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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
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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
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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
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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

สวัสดีค่ะ
ฮ้า... ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เหนื่อยแทบแย่ค่ะ
เพราะอยู่ ๆ ก็ลุกขึ้นมาจัดบ้านจัดห้องเสียใหม่ ให้ “๕ ส.” กว่าเดิม
(ไม่ใช่ ส. สกปรก โสมม สะสม สุมสุม ฯลฯ อะไรแบบนั้นนะคะ ^^”)
จัดไปจัดมา รื้อไปรื้อมา ก็พบว่ามีของหลายชิ้นเหลือเกินค่ะ ที่นานมาแล้วเคยคิดว่า
เอาน่า เก็บไว้ก่อน คงได้ใช้มันอีกวันข้างหน้า หรือเห็นว่ามันยังมีคุณค่าทางจิตใจ
แล้วก็ทุกทีค่ะ เอาเข้าจริง หลายครั้งก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่า มีมันอยู่ในบ้านด้วยหรือนี่
ของเก่า ๆ หลายอย่าง ก็แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
เครื่องพิมพ์ดีด... เมื่อคอมพิวเตอร์มาแทนที่ อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็หมดหน้าที่ไปโดยปริยาย
ขิม... เปิดมาเห็นมันนอนนิ่งจนกระเป๋าเปื่อย ก็เหนื่อยใจแกมขำตัวเองตอนเด็ก ๆ
ที่รบเร้าพ่อกับแม่ให้ซื้อให้เหลือเกิน ด้วยอิทธิพลของอังศุมาลินในยุคกวาง กมลชนก : )
รื้อไป จัดไป ก็ยังไปเจอเอากรุสมบัติสมัยวัยเยาว์ในตู้อีกมากมาย...
สมุดสะสมแสตมป์ สมุดสะสมเหรียญกษาปณ์เล็กใหญ่ จากหลากหลายประเทศ
เสื้อนักเรียนสีขาวอมเหลือง ที่มีลายมือเพื่อน ๆ เขียนคำอำลาเปรอะเปื้อนไปทั้งตัว
สมุดเฟรนด์ชิปตั้งแต่สมัยประถม ที่คั่นหนังสือหลากหลายรูปแบบที่สะสมไว้
จดหมายสมัยเขียนเพ็นเฟรนด์ ไดอารี่เป็นเล่ม ๆ ที่ต้องมีล็อกด้วยถึงจะดูขลัง : )
ไม่นับเหรียญเงินเหรียญทองของเก๊ ที่ได้มาตอนชนะกีฬาสี แล้วภูมิใจเก็บไว้เสียนาน
กับปีกกล้าหาญตอนเข้าค่ายกระโดดหอ ฯลฯ สารพัดที่จะเก็บสะสมไว้จริง ๆ เลยค่ะ
เวลาผ่านไปเนิ่นนาน... กลับมามองอีกที
ความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว
ของเก็บสะสมเหล่านี้ แท้จริงก็คือวัสดุธรรมดา ๆ
ที่เราสมมติให้ค่ากับมัน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้นเอง
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ร่วมส่งบทความ

วัสดุขึ้นรูปเป็นเหรียญพลาสติกกลม ๆ สีแบบนี้ เขาก็สมมติให้เรียกว่า เหรียญทอง
คล้องให้ใครก็สมมติกันว่า คนนี้เป็นเลิศ ใครได้ไปก็เกาะเกี่ยวกับความภูมิใจอยู่ชั่วครู่
ลายมือบนเสื้อนักเรียนที่เพื่อนร่วมชั้นเคยเขียนบอกว่ารักกันนัก รักกันหนา
ในความเป็นจริง ความรู้สึกนานาชนิดก็อยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงไปเสมอเช่นกัน
ของบางอย่าง เราก็เก็บมันไว้ราวกับว่า “ความสุข” เป็นสิ่งที่เก็บใส่ตู้ไว้ได้อย่างนั้น
ของบางอย่าง เราก็ทิ้งมันไปนานแล้ว เพราะมันไม่ได้ให้ความสุขอะไรแก่เราอีกต่อไป
วันนี้ หยิบของหลาย ๆ ชิ้น เอาไปทิ้งบ้าง เอาไปให้คนที่อยากได้บ้าง เอาไปบริจาคบ้าง
และแค่สละมันออกไปเสียบ้าง ก็ช่วยให้ห้องโล่งว่างขึ้นอีกเป็นกอง
ยังโชคดีนะคะ ที่ของพวกนี้ แค่รื้อ แค่เก็บกวาด
แค่หยิบมันออกไปทิ้ง ห้องหับก็สะอาดน่าอยู่ได้ไม่ยากนัก
แต่คงเป็นธรรมดาที่คนเรามักจะคุ้นชินอยู่แต่กับการมองออกไปข้างนอก
ทั้งที่จริงแล้ว เราต่างคนต่างสะสมอะไรพอกพูนอยู่ในใจกันมามากมายตลอดชีวิต
บางคนไม่เคยเลยที่จะเก็บกวาดขยะ สละความรู้สึกด้านมืดออกไปจากใจ
บางคนนานเท่าใด ก็ไม่เคยแม้แต่จะย้อนมา “เห็น” ความรกในใจนั้นสักครั้งเดียว
ใครเคยทำเราโกรธ ใครเคยทิ้งเราไป ใครเคยทำเราเจ็บช้ำน้ำใจ
ผ่านไปกี่ปี ความรู้สึกปักจิตปักใจนี้ ก็ยังคงเก็บกักอยู่ใต้พรมอย่างนั้นไม่หายไปไหน
วันดีคืนดีเปิดไปเจอเข้า ก็ฟุ้งมาทำให้เราสำลัก แล้วก็ได้แต่เก็บกักมันไว้อย่างนั้นต่อไป
มีคนเคยพูดเปรียบเปรยไว้ไม่ต่างกันว่า...
น้ำที่ขังอยู่ ไม่ไหล ย่อมเน่าเหม็น ฉันใด
จิตที่เก็บกักความรู้สึกต่าง ๆ ไว้ ไม่ปล่อยไป
ย่อมทุกข์ใจ ฉันนั้น
ทั้ง ๆ ที่จิตใจก็ไม่ได้มีรูปพรรณสัณฐานให้จับต้องมองเห็น
แต่กลับเป็นแหล่งสะสมชั้นดี ที่พอกพูนความโลภ โกรธ หลง ไว้เป็นตัวตนจนหนาทึบ

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

[3] อนาถบิณฑิก ชื่อมหาอุบาสกคนสำคัญในสมัยพุทธกาล เป็นเศรษฐีอยู่ที่เมืองสาวัตถี
เป็นผมู้ ีศรัทธาแรงกล้า สร้างวัดพระเชตวันถวายแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์และยังได้
สงเคราะห์คนยาก ไร้อ นาถาอย่างมากมายเป็นประจำ จึงได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิก ซึ่งแปล
ว่า ผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา
[4] อริยมรรค ข้อปฏิบัติให้ถ ึงความดับทุกข์ มีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ)
สัมมาสังกัปปะ(ดำริช อบ) สัมมาวาจา(เจรจาชอบ)สัมมากัมมันตะ(ทำการชอบ)
สัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ(เพียรชอบ) สัมมาสติ(ระลึกชอบ)
สัมมาสมาธิ(ตั้งจิตมั่นชอบ)

(...อ่านตอนต่อไปในฉบับหน้า)
สารบัญ 

นับแต่แรกเกิดมาเป็นตัวตนจนถึงวันนี้ เรามีแต่สะสมความเห็นผิดกันโดยไม่รู้ตัวว่า
นี่เป็นเรา นั่นของเรา นี่ก็เป็นเรา โน่นก็ของเรา มากขึ้นเรื่อย ๆ โตวันโตคืนอยู่ทุกวินาที
คนที่อยากมีบ้านสวยงามน่าอยู่ ลองดูเถอะค่ะ เขาก็จะเลือกจัดเก็บไว้แต่ของดีมีคุณค่า
สิ่งใดรก สิ่งใดเลอะ ไม่สวยงาม ไม่มีประโยชน์ เขาก็เก็บกวาดเอาออกไปทิ้งสม่ำเสมอ
และพยายามไม่เอาสิ่งที่เป็นขยะเข้ามาเก็บไว้ในบ้าน
เช่นเดียวกัน ใครปรารถนาเรือนชีวิตที่สว่างและสะอาดขึ้น
ก็เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการให้ทาน เป็นการสละส่วนเกินที่รกรุงรังออกไปจากใจ
และรักษาศีลไว้ ไม่โกยขยะอันเป็นความมืดเข้ามาสะสมไว้ในเรือน
เราอาจเริ่มต้นด้วยการสละความตระหนี่ถี่เหนียวใกล้ ๆ ตัว
สละความหวงแหนในของของตน สละความขึ้งเคียดพยาบาทกับคนรอบข้าง
อาจเริ่มจากการให้ทรัพย์เป็นทาน บริจาคข้าวของที่ไม่ใช้แล้วให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์
สละแรงกายแรงใจช่วยงานกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทน มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อ
บริจาคเลือดเนื้อหรืออวัยวะ ให้ธรรมะเป็นทาน หรือแม้แต่ให้ทานด้วยการ “อภัย” ฯลฯ
และเมื่อเรารักษาศีล ๕ จนเป็นปกติของชีวิตประจำวัน
ไม่ทำร้ายชีวิตผู้อื่น ไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน ไม่ผิดลูกเขาเมียใคร
ไม่นิยมโกหกพกลม และไม่สั่งสมการร่ำสุราจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
ใจที่หม่นหมองมืดมัว และชีวิตที่อยู่ไม่เป็นสุขจากการไล่ล่าแห่งวิบากกรรม
ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น เพียงเท่านี้ เรือนชีวิตของเราก็สะอาดโล่งเป็นสุขขึ้นมากมายแล้ว
แต่นั่นเอง การมีเรือน คือกายคือใจนี้
ก็ยังเป็นภาระให้ต้อง “แบก” อยู่ร่ำไป
หลายคนตั้งหน้าตั้งตาทำเรือนให้เป็นสีขาว
คิดว่าการตั้งมั่นอยู่กับความดี เป็นเป้าหมายที่น่าปรารถนาที่สุดแล้ว
จริงอยู่ บ้านที่สวยงามย่อมน่าอยู่ แต่มีอะไรในธรรมชาติบ้างเล่า ที่เป็นอย่างใจได้เสมอไป
การ “เป็น” คนดี ก็ยังคงต้องทุกข์แบบคนดี
เรือนขาว ๆ สวย ๆ ของเรามีฝุ่นมาจับ มีคนกวาดขยะมาใส่หน้าบ้าน ก็รำคาญใจ
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เผลอไปหน่อยเดียว มีเศษขยะพลัดเข้ามาในบ้าน ก็ไม่ชอบใจ
ผ่านร้อนผ่านหนาวจนเรือนเราเก่าไป ผุพัง ไม่งามดังเดิม ก็ดิ้นรน เป็นความทุกข์ใจอีก
ความสุขที่เบาสบายยิ่งกว่า ยังมีอยู่
นั่นคือการไม่ต้องแบกเรือนนี้ไว้อีกเลย แม้มีก็เหมือนไม่มี
พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จัก “ทุกข์” ที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้น
ทุกข์ ไม่ใช่แค่เรื่อง เป็นหนี้ สอบตก อกหัก รักสลาย เป็นโรคร้าย ตายจากกัน
อย่างที่เรารู้จักกันทั่ว ๆ ไปแค่นั้น
แต่ในอีกมุมหนึ่งที่ลึกซึ้งถึงที่สุด พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยค่ะว่า
กายใจ โดยตัวมันเองนั่นแหละ คือทุกข์
จะมีความอยาก ความยึดมั่นหรือไม่ก็ตาม
กายนี้ใจนี้ก็เป็นทุกข์โดยตัวมันเองอยู่แล้ว
นอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น นอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดดับไป
ถ้าใครอ่านแล้ว ก็ยังไม่เห็นรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเลย ก็ไม่น่าแปลกใจหรอกค่ะ
เพราะเราสั่งสมความเห็นผิดชนิดติดคราบฝังลึกแบบตรงข้ามกันมานานนับอนันตชาติ
แต่สิ่งที่เราควรรู้ก็คือ ความสุขชนิดที่เป็นอิสระจากทุกข์ทุกชนิดอย่างถาวรนั้น
มีอยู่จริง ไม่ใช่เรื่องหลอกเด็ก และไม่ใช่ของไกลเกินเอื้อม แม้สำหรับคนยุคเรา
เมื่อไหร่ที่เรารู้จัก “ทุกข์” ได้จริง ๆ จนใจมันฉลาดพอที่จะไม่เอาทุกข์นั้นเองจริง ๆ แล้ว
วันนั้น ก็จะเหลือแต่ สภาวะที่เป็นทุกข์ แต่ไม่มีตัวผู้ทุกข์
คิดดูนะคะ ก็ในเมื่อไม่มีตัว “ผู้ทุกข์” เสียแล้ว
ความอยากที่จะให้ “ตัวของเรา” “ใจของเรา” เป็นสุข จะมาจากไหน
เมื่อวางได้หมด หมดความดิ้นรนที่จะวิ่งหาความสุข วิ่งหนีความทุกข์อีกต่อไป
แม้กายใจมีอยู่ ก็จะไม่มีอะไรให้หยิบฉวยขึ้นมาเป็นตัวตนของตนอีกเลยแม้แต่ขณะเดียว
ฟังดูเข้าใจยาก ๆ แต่เชื่อไหมคะว่า
แม้คุณผู้อ่านก็สามารถไปถึงจุดนั้นได้ และง่ายกว่าหาทางบินไปดวงจันทร์เสียอีก : )
พระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้ทางไว้ให้แล้วค่ะว่า เส้นทางไปสู่ความสุขชนิดนั้น
มีทางอยู่สายเดียว คือ การเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ เพราะกายใจของเรานั่นแหละ ตัวทุกข์

6 ธรรมะใกล้ตัว

ศรีรามเล่าพลางพินิจหญิงงามที่นั่งอยู่ไม่ห่าง ภาวิณีสนใจฟังอย่างซึมซับ ราวกับ
คนทมี่ ศี รัทธาในพระพทุ ธศาสนาอยูแ่ ล้วเป็นม นั่ คง ใจจงึ น อ้ มลงอภิวาทจากกน้ บึง้ ข อง
หัวใจเมื่อได้ฟังเนื้อความใดที่เกี่ยวข้อง กับพุทธประวัติ
“ไว้ให้เสร็จจ ากงานสงั คายนา ลองแวะไปนครราชคฤห์กอ่ นจะกลับส ขิ อรับ กระผม
จะพาไปเยี่ยมชมวิหารของจริงเสียเลย”
ศรีรามชวนชักทีเล่นทีจริง และคิดจะถามความเป็นมาของหญิงสาวให้ชัดเจนอีก
สักหน่อย ภาวิณีก็เอ่ยแทรกขัดจังหวะ
“นั่งคุยกันเสียเพลิน ไปดูพระอาการของเจ้าชายกันดีกว่านะเจ้าคะ หากหาย
ประชวรทันเวลา จะได้พากันไปกราบพระเถระทันก่อนเคลื่อนขบวน”
“ก็ได้ขอรับ”
ศรีรามลุกขึ้นเดินตามหญิงสาวอย่างค้างคาใจ ทางไปกระโจมของพระโอรสทอด
ไว้ห่างเพียงไม่กี่ก้าวย่าง แต่ทางที่จะเดินเคียงไปกับสตรีข้างหน้าคงมีแต่การเกื้อกูล
กันฉันท์พี่น้อง เพราะจุดมุ่งหมายของทั้งเขาและเธอต่างเป็นจุดหมายเดียวกัน คือ
มิได้มุ่งหวังจะแสวงหาคู่สร้างคู่สมในทางโลก หากแต่เป็นการมุ่งไปบนเส้นทางแห่ง
การปล่อยวางและหลุดพ้น…
หาใช่การร้อยรัดความผูกพันกับผ ู้ใดไว้เป็นภาระไม่!

