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มาร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลัง ที่ช่วยสร้างภาพใหม่ให้กับพระพุทธศาสนา 
ด้วยการร่วมส่งบทความ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่ม หรือที่
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ธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม

http://dungtrin.com/dharmaathand/

หน้า ๑๐ หน้า ๒๓ หน้า ๒๗
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รักแท้มีจริง
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กับวิธีสร้างเสน่ห์สำหรับแต่ละเพศ
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จากใจบ.ก.ใกล้ตัว

สวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณผู้อ่าน ที่ส่งคำตอบเข้ามาร่วมสนุก 
และแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก กับคำถามในฉบับที่แล้วกันด้วยนะคะ 
ส่วนใครเป็นผู้โชคดีกันบ้าง รายชื่อเฉลยอยู่ด้านล่างนี้แล้วค่ะ : )

คำถามฉบับที่แล้ว ได้ชวนคุณผู้อ่านนึกทบทวนและแบ่งปันประสบการณ์กันเข้ามาว่า 
“ธรรมะ ได้ช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นหรือไม่ อย่างไร?” 
http://dharmaathand.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3271

ได้เข้าไปกวาดตาอ่านคำตอบของแต่ละท่านแล้ว ก็พลอยรู้สึกอิ่มใจไปด้วยค่ะ : ) 
คำตอบส่วนใหญ่บ่งบอกถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากภายใน และจิตใจที่ทุกข์น้อยลง 
นั่งไล่อ่านไปทีละหน้าแล้ว ก็สัมผัสได้จากหลาย ๆ  คำตอบค่ะว่า  
นั่นเป็นความรู้สึกศรัทธาและนอบน้อมต่อธรรมะที่เกิดจากใจจริง ๆ  
ไม่ได้เป็นเพียงตัวหนังสือที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเกินจริงเพียงเพื่อเอารางวัล

ขึ้นชื่อว่า “ความสุข...” ใคร ๆ  ก็อยากได้นะคะ 
แต่เอาเข้าจริง ก็กลับไม่ค่อยจะมีใครอยากลุกขึ้นมา ออกแรงเดิน 
เพื่อไปให้ถึง “ความสุขที่แท้จริง” อย่างจริงจังกันสักเท่าใดนัก

มีด้วยหรือ ความสุขที่แท้จริง สุขชนิดที่สุขแล้วไม่มอดดับกลับแห้งเหี่ยวลงไปอีกเลย? 
ถ้าเทียบกับคนทั้งโลก ก็คงมีคนเพียงหยิบมือ ที่จะรู้ว่ามีคำสอนเพื่อสิ่งนี้อยู่ในโลกด้วย

บางคนไม่รู้ และไม่สนใจ... บางคนเคยรู้ เคยได้ยินผ่าน ๆ  แต่ไม่ได้สนใจ... 
บางคนรู้และสนใจ แต่ยังไม่รู้วิธี... บางคนรู้แล้วถึงวิธี แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ... 
บางคนรู้และเริ่มลงมือปฏิบัติ แต่ไม่เคยทำได้ต่อเนื่อง... 
มีคนเพียงน้อยเท่าน้อย ที่ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
จนได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจ ว่า “ความสุขที่แท้” นั้นมีอยู่จริง และไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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และขึ้นชื่อว่า “ความทุกข์...” ก็แน่นอนว่า ไม่มีใครอยากได้ ไม่มีใครอยากเจอ 
แต่เอาเข้าจริง ก็กลับไม่ค่อยจะมีใครอยากลุกขึ้นมา สลัดแรงดึงดูด 
ที่ตรึงเราให้จมอยู่กับ “วงจรความทุกข์ไม่รู้จบ” กันอย่างจริงจังสักเท่าใดนัก

หลายคนเริ่มเห็นแสงรำไร และเริ่มจะเข้าใจธรรมะ ก็ตอนมีความทุกข์หนัก ๆ  นี่เอง 
แต่คราบน้ำตายังไม่ทันจางหาย ความสุขอันใหม่ก็ล่อลวงให้เผลอเพลินไปอีกอย่างแยบยล 
ชนิดที่ไม่รู้ว่า จะต้องรอให้ตัวเองทุกข์จนที่สุดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกสักกี่ครั้ง 
จึงจะเข็ดขยาดจริงจัง และใช้ทุกข์นั้นเป็นแรงผลักดัน เพื่อจะเป็นอิสระเหนือมันสักที

บางคนเกิดมาไม่เคยรู้เลยว่า สิ่งนี้ไม่ดี เหตุเหล่านี้ทำให้ทุกข์ จึงทำไปตามแรงกระตุ้น... 
บางคนเคยรู้ เคยได้ยินมาว่าทำแล้วไม่ดี แต่ก็เลือกที่จะทำ เพราะไม่ได้คิดจะสนใจผล... 
บางคนรู้แล้วว่าทำแล้วไม่ดีแน่ แต่ก็ยังอดไม่ได้ เพราะทนกิเลสที่ล่อใจอยู่ตรงหน้าไม่ไหว...

หลายครั้ง คนเรามักชอบมองใกล้  
มองเห็น และอยากเอา แต่ความสุขฉาบฉวยเฉพาะหน้า 
ยอมให้หมอกควันบดบังทัศนวิสัยที่เคยเห็นอะไรดี ๆ  ไกลตาไปชั่วขณะ

เหมือนทั้งที่รู้กันอยู่นี่แหละว่า ไข่แดง แป้ง ชีส น้ำอัดลม ขนมปัง ของหวาน น้ำตาลท่วม 
ทานมาก ๆ  แล้วน้ำตาลอาจสูง ไขมันอาจจุกเส้นเลือดตายได้ แต่ก็อาหารเหล่านี้แหละที่ขายดี 
ถ้ามีข้าวกล้อง ขนมแท่งธัญพืช กับน้ำผักปั่นสีเขียวข้น มาวางให้เลือกตักข้าง ๆ  กัน 
หลายคนก็คงเลือกอาหารเซ็ทอ้วนข้างบน มาทานสนองความต้องการกันก่อนแน่นอน 
“ไม่เป็นไรหรอก นาน ๆ  ที...” (ซ้ำ ๑๐ ครั้ง) : ) พออิ่มแล้วค่อย “ไม่น่าเลยเรา...”

เหมือนที่ทุกคนรู้ว่า การออกกำลังกาย เป็นยาวิเศษที่จะช่วยยืดอายุไขออกไปอีกหลายปี 
ช่วยให้มีจิตใจที่แจ่มใส และพลานามัยที่สมบูรณ์ ตามสโลแกนรณรงค์เพื่อสุขภาพ 
แต่จะมีสักกี่คน ที่ปฏิวัติตัวเอง ลุกขึ้นมาออกกำลังกายแบบนั้นได้จนเป็นนิสัย 
ทุกฟิตเนสจึงมักมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่เอาเงินไปทิ้งให้เขาใช้เล่น 
โดยแทบไม่ไปเยี่ยมเยือนเลย

“ความสุขที่แท้จริง” ก็เป็นเป้าหมายที่ต้องออกแรงเดินอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยความตั้งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และอดทน ข้ามระยะเวลาอันยาวนาน 

ร้อยกรองของไทย
(โคลงฉันท์กาพย์กลอนร่าย) 
http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/index.html

๒.๔ ความ ยาว ของ บทความ และ การ จัด ย่อหน้า
ปกติ แล้ว เรา ไม่ จำกัดความ ยาว ของ ชิ้น งาน ใน ทุก คอ 
ลัมน์ค่ะ แต่ ก็ อยาก ให้ ผู้ เขียน ใช้ ดุลยพินิจ ดู ด้วย ค่ะ ว่า 
ความ ยาว ประมาณ ใด น่า จะ เหมาะสม โดย ลอง ดู จาก 
บทความ ที ่ลง ใน เลม่ และ ลอง เทยีบเคยีง ความ รูส้กึ ใน 
ฐานะ ผู้ อ่าน ดู นะ คะ

สำหรับ เรื่องสั้น หรือ นวนิยาย ที่ อาจ มีค วาม ยาว มาก 
กวา่ บทความ อืน่  ๆ  และ ม ีการ เปลีย่น ฉาก อยู ่บา้ง อยา่ 
ลืม เบรก สายตา ผู้ อ่าน โดย การ ขึ้น ย่อหน้า ใหม่ เมื่อ ถึง 
จุด หนึ่ง  ๆ  ของ เรื่อง ที่ เหมาะสม ด้วย นะ คะ เพราะ 
การ เขียน เป็น พรืด เห็น แต่ ตัวหนังสือ ติด  ๆ  กันลง มา 
ยาว ๆ  จะ ลด ทอน ความ น่า อ่าน ของ บทความ ไป อย่าง 
น่า เสียดาย ค่ะ

หาก บทความ ใด อา่น ยาก  ๆ  หรอื ม ีจดุ บกพรอ่ง ที ่ตอ้ง 
แก้ไข เยอะ มาก  ๆ  ทาง ทีม งาน อาจ จะ ต้อง ขอ อนุญาต 
เก็บ ไว้ เป็นอัน ดับ หลัง  ๆ  ก่อน นะ คะ

�
๓. ส่ง บทความ ได้ที่  ไหน อย่างไร

๓.๑ กระดาน ส่ง บทความ
เมือ่ เขยีน อา่น ทาน และ ตรวจ ทาน บทความ พรอ้ม สง่ 
เรยีบรอ้ย แลว้ งาน เขยีน ทกุ ชิน้ สามารถ โพ สทส์ง่ ไดท้ี ่
กระดาน “ส่ง บทความ ” ได้ เลย ค่ะ ที่: 
http://dungtrin.com/forum/viewforum.php?f=2

โดย หัวข้อ กระทู้ ขอ ให้  ใช้ ฟอร์แมท ลักษณะ นี้ นะ คะ

(ชื่อ คอลัมน์) ชื่อ เรื่อง โดย ชื่อ ผู้ แต่ง

เช่น 
(สัพเพเหระ ธรรม) เทพธิดา โรง ทาน โดย คน ไกล วัด 

(ธรรมะ ปฏิบัติ) เส้นทาง การ ปฏิบัติ 1 โดย satima 

(ของ ฝาก จาก หมอ) เครียด ได้...แต่ อย่า นาน โดย หมอ อติ

เพื่อ ช่วย ให้ ทีม งาน สามารถ จัด หมวด หมู่ ของ ชิ้น งาน 

ได้ เร็ว ขึ้น ค่ะ

๓.๒ แนบไฟล์ Word มา ด้วย ทุก ครั้ง
หาก แปะ เนื้อความ ลง ใน กระทู้ เลย ฟอร์แมท ต่าง  ๆ  
เชน่ ตวั หนา ตวั บาง ตวั เอยีง จะ หาย ไป คะ่ เพือ่ ความ 
สะดวก รบกวน ทุก ท่าน แนบไฟล์ Word ที่ พิมพ์ ไว้ มา 
ด้วย นะ คะ (ใน หน้า โพสต์ จะ มี ปุ่ม Browse ให้ เลือก 
Attach File ได้ เลย ค่ะ)

ใคร มี รูป ประกอบ ก็ Attach มา ด้วย วิธี เดียวกัน นี้ เลย 
นะ คะ

และ หาก ไฟล์มี ขนาด ใหญ่ ทำเป็น zip เสีย ก่อน ก็ จะ 
ช่วย ประหยัด พื้นที่  ได้ ไม่ น้อย ค่ะ

�
๔. ส่ง แล้ว จะ ได้ ลง หรือ ไม่
ปกติ แลว้ เวที แหง่ นี ้เปน็ เวที ที ่เปดิ กวา้ง หาก บทความ 
นัน้ ให้ เนือ้หา สาระ ที ่เปน็ ไป เพือ่ เกือ้กลู กนั ใน ทาง สวา่ง 
และ เป็น แนวทาง ที่ ตรง ตาม แนวทาง คำ สอน ของ 
พระพุทธเจ้า หรือ เป็น ประโยชน์ ต่อ ผู้ อ่าน จาก ผู้ รู้ จริง 
ใน ด้าน ที่ เชี่ยวชาญ ก็ จะ ได้ รับ การ ลง แน่นอน ค่ะ

ทั้งนี้ รวม ถึง ความ ยาก ง่าย ใน การ อ่าน พิจารณา 
บทความ การ แก้ไข จุด บกพร่อง ต่าง  ๆ  ใน งาน พิสูจน์ 
อกัษร หาก เปน็ ไป อยา่ง คลอ่งตวั ก็ จะ ชว่ย ให ้พจิารณา 
ชิ้น งาน ได้ ง่าย ขึ้น ด้วย ค่ะ

แต่ หาก บทความ ใด ยัง ไม่ ได้ รับ คัดเลือก ให้ ลง ก็ อย่า 
เพิ่ง หมด กำลังใจ นะ คะ วัน หนึ่ง คุณ อาจ รู้ อะไร ดี  ๆ  
และ เขียน อะไร ดี  ๆ  ใน มุม ที่  ใคร ยัง ไม่ เห็น เหมือน คุณ 
อีก ก็ได้ ค่ะ : )

และ ถา้ อยาก เริม่ ตน้ การ เปน็ นกั เขยีน ธรรมะ ที ่ด ีก็ ลอง 
ตดิตาม อ่าน คอลมัน ์เขียน ให ้คนเปน็ เทวดา ที่ คณุ ‘ดงั 
ตฤณ ’ มา ช่วย เขียน เป็น นัก เขียน ประจำ ให้ ทุก สัปดาห์ 
ดู นะ คะ

ขอ อนุโมทนา ใน จิต อัน มี ธรรม เป็น ทาน ของ ทุก ท่าน ค่ะ

�



เป็น ทั้ง กำลังใจ สำหรับ ผู้ ที่ กำลัง ร่วม เดินทาง อยู่ บน 
เส้น อริยมรรค เส้น เดียวกัน นี้

คอลัมน์: ของฝากจาก หมอ
เนื้อหา: นำ เสนอ ข่าวสาร ใน วงการ แพทย์ หรือ 
สาระ น่า รู้ อันเป็น ประโยชน์ เกี่ยว กับ สุขภาพ ที่ คน 
ทั่วไป สนใจ หรือ นำ ไป ใช้ได้ เพื่อ เป็น วิทยาทาน ให้ กับ 
ผู้อ่าน จาก แง่มุม ต่าง  ๆ  ที่ แพทย์ แต่ละ แขนง มีค วาม รู้ 
ความเชี่ยวชาญ ต่าง  ๆ  กัน
กติกา: 

หาก เป็น บทความ ที่ แนะนำ ให้ มี การ ทดลอง กิน • 
ยา หรือ แนะนำ ให้ ผู้ อ่าน ปฏิบัติ ตาม ด้วย ขอ 
จำกัด เฉพาะ ผู้ เขียน ที่ เป็น ผู้ เรียน หรือ ทำ งาน 
ใน สาขา วิชาชีพ ที่ เกี่ยวข้อง เท่านั้น เพื่อ ป้องกัน 
การ นำเสนอ ขอ้มลู ที ่คลาดเคลือ่น และ อาจ สง่ผล 
ต่อ ผู้ อ่าน ได้ ค่ะ
หาก นำ เสนอ ประเด็น ที่ ยัง เป็น ที่ ถกเถียง อยู่ ใน • 
วงการ แพทย์ ขอ ให้ มี การ อ้างอิง ด้วย เช่น มา 
จาก งาน วจิยั ชิน้ ไหน หรอื หาก เปน็ เพยีง ความเหน็ 
ส่วนตัว ของ หมอ ก็ กรุณา ระบุ ให้ ชัดเจน ด้วย ค่ะ

�
๒. อ่าน สัก นิด ก่อน คิด เขียน
เนื่องจาก ใน แต่ละ สัปดาห์ มี งาน เขียน ส่ง เข้า มา เป็น 
จำนวน มาก ชิ้น ขึ้น เรื่อย  ๆ  ดังนั้น เพื่อ เป็นการ ช่วย ลด 
เวลา และ ลด ภาระ ให้ กับ อาสา สมัคร ใน การ เข้า มา 
ช่วยกัน คัดเลือก และ พิสูจน์ อักษร ของ ทุก บทความ 
ตอ้ง ขอ รบกวน ผู ้สง่ บทความ เรยีบเรยีง งาน เขยีน ตาม 
แนวทาง ดังนี้ ด้วย นะ คะ

๒.๑ ตรวจ ทาน คำ ถูก ผิด ให้ เรียบร้อย
กอ่น สง่ บทความ รบกวน ผู ้เขยีน ทกุ ทา่น ชว่ย ตรวจ ทาน 
ให้ แน่ใจ ก่อน นะ คะ ว่า ไม่ มี จุด ไหน พิมพ์ ตกหล่น พิมพ์ 
เกนิ พมิพ ์ผดิ พลาด หรอื เขยีน ตวัสะกด ไม ่ถกู ตอ้ง ผา่น 
สายตา ของ ผู้ เขียน แล้ว

หาก ไม่ แน่ใจ ตัวสะกด ของ คำ ไหน สามารถ ตรวจ สอบ 
ได้ จาก ที่ นี่ เลย ค่ะ 

เว็บเครือข่ายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  

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

๒.๒ จัด รูป แบบ ตาม หลัก งาน เขียน ภาษา ไทย
เพื่อให้ ทุก บทความ มี ลักษณะ ของ การ จัด พิมพ์ ที่ 
สอดคล้อง กัน ขอ ให้  ใช้ การ จัด รูป แบบ ใน ลักษณะ ดังนี้ 
นะ คะ

เครื่องหมาย คำ ถาม (?) และ เครื่องหมาย • 
ตกใจ (!)
เขยีน ตดิตวั หนงัสอื ดา้นหนา้ และ วรรค ดา้น หลงั 
เช่น “อ้าว! เธอ ไม่ ได้ ไป กับ เขา หรอก หรือ? ฉัน 
นึก ว่า เธอ ไป ด้วย เสีย อีก ”
การ ตัด คำ เมื่อ ขึ้น บรรทัด ใหม่• 
สำหรับ คน ที่ นิยม เขียน แบบ เคาะ [Enter] เพื่อ 
ตดั ขึน้ บรรทดั ใหม ่แทน การ รวบ คำ อตัโนมตั ิของ 
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ อยาก ให้ ช่วย ดู การ ตัด 
คำ ด้วย นะ คะ ว่า ตัด ได้ อย่าง เหมาะสม คือ อ่าน 
ได้ ลื่น ไม่ สะดุด ไม่ แยก คำ หรือ ไม่ ขึ้น บรรทัด 
ใหม่ ผ่า กลาง วลี ที่ ควร อ่าน ต่อ เนื่อง กัน โดย ไม่ 
จำเป็น เช่น 

“ฉัน ไม่ อยาก ให้ เธอ ทำ แบบ นั้น ก็ เลย บอก เธอ ไป ว่า ผลก รรม 

ข้อ กา เม นั้น หนัก ไม่ ใช่ เล่น ”

“ฉัน ไม่ อยาก ให้ เธอ ทำ แบบ นั้น ก็ เลย บอก เธอ ไป ว่า 

ผลก รรม ข้อ กา เม นั้น หนัก ไม่ ใช่ เล่น ” (อ่าน ง่าย กว่า ค่ะ)

หรือ ดู หลักเกณฑ์ อื่น  ๆ  ได้ จาก ที่ นี่ เพิ่มเติม ด้วย ก็ได้ ค่ะ

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

๒.๓ ความ ถูก ต้อง ของ ฉันทลักษณ์ สำหรับ ชิ้น 
งาน ร้อยกรอง
สำหรับ ท่าน ที่ แต่ง ร้อยกรอง เข้า มา ร่วม ใน คอลัมน์ 
กวีธรรม ขอ ให้ ตรวจ ทาน ให้ แน่ใจ สัก นิด นะ คะ ว่า 
บทกลอน นั้น ถูก ต้อง ตาม ฉันทลักษณ์ แล้ว หรือ ยัง จะ 
ได้ ช่วย กัน ใส่ใจ และ เผยแพร่ แต่ ใน สิ่ง ที่ ถูก ต้อง ให้ ผู้ อื่น 
กัน ค่ะ

คุณ ผู้ อ่าน สามารถ ตรวจ สอบ หรือ หาความ รู้ เพิ่มเติม 
เกี่ยว กับ ฉันทลักษณ์ ของ กวี ไทย ได้ จาก ที่ นี่ ด้วย นะ คะ
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ผู้กล้าหาญ ผู้อดทน ผู้เสียสละ และผู้เพียรโดยชอบเท่านั้น จึงจะมีโอกาสไปได้ถึง 
แต่หลายครั้ง แม้จะตั้งศรัทธานั้นไว้ในใจ หลายคนก็ยังล้มลุกคลุกคลานกันอยู่ข้างทางนี่เอง

เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะความเจ้าเล่ห์เจ้ากลของกิเลส ที่ชอบมากระซิบข้างหูเราว่า  
“เหนื่อยแล้ว นอนก่อนเถอะ...” “พรุ่งนี้ก็ได้...” “นาน ๆ  ทีน่า...” “ขออีกนิดนึง...”  
“กำลังสนุกเลย...” “เดี๋ยวขอไปทำอันนี้แป๊บนึงก่อน...” “ไม่เห็นได้เรื่องเลย พอดีกว่า” ฯลฯ

แล้วการเอาใจเจ้าความสุขเฉพาะหน้า ที่สะสมหลาย ๆ  ครั้ง 
ก็กลายเป็นข้ออ้างให้ใจที่เหลาะแหละ ได้เหลาะแหละเป็นนิสัยไปจนทุกครั้ง

แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไร 
กับการหวังผลอันเลิศ ในขณะที่ยังเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นอุปสรรค

มนุษย์เราทุกวันนี้ อ่อนแอลงเรื่อย ๆ  และความอดทนก็ต่ำกันลงเรื่อย ๆ  นะคะ 
รู้ตัวอีกที เราก็พากันมาอยู่ในยุควัตถุนิยมแบบฟาสต์ฟู้ดเต็มรูปแบบกันหมดแล้ว  
มีแต่คนขายความสำเร็จง่าย ๆ  หันไปทางไหน สินค้าและบริการทุกอย่าง สำเร็จรูปกันหมด  
แต่ “ความสุขที่แท้จริง” ไม่ได้ผันแปร วิ่งไปทางโน้นที ทางนี้ทีตามโลก  
และไม่ได้ได้มาด้วยวิธีฉีกซอง เทใส่ชาม ตามด้วยน้ำร้อน แล้วนอนรอสามนาที ง่าย ๆ  
อย่างนั้น

ทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงด้วยตัวเองทั้งสิ้น แต่ไม่ต้องลงแรงขนาดพากันออกธุดงค์ในป่าก็ได้ 
แค่มีชีวิตอย่างเดิม และใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่แหละ 
เพียงแต่ตั้งเป้าให้ถูกก่อนว่าเราไม่ได้จะ “ทำ” เพื่อจะ “เอา” อะไร  
เราเพียงแค่จะ “เรียนรู้” ความเป็นไปของกายใจโดยธรรมชาติอย่างที่มันเป็นเท่านั้น

ถ้าจับคีย์สำคัญได้ว่า ความสุขที่แท้จริง 
อยู่ตรงที่ยอมรับได้อย่างประจักษ์แจ้งแก่ใจว่า “ทุกอย่างเกิดแล้วดับ”  
แล้วเราคอยตามรู้ ตามดู ความจริงนี้ผ่านกายผ่านจิตไปทีละนิดทุก ๆ  วัน 
ก็เรียกว่าเรากำลังศึกษาธรรมะอยู่ทุกลมหายใจแล้ว
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เครียด เดี๋ยวก็ดับ.. ฟุ้งซ่าน เดี๋ยวก็ดับ... เสียใจ เดี๋ยวก็ดับ... สุข เดี๋ยวก็ดับ... 
แล้วเดี๋ยวก็โกรธ... เดี๋ยวก็น้อยใจ... เดี๋ยวก็รำคาญ... เดี๋ยวก็สงบเย็น... 
สังเกตเห็นสภาพที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ได้ ก็เรียกว่าปฏิบัติเสร็จไปครั้งหนึ่ง ๆ  แล้ว

อย่าคิดว่าเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ไม่มีผลนะคะ 
บางคนเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทำแล้วฟุ้งซ่าน มีสติบ้าง ฟุ้งไปฟุ้งมาบ้าง 
แล้วก็คิดว่า ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลย พานจะเลิกปฏิบัติเอา 
อันนี้ต้องกลับไปที่หลักเดิมก่อนว่า เราไม่ได้ “ทำ” เพื่อ “เอา” อะไร  
เราแค่ “ศึกษา” กายใจเพื่อให้รู้ทันความเคลื่อนไหวโดยความเป็นธรรมชาติของมัน 
รู้น้อยบ้าง รู้บ่อยบ้าง ฟุ้งบ้าง แต่สะสมไปทีละนิด อย่างน้อยก็ได้กำลัง ได้วินัยในตนเอง 

หลวงพ่อผู้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่ง เคยเปรียบให้ฟังง่าย ๆ  ค่ะว่า 
เหมือนกางเกงยีนส์ของเรานี่แหละ ใส่ทุกวัน เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเดิม 
แต่รู้ตัวอีกที อ้าว... กระเป๋ากางเกงขาดลุ่ยไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านก็เคยพูดให้กำลังใจไว้อย่างน่าฟังครั้งหนึ่งนะคะว่า

“การภาวนานั้น ใช้เวลาสะสมยาวนาน ไม่ใช่ชาติเดียว 
ถ้าความจำดี ๆ  แล้วจะรู้ว่าทำกันมานานมากเลย 
แต่ละคน แต่ละคน กว่าพวกเราจะมานั่งตรงนี้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ฟังธรรมะ 
พวกที่ไม่เคยฟังธรรมะ จะไม่ได้มานั่งตรงนี้ 
ใจมันจะไม่เอา ใจมันจะไม่ยอม จะฟุ้งซ่าน จิตจะแตกกระจาย ๆ  รับไม่ได้เลย 
เพราะฉะนั้น พวกเราสะสมกันมาพอสมควร มีกำลัง 
อย่างน้อยมีศรัทธา มีวิริยะ เป็นต้นทุนไว้ 
อย่าท้อถอยนะ อย่าท้อถอย… 
วันนี้ยังไม่พ้น วันหน้าก็พ้น ต้องสู้ ต้องเดิน ต้องทำเอา 
นั่ง ๆ  นอน ๆ  มีแต่จะจมกิเลสตายไปวันหนึ่ง วันหนึ่ง 
มีแต่จะจมความทุกข์ตายไปวันหนึ่ง วันหนึ่ง”

ร่วม ส่ง บทความ

นติยสาร เลม่ นี ้จะ เปน็ นติยสาร คณุภาพ ได ้ก ็ดว้ย เนือ้หา 
ดี  ๆ  ภายใน ฉบับ ที่ จัดสรร ลง อย่าง ต่อ เนื่อง นะ คะ

หาก คุณ ผู้ อ่าน ท่าน ใด มีค วาม สามารถ ใน การ เขียน มี 
ศรทัธา และ ความ เขา้ใจ ใน คำ สอน ของ พทุธ ศาสนา ไม ่
ว่า จะ ใน ระดับ เบื้องต้น เบื้อง กลาง หรือ เบื้อง ปลาย 
และ มี ใจ รกั ที ่อยาก จะ สือ่สาร ถา่ยทอด สิง่ นัน้ ให ้กบั ผู ้อืน่ 
ได ้ทราบ และ ได ้ประโยชน ์จาก สิง่ เหลา่ นัน้ เชน่ เดยีว กบั 
ที่ เรา อาจ เคย ได้ รับ จาก ผู้ อื่น มา แล้ว ก็ ขอ เชิญ ทุก ท่าน 
สง่ บทความ มา รว่ม เปน็ สว่น หนึง่ ของ ธรรมะใกลต้วั 
ด้วย กัน นะ คะ

คุณ อาจ ไม่ จำเป็น ต้อง เป็น นัก เขียน ฝีมือ เลิศ แต่ หาก มี 
ใจ ที่ คิด อยาก จะ ถ่ายทอด มี สิ่ง ที่ คิด ว่า อยาก แบ่งปัน 
ความ รู้ความ เข้าใจ นั้น ให้ กับ คน อื่น  ๆ  ก็ ลอง เขียน ส่ง 
เข้า มา ได้ เลย ค่ะ

�
๑. คอ ลัมน์ที่ เปิด รับ บทความ
คอลัมน์: ธรรมะจากคน สู้ กิเลส
เนื้อหา: เปิด โอกาส ให้ คุณๆ ได้ เล่า ประสบการณ์ จริง 
ของ ตน เอง วา่ ผา่น อะไร มา บา้ง ม ีอะไร เปน็ ขอ้คดิ ที ่เปน็ 
ประโยชน์ บ้าง อะไร ทำให้ คน ธรรมดา คน หนึ่ง กลาย 
เป็น คน ดี ขึ้น มา และ ทำให้ คน มี กิเลส เยอะ กลาย เป็น 
คน กิเลส บาง ลง ได้ มี แต่ คน ที่ เปลี่ยนแปลง ตัว เอง แล้ว 
เท่านั้น จึง จะ เขียน ธรรมะใกล้ ตัว ได้ สำเร็จ

คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เนื้อหา: เปิด โอกาส กว้าง สำหรับ คน ที่ ชอบ คิด ชอบ 
เขียน โดย เฉพาะ อดีต นัก ฝัน ที่ เพิ่ง ผัน ตัว มา อยู่ ใน 
โลก ธรรมะ เพือ่ สรา้งสรรค ์เรือ่งราว ให ้คน ได ้ขอ้คดิ ขอ้ 
ธรรม ผ่าน ความ สนุก ของ รูป แบบ นิยาย หรือ เรื่องสั้น 
ได้ อย่าง เพลิดเพลิน

คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวม ข้อคิด หรือ คำคม ของ บุคคล ต่าง  ๆ  
ที่ เคย ได้ยิน มา แล้ว สะดุดใจ มาบ อก ต่อ ยิ่ง ถ้า ใคร 
สามารถ สร้างสรรค์ วรรค ทอง ได้ เอง ยิ่ง ดี เพราะ จะ 

ได้ ฝกึ รเิริม่ วลี สะดดุใจ ซึง่ เปน็ แมบ่ท ของ กรรม ที ่ทำให้ 
มีค วาม คิด สร้างสรรค์ ได้ อย่าง สุด ยอด เนื่องจาก 
แง่ คิดดีี  ๆ  จะ ช่วย ให้ คน อ่าน คิด ดี หรือ ได้คิด เพื่อ 
เปลี่ยนแปลง ชีวติ วิบาก ที่ ย้อน กลับ มาส นอง ตอบแทน 
คณุ ก็ คอื การ ผดุ ไอ เดียเหมอืน นำ้พุ ไม่ รู้ จบ รู้ สิน้ กับ ทัง้ 
เป็น ที่ ยอม รับ ใน วง กว้าง ด้วย 
กติกา: หาก เป็นการ คัด มา จาก ที่ อื่น หรือ แปล มา จาก 
ภาษา องักฤษ กรณุา ระบ ุแหลง่ ทีม่า หรอื ชือ่ ของ บคุคล 
ผู้ เป็น เจ้าของ คำคม ด้วย นะ คะ

คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
เนื้อหา: เรื่องราว เรื่อง เล่า อาจ มา จาก ฉาก หนึ่ง ใน 
ชีวิต ของ คุณ ที่ มี เกร็ด ข้อคิด ทาง ธรรม หรือ ข้อคิด ดี  ๆ  
อันเป็น ประโยชน์ อาจ เป็น เรื่อง เล่า สั้น  ๆ  ใน รูป แบบ ที่ 
เสมอืน อา่นเลน่  ๆ  แต ่อา่น จบ แลว้ ผู ้อา่น ได ้เกรด็ ธรรม 
หรือ ข้อคิด ดี  ๆ  ติด กลับ ไป ด้วย

คอลัมน์: กวีธรรมะ
เนื้อหา: พื้นที่ ที่ เปิด กว้าง สำหรับ กวี ธรรมะ ทั้งหลาย 
โดย ไม่ จำกัด รูป แบบ และ ความ ยาว ของ บท กวี หรือ 
หาก จะ คัด เอา บท กวี ที่ น่า ประทับใจ ให้ แง่ คิด อะไร 
ใน เชิง บวก ก็ สามารถ นำ มา ลง ได้ เช่น กัน แต่ ถ้า ให้ ดี 
กลั่นกรอง ออก มา ด้วย ตน เอง ได้ ก็ ยิ่ง ดี ค่ะ
กติกา: หาก เป็นการ คัด มา จาก ที่ อื่น ต้อง ระบุ ที่มา ที่ 
ไป อย่าง ชัดเจน ด้วย นะ คะ

คอลัมน์: เที่ยววัด
เนื้อหา: รับ หมด ไม่ ว่า จะ เป็น วัด สวย หรือ สถาน ที่ 
ปฏิบัติธรรม ข้อมูล ข่าวสาร จาก ทั่ว ประเทศ นั้น ไม่ มี 
วัน ที่  ใคร คน เดียว จะ รู้  ได้ หมด ถ้า ช่วย เป็น หู เป็น ตา ให้ 
แก่ กัน ก็ คง จะ มี ประโยชน์ อย่าง มหาศาล
กติกา: นอกจาก ข้อมูล เกี่ยว กับ สถาน ที่ บรรยากาศ 
ปฏิปทา ฯลฯ ของวัด แล้ว ต้อง ขอ รบกวน ส่ง ภาพ 
สวย ๆ  มา ประกอบ บทความ อีกทั้ง ไม่ พา ชม หรือ 
แทรก ธรรมะ ด้าน การปฏิบัติ ที่ ขัดแย้ง กับ แนวทาง ของ 
นิตยสาร นะ คะ

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนือ้หา: รว่ม บอก เลา่ ประสบการณ ์จรงิ ประสบการณ ์
ตรง จาก การ ปฏิบัติธรรม เพื่อ เป็น ทั้ง ธรรม ทาน และ 
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จัน ทราว ตี เข้าไป จับ ชีพจร และ ตรวจ ดู บาดแผล ที่ ซีด เผือด จน ดู ม่วง คล้ำ เจ้า ชาย ยัง 
สลบไสล ไม่ ได้สติ มี พระ สาโท ซึม ทั่ว พระ วรกาย 

‘เมื่อ คืน ยัง ปรกติ ดี อยู่ เลย …พิษ ที่ ทำให้ อาการ ทรุด ลง หลัง สี่ ชั่ว ยาม และ ทำให้ ชีพจร 
เต้น ช้า ลง เรื่อยๆ …ท่าน สิงหล น่า จะ ช่วย ได้ ’ 

เจ้า หญิง ดำริ ใน พระทัย แล้ว หัน ไป บอกกล่าว 

“เรือน ของ ฉัน อยู่ ไม่ ห่าง จาก ที่ นี่ มาก นัก และ พอ มี ทาง ช่วย รอ อยู่ ที่ นี่ ไม่ เกิน สอง ชั่ว 
ยาม ฉัน จะ กลับ มา พร้อม หมอ และ ยา รักษา ” 

ศรี ราม จัด ทหาร ตาม ไป ส่ง สตรี ทั้ง สอง ยัง เรือน ที่ จัน ทราว ตี เอ่ย ถึง การ ไป เยือน ของ 
เหล่า ทหาร ได้ รับ การ ต้อนรับ ขับ สู้ จาก หมู่ เครือ ญาติ กำมะลอ ที่ เหล่า องครักษ์ จัด เตรียม 
ไว้ เป็น เครื่อง ช่วย ยืนยัน ตัว ตน ของ ‘สาว ชาว บ้าน ’ ที่ เจ้า ชาย พบ กลาง ป่า ได้ เป็น อย่าง 
ด ีภา วณิฝีาก ขา่ว ไป ถงึ พอ่ และ ผู ้รูเ้หน็ คน อืน่ ใน ขบวน วา่ ม ีภาระ ตอ้ง ทำ อกี สกั ระยะ สตรี 
ทั้ง สอง นาง กลับ ไป ยัง ขบวน ของ นคร ราช คฤห์พร้อม ท่าน หมอ สิงหล ที่ นำ ยา มา รักษา 
พยาบาล ได้ ทัน เวลา … 

 

ที่ ประทับ ใน คืน นั้น มี แสง ตะเกียง เรื่อ เรือง อยู่ ตลอด ทั้ง คืน โอรส เทวินทร์ 
วรมันต์ครึ่ง ตื่น ครึ่ง ฝัน หาก ลืมตา ขึ้น มา ครั้ง ใด ก็ได้ พบ ใบหน้า หวาน ละไม กับ ดวง 
เนตร สุกใส ดัง หมู่ ดารา ใน เวลา มืด มิด วนเวียน อยู่ ไม่ ห่าง สาว ชาว บ้าน เฝ้า พยาบาล 
เจ้า ชาย อยู่ จน ใกล้ รุ่ง จึง ผล อย หลับ ไป ด้วย ความ อ่อน แรง 

(...อ่าน ตอน ต่อ ไป ใน ฉบับ หน้า)

สารบัญ 
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“การปฏิบัติธรรมนั้น ถึงจะต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหน เราก็ต้องอดทน 
พวกเราบางคนภาวนาง่าย บางคนภาวนายาก 
ถ้าเคยทำมามันก็ง่าย ถ้าไม่เคยทำมันก็ยาก 
แต่คนที่มันง่าย เพราะมันเคยยากมาแล้ว ไม่ใช่เพราะฟลุ้ก 
เพราะฉะนั้น ถึงจะยากแค่ไหนก็ต้องทำ เพื่อวันข้างหน้าจะง่าย”

ท่านบอกย้ำให้เราได้ตระหนักค่ะว่า 
ถ้าได้มาถึงกันตรงนี้แล้ว เชื่อเถอะค่ะว่า เราต้องเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วแน่ ๆ  
อย่าให้ทางนั้นอ้อมออกไปอีก เราใกล้เข้ามาแล้ว

วันนั้น ท่านเทศน์บอกแก่ลูกศิษย์ทั้งศาลาเลยค่ะว่า

“พวกเรามีโอกาสแล้ว - ได้นั่งใกล้ ได้ฟังธรรม 
แม้นั่งหลังสุด ท้ายห้อง ก็ยังถือว่าใกล้ 
เหลืออย่างเดียว น้อมนำธรรมะเอาไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรม”

หากใครกำลังท้อแท้กับการปฏิบัติ ก็หวังว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาตักเตือน 
คงจะช่วยให้กำลังใจ และชวนกัน “นับหนึ่งใหม่” ได้ทุก ๆ  วันนะคะ

“หากยามใดท้อถอย เหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติ 
ก็ให้ระลึกถึงภัยข้างหน้าที่จะมีมา 
ต้องตระหนักว่า ขณะนี้เรายังอยู่ในมรสุม 
อยู่ท่ามกลางคลื่น ภัยนั้นมีอยู่รอบด้าน

เอาไว้ให้ถึงฝั่งเสียก่อน 
อย่ามัวแต่เที่ยวเก็บเที่ยวชมดอกไม้ 
มืดค่ำแล้ว เดี๋ยวจะหาทางออกไม่พบ...” _/|\_

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ / วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์

�
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เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

“นิยายอิงธรรมะ” บ้านแสนรัก (๒) ของคุณmayrin  
เรื่องราวของบ้านที่เจ้าของหวงแหนจนไม่ยอมจากไปไหน ไม่ยอมให้ใครย่างกรายเข้ามาจน
กระทั่งได้ที่พักพิงใหม่ที่อบอุ่นและสงบสุขกว่า เกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังเก่า?  
และบ้านหลังใหม่นี้ได้มาอย่างไร? ติดตามความสนุกของตอนจบได้ในฉบับนี้ค่ะ

คุณครูใจดี นำเรื่องราวของลูกศิษย์ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเอื้ออารีย์ต่อสังคม  
โดยเฉพาะต่อคนที่ด้อยโอกาสกว่า กับเรื่อง สอนให้หนูรู้จักให้ มาฝากใน 
“สัพเพเหระธรรม” 
อ่านแล้วอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อคุณแม่อีกหลายครอบครัว 
คิดเรื่องที่อยากจะสอนลูกเพิ่มขึ้นอีกซักเรื่องสองเรื่องก็ได้นะคะ 

“แง่คิดจากหนัง” ฉบับนี้ คุณชลนิล มาพร้อมฮีโร่ขวัญใจชาวเมือง 
ผู้ชอบช่วยเหลือคน ที่พร้อมพุ่งชนทุกสถานการณ์กับเรื่อง Hancock – ดีใดไม่มีโทษ... 
ปกติเรามักเจอแต่ฮีโร่ผู้อารีย์ ฉลาดล้ำ มาดแมน  
แต่คราวนี้เป็นฮีโร่ความจำเสื่อม ขี้โมโห บุ่มบ่าม จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาและชาวเมือง? 
เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบ “ได้ไม่คุ้มเสีย” เสียทุกครั้งที่เขาไปช่วยกู้สันติภาพ  
...ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นจึงเรียกว่าดีแท้...  
แล้วความเสียสละของเขาล่ะ? เป็นดีแท้แล้วหรือไม่? ติดตามได้ในฉบับค่ะ

�
ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ และร่วมสนุกท้ายฉบับ

รายชื่อผู้โชคดี ๑๐ ท่านที่จะได้หนังสือ “ธนาคารความสุข”  
พร้อมลายเซ็นผู้เขียน คุณ aston27 มีรายชื่อ ดังนี้ค่ะ 
๑. คุณ Ningrs / ๒. คุณ minkbear / ๓. คุณหนูภูธร นครสวรรค์ /  
๔. คุณลัดดาวัลย์ ปั้นศิริ / ๕. คุณ wiorn (wiorn2550) / ๖. คุณ rinmeaw /  
๗. คุณ อิกคิว / ๘. คุณ kitnat ๙. คุณเปรมฤดี จันทร์มณี / ๑๐. คุณเบญจกุล เบ้น
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เสียง คน เดิน ใกล้ เข้า มา การ สนทนา จึง หยุด ลง อุบาสิกา ผู้ หนึ่ง เอ่ย ปากขอ อนุญาต 
แลว้ เดนิ เขา้ มา ใน กระโจม สำรวจ เสือ้ ผา้ อาภรณ์ ของ สตรี ทัง้ สอง เหน็ วา่ เรยีบรอ้ย ดแีลว้ 
จึง เชื้อเชิญ ให้ออก ไป เข้าเฝ้า พระ โอรส ที่ ประทับ รอ อยู่ ใน กระโจม อีก ด้าน หนึ่ง เมื่อ เดิน 
ไป จวน ถึง ศรี ราม ก็ ออก มา ต้อนรับ และ ถามไถ่ 

“สบาย ดีแล้ว นะ ขอรับ ” 

“จ้ะ ฉัน สบาย ดี ” ภา วิณีบอกกล่าว 

แล้ว พระ โอรส เล่า …จัน ทราว ตี รำพึง อยู่ ใน ใจ ด้วย ความ ห่วงใย แต่ ไม่ ยอม ปริปาก 

“พระ โอรส ประชวร อยู่ ขอรับ …ลูก ศร อาบ ยา พิษ ” ศรี ราม หัน มาบ อก เหมือน รู้ ใจ 
จัน ทราว ตี จึง เอ่ย ถาม ตาม ที่ สงสัย 

“แล้ว พระ อาการ เป็น อย่างไร บ้าง ” 

“แย่ ขอรับ ยัง ปรุง ยา มา ถอนพิษ ไม่ ได้ …เมื่อ คืน ลืม ถามไถ่ เลย มิ รู้ ชื่อเสียง เรียง นาม 
ของ น้อง หญิง ทั้ง สอง “ 

“ไม่ สำคัญ เท่า พี่ ชาย โปรด พา ฉัน ไป ดู อาการ พระ โอรส ก่อน เถิด ” 

สัมผัส ได้ ถึง ความ ห่วงใย อย่าง ใกล้ ชิด ศรี ราม พินิจ ฟัง น้ำเสียง และ เฝ้า มอง กิริยา 
ท่าทาง ของ สตรี ทั้ง สอง นาง จน รับ รู้ ได้ ถึง กระแส ที่ ผ่าน มา เป็น ผัสสะ อย่าง หนึ่ง เข้า มา 
กระ ทบ คน หนึ่ง สงบ เย็น ด้วย การ ฝักใฝ่ ใน พระ ธรรม อัน พิสุทธิ์ อีก คน เฉิดฉาย และ ทอ 
ประกาย ด้วย วาสนา และ บารมี อัน สูงส่ง คน หลัง ดู อย่างไร ก็ มิน่า จะ ใช่ สาว ชาว บ้าน ใน 
ป่า เขา ลำเนา ไพร แต่ การ พบ กัน คง เป็น เรื่อง ดี มิ ใช่ ร้าย ดู เธอ เอง ก็ ห่วงใย พระ โอรส จาก 
น้ำใส ใจ จริง ชื่อเสียง เรียง นาม ค่อย ถาม คราว หลัง ก็ คง ได้ … 

“เชิญ ขอรับ ” 

ศรี ราม นำทาง ให้ จนถึง ที่ ประทับ ด้านหน้า มี ทหาร รักษา เวร ยาม อยู่ แน่นหนา เมื่อ 
เห็น คน สนิท ของ เจ้า ชาย มา พร้อม คน แปลก หน้า ก็ ระวัง ระไว ศรี ราม เพียง พยัก หน้า ให้ 
สัญญาณ ว่า ปลอดภัย จึง ถอย ไป ยืน ห่างๆ 
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บท ที่ เก้า

นก พิราบ บิน กลับ มา ส่งข่าว อย่าง ปลอดภัย ราชองครักษ์ ทั้ง สิบ สอง นาย ยินยอม 
ปฏิบัต ิตาม กระแสรับสั่ง จัน ทราว ตี รับ ข่าวสาร แล้ว ทำลาย ทิ้ง ให ้สัญญาณ นก น้อย 
บิน จาก ไป หา ที่ ซ่อน 

“แน่ พระทัย แล้ว หรือ เพคะ ” เมื่อ ยาม อยู่ ใน กระโจม ลำพัง กับ องค์ หญิง เพื่อ 
ผลัดเปลี่ยน เสื้อ ผ้า ภา วิณีนั่งคุกเข่า สาง พระ เกศา พลาง เอ่ย ถาม อย่าง อาทร 

“อาจ จะ ไม่ ดี นัก หาก ความ แตก กลาง ทาง แล้ว เขา โมโห โทโส ขึ้น มา จนถึง กับ จับ เรา 
ต้มยำ ทำ แกง ” องค์ หญิง ตรัส เจื้อยแจ้ว 

“ผู้ ใด จะ ทำ เช่น นั้น ได้ ลงคอ น้ำ พระทัย พระ ธิดา คง คิด จะ หลอก เจ้า ชาย ไป จนถึง 
วัน แต่ง ” 

“ผู้ ใด คิด จะ แต่ง กับ เขา ” เจ้า หญิง ถาม เสียง ขุ่น 

“ก็ ผู้ ที่ พระ โอรส เข้า พระทัย ว่าเป็น สาว ชาว บ้าน ” ภา วิณีตอบ น้ำเสียง ล้อเลียน 
จันทราว ตี นึก ขำ แต่ ทำได้ เพียง ส่าย หน้า 

“ฉัน อยาก รู้ ว่า เขา ปฏิบัติ กับ สามัญ ชน ทั่วไป อย่างไร โดย เฉพาะ กับ สตรี ที่ ไม่ มี ยศ 
ฐาบร รดา ศักดิ์ ” 

“หาก ทรง รัก โดย ไม่ มี ข้อแม้...” ภา วิณีเอ่ย แทรก 

“ก ็แย ่อยู ่ด ีตวั เอง ม ีคูห่มัน้ คู ่หมาย อยู ่แลว้ ยงั คดิ จะ จบั สาว ชาว บา้น ไป เปน็ นาง สนม 
ไว้ เชยชม เล่น ล้วน ไม่ ผิด วิสัย บุรุษ ทั้งสิ้น ” 

สหาย ของ องค์ หญิง นิ่ง ฟัง อย่าง อ่อนใจ มิ รู้ จะ ทำ ประการ ใด กับ ความ ดื้อ รั้น ของ เจ้า 
นาง นอ้ย แม ้อ่อน ด้อย ประสบการณ ์ก็ พอ คาด เดา ได ้วา่ พระ ธดิา เอง ก ็มไิด ้เขา้ พระทยั ใน 
ตัว เอง นัก หาก ไม่ เคลือบแคลง สงสัย ใย ต้อง ลงแรง เปลือง พระองค์ เช่น นี้ 
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รบกวนผู้โชคดีทั้ง ๑๐ ท่านส่งชื่อและที่อยู่มาที่ dthursday@gmail.com ด้วยนะคะ 
แล้วทีมงานจะจัดหนังสือส่งไปให้ถึงที่บ้านตามที่อยู่นั้นเลยค่ะ

มีข่าวแอบมากระซิบกันค่ะ ตอนนี้ “หมอพีร์” เจ้าของคอลัมน์ “ไดอารี่หมอดู” ของเรา 
ได้เตรียมไปจัดรายการวิทยุสนุก ๆ  ให้ฟังกันแล้วนะคะ กับรายการที่ชื่อชิลล์ ๆ  ว่า 
“คุ้ยแคะแกะดวงกับหมอพีร์” เข้าไปฟังกันได้ที่ http://www.goodfamilychannel.com 
แล้ว Search Videos ด้วยคำว่า “หมอพีร์” ลองฟังกันสบาย ๆ  
แล้วมีคำแนะนำติชมอย่างไร 
ฝากกันไว้ได้ในกระดานความคิดเห็นของวิดีโอเลยนะคะ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

กลาง ชล
สารบัญ 
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ถาม: ขอ คำ แนะนำ เกี่ยว กับ วัด ป่า ดีๆ ที่ น่า ไป

ที่จริง วัด ป่า ดีๆ ยัง มี อยู่ มาก เพียง แต่ ห่าง ไกล จาก กรุงเทพ มาก  
เช่น แถบ อุดรธานี ก็ มี วัด ถ้ำ กลองเพล เป็น ป่า เป็น เขา ใหญ่ มาก ทีเดียว 

ถัด ไป อีก เป็น วัด บ้าน นา สี ดา ของหลวง ปู่ จันทร์ โสม  
วัด นี้ เป็น วัด เล็ก สงบ เงียบ มาก ไม่ น่า กลัว อะไร เลย  
ถ้า ขับ รถ ไป ถึง นา สี ดา แล้ว  
เลย ต่อ ไป ไม่ นาน จะ ถึง ศรี เชียงใหม่  
ที่ ศรี เชียงใหม่ ก็ มี วัด ป่า พระสถิตย์ เป็น วัด บ้าน เล็กๆ  
เคย สำคัญ มาก เพราะ เป็น ที่ อยู่ ของหลวง ปู่ บัว พา แต่ ท่าน ทิ้ง ขันธ์ แล้ว  
วิ่ง ต่อ ไป ทาง เมือง เลย จะ พบ วัด บน เขา คือ วัด อรัญ บรรพต  
วัด นี้ ไป ขอ อยู่ ปฏิบัติ ได้ ครับ ไม่ ลำบาก เกินไป  
แล้ว ธรรมชาติ ก็ สวย งาม บน หน้าผา จะ เห็น พระ อาทิตย์ ตก บน ฝั่ง โขง  
วัด นี้ มี อีก ส่วน หนึ่ง เรียก ว่า วัด ล่าง  
อยู่ ติด น้ำ โขง เลย ครับ แต่ อากาศ ทึบ กว่า วัด บน (เขา)  
ถัด ไป อีก คือ วัด หิน หมาก เป้ง ซึ่ง ก็ พอ อยู่ ได้ อีก แห่ง หนึ่ง  
แถบ หิน หมาก เป้ง มี วัด สาขา หลาย วัด เช่น วัง น้ำ มอ ก ลุมพินี ถ้ำ ฮ้า น  
เลย ไป อีก ทาง เมือง เลย แถบ อำเภอ สังคม มี วัด ป่า ลึกๆ เหมาะ กับ มือเก่า ใจถึง  
ตอน นี้ ยัง ไม่ แนะนำ นะ ครับ อันตราย มาก ขนาด พระ ท่าน ยัง เกรงๆ กัน เลย  
เลย ต่อ ไป อีก จนถึง เมือง เลย ก็ มี วัด ถ้ำ ผา ปู่ น่า สนใจ ครับ  
คราว นี้ เอา ใหม่ ถ้า ออก จาก อุดร มุ่ง ไป ทาง สกลนคร มี วัด ป่า ดีๆ หลาย วัด  
เช่น วัด ป่า ปูลู สันติ วัฒนา ของหลวง พ่อ พวง อยู่ ตรง ทาง เข้า บ้าน เชียง  
วัด ถ้ำ อภัย ดำรง ธรรม วัด นี้ แยก จาก ถนน ลง มา ทาง ใต้ ค่อนข้าง ไกล ครับ  
สภาพ ป่า เขา ยัง ดี มาก น่า อยู่ น่า ชม  

ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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องครักษ์ นาม ว่า สิงหล ปลอบ ใจ ขึ้น มา บ้าง 

“มิ ใช่ เรา หาไม่ ถี่ถ้วน ขบวน ของ สา วัต ถี มี ผู้ ติดตาม เพียง ไม่ กี่ คน เดิน ไม่ กี่ รอบ ก็ 
สำรวจ คน ได้ ครบ หาก เป็น ขบวน ใหญ่ ของ นคร ราช คฤห์ทาง ฝั่ง โน้น ก็ ว่า ไป อย่าง ” 

รอง หัวหน้า องครักษ ์นาม ว่า โฑณะชี้นิ้ว ไป ยัง ที่ ตั้ง ของ ขบวน จาก อีก เมือง พลาง นึก 
เฉียว(เฉลียว)ใจ ได้ 

“หรือ ว่า …” 

“หรือ ว่า กระไร ท่านโฑณะ ท่าน ทราบ แล้ว หรือ ว่า เจ้า หญิง อยู่ ที่ไหน ” 

“ใจเย็น ก่อน ท่าน สิงหล ข้า เพียง แต่ นึก สงสัย ว่า จะ เป็น ไป ได้ หรือ ไม่ ว่า พระ ธิดา จะ 
เสด็จ พลัด หลง เข้าไป ใน ขบวน นั้น ” 

“เป็น ไป ได้ และ เป็น ไป แล้ว ” 

วิภู ทะ ผู้ เป็น หัวหน้า องครักษ์ เดิน เข้า มา ใน กลุ่ม คน ที่ หารือ กัน อยู่ พร้อม นก พิราบ 
สือ่สาร และ ราชสาสน(์สาสน์)ชิน้ เลก็ๆ อนัเปน็ กระแสรบัสัง่ ให ้เหลา่ ราชองครกัษ์ เปลีย่น 
บทบาท จาก พ่อ ค้า เป็น บิดา และ เครือ ญาติ ของ สาว ชาว ป่า หา ยืม บ้านเรือน ของ ชาว 
บ้าน แถบ นั้น ไว้ สัก หลัง เมื่อ พระ ธิดา เสด็จ มา พร้อม ทหาร ของ องค์ เทวินทร ์วรมันต์ใน 
เวลา เย็น ให้ออก มา ต้อนรับ และ ออกปาก อนุญาต ให้ บุตรี ติดตาม ไป กับ คาราวาน ของ 
นคร ราช คฤห์พร้อม บ่าวไพร่ อีก เพียง สาม นาย ที่ เหลือ ให้ แยกย้าย กัน ติดตาม ขบวน อยู่ 
ห่างๆ องครักษ์ ที่ เหลือ น้อม รับคำ สั่ง พลาง ทำ หน้า เหยเก 

“พระ ธิดา นะ พระ ธิดา …” 
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บท ที่ แปด

อรุณ รุ่ง ณ ขบวน จาก เมือง สา วัต ถี 

ราชองครักษ์ ทั้ง สิบ สอง นาย ที่ ติดตาม อยู่ ใน ขบวน คน หนึ่ง ชื่อ วิภู ทะ เป็น หัวหน้า 
องครักษ์ เชี่ยวชาญ เรื่อง การ สื่อสาร และ อ่าน สัญญาณ จาก สัตว์ ปีก อีก คน ชื่อโฑณะ 
เชี่ยวชาญ เรื่อง การ จดจำ ผู้คน และ เส้นทาง การ เดิน ป่า คน ต่อ มา ชื่อ สิงหล เชี่ยวชาญ 
เรื่อง อาการ พิษ และ สมุนไพร ใน ป่า เขา อีก เก้า คน เชี่ยวชาญ เรื่อง การ รบ และ การ ต่อสู้ 
คือ สี่ คน เป็น นัก แม่น ธนู และ ห้า คน ที่ เหลือ เป็น นัก ดาบ 

แต่ละ นาย ปลอม ตัว เป็น เหล่า พ่อ ค้า ที่ นำ เสบียง มา ร่วม อำนวย ความ สะดวก แก่ การ 
เดนิทาง และ คอย สอดสอ่ง ด ูวา่ เจา้ หญงิ อยู ่บรเิวณ ไหน ครัน้ พอ ตก กลางคนื มไิด ้เฉลยีวใจ 
และ ต่าง พา กัน หลับ ไหล ไม่ ได้สติ จน ปล่อย ให้ เจ้า หญิง หาย ไป จาก ขบวน เมื่อ ถึง รุ่งเช้า 
ตาม หา อยา่งไร ก ็ไม่ พบ ตา่ง หวาด วติก วา่ หาก กลบั ไป รายงาน แก ่องค ์ราชา และ องค ์ราชนิ ี
หัว พวก ตน คง มิ พ้น หลุด ออก จาก บ่า พระ ธิดา องค์ เดียว ยัง ปล่อย ให้ รอด พ้น สายตา ของ 
คน ทั้ง สิบ สอง คน ไป ได้ 

“ทำ ประการ ใด ดี คราว นี้ ” 

หนึ่ง ใน องครักษ์ นาม ว่า ภา นุ เอ่ย เคร่งเครียด 

“พระ ธิดา ไม่ น่า จะ เสด็จ ไป ไหน ได้ ไกล เรา อาจ จะ ตาม หาไม่ ถี่ถ้วน เอง ก็ได้ ” 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

11ธรรมะใกล้ตัว

ตาม ถนน สาย อุดร - สกล ต่อ ไป จะ มี วัด ป่า อุดม สม พร ของหลวง ปู่ ฝั้น  
เป็น วัด ป่า กลาง หมู่ บ้าน ที่ สภาพ ก็ ยัง ดี อยู่  
ต่อ ไป มี วัด ถ้ำ ขาม ที่ หลวง ปู่ เทสก์ ไป ทิ้ง ขันธ์ ที่ นั่น  
วัด นี้ อยู่ บน เขา สูง เวลา นั่ง ริม หน้าผา มอง ลง มา ข้าง ล่าง  
แล้ว ลม กระโชก แรงๆ จะ ให้ ความ รู้สึก ตื่นตัว ดี  
เมื่อ เข้าถึง สกลนคร ก็ มี วัด ป่า สุทธาวาส ไม่ น่า กลัว อะไร เลย ครับ  
เป็น วัด กลางเมือง ไป แล้ว เป็น ที่ หลวง ปู่ มั่น ทิ้ง ขันธ์  
แถบ สกล มี วัด ดีๆ อีก มาก เช่น วัด ถ้ำ พระเวส ซึ่ง หลวง ปู่ ดู ลย์ไป หมด ธุระ ที่ นั่น  
วัด ดอย ธรรมเจดีย์ วัด นี้ น่า สนใจ มาก เพราะ ป่า เขา ยัง ดี  
และ ท่าน อาจารย์ แบน ท่าน ยัง สอน อยู่ อย่าง เข้มแข็ง  
วัด กัน ตศีลาวา ส ของหลวง ปู่ กินรี ก็ ยัง ดู ดี อยู่  
แล้ว ก็ มี วัด ป่า ที่ เป็น สาขา ของวัด ธาตุ มหาชัย  
และ อยู่ ใน ความ ดูแล ของหลวง ปู่ คำ พัน วัด นี้ ก็ ดู ดี ครับ อยู่ ที่ ปลา ปาก  
เลย ต่อ ไป อีก ก็ จะ ไป มุกดาหาร วัด เอก ทาง นั้น ก็ คือ ภู จ้อ ก้อ ของหลวง ปู่ หล้า  
วก เลียบ โขง ขึ้น ทาง เหนือ จะ ไป ภู วัว ของ ท่าน อาจารย์ คำ  
วัด นี้ เป็น ป่า เขา และ มี น้ำตก สะแนน สวย งาม มาก  
ถึงขนาด นักการเมือง พยายาม ล้ม วัด เพื่อ เอา ไป สร้าง รี สอ ร์ท ทีเดียว  
วก ไป ทาง ตะวันตก ก็ จะ ไป เจอ วัด ภู ทอก วัด นี้ คง ไม่ ต้อง แนะนำ เพราะ คง รู้จัก กัน บ้าง แล้ว 
ใกล้ กับ ภู ทอก มี วัด ภู สิงห์ ของหลวง ตา น้อย  
เป็น วัด เล็กๆ แคบๆ มี พื้น ราบ น้อย  
แต่ ใคร ชอบ ปีน เขา ควร จะ ไป เพราะ ต้อง แข็งแรง จริง จึง ขึ้น ภาวนา บน ภู สิงห์ ได้  
วัน นี้ แนะนำ วัด แถบ อีสาน เหนือ กัน พอ สังเขป เท่า นี้ ก่อน นะ ครับ  
วัด เหล่า นี้ ดี แต่ ไกล เกินไป สำหรับ เรา ชาว กรุง ที่ มี เวลา น้อย  
ผม พยายาม หา วัด ป่า ใกล้ๆ กรุงเทพ มา นาน ยัง ไม่ ถูกใจ เลย  
เมื่อ ไม่ กี่ วัด มา นี้ กลับ จาก อีสาน  
เห็น ป้าย “วัด (ขอ สงวน ชื่อ)” ฟัง ชื่อ แล้ว ดี เหลือเกิน  
กะ ว่า ถ้า ไป ดู แล้ว ดี จะ ได้ มาบ อก พวก เรา ไป ปฏิบัติ กัน บ้าง เพราะ เห็น ว่า ใกล้ กรุงเทพ  
อกุศล บังตา อวิชชา บัง ใจ ก็ พยายาม เลี้ยว รถ เข้าไป หา  
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มี ป้าย บอก ทาง เป็น ระยะๆ วก ไป ตาม ท้อง นา บ้าง หมู่ บ้าน บ้าง  
บาง ช่วง แคบ ขนาด รถ สวน กัน ไม่ ได้ บาง ช่วง ผ่าน ป่า รก ทึบ  
ทาง จะ เข้า วัด ก็ ขรุขระ ดู น่า จะ ดี เสีย เหลือเกิน  
แต่ พอ รถ ถึง วัด เท่านั้น แทบ ผงะ เลย มี เจดีย์ ประหลาด อยู่ กลาง วัด  
มี กิจกรรม สะเดาะ เคราะห์ (เคราะห์ ร้าย แน่ จึง หลงกล ถูก เขา เอาชื่อ วัด ป่า มา หลอก)  
ผม เลย เลี้ยว รถ กลับ แล้ว เจอ ทาง ออก เป็น ถนนลาดยาง ตรง แหน ว  
วิ่ง ๕ นาที ก็ ทะลุ พหลโยธิน แล้ว  
เขา จงใจ หลอก ให้ เรา เข้า วัด อย่าง ยาก ลำบาก และ เอาชื่อ วัด ป่า มา ใช้  
ใคร จะ ไป วัด ป่า ก็ ต้อง ระวัง นะ ครับ ไม่ ใช่ เห็น ชื่อ วัด ป่า แล้ว จะ ดี เสมอ ไป  
เพราะ คน ศรัทธา วัด ป่า มาก ก็ เลย มี พวก สวมรอย หลอกลวง กัน ขึ้น 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

