหรอก
เพราะว่าสิ่งที่ท่านทราบนี้มันลึกซึ้งเหลือเกิน
คราวนี้เดือดร้อนถึงพระสหัมบดีพ รหมต้องลงมาขอร้อง
ให้ท่าน โปรดสัตว์ครับ อันนี้จริงหรือเปล่าครับผม
โอ้ หลวงพ่อเกิดไม่ทัน ตอนพระพรหมมาอาราธนากจ็ ำไม่ได้
แต่ว่ามันมีสภาวธรรมอันหนึ่ง
เวลาที่จิตของเราเข้าถึงธรรมสุดขีดแล้ว มันจ ะรู้สึกถอดใจเลย
มันยากเหลือเกิน มันย ากเหลือเกินที่จะพูดให้คนอื่นฟังได้
อย่างใครเลยจะนึกได้ว่าจิตผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ในความเป็นจริงคือตัวทุกข์
ไม่มีใครนึกออกหรอก
ใครจะรู้ว่าร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆ ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้าง
ใครจะรู้ว่าจิตนี้ทุกข์ล้วนๆ ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้าง
ใครจะรู้ว่านอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป
ยากสุดขีดเลยนะ ยากจริงๆ
พอใจเข้าถึงธรรมตรงนี้ปุ๊บนะ ถอดใจเลย
หันไปมองเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลาย ตัวใครตัวมันด ีกว่า ไม่ร ู้จะพูดยังไง
แต่เสร็จแล้ว มันจะผ่านช่วงนไี้ปช่วงหนึ่ง เป็นทุกคน
ผ่านช่วงนี้ไปช่วงนึง ใจมันจะมานึกขึ้นได้ว ่าทำไมเราผ่านมาได้
เราผ่านได้คนอื่นเขาก็ผ่านได้เหมือนกัน
ทำไมจะวิเศษอยู่คนเดียว
ก็ค่อยๆ มาทบทวนว่าทำไมถึงผ่านมาได้
ที่ผ่านมาได้ก็เพราะว่าเราคอยรู้กายรู้ใจตัวเอง
ขั้นแรกสุด ถือศีลไว้ก่อน เราต้องมีศีล
อันต่อมา เราก็มาฝึกใจของเราให้สงบ ให้ตั้งมั่น อย่าฟุ้งซ่านมาก
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ต่อมา เรากม็ าคอยรู้กายคอยรใู้จตัวเองบ่อยๆ
ทางเดินมันก็คือการฝึกศีล สมาธิ ปัญญานั่นเอง
ฝึกไปเรื่อย เดินตามไปทางนี้ มันก ็ไปถึงจนได้
ช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่อ ินทรีย์แก่อ่อน
ความกรุณามันจะเกิดข ึ้นในใจ จะทวน
ทีแ รกก็ไม่ไหวนะ รู้สึกมันเหลือวิสัยจ ริงๆ มันร อดตายมาได้
เวลาภาวนาถึงจุดแตกหักนะ มันม ีคว ามรู้สึกรอดตายมาได้
รอดตายรอดบ้ามาได้ โอ้ มันน ่ากลัว
คือในคัมภีร์เราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้านะ นั่งล งไปแล้ว
นั่งบนรัตนบัลลังก์ เรียกรัตนบัลลังก์หมายถึงว่า
จะนั่งสตู้ ายตรงนี้ไม่ถอยแล้ว
พอจิตตั้งมั่นลงไปว่าสู้ตายไม่ถอยแล้ว
กิเลสจะมาเป็นกองทัพเลย มารจะเริ่มผจญ
พอนั่งลงไป จะรู้อยู่ที่จิตที่เป็นผู้รู้ ผูต้ ื่น ผูเ้บิกบาน จิตสงบจิตตั้งม ั่น จิตสบาย
จะรู้อยู่ตรงนี้ การปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาหาจิตอันเดียวเลย
เสร็จแล้วจ ู่ๆ จิตมันจะพลิกต ัว
จากตัวที่เป็นผ ู้รู้ ผู้ตื่น ผูเ้บิกบาน กลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆ
ทุกข์ต ัวนี้ไม่เหมือนทุกขเวทนา
ทุกขเวทนาอย่างเรานั่งแล้วเมื่อย เราขยับกห็ าย
หรือจิตใจของเราเคยฟุ้งซ่านเคยมีคว ามทุกข์ขึ้นมา
เราพุทโธๆ หรือก ำหนดลมหายใจก็หาย
อันนี้ทำยังไงก็ไม่หายเพราะความทุกข์กับตัวจิตเป็นตัวเดียวกัน
ตัวนี้คิดยังไงก็คิดไม่ออกเลย ตัวจิตเป็นตัวท ุกข์
ตัวน ี้เรียกว่าขันธมาร ตัวข ันธ์นั่นแหละคือต ัวมาร
ความรู้สึกม ันทุกข์ม ากขึ้นๆ เหมือนความตายมารออยู่ตรงหน้าแล้ว
ถ้าไม่ถอยออกจากการปฏิบัติตอนนี้เรียกว่าถ อยออกจากรัตนบัลลังก์ที่มารมาไล่
บอกให้ลุกซะ บัลลังก์น ี้เป็นของมาร ให้พ ระพุทธเจ้าลุกเสีย
ถ้าไม่ถอยออกมา สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ ัดจากนั้นไป ไม่บ้าก ต็ าย จิตจะระเบิดตายแล้ว
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“มันเป็นไปตามกรรม รักษาได้ก็รักษา รักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ปล่อยไปตาม
กรรม”
หมอออ้ ยรวู้ า่ อ าการแม่ช นี นั้ ห นักเอาการอยู่ แต่เสียงโอดโอยสกั น ดิ ก ไ็ ม่เคยเล็ดลอด
ออกมาจากปากให้หมอหรือพยาบาลรำคาญใจ แกก็เป็นคนแก่น่าร ักคนหนึ่ง
วันนี้หมออ้อยมาทำบุญถวายสังฆทาน แล้วก ็เอาขนมปังมาเลี้ยงปลาที่ท่าน้ำหน้า
วัด จึงเจอแม่ชอี ีกครั้ง หมออ้อยยกมือไหว้
“สวัสดีค่ะ แม่ชี” แล้วหมออ้อยก็ต้องแปลกใจที่แม่ชีกล่าวได้อย่างล่วงรู้สิ่งที่ตน
เองกำลังคิด
“หนูนใี่จดีนะ สงสารเจ้าจ้อน เลยมาทำบุญให้มัน”
“ค่ะแม่ชี หนูเห็นจ้อนเป็นเด็กดี เด็กฉลาด น่าเสียดายที่ต้องมาเจอโชคร้ายแบบ
นี้” หมออ้อยตอบ
“ทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรม อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด” แม่ชีหยิบกระดาษออก
มาจากกระเป๋าเสือ้ แล้วเอาดนิ สอเขียนอะไรบางอย่างลงในกระดาษแผ่นน นั้ พอเขียน
เสร็จ ม้วนกระดาษจนกลมแล้ว สอดเข้าไปในหลอดกาแฟพลาสติกขนาดสั้นอันหนึ่ง
ที่แม่ชีตัดเตรียมมาไว้
“แม่ชีทำตะกรุดเหรอคะ” หมออ้อยถามอย่างขำๆ แต่ไม่เห็นว่าแม่ชีเขียนอะไร
ลงไปในนั้น
“หนูเอานี่ไป แล้วรีบไปไปที่โรงพยาบาลเถอะ” แม่ชีพูดจบหมาดๆ โทรศัพท์มือ
ถือของหมออ้อยก็ดังขึ้น เรียกตัวเธอกลับโรงพยาบาลด่วน เพราะมีอุบัติเหตุหมู่ อัน
เนื่องมาจากคนเมาอีกแล้ว มีคนเจ็บหลายคนถูกลำเลียงมาที่โรงพยาบาล เธอจึงรีบ
ลาแม่ชีไป
หลายวันผ่านไป...
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“เซลล์แมนรักคุดเมาซิ่งดิ่งคลองดับ เด็กโชคร้ายตายด้วยหนึ่ง”
หนังสือพิมพ์หัวสีพาดหัวข่าวการตายของจ้อน อันเนื่องจากชายขี้เมาคนนั้นซึ่ง
อกหัก ไม่ส มหวังในความรกั จึงเลือกนำ้ เมาเปลีย่ นนสิ ยั เป็นท างดบั ท กุ ข์ ดับส ติต ลอด
จนชีวิตตนเองในที่สุด แถมท้ายด้วยชีวิตของจ้อนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อ ะไรด้วย สงสาร
ทั้งจ้อนเด็กดีทมี่ ีแววว่าจ ะมีอนาคตอันส ดใส อีกทั้งสงสารย่าของเจ้าจ้อนที่ต่อไปนี้จะ
ต้องอยู่ใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีจ้อนอีกแล้ว
ไม่กวี่ ันต่อมาย่าก็หายดี จึงได้ทราบข่าวร้าย สะเทือนใจรับขวัญก่อนออกจากโรง
พยาบาล น่าแ ปลกใจทยี่ า่ เล่าว า่ วันท จี่ อ้ นตายตอนเช้าน นั้ มันย งั ม าหายา่ ต อนเย็นอ ยู่
เลย แต่งตัวด ว้ ยเสือ้ ผ า้ ใหม่ส ะอาด มาบอกยา่ ว า่ หายไวๆ ถ้าจ อ้ นหายไป ไม่ต อ้ งเป็น
ห่วงจ้อน จ้อนสบายดี แต่ย ่าก็สะลึมสะลือเต็มที
“แม่ชีชราเตียงข้างๆ ก็เห็น แม่ชีเรียกฉันเองบอกฉันว่าจ้อนมาหา” ย่าของจ้อน
ยืนยันก บั ญ
 าติ แต่ก ไ็ ม่ม ใี ครสนใจ เพราะคดิ ว า่ ย า่ ค งจำวนั ผ ดิ ย่าข องจอ้ นและแม่ช อี อ
อกจากโรงพยาบาลไปในวันเดียวกัน เตียงถูกผปู้ ่วยรายอื่นเข้ามานอนแทนที่ไปแล้ว
หมออ้อยเมื่อว่างจากภารกิจ มีเวลาเล็กน้อยพอที่จะไปวัดใกล้ๆ โรงพยาบาลได้
เธอคิดจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้จ้อนผู้น่าสงสาร ไหว้พระทำบุญเสร็จ ก็ออกมา
พบกับแม่ชีชราที่เคยเป็นผู้ป่วยนอนเตียงติดกันกับย่าของจ้อน แม่ชีชรากำลังนั่งพัก
อยู่ที่เก้าอื้ใกล้ศาลาริมน้ำ แม่ชีออกไปจากวัดพร้อมๆ กับย่าของจ้อน โดยมีคนของ
เจ๊หงส์เจ้าของตลาดเอกชนร่ำรวย จัดรถมารับไปส่งถึงวัด คราวนี้แกป่วยจนต้องมา
โรงพยาบาล แกได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีจากเจ๊หงส์ผู้ใจบุญ เจ้าของตลาดสดที่ใหญ่
แห่งหนึ่งของจังหวะ เจ๊หงส์คงใจดีอุปการะคนไปทั่วกระมัง แม่ช ีเลือกเองที่จะรักษา
ตัวเองที่โรงพยาบาลจังหวัดแห่งนี้ไม่ยอมไปกรุงเทพตามที่เจ๊หงส์เสนอ น่าแปลกอีก
อย่าง หัวหน้าแ ม่ช ใีนวัดก ด็ คู ่อนข้างจะยำเกรงแม่ช ชี รารูปน ไี้ม่น ้อยเหมือนกัน เห็นได้
จากวันที่มาเยี่ยมแม่ชีที่โรงพยาบาล แม่ช ีขณะอยู่โรงพยาบาลไม่เคยร้องโอดโอย อยู่
กับความเจ็บปวดได้อย่างสงบ ไม่มีทีท่าท ุกข์ร ้อนกังวลใจใดๆ ให้วุ่นวาย หมออ้อยยัง
จำคำพูดของแม่ชีได้ด ี
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มันจะเห็นเลยจิตใจนี่ ใจมันจะเกิดความคิดขึ้นมา
ถอยดีกว่า นี่เรียกว่าอภิสังขารมาร
ใจบางทีก็เกิดความท้อแท้ จนหมดสติหมดปัญญาแล้ว
ไม่มีทางสู้แล้ว นี่เรียกว่าก ิเลสมาร
มันบั่นทอน จิตใจท้อแท้สุดขีด ตัวจ ิตเองนี้เรียกว่าเทวบุตรมาร
จิตที่กลับกลอก ถอยเถอะๆ
ตัวจิตที่คิดจะถอยนี่เรียกว่าเทวบุตรมาร
มาร ๕ ตัวนี้นะ พยายามจะไล่เราให้ถ อยจิตออกมาจากนาทีที่จะแตกหัก
พยายามไล่ตลอดเวลาเลยนะ
ถ้ายังทนต่อไปไม่บ้าก็ตาย มีอ ยู่แค่นี้เอง
ถึงตรงนี้สิ่งที่เราศึกษาอบรมมาตลอดยาวนานในสังสารวัฏจะมาช่วยเรา
ตัวนี้เรียกว่าบารมี
ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราได้นะ นอกจากบารมี
เพราะฉะนั้นต้องสร้างบารมี
ไปดูเอาเองนะ ๑๐ อย่าง
บารมี ๑๐ อย่างเช่นทานบารมี
ทานบารมี เรากล้าไหมที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อธรรมะครั้งนี้
กล้าไหมที่จะตายก็ตาย มันจะไม่ได้รู้สึกตายแล้วได้ธ รรมะนะ
จะรู้สึกว่าตายฟรีหรือเปล่า จะกล้าสละชีวิตครั้งนี้ไหม
จิตเราจะมีความเป็นปกติไหม หรือจะกระเพื่อมหวั่นไหวขึ้นมา นี่คือตัวศีลบารมี
จิตเราเป็นป กติไหม เรามีขันติไหม
เราจะทนต่อความทุกข์ที่แสนสาหัส เราจะสามารถทนไปโดยไม่ถอยจนตายได้ไหม
เรามีอธิษฐานบารมี มีความตั้งใจมั่นไหมว่าคราวนี้สู้ตายแล้วนะ
ครั้งนี้ไม่หนีแล้วนะ หนีมาตลอดแล้วตกเป็นทาสมาตลอด ครั้งนี้ไม่ถอยแล้วนะ
มีสัจจะไหม มีความจริงใจที่จะปฏิบัติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นได้ไหม
เรียนรู้สัจจะความจริงอย่างนี้ได้ไหม
มีเนกขัมมบารมี กล้าสละไหม ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปนี้
ภาวนาต่อไปนี้แล้วอาจจะบ้าก็ได้
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อยู่ต่อมานะ สมมติว่าร อดตายมาได้ รอดมาได้ก ็บ้าเลย
มันจะรู้สึกอ ย่างนั้นล่ะ
เราจะกล้าสละความสุขทางตาหจู มูกลิ้นก ายใจทั้งหมดนั้นได้ไหม
ถ้ากล้าส ละได้นะ นีเ่รียกว่าเนกขัมมบารมี
มีปัญญาที่จะรู้สภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงไหม นีเ่ป็นป ัญญาบารมี
บารมีทั้งหลายนี่แหละ เอามาใช้ในนาทีวิกฤตินี่เอง
ไม่มใีครจะเป็นเพื่อนเราได้เลย
พ่อแม่พี่น้องมันหนีหายไปไหนหมดแล้วก ็ไม่ร ู้
เทวดาอินทร์พรหมอะไรหนีห มดเลย
นี่มานึกๆ ดูน ะ มันคล้ายๆ ในพระไตรปิฎก
ที่ว่ามารผจญ แล้วพระพุทธเจ้าอ ยู่ตามลำพัง ไม่ม ีใครช่วยเลย
เทวดาก็หนีไปหมด ท่านก็สู้ด้วยบารมีนั้นเอง เอาบารมีมาเป็นที่ตั้ง
เมื่อบ ารมีแก่กล้า ยอมสละยอมเป็นยอมตาย ตายก็ตาย
ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้อะไรเลย
ไม่ตายแล้วอ ยู่แบบบ้าๆ ไปเลยกช็ ่างมัน ยังไงก็ได้
นี่หมดความรักในกายหมดความรักในใจอย่างแท้จริง
พอหมดความรักในกายในใจอย่างแท้จริงมันส ลัดทิ้งเลย
มันปล่อยวางกายปล่อยวางใจทิ้งเลย กายนั้นปล่อยไปก่อนแล้ว
มันจะปล่อยใจออกไป ปล่อยจิตทิ้ง
นี่พอปล่อยลงไปมันเหมือนกับโลกกระเทือน ที่จริงใจกระเทือน
ใจเราหลุดอ อกจากเปลือกที่ห่อหุ้มอยู่ ใจหลุดออกจากอาสวกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่
เป็นอิสระขึ้นมากระจายตัวอ อกเต็มโลกธาตุเลย
ใจใหญ่ ใจใหญ่ไม่มีขอบไม่มีเขต ไม่ม ีที่ตั้ง ไม่มีประมาณ
มีความสุขแ ทรกอยูท่ ุกๆ อณูเลย เต็มโลกธาตุเลย
พอสัมผัสท ีแรกนะ น้ำตาร่วงเลย
อย่างนี้กม็ ีด้วยหรือ ธรรมะอย่างนมี้ ีด้วยหรือ
มันรู้สึกอ ย่างนี้นะ
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แปดโมงครึ่ง หมออ้อยต้องออกไปตรวจผู้ป่วยนอก ที่มีคนรออยู่อย่างแน่นขนัด
แต่ก็ยังไม่เห็นจ้อนมาอย่างเคย หมออ้อยออกตรวจผู้ป่วยจนถึงเวลาพักกลางวันซึ่ง
ล่วงเลยไปเกือบบ่ายโมง จึงได้ทราบข่าวร้ายจากเพื่อนแพทย์ที่ไปออกเวรชันสูตร
ศพเช้านี้ อุบัติเหตุคนเมาขับรถชนคนตายและพุ่งตกคลองตายไปด้วย รวม ๒ ศพ
ได้ความว่า
“จ้อนเสียช ีวิตแ ล้วเมื่อเช้าน จี้ ากอุบัติเหตุ ถูกร ถทคี่ นเมาขับช น จ้อนเสียช ีวิตค าที่
จักรยานยบั เยิน ถุงโจ๊กท จี่ อ้ นตงั้ ใจเอามาปอ้ นยา่ แ ตกกระจาย คนเมากต็ ายเหมือนกนั
ชนจ้อนเสร็จก็พุ่งลงคลองเลย”
ข่าวร้ายของจ้อนทำเอาหมออ้อยสะเทือนใจไม่น ้อย นึกถึงร อยยิ้มห ลังค ำขอบคุณ
ของเจ้าจ้อนเด็กช่างพูดในวันหนึ่งในอาทิตย์ที่แล้ว ที่หมออ้อยนำสมุดฉีก ขนาด
กระดาษ A4 และปากกาหลายด้าม ที่ได้รับแจกจากเภสัชกรขายยาของบริษัทยา
ในงานประชุมมาให้ แอบประทับใจ ที่เห็นจ้อนเอาการบ้านที่ได้รับมอบหมายให้ทำ
ระหว่างปิดเทอมมาทำที่โรงพยาบาล ขณะที่มาเฝ้าย่าที่โรงพยาบาล แล้วก็เมื่อวาน
นี้เอง หมออ้อยเพิ่งเห็น เจ้าจ้อนเก็บขวดแก้วจากถังขยะในโรงพยาบาล รวบรวมใส่
ถุงพลาสติกใบใหญ่ ในระหว่างเวลางดเยี่ยมตอนบ่าย
“เก็บไปขายเหรอ ทำไมไม่เก็บขวดพลาสติก หรือ กระป๋องอลูมิเนียมล่ะ ขาย
ได้ราคาดีกว่านะ”
“กระป๋องกบั ข วดพลาสติกร าคาดกี ว่า ไว้ให้พ ที่ เี่ ขาเก็บป ระจำละกนั ค รับห มอ ผม
เอาแค่ของที่เขาไม่เอาละกนั ครับ ว่าจะเก็บให้ได้เงินซอื้ โจ๊กให้ยา่ กนิ ย่าคงเบือ่ อาหาร
โรงพยาบาล” หมออ้อยคิดจะให้เงินเด็กชายจ้อน แต่ก็ดันลืมเอากระเป๋าเงินมาซะนี่
ศพของจ้อนมาที่โรงพยาบาล ญาติกำลังติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ญาติๆ ไม่ยอมให้ย่ารู้ จึงโกหกไปว่า ครูที่โรงเรียนเรียกไปช่วยงานโรงเรียน ความ
สงสารถาโถมเข้ามาสู่ใจของหมออ้อย เพราะเหล้าแท้ๆ จ้อนเด็กดีที่น่ารักของหมอ
และพยาบาลทั้งตึก นักเรียนทุนโรงเรียน นักเรียนที่รักของครู และเพื่อนๆ จากไป
ก่อนวัยอันควร จ้อนทำผิดอะไรด้วยหรือ?
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วันนี้หมออ้อยมาราวน์หวอดในตอนเช้า ถือนมกล่องมาด้วย ๑ กล่อง เป็นนม
กล่องจากชุดข้าวเวรที่เธอไม่ดื่ม เธอแช่ตู้เย็นไว้ คิดว่าจะมาให้จ้อนกล่องหนึ่ง ก่อน
หน้าน เี้ ธอจะนำไปให้เพือ่ นแพทย์ห รือเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลคนอนื่ ๆ แต่แ ล้วว นั ห นึง่ ท รี่ า้ น
สะดวกซอื้ ข องโรงพยาบาล เธอเห็นล กู เล็กๆ ของคนปว่ ยยากจนรบเร้าข อให้แ ม่ซอื้ น ม
กล่องให้ก นิ แต่แ ม่ไม่ม เี งินซ อื้ ให้ ดูน า่ ส งสาร วันน นั้ เธอออกคา่ น มกล่องให้ไป และได้
เห็นรอยยิ้มและแววตาที่มีคว ามสุขของเด็กจากเงินเพียงเล็กน้อยของเธอ
หลังจากนั้นเธอจึงเห็นว ่าค วรนำไปให้ค นทไี่ม่ม สี ตางค์ซ ื้อจ ะดกี ว่า แววตาของเด็ก
ในวันนั้นบ่งบอกถึงความดีใจอย่างมาก คิดได้ว ่าหากใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งรอบตัว
หลายอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นวัตถุทานได้มากมาย แม้แต่เศษอาหารที่กิน
เหลืออาจเป็นขยะไปแล้วในสายตาคนบางคน ก็อาจส่งไปย่อยในท้องของแมวหรือ
สุนัข ให้สารอาหารพลังงานยืดช ีวิตของมัน แทนที่จะเน่าในกองขยะไปเฉยๆ แม้แต่
เม็ดมะละกอที่ร้านค้าในโรงพยาบาลคว้านทิ้ง ก็อาจนำไปโปรยลงพื้นที่ว่างเปล่าด้าน
หลัง สร้างแหล่งอาหารให้ผยู้ ากไร้ที่ต้องการเก็บกินล ูกมะละกอในภายหน้า
เธอตรวจติดตามอาการของคนไข้ในความดูแลของเธอ บนตึกผู้ป่วยอายุรกรรม
หญิงท ีละเตียงๆ พอตรวจย่าจ้อนเสร็จ ก็ไปตรวจแม่ชีชราที่นอนเตียงติดกัน แม่ชดี ู
เงียบๆ และดูสงบกับอาการป่วย ไม่ปริปากบ่น เคยถามแม่ชี ก็บอกว่า
“มันเป็นต ามกรรม รักษาได้กร็ ักษา รักษาไม่ได้ก ็ไม่เป็นไร ปล่อยไปตามกรรม”
แม่ชีท่านนั้นแอบมองเธออยู่บ่อยๆ ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าทำไม เหมือนแม่ชีชราอยากบอก
อะไรกับเธอสักอย่าง
หมออ้อยฝากนม ๑ กล่องให้จ้อนไว้กับย่า คิดว ่าเดี๋ยวประมาณ ๗ โมงเช้า จ้อน
ก็คงจะจอดจกั รยานล่ามโซ่ มายืนรอหน้าห ้องผปู้ ่วยอายุร กรรมหญิงเป็นค นแรก และ
ก็จ ะมานั่งท ี่นั่งป ระจำตรงหัวเตียงย่า อ่านหนังสือให้ย ่าฟ ัง หมออ้อยทราบจากญาติๆ
ว่า พ่อแม่จ้อนเสียชีวิตจ ากอุบัติเหตุต ั้งแต่จ้อนเล็กๆ จ้อนจึงส นิทกับย ่ามาก
“จ้อนมนั เป็นเด็กด นี ะครับห มอ เรียนได้ท นุ ท กุ ป เี ลย ไม่เคยตอ้ งควักเงินค า่ ห นังสือ
ตระกูลผ มไม่เห็นม ใีครเรียนเก่งส ักค น ไม่ร มู้ ันผ ่าเหล่าผ ่าก อมาจากไหน” น้าข องจ้อน
เล่าให้ฟังอย่างภูมิใจ