�

[1] วิสาขา ชื่อม หาอุบาสิกาสำคัญในครั้งพุทธกาล มีลักษณะของเบญจกัลยาณี คือความ
เป็นหญิงงาม 5 อย่างคือ ผมงาม เนื้องาม(เหงือกและริมฝีปากแดงงาม) ฟันงาม ผิวงาม
วัยงาม(งามทุกวัย) แม้อยู่กลางลูกหลานกว่าห้าร ้อยคนก็แทบแยกไม่ถูกว่าคนไหนเป็นน าง
วิสาขา
[2] เจโตปริยญาณ ปรีชากำหนดรู้ใจผู้อื่นได้, รู้ใจผู้อื่นอ่านความคิดของเขาได้ เช่น รู้ว่า
เขากำลังคิดอะไรอยู่ ใจเขาเศร้าหมองหรือผ ่องใส เป็นต้น
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“เครือญ
 าติข องฉนั ม ไิ ด้ต ติ งิ ป ระการใด ต่างอนุโมทนาเสียอ กี ท ฉี่ นั ได้ม ารว่ มงานบญ
ุ 
และทำนุบำรุงพุทธศาสนา… พีศ่ รีร ามเป็นคนนครราชคฤห์แต่กำเนิดห รือเจ้าคะ”
เปลี่ยนเป็นฝ่ายตั้งคำถามเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นผู้ตอบ ศรีรามพยักหน้ารับ ภา
วิณีจึงเปิดบทสนทนาใหม่
“ดีจ ริง ฉันส นใจและใคร่ร มู้ านานเกีย่ วกบั ป ระวัตแิ ละความเป็นม าของวหิ ารเวฬุวนั 
ที่ ตั้งอยู่ในนครราชคฤห์ พีศ่ รีรามพอจะเล่าให้ฟ ังได้หรือไม่”
“ได้สิขอรับ เรื่องนี้กระผมถนัดทีเดียว”
ปลงใจเชื่อว่าอีกฝ่ายเป็นหญิงสาวชาวบ้านในป่าเขาลำเนาไพร คงมิค่อยได้ล่วงรู้
เหตุการณ์ของโลกภายนอก ศรีรามจึงเริ่มอธิบายอย่างชายแก่เล่านิทานให้เด็กน้อย
ฟังอย่างสนุกสนาน
“เวฬุวันวิหารก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ราชคฤห์เป็นราชธานีของแคว้น มคธ
เมื่อครั้งพระเจ้าพมิ พิสารเป็นผู้ครองนคร ทรงมคี วามเลื่อมใสและศรัทธามาตงั้ แต่เมื่อ
ครัง้ พ ระพุทธองค์ท รงเริม่ อ อก บรรพชาใหม่ๆและเสด็จผ ่านมายังน ครราชคฤห์พบกับ
พระเจ้าพิมพิสารที่ทูลขอพรไว้ ว่า หากพระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้ววันใดขอให้เสด็จ
มาโปรด…
ครัน้ เมือ่ พ ระศาสดาตรัสรูแ้ ละเผยแพร่พ ระศาสนา และได้ม าโปรดพระเจ้าพ มิ พิสาร
เมื่อได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคก็เกิดความศรัทธาพร้อมทั้งถวายสวนเวฬุวัน
สำหรับเป็นท พี่ กั ข องพระพุทธองค์แ ละพระภกิ ษุส งฆ์เวลาเสด็จผ า่ นเมืองราชคฤห์ เกิด
เป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนาในเวลานั้น
ที่นั่นเอง ได้เป็นท ี่ประชุมสันนิบาตครั้งแ รกของเหล่าพระสงฆ์ ๑๒๕๐ รูป ในคืน
มาฆะฤกษ์พระจันทร์เต็มดวง โดยพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า
และสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ความมหัศจรรย์ทั้งสี่อย่างเมื่อนำมารวมกันแล้วจึงเรียก
ว่าวันจาตุรงค สันนิบาต ก็มีที่มาจากเวฬุวันมหาวิหารนี่เอง”

ลองเปิดใจศึกษาเส้นทางนั้นดูเถิดค่ะ
แล้ววันหนึ่ง แม้ยังมีเรือนกาย เรือนใจ หายใจให้เห็น ๆ กันอยู่อย่างนี้
แต่เราก็จะไม่ต้องดิ้นรนเป็นสุขเป็นทุกข์ เพราะของสมมติหลอก ๆ ที่หลงยึดกันอีกแล้ว
เอ้า... แต่ก็ไม่ใช่ว่า พอคิดว่าจะไม่ยึดเรือนเป็นตัวเป็นตน
แล้วก็ไม่ต้องจัดบ้านจัดช่องกันนะคะ : )
เมื่อยังต้องอาศัยมันอยู่ ก็ควรต้องดูแลให้น่าอยู่ตามสมควร
ระหว่างที่คอยมีสติตามรู้ ตามดู สิ่งแปลกปลอมที่ผ่านมาเยือนเรือนของเราไปเรื่อย ๆ
ก็อย่าลืมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำทาน รักษาศีล สร้างกุศล สะสมบารมีไปเรื่อย ๆ ด้วย
เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราละความเป็นตัวตนได้ในที่สุดทั้งสิ้น
เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านมักกล่าวสอนนั่นล่ะค่ะว่า
จะไปให้ถึงฝั่งโน้น ก็ยังต้องอาศัยเรือนั่งไปก่อน
บุญกุศลที่สะสมไว้ดีย่อมเหมือนเรือที่ต่อไว้ดีแล้ว ไม่จม ไม่รั่ว
ต่อเมื่อไปถึงฝั่งที่สบายแล้ว เป็นอิสระไม่ทุกข์ไม่ร้อนอีกต่อไปแล้ว ค่อยสละเรือทิ้งไป
เมื่อยังลุ่ม ๆ ดอน ๆ กันอยู่อย่างนี้ ก็อย่าทิ้งกันเชียวนะคะ ทั้งทาน ศีล ภาวนา
ถึงเวลาฝนมาฟ้ามืด เรือใครเรือมัน ช่วยกันไม่ได้ด้วยนะคะ : )
อ้าว... ขึ้นด้วยเรื่องบ้าน ตอนจบทำไมพาคุณผู้อ่านนั่งเรือออกอ่าวไปเสียแล้วนะคะนี่ ; D
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เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ
มีใครกำลังเบื่องาน ประเภทงานก็หนัก เงินก็น้อย แถมหางานใหม่ก็ไม่เห็นหนทาง
กันบ้างไหมคะ คุณอิ่มใจ เธอผ่านมันมาแล้ว และตอนนี้ก็ได้งานใหม่ที่ดีไปแล้วเสียด้วย
ด้วยเคล็ด (ไม่) ลับบางอย่าง ที่เธอได้เขียนมาเล่าให้ฟังเป็นแรงบันดาลใจเผื่อแผ่กัน
กับเรื่อง หางานใหม่ใครว่ายาก ในคอลัมน์ “สัพเพเหระธรรม” ค่ะ
ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีใครเห็นหนุ่มสาวนักศึกษา
ขายธงสามเหลี่ยมที่เราคุ้นตากันทุก ๆ วันมหิดลของทุกปีบ้างไหมคะ
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คอลัมน์ “ของฝากจากหมอ” ฉบับนี้ คุณหมอ พิมพการัง
เขียนมาเล่าเรื่อง ๒๔ กันยายน จากมุมมองของแพทย์ในช่วงวันนั้นให้เราฟังบ้าง
อ่านไปก็ซึ้งใจไปกับสิ่งที่ธงเล็ก ๆ เหล่านั้นได้แลกเปลี่ยนกลับมา อย่างที่ไม่เคยรู้
อ่านแล้วอาจทำให้เราเห็นคุณค่าของการสละให้แม้เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้นนะคะ
ปิดท้าย คอลัมน์ “แง่คิดจากหนัง” คุณชลนิล จะพาเราไปดู
สุดยอดหนังแอ็คชั่น ทริลเลอร์ เรื่องหนึ่ง ประเภทแนวเฉือนคมเจ้าพ่อ
กับเรื่อง Jiang hu กอหวู่ – ลงจากหลังเสือ ที่จั่วหัวไว้ชวนติดตามว่า
“จะขึ้นหลังเสือไม่ใช่เรื่องง่าย การลงจากหลังเสือยากยิ่งกว่า”
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น อยากรู้ก็ตีตั๋วตามคุณชลนิลไปดูกันเลยค่ะ

�

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
มีหลายคนพลาดโอกาสไปฟังธรรม เมื่อวันที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ท่านได้เมตตาไปแสดงธรรมที่ บ้านอารีย์ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ที่ผ่านมา
ตอนนี้มีเสียงเทศน์ของท่านให้ดาวน์โหลดไปฟังกันได้แล้วนะคะ
วันนั้นท่านสอนได้น่าฟัง ชวนติดตาม และเข้าใจง่าย สำหรับทุกคนจริง ๆ ค่ะ
ดาวน์โหลดฟังกันได้ที่ http://www.wimutti.net/pramote/index.php#preach
(ตรงที่เขียนว่า วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑ มูลนิธิบ้านอารีย์)
และยังมีช่างภาพเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เบิกบานกันอีกรอบด้วย : )
ดูได้ที่นี่เลยค่ะ http://larndham.net/index.php?showtopic=32966&st=67
นอกจากนิตยสารของเราแล้ว ยังมีรายการวิทยุธรรมะในเครือเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ
ที่อยากมาแนะนำคุณผู้อ่านกันด้วยอีก ๒ รายการ เผื่อใครจะหมุนไปลองฟังกันดูค่ะ : )
รายการแรก “ธรรมะอารีย์” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ทางคลื่น AM 1251 KHz เปิดตัวด้วยช่วง “ปกิณกะธรรม”
ที่พูดคุยเรื่องธรรมะกันสบาย ๆ
ตามด้วยช่วง “พระธรรมเทศนา” ที่คัดสรรธรรมะเด็ด ๆ มาเปิดให้ฟังกันเต็มอิ่ม
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ภาวิณีออกมาเดินเล่นอยู่ในบริเวณที่พัก กำหนดสติไว้ที่เท้าเมื่อคราวก้าวย่าง
ระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในแต่ละก้าว จากหนักเป็นเบาและเหลือเพียงสักแต่รู้
ว่าม รี ่างกายหนึ่งเคลื่อนไหวและใจ หนึ่งน ้อมลงสสู่ มาธิข ั้นต ้น ก้าวเดินจ นสุดท างแล้ว
หันกายกลับ ช่วงที่เปลี่ยนอิริยาบถม่านตาจึงเปิดรับภาพบุรุษหนึ่งยืนพิงต้นไม้อยู่ใน
บริเวณใกล้ๆ จึงถอนออกจากการทำสมาธิแล้วเอ่ยถาม
“พี่ศรีรามคงมีธุระกับฉันกระมัง”
ศรีรามใจชื้นที่เธอจดจำชื่อของตนได้ นึกครึ้มอกครึ้มใจจนวางธุระที่นำมาไว้เสีย
ก่อนแล้วกล่าวทัก
“กระผมมาได้สักพัก แต่ไม่กล้าขัดจังหวะน้องหญิง หากต้องการอยู่ตามลำพัง
ต่อ ก็ยังรอได้ขอรับ”
กิริยาของชายหนุ่มนำความพึงใจมาให้อย่างน่าประหลาด ภาวิณีย้อนนึกไปถึง
ค่ำคืนที่ตนสลบซบอยู่กับอกเขาก็นึกขุ่นข้อง แต่ด้วยกระแสแห่งสมาธิทเี่จริญภาวนา
สม่ำเสมอเป็นเครื่องยึดเกาะ กับศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องกั้น น้อมกลับมาดูใจตนว่า
มิได้เจืออคติหรือมลทินอันใดจึงระบายยิ้มให้และเอ่ยตอบ ได้ด ้วยน้ำเสียงปรกติ
“ไม่แล้วจ้ะ บอกธุระของท่านมาดีกว่า”
“กระผมอยากทราบวา่ ท างเครือญ
 าติข องนอ้ งหญิงต ติ งิ ป ระการใดบา้ ง ทีท่ างนคร
ราชคฤห์ขอนำตวั ม าตดิ ตามขบวนเช่นน ี้ แต่ก อ่ นอนื่ ค งตอ้ งขอทราบนามของนอ้ งหญิง
ก่อน กระผมอดทนมาสองวันแล้ว ยังมิได้รู้”
ศรีร ามเอ่ยพ ลางจดั หาทนี่ งั่ แ ล้วเชือ้ เชิญให้ห ญิงส าวนงั่ ล งสนทนากนั อ ย่างเป็น มิตร
ภาวิณีนึกขำกับสำนวนของชาวมคธที่พยายามใช้คำแทนตัวเองอย่างสุภาพ คือคำว่า
‘กระผม’ แทนที่จะเป็น ‘ข้า’ อย่างที่ชาวสาวัตถีใช้กัน
“ฉันชื่อภาวิณี…”
เป็นความจริงส่วนเดียวที่สามารถบอกได้ นอกเหนือจากนั้นหากเอ่ยต่อก็จำเป็น
ต้องสร้างเรื่องโกหก จึงใช้วิธีกล่าวโดยอ้อม
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นวนิยายอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

รัก พ.ศ. ๑๐๐
โดย วิลาศินี

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

บทที่สิบ
อรุณรุ่งของวันใหม่ ณ ชายป่าระหว่างทางไปนครเวสาลี

และปิดท้ายด้วยช่วง “สนทนาถามตอบ” ซึ่งคุณผู้อ่านคุณผู้ฟังท่านไหน
มีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปถามกันสด ๆ ได้ด้วยนะคะ
ผู้ที่มาร่วมสนทนาก็เป็นกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ ที่จะมาช่วยแนะนำกันนั่นเองค่ะ
รายการที่สอง “ธรรมะคนเมือง” ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
ทางคลื่น FM 99.5 ดำเนินรายการโดย คุณโฆษกประจำศาลาลุงชินเจ้าเก่า
คุณ aston27 หรือคุณพิทยากร ลีลาภัทร์ รายการนี้ฟังง่าย ๆ
สำหรับคนเมืองโดยเฉพาะค่ะ
แล้วอีกสองสัปดาห์กลับมาพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

กลางชล
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ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: เวลาเพ่งม ันมีความสุขบ างครั้งน่ะครับ ก็เลยอยากเพ่ง
งงว่าท ำไมเพ่งแ ล้วมีความสุขครับ
ใช่สิ ใช่ การเพ่งคือการทำสมถะ
ถ้าเพ่งด้วยจิตใจทสี่ บาย จิตส งบ พอจิตสงบมีคว ามสุขขึ้นมาอีก
ต้องสบายๆ รู้ไปสบาย
บางคนไปรู้ความว่าง รูแ้ ล้วสบาย ก็เลยติดไง
เคยได้ยินคำว่าติดสมถะไหม
ไม่เห็นมีใครเคยได้ยินค ำว่าต ิดวิปัสสนา เคยได้ยินไหม มีแต่ติดสมถะ
เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออก แยกรูปแยกนามไป
การแยกรูปแยกนามนเี้ป็นจ ุดตั้งต้นของการเจริญปัญญา
คือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเลย
มันเป็นญาณตัวท ี่หนึ่งในโสฬสญาณ ญาณ ๑๖
ฟังแล้วเยอะ จริงๆ ไม่เยอะหรอก ตำราไปแจกแจงให้มันมากเกินจ ริงไป
ญาณมันเป็นกลุ่มๆ มันไม่ได้ว่าท ุกคนต้องผ่านทั้งหมดนี้
โสฬสญาณเริ่มจากนามรูปปริจเฉทญาณ ฟังช ื่อน่ากลัวนะ
แปลว่าการรู้จักจ ำแนกลักษณะของรูปและนาม
ต้องแยกสภาวะของรูปและนามออกจากกันได้
ไม่ใช่แยกลักษณะ แยกสภาวะของรูปและนามออกจากกันได้

บนหลังเสือ บัลลังก์กองไฟไม่มคี วามยิง่ ใหญ่ สง่างามอะไรเลย...มีแต่ความรุม่ ร้อน
หวาดระแวง และสุดปลายทางนั้น คือการต้อนรับผลของกรรมชั่ว...ที่เรียงราย
รอพร้อมสรรพ อย่างสมเหตุที่ได้กระทำมา...

รูปภาพประกอบจาก
•
•
•
•
•
•

http://www.v2d2u.com/template/action_cat_show_pro_image.php?pid=39766
http://www.beyondhollywood.com/jiang-hu-2004-movie-review/
http://www.asianmovieweb.com/en/reviews/jiang_hu.htm
http://www.kfccinema.com/reviews/drama/jianghu/jianghu.html
http://tehparadox.com/forum/f56/blood-brothers-jiang-hu-2004-%5Bcmovie%5D-6082/
http://www.lovehkfilm.com/reviews/jiang_hu_2004.htm

สารบัญ 

สภาวะของรูปนี้ อย่างรูปนี้หายใจอยู่นี่ นั่งอ ยู่นี่ใช่ไหม
รูปนี้เป็นสิ่งที่เป็นก้อนๆ ประกอบด้วยก้อนธาตุอ ะไรอย่างนี้นะ
ดิน น้ำ ไฟ ลม รูปนี้ถูกทำลายได้ด ้วยความร้อนความเย็น
แตกดับทำลายได้ เป็นของหยาบๆ

10 ธรรมะใกล้ตัว

ธรรมะใกล้ตัว 55

สุดท้ายเขาก็ยังพลาด...ฉลาดแค่ไหนก็ยังพลาด ไม่ว่าอย่างไรเสีย...กฎแห่งกรรม
ก็คือความจริงที่ใครก็หนีไม่พ้น...มือเขา เปื้อนเลือดมานานแล้ว ธุรกิจ สมบัติ อำนาจ
ความยิ่งใหญ่ที่เขามี มันได้มาจากคราบเลือด และเสียงสาปแช่งของผู้คน
น่าเสียดาย...ทั้งที่มีตัวอย่างให้เห็นขนาดนี้ อาเซ่งกับเพื่อน ก็ไม่ได้คิดสำนึก
คืนที่หลงเทียนเว่ยถูกรุมสังหาร พวกเขามาถึงช้าเกินไป...แต่นั่น ทำให้ทั้งสอง
รอดชีวิต...รอดชีวิต เพื่อกลับมาใช้ชีวิต เดินบนถนนสายบาปด้วยความเต็มใจ ยินดี
ตัวอย่างมีให้เห็นต่อหน้าแท้ ๆ วาระสุดท้ายของหลงเทียนเว่ยไม่ได้ช่วยให้
พวกเขาฉุกคิดสักนิด ว่าวงจรแห่งบาปเวรนี้มันร้ายกาจปานใด การลงจากหลังเสือ
บัลลังก์กองไฟมันแสนยากเย็น ต่อให้ฉลาดแค่ไหน เก่งเพียงใด ก็อาจโดนเสือแว้งกัด
ไฟแผดเผาได้...

