
ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

มาร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลัง ที่ช่วยสร้างภาพใหม่ให้กับพระพุทธศาสนา 
ด้วยการร่วมส่งบทความ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่ม หรือที่
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ธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
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จากใจบ.ก.ใกล้ตัว

“นะโม ตัสสะ ภะคะ โอ๊ะโอ... อายะ หะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ...”

ขอสวัสดีต้อนรับ “วันเด็ก” ย้อนหลังกันสักหน่อยนะคะคุณผู้อ่านทุกท่าน (^_^)

ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยการนำบทสวดมนต์มาล้อเล่นนะคะ 
แต่นี่คือเสียงหัดท่องบทสวดมนต์ของเด็กอายุ ๒ ขวบคนนึงจริง ๆ  ค่ะ : )

คุณแม่แอน หัดให้ “น้องปุ้ง” ท่องบทสวดมนต์ตั้งแต่เพิ่งจะเริ่มหัดพูดเลยล่ะค่ะ 
และถึงวันนี้ ด้วยอายุเพียงสามขวบเท่านั้นเอง น้องปุ้งก็สวดมนต์เองได้แล้ว  
ท่องบทแผ่เมตตาเองเป็นแล้ว ทั้ง ๆ  ที่จริง ๆ  แล้วยังพูดไม่ค่อยชัดกับเขาเลย : )

นึกภาพกันไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะคะ… ; ) 
อยากเห็นความน่ารักของน้องปุ้งด้วยตัวเอง ต้องลองเปิดวิดีโอคลิปชุดนี้ชมกันดูค่ะ

น้องปุ้งหัดท่องบทสวดมนต์ตามคุณแม่ (จากบล็อกของคุณแม่แอน) 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=secondimpact&month=05-
2006&date=22&group=2&gblog=22

น้องปุ้งสวดมนต์เองได้แล้ว (จากรายการโทรทัศน์ “ทีเล่นทีจริง”) 
http://www.youtube.com/watch?v=03_a5pBBWTM 
(แล้วฟอร์เวิร์ดไปประมาณนาทีที่ 3:25)

คุณแม่แอน นับว่าเป็นหนึ่งในจำนวนคุณพ่อคุณแม่ที่หาได้ยากในปัจจุบันนะคะ 
ที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเรื่องศีลธรรมและพุทธศาสนาให้กับลูกตั้งแต่เล็ก 
คุณแม่แอนจะพาน้องปุ้งไปวัด สอนให้ลูกถวายสังฆทาน หยอดเหรียญกรุ๋งกริ๋งใส่ตู้ทำบุญ 
และปลูกฝังค่านิยมอันเป็นสิ่งดีงามให้กับลูกของเธออีกหลาย ๆ  เรื่อง

เด็กหลายคนสมัยนี้ เกิดมาในยุคที่ไม่ต้องลำบากเหมือนยุคปู่ย่าตาทวดแล้ว 
พ่อแม่ที่มีกำลังก็สรรหาและทุ่มเทในสิ่งที่ “คิด” ว่าดีที่สุดให้กับลูกกันอย่างเต็มที่ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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พาไปเรียนพิเศษ หัดให้เล่นดนตรี หัดให้ร้องเล่นเต้นรำ มีทักษะในศิลปะแขนงต่าง ๆ  
เรียนว่ายน้ำ เรียนภาษาที่สอง ภาษาที่สาม ราวกับจะปั้นให้เกิดมาเก่งกล้าสารพัดวิทยายุทธ์

และเขาก็อาจเติบโตขึ้นมาอย่างเพียบพร้อมด้วยวิชาความรู้ และมากด้วยความสามารถ 
แต่อีกด้านหนึ่งก็คือ เขาอาจไม่รู้เลยว่า การกระทำอย่างไร จะพาชีวิตเขาไปสู่ความมืด 
การกระทำอย่างไร จะพาชีวิตเขาไปสู่ความสว่าง และที่สำคัญ เมื่อมีความทุกข์ 
เขาอาจไม่รู้เลยว่า จะพาตัวเองออกจากกับดักของทุกข์ที่จมอยู่นั้นได้อย่างไร 
เราจึงเห็นเด็กเก่ง ที่ยังซึมเศร้า เครียด ฆ่าตัวตาย ก่อเรื่องราว อาละวาดเอาแต่ใจได้ทั่วไป

พ่อแม่อาจได้ชื่อว่าปูพื้นฐานความรู้ให้ลูกอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ก็จะนับว่าน่าเสียดายยิ่ง… 
หากเขาไม่มีพื้นฐานความเข้าใจ ในการพาตัวเองให้เป็นอิสระจากทุกข์ได้เลย

และนั่นคือวิชาที่สำคัญที่สุดที่เขาควรได้เรียนรู้ให้สมกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์  
เพราะสิ่งที่เป็นความสุขอย่างที่สุด ไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบได้กับใจที่เป็นอิสระ  
และใจที่ไม่เป็นทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสที่มองไม่เห็น แต่จ่อรอเล่นงานเราอยู่ทั้งชีวิต

แต่แน่นอนค่ะ พูดเรื่องยาก ๆ  แบบนี้ แค่อ้าปาก เด็กก็คงหนีไปวิ่งเล่นกันหมดแล้ว  
อย่าว่าแต่เด็กเลย ผู้ใหญ่เองกว่าจะคลำมาเจอทางและลงใจให้ก็แทบแย่เหมือนกัน : ) 
แต่การปูพื้นฐานและสร้างบันไดขั้นแรก ๆ  ให้เขานั้น ย่อมไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะ

วันนี้ เด็กน้อยอายุสองสามขวบอาจจะยังไม่เข้าใจว่า 
บทสวดที่เขาท่องจำ หรือสิ่งที่พ่อแม่ชักชวนให้ทำนั้น คืออะไร มีเหตุผลอะไร 
แต่การค่อย ๆ  ชักนำ ค่อย ๆ  ชี้แนะเขาเท่าที่เขาจะรับรู้ได้ตามวัย 
สอนให้เขาจำ ทำให้เขาดู อยู่ให้เขาเห็น เย็นให้เขาสัมผัส พาไปวัดให้เขาคุ้นเคย 
ผ่านวัน ผ่านเดือน ผ่านปี สิ่งเหล่านี้ย่อมถูกบ่มเพาะเป็นนิสัยที่หยั่งรากลึก  
เสมือนเป็นการ “เซาะร่อง” ให้เขาได้มีรอยทางแห่งโอกาสที่จะนำเขา 
เดินเข้าสู่เส้นทางอันเป็นของจริงด้วยตัวเองในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอน

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เอง ท่านยังเคยเล่าวัยเด็กของท่านให้ฟังเลยนะคะว่า

“เราอย่าไปยัดเยียดอะไรให้เด็กเขานะ 
แต่เราต้องมีความสุขให้เด็กเห็น มีตัวอย่างที่ดีให้เขาดู



ร้อยกรองของไทย
(โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย)
http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/index.html

๒.๔ ความยาวของบทความ และการจัดย่อหน้า
ปกติแล้วเราไม่จำกัดความยาวของช้ินงานในทุกคอลัมน์ 
ค่ะ แต่ก็อยากให้ผู้เขียนใช้ดุลยพินิจดูด้วยค่ะว่า ความ 
ยาวประมาณใดน่าจะเหมาะสม โดยลองดูจากบทความ 
ที่ลงในเล่ม และลองเทียบเคียงความรู้สึกในฐานะผู้
อ่านดูนะคะ

สำหรับเรื่องสั้น หรือนวนิยาย ที่อาจมีความยาวมาก 
กว่าบทความอื่น ๆ  และมีการเปลี่ยนฉากอยู่บ้าง อย่า 
ลืมเบรกสายตาผู้อ่าน โดยการขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อถึง 
จุดหนึ่ง ๆ  ของเรื่องที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะการ 
เขียนเป็นพรืด เห็นแต่ตัวหนังสือติด ๆ  กันลงมายาว ๆ  
จะลดทอนความน่าอ่านของบทความไปอย่างน่า 
เสียดายค่ะ

หากบทความใด อ่านยาก ๆ  หรือมีจุดบกพร่องที่ต้อง 
แก้ไขเยอะมาก ๆ  ทางทีมงานอาจจะต้องขออนุญาต 
เก็บไว้เป็นอันดับหลัง ๆ  ก่อนนะคะ

�
๓. ส่งบทความได้ที่ ไหน อย่างไร
๓.๑ กระดานส่งบทความ
เมื่อเขียน อ่านทาน และตรวจทาน 
บทความพร้อมส่งเรียบร้อยแล้ว งานเขียนทุกชิ้น 
สามารถโพสท์ส่งได้ที่ กระดาน “ส่งบทความ” 
ได้เลยค่ะ ที่: http://dungtrin.com/forum/viewfo-
rum.php?f=2

โดยหัวข้อกระทู้ ขอให้ ใช้ฟอร์แมทลักษณะนี้นะคะ

(ชื่อคอลัมน์) ชื่อเรื่อง โดย ชื่อผู้แต่ง

เช่น 

(สัพเพเหระธรรม) เทพธิดาโรงทาน โดย คนไกลวัด

(ธรรมะปฏิบัติ) เส้นทางการปฏิบัติ 1 โดย satima

(ของฝากจากหมอ) เครียดได้...แต่อย่านาน โดย หมออติ

เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถจัดหมวดหมู่ของชิ้นงาน 

ได้เร็วขึ้นค่ะ

๓.๒ แนบไฟล์ Word มาด้วยทุกครั้ง
หากแปะเนื้อความลงในกระทู้เลย ฟอร์แมทต่าง ๆ  
เช่น ตัวหนา ตัวบาง ตัวเอียง จะหายไปค่ะ เพื่อ 
ความสะดวก รบกวนทุกท่านแนบไฟล์ Word ที่พิมพ์ 
ไว้มาด้วยนะคะ (ในหน้าโพสต์ จะมีปุ่ม Browse 
ให้เลือก Attach File ได้เลยค่ะ)

ใครมีรูปประกอบ ก็ Attach มาด้วยวิธีเดียวกันนี้เลย 
นะคะ

และหากไฟล์มีขนาดใหญ่ ทำเป็น zip เสียก่อน ก็จะ
ช่วยประหยัดพื้นที่ ได้ ไม่น้อยค่ะ

�
๔. ส่งแล้วจะได้ลงหรือไม่
ปกติแล้ว เวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้าง หากบทความ 
นั้น ให้เนื้อหาสาระที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลกันในทางสว่าง  
และเป็นแนวทางที่ตรงตามแนวทางคำสอนของ 
พระพุทธเจ้า หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านจากผู้รู้จริง
ในด้านที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้รับการลงแน่นอนค่ะ

ท้ังน้ี รวมถึงความยากง่ายในการอ่านพิจารณาบทความ  
การแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ  ในงานพิสูจน์อักษร หาก 
เป็นไปอย่างคล่องตัว ก็จะช่วยให้พิจารณาชิ้นงานได้ 
ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

แต่หากบทความใด ยังไม่ได้รับคัดเลือกให้ลง กอ็ย่า 
เพิ่งหมดกำลังใจนะคะ วันหนึ่ง คุณอาจรู้อะไรดี ๆ  และ 
เขียนอะไรดี ๆ  ในมุมที่ ใครยังไม่เห็นเหมือนคุณอีกก็ 
ได้ค่ะ : )

และถ้าอยากเริ่มต้นการเป็นนักเขียนธรรมะที่ดี 
ก็ลองติดตามอ่านคอลัมน์ เขียนให้คนเป็นเทวดา 
ที่คุณ ‘ดังตฤณ’ มาช่วยเขียนเป็นนักเขียนประจำให้ 
ทุกสัปดาห์ดูนะคะ

ขออนุโมทนาในจิตอันมีธรรมเป็นทานของทุกท่านค่ะ
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หลวงพ่อเริ่มเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่ขวบนึงเลย ผู้ใหญ่อุ้มไป  
เขานั่งฟังเทศน์ แล้วก็เอาเราวาง เมื่อก่อนมันมีเบาะนะ  
เอาใส่เบาะแล้วไปวางไว้ข้างธรรมาสน์นั้นเลย ฟังมาตลอดพรรษาเลย  
พอโตขึ้นมาหน่อย เดินได้ วิ่งได้ ผู้ใหญ่มาฟังเทศน์ เราก็ไปวิ่งเล่นในวัด 
เห็นมั้ย ผู้ใหญ่ไม่ได้บังคับให้เราฟังนะ 
แต่พอพระเทศน์เรื่องนิทานชาดก เราก็ฟังนิดนึง ตอนไหนพูดธรรมะล้วน ๆ  เราก็ไม่ฟัง 
ใจมันค่อย ๆ  ซึมซับไป เป็นกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดวัฒนธรรม ที่เป็นธรรมชาติ 
กระบวนการอย่างนี้ดีนะ สบาย ไม่ต้องมีการบังคับกัน แต่ได้เรียนรู้ ได้ถ่ายทอด 
ยุคนี้เป็น ‘ยุคฟาสต์ฟู้ด’ นะ ถ่ายทอดอะไรให้เด็ก ก็จับยัดไว้ก่อน น่าสงสารเด็ก...”

กับธรรมะนั้น บางทีเด็กเขาอาจจะยังไม่ “คลิก” เพราะยังไม่ถึงเวลาของเขา 
ก็อย่าไปคาดหวังหรือกะเกณฑ์อะไรกับเขาเลยนะคะ ค่อย ๆ  ให้เขาคลุกคลีไปอย่างไม่รู้ตัว 
แต่ปล่อยให้เขาเรียนรู้เองตามธรรมชาตินั้น ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะ : )

แต่เชื่อไหมคะว่า ตั้งแต่เด็กยังอ้อ ๆ  แอ้ ๆ  ฟังความผู้ใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี่แหละ 
คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถปลูกฝังจิตใจที่ผูกพันอยู่กับกระแสธรรมะให้เขาได้แล้ว

เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ คุณดังตฤณ ได้เล่าให้ฟังถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคุณแม่ยังสาว 
ซึ่งตอนนี้ลูกของเธออายุ ๒ ขวบกว่า ๆ  แล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ทำเป็นประจำก็คือ 
เธอจะเปิดซีดีเสียงเทศน์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ให้ลูกฟังเสมอ ๆ

มีอยู่วันหนึ่ง ลูกของเธอหลับไปทั้งที่เสียงซีดีหลวงพ่อยังเปิดคลออยู่เหมือนเคย 
แต่เมื่อลูกลืมตาตื่นขึ้นมา คุณแม่ก็ต้องประหลาดใจ เพราะสิ่งแรกที่ลูกทำก็คือ 
ลุกขึ้นเดินออกไปเหมือนตั้งใจจะไปไหน คุณแม่ก็ตามดูไปด้วยความสงสัย 
ปรากฎว่า น้องเขาเดินตรงเข้าไปที่ห้องพระ ไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าพระพุทธรูป 
ยกมือขึ้นมาพนม แล้วก็มองจ้องที่พระพุทธรูปตรงหน้าอยู่อย่างนั้น...

รับฟังด้วยความประหลาดใจตามไปด้วยค่ะ เพราะ ๒ ขวบเท่านั้นเอง  
เขารู้จักที่จะลุกเดินไปห้องพระ แล้วพนมมือต่อหน้าองค์พระปฏิมาเองแล้วหรือ 
และซีดีของหลวงพ่อมีผลกับเด็กสองขวบที่ยังฟังผู้ใหญ่ไม่ค่อยรู้คำแล้วจริง ๆ  หรือ?
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คุณดังตฤณ ขยายความให้ฟังเลยค่ะว่า ซีดีเสียงของหลวงพ่อนั้นมีผลจริง ๆ  
เพราะกระแสเสียงของพระแท้อย่างท่านนั้น ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ 
การได้ฟังเรื่อย ๆ  บ่อย ๆ  นั้น อย่างน้อยก็จะทำให้เด็กเป็นคนที่สงบเย็นลง 
มีสติ และมีความรู้สึกเข้าใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือคุณของพระรัตนตรัยขึ้นมาได้

คุณดังตฤณเล่าให้ฟังต่อว่า คิดว่าวันนั้นน้องเขาคงฝันน่ะค่ะ 
เหมือนพอได้ฟังซีดีและรับรู้อะไรบางอย่างแล้ว คงมีอะไรสะกิดให้ฝันบางอย่างเกิดขึ้น 
เมื่อตื่นขึ้นมา จึงกระตุ้นให้เขาอยากเดินไปที่พระพุทธรูปทันที

ปกติเด็กเล็กอย่างนี้ เวลาหลับ จะไม่ได้หลับลึกมากนัก 
และในขณะที่หลับไม่ลึกนั้น ถ้าได้ฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วย 
ก็จะเหมือนเราได้ป้อนอะไรบางอย่างที่สูงส่งผ่านการรับรู้ทางโสตประสาทของเด็ก 
เราอาจเคยได้ยินฝรั่งเขาวิจัยกันมาว่า ถ้าเด็กฟังเพลงคลาสสิกแล้วจะฉลาด 
แต่อันนี้คุณดังตฤณบอกให้ฟังเลยค่ะว่า  
ฟังธรรมะแล้วต้องไม่ใช่แค่ฉลาดเท่านั้น  
แต่เขาย่อมมีความสามารถพิเศษที่จะเข้าใจธรรมะได้เกินเด็กอย่างแน่นอน

ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเสียงของหลวงพ่อปราโมทย์เท่านั้นหรอกนะคะ  
ยังมีพระแท้ที่ท่านทรงภูมิธรรมอันบริสุทธิ์ และมีกระแสเสียงอันสงบเย็นอีกหลายท่าน 
เพียงแต่ถ้าใครยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้จะไปหาเสียงธรรมของท่านใด จากที่ไหน 
ก็มีกลุ่มลูกศิษย์ที่ได้นำเสียงเทศน์ของหลวงพ่อปราโมทย์ มาเก็บไว้บนอินเตอร์เน็ท 
ให้ดาวน์โหลดกันได้อย่างสะดวกสบายที่เว็บวิมุตติเป็นประจำอยู่แล้วที่ 
http://www.wimutti.net เผื่อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากลองดูค่ะ : )

เปิดให้ลูกฟังคลอไปด้วย คุณพ่อคุณแม่ก็ฟังไปด้วย ก็จะพลอยได้ประโยชน์ด้วยกัน 
เรียกว่าได้พากันจูนเข้าหาธรรมะเป็นกระแสเดียวกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะ : )

แต่อย่าคิดว่าเด็ก ๆ  จะเรียนรู้ได้แค่การทำบุญ ทำทาน หรือฟังซีดีผ่านหูเท่านั้นนะคะ 
เด็กที่เริ่มพูดจารู้เรื่องแล้ว ก็สามารถหัด “วิปัสสนา” อย่างง่าย ๆ  ได้แล้วนะคะ  : )

บนเส้นอริยมรรคเส้นเดียวกันนี้

คอลัมน์: ของฝากจากหมอ
เนื้อหา: นำเสนอข่าวสารในวงการแพทย์ หรือสาระ 
น่ารู้อันเป็นประโยชน์เก่ียวกับสุขภาพ ท่ีคนท่ัวไปสนใจ  
หรือนำไปใช้ได้ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อ่าน จาก 
แง่มุมต่าง ๆ  ที่แพทย์แต่ละแขนงมีความรู้ความเชี่ยว
ชาญต่าง ๆ  กัน
กติกา: 

หากเป็นบทความที่แนะนำให้มีการทดลอง • 
กินยา หรือแนะนำให้ผู้อ่านปฏิบัติตามด้วย ขอ 
จำกัดเฉพาะผู้เขียน ที่เป็นผู้เรียนหรือทำงานใน 
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกันการ 
นำเสนอข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน และอาจส่งผลต่อ 
ผู้อ่านได้ค่ะ
หากนำเสนอประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ ใน • 
วงการแพทย์ ขอให้มีการอ้างอิงด้วย เช่น มา 
จากงานวิจัยช้ินไหน หรือหากเป็นเพียงความเห็น 
ส่วนตัวของหมอ ก็กรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะ

�
๒. อ่านสักนิด ก่อนคิดเขียน
เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ มีงานเขียนส่งเข้ามาเป็น 
จำนวนมากชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลด 
เวลา และลดภาระให้กับอาสาสมัคร ในการเข้ามาช่วย 
กันคัดเลือก และพิสูจน์อักษรของทุกบทความ ต้อง 
ขอรบกวนผู้ส่งบทความ เรียบเรียงงานเขียนตามแนว 
ทางดังนี้ด้วยนะคะ

