
ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

มาร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลัง ที่ช่วยสร้างภาพใหม่ให้กับพระพุทธศาสนา 
ด้วยการร่วมส่งบทความ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่ม หรือที่
http://dungtrin.com/dharmaathand/
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ธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม

http://dungtrin.com/dharmaathand/

หน้า ๓๘ หน้า ๕๘ หน้า ๖๓

สัพเพเหระธรรม
พบกับเศรษฐศาสตร์แห่งความสุข 

ใน ขาดแคลนความสุขหรือ
ความสุขที่ขาดแคลน? 

เรื่องสั้นอิงธรรมะ
นิยามของคำว่า “ก้าวหน้า“ 
โดยเนื้อแท้แล้วเป็นเช่นไร 

หาคำตอบได้ ในเรื่องสั้นประจำฉบับ

เที่ยววัด
ตามคุณศิราภรณ์ไป Unseen 
Thailand กันที่ภาคเหนือ ใน 

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง



ธรรมะจากพระผู้รู้ ๙

รู้เฉพาะตน ๑๗
• จะเหมือนในฝันไหม  • ดูดวงเก่งขวางการเจริญสติ

ข่าวน่ากลุ้ม ๒๕
• ดาราเป็นตัวอย่างไม่ดี  • ลวงฆ่าเอาเงินประกัน

ไดอารี่หมอดู ๒๙

กวีธรรม ๓๓
• ทางสายเอก  • ฉันเปลี่ยนไป
• ดอกสร้อยร้อยผกา [ • ดอกทำทาน  • ดอกโคลงเคลง ]

คำคมชวนคิด ๓๖

สัพเพเหระธรรม ๓๘
• ขาดแคลนความสุขหรือความสุขที่ขาดแคลน?

ธรรมะจากคนสู้กิเลส ๔๑
• ลูกกำ(กรรม)พร้า

ของฝากจากหมอ ๔๕
• เตรียมตัว เตรียมใจ

แง่คิดจากหนัง ๕๑
• โปเยโปโลเย ภาคพิสดาร (ตอนแรก) - 

กิเลสไม่ไว้หน้า...ฉลาดหรือโง่

เรื่องสั้นอิงธรรมะ ๕๘
• ก้าวหน้า

เที่ยววัด ๖๓
• สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

ท่ีปรึกษาและผู้จุดประกาย: ศรันย์ ไมตรีเวช

หัวหน้าบรรณาธิการ 
จากใจบ.ก.ใกล้ตัว: อลิสา ฉัตรานนท์ 
ธรรมะจากพระผู้รู้: อนัญญา เรืองมา 
เตรียมเสบียงไว้เล้ียงตัว: อนัญญา เรืองมา 
เขียนคนให้เป็นเทวดา: อนัญญา เรืองมา 
ไดอาร่ีหมอดู: จรินทร์ธร ธนชัยหิรัญศิริ 
กวีธรรม: ศิราภรณ์ อภิรัฐ 
คำคมชวนคิด: ศิราภรณ์ อภิรัฐ 
สัพเพเหระธรรม: ชนินทร์ อารีหนู 
ธรรมะจากคนสู้กิเลส: พราวพรรณราย 
มัลลิกะมาลย์ ทองเล่ียมนาค 
ของฝากจากหมอ: พริม ทัพวงศ์ 
แง่คิดจากหนัง: เกสรา เติมสินวาณิช 
นิยาย/เร่ืองส้ันอิงธรรมะ: สุปราณี วอง 
เท่ียววัด: เกสรา เติมสินวาณิช 
ธรรมะปฏิบัติ: ชนินทร์ อารีหนู 
ธรรมะกับไลฟ์สไตล์: ศดานันท์ จารุพูนผล

กองบรรณาธิการ: กนกเรขา กฤษฎารักษ์ 
กานต์พัทธ์ รัชพันธ์ุ • จรินทร์ธร ธนชัยหิรัญศิริ 
ชนินทร์ อารีหนู • ณัฐชญา บุญมานันท์ 
ณัฐธีรา ปนิทานเต • ณัฐพร สกุลอุทัยศักด์ิ 
ปรียาภรณ์ เจริญบุตร • ปิยมงคล โชติกเสถียร 
พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ ทองเล่ียมนาค 
พรหมเนตร สมรักษ์ • พิจิตรา โตวิวิชญ์ 
พิทา จารุพูนผล • พีรยสถ์ อุบลวัตร 
มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์ • เมธี ต้ังตรงจิตร 
เยาวลักษณ์ เกิดปราโมทย์ • วรางคณา บุตรดี 
วิมล ถาวรวิภาส • วิมุตติยา นิวาดังบงกช 
ศดานัน จารุพูนผล • ศศิธร ศิวะนันทากรณ์ 
ศิราภรณ์ อภิรัฐ • สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ 
สาริณี สาณะเสน • สิทธินันท์ ชนะรัตน์ 
สุปราณี วอง • อนัญญ์อร ย่ิงชล 
อนัญญา เรืองมา • อมรา ต้ังบริบูรณ์รัตน์ 
อัจจนา ผลานุวัตร

ฝ่ายรวบรวมบทความ: สิทธินันท์ ชนะรัตน์
ฝ่ายส่ือเสียงอ่านนิตยสาร: อนุสรณ์ ตรีโสภา
ฝ่ายส่ือเว็บไซต์: สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ 

ไพลิน ลายสนิทเสรีกุล • กฤษฎ์ อักษรวงศ์
ฝ่ายส่ือ Word: พีรยสถ์ อุบลวัตร
ฝ่ายส่ือ PDF: บุณยศักด์ิ ธีรวงศ์กิจ 

เกียรติภูมิ จารุเสน • จรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์ 
โยธิน มรกตอัมพร • วรรณรักษ์ ปัญจชวพร

ฝ่ายระบบ Send mail: สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ

และทีมงานอาสาท่านอ่ืนๆ อีกจำนวนมาก

ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้ 
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word

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

�



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

3ธรรมะใกล้ตัว

จากใจบ.ก.ใกล้ตัว

สวัสดีค่ะ

มีใครเคยได้ดู (หรือกำลังติดงอมแงมอยู่กับ... ^^) ละครโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นจาก 
เรื่องราวของสาวแอร์โฮสเตสที่เขาว่ามาจากชีวิตจริง “สงครามนางฟ้า” กันบ้างไหมคะ : )

แม้จะไม่ใช่คอละคร แต่หากติดตามข่าวสารหรืออ่านหนังสือพิมพ์ผ่าน ๆ  กันมาบ้าง 
หลายคนก็คงเคยเห็นละครเรื่องนี้ได้พื้นที่โฆษณาอย่างไม่ตั้งใจจนดังกระฉ่อนไปทุกสื่อ 
เพราะพนักงานของสายการบินกลุ่มหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านสื่อว่าไม่เหมาะสม  
ละครชิงรักหักสวาท กระโปรงสั้น ตบกันกระจาย เรื่องนี้ มีผลทำลายภาพพจน์ 
ของสายอาชีพแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นอาชีพมีเกียรติที่หลายคนใฝ่ฝัน 
และเรียกร้องขอให้ผู้กำกับปรับเปลี่ยนบท รวมทั้งการแต่งกายของพนักงานในเรื่องเสีย

เชื่อไหมคะว่า ข่าวนี้ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียว 
เพราะต่างประเทศเขาเอาไปออกกันทั้งซีเอ็นเอ็น บีบีซี รอยเตอร์ ฯลฯ 
เห็นคุณนักข่าวฝรั่งซีเอ็นเอ็นเขายืนรายงานโดยมีกองถ่ายอยู่ด้านหลังสด ๆ  เลยล่ะค่ะ

“สงครามนางฟ้า” เป็นละครที่แปลงมาจากเรื่องเล่าที่คุณแอร์กี่เคยเขียนเล่าไว้ในพันทิป 
แม้จะมีโครงเรื่องจากชีวิตจริง แต่เนื้อหาก็ครบสูตรสำเร็จละครฮิตติดตลาดเมืองไทย 
ด้วยบทชีวิตรันทดของนางเอกสาวในสายอาชีพแอร์โฮสเตส ที่ต้องเจอมรสุมชีวิตมากมาย  
ทั้งเรื่องชู้สาว ชิงรักหักสวาท แม่ผัว ลูกสะใภ้ หึงหวง และอิจฉาริษยา ตบตีกันเต็มจอ

ดูแล้วก็นึกสงสัยนะคะ ว่านางฟ้าบนสวรรค์นั้น เขามีสงครามแบบนี้กันบ้างหรือเปล่า : )

หากไม่นับสายอาชีพที่ต้องบินตลอดเวลา  
รู้สึกไหมคะว่า เวลาพูดถึงนางฟ้า ภาพที่ชวนให้นึกถึงนั้น มักจะออกมาในทำนองว่า 
เป็นผู้หญิงที่ดูสวย ใจดี น่ารัก อ่อนโยน มีแต่เผื่อแผ่ความเมตตาเย็นใจให้คนรอบข้าง 
อย่างที่เรามักพูดเปรียบเปรยกันว่า สวยเหมือนนางฟ้า... ใจดีเหมือนนางฟ้า... 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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และนั่นก็อาจจะไม่ผิดจากความจริงอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแห่งกรรมวิบากนัก 
เพราะรูปโฉมอันงดงามของมนุษย์นั้น ไม่ได้ถูกเสกสรรขึ้นโดยความบังเอิญ 
แต่มีพื้นฐานมาจากความดีงามในจิตใจของผู้ครองเรือนร่างนั้นในกาลก่อนจริง ๆ  
ผู้ที่มีจิตใจคับแคบ ไม่มีศีลมีธรรมอยู่กับตัว เต็มไปด้วยโทสะ แค้นคิดริษยาเป็นอาจิณนั้น 
ย่อมไม่มีสิทธิ์ครองรูปโฉมอันชวนมองเช่นนั้นในกาลต่อไปได้เลย

แต่ความจริงก็คือ เดี๋ยวนี้ แทบจะไม่มีใครเชื่อเรื่องศีลเรื่องธรรม และกฎแห่งกรรมกันแล้ว 
รูปแห่งความสวยงาม มีแต่จะกระตุ้นให้คนเกิดความรู้สึกในเชิงราคะมากกว่าอย่างอื่น 
และความสวยงามก็มักกลับกลายเป็นอาวุธที่เจ้าตัวใช้ทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัว 
ที่จะเหนี่ยวนำให้คนรอบข้างได้เกิดความรู้สึกในทางบุญกุศล ได้รับสัมผัสอันเย็นใจ 
จูงใจให้คนเลื่อมใสว่าบุญทำกรรมแต่งมีจริง หรือต่อยอดความดีงามนั้น หาได้น้อยเท่าน้อย

แต่ “นางฟ้า” จริง ๆ  แบบที่ใช้ชีวิตอันสุขสบายอยู่บนสรวงสวรรค์นั้น ก็มีอยู่จริงนะคะ 
อย่างที่คุณดังตฤณเคยอธิบายไว้ให้ฟังว่า สวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ “เหนือโลก”  
สวรรค์จริง ๆ  ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอย ๆ  โดยปราศจากเหตุปัจจัย  
แต่ถูกสร้างขึ้นด้วยบุญ และเป็นไปเพื่อรองรับกุศลจิตที่ประกอบด้วยมหากุศล

แม้ในพระไตรปิฎกก็มีปรากฏไว้ว่า นางฟ้าที่ได้กำเนิดเป็นผู้มีรูปร่างน่ารักใคร่เหล่านั้น 
มีเหตุมาจากการเป็นผู้กระทำบุญกุศลไว้มาก ด้วยการทำทาน ด้วยมีใจประณีต 
ในการถวายทาน ด้วยมีใจอนุโมทนา ด้วยการฝึกอินทรีย์ รักษาศีลมาก่อน

เหมือนที่เราพูดกันภาษาชาวบ้านนี่แหละค่ะว่า ทำดี ตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์ 
บนสวรรค์นั้น ก็จะมีแต่สิ่งที่น่ารื่นรมย์ และเป็นความรื่นรมย์ปรีดาอันละเมียดละไม 
ล้ำลึกเกินว่าการรับรู้ความสุขหยาบ ๆ  แบบที่ผ่านสัมผัสของมนุษย์หลายเท่านัก 
บนนั้นจึงมีแต่ความรื่นเริงยินดี เพียบพร้อมด้วยทิพยสมบัติอยู่อย่างนั้นราวกับไม่รู้กาลจบสิ้น

ฟังแล้วมีแรงบันดาลใจอยากรักษาศีล ทำทาน เลี้ยงใจไว้ด้วยโสมนัสแห่งบุญกุศล 
เพื่อจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาเสวยสุขบนสวรรค์ในสัมปรายภพกันแล้วหรือยังคะ? : )

หากปรารถนาเช่นนั้น ก็ต้องทราบไว้ด้วยนะคะว่า 
แม้แต่ความสุขบนสวรรค์ ก็ไม่เที่ยง...  
ความสุขบนสวรรค์ แม้เลอเลิศเพียงใด ก็มีหมดอายุขัย มีวันแตกดับจบสิ้น...

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
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โชคดีเหลือเกินที่แม้หนทางจะทุรกันดารและแสนไกลขนาดไหน แต่แสงธรรม
ที่เกิดจากความศรัทธาของพระสงฆ์สาวกแห่งพระพุทธองค์ ก็ได้สาดส่องมาที่นี่ 
สร้างโอกาสให้เด็กๆ เหล่านี้ได้มีชีวิตที่ด ีเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

คณะของเราเดินทางออกจากสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองเมื่อประมาณเก้า 
โมงเช้า ฉันมองแสงตะวันสีทองที่ฉายฉาบทั่วบริเวณพื้นที่การเกษตรอันเขียวสดใส 
ด้วยความรู้สึกที่แสนเป็นสุข ถ้ามีโอกาส ฉันจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง...

สารบัญ 
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คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นจริงกับทุกภพทุกภูมิและทุกเมื่อทุกกาลนะคะ 
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดา” 
ไม่ว่าสิ่งที่เสพครองอยู่นั้น จะทำให้เป็นทุกข์ เป็นสุขแค่ไหน เหมือนยาวนานเพียงใดก็ตาม 
ทุกสิ่งเพียงเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และมีอันแปรเปลี่ยนไป ตามเหตุปัจจัยหนึ่ง ๆ  เป็นคราว ๆ  
ไปเท่านั้น

ท่านจึงตรัสถามให้น้อมพิจารณาอยู่เสมอ ๆ  ว่า  
สิ่งใดไม่เที่ยง (มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา) สิ่งนั้นเป็นสุข หรือเป็นทุกข์?

วิธีที่จะปลดแอกตัวเองให้พ้นจากอำนาจของความเปลี่ยนแปลงแตกดับอยู่ตลอดเวลา 
ของสรรพสิ่งที่เราหลงยึดและสำคัญมั่นหมาย จนเสียน้ำตากันมาหลายล้านชาติเหล่านั้นได้ 
จึงมีเพียงวิธีเดียว คือ ต้องมีสติรู้เท่าทันจนแจ้งในความจริงของธรรมชาติ  
ว่าทุกสิ่งมีธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่จิตของเราเอง 
หรือที่ทางพุทธศาสนาเรามีศัพท์เทคนิคว่า “ไตรลักษณ์” 
ซึ่งหมายถึงลักษณะ ๓ ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือแปลอีกทีว่า 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวเรา บังคับไม่ได้

เมื่อใดที่เจริญสติภาวนาจนเข้าถึงความจริงนี้ได้ เป็นอิสระจากการหลงสำคัญมั่นหมาย 
กับสิ่งชั่วคราวที่หลอกให้เราเห็นว่ามีตัวตน มีความเที่ยงแท้ถาวร  
เมื่อนั้น ใจก็จะพบสุขประณีตอีกแบบหนึ่ง อันเป็นการลาขาดจากความทุกข์ได้โดยถาวร

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านเคยเปรียบเปรยไว้น่าฟังดีค่ะ  
ท่านบอกว่า มนุษย์เราเวลาใกล้จะตายนั้น 
มักจะพากันอวยพรขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดา ขอให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้า 
แต่ทราบไหมคะว่า สำหรับพวกเทวดาข้างบนนั้น  
เวลาจะตาย พรรคพวกเขาจะอวยพรขอให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ : )

อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า มนุษย์ เป็นสุคติภูมิของเทวดา

ใช่แล้วค่ะ... ความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนกำลังได้โอกาสในการถือครองอยู่นี้แหละ 
คือเครื่องมือสำคัญที่มีศักยภาพขนาดให้เราใช้ฟันฝ่าจนดีดตัวพ้นจากทุกข์ได้จนหมดสิ้น
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หลวงพ่อท่านเคยพูดให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่า

“มนุษย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง ผู้มีใจประเสริฐ (รากศัพท์: มนะ = ใจ / อุษยะ = สูง) 
จิตใจมนุษย์นั้นดีที่สุดเลย จิตใจมนุษย์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็ว มีทั้งดี มีทั้งชั่ว 

อย่างจิตของสัตว์นรกนั้น ทุกข์เยอะเกินไป 
จิตของสัตว์เดรัจฉาน หลงมากเกินไป 
จิตเปรต จิตอสุรกาย โลภมากเกินไป 
จิตเทวดา เพลิดเพลินในบุญ ในกุศล ในความสุข ในความสบายมากไป 
จิตของพรหม ก็สงบนิ่งเกินไป

จิตมนุษย์ วิเศษที่สุด

แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ในภูมิมนุษย์นี้ จิตใจของมนุษย์นั้นมันพอดี  
เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง  
มันทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทำให้เราเห็นว่ามันมี ไตรลักษณ์

อย่างจิตพรหมนั้น จะไปดูให้เห็นไตรลักษณ์ ดูยากนะ 
เพราะมันจะสงบสบายอยู่อย่างนั้นแหละ มันสงบอยู่อย่างนั้น หาไตรลักษณ์ยาก 
หรือพวกเทวดา พวกนี้เป็นพวกบ้าบุญ ชอบทำบุญ ทำแล้วมีความสุข  
เข้าวัดโน้น ออกวัดนี้ มีความสุขไปเรื่อย พวกนี้ก็ภาวนายาก  
เพราะจะเพลิน พวกเผลอเพลินมันเยอะเกินไป  
เผลอเพลินนี่ก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่ง ชื่อนันทิราคะ มันเพลินไป 
ไปนึกได้อีกที ก็ใกล้เกือบหมดอายุแล้ว ใกล้ตายแล้ว...”

ไม่มีอะไรดีเท่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ 
โดยเฉพาะการเป็นมนุษย์ที่ได้พบและศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วนะคะ  
แม้แต่เทวดานางฟ้ายังปรารถนาลงมาใช้ชีวิตแบบเรา 
คุณดังตฤณเคยเขียนผ่านตัวละครในนิยายเรื่อง “กรรมพยากรณ์” ไว้ 
เหมือนเป็นการฉายภาพให้เห็นข้อสรุปที่ตอกย้ำไว้อย่างชัดเจนอีกครั้งค่ะว่า
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ความเมตตากรุณาของครูบาเหนือชัยทำให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรม 
และเรียนหนังสือ รวมทั้งเรียนการตีกลองสะบัดชัย และวิชาศิลปะการต่อสู้แม่ไม ้
มวยไทย เพื่อเอาไว้ป้องกันตนเองและประเทศชาติ ก่อนจะฝึกทุกคนต้องบวชก่อน 
เพื่อจะได้มีธรรมะอยู่ในใจ โดยในเวลาว่างก็ช่วยทำงานต่างๆ เช่น ดูแลม้า ทำ 
ความสะอาดสถานที่ ฯลฯ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะมีรายได้จากการทำงานเพื่อใช้เป็นค่าใช้
จ่ายในการไปโรงเรียน

สามเณรน้อยบนหลังม้า 

http://www.cowboythai.com/forum/index.php?topic=1396.msg8953

ภาพสามเณรนอ้ยๆ และเดก็ตวัเลก็ๆ นัง่อยูบ่นหลงัมา้โดยไมม่อีาน ทำใหฉ้นัรูส้กึ 
ทึ่ง เก่งจริงนะ ตัวเล็กนิดเดียว ขี่ม้าขึ้นเขาลงห้วยได้ขนาดนี้ มองแววตาใสๆ นั้น 
ทำให้อดที่จะรู้สึกใจหายไม่ได้ จะเป็นอย่างไรหนอถ้าหากเด็กน้อยเหล่านี้ไม่ได้มี 
โอกาสเข้ามาอยู่ในร่มเงาพระศาสนา ไม่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมคำสอนแห่งองค์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตของพวกเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้าง 
หายนะแก่ตนเองและแผ่นดินไทยอย่างมหาศาลก็ได ้
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เสาร์และวันอาทิตย์ เพราะในวันธรรมดานั้นไม่ค่อยมีคนมาใส่บาตรสักเท่าไหร่  
และของที่ใส่บาตรก็ไม่ค่อยมีอาหารสดมากนัก โดยมากเป็นของแห้ง แม่ค้ายังบอก
อีกด้วยว่าม้าหลายตัวที่อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี ้ ครูบาเหนือชัยได้ไปไถ่ชีวิตมา 
เมื่อได้มาแล้วก็นำมาเลี้ยงไว้ที่นี่ นอกจากนี้เด็กๆ ในหมู่บ้านก็ได้รับการอุปถัมภ์ 
จากท่านด้วย

สนทนากับแม่ค้าอยู่ครู่หนึ่ง คณะของเราก็เดินขึ้นไปในบริเวณสำนักปฏิบัติ 
ธรรม ในระหว่างที่รอใส่บาตรนั้นก็ได้ร่วมทำบุญเพื่อบวชสามเณร รวม ๒ รูป 
เราหยิบผ้าไตร และบาตรมาวางบนโต๊ะ เตรียมถวายของเหล่านี้ลงในบาตรพระ 
หลังจากใส่อาหารคาวหวานแล้ว 

ฟังธรรม 

www.vanthai.com/index.php?option=com_mainboard&Item=show&No=2657

ไม่นานนัก ครูบาเหนือชัยพร้อมด้วยสามเณรน้อยอีก ๓ รูป ก็ขี่ม้ามาให้พวกเรา 
ได้ตักบาตรร่วมกัน สามเณรเหล่านี้เป็นเด็กชาวเขาที่ไม่มีผู้เลี้ยงด ู ทั้งที่กำพร้า 
เพราะพ่อแม่เสียชีวิตและเพราะพ่อแม่ติดคุกเนื่องจากคดียาเสพติด ครูบาเหนือชัย 
จึงรับมาอุปการะและบวชเณรให้ โดยมีเด็กในอุปถัมภ์ที่ไม่ได้เป็นสามเณรอีก 
จำนวนหนึ่ง 
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“เป็นมนุษย์นี่เลือกทำอะไรได้ยิ่งกว่าภพภูมิไหน ๆ  ทั้งหมด  
อยากเสวยสุขสนุกพิสดารหลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจ ก็ต้องที่นี่  
อยากเปลี่ยนนิสัยที่สั่งสมข้ามภพข้ามชาติมานาน ก็ต้องที่นี่  
อยากช่วยคนเอาบุญหวังสวรรค์ ก็ต้องที่นี่  
อยากสั่งสมเสบียงเตรียมเดินทางไกล 
ไปในท่ามกลางอันตรายของการเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องที่นี่  
หรือกระทั่งอยากถึงความสิ้นสุดทุกข์ ก็ต้องที่นี่…”

ละครเรื่อง สงครามนางฟ้า ก็จะยังคงชิงรักหักสวาทกันไปจนกว่าจะถึงตอนอวสาน 
นางฟ้าตัวจริงบนสรวงสวรรค์ ก็ยังคงเพลิดเพลินเริงรื่นกันต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัย 
เรา... เหลือเวลาในชีวิตมนุษย์บนโลกนี้อีกเพียงน้อยนิด ก็จะแตกดับไปเฉกเช่นเดียวกัน