วิธีลงจากหลังเสืออย่างง่ายดายที่สุดคือ...อย่าขึ้น!
รู้ว่าเส้นทางสายนี้มันลาดต่ำ พาลงอบาย...อย่าไป!
อย่าให้ความลุ่มหลง มัวเมาครอบงำ หลอกลวงว่าปลายทางสายชั่วร้าย ที่อาศัย
การเบียดเบียนผู้อื่นนั้น มันจะมีดินแดนมหาสมบัติให้เสพสุขรออยู่
ทำเหตุเช่นไร ผลย่อมเป็นเช่นนั้น...ไม่มีใครบิดเบือน
สำนึกได้ที่ปลายทางก็สายเสียแล้ว...แต่ก็ยังดีกว่าไม่สำนึก
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นามธรรมคือคนที่ไปรู้มันเข้า จิตใจเป็นตัวธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้
เวลาภาวนาเราก็ดูไป กายอยู่ส่วนนึง ใจอยู่ส่วนนึง
ถ้าจิตจะไปเกิด concentrate ลงไปรู้กายชัดก็ช่างมัน ไม่ห้ามมัน
จิตจะมา concentrate รูจ้ ิตชัดขึ้นมาก็ไม่ห้ามมัน
ไม่ใช่จงใจจะเอาอันหนึ่งไม่เอาอันหนึ่ง
จงใจเอาอันหนึ่งไม่เอาอันอื่นๆ ละก็ สมถะ
ทำไปแล้วก็ self มากขึ้นๆ นะ สมถะ
สมถะนี้ทำไปสุดขีดนี่ self จะจัดถึงขนาดประกาศว่า จิตนี้เป็นอ ัตตา
เพราะฉะนั้นพวกฤาษีชีไพรรู้สึกไหม เขาสอนกันนะ ให้เข้าฌานฝึกไป
พอเข้าฌานได้แล้วเวลาตายไป เขาจะสอนเลย
อัตตาของเขานี้จะไปรวมกับบรมอัตตา คืออ าตมันไปรวมกับปรมาตมัน
ไปอยู่กับพระเจ้า เชื่อม ั่นเลยว่ามีอัตตาแน่นอน เพราะอะไร เพราะบังคับตัวเองได้
เพราะฉะนั้นการทำสมถะนี้ ถ้าข าดสติปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันนะ ว่าเราทำไปเพื่อ
พักผ่อน คิดว่าทำสมถะแล้วเป็นทางแห่งความหลุดพ้นม ันจะเพิ่มอัตตาขึ้นมา
แต่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ให้รทู้ ุกข์ต่างหากล่ะ ให้รู้ทุกข์ ไม่ใช่ให้สงบ
สงบเป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องมือ พอจิตมันสงบแล้วก็ให้มันมารู้ทุกข์
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ทำความสงบนะ จิตใจต้องสงบต้องตั้งม ั่น ตรงนี้ทำสมถะ
แต่พอทำสมถะ จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วให้มารู้ทุกข์
ทิ้งการรู้กายรู้ใจไม่ได้ ไม่ใช่ให้ไปรู้ความว่างด้วย
เมื่อวานก็มีคนมาบอกหลวงพ่อว่าภาวนาดูความว่าง
ใช้ไม่ได้ ดูความว่าง
ใจก็ไปจงใจสร้างภพอันน ึงที่ว่างๆ แล้วก ็ไปอยู่ในภพอันน ั้น
อันนั้นไม่ได้พ้นทุกข์จริง
พระพุทธเจ้าใ ห้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้หนีทุกข์ ไปรู้ความว่างมันหนีทุกข์
รู้ทุกข์คืออะไร ทุกข์ท่านสอนชัดเลย
ทุกข์คือกายกับใจ ทุกข์คือรูปนาม ทุกข์คือขันธ์ ๕
รู้ทุกข์คือรู้ขันธ์ ๕ ต้องรู้ลงมาในกาย รู้ลงมาในใจ
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จะรู้กายอันเดียวได้ไหม รูไ้ม่ได้ ไม่มีใครรไู้ด้ห รอก กายอันเดียว
เพราะขณะที่มีสติอยู่ เดี๋ยวก็รกู้ าย เดี๋ยวก็รใู้จ
อย่างบางคนไปบอกว่าเริ่มต้นต ้องดูกายอันเดียว สั่งได้ไหม
ในความเป็นจริงสั่งไม่ได้ สติจะระลึกร ู้อะไรไม่มีใครห้ามได้เลย
ดังนั้นต้องระมัดระวัง บางทีคำสอนพวกนี้มันเคลื่อนจากที่พระพุทธเจ้าสอน
แต่ว่าครูบาอาจารย์บางท่าน ท่านลุยมาแบบนี้ไง
แต่เวลาลุยมา จิตท่านมันพลิกขึ้นมา ท่านมาเห็นใจมาเป็นค นรู้อยู่ เห็นรูป
ท่านก็นึกว่าท่านดูแต่กาย ความจริงจิตของท่านตั้งม ั่นเป็นผ ู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหาก
ท่านรู้ทั้งจิตทั้งก ายนั่นแหละ
แต่เวลาเอามาบรรยาย ท่านบอกว่าท ่านดูกาย ดูก าย
ไม่มีใครรู้กายอันเดียวหรอก ถ้าร กู้ ายอันเดียวกค็ ือเพ่งกาย
แต่เวลาบรรยายออกมานี่ ท่านจำทางไม่แม่น
ท่านคิดว่าเริ่มต้นท่านไปดกู ายล้วนๆ
เริ่มต้นจริงๆ ละนะ คือก ารสร้างจิตผู้รขู้ ึ้นมาก่อน
ทีท่ ่านทำสมาธิกัน ไม่ใช่เพื่อสงบอย่างเดียว
ตรงนี้คือเวลาผู้ปฏิบัติมาปฏิบัตินี่ ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากัน
มาภาวนาไปนึกว่าปฏิบัติเพื่อให้สงบก่อน
ความจริงวัตถุประสงค์แ ท้ๆ เลย เพื่อให้เกิดตัวผู้รขู้ ึ้นมา
เพื่อให้เกิดจ ิตผู้รู้ขึ้นม า
วัดป่าแต่ก่อนที่หลวงพ่อเข้าไป วัดไหนวัดนั้นเลย พูดแต่คำว่า ‘จิตผู้รู้’
เดี๋ยวนี้พูดไหม มีไหม ไม่มี คำว่าจ ิตผรู้ ู้มันหายไป ไม่ค่อยมีแล้ว
มีแต่นิมิตเข้าใจไหม รุ่นห ลังๆ มีแ ต่นิมิต คำว่าจ ิตผรู้ ู้ซึ่งเป็นข องสำคัญมากเลยหาย
ไป สมัยก่อนเข้าไปหาครูบ าอาจารย์ว ัดป ่า วัดไหนวัดนั้นเลย มีแต่คำว่าจิตผู้รู้
ต้องมีจิตผู้รู้ พอมีจิตผู้รู้แล้วม ารู้กายไว้
เช่น มารู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออก คอยรู้ไป
มีจิตตั้งมั่นเป็นผ ู้รู้ผู้ดู เห็นไหม ตรงกับปริยัตเิป๊ะเลย ถูกกับป ริยัติเป๊ะเลย
แล้วถ ามว่าขณะที่รู้กายนี้ รูเ้ฉพาะกายไหม ไม่ใช่
ถ้าจิตมันขยับเขยื้อนหนีไปก็รู้ทันมัน
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เพราะโมหะ ความลุ่มหลงในเงินตรา อำนาจ จึงทำให้หลายคนยอมเอาตัวเอง
เข้าไปสู่แวดวงแห่งการก่อเวร เช่นวงการมาเฟียแห่งนี้

หลายคนบอกว่าจำเป็นต้องทำ เพราะความจนบีบบังคับ สถานการณ์แวดล้อม
กดดัน...ไม่อาจไม่เลือกเส้นทางนี้ได้...แต่จะมีใครรู้หรือไม่ ยามเมื่อเราใจอ่อน ยอม
ลงให้กับกิเลส บาปกรรมอันร้ายแล้ว เส้นทางต่อไป ย่อมพาลาดต่ำลงเรื่อย ๆ
ยากที่จะตะกายกลับขึ้นมา...
เฉกเช่นเดียวกับหลงเทียนเว่ย!
เขามีสำนึกอยากกลับตัว รู้ว่าการล้างมือครั้งนี้ต้องมีลูกน้อง และหัวหน้ามาเฟีย
ระดับรอง ๆ ไม่พอใจ กระทั่งคนสนิทอย่าง “มือซ้าย” ก็อาจวางแผน “ล้ม”
เขาได้
หลงเทียนเว่ยจึงวางแผนเตรียมรับมืออย่างรัดกุม ทัง้ ขอความคุ้มครองจากตำรวจ
ใช้สมองพลิกแพลงสถานการณ์ วางหมากให้ทุกคนยอมศิโรราบอย่างแยบยล
เพราะหากจะลงจากหลังเสือได้ ก็ต้องทำให้เสือกลัว...หรือไม่ก็...ฆ่าเสือ!
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เมื่อถึงจุดหนึ่ง เขามีครอบครัว และได้ลูกชายคนแรก ก็คิดล้างมือจากวงการ
สลายแก๊งค์มาเฟียทัง้ หมด สัง่ ให้ลกู น้อง เหล่าหัวหน้ามาเฟียระดับรอง ๆ ล้างมือตาม
เลิกธุรกิจผิดกฎหมายทั้งปวง

หรือถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็ให้ทำความสงบเข้ามาใหม่ ให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นม าใหม่
ถ้าภาวนาไปนานๆ เจริญป ัญญามากๆ เหน็ดเหนื่อย เหน็ดเหนื่อยกท็ ำสมถะอีก
ไม่ใช่เพื่อม ีจิตผู้รู้แล้ว แต่เพื่อพักผ่อน

แต่...มันจะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อมีผลประโยชน์มหาศาลวางกองอยู่ตรงหน้า
กลิ่นหอมของอำนาจยังโชยเย้ายวน ให้เหล่าผู้มัวเมาได้หลงใหลยากจะถอนตัว

สมถะนี้มี ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อพักผ่อนกับเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้
นี่เราเรียนเหลือค รึ่งเดียวเข้าใจไหม เอาสงบ เอาสงบ เอาสงบ
ทำไมล่ะ ทำไมไม่ให้มันสงบ พอมันสงบมีกำลังแล้ว ให้มันเกิดจิตผ ู้รู้ขึ้นมา
ร่างกายนหี้ ายใจไป ใจเป็นคนดู
ความสุข สุขเวทนาเกิดขึ้น หรือปีติเกิดขึ้น ใจเป็นคนดู
ฝึกแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆ ถ้าไม่แ ยกรูปแยกนาม ไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอก
ตรงนี้เข้าใจแล้วหรือยัง
ดังนั้นบางทีเวลาครูบาอาจารย์สอนนี้ ท่านสอนมันไม่คลุม สอนเป็นส ่วนๆ
ท่านเดินมาอย่างนี้นะ แล้วเดินถูกด้วยนะ ไม่ใช่เดินผิดนะ เดินถ ูกด้วย
แต่เวลาบรรยายนั้น บรรยายไม่ครบหรอก
ไป concentrate ไอ้จุดที่มันเด่น จุดที่มันฉูดฉาดหน่อย
สมาธิจะยากอะไร ทำใจสบาย หายใจออกทีเดียว ดูเป็นไหม ง่ายจะตาย
อย่าไปบังคับ ต้องผ่อนคลาย เริ่มผ ิดตั้งแต่ต รงนี้แล้ว ต้องให้สบายนะ
ผ่อนคลายใจรวมทันที

ไม่มีมาเฟียคนไหนอยากเลิก แม้กระทั่งลูกน้องคนสนิทของเขา ผู้มีสมญา
“มือซ้าย” ก็ไม่ต้องการ และหากทุกคนไม่เลิก เขาก็วางมือไม่ได้ อันตรายจะมี
รายล้อมรอบด้านครอบครัวของเขา
หลงเทียนเว่ยไม่อาจล้างมือได้ง่าย ๆ

เหล่ามาเฟียหัวแถวก็ไม่อาจขัดความประสงค์ของเขาได้ง่าย ๆ เช่นกัน บารมี
หลงเทียนเว่ยยังมีอยูเ่ ต็มเปีย่ ม...ฉะนัน้ หากยังต้องการรักษาผลประโยชน์ อำนาจเดิมไว้
จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องโค่นหลงเทียนเว่ยลง!
ในขณะที่เจ้าพ่อมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่กำลังหาทางลงจากหลังเสือ บัลลังก์กองไฟ
ก็ยังมีเด็กหนุ่มอีกสองคน คืออาเซ่งกับเพื่อนคู่หู พยายามที่จะก้าวเข้ามาสู่แวดวง
มาเฟีย
พวกเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะได้ ทำงานชิ้นใหญ่ สร้างชื่อให้ทุกคนรู้จัก และ
งานสำคัญที่สามารถสร้างชื่อเสียงแก่พวกเขาได้ภายในเวลาชั่วข้ามคืนก็คือ ...สังหาร
หลงเทียนเว่ย...สุดยอดเจ้าพ่อแห่งวงการที่กำลังจะพาทุกคนล้างมือ!
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หลวงพ่อซ้อมนะ แต่ก่อนนี้ กะว่าใน ๑ วินาที ๒ วินาที ทำได้ไหม
ตอนโน้นหัดใหม่ๆ นะ เล่นแต่สมาธิ
ทำไมต้อง ๑ วินาที ๒ วินาที เผื่อรถคว่ำ
ถ้ารถคว่ำเราจะตายนี่ ในสัก ๒ วินาที จะเอาไหวไหม
ต้องซ้อม ของพวกนี้ต้องซ้อม ไม่ซ้อมไม่ได้ เสื่อม เป็นของเสื่อมนะ
สมาธิเป็นข องเสื่อม มันก็ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์น ั่นเอง
ดังนั้นเวลาเราทำสมถะนี่ สองวัตถุประสงค์
เมื่อไหร่จิตใจฟุ้งซ่าน ทำเพื่อความสงบ ทำให้สงบ
จิตฟุ้งซ่านก็คือ มันจับอารมณ์นี้ทีนึง จับอารมณ์โน้นทีนึง เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
พอมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันก็สงบ แต่อารมณ์นั้นต้องสบาย รู้ด้วยความสบาย
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เหมือนเวลาเด็กมันจะซน เราเอาโซ่ไปมัดติดกับเสาไว้
เด็กไม่สงบใช่ไหม เออ เด็กด ิ้นโครมครามๆ
ที่เราอึดอัดขึ้นมาก็เพราะเด็กนมี้ ันด ิ้น
อยู่ๆ เอาโซ่ไปมัดมัน ต้องเอาขนมมาล่อมัน เข้าใจไหม
ขนมมาล่อก็คือ เอากรรมฐานที่มันสบายใจที่มันชอบ
คนไหนชอบหายใจนะ เอาลมหายใจมาล่อ เดี๋ยวจิตสงบ
คนไหนชอบพุทโธ เอาพุทโธมาล่อแ ล้วจ ิตสงบ
เหมือนเด็กน่ะ เด็กวิ่งออกไปซนหน้าบ้าน
อยากให้มันเข้าบ้านนะ คว้าไม้เรียวไปตีๆ เอาโซ่ไปผูก เด็กด ิ้นอยู่กับเสา
เอาขนมมาล่อ มาๆ กินไอติม มา วิ่งแ จ้นม าเลยใช่ไหม มาเอง มีความสุข
เด็กก ็มีความสุข จิตนี้ก็มีความสุข มีคว ามสุขแล้ว แหม กินไอติมมีความสุข
จิตเราเหมือนเด็กนะ
ทีนี้พอสงบแล้วน ะ ก็สังเกตไป ร่างกายที่หายใจอยู่นี้ ของถูกร ู้ถูกด ู
ความสุขท ี่เกิดข ึ้น ปีติที่เกิดขึ้นกข็ องถูกรู้ถูกดู
ใจแอบหนีไปแวบ หนีไปที่อื่น นีก้ ข็ องถูกรถู้ ูกดูอีก
อะไรๆ ก็ถูกรถู้ ูกดูไปหมดเลย
แล้วก ็อย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ ห้ามเพ่งใส่ต ัวผู้รู้
ถ้าเพ่งใส่ตัวผู้รู้ ตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้ จะซ้อนๆ ซ้อนๆ
เหมือนเคยขึ้นลิฟท์ไหม ลิฟท์บางทีเป็นกระจก ๔ ด้านเลย
มองไปนี่ เห็นรูปซ้อนเต็มไปหมด ไม่ร ู้จุดตั้งต้นจ ุดสิ้นสุดเลย
อย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ มันจ ะซ้อนๆ ซ้อนๆ นะ จะหลงไปเลย
พอจิตใจเรามีผู้รู้ผู้ดูแล้ว สติร ู้กายก็รกู้ ายไป เห็นกายไม่ใช่เรา
สติรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เรา
สติรู้จิตทเี่ป็นกุศลอกุศล เห็นเลย กุศลอกุศลไม่ใช่เรา
สติรู้ตัวจิตแท้ๆ เห็นจ ิตเกิดที่ตา เกิดท ี่หู เกิดที่ใจ เกิดแล้วกด็ ับไปเรื่อยๆ
ไม่เห็นมีตัวเราเลย
เรียนไปจนกระทั่งถ อดถอนความรู้สึก ความเห็นผิดว ่ามีตัวเรา
ได้พระโสดาบันตรงนเี้องนะ
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แง่คิดจากหนัง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

Jiang Hu กอหวู่ – ลงจากหลังเสือ
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

จะขึ้นหลังเสือไม่ใช่เรื่องง่าย การลงจากหลังเสือยิ่งยากกว่า
“หลงเทียนเว่ย” เจ้าพ่อมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่ ฝ่าฟันตะลุยดงเลือด จนก้าวขึ้นมา
สู่จุดสูงสุด บัลลังก์มาเฟียอย่างสง่างาม เป็นที่คร้ามเกรงแก่เหล่าลูกน้อง และมาเฟีย
ระดับหัวหน้าทั่วไป