๒.๑ ตรวจทานคำถูกผิดให้เรียบร้อย
ก่อนส่งบทความ รบกวนผู้เขียนทุกท่านช่วยตรวจทาน 
ให้แน่ใจก่อนนะคะว่า ไม่มีจุดไหนพิมพ์ตกหล่น พิมพ์ 
เกิน พิมพ์ผิดพลาด หรือเขียนตัวสะกดไม่ถูกต้อง 
ผ่านสายตาของผู้เขียนแล้ว

หากไม่แน่ใจตัวสะกดของคำไหน สามารถตรวจสอบ 
ได้จากที่นี่เลยค่ะ 

เว็บเครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน  

http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html

๒.๒ จัดรูปแบบตามหลักงานเขียนภาษาไทย
เพื่อให้ทุกบทความมีลักษณะของการจัดพิมพ์ที่สอด
คล้องกัน ขอให้ใช้การจัดรูปแบบในลักษณะดังน้ีนะคะ

เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมาย • 
ตกใจ (!)
เขียนติดตัวหนังสือด้านหน้า และวรรคด้านหลัง 
เช่น “อ้าว! เธอไม่ได้ไปกับเขาหรอกหรือ? ฉัน 
นึกว่าเธอไปด้วยเสียอีก”
การตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่• 
สำหรับคนที่นิยมเขียนแบบเคาะ [Enter] เพื่อ 
ตัดข้ึนบรรทัดใหม่ แทนการรวบคำอัตโนมัติของ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้ช่วยดูการตัด
คำด้วยนะคะว่าตัดได้อย่างเหมาะสม คืออ่าน 
ได้ลื่น ไม่สะดุด ไม่แยกคำ หรือไม่ขึ้นบรรทัด 
ใหม่ผ่ากลางวลีที่ควรอ่านต่อเนื่องกัน โดยไม่ 
จำเป็น เช่น 

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่าผลกรรม

ข้อกาเมนั้นหนักไม่ใช่เล่น”

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่า

ผลกรรมข้อกาเมนั้นหนักไม่ใช่เล่น” (อ่านง่ายกว่าค่ะ)

หรือดูหลักเกณฑ์อื่น ๆ  ได้จากที่นี่เพิ่มเติมด้วยก็ได้ค่ะ

ราชบัณฑิตยสถาน > หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
http://www.royin.go.th/th/profile/index.php

๒.๓ ความถูกต้องของฉันทลักษณ์สำหรับชิ้นงาน 
ร้อยกรอง
สำหรับท่านที่แต่งร้อยกรองเข้ามาร่วมในคอลัมน์ 
กวีธรรม ขอให้ตรวจทานให้แน่ใจสักนิดนะคะว่า 
บทกลอนนั้น ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แล้วหรือยัง จะ 
ได้ช่วยกันใส่ ใจและเผยแพร่แต่ ในสิ่งที่ถูกต้องให้ 
ผู้อื่นกันค่ะ

คุณผู้อ่านสามารถตรวจสอบ หรือหาความรู้เพิ่มเติม 
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกวีไทยได้จากที่นี่ด้วยนะคะ



ร่วมส่งบทความ

นิตยสารเล่มนี้จะเป็นนิตยสารคุณภาพได้ ก็ด้วยเนื้อ 
หาดี ๆ  ภายในฉบับที่จัดสรรลงอย่างต่อเนื่องนะคะ

หากคุณผู้อ่านท่านใด มีความสามารถในการเขียน 
มีศรัทธา และความเข้าใจในคำสอนของพุทธศาสนา 
ไม่ว่าจะในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง หรือเบื้องปลาย 
และมี ใจรักที่อยากจะสื่อสารถ่ายทอดสิ่งนั้นให้กับ 
ผู้อื่นได้ทราบ และได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น เช่น 
เดียวกับที่เราอาจเคยได้รับจากผู้อื่นมาแล้ว ก็ขอ
เชิญทุกท่านส่งบทความมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 
ธรรมะใกล้ตัว ด้วยกันนะคะ

คุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนฝีมือเลิศ แต่หากมี 
ใจที่คิดอยากจะถ่ายทอด มีสิ่งที่คิดว่าอยากแบ่งปัน 
ความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับคนอื่น ๆ  ก็ลองเขียนส่ง 
เข้ามาได้เลยค่ะ

�
๑. คอลัมน์ที่เปิดรับบทความ

คอลัมน์: ธรรมะจากคนสู้กิเลส
เนื้อหา: เปิดโอกาสให้คุณๆ ได้เล่าประสบการณ์ 
จริงของตนเอง ว่าผ่านอะไรมาบ้าง มีอะไรเป็นข้อคิด 
ที่เป็นประโยชน์บ้าง อะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่ง 
กลายเป็นคนดีขึ้นมา และทำให้คนมีกิเลสเยอะกลาย
เป็นคนกิเลสบางลงได้ มีแต่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง
แล้วเท่านั้น จึงจะเขียน ธรรมะใกล้ตัว ได้สำเร็จ

คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เนื้อหา: เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบ 
เขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ในโลก 
ธรรมะ เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวให้คนได้ข้อคิดข้อธรรม  
ผ่านความสนุกของรูปแบบนิยายหรือเรื่องสั้นได้อย่าง 
เพลิดเพลิน

คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวมข้อคิด หรือคำคมของบุคคลต่าง ๆ   
ที่เคยได้ยินมาแล้วสะดุดใจ มาบอกต่อ ยิ่งถ้าใคร 
สามารถสร้างสรรค์วรรคทองได้เองยิ่งดี เพราะจะ 

ได้ฝึกริเริ่มวลีสะดุดใจ ซึ่งเป็นแม่บทของกรรมที่ทำ 
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสุดยอด เน่ืองจากแง่ 
คิดดีี ๆ  จะช่วยให้คนอ่านคิดดี หรือได้คิดเพื่อเปลี่ยน 
แปลงชีวิต วิบากที่ย้อนกลับมาสนองตอบแทนคุณ ก็ 
คือการผุดไอเดียเหมือนน้ำพุไม่รู้จบรู้สิ้น กับทั้งเป็นที่
ยอมรับในวงกว้างด้วย 
กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น หรือแปลมาจาก 
ภาษาอังกฤษ กรุณาระบุแหล่งที่มา หรือชื่อของบุคคล 
ผู้เป็นเจ้าของคำคมด้วยนะคะ

คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
เนื้อหา: เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งใน 
ชีวิตของคุณ ที่มีเกร็ดข้อคิดทางธรรม หรือข้อคิดดี ๆ  
อันเป็นประโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ  ในรูปแบบที่ 
เสมือนอ่านเล่น ๆ  แต่อ่านจบแล้ว ผู้อ่านได้เกร็ดธรรม 
หรือข้อคิดดี ๆ  ติดกลับไปด้วย

คอลัมน์: กวีธรรมะ
เนื้อหา: พื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกวีธรรมะทั้งหลาย  
โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาวของบทกวี หรือ 
หากจะคัดเอาบทกวีท่ีน่าประทับใจ ให้แง่คิดอะไรในเชิง 
บวก ก็สามารถนำมาลงได้เช่นกัน แต่ถ้าให้ดี กลั่น 
กรองออกมาด้วยตนเองได้ ก็ยิ่งดีค่ะ
กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น ต้องระบุที่มาที่
ไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะ

คอลัมน์: เที่ยววัด
เนื้อหา: รับหมดไม่ว่าจะเป็นวัดสวยหรือสถานที่ 
ปฏิบัติธรรม ข้อมูลข่าวสารจากทั่วประเทศนั้น ไม่มีวัน 
ท่ี ใครคนเดียวจะรู้ได้หมด ถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่กัน 
ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล
กติกา: นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บรรยากาศ 
ปฏิปทา ฯลฯ ของวัดแล้ว ต้องขอรบกวนส่งภาพสวย ๆ   
มาประกอบบทความด้วยนะคะ

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนื้อหา: ร่วมบอกเล่าประสบการณ์จริง ประสบ- 
การณ์ตรงจากการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นทั้งธรรมทาน 
และเป็นทั้งกำลังใจ สำหรับผู้ที่กำลังร่วมเดินทางอยู่ 7ธรรมะใกล้ตัว

เพราะคำว่า “วิปัสสนา” นั้น ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า  
การหัด “ตามรู้” สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจ ตามความเป็นจริง

อย่างที่หลวงพ่อปราโมทย์ท่านเคยสอนเด็ก ๆ  ให้หัดรู้เท่าทันใจตัวเอง 
ด้วยการเชื่อมโยงวิธีการรู้เท่าทันในชีวิตประจำวันตามวัยของเขา เช่น 
“ได้ยินเสียงหนังการ์ตูนมา เคยอยากดูมั้ย นั่นล่ะ เราอยากดู รู้ทันใจเราว่าอยากดูแล้ว 
บางวิชาไม่อยากเรียน บางวิชาชอบมาก เนี่ย เวลาเราชอบไม่ชอบนะ เรารู้ทันที่ใจเรา 
มีพี่น้องไหม เคยอิจฉาน้องไหม เอ้อ เวลาเราอิจฉาน้อง เราก็รู้ว่าอิจฉา…”

แถม... ด้วยความที่เด็กเขารู้สึกอย่างไร เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นซื่อ ๆ   
หลวงพ่อบอกว่า บางทีเด็ก ๆ  นี่ฝึกวิปัสสนาได้ดีกว่าผู้ใหญ่บางคนเสียอีกนะคะ : )

คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มต้นจากเสียงเทศน์ชุดที่ท่านสอนเด็กนี้ก่อนก็ได้นะคะ 
ฟังหลวงพ่อท่านคุยกับเด็ก ๆ  ก็ได้เข้าใจวิปัสสนาอย่างง่าย ๆ  และเพลินดีด้วยค่ะ : )

เสียงเทศน์: แผ่นที่ ๑๑ วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๙ (๑) 
http://www.wimutti.net/pramote/cd.php?cd=11

วันเด็กนี้ ไม่มีคำขวัญวันเด็กทิ้งท้าย แต่อยากฝากคำพูดของคุณดังตฤณ 
จากหนังสือ เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ที่พูดไว้ชวนคิดค่ะว่า

“จุดใหญ่ใจความอยู่ตรงที่ว่าเราทำอย่างไร  
ขณะที่ลูกหลานของเรายังเหมือนตุ๊กตาของเล่น ขณะที่เขาอยู่ในวัยเริ่มต้น  
ขณะที่เขาตัวเล็กที่สุด ถ้าให้ของใหญ่ที่สุดกับเขา วันหนึ่ง พวกเขาอาจเติบใหญ่  
และทำคุณใหญ่ให้กับโลก อย่างที่วันนี้เราไม่มีทางคาดคิดได้ถึง

วันหนึ่งพวกเราจะแก่ลงและตายไป ถ้าไม่มอบมรดกธรรมไว้กับคนรุ่นใหม่แต่เนิ่น ๆ  
เร็ว ๆ  นี้ พวกเขาอาจโดนควันนรกปกปิดแสงสว่างที่ยังสาดฉายจากพระพุทธศาสนา 
และจะไม่มีใครพูดถึงความดีที่ถูกทางกันอีก...” 

สอนให้เด็กของเรา รู้จักทางแห่งความดี รู้จักทางแห่งการพ้นทุกข์ เสียตั้งแต่วันนี้ 
แล้วพวกเขาจะมีวันพรุ่งนี้ที่มีความสุข อย่างที่ไม่สามารถจะหาจากที่ใดได้อีก 
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และพวกเขา จะเป็นกำลังรุ่นต่อไปที่จะช่วยสืบทอดพุทธศาสนาไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลัง 
ได้ทันเห็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดา เหมือนที่เรายังมีโอกาสกันสืบไป

พระพุทธเจ้าท่านได้มอบสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดให้กับพระราหุล โอรสของพระองค์แล้วนะคะ 
ส่วนคุณผู้อ่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ จะมีสมบัติล้ำค่าอันใดให้แก่ลูกในชีวิตหนึ่งนี้ 
คำตอบนั้นย่อมอยู่ที่ใจของคุณผู้อ่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เองค่ะ...

เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

ฉบับนี้ เราได้ “นิยาย/เรื่องสั้น อิงธรรมะ” เรื่องใหม่หลังจากซีรี่ส์เรื่องยาวจบไป 
มีใครชอบไปดูหมอกันบ้างไหมคะ ดูแล้วคำทำนายของหมอดูมีผลอะไรกับใจเราหรือเปล่า? 
คุณสงบเสวนา ส่งเรื่องสั้นอ่านเพลินแต่ชวนคิดเรื่อง ดวง ดาว ความทุกข์ เป็นธรรมดา 
มาให้เราย้อนกลับมามองอะไรบางอย่าง ที่บางทีอาจจะไม่ธรรมดาสำหรับหลาย ๆ  คนค่ะ

ตามมาด้วยเรื่องราวของน้ำใจอันงามที่แสดงออกผ่านน้ำเต้าหู้ 
อ่านแล้วทำให้รู้สึกอย่างนึ่งค่ะว่า แสงหนึ่งอย่างที่คุณบอยด์ได้แต่งเพลงไว้นั้น  
ทุกคนเป็นกันได้จริง ๆ  ลองแวะไปอ่านเรื่องราวอันเรียบง่ายงดงามจาก  
คุณศิราภรณ์ อภิรัฐ กับเรื่อง น้ำเต้าหู้ถุงนั้น ในคอลัมน์ “สัพเพเหระธรรม” กันดูนะคะ

ปิดท้ายด้วย คอลัมน์ “เที่ยววัด” ที่ คุณวีระวงศ์  จะมาชวนคุณผู้อ่าน 
ย้อนรอยครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถร ผ่านวัดต่าง ๆ  ที่สำคัญ 
พร้อมกับเกร็ดความรู้และเรื่องราวที่ชวนให้รำลึกถึงความห้าวหาญในการออกจากทุกข์ 
ของแต่ละท่านกับตอน วัดบรมนิวาส: อรัญวาสีแห่งกรุงเทพ  
ซึ่งฉบับนี้เป็นตอนต่อจากฉบับที่แล้วใน ตอนที่ ๒ กับเสาหลักกรรมฐาน ค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรม

ใครที่เคยอ่าน กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม และติดใจในอรรถรสแบบหนังสือมาแล้ว 
ตอนนี้ คุณ Lotion ได้ขออนุญาตคุณดังตฤณ นำนวนิยายชุดนี้ให้เข้าใกล้คนอ่านมากขึ้น 
ด้วยการริเริ่มจัดทำเป็น กรรมพยากรณ์ ภาคละครวิทยุ แล้วนะคะ : )  
ให้เสียงโดย ทีมอินทรี ทีมผู้พากย์เสียงมืออาชีพที่ครองรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล 
ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะ ใครสนใจอยากได้ไปฟังหรือไปแจกเองล่ะก็ 
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บรรณานุกรม

คณะ ศิษยานุ ศิษย์, ๒๕๓๙, • ชีวประวัติ พระ สุทธิ ธรรม รังสี คัมภีรเมธาจารย์ 
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร), กรุงเทพฯ: ห้าง หุ่น ส่วน จำกัด ป.สัมพันธ์ การ พิมพ์.

คณะ ศิษยานุ ศิษย์, ๒๕๔๒, • หยด น้ำ บน ใบ บัว, กรุงเทพฯ: โรง พิมพ์ คุรุสภา.

วัด ป่า อุดม สม พร, ๒๕๒๐, • พระ ฝั้น อา จา โร, กรุงเทพฯ : หจก.การ พิมพ์ พระนคร

วรเดช จัน ทรศ ร, ๒๕๕๐, • วัด บรม นิวาส ราชวรวิหาร, กรง เทพฯ: ห้าง หุ่น ส่วน จำกัด 
สหาย บล็อก การ พิมพ์.

หมายเหตุ รูป ที่ ผู้ เขียน ถ่าย และ ตัด ต่อ เอง นั้น ไม่ สงวน สิทธิ์ กรณี นำ ไป ใช้ เพื่อ พระพุทธ ศาสนา 
โดย ไม่ เป็น ไป ใน การ จัด จำหน่าย และ หา กำไร ใน กรณี อื่น ใด นอกจาก นี้ ขอ สงวน สิทธิ์ ทั้งหมด 
ทั้งสิ้น

สารบัญ 
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เยี่ยม ที่ กุฏิ นี้ ด้วย ยัง มี ปริศนา ที่ ปรากฏ ใน ประวัติ หลวง ตา ที่ ว่า ใน เวลา เรียน ท่าน ก็ นั่ง 
สมาธิ เดิน จงกรม ภาวนา ด้วย แล้ว ทาง ที่ ท่าน จงกรม นั้น อยู่ ที่ ตรง ไหน?

กุฏิ ดำรง นุ กูล เคย เป็น ที่ พำนัก ของ หลวง ตาม หา บัว ญาณ สมฺปนฺโน

การ ที่ ได้ มา วัด บรม นิวาส อาจ ทำให ้ได ้เห็น อนิจจัง บาง อย่าง หาก รำลึก ถึง อดีต ก็ 
จะ ได้ เห็น ถึง ความ อดทน ต่อสู้ ฝ่าฟัน เพียง เพื่อให้ การ สืบ ทอด ธุระ ฝ่าย ปฏิบัติ ให้ ยัง มีค 
วาม สืบ เนื่อง ใน อนาคต จาก คร ูบา อาจารย ์ใน ยุค โบราณ ส่ง ต่อ สู่ ลูก หลาน ใน ยุค ต่อ มา 
ความ เจริญ รุ่งเรือง ของวัด และ พระ พุทธ ศาสนา จึง อยู่ ใน มือ ของ ลูก หลาน ใน ยุค นี้ ถ้า 
สืบ ทอด แนวทาง ของ ครู บา อาจารย์ ไว้ ได้ ประโยชน์ สูง สุด ก็ ย่อม เกดิ ผล แก่ ผู้ ปฏิบตัิ ยัง ผล 
ความ เจรญิ ของ พระ ศาสนา ดงั เชน่ วดั บรม นวิาส ที ่เคย มชีือ่ เสยีง ใน ดา้น การ ปฏบิตัธิรรม 
ภายใน วัด รอย มือ รอย เท้า ครู บา อาจารย ์ยัง ปรากฏ อยู่ อยู ่ที่ เรา จะ เดิน ตาม รอย นั้น 
แล้ว หรือ ยัง.

