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

http://dungtrin.com/dharmaathand/

หน้า ๒๒ หน้า ๒๖ หน้า ๔๗

รู้เฉพาะตน
เบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ไหม

รักแท้มีจริง
พบกับตอนสุดท้ายของ 
บทที่ ๓ เลือกคนที่ ใช่ 

ได้ ในฉบับนี้

สัพเพเหระธรรม
มาฟังคุณ วิลาศินี เล่านิทานชาดก 

เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ 
ให้กับคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิต



ธรรมะจากพระผู้รู้ ๑๒

รู้เฉพาะตน ๒๒
• เบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ไหม

รักแท้มีจริง ๒๖

ข่าวน่ากลุ้ม ๓๒

ไดอารี่หมอดู ๓๘

กวีธรรม ๔๓
• ดอกสร้อยร้อยผกา 
[ • ดอกราชพฤกษ์  • ดอกชัยพฤกษ์ ]

คำคมชวนคิด ๔๕

สัพเพเหระธรรม ๔๗
• คนไร้ลาภ

แง่คิดจากหนัง ๕๐
• Fly, Daddy, Fly – ใจพ่อ

เรื่องสั้นอิงธรรมะ ๕๗
• เรื่องของกรรมอันซับซ้อน (๑)

นวนิยายอิงธรรมะ ๖๓
• รัก พ.ศ. ๑๐๐

ท่ีปรึกษาและผู้จุดประกาย: ศรันย์ ไมตรีเวช

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

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

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

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

เกียรติภูมิ จารุเสน • จรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์ 
โยธิน มรกตอัมพร • วรรณรักษ์ ปัญจชวพร

ฝ่ายระบบ Send mail: สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ

และทีมงานอาสาท่านอ่ืนๆ อีกจำนวนมาก
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ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้ 
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word
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สวัสดีค่ะ

ช่วงนี้ มีหลายคนทีเดียวค่ะ มาทอดถอนใจให้ฟัง ว่ารู้สึกสลดหดหู่เหลือเกิน  
กับเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ  ในบ้านเมืองที่เกิดขึ้น 
และความเสียหายมหาศาลที่ตามมา 
ติดตามข่าวไปแต่ละวัน ๆ  แล้วก็พลอยหดหู่ไปด้วยนะคะ  
ประเทศไทย สยามเมืองย้ิมของเรา 
เดี๋ยวนี้แทบจะหาข่าวที่น่าชื่นใจให้หัวใจเบิกบานกันสักข่าวหนึ่งได้ยากเย็นเหลือเกิน

จำได้ว่า ประมาณช่วงเดียวกันนี้ ของเมื่อสัก ๒ ปีที่แล้ว 
เอแบคโพลเขาสำรวจดัชนีความสุขของคนไทยแล้วพบว่า 
ในขณะท่ีดัชนีความสุขทางด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ ถึงกับติดลบอย่างน่าเป็นห่วง 
คนไทยกลับมีความสุขสูงสุด จากความรู้สึกจงรักภักดี และความปลื้มปีติอันล้นพ้น 
ในช่วงงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งมีคะแนนความสุขเฉลี่ยทั่วประเทศพุ่งขึ้นสูงจนเกือบ ๑๐ คะแนนเต็ม

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน ก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นจริง ๆ  นะคะ  
ท่ามกลางความแห้งผากและรุ่มร้อน เพียงนึกถึงพระองค์ท่านขึ้นมาในใจครั้งใด 
แม้เพียงในมโนภาพ ก็ราวกับมีหยดน้ำที่ชุ่มฉ่ำหล่อเลี้ยงหัวใจเราทุกคนทันทีแล้ว

นับว่าเป็นบุญของคนไทยนะคะ ที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ 
และทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริงเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการเพียรทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ 
พระองค์ทรงสอนให้คนไทยเราเข้มแข็ง หนักแน่น ในการทำสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง 
แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นความดีงามนั้นของเรา ราวกับปิดทองเพียงหลังพระก็ตาม 

จากใจบ.ก.ใกล้ตัว
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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“ที่ให้ปิดทองหลังพระก็เพื่อเตือนตัวเองว่า  
การทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดใคร หรือประกาศให้ใครรู้  
ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และถือว่าความสำเร็จในการทำหน้าที่  
เป็นบำเหน็จรางวัลที่สมบูรณ์แล้ว…”

“...ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อย ๆ   
แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง”

(จาก “บันทึกความทรงจำของ พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร”)

เวลาได้ยินข่าวว่ามีใคร “ทำดีถวายในหลวง” อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาสักครั้ง 
ก็อดรู้สึกปลาบปล้ืมใจไม่ได้นะคะ และเช่ือว่าพลังแห่งความดีในแต่ละคน แต่ละคร้ังน้ัน 
ย่อมส่งกระแสความสุขถึงคนรอบข้างและสังคมโดยรวม เป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันได้ด้วย

อย่างเม่ือปีท่ีแล้ว ๓๑ ต.ค. ๕๐ มีข่าวใหญ่ข้ึนหน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่ข่าวหน่ึง 
น.ส.ดรุณี มีสุวรรณ เก็บกระเป๋าหนังสีดำที่ตกอยู่ที่พื้นได้ใบหนึ่ง และพบว่าในนั้น 
มีเงินต่างประเทศอยู่ถึง ๑ ล้านกว่าบาท เธอจึงได้นำมามอบให้ตำรวจ 
เพ่ือตามหาเจ้าของ 
ตำรวจถามเธอว่า เงินจำนวนมากมายขนาดนี้ ไม่รู้สึกอยากได้บ้างหรือ? 
คำตอบของเธอทำเอาทุกคนที่ได้ยินตื้นตันไปตาม ๆ  กันค่ะ 
เธอบอกว่า... เธอไม่อยากเก็บไว้ เธอขอ “ทำความดีถวายในหลวง”

กระแสความโลภ ความโกรธ ความหลง ของคนทุกวันนี้ เชี่ยวกรากยิ่งนักนะคะ 
ถ้าไม่มั่นคงในความดีงามเสียแล้ว เกิดพลาดพลั้ง เราอาจโง่เขลาเบาปัญญา 
ทำอะไรโดยปราศจากสำนึกผิดชอบชั่วดีไปได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ 
โดยเฉพาะถ้าเราพยายามจะเป็นน้ำดี ท้ังท่ีอยู่ท่ามกลางน้ำเสีย เราจะมีแรงสู้อยู่ได้อย่างไร

ในหลวงท่านทรงตรัสสอนพวกเราไว้อย่างนี้ค่ะว่า

“การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ  
และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย  
เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม  

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

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

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

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

�
๓. ส่ง บทความ ได้ที่  ไหน อย่างไร

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

โดย หัวข้อ กระทู้ ขอ ให้  ใช้ ฟอร์แมท ลักษณะ นี้ นะ คะ

(ชื่อ คอลัมน์) ชื่อ เรื่อง โดย ชื่อ ผู้ แต่ง

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

(ธรรมะ ปฏิบัติ) เส้นทาง การ ปฏิบัติ 1 โดย satima 

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

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

ได้ เร็ว ขึ้น ค่ะ

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

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

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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

เว็บเครือข่ายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  

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

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

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

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

ข้อ กา เม นั้น หนัก ไม่ ใช่ เล่น ”

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

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

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

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

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

คุณ ผู้ อ่าน สามารถ ตรวจ สอบ หรือ หาความ รู้ เพิ่มเติม 
เกี่ยว กับ ฉันทลักษณ์ ของ กวี ไทย ได้ จาก ที่ นี่ ด้วย นะ คะ
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ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน และยิ่งทำมากเข้า นานเข้า ยั่งยืนเข้า  
ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที  
คนที่ไม่เคยทำดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็นและหันเข้ามาตามอย่าง 

หลักประกันสำคัญในการทำดีจึงอยู่ที่ว่า  
แต่ละคนต้องทำใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อม  
ที่เห็นอยู่ ทราบอยู่ มากเกินไป จนเกิดความท้อถอย 

เมื่อใจมั่นคงแล้ว ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจ  
สร้างนิมิตและค่านิยมใหม่ขึ้นสำหรับตัวเอง  
ตามที่พิจารณาเห็นดีด้วยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว  
แล้วมุ่งหน้าปฏิบัติดำเนินไปให้เต็มกำลังจนบรรลุผลสำเร็จ 

ในที่สุด ความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น  
และจะเอาชนะความเสื่อมทรามต่าง ๆ  ได้ไม่นานเกินรอ...” 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑)

ใครสะดวกดูวีดีโอออนไลน์ อยากให้ลองเปิดหนังโฆษณาชิ้นนี้ดูกันนะคะ 
เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่ง ที่สะท้อนความพยายามในการสร้างจิตสำนึกให้กับใครก็ตาม 
ที่อาจกำลังอ่อนแอกับกิเลส ได้มั่นคงในความดีงาม อย่างน้อยก็เพื่อในหลวงของเรา

วิดีโอเรื่อง: “เข้มแข็งในความดี เพื่อในหลวงของเรา” 
http://www.youtube.com/watch?v=VNTNx0Q-2MQ

ไม่ใช่เพียงแค่ความดีเท่านั้น  
ที่ในหลวงท่านทรงปรารถนาให้คนไทยที่เกิดบนแผ่นดินพุทธได้เจริญรอยตาม 
พระองค์ยังทรงปรารถนาให้พวกเราชาวพุทธทุกคน 
ลงมือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการลงมือพากเพียรปฏิบัติด้วยความต้ังใจจริง 



ธรรมะใกล้ตัว6

เพราะตราบใดที่เรายังหลงดิ้นไปตามกิเลสเร่า ๆ  ไปเรื่อย ๆ   
ก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดอยู่เช่นนั้นไม่รู้จบสิ้น

“...ความจริงปฏิบัติพระพุทธศาสนา 
ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ของยาก  
แต่ละคนทำได้ทั้งนั้น แต่ว่าจะต้องมีความตั้งใจ  
เมื่อเราอยากที่จะปฏิบัติธรรม มีความอยากแล้ว  
ก็หมายความว่าเรายินดี เราอยากที่จะปฏิบัติ 

ถ้าเราสนใจพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา  
เริ่มสนใจก็เริ่มทำได้แล้ว เพราะว่าถ้าคนเราไม่อยากปฏิบัติ ขี้เกียจปฏิบัติ  
หรือไม่คิดอ่านที่จะปฏิบัติ ก็ย่อมไม่ได้ปฏิบัติ  
เมื่อไม่ได้ปฏิบัติ ความมืดก็ครอบคลุม เพราะว่าไม่ได้เปิดไฟ  
แต่ถ้าเราอยากขึ้นมา และเห็นว่าศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์  
ก็ย่อมเป็นการเปิดไฟ แม้จะริบหรี่ก็เป็นความสว่างให้เห็น ...”

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศ 
ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓)

ใครท่ีมักมีข้ออ้างให้ตัวเองว่า งานยุ่ง ไม่มีเวลา เอาไว้แก่ชรา เอาไว้เกษียณก่อน ฯลฯ 
เคยลองนึกดูไหมคะว่า ในหลวงท่านทรงงานหนักกว่าพวกเรากี่ร้อยเท่า 
ทรงดูแลโครงการต่าง ๆ  เพื่อความสุขของพสกนิกร 
พระองค์ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงไหน 
แม้กระนั้น พระองค์ก็ยังทรงไม่ละทิ้งการศึกษาธรรมะ  
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่ชาวพุทธคนหนึ่งพึงจะเรียนรู้ได้ในชีวิตหนึ่งนี้

แต่ละครั้งที่ในหลวงท่านได้เสด็จไปกราบครูบาอาจารย์พระป่าในอดีตหลาย ๆ  องค์ 
พระปุจฉาของท่านนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความใฝ่พระทัย 
ในการมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดของธรรมะอย่างจริงจังทั้งสิ้น

ร่วม ส่ง บทความ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนือ้หา: รว่ม บอก เลา่ ประสบการณ ์จรงิ ประสบการณ ์
ตรง จาก การ ปฏิบัติธรรม เพื่อ เป็น ทั้ง ธรรม ทาน และ 
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หญงิ สาว เริม่ ขยบั ตวั ใกล้ ฟืน้ คนื สต ิเจา้ ชาย จงึ รบี เกบ็ สงัวาล ซกุ ไว้ ใน ฉลองพระองค ์
ทอดพระเนตร จบั จอ้ง สาว นอ้ย รอ้ยชัง่ ที ่พบ กนั อยา่ง ไม ่คาด ฝนั แทท้ีจ่รงิ เปน็ คูห่มัน้หมาย 
ที ่ตอ้ง ทรง เขา้ พธิ ีอภเิษก ใน อกี ไม ่กี ่เดอืน ขา้ง หนา้ นี ่คง คดิ จะ มา หลอก ด ูพระทยั พระองค ์
ตรง กลาง ปา่ ด ีวา่ ทรง จบั ไดเ้สยี ใน เวลา นี ้พนิจิ ด ูสตร ีที ่คอ่ยๆ ลมืตา ขึน้ ดว้ย ดวง พระ เนตร 
ซ่อน เล่ห์ หมาย จะ ซ้อนกล เช่น เดียว กับ ครั้ง ที่ จัน ทราว ตี พบ พระ พักตร์ และ ยินยอม 
ติดตาม เจ้า ชาย มา จาก กลาง ป่า ใน คืน แรก นั่น แล้ว 

(...อ่าน ตอน ต่อ ไป ใน ฉบับ หน้า)

หมายเหตุ

มธุปายาส ข้าวสุก ที่ หุง ด้วย นม โค บาง ครั้ง อาจ มี น้ำผึ้ง และ เนย เป็น ส่วนผสม

สารบัญ 
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เช่นเมื่อครั้งที่ในหลวงและพระราชินีฯ ท่านได้เสด็จเยี่ยม หลวงปู่ดูลย์ อตุโล  
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์  
ในหลวงท่านก็ได้ทรงมีพระราชปุจฉาว่า

“การละกิเลสนั้น ควรละกิเลสอะไรก่อน”

หลวงปู่ได้ถวายวิสัชนาพระองค์ว่า

“กิเลสทั้งหมดเกิดรวมที่จิต ให้ดูที่จิต  
อันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อน”

(จากหนังสือ หลวงปู่ฝากไว้)

นอกจากนี้ ยังมีครั้งหนึ่ง ที่ในหลวงท่านได้เสด็จเยี่ยม  
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย  
พระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชปุจฉาถึง “ที่สุด” ในพระพุทธศาสนาว่า

“ที่สุดของศีล คืออะไร? 
ที่สุดของสมาธิ คืออะไร? 
และที่สุดของปัญญา คืออะไร?”

หลวงปู่เทสก์ท่านได้ถวายวิสัชนาพระองค์ว่า

“ที่สุดของศีล คือ เจตนาวิรัติ 
ที่สุดของสมาธิ คือ อัปนาสมาธิ 
และที่สุดของปัญญา คือ ไตรลักษณ์”

ใครอ่านแล้วยังงง ๆ  ไม่รู้ว่าคำศัพท์ทั้งสามหมายถึงอะไร 
ก็ขอทิ้งไว้เป็นปริศนาธรรมให้ลองไปค้นคว้าหาคำตอบกันดูก็แล้วกันนะคะ  
ขอเฉลยเฉพาะคำสุดท้ายคือ “ไตรลักษณ์” และอยากให้ถือคำนี้เป็นคำสำคัญค่ะ 
เพราะที่สุดแล้ว เราปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงกันไปก็มิใช่เพื่ออะไร  
แต่เพ่ือให้มีปัญญาเห็นส่ิงน้ีเท่าน้ันเอง คือ “ไตรลักษณ์” หรือ ลักษณะสามประการ 
ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือแปลอีกทีว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน 
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เพราะปัญญาที่เห็นเช่นนี้ได้เท่านั้น ที่จะทำให้เราคลายวางจากความยึดถือทั้งปวง 
เป็นความสว่างท่ีเข้ามาแทนท่ีความมืด เป็นความสุขท่ีแท้จริง อย่างไม่กลับเป็นอ่ืนอีก

วันนี้... หากจะมีสิ่งใด ที่เราจะพึงเดินตามรอยในหลวงของเราได้ 
นอกจากความเข้มแข็งมั่นคงต่อความดีงาม  
และการเพียรศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ขี้เกียจขี้คร้านแล้ว 
ก็อยากให้พวกเราได้นึกถึงความเพียรอันบริสุทธิ์ของ “พระมหาชนก”  
ไว้เป็นแบบอย่างในชีวิต (อ่านเรื่องย่อ พระมหาชนก)

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จากชาดกในพระพุทธศาสนา เรื่อง “พระมหาชนก”  
เป็นอีกหน่ึงเร่ืองราวท่ีสะท้อนถึงพระปณิธานความต้ังใจม่ันในความเพียรของพระองค์ 
และพระองค์เองก็คงทรงปรารถนาจะถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนด้วย 
เพื่อความเป็นผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์ ไม่ท้อถอย ไม่เกียจคร้าน ไม่อ่อนแอ  
และมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ กล้ากระทำในสิ่งอันควร 
อย่างไม่ละทิ้งในเป้าหมาย

ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งปวงในสังคมวันนี้ 
กระแสความดีงาม กระแสความสงบ กระแสความร่มเย็น รอบ ๆ  ตัวเรา 
นับวันก็จะยิ่งหากันได้น้อยลงทุกทีนะคะ 
แต่ก็ไม่ใช่ว่า เราจะช่วยกันสร้างความสงบร่มเย็นเหล่านั้นให้กลับคืนมาใหม่ไม่ได้

อยากฝากพระราชดำรัสของในหลวงปิดท้ายไว้อีกสักนิดหนึ่งนะคะ 
ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากขอฝากถึงคุณผู้อ่าน และคนไทยในวันนี้ทุก ๆ  
คนทั่วประเทศเลยนะคะ

“ประเทศไทยเราอาจจะไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก  
หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก  
แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได้  
เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว  
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บท ที่ สิบเจ็ด

เทวินทร์ วรมันต์อุ้ม ร่าง ที่ สลบไสล ไม่ ได้สติ นั้น ไป ยัง ที่ ประทับ แล้ว บรรจง วาง ลง กับ 
พรม อัน อ่อน นุ่ม ใบหน้า ของ โฉมงาม ซีด เผือด และ มี หยด เหงื่อ เกาะ พราว บน หน้าผาก 
และ ไร ผม เจ้า ชาย เอื้อม พระ หัตถ์ ซับ แล้ว ไล้ แก้ม บาง ด้วย ความ รัก และ ห่วงใย ท่วมท้น 
ใน พระ อรุะ ประจกัษ ์ชดั วา่ หาก เมือ่ ครู ่นาง สิน้ใจ ใต ้คม ดาบ ของ ผู ้ประสงคร์า้ย พระองค ์
ก็ คง เสีย พระทัย แทบ วางวาย ได้ ใน บัดเดี๋ยว นั้น ตั้ง พระทัย มั่น ว่า หาก กลับ จาก งาน 
สังคายนา จะ พา หญิง สาวก ลับ ไป แต่งตั้ง เป็น อัครมเหสี แม้ พระ ธิดา ที่ เป็น บรรณาการ 
แห่ง แคว้น โกศล จะ เลอ โฉม เพียง ใด ก็ มิ ใช่ สตรี ที่ พระองค์ พึง ประสงค์ เลย แม้แต่ น้อย 
ครู่ หนึ่ง ริมฝีปาก บาง ก็ ครวญ แผ่ว ดัง ร้องขอ ความ ช่วยเหลือ เจ้า ชาย เข้า พระทัย ว่า เธอ 
ฟื้น คืน สติ จึง บีบ พระ หัตถ์ กระชับ มือ น้อย นั้น ไว้ 

“เป็น อย่างไร บ้าง วตี เรา อยู่ ที่ นี่ แล้ว ” 

สอง เนตร นั้น ยัง หลับตา พริ้ม มือ น้อย เกาะ กุม พระ หัตถ์ นั้น ไว้ อย่าง ไขว่คว้า หา ที่พึ่ง 

“เสด็จ พ่อ … เสด็จ แม่ …ช่วย ลูก ด้วย ” สรรพ สำเนียง นั้น เป็น คำ ราชาศัพท ์ที่ ใช้ ใน 
ราช สำนัก เทวินทร์ วรมันต์เริ่ม คลางแคลง สงสัย 

“เจ้า เรียก หา ผู้ ใด …วตี ” 

ดัง ว่า พระ ดำรัส หลุดลอย ไป กับ สาย ลม หญิง สาว ยัง พร่ำเพ้อ ไม่ ได้สติ 

“ลูก อยาก กลับ สา วัต ถี เสด็จ พ่อ เสด็จ แม่ ช่วย ลูก ด้วย เพคะ ” 

เทวินทร์ วรมันต์จับ ร่าง น้อย นั้น เขย่า ให้ ได้สติ ใน เวลา นั้น สังวาล ที่ คล้อง คอ หญิง 
สาว ก็ หลุด ตกลง บน พรม เจ้า ชาย จึง หยิบ ขึ้น มา พินิจ สังวาล นั้น มี จี้ ชิ้น เล็กๆที่ เป็น ตรา 
รูป ดวง จันทร์ ประทับ พลิก ด้าน หลัง เป็น เครื่องหมาย แสดง ความ เป็น เชื้อ พระ วงศ์ ของ 
เมือง สา วัต ถี 

“เจ้า หญิง จัน ทราว ตี …นี่ เจ้า …?” 
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“แล้ว เจ้า ล่ะ เป็น ใคร เรา ไม่ คุ้น หน้า ” 

“ข้าพระ องค์ มีชื่อ ว่าอรชุนพะ ย่ะ ค่ะ ท่าน อำมาตย์ นา หิโยผู้เป็น ลุง ของ ข้าพระ องค์ 
สั่ง ให้ มา อารักขา ฝ่า บาท มา ถึง ขบวน ได้ เมื่อ ครู่ เห็น ฝ่า บาท คล้อย หลัง ขึ้น มาบ นเชิง ผา 
หมาย จะ มา เข้าเฝ้า ก็ เจอ เข้า กับ โจร ร้าย พวก นี้ พอดี ” 

ฟัง ชื่อ อำมาตย์ ชรา แล้ว จึง ถอน พระทัย โล่ง ก่อน ดำรัส 

“ขอบใจ มาก ทีม่า ชว่ย เรา ได้ ทนั เวลา ที่ เหลอื ชว่ย จดัการ ศพ ฝงั ให้ เรยีบรอ้ย แลว้ เอา 
คน ที่ เหลือ อยู่ ไป สอบสวน ” 

 

เจ้า ชาย รับสั่ง กับ องครักษ์ เสร็จ สิ้น แล้ว จึง หัน ไป ดู อาการ หญิง สาว ที่ ยืน ตัว สั่น 
เทา อยู ่ไม ่หา่ง ดวงตา คู ่นัน้ เหมอ่ เลย และ สหีนา้ ซดี เผอืด ครัน้ เทวนิทร์ วรมนัตเ์ขา้ไป 
ประคอง ก็ ทรุด ลง สลบ ซบ นึ่ง ไม่ ไหวติง อยู่ ใน อ้อม พระ อุระ 
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เราทำประเทศเราให้เป็นประเทศที่สงบ  
ประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ  

เราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้....”

(พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัม
ภ์ 

นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าฯ  
ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙)

ช่วยกันขัดเกลาตัวเราเองทุก ๆ  วัน  
และเผื่อแผ่ความร่มเย็นถึงคนรอบข้างเท่าที่เราจะทำได้ 
เพื่อให้เมืองไทยเป็นหนึ่งในโลก อย่างที่ในหลวงของเราทรงตั้งพระปณิธานกันนะคะ

�
เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

ฉบับนี้ คุณวิลาศินี ส่งนิทานอ่านเพลินมาเล่าเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ  ท่านค่ะ 
ใครเป็นโรคขี้ท้อ ตัดพ้อแต่ว่า วาสนาไม่ดี ไม่เคยมีอะไรสมหวังกับเขาเลย 
ลองฟังโลสกชาดก ที่คุณวิลาศินีหยิบมาเล่าให้ฟัง 
ในคอลัมน์ “สัพเพเหระธรรม” ตอน คนไร้ลาภ กันดูนะคะ  
คนไร้ลาภยิ่งกว่าเรายังมีอยู่ แต่ความเพียรที่เรามี อาจสู้ท่านไม่ได้เลยก็ได้ค่ะ

บางครั้งชีวิตก็เป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ แต่ก็ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่ากรรม 
คุณธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ได้ฝาก “เรื่องสั้นอิงธรรมะ” เรื่อง  
เรื่องของกรรมอันซับซ้อน (ตอนที่ ๑) มาให้คุณผู้อ่านได้ร่วมเห็นภาพตามไปกับเขา 
หมออ้อย แพทย์สาวคนหน่ึง กับจ้อน ยายของจ้อน และแม่ชี ในห้องผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล 
พวกเขาผ่านเข้ามามีอิทธิพลอย่างไรในชีวิตของเธอ ปมต่าง ๆ  เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น 
ติดตามความซับซ้อนท่ีชวนติดตามผ่านชีวิตของหมออ้อยได้ในเร่ืองส้ัน ๒ ตอนจบน้ีค่ะ
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ปิดท้ายด้วยหนังเกาหลีต้อนรับวันพ่อที่กำลังจะมาเยือนกับเรื่อง 
Fly, Daddy, Fly – ใจพ่อ ในคอลัมน์ “แง่คิดจากหนัง” โดย คุณชลนิล 
ร่วมพิสูจน์ความรักของพ่อ และหัวใจเหล็กที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องลูกสาว 
แม้ชีวิตจริงของเราจะไม่ดราม่าเหมือนในละคร แต่เชื่อไหมคะว่า 
พ่อของเรา ก็พร้อมจะเสียสละเพื่อความสุขของเราได้ไม่น้อยไปกว่าในละครกันเลย

และแจ้งกันนิดหนึ่งค่ะ สำหรับคอลัมน์ “รู้เฉพาะตน” และ “ข่าวน่ากลุ้ม”  
ฉบับนี้คุณผู้อ่านจะได้อ่านกันเป็น ฉบับสุดท้าย แล้วนะคะ  
แต่แน่นอนว่า คุณดังตฤณ ก็จะยังไม่ได้หายไปไหน 
เพราะได้เตรียมคอลัมน์ใหม่ กับเนื้อหาที่น่าสนใจ มาฝากคุณผู้อ่านไว้เรียบร้อยแล้ว 
ส่วนจะเป็นคอลัมน์อะไร และคุณดังตฤณจะหยิบอะไรมาบอกเล่าน้ัน ...ความลับค่ะ ; ) 
อยากรู้... ต้องรอให้คุณดังตฤณเปิดคอลัมน์มาเฉลยกันฉบับหน้านะคะ : )

�
ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ 

วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ นี้ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ  
ท่านจะมาแสดงธรรมที่ บ้านอารีย์ ซอยอารีย์ ๑  
หลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นพระแท้ที่หายากอีกองค์หนึ่งในปัจจุบันนะคะ 
ใครสนใจเรียนรู้วิธีเจริญสติด้วยการรู้สึกตัว อย่างที่ท่านใช้คำว่า “รู้ซื่อ ๆ ” 
อยากให้ลองแวะไปกราบฟังคำสอนของท่านกันดูนะคะ 
ดูแผนที่ไปบ้านอารีย์ได้จากที่นี่ค่ะ http://www.baanaree.net/contact.php

หมอพีร์ เจ้าของคอลัมน์ “ไดอารี่หมอดู” ประจำนิตยสารของเรา  
ส่งบันทึกเทปรายการวิทยุ “คุ้ยแคะแกะกรรม” มาฝากเราเป็นตอนที่ ๓ แล้วค่ะ  
เข้าไปฟังได้ที่ http://www.goodfamilychannel.com  
แล้วค้นหาด้วยคำว่า “หมอพีร์” 
หลายคนเริ่มถามเข้ามาว่า ทำยังไงถึงจะได้โทรเข้าไปถามสด ๆ  ในรายการบ้าง 
ถ้าใครสนใจ ก็เขียนอีเมล์เข้ามาแจ้งชื่อ (หรือนามสมมติ) และเบอร์โทรศัพท์ 
ฝากไว้ท่ี mor-phee@hotmail.com จ่ัวหัวไว้นิดว่าสำหรับรายการ “คุ้ยแคะแกะกรรม” 
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ชุด ดำ แล้ว ตวัด พระ วรกาย อ้อม ไป ด้าน หลัง อย่าง รวดเร็ว ก่อน จะ พลิก ปลาย ดาบ หงาย 
จรด ปลาย ไว้ ที่ คอหอย ของ หัวหน้า ผู้ บุกรุก พร้อม ตวาด ให้ ลูกน้อง ทุก คน หยุด 

“วาง อาวุธ!”

แม้ คนร้าย ที่หมาย ฆ่า จัน ทราว ตี ก็ เงื้อ ดาบ ค้าง ต่าง รีรอ มิย อม วาง ดาบ ทันใด นั้น 
ปรากฏ บุรุษ ผู้ สวม ชุด องครักษ์ จาก นคร ราช คฤห์ติดตาม มา พร้อม เหล่า ทหาร ที่ พา กัน 
ออก มา ปรากฏ กาย พร้อม อาวุธ ครบมือ สถานการณ์ พลิก ผัน ฝ่าย ตก อยู่ ใน วง ล้อม 
กลับกลาย เป็น กลุ่ม ผู้ บุกรุก ลูกน้อง ที่ กรู เข้าไป เมื่อ ครู่ ล่า ถอย งุ่นง่าน เหลียว มอง ทาง 
ไหน ก็ เห็น แต่ ทหาร รักษา พระองค์ อยู่ ราย รอบ ต่าง คน ต่าง รีบ วาง อาวุธ ร้องขอ ชีวิต 

บุรุษ ชุด ดำ ยอม จำนน อย่าง สิ้นท่า เทวินทร์ วรมันต์ถอย ห่าง แล้ว ตวัด ปลาย ดาบ 
กระชาก ผา้ คลมุ หนา้ ออก ใบหนา้ นัน้ คุน้ ตา วา่เปน็ หนึง่ ใน นาย ทหาร ที ่ตดิตาม องค ์อนชุา 
ภทัร เสน หมาย จะ สอบสวน เอา ความ ให ้ได ้จาก ปาก องครกัษ ์แปลก หน้า ก ็ตรง เข้า มา ควา้ 
ดาบ ฟัน สะพายแล่ง นาย ทหาร ชุด ดำ ผู้ นั้น เบิก ตาม อง เจ้า ชาย เทวินทร์ วรมันต์เบิ่งค้าง 
อ้า ปาก ครวญคราง อย่าง จะ พูด อะไร ก่อน ตาย แต่ ก็ ทรุด ลง ไป นอน จม กอง เลือด แน่นิ่ง 

“ไอ้ ชาติ ชั่ว รนหาที่ ตาย แท้ๆ ”

บรุษุ แปลก หนา้ ตวดั ดาบ เขา้ฝกั อยา่ง วอ่งไว กอ่น หนั มา ถวาย บงัคม เจา้ ชาย เทวนิทร์ 
วรมันต์ 

“ทรง ปลอดภัย แล้ว พะ ย่ะ ค่ะ ฝ่า บาท ” 

“ใช่ เรา ปลอดภัย แต่ ทำไม ต้อง ฆ่า เขา ” 

เจ้า ชาย ตรัส ถาม ด้วย ความ ขุ่น ข้อง พระทัย 

“ข้าพระ องค์ เห็น มัน กำ อาวุธ ลับ จึง รีบ สังหาร เสีย ก่อน ที่ มัน จะ ทำร้าย ฝ่า บาท ” 

“เลย ไมท่นั ได ้สอบสวน วา่ ใคร เปน็ ผู ้บงการ ” เทวนิทร ์วรมนัตร์บัสัง่ ตำหน ิองครกัษ ์
จึง ผงะ อึ้ง แล้ว คุกเข่า ลง คำนับ หัว จรด พื้น 

“ข้าพระ องค์ วู่วาม ขอพระราชทาน อภัย พะ ย่ะ ค่ะ ” 



ธรรมะใกล้ตัว66

“ถือ เป็น ของกำนัล ที่ เจ้า ช่วย ชีวิต เรา ไว้ พระ คุณ ของ เจ้า เรา จะ จดจำ ไม่ รู้ ลืม และ 
เรา ก็ อยาก ให้ เจ้า จดจำ ภาพ ที่ เห็น ใน วัน นี้ ไว้ ตลอด ไป เช่น กัน ” 

“ขอบ พระทัย เพคะ ฝ่า บาท ” จัน ทราว ตี น้อม รับ อย่าง ตื้นตันใจ …พระ โอรส คล้าย 
ลังเล อยู่ ครู่ หนึ่ง จึง ตรัส 

“หาก เสร็จ งาน ครั้ง นี้ แล้ว กลับ นคร เรา อาจ …” 

“มิ อาจ กลับ ไป ได้ แล้ว พะ ย่ะ ค่ะ!” 

ไม่ทัน ขาดคำ ก็ มีเสียง ดัง ขึ้น มา ขัดจังหวะ บุรุษ ผู้ พูด อยู่ ใน ชุด สี ดำ สนิท และ ปกคลุม 
หนา้ตา ไว ้มดิชดิ ออก มา ยนื ผงาด ลกูนอ้ง ที ่อยู ่ใน พุม่ ไม ้อกี นบั สบิ นาย ก ็ยา่งสามขมุ เขา้ มา 
พร้อม อาวุธ ใน มือ บุรุษ ชุด ดำ เพียง ยกมือ ขึ้น ทำ อาณัติ ทุก คน ก็ หยุด นิ่ง รอ ฟัง สัญญาณ 
ต่อ

ไม่ ต้อง ถาม ที่มา ก็ พอ คาด เดา เจตนา ของ ผู้ บุกรุก ได้ เจ้า ชาย ขยับ ประทับ บัง หญิง 
สาว ที่ ยืน อยู่ ข้าง กาย ให้ ไป หลบ ด้าน หลัง แลัว รับสั่ง แผ่ว เบา

“เจ้า จะ ปลอดภัย แต่ อย่า ได้ อยู่ ห่าง เรา เป็นอันขาด ” แล้ว จึง หัน ไป ตรัส กับ ผู้ บุกรุก 
อย่าง พระทัย เย็น

“ประสงค์ สิ่ง ใด ก็ ว่า มา แต่ อย่า แตะต้อง น้อง หญิง ผู้ นี้ ”

จัน ทราว ตี ประจักษ์ ชัด ใน น้ำ พระทัย เจ้า ชาย ทรง ห่วงใย จาก ก้นบึ้ง 

“ข้าพระ องค์ มิได้ ประสงค์ สิ่ง ใด จาก ฝ่า บาท แต่ มี ผู้ อื่น ประสงค์ ให้ พระองค์ เสด็จ ไป 
ยัง ปรโลก พวก เรา ลงมือ!”

สิน้ เสยีง บญัชา คม ดาบ ของ ผู ้บกุรกุ ก ็กรู กนั เขา้ จูโ่จม เปา้หมาย แต่ ม ิทนั ได้ แตะตอ้ง 
พระ วรกาย แม ้เพยีง ปลาย ดาบ เทวนิทร์ วรมนัตต์วดั ใบ ดาบ ขึน้ รบั แลว้ ฟนั ฟาด อยู่ กลาง 
วง ล้อม คม ดาบ นับ สิบ กระหน่ำ ลง มา อย่าง ว่องไว ดุเดือด ดาบ ต่อ ดาบ ประสาน กัน ดัง 
กึกก้อง พล ดาบ คน หนึ่ง อยู่ นอก วง ล้อม เห็น จัน ทราว ตี ยืน อยู่ เพียง ผู้ เดียว จึง เงื้อ ดาบ 
หมาย ฟาด ฟนั เทวนิทร ์วรมนัตพ์ลนั เขา้ถงึ ตวั หวัหนา้ ลด ปลาย ดาบ ลง ยนั ดาบ ของ บรุษุ 
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แล้วทางรายการจะโทรไปนัดวันบันทึกเทปอีกที อ้อ แต่ต้องใจเย็นนิด 
ตามลำดับนะคะ : )

�
สุขสันต์วันพ่อล่วงหน้าด้วยนะคะ  
๕ ธันวาคมนี้ ขอให้มีรอยยิ้มกันทุกครอบครัว และเย็นศิระกันทั่วไทยค่ะ : )

กลาง ชล
สารบัญ 
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: ผม ปฏิบัติ มา หลาย ปี แล้ว  
แล้ว ก็ พยายาม ที่ จะ รู้ กาย รู้ ใจ ใน โอกาส ต่างๆ ตลอด เวลา  
โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เวลา ที่ ให้ กับ การ ปฏิบัติธรรม ใน ทุก อิริยาบถ  
ไม่ ว่า จะ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ พยายาม ระลึก รู้ กาย รู้ ใจ  
แต่ ก็ ไม่ เห็น สัก ที ว่า กาย นี้ ไม่ ใช่ ตัว เรา ไม่ ทราบ ว่าเป็น เพราะ อะไร ครับ

เพราะว่า ยัง จงใจ ปฏิบัติ อยู่ ยัง บังคับ ตัว เอง อยู่ 
ท่าน รู้สึก ไหม ว่า บังคับ ยัง บังคับ อยู่ 
อย่าง ขณะ นี้ มัน นิ่ง ผิด ความ จริง ดู ออก ไหม 
จิต มัน ถูก กด ให้ นิ่ง ผิด ความ จริงอยู่ นิดนึง 
จิต ไหล ไป คิด แล้ว ทราบ ไหม 
ตรง ที่ จิต ไหล ไป คอย รู้ทัน นะ รู้ทัน 
พอ เรา รู้ทัน สภาวะ ได้ จริงๆ แล้ว จึง จะ เห็น 
ใจ มัน จะ ตื่น ขึ้น มา 
เพราะฉะนั้น หน้าที่ แรก เรา หัด รู้ สภาวะ บ่อยๆ 
สภา วธรรม มี มาก ทั้ง รูปธรรม ทั้ง นามธรรม  
พอ เรา หัด รู้ ไป แล้ว จิต มัน ตื่น ขึ้น มา มัน ตั้ง มั่น 
มัน จะ เห็น ทันที เลย ร่างกาย มัน ไม่ ใช่ ตัว เรา  
ตัว ที่ เดิน อยู่ นี้ เหมือน หุ่น ยนต์ ที่ จิต มา อาศัย อยู่ แล้ว มัน ก็ เดิน ไป เดิน มา ได้  
แต่ ถ้า เมื่อ ไห ร่จิต ของ เรา หลุด ไป อยู่ ใน โลก ของ ความ คิด  
หรือ จิต ของ เรา ไป เพ่ง จงใจ ปฏิบัติ เรา จะ ไม่ สามารถ เห็น กาย เห็นใจ มัน ไม่ ใช่ ตัว เรา 
ตรง นั้น ล่ะ คือ ตัณหา อย่า พยายาม ความ พยายาม เป็นโลภะ  
อยาก จะ รู้ กาย อยาก จะ รู้ ใจ อยาก จะ ปฏิบัติ ท่าน ไม่ ต้อง พยายาม นะ  
ถ้า จิต มัน อยาก จะ ปฏิบัติ ให้ รู้ ว่า อยาก จะ ปฏิบัติ นี่ คือ ปฏิบัติ เสร็จ เรียบร้อย แล้ว  
ตรง ที่ เรา พยายาม นั้น เอง มัน คือ การ ไป ตรึง ความ รู้สึก ของ เรา ให้ นิ่ง ผิด ความ เป็น จริง

ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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“สว่นลำ นำ้ ที ่ทอด ยาว อยู ่เบือ้ง ลา่ง คอื คงคา มหา นท ีที ่หลอ่เลีย้ง ชมพทูวปี มา นาน นบั 
แตก แขนง เปน็ ลำธาร นอ้ย ใหญ่ ไหล เรือ่ย ไป ตาม ปา่ เขา ลำเนา ไพร บางที ตรง ทศิ นัน้ อาจ 
จะ เป็น ลำธาร ที่ เรา กับ เจ้า พบ กัน ครั้ง แรก …” เจ้า ชาย ตรัส ใน ตอน ท้าย อย่าง อ่อนโยน 
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“หลงัจาก ที ่เรา เสีย่ง ตาย ไป ชว่ย เจา้ แลว้ ปลอ่ย เสอื เขา้ ปา่ ไป ก ็แทบ ไม ่ได ้เหน็ หนา้ เจา้ 
อีก เลย วัน นี้ เรา มอง หา เจ้า ทั้ง วัน ก็ ไม่ รู้ ไป อยู่ ไหน ทำไม ต้อง คอย หลบ เลี่ยง เรา ด้วย ” 

จัน ทราว ตี เบือน หน้า หนี ไม่ ยอม สบ พระ พักตร์ เจ้า ชาย ยิ่ง ชัก สงสัย 

“ตอบ มา ไม่ เช่น นั้น เรา ก็ จะ ดึง ตัว เจ้า ไว้ ไม่ ยอม ปล่อย ” 

“ทรง เข้า พระทัย ผิด แล้ว เพคะ ข้าพระ องค์ เดิน ช้า จึง ไป รั้ง ท้าย อยู่ ปลาย ขบวน 
มิได้ หลบ เลี่ยง ไป ไหน ” น้ำเสียง นั้น เครือ แว่ว และ หมางเมิน เทวินทร์ วรมันต์ได้ยิน 
แล้ว อ่อน พระทัย 

“ปล่อยมือ ข้าพระ องค์ เถิด เพคะ ฝ่า บาท ทรง ล่วงเกิน มาก ไป แล้ว ” 

“ก็ได้ หาก เจ้า รับปาก ว่า จะ ตาม เรา ไป ไม่ ต้อง ให้ ลาก จูง ” 

ถือ เป็น ข้อ ต่อ รอง สาว ชาว บ้าน ส่าย หน้า ระอา ใจ เจ้า ชาย จึง รวบรัด เอา ว่าเป็น 
คำตอบ ตกลง ยินยอม ปล่อย พระ หัตถ์ แล้ว เสด็จ ดำเนิน นำ ไป ทาง เชิง ผา อีก ด้าน ฝ่าย 
เจ้าหญิง เหลียว มอง หา ภา วิณีไม่ รู้ ไป อยู่ ไหน จำ ใจ เดิน ตาม เจ้าชาย ไป ตาม ชะง่อน ผา 
ลัดเลาะ ผ่าน ซอก หิน และ ปีน ไหล่เขา ขึ้น ไป บน หน้าผา สูง ชัน ผ่าน ถ้ำ ขนาด ใหญ่ ภายใน 
มี หินงอก หินย้อย ประดับประดา สวย งาม แต่ เจ้า ชาย พา เดิน ผ่าน หน้า ปาก ถ้ำ ลัดเลาะ 
ไป ตาม ซอก ผา กระทั่ง ออก มา ถึง ลาน กว้าง สุด ขอบ เป็น หน้าผา เบื้องหน้า เป็น ภาพ 
ตรึง ใจ อย่าง ไม่ รู้ ประมาณ เมื่อ มอง ออก ไป เห็น ทิวทัศน์ สวย งาม ตระการ ตา จัน ทราว ตี 
เหม่อมอง ภูมิ ทัศน์ เบื้องหน้า อย่าง ตะลึง ลาน 