58 ธรรมะใกล้ตัว

มีด้วยหรือธรรมะอันนี้ มันเป็นธรรมะที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงเลย
ไม่มีอะไรกระเทือนเข้าถึงมันได้อ ีกต่อไปแล้ว
เพราะฉะนั้นการภาวนาไม่ใช่แค่ว่าหัดรู้กายหัดรใู้จลูกเดียว
บารมีอื่นๆ ก็ต้องสร้าง ศีลต้องรักษา คนไม่ม ีศีลข้ามภพข้ามชาติไม่ได้
ต้องกล้าสละ กล้าเสียสละ ต้องสูจ้ ริงๆ เลย ต้องมีสัจจะ สัจจะกับตัวเองก็ต้องมี
ต้องมอี ธิษฐานบารมี ตั้งใจในสิ่งที่ดีแล้วต้องทำให้ได้ ลำบากแค่ไหนกต็ ้องทำ
ต้องฝึกทั้งสิ้นเลยสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นบ ารมี ๑๐ อย่างต้องสร้างต้องทำ
จะเอาแต่ปัญญาบารมีอย่างเดียวไม่ได้
มีแต่ปัญญาไม่มีศีล จะเป็นปัญญาของโจร
มีสมาธิ มีปัญญาไม่มีสมาธิก็ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง เป็นความฟุ้งซ่าน
เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนา สำรวจตัวเองไปเรื่อยๆ
มีสติมีปัญญา สำรวจตัวเองอย่างเป็นกลางที่แท้จริงเลย
อย่าลำเอียง อย่าเข้าข้างตัวเอง
อะไรที่มันเลวๆ อยูใ่นตัวเอง ดูมันเข้าไป รูม้ ันเข้าไปเรื่อยๆ
วันนึงถึงจะสู้กับมันได้
งานข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่งานเล่นๆ
เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กับท่านรองสงคราม สภาความมั่นคงนั้นง านซีเรียสนะ
มาเทียบกับงานปฏิบัติง่ายกว่ากันเยอะเลย
อย่างเราทำงานอย่างนั้นย ังมีเป็นทีมใช่ไหม ช่วยกันได้
นี่ตัวคนเดียวเลย ต้องสู้นะ ต้องสู้เอา
เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆ พัฒนาคุณงามความดี แต่ละด้านๆ ไม่ดูถูกมัน
บางคนดูถูกการทำทานการถือศีล พูดโกหกเล็กๆ น้อยๆ ไม่เป็นไร
ใครสั่งใครสอนโกหกเล็กน้อยไม่เป็นไร
ต้องค่อยๆ ฝึกนะ ค่อยๆ ฝึก
อย่างเราเติบโตขึ้นทุกวันๆ เข้มแข็งขึ้นท ุกวัน รวมกำลังเอาไว้นั่นเอง
เอาไว้ใช้นาทีสุดท้ายทจี่ ะข้ามภพข้ามชาตินั่นแหละ
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ตอนธรรมะเบื้องต้นนะ ง่ายนะไม่ถ ึงขั้นจ ะเป็นจะตายหรอก
ธรรมะเบื้องต้นดู ดู ดูไป พอใจปิ๊งขึ้นมา แหม สบายเสียอ ีก หลุดออกไปเฉยๆ เลย
จะข้ามภพข้ามชาติคล้ายๆ คนจะคลอด
คนจะคลอดนะ ถ้าแม่ไม่ตายเสียก่อนลูกคงออกมาได้
เพราะฉะนั้นเวลาหลุดพ้น
พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าจ ิตหลุดพ้นจ ากอาสวะเพราะความไม่ถือม ั่น
จิตหลุดพ้นจากอาสวะ
อาสวกิเลสเป็นเครื่องห่อห ุ้มจิตไว้
ย้อมจิตไว้เป็นเนื้อเดียวกับจิตเลย
ย้อมตั้งแต่ข้างในสุดจนข้างนอกสุดเป็นเปลือกหุ้มจ ิตไว้อีก
จะต้องสำรอกอาสวะออกให้หมด
หลุดจากอาสวะได้เพราะไม่ถือมั่นในรูปธรรมนามธรรม ในกายในใจ
ไม่ถือมั่นในกายในใจได้เพราะมีปัญญาเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่า
กายนี้ใจนคี้ ือทุกข์ล ้วนๆ ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้าง
จะมีปัญญาเห็นก ายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆได้ จิตต ้องตั้งมั่นเป็นผ ู้รู้ผู้ดูนะ
ตั้งม ั่นอย่างแท้จริงเลย แล้วด ูโดยไม่แทรกแซง
ไม่ใช่จงใจดู
สติต้องเกิดเอง สติระลึกขึ้นเองไม่ได้จ งใจ
ขณะทรี่ ู้จิตมีสัมมาสมาธิ ไม่ถ ลำลงไปในการรู้ สักว่ารู้สักว่าเห็น
รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซง รูแ้ ล้วด ูทุกอย่างตามที่เขาเป็นเพื่อให้เกิดป ัญญา
นี่ ทำซ้ำแล้วซ ้ำอีกอยู่อย่างนลี้ ่ะนะ สะสมทุกวันๆ นะ
ศีล สมาธิ ปัญญา ค่อยอบรมแก่กล้าขึ้นทุกทีๆ
ถึงวันนึงมันกต็ ้องไปสู้ตายกันนะ ต้องไปสตู้ ายกัน
ถึงจุดนั้นมันจะรู้สึกเลย ถอยหรือไม่ถอยดี
ถ้าถอยนะ ตกเป็นท าสของมารนตี้ ่อไป
แต่กม็ ีชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกแล้ว
มีความรู้สึกเหมือนว่าถ้าถอยก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์
มีความสุขกว่าค นทั้งโลกแล้ว
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เรื่องของกรรมอันซ ับซ้อน (๑)
โดย ธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล

หมอออ้ ยเป็นแ พทย์ใช้ท นุ ป ที สี่ อง เธอได้ม าทำงานประจำจงั หวัดแ ห่งห นึง่ เป็นเวลา
ปีเศษแล้ว ภาพของโรงพยาบาลที่มีผปู้ ่วยจำนวนมาก ภาพเตียงเสริมเพื่อให้บ ริการผู้
ป่วยลน้ อ อกมาจากหอ้ งผปู้ ว่ ยอายุร กรรมทงั้ ช ายหญิง ล้นจ นมาถงึ ห น้าบันไดทางขนึ้ ต กึ 
นอกหอ้ งเป็นส งิ่ ท เี่ ห็นจ นเจนตา เรียกวา่ ในบางครัง้ ถ า้ ข นึ้ ล ฟิ ท์มา พอลฟิ ท์เปิดอ อก ก็
แทบจะเห็นเตียงผู้ป่วยตั้งต้อนรับอยู่หน้าลิฟท์เลยทีเดียว งานหมอเป็นงานหนักและ
ต้องเสียสละ ยิง่ เป็นห มอในโรงพยาบาลรฐั บาลตา่ งจงั หวัดด ว้ ยแล้ว อัตราส่วนคนไข้ต อ่ 
หมอ ๑ คน จึงเป็นอ ตั ราทสี่ งู ก ว่าในเมืองหลวง งานของเธอจงึ ต อ้ งทำทงั้ ก ลางวัน เย็น
อีกทั้งอดนอนทั้งคืน อยู่เวรสัปดาห์ละหลายวัน หากจะนอนก็ไม่เต็มอิ่ม แต่กระนั้น
วันทุกวันของเธอก็มีความสุขภายใต้สภาวะการทำงานหนักหน่วงหามรุ่งหามค่ำ ทั้ง
งานประจำวัน อยู่เวรเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยไข้ในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งนั้น
อาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่เธอใฝ่ฝัน และบัดนี้เธอก็ได้ทำมันสำเร็จแล้ว หลังจากที่
พากเพียรศึกษาเป็นเวลาถึง ๕ ปีเต็ม เธอเป็นคนรักเด็ก ชอบเล่นกับเด็ก ฝันที่จะ
เรียนต่อทางด้านกุมารเวชศาสตร์เมื่อใช้ทุนครบ ๓ ปี
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน ี่เอง จ้อน เด็กชายวัย ๑๐ ขวบคนหนึ่ง ได้ผ ่านเข้าม าในชีวิต
ของเธอ จ้อนมาเฝ้าย า่ ท ปี่ ว่ ยในชว่ งปดิ เทอมภาคตน้ เด็กค นนที้ า่ ทางฉลาดชา่ งพดู จึง
เป็นที่เอ็นดูของพยาบาลในตึกนี้ จ้อนจะถีบรถจักรยานเก่าๆ มาจากบ้านทุกเช้า อยู่
เป็นเพือ่ นยา่ ต งั้ แต่เริม่ เวลาเยีย่ มจนเย็นเว้นแต่ช ว่ งงดเยีย่ มประมาณเทีย่ งถงึ บ า่ ยแล้วจ งึ 
กลับ ระยะทางจากบา้ นจอ้ นไปโรงพยาบาลประมาณเกือบ ๑๐ กิโลเมตร ไปกลับวนั 
ละเกือบ ๒๐ กิโลเมตรทุกวัน โชคดีของย่า ที่หลานชายคนนี้เป็นเด็กดี
หมออ้อยชอบเจ้าเด็กคนนี้ เพราะท่าทางเป็นเด็กดี ฉลาด ช่างพูด ไม่บ่น แม้ว่า
จะต้องอดเล่นสนุกกับเพื่อนเพื่อมาเฝ้าย่าที่ป่วยนอนโรงพยาบาล

ธรรมะใกล้ตัว 57

กระทั่งเด็กหนุ่มอย่างโกซุงซุก ที่วางตัวเป็นอาจารย์ของคาพิลมาตลอด ยังยอม
เอ่ยปากเรียกเขาว่า “ป๋า” เหมือนจะบอกว่า ตนเองกอ็ ยากมีพ่ออย่างคาพิล...พ่อที่
เด็กอย่างเขา ร่ำร้องโหยหาในส่วนลึกข องหัวใจมานาน
สิ่งทคี่ าพิลกระทำมาทั้งหมดนั้น มันม ากพอที่จะแสดงให้เห็นถึงห ัวใจของคนเป็น
พ่อ...หัวใจของผู้ชายคนหนึ่ง ทีพ่ ร้อมจะปกป้องทุกคนในครอบครัวให้ปลอดภัย

ถ้าสู้ต่อไป โอกาสรอดนี้ไม่เห็นเลย
มาถึงจุดนี้นะถึงหลังชนกำแพงเลย ไม่มีโอกาสรอดเลย
มีแต่ห นีหรือไม่ก็ตาย ถ้ารอดตายแล้วยังสู้อยู่ก็บ้า ไม่ม ีทางเลือกเลย
เพราะฉะนั้นต้องแกร่งจริงๆ ต้องฝึก
อย่าดูถูกก ุศลทั้งหลาย ศีล สมาธิ ปัญญา สำคัญหมดเลย
ต้องสู้ตายจริงๆ เลย กว่าจะพ้นทุกข์คนหนึ่งๆ ไม่ใช่ง่ายนะ
คนในโลกมีหลายพันล้านคน มีห กพันกว่าล้านคนใช่ไหม
คนที่มาภาวนาจริงๆ มีสักกี่คน ภาวนาจนจิตตื่นขึ้นมามีสักกี่พัน
เหลือระดับพันแล้วนะ ที่จิตตื่นขึ้นม าได้
ที่จะเข้าถึงมรรคถึงผลจริงๆ มีเป็นระดับร้อยเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นต้องสู้นะ ต้องสู้

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
สวนสันติธ รรม
สารบัญ 

โกซุงซ ุกได้แต่หวังว่า...สักว ัน เขาคงสามารถเป็นพ่ออย่างคาพิลได้...

รูปภาพประกอบจาก

• http://www.hancinema.net/korean_movie_Fly_v__Daddy_v__Fly.php#pictures
สารบัญ 
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รู้เฉพาะตน
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เบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ไหม
กรณีเฉพาะตนของ – firsttime
อาชีพ – ศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ทำ – งานเกี่ยวกับคดี เป็นงานเอกสารที่ต้องคิดแ ละนั่งโต๊ะท ั้งวัน จึง
มีเวลาส่วนตัวค่อนข้างมาก
คำถามแรก – สมาธิไม่ค่อยดี จิตไม่นิ่ง เห็นได้ว่าตอนตรวจคำถูกคำผิด แม้ปาก
จะอ่านสำนวนไปด้วย แต่รู้สึกว่าในหัวจะมีความคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เกิดอยู่ตลอด
ดิฉันสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน วันละประมาณ ๑๕ นาที และนั่งสมาธิเฉพาะวัน
อาทิตย์ที่วัด ๓ ชั่วโมง เท่านเี้พียงพอหรือไม่ ในการนำมาเจริญส ติตามรู้กายใจ
ในระหว่างวัน?
การสวดมนต์แ ละทำสมาธิน นั้ ม สี ว่ นสำคัญค รับ แต่ท ำกชี่ วั่ โมงตอ่ ว นั ห รือต อ่ อ าทิตย์
นัน้ ไม่อ าจนำมาเป็นเกณฑ์ต ดั สินว า่ พ อหรือไม่พ อ โดยเฉพาะทจี่ ะสนับสนุนก ารเจริญ
สติระหว่างวัน
ตรงกันข้าม ผมอยากให้ตั้งคำถามกันใหม่ว่า การเจริญสติรู้กายใจระหว่างวัน
เพียงพอจะเป็นบาทฐานให้น ั่งสมาธิได้ดีๆหรือย ัง
ถ้าตั้งโจทย์ไปที่การเจริญสติระหว่างวัน ความถูกต้องทุกประการจะไปรวมอยู่ที่
นั่นหมด กล่าวคือ ถึงแม้งานการจะยุ่งเหยิงเพียงใด คุณก็จะไม่ปล่อยใจให้เตลิด
ไปกับความฟุ้งซ่าน แล้วก ็จะไม่ปล่อยจิตให้จ มลงไปกับความหดหู่
เมื่อฟ ุ้งซ่านกร็ วู้ ่าฟ ุ้งซ่าน หดหูก่ ร็ วู้ ่าห ดหู่ ถึงแ ม้จ ะไม่ห ายฟุ้งซ่าน ไม่เลิกห ดหู่ แต่
ก็จะไม่เตลิด แล้วก็ไม่จม เรียกว่ามีสติเป็นฐาน ไม่ปล่อยให้เป๋
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เมื่อก ลับม าถึงโรงพยาบาล เขาได้พ บรอยยิ้มให้อภัย และการต้อนรับอ ย่างอบอุ่น
จากเมียและลูกอย่างคาดไม่ถึง
สิ่งที่คาพิลไม่เคยรู้เลย คือโกซุงซุกและเพื่อน ได้แอบบอกเรื่องราวการฝึกฝนเพื่อ
ทวงศักดิ์ศรีครอบครัวครั้งนี้แก่ภรรยาและลูกของเขาก่อนแล้ว
ดามี ลูกสาวเขาได้รับภาพถ่ายการฝึกฝนอันทรหดครั้งนี้มาตลอด เธอยอมรับ
และให้อภัยพ่อมาตั้งนานแล้ว ต่อให้คาพิลไม่ขึ้นชก หรือต ่อสู้แล้วแพ้ ทั้งลูกและเมีย
ก็ไม่มีทางตำหนิ ว่ากล่าวเด็ดขาด
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จิตที่มีสติเป็นฐาน ไม่ปล่อยปละละเลยนั้น พอเอามาใช้ทำสมาธิ ก็เหมือนจะ
ทรงตัวง า่ ย ระหว่างไม่เตลิดไปกบั ค วามฟงุ้ ซ่าน แล้วก ไ็ ม่จ มลงกบั ค วามหดหู่ เหมือนกับ
ที่ฝึกเจริญสติไว้ระหว่างวันนั่นเอง
หากยดึ เอาเกณฑ์ดงั ก ล่าวขา้ งตน้ แล้วนำมาเทียบกบั ก รณีของคณ
ุ จะเห็นได้ว า่ ค ณ
ุ 
ยังเจริญส ติไม่พ อจะกอ่ ให้เกิดส มาธิ หรืออ กี ท างหนึง่ ค อื แม้ค ณ
ุ จ ะนงั่ ส มาธิอ าทิตย์ล ะ
๓ ชั่วโมง ก็ไม่เพียงพอจะช่วยให้สติระหว่างวันด ีขึ้นได้
การที่คุณทำธุระอย่างหนึ่ง แต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยเรื่องโน้นเรื่องนี้ สะท้อนให้
เห็นครับว่าจิตอยู่ในภาวะฟุ้งซ่านเกือบตลอด

โกซุงซุกที่ว่าใจแข็งแล้วยังบอกให้คาพิลยอมแพ้ด้วยความสงสาร เห็นใจ... แต่
คาพิลไม่ยอมเด็ดขาด...เพื่อลูก เขายังลุกไหว ยืนขึ้นได้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะล้มหมดท่า
เพียงใด
เพราะหากเขาแพ้ ศักดิศ์ รีข องตนและลกู จ ะไม่เหลือ...ร่างกายนอี้ าจเทียบคนหนุม่ 
อย่างกงั แ ตวุกไม่ได้ ทว่าห วั ใจมนั ผ ดิ ก นั ...เหนือก ว่าช นิดเทียบกนั ไม่ได้... คาพลิ มีหวั ใจ
ของคนเป็นพ อ่ ...พ่อท ยี่ อมสเู้ พือ่ ล กู ...พ่อท มี่ คี ว ามรกั เหนือใคร...พ่อท จี่ ะไม่ย อมออ่ นแอ
พ่ายแพ้อีกแล้ว!
คาพิลชนะ...หัวใจคนเป็นพ่อ ชนะคนหนุ่มได้โดยไม่ต ้องพึ่งพาปาฏิหาริย์!