ธรรมะใกล้ตัว 51

ที่ตึกกุมาร พวกเราต้องตื่นมาเจาะเลือดเด็กตั้งแต่ตีห้าครึ่งก่อนจะ
วิ่งวุ่นทำงานทั้งวัน เวลาสงบที่พอจะได้น ั่งพัก
คือเวลาที่ใช้เฝ้าเครื่องปั่นหลอดเลือดทเี่ขียนไว้บนฝาว่า “รายได้จากการขายธง ปี...”
เจ้าเครื่องมือกลมๆ เหมือนจานบินน ี้ เป็นตัวต ัดสินช ะตาชีวิตแม่ลูก
ไม่รู้ว่ากคี่ ู่ ทารกคนไหนกลับบ้านได้ คนไหนต้องส่องไฟ
คนไหนต้องถูกเจาะเลือดรุนแรงที่สุดคือต ้องถ่ายเลือด ก็ข ึ้นกับเจ้าจานบินนี่
เวลานั่งรอให้จานบินหยุดห มุน ก็คิดถึงห น้ากลมๆ แก้มอ้วนยุ้ยๆ
ของตาหนูทเี่คยมาล้อมรอบหยอดกระป๋องบริจาคเงินนัก
ฉันหยิบจับเครื่องมือแต่ละชิ้นที่เขียนว่า “รายได้จากการขายธง”
ด้วยความรู้สึกทนุถนอม รู้สึกว ่าแต่ละชิ้นล้วนมีคว ามหมายพิเศษ

ไม่ใช่เรียนแบบมีแต่ศรัทธานะ คลำไปเรื่อยๆ นะ ไปเรื่อยๆ
ถ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีแล้ว ไม่ลำบาก
หลวงพ่อนี่แหละคือตัวอย่างของคนที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ด ี
เพราะว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์ส อนให้
หลวงพ่อเสียเวลาทำสมถะอยู่ ๒๒ ปี เสียแ ล้วม ันไม่ขึ้นเจริญปัญญาเลย ทำไม่เป็น
ได้แต่นิมิต มันไม่มีประโยชน์อ ะไร ละกิเลสไม่ได้
ไปเห็นเทวดา เห็นสมบัติของเทวดา เห็นปราสาทของเขา
เหมือนไปเที่ยวบ้านเศรษฐี อยู่กับเขาได้ที่ไหนล่ะ เดี๋ยวเขาก็ดดี ออกมา
มันของโกหกทั้งนั้นเลย
ของจริงคือกายกับใจนี้ ลงปัจจุบันนี้ ของจริงๆ อยูน่ ี่ ดูของจริงนี่
ธรรมะเป็นของจริง ดูของจริงตรงนี้
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
สวนสันติธ รรม

ฉันเพิ่งเห็นความคมคายของนโยบายที่ให้นักศึกษาทำธงเอง
ขายธงเอง บทเรียนที่รับรู้ด้วยใจ ไม่ได้เขียนตรงๆ ในตำรา
ขอบคุณ
ถาม: เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อ เริ่มต้นเรียนอย่างไรคะ

ขอบคุณทุกๆ แรงที่ช่วยกันบริจาค
ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลศิริราช เพราะยังมีอีกห ลายโรงพยาบาล
หลายหน่วยงาน หลายองค์กร ที่ลงสุดแ รงช่วยเหลือผู้อื่นอยู่
ขอบคุณที่โลกนี้ยังมีการให้ ยังเอื้อเฟื้อต่อกัน
แค่ได้เห็นการเสียสละ ก็ทำให้โลกนี้อบอุ่นอ ่อนโยนขึ้นมากค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ
สารบัญ 
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เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะ ไม่ได้เรียนสิ่งอื่นหรอก
หัดดูสภาวะเท่านั้นเอง หัดรู้สภาวะไป พอรู้สภาวะได้ สภาวะจะสอนธรรมะเรา
จะแสดงลักษณะคือไตรลักษณ์ให้ดู
สภาวะนี่คือตัวของมัน
เช่น ความโกรธผุดขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธ สติเป็นตัวรู้ว่าโกรธ
ตัวลักษณะก็คือความโกรธนี้ มันจะมามันก็มา มันจะไปมันกไ็ป
เราบังคับมันไม่ได้นี่นะ มันเป็นอนัตตา
มันเป็นของไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้
เราก็ดูทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่ไม่เที่ยง ล้วนแต่เปลี่ยนแปลง
ความสุขเกิดแ ล้วก็ดับ ความทุกข์เกิดแล้วก็ดับ
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ดูทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมานะ รูไ้ปเรื่อยแล้วมันจะดับให้ดู
พอดูไปมากเข้าๆ ปัญญามันเกิดมันร ู้เลย ทุกอ ย่างชั่วคราว
ความสุขชั่วคราว ความทุกข์ก็ชั่วคราว กุศลอกุศลของชั่วคราวหมดเลย
ดูล งไปอย่างนี้ ในที่สุดใจจะไม่ไปยึดถืออะไรเลย
มันของชั่วคราวไปยึดม ันทำไม มันไม่ย ึดเองหรอก
เมื่อไหร่ไม่ยึดนะ เมื่อนั้นพ ้นท ุกข์ล่ะ
เมื่อไหร่ยึดอยู่ เมื่อนั้นท ุกข์อยู่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
สวนสันติธ รรม

ถาม: หลวงพ่อคะ รู้สึกว ่าจิตใจมันฟุ้งซ่านมากค่ะ
แต่ก็คอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆ รู้สึกว่าใ จดิ้นรนน้อยกว่าแต่ก่อนนี้ค่ะ
ใจเรายอมรับสภาพของธรรมะที่ปรากฏนี้มากขึ้นๆ เป็นกลางมากขึ้น
เราภาวนานั้น ไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบหรืออะไรหรอก
แต่เราภาวนาจนกระทั่งจิตใจมันเห็นความจริงของกายของใจ
ต่อไปพอมันเห็นความจริงว่าท ุกอย่างชั่วคราว
เวลาอะไรเกิดข ึ้นนี้ ใจจะไม่ดิ้น ใจจะมีคว ามสุข มีคว ามสงบ มีความตั้งม ั่น
อันนี้เป็นความตั้งมั่นท ี่เกิดจากการมีปัญญา
ตั้งมั่นเพราะปัญญานี้เป็นตัวท ี่สำคัญที่สุดเลย
จิตจะเกิดมรรคเกิดผลหรือไม่ ก็อยู่ที่ว่าจ ิตนี้ตั้งมั่นด ้วยปัญญาหรือไม่
ถ้าตั้งมั่นด้วยสมาธิไม่เกิดมรรคผลนะ
ตั้งมั่นด้วยปัญญานั้น เป็นทางให้เกิดมรรคผลนิพพาน
อย่างเวลาเราตามดูทุกวัน เราเห็นเลย แต่เดิมเราไม่ย อมรับความจริง
ความสุขเกิดเราอยากให้อยู่นานๆ ความทุกข์เกิดเราอยากให้ไปเร็วๆ
กิเลสมาเราอยากละเสีย หรือไม่อยากให้ม ันเกิด เราอยากให้เกิดส ติบ่อยๆ เห็นไหม
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การให้ทาน จะได้อานิสงส์สูงสุดเมื่อมีองค์ประกอบครบ ๓ ประการ
๑ วัตถุทานบริสุทธิ์ ไม่ได้ขโมยสตางค์นั้นมา
๒ เจตนาในการให้ทานบริสุทธิ์ คือให้ด้วยความเมตตา เต็มใจให้ตั้งแต่ก่อนให้
ระหว่างให้ และหลังให้ทานก็ล้วนแต่โสมนัสร ่าเริงใจ
๓ เนื้อนาบุญบริสุทธิ์ เปรียบเหมือนช่วยคนดีกับคนไม่ดกี ็ได้อานิสงค์ต่างกันค ่ะ
การช่วยเหลือองค์กรที่พยายามช่วยคนเจ็บไข้ชนิดไม่เลือกหน้า ไม่เลือกฐานะ ถือ
เป็นการให้ที่น่าอนุโมทนา
กิริยาหยอดกระปุกเหมือนกัน แต่ค วามตั้งใจและความอิ่มใจที่ได้ร ับก็ต่างกัน
หลายครั้งที่รับสตางค์ด้วยความรู้สึกปิติยินดีร ่วมกัน คือ
ผูบ้ ริจาคทห่ี ยอดกระปุกดว้ ยทา่ ทีเต็มใจ แค่เห็นขบวนรบั บริจาคกเ็ ตรียมกำสตางค์ไว้ทนั ที
รอหยอดกระป๋องด้วยความสำรวม รับข องที่ระลึกด้วยความชื่นชม แล้วหันไปชวน
เพื่อนทำบุญด้วยอีกต่างหาก
สมัยยังเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ชั้นเล็กๆ รู้สึกแค่ว ่าสังคมที่มีน้ำใจให้กัน
เป็นความน่ารัก เป็นความอบอุ่นน ่าประทับใจ
เวลาผ่านไป ชีวิตนักเรียนแพทย์ค่อยๆ ถูกอ บรมบ่มด้วยงานหนักเข้มข้นมากขึ้นทุกที
ช่วงนักเรียนแพทย์ปีโตๆ ไม่มีเวลาปลีกออกไปเดินขายธงแล้ว
หนึ่งวันยาวนานกว่า ๒๔ ชั่วโมง ทำงานจนรุ่งเช้าของอีกว ันเพื่ออาบน้ำ
แล้วขึ้นวอร์ดต่อ ต้องฝึกตัวเองให้อดทน และอดทน
เคยอยู่เวรตึกฉุกเฉินจนถึงรุ่งเช้า เดินเปะปะด้วยความอ่อนเพลีย
ไปสะดุดเตะเอารองเท้าของคนไข้ที่ถอดจองคิวตั้งแต่ต ีสามตีสี่
คนเจ็บป่วยจากทว่ั ทุกสารทิศ นัง่ รถทวั ร์มาถงึ แต่ม ดื ถอดรองเท้ารอแทนตวั ไว้หน้าโต๊ะทำบตั ร
ก่อนจะแยกย้ายไปพักตามมุมตึก เพิ่งเข้าใจคำพูดทวี่ ่า “ศิริราช ใครไม่รู้จักก็บ้าแล้ว”
ก็ตอนนั้นเอง
ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เครื่องมือหลายชิ้น แม้แต่เครื่องมือปั๊มหัวใจ
ที่ใช้ยื้อแย่งชีวิตผู้ป่วยคืนมาไม่รู้ว่าก ี่ราย ก็ม ีตัวอักษรเขียนตัวโตว่า
“รายได้จากการขายธง ปี...”
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หลายท่านทำทานด้วยทรัพย์ม ูลค่าน้อย แต่ใช้กำลังใจในการสละมาก
หรือปิติในทานนั้นมากก็ได้อานิสงส์ส ูง มากกว่ามูลค่าท รัพย์หลายเท่า
กิริยาหยอดกระปุกเหมือนกัน เกิดจ ากวิธีคิดต ่างกัน
บางคนให้ทันทีด้วยความเต็มใจ บางคนดูเหมือนช่วยตามคนอื่น
พนักงานแห่งหนึ่งให้ด้วยท่าทีอึดอัดเพราะหัวหน้าส ั่งให้ช่วย
น้องบางคนให้เพราะอยากได้สติกเกอร์ น้องบางคนให้เพราะสงสารคนหิวข้าว
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือวิธสี ร้างบุญบารมีว ่า การให้ทานที่แท้จริงนั้น
ก็เพื่อขจัดความโลภ ความตระหนี่ ด้วยเมตตาธรรมของตน
คุณด ังตฤณเคยเขียนถึง “กรรมทางใจ” ว่า
แม้จะให้เหมือนกัน แต่ด้วยใจแตกต่าง ก็ให้ผลผิดก ัน
พระพุทธองค์ท รงจำแนกอาการของใจในขณะให้ไว้เป็นต่างๆ
ถ้าใครให้ทานด้วยอาการของใจดังต่อไปนี้ครบถ้วนเป็นประจำสม่ำเสมอ
ก็จะมีผลไพบูลย์สูงสุดค่ะ
๑ ให้ด้วยความศรัทธา คือศรัทธาในการให้ว่าเป็นของดี ไม่ใช่ท ำดีเพื่อหวังผลตอบแทน
ไม่ใช่การเอาหน้า ไม่ใช่ให้เพราะถูกบังคับ
๒ ให้ด้วยความเคารพ กิริยาอาการภายนอกอาจตรงหรือไม่ตรงกับใจจริงภายในก็จริง
แต่ไหนๆ ใจกเ็ มตตา ปัจจัยกส็ ละให้ แค่กริ ยิ า ช่วยสำรวมนดิ หนึง่ เพือ่ ความบริบรู ณ์เถอะคะ่
ลองนึกถึงใจผู้รับดูค่ะ เวลารับเงินบริจาคจากพี่ที่ไม่เต็มใจให้ ให้แ บบเสือกไสตัดรำคาญ
ทำให้เราถึงกับหน้าชา นึกในใจว่าไม่อ ยากรับเลย ต้องท่องไว้ในใจ
“อดทนๆ เพื่อคนไข้ยากจน เพื่อเครื่องมือให้โรงเรียนของเรา อดทนๆ”
๓ ให้โดยกาลอันควร คือให้เมื่อผ ู้รับกำลังต ้องการความช่วยเหลือ
๔ ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างแท้จริง
๕ ให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่น ให้ส มควรแก่กำลังข องตน
และระวังอย่าให้ทานด้วยจิตค ิดกระทบกระทั่ง
อย่าเผลอตัวไปบังคับหรือเคี่ยวเข็ญให้ใครต้องทำบุญโดยไม่ศรัทธาเองเลยนะคะ
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เราจะเอาอันนึง จะเกลียดอันนึง อยู่อย่างนี้เรื่อยๆ ใจไม่เป็นกลาง
แต่ถ้าเราตามดูไปเรื่อยๆ เราจะเห็นเลย ทุกอย่างชั่วคราวหมดเลย
ทุกอย่างมาแล้วไปหมดเลย
ใจนี้มันได้เรียนรู้ตรงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก มันซึมซับความจริงเข้าไปทีละน้อย
จนกระทั่งมันเห็นเลย ทุกอย่างชั่วคราว ทุกอย่างชั่วคราว
ความสุขเกิดขึ้นใจไม่โหยหาไม่ดิ้นรนไม่รักใคร่มันแล้ว รูว้ ่าชั่วคราว
ความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่เกลียดชังมัน รู้ว่าชั่วคราว ใจไม่ดิ้น
ตรงที่ใจไม่ดิ้นนี้ ใจใกล้ต่อมรรคผลนิพพาน
เพราะนิพพานคือความไม่ปรุงแต่ง นิพพานคือความไม่หิวโหย คือวิราคะ
มันไม่หิว ไม่หิวอารมณ์นะ ไม่ได้มีคว ามอยาก แล้วกไ็ม่ได้ป รุงแต่ง ไม่ดิ้นรน
ใจของเรา รู้สึกไหม มีความอยากขึ้นมาก็เกิดการดิ้นรนขึ้นม า
แต่ถ้าเราปัญญาเกิดนะ เห็นเลยทุกอย่างชั่วคราว ใจไม่ดิ้น ใจเป็นกลาง ใจเข้าถึง
ความสงบสันติ ความสุขเกิดขึ้นใจไม่ดิ้น
ความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ดิ้น กุศลอกุศลเกิดขึ้นใจไม่ดิ้น
ใจไม่ทำงานต่อ รู้แล้วจบลงที่การรู้ ไม่ม ีการปรุงแ ต่งใดๆ ต่อ
เราก็จะเห็น จิตใจนั้นโดยตัวของมันเอง มันเป็นธรรมชาติปรุงแต่ง
จิตใจของเราคิดนึกปรุงแต่งทั้งวัน เราห้ามมันไม่ได้ เราไม่ได้ฝึกห้าม
แต่ว่าพอสติปัญญาเราแก่รอบ เราเห็นจิตใจนี้ปรุงแต่งไปนะ ไม่ใช่ไม่ปรุงนะ
จิตพระอรหันต์ก็ปรุงแต่ง
ปรุงแต่งไปธรรมดา หน้าที่ของจิตต้องคิดนึกปรุงแต่ง จิตกท็ ำหน้าที่คิดนึกปรุงแ ต่ง
แต่เราไม่เติมอะไรลงไปอีกแล้ว ไม่ใช่ว่ามันปรุงสุขขึ้นมาเรากเ็ติมความพอใจลงไป
แล้วก็หาทางดิ้นรนเพื่อร ักษาความสุข
ความทุกข์เกิดข ึ้นเราก็เติมความไม่พอใจลงไป แล้วก็ดิ้นรนเพื่อจะขับไล่มัน
นี่ใจไม่เติมอะไรลงไป รู้แล้วจบลงที่รู้
ใจก็ไม่มีการปรุงแต่งต่อ
จิตนั้นมันปรุงโดยตัวของมันเอง แต่พอเราไปรู้แล้วเราไม่ปรุงต ่อ
จิตปรุงแต่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
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แต่ถ้าเราเข้าไปปรุงแต่งเมื่อไหร่ เราจะทุกข์
ความทุกข์จ ะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นร ลู้ งไปนะ ใจไม่ป รุง พอใจไม่ป รุงใจไม่ทุกข์นะ