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เอาชนะข้าศึกเป็นพันในสงคราม ไม่เท่าเอาชนะใจตนเองครั้งเดียว” 
สงครามภายนอกนั้น แม้รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวร 
และไม่มีวันจบสิ้น 
หากหันมาทำสงครามภายใน เอาชนะกิเลสได้จนสิ้น ก็ย่อมเป็นที่สุดแห่งสงครามทั้งปวง 
และสนามรบที่เอื้อที่สุดต่อธงชัยแห่งสงครามกิเลสก็อยู่ตรงนี้แล้ว ที่นี่... ที่ความเป็นมนุษย์

เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

“สัพเพเหระธรรม” ฉบับนี้ ได้บทความที่ตกผลึกความคิดโดย คุณมนสิการ 
เธอได้แรงบันดาลใจมาจากงานเปิดตัวหนังสือ เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน เล่ม ๒  
ซึ่งเธอให้นิยามว่า เป็นหนังสือที่จะบอกว่า เราจะมีสติเหนือทุกข์ได้อย่างไร 
พลิกไปอ่านกันได้กับเรื่อง ขาดแคลนความสุข หรือความสุขที่ขาดแคลน? ค่ะ

ส่วน “ของฝากจากหมอ” ฉบับนี้ ค่อย ๆ  เปิดหน้าคอลัมน์กันเบา ๆ  หน่อยนะคะ 
เพราะได้ยินเสียงกรี๊ด ๆ  หวีดแหลม ดังออกมาจากห้องตรวจตั้งแต่บรรทัดแรกเลยล่ะค่ะ 
คุณหมอใบเตย บอกเล่าเรื่องใกล้ตัว ผ่านมากับตัวละครและตัวหนังสือที่มีสีสันจัดจ้าน 
กับเรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ ที่อ่านสนุก แต่ก็ได้ฝากประเด็นที่อาจชวนคุณผู้อ่าน 
ให้ฉุกคิดได้จริง
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ปิดท้ายด้วยคอลัมน์ “เท่ียววัด” ท่ีฉบับน้ี คุณศิราภรณ์ อภิรัฐ จะพาคุณผู้อ่านแอ่วเหนือข้ึนเขา 
ไปเยือนวัดแห่งหนึ่งในที่ห่างไกล ซึ่งพระท่านใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาต  
แม้หนทางจะทุรกันดารแสนไกล คุณศิราภรณ์เธอก็สุขใจที่เห็นแสงธรรมสาดส่องไปถึงที่นั่น 
ออกเดินทางไปพร้อมกับเธอได้ในเรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ฉบับนี้ค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

เย็นวันนี้ พฤหัสบดีที่ ๖ มี.ค. ใครมีเวลาว่าง ก็แวะไปฟังธรรมที่บ้านอารีย์กันได้นะคะ 
จะมีการบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี 
ที่ ศาลาปันมี บ้านอารีย์ ซอยอารีย์ ๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. 
หรือใครไปไม่ทันวันนี้ วันพฤหัสหน้า ๑๓ มีนาคม ก็จะเป็นการบรรยายธรรมโดย 
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ เวลาเดียวกันค่ะ 
ใครไปไม่ถูก แวะไปดูแผนที่ได้ก่อนที่ http://www.baanaree.net ค่ะ

และใน วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม นี้  
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม จ.ชลบุรี ท่านก็จะเดินทางมาแสดงธรรม 
ที่ ศาลาลุงชิน ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ด้วยค่ะ 
ใครไม่ติดภารกิจอะไร อยากชวนกันลุกขึ้นแต่เช้า ไปฟังท่านแนะนำการปฏิบัติกันนะคะ 
ดูแผนที่ศาลาลุงชินได้ที่นี่เลยค่ะ http://larndham.net/index.php?showtopic=30544

แล้วอีกสองสัปดาห์ฉบับหน้าพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

กลาง ชล
สารบัญ 

65ธรรมะใกล้ตัว

วัด จึงมีการใช้ประโยชน์เป็นพาหนะในเวลาต่อมา นับว่าสอดคล้องกันดีกับการออก 
บิณฑบาตไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่ ซึ่งมีระยะทางราว ๕ กิโลเมตร การเดินเท้า 
จึงลำบาก ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงหน้าฝนทางจะลื่นมาก และการขี่ม้ายังช่วยให้การ 
เผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามหมู่บ้านชาวเขาบริเวณชายแดนที่ห่างไกล 
ทำได้โดยสะดวกขึ้นด้วย โดยพระสงฆ์และสามเณรจะขี่ม้าจากสำนักปฎิบัติธรรมลง
มาเพื่อรับบิณฑบาตรจากชาวบ้านที่อยู่เชิงเขาที ่ “ลานพระแก้ว” เวลาประมาณ ๗ 
โมงเช้าของทุกวัน ซึ่งตลอดการเดินทางต้องข้ามน้ำข้ามภูเขาหลายลูก

ในขณะที่ขี่ม้าบิณฑบาตตามหมู่บ้าน พระสงฆ์และสามเณรก็จะช่วยเหลือทาง 
ราชการ ในการสำรวจพื้นที่และสอดส่องปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด และ 
ยงัมกีารเผยแผธ่รรมะในโครงการ “มติรมวลชน คนชายแดน” ซึง่สมเดจ็พระญาณสงัวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ รวมทั้งได้ 
ประทานชื่อให้แก่ม้า เช่น เพชรเทวดา อาชาทอง หนุ่ม โพธิ์ชัย อาเธอร ์ฯลฯ

พระสงฆ์และสามเณรบนหลังม้า 

http://www.oh ohlanla.com/ohlanla_travel/ohlanla_travel_Question.asp?GID=207

ก่อนที่คณะของเราจะเข้าไปเตรียมจัดวางของรอใส่บาตร ฉันได้สนทนากับ 
แม่ค้าที่ขายของอยู่ด้านนอกสำนักปฏิบัติธรรม เธอเล่าว่ามาขายของเฉพาะวัน 
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คณะของเราตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อขึ้นรถตู้ไปที่ตลาด จัดการซื้ออาหารทั้งคาวหวาน
ไปใส่บาตร หลังจากเดินทางขึ้นเขาลงห้วย ผ่านพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน 
(และหลงทางอยู่พักหนึ่ง) ถนนหนทางในบริเวณนี้ยังไม่สะดวกนัก แม้แต่ชาวบ้าน 
ที่อาศัยในแถบนี้ก็ยังต้องใช้ม้าแกลบเป็นพาหนะในการเดินทาง ในที่สุดก็มาถึงสำนัก
ปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

การก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เกิดจากการที่ครูบาเหนือชัย ซึ่งอุปสมบทเมื่อ 
๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ ณ อุโบสถวัดล้านตอง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย โดยมีครูบาทองสืบ วิสุทธจาโร เจ้าอาวาสวัดล้านตอง เป็น 
พระอุปัชฌาย ์ เมื่ออุปสมบทแล้ว ครูบาเหนือชัยได้ธุดงค์ในป่าเขาตามแนวชายแดน  
ต่อมาได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบริเวณถ้ำป่าอาชาทอง และมีชาวบ้านมา 
ทำบุญ จึงได้ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น 

ครูบาเหนือชัย โฆสิโต “นักบุญแห่งขุนเขา” หัวหน้าปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง 

http://www.cowboythai.com/forum/index.php?topic=1396.msg8953

สาเหตุที่พระและเณรที่นี่ใช้ม้าขี่บิณฑบาต ครูบาเหนือชัยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเดิม 
ท่านไม่เคยมีความคิดจะใช้ม้าในการออกรับบิณฑบาต แต่เมื่อมีผู้นำม้ามาแก้บนไว้ที่
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ธรรมะจากพระผู้รู้

ถาม: เคย ได้ยิน มา ว่า ถ้า ต้องการ ภาวนา ให้ ได้ ผล  
จะ ต้อง ภาวนา ให้ ตรง กับ จริต ค่ะ ขอ คำ แนะนำ ด้วย ค่ะ

วิธี ฝึก ง่ายๆ ขั้น แรก เลย วิเคราะห์ ตัว เอง เรา เป็น พวก ไหน  
จริต ของ เรา เป็น ตัณหา จริต พวก โลภ มาก หรือ ว่าเป็น ทิฏฐิจริต พวก คิดมาก  
ใน ความ เป็น จริง แต่ละ คน จะ ผสม กัน แล้วแต่ ว่า ตัว ไหน จะ เด่น 
ทุก คน มี ทั้ง ตัณหา และทิฏฐิ แต่ว่า แล้วแต่ ตัว ไหน จะ เด่น  
คน ที่รัก สุข รัก สบาย รัก สวย รัก งาม รัก ความ สงบ สุข ไม่ อยาก สุงสิง กับ ใคร ก็ มี 
ชอบ สนุก เฮฮา ไป เลย ก็ มี นี่ สุดโต่ง สอง ข้าง  
พวก นี้ ให้ มา รู้ กาย ไว้  
คน ไหน ชอบ คิด คิด ทั้ง วัน คิด แล้ว คิด อีก คิด ไม่ เลิก  
วิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ วิพากษ์ วิ วทั้งหลาย สุดท้าย วิปลาส  
วิ วิ ทั้งหลาย ให้ มา ดูใจ ตัว เอง ไว้ 

ถ้า ใคร จะ ดู กาย ทำความ สงบ ก่อน  
ง่ายๆ เลย ดู ท้องพอง ยุบ ก็ได้ อย่าง ที่ เรา เคย ทำ นั่นแหละ  
ดู ไป แล้ว ให้ ใจ ของ เรา สงบ อยู่ กับ ท้อง  
เคล็ด ลับ ของ การ ทำความ สงบ นี่ มี เคล็ด ลับ ด้วย  
หลวง พ่อ จะ มี เคล็ด ลับ เยอะ  
เคล็ด ลับ ของ การ ที่ จิต จะ สงบ ได้ เร็ว จะ ต้อง มีค วาม สุข  
ไม่ ใช่ หลวง พ่อ สอน เอง พระ อภิธรรม สอน ไว้  
ความ สุข เป็น เหตุ ใกล้ ให้ เกิด สมาธิ  
แต่ พวก เรา จะ กลับ ข้าง เรา คิด ว่า สมาธิ ทำให้ มีค วาม สุข  
แต่ ความ จริง แล้ว ความ สุข เป็น เหตุ ให้ เกิด สมาธิ  
เช่น คน ไหน มีค วาม สุข ใน การ เล่น ไพ่  
จะ มี สมาธิ ใน การ เล่น ไพ่ ตำรวจ มายัง ไม่ รู้ เลย  

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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มีค วาม สุข ที่ ได้ อ่าน หนังสือ จะ มี สมาธิ ใน การ อ่าน หนังสือ  
เรา ชอบ วิชา นี้ เรา ไป เรียน วิชา นี้ เรา มีค วาม สุข ที่ ได้ เรียน วิชา นี้  
เรา จะ มี สมาธิ ใน การ เรียน วิชา นี้  
เพราะฉะนั้น ความ สุข เป็น เหตุ ใกล้ ของ สมาธิ ใจ จะ ตั้ง มั่น  
อารมณ์ ใด ที่ ทำให้ ใจ เป็น สุข ใจ ก็ ชอบ ไป ตั้ง มั่น อยู่ ใน อารมณ์ นั้น  
เพราะฉะนั้น ถ้า เรา ต้องการ ทำให้ จิตใจ เรา มีค วาม สุข ต้อง ทำให้ สบาย 

สมมติ เรา จะ ดู ท้องพอง ยุบ อย่า ไป เริ่ม ต้น ว่า อยาก ให้ สงบ ดู เล่นๆ ดู สบายๆ  
เหมือน เวลา เรา นอน ไม่ หลับ  
ถ้า นอน ไม่ หลับ แล้ว หงุดหงิด อยาก นอน ให้ หลับ จะ ไม่ หลับ เลย  
แต่ ถ้า นอนเล่นๆ เดี๋ยวเดียว ก็ หลับ  
เช่น เรา จะ ฝึก กรรมฐาน นั่ง ดู เมื่อย แล้ว เรา ก็ ลง ไป นอน  
กะ เอา มือ วาง ที่ ท้อง จะ ดู พอง ยุบ เดี๋ยวเดียว หลับ แล้ว  
เพราะ มัน สบาย ใจ จิตใจ มัน สบาย มัน ก็ สงบ ง่าย  
เพราะฉะนั้น เวลา จะ ทำ สมาธิ ต้องการ พักผ่อน ทำใจ สบายๆ 

บาง คน จะพุทโธ ก็ พุทโธอย่าง สบาย ใจ  
พุทโธ พุทโธ สบายๆ  
หายใจ ออก หายใจ เข้า หายใจ สบายๆ  
มี เคล็ด ลับ เรื่อง หายใจ  
หายใจ ออก ก่อน อย่า หายใจ เข้า ก่อน  
ถ้า เริ่ม ต้น ด้วย หายใจ ออก ก่อน ใจ จะ เบา สบาย  
ถ้า เริ่ม ต้น ด้วย หายใจ เข้า ก่อน ใจ จะ กระด้าง แข็งๆ  
คอย ดู นะ แต่ละ อัน มี เคล็ด ลับ มากมาย  
มีค ล้ายๆ สำนัก วิทยา ยุ ทธ มี เคล็ด ลับ  
หลวง พ่อ พุธ ท่าน เคย สอน “สมถะ เริ่ม เมื่อ หมด ความ จงใจ ”  
ถ้า จงใจ ทำ อยู่ ไม่ สงบ หรอก มัน ทำ ด้วยโลภะ ไม่ สงบ หรอก  
วิปัสสนา ท่าน สอน “วิปัสสนา เริ่ม เมื่อ หมด ความ คิด ”  
ใจ เรา ไป คิด อยู่ คิด พอง คิด ยุบ คิด โน่น คิด นี่ อยู่ อะไร  
มัน ไม่ ขึ้น วิปัสสนา หรอก มัน คิด อยู่ 
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เที่ยววัด

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ

เมื่อปีที่แล้วฉันได้เดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดทางภาคเหนือ หลังจากที่เที่ยวกัน 
มาหลายวัด ในเช้าวันหนึ่ง ท่านผู้ใหญ่ที่ฉันนับถือทั้งสองท่านก็จัดการให้พวกเรา 
ได้มีโอกาสไปทำบุญที่ “สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง” ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลศรีค้ำ 
อำเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย โดยม ี“ครบูาเหนอืชยั โฆษโิต” หรอืทีช่าวบา้นเรยีกวา่ 
“ครูบาเสือโคร่ง” อดีตทหารม้าเป็นหัวหน้าสำนัก 

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี ้เป็นแห่งแรกที่ช่วยให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยสูง  
ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค ์ โดยที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี ้
ถือว่าเป็น “อันซีน ไทยแลนด์ (Unseen Thailand)” ของการท่องเที่ยวแห่ง 
ประเทศไทย

ดวงตราไปรษณียากร “พระ-เณร ขี่ม้าบิณฑบาต เชียงราย” 

http://www.thailandpost.com/UnseenStamp.asp

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นรอยยิ้มจากเพื่อนๆ และอาการตาเหลือกค้างอย่างคาด 
ไม่ถึงของขวัญตา

บรรยากาศรอบกายของฉันในยามนี ้ ช่างดูเป็นสุขเบิกบานด้วยกระแสแห่งความ 
เป็นมิตร ผิดแผกไปจากเดิมที่มีแต่ความคร่ำเคร่ง เกลียดชัง อันคอยรบกวนจิต 
ของฉัน ให้ขุ่นมัวอยู่ตลอดมา

ปีนี้ฉันคงไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่หมายปอง แต่ฉันกลับไม่รู้สึกเสียใจแม้ 
เพียงน้อยนิด เพราะสิ่งที่ฉันกำลังได้รับอยู่ ณ ขณะนี้ คือน้ำใจจากเพื่อน ซึ่งมีค่า 
มากกว่าน้ำเงินนั้นมากมายนัก 

ถึงเวลาที่ฉันควรจะเหลียวมองข้างหลังเสียที หลังจากที่คอยมองแต่ข้างหน้า 
แก่งแย่งชิงด ีเอาแต่ได ้ไม่เคยมีจิตคิดให้ใคร 

แม้แต่…

คนคนหนึ่งผู้ที่ให้...ชีวิตฉัน 

พรุ่งนี ้ฉันลาพักร้อนจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อ...

�
สารบัญ 
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วิปัสสนา เริ่ม เมื่อ หมด ความ คิด ทันที ที่ เรา ไม่ คิด เรา จะ รู้ รูป นาม ได้  
ถ้า เมื่อ ไห ร่เรา คิด เรา จะ รู้ เรื่อง ที่ เรา คิด คนละ อัน กัน มัน จะ ไม่ รู้ รูป นาม  
เพราะฉะนั้น คอย รู้ รูป นาม ใจ เรา ไม่ หลง คิด ปุ๊บ เรา รู้ กาย รู้ ใจ ได้  
หลง คิด ลืม กาย ลืม ใจ  
คอย ดู ไป ไม่ ยาก  
บาง คน เรียน ยาก นะ  
ฟัง หลวง พ่อ พูด ตั้ง ยี่สิบ กว่า ปี ยัง ไม่ รู้ เรื่อง ก็ มี  
คง ต้อง ตาย กัน ข้าง นึงก่อน

๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ถาม: รู้สึก ว่า มี กิเลส เยอะ มาก อยาก จะ ละ กิเลส จะ ละ ได้ อย่างไร

ไม่ ละ หรอก รู้ความ จริง ไป เลย ว่า กิเลส ทุก อย่าง มัน เกิด ขึ้น มา แล้ว มัน ก็ ดับ ไป  
ไม่ ว่า สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง เกิด ขึ้น ล้วน แต่ ดับ ไป ทั้งสิ้น  
เคย โกรธ ไหม เคย โกรธ นาน ที่สุด เท่าไร  
เคย โกรธ เป็น วันๆ ไหม หรือ เคย โกรธ เป็น ชั่วโมง ไหม  
ไม่ จริง หรอก รู้ ไหม พวก เรา จริงๆ เคย โกรธ ที ละแว็บ  
พอ คิด ที โกรธ ที คิด ที โกรธ ที  
มัน ไม่ โกรธ ยาวๆ หรอก  
อย่าง สมมติ เรา ขับ รถ อยู่ คน มา ปาด หน้า เรา แป๊บ  
เรา มอง มัน แหม มัน ปาด หน้า เรา นะ เรา ก็ คิด หน อย แน่ สัก แค่ ไหน วะ  
อะไร อย่าง นี้ ก็ โกรธ ขึ้น มา  
คน ทั่วๆ ไป พอ โกรธ ก็ จะ ไป มอง คน ที่ ทำให้ เรา โกรธ  
จะ ไป หา ทาง ปาด คืน ไม่ ก็ ข่ม ใจ ด่า  
แต่ นัก ปฏิบัติ พอ ถูก เค้า ปาด หน้า ปุ๊บ คิด นิด นึงแล้ว โกรธ ขึ้น มา  
เรา จะ เห็น ว่าความ โกรธ เกิด ขึ้น ที่ ใจ เรา เรา มัว แต่ ดูใจ เรา  
เมื่อ เรา ดูใจ เรา อยู่ เรา ไม่ ไป คิด เรื่อง ของ คน ที่ ปาด หน้า เรา  
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เหตุ ของ ความ โกรธ ก็ หมด ไป คือ เรา ไม่ ได้ ไป คิด ใหม่ ความ โกรธ นี้ จะ ดับ ไป  
เรา ก็ จะ เห็น เลย พอ เรา รู้ ว่า โกรธ ปุ๊บ เดี๋ยว นึงความ โกรธ จะ หาย ไป  
ที่ มัน หาย ไป ไม่ ใช่ เพราะ เรา ไป เก่ง เรา ไป เพ่ง มัน เข้า ไป ดู มัน เข้า หรอก  
เพราะ เรา ไม่ ได้ ไป ทำเหตุ ของ ความ โกรธ ให้ เกิด ขึ้น  
เรา ไม่ ไป คิด เรื่อง ที่ ไม่ ดี  
ถ้า เรา คิด ใหม่ ก็ โกรธ ใหม่ 

สังเกต ไหม ถ้า เรา โกรธ ใคร สัก คน ถ้า คิด ใหม่ โกรธ ใหม่  
ไม่ ใช่ คิด ใหม่ ทำ ใหม่ คิด ใหม่ โกรธ ใหม่  
ทำ ใหม่ ก็ได้ ทำ โทสะ ขึ้น มา ใหม่  
เพราะฉะนั้น ความ โกรธ จริงๆ เกิด แล้ว ก็ ดับ เกิด แล้ว ก็ ดับ นะ

หลวง พ่อ เคย ถาม ว่า ใคร เคย โกรธ นานๆ บ้าง ตอน สร้าง วัด ใหม่ๆ หลวง พ่อ จำ ไม่ ได้ 
แล้ว ผู้หญิง เด็ก ผู้หญิง คน นึงยกมือ เลย  
“หนู โกรธ ”  
“โกรธ นาน เท่า ไหร่ ”  
“โกรธ ปีก ว่าๆ”  
“โอ้... โกรธ เก่ง จริงๆ ปีก ว่าๆ”  
“โกรธ พวก ผู้ชาย มัน หักอก เอา อกหัก ”  
โกรธ ไอ้ ผู้ชาย คน นี้ อยู่ ปีก ว่าๆ  
“เคย แบบ ไป เที่ยว ที่ แปลกๆ มั้ย ที่ เรา ไม่ เคย คุ้น  
อย่าง ไป เที่ยว ศูนย์การค้า ที่ ใหม่ๆ ที่ เรา ไม่ เคย ไป  
เรา ไป ที่ ศูนย์การค้า เกิด ปวด ท้อง หา ห้องน้ำ ไม่ เจอ อะไร อย่างงี้ เคย เป็น มั่งมั้ย ”  
บอก เป็นๆ เคย หา ห้องน้ำ ไม่ เจอ  
สังเกต ไหม ตอน ที่ วิ่ง หา ห้องน้ำ ไม่ โกรธ ไอ้ คน นั้น หรอก  
พอ เข้า ห้องน้ำ เรียบร้อย ผ่อนคลาย ความ ทุกข์ เรา ก็ เริ่ม คิด ใหม่  
อ๋อ ไอ้ นี่ หักอก เรา ก็ โกรธ ใหม่  
ความ โกรธ ก็ เกิดๆ ดับๆ นะ มี เหตุ ก็ เกิด หมด เหตุ ก็ ดับ ไป  
ไม่ มีค วาม โกรธ ที่ อยู่ ยาวๆ หรอก 

61ธรรมะใกล้ตัว

แตเ่พยีงชัว่วนิาทเีดยีว หลงัจากเทา้ของชายชราพน้จากพืน้ถนนแตะขอบฟตุบาท  
รถเก๋งคันใหญ่แล่นสวนปาดหน้าผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหมือนคนขับกำลังเมาค้าง 
ลมปะทะเข้าที่ใบหน้าของฉัน เห็นเศษกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆ ที่ตกอยู่กับพื้น 
ถนนปลิวว่อน

ฉันกลั้นน้ำตากล้ำกลืนก้อนสะอึก ที่กำลังอัดแน่นอยู่ในลำคอ ฉันไม่รู้ว่าชาย 
ชราผู้นี้มายืนอยู่ตรงนี้นานสักเพียงใด และเฝ้ารอมือแข็งแรงของคนใจดีมากี่คนแล้ว  
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเดินเลยผ่านไป ไม่สนใจเหมือนคนอื่นๆ ก่อนหน้า

โอ้...จิตของฉันกระตุกวาบขึ้นด้วยแสงแห่งปัญญาในทันทีทันใดนั้น น้ำใจแม้ 
เพียงเล็กๆ น้อยๆ ที่ฉันได้มอบให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี้ช่างสูงค่าใหญ่หลวงนัก

โดยเฉพาะเมื่อฉันได้ให้โอกาสแก่คนคนหนึ่งได้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อที่เขาจะมี 
ชีวิตอยู่สืบต่อไป ! 