ไม่ง า่ ยนกั ถ า้ จ ะเปลีย่ นตนเองจากความเป็นน กั ฟ งุ้ ซ่านให้เป็นค นสงบ โดยมากตอ้ ง
อาศัยเวลาหลายปี ไม่ใจร้อน ไม่เร่งอยากจะเปลี่ยนให้ได้เร็วๆ คุณต้องบอกตัวเอง
ว่าถ้าฝึกสติไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็จะสงบลงเอง อาศัยเวลาไม่ถึงครึ่งช ีวิต แต่ถ้าไม่ฝึก
ปล่อยเลยตามเลย ก็ต้องฟุ้งซ่านไปทั้งช ีวิต!
ในการอ่านสำนวนแต่ละครั้ง อย่าอ่านรวดเดียว เพราะจะทำให้คุณอ่านแบบ
นกแก้วนกขุนทองด้วยความชาชิน ตาดูหนังสือ ปากพูดตามที่เห็น ส่วนใจก็ลอยไป
ไหนตอ่ ไหน ขอให้เอาใหม่ค รับ ให้ต งั้ ใจอา่ นแค่ท ลี ะยอ่ หน้า โดยคดิ ว า่ พ อจบยอ่ หน้า
เราจะหยุดสำรวจตัวเองว่า สติยังอยู่กับเนื้อกับตัวดีไหม
หากมสี ติด แี บบโลกๆนะครับ คุณจ ะรสู้ กึ ว า่ ก ำลังน งั่ อ ยูท่ า่ ไหน หลังต รงหรือห ลังงอ
เท้าแบหรือเท้าเกร็ง นั่งสบายหรืออึดอัด ฯลฯ โดยย่นย่อคือรู้สึกว่ากายกำลังตั้งอยู่
ในท่าใด และที่สำคัญกว่านั้นคือยังมีความนิ่งจดจ่อ อยากรู้ข้อความในย่อหน้า
ถัดไปหรือไม่
ถ้าอยากรู้ข้อความต่อไปแปลว่าสติยังอยู่กับส ำนวน แต่ถ้าไม่อยากรู้ ลอยๆหายๆ
ก็แปลว่าสติขาดสายไปแล้ว
วิธีทำโทษตัวเองให้ได้ทั้งประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม คือให้อ่านย่อหน้าที่
ผ่านมาซ้ำอีกครั้ง อ่านจบแล้วสำรวจจิตอีกที ถ้าขาดสติอีกก็เอาใหม่อีก แต่ถ้ารู้สึก
ว่ายังจดจ่อกับข้อความ ก็ให้อ่านย่อหน้าต่อไปได้
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จำง่ายๆคือจบแต่ละย่อหน้าสำรวจจิตตนเองทีหนึ่ง ถ้าขาดสติต้องปรับ ถ้ามสี ติ
ค่อยให้เดินหน้าต่อ นี่แหละครับ วิธีเดียวที่จะช่วยให้เลิกใจลอยเสียได้ คุณจ ะพบว่า
นั่งสมาธิค รัง้ ต ่อมสี ติด ขี ึ้น และไม่จำเป็นต ้องนั่งรวดเดียว ๓ ชั่วโมง เอาแค่ว ันละ ๑๐
นาทีก็อาจจะพบว่าใจคุณน ิ่งกว่าเดิม เป็นส ุขกว่าเดิมเยอะทีเดียว
คำถามทสี่ อง – มีคนบอกว่าพวกที่เบี่ยงเบนทางเพศไม่สามารถบรรลุธ รรมขั้นส ูง
หรือได้ณ
 านญาณใดๆ หากจะทำได้กแ็ ค่ส งบเบื้องต้นเท่านัน้ เพราะคนทเี่บี่ยงเบน
ทางเพศเป็นค นมกี รรม ศีลไม่ค รบ แม้ป ัจจุบันจ ะรักเดียวใจเดียว ไม่เจ้าชู้ ก็ถ ือว่า
ศีลย งั ข าดอยู่ ยังม คี ว ามเห็นผ ดิ อ ยู่ ใจยงั เป็นอ กุศลอยู่ จึงไม่อ าจบรรลุธ รรม เมือ่ ไร
ที่ใจกลับมาชอบเพศตรงข้ามได้จึงบ รรลุธรรมได้ ดิฉันชอบเพศเดียวกัน จึงส งสัย
ว่านเี่ป็นความจริงหรือไม่?
ไม่ว่าจะเบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบน ถ้ายังจดจ่ออยู่กับเรื่องทางเพศก็บรรลุไม่ได้
ทั้งนั้นแหละครับ การบอกว่าถ้าใจกลับมาชอบเพศตรงข้ามได้ก็บรรลุธรรมได้นั้น
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มรรคมีองค์ ๘
มรรคมีองค์ ๘ นั้น ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องทางเพศคือ ถ้าใครพร้อมจะบรรลุ
ธรรมได้ ขณะนั้นต ้องไม่มีความคิดข้องแวะไปในเรื่องทางเพศ มีแ ต่จะคิดปลีกตัว
ออกจากกาม
เท่าท เี่ ห็น คนเบีย่ งเบนทางเพศจะมรี ายละเอียดทางใจแตกตา่ งกนั บางคนโยกเยก
หวั่นไหวง่าย อันนี้ก็ทำสมาธิยาก เกิดญาณยาก เกิดมรรคผลยากเป็นธรรมดา แต่
บางคนก็จิตใจมั่นคงพอควร ยิ่งเจริญสติยิ่งนิ่ง และเบื่อหน่ายเรื่องทางเพศ ไม่ต่าง
จากนักเจริญสติทั่วไป จะเบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบนก็ตาม

มันเป็นการกระทำที่ดูเหมือนเปล่าประโยชน์ และแทบไม่ม ีความหวังเอาเสียเลย
แต่ชางคาพิลก็ยอมกระทำ...ต้องทำให้ได้
เพื่อเรียกศักดิ์ศรีของหัวหน้าครอบครัวก ลับมา
และเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่า...
พ่อคนนี้...สามารถปกป้องเกียรติของลูกได้!
บนเวที...คาพิลเจ็บมากกว่าที่เคยเจ็บ กลัวม ากกว่าที่เคยกลัว เหนื่อยทรมานกว่า
ตอนซ้อมเป็นร้อยเท่า...เขาล้มไม่รู้กี่ครั้ง ถอดใจไม่รู้กี่หน หน้าตายับเยินด้วยหมัดที่
ประเคนมาแบบไม่มีปราณี

ผมไม่แน่ใจวา่ คณ
ุ จำคำมาครบทงั้ หมดหรือเปล่า แต่การเบีย่ งเบนทางเพศไม่เกีย่ ว
กับศ ลี ข าดหรือไม่ข าดนะครับ ศีลข อ้ ส ามขาดหมายถงึ ต งั้ ใจลว่ งประเวณีก บั ค นมเี จ้าของ
แต่อาการเบี่ยงเบนทางเพศ คือผ ลทางตรงหรือทางอ้อมของการผิดศีลข้อ ๓
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สรุปง่ายๆดีกว่า ขอให้เลือกเชื่ออะไรจากประสบการณ์ตรง อย่างที่เรียกว่า ‘รู้
เฉพาะตน’ ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอน เจริญสติตามที่เรียนรู้มาอย่างถูกต ้องตรงทาง
หากเจริญสติแล้วสติเจริญขึ้น ใจนิ่งขึ้น รู้สึกว่ากายใจไม่เที่ยง กายใจไม่ใช่เราชัดขึ้น
เรือ่ ยๆ ความปรารถนาทางเพศลดลงเรือ่ ยๆ ก็ให้ด ไู ปครับว า่ ช าติน จี้ ะบรรลุธ รรมได้ไหม
คำตอบทฟี่ อ้ งออกมาจากกายใจตวั เองนนั่ แหละ ทีย่ นื อ ยูข่ า้ งความจริง และไม่อ าจ
เปลี่ยนข้างไปตามความคิดหรือความเชื่อส่วนตัวข องใคร

ดังตฤณ
สารบัญ 

บางทีป าฏิหาริย์น นั้ ก ม็ าพร้อมกบั เด็กห นุม่ นสิ ยั แปลกแยก โดดเดีย่ ว ไร้ครอบครัว
ผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้อย่างโกซุงซุก ซึ่งเคยเอาชนะแชมป์นักม วยอย่างกังแ ตวุกมาแล้ว
คาพลิ ขอให้เด็กห นุม่ ค นนสี้ อนวชิ าการตอ่ สูใ้ ห้ เขายอมลดอตั ตาตวั เองยอมรบั เด็ก
รุ่นลูกเป็นอาจารย์ โกซุงซุกยอมรับ และทำการฝึกฝนเขาอย่างหนักชนิดไม่มีปราณี
จนคาพิลสะบักส ะบอม เหนื่อยจนเกือบทนไม่ไหว หน้าตาฟกช้ำกลับบ้านทุกว ัน ถึง
อย่างนั้นเขากย็ อมอดทนเพื่อต ้องการท้าสกู้ ับกังแตวุกอย่างสมศักดิ์ศรี

52 ธรรมะใกล้ตัว

ธรรมะใกล้ตัว 25

รักแท้มีจริง
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บทที่ ๓ (ต่อ)
เลือกคนที่ใช่
ความสามารถในการทำเรื่องดีๆร่วมกัน
ที่จะเดินมาแล้วใช่เลยนั้นไม่มี มีแ ต่ทำอะไรร่วมกันก่อนแล้วค่อยใช่
รักแท้ไม่ได้ฝากไว้ที่กาย แค่เอากายมาผูกติดก ันมันจุดได้แ ต่ไฟราคะ ส่วนไฟแห่ง
รักต้องจุดขึ้นด้วยจิต
ขอให้จำไว้แม่นๆว่า รักแท้จะอยู่คู่กับจิตใจที่สว่างสดใส เต็มไปด้วยกำลังวังชา
และความเคลื่อนไหวที่ร่าเริง
จิตที่สว่างสดใสนั้น เป็นภาวะทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งเราเรียกกันมาช้านาน
ว่า ‘กุศลจิต’ กุศลจิตเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เกิดได้ดับได้ไม่ต่างจากเปลวเทียน เปลว
เทียนมีเหตุให้เกิด กุศลจิตก็มีเหตุให้เกิดเช่นกัน เปลวเทียนดับได้เมื่อหมดเหตุ กุศล
จิตก็ดับได้เมื่อหมดเหตุเช่นก ัน

ลูกผู้มีอิทธิพล ตำรวจไม่กล้าแตะ แจ้งความไปก็ไม่มีประโยชน์ เรียกร้องให้เขาและ
ครอบครัวมาขอโทษ ยอมรับผิดก็ไม่ได้
โกรธ...แค้น!
ชางคาพิลทำได้แค่นั้นจริง ๆ เขาเป็นแค่พนักงานบริษัทวัยกลางคนที่ขลาดเขลา
อ่อนแอ ต่อให้โกรธแค้นอ ย่างไร ก็ไม่ก ล้าเรียกรอ้ งความยตุ ธิ รรมให้ก บั ล กู ส าว เพราะ
โดนข่มขู่จากฝ่ายตรงข้ามว่าสามารถทำให้เขาตกงานได้
นั่น...ทำให้ดามี ลูกสาวไม่ยอมมองหน้า ไม่ยอมรับพ่ออย่างเขา
คาพลิ หาทางแก้แค้น ด้วยการพยายามดกั ท ำร้ายกงั แ ตวุก เด็กห นุม่ ล กู ผ มู้ อี ทิ ธิพล
คนนั้น แต่ด้วยความเป็นคนขลาด ใจไม่กล้าพอ ประกอบกับไม่มีความสามารถด้าน
การต่อสู้ จึงไม่สามารถกระทำสำเร็จ
เมื่ออยู่ท่ามกลางความมืดมน คาพิลมองเห็นแสงสว่างเส้นเดียวที่จะพาเขาออก
จากความมืดมิดแห่งชีวิตไร้ศักดิ์ศรีนี้ได้ นั่นคือ...ต้องท้าสู้กับกังแตวุกอย่างเปิดเผย
ท่ามกลางสายตาผู้คน สั่งสอนเด็กหนุ่มคนนั้นให้สำนึกถึงการกระทำชั่วของตัวเอง
แต่น จี่ ะเป็นการหวังส ูงไปหรือไม่ ในเมื่อเด็กห นุ่มค นนั้นเป็นถ ึงแ ชมป์มวยนักเรียน
ส่วนเขาแค่ชายกลางคน ทีส่ ภาพสังขารอ้วนเผละ ไม่มีกำลังเรี่ยวแรงใด...คงต้องหวัง
ปาฏิหาริย์อย่างเดียว

ภาวะทางธรรมชาติท ตี่ รงขา้ มกบั ก ศุ ลจติ ค อื ‘อกุศลจติ ’ อกุศลจติ ค อื จ ติ ท มี่ ดื ห ม่น
เกิดขึ้นด้วยเหตุ และดับเพราะหมดเหตุเช่นกัน รักแท้ไม่อาจยืนอยูบ่ นจิตที่มืดหม่น
ไร้เรี่ยวแรง และเต็มไปด้วยความหดหู่เฉื่อยชา
ทีเ่ ราพดู ก นั ในหนังสือเล่มน ที้ งั้ หมด ก็ม งุ่ ป ระเด็นท วี่ า่ ท ำอย่างไรจะสร้างเหตุให้เกิด
จิตที่สว่างสดใสร่วมกันร ะหว่างคุณและคนที่คุณรักนั่นเอง
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แง่คิดจากหนัง
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Fly, Daddy, Fly – ใจพ่อ
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

คุณค งเคยได้ยนิ ม านานวา่ ค แู่ ท้ท มี่ าพบและรกั ก นั ได้นนั้ ก็ด ว้ ยอำนาจบญ
ุ เก่าท เี่ คย
ทำรว่ มกนั มา หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงยอมรบั ความจริงดงั กล่าว แต่ยงั จะจาระไนให้เห็น
ด้วยว่าทำบุญแบบคู่รักเขาทำกันอ ย่างไร
ส่วนท้ายของบทนี้ เรามา ‘คัดค น’ กันด้วยความจริงที่ว่า คนที่ใช่ต้องพร้อมทำ
เรื่องดีๆร่วมกับคุณ
การทำอะไรดๆี ร ว่ มกนั ได้ต งั้ แต่ต น้ จะมคี ว ามหมายมากกว่าให้เกิดค วามประทับใจ
ในช่วงแรกคบ คือจะจุดชนวนความสุกใสสว่างให้กับจิตของกันและกันอีกด ้วย