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
สวนสันติธ รรม
สารบัญ 

ฉันออกรับบริจาคย่านสีลม เจอพี่ๆ สาวออฟฟิศส วยๆ
เจอผู้บริหารเดินจากห้องส่วนตัวมาหยอดกระป๋องด้วยมือตัวเอง
เจอแม่ค้าริมถนนทพี่ นมมือเหนือหัวอธิษฐานพึมพำก่อนใส่กระป๋อง
จนมาถึงโรงเรียนเด็กชายล้วนเก่าแก่ ตาหนูมารุมเลือกสติกเกอร์ก ันสนุกสนาน
ตาหนูค นหนึ่งจิ้มข้างกระป๋องถามว่า “อนาถา” แปลว่าอะไร
“เขาจน ไม่มีสตางค์กินข้าว เลยหิวข้าวค่ะ” ตอบพลางนึกในใจว่า
คุณหนูแก้มเป็นพวงแบบนี้จะรู้จักคำว่าห ิว คำว่าอ ดอยากไหมหนอ
ตาหนูนิ่งคิดตามนิดหนึ่ง ก่อนจะควานกระเป๋ากางเกงหาสตางค์ส่งให้
รายได้ที่สมทบทุนเข้ามา เอาเข้าศิริราชมูลนิธิทั้งหมด
ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และซื้ออุปกรณ์ก ารแพทย์
แต่ละแผนกขาดแคลนอะไรต้องเอาเข้าที่ประชุม พิจารณาอย่างรอบคอบ
เพราะทุกบาททุกสตางค์มีความหมายทั้งนั้น
สมัยนั้นรู้สึกแค่ว ่าสนุกดี ได้เดินย่ำผ่านอาคารต่างๆ
ตึกหรูหรา ตึกซอมซ่อ โรงเรียนเล็ก โรงเรียนใหญ่
แต่ละทเี่หมือนโลกคนละใบ ที่ห่อหุ้มมนุษย์ลักษณะต่างๆ กัน
นึกถึงคำที่คุณดังตฤณเคยรจนาไว้ว่า
“เหลือบแลไปตามท้องถนนกส็ ามารถเห็นผลกรรม
ปรากฏฟ้องอยู่บนรูปร่างหน้าตาและบุคลิกนิสัยของใครต่อใคร”
บนถนนสายธุรกิจ มีความแตกต่างเหลื่อมล้ำของผู้คนมากเหลือเกิน
โลกนี้กว้างใหญ่ ลีลาชีวิตผู้คน มีสีสันฉูดฉาดกว่าในรั้วโรงเรียนแพทย์
ความแตกต่างของผู้คนนี้ ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแน่ๆ
ทรัพย์จำนวนเท่ากัน แต่มีมูลค่าท างใจต่างกัน
รับเงินยี่สิบบ าทจากผู้บริหาร กับคุณป้าที่ยืนเหงื่อไหลรอรถประจำทางอยู่
ก็ให้ความรู้สึกทางใจต่างกันล ิบ
คงเหมือนเวลาฟังเรื่องราวในครั้งพ ุทธกาล
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และเป็นก ิจกรรมที่ทำให้พ วกเรารู้สึกถ ึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ยิ่งกว่างานรับน้องแบบไหนๆ เสียอ ีก
ช่วงเดือนนี้ วันพุธห ยุดเรียนครึ่งว ัน ให้พ วกเราออกไปเดินรับบริจาค
จนวันนี้ยังจำบทชวนเชิญ(ในสมัยนู้น) ได้ข ึ้นใจ
“สวัสดีค่ะ พวกเราเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราช
ช่วยบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผปู้ ่วยอนาถาและซื้ออุปกรณ์การแพทย์
บริจาคหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปรับธงเสา ยี่สิบบ าทรับธงแขวน
บริจาคสองบาทรับสติกเกอร์เป็นที่ระลึกค่ะ”
สมัยนี้ ต้องบริจาคสามร้อยบาทถึงจะได้ธงเสา ยี่สิบบ าทขึ้นไป
ได้ธงแขวน และต่ำกว่ายี่สิบบาทจะได้ร ับสติกเกอร์น ะคะ
เพื่อนคนหนึ่งออกรับบ ริจาคถึงต่างจังหวัด เธอเป็นสาวกรุงย่านสยาม
มาตลอดชีวิต ไม่ทราบจริงๆ ว่าโรงเรียนของเราเป็นที่รู้จักกันจ ริงไหม
ผู้บริจาค “น้องมาจากไหนนะคะ”
เพื่อน “จากโรงพยาบาลศิริราชค่ะ เอ ไม่ท ราบรู้จักหรือเปล่าน ะคะ”
ผู้บริจาคหน้านิ่วนิดหนึ่ง “รู้จักส ิคะ ใครไม่ร ู้จักก็ บ้า แล้วล่ะค่ะ”
ขำแต่ก็ภูมิใจค่ะ แสดงว่าโรงเรียนของเราคงจะเป็นที่รู้จักจริงๆ สินะคะ

รู้เฉพาะตน

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

อยากให้คนรักได้รู้
กรณีเฉพาะตนของ – มโนธรรม
อาชีพ – สื่อมวลชน
ลักษณะงานที่ทำ – ตระเวนทำข่าวนอกสถานที่ ทำมาหลายแบบ ทั้งข่าวชาวบ้าน
สารคดี ตลอดจนสมั ภาษณ์ เคยชอบทอ่ งเทีย่ วและไม่ก ลัวร ะยะทางวา่ ใกล้ไกลแค่ไหน
แต่เดี๋ยวนี้เริ่มเหนื่อยง่ายและเบื่อการเดินทาง จึงเลือกทำแบบอยู่กับที่มากขึ้น แล้วก็
พบว่าเมื่ออยู่กับที่จะอึดอัดกับความอุดอู้ในเมืองหลวง เปรียบเทียบแล้วเห็นว่าการ
ออกต่างจังหวัดแม้ต้องตะลอนๆ แต่ใจก็สบาย ปลอดโปร่งด ี
คำถามแรก - รู้สึกว่าตอนอยู่ในเมืองจะไม่ค่อยอยากเจริญสตินัก เหมือนแบกตุ้ม
ถ่วงหนักๆ มันแ ปลว่าค นอยูใ่ นเมืองที่สภาพแวดล้อมแออัดจ ะมีสิทธิเ์จริญส ติน ้อย
ลงหรือเปล่า? ตัวเองเริ่มสนใจการเจริญสติจากการเดินทางไกลครั้งหนึ่ง คิดอะไร
เรื่อยเปื่อยและรู้สึกว่าน่าจะฝึกจิตบ้าง เมื่อพบพระในวัดต่างจังหวัดที่น่าเลื่อมใส
ก็ได้รับการจุดประกายจริงจัง พอต้องเดินทางไกลด้วยรถไฟหรือรถโดยสารจะ
นั่งสมาธิ ซึ่งก็มักนิ่งสงบพอควร ทั้งที่รอบข้างไม่ได้สงบนัก ตรงข้ามกับทหี่ อพัก
ส่วนตัวในกรุงเทพฯ แม้อยู่คนเดียวตามลำพังก็นั่งสมาธิไม่ได้เลย เหมือนมีความ
กระสับกระส่ายกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา
ขอให้ม องอย่างนคี้ รับว า่ สถานทหี่ รือส งิ่ แวดล้อมทงั้ หลาย ก็ค อื เครือ่ งกระตุน้ หรือ
เครื่องบีบให้เกิดความรู้สึกอ ย่างหนึ่งๆขึ้นมา พูดง่ายๆคือทุกสถานที่คือตัวปรุงแต่งใจ
คุณไปที่ไหน ใจก็ถูกสถานที่นั้นๆ ปรุงแต่งเสมอ
หมายความว่าถ้าโลกนี้ไม่มีสถานที่ใดๆ อยู่เลย ใจก็ว่างเปล่า ไม่รู้สึกว่าตนตก
อยู่ภายใต้แรงบีบแบบไหนๆ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ใจท่ีไม่ถูกปรุงแต่งด้วยสถานที่
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ใดๆ คือใจที่กำลังตกภวังค์ กำลังฝัน หรือกำลังเข้าฌานสมาบัติ อันจัดเป็นการตัด
จิตออกจากการรับรู้ทางผัสสะหยาบๆ ทั้งสิ้น เมื่อหูตาไม่ทำงาน สถานที่จะมีหรือ
ไม่มีก็ค่าเท่ากัน

ของฝากจากหมอ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

๒๔ กันยายน
โดย พิมพการัง

คนทั่วไปมักจ ำแนกสถานที่ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ‘สงบเป็นส ่วนตัว’ กับ
‘วุน่ วายไม่เป็นส ว่ นตัว’ และโดยมากกจ็ ะชอบความสงบ เกลียดชงั ค วามวนุ่ วาย น้อย
คนจะนิยมชมชอบเป็นตรงกันข้ามจากที่ว่าม า
แต่เหมือนเกลียดอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ปัจจุบันถ้าจะอยู่ให้รอดนะครับ คนเมือง
มักจำต้องอยู่ในที่ที่วุ่นวายไม่เป็นส่วนตัวกัน เพราะถ้าขืนเลือกอยู่แต่ในที่ที่สงบเป็น
ส่วนตัวท ั้งวัน ไม่นานก็คงได้ก ินแกลบต่างข้าวกันพอดี
คนที่เลือกอาชีพเดินทางท่องเที่ยวแบบคุณ นับเป็นพวกหาโอกาสหลีกเร้นจาก
ความวนุ่ วายอย่างได้ผล เพราะเป็นการเอางานเป็นชอ่ งทางทอ่ งเทีย่ ว ไม่ตอ้ งอยู่ตดิ ท ี่
คนส่วนใหญ่ที่รักก ารท่องเที่ยวก็อยากทำแบบนี้ เสียแ ต่ว่าไม่ม ีสักกคี่ นที่ทำแบบนี้ได้
จากข้อเท็จจริงข้างต้น หมายความว่าก่อนที่จิตจะถูกปรุงแต่งด้วยสถานที่ ก็มี
‘ความอยาก’ เป็นเครื่องปรุงแต่งขั้นพื้นฐานอยู่ก่อน คือ ถ้าคุณอยากอยู่ในที่ที่ห่าง
ไกลจากความวุ่นวาย แม้เพียงได้เดินทางออกห่างจากเมืองหลวง ใจก็สงบลงเพราะ
สมอยากแล้ว
ในทางกลับก ัน ถึงแม้จะอยู่ในห้องพักส่วนตัว แต่ค วามรู้สึกของคุณยังติดว ่านี่เรา
อยูก่ ลางเมืองอันว ุ่นวาย ไม่ส นองความต้องการส่วนลึก ใจคุณจ ะดิ้นรนอยากหลีกห นี
จึงไม่อาจสงบได้ไหว เหมือนกระสับกระส่ายหาทางออกจากกรงอยู่ตลอด
หากเจริญส ติอ ย่างถูกท าง คุณอ ยูไ่หนสติก เ็จริญได้ค รับ นับจ ากสัมผัสเฉพาะหน้า
เดี๋ยวนั้นเลย ถามตัวเองซวิ ่าทีก่ ำลังอ ึดอัดก ระสับกระส่ายอย่างนี้ เพราะอากาศทำให้
เหนียวตัว เพราะรู้สึกร้อนอับ เพราะเห็นความคับแคบของห้อง หรือเพราะอะไร
กันแน่ ว่ากันเป็นขณะๆ เลยนะครับ อย่าคิดหาคำตอบลอยๆ แต่ต้องอ้างอิงจาก
ผัสสะปัจจุบันได้ด้วย
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๒๔ กันยายนเป็นวันมหิดล ตั้งขึ้นเป็นที่ระลึกถึงการสวรรคตของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจำวันนี้ได้ขึ้นใจ เพราะธงมหิดล
เป็นฝมี อื พวกเราทช่ี ว่ ยกนั ทำหลังเลิกเรียน รุน่ พส่ี อนรนุ่ นอ้ งผกู ปมเชือกแบบทใ่ี ช้ในหอ้ งผา่ ตดั
คืนวันศุกร์น้องปีหนึ่งจากศาลายาจะมาช่วยกันถึงเช้า
ดึกๆ มีข้าวต้มไก่ฝีมือพี่ๆ เลี้ยง เป็นธรรมเนียมต่อเนื่องกันมาสี่สิบกว่าปีแล้วค่ะ
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งานใหม่ที่ได้ เป็นการต่อยอดจากที่หัวหน้าที่บริษัทเก่ามอบหมายให้ทำ เรียกได้
ว่า ถ้าเห็นแก่ความสบาย มัวแต่น้อยใจว่ามีงานอะไร ๆ ก็โยนมาให้เรา ไม่เคย
ตอบแทนอะไรให้เลย และไม่ตั้งใจทำงาน คงไม่ได้มีความรู้ มีความพร้อมที่จะ
เริ่มต้นทำงานให้ที่ใหม่ ที่สำคัญเงินเดือนที่ให้ที่นี่ก็เหมาะสมกับงานที่เราทำแล้วค่ะ
^-^

ถึงจุดหนึ่งที่สังเกตไปเรื่อยหลายร้อยหลายพันหน คุณจะเกิดความรู้สึกขึ้นมา
ชัว่ ขณะวา่ ความอดึ อัดก ระสับกระส่ายนเี้ ป็นเรือ่ งของกายใจกบั ส ถานที่ พอเอาสถานที่
หนึ่งๆ มาห่อหุ้มกายใจ กายใจก็เกิดปฏิกิริยาแบบนั้นๆ ขึ้นม า และมันก็เป็นไปได้ที่
สติข องคณ
ุ จ ะยงั ค งแยกตวั เป็นอ สิ ระ เหมือนไม่เกีย่ วกบั ส ถานที่ ไม่เกีย่ วกบั ก ายใจ ไม่
เกี่ยวกับความอึดอัดกระสับกระส่ายใดๆ จะเป็นกแ็ ค่ผู้ดูอยู่ห่างๆ เท่านั้น

คนที่ถามตัวเองตามคำถามข้างต้น อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะ ตั้งใจทำงานไป เหนื่อย
ก็รู้ เบื่อก็รู้ แล้ววันหนึ่งโอกาสที่ดีจะมาถึง โดยที่คุณก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าของโอกาส
นั้นค่ะ

ถ้าเจริญส ติถ งึ จ ดุ น ไี้ ด้น ะครับ ถึงแ ม้อ ดึ อัดเหมือนเดิม ขมวดควิ้ น วิ่ ห น้าเหมือนเดิม
แต่ค ณ
ุ จ ะรสู้ กึ เย็นน งิ่ อ ยูข่ า้ งในอย่างประหลาด เหมือนโลกนไี้ ม่ม ขี อ้ อ้างให้ห ยุดเจริญสติ
อีกต่อไป แม้กระทั่งห้วงเวลาที่เคยบอกตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์เจริญสติได้เลยก็ตามที

สุดท้ายนี้สำหรับผู้อ่านบทความนี้ หลงก็รู้นะคะ ^-^
สารบัญ 

คำถามที่สอง - อยากให้คนรักได้รู้จักเจริญสติอย่างเราบ้าง ดูจากตัวเอง กว่าคน
จะมารู้จักเส้นทางนี้มันยาก เมื่อก่อนก็แอนตี้และมองนักเจริญส ติในแง่ลบ เคยด่า
ด้วย ซึง่ ป ัจจุบนั จ ะเห็นต ัวเองในอดีตผ า่ นแฟน แฟนมองเราแล้วช อบเปรยว่ากลัว
เพี้ยน ทั้งทีเ่ราก็รู้อยูก่ ับตนเองว่าเจริญสติแล้วปล่อยวางได้เยอะ ถ้าจ ะเริ่มพูดกับ
คนที่มีมุมมองเป็นล บกับการเจริญสติอย่างนี้ ควรใช้อุบายใดดี?
พระพุทธเจ้าท า่ นเปิดโปงความลบั ข องธรรมชาติม าตงั้ เกือบสามพนั ปี แต่จ นปา่ นนี้
คนสว่ นใหญ่ย งั ไม่ร เู้ ลยครับว า่ ธ รรมชาติถ กู เปิดโปงแล้ว ชาวโลกยงั ง งกนั อ ยูเ่ ลยวา่ พ ระ
พุทธศาสนาสอนอะไร แตกต่างจากศาสนาอื่นแค่ไหน
นั่นเพราะปัญหาสำคัญในงานถ่ายทอดความลับทางธรรมชาติ ก็ค ือตัวผู้ถ่ายทอด
เก่งค นเดียวไม่พ อ ตัวผูร้ บั ต อ้ งพร้อมดว้ ย ถ้าค ณ
ุ ม คี ำพดู ไม่ต รงกบั ท เี่ ขาอยากรู้ คำพดู 
ของคุณจะไม่มีวันเป็นคำตอบ อย่างดีก็เป็นแค่อีกคำที่ ‘สร้างความขี้เกียจจำ’ ให้กับ
เขา
ณ จุดตัดของเวลาช่วงหนึ่งๆ คนเรามีแรงขับดันให้อยากได้อะไรต่างกัน ถ้าเขา
อยากได้เงิน ต่อให้คุณแบกหนังสือธรรมะราคาเล่มละสามพันไปวางล่อตา กี่วันเขา
ก็ไม่แล แต่ถ้าใจเขากำลังเร่าร้อนกระวนกระวาย ต่อให้คุณแอบซ่อนหนังสือธรรมะที่

44 ธรรมะใกล้ตัว

ธรรมะใกล้ตัว 21

คนเล่าลือก ันว ่าอ ่านแล้วห ายทุกข์ท ันที เขาก็ตามไล่ล ่าค ้นห าแน่ค รับ หวังว ่าว าดภาพ
ให้ดูอย่างนี้คงเข้าใจและพอเห็นแนวทาง ‘ชักชวนอย่างแยบคาย’ ได้บ ้าง