�
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แวะไปอ่านรายละเอียด 
ได้ที่กระทู้นี้เลยค่ะ http://larndham.net/index.php?showtopic=28892

ส่วนใครที่รอคอยผลงานเล่มใหม่ของ คุณดังตฤณ มานาน 
มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบค่ะว่า : ) 
จะมีงานแถลงข่าวหนังสือเล่มใหม่ของคุณดังตฤณ “เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน ๒” 
ใน วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์นี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ค่ะ 
(แผนที่: http://www.dmgbooks.com/site/popup/newoffice.jpg) 
ยังมีอะไรที่ “น่าเสียดาย” หากตายไปแล้วเรายังไม่ได้รู้อีกบ้าง… 
หนังสือเล่มนี้จะแจกแจงสิ่งที่จะทำให้คุณได้ใช้เวลาที่เหลือในชีวิต 
อย่างคุ้มค่าที่สุดนับตั้งแต่ได้เลือดเนื้อเชื้อไขเกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวล่ะค่ะ

ส่วนใครที่เป็นแฟนคอลัมน์ “ไดอารี่หมอดู” ในนิตยสารของเรา 
หมอพีร์ ก็จะได้ฤกษ์เปิดแถลงข่าวหนังสือเล่มใหม่ของเธอเช่นกัน 
กับชื่อหนังสือที่ชื่อเดียวกันกับคอลัมน์นี้คือ ไดอารี่หมอดู ค่ะ 
ไปพบกันได้ใน วันอังคารที่ ๒๙ มกราคมนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เช่นเดียวกันนะคะ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

กลาง ชล
สารบัญ 
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ถาม: สงสัย ว่า เมื่อ มี สมาธิ จาก การ นั่ง สมาธิ แล้ว จะ เกิด ปัญญา ได้ อย่างไร

ขึ้น กับ ชนิด ของ สมาธิ ด้วย นะ ครับ 
ถ้า เป็น มิจฉาสมาธิ นั่ง เอา สงบ เคลิบเคลิ้ม  
หรือ เที่ยว รู้ เที่ยว เห็น ร่อนเร่ ออก ไป ภายนอก 
ก็ ไม่ ใช่ ต้นทาง ของ ปัญญา 
แต่ ถ้า เป็น สัมมาสมาธิ นั่ง เพื่อ ความ มี สติสัมปชัญญะ มีค วาม ตั้ง มั่น ของ จิต 
แล้ว เอา จิต นั้น ไป รู้ความ เกิด ดับ ของ รูป นาม อย่าง เป็น ปัจจุบัน 
ก็ เป็น ทาง แห่ง ปัญญา ครับ

http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001204.htm?1#1

ถาม: เมื่อ เช้า ขับ รถ ออก จาก บ้าน มี ลูก แมว ตัว เล็กๆ ร้อง ลั่น  
หัน ไป ดู ขา หลัง ลาก เลย ครับ ความ รู้สึก แรก คือ เรา คง ออก รถ ทับ ขา มัน เข้าให้ แล้ว 
เห็น มัน ร้อง และ ดิ้น ทันใด นั้น เข้าใจ ว่าเป็น แม่ หรือ พ่อ มัน ล่ะ ครับ วิ่ง มา  
เพราะ ลาย เดียวกัน มัน หัน มา มอง แบบ จะ เอาเรื่อง  
จะ พา ไป หา หมอ ก็ รีบ มาก เพราะ สาย แล้ว ไม่ สบาย ใจมา ตลอด ทาง  
กะ ว่า เย็น นี้ จะ ไป ดู มัน แล้ว พา ไป หา หมอ มัน เป็น แมว จรจัด น่ะครับ  
ที่ จะ ถาม คือ ผม ไม่ ได้ มี เจตนา เลย ที่ จะ ทำให้ เขา เดือดร้อน จะ บาป ไหม ครับ  
หรือ ว่าเป็น กรรม ของ เขา ครับ ไว้ เจอ ตัว อีก ที จะ พา เขา ไป หา หมอ ครับ

ขอ เสนอ ให้ ทำใจ ให้ สบาย ได้ แล้ว ครับ 
ไม่ ควร ปล่อย ให้ ความ เศร้าหมอง กัด กร่อน ใจ ตน เอง นานๆ 
เรา ไม่ มี เจตนา จะ ทำร้าย สัตว์ แต่ มัน ก็ บาดเจ็บ ไป แล้ว 

ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ที ่๓ ของ เดอืน และ การ ถอืศลี อบรม ภาวนา ใน วนั สำคญั ทาง พระ พทุธ ศาสนา เปน็ อกี 
หนึ่ง แรง ที่ จะ ธำรง ไว้ ซึ่ง การ ปฏิบัติธรรม ให้ ยัง ดำรง อยู่ ใน วัด นี้ 

กุฏิ ไม้ หลัง เล็ก เคย เป็น ที่ พำนัก ของ หลวง ปู่ มั่น ภูริ ทตฺโต

ลอง มอง ไป ที ่ดา้น หลงั กฏุ ิปทัมราช จะ เหน็ กฏุ ิไม ้หลงั เลก็ๆ รปู ทรง ประณตี กะทดัรดั 
๒ หลงั เลา่ กนั สบื ตอ่ มา วา่ ๑ ใน ๒ หลงั นี ้แหละ ทีห่ลวง ปู ่มัน่ ภรู ิทตโฺต ได ้เคย มา พกั 
เป็นการ ชั่วคราว เป็น หนึ่ง ใน สอง สถาน ที่ ใน กรุงเทพฯ ที่ หลวง ปู่ มั่น ท่าน เคย มา พัก

“...ฝ่าย บาลี ขอ ให้ จบ เพียง เปรียญ ๓ ประโยค เท่านั้น ส่วน นักธรรม แม้ จะ ไม่ 
จบ ชั้น ก็ ไม่ ถือ เป็น ปัญหา... แล้ว จะ ออก ปฏิบัติ โดย ถ่ายเดียว จะ ไม่ ยอม ศึกษา และ 
สอบ ประโยค ต่อ ไป เป็นอันขาด... ” นี่ คือ สัจจะ ของ พระ อาจารย์ ที่ ได้ชื่อ ว่า เปรียบ 
ประดุจ ดั่ง “เสา หลัก กรรมฐาน ” ใน ยุค ปัจจุบัน ท่าน ก็ คือ หลวง ตาม หา บัว ญาณ 
สมฺปนฺโน ช่วง หนึ่ง ใน สมัย ที่ ท่าน เรียน ปริยัติธรรม ท่าน มา ศึกษา และ พำนัก อยู่ ที่วัด 
บรม นิวาส และ กุฏิ ที่ ท่าน พัก อยู่ ก็ คือ “กุฏิ ดำรง นุ กูล ” อยู่ ตรง ข้าม กับ กุฏิปัทมราช 
นี้ เอง ใน บาง ครั้ง ที่ หลวง ตา ท่าน ลง พัก ที่ สวน แสง ธรรม กรุงเทพฯ ท่าน ยัง เดินทาง มา 
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(ซ้าย) หอม รา ภิรมย์ (บน ขวา) กุฏิ ปัทมราช
(ล่าง ขวา) กิจกรรม ศูนย์ อบรม ภาวนา สิริ จัน โท

ต่อ มา ให้ กลับ ออก มา ที่ ฝั่ง ตรง ข้าม หอ เขียว จะ เห็น กุฏิ ไม้ สัก หลัง ใหญ่ กุฏิ นี้ มีชื่อ ว่า 
“กุฏิ ปัทมราช ” สร้าง ขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ อายุ ปี นี้ ก็ ๑๐๑ ปี แล้ว ลอง ค่อยๆ ดู 
ราย ละเอียด ของ กุฏิ นี้ จะ พบ ความ งดงาม ที่ แฝง อยู่ ใน ความ ประณีต บรรจง ของ ลาย ฉลุ 
ไม้ รูป ทรง กุฏิ นี้ เรียก ว่าสถาปัตยกรรม แบบ ขนมปัง ขิง เป็น สถาปัตยกรรม ที่ นิยม ใน 
สมยั รชักาล ที ่๕-๗ ซึง่ นบั วนั กำลงั หาย ไป จาก ความ ทรง จำ ทกุทีๆ  ดา้น หลงั ยงั เปน็ ที ่ตัง้ 
“หอม รา ภิรมย์ ” กุฏิ ทรง หอคอย ๖ เหลี่ยม หลัง เดียว ใน กรุงเทพฯ ศาลา หลัง น้อย ชั้น 
บน สดุ เหมาะสม กบั การ นัง่ ภาวนา เปน็ อยา่ง มาก นอกจาก กฏุ ิทัง้ สอง จะ มคี วาม สำคญั ใน 
ดา้น สถาปตัยกรรม แลว้ ยงั เคย เปน็ ที ่พกั ของ คร ูบา อาจารย ์หลาย รปู ตัง้แต ่ใน อดตี จนถงึ 
ปัจจุบัน ได้แก่ ท่าน เจ้าคุณ พระ อุ บาลี ฯ, หลวง ปู่สิม พุทฺธาจาโร, หลวง ปู่ เหรียญ 
วรราโภ, หลวง พ่อ พุธ ฐานิโย, พระ อาจารย์ เปลี่ยน ปญฺญาปธีโป เป็นต้น ใน 
บรเิวณ กฏุิ นี ้ยงั เปน็ ที ่ตัง้ ของศนูย์ อบรม ภาวนา สิร ิจนั โท ซึง่ กจิกรรม ที ่สำคญั ก ็คอื การ 
นิมนต์ ครู บา อาจารย์ จาก ต่าง จังหวัด มา ฉัน ภัตตาหาร เช้า และ แสดง ธรรม ทุก วัน อาทิตย์ 
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ความ เสียใจ ของ เรา ไม่ ได้ ก่อ ประโยชน์ อะไร เลย ครับ 
มี แต่ จะ ทำให้ อกุศล จิต ยืดเยื้อ ออก ไป อีก

เย็น นี้ ลอง ไป ดู มัน ถ้า มัน ยัง อยู่ จะ พา ไป หา หมอ ก็ ขอ อนุโมทนา ครับ

http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001577.htm?2#2

ถาม: เป็น น้อง ใหม่ เพิ่ง เริ่ม ต้น ค่ะ ไม่ ทราบ ว่าการ ดู จิต คือ อะไร ทำ อย่างไร ดู แล้ว 
มี ผลอ ย่าง ไร

ความ หมาย ของ การ ดู จิต

คำว่า การ ดู จิต เป็น คำ ที่ นัก ปฏิบัติ กลุ่ม หนึ่ง 
บัญญัติ ขึ้น เพื่อ ใช้ สื่อ ความ หมาย กันเอง ภายใน กลุ่ม 
หมาย ถึง การ เจริญเวทนา นุ ปัสสนาสติปัฏฐาน(ทุก บรรพ) 
จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน(ทุก บรรพ) 
รวม ถึง ธัมมานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน(บาง อย่าง ที่ เป็น ฝ่าย นามธรรม) 
กล่าว อย่าง ย่อ ก็ คือ การ เจริญ วิปัสสนา ด้วย อารมณ์ ฝ่าย นามธรรม 
ได้แก่ การ รู้ จิต และ เจตสิก นั่นเอง

วิธีการ เจริญ วิปัสสนา (ดู จิต)

การ เจริญ วิปัสสนา ทุก ประเภท รวม ทั้ง การ ดู จิต ไม่ มี อะไร มาก เพียง แต่ ให้ ผู้ ปฏิบัติ  
“รู้ สภา วธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ความ เป็น จริง ด้วย จิต ที่ เป็นกลาง เท่านั้น” 
แต่ จะ รู้ ได้ ถูก ต้อง ก็ ต้อง (๑) มี จิต ที่ มี คุณภาพ 
และ (๒) มี อารมณ์ กรรมฐาน ที่ ถูก ต้อง เท่านั้น

ซึ่ง จิต ที่ มี คุณภาพ สำหรับ การ ทำ สติปัฏฐาน หรือ วิปัสสนา 
ได้แก่ จิต ที่ มี สติ (สัมมาสติ) สัมปชัญญะ (สัมมาทิฏฐิ) และ สัมมาสมาธิ 
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ส่วน อารมณ์ กรรมฐาน ที่ ถูก ต้อง คือ อารมณ์ ที่ มี ตัว จริง ที่ สามารถ แสดง ไตรลักษณ์ ได้ 
หรือ ที่ นัก ปฏิบัติ มัก จะ เรียก ว่า สภาวะ และ นัก ปริยัติ เรียก ว่า อารมณ์ ปรมัตถ์

เมื่อ จะ ลงมือ ปฏิบัติ ก็ ให้ (๑) มี สติ เฝ้า รู้ ให้ ทัน (มี สัมมาสติ) 
(๒) ถึง อารมณ์ หรือ สภา วธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ (มี อารมณ์ ปรมัตถ์) 
(๓) ด้วย จิต ท่ี ต้ัง ม่ัน ไม่ เผลอ ส่ง ส่าย ไป ท่ี อ่ืน และ ไม่ เพ่ง จ้อง บังคับ จิต (มี สัมมาสมาธิ) 
แล้ว (๔) จิต จะ รู้ สภา วธรรม ทั้งปวง ตาม ความ เป็น จริง (มี สัมปชัญญะ/สัมมาทิฏฐิ)

การ มี สติ เฝ้า รู้ ให้ ทัน หมาย ถึง สิ่ง ใด เกิด ขึ้น ตั้ง อยู่ หรือ ดับ ไป ก็ ให้ รู้เท่า ทัน 
เช่น ขณะ นั้น รู้สึก มีค วาม สุข ก็ ให้ รู้ ว่า มีค วาม สุข 
เมื่อ ความ สุข ดับ ไป ก็ ให้ รู้ ว่าความ สุข ดับ ไป 
มีค วาม โกรธ ก็ รู้ ว่า มีค วาม โกรธ 
เมื่อ ความ โกรธ ดับ ไป ก็ รู้ ว่าความ โกรธ ดับ ไป 
เมื่อ จิต มีค วาม ทะยานอยาก อันเป็น แรง ผลัก ดัน 
ให้ออก ยึด อารมณ์ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ก็ ให้ รู้ ว่า มี แรง ทะยานอยาก เป็นต้น

อารมณ์ หรือ สภา วธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ 
ต้อง เป็น อารมณ์ ของ จริง ไม่ ใช่ ของ สมมุติ 
โดย ผู้ ปฏิบัติ จะ ต้อง จำแนก ให้ออก ว่า  
อัน ใด เป็น ของ จริง หรือ ปรมัตถธร รม 
อัน ใด เป็น ของ สมมุติ หรือ บัญญัติ ธรรม

เช่น เมื่อ จิต มีค วาม สุข ก็ ต้อง มี สติ รู้ ตรง เข้าไป ที่ ความ รู้สึก สุข จริงๆ 
เมื่อ จิต มีค วาม โกรธ ก็ ต้อง รู้ ตรง เข้าไป ที่ สภาวะ ของ ความ โกรธ จริงๆ

เมื่อ มีค วาม ลังเล สงสัย ก็ ต้อง รู้ ตรง เข้าไป ที่ สภาวะ ของ ความ ลังเล สงสัย จริงๆ ฯลฯ 
และ เมื่อ หัด รู้มาก เข้า จะ พบ ว่า นามธรรม จำนวน มาก ผุด ขึ้น ที่ อก หรือ หทยรูป 
แต่ ผู้ ปฏิบัติ ไม่ ต้อง เที่ยว ควาน หา หทยรูป 
หาก กิเลส เกิด ที่ไหน และ ดับ ลง ที่ไหน ก็ รู้ ที่ นั้น ก็ แล้วกัน ครับ 
ถ้า เอา สติ ไป ตั้ง จ่อ ดู ผิด ที่ เกิด ก็ จะ ไม่ เห็น ของ จริง 
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เปิด พระ อุโบสถ ให้ มี เกร็ด อีก นิดหนึ่ง ถ้า เข้า มา ใน เขต พระ อุโบสถ แล้ว ลอง สังเกต ดู ดี 
ดี แปด เซียน อภินิหาร มี จริง!

กุฏิ บ่อ เต่า เคย เป็น ที่ พำนัก ของ หลวง ปู่ หล้า เขมปตฺโต

เมือ่ เดนิ ออก มาน อก เขต พระ อโุบสถ ให้ เดนิ กลบั ไป ทาง ดา้น หลงั ทาง ทศิ ใต ้จะ เปน็ 
ที่ ตั้ง ของ บ่อ เต่า ที่ นี่ สามารถ ให้ อาหาร และ ปล่อย ปลา ได้ และ ยัง เป็น ที่ ตั้ง ของกุฏิ บ่อ 
เต่าซึ่ง ปรากฏ ใน ประวัติ ของหลวง ปู่ หล้า เขมปตฺโต ว่า ท่าน เคย มา พัก ที่ กุฏิ นี้ พัก ชม 
ธรรมชาติ ที ่บอ่ เตา่ นี ้สกั พกั ลอง กวาดตา มอง ภายใน บรเิวณ วดั จะ เหน็ วา่ที ่นี ่ได ้อนรุกัษ์ 
ตน้ไม้ ใหญ่ๆ  ไว ้มากมาย ทำให้ นกึถงึ โอวาท ของ พระ อปุชัฌาย์ ที ่จะ ให ้แก ่พระ ภกิษ ุบวช 
ใหม่ ใน วัน แรก ที่ เรียก ว่า นิสัย ๔ (ปัจจัย เครื่อง อาศัย ของ บรรพชิต ๔ อย่าง คือ 
๑.เที่ยว บิณฑบาต ๒.นุ่งห่ม ผ้า บังสุกุล ๓.อยู่ โคน ไม้ ๔.ฉัน ยาด อง ด้วย น้ำ มูตร เน่า) 
“วดั เรา ม ีโคน ไม้ มากมาย แมแ้ต่ อยู่ ใน กฏุิ นัง่ ภาวนา ก ็ถอืวา่ อยู่ โคน ไม้ ” นี่ คอื ความ ชาญ 
ฉลาด เพื่อ การ เอื้อเฟื้อ ต่อ พระ ธรรม วินัย
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พระ เจดยี ์ เปน็ ทีป่ระดษิฐาน รปู ปนูปัน้ นนู ตำ่ พระ อส ิต ิมหาสาวก ๘๐ รปูใน อริยิาบถ 
ยนื นมสัการ พระ เจดยี ์ยงั ม ีผู ้สงัเกต ไว ้วา่ พระ สาวก เหลา่ นี ้กำลงั เดนิ จงกรม แสดง ถงึ จดุ 
ประสงค์ ของวัด ที่ เป็น วัด ฝ่าย ปฏิบัติ บริเวณ ด้านหน้า พระ สาวก เหล่า นี้ ก็ ยัง เหมาะสม 
กับ การ เดิน จงกรม อีก ด้วย

(ซ้าย) ภายใน พระ วิหาร ราย มี พระ อสิ ติ มหาสาวก ๘๐ รูป (ขวา) กุฏิ กรรมฐาน

บริเวณ ใน พระ อุโบสถ นี้ เอง นอกจาก เป็น ที่ ทำ สังฆกรรม แล้ว ใน อดีต ยัง เคย เป็น ที่ 
พัก สำหรับ ประกอบ ความ เพียร ของ ครู บา อาจารย์ รูป สำคัญ หลาย รูป ได้แก่ หลวง ปู่ 
ฝั้น อา จา โร, หลวง ปู่ แหวน สุจิณฺโณ และ ท่าน พ่อ ลี ธมฺมธโร โดย เฉพาะหลวง 
ปู่ ฝั้น ท่าน ใช้ เป็น สถาน ที่ เร่ง ความ เพียร เมื่อ ครั้ง ที่ ท่าน ลง มา นมัสการ ท่าน เจ้าคุณ 
พระ อุ บาลี ฯ ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว เกิด หลง รัก หญิง กรุงเทพฯ เข้า จน เกือบ 
จะ ต้อง ลาสิกขา ท่าน ใช้ เวลา ๗ วัน เร่ง ความ เพียร ใน พระ อุโบสถ จึง สามารถ ผ่าน จุด 
นั้น มา ได้ และ ได้ เป็น ครู บา อาจารย์ ที่ สำคัญ อีก รูป หนึ่ง ใน ยุค ปัจจุบัน นอกจาก นี้ ท่าน 
พ่อ ลี ยัง เคย พบ เหตุการณ์ “พระ ธาตุ เสด็จ ” ใน พระ อุโบสถ นี้ ด้วย ตาม ปกติ บุคคล 
ภายนอก จะ สามารถ เข้าไป ใน เขต พระ อุโบสถ ตลอด จน พระ เจดีย์ และ พระ วิหาร ราย ได้ 
ตลอด เวลา แต่ ถ้า จะ เข้าไป ใน พระ อุโบสถ จะ ต้อง ติดต่อ กับ พระเจ้า หน้าที่ ท่าน จะ มา 
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เช่น เอา สติ ไป จ่อ อยู่ เหนือ สะดือ สอง นิ้ว 
จะ ไม่ เห็น กิเลส อะไร นอกจาก เห็น นิมิต เป็นต้น

และ การ มี สติ รู้ ของ จริง ก็ ไม่ ใช่ การ คิด ถาม ตน เอง หรือ คะเน เอา ว่า 
ตอน นี้ สุข หรือ ทุกข์ โกรธ หรือ ไม่ โกรธ สงสัย หรือ ไม่ สงสัย อยาก หรือ ไม่ อยาก 
ตรง จุด นี้ สำคัญ มาก นะ ครับ ที่ จะ ต้อง รู้ สภา วธรรม หรือ ปรมัตถธร รม ให้ ได้ 
เพราะ มัน คือ พยาน หรือ แบบ เรียน ที่ จิต จะ ได้ เรียน รู้ 
ถึง ความ เกิด ขึ้น ตั้ง อยู่ และ ดับ ไป ของ มัน จริงๆ 
ไม่ ใช่ แค่ คิดๆ เอา ว่า มัน เป็น อย่าง นั้น อย่าง นี้