ความบันเทิงร่วมกัน
เคยลองนั่งคิดดูดีๆไหมครับว่า ‘การอยู่ร่วมกัน’ คืออ ะไร?
ใจจริงน่ะ คนเราชอบความบนั เทิงค รับ มาอยูด่ ว้ ยกนั ก ห็ วังค วามบนั เทิงน นั่ แหละ
ไม่มีใครอยากอยู่กับคนแปลกหน้าเพราะปรารถนาภาระหนักหรอก
และความบันเทิงร่วมกันระหว่างชายหญิงที่ธรรมชาติให้มาล่อใจก็คือเซ็กซ์!
นี่แปลว่าเหตุผลง่ายๆของการหาคนแปลกหน้ามาอยู่ร่วมกัน คือคุณจะได้มีเซ็ก
ซ์กับเขาหรือเธอได้ทุกวันกระนั้นหรือ?
เอาละ่ ! มามองกนั ต ามจริงให้เห็นเป็นภ าพใหญ่ก นั เซ็กซ ไ์ ม่ใช่ส งิ่ เดียวทเี่ ราตอ้ งการ
หรอก ขนาดบางคู่แทบไม่มีเซ็กซ์กัน พวกเขายังมีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเจิดจรัสกันได้
เลย

คนเป็นพ อ่ จ ะรสู้ กึ อ ย่างไร เมือ่ ล กู ส าวถกู ร งั แก ทำร้ายโดยเด็กห นุม่ ท เี่ ป็นถ งึ น กั มวย
ระดับแชมป์ของโรงเรียน จนบาดเจ็บต ้องเข้าโรงพยาบาล แถมเด็กหนุ่มค นนั้นเป็นถ ึง
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มองอย่างนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าคนเราอยู่ร่วมกันไม่ใช่เพื่อเอาตัวมาอยู่ใกล้กัน แต่เพื่อ
‘ทำอะไรด้วยกัน’ ทว่าใ นทางปฏิบัตแิ ล้ว บางคนประพฤติต นราวกับเชื่อว ่าการอยู่
ร่วมกันคือการเอาตัวมาอยู่ใกล้ก ันต ามหน้าที่เฉยๆ
การอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงคือการทำความรู้จักตัวตนของกันและกัน ตัวตนของ
คนเรามีหลายแง่มุม และคุณจะไม่มีทางรู้จักแต่ละแง่มุมของคนรักผ่านการบอกเล่า
ว่าเขาหรือเธอทำอะไรเป็นบ้าง คุณต ้องเห็นกับตา ร่วมสนุกด ้วยกับต ัว จึงจะลงเอย
เป็นความ ‘รู้จักกันดี’ จริงๆ
เมื่อคนเรารู้จักกันดี ก็จะยอมรับได้ถูกว่าตรงไหนเข้ากันได้ ตรงไหนเข้ากันไม่ได้
และความรจู้ กั ก นั ด นี นั่ เอง ทำให้ต กลงกนั ถ กู ว า่ จ ะไม่ฝ นื ใจอยูก่ บั ต วั ต นดา้ นนี้ แต่เลือก
ไปอยู่กับอีกต ัวต นที่เข้ากันได้ของคนรัก
ตัวต นทเี่ ข้าก นั ได้ค อื อ ะไร? คือต วั ต นแบบเดียวกัน เช่น ถ้าค ณ
ุ เป็นน กั เทนนิสด ว้ ย
กัน ก็ย่อมไปสู่สนามเทนนิสเพื่อมีความสุขสนุกสนานกับการหวดแร็กเก็ตร่วมกันได้
แล้วน ั่นกจ็ ะทำให้ใจคุณนึกถึงและอยากเจอกันอีกเรื่อยๆ
ตัวตนที่เข้ากันไม่ได้คืออะไร? คือต ัวตนคนละแบบ หรือเป็นป ฏิปักษ์กัน เช่น ถ้า
คุณผ ชู้ ายชอบตกปลา แต่ค ณ
ุ ผ หู้ ญิงเกลียดการฆา่ ส ตั ว์ต ดั ช วี ติ อย่างนคี้ งเป็นท รี่ ำคาญ
ของกนั และกัน ไม่อ าจรว่ มกจิ กรรมเทือกนดี้ ว้ ยกนั ซึง่ ก ค็ งไม่ต อ้ งเดานะครับ ถ้าม ใี คร
เข้ามาในชีวิตแล้วท ำให้รู้สึกว ่าตัวตนของคุณเป็นสิ่งน่ารำคาญ คุณคงไม่อ ยากเจอเขา
หรือเธอบ่อยนัก

หากไม่จับไว้ยาจตุมธุอาจหายไปจากบาตรด้วยผลกรรม
พระโลสกติสสะฉันอิ่มว ันนั้นเพียงวันเดียวแล้วนิพพานในวันนั้นเอง
หากเทียบกันในเชิงปริมาณ ผลกรรมที่พระโลสกติสสะเถระได้ร ับนั้น
นับว่าทวีคูณเป็นอย่างมากกับการทำให้พระอรหันต์อ ดเพียงมื้อเดียว
แต่ตนต้องอดไปอีกหลายร้อยหลายพันชาติ
แต่กระนั้น ท่านก็มิได้จนใจในเคราะห์กรรมของตัวเอง
ยังสู้อุตส่าห์บำเพ็ญเพียรภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกอ งค์หนึ่ง
เช่นนี้จึงไม่น่าเสียดายที่ได้ชดใช้ผลกรรมมาจนถึงชาตินี้
ขณะที่หลายคนก็ยังคร่ำครวญกับชีวิตว ่าปราศจากความรุ่งเรืองจริงหนอ
ตั้งใจอะไรก็ยังไม่สมหวัง อยากได้อ ะไรก็หลุดมือไปเสียหมด
ลองนึกถึงอ รรถกถาเรื่องนี้ดูบ้างว่าคนไร้ลาภที่แท้จริงเป็นอย่างไร
ท่านยังขวนขวายไปในทางประเสริฐท ี่สุดคือเข้าถึงนิพพานได้
นับประสาอะไรกับคนที่ยังกินอิ่มนอนหลับ มีเรี่ยวแรงต่อสู้อีกยาวไกล
ลุกขึ้นสู้ใหม่ยังไม่สายค่ะ
สารบัญ 

เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ คุณก ็มองหาคนที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้มาก คือ
ไม่ใช่ทำทุกอย่างได้เหมือนกันหมดนะครับ แต่ขอให้ทำได้มากหน่อย การเลือกอยู่
กับค นทเี่ข้าขากับค ุณได้ใ นกิจกรรมหลากชนิด เป็นจ ุดเริ่มต ้นข องชีวิตค ทู่ มี่ สี สี ันไม่
ซ้ำซากจำเจ ส่วนการเลือกอยู่กับคนที่ทำอะไรร่วมกับค ุณได้ย าก หรือก ระทั่งช อบ
แต่กิจกรรมที่เป็นต รงข้ามกัน ย่อมเป็นลางบอกเหตุของชีวิตคู่ที่จะค่อยๆเหินห่าง
กันออกไปวันละคืบ วันละศอก
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ซึ่งอกุศลกรรมนี้เป็นผลของความริษยา ตั้งแต่อ ดีตชาติเมื่อหลายพันปีก่อน
ท่านเคยบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นภ ิกษุผู้ทรงศีล
วันหนึ่งพบพระเถระรูปหนึ่งท ี่เป็นพระอรหันต์เดินทางมาจากแดนไกล
พระโลสกติสสะไม่ทราบว่าพระรูปนสี้ ำเร็จสมณกิจแล้ว
ด้วยความเกรงว่าโยมอุปัฏฐากจะเลื่อมใสพระอาคันตุกะรูปใหม่มากกว่าตน
ด้วยความริษยาจึงแกล้งทำให้พระอาคันตุกะนั้นอดอาหารหนึ่งมื้อ
ฝ่ายพระอาคันตุกะซึ่งเป็นพระอรหันต์ หยั่งรูว้ ่าพ ระภิกษุผู้นี้มีความอิจฉาริษยาตน
จึงจากไปโดยมิได้ร่ำลา ครั้นโลสกติสสะเถระในชาตินั้นก ลับไปถึง
จะกลับต ัวกลับใจก็ไม่ทันเวลา ได้แต่น ั่งเสียใจคร่ำครวญว่า
ตนได้ล่วงเกินแ ก่พระอรหันต์ผ ู้ทรงธรรม
ผลกรรมนี้ส่งผลให้ท่านตกนรกหมกไหม้อยู่เป็นเวลาหลายแสนปี
เศษของผลกรรมยังนำให้ไปเกิดเป็นยักษ์ถึง ๕๐๐ ชาติ
ไม่เคยได้กินอาหารเต็มท้องสักวันเดียว (จนถึงวันจ ะตายจึงได้กินอ ิ่ม)
คือได้กินรกคนเต็มท้องอยู่วันห นึ่ง
ถัดจากเกิดเป็นยักษ์ก็ไปเกิดเป็นหมา ๕๐๐ ชาติ
แม้ในกาลที่เป็นหมานั้น ก็ได้ก ินรากเต็มท ้องวันเดียวเท่านั้น
ส่วนในกาลที่เหลือไม่เคยได้กินเต็มท้องเลย
ตลอดเวลาที่เป็นห มา ๕๐๐ ชาติแ ล้วม าเกิดเป็นคนที่ไม่เคยกินอิ่มเลย
พระสารีบุตรหยั่งรู้ถึงอดีตชาติของพระโลสกติสสะเถระ
ก็บังเกิดความสังเวชและเห็นใจ
ในวันหนึ่งเมื่อพระโลสกติสสะใกล้นิพพาน
พระสารีบุตรหยั่งรู้ว่าท่านจะนิพพานในวันน ั้น
จึงใช้คนนำอาหารไปให้ท่าน เพื่อจ ะได้ฉ ันอ าหารอิ่มก่อนนิพพาน
แต่ด้วยผลกรรมเก่าทำให้คนนำอาหารลืมเสียแล้วเททิ้ง
ต่อมาพระสารีบุตรนึกขึ้นได้ให้คนไปถามว่าฉันอ าหารหรือยัง
ท่านตอบว่าวันนี้ไม่ได้ฉ ันอ ะไร พระสารีบุตรจึงน ำยาจตุมธุไปให้ท่านฉัน
โดยพระสารีบุตรได้จับบาตรไว้ตลอดเวลาที่ท่านฉันอยู่
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ย้ำว า่ ส ำคัญแ ละจำเป็นค รับ อะไรกต็ ามทที่ ำได้ท งั้ ค ู่ เช่น เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ไป
วิ่งออกกำลัง ไปร้องคาราโอเกะ ไปฟิตเนส ไปเรียนทำขนม ไปเข้าคอร์สโยคะ ฯลฯ
ขอเพียงทำให้ร ่างกายและจิตใจสดชื่นเป็นด ที ั้งนั้น เพราะถือว่าส ามารถทำอะไรเป็น
สุขร่วมกันได้แล้ว
อย่างทเี่ กริน่ ไว้ก อ่ นนนั่ แหละ ร่างกายทเี่ คลือ่ นไหว และจติ ใจทแี่ ช่มชืน่ เป็นส งิ่ ท รี่ กั 
แท้ชอบ โดยเฉพาะถ้าร ่างกายและจิตใจดังกล่าวได้ม าจากการทำกิจกรรมร่วมกัน
ถ้าไม่ม กี ิจกรรมใดทที่ ำร่วมกันได้เลย ก็อ ย่าเลือกมาเป็นค เู่ด็ดขาด เพราะแปลว่า
ในสว่ นลกึ ข องพวกคณ
ุ ไม่ได้ต อ้ งการอยูร่ ว่ มกนั แ ม้แต่น อ้ ย ถึงขนาดสร้างขอ้ อ้างวา่ 
ทำอะไรง่ายๆด้วยกันไม่ได้เลยสักเรื่องเดียว!

ศักยภาพในการทำบุญร่วมกัน
กิจกรรมทดี่ ที สี่ ดุ ในโลกมนุษย์ค อื ก ารทำบุญ เพราะการทำบุญด ว้ ยความเลือ่ มใส
บริสุทธิ์ คือการเพิ่มความสุขให้แก่จิตโดยตรง
จิตท มี่ คี ว ามสขุ จ ากบญ
ุ จะมคี ว ามรนื่ เริงเหมือนเข้าร ว่ มงานฉลองทนี่ า่ เพลินใจยนิ ดี
แต่ที่ดีกว่านั้นคือมีสติรู้ดีรู้ชั่ว เห็นอะไรๆตามจริงได้ถนัดชัดเจน
หมายความว่ายิ่งฐานของบุญหนาแน่นขึ้นเท่าไร โอกาสที่ใจจะเป็นทุกข์ และ
โอกาสจะทำอะไรพลั้งพลาด ก็ยิ่งน ้อยลงเท่านั้น
ผลอันมหัศจรรย์ของบุญที่เห็นได้ทันตามีอยู่ เช่น หากทำบุญด้วยความมีปีติสุข
ต่อให้เป็นค นโง่ท บึ ก จ็ ะรสู้ กึ เหมือนฉลาดขนึ้ ช วั่ ข ณะ หรือต อ่ ให้ก ำลังเศร้าจ ดั แ ทบอยาก
ฆ่าตัวตาย ก็จะกลับรู้สึกดีขึ้นอย่างประหลาดจนอยากมีชีวิตต่อ ราวมนต์สาปของสิ่ง
ชั่วร้ายคลายลงพักหนึ่ง กล่าวได้อีกอ ย่างว่าจิตที่มีคุณภาพนั่นแหละ คือผ ลอันเป็น
ปัจจุบันแห่งบุญ
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ทีพ่ เิ ศษสำหรับน กั เลือกคกู่ ค็ อื บุญเป็นเครือ่ งชไี้ ด้ว า่ พ อจะไปกนั ได้ไหม ถ้าท ำบุญ
ด้วยกนั แ ล้วเป็นส ขุ ท งั้ ค กู่ เ็ รียก ‘ไปกนั ได้’ แต่ถ า้ ท ำบุญด ว้ ยกนั แ ล้วฝ า่ ยใดฝา่ ยหนึง่ 
เป็นทุกข์ หรือเป็นทุกข์ท ั้งสองฝ่าย ก็ควรจะเข้าข่าย ‘ทางใครทางมัน’
ฉะนัน้ อาศัยก ารทำบุญร ว่ มกนั น แี่ หละ เป็นห นึง่ ในเครือ่ งมือเลือกคู่ คบใครอยูก่ ใ็ ห้
ชักชวนไปทำบุญด ว้ ยกนั บ อ่ ยๆ ทีไ่ หนอย่างไรกไ็ ด้ อาจเป็นร มิ ค ลองใกล้บ า้ นเพือ่ ป ล่อย
นกปล่อยปลา อาจเป็นสถานสงเคราะห์ผ ู้ด้อยโอกาสเพื่อท ำให้พวกเขามีเสื้อผ้าดีๆใช้
สักชุด หรืออาจเป็นว ัดท ี่มีพระดีเพื่อนำของจำเป็นในการดำรงชีพไปถวายพวกท่าน
ถ้าทำครบวงจร ทั้งสงเคราะห์ส ัตว์ ทั้งให้ค วามอนุเคราะห์คนยากไร้ กับท ั้งถวาย
ทานแด่ส งฆ์ อย่างนไี้ ม่ก คี่ รัง้ ก จ็ ะรผู้ ลแล้วค รับ หากพวกคณ
ุ เป็นค บู่ ญ
ุ ก นั ม า บุญใ หม่
จะเป็นตัวอย่างให้เข้าใจว่าการจะอยู่กับใครสักค นอย่างมีความรัก มีความสุข มีค
วามเข้าใจ ก็ต้องด้วยการร่วมกันทำอะไรดีๆทำนองนี้ และไม่ควรน้อยไปกว่านี้
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการทำบุญเป็นสิ่งมีอาถรรพณ์ หากเคยร่วมบุญกันไว้มาก
กว่าร่วมบาป บุญเก่าจะพยายามรักษาเส้นทางเดิมของตนไว้ โดยช่วยสนับสนุนให้
รู้สึกด ี ตลอดจนขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งมวลในวันท ำบุญออกไป เมื่อท ำบุญได้สำเร็จ
ตามความตั้งใจ จึงบังเกิดความเบิกบานร่วมกันเต็มที่ เป็นก ำลังใจให้รู้สึกว่าสามารถ
ร่วมทำอะไรดีๆด้วยกันต่อได้อีก
แต่หากพวกคุณเป็นคเู่วรกันม าก่อน บาปเก่าจ ะตัดหน้า มาเป็นม ารขวางไม่ให้
ได้ทำบุญกันอย่างราบรื่น โดยอาจแทรกแซงด้วยสารพัดวิธที ี่นึกไม่ถึง และไม่ทัน
เตรียมตั้งตัวรับได้ถูก เช่น อยูด่ ีๆก ็แกล้งด ลใจให้หงุดหงิดง้องแง้งใส่กันจนรุ่มร้อน
ไปหมด บั่นทอนความเชื่อมั่นว่าจะอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่กี่ครั้งคุณจะนึกเข็ด
ขยาดไม่อยากทำบุญด้วยกันอีก หรือห นักกว่านั้นบางคอู่ าจนึกรังเกียจกันและกัน
ไปเลย
ทีร่ งั เกียจกเ็ พราะความรสู้ กึ แ ย่ๆทีเ่ กิดข นึ้ ร ะหว่างเส้นทางทำบุญ จะปรากฏเสมือน
ร่องรอยน่าเกลียดบนผ้าขาว หรือร อยแผลเป็นบ นหน้าผากสะอาด ย่อมน่ารังเกียจ
กว่าป กติ เพราะถกู ข บั ให้เห็นเด่นช ดั เหลือเกิน ตรงนถี้ า้ ค ดิ ใ นทางดกี ค็ อื บ ญ
ุ ใ หม่ช ว่ ย
สงเคราะห์พ วกคุณ โดยการส่งสัญญาณเตือนให้รีบถอยเสียก ่อนจะสายเกินกว่านี้
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สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