ชายชราเริ่มเดินงกๆ เงิ่นๆ ผ่านหน้าของฉันไปอย่างช้าๆ เห็นเพียงด้านหลังของ 
ร่างกายที่กำลังทรุดโทรม แขนลีบเล็ก ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอกขาวโพลนไป 
ทั่วศีรษะ 

แล้วภาพนั้น...ก็กระตุ้นเตือนให้ฉันคิดถึงใครคนหนึ่งขึ้นมาอย่างจับขั้วหัวใจ... 

�
“ไงจ๊ะ...หทัยชนก ทำไมวันนี้มาช้ากว่าชั้นได้ล่ะ แล้วหล่อนเข้าไปทำไมในห้อง 

ทำงานบอสยะ ตั้งนานสองนาน”

เสียงถามแกมประชดของขวัญตาดังขึ้นทันท ีเมื่อเห็นฉันเดินผ่านมา

“เราไปรายงานบอสเรื่องโครงการน่ะ เรียนท่านว่า เพื่อนๆ ช่วยกันออกไอเดีย  
บอสบอกว่าทีมของเรามีน้ำใจสามัคคี รู้จักช่วยเหลือกันดี จะให้แต้มโปรโมท 
พวกเราทุกคน”
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เผาละลายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อหวนนึกถึงเม็ดเงินที่จะได้เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า หากมี 
รายชื่อติดอยู่บนบอร์ดในตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ซึ่งฉันลอบมองอยู่เสมอ …

�
เช้าวันจันทร์อันแสนสับสนวุ่นวาย ฉันออกจากหอพักเร็วกว่าทุกวัน รีบสาวเท้า 

เดินออกจากซอยข้างถนน หวังว่าจะได้ทันขึ้นรถเมล์เที่ยว 6 โมงเช้า เพราะ 
มิฉะนั้น ฉันจะต้องยืนรออีกนานนับเป็นชั่วโมงทีเดียว 

วันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนพอด ีสำหรับการเป็นพนักงานคนแรกที่มาถึงบริษัท ฉัน
จะไม่ปล่อยให้โอกาสได้แต้มโปรโมทครั้งนี้ หลุดลอยไปเป็นอันขาด รถมอเตอร์ไซด์ 
รับจ้างหลายคันวิ่งเบียดฉันไปอย่างรวดเร็ว จนแทบจะเฉี่ยวเอาตัวฉันติดไปด้วย 
สภาพการจราจรในซอยเล็กๆ แต่เป็นทางลัดสู่ถนนใหญ่ พลุกพล่านไปด้วยรถรา 
แล่นตะบึงสวนกันไปมา อารามรีบเร่งทำให้ฉันไม่ทันสังเกตว่าได้เดินผ่านใครคนหนึ่ง  
จนกระทั่ง…

“หน ูขอยืมมือหน่อยลูก” 

เสียงเรียกเบาๆ แหบแห้งระคนหอบเหมือนจะขาดใจ ดังมาจากด้านหลังของฉัน 
ทำให้ต้องรีบเหลียวหลังกลับไปมอง 

ภาพของชายชราร่างเล็กผอมเกร็งกำลังพยายามรวบรวมเรี่ยวแรง ที่ดูเหมือน 
จะมีอยู่เพียงน้อยนิด ยกเท้าที่สั่นเทาก้าวย่างขึ้นฟุตบาทอย่างแสนยากเย็น สะกด 
ให้ฉันนิ่งงันไปครู่หนึ่ง ก่อนที่จะรีบเอื้อมไปจับมือเหี่ยวย่นนั้นไว้แน่น ค่อยๆ ดึง 
ร่างสั่นเทาให้ก้าวเท้า

“ขอบใจมากลูก”

ยิ้มที่เปิดกว้างจนมองเห็นฟันที่มีเหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่ พร้อมกับดวงตาที่บ่งบอก 
ถึงความรู้สึกจริงใจ ทำให้ฉันรู้สึกปีติจนหัวใจพองโต นี่คือความสุขจากการให้  
การที่ได้ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นที่ฉันไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
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ถาม: อาจารย์ บาง ท่าน สอน ว่า ให้ ดู ที่ เหตุ ถ้า เหตุ ดับ ความ โกรธ ก็ ดับ 
อย่าง นี้ ถูก ไหม คะ

กิเลส นี่ เป็น สังขาร ขันธ์ หน้าที่ ของ เรา คือ รู้ มัน  
รู้ ทุกข์ ถ้า เรา รู้ ทุกข์ อยู่ สมุทัย ก็ เป็นอัน ถูก ละ ไป เอง  
อย่าง ที่ เรา มา รู้ ว่า ใจ เรา โกรธ เรา ก็ ไม่ ได้ ไป คิด  
เรา ก็ ไม่ ได้ ไป คิด เรื่อง ที่ ทำให้ โกรธ ความ โกรธ ก็ จะ ดับ ไป  
อาจารย์ ก็ สอน ถูก เหมือน กัน  
อะไร เป็น เหตุ ให้ เกิด ความ โกรธ ทราบ ไหม  
เหตุ ที่ อาจารย์ บอก ว่า ให้ ดู ที่ เหตุ เหตุ ดับ แล้ว มัน ก็ ดับ ก็ ถูก เหมือน กัน  
เหตุ ของ ความ โกรธ คือ อย่าง นี้  
อัน ที่ หนึ่ง มี อนุสัย ขี้ โมโห มี สันดาน เดิม ขี้ โมโห  
อัน ที่ สอง เพราะ ได้ กระทบ อารมณ์ ที่ ไม่ พอใจ  
ถ้า เรา ขี้ โมโห จริง แต่ ทุก วัน มี แต่ คน เอาใจ ก็ ไม่ โกรธ  
แต่ ถ้า ไป กระทบ อารมณ์ ที่ ไม่ พอใจ โทสะ ก็ เกิด  
เพราะฉะนั้น มัน ก็ ต้อง มี การ ตัดสิน กัน ก่อน ว่า 
อารมณ์ ที่ กระทบ เป็น อารมณ์ ที่ ไม่ ดี ไม่ ชอบ 

เช่น เรา ขับ รถ อยู่ ตา เรา มอง เห็น เห็น คน ปาด ไป  
นี่ เรา ต้อง คิด อย่าง นี้ ไม่ ดี อย่าง นี้ ไม่ ถูก  
พอ คิด อย่าง นี้ โทสะ ถึง จะ เกิด  
แต่ ถ้า เรา มา รู้ ว่า โทสะ เกิด เรา จะ ลืม คิด  
เหตุ ของ โทสะ จะ ดับ  
เพราะฉะนั้น พอ เรา ไป รู้ โทสะ ปุ๊บ โทสะ จะ ดับ ของ มัน เอง เรา ไม่ ได้ ไป ดับ มัน  
ธรรม ทั้งหลาย เกิด จาก เหตุ ถ้า เหตุ ดับ ธรรม นั้น ก็ ดับ  
ไม่ มี ใคร ดับ ตัว ธรรม โดย ตรง ได้  
ยก ตัวอย่าง ไฟ ไหม้  
ไม่ มี ใคร ดับ ไฟ ได้ ใน โลก นี้  
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แต่ คน ดับ เหตุ ของ ไฟ  
อย่าง ไฟ ไหม้ เพราะว่า มี ปัจจัย คือ อุณหภูมิ สูง  
เอา น้ำ ไป ราดๆ มัน ลด อุณหภูมิ ลง ไฟ ดับ  
มัน มี ออกซิเจน เอา โฟมไป ฉีด ให้ อากาศ เข้าไป ไม่ ได้ ไฟ ก็ ดับ  
มัน มี เชื้อเพลิง ไฟ ไหม้ ลามๆ มา รื้อ บ้าน ออก ซัก หลังนึง มัน ลาม ไม่ ได้ แล้ว  
ไม่ มี เชื้อเพลิง ไฟ ก็ ดับ  
กระทั่ง ดับ ไฟ ยัง ดับ ที่ เหตุ เลย 

กิเลส ก็ เหมือน กัน กิเลส เกิด ขึ้น มา เพราะ มี เหตุ ถ้า เหตุ มัน ดับ ตัว มัน ก็ ดับ  
ครั้ง หนึ่ง เคย มีค นไป ถาม พระพุทธเจ้า  
ข้า แต่ พระองค์ ผู้ เจริญ พระองค์ มี กาม ราคะ ไหม 

ท่าน ตอบ ว่า เรา ไม่ มี กาม ราคะ เพราะ เรา ไม่ มี กามวิตก  
คือ ท่าน ไม่ ได้ ทำเหตุ ของ กาม ราคะ นั่นเอง  
ท่าน ไม่ ได้คิด เรื่อง กาม กาม ราคะ ก็ ไม่ เกิด  
เพราะฉะนั้น สิ่ง ทั้งหลาย เกิด แต่ เหตุ ถ้า เหตุ ดับ มัน ถึง จะ ดับ 
ไม่ ใช่ เรา เก่ง ไป ดู มัน แล้ว มัน ดับ  
อย่าง บาง คน พอ ความ โกรธ เกิด ขึ้น  
พุทโธ พุทโธ พุทโธ จะ ให้ หาย โกรธ  
ถ้า ความ โกรธ หาย ไป ทำไม ความ โกรธ หาย ไป ได้  
เพราะ เรา ไม่ ได้ ไป คิด เรื่อง ที่ โกรธ เรา มัว แต่พุทโธ  
พอ เราพุทโธ พุทโธ หาย โกรธ เรา ก็ ภูมิใจ  
โอ้ พุทโธทีเดียว หาย โกรธ เลย  
หรือ พอ โกรธ แล้ว โกรธ หนอ โกรธ หนอ 
ขณะ โกรธ หนอ โกรธ หนอ ลืม คิด แล้ว ลืม คิด ไป ความ โกรธ ก็ ดับ  
ก็ เลย สำคัญ ผิด ว่า โอ้ พอ มัน มานะ กิเลส มา เรา หนอ ทีเดียว มัน หาย เลย  
ที่จริง เรา ไม่ ได้ ดับ มัน หรอก เหตุ ของ มัน ดับ  
อกุศล เรา ห้าม มัน ไม่ ได้ ถ้า มี เหตุ มัน ก็ เกิด หมด เหตุ มัน ก็ ดับ  
กุศล ก็ เหมือน กัน นะ อย่าง สติ ก็ เป็น กุศล เรา จะ สั่ง ให้ เกิด ตามใจ ชอบ ไม่ ได้  
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เสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากคณะผู้บริหารยิ่งทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งนัก

�
หลงัจากเงยหนา้ขึน้จากกองเอกสารบนโตะ๊ เอือ้มมอืไปบบีนวดลำคอทีป่วดระบม 

ฉันก็ได้พบกับสายตาอบอุ่น แต่แฝงไว้ด้วยริ้วรอยแห่งความกังวลอย่างลึกซึ้งคู่หนึ่ง

“ไม่กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อบ้างเหรอ ปีนี้ท่านแก่ลงมากแล้ว เดินไม่ค่อยไหวเหมือน 
แต่ก่อนแล้วนะ”

พี่หนูนาลูกป้าแจ่มเพื่อนบ้านเพิ่งกลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัด แวะเข้ามาหาฉัน 
ที่ห้องทำงานถามขึ้นทันท ี

“งานแยะน่ะพี ่ช่วงโปรโมทต้องเร่งสร้างผลงาน” 

ฉันมองกองเอกสารที่วางอยู่ตรงหน้าก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้า พี่หนูนา 
พยักหน้าอย่างเข้าใจ หรือไม่ก็คงเริ่มชินกับคำตอบเดิมๆ ของฉัน

“จริงอยู่ความก้าวหน้า มีชื่อเสียง เงินทองเป็นสิ่งที่ทุกคนไขว่คว้าปรารถนา  
แต่อย่าลืมคนข้างหลังที่ช่วยให้เรามีวันนี้นะจ๊ะ แบ่งปันน้ำใจให้โอกาสแก่เขาเหล่า 
นั้นให้ได้รับในสิ่งที่ดี เหมือนกับที่เรากำลังได้รับ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ เจริญ 
รุ่งเรือง ยืดตัวยืนได้อย่างมั่นคง สง่าผ่าเผยอยู่บนสังเวียนชีวิต นอกจากความเก่ง 
แล้ว ก็จะต้องมีความดีเป็นเครื่องกำกับจิต รู้จักกตัญญูรู้คุณท่าน ไม่ลืมรากเหง้า 
ของตนเองเป็นฐานรองรับ”

พี่หนูนาคุ้นเคยกับพนักงานหลายคนในบริษัท คงจะระแคะระคายเรื่องการ 
ประชุมในวันนี้ จากเสียงซุบซิบของเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่ง นอกจากนั้นก็ยัง 
เป็นห่วงเรื่องพ่อฉันอีก 

วูบหนึ่งของสัมผัสจิต ฉันนิ่งฟังเสียงอ่อนโยนเจือด้วยเมตตานั้น เหมือนถูก 
ละอองไอน้ำเย็นโปรยตกมากระทบ แต่แล้วมันก็เหมือนถูกเปลวแดดแห่งความโลภ 
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ

ก้าวหน้า
โดย mayrin

มนัเปน็วนัทีอ่ากาศรอ้นอบอา้วอยา่งผดิฤดกูาลของเดอืนธนัวาคมวนัหนึง่ แมเ้ครือ่ง 
ปรับอากาศจะทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที ่แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในห้อง  
รู้สึกได้ถึงความเย็นฉ่ำน่าสบาย เพราะเหตุว่าภายในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นกำลัง 
ร้อนรุ่ม มีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศข้างนอกมากนัก

“หทัยชนก เธอไม่มีน้ำใจกับพวกเราเลยนะ ทำงานอยู่ทีมเดียวกันแท้ๆ มีไอเดีย 
อะไรใหม่ๆ ก็น่าจะปรึกษากันก่อน แล้วค่อยนำเสนอเป็นผลงานของทีม” 

เสียงตัดพ้อแกมตำหนิของขวัญตาดังแหวกความเงียบขึ้น หลังจากคณะผู้บริหาร
เดินพ้นออกจากห้องประชุม

“โครงการนี้เกิดขึ้นจากเพื่อนๆ ทุกคนระดมสมองช่วยเธอ ลำพังเธอทำไม่มีทาง 
สำเร็จ แล้วทำไมนำเสนอเป็นผลงานของเธอคนเดียว ทั้งๆ ที่คราวก่อนเธอก็
ได้แต้มโปรโมทสูงมากแล้ว แล้วเธอก็รู้ดีว่าทางบริษัทกำลังมีนโยบายโปรโมท 
เพื่อคัดเลือกและลดจำนวนพนักงาน ครั้งนี้มันมีความสำคัญกับความอยู่รอดของ 
ครอบครัวพวกเรามาก พวกเราเงินเดือนก็น้อย แถมยังมีลูกเล็กๆ ต้องเลี้ยงดูอีก 
ตั้งหลายคน”

“ใช่ ๆ” เสียงขานรับดังกึกก้องขึ้นรอบห้อง

ฉันยักไหล่อย่างไม่แคร ์โอกาสดีๆ อย่างนี้มือใครยาวสาวได้ก็สาวเอาสิ

ก่อนหน้านี ้ เพียงไม่กี่นาท ี หลังจากการนำเสนอรายงานของฉันจบลง คำชม 
จากบอสใหญ่ ทำให้ฉันรู้สึกลิงโลดอยู่ในใจ เห็นแววตาที่บ่งบอกถึงความขุ่นเคือง 
ของเพื่อนร่วมงานที่อยู่รายรอบส่งประกายเจิดจ้าเข้ามาแทงตาก็ตาม 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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สติ ก็ เป็น อนัตตา บาง คน พยายาม ทำ สติ ให้ เกิด  
เช่น เดิน กระแทก เท้า แรงๆ กระแทก ส้น แรงๆ หวัง ว่า จะ ไม่ ขาด สติ  
ขณะ ที่ กำลัง กระแทก นั้น แหละ ขาด สติ อยู่  
จิต กำลัง มี โลภะอยาก จะ มี สติ  
อยาก จะ ให้ สติ ต่อ เนื่อง จิต กำลัง มี กิเลส อยู่ ไม่ มี สติ จริง หรอก  
เพราะฉะนั้น สติ ก็ แกล้ง ทำให้ เกิด ไม่ ได้ 

๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ถาม: ใน การ ปฏิบัติ จะ เห็น ว่า จิตใจ มี การ ปรุง แต่ง กุศล บ้าง กิเลส บ้าง  
ไม่ค่อย อยู่ นิ่ง เลย ครับ ไม่ ทราบ ว่า ควร ดู อย่างไร ต่อ ไป ครับ

เรา เรียน ไม่ ใช่ เพื่อ ไม่ ให้ จิต ไป ไหน มา ไหน  
ฟัง เผินๆ เหมือนกับ ว่า ไม่ ให้ จิต เคลื่อนที่ ไป ไหน...ไม่ ใช่  
เรา จะ เห็น เลย จิต มัน ทำ งาน เอง 

แต่ ถ้า มัน ทำ งาน ไป แล้ว เรา รู้ ไม่ทัน เรา ก็ ไป ติด ไป ข้อง อยู่  
ถ้า มัน ทำ งาน ไป แล้ว เรา รู้ทัน เรา ก็ วาง ไป เดี๋ยว มัน ก็ ไป ทำ อย่าง อื่น อีก  
ถึง วัน หนึ่ง เรา จะ เห็น เลย จิต ไม่ ใช่ ตัว เรา มัน ทำ งาน ได้ เอง ทั้ง วัน ทั้ง คืน  
ไม่ ทำ อกุศล ก็ ทำ กุศล ไม่ ทำ กุศล ไม่ ทำ อกุศล ก็ ทำความ ว่างๆ ไว้  
ทำความ ไม่ รู้ เรื่อง ไว้ เคลิ้มๆ เลือนๆ ไป  
ถ้า รู้ทัน ต่อ ไป ใจ ไม่ ปรุง ไม่ แต่ง ถาม ว่า รู้ อะไร ที่ ใจ ไม่ ปรุง ไม่ แต่ง  
ไม่ ใช่ รู้ ว่า ใจ ไป ทำ งาน ถ้า รู้ ว่า ใจ ไป ทำ งาน มัน จะ ตัด ลง ไป  
จะ ถึง นิโรธ เหมือน กัน ด้วย สติ ด้วย ปัญญา ด้วย ตัว วิปัสสนา 
แต่ ถ้า มัน เห็น ความ จริง 

ว่า กาย นี้ ใจ นี้ ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ ไม่ ใช่ ตัว เรา มัน จะ ตัด อีก แบบ หนึ่ง  
มัน จะ หมด การ ทำ งาน เพราะ อริยมรรค คนละ แบบ กัน  
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ฉะนั้น เบื้องต้น ทำ ไป อย่าง หนึ่ง  
เวลา ผล ที่ ปรากฏ ปรากฏ อีก อย่าง หนึ่ง คนละ เรื่อง กัน 

เบื้องต้น เลย เรา นั่ง คอย ดู จิต มี กิเลส เรา รู้ แล้ว ก็ ดับ ไป อะไร แบบ นี้ 
ถ้า ดู ผิวเผิน เหมือนกับ ว่า ตรง นี้ ดี นี่แหละ ภาวนา ไป  
ถ้า กิเลส มา รู้ แล้ว มัน ดับ กิเลส มา รู้ แล้ว มัน ดับ  
ถึง รู้ แล้ว มัน ดับ อย่าง นี้ ต่อ ไป จะ ย่าม ใจ กู เก่งๆ ขึ้น มา  
แทนที่จะ เห็น ว่า ไม่ มี กู แต่ว่า ตรง ที่ ปัญญา มัน พลิก ตัว ออก มา  
มัน เห็น กิเลส มา แล้วไป กิเลส มัน มา แล้วไป  
พอ รู้ทัน ก็ ไม่ ครอบงำ รู้สึก กู เก่ง พอ รู้ ไม่ทัน ถูก ครอบงำ รู้สึก กู แย่  
รู้ ไป อย่าง นี้ ถึง จุด หนึ่ง ปัญญา มัน ปิ๊ง ขึ้น มา กิเลส จะ มา มัน ก็ มา กิเลส จะ ไป มัน ก็ ไป 

จิต นี้ จะ ปรุง กิเลส หรือ ปรุง กุศล สั่ง มัน ไม่ ได้  
จิต นี้ จะ ยึด หรือ จะ ไม่ ยึด สั่ง มัน ไม่ ได้ จิต นี้ ไม่ ใช่ เรา หรอก 

เห็น มั้ยปัญญา เวลา ปิ๊ง ขึ้น มา ปิ๊ง ไป อีก เรื่อง นึงนะ  
ปิ๊ง ลง มา ที่ เห็น ธาตุ เห็น ขันธ์ เห็น กาย เห็นใจ นี้ มัน ไม่ ใช่ ตัว เรา  
คนละ เรื่อง กับ สภาวะ ที่ เรา หัด รู้ หัด ดู ตอน แรกๆ มัน เป็น ภาวะ ที่ เรา นึก ไม่ ถึง  
เวลา ที่ เรา เข้าใจ ธรรมะ เป็น ภาวะ ที่ นึก ไม่ ถึง มัน มา ใน แง่ มุม ที่ ไม่ เคย นึก  
ปิ๊ง ขึ้น มา ใน มุม ที่ ไม่ เคย นึก เข้าใจ อย่าง แจ่มแจ้ง ขึ้น  
ฉะนั้น อย่าง ที่ ตาม รู้ ตาม ดู นี่ เรา ก็ ดู เป็น วันๆ ดู เป็น ขณะๆ ไป  
เห็น ทุก อย่าง เกิด แล้ว ก็ ดับ ไป เกิด แล้ว ก็ ดับ ไป  
จิตใจ ก็ ทำ งาน ไป เรื่อยๆ ไม่ ได้ ภาวนา เพื่อ ไม่ ให้ มี สิ่ง ที่ ไม่ เกิด ไม่ ดับ  
ไม่ ได้ ภาวนา เพื่อ ไม่ ให้ จิตใจ ทำ งาน  
ภาวนา เพื่อ ตาม ดู แค่ นี้ เอง แล้ว ปัญญา มัน ปิ๊ง ขึ้น มา  
โอ้...ทุก อย่าง ไม่ มี ตัว เรา เลย คนละ เรื่อง กับ ที่ เรา ดู อยู่  
แปลก นะ อัศจรรย์ มาก เลย ทุก ขั้น ทุก ตอน ของ การ ภาวนา จะ เป็น อย่าง นั้น แหละ

พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช
สารบัญ 
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และหนักหนามากขึ้น ส่วนคนโง่ก็ไม่ได้ประกันว่าในจิตใจไม่มีกิเลสความชั่ว เพราะ 
ถ้าปล่อยให้กิเลสครอบงำก็สามารถทำชั่วได้ไม่ต่างจากคนฉลาด 

เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ตามดูกิเลสจึงเป็นหนทางที่จะทำให้เท่าทันกิเลสได้ และ 
ทางเอกสายเดียวที่จะทำให้พ้นจากอำนาจการครอบงำของกิเลส ก็คือ เส้นทาง 
แห่งการเจริญสติปัฏฐาน ๔ นั่นเอง 

น้าตุ้ย - เออ ด ีงั้นป้าเขียนให้ด้วยแล้วกัน อย่าลืมส่งให้ทันเวลาด้วยนะ

ป้าภารตี - !!!!!!