เมื่อ มี สติ รู้ สภา วธรรม หรือ ปรมัตถธร รม ที่ กำลัง ปรากฏ แล้ว 
ผู้ ปฏิบัติ จะ ต้อง มีจิต ที่ รู้ตัว ตั้ง มั่น 
ไม่ เผลอ ไป ตาม ความ คิด ซึ่ง จะ เกิด ตาม หลัง การ รู้ สภา วธรรม 
เช่น เมื่อ เกิด สภาวะ บาง อย่าง ขึ้น ใน จิต อัน นี้ เป็น ปรมัตถธร รม 
ถัด จาก นั้น ก็ จะ เกิด สมมุติ บัญญัติ ว่า นี้ เรียก ว่า ราคะ 
สมมุติ ตรง นี้ ห้าม ไม่ ได้ เพราะ จิต เขา มี ธรรมชาติ เป็น นัก จำ และ นัก คิด 
ผู้ ปฏิบัติ จึง ไม่ ต้อง ไป ห้าม หรือ ปฏิเสธ สมมุติ บัญญัติ 
เพียง รู้ ให้ ทัน อย่า ได้ เผลอ หรือ หลง เพลิน ไป ตาม ความ คิด นึก ปรุง แต่ง นั้น 
หรือ แม้แต่ การ หลง ไป คิด นึก เรื่อง อื่นๆ ด้วย 
แล้ว ให้ เฝ้า รู้ สภาวะ (ที่ สมมุติ เรียก ว่า ราคะ นั้น) ต่อ ไป ใน ฐานะ ผู้ สังเกตการณ์ 
จึง จะ เห็น ไตรลักษณ์ ของ สภาวะ อัน นั้น ได้

ใน ทาง กลับ กัน ผู้ ปฏิบัติ ที่ ไป รู้ สภาวะ ที่ กำลัง ปรากฏ 
จะ ต้อง ไม่ เพ่ง ใส่ สภาวะ นั้น ด้วย 
เพราะ ถ้า เพ่ง จิต จะ กระด้าง และ เจริญ ปัญญา ไม่ ได้ 
แต่ จิต จะ “จำ และ จับ” สภาวะ อัน นั้น มา เป็น อารมณ์ นิ่งๆ แทน การ รู้ สภาวะ จริงๆ 
พึง ให้ จิต เป็น เพียง ผู้ สังเกตการณ์ เหมือน คน ดู ละคร ที่ ไม่ โดด เข้าไป เล่น ละคร เสีย เอง 
จิต ที่ ทรง ตัวตั้ง มั่น นุ่มนวล อ่อนโยน ควร แก่ การ งาน 
โดย ไม่ เผลอ และ ไม่ เพ่ง นี้ แหละ คือ สัมมาสมาธิ 
เป็น จิต ที่ พร้อม ที่ จะ เปิด ทาง ให้ แก่การ เจริญ ปัญญา อย่าง แท้จริง
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คือ เมื่อ จิต มี สติ รู้ ปรมัตถธร รม ด้วย ความ ตั้ง มั่น ไม่ เผลอ และ ไม่ เพ่ง 
จิต จะ ได้ เรียน รู้ความ จริง ของ ปรมัตถธร รม อัน นั้นๆ ๔ ประการ 
คือ (๑) รู้ สภาวะ ของ มัน ที่ ปรากฏ ขึ้น ตั้ง อยู่ และ ดับ ไป (รู้ตัว สภาวะ) 
(๒) รู้ ว่า เมื่อ สภาวะ อัน นั้น เกิด ขึ้น แล้ว 
มัน มี บทบาท และ หน้าที่ อย่างไร (รู้ บทบาท ของ สภาวะ) 
(๓) รู้ ว่า ถ้า มัน แสดง บทบาท ของ มัน แล้ว จะ เกิด อะไร ขึ้น (รู้ ผล ของ สภาวะ) 
และ เมื่อ ชำนาญ มาก เข้า เห็น สภาวะ อัน นั้น บ่อย ครั้ง เข้า 
ก็ จะ (๔) รู้ ว่า เพราะ สิ่ง ใด เกิด ขึ้น แล้ว  
จึง กระตุ้น ให้ สภาวะ อัน นั้น เกิด ตาม มา (รู้ เหตุ ใกล้ ของ สภาวะ) 
การ ที่ จิต เป็น ผู้ สังเกตการณ์ และ เรียน รู้ หรือ วิจัย ธรรม (ธรรม วิจัย) 
อัน นี้ เอง คือ การ เจริญ ปัญญา ของ จิต หรือ สัมปชัญญะ หรือ สัมมาทิฏฐิ

ตัวอย่าง เช่น ใน ขณะ ที่ มอง ไป เห็น ภาพๆ หนึ่ง ปรากฏ ตรง หน้า 
จิต เกิด จำ ได้ หมาย รู้ ว่า นั่น เป็น ภาพ สาว งาม 
แล้ว สภา วธรรม บาง อย่าง ก็ เกิด ขึ้น ใน จิต (ซึ่ง เมื่อ บัญญัติ ทีหลัง ก็ เรียก ว่า ราคะ) 
การ รู้ สภาวะ ที่ แปลกปลอม ขึ้น ใน จิต นั่นแหละ คือ การ รู้ตัว สภาวะ ของ มัน 
แล้ว ก็ รู้ ว่า มัน มี บทบาท หรือ อิทธิพล ดึงดูด  
ให้ จิต หลง เพลิน พอใจ ไป กับ ภาพ ที่ เห็น นั้น 
ผล ก็ คือ จิต ถูก ราคะ ครอบงำ  
ให้ คิด ให้ ทำ ให้ อยาก ไป ตาม อำนาจ บงการ ของ ราคะ 
และ เมื่อ รู้ทัน ราคะ มาก เข้า ก็ จะ รู้ ว่า  
การ เห็น ภาพ ที่ สวย งาม เป็น เหตุ ใกล้ ให้ เกิด ราคะ 
จึง จำเป็น จะ ต้อง คอย เฝ้า ระวัง สังเกต ขณะ ที่ ตาก ระ ทบ รูป ให้ มาก ขึ้น เป็นต้น

ใน ส่วนตัว สภาวะ ของ ราคะ เอง เมื่อ ผู้ ปฏิบัติ มี สติ รู้อยู่ นั้น 
มัน จะ แสดง ความ ไม่ เที่ยง ให้ เห็น ทันที คือ ระดับ ความ เข้ม ของ ราคะ จะ ไม่ คงที่ 
มัน ต้ัง อยู่ ไม่ นาน เม่ือ หมด กำลัง เพราะ เรา ไม่ ได้ หาเหตุ ใหม่ มา เพ่ิม ให้ มัน (ย้อน ไป มอง สาว) 
มัน ก็ ดับ ไป แสดง ถึง ความ เป็น ทุกข์ ของ มัน 
และ มัน จะ เกิด ขึ้น ก็ตาม ตั้ง อยู่ ก็ตาม ดับ ไป ก็ตาม 
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เที่ยววัด

วัด บรม นิวาส: อรัญวาสี แห่ง กรุงเทพฯ 
ตอน ที่ ๒ กับ เสา หลัก กรรมฐาน

โดย วี ระ วงศ์

ใน ฉบับ ที่ แล้ว ผู้ เขียน ได้ กล่าว ถึง ประวัติ และ ความ สำคัญ ของวัด บรม นิวาส โดยย่อ 
และ ได้ พา ชม สถาน ที่ บาง ส่วน ของวัด ใน ฉบับ นี้ ผู้ เขียน ขอ อนุญาต พา ชม วัด บรม นิวาส 
ต่อ ไป

พระ อุโบสถ วัด บรม นิวาส

หาก เดนิ ผา่น ไป ดา้น หลงั ของ กฏุ ิราม แข ทาง ทศิ ตะวนัออก ภายใน บรเิวณ วดั จะ เหน็ 
เขต กำแพงแก้วพระ อุโบสถ ก่อน จะ เปิด ประตู ไม้ เข้าไป สู่ เขต พระ อุโบสถ จะ เห็นกุฏิ 
กรรมฐาน หลงั นอ้ยที ่ด ูพอเหมาะ กบั การ บำเพญ็ สม ณธรรม นีแ่หละ คอื ความ พยายาม ใน 
การ สง่เสรมิ การ ปฏบิตั ิของ บรูพาจารย ์ของวดั นี ้สำหรบั พระ อโุบสถ เปน็ สถาปตัยกรรม 
ไทย ใน สมยั รชักาล ที ่๔ ภายใน ประดษิฐาน พระ ปฏมิา ประธาน สมยั สโุขทยั ปาง มารวชิยั 
ม ีนาม วา่ “พระ ทศพล ญาณ ” และ ยงั ม ีจิตรกรรม ฝา ผนงั ฝมีอื “ขรวั อนิ โขง่ ” จติรกร 
เอกส มัย รัชกาล ที่ ๔ ด้าน หลัง พระ อุโบสถ คือ พระ เจดีย์ สี ทอง และ พระ วิหาร ราย รอบ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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“...ปัจจุบันเป็นผลมาจากอดีต ส่วนอนาคตคือปัจจุบันที่ฉันกำลังกระทำ” ใช่แล้ว 
ฉันลืมตา พยายามพูดทวนประโยคที่แม่เคยพูดไว้อย่างมีสติ 

ฉนัเงยหนา้ขึน้มองเพดานอกีครัง้ เหน็แววตาอนัออ่นโยน และอบอุน่ของแมส่อ่งสวา่ง 
ลงมาจากแสงดาวนั้น “แม่คะ... ความธรรมดาของแม่ ทำให้หนูได้เห็นคำตอบที่ไม่ 
ธรรมดาเลย”

สารบัญ 
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ล้วน เป็น ไป ตาม เหตุ ปัจจัย กำหนด ไม่ ใช่ ตาม ที่ เรา อยาก จะ ให้ เป็น 
นอกจาก นี้ มัน ยัง เป็น เพียง สิ่ง ที่ ถูก รู้ ไม่ ใช่ ตัว เรา 
เหล่า นี้ ล้วน แสดง ความ เป็น อนัตตา ของ สภาวะ ราคะ ทั้งสิ้น

ผล ของ การ ดู จิต และข้อ สรุป

จิต ที่ อบรม ปัญญา มาก เข้าๆ ถึง จุด หนึ่ง ก็ จะ รู้ แจ้ง เห็น จริง ว่า 
ทุก สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น ไม่ ว่า จิต เจตสิก กระทั่ง รูป ล้วน แต่ เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป ทั้งสิ้น 
ถ้า จิต เข้าไป อยาก เข้าไป ยึด จิต จะ ต้อง เป็น ทุกข์ 
ปัญญา เช่น นี้ แหละ จะ ทำให้ จิต คลาย ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน ตัว กู ของ กู ลง 
ความ ทุกข์ ก็ จะ เบาบาง ลง จาก จิต เพราะ จิต ฉลาด 
ไม่ ไป ส่าย แส่ หาความ ทุกข์ มา ใส่ ตัว เอง 
(แต่ ลำพัง คิดๆ เอา ใน เรื่อง ความ ไม่ มี ตัว กู ของ กู  
ย่อม ไม่ สามารถ ดับ ความ เห็น และ ความ ยึด ว่า จิต เป็น ตัว กู ของ กู ได้ 
จะ ทำได้ ก็ แค่ “กู ไม่ ใช่ ตัว กู ของ กู” คือ จิต ยัง ยึด อยู่ 
ส่วน การ ที่ จะ ลดละ ได้ จริง ต้อง เจริญ สติปัฏฐาน จริงๆ เท่านั้น ครับ)

สรุป แล้ว การ ดู จิต ที่ พูด ถึงกัน นั้น ไม่ ใช่ การ ดู จิต จริงๆ 
เพราะ จิต นั้น แหละ คือ ผู้ รู้ ผู้ ดู ผู้ ยึดถือ อารมณ์ 
แต่ การ ดู จิต หมาย ถึง การ เจริญ วิปัสสนา โดย เริ่ม ต้น จาก การ รู้ นามธรรม 
ซึ่ง เมื่อ ชำนิชำนาญ แล้ว ก็ จะ รู้ ครบ สติปัฏฐาน ทั้ง สี่ นั่นเอง 
ดังนั้น ถ้า ไม่ ชอบ คำว่า ดู จิต ซึ่ง นัก ปฏิบัติ ส่วน หนึ่ง ชอบ ใช้ คำ นี้ เพราะ รู้ เรื่อง กันเอง 
จะ ใช้ คำว่า การ เจริญ เวทนา นุ ปัสสนาสติปัฏฐาน 
+ การ เจริญ จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน  
+ การ เจริญ ธัมมานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน ก็ได้ ครับ

แต่ การ ที่ นัก ปฏิบัติ บาง ส่วน ชอบ พูด ถึง คำว่า “การ ดู จิต” ก็ มี ประโยชน์ อยู่ เหมือน กัน 
คือ เป็นการ เน้น ให้ ทราบ ว่า จิตใจ นั้น เป็น ใหญ่ เป็น ประธาน ใน ธรรม ทั้งปวง 
และ เป็นการ กระตุ้น เตือน ให้ หมั่น สังเกต พฤติกรรม ของ จิต เมื่อ มัน ไป รู้ อารมณ์ เข้า 
เพราะ ถ้า รู้ จิต ชัด ก็ จะ รู้ รูป ชัด รู้ เวทนา ชัด รู้ กิเลส ตัณหา ชัด ไป ด้วย 
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เนื่องจาก จิต จะ ตั้ง มั่น และ เป็นกลาง ต่อ อารมณ์ ทั้งปวง 
ใน ทาง กลับ กัน ถ้า จิต ไม่ มี คุณภาพ คือ ไม่ มี สัมมาสมาธิ สัมมาสติ และ สัมมาทิฏฐิ 
แม้ จะ พยายาม ไป รู้ ปรมัตถ์ ก็ ไม่ สามารถ จะ รู้ ปรมัตถ์ ตัว จริง ได้ 
นอกจาก จะ เป็น เพียง การ คิดถึง ปรมัตถ์ เท่านั้น

ถ้า เข้าใจ จิตใจ ตน เอง ให้ กระจ่าง ชัด แล้ว การ เจริญ สติปัฏฐาน ก็ จะ ทำได้ ง่าย 
ถ้า ไม่ เข้าใจ จิตใจ ตน เอง ก็ อาจ จะ เกิด ความ หลง ผิด ได้ หลาย อย่าง ใน ระหว่าง การ ปฏิบัติ 
เช่น หลง เพ่ง โดย ไม่ รู้ ว่า เพ่ง อันเป็น การ หลง ทำ สมถะ แล้ว คิด ว่า กำลัง ทำ วิปัสสนา อยู่ 
พอ เกิด นิมิต ต่างๆ ก็ เลย หลง ว่า เกิด วิปัสสนา ญาณ 
หรือ หลง เผลอ ไป ตาม อารมณ์ โดย ไม่ รู้ ว่า กำลัง เผลอ 
หรือ หลง ยินดี ยินร้าย ไป ตาม อารมณ์ 
หรือ หลง คิด นึก ปรุง แต่ง อันเป็น เรื่อง สมมุติ บัญญัติ 
แล้ว คิด ว่า กำลัง รู้ ปรมัตถ์ หรือ สภาวะ ที่ กำลัง ปรากฏ เป็นต้น 
ถ้า เข้าใจ จิต ตน เอง ได้ ดี พอประมาณ ก็ จะ ไม่ เกิด ความ หลง ผิด เหล่า นี้ ขึ้น

ข้อ ดี ที่ สำคัญ อีก ประการ หนึ่ง ของ การ ดู จิต ก็ คือ 
การ ดู จิต เป็น วิปัสสนา ชนิด เดียว ที่ ทำได้ ทั้ง ๓ โลก  
คือ ใน กาม (สุคติ) ภูมิ รูป ภูมิ (ส่วน มาก) และ อรูป ภูมิ 
แม้แต่ ใน เนวสัญญา นา สัญญา ยตนภูมิ อันเป็น ภวัค คภูมิ หรือ สุด ยอด ภูมิ ของ อรูป ภูมิ 
ก็ ต้อง อาศัย การ ดู จิต นี้ เอง เป็น เครื่อง เจริญ วิปัสสนา ต่อ ไป ได้ จนถึง นิพพาน

อัน ที่จริง สิ่ง ที่ เรียก ว่าการ ดู จิต นั้น แม้ จะ เริ่ม จาก การ รู้ นามธรรม ก็ จริง 
แต่ เมื่อ ลงมือ ทำ ไป สัก ระยะ หนึ่ง ก็ จะ สามารถ เจริญ สติปัฏฐาน ได้ ทั้ง ๔ อย่าง 
โดย จิต จะ มี สติสัมปชัญญะ ต่อ เนื่อง อยู่ ใน ชีวิต ประจำ วัน นี่เอง 
เพียง ก้าว เดิน ก้าว เดียว ก็ เกิด การ เจริญ สติปัฏฐาน ได้ ตั้ง หลาย อย่าง แล้ว

คือ เมื่อ เท้า กระทบ พื้น ก็ จะ รู้ รูป ได้แก่ ธาตุ ดิน คือ ความ แข็ง ภายใน กาย (รูป ภายใน) 
และ ธาตุ ดิน คือ ความ แข็ง ของ พื้นที่ เท้า เหยียบ ลง ไป (รูป ภายนอก) 
อัน นี้ ก็ คือ การ เจริญ กา ยา นุ ปัสสนาสติปัฏฐาน แล้ว 
และ รู้ ถึง ความ เย็น ความ ร้อน คือ ธาตุ ไฟ ของ พื้นที่ เท้า เหยียบ ลง ไป เป็นต้น
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“แปลกจงัเลยนะจะ๊แม ่ทำไมเรามองเหน็ดาวเฉพาะในตอนกลางคนื แตม่องไมเ่หน็ 
ในตอนกลางวัน” ฉันมักจะมีคำถามเฉพาะหน้า ยื่นให้แม่หาคำตอบอยู่เสมอ

“เป็นธรรมดาจ้ะลูก จริงๆ แล้วดาวยังอยู่บนท้องฟ้า พระอาทิตย์ กับ พระจันทร์ที่
ให้ความสว่างในแต่ละช่วงเวลาก็อยู่บนฟ้า แต่ทั้งหมดนี้ต่างกำลังเคลื่อนที่ หรือโคจร 
เพื่อทำหน้าที่ของมัน ลูกจึงไม่สามารถเห็นพวกมันได้ตลอดเวลา” 

แม่มักจะขึ้นต้น หรือลงท้ายคำตอบว่า ‘เป็นธรรมดา’ ทุกครั้งไป หากแต่ตอนนั้น
ฉันยังไม่รู้จักถึงความธรรมดาตามที่แม่พูดไว้เลย

“ไมม่สีิง่ไหนทีจ่ะอยูค่งทีไ่ดห้รอกจะ้ลกู ทกุอยา่งรอบตวัเราตอ้งเคลือ่นที ่และเปลีย่น 
สภาพไปเมื่อถึงเวลา” 

แม่ยิ้มน้อยๆ พร้อมกับเอามือลูบไปตามเส้นผมของฉัน 

“ลูกเห็นม๊ัยจ๊ะว่า แม้กระท่ังธรรมชาติก็มีหน้าท่ีในตัวของมันเอง เพราะฉะน้ันลูกจำเป็น 
ต้องเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตอยู่กับทุกส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ตัว และทำหน้าท่ีของลูกให้ดีท่ีสุดเช่นกัน” 

แม่มักจะยกคำมาเปรียบเปรยชีวิตกับธรรมชาติอยู่เนืองๆ ซึ่งบางครั้งฉันก็ไม่เข้า
ใจที่แม่พูดนัก

“เมือ่ลกูทำกจิกรรม หรอืงานใดๆ กต็ามดว้ยความมสีต ิและตามกำลงัอยา่งเตม็ทีแ่ลว้ 
ลูกจะไม่นึกเสียใจภายหลัง แม้ผลที่เกิดขึ้นตามมาจะไม่ได้เป็นดังที่ลูกหวังไว้”

ฉันเงยหน้าขึ้นมามองแม่ ทำหน้าครุ่นคิดไปตามคำพูดของแม่อยู่พักใหญ่

“ค้ิวขมวดจนจะชนกันอยู่แล้วลูก” แม่หัวเราะเบาๆ ทำให้ฉันอดย้ิมตามไปด้วยไม่ได้

“จำไวน้ะลกู ปจัจบุนัเปน็ผลมาจากการกระทำในอดตีของลกูเอง และสิง่ทีล่กูกำลงั 
กระทำคือตัวบอกผลในอนาคต ทุกอย่างย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้” 

�
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ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นข้ามไปอีกเดือน เดือนมกราคมล่ะว่ายังไง ฉันนึกถามต่อ

