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ธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม

http://dungtrin.com/dharmaathand/

หน้า ๑๐ หน้า ๑๘ หน้า ๒๒

ธรรมะจากพระผู้รู้
การมองโลกในแง่ดีช่วยให้มี 

ความสุขขึ้นได้จริงหรือไม่

รู้เฉพาะตน
รู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไหม

รักแท้มีจริง
เมื่อรู้จักวิธีสร้างเสน่ห์ 

ทั้งจากรูปกายและจิตใจ 
บทต่อไป มาเรียนรู้การเลือกคนท่ีใช่กัน
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จากใจบ.ก.ใกล้ตัว

สวัสดีค่ะ

ถ้าประเทศไทยวันนี้ เป็นบุคคลที่มีตัวตนเป็นคนจริง ๆ  
เห็นอาการวันนี้ ก็ต้องเรียกว่าสาหัสและบานปลาย ด้วยโรครุมเร้ามากมายจริง ๆ  นะคะ 
อะไรจะรับวิบากพรวด ๆ  ในคราวเดียวกันได้น่าเป็นห่วงขนาดนี้...

“วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์” ทำเอาบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทในอเมริกา 
พากันล้มละลายเป็นโดมิโน และเป็นโดมิโนที่เรายังเห็นล้มทับกันไม่สุดปลายแถวเสียด้วย 
โรคร้ายนี้พลอยลุกลามมาถึงบ้านเรา ใครเป็นคนทำมาค้าขาย ก็จะเห็นต้นทุนเริ่มสูง 
ยอดขายเริ่มตก ต่างประเทศลดการสั่งซื้อ ผลผลิตราคาตกต่ำ ค่าครองชีพสูง ฯลฯ 
ตลาดทองคำผันผวนขึ้นลงมากมายในหนึ่งวันอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 
ตลาดหุ้นรูดกราว มูลค่าหดฮวบ หน้ากระดานแดงเถือกเป็นประวัติการณ์  
จนถึงกับต้องสั่งหยุดการซื้อขายชั่วคราว ๓๐ นาทีกันไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา

ไม่พอ... เรายังผีซ้ำด้ำพลอยด้วย “วิกฤติการเมือง” ที่ทำเอาคนทั้งประเทศแตกแยก  
พยาบาทชิงชัง แตกกันเป็นฝักเป็นฝ่าย รุนแรงบานปลายจนถึงเลือดเนื้อและชีวิต 
นักลงทุน พลอยเกิดความเชื่อมั่นสั่นคลอน นักท่องเที่ยว รักตัวกลัวตาย แห่กันยกเลิกที่พัก 
กระเป๋าตังค์ที่รั่วอยู่แล้ว จึงท่าจะแห้งกว่าเดิมเพราะไม่มีเงินเข้าจากฤดูท่องเที่ยวเหมือนเคย 
แถมยิ่งเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนก็ยิ่งเดือดร้อน ขโมยขโจรก็พลอยชุกชุมขึ้นไปอีก 
และล่าสุด ก็มีเหตุให้กระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านเรื่องดินแดนกันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ลองหันไปฟังผลสำรวจของมหาวิทยาลัยเอแบค ที่เขาสำรวจกันมา 
เมื่อช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๑ นี้ดูบ้าง ก็เห็นเขาบอกว่า 
“คะแนนความสุขมวลรวม” ของคนไทย จากคะแนนเต็ม ๑๐ อยู่ที่ ๑.๙๘ เท่านั้นเองค่ะ

คุณผู้อ่านล่ะคะ... ช่วงที่ผ่านมาความสุขโดนกระทบกันไปมากน้อยแค่ไหน  
ถ้าจะให้คะแนนความสุขกับชีวิตตัวเอง เต็ม ๑๐ คิดว่าอยู่ที่เท่าไหร่กันคะ?

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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หลายเรื่องในโลก ต่อให้เราเก่งกล้าแค่ไหน ก็เกินกว่ากำลังที่เราจะเข้าไปแก้ไขได้สิ้น 
ถ้าความสุขของเรา แขวนไว้แต่กับโลกภายนอกจนเต็มเหนี่ยว  
อยากจะให้มันสุข อยากจะให้มันดี อยู่อย่างนั้นเพียงถ่ายเดียว 
ไม่นาน เราก็คงไม่เหลือความสุขให้เก็บเกี่ยวในหัวใจอีกเลย

พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงความจริงอย่างหนึ่งไว้ตั้งสองพันกว่าปีมาแล้ว  
และสิ่งนั้นก็ยังเป็นความจริงอยู่จนถึงวันนี้นะคะว่า 
ที่จริงแล้ว โลกนี้มีธรรมชาติที่ตรงข้ามกันอยู่ ๘ อย่าง ๔ คู่  
เป็นของมีประจำโลกที่หนีไม่พ้น ท่านเรียก โลกธรรม ๘ คือ

ได้ลาภ เสื่อมลาภ 
ได้ยศ เสื่อมยศ 
มีสรรเสริญ มีนินทา 
มีสุข มีทุกข์

ใครได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ ได้ความสุข ก็มีแต่ ความยินดี  
หลงครอบครองด้วยความเผลอเพลิน หลงคิดว่าความน่ายินดีจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไป

ใครเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา เป็นทุกข์ ก็มีแต่ ความยินร้าย 
ทนอยู่กับสภาพนั้นด้วยความไม่พอใจ ดิ้นรนแต่จะทำยังไงให้ผลักไสมันออกไปเร็ว ๆ

อยู่กับโลก อย่างไรก็ต้องถูกแกว่งไปแกว่งมากับของคู่กันสองด้านนี้ อย่างหนีไม่พ้น

เราจึงไม่เคยได้อะไรมาครอบครองจริง  
และไม่เคยสูญเสียอะไรไปจริง... 

ก็เมื่อสิ่งใดมีแต่ธรรมชาติแห่งความปรวนแปร  
เราจะหวังยึดเหนี่ยวให้สิ่งนั้นเป็นเครื่องพึ่งพิงที่แท้ได้หรือ

เพียงแค่มองเห็นทุกสิ่งตามที่เป็น และยอมรับความจริงนี้ได้  
ใจเราก็เบาคลายลงไปจากสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเกาะกุม คลายจากความคาดหวังอันหนักแน่น 
อันเป็นเหตุของความทุกข์ไปได้ไม่น้อยแล้วนะคะ



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 คอลมัน์ 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

�
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แท้จริงแล้ว ลำพัง ลาภ ยศ อำนาจ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ฯลฯ  
โดยตัวมันเอง ไม่ได้มีฤทธิ์ครอบงำผู้คนอะไรนัก 
แต่ตัวการที่ทำให้เราถูกเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาจนบอบช้ำ เมื่อได้มาเสียไปนั้น  
เป็นเพราะความ “หลง” เข้าไปยึดมั่นว่า มันเป็น “ตัวเรา ของเรา” ต่างหาก

การน้อมคิดพิจารณาทุกสิ่งว่าไม่เที่ยงแท้ แปรปรวน ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา 
ก็นับเป็นอุบายที่ช่วยให้กิเลสในใจเราเบาบางลงไปได้จริงอยู่เหมือนกันนะคะ

เพียงแต่... มันอาจช่วยเราได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว  
หากต้องการทางออกที่ยั่งยืนกว่านั้น ชนิดขุดรากถอนโคน  
ไม่ต้องทุกข์เพราะการได้มาเสียไปของสิ่งเหล่านี้อีกแล้ว โดยไม่กลับกำเริบอีก 
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า มีอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นค่ะ คือ  
การลงมือเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ  
จน “เห็น” ความไม่มีแก่นสารสาระของสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริง 
ผ่าน “ใจ” ไม่ใช่ผ่านสมอง ไม่ใช่ผ่านความคิด

ค่อย ๆ  เริ่มต้นฝึกไปเถิดค่ะ คุณดังตฤณยังเคยพูดคุยให้ฟังครั้งหนึ่งนะคะว่า

ฝึกไป ๆ  วันหนึ่ง เราจะรู้เอง 
ว่าสิ่งที่มีความหมายที่สุดกับเรา คือ ‘ความรู้ทันปฏิกิริยาทางใจ’ 
ถ้ารู้ทัน ก็ไม่หลงเตลิด ถ้าไม่รู้ ก็วิ่งพล่านไปอย่างไร้จุดหมาย

เราหลงเหนื่อย หลงพล่าน กับเหยื่อล่อกันมานานแสนนานแล้วนะคะ 
และถ้ายังไม่ก้าวขาออกมา เราก็จะยังต้องเหนื่อยวิ่งพล่านอย่างนี้ต่อไปอีกไม่รู้จบสิ้น

วิกฤติการเมืองยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ วิกฤติเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย อยู่กับเรายาวแน่  
ปีหน้า เราอาจต้องเผชิญกับมรสุมที่รุมเร้ากันหนักและรุนแรงยิ่งกว่านี้ 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านจึงเอ่ยเตือนอยู่เสมอ ๆ  นะคะว่า

อย่าคิดว่าเวลายังเหลืออีกเยอะ ให้พากันเร่งภาวนา
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นาฬิกาชีวิตเราอาจจะหมดลานลงที่ตรงไหน อย่างไร เมื่อไหร่ก็ได้ 
เราต้องเตรียมตัวกันเสียตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะ

ถึงวันที่โลกไม่ใจดีกับเราอีกต่อไป ถึงวันที่กรรมวิบากจ่อรอให้ผล 
ถึงวันที่วิกฤติต่าง ๆ  พากันมารุมเร้า เหวี่ยงเราจากสุข จนทุกข์ไปอีกด้านหนึ่งสุดโต่ง 

ถึงวันนั้น จะไปเรียกหาตำรา วิ่งหาครูบาอาจารย์  
ก็อาจพบว่าสายเกินกว่าที่จะดึงตัวเองออกมาจากทะเลทุกข์กันได้ทันแล้วนะคะ

�
เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

คอลัมน์ “ธรรมะกับไลฟ์สไตล์” กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะ หลังจากห่างหายคุณผู้อ่านไปนาน 
ฉบับน้ี คุณตันหยง กลับมาพร้อมกับบุคคลท่ีน่าสนใจพร้อมกัน ๒ คนเลยค่ะ กับตอนท่ีช่ือว่า 
ธรรมะของสาวทันสมัย “วีเจเหมียว” และหนุ่มยุคไฮเทค “คุณโจโจ้” 
สองพี่น้องต่างสายเลือด ที่มากความสามารถ และโดดเด่นโลดแล่นในทางโลก  
แต่เติบโตเกื้อกูลกันมา เพื่อต่างขัดเกลาตนบนเส้นทางธรรมในขณะเดียวกัน  
คุณอาจได้รู้จัก “วีเจเหมียว” ในมุมที่คุณไม่เคยรู้จักเธอมาก่อน 
คุณอาจได้ข้อคิดอะไรอีกหลายอย่างจาก “คุณโจโจ้” หนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดา 
ฟังสองพี่น้องพูดคุยแล้ว เชื่อว่าคุณผู้อ่านจะได้อะไรกลับไปไม่น้อยเลยค่ะ อย่าพลาดนะคะ

เศรษฐกิจยุคฝืดเคืองอย่างนี้ มีใครหวังจะหันมารวยด้วยหวยด้วยโชค 
เหมือน คุณกลางวัน บ้างไหมคะ : ) คอลัมน์ “เรื่องสั้นอิงธรรมะ” ฉบับนี้  
เธอจะมาเล่าประสบการณ์เสี่ยงดวงของเธอให้ฟัง กับเรื่องราวมัน ๆ  เรื่อง ในวันหวยออก 
สุดท้ายจะถูกหวยหรือไม่ยังไม่เฉลย แต่สังเกตได้เลยว่า นี่ถ้าไม่ใช่คนหัดภาวนา  
จะเล่าเรื่องวันหวยออกแบบได้อารมณ์แนวดูจิตดูใจแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ย ; )

ส่วนคอลัมน์ “ของฝากจากหมอ” ฉบับนี้ คุณหมอพิมพการัง  
จะพาเราไปติดตามเคสการรักษาของน้องแตงโม สาวน้อยกินยายากวัยสองขวบครึ่ง 
ที่เห็นแล้วพลอยนึกไปถึงเพลงที่ร้องว่า แตงโมผลใหญ่ ๆ  เกิดขึ้นได้จากเมล็ดแตงเล็ก ๆ  

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



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 
ศรัทธา 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 ธรรมะใกล้ตวั 
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 

ได ้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 7ธรรมะใกล้ตัว

คนเราก็มีเมล็ดเล็ก ๆ  นั้นไม่ต่างกัน มันคืออะไร และรู้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป 
ลองพลิกไปฟังมุมมองของเธอดูค่ะ

�
ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ 

ใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปฟัง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านไปเทศน์ 
ที่ สถาบันวิมุตตยาลัย เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง “ความหลง” 
ตอนนี้ ไฟล์เสียงเทศน์มีพร้อมให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปฟังกันได้แล้วนะคะ 
คลิกเข้าไปฟังได้ที่ http://www.wimutti.net/pramote/ ค่ะ

หมอพีร์ เจ้าของคอลัมน์ยอดฮิต “ไดอารี่หมอดู”  
ตอนนี้ คลอดรายการวิทยุฉบับยังไม่ออนแอร์ : ) ตอนที่ ๒ มาให้ได้ฟังกันแล้วนะคะ 
คลิกไปฟังเสียงใส ๆ  จากหมอพีร์ ดนตรีสบาย ๆ  กับพิธีกรชายที่มาร่วมสร้างสีสัน 
ได้ในรายการ “คุ้ยแคะแกะกรรม” ตาม Link นี้กันไปเลยค่ะ 
http://www.goodfamilychannel.com > Search ด้วยคำว่า “หมอพีร์” 
ตอนนี้ยังเป็นรายการทดลองออกอากาศ (เงียบ ๆ ) อยู่นะคะ 
ใครฟังแล้ว ชอบ ไม่ชอบ อย่างไร ก็โพสต์ความคิดเห็นฝากไว้ได้เลยค่ะ : )

�
ร่วมสนุกท้ายฉบับ

เมื่อเร็ว ๆ  นี้ มีหนังสือออกใหม่เล่มหนึ่ง จากปลายปากกาของนักเขียนนาม ‘ภนิตา’ 
เธออาจจะเป็นนักเขียนสมัครเล่นในงานหนังสือ แต่เธอคือนักภาวนาในชีวิตจริงค่ะ
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“บันทึก... จากรักสลาย กลับกลายเป็นดูจิต” 
เป็นหนังสือเล่มบาง ที่เล่าเรื่องจริง และประสบการณ์ตรงของเธอเอง

ใครเคยมีคนรักที่คบหากันมายาวนาน มองเห็นแต่วันชื่นคืนสุขอยู่ข้างหน้า 
แล้ววันหนึ่งพังครืนทลายลงมาอย่างไม่คาดฝัน 
คงจำความรู้สึกเหล่านั้นได้นะคะ ยิ่งยึด ยิ่งผูกพัน ยิ่งเจ็บปวด เนิ่นนาน...

คุณภนิตา เธอโชคดีหน่อยก็ตรงที่ 
เธอมีโอกาสได้รู้จักกับคำสอนของพระพุทธเจ้า 
ที่ท่านตรัสไว้ว่า หนทางที่จะพาให้พ้นจากความโศกเศร้าพิไรรำพันได้อย่างถาวร 
มีทางเดินอยู่เพียงเส้นเดียวเท่านั้น นั่นคือ การเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ  
และเมื่อรู้แล้ว เธอก็ตัดสินใจดึงตัวเองลุกขึ้นเดินตามเส้นทางนั้นทันที 

สำหรับเธอวันนี้ ทุกข์ มีไว้ให้ “รู้” ไม่ได้มีไว้ให้ “เป็น” 
และประสบการณ์ของเธอ ก็อยู่ในบันทึกเล็ก ๆ  เล่มนี้แล้วค่ะ 
ใครสนใจ ก็สามารถไปขอรับได้ฟรี ที่บ้านอารีย์ (www.baanaree.net) นะคะ

89ธรรมะใกล้ตัว

ส่วนครั้งหน้าเราจะไปพูดคุยกับท่านใดนั้น ก็ต้องติดตามกันนะคะ สำหรับครั้งนี้
ดิฉันและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อน 

ธรรมรักษาและสวัสดีค่ะ

สารบัญ 
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ส่วนคุณโจ้เป็น administrator ดูแล server ของเว็บไซต์ วิมุตติ, 
ลานธรรม, วัดหนองป่าพง, วัดป่านานาชาติ, วัดผาซ่อนแก้ว, วัดบุญญาวาส, 
รวมทั้งเว็บธรรมะใกล้ตัว, star4life และ dungtrin.com ซึ่งการให้ปัญญาในทาง 
ธรรมกับคนอื่น จะเป็นเหตุให้เรามีปัญญาในการดับทุกข์ให้กับตนเองเพิ่มขึ้นเช่นกัน

*~เคล็ดลับในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม~*

“ทำสิง่ทีอ่ยูต่รงหนา้ตามกำลงัความสามารถใหด้ทีีส่ดุ ไมว่า่ทางโลกหรอืทางธรรม 
ส่วนผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนก็ยอมรับได ้ เพราะได้สร้างเหตุอย่างเต็มที่แล้ว” นี่คือ 
เคล็ดลับที่ทั้งคู่ได้ใช้ในทุกวันนี้

ก่อนจากกันวันนี้ ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ได้มาร่วมแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆร่วมกัน ได้ฟังแบบนี้แล้วก็เห็นเชียวค่ะว่าทำกรรมมาแบบไหน  
ก็ได้รับผลไปแบบนั้น ในวันนี้จึงเห็นทั้งสองท่านประสบความสำเร็จในด้านการ 
ทำงานในระดับหนึ่ง และก็ยังพากเพียรในเส้นทางธรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้
ของทั้งคู่

9ธรรมะใกล้ตัว

แต่คุณภนิตาก็ใจดี ได้มอบหนังสือมาแจก 
ให้กับคุณผู้อ่านนิตยสารของเราด้วย จำนวน ๒๐ เล่ม ค่ะ : )

เพียงคุณผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันประสบการณ์กันเข้ามาว่า

หากคุณเคยผ่านประสบการณ์ผิดหวัง อกหัก รักสลาย 
คุณทำอย่างไรจึงผ่านมันมาได้ 
และถึงตอนนี้... ถ้ามีคนมาขอคำแนะนำจากคุณ คุณจะบอกเขาว่าอย่างไร?

ส่งคำตอบเข้ามาได้ที่กระทู้สนทนาตาม Link นี้ 
http://dharmaathand.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3416 
ใครยังไม่อยากตอบ ก็แวะเข้าไปอ่านประสบการณ์ของเพื่อน ๆ  ได้นะคะ : )

ส่งคำตอบมาภายใน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ นี้นะคะ 
ประกาศผู้โชคดีฉบับหน้า แล้วเราจะจัดหนังสือส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ : )

กลาง ชล
สารบัญ 
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: ขอ คำ แนะนำ เกี่ยว กับ ระเบียบ ปฏิบัติ ที่ ควร ทราบ เมื่อ อยู่ วัด ป่า 
เพื่อ จะ ปฏิบัติ ตน ได้ ถูก กาลเทศะ ครับ

กฎ ระเบียบ ของวัด ป่า แต่ละ แห่ง อาจ จะ เหลื่อมๆ กัน บ้าง  
แต่ โดย ภาพ รวม มัก จะ หนี ไม่ พ้น เรื่อง เหล่า นี้ 

๑. ควร ขอ อนุญาต ก่อน การ เข้า พัก ที่วัด ป่า และ ต้อง รายงาน ตัว เมื่อ ไป ถึง วัด  
๒. พัก ใน กุฏิ หรือ สถาน ที่ ที่ทาง วัด จัด ให้  
๓. แต่ง กาย สุภาพ ไม่ ยั่ว กิเลส ของ ตน หรือ ผู้ อื่น  
(ก่อน ไป วัด ป่า ควร ตรวจ สอบ เสีย ก่อน ว่า วัด นั้น ฆราวาส แต่ง กาย อย่างไร  
บาง วัด ผู้หญิง ต้อง นุ่ง ผ้าถุง ดำ สวม เสื้อ ขาว  
ผู้ชาย ก็ ต้อง สวม กางเกง ขาว/ดำ สวม เสื้อ ขาว  
แต่ บาง วัด ไม่ มี กำหนด ตายตัว  
ขอ เพียง สุภาพ เรียบร้อย และ ไม่ ฉูดฉาด เกินไป ก็ พอ)  
๔. เบิก อุปกรณ์ จำเป็น ที่วัด จัด ให้ ไป ใช้ได้ เช่น เสื่อ หมอน ผ้า ห่ม  
(บาง แห่ง มี กระติก น้ำ ร้อน ด้วย) จาน ช้อน แก้ว น้ำ ฯลฯ  
แต่ ต้อง ดูแล ไม่ ให้ เสียหาย รักษา ความ สะอาด  
และ ส่ง คืน ผู้ รับผิดชอบ เมื่อ เลิก ใช้  
๕. ปฏิบัติ ตาม กำหนด เวลา ของวัด ใน เรื่อง การ ทำวัตรเช้า การ รับประทาน อาหาร  
การ ทำ กิจกรรม ส่วนรวม เช่น การก วาด ลาน และ การ ทำวัตร เย็น  
(ควร สอบ ถาม กำหนดการ จาก บุคคล ใน วัด ตั้งแต่ เมื่อ แรก เข้า พัก ที่วัด)  
๖. สำรวม ระวัง ไม่ สร้าง ความ รบกวน แก่ ผู้ อื่น ด้วย การ พูด คุย เสียง ดัง รื่นเริง เฮฮา  
ร้องเพลง ผิวปาก ฟัง วิทยุ ดู โทรทัศน์ เดิน ย่ำ ใบไม้ เสียง ดัง  
แม้ กระทั่ง การก วาด วัด นอก เวลา ที่ กำหนด  
๗. ไม่ เข้าไป ใน พื้นที่ หวงห้าม เช่น ผู้ชาย เข้าไป อยู่ ใน กุฏิ ผู้หญิง  
(บาง วัด ห้าม เฉพาะ เวลา วิกาล และ ห้าม อยู่ ด้วย กัน ตามลำพัง  

ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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“เคล็ดลับการเรียนให้ได้ด ี ก็คือการจัดลำดับความสำคัญในชีวิต (priority) 
ใหด้ ีคอืการทำสิง่ทีอ่ยูข่า้งหนา้ ณ ปจัจบุนัใหด้ทีีส่ดุ เชน่วา่เวลาทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีน 
ก็ตั้งใจฟังเล็คเชอร์อย่างเดียว ไม่ทำอะไรเลย เพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราแล้ว  
เวลาสอบก็อ่านหนังสือให้ดีที่สุด priority ก็คืออะไรที่สำคัญที่สุด ณ ตอนนั้น 
ก็ทำให้มันดีซะ นอกจากนี้ยังต้องมีการวางแผนให้กับชีวิตควบคู่ไปด้วย เช่นจะเอา 
หนังสือเล่มไหนมาอ่านก่อน วางตารางการอ่านหนังสือก่อนสอบให้พอดีเวลา หรือ 
แมแ้ตช่ว่งเวลาของการเรยีนหนงัสอื กจ็ะดวูา่มอีะไรในดา้นอืน่ทีส่ำคญัอกีมัย้นอกจาก 
การเรียน ถ้าเราจัดลำดับความสำคัญแบบนี้ได ้ ก็สามารถที่จะทำทุกอย่างได้ในเ
วลาเดียวกันค่ะ” คุณเหมียวกล่าวทิ้งท้าย

**หมายเหตุ: สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและประวัติส่วนตัวของวีเจเหมียวได้ 
เพิ่มเติมที ่ http://www.digitalfusion.tv

ด้านคุณโจโจ้ได้เล่าให้ฟังว่า ตอนนี้มีบริษัทเป็นของตัวเองและกำลังทำเรื่อง 
เกี่ยวกับการออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงิน 
และบัตร smart card เช่นบัตรประชาชน คุณโจโจ้เรียนจบปริญญาตรีทางด้าน 
การบริหารและการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

*~งานบุญและบทบาทในการช่วยเหลือคนอื่น~*

“เหมียวทำทาน รักษาศีล และภาวนา เป็นปกติเท่าที่จะทำได้ ส่วนในด้าน 
การช่วยเหลือคนอื่น หรืองานบุญก็ทำตามโอกาสและสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตค่ะ  
เช่นเวลาที่เพื่อนๆมีปัญหาและเข้ามาปรึกษา เหมียวก็แนะนำและช่วยเค้าแบบที ่
เล่าให้ฟังในข้างต้นค่ะ

ตอนจัดรายการวิทย ุ ถ้าสอดแทรกธรรมะลงไป เช่นเรื่องกรรมนิดๆหน่อยๆ 
เหมียวก็ทำ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับตรงนี้มากนักค่ะ แค่มีใครซักคนนึงที่ฟังแล้ว 
เข้าใจหรือได้ประโยชน์จากตรงนี้ เหมียวก็พอใจและถือว่าประสบความสำเร็จใน 
การทำแล้วค่ะ”
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“สำหรับเหมียวการที่พ่อแม่ให้กำเนิดเรา ให้สิ่งที่ดีๆกับชีวิตเรา เราก็ต้อง 
ตอบแทนเค้า ด้วยการสร้างเหตุให้พ่อแม่ได้ไปเกิดในที่ๆ ดีหลังจากภพนี ้ แต่ทั้งนี้ 
ทัง้นัน้ ทา่นทั้ง ๒ กต็อ้งสร้างเหตทุีด่ดี้วยตวัของเค้าเอง เพราะเราทำแทนเคา้ไมไ่ด้ 
สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด ก็คือชักจูงพ่อและแม่เข้ามาในเส้นทางธรรมได้แล้วค่ะ ส่วนหน้าที่ 
ในทางโลก ก็เลี้ยงดูตอบแทนท่านไปตามหน้าที่ที่ลูกๆพึงจะกระทำค่ะ”

*~ประวัติในด้านการศึกษาและชีวิตการทำงาน~*

“เหมียวจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 
(M. Phil in Management Studies)

ปัจจุบันเหมียวทำงานที่บริษัทที่เริ่มก่อตั้งมากับพี่ชาย ชื่อบริษัท dFusion 
เป็นบรฺิษัทที่ปรึกษาด้าน Interactive Media และ Marketing Strategy 
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังจัดรายการวิทยุช่วงเช้า ชื่อรายการ GET Divas ที่คลื่น 
102.5 FM เป็น Breakfast show แบบสนุกสนาน สะท้อนสังคมคนเมืือง** 
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แต่ บาง วัด หรือ บาง กุฏิ จะ ห้าม ตลอด เวลา)  
หรือ ผู้หญิง เข้าไป หา ผู้ชาย ใน ที่ ลับหู ลับตา ตามลำพัง  
หรือ ทั้ง ผู้หญิง และ ผู้ชาย เข้าไป ยุ่ง ใน เขต พระ โดย ไม่ ได้ รับ อนุญาต  
หรือ เข้าไป ใช้สอย เสนาสนะ ห้องน้ำ ห้อง ส้วม ห้อง นอน  
และ ลาน จงกรม ของ ครู บา อาจารย์ โดย ไม่ ได้ รับ อนุญาต เป็นต้น  
๘. รักษา สมบัติ ของวัด ไม่ ให้ เสียหาย รวม ทั้ง รักษา ความ สะอาด ด้วย  
ไม่ เด็ด ดอกไม้ ตัด ต้นไม้ โดย ไม่ ได้ รับ อนุญาต และ ระมัดระวัง อย่า ให้ ไฟ ไหม้ ป่า  
๙. มี สติ สัมปชัญญะ อยู่ เสมอ มีค วาม เพียร อย่าง เต็มที่ และ ต่อ เนื่อง  
(ข้อ นี้ สำคัญ ที่สุด ครับ)  
๑๐. เมื่อ จะ กลับ ต้อง ส่ง คืน สิ่งของ ที่ เบิก มา ใช้ ยัง ที่ ที่ เบิก ไป  
ปัด กวาด เช็ด ถู กุฏิ ล้าง ห้องน้ำ ปิด ประตู หน้าต่าง และ คืน กุญแจ กุฏิ  
เก็บ สิ่งของ ที่ นำ ไป ใช้ คืน ที่ เดิม กราบ ลา ครู บา อาจารย์  
และ ลา บุคคล ใน วัด ซึ่ง เรา ได้ เข้าไป พึ่ง พา อาศัย เขา  
(กระทั่ง การ จะ ออก ไป ทำ กิจ นอก วัด เป็นการ ชั่วคราว  
ก็ ควร ขอ อนุญาต ครู บา อาจารย์ หรือ อย่าง น้อย ต้อง บอกกล่าว บุคคล ภายใน วัด  
โดย ไม่ เห็น วัด เป็น เหมือน โรงแรม ที่ อาศัย นอน แล้ว ตระเวน เที่ยว ไป นอก วัด) 

ถ้า เข้าใจ กฎเกณฑ์ เหล่า นี้ แล้ว เรา จะ กลมกลืน เข้า กับ ชาว วัด ได้ ง่าย  
และ ไม่ เดือดร้อน รำคาญ ใจ ใน เวลา อยู่ วัด  
เมื่อ กลับ ไป แล้ว ชาว วัด จะ คิดถึง  
แล้ว อยาก ให้ เรา กลับ ไป ปฏิบัติ อีก ใน ครั้ง ต่อ ไป 

กฎเกณฑ์ เหล่า นี้ ดูเหมือน จะ มาก  
แต่ ความ จริง ก็ อยู่ ใน กรอบ ของ คำ เพียง ๒ - ๓ คำ เท่านั้น  
คือ ๑. ความ มี มารยาท รู้ กาลเทศะ ๒. ความ รู้จัก เกรงใจ ผู้ อื่น  
และ ๓. ความ มี สติสัมปชัญญะ  
ถ้า เรา มี คุณธรรม เหล่า นี้ อยู่ ใน ใจ แล้ว  
เรา จะ อยู่ ใน วัด ป่า หรือ อยู่ ที่ ใด ก็ อยู่ ได้ อย่าง กลมกลืน ทั้งสิ้น

วัน พุธ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๓ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/37/37/
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ถาม: การ มอง โลก ใน แง่ ดี ช่วย ให้ มีค วาม สุข ขึ้น ได้ จริง หรือ ไม่ ครับ

การ มอง โลก แง่ ดี เป็น ศิลปะ สำคัญ ของ การ ดำรง ชีวิต ให้ มีค วาม สุข  
เป็น อุบาย กล่อม ใจ ให้ ยอม รับ สภาพ ปัญหา ที่ กำลัง ปรากฏ  
เพื่อให้ มี กำลังใจ และ ความ เข้มแข็ง ใน การ ต่อสู้ กับ ชีวิต ต่อ ไป 

ผม เคย ได้ อ่าน ขำ ขัน ที่ เด็ก คน หนึ่ง ถูก เพื่อน ขโมย ขนม ไป ครึ่ง หนึ่ง  
เด็ก นั้น รำพึง รำพัน ว่า แก ต้อง เสีย ขนม ไป ตั้ง ครึ่ง หนึ่ง  
แล้ว เพื่อน ก็ ปลอบ ว่า ให้ มอง โลก ใน แง่ ดี สิ แก ยัง เหลือ ขนม อีก ตั้ง ครึ่ง หนึ่ง  
การ เปลี่ยน มุม มอง สัก นิด บางที ก็ ทำให้ อะไรๆ ดี ขึ้น ได้ หลาย อย่าง 

ใน ช่วง วิกฤต IMF นั้น หลาย คน เดือดร้อน มาก  
บาง คน ล้มละลาย บาง คน ท้อแท้ ใจ ใน ชีวิต  
แต่ บาง คน มอง โลก ใน แง่ ดี ว่า  
ใน วัน ที่ เขา เกิด มา นั้น เขา ไม่ มี อะไร มา เลย  
ไม่ มี ทรัพย์สิน กำลัง กาย กำลัง ความ รู้  
ตอน นี้ ถึง จะ ไม่ มี ทรัพย์สิน แต่ ก็ ยัง มี กำลัง กาย ความ รู้ และ ประสบการณ์  
นับ ว่า ยัง ดี กว่า จุด เริ่ม ต้น อีก มาก นัก 

การ มอง โลก ใน แง่ ดี เพื่อ สร้าง ความ พอใจ ใน สิ่ง ที่ ตน มี ยอม รับ ใน สิ่ง ที่ ตน ได้  
เป็น คำ สอน ของ ปราชญ์ ทั่วไป รวม ทั้ง พระ ศาสดา ของ เรา ชาว พุทธ ด้วย  
เช่น ทรง สอน ให้ เรา มอง โลก ด้วย ความ เมตตา ต่อ เพื่อน ร่วม โลก และ สรรพ สัตว์  
แต่ คำ สอน ทาง พระ พุทธ ศาสนา ยัง ก้าว ไป อีก ขั้น หนึ่ง 

เหนือ การ มอง โลก ใน แง่ ดี คือ การ มอง โลก ตาม ความ เป็น จริง 

การ มอง โลก ตาม ความ เป็น จริง ของ พระ พุทธ ศาสนา นั้น  
มีค วาม ลึกซึ้ง และ ละเอียด อ่อน มาก  
คือ ท่าน สอน ตั้งแต่ วิธีการ มอง โลก ตาม ความ เป็น จริง  
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“พี่โจ้เป็นคนบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดีค่ะ” คุณเหมียวรีบกล่าวเสริม 

“สำหรับเหมียวชีวิตเปลี่ยนไปมาก คือทำให้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้น เข้าใจ 
ชีวิตได้มากขึ้น มองเห็นสถานการณ์ตามหลักของกรรม และแบบพี่โจ้กล่าวค่ะ 
คือทุกข์ในช่วงเวลาที่สั้นลง ความรุนแรงของทุกข์ก็น้อยลงด้วย เพราะวางได้ง่ายขึ้น 
เป็นกลางกับทุกๆอย่างมากกว่าแต่ก่อนเยอะ ชีวิตก็เลยเหวี่ยงน้อยลงค่ะ”

*~ครอบครัวและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไปด้วย~*

“แรกๆทีบ่า้นไมไ่ดส้นบัสนนุ แตก่ไ็มไ่ดข้ดัขวาง เพราะเคา้ยงัไมเ่ขา้ใจ พอทำไป
ทำมาสกัพกัเคา้กเ็หน็ประโยชน์ เริม่จากในรปูวตัถกุอ่น พอไดท้ำบญุแลว้เหน็ผลทาง 
ด้านวัตถุก้อนใหญ่ย้อนกลับมา เค้าก็เกิดอาการตื่นเต้นว่าทำแล้วเห็นผลจริง จึงได้ 
เข้ามาสนใจในเส้นทางนี้มากขึ้น และเห็นผลว่ามีประโยชน์ในทางด้านจิตใจตามมา 
จริงๆ” คุณโจโจ้กล่าว 

“ผมสามารถชักชวนคุณพ่อ คุณแม่ทั้ง ๒ ท่านให้ก้าวเข้ามาในทางธรรมได้แล้ว 
ถ้าจะตายในวันนี้ก็ไม่เสียดายชีวิตครับ ที่ทำมาจนถึงจุดนี้มันเกินเป้าหมายในชีวิตที่ 
ตั้งเอาไว้แล้ว ชีวิตที่เหลืออยู่ทุกวันนี้คือกำไรของชีวิตครับ”

“คล้ายๆกับพี่ โจ้ตรงเหมียวเป็นคนแรกของที่บ้านที่ เข้ามาสนใจทางนี้ 
แล้วที่บ้านไม่เข้าใจว่า ทำไมจึงต้องไปปฎิบัติที่วัด ขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆคน 
เดียวเพื่อไปวัด ทำไมทำอยู่ที่บ้านไม่ได ้ แต่เหมียวก็ยังไปอยู่ดีค่ะ บอกแล้วว่าเป็น 
คนดื้อ เพราะเหมียวรู้ว่าเราทำอะไร เพื่ออะไรอยู ่ และสิ่งที่ได้กลับมามันมีมาก 
กว่านั้น พอเวลาผ่านไปพ่อกับแม่คงเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเรา พ่อแม่ 
และพี่ชายก็ค่อยๆตามมา ตอนนี้เข้ามากันหมดทั้งบ้านเลย เริ่มจากพี่ชายก่อน  
ปัจจุบันทุกคนฟังธรรมะของหลวงพ่อปราโมทย ์ ปาโมชโช ไปกราบท่านชยสาโร 
และพระอาจารยส์าคร ธัมมาวทุโธ เปน็ประจำ พอ่แมก่อ็า่นหนงัสอืธรรมะทีเ่หมยีว 
เอาไปให ้ ที่บ้านเหมียวตอนนี ้ บางทีถ้าแอบรู้ว่าเราไปวัดแล้วไม่ได้ชวนบางทีก็งอน 
ไปเลยค่ะ”
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“คือ แทนที่เราจะไปโทษคนอื่นที่มาทำให้เราเสียใจ (แรกๆก็โกรธค่ะ) แต่
ก็มีสติพอที่จะย้อนดูตัวเองและพบว่า เราเคยไปทำกับคนอื่นมาแบบเดียวเช่นกัน 
พอสำนึกได้ก็รู้สึกเสียใจ เสียใจมากด้วย ก็เลยไปขอโทษ ขออโหสิกรรม คนที่เรา 
เคยไปทำไม่ดีกับเค้าเอาไว้ (ทุกคน) พอเราไปขอโทษเค้า ก็เหมือนเป็นการ 
บอกตัวเองด้วยว่า เราจะไม่ทำแบบนี้อีก เป็นการตีกรอบความประพฤติของตัวเอง  
เหมือนกับการตั้งเจตนารักษาศีลนั่นแหละค่ะ

เหมียวขอบอกเลยว่าใครก็ตามที่สำนึกผิดได้แล้ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม 
ไปขอโทษเคา้เสยีเถอะคะ่ ไมว่า่จะเรือ่งอะไรกแ็ลว้แต ่ เพราะทกุครัง้ทีไ่ปขอโทษเคา้ 
มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นเสมอ เชื่อเหมียวเถอะค่ะว่า ศักดิ์ศรีกินไม่ได้ ซื้อใจก็ไม่ได้ 
แต่คำขอโทษจากใจ ซื้อความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ อย่างน้อยก็จะเห็นความ 
เปลี่ยนแปลงที่ใจของเราเองค่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมียวโทรไปขอโทษแฟนเก่าคนนึง  
ซึ่งเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู ่ แล้วก็รู้ว่าเค้าก็ไม่ได้ติดใจกับเรื่องในอดีตแล้ว แต่ 
เหมียวก็บอกเค้าไปว่า ขอให้เหมียวได้ขอโทษเถอะ ขอให้ได้พูด เหมียวขอโทษ..
ในสิง่ทีเ่คยทำไมด่กีบัคณุในอดตี คณุจะยกโทษใหเ้ราไดม้ัย้ เคา้กบ็อก ไดไ้มม่ปีญัหา 
สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ เค้าก็ขอบคุณที่เหมียวแสดงสปิริตมาขอโทษในส่วนที่เหมียว 
ทำไม่ดี”

“แต่…สิ่งที่มีค่าที่ตามมามากกว่านั้นก็คือ เค้ายังพูดต่ออีกว่า การที่เหมียว 
ไปขอโทษเค้าในครั้งนี้ มันทำให้เค้ามองเห็นตัวเองในอดีต แล้วก็รู้ทันทีว่าตัวเค้า 
เนี่ยจะต้องไปขอโทษใครต่ออีก ใครที่คิดว่าการไปขอโทษคนอื่นมันเป็นการทุบ
อีโก้ตัวเอง เสียศักดิ์ศรีอย่างรุนแรง จะเสียหน้า ขายขี้หน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ 
เหมียวขอบอกว่ามันไม่จริงเลยค่ะ มันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้น เหมือนเป็น 
ปฏิกิริยาลูกโซ่ในแง่ดีค่ะ (อมยิ้ม) คุณลองคิดดูซิว่า ถ้ามีคนมาขอโทษคุณแบบ 
ดีๆ คุณจะคิดร้ายกับเค้าลงมั้ย”? 

*~ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เข้ามาในเส้นทางธรรม~*

คุณโจโจ้กล่าวเปิดนำ “ทุกข์น้อยลง พอกังวลอะไรมา สติจะเกิดได้เร็ว วาง 
ความทุกข์ได้เร็วขึ้น แก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์ที่ควรจะเป็นครับ”
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ให้ รู้ ปรากฏการณ์ ทั้งปวง ที่ สัมผัส ได้ ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ ตาม ที่ มัน เป็น 
โดย ไม่ นำ ประสบการณ์ หรือ ความ คิด เข้าไป เบี่ยง เบน การ เรียน รู้ นั้น 

ท่าน ชี้ บอก กระทั่ง ว่า เมื่อ มอง โลก ตาม ความ เป็น จริง แล้ว เรา จะ เห็น อะไร  
คือ เรา จะ เห็น ว่า สิ่ง ที่ ถูก เห็น ทั้งปวง นั้น  
มีค วาม เกิด ขึ้น ด้วย เหตุ และ ดับ ไป เมื่อ เหตุ ดับ 

ยัง มี คำ สอน ที่ ลึกซึ้ง และ อัศจรรย์ ยิ่ง กว่า นี้ อีก  
คือ ท่าน สอน ให้ มอง ย้อน เข้า มา ที่ ตน เอง ด้วย  
ไม่ ใช่ เพียง รู้ โลก ตาม ความ เป็น จริง เท่านั้น  
หาก แต่ ยัง ให้ รู้จัก มอง ตน เอง ซึ่ง เป็น ศูนย์ กลาง ของ ประสบการณ์ ทั้งปวง ด้วย 

ความ รู้ ทาง พระ พุทธ ศาสนา จึง เป็นความ รู้ ที่ แจ่มแจ้ง  
คือ รู้ ตาม ความ เป็น จริง ถึง สิ่ง ภายนอก อัน ได้แก่ ปรากฏการณ์ ทั้งปวง  
และ รู้ ชัด ถึง สิ่ง ภายใน อัน ได้แก่ สิ่ง ที่ เรียก ว่า เรา เรา เรา ด้วย 

เมื่อ มอง ทุก อย่าง ตาม ความ เป็น จริง จนถึง ขั้น ปราศจาก ตัว เรา แล้ว  
สิ่ง ภายนอก ทั้งปวง จะ มีค วาม หมาย อะไร  
ดังนั้น ไม่ ว่า จะ เกิด อะไร ขึ้น ก็ ไม่ ต้อง คอย นั่ง ปลอบ ใจ ตน เอง  
หรือ พยายาม มอง โลก ใน แง่ ดี เป็น คราวๆ ไป  
การ แก้ ปัญหา ความ ทุกข์ ด้วย หลัก ธรรม ทาง พระ พุทธ ศาสนา จึง มี จุด สิ้นสุด 

หาก จะ สรุป รวบ ย่อ ก็ อาจ กล่าว ได้ ว่า  
มอง โลก แง่ ดี มีค วาม สุข  
มอง โลก ตาม ความ เป็น จริง พ้น ทุกข์

วัน จันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/35/37/

คุณ ปราโมทย์ 
(พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ใน ปัจจุบัน)

สารบัญ 
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รู้เฉพาะตน

อยาก เลิก ริษยา

กรณี เฉพาะ ตน ของ – ฟ้า
อาชีพ – ธุรการ
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – ทำ งาน ด้าน เอกสาร ต่างๆ และ คอย สนับสนุน การ ขาย เช่น ทำ 
โบ รชัวร์ ตลอด จน ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย มีค วาม สุข และ ไม่ เครียด เท่าไร โดย 
เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ไม่ ต้อง ติดต่อ กับ ลูกค้า ด้วย ตน เอง

คำ ถาม แรก – เริ่ม ฝึก สติ มา ได้ หลาย เดือน เห็น ความ จริง ข้อ หนึ่ง คือ พอ เจอ ผู้ชาย 
หน้า ตี๋เป็น แฟนกับ ผู้หญิง คน ไหน จะ เกิด ความ รู้สึก อิจฉา มาก และ พาน จะ รู้สึก 
เกลียด ทั้ง คู่ ไป เลย เป็น อย่าง นี้ มา แต ่ไหน แต ่ไร ไม ่หาย สัก ที ปัจจุบัน ยัง ไม่ มี แฟน 
นะคะ หน้าตา ตัว เอง ก็ ไม่ ใช่ ว่า แย่ แต่ว่า เป็น คน เลือก มาก ยอม รับ ว่า ยึด ติด หน้าตา 
และ บ้า ดารา เกาหลี อย่าง หนัก ตั้งแต่ เด็กๆ และ พอ ไม่ ได้ อย่าง ใจ ก็ เป็น ทุกข์ มา จน 
บัดนี้ เมื่อ ฝึก สติ ก็ เห็น แต่ จิต ตัว อิจฉา เกิดๆดับๆอยู่ ตลอด แต่ ก็ แก้ ไม่ ได้ เหมือน 
เชื้อโรค ทาง ใจ ไม่ ได้ หาย ไป ไหน เลย

อาการ นี้ ต้อง เรียก ‘ริษยา ’ นะ ครับ คือ แรง กว่า อิจฉา เห็น ได้ ชัด จาก การ ที่ ถึง ขั้น 
‘เกลียด ’ เมื่อ เห็น ภาพ บาดตา ทั้งที่ เขา ไม่ ได้ ทำ อะไร ให้ เรา แค่ เดิน มา ให้ ดู ว่า นี่ อย่าง 
ที่ เรา ต้องการ นี้ เป็น ของ คน อื่น แล้ว ก็ ไม่ แวะ เวียน เข้า มา หา เรา เสียที ที่มา ก็ มา แบบ ไม่ 
ตรงสเปค

อารมณ์ ร้ายๆขั้น ริษยา นี้ ไป รู้ทัน อย่าง เดียว ไม่ พอ เพราะ ผู้ ที่ เริ่ม ฝึก สติ ยัง ไม่ มี จิต 
ใส ใจเบา ยัง ไม่ มีค วาม ตั้ง มั่น เป็น พื้น ยืน ก็ เหมือน คน ลอยคอ ใน ทะเล พอ เจอ คลื่น ก็ 
ซัด เข้า หน่อย ก็ โยน ไป โยน มา ถึง รู้ ทั้ง รู้ ว่า ควร ตั้ง สติ อยู่ กับ ที่ ไม่ ควร ปล่อย ให้ออก อ่าว 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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“ตวัอยา่งเหตกุารณใ์นเรือ่งกรรมทีเ่หมยีวประสบสมยัเดก็ๆ นานมากแลว้ เหมยีว 
เป็นคนเจ้าชู้ เลยได้ไปทำ อะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีค่ะ พอหลายปีผ่านไปเหมียว 
ก็ได้ไปชอบผู้ชายคนนึงซึ่งเค้าก็มากระทำกับเราโดยใช้วิธีการเดียวกันกับที่เราเคย 
ทำกับคนอื่นเป๊ะเลย เราก็เลยมานั่งคิดว่า โอยตายแล้ว สมัยนั้นเราทำให้ผู้ชาย 
คนอื่นเสียใจมากขนาดนั้นเชียวหรือ พอโดนกับตัวเองแล้วจึงรู้เลยว่าเราเสียใจมาก  
แต่โชคดีที่เหมียวมีคนที่เหมียวรับฟังความจริง และยอมรับความผิดของตัวเองได้ 
ง่าย นอกจากนั้นยังมีอาจารย์คอยนำทาง (ทั้งพี่โจ้และพี่ตุลย์) ซึ่งเหมียวให้ความ 
เชื่อถือว่าอาจารย์ไม่ได้พูดเพื่อตัวเองและเหมียวเองก็ได้พิสูจน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมา 
ตลอดหลายปีแล้วถึงคำสอนและคำแนะนำต่างๆ นอกจากนี้เหมียวยังสัมผัสได้ถึง 
ความหวังดี และไม่มีความปรารถนาร้ายใดๆกับเหมียว ทำให้เหมียวเรียนรู้และ 
เห็นตามได้จริงค่ะ”
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เหมียวจะมีมุมของการถามที่แปลกด ี บางทีเค้าตอบไม่ได้ พี่โจ้ก็จะบอกว่าไม่รู้  
แล้วก็กลับไปหาคำตอบให้ในภายหลัง”

*~ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุผล~*

“ในช่วงแรกๆ เหมียวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่า ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุผล และ 
เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแบบทุกวันนี้ แต่พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้ว เกิดขึ้นกับตัวเอง 
จากประสบการณ์ตรง ถ้าพี่โจ้มาบอกว่า ศาสนาพุทธมีเหตุผลมากเลยนะ ทำดีแล้ว 
ไดด้ ีทำ A แลว้ได ้A เหมยีวกเ็อ…พดูกพ็ดูไปส ิเหมยีวไมไ่ดแ้ครใ์นตรงนัน้ จนกระทัง่ 
เหมียวพสิจูน์ดว้ยตวัเองไดว้า่ ถา้ทำอะไรกบัคนคนนัน้แบบ A แลว้อกี ๒ ปขีา้งหนา้ 
มีคนมาทำกับเหมียวแบบ A เป๊ะ เหมียวจึงจะเชื่อและยอมรับ เช่นถ้าน้ำมันร้อน 
แลว้พีโ่จม้าบอกวา่ “อยา่เอามอืไปจุม่ มนัรอ้นนะ” เหมยีวจะเชือ่วา่รอ้นกต็อ่เมือ่ไป 
จุ่มแล้ว รู้สึกด้วยตัวเองว่ามันร้อนจริง (ดื้อเนอะ) ทุกวันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่า 
กรรมมีจริง ใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือพิสูจน์มาหลายรอบแล้วค่ะ”

คุณเหมียวกล่าวเชิญชวนในตอนท้ายว่า “ถ้าคุณอยากรู้จะต้องมาลองด้วยตัวเอง  
อย่าให้ใครมาบอกคุณ ว่าอะไรเป็นอะไร”

*~กฎแห่งกรรมจากประสบการณ์ในชีวิตจริง~*

“แล้วเรื่องกรรมเนี่ยไม่ควรไปคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในชาตินี้เป็นผลมาจากการ 
กระทำในชาติที่แล้ว เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แน่เลย น้อยครั้งที่จะเป็น 
แบบนั้น…. ส่วนใหญ่กรรมที่คุณเจออยู่ทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเคยทำมาแล้วในชาติ 
นี้ เกือบทั้งนั้นแหละ ลองมองย้อนไปตั้งแต่เด็ก จนถึงปัจจุบัน เราจะค้นพบเองว่า 
ตัวเราเองเคยทำมาแล้วทั้งนั้นค่ะ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะมีนิสัย หรือพฤติกรรม 
หลักๆแบบเดิมๆ ลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณได้รับอยู่ทุกวันนี้ เพราะคุณไปทำอะไรกับ 
ใครไว้ ลองมองหาเมื่อไหร่ ก็เจอเมื่อนั้น ถ้ามีเวลาได้ไปคิดไตร่ตรองอย่างเป็น 
กลาง ไม่เข้าข้างตัวเองในเรื่องกรรม ว่าฉันนี้ไม่มีความเลวเลย มีแต่ความดีเท่านั้น 
ยังไงก็เจอค่ะ” คุณเหมียวได้ฝากข้อคิดเอาไว้
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แบบ เลยตามเลย ใน ที่สุด ก็ พบ ว่า ตัว เอง ออก อ่าว หลง ไป ใน ราคะ หลง ไป ใน ความ โลภ 
หลง ไป ใน ความ โกรธ จน ได้

พระพทุธเจา้ ทา่น จงึ แนะนำ ไว ้ใน หลกัการ เจรญิ สต ิครบั นัน่ คอื ถา้ กเิลส มนั หนกัหนา 
จน เปน็ เครือ่ง ขวาง ทาง เจรญิ พยายาม ด ูโดย ความ เปน็ ของ เกดิ ดบั แลว้ ไม ่ได ้ผล ก ็ตอ้งหา 
ทาง กำจัด มัน ด้วย อุบาย ที่ แยบคาย อื่นๆ กัน ต่อ ไป

อารมณ์ รษิยา ใน กรณี ของ คณุ นี ้รากเหงา้ มา จาก ความ พงึใจ ใน รปู ซึง่ ศพัท์ ทางการ 
เจรญิ สติ เรยีก วา่ ‘กาม ฉนัทะ ’ กอ่น อืน่ ใด ทา่น ให้ เพง่ โทษ ของ กาม ฉนัทะ วา่ ม ีมนั เมือ่ ใด 
ความ เจรญิ กา้วหนา้ บน เสน้ทาง ดบั ทกุข ์ก ็ถกู ยบัยัง้ ไว ้เมือ่นัน้ พดู งา่ยๆ คอื กาม ฉนัทะ นัน้ 
ไม ่วา่ จะ มา ใน รปู แบบ สวย หร ูถกูใจ เพยีง ใด ก ็ลว้น เปน็ เชอืก ดงึ ให ้ตดิ อยู ่กบั ความ ทกุข ์
ทรมาน อยู่ ดี ดัง เช่น ที่ คุณ ถูก ขัง ไว้ กับ ความ เกลียด ชัง อย่าง ไม่ สมเหตุสมผล นี่เอง

การ เจริญ สติ นั้น เรา เน้น กัน เรื่อง ของ การ พ้น ทุกข์ ทาง ใจ ไม่ ใช่ ตอบ โจทย์ ของ กิเลส 
ว่า ทำ อย่างไร จะ ได้ หนุ่ม หน้า ตี๋สม ใจ

เพื่อ ทำให้ กาม ฉันทะ เบาบาง ลง พระพุทธเจ้า ท่าน ตรัส ว่า ไม่ มี อะไร ดี เกินการ 
พิจารณา ว่า กาย ของ เรา นี้ โดย ความ เป็น ของ อัด แน่น ด้วย ของ เน่า ของ เหม็น ของ น่า 
รังเกียจ

ถ้า ใจ ไม่ เชื่อ ก็ ไม่ ต้อง บังคับ มัน เอา แค่ ว่า ตอน ขับถ่าย อุจจาระ ตาม ปกติ ให้ ระลึก 
นิดเดียว ถาม ตัว เอง ว่า ไอ้ ที่ ไหล ออก มา นี้ ยื่น ให้ ดม จะ ดม ไหม? ยื่น ให้ จับ จะ จับ ไหม? 
ยื่น ให้ จูบ จะ จูบ ไหม?

เบา ลง มา หน่อย หนึ่ง ถาม ตัว เอง ว่า ของ ที่ หล่น ลง มา จาก ทวาร เบื้อง ล่าง นี้ ถ้า เรา 
รวบรวม ไป ใส่ ถุง หนัง ขนาด เท่า กระสอบ ทราย ผูก บน ผูก ล่าง แน่นหนา กับ มือ ไม่ ยอม 
ให้ มี เศษ เลอะเทอะ เล็ด รอด ออก มา เลย แถม ประพรม ด้าน นอก ด้วย น้ำหอม ให้ ชวน 
เคลิม้ หลง ดว้ย แต่ ถงุ หนงั นัน้ ที ่ตกแตง่ อยา่ง เรยีบรอ้ย นัน้ เอง ให้ ดม เรา จะ ดม ดว้ย ความ 
รู้สึก อย่างไร? ให้ กอด เรา จะ กอด ด้วย ความ รู้สึก แบบ ไหน? ให้ จูบ เรา จะ จูบ ด้วย ความ 
รู้สึก ชื่นมื่น หรือ เปล่า?
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นั่นแหละ ครับ ฝึก ระลึก ฝึก ถาม ตน เอง อย่าง นี้ เพียง วัน ละ ครั้ง ไม่ จำเป็น ต้อง คิด 
ให้ มาก ไป กว่า นี้ เลย นะ ครับ สะสม สติ ที ละ เล็ก ที ละ น้อย เหมือน หยอด เศษ สตางค์ ใส่ 
กระปุก ทุก วัน พอ ครบ ปี คุณ จะ รู้สึก เหมือน กระปุก สติ หนักแน่น มาก ความ รู้สึก เกี่ยว 
กับ ร่างกาย ตน เอง จะ เปลี่ยน ไป จะ เห็น เหมือน ถุง ใส่ อึ ขนาด ใหญ่ ไม่ น่า จับ ไม่ น่า จูบ 
ไม่ น่า กอด เอาเลย

สำคัญ ที่สุด ก็ ตรง นี้ เมื่อ ใด เห็น กาย ของ ตน ไม่ น่า ใคร่ ไม่ น่า ยินดี เรา จะ เห็น กาย 
ของ คน อื่น ไม่ น่า ใคร่ ไม ่น่า ยินดี ไป ด้วย โดย ไม่ ต้อง บังคับ หรือ ฝืน แสร้ง แกล้ง คิด 
เลย จน นิดเดียว

ที่ คน เรา หลง กัน ได้ ก็ เพราะ ธรรมชาติ เขา ปิดบัง เขา ห่อ หุ้ม สิ่ง เน่า เหม็น อุจาด ตา ไว้ 
อย่าง มิดชิด มา ตั้งแต่ ต้น เหมือน สินค้า ที่ ซ่อน เนื้อ ใน เสียๆไว้ ด้วย เครื่อง บังตา ดีๆ เรา 
จะ จับ ได้ ไล่ ทัน ว่า เนื้อ ใน ห่วยแตก ขนาด ไหน ก็ เมื่อ เกิด รู รั่ว หรือ ถึง เวลา ต้อง เปลี่ยน ถ่าย 
ไส้ ใน บาง อย่าง ขึ้น มา

การ ระลึก รู้ ตาม ที่ มัน เป็น จริง จะ แก้ ภาพ ฝัน เลื่อนลอย เกี่ยว กับ พระเอก เกาหลี 
ได้ อย่าง แน่นอน จิต ของ คุณ จะ เกิด ปัญญา แจ่มแจ้ง ว่า ไม่ แต่ เฉพาะ หนุ่ม เกาหลี หนุ่ม 
ไหนๆก็ มี ค่า แค่ ถุง ใส่ อึ เท่า กัน หมด!

สบาย ใจ ได้ นะ ครับ ตราบ ใด ยัง เจริญ สติ ไม่ ถึง ขั้น อนาคามี คุณ จะ ยัง รัก ผู้ชาย ได้ อยู่ 
ยัง มีค รอบ ครัว ได้ อยู่ แต่ การ ฝึก แบบ นี้ จะ เป็น เสมือน อาวุธ ชิ้น สำคัญ ที่ หยิบ ขึ้น มา ใช้ ฆ่า 
ราคะ ผดิๆได้ ทกุ ครัง้ ที ่ตอ้งการ ไม่ วา่ ราคะ ผดิๆนัน้ จะ หมาย ถงึ ความ รษิยา นา่ กลุม้ หรอื 
จะ หมาย ถึง การ คิด ทำ ผิด ทำนอง คลอง ธรรม ใดๆ

สรปุ งา่ยๆ วา่ คณุ จะ ไม ่เสยี อะไร ไป แต ่ได ้อาวธุ ใน การ ฆา่ กเิลส ชิน้ ที ่ทรง ประสทิธภิาพ 
มา การ เจริญ สติ จะ ก้าวหน้า ไม่ ติดขัด ก็ เพราะ จิต ตั้ง มั่น ไม่ หวั่นไหว ไป ใน กาม ฉันทะ 
ง่ายดาย ดัง เคย นี่แหละ!
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เหมียวถึงค่อยแนะให้เค้าปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร

ล่าสุดมีผู้ชายคนหนึ่งเค้าบ่นมาว่าอยากมีแฟน เหมียวก็เลยถามว่า

‘แล้วคุณอยากได้แฟน เป็นคนแบบไหน?’

เค้าก็ตอบมาว่า จะต้องสนับสนุน (support) เค้าได ้

จะต้องเข้าใจเค้า

จะต้องรักในสิ่งที่เค้าเป็น 

จะต้อง……อีกมากมาย

เหมียวก็เลยตอบไปว่า ทั้งหมดนี้มัน all about you, but not about 
her? คุณไม่เห็นบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นคนลักษณะนิสัยแบบไหน แทนที่ 
เหมียวจะบอกเค้าไปตรงๆว่า เห็นแต่เรื่องของตัวเอง แต่เหมียวเลือกใช้วิธียิง 
คำถามใส่ เพื่อให้เค้ามองเห็นตัวเองในมุมกลับ พอเค้าอึ้ง เหมียวก็รู้แล้วว่า 
เค้ามีคำตอบในใจเค้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนเค้าจะไปแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อ ตรงนี้ 
ก็เป็นเรื่องของเค้าแล้ว ยกเว้นแต่เค้าจะมาขอคำปรึกษาจากเราต่อ ก็แปลกดีที่มี 
คนมาระบายความทุกข์กับเราค่อนข้างเยอะ เวลาที่เราเห็นคนอื่นมีความสุขมากขึ้น 
มีความทุกข์น้อยลง เราก็ดีใจไปด้วย” คุณเหมียวเล่าอย่างมีความสุข

*~การเป็นนักทดลอง นักวิทยาศาสตร์~*

“ทุกวันนี้เหมียวก็ยังเป็นคนดื้ออยู่นะ (หัวเราะ) ดื้อในที่นี้จะเป็นในลักษณะที ่
ถ้าใครพูดอะไรออกมาจะไม่เชื่อในทันท ี สิ่งที่เหมียวจะเชื่อ จะต้องเป็นสิ่งที่สามารถ 
พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง หรืออีกนัยคือสามารถทดลองและเห็นผลได้จริง เหมือนกัน 
กับที่เหมียวได้ลองนำหลักการของกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา ก็ใช้ได้ผลทุกครั้ง 
ลักษณะการสอนของพี่โจ้ ถ้าเดาก็จะบอกว่าเดา แต่ถ้าสิ่งไหนเค้าไม่ได้เดา 
ถ้าเค้ารู้ พี่เค้าก็จะบอกว่ารู้ พอมีเหตุการณ์ผ่านไปที่มาพิสูจน์คำพูดของเค้า  
ความน่าเชื่อถือและเคารพในแนวการแก้ไขปัญหาของพี่โจ้ก็จะมีมากขึ้นตามลำดับ  
แต่สิ่งที่เค้าพูดออกมาเราก็นำมาคิดเองต่อด้วย ไม่ได้เชื่อเค้าทั้งหมด พี่โจ้เคยบอกว่า 
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๒ นัดอยู่ในนั้น คือมีทางออกหรือทางแก ้ แล้วก็มีคำอธิบายซึ่งเป็นโครงสร้างของ 
ความคิดแก้ไขที่เป็นระบบ แต่ความยากอยู่ตรงที่จะยิงคำถามอะไรให้อยู่ได้ใน ๑ 
ประโยคหรือ ๒ ประโยค” คุณโจ้กล่าวเปิดนำ

คุณเหมียวเสริมทันที “ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ เช่นคนที่อกหักแล้วมา 
ปรกึษาเหมยีววา่ แฟนเคา้เจา้ชู้ ไมใ่สใ่จ ไม่ดแูลเค้า แลว้กม็ารอ้งไหฟ้มูฟายใหญโ่ต 
แทนที่เหมียวจะบอกว่า ก็เพราะแกเป็นคนแบบนี้เหมือนกัน แกก็เลยต้องมาเจอ 
คนแบบนั้น แต่เหมียวจะคุยกับเค้าว่า 

‘แกเชื่อชั้นมั้ยว่า ทำดีแล้วได้ด ี ? ทำชั่วแล้วได้ผลชั่ว ? 

ทำ A แล้วได้ผล A?

แล้วถ้าเป็นคนยังไง จะได้รับผลกรรมแบบนั้น?’

เค้าก็พยักหน้าในทุกคำตอบ แล้วเหมียวก็เลยยิงคำถามทิ้งท้ายว่า 

‘แล้วทำไมแกจึงต้องมาเจอคนแบบนั้นล่ะ?’

หลังจากคำถามนี ้ เค้าก็นิ่งไปเลยนะ เราก็เลยถามต่อไปว่า 

‘แล้วแกอยากได้แฟนเป็นคนแบบไหน’ 

เค้าก็ลิสต์ออกมาเช่น เป็นคนจริงใจ ไม่โกหก ไม่เจ้าชู ้ ฯลฯ 

เหมียวก็เลยถามต่อว่า 

‘แล้วแกทำได้หมดในตรงนี้แล้วหรือยัง ตัวเองเป็นคนแบบนี้ได้แล้วหรือยัง 

ถ้ายัง..คงจะยากหน่อยนะที่จะได้คนลักษณะนี้มาเป็นคู่ครอง

เพราะแกก็ยอมรับเองเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอว่า เราเป็นคนแบบไหน ก็จะเหมาะกับ 
คนแบบนั้น!!!’

หลังจากที่เค้าเริ่มยอมรับความเป็นจริงของตัวเองมากขึ้น
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คำ ถาม ที่ สอง – อย่าง ดิฉัน เหมาะ จะ เจริญ สติ แบบ ไหน คะ?

งาน ธรุการ ซึง่ ทำ แล้ว คณุ พอใจ นัน้ น่า จะ บง่ บอก วา่เปน็ งาน ที่ ไม่ ชวน ให้ คณุ ฟุง้ซ่าน 
มาก อย่าง การ จัด ทำ โบ รชัวร์ มัก ต้อง อาศัย ความ คิด สร้างสรรค์ หรือ การ ออก แบบ พอ 
สมควร ทำ เสร็จ ก็ ปลื้ม ว่า นี่ เป็น ผล งาน ของ เรา เรา ทำ หน้าที่ ได้ ดีแล้ว คน อื่น ยอม รับ 
แล้ว ซึ่ง ก็ แปล ว่า งาน ลุล่วง แล้ว

ก็ ให้ ดู ไป ใน แต่ละ ครั้ง ที่ เสร็จ งาน นะ ครับ ทุก ครั้ง ที่ คุณ เห็น ความ สุข ความ พอใจ 
ใน การ ทำ งาน ไม่ ว่า จะ เป็น ขั้น ของ การ เริ่ม ต้น ที่ ท้าทาย ความ สามารถ อยู่ เล็กๆ หรือ 
จะ เป็น ขั้น ของ การ จบ ท้าย ที่ ทุก ฝ่าย พอใจ ล้วน แล้วแต่ เป็น ของ ชั่วคราว ไม ่ต่าง จาก 
แสงไฟ ที่ โชน ขึ้น ครู่ หนึ่ง แล้ว ค่อยๆ หรี่ ลง และ บาง ครั้ง บาง คราว อาจ ถึง ขั้น ดับ สนิท เมื่อ 
เกิด ปัญหา ใดๆ แทรก ขึ้น มา

อาศัย การ สังเกต เพียง เท่า นี้ กระทั่ง นาน เดือน นาน ปี ไป เห็น ชัด ว่า สุข ทุกข์ ไม่ เที่ยง 
ก็ เท่ากับ ใช้ ชีวิต การ ทำ งาน ใน การ เจริญ สติ ได้ อย่าง ดีแล้ว ครับ
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รู้ ดี กว่า พระพุทธเจ้า ได้ ไหม

กรณี เฉพาะ ตน ของ – JJ
อาชีพ – เจ้าของ production house เล็กๆ
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – บริหาร จัดการ ดูแล งบประมาณ ถ่าย ทำ เขียน สค ริปต์ ควบคุม 
การ ตัด ต่อ

คำ ถาม แรก – เคย ทำ สมาธิ แต ่รูส้ึก วา่ ยงั ทกุข ์อยู่ มาก ฟุง้ซา่น บอ่ย บาง ครั้ง ถงึขัน้ 
เป็น ไมเกรน จึง เปลี่ยน มา ตาม ดู กาย ใจ แทน รู้สึก ว่า ดี ขึ้น นะ คะ ทุกข์ น้อย ลง มี สติ 
มาก ขึ้น แต่ ก็ ยัง เป็น ทุกข์ อยู่ กับ ความ ยึด ติด อาลัย คน ที่ เขา ไม่ อาลัย เรา จะ แก้ไข ให้ 
หายขาด ได้ ยังไงคะ?

ถ้า คุณ ตัด อาลัย ได้ ชนิด ‘หายขาด ’ ก็ แปล ว่าเป็น พระ อรหันต ์แล้ว ครับ มนุษย ์
และ สัตว ์ทั้งหลาย ยัง ติด อยู่ กับ โลก ไม ่อาจ หลุดพ้น ไป ได้ ก็ เพราะ ยัง อาลัย สัมผัส ทาง 
กามคุณ หรือ อย่าง ดี ที่สุด ก็ อาลัย ใน รส ทาง สมาธิ จิต ชั้น สูง สรุป โดย รวม ก็ คือ ที่ เรา ยัง 
ทุกข์ ก็ เพราะ อาลัย สุข อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง อยู่ นั่นเอง

นิพพาน ได้ชื่อ ว่า ‘อนาลัย ’ เพราะ จิต ของ ผู้ ถึง นิพพาน หมด ความ อาลัย แล้ว จึง 
บรรลุ แจ้ง ว่า ยัง มี บรม สุข ที่แท้ จริงอยู่ และ บรม สุข นั้น พ้น ไป จาก ทุก รส ที่ เรา เคย รู้จัก 
สม ดัง ที่ พระ บรม ศาสดา ตรัส ว่าเป็น รส อัน เหนือ รส ทั้งปวง

ถ้า ตัดขาด ความ อาลัย ว่า กาย ใจ เปน็ ตัว ตน ได ้เรยีก ว่า โสดาบนั และ ถ้า ตัดขาด ความ 
อาลยั วา่ ม ีตวั เรา ได ้เดด็ขาด ก ็เรยีก วา่เปน็ อรหนัต ์ความ ตา่ง ระหวา่ง สอง ระดบั นี ้ก ็คอื แม้ 
บรรล ุธรรม เปน็ พระ โสดาบนั แลว้ ใน คมัภรี ์ก ็ยงั ม ีบนัทกึ ไว ้วา่ อาจ รอ้งไห ้อาลยั หลาน 
สุด ที่รัก ได้ จะ มี ก็ แต่ พระ อรหันต์ เท่านั้น ที่ ขนาด พระพุทธเจ้า ผู้ทรง เป็น ยิ่ง กว่า พ่อ 
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“เราได้คุยเรื่องปฏิบัติธรรมครั้งแรกในวันเอเชียนเกมส์ป ี ค.ศ. 1998 ส่วน 
เคล็ดลับในการให้คำแนะนำเค้า ก็มาจากตอนเหมียวเริ่มมีปัญหาส่วนตัว เค้าก็เข้า 
มาขอคำแนะนำและปรึกษาจากเรา เนื่องจากสิ่งที่เราแนะนำเขานั้น เป็นสิ่งที่นำ 
ไปปฏิบัติได ้ และเขาเห็นด้วยตัวเขาเองว่า สิ่งที่เราเคยพูดไว้ล่วงหน้าเป็นปีเกี่ยวกับ 
ตัวเขานั้น แม้เขาจะเห็นไปอีกทางเลยในตอนแรก แต่ต่อมาก็เกิดขึ้นจริงๆ ด้วยสอง 
เหตุผลหลักนี้ที่ทำให้เขาเริ่มให้น้ำหนักกับคำพูดเรา”

“เวลาเหมียวมีปัญหาอะไรแล้วได้คุยได้ปรึกษากับพี่โจ ้ เค้าจะมีเหตุผลและ 
วิธีการปฎิบัติที่นำไปใช้แล้วเห็นผลจริง (practical) แก้ไขปัญหาได้จริงเสมอ  
ซึ่งพอเวลาผ่านไปพี่เค้าก็ค่อยเผยออกมาทีละนิดว่า สิ่งที่พี่เค้าสอนเรามันคือธรรมะ 
ของพระพุทธเจ้านั่นเอง ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่า ธรรมะก็ไม่ได้เป็นสิ่งน่ากลัว หรือ 
น่าเบื่อแบบที่เราเคยคิดเอาไว้ กลยุทธ์ที่พี่โจ้ใช้สอนเหมียวก็จะเป็นลักษณะเหมือน
การถามทิ้งเอาไว้แล้วให้เราไปคิดเอาเอง พอคิดเองออกได้ทีไร ก็เหมือนแบบยูเรก้า 
(Eureka) ปิ๊ง!...ขึ้นมา แล้วก็แก้ปัญหาได ้ เกือบทุกครั้งไป”

“ในการตอบคำถามต่อเค้า จะทิ้งเอาไว้ให้เค้าไปคิดเอง เช่นเวลาที่เค้าถามว่า  
๑+๑ เป็นเท่าไหร ่ เราจะไม่เคยตอบเค้า จะตอบว่าวิธีคิด ๑+๑ นั้นคืออะไรแล้ว 
เหมียวจะกลายเป็นคนคิดเองแล้วได้คำตอบเอง” คุณโจ้กล่าวเสริม

“ซึง่กลายเปน็วา่เหมยีวกเ็ลยใชว้ธินีีก้บัคนอืน่ๆดว้ย เพราะเหมยีวรูส้กึวา่ ใชไ้ดผ้ล 
ดีมาก โดยเฉพาะกับคนที่ดื้อ (เหมือนตัวเหมียวเอง) คนที่ดื้อจะไม่ค่อยยอมฟังใคร 
เท่าไหร ่ ฉะนั้นจะต้องให้เค้ายอมรับสิ่งที่ตัวเองคิดเอง เพราะเค้าเถียงตัวเองไม่ได ้
เค้าดื้อกับตัวเองไม่ได ้ ถ้าเราไปบอกให้เค้าทำแบบนั้นแบบนี ้ ไม่มีทาง เค้าจะ 
ไม่เชื่อ!”

*~ตัวอย่างวิธีในการสอนคนอื่นเกี่ยวกับความทุกข ์ เช่นอกหัก~*

“สำหรับคนที่อยู่ในเขาวงกตนะครับ เค้าหาทางออกไม่ได ้ วิธีการสอนของผม  
จะตั้งคำถามที่พาให้เค้าไปเดินอยู่ใกล้ๆทางออก แล้วให้เค้าหาทางออกด้วยตัวของ 
เค้าเอง เราไม่ได้โยนโครมไปให้เค้าเลย แต่เราสอนให้เค้าทำด้วยตัวเอง ต่อไปเค้า 
จะเข้าใจ แล้วนำไปใช้ได้กับตัวเอง รวมทั้งไปต่อยอดให้คนอื่นได ้ มันต้องมีกระสุน  
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คุณเหมียวเธอบอกว่าปีนี้อายุจะย่าง ๒๙ ปีแล้ว ส่วนคุณโจโจ้อายุห่างจาก 
คุณเหมียว ๙ ป ี จากบุคลิกภายนอกเหมียวเหมือนจะเป็นสาวทันสมัย ทั้งในด้าน 
การแตง่ตวั การใชภ้าษาองักฤษอยา่งคลอ่งแคลว่ การใชช้วีติทีก่ึง่ไปทางคนตะวนัตก  
มีแนวความคิดไปทางตะวันตก (western) ค่อนข้างสูง ส่วนธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่ 
ในใจ เธอจะนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

เธอกลา่ววา่ “สำหรบัเหมยีวธรรมะคอืสิง่ทีอ่ยูใ่นใจมากกวา่ ไม่ใช่จากลักษณะ 
ภายนอกเพียงเท่านั้น เหมียวเป็นคนไม่คิดมากเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอยู่แล้ว” 

คุณโจ้เสริมว่า “เหมียวไม่ใช่คนคิดมากตั้งแต่เด็กแล้วครับ แม้จะออกไปทาง 
เจ้าอารมณ์บ้าง แต่ไม่ใช่คนคิดมาก สำหรับเหมียวพอเห็นความคิดตัวเองแล้วจะ 
จบตรงนั้น ไม่ย้ำคิดย้ำทำ ก็เลยไม่ค่อยฟุ้งซ่าน ส่วนวิธีในการสอนเหมียวนั้น  
ครัง้แรกเปน็ไปตามคำสัง่ของอาจารยท์างธรรมคนแรกทีเ่คารพ วา่ใหอ้ยูก่บัเคา้มากๆ 
ก็เลยไปกินไปนอนในบ้านเค้า” (คุณพ่อของคุณโจ้เป็นอาจารย์ของคุณแม่คุณเหมียว  
บ้านของทั้งคู่อยู่ติดกัน วันที่คุณโจ้เกิดคุณแม่ของคุณเหมียวก็ไปเยี่ยม วันที่พี่ชาย 
คุณเหมียวเกิดคุณโจ้ก็ยังวิ่งเข้าไปหา สองครอบครัวนี้สนิทกัน เหมือนญาติมา 
หลายสิบปี)
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ดบั ขนั ธปรนิพิพาน ก ็ไม ่ทกุข ์รอ้น กบั สภาพธรรม ที ่แตกดบั เปน็ ธรรมดา นอกจาก จะ 
ไม่ ร้องไห้ แล้ว จิต ยัง ผ่องแผ้ว พิสุทธิ์ เหนือ มนุษย์ และ เทวดา คงเส้นคงวา ดัง เดิม

ฉะนั้น ถ้า คุณ ยัง รู้ตัว ว่า ไม่ ใช่ พระ อรหันต์ ก ็อย่า ไป คาด หวัง ให้ ตัว เอง ตัด อาลัย ได้ 
เด็ดขาด เลย ครับ ถึง ไม่ ใช่ เขา คน นั้น ก็ ต้อง เป็น คน อื่น หรือ สิ่ง อื่น อยู่ ดี เขา คน นั้น แค่ 
เป็น เหยื่อ ล่อ ให้ ยึด ติด ชิ้น ล่า สุด แต่ ก็ อาจ เป็น เหยื่อ ล่อ ที่ มี ค่า ยิ่ง เพราะ เขา จาก ไป ใน 
ขณะ ที่ คุณ เจริญ สติ อยู่

การ เจรญิ สติ ตาม รู ้ตาม ด ูกาย ใจ ของ ตน เอง นัน้ บางที ทำๆไป แม้ ลมื จดุ มุง่หมาย แต่ 
หาก ปฏบิตั ิอยา่ง ถกู ตอ้ง แลว้ ผล ยอ่ม เกดิ อยา่ง ถกู ตอ้ง เชน่ กนั นัน่ คอื ความ อาลยั ความ 
ยึด ติด ถือ มั่น ว่า กาย ใจ เป็น เรา จะ เบาบาง ลง ตาม ลำดับ

พูด ง่ายๆ คือ แม้ ไม่ ตั้ง ความ ปรารถนา ไว้ ว่า เรา จง หาย อาลัย หาย ยึด ติด หาย ทุกข์ 
คุณ ก็ จะ หมด ความ อาลัย หมด ความ ยึด ติด และ เป็น สุข เต็ม อิ่ม อย่าง สมบูรณ์ ไป เอง

ใน ช่วง ที่ ยัง เศร้า ยัง อาลัย ยัง เป็น ทุกข์ อยู่ มาก ก็ ให้ พิจารณา ว่า นี่ เป็น เรื่อง ของ ใจ 
ไม่ ใช่ เรื่อง ของ กาย เพราะฉะนั้น ก็ หมั่น เน้น ดูใจ ให้ มาก เศร้า ก็ ให้ รู้ ว่า เศร้า อาลัย ก็ ให้ 
รู้ ว่า อาลัย เป็น ทุกข์ อยู่ มาก ก็ ให้ รู้ ว่าเป็น ทุกข์ อยู่ มาก ไม่ หายขาด ก็ รู้ ว่า ไม่ หายขาด 
จะ กี่ เดือน กี่ ปี ทกุ ภาวะ ก็ มี ประโยชน์ ทั้งนั้น ขอ อย่าง เดียว คือ รู้ ภาวะ นั้น ให้ ได้ ทัน กัน 
สดๆ ขณะ เกิด ขึ้น เถอะ

อาการ ทาง จิต ของ คน เพิ่ง เสีย ความ รัก นี่ นะ ครับ จะ คล้าย กัน หมด คือ อยู่ ใน สภาพ 
เหมือน จม น้ำ นึกออก ไหม? ถ้า เรา หัวใจ ฟอง ฟู จะ รู้สึก เบาๆลอยๆ จน เกิด มโนภาพ 
คล้าย ปลิด ปลิว ขึ้น ไป ใน อากาศ แต่ ถ้า หัวใจ เรา แฟบ ฟุบ จะ รู้สึก หนักๆจมๆจน เกิด 
มโนภาพ คล้าย จม น้ำ นั่นเอง

ถ้า จับ จุด สังเกต ไว้ อย่าง นี้ เห็น ถนัด เห็น ชัด ทุก ครั้ง ที่ ‘เริ่ม ’ เกิด อาการ จม คุณ 
จะ เปลี่ยน จาก ปล่อยตัว ให้ จม แบบ เลยตามเลย มา เป็น สนุก กับ การ เห็น อาการ ‘จม ไม่ 
จริง ’ คือ เกิด ภาวะ คล้าย ทำท่า จะ จม ครู่ หนึ่ง สั้นๆ แล้ว เปลี่ยน เป็น มี สติ ลอยตัว โผล่ ขึ้น 
พ้น น้ำ ยิ่ง ฝึก ดู บ่อย เท่าไร ก็ จะ ยิ่ง เห็น ชัด ขึ้น เท่านั้น
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ถา้ ไม ่ฝกึ แต ่กลบั ปลอ่ยใจ ให ้ถลำ ลกึ ก ็จะ เกดิ อาการ ตามใจ ตน เอง รำ่ไป เชน่ อยาก 
เห็น หน้า เขา ก็ เดิน เฉียด ไป ใกล้ อยาก พูด คุย กับ เขา ก็ อ้าง เรื่อง งาน แบบ นี้ ก็ ต้อง บอก 
ตัวเอง นะ ครับ ว่า คง ไม่ ต่าง จาก คน ติด เหล้า อุตส่าห์ เข้า คอร์สเอาชนะ โรค พิษสุราเรื้อรัง 
จวน สำเร็จ แล้ว ก็ ยัง อุตส่าห์ สมัคร ใจ เดิน ไป ซื้อ มา กิน อีก

 

คำ ถาม ที่ สอง – เพื่อนๆและ พี่ๆของ ดิฉัน พา กัน ไป ปฏิบัติธรรม กับ สำนัก หนึ่ง ซึ่ง 
เน้น บริจาค เน้น สมาธิ สร้าง นิมิต หลอก แรกๆดิฉัน ไป ด้วย ก็ พอ รับ ได้ แต่ หลังๆ 
เขา พยายาม บอก ว่า ครู บา อาจารย์ ของ เขา ตรัสรู้ ธรรม ได้ ลึกซึ้ง กว่า พระพุทธเจ้า 
และ ไม่ สอน ให้ ไป นิพพาน แต่ จะ สอน ให้ อธิษฐาน ไป ถึงที่ สุด แห่ง ธรรม กับ ทั้ง สำทับ 
ว่า หาก ทำบุญ กับ ครู บา อาจารย์ ของ เขา จะ ได้ บุญ มาก กว่า ทำบุญ กับ พระพุทธเจ้า 
ทุกๆ พระองค์ รวม กัน จึง ควร ทุ่ม ให้ สุด ตัว คำ สอน เหล่า นั้น เป็น จริง หรือ เปล่า ค่ะ? 
ถ้า ไม่จริง จะ บอก เพื่อนๆพี่ๆอย่างไร ดี?

ขอ ตอบ เป็นกลางๆนะ ครับ ปัจจุบัน มี เจ้า สำนัก หลาย แห่ง ที่ อ้าง อย่าง นี้ และ 
พระพุทธเจ้า ท่าน สิ้นพระชนม์ ไป นาน หลาย พันปี แล้ว คง ลุก ขึ้น มา พิสูจน์ ให้ 
เห็นดำเห็นแดง กับ เจ้า ลัทธิ รุ่น หลัง ไม่ ได้ และ พวก เรา ก็ได้ แต่ ถือ เอา ตัวแทน ของ 
พระพุทธเจ้า เป็น หลัก ใน การ ตั้ง สติ ว่า จะ เชื่อ หรือ ไม่ เชื่อ เขา ดี

การ เปน็ พระพทุธเจา้ นัน้ มคี วาม หมาย วา่ รู ้ทาง พน้ ทกุข ์ทาง ใจ แลว้ และ ตอบ คำถาม 
ได้ ทุก เรื่อง อย่าง ถูก ต้อง หมดจด ไม่ ว่า จะ เป็นความ จริง ที่ เกี่ยว กับ คน โลก จักรวาล 
อดีต อนาคต ฯลฯ

หลักฐาน มี อยู่ ใน พระ คัมภีร์ คือ พระพุทธเจ้า ท่าน ตรัส ตอบ คำ ถาม ได้ ตรง ตาม จริง 
วิทยา การ ปัจจุบัน ก็ ช่วย ยืนยัน ได้ เช่น กำเนิด ของ มนุษย์ ขณะ อยู่ ใน ครรภ์ มารดา 
ท่าน สาธยาย ใน แต่ละ ระยะ ของ ตัว อ่อน ว่าเป็น อย่างไร ได้ ยิ่ง กว่า ใช้ อัลตร้าซาว ด์ตรวจ 
เสียอีก
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คุณเหมียวเคยพยายามที่จะเดินให้ช้าลง (เช่นละเลยการปฎิบัติ หรือหยุด 
พัฒนาจิตใจของตัวเองไป) แต่ก็ประสบปัญหาตามมาคือโชคไม่ด ี เช่นโทรศัพท์ 
มือถือหาย pager หาย รถชน ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลแบบไม่ทราบสาเหตุ  
คุณเหมียวกล่าวต่อว่า คุณโจโจ้บอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะเธอเป็นคนที่ทำทุกอย่าง  
(ทั้งบุญและบาป) มาแบบสุดโต่ง…ทั้งกรรมชั่วและกรรมด ี ทำดีก็เยอะมาก ทำชั่ว 
ก็ไม่น้อย เหมียวจึงหยุดเดินด้วยความเร็วแบบที่เป็นอยู่ไม่ได ้ เพราะถ้าหยุดเดิน 
หยุดปฎิบัต ิ หยุดทำบุญ กรรมชั่วปริมาณมาก ก็จะตามมาซัดกันจนเละไปข้างนึง

“ทุกวันนี้เหมียวทำทาน ทำบุญเป็นงานอดิเรก รู้สึกสนุกและมีความสุข 
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ไม่ได้รู้สึกว่าต้องทำหรือบังคับตัวเอง มีกำลังทำด้วย 
เงิน ด้วยกำลังกาย กำลังสมองเท่าไหร ่ ก็ทำเท่านั้น ตราบเท่าที่เราจะทำได้อย่าง 
สบายใจและไม่เบียดเบียนตัวเอง บางทีก็บริจาคเงินให้ทุนการศึกษาเด็ก หรือไป 
ทำบุญที่วัด พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน และที่สำคัญจะชวนคนอื่นๆไป 
ร่วมบุญด้วยเสมอ ทำบุญ ทำทานคนเดียวจะสนุกอะไรล่ะคะ ส่วนศีล ๕ ก็ตั้งใจ 
พยายามรักษาให้ครบมาตั้งแต่ป ี ๒๐๐๒”

“จะมีศีลข้อที่ไม่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือข้อ ๔ ซึ่งเหมียวว่าเป็นข้อที่ยากที่สุดในการ 
รักษาให้บริสุทธิ์ เช่นบทบาทในการจัดรายการวิทยุบางครั้งที่ต้องเหมือนพูดกัดๆ  
แซวๆ คนอื่นบ้าง เช่นเพื่อนวีเจ (ดีเจ) ด้วยกัน แต่จะเป็นเฉพาะจากกริยา 
คำพูดในรายการ เป็นเหมือนการแสดงที่ต้องเล่นตามบท แต่สำหรับใจเหมียวนั้น 
ไม่ได้รู้สึก แบบนั้นเลย พอรายการจบ ก็มาคุย ทักทายกันตามปกติ ไม่ได้มี 
ใครผูกใจเจ็บกับใคร เพราะไม่ได้มีเจตนาร้ายกันตั้งแต่ต้น สำหรับในด้านการพูด 
ถึงคนอื่นไปในทางที่ไม่ดีนั้น เหมียวไม่ทำเพื่อความสนุก คะนองปาก หรือได้ด่า 
แบบมันส์ๆ เพราะเหมียวก็ไม่อยากให้ใครมาด่าเราแบบนั้นเช่นกัน ถ้าจะพูดถึง 
ใครในแง่ที่ไม่ดี เหมียวจะเล่าให้ฟัง เพราะว่าต้องการแค่เตือนคุณด้วยความ 
ปรารถนาดี ว่าอย่าไปยุ่งกับคนนี้เลย เค้านิสัยไม่ดียังไง ก็เท่านั้น” คุณเหมียว 
กล่าวปิดท้าย

*~เคล็ดลับในการสอนน้องให้เข้ามาสนใจธรรมะ ตั้งแต่ระดับ ทาน ศีล 
ภาวนา และกฎแห่งกรรม~*
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คณุโจโจไ้ดเ้ลา่เสรมิเพิม่เตมิในมมุมองของพีช่ายวา่ “กแ็บบทีเ่หมยีวพดู เคา้เปน็ 
คนที่เห็นตัวเองได้ใกล้เคียงความเป็นจริง จุดเด่นในตัวเหมียวคือเป็นคนตรง เป็น 
คนที่ค้นหาความผิดของตัวเองเก่งมาก เป็นคนที่รับผิดได้ง่าย ผลของการที่รับผิด 
ไดง้า่ยนีจ้งึทำใหเ้คา้พฒันาตวัเองไดเ้รว็มาก เคา้จะเดนิไปขา้งหนา้อยูต่ลอดเวลา แม ้
ตรงนี้จะก่อปัญหากับคนใกล้ตัวเหมียวบ้างในการปรับตัว เนื่องจากคนใกล้ตัวมัก 
เปลี่ยนแปลงตัวเองตามไม่ทันบ้าง เพราะเหมียวเปลี่ยน (พัฒนาตัวเอง) ไป 
เร็วมาก”

“เหมียวก็ยอมรับนะคะว่าการที่เหมียวเป็นคนเดินเร็วแบบนี ้ ทำให้คนใกล้ชิด 
เช่นแฟนเหมียว บางครั้งก็ปรับตัวตามเหมียวไม่ทัน โดยเฉพาะเรื่องของเนื้อคู่หรือ 
คนที่จะใช้ชีวิตกันตลอดชีวิตนั้น พี่โจ้บอกว่า เนื้อคู่ประเภทที่เกิดมาแล้ว จะ 
ต่อกันได้เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ที่ลงตัวกันได้เป๊ะ…เลยนั้น มันแทบจะเป็นไปไม่ได้  
ดังนั้นเนื้อคู่ก็ต้องสร้างให้เดินด้วยความเร็วที่เท่ากัน เดินไปในทิศทางเดียวกัน 
แต่แฟนเหมียวที่ผ่านมา ถ้าไม่ได้เดินไปคนละทิศคนละทาง ก็เดินในความเร็ว 
ที่ต่างกันมาก จนเดินตามกันไม่ทัน คลาดกันไปในที่สุด”
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ฉะนั้น ถ้า ใคร อ้าง ว่า ตรัสรู้ ได้ ลึกซึ้ง กว่า พระพุทธเจ้า ก็ ลอง สังเกต ไป นานๆว่า เขา 
หมด กิเลส หมด ทุกข์ หมด ร้อน แล้ว หรือ ยัง ธรรมดา คน ที่ อ้าง ว่า หมด กิเลส หมด ทุกข์ 
แล้ว นี่ นะ ครับ ถ้า เป็น ของ เก๊ เดี๋ยว จะ มี เรื่อง บีบ ให้ สำแดง กิเลส สำแดง อาการ เป็น 
ทุกข์ สาหัส ออก มา เอง

และ ถา้ เขา อา้ง วา่ เขา รูม้าก กวา่ พระพทุธเจา้ ก็ ลอง กลา้ๆถาม หนอ่ย ถาม ตัง้แต่ เงนิ 
ใน กระเป๋า หนู มี อยู่ เท่าไร ไป จนกระทั่ง เรื่อง ลึกซึ้ง ระดับ อะตอม และ ดวง ดาว ถ้า เขา 
ตอบถูก อย่าง มาก ก็ เก่ง ได้ แค่ เท่า พระพุทธเจ้า ไม่ มี ทาง ที่ จะ เหนือ ไป กว่า นั้น

ความ เชื่อ อัน เกิด จาก กการ คล้อย ตาม กัน ของ คน หมู่ ใหญ่ เป็น อะไร ที่ แก้ ยาก ครับ 
ลำพัง คุณ คน เดียว ถ้า จะ งัดข้อ กับ เพื่อนๆและ พี่ๆแล้ว ก็ อาจ เหมือน ไม้ ซีก พยายาม 
ไป งัด ไม้ ซุง

ค่อยๆ พูด ใน ส่วน ที่ ถูก ค่อยๆ พูด ใน ส่วน ที่ เรา ทำได้ ดีแล้ว ประจักษ์ ผล แล้ว ให้ 
พวกเขา ฟงั ท ีละ คน อยา่ พดู ทเีดยีว กบั ทัง้ กลุม่ ถา้ เขา ฟงั กด็ ีไป จะ ได ้หลดุ จาก ความเชือ่ 
เพี้ยนๆ ไม่ ต้อง ก่อ มโน ทุจริต กับ บุคคล ระดับ พระพุทธเจ้า แต่ ถ้า ไม่ ฟัง ก็ ต้อง คิด ว่าเป็น 
กรรม ที ่เขา ทำ มา รว่ม กนั เรา มหีนา้ ที ่เพยีง เขา้ใจ เหต ุและ ผล ของ กรรม ดว้ย ใจ ที ่เปน็กลาง 
วาง เฉย ครับ

ดังตฤณ
สารบัญ 
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รักแท้มีจริง

บท ที่ ๓
เลือกคนที่ใช่

ถ้าคู่ยังไม่ใช ่ ใจก็คงจริงยาก!

หากคุณเป็นคนหลายใจ คนโน้นก็ชอบ คนนี้ก็เอา แบบนี้เรียกว่า ‘ไม่มีใจจริง’

แต่ถ้าในทางกลับกัน แม้คุณจริงใจกับทุกคนที่คบ แต่ปีแล้วปีเล่าเอาแต่เจอคน 
ไม่ถูกใจหรือเข้ากันไม่ได ้ พยายามทำดีแค่ไหนก็ต้องเลิกกันวันยังค่ำ แบบนี้เรียกว่า 
เจอแต ่‘ตัวปลอม’

เอาล่ะสิ! คุณจะไปบอกใครอย่างไรดี ว่าที่เปลี่ยนบ่อยนั้นเพราะคุณดีแต่เจอ 
ตัวปลอม หรือว่าเหล่าตัวปลอมดีแต่คุณยังไม่มีใจจริงให้ใคร?

ตกลง ‘ตัวจริง’ กับการม ี‘ใจจริง’ อันไหนมาก่อนอันไหนมาหลัง? มันจะเหมือน 
ปัญหาโลกแตกอย่าง ‘ไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกัน’ หรือเปล่านี่?

ใจของคนและสัตว์ทั้งหลายพร้อมจะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ มามองเป็นเหตุ 
เป็นผลง่ายๆ ถ้าเจอคนที่ใช่ ใจคุณก็พร้อมจะจริง แต่ถ้ายังไม่ใช่ ใจคุณก็พร้อม 
จะแกว่ง

คุณรักเดียวใจเดียวได้ตลอดชีวิต แต่จะบังคับใจตัวเองให ้ ‘รักจริง’ ไม่ได้เลย 
ถ้าเขาหรือเธอไม่มีความน่าให้รัก หรือน่าให้รักแต่ไปกันไม่ไหว

คุณคงไม่อยากสงสารตัวเองไปตลอดชีวิต ที่ต้องกัดฟันฝืนปฏิบัติหน้าที่สามีหรือ
ภรรยาแสนดีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งที่หัวใจเต็มไปด้วยความแห้งแล้ง อ่อนล้า 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ธรรมะกับไลฟ์สไตล์

ธรรมะของสาวทันสมัย “วีเจเหมียว” 
และหนุ่มยุคไฮเทค “คุณโจโจ้”

สัมภาษณ์โดย ตันหยง
เรียบเรียงโดย ทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัว

ดฉินัไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นมมุมองกบัคูก่ลัยาณมติร คอืคณุพฒัน ์สดาวงศว์วิฒัน ์
(หรอืคณุโจโจ)้ และคณุอจัฉรยิา สนิรชัตานนัท์ (หรอืวเีจ/ดเีจเหมยีว) แมท้ัง้สองจะ
ไม่ใช่พี่น้องในสายเลือดเดียวกัน แต่ก็สนิทสนม ผูกพัน ช่วยเหลือกันทั้งในด้านการ 
ทำงานทางโลก และเกื้อกูลบนเส้นทางธรรม ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังทั้ง ๒ 
ท่านกันค่ะ

*~นิสัยส่วนตัว~*

คณุเหมยีวเธอไดเ้ลา่ใหฟ้งัวา่ “บคุลกิสว่นตวัเปน็คนตรงไปตรงมา ชอบกบ็อกวา่ 
ชอบ ถ้าไมช่อบคนไหนกจ็ะไม่ยุง่กบัคนนั้น รักคนไหนก็จะรกัคนนั้น คิดเร็ว ทำเร็ว 
พูดเร็ว ใจร้อน แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อเทียบกับแต่ก่อน ส่วนในด้านการ 
ทำงานเหมียวจะเป็นคนที่ทนไม่ได้กับการทำงานที่ไม่รับผิดชอบ ไม่มีประสิทธิภาพ 
ถ้าลูกน้องทำผิดพลาดจะบอกเพื่อให้เค้าปรับปรุงแก้ไข และยกย่องคนที่เมื่อทำผิด 
แล้วกล้าที่จะสารภาพ ยอมรับผิด คือรับได้ทั้งผิดและชอบ เหมียวชอบเห็นสิ่ง 
รอบตัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะ เช่นชอบสอนคนอื่น แบ่งปันเรื่องดีๆให้คน 
อืน่ๆ เวลาคนทีม่คีวามทกุข์ เราจะดใีจถา้เคา้ไดม้กีารเปลีย่นแปลง พฒันาไปในทาง 
ที่ดีขึ้น แต่ถ้าเห็นเฉพาะภายนอกเหมียวดูเหมือนเป็นคนดุ เข้มงวด แต่จริงๆแล้ว  
(อมยิ้ม) เป็นคนใจดี ขี้สงสาร ใจอ่อน ส่วนตัวเหมียวเอง ถ้าทำผิดก็กล้าที่จะ 
ยอมรับผิดและไปขอโทษเค้าด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะ”
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บท ที่ สิบสอง

อาการ บาดเจ็บ ของ องค์ เทวินทร์ วรมันต์ดี ขึ้น ตาม ลำดับ เหล่า องครักษ์ ที่ ตาม มา 
พยายาม หา ตัว คนร้าย ที่ ลอบ ยิง ธนู มา ลงโทษ แต่ ก็ มิ พบ ผู้ ต้อง สงสัย ขบวน ธรรมะ จาก 
นคร ราช คฤหย์งั คง เดนิทาง ตอ่ ไป เรือ่ยๆ จน เขา้ ใกล ้เขต ชาย แดน ของ แควน้ วชั ช ี เพือ่ มุง่ 
ตรง เข้า สู่ นครหลวง คือ เมือง เวสาลีให้ ทัน ก่อน วัน ขึ้น สิบ ห้า ค่ำ อันเป็น เวลา นัดหมาย ใน 
การ ชุมนุม ของ เหล่า ภิกษุ จาก ทั่ว ทุก แคว้น

ศร ีราม ทำ หนา้ที่ ทัง้ เปน็ ผู ้ดแูล จดั รปู ขบวน และ คอย ดแูล เหลา่ พระ ภกิษ ุและ อบุาสก 
อบุาสกิา ตาม มา รว่ม กบั ขบวน สว่น เจา้ หญงิ ที ่ปลอม พระองค์ เปน็ หญงิ สาว ชาว บา้น ได้ 
เรยีน รู ้การ ดำรง ชวีติ อยา่ง สามญั ชน ที ่เตม็ ไป ดว้ย ความ ยาก ลำบาก แต ่ไม ่เคย ปรปิาก บน่ 
กบั ภา วณิแีละ เหลา่ องครกัษ์ ผู ้ปลอม เปน็ หมู ่เครอื ญาติ ที ่ตดิตาม มา เลย สกั ครัง้ ตรง ขา้ม 
กลับ ทรง ประพฤติ ตน ได้ กลมกลืน กับ อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ทั้ง ยัง ช่วย ดูแล กิจการ 
งาน ต่างๆ ให้ ผ่าน ไป อย่าง ราบรื่น จน กลาย เป็น ที่รัก ใคร่ ของ ทุก คนใน ขบวน โดย มี พระ 
โอรส แอบ ชื่นชม อยู่ ไม่ ห่าง ศรี ราม มิได้ พบปะ พูด คุย กับ ภา วิณีบ่อย นัก เพราะ ทำ งาน 
อยู่ คนละ หน้าที่ แต่ ก็ แอบ ลอบ มอง ฝ่าย หญิง ที่ ออก มา เดิน เล่น อยู่ หน้า กระโจม ที่ พัก 
อยู่ เป็น ประจำ ทุก เช้า เหตุการณ์ เป็น ปรกติ เรื่อย มา จนกระทั่ง ราว หนึ่ง สัปดาห์ ก่อน วัน 
เวลา นัดหมาย

(...อ่าน ตอน ต่อ ไป ใน ฉบับ หน้า)

สารบัญ 
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และแหนงหน่าย มันคงจะดีกว่ากัน ถ้าคุณมีความรักจริงเป็นแรงบันดาลให้ซื่อสัตย์แ
ละแสนดี ไม่ใช่ฝืนแสนดีและซื่อสัตย์ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้

บทนี้จะเริ่มจากการแสดงภาพรวมว่าคนเราชอบรีบร้อนด่วนได ้หรือไม่ก็อยากได้ 
อะไรที่เกินตัว รู้ทั้งรู้ว่า ‘คนที่ใช่’ หมายถึง ‘คนที่เหมาะ’ แต่ใจจะไม่รอคนเหมาะ 
เพราะกิเลสสั่งให้หาคนที่ดีที่สุด เร็วที่สุด ซึ่งก็นั่นแหละครับ เป็นสาเหตุว่าทำไมถึง 
ไม่เจอคนที่ใช่กันสักที

เมื่อได้ข้อคิดที่ช่วยกระทุ้งให้หลุดจากความสับสนแล้ว ค่อยไปดูคุณสมบัติของ 
คนที่ใช่กัน ขอบอกไว้แต่เนิ่นๆว่าหลักการคือหลักการ ซึ่งให้แนวคิดหรือข้อสังเกต 
ในการมองคน มองตน และมองอนาคต ลงเอยใจคุณต้องเป็นผู้เลือกในขั้นสุดท้าย 
ว่าจะเชื่อหลักการหรือเลือกเอาตามความพอใจของตน

อนึ่ง บทนี้เขียนอยู่บนการสันนิษฐานว่าคุณมีอิสระพอจะดูเอง เลือกเอง  
หากคุณติดหนี้กรรมเก่าให้ต้องถูกคลุมถุงชน หรือต้องแต่งงานด้วยเหตุจำเป็น 
อันใดก็ตามที ขอให้ถือว่าบทนี้เอาไว้เป็นมาตรวัดว่าคุณพร้อมจะรัก ‘คนของคุณ’ 
สักแค่ไหน ด้วยปัจจัยอันใดบ้างนะครับ

ความมีเสน่ห์จะดึงดูดคนเข้ามาหาคุณได้มาก แต่ยิ่งมากเท่าไร ก็จะยิ่งเห็นคนที่
ใช่ได้ยากขึ้นทุกที

ถ้าคุณอ่านบทก่อนอย่างเข้าใจและทำตาม กระทั่งอย่างน้อยเป็นคน ‘มีเสน่ห์ 
ทางความคิด’ ภายในสองอาทิตย์เป็นอย่างช้า คุณก็น่าจะมีคนอยากเข้ามาใกล้  
อยากเข้ามาพูดคุยด้วยบ่อยๆบ้างแล้ว เพราะโลกมันร้อน ใครๆก็อยากเจอศาลา 
ริมน้ำไว้พักผ่อนเย็นใจกันทั้งนั้น

ประเด็นคือยิ่งเสน่ห์แรงเท่าไร ตัวคุณจะยิ่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทั้งคนที ่
เหมาะและไม่เหมาะเข้ามาหา จนโลกปรากฏคล้ายตลาดสดทางความรัก คือตัวเลือก 
เยอะ ข้อเปรียบเทียบแยะ และใจก็อาจรักพี่เสียดายน้อง คุณจำเป็นต้องมอง
ย้อนกลับมาที่ตัวเอง รู้ให้ได้ก่อนว่าตัวเองเป็นใคร เข้ากับคนแบบไหนได้บ้าง 
ตลอดจนอยู่กับใครได้ดีที่สุด
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คุณเป็นใคร คำตอบอยู่ที่เข้ากับคนแบบไหนได้ และการจะรู้ว่าเข้ากับคนแบบ 
ไหนได้ ก็จำเป็นต้องคบคนให้มาก แล้วใช้ใจตัวเองตัดสิน ไม่ใช่เข้าไปขอปรึกษา 
นักจิตวิทยาหรือหมอดูที่ไหน

การคบหลายคนไม่ใช่เรื่องน่าเกลียด ตราบเท่าที่คุณตั้งระยะห่างไว้ดีพอ 
ไม่ได้ให้ความหวังใครเกินเพื่อน และขณะเดียวกันก็อาศัยพวกเขาหรือพวกเธอ 
ในการสำรวจตนเอง ทำความรู้จักตัวเองไปด้วย

ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับ การเลือกฟังเพลงคนเดียว จะทำให้คุณ
รู้จักตัวเองดีว่าต้องการฟังเพลงแบบไหน แต่การเลือกฟังเพลงกับใครอีกคน จะทำ 
ให้คุณรู้จักตัวเองว่ามีความสุขกับใครในบรรยากาศดนตรีแบบใด 

เกือบๆกล่าวได้ว่าบรรยากาศดนตรีแบบที่คุณชอบฟังกับเขาหรือเธอ ก็คือความรู้
สึกที่คุณมีต่อเขาหรือเธอนั่นเอง เช่น ถ้าเพลงหวานทำให้คุณซาบซึ้งละไม ก็แปลว่า 
คุณมีอารมณ์โรแมนติกกับเขาหรือเธอได ้ และถ้ายิ่งเพลงคึกคักสามารถเร้าใจให้คุณ 
ตื่นเพริดไปกับเขาหรือเธอได ้ก็แปลว่าคุณมีอารมณ์สนุกร่วมกับเขาหรือเธอไหว

การที่ใจบอกว่าชอบใคร ก็เปรียบเหมือนบอกว่าอันใดคือ ‘เพลงโปรด’ ในโลก 
ดนตรคีณุมเีพลงโปรดในสตอ๊กไดเ้ปน็รอ้ยเปน็พนัโดยไมม่ใีครวา่ แตใ่นโลกความรกั 
คุณต้องเลือกเพลงโปรดไว้ฟังเพียงหนึ่งเดียว จึงจะไม่เป็นที่ครหา

การหว่านเสน่ห์ด้วยความนึกสนุกหรืออยากลองของใหม่เหมือนเปลี่ยน 
เพลงตามใจชอบ จะทำให้คุณเปลี่ยนเป้าหมายจากการแสวงหาคนที่ใช ่ ไปเป็น 
คึกคะนองกับการล่าคนที่ดีกว่ายิ่งขึ้นเรื่อยๆ คุณจะรู้สึกเบื่อง่ายแบบเดียวกับเบื่อ 
เพลง เห็นว่าคนที่คบอยู่ไม่ใช่ ไม่น่าพอใจอยู่ร่ำไป แล้วกลายเป็นคนเลือกมาก 
ความอดทนต่ำ ไม่อยากง้อใคร และถึงขั้นอยากเปลี่ยนใจเพียงด้วยเหตุเล็กน้อย 
คิดว่าตัวเองแน ่จะเอาแค่ไหนเมื่อไรก็ได้ไม่จำกัด

มีเสน่ห์ไม่ใช่เพื่อหว่านเสน่ห์ไปเรื่อย เพราะการหว่านเสน่ห์ไม่เลือกหน้าจะเป็น 
การสั่งสมนิสัยเพื่อหันหลังให้กับรักแท ้ ต้องเร่งบอกตนเองว่าคุณกำลังมาผิดทาง 
ที่จะพาไปหารักแท้แล้ว ต่อให้คนที่ใช่ยืนอยู่ตรงหน้า แต่ปะปนกับเหล่าตัวเลือกอีก 
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“ดีแล้ว ที่ รีบรุด มา ช่วย ฝาก ไป ขอบใจ ภัทร เสน ด้วย หวัง ว่า เขา คง สบาย ดี ”

เสร็จ จาก ธุระ แล้ว จึง รับสั่ง ให้ องครักษ์ ผู้ นั้น ควบ ม้า กลับ ไป ยัง ราชคฤห์ ส่วน ศรี ราม 
ได ้เหน็ วา่ พระ อาการ ของ พระ โอรส ทรง หาย เปน็ ปรกต ิดแีลว้ จงึ ออก ไป แจง้ ขา่ว แก ่เหลา่ 
ผู้ ติดตาม ถึง การ หาย ประชวร ของ เจ้า ชาย ข้า รับ ใช้ และ ผู้ ติดตาม ได้ยิน แล้ว ต่าง ชื่นชม 
โสมนัส กัน ถ้วน หน้า โอรส เทวินทร์ วรมันต์เสด็จ ออก มา กำชับ

“พระ เถระ ฉัน ภัตตาหาร และ แสดง ธรรม เสร็จ เมื่อ ใด ก็ เคลื่อน ขบวน ได้ ”

กระแสรับสั่ง สร้าง ความ คึกคัก ให้ แก่ ผู้ ติดตาม ทั่ว ทั้ง ขบวน ยิ่ง รอนแรม เข้า ใกล้ ชาย 
เขต เมอืงเวสาล ีก็ ยิง่ พบปะ ขบวน อกี มากมาย หลาย หนา้ ฝงู ชน ตา่ง พา กนั กระตอืรอืรน้ 
ที ่จะ ชว่ย งาน พทุธ ศาสนา ให ้ลลุว่ง ไป ดว้ย ด ีหาก มไิด้ รว่ม เดนิทาง ก ็ยงั ออก มา อนโุมทนา 
ด้วย การ ถวาย สิ่งของ เครื่อง ใช้ ที่ จำเป็น อยู่ ตลอด ทาง …

หาก ยงั มคี นจำนวน นอ้ย อกี กลุม่ หนึง่ ที ่มไิด ้พลอย อนโุมทนา ดว้ย ยิง่ ใกล ้วนั เสรจ็ สิน้ 
การ สังคายนา ก็ ยิ่ง ใกล้ วัน อภิเษก และ สถาปนา องค์ จักรพรรดิ บุรุษ หนึ่ง กุม แผ่น หนัง 
ใน มือร้อน รุ่ม อยู่ ใน มุมมืด …แผน ลอบ สังหาร องค์ โอรส มิได้ ผล …ยิ่ง ทวน อ่าน เมื่อ ใด ก็ ยิ่ง 
นำ ความ เจ็บแค้น ใจมา ให้ อย่าง หา ประมาณ มิได้ …
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สาว ชาว บ้าน ลุก ขึ้น มา นั่งพับเพียบ เรียบร้อย ทูล ถาม กึ่ง งัวเงีย

“ใช่ … หาย ไป แล้ว ล่ะ ”

ตรัส ตอบ ลำบาก นัก ทรง หมาย ถึง โอกาส ที่ พลาด ไป เพียง เสี้ยว อึดใจ

“ว่า กระไร นะ เพคะ ”

จัน ทราว ตี ถาม ย้ำ องค์ เทวินทร์ จำ ต้อง อ้อมแอ้ม ตอบ

“อาการ ปวด ตรง บาดแผล กับ พิษ ไข้น่ะ เวลา นี้ ดี ขึ้น มาก เรา เป็น หนี้ บุญ คุณ ของ 
เจ้า อีก คราว แล้ว ”

 

ไมท่นั เอย่ ความ ใด ตอ่ ภายนอก ไดย้นิ เสยีง มา้ ถกู ควบ มา อยา่ง รวดเรว็ และ เมือ่ มา ถงึ 
หน้า กระโจม ของ องค์ โอรส บุรุษ ผู้ อยู่ บน หลัง ม้า ก็ ชัก บังเหียน ให้ ม้า ชะลอ ฝีเท้า บังคับ 
อาชาไนย ให้ หยุด นิ่ง แล้ว จึง กระโดด ลง มา รุดหน้า ไป ยัง ที่ ประทับ อย่าง รวดเร็ว

 

ศรี ราม และ ภา วิณีมา ถึง เกือบ พร้อม กัน ทหาร ยก อาวุธ กั้น อาคันตุกะ ผู้ มา เยือน จึง 
ปลด ผา้ คลมุ หนา้ ออก เหลา่ เวร ยาม จงึ ลด อาวธุ ลง แลว้ ถวาย ความ เคารพ ภา วณิหีนั มอง 
เป็น เชิง ถาม ศรี ราม จึง กระซิบ บอก

“คน ของ พระ อนุชา ภัทร เสน ขอรับ คง รีบ นำ พระ โอสถ มา ถวาย ”

เมื่อ ทั้ง สาม คน ทูล ขอ เข้าเฝ้า เจ้า ชาย ลุก ขึ้น มา ต้อนรับ ด้วย พระ อาการ ที่ ดี ขึ้น 
องครักษ์ ผู้ นั้น ผลุนผลัน เข้าไป ดู พระ อาการ ด้วย ความ ห่วงใย

“ทลู ละออง ธลุ ีพระ บาท พระเจา้ ขา้ มา้เรว็ ไป ถงึ วงั เมือ่ พลบ คำ่ พระ อนชุา ภทัรเสน 
เห็น ความ จำเป็น จึง ส่ง ข้าพระ องค์ ให้ รีบ นำ ยา มา ถวาย มิ คาด ว่า มา ถึง พบ ฝ่า บาท ไม่ 
เป็นไร แล้ว ”

25ธรรมะใกล้ตัว

เยอะแยะ สายตาของคุณก็จะเหมือนพร่าเลือนไป แม้แต่คนที่ใช่ก็ถูกมองเป็น 
หนึ่งในตัวเลือกเหมือนๆกันหมด

เลือกคนที่จะทำให้ใจคุณนิ่ง เพราะความนิ่งจะอยู่ทน อย่าเลือกบางคนหรือ 
หลายคนที่ทำให้คุณกระเจิง เพราะความกระเจิงจะหลอกให้คุณหลงควานต่อ 
ไม่รู้จบรู้สิ้น

แลว้กท็อ่งจำใหข้ึน้ใจนะครบั อยา่เพิง่ใหค้วามหวงัใครกอ่นจะรูจ้กัธาตแุทค้วาม 
เปน็เขา และรูว้า่เขา ‘ใช’่ พอจะทำใหใ้จคณุ ‘จรงิ’ มฉิะนัน้อาจเกดิปญัหาในภายหลงั 
ตัง้แตโ่ศกนาฏกรรมทางหวัใจ ไปจนกระทัง่อาชญากรรมทางเพศใหไ้ดอ้ายคนอา่น
หนังสือพิมพ์กัน

แล้วถ้าความใกล้ชิดบังคับให้เผลอใจล่ะ จะทำยังไง? จะให้ดูอย่างไรในเมื่อ 
ธาตุแท้ของคนมักปรากฏก็ต่อเมื่อสนิทกันแล้ว?

คำตอบคือ รู้จักกันอย่างเพื่อนสนิทที่ไม่มีสิทธิ์แตะเนื้อต้องตัว เขาก็จะไม่มี 
สิทธิ์หึงหวง แล้วคุณก็จะได้มีสิทธิ์เห็นธาตุแท้จากความเป็นเพื่อนสนิทนั้นด้วย!

สรปุคอืในขัน้นี ้ยดึหลกัใหแ้มน่ๆคอื ถงึมตีวัเลอืกมาก กต็อ้งเลอืกเพยีงหนึง่เดยีว 
ไม่เช่นนั้นจะลงเอยคือทุกตัวเลือกเป็นปัญหาทั้งหมด ไม่ใช่รักแท้ทั้งหมด!

อำนาจที่ทำให้ลุ่มหลงส่งมาจากส่วนสกปรกตรงไหนของร่างกายก็ได้ แต่แรง 
บันดาลที่ทำให้รักจริงต้องมาจากกลางใจที่ใสพอเท่านั้น

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บ้ากามกว่าเพื่อน เพราะบนโลกนี้นอกจากมนุษย์ก็มีแต่ 
ปลาโลมาเท่านั้น ที่มีเซ็กซ์เพื่อความบันเทิงได้โดยไม่ต้องเลือกฤดู

เมื่อพื้นฐานของเราเป็นพวกราคะจัดเสียอย่างนี ้ก็ควรเข้าใจตนเองไว้แต่เนิ่นๆว่า 
คุณมีสิทธิ์หน้ามืดตามัว แยกแยะไม่ออกว่าระหว่างอยากได้กายเขามาเสพกาม 
กับอยากได้ตัวเขามาเป็นคู่นั้น แตกต่างกันอย่างไร

น้อยเสียเมื่อไหร่ ที่ผลีผลามจับคู่เพียงเพราะเสพสมเสร็จแล้วติดใจกัน ทั้งที่ยัง 
ไม่ทันดูความเข้ากันได้ในรายละเอียดอื่นๆเอาเลย การจับคู่กันด้วยเหตุผลทาง 
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กามารมณ์ หรือเพียงเพราะติดใจรูปร่างหน้าตาอย่างรุนแรง มักลงเอยเป็น 
โศกนาฏกรรมทางความรู้สึก คือผิดหวังที่เลือก เสียใจที่ไม่ดูให้ดีเสียก่อน

ทีแรกได้มานึกว่าโชคดี ที่ไหนได ้กลายเป็นเคราะห์ร้ายกว่าใครเพื่อน!

คนเรามักมองที่สัญญาณบอกเหตุง่ายๆ ตื้นๆ แบบเดียวกับคนติดละครเพราะ 
คลั่งไคล้ความสวยหล่อจัดจ้านของดารานำ ขอให้รูปร่างหน้าตามีอำนาจพอจะสะกด 
ให้เพ้อได้เถอะ เป็นสำคัญไปว่าตัวเองถูกศรรักปักอกเข้าให้แล้ว แล้วหลังจากนั้น 
ค่อยเฟ้นหาเหตุผลต่างๆนานามารองรับ ว่าคนนี้แหละใช ่คนนี้แหละคือที่สุด เรียก 
ว่ามีแต่อารมณ์ทั้งนั้นที่เป็นตัวบอกว่าเหมาะ ใช ่ด ีเอาเลย!

เขา้ใจไวน้ะครบัวา่ถา้คณุแคอ่ยากถงึทีส่ดุทางกาย ไมใ่ชป่รารถนาจะถงึทีส่ดุทางใจ  
พอจับพลัดจับผลูถึงที่สุดทางกายกับเขาหรือเธอได้ ใจคุณจะไม่เหลือเยื่อใยใดๆ 
อีก!

ที่สุดของความรู้สึกทางกายนะครับ ก็คือเบื่อกายนั่นแหละ อยากทิ้งไปให้ 
พ้นๆ ส่วนที่สุดของความรู้สึกทางใจ จะเป็นความผูกพันลึกซึ้ง ไม่อยากทอดทิ้ง 
กันไปจนชั่วชีวิต

มองแบบนักเสพกาม คนๆหนึ่งจึงเป็นได้แค่เพียงวัตถุกาม แต่หากมองแบบ 
ผู้แสวงหารักแท้ คนๆหนึ่งคือเหตุการณ์ ไม่ใช่ร่างกาย ฉะนั้นถ้าเพิ่งแค่เห็นใคร 
ปรากฏตัว ยังไม่ถือว่าคุณเห็นเขาหรือเธอเลย อย่าเพิ่งตัดสินว่าคุณชอบหรือชัง 
เด็ดขาด จนกว่าจะเห็นเหตุการณ์อันเกิดจากเขามากพอ

ตอนกำลังจ้องมองสีหน้าสีตาหรือท่าทางของใครสักคน คนเราชอบถามตัวเอง 
นะครับว่านี่ใช่คู่ของเราไหม เรารู้สึกดีกับเขาได้แค่ไหน สารพันจะเอาคำตอบจากใจ 
ตัวเองแบบปุบปับฉับพลันเดี๋ยวนั้น

ที่ถูกคือควรถามใจตัวเองว่ารู้จักเขาดีหรือยัง รู้ไหมว่าเขาทำอะไรมาบ้าง เจอ 
ปัญหาแล้วเขาแก้ด้วยความรุนแรงหรือละม่อม เป็นพวกไวไฟหรือติดไฟยาก กว่า 
จะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจากเขา คุณต้องใจเย็น ใช้เวลามากกว่าเห็นการปรากฏ 
กายหลายเท่าตัว
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นวนิยายอิงธรรมะ

รัก พ.ศ. ๑๐๐
โดย วิ ลาศินี

(เริ่ม ลง ตั้งแต่ ฉบบ ที่ ๔๖ http://dungtrin.com/mag/?46.fiction)

บท ที่ สิบเอ็ด

พยับแดด สาด ส่อง เข้า มา เหนือ อาสน์ โอรส เทวินทร์ วรมันต์ตื่น บรรทม ขึ้น มา ด้วย 
พระ อาการ ทุเลา ลง จน แทบ จะ หาย เป็น ปลิด ทิ้ง ลุก ขึ้น มา ประทับ นั่ง ได้ ก็ เห็น ร่าง หนึ่ง 
ซกุ กาย หลบั ใหลอยู ่เบือ้ง ลา่ง ไม่ หา่ง ออก ไป ม ีทัง้ ยา ขนาน เอก และ ภาชนะ บรรจุ นำ้ รอ้น 
น้ำ เย็น ประคบ เช่น นั้น ที่ ทอดพระเนตร เมื่อ คืน ก็ มิ ใช่ นิมิต ของ นางฟ้า นาง สวรรค์ ที่ไหน 
แต่ เป็น สาว ชาว บ้าน ที่ ช่วย พระองค์ ไว้ ถึง สอง ครั้ง สอง ครา โน้ม พระองค์ ลง พินิจ ดู อย่าง 
ชดิ ใกล ้เกลีย่ เสน้ ผม บางๆ ที่ ลง มา ปรก ใบหนา้ ออก เผย ให ้เหน็ ปราง เรือ่ ผดุผอ่ง ตอ้งตา 
ต้องใจ หมาย จะ ก้ม ลง จุมพิต พระ โอษฐ์ จวนเจียน ประทับ แก้ม แล้ว ก็ กลับ ลังเล

‘เทวนิทร ์เอย๋ คูค่รอง ของ เจา้ ก ็ม ีให ้กลบั ไป เขา้ พธิ ีอภเิษก ไม ่เคย สนใจ นี ่มา อยู ่ปา่ ดง 
พง ไพร กลบั จะ มา ทำให ้ลูก สาว ชาว บา้น เขา มวัหมอง จะ กลบั ไป มอง หนา้ ขา้ ราช บรพิาร 
ได้ หรือ ’

สำนึก ฝ่าย ดี ติเตียน จน ต้อง ขยับ ถอย ออก ห่าง และ หัน ไป ทาง อื่น

‘ช้า อยู่ ไย ราชะ โอกาส อัน งาม มา ถึง พึง คว้า อย่า ว่า แต่ จุมพิต เลย วิวาหะ กับ นาง 
เสีย กลาง ป่า แล้วแต่ งตั้ง เป็น มเหสี อีก องค์ ผู้ ใด จะ กล้า ครหา จวนเจียน จะ เถลิง ราชย์ 
เป็น องค์ ราชา ผู้ เรืองอำนาจ เรื่อง เล็ก เท่า นี้ ไย มิ กล้า ’

สำนึก ฝ่าย ชั่ว คึก คะนอง จึง หัน กลับ มา หมาย จะ คว้า โอกาส จุมพิต ให้ สม ใจ

“หาย ดีแล้ว หรือ เพคะ ”

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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คิดเรื่องอื่นความรู้สึกบีบรัดก็หายไป พอเผลอคิดเรื่องหวยแล้วรู้ไม่ทันความคิด  
ความรู้สึกบีบรัดก็กลับมาแต่ความรุนแรงไม่เท่าครั้งแรกที่รู้ผล 

ถึงฉันจะไม่ถูกหวย รับทรัพย์มาใช้ แต่ฉันก็ได้เห็นถึงความรู้สึกที่มันควบคุม 
ไม่ได ้ยามเช้าใจฉันถูกกวัดแกว่งด้วยความโลภ ถ้าถามฉัน ณ เวลานั้น ฉันก็จะบอก 
ว่ามันเป็นใจที่ผิดปกติไปจากเดิมแต่ฉันก็รู้สึกมีความสุข ถ้าถามฉันตอนนี้ฉันก็จะ 
บอกวา่ฉนัโดนความโลภจงูจมกูอยา่งนา่สงสารทีส่ดุ ยามบา่ยใจฉนัรูส้กึเหมอืนถกูบบีคัน้  
ไม่ชอบใจในอารมณ์นี ้แต่ก็ไม่สามารถบังคับให้มันหยุดหดหู่ได ้ถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันทำใจ 
ได ้ฉันก็คงเห็นว่าฉันโดนความโกรธหรือโทสะจูงจมูกอย่างน่าเป็นห่วง (ก็บอกแล้วว่า
ฉันยังเป็นนักภาวนารุ่นย่ำแย ่ย่อก ๆ  แย่ก ๆ  ยังไม่สามารถเป็นกลางได้กับทั้งสุขและ
ทุกข์) ว่าแล้วก็เลิกเหอะเรา เลขหวยรวยเบอร ์เอาเงินไปทำบุญยังดูเข้าท่ากว่าเลย
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เมื่อตระหนักว่าคนๆหนึ่งคือบ่อเกิดของเหตุการณ์ นั่นหมายความว่าเมื่อคุณ 
คบกับคนๆหนึ่ง ก็คือการเอาตัวเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่คนๆนั้นสร้างไว ้และ 
กำลังจะสร้างขึ้น

เฝ้ามองเหตุการณ์เหล่านั้นให้ชัด แล้วค่อยถามตัวเองว่า ใจของคุณเข้ากับ 
เหตุการณ์เหล่านั้นได้ไหม?

ตัดสินในตอนที่ใจคุณสะอาดจากกาม ไม่ถูกอวัยวะน้อยใหญ่ในเขาส่งแรงดึงดูด 
ล่อตาล่อใจ ให้ความรักเกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ดีๆร่วมกับเขา อย่าต้องมาเรียนรู้ 
เมื่อสายไปแล้วว่า การเลือกคบคนแบบใด ก็เท่ากับเลือกใจแบบนั้นด้วย

สรุปคือความลุ่มหลงรูปกายจะทำให้หน้าตาของเราโง่ลง ส่วนการเห็นเหตุการณ์ 
ตามจริงจะทำให้หน้าตาฉลาดขึ้นเป็นคนละคน สิ่งที่ทำให้คนเราโง่เรื่องความรัก 
ก็ไม่มีสิ่งใดเกินไปกว่ากาม ส่วนสิ่งที่จะทำให้คนเราฉลาดเรื่องความรัก ก็ไม่มีสิ่งใด 
เกินไปกว่าใจที่ใสและเย็นลงแล้ว

รู้สึกว่าใช่ ไม่จำเป็นต้องใช ่ โดยเฉพาะถ้าได้ความรู้สึกว่าใช่มาจากการเอาแต ่
มองด้านดีท่าเดียว

คนเราชอบรักแท้ในฝัน ประเภทแรกพบสบตาตะลึงงันเหมือนต้องมนต์สาป 
ให้แน่นิ่ง อันนี้ต้องระวังเลยนะครับ มีคนหล่อคนสวยที่เจนเวทีอยู่พวกหนึ่ง 
สามารถสร้างมายาจิต คือทำจิตแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระแสพาฝัน คุณจะรู้สึกว่า 
โลกนิ่งงันเพื่อเป็นนาทีพิเศษสำหรับการพบคู่แท ้

แต่ที่จริงไม่ใช่อะไรเลย เขาหรือเธอเจอใครน่าสนใจหน่อยก็แผ่พลังพาฝันอย่างนี้ 
กับทุกราย โดยมีความงามแห่งรูปเป็นศูนย์กลางพิธีสะกดจิต ถ้าใครรู้ไม่ทันก็เสร็จ  
เจอบ่วงเสน่ห์คล้องคอหนีไปไหนไม่รอด ต้องเฝ้าคิดถึงอย่างทุรนทุรายตั้งแต่เช้ายัน
ค่ำ!

ชีวิตคนบางคนเหมือนความฝัน ไม่ควรที่จะเอาความจริงในชีวิตคุณไปยุ่งด้วย  
เพราะจะลงเอยเป็นชีวิตครึ่งหลับครึ่งตื่น หาความสุขที่แท้จริงไม่เจอ
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สิ่งที่ทำให้คนเรา ‘ติดกับ’ ตั้งแต่เริ่มต้นนั้น นอกจากความงามแห่งรูปแล้ว 
ก็เห็นจะได้แก่ความ ‘ดูดีไปหมด’ หรือคุณสมบัติที่ถูกใจ อะไรๆแบบที่เคยอยากได้
มารวมอยู่ในเขาหรือเธอ

ในโลกความจริง อะไรที่ดูด ีดูเกินๆจริงนั้น มักเป็น ‘กับดัก’ มากกว่า ‘รางวัล’ 
คุณหลงดีใจว่าตะครุบรางวัล แต่ที่สุดอาจต้องแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวด  
เมื่อพบในภายหลังว่าที่แท้มันเป็นเพียงกับดัก!

ถ้าถูกใจเสียอย่าง คนเราพร้อมจะเชื่อง่ายอยู่แล้ว เขาสร้างภาพอะไรให้มองก็ 
เชื่อว่าเห็นตัวจริงของเขาแล้วจากภาพนั้น เหล่ามนุษย์มักตาบอดเพราะชอบทึกทัก 
เอาเองว่าเห็นอะไรมา และที่ตาจะสว่างได้ก็เพราะยอมทบทวนดีๆว่ามีอะไรให้ 
เห็นบ้าง

ความไม่มีญาณหยั่งรู้จะทำให้คุณมองคนจากหน้าตาและวาจาในช่วงแรกคบ  
ซึ่งถ้ากรรมเก่าในชาติก่อนของเขาด ีเกิดมาชาตินี้ก็จะดูดีน่าเชื่อถือ แต่คุณจะทราบ 
ว่ากรรมใหม่ของเขาเหมือนเดิมหรือต่างไป ก็ต้องคุยกันนานๆ เห็นพฤติกรรมไป 
นานๆ อย่าเพิ่งด่วนสรุปตั้งแต่ช่วงต้น

การจะดูว่าใครเป็นนักสร้างภาพ ชอบพูดอะไรให้ตัวเองดูดีนั้นไม่ยาก เพราะ 
นักสร้างภาพมักพูดไม่เป็นธรรมชาต ิอยู่ใกล้แล้วอึดอัด หรือแสดงพฤติกรรมขัดแย้ง
กับคำพูดอันสวยหรูของตนเสมอๆ

แต่ความเข้าข้างตัวเองของคุณอาจช่วยให้งานของนักสร้างภาพราบรื่นขึ้น 
ยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นกันมาก คือถ้าคนเจ้าชู้มาบอกว่าจะเลิกเจ้าชู้เพื่อคุณ ความ 
โน้มเอียงก็คือคุณจะภูมิใจและอยากเชื่อเขา ในขณะที่คนทั้งโลกเห็นอย่างชัดเจนว่า 
ไม่มีทางเป็นไปได้

และที่สุดของที่สุดนะครับ เขาสร้างภาพไม่น่ากลัวเท่าคุณสร้างภาพให้เขาเอง  
อย่างเช่นไปเหมาว่าเขาแสนดีอย่างนี้ ทึกทักว่าเธอสูงส่งปานนั้น คุณสมบัติแบบ 
เทพบุตรเทพธิดาในฝันอันใดที่คุณอยากเจอ คุณประเคนให้ใครคนหนึ่งหมดสิ้น 
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ทำมือโยนมาที่พวกเราแล้วกล่าวว่า โชคดี โชคดี โชคดี เอ ฉันนึกในใจมากันสี่คน 
ทำไมหลวงพ่อโยนแค่สามท ีหลวงพ่อทำอย่างนี้สองรอบ และบอกพวกเราว่า โชคด ี
โชคด ีเอาไปคนละสามสี่กองเน้อ พวกเราก็กราบลาท่านกลับบ้าน

วันหวยออก

ฉันตื่นมากะว่าเช้านี้จะแวะซื้อล็อตเตอรี่ที่หน้าบริษัทสักหน่อย ซื้อเล่น ๆ  ลองดู 
ปรากฏว่ายังไม่ทันแต่งตัวออกจากบ้าน เจ้าเพื่อนตัวแสบก็โทรมาบอกว่า ติดใจ 
เรื่องที่หลวงพ่อท่านพูดเมื่อคืน เรื่องที่ท่านบอกว่า โชคดีมีชัยเอาไปคนละสาม
สี่กองเน้อ เราว่าน่าจะเป็นสามสี่หรือเปล่า เสียงเพื่อนยังลอยแว่วมาก่อนวางสาย 
แกลองไปตีความดูละกันนะ คลื่นลมแห่งความโลภป่วนขึ้นมาในอกฉันทันที สามสี่ 
สามสี ่ฉันรีบแต่งตัวแล้ววิ่งลงมาบอกแม่และญาต ิๆ  ว่า งวดนี้สามสี่แน่นอน ฉันฝาก 
แม่ซื้อหวยเรียบร้อยด้วยจำนวนเงินที่น่าเสียดายถ้าจะต้องเสียไปให้หวยกินเปล่า ๆ  
ปลี้ ๆ  แต่ฉนักเ็สยีดายอยู่ดีถา้ไม่ซื้อมากกวา่นี้ เผื่อมันจะถกูละ่!! คลื่นความโลภฟุ้งอดั 
แบบหวานแหลมด้วยความหวังอยู่ในอกของฉัน ฉันตัดใจฝากแม่ซื้อด้วยจำนวนเงิน 
ที่มากพอควร (ไหนใครบอกว่าตัวเองห่างไกลอบายมุขกับความโลภเงินทองประเภท 
ที่ได้มาจากการพนัน ตรงย่อหน้าที่สองน่ะ) ฉันเดินทางมาทำงานด้วยความสุขแบบ 
แหลม ๆ  อดั ๆ  เหมอืนในอกอดัดว้ยความหวงัชนดิหนึง่ แตม่นักไ็มไ่ดอ้ยูต่ลอดหรอกนะ 
เวลาที่เผลอไปคิดเรื่องอื่นเจ้าความรู้สึกนี้ก็หายไป มาถึงที่ทำงานฉันซื้อล็อตเตอรี่
หนึ่งใบแบบสุ่ม ๆ  จัดแจงสอดไว้หลังรูปหลวงพ่ออย่างด ี เผื่อโอกาสถูกจะมากขึ้น 
แอบสมเพชตัวเองเล็กน้อย แต่ทำไงได้เจ้าความโลภนี่มันมีแรงผลักดันเยอะจริง ๆ  
ตกชว่งบา่ยฉนัเริม่อยูไ่มส่ขุ เริม่ถามเพือ่น ๆ  วา่ปกตหิวยออกกีโ่มง นัง่ทำงานไมเ่ปน็สขุ 
ต้องเข้ากูเกิ้ลเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล คอยนั่งรีเฟรชผล 
นอกจากผลการออกสลากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากรู้คือ ถ้าไม่ถูกรางวัล แล้วใจฉัน 
จะเป็นยังไง 

บ่ายสามสี่สิบห้า ในที่สุดผลก็ออกมาว่าเลขท้ายไม่ใช่ ๓๔ ตามที่ฉันหวังไว้ 
เมื่อรู้ตัวว่าถูกกินแน่นอน ความหวังที่พองหวานแหลมในอก มันฟีบราวกับลูกโป่ง 
ถูกปล่อยลมและรู้สึกเหมือนโดนบีบรัดด้วยความผิดหวัง แต่ก็เหมือนเดิม พอเผลอ 



ธรรมะใกล้ตัว68

นั้นในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เรียนด้านวิทยาศาสตร ์ แถมช่วงหลังยังเข้าวัดเข้าวาศึกษา 
ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างฉัน ขืนไปขูดเลขหาหวย เพื่อนคงได้ส่ายหน้า 
เปน็แถบ ๆ  แถมครบูาอาจารยท์า่นคงอยากจะเขกกะโหลกเขา้ใหเ้ปน็ยาแกโ้รคงมงาย
อีกทาง ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะสรุปว่าชีวิตฉันตอนนี้ช่างแสนดีเหลือเกินที่ห่างไกล
อบายมุขกับความโลภเงินทองประเภทที่ได้มาจากการพนัน 

คืนนี้ฉันนัดกับเพื่อน ๆ  รวมสี่คนไปกราบหลวงพ่อรูปหนึ่ง ท่านลงมากรุงเทพฯ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่าง ซึ่งฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไร รู้แต่ว่าเป็นโอกาสอันดีที่
ญาติโยมชาวกรุงมีโอกาสไปกราบท่านโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงเมืองเหนือ ความจริง 
ฉันก็ไม่ได้มีอะไรจะไปถามท่านเท่าไหร่ เพราะเรื่องภาวนานั้นท่านก็เพิ่งเตือนฉัน 
แบบอ้อม ๆ  เมื่อคราวไปกราบท่านครั้งล่าสุด ซึ่งแปลเป็นภาษาของฉันอย่างสั้นง่าย 
ได้ใจความว่า อย่าขี้เกียจ เห็นแก่นอน 

จากวันนั้นจนวันนี้ ฉันเองก็ไม่ได้ขยันภาวนาขึ้นสักเท่าไหร่ จึงไม่มีหน้าจะไป 
ขอคำแนะนำจากท่านเพิ่มเติม แต่เจ้าเพื่อนช่วงนี้มีปัญหาชีวิตเลยอยากจะไปกราบ 
ขอความเมตตาจากท่านสักหน่อย บางทีเวลาที่ชีวิตสับสน รู้สึกว่าทุกข์เหลือแสน 
ในฐานะนักภาวนาระดับย่ำแย่ ย่อก ๆ  แย่ก ๆ  อย่างพวกเรา ยังไม่สามารถรู้ทุกข์ 
อย่างเป็นกลางได้ การเข้าไปกราบคุยกับครูบาอาจารย์จึงเป็นทางลัดในการชาร์จ 
พลังชีวิต ทั้งยังได้ข้อคิดดี ๆ  จากท่านด้วย ข้อคิดที่ได้ในวันนี้คือ “ถ้าอยากสุข 
ต้องใช้ทุกข์เป็นทางเดิน” เพื่อนคนหนึ่งก็แย้งท่านว่า แล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีความสุข
เลยหรือคะ หรือถ้าชีวิตสุขอยู่แล้วจะมีทุกข์เป็นทางเดินได้อย่างไร ท่านบอกว่าให้ดู 
กายสวิา่มคีวามสขุมัย้ เดีย๋วกเ็มือ่ย กป็วด เดีย๋วกไ็มส่บาย เดีย๋วกไ็อ วา่แลว้เพือ่นฉนั 
อกีคนกไ็อคอ่กแคก่ขึน้มาเปน็การการนัตคีำพดูทา่น! พวกเรานัง่อยูจ่นไดเ้วลาพอสมควร 
กำลงัจะลาทา่นกลบับา้น เพือ่นอกีคนหนีง่กพ็ดูขึน้มาวา่ หลวงพอ่ครบัพรุง่นีห้วยออก 
ผ่าง! เฮ้อเพื่อนฉันแต่ละคนเด็ด ๆ  ทั้งนั้น ฉันคิดในใจ ท่านตอบว่า บางคน 
ที่รวยแสนรวยเพราะพวกเขาทำมา มันถึงเวลาที่เขาจะได้รับผลบุญของเขา เขา 
ก็ได้รับ รวยกันมากอย่างที่ “ฟ้ามิอาจกั้น” ของพวกเราก็มีแต่ยังไม่ถึงเวลา บุญ 
มันเก็บอยู่ลึก ๆ  ยังไม่ถึงเวลาเบิกใช ้ให้ทำบุญเยอะ ๆ  บุญฤทธิ์น่ะ ดีกว่า อิทธิฤทธิ ์
เยอะนะ ให้ทำบุญกันไว้ ภาวนาให้มาก ๆ  มาหลวงพ่อจะให้พร หลวงพ่อท่าน 
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แบบนี้จะตาสว่างยาก เพราะต่อให้เขาสารภาพกับปากว่าตนเองเลวทรามต่ำช้า 
สามานย์ปานงูเห่า คุณก็จะชมว่าเขาช่างถ่อมตัวไปเสียนั่น

เมื่อทำความรู้จักกับใครคนหนึ่ง ให้ตั้งการ์ดไว้เลยว่าตัวตนของคนๆนั้นสร้างขึ้น 
จากกรรมขาวและกรรมดำ ถ้าใครสามารถทำแต่กรรมขาวอย่างเดียว ไม่ต้อง 
ทำกรรมดำเลย ก็คงไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว หลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์แล้ว  
เมื่อคิดได้อย่างนี้คุณจะได้ไม่ตั้งความคาดหวังในคนๆหนึ่งไว้สูงจนเกินจริง และที่ 
สำคัญคือจะได้ไม่ต้องหลงภาพฝันที่วาดขึ้นเอง หลงหัวปักหัวปำเอง แล้วผิดหวัง 
ช้ำใจเอง

สรุปคือถ้าปักใจว่าใครใช่เพราะ ‘ดีไปหมด’ ให้ชะลอการตัดสินใจไว้ก่อน และ
บอกกับตัวเองว่าถึงตอนนี้คุณเห็นสิ่งดีๆที่ทำให้รู้สึกว่าเขาใช่แล้ว ขอเวลาอีกสักนิดเ
พื่อมองให้เห็นข้อติที่จะทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เสียก่อน เพื่อที่แม้ภายหลังจะรู้ตัวว่า 
เลือกพลาดก็จะได้ไม่เสียใจมาก เพราะเห็นทั้งด้านดีด้านร้ายของคนรักตามจริง 
แล้ว เตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ใช่ลุ่มหลงมัวเมาแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นท่าเดียว 
เสียเมื่อไหร่

การพยายามค้นหาคนไร้ที่ติ ไร้ข้อเสียใดๆ คือการหลงงมเข็มที่ไม่เคยตกลงไป 
ในมหาสมุทร

ความรักมากมายล้มเหลวก่อนที่จะเริ่มต้นจริงจังด้วยซ้ำ เหตุผลคือไม่อาจทนข้อ
เสียใหญ่น้อยของอีกฝ่ายไหว

ธรรมดาของคนเรานี่นะ ขอให้อยู่ใกล้ใครเถอะ จะจาระไนได้หมดแหละว่าเขา 
หรือเธอมีข้อเสียอันใดบ้าง แต่ให้เจอข้อดีเพียงหนึ่งเดียวนี่แสนลำเค็ญ นั่นก็เพราะ 
ข้อดีเป็นสิ่งที่ต้องค้นหา ส่วนข้อเสียไม่ต้องหาก็เห็นได้ตั้งแต่เจอหน้าตาหรือมอง 
เนื้อตัวแล้ว

หากคุณเป็นพวกรู้สึกว่าตนเองเลิศเลอสมบูรณ์แบบ ก็เท่ากับยืนอยู่ตรงใจกลาง 
ปัญหาเลยทีเดียว เพราะแนวโน้มคือคุณจะมองหาคนที่เลิศเลอสมบูรณ์แบบ ไร้ที่ติ 
ไปทุกด้าน เพื่อพบว่าคนแบบนั้นไม่เคยมีอยู่ในโลก!
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ทุกคนเป็นไปตามกรรม กรรมบันดาลทุกสิ่ง ทีนี้ลองดูว่ามีใครบ้างที่ทำดีได้ 
ตลอดเวลา พูดดีได้ตลอดเวลา คิดดีได้ตลอดเวลา และเพราะไม่อาจคิดดี ไม่อาจ 
พูดด ีไม่อาจทำดีได้ตลอดเวลา คนเราจึงต้องมีข้อบกพร่องทางกายบ้าง มีข้อเสีย 
ทางนิสัยบ้าง ตลอดจนกระทั่งมีชะตากรรมแย่ๆบ้าง

พูดอีกอย่างหนึ่งคือหากอยากรู้ว่าทำไมคนดีพร้อมสมบูรณ์ถึงหายากนัก 
ก็ให้พยายามสักอาทิตย ์ลองทำดีให้ถึงพร้อมด ูห้ามใจไว ้อย่าได้คิดแย่ๆ อย่าได้พูด 
แย่ๆ อย่าได้ทำแย่ๆเลยสักนิด

ถ้าทำได้ก็นั่นแหละครับ เมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นคนครบสูตรไร้ที่ติในชาติหน้า 
แต่ถ้าทำไม่ไหว ก็ต้องถามตัวเองว่าจะให้ไม่มีส่วนแย่ในคุณหรือคนอื่นเลยอย่างไร 
ได้?

และอันที่จริงก็ไม่มีใครตอบถูกด้วยซ้ำ ว่า ‘ดีไร้ที่ติ’ เป็นอย่างไร เพราะ 
ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับ ‘ความพอใจ’ เป็นหลัก สมมุติว่าคุณพบคนที่หล่อสวย 
รวย เก่ง ใจดีมีเมตตา แต่ดันนับถือคนละศาสนากับคุณ เท่านี้คุณก็อาจยัดข้อหา 
‘งมงายหลงทางผิด’ ให้เขาหรือเธอได้แล้ว

ข้อเสียที่เป็นข้อเสียจริงๆนั้น ถึงอยู่ด้วยกันนานแค่ไหน พลิกมุมมองอย่างไร 
มนักเ็ปน็ขอ้เสยีวนัยงัคำ่ เพราะรบกวนหรอืเบยีดเบยีนกนัอยา่งชดัเจน ยกตวัอยา่งเชน่ 
ขี้เมาอาละวาด ติดพนันงอมแงม ไม่ยอมทำงาน รีดไถผัวเมีย เอะอะด่ากันก็ 
ส่งเสียงดังแปดบ้าน ขุดพ่อล่อแม่หรือกระทั่งตบตีกันแบบไม่ยั้งมือ เหล่านี้ทุกชาติ 
ทุกภาษายอมรับตรงกัน ไม่อาจเห็นเป็นอื่น

แต่ยังมีข้อเสียอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ข้อเสียจริงๆ ทว่าเป็น ‘ข้อด้อย’ ที่คุณ 
ไม่อยากยอมรับ เช่น โครงสร้างร่างกายบางส่วนดูผิดฝาผิดตัวไม่สมส่วน หรือ 
กระทั่งไม่สมประกอบ ทำให้คุณเกิดความอับอายขายหน้าในที่สาธารณะ ต้องเดิน 
ควงไปกับคนตัวงอไม่สง่าผ่าเผย พยายามยืดหลังให้ตรงก็ได้เดี๋ยวเดียว เป็นต้น

โจทย์คงไม่ใช่เห็นข้อเสียหรือข้อด้อยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคิดว่าจะเอาดีหรือไม่
เอาดี แต่คุณต้องรวมข้อเสียและข้อด้อยใหญ่น้อยทั้งหมดของเขามาชั่งน้ำหนัก 
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เรื่องสั้นอิงธรรมะ

ในวันหวยออก
โดย กลางวัน

หนึ่งวันก่อนหวยออก

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา วันนี้ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับฉันหรอก เพราะดวง 
ชะตาของฉันกี่หมอต่อกี่หมอ(ดู) ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่มีโชค ไม่มีลาภลอย 
ต้องทำงานจึงจะได้มา ความจริงแล้วไม่ต้องให้หมอดูที่ไหนดูดวง ฉันก็พอบอก
ได้ว่าดวงของฉันเรื่องเสี่ยงโชคเป็นอย่างไร ตั้งแต่เล็กจนโตจะสอยดาวหรือจับ 
ฉลากทีไรก็ได้แต่ลูกอม ไม่ก็รางวัลปลอบใจ หรือที่เรียกว่ารางวัลลำดับโหล่ทุกที 
ได้แต่มองคุณเพื่อนตาละห้อย ที่สอยดาวพร้อมกันแต่คุณเพื่อนสอยได้วิทยุซะงั้น  
ว่าแล้วก็แกะลูกอมสองเม็ดที่ได้มาเป็นรางวัลอมเล่นแก้เจ็บใจ เคยเข้าบ่อนแบบ 
เป็นทางการหรือเรียกหรู ๆ  ว่าคาสิโน ทดลองเล่นสล็อตแมชชีนดู ใส่เงินเข้าไปปุ๊บ 
ไอ้เครื่องนี้ก็ตายปั๊บ ยังไม่ทันได้กดเล่นเลย เจ้าโจรสลัดแขนเดียวก็อมเงินไม่คาย 
ซะแล้ว คิดดูว่ามีโชคเรื่องพนันขนาดไหน เดือดร้อนต้องเรียกเจ้าหน้าที่มางัดเครื่อง 
เอาเงินคืนมาให้เรา เพื่อนที่ไปด้วยก็ได้แต่มองเราด้วยความสมเพชเล็ก ๆ  ว่า ไอ้นี่ 
โดนกินเงินเหรียญเดียวโวยวายเรียกช่างลั่นคาสิโน แถมแกนะแกเรียนก็เรียนมา 
ทางดา้นนี ้แกวา่คนออกแบบเครือ่งนี ่เขาจะใหค้นไดร้างวลัแบบสุม่ 100% หรือเปลา่ 
รู้ ๆ  อยู่ว่าของแบบนี้มันโปรแกรมกันได้ว่าจะให้ออกหรือไม่ออกรางวัล!! ชีวิตเศร้า 
จะโยกสล็อตเล่นสักหน่อยก็ไม่ได้เล่น แถมเปิดช่องให้เพื่อนด่าฟร ีๆ  อีก! 

หวยหรือล็อตเตอรี่ก็เคยซื้อบ้างประมาณสามครั้งในชีวิต เวลานึกครึ้ม ๆ  หรือ 
เวลาที่สงสารคนขายหวย ผลที่ได้ ก็ถือว่าเป็นการแบ่งรายได้ให้รัฐบาลทุกครั้งไป  
(เพราะชื่ออย่างเป็นทางการของหวยคือ สลากกินแบ่งรัฐบาลนี่นะ) เรื่องซื้อหวยจึง 
ไม่เคยอยู่ในความคิดของฉันเท่าไหร่ และฉันก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่าคนที่ชอบซื้อหวย 
เขาไปหาเลขหาเบอร์มายังไง ซื้อหวยมันสนุกตรงไหน โอกาสถูกรางวัลถ้าคิด 
ตามหลักความน่าจะเป็นแล้ว เห็นชัด ๆ  เลยว่า สุดท้ายคนที่รวยก็เจ้ามือ ยิ่งไปกว่า 
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ป้าภารต ี– เอ่อ...(พูดลำบาก)...ถ้าน้าจะชมป้านะ...ก็ขอบใจมาก...แต่...ป้ายังไม่ 
เหี่ยวขนาดนั้นหรอกย่ะ...(โกรธนะเนี่ย)

สารบัญ 
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วา่ผลกัดนัใหค้ณุอยากออกหา่ง หรอืวา่ยงัไมอ่าจเทยีบกบัความรูส้กึดีๆ ทีเ่ขาดงึดดู 
คุณไว้ได้

เอาง่ายๆ ตอนคุณคิดถึงเขา คุณคิดถึงข้อดีหรือติดข้องอยู่กับข้อเสียของเขา 
มากกว่ากัน นั่นแหละคือน้ำหนักที่ใจคุณชั่งเอาไว้ตอบตัวเองแล้ว โดยไม่ต้องมานั่ง 
แยกแยะเป็นข้อๆด้วยซ้ำ

สรุปคือไม่ว่ากับใคร คุณก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักข้างดีข้างร้ายเช่นนี้เสมอ ส่วนคุณ 
จะเลือกใคร คำตอบอยู่ที่หัวใจของคุณ ไม่ใช่ข้อเสียของเขา!

คู่รักจะเอาใจใส่อีกฝ่าย ส่วนคู่เวรจะเอาแต่ใจตัวเอง

สิ่งที่คนเพิ่งรักกันดูเหมือนน่าจะมีคือความพร้อมจะรัก แต่สิ่งที่ทุกคนมีอยู่แน ่
คือความพร้อมจะร้าย!

เมื่อใดคนสองคนเริ่มรักกัน ก็แทบรอดูได้เลยว่าใครจะเป็นฝ่ายเอาเปรียบ 
และใครจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หรือหนักกว่านั้นคือรอดูไปเถอะว่าใครจะรังแกใคร

พฤติกรรมที่เห็นได้ทั่วไปเมื่อตกลงปลงใจเป็นคู่รักกันแล้ว จะประมาณว่า…

ข้าทำกร่างได้ แต่แกห้ามทำ!

ข้าพูดบ่นได้ แต่แกห้ามพูด!

ข้าคิดนอกใจได ้แต่แกห้ามแม้จะแอบคิด!

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? นั่นเป็นเพราะหญิงชายส่วนใหญ่เป็นคู่รักกันแต่ในนาม  
ทีถ่กูจะตอ้งเรยีกวา่เปน็คูเ่วรมากกวา่ คอือยูก่นัเพือ่ผกูเวร หรอือยูก่นัเพือ่เปน็ภยัตอ่ 
อีกฝ่าย อย่างมากก็แค่เอาความรักความหวานชื่นนิดๆหน่อยๆมาบังหน้าพอเป็น
พิธี

คู่เวรเกือบร้อยทั้งร้อยแทบจะก๊อปมาจากพิมพ์เดียวกัน นั่นคือแรกๆอะไรดูดี 
ไปหมด จ๊ะจ๋าตลอด แต่เมื่อไรชักเริ่มชิน กลายเป็นของตายในมือแล้ว ฝ่ายที่ถือไพ่ 
ในมือเหนือกว่าจะเริ่มออกลายก่อน!
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พูดให้ฟังง่ายนะครับ ส่วนที่ดีในตอนแรกมักแย่ลงในตอนหลัง แต่ส่วนแย่ที่ 
แพลมๆไว้ตั้งแต่ในช่วงแรก มักยิ่งแย่หนักขึ้นอีกในช่วงต่อๆมา

ฉะนั้น ถ้าจะดูคนก็ให้จับตาดูตั้งแต่ช่วงแรกนั่นแหละ เขาเอาเปรียบคุณ 
อย่างไรบ้าง? คุณทนให้เขาเอาเปรียบแบบนั้นได้ไหม? อย่าฟังคำสัญญิงสัญญาว่า 
จะค่อยๆปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น เพราะจากสถิติแล้วน้อยมากที่จะทำได้ตามสัญญา

แท้จริงแล้ว ‘คู่รัก’ ตามความหมายดั้งเดิม คือคู่หญิงชายที่หาได้ยาก มีความ 
เสมอต้นเสมอปลายที่จะเอาใจกันตั้งแต่เริ่มคบหาจนตายจาก แน่นอนครับว่าไม่มีใคร 
ทำอะไรให้กันเท่าเทียมเป๊ะๆ แต่อย่างน้อยก็ต้องเท่าเทียมทางความรู้สึก คือทำให้ 
แต่ละฝ่ายรู้สึกว่าเป็นคนรักของกันและกัน ไม่ใช่ปล่อยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าฉันจะเอาแก
เป็นขี้ข้าล่ะ! ฉันจะเอาเธอเป็นนางบำเรอล่ะ!

แล้วขอทีนะครับ เรื่องลองใจ อยากทดสอบดูว่าเขาหรือเธอจะห่วงคุณแค่ไหน  
ทำอะไรเพื่อคุณได้มากเพียงใด ประเภทจะดูว่ายอมทิ้งเพื่อนเพื่อไปกับคนสำคัญ 
อย่างคุณหรือเปล่า อย่าได้ทำเลยเป็นอันขาด เพราะค่าของคุณจะค่อยๆหมดไปกับ 
ความเหน็แกต่วัทีค่ณุแสดงออกมาแตล่ะครัง้ อยากใหเ้ขาเอาใจ แตไ่มเ่คยเอาใจเขา 
มาใส่ใจตน อยากให้เขาเห็นค่าของคุณเกินใคร แต่ไม่เคยเห็นค่าของเขาเกินคนใช้
ที่ต้องคอยกุมเป้าเฝ้าบริการ!

สรุปคือหาคนที่เขาเอาใจใส่เทคแคร์คุณตั้งแต่เริ่มคบกันก็ด ี เพราะถ้าตั้งต้นขึ้น 
มาไม่เอาใจ แนวโน้มคือเขาจะไม่เอาใจคุณเลยตลอดไป และในทางกลับกัน คุณ 
สามารถรู้ใจตัวเองว่า ‘จริง’ กับเขาแค่ไหน ก็ตรงความเอาใจใส่ที่มีให้เขานี่แหละ  
เพราะความรักจะขับดันให้คุณอยากเอาใจใส่เสมอ ถ้าไม่มีแก่ใจอยากทำอะไรให้ 
เขาหรือเธอเลย ก็แปลว่าความรักอาจไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่ต้นแล้ว

รักคนมีเจ้าของอย่ามองหน้า อยากหายบ้าให้จ้องเท้า

ถ้าตัวเลือกของคุณมากนัก การเจอคนมีเจ้าของแล้วนับว่าดีเหมือนกัน คือ 
สบายใจได้เลยว่าไม่มีสิทธิ์แน่ คัดออกไปไม่ต้องเอามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกได้เลย 
แน่ๆ!
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http://www.rottentomatoes.com/m/miss_congeniality/pictures/7.php#highlighted_picture

ป้าภารต ี – ถึงอย่างนั้นเธอก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่านั่นคือเครื่องฉาบทาภายนอก 
เป็นแค่สีสันหลอก ๆ  ที่โลกเขายอมรับ ชื่นชมเท่านั้น ข้างในใจเธอยังเหมือนเดิม 
รู้ตัวว่ามาทำอะไร เพื่ออะไร

น้าตุ้ย – ใช่สิ...ไม่งั้นตอนท้ายเรื่องเธอคงไม่กล้ากระชากมงกุฎระเบิดมาจาก 
เพื่อนนางงาม โดยไม่กลัวเสียหน้า เสียภาพพจน์หรอก

ป้าภารตี – เสียหน้า เสียภาพพจน์ไม่เท่าไหร่นะยะ...ไอ้มงกุฎระเบิดนั่นน่ะ 
จะตูมเมื่อไหร่ก็ได ้ เธอกล้าแย่งมันมาเพื่อช่วยชีวิตเพื่อน โดยไม่กลัวว่าตัวเองจะ 
ต้องตายแทนเลย

นา้ตุย้ – อมื...สดุทา้ยนางเอกของเรากง็ามทัง้ขา้งนอกขา้งใน ขนาดทีพ่วกเพือ่น 
นางงามทุกคน ยอมยกตำแหน่งนางงามมิตรภาพให้เธอเลยไง

ป้าภารตี – ใช่...แต่ความงาม “ข้างใน” มันสำคัญ และมีค่ากว่าความงามภ
ายนอกที่รอวันร่วงโรยอย่างเทียบกันไม่ได้เลยนะ

นา้ตุย้ – ถกูตอ้ง! “ความงามในใจ” เนีย่นะ มนัแกย่าก และไมถ่กูจำกดัดว้ยวยั 
หรอืสงัขารด้วย...บางคนนะปา้ ยิง่อายมุาก หนงัหนา้เหีย่ว ตนีกาเตม็ แตค่วามงาม 
ข้างในนี่ยิ่งสง่างาม สดใสขึ้นเรื่อย ๆ
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ปา้ภารต ี– ใชส่ ินอกจากพลอ็ตจะนา่สนกุแลว้ หนังกย็งัซอ่นอะไรด ีๆ  ไวเ้ยอะ 
นางเอกขาลุยสุดซกมกน่ะ ที่จริงแล้ว เธอเป็นคนงามข้างใน มีจิตใจด ี ขนาดกำลัง 
จะจับแก๊งค์พวกรัสเซียแท ้ๆ  พอเห็นคนร้ายถั่วติดคอจนหน้าเขียว หายใจไม่ออก 
เธอก็ยังกล้าขัดคำสั่งหัวหน้า เข้าไปช่วยเลย ภาพภายนอกกับสิ่งที่อยู่ภายในใจมัน
ต่างกัน

น้าตุ้ย – แต่ผมชอบบทสนทนา แบบจิกกัดวงการนางงามของนางเอกนะ 
เข้าท่าดี

ป้าภารต ี – อ๋อ ที่เธอถามว่า พวกผู้หญิงมาประกวดนางงามทำไมน่ะเหรอ

น้าตุ้ย – ใช่...แล้วมีคนตอบว่า เมื่อเป็นนางงามจะได้ทุนการศึกษา มีโอกาส 
ท่อ ง เ ท่ียว ท่ัว โลก ขยาย โลก ทัศ น์ขอบฟ้า ใ ห้ก ว้ า ง ข้ึน 
มีโอกาสพบปะผู้คนหลากหลาย...

ป้าภารต ี – งั้นก็ไปสมัครเป็นทหารเรือเสียเลยสิ!

น้าตุ้ย – (หัวเราะ) นั่นแหละ ที่จริงแค่ยอมรับว่าอยากดัง 
อยากได้เงินก็พอแล้ว

ป้าภารต ี – เหอะ...ถ้าคนเรายอมรับความจริงกันง่าย ๆ  ก็คงไม่ถูกความโง่ของ 
ตัวเองหลอกเอาหรอก

น้าตุ้ย – แต่ในเรื่องนี้ คนที่ได้ขยายโลกทัศน์จริง ๆ  ก็คือยายเกรซี่ ฮาร์ท 
นางเอกของเรานี่แหละ เธอได้รู้ว่าสาวเซอร์ จอมซกมกก็สวยได้ ถ้ายอมเจ็บตัว 
เข้าคอร์สปรุงแต่งความงาม ทรมานอดอาหาร ประดิษฐ์ท่าทางแบบผู้หญิง แล้วก็ 
ใช้เครื่องสำอางตกแต่ง
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อย่าตั้งความหวังรอ อย่าให้ความหวังเขา และอย่าทำตัวเป็นตัวแปร คุณกำลัง 
หาคนที่ใช่ ฉะนั้นอย่าหลงหวังรอแบบผิดๆ ตอกย้ำทำความเข้าใจกับตนเองว่า  
คนที่ใช่จะมาเจอกันในเวลาที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้อย่างไร? 

คบไปรังแต่จะมุ่งหน้าสู่ดงงิ้วกันเปล่าๆ!

จริงอยู่ครับ มีอยู่จริงๆ ที่เป็นคู่บุญติดตามกันมาหลายภพหลายชาต ิ แต่ดัน 
ไปเป็นของคนอื่นเสียก่อน แล้วก็ต้องเกิดความทรมานใจกัน แต่ขอให้จำไว้เถิด 
ต่อให้ครองคู่กันมาเป็นล้านชาต ิ ก็หาได้ทำให้ชาตินี ้ ‘ใช่’ เหมือนชาติอื่นๆไม ่ 
ในเมื่อพลัดไปมีเจ้าของเสียก่อนแล้ว

ให้เร่งรู้ตัวไว้เสียว่าบาปบางอย่างที่ทำไว้ร่วมกัน สกัดกั้นไว้ไม่ให้ร่วมเรียงเคียงกัน 
อกีในชาตนิี ้เพือ่ลอ่ลวงใหพ้วกคณุประพฤตผิดิประเวณกีนั หรอืออ้นวอนใหอ้กีฝา่ย 
ทรยศคู่ครอง ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มน้ำหนักบาปให้ความสัมพันธ์ข้ามภพข้ามชาติ 
เข้าไปใหญ่

คนเราเข้าคู่กันก็ด้วยกำลังบุญ แล้วก็แยกคู่กันด้วยกำลังบาป คุณจะครองคู่กัน 
เป็นสุขด้วยหนทางแห่งบาปเวรได้อย่างไร

เว้นแต่พวกเขาจะเลิกกันเอง โดยคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแม้ส่งสัญญาณยักคิ้ว 
หลิว่ตาใดๆ อนันัน้คอ่ยเปน็อกีเรือ่ง นอกเหนอืจากนัน้แลว้นะครบั ใสเ่กยีรถ์อยลกูเดยีว 
ห้ามล่วงล้ำไปข้างหน้าอีกแม้แต่หนึ่งคืบ!

หากปวดแสบปวดร้อน ทรมานใจเพราะต้องเจอหน้ากัน ก็ให้พิจารณาว่า 
ใบหน้าคนเราเป็นศูนย์กลางความดึงดูด จ้องมองใกล้ๆหรือแอบมองห่างๆรังแต่ 
จะทรมานเปล่า ให้เปลี่ยนเป็นจดจ้องเท้าเขาหรือเธอให้มากๆ ภาพที่กระทบตา 
จะได้กระแทกใจบ่อยๆว่าคุณกำลังใฝ่ต่ำ หาเรื่องใส่ตัว และอาจโดนอวัยวะเบื้องล่าง 
ของใครกระทืบเอา

นานไปพอไม่เห็นหน้า เห็นแต่เท้าอยู่เรื่อย ใจคุณก็เลิกยึดมั่นถือมั่น คลาย 
มนต์สะกดแห่งบาปเวรที่ผูกมัด กลายเป็นอิสระโล่งอกไปได้เองครับ
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สรุปคือคนมีเจ้าของไม่ใช่คนที่ใช่แน่ๆ ถ้าคุณฝืนจะยื้อมา ก็เท่ากับเอาคนที่ไม่ใช่ 
มาบดบังคนที่ใช ่ซึ่งอาจกำลังเดินตามหลังมาแค่ไม่กี่ก้าวก็ได้

คู่เทียมเจอเมื่อไหร่ก็ได ้แต่คู่แท้ต้องเจอในจังหวะที่พร้อมจะรักกันจริงเท่านั้น

ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มเดียวสองรอบแล้วรู้สึกต่างกัน ราวกับอ่านหนังสือ 
คนละเล่ม รอบแรกรู้สึกว่าไม่เห็นจะเอาไหน แปลกใจทำไมใครต่อใครถึงชอบกัน  
แต่รอบที่สองกลับรู้สึกมีอารมณ์ร่วม ยิ่งอ่านยิ่งตาสว่าง ประสบการณ์ทำนองนี้แหละ
ที่เป็นตัวอย่างบอกคุณได้ว่า คนเราไม่พร้อมจะรับสิ่งมีค่าเสมอไป

ถ้าเห็นค่าของคนที่มีค่าไม่ได้ คุณก็จะไม่มีวันเจอคนที่ใช่เลย ต่อให้เขาหรือเธอ 
นั่งอยู่ตรงหน้าก็ตาม และนั่นก็ทำให้คนจำนวนมากต้องมานั่งเสียดายอดีต เฝ้าย้ำ 
คิดอยู่เสมอว่าขอเพียงเจอคนบางคนอีกครั้ง จะเทคแคร์เขาหรือเธอสุดชีวิต จะไม่ 
ปล่อยให้หลุดมือไปซ้ำสองอีกอย่างเด็ดขาด

แต่นั่นแหละ เวลาเป็นสิ่งย้อนทวนไม่ได ้ เมื่อครั้งนั้นไม่พยายามรักษาเขาหรือ 
เธอไว้ ปล่อยให้หลุดมือไปแล้ว ก็สายไปแล้ว นี่คือข้อคิดควรจำที่จะทำให้คุณ 
ปลงตกนะครับ ถึงคนใช ่แต่เวลาไม่ใช ่ก็แปลว่าไม่ใช่!

เวลาที่ใช่ของแต่ละคนต่างกัน หากคุณเป็นเด็กหนุ่มที่หาเงินใช้เองได้ตั้งแต่ 
อายุ ๑๗ ก็แปลว่าคุณพร้อมจะรับผิดชอบครอบครัวตั้งแต่ยังวัยรุ่น แต่หากคุณ 
เป็นชายวัย ๔๐ แล้วยังต้องแบมือขอตังค์พ่อแม ่ ไม่มีหลักแหล่งพักพิงอาศัยของ 
ตนเอง ต้องอาศัยบ้านญาติอยู ่แถมยังขี้เกียจตัวเป็นขน อย่างนี้แปลว่านานแค่ไหน 
คุณก็ไม่พร้อมจะพบรักแท้เอาเลย เพราะแม้มีเมีย เมียก็จะอยู่กับคุณแบบหมด 
อาลัยตายอยากไปวันๆ ไม่อาจอยู่ร่วมกันด้วยความรู้จักรักเป็นแน่

หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่กำลังอยู่ในช่วงกร้านโลก คบทั่วมั่วแหลก ไม่มีแก่ใจ 
มองโลกในแง่ด ีอารมณ์ปรวนแปรผันผวน เอาแต่ใจตัวสุดๆ เห็นบรรดาชายหน้าโง่ 
เป็นตู้เอทีเอ็มอย่างเดียว แบบนี้อยู่กับใครเขาก็อยากทิ้งภายในสามวันเจ็ดวันครับ  
ต่อให้แรงดึงดูดทางเพศสูงขนาดไหนก็เถอะ
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ป้าภารต ี – (แว้ด) ฉันพูดเล่นย่ะ

น้าตุ้ย – แสดงว่าถ้าเป็นตอนสาว ๆ  ก็ไม่แน่

ป้าภารต ี – สมัยสาวก็ยังสวยอยู่...(มั่นใจ)

น้าตุ้ย – สวยอยู่ลึก ๆ  ใช่มะ...(อดกวนไม่ได้)

ป้าภารตี – ไม่ช่าย...(ลากเสียงยาวแบบดุ) แล้วถามทำไม อยากประกวด 
มั่งหรือไง

น้าตุ้ย – ประกวดโดเบอร์แมน กับหนุ่มบ๊อกเซอร์คงพอไหวมั้งป้า (กัดตัวเอง 
ก็เป็น)...ไม่ช่าย...(เลียนแบบป้า) เพิ่งได้ดูหนังฝรั่งเก่า ๆ  เรื่องนึง สนุกด ี เกี่ยวกับ 
การประกวดนางงามด้วย

ป้าภารต ี – เรื่อง Miss Congeniality ล่ะสิ

น้าตุ้ย – อ้าว...รู้จักเหมือนกันเหรอ คิดว่าชอบดูแต ่ “เทพมารสะท้านภพ”

ปา้ภารตี – เออ...นัน่กด็เูหมอืนกนั แตท่ีด่เูรือ่งนี้ กเ็ห็นวา่เปน็หนงัตลก พลอ็ต 
แปลกดี

น้าตุ้ย – เรื่องที่เอาตำรวจหญิงเอฟบีไอสาวเซอร์ จอมซกมก ห้าว ขาลุย 
แล้วก็แอนตี้พวกนางงามสุด ๆ  ปลอมตัวไปประกวดนางงาม เพื่อหยุดแผนระเบิด 
ฆาตกรรมบนเวทีประกวดนี่นะ

http://www.rottentomatoes.com/m/miss_congeniality/pictures/7.php#highlighted_picture
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แง่คิดจากหนัง

Miss Congeniality – สวยข้างใน
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

http://en.wikipedia.org/wiki/Miss_Congeniality_(film)

น้าตุ้ย – ป้าเคยคิดประกวดนางงามมั้ย

ป้าภารตี – ตอนไหนล่ะ ถ้าตอนนี้นะ แค่เป็นแม่นางงามก็ยังแก่ไปแล้ว

น้าตุ้ย – อ้อ...คงจะจริง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ผู้หญิงดีๆส่วนใหญ่ฝันอยากมีรักเดียว เป็นของผู้ชายคนเดียวไปตลอดชีวิต  
ไม่อยากเป็นของเล่นที่ถูกเปลี่ยนมือไปเรื่อย แต่ในโลกความเป็นจริง ความขาด 
ประสบการณ์ในเรื่องรักๆใคร่ๆจะทำให้ทั้งชายทั้งหญิงไม่รู้ประสีประสา คือยังดิบๆ 
อยู่ นึกว่ามีอีกฝ่ายไว้เอาใจตัวเอง ผ่อนปรนประนีประนอมไม่เป็น เห็นอะไรขัดหู 
ขัดตาจะดูคอขาดบาดตายไปหมด

ฉะนั้น ควรทำใจยอมรับความจริงกัน น้อยเท่าน้อยครับในโลกนี้ ที่เจอแล้ว 
ปิ๊งกันตั้งแต่เด็ก อยู่คู่ไม่แยกจากกันเลยจนตาย คือมีนะครับ ไม่ใช่ไม่ม ีแต่อย่าหวัง 
ว่าจะแจ็คพอตเป็นคุณกับคนรัก ทำนองเดียวกับที่ไม่ควรหวังให้มากนักว่าจะถูก 
ล็อตเตอรี่นั่นแหละ

ประสบการณ์ทางความรักในอดีต จะเป็นทั้งบทเรียน เป็นทั้งแบบฝึกหัด  
หรือเป็นทั้งการสอบไล่เพื่อผ่านมาถึงตัวจริง กล่าวคือพอถึงเวลาเจอตัวจริง คุณ 
จะเป็นผู้ใหญ่พอ หรืออย่างน้อยต้องมีความคิดอ่านมากพอจะรู้ว่าคนที่มีค่าสำหรับ
คุณ คือคนที่เหมาะสมกับคุณ และจะทำให้คุณเป็นสุขในระยะยาว ไม่ใช่เอาแต่ฝัน
แบบเด็กวัยรุ่นว่าคู่ของฉันจะต้องจ๊าบสุด เดินควงแล้วเพื่อนๆอิจฉาตาร้อนกันใหญ่ 
อะไรทำนองนั้น

สรุปนะครับ ถ้าคุณกำลังเป็นลูกแหง่ กำลังเป็นเด็กขี้แย กำลังช่างฝัน 
จะเอาแต่อะไรดีๆ กำลังใจแกว่งง่ายเห็นใครดีกว่าก็ชอบกว่า กำลังเที่ยวแบมือขอ 
ตังค์ใครต่อใคร หรือหนักกว่านั้นคือกำลังเป็นบ้า กำลังขี้เมา กำลังอยู่ในบ่อนพนัน 
ไม่เห็นตะวันและดาวเดือน อย่างนี้ไม่ใช่จังหวะเหมาะจะเจอคนที่ใช่หรอกครับ คนที่ 
ใชอ่าจเปน็แรงบนัดาลใจใหค้ณุเปลีย่นแปลงตวัเองได้ แตเ่ขาจะไมม่าในเวลาทีค่ณุ
ยังอยากย่ำอยู่กับที่เป็นอันขาด

ถึงตรงนี ้ คุณคงพอเห็นเป็นแนว ว่าเขาหรือเธอที่คุณรักอาจไม่ตรงกับเจ้าชาย 
เจ้าหญิงในความฝันของคุณเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะฉะนั้นอย่าเริ่มกวาดตาหาคนที่
เหมือนฝัน แต่ให้มองดูคนที่มาในเวลาเหมาะด้วยความใจเย็น

แล้วที่สำคัญนะครับ อย่าให้เสียงนกเสียงการอบข้างมีอิทธิพลกับการตัดสินใจ 
ของคุณ แต่ขณะเดียวกันก็อย่าละเลยเสียงทักของเพื่อนแท ้ ให้รับฟังและเก็บไว้
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เป็นข้อมูลภายนอก แล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลอันได้จากประสบการณ์ตรง 
จึงค่อยชั่งใจ กับทั้งตัดสินใจด้วยตนเองว่าคุณจะเอาแน่ไหม

เพราะที่เหลือต่อจากนั้น คุณเองนั่นแหละที่จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด!

ที่กำลังจะกล่าวต่อไป น่าจะช่วยให้คุณชั่งใจได้อย่างมีหลักเกณฑ์มากขึ้นครับ

ดัง ตฤณ

สารบัญ 
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ดิน อุดม ปัญญา สว่าง จ้า ไม่ เอื้อ ต่อ การ เติบโต ของ วัชพืช  
เช่น ต้น “ปกป้อง ตัว เอง ” ต้น “โทษ คน อื่น ไว้ ก่อน ” หรือ ต้น “มักง่าย ” 

เจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา หมั่น รักษา นาน วัน เข้า  
เมล็ด พรรณ ไม้ งาม ก็ เติบโต แก่กล้า ไม้ ทราม ก็ ฝ่อ สลาย ไป เอง

สารบัญ 
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เรา มัก มี เหตุผล สารพัด เรื่อง เวลา ธุระ ความ จำเป็น ความ สะดวก ต่างๆ นานา 
ทุก คน ทราบ ดี ว่า ปลูก กิน เอง ได้ ดี ที่สุด แต่ ถ้า ไม่ ไหว วิธี ที่ พอ จะ ช่วย ได้ คือ  
เลือก แหล่ง ซื้อ ที่ ไว้ใจ ได้ มี หลาย ร้าน ปลูก แล้ว เก็บ ขาย กัน สดๆ ให้ เห็น  
หรือ ร้าน โครงการ หลวง การ ลงทุน ออก ไป ซื้อ ผัก ผลไม้ ดีๆ สำหรับ กิน หนึ่ง สัปดาห์ 
คุ้ม ค่า กว่า การ ไป โรง หนัง ไป ร้าน อาหาร แพงๆ เป็น ไหนๆ 

ลอง เปลี่ยน ไป เดินตลาด สด ที่ มี คุณ ยาย กำ ผัก หลัง บ้าน มา ขาย กิน ผัก ที่ ไม่ ใช่ พืช ผัก 
เศรษฐกิจ ที่ ต้อง ปลูก เป็น แปลง ใหญ่ๆ อาจ จะ ลด สาร เคมี ได้ บ้าง 

กิน ผัก ผลไม้ ตาม ฤดูกาล พยายาม สลับ ชนิด ของ พืช ผัก ผลไม้ อย่า กิน ซ้ำๆ  
เพราะ จะ ได้ รับ สาร เคมี ชนิด เดียว มาก เกินไป ผัก ผลไม้ ที่ ดู สวย หลอก ตา มาก  
รสชาติ หวาน แหลม ผิด ธรรมชาติ หรือ เก็บ ได้ นาน จน น่า สงสัย ก็ ระวัง เถอะ ค่ะ 

การ ชะ ล้าง สาร พิษ มี หลาย วิธี ค่ะ เช่น แช่ ผงฟู น้ำส้มสายชู เปิด น้ำ ชะ แรงๆ  
อย่า เสียดาย น้ำ เลย นะ คะ ใช้ น้ำยา ล้าง ผัก ก็ได้ และ ควร ล้าง ก่อน หั่น เสมอ 

ถ้า จะ ทำ แกงจืด ผัก แนะนำ ให้ ลวก ใน น้ำ เดือด แล้ว เท น้ำ แรก ทิ้ง ไป  
ค่อย กินน้ำ ที่ สอง เสีย วิตามิน ไป หน่อย แต่ ชะ ล้าง พิษ ได้ มาก เชียว ค่ะ

ส่วนตัว มัก จะ ล้าง ผัก ผลไม้ หั่น เตรียม ไว้ ตั้งแต่ หัวค่ำ สิบ ห้า นาที ก็ เสร็จ  
ตอน เช้า ก็ ใส่ ไมโครเวฟ พอ อาบ น้ำ เสร็จ ก็ได้ แกงจืด ผัก หรือ สลัด ผัก อบ อร่อยๆ  
รอ แล้ว ไม่ ได้เสีย เวลา มาก เลย มี ผลไม้ สดๆ ชื่น ใจ ตบ ท้าย อีก

เรา ปรับ ให้ โลก หยุด ใช้ สาร เคมี ไม่ ได้ แต่ ปรับ ที่ วิถี ชีวิต เรา เอง พอ ไหว

เรา ปรับ ให้ เจอ แต่ เรื่อง ที่ น่า ยินดี น่า พอใจ ไม่ ได้  
แต่ ปรับ ตัว เอง ให้ ยอม รับ ตาม จริง ว่า ทุก สิ่ง เปลี่ยนแปลง ได้ เกิด ได้ ดับ ได้ 
มอง โลก ต่าง กัน ส่ง ผล ให้ แก้ โจทย์ ต่าง ไป คิด อย่างไร ก็ ปฏิบัติ เช่น นั้น  
เป็น เหตุ ให้ เกิด ผล เช่น นี้ เหมือน หว่าน เมล็ด แตง ก็ได้ ผล แตง โม 

เนื้อ นา ดิน ของ เรา มี ทั้ง พืช พรรณ ไม้ งาม และ วัชพืช รก เป็น ธรรมดา 
พึง ถนอม ดอก ผล ที่ เกิด จาก เมล็ด พรรณ ไม้ งาม ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 
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ข่าวน่ากลุ้ม

เฮ้อ! – สาว เน็ตค ลั่ง บุก จี้ คน รัก ที่ คบ กัน ใน โลก ไซ เบอร์ หลังจาก เจอ ตัว จริง กัน 
แล้ว ฝ่าย ชาย ไม่ ต้องการ สาน ความ สัมพันธ์ ต่อ โดย สาว ได้ ใช้ อาวุธ ปืน ข่มขู่ เมื่อ ไม่ 
สำเร็จ ก็ ปลอม ตัว เป็น พนักงาน ไปรษณีย์ เพื่อ ค้น หา ที่ อยู่ ใหม่ ของ ฝ่าย ชาย กระทั่ง 
ถูก ตั้ง ข้อหา คุกคาม บุกรุก สถาน ที่ และ พยายาม ลักพา ตัว!

ขอ ต้อนรับ สู่ ชีวิต สหัส วรรษ ที่ ๒ ครับ!

นับ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้น มา ทุก คน บน โลก นี้ ตก อยู่ ภาย ใต้ อิทธิพล ของ 
อิน เต อร์เน็ต ไม่ มาก ก็ น้อย ไม ่ทาง ตรง ก็ ทาง อ้อม คุณ พบ ทุก สิ่ง ได้ จาก ที่ นี่ ไม่ เว้น แม้ 
กระทั่ง หวาน ใจ ที่ ส่ง ความ อบอุ่น มา ให้ คุณ หมด เหงา ได้ ทุก ค่ำคืน แม้ เขา จะ อยู่ คนละ 
จังหวัด คนละ ประเทศ หรือ คนละ ซีก โลก ก็ตาม!

คำ ถาม ที่ ว่า โลก นี้ หา ผู้ชาย ยากเย็น นัก หรือ ถึง จะ ต้อง ดันทุรัง ไป ลาก มา จาก เน็ต? 
คำตอบ คือ โลก นี้ หา ผู้ชาย ไม่ ยาก หรอก ครับ แต่ จะ หา ผู้ชาย ที่ คุย กัน ดีๆ มีค วาม ผูกพัน 
กัน เป็น เดือน เป็น ปี นั้น ไม่ ง่าย ไม่ บ่อย และ ไม่ ธรรมดา!

สาว ใน ข่าว น่า กลุ้ม ชิ้น นี้ ความ จริง ก็ ไม่ ใช่ เด็กๆแล้ว เป็น อเมริกัน ชน วัย ๓๓ ซึ่ง 
ถือว่า น่า จะ พ้น วัย ‘บ้า รัก ’ มา นาน พอควร แล้ว หนุ่ม ที่ เป็น ‘คู่ เทียม ’ ใน โลก ไซ เบอร์ 
นะ ครบั อายุ ปา เขา้ไป ตัง้ ๕๒ แนะ่! ฉะนัน้ ถา้ คณุ เหน็ ขา่ว ชิน้ นี ้แลว้ รอ้ง ฮือ้! เรือ่ง ของ 
เด็ก คลั่ง เน็ต อีก ตาม เคย ล่ะ ก็ คิด ใหม่ ได้ เลย ครับ

อิน เต อร์เน็ต เริ่ม แพร่หลาย ระดับ โลก เมื่อ ประมาณ ๑๕-๒๐ ปี ที่ ผ่าน มา ยุค นั้น 
หา คน เล่น ที่ เกิน วัย สี่ สิบ ได้ น้อย แบบ นับ หัว ได้ จะ มี ก็ วัยรุ่น ระดับ มัธยม ขึ้น มา จนถึง วัย 
ทำงาน ประมาณ ๓๐-๓๕ ที่ เล่น เน็ต แล้ว ดู ไม่ น่า แปลก ใจ ยัง สมวัย อยู่

แต่ คน วัย ๓๐-๓๕ ที่ รู้จัก ใช้ อิน เต อร์เน็ต ใน ครั้ง กระโน้น บัดนี้ แก่ตัว ลง เป็น คน วัย 
๕๐ แล้ว ใน ปัจจุบัน โดย ยัง คง ผูกพัน เหนียวแน่น เป็น ขาประจำ ไม่ เปลี่ยนแปลง ถึง 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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วัน นี้ อิน เต อร์เน็ต จึง ไม่ ใช่ เรื่อง ของ คน เพศ ไหน วัย ใด โดย เฉพาะ และ โลก เรา จะ ไม่ มี 
คำว่า ‘คน แก่ ล้าสมัย ไม่ เล่น เน็ต ’ อีก ต่อ ไป

พอ ยอม รับ ว่าความ เป็น จริง เป็น อย่าง นี้ ว่า โลก เข้า สู่ ยุค อิน เต อร์เน็ต เต็มตัว กัน แล้ว 
ก็ ต้อง จับตา สังเกต กัน ครับ ว่า ชีวิต มนุษย์ จะ แตก ต่าง ไป จาก ทุก ยุค ทุก สมัย สัก แค่ ไหน

ปกต ิการ คยุ สด บน อนิ เต อรเ์นต็ ยงั คง ใช ้ตวั อกัษร กนั อยู ่แต ่นบั วนั คน ก ็จะ รูจ้กั บรกิาร 
‘โลก จำลอง ’ กนั มาก ขึน้ โดย เฉพาะ ใน เขต ที ่มชีือ่ วา่ Second Life ซึง่ คณุ จะ มชีือ่เสยีง 
และ หน้าตา ใหม่ถอดด้าม กับ ทั้ง มี ทรัพย์สมบัติ อาคาร บ้านเรือน ตลอด จน ค้าขาย 
สินค้า กัน ได้ จริง ใช้ เงิน จริง เพียง ขลุก อยู่ กับ ชีวิต อุปโลกน์ ใน เขต นี้ เพียง ไม่ กี่ วัน คุณ 
จะ ค่อยๆ รู้สึก เหมือน มี อีก ตัว ตน ใหม่ ขึ้น มา จริงๆ

ใน โลก จำลอง นี ่นะ ครบั เมือ่ เขา ออก แบบ มา ให ้คณุ ไม ่แก ่คณุ ก ็จะ เปน็ หนุม่ เปน็ สาว 
ตลอด ไป แปล ว่า ยิ่ง ใช้ ชีวิต ใน Second Life มาก ขึ้น เท่าใด คุณ ก็ จะ ยิ่ง รู้สึก สด ใหม่ 
และ อ่อน เยาว์ มาก ขึ้น เท่านั้น และ หมายความ ว่า พฤติกรรม ของ คุณ ก็ อาจ ไม่ ต่าง ไป 
จาก วัย ของ ตัว ตน บน อิน เต อร์เน็ต ด้วย!

เทคโนโลยี ของ วัน พรุ่งนี้ เป็น ไป ได้ แน่นอน แล้ว ครับ ว่า จะ ช่วย ให้ มนุษย์ สามารถ 
เห็น กันและกัน ใน อีก โลก หนึ่ง ด้วย สัมผัส เสมือน จริง เพียง สวม หมวก หลอก การ ทำ งาน 
ของ สมอง เข้าไป ใบ เดียว ซึ่ง แน่นอน ว่า คน ออก แบบ ก็ ต้อง ออก แบบ ให้ สวย หล่อ เกิน 
จนิตนาการ คณุ จะ ถกู หลอก อยา่ง สนทิ วา่ ตวั เอง เปน็ วยัรุน่ ที ่ม ีรปูรา่ง หนา้ตา ไร ้ที ่ต ิตัง้แต ่
วินาที แรก ที่ ออ นไลน์ทีเดียว

และ ถา้ กลา่ว วา่ วยั หนุม่ วยั สาว เปน็ วยั ที ่บา้ รกั อนิ เต อรเ์นต็ ก ็อาจ สะกด ให ้คณุ บา้รกั 
ไป จน ชั่ว ชีวิต!

อย่า แปลก ใจ หาก มี มนุษย์ อนาคต ย้อน เวลา กลับ มาบ อก คุณ ว่า โลก ยุค ของ เขา ไม่ ให้ 
ความ สำคญั กบั ความ จริง นอก เนต็ อกี ตอ่ ไป แลว้ โลก นอก เนต็ มี ไว ้ทำ งาน หาเงนิ ไป สรา้ง 
‘ชีวิต จริง’ บน เน็ต กัน แม้ คุณ เป็น หญิง อายุ ๘๒ แต่ ถ้า ยัง คุย เก่ง และ แสน ดี ก็ มี สิทธิ์ 
แต่งงาน กับ หนุ่ม วัย ๒๗ ได้ แถม เป็น เรื่อง ที่ มี อยู่ เกร่อ ไม่ มี ใคร มอง ว่า ประหลาด อีก 
ต่อ ไป!
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แวบ หนึ่ง ของ ใจ อยาก โทษ พ่อ แม่ อีก นั่นแหละ อยาก ใช้ สาร เคมี ดี นัก  
จะ ใช้ คำว่า สม แล้ว นี่แหละ กรรม ตาม ทัน ก็ ดู จะ ใจร้าย เกินไป 
คุณ แม่ ก็ ดู จะ รู้อยู่ เธอ เริ่ม โทษ สังคม เศรษฐกิจ ฟ้า ฝน การเมือง ฯลฯ

ดอก ผล ของ “การ ปกป้อง ตัว เอง ” มี อยู่ ใน ใจ คน ทุก คน เป็น ธรรมดา  
โค่น ต้น เอา เอง ไม่ ได้ ง่ายๆ แต่ หยุด ส่ง ปุ๋ย บำรุง จน เม็ด ฝ่อ ลง ไป เอง ได้ 

คำ ถาม ว่า “ปัญหา นี้ แก้ อย่างไร ” กับ  
“ฉัน จะ ปรับ ตัวอย่าง ไร ต่อ ปัญหา นี้ ” จะ ได้ คำ ตอบ ไม่ เหมือน กัน

โลก นี้ เรา ปรับ แต่ง เอา เอง ตาม แต่ ใจ ไม่ ได้ อารมณ์ ใน ใจ ยัง ปั้น แต่ง เอง ไม่ ได้ 
ยัง ทุกข์ สลับ สุข สม หวัง ผิดหวัง เจอ สิ่ง ที่ พอใจ และ ไม่ พอใจ ยัง มี การ ใช้ 
สาร เคมี ยัง มี โรค มะเร็ง และ บ้าน น้อง ก็ ยัง ขาย แตง โม รม ควัน กัน ต่อ ไป

วิธี แก้ ปัญหา ของ น้อง แตง โม มี แค่ สี่ บรรทัด หลาย หมอ หลาย โรง พยาบาล 
ก็ พูด คล้ายๆ กัน คุณ แม่ ทราบ ดี แต่ ทำ ไม่ ได้ ก็ คือ ทำ ไม่ ได้ 

ฉุกใจ ขึ้น มา หมอ ที่ มี ท่าที เพ่ง โทษ ที่ ตัว คุณ แม่ ไม่ ได้ เห็นใจ เขา ด้วย ใจ จริง  
แสดง ว่า อยู่ ใน บทบาท ผู้ ตัดสิน ไม่ ใช่ ผู้ รักษา ถ้า ใช้ เทป บันทึก คำ พูด ของ ฉัน  
ใน น้ำเสียง คง มีค วาม ไม่ พอใจ มี กระแส การ จับผิด และ ปรักปรำ อยู่ มาก  
ใคร ที่ไหน จะ อยาก ฟัง แล้ว พยายาม เอา ไป ปรับ ใช้ เลย เป็น เหตุ ทำให้ รักษา 
ไม่ ได้ ผล หรือ เปล่า อย่าง นี้ ตรวจ ไป ก็ เหนื่อย เปล่า ทั้ง สอง ฝ่าย ถือว่า สอบ ไม่ ผ่าน 
ขุ่นมัว กัน ทั้ง คู่ แถม สุขภาพ น้อง ก็ เหมือน เดิม ไม่ เห็น ได้ ประโยชน์ อะไร

ตั้ง โจทย์ กัน ใหม่ “ฉัน จะ ปรับ ตัวอย่าง ไร ต่อ ปัญหา นี้ ”  
บ้าน น้อง มี ฝุ่น จาก ผง เคมี ฟุ้ง ต้อง แนะนำ ให้ ปิด หน้าต่าง อย่า อุ้ม น้อง ไป 
เล่น แถว โรงงาน ปลูก ต้นไม้ ที่ ใบ แน่นๆ ช่วย กรอง สาร พิษ ได้ บ้าง ผง พิษ 
พวก นี้ ติดตาม ผม เสื้อ ผ้า ได้ จะ อุ้ม น้อง ต้อง เปลี่ยน เสื้อ ผ้า ล้างมือ บ่อยๆ  
แนะนำ สิ่ง ที่ ทำ ตาม ได้ ไม่ ใช่ ต้อง ย้าย บ้าน หา งาน ใหม่ (หรือ เกิด ใหม่)

สังคม ประณาม การ ใช้ สาร เคมี แต่ ถ้า เวลา ซื้อ ยัง เลือก ที่ ผิว นอก 
ก็ เท่ากับ ผู้ บริโภค บังคับ ทาง อ้อม ให้ คน ขาย ใช้ สาร เคมี ต่อ ไป
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ถ้า เลี้ยง น้อง ไป แบบ นี้ ยัง นึก ไม่ ออก เลย ว่า สุขภาพ น้อง จะ ดี ขึ้น ได้ อย่างไร  
คุณ แม่ ก็ เข้าใจ ปัญหา แต่ ไม่ รู้ จะ แก้ อย่างไร เลย ดู เครียด กัน ทุก ฝ่าย 
ต้อง ชี้แจง ก่อน ว่า วิธี คิด ของ เด็ก เล็ก ก็ แบบ นี้ แหละ เขา ไม่ คิด หรอก ว่า 
เรา บังคับ ป้อน ยา ด้วย ความ หวัง ดี เขา คิด ว่า เรา รังแก เขา พวก ผู้ใหญ่ ใจร้าย 

ต้น หน่อ อ่อน ของ “การ ปกป้อง ตัว เอง ” เติบโต ขึ้น เรื่อย ไป

เด็ก สอง ขวบ ถูก บังคับ ให้ กิน ยา กิน ผัก ผลไม้ ก็ โกรธ ว่าผู้ ใหญ่ ใจร้าย 
คุณ แม่ ที่ บังคับ ให้ ลูก กิน ยา ไม่ ได้ ก็ โกรธ ว่า ลูก ดื้อ 
สังคม ประณาม การ ใช้ สาร เคมี แม่ ค้า ว่า ถ้า ไม่ ใช้ ยาคุ ณก็ ไม่ ซื้อ 
หมอ บาง คน ก็ เหนื่อยหน่าย กับ ปัญหา โรค ภัย ไข้ เจ็บ ที่ เกิด จาก พฤติกรรม ผิดๆ 

รู้สึก เหมือน กัน ไหม คะ ว่า ปัญหา ของ คน อื่น มัก เป็น เรื่อง เล็ก เสมอ 
จะ แก้ ปัญหา ของ น้อง แตง โม ง่าย นิดเดียว

อย่า ให้ น้อง เจอ สาร เคมี ภูมิแพ้ ทั้งหลาย จะ ได้ ดี ขึ้น จะ ป่วย น้อย ลง 
ต้อง ให้ เวลา เล่น กับ น้อง มาก ขึ้น เขา ก็ อารมณ์ ดี ว่าง่าย ไป เอง  
คุณ แม่ ต้อง กล้า สอน กล้า ดุ ลูก เรา เรา ไม่ สอน แล้ว ใคร จะ สอน  
เลี้ยง ให้ มี วินัย ลด ขนม จุบจิบ ฝึก กิน ผัก ผลไม้ ปลูก เอง ที่ หลัง บ้าน

พูด ง่าย ดี จัง แค่ สี่ บรรทัด เอง ก็ จบ ทุก ปัญหา 
แต่ จาก ประสบการณ์ แนะนำ ไป เถิด ไม่ เห็น ว่า ใคร จะ ทำได้ เลย 
ทฤษฎี ที่ ปฏิบัติ ไม่ ได้ โจทย์ ที่ แก้ ไม่ ออก ก็ ไร้ ค่า เท่ากับ สอบ ตก อยู่ ดี

ปัญหา ของ คน อื่น มัก เป็น เรื่อง เล็ก แต่ ถ้า เป็น เรื่อง ของ เรา 
ก็ เกิด มี ข้ออ้าง สารพัด ที่ มี น้ำหนัก และ เต็ม ไป ด้วย เหตุผล มา คัดง้าง อยู่ เรื่อย

เหตุ เกิด จาก ผล แตง เมล็ด เล็ก ยัง กลาย เป็น แตง ผล ใหญ่ 
เจ้า หน่อ เมล็ด เล็ก ของ การ ปกป้อง ตัว เอง เพาะ ใน ตัว เรา มา นาน หนักหนา 
ตั้ง โจทย์ ผิด ก็ แก้ ปัญหา พลาด อยู่ ร่ำไป 
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ถงึ แม ้อิน เต อรเ์นต็ จะ ถกู ปรงุ แตง่ ให ้ผดิ ธรรมชาต ิอยา่งไร ก ็ไม ่อาจ เอาชนะ ธรรมชาต ิ
ขั้น พื้นฐาน ของ การ ครอง คู่ กัน อิน เต อร์เน็ต อาจ เป็น ช่อง ทาง ง่ายๆ ที่ จะ ได้ ผูกพัน ทาง 
ความ คิด และ จินตนาการ กับ ใคร สัก คน แต ่เชื่อ เถอะ ว่า ไม่ ใช่ ช่อง ทาง ง่ายๆ ที่ จะ ได้ พบ 
คู่แท้ ถ้า หัด พูด ดีๆ ไม่ เป็น ถ้า หัด เอาใจ เขา มา ใส่ใจ เรา ไม่ ถูก หรือ ถ้า ขาด คุณสมบัติ ของ 
ความ เป็น คู่ ที่ จะ อยู่ ร่วม กัน อย่าง สบาย ใจ อย่างไร ก็ เจอ ได้ แต่ เพื่อน คุย หรือ เพื่อน ร่วม 
สร้าง จินตนาการ ชั่วคราว เท่านั้น!

 

เฮ้อ! – คน กำลัง จะ ล้น โลก แต่ นัก วิทยาศาสตร์ ดัน ค้น พบ ยา อายุวัฒนะ ของ จริง 
งานนี ้นกั วจิยั ชาต ิสเปนเปน็ฮโีร ่กลา่ว คอื เขา สามารถ จดัการ กบั หนว่ย พนัธ ุกรรม ของ 
หนูทดลอง จน มัน มีอายุ ยืน ยาว กว่า ปกติ อีก เกือบ ครึ่ง เท่าตัว นี่ แปล ว่า อีกหน่อย 
ไม่ ใช่ คน ล้น โลก อย่าง เดียว คน ที่ อยู่ ส่วน ใหญ่ ยัง แก่ ด้วย!

ตราบ ใด ยัง ไม่ มี ใคร ค้น พบ กลไก ละลาย ความ เบื่อ ตราบ ใด ยัง ไม่ มี ใคร ค้น พบ ตัว ยา 
ทำลาย ความ ทกุข ์จาก การ ม ีชวีติ ยนื ยาว ตราบ นัน้ อยา่ กงัวล เลย ครบั วา่ คน จะ อยาก เปน็ 
อมตะ หรือ กระทั่ง อยาก มีอายุ ยืด ต่อ ไป เรื่อยๆ จน ชั่วนิรันดร์

งาน วจิยั ที ่ประสบ ความ สำเรจ็ ขัน้ ตน้ ใน ปจัจบุนั คน้ พบ ยนี ๓ ชนดิ ของ หน ูที ่กำหนด 
อายุขัย ให้ เซลล์ ของ พวก มัน และ นั่น ก็ น่า จะ กลาย เป็น เทคโนโลยี ยืด อายุ มนุษย์ ได้ ถึง 
๑๒๕ ปี เป็น ลำดับ ต่อ ไป แต่ เทคโนโลยี ดัง กล่าว ยัง ไป ไม่ ไกล ขนาด ช่วย รักษา ความ เต่ง 
ตึง ของ ผิวหนัง แล้ว ก็ ยัง ไม่ รับประกัน ว่า จะ แข็งแรง เหมือน ต้น วัย หรือ กลาง วัย ไหม

แปล ว่า ยา อายุวัฒนะ ขนาน นี้ คง ทำให้ เรา อายุ ยืน อย่าง เหี่ยว ย่น อยู่ ดี นับ เป็น เรื่อง 
นา่ เบือ่ หนา่ย หรอื กระทัง่ ทรมาน ใจ สำหรบั คน สว่น ใหญ ่ถา้ ตอ้ง ฝนื ครอง สงัขาร อนั โรยรา 
ไป อย่าง ไม่ มี กำหนด สิ้นสุด ไม่ ต่าง จาก โดน ขัง ลืม ใน คุก กลาง ทะเลทราย

ฉะนัน้ ประกนั ได้ วา่ ถา้ โครงการ วจิยั นี ้จะ เลือ่ง ชือ่วา่ ประสบ ความ สำเรจ็ จรงิ ก็ ตอ้ง 
ไม่ ใช่ แค่ ยืด อายุ แต่ ต้อง ยืด ความ อ่อน เยาว์ ได้ ด้วย!
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อนั ทีจ่รงิ ยา อายวุฒันะ ไม ่ใช ่เรือ่ง ใหม ่แถม ยงั ไม ่ใช ่ความ พยายาม เพยีง ดา้น เดยีว ที ่จะ 
ทำ ชวีติ มนษุย์ ให ้เปน็ อมตะ ทกุวนันี้ ก ็ม ีการ คน้ควา้ วจิยั เพือ่ให้ สามารถ ปลกู ถา่ย อวยัวะ 
แทน ของ เดิม ชนิด สมบูรณ์ แบบ ๑๐๐% ซึ่ง หาก ทำ สำเร็จ ก็ แปล ว่า เผ่าพันธุ์ มนุษย์ จะ 
กำหนด ให้ ตน มีอายุ ยืน ยาว ออก ไป แค่ ไหน ก็ได้ หรือ กระทั่ง จะ มีหน้า ตา อย่างไร ระดับ 
วัย ไหน ตายตัว ก็ สบาย เลย

ยงั ไม่ ม ีใคร ทดลอง แต่ คณุ คดิ ด ูก ็แลว้กนั วา่ ถา้ เดก็ คน หนึง่ โต ขึน้ มา จน เปน็ หนุม่ เปน็ 
สาว แล้ว หยุด อายุ ไว้ ตรง นั้น ร่างกาย ยัง คง เหมือน หนุ่ม สาว อายุ ๒๐ ไป นับ ร้อย ปี 
อะไร จะ เกิด ขึ้น?

อย่า นึก แต่ ใน แง่ ดี นะ ครับ เอา ง่ายๆ คุณ กับ แฟนมี รูปร่าง หน้าตา เหมือน เดิมเปี๊ยบ 
ตัง้แต ่วนั แรก ที ่เจอ กนั ยนั ป ีที ่๙๐ แนใ่จ หรอื วา่ จะ ยงั คง รกั กนั หวาน แหว ว ซาบซึง้ ดืม่ดำ่ 
ไม่ อยาก เปลี่ยน คู่ เลย ตลอด เวลา ที่ ใช้ ชีวิต อยู่ ด้วย กัน? ผม ว่า เกิน กว่า ๙๙ จาก ๑๐๐ 
คู่ ต้อง อยาก เลือก คน ใหม่ มา เปลี่ยน แทน เป็น แน่!

แลว้ จะ เอา ยงั ไงครบั? มนั คง กลาย เปน็ ขอ้ ตกลง ทาง สงัคม แบบ ใหม ่เมือ่ อยู่ ไป ๕๐ 
ปี ฝ่าย ใด ฝ่าย หนึ่ง มี สิทธิ์ ขอ เปลี่ยน คู่ แบบ ไม่ มี สิทธิ์ อิดเอื้อน กระมัง?

ถา้ แก ่ลง ตาม ธรรมชาต ิเหีย่ว ยน่ และ เบือ่ หนา่ย เนือ้ หนงั อยา่ง ปกต ิก ็เปน็ ไป ได ้ครบั 
ที่ คุณ จะ อยาก อยู่ กับ คู่ครอง เพียง คน เดียว เพราะ ยิ่ง วัน ร่างกาย จะ บีบ ให้ คุณ ใจฝ่อ ไม่ 
มี กะ จิต กะ ใจ ไป หา ใคร ใหม่ อีก

แต่ หาก วัน หนึ่ง ยา อายุวัฒนะ ไม่ ใช่ แค่ ยืด อายุ ให้ ยืน ยาว ทว่า ยัง รักษา ความ เต่ง ตึง 
และ ความ รูส้กึ เกีย่ว กบั เพศ รส ไว ้ไม ่ให ้เหอืดแหง้ โลก คง โกลาหล ดว้ย ความ ผดิ ธรรมชาต ิ
อีก นานัปการ เช่น คง ไม่ มี ใคร รู้สึก ว่า ทำ งาน เลี้ยง ลูก จน โต แล้ว หมด หน้าที่ มัน เป็น แค่ 
การ ปิดบัญชี งาน ใหญ่ งาน หนึ่ง เพื่อ เตรียม รอ โป รเจ็กต์ใหม่ ต่อ ไป

แล้ว คน อายุ ๑๐๐ ที่ มี ใบหน้า อ่อน เยาว์ เท่า เหลน โหล น ความ รู้สึก เป็น อย่างไร ไม่ 
มี ใคร เดา ถูก แต่ คุณ คาด หมาย ได้ เลย ว่า ระบบ การ เคารพ อาวุโส คง พินาศ แหลกเหลว 
ลง ทั้งหมด เด็ก รุ่น เหลน ที่ เห็น หน้า ปู่ทวด คง กระดาก หาก ต้อง เอ่ย ปาก เรียก ปู่ทวด เป็น 
แน่
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เด็กหญิง แตง โม สาว น้อย สอง ขวบ เศษ ป่วย ด้วย โรค หวัด เรื้อรัง 
ที่ ว่าเป็น ข้อสอบ เพราะ เป็น โจทย์ ที่ ต้อง แก้ ให้ ได้ ค่ะ

ตรวจ เจอ ว่า น้อง เป็น ภูมิแพ้ ระบบ ทาง เดิน หายใจ ภูมิแพ้ ผิวหนัง น้อง ตัว เล็ก  
น้ำหนัก ต่ำ กว่า เกณฑ์ กิน ยาก ท้องผูก เรื้อรัง งอแง ง่าย ค่อนข้าง เอาแต่ใจ  
ปัญหา ที่ ดูเหมือน งู กินหาง ทุก อย่าง ล้วน เป็น เหตุ เป็น ผล ของ กันและกัน

เริ่ม ต้น ต้อง รักษาการ ติด เชื้อ น้อง เป็น หวัด เรื้อรัง เพราะ รักษา ไม่ ต่อ เนื่อง  
คุณ แม่ ว่า “น้อง กิน ยา ไม่ ได้ เลย ค่ะ ป้อน เขา ก็ ร้อง เรา ก็ กลัว น้อง จะ แหวะ ” 

เด็ก ที่ไหน ก็ ไม่ ชอบ กิน ยา ทั้งนั้น แหละ ค่ะ ท่าที ป้อน กล้าๆ กลัวๆ ยิ่ง ทำให้ 
ยาก ขึ้น เด็ก เล็ก ไว กับ ท่าที ผู้ใหญ่ มาก คุณ แม่ กลัว แล้ว ล่วงหน้า จับ น้อง ก็ จับ แหยงๆ 
น้อง ก็ ดิ้น เตะ ถีบ อยู่ นั่น ส่ง ให้ พี่ พยาบาล ป้อน เดี๋ยวเดียว ก็ เรียบร้อย

คุณ แม่ จัดการ อะไร น้อง ไม่ ได้ เพราะ ปกติ ก็ ไม่ ได้ เลี้ยง เอง พี่เลี้ยง ก็ ไม่ กล้า ดุ 
คุณ แม่ ไม่ มี เวลา ให้ ลูก สงสาร ก็ ซื้อ ตุ๊กตา ให้ พี่ หมี ขน ฟู อม ฝุ่น น้อง ก็ จาม ไป 
น้อง ท้องผูก เพราะ ดื่ม น้ำ น้อย ไม่ กิน ผัก ผลไม้ กิน แต่ นม ขวด กับ ขนม ก็ ไม่ โต  
แถม ไม่ มี ใคร บังคับ ได้ เลี้ยง เด็ก แบบ ไหล ตาม แต่ ใจ เด็ก มัน ก็ เป็น ฉะนี้ แล

แนะนำ ให้ คุณ แม่ ฝึก ให้ กิน ผัก ผลไม้ เริ่ม จาก ผลไม้ ฉ่ำๆ ไม่ หวาน จัด  
เอา ผลไม้ เปลือก หนา จะ ได้ ไม่ ต้อง ห่วง เรื่อง สาร พิษ ตกค้าง  
“คุณ แม่ ลอง แตง โม สิ คะ หวานๆ ฉ่ำๆ เหมือน ชื่อ น้องไง ” 
คุณ แม่ สบ ตา กับ คุณ พ่อ นิดหนึ่ง แล้ว บอก ว่า “ไม่ กล้า ให้ ลูก กิน หรอก ค่ะ ” 

บ้าน ของ น้อง ขายส่ง แตง โม คุณ พ่อ เล่า ว่า สาร เคมี ล้วนๆ ทั้ง ลูก แตง ที่ อื่น 
เป็น อย่างไร ไม่ ทราบ แต่ ที่ บ้าน นี้ แตง จะ ถูก เก็บ ตั้งแต่ ยัง ลูก เล็ก น่า รัก ผิว สวย  
แล้ว ฉีด สาร ที่ ทำให้ หวาน สาร ที่ ทำให้ กรอบ สาร ที่ ทำให้ แดง ฉีด ไม่ทัน ก็ พ่น  
รม ควัน กัน เลย ทีเดียว กลิ่น สาร เคมี ฟุ้ง กระจาย ไป ทั้ง ซอย เลย ไม่ กล้า กิน 
ผัก ผลไม้ อื่น ไป ด้วย คุณ พ่อ สรุป ว่า “สมัย นี้ ไม่ มี แล้ว ล่ะ ไม่ ใช้ สาร เคมีน่ะ ”

สาร เคมี ปน เปื้อน ผัก ผลไม้ มี ผล ตั้งแต่ แค่ ลิ้น ชา คลื่นไส้ อาเจียน ภูมิแพ้ ผื่น ตาม ตัว 
โลหิต จาง อ่อนเพลีย ปวด ศีรษะ ไป จนกระทั่ง เป็น สาร ก่อ มะเร็ง ก็ได้
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ของฝากจากหมอ

แตง โม เมล็ด เล็ก
โดย พิมพการัง

Artist : Geninne

From : http://blogdelanine.blogspot.com/

“แตง โม ผล ใหญ่ๆ เกิด ขึ้น ได้ จาก เมล็ด เล็กๆ  
จำ ไว้ นะ พวก เด็กๆ เมล็ด เล็กๆ จะ เป็น แตง ผล ใหญ่ ” 

มี ใคร เคย ร้องเพลง นี้ บ้าง เอ่ย เพลง นี้ เป็น เพลง สอบ ของ ฉัน สมัย ประถม สอง 
นึกถึง เพลง นี้ ขึ้น มา เมื่อ เจอ น้อง แตง โม ที่ เป็น ข้อสอบ ใน วัน นี้ ค่ะ

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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นกั วทิยาศาสตร์ ได ้แต ่คน้ควา้ ใน สิง่ ที ่สนอง ตอบ ความ ทะยานอยาก จาก สว่น ลกึ ของ 
มนุษย์ แต่ ผม ว่า ไม่ มี สัก กี่ ราย หรอก ครับ ที่มา นั่ง คิด สะระตะ ว่า จะ เกิด ผล อะไร ตาม มา 
ขอ เพียง สนอง ตัณหา เบื้องต้น ได้ สำเร็จ เถอะ ส่วน ใหญ่ จะ พูด ง่ายๆ แค่ ว่า...

ทำ ตรง นี้ ให้ สำเร็จ ก่อน เดี๋ยว รู้ เอง ว่า จะ เกิด อะไร ขึ้น!

ดังตฤณ

สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดู

ได อา รี่ หมอดู หน้าที่ ๕๓
โดย หมอพีร์

สวัสดี ค่ะ ทุก คน ที่ อ่าน ได อา รี่ หมอดู เป็น ยัง ไงกัน บ้าง คะ อากาศ เปลี่ยนแปลง บ่อย 
ดูแล สุขภาพ กัน บ้าง นะ คะ ช่วง นี้ พีร์กำลัง ฝึก ทำ รายการ วิทยุ อยู่ ค่ะ ใคร สนใจ อยาก จะ 
ฟัง ลอง คลิ กไป ที่ http://www.goodfamilychannel.com แล้ว search คำว่า 
“หมอพีร์ ” ที แรก ตั้ง ชื่อ กัน ว่า หมอ พีร์ขยี้ กรรม หลังจาก นั้น คุณ ดัง ตฤณ แนะนำ ชื่อ 
รายการ ใหม่ ว่า “คุ้ย แคะ แกะ กรรม ” ค่ะ อัด กัน ที แรก ก็ เขิน ๆ  เสียง จะ แข็ง หน่อย แต่ 
พอล อง อัด กัน หลาย ครั้ง ก็ เริ่ม ชิน บ้าง แล้ว ค่ะ 

สำหรับ อาทิตย์ นี้ มี เรื่อง ของ คน เหนือ ดวง มา ฝาก ค่ะ เธอ มี อาชีพ เป็น คุณ หมอ เรา 
รูจ้กั กนั มาส อง ป ีแลว้ ชวีติ เธอ คอ่นขา้ง เจอ ปญัหา มา เยอะ มาก ๆ  สว่น ใหญ ่ที ่เธอ จะ ตอ้ง 
ทุกข์ นั้น เกิด จาก ความ คิด ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน ตัว เอง ค่อนข้าง มาก เลย ทำให้ เธอ เป็น 
คน ที่ ต้อง ทรมาน ตัว เอง มา ตลอด

เริ่ม ต้น ที่ เจอ กัน ตอน แรก เธอ ค่อนข้าง ใจร้อน กับ คน ใกล้ ตัว แนะนำ ให้ เธอ พยายาม 
ใจเย็น กับ คน ใกล้ ตัว ก่อน ไม่ ให้ ใช้ คำ พูด แรง ๆ  กับ คน ใกล้ ตัว โดย เฉพาะ กับ พ่อ และ แม่ 
แนะนำ ให ้เธอ สำนกึ ผดิ ใน สิง่ ที ่ทำ กบั ทา่น ไป แลว้ และ ให ้เธอ ไป ขอ ขมา พอ่ กบั แม ่สำหรบั 
ความ ผิด ที่ ทำ ไป ตอน นั้น มัน เป็น สิ่ง ที่ ยาก มาก ใน ความ รู้สึก ของ เธอ แต่ เธอ รับปาก ว่า 
จะ พยายาม ทำ เมื่อ ได้ เจอ กัน อีก หลังจาก นั้น เธอ บอก ว่า ไม่ค่อย ใจร้อน กับ ที่ บ้าน แล้ว 
พยายาม ใส่ใจ โทร ไป หา ท่าน ตลอด ถึง แม้ บาง ครั้ง จะ ฝืน ใจ บ้าง เหมือน กัน แต่ ก็ ทำ ซึ่ง 
เธอ ทำ ถูก ที่สุด ถึง แม้ จิตใจ จะ ทรมาน ที่ จะ โทร ไป คุย กับ พ่อ แม่ บ้าง ไม่ ให้ท่า นเกิด ความ 
เหงา ให้ท่า นรู้สึก ว่า ยัง มี ลูก ที่ คิดถึง ท่าน ไม่ ปล่อย ให้ท่า นเปล่า เปลี่ยว อยู่ ลำพัง คน ที่ 
เป็น พ่อ เป็น แม่ บาง ครั้ง ท่าน ไม่ ได้ ต้องการ เงิน มากมาย อะไร แต่ การ ที่ ลูก สนใจ ว่า ท่าน 
เป็น อย่างไร บ้าง ต่างหาก ที่ ท่าน น่า จะ ต้องการ มาก กว่า

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ไม่ว่าเราจะเกิดมาจากเจตนาชนิดไหนของพ่อแม่ก็ตามทีเถอะ.... 
เพียงหนึ่งชีวิตที่พ่อและแม่ให้มาก็เพียงพอแล้วจริง ๆ

นอกจากนั้นแล้ว.. การได้เกิดมาเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการ 
ก็จัดว่ามีบุญมาไม่น้อยแล้ว 
และสิ่งที่พวกเรามีอีกสองอย่าง ซึ่งถือว่าต้องเป็นบุญมหาศาลก็คือ 
การที่เราได้พบพระพุทธศาสนา และ เป็นผู้ที่มีใจไม่มืดบอด !

ทุกวันนี้ฉันเพียรปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
เพื่อให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนได้ 
ความเชื่อมั่นในตนเอง จิตใจที่ดีงาม ก็ค่อยก่อร่างสร้างตัวเพิ่มด้วย 
ฉันจะพลิก “ละคร” ฉากนี้ของฉันด้วย “น้ำดี” ที่หมั่นเติมลงไปวันแล้ววันเล่า 
สำหรับฉันแล้ว... 
การพบกันแบบคู่เวรคู่อาฆาต ของพ่อ แม่ อนุของพ่อ และฉัน 
ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้าย !

หวังใจว่าเมื่อวันนึงที่พ่อ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามของฉันที่เกิดจากธรรมะแล้ว... 
พ่อจะอยากหันทิศทางชีวิตเข้ามาสู่ดินแดนอันร่มเย็น สุขสงบแห่งนี้ 
และเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่ความพ้นทุกข์อีกคนนึงของฉันได้ในวันหนึ่ง...

สารบัญ 
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นี่แน่ ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  เจ้าตัว”ไม่รู้” ฉันขอเขกกระโหลกเธอหน่อยเถอะ 
มาหลอก มาแกล้ง ให้ฉันทุกข์อยู่ได้ 
ต่อไปนี้ฉันจะไม่เป็นเหยื่อของเธออีกแล้ว ฉันพอแล้ว ฉันหยุดแล้ว...

ทุกท่านคะ..

ทันทีที่ฉัน จับตัวการของฉันได้ 
ฉันก็นึกถึงพ่อทันที 
โอ... หลงโกรธ หลงแค้น พ่อมานาน 
ที่แท้แล้วพ่อก็มีตัวไม่รู้เสียยิ่งกว่าเรา 
แถมชีวิตพ่อยังน่าสงสารกว่าฉันมากมาย... 
...พ่อเติบโตมาในครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำ จึงไม่รู้จัก ไม่เคยสัมผัส ความรัก 
ความอบอุ่น 
...พ่อ ผู้ซึ่งไม่เคย “รัก” ใครเป็นอย่างแท้จริง แม้แต่ตัวเอง 
...พ่อ ผู้ซึ่งมองไปทางไหนก็พบเพียงแต่เพื่อนพาลที่ชวนกันไปในทางเสื่อม 
ทางอบาย 
มองหากัลยาณมิตรที่ชี้ทางพ้นทุกข์ไม่เจอสักคน 
...พ่อ ผู้ซึ่งอาจไม่เคยถามตัวเองเลยว่า “ชีวิตนี้ เกิดมาทำไม ?” 
...อนิจจา พ่อ ผู้ถูกพัดพาไปด้วยกิเลส และ ความไม่รู้ โดยแท้

จากความโกรธ ความอาฆาตแค้น ความจองเวรทั้งหมดในใจ 
เปลี่ยนมาเป็นถามตัวเองว่า “ทำอย่างไรถึงจะทำให้พ่อรู้ อย่างที่เรารู้ ?”

เพราะแม้ว่าพ่อจะไม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีสักเท่าไร 
แต่พ่อก็ยังให้ชีวิตแก่ฉันมา 
จริงอยู่ล่ะ.. ที่เมื่อก่อนก็เคยคิดว่า พ่ออาจไม่ได้ตั้งใจ “สร้าง” ลูกขึ้นมาก็ได้ 
ลูกอาจจะเกิดมาจาก ความชื่นชอบในกาม ความสนุกส่วนตัวของพ่อเองหรือเปล่า.. 
แต่เรื่องของเรื่องก็คือ... 
ความเป็น “มนุษย์” นั้น ได้มาโดยยากแท้ 
และกรรมในอดีตของเราต่างหาก ที่เป็นตัวเลือกพ่อแม่ ไม่ใช่พ่อแม่เลือกเรา 
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สว่น ความ ทกุข ์ที ่เธอ กำลงั เผชญิ อยู ่นัน้ สว่น ใหญ ่เกดิ จาก เธอ คดิ ซำ้ ๆ  ให ้ตวั เอง เกดิ 
ความ ทรมาน ใจ หรอื เรยีก อกี อยา่ง หนึง่ วา่ บาป ให ้ผล ทาง มโนกรรม ไม ่ม ีตวั บคุคล อืน่ มา 
ทำให้ เดือดร้อน แต่ จิตใจ ไม่ มีค วาม สุข เพราะ ความ คิด ของ ตัว เอง เฝ้า แต่ โทษ คน อื่น ว่า 
เขา เป็น ฝ่าย ผิด โทษ แต่ว่า ทำไม เขา ไม่ เป็น แบบ นั้น ทำไม เขา ต้อง ทำ แบบ นี้ ทำไม ต้อง 
พูด แบบ นี้ อยาก แต่ จะ ให้ คน อื่น เป็น อย่าง ที่ ตัว เอง คิด ตลอด พอ เขา ไม่ เป็น อย่าง ที่ คิด 
ตัว เอง ก็ เกิด ความ เจ็บปวด ขึ้น มา จน ทำให้ คน ใกล้ ชิด วางตัว ลำบาก มาก 

พี่ เขา กำลัง พยายาม กดดัน คน ใกล้ ชิด ให้ เข้าใจ ตัว เอง ซึ่ง หา รู้ ไม่ ว่าการ ที่ ตัว เอง 
พยายาม แก้ไข คน อื่น นั้น เธอ กำลัง ก่อ กอง ไฟ อยู่ ใน ใจ ตัว เอง กำลัง เผา ตัว เอง ตลอด 
พอตัว เธอ เป็น เหมือน ไฟ คน ที่ อยู่ ใกล้ ตัว ย่อม ร้อน อยาก แต่ จะ หนี ไป ให้ ไกล ไม่ อยาก 
จะ คุย ด้วย เพราะ มัน จะ ร้อน รำคาญ พาล ให้ ใจ หงุดหงิด ไป ด้วย 

สิ่ง ที่ แนะนำ ให้ เธอ เปลี่ยน นั้น คือ ให้ เธอ ทำตัว เอง ให้ เป็น เหมือน น้ำ อย่า พยายาม 
ให้ คน อื่น เข้าใจ ตัว เอง แต่ ให้ เข้าใจ คน อื่น อย่าง ที่ เขา เป็น อย่า คิด เปลี่ยนแปลง คน อื่น 
ให้ ยอม รับ ที่ เขา เป็น แบบ นั้น พอ ใคร ทำให้ หงุดหงิด พยายาม ให้อภัย ทาน เขา ไป หรือ 
ท่อง ใน ใจ ว่า ช่าง มัน ๆ  ท่อง ไป เรื่อย ๆ  เดี๋ยว ความ หงุดหงิด ก็ หาย 

และ เวลา เธอ ทำบุญ ให้ อธิษฐาน ขอ ให้ จิตใจ เธอ มีค วาม สุข จาก ตัว เอง มี ตน เป็น 
ทีพ่ึง่ แหง่ ตน ให ้ฝกึ ที ่จะ ไป ทำบญุ เอง โดย ไม ่รอ ให ้คน ชวน แนะนำ ให ้เธอ ฟงั ซ ีด ีหลวงพอ่ 
ปราโมทย์ ทุก วัน หลังจาก นั้น เธอ เล่า ว่า ฟัง รู้ เรื่อง บ้าง ไม่ รู้ เรื่อง บ้าง ก็ แนะนำ ให้ เธอ ฟัง 
อยู่ เรื่อย ๆ  อย่า เลิก จะ ทำให้ เธอ เข้าใจ ตัว เอง มาก ขึ้น เธอ โชค ดี มาก อยู่ อย่าง หนึ่ง คือ 
เจอ เพื่อน ที่ ชวน กัน ไป ทำบุญ ที่วัด และ สนทนา ธรรม กัน ตลอด ทำให้ มี กำลังใจ ใน การ 
ปฏิบัติ อีก ส่วน หนึ่ง เธอ อ่าน หนังสือ ของ คุณ ดัง ตฤณ เกือบ ทุก เล่ม จึง เริ่ม เข้าใจ ธรรมะ 
มาก ขึ้น เรื่อย ๆ  ยอม รับ เรื่อง กฎแห่งกรรม ได้ ง่าย ขึ้น

เธอ มา ดดู วง คอ่นขา้ง บอ่ย นดิหนึง่ เพราะ บาง ครัง้ เธอ ไมค่อ่ย ม ีกำลงัใจ เทา่ ไหร ่เลย 
ทำให้ เห็น การ เปลี่ยนแปลง ใน ชีวิต ของ เธอ มา เป็น ช่วง ๆ  ประมาณ เมื่อ ต้น ปี จิตใจ เธอ 
เริ่ม ทน ต่อ ทุกข์ ได้ มาก ขึ้น เริ่ม อยาก เปลี่ยน คน อื่น น้อย ลง ไม่ค่อย บังคับ คน อื่น เริ่ม 
มีค วาม สุข จาก ตัว เอง ได้ บ้าง จิตใจ เธอ เริ่ม ไม่ อยาก เกิด มี ใจ ปรารถนา ความ หลุดพ้น 
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แรง ขึ้น เธอ พยายาม เพียร ฟัง ซี ดี หลวง พ่อ ไป เรื่อย ๆ  เธอ มา เล่า ให้ ฟัง อีก ว่า พยายาม ไป 
วัด ให้ ได้ ทุก เดือน ด้วย

จำ ได ้วา่ ป ีหนา้ ดวง เธอ จะ ตกหนัก มาก พยายาม ผลกั ดนั ให ้เธอ ขยนั ทำความ ด ีทกุทาง 
เพื่อให้ ชีวิต เธอ ไม่ เดิน ตามด วง ชะตา ใน ดวง เลข เจ็ด ตัว ปี นี้ ดวง เธอ ตก ร่างกาย มรณะ 
อาจ จะ ต้อง ผ่า ตัด แต่ โชค ดี ที่ เป็น หมอ อยู่ แล้ว เลย แนะนำ ให้ พยายาม ช่วย คนไข้ โดย 
อย่า คิด ว่า ทำ ตาม หน้าที่ ของ หมอ ให้ คิด ว่า ช่วย คน จะ ทำให้ ได้ ทำบุญ ทุก วัน ไป ด้วย 
ดวง ผ่า ตัด จะ ได้ เบา ลง บาง คน เป็น หมอ ไม่ ได้คิด หรอก ค่ะ ว่า ตัว เอง เป็น หมอ คิด แต่ว่า 
ทำ หน้าที่ ให้ จบ ไป วัน ๆ  พอ คิด แบบ นี้ จึง ไม่ค่อย ได้ บุญ เต็ม ร้อย เท่าไหร่

ดวง ที่ ตกหนัก กว่า ร่างกาย คือ ดวง รถ มรณะ จะ พบ กับ อุบัติเหตุ ที่ ร้ายแรง มาก 
ทาง รถยนต์ ซึ่ง ถ้า ใคร ดูด วง เลข เจ็ด ตัว เป็น จะ เห็น ว่า น่า กลัว มาก แต ่พีร์ได ้เห็น การ 
เปลี่ยนแปลง ตัว เอง ของ เธอ มา ตลอด จึง เชื่อ มั่น ว่า ยัง ไงเธ อต้อง รอด สอง สาม วัน ก่อน 
เธอ กลับ มา ดูด วง อีก เธอ บอก ว่าที่ พีร์เคย เตือน เธอ เรื่อง อุบัติเหตุ ทาง รถยนต์ นั้น เดือน 
สิงหาคม ที่ ผ่าน มา เธอ เจอ ไป จริง ๆ  ด้านหน้า รถ พัง ยับ หมด ซ่อม เป็น เดือน ยัง ไม่ เสร็จ 
เลย แต่ ร่างกาย ไม่ ได้ รับ บาดเจ็บ อะไร เลย

เธอ เลา่ ให ้ฟงั วา่ เธอ ขบั รถ ไป แลว้ รถ ก ็เกดิ เหาะ ขา้ม เกาะ กลาง ไป อกี ฝัง่ หนึง่ แลว้ รถ 
ก็ หมุน กลาง อากาศ เธอ บอก ว่า จิตใจ เธอ มี สติ ไม่ เกิด ความ ตกใจ แม้แต่ นิดเดียว รู้ แต่ว่า 
ต้อง บังคับ พวงมาลัย ให้ พ้น คัน อื่น ให้ ได้ เสร็จ แล้ว รถ ก็ หมุน เข้าหา หลัง รถ สิบ ล้อ เธอ ไม่ 
ตกใจ ยงั คง พยายาม ประคอง พวงมาลยั รถ เธอ ไป ชน ทา้ย รถ สบิ ลอ้ ซึง่ รถ สบิ ลอ้ ไม่ หยดุ 
สงสัย คน ขับ จะ ไม่ รู้สึก พอ ชน ได้ สอง สาม ที รถ หยุด ลง ใน ใจ เธอ ไม่ เกิด แม้แต่ ความ กลัว 
ความ ตกใจ ม ีแต ่สต ิลว้น ๆ  เมือ่ ได ้ฟงั แลว้ แอบ ดใีจ กบั เธอ ไป ดว้ย เพราะ ถา้ ใคร รูจ้กั เธอ 
จะ รู ้วา่ ไม ่นา่ เชือ่ วา่ จะ ไม ่กลวั ไม ่ตกใจ และ เธอ บอก วา่ ขณะ ที ่รถ จอด อยู ่นัน้ เธอ เปดิ ประต ู
เดิน ลง ไป ดู รถ ซึ่ง เธอ แปลก ใจ ตัว เอง มาก ๆ  ว่า ถ้า เป็น เมื่อ ก่อน เธอ คง ขา สั่น ตัว สั่น เดิน 
ลง จาก รถ ไม่ ได้ ทำ อะไร ไม่ ถูก แน่นอน แต่ ไม่ มี อารมณ์ นั้น หลังจาก เหตุการณ์ นี้ เธอ 
ก็ ขับ รถ ได้ ปรกติ ไม่ มี อาการ ผวา อะไร 

การ ที่ เป็น เช่น นี้ เป็น ผล มา จาก ที่ เธอ ทำความ ดี มา ทั้งหมด ไม่ ว่า จะ รักษา ศีล ห้า ทำ 
ทาน ช่วยเหลือ คน อโหสิกรรม คน อื่น ให้อภัย คน อื่น ได้ ง่าย ที่ สำคัญ ที่สุด คือ ฝึก เจริญ 
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หนังสือเอย ซีดีเอย ทั้งอ่าน ทั้งฟัง มากเท่ามาก 
ด้วยศรัทธาว่า นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลุดจากวงจรนี้..

จนมาวันนึง... 
วันที่ปลดปล่อยฉันหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งการจองเวรพ่อนี้... 
ก็เมื่อ... 
ภายในใจของเรา มันเห็นและเชื่อ อย่างแท้จริง ว่า... 
สิ่งที่เราได้รับ และเผชิญ อยู่ทุกวันนี้ ทั้งทุกข์และสุข 
หาได้เกิดจากผู้อื่นกระทำ หรือ บันดาลให้เป็นไปไม่ 
หากแต่เกิดจากเราเองในกาลก่อนนั่นแหละ บันดาลให้เป็นไป 
กรรมจะจัดฉาก ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สถานการณ์ ใดใด 
เพื่อมาสนอง และ ทดสอบเรา ว่าเราจะมี re-action กลับไปเช่นไร 
หากยัง คิด พูด และทำตามกิเลส ไปเรื่อย ๆ  
วงจรนี้ไม่มีทางสิ้นสุด ! 
เราจะผลัดกันเป็น ผู้ทำ และ ผู้ถูกกระทำอยู่ร่ำไป

ฉันกับพ่อเอง ก็เช่นกัน...

พวกเราก็ต้องเคยพบกับมา ผลัดกันทำ ถูกทำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน 
เพียงแต่บทที่ได้ในชาตินี้ ฉัน แม่ และน้อง เป็นผู้ถูกกระทำเท่านั้นเอง

และฉัน ต้องการหาตัวการคนแรก เพื่อหยุดเค้า 
จึงได้สาวต้นตอ.. 
พ่อเหรอ ? 
แม่เหรอ ? 
ภรรยาน้อยของพ่อเหรอ ? 
ตัวฉันเองเหรอ ? 
ฯลฯ ?

ใจฉันกลับตอบว่า เปล่าเลย ไม่ใช่ใครทั้งหมดในที่นี้เลย 
ตัวการในครั้งนี้ คือ “ความไม่รู้” ต่างหาก
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รอยแผลสาหัสนี้ ยังคงออกฤทธิ์สร้างความเจ็บปวดสุดทนเป็นระยะ ๆ  
แม้แต่ตอนที่ตัดสินใจจบชีวิตคู่ของตัวฉันเองในครั้งแรกลง 
ทั้ง ๆ ที่คู่ของฉันก็เป็นคนดีในระดับหนึ่ง และเราก็รักกัน 
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ถูกอดีตที่เลวร้ายของพ่อและแม่ตามมาหลอกหลอนอยู่เสมอ 
ทำให้เป็นคนที่อ่อนแอ ไม่พร้อมที่จะสู้เพื่อชีวิตคู่เลย

แต่แล้ว... 
ฉันโชคดีที่พบพระธรรม และมีกัลยาณมิตรที่ดีมาก 
สามสี่ปีที่ผ่านมา จิตใจได้รับการเยียวยาจากธรรมโอสถ 
แผลที่เป็นก็ค่อย ๆ  สมานตัวที่ละแผล ๆ  
แต่แผลใหญ่ที่สาหัส และรุนแรง “แผลจากพ่อ” นั้น 
ยังไม่มีทีท่าว่าจะเลือนไปได้ง่าย ๆ

ทุกครั้งที่สวดมนต์...

สัพเพ สัตตา ... ทำไมพ่อถึงทำกับลูกอย่างนี้ ? 
อะเวราโหนตุ... ทำไมพ่อถึงเลือกคนอื่น ? 
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ ... ลูกเกลียดพ่อ 
อะนีฆา โหนตุ... ลูกเกลียดเธอ 
สุขีอัตตานัง ปริหะรันตุ... ฉันขอจองเวรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร.........

ทุกครั้งที่เผลอสติ.. ใจฉันจะไปเกาะเกี่ยวอยู่กับพ่อและอนุของพ่อเสมอ 
คิดแต่ว่าเมื่อไหร่บุญเขาจะหมด 
คิดแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับกรรมที่เค้าทำกับเรา

กระนั้นก็ดี.. ด้วยตระหนักดีว่าชีวิตนี้สั้นนัก 
ฉันจึงเร่งทำทาน ศีล ภาวนา ให้มาก เท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย 

45ธรรมะใกล้ตัว

ภาวนา ทำให ้เกดิ สตปิญัญา การ ที ่เธอ เจอ เหตกุารณ ์เรือ่ง รถ นี ้มนั วดั ความ กา้วหนา้ และ 
ผล ของ การ ภาวนา ของ เธอ ดว้ยวา่ ไม ่กลวั ตาย และ สามารถ รบัมอื กบั เหต ุฉกุเฉนิ ที ่เกดิขึน้ 
อยา่ง ม ีสต ิจงึ ผอ่น หนกั ให ้เปน็ เบา ดวง จะ ตก ดวง จะ โชค รา้ย แค ่ไหน ก ็ทำให ้ชวีติ ไม ่เดนิ 
ตามด วง และ สามารถ อยู่ เหนือ ดวง ได้ ค่ะ

สารบัญ 
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ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ

ภาพดอกหยาดน้ำค้าง
จาก www.pantown.com/board.php?id=675&area=1&name=board2&topic=30&action=view

ภาพดอกหยาดน้ำค้าง
จาก www.pantown.com/board.php?id=675&area=1&name=board2&topic=30&action=view

ดอกหยาดน้ำค้าง

๏ หยาดเอ๋ยหยาดน้ำค้าง พอรุ่งสางตะวันฉายก็หายสิ้น 
เปรียบเวลาอันน้อยนิดชั่วชีวิน ชีพพังภินท์ย่อมสูญค่าลาลับไป 
กว่าจะเกิดเป็นมนุษย์สุดแสนยาก พึงเพียรพากศึกษาธรรมนำสุขให้ 
เพื่อจักดับวัฏวนหนทางไกล พบนิพพานอำไพพ้นโลกเอย

�

กวีธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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โดยพ่อเลือกที่จะช่วยภรรยาใหม่ให้พ้นจากคดี 
ดังนั้นความสัมพันธ์ของพ่อและแม่จึงเป็นอันสิ้นสุดลง

โชคดีที่แม่เป็นผู้หญิงเก่ง เข้มแข็ง และรักลูกมาก 
จึงพาลูกทั้งสองคนฝ่าคลื่นพายุมาได้ 
แต่มันยังคงทิ้งแผล และร่องรอยแห่งความเจ็บปวดไว้อยู่เสมอ

แผลที่หนักสุดสุดและไม่เคยคิดว่าจะหายได้เลย.. ก็คือเรื่องของพ่อ 
พ่อ เป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันรักและเทิดทูนที่สุด 
แม้พ่อจะเป็นคนที่ร้ายกาจสักเพียงไหนในสายตาคนอื่น 
แต่ฉันก็มีพ่อ มีแม่ เพียงแค่อย่างละคน 
และถึงแม้พ่อจะไม่ได้ทำหน้าที่พ่อที่ดีเท่าไร.. 
แต่ฉันก็เชื่อว่า พ่อรักลูกคนนี้ยิ่งกว่าใคร 
เพราะฉะนั้น... ไม่เป็นไร... พ่อก็คือพ่อ

แต่ก็เหมือนโลกถล่มทลายลงไปตรงหน้า 
ความไว้ใจ ความเชื่อมั่น ที่ลูกคนหนึ่งจะมีให้พ่อได้นั้น..มลายไปเสียสิ้น 
เสมือนปราสาททรายอันวิจิตรที่พ่อบรรจงสร้างตั้งแต่วันที่ลูกเกิด  
และบอกว่านี่พ่อสร้างไว้ให้ลูกนะ  
ได้ถูกทำลายลงด้วยเท้าของพ่อเองฉะนั้น 
ก็เมื่อครั้งที่ภรรยาน้อยของพ่อยิงฉัน จนแทบเอาชีวิตไม่รอด 
แต่พ่อกลับเลือกที่จะช่วยเขาให้รอดจากคดี 
เพียงเพื่อต้องการเอาชนะแม่ ! 
เพียงแค่พ่ออยากเอาชนะแม่.. พ่อเลือกเอาชีวิตลูกรักคนนี้ป็นเดิมพัน !

ฉันไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจสักกี่คน 
กับการที่ลูกสาวคนนึง ผู้ซึ่งจิตใจเติบโตมาได้ด้วยความเชื่อว่าพ่อรักมาก 
แต่วันหนึ่ง กลับถูกหักหลังโดยพ่อของตัวเอง 
พ่อ...ผู้ที่ลูกเชื่อว่าเป็นผู้ชายคนแรก และคนสุดท้ายที่จะรักลูกจริง ! 
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ธรรมะจากคนสู้กิเลส

แผลจากพ่อ
โดย บุญรักษา

“เจ้าคือดาวดวงน้อย... ของพ่อ จับมือพ่อเอาไว้ 
พ่อจะพาเจ้าเดิน... ข้ามไป สู่ปลายทางที่ดี 

แม้ยามร้องไห้คอยปลอบ... ยามเหน็บหนาวให้ผ้าห่ม... 
เห็นเธอนั้นมีความสุข... ลำบากตายก็ทนไหว... 
เป็นสายสัมพันธ์... ที่ไม่มีวันสิ้นลงแม้วันตาย... “

ใกล้วันพ่อเข้ามาทุกที...  
เสียงเพลงที่กล่าวถึงความรักที่งดงาม ความปรารถนาดี 
ที่พ่อคนหนึ่งมีต่อลูกสาวตนเอง  
ถูกเปิดตามคลื่นวิทยุ และร้านรวงต่าง ๆ  เป็นระยะ ๆ  
เพลง...ซ่ึงตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ฉันไม่สามารถท่ีจะฟังจนจบโดยไม่ร้องไห้ได้เลยสักที...

ฉันเองก็เป็นคนนึงที่เติบโตมากับครอบครัวที่แตกร้าว 
พ่อเจ้าชู้ มีลูกกับหลาย ๆ  ภรรยา ไม่เอาการเอางาน ติดการพนันอย่างแรง 
เผด็จการ เจ้าโมโห อารมณ์รุนแรง ชอบลงไม้ลงมือกับลูกเมีย ฯลฯ 
ตั้งแต่เริ่มรู้ความ ก็พยายามบอกให้แม่เลิกกับพ่อ 
เพราะชีวิตแบบที่เป็นอยู่มันทำให้เราทุกข์มาก 
บอกแม่อยู่บ่อย ๆ  ว่า ถ้าแม่กลัวว่าลูกจะไม่มีพ่อ.. แม่ไม่ต้องกลัวเลยน้า.. 
.. มีพ่ออย่างนี้ สู้ไม่มีดีกว่า !

กว่าพ่อแม่จะเลิกกันได้ ฉันก็โตเป็นสาว เรียนมหาวิทยาลัยแล้ว 
การเลิกกันของพ่อแม่ต้องแลกด้วยการที่ฉันเกือบเสียชีวิต 
เพราะถูกทำร้ายโดยภรรยาน้อย ดีกรี massage doctor ของพ่อ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

47ธรรมะใกล้ตัว

ภาพดอกดาวเรือง เอื้อเฟื้อโดย Tawanภาพดอกดาวเรือง เอื้อเฟื้อโดย Tawan

ดอกดาวเรือง

๏ ดาวเอ๋ยดาวเรือง เปรียบความเฟื่องฟูในชีวิตนี้ 
ต้องพร้อมด้วยคุณธรรมคุณความดี จึงจักมีความสุขทุกเวลา 
เว้นให้ห่างทางมิชอบประกอบกิจ สุจริตซื่อตรงทรงคุณค่า 
ปฏิบัติทานศีลภาวนา นำชีวารุ่งเรืองสุขทุกวันเอย

�
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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คำคมชวนคิด

“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า  
มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จแล้วแต่ใจ  
ถ้าบุคคลมีใจผ่องใส กล่าวอยู่ก็ตาม ทำอยู่ก็ตาม  
สุขย่อมไปตามบุคคลนั้น เพราะสุจริต ๓ อย่าง  
เหมือนเงามีปรกติไปตาม ฉะนั้น”

คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก

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

�
ทางโลกนั้นเมื่อไม่รู้ย่อมไม่ผิด 
แต่ทางธรรมความไม่รู้นั่นแหละความผิดเดียวที่ยกโทษให้ไม่ได้ 

จาก เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม ๔ 
โดย ดังตฤณ

�
ไฟที่เผาผลาญป่า เริ่มแรกมันก็เกิดจากไฟกองเล็ก ๆ  
กิเลสที่เผาใจ เริ่มต้นก็เกิดจากอนุสัยที่เรา “รู้” ไม่เท่าทัน

โดย กอบ

�
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Motivation is what gets you started.  
Habit is what keeps you going.

แรงจูงใจทำให้เราเริ่มต้น นิสัยทำให้เราดำเนินต่อไป

โดย จิม ไรอัน 
สรรหามาฝากโดย วิมุตฺติยา

สารบัญ 