สารบัญ 
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เพื่อความเป็นธรรม … เทพผู้เมตตาจึงออกหน้าไปพบพญายมเอง และให้ยมบาล 
ผู้ก่อเหตุไปสะสางเรื่องราวให้เรียบร้อย โดยจัดการนำศีรษะของโฉมสะคราญไปคืน 
ร่างและคืนวิญญาณให้กลับไปครองรักกับชายหนุ่มเจ้าของร้านขายยาตราบจน 
แก่เฒ่า
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บุรุษผู้ปราดเปรื่องต้องพานพบชะตากรรมอันคาดไม่ถึง ขณะที่ภรรยาของเขา 
กำลังคลอดบุตรชาย หมอตำแยให้เขาตัดสินใจเลือกชีวิตของคนใดคนหนึ่งไว้ เขา 
เลือกที่จะสละภรรยาไป ทว่าเขาต้องผงะเมื่อเห็นหน้าทารกในอ้อมแขน ซึ่งเขา 
จำได้ว่าเป็นยมบาลที่ ๑ นั่นเอง บุตรชายของเขาเติบโตขึ้นมา วันๆเอาแต่ขอเงิน 
ไปเล่นการพนัน เงินทองที่มีค่อยร่อยหรอจนยากไร้ เขาต้องมาขายเต้าหู้เหม็นที่เคย 
รังเกียจ และหากเมื่อไม่มีเงินให้ก็จะถูกด่าว่าทุบตี … นี่คือทัณฑ์ขั้นต้นที่เขาได้รับ

น้าตุ้ย – แล้วหนังมันมีแง่คิดอะไรล่ะป้า?

ป้าภารตี - เอ๊า… น้าไม่เห็นเหรอ มีอะไรที่น่าสนใจตั้งเยอะ เช่น บทพิสูจน์กฎแห่ง 
กรรมว่า ทำดีต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่ว ที่สำคัญนะน้า ความชั่วไม่ได้อยู่ที่ความโง ่
หรือความฉลาด แต่มันอยู่ในใจ ถ้าไม่รู้เท่าทันกิเลสในใจตนเอง ต่อให้ฉลาดแค่ไหน 
ก็ถูกกิเลสลากจูงไปทำความชั่วได ้ แถมยังจะใช้ความฉลาดก่อกรรมได้แนบเนียน 
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รู้เฉพาะตน

จะ เหมือน ใน ฝัน ไหม

กรณี เฉพาะ ตน ของ – ก.ไก่
อาชีพ – การ ตลาด ด้าน วาง แผน
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – ยัง ไม่ ได้ ทำ งาน เป็น หลักแหล่ง หนึ่ง ปี ที่ ผ่าน มา ก็ พยายาม เจริญ 
สติ ตาม ที่ อ่าน และ ฟัง ตลอด จน ไป เข้า รับ การ อบรม มา แต ่อาจ จะ ยัง ทำได้ ไม่ ดี เท่า ที่ 
ควร เพราะ ถ้า มี เรื่อง มาก ระ ทบ แรงๆ ไม่ ว่า จะ เป็นการ เรียน หรือ ความ รัก ก็ ยัง ร้องไห้ 
หนัก อยู่ เหมือน เดิม

การ ตอ้ง อาศยั บทความ ทาง วชิาการ ตา่งๆ มา ประกอบ การ เขยีน รายงาน สง่ อาจารย ์
ทำให้ คิดถึง อนาคต ด้วย ความ รู้สึก ขัดแย้ง กับ ตัว เอง เหมือน สิ่ง ที่ เรา กำลัง จะ ต้อง ทำ นั้น 
คือ การ ยั่ว ยุค นทั่วไป ให้ อยาก ได้ อยาก มี อยาก เป็น หนัก ขึ้น พูด ง่ายๆ คือ ต้อง มี อาชีพ 
กระตุ้น กิเลส ผู้คน จึง รู้สึก สะดุด และ ฝืนๆอย่างไร ชอบกล

คำ ถาม แรก – ดิฉัน ฝัน ว่า เครื่องบิน ที่นั่ง อยู่ กำลัง จะ ตก ใน ฝัน ทั้ง กลัว และ ตระหนก 
สุดขีด ได้ ร้อง บอก ให้ คน อื่น เจริญ สติ กัน นับ เป็น ฝัน ที่ เหมือน จริง มากๆ พอ ตื่น ขึ้น 
มา ก็ ฉุกคิด ว่า หาก เกิด เหตุการณ์ นี้ ขึ้น มา จริงๆ แล้ว เรา ยัง เป็น แค่ คน ที่ หัด เจริญ สติ 
งูๆ ปลาๆ แบบ นี้ ก็ เกรง จะ มี จิต เศร้าหมอง ก่อน ตาย ไม่ อยาก ให้ เป็น อย่าง นั้น เลย ค่ะ 
ขอ คำ แนะนำ เผื่อ ไว้ ว่า ถ้า ต้อง เผชิญ กับ สถานการณ์ ร้าย ถึง ชีวิต เช่น นั้น จริงๆ ดิฉัน 
ควร เจริญ สติ หรือ ควร มี คำ ที่ ควร ภาวนา ใน ใจ อย่างไร?

หาก ใคร เคย ฝัน เสมือน จริง เห็น ตัว เอง อยู่ ใน สถานการณ์ เฉียด เป็น เฉียด ตาย ก็ คง 
เข้าใจ ความ รู้สึก ของ คุณ ก.ไก่ นะ ครับ หมอดู ราย ได้ ดี ส่วน หนึ่ง ก็ เพราะ ฝัน ทำนอง นี้ 
แหละ เนื่องจาก หลาย คน เข้าใจ ว่าเป็น ลาง บอก เหตุ ว่า ตน เอง ใกล้ จะ ตาย แล้ว จริงๆ

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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แต ่ผม ถอืวา่ ฝนั แบบ นี ้เปน็ นมิติ มงคล สำหรบั นกั เจรญิ สต ิครบั เพราะ กระแทก จติ ให ้
นกึถงึ ความ ตาย จรงิๆ จงัๆ เปน็ เหต ุให ้ใช ้ชวีติ ใน วนั รุง่ ขึน้ อยา่ง ไม ่ประมาท นอกจาก 
นัน้ ความ ฝนั ของ คณุ ยงั เปน็ เครือ่ง ชี ้บอก วา่ ใจ สว่น ลกึ ผกูพนั อยู ่กบั การ เจรญิ สต ิพอ 
รู้สึก จวนตัว ใกล้ ตาย ถึง กับ อุทาน คำว่า ‘เจริญ สติ ’ ออก มา ได้

อย่างไรก็ตาม แม้ จิต ผูกพัน อยู่ กับ การ เจริญ สติ แต่ นิมิต ฝัน ก็ ชี้ ได้ เช่น กัน ว่า ‘สติ ’ 
ของ คุณ เป็น เพียง คำ พูด ข้าง นอก ตัว ยัง ไม่ ใช่ ของ จริง ที่ อยู่ ติด เนื้อ ติดตัว

สิ่ง ที่ ฟ้อง ว่า สติ ของ คุณ ยัง เป็น เพียง คำ พูด นอก ตัว ก็ คือ คุณ คิดถึง การ ‘เจริญ สติ ’ 
ราวกับ ยัง ต้อง ไขว่คว้า ยัง ต้อง ทำ อะไร บาง อย่าง เพื่อให้ ได้ มา ตลอด จน ยัง นึก ไม่ ออก 
แบบ ฉับพลัน ทันที ว่า ควร ทำความ รู้สึก ถึง อะไร ก่อน เป็นอัน ดับ แรก

ผม สรุป ว่า ฝัน ที่ เกิด ขึ้น ครั้ง นี้ เร่ง ให้ คุณ หา ทาง เจริญ สติ อย่าง ถูก ต้อง จะ ได้ 
เคยชิน และ มี สติ เป็น อัตโนมัติ ทัน การณ์ แม้ เกิด เหตุ ด่วน เหตุ ร้าย ก็ ไม่ ต้อง คิด หา วิธี 
ไม่ ต้อง เรียก หาส ติ ใน แบบ ที่ เป็น ของ ตั้ง อยู่ นอก ตัว กัน อีก

วิธี ก็ ไม่ ยุ่งยาก เลย ขอ เพียง ทำความ เข้าใจ ว่า ‘ใน ขอบเขต กาย ใจ นี้ อะไร กำลัง 
ปรากฏ ให้ รู้ ก็ ให้ รู้ สิ่ง นั้น ก่อน ไม่ ยกเว้น แม้แต่ ภาวะ แย่ๆ’ หาก ทำ ไว้ ใน ใจ ตาม นี้ คุณ ก็ 
จะ เล็ง เห็น ว่า สติ ไม่ ได้ เกิด ขึ้น จาก การ พยายาม นึกถึง กรรมฐาน แบบ ไหน ไม่ แม้แต่ 
จะ ค้น คิด หา วิธี มี สติ อย่างไร ก็ แค่ ยอม รับ ตาม จริง ว่า กาย ใจ ของ เรา เป็น อย่างไร อยู่

ความ เคย ชิน ที่ จะ ยอม รับ ตาม จริง จะ ทำให้ สติ ของ เรา ไม่ ส่ง ออก นอก ตัว แม้ 
สถานการณ ์กำลัง ล่อแหลม จวนเจียน เฉียด เป็น เฉียด ตาย เหมือน ใน ฝัน สิ่ง แรก ที่ จะ 
เกิด ขึ้น โดย อัตโนมัติ อาจ เป็นการ ระลึก ถึง ท่า นั่ง เกร็ง หรือ อาจ เป็นการ ระลึก ถึง อาการ 
กระตุก สะดุ้ง กลัว หรือ อาจ เป็นการ ระลึก ถึง ความ สิ้น สูญ ที่ รอ อยู่ ข้าง หน้า ระลึก แล้ว 
จะ ดี ขึ้น หรือ แย่ ลง ไม่ สำคัญ สำคัญ ที่ เรา รู้สึก ถึง ภาวะ ที่ กำลัง ปรากฏ เด่น ใน บัดนั้น 
จริงๆ ก็ แล้วกัน

เมือ่ นกึออก วา่ ภาวะ ตรง หนา้เปน็ อยา่งไร ใจ ยอ่ม เงยีบ จาก ความ คดิ ไป ชัว่ ขณะ และ 
เมื่อ ใจ เงียบ จาก ความ คิด ไป รู้ สภาวะ ตรง หน้า ได้ บ่อยๆ ใน ที่สุด ย่อม เกิด สติ มีค วาม 
เป็นกลาง วาง เฉย ต่อ ให้ ใกล้ ตาย ขึ้น มา จริงๆ ก็ ไม่ มี อาการ ถือ มั่น ว่า ตัว คุณ กำลัง จะ ตาย 
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บุรุษผู้ปราดเปรื่องได้ชื่นชมใบหน้าอันงดงามสาสมใจ แต่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขที่ 
แท้จริงนัก เพราะต้องคอยหวงห้ามภรรยามิให้ออกไปพบคนอื่นๆ เนื่องจากเกรง 
ความลับจะถูกเปิดเผย ซ้ำร้ายภรรยายังพบว่า เขาเปลี่ยนไปจากคนอารมณ์ดี ว่า 
งา่ยและเชือ่ฟงั กลบักลายเปน็คนทีอ่ารมณร์นุแรงกา้วรา้ว ใชอ้ำนาจขม่ขู ่กราดเกรีย้ว 
ไม่เว้นแม้แต่กับบิดาผู้ชรา ทั้งรังเกียจเต้าหู้เหม็นอันเป็นสิ่งที่นางรัก ทว่าสำคัญยิ่งกว่า 
คือ เขามิได้รักร่างกายและจิตวิญญาณของนาง แต่เขารักใบหน้าของโฉมสะคราญ 
บนร่างนางต่างหาก มันทำให้นางคิดหนีไปจากเขาแต่ไม่อาจทำได้ เพราะนาง 
ตั้งครรภ์แล้ว…

ชายหนุ่มเจ้าของร้านขายยาพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะไปร้องขอความเป็นธรรม 
ยังยมโลก เขาได้รับความช่วยเหลือจากเทพองค์หนึ่ง ซึ่งเขาเคยช่วยเหลือรักษาใน 
ครัง้เมือ่เทพองคน์ัน้แปลงร่างเป็นขอทานสกปรก เทพทำใหช้ายหนุ่มไดพ้บกบัยมบาล
และคนรักสมดังปรารถนา แต่อนิจจา… วิญญาณของเขาไม่อาจกลับสู่ร่างกายที่อยู่ใน
โลกมนุษย์ได้ เพราะบุรุษผู้มีหัวใจปราดเปรื่องทำให้เขาตายไปจริงๆเสียแล้ว
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ความเชื่อของ ยมบาลที่ ๑ ค่อยๆถูกล้มล้างลง เมื่อบุรุษผู้ปราดเปรื่องได้พบหน้า 
คนรักของชายเจ้าของร้านขายยา นางช่างงดงามจนเขาสุดจะห้ามใจมิให้หลงรัก และ 
โอกาสเปิดให้เขาได้ครอบครองเป็นเจ้าของใบหน้าที่สะคราญโฉม เมื่อเขาไปพบนาง 
ถูกโจรร้ายฆ่าตายขณะกำลังจะถูกข่มขืนย่ำยี เขาใช้ความลับเรื่องการเปลี่ยนหัวใจมา
บีบบังคับให้ยมบาลที่ ๑ สับเปลี่ยนศีรษะของนางกับศีรษะของภรรยาตน!

วิญญาณโฉมสะคราญถูกส่งไปยังยมโลก ระหว่างที่รอการตัดสินโทษนางได้หลบ 
หนีกลับสู่โลกมนุษย์ และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชายคนรักฟังก่อนที่ยมบาลจะตาม 
ตัวนางพบและพากลับไป 
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เห็น แต่ กาย ใจ เป็น ของ ตั้ง อยู่ เพียง สัก แต่ เอา ไว้ ระลึก ว่า ยัง อยู่ ไม่ ใช่ ตั้ง อยู่ เพื่อให้ วิตก 
ทุกข์ ร้อน ไป กับ การ แตกดับ ข้าง หน้า แต่ อย่าง ใด ที่ สำคัญ เมื่อ ถึง วินาที แตกดับ สติ ก็ 
จะ รู้อยู่ เฉยๆ ว่าเป็น วินาที แห่ง การ แตกดับ ของ กาย ใจ ไม่ ใช่ วินาที แห่ง การ แตกดับ 
ของ ตัวคุณ เพราะ ตัว คุณ ไม่ มี อยู่ ใน กาย ใจ อัน ปรวนแปร นี้ แต่ แรก แล้ว

สรุป คือ คุณ ต้อง ฝึก เดี๋ยวนี ้เลย ด ูว่า กาย ใจ กำลัง เป็น อย่างไร อย่า รอ ว่า จะ ต้อง ไป 
เข้า คอร์สฝึก ที่ไหน เมื่อ ไร หาก เข้าใจ ว่า ต้อง ไป เก็บตัว เข้า คอร์สฝึก เสีย ก่อน จึง จัด 
เป็นการ เจริญ สติ ก็ จะ มี ผล ให้ ใจ คุณ มอง สติ เป็น ของนอก ตัว เป็น ของ ที่ ฝาก ไว้ กับ 
คอร์สอบรม หรือ เป็น ของ ที่ ต้อง ทำ อะไร เป็น พิเศษ ใน อนาคต ร่ำไป

พระพุทธเจ้า ตรัส ไว้ ชัดเจน เดิน อยู่ ให้ รู้ ว่า เดิน อยู่ นั่ง อยู่ ให้ รู้ ว่า นั่ง อยู่ เมื่อ หู ตา 
กระทบ กับ เรื่อง กระตุ้น ปฏิกิริยา ทาง ใจ อัน ใด ก็ ดู ปฏิกิริยา ทาง ใจ ใน ขณะ นั้นๆ อย่า ไป 
คิด ว่าการ ดู จิต ต้อง รอ ให้ จิต ดี เสีย ก่อน จึง ดู ได้ เช่น จิต สะดุ้ง กลัว ก็ ทำความ รู้จัก เข้าไป 
เหน็ ให ้ถนดั วา่ จติ สะดุง้ กลวั ม ีอาการ กระตกุ กระโดด อยา่งไร รู้ บอ่ย เขา้ ก ็ถงึ บางออ้ รอ้ง 
อ๋อ ขึ้น มา ว่า นี่ แค่ ภาวะ จิต ภาวะ ของ จิต ไม่ ใช่ ตัว เรา ไม่ ใช่ บุคคล ไม่ มีชื่อ ไม่ มี เพศ ไม่ 
มี วัย เป็น แค่ ปรากฏการณ์ ทาง ธรรมชาติ ชั่ว ขณะ

ฝึก รู้ กาย ใจ ให้ ทัน ตาม จริง มากๆ สติ จะ ปรากฏ เป็น ผู้ ดู เหมือน ถอย มา อยู่ ห่าง จาก 
ภาวะ ทั้งหลาย ใน กาย ใจมา กขึ้น ทุกที ยิ่ง เป็น อิสระ จาก กาย ใจ เท่าไร สติ ก็ ยิ่ง เท่าทัน 
ความ จริง เฉพาะหน้า มาก ขึ้น เท่านั้น เพราะ ไม่ มี อุปาทาน ยึด มั่น ถือ มั่น มา ทำให้ สติ 
พร่า เลือน ไป

หาก เจรญิ สต ิได ้ผล คณุ อาจ ฝนั อกี ครัง้ และ เหน็ ความ ตา่ง ไป เปน็ คนละ เรือ่ง ฉากฝนั 
อาจ ชวน ให ้นกึ วา่ จะ ตาย หรอื ตก อยู ่ภาย ใต ้สภาวการณ ์รา้ยแรง แบบ ใด แบบ หนึง่ กระทำ 
ใจ ให ้หวัน่ วติก ใน สวสัดภิาพ แลว้ คณุ ก ็พบ วา่ ตน เอง ระลกึ ถงึ ตวั ความ หวัน่ วติก และ เกดิ 
ความ รู้สึก อย่าง ชัดเจน ว่า มัน เป็น แค่ ภาวะ อย่าง หนึ่ง ให้ รู้ ว่า มี ได้ ก็ หาย ได้

ที่ สำคัญ นะ ครับ ถ้า ถึง ขั้น ฝัน ว่า เกิด สติ ยาม จวนเจียน จะ ถึง ชีวิต ก็ แปล ว่า ขณะ 
ตื่น คุณ จะ มี สติ ได้ เป็น อัตโนมัติ เป็น ธรรมชาติ ไม่ แพ้ ใน ฝัน ด้วย เช่น กัน
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คำ ถาม ที ่สอง – อาชพี นกัการ ตลาด ที ่ตอ้ง กระตุน้ กเิลส ผูค้น ให ้เกดิ ความ ทะยานอยาก 
จะ ขัดขวาง การ เจริญ สติ มาก น้อย เพียง ใด คะ?

ใจ คุณ ยัง แหย่ๆหยั่งๆ แม้ ใน ทาง โลก ก็ ไม่ มี หลัก ให้ อาศัย ปักใจ อย่าง นี้ เป็น เหตุ ให้ 
จิต คลอนแคลน ไม่ ตั้ง มั่น เป็น ที่มา ของ ความ กล้ดกลุ้ม สงสัย อยู่ ตลอด เวลา ครับ หาก 
วันๆ มี แต่ วนเวียน คิด ว่า จะ เอา ยังไงดี จะ ทำ อะไร ดี ใน ที่สุด ก็ สติ ก็ ไม่ เจริญ แถม อาชีพ 
การ งาน ทาง โลก ก็ ไม่ ก้าวหน้า

ถา้ เลอืก แลว้ วา่ จะ ทำ อาชพี อะไร ก ็อยา่ มวั คดิมาก ทกุ อาชพี ที ่อยู ่นอก กำแพง วดั ลว้น 
แลว้แต ่เปน็ ทาง มา ของ สิง่ สกปรก เกาะ ใจ อนั นี ้เปน็ คำ ที ่พระพทุธเจา้ บอก พวก เรา ไมว่า่ 
จะ หนั หน้า ไป หา อาชีพ ไหน คุณ จะ ได้ ‘คิดมาก ’ อยู่ รำ่ไป วา่เปน็ เหตุ กระตุ้น กเิลส ผู้ อื่น 
หรือ ไม่ ก็ จำเป็น ต้อง ทำ ผิด ศีล ข้อ โน้น นิด ข้อ นี้ หน่อย

รัก แท้ ไม่ อาจ เกิด ขึ้น ท่ามกลาง ความ สับสน ฉันใด สติ อัน บริสุทธิ์ ย่อม ไม่ อาจ เกิด ขึ้น 
ท่ามกลาง ความ เคลือบแคลง ฉันนั้น ขอ เพียง ใจ คุณ แน่ว แล้ว ว่า จะ เจริญ สติ เสมอ และ 
งด เว้น การ ทำ เรื่อง ผิด ศีล ผิด ธรรม ด้วย ความ ไม ่ละอาย เช่น นี้ งาน วาง แผนการ ตลาด ก็ 
ไม่ ใช่ อุปสรรค หรอก ครับ ความ คิดมาก และ ความ ไม่ สบาย ใจ ใน สาขา วิชาชีพ ต่างหาก 
จะ เป็น ตัว เตะ ถ่วง การ เจริญ สติ และ การ งาน

ขอ แค ่ต ีกรอบ ตวั เอง ไว ้วา่ จะ ไม ่ปัน้ นำ้ เปน็ ตวั จะ แค ่นำ เสนอ ขอ้ ด ีของ สนิคา้ ดว้ย วธิ ีที ่
น่า สนใจ ด้วย ไอ เดียที่แปลก ใหม่ ไม่ มี ใคร เคย ทำ และ ระหว่าง วัน ก็ ระลึก ถึง กาย ใจ ตาม 
จรงิ เทา่ ที ่กำลงั สต ิจะ อำนวย เทา่ นี ้ก ็ประกนั ได ้วา่ คณุ สามารถ เจรญิ กา้วหนา้ ทัง้ ทาง โลก 
และ ทาง ธรรม อย่าง แน่นอน ครับ
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ยมบาลที่ ๒ เชื่อว่า ชายแก่ทำผิดเพราะเขามีหัวใจที่ชั่วร้ายอยู่ในตัวเอง ดังนั้น  
ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องลงโทษให้สาสมกับความผิด

…มันจึงเป็นที่มาของการท้าพนันและพิสูจน์ความเชื่อของสองยมบาล…

น้าตุ้ย - น่าสนุกดีนะป้า แล้วยมบาล ๒ ตนนั่นมีวิธีพิสูจน์ความเชื่อแบบไหนล่ะ

ป้าภารตี - เห็นมั้ย ป้าบอกว่าสนุกก็ต้องสนุกส ิงั้นฟังต่อเลย

ยมบาลที ่๑ เสาะพบบรุษุสมองทบึทีอ่ยูก่นิกบัภรรยาผูข้ายเตา้หูเ้หมน็ซึง่มหีนา้ตา 
ธรรมดาแต่นางมีพลังฝีมือสูงสามารถปกป้องสามีโง่เขลาจากคนที่มารังแก ส่วนบิดา 
ผู้ชราภาพของเขามีความหวังในตัวลูกชายคนเดียวว่า วันหนึ่งบุตรโง่เขลาของตนจะ 
ต้องสอบเป็นบัณฑิตได้ จึงพยายามเคี่ยวเข็ญให้อ่านหนังสือและหาอาหารบำรุง 
ร่างกายมาให้กินเป็นประจำ ทั้งยังรวบรวมเงินที่มีอยู่พาเขาไปสมัครเรียนกับอาจารย์ 
ผู้ฉลาดเฉลียว ช่างประจวบเหมาะที่อาจารย์ของเขาเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มศีรษะฟาด 
กับขอบโต๊ะเสียชีวิตลงโดยปราศจากคนรู้เห็น ทำให้ยมบาลที่ ๑ ถือโอกาสพิสูจน์ 
ความเชื่อของตนโดยควักหัวใจของอาจารย์ที่ตายไปเพื่อสับเปลี่ยนให้กับบุรุษโง่เขลา  
ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ชายหนุ่มเจ้าของร้านขายยาที่มีเรื่องวิวาทกับอาจารย์ของบุรุษ 
โง่เขลาต้องถูกปรักปรำว่าเป็นฆาตกร และถูกคุมขังไว้