 “ยิง่แยใ่หญ ่ไมไ่ดเ้ลย ไปไมไ่ดห้รอก ตดิอปุสรรคเยอะแยะไปหมด” ทกุอยา่งดอูือ้องึ 
โชคไม่เข้าข้างฉันเลย อันลัคกี้อินเกมส์แล้วยังอันลัคกี้อินเลิฟอีกหรอเนี่ย

ฉันงอแง และตัดบทเอาเสียด้ือๆ “ง้ันไปนอนก่อนนะ แย่จังชีวิตน้ีไม่มีอะไรดีเลย” 

ฉันย้อนกลับไปอ่านข้อความท่ีเพ่ิงแช็ตกับหมอดูจำเป็นทางเอ็มเอสเอ็น (MSN) 
อีกคร้ังหน่ึง... คร้ังท่ีสอง... และคร้ังท่ีสาม... คร้ังสุดท้าย ฉันเร่ิมมองเห็นตัวหนังสือเป็น
เพียง แค่รูป จากน้ันหันมาดูใจตัวเอง ฉันมองเห็นคำว่า “ทุกข์”

ตัวเองกำลังจะฝากเรื่องราวในอนาคตไว้กับใครไม่รู้ที่สมมติตัวเป็นโหราจารย์

ฉันเอนกายทอดแผ่นหลังไปบนเตียงนอน เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น และวางเฉย 
กับสิ่งที่ได้รับรู้มา สายตาจ้องไปยังดาวพลาสติกเรืองแสงหลากสีที่เรียงรายอยู่บน 
เพดานสีขาว ฉันยิ้มให้ดาว และหลับตาลง

�
“นั่นไงจ๊ะ กลุ่มดาวลูกไก่” ฉันรีบปรายตามองไปตามนิ้วของแม่ และรีบตอบอย่าง 

กระตือรือร้น

“เห็นแล้วจ้ะ แม่” พลางเขยิบตัวเข้าไปใกล้เพ่ือนอนหนุนบนตักของแม่ “คืนน้ีฟ้าใส 
ดีจังเลย”

เราสองคนแม่ลูกน่ังอยู่บนชิงช้าไม้หลังใหญ่ตัวโปรด กำลังแหงนหน้าข้ึนมองท้องฟ้า
กว้าง ละลานตาไปด้วยหมู่ดาวน้อยใหญ่เต้นระบำอวดแสงกันระยิบระยับ ทำให้ท้องฟ้า
ในคืนน้ีดูมีชีวิตชีวามากกว่าทุกคร้ัง

ความเงียบรอบตัวทำให้ได้ยินเสียงหรีดหร่ิง เรไร แข่งกันประชันเสียงระงมไปท่ัว
ท้ังสนามหญ้าดังอย่างถนัดถน่ี ราวกับบอกให้เรารู้ว่าพวกมันก็มีตัวตนอยู่ในความมืดน้ี 
เหมือนกัน
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ขณะ ที่ เหยียบ พื้น นั้น ถ้า สติ รู้ เข้าไป ที่ ความ รู้สึก อัน เกิด จาก การ ที่ เท้า กระทบ พื้น 
เช่น ความ เจ็บ เท้า ความ สบาย เท้า 
ก็ คือ การ เจริญ เวทนา นุ ปัสสนาสติปัฏฐาน แล้ว

ขณะ ที่ เหยียบ พื้น นั้น ถ้า พื้น ขรุขระ เจ็บ เท้า ก็ สังเกต เห็น ความ ขัดใจ ไม่ ชอบใจ 
หรือ ถ้า เหยียบ ไป บน พรม นุ่มๆ สบายๆ เท้า ก็ สังเกต เห็น ความ พอใจ 
อัน นี้ ก็ เป็นการ เจริญ จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน แล้ว

ขณะ ที่ เหยียบ นั้น ถ้า รู้ตัว ทั่ว พร้อม อยู่ ก็ จะ เห็น กาย เป็น ส่วน หนึ่ง 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น แต่ละ ส่วนๆ 
หรือ รู้ ถึง ความ ทะยานอยาก ของ จิต ที่ ส่ง หลง เข้าไป ที่ เท้า 
หรือ รู้ อาการ ส่ง ส่าย ของ จิต ตาม แรง ผลัก ของ ตัณหา คือ ความ อยาก 
แล้ว หนี ไป เที่ยว ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
หรือ รู้ ถึง ความ เป็น ตัว กู ของ กู ที่ เกิด ขึ้น ใน จิต 
หรือ รู้ ถึง นิวรณ์ ที่ กำลัง ปรากฏ ขึ้น แต่ ยัง ไม่ พัฒนา ไป เป็น กิเลส เข้า มา ครอบงำ จิต 
หรือ รู้ ชัด ถึง ความ มี สติ มี สัมปชัญญะ มีค วาม เพียร มี ปีติ มีค วาม สงบ ระงับ ฯลฯ 
สิ่ง เหล่า นี้ ล้วน แต่ เป็น ธัมมานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน ทั้งสิ้น

ที่ เล่า มา ยืด ยาว นี้ เพื่อน ใหม่ ที่ ไม่ เคย ลงมือ เจริญ สติสัมปชัญญะ จริงๆ มา ก่อน 
อาจ จะ เข้าใจ ยาก สัก หน่อย ครับ 
ดังนั้น ถ้า อ่าน แล้ว เกิด ความ สงสัย มาก ขึ้น 
ก็ ลอง ย้อน มา รู้ เข้าไป ที่ ความ รู้สึก สงสัย ใน จิต เลย ทีเดียว 
ก็ จะ ทราบ ได้ ว่า ความ สงสัย มัน มี สภาวะ ของ มัน อยู่ 
(ไม่ ใช่ ไป รู้ เรื่อง ที่ สงสัย นะ ครับ แต่ ให้ รู้ สภาวะ หรือ ปรมัตถธร รม ของ ความ สงสัย) 
เมื่อ รู้ แล้ว ก็ จะ เห็น ว่า เมื่อ ความ สงสัย เกิด ขึ้น มัน จะ ยั่ว จิต ให้ คิด หา คำ ตอบ 
แล้ว ลืม ที่ จะ รู้ เข้าไป ที่ สภาวะ ความ สงสัย นั้น 
เอาแต่ หลง คิด หาเหตุ หา ผล ฟุ้งซ่าน ไป เลย 
พอ รู้ทัน มาก เข้าๆ ก็ จะ เข้าใจ ได้ ว่า ความ สงสัย นั้น มัน ตาม หลัง ความ คิด มา 
เป็นการ รู้เท่า ทัน ถึง เหตุ ใกล้ หรือ สาเหตุ ที่ ยั่ว ยุ ให้ เกิด ความ สงสัย นั่นเอง
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เมื่อ รู้ ที่ สภาวะ ของ ความ สงสัย ก็ จะ เห็น สภาวะ นั้น ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ เป็น อนัตตา 
มัน เกิด ขึ้น เพราะ ความ คิด พอ รู้ โดย ไม่ คิด มัน ก็ ดับ ไป เอง

หัด รู้อยู่ ใน จิตใจ ตน เอง อย่าง นี้ ก็ได้ ครับ แล้ว ต่อ ไป ก็ จะ ทำ สติปัฏฐาน 4 ได้ ใน ที่สุด 
เพราะ จะ สามารถ จำแนก ได้ ชัด ว่า อะไร เป็น จิต อะไร เป็น อารมณ์ 
อะไร เป็น อารมณ์ ของ จริง 
และ อะไร เป็น เพียง ความ คิด นึก ปรุง แต่ง หรือ สมมุติ บัญญัติ ที่ แปลกปลอม เข้า มา 
รวม ทั้ง จำแนก ได้ ด้วยว่า อัน ใด เป็น รูป อัน ใด เป็น จิต อัน ใด เป็น เจตสิก

ขอ ย้ำ แถม ท้าย อีก นิดหนึ่ง นะ ครับ ว่า 
การ ดู จิต ไม่ ใช่ วิธีการ ปฏิบัติธรรม ที่ ดี ที่สุด เสมอ ไป 
เพราะ ใน ความ เป็น จริง ไม่ มี วิธีการ ปฏิบัติธรรม ที่ ดี ที่สุด ใน โลก 
มี แต่ “วิธี ปฏิบัติ ที่ เหมาะสม ที่สุด” เฉพาะ ของ แต่ละ บุคคล เท่านั้น 
ดังนั้น ถ้า ถนัด จะ เจริญ สติปัฏฐาน อย่าง ใด ก่อน ก็ ทำ ไป เถิด ครับ 
ถ้า ทำ ถูก แล้ว ใน ที่สุด ก็ จะ ทำ สติปัฏฐาน หมวด อื่นๆ ได้ ด้วย

http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001773.htm

สันตินันท์ 
(พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ใน ปัจจุบัน)

สารบัญ 
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ตายจริง! นี่ฉันไม่ได้เรียนตามดวงหรอกหรือเนี่ย แสดงว่าฉันก็เดินเหนือดวงมา ๒ 
ทศวรรษ แลว้สนิะ ฉนันกึขำ แตถ่า้ใหเ้อนทท์รานซใ์หมจ่ากเดก็ซิว่จะกลายเปน็เดก็โขง่ 
ในพริบตาน่ะสิ

ในใจก็ค้านว่า ฉันจบภาษานะ จะให้ฉันไปซ่อมเครื่องจักรในโรงงานหรือยังไง

ฉันยังคงมุ่งมั่นคาดคั้นเรื่องงานอย่างเป็นจริงเป็นจังกับศิษย์เอกคุณลุง ราวกับว่า 
ฉันเป็นผู้กำกับนักกีฬาทีมชาติก็ไม่ปาน ต้องวางแผนรู้หลบ รู้หลีก จะได้ยิงเข้าเป้า 
โดยไม่ผิดทาง

ฉันเป็นพวกเพอร์เฟกชั่นนิสต์ซะด้วยสิ!

“แล้วเมื่อไหร่ จะมีโอกาสเหมาะออกจากงานซักทีล่ะคะ” ฉันถามซักไซ้ไม่หยุด

หมอดูจำเป็นของฉันนิ่งเงียบไปพักนึงก่อนจะโพล่งขึ้นมาว่า “ถ้าตามที่พี่ดูนะ 
นา่จะเปน็ประมาณเดอืนมนีา ปหีนา้ พีไ่มไ่ดบ้อกวา่เราจะไดง้านนะ แตพ่ีบ่อกถงึจงัหวะ 
ที่ลงตัวมากกว่า”

“ค่ะ” ฉันรับคำ แต่ก็มีคำถามผุดอยู่ในใจตลอดเวลาว่า ทำไมไม่เป็นอย่างนั้น 
ทำไมไมเ่ปน็อยา่งนีน้ะ ตัง้มนีาปหีนา้แนะ่ โอโ้ห! ฉนัมวัไปทำอะไรอยูเ่นีย่ นานจงั ถงึแม ้
ว่าตอนนี้จะเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีแล้วก็ตาม

เอาล่ะ! ช่างเรื่องงานเถอะ ฉันปลงตก ฉันมีจุดมุ่งหมายใหม่ล่ะ ถึงฉันจะไม่สมหวัง 
เรื่องงาน ยังไงซะ! ฉันก็ต้องสมหวังเรื่องความรักบ้างแหละน่า

“แล้วช่วงเดือนธันวา จะมีหนุ่มมาหารึเปล่า” ฉันถามลองเชิง ไม่ได้บอกว่านัดใครไว้

“ยาก ดาวโดนบบีอยู ่คูเ่ปน็มรณะ” หมอดจูำเปน็ตอบฉนัอยา่งไมร่รีอ แตฉ่นันิง่เงยีบ 
ไม่มีคำตอบให้ในทันที ก็เพื่อนสนิทฉันบอกว่าจะหนีหนาวมาหาฉันสิ้นปีนี้นี่

แล้วถ้าฉันเป็นฝ่ายไปหาเขาเสียเองล่ะ ไม่น่ามีปัญหาหรอก ฉันนึกพลางพิมพ์ถาม 
ไปพลาง 

 “อาจจะได้นะ แต่เราน่ะไม่ไปหรอก ไม่พร้อม ทั้งทางบ้าน เงิน และที่ทำงาน”
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ

ดวง ดาว ความทุกข์ เป็นธรรมดา
โดย สงบเสวนา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

“.... ได้ค่ะ คอนเฟิร์ม เป็นวันพฤหัสฯ หน้านะคะ แล้วจะไปถึงก่อน ๑๕ นาที 
ขอบคุณ ค่ะ” หลังจากวางสายจากคู่สนทนาไปไม่ก่ีอึดใจ ฉันกลับมีความรู้สึกดีใจระคน
วิตกอย่างบอกไม่ถูก

นั่นไง มาพอดีเลย อยากจะถามอยู่ซักหน่อย เอาล่ะให้พี่คนสนิทศิษย์เอกคุณลุง 
ช่วยดูให้หน่อยดีกว่า

“งานดีนะ แต่เหนื่อย เพราะต้องทำกับคนหมู่มาก ถึงได้มา เราก็ไม่ชอบหรอก”

อ้าว! อะไรกันเรื่องมากจริง ฉันนึกตำหนิตัวเองล่วงหน้า ทั้งๆ ที่อยากจะออกจาก
งานปัจจุบันใจจะขาด 

“แสดงว่าท่ีจะไปสัมภาษณ์งานอาทิตย์หน้าน้ี เค้าก็รับสิ” ฉันถามเชิงแหย่ราวกับพ่ีเค้า 
จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินเสียเอง

“แตเ่รานะ่ ตอ้งระวงัเรือ่งคำพดู” ฉนักม้หนา้รบัแตโ่ดยด ีเพราะปากมกัพาจนเสมอ 
ฉนัเคยสมคัรเปน็พนกังานตอ้นรบับนเครือ่งบนิหลายครัง้ แตก่ต็อ้งผดิหวงัทกุทเีมือ่ผา่น 
เข้ารอบสัมภาษณ์เป็นด่านสุดท้าย ฉันคงไม่มีศิลป์ในการพูดจริงๆ 

“พื้นดวงเราน่ะเหมาะกับงานช่าง โรงงาน วิทยาศาสตร์ และการแพทย์”

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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รู้เฉพาะตน

ผม เขียน คอลัมน์ ‘คิด จาก ความ ว่าง ’ ลง ใน เนชั่น สุด สัปดาห์ มา ประมาณ ๒ ปี เศษ 
ด้วย ความ หวัง ว่า คุณ ผู้ อ่าน จะ ‘สนุก ’ กับ ธรรมะ เห็น คอ ลัมน์ธรรมะ มี สี สัน ได้ ไม่ ต่าง 
จาก เรื่อง ใกล้ ตัว ที่ น่า สนใจ ทั้งหลาย แหล่

และ ถ้า ใคร ติดตาม มา ตลอด ก็ คง ผ่าน ตา ไป แล้ว นะ ครับ กับ การนำ เสนอ วิธี เจริญ 
สติ แบบ ที่ พระพุทธเจ้า สอน ไว้ ใน ‘มหา สติปัฏฐาน สูตร ’ หวัง ว่า คง ไม่ ยาก และ เห็น กัน 
ว่า ทำ ตาม ได้ จริง ไม่ ใช่ หลัก ฝึก จิต ที่ ใช้ได้ เฉพาะ กับ คน โบราณ เมื่อ สอง พันปี ก่อน แต่ ยัง 
คง เป็น และ จะ เป็น หลัก ฝึก จิต ที่ ใช้ได้ ตลอด ไป ตราบเท่า ที่ มนุษย์ ยัง มี อุปกรณ์ คือ กาย 
แบบ นี้ ใจ แบบ นี้ ของ พวก เรา

หลาย คน อยาก ทราบ ว่า ผม เอา หลัก วิธี เจริญ สติ มา จาก ไหน คิด เอง หรือ ฟัง ครู บา 
อาจารย์ ท่าน ใด กัน แน่ คำ ตอบ คือ ผม เอา มา จาก พุทธ พจน์ เดิม สิ่ง ที่ เติม เข้าไป คือ 
ประสบการณ์ ปฏิบัติ ตาม คำ สอน ของ พระ ศาสดา ตลอด จน คำ ให้การ ของ ผู้ รู้ แจ้ง 
เห็น จริง ตาม พระองค์ ท่าน ขอ ให้ เข้าไป สืบ สำรวจ ตรวจ ทาน เทียบเคียง ได้ จาก ‘มหา 
สตปิฏัฐาน สตูร ’ ซึง่ ปจัจบุนั หา ได ้งา่ย มาก จาก อนิ เต อรเ์นต็ เชน่ ที ่http://larndham.
net/buddhism/MSathi4.htm 

ศึกษา ดีๆ จะ พบ ว่า ผม แทบ ลอก วิธี เจริญ สติ มา จาก สูตร นี้ คำ ต่อ คำ ทีเดียว ครับ แม ้
วิธี เรียบเรียง และ การ ใช้ โวหาร จะ เป็น ภาษา สมัยใหม่ แต่ ก็ อิง พุทธ พจน์ ซึ่ง กระจาย อยู่ 
ใน สูตร อื่น เสมอ หาก คุณ สนใจ และ นำ ไป ปฏิบัติ จริง ต่อ ให้ ได้ ผล ดี เพียง เล็กน้อย มี สติ 
รู้สึก ตัว เพิ่ม ขึ้น นิดหน่อย ชีวิต ก็ ต้อง แปลก ใหม่ ไป กว่า เดิม มาก แล้ว

แปลก ไป เพราะ อะไร? เพราะ นอกจาก พระพุทธเจ้า แล้ว ไม่ มี ใคร สอน ให้ เรา รู้จัก 
ตัว เอง มี แต่ แนะ ให้ รู้จัก คน อื่น รู้จัก โลก รู้จัก จักรวาล รู้จัก สิ่ง ที่ จับ ต้อง ไม่ ได้ มากมาย 
สารพดั ตอ่ เมือ่ ม ีใคร สกั คน ทีม่า แปลก สอน วธิ ีรูจ้กั ตวั เอง ผา่น การ ด ูกาย ใจ อยา่ง ละเอยีด 
เรา ถึง ค่อย พบ อะไร ที่ ไม่ เคย พบ เห็น อะไร ที่ ไม่ เคย เห็น เพราะ เป็น ของ ติดตัว เป็น ของ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ภายใน เป็น ของ ที่ รู้ ได้ ด้วย ใจ เฉพาะ ตน เอา ไป แสดง ผ่าน หู ผ่าน ตา ใคร ใคร ให้ รู้ ตาม 
ไม่ได้

ความ แปลก ใหม่ ของ ชีวิต อาจ เกิด จาก อะไร ง่ายๆ อย่าง เช่น …

ค้น พบ ว่า ระหว่าง รอ ใคร สัก คน เรา จะ รู้สึก เป็น ทุกข์ แบบ กระวนกระวาย หาก ใจ 
จดจ่อ อยู่ กับ เขา ด้วย ความ ‘อยาก ’ ให้ มา ถึง เสียที แต่ หาก สังเกต ไป เล่นๆระหว่าง นั้น 
ว่า ลม หายใจ กำลัง เข้า หรือ ออก อยู่ เรา จะ รู้สึก สงบ สุข เพราะ ‘มี สติ ’ อยู่ กับ สิ่ง ที่ ไม่ ก่อ 
ให้ เกิด อาการ อยาก

คน้ พบ วา่ เมือ่ ทำ อะไร ลม้ เหลว ก ็ตอ้ง เกดิ ทกุข ์แบบ เสยีใจ เปน็ ธรรมดา แต ่ถา้ เปรยีบ 
ความ เสียใจ เป็น หนอง น้ำ สกปรก หาก มัว จม แช่ อยู่ ด้วย ความ ‘ขาด สติ ’ เรา ก็ จะ เป็น 
ผู้ เปียก และ สกปรก ไม่ เลิก แต่ ถ้า พิจารณา ว่า เรา อยู่ ใน หนอง น้ำ สกปรก ก็ อาจ ถอน ตัว 
ขึ้น จาก หนอง น้ำ อย่าง ง่ายดาย เพราะ ‘เกิด สติ ’ เห็น โทษ ของ การ มัว จม แช่ อยู่ กับ ของ 
สกปรก