ดังตฤณ
สารบัญ 

ได้รู้ว่า คนในทีมเดียวกับเราทั้งที่นั่งด้านซ้าย ด้านขวา และเยื้องไปด้านหลัง เขา
ได้เงินเดือนมากกว่าเราประมาณเท่าตัว อึ้งไปนิดนึงค่ะ พอจะเดาเงินเดือนพี่ ๆ
ได้เพราะเค้าอายุมากแล้ว แต่พอดูจากสภาพการปรับเงินเดือนที่ขึ้นปีละหลักร้อย
เราก็เริ่มคิดถึงอนาคต
สุดท้าย จากงานเบาเงินพอประมาณ กลายเป็นงานหนักเงินน้อย เพราะอายุที่
มากขึน้ พาให้เรามีภาระมากขึน้ ตามไปด้วย คราวนีก้ อ็ ยากเปลีย่ นงาน พยายามหางาน
เท่าไรก็ไม่ได้ที่ดีกว่าเดิมสักที ส่งใบสมัครจนเพลียใจ เลยตัดสินใจไปปรึกษาผู้ช่วย
คนสำคัญ หมอพีร์เจ้าของคอลัมน์ไดอารี่หมอดูยอดฮิต ในนิตยสาร online
ธรรมะใกล้ตัวนี่เองค่ะ หมอพีร์ช่วยดูดวงให้อย่างละเอียดไขปริศนาให้เราได้ดังนี้ค่ะ
เราเป็นคนมีวิบากเรื่องงาน เรื่องเงิน คือเก็บเงินไม่อยู่ แล้วยังทำให้ทำมาหากินไ
ด้น้อยกว่าที่ควร คือต้องทำงานหนักเงินน้อยใช้กรรม แต่ข้อดีคือได้เพื่อนดี หมอพีร์
ก็แนะนำให้เสร็จสรรพว่าจะเริ่มดีขึ้นช่วงไหน แต่ก็ย้ำว่า คนเราเลือกเกิดใหม่ได้นะ
เราเลือกชีวิตที่เราจะเป็นได้ด้วยการกระทำของเราเอง แล้วสิ่งที่เหนือยิ่งกว่านั้นคือ
การอยู่เหนือดวง อย่าลืม อย่าเลิก การรู้สึกตัว
ในระหว่างนั้นเองหัวหน้าก็เห็นแวว ว่าเราทำงานได้ดี ไม่เคยบ่น ไม่เคยเบี้ยว
ท่านเลยเตรียมงานใหม่ไว้ให้อกี ก็เหมือนเดิมค่ะ งานเพิม่ เงินไม่เพิม่ แต่สำหรับเราแล้ว
เห็นว่าเป็นโอกาส เพราะเบือ่ งานแบบเดิมๆ เหลือเกิน เรียนต่อปริญญาโทก็ไม่ได้เรียน
ก็ทำงานใหม่ๆ นี่แหละช่วยเพิ่มความรู้ให้เราได้ และที่ผ่านมาไม่ว่าจะเบื่อแค่ไหน
แต่ ด้ ว ยความที่ ง านในหน้ า ที่ ข องเรามี ข้ อ กำหนดที่ จ ะต้ อ งเสร็ จ ตามเวลา
เราก็อาศัยที่ฟังหลวงพ่อปราโมทย์ -/\- ท่านสอน เปิดฟังซีดีที่ทำงานไปด้วย
บางครั้ง และตามที่หมอพีร์เตือนเอาไว้ พอเบื่อก็รู้ เบื่อก็รู้ อยู่แบบนี้ ทำให้เราตั้งใจ
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผ่านไปไม่นาน ภายในปีนั้นเอง เราได้งานใหม่ในแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเลย ไม่ตั้งใจ
จะไปสัมภาษณ์ดว้ ยซ้ำ แต่เพราะบริษทั ใหม่อยูใ่ กล้บริษทั เก่า แค่เดินไป ๕ นาทีกถ็ งึ แล้ว
ก็เลยไปค่ะ

22 ธรรมะใกล้ตัว

ธรรมะใกล้ตัว 43

สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

รักแท้มีจริง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

หางานใหม่ใครว่ายาก

บทที่ ๒ (ต่อ)
สร้างเสน่ห์

โดย อิ่มใจ

ทำงานหนักขนาดนี้ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นสักที?
งานดี ๆ เงินดี ๆทำไมหายากจัง?

เสน่ห์แห่งความคิด

คนถามตัวเองด้วยคำถามข้างต้น ตัวเราเองก็เคยเป็น

คนที่เอาแต่คอยความรักจะไม่เจอความรักไปจนตาย ส่วนคนที่เฝ้าแต่สร้างความ
รักจะรู้จักความรักในสามวันเจ็ดวัน!

เราเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง สาขาคอมพิวเตอร์ ในยุคที่
คนที่ชำนาญด้านนี้ยังไม่แพร่หลาย เรียนจบได้เกรดในระดับเกือบ ๓ ในระยะเวลา
๔ ปี ฟังดูน่าจะได้เงินเดือนเริ่มต้นดีๆ มีอนาคตในการทำงานที่สดใสเป็นแน่

ไม่มีใครที่ไม่คิด แต่คิดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง นั่นแหละที่ไม่รู้กัน เกือบร้อยทั้งร้อย
เข้าใจว่าแค่คิดคงไม่เป็นไร เพราะมันอยู่ในหัวเรา ไม่ได้รบกวนใคร

คงมีใครหลาย ๆ
เหมือนกันค่ะ

แต่ด้วยความที่ใจตัวเองไม่ได้รักงานด้านนี้ นั่งเขียนโปรแกรมนาน ๆ แล้ว
ปวดหัวแทบระเบิด (แต่ตอนเรียนไม่เป็นนิ มารู้ตัวตอนที่ใกล้ ๆ จะจบปี ๔) จึงไป
ทำงานด้านอื่นในบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่แทน
เราได้อยู่ในบริษัทที่มั่นคงมีชื่อเสียง เรียกว่าบอกใคร ๆ ก็รู้จัก แต่เรื่อง
เงินเดือนอย่าพูดถึงเลย ด้วยความที่เราไม่เคยเรียกเงินเดือนเอง เขาจะให้เท่าไหร่ก็
โอเคๆ แล้วก็เริ่มต้นในตำแหน่งที่เรียกได้ว่า เล็กที่สุดในแผนก แต่ด้วยความที่มี
ความรู้เป็นทุนเดิม ทำงานมาก็ได้เลื่อนตำแหน่งบ้างตามโอกาส แต่เลื่อนตำแหน่ง
แค่งานอย่างเดียวค่ะ เงินท่านให้เพิ่มมาประมาณ ๐.๕ % ของฐานเงินเดือนเท่านั้น
อยู่ไปๆ เพื่อนๆ ก็โยกย้ายกันออกไปตามวาระ เราที่ยังอยู่ที่เดิมก็มีงานมากขึ้นๆ
ตามนโยบายบริษัทที่พยายามลดคนในแต่ละแผนกให้น้อยที่สุด แต่ปริมาณงานที่ทำ
ยังเท่าเดิม
อยูไ่ ปนาน ๆ ความสนิทสนมกับเพือ่ นร่วมงานมากขึน้ ค่ะ วันหนึง่ ในช่วงพักกลางวัน
พี่สาวคนสนิทนั่งโต๊ะติดกัน ทำงานเนื้องานเดียวกันคุยเรื่องเงินเดือน ไปๆ มาๆ
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แท้จริงแล้วผิดถนัด! แค่คุณคิดฟุ้งซ่าน ก็มีคลื่นความปั่นป่วนกระจายออกมา
แล้ว แค่คุณคิดอาฆาตพยาบาท ก็มีคลื่นความร้อนผะผ่าวออกมาแล้ว ความ
ปั่นป่วนและความร้อนล้วนเป็นคลื่นรบกวนคนรอบข้างทั้งสิ้น
เคยไหม เห็นใครเดินเข้ามาแล้วคุณนึกรำคาญทันที ทั้งที่เขายังไม่ทันพูดจา
รบกวนคุณสักคำ? นั่นแหละอาจเป็นตัวอย่างของพวกฟุ้งซ่านจัด เขาพาคลื่นรบกวน
ติดตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่ง และทันทีที่คุณมอง หรือทันทีที่คุณรู้สึกถึงเงาร่างของ
เขาในระยะใกล้ แค่นั้นก็เป็นความระคายพอจะทำให้เกิดความกระวนกระวายขึ้น
มาได้แล้ว
ทุกคนอยากหลีกหนีออกห่างความฟุ้งซ่านและความเร่าร้อน ไม่อยากให้มันเกิด
กับใจตนเอง และไม่อยากอยู่ใกล้คนที่ปล่อยคลื่นแย่ๆอย่างนี้ออกมา แต่ก็นั่นแหละ
ครับ เกือบทุกคนบนโลกใบนี้ ต่างพากันขยันสร้างเหตุแห่งความปั่นป่วนและ
ความเร่าร้อนกันทุกวัน
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บางคนตั้งแต่เกิดมาหาความชำนาญเรื่องอื่นไม่ได้ เพราะชำนาญอยู่เรื่องเดียว
คือฟุ้งซ่าน ถ้าจัดประกวดคงหาแชมป์ยาก เพราะหามือโปรง่าย
ความฟุ้งซ่านมาจากไหนกัน?
‘มาจากความไม่สงบใจ!’

คำตอบที่ฟังง่ายเหมือนเอากำปั้นทุบดินคือ

แล้วที่ไม่สงบใจเพราะอะไร? คำตอบคือเพราะความอยากโน่นอยากนี่ไม่รู้จบ!
ทีนี้ลองตรองดูนะครับ ถ้าวันๆคุณเอาแต่รอคอยความรักด้วยความทรมานใจ
คอยจ้องแต่จะอิจฉาริษยาคนที่เขาควงคนหล่อคนสวยไปดูหนังและเที่ยวทะเลกัน
อะไรจะเกิดขึ้น?

Hope for the best, but prepare for the worst.
จงตั้งความหวังในสิ่งที่ดีที่สุด แต่จงเตรียมใจรับในรับสิ่งที่แย่ที่สุด
สุภาษิตอังกฤษ
สรรหามาฝากโดย ภริมา
สารบัญ 

แน่นอน! สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นรบกวนที่กระจายออกมาอย่างเข้มข้น และยิ่ง
คุณเสพติดนิสัยคิดมาก เอาแต่จ้องริษยาคนอื่น ความปั่นป่วนร้อนๆก็จะยิ่งทวีตัว
หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆตามวันเดือนปีที่ผ่านไป ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น เพียงเดินเฉียดคนที่
คุณปิ๊ง เขาก็อยากเบือนหน้าหนี ‘ของร้อน’ แล้วจริงไหม?
ต่อให้คุณคบใครอยู่นะครับ ความอิจฉาริษยาและความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี
ก็จะทำให้คุณติดอยู่ในวังวนของการรอคอยไม่รู้จบ พูดง่ายๆคือทั้งชีวิตของคุณจะ
ไม่รู้จักรสแห่งความรัก มีอยู่รสเดียวที่รู้จักดีคือการรอคอยที่ไม่เคยสมหวัง!
ความจริงก็คือพวกเราลิ้มรสแห่งความรักได้โดยไม่ต้องรอคอยให้ใครมาถึงตัวเสีย
ก่อน เพียงคุณตั้งความคิดไว้ในทิศทางที่จะปรารถนาดีกับคนอื่นได้ คุณก็อยู่กับ
ความรักเดี๋ยวนั้นแล้ว
หลายคนฟังแล้วส่ายหน้าพะอืดพะอม เพราะแค่นึกก็รู้สึกแล้วว่าตนเองคงคิด
ปรารถนาดีกับใครไม่ลง ในเมื่อผู้คนเต็มไปด้วยความน่าหมั่นไส้ น่าโกรธ และ
กระทั่งน่าเกลียดชังปานนี้ แถมตัวเองก็สะสมความหมั่นไส้ ความโกรธ และ
ความเกลียดมาแต่เกิด จะให้แกล้งคิดปรารถนาดีกับใครต่อใคร คงเหลือวิสัยที่จะทำ
ก็นั่นน่ะซีครับ อย่าไปแกล้งปรารถนาดีซิ! ผมกำลังพูดถึงการมีความปรารถนา
ดีจากใจจริงอยู่ต่างหากล่ะ และต่อไปนี้ก็จะเป็นวิธีฝึกปรารถนาดี โดยอาศัย
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คำคมชวนคิด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

๑) เมื่อหมั่นไส้

“นักปราชญ์ย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กลับกลอก
รักษาได้โดยยาก ห้ามได้โดยยาก ให้ตรง
ดังช่างศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น”
คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก
จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕
สืบค้นข้อมูล จาก http://84000.org
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จาก เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ๒
โดย ดังตฤณ

ความรักที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นเมตตาจิตอันกว้างขวางต่างหาก
น่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดให้มีในตน
เพราะความรักชั่วนิรันดร์เช่นหนุ่มสาวนึกฝันนั้น มันไม่มีจริง..
มีแต่ความเมตตาที่ครอบโลกธาตุ ซึ่งสัมผัสได้ด้วยใจ
จาก แง่คิดจากหนัง “รักนี้ชั่วนิรันดร์..จริงหรือ?”
โดย ชลนิล

�
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ทันทีที่รู้สึกตัวว่าหมั่นไส้ใคร ให้หมั่นไส้ต่อไป! แต่ให้เลิกใช้สายตามองบุคคลผู้
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความหมั่นไส้ แล้วใช้ใจทำความรู้จักกับภาวะหมั่นไส้ตรงๆ
คือดูว่าความหมั่นไส้ให้ความรู้สึกทางใจอย่างไร ชั่วขณะหนึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนคน
เพิ่งกินน้ำมันหมูเลี่ยนๆ หรือเกิดความอึดอัดแบบที่น่าระอา ตรงนั้นใจคุณจะเลิกยึด
ความหมั่นไส้ ทิ้งความหมั่นไส้ไปเองโดยไม่แกล้ง ยิ่งทำบ่อยก็จะยิ่งเห็นความหมั่นไส้
หายไปเร็วขึน้ ทุกที ย้ำว่าอย่าไปพยายามทำให้มนั หายไปนะครับ ปล่อยให้ใจหมัน่ ไส้
ไป เราแค่ทำความรู้สึกถึงมันตรงๆเท่านั้น
๒) เมื่อโกรธ

ที่สุดของความคุ้มในชีวิตมิใช่การใช้ชีวิตได้ตามอำเภอใจ
แต่เป็นการได้หลุดพ้นจากการครอบงำตามอำเภอใจของชีวิตต่างหาก
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ความเป็นคนขี้หมั่นไส้ มักโกรธ และเกลียดง่ายของคุณนั่นแหละ เอามาเป็น
ตัวตั้งในการเริ่มฝึก!

ทันทีที่รู้สึกตัวว่าโกรธใคร ให้ดูว่าโกรธแรงแค่ไหน ถ้าถึงขั้นอยากด่าหรืออยาก
ทุบสักอั้กก็ให้ห้ามใจไว้ อย่าด่า อย่าลงมือ เก็บไว้ในอกนั่นแหละ ทำอกให้เหมือนตู้
นิรภัยที่ระเบิดลั่นก็ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาถึงข้างนอก จากนั้นให้นับดูสนุกๆแบบรู้
อยู่คนเดียว ว่าเกิดการระเบิดอยู่ในอกกี่ครั้ง แต่ละครั้งแรงหรือเบาต่างกันเพียงใด
ถ้าปล่อยให้ระเบิดมันดังเปรี้ยงปร้างออกมาทางปากหรือทางมือไม้ คุณจะไม่
เหลือสติไว้ดูอะไรเลย แต่ถ้ามันระเบิดอยู่ในอก คุณจะค้นพบว่ามันไม่ทำให้คุณถึง
ตาย และที่สำคัญคือสติที่รู้เห็นระเบิดในอก จะช่วยให้คุณไม่ต้องเก็บกดด้วย
แต่หากความโกรธของคุณไม่แรงนัก เพียงอยู่ในระดับหงุดหงิด คิดด่าอยู่ในใจ
ยังไม่อัดอั้นขนาดต้องทำปากขมุบขมิบหรือชักสีหน้าใส่เขา อันนี้ให้ดูเฉยๆ อย่าห้าม
ใจไม่ให้หงุดหงิด อย่าไปเร่งให้หายหงุดหงิดเร็วๆ แล้วก็อย่าเผลอคิดถึงเรื่องต้นเหตุ
กระทั่งความหงุดหงิดมันกระพือขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟใหญ่โต เริ่มต้นมีควันไฟแค่ไหนก็
ปล่อยให้มันคลุ้งอยู่แค่นั้น แล้วในที่สุดมันจะหายไปให้ดู
ฝึกอยู่อย่างนี้ ไม่ว่าจะโกรธหนักหรือโกรธเบา จิตของคุณจะกลายเป็นนักดู
ความโกรธ คุณสมบัติเด่นของนักดูความโกรธคือไม่ถูกความโกรธครอบงำ แล้วก็ไม่
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พยายามครอบงำความโกรธด้วย กระทั่งเหมือนแยกกันเป็นคนละฝ่าย ฝ่ายหนึ่งโกรธ
ให้ดู อีกฝ่ายหนึ่งรู้ความโกรธไป
สรุปให้จำง่ายๆคือ ถ้าอยากพูดด่าหรืออยากลงมือทำร้ายใคร ตอนนั้นความ
โกรธมีไว้หา้ ม ไม่ใช่มไี ว้ดู แต่ถา้ แค่หงุดหงิดคิดไม่ดกี บั ใคร ตอนนัน้ ความโกรธมีไว้ดู
ไม่ใช่มีไว้ห้าม
๓) เมื่อเกลียด
ทันทีที่รู้สึกตัวว่าเกลียดใคร ให้ระลึกว่าคุณผูกใจเจ็บแล้วนะ คุณเก็บเชื้อโรคทาง
วิญญาณไว้กัดกินตัวเองแล้วนะ มองให้เห็นโทษของความเกลียด มองให้เห็นว่าผูก
ใจเจ็บแปลว่าเจ็บที่ใจตัวเองนาน แล้วคุณจะตระหนักว่าความเกลียดเป็นโรค
ทางใจโรคหนึ่ง
คุณกำลังเป็นโรค!
บอกตัวเองซ้ำๆไปอย่างนี้เลยครับ
พูดจนกว่าใจจะได้ยินจริงๆ