“มอง จาก ตรง นี ้จะ เหน็ เทอืกเขา เบญจ ครี ีทัง้ หา้ ลกู ” พระ โอรส ชี ้ไป ทาง เทอืกเขา ฝัง่ 
ตรง ข้าม ที่ ทอด ทิว ยาว ซ้อน เหลื่อม กัน “อิสิ คิรี บัณฑวะ คิชกูฏ เวภาระ และเวปลละ 
ล้อม รอบ นคร ราช คฤห์ที่ เรา จาก มา ” 

จัน ทราว ตี ทอดสายตา มอง ตาม อย่าง ตื่นเต้น 
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อย่าง ตอน นี้ จิต มัน ไหล แว็บ เมื่อกี้ นี้ นะ แล้ว ก็ พยายาม จะ บังคับ ตัว เอง ไว้  
เรา ไม่ บังคับ คือ เรา จะ ดู จิตใจ ของ เรา นี้ ไม่ ได้ ดูเหมือน เรา ตรวจ แถว ทหาร  
แถว ทหาร ต้อง เรียบร้อย เรา ดู จิตใจ ของ เรา เหมือน ดู เด็ก นักเรียน  
เด็ก มัน วิ่ง เล่น เหมือน ดู เด็ก เด็ก นี้ เดี๋ยว ก็ หัวเราะ เดี๋ยว เด็ก ก็ ร้องไห้ 
เดี๋ยว เด็ก ก็ เรียบร้อย เดี๋ยว เด็ก ก็ ซน เดี๋ยว เด็ก ก็ โมโห อะไร อย่าง นี้  
เรา จะ ดูเหมือน เรา ดู เด็ก คนนึง  
เพราะฉะนั้น เวลา เรา จะ ดู เด็ก คนนึง เรา ไม่ ได้ ไป จ้อง ห้าม คลาด สายตา  
ถ้า จ้อง มากๆ เด็ก ไม่ มีค วาม สุข เด็ก จะ นิ่ง นิ่ง ผิด ความ จริง  
เพราะฉะนั้น เรา จัดการ กับ จิต ของ ตัว เอง เหมือน เรา เลี้ยง เด็ก คนนึง  
เรา คอย ดู คอย ดู เขา ไป เรื่อยๆ แต่ อย่า ไป นั่ง เฝ้า ถ้า นั่ง เฝ้า เด็ก จะ เครียด 

ถาม: รู้สึก ว่า มัน ทำได้ แค่ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง คือ ถ้า จะ ฟัง ท่าน ให้ รู้ เรื่อง 
ก็ ต้อง ฟัง ไป คิด ไป แต่ ก็ ทำให้ ลืม กาย ลืม ใจ

ใช่ๆ จะ ฟัง ให้ รู้ เรื่อง ต้อง ฟัง ไป คิด ไป 
เห็น ไหม จิต รู้ อารมณ์ ได้ ครั้ง ละ อย่าง เดียว  
พอ ไป รู้ เรื่อง ที่ ฟัง ไป รู้ เรื่อง ที่ คิด ก็ ลืม กาย ลืม ใจ  
แต่ว่า หน้าที่ ของ ผู้ ปฏิบัติ ไม่ ได้ ฟัง ให้ รู้ เรื่อง  
เรา ฟัง นี้ เพื่อ จะ หัด รู้ กาย รู้ ใจ ไป เรื่อยๆ  
อย่าง นั่ง ตรง นี้ ไม่ ต้อง รู้ เรื่อง ก็ได้ นะ  
ไม่ ต้อง รู้ เรื่อง ก็ได้ แต่ กาย ของ เรา เป็น ยัง ไงเรา คอย รู้สึก ใจ เรา เป็น ยัง ไงคอย รู้สึก  
อย่าง ฟัง ซี ดี หลวง พ่อ ก็ เหมือน กัน ไม่ ได้ ฟัง เอาเรื่อง นะ  
ไม่ ใช่ ฟัง เอาเรื่อง ไม่ ได้ อ่าน เอาเรื่อง  
ฟัง แล้ว ก็ สังเกต กาย สังเกต ใจ ของ เรา ไป เรื่อย  
หลวง พ่อ พูด เป็น เพื่อน เท่านั้น เอง ไม่ ให้ หลับ  
พูด เป็น เพื่อน ไม่ ให้ หลับ พูด ไป เรา คอย ดู กาย คอย ดูใจ ของ เรา ไป  
เรา ไป จงใจ ปฏิบัติ เรา ก็ รู้ เรา ใจลอย ไป เรา ก็ รู้  
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อย่าง จิตใจ เป็น ยัง ไงเรา คอย รู้ ไป เรื่อย  
พอ เรา รู้ ได้ ต่อ ไป นี้ กาย กับ ใจ จะ เป็น ครู สอน ธรรมะ เรา  
หลวง พ่อ สอน ธรรมะ ใคร ไม่ ได้  
ธรรมะ เป็น เรื่อง เฉพาะตัว แท้ๆ เลย ต้อง รู้ ด้วย ตัว เอง  
สิ่ง ที่ หลวง พ่อ ทำได้ ก็ คือ ชวน พวก เรา มา คอย รู้ กาย รู้ ใจ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

ถาม: กระผม ใคร่ ขอ เรียน ถาม ว่าที่ พระพุทธเจ้า ท่าน ตรัส กับ พระ อานนท์ ว่า ให้ 
ระลึก ถึง ความ ตาย ทุก ลม หายใจ เข้า ออก ท่าน หมายความ ว่า ยัง ไงครับ ผม

ก็ คือ เรา จะ เห็น ความ ตาย เกิด ขึ้น อยู่ ตลอด เวลา เลย  
เรา จะ เห็น สภา วธรรม ทั้งหลาย ทั้งปวง เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ลง เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ลง  
นี้ ล่ะ เรา เห็น ความ ตาย อยู่ ตลอด เวลา เรียก ว่า ไม่ ประมาท  
ความ ตาย ไม่ ใช่ ว่า ร่างกาย นี้ ตาย นะ  
ความ ตาย นี่ เกิด ขึ้น ทั้ง ทาง กาย และ ทาง ใจ  
จิต ของ เรา นี้ ก็ เกิด แล้ว ก็ ตาย ตลอด เวลา  
เช่น จิต มีค วาม สุข เกิด ขึ้น มา แล้ว ก็ ตาย ไป  
จิต มีค วาม ทุกข์ เกิด ขึ้น มา แล้ว ก็ ตาย ไป 
จิต โลภ จิต โกรธ จิต หลง แต่ละ อย่างๆ เกิด แล้ว ก็ ตาย ไป  
ถ้า โยม ทำได้ อย่าง ที่ พระพุทธเจ้า สอน พระ อานนท์  
ก็ จะ เป็น พระ อรหันต์ เหมือน พระ อานนท์ นั่นแหละ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม
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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 สิบหก

ผา่น ไป อกี หลาย วนั ขบวน ของ นคร ราช คฤหย์าตรา มา จน พน้ เขตแดน อรญั ประเทศ 
ของ แคว้น วัช ชี เพื่อ มุ่ง ตรง ไป ยัง นครหลวง คือ เมืองเวสาลี ก่อน จะ พลบ ค่ำ คาราวาน 
ธรรม ก ็หยดุ พกั อกี ครัง้ เพือ่ แปรขบวน สำหรบั ขา้ม เชงิ เขา ที ่ม ีลกัษณะ เปน็ หนิ ผา หาก พน้ 
เชงิ เขา นี ้ไป เดนิ เทา้ อกี เพยีง สปัดาห์ เดยีว ก ็ถงึ นครหลวง และ หาก สง่ พระ ภกิษ ุถงึ วหิาร 
ที่ทำการ ประชุม แล้ว เหล่า ฆราวาส ก็ จะ ได้ แยกย้าย กัน ไป พักผ่อน ตาม อัธยาศัย 

ศรี ราม ไป ควบคุม คน งาน ถากถาง ป่า อยู่ เบื้องหน้า ข้า ราช บริพาร ที่ ทำ หน้าที่ จัด 
เตรียม ที่ ประทับ สำหรับ พระ โอรส ถูก จัด ให้ ไป จัดหา อาสนะ ให้ พระ ภิกษุ ส่วน เทวินทร์ 
วรมันต์ดำริ จะ ปลีก วิเวก ไป ประทับ ตามลำพัง ใน เวลา โพล้เพล้ จึง สั่ง ห้าม ไม่ ให้ ผู้ ใด 
ติดตาม และ เสด็จ เพียง ลำพัง ไป เยี่ยม ชม หลัง ขบวน 

เหล่า อุบาสิกา กำลัง สาละวน อยู่ กับ การ หุง หา อาหาร ด้วย การ ก่อ กอง ไฟ และ ต้ม 
ส่วนผสม หม้อ ใหญ่ สำหรับ กวน ข้าวมธุปายาสถวาย พระ เถระ และ ผู้ ติดตาม ขบวน ใน 
วัน รุ่ง ขึ้น จัน ทราว ตี หยิบ คนโท เดิน ออก มา หมาย จะ ไป ตัก น้ำ ริม ลำธาร เจ้า ชาย ดัก รอ 
อยู่ ใต้ ร่ม ไม้ คว้า สไบ ไว้ พอ หญิง สาว เดิน สะดุด จึง เข้าไป ประคอง 

“ทำ อะไร เพคะ ” จัน ทราว ตี ปัด ป้อง ร้อง เสียง ขุ่น 

“มา ทาง นี้ กับ เรา หน่อย ” 

เจา้ ชาย ขยบั กาย ออก หา่ง แต ่ยงั ไม ่ยอม ปลอ่ย พระ หตัถ ์หญงิ สาว สะบดั เบีย่ง ไม ่หลดุ 
แต่ ก็ ไม่ ยอม ก้าว เท้า ตาม 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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พรุ่งนี้ หวย จะ ออก แล้ว พยาบาล แม่บ้าน แม่ ค้า ต่าง คุย กัน ถึง เรื่อง เลข เด็ด 
อย่าง หนาหู หมา หมู ประหลาด ตลอด จน ต้นไม้ พิสดาร ล้วน ถูก นำ มาตี เป็น เลข เด็ด 
เกจิอาจารย์ ร่าง ทรง ที่ไหน อาจ เป็น ที่มา ของ เลข โชค เธอ ไม่ค่อย สนใจ หรอก เพราะ คิด 
ว่า มัน ไม่ ใช่ ทาง ที่ จะ นำ มา สู่ ความ ร่ำรวย ครอบครัว เธอ สอน ว่า การ จะ รวย ได้ ต้อง ขยัน 
ประหยัด อดออม เธอ อยาก จะ ลงทุน ใน ตลาดหุ้น มาก กว่า และ กำลัง เริ่ม ศึกษา กับ พ่อ 
ของ เด็ก ผู้ ป่วย คน หนึ่ง ที่ เชี่ยวชาญ การ ลงทุน

“มี เลข เด็ด ไหม หมอ ” พยาบาล ถาม หมอ ที เล่น ที จริง

“ไม่ มี หรอก พี่ เคย เล่น ด้วย กี่ ที กี่ ที ก็ ถูก กิน หมด หนู คง ไม่ มีด วง ทาง นี้ เล่น ไป ก็ ถูก 
กิน อีก ไม่ เอา ดี กว่า ” หมอ อ้อย ตอบ ยิ้มๆ เธอ ไม่ สนใจ หรอก โอกาส ถูกน้อย จน แทบ 
จะ ไม ่ม ีแต ่เพือ่ รว่ม สนกุ กบั บรรดา พี่ๆ  พยาบาล ก็ รว่ม เลน่ สนกุๆ ไป อยา่ง นัน้ เปน็ ครัง้ 
คราว วัน หวย ออก เป็น วัน ที่ คึกคัก ก่อน เวลา ปิด รับ แทง หวย เรื่อง หวย มี ให้ ได้ยิน อย่าง 
หนาห ูเธอ ไม่ ได้ สนใจ อะไร มากมาย นกั เทีย่ง คนื ครึง่ หลงัจาก วนั หวย ออก เปน็ วนั ใหม่ 
แล้ว หมอ อ้อย ออก เวร จึง กลับ หอ อาบ น้ำ แล้ว ต้องหา ของ บาง อย่าง จึง พบ ตะกรุด 
กระดาษ ยัด หลอด กาแฟ ที่ แม่ ชี ให้ มา เกิด ความ สงสัย ลืม ไป แล้ว ว่า แม่ ชี ให้ มา จึง เปิด 
ดู พบ ว่า แม่ ชี เขียน เลข ไทย สวย ชัดเจน ทั้งหมด ๒ บรรทัด ใน กระดาษ บรรทัด แรก มี 
๓ ตัว บรรทัด ที่ สอง มี ๒ ตัว นึก สงสัย คลับคล้ายคลับคลา ว่า อาจ จะ เป็น เลข หวย งวด 
นี้ ถ้า ถูก ตรง หมด คง น่า เสียดาย แย่ เปิด อิน เต อร์เน็ท ดู ผล หวย งวด ล่า สุด แล้ว ก็ ต้อง 
ตกใจ ทั้ง ๓ ตัว บน ๒ ตัว ล่าง ตรง กับ กระดาษ ที่ แม่ ชี เขียน ให้ ล่วงหน้า อย่าง ไม่ ต้อง 
กลบั อยาก จะ บอก คน อืน่ ให ้ได ้รู ้แต ่ก ็เหมอืน ม ีอะไร บาง อยา่ง สะกด ไว ้ให ้ปากหนกั ไม ่
ให้ บอก ความ มหัศจรรย์ นี้ แก่ ใครๆ ความ ศรัทธา ต่อ แม่ ชี ชรา เกิด ขึ้น อย่าง ท่วมท้น จิตใจ 
นึกถงึ สายตา เอื้อ อาทร ของ แม่ ชี ที่ เคย มอง เธอ ใน ระหว่าง ที่ เธอ ตรวจ คนไข้ใน ห้อง ผู้ ป่วย 
อายุ รก รรม หญิง เมื่อ ครั้ง ที่ แม่ ชี ยัง นอน อยู่ ใน โรง พยาบาล เหมือนกับ แม ่ชี มี อะไร จะ 
บอก กับ เธอ ตั้งใจ ไว้ ว่า วัน ว่าง พรุ่งนี้ จะ ไป หา แม่ ชี ที่วัด

(โปรด ติดตาม อ่าน ตอน จบ ฉบับ หน้า...)
 สารบัญ 
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ถาม: ที่ ผม อ่าน ตำรา นะ ครับ มี บอก ไว้ ว่า พอ พระพุทธเจ้า ท่าน สำเร็จ แล้ว 
ท่าน บอก ว่า ท่าน จะ ไม่ สอน ชาว โลก หรอก 
เพราะว่า สิ่ง ที่ ท่าน ทราบ นี้ มัน ลึกซึ้ง เหลือเกิน  
คราว นี้ เดือดร้อน ถึง พระ สหัมบดี พรหม ต้อง ลง มา ขอร้อง 
ให้ท่า นโปรดสัตว์ ครับ อัน นี้ จริง หรือ เปล่า ครับ ผม

โอ้ หลวง พ่อ เกิด ไม่ทัน ตอน พระ พรหม มา อาราธนา ก็ จำ ไม่ ได้  
แต่ว่า มัน มี สภา วธรรม อัน หนึ่ง  
เวลา ที่ จิต ของ เรา เข้าถึง ธรรม สุดขีด แล้ว มัน จะ รู้สึก ถอด ใจ เลย  
มัน ยาก เหลือเกิน มัน ยาก เหลือเกิน ที่ จะ พูด ให้ คน อื่น ฟังได้  
อย่าง ใคร เลย จะ นึก ได้ ว่า จิต ผู้ รู้ ผู้ ตื่น ผู้ เบิกบาน ใน ความ เป็น จริง คือ ตัว ทุกข์  
ไม่ มี ใคร นึกออก หรอก  
ใคร จะ รู้ ว่า ร่างกาย นี้ ทุกข์ ล้วนๆ ไม่ ใช่ ทุกข์ บ้าง สุข บ้าง  
ใคร จะ รู้ ว่า จิต นี้ ทุกข์ ล้วนๆ ไม่ ใช่ ทุกข์ บ้าง สุข บ้าง  
ใคร จะ รู้ ว่าน อก จาก ความ ทุกข์ ไม่ มี อะไร เกิด ขึ้น  
นอกจาก ทุกข์ ไม่ มี อะไร ตั้ง อยู่ นอกจาก ทุกข์ ไม่ มี อะไร ดับ ไป  
ยาก สุดขีด เลย นะ ยาก จริงๆ  
พอใจ เข้าถึง ธรรม ตรง นี้ ปุ๊บ นะ ถอด ใจ เลย  
หัน ไป มอง เพื่อน ร่วม ทุกข์ ทั้งหลาย ตัวใครตัวมัน ดี กว่า ไม่ รู้ จะ พูด ยังไง  
แต่ เสร็จ แล้ว มัน จะ ผ่าน ช่วง นี้ ไป ช่วง หนึ่ง เป็น ทุก คน  
ผ่าน ช่วง นี้ ไป ช่วงนึง ใจ มัน จะ มา นึก ขึ้น ได้ ว่า ทำไม เรา ผ่าน มา ได้  
เรา ผ่าน ได้ คน อื่น เขา ก็ ผ่าน ได้ เหมือน กัน  
ทำไม จะ วิเศษ อยู่ คน เดียว 

ก็ ค่อยๆ มาท บท วน ว่า ทำไม ถึง ผ่าน มา ได้  
ที่ ผ่าน มา ได้ ก็ เพราะว่า เรา คอย รู้ กาย รู้ ใจ ตัว เอง  
ขั้น แรก สุด ถือศีล ไว้ ก่อน เรา ต้อง มี ศีล  
อัน ต่อ มา เรา ก็ มา ฝึก ใจ ของ เรา ให้ สงบ ให้ ตั้ง มั่น อย่า ฟุ้งซ่าน มาก  
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ต่อ มา เรา ก็ มา คอย รู้ กาย คอย รู้ ใจ ตัว เอง บ่อยๆ  
ทาง เดิน มัน ก็ คือ การ ฝึก ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง  
ฝึก ไป เรื่อย เดิน ตาม ไป ทาง นี้ มัน ก็ ไป ถึง จน ได้  
ช้า บ้าง เร็ว บ้าง แล้วแต่ อินทรีย์ แก่ อ่อน  
ความ กรุณา มัน จะ เกิด ขึ้น ใน ใจ จะ ทวน  
ที แรก ก็ ไม่ ไหว นะ รู้สึก มัน เหลือวิสัย จริงๆ มัน รอด ตาย มา ได้  
เวลา ภาวนา ถึง จุด แตกหัก นะ มัน มีค วาม รู้สึก รอด ตาย มา ได้ 
รอด ตาย รอด บ้า มา ได้ โอ้ มัน น่า กลัว 

คือ ใน คัมภีร์ เรา พูด ถึงว่า พระพุทธเจ้า นะ นั่ง ลง ไป แล้ว  
นั่ง บน รัตนบัลลังก์ เรียก รัตนบัลลังก์ หมาย ถึงว่า 
จะ นั่ง สู้ ตาย ตรง นี้ ไม่ ถอย แล้ว  
พอ จิต ตั้ง มั่น ลง ไป ว่า สู้ ตาย ไม่ ถอย แล้ว  
กิเลส จะ มา เป็นกอง ทัพ เลย มาร จะ เริ่ม ผจญ  
พอ นั่ง ลง ไป จะ รู้อยู่ ที่ จิต ที่ เป็น ผู้ รู้ ผู้ ตื่น ผู้ เบิกบาน จิต สงบ จิต ตั้ง มั่น จิต สบาย  
จะ รู้อยู่ ตรง นี้ การ ปฏิบัติ จะ บีบ วง เข้า มา หา จิต อัน เดียว เลย  
เสร็จ แล้ว จู่ๆ จิต มัน จะ พลิก ตัว  
จาก ตัว ที่ เป็น ผู้ รู้ ผู้ ตื่น ผู้ เบิกบาน กลาย เป็น ตัว ทุกข์ ล้วนๆ  
ทุกข์ ตัว นี้ ไม่ เหมือน ทุกขเวทนา  
ทุกขเวทนา อย่าง เรา นั่ง แล้ว เมื่อย เรา ขยับ ก็ หาย  
หรือ จิตใจ ของ เรา เคย ฟุ้งซ่าน เคย มีค วาม ทุกข์ ขึ้น มา  
เราพุทโธๆ หรือ กำหนด ลม หายใจ ก็ หาย  
อัน นี้ ทำ ยัง ไงก็ไม่ หาย เพราะ ความ ทุกข์ กับ ตัว จิต เป็น ตัว เดียวกัน  
ตัว นี้ คิด ยัง ไงก็คิด ไม่ ออก เลย ตัว จิต เป็น ตัว ทุกข์  
ตัว นี้ เรียก ว่า ขัน ธมาร ตัว ขันธ์ นั่นแหละ คือ ตัว มาร 
ความ รู้สึก มัน ทุกข์ มาก ขึ้นๆ เหมือน ความ ตาย มาร ออ ยู่ ตรง หน้า แล้ว  
ถ้า ไม่ ถอย ออก จาก การ ปฏิบัติ ตอน นี้ เรียก ว่า ถอย ออก จาก รัตนบัลลังก์ ที่มา รมา ไล่  
บอก ให้ ลุกซะ บัลลังก์ นี้ เป็น ของ มาร ให้ พระพุทธเจ้า ลุก เสีย  
ถ้า ไม่ ถอย ออก มา สิ่ง ที่ จะ เกิด ขึ้น ถัด จาก นั้น ไป ไม่ บ้า ก็ ตาย จิต จะ ระเบิด ตาย แล้ว  
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“มัน เป็น ไป ตาม กรรม รักษา ได้ ก็ รักษา รักษา ไม่ ได้ ก็ ไม่ เป็นไร ปล่อย ไป ตาม 
กรรม”

หมอ ออ้ย รู ้วา่ อาการ แม ่ช ีนัน้ หนกั เอาการ อยู ่แต ่เสยีง โอดโอย สกั นดิ ก ็ไม ่เคย เลด็ลอด 
ออก มา จาก ปาก ให้ หมอ หรือ พยาบาล รำคาญ ใจ แก ก็ เป็น คน แก่ น่า รัก คน หนึ่ง

วัน นี้ หมอ อ้อย มา ทำบุญ ถวาย สังฆทาน แล้ว ก็ เอา ขนมปัง มา เลี้ยง ปลา ที่ ท่า น้ำหน้า 
วัด จึง เจอ แม่ ชี อีก ครั้ง หมอ อ้อย ยกมือ ไหว้

“สวัสดี ค่ะ แม่ ชี ” แล้ว หมอ อ้อย ก็ ต้อง แปลก ใจ ที่ แม่ ชี กล่าว ได้ อย่าง ล่วงรู้ สิ่ง ที่ ตน 
เอง กำลัง คิด

“หนู นี่ ใจดี นะ สงสาร เจ้า จ้อน เลย มา ทำบุญ ให้ มัน ”

“ค่ะ แม่ ชี หนู เห็น จ้อน เป็น เด็ก ดี เด็ก ฉลาด น่า เสียดาย ที่ ต้อง มา เจอ โชค ร้าย แบบ 
นี้ ” หมอ อ้อย ตอบ

“ทุก อย่าง ล้วน เป็น ไป ตาม กรรม อะไร จะ เกิด ก็ ต้อง เกิด ” แม่ ชี หยิบ กระดาษ ออก 
มา จาก กระเปา๋ เสือ้ แลว้ เอา ดนิสอ เขยีน อะไร บาง อยา่ง ลง ใน กระดาษ แผน่ นัน้ พอ เขยีน 
เสร็จ ม้วน กระดาษ จน กลม แล้ว สอด เข้าไป ใน หลอด กาแฟ พลาสติก ขนาด สั้น อัน หนึ่ง 
ที่ แม่ ชี ตัด เตรียม มา ไว้

“แม่ ชี ทำ ตะกรุด เห รอ คะ ” หมอ อ้อย ถาม อย่าง ขำๆ แต่ ไม่ เห็น ว่า แม่ ชี เขียน อะไร 
ลง ไป ใน นั้น

“หนู เอา นี่ ไป แล้ว รีบ ไป ไป ที่ โรง พยาบาล เถอะ ” แม่ ชี พูด จบ หมาดๆ โทรศัพท์ มือ 
ถือ ของ หมอ อ้อย ก็ ดัง ขึ้น เรียก ตัว เธอ กลับ โรง พยาบาล ด่วน เพราะ มี อุบัติเหตุ หมู่ อัน 
เนื่อง มา จาก คน เมา อีก แล้ว มีค นเจ็บ หลาย คน ถูก ลำเลียง มา ที่ โรง พยาบาล เธอ จึง รีบ 
ลา แม่ ชี ไป

หลาย วัน ผ่าน ไป...
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“เซลล์แมนรักคุดเมาซิ่งดิ่งคลองดับ เด็กโชคร้ายตายด้วยหนึ่ง”

หนังสือพิมพ์ หัว สี พาดหัวข่าว การ ตาย ของ จ้อน อัน เนื่องจาก ชาย ขี้ เมา คน นั้น ซึ่ง 
อกหกั ไม่ สม หวงั ใน ความ รกั จงึ เลอืก นำ้เมา เปลีย่น นสิยั เปน็ ทาง ดบั ทกุข ์ดบั สต ิตลอด 
จน ชีวิต ตน เอง ใน ที่สุด แถม ท้าย ด้วย ชีวิต ของ จ้อน ที่ ไม่ รู้ อีโหน่อีเหน่ อะไร ด้วย สงสาร 
ทั้ง จ้อน เด็ก ดี ที่ มี แวว ว่า จะ มี อนาคต อัน สดใส อีก ทั้ง สงสาร ย่า ของ เจ้า จ้อน ที่ ต่อ ไป นี้ จะ 
ต้อง อยู่ ใช้ ชีวิต ต่อ ไป โดย ไม่ มี จ้อน อีก แล้ว

ไม่ กี่ วัน ต่อ มา ย่า ก็ หาย ดี จึง ได้ ทราบ ข่าว ร้าย สะเทือนใจ รับขวัญ ก่อน ออก จาก โรง 
พยาบาล นา่ แปลก ใจ ที ่ยา่ เลา่ วา่ วนั ที ่จอ้น ตาย ตอน เชา้ นัน้ มนั ยงั มา หา ยา่ ตอน เยน็ อยู ่
เลย แตง่ตวั ดว้ย เสือ้ ผา้ ใหม่ สะอาด มาบ อก ยา่ วา่ หาย ไวๆ ถา้ จอ้น หาย ไป ไม่ ตอ้ง เปน็ 
ห่วง จ้อน จ้อน สบาย ดี แต่ ย่า ก็ สะลึมสะลือ เต็มที

“แม่ ชี ชรา เตียง ข้างๆ ก็ เห็น แม่ ชี เรียก ฉัน เอง บอก ฉัน ว่า จ้อน มา หา ” ย่า ของ จ้อน 
ยนืยนั กบั ญาต ิแต่ ก ็ไม ่ม ีใคร สนใจ เพราะ คดิ วา่ ยา่ คง จำ วนั ผดิ ยา่ ของ จอ้น และ แม ่ช ีออ 
อก จาก โรง พยาบาล ไป ใน วัน เดียวกัน เตียง ถูก ผู้ ป่วย ราย อื่น เข้า มาน อนแทน ที่ ไป แล้ว

หมอ อ้อย เมื่อ ว่าง จาก ภารกิจ มี เวลา เล็กน้อย พอที่ จะ ไป วัด ใกล้ๆ โรง พยาบาล ได้ 
เธอ คิด จะ ไป ทำบุญ อุทิศ ส่วน กุศล ให้ จ้อน ผู้ น่า สงสาร ไหว ้พระ ทำบุญ เสร็จ ก ็ออก มา 
พบ กับ แม่ ชี ชรา ที่ เคย เป็น ผู้ ป่วย นอน เตียง ติด กัน กับ ย่า ของ จ้อน แม่ ชี ชรา กำลัง นั่ง พัก 
อยู่ ที่ เก้า อื้ใกล้ศาลา ริม น้ำ แม่ ชี ออก ไป จาก วัด พร้อมๆ กับ ย่า ของ จ้อน โดย มีค นข อง 
เจ๊หง ส์เจ้าของ ตลาด เอกชน ร่ำรวย จัด รถ มา รับ ไป ส่ง ถึง วัด คราว นี้ แก ป่วย จน ต้อง มา 
โรง พยาบาล แก ได้ รับ การ อุปถัมภ์ อย่าง ดี จาก เจ๊หง ส์ผู้ ใจบุญ เจ้าของ ตลาดสด ที่ ใหญ่ 
แห่ง หนึ่ง ของ จังหวะ เจ๊หง ส์คง ใจดี อุปการะ คน ไป ทั่ว กระมัง แม่ ชี เลือก เอง ที่ จะ รักษา 
ตัว เอง ที่ โรง พยาบาล จังหวัด แห่ง นี้ ไม ่ยอม ไป กรุงเทพ ตาม ที่ เจ๊หง ส์เสนอ น่า แปลก อีก 
อย่าง หวัหน้า แม่ ชี ใน วัด ก็ ดู ค่อนข้าง จะ ยำเกรง แม่ ชี ชรา รูป นี้ ไม่ น้อย เหมอืน กัน เหน็ ได้ 
จาก วัน ที่มา เยี่ยม แม่ ชี ที่ โรง พยาบาล แม่ ชี ขณะ อยู่ โรง พยาบาล ไม่ เคย ร้อง โอดโอย อยู่ 
กับ ความ เจ็บปวด ได้ อย่าง สงบ ไม่ มี ทีท่า ทุกข์ ร้อน กังวล ใจ ใดๆ ให้ วุ่นวาย หมอ อ้อย ยัง 
จำ คำ พูด ของ แม่ ชี ได้ ดี
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มัน จะ เห็น เลย จิตใจ นี่ ใจ มัน จะ เกิด ความ คิด ขึ้น มา  
ถอย ดี กว่า นี่ เรียก ว่า อภิ สังขาร มาร  
ใจ บางที ก็ เกิด ความ ท้อแท้ จน หมด สติ หมด ปัญญา แล้ว  
ไม่ มี ทาง สู้ แล้ว นี่ เรียก ว่า กิเลสมาร  
มัน บั่นทอน จิตใจ ท้อแท้ สุดขีด ตัว จิต เอง นี้ เรียก ว่า เท วบุตร มาร  
จิต ที่ กลับกลอก ถอย เถอะๆ 
ตัว จิต ที่ คิด จะ ถอย นี่ เรียก ว่า เท วบุตร มาร  
มาร ๕ ตัว นี้ นะ พยายาม จะ ไล่ เรา ให้ ถอย จิต ออก มา จาก นาที ที่ จะ แตกหัก  
พยายาม ไล่ ตลอด เวลา เลย นะ  
ถ้า ยัง ทน ต่อ ไป ไม่ บ้า ก็ ตาย มี อยู่ แค่ นี้ เอง  
ถึง ตรง นี้ สิ่ง ที่ เรา ศึกษา อบรม มา ตลอด ยาว นาน ใน สังสารวัฏ จะ มา ช่วย เรา  
ตัว นี้ เรียก ว่า บารมี  
ไม่ มี อะไร จะ เป็น ที่พึ่ง ของ เรา ได้ นะ นอกจาก บารมี  
เพราะฉะนั้น ต้อง สร้าง บารมี  
ไป ดู เอา เอง นะ ๑๐ อย่าง 

บารมี ๑๐ อย่าง เช่น ทานบารมี  
ทานบารมี เรา กล้า ไหม ที่ จะ สละ ชีวิต ตัว เอง เพื่อ ธรรมะ ครั้ง นี้  
กล้า ไหม ที่ จะ ตาย ก็ ตาย มัน จะ ไม่ ได้ รู้สึก ตาย แล้ว ได้ ธรรมะ นะ  
จะ รู้สึก ว่า ตาย ฟรี หรือ เปล่า จะ กล้า สละ ชีวิต ครั้ง นี้ ไหม  
จิต เรา จะ มีค วาม เป็น ปกติ ไหม หรือ จะ กระเพื่อม หวั่นไหว ขึ้น มา นี่ คือ ตัว ศีล บารมี  
จิต เรา เป็น ปกติ ไหม เรา มี ขันติ ไหม  
เรา จะ ทน ต่อ ความ ทุกข์ ที่ แสน สาหัส เรา จะ สามารถ ทน ไป โดย ไม่ ถอย จน ตาย ได้ ไหม 
เรา มี อธิษฐาน บารมี มีค วาม ตั้งใจ มั่น ไหม ว่า คราว นี้ สู้ ตาย แล้ว นะ  
ครั้ง นี้ ไม่ หนี แล้ว นะ หนี มา ตลอด แล้ว ตกเป็น ทาส มา ตลอด ครั้ง นี้ ไม่ ถอย แล้ว นะ  
มี สัจจะ ไหม มีค วาม จริงใจ ที่ จะ ปฏิบัติ ตาม รู้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ตาม ที่ มัน เป็นได้ ไหม 
เรียน รู้ สัจจะ ความ จริง อย่าง นี้ ได้ ไหม  
มี เนกขัม มบาร มี กล้า สละ ไหม ความ สุข ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ต่อ ไป นี้  
ภาวนา ต่อ ไป นี้ แล้ว อาจ จะ บ้า ก็ได้  
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อยู่ ต่อ มานะ สมมติ ว่า รอด ตาย มา ได้ รอด มา ได้ ก็ บ้า เลย  
มัน จะ รู้สึก อย่าง นั้น ล่ะ  
เรา จะ กล้า สละ ความ สุข ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมด นั้น ได้ ไหม  
ถ้า กล้า สละ ได้ นะ นี่ เรียก ว่า เนกขัม มบาร มี  
มี ปัญญา ที่ จะ รู้ สภา วธรรม ทั้งหลาย ตาม ความ เป็น จริง ไหม นี่ เป็น ปัญญา บารมี  
บารมี ทั้งหลาย นี่แหละ เอา มา ใช้ ใน นาที วิกฤติ นี่เอง  
ไม่ มี ใคร จะ เป็น เพื่อน เรา ได้ เลย  
พ่อ แม่ พี่น้อง มัน หนี หาย ไป ไหน หมด แล้ว ก็ ไม่ รู้ 
เทวดา อินทร์ พรหม อะไร หนี หมด เลย  
นี่ มา นึกๆ ดู นะ มัน คล้ายๆ ใน พระ ไตรปิฎก  
ที่ ว่า มารผจญ แล้ว พระพุทธเจ้า อยู่ ตามลำพัง ไม่ มี ใคร ช่วย เลย  
เทวดา ก็ หนี ไป หมด ท่าน ก็ สู้ ด้วย บารมี นั้น เอง เอา บารมี มา เป็น ที่ ตั้ง  
เมื่อ บารมี แก่กล้า ยอม สละ ยอม เป็น ยอม ตาย ตาย ก็ ตาย  
ไม่ ได้ อะไร เลย ก็ ไม่ ได้ อะไร เลย  
ไม่ ตาย แล้ว อยู่ แบบ บ้าๆ ไป เลย ก็ ช่าง มัน ยัง ไงก็ได้  
นี่ หมด ความ รัก ใน กาย หมด ความ รัก ใน ใจ อย่าง แท้จริง  
พอ หมด ความ รัก ใน กาย ใน ใจ อย่าง แท้จริง มัน สลัด ทิ้ง เลย  
มัน ปล่อย วาง กาย ปล่อย วางใจ ทิ้ง เลย กาย นั้น ปล่อย ไป ก่อน แล้ว  
มัน จะ ปล่อยใจ ออก ไป ปล่อย จิต ทิ้ง  
นี่ พอ ปล่อย ลง ไป มัน เหมือนกับ โลก กระเทือน ที่จริง ใจ กระเทือน  
ใจ เรา หลุด ออก จาก เปลือก ที่ ห่อ หุ้ม อยู่ ใจ หลุด ออก จาก อา สวกิเลส ที่ ห่อ หุ้ม อยู่  
เป็น อิสระ ขึ้น มา กระจาย ตัว ออก เต็ม โลกธาตุ เลย 
ใจ ใหญ่ ใจ ใหญ่ ไม่ มี ขอบ ไม่ มี เขต ไม่ มี ที่ ตั้ง ไม่ มี ประมาณ  
มีค วาม สุข แทรก อยู่ ทุกๆ อณู เลย เต็ม โลกธาตุ เลย  
พอ สัมผัส ที แรก นะ น้ำตา ร่วง เลย  
อย่าง นี้ ก็ มี ด้วย หรือ ธรรมะ อย่าง นี้ มี ด้วย หรือ  
มัน รู้สึก อย่าง นี้ นะ  
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แปด โมง ครึ่ง หมอ อ้อย ต้อง ออก ไป ตรวจ ผู้ ป่วย นอก ที่ มีค นรอ อยู่ อย่าง แน่นขนัด 
แต่ ก็ ยัง ไม่ เห็น จ้อน มา อย่าง เคย หมอ อ้อย ออก ตรวจ ผู้ ป่วย จนถึง เวลา พัก กลางวัน ซึ่ง 
ล่วงเลย ไป เกือบ บ่าย โมง จึง ได้ ทราบ ข่าว ร้าย จาก เพื่อน แพทย์ ที่ ไป ออก เวร ชันสูตร 
ศพ เช้า นี้ อุบัติเหตุ คน เมา ขับ รถ ชน คน ตาย และ พุ่ง ตก คลอง ตาย ไป ด้วย รวม ๒ ศพ 
ได้ความ ว่า

“จ้อน เสีย ชีวิต แล้ว เมื่อ เช้า นี้ จาก อุบัติเหตุ ถูก รถ ที่ คน เมา ขับ ชน จ้อน เสีย ชีวิต คา ที่ 
จกัรยาน ยบัเยนิ ถงุ โจก๊ ที ่จอ้น ตัง้ใจ เอา มา ปอ้น ยา่ แตก กระจาย คน เมา ก ็ตาย เหมอืน กนั 
ชน จ้อน เสร็จ ก็ พุ่ง ลง คลอง เลย ”

ข่าว ร้าย ของ จ้อน ทำเอา หมอ อ้อย สะเทือนใจ ไม่ น้อย นึกถึง รอย ยิ้ม หลัง คำขอ บคุณ 
ของ เจ้า จ้อน เด็ก ช่าง พูด ใน วัน หนึ่ง ใน อาทิตย์ ที่ แล้ว ที่ หมอ อ้อย นำ สมุด ฉีก ขนาด 
กระดาษ A4 และ ปากกา หลาย ด้าม ที่ ได้ รับ แจก จาก เภสัชกร ขาย ยา ของ บริษัท ยา 
ใน งาน ประชุม มา ให้ แอบ ประทับใจ ที่ เห็น จ้อน เอาการ บ้าน ที่ ได้ รับ มอบหมาย ให้ ทำ 
ระหว่าง ปิด เทอม มา ทำ ที่ โรง พยาบาล ขณะ ที่มา เฝ้า ย่า ที่ โรง พยาบาล แล้ว ก็ เมื่อ วาน 
นี้ เอง หมอ อ้อย เพิ่ง เห็น เจ้า จ้อน เก็บ ขวด แก้ว จาก ถัง ขยะ ใน โรง พยาบาล รวบรวม ใส่ 
ถุง พลาสติก ใบ ใหญ่ ใน ระหว่าง เวลา งด เยี่ยม ตอน บ่าย

“เก็บ ไป ขาย เห รอ ทำไม ไม่ เก็บ ขวด พลาสติก หรือ กระป๋อง อลูมิเนียม ล่ะ ขาย 
ได้ ราคา ดี กว่า นะ ”

“กระปอ๋ง กบั ขวด พลาสตกิ ราคา ด ีกวา่ ไว้ ให้ พี ่ที ่เขา เกบ็ ประจำ ละ กนั ครบั หมอ ผม 
เอา แค่ ของ ที่ เขา ไม่ เอาละ กนั ครบั วา่ จะ เกบ็ ให้ ได้ เงนิ ซือ้ โจก๊ ให้ ยา่ กนิ ยา่ คง เบือ่ อาหาร 
โรง พยาบาล ” หมอ อ้อย คิด จะ ให้ เงิน เด็กชาย จ้อน แต่ ก็ ดัน ลืม เอา กระเป๋า เงิน มาซะนี่

ศพ ของ จ้อน มา ที่ โรง พยาบาล ญาต ิกำลัง ติดต่อ รับ ศพ ไป ประกอบ พิธ ีทาง ศาสนา 
ญาติๆ ไม่ ยอม ให้ ย่า รู้ จึง โกหก ไป ว่า ครู ที่ โรงเรียน เรียก ไป ช่วย งาน โรงเรียน ความ 
สงสาร ถาโถม เข้า มา สู่ ใจ ของ หมอ อ้อย เพราะ เหล้า แท้ๆ จ้อน เด็ก ดี ที่ น่า รัก ของ หมอ 
และ พยาบาล ทั้ง ตึก นักเรียน ทุน โรงเรียน นักเรียน ที่รัก ของ ครู และ เพื่อนๆ จาก ไป 
ก่อน วัย อัน ควร จ้อน ทำ ผิด อะไร ด้วย หรือ?
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วัน นี้ หมอ อ้อย มา ราว น์หวอด ใน ตอน เช้า ถือ นม กล่อง มา ด้วย ๑ กล่อง เป็น นม 
กล่อง จาก ชุด ข้าว เวร ที่ เธอ ไม่ ดื่ม เธอ แช่ ตู้ เย็น ไว้ คิด ว่า จะ มา ให้ จ้อน กล่อง หนึ่ง ก่อน 
หนา้ นี ้เธอ จะ นำ ไป ให ้เพือ่น แพทย ์หรอื เจา้หนา้ที ่พยาบาล คน อืน่ๆ แต ่แลว้ วนั หนึง่ ที ่รา้น 
สะดวก ซือ้ ของ โรง พยาบาล เธอ เหน็ ลกู เลก็ๆ ของ คน ปว่ย ยากจน รบเรา้ ขอ ให ้แมซ่ือ้ นม 
กลอ่ง ให้ กนิ แต่ แม่ ไม่ ม ีเงนิ ซือ้ ให ้ด ูนา่ สงสาร วนั นัน้ เธอ ออก คา่ นม กลอ่ง ให้ ไป และ ได้ 
เห็น รอย ยิ้ม และ แวว ตา ที่ มีค วาม สุข ของ เด็ก จาก เงิน เพียง เล็กน้อย ของ เธอ 

หลังจาก นั้น เธอ จึง เห็น ว่า ควร นำ ไป ให้ คน ที่ ไม่ มี สตางค์ ซื้อ จะ ดี กว่า แวว ตาขอ งเด็ก 
ใน วัน นั้น บ่ง บอก ถึง ความ ดีใจ อย่าง มาก คิด ได้ ว่า หาก ใช้ ความ คิด สร้างสรรค์ สิ่ง รอบ ตัว 
หลาย อย่าง ก็ สามารถ เปลี่ยนแปลง เป็น วัตถุ ทาน ได้ มากมาย แม้แต่ เศษ อาหาร ที่ กิน 
เหลือ อาจ เป็น ขยะ ไป แล้ว ใน สายตา คน บาง คน ก็ อาจ ส่ง ไป ย่อย ใน ท้อง ของ แมว หรือ 
สุนัข ให้ สาร อาหาร พลังงาน ยืด ชีวิต ของ มัน แทนที่จะ เน่า ใน กอง ขยะ ไป เฉยๆ แม้แต่ 
เม็ด มะละกอ ที่ ร้าน ค้า ใน โรง พยาบาล คว้าน ทิ้ง ก็ อาจ นำ ไป โปรย ลงพื้น ที่ ว่าง เปล่า ด้าน 
หลัง สร้าง แหล่ง อาหาร ให้ ผู้ ยากไร้ ที่ ต้องการ เก็บ กิน ลูก มะละกอ ใน ภายหน้า

เธอ ตรวจ ติดตาม อาการ ของ คนไข้ใน ความ ดูแล ของ เธอ บน ตึก ผู้ ป่วย อายุ รก รรม 
หญิง ที ละ เตียงๆ พอ ตรวจ ย่า จ้อน เสร็จ ก็ ไป ตรวจ แม่ ชี ชรา ที่นอน เตียง ติด กัน แม่ ชี ดู 
เงียบๆ และ ดู สงบ กับ อาการ ป่วย ไม่ ปริปาก บ่น เคย ถาม แม่ ชี ก็ บอก ว่า

“มัน เป็น ตาม กรรม รักษา ได้ ก็ รักษา รักษา ไม่ ได้ ก็ ไม่ เป็นไร ปล่อย ไป ตาม กรรม ” 
แม่ ชี ท่าน นั้น แอบ มอง เธอ อยู่ บ่อยๆ ซึ่ง เธอ ก็ ไม่ รู้ ว่า ทำไม เหมือน แม่ ชี ชรา อยาก บอก 
อะไร กับ เธอ สัก อย่าง

หมอ อ้อย ฝาก นม ๑ กล่อง ให้ จ้อน ไว้ กับ ย่า คิด ว่า เดี๋ยว ประมาณ ๗ โมง เช้า จ้อน 
ก็ คง จะ จอด จกัรยาน ล่าม โซ ่มา ยืน รอ หน้า ห้อง ผู้ ป่วย อายุ รก รรม หญิง เป็น คน แรก และ 
ก็ จะ มา นั่ง ที่นั่ง ประจำ ตรง หัว เตียง ย่า อ่าน หนังสือ ให้ ย่า ฟัง หมอ อ้อย ทราบ จาก ญาติๆ 
ว่า พ่อ แม่ จ้อน เสีย ชีวิต จาก อุบัติเหตุ ตั้งแต่ จ้อน เล็กๆ จ้อน จึง สนิท กับ ย่า มาก

 “จอ้น มนั เปน็ เดก็ ด ีนะ ครบั หมอ เรยีน ได ้ทนุ ทกุ ป ีเลย ไม ่เคย ตอ้ง ควกั เงิน ค่า หนังสือ 
ตระกูล ผม ไม่ เห็น มี ใคร เรียน เก่ง สัก คน ไม่ รู้ มัน ผ่าเหล่า ผ่า กอ มา จาก ไหน ” น้า ของ จ้อน 
เล่า ให้ ฟัง อย่าง ภูมิใจ
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มี ด้วย หรือ ธรรมะ อัน นี้ มัน เป็น ธรรมะ ที่ ฝาก เป็น ฝาก ตาย ได้ อย่าง แท้จริง เลย  
ไม่ มี อะไร กระเทือน เข้าถึง มัน ได้ อีก ต่อ ไป แล้ว 

เพราะฉะนั้น การ ภาวนา ไม่ ใช่ แค่ ว่า หัด รู้ กาย หัด รู้ ใจ ลูก เดียว  
บารมี อื่นๆ ก็ ต้อง สร้าง ศีล ต้อง รักษา คน ไม่ มี ศีล ข้าม ภพ ข้าม ชาติ ไม่ ได้  
ต้อง กล้า สละ กล้า เสียสละ ต้องสู้ จริงๆ เลย ต้อง มี สัจจะ สัจจะ กับ ตัว เอง ก็ ต้อง มี  
ต้อง มี อธิษฐาน บารมี ตั้งใจ ใน สิ่ง ที่ ดีแล้ว ต้อง ทำให้ ได้ ลำบาก แค่ ไหน ก็ ต้อง ทำ  
ต้อง ฝึก ทั้งสิ้น เลย สิ่ง เหล่า นี้ เพราะฉะนั้น บารมี ๑๐ อย่าง ต้อง สร้าง ต้อง ทำ 
จะ เอาแต่ ปัญญา บารมี อย่าง เดียว ไม่ ได้  
มี แต่ ปัญญา ไม่ มี ศีล จะ เป็น ปัญญา ของโจร  
มี สมาธิ มี ปัญญา ไม่ มี สมาธิ ก็ ไม่ ใช่ ปัญญา ที่แท้ จริง เป็นความ ฟุ้งซ่าน 

เพราะฉะนั้น เรา ต้อง พัฒนา สำรวจ ตัว เอง ไป เรื่อยๆ  
มี สติ มี ปัญญา สำรวจ ตัว เอง อย่าง เป็นกลาง ที่แท้ จริง เลย  
อย่า ลำเอียง อย่า เข้าข้าง ตัว เอง  
อะไร ที่ มัน เลวๆ อยู่ ใน ตัว เอง ดู มัน เข้าไป รู้ มัน เข้าไป เรื่อยๆ  
วัน นึงถึง จะ สู้ กับ มัน ได้  
งาน ข้าม ภพ ข้าม ชาติ ไม่ ใช่ งาน เล่นๆ 

เมื่อ ก่อน หลวง พ่อ อยู่ กับ ท่าน รอง สงคราม สภาค วาม มั่นคง นั้น งาน ซีเรียสนะ  
มา เทียบ กับ งาน ปฏิบัติ ง่าย กว่า กัน เยอะ เลย  
อย่าง เรา ทำ งาน อย่าง นั้น ยัง มี เป็น ทีม ใช่ ไหม ช่วย กัน ได้  
นี่ ตัว คน เดียว เลย ต้องสู้ นะ ต้องสู้ เอา  
เพราะฉะนั้น ต้อง ค่อยๆ พัฒนา คุณ งาม ความ ดี แต่ละ ด้านๆ ไม่ ดูถูก มัน  
บาง คน ดูถูก การ ทำ ทาน การ ถือศีล พูด โกหก เล็กๆ น้อยๆ ไม่ เป็นไร 
ใคร สั่ง ใคร สอน โกหก เล็กน้อย ไม่ เป็นไร  
ต้อง ค่อยๆ ฝึก นะ ค่อยๆ ฝึก  
อย่าง เรา เติบโต ขึ้น ทุก วันๆ เข้มแข็ง ขึ้น ทุก วัน รวม กำลัง เอา ไว้ นั่นเอง  
เอา ไว้ ใช้ นาที สุดท้าย ที่ จะ ข้าม ภพ ข้าม ชาติ นั่นแหละ 
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ตอน ธรรมะ เบื้องต้น นะ ง่าย นะ ไม่ ถึง ขั้น จะ เป็น จะ ตาย หรอก  
ธรรมะ เบื้องต้น ดู ดู ดู ไป พอใจ ปิ๊ง ขึ้น มา แหม สบาย เสีย อีก หลุด ออก ไป เฉยๆ เลย 
จะ ข้าม ภพ ข้าม ชาติ คล้ายๆ คน จะ คลอด  
คน จะ คลอด นะ ถ้า แม่ ไม่ ตาย เสีย ก่อน ลูก คง ออก มา ได้  
เพราะฉะนั้น เวลา หลุดพ้น  
พระพุทธเจ้า จะ ใช้ คำว่า จิต หลุดพ้น จาก อา สวะ เพราะ ความ ไม่ ถือ มั่น  
จิต หลุดพ้น จาก อา สวะ

อา สวกิเลส เป็น เครื่อง ห่อ หุ้ม จิต ไว้  
ย้อม จิต ไว้ เป็น เนื้อ เดียว กับ จิต เลย  
ย้อม ตั้งแต่ ข้าง ใน สุด จน ข้าง นอก สุด เป็น เปลือก หุ้ม จิต ไว้ อีก  
จะ ต้อง สำรอก อา สวะ ออก ให้ หมด  
หลุด จาก อา สวะ ได้ เพราะ ไม่ ถือ มั่น ใน รูปธรรม นามธรรม ใน กาย ใน ใจ  
ไม่ ถือ มั่น ใน กาย ใน ใจ ได้ เพราะ มี ปัญญา เห็น ทุกข์ อย่าง แจ่มแจ้ง ว่า 
กาย นี้ ใจ นี้ คือ ทุกข์ ล้วนๆ ไม่ ใช่ ทุกข์ บ้าง สุข บ้าง  
จะ มี ปัญญา เห็น กาย เห็นใจ เป็น ทุกข์ ล้วนๆ ได้ จิต ต้อง ตั้ง มั่น เป็น ผู้ รู้ ผู้ ดู นะ  
ตั้ง มั่น อย่าง แท้จริง เลย แล้ว ดู โดย ไม่ แทรกแซง  
ไม่ ใช่ จงใจ ดู  
สติ ต้อง เกิด เอง สติ ระลึก ขึ้น เอง ไม่ ได้ จงใจ  
ขณะ ที่ รู้ จิต มี สัมมาสมาธิ ไม่ ถลำ ลง ไป ใน การ รู้ สักว่า รู้ สักว่า เห็น  
รู้ แล้ว ไม่ เข้าไป แทรกแซง รู้ แล้ว ดู ทุก อย่าง ตาม ที่ เขา เป็น เพื่อให้ เกิด ปัญญา  
นี่ ทำ ซ้ำ แล้ว ซ้ำ อีก อยู่ อย่าง นี้ ล่ะ นะ สะสม ทุก วันๆ นะ 
ศีล สมาธิ ปัญญา ค่อย อบรม แก่กล้า ขึ้น ทุกทีๆ  
ถึง วัน นึงมัน ก็ ต้อง ไป สู้ ตาย กัน นะ ต้อง ไป สู้ ตาย กัน  
ถึง จุด นั้น มัน จะ รู้สึก เลย ถอย หรือ ไม่ ถอย ดี  
ถ้า ถอย นะ ตกเป็น ทาส ของ มาร นี้ ต่อ ไป  
แต่ ก็ มี ชีวิต อย่าง มีค วาม สุข มาก กว่า คน ทั้ง โลก แล้ว  
มีค วาม รู้สึก เหมือนว่า ถ้า ถอย ก็ เป็น พระเจ้าจักรพรรดิ์  
มีค วาม สุข กว่า คน ทั้ง โลก แล้ว  
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เรื่องสั้นอิงธรรมะ

เรื่อง ของ กรรม อัน ซับซ้อน (๑)
โดย ธีระวัฒน์ อนันตวรส กุล

หมอ ออ้ย เปน็ แพทย ์ใช ้ทนุ ป ีที ่สอง เธอ ได ้มา ทำ งาน ประจำ จงัหวดั แหง่ หนึง่ เปน็ เวลา 
ปี เศษ แล้ว ภาพ ของ โรง พยาบาล ที่ มี ผู้ ป่วย จำนวน มาก ภาพ เตียง เสริม เพื่อให้ บริการ ผู้ 
ปว่ย ลน้ ออก มา จาก หอ้ง ผู ้ปว่ย อายุ รก รรม ทัง้ ชาย หญงิ ลน้ จน มา ถงึ หนา้บนั ได ทาง ขึน้ ตกึ 
นอก หอ้ง เปน็ สิง่ ที ่เหน็ จน เจน ตา เรยีก วา่ ใน บาง ครัง้ ถา้ ขึน้ ลฟิทม์า พอ ลฟิทเ์ปดิ ออก ก็ 
แทบ จะ เห็น เตียง ผู้ ป่วย ตั้ง ต้อนรับ อยู่ หน้า ลิฟท์เลย ทีเดียว งาน หมอ เป็น งาน หนัก และ 
ตอ้ง เสยีสละ ยิง่ เปน็ หมอ ใน โรง พยาบาล รฐับาล ตา่ง จงัหวดั ดว้ย แลว้ อตัราสว่น คนไข้ ตอ่ 
หมอ ๑ คน จงึ เปน็ อตัรา ที ่สงู กวา่ ใน เมอืงหลวง งาน ของ เธอ จงึ ตอ้ง ทำ ทัง้ กลางวนั เยน็ 
อีก ทั้ง อด นอน ทั้ง คืน อยู่เวร สัปดาห์ ละ หลาย วัน หาก จะ นอน ก็ ไม่ เต็ม อิ่ม แต่ กระนั้น 
วัน ทุก วัน ของ เธอ ก็ มีค วาม สุข ภาย ใต้ สภาวะ การ ทำ งาน หนักหน่วง หามรุ่งหามค่ำ ทั้ง 
งาน ประจำ วัน อยู่เวร เพื่อให้ บริการ รักษา ผู้ ป่วย ไข้ ใน โรง พยาบาล รัฐบาล แห่ง นั้น

อาชีพ แพทย์ เป็น อาชีพ ที่ เธอ ใฝ่ฝัน และ บัดนี้ เธอ ก็ได้ ทำ มัน สำเร็จ แล้ว หลังจาก ที่ 
พากเพียร ศึกษา เป็น เวลา ถึง ๕ ปี เต็ม เธอ เป็น คน รัก เด็ก ชอบ เล่น กับ เด็ก ฝัน ที่ จะ 
เรียน ต่อ ทาง ด้าน กุมาร เวชศาสตร์ เมื่อ ใช้ ทุน ครบ ๓ ปี

เมื่อ อาทิตย์ ที่ แล้ว นี่เอง จ้อน เด็กชาย วัย ๑๐ ขวบ คน หนึ่ง ได้ ผ่าน เข้า มา ใน ชีวิต 
ของ เธอ จอ้น มา เฝา้ ยา่ ที ่ปว่ย ใน ชว่ง ปดิ เทอม ภาค ตน้ เดก็ คน นี ้ทา่ทาง ฉลาด ชา่ง พดู จงึ 
เป็น ที่ เอ็นดู ของ พยาบาล ใน ตึก นี้ จ้อน จะ ถีบรถ จักรยาน เก่าๆ มา จาก บ้าน ทุก เช้า อยู่ 
เปน็ เพือ่น ยา่ ตัง้แต ่เริม่ เวลา เยีย่ม จน เยน็ เวน้แต ่ชว่ง งด เยีย่ม ประมาณ เทีย่ง ถงึ บา่ย แลว้ จงึ 
กลบั ระยะ ทาง จาก บา้น จอ้น ไป โรง พยาบาล ประมาณ เกอืบ ๑๐ กโิลเมตร ไป กลบั วนั 
ละ เกือบ ๒๐ กิโลเมตร ทุก วัน โชค ดี ของ ย่า ที่ หลาน ชาย คน นี้ เป็น เด็ก ดี

หมอ อ้อย ชอบ เจ้า เด็ก คน นี้ เพราะ ท่าทาง เป็น เด็ก ดี ฉลาด ช่าง พูด ไม่ บ่น แม้ ว่า 
จะ ต้อง อด เล่น สนุก กับ เพื่อน เพื่อ มา เฝ้า ย่า ที่ ป่วย นอนโรง พยาบาล
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กระทั่ง เด็ก หนุ่ม อย่าง โกซุง ซุก ที่ วางตัว เป็น อาจารย์ ของ คา พิลมาตลอด ยัง ยอม 
เอ่ย ปาก เรียก เขา ว่า “ป๋า ” เหมือน จะ บอก ว่า ตน เอง ก็ อยาก มี พ่อ อย่าง คาพิล...พ่อ ที่ 
เด็ก อย่าง เขา ร่ำ ร้อง โหย หา ใน ส่วน ลึก ของ หัวใจ มา นาน

สิ่ง ที่ คา พิลกระ ทำ มา ทั้งหมด นั้น มัน มาก พอที่ จะ แสดง ให้ เห็น ถึง หัวใจ ของ คน เป็น 
พ่อ...หัวใจ ของ ผู้ชาย คน หนึ่ง ที่ พร้อม จะ ปกป้อง ทุก คนใน ครอบครัว ให้ ปลอดภัย

โกซุง ซุก ได้ แต่ หวัง ว่า...สัก วัน เขา คง สามารถ เป็น พ่อ อย่าง คาพิลได้...

รูปภาพประกอบจาก
http://www.hancinema.net/korean_movie_Fly_v__Daddy_v__Fly.php#pictures• 

สารบัญ 

21ธรรมะใกล้ตัว

ถ้า สู้ ต่อ ไป โอกาส รอด นี้ ไม่ เห็น เลย  
มา ถึง จุด นี้ นะ ถึง หลัง ชน กำแพง เลย ไม่ มี โอกาส รอด เลย  
มี แต่ หนี หรือ ไม่ ก็ ตาย ถ้า รอด ตาย แล้ว ยัง สู้ อยู่ ก็ บ้า ไม่ มี ทาง เลือก เลย  
เพราะฉะนั้น ต้อง แกร่ง จริงๆ ต้อง ฝึก  
อย่า ดูถูก กุศล ทั้งหลาย ศีล สมาธิ ปัญญา สำคัญ หมด เลย  
ต้องสู้ ตาย จริงๆ เลย กว่า จะ พ้น ทุกข์ คน หนึ่งๆ ไม่ ใช่ ง่าย นะ  
คนใน โลก มี หลาย พัน ล้าน คน มี หก พัน กว่า ล้าน คน ใช่ ไหม  
คน ที่มา ภาวนา จริงๆ มี สัก กี่ คน ภาวนา จน จิต ตื่น ขึ้น มา มี สัก กี่ พัน  
เหลือ ระดับ พัน แล้ว นะ ที่ จิต ตื่น ขึ้น มา ได้  
ที่ จะ เข้าถึง มรรค ถึง ผล จริงๆ มี เป็น ระดับ ร้อย เท่านั้น เอง  
เพราะฉะนั้น ต้องสู้ นะ ต้องสู้ 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช

สารบัญ 
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รู้เฉพาะตน

เบี่ยง เบน ทาง เพศ บรรลุ ได้ ไหม

กรณี เฉพาะ ตน ของ – firsttime
อาชีพ – ศึกษา ต่อ คณะ นิติศาสตร์
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – งาน เกี่ยว กับ คดี เป็น งาน เอกสาร ที่ ต้อง คิด และ นั่ง โต๊ะ ทั้ง วัน จึง 
มี เวลา ส่วนตัว ค่อนข้าง มาก 

 

คำ ถาม แรก – สมาธิ ไม่ค่อย ดี จิต ไม่ นิ่ง เห็น ได้ ว่า ตอน ตรวจ คำ ถูก คำ ผิด แม้ ปาก 
จะ อ่าน สำนวน ไป ด้วย แต่ รู้สึก ว่า ใน หัว จะ มีค วาม คิด เรื่อง โน้น เรื่อง นี้ เกิด อยู่ ตลอด 
ดิฉัน สวด มนต์ ไหว้ พระ ทุก วัน วัน ละ ประมาณ ๑๕ นาที และ นั่ง สมาธิ เฉพาะ วัน 
อาทิตย์ ที่วัด ๓ ชั่วโมง เท่า นี้ เพียงพอ หรือ ไม่ ใน การนำ มา เจริญ สติ ตาม รู้ กาย ใจ 
ใน ระหว่าง วัน?

การ สวด มนต ์และ ทำ สมาธ ินัน้ ม ีสว่น สำคญั ครบั แต่ ทำ กี ่ชัว่โมง ตอ่ วนั หรอื ตอ่ อาทติย ์
นัน้ ไม่ อาจ นำ มา เปน็ เกณฑ์ ตดัสนิ วา่ พอ หรอื ไม ่พอ โดย เฉพาะ ที ่จะ สนบัสนนุ การ เจรญิ 
สติ ระหว่าง วัน

ตรงกันข้าม ผม อยาก ให้ ตั้ง คำ ถาม กัน ใหม่ ว่า การ เจริญ สติ รู้ กาย ใจ ระหว่าง วัน 
เพียงพอ จะ เป็น บาท ฐาน ให้ นั่ง สมาธิ ได้ ดีๆ หรือ ยัง

ถ้า ตั้ง โจทย ์ไป ที่ การ เจริญ สติ ระหว่าง วัน ความ ถูก ต้อง ทุก ประการ จะ ไป รวม อยู ่ที่ 
นั่น หมด กล่าว คือ ถึง แม้ งานการ จะ ยุ่งเหยิง เพียง ใด คุณ ก็ จะ ไม่ ปล่อยใจ ให้ เตลิด 
ไป กับ ความ ฟุ้งซ่าน แล้ว ก็ จะ ไม่ ปล่อย จิต ให้ จม ลง ไป กับ ความ หดหู่

เมื่อ ฟุ้งซ่าน ก็ รู้ ว่า ฟุ้งซ่าน หดหู่ ก็ รู้ ว่า หดหู่ ถึง แม้ จะ ไม่ หาย ฟุ้งซ่าน ไม่ เลิก หดหู่ แต่ 
ก็ จะ ไม่ เตลิด แล้ว ก็ ไม่ จม เรียก ว่า มี สติ เป็น ฐาน ไม่ ปล่อย ให้ เป๋

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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เมื่อ กลับ มา ถึง โรง พยาบาล เขา ได้ พบ รอย ยิ้ม ให้อภัย และ การ ต้อนรับ อย่าง อบอุ่น 
จาก เมีย และ ลูก อย่าง คาดไม่ถึง

สิ่ง ที่ คา พิลไม่เค ยรู้เลย คือ โกซุง ซุก และ เพื่อน ได้ แอบ บอก เรื่องราว การ ฝึกฝน เพื่อ 
ทวง ศักดิ์ศรี ครอบครัว ครั้ง นี้ แก่ ภรรยา และ ลูก ของ เขา ก่อน แล้ว

ดา มี ลูก สาว เขา ได้ รับ ภาพถ่าย การ ฝึกฝน อัน ทรหด ครั้ง นี้ มา ตลอด เธอ ยอม รับ 
และ ให้อภัย พ่อ มา ตั้ง นาน แล้ว ต่อ ให้ คา พิลไม่ขึ้น ชก หรือ ต่อสู้ แล้ว แพ้ ทั้ง ลูก และ เมีย 
ก็ ไม่มี ทาง ตำหนิ ว่ากล่าว เด็ดขาด
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โกซุง ซุก ที่ ว่า ใจแข็ง แล้ว ยัง บอก ให้ คา พิลยอม แพ้ ด้วย ความ สงสาร เห็นใจ... แต่ 
คา พิลไม่ยอม เด็ดขาด...เพื่อ ลูก เขา ยัง ลุก ไหว ยืน ขึ้น ได้ ทุก ครั้ง ไม ่ว่า จะ ล้ม หมด ท่า 
เพียง ใด

เพราะ หาก เขา แพ ้ศกัดิศ์รี ของ ตน และ ลกู จะ ไม ่เหลอื...รา่งกาย นี ้อาจ เทยีบ คน หนุม่ 
อยา่ง กงั แตวกุ ไม ่ได ้ทวา่ หวัใจ มนั ผดิ กนั...เหนอื กวา่ ชนดิ เทยีบ กนั ไม ่ได.้.. คา พลิมหีวัใจ 
ของ คน เปน็ พอ่...พอ่ ที ่ยอม สู ้เพือ่ ลกู...พอ่ ที ่มคี วาม รกั เหนอื ใคร...พอ่ ที ่จะ ไม ่ยอม ออ่นแอ 
พ่าย แพ้ อีก แล้ว!

คา พิลชนะ...หัวใจ คน เป็น พ่อ ชนะ คน หนุ่ม ได้โดย ไม่ ต้อง พึ่ง พา ปาฏิหาริย์!
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จิต ที่ มี สติ เป็น ฐาน ไม่ ปล่อยปละละเลย นั้น พอ เอา มา ใช้ ทำ สมาธิ ก ็เหมือน จะ 
ทรงตวั งา่ย ระหวา่ง ไม ่เตลดิ ไป กบั ความ ฟุง้ซา่น แลว้ ก ็ไม ่จม ลง กบั ความ หดหู ่ เหมอืนกบั 
ที่ ฝึก เจริญ สติ ไว้ ระหว่าง วัน นั่นเอง

หาก ยดึ เอา เกณฑ ์ดงั กลา่ว ขา้ง ตน้ แลว้ นำ มา เทยีบ กับ กรณ ีของ คณุ จะ เหน็ ได ้วา่ คณุ 
ยงั เจรญิ สติ ไม่ พอ จะ กอ่ ให้ เกดิ สมาธ ิหรอื อกี ทาง หนึง่ คอื แม้ คณุ จะ นัง่ สมาธิ อาทติย์ ละ 
๓ ชั่วโมง ก็ ไม่ เพียงพอ จะ ช่วย ให้ สติ ระหว่าง วัน ดี ขึ้น ได้

การ ที่ คุณ ทำ ธุระ อย่าง หนึ่ง แต ่ใน หัว กลับ เต็ม ไป ด้วย เรื่อง โน้น เรื่อง นี้ สะท้อน ให้ 
เห็น ครับ ว่า จิต อยู่ ใน ภาวะ ฟุ้งซ่าน เกือบ ตลอด

ไม ่งา่ย นกั ถา้ จะ เปลีย่น ตน เอง จาก ความ เปน็ นกั ฟุง้ซา่น ให ้เปน็ คน สงบ โดย มาก ตอ้ง 
อาศัย เวลา หลาย ปี ไม่ ใจร้อน ไม่ เร่ง อยาก จะ เปลี่ยน ให้ ได้ เร็วๆ คุณ ต้อง บอก ตัวเอง 
ว่า ถ้า ฝึก สติ ไป เรื่อยๆ เดี๋ยว ก็ จะ สงบ ลง เอง อาศัย เวลา ไม่ ถึง ครึ่ง ชีวิต แต่ ถ้า ไม่ ฝึก 
ปล่อย เลยตามเลย ก็ ต้อง ฟุ้งซ่าน ไป ทั้ง ชีวิต!

ใน การ อ่าน สำนวน แต่ละ ครั้ง อย่า อ่าน รวดเดียว เพราะ จะ ทำให้ คุณ อ่าน แบบ 
นกแก้ว นกขุนทอง ด้วย ความ ชา ชิน ตา ดู หนังสือ ปาก พูด ตาม ที่ เห็น ส่วน ใจ ก็ ลอย ไป 
ไหน ตอ่ ไหน ขอ ให ้เอา ใหม ่ครบั ให ้ตัง้ใจ อา่น แค ่ท ีละ ยอ่หนา้ โดย คดิ วา่ พอ จบ ยอ่หนา้ 
เรา จะ หยุด สำรวจ ตัว เอง ว่า สติ ยัง อยู่ กับ เนื้อ กับ ตัวดี ไหม

หาก ม ีสต ิด ีแบบ โลกๆนะ ครบั คณุ จะ รูส้กึ วา่ กำลงั นัง่ อยู ่ทา่ ไหน หลงั ตรง หรอื หลงังอ 
เท้า แบ หรือ เท้า เกร็ง นั่ง สบาย หรือ อึดอัด ฯลฯ โดย ย่นย่อ คือ รู้สึก ว่า กาย กำลัง ตั้ง อยู่ 
ใน ท่า ใด และ ที่ สำคัญ กว่า นั้น คือ ยัง มีค วาม นิ่ง จดจ่อ อยาก รู้ ข้อความ ใน ย่อหน้า 
ถัดไป หรือ ไม่

ถ้า อยาก รู้ ข้อความ ต่อ ไป แปล ว่า สติ ยัง อยู่ กับ สำนวน แต่ ถ้า ไม่ อยาก รู้ ลอยๆ หายๆ 
ก็ แปล ว่า สติ ขาด สาย ไป แล้ว

วิธี ทำโทษ ตัว เอง ให้ ได้ ทั้ง ประโยชน์ ทั้ง ทาง โลก และ ทาง ธรรม คือ ให้ อ่าน ย่อหน้า ที่ 
ผ่าน มา ซ้ำ อีก ครั้ง อ่าน จบ แล้ว สำรวจ จิต อีก ที ถ้า ขาด สติ อีก ก็ เอา ใหม่ อีก แต่ ถ้า รู้สึก 
ว่า ยัง จดจ่อ กับ ข้อความ ก็ ให้ อ่าน ย่อหน้า ต่อ ไป ได้
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จำ ง่ายๆ คือ จบ แต่ละ ย่อหน้า สำรวจ จิต ตน เอง ที หนึ่ง ถ้า ขาด สติ ต้อง ปรับ ถ้า มี สติ 
ค่อย ให้ เดิน หน้า ต่อ นี่แหละ ครับ วิธี เดียว ที่ จะ ช่วย ให้ เลิก ใจลอย เสีย ได้ คุณ จะ พบ ว่า 
นั่ง สมาธิ ครัง้ ต่อ มี สติ ดี ขึ้น และ ไม ่จำเป็น ต้อง นั่ง รวดเดยีว ๓ ชั่วโมง เอา แค่ วัน ละ ๑๐ 
นาที ก็ อาจ จะ พบ ว่า ใจ คุณ นิ่ง กว่า เดิม เป็น สุข กว่า เดิม เยอะ ทีเดียว

 

คำ ถาม ที่ สอง – มีค นบ อก ว่า พวก ที่ เบี่ยง เบน ทาง เพศ ไม่ สามารถ บรรลุ ธรรม ขั้น สูง 
หรือ ได้ ณาน ญาณ ใดๆ หาก จะ ทำได ้ก็ แค่ สงบ เบื้องต้น เท่านัน้ เพราะ คน ที่ เบี่ยง เบน 
ทาง เพศ เป็น คน มี กรรม ศีล ไม่ ครบ แม้ ปัจจุบัน จะ รัก เดียว ใจเดียว ไม่ เจ้าชู้ ก็ ถือว่า 
ศลี ยงั ขาด อยู ่ยงั มคี วาม เหน็ ผดิ อยู ่ ใจ ยงั เปน็ อกศุล อยู ่จงึ ไม ่อาจ บรรล ุธรรม เมือ่ไร 
ที่ ใจ กลับ มา ชอบ เพศ ตรง ข้าม ได้ จึง บรรลุ ธรรม ได้ ดิฉัน ชอบ เพศ เดียวกัน จึง สงสัย 
ว่า นี่ เป็นความ จริง หรือ ไม่?

ไม่ ว่า จะ เบี่ยง เบน หรือ ไม่ เบี่ยง เบน ถ้า ยัง จดจ่อ อยู่ กับ เรื่อง ทาง เพศ ก็ บรรลุ ไม่ ได้ 
ทั้งนั้น แหละ ครับ การ บอก ว่า ถ้า ใจ กลับ มา ชอบ เพศ ตรง ข้าม ได้ ก็ บรรลุ ธรรม ได้นั้น 
ไม่เป็น ไป ตาม เกณฑ์ มรรค มี องค์ ๘

มรรค มี องค์ ๘ นั้น ให ้ข้อ สรุป เกี่ยว กับ เรื่อง ทาง เพศ คือ ถ้า ใคร พร้อม จะ บรรลุ 
ธรรม ได้ ขณะ นั้น ต้อง ไม่ มีค วาม คิด ข้องแวะ ไป ใน เรื่อง ทาง เพศ มี แต่ จะ คิด ปลีกตัว 
ออก จาก กาม

เทา่ ที ่เหน็ คน เบีย่ง เบน ทาง เพศ จะ ม ีราย ละเอยีด ทาง ใจแตก ตา่ง กนั บาง คน โยกเยก 
หวั่นไหว ง่าย อัน นี้ ก็ ทำ สมาธิ ยาก เกิด ญาณ ยาก เกิด มรรค ผล ยาก เป็น ธรรมดา แต่ 
บางคน ก็ จิตใจ มั่นคง พอควร ยิ่ง เจริญ สติ ยิ่ง นิ่ง และ เบื่อ หน่าย เรื่อง ทาง เพศ ไม่ ต่าง 
จาก นัก เจริญ สติ ทั่วไป จะ เบี่ยง เบน หรือ ไม่ เบี่ยง เบน ก็ตาม

ผม ไม ่แนใ่จ วา่ คณุ จำ คำ มา ครบ ทัง้หมด หรอื เปลา่ แต่ การ เบีย่ง เบน ทาง เพศ ไม่ เกีย่ว 
กบั ศลี ขาด หรอื ไม ่ขาด นะ ครบั ศลี ขอ้ สามขา ดหมาย ถงึ ตัง้ใจ ลว่งประเวณ ีกบั คน ม ีเจา้ของ 
แต่ อาการ เบี่ยง เบน ทาง เพศ คือ ผล ทาง ตรง หรือ ทาง อ้อม ของ การ ผิด ศีล ข้อ ๓
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มัน เป็นการ กระทำ ที่ ดูเหมือน เปล่า ประโยชน์ และ แทบ ไม่ มีค วาม หวัง เอา เสีย เลย

แต่ ชา งคา พิลก็ยอม กระทำ...ต้อง ทำให้ ได้

เพื่อ เรียก ศักดิ์ศรี ของ หัวหน้า ครอบครัว กลับ มา

และ เพื่อ บอก ให้ ลูก รู้ ว่า...

พ่อ คน นี้...สามารถ ปกป้อง เกียรติ ของ ลูก ได้!

บน เวที...คา พิลเจ็บ มาก กว่า ที่ เคย เจ็บ กลัว มาก กว่า ที่ เคย กลัว เหนื่อย ทรมาน กว่า 
ตอน ซ้อม เป็น ร้อย เท่า...เขา ล้ม ไม่ รู้ กี่ ครั้ง ถอด ใจ ไม่ รู้ กี่ หน หน้าตา ยับเยิน ด้วย หมัด ที่ 
ประเคน มา แบบ ไม่ มี ปราณี
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บางที ปาฏหิารยิ์ นัน้ ก ็มา พรอ้ม กบั เดก็ หนุม่ นสิยั แปลก แยก โดดเดีย่ว ไร้ ครอบครวั 
ผู้เชี่ยวชาญ การ ต่อสู้ อย่าง โกซุง ซุก ซึ่ง เคย เอาชนะ แชมป์นัก มวย อย่าง กัง แตวุก มา แล้ว

คา พลิขอ ให ้เดก็ หนุม่ คน นี ้สอน วชิาการ ตอ่สู้ ให ้ เขา ยอม ลด อตัตา ตวั เอง ยอม รบั เดก็ 
รุ่น ลูก เป็น อาจารย์ โกซุง ซุก ยอม รับ และ ทำ การ ฝึกฝน เขา อย่าง หนัก ชนิด ไม่ มี ปราณี 
จน คา พิลสะบัก สะ บอม เหนื่อย จน เกือบ ทน ไม่ ไหว หน้าตา ฟก ช้ำ กลับ บ้าน ทุก วัน ถึง 
อย่าง นั้น เขา ก็ ยอม อดทน เพื่อ ต้องการ ท้า สู้ กับ กัง แตวุกอ ย่าง สมศักดิ์ ศรี

25ธรรมะใกล้ตัว

สรุป ง่ายๆ ดี กว่า ขอ ให้ เลือก เชื่อ อะไร จาก ประสบการณ์ ตรง อย่าง ที่ เรียก ว่า ‘รู้ 
เฉพาะ ตน ’ ทำ ตาม ที่ พระพุทธเจ้า สอน เจริญ สติ ตาม ที่ เรียน รู้ มา อย่าง ถูก ต้อง ตรง ทาง 
หาก เจริญ สติ แล้ว สติ เจริญ ขึ้น ใจ นิ่ง ขึ้น รู้สึก ว่า กาย ใจ ไม่ เที่ยง กาย ใจ ไม่ ใช่ เรา ชัด ขึ้น 
เรือ่ยๆ ความ ปรารถนา ทาง เพศ ลด ลง เรือ่ยๆ ก ็ให ้ด ูไป ครบั วา่ ชาต ินี ้จะ บรรล ุธรรม ไดไ้หม 
คำ ตอบ ที ่ฟอ้ง ออก มา จาก กาย ใจ ตวั เอง นัน่แหละ ที ่ยนื อยู ่ขา้ง ความ จรงิ และ ไม ่อาจ 
เปลี่ยน ข้าง ไป ตาม ความ คิด หรือ ความ เชื่อ ส่วนตัว ของ ใคร

ดังตฤณ

สารบัญ 
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รักแท้มีจริง

บท ที่ ๓ (ต่อ)
เลือกคนที่ใช่

ความ สามารถ ใน การ ทำ เรื่อง ดีๆ ร่วม กัน

ที่ จะ เดิน มา แล้ว ใช่ เลย นั้น ไม่ มี มี แต่ ทำ อะไร ร่วม กัน ก่อน แล้ว ค่อย ใช่

รัก แท้ ไม่ ได้ ฝาก ไว้ ที่ กาย แค่ เอา กาย มา ผูก ติด กัน มัน จุด ได้ แต่ ไฟ ราคะ ส่วน ไฟ แห่ง 
รัก ต้อง จุด ขึ้น ด้วย จิต

ขอ ให้ จำ ไว้ แม่นๆว่า รัก แท้ จะ อยู่ คู่ กับ จิตใจ ที่ สว่าง สดใส เต็ม ไป ด้วย กำลังวังชา 
และ ความ เคลื่อนไหว ที่ ร่าเริง

จิต ที่ สว่าง สดใส นั้น เป็น ภาวะ ทาง ธรรมชาติ อย่าง หนึ่ง ซึ่ง เรา เรียก กัน มา ช้านาน 
ว่า ‘กุศล จิต ’ กุศล จิต เป็น อะไร อย่าง หนึ่ง ที่ เกิด ได้ ดับ ได้ ไม่ ต่าง จาก เปลว เทียน เปลว 
เทียน มี เหตุ ให้ เกิด กุศล จิต ก็ มี เหตุ ให้ เกิด เช่น กัน เปลว เทียน ดับ ได้ เมื่อ หมด เหตุ กุศล 
จิต ก็ ดับ ได้ เมื่อ หมด เหตุ เช่น กัน

ภาวะ ทาง ธรรมชาติ ที ่ตรง ขา้ม กบั กศุล จติ คอื ‘อกศุล จติ ’ อกศุล จติ คอื จติ ที ่มดื หมน่ 
เกิด ขึ้น ด้วย เหตุ และ ดับ เพราะ หมด เหตุ เช่น กัน รัก แท้ ไม่ อาจ ยืน อยู่ บน จิต ที่ มืด หม่น 
ไร้ เรี่ยวแรง และ เต็ม ไป ด้วย ความ หดหู่ เฉื่อยชา

ที ่เรา พดู กนั ใน หนงัสอื เลม่ นี ้ทัง้หมด ก ็มุง่ ประเดน็ ที ่วา่ ทำ อยา่งไร จะ สรา้ง เหต ุให ้เกดิ 
จิต ที่ สว่าง สดใส ร่วม กัน ระหว่าง คุณ และ คน ที่ คุณ รัก นั่นเอง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ลูก ผู้ มี อิทธิพล ตำรวจ ไม่ กล้า แตะ แจ้งความ ไป ก็ ไม่ มี ประโยชน์ เรียก ร้อง ให้ เขา และ 
ครอบครัว มา ขอโทษ ยอม รับผิด ก็ ไม่ ได้

โกรธ...แค้น!

ชา งคา พิลทำได้ แค่ นั้น จริง ๆ  เขา เป็น แค่ พนักงาน บริษัท วัย กลางคน ที่ ขลาด เขลา 
ออ่นแอ ตอ่ ให้ โกรธ แคน้ อยา่งไร ก็ ไม่ กลา้ เรยีก รอ้ง ความ ยตุธิรรม ให้ กบั ลกู สาว เพราะ 
โดน ข่มขู่ จาก ฝ่าย ตรง ข้าม ว่า สามารถ ทำให้ เขา ตกงาน ได้

นั่น...ทำให้ ดา มี ลูก สาว ไม่ ยอม มอง หน้า ไม่ ยอม รับ พ่อ อย่าง เขา

คา พลิหาทาง แกแ้คน้ ดว้ย การ พยายาม ดกั ทำรา้ย กงั แตวกุ เดก็ หนุม่ ลกู ผู ้ม ีอทิธพิล 
คน นั้น แต่ ด้วย ความ เป็น คน ขลาด ใจ ไม่ กล้า พอ ประกอบ กับ ไม่ มีค วาม สามารถ ด้าน 
การ ต่อสู้ จึง ไม่ สามารถ กระทำ สำเร็จ

เมื่อ อยู่ ท่ามกลาง ความ มืดมน คา พิลมอง เห็น แสงสว่าง เส้น เดียว ที่ จะ พา เขา ออก 
จาก ความ มืด มิด แห่ง ชีวิต ไร้ ศักดิ์ศรี นี้ ได้ นั่น คือ...ต้อง ท้า สู้ กับ กัง แตวุกอ ย่าง เปิดเผย 
ท่ามกลาง สายตา ผู้คน สั่งสอน เด็ก หนุ่ม คน นั้น ให้ สำนึก ถึง การก ระ ทำ ชั่ว ของ ตัว เอง

แต่ นี่ จะ เป็นการ หวัง สูง ไป หรือ ไม่ ใน เมื่อ เด็ก หนุ่ม คน นั้น เป็น ถึง แชมป์มวย นักเรียน 
ส่วน เขา แค่ ชาย กลางคน ที่ สภาพ สังขาร อ้วน เผละ ไม่ มี กำลัง เรี่ยวแรง ใด...คง ต้อง หวัง 
ปาฏิหาริย์ อย่าง เดียว
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แง่คิดจากหนัง

Fly, Daddy, Fly – ใจ พ่อ
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

คน เปน็ พอ่ จะ รูส้กึ อยา่งไร เมือ่ ลกู สาว ถกู รงัแก ทำรา้ย โดย เดก็ หนุม่ ที ่เปน็ ถงึ นกัมวย 
ระดับ แชมปข์อง โรงเรยีน จน บาดเจ็บ ต้อง เข้า โรง พยาบาล แถม เด็ก หนุ่ม คน นั้น เป็น ถึง 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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คณุ คง เคย ไดย้นิ มา นาน วา่ คู ่แท ้ทีม่า พบ และ รกั กนั ไดน้ัน้ ก ็ดว้ย อำนาจ บญุ เกา่ ที ่เคย 
ทำ รว่ม กนั มา หนงัสือ เลม่ นี้ ไม่ เพยีง ยอม รบั ความ จรงิ ดงั กลา่ว แต่ ยงั จะ จาระไน ให้ เหน็ 
ด้วยว่า ทำบุญ แบบ คู่รัก เขา ทำ กัน อย่างไร

ส่วน ท้าย ของ บท นี้ เรา มา ‘คัด คน ’ กัน ด้วย ความ จริง ที่ ว่า คน ที่ ใช่ ต้อง พร้อม ทำ 
เรื่อง ดีๆ ร่วม กับ คุณ

การ ทำ อะไร ดีๆ  รว่ม กนั ได ้ตัง้แต ่ตน้ จะ มคี วาม หมาย มาก กวา่ ให ้เกดิ ความ ประทบัใจ 
ใน ช่วง แรก คบ คือ จะ จุด ชนวน ความ สุกใส สว่าง ให้ กับ จิต ของ กันและกัน อีก ด้วย

 

ความ บันเทิง ร่วม กัน

เคย ลอง นั่ง คิด ดู ดีๆ ไหม ครับ ว่า ‘การ อยู่ ร่วม กัน ’ คือ อะไร?

ใจ จรงินะ่ คน เรา ชอบ ความ บนัเทงิ ครบั มา อยู่ ดว้ย กนั ก ็หวงั ความ บนัเทงิ นัน่แหละ 
ไม่ มี ใคร อยาก อยู่ กับ คน แปลก หน้า เพราะ ปรารถนา ภาระ หนัก หรอก 

และ ความ บันเทิง ร่วม กัน ระหว่าง ชาย หญิง ที่ ธรรมชาติ ให้ มา ล่อ ใจ ก็ คือ เซ็กซ์!

นี่ แปล ว่า เหตุผล ง่ายๆ ของ การ หา คน แปลก หน้า มา อยู่ ร่วม กัน คือ คุณ จะ ได้ มี เซ็ก 
ซ์กับ เขา หรือ เธอ ได้ ทุก วัน กระนั้น หรือ?

เอา ละ่! มา มอง กนั ตาม จรงิ ให ้เหน็ เปน็ ภาพ ใหญ ่กนั เซก็ ซไ์ม ่ใช ่สิง่ เดยีว ที ่เรา ตอ้งการ 
หรอก ขนาด บาง คู่ แทบ ไม่ มี เซ็ก ซ์กัน พวก เขา ยัง มี ใบหน้า เปื้อน รอย ยิ้ม เจิด จรัส กัน ได้ 
เลย

มนุษย์ เรา หา คู่ เพื่อ แก้ เหงา และ เพื่อ ทำ ชีวิต ให้ เป็น ไป ตาม ที่ ธรรมชาติ สั่ง มา คือ 
สร้าง บ้าน ดูแล บ้าน สร้าง ลูก ดูแล ลูก ทำ ไป โดย ไม่ ต้อง สงสัย ว่า ทำ ไป ทำไม เพราะ 
ไหนๆก็ มี ชีวิต แล้ว หลีก หนี ไม่ ได้ อยู่ แล้ว จนกว่า จะ ตาย
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มอง อย่าง นี้ ก็ได้ ข้อ สรุป ว่า คน เรา อยู่ ร่วม กัน ไม่ ใช่ เพื่อ เอา ตัว มา อยู่ ใกล้ กัน แต่ เพื่อ 
‘ทำ อะไร ด้วย กัน ’ ทว่า ใน ทาง ปฏิบัติ แล้ว บาง คน ประพฤติ ตน ราวกับ เชื่อ ว่าการ อยู่ 
ร่วม กัน คือ การ เอา ตัว มา อยู่ ใกล้ กัน ตาม หน้าที่ เฉยๆ

การ อยู่ ร่วม กัน อย่าง แท้จริง คือ การ ทำความ รู้จัก ตัว ตน ของ กันและกัน ตัว ตน ของ 
คน เรา มี หลาย แง่ มุม และ คุณ จะ ไม่ มี ทาง รู้จัก แต่ละ แง่ มุม ของ คน รัก ผ่าน การ บอก เล่า 
ว่า เขา หรือ เธอ ทำ อะไร เป็นบ้า ง คุณ ต้อง เห็น กับ ตา ร่วม สนุก ด้วย กับ ตัว จึง จะ ลงเอย 
เป็นความ ‘รู้จัก กัน ดี ’ จริงๆ

เมื่อ คน เรา รู้จัก กัน ดี ก็ จะ ยอม รับ ได้ ถูก ว่า ตรง ไหน เข้า กัน ได้ ตรง ไหน เข้า กัน ไม่ ได้ 
และ ความ รูจ้กั กนั ด ีนัน่เอง ทำให ้ตกลง กนั ถกู วา่ จะ ไม ่ฝนื ใจ อยู ่กบั ตวั ตน ดา้น นี ้แต ่เลอืก 
ไป อยู่ กับ อีก ตัว ตน ที่ เข้า กัน ได้ ของ คน รัก

ตวั ตน ที ่เขา้ กนั ได้ คอื อะไร? คอื ตวั ตน แบบ เดยีวกนั เชน่ ถา้ คณุ เปน็ นกั เทนนสิ ดว้ย 
กัน ก ็ย่อม ไป สู่ สนาม เทนนิส เพื่อ มีค วาม สุข สนุกสนาน กับ การ หวด แร็กเก็ต ร่วม กัน ได้ 
แล้ว นั่น ก็ จะ ทำให้ ใจ คุณ นึกถึง และ อยาก เจอ กัน อีก เรื่อยๆ

ตัว ตน ที่ เข้า กัน ไม่ ได้ คือ อะไร? คือ ตัว ตน คนละ แบบ หรือ เป็น ปฏิปักษ์ กัน เช่น ถ้า 
คณุ ผูช้าย ชอบ ตก ปลา แต่ คณุ ผูห้ญงิ เกลยีด การ ฆา่ สตัว ์ตดั ชวีติ อยา่ง นี ้คง เปน็ ที ่รำคาญ 
ของ กนัและกนั ไม ่อาจ รว่ม กจิกรรม เทอืก นี ้ดว้ย กนั ซึง่ ก ็คง ไม ่ตอ้ง เดา นะ ครบั ถา้ ม ีใคร 
เข้า มา ใน ชีวิต แล้ว ทำให้ รู้สึก ว่า ตัว ตน ของ คุณ เป็น สิ่ง น่า รำคาญ คุณ คง ไม่ อยาก เจอ เขา 
หรือ เธอ บ่อย นัก

เมื่อ ความ จริง เป็น เช่น นี้ คุณ ก็ มอง หา คน ที่ สามารถ ทำ กิจกรรม ร่วม กัน ได้ มาก คือ 
ไม่ ใช่ ทำ ทุก อย่าง ได้ เหมือน กัน หมด นะ ครับ แต่ ขอ ให้ ทำได้ มาก หน่อย การ เลือก อยู่ 
กับ คน ที่ เข้าขา กับ คุณ ได้ ใน กิจกรรม หลาก ชนิด เป็น จุด เริ่ม ต้น ของ ชีวิต คู่ ที่ มี สี สัน ไม่ 
ซ้ำซาก จำเจ ส่วน การ เลือก อยู่ กับ คน ที่ ทำ อะไร ร่วม กับ คุณ ได้ ยาก หรือ กระทั่ง ชอบ 
แต่ กิจกรรม ที่ เป็น ตรง ข้าม กัน ย่อม เป็น ลาง บอก เหตุ ของ ชีวิต คู่ ที่ จะ ค่อยๆ เหินห่าง 
กัน ออก ไป วัน ละ คืบ วัน ละ ศอก

49ธรรมะใกล้ตัว

หาก ไม่ จับ ไว้ ยา จตุ มธุ อาจ หาย ไป จาก บาตร ด้วย ผลก รรม  
พระ โลสก ติ สสะ ฉัน อิ่ม วัน นั้น เพียง วัน เดียว แล้ว นิพพาน ใน วัน นั้น เอง

หาก เทียบ กัน ใน เชิง ปริมาณ ผลก รรม ที่ พระ โลสก ติ สสะ เถระ ได้ รับ นั้น  
นับ ว่า ทวีคูณ เป็น อย่าง มาก กับ การ ทำให้ พระ อรหันต์ อด เพียง มื้อ เดียว  
แต่ ตน ต้อง อด ไป อีก หลาย ร้อย หลาย พัน ชาติ  
แต่ กระนั้น ท่าน ก็ มิได้ จน ใจ ใน เคราะห์ กรรม ของ ตัว เอง  
ยัง สู้ อุตส่าห์ บำเพ็ญ เพียร ภาวนา จน สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ อีก องค์ หนึ่ง  
เช่น นี้ จึง ไม่ น่า เสียดาย ที่ ได้ ชดใช้ ผลก รรม มา จนถึง ชาติ นี้

ขณะ ที่ หลาย คน ก็ ยัง คร่ำครวญ กับ ชีวิต ว่า ปราศจาก ความ รุ่งเรือง จริง หนอ  
ตั้งใจ อะไร ก็ ยัง ไม่ สม หวัง อยาก ได้ อะไร ก็ หลุดมือ ไป เสีย หมด  
ลอง นึกถึง อรรถกถา เรื่อง นี้ ดู บ้าง ว่า คน ไร้ ลาภ ที่แท้ จริง เป็น อย่างไร  
ท่าน ยัง ขวนขวาย ไป ใน ทาง ประเสริฐ ที่สุด คือ เข้าถึง นิพพาน ได้  
นับประสา อะไร กับ คน ที่ ยัง กิน อิ่ม นอน หลับ มี เรี่ยวแรง ต่อสู้ อีก ยาว ไกล  
ลุก ขึ้น สู้ ใหม่ ยัง ไม่ สาย ค่ะ

สารบัญ 
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ซึ่ง อกุศลกรรม นี้ เป็น ผล ของ ความ ริษยา ตั้งแต่ อดีตชาติ เมื่อ หลาย พันปี ก่อน  
ท่าน เคย บวช เป็น ภิกษุ ใน พระ พุทธ ศาสนา เป็น ภิกษุ ผู้ทรง ศีล  
วัน หนึ่ง พบ พระ เถระ รูป หนึ่ง ที่ เป็น พระ อรหันต์ เดินทาง มา จาก แดน ไกล  
พระ โลสก ติ สสะ ไม่ ทราบ ว่า พระรูป นี้ สำเร็จ สม ณกิจ แล้ว 
ด้วย ความ เกรง ว่า โยม อุปัฏฐาก จะ เลื่อมใส พระ อาคันตุกะ รูป ใหม่ มาก กว่า ตน  
ด้วย ความ ริษยา จึง แกล้ง ทำให้ พระ อาคันตุกะ นั้น อด อาหาร หนึ่ง มื้อ  
ฝ่าย พระ อาคันตุกะ ซึ่ง เป็น พระ อรหันต์ หยั่งรู้ ว่า พระ ภิกษุ ผู้ นี้ มีค วาม อิจฉา ริษยา ตน  
จึง จาก ไป โดย มิได้ ร่ำ ลา ครั้น โลสก ติ สสะ เถระ ใน ชาติ นั้น กลับ ไป ถึง  
จะ กลับ ตัว กลับ ใจ ก็ ไม่ทัน เวลา ได้ แต่ นั่ง เสียใจ คร่ำครวญ ว่า 
ตน ได้ ล่วงเกิน แก่ พระ อรหันต์ ผู้ทรง ธรรม 

ผลก รรม นี้ ส่ง ผล ให้ท่า นต กน รก หมกไหม้ อยู่ เป็น เวลา หลาย แสน ปี  
เศษ ของ ผลก รรม ยัง นำ ให้ ไป เกิด เป็น ยักษ์ ถึง ๕๐๐ ชาติ  
ไม่ เคย ได้ กิน อาหาร เต็ม ท้อง สัก วัน เดียว (จนถึง วัน จะ ตาย จึง ได้ กิน อิ่ม)  
คือ ได้ กิน รก คน เต็ม ท้อง อยู่ วัน หนึ่ง  
ถัด จาก เกิด เป็น ยักษ์ ก็ ไป เกิด เป็น หมา ๕๐๐ ชาติ 
แม้ ใน กาล ที่ เป็น หมา นั้น ก็ได้ กิน ราก เต็ม ท้อง วัน เดียว เท่านั้น  
ส่วน ใน กาล ที่ เหลือ ไม่ เคย ได้ กิน เต็ม ท้อง เลย  
ตลอด เวลา ที่ เป็น หมา ๕๐๐ ชาติ แล้ว มา เกิด เป็น คน ที่ ไม่ เคย กิน อิ่ม เลย  
พระ สา รี บุตร หยั่งรู้ ถึง อดีตชาติ ของ พระ โลสก ติ สสะ เถระ 
ก็ บังเกิด ความ สังเวช และ เห็นใจ 

ใน วัน หนึ่ง เมื่อ พระ โลสก ติ สสะ ใกล้ นิพพาน  
พระ สา รี บุตร หยั่งรู้ ว่า ท่าน จะ นิพพาน ใน วัน นั้น 
จึง ใช้ คน นำ อาหาร ไป ให้ท่า น เพื่อ จะ ได้ ฉัน อาหาร อิ่ม ก่อน นิพพาน  
แต่ ด้วย ผลก รรม เก่า ทำให้ คน นำ อาหาร ลืม เสีย แล้ว เท ทิ้ง  
ต่อ มา พระ สา รี บุตร นึก ขึ้น ได้ ให้ คน ไป ถาม ว่า ฉัน อาหาร หรือ ยัง  
ท่าน ตอบ ว่า วัน นี้ ไม่ ได้ ฉัน อะไร พระ สา รี บุตร จึง นำ ยา จตุ มธุ ไป ให้ท่า นฉัน  
โดย พระ สา รี บุตร ได้ จับ บาตร ไว้ ตลอด เวลา ที่ ท่าน ฉัน อยู่  

29ธรรมะใกล้ตัว

ยำ้ วา่ สำคญั และ จำเปน็ ครบั อะไร กต็าม ที ่ทำได ้ทัง้ คู ่ เชน่ เลน่ เกม คอมพวิเตอร ์ไป 
วิ่ง ออกกำลัง ไป ร้อง คา รา โอ เกะ ไปฟิตเนส ไป เรียน ทำ ขนม ไป เข้า คอร์สโยคะ ฯลฯ 
ขอ เพียง ทำให้ ร่างกาย และ จิตใจ สดชื่น เป็น ดี ทั้งนั้น เพราะ ถือว่า สามารถ ทำ อะไร เป็น 
สุข ร่วม กัน ได้ แล้ว

อยา่ง ที ่เกริน่ ไว ้กอ่น นัน่แหละ รา่งกาย ที ่เคลือ่นไหว และ จติใจ ที ่แชม่ชืน่ เปน็ สิง่ ทีร่กั 
แท้ ชอบ โดย เฉพาะ ถ้า ร่างกาย และ จิตใจ ดัง กล่าว ได้ มา จาก การ ทำ กิจกรรม ร่วม กัน

ถ้า ไม่ มี กิจกรรม ใด ที่ ทำ ร่วม กัน ได้ เลย ก็ อย่า เลือก มา เป็น คู่ เด็ดขาด เพราะ แปล ว่า 
ใน สว่น ลกึ ของ พวก คณุ ไม ่ได ้ตอ้งการ อยู ่รว่ม กนั แมแ้ต ่นอ้ย ถงึขนาด สรา้ง ขอ้อา้ง วา่ 
ทำ อะไร ง่ายๆ ด้วย กัน ไม่ ได้ เลย สัก เรื่อง เดียว!

 

ศักยภาพ ใน การ ทำบุญ ร่วม กัน

กจิกรรม ที ่ด ีทีส่ดุ ใน โลก มนษุย์ คอื การ ทำบญุ เพราะ การ ทำบญุ ดว้ย ความ เลือ่มใส 
บริสุทธิ์ คือ การ เพิ่ม ความ สุข ให้ แก่ จิต โดย ตรง 

จติ ที ่มคี วาม สขุ จาก บญุ จะ มคี วาม รืน่เรงิ เหมอืน เขา้ รว่ม งาน ฉลอง ที ่นา่ เพลนิ ใจ ยนิด ี
แต่ ที่ ดี กว่า นั้น คือ มี สติ รู้ ดี รู้ ชั่ว เห็น อะไรๆตาม จริง ได้ ถนัด ชัดเจน

หมายความ ว่า ยิ่ง ฐาน ของ บุญ หนาแน่น ขึ้น เท่าไร โอกาส ที่ ใจ จะ เป็น ทุกข์ และ 
โอกาส จะ ทำ อะไร พลั้ง พลาด ก็ ยิ่ง น้อย ลง เท่านั้น

ผล อัน มหัศจรรย ์ของ บุญ ที่ เห็น ได้ ทันตา มี อยู่ เช่น หาก ทำบุญ ด้วย ความ มี ปีติ สุข 
ตอ่ ให ้เปน็ คน โง ่ทบึ ก ็จะ รูส้กึ เหมอืน ฉลาด ขึน้ ชัว่ ขณะ หรอื ตอ่ ให ้กำลงั เศรา้ จดั แทบ อยาก 
ฆ่า ตัว ตาย ก็ จะ กลับ รู้สึก ดี ขึ้น อย่าง ประหลาด จน อยาก มี ชีวิต ต่อ ราว มนต์ สาป ของ สิ่ง 
ชั่ว ร้าย คลาย ลง พัก หนึ่ง กล่าว ได้ อีก อย่าง ว่า จิต ที่ มี คุณภาพ นั่นแหละ คือ ผล อันเป็น 
ปัจจุบัน แห่ง บุญ
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ที ่พเิศษ สำหรบั นกั เลอืก คู ่ก ็คอื บญุ เปน็ เครือ่ง ชี ้ได ้วา่ พอ จะ ไป กนั ได ้ไหม ถา้ ทำบญุ 
ดว้ย กนั แลว้ เปน็ สขุ ทัง้ คู ่ก ็เรยีก ‘ไป กนั ได ้’ แต ่ถา้ ทำบญุ ดว้ย กนั แลว้ ฝา่ย ใด ฝา่ย หนึง่ 
เป็น ทุกข์ หรือ เป็น ทุกข์ ทั้ง สอง ฝ่าย ก็ ควร จะ เข้า ข่าย ‘ทาง ใคร ทาง มัน ’

ฉะนัน้ อาศยั การ ทำบญุ รว่ม กนั นีแ่หละ เปน็ หนึง่ ใน เครือ่งมอื เลอืก คู ่คบ ใคร อยู ่ก ็ให ้
ชกัชวน ไป ทำบญุ ดว้ย กนั บอ่ยๆ ทีไ่หน อยา่งไร กไ็ด ้อาจ เปน็ รมิ คลอง ใกล ้บา้น เพือ่ ปลอ่ย 
นก ปล่อย ปลา อาจ เป็น สถาน สงเคราะห์ ผู้ ด้อย โอกาส เพื่อ ทำให้ พวก เขา มี เสื้อ ผ้า ดีๆ ใช้ 
สัก ชุด หรือ อาจ เป็น วัด ที่ มี พระ ดี เพื่อ นำ ของ จำเป็น ใน การ ดำรง ชีพ ไป ถวาย พวก ท่าน

ถ้า ทำ ครบ วงจร ทั้ง สงเคราะห์ สัตว์ ทั้ง ให้ ความ อนุเคราะห์ คน ยากไร้ กับ ทั้ง ถวาย 
ทาน แด ่สงฆ ์อยา่ง นี ้ไม ่กี ่ครัง้ ก ็จะ รู ้ผล แลว้ ครบั หาก พวก คณุ เปน็ คูบ่ญุ กนั มา บญุ ใหม ่
จะ เป็น ตัวอย่าง ให้ เข้าใจ ว่าการ จะ อยู่ กับ ใคร สัก คน อย่าง มีค วาม รัก มีค วาม สุข มีค 
วาม เข้าใจ ก็ ต้อง ด้วย การ ร่วม กัน ทำ อะไร ดีๆ ทำนอง นี้ และ ไม่ ควร น้อย ไป กว่า นี้

ที่ เป็น เช่น นั้น ก็ เพราะ การ ทำบุญ เป็น สิ่ง มี อาถรรพณ์ หาก เคย ร่วม บุญ กัน ไว้ มาก 
กว่า ร่วม บาป บุญ เก่า จะ พยายาม รักษา เส้นทาง เดิม ของ ตน ไว้ โดย ช่วย สนับสนุน ให้ 
รู้สึก ดี ตลอด จน ขจัด ปัดเป่า อุปสรรค ทั้งมวล ใน วัน ทำบุญ ออก ไป เมื่อ ทำบุญ ได้ สำเร็จ 
ตาม ความ ตั้งใจ จึง บังเกิด ความ เบิกบาน ร่วม กัน เต็มที่ เป็น กำลังใจ ให้ รู้สึก ว่า สามารถ 
ร่วม ทำ อะไร ดีๆ ด้วย กัน ต่อ ได้ อีก

แต่ หาก พวก คุณ เป็น คู่ เวร กัน มา ก่อน บาป เก่า จะ ตัดหน้า มา เป็น มาร ขวาง ไม่ ให้ 
ได้ ทำบุญ กัน อย่าง ราบรื่น โดย อาจ แทรกแซง ด้วย สารพัด วิธี ที่ นึก ไม่ ถึง และ ไม่ทัน 
เตรียม ตั้งตัว รับ ได้ ถูก เช่น อยู่ ดีๆ ก็ แกล้ง ดลใจ ให้ หงุดหงิด ง้อ งแง้งใส่ กัน จน รุ่ม ร้อน 
ไป หมด บั่นทอน ความ เชื่อ มั่น ว่า จะ อยู่ กัน ได ้ตลอดรอดฝั่ง ไม ่กี่ ครั้ง คุณ จะ นึก เข็ด 
ขยาด ไม่ อยาก ทำบุญ ด้วย กัน อีก หรือ หนัก กว่า นั้น บาง คู่ อาจ นึก รังเกียจ กันและกัน 
ไป เลย

ที ่รงัเกยีจ ก ็เพราะ ความ รูส้กึ แย่ๆ ที ่เกดิ ขึน้ ระหวา่ง เสน้ทาง ทำบญุ จะ ปรากฏ เสมอืน 
ร่องรอย น่า เกลียด บน ผ้า ขาว หรือ รอย แผลเป็น บน หน้าผาก สะอาด ย่อม น่า รังเกียจ 
กวา่ ปกต ิเพราะ ถกู ขบั ให ้เหน็ เดน่ ชดั เหลอืเกนิ ตรง นี ้ถา้ คดิ ใน ทาง ด ีก ็คอื บญุ ใหม ่ชว่ย 
สงเคราะห์ พวก คุณ โดย การ ส่ง สัญญาณ เตือน ให้ รีบ ถอย เสีย ก่อน จะ สาย เกิน กว่า นี้
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สัพเพเหระธรรม

คน ไร้ ลาภ
โดย วิ ลาศินี

ห่าง หาย ไป ทำ ภาระ กิจ ของ ตัว เอง เสีย นาน 
วัน นี้ วิ ลา ศินีมี นิทาน ชาดก มา ฝาก ค่ะ เป็น เรื่อง ย่อ จาก อรรถกถา  
ชื่อว่า โลสก ชาดก (อ่าน ว่า โล สะ กะ ชาดก) เป็น เรื่อง ว่า ด้วย คน ที่ ต้อง เศร้า โศก 
จั่ว หัวเรื่อง ก็ ชวน เศร้า เสีย แล้ว แต่ อยาก ให้ ลอง อ่าน กัน ดู เสีย ก่อน  
มี เรื่อง สอน ใจ ไม่ น้อย เลย ทีเดียว ค่ะ

มี เรื่อง เล่า ว่า ใน สมัย พุทธกาล มี พระ อรหันต์ รูป หนึ่ง โลสก ติ สสะ  
ตอน ท่าน ถือ ปฏิสนธิ ใน ครรภ์ มารดา บิดา มารดา ก็ได้ รับ ทุกข์ แสน สาหัส  
บ้าน ของ ท่าน เกิด ไฟ ไหม้ จน สิ้นเนื้อประดาตัว  
แต่ พวก ท่าน ก็ อดทน เลี้ยงดู จน โลสก เติบ ใหญ่ รู้ความ  
เมื่อ เดิน ไป ไหน มา ไหน ได้ ก็ ถูก ทอดทิ้ง เป็น ขอทาน อยู่ ข้าง ถนน  
วัน หนึ่ง พระ สา รี บุตร เถระ มา เห็น เข้า ก็ สงสาร  
พระ สา รี บุตร ได้ หยั่งรู้ ว่า เด็ก คน นี้ เคย สั่งสม บารมี ธรรม มา ใน ชาติ ปาง ก่อน  
จึง ได้ นำ ตัว มา วัด แล้ว ให้ บวช เป็น สามเณร 

ต่อ มา ท่าน อุปสมบท เป็น พระ ภิกษุ ชื่อ โลสก ติ สสะ  
ภายหลัง เจริญ วิปัสสนา กรรมฐาน แล้ว บรรลุ เป็น พระ อรหันต์  
จะ มี ใคร เชื่อ หรือ ไม่ ว่า พระ โลสก ติ สสะ เถระ  
ตั้งแต่ ท่าน เกิด มา จนกระทั่ง บรรลุ อรหัตผล 
ไม่ เคย กิน อิ่ม แม้ สัก วัน หนึ่ง เลย  
ทั้งนี้ เพราะ เวลา ที่ ท่าน บิณฑบาต อยู่  
เมื่อ คน ใส่ บาตร ท่าน แล้ว อาหาร หาย ไป เอง ก็ มี  
หรือ แม้ จะ มี อาหาร อยู่ พี ยง เล็กน้อย 
แต่ คน อื่น กลับ เห็น อาหาร อยู่ เต็ม บาตร เลย ไม่ ถวาย อีก ก็ มี 
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ปัญหา ต่างๆ ที่ เกิด ขึ้น กับ ตัว เรา เรา จำเป็น ต้อง แก้ไข อยู่ แล้ว 
ซึ่ง เรา บังคับ ไม่ ได้ และ บาง ครั้ง ก็ เลือก ไม่ ได้ ด้วย 
แต่ เรา จะ แก้ ปัญหา นั้น ด้วย จิต ที่ เป็น ทุกข์ 
หรือ ไม่ เป็น ทุกข์ ตรง นี้ สามารถ เลือก ได้ 
เพราะ ทุก คน เกิด มา เพื่อ ที่ จะ ไม่ ต้อง เป็น ทุกข์ 
อย่า ไป เอา ความ ทุกข์ มา ครอง ไว้ ใน จิตใจ เรา 
ให้ ความ ยุติธรรม แก่ จิตใจ เรา บ้าง

จาก “จิต สดใส แม้ กาย พิการ ”  
โดย อาจารย์ กำ พล ทอง บุญ นุ่ม 

สรร หา มา ฝาก โดย แค้ ท

�
Reality doesn’t bite, rather our perception of reality bites. 

ความ จริง ไม่ ทำให้ เรา เจ็บปวด 

มุม มอง ของ เรา ต่อ ความ จริง นั้น ต่างหาก ที่ ทำให้ เรา เจ็บปวด

โดย แอ นโธนี เจ ดิแอ นเจโล 
สรร หา มา ฝาก โดย วิมุตฺติ ยา

สารบัญ 
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สรุป คือ น่า สนับสนุน ให้ คู่ ที่ กำลัง เริ่มๆดูใจ กัน ไป ทำบุญ ด้วย กัน บ่อยๆ ยิ่ง เริ่ม ทำ 
กัน ได้ เร็ว ขึ้น เท่าไร ก็ ยิ่ง รู้ ดำ รู้ แดง เร็ว ขึ้น เท่านั้น ย้ำ ว่า ต้อง หลาย ครั้ง นะ ครับ ดู กัน ครั้ง 
เดียว ไม่ พอ คู่ ที่ ‘ทำบุญ ขึ้น ’ จะ มี จิต สว่าง สดใส ไป ด้วย กัน ยิ่ง ขึ้น เรื่อยๆ ปู พื้น ยืน ของ 
รัก แท้ ให้ เป็น ปึกแผ่น ขึ้น ทุกที ครับ

 

ท้าย บท

หวงั วา่ บท นี้ คง ลบ ความ คดิ เดมิๆ ที่ วา่ คู่ แท้ หมาย ถงึ คน ที่ ตรง ตามสเปค เจอ ปุบ๊ ทกุ 
อย่าง ลงตัว ปั๊บ ไป หมด ตรง ข้าม คน ที่ คุณ หมายมั่นปั้นมือ ว่า ต้อง เอา ให้ ได้ แท้จริง อาจ 
เข้า มา เพื่อ เล่น เกม จอง เวร กัน ต่อ เท่านั้น

 

เมื่อ คุณ มี เสน่ห์ และ เจอ คน ที่ ใช่ ก็ แทบ ประกัน ได้ ตายตัว ว่าความ รัก อยู่ ที่ นั่น แล้ว 
โจทย์ สำคัญ ข้อ ต่อ ไป คือ พอ ความ รัก อยู่ ใน มือ คุณ จะ รักษา ไว้ ไม่ ให้ หลุด หาย ไป ได้ 
อย่างไร

ดัง ตฤณ

สารบัญ 
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ข่าวน่ากลุ้ม

เฮ้อ! – เศรษฐี แค่ ๔๐๐ คน มี เงิน รวม กัน คิด เป็น เงิน ไทย ได้ ๕๓ ล้าน ล้าน บาท 
หรือ ๖ เท่าตัว ของ มูลค่า สินค้า และ บริการ ใน ไทย ทั้ง ประเทศ ประจำ ปี ๒๕๕๐ ที่ 
มี อยู่ แค่ ๘.๕ ล้าน ล้าน บาท!

ว่า กัน ว่า มนุษย์ เป็น เผ่าพันธุ์ ที่ ครอง โลก แต่ ความ จริง ก็ คือ บน โลก ใบ นี้ มี มนุษย์ 
เพียง ไม่ กี่ คน ที่ กุม ชะตา ชีวิต มนุษย์ อื่นๆ ไว้ และ ยิ่ง น้อย เท่า น้อย ที่ รู้จัก รสชาติ ของ การ 
เป็น ผู้ ‘ครอง โลก ’ กัน จริงๆ

ใน อดีต นั้น ความ หมาย ของ การ ครอง โลก คือ อำนาจ ปกครอง ประเทศ 
หลายๆประเทศ สัง่ เปน็ สัง่ ตาย ได ้ตามใจ ชอบ และ วธิกีาร ก ็คอื นำ กองทพั ทหาร ไป รกุราน 
ผู้ ที่ ยัง ไม่ สวามิภักดิ์ หรือ ไม่ ก็ ปราบปราม ผู้ กระด้างกระเดื่อง ให้ กลับ สยบ แทบเท้า

แต ่ปจัจบุนั ความ หมาย ของ การ ครอง โลก คอื อทิธพิล ที ่ม ีตอ่ ประเทศ หลายๆประเทศ 
อาจ พลิก ชีวิต และ ทิศทาง ของ พลโลก ได้ ด้วย กำลัง ความ รู้ กำลัง ความ สามารถ ตลอด 
จน กำลัง ทรัพย์

ตัวอย่าง ที่ เห็น ได้ ชัด ที่สุด คือ บิลล์ เกตส์ ผู้ ก่อตั้ง บริษัท ไมโครซอฟต์ หาก คิด ว่า 
เขา เป็น พระ ราชา พสกนิกร ทั่ว โลก ต่าง ก็ ต้อง จ่าย เงิน ให้ พระ ราชา ไม่ ทาง ตรง ก็ ทาง 
อ้อม เพื่อ จะ ได้ มี ชีวิต อยู่ ใน อาณาจักร คอมพิวเตอร์ ได้โดย ไม่ ต้อง ถูก เนรเทศ ไป เป็น 
คนป่า คน ดอย

ก่อน หน้าที่ บิลล์ เกตส์ และ คณะ จะ ทำ ซอฟต์แวร์ ออก มา ชาว โลก เกือบ ร้อย 
เปอรเ์ซน็ต ์ไม ่รูจ้กั คอมพวิเตอร ์นกึ วา่ มนั เปน็ เครือ่งจกัร กล ลำ้ สมยั ที ่ม ีแต ่นกั วทิยาศาสตร ์
ระดับ โลก ได้ ใช้ แต่ ดู วัน นี้ สิ ครับ คุณ คน ไหน บ้าง ที่ ไม่ เคย ใช้ คอมพิวเตอร์?

เริ่ม ต้น มัน คือ สินค้า ที่ ผู้ ผลิต วาง ขาย ให้ ตัดสินใจ ซื้อ ตัดสินใจ เลือก ใช้ แต่ ลงเอย 
พอ คนใช้ สินค้า นั้น กัน ทั้ง โลก สินค้า ก็ กลาย เป็น อาวุธ ใน การ ปกครอง น้อย คน จะ มี 
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คำคมชวนคิด

“บุคคล ไม่ ชื่อว่า ทรง ธรรม ด้วย เหตุ เพียง ที่ พูด มาก  
ส่วน ผู้ ใด ฟัง ธรรม แม้ น้อย แล้ว  
ย่อม พิจารณา เห็น ธรรม ด้วย นาม กาย [และ] ไม่ ประมาท ธรรม  
ผู้ นั้นแล ชื่อว่า เป็น ผู้ทรง ธรรม ”

คาถา ธรรมบท ธัมมัต ถวรรค ที่ ๑๙ 
จาก ธรรมบท ใน พระ สุตตันตปิฎก 

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

�
ทำ ดี ไม่ ใช่ เห็น ทันตา 
จะ ทัน อย่าง เดียว ก็ คือ ทันใจ 
ใจ ที่ มัน เป็น สุข

โดย ดัง ตฤณ 
สรร หา มา ฝาก โดย กลางวัน 

ที่มา http://larndham.net/index.php?showtopic=30567&st=977

�
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ดอกชัยพฤกษ์

๏ ชัยเอ๋ยชัยพฤกษ์ ชวนตรองตรึกความหมายในนามนี้ 
ชนะอื่นหมื่นแสนใดในชีวี เทียบเท่าที่ชนะกิเลสเหตุมืดมน

การชิงชัยเพื่อชัยยิ่งใหญ่นัก เพื่อหาญหักสงสารนี้หนีให้พ้น 
มอบรางวัลยิ่งใหญ่ให้แก่ตน คือสิ้นวนวัฏนั้นนิรันดร์เอย

�
สำหรับสืบค้นคำศัพท์

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

พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ ฉบับประมวลธรรม 
และ พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ ฉบับประมวลศัพท์ 

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

http://www.botany.hawaii.edu/FACULTY/
CARR/images/cas_jav_mid.jpg
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สิทธิ์ ใช้ ชีวิต อยู่ นอกเหนือ อาณาจักร ของ ไมโครซอฟต์ ไม่ ว่า บิลล์ เกตส์ และ ขุนนาง 
ใน อาณาจักร ไมโครซอ ฟต์จะ คิด อะไร ขึ้น มา พวก เรา จะ ต้อง คิด ตาม นั้น และ มี ชีวิต อยู่ 
ใน กรอบ นั้นๆ

ด้วย วิถี ทาง ที่ ไมโครซอ ฟต์ปู ไว้ ปัจจุบัน เกิด ช่อง ทาง สร้าง อาณาจักร ย่อยๆขึ้น 
มากมาย ถา้ บญุ เกา่ ด ีพอ บวก กบั กรรม ใหม ่ที ่รูจ้กั ชอ่ง ทาง ทำ มา หากนิ บน อนิ เต อรเ์นต็ 
วัน นี้ คุณ ก็ มี สิทธิ์ เป็น เศรษฐี ระดับ โลก ได้ อย่าง เช่น มหา เศรษฐี อายุ น้อย ที่สุด ปี นี้ ได้แก่ 
มาร์ก ซัก เคอเบิ ร์ก วัย ๒๔ ปี ผู้ ก่อตั้ง ‘เฟซบุ๊ก ’ (Facebook) ซึ่ง เป็น เครือ ข่าย 
ชุมชน ออ นไลน์สุดฮิต มี ทรัพย์สิน รวม ๑,๕๐๐ ล้าน ดอลลาร์ หรือ คิด เป็น เงิน ไทย ได้ 
ราว ห้า หมื่น ล้าน บาท (และ จะ เพิ่ม ขึ้น กว่า นี้ อีก ถ้า เอา เฟซบุ๊ก เข้า ตลาด)

เครือ ข่าย เฟซบุ๊ก คือ ไอ เดียของ ซัก เคอเบิ ร์ก และ อยู่ ใน การ ดูแล ควบคุม ของ 
ซักเคอเบิร์ก ผู้คน ไม่ รู้ กี่ ล้าน ที่ เข้าไป ใช้ บริการ ก็ ต้อง ตก อยู่ ภาย ใต้ กฎเกณฑ์ ของ 
ซักเคอเบิร์ก หรือ พูด ง่ายๆ ว่า อยู่ ใน การ ปกครอง ของ ซัก เคอเบิ ร์ก แบบ อ้อมๆ

นี ่คอื ความ จรงิ ของ โลก เงนิ และ อำนาจ ปกครอง สว่น ใหญ่ ไป กระจกุ อยู่ กบั คน เพยีง 
ไม่ กี่ ร้อย คน ขณะ ที่ คน อีก หก พัน ล้าน อยู่ ใน ฐานะ รวย มาก รวย น้อย พอ มี พอใช้ ไป 
จนกระทั่ง ชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือ มี ไม่ พอ จะ ยาไส้

แล้ว นี่ คือ ความ ผิด ของ ใคร? หาก มอง แบบ คอมมิวนิสต์ นี่ คือ ความ อยุติธรรม ของ 
ระบบ ทาง แก้ คือ คน ควร ใช้ ชีวิต แบบ แบ่งปัน ไม่ มี ใคร ได้ ครอบครอง สมบัติ ส่วนตัว ซึ่ง 
เมื่อ พยายาม ทำ ตาม แนว คิด ใน อุดมคติ ก็ พบ ว่า เรื่อง ยิ่ง เลว ร้าย ลง เพราะ ใน ที่สุด ก็ 
ตอ้งหา ผู ้ม ีอำนาจ ปกครอง มา จดัสรร ปนั สมบตั ิกลาย เปน็ วา่ ให ้สมบตัิ ทัง้หมด ตก อยู ่
ใน มือ ผู้ ปกครอง เพียง ไม่ กี่ คน!

อำนาจ ปกครอง นับ เป็น มนต์ ดำ ชนิด หนึ่ง ใคร ถือ อำนาจ ปกครอง ไว้ ก็ มัก ลืมตัว 
ลืม หน้าที่ และ กระทั่ง ลืม มโนธรรม จาก หน้าที่ ผู้ รับ ใช้ ประชาชน มัก กลาย เป็น ผู้ กดขี่ 
ให้ ประชาชน มา รับ ใช้ ตน กัน เกือบ ทั้งสิ้น
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แต ่หาก มอง แบบ พทุธ คณุ จะ หยดุ วุน่วาย ใจ สตัว ์โลก ยอ่ม เปน็ ไป ตาม กรรม! ถา้ สรา้ง 
เหตุ ให้ รวย อย่างไร ก็ ต้อง รวย และ เหตุ แห่ง ความ รวย ก็ ต้อง ประกอบ กัน ทั้ง อดีตชาติ ที่ 
เคย ให้ ทาน รักษา ศีล กับ ปัจจุบัน ชาติ ที่ ขยัน และ ฉลาด ขาย ใน ทาง ใด ทาง หนึ่ง

ความ จริง ที่ ปรากฏ ตลอด มา คือ น้อย เท่า น้อย ที่ มี สิทธิ์ รวย มหาศาล ก็ ดู ด้วย 
ตาเปล่า เถิด ครับ ว่า มี สัก กี่ คน ที่ คงเส้นคงวา ใน การ บริจาค ทาน และ ห้าม ใจ ไม่ ผิด ศีล ได้ 
ตลอดรอดฝัง่ เมือ่ ไม ่ม ีการ สรา้ง ดวง เศรษฐ ีเผือ่ ไว ้ให ้ชาต ิหนา้ ตอ่ ให ้ชาต ิหนา้ ขยนั ขนัแขง็ 
แค ่ไหน ก ็คง ตอ้ง เวยีน วน ปะปน อยู ่กบั คน สว่น ใหญ ่ที ่พอมพีอกนิ หรอื ชกัหนา้ไมถ่งึหลงั 
กัน ต่อ ไป ครับ

 

เฮอ้! – คน ไทย เปน็ โรค ซมึ เศรา้ กนั มาก ขึน้ แบบ ที ่เจา้กรม สถติ ิไม ่กลา้ ระบ ุวา่ ปจัจบุนั 
เป็น โรค เครียด เท่าไร กัน แน่ ไหน จะ พิษ โลก ร้อน ไหน จะ พิษ เศรษฐกิจ ไหน จะ พิษ 
การเมอืง ราวกบั ทกุ คน กำลงั โดน อสรุกาย พน่ พษิ ใส ่ก ็ไม ่ปาน แลว้ นี ่จะ ทำ ยงั ไงกนัด ี
มี ชีวิต ไป จนกว่า จะ เป็นบ้า อย่าง นั้น หรือ?

พวก เรา กำลัง อยู่ ใน ช่วง เวลา แห่ง การ พิสูจน์ ตน เอง ที่ เคย เชื่อ ว่า ‘รู้ แค่ นี้ พอ แล้ว ’ 
หรือ ‘ทำได้ แค่ นี้ เต็มที่ แล้ว ’ ยัง คง เป็นความ เชื่อ ที่ ใช้ได้ อยู่ หรือ ไม่

เวลา ปลอบ กัน เรา ได้ แต่ พูด กัน ติดปาก ว่า ‘ต้อง ทำใจ ’ ทว่า การ ทำใจ นั้น มี สัก กี่ 
วิธี ที่ ได้ ผล จริง?

บาง คน เลือก วิธี ทำใจ ยอม รับ งาน ที่ หนัก ขึ้น หรือ แตก ต่าง ไป จาก ที่ ถนัด เพื่อให้ เกิด 
ราย ได้ เสริม

บาง คน เลือก วิธี ทำใจ ยอม รับ ว่า ไม่ เหมาะ กับ การ มี ลูก ใน ช่วง นี้ (ซึ่ง อาจ หมาย ถึง 
๒ ปี ๕ ปี หรือ กระทั่ง ๑๐ ปี!) เพื่อ ไม่ ต้อง แบก ภาระ ค่า ใช้ จ่าย ของ เด็ก เล็ก กับ ทั้ง 
เพื่อ ไม่ ให้ ลูก น้อย ต้อง เกิด มา เจอ ภาวะ ขัดสน ชักหน้าไม่ถึงหลัง ของ พ่อ แม่
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การ คิด เรื่อง ไม่ ดี ซ้ำ ๆ  กัน จะ เชื่อม กับ กรรม เดิม ที่ ผ่าน มา เหมือน เรา ลอย อยู่ ใน 
อวกาศ อุกกาบาต ก้อน หนึ่ง ลอย มา เรา ก็ เอา มือ ไป คว้า ไว้ มัน ก็ เลย หนัก เรา ต้อง 
พยายาม ลอย อยู่ ใน อวกาศ โดย ไม่ คว้า อะไร ทำ หน้าที่ ดู มัน เฉย ๆ  ว่า มัน ผ่าน มา สุดท้าย 
มัน ก็ ผ่าน ไป อย่า เผลอ ไป คว้า ไว้ จะ ทุกข์ หนัก ถ้า แกะ ออก ไม่ เป็น หรือ ไม่ เห็น ว่า ตัว เอง 
คว้า ไว้ อดีต มี ไว้ เป็น บทเรียน ว่า อย่า ทำ อีก ไม่ ใช่ มี ไว้ ซ้ำเติม ตัว เอง

สารบัญ 
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บาง คน เลือก วิธี ทำใจ ยอม รับ ว่า ค่า ใช้ จ่าย ที่ ผ่าน มา ไม่ รัดกุม พอ ต้อง ควบคุม ให้ 
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ ราย ได้ ไม่ รั่ว ไหล เปลือง เปล่า มาก ไป กว่า ที่ เป็น อยู่

บาง คน เลือก วิธี ยอม รับ ว่า โลก เป็น อย่าง นี้ ชีวิต เป็น อย่าง นี้ เพื่อ ไม่ ให้ เกิด ความ 
คาดหวงั ไม่ ให้ เกดิ ความ ยดึ มัน่ ใน อดตี