คนไร้ลาภ

โดย วิลาศินี

ห่างหายไปทำภาระกิจของตัวเองเสียนาน
วันนี้วิลาศินีมีนิทานชาดกมาฝากค่ะ เป็นเรื่องย่อจากอรรถกถา
ชื่อว่า โลสกชาดก (อ่านว่า โล สะ กะ ชาดก) เป็นเรื่องว่าด้วยคนที่ต้องเศร้าโศก
จั่วหัวเรื่องก็ชวนเศร้าเสียแล้ว แต่อยากให้ลองอ่านกันดูเสียก่อน
มีเรื่องสอนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
มีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์รูปหนึ่งโลสกติสสะ
ตอนท่านถือปฏิสนธิในครรภ์มารดา บิดามารดาก็ได้รับทุกข์แสนสาหัส
บ้านของท่านเกิดไฟไหม้จนสิ้นเนื้อประดาตัว
แต่พวกท่านก็อดทนเลี้ยงดูจนโลสกเติบใหญ่รู้ความ
เมื่อเดินไปไหนมาไหนได้ก็ถูกทอดทิ้งเป็นขอทานอยู่ข้างถนน
วันหนึ่งพระสารีบุตรเถระมาเห็นเข้าก็สงสาร
พระสารีบุตรได้หยั่งรู้ว่าเด็กคนนี้เคยสั่งสมบารมีธรรมมาในชาติปางก่อน
จึงได้นำตัวมาวัดแล้วให้บวชเป็นสามเณร
ต่อมาท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุชื่อโลสกตสิ สะ
ภายหลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์
จะมีใครเชื่อหรือไม่ว่า พระโลสกตสิ สะเถระ
ตั้งแต่ท่านเกิดมาจนกระทั่งบรรลุอรหัตผล
ไม่เคยกินอิ่มแม้สักวันหนึ่งเลย
ทั้งนี้เพราะเวลาที่ท่านบิณฑบาตอยู่
เมื่อคนใส่บาตรท่านแล้วอาหารหายไปเองก็มี
หรือแม้จะมีอาหารอยู่พียงเล็กน้อย
แต่คนอื่นก ลับเห็นอาหารอยู่เต็มบาตร เลยไม่ถวายอีกก็มี
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ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เราจำเป็นต้องแก้ไขอยู่แล้ว
ซึ่งเราบังคับไม่ได้ และบางครั้งก ็เลือกไม่ได้ด ้วย
แต่เราจะแก้ปัญหานั้นด ้วยจิตที่เป็นทุกข์
หรือไม่เป็นทุกข์ ตรงนี้สามารถเลือกได้
เพราะทุกคนเกิดมาเพื่อท ี่จะไม่ต้องเป็นทุกข์
อย่าไปเอาความทุกข์มาครองไว้ในจิตใจเรา
ให้ความยุติธรรมแก่จิตใจเราบ้าง

�

สรุปคือน่าสนับสนุนให้คู่ที่กำลังเริ่มๆดูใจกัน ไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆ ยิ่งเริ่มทำ
กันได้เร็วขึ้นเท่าไรก็ยิ่งรู้ดำรู้แดงเร็วขึ้นเท่านั้น ย้ำว่าต้องหลายครั้งนะครับ ดูก ันครั้ง
เดียวไม่พอ คู่ที่ ‘ทำบุญขึ้น’ จะมีจิตสว่างสดใสไปด้วยกันยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ปูพ ื้นยืนของ
รักแท้ให้เป็นปึกแผ่นขึ้นทุกทีครับ

ท้ายบท

จาก “จิตส ดใสแม้กายพิการ”
โดย อาจารย์ก ำพล ทองบุญน ุ่ม
สรรหามาฝากโดย แค้ท

Reality doesn’t bite, rather our perception of reality bites.
ความจริงไม่ทำให้เราเจ็บปวด
มุมมองของเราต่อความจริงนั้นต่างหากที่ทำให้เราเจ็บปวด
โดย แอนโธนี เจ ดิแอนเจโล
สรรหามาฝากโดย วิมุตฺติยา
สารบัญ 
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หวังวา่ บทนี้คงลบความคดิ เดิมๆ ที่วา่ คู่แท้หมายถงึ คนทตี่ รงตามสเปค เจอปบุ๊ ทกุ 
อย่างลงตัวปั๊บไปหมด ตรงข้ามคนที่คุณหมายมั่นปั้นมือว่าต้องเอาให้ได้ แท้จริงอาจ
เข้ามาเพื่อเล่นเกมจองเวรกันต่อเท่านั้น
เมื่อคุณมีเสน่ห์และเจอคนที่ใช่ ก็แทบประกันได้ตายตัวว่าความรักอยู่ที่นั่นแล้ว
โจทย์สำคัญข้อต่อไปคือพอความรักอยู่ในมือ คุณจะรักษาไว้ไม่ให้หลุดหายไปได้
อย่างไร

ดังตฤณ
สารบัญ 
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ข่าวน่ากลุ้ม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เฮ้อ! – เศรษฐีแค่ ๔๐๐ คน มีเงินร วมกันค ิดเป็นเงินไทยได้ ๕๓ ล้านล้านบาท
หรือ ๖ เท่าตัวของมูลค่าสินค้าและบริการในไทยทั้งประเทศประจำปี ๒๕๕๐ ที่
มีอ ยู่แค่ ๘.๕ ล้านล้านบาท!

คำคมชวนคิด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

“บุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมด้วยเหตุเพียงที่พูดมาก
ส่วนผู้ใดฟังธรรมแม้น้อยแล้ว
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมด้วยนามกาย [และ] ไม่ป ระมาทธรรม
ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรม”

ว่ากันว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ครองโลก แต่ความจริงก็คือบนโลกใบนี้ มีมนุษย์
เพียงไม่กี่คนที่กุมชะตาชีวิตมนุษย์อื่นๆไว้ และยิ่งน้อยเท่าน้อยที่รู้จักรสชาติของการ
เป็นผู้ ‘ครองโลก’ กันจริงๆ
ในอดีตนั้น ความหมายของการครองโลกคืออำนาจปกครองประเทศ
หลายๆประเทศ สัง่ เป็นส งั่ ต ายได้ต ามใจชอบ และวธิ กี ารกค็ อื น ำกองทัพท หารไปรกุ ราน
ผู้ที่ยังไม่สวามิภักดิ์ หรือไม่กป็ ราบปรามผกู้ ระด้างกระเดื่องให้กลับส ยบแทบเท้า
แต่ป จั จุบนั ความหมายของการครองโลกคอื อ ทิ ธิพลทมี่ ตี อ่ ป ระเทศหลายๆประเทศ
อาจพลิกชีวิตแ ละทิศทางของพลโลกได้ด ้วยกำลังค วามรู้ กำลังค วามสามารถ ตลอด
จนกำลังทรัพย์
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดท ี่สุดคือ บิลล์ เกตส์ ผู้ก่อตั้งบ ริษัทไมโครซอฟต์ หากคิดว ่า
เขาเป็นพระราชา พสกนิกรทั่วโลกต่างก็ต้องจ่ายเงินให้พระราชา ไม่ทางตรงก็ทาง
อ้อม เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ในอาณาจักรคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องถูกเนรเทศไปเป็น
คนป่าคนดอย

คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรคที่ ๑๙
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก
จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕
สืบค้นข ้อมูล จาก http://84000.org

ทำดีไม่ใช่เห็นทันตา
จะทันอย่างเดียวก็คือทันใจ
ใจที่มันเป็นสุข

�

โดย ดังตฤณ
สรรหามาฝากโดย กลางวัน
ที่มา http://larndham.net/index.php?showtopic=30567&st=977

�

ก่อนหน้าที่ บิลล์ เกตส์ และคณะจะทำซอฟต์แวร์ออกมา ชาวโลกเกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ไม่ร จู้ กั ค อมพิวเตอร์ นึกว า่ ม นั เป็นเครือ่ งจักรกลลำ้ ส มัยท มี่ แี ต่น กั ว ทิ ยาศาสตร์
ระดับโลกได้ใช้ แต่ดูวันนสี้ ิครับ คุณค นไหนบ้างที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์?
เริ่มต้นมันคือสินค้าที่ผู้ผลิตวางขายให้ตัดสินใจซื้อ ตัดสินใจเลือกใช้ แต่ลงเอย
พอคนใช้สินค้านั้นกันทั้งโลก สินค้าก็กลายเป็นอาวุธในการปกครอง น้อยคนจะมี
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สิทธิ์ใช้ชีวิตอยู่นอกเหนืออ าณาจักรของไมโครซอฟต์ ไม่ว่า บิลล์ เกตส์ และขุนนาง
ในอาณาจักรไมโครซอฟต์จะคิดอะไรขึ้นม า พวกเราจะต้องคิดตามนั้น และมีชีวิตอยู่
ในกรอบนั้นๆ

http://www.botany.hawaii.edu/FACULTY/
CARR/images/cas_jav_mid.jpg

ด้วยวิถีทางที่ไมโครซอฟต์ปูไว้ ปัจจุบันเกิดช่องทางสร้างอาณาจักรย่อยๆขึ้น
มากมาย ถ้าบ ญ
ุ เก่าด พี อ บวกกบั ก รรมใหม่ท รี่ จู้ กั ช อ่ งทางทำมาหากินบ นอนิ เตอร์เน็ต
วันนี้คุณก็มีสิทธิเ์ป็นเศรษฐีร ะดับโลกได้ อย่างเช่นม หาเศรษฐีอ ายุน ้อยที่สุดป ีนี้ ได้แก่
มาร์ก ซักเคอเบิร์ก วัย ๒๔ ปี ผู้ก่อตั้ง ‘เฟซบุ๊ก’ (Facebook) ซึ่งเป็นเครือข่าย
ชุมชนออนไลน์สุดฮิต มีทรัพย์สินรวม ๑,๕๐๐ ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยได้
ราวห้าหมื่นล้านบาท (และจะเพิ่มขึ้นกว่านอี้ ีกถ้าเอาเฟซบุ๊กเข้าตลาด)
เครือข่ายเฟซบุ๊กคือไอเดียของซักเคอเบิร์ก และอยู่ในการดูแลควบคุมของ
ซักเคอเบิร์ก ผู้คนไม่รู้กี่ล้านที่เข้าไปใช้บริการก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ
ซักเคอเบิร์ก หรือพูดง่ายๆว่าอยู่ในการปกครองของซักเคอเบิร์กแบบอ้อมๆ

ดอกชัยพฤกษ์
๏ ชัยเอ๋ยชัยพฤกษ์
ชนะอื่นหมื่นแสนใดในชีวี

ชวนตรองตรึกความหมายในนามนี้
เทียบเท่าที่ชนะกิเลสเหตุมืดมน

การชิงชัยเพื่อชัยยิ่งใหญ่นัก
มอบรางวัลยิ่งใหญ่ให้แก่ตน

เพื่อหาญหักสงสารนี้หนีให้พ้น
คือสิ้นวนวัฏนั้นนิรันดร์เอย

�

สำหรับสืบค้นคำศัพท์
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แล้วนี่คือความผิดของใคร? หากมองแบบคอมมิวนิสต์ นี่คือความอยุติธรรมของ
ระบบ ทางแก้ค ือค นควรใช้ช ีวิตแ บบแบ่งปัน ไม่ม ใีครได้ค รอบครองสมบัตสิ ่วนตัว ซึ่ง
เมื่อพยายามทำตามแนวคิดในอุดมคติ ก็พ บว่าเรื่องยิ่งเลวร้ายลง เพราะในที่สุดก็
ต้องหาผมู้ อี ำนาจปกครองมาจดั สรรปนั ส มบัติ กลายเป็นว า่ ใ ห้ส มบัตทิ งั้ หมดตกอยู่
ในมือผู้ปกครองเพียงไม่กี่คน!
อำนาจปกครองนับเป็นมนต์ดำชนิดหนึ่ง ใครถืออำนาจปกครองไว้ ก็มักลืมตัว
ลืมหน้าที่ และกระทั่งลืมมโนธรรม จากหน้าที่ผู้รับใช้ประชาชน มักกลายเป็นผ ู้กดขี่
ให้ประชาชนมารับใช้ตนกันเกือบทั้งสิ้น