ถาม: อยาก ทราบ ว่า เวลา เข้าไป ปฏิบัติธรรม ตาม วัด ต่างๆ ควร จะ ทำตัว ทำใจ 
อย่างไร บ้าง

เรื่อง ปัญหา ใน วัด นั้น มี มาก ครับ เป็น ธรรมดา ของ ที่ ที่ มีค นหมู่ มาก  
สมัย ที่ ผม กับ พุทธิ นันท์ลุย ออก ศึกษา ธรรม กัน นั้น  
มี หลัก ประจำ ใจ กัน อยู่ หลาย ข้อ  
ประการ แรก สุด เลย เรา จะ ไม่ ยอม ไป มี เรื่อง กับ ใคร ใน วัด ของ ครู บา อาจารย์  
ให้ เป็น ที่ ระคาย เคือง กับ ท่าน ใคร เขา จะ ว่า อะไร ก็ หุบปาก และ มืออ่อน เข้า ไว้  
อะไร ยอม ได้ ก็ ยอม ถ้า ไม่ ผิด ธรรม วินัย หรือ เสีย เวลา ปฏิบัติ ของ เรา  
ประการ ต่อ มา เรา จะ ยุ่ง เกี่ยว กับ คน อื่น น้อย ที่สุด เท่า ที่ จะ ทำได้  
สิ่ง ที่ ต้อง ระลึก ไว้ ตลอด เวลา ก็ คือ เรา มา แสวง หา ธรรมะ  
ถ้า อดทน ต่อ การก ระ ทบ กระทั่ง ของ พระภูมิ เจ้าที่ เท่า นี้ ไม่ ได้  
จะ อดทน สู้ รบ กับ กิเลส ตัณหา ที่ เป็น เจ้า โลก ได้ อย่างไร  
ยก ตัวอย่าง เรื่อง จริง กัน เลย ก็ได้  
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หลานมาตักบาตรและฟังเทศน ์ โดยมีจ๊ะจ๋าและสุกรีคอยช่วยดูแลและอำนวยความ 
สะดวก มีเจ้าด่างทำหน้าที่เป็นแผนกต้อนรับคอยกระดิกหางอยู่หน้าบ้าน

เจ้าด่างมันหายโกรธผมแล้วครับ หลังจากขนบนหัวของมันงอกยาวเหยียดออก 
มาใหม ่เป็นทรงนกหัวขวาน ใครๆ เห็นก็กรี๊ดกร๊าดชมว่ามันเท ่มันก็เลยมาขอบอก
ขอบใจผมเป็นการใหญ่

ผมหมดความหวงแหนอาลัยในบ้านหลังนี้แล้วครับ แต่ท่านผู้อ่านคงสงสัย 
ว่าทำไมผมถึงยังไม่ไปไหน 

หลังจากจ๊ะจ๋าถวายบ้านให้หลวงพ่อเพื่อเป็นที่พักสงฆ ์และอุทิศส่วนกุศลให้ผม

ผมก็อนุโมทนาแล้วก็อุบัติเป็นเทวดา มีวิมานอยู่ใกล้ๆ แถวๆ นี้เองล่ะครับ

สารบัญ 
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โยม ดูดอกบัว ที่อยู่ในแจกัน หน้าหิ้งพระโน่นสิ เมื่อสองสามวันก่อน 
ก็ยังเห็นกลีบดอกขาวสดชื่น แต่มาวันนี้ ดอกบัวดอกเดิม กลับมีรอยดำช้ำ 
เป็นจ้ำ เริ่มแห้งเหี่ยว ทุก สิ่งทุกอย่าง มันย่อมมีกาลเวลาของตัวมันเอง ผุพัง 
เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ แม้แต่ร่างกายอันเป็นที่รักยิ่งของเราก็เช่นเดียวกัน  
ก็ยังไม่อาจรักษาไว้ ไม่ว่าจะแสนรักหรือล้านรัก ก็ไม่อาจฝืนให้มันคงที่อยู่ตลอดไป  
ตามใจเราได้ ความห่วงหาอาลัย ในสิ่งที่ต้องแปรผันสิ้นสูญไปในไม่ช้านี้ จะเกิด 
ประโยชน์อันใดกันหรือ”

น้ำเสียงเปี่ยมด้วยกระแสแห่งความเมตตาของพระสุปฏิปัณโณ ราวกับหยาดน้ำ 
เย็นใส รินรดลงในจิตที่แล้งแห้งของทุกคนที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้น

�
สวย สวยจริง ๆ  ! 

เสียงอุทานดังขึ้นข้างๆ ระเบียงอีกแล้ว ผมชอบเวลาที่มีใครต่อใครเดินเข้ามาที่
นี่เสียจริง

“บ้านหลังนี ้เมื่อก่อนคุณพ่อจ๋าท่านรักมากค่ะ พวกเราช่วยกันดูแลรักษาอย่างด ี
คุณย่า คุณยาย เชิญเข้ามาข้างในก่อนสิคะ”

จะ๊จา๋เดนิเขา้ไปรวบมา่นสชีมพขูลบิทองมาผกูไว ้เปิดหนา้ต่างออกใหรั้บแสงออ่นๆ 
และลมเย็นที่โชยมาจากสวนหลังบ้าน

“เบาะอยู่ตรงนี้นะคะคุณยายขา ถ้าคุณย่าอยากนั่งเก้าอี ้จะอยู่ตรงระเบียงข้างๆ 
นะคะ อยากได้อะไรเพิ่มเติม บอกจ๊ะจ๋ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวจ๊ะจ๋าจะไปเตรียมน้ำ 
มาไว้ให้ดื่มนะคะ”

ผมอมยิ้มอย่างมีความสุข ใครๆ ก็อยากมาที่นี่ มาฟังธรรมจากหลวงพ่อ บ้าน 
หลังนี้ได้มีโอกาสรับรองครูอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูป ซึ่งเดินทาง 
จากต่างจังหวัดไกลๆ เมตตามาโปรดญาติโยมในกรุงเทพ ชาวบ้านต่างก็หอบลูกจูง 
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ช่วง นั้น ผม เป็น ข้าราชการ ปอนๆ โหง วเฮ้งไม่ ต้อง ดู มาก ก็ รู้ ว่า จน  
ตอน นั้น เดินทาง เข้าไป วัดหลวง ปู่ ที่ หนองคาย  
ด้วย ความ เป็น คน ใหม่ ไม่ รู้ ธรรมเนียม ปฏิบัติ ที่ นั่น  
ระหว่าง ที่ ญาติ โยม ทยอย นำ อาหาร ถวาย พระ แล้ว รับ ถาด กลับ มา นั้น  
ผม ไม่ ได้ รีบ ไป ตัก อาหาร ตุน ไว้ เลย  
พอ พระ รับ ประเคน เสร็จ เรา ก็ พาซื่อ นั่ง ทำวัตร สวด มนต์ ระหว่าง พระ ฉัน  
ทำ วัด เสร็จ ลง มา ดู ที่ ศาลา ซึ่ง วาง ถาด อาหาร ปรากฏ ว่า ไม่ เหลือ เลย  
อาหาร ของ ใคร เจ้าของ ก็ มา ยึด คืน ไป หมด  
ส่วน อาหาร ที่ ครัว วัด ทำ เพิ่มเติม เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ก็ เอา ปิ่นโต มา ตัก ไป เรียบวุธ  
แล้ว ก็ จัด สำรับ เตรียม ไว้ ให้ พรรคพวก หรือ คนใหญ่คนโต ทั้งหลาย  
วัน นั้น ผม ก็ นึก ว่า อด ก็ อด (วะ) สอง สาม วัน ไม่ทัน ตาย หรอก  
แต่ ปรากฏ ว่า ไม่ อด หรอก เพราะ หลวง ปู่ ท่าน มอบ บาตร ของ ท่าน มา ให้  
ซึ่ง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ก็ ไม่ พอใจ อีก ว่า ไอ้ หนุ่ม นี่ มา จาก ไหน  
มา รับ บาตร ของหลวง ปู่ ซึ่ง ถือว่า เป็น สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ไป ได้  
เรื่อง ที่ อยู่ ใน วัด นั้น ก็ เหมือน กัน คนใหญ่คนโต จะ ได้ กุฏิ ดีๆ ไป  
ส่วน ผม กับ พุทธิ นันท์เป็น พวก no name พระ ที่ เป็น เวร จะ จัด ให้ พัก ที่ กุฏิ รวม  
ซึ่ง ทั้ง สกปรก ทั้ง เจี๊ยวจ๊าว เพราะ วัด นั้น รถ ทัวร์วิ่ง เข้า ออก ทั้ง วัน  
เวลา เข้าไป กราบ หลวง ปู่ หลวง ปู่ จะ เมตตา ให้ พัก ใน กุฏิ เก่า ของ ท่าน ซึ่ง ติด กับ กุฏิ ใหม่ 
ที่ ท่าน อยู่ 
ประเภท มอง เห็น กัน ได้ ทั้ง วัน ทั้ง คืน  
บาง ครั้ง ท่าน ก็ สั่ง ว่า ให้ ไป บอก พระ เวร ว่า ให้ จัด กุฏิ พระ ให้ ผม กับ พุทธินันท์  
ถ้า ท่าน สั่ง แบบ นี้ และ พระ เลขา ของ ท่าน มี เวลา ดูแล  
พระ เลขา จะ ไป หา กุญแจ กุฏิ มา ให้ เอง แบบ นี้ ก็ หมด ปัญหา  
มีค ราว หนึ่ง พระ เลขา เกิด ไม่ ว่าง  
ท่าน ให้ ผม ไป บอก พระ เวร เอง ว่า หลวง ปู่ สั่ง ให้ จัด กุฏิ พระ ให้  
สิ่ง ที่ พระ เวร ท่าน ทำ ก็ คือ มอง แบบ ปลงอสุภะ คือ ตั้งแต่ ปลาย ผม ลง มา ถึง เท้า  
แล้ว บอก ว่า ไม่ ต้อง หรอก ไป อยู่ กุฏิ รวม นั่นแหละ  
เป็นการ ขัด คำสั่ง ครู บา อาจารย์ โดย อัตโนมัติ  
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คราว นั้น ผม ก็ ไป อยู่ กุฏิ รวม ตาม ที่ พระ เวร ท่าน สั่ง เพราะ ไม่ ต้องการ ตอแย มาก กว่า นั้น  
แล้ว เมื่อ ไป วัด คราว หลัง เวลา เข้าไป กราบ รายงาน ตัว กับ หลวง ปู่  
ผม กับ พุทธิ นันท์จะ กราบ ขอ อนุญาต ท่าน ไป อยู่ โคน ไม้ ใน ป่า  
อาหาร ก็ เตรียม ขนม แห้งๆ ไป ทาน กัน  
นอกจาก เวลา เข้า ศึกษา ธรรม กับ หลวง ปู่ แล้ว  
ไม่ มี ใคร เห็น เพราะ เร้น กาย อยู่ ตาม ต้นไม้  
หมด ปัญหา ที่ จะ ต้อง ยุ่ง เกี่ยว กับ คน อื่น  
แต่ บาง คราว ก็ มี ปัญหา เกิด ฝน ตกหนัก อยู่ กลางแจ้ง ไม่ ได้  
ก็ ใช้ วิธี หลบ เข้าไป นอน ใต้ถุน กุฏิ ร้าง ทั้งหลาย 

ที่ เคย เจอ ทีเด็ด ใน วัด ยัง มี อีก มาก ครับ  
เช่น คราว หนึ่ง เมื่อ สอง สาม ปี มา นี้ เอง  
ผม แวะ เข้าไป วัด แห่ง หนึ่ง เพื่อ ขอ หนังสือ ธรรมะ  
โดย ไป กราบ เรียน พระ เวร ที่ ศาลา ว่า ขอ หนังสือ เล่ม นั้น เล่ม นั้น  
ท่าน ก็ จวก เอา ทีเดียว ว่า มา ขอ หนังสือ ชั้น สูง จะ เอา ไป ใช้ อะไร ปฏิบัติ อยู่ แค่ ไหน กัน  
ก็ กราบ เรียน ท่าน ว่า ปฏิบัติ ด้วย การ ดู จิต อยู่ กับ รู้ ที่ จิต  
เท่านั้น เอง ท่าน ชี้ หน้า ด่า ลั่น ศาลา เลย ว่าเป็น มิจฉาทิฏฐิ  
นี่ คง ไป อ่าน หนังสือ ของ ครู บา อาจารย์ แล้ว จำ เอา มา พูด  
ยิ่ง ด่า ท่าน ก็ ยิ่งมันส์ ออกท่าออกทาง  
ส่วน ผม ก็ นั่งพับเพียบ พนม มือ ให้ท่า นด่า จน พอใจ  
ด่า จบ แล้ว พระ อีก องค์ หนึ่ง ก็ เอา หนังสือ ที่ ต้องการ มา ส่ง ให้  
ก็ กราบ ลา ท่าน ขอบคุณ ใน โอวาท ของ ท่าน จะ น้อม รับ ไป พิจารณา  
ถึง ตอน นี้ ท่าน ก็ อิ่มใจ บอก ว่า เอา เถอะ โยม ไป หัด ปฏิบัติ เอา นะ  
หนังสือ นั่น ก็ ค่อยๆ ศึกษา เอา เถอะ  
ลงท้าย ผม ก็ได้ หนังสือ มา ส่วน ท่าน ก็ สบาย ใจ ว่า ได้ ช่วย ครู บา อาจารย์ อบรม ญาติ โยม  
ก็ เลย ดี ด้วย กัน ทั้ง สอง ฝ่าย  
อุบาย อัน นี้ พวก เรา จะ เอา ไป ใช้ บ้าง ก็ได้ นะ ครับ  
เวลา เข้า วัด แล้ว โดน ด่า ก็ นั่งพับเพียบ พนม มือ รับ ฟัง ไป  
ไม่ เสียหลาย หรอก ครับ  
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“โยมจ๊ะจ๋า คุณพ่อของโยมยืนยันว่าไม่ให้ขายบ้าน”

“ใช่ๆ อย่างไงก็ไม่ขาย” เสียงเหมือนคนกำลังเหนื่อยจัด พยายามอ้าปากพูด 

แต่ประโยคหลังนี้จ๊ะจ๋าไม่ได้ยิน ทั้งๆ ที่เจ้าของเสียงกำลังนั่งหอบแฮ่กๆ อยู่ 
ข้างๆ หล่อน เพราะหลังจากใช้ทุกยุทธวิธีของผีๆ ไม่ว่าจะแลบลิ้นปลิ้นตา โผล่ 
หน้ามาจ๊ะเอ๋ หรือตีลังกาห้อยหัว แหวะอกหลอก ฯลฯ ก็เห็นว่าหลวงพ่อท่านยัง 
เฉยๆ ไม่ทีท่าว่าจะโกยแน่บจีวรปลิวซะท ี จนเขาหมดแรง หมดทิฐิมานะ ต้อง 
เป็นฝ่ายยกธงขาว

สองสามวันมานี้ สุรศักดิ์ยืนมองหลวงพ่อเดินไปเดินมา ดูเครื่องลายคราม 
ในห้องรับแขก แล้วก็สำรวจรอบๆ บริเวณบ้าน ดูต้นมะม่วง วนไปวนมาเหมือน 
เดิมอยู่อย่างนั้นทั้งวัน จนเขาปวดหัว น่าเบื่อจะตาย ไม่รู้ท่านจะดูไปทำไมกัน 
นักหนา ให้มันเหนื่อย เสียเวลาเปล่าๆ

ใช่ เสียเวลาเปล่าๆ ! เขาสะอึก

“โอ๊ยเบื่อ...เบื่อ คุณพ่อจริ๊ง จริง” เป็นเสียงแหลมๆ ของลูกสาวตัวแสบ

“คุณพ่อก็ตายไปตั้งนานแล้ว จะมัวหวงไว้ทำไมล่ะคะ อีกหน่อยปลวกมันก็ 
กินหมดกันพอด ีเกิดจ๊ะจ๋าตายไปอีกคน ใครจะมาดูแลให้คุณพ่อล่ะคะ”

เจ้าหล่อนโวยวาย ทำท่าจะลุกขึ้นกระทืบเท้าตามความเคยชิน 

สุกรีรีบดึงตัวหล่อนลงมา จับให้นั่งพับเพียบตามเดิม

หลวงพ่อเห็นว่าจิตของสุรศักดิ์ อ่อนโยนควรแก่การฟังธรรมแล้ว ท่านจึง 
กล่าวขึ้น

“ทรัพย์สมบัติใดๆ จะมีคุณประโยชน์แก่เรา ก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้สอยให้ถูกทาง  
และไม่ว่าทรัพย์นั้นจะมีราคาค่างวดสูงสักเพียงใดก็ตาม มันก็เป็นแค่ของสมมติที ่
ใช้ได้เฉพาะบนโลกนี้เท่านั้น เมื่อตายไป ก็ไม่สามารถนำไปได้ด้วย ไม่เหมือน 
บุญกุศลที่จะเป็นเหมือนเสบียงติดตัวเราไปตลอด
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เสียงอีโล้งโค้งเค้ง ดังลั่นออกมาจากห้องเก็บของ จ๊ะจ๋ากำลังเอา กระถาง 
กระโถน รวมทั้งกะละมังและอะไรที่ คาดว่า “ใช้การได้” มากองรวมกันไว้ 
นอกนั้นก็เป็นพวกแจกัน เครื่องลายคราม คุณพ่อทะนุถนอมอย่างดี คงไม่เอามา
ใช้ในภารกิจแบบนั้นหรอก หล่อนคิด หลังจากแน่ใจว่าปลดอาวุธพ่อได้หมดแล้ว 
จ๊ะจ๋าก็ล็อกประตูห้องเก็บของ ใส่กุญแจสองดอกใหญ่ พร้อมกับเดินฮัมเพลงออก 
จากบ้านอย่างมีความสุข

สุรศักดิ์ยืนมองพฤติกรรมลูกสาวอย่างสงสัยเต็มแก่ แต่ไหนแต่ไรก็เห็นวาง 
ระเกะระกะเต็มบ้าน ไม่เคยจะสนใจ อยู่ๆ ก็มาเก็บล็อกเสียแน่นหนา ทำอย่าง 
กับไอ้กระโถน กระถางพวกนี ้ มันเป็นของมีค่าเสียเต็มประดา หรือว่า... ยายจ๋า 
กำลังวางแผนจะทำอะไรอีก?

�
ตอนที ่ ๔

ท่ามกลางความเงียบ เงียบจนกระทั่งได้ยินเสียงมดหายใจ หลวงพ่อนั่งหลับตา 
ขัดสมาธิอยู่บนตั่งไม ้โดยมีจ๊ะจ๋าและสุกร ีนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ด้านล่าง

จ๊ะจ๋ากำลังจ้องเป๋งไปที่หลวงพ่อ คอยสังเกตอากัปกริยาของท่านอย่างไม่วาง 
ตา หล่อนกำลังรอ ว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะมีอาการตัวสั่นเทิ้ม หรือเริ่มจะชักกระตุก 
ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่า “เข้าแล้ว ๆ ” เสียที คราวนี้ล่ะจะได้เจรจากับคุณพ่อให้ 
เด็ดขาด

แต่หลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไป ท่านก็ยังนั่งนิ่งอยู่ท่าเดิม หล่อนก็เริ่มเกิดอาการ 
เหน็บชา ชักจะปวดขาจนทนไม่ไหว นั่งบิดไปบิดมา เอ..หรือว่า หลวงพ่อจะหลับ!  
ไม่ได้การต้องให้สุกรีเข้าไปปลุก 

หลวงพ่อเห็นจ๊ะจ๋า คิดเอง เออเอง เข้าใจผิดเป็นตุเป็นตะ ท่านจึงลืมตาขึ้นมา
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คุย กัน เพลินๆ มา นาน แล้ว คราว นี้ ผม จะ แนะ วิธี สืบ หา วัด ป่า ให้ พวก เรา  
การ ที่ เรา จะ รู้จัก วัด ป่า ใหม่ๆ นั้น มี วิธี ง่ายๆ  
คือ ถ้า เรา เข้าไป วัด ป่า ที่ ใด ที่ หนึ่ง ได้ แล้ว  
สนิท คุ้นเคย กับ พระ หรือ โยม ที่ ปฏิบัติ ดีๆ แล้ว  
ก็ เรียน ถาม กับ ท่าน ว่า ยัง มีค รู บา อาจารย์ ที่ ดี อยู่ ที่ไหน อีก บ้าง  
หรือ สถาน ที่ ปฏิบัติธรรม ดีๆ มี อยู่ ที่ไหน อีก บ้าง  
จาก นั้น เรา ก็ ไป ดู ของ จริง เอา ว่า จะ ถูกใจ เรา ไหม  
บาง คราว ท่าน อาสา พา ไป ดู เอง เลย ก็ มี  
วิธี นี้ แหละ ที่ ทำให้ ผม ได้ รู้จัก สำนัก ปฏิบัติ มากมาย  
ส่วน วิธี สืบ หา สำนัก จาก หนังสือ  
ไม่ค่อย ได้ ผล นัก เพราะ หนังสือ เขา ต้อง เอาใจ ตลาด  
เสนอ วัด หลายๆ รูป แบบ ซึ่ง อาจ ไม่ ตรง รสนิยม ของ เรา  
เสีย เวลา มาก ใน การ จะ กลั่นกรอง หา วัด ที่ ถูกใจ เรา  
ขอ เรียน ว่า สำนัก วัด ป่า ที่ ดี แต่ ไม่ ดัง  
ครู บา อาจารย์ ที่ สูงส่ง ทรง คุณธรรม แต่ ไม่ มีค นรู้จัก  
ยัง มี กระจัดกระจาย อยู่ ทั่วไป  
สำคัญ อยู่ ที่ ว่า เมื่อ เรา ไป วัด เหล่า นั้น แล้ว  
หรือ ได้ รับคำ สอน ของ ครู บา อาจารย์ แล้ว  
เรา ได้ ปฏิบัติ คุ้ม ค่า กับ ความ เหนื่อย ยาก ใน การ เดินทาง ไป วัด ป่า หรือ ไม่ 

วัน ศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒

ถาม: ขอ คำ แนะนำ เกี่ยว กับ ธรรมเนียม การ ปฏิบัติ ตัว ใน วัด ป่า ครับ อะไร ควร ทำ 
อะไร ไม่ ควร ทำ

ผม อ่าน เรื่อง ที่ พวก เรา เล่า เกี่ยว กับ การ ออก ไป ปฏิบัติธรรม ใน ที่ ต่างๆ แล้ว  
เห็น ว่า พวก เรา ยัง ปฏิบัติ ไม่ ถูก ต้อง ตาม ธรรมเนียม ของวัด ป่า อยู่ บ้าง  
เช่น เรา วิ่ง เข้า วิ่ง ออก จาก วัด ไป โน่น มา นี่  
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โดย ไม่ ได้ บอกกล่าว หรือ ขอ อนุญาต ครู บา อาจารย์  
หรือ อย่าง การ หนี กลับ นั้น น่า จะ เขียน จดหมาย ไป ชี้แจง แทน การ ร่ำ ลา เสียหน่อย  
ส่วน การ ขอ เปลี่ยน กุฏิ หลาย ครั้ง นั้น ก็ ไม่ค่อย เหมาะ นัก  
บาง สำนัก เขา ไม่ ยอม นะ ครับ ไป เจอ สำนัก ที่ เขา ยอม ก็ ค่อยยังชั่ว หน่อย  
การ ขอ ไป ปฏิบัติ ใน ถ้ำ ก็ เหมือน กัน ครับ  
เป็นการ ถูก แล้ว ที่ เลิก เสีย เมื่อ พบ ว่า มี แม่ ชี เดือดร้อน เพราะ เรา อยาก ไป อยู่ ถ้ำ  
เรา ควร พยายาม ทำตัว ให้ กลมกลืน ที่สุด กับ ธรรมชาติ และ ผู้ แวดล้อม ครับ  
แล้ว เขา จะ ยินดี ต้อนรับ เรา หรือ เพื่อน ของ เรา  
เมื่อ ขอก ลับ ไป ปฏิบัติ ที่ สำนัก นั้น อีก ใน ภายหลัง  
อีก ประเด็น หนึ่ง ที่ เห็น สมควร บอกกล่าว กับ พวก เรา  
คือ เวลา นี้ พวก เรา จำนวน มาก เตรียม จะ ออก ไป เขา สวนหลวง กัน ใหญ่  
ขอ ให้ เรา ตั้ง หลัก ให้ ดี ก่อน นะ ครับ ว่า เรา จะ ไป ทำไม  
ไม่ ใช่ เห็น ว่า คน อื่น เขา ไป แล้ว ปฏิบัติ ดี เรา ก็ จะ ต้อง ไป ได้ ผล งาน ดีๆ กลับ มา บ้าง  
ถ้า ตั้ง เป้า อย่าง นั้น ก็ คือ จะ ไป ‘เอา ’  
ไม่ ใช่ การ ไป เพื่อ เรียน รู้ ตน เอง แล้ว พยายาม ปล่อย วาง  
อัน นี้ ผิด แล้ว ตั้งแต่ เริ่ม ต้น ครับ  
การ ปฏิบัติ จะ มี แต่ ความ เคร่งเครียด ตลอด สาย ทีเดียว 

วัน อังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒

ถาม: การ ไป วัด ป่า ควร เตรียม อุปกรณ์ ที่ จำเป็น อะไร บ้าง

การ จะ ไป วัด ป่า นั้น ต้องเต รี ยม อุปกรณ์ บาง อย่าง เหมือน กัน  
โดย เฉพาะ การ ไป วัด ที่ เรา ไม่ คุ้นเคย มา ก่อน ประเภท ทาย อนาคต ไม่ ถูก  
สิ่ง ที่ ขาด ไม่ ได้ ก็ คือ ไฟฉาย ไม่ ว่า อยู่ วัด ป่า ไหน ก็ มัก จะ ต้อง ใช้ ไฟฉาย มาก บ้าง น้อย บ้าง 
พวก มีด เข็ม ด้าย พวก นี้ ก็ จำเป็น ไม่ ควร มอง ข้าม  
อย่าง อยู่ ป่า อาจ จะ ถูก หนาม ตำ ถูก ผึ้ง ต่อย จะ ได้ เอา เข็ม มา ใช้ บ่ง หนาม และ เหล็กใน ได้ 
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ผิดวัตถุประสงค์ของการให้ทาน ซึ่งเป็นการขจัดความโลภความตระหนี่หวงแหนใน 
ทรัพย์

๓. ปฏคิาหก คอืผูร้บัตอ้งบรสิทุธิ ์เปน็ผูม้ศีลี มคีณุธรรมสงู จงึเปน็เนือ้นาบญุอนัด ี
ประเสริฐยิ่ง เหมือนกับการที่โยมจะหว่านข้าว ข้าวนั้นเป็นเมล็ดพันธ์ที่ด ี เป็นของ 
โยมโดยชอบธรรม โยมมเีจตนาบรสิทุธิท์ีจ่ะหวา่นขา้ว แตถ่า้หวา่นลงบนนาทีแ่หง้แลง้ 
มีแต่กรวดและทราย ข้าวนั้นก็จะไม่อาจจะงอกงาม ดังนั้น จึงพึงเลือกเนื้อนาดินที่ด ี
มีน้ำอุดมสมบูรณ์”

ฟังหลวงพ่อพูดแล้ว จ๊ะจ๋าก็นึกย้อนถึงตัวเอง เห็นทีคงต้องตั้งใจใหม่ให้ดี

สุกรีเห็นภรรยาหน้าจ๋อย ทำท่าเหมือนคิดได้ เขาจึงเอ่ยถึงจุดประสงค์สำคัญที่ 
เขาดั้นด้นมากราบท่าน

“กระผมมากราบขอความเมตตาจากหลวงพอ่ ชว่ยใหค้ณุพอ่ทา่นคลายจากความ
ยึดติด ห่วงอาลัยในบ้านแสนรัก เพื่อที่ท่านจะไปสู่สุคติภพเสียทีขอรับ”

ภกิษชุราหลบัตาลง ทา่นมองเหน็ ชายชราผมขาวโพลนทา่ทางองอาจ มสีงา่ราศรี 
คนหนึ่ง กำลังเดินเอามือไขว้หลังตรวจตราเครื่องลายคราม แจกัน โต๊ะมุก 
ตลอดจนเครื่องทองหยอง ของมีค่าทั้งหลายอยู่ในบ้าน หลังจากเห็นว่าอยู่ครบถ้วน
สมบูรณ์ด ีก็เปลี่ยนมาสำรวจตัวบ้าน 

เอ๊ะ ตรงนี้มีรอยน้ำซึม ชะ! เจ้าสุกรีมันอยู่บ้านประสาอะไร ปล่อยให้เพดานรั่วได ้
กลบัมาตอ้งเตะสกัปา้บ วา่แลว้กเ็ดนิไปหนา้บา้นแหงนคอนบัลกูมะมว่ง อมื..ยงัอยูค่รบ 
ใกล้จะสุกกินได้แล้ว วันๆ ก็ไม่ได้ทำอะไร เดินวนไปวนมาอยู่อย่างนี ้

หลวงพ่อเห็นแล้วก็ชักจะเริ่มเวียนหัว ท่านลืมตาขึ้น แล้วเอ่ยตอบสุกรี

“อาตมาจะลองดู”

�
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สุกรีกลัวว่าภรรยาจะหลงเชื่อบรรดาพ่อมดหมอผ ี ร่างทรงทั้งหลาย ถูกหลอก 
ตามประสาคนจิตอ่อน เขาจึงพยายามอยู่ใกล้ชิดหล่อนมากขึ้น 

วันนี้เขาพาจ๊ะจ๋ามากราบหลวงพ่อที่วัดในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเขาเคยบวชเรียน 
มาก่อน หวังจะให้หลวงพ่อช่วยเทศนาสั่งสอน ซึ่งดูเหมือนท่านก็จะหยั่งรู้ถึงความ 
ปรารถนาของชายหนุ่ม

ภิกษุชรามองสตรีร่างเล็กที่กำลังพนมมืออยู่ตรงหน้า ด้วยความเมตตา ขณะที่ 
เจ้าตัวกำลังจีบปากจีบคอพูดเสียงดังอย่างไม่เกรงใจใคร

“หลวงพ่อเจ้าขา ถ้าหลวงพ่อช่วยให้ลูกขายบ้านหลังนี้ได้นะเจ้าคะ ลูกจะแบ่ง 
ให้หลวงพ่อ ๑๐ เปอร์เซ็นต ์เอ๊ย..ไม่ใช่ลูกจะถวายปัจจัยร่วมบุญสร้างสำนักสงฆ์กับ
หลวงพ่อหนึ่งแสนบาทเลยเจ้าค่ะ ลูกจะได้บุญแยะๆ ด้วยเจ้าค่ะ”

แต่เอ..ถ้าลงทุนทำบุญ ๑ แสน แล้วจะได้บุญกลับมาแยะแค่ไหนนะ จ๊ะจ๋าคิด

สุกรีสะกิดแขนภรรยาเบาๆ เขารู้สึกอายที่มากราบครูอาจารย์เพื่อขอความ 
ช่วยเหลือจากท่าน แต่ศรีภรรยายอดนักขายทำท่าเหมือนกับกำลังเจรจาธุรกิจเอา 
กับพระ

“โยมจ๊ะจ๋า เหตุของบุญก็คือ การทำความดี คือสภาพของจิตที่ผ่องใสสะอาด 
ซึ่งมีผลคือ ความสุขความเจริญ บุญไม่สามารถซื้อขาย ชั่งตวง วัดกันได้เหมือนสินค้า 
การให้ทานเป็นบุญ ซึ่งมีผลทั้งสิ้น 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้แต่บุคคลเทน้ำลงในหลุมหรือบ่อเล็ก ๆ  ด้วยหวังว่า 
จะให้สัตว์เล็ก ๆ  ได้อาศัยน้ำนั้นเป็นอยู่ ก็เป็นบุญ ไยจะกล่าวถึงทานที่ให้แก่มนุษย์ 
ทานที่ให้ผลมาก ต้องเป็นทานที่มีลักษณะ

๑. ของที่ให้ทาน บริสุทธิ ์ไม่ได้คดโกงหรือลักขโมยจากผู้อื่นมา

๒. เจตนาในการให้ทานบริสุทธิ ์ทำด้วยจิตที่คิดจะสละออกอย่างแท้จริง ก่อนให้ 
มีจิตยินด ีขณะที่ให้ก็เสื่อมใสเต็มใจ หลังจากให้แล้ว ก็มีใจเบิกบาน ถ้าคิดว่าเป็นการ 
ลงทนุเพือ่ใหไ้ดก้ำไรตอบแทน ทานนัน้กจ็ะมผีลนอ้ย ใหผ้ลชา้ เพราะทำดว้ยความโลภ 
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ไม้ขีดไฟ หรือ ไฟแช็ก ก็ จำเป็น  
รองเท้า แบนๆ โปร่งๆ จะ ดี กว่า รองเท้า ที่ งู หรือ สัตว์ เล็ก แบบ แมง ป่อง เข้าไป ซ่อน ได้  
เชือก ฟาง ก็ เป็น เชือก อเนกประสงค์ ครับ  
เอา ไป ผูก ระหว่าง ต้นไม้ เพื่อ แขวน กลด บ้าง เอา ไป ตาก ผ้า บ้าง  
อาจ จะ มี กระติก น้ำ ดื่ม หรือ ขวด น้ำ พลาสติก  
ก็ เป็น เครื่อง อำนวย ความ สะดวก ให้ ไม่ ต้อง เที่ยว หา น้ำ ดื่ม บ่อยๆ  
พวก น้ำยา กัน แมลง หรือ กัน ยุง ประเภท น้ำตะไคร้ หอม ก็ มี ประโยชน์ ครับ  
บางที เรา ต้อง นอน กลางแจ้ง หรือ เรา ต้อง นั่ง ภาวนา กลางคืน ยุง จะ กวน มาก  
ยิ่ง ยุง ตอน โพล้เพล้ ตอน หัวค่ำ และ ตอน เช้ามืด มัก จะ มี เชื้อมาเลเรีย  
กลางวัน ก็ ยัง มี ยุง ลาย อีก  
ดังนั้น ถ้า อากาศ ไม่ หนาว จัด จน ยุง กลัว โอกาส ที่ จะ ใช้ น้ำยา กัน ยุง มี สูง  
จะ ได้ ไม่ วอกแวก ถูก ยุง กวน จน เสีย สมาธิ  
ผ้า ปู นั่ง บางๆ สัก ผืน จะ ช่วย ให้ เรา สะดวก เวลา เจอ ที่ น่า นั่ง ปฏิบัติ  
ซึ่ง อาจ เป็น โคน ไม้ ลาน หิน ถ้ำ ริม ธาร  
ผ้าขาวม้า เป็น ผ้า อเนกประสงค์ สำหรับ ผู้ชาย  
ใช้ได้ ทั้ง ปูน อน หนุน แทน หมอน ใช้ เป็น ห้อง อาบ น้ำ เคลื่อนที่ ตาม ห้วย ก็ได้  
แต่ อย่า เอา ไป ใช้ ตาม น้ำตก เพราะ มัน หลุด หาย ไป จะ ลำบาก  
ส่วน ผู้หญิง ถ้า เป็น หน้าหนา วก็ อาจ มี ผ้า ห่ม เล็กๆ สัก ผืน  
เอา ไว้ กัน หนาว เวลา นั่ง กลางคืน หรือ ห่ม กัน ยุง ก็ได้  
หน้าหนา วๆ นี่ หมวก ไหม พรม ช่วย ให้ อบอุ่น ได้ ทั้ง ใน เวลา ยืน เดิน นั่ง นอน  
ถุง เท้า ก็ มี ประโยชน์ มาก เวลา เย็น จัดๆ ไม่ อย่าง นั้น เดิน จงกรม บน พื้น บาง แห่ง  
จะ เหมือน โดน มีด กรีด เท้า เลย  
ยา ประจำ ตัว ก็ จำเป็น ครับ ฉุกเฉิน ขึ้น มา ไม่ มี ใคร ช่วย ได้ เมื่อ อยู่ ป่า  
สำหรับ ผม แล้ว มี ย่าม อีก อัน หนึ่ง เอา ใส่ ของใช้ กระจุกกระจิก ได้  
บางที เดิน ไกลๆ เอา ส้ม เขียวหวาน ใส่ ย่าม ไป แทน การ หิ้ว กระติก น้ำ  
หรือ ห่อ ข้าว ไป ก็ ยัง ได้  
เวลา อยู่ ป่า ถ้า ทาน ส้ม เขียวหวาน ก็ อย่า ลืม เก็บ เปลือก เอา ไว้ ใช้ กัน มด  
เช่น เอา เปลือก ส้ม รอง ก้น ปิ่นโต มด จะ ไม่ มา ยุ่ง กับ อาหาร ใน ปิ่นโต นั้น  
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หรือ ถ้า จะ นอน บาง แห่ง มด มัน เดิน เป็น แถวๆ รอบ เสื่อ  
ก็ เอา เปลือก ส้ม มา วาง เป็น จุดๆ จะ ไม่ ถูก มด กวน  
ผม นั้น เข้า วัด มา จน ชิน ก็ เลย เตรียมพร้อม เสมอ  
กระทั่ง บาง คราว เกิด หิว กลางคืน ผม ยัง เตรียม น้ำผึ้ง เท ใส่ ทัป เปอร์แวร์เล็กๆ ไว้  
จิบ สัก ช้อน หนึ่ง หาย หิว แล้ว ยัง แก้ หนาว ได้ ด้วย  
พระ ป่า ที่ ท่าน ช่ำชอง บาง องค์ ท่าน มี สมุนไพร ให้ ประโยชน์ ต่างๆ ได้ มาก  
อย่าง ใน บาง พื้นที่ เช่น บน ภู สิงห์ นั้น อากาศ เย็น จัด มาก  
พระ ป่า ศิษย์ ท่าน อาจารย์ จวน ท่าน เคย ให้ สูตร ยา แก้ หนาว มา ชุด หนึ่ง  
ประกอบด้วย พริกไทย เจตมูลเพลิง แดง (แล้ว อะไร อีก อย่าง หนึ่ง  
ตอน นี้ เกิด นึก ไม่ ออก แล้ว)  
เอา มาบ ดผสม น้ำผึ้ง ปั้น เป็น ลูกกลอน  
ลูก หนึ่ง แก้ หนาว ได้ สอง ชั่วโมง 

อ้อ ลืม กลด กับ มุ้ง กลด ครับ ถ้า ไม่ มี จะ ใช้ มุ้ง เฉยๆ ก็ได้  
หนาว ขึ้น มา เอา มุ้ง ห่ม อุ่น ดี พิลึก เลย ครับ  
แต่ เดี๋ยวนี้ วัด ป่า หลาย แห่ง มี ห้อง มุ้งลวด  
กลด ก็ เลย หมด ความ หมาย ลง แล้ว  
ตอน นี้ นึก ได้ แค่ นี้ ครับ  
ใน ป่า นั้น งู บาง อย่าง ชอบ เล่น ไฟ การ จะ ก่อ ไฟ ผิง ก็ ต้อง ระวัง ไว้ ให้ ดี ครับ  
โดย เฉพาะ ถ้า ไป พัก อยู่ แถว ซอก หิน อันตราย มาก  
ควร เลือก พัก ใน ที่ เตียนๆ ถ้า เป็น ถ้ำ ก็ ไม่ ใช้ ถ้ำ แคบ เป็น ซอก แบบ นั้น คือ บ้าน งู  
แล้ว เวลา เรา จะ หยิบ จับ ข้าวของ ที่ กอง ไว้ นั้น  
ก็ ต้อง มี สติ ดู ให้ ดี นะ ครับ เพราะ เวลา หนาวๆ  
งู และ สัตว์ มี พิษ ชอบ มา ซุก ตาม กอง ผ้า หรือ กระเป๋า ต่างๆ  
นึกออก แล้ว ครับ ตัว ยา อีก อย่าง หนึ่ง ก็ คือ ขิง นี่เอง  
เอา มาบ ดใน น้ำหนัก เท่าๆ กัน ทั้ง ๓ ชนิด  
ไป ซื้อ จาก ร้าน เจ้ากรม เป๋อ หน้า วัด จักรวรรดิ ได้ ครับ เขา บด ให้ เสร็จ  
เอา มา ผสม น้ำผึ้ง ปั้น เป็น ลูก กลมๆ ขนาด พอ กลืน ได้  
นอกจาก แก้ หนาว ได้ ชะงัด แล้ว ยัง อร่อย ด้วย ครับ 

วัน ศุกร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ

บ้านแสนรัก (๒)
โดย mayrin

ตอนที ่ ๓

วันเวลาล่วงผ่านไปอีกสามเดือน เสียงร่ำลือเล่าขานเรื่องผีสางความน่ากลัวของ 
บ้านแสนรักก็ยังไม่จางหายไป เหล่าสมาชิกชมรมนิยมหวย แอบมาเมียงมองต้น 
มะม่วงบ้าง แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาในรัศมี หลายคราที่มีมือดี แอบปีนข้ามรั้ว 
หวังจะมาหยิบฉวยของภายในบ้าน แต่ก็ต้องวิ่งแจ้นฝุ่นตลบ สะบักสะบอมออก 
ไปในสภาพที่คล้ายๆ กัน คือ ผมร่วงจนหมดหัวนอนซมจับไข้ไปหลายวัน หนักเข้า 
ก็ไม่มีหัวขโมยคนไหนกล้าเฉียดเข้าไปในซอยสุรศักดิ์อีกเลย ทำให้บรรดายามใน 
หมู่บ้านย่านใกล้เคียงล้วนได้รับอานิสงส์ตกงานกันเป็นแถวๆ เพราะไม่มีใครเห็น 
ความจำเป็นที่ต้องจ้าง

แม้แต่เจ้าด่าง ก็ยังถูกปลดระวาง ทำให้มันรู้สึกขุ่นเคืองเป็นอันมาก ดังนั้น 
ย่ำค่ำของทุกวัน มันจึงชวนสมัครพรรคพวกมาก่อม็อบ แข่งกันเห่าหอนเสียงดังเพื่อ
เป็นการประท้วง แต่เพียงครู่เดียว...ทุกสิ่งก็จะพลันเข้าสู่ความสงัดเงียบเหมือนเดิม 
เพราะเจ้าด่างกับพรรคพวก ก็จะวิ่งหางจุกตูด ร้องหงิงๆ พร้อมกับทิ้งขนบนหัวมัน 
ไว้เป็นระลึกหน้าบ้านแสนรัก จนใครต่อใครที่ผ่านไปมาแถวนั้น ต้องประหลาดใจไป 
ตามๆ กัน เมื่อเห็นหมาในซอยสุรศักดิ ์หัวล้านเหมือนๆ กันหมดทุกตัว

จ๊ะจ๋าและสุกรี ก็ยังแวะเวียนมาดูแลทำความสะอาดบ้านเหมือนเดิม แต่นับจาก 
วันที่ได้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์กระโถนบินของคุณพ่อ หล่อนก็มีท่าทีสงบเสงี่ยม เกรงอก 
เกรงใจ ไม่ชวนใครมากล้ำกรายให้เป็นที่ระคายเคือง แต่ก็ไม่วายที่จะหาช่องทาง 
ขายบ้านแสนรัก

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ครั้งหนึ่งแกไปนั่งภาวนาในป่า แล้วมียุงมากัด แกก็ไม่หลบ ไม่ปัด ตั้งใจยินดีให้ 
ยุงดูดเลือดด้วยความเต็มใจ คิดมุ่งหวังสละเลือดเป็นทานแก่ยุง...โดยลืมคำสอน  
คำเตือนล่วงหน้าของครูบาอาจารย์ไปแล้ว

ผลก็คือ...เณรน้อยเป็นมาลาเรีย! 

เจตนาการสละออก การบริจาคเลือดให้ยุงเป็นความดีก็จริง...แต่เชื้อมาลาเรีย 
ที่ติดปลายนวมมาด้วยนั้นเป็นโทษ!

ลองสังเกตกันดูนะ ว่างานบุญ งานกุศลต่าง ๆ  ความดีหลากหลายที่พวกเรา 
บำเพ็ญกัน มีสิ่งใดเป็นโทษติดปลายมาบ้าง...เมื่อมีศรัทธาทำความดีแล้ว ต้องมีสต ิ
ปัญญากำกับติดตามมาด้วย

กุศลนั้น...ต้องเป็นสุขตั้งแต่ก่อนกระทำ...ระหว่างกระทำ...และหลังจากกระทำ 
แล้ว...ถึงจะสมบูรณ์พร้อม

ส่วนเจ้าแฮนค็อกนั้น จะมีความสุขหลังจากทำความดีด้วยการสละ (อดีต) 
ภรรยาตนเองให้แก่เรย์หรือเปล่า...คงตอบยากสักนิด เพราะดูแล้ว พ่อคุณยังรักษา
มาตรฐานฮีโร่ขี้โมโหคนเดิม...

ขนาดตั้งใจไปช่วยคนแท้ ๆ  แต่พอได้ยินคำพูดขัดหูปั๊บ...โทสะวีรบุรุษก็พุ่งปรี๊ดที
เดียว...

นี่แหละหนา...ครูบาอาจารย์ท่านจึงมักเตือนว่า...ความเมตตาพลิกเป็นราคะ 
ได้ง่าย...ส่วนความกรุณา มักพลิกเป็นโทสะได้รวดเร็ว…

สังเกตใจตัวเองให้ดีแล้วกัน…

รูปภาพประกอบจาก

http://www.sonypictures.com/movies/hancock/
http://movies.yahoo.com/movie/1809801452/photo/stills

สารบัญ 
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คุณ สันตินันท์ 
(พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ใน ปัจจุบัน)

หมายเหตุ พระ อาจารย์ ปราโมทย์ ได้ เขียน บทความ นี้ 
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สมัย ที่ ท่าน ยัง ดำรง เพศ คฤหัสถ์ อยู่  
เนื่องจาก บทความ นี้ ได้ เขียน ไว้ นาน มา แล้ว  
ทั้ง ครู บา อาจารย์ และ สถาน ที่ ต่าง ๆ  อาจ มี การ เปลี่ยนแปลง ไป ตาม เหตุ ปัจจัย  
ท่าน ที่ สนใจ จะ ไป ปฏิบัติ ภาวนา ตาม สถาน ที่ ซึ่ง อ้าง ถึง ใน บทความ นี้  
ควร เสาะ หา ข้อมูล ใน ปัจจุบัน เพื่อ ประกอบ การ ตัดสินใจ ด้วย

สารบัญ 
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รู้เฉพาะตน

เป็นทอมกะดี้บรรลุธรรมได้ไหม

กรณี เฉพาะ ตน ของ – Fat Cat
อาชีพ – งาน ที่ ค่อนข้าง มั่นคง งาน หนึ่ง
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – ทำ งาน เลี้ยงดู ตัว เอง และ พ่อ แม่ ตาม ฐานะ

 

คำ ถาม แรก - ดิฉัน อยู่กิน กับ คู่ชีวิต ที่ เป็น เพศ เดียวกัน อย่าง เปิดเผย และ ไม่ เป็น ที่ 
รังเกียจ ของ ครอบครัว ทั้ง สอง ฝ่าย ตัว ดิฉัน เอง ไม่ เคย รู้สึก ชอบ เพศ เดียวกัน มา ก่อน 
แต่ พอ มา เจอ คน นี้ แค่ แวบ แรก ก็ บอก ตัว เอง ว่า “เรา ต้อง เป็น แฟนกับ คน นี้ แน่ เลย ” 
ซึง่ มา รูท้ ีหลงั วา่ความ รูส้กึ แบบ เดยีวกนั ก ็เกดิ ขึน้ กบั อกี ฝา่ย ดว้ย ใน ทีส่ดุ ตา่ง ก ็ยอมรบั 
ว่า คง ทำกรรม กัน มา อาจ จะ ทำให้ คน อื่น ต้อง เจ็บ ช้ำ ต้อง อาย ต้อง เสียใจ ต้อง ถูก 
ตฉินิ นนิทา วพิากษว์จิารณ ์ปจัจบุนั ได ้แต ่ปรบั ความ รูค้วาม เขา้ใจ ของ พวก เรา ให ้ถกู 
ตอ้ง ตาม หลกั ธรรม เชน่ ให ้ทาน รกัษา ศลี ตลอด จน เปน็ กำลงัใจ เกือ้กลู กนัและกนั 
ใน การ เจรญิ สต ิถงึ ขัน้ ถอืศลี ๘ ใน วนัพระ อยาก ทราบ วา่ ภาย ใต ้เงือ่นไข ที ่กลา่วมา 
ทั้งหมด เรา ทั้ง สอง มี โอกาส บรรลุ ธรรม ใน ระดับ พระ โสดาบัน ได้ ไหม คะ?

ถ้า ตาม เงื่อนไข ทั้งหมด ที่ กล่าว มา ก็ ตอบ สั้นๆ ได้ ว่า ‘มี สิทธิ์ ’ ครับ ขอ แจกแจง 
เหตุผล เป็น ข้อๆ

1) คุณ ไม่ ได้ มีค วาม เบี่ยง เบน ทาง เพศ มา แต่ เล็ก จึง ถือว่า จิต ไม่ ได้ ถือกำเนิด ด้วย 
ลกัษณะ เบีย้ว บดิ ผดิ ปกต ิแต ่อยา่ง ใด กรณ ีเฉพาะ นี ้เปน็ เรือ่ง ของ บพุเพสนันวิาส มาก กวา่ 
สม ดัง ที่ พระพุทธเจ้า ตรัส ว่าความ รัก เชิง ชู้สาว เกิด จาก เหตุ ปัจจัย สอง ประการ หนึ่ง คือ 
เคย อยู่ ร่วม กัน ใน กาล ก่อน สอง คือ เกื้อกูล กัน ใน ปัจจุบัน การ ปิ๊ง กัน และ คิด เหมือน กัน 
ตั้งแต่ แรก ส่อ ว่า มี สัญญาณ นำร่อง จาก อดีต ชัก ใย ให้ ใจ ตรงกัน ส่วน การ มี โอกาส คบหา 
สนทิสนม และ เกือ้กลู กนั ใน ทาง ด ีก ็บง่ บอก วา่ ปจัจบุนั ชวน กนั สรา้ง กรรม สมัพนัธ ์อนัเปน็ 
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สิ่งที่เขาทำเรียกว่า “ความดี” ใช่ไหม...และความดีเช่นนี ้มีโทษหรือไม่?

ไมห่รอก...หากใจเขาจะเปดิกวา้งพอ และมองเหน็ความเหงา ความทรมานใจเปน็แค ่
“ทุกข์ชั่วคราว” ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเอง

แต่ความดีอื่น ๆ  ที่เขาทำน่ะไม่แน่...เช่น...บุ่มบ่ามรีบไปช่วยคนโดยชนทุกอย่างที่ 
ขวางหน้า เหาะลงพื้นทีนึงถนนพังเป็นแถบ ช่วยรถของเรย์ไม่ให้ถูกรถไฟชน แต่กลับ 
ทำให้ตู้ขบวนรถไฟนั้นหลุดพัง สร้างความเสียหายจนน่าปวดหัว ไล่จับโจรไม่กี่คนก็ 
ทำเอาข้าวของทรัพย์ชาวเมืองเสียหายมากกว่ามูลค่าของที่ถูกปล้น...

เจตนาด ี อยากช่วย อยากทำความดีน่ะดีแล้ว ถูกแล้ว...แต่ต้องมีสต ิ รอบคอบ 
ระมัดระวังกว่านี้นะแฮนค็อก!

...ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นจึงเรียกว่าดีแท้...

จะว่าไป พวกนักช้อปบุญ คนดี ที่เป็นอย่างแฮนค็อกก็มีไม่น้อยเหมือนกัน... 
ไม่ขอยกตัวอย่างที่เห็นกันทั่วไปดีกว่า...ขออนุญาตยกเรื่องตอนเป็นเณรของอาเขย 
มาเล่า... น่าจะปลอดภัยดี

วัดที่อาเขยบวชเณรนั้น มีแต่พระเณรที่มุ่งมั่น บำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้น 
ตอนนั้นอาเขยผมเป็นเณรน้อยอาย ุ๑๒ ปี แต่เห็นพระ เณรในวัดปฏิบัติกันจริงจัง 
ก็มุ่งหวังเจริญรอยตามท่านบ้าง 
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แต่...ถึงอย่างไร แฮนค็อกก็ยังคงเป็นแฮนค็อก เป็นปุถุชนที่จิตใจอ่อนไหวง่าย 
เมื่อมีโอกาสใกล้ชิดกับครอบครัวของเรย ์ เขาก็รู้สึกพึงพอใจ หลงรักแมรี่ ภรรยา 
ของเรย์อย่างไม่มีเหตุผล และแมรี่ก็มีความลับบางอย่างที่ปิดบังเขากับเรย์ไว้เช่นกัน

ทั้งแมรี่และแฮนค็อก ต่างก็เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษด้วยกันทั้งคู ่ มีความเป็นอมตะ 
เรี่ยวแรง พลังเหนือมนุษย์ และที่สำคัญ ทั้งสองเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนที่ 
แฮนค็อกจะความจำเสื่อม เมื่อ ๘๐ ปีที่แล้ว

จุดอ่อนของมนุษย์พิเศษคู่นี้ก็คือ...เมื่อใดที่ทั้งสองได้ครองคู่ อยู่ร่วมกัน พลัง 
วิเศษจะค่อย ๆ  หดหาย กลายเป็นคนธรรมดา มีแก่ มีตายเช่นคนทั่วไป นี่เองคือ 
สาเหตุที่แฮนค็อกถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ ความจำเสื่อม และทำให้แมรี่จำเป็นต้อง 
แยกตัวจากเขา เพื่อให้เขารอดชีวิต

มาถึงปัจจุบัน ทั้งคู่ก็ได้ประสบเหตุการณ์คับขัน คล้ายคลึง ช่วงเวลาคับขัน 
ระหว่างความเป็นความตายนั้น แฮนค็อกก็ยอมตัดใจ เลือกที่จะหนีให้ห่างจากแมรี่ 
เพื่อให้เธอได้รอดชีวิต ยอมกลับไปเป็นฮีโร่ผู้โดดเดี่ยวอีกครั้ง ทั้งที่ได้พบคนที่ 
สามารถเข้ามาเติมช่องว่างในชีวิตให้เต็มได้แล้ว...

เขามีความสุขที่ได้รู้ว่าแมรี่ยังมีชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น เข้าใจ ต่อให้ตัวเองต้อง
กลับไปทุกข์ทรมานกับความเดียวดายอีกครั้งก็ยอม...
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กุศล เข้า ขั้น ครบ สูตร เหตุ แห่ง รัก ตาม ที่ พระพุทธเจ้า ตรัส ไว้ กรณี แบบ คุณ มี อยู่ ทั่ว โลก 
แม ้ระหวา่ง ชาย กบั ชาย แต่ สว่น ใหญ่ จะ ไม ่ยอม รบั เพราะ ถอื เปน็ เรือ่ง ผดิ ปกติ นา่ ละอาย 
(แล้ว ก็ ไม่ จำเป็น ต้อง ยอม รับ แล้ว อยู่ ร่วม กันให้ ฝืน ธรรมชาติ ด้วย นะ ครับ อัน นี้ วงเล็บ ไว้ 
สำหรบั คน ทัว่ไป ที ่อำนาจ บพุเพสนันวิาส ไม ่ได ้แรง ขนาด คณุ Fat Cat) สรปุ สัน้ๆ วา่ ฐาน 
จิต ของ คุณ ไม่ ได้ ผิด ปกติ ถึง ขั้น ห้าม มรรค ห้าม ผล

2) ฟัง ดู พวก คุณ ไม่ ได้ มัวเมา ใน กามคุณ ตลอด จน ให้ ความ สำคัญ กับ การ ทำตัว ให้ 
ปลอด จาก กาม และ การละเล่น ใน วันพระ ตรง นี้ เป็นการ ค่อยๆ ‘ถอน เท้า จาก หล่ม 
กาม’ ที่ ถูก ต้อง ตาม ทาง มรรค ทาง ผล คือ คุณ มี ศีล ๘ เป็น แรง ฉุด ให้ ถอย ออก มา จาก 
กาม ทั้งที่ ผิด และ ที่ ถูก สรุป ว่า วัน ใด ที่ คุณ ถือศีล ๘ วัน นั้น คุณ มี องค์ มรรค คือ ความ 
ดำรชิอบ ที ่จะ ออก จาก กาม อยา่ง นอ้ย ทีส่ดุ ก ็ขอ ให ้เชือ่ มัน่ วา่ นี ่เปน็ หนึง่ ใน แรง สนบัสนนุ 
ให้ เกิด มรรค ผล ได้ จริง

อยา่งไรกต็าม ที่ กลา่ว มา ทัง้หมด คอื คำ ตอบ วา่ ‘ม ีสทิธิ์ ’ แต ่ก ็ไม ่ได ้รบัประกนั วา่ จะ 
ต้อง ‘ได้ แน่ ’ นะ ครับ เพราะ การ มี จิต ที่ ปกติ และ การ ดำริ ออก จาก กาม ยัง ไม่ เพียงพอ 
จะ เป็น แรง ดัน ให้ โพล่ง ขึ้น บรรลุ ธรรม การ โพล่ง ขึ้น บรรลุ ธรรม เกิด จาก การ เห็น กาย ใจ 
ไม่ ใช่ ตัว ตน อย่าง ถนัด ชัด เข้าใจ ลึกซึ้ง ด้วย จิต ตั้ง มั่น เต็ม ตื่น เต็ม ดวง ระดับ ฌาน

หาก คุณ เจริญ สติ ไม่ ถูก ไม่ เฝ้า รู้ ว่า กาย ใจ ปรวนแปร ไม่ เห็น ว่า กาย ใจ เป็น แค่ เครื่อง 
ล่อหลอก ให ้ยึด ติด อย่างไร ใจ ก็ ถอน ออก มา จาก หล่ม อุปาทาน ไม ่สำเร็จ วันยังค่ำ แม ้จะ 
ถอน เทา้ จาก หลม่ กาม ดว้ย ศลี ๘ ได้ จน ชัว่ ชวีติ กต็าม (บาง คน เขา้ใจ ผดิ คดิ วา่ ไม ่เสพ กาม 
ได้ สาม ปี หมาย ถึง เป็น พระ อนาคามี ซึ่ง นั่น เป็น เรื่อง ของ ความ เชื่อ ไม่ ใช่ ความ จริง)
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คำ ถาม ที ่สอง - การ อยู ่ดว้ย กนั ของ เรา ไม่ ได ้อยู ่กนั แบบ หลบๆซอ่นๆ เรา ไม ่นอกใจ 
กัน แบบ นี้ หมายความ ว่า ศีล ข้อ ๓ ของ พวก เรา บริสุทธิ์ หรือ ไม่? บางท ีพวก เรา 
ไขว้เขว ว่า อยู่ กัน แบบ ผิด ธรรมชาติ ก็ คือ ผิด ศีล แล้ว

ความ เห็น ของ มนุษย์ กับ ความ จริง ทาง ธรรมชาติ แตก ต่าง กัน ครับ ผู้ ที่ มี สิทธิ์ รู้ 
ความจริง ทาง ธรรมชาติ คือ ผู้ ที่ สังเกต ธรรมชาติ โดย ไม่ ถือ เอา ความ เชื่อ ส่วนตัว เป็น 
ใหญ่

และ วิธี สังเกต ธรรมชาติ แบบ พระพุทธเจ้า คือ ตั้ง จิต ให้ ตรง ด้วย ความ เข้าใจ ว่า ใน 
ขอบเขต กาย ใจ นี้ ไม่ มี อะไร สัก อย่าง ที่ เที่ยง จาก นั้น สังเกต ว่า หายใจ เข้า แล้ว อั้น ไว้ 
ไม่ได้ ต้อง ระบาย ออก มา จริง ไหม ถ้า แค่ รู้ ได้ ตาม จริง เพียง เท่า นี้ ก็ ถือว่า เป็น จุด เริ่มต้น 
ที่ ดีแล้ว

จาก นั้น ตาม ความ รู้สึก ไป ว่า ทุกข์ อยู่ หรือ สุข อยู่ จิต สงบ อยู ่หรือ ฟุ้งซ่าน อยู่ ภาวะ 
อันเป็น นามธรรม เหล่า นั้น เที่ยง หรือ ไม่ เที่ยง ถึง จุด หนึ่ง คุณ จะ ไป เห็น ภาวะ ของ จิต ที่ 
มี สว่าง บ้าง มี มืด บ้าง มีค วาม ดำริ อันเป็น กุศล บ้าง มีค วาม ดำริ อันเป็น อกุศล บ้าง มี 
ความ ตรึก นึก ทาง กาม บ้าง มีค วาม ตรึก นึก ใน ทาง ละ กาม บ้าง

เหน็ ความ ไม่ เทีย่ง ของ ภาวะ ทาง กาย ใจ ไป เรือ่ยๆ คณุ จะ พบ ความ จรงิ ใน ตน นัน่ คอื 
ศีล ข้อ สาม จะ บริสุทธิ์ อยู่ ยัง จิต ให้ สว่าง สดใส ได้ อยู่ ตราบเท่า ที่ คุณ ไม่ นอกใจ คู่ครอง 
หรอื หาก คณุ ตรกึ นกึ ทาง กาม กบั คูค่รอง จติ ก ็อาจ หมน่ มวั ลง มา ชัว่ ขณะ ที ่ราคะ ครอบงำ 
แต่ ก็ สว่าง และ กลับ มี สติ ได้ เร็ว เพราะ ไม่ มีค วาม รู้สึก ผิด บาป ทิ่มแทง ใจ ภายหลัง จาก 
ราคะ สิ้นฤทธิ์ ลง

ตวั ตดัสนิ สำคญั วา่ ผดิ หรอื ไม่ ผดิ ศลี ก็ คอื ความ รูส้กึ ผดิ นัน่แหละ ครบั ถา้ รูส้กึ ผดิ ก ็ม ี
แนวโนม้ วา่ ศลี ขาด หรอื ดา่งพรอ้ย แต ่ถา้ สบาย ใจ ก ็บอก ได ้วา่ ศลี ยงั อยู ่ ไม ่วา่ คูค่รอง ของ 
คุณ จะ เป็น ชาย หรือ หญิง เขา หรือ เธอ ก็ได้ ชื่อว่า คู่ครอง หาก สำรวจ ใจ ตัว เอง แล้ว รู้สึก 
ถึง ความ สะอาด น่า ยินดี น่า ปลื้ม ใจ เป็น สุข อยู่ ได้ เพราะ ต่าง ฝ่าย ต่าง ซื่อสัตย์ ต่อ กัน ก็ 
ขอ ให้ ทราบ เถิด ว่า ศีล ข้อ ๓ ของ พวก คุณ บริสุทธิ์ อยู่ อย่าง แน่นอน ครับ
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ครั้งหนึ่งเขาได้ช่วยชีวิตเรย์ นักประชาสัมพันธ์หนุ่ม จากการถูกรถไฟชน 
ทำให้เรย์สำนึกบุญคุณ อยากช่วยเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของเขาให้ผู้คนยอมรับ 
แต่แมรี่ ภรรยาของเรย์ไม่เห็นด้วย มีท่าทีแปลก ๆ  ต่อแฮนค็อกตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ
หน้า

แฮนค็อกเห็นความจริงใจจากเรย ์ เขาจึงยอมรับปากร่วมมือเปลี่ยนแปลงตัวเอง  
ตั้งแต่ยอมเข้าคุก ชดใช้ความผิดที่ทำให้ข้าวของ ทรัพย์สินของชาวเมืองเสียหาย  
ยอมแตง่ชดุฟอรม์ฮโีรท่ีส่ดุเหย่ในสายตาเขา สดุทา้ยก็ยอม (กดัฟนั) พดูจาด ีมมีารยาท 
ชมเชยความสามารถของตำรวจ (แบบไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่) ... ทั้งหมดนี้ทำให้ 
แฮนค็อกกลายเป็นฮีโร ่ขวัญใจชาวเมืองได้ในเวลาไม่นาน
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ที่จริงเขาก็คือปุถุชนคนหนึ่ง ที่มีอารมณ์โกรธ เศร้า รัก เหงา ว้าเหว ่ ชอบทำ 
ผิดแบบเดิมซ้ำ ๆ  ซาก ๆ  และยังเบื่อโลกอย่างมหันต์... ต่างกันก็แค่มีพลังอำนาจ 
มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้น

จะไม่ให้เขาเบื่อโลกได้อย่างไร ในเมื่อต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไร้ความทรงจำ 
ไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองมาตลอด ๘๐ ปี!

แฮนค็อกรู้สึกตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อราว ๘๐ ปีก่อน รู้ว่าตนเองกะโหลก 
ร้าว ความจำเสื่อม แต่ก็แข็งแกร่งผิดมนุษย์ มีความสามารถเหนือธรรมดา 
เขาไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีชื่อ ไม่มีหลักฐานตัวตนใด ๆ  บนโลกมนุษย์ สิ่งที่มีติดตัวก็
แค่ตั๋วหนังสองใบ

อาจเป็นเพราะความโดดเดี่ยว เงียบเหงา ค้นหาตัวเองไม่เจอ เขาจึงยึดถือ 
สุราเป็นสหายคู่ใจ (แบบเดียวกับจอมยุทธในหนังจีน) แต่ด้วยจิตใจที่ชอบช่วยเหลือ 
ผู้อื่น จึงมักเข้าไปขัดขวางความชั่วร้ายต่าง ๆ  ช่วยเหลือคนที่กำลังลำบาก โดยไม่ 
ไตร่ตรอง ไม่คิดหน้าคิดหลัง ขาดสติแบบคนเมา พอถูกตำหน ิตักเตือน ว่ากล่าวก็ 
โมโห ทำท่าไม่แยแส เบื่อหน้าผู้คน
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พุทโธสู้กับอารมณ์ช่างฝันไหวไหม

กรณี เฉพาะ ตน ของ – ผึ้ง
อาชีพ – เรียน ป.โท สาขา วิศวกรรม
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – ต้อง ใช้ ความ คิด ต้อง แข่งขัน

 

คำ ถาม แรก - ศึกษา วิธี เจริญ สติ ด้วย ตน เอง จาก หนังสือ แต่ ดิฉัน จะ เป็น คน ชอบ คิด 
เพ้อ ฝัน มากๆ ขนาด ที่ พูด คน เดียว ทั้ง วัน ได้ (เรียก ว่าเป็น คน มี โมหะ สูง ไหม คะ?) ที่ 
ผ่าน มา จะ เอา อารมณ์ ช่าง ฝัน เป็น เป้าหมาย ใน การ ระลึก รู้ คือ รู้ตัว ว่า คิด ไป แล้ว นะ 
แต ่ตดิ ปญัหา ตรง ที ่จะ หลง ไป นาน มาก กวา่ จะ กลบั มา รูต้วั อกี ท ีหลงัๆเลย เริม่ บรกิรรม 
พทุโธใน ใจ ไป ดว้ย แต่ ก ็เกดิ ปญัหา อกี คอื รูส้กึ วา่ พทุโธรกรงุ รงั บรกิรรม แลว้ อดึอดั 
ไม่ สบาย ตัว เลย ค่ะ ไม่ ทราบ จะ ทำ อย่างไร ดี เหมือน กัน

ถ้า เป็น คน ช่าง ฝัน มากๆ นี่ จะ เน้น ไป ใน ทางการ มี ราคะ หรือ โลภะสูง คือ จิต ล่อง 
ลอย ไป ยึด มโนภาพ ที่ ถูก ปรุง แต่ง ขึ้น มา ส่วน อาการ ที่ จิต ถูก โมหะ ครอบ คลุม มากๆ นั้น 
เรา จะ มุ่ง ไป ใน ทาง ที่ จิต หดหู่ ซึม เซา คล้าย มี ฝ้า หมอก ลง ปกคลุม จน ทำให้ ความ รู้สึก 
มดืๆ หมน่ๆ หรอื รบั รู ้อะไร ได้ ไม่ ชดั หรอื เหน็ ผดิ เปน็ ชอบ หรอื สำคญั ตน ผดิ จาก ความ 
เป็นจริง อย่าง แรง

ข้าง ต้น นั้น แยกแยะ ให้ ดู ครับ คนๆ หนึ่ง มี ทั้งโลภะ โทสะ โมหะ ครบ กัน ถ้วน หน้า 
นั่นแหละ แต่ จะ เน้น ด้าน ไหน ก็ ขึ้น อยู่ กับ ว่า จิต ถูก ตั้ง ไว้ อย่างไร

สำหรับ คุณ นี้ ถ้า เอา ตาม ที่ เล่า มา ก็ ต้อง บอก ว่า ต้อง ทำ งาน ใน ลักษณะ ที่ ยืนพื้น อยู่ 
บน ความ จรงิ อนั เกดิ จาก การ คำนวณ คำ ถาม คำ ตอบ ทาง ตวัเลข เปน็ เรือ่ง ที ่ฝนั เอา ไม่ ได ้
นกึ โมเม คาด คะเน ไม ่ได ้ทกุ อยา่ง ตอ้ง ยนืพืน้ อยู ่บน หลกัฐาน และขอ้ มลู ประกอบ ฉะนัน้ 
ยาม ทำ งาน จึง ต้อง เข้า โหมด คิด จริงจัง จนถึง จุด ที่ จิต แข็ง กระด้าง ได้
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แต่ ยาม ว่าง จาก งาน หรือ การ เรียน จิต ของ คุณ จะ เข้า อีก โหมด หนึ่ง เป็น อิสระ ไม่ 
ต้อง อ้างอิง หลักฐาน และข้อ มูล ประกอบ ใน โลก ความ เป็น จริง หัวใจ ชอบ อะไร ก็ คิด 
ปรุงแต่ง ไป ได้ เรื่อย ตาม นั้น สมอง ปิด การ ทำ งาน ไว้ ชั่วคราว ก่อน ซึ่ง คิด แบบ นี้ ใน ที่สุด 
ก็ ถึง จุด ที่ จิต อ่อน ยวบยาบ ไม่ อาจ ทำตัว เป็น ที่ ตั้ง ของ ความ จริง ใดๆ ได้

การ พูด คน เดียว ทั้ง วัน ได้นั้น บ่ง บอก ว่า คุณ หา ทาง ระบาย ฝัน ด้วย วิธ ีพูด การ พูด 
ไป เรื่อยๆ จะ ทำให้ จิต แส่ ส่าย ฟุ้ง กระจาย เข้า ข่าย เพ้อเจ้อ ได้ ง่าย เนื่องจาก สมอง ไม่ 
จำเป็น ต้อง เรียบเรียง ประโยค คำ พูด ให้ ได้ใจ ความ ชัดเจน ไม่ จำเป็น ต้อง มี ต้น มี ปลาย 
ไม่ จำเป็น ต้อง ฟัง แล้ว เข้าใจ แค่ มี แรง ขับ ดัน ให้ พูด ก็ พอ แล้ว

ผม อยาก ให้ เปลี่ยน ความ เคย ชิน ทำนอง นี้ อาจ พก พา โน้ต บุ๊ก เล็กๆ สัก ตัว ชนิด ที่ 
เปิด ขึ้น มา ขีด เขียน ใส่ โปรแกรม เวิร์ด อย่าง รวดเร็ว หรือ ไม่ ก็ ใช้ สมุด เล่ม เล็ก กับ ปากกา 
ซึ่ง ยัง นับ ว่า ทันสมัย และ สะดวก กว่า เครื่องมือ อื่น ใด

พอ ‘รู้สึก ตัว ’ ว่า อยาก พูด ระบาย ความ ฝัน แทน การ พูด ออกปาก ให้ ลงมือ เขียน 
ลงไป อนญุาต ตวั เอง ให ้ปรงุ แตง่ ขอ้ความ สอดคลอ้ง กบั คำ ใน หวั ได ้สาระ สำคญั คอื ขอ ให ้
เขยีน อยา่ง นอ้ย หนึง่ ยอ่หนา้ มี การ เกริน่ นำ ม ีใจความ ที ่อา่น รู ้เรือ่ง และ ม ีจดุ สรปุ ชดัเจน 
ตรง นี้ จะ ช่วย กั้น ไม่ ให้ จิต ฟุ้ง กระจาย กระเจิดกระเจิง ไร้ ระเบียบ อย่าง ที่ ผ่านๆมา

เอา แค ่ทำ อยา่ง นี ้นะ ครบั จะ ด ีกวา่ การ พยายาม ระลกึ รู ้วา่ คดิ ไป แลว้ หลง จนิตนาการ 
สร้าง ฝัน ไป แล้ว ที่ สำคัญ คือ หลังจาก ฝึก สัก พัก ถึง แม้ สมุด ปากกา ไม่ อยู่ ใน มือ คุณ ก็ จะ 
รู้สึก ว่าความ คิดอ่าน มีค วาม เป็นตัวเป็นตน ให้ สติ จับ ต้อง ได้ ชัดเจน ขึ้น ไม่ ใช่ แค่ รู้สึก ว่า รู้ 
แบบ ผ่านๆ ผิวๆ ดัง เคย
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แง่คิดจากหนัง

Hancock – ดีใดไม่มีโทษ…
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

“ดีใดไม่มีโทษ...ดีนั้นจึงเรียกว่าดีแท้นะเณร”

นี่เป็นคำสอนที่อาเขยผมได้รับสมัยบวชเป็นเณรน้อย เมื่อราวหกสิบปีก่อน 
จากพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง ซึ่งหากบอกนามท่านไป 
พุทธศาสนิกชนทั่วไปคงรู้จัก

น่าแปลกที่ผมได้ดูหนังฝรั่งเรื่องนี้แล้ว กลับคิดถึงคำสอนของท่านขึ้นมา...

ฮีโร่อย่างแฮนค็อกมีลักษณะความเป็นวีรบุรุษเพียงอย่างเดียว คือมีจิตใจชอบ 
ช่วยเหลือคน...แต่ก็เป็นการช่วยเหลือแบบไม่สนใจซ้ายขวาหน้าหลัง ไม่รอบคอบ 
ไม่สนใจเรื่องความเสียหายใด ๆ  ที่จะตามมา

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ที่ทาง การ แพทย์ พบ หน่วย พันธุ กรรม ที่ พร้อม จะ เป็น โรค ต่างๆ ฝัง อยู่ ใน ตัว  
ถูก สร้าง มา แล้ว ตั้งแต่ เรา ยัง อยู่ ใน ครรภ์ เหมือน ระเบิด ที่ รอ เวลา ทำร้าย เรา

บาง คน มี มุม ของ ท่อ ทาง เดิน ปัสสาวะ คด กว่า คน อื่น เขา นิดเดียว  
ก็ มี โอกาส ติด เชื้อ ทาง เดิน ปัสสาวะ ง่าย มี โอกาส เกิด ไต วาย ง่าย กว่า คน อื่น

บาง คน มี หูรูด กระเพาะ อาหาร แปลก กว่า คน อื่น หน่อย เดียว ก็ เกิด ภาวะ กรด ย้อน 
กลับ มี อาการ แสบ ร้อน ที่ ทรวง อก ไอ บ่อย ถ้า มี การ ระคาย หลอดลม

สิ่ง ที่ มี ชีวิต นี้ ช่าง บอบบาง อ่อนแอ  
ไม่ อยู่ นิ่ง ไม่ คงทน ควบคุม เอา ตาม แต่ ใจ เรา ไม่ ได้  
เปลี่ยนแปลง อยู่ เสมอ และ พร้อม จะ เปลี่ยน ไป ใน ทาง เสื่อม

ร่างกาย ของ เรา สร้าง ขึ้น มา แล้ว ย้อน ไป แก้ไข ที่ จุด เริ่ม ต้น ไม่ ได้ 
เป็น เงื่อนไข ของ เวลา ที่ ว่า ผ่าน ไป แล้ว ก็ เรียก ย้อน คืน มา ไม่ ได้

ใช้ เวลา ให้ คุ้ม ใช้ ร่างกาย ให้ คุ้ม 

ร่างกาย ของ เรา นี้ ต้อง ใช้ ไป อีก นาน เท่าไร ก็ ไม่ ทราบ  
ขอ ให้ ดูแล ให้ ดี ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ พื้นฐาน ด้วย เถอะ นะ คะ

ถึง เวลา ตรวจ ร่างกาย ตรวจ สุขภาพ ประจำ ปี นัด ทำ วัคซีน 
ถึง เวลา ฝากครรภ์ หรือ แม้แต่ นัด ตรวจ สุขภาพ ช่อง ปาก  
ก็ ช่วย ไป ตรวจ ตาม นัด ด้วย เถิด นะ คะ 

อย่า ดูเบา กับ การ ดูแล สุขภาพ 

จะ ได้ เหลือ เวลา มี พละ กำลัง 
ไว้ ทำ สิ่ง ที่ คุ้ม ค่า สูง สุด สม แก่ เวลา ที่ เกิด มา ได้ อีก นานๆ ไงคะ

สารบัญ 
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คำ ถาม ที่ สอง - ถ้า ที่ ทำ อยู่ นี้ เป็นการ เริ่ม ต้น ที่ ไม่ ถูก ทาง ดิฉัน ควร ทำ อย่างไร ดี คะ?

ผู้หญิง เลือก เรียน วิศวกรรม ไม่ น่า จะ มี ใคร บังคับ ให้ เรียน เว้นแต่ คุณ พ่อ เป็น วิศวกร 
และ อยาก ให้ ลูก เจริญรอย ตาม ตน มากๆจน อยาก ชี้นำ เมื่อ เห็น ลูก สาว มี หัว คำนวณ อยู่ 
บ้าง โดย ทั่วไป จะ เป็นความ สมัคร ใจ ชอบใจ เอง มาก กว่า อย่าง อื่น

ผู้หญิง ช่าง ฝัน ที่ เรียน วิศวกรรม แถม ต้อง ไป แข่งขัน กับ วิศวกร อื่นๆ อย่าง รุนแรง นี่ 
นะ ครบั เทา่ ที ่เหน็ มา จะ มคี วาม ขดัแยง้ ใน ตวั เอง อยู ่สงู เหมอืน คน สอง บคุลกิ เขา้ใจ ยาก 
เพราะ แม้แต่ อารมณ์ ที่ เปลี่ยน ไป เจ้าตัว ก็ ยัง ตาม ไม่ทัน หรือ ไม่ เข้าใจ ตน เอง เลย

ถา้ มอง โดย รวม คณุ จะ ม ีภาวะ ของ จติ แบบ เครยีด แนน่ กบั ลอย หาย สลบั กนั บาง ครัง้ 
เหมอืน คน ชอบใจ จะ ถกู ดดู ให ้ตดิ อยู ่กบั งาน แต่ บาง คราว ก ็เหมอืน จติ จะ พยายาม หา ทาง 
หนี ออก ไป จาก โลก ที่ เคร่งเครียด และ เต็ม ไป ด้วย การ แข่งขัน อัน แข็ง กระด้าง เย็น ชา ไป 
สู่ โลก ที่ นุ่มนวล ละมุนละไม อบอุ่น และ เหมือน อ้า แขน ยินดี ต้อนรับ คุณ อยู่ เสมอ

บริกรรม พุทโธเอา ไม่ อยู่ หรอก ครับ และ ความ คิด พุทโธก็ขัดแย้ง กับ ความ คิด ฝัน 
เพราะ พทุโธเปน็ คำตาย ตวั สว่น ความ คดิ ฝนั ไม ่ม ีขดี จำกดั จะ ให ้เกดิ ภาพ หรอื คำ ใดๆ ใน 
หัว ก็ เป็น ไป ได้ ทั้งสิ้น คน เคย เป็น อิสระ อยาก วิ่ง เล่น ไป ทาง ไหน ก็ได้ คง ไม่ ชอบ หรอก 
ที่ จะ ให้ ใคร บังคับ ว่า ต้อง เดิน ช้าๆ บน ทาง ตรง สั้นๆ ที่ คับแคบ จำกัด

ทาง ที่ ดี คือ ดู ช่วง สุดโต่ง ของ ภาวะ ทาง จิต ที่ เกิด ขึ้น เป็น ประจำ นั่นแหละ ครับ พอ 
เครียด มาก จน ตึง ขมับ หรือ รู้สึก เป็น ก้อน ขึ้น มา ข้าง ใน ก็ รู้ ว่า อย่าง นี้ กาย ใจ อยู่ ใน ภาวะ 
เครยีด แลว้ นะ และ พอ เหมอ่ ลอย จน กาย ปวกเปยีก และ ใจ เซือ่ง ซมึ ก็ รู ้วา่ อยา่ง นี ้กายใจ 
อยู่ ใน ภาวะ เหมอ่ ลอย แลว้ นะ รู้ แบบ ให้ เหน็ ไม่ ใช่ รู ้แบบ อยาก ไป เปลีย่น มนั จาก ที ่กำลงั 
เป็น อยู่จริงๆ

ค่อยๆ เปรียบเทียบ จาก จุด ยอด ของ สอง ขั้ว ความ ต่าง (ซึ่ง น่า จะ เกิด ขึ้น ทุก วัน วัน 
ละ หลาย รอบ) คุณ จะ เห็น ชัด ถนัด ว่าที่ เรียก ‘ภาวะ ทาง กาย ใจ ’ มี ลักษณะ เป็น ต่างๆ 
ผิดแผก กัน ได้ อย่าง นี้ เอง
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จาก นั้น ถึง ค่อย สังเกต ลง มา ใน ราย ละเอียด ครับ ดู ให้ เห็น ว่า ตอน เครียด หน่อยๆ 
หรือ ตอน ซึม หน่อยๆ มัน มีค วาม ต่าง ไป อย่างไร จาก ช่วง เครียด สุด กับ เหม่อ สุด พอ เห็น 
ความต่าง ได้ บ่อยๆ คุณ จะ รู้สึก เหมือน สติ แยก ออก มา เป็น ผู้ รู้ ผู้ ดู เริ่ม จาก ที ละ นิด ที ละ 
หน่อย แล้ว บ่อย ขึ้น เรื่อยๆ กระทั่ง รู้สึก ว่า ภาวะ ทั้งหลาย ไม่ ใช่ เรื่อง ของ คุณ แต่ เป็น 
เรื่อง ของ กาย ใจ ซึ่ง มี คุณ เฝ้า ดู อยู ่ห่างๆเท่านั้น นั่นแหละ ครับ เริ่ม เข้า ทางการ เจริญ สติ 
อย่าง ดีแล้ว

เจริญ สติ ใน แนวทาง นี้ เฉพาะ คน มี คุณสมบัติ แบบ นี้ นะ ครับ และ ถ้า คิด ว่า ทำ แค่ 
วัน สอง วัน จะ ได้ ผล ก็ ขอบ อก เลย ว่า ไม่ มี ทาง ของ อย่าง นี้ ต้อง ทำ จนกว่า จะ เป็น นิสัย 
ติดตัว อย่า ไป นับ ว่า กี่ วัน กี่ เดือน ขอ ให้ พอใจ จะ ทำ เรื่อย ไป แล้ว ความ ฟุ้งซ่าน จะ ลด 
ลง เป็น คนละ คนใน เวลา ไม่ นาน เกิน รอ ครับ

ดังตฤณ

สารบัญ 
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ถ้า เพียง แต่ รู้ เสีย ก่อน  
ถ้า เพียง แค่ มี ใคร สัก คน มา ช่วย ชี้แนะ  
ทาง เดิน ชีวิต ของ เรา อาจ เปลี่ยน ไป 

ถ้า เรา รู้ ว่า เรา ไม่ รู้ อะไร  
ถ้า เรา รู้ ว่า เรา ควร ไป หา คำ ตอบ ได้ที่ ไหน  
ถ้า เรา รู้ แล้ว ยอม รับ ได้ เชื่อถือ แล้ว ทำ ตาม ได้ จริง ก็ คง จะ ดี  
ทาง เดิน ชีวิต ของ เรา อาจ เปลี่ยน ไป 

ทั้งหมด นี้ คือ ประโยชน์ ของ วิชา เอม บริ โอ น่า ศึกษา ใช่ ไหม ละ คะ

ตลอด ระยะ เวลา ที่ เรียน จะ ต้อง ท่องจำ การ เติบโต ที่ มี เวลา กำกับ เสมอ 
เช่น เวลา นี้ จะ ต้อง สร้าง เซลล์ นี้ ถ้า ผิด พลาด แล้ว ก็ ผิด ไป เลย 

ถ้า มีค วาม ผิด พลาด หรือ มี ปัจจัย อื่น มาร บก วน ที่ ช่วง เวลา นั้นๆ  
ทารก เกิด มา พิการ ได้ อย่างไร บ้าง ก็ ต้อง ท่องจำ ทั้งหมด 

ปัจจัย หลักๆ ที่ รบกวน ทารก ได้ นอกจาก ที่ เล่า สู่ กัน ฟัง ไป แล้ว 
ยัง มี บุหรี่ แอลกอฮอล์ ความเครียด ยา สาร พิษ ต่างๆ ทั้ง จาก อากาศ  
หรือ อาหาร ปน เปื้อน สาร พิษ ผงชูรส ก็ มี ผล มาก ด้วย นะ คะ

ขอร้อง อีก ครั้ง ให้ คุณ แม่ ทุก ท่าน ฝากครรภ์ ทันที ที่ รู้ตัว ว่า ตั้ง ครรภ์ 
ถึง เวลา นั้น คุณ หมอ สู ติ จะ ได้ แนะนำ ละเอียด ได้ เป็น ราย บุคคล ค่ะ

ประโยชน์ ของ วิชา เอม บริ โอ นอกจาก ข้าง ต้น แล้ว  
ยัง สอน ความ รู้ นอกตำรา ที่ ไม่ ได้ ระบุ เป็น ลายลักษณ์ อักษร ตรงๆ คือ

เซลล์ เล็ก จิ๋วๆ ที่ เข้าใจ ว่าเป็น ของ ของ เรา  
สามารถ ทรยศ หักหลัง เรา ทำร้าย เรา 
ทำให้ ลูก ใน ท้อง เรา พิการ เมื่อ ไรก็ ได้

เรา เอง อาจ มีค วาม ผิด ปกติ บาง อย่าง ซ่อน อยู่ แต่ แสดง อาการ ภายหลัง 
ก็ได้ แม้ กระทั่ง โรค มะเร็ง โรค หัวใจ โรค เบาหวาน และ อีก หลาย โรค  
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หลาย เรื่อง “เป็น เรื่อง ” ด้วย เงื่อนไข ของ เวลา

คุณ แม่ เป็น โรค หัดเยอรมัน ตอน ใกล้ คลอด ไม่ เป็นไร ตรงกันข้าม 
ถ้า คุณ แม่ ออก ตุ่ม อีสุกอีใส ๒วัน ก่อน คลอด ถึง ๕ วัน หลัง คลอด จะ เป็น เรื่อง ใหญ่ ที่ 
น่า เจ็บใจ คือ ทั้ง สอง โรค นี้ มี วัคซีน ป้องกัน ได้ แล้ว ทั้ง คู่ 

คำว่า “ไม่ รู้ ” ยิ่ง ตะกุย ให้ แผล นั้น เจ็บแสบ ลึก 

เรา จะ รู้สึก อย่างไร ถ้า คลอด ลูก พิการ แล้ว เพิ่ง มาท ราบ ภายหลัง 
ว่า แค่ มา ฉีด วัคซีน หรือ แค่ หยุด ยา เสริมสวย ทัน ลูก อาจ จะ ไม่ พิการ 

ลูก พิการ จาก หัดเยอรมัน หรือ พิการ จาก ยา เสริมสวย  
ไม่ มี วิธี รักษา ให้ หายขาด ทำได้ แค่ รักษา กัน ไป ตาม อาการ เท่านั้น 

ส่วน น้อง ที่ คุณ แม่ เป็น อีสุกอีใส ช่วง ใกล้ คลอด น้อง หนู ต้อง รับ ยา ต้าน ไว รัสราคา แพง 
ต้อง ทน เห็น ลูก เล็กๆ ถูก แทง น้ำเกลือ เด็ก ทารก แรก เกิด สามารถ กรีด เสียง แผด ก้อง 
ไป ทั้ง ตึก คนไข้ ได้ อย่าง ไม่ น่า เชื่อ

คลอด ลูก ที่ เกิด มา ไม่ มี กะโหลก ศีรษะ ก็ แก้ไข อะไร ให้ ไม่ ได้  
มี ลูก เป็น เด็ก ดาวน์ หรือ พิการ รูป แบบ ไหนๆ ก็ ต้อง ดูแล เขา ไป ชั่ว ชีวิต 
เวลา ที่ ผ่าน เลย ไป แล้ว เรียก ย้อน กลับ มา แก้ไข อะไร ไม่ ได้

ความ ทุกข์ ของ การ มี ลูก พิการ ก็ หนักหนา สาหัส อยู่ แล้ว  
ตลอด ช่วง อายุ คุณ แม่ จะ ต้อง ตอบ คำ ถาม ซ้ำๆ ย้ำ ให้ รู้สึก ผิด อยู่ เสมอ  
คำ ถาม ทำนอง ว่า “อ้าว แล้ว ทำไม คุณ แม่ ไม่ ไป รับ วัคซีน ละ คะ ”  
“ทำไม อยาก สวย ขนาด นี้ ” “ทำไม ไม่ ไป ฝากครรภ์ ” “ทำไม... ” 

ความ รู้สึก ที่ เหมือน ทำไม คน ทั้ง โลก รู้ แต่ เรา ไม่ รู้อยู่ คน เดียว  
ความ รู้สึก ที่ เหมือน ถูก ตัดสิน ไป แล้ว ว่า เรา ผิด ที่ ไม่ รู้  
ความ รู้สึก ที่ เหมือน ถูก พิพากษา ว่า สา สม แล้ว เพราะ เรา ทะลึ่ง ไม่ รู้

คำ พูด ประเภท “ถ้า รู้ อย่าง นี้...” “ หาก ย้อน เวลา กลับ มา ได้...”  
มัก มา คู่ กับ คำว่า สาย เกินไป และ มัก มา คู่ กับ ความ เสียใจ อย่าง สุด ซึ้ง
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รักแท้มีจริง

บท ที่ ๒ (ต่อ)
สร้าง เสน่ห์

เสน่ห์ อย่าง ชาย

แค ่ความ รวย อยา่ง เดยีว ก ็อาจ เปน็ แรง กดดนั ให ้หลาย คน เขา่ออ่น ยอม กาย โดย งา่ย 
แต่ ความ รวย อย่าง เดียว ไม่ เคย มี พลัง มาก พอ จะ บีบ ใคร ให้ ใจอ่อน ยอม รัก ได้ เลย

เสน่ห์ อย่าง ชาย หมาย ถึง แรงดึงดูด ที่ ทำให้ เพศ หญิง สะดุดตา หรือ สะดุดใจ เมื่อ พูด 
ถึง เสน่ห์ อย่าง ชาย เกือบ ร้อยทั้งร้อย มัก คิดถึง ความ กำยำ ล่ำสัน และ ผู้หญิง นั้น ถ้า ไม่ 
แกล้ง อาย ก็ ต้อง ยอม รับ ว่า สนใจ องค์ประกอบ สำคัญ ทาง กาย แห่ง ชายชาตรี มาก โข อยู่

แน่นอน ว่า เครื่อง เพศ เป็น ตัว ดึงดูด สายตา ได้ เป็น เครื่อง กระตุ้น ให้ เพศ ตรง ข้าม 
อยาก ขึ้น เตียง ด้วย ได้ ตลอด จน เป็น ผงชูรส ซอง สำคัญ ของ รัก แท้ ได้ อัน นี้ เป็นความ 
จริง ประจำ โลก รู้ แต่ เสน่ห์ ชาย ไม่ ได้ มี แค่ ที่ กาย อย่าง เดียว ไม่ ว่า สมัย นี้ หรือ สมัย ไหน 
นะ ครับ ถ้า เอา หนุ่ม น้อย อายุ ๒๐ สูง ล่ำ ดำ ดก แต่ ตกงาน มา ยืน คู่ กับ ชาย วัย ๔๐ พุง 
พลุ้ย หัวเถิก แต่ เบิก ให้ ที ละ แสน รับรอง ว่า สาวๆกรี๊ด หนุ่ม ๒๐ แต ่เลือก จดทะเบียน 
กับ ชาย ๔๐ เกือบ ยก บาง!

นี่ แปล ว่า อะไร เสน่ห์ แห่ง ความ เป็น ชาย มี หลาย แบบ และ แต่ละ แบบ ก็ มี น้ำหนัก 
ให้ ชั่ง วัด กัน ด้วย หรือ? ใช่ แล้ว! ก็ เซ็ก ซ์นั้น พอ เคยๆแล้ว ก็ รู้ ครับ ว่าเป็น เรื่อง เดี๋ยวเดียว 
แต่ เงิน นี่ สิ เรื่อง ยาว กัน ทั้ง ชีวิต อัน ไหน สำคัญ กว่า ไม่ ต้อง นั่ง เถียง กัน หรอก

ยคุ อนิ เต อรเ์นต็ นี ้คน สว่น ใหญ ่ไม ่เลอืก มาก คอื ถา้ รู ้วา่ รวย ก ็เลอืก เลย องคป์ระกอบ 
อื่น ไม่ ต้อง พูด ถึง ประมาณ ว่า มี เงิน แล้ว ค่อย หา ชู้ แต่ ต้อง อยู่ กับ คน มี เงิน ให้ ได้ ก่อน!
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ด้วย ค่า นิยม ‘เลือก เงิน ก่อน ’ ของ คน ยุค เรา จึง เป็น เหตุ ให้ เกิด คติ ‘รัก แท้ แพ้ 
เงินสด’ แล้ว ก็ พูด กัน ติดปาก เสีย ด้วย เพราะ เหตุ นั้น เอง คน ยุค เรา จึง ศรัทธา ใน รัก 
แท้ น้อย ลง ทุกที ค่า ของ หัวใจ ถูก ตี ค่า เป็น เงิน แล้ว เสน่ห์ อย่าง ชาย ก็ ถูก มอง เป็นความ 
สามารถ ใน การ ควัก กระเป๋า ใคร ควัก ได้ มาก กว่า แปล ว่า เสน่ห์ แรง กว่า ชาย อื่น หมด

ข้อเท็จจริง ก็ คือ ถ้า มี ๕๐ ล้าน เป็น เศษ เงิน คุณ อาจ ซื้อ ร่าง นางเอก ระดับ ประเทศ 
ไป นอน ด้วย ได้ แต่ ต่อ ให้ ทุ่ม ตั้ง ๕๐๐ ล้าน คุณ ก็ จะ ไม่ มี ทาง ซื้อ แม้ รัก จาก ใจ ของ สาว 
บ้าน นา! หรือ มี เงิน แค่ ร้อย เดียว อาจ จ้าง ให้ สาว ขี้ เล่น ที่ไหน ก็ได้ พูด ว่า ‘ฉัน รัก คุณ ’ แต่ 
ต่อ ให้ เงิน ตั้ง ร้อย ล้าน คุณ ก็ ไม่ อาจ ละลาย ความ โลภ ที่ ห่อ หุ้ม หัวใจ ผู้หญิง เพื่อ ฉาย แสง 
รัก ออก มา ให้ คุณ รู้สึก ได้ จริงๆ เลย!

นั่น เพราะ รัก แท้ ไม่ ได้ สร้าง ด้วย เงิน แต่ ด้วย ความ พอใจ!

สรุป คือ ทั้ง เซ็ก ซ์และ เงิน ไม่ ใช่ เสน่ห์ อย่าง ชาย ที่ จะ ดึงดูด รัก แท ้มา หา คุณ ตรง ข้าม 
พวก มัน เป็น เพียง เหยื่อ ล่อ ให้ คุณ วิ่ง เตลิด ออก ห่าง จาก รัก แท้ และ ยาก จะ หา ทาง กลับ 
ได้ เจอ เพราะ ใจ ที่ กร้าน โลก จะ ทำให้ คุณ เห็น ไป ว่า โลก นี้ มี แต่ การ แลก ซื้อ เซ็ก ซ์กัน ด้วย 
เงิน และ ความ รัก เป็น เพียง นิทาน หลอก เด็ก เท่านั้น แถม คุณ ก็ จะ เจอ แต่ ผู้หญิง ที่ ช่วย 
ยืนยัน ความ เชื่อ พรรค์ นั้น ไป ตลอด ชีวิต ไม่ มี โอกาส รับ รู้ เลย ว่า โลก นี้ ยัง มี ผู้หญิง อีก พวก 
หนึ่ง อยู่

คุณ ลักษณ์ เด่น แห่ง ความ เป็น บุรุษ มี อยู่ มากมาย หลายหลาก แต่ ขอ เพียง คุณ มี 
‘รากฐาน ความ เป็น วีรบุรุษ ’ เพียง สอง ข้อ ก็ จะ ลาก จูง คุณ ลักษณ์ ความ เป็น ชาย อื่นๆ 
เข้า มา เอง ใน ภายหลัง ดังนี้ ครับ

 

๑) ความ เป็น ที่พึ่ง

ความ เปน็ ทีพ่ึง่ เปน็ ภาวะ ที ่สอดคลอ้ง กบั เพศ ชาย เพราะ ธรรมชาต ิให ้ความ แขง็แกรง่ 
กับ ร่างกาย มา มาก กว่า ฝ่าย หญิง หมายความ ว่า ถ้า มอง ที่ ร่างกาย ยิ่ง ใคร สูง ใหญ่ ล่ำสัน 
และ สง่า งาม เท่าไร ก็ จะ ยิ่ง ดู เป็น ที่ เกาะ ที่พึ่ง มาก ขึ้น เท่านั้น แต่ ถ้า มอง กัน ที่ จิต ก็ ต้อง 
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นักเรียน แพทย์ ปี ๒ ต้อง เรียน วิชา คัพภวิทยา หรือ Embryology  
คือ วิชา ที่ ว่า ด้วย การ สร้าง ตัว อ่อน ระยะ ๒-๘ สัปดาห์ แรก ของ ชีวิต ค่ะ

เริ่ม จาก เซลล์ พ่อ แม่ ลด จำนวน โครโมโซม ลง ฝ่าย ละ ครึ่ง หนึ่ง  
เมื่อ รวม กัน จะ ได้ เซลล์ ลูก หนึ่ง เซลล์ แล้ว ค่อย เติบโต เป็น ร่างกาย ที่ สมบูรณ์ 

นิยาม คำว่า เติบโต คือ มี ทั้ง การ เพิ่ม จำนวน และ เปลี่ยนแปลง โครงสร้าง 
จาก เซลล์ กลมๆ เล็กๆ แปลง ร่าง มา เป็น คน ตัว โตๆ ได้

สิ่ง มี ชีวิต ไม่ เคย หยุด นิ่ง แม้ กระทั่ง ต้นไม้ ก็ มี การ เติบโต อยู่ ตลอด เวลา  
เซลล์ เก่า ตาย ไป เซลล์ ใหม่ มา แทน เปลี่ยนแปลง ไป ตลอด ช่วง อายุขัย 
ส่วน ที่ ถูก สร้าง ขึ้น มา ถึง วาระ หนึ่ง ต้อง ถูก ทำลาย  
ผิดแผก ไป จาก แผน มาตรฐาน แม้แต่ นิดเดียว ก็ ไม่ ได้

เข้าใจ การ เติบโต ปรกติ แล้ว ก็ โยง เข้า สู่ ความ ผิด ปรกติ ได้ เช่น 
เด็ก ดาว น์บางเคส เกิด จาก เซลล์ พ่อ แม่ ไม่ ลด โครโมโซม ตัว เอง ลง

หรือ น้อง ที่ เกิด มา ไม่ มี กะโหลก ศีรษะ  
เกิด จาก ไม่ สร้าง สิ่ง ที่ ควร สร้าง ก่อน อายุ ครรภ์ ๖ สัปดาห์  
และ ถ้า ก่อน ๑๐ สัปดาห์ ส่วน ที่ ควร ฝ่อ กลับ ไม่ ฝ่อ น้อง อาจ จะ มี 
ระบบ อวัยวะ สืบพันธุ์ หรือ ระบบ ทาง เดิน ปัสสาวะ ผิด ปกติ ก็ได้ 

หรือ โรค หัดเยอรมัน อาการ ของ โรค แค่ ไข้ ออกผื่น ไม่ กี่ วัน ก็ หาย 
แต่ ถ้า คุณ แม่ เป็น ก่อน อายุ ครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ ทารก อาจ พิการ ตา เป็น ต้อ  
หู หนวก หัวใจ พิการ แต่ กำเนิด อาจ ถึง แท้ง ก็ได้ น่า เสียใจ และ น่า เสียดาย  
เพราะ โรค นี้ มี วัคซีน ป้องกัน ได้ ขอ แค่ มา รับ ให้ ถูก เวลา 

ขอ แนะนำ คุณ ผู้หญิง ทุก ท่าน ให้ ตรวจ สุขภาพ ก่อน สมรส  
ฝากครรภ์ ให้ เร็ว ที่สุด แล้ว มา รับ วัคซีน ให้ ครบ ตาม นัด ด้วย เถอะ นะ คะ 

หรือ อย่าง เวช สำอาง ยา รักษา ผิวพรรณ บาง ตัว ทำให้ ทารก พิการ ได้  
มี คำ เตือน ติด ชัดเจน ให้ หยุด ยา อย่าง น้อย ๓ เดือน ก่อน ตั้ง ครรภ์  
กรุณา ใส่ใจ กับ คำ เตือน อ่าน เอกสาร กำกับ ยา ให้ ดี นะ คะ
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ของฝากจากหมอ

เงื่อนไข ของ เวลา
โดย พิมพการัง
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ด ูกนั ตรง ความ หนกัแนน่ มัน่คง เปน็ หลกั เพราะ ความ หนกัแนน่ มัน่คง คอื ลกัษณะ ของ 
คน ที่ เอา ตัว รอด ได้ แก้ ปัญหา ได้ ตลอด จน พร้อม จะ ช่วยเหลือ คน อื่น ได้

ภาวะ แกรง่ กลา้ ที ่เหน็ กนั งา่ยๆ ดว้ย ตา เปลา่ ใน แวบ แรก คอื เสนห่ ์จบัตา ชัว่คราว ตอ้ง 
รู้จกั และ เหน็ พฤติกรรม กัน สัก ระยะ หนึง่ คุณ จึง รู้ ได ้ว่า ภาวะ แกร่ง กล้า ที่ เหน็ คือ ไม้หลัก 
ปัก ขี้ เลน หรือ เป็น ร่มโพธิ์ร่มไทร อย่าง แท้จริง ภาวะ ที่ เป็น ร่มโพธิ์ร่มไทร นั่นแหละ คือ 
เสน่ห์ จับใจ ถาวร

เสน่ห์ อย่าง ชาย ใน ข้อ นี้ จึง เป็น สิ่ง ที่ ดู ยาก ถ้า คุณ เล่น กีฬา เก่ง ขยัน ฟิตซ้อม ทุก วัน 
ร่างกาย และ จิตใจ ก็ ดู แข็งแกร่ง มั่นคง พอ จะ เตะตา สาวๆให้ นึก อยาก กรี๊ด ได้ ต่อ เมื่อ 
พวกเธอ ลอง มา อยู ่ใกล ้สกั พกั แลว้ พบ วา่ คณุ ออ่นไหว ขี้ นอ้ยใจ ถอืสา เอาเรือ่ง หยมุหยมิ 
มา เป็น อารมณ์ แถม ใน กระเป๋า แทบ ไม่ มี เงิน สัก บาท อีก ทั้ง ยัง เห็นแก่ ตัว ไม่ ยอม แม้ 
จะ ช่วย เธอ ถือ ของ หนัก ให้ อย่าง นี้ เจอ สอง สาม ที เธอ ก็ รู้ แล้ว ว่า คุณ เป็น แค่ ไม้ หลัก ปัก 
ขี้เลน ไม่ น่า เล่น ด้วย หรอก

แต่ บาง คน ม ีนะ ครบั ที่ ทำบาป ไว้ ใน ปาง กอ่น เชน่ ชอบ ทำตวั กรา่ง อวด ศกัดา ไปทัว่ 
ชาติ ปัจจุบัน จึง ถือกำเนิด ใน ร่าง อ้วน เตี้ย ขา สั้น เหมือน ขา ตั้งโต๊ะ สนุ้ก หรือ ไม่ ชาติ ก่อน 
ก็ เคย กดขี่ ข่มเหง เพศ หญิง เป็น อาจิณ ชาติ ปัจจุบัน จึง ถือกำเนิด ด้วย รูปร่าง เล็ก บาง น่า 
รังแก ทว่า นิสัยใจคอ ใน ชาติ นี้ เป็น พวก ชอบ ช่วย คน เป็น ที่พึ่ง ได้ เสมอ มา และ เสมอ ไป 
พอ สนทิ กบั เขา สกั พกั ทา้ย สดุ เรา จะ เลกิ ขำ บคุลกิ ภายนอก แต่ จะ อยาก สรรเสรญิ หวัใจ 
พ่อ พระ ของ เขา ไม่ ขาดปาก ไป แทน

เพื่อ สร้าง ความ เป็น ที่พึ่ง ให้ เกิด ขึ้น ใน ตน อย่าง ครบ วงจร คุณ จึง จำเป็น ต้อง หมั่น 
ออกกำลัง กาย รวม ทั้ง สร้าง ความ เชื่อ มั่น ใน คุณ ค่า ของ ตน เอง ด้วย การ บำเพ็ญ ตน 
เป็น ผู้ อุปการะ สังคม จะ มาก หรือ น้อย ก็ตาม ขอ เพียง ให้ สม่ำเสมอ เป็น พอ

เริ่ม ตน้ ขึน้ มา ไม่ ตอ้ง คดิ อะไร ยากๆ ทำ อะไร ยากๆหรอก ครบั แค่ ทำ หนา้ที่ ตรง หนา้ 
ของ ตวั เอง ให ้เสรจ็ รูส้กึ วา่ เอา ตวั รอด ได ้เปน็ ทีพ่ึง่ ของ ตวั เอง ได ้ก ็นบั วา่ จดุ ชนวน เสนห่ ์
อย่าง ชาย ได้ แล้ว เพราะ คน เรา จะ เป็น ที่พึ่ง ให้ คน อื่น ได้ ต้อง มีค วาม รู้สึก ขั้น พื้นฐาน 
ว่าเป็น ที่พึ่ง ของ ตน เอง ได้เสีย ก่อน
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จาก นัน้ พอได้ ยนิ เสยีง ขอ ความ ชว่ยเหลอื เมือ่ ไรก็ อยา่ ดดูาย โลก นี ้เตม็ ไป ดว้ย เสยีง 
ขอ ความ ช่วยเหลือ ใช้ ชีวิต อยู่ ดีๆ เดี๋ยว คุณ ก็ ต้อง ได้ยิน เอง พอ มอง แล้ว เห็น เป็น คน ที่ 
สมควร ได้ รับ การ ช่วยเหลือ และ ก็ ไม่ เหลือบ่ากว่าแรง ของ คุณ ก็ ช่วย ไป เถอะ

สำคัญ คือ อยา่ หวงั ผล ตอบแทน จาก พวก เขา ให ้หวงั ผล ตอบแทน จาก ธรรมชาติ 
คือ ถ้า ช่วย สำเร็จ แต่ละ ครั้ง ก็ เท่ากับ สร้าง เสริม ภาวะ ทึ่พึ่ง ใน ตน เอง ให้ แกร่ง ขึ้น 
ทีละหน ความ ภาคภูมิ ใจ กับ การ เป็น ที่ เกาะ เป็น ที่พึ่ง ให้ คน อื่น ได้ นั่นแหละ คือ 
รางวัล อัน คุ้ม ค่า เหนื่อย แล้ว

เมื่อ ทำบุญ จน เกิด ภาวะ ความ เป็น ที่พึ่ง ขึ้น ใน คุณ ไม่ ว่า เดิมที คุณ จะ รูปร่าง หน้าตา 
เปราะ บาง หรือ บึกบึน จิตใจ คุณ จะ ห้าวหาญ ขึ้น มีค วาม หนักแน่น มั่นคง ขึ้น เต็มใจ ฝ่า 
อุปสรรค มาก ขึ้น จน ผู้หญิง รู้สึก ได้ ถึง ความ เป็น เกราะ กำบัง คุ้ม แดด คุ้ม ฝน หรือ อย่าง 
น้อย ที่สุด คือ เห็น คุณ มี ดี พอ จะ ปกป้อง เธอ ให้ ความ อบอุ่น กับ เธอ ได้

 

๒) ความ เป็น ผู้ นำ

ความ เป็น ผู้ นำ คือ สิ่ง ที่ พัฒนา ต่อย อด มา จาก ความ เป็น ที่พึ่ง ถ้า คุณ ยัง เป็น ที่พึ่ง ให้ 
ตน เอง และ คน อื่น ไม่ ได้ ก็ ยาก มาก หรือ เป็น ไป ไม่ ได้ เลย ที่ คุณ จะ เป็น ผู้ นำ

และ ภาวะ ผู้ นำ ก็ เป็น ภาวะ ที่ สอดคล้อง กับ เพศ ชาย เช่น กัน เพราะ ธรรมชาติ ให้ 
สญัลกัษณ์ ทาง เพศ เปน็ ฝา่ย เริม่ ตน้ กอ่น ไม่ ใช่ ฝา่ย ตาม หมายความ วา่ ถา้ มอง ที ่รา่งกาย 
ยิง่ ใคร ม ีโหง วเฮง้ด ูเดด็เดีย่ว เปน็ ตวั ของ ตวั เอง มาก ขึน้ เทา่ใด ก็ จะ ยิง่ ด ูเปน็ ผู ้นำ มาก ขึน้ 
เทา่นัน้ แต่ ถา้ มอง กนั ที่ จติ ก็ ตอ้ง ดู กนั ตรง ความ มี สติ อยู ่กบั เนือ้ กบั ตวั เปน็ หลกั เพราะ 
ความ ม ีสต ิอยู ่กบั เนือ้ กบั ตวั คอื ลกัษณะ ของ คน ที ่คดิ เอง ได ้รู ้ผดิ รู ้ชอบ เอง ได ้ไม ่ตาม 
คน อื่น ด้วย เหตุผล ทาง อารมณ์ ตลอด จน ไม่ เอาแต่ ตามใจ ตน ด้วย อัตตา มานะ

ความ เป็น ผู้ นำ ไม่ ได้ ตั้งต้น จาก การ เป็น หัวหน้า คน อื่น เพราะ ตำแหน่ง หัวหน้า ไม่ ได้ 
ประกนั วา่ คณุ จะ นำ ใคร ได ้โดยที่ แท ้แลว้ ความ เปน็ ผู ้นำ ตัง้ตน้ จาก การ เปน็ ผู ้รเิริม่ กอ่น 
และ สิ่ง ที่ ริเริ่ม นั้น ต้อง เป็น ประโยชน์ ต่อ ส่วนรวม ไม่ ใช่ ประโยชน์ เฉพาะ ตน
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ฉันสนทนากับคุณแม ่ชมลูกสาวว่าน่ารักมาก เพราะเด็กวัยนี้บางคนจะหวงของ  
แต่นี่เขากลับรู้จักเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน คุณแม่เล่าว่าทีแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน 
ว่าลูกจะว่ายังไง จะหวงหรือเปล่า แต่พอลูกเห็นรูปถ่ายที่เด็กๆ ได้ใช้เสื้อผ้า 
ของเขาก็ถามแค่ว่า “แม่เอาไปแล้วเหรอ” แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่หลังจากนั้นมา 
เวลาที่เสื้อผ้าคับ ใส่ไม่ได้แล้ว ก็จะมาบอกแม่ว่า “เอาไว้ให้น้อง (ที่นครสวรรค์)” 
ฉันฟังแล้วรู้สึกปลื้มใจไปด้วย ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกฝังนิสัยดีๆ ให้กับลูก 
ตั้งแต่ยังเล็ก

เด็กๆ ก็เหมือนผ้าขาว ที่ผู้ใหญ่คือผู้บรรจงแต่งแต้มสีสันลงไป ถ้าเราทำเป็น 
ตัวอย่าง และสอนให้เขามีความเมตตากรุณา เด็กๆ ก็จะรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

สิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้ว ก็นำไปบริจาคให้คนที่ยังไม่มีได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และจะ 
เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเพราะรู้จักการแบ่งปัน โดยเฉพาะกับคนที่ด้อยกว่า ถ้าสังคม 
ของเรามีแต่คนเช่นนี้มากๆ ก็ย่อมจะมีความสุข ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งกัน 
โลกใบนี้ก็คงจะน่าอยู ่สงบสุข และเต็มไปด้วยมิตรไมตรีค่ะ

สารบัญ 
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สัพเพเหระธรรม

สอนให้หนูรู้จักให้
โดย ครูใจดี

เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รู้จักกับครอบครัวหนึ่ง เหตุที่ต้องวิสาสะกันก็เพราะฉัน 
รับเป็นครูสอนพิเศษให้ลูกสาวทั้งสองของเขา ซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๔  
และมัธยมศึกษาปีที ่๑ วันแรกเรานัดพบกันที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อทำความรู้จักก่อน  
ตอนใกล้จะลากลับ ฉันสังเกตเห็นตุ๊กตาห้อยโทรศัพท์มือถือของลูกศิษย์ เป็นตุ๊กตา 
ตัวน้อยๆ น่ารักที่ทำจากลูกปัด เมื่อเอ่ยปากชมก็ได้รับการบอกเล่าว่าคุณแม่ซึ่งเป็น 
ชาวญีปุ่น่เปน็คนทำ นอกจากจะทำเป็นงานอดเิรกแลว้ ยงัไปสอนใหค้นในชมุชนแออัด 
แถวคลองเตย เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แม่บ้านที่ยากจนด้วย 

ยิ่งไปกว่านั้นคุณแม่และคนรู้จักยังไปช่วยบริจาคสิ่งของ และช่วยจัดการนำ 
งานประดิษฐ์ของนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์  
มาจำหน่ายที่สมาคมซึ่งคุณแม่เป็นสมาชิกอยู่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนที่ยากจน 
จะได้มีงานทำ มีรายได้จุนเจือครอบครัว คุณพ่อของลูกศิษย์พูดถึงภรรยาอย่างยิ้มๆ 
ว่า “นี่งานประจำของเขาละ” ฉันประทับใจในความใจดีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ของ
พวกเขา และรู้สึกว่าครอบครัวนี้น่ารักมาก

ในครั้งต่อมาเราพบกันที่บ้าน หลังจากที่สอนหนังสือเสร็จแล้ว ลูกศิษย์พาฉันไป
ดูตู้ที่จัดวางงานประดิษฐ์ของคุณแม ่มีตุ๊กตาลูกปัดน่ารักๆ เต็มไปหมด แล้วคุณแม่ก็
หยิบเอาแฟ้มที่เกี่ยวกับการไปช่วยเหลือคนในจังหวัดนครสวรรค์มาให้ด ู มีภาพถ่าย 
ของเด็กนักเรียนหญิงยืนเข้าแถวใส่เสื้อผ้าสวยงามสีสันสดใส เสื้อผ้าที่เห็นทั้งหมด 
ในรูปเป็นของลูกสาวทั้งสอง เมื่อตัวโตขึ้นใส่ไม่ได ้ คุณแม่ก็จะแยกไว ้ เตรียมนำไป 
บริจาค ฉันถามลูกศิษย์คนน้องว่า “หนูดีใจไหม ที่เสื้อผ้าของหนูมีน้องได้ใส่สวยๆ  
แบบนี้” ลูกศิษย์ตอบให้ชื่นใจว่า “ดีใจค่ะ” แถมชี้ให้ฉันดูด้วยว่าเสื้อตัวไหนเป็น 
ของเธอบ้าง 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ถ้า จะ แสดง ความ เป็น ผู้ นำ คุณ ต้อง กล้า คิด กล้า พูด กล้า ทำ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง 
ถ้า แน่ใจ ว่า ดีแล้ว ถูก แล้ว อย่า ได้ หันรีหันขวาง ถาม ใคร ว่า ควร ทำ ไหม ให้ ลงมือ ทำ เลย 
กบั ทัง้ ทำ อยา่ง ม ีพลงั มาก พอ จะ กอ่ กระแส กระทบ หกู ระ ทบ ตา คน อืน่ ให ้เกดิ แรง บนัดาล 
ใจ ใคร่ ทำ ตาม หรือ กรู มา ช่วยเหลือ คุณ คนละ ไม้ คนละ มือ โดย ไม่ ต้อง บีบบังคับ กัน

ความ เป็น ตัว ของ ตัว เอง อาจ นำ คุณ ไป สู่ ความ เก่ง กล้า สามารถ ยาก จะ หา ใคร เสมอ 
เหมอืน หรอื ด ีกวา่ นัน้ คอื มคี วาม รเิริม่ สรา้งสรรค ์โลก ใหม ่ที ่แตก ตา่ง เพราะ ตัง้ตน้ ขึน้ มา 
คุณ จะ ไม่ กลัว การ ทุ่มเท ชีวิต ทั้งหมด ให้ กับ งาน ที่ คุณ พอใจ ไม่ กลัว ที่ จะ ต้อง ใช้ ชีวิต แตก 
ต่าง จาก คน อื่น หรือ ได้ รับ ผล ประโยชน์ น้อย กว่า คน อื่น จึง ไม่ค่อย มี เส้นทาง ทับ กับ คน 
อื่น เขา หา ใคร มา แข่ง ด้วย ยาก

บุญ ที่ จะ ทำให้ เกิด สัญชาตญาณ ผู้ นำ นั้น เกิด จาก การ เป็น ผู้ คิด ริเริ่ม ใน การ บุญ และ 
ทำ สำเร็จ เป็น ไป ตาม เป้าหมาย ตลอด จน จูงใจ คน รอบ ข้าง ให้ เห็นดี เห็น งาม ยอม ให้ 
ความ ร่วมมือ และ เชื่อ มั่น ว่า คุณ รู้จัก ทิศทาง ไป สู่ ความ เจริญ รุ่งเรือง

การ เริ่ม ทำบุญ เพื่อ สร้าง ภาวะ ผู้ นำ นั้น ง่าย กว่า ที่ คิด แค่ หัด เริ่ม ชักชวน คน ใกล้ ตัว 
ให้ เห็นดี เห็น งาม ตาม คุณ ใน ทาง ที่ ชอบ ที่ ควร ก็ นับ เป็น บุญ ที่ จุด ชนวน ภาวะ ผู้ นำ 
ขึ้น มา ได้ แล้ว

และ โลก นี้ ก็ เต็ม ไป ด้วย สถาน ที่ ที่ พร้อม จะ ให้ คุณ บำเพ็ญ บารมี ผู้ นำ อย่าง เช่น ตาม 
สถาน สงเคราะห ์คณุ มี สทิธิ์ เปลี่ยน ชวีิต ของ เดก็ อนาถา จาก ภาวะ ไม่ รู้ หนังสอื ให้ กลาย 
เปน็ คน อา่น ออก เขยีน ได ้ เพยีง อาสา ไป เปน็ คร ูสอน เพยีง อาทติย ์ละ วนั แตล่ะ วนั ใช ้เวลา 
ไม ่นาน การ ตัง้ใจ เดนิทาง ไป เปลีย่น ชวีติ คน อืน่ ให ้ด ีขึน้ โดย ไม ่ม ีใคร ขอ โดย ไม ่ม ีใคร 
ชักชวน นั่นแหละ จุด เริ่ม ต้น ของ ความ เป็น ผู้ นำ ที่ ยิ่ง ใหญ่

ผู้หญิง จะ รู้สึก ดี ที่สุด กับ ผู้ชาย ที่ นำ เธอ ได้ หมาย ถึงว่า นำ ได้ ใน ระดับ ของ ความ คิด 
เปลีย่น ความ เขา้ใจ เปลีย่น วธิ ีมอง ตลอด จน เปลีย่นแปลง นสิยั บาง อยา่ง ฉะนัน้ ชาย ที ่
ทอดอาลยั ตาย อยาก กบั ชวีติ กระทัง่ ลกุ ขึน้ ประกาศ หา หญงิ สาว สกั คน ที ่จะ มา ทำให ้ชวีติ 
ของ ตน เปลีย่นแปลง ไป ใน ทาง ด ีขึน้ จงึ ไม่ รูต้วั วา่ ได้ มอบ เสนห่์ อยา่ง ชาย ให้ กบั ฝา่ยหญงิ 
ตลอด จน นำ ความ เป็น หญิง มา สู่ ตน เสีย แล้ว!