โชคร้ายที่ขณะเปลี่ยนหัวใจ บุรุษโง่เขลานั้นกลับตื่นขึ้นมาพบว่าหน้าอกของตน 
กำลงัถกูผา่ออก ยมบาลที ่๑ จงึจำตอ้งเปดิเผยตวัและทำการเปลีย่นหวัใจจนสำเรจ็ ทัง้สัง่ 
ให้บุรุษผู้มีหัวใจดวงใหม่ใช้สติปัญญาช่วยเหลือชายหนุ่มเจ้าของร้านขายยาให้พ้นจาก 
ความผิด แน่นอน… บุรุษผู้มีหัวใจอันฉลาดปราดเปรื่องย่อมไม่ทำให้ยมบาลที่ ๑ 
ผิดหวัง นอกจากช่วยเจ้าของร้านขายยาแล้ว เขายังช่วยเหลือผู้คนที่ประสบความ 
เดือดร้อนอีกหลายคน การช่วยเหลือดังกล่าวนำมาซึ่งเงินทองค่าตอบแทนมากมาย 

หัวใจดวงใหม่ที่ฉลาดเฉลียวจะทำแต่ความดีและไม่ทำความชั่วจริงหรือ?
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น้าตุ้ย - ก็เรื่องที่ดูมันไม่มีประเด็นพอที่จะเขียนได้น่ะป้า แต่บางเรื่องดูแล้วไม่ชอบก็
เลยไม่อยากเขียน

ป้าภารต ี- เออน่า...เขียนๆไปเหอะ เดี๋ยวก็ชอบเองแหละ ดูแต่เรื่องการ์ฟิลด์ส ิน้า 
ไม่ชอบยังเขียนออกมาได้ดีเชียว

นา้ตุย้ - (ทำหนา้เมือ่ย) โอย๊…ไมเ่อาแลว้ แคเ่รือ่งเดยีวกแ็ยแ่ลว้ ไมรู่ห้ลวมตวัเขยีนไปไดไ้ง 
(บ่นงึมงำ)

ป้าภารตี - (ช่วยคิดเต็มที ่ แล้วก็ทำท่านึกได้) เออ! เรื่องนี้เลยน้า โปเยโปโลเย 
ภาคพิสดารตอนแรก เป็นหนังจีนฉายทางโทรทัศน์ตอนบ่ายวันอาทิตย์ ป้าดูแล้ว 
ชอบมาก ตลกด ีมีแง่คิดด้วย 

น้าตุ้ย - แต่ผมไม่ได้ด ู งั้นป้าเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเรื่องมันเป็นยังไง มีแง่คิดตรงไหน 
อ้อ แล้วชื่อตอนอะไร เผื่อจะไปเช่าแผ่นดีวีดีมาด ู

ป้าภารต ี- (อึ้งและสารภาพเสียงอ่อยๆ) ป้าลืมชื่อตอนไปแล้ว รู้แต่ว่าเป็นตอนแรก
และมนัจบไปแลว้ดว้ย ถา้จะใหเ้ลา่กข็อบอกไวก้อ่นนะวา่ปา้จำชือ่ตวัละครไมไ่ดส้กัตวั  
เอาแต่ใจความสำคัญๆได้ไหม

น้าตุ้ย - (พยักหน้าแบบปลงๆ) ไม่เป็นไร แก่แล้วก็หลงลืมเป็นธรรมดา เล่ามาเถอะ

ป้าภารตี - ในยมโลก… เหล่ายมบาลกำลังตัดสินโทษให้กับวิญญาณหลายดวง  
กระทั่งมาถึงวิญญาณชายแก่คนหนึ่งที่ทำความผิดลงไปเพราะเขามีความโง่ติดตัวมา 
ตั้งแต่เกิด จึงถูกหลอกให้ทำชั่ว 

...และนี่เอง ทำให้ยมบาล ๒ ตนต้องถกเถียงกันว่าสมควรจะลงโทษชายแก่ผู้นี้ 
อย่างไรดี

ยมบาลที่ ๑ เชื่อว่า เพราะเขาโง่จึงได้ก่อความผิดขึ้น หากเขามีหัวใจของคนฉลาด 
เขาจะไม่ทำเรื่องเช่นนี้แน่นอน จึงสมควรยกเว้นโทษให้
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ดูด วง เก่ง ขวาง การ เจริญ สติ

กรณี เฉพาะ ตน ของ – หมอ ส.
อาชีพ – หมอดู
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – รับ ดูด วง ให้ ลูกค้า วัน ละ ไม่ ต่ำ กว่า ๑๐ คน แต่ละ คน จะ มี ปัญหา 
ชีวิต ต่าง กัน ไป ส่วน ใหญ่ ไม่ พ้น เรื่อง ความ รัก และ การ งาน ซึ่ง ก็ มัก พอใจ กับ คำ ทำนาย 
และ คำ แนะนำ แต่ หลาย ครั้ง ก็ รู้สึก เหมือน เป็น เครื่อง ระบาย อารมณ์ ของ ลูกค้า ที่ 
เอาแต่ใจ ไม่ พอใจ คำ ทำนาย หรือ ไม่ ยอม รับคำ แนะนำ แถม หลาย คน ติดพัน ขอ โทร.
มา ปรึกษา เพิ่มเติม นอก เวลา บาง คืน แทบ ไม่ มี เวลา พักผ่อน ไป จน ดึกดื่น เที่ยง คืน

 

คำ ถาม แรก – ได้ยิน ว่า ถ้า ทำ อาชีพ หมอดู มีค วาม ขัดแย้ง กัน กับ การ เจริญ สติ ถึง 
ขั้น ทำ ไม่ ได้ ถึง มรรค ถึง ผล จริง หรือ เปล่า คะ?

กรรม ที ่ปดิ กัน้ มรรค ผลอ ยา่ง เดด็ขาด แบบ ที ่คน สมยั นี ้ทำ กนั ได ้ม ีแค ่๔ ขอ้ ครบั คอื 
ฆ่า พ่อ ฆ่า แม่ ฆ่า พระ อรหันต์ หรือ เป็น สงฆ์ ที่ ทำให้ สงฆ์ แตก กัน นอก นั้น ต่อ ให้ เคย ฆ่า 
คน เป็น เบือ ก็ ยัง พอ มี สิทธิ์ กลับ ลำ เจริญ สติ จนถึง มรรค ถึง ผล ได้

ที่ กล่าว กัน ว่า อาชีพ หมอดู ขัด กับ การ เจริญ สติ ต้อง แยกแยะ สาเหตุ ให้ เห็น เป็น ข้อๆ 
พร้อม วิธี ‘เป็น หมอดู ให้ ได้สติ ’ ดังนี้

๑) ต้อง คิด คำนวณ มาก หลัก โหราศาสตร์ เต็ม ไป ด้วย ตัวเลข เมื่อ ใน หัว พัวพัน กับ 
ตัวเลข ยุ่งเหยิง แถม ทั้ง วัน ต้อง เค้น คิด ตีความ ว่า จะ ทาย อย่างไร ดี ก็ เชื่อ ขนม กิน ได้ ครับ 
ว่า พายุ ความ ฟุ้งซ่าน ก่อ ตัว ไม่ หยุด แน่

อีก ประการ หนึ่ง ศาสตร์ เกี่ยว กับ ตัวเลข และ การ พยากรณ์ เป็น สิ่ง ชวน ฉงน น่า 
หลงใหล ยิง่ ศกึษา ยิง่ กา้วลว่ง เขา้ไป สู ่พลงั ลกึลบั แหง่ ดวง ดาว ตวั ศาสตร ์เอง จงึ ม ีอทิธพิล 
ครอบงำ จิตใจ หมอดู ให้ หมกมุ่น อยาก ลง ลึก ไป เรื่อยๆ ยิ่ง รู้มาก ยิ่ง อัศจรรย์ ใจ กับ รหัส 
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จกัรวาล ขึน้ ทกุท ีอนั นี ้อยา่ วา่ แต ่ศาสตร์ ใน การ ด ูหมอ เลย ตอ่ ให ้ธรรมะ ก ็เถอะ ถา้ ศกึษา 
ทฤษฎี เพื่อให้ ได้ องค์ ความ รู้ ไม่ รู้ จบ ก็ ย่อม ฟุ้งซ่าน ด้วย ความ มัวเมา วิชา ได้ เช่น กัน

แล้ว ถาม ว่าความ หมกมุ่น ฟุ้งซ่าน เข้า กัน หรือ ขัด กัน กับ การ เจริญ สติ? ก็ ต้อง ตอบ ว่า 
ขัด กัน การ เจริญ สติ นั้น ต้องการ ตัว รู้ ไม่ ใช่ ตัว คิด พูด ง่ายๆ คือ คิดมาก จะ รู้ น้อย คิด ให้ 
น้อยๆถึง มี สิทธิ์ จะ รู้ ได้ มาก

ฉะนัน้ หาก รกั จะ เปน็ หมอด ูที ่เจรญิ สต ิไป ดว้ย ได ้แค ่ทำ สมาธ ิมาก หลงั เลกิ งาน เหน็ ท ี
จะ ไม ่พอ คณุ ตอ้ง ให ้จิต ได ้พัก สงบ เงยีบ เปน็ ช่วงๆระหวา่ง ทำ งาน ดว้ย อยา่ง เชน่ ระหว่าง 
รอ ลูกค้า ราย ใหม่ ก็ อาจ หลับตา ถาม ตัว เอง ว่า กำลัง หายใจ เข้า หรือ หายใจ ออก หรือ 
หยุด หายใจ ไม่ ปล่อยใจ วอกแวก ไป ทาง อื่น หาก มี วินัย กับ การ ฉวย โอกาส สั้นๆ พัก จิต 
ได้ เรื่อยๆ กำลัง สมาธิ จะ ไม่ ตก และ รู้สึก ถึง ความ ว่าง ที่ ชนะ ความ วุ่น

๒) ต้อง เผชิญ กับ ทุกข์ ทาง ใจ หลากหลาย หมอด ูนั้น นะ ครับ ยิ่ง เก่ง จะ ยิ่ง เหนื่อย 
เพราะ ลูกค้า จะ หอบ พ่อ แม่ พี่น้อง และ ญาติ สนิท มิตรสหาย มา ใช้ บริการ ตาม กัน เป็น 
พรวน

ก็ แล้ว คน มา ดู หมอ นั้น มา พร้อม ความ สุข หรือ ความ ทุกข์ เล่า? อย่าง น้อย เขา ก็ ทุกข์ 
เพราะ ความ อยาก รู้ อนาคต ทั้ง วัน คุณ อาจ ต้อง เผชิญ กับ กระแสจิต ที่ ปั่นป่วน ด้วย 
ความ อยาก รู้ หรือ กระทั่ง สกปรก เร่าร้อน ด้วย พฤติกรรม ผิดๆ หาก รับมือ ไม่ ดี จิต 
ของ คุณ ย่อม เศร้าหมอง คล้าย ติด ค้าง คา ใจ ไป สารพัด

เพือ่ ไม ่ให ้ขยะ เกาะ จติ ได ้ตดิ คณุ ตอ้ง เจรญิ สต ิระหวา่ง ทำ งาน ไป ดว้ย การ ตอ้ง รบัฟงั 
และ โตต้อบ กบั คน มากๆก ็ม ีขอ้ ด ีคอื ม ีโอกาส ได ้ซอ้ม ด ูปฏกิริยิา ทาง ใจ ของ คณุ เอง บอ่ยๆ 
ให้ ถาม ตน เอง เรื่อยๆ เช่น ตอน นี้ ใจ ถลำ ไป พลอย มี ส่วน ร่วม กลุ้มใจ กับ ลูกค้า ไหม ตอน 
นี้ รู้สึก ถึง ความ ปั่นป่วน ใน ใจ ลูกค้า ไหม ตอน นี้ ร้อน รุ่ม กับ ความ เอาแต่ใจ ของ ลูกค้า ไหม 
ฯลฯ สรุป คือ ดู ความ ทุกข์ ทาง ใจ ของ ตน เอง ให้ ทัน ใน ขณะ ที่ เกิด ขึ้น บ่อย เข้า คุณ จะ 
คอ่ยๆ เหน็ วา่ความ ทกุข์ ที ่ถกู รู ้จะ แสดง ความ ไม่ เทีย่ง เสมอ พลอย ทำให้ จติ ของ คณุ 
เป็น อิสระ ถอย ออก มา จาก ความ ยึด ภาวะ ทุกข์ เสมอ

๓) ต้อง ตอบ ให้ ได้ คุณ บังคับ ไม่ ได้ ว่า จะ ให้ ลูกค้า ถาม อะไร แต่ คุณ จะ ถูก ลูกค้า 
คาดคั้น ให้ ตอบ ทุก คำ ถาม ของ พวก เขา เสมอ เพราะ ใน มุม มอง ของ ของ ลูกค้า หมอด ู
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แง่คิดจากหนัง

โปเยโปโลเย ภาคพิสดาร (ตอนแรก) - 
กิเลสไม่ไว้หน้า...ฉลาดหรือโง่

โดย ศิวาพร

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์
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น้าตุ้ย – เฮ้อ... ป้า ผมต้องส่ง“แง่คิดจากหนัง”สัปดาห์นี้แล้ว งานก็ยุ่งแถมยังหา 
เรื่องเขียนไม่ได้เลย

ป้าภารต ี- อ้าว เห็นไปดูหนังทุกอาทิตย์นี่นา แล้วทำไมเขียนไม่ได้ล่ะ

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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“โอ้โห ปก สวย จัง ‘ณ มรณา ’ ชอบ ค่ะ ของ ฟรี แหะ ๆ

อะไร คะ นี่ เจ็ด วิธี ตาย อย่าง สบาย ใจ เตรียมตัว ตาย อย่าง โสดาบัน คน ดี ทำไม ตาย 
ไม่ ดี

ทำได้ จริง เห็น ผล จริง ก่อน ตาย ว้า ว ๆ  สุด ยอด พี่ เอก นี่ หล่อ แล้ว ยัง ใจดี อีก ได้ 
ของ แหละ ไป ละ ค่ะ ”

ใน ที่สุด ห้อง ตรวจ ของ ผม ก็ กลับ สู่ ความ เงียบ สงบ อีก ครั้ง

นี่แหละ ครับ ธรรมดา ของ คน ที่ มัก ไม่ คิด ว่าความ ตาย ของ ตัว เอง จะ มา ถึง ขนาด 
เป็น คน ที่ อยู่ กับ ความ เป็นความ ตาย แท้ๆ อย่าง ยาย ชมพู่ ก็ เถอะ

วัน นี้ ที่ เรา ยัง มี ลม หายใจ อยู่ ยัง มี โอกาส ได้ เตรียมตัว ตาย ก็ ใช้ ให้ เป็น ประโยชน์ 
เสียเถอะ ครับ ถ้า พลาด โอกาส นี้ ไป แล้ว เรา อาจ จะ ต้อง เร่ร่อน ระหกระเหิน ไป อีก 
นานแสนนาน ก็ได้ 

ใคร เล่า จะ รู้...

สารบัญ 
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คือ ผู้ มี อาชีพ รู้ อนาคต ลูกค้า จะ ไม่ พยายาม เข้าใจ เลย ว่า แม้แต่ นอ สต รา ดา มุ สก็ ไม่ ได้ รู้ 
อะไร ทั้งหมด คน ที่ รู้ ทั้งหมด มี แต่ พระพุทธเจ้า เท่านั้น

เมือ่ ถกู คาด หวงั สงู จงึ ตอ้ง พยายาม ตอบ ให ้ได ้หรอื แนะนำ ได ้ด ีแม ้ไม ่รู ้ก ็ตอ้ง บอก วา่ 
รู ้ ไม่ แนใ่จ วา่ จะ ตคีวาม ตวัเลข อยา่งไร ก ็ตอ้ง วาง ฟอรม์ เชือ่ มัน่ วา่ อา่น ชะตา ลกูคา้ ไดข้าด 
ให้ คำ แนะนำ ได้ เข้า เป้า เสมอ

หาก มกังา่ย ยอม ตน เปน็ คน ลวง โลก ก ็คง ไม ่ตอ้ง หวงั เจรญิ สต ินกั พดู เทจ็ ยอ่ม ไม ่อาจ 
ม ีสต ิแจม่ใส เหน็ ตาม จรงิ ยิง่ วนั ม ีแต ่จะ ยิง่ พรา่ มวั เหน็ อะไร บดิเบีย้ว มาก ขึน้ ทกุท ีฉะนัน้ 
คณุ ตอ้ง ตัง้ใจ ให ้ด ีวา่ จะ ม ีศลี ม ีสตัย ์รู้ บอก วา่ รู ้ ไม ่รู ้บอก วา่ ไม ่รู ้และ หาก เหน็ ตนเอง ตอ้ง 
ตอบ ว่า ‘ไม่ รู้ ’ มาก กว่า ‘รู้ ’ ล่ะ ก็ ทาง ที่ ดี ควร ชะลอ การ เลือก อาชีพ หมอดู ไว้ ก่อน มิ 
ฉะนั้น คุณ อาจ ต้อง กลาย เป็น มิจฉาชีพ โดย ไม่ รู้ เนื้อ รู้ตัว

๔) ต้อง พา ลูกค้า ส่ง จิต ออก นอก ถ้า หมอดู พิสูจน์ ผ่าน การ ทัก อดีต และ ปัจจุบัน ได้ 
แม่นยำ ลูกค้า จะ ยิ่ง เชื่อถือ คำ ทำนาย เกี่ยว กับ อนาคต ถ้า ทาย ดี ก็ จะ มีค วาม หวัง สูง 
จดจอ่ รอ วนั ใหม่ ไม่ เลกิ แต่ ถา้ ทาย รา้ย ก ็จะ วติก กงัวล อยา่ง แรง เฝา้ คดิ แตว่า่ ทำ อยา่งไร 
จะ แก้ไข วัน พรุ่งนี้ ให้ ดี ขึ้น ได้

สรุป คือ หมอดู ยิ่ง แม่น ก็ ยิ่ง พา ให้ ลูกค้า ฟุ้งซ่าน วก วน อยู่ กับ การ คิดถึง อนาคต และ 
เรื่อง นอก ตัว ที่ ยาก จะ พิสูจน์ เมื่อ ให้ ความ ฟุ้งซ่าน แก่ ผู้ อื่น ย่อม ได้ความ ฟุ้งซ่าน แก่ 
ตน เอง

การ เจริญ สติ เป็น เรื่อง ปัจจุบัน คุณ ไม่ มี ทาง เอา จิต มา รู้ ข้าง ใน ตราบเท่า ที่ ยัง พา 
คน อื่น ส่ง จิต ออก ข้าง นอก ฉะนั้น ต้อง เหนี่ยว นำ ให้ เขา มา อยู่ กับ ปัจจุบัน บ้าง ปรับปรุง 
นิสัย ที่ เป็นต้น เหตุ ของ ทุกข์ ทาง ใจ บ้าง คลื่น ความ สงบ ใจ ที่ เกิด กับ พวก เขา ย่อม ย้อน 
มา เป็นความ ผาสุก ให้ ชีวิต คุณ เอง

๕) ต้อง พา ให้ ลูกค้า งมงาย โดย ปริยาย ถ้า บอก ลูกค้า ว่า คุณ รู้ อดีต และ อนาคต ของ 
เขา ได้ จาก ดวง ดาว ก็ เท่ากับ ชักจูง ให้ เขา เชื่อ ว่า ทุก อย่าง ถูก กำหนด ไว้ หมด แล้ว แบบ ฟ้า 
ลิขิต ซึ่ง เป็น ทาง ไป สู่ ความ งมงาย ไร้ เหตุผล
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คุณ ต้อง อธิบาย ให้ ถูก ว่า เขา เป็น อย่างไร ก็ ด้วย กรรม ทั้งสิ้น กรรม เก่า ส่ง มา อยู่ ใต้ 
รหัส ดาว แบบ นี้ จึง ได้ เพศ รูปร่าง หน้าตา ฐานะ ภูมิปัญญา ตลอด จน ดวง ชะตา 
อย่าง นี้ ของเก่า เป็น ฐาน ให้ ตัดสินใจ ว่า จะ เลือก คิด เลือก พูด และ เลือก ทำ อะไร 
ใหม่ๆอย่างไร

เพียง ยึด หลัก ทาน และ ศีล คุณ สามารถ วิเคราะห์ ทุก ดวง และ ให้ คำ แนะนำ ทุก 
ดวง อย่าง ถูก จุด เช่น เคราะห์ เรื่อง โรค ภัย ไข้ เจ็บ และ เรื่อง ถึง เลือด ถึง เนื้อ มา จาก การ 
เบียดเบียน ชีวิต อื่น ถ้า จะ ผ่อนหนักเป็นเบา ก็ ต้อง ให้อภัย มากๆ ปล่อย ชีวิต สัตว์ มากๆ 
เป็นต้น นี่ คือ การ ทำให้ คน เชื่อ อย่าง มี เหตุผล และ พิสูจน์ ได้ ด้วย การ ทดลอง ทำ จริง 
และ เมื่อ คุณ ไม่ นำ คน ไป สู่ ความ งมงาย ใน ที่สุด คุณ จะ ตา สว่าง ก่อน ใคร ใน ฐานะ ผู้ 
สามารถ เอา ดวง ดาว มา อธิบาย กรรม

 

คำ ถาม ที่ สอง – ถ้า หา ทาง แนะนำ ให้ ลูกค้า รู้จัก การ เจริญ สติ จะ ถือว่า มี ส่วน 
ช่วย ให้ สติ เข้าตัว เอง ไหม คะ

แน่นอน ครับ ทุก อย่าง เป็น ไป ตาม หลัก ธรรมชาติ ที่ ว่า ให้ สิ่ง ใด ย่อม ได้ สิ่ง นั้น ผู้ ให้ 
สติ ย่อม ได้สติ

อย่างไรก็ตาม ลูกค้า แต่ละ คน รับ ได้ ไม่ เท่า กัน บาง คน ไป พูด เรื่อง เจริญ สติ กับ เขา 
เขา หา ว่า ดูถูก เห็น เขา ไม่ มี สติ เข้าให้ ก็ได้ ฉะนั้น ต้อง ดู จังหวะ และ โอกาส ด้วย

ถ้า เห็น ว่า จิต เขา มืด หนัก ไม่ พร้อม จะ ฟัง ธรรมะ ก็ ดูด วง แม่นๆจน เขา ศรัทธา ยอม ฟัง 
เสยี กอ่น พอ ยอม ฟงั แลว้ คอ่ย พจิารณา วา่ เขา เหมาะ จะ รบั อะไร เปน็อนั ดบั แรก ทำ ทาน 
ทำลาย ความ ตระหนี ่หรอื รกัษา ศลี ชะ ลา้ง ความ สกปรก นี ่เปน็ ราย ละเอยีด ที ่ตอ้ง ศกึษา 
มาก มี ประสบการณ์ ตรง มาก จะ ค่อยๆ เห็น วิธี แนะนำ คน แต่ละ แบบ ไป เอง ครับ

ดังตฤณ

สารบัญ 
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“ชมพู่ รู้จัก ศีล ห้า ไหม ครับ นั้น แหละ ที่ พี่ เรียก ว่าการ ทำความ สะอาด ”

“อ้อ พี่ เอก หมาย ถึง ทำความ สะอาด จิตใจ ใช่ ไหม คะ แล้ว ศีล ห้า มัน ทำให้ ใจ เรา 
สะอาด ได้ ยังไงคะ ”

“ คน ไม่ ฆ่า สัตว์ ไม่ คิด เบียดเบียน คน อื่น ก็ จะ ทำให้ จิตใจ สบาย มี เมตตา อยู่ ใน ใจ 

คน ไม่ ขโมย ก็ ไม่ ต้อง กังวล กลัว ว่า เจ้าของ เค้า จะ มา จับ ได้

คน ไม่ ประพฤติ ผิด ใน กาม ก็ ไม่ ต้อง ทำ อะไร หลบ ๆ  ซ่อน ๆ  

คน ที่ ไม่ โกหก ก็ ไม่ ต้อง คอย จำ ว่า พูด อะไร ไป บ้าง น้า เดี๋ยว เค้า จับ ได้

คน ที่ ไม่ ดื่ม สุรา ก็ จะ ไม่ หลง ขาด สติ แบบ โลก ๆ  ที่ อาจ จะ ทำให้ ทำ ผิด ทั้ง สี่ ข้อ ที่ พี่ 
บอก

ฟัง แบบ นี้ แล้ว รู้สึก สะอาด ไหม ครับ ”

“รู้สึก สะอาด และ สบาย ด้วย ค่ะ คิด ว่า ถ้า รักษา ศีล ห้า ชีวิต คง มีค วาม สุข ขึ้น ”

หล่อน ยิ้ม และ ทำ หน้า ปลื้ม มีค วาม สุข แบบ นี้ เอง เค้า เรียก ว่า ปิติ เล็ก ๆ  จาก 
การ ได้ พูด คุย ถึง เรื่อง ดี ๆ

“ว่า แต่ว่า แล้ว มัน เกี่ยว กับ การเต รี ยม ตัว ตาย ยังไงคะ ”

“อ้าว ก็ คน ที่ สะอาด สบาย ก็ จะ ทำให้ ใจ มีค วาม สุข คล้าย ๆ  กับ ที่ ชมพู่ รู้สึก ตะ 
กี้ ไงครับ ”

“แค่ นี้ เอง เห รอ คะ วิธี เตรียมตัว ตาย ”

“ยัง มี อีก ครับ ไว้ พี่ จะ ค่อย ๆ  บอก นะ วัน นี้ เอา ให้ ได้ แค่ นี้ ก่อน แล้ว พี่ ให้ หนังสือ 
เล่ม นี้ เป็น รางวัล สำหรับ วัน นี้ นะ ครับ ”

หล่อน รับ หนังสือ ไป พลิก ดู อย่าง สน อก สนใจ ตาม ประสา คน ชอบ อ่าน
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“เก่ง ยังไงคะ ” ถาม พร้อม กับ สีหน้า สงสัย คิดถึง ความ ตาย มัน เก่ง ยัง ไงหว่า

“ก็ เก่ง ที่ คิด ได้ ไงครับ ว่าความ ตาย มัน อยู่ ใกล้ ๆ  ตัว มีค นอีก หลาย คน ที่ ลืม นึก ไป 
เลย ว่า สัก วัน หนึ่ง เรา ต้อง ตาย บาง คน ก็ คิด ว่า อีก นาน ถึง จะ เป็น คิว เรา แต่ จริง ๆ  แล้ว 
เรา อาจ จะ ม ีชวีติ อยู ่ได ้อกี แค ่หนึง่ วนั หนึง่ ชัว่โมง หรอื เพยีง แค ่หนึง่ นาท ีกไ็ด ้ม ีโรค ที ่เรา 
รู้จัก ตั้ง มากมาย ที่ ทำให้ เรา ตาย ได้ เดี๋ยวนี้ ”

“และ ที่ สำคัญ คือ ความ ตาย เป็นความ จริง ที่ เรา ทุก คน จะ ต้อง เจอ ครับ ”

“แหะๆ ชมพู่ ขนลุก ค่ะ ฟัง พี่ เอก พูด แล้ว ยิ่ง กลัว ตาย มาก กว่า เดิม อีก ค่ะ แบบ นี้ 
เรา ควร จะ ทำ ยังไงคะ กลัว ไม่ กลัว ก็ ต้องตา ยอ ยู่ ดี ”

“เตรียมตัว สิ ครับ ”

“เตรียมตัว ตาย เห รอ คะ ”

“ครับ เตรียมตัว ตาย ” หมอ เอก พูด พร้อม พยัก หน้า และ กระ ตื้อ รือ ร้น

“เตรียม ยัง ยัง คะ สมบัติ อะไร ก็ ไม่ มี คง ไม่ ต้อง ทำ พินัยกรรม อะไร ”

“ก่อน อื่น ต้อง scrub ให้ สะอาด นะ ครับ ”

“แป่ว พี่ เอก หลอก ว่า หนู อะเปล่า คะเนี้ย มา หา ว่า เรา สกปรก ”

Scrub เปน็ ศพัยท์ี ่ใช้ กนั ใน หอ้ง ผา่ ตดั ครบั กอ่น จะ ผา่ ตอ้ง ทำความ สะอาด ผวิหนงั 
เพื่อ ลด อัตรา เชื้อ แบคทีเรีย ที่ ผิวหนัง เรา เรียก กัน ว่า สค รับ

“เปล่า จ้า พี่ แค่ พูด ให้ ชมพู เห็น ภาพ อะนะ เหมือน เวลา เรา จะ เตรียมตัว ผ่า ตัด เรา 
ก็ จะ ทำความ สะอาด ผิวหนัง ก่อน พอ เรา จะ เตรียมตัว ตาย เรา ก็ ต้อง ทำความ สะอาด 
ก่อน ไงครับ ”

“ทำ ยังไงคะ ” สีหน้า ฉงน และ สนใจ ใคร่ รู้ ของ รุ่น น้อง ทำให้ ผม นึก เอ็นดู ขึ้น 
มา ใน ใจ
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ข่าวน่ากลุ้ม

ดารา เป็น ตัวอย่าง ไม่ ดี

เฮ้อ! – พวก ดารา ทั้ง ไทยและ เทศ นับ วัน ทำตัว เสื่อมเสีย ยิ่ง ดัง ยิ่ง เละ เป็น ตัวอย่าง 
ไม่ ดี กับ เยาวชน รุ่น ใหม่ โดย เฉพาะ เกี่ยว กับ เรื่อง ชู้สาว การ โชว์ หวิว ตลอด จน การ 
ขายตัว แลก เงิน เป็น ล้าน

ใคร จะ ม ีอทิธพิล กบั สงัคม แค ่ไหน บางที ม ีเรือ่ง ของ ยคุ สมยั เขา้ มา เกีย่วขอ้ง ได ้เหมอืน 
กัน เช่น บาง ยุค กษัตริย์ ใหญ่ กว่า พราหมณ์ แต่ บาง ยุค พราหมณ์ ก็ ใหญ่ กว่า กษัตริย์ 
ทำนอง เดียว กับ ที่ เรา เห็น ใน ยุค นี้ ว่าผู้ มี อำนาจ สูง สุด ของ บาง ศาสนา ก็ ใหญ่ พอๆกัน 
หรือ ยิ่ง กว่า นักการเมือง หัว แถว เสีย อีก

เช่น กัน สมัย ก่อน นัก แสดง ไม่ มี เกียรติ ถูก มอง ว่าเป็น พวก เต้นกินรำกิน ทำให้ ชาว 
บา้น หวัเราะ สนกุ ไป วนัๆ ตอ่ ให้ มคี วาม สามารถ แค่ ไหน ก ็แสดง ลลีา เขา้หู เขา้ ตา คน ได้ ไม่ 
กี่ สิบ กี่ ร้อย เพราะ ต้อง แสดง สดๆ แสดง ครั้ง หนึ่ง ดู ได้ที เดียว แถม เกิด ข้อ ผิด พลาด ขึ้น 
มา ก็ เอา ใหม่ ให้ ดี ขึ้น ไม่ ได้

แต่ ปัจจุบัน สารพัด เทคโนโลยี ช่วย ให้ งาน บันเทิง ไร้ ที่ ติ กับ ทั้ง ถ่ายทอด ไป ได้ ทั่ว โลก 
ดู ซ้ำ ได้ บ่อย เท่า ที่ ต้องการ อาจ มีค นเป็น พัน ล้าน ที่ ได้ ดู ดารา เด่น ใน โรง หนัง หรือ จาก 
โทรทัศน์ ซึ่ง ก็ หมาย ถึง อาจ มีค นเป็น พัน ล้าน ถูก ครอบงำ โดย ใคร คน หนึ่ง ที่ หล่อ หรือ 
สวย ฉาย รัศมี จับตา แสดง เก่ง และ มี พลัง สะกด ชวน หลง ติด น่า เอา แบบอย่าง เป็น 
ขวัญใจ ที่ ผู้คน ยอม ศิโรราบ บูชา

สมัย นี้ ดารา จึง มี อิทธิพล ทำให้ เกิด การ เคลื่อนไหว ใน ระดับ มวล ชน ได้ แล้ว ก็ โกย 
เงิน มหาศาล จาก ชื่อเสียง ระดับ มวล ชน ได้ ตำแหน่ง ดารา ดัง จึง เป็น โอกาส เฉพาะ แห่ง 
การ เสวย บญุ ของ คน บญุหนกัศกัดิใ์หญ ่ฉะนัน้ จงึ ม ีนอ้ย คน ที ่รู ้วา่ ชวีติ ใน โลก ของ ดารา 
ดัง เป็น อย่างไร
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การ เป็น ดารา ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ต้อง ตีบ ทแตก ทำให้ คน ดู เชื่อ ทำให้ คน ดู อิน ไป 
กับ บท ที่ แสดง แต่ มี สัก กี่ คน ที่ รู้ ว่า จะ ‘แสดง ดี ’ หรือ ‘ตีบ ทแตก ’ ต้อง แลก กับ อะไร 
คน ส่วน ใหญ่ ไม่ ตระหนัก ด้วย ซ้ำ ว่าการ แสดง ดี ก็ คือ การ ‘หลอก เก่ง ’ หรือ กระทั่ง 
สามารถ กลาย ไป เป็น อีก คน สามารถ พูด และ ทำ ใน สิ่ง ที่ ตัว เอง ไม่ ได้ ชอบ ไม่ ได้คิด 
ไม่ ได้ ตั้งใจ ให้ เป็น เช่น นั้น แม้แต่ น้อย

นอกจาก นั้น การ เป็น ดารา คือ การ จำเป็น ต้อง เอา เนื้อตัว ไป เบียด ใกล ้กับ เพศ ตรง 
ข้าม มากหน้าหลายตา มี โอกาส เกิด ความ รู้สึก ทาง เพศ ได้ มาก กว่า คน ทั่วไป หลาย 
สิบ หลาย ร้อย เท่า เพราะ ไม่ ใช่ แค่ ใกล้ แต่ ต้อง ออกท่าออกทาง กระตุ้น ให้ คน ดู รู้สึก 
ถึง อารมณ์ พิศวาส วาบหวาม ไป ด้วย

ตาม ธรรมชาติ กรรมวิบาก แล้ว ใคร ให้ อะไร กับ คน อื่น ก็ ย่อม ได้ รับ สิ่ง นั้น ตอบ คืน 
สู่ ตน ผู้ ให้ กิเลส ย่อม ได้ กิเลส ยิ่ง มี โอกาส กระตุ้น ให้ มหาชน เรือน ล้าน เกิด ราคะ โทสะ 
โมหะ ถงึ ขดี สดุ วบิาก กรรม คง ไม ่ปลอ่ย ให ้ลอยนวล จติ ตอ้ง ปัน่ปว่น หมกมุน่ ถอื อารมณ ์
เป็น ใหญ่ ซึ่ง เมื่อ รวม ออก มา แล้ว ก็ ไม่ ใช่ เรื่อง น่า แปลก ใจ เลย ว่า ทำไม ดารา ถึง มี ข่าว 
ฉาว บ่อย

คนใน ยุค บรโิภค ความ บันเทิง ต่าง ข้าว อย่าง พวก เรา ตกที่นั่ง ลำบาก เพราะ ต้อง ฝาก 
ความ หวัง ไว้ กับ คน ที่ ไม่ ควร ฝาก ความ หวัง เด็ก รุ่น ใหม่ โต ขึ้น มา กับ การ รับ รู้ ‘ข่าว คาว ’ 
ของขวัญ ใจ ตน จน เห็น เป็น เรื่อง ธรรมดา ก็ ต้อง โต ขึ้น เป็น ผู้ใหญ่ ที่ ไม่ แคร์และ ขาด ความ 
รับผิดชอบ เรื่อง ทาง เพศ แน่ๆ

การ ‘ฉีด วัคซีน ’ สร้าง ภูมิคุ้มกัน อิทธิพล ดารา ให้ ลูก หลาน อย่าง ถูก ต้อง นั้น ไม ่มี 
อะไร ดี ไป กว่า การ เอา ตัว เอง เป็น อุปกรณ์ การ สอน ถ้า พ่อ แม่ ดี ไม่ มี อารมณ์ ผันผวน ไม่ 
เกรี้ยวกราด ไม่ แต่งตัว ยั่ว ตัณหา ซื่อ กับ ลูก ไม่ หลอก ลูก ไม่ เล่น ละคร กับ ลูก ก็ จะ มี 
ศักยภาพ ใน การ อธิบาย ให้ ลูก แยกแยะ ได้ ว่า โลก ความ จริง ที่ ไม่ มั่ว ยัง มี และ ดี กว่า โลก 
มายา ที่ ผู้ กำกับ จะ เสก สรรค์ ให้ ดารา มั่ว แค่ ไหน ก็ได้ ทำ ชีวิต จริง ของ ดารา ให้ เละเทะ แค่ 
ไหน ก็ได้
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“คะ่ พี่ เอก นี ่ทัง้ หลอ่ ทัง้ เกง่ เลย นะ คะ ถา้ รวย กวา่ นี ้จะ จบี เลย คะ่ อมื แต่ แพ้ นอ้ง 
กอล์ฟ น้อง ไมค์ของ หนู นิดหนึ่ง ”

อ้า เป็น ครั้ง แรก ที่ ผม รู้สึก ดี มาก ๆ  ที่ ไม่ รวย ครับ (พี่ ล้อ เล่น ใน ใจ นะ ครับ ชมพู่)

“แล้ว รอด ไหม ครับ ”

“ไม่ รอดอะค่ะ ตอน แรก ปั๊ม หัวใจ ขึ้น มา แล้ว ค่ะ แต่ ไป ถึง วอ ร์ด ก็ แย่ อีก ค่ะ ได้ ข่าว 
มา ว่า ไปซะแล้วค่ะ ”

“ครับ ”

“หนู เพิ่ง รู้สึก ว่า ความ ตาย มัน อยู่ ใกล้ ตัว กว่า ที่ เรา คิด” น้ำเสียง หมอ สาว ค่อนข้าง 
จริงจัง ผิด กับ ตะ กี้ เป็น คนละ คน แบบ นี้ ค่อย เหมือน หมอ ขึ้น มา หน่อย แต่ หน่อย เดียว 
จริง ๆ  ครับ

“ทำไม ชมพู่ ถึง คิด แบบ นั้น ขึ้น มา ละ ครับ ” 

“ก ็คณุ คนไข้ นะ คะ อายุ เทา่ หน ูเลย คะ่ ไม่ ม ีโรคประจำตวั อะไร นอกจาก อว้น อยา่ง 
เดียว ค่ะ แล้ว แค่ หกล้ม หกล้ม แผล ถลอก นะ คะ แค่ แผล ถลอกอะ พี่ เอก ไม่ นึก เลย 
เมื่อ ไห ร่จะถึง ตา เรา หว่า”

“จริง ๆ  แล้ว นะ ครับ ถ้า ชมพู่ นึกดู ดี ๆ  ไม่ ใช่ แค่ นี้ นะ ครับ เด็ก เกิด ใหม่ ก็ ตาย ได้ 
จาก ภาวะ แทรกซ้อน ของ การ คลอด การ ตั้ง ครรภ์ ต่าง ๆ  เด็ก โต มา หน่อย ปอด ติด เชื้อ 
เยื่อ หุ้ม สอง อักเสบ ก็ ตาย ได้ หนุ่ม ๆ  สาว ๆ  รถ ชน ตาย ไป ก็ มาก แก่ ๆ  นี่ ไม่ ต้อง พูด 
ถึง เบาหวาน ความ ดัน หัวใจ สารพัด เลย ”

“จริง ด้วย ค่ะ พี่ เอก ทำไม หนู ไม่ เคย คิดถึง เลย นะ คะ ทั้งๆ ที ่เจอ พี ่พบ คน ตาย 
อยู่ เกือบ ทุก วัน ”

“เพราะ เรา เห็น บ่อย จน ชิน ไงครับ ถ้า เป็น เรื่อง ของ คน ที่ เรา รัก เรา ก็ เสียใจ นาน 
หน่อย ถ้า เป็น คน ที่ เรา ไม่ รู้จัก เดี๋ยวเดียว เรา ก็ ลืม แต่ ใน คนไข้ ราย นี้ เค้า อายุ เท่ากับ 
ชมพู่ ไม่ มี โรคประจำตัว แข็งแรง ดี เหมือน ๆ  เรา พอ ย้อน มา เทียบ กับ ตัว เอง ชมพู่ ก็ 
เริ่ม ฉุกคิด ขึ้น มา ได้ ถือว่า เก่ง แล้ว ครับ ”
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“แหม พี่ เอก ก็ ทาย ซิ ทาย ซิ หนู ไป เจอ เคสอะไร มา ” เสียง หล่อน ถาม อย่าง 
กระตือรือร้น ลิ้น ระรัว ราวกับ กลัว จะ สิ้นชีวิต ก่อน ที่ จะ จบ ประโยค ช่าง เป็น เด็ก จบ 
ใหม่ ที่ ไฮเปอ ร์จริง ๆ  

“ใจเย็น ๆ  หายใจ ออก ช้า ๆ  ก่อน หายใจ เข้า ก็ รู้ ว่า หายใจ เข้า หายใจ ออก ก็ รู้ 
ว่า หายใจ ออก ครับ” ผม บอก ไป อย่าง เป็น ห่วง กลัว จะ ต้อง ใส่ ท่อ ช่วย หายใจ ก่อน 
บทสนทนา จะ จบ

หมอ ชมพู่ ทำตา มอ ย่าง ว่าง่าย ดู ท่า จะ มี สติ ความ ตื่นเต้น เริ่ม ลด ลง มา หน่อย หนึ่ง

“อย่า บอก พี่ นะ ครับ ว่า ไป ตรวจ...น้อง กอล์ฟ น้อง ไมค์มา เลย ดีใจ จะ มา อวด ”

“พี่ เอกอะก็ ถ้า เป็น แบบ นั้น จริง ๆ  หนู ไม่ แค่ วิ่ง กรี๊ด ๆ  กรี๊ด ๆ  มา แบบ นี้ หรอก ค่ะ 
จะ วิ่ง มา พร้อม กับ ถือ โทร โข่ง ประกาศ มา ด้วย ค่ะ “

“งั้น ไป เจอ เคสอะไร มา ครับ ” 

“ผู้หญิง ค่ะ พี่ เอก หกล้ม เข่า ถลอก เมื่อ สอง วัน ก่อน วัน นี้ ญาติ นำ มา ส่ง หัวใจ หยุด 
เต้น ตัว เขียว อื้อ ปาก ซีด มา เลย ค่ะ ”

“อะไร นะ ครับ แค่ เข่า ถลอก จะ ว่า บาดทะยัก ก็ เร็ว ไป นะ ครับ แค่ สอง วัน น่า 
สนใจ”

“นั่นไง ว่า แล้ว ว่า พี่ เอก ต้อง สนใจ ” เจ้าหล่อน ยิ้ม อย่าง ภูมิใจ ที่ ทำให้ หมอ รุ่น พี่ 
ตะลึง และ เรียก ความ สนใจ ได้ สำเร็จ

“งั้น ให้ ประวัติ เพิ่ม ค่ะ เค้า หนัก เป็น สอง เท่า ของ หนู ล้ม แล้ว นอน อยู่ ที่ เตียง ไม่ ลุก 
ไป ไหน เลย “

“โอโ้ห เจอเคส pulmonary embolism มา ละ ส ิครบั ” เกดิ จาก คน ปว่ย ที ่นำ้หนกั 
ตัว เยอะ ๆ  นอน นิ่ง ๆ  ส่วน ใหญ่ พบ ใน คน ป่วย ที่นอน อยู่ ที่ โรง พยาบาล นาน ๆ  แล้ว ไม่ 
ยอม ขยับ ตัว เกิด จาก ก้อน เลือด หรือ พวก ก้อน ไขมัน หลุด ไป ตาม กระแส เลือด แล้ว อุด 
ตัน เส้นเลือด ที่ ปอด คล้าย ๆ  กับ ที่ เคย มี ข่าว ไป ดูด ไขมัน แล้ว เสีย ชีวิต นะ ครับ
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ลวง ฆ่า เอา เงิน ประกัน

เฮ้อ! – หนุ่ม ใหญ่ มา รักษา ตัว ที่ โรง พยาบาล เกิด ติดพัน ผู้ ช่วย นาง พยาบาล จน 
ตกลง แต่งงาน กัน ทั้งที่ ฝ่าย หญิง มีค รอบ ครัว อยู่ แล้ว และ ก็ แสน รัก ขนาด จะ ช่วย 
ให้ ได้ ไป ทำ งาน ต่าง ประเทศ แถม ให้ เป็น ผู้ รับ ผล ประโยชน์ จาก การ ประกันชีวิต ของ 
ตน หลาย ฉบับ รวม มูลค่า ถึง ๕ ล้าน บาท อีก ด้วย แต่ ยัง อุตส่าห์ โดน ทรยศ ฝ่าย 
หญิง รวมหัว กับ พวก ลวง ฆ่า โหด หวัง เงิน ประกัน ได้ ลงคอ ช่าง ใจไม้ไส้ระกำ อย่าง 
น่า แปลก ผิด มนุษย์ มนาเสีย จริงๆ!

ใน นาม ของ ความ โลภ ไม ่ม ีเรือ่ง ใด นา่ แปลก ใจ เลย โดย เฉพาะ ความ โลภ ที ่แรง เหมอืน 
น้ำ เชี่ยว ต่อ ให้ อยาก ฝืน ว่าย ทวน กระแส ก็ ไม่ อาจ สำเร็จ ได้โดย ง่าย ดัง ที่ เคย มี มา แล้ว 
แม่ ฆ่า ลูก ในไส้ ได้ เพียง เพื่อ แย่ง ราช สมบัติ ยัง ไม่ นับ ที่ ลูก ฟ้องร้อง แม่ ต้อง ขึ้น โรง ขึ้น ศาล 
เป็น คดี ความ ใน เรื่อง เงินๆทองๆกันให้ เกลื่อน

ความ สัมพันธ์ ฉัน แม่ ลูก อัน หมาย ถึง การ ถ่าย เลือด ถ่าย เนื้อ ให้ เป็น บุญ คุณ สูงส่ง 
เหนือ ความ สัมพันธ์ อื่น ใด ทั้งหมด แล้ว ยัง เป็น ไป ได้ ขนาด นั้น แล้ว สำหา อะไร กับ ความ 
สัมพันธ์ บาด กาย บาดใจ ใน เชิง ชู้สาว ต่อ ให้ ล้ำเลิศ น่า เชิดชู เพียง ใด ก็ อย่า หวัง เอาชนะ 
ความ โลภ อันเป็น สันดาน ดิบ ของ คน เรา ได้ เมื่อ ใด ความ โลภ พุ่ง แรง เมื่อนั้น ความ รู้สึก 
ผิด ชอบ ชั่ว ดี ก็ อ่อน กำลัง

กรณี ใน ข่าว นี้ แน่นอน ว่า ฝ่าย หญิง ต้อง มี ดี และ พูด ดี ทำ ดี กับ ฝ่าย ชาย ไว้ ไม่ น้อย 
เป็น ผู้ ช่วย พยาบาล น่า จะ เอาใจ เก่ง ถนัด ใน การ ช่วย ดูแล ให้ รู้สึก อบอุ่น ฝ่าย ชาย จึง 
ชว่ยเหลอื เกือ้กลู ทกุ ทาง อยาก ไป ทำ งาน เมอืงนอก ก ็ชว่ย ให้ ได้ ไป อยาก ไดค้วาม มัน่คง 
ใน ชีวิต ก็ ทำ ประกัน มอบ ผล ประโยชน์ ให้ และ ยิ่ง ไป กว่า นั้น ฝ่าย ชาย คง จะ ยัง รัก และ 
ไว้ใจ เต็มที่ ชวน ไป ไหน ไป กัน ไม่ ระแวง ไม่ สังหรณ์ แม้แต่ น้อย ว่าความ ไว้ใจ จะ มีค วาม 
ตาย ทรมาน เป็น รางวัล
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เงิน ประกัน กลาย เป็น ดาบส อง คม มี เพื่อให้ อุ่นใจ หรือ หนาว สันหลัง ก็ได้ ผล 
ประโยชน์ หลายๆล้าน เปรียบ เหมือน ยา ชา ก้อน ใหญ่ ที่ สามารถ กด ทับ มโนธรรม ของ 
คนๆหนึ่ง ให้ พัง ราบ ไม่ ว่า คนๆนั้น จะ เคย ดี เคย อ่อนหวาน มา เพียง ใด

สมัย นี้ เงิน คือ ศาสดา ใหญ่ ผู้ เป็น เจ้า เหนือ หัว คน ทั่ว โลก ขอ ให้ บัญชา มา เถิด บรรดา 
สาวก พร้อม จะ เสี่ยง คุก เสี่ยง ตะราง อย่างไร ก็ได้ ทั้งนั้น ฉะนั้น ถ้า คุณ ถูก ใคร ขอ ให้ ทำ 
ประกันชีวิต โดย มี เขา เอง เป็น ผู้รับประโยชน์ ก็ อย่า ไป ไว้ใจ คนๆนั้น มาก ถึง จะ น่า รัก น่า 
พศิวาส ปาน ไหน ตอ้ง เรง่ ระวงั เหมอืน รูต้วั วา่ ม ีอสรพษิ จอ่ หลงั ทเีดยีว หรอื ถา้ คณุ สมคัร 
ใจ ทำ ประกนั ไว ้เอง ก ็ควร ระวงัๆอยา่ ให ้ผูร้บัประโยชน ์เขา ทราบ ราย ละเอยีด โจง่แจง้ นกั 
แทนทีจ่ะ สรา้ง ความ ประทบัใจ อาจ กลาย เปน็การ กดดนั ให้ เขา โลภ ขนาด ลมื ความ เปน็ 
คน เอา ง่ายๆ ก็ได้

ดังตฤณ

สารบัญ 

45ธรรมะใกล้ตัว

ของฝากจากหมอ

เตรียมตัว เตรียม ใจ
โดย ใบ เตย

“กรี๊ด ๆ  กรี๊ด ๆ  พี่ เอก ขา พี่ เอก ” เสียง ยัยชมพู่ ดัง ลั่น ห้อง ตรวจ อัน แสน จะ เงียบ 
สงบ ของ ผม ใคร เหน็ เขา้ จะ เชือ่ ไหมเนีย่ วา่ หลอ่น เปน็ บณัฑติ แพทยศาสตร ์เกยีรตนิยิม 
อันดับ หนึ่ง เฮ้อ 

“เป็น อะไร ครับ ชมพู่ เอ็ดตะโร แบบ นี้ ถ้า พี่ มีค นไข้ อยู่ เค้า จะ ตกใจ นะ ครับ ” ผม 
อมยิ้ม 

“เดี๋ยว คน เค้า นึก ว่า คนไข้ จิต เวช หนี ออก มา ” แอบ กัด เล็ก ๆ  แต่ ดู ท่าทาง เจ้าตัว จะ 
ไม่ รู้สึก แฮะ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ส่วน เพื่อน ของ แม่ ก็ ตัดสินใจ ออกบวช และ อยู่ ใน สม ณเพศ จนถึง บัดนี้” 
ต่อ คำ ถาม ที่ ว่า ถ้า เลือก ได้ จะ ไม่ แต่ง กับ พ่อ หรือ ไม่ แม่ ตอบ ว่า ยัง ไงก็จะ แต่ง 
เพราะ พ่อ ได้ ให้ ของขวัญ ที่ ดี ที่สุด กับ แม่ นั่น ก็ คือ “ฉัน” นั่นเอง 
ฉัน บอก ว่า “แม่ รู้มั้ย ว่า จริงๆ แล้ว ตอน ที่ ฝ้าย ยัง เด็ก  
ฝ้าย เกลียด พ่อ มาก เพราะ เค้า ทิ้ง เรา ไป” 
แม่ ตอบ ว่า “อย่า ไป เกลียด เค้า เลย” และ พูด ต่อว่า 
“ที่ เค้า เป็น อย่าง นั้น ก็ มี เหตุผล นะ เพราะ พ่อ ก็ มา จาก ครอบครัว ที่ แตกแยก เหมือน กัน 
และ ต้อง ทำ งาน หนัก เพื่อ หาเงิน เลี้ยง น้องๆ ของ พ่อ ด้วย ตัว คน เดียว มา ตั้งแต่ เด็ก 
พ่อ จึง ไม่ รู้จัก ความ รัก และ รัก ใคร ไม่ เป็น แม่ จึง ไม่ อยาก ให้ พ่อ เป็น คน เลี้ยงดู ฝ้าย”

แล้ว แม่ ยัง บอก อีก ว่า “ฝ้าย ไม่ รู้ หรอก ว่า จริงๆ แล้ว นิสัย ที่ ดีๆ ทั้งหลาย 
ที่ อยู่ ใน ตัว ฝ้าย นั้น ได้ มา จาก พ่อ ทั้งนั้น เลย  
ไม่ ว่า จะ เป็นความ ขยัน ความ อดทน ความ ฉลาด และ ความ สามารถ ใน การ วาด รูป  
จริงๆ แล้ว พ่อ ก็ อยู่ ใน ตัว หนู นั่นแหละ

ใน วัน นั้น ฉัน จึง ได้ รู้จัก พ่อ ของ ฉัน พร้อมๆกับ ได้ รู้ความ รู้สึก ของ แม่ ฉัน ไป ด้วย 
ว่า ตลอด เวลา ที่ ผ่าน มา แม่ ไม่ ได้ เกลียด พ่อ เลย 
และ แม่ ก็ ไม่ เคย เสี้ยมสอน ให้ ฉัน เกลียด พ่อ ด้วย 
แม่ บอก เสมอ ว่า “อะไร จะ เกิด ก็ ต้อง เกิด” อย่า ไป กังวล ถึง อนาคต มาก 
ค่อยๆ แก้ ปัญหา ไป ที ละ เปลาะ

นอกจาก นี้ ครู บา อาจารย์ ของ ฉัน ยัง สอน ฉัน อีก ว่า 
“พ่อ” คน แรก คือ พ่อ ผู้ ให้ กำเนิด แต่ ไม่ มี โอกาส เลี้ยงดู ฉัน 
ส่วน “พ่อ” คน ปัจจุบัน นี้ คือ พ่อ อุปถัมภ์ คอย ดูแล เลี้ยงดู ฉัน มา ตลอด  
ไม่ ว่า อย่างไร ท่าน ทั้ง สอง ก็ คือ “ผู้ มี พระ คุณ” ของ ฉัน

ตอน นี้ ฉัน อายุ ๒๓ แล้ว กำลัง ศึกษา ต่อ ปริญญา โท ที่ ประเทศ เยอ รมนี 
ฉัน กล้า พูด ได้ ว่า ตอน นี้ฉัน ไม่ เกลียด “พ่อ” แล้ว เพราะ ฉัน มี เป้าหมาย ใหม่ ว่า 
หลังจาก ที่ ฉัน เรียน จบ มี งาน ทำ มั่นคง แล้ว ฉัน จะ ตาม หา “พ่อ” ของ ฉัน 
และ จะ ก้ม กราบ ที่ เท้า พ่อ “เพื่อ ขอบพระคุณ ที่ ทำให้ ฉัน เกิด มาบ นโลก ใบ นี้”

สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดู

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๓๗
โดย หมอพีร์

สวัสดี ทุก คน ที่ อ่าน นิตยสาร ธรรมะ ใกล้ ตัว ค่ะ

นิตยสาร ของ เรา เพิ่ง ครบ ขวบ ปี ไป หยก ๆ  เมื่อ เดือน มกราคม อยาก จะ บอก ว่า มี ผู้ 
อ่าน นิตยสาร แล้ว เปลี่ยนแปลง ไป เยอะ มาก ค่ะ ทุก คน ที่ เปลี่ยน ชีวิต ตัว เอง ได้ ฝาก มา 
ขอบคณุ ทมี งาน ทกุ คน ที ่ชว่ย กนั ผลติ สิง่ ด ีให ้แก ่สงัคม มคี นได ้ประโยชน ์กนั คอ่นขา้ง มาก 
ไม่ ว่า จะ เป็น ใน ประเทศ หรือ ต่าง ประเทศ จะ นำ มา เล่า สู่ กัน ฟัง ค่ะ

ปรกติ จะ มี ลูกค้า ต่าง ประเทศ โทร มา ดูด วง เป็น ประจำ ส่วน ใหญ่ รู้ มา จาก การ อ่าน 
ธรรมะ ใกล้ ตัว กัน ทั้งนั้น เลย ค่ะ ล่า สุด เมื่อ เดือน ก่อน มี พี่ คน หนึ่ง เจอ มรสุม ชีวิต มากมาย 
เธอ บอก ว่า ได้ อ่าน นิตยสาร ธรรมะ ใกล้ ตัว ซึ่ง เป็น เหมือน เพื่อน ทำให้ เธอ สามารถ ผ่าน 
ปัญหา ต่าง ๆ  มา ได้ ด้วย ดี เธอ บอก ว่า ติดตาม อ่าน ทุก ฉบับ เลย ค่ะ

ส่วน ล่า สุด วัน นี้ มี ลูกค้า จาก ทาง ใต้ จังหวัด สงขลา โทร มา ดูด วง บอก ว่า รู้จัก มา จาก 
การ อ่าน ธรรมะ ใกล้ ตัว ติดตาม อ่าน มา ตลอด ฝาก ขอบคุณ ทีม งาน ทุก คน ด้วย ที่ ช่วย 
กัน ถ่ายทอด สิ่ง ดี ๆ  ให้ ชีวิต ของ เขา ได้ เปลี่ยน ไป เพราะ อ่าน ธรรมะ ใกล้ ตัว ค่ะ

สิง่ ที ่พี ่ผูช้าย คน นี ้เปลีย่น ไป อนัดบั แรก เลย คอื ใจเยน็ ขึน้ มาก เอาแตใ่จ นอ้ย ลง มอง 
อะไร แบบ มี เหตุผล มาก ขึ้น ไม่ งมงาย ได้ ทำบุญ ถูก ทาง มาก ขึ้น และ สำคัญ กว่า นั้น มีค 
วาม ทุกข์ ใน ชีวิต น้อย ลง มาก หัน มา ใส่ใจ การ ทำบุญ มาก ขึ้น 

ทำให้ วัน นี้ ดูด วง เลย ไม่ ต้อง ใช้ พลัง เยอะ เพราะ จิตใจ ของ พี่ เขา มี สัมมา ทิฏฐิมา ขึ้น 
มาก เข้าใจ สิ่ง ต่าง ๆ  ใน ชีวิต แบบ มี เหตุผล ทำให้ มี ชีวิต ที่ เหนือ ดวง ได้ ระดับ หนึ่ง เลย 
ค่ะ ดวง เก่า ใน เรื่อง ร้าย ๆ  บาง เรื่อง อาจ จะ ยัง ให้ ผลอ ยู่ แต่ การ มี ระบบ ความ คิด ที่ เป็น 
เหตุ เป็น ผล ทำให้ สามารถ แก้ไข ปัญหา ที่ เจอ แบบ มี สติ ส่ง ผล ต่อ จิตใจ ไม่ ให้ แบก ความ 
ทุกข์ มาก เกินไป

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ส่วน ใน เรื่อง ที่ ดี บุญ ยัง คง หนุน นำ ให ้ดี ขึ้น สอง เท่า คือ มีค วาม โชค ดี มาก ขึ้น ใน เรื่อง 
ของ ทรัพย์สิน เงิน ทอง ค่อนข้าง คล่องตัว สามารถ ช่วย ครอบครัว ญาติ พี่น้อง ให้ ไม่ ต้อง 
ลำบาก เป็น เพราะ มี แรง บันดาล ใจ ให้ คิด ทำบุญ เพิ่ม ตลอด และ มี ไอ เดียใน การ ชวน คน 
ทำบุญ แบบ แปลก ๆ  ใหม่ ๆ  อยู่ เรื่อย ๆ  

จาก ที ่เมือ่ กอ่น เงนิ ไม ่พอใช ้ตอ้ง เปน็ หนี ้ เพราะวา่ ขาด สต ิเอาแตใ่จ ทำให ้ใช ้เงนิ ตาม 
อารมณ ์ไมค่อ่ย ไดค้ดิ มาก ใน การ ใช ้เงนิ อยาก ใช ้ก ็ใช ้ไม ่ไดค้ดิ อะไร เลย ทำให ้เงนิ ไม ่พอใช ้
แถม เรื่อง การ ทำบุญ กับ วัด ก็ ไม่ค่อย ได้ ทำ ส่วน ใหญ่ จะ ชอบ ช่วย คน มาก กว่า 

และ ถงึ แม้ ตอน นี ้พี ่เขา กำลงั เจอ ปญัหา พี ่สาว ปว่ย หนกั ตอ้ง ผา่ ตดั สมอง แต่ จติใจ ก ็ม ี
สติ มาก ๆ  ช่วย เท่า ที่ ตัว เอง จะ ช่วย ได้ จน สุด ความ สามารถ แต่ อีก ส่วน หนึ่ง ก็ เกิด ความ 
สงสยั ตวั เอง วา่ ตวั เอง เปน็ คน อกตญัญู หรอื เปลา่ ที ่ไม ่ม ีอารมณ์ ทกุข ์รอ้น ไป กบั ญาต ิที ่บา้น 
เกิด ความ ไม่ แน่ใจ ความ คิด ตัว เอง ขึ้น มา 

ซึ่ง ความ จริง บอก พี่ เขา ไป ว่า ถูก แล้ว ค่ะ ที่ เป็น อยู่ ไม่ แปลก หรอก พี่ มี สติ มาก ขึ้น 
เห็น เหตุการณ์ ใน ชีวิต ต่าง ๆ  เป็น เหตุ เป็น ผล มาก ขึ้น ไม่ แปลก เลย เพราะ เรา ต้อง ช่วย 
เท่า ที่ ช่วย ได้ ทำให้ ดี ที่สุด เท่า ที่ จะ ทำได้ ใน เรื่อง ของ ทาง กาย 

ส่วน ใน เรื่อง ของ จิตใจ คน ที่ เห็น เหตุการณ์ ต่าง ๆ  เป็น เหตุผล ย่อม จะ ไม่ ทุกข์ ด้วย 
มาก สิ่ง ที่ พี่ เขา เห็น เป็น เหตุ เป็น ผล คือ เป็น กรรม ของ พี่ สาว ที่ ต้อง ใช้กรรม จริง ๆ  ไม่ ได้ 
บังเอิญ เข้า โรง พยาบาล เลย ทำให้ ไม่ ทุกข์ มาก 

จะ ต่าง กับ คน อื่น ๆ  ที่ ไม่ เชื่อ เรื่อง บุญ บาป ไม่ เชื่อ เรื่อง กฎแห่งกรรม หรือ อาจ จะ 
ไม่ ได้ เขา้ใจ เรือ่ง บญุ เรือ่ง กรรม มาก หรอื เขา้ใจ เรือ่ง บญุ เรือ่ง กรรม ทาง ความ คดิ วา่ เขา้ใจ 
อย่าง เดียว แต่ จิตใจ ภายใน ไม่ ได้ ยอม รับ จริง ๆ  เลย ทำให้ พวก เขา เกิด ความ ทุกข์ มาก 
เป็น ธรรมดา

สำหรับ คน ที่ ไม่ ยอม รับ เรื่อง กฎแห่งกรรม จาก ภายใน จริง ๆ  จิตใจ จะ ยัง ว้าวุ่น 
ทุรนทุราย กระสับกระส่าย จิตใจ ของ พวก เขา จะ มัว แต่ คิด ว่า ทำไม ถึง โชค ร้าย มา เจอ 
แบบ นี ้นะ ทำไม ถงึ เปน็ แบบ นี ้ ไม ่นา่ เปน็ แบบ นี ้เลย ไม ่อยาก ให ้เจอ แบบ นี ้จะ หาย สนทิ 
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นี่ คง เป็น วิบาก ที่ ฉัน ได้ รับ  
ฉัน เรียน รู้ ที่ จะ ให้อภัย เพราะ ไม่ ว่า อย่างไร  
“พ่อ” ก็ คือ ผู้ ให้ กำเนิด ฉัน ให้ ฉัน มี ร่างกาย ครบ ๓๒  
หาก ปราศจาก “พ่อ” แล้ว ฉัน คง จะ ไม่ ได้ มี โอกาส มา ปฏิบัติธรรม อย่าง แน่นอน 
ฉันค่อยๆ ปลด โซ่ แห่ง ความ เกลียด ชังที่ คอย รัดรึง จิตใจ ของ ฉัน มา ตลอด ออก อย่าง ช้าๆ 
ด้วย การ ปฏิบัติธรรม อย่าง สม่ำเสมอ

เมื่อ เข้า สู่ วัยรุ่น ฉัน เห็น เพื่อนๆของ ฉัน เศร้า เสียใจ เมื่อ ต้อง เลิก รา จาก คน รัก 
ทำให้ ฉัน ย้อน นึกถึง แม่ ของ ฉัน ว่า แม่ ผ่าน ช่วง เวลา นั้น มา ได้ อย่างไร  
แต่ ฉัน ไม่ เคย เอ่ย ปาก ถาม แม่ เลย 
เพราะ ฉัน กลัว ว่า ถ้า ฉัน ถาม ออก ไป อาจ จะ ทำให้ แม่ เจ็บปวด

จน วัน หนึ่ง ตอน ฉัน อายุ ได้ ๒๐ ปี  
ซึ่ง ฉัน มี ปัญหา กับ เพื่อน ที่ สนิท กัน เนื่องด้วย ผู้ชาย คน หนึ่ง 
เหตุการณ์ นี้ ทำให้ ฉัน เสียใจ และ ผิดหวัง มาก 
ฉัน ตัดสินใจ คุย กับ แม่ ด้วย น้ำตา นองหน้า  
เล่า เรื่อง ทุก อย่าง ที่ เกิด ขึ้น ให้ แม่ ฟัง 
เมื่อ ฟัง จบ แม่ พูด ออก มา ประโยค เดียว ว่า  
“ฝ้าย รู้มั้ย ว่าเมียน้อย ของ พ่อ คือ ใคร” 
แม่ หยุด รอ คำ ตอบ จาก ฉัน แต่ ฉัน ส่าย หน้า และ ตอบ ไป ว่า ไม่ รู้ หรอก 
แม่ จึง ตอบ ว่า “เค้า คือเพื่อนเจ้าสาวของ แม่ เอง” 
เมื่อ ฉัน ได้ยิน คำ ตอบ ฉัน รู้สึก ทันที ว่า ปัญหา ที่ เกิด กับ ฉัน  
ช่าง เล็ก และ หา สาระ แก่นสาร ไม่ ได้ 
ฉัน หยุด ร้องไห้ และ เริ่ม นั่ง ฟัง เรื่องราว ต่างๆ ที่ ฉัน ไม่ เคย รู้ เลย จาก ปาก แม่ อย่าง เงียบๆ 
ฉัน ถาม แม่ ว่า “ทำไม แม่ จึง แต่งงาน กับ พ่อ ล่ะ” และ 
“ถ้า หาก แม่ รู้ ว่า พ่อ จะ นอกใจ แม่ จะ เลือก ไม่ แต่งงาน กับ พ่อมั้ย” 
แม่ บอก ว่า “จริงๆ แล้ว แม่ มีค นที่รัก แม่ มาก ก่อน ที่ แม่ จะ ตัดสินใจ แต่งงาน กับ พ่อ 
เค้า เป็น เพื่อน ที่ เรียน หนังสือ มา ด้วย กัน  
แต่ คุณ ยาย และ ญาติ ผู้ใหญ่ เห็น ว่า พ่อ ดู เป็น ผู้ใหญ่ กว่า  
มีหน้า ที่ การ งาน มั่นคง น่า จะ ดูแล แม่ ได้ ดี กว่า แม่ จึง เลือก แต่ง กับ พ่อ  
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“แล้ว คุณ พ่อ ของ หนู ล่ะ คะ ” 
ฉัน จำ ไม่ ได้ แน่ชัด นัก ว่า ฉัน ตอบ ไป ว่า ยังไง ระหว่าง “ไม่ รู้” หรือ ว่า “ไม่ มี”

ชีวิต ที่ อยู่ โรงเรียนประจำ นั้น  
ยิ่ง ทำให้ ฉัน เห็น ถึง ความ แตก ต่าง ระหว่าง ฉัน กับ เพื่อนๆคน อื่น ได้ ชัด  
จริงอยู่ ที่ เพื่อน บาง คน คุณ พ่อ เสีย ชีวิต ไป แล้ว 
แต่ ฉัน เชื่อ ว่า ถึง มัน เป็นความ สูญ เสีย เหมือน กัน แต่ ความ รู้สึก นั้น ต่าง กัน 
เพราะ แบบ ที่ คุณ พ่อ เสีย ชีวิต ไป นั้น ฉัน เชื่อ แน่ ว่า คุณ พ่อ ของ เค้า ไม่ ได้ อยาก จาก ไป 
แต่ จำ ต้อง ไป ซึ่ง ไม่ เหมือนกับ กรณี ที่ พ่อ แม่ หย่า ร้าง กัน

สภาพ จิตใจ ของ ฉัน ตอน เด็ก นั้น ฉัน ไม่ เชื่อใจ ใคร เลย  
เวลา มี เพื่อน ก็ จะ ระแวง ตลอด ว่า เค้า จะ หักหลัง เรา รึเป ล่า  
เพราะ ฉัน คิด อยู่ เสมอ ว่า ขนาด พ่อ เรา ยัง หักหลัง เรา ได้ เลย 
แล้ว เพื่อน ที่ เป็น คน อื่น เค้า จะ มาส นใจ อะไร กับ ความ รู้สึก ของ เรา

เรา สอง แม่ ลูก ไม่ เคย คุย ถึง พ่อ เลย  
ความ ทรง จำ ของ ฉัน ที่ มี ต่อ พ่อ ค่อนข้าง กระท่อนกระแท่น 
แต่ ฉัน จำ ได้ แม่น อยู่ อย่าง หนึ่ง คือ คุณ ทวด ของ ฉัน  
ก่อน ท่าน เสีย ท่าน ได้ สั่งเสีย แม่ ฉัน ไว้ ว่า 
“ไม่ ว่า อะไร จะ เกิด ขึ้น อย่า กลับ ไป คืนดี กับ ผู้ชาย คน นั้น อีก เป็นอันขาด”

แม่ ฉัน แต่งงาน ใหม่ ตอน ฉัน อายุ ๑๐ ขวบ ซึ่ง แน่นอน ว่า ฉัน ย่อม ต่อต้าน 
เพราะ ฉัน กลัว ว่า ใคร จะ มา แย่ง ความ รัก ของ แม่ ไป จาก ฉัน 
แม่ ได้ คุย กับ ฉัน และ บอก ว่า “ไม่ ต้อง กลัว นะ  
ไม่ ว่า อะไร จะ เกิด ขึ้น แม่ ก็ จะ เลือก ลูก ก่อน คน อื่น ” 
เพราะ เรา สอง คน ลำบาก มา ด้วย กัน ถ้า พ่อ ใหม่ ไม่ ดี กับ เรา แม่ ก็ จะ หย่า” 
แต่ เรา สอง คน โชค ดี ที่ พ่อ คน ใหม่ ของ ฉัน รัก ฉัน เหมือน ลูก สาว แท้ๆ

ความ คิด ของ ฉัน เริ่ม เปลี่ยน เมื่อ ฉัน อายุ ๑๙ ปี 
ซึ่ง เป็นครั้ง แรก ที่ ฉัน ได้ รู้จัก กับ วิปัสสนา กรรมฐาน  
ฉัน ค่อยๆ เรียน รู้ ว่า ทุก อย่าง ที่ เกิด ขึ้น ใน ชีวิต ไม่ ใช่ เรื่อง บังเอิญ  
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หรือ เปล่า นะ ถ้า ไม่ หาย จะ ทำ ยังไงดี อนาคต จะ เป็น ยัง ไงไม่รู้เลย คำ ถาม ของ เรื่องราว 
ต่าง ๆ  ผุด ขึ้น ใน หัว มากมาย ล้วน เป็น สิ่ง ที่ มัน ผ่าน ไป แล้ว และ ยัง มา ไม่ ถึง ทั้งนั้น 

การ ที่ จิตใจ มัว คิด แต่ว่า ไม่ น่า เป็น แบบ นั้น ไม่ น่า เป็น แบบ นี้ คิดถึง แต่ สิ่ง ที่ ผ่าน ไป 
แล้ว แก้ไข ไม่ ได้ คิดถึง อนาคต ทั้งที่ มา ไม่ ถึง แสดง ว่า ขาด สติ ปล่อย จิต ปล่อยใจ มาก ไป 
ต้อง พยายาม สูด ลม หายใจ เข้า ออก ลึก ๆ  เพื่อ เรียก สติ กลับ มา ให้ อยู่ กับ ปัจจุบัน ก่อน

เหมือน ที่ พี่ ชาย คน นี้ จิต พี่ เขา เชื่อ เรื่อง กฎแห่งกรรม อย่าง แท้จริง ไม่ มี ข้อ เถียง 
ทำให้ ไม่ ทุกข์ กับ สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น มาก มี สติ แก้ไข ปัญหา เฉพาะหน้า ไป ตาม เหตุ ที่ ควร จะ 
ทำ คือ พาหา หมอ ที่ โรง พยาบาล ไป เยี่ยม ดูแล เรื่อง หมอ เรื่อง โรง พยาบาล รับ ทราบ 
ข่าวคราว จาก หมอ พอ หมอ ให้ เยี่ยม ได้ พี่ เขา ก็ ไป กระซิบ ข้าง หู พี่ สาว ว่า พุทโธไว้ใน ใจ 
นะ พี่ พุทโธไว้นะ ซึ่ง ถูก ต้อง แล้ว

เพราะ อย่าง น้อย การ พุทโธไว้ใน ใจ ถ้า ต้อง เป็น อะไร ก็ ไป ภพ ภูมิ ที่ ดี แน่นอน อย่า 
มัว แต่ ไป คิด ว่า กลัว เขา จะ ไม่ ได้ รับ อย่าง น้อย การ ตั้งใจ ดี ทำให้ สบาย ใจ ก่อน ดี กว่า ไม่ ทำ 
อะไร เลย แต่ ถา้ จติใจ ขณะ นัน้ ของ เรา นิง่ พอ จติ จะ ม ีกำลงั มาก อาจ จะ เปน็การ สง่ คลืน่ 
ทำให้ จิต ของ พี่ ระลึก ถึง พระ พุทธ รูป ก็ เป็น ไป ได้ ทั้งนั้น 

พอ เขา ทำ ถกู แลว้ เลย แนะนำ ให้ วา่ ถา้ เกดิ พี ่สาว ฟืน้ ขึน้ มา ให้ พี ่สาว ตัง้ จติ ไว้ วา่ ตอ่ ไป 
นี้ ชีวิต ที่ เหลือ อยู่ คือ กำไร จะ มี ชีวิต เพื่อ ทำบุญ สร้าง บารมี ต่อ ไป จิตใจ คิด ที่ จะ ทำความ 
ดี เป็น ที่ ตั้ง จะ ทำให้ มี กำลังใจ ร่างกาย จะ ค่อย พัฒนา ดี ขึ้น ตาม มา 

เห็น ไหม คะ ประโยชน์ ของ การ อ่าน หนังสือ ธรรมะ เป็น ประจำ เป็น แรง บันดาล ใจ 
ให้ ทำบุญ อย่าง ต่อ เนื่อง และ ได้ รับ รู้ ซึม ซับ เรื่อง กฎแห่งกรรม บาป บุญ คุณ โทษ ความ 
บังเอิญ ไม่ มี บน โลก จิตใจ เลย เชื่อ มั่น เรื่อง กฎแห่งกรรม อย่าง จริงจัง ทำให้ เวลา ต้อง 
เผชิญ ปัญหา ต่าง ๆ  ทำให้ มี สติ แก้ไข ปัญหา ได้โดย ไม่ ทุกข์ มาก เกินไป 

คน ที่ บอก ว่า เชื่อ เรื่อง กฎแห่งกรรม เชื่อ เรื่อง กฎแห่งกรรม อย่า เพิ่ง เชื่อ สนิท ใจ นะ 
คะ บางที กเิลส มนั ก ็หลอก เรา คะ่ ตอ้ง รอ เจอ ขอ้สอบ กรรม ของ จริง กอ่น คอ่ย บอก บาง 
คน บอก ตลอด คะ่ วา่ เชือ่ เรือ่ง กรรม แต ่พอ เจอ เรือ่งราว ของ จรงิ ไม ่วา่ จาก คน ใกล ้ตวั หรอื 
ของ ตัว เอง รับ ไม่ ได้ เลย ค่ะ จาก ยืน ตรง ๆ  อยู่ ขาพับ ไป เลย 
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การ เชือ่ เรือ่ง กฎแหง่กรรม ไม่ สามารถ วดั กนั ที ่ลมปาก ตอ้ง ผา่น การ สมัผสั จาก จติใจ 
ภายใน ถึง จะ เข้าใจ อย่าง ลึกซึ้ง ค่ะ เหมือน คำ พูด ที่ ว่า “เชื่อ สนิท ใจ ” 

อย่า ไว้ใจ กิเลส ของ เรา เอง จน ทำให้ ประมาท ใน ชีวิต นะ คะ ชีวิต มนุษย์ สั้น นัก 
เหมือนกับ ฟอง สบู่ แตก ง่าย มาก ค่ะ สาม วัน ก่อน พ่อ เพื่อน เพิ่ง เสีย กะทันหัน มาก ท่าน 
เดินทาง ไป สระบุรี ไป พัก ที่ โรงแรม เดิน ข้าม ถนน ไป ทาน ข้าว ทาน เสร็จ แล้ว เดิน ข้าม 
ถนน กลบั โรงแรม อกี กา้ว เดยีว จะ ถงึ ฟตุ บาท ม ีรถ เกง๋ คนั หนึง่ วิง่ มา เรว็ มาก ชน รา่งกาย 
ของ พ่อ กระเด็น กระแทก พื้น คน เห็น เหตุการณ์ นำ ส่ง โรง พยาบาล พ่อ ทน พิษ บาดแผล 
ไม่ ไหว เสีย ชีวิต ที่ โรง พยาบาล หมอบ อก ว่า กระดูก ขา สอง ข้าง หัก เละ หมด หัว ฟาด พื้น 
เลือด คั่ง ใน สมอง 

คนใน บ้าน ไม ่มี ใคร ได้ คุย กับ พ่อ เป็น ครั้ง สุดท้าย เลย พ่อ ไม่ มี โอกาส สั่ง ลา ฝากฝัง 
เรื่องราว ต่าง ๆ  กับ ใคร เลย พ่อ จาก ไป ด้วย ความ เงียบ แต่ คนใน บ้าน ต้อง เจ็บปวด แสน 
สาหัส ที่ ต้อง พลัดพราก จาก พ่อ น้อง เพื่อน รับ ไม่ ได้ ไม่ ทาน อะไร เลย ทำให้ เป็น ลม ต้อง 
พา ส่ง โรง พยาบาล ส่วน แม่ ไม่ อยาก มี ชีวิต อยู่ ต่อ ไป อีก เลย แม่ ตัดสินใจ สวด ศพ แค่ สาม 
วัน เพราะ สภาพ จิตใจ รับ ไม่ ได้ 

ฉนั ไป งาน ศพ ดว้ย ความ สลด ใจ ทำให ้ได ้ขอ้คดิ เพิม่ กลบั มา บา้น ขยนั ภาวนา ตอ่ ขอ 
ตาย ก่อน ตาย ดี กว่า กลัว การ เกิด ใหม่ แล้ว ลืม อดีต ค่ะ

สารบัญ 
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ธรรมะจากคนสู้กิเลส

ลูก กำ(กรรม)พร้า
โดย ปภาส ร

ฉัน ถือ เป็น เด็ก คน หนึ่ง ที่ตั้งแต่ จำ ความ ได้ ก็ ไม่ รู้จัก “พ่อ” ของ ตน เอง เลย  
เนื่องจาก แม่ ของ ฉัน ตัดสินใจ หย่า ขาด จาก พ่อ ตั้งแต่ ฉัน อายุ ยัง ไม่ ครบ ขวบ ดี 
ด้วย สาเหตุ ที่ ว่า พ่อ มี เมีย คน ใหม่ แล้ว ก็ มี ลูก ซึ่ง ยัง อยู่ ใน ท้อง ติด มา ด้วย อีก หนึ่ง ชีวิต  
ซึ่ง พ่อ ยื่น ข้อ เสนอ ให้ อยู่ ร่วม กัน สาม คน  
แต่ แม่ ของ ฉัน ไม่ เห็น ด้วย และ ตัดสินใจ เดิน จาก มา เอง  
ฉัน ไม่ รู้ เลย ว่า พ่อ ได้ เสนอ เงิน ค่า เลี้ยงดู ให้ ฉัน ทุก เดือน หรือ ไม่ 
รู้ แต่ว่า แม่เลี้ยง ฉัน มา คน เดียว โดย ปราศจาก การ ช่วยเหลือ จาก พ่อ 
แม่ ให้ เหตุผล ว่า “ถ้า จะ ตัด บัว อย่า ตัด ให้ เหลือ ใย”

เรา อยู่ กัน สอง คน แม่ ลูก มา ๑๐ ปี  
แม่ ส่ง ฉัน เข้า เรียน โรงเรียนประจำ ตั้งแต่ ฉัน อายุ ๖ ขวบ 
เพราะ ไม่ สามารถ ที่ จะ มา รับ ส่ง ได้ ทุก วัน เนื่องจาก สภาพ จราจร ใน กรุงเทพฯ แย่ มาก 
และ แม่ ต้อง ทำ งาน เลิก ดึกดื่น เพราะ ค่า เทอม ของ โรงเรียน ก็ ค่อนข้าง สูง  
แม่ บอก เสมอ ว่า “ลูก ของ แม่ ต้อง ไม่ ด้อย ไป กว่า ใคร”  
แม่ สอน ฉัน เสมอ ว่า “ไม่ ต้อง คิด เรื่อง อื่น ใคร จะ พูด อะไร ก็ ปล่อย ให้ เค้า พูด ไป ให้ 
ลูกตั้ง ใจ เรียน อย่าง เดียว ก็ พอ แล้ว”

ตอน อยู่ ที่ โรงเรียน “วัน พ่อ” ของ ทุก ปี เป็น วัน ที่ แย่ มาก ใน ความ รู้สึก ของ ฉัน 
เนื่องจาก ทาง โรงเรียน จะ ให้ นักเรียน วาด รูป เขียนการ์ด ส่ง ให้ พ่อ ของ ตัว เอง 
ฉัน จำ ไม่ ได้ แน่ชัด แต่ ที่ แน่ๆคือ ฉัน ได้ บอก คุณ ครู ว่า ฉัน จะ ไม่ ทำการ์ด 
ด้วย เหตุผล ที่ ว่า “ฉัน เกลียด พ่อ”

ฉัน คิด เสมอ ว่า คน ที่ เป็น “พ่อ” ควร จะ เป็น คน ที่รัก ฉัน ที่สุด คอย ดูแล ฉัน 
บ่อย ครั้ง ที่ ฉัน ร้องไห้ เงียบๆคน เดียว ตอน นอน เวลา ที่ ฉัน คิดถึง พ่อ 
และ รู้สึก เจ็บปวด ทุก ครั้ง เวลา ที่ ผู้ ปกครอง ของ เพื่อน หรือ คุณ ครู ถาม ว่า 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ใน ทุก วัน ที่ เรา มี ชีวิต อยู่ เรา รู้อยู่ แล้ว เรา มี ทุกข์ มาก แค่ ไหน บ่อย แค่ ไหน  
แล้ว ถ้า เรา เอาชนะ ทุกข์ ได้ เสมอ ด้วย สติ ที่ มี  
เรา จะ ต้องการ ความ สุข ที่ เกิด จาก การ ได้ ใน สิ่ง ที่ เรา ต้องการ หรือ เปล่า 
หรือ เรา จะ ต้องการ ความ สุข อัน เกิด จาก การ แค่ เอาชนะ ความ ทุกข์ ที่ มี อยู่ ก็ เพียงพอ แล้ว

แรง บันดาล ใจ จาก งาน เปิด ตัวหนังสือ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ๒  
หนังสือ ที่ จะ บอก ว่า เรา จะ มี สติ เหนือ ทุกข์ ได้ อย่างไร

สารบัญ 
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กวีธรรม

ทางสายเอก
โดย ตรงประเด็น

๏ ทางเอกก่อธรรมล้ำโลก วิโมกข์เปลื้องปลงสงสาร 
ชุ่มชื่นฉ่ำทรวงดวงมาน เบิกบานผ่องใสใจเย็น

สติปัฏฐานดาลให้ ยังใจพ้นทุกข์ยุคเข็ญ 
ระลึกฝึกใจให้เป็น จะเห็นทางใหญ่ใช้เดิน

ทางนี้ประเสริฐเลิศหล้า เมธาจำนรรจ์สรรเสริญ 
ศาสดาพานำดำเนิน จำเริญล่วงทุกข์สุขใจ

กาย-เวทนา-จิต-ธรรมพินิจ ยังจิตหมดจดสดใส 
บรรเจิดแจ้งชัดรัตน์ตรัย หลักชัยชี้พระนฤพาน

�
ฉันเปลี่ยนไป
โดย ภริมา

๏ แต่ก่อนนั้นฉันมากมายด้วยความโกรธ  แรงพิโรธรุนแรงนักเกินกักไหว 
ทำร้ายคนสนิทด้วยคำเฉือนใจ  เคยประชดออกไปเพราะโกรธา

เมื่อหายโกรธมาขอโทษในภายหลัง  ความผิดพลั้งแม้อภัยไร้กังขา 
แต่เขาย่อมเจ็บปวดรวดร้าวอุรา  ฉันระอากับตนนักหนักหัวใจ

ต่อเมื่อได้ตามรู้ดูโทสะ  เกิดบ่อยนะแต่พอทันมันดับได้ 
พบว่าดีเกินคำสรรฉันเปลี่ยนไป  แรงโกรธไม่ปะทุถั่งดั่งเคยมา

พอได้รู้เท่าทันใจของตน  ปรากฏผลเห็นได้ดีนักหนา 
แสนซาบซึ้งในพุทธคุณอุ่นอุรา  ทำชีวาฉันเปลี่ยนไปได้แล้วเอย

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ

ดอกทำทาน (เอื้องดอกไม้เงิน)

๏ ทำเอ๋ยทำทาน จักเบิกบานด้วยบุญหนุนส่งให้ 
จิตกรุณาจึงสละละมอบไป เพื่อผู้อื่นนั้นได้ประโยชน์ดี

เป็นบุญในขั้นต้นกุศลสร้าง สืบแนวทางต่อไปเสริมส่งศรี 
ด้วยศีลและภาวนาเกื้อชีวี สร้างบุญทวีตราบสิ้นชาติขาดภพเอย

�
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ไม่ ว่า เรา กำลัง วิ่ง หาความ รัก การ งาน อำนาจ เงิน  
ใน ท้าย ที่สุด เรา จะ พบ แต่ ความ ขาดแคลน  
ความ ขาดแคลน ที่ เกิด ขึ้น จาก ไม่ รู้จัก พอ ของ ใจ 

มนุษย์ เรา ก็ เลย ขาดแคลน ความ สุข กัน ตลอด เวลา

ทว่า ความ สุข ไม่ ได้ มี แค่ แง่ เดียว  
ความ สุข ไม่ ได้ เกิด จาก การ ได้ มา เพียง ฝ่าย เดียว 

ถ้า มอง กลับ ไป ที่ เหตุ ก็ จะ พบ ว่า เรา ต้องการ ความ สุข เพราะ เรา มี ทุกข์  
ดังนั้น การ มีค วาม สุข ก็ แก้ ได้ ง่าย ด้วย การ แค่ เอาชนะ ทุกข์  
ไม่ ใช่ การ ดิ้นรน หาความ สุข อื่น มาท ดแทน ความ ทุกข์ ที่ มี 

เรา ไม่ ได้ ต้องการ พลังงาน เงิน ทอง ความ สามารถ อะไร เลย 
เพื่อ จะ ได้ มา ใน สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด สิ่ง ที่ เรา ต้องการ มี แค่ สติ 

สติ ที่ เกิด ขึ้น จาก การ รู้ตัว ว่า เรา กำลัง ยึดถือ อยู่ 

ใน วัน ที่ เคย หลง ไป กับ การ พยายาม เอาชนะ การ ทำ งาน 
การ พยายาม ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ ทำ งาน เอาชนะ เพื่อน ร่วม งาน 
การ ได้ มา ซึ่ง ผล อัน นั้น มัน ไม่ รู้สึก อะไร เลย  
รู้สึก แค่ ว่า ได้ เกา ใน สิ่ง ที่ เรา กำลัง คัน อยู่ แค่ นั้น 

แต่ พอ เรา มา รู้ตัว ว่า การ ที่ เรา มี ชีวิต อยู่ 
ไม่ ใช่ เพื่อ ได้ ขึ้น เงินเดือน ได้ เลื่อน ตำแหน่ง 
แต่ เป็น ไป เพื่อให้ มี สติ เหนือ ทุกข์ ที่ มี 
ความ รู้สึก ตรง นั้น ลึกซึ้ง กว่า มากมาย 
ซึ่ง ทำให้ การ มี ชีวิต อยู่ มีค วาม หมาย ขึ้น มา อีก ล้าน เท่า 
แต่ ไม่ สามารถ อธิบาย ได้ ว่า เปรียบ ได้ กับ อะไร  
หา คำ พูด มา แสดงออก ไม่ ได้ เลย 
เพราะ ไม่ มี อะไร จะ เปรียบเทียบ ได้ อีก แล้ว 
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สัพเพเหระธรรม

ขาดแคลน ความ สุข หรือ ความ สุข ที่ ขาดแคลน?
โดย มนสิการ

ใน ทาง เศรษฐศาสตร์ มี ทฤษฎี เบื้องต้น ที่ ทุก คน รู้จัก  
นั่น คือ การ จัดการ ทรัพยากร ที่ มี อยู่ อย่าง จำกัด 
เพื่อ สนอง ความ ต้องการ ของ มนุษย์ ที่ มี อยู่ อย่าง ไม่ จำกัด 

และ ถ้าหากว่า เรา ไม่ สามารถ ตอบ สนอง ความ ต้องการ ได้  
นัก เศรษฐศาสตร์ จะ เรียก สถานการณ์ นี้ ว่า Scarcity  
ซึ่ง แปล ว่าความ ขาดแคลน... 

ทฤษฎี เหล่า นี้ ไม่ ได้ เฉพาะ เจาะจง กับ เรื่อง ทาง เศรษฐกิจ  
แต่ สามารถ ใช้ กับ เรื่อง อื่นๆ ได้ ด้วย เพราะ นี่ คือ ความ จริง 

ความ จริง ที่ ว่า มนุษย์ เรา ทุก คน พยายาม แสวง หาความ สุข 
จาก การ ตอบ สนอง ใน สิ่ง ที่ ใจ เรา ต้องการ  
ไม่ ว่า จะ มีแฟน แต่งงาน ได้ เลื่อน ตำแหน่ง  
ได้ ขึ้น เงินเดือน ได้ บ้าน ได้ รถ 

ซึ่ง เป็นการ รับ รู้ความ สุข แบบ แสวง หา

เรา จะ มีค วาม สุข ได้ ก็ ต่อ เมื่อ เรา ต้องหา สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง มา ตอบ สนอง เรา  
ใน ขณะ ที่ คน ทั้ง โลก ต่าง ก็ มีค วาม ต้องการ เหมือน เรา  
นั่น แปล ว่า เรา ต้อง แย่ง ชิง สิ่ง ที่ มี อยู่ อย่าง จำกัด นั้น กับ คน ทั้ง โลก  
ผล สุดท้าย คือ เรา กำลัง วิ่ง หาความ ขาดแคลน นั่นเอง  
เพราะ ไม่ มี ทาง ที่ ทรัพยากร ใน โลก นี้ 
จะ ตอบ สนอง ความ ต้องการ ของ มนุษย์ ได้ หมด 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ดอกโคลงเคลง

๏ โคลงเอ๋ยโคลงเคลง เปรียบชีวิตเราเองที่เวียนว่าย 
ในสังสารวัฏมามากมาย บางคราวร้ายบางคราวดีมิแน่นอน

หาทางออกเพื่อพ้นวนวัฏเถิด ให้พ้นเกิดพ้นตายพ้นทุกข์ร้อน 
วิมุตติสุขเลิศค่าสถาพร เวลาจรล่วงทุกคราอย่าช้าเอย

�
ภาพดอกทำทาน จาก 
www.trekkingthai.com/board/show.php?Category=trekking&forum=34&No=5
3896&picfolder=trekking&

ภาพดอกโคลงเคลง จาก 
www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.
php?user=maipradab3&topic=2446

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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คำคมชวนคิด

“ตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นไรเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้  
เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยาก”

คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก

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

�
รู้อะไรก็ได้ อย่าให้เกินกายกับใจนี้เป็นพอ

พี่ดังตฤณสอนน้อง 
แบ่งปันโดย pompom

�
ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วกลัวไม่สนุก 
เกรงว่าชีวิตจะขาดสีสันบันเทิงแบบโลกๆ 
ก็ขอให้คิดว่าผู้เป็นโสดาบันบุคคล 
บรรลุมรรคผลทิ้งความหลงยึดกายใจเป็นตัวตนได้แล้ว 
ยังคงมีราคะกับสิ่งที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนได้ 
สนุกไปกับสิ่งที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนได้ 
ความต่างไปก็คือจะเสพสุขแบบมีสติ 
ไม่กลับมาหลงนึกอีกเลยว่ากามสุขดีที่สุด 
เหมือนคนไปพบทะเลมา 
ย่อมไม่พูดว่าสระน้ำใกล้บ้านตน 
มีความกว้างใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว

พี่ดังตฤณสอนน้อง 
แบ่งปันโดย ดบัสวนี

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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Courage doesn’t always roar. Sometimes courage  
is the quiet voice at the end of the day saying,  

“I will try again tomorrow.”

ความกล้าหาญไม่จำเป็นต้องเปล่งเสียงกึกก้อง  
บางครั้งมันคือเสียงอันแผ่วเบาที่กล่าวยามสิ้นสุดของวัน  
ว่า “พรุ่งนี้ฉันจะพยายามอีกครั้ง”

โดย Mary Anne Radmacher
สรรหามาฝากโดย babytk

�
It does not matter how slowly you go  
so long as you do not stop.

เดินช้าก็ไม่เป็นไร อย่าหยุดเดินก็แล้วกัน

โดย ขงจื๊อ
สรรหามาฝากโดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

สารบัญ 