จะพูดออกปากให้ชัดถ้อยชัดคำเลยก็ดี

ชีวิตเป็นของยากครับ วันๆเจอแต่คนทำเรื่องไม่น่าพอใจให้เก็บมาคิด แต่ต่อให้
คิดถึงขั้นจ้างหมอผีปล่อยของเข้าท้องศัตรู ก็ไม่แน่ว่าจะทำให้ศัตรูเป็นทุกข์หรือเปล่า
ที่แน่ๆคือสุขภาพของคุณจะเลวลงทุกที โดยเฉพาะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและ
ระบบประสาทอยู่ ไม่ว่าอาฆาตมากหรือน้อยก็จัดเป็นของแสลงทั้งนั้น เพราะมันทำ
ให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น แม้กระทั่งกล้ามเนื้อก็พลอยเกร็ง
และบั่นทอนความสามารถในการควบคุมตนเองลง
หลักฐานแสดงอยู่ทนโท่ โรคทางใจลามเป็นโรคทางกายได้ เพียงเท่านี้ก็ควรที่
คุณจะฉุกคิดได้ว่า ศัตรูของคุณไม่ใช่คนอื่นที่คิดร้ายกับคุณ แต่เป็นความคิดร้าย
ของคุณเองที่มีต่อคนอื่นต่างหาก!
ความตระหนักจะทำให้คุณเลิกเข้าใจผิดคิดว่าความแค้นอยู่ส่วนหนึ่ง หัวใจและ
กล้ามเนือ้ อยูอ่ กี ส่วนหนึง่ เป็นต่างหากจากกัน เหมือนคุณตกเข้ามาอยูใ่ นเครือ่ งลงทัณฑ์
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ภาพดอกกาแฟ

ปรับปรุงจาก http://thechutneygarden.blogspot.com/2007/12/green-thumb-sunday.html

ดอกกาแฟ
๏ กาเอ๋ยกาแฟ
เปรียบความทุกข์อันขื่นขมพาตรมตรอม
ว่าหากยังเวียนเกิดตายไม่รู้จบ
สุขที่แท้สิ้นขื่นขมระทมทน

รสขมแต่กลิ่นกรุ่นละมุนหอม
แต่มาพร้อมแง่คิดเตือนจิตตน
ย่อมหลีกหลบความทุกข์นี้มิได้พ้น
คือดับวนวัฏสงสารสุขศานต์เอย

�

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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ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

เครื่องหนึ่ง ซึ่งพร้อมจะบีบให้คุณร้อง หรือกระทั่งบดขยี้ให้คุณตาย ขอเพียงทำผิด
กติกา ปล่อยความแค้นให้ครอบงำจิตใจนานพอ
เมื่อเป็นโรคแล้วทำไมไม่อยากหายจากโรค? คุณหวงโรคด้วยหรือ? ไม่เลย!
ทุกคนอยากหายจากโรค อยากกลับมีกำลังวังชากันมิใช่หรือ? ตรงจุดของการเห็น
เช่นนี้แหละที่จิตจะมีพลังแห่งเหตุผลมากพอจะวางความแค้นลงเสียได้
ชั่วขณะที่จิตของคุณวางความผูกพยาบาทอาฆาตลง คุณจะรู้สึกดี รู้สึกสบาย
หรืออาจจะถึงขนาดปลงใจอโหสิกับศัตรูคู่แค้น ยิ่งแค้นหนักแล้วอภัยได้เร็วเท่าไร
ก็จะยิ่งมีประมาณความรู้สึกคล้ายยกภูเขาออกจากอกเร็วขึ้นเท่านั้น
ฝึกแค่ ๓ ข้อนี้แค่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ ถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึก ‘โล่งอก’
ขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นความโล่งอกสบายๆอยู่เรื่อยๆ ไม่อยากเอาเรื่องเอาราว
กับใคร มีความสุขกับใจของตนเอง สบายใจกับความไม่หมั่นไส้ ไม่โกรธ
ไม่เกลียดของตนเอง ตรงนั้นขอให้ทราบเถิดว่าเสน่ห์ทางจิตเริ่มเปล่งประกายแล้ว

ภาพดอกพยับหมอก

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

ดอกพยับหมอก
๏ พยับเอ๋ยพยับหมอก
ความมืดใดปานเปรียบเทียบใจคน
เป็นความมืดเหตุให้หลงในสงสาร
สว่างได้ด้วยทานศีลภาวนา

นามบ่งบอกถึงความมัวสลัวหม่น
มืดดำท้นด้วยจิตอวิชชา
ทรมานทุกข์มหันต์เพราะตัณหา
เพียรเร่งพาตนผ่านพ้นมืดมนเอย

�

และ ณ จุดนั้นเช่นกัน ที่คุณจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับ
ความคิดได้ดีขึ้น ความคิดสามารถยกระดับจิตได้ และเมื่อจิตถูกยกระดับแล้ว
วิธีคิดก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง
ขอเพียงจิตของคุณไม่ยอมเป็นที่เกาะของความหมั่นไส้ ความโกรธ และ
ความเกลียด คุณจะเห็นโลกต่างไปอย่างน่าแปลกใจ ตรงนั้นคุณจะพบว่า ความ
คิดที่ดีที่สุดไม่ใช่การคิดพยายามเปลี่ยนโลกทั้งใบให้ดีพร้อม แต่เป็นการยอมคิด
เปลี่ยนแปลงตัวเองจากร้ายให้กลายเป็นดีต่างหาก
บนเส้นทางแห่งความพยายาม วิธีคิดทั้งหมดของคุณจะยืนพื้นอยู่บนความ
ไม่อยากเบียดเบียนใคร แม้เขาจะมาเบียดเบียนคุณก่อน คุณก็ไม่อยากเบียดเบียน
ตอบ และเมือ่ ความคิดของคุณยืนพืน้ อยูบ่ นความไม่อยากเบียดเบียนอย่างถาวร แต่
ละคลื่นความคิดที่ส่งออกมาเป็นห้วงๆจะกระทบใจคนอยู่ใกล้ให้พลอยรู้สึกดีตาม
คุณคงเคยมีประสบการณ์มองใครสักคนแล้วทราบว่าเขากำลังคิด และแม้ความ
คิดของเขายังคงเป็นเพียงคลื่นลมเร้นลับอยู่ในหัว คุณก็แน่ใจว่าเขากำลังคิดในเรื่อง
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ดีงาม นั่นแหละคือตัวอย่างของคลื่นความคิดที่ส่งเสน่ห์ออกมาได้ ทั้งที่เจ้าตัวยังไม่
ขยับปากพูดหรือลงมือทำอะไรเลย
หมั่นสังเกตคลื่นความคิดในหัวของคุณ ว่ากำลังเป็นไปในทางสว่างหรือทางมืด
แล้วคุณจะยอมรับอย่างไม่มีข้อกังขา ว่าแค่คลื่นความคิดในหัว ก็เพียงพอแล้วที่จะ
เป็นแรงดูดหรือแรงผลักรักแท้ให้มาหา
เมื่อพบความรักในจิตของตนเอง คุณจะแทบไม่แคร์แล้วว่าเมื่อใดรักแท้ถึงจะมา
แต่ใครต่อใครจะเริ่มแคร์มากขึ้น ว่าเมื่อใดคุณจะรับรักพวกเขาเสียที!

ท้ายบท

เขายงั บ อกอกี ว า่ ช ว่ งนถี้ อื ศีลแ ปดอาทิตย์ล ะหนึง่ ว นั หมอดูฟ งั แ ล้วอ งึ้ แ ทนผใู้ หญ่ค ะ่
ว่าเขาเป็นเด็กผ ชู้ ายอายุเก้าข วบถอื ศีลแ ปดทบี่ า้ นได้เก่งม าก จำได้ว า่ จ ติ ใจตอนนนั้ ป ตี ิ
ฟูข ึ้นม าด้วยความอนุโมทนากับศ ีลท เี่ขารักษาได้ และแอบอมยิ้มน ิด ๆ ว่าร ิเริ่มท ำบุญ
ได้เอง เห็นได้ช ัดเจนเลยว่าถ ้าน ้องทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ มีแ ต่จ ะสว่างขึ้นอ ย่างเดียว ซึ่ง
น้องยังบอกอีกว่าพอเริ่มทำแบบนี้มาเกรดเริ่มดีขึ้นบ ้างแล้วครับผม
อนุโมทนาดว้ ยจริง ๆ ค่ะ เห็นไหมคะวา่ ด วงเปลีย่ นได้ทกี่ ารกระทำ และเราสามารถ
เหนือดวงเราได้ที่การกระทำดี
สารบัญ 

หวังว่าบทนี้คงทำให้คุณเลิกคร่ำครวญถามหาความรักจากฟากฟ้าด้วยความ
สิ้นหวัง และหันกลับมาทวงถามหาเสน่ห์ทางกายกับเสน่ห์ทางใจจากตนเองแทน
เมื่อคุณมีเสน่ห์ คุณจะมีตัวเลือกมาวางเรียงตรงหน้าเสมอ โจทย์สำคัญข้อต่อไป
คือเมื่อเหล่าตัวเลือกมายืนอยู่ตรงหน้า คุณจะเลือกอย่างไรให้ได้คนที่ใช่

ดังตฤณ
สารบัญ 
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พอเวลาผ่านไปปีกว่า ๆ เขากลับมาดูดวงอีกไม่น่าเชื่อค่ะว่าเขาจะเปลี่ยนไปได้
ถึงขนาดนี้ เริ่มเห็นได้จ ากหน้าตามีความคมชัดน่าเชื่อถือขึ้น ไม่เหมือนเดิมที่หน้าจะ
ไม่ค่อยคมชัดเลย เดิมใบหน้าเก่าจะตอบ ๆ หน่อย แต่ตอนนบี้ างส่วนที่เคยผอม ๆ ก็
เปลี่ยนไป กลายเป็นว่าใบหน้ามีความอวบอิ่มเยอะขึ้น ทำให้โหงวเฮ้งเปลี่ยนไปจาก
เดิมค่อนข้างเห็นได้ชัด เขาก็บอกว่าคนใกล้ตัวทักเขาว่าไปทำอะไรมาถึงเป็นแบบนี้
ส่วนจิตใจก็หนักแน่นขึ้นเป็นคนละคน ตอนแรกที่เจอจำเขาไม่ได้เลยนึกว่าเป็นลูกค้า
คนใหม่ เชื่อไหมคะว่าก่อนเปลี่ยนตัวเองให้ถ่ายรูปไว้ หลังจากนั้นประมาณหนึ่งปีที่
เปลี่ยนตัวเองได้ให้มาถ่ายใหม่แล้วนำไปเปรียบเทียบกัน ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมค่ะ มี
ลูกค้าที่เปลี่ยนตัวเองได้หน้าตาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนั้นค ่ะ
นอกจากน้องผู้ชายวัยรุ่นคนนี้แล้วยังมีเด็ดกว่านั้นค่ะ มีวันหนึ่งมีคุณแม่ของน้อง
ผู้ชายอายุประมาณแปดถึงเก้าขวบนี่แหละค่ะ จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ไม่ถึงสิบขวบ
แน่นอน คุณแม่บอกว่าลูกชายชอบอ่านไดอารี่หมอดูมากอยากเจอพีร์ด้วย แต่ไม่
สามารถมาได้เพราะติดส อบ ก็เลยได้คุยก ันท างโทรศัพท์
ดวงนอ้ งมวี บิ ากเรือ่ งของการแกล้งค นอนื่ ทำให้ค นอนื่ เดือดร้อนมาเยอะ จึงท ำให้
เจอแต่เพื่อนไม่ค่อยดี คือถูกเอาเปรียบ ถูกแกล้งและยังถูกเอาเปรียบเรื่องเงิน โดน
เพื่อนล้อจ นต้องร้องไห้ป ระจำ แนะนำให้เขาเริ่มให้อภัยเป็นอันด ับแ รก เมื่อโดนทำให้
เจ็บใจก็ต้องให้อภัย อย่าพยายามโวยวายอะไรกับเขามาก ไม่อย่างนั้นจะทำให้พวก
เขาเห็นว่าเราน่าแกล้งไปเรื่อย ๆ เขาบอกว่าเริ่มทำได้บ้างแล้ว ก็บอกกับเขาไปอีกว ่า
ให้ดูในปัจจุบันตอนเราโมโหบ้าง เรากไ็ม่ค่อยยอมใครเหมือนกัน เขานึกออกและพอ
จะเริ่มเชื่อลงไปว่าเป็นกรรมของตัวเอง
ดวงน้องเป็นด วงสไตล์นักเลงเก่า ลูกเจ้าพ่อ ลูกกำนันท ี่โดนให้ท้ายมาเยอะ เลย
เผลอทำผิดมาค่อนข้างหลายจุดเหมือนกัน อีกส ิ่งหนึ่งท ี่ติดม าคือทานเหล้ากับทำร้าย
ร่างกายคนอื่น ทำให้เวลาเรียนหนังสือจ ะท่องจำหนังสือได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ ทำให้
เกรดออกมาไม่ค่อยจะดี เลยแนะนำให้น้องเขาพยายามคิดทำบุญเอง ว่าจะทำบุญ
ด้วยอะไร เขาบอกวา่ เริม่ ม าแล้วค อื เอาซดี ธี รรมะใกล้ต วั แ จกคนอนื่ แ ละไปวดั ก บั ค ณ
ุ แม่
ตลอด ส่วนใหญ่จ ะเอาผ้าข าว เอาสังฆทานไปทำบุญ หลังจากนั้นเขาจะช่วยงานที่วัด
คือล้างจาน เก็บของให้ที่วัด
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เฮ้อ! – ทหารและตำรวจมีหน้าที่อะไรกันแน่ สงสัยแต่ละประเทศมีนิยามไม่
เหมือนกัน อย่างที่ซิมบับเว ทหารกับตำรวจเขามีไว้ปล้นประชาชน! โดยเมื่อ
เร็วๆนี้ ประธานาธิบดีของซิมบับเวออกคำสั่งให้ทหารและตำรวจปล้นรถบรรทุก
อาหารจากสหรัฐอเมริกา ทีก่ ำลังน ำไปมอบให้ก ับเด็กผ ู้หิวโหยเป็นป ริมาณถึง ๒๐
เมตริกตัน ปล้นเสร็จก ็นำไปแจกจ่ายให้ก ับสมาชิกพรรครัฐบาล ณ เวทีหาเสียง
ของพรรครัฐบาลแทน!
ตามหลักการขนั้ พ นื้ ฐานของความเป็นป ระเทศ จะตอ้ งมที หารและตำรวจเอาไว้เพือ่ 
แสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นๆมีความเข้มแข็ง สามารถปกป้องตัวเองได้ ไม่ใช่อยู่ๆใคร
อยากมายึดก็เคลื่อนรถถังและถือปืนเข้ามาจี้ผู้นำประเทศและประชาชน แล้วยึดกัน
ได้ง่ายๆ
นี่เป็นที่มาว่าทหารคือรั้วของชาติ และตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมจะ
พิฆาตทรชน
แต่ในทางปฏิบตั ิ ทุกประเทศทวั่ โลกจำเป็นตอ้ งฝกึ ทหารกบั ตำรวจให้เป็นหนุ่ ยนต์
ส่วนคนทมี่ สี ทิ ธิม์ ชี วี ติ อ ยูจ่ ริงๆคือผ บู้ งการ ผูบ้ งการเท่านัน้ ท มี่ สี ทิ ธิค์ ดิ ว า่ จ ะให้ท หารใน
มือทำอะไร ปกป้องตนหรือประชาชน ยิงศัตรูหรือล ูกเด็กเล็กแดง!
ผู้นำคือผู้นำ จะเรียกว่าพระราชา ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรืออะไรก็
แล้วแต่ ถ้าถืออำนาจใหญ่เหนือกองทัพทหารและกองบัญชาการตำรวจ ก็คือเจ้า
เหนือหัว หรือเจ้าชีวิตของคนในประเทศดีๆนี่เอง
จะอยู่ ประเทศไหน เรียกระบอบการปกครองเป็น ประชาธิปไตยหรือ
สมบูรณาญาสิทธิราชอย่างไร ผู้นำสูงสุดก็ต้องผ่านประสบการณ์ทางความรู้สึก
เหมือนๆกันอย่างหนึ่ง คือเห็นราษฎรเป็นลูกไก่ในกำมือ ปากจะพูดว่าข้าพเจ้ามา
จากประชาชน และจะทำเพื่อประชาชนตามสูตรสำเร็จอย่างไรก็ตามทีเถิด วิถีทาง
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ของการเป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดในประเทศ ย่อมบันดาลให้ส่วนลึกของมนุษย์ธรรมดา
คนหนึ่ง ต้องเกิดความรู้สึกเช่นน ั้นวันยังค่ำ
ความแตกตา่ งทางความรสู้ กึ ท มี่ ตี อ่ ล กู ไก่ในกำมือ ก็ค อื ค วามอยากบบี ให้ต าย หรือ
อยากคลายให้รอด!
ผู้ที่เหมาะจะเป็นเจ้าชีวิต คือคนที่เห็นชีวิตเป็นชีวิต เมื่อม นุษย์คนหนึ่งเห็นชีวิต
เป็นชีวิต เขาจะมีเมตตา ไม่ใช่บ้าอำนาจ!
การมีอำนาจระดับหนึ่งๆ คือการมีโอกาสทำบุญทำบาปในระดับนั้นๆ อำนาจ
ปกครองประเทศ ก็ค ือก ารมโี อกาสทำบุญท ำบาปในระดับป ระเทศ หมายความว่า
มหาชนจำนวนนับไ ม่ถ้วน ล้วนเป็นผืนน ากว้างยาวสุดลูกห ูลูกตา ให้ผู้ถืออำนาจ
ปกครองได้หว่านบุญห ว่านบาปลงไปไม่จำกัด
แล้วค นเราทำบุญท ำบาปกบั ค นดว้ ยกนั ได้อ ย่างไรมากทสี่ ดุ ? อันน ตี้ อ้ งดวู า่ จ ดุ อ่อน
ของร่างกายมนุษย์ค ือท ้อง อวัยวะอื่นๆถ้าป ล่อยเฉยๆกร็ ู้สึกเฉยๆ แต่ส ำหรับท ้องนถี่ ้า
ปล่อยทิ้งไว้เพียงไม่กี่ชั่วโมงจะเกิดความแสบขึ้นมาอ่อนๆ และถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นวัน
ความแสบก็ยิ่งทวีต ัวกล้าแ ข็งขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งความแสบร้อนผ่านพ้นไป ก็จะกลาย
เป็นความสิ้นแรง สิ้นชีวิตในที่สุด...
ความห่วงใยปากท้องของประชาชน จึงเป็นเครื่องชี้สำคัญ ว่าผู้นำขึ้นมาเถลิง
อำนาจในกาลนี้ เพื่อทำบุญสร้างภพแห่งความอิ่มหมีพีมัน หรือก่อบ าปสร้างภพแห่ง
ความหิวโหยแสบไส้สุดประมาณในกาลหน้าให้แก่ตนเอง
สิ่งที่รัฐบาลซิมบับเวทำ ก็เหมือนกับที่หลายประเทศทำ เพียงแต่อันนี้ไม่ต้อง
เปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยให้ต้องตีความใดๆ ทำกันให้เห็นซึ่งๆหน้าเลยว่าเขาขึ้น
ปกครองมอี ำนาจเหนือป ระชาชน ก็เพื่อสร้างความมีอยู่มีกินให้กับพ รรคพวกของตน
ด้วยวิธปี ล้นของกินจากประชาชนนั่นเอง!
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ตัวเองกอ่ นเช่น ตัง้ ใจจะทำอะไรให้ท ำตามนนั้ นัดเพือ่ นไว้ต อ้ งไปตามนดั ห า้ มเบีย้ ว จะ
ใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็สีนั้น จะกินข้าวที่ไหนกับอะไร ก็ไม่เปลี่ยนโปรแกรมง่ายจนเกินไป
การมสี จั จะกบั ต วั เองทำให้ว นั ห นึง่ ไปเป็นน ายคน จะได้ไม่โลเลไปมา เดีย๋ วจะโดนสอย
ให้ร่วงลงมา หรือไม่อย่างนั้นเวลามีลูกน้องก็จะไม่เป็นที่เคารพยำเกรง ทำให้ลูกน้อง
เบือ่ เจ้านายเพราะไม่ม คี ว ามเด็ดขาด โลเลไปมา กลับก รอกกบั ค ำพดู ข องตวั เอง ทำให้
เสียการปกครองไปในที่สุด
ส่วนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดจ ากการอยูก่ ับอ ดีตแ ละอนาคตมากเกินไปทำให้จ ิตใจไม่ส งบ
มีแ ต่ค วามอยากนำหน้าท งั้ ทีย่ งั ท ำอะไรไม่ได้ส กั อ ย่าง แนะนำให้น อ้ งเริม่ อ ยูก่ บั ป จั จุบนั
โดยการกลบั ม าทลี่ มหายใจของตวั เองวา่ เข้าห รืออ อก หรืออ ยูก่ บั ก ารรวู้ า่ ต วั เองนงั่ ห รือ
ยืนอยู่ท่าไหนก็ได้ บางทีอาจกลับมาอยู่ที่การขยับมือก็ได้
อีกสงิ่ หนึง่ ที่นอ้ งมีปญ
ั หาคอื จติ ใจเฉื่อยชา ไม่มีพลังเอาเลย ติดสขุ ตดิ ส บายขเี้ กียจ
นิด ๆ อาการแบบนี้ถ้าไปเป็นเจ้านายคนถือว่าจะชี้นิ้วสั่งลูกน้องอย่างเดียว ไม่ยอม
รับผิดชอบงานบา้ ง ทำให้ล กู น้องทำงานหนัก อาการแบบนที้ ำให้ไม่ม ใี ครอยากทำงาน
ด้วยเหมือนกัน ลองให้น้องเขาสำรวจตัวเองโดยคิดกลับกันว่าถ้าเป็นลูกน้องเจอนาย
แบบนี้ รับไหวไหมเขาก็บอกอย่างเต็มปากเต็มคำว่าไม่ไหวเลยครับ ดังนั้นจึงแนะนำ
ให้ลดความขี้เกียจ โดยต้องเล่นกีฬาอย่างน้อยอาทิตย์ละสามวันให้ได้ ถ้าไม่มเีวลาให้
วิ่งขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ และต้องพยายามไม่ใช้คนอื่นให้ทำอะไรให้มากเกินไป ต้องทำ
เอง หยิบเอง จะช่วยให้ขยันมากขึ้น
การฝึกความเป็นผู้นำอีกสิ่งหนึ่ง คือให้ริเริ่มทำบุญเอง โดยไม่รอให้คนชวน หรือ
ถ้าชวนคนอื่นเขาแล้วแต่เขาไม่ไป ก็ต้องไปเองไม่ใช่ว่าชวนคนอื่นไม่ไป ตัวเองไม่ไป
จะทำให้บั่นทอนความเป็นผู้นำลงอีก การริเริ่มทำบุญเองว่าจะทำด้วยอะไร ที่ไหน
อย่างไร จะเป็นผลที่ทำให้มีความฉลาด มีไอเดียไหวพริบเยอะขึ้น
สิ่งที่เป็นปัญหาอีกสิ่งหนึ่งคือย้ายงานบ่อย ดังนั้นต้องทำงานในแต่ละที่ให้ได้
ประมาณสามปีค่อยเปลี่ยนงาน ไม่อย่างนั้นจะติดนิสัย จิตใจของน้องคนนี้เขารู้อยู่
แล้วว า่ ม ปี ญ
ั หาแบบนใี้ นชวี ติ เขา แต่ไม่ร วู้ า่ จ ะแก้ไขอย่างไร พอเขาได้ฟ งั ก เ็ ข้าใจรบั ปาก
อย่างหนักแน่นว่าจะทำตามคำแนะนำ
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ไดอารี่หมอดู