ค้น พบ ว่า ตอน เดิน ทอดน่อง เรื่อยเปื่อย ไร้ จุดหมาย เรา อาจ ‘เผลอ ’ เป็น ทุกข์ แบบ 
ฟุ้งซ่าน รำคาญ ใจ ความ คิด หลาย ต่อ หลาย เรื่อง อาจ รุม ประดัง เข้า มาก ระ ทบ จิต โดย 
ไม่อาจ หลีก เลี่ยง แต่ หาก ทำความ รู้สึก อยู่ ว่า ระหว่าง เดิน นั้น กำลัง เกิด สัมผัส กระทบ 
ที่ ฝ่า เท้า ซ้าย หรือ ฝ่า เท้า ขวา ผัสสะ กระทบ จะ เข้า มา แย่ง พื้นที่ ความ ฟุ้งซ่าน ใน หัว ไป 
อย่างน้อย ครึ่ง หนึ่ง และ ถ้า เรา เพียง พิจารณา ต่อย อด ว่าความ คิด เป็น เพียง เมฆ หมอก 
ความ ปรงุ แตง่ ทาง จติ เฝา้ สงัเกต อยา่ง ใจเยน็ วา่ มนั เกดิ ขึน้ แลว้ ดบั ลง เปน็ ระลอกๆ เปน็ 
แพ ความ คิด แน่นหนา บ้าง เป็น สาย หมอก ความ คิด บางๆบ้าง ความ รู้สึก ว่า เรา คิด เรา 
ฟุ้งซ่าน เรา กลัดกลุ้ม ก็ จะ หาย ไป มโนภาพ บุคคล ไม่ มี มี แต่ มโนภาพ กลุ่ม ความ คิด 
เกดิดบั เพยีง เทา่ นี ้ก ็นบั วา่ ‘ปญัญา ’ อนั สงูสง่ เกดิ ขึน้ แทน ความ เผลอ เหมอ่ สะเปะสะปะ 
ได้แล้ว

การ เจริญ สติ เป็น ของ ทำได้ ทุก คน แต่ จะ ทำได้ ทุก ที่ ทุก เวลา และ ทุก สถานการณ์ 
หรือ ไม่ นั้น ก็ ขึ้น อยู่ กับ การ ฝึกหัด และ สะสม ความ เคย ชิน ที่ จะ ‘อยู่ ข้าง ใน’ ไม่ ใช่ 
‘เอาแต่ ออก ข้าง นอก’
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ลอูสิ เขา้ใจ แลว้...แม่ ก ็ม ีเหตผุล ของ แม ่ที ่ทำความ ผดิ พลาด เชน่ นี ้ เขา รู ้วา่ แม ่ตอ้ง เศรา้ 
มาก แม ่ตอ้ง ถกู ความ ทกุข ์ใจ ความ รูส้กึ ผดิ ลงโทษ อยา่ง สาหสั...แลว้ เขา จะ ไป เพิม่ ความ 
ปวด ใจ ให้ แม่ เพือ่ อะไร เรือ่ง ใน อดตี มนั จบ ลง ไป แลว้ ถา้ ใจ เขา ยงั ครุน่คดิ ยำ้ คดิ แต่ เรือ่ง 
เก่า ๆ  เขา จะ ไม่ มี วัน เดิน ไป ข้าง หน้า ได้

สิง่ ที ่ลอูสิ ทำได ้คอื หลบ ออก มา แลว้ หวงั ให ้แม ่สามารถ มอง เหน็ ความ ทกุข ์เหน็ ขอ้ 
ผิด พลาด ของ ตน เอง ใน ครั้ง นี้ เพื่อ ไม่ ให้ เกิด ความ ประมาท ใน การ ดำเนิน ชีวิต ต่อ ไป�
ขอ เพียง ไม่ ท้อ ขอ เพียง ตั้งใจ อยู่ กับ ปัจจุบัน 
ใช้ ความ ผิด พลาด ที่ ผ่าน มา เป็น ครู 
การ ถูก ลงโทษ คือ บทเรียน ให้ ระมัดระวัง

ผิด เป็น ครู … 
มอง ดู เพื่อ เรียน รู้ 
แล้ว...เดิน หน้า ต่อ ไป

สารบัญ 
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หลังจาก เขา นำ สิ่ง ประดิษฐ์ ที่ สามารถ มอง เห็น ความ ทรง จำ ใน อดีต ไป ร่วม ประกวด 
ใน งาน โรงเรียน ก็ ทำให้ มีค รอบ ครัว นัก วิทยาศาสตร์ ที่ จิตใจ ดี มอง เห็น ศักยภาพ ของ 
ลูอิสมา รับ เขา ไป เลี้ยง และ ส่งเสริม ให้ เขา กลาย เป็น สุด ยอด นัก ประดิษฐ์ ที่ มีชื่อ เสียง

ครอบครัว นั้น ต่อ มา ก็ คือ...ครอบครัว โรบินสัน นั่นเอง�
ทุก คน เคย ทำ ผิด พลาด กัน ทั้งนั้น...ลูอิส รู้ ดี 
แต่ สำหรับ เขา...ความ ผิด พลาด เป็น ครู ที่ ดี ที่สุด 
การ ถูก ตี ด้วย สายตา การ ถูก ลงโทษ จาก ความ ไม่ เข้าใจ 
ทำให้ เขา เกิด ความ ไม่ ประมาท ที่ จะ “เรียน รู้ ” 
จน ใน ที่สุด ลูอิส ก็ เข้าใจ 
คน เรา สามารถ “เรียน รู้ ” จาก ข้อ ผิด พลาด … 
ไม่ ใช่ จาก ความ สำเร็จ 
ผิด พลาด ได้...แต่ ไม่ ยอม ท้อถอย �

ตอน ที่วิลเบอร์ โรบินสัน ลูก ชาย ใน อนาคต ของ ลูอิส ขับ เครื่อง ไท ม์แมชชี นพา เขา 
ไป พบ กับ แม่ ใน โลก อดีต...ลูอิสอ ยาก เห็น หน้า แม่ อย่าง จับใจ อยาก ถาม แม่ ว่า ทำไม ถึง 
ต้อง ทิ้ง เขา ไว้ ที่ บ้าน เด็ก กำพร้า

แต่ เขา ก็ ไม่ ได้ เข้าไป ทักทาย ถามไถ่ หรือ เห็น หน้า ของ แม่
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เจริญ สติ ไป ถึง วัน หนึ่ง เรา จะ รู้ ซึ้ง ว่า ทุก สิ่ง มี ขึ้น เพื่อ หลอก ให้ เรา เสียใจ เหมือน มี 
แล้ว กลาย เป็น ไม่ มี จะ ให้ ว่า อย่างไร นอกจาก เป็น เท็จ เป็น ของ หลอก แม้แต่ ‘ตัวเรา’ 
ที่แท้ ก็ เป็น เพียง รูป นาม ชั่วคราว เกิด จาก เหตุ ปัจจัย หนึ่งๆ พอ หมด กำลัง ส่ง ของ เหตุ 
ปัจจัย นั้นๆ ก็ ต้อง ปรวนแปร ไป เสื่อม สลาย หาย สูญ ไป จะ อยาก อยู่ หรือ อยาก ตาย ก็ 
ต้อง ตาย ไม่ ต่าง จาก รูป นาม ของ คน อื่น เลือก ไม่ ได้ ด้วย ซ้ำ ว่า จะ ให้ พราก จาก ขณะ ยัง 
รัก หรือ ยัง ชัง กัน

มรรค ผล เท่านั้น ที่ ไม่ ทำให้ เรา เสียใจ เพราะ มรรค ผล จะ แสดง ให้ เห็น ว่า ไม่ มี 
ความดับสูญ ที่ น่า กลัว เมื่อ ใด ‘ความ ทุกข์ อันเป็น เท็จ ’ หาย ไป ‘ความ จริง อันเป็น 
บรม สุข ’ ก็ มา แทน เอง และ ตรง นั้น เอง นัก เจริญ สติ ย่อม บอก ตน เอง และ คน รอบ ข้าง 
ได้ เต็มปาก เต็ม คำว่า ศาสตร์ ที่ ตั้งต้น สอน ให้ มอง ออก นอก ตัว คือ ศาสตร์ ที่ พา ไป พบ 
แต่ ความเท็จ มี แต่ ศาสตร์ ที่ เริ่ม ด้วย การ สอน ให้ มอง เข้า มา ใน ตัว เอง เท่านั้น ที่ สอน 
ให้ เห็น ความ จริง พา ไป พบ ที่สุด ของ คำ ตอบ อัน น่า พึง พอใจ ได้ จริง

เดิมที พวก เรา เหมือน หลับ ไหล อยู่ หลง วนเวียน อยู่ กับ นิมิต มายา ที่ เลอะ เลือน ไป 
เรื่อยๆ ส่วน พระพุทธเจ้า เป็น ผู้ ตื่น แล้ว รู้ ชัด แล้ว ว่า นิพพาน อัน ตั้ง มั่น ถาวร เป็น อย่างไร 
กบั ทัง้ มคี วาม สามารถ ใน การ ปลกุ คน อืน่ๆ ให้ ตืน่ ตาม ทา่น แต่ รสชาติ ของ การ ตืน่ ม ิใช่ สิง่ 
ที่ บอก เล่า กัน ได้ ว่า เยี่ยม ปาน ไหน เป็น สิ่ง ที่ ต้อง รู้ เฉพาะ ตน ต้อง อาศัย ทั้ง ความ เข้าใจ 
และ กำลังใจ อย่าง ใหญ่ หลวง คง ไม่ ใช่ แค่ อ่าน หรือ ฟัง เพียง เล็กน้อย แล้ว อิ่ม เหมือน ช้าง 
ได้ อ้อย เข้า ปาก ถึงที่ การ พยายาม หา ทาง ลัด ทั้งหมด คือ ความ ล้ม เหลว ใน ระยะ ยาว 
ส่วน การ ค่อยๆ ดู ค่อยๆ ใช้ ชีวิต ให้ สอดคล้อง กับ ความ เป็น อริยบุคคล คือ ความ เป็น 
ไป ได้ จริง ที่ จะ บรรลุ ธรรม ก่อน ตาย

หลงัจาก แสดง วธิี เจรญิ สติ ให ้คณุๆได้ ทราบ โดย สงัเขป จบ สิน้ ไป แลว้ ใน ลำดบั ตอ่ ไป 
นี้ ผม ก็ อยาก ช่วย ให้ คุณๆ โดย เฉพาะ ที่ เพิ่ง เริ่ม สนใจ ได้ เชื่อ มั่น ว่า เริ่ม ต้น ถูก จุด เพราะ 
จะ เอา ตัว คุณ เอง นั่นแหละ เป็น จุด เริ่ม ต้น

ขอ ประกาศ ให้ ทราบ นะ ครับ ต่อ ไป ชื่อ คอลัมน์ ‘คิด จาก ความ ว่าง ’ จะ เปลี่ยน เป็น 
‘รู้ เฉพาะ ตน ’ ด้วย แนว คิด ที่ ว่า ถ้า เริ่ม จาก ตัว เอง การ เจริญ สติ จะ เป็น ไป ได้ จริง และ 
เป็น ไป ได้ เร็ว กว่า การ นับ หนึ่ง ตาม คน อื่น
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เรา จะ ทำความ รู้จัก และ พูด คุย กัน ผ่าน คอ ลัมน์นี้ โดย ผม จะ รับ อี เมลจาก คุณๆที่ 
KnowitYourself@Gmail.com ขอ ให้ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จริง หรือ นามแฝง อย่างไร ก็ได้ 
เพื่อ เอา มา ลง ไว้ ให้ รู้ ว่าเป็น คำ ถาม ของ คุณ นอกจาก นั้น ต้อง มี ข้อมูล เฉพาะ ตน ได้แก่

๑) อาชพี จะ เอา ศาสตร ์หรอื สาขา ที ่เรยีน จบ มา กไ็ด ้ เพือ่ บง่ บอก วา่ ‘ตวั ตน ’ ของ 
คุณ ปรากฏ เป็น ภาพ ประมาณ ใด

๒) ลักษณะ งาน ที่ ทำ อยู่ เป็น ประจำ หมาย ถึง สิ่ง ที่ คุณ ทำ อยู่จริงๆ เช่น คุย กับ 
คน มากหน้าหลายตา ทำ งาน เอกสาร ซ้ำซาก หรือ ต้อง คิดค้น หา ไอ เดียแปลก ใหม่ อยู่ 
ตลอด เวลา จาก ข้อ นี้ ผม จะ ช่วย แนะ ได้ ถูก ว่า คุณ ควร เริ่ม เจริญ สติ ด้วย ก้าว แรก ท่า ไหน 
จึง จะ เหมาะ กับ สภาพ กาย สภาพ ใจ ใน ชีวิต จริง

๓) ข้อ สงสัย เกี่ยว กับ การ ปฏิบัติ หลังจาก คุณ ศึกษา วิธี เจริญ สติ ของ พระพุทธเจ้า 
มา แลว้ จะ ใน ระดบั ของ การ อา่น การ รบั ฟงั หรอื การ ลงมอื ปฏบิตัิ จรงิ หาก ม ีขอ้ สงสยั 
ติดขัด อุปสรรค ประการ ใด ก็ ขอ ให้ ถาม ได้ ไม่ เกิน ๒ ข้อ

ขอ อนุญาต ย้ำ นิดหนึ่ง ว่า ผม จะ คุย กับ ทุก ท่าน ผ่าน คอลัมน์ ‘รู้ เฉพาะ ตน ’ เท่านั้น 
จะ ไม่ ตอบ เมลเป็น ส่วนตัว เพราะ ด้วย ทิศทาง ของ การ ถาม ตอบ ใน กรอบ เช่น นี้ เท่านั้น 
ที ่จะ ชว่ย ให ้เรา รูส้กึ เปน็ กนัเอง ตาม แบบฉบบั สงัคม พทุธ ที่ ชว่ย กนั พสิจูน์ วา่ คำ สอน ของ 
พระพทุธเจา้ ไม ่จำกดั กาล ไม ่จำกดั สาขา อาชพี แม ้อา่น คำ ถาม คำ ตอบ ของ คน อืน่ ที ่อาจ 
จะ ยัง จี้ ไม่ ถูก จุด ของ คุณ แต่ ก็ อาจ ใกล้ เคียง เข้าไป เพราะ โดย เนื้อแท้ อันเป็น ที่สุด แล้ว 
การ เจรญิ สติ เพือ่ให้ ถงึ ธรรม ก ็ไม่ พน้ จาก การ เอา สอง มอื สอง เทา้ กบั หนึง่ หวัใจ นี ้เปน็ ที ่ตัง้ 
นั่นเอง ครับ ขอ เพียง ได้ แง่ คิด ได้ แง่ วิธี ย้อน ดู ตัว มาก ขึ้น ก็ นับ ว่า บรรลุ เป้าหมาย ของ 
คอลัมน์ ‘รู้ เฉพาะ ตน’ แล้ว

ถา้ ยงั ไม ่แนใ่จ วา่ รปู แบบ ถาม ตอบ จะ เปน็ เชน่ ไร ก็ ลอง ด ูตวัอยา่ง สกั สอง สาม อาทติย ์
แล้ว ค่อย ส่ง เม ลมาก็ได้ ผม จะ ไม่ เรียง ตาม ลำดับ ก่อน หลัง คือ ถ้า เห็น ว่า น่า สนใจ และ 
เป็น เรื่อง ที่ ทุก คน อยาก รู้อยู่ แล้ว ก็ จะ นำ มา เสนอ ทันที ครับ

แล้ว คุย กัน …

สารบัญ 
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ใน โลก อนาคต ลูอิส ได้ รู้จัก ครอบครัว ประหลาด อย่าง ครอบครัว โรบินสัน เป็น 
ครอบครัว ที่ มี จินตนาการ กว้าง ไกล ไม่ จำกัด กรอบ ความ คิด ใคร ดู เผิน ๆ  อาจ เหมือน 
คน เพี้ยน ๆ  มา อยู่ รวม กัน แต่ เมื่อ ได้ อยู่ ใกล้ ชิด ร่วม ต่อสู้ ด้วย กัน ทำให้ ลูอิส รู้สึก 
สนิทสนม คุ้นเคย เป็น ครอบครัว ที่ เขา ใฝ่ฝัน อยาก อยู่ ร่วม มา นาน แต่ เขา ก็ ไม่ สามารถ 
อยู่ ที่ นี่ ได้… �
ลูอิส ก็ ไม่ อยาก ทำ ผิด หรอก 
ยิ่ง ไม่ อยาก ให้ สิ่ง ประดิษฐ์ ของ ตน เอง 
ไป ทำความ เดือดร้อน ให้ คน อื่น ด้วย 
แต่ ด้วย ความ ไม่ รู้...จึง เกิด เรื่อง ผิด พลาด มากมาย 
หลาย คน ไม่ ชอบ เขา ไม่ มีค รอบ ครัว ไหน ต้องการ รับ เขา ไป เลี้ยง 
เขา จึง รู้สึก เหมือน ถูก ตี โดน ลงโทษ ด้วย ไม้เรียว ที่ มอง ไม่ เห็น�

ที่ ครอบครัว โรบินสัน ไม่ อาจ ให้ ลูอิสอ ยู่ ร่วม ได้ ไม่ ใช่ เพราะ เขา อยู่ คนละ ยุค สมัย 
คนละ เวลา กัน...แต่ เพราะ ลูอิส ได้ อยู่ ที่ นี่ แล้ว!
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ลอูิส เด็ก กำพรา้ นกั ประดิษฐ์ ตวั นอ้ย ภาย ใต้ ผม ทอง ทรง กระ บงั ลม ของ เขา มคี วาม 
คิด จินตนาการ กว้าง ไกล มี มันสมอง อัน ชาญ ฉลาด ชอบ คิด ประดิษฐ์ สิ่งของ เครื่อง ใช้ 
ต่าง ๆ  แต่...ส่วน ใหญ่ มัก มี ปัญหา เกิด ความ ผิด พลาด ทำความ เดือดร้อน แก่ คน รอบ 
ข้าง จน ใช้ การ ไม่ ได้เสีย เป็น ส่วน ใหญ่

เขา มีค วาม ฝัน อยาก พบ หน้า มารดา ผู้ ให้ กำเนิด แม่ ที่ นำ เขา มา ทิ้ง ไว้หน้า บ้าน เด็ก 
กำพร้า จึง พยายาม สร้าง เครื่องมือ ที่ สามารถ เรียก ความ ทรง จำ ครั้ง แบเบาะ ให้ ปรากฏ 
ขึ้น มา เป็น ภาพ ชัดเจน บน จอ ซึ่ง เป็น สิ่ง ประดิษฐ์ ที่ เขา ตั้งใจ นำ ไป ประกวด ที่ โรงเรียน 
ด้วย และ เครื่องมือ ชิ้น นี้ เอง ที่ เป็น จุด เริ่ม ต้น ให้ เขา ได้ รู้จักวิลเบอร์ โรบินสัน เด็ก วัย 
เดยีวกนั ที ่บอก วา่ มา จาก โลก อนาคต... ได้ รูจ้กั ไท มแ์มชชี น และ หนำ ซำ้ ยงั ได ้ไป ผจญภยั 
กับ ครอบครัว แสน ประหลาด ใน โลก อนาคต ด้วย! 