ธรรมะใกล้ตัว32

เสน่ห์ อย่าง หญิง

คุณ อาจ หลอก ให้ คน อื่น หลง รูป ภายนอก อัน สะสวย แต่ ไม่ มี ทาง หลอก ให้ รัก ตัว เอง 
ได้ เลย ตราบเท่า ที่ รู้อยู่ แก่ ใจ ว่า ภายใน ยัง น่า เกลียด ขนาด ไหน

เสน่ห ์อยา่ง หญิง หมาย ถึง แรงดึงดูด ที่ ทำให ้เพศ ชาย สะดุดตา หรอื สะดุดใจ และ เมือ่ 
กล่าว ถึง เสน่ห์ อย่าง หญิง เกือบ ร้อยทั้งร้อย มัก คิดถึง ดวง หน้า ทรวง อก สะโพก เรียว 
แขน ปลี ขา กับ อื่นๆ ที่ เป็นความ เย้า ยวน ล่อ ตา ให้ น้ำลายหก

และ นั่นเอง ผู้หญิง ส่วน ใหญ่ จึง คิด ว่า หมด สวย เมื่อ ไรก็ ไร้ ค่า เมื่อนั้น อายุ ยิ่ง มาก ขึ้น 
เท่าไร เหมือน ยิ่ง มีค วาม ผิด ติดตัว ที่ ต้อง ปิดบัง อำพราง ซ่อน พิรุธ กัน มาก ขึ้น ทุก วัน

นารี มี รูป เป็น ทรัพย์ และ รัก แท้ ก็ ต้องการ ‘ทรัพย ์’ ดัง กล่าว ของ ผู้หญิง ไม่ มาก 
ก็น้อย ยิ่ง รูป ทรัพย์ ของ ฝ่าย หญิง มาก ขึ้น เท่าใด แรงดึงดูด ก็ มาก ขึ้น ตาม ส่วน หาก 
ปฏิเสธ ข้อเท็จจริง นี้ ก็ เท่ากับ ไม่ พยายาม ทำความ รู้จัก กับ รัก แท้ ให้ ถึงแก่น

ผูช้าย บาง คน อตุสา่ห์ ฉลาด มา ทกุ เรือ่ง แต่ พอ เจอ สาว สวย ทเีดยีว ก ็เขา้ โหมด โง่ ทนัท ี
ขอ อะไร ให้ หมด ถา้ โชค ด ีเธอ รกั ผูช้าย คน นัน้ จรงิ ก ็ลงเอย สวย เหมอืน รปูรา่ง หนา้ตา ของ 
เธอ แต่ ความ จรงิ มกั ไม ่ใช ่เชน่ นัน้ ผูห้ญงิ สวย จะ รูส้กึ อยู ่ลกึๆวา่ผู ้ชาย ทีม่า หลง รปู เธอ 
เป็น พวก หน้า โง่ ไม่ มี ค่า พอ ให้ เท ใจ ไป รัก จริง

มนั เปน็ อยา่ง นัน้ จรงิๆ ผูห้ญงิ สวย จะ พบ อยา่ง รวดเรว็ วา่ เมือ่ ใด ผูช้าย หลงใหล เสนห่์ 
แห่ง รูป กาย เธอ ใจ เขา จะ เหม่อ ลอย ไร้ สติ เหมือน เจอ มนต์ สะกด หรือ ถูก สาป ให้ ไม่ เป็น 
ตวั ของ ตวั เอง ภาวะ เหมอ่ ลอย ขาด สต ิมนั เขา้ กนั ได ้กบั ความ ฉลาด เสยี ทีไ่หน เสนอ หนา้ 
ให้ เหน็ เมือ่ ไร คณุ จะ คดิ ทนัที วา่ หนา้ โง่ๆ นี้ โผล่ มา อกี แลว้ เหมอืน ตวั คณุ เปน็ กบั ดกั และ 
เขา ก็ เป็น กวาง น้อย ที่ เข้า มา ติด กับ อย่าง ง่ายดาย

แล้ว วัด จาก ความ รู้สึก ของ ตัว เอง คุณ ชอบ อยู่ กับ คน โง่ กว่า หรือ? ก็ อาจ จะ ชอบ อยู่ 
หรอก แต่ เอา ไว้ หลอก ใช้ นะ ครับ ไม่ ใช่ เอา ไว้ เป็น คู่ชีวิต!
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A good example has twice the value of good advice.

การให้ตัวอย่างที่ดี มีค่าเป็นสองเท่าของการให้คำแนะนำที่ด ี

โดย นิรนาม
สรรหามาฝากโดย วิมุตฺติยา

สารบัญ 
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คำคมชวนคิด

“บุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบาปว่า  
บาปมีประมาณน้อย [พอประมาณ] จักไม่มาถึง  
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดๆ [ฉันใด] 
คนพาลสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบาป [ฉันนั้น] ”

คาถาธรรมบท ปาปวรรคที ่ ๙
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก

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

�
“สิ่งที่คุณกำลังม ี คู่ควรแล้วกับสิ่งที่คุณเคยทำ 
สิ่งที่คุณกำลังทำ สมควรแล้วกับสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญ”

จาก คิดจากความว่าง ๒ 
โดย ดังตฤณ

�
“เราควบคุมคนอื่นบังคับให้เขารักหรือดีกับเราตลอดไม่ได ้  
ใจเราเองบางครั้งยังบังคับยาก  
เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสวยแต่สุข เราต้องยอมรับความทุกข์บ้าง  
แต่เดี๋ยวก็หาย สุขบ้างแต่เดี๋ยวก็ไป  
ถ้าตั้งป้อมว่าเขาต้องรักเราเราถึงจะเป็นสุข  
ก็เตรียมกระดาษซับน้ำตากันได้ตั้งแต่บัดนี้” 

จาก ของฝากจากหมอ “บทพิสูจน์รักแท้” 
โดย พิมพการัง

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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แม้ จะ รำคาญ พวก หน้า โง่ และ แอบ ด่า อยู่ ใน ใจ แค่ ไหน ผู้หญิง ก็ ยัง ภูมิใจ ที่ มี ทาส 
ความ งาม เป็น บริวาร เยอะๆอยู่ ดี หลาย คน รู้ตัว ดี ว่าความ ภูมิใจ ใน ตน จะ พอกพูน ขึ้น 
พร้อมๆกับ ความ รังเกียจ ตัว เอง มอง กระจก แล้ว หลง รัก เงา สะท้อน ที่ อ่อนหวาน 
งดงาม ไร้ ที่ ติ แต่ ปิด ไฟ มืด เมื่อ ไร เป็น ต้อง อึดอัด กับ ความ คิด ร้ายๆที่ หา ดี ไม่ ได้ ร่ำไป

ความ ขัดแย้ง ใน ตัว เอง มัก ดำเนิน ไป เรื่อยๆ ผ่าน เดือน ผ่าน ปี ไป ถึง จุด หนึ่ง ที่ ต้อง 
ยอม รับ ว่า เกลียด ตัว เอง จน เบื่อ แม้แต่ เงา ใน กระจก ใน กระจก ไม่ มี อะไร มาก กว่า ผู้หญิง 
หนา้ตา ยูย่ี ่ขี้ รำคาญ ไม่ สบ อารมณ์ ไป หมด แตง่ ให ้สวย ดว้ย เครือ่งสำอาง ยีห่อ้ ไหน ก ็
ลบรอย ยับ อัน เกิด จาก โทสะ ไม่ ได้ อยู่ ดี

อยู่ กับ ผู้ชาย ที่ ทำให้ เธอ เกลียด ตัว เอง ใน ที่สุด เธอ จะ เกลียด ผู้ชาย คน นั้น เข้าไส้!

ฟัง อย่าง นี้ แล้ว ผู้หญิง ที่ หน้าตา ธรรมดา ลง ไป จนถึง ขี้เหร่ จึง ไม่ น่า ไป ตั้ง ความ อิจฉา 
ริษยา อะไร กับ ผู้หญิง สวย เกิน เหตุ ทั้งหลาย เพราะ ส่วน ใหญ่ พวก คุณ เธอ ก็ มี ปัญหา อัน 
เกดิ จาก ความ สวย ให ้ตอ้ง สะสาง กนั จนกวา่ จะ หมด สวย นัน่แหละ สำคญั คอื ถา้ ไม ่สรา้ง 
เสนห่์ อยา่ง หญงิ ทีแ่ท ้จรงิ ไว ้แต ่เนิน่ๆ พอ หมด เสนห่ ์ทาง กาย เมือ่ ไรก ็ไร ้คา่ ขึน้ มา จรงิๆ 
เมื่อนั้น

คุณ ลักษณ์ เด่น แห่ง ความ เป็น สตรี มี อยู่ มากมาย หลายหลาก แต่ ขอ เพียง คุณ มี 
‘รากฐาน ความ เป็น เทพธิดา ใน ฝัน ’ เพียง สอง ข้อ ก็ จะ ลาก จูง คุณ ลักษณ์ ความ เป็น 
สตรี อื่นๆ เข้า มา เอง ใน ภายหลัง ดังนี้ ครับ

 

๑) ความ เป็น ที่ ฝาก ใจ

ความ เป็น ที่ ฝาก ใจ เป็น ภาวะ ที่ สอดคล้อง กับ เพศ หญิง เพราะ ธรรมชาติ ให้ ความ 
ละมุนละไม กับ ร่างกาย มา มาก กว่า ฝ่าย ชาย หมายความ ว่า ถ้า มอง ที่ ร่างกาย ยิ่ง ใคร มี 
สัดส่วน โค้ง งอน ชวน มอง มาก ขึ้น เท่าไร ก็ จะ ยิ่ง ดู น่า เอาใจ ไป ฝาก ไว้ มาก ขึ้น เท่านั้น แต่ 
ถ้า มอง กัน ที่ จิต ก็ ต้อง ดู กัน ตรง ความ อ่อนโยน เปน็ หลกั เพราะ ความ นิ่มนวล อ่อนโยน 
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คือ ลักษณะ ของ คน ที่ เป็น สุข กับ ตัว เอง ได้ เผื่อแผ่ ความ สุข ให้ คน อื่น ได้ ตลอด จน 
ปลอบ ใจ ให้ ใครๆหาย ว้าวุ่น ได้

ความ อ่อนโยน จะ ทำให้ สีหน้า ของ ผู้หญิง สงบ เยือกเย็น ลง ธรรมชาต ิออก แบบ ให้ 
ผู้หญิง ดู ดี ที่สุด เมื่อ อ่อนโยน แต่ ก็ ธรรมชาติ เช่น กัน ที่ เหมือน จะ ให้ จิต ผู้หญิง โน้ม เอียง 
ไป ใน ทาง แข็ง กระด้าง หรือ อยาก อาละวาด เกรี้ยวกราด ขนาด อยู่ ดีๆ ก็ แกล้ง ให้ ร่างกาย 
ผดิ ปกต ิมี เลอืด ไหล ได้ ทกุ เดอืน ฮอรโ์มน เปลีย่นแปลง ชวน ให้ เหน็ อะไร ขวาง ห ูขวาง ตา 
ขนาด หมา บิดขี้เกียจ ยัง ผิด!

ความ ออ่นโยน ที ่เหน็ กนั งา่ยๆ ดว้ย ตา เปลา่ ใน แวบ แรก จงึ ถอื เปน็ เสนห่ ์จบัตา ชัว่คราว 
ตอ้ง รูจ้กั และ เหน็ พฤตกิรรม กนั สกั ระยะ หนึง่ คณุ จงึ รู ้ได ้วา่ผู ้หญงิ แตล่ะ คน ควบคมุ ความ 
โยกเยก ทาง อารมณ์ ได้ เพียง ใด ความ อ่อนโยน ที่ เห็น คือ ลม อ่อน ต้น พายุ ร้าย หรือ เป็น 
สาย ลม รำเพย เย็น สบาย หายห่วง อย่าง แท้จริง ความ เป็น สาย ลม รำเพย นั่นแหละ คือ 
เสน่ห์ จับใจ ถาวร

เสน่ห์ อย่าง หญิง ใน ข้อ นี้ อาจ ดู ยาก เรือน กาย ที่ แบบบาง น่า ทะนุถนอม ของ เธอ บาง 
คน อาจ หลอก ตา เหน็ ยิม้ละไม แลว้ ชวน ให ้ทกุ คน นกึ วา่ เธอ ออ่นหวาน นา่ รกั นา่ หนนุ ตกั 
แต ่ทีไ่หนได ้เขา้ ใกล ้เดีย๋วเดยีว นาง มาร รา้ย เริม่ ออก จาก ที ่ซอ่น ถงึ แม ้ไม ่ม ีเขีย้ว โผล ่ออก 
มา จาก เหงือก คุณ ก็ นึกออก อยู่ ใน ใจ ชัด เลย ล่ะ ว่า เขี้ยว ยักษ์ และ เล็บ มาร เป็น อย่างไร

แต่ บาง คน มี นะ ครับ ที่ ทำบาป ไว้ ใน ปาง ก่อน เช่น ชอบ อาละวาด ฟาด งวง ฟาด งา 
กับ คน สนิท อย่าง เช่น สามี หรือ ลูก หลาน ชาติ ปัจจุบัน จึง ถือกำเนิด ใน ร่าง ร้าย หน้าตา 
ดุดัน เหมือน นาง โจร ทว่า นิสัยใจคอ ใน ชาติ นี้ เป็น พวก ไม่ ชอบ มี เรื่อง มี ราว หนัก นิด เบา 
หนอ่ย อภยั ได ้อยู ่ใกล้ แลว้ สบาย ใจ เสมอ พอ สนทิ กบั เธอ สกั พกั ท้าย สดุ คณุ จะ เลกิ เบะ 
ปาก ให้ กับ ความ ‘ไม่ สวย อย่าง แรง ’ ของ เธอ เมื่อ ใด อยาก เข้าหา ศาลา พัก ใจ ใบหน้า 
ของ เธอ จะ ลอย เด่น ขึ้น มา ก่อน ใคร เพื่อน

เพือ่ สรา้ง ความ เปน็ ที ่ฝาก ใจ ให ้เกดิ ขึน้ ใน ตน เริม่ ตน้ ขึน้ มา ก ็แค ่หดั อภยั ให ้เปน็ อยา่ 
เกบ็ เรือ่ง ที ่แลว้ไป แลว้ มา คดิมาก อยา่ เอาเรือ่ง ไม ่เปน็ เรือ่ง มา เปน็ เรือ่ง แลว้ ที ่สำคญั อยา่ 
หาเรื่อง ก่อน เพศ ชาย รบ กันเอง มาก พอ แล้ว พวก เขา จึง ต้องการ เขต ปลอด สงคราม ไว้ 
พักร บบ้าง ผู้หญิง คน ไหน ทำตัว เป็น เขต ปลอดภัย ไร้ พิษสง หรือ ดี กว่า นั้น คือ เป็น เขต 

47ธรรมะใกล้ตัว

ภากดอกน้ำผึ้ง
ปรับปรุงจาก http://www.toptropicals.com/pics/garden/05/5/5840.jpg

ดอกน้ำผึ้ง

๏ น้ำเอ๋ยน้ำผึ้ง นามบ่งถึงมธุรสรสหอมหวาน 
แม้นซาบซึ้งโอชาหาใดปาน ฤาเทียบทานน้ำใจดีที่ให้กัน 
รสแห่งความเมตตากรุณา เลิศรสกว่าอื่นใดในโลกนั้น 
รู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน สร้างสุขสันต์สมานมิตรชื่นจิตเอย

�
สำหรับสืบค้นคำศัพท์

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ ฉบับประมวลธรรม 
และ พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ ฉบับประมวลศัพท์ 

http://84000.org/tipitaka/dic/

สารบัญ 
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กวีธรรม

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ

ภาพดอกโมก
จาก http://couchpotate.blog9.fc2.com/blog-date-20060718.html

ดอกโมก

๏ ดอกเอ๋ยดอกโมก ประดับโลกด้วยกลีบขาวพราวพิสุทธิ์ 
เปรียบดวงจิตเข้าถึงซึ่งวิมุต ย่อมผ่องผุดพ้นกิเลสเหตุมืดมน 
ดำเนินตามอริยมรรคอันสูงค่า พร้อมทานศีลภาวนาย่อมเผล็ดผล 
เข้าถึงธรรมอมฤตรสหมดตัวตน วิโมกข์พ้นสงสารสุขศานต์เอย

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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อภัยทาน สำหรับ เขา เขา ก็ จะ รู้สึก ถึง เสน่ห์ น่า เข้า ใกล้ ร้อน เมื่อ ใด เป็น ต้อง นึก อยาก มา 
หาความ เย็น อย่าง คุณ เมื่อนั้น

เขยิบ ขึ้น มา อีก ขั้น หนึ่ง คือ หัด รับ ฟัง ปัญหา ของ คน อื่น รู้จัก ปลอบ ด้วย น้ำเสียง 
เยือกเย็น เป็น เหตุ เป็น ผล อย่า ถือโอกาส สั่งสอน หรือ เผลอ ตัว ใช้ น้ำเสียง กด ข่ม ให้ เขา 
รู้สึก โง่ นะ ครับ อัน นั้น นอกจาก ไม่ สร้าง แล้ว ยัง ทำลาย เสน่ห์ อย่าง แรง ด้วย

เมื่อ ทั้ง ตัว ของ คุณ กลาย เป็น เครื่อง ผลิต ความ เย็น แถม เห็น ช่อง ทาง ที่ จะ ปลอบ คน 
อื่น ให้ รู้สึก ดี ขึ้น ได้ คุณ จะ เป็น ที่ คิดถึง ของ คน หลาย คน ความ เป็น ที่ คิดถึง ความ เป็น ที่ 
อยาก ฝาก ใจ ของ หลาย คน นั่นเอง คือ เสน่ห์ อย่าง หญิง ที่ สำคัญ ยิ่ง

 

๒) ความ เป็น ผู้ ดูแล

ความ เปน็ ผู ้ดแูล คอื สิง่ ที ่พฒันา ตอ่ย อด มา จาก ความ เปน็ ที ่ฝาก ใจ ถา้ ใจ คณุ แครค์น 
น้อย ก็ ยาก มาก หรือ เป็น ไป ไม่ ได้ เลย ที่ คุณ จะ มีค วาม เป็น ผู้ ดูแล

และ ภาวะ ผู้ ดูแล ก็ เป็น ภาวะ ที่ สอดคล้อง กับ เพศ หญิง เช่น กัน เพราะ ธรรมชาติ ให้ 
สัญลักษณ์ ทาง เพศ เป็น ฝ่าย รับ ฝาก ชีวิต หมายความ ว่า ถ้า มอง ที่ ร่างกาย ยิ่ง ใคร มี เนื้อ 
หนัง อิ่ม เต็ม มาก ขึ้น เท่าใด ก็ จะ ยิ่ง เหมือน ผู้ ดูแล มาก ขึ้น เท่านั้น แต่ ถ้า มอง กัน ที่ จิต ก็ 
ต้อง ดู กัน ตรง ความ มี สติ อยู่ กับ เนื้อ กับ ตัว เป็น หลัก เพราะ ความ มี สติ อยู่ กับ เนื้อ กับ ตัว 
คือ ลกัษณะ ของ คน ที ่ม ีจติสำนกึ เอาใจใส ่ผูค้น และ สิง่ รอบ ขา้ง ได ้อยา่ง ถกู จงัหวะ ถกู 
เวลา กับ ทั้ง มีค วาม รอบคอบ ไม่ ดูดาย ไม่ ละเลย

ความ เป็น ผู้ ดูแล ไม่ ได้ ตั้งต้น จาก การ เป็น แม่ คน เพราะ การ ให้ กำเนิด ทารก ไม่ ได้ 
ประกัน ว่า คุณ จะ เลี้ยง ใคร ได้ โดยที่ แท้ แล้ว ความ เปน็ ผู้ ดูแล ตั้งต้น จาก การ เปน็ ผู้ มี ใจ 
เมตตา การุณย์ ปรารถนา การ ให้ ความ อนุเคราะห์ แก่ คน และ สัตว์ จาก ใจ จริง

ใน ขัน้ ของ การ เปน็ ผู ้ดแูล จงึ ไม ่ใช ่แค ่พดู ปลอบ คณุ ตอ้ง ลงมอื ชว่ย ใน ทาง ใด ทาง หนึง่ 
อยา่ง เปน็ รปูธรรม ได ้ดว้ย ธรรมดา มนษุย ์ไม ่ได ้อยู ่คน เดยีว อยา่งไร ตอ้ง ม ีพอ่ แม ่หรอื ญาต ิ
ผู้ใหญ่ ให้ ฝึก ปรนนิบัติ ดูแล เช่น หา น้ำท่า หรือ เตรียม หยูกยา ไว้ รอบ ริ การ แต่ หาก คุณ 
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ถูก เลี้ยง มา ให้ เป็น คุณ หนู หยิบ จับเป็น แต่ แท่ง ลิปสติก หรือ ขวด น้ำหอม มา ตกแต่ง ตน 
เอง ให้ ดู ดี ก็ คง สร้าง เสน่ห์ อย่าง หญิง ข้อ นี้ ได้ ยาก หน่อย

ความ มแีกใ่จ เปน็ หว่ง เปน็ ใย เตม็ใจ ดแูล คน รอบ ขา้ง นัน้ อาจ นำ คณุ ไป สู ่จติ วญิญาณ 
แบบ หมอ หรือ พยาบาล ซึ่ง เป็น กลุ่ม บุคคล มี เกียรติ ที่ โลก นี้ ขาด ไม่ ได้ ฉะนั้น อย่า แปลก 
ใจ ถ้า คุณ ไม่ ได้ เป็น หมอ แต่ คน ที่ เห็น เขา นึก ว่าเป็น หมอ

ผูช้าย จะ รูส้กึ ด ีทีส่ดุ กบั ผูห้ญงิ ที ่ดแูล เขา ได ้ เปน็ พลงั ผลกั ดนั ให้ เขา พุง่ ไป ขา้ง หนา้ ได ้
มีแก่ใจ สร้าง ครอบครัว ให้ เป็น ปึกแผ่น ได้ ฉะนั้น หญิง ที่ คิด ว่า สวย อย่าง เดียว ก็ พอ รอ 
ผู้ชาย รวยๆ มา เนรมิต ข้า ทาส ให้ ไม่ ต้อง ทำ อะไร ไม่ ต้อง ดูแล ความ เป็น ไป ใน ชีวิต ของ 
เขา จึง ไม่ รู้ตัว ว่า ได้ มอบ เสน่ห์ อย่าง หญิง ให้ กับ ฝ่าย ชาย ไป เสีย หมด

ดัง ตฤณ

สารบัญ 
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และ ผล ของ การ ที่ คุณ ป้า คิด ทำบุญ เอง คิด ช่วย คน เอง โดย ไม่ ต้อง ถาม ใคร ทำให้ 
คุณ ป้า มี ปัญญา สามารถ แก้ไข ชิ้น งาน ออก มา ให้ ดี ได้ อุปสรรค ที่ คุณ ป้า เจอ ก็ จะ แก้ไข ได้ 
ตลอด ไม่ ติดขัด เกือบ ทุก เรื่อง เช่น กัน

ล่า สุด ที่ เจอ คุณ ป้า จิตใจ เต็ม ไป ด้วย ความ สว่าง ความ สุข ไม่ คับแคบ มืดมน เหมือน ที่ 
เจอ กัน ครั้ง แรก เลย ครั้ง แรก มี แต่ ความ อยาก จะ ให้ ชีวิต ดี ขึ้น ครอบงำ ทำให้ ไม่ สามารถ 
แก้ไข อะไร ได้ เรื่องราว ของ คุณ ป้า ทำให้ เห็น สิ่ง สำคัญ อีก สิ่ง หนึ่ง ใน การ ที่ จะ เอาชนะ 
กรรมได ้คอื กลัยาณมติร นัน่เอง คณุ ปา้ ม ีลกู ชาย ที ่ใฝ ่ธรรม ทำให ้คณุ ปา้ ม ีกำลงัใจ ไมต่ก 
ออก จาก กรอบ เท่า ที่ สังเกต จาก คน อื่น ๆ  พบ ว่า ถ้า ใคร จิตใจ ไม่ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว จะ ลุก 
ขึ้น มา ได้ เอง ยาก ส่วน ใหญ่ ต้อง มี กัลยาณมิตร ถึง จะ ชนะ กรรม ได้ ง่าย 

ใจ ที ่เปน็ ผู ้ให ้ไม ่โลภ ยอ่ม มคี วาม สวา่ง และ จะ ดงึดดู แต ่เรือ่ง ดีๆ  เขา้ มา เปน็ กำลงัใจ 
ให ้ทำความ ด ีตอ่ ไป เรือ่ย ๆ  การ คดิ แต ่จะ เอา ประโยชน ์เขา้ตวั กอ่น ยอ่ม ทำให ้เหน็ หนทาง 
ที่ จะ ประสบ ความ สำเร็จ ได้ ยาก นอกจาก มี บุญ เก่า มา จริง ๆ

สารบัญ 
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เนย มี ประโยชน์ ได้ เขา จะ ให้ เขา เอา แจก ไป ประมาณ สิบ ที่ ซึ่ง เป็น โรงแรม ดัง ทั้งนั้น ผล 
สรุป ออก มา ว่า เชฟโรงแรม ดัง ๆ  บอก ว่า เนย ไม่ ดี แต่ เผอิญ ว่า พนักงาน รู้จัก คุณ ป้า เลย 
เอา มา ให ้คณุ ปา้ ลอง ทำ ด ูม ีคณุ ปา้ คน เดยีว ที ่บอก วา่ เนย ด ีมาก คกุกี้ คณุ ปา้ ออก มา อรอ่ย 
มาก คุณ ป้า เลย ได้ เนย มา ทำ ขนม ฟรี ๆ  ไป หลาย เดือน แถม เขา ซื้อ ขนม กลับ ไป ด้วย 
มั้งคะ คราว นั้น ไม่ อยาก จะ บอก ว่า อร่อย ๆ  จริง ค่ะ คุณ ป้า ยัง คิด ลาย คุกกี้ ออก มา เอง 
คลา สส ิคเป็น เอกลักษณ์ ที่ ไม ่เหมือน ใคร ใน ท้องตลาด เลย ใคร อยาก ซื้อ เพือ่ ลอง ชิม ดู ว่า 
รส แห่ง บุญ เป็น ยังไง ถาม พีร์ได้ ทางโท รศัพท์ ค่ะ 

มีค นอ่าน ได อา รี่ หมอดู บอก พีร์ว่า บางที มี อะไร ดี ๆ  ที่ พีร์มา เล่า ให้ ฟัง อยาก ลอง 
ไป สัมผัส ดู บ้าง อัน นี้ สอบ ถาม ผ่าน โทรศัพท์ ได้ ค่ะ 

หลังจาก เรื่อง ขนม แล้ว คุณ ป้า รับ ทำ ดอกไม้ จาก ดิน ญี่ปุ่น และ ตอน ทำ ดอกไม้ 
คุณป้า จะ คิด เสมอ ว่า จะ ทำ ดอกไม้ ออก มา ให้ สวย เหมือน จริง คน เห็นจะ ได้ มีค วาม สุข 
งาน ฝีมือ ที่ ออก มา โดย เฉพาะ ดอก ลีลา วดี เหมือน ของ จริง มาก ๆ  ค่ะ เริ่ม มี ลูกค้า บอก 
กัน ปากต่อปาก ทำให้ มี งาน สั่ง ทำ ดอกไม้ มา อีก จน ทำ ไม่ทัน ต้อง แบ่ง ให้ เพื่อนบ้าน 
ขา้ง ๆ  ชว่ย ทำ ทำให ้ม ีราย ได ้กลาย เปน็ ธรุกจิ ยอ่ม ๆ  ได้ ขา่ว มา เมือ่ สอง สาม วนั กอ่นวา่ 
มีงานใหญ่ เข้า มา คือ มีค นมา สั่ง ให้ ทำ ดอกไม้จันทน์ คุณ ป้าบ อก ว่าการ ทำ งาน ด้วย 
ใจจริง นั้น ทำให้ งาน ที่ ออก มา โดน ใจ ลูกค้า เลย มี งาน มา เรื่อย ๆ  คุณ ป้า โทร มา เล่า ให้ 
ฟัง บ่อย ๆ  และ มัก จะ อวย พร ให้ พีร์ทุก ครั้ง

คุณ ป้า โชค ดี อยู่ อีก อย่าง หนึ่ง คือ ลูก ชาย คุณ ป้า สนใจ ทาง ธรรม กลับ บ้าน ไป จะ เอา 
เสยีง อา่น หนงัสอื ของ พี ่ดงั ตฤณ มา เปดิ ให ้แม ่ฟงั ไม ่เชน่ นัน้ ก ็จะ เอา หนงัสอื เตรยีม เสบยีง 
ไว้ เลีย้ง ตวั มาน อนอา่น ให้ แม่ ฟงั ขณะ ที ่แม่ ทำ งาน ไป ดว้ย กอ่น นอน เขา จะ กม้ กราบ เทา้ 
แม่ ทุก คืน ถ้า ใคร เห็น หน้า ลูก คุณ ป้า จะ ตกใจ กับ สิ่ง ที่ เขา เป็น มาก ๆ  เพราะ หน้า จะ ดุ ๆ  
ตัว ใหญ่ ผิว สอง สี ไว้ หนวด ออก แนว เข้ม ๆ  หน่อย อายุ สาม สิบ ต้น ๆ  แล้ว แต่ น่า รัก 
มาก เลย ใน สิ่ง ที่ เขา ทำให้ แม่ ทุกวันนี้ คุณ ป้า เริ่ม เข้าใจ ธรรมะ ขึ้น เรื่อย ๆ  และ ล่า สุด เริ่ม 
ฟัง ซี ดี หลวง พ่อ ปราโมทย์ เข้าใจ เริ่ม ปฏิบัติธรรม ได้ วัน ว่าง ๆ  จาก งาน คุณ ป้า จะ ไป 
บวชชี พราหมณ์ สอง สาม วัน ตลอด 
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ข่าวน่ากลุ้ม

เฮ้อ! –แก๊ง มหา ภัย ยัง ระบาด หนัก ที่ ระยอง ขโมย ทั้ง ฝา ท่อ เหล็ก รวม หลาย ร้อย ฝา 
ไม่ พอ ยัง เอา สาย ไฟฟ้า ไป เกลี้ยง ชนิด ยก ถนน จน เหลือ แต่ เสา โด่เด่ ค่าเสียหาย นับ 
ล้าน บาท

ผม อยาก ให้ คุณ ทดลอง กัน ดู นะ ครับ เอา สมบัติ ส่วน เกิน ที่ ยัง ดีๆ เช่น จาน ชาม 
แก้ว น้ำ ช้อน ส้อม เอา แค่ สัก สอง สาม ชิ้น ถือ ไป ที่วัด ตรง ไป ที่ โรง ครัว แล้ว วาง ไว้ ด้วย 
เจตนา ว่า ‘ใคร ใน วัด จะ เอา ไป ใช้ ก็ เอา ไป ’

วาง เสร็จ สังเกต ว่า เกิด อะไร ขึ้น กับ ใจ ตัว เอง หาก เพิ่ง ทำเป็น ครั้ง แรก คุณ จะ รู้สึก 
แสน สุข อิ่มอกอิ่มใจ อย่าง บอก ไม่ ถูก ทีเดียว ราวกับ สมบัติ เล็กๆน้อยๆของ คุณ แปรรูป 
เป็น ภูเขา ทอง ผุด รอ คุณ อยู่ ที่ไหน สัก แห่ง ไม่ ใกล้ ไม่ ไกล นี่เอง

นี่แหละ ครับ เรา สร้าง มหา กุศล จิต ขึ้น ได้ ง่ายๆ เพียง แค่ ริเริ่ม คิด บริจาค ข้าวของ ให้ 
แก่ สาธารณชน โดย ไม่ มี ใคร ชักชวน และ ไม่ มี ใคร มา ขอ

ตำนาน เกี่ยว กับ พระ อินทร์ กล่าว ว่าที่ พระ อินทร์ ได้ เป็น ใหญ่ ใน ดาวดึงส์ ก็ เพราะ 
เพียร ทำ ดี โดย ไม่ มี ใคร ขอ เช่น สร้าง ศาลา พัก ร้อน กลาง ทาง ทำ โน่น ทำ นี่ ด้วย ความ 
คิด ว่า จง เป็น ประโยชน์ แก่ ผู้ สัญจร ผ่าน มา ไม่ เลือก หน้า

ใจ ต้อง ใหญ่ ใน ทาง สว่าง ขนาด ไหน ถึง จะ คิด การณ์ เพื่อ ประโยชน์ ของ มหาชน ได้?

ความ ใจ ใหญ่ แห่ง ใจ พระ อินทร์ เมื่อ ครั้ง เป็น มนุษย์ นั้น เอง กลาย เป็น แรง บันดาลใจ 
เรียก ใคร ต่อ ใคร มา ช่วย ซึ่ง ตาย แล้ว ก็ หอบหิ้ว กัน ไป เป็น ใหญ่ ตาม อำนาจ แห่ง ใจ 
อยูย่งคงกระพนั แสน นาน จน มา ถงึ ยคุ พทุธกาล ทเีดยีว สรปุ คอื ความ สขุ ทาง ใจ เปน็ รางวลั 
ขั้น ต้น เห็น ทันตา และ มี สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ เป็น รางวัล ขั้น สุดท้าย หลัง ตาย แล้ว

แต่ ถา้ เปน็ ตรงกนัขา้ม ละ่? แทน การ ให้ อะไร กบั มหาชน กลบักลาย เปน็ ปลน้ มา เสยี 
อย่าง ใน ข่าว น่า กลุ้ม ชิ้น นี้...

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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คน จำนวน เท่าไร มี สิทธิ์ เดือดร้อน เพราะ ขับ รถ ตก ท่อ ที่ ไร้ ฝา?

คน จำนวน เท่าไร มี สิทธิ์ เดือดร้อน เพราะ ขาด ไฟ ใช้ เมื่อ เสา ไฟ ไร้ สาย?

ถ้า คุณ คำนวณ ไม่ ได้ ประมาณ ไม่ ถูก ก็ นั่นแหละ ครับ ผล ที่ หัวขโมย ได้ รับ ย่อม 
คำนวณ ไม ่ได ้ประมาณ ไม ่ถกู เชน่ กนั จะ ไป คุม้ อะไร กบั การ ขโมย ทรพัยส์นิ ของ บา้นเมอืง 
ไป ขาย แลก เงิน เพียง ไม่ กี่ หมื่น กี่ แสน?

ใจ ต้อง ใหญ่ ใน ทาง มืด ขนาด ไหน ถึง จะ คิด การณ์ เพื่อ ความ เดือดร้อน ของ มวล ชน ได้?

ผม ไม่ เคย ขโมย ของ ของ ประชาชน แต่ แค่ คิดถึง การ ลัก ฝา ท่อ ลัก สาย ไฟ ของ 
บา้นเมอืง ออก ไป จาก ที ่ที ่มนั ตัง้ อยู ่ก็ รูส้กึ อดึอดั หนกัอก เกนิ จะ แบก แลว้ ไม ่ตา่ง จาก กอ่ 
หนี้ ที่ ไม่ มี วัน ใช้ คืน ได้ หมด หรือ คล้าย ต้อง แบก ภูเขา ทมิฬ ทั้ง ลูก ไว้ ชั่ว กัป ชั่ว กัลป์ ทีเดียว

ลอง นึกดู ก็ แล้วกัน ถ้า คุณ ออก จาก บ้าน แล้ว กลับ มา พบ ว่า ถูก ยกเค้า คุณ คง ตื่น 
ตะลึง ลม แทบ จับ ไม่ อยาก เชื่อ สายตา ตัว เอง

ลอง นึก อีก ที คุณ อุตส่าห์ เก็บหอมรอมริบ แสน นาน เพื่อ จะ ซื้อ รถยนต์ ไว้ ใช้ สัก คัน 
แต่ พอ ซื้อ ได้ วัน เดียว กลับ โดน ชน พัง ยับ แม้ บริษัท ประกัน ฯซ่อม ให้ ก็ ไม่ อาจ สมบูรณ์ 
ดัง เคย

เอา สอง ความ รู้สึก ข้าง ต้น มา รวม กัน แล้ว คูณ พัน คูณ หมื่น เข้าไป นั่นแหละ ครับ คือ 
ผล จาก การ ปลน้ สมบตั ิบา้นเมอืง แบบ ใน ขา่ว นี ้เพยีง หน เดยีว เพราะ การ ปลน้ เพยีง ครัง้ 
เดียว อาจ หมาย ถึง ความ เดือดร้อน เข้า ขั้น คอขาดบาดตาย ของ ประชาชน นับ พัน นับ 
หมืน่ คณุ ตอ้ง ใช ้กำลงัใจ ผดิ มนษุย ์มนาทเีดียว จึง จะ ลงมอื ทำความ เดอืดร้อน ให ้ผูค้น 
มากมาย ขนาด นั้น ผล สะท้อน กลับ จึง ไม่ ใช่ แค่ เสียหาย หลาย แสน ตาม มูลค่า สมบัติ 
แต่ ต้อง เอา กำลังใจ ด้าน มืด ของ คุณ พร้อม ทั้ง ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน และ 
ราชการ มา เป็น ตัว คำนวณ ครับ!

 

 

43ธรรมะใกล้ตัว

ได้ อธิบาย ให้ คุณ ป้า ฟัง อีก ใน เรื่อง ของ อาการ ทาง ใจ ที่ ถูก ความ อยาก ครอบงำ เช่น 
อยาก ด ีขึน้ อยาก รวย อยาก กา้วหนา้ กวา่ นี ้อยาก ม ีเงนิ สกั กอ้น หนึง่ อยาก สบาย กวา่นี ้
อยาก ม ีงาน ทีม่ัน่ คง อาการ ทาง ใจ ที ่ม ีแต่ ความ โลภ ทำให้ เวลา ลงทนุ หรอื ทำ อะไร ไป จะ 
ม ีแต ่ความ มดื ครอบงำ ดงันัน้ เวลา ลงทนุ จงึ ไมค่อ่ย ประสบ ความ สำเรจ็ เทา่ไร เพราะ มนั 
เข้า กับ ดวง เดิม ทันที คือ เมื่อ ไหร่โลภ เมื่อนั้น ไม่ รอด

เลย แนะนำ ให้ คุณ ป้า เป็น ผู้ ให้ ก่อน คุณ ป้า ก็ บอก ว่า คุณ ป้า ไม่ค่อย มี สตางค์ เท่าไร 
พีร์บอก ว่า เรา ไม่ ต้อง รอ ให้ เงิน มากมาย ก่อน ถึง จะ ทำบุญ บุญ มี หลาย ทาง ด้วย กัน ไม่ 
ว่า จะ เป็นการ ให้ ความ รู้ เป็น ทาน หรือ แรง กาย เป็น ทาน หรือ แม้ กระทั่ง เรา เสียสละ 
ทรัพย์สิน ที่ เรียก ว่า เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ก็ เป็น ทาน ได้ ไม่ จำเป็น ต้อง ใช้ เงิน เยอะ 

ใน เมือ่ ของ เดมิ เรา เคย เอาเปรยีบ คน เรา ตอ้ง ให ้คน อืน่ แต่ ตอ้ง ไม ่เบยีดเบยีน ตวัเอง 
โดยที่ คุณ ป้า สามารถ เอา ความ รู้ ที่ มี อยู่ มา ทำ ประโยชน์ หลังจาก นั้น คุณ ป้า เริ่ม คิด ได้ ว่า 
จะ ทำ อะไร คุณ ป้า ทำ ขนม อร่อย เลย ติดต่อ ไป สอน คนใน คุก ให้ ทำ ขนม เป็น คุณ ป้า ทำ 
ดอกไม ้จาก ดนิ ญีปุ่น่ ได ้จงึ เริม่ สอน ให ้คน พกิาร ให ้ทำ ขาย ให ้ม ีอาชพี แถม ยงั เอา อปุกรณ ์
ที ่ตวั เอง ม ีไป ชว่ย ให ้คน พกิาร ม ีราย ได ้พอได ้ฟงั การ เริม่ ตน้ ของ คณุ ปา้ แลว้ แอบ ปลืม้ ดว้ย 
มาก ๆ  คุณ ป้า จะ รายงาน ความ คืบ หน้า อยู่ เรื่อย ๆ  ว่า ทำ อะไร แบบ ไหน ไป แล้ว บ้าง 

บอก คุณ ป้า ไป อีก ว่า ถ้า คุณ ป้า อยาก ทำ ขนม ให้ อร่อย ขึ้น ให้ พยายาม ทำ กับข้าว 
ใส่ บาตร เอง บ่อย ๆ  นะ จะ ได้ มี เสน่ห์ ปลาย จวัก ทำให้ ขนม มี รสชาติ ไม่ เหมือน ใคร 
หลงัจาก นัน้ คณุ ปา้ จงึ ทำ ใส่ บาตร เอง ทกุ ครัง้ จติใจ คณุ ปา้ เริม่ สนกุ กบั สิง่ ที ่ชว่ย คน อืน่ ไป 
โดยที่ ไม่ ได้ เบียดเบียน ตัว เอง เท่าไร ใจ คุณ ป้า เริ่ม สว่าง เปลี่ยน ไป จาก ครั้ง แรก 

เวลา คุณ ป้า ทำ ขนม มี แต่ ความ คิด ว่า อยาก ทำให้ คน กิน มีค วาม สุข ได้ กิน ของ 
อร่อย

เลย ทำให ้ขนม ออก มา ม ีรสชาต ิอรอ่ย มาก เอา มา ให ้พรีช์มิ แลว้ รูส้กึ อรอ่ย มาก จน ตอ้ง 
อุทาน ออก มา ว่า อืม รสชาติ แห่ง บุญ ถ้า ใคร ได้ ชิม คุกกี้ คุณ ป้า จะ รู้ ว่า อร่อย มาก ๆ  ค่ะ 
หลังจาก นั้น คุณ ป้า เริ่ม มี ข่าว ดี เรื่อง งาน เข้า มา คือ อยู่ ดี ๆ  ก็ มี งาน ขนม มา หล่น ทับ คือ 
ม ีเนย ของ ฝรัง่เศส อยู่ ยีห่อ้ หนึง่ ใกล้ จะ หมดอายุ ประมาณ อกี หก เดอืน ทกุ คน เสยีดาย ที ่
เนย เหลอื คอ่นขา้ง เยอะ ขาย ไม ่ออก เลย เอา ไป ให ้แตล่ะ ที ่ลอง ทำ ด ูวา่ ใคร สามารถ ทำให ้
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ใช่ ค่ะ พีร์มีหน้า ที่ ชี้ ว่า นี่ จุด บกพร่อง นะ นี่ อย่า ทำ แบบ นี้ ซ้ำ ๆ  นะ จะ ให้ ผล ใน ทาง 
เลวรา้ย แบบ นี ้หรอื ทำ แบบ นี้ สิ คะ เดีย๋ว จะ ขึน้ จาก บอ่ ได้ แล้ว นะ หรอื เดนิ เลี้ยว มา ทาง 
นี้ นิดหนึ่ง สิ คะ จะ ได้ ไม่ ตกลง ไป ใน เหว 

พีร์ทำได้ แค่ บอก จริง ๆ  ค่ะ หลังจาก นั้น ต้อง ทำ เอง คน ที่ ทำได้ ประสบ ความ 
สำเร็จ ก็ มี มาก คน ล้ม เหลว ก็ มี มาก บาง คน ครั้ง เดียว ทำได้ เลย ไม่ ต้อง กลับ มา ดูด วงอีก 
ก็ดีใจ ด้วย มาก ๆ  บาง คน ดู ไป สาม ครั้ง ถึง เริ่ม ทำได้ ก็ มี บาง คน ดู ไป ห้า ครั้ง ทำ ไม่ เคย ได้ 
หลังจาก นั้น ก็ เลิก ดู ต้อง เดิน ไป ตาม ทาง เดิม ก็ มี มาก เช่น กัน

มี ตัวอย่าง คุณ ป้า อยู่ คน หนึ่ง สามารถ ชนะ กรรม ตัว เอง ได้ เมื่อ ก่อน คุณ ป้า ทำ งาน 
แบงก์ แล้ว ลา ออก มา ทำ อะไร ของ ตัว เอง เล็ก ๆ  น้อย ๆ  แต่ ไม่ ประสบ ความ สำเร็จ 
เท่าไร

เพราะว่า ดวง คุณ ป้า เป็น ดวง การ งาน ชน หายนะ วาจา คำ พูด ดวง สังคม วินาศ ซึ่ง 
แปล ออก มา ได้ ว่า มี กรรม ที่ เคย ใช ้คำ พูด ทำให ้คน อื่น ได้ รับ ความ เดือดร้อน ทาง หน้าที ่
การ งาน หรือ สูญ เสีย ผล ประโยชน์ มา ก่อน ทำให้ ปัจจุบัน ทำ งาน อะไร สำเร็จ ยาก 

ดวง คุณ ป้า เวลา ใจเย็น จะ เหมือน นางฟ้า เวลา ใจร้อน แปลง ร่าง เป็น นาง มาร ได้ ใน 
พริบ ตา คุณ ป้า ก็ ยอม รับ ว่าเป็น แบบ นี้ จริง ๆ  และ ดวง คุณ ป้า เป็น ดวง ที่ เวลา เข้าหุ้น กับ 
ใคร ยัง ไงก็โดน เอาเปรียบ ตลอด เพราะ เคย เอาเปรียบ คน อื่น ไว้ เยอะ 

พอ เจอ แต่ เหตุการณ์ ที่ แย่ ๆ  ซ้ำ ๆ  กัน มา ทำให้ คุณ ป้า จิตใจ ตก มี แต่ ความ มืด 
ความทุกข์ ไม่ ชอบ ความ ทุกข์ ที่ เป็น ไม่ ชอบ สภาวะ ที่ เป็น อยู่ คิด แต่ว่า เมื่อ ไห ร่จะดีขึ้น 
เมือ่ ไห รจ่ะด ีกวา่ นี ้จติใจ ม ีแต ่ความ รอ้น รุม่ เวลา จะ ลงทนุ ทำ อะไร ม ีแต ่อยาก ให ้ด ีอยาก 
จะ ประสบ ความ สำเร็จ 

พอ เห็น วิบาก ของ คุณ ป้า เป็น แบบ นี้ เลย ค่อย ๆ  อธิบาย ให้ เข้าใจ ใน แต่ละ เรื่อง 
โดย เริ่ม จาก นิสัย ใจเย็น เป็น นางฟ้า ใจร้อน แปลง ร่าง ซึ่ง คุณ ป้า เห็น ภาพ นั้น จริง ๆ  ว่า 
รา้ยมาก ดงันั้น เลย บอก คณุ ปา้ วา่ อดีต รา้ย กวา่ นี้ สอง เท่า ดงันั้น เวลา โดน เอาเปรยีบ มา 
ไม่ ต้องโทษ ใคร มัน เป็น กรรม ของ เรา เอง คุณ ป้า จิตใจ คลาย ลง ทันที หลังจาก ที่ ยอม รับ 
ว่าเป็น กรรม ของ ตัว เอง นี่เอง
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เฮ้อ! – งาน วิจัย ล่า สุด บอก ว่า แค่ อยู่ตัว คน เดียว ก็ มี สิทธิ์ เป็น โรค ความ จำ เสื่อม ได้ 
แล้ว อย่าง นี้ ต้อง ดันทุรัง มี คู่ ทั้งที่ ยัง รู้สึก ว่า หา คู่ แท้ ไม่ เจอ กระมัง?

นับ ตั้งแต่ อดีต ประธานาธิบดี โรแนล ร ีแกน ประกาศ ว่า ตน เอง เป็น อัลไซ เมอร์ 
หรือ ที่ คน ไทย เรียก กัน ว่า โรค ความ จำ เสื่อม การ วิจัย เพื่อ ป้องกัน และ เยียวยา โรค นี้ ก็ 
แพร่หลาย มาก ขึ้น

เชือ่ กนั วา่ อาการ ความ จำ เสือ่ม เปน็ ผล จาก สมอง เสือ่ม และ ยงั เปน็ สญัญาณ อนัตราย 
ถึง ชีวิต ทีเดียว ดัง เช่น หลักฐาน ทาง วิทยาศาสตร์ บ่ง บอก อย่าง ชัดเจน ว่า สมอง ด้าน ซ้าย 
ของ คน ที่ เป็น โรค อัลไซ เมอร์ จะ มี ขนาด เล็ก และ ทำ งาน น้อย กว่า สมอง ด้าน ขวา มาก

โรค แต่ละ โรค นี่ นะ ครับ ถ้า ยัง หา สาเหตุ ไม่ เจอ ก็ รักษา กัน ไม่ ถูก หรอก แล้ว การ ที่ 
แพทย์ จะ อ้าง ได้ เต็มปาก เต็ม คำว่า โรค ไหน มี สาเหตุ จาก อะไร มัก ต้อง อาศัย หลักฐาน ที่ 
ปรากฏ ทาง กาย เป็น หลัก อย่าง เช่น อัลไซ เม อร์นี้ ถึง ปัจจุบัน ก็ เชื่อ กัน ตาม สถิติ ว่า อาจ มี 
ส่วน จาก กรรมพันธุ์ การ ติด เชื้อ การ เป็น เบาหวาน โรค ความ ดัน โลหิต สูง หรือ กระทั่ง 
ว่า ถ้า น้ำ ไขสันหลัง ของ ใคร มี โปรตีน บาง ชนิด อยู่ มาก ผิด ปกติ ก็ ใช้ ทำนาย ได้ แล้ว ว่า ใน 
อนาคต คน คน นั้น มี โอกาส จะ ล้ม ป่วย ด้วย โรค อัลไซ เมอร์ เป็นต้น 

ประเด็น คือ โรค ที่ กล่าว มา ข้าง ต้น มิ ใช่ จะ ต้อง ทำให้ ผู้ ป่วย ทุก คน ต้อง เป็น 
อัลไซเมอร์เสมอ ไป ทาง แพทย ์จำเป็น ต้อง เขยิบ เข้า ใกล้ เรื่อง ของ ใจ กัน มาก ขึ้น อย่าง 
เชน่ ม ีหลกัฐาน เปน็ วทิยาศาสตร ์วา่ คน ที ่เครยีด มากๆม ีสทิธิ ์เปน็ อลัไซ เม อรไ์ด ้ เพราะ คน 
เรา ถ้า เครียด ถึง ขีด หนึ่ง ก็ อาจ เปลี่ยนแปลง การ ทำ งาน ของ สมอง ทำให้ สมอง เสื่อม ลง 
แล้ว มี ผล ให้ ความ จำ แย่ ลง ไป ด้วย

เมือ่ ไม่ ไป เพง่ โทษ กรรมพนัธุ ์หนั มา เพง่ โทษ ใจ แทน คราว นี้ จดุ สงัเกต ก ็เพิม่ มาก ขึน้ 
อย่าง เรา จะ พบ ว่าผู้ ป่วย อัลไซ เม อร์เหม่อ ลอย ไม่ สนใจ สิ่งแวดล้อม ขาด เหตุผล ใน การ 
ตดัสนิใจ ซมึ เศรา้ เฉือ่ยชา ขี้ กงัวล หงดุหงดิ งา่ย ยำ้ คดิ ยำ้ ทำ ไม่ ชอบ สงัคม เหน็ ภาพ 
หลอน หู แว่ว ฯลฯ ดังนั้น จะ แปลก อะไร หาก เรา สรุป ว่า พวก ที่ ชอบ สั่งสม อาการ 
ของ คน เป็น อัลไซ เมอร์ วัน หนึ่ง มี สิทธิ์ เป็น อัลไซ เม อร์ได้โดย ไม่ ต้อง อาศัย กรรมพันธุ์ 
หรือ การ ติด เชื้อ ทาง กาย ใดๆ
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นัก วิจัย สวีเดน ใช้ เวลา ๒๑ ปี เก็บตัว อย่าง เกือบ หนึ่ง พัน ห้า ร้อย ราย มา ศึกษา พบ 
ว่า คน ที่ อยู่ คน เดียว อย่าง เงียบเหงา ไม่ ว่า จะ โสด จะ หย่า ร้าง หรือ เป็น ม่าย เพราะ การ 
ตาย จาก ของ คู่ชีวิต ล้วน มีค วาม เสี่ยง เป็น โรค อัลไซ เม อร์ใน ช่วง บั้นปลาย ชีวิต เพิ่ม ขึ้น 
ถึง สาม เท่า งาน วิจัย นี้ ควร พา เรา มา คำนึง ว่า เหตุ สำคัญ ของ อัลไซ เมอร์ อาจ ไม่ ใช่ 
กาย แต่ เป็นใจ

เรื่อง ของ เรื่อง ไม่ ได้ ลึกลับ อะไร หรอก ครับ สังเกต ใจ ของ คุณ เอง ก็ได้ ช่วง ไหน เหม่อ 
บ่อย ปล่อยใจ ให้ ซึม เศร้า เอาแต่ อารมณ์ ไม่ คำนึง เหตุผล ช่วง นั้น จิตใจ คุณ จะ เฉื่อย ขี้ 
เกยีจ คดิ ขี ้เกยีจ จำ ขี ้เกยีจ สน อะไรๆทัง้นัน้ ภาวะ หดหู ่ของ จติ จะ เปน็ ชว่ง เวน้ วรรค ไม่ 
เกิด การ ทำ งาน แบบ มี สติ รู้สึก ตัว พอ สติ ขาด ช่วง นาน เข้า ก็ ต่อ ติด ยาก เป็น ธรรมดา

การ มี สติ ต่อ ติด ยาก บ่อยๆ นั่นแหละ ครับ สาเหตุ สำคัญ ของ สมาธิ สั้น และ ความ จำ สั้น

ความ น่า กลัว ของ อัลไซ เม อร์อยู่ ตรง ที่ เป็น โรค ซึ่ง ไม่ สามารถ รักษา ให้ หายขาด การ 
ป้องกัน ตัว เอง เป็น วิธี เดียว ที่ จะ หลีก เลี่ยง โรค นี้ ดังนั้น แทนที่จะ คิด พึ่ง ใบ แปะก๊วย 
วิตามิน อี น้ำมัน ปลา ซึ่ง เชื่อ กัน ว่า ช่วย บำรุง สมอง ได้ ผม ขอ แนะนำ ว่า ควร ออกกำลัง 
กาย ให้ เลือด ไหล เวียน ดี ตั้งแต่ เนิ่นๆ และ ถ้า อยู่ ใน ช่วง ไม่ มี งาน ทำ ก็ อาจ ฝึก เล่น เกม กีฬา 
หรือ ที่ ใช้ ประสาท สมอง และ สอง มือ ให้ กระตือรือร้น อย่าง ต่อ เนื่อง เสียหน่อย

หรือ ถ้า เอา ตาม แบบอย่าง ของ พระพุทธเจ้า ที่ ทรง ยืนยัน ใน วัย ชรา ใกล้ ๘๐ ว่าที่ 
ความ จำ ท่าน ยัง ดี ก็ เพราะ เจริญ สติ ไม่ ขาด หาก คิด ให้ เป็น วิทยาศาสตร์ ก็ คือ ความ 
เบิกบาน อัน เกิด จาก การ เจริญ สติ นั้น จะ ช่วย ให้ หลั่ง สาร ดีๆ ไม่ มี การ กระตุ้น สาร 
อะดรีนาลีน ให้ หลั่ง ไป รบกวน การ ทำ งาน ของ ระบบ ประสาท นั่นเอง ครับ สรุป คือ ถ้า 
สติ ดี เสีย อย่าง จะ มี คู่ หรือ ไม่ มี คู่ ก็ ไม่ ใช่ เหตุ สำคัญ ให้ เป็น อัลไซ เม อร์หรอก ตรง ข้าม 
ถึง มี คู่เคียง ไม่ ขาด สาย แต่ สติ หาย เป็น ประจำ ก็ เป็น ตัวการ ให้ อัลไซ เม อร์มา เยือน 
เมื่อ ถึง เวลา สุก งอม ได้ อยู่ ดี!

ดังตฤณ

สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดู

ได อา รี่ หมอดู หน้าที่ ๕๑
โดย หมอพีร์

สวสัดี คะ่ ทกุ คน ที ่อา่น ได อา รี ่หมอด ูชว่ง นี ้ม ีแต ่สถานการณ์ ที ่เครง่เครยีด กนั ทัง้นัน้ 
โดย เฉพาะ คน ที ่เสพ ขา่วสาร กนั มาก ๆ  สว่น สถานการณ ์ที ่บา้น และ ใจ ของ พรีส์งบ สขุ ด ีคะ่ 
ปกต ิพรีไ์มค่อ่ย ชอบ ด ูขา่ว เพราะ ด ูขา่ว ท ีไร จติใจ เกดิ โมโห ทนัท ีอยาก ให ้ทกุสิง่ทกุอยา่ง 
เป็น อย่าง ที่ คิด พอ ไม่ เป็น อย่าง ที่ คิด ก็ หงุดหงิด เที่ยว ไป ว่า คน อื่น อีก ว่า ทำไม คิด ได้ 
แค่ นี้ ไม่ ฉลาด เลย น่า จะ แก้ ปัญหา แบบ นี้ น่า จะ เป็น อย่าง นั้น ถึง จะ ถูก แบบ นี้ แก้ มา 
ได้ ยงัไง พอดู ไป เรือ่ย ๆ  สดุทา้ย อยาก เปน็ นายก เอง จรงิ ๆ  พอ เปน็ เชน่ นี ้จงึ คดิ ขึน้ มา ได้ 
ว่า ไม่ มี การเมือง ใน ฝัน อย่าง ที่ คิด สรุป ว่า หลง โมโห แถม โดน ตัณหา ครอบงำ จน หน้ามืด 
วัน นั้น หมด พลัง หมด แรง เพราะ โดน กิเลส ลาก ทั้ง วัน

ชวีติ มนษุย ์สว่น ใหญ ่สนใจ แต ่เรือ่ง ภายนอก วา่ จะ ด ีหรอื รา้ย ลมื สนใจ และ ใสใ่จ จติใจ 
ของ ตัว เอง ชีวิต เลย ไม่ พ้น จาก ความ ทุกข์ สัก ที การ มุ่ง เน้น จะ แก้ไข แต่ คน อื่น นั้น ไม่ ก่อ 
ให้ เกิด ประโยชน์

ทำให้ นกึถงึ คำ พดู ของหลวง พอ่ ปราโมทย์ อยู ่ประโยค หนึง่ ทา่น เลา่ ให้ ฟงั วา่ มี พระ 
อยู ่รปู หนึง่ มาก ราบ เรยีน ถาม ธรรมะ จาก หลวง พอ่ และ เปรย ๆ  กบั หลวง พอ่ ประมาณ วา่ 
ผม รูส้กึ วา่ อยู ่วดั ไม ่เคย สงบ เลย วดั หนึง่ ก ็วุน่วาย คน เยอะ วดั ที ่สอง ก ็วุน่วาย เหมอืน เดมิ 
ทำให้ ปฏิบัติธรรม ไม่ เคย ได้ หลวง พ่อ ท่าน ก็ ถาม กลับ ไป ว่า ที่ วุ่นวาย อะไร ล่ะ ที่ วุ่นวาย 
พระรูป นั้น ท่าน ก็ ตอบ ว่า ใจ ที่ วุ่นวาย หลวง พ่อ ท่าน บอก ว่า สิ่ง ที่ วุ่นวาย คือ ใจ ไม่ ใช่ 
สถาน ที่ หรือ บุคคล ภายนอก ดังนั้น ใน เมื่อ ใจ มี ปัญหา ต้อง แก้ ที่ ใจ หลังจาก นั้น พระรูป 
นั้น กลับ มาบ อก กับ ท่าน ว่า ท่าน อยู่ ได้ แล้ว ทำให้ เห็น ว่า สิ่ง สำคัญ ที่สุด คือ ต้อง แก้ ที่ 
ตัวเรา ใจ เรา นั่นเอง

ช่วง อาทิตย์ ที่ ผ่าน มา ลูกค้า แต่ละ คน พอดู ดวง เสร็จ แล้ว มัก จะ พูด เป็น เสียง 
เดยีวกนัวา่ ปญัหา ที ่พวก เขา ตอ้ง กลบั ไป แกไ้ข อยู ่ที ่ตวั เขา เอง ทัง้นัน้ เลยเนอะ พรีบ์อกวา่ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน