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๕๒
โดย หมอพีร์

สวัสดีค ่ะทุกคนที่อ่านไดอารหี่ มอดู
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณหลาย ๆ คนอีกครั้งนะคะที่ให้กำลังใจในการเขียนไดอารี่
หมอดู รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่หลายคนได้รับประโยชน์จากการอ่าน อีกสิ่งหนึ่งคือเอา
บุญมาฝากค่ะ อาทิตย์ที่ผ่านมานำสังฆทานไปถวายพระมาสามวัดพร้อมด้วยหนังสือ
มหาสติปฎั ฐานสตู รฉบับแ ก้ไขใหม่ มีอ ยูว่ ดั ห นึง่ เป็นว ดั ป า่ แ ถวรอบอา่ งเก็บน้ำบ างพระ
ชลบุรี วันนั้นมีงานวัดพอดีเลยมีพระหลายรูป ประมาณสิบสองรูปได้ค่ะ มีสังฆทาน
หนึ่งตะกร้าและหนังสือ ตอนนั้นได้โอกาสเหมาะจึงนำหนังสือถวายทีละรูป และที่
สำคัญคือพระท่านเปิดอ่านนิด ๆ และบอกว่าอ นุโมทนานะโยม เอาหนังสือธ รรมะมา
ทำบุญ ท่านให้พรกลับมาบอกว่า ขอให้มีปัญญามาก ๆ นะโยม ต้องรีบสาธุเลยค่ะ
หลวงพ่อท ่านพ่อย ิ้มพ ร้อมให้พ ร จนทำให้ค นถวายใจพองโตฟูฟ่องด้วยปีติ คำพูดข อง
ท่านทำให้ค นรอบข้างที่เอาของมาถวายใกล้ ๆ กันต้องหันม าดูตามด้วยค่ะว่าหนังสือ
อะไร วันนั้นอิ่มบุญมาก ๆ
ส่วนไดอารี่หมอดูฉบับนี้มีเรื่องราวของคนที่เขาเปลี่ยนตัวเองได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
มีน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนรักเพศเดียวกัน พื้นจิตใจของเขาค่อนข้างโลเล
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หนักแน่น ค่อนข้างคิดมากฟุ้งซ่าน ติดขี้เกียจนิดหนึ่ง ชีวิต
มักจ ะเบื่ออะไรง่าย ความอดทนต่ำใจร้อนและปากไว ซึ่งน้องเขาอยากแต่จะมีความ
ก้าวหน้าเรื่องงาน อยากได้ตำแหน่งง านที่สูงขึ้นก ว่านี้แต่ไม่เคยได้ เลยมีความทุกข์ใจ
ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถึงไม่ได้ตำแหน่งเลยอยากจะมาดูดว ง
ซึ่งอาการทางจิตใจแบบนี้ทำให้เป็นผู้นำยาก คุณสมบัติในการเป็นนายคนยังไม่
ถึงเลย จึงได้เริ่มชี้ให้เขาเห็นข้อบกพร่องของตัวเองว่ายังไม่เหมาะสมกับก ารเป็นผ ู้นำ
และได้แ นะนำให้น อ้ งเขาเริม่ ต น้ ก ารเปลีย่ นตัวเอง สิง่ แ รกคอื ฝ กึ เป็นค นรกั ษาสจั จะกบั 

34 ธรรมะใกล้ตัว

เฮ้อ! – นางแบบไทยที่เคยไปถึงเวทีระดับโลกตกอับ ทั้งที่เคยมีรายได้ปีละ ๕๐
ล้านบาท ปัจจุบันต้องเร่ร่อนสมัครงานตามโรงงาน เผยไม่มีจะกิน ขนาดต้องกิน
ข้าวกับเกลือ แฉตนเอง ที่ชีวิตผกผันตกต่ำขนาดนี้เพราะติดยา เปิดใจรู้สึกผิด
ที่เคยเอาขันตีแม่ แต่ตอนนี้สำนึกแล้ว เอาน้ำล้างเท้าแม่มาอาบและก้มลงกราบ
เท้าเพื่อล้างบาปแล้ว
ข่าวนี้นับว่าเป็นที่ทราบกันดีพอสมควร เรียกว่าเข้าขั้นคุยกันท ั้งบ้านทั้งเมือง นับ
ตั้งแต่ช่วงที่นางแบบคนดังเริ่มตกอับกลับมาไทยเมื่อหลายปีก่อน ตลอดจนกระทั่งมี
สื่อมวลชนไปขุดคุ้ยเอาเรื่องราวในปัจจุบันของเธอมาตีแ ผ่อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้
คนส่วนใหญ่ที่ตามเสพข่าวนี้ จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมไม่เก็บเงินไว้บ้าง
ทำไมไม่ให้เงินแ ม่บ า้ ง ถ้าร จู้ กั ใช้เงิน ถ้าร จู้ กั เก็บอ อม แค่เอาเงินเข้าแ บงก์ก นิ ดอกกอ็ ยู่
ได้แบบสบายไปทั้งชาติแล้ว ต่อให้หยุดทำงานนั่งกินนอนกินอ ย่างเดียวก็ตาม
ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะเก็บเงินหลายๆสิบล้านไว้เฉยๆ ขอบอกเลยว่าคิดผิด มี
ไม่ก คี่ นในโลกหรอกทที่ ำอย่างนั้นได้ ธรรมชาติข องเงินน นี่ ะครับ ยิ่งม ากเท่าไร ก็ย ิ่ง
เหมือนมันมีแรงดิ้นในตัวเอง ในอันที่จะหนีหายไปจากมือเรามากขึ้นเท่านั้น
มันขนึ้ อยู่กบั คนถอื เงิน ว่าเกิดมาเป็นนักจา่ ยหรือนักลงทุน สำหรับนักจา่ ยจะเห็น
เงินห นีห ายไปเลย ไปแล้วไปลับไม่ก ลับม า ส่วนนักล งทุนท ี่ฉลาดนั้น เงินจ ะวิ่งห ายไป
ชั่วคราวแล้วเรียกเพื่อนกลับมาเพิ่ม
คนสว่ นใหญ่ไม่เคยมเี งินสดตดิ ตัวถ งึ ล า้ น คนสว่ นใหญ่บ ริหารเงินพ นั เงินห มืน่ แ บบ
คิดหน้าคิดหลังก นั ห น้าด ำคร่ำเครียด และคนสว่ นใหญ่ก ฝ็ นั จ ะถกู ร างวัลท ี่ ๑ ได้เป็นผ ู้
มีท รัพย์ห ลายลา้ น ด้วยความคดิ ว า่ ถ า้ โชควาสนาดปี านนนั้ จ ะสบายหายห่วงไปทงั้ ช าติ
รูปชีวิตแบบนี้แหละเป็นต้นกำเนิดของความคิดแบบนักจ่าย
การถกู ร างวัลท ี่ ๑ มีอ ยูห่ ลายรปู แ บบครับ การเป็นน างแบบระดับโลกกจ็ ดั เป็นการ
ถูกรางวัลที่ ๑ ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะ
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พอมรี ายได้ถ งึ ป ลี ะ ๕๐ ล้านงา่ ยๆ เชือ่ เถอะครับ แทบทกุ ค นนนั่ แหละทจี่ ะอยาก
ซือ้ ส งิ่ ท ตี่ วั เองอยากได้ก อ่ น มีเท่าไรกอ็ ยากใช้เท่านัน้ ห รือเกินน นั้ ความคดิ อ ยากเก็บเงิน
จะมาเป็นอันด บั ท า้ ยๆเสมอ แต่ก แ็ ทบทกุ ค นเช่นก นั จะอยากดา่ ใ ครบางคนทมี่ โี อกาส
ดีกว่าตน เช่นนางฟ้าต กอับในข่าวน่ากลุ้มชิ้นนี้ ว่าทำไมมีแล้วถ ึงไม่รู้จักเก็บ!
วงการบนั เทิงในปจั จุบนั ม เี ม็ดเงินห มุนเวียนไม่ร กู้ ลี่ า้ นลา้ น ฉะนัน้ พระเอกนางเอก
นายแบบนางแบบทงั้ หลายกไ็ ม่ใช่ด งั เป็นจ ดุ พ ลุก นั ง า่ ยๆดว้ ยบญ
ุ เก่าอ ย่างเดียวแน่นอน
สวยหล่ออย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้จักท ำงานสร้างราศีแ ละสั่งสมบารมีกันยาวนานด้วย
แต่โลกมายากเ็หมือนความฝัน มันพ ร้อมจะหายวับไ ปกับต า โดยเฉพาะในตอน
ที่คุณคิดว่าจะไม่ต้องกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจ ริง!
ดาราและนางแบบมากมายก่ายกองต่างล้มหายตายจากด้วยเหตุที่ตื้นเขิน เช่น
ขี้เกียจทำงาน เพลิดเพลินก ับยาจนลืมวันลืมเวลา หรือไม่ก็หงุดหงิดง ่ายไม่ได้อย่างใจ
จนระเบิดออกมาในเวลาที่ไม่ค วรระเบิด ฯลฯ

ไม่รับผิดชอบการงาน มันคือการสุรุ่ยสุร่ายอย่างสูญเปล่า มันคือการไม่กตัญญู
ต่อบุพการี
เธอเล่าป ระวัตคิ วามเป็นม าทั้งช่วงรุ่งโรจน์แ ละเหลวแหลกอย่างหมดเปลือก แต่ก ็
นัน่ แหละ ประสบการณ์ชวี ติ เป็นสงิ่ ท เี่ ล่าให้ก นั และกันฟงั ได้ แต่จะถา่ ยทอดรสชาติ
ของบทเรียนไม่ได้ ทั้งวันนี้และวันพรุ่งจะมีคนมากมายพากันเดินลาดลงต่ำ ด้วย
เหตุเดิมๆเช่นเดียวกับเธอ คือไ ม่รู้ว่าทำผิดคิดพลาดแล้วจะให้ผลอย่างไรในเวลา
ต่อมา!

ดังตฤณ
สารบัญ 

มายาคืออารมณ์ห ลอก และโลกของอารมณ์หลอก ย่อมตั้งอ ยู่หรือถูกพ ัดหายไป
ตามอารมณ์แห่งมายา...
ชีวิตที่ต่างกันเหมือนฟ้ากับเหว อาจถูกเปรียบได้กับการเป็นคนละชาติ เคยอยู่
บนฟา้ วันห นึง่ ต อ้ งรว่ งหล่นพ งุ่ หลาวลงเหว ถ้าค ณ
ุ ด รู ปู น างแบบตกอับค นนที้ งั้ ส องยุค
คุณจะรู้สึกอ ย่างนั้น
เมื่อขึ้นสูงถึงระดับโลก เธอมีสง่าราศีจัดจ้านระดับโลกจริงๆ คุณจะรู้สึกว่าคนที่
คุยกับเธอได้ต้องเหนือชั้นในทางใดทางหนึ่ง แต่ยามที่เธอต้องเร่ร่อนหางานทำตาม
โรงงานในหลายปีต่อมา สง่าราศีของเธอก็ไม่เหลือเลยเหมือนกัน คุณจะไม่แปลกใจ
หากรู้ว่าคนที่เธอคุยด้วยบ่อยสุดน ่าจะเป็นเจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้
ครับ! นี่คือตัวอย่างของการเวียนว่ายตายเกิด ขึ้นสูงได้ก็ตกต่ำได้ ยังดีที่การ
เปลี่ยนภพของเธอเกิดขึ้นในชีวิตเดียว จึงร ะลึกได้ จับโยงได้ถูกว่าสิ่งที่ทำให้คน
เราลงต่ำก็ไม่ใช่อะไรอื่น มันคือเหล้ายา มันคืออบายมุข มันคือความเกียจคร้าน
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