�
ไม่ มี เด็ก คน ไหน อยาก ทำ ผิด หรอก 
แล้ว ก็ ไม่ มี เด็ก คน ไหน อยาก ถูก ตี ด้วย 
แต่ การ ถูก ตี แล้ว ลืม กับ การ ถูก ตี แล้ว จำ มัน ต่าง กัน นะ 
ถูก ตี แล้ว ลืมน่ะ...เจ็บ ตัวเปล่า 
ถูก ตี แล้ว จำ...จะ ทำให้ รู้จัก ระวัง ไม่ ยอม ทำ ผิด ซ้ำ อีก�

http://movies.yahoo.com
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ข่าวน่ากลุ้ม

เฮ้อ! – น้ำมัน แพง แล้ว ก็ ไม่ มี ท่าที ว่า จะ ลง แถม แนวโน้ม มี แต่ จะ ขึ้น กับ ขึ้น ผู้ มี 
ส่วน รับผิดชอบ ขอ ให้ ประชาชน ทำใจ พูด ง่ายๆ คือ ตัวใครตัวมัน ล่ะ ทีนี้

คน เรา ไม่ รู้ ว่าที่ กำลัง เป็น เจ้าของ บ่อ น้ำมัน มหึมา ก็ เพราะ เคย เป็น เจ้าของ บ่อ น้ำใจ 
มหาศาล แต่ ด้วย ความ ไม่ รู้ ผสม แรง ดัน ของ ความ โลภ ใน ปัจจุบัน ส่ง ผล ให้ บ่อ น้ำใจ 
ใน อดีต ของ พวก เขา เหือดแห้ง ลง แล้ว ใน ที่สุด บ่อ น้ำมัน ก็ ไม่ ต่าง กับ พยับแดด กลาง 
ทะเลทราย ที่ จะ หาย วับ ไป ใน วัน สิ้นชีวิต

สำหรับ ชาว โลก เมื่อ น้ำมัน แพง ก็ พลอย ทำให้ น้ำใจ แพง ขึ้น ตาม ไป ด้วย ถ้า พวก 
เรา อยู่ ใน โลก ที่ แล้ง น้ำใจ หา บ่อ น้ำใจ ได้ ยาก กว่า บ่อ น้ำมัน นั่น ก็ ถึง เวลา ของ โลก แล้ง 
ที่ สมบูรณ์ แบบ แต่ ถ้า ช่วย กัน ทวน กระแส ถึง น้ำมัน หา ยาก แต่ ทำ น้ำใจ ให้หา ง่าย โลก 
ก็ ยัง มีค วาม ชุ่มชื่น อยู่ ทุกหน แห่ง ต่อ ให้ ไม่ มี น้ำมัน ก็ ยัง มี น้ำเลี้ยง ชีวิต รอด ได้ แต่ เพราะ 
ขาด น้ำใจ น้ำมัน มี ถึง เหมือน ไม่ มี อย่าง ทุกวันนี้

น้ำมัน ราคา แพง ขึ้น ตาม กลไก กิเลส ใด ก็ตาม ที มัน ทำให้ เรา รู้สึก ว่า มี น้อย ลง แน่ๆ 
แต่ ขอ เพียง ถ้า น้ำใจ ราคา ถูก ลง ตาม กลไก แห่ง มนุษยธรรม เรา จะ รู้สึก เหมือน มี มาก ขึ้น 
กว่า เดิม ทันที นั่น เพราะ ความ กลุ้มใจ อัน เกิด จาก การ ‘เอา ไม่ พอ ’ น้อย ลง แต่ ความ 
สบาย ใจ อัน เกิด จาก การ ‘รู้จัก ให้ ’ เพิ่ม ขึ้น
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เฮ้อ! – โลก ร้อน จน คน ตาย เพราะ ความ ร้อน ชัก จะ เยอะ แล้ว ที่ อินเดีย นั่นไง เป็น 
หมื่นๆ! พอ โลก ร้อน น้ำแข็ง ละลาย เดี๋ยว น้ำ ก็ ท่วม บ้าน ท่วม เมือง อีก แล้ว จะ อยู่ กัน 
ยัง ไงล่ะทีนี้?

ธรรมชาติ ของ คน เรา ตอน อยู่ สบายๆจะ ไม่ค่อย มี สติ ต่อ เมื่อ ภัย มา หรือ จวนตัว จึง 
ค่อย ตั้ง สติ กัน ได้ ฉะนั้น ถ้า โลก แย่ อย่าง นี้ แล้ว พวก เรา มี สติ กัน มาก ขึ้น ก็ นับ ว่า มี แง่ ดี 
เหมือน กัน อย่าง น้อย ถ้า ต้อง ตาย กะทันหัน ก็ จะ ตาย แบบ มี สติ มาก กว่า ตอน ประมาท 
ไม่ เตรียม ใจ อะไร เลย

ถ้า พวก เรา โกรธ กันเอง ก็ มัก ทะเลาะ กัน โดย ไม่ ต้อง มัว ทำใจ เย็น ตั้ง สติ แต่ เมื่อ โลก 
โกรธ พวก เรา พวก เรา ไม่ ม ีสทิธิ ์โกรธ ตอบ ม ีแต่ จะ ตอ้ง ทำใจ ให้ เยน็ ลง และ ตัง้ สติ กนั มาก 
ขึ้น รับ ฟัง ความ ใน ใจ ของ โลก ผ่าน ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ มาก ขึ้น โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง 
เมือ่ โลก แสดง ความ ขดัเคอืง ดว้ย การ ตะคอก เกรีย้วกราด ใส่ ห ูทกุ คน เชน่ นี ้ก ็อยา่ ทำ แขง็ 
ขืน อย่า อวด กล้า ตะเบ็ง เสียง แข่ง กับ โลก ต่อ ทาง ที่ ดี คือ ก้ม หน้า คอตก แสดง การ รับ รู้ 
โดย สงบ ว่า โลก ไม่ ใช่ ของ ฟรี เขา ไม่ ได้ ให้ อยู่ โดย ไม่ ต้อง ดูแล รักษา เรา ต้อง รับผิดชอบ 
ใน ฐานะ ผู้ อยู่ อาศัย บ้าง

ชีวิต พวก เรา ขึ้น อยู่ กับ การ ตัดสินใจ ของ โลก ถ้า ถึง เวลา ที่ โลก เขา ไม่ เต็มใจ ให้ เรา 
อยู่จริงๆ สิ่ง เดียว ที่ ทำได้ ก็ คือ ตั้ง สติ ระลึก ถึง สัจจะ ที่ ยิ่ง ใหญ่ นั่น คือ ชีวิต เป็น ของ จำกัด 
ไม่ ได้ มี ให้ ใช้ ตลอด ไป ถึง เวลา ไตร่ตรอง เสียที ว่า ชีวิต ที่ เหลือ จะ เอา ไป ใช้ อย่างไร ให้ เกิด 
ประโยชน์ สูง สุด เผื่อ หน้า เผื่อ หลัง คุ้ม ที่สุด จะ ได้ ไม่ ต้อง มา เสียใจ เหมือน ครั้ง ไม่ ยอม ใช้ 
โลก แบบ เผื่อ หน้า เผื่อ หลัง ดัง ที่ ผ่าน มา

สารบัญ 
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แง่คิดจากหนัง

Meet The Robinsons – “เรียน รู้ ”
โดย ชล นิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

เด็ก คน ไหน ทำ ผิด ต้อง ถูก ตี นะ 
แล้ว หนู รู้ หรือ เปล่า ว่า ถูก ตี เพราะ ทำ ผิด อะไร … 
ประโยชน์ จาก การ โดน ตี มี อะไร บ้าง?�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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เวลาผ่านไปสองสามวัน ฉันพบหน้าเพ่ือนสนิทจึงพูดขอบคุณในน้ำใจของเธอ 
เพ่ือนทำหน้างง ถามฉันว่า “น้ำเต้าหู้อะไร ไม่เห็นจะรู้เร่ืองเลย” คราวน้ีฉันเป็นฝ่ายงงบ้าง 
ถ้าไม่ใช่เพ่ือนคนน้ีแล้วใครกันเล่าท่ีซ้ือน้ำเต้าหู้ถุงน้ันมาให้ ? 

เม่ือเดินกลับมาท่ีห้อง พบน้องจอยน่ังอ่านหนังสืออยู่บนเตียงของตัวเอง ฉันถาม 
น้องอย่างงงๆ ว่า “จอย จอยซ้ือน้ำเต้าหู้มาให้พ่ีเหรอ” น้องย้ิม แล้วพยักหน้ารับ

ฉันรู้สึกประทับใจมาก เพราะตลอดเวลาน้องดูเป็นคนเงียบๆ แม้ฉันจะรู้ดีว่าน้องไม่ใช่
คนมีพิษมีภัย แต่มาซ้ึงในน้ำใจก็คราวน้ี น้องซ้ือของมาให้โดยไม่มีการบอกกล่าวเพ่ือรับคำ
ช่ืนชมใดๆ และถ้าฉันไม่ถาม น้องก็คงไม่พูดไม่บอกอะไรออกมา แม้ว่าพ่ีคนน้ีจะเข้าใจผิด 
คิดว่าเป็นคนอ่ืนซ้ือมาให้ ไม่ได้บอกขอบคุณในน้ำใจของน้องเสียหลายวันก็ตาม 

นำ้เตา้หูถ้งุนีแ้มไ้มใ่ชข่องสงูดว้ยราคาแตฉ่นักร็ูว้า่มนัมาจากนำ้ใจใสซือ่ของนอ้งทีม่ี
ให้จริงๆ และแม้มันจะหมดไปนานแล้ว แต่ความรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจยังคงอยู่ในใจฉัน 
จนบัดนี้

“จอย พี่ขอบคุณมากๆ เลย จอยน่ารักจังเลยอะ” ฉันชื่นชม

น้องยิ้ม ตอบกลับมาว่า “มันก็ต้องมีกันบ้าง”

“จอย พี่สัญญาว่าวันนึงพี่จะเขียนเรื่อง ‘น้ำเต้าหู้ถุงนั้น’ ให้คนอื่นอ่าน” 
วันนั้นฉันบอกออกไปอย่างนั้น 

...และวันนี้ ฉันก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อราว ๘ ปีก่อน เรียบร้อยแล้ว

สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๓๔
โดย หมอพีร์

สวัสดี ทุก คน ที่ ติดตาม อ่าน ได อา รี่ หมอดู เป็น ยัง ไงกัน บ้าง คะ ใช้ เงิน กับ การ เที่ยว 
ปใีหม่ ไป กนั เยอะ ไหม คะ แต่ ก ็เริม่ ได้ โบนสั กนั บา้ง แลว้ สนิะ บาง ที ่คง ไม ่มี โบนสั เพราะ 
เศรษฐกจิ ประเทศ ไมค่อ่ย ด ีก ็อยา่ เสยีกำลงัใจ ใจรอ้น ออก จาก งาน ไป หา งาน ใหม ่นะคะ 
เพราะ งาน ช่วง นี้ หา ได้ ไม่ค่อย ง่าย เท่า ไห ร่นัก 

ใคร ที่ จิตใจ เบื่อ ๆ  เซ็ง ๆ  ต้อง รีบ แก้ไข อย่า ปล่อย ให้ จิตใจ หงุดหงิด ตั้งแต่ ต้น ปี ดี กว่า 
เพราะ การ ตัง้ จติ ไว ้แบบ นี ้จะ ทำให ้ดงึดดู แต ่เรือ่ง ไม ่ด ีเขา้ มา และ ขอ ฝาก ถงึ คน ที ่เคย ดดู วง 
กับ พีร์มา แล้ว ที่ เคย เตือน ให้ ระวัง ว่า จะ เก็บ เงิน ไม่ อยู่ ก็ อย่า ลืมตัว ใช้ เงิน เพลิน นะ คะ 

สว่น ป ีนี ้ใคร คดิ จะ ลงทนุ เกนิ หนึง่ แสน บาท ขึน้ ไป ตอ้ง รอบคอบ ศกึษา ราย ละเอยีด ให ้
มาก ๆ  หนอ่ย ใน เรือ่ง ของ ตน้ทนุ กำไร เพราะวา่ ป ีนี ้อาจ จะ เริม่ เขา้ สู ่ยคุ ขา้ว ยาก หมากแพง 
เงนิเดอืน เทา่ เดมิ แต ่รายจา่ย เพิม่ ขึน้ ตอน นี ้คา่ครองชพี สงู ขึน้ ทกุ วนั สนิคา้ ของกนิ ของใช ้
เครื่อง อุปโภค บริโภค ราคา เริ่ม ขึ้น กัน เรื่อย ๆ  ใช้ จ่าย ต้อง ระวัง กัน หน่อย นะ คะ

อาทิตย์ ที่ ผ่าน มา เพิ่ง เจอ กับ ตัว เอง ตอน ไป เดิน ซื้อ ของใช้ เข้า บ้าน ใน ห้าง พอ หยิบ 
น้ำมัน พืช ก็ ตกใจ มาก ๆ  ราคา แพง ขึ้น กว่า เดิม ประมาณ ๑๓ บาท เมื่อ ประมาณ 
เดือนธันวา น้ำมัน ถั่วเหลือง ราคา ลิตร ละ ประมาณ ๓๕ บาท แต่ ตอน นี้ ประมาณ ๔๘ 
บาท นำ้มนั ปาลม์ ธรรมดา ยีห่อ้ ที ่ถกู ทีส่ดุ ตอน นี ้ยงั ราคา ลติร ละ ๔๕ บาท ตกใจ สดุ ๆ  
ว่า ทำไม ขึ้น เยอะ สงสัย ว่า คง จะ เอา น้ำมัน พืช ไป ทำ น้ำมัน รถ และ ต่อ ไป น้ำมัน รถยนต์ 
คง ขึ้น ราคา ตาม มา ทีหลัง คน จะ ได้ ไม่ ตกใจ ให้ น้ำมัน พืช แพง ไว้ ก่อน จะ ได้ ชิน กับ ราคา 
น้ำมัน พืช แพง ขึ้น เรื่อย ๆ  จะ เปลี่ยน ไป ใช้ น้ำมัน หมู ก็ ไม่ ไหว ตอน นี้ ก็ อ้วน จะ เป็น หมู 
อยูแ่ลว้ แต่ พอ มอง อกี ดา้น ดี เหมอืน กนั จะ ได้ เปลีย่น กบัขา้ว เปน็ แกง ให้ เยอะ มาก กวา่ 
ของ ทอด ประหยัด กว่า เมื่อ ก่อน ไม่ ต้อง ใช้ น้ำมัน เยอะ และ จะ ได้ ลด ไขมัน ไป ใน ตัว 
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พอ น้ำมัน แพง ขึ้น มาก ๆ  หลังจาก นั้น เริ่ม มี ข่าว รับ ซื้อ น้ำมัน เก่า ๆ  ที่ ทอด มา แล้ว 
ไม่ ต้อง นำ ไป ทิ้ง ให้ นำ มา ขาย เพื่อ ไป รี ไซ เคิลทำน้ำมัน รถ ต่อ และ ต่อ ไป สินค้า อื่น คง ขึ้น 
ราคา ตาม มา อีก หลาย อย่าง คน ที่ คิด จะ ลงทุน อะไร หรือ ซื้อ สินค้า ชิ้น ใหญ่ เช่น บ้าน รถ 
ควร คำนวณ ค่า ใช้ จ่าย ให้ ดี นะ คะ 

วัน นี้ ขึ้น ต้น มา ด้วย เรื่อง ของ เงิน เงิน คง ไม่ พ้น เรื่อง เงิน ๆ  ทอง เหมือน กัน ซึ่ง 
วัน นี้ มี เรื่องราว ของ เพื่อน สนิท คน หนึ่ง ที่ คบ กัน มา ตั้งแต่ เด็ก ๆ  ให้ นาม สมมุติ ว่า “บี” 
แล้วกัน นะ คะ 

ตัง้แต ่รูจ้กั กนั มา บ ีมกั จะ มคี วาม ทกุข ์ใน ชวีติ ไม ่กี ่เรือ่ง แต่ สิง่ ที ่ม ีปญัหา มา ตลอด ชวีติ 
คือ เรื่อง ของ งาน ตั้งแต่ จบ มา เวลา ไป ทำ งาน ที่ไหน มี แต่ เจอ งาน หนัก ๆ  เงินเดือน น้อย 
ไม่ คุ้ม กับ ความ เหนื่อย เท่า ไหร่ ทำ งาน ไม่ เคย เลิก เร็ว ๆ  เหมือน เพื่อน คน อื่น เลย เวลา 
โทร หา เขา ตอน สอง สาม ทุ่ม ไม่ ต้อง ถาม ว่า อยู่ ที่ไหน ไม่ ต้อง ใช้ เซ้นส์ให้ เหนื่อย ทำ งาน 
อยู่ แน่นอน เธอ ก็ บ่น มาก ๆ  ว่า งาน หนัก ทำไม ชีวิต ถึง เจอ แต่ แบบ นี้ จะ ลา ออก ไป ทำ 
งาน ที่ อื่น กลัว จะ เจอ เหมือน เดิม อีก เลย ต้อง ก้ม หน้า ก้ม ตา ทำ งาน ต่อ เลิก บ่น

เท่า นี้ ยัง ไม่ หนัก พอ อีก พอ ถึง สิ้น ปี โบนัส ที่ ได้ จะ ได้ แค่ หนึ่ง หรือ สอง เดือน ไม่ เคย 
จะ เกิน นี้ เลย ซึ่ง ขนาด บริษัท เป็น ของ ต่าง ชาติ ยัง ได้ แค่ นี้ และ กรรมวิบาก ยัง ไม่ หยุด 
เล่นงาน ส่ง คน ใกล้ ๆ  ตัว มา ให้ รู้สึก เกิด การ เปรียบเทียบ เพื่อให้ เกิด ความ ทุกข์ อีก คือ 
เพื่อน สมัย ที่ เรียน มหาวิทยาลัย ด้วย กัน พอ จบ ไป ต่าง คน ก็ แยกย้าย กัน ไป ทำ งาน ยัง 
ติดต่อ กัน อยู่ จะ คุย กัน ถึง เรื่อง เงินเดือน ว่า ได้ เท่า ไหร่ 

เพื่อน แต่ละ คน มัก ไป เจอ บริษัท ที่ เงินเดือน ดี ทำ งาน สบาย ได้ หยุด เสาร์ อาทิตย์ 
พอ สิ้น ปี ได้ โบนัส ที ห้า หก เดือน และ ไม่ ว่า เพื่อน คน นี้ จะ ย้าย ไป ทำ งาน ที่ ใหม่ ก็ จะ เจอ 
แต่ บริษัท ที่ เป็น แบบ นี้ ตลอด ยิ่ง เพิ่ม ความ ทุกข์ ให้ กับ เพื่อน อีก 

บ ีจงึ เกดิ สงสยั หนกั อกี วา่ ทำไม ชวีติ ไป ทำ งาน ทีไ่หน เจอ แต ่งาน หนกั เงนิเดอืน นอ้ย 
โบนัส ไม่ มี ตอน ที่ ดูด วง เป็น แรก ๆ  ก็ เริ่ม จาก การ ดู ให้ คน ใกล้ ตัว ก่อน ตอน นั้น ก็ เห็น ว่า 
มี วิบาก ติดตัว คือ งาน เป็น หายนะ ของ ดวง ไม่ ว่า จะ ทำ งาน ที่ไหน ก็ จะ ได้ งาน หนัก ถ้า 
งาน ไม่ หนัก ศัตรู ก็ จะ เยอะ ปัญหา วุ่นวาย มาก และ ถ้า ต้อง โต ช้า ก็ ไม่ ต้อง สงสัย 
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น้ำ เต้าหู้ ถุง นั้น
โดย ศิราภรณ์ อภิ รัฐ

เม่ือคร้ังยังเป็นนิสิตปริญญาตรีช้ันปีท่ี ๒ ฉันพักอยู่ในหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัย 
โดยมีเพื่อนร่วมห้องอีก ๓ สาว ซึ่งล้วนเป็นรุ่นน้องทั้งหมด 

ในชว่งภาคการศกึษาแรก ดว้ยเหตทุีต่า่งคนตา่งกม็กีจิกรรมมาก คอืนอ้งๆ ป ี๑ ตอ้ง 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงการรับน้อง ส่วนฉันต้องเตรียมงานรับน้องและอยู่ร่วม 
กิจกรรมที่คณะของตนเอง กว่าสมาชิกร่วมห้องแต่ละคนจะกลับมาเจอกันก็ใกล้เวลา
นอนหลับพักผ่อน จึงไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่นัก

อย่างไรก็ตามในภาคการศึกษาท่ีสอง ฉันและน้องๆ ก็สนิทกันมากข้ึน 
ด้วยความท่ีฉันมีข้าวของต่างๆ มากพอสมควร จึงยกบางอย่าง เช่น กระเป๋าถือ ของใช้ 
เล็กๆ น้อยๆ ฯลฯ ให้กับน้องคนท่ีอยู่ติดห้องมากท่ีสุดคือน้องจอย และแบ่งขนม 
และผลไม้ท่ีครอบครัวส่งมาให้น้องทุกคน ความสัมพันธ์ในห้องพักของเราเป็นไปอย่าง 
ถ้อยทีถ้อยอาศัย แม้ว่าจะไม่ค่อยสนิทกันมากนักก็ตาม

ในช่วงเวลานั้น ฉันมีเพื่อนคู่หูคนหนึ่งซึ่งอยู่ห้องพักใกล้ๆ กัน เธอมักจะแวะเวียน 
มานั่งเล่นหรือนอนอ่านหนังสือในห้องของฉันเสมอ หลายครั้งที่เราคุยกันเรื่องอาหาร 
เพื่อสุขภาพ จำได้ว่ามีคราวหนึ่ง ฉันบอกเพื่อนว่าน้ำเต้าหู้แบบที่ฉันชอบจะต้องใส ่
ลูกเดือย ถั่วแดง ฟองเต้าหู้ ถั่วเขียว และไม่ใส่น้ำตาล

เย็นวันหน่ึง ฉันกลับมาถึงหอ ก็พบว่าบนโต๊ะทำงานของตัวเองมีถุงน้ำเต้าหู้วางอยู่ เขย่าๆ 
ถุงดู พบว่าใส่เคร่ืองตามแบบท่ีชอบไม่ผิดเพ้ียน และเม่ือรับประทานเข้าไปก็รู้ว่าไม่ได้ใส่ 
น้ำตาลอีกด้วย ฉันคิดว่าเพ่ือนรักซ้ือมาฝาก ในใจนึกช่ืนชมเพ่ือนว่าช่างรู้ใจกันเสียจริงๆ

สัพเพเหระธรรม
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ศรัทธา ที่ พา ไป หาความ รู้ แจ้ง เห็น จริง ด้วย ตน เอง 
ได้ชื่อ ว่าเป็น ก้าว แรก ของ ปัญญา 
ไม่ ใช่ ก้าว แรก ของ ความ งมงาย

พี่ ดัง ตฤณ สอน น้อง  
แบ่งปัน โดย praew�

A journey of a thousand miles starts with the first step.