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
และ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/

นีค่ อื ค วามจริงข องโลก เงินแ ละอำนาจปกครองสว่ นใหญ่ไปกระจุกอ ยูก่ บั ค นเพียง
ไม่กี่ร้อยคน ขณะที่คนอีกหกพันล้านอยู่ในฐานะรวยมาก รวยน้อย พอมีพอใช้ ไป
จนกระทั่งชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือมีไม่พอจะยาไส้

สารบัญ 
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แต่ห ากมองแบบพทุ ธ คุณจ ะหยุดว นุ่ วายใจ สัตว์โลกยอ่ มเป็นไปตามกรรม! ถ้าส ร้าง
เหตุให้รวย อย่างไรก็ต้องรวย และเหตุแ ห่งค วามรวยก็ต้องประกอบกันทั้งอดีตชาติท ี่
เคยให้ทานรักษาศีล กับปัจจุบันชาติที่ขยันและฉลาดขายในทางใดทางหนึ่ง

กวีธรรม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

ความจริงที่ปรากฏตลอดมา คือ น้อยเท่าน้อยที่มีสิทธิ์รวยมหาศาล ก็ดูด้วย
ตาเปล่าเถิดครับว่ามีสักกี่คนที่คงเส้นคงวาในการบริจาคทานและห้ามใจไม่ผิดศีลได้
ตลอดรอดฝัง่ เมือ่ ไม่ม กี ารสร้างดวงเศรษฐีเผือ่ ไว้ให้ช าติห น้า ต่อให้ช าติห น้าข ยันข นั แข็ง
แค่ไหน ก็ค งตอ้ งเวียนวนปะปนอยูก่ บั ค นสว่ นใหญ่ท พี่ อมีพอกิน หรือช กั หน้าไม่ถงึ หลัง
กันต่อไปครับ

http://admin.pha.nu.ac.th/plant_for_
primary_care/picture/stom/koon1.jpg

เฮ้อ! – คนไทยเป็นโรคซมึ เศร้าก นั ม ากขนึ้ แบบทเี่ จ้ากรมสถิตไิ ม่ก ล้าร ะบุว า่ ป จั จุบนั 
เป็นโรคเครียดเท่าไรกันแน่ ไหนจะพิษโลกร้อน ไหนจะพิษเศรษฐกิจ ไหนจะพิษ
การเมือง ราวกับท กุ ค นกำลังโดนอสุรกายพน่ พ ษิ ใ ส่ก ไ็ ม่ป าน แล้วน จี่ ะทำยงั ไงกันดี
มีชีวิตไปจนกว่าจะเป็นบ้าอ ย่างนั้นหรือ?
พวกเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตนเอง ที่เคยเชื่อว่า ‘รู้แค่นี้พอแล้ว’
หรือ ‘ทำได้แค่นี้เต็มที่แล้ว’ ยังค งเป็นความเชื่อท ี่ใช้ได้อยู่หรือไม่
เวลาปลอบกัน เราได้แต่พูดก ันติดปากว่า ‘ต้องทำใจ’ ทว่าการทำใจนั้น มีส ักกี่
วิธีที่ได้ผลจริง?
บางคนเลือกวิธีทำใจยอมรับงานที่หนักขึ้นห รือแตกต่างไปจากที่ถนัด เพื่อให้เกิด
รายได้เสริม
บางคนเลือกวิธีทำใจยอมรับว่าไม่เหมาะกับการมีลูกในช่วงนี้ (ซึ่งอาจหมายถึง
๒ ปี ๕ ปี หรือกระทั่ง ๑๐ ปี!) เพื่อไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายของเด็กเล็ก กับท ั้ง
เพื่อไม่ให้ลูกน ้อยต้องเกิดมาเจอภาวะขัดสน ชักหน้าไม่ถึงหลังข องพ่อแม่
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ดอกราชพฤกษ์
๏ ราชเอ๋ยราชพฤกษ์
เทิดเอกองค์มหากษัตรา

เตือนสำนึกให้รักชาติศาสนา
“รู้รักษ์สามัคคี” ย้ำนำชาติไทย

เหลืองอร่ามยามผลิดอกออกยลเห็น
มากประโยชน์สรรพคุณสมุนไพร

จับตาเย็นเปรียบธรรมส่องผ่องไสว
คือดอกไม้ประจำชาติพิลาสเอย

�
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การคิดเรื่องไม่ดีซ้ำ ๆ กันจะเชื่อมกับกรรมเดิมที่ผ่านมา เหมือนเราลอยอยู่ใน
อวกาศ อุกกาบาตก้อนหนึ่งลอยมา เราก็เอามือไปคว้าไว้ มันก็เลยหนัก เราต้อง
พยายามลอยอยู่ในอวกาศโดยไม่คว้าอะไร ทำหน้าทีด่ ูมันเฉย ๆ ว่าม ันผ่านมาสุดท้าย
มันก ผ็ ่านไป อย่าเผลอไปคว้าไว้ จะทุกข์ห นักถ ้าแ กะออกไม่เป็น หรือไม่เห็นว ่าต ัวเอง
คว้าไว้ อดีตมไีว้เป็นบ ทเรียนว่าอ ย่าทำอีก ไม่ใช่มีไว้ซ้ำเติมตัวเอง
สารบัญ 

บางคนเลือกวิธีทำใจยอมรับว่าค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาไม่รัดกุมพอ ต้องควบคุมให้
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้รายได้ไม่รั่วไหลเปลืองเปล่าม ากไปกว่าที่เป็นอยู่
บางคนเลือกวิธียอมรับว่าโลกเป็นอย่างนี้ ชีวิตเป็นอย่างนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความ
คาดหวัง ไม่ให้เกิดค วามยดึ ม นั่ ในอดีตอ นั ร งุ่ โรจน์ห รืออ นาคตอนั เรืองรอง อันเป็นเหตุ
ให้ทรมานใจ ทุรนทุรายเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
บางคนเลือกวิธี ‘ไม่ยอมรับ’ อะไรที่กำลังเป็นอยู่อีกต่อไป และเข้าสู่ทางออก
สุดท้าย คือเลือกที่จะฆ่าตัวตายไปเสียให้พ้นๆ
จุดรวมนะครับ มาลงที่ใจที่เดียว คุณจ ะเลือกวิธไีหนก็ตาม ถ้าไม่ท ำให้เกิดค วาม
หดหู่ เศร้าหมอง และจมอยู่กับความคิดมากไม่เลิก วิธีนั้นถูกต ้องเสมอ ใช้ได้จริง
เสมอ และเป็นเครื่องเพิ่มบารมี เป็นศ รีแก่ช ีวิตเสมอ!
บางคนเข้าใจว่าตนเองบำเพ็ญบารมีธรรมมามาก เมื่อเจอเข้ากับภาวะ
หน้าสิ่วหน้าขวานที่เป็นปรากฏการณ์มหาทุกข์มหาร้อนพร้อมกันทั่วโลกเข้าเช่นนี้ ก็
ทราบเลยว่าบารมีทางธรรมของตนมากพอหรือน้อยไป
ถ้าใจไม่ห ดหู่ ไม่เศร้าหมอง ไม่ค ดิ มาก ทัง้ ทีพ่ ายุก ำลังซ ดั ก ระหน่ำเหมือนจะเอาให้
ตาย นั่นแ ปลว่าใช้ได้ค รับ แต่ห ากเป็นต รงข้าม คุณย ังห ดหู่ ยังเศร้าหมอง ยังค ิดมาก
ทั้งที่เมฆดำเพิ่งตั้งเค้าทะมึนครึ้มขึ้นมาตรงหน้า ยังไม่กระหน่ำจริงด้วยซ้ำ อันนี้แปล
ว่าต้องใช้ความรู้ ใช้สติปัญญาแบบพุทธที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แล้ว
ไม่ฝึกไม่ได้นะครับ อย่ามัวแต่เสียเวลาบ่นกันทั้งวันเลย เสียงบ่นจะพลอยทำจิต
ให้มัวหมองหนักกว่าเดิมเปล่าๆ
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เฮ้อ! – คดีค รูล ว่ งละเมิดเด็กอ อื้ ทัง้ ท ำร้ายรา่ งกาย ล่วงละเมิดท างเพศ และขม่ ขืน
ครูที่ทำผิดจริงและถูกให้ออก มักหันไปสมัครสอนโรงเรียนเอกชน และโรงเรียน
เอกชนก็ไม่ค่อยจะตรวจสอบประวัติให้ดีเสียด ้วย!
จริงๆแล้วว กิ ฤตศรัทธาในฐานะของคณ
ุ ค รูไม่ได้เกิดข นึ้ เฉพาะในเมืองไทย เมืองนอก
เองกม็ ีปัญหาน่าปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันเช่นกัน
อย่างที่หนังสือพิมพ์เดอะซันเพิ่งรายงานข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้ ก็ปรากฏว่ามีครูสาว
วัยยี่สิบต้นๆ รูปร่างหน้าตาก็จัดว่าสะสวย แต่นึกครึ้มหรือคิดเพี้ยนอย่างไรไม่ทราบ
ผ่าเข้าไปเล่นเกมกับเด็กๆในงานเลี้ยงระหว่างภาคเรียน ประมาณว่าใครแพ้ต้องพูด
ความจริงหรือทำตามคำท้า ซึ่งก็ปรากฏว่าค รูสาวคงจะแพ้อีท่าไหน เด็กๆก็เรียกร้อง
ให้ครูเต้นรูดเสา ซึ่งหมายถึงต้องเปลื้องผ้าชั้นนอกออกให้เหมือนสาวบาร์รูดเสา
เธอบ้าจีพ้ อทีจ่ ะทำ! แล้วก ็เป็นข ่าวเกรียวกราวระดับโลกทีเดียว เพราะบรรดาครู
และผปู้ กครองเรียกรอ้ งให้ค รูใหญ่ไล่เธอออก แต่ค รูใหญ่ก ลับล งโทษเพียงตกั เตือน และ
ให้ความเห็นว่าเธอไม่ได้โชว์อะไรมากไปกว่าชุดที่คุณจะเห็นใส่กันต ามชายหาด!
ตามหลักแล้ว การประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้ให้กับเด็กๆนี่นะครับ ต้อง
มีความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่ง คือ ตนเป็นฝ่ายอยู่เหนือกว่าเด็ก เพราะเด็กต้องรับฟัง
รับคำสั่ง ตลอดจนรับภาระต่างๆ ตามแต่ครูจ ะเห็นควร ถ้าเด็กค นไหนคิดห ือ ออก
นอกลู่นอกทาง ก็ม ีสิทธิ์สอบตกหรือเรียนไม่จ บได้
แต่เท่าที่ผมเห็นด ้วยตาเปล่า และรับฟังมาด้วยแก้วหู ก็พบว่าครูในสมัยนี้ขาดจิต
วิญญาณความเป็นค รูก นั ต งั้ แต่อ ยูใ่ นมงุ้ กล่าวคอื เห็นว ชิ าความรเู้ ป็นเครือ่ งมือห ารายได้
เสริม ถึงขนาดทวี่ ่าถ้าไม่เรียนพิเศษ ก็ไม่ม ีทางรแู้ นวข้อสอบ หรือกระทั่งไปสอบแข่ง
เข้าสถาบันอื่นก็แพ้เขา พูดง ่ายๆคือก ั๊กความรใู้นห้องเอาไว้ เพื่อเอาไปขายให้กับเด็ก
ที่จะมาติวเข้มกับต นเท่านั้น
พอแนวคดิ ก กั๊ ค วามรกู้ ลายเป็นจ ดุ ยืนข องครูย คุ ใหม่ ฐานะครูโดยภาพรวมกเ็ หมือน
ถูกลดระดับลงมาเป็น ‘นักข ายความร’ู้ ไป
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ต้องเสียใจกบั ค ำพดู ใคร ก็ย อมรบั ไปซอื่ ๆ ว่าก รรมฉนั เอง พอใจไม่โทษคนอนื่ ว า่ ท ำไม
เขาถึงว่าเรา หรือเมื่อไหร่มันจะหมดสักที สุดท้ายมันก็จะหายไปเอง
และบอกเธอไปอีกว่า ตอนนี้เธอก็กำลังเสวยกรรมเรื่องคำพูดอยู่เหมือนกันคือ
อาการคิดซ้ำ ๆ ตอกย้ำตัวเองแต่เรื่องแย่ ๆ ที่เคยพลาดมา ไม่ให้อภัยแม้กระทั่ง
ความผิดตัวเอง ก็เป็นผลของกรรมเรื่องคำพูดเหมือนกัน เธอกเ็ห็นสภาวะการซ้ำเติม
ตัวเองจริง ๆ
ตอนนั้นจิตใจเธอหลุดออกมาจากอาการหนัก ๆ ตึง ๆ ทันที จิตที่เสวยภพนรก
ทางใจ หลุดออกมาเป็นอิสระมีความสุข จนเธอพูดออกมาหลังจากที่จิตใจเธอหลุด
ออกมาว่า พี่หายปวดหัวแล้วค่ะ จิตใจมันโล่งเบาสบายมาก ๆ
ได้แนะเพิ่มเติมให้เธอว่า ให้ถือศีลห้าเพื่อจะได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่
เบียดเบียนคนอนื่ ไม่ใช่ถ อื ศีลห า้ ไปเพือ่ ล บความผดิ ท ผี่ า่ นมา ส่วนเรือ่ งของการทำทาน
ก็ให้คิดว่า ทำไปก็เพื่อเกื้อกูลศาสนาพุทธให้อยู่ต่อไปได้ย าวนาน ทำทานกับเด็กหรือ
คนที่ดอ้ ยกว่าเพือ่ ให้เขาได้มีโอกาสมีชวี ติ ที่ดีขนึ้ ไม่ใช่เพือ่ ไถ่บาปกบั ความผดิ ที่ผา่ นมา
หรือคิดว่าเพื่อจะให้กรรมไม่ดีที่ทำมาไม่ให้ผล
ภาวนาไปเพือ่ ให้เข้าถึงค วามจริงว า่ ร่างกายไม่ใช่เรา จิตใจไม่ใช่เรา ทุกสิง่ ทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลงไปตลอด ไม่ใช่เพื่อให้ได้ความสงบ ให้ได้ความสุข เพราะสุขเดี๋ยวมันก็
ทุกข์ สงบเดี๋ยวมันก ฟ็ ุ้งซ่าน ถ้าต ั้งใจภาวนาเพื่อให้ได้ความสุข เวลาเกิดค วามทุกข์ข ึ้น
มาจะรับไม่ได้ จะรู้สึกจิตตกมาก เธอเคยได้ฟังซีดีหลวงพ่อปราโมทย์มา เลยแนะนำ
ให้ฟังต่อไปเรื่อย ๆ
ก่อนเธอจะออกไปได้สะกิดให้เธอเห็นว่า ขณะนี้จิตใจเธอกำลังมีความสุข ซึ่งมัน
แตกต่างกับจิตตอนก่อนหน้านี้มาก ๆ ถามเธอว่าเห็นไหมคะ เธอบอกว่าเห็น อาการ
ที่จิตม ีคว ามสุขแ บบนี้ คือสวรรค์ในใจ ตายไปตอนนี้พี่กไ็ปสุคติ แต่เมื่อห ้าน าทีก ่อนที่
จิตหนัก ๆ เป็นทุกข์เมื่อกี้ คือนรกในใจ ถ้าต้องตายไปในตอนนั้น ตกนรกพอดี เธอ
หัวเราะออกมาอย่างสดใสและเห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ เธอกลับบ้านพร้อม
กับความเข้าใจ
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เธอเห็นอ าการกลัวบ าปให้ผ ลเป็น เพราะเธอเริ่มด จู ิตม าระดับห นึ่ง แนะนำเธอว่า
อย่าไปกลัวส งิ่ ท เี่ คยทำผดิ ไว้ในอดีตจ ะมาให้ผ ลมากจนเกินไป ความกลัวท เี่ กิดข นึ้ ในใจ
นั้นเกิดจากการกลัวตัวเองได้รับความทุกข์ สงสารตัวเองที่จะต้องมาใช้กรรม ก็เลย
ทำให้เวลาทำบุญหรือภาวนา เกิดความอยากที่จะเอาผลของการทำบุญหรือภาวนา
นั้นไปลบกรรมหรือความผิดในอดีต ซึ่งกบ็ อกเธอไปว่า เป็นไปไม่ได้นะ ที่จะเอาบุญ
ไปลบบาป
เลยยกเรื่ององคุลิมาลมาให้เขาฟังอีกค รั้งห นึ่งว่า ท่านฆ่าคนมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
คน พออีกวันท่านยังบรรลุธรรมได้ ไม่ใช่ว่าความผิดที่ฆ่าสัตว์จะมาเป็นอุปสรรคไม่
ให้บรรลุธรรม ซึ่งองคุลิมาลท่านอาจจะมีบุญเก่ามาก่อน แต่พวกเราก็สามารถสร้าง
กรรมดีขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกัน
ตอนนกี้ รรมกย็ งั ไม่ให้ผ ลทำให้ร า่ งกายพตี่ อ้ งเป็นอ ะไรไปสกั ห น่อย จะกลัวไปทำไม
การคดิ ซ ำ้ ๆ ว่าต วั เองได้ฆ า่ ส ตั ว์ ได้พ ดู จ าไม่ด ี ทำนสิ ยั ไม่ด ไี ว้ เป็นการคดิ ซ ำ้ ๆ ทีท่ ำให้
จิตต กต่ำล ง ทำให้จ ิตเป็นท ุกข์เศร้าหมอง รู้สึกผ ิดจ นมากเกินไป เหมือนกับการสั่งสม
นรกไว้ในใจ จิตใจเธอสะดุ้งนิดหนึ่งในจังหวะนี้ เธอคงคิดตามได้เพราะสภาวจิตเธอ
ทุกข์เหมือนตกนรกจริง ๆ

เมื่อจ ิตวิญญาณความเป็นครูถูกลดชั้น พอมาประกอบเข้ากับการเสพสื่ออนาจาร
รวมทั้งข่าวฉาวในแวดวงครูบ ่อยเข้า ก็เหมือนกลายเป็นหลุมดำที่มีพลังดึงดูด ลากจูง
ให้บรรดาครูเห็นผิดเป็นชอบ ตามกันมาเป็นพรวน โดยแทบไม่มีพลังมโนธรรมแห่ง
ความเป็นครูเข้ามาช่วยฉุดดึงไว้บ้าง
งานคัดตัวหรือตรวจสอบประวัติก่อนเป็นครู คงไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนแล้วครับ
คนใกล้ตวั ค ณ
ุ น แี่ หละ ถ้าเขาบอกวา่ จ ะเรียนครู หรือส อบบรรจุ หรืออ ยากสอนโรงเรียน
เอกชนที่ไหน ถ้าเห็นว่าเขาไม่มีแววอยากสอน แต่ไปสอนเพราะไม่รู้จะทำอะไรดีกว่า
นั้น ก็ต้องช่วยกันทักท้วง เพราะคนที่ไม่ถนัดสอน ไม่อยากสอน แต่ดันทุรังจ ะไป
สอนนั้น ส่อแ ววว่าจะไม่ใช่ครูมาตั้งแต่เริ่มแล้ว และอาจทำอะไรที่เหลือเชื่อว ่าครู
จะทำนับไม่ถ้วน
ก็คนไม่ใช่ครูนี่ครับ จะให้รักษาจรรยาครูได้อย่างไร?

ดังตฤณ
สารบัญ 

บอกเธอต่อไปอีกว่าสำนึกผิดแค่ครั้งเดียวก็พอ คราวหน้าให้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่
ทำผิดอีก ความรู้สึกผ ิดกับล ูกที่ผ่านไป ก็ให้ไปทำบุญก ับเด็ก ๆ จนใจตัวเองเกิดค วาม
สบายใจ เธอถามวา่ ท กุ วันนีท้ ำบุญจ ะอทุ ศิ ส ว่ นกศุ ลให้พ วกเขาตลอด แนะนำไปวา่ จ ติ ใจ
ของเธอไม่แ ข็งแรงพอทีจ่ ะทำแบบนี้ เพราะมนั จ ะตอกยำ้ ค วามรสู้ กึ ผ ดิ ม ากเกินไป ทำให้
รู้สึกว ่าบาป เศร้าหมองอยู่ทุกวัน ไม่ต ้องอุทิศส ่วนกุศลให้ แต่ให้ทำความดีกับเด็กจ น
เกิดความสบายใจไม่ติดค้างก็พอ จะเป็นการวิ่งหนีก รรมเรื่องนอี้ อกมาได้
ส่วนกรรมเรือ่ งคำพดู ท ที่ ำร้ายคนอนื่ ให้ต อ้ งเสียใจกใ็ ห้ต งั้ ใจใหม่ต อ่ หน้าพ ระวา่ จะ
ไม่พ ดู ต อนโมโห ไม่พ ดู เสียดแทง กระแนะกระแหน ตอกยำ้ ค นอนื่ ให้เจ็บปวดอกี อะไร
ที่เคยผิดมาลูกขอสำนึกผิด
แนะนำเธออกี ว า่ ถ า้ ห ากปฏิบตั ธิ รรมให้ต รงทางไปเรือ่ ย ๆ เวลากรรมให้ผ ลจะเสียใจ
แค่น าทีเดียวมนั ก ห็ าย ถ้าย งั ท ำไม่ได้ ก็ให้ค อ่ ย ๆ สอนใจให้ย อมรบั ได้ง า่ ย ๆ ว่า เวลาที่
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ไดอารี่หมอดู

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๕๖
โดย หมอพีร์

อากาศช่วงนี้กำลังหนาวเย็นเลย ดูแลร่างกายให้อบอุ่นกันหน่อยนะคะ ลูกชาย
พีร์เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเองค่ะ เป็นปอดอักเสบ ปกติก็เป็นภูมิแพ้เรื้อรังพอ
เจออากาศเย็นเลยแย่เลย คนไหนที่เป็นหวัดต้องรีบร ักษาให้ห ายสนิทนะคะ เดี๋ยวจะ
มีโรคแทรกซ้อนอกี เดี๋ยวนีโ้รคยงิ่ ดอื้ ยามากขนึ้ เรื่อย ๆ การที่มีโรครกั ษาหายยาก ๆ นี่
เป็นส ่วนหนึ่งข องการที่มนุษย์เรามีจิตใจที่ซับซ้อนในการทำบาป เชื้อโรคพัฒนาความ
รุนแรงตามจิตใจที่มีความซับซ้อนในการทำบาปของมนุษย์
นอกจากจติ ใจมนุษย์เป็นทมี่ าทไี่ ปของบาปแล้ว จิตใจมนุษย์ย งั เป็นทมี่ าของความ
สุขทุกข์ เพราะสุขเสวยกันทใี่จ เห็นได้ในปัจจุบนั ไม่ต้องรอชาติห น้า จิตข องมนุษย์ถ า้ 
ยังไม่ถ กู ฝ กึ จะคอ่ นข้างซบั ซ้อนยงุ่ เหยิง ยิง่ พ วกเราเรียนหนังสือม ามาก ศึกษาสงิ่ ต า่ ง ๆ
รอบตัวมาก แทนที่จะฉลาดขึ้นในเรื่องของจิตใจ แต่กลับนำความยุ่งเหยิงซ ับซ้อนมา
ให้จิตใจมากมาย สุดท้ายก็พันก ันหาทางออกไม่เจอจึงเกิดทุกข์
สัปดาห์น มี้ พี คี่ นหนึง่ อ ายุป ระมาณสามสบิ ต น้ ๆ มาดดู ว งกบั เพือ่ น บอกวา่ ค ณ
ุ ห มอ
ที่โรงพยาบาลแนะนำมา พีร์มองหน้าเธอแล้วร ู้สึกสงสาร เพราะจิตใจมแี ต่ความทุกข์
ความเครียดความกดดันท ั้งนั้น
ตอนนั้นย ังไม่ได้ส ังเกตละเอียดเท่าไหร่ว่า ความทุกข์ท างใจของเธอมันเกิดม าจาก
อะไร เลยค่อย ๆ คุยเรื่องทั่ว ๆ ไปให้เธอเกิดความสบายใจก่อน แต่เธอก็ไม่ห าย เริ่ม
คำนวณดวงออกมา อย่างทรี่ สู้ กึ เลยคะ่ ดวงเธอตกมรณะในชว่ งนพี้ อดี บอกเธอวา่ ป นี ี้
ต้องอดทนหน่อยนะคะ จิตใจอาจจะต้องเสวยทุกข์เหมือนนรกบนดิน เธอพยักหน้า
ตอบรับ บอกออกมาว่าก ำลังทุกข์ หลายคนฟังอาจจะตกใจว่ามรณะต้องแปลว่าตาย
แน่ ๆ ซึ่งมรณะนั้นไม่ได้หมายความว่าตายอย่างเดียว มรณะในที่นี้มีความหมายอีก
อย่างหนึ่งคือ ความทุกข์
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สำรวจความทุกข์จากในดวงทีละจุด ดวงเรื่องงานดีมากไม่ตกอับเลย เรื่องเพื่อน
ไม่เป็นไร เรื่องเงินมีเข้ามาตลอดไม่ลำบาก สามีไม่นอกใจ ทีบ่ ้านสงบสุข พยายาม
ค้นไปเรื่อย ๆ ก็ยังไม่เจอ
เลยสังเกตไปข้างในใจเธอแทน เจอประเด็นหนึ่งคือ ความทุกข์ทเี่กิดจากจิตใจที่
สับสนไม่เข้าใจ และปรุงแ ต่งค วามทกุ ข์ให้ต วั เอง จิตใจเกิดอ าการกลัวว า่ บ าปทที่ ำมาใน
ชาติน จี้ ะตามมาให้ผ ล พะวงกบั ก รรมเก่าท เี่ คยทำมามาก ๆ ว่าจ ะตามมาให้ค วามทุกข์
ความทรมานกับเธอ
อาการกลัวกรรมมาก ๆ ทำให้เธอไปปฏิบัติธรรม ถือศีลห้า หรือทำทานต่าง ๆ
เพื่อท จี่ ะเอาบุญไปลบล้างความผิดท เี่ธอทำมาในอดีต เพื่อให้บ าปทำอะไรตัวเองไม่ได้
นอกจากนี้เธอมีใจปรารถนาความหลุดพ้นไม่อยากเกิดใหม่เลยตั้งใจปฏิบัติธรรม แต่
ยังกลัวอีกว่าการภาวนาไม่ก้าวหน้าไปไม่ถึงธรรมแน่ ๆ เพราะพลาดพลั้งไปทำกรรม
หนักไว้
กรรมทตี่ ดิ ตัวเธอมามแี รง ๆ อยูส่ องอย่าง อย่างแรกคอื ต อนกอ่ นหน้าน เี้ ธอเป็นค น
ใจร้อนปากร้าย ชอบพดู ให้ค นอนื่ เสียใจ น้อยเนือ้ ต่ำใจ และตอกยำ้ ค วามผดิ ข องคนอนื่ 
เสมอ ๆ และอย่างที่สองคือเธอพลาดพลั้งฆ่ามนุษย์ไปสองคนซึ่งคือลูกของเธอเอง
จิตใจเธอมีแต่สภาวะการกลัวผลของกรรมที่ทำมาทั้งสองอย่างนี้ มีผลให้เธอ
เครียด ฟุ้งซ่าน ทุกข์หนัก ยิ่งมีโอกาสได้ฟังคำสอนของครูบ าอาจารย์ทดี่ ี ๆ ได้อ ่าน
หนังสือธรรมะประเภทกฎแห่งกรรม ทำให้ร ู้เรื่องบุญบาปมากขึ้น เธอยิ่งเครียดหนัก
ขึ้นไปใหญ่
เกิดส ภาวะกดดันต วั เองจนตอ้ งไปหาหมอ ปัญหาทตี่ ามมาคอื ก ารเจ็บป่วย มีอ าการ
ปวดหัวตลอดเวลา หนักหัว มึนหัว เธอยังบ ่นให้ฟังว่า เธอปวดหัวมาก ๆ ไม่ร ู้ว่าเป็น
อะไร จึงบอกเธอไปว่าเธอกลัวบาปให้ผลมากเกินไป เธอเห็นจิตตัวเองตรงนั้นพอดี
เลยเข้าใจได้
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