การ เดินทาง พัน ลี้ เริ่ม ต้น ที่ ก้าว แรก

โดย เล่าจือ 
สรร หา มา ฝาก โดย ภริ มา�

I praise loudly. I blame softly. 

ข้าพเจ้า ชื่นชม ผู้ อื่น ด้วย เสียง อัน ดัง กึกก้อง ข้าพเจ้า ตำหนิ ผู้ อื่น อย่าง นุ่มนวล

โดย พระนาง แค ทเธอ รี น มหา ราชินี 
สรร หา มา ฝาก โดย ศิราภรณ์ อภิ รัฐ

�
Light tomorrow with today.

สร้าง ความ สว่าง สดใส ใน วัน พรุ่งนี้ ด้วย การก ระ ทำ ใน วัน นี้

โดย Elizabeth Barrett Browning 
สรร หา มา ฝาก โดย ภริ มา

สารบัญ 
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ซึ่ง วิบาก ตรง นี้ ไม่ ต้อง ดู ชาติ ที่ แล้ว ให้ ไล่ จาก ชาติ นี้ ไป ได้ เลย ด้วย ความ เป็น เพื่อน 
กัน มา นาน ทำให้ เห็น นิสัย ด้าน ที่ เป็น มุมมืด ๆ  ที่ บี มี ให้ เขา เริ่ม สังเกต ตัว เอง ว่า เวลา 
ที่ ไม่ พอใจ ใคร จิตใจ จะ เกิด ความ ไม่ ชอบ ไม่ พอใจ และ จะ แสดงออก ทาง สีหน้า คำ พูด 
ทำให้ คน อื่น เขา รู้สึก แย่ กลับ ไป เสมอ จิตใจ เวลา ที่ โดน กระทำ ให้ รู้สึก แย่ ๆ  จะ ให้อภัย 
ค่อนข้างยาก ใจ จะ มอง แต่ ใน มุม ไม่ ดี ของ คน อื่น แต่ ฝ่าย เดียว ว่า เขา ผิด เรา ไม่ ผิด

จิตใจ มี แต่ ความ คิด ว่า ทำไม เขา ไม่ ทำ อย่าง นี้ ทำไม เขา คิด อย่าง นี้ ทำไม เรื่อง แค่ นี้ 
ก็ คิด ไม ่ได ้ซึ่ง เพือ่น ก็ นึก ขึ้น มา ได ้บอก เพือ่น ไป ว่า ชาติ นี้ ยัง เปน็ แค่ ความ คิด นะ แต่ ถ้า 
อดตีชาต ิทำ มา หนกั กวา่ นี ้คอื เคย ใช ้อำนาจ กดดนั ให ้คน เขา เครยีด ทกุข ์ใจ ให ้เขา ทำให ้ได ้
ดัง่ ใจ ตน ไมค่อ่ย เหน็ใจ คน อืน่ เทา่ ไหร ่ให้ คน อืน่ ทำ งาน หนกั เวลา ไม่ ชอบ ใคร มาก ๆ  มี 
สว่น แกลง้ ให ้คน อืน่ เขา ทำ งาน สำเรจ็ ดว้ย ความ ลำบาก คดิ วา่ ตวั เอง ถกู ฝา่ยเดยีว คนอืน่ 
ทำ ผิด ก็ ไม่ค่อย ให้ โอกาส เขา กลับ ตัว กลับ ใจ 

ด้าน ดี ที่ มี มา คือ ทำ ผิด ไป ยัง มี โอกาส ได้ สำนึก ผิด แก้ไข ตัว เอง มา ได้ ระดับ หนึ่ง 
สังเกต ใน ปัจจุบัน สิ เวลา ใจ คิด ไม่ ดี จะ คอย พยายาม ให้ ตัว เอง คิด ดี ๆ  และ เกิด อาการ 
ไมช่อบ ที ่จติใจ ชัว่ ใน บาง ครัง้ บ ีหวัเราะ ออก มา วา่ เออ เปน็ อยา่ง นัน้ จรงิ ๆ  นีเ่นอะ ดงันัน้ 
ปจัจบุนั เลย ไมค่อ่ย จะ ทำบาป เพิม่ ทาง กาย เทา่ ไหร ่เปน็ มาก สดุ แค ่ความ คดิ กบั จะ หลดุ 
ออก มา ทาง คำ พูด เวลา ที่ ไม่ ชอบ คน อื่น แรง ๆ

จุดอ่อน อีก สิ่ง หนึ่ง คือ เวลา จะ คิด ช่วย ใคร ใน ปัจจุบัน มัก จะ โลเล ใน การ จะ ช่วย 
หรือ ไม่ ช่วย ดี ทำให้ ขาด โอกาส ที่ จะ ได้ ช่วย คน อื่น มัว แต่ คิด ว่า จะ ช่วย และ พอ ทำ งาน 
หนกั เลย ไมค่อ่ย จะ ได ้ม ีเวลา ไป ทำบญุ เหมอืน คน อืน่ เทา่ ไหร ่หยดุ แต ่วนั อาทติย ์วนั เดยีว 
หมดแรง ไป ซะก่อ น หรือ บางที คิด จะ ทำบุญ ก็ มี เหตุ ให้ ไม่ ได้ ทำ

สิ่ง ที่ แนะนำ ให้ บี แก้ไข คือ เวลา ที่ คิด จะ มี น้ำใจ ช่วย ใคร ไม่ ต้อง โลเล แม้ ทำ ไป แล้ว 
เขา จะ ไม่ ชอบ กลับ มา หรือ เขา จะ ด่า กลับ มา ก็ อย่า ไป คิดมาก อย่า กลัว ไป ก่อน ไม่ เป็น 
อย่าง ที่ คิด หรอก และ ให้หา เวลา ว่าง ไป ช่วย คน ตกอับ ไม่ มี ทาง ออก ใน ชีวิต เช่น เด็ก 
พิการ ซ้ำซ้อน คน ด้อย โอกาส ทางการ ศึกษา มูลนิธิ คน ตาบอด ทำบุญ เกี่ยว กับ หนังสือ 
ธรรมะ เวลา ไป ทำ สังฆทาน ที่วัด ก็ ให้ คิด เอง ไม่ ต้อง ถาม ใคร ว่า ทำ อะไร ทำ เท่า ไหร่ ให้ 
ตัดสินใจ ทำ เท่า ที่ ตัว เอง ไม่ เดือดร้อน
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สว่น เพื่อน ที่ ได้ เงินเดอืน ด ีโบนัส ด ีและ ทำ งาน สบาย กว่า ให้ สงัเกต ดู วา่ นสิัย เพื่อน 
คน นี ้มกั จะ คดิ ทำบญุ เอง โดย ไม ่โลเล ชอบ ชว่ย คน อืน่ เวลา เดอืดรอ้น ประจำ ม ีนำ้ใจ กบั 
คน ใกล้ ตัว ตลอด ไม่ ว่า จะ เป็น ช่วย ออกแรง หรือ เกื้อกูล เรื่อง ทรัพย์สิน และ ค่อนข้าง 
เป็น คน ให้อภัย เร็ว มาก 

ตอน นี ้บ ีเริม่ สนใจ ทำบญุ มาก ขึน้ ไม ่เกีย่ง วา่ ไม ่ม ีเวลา ไป ทำบญุ เหมอืน เมือ่ กอ่น และ 
บบี อก วา่ เวลา คดิ ชว่ย คน อืน่ ไมค่อ่ย คดิมาก ไมค่อ่ย คดิ วา่ เขา จะ ด ีหรอื ไม ่ด ีกลบั มา เหมอืน 
เมื่อ ก่อน พอ ทำ มา ได้ สัก พัก เริ่ม รู้สึก ว่า มีค วาม สุข มาก ขึ้น เลย คิด ที่ อยาก จะ ย้าย งาน 
โดย ไม่ คิด จะ ได้ที่ ดี กว่า แต่ อยาก เปลี่ยน บรรยากาศ มาก กว่า เลย ลา ออก แต่ เจ้านาย 
ไมอ่ยาก ใหอ้อก ยืน่ ขอ้ เสนอ ให ้เงนิเดอืน เยอะ ขึน้ จงึ ตดัสนิใจ อยู ่ตอ่ บบี อก วา่ รู ้อยา่งนี้ 
ทำ มา ตั้ง นาน แล้ว มัว แต่ ทำ งาน จน ลืม ทำบุญ จริง ๆ  

ความ รวย มี องค์ประกอบ คือ ขยัน บุญ เก็บ เงิน เป็น ใช้ เงิน เป็น บาง คน ทำ แต่ บุญ 
ไม่ ขยัน ก็ ไม่ รวย บาง คน ขยัน ไม่ ทำบุญ ก็ ไม่ รวย บาง คน ทั้ง ขยัน ทั้ง ชอบ ทำบุญ แต่ 
เก็บเงิน ไม่ เป็น ใช้ เงิน ไม่ เป็น ก็ ไม่ รวย เหมือน กัน

บุญ ไม่ ได้ หา ซื้อ ด้วย เงิน แต่ บุญ ได้ มา ด้วย ใจ ที่ คิด ให้ ด้วย ความ บริสุทธิ์ใจ ไม่ หวัง 
ผล ตอบแทน มีค วาม สุข ก่อน ทำ ขณะ ทำ หลัง ทำ ดังนั้น เมื่อ บุญ จะ มาก หรือ น้อย 
เกิด แต่ ใจ ไม่ ใช่ จำนวน เงิน ที่มา กหรือ น้อย พระพุทธเจ้า ท่าน ตรัส ไว้ ว่า บุญ สำเร็จ 
ได้ ด้วย ใจ ท่าน ไม่ ได้ บอก ว่า บุญ สำเร็จ ด้วย เงิน มาก ๆ  ไม่ มี เงิน ยัง สร้าง บุญ ได้ เลย 
เริ่ม จาก ใช้ แรง กาย เป็น ทาน กวาด ลาน วัด ล้าง ชาม ช่วย คน ยก ของ ให ้ที่นั่ง คน 
แก่ เวลา ขึ้น รถ เมล์ หรือ แค่ ยินดี อนุโมทนา ที่ คน อื่น เขา ทำความ ดี ได้ ดี ก็ นับ ว่า ได้ 
ทำบุญ แล้ว

สารบัญ 
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คำคมชวนคิด

“หาก บุรุษ พึง ทำบาป ไซร้ ไม่ พึง ทำบาป นั้น บ่อยๆ  
ไม่ พึง ทำความ พอใจ ใน บาป นั้น เพราะ การ สั่งสม บาป นำ ทุกข์ มา ให้  
หากว่า บุรุษ พึง ทำบุญ ไซร้ พึง ทำบุญ นั้น บ่อยๆ  
พึง ทำความ พอใจ ใน บุญ นั้น เพราะ การ สั่งสม บุญ นำ สุข มา ให้ ”

คาถา ธรรมบท ปา ปว รรคที่ ๙ 
จาก ธรรมบท ใน พระ สุตตันตปิฎก 

จาก พระ ไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ เล่ม ที่ ๒๕ 
สืบ ค้น ข้อมูล จาก http://84000.org

�
นับ หนึ่ง อย่าง ถูก ต้อง นั่นแหละ สำคัญ ที่สุด 
เพราะ หมาย ถึง การ เข้า มา อยู่ ใน ทาง 
ไม่ ว่า กว่า จะ นับ สอง สาม สี่ ต้อง ใช้ เวลา นาน เพียง ใด 
ก็ได้ ชื่อว่า เป็นการ เดิน อยู่ บน ทาง ที่ ถูก อยู่ ดี 
อย่า กลัว เลย ว่า จะ ไป ไม่ ถึง ปลายทาง

พี่ ดัง ตฤณ สอน น้อง  
แบ่งปัน โดย ธรรม โอสถ�

ถ้า ไม่ แน่ใจ ว่าความ เห็น 
หรือ ความ ศรัทธา ของ คน อื่น ถูก หรือ ผิด 
ก็ อย่า เพิ่ง รีบ ค้าน เพราะ ความ ไม่ อยาก เชื่อ 
เพราะ ความ ไม่ อยาก เชื่อ คือ อคติ ชนิด หนึ่ง 
พา ไป สู่ ความ เกลียด ชัง ที่ ผัน ตัว เป็นความ โง่ ได้ 
ทาง ที่ ดี ให้ สำรวจ 
ว่า เรา ศรัทธา ใน สิ่ง ที่ พิสูจน์ ได้ ด้วย ตัว เอง หรือ ยัง 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ดอก ขจร

๏ ดอก เอ๋ย ดอก ขจร กลีบ บาง อ่อน ดอก ชดช้อย น้อย นิดหนึ่ง 
ประดับ ถิ่น สถาน ดาล ใจ พึง รส ตรา ตรึง บริโภค เปรม เอมโอช ครัน

เปรียบ บุคคล งาม ด้วย กาย วาจา ใจ สร้าง สิ่ง ดี มอบ ให้ สังคม นั้น 
ขจร เกียรติยศ ปรากฏนิรันดร์ ขจร คุณธรรม์ล้ำเลิศ เอย

�
ภาพ ดอก รุ่ง อรุณ ปรับปรุง จาก www.dkbnews.com/img/2005/07/GU7X0029.jpg 
ภาพ ดอก ขจร จาก   http://gotoknow.org/file/khajitfoythong/view/53799

สำหรับ สืบ ค้น คำ ศัพท์

พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิต ยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

พจนานุกรม พุทธ ศาสตร์ ฉบับ ประมวล ธรรม 
และ พจนานุกรม พุทธ ศาสตร์ ฉบับ ประมวล ศัพท์ 
http://84000.org/tipitaka/dic/

สารบัญ 
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กวีธรรม

บน ทาง ธรรม
โดย ภริ มา

๏ เส้นทาง ธรรม มี จุดหมายปลายทาง ชัด แม้ แรก หัด ก้าว ไป คล้าย ไกล พ้น 
ดั่ง สุด จัก เอื้อม ถึง ด้วย ตัว ของ ตน แต่ มิ วน วก อย่าง ทาง อื่น ใด

เมื่อ ดำเนิน เดิน บน หนทางธรรม์ จัก พบ สุข อนันต์ ที่ ยิ่ง ใหญ่ 
และ มิ อยู่ ถึง ขอบ ฟ้า ที่ แสน ไกล ทาง ที่ ไป สั้น กว่า คาด มาด อุรา

สุด ทาง นั้น ไม่ เกิน ตน ด้น ไป ถึง ปลายทาง ซึ่ง สุข สุด อุ ตมค่า 
รางวัล คือ หลุดพ้น วนวัฏพา วิมุตติ สุข หา ใด เปรียบ เอย

แรง บันดาล ใจ ใน การ เขียน  
จาก พี่ ดัง ตฤณ สอน น้อง แบ่งปัน โดย pompom  

http://dungtrin.com/mag/?14.kumkom (คำคม ที่ ๒)

�
หน้าที่ มนุษย์
โดย นิ รัต ตะ

๏ คน เรา ล้วน เกิด มา พร้อมหน้า ที่ ทุก วัย มี ภาระ ตน เป็น พื้นฐาน 
ตอน เด็ก ต้อง พากเพียร หมั่น เขียน อ่าน เป็น ผู้ใหญ่ ต้อง ทำ งาน สร้าง ครอบครัว

หน้าที่ เรา มี เพียง เท่า นี้ หรือ เหตุ ใด ถือ ทำ ตาม แล้ว ยัง สลัว 
ควร จะ มี แนวทาง ที่ ไม่ มืดมัว ดั่ง ดอกบัว พ้น ตมได้เจริญ บวร

เรา โชค ดี ที่ เกิด มา เป็น ชาว พุทธ ควร เร่ง รุด น้อม รับ หลัก คำ สอน 
ดำเนิน ตาม รอย พระ บาท ไม่ นิ่ง นอน เวลา จร จาก ไป ทั้ง คืน วัน

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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มนุษย์ นั้น ประเสริฐ ที่ มี ใจสูง ควร โน้ม จูง กัน ไป อย่าง สร้างสรรค์ 
แม้ ขึ้น สูง ล้วน กลับคืน สู่ สามัญ สิ่ง สำคัญ จรรโลง ใจ ไกล นิวรณ์

สม กับ การ ได้ เกิด มา ใน ชาติ นี้ คุณ ความ ดี หมั่น สร้าง ไม่ ถ่าย ถอน 
บารมี ธรรม เลิศ ล้ำ สถาพร ใน ยาม รอน มุ่ง ทำลาย อวิชชา

�
ข่าว นั้น
โดย ตรง ประเด็น

๏ เมื่อ วาน นี้ มี ข่าว กล่าว กัน ว่า โจร ปล้น ฆ่า ยก ครัว เจ้าสัว ใหญ่ 
เมื่อ เช้า นี้ ที่ ท่า หน้า วัด ใน น้อง บัว ไหล จม น้ำ หาย ตาย อีก คน

ข่าว ความ ตาย ของ ทุก วัย ได้ยิน ทั่ว ทุก เรือน ครัว ทุก แหล่ง ทุกแห่ง หน 
ปราชญ์ เกเร ขี้เหร่ สวย รวย หรือ จน ก็ ไม่ พ้น ใน สุดท้าย สัก ราย เลย

ดั่ง ที่ รู้ ข่าว ผู้ อื่น ดาษดื่น นัก แต่ เรา มัก ไม่ ตรอง ตรึก รู้สึก เฉย 
ฟัง ผ่าน หู ดู ผ่าน ตา พา คุ้นเคย สหาย เอ๋ย เรา ทั้งผอง ล้วน ต้อง ตาย

ข่าว ของ เรา แต่ เรา ไม่ ได้ยิน หรอก ข่าว เล่า บอก ยาม ชีพ ลับ ดับ สูญ หาย 
ข่าว นั้น หนี ไม่ พ้น จริง ทั้ง หญิง ชาย ข่าว สุดท้าย ของ ทุก คน บน กองฟอน

“อัปปะ มา เท นะ สัมปา เท ถะ ” องค์ พุทธะ ดำรัส ตรัส สั่งสอน 
เตือน สาวก ครั้ง สุดท้าย ให้ สังวร อย่า นิ่ง นอน มัว ประมาท พลาด ทำ ดี

ยาม ชีพ ยัง มุ่ง ศีล ทาน การ กุศล ภาวนา สู่ มรรค ผล ประเสริฐ ศรี 
ทุก วัน คืน ทุก เวลา ทุก นาที ก็ จัก มีค วาม สุข ทุก คน เอย

�
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ดอกสร้อย ร้อย ผกา
โดย ศิราภรณ์ อภิ รัฐ

ดอก รุ่ง อรุณ

๏ รุ่ง เอ๋ย รุ่ง อรุณ รับ แสง อุ่น ทิวา สุริยา ฉาย 
ผกา นาม เปรียบ ยาม เช้า เพรา พริ้มพราย เป็นความ หมาย อรุณ กาล ของ วาร วัน

เปรียบ ดัง คน พบ โศก วิโยค สุด ปาน ประดุจ คืน มืด มิด ชีวิต นั้น 
แต่ สู้ ไป บน ทาง ชอบ กอปร ดี พลัน อรุณ ชีพ เฉิดฉัน รอ อยู่ เอย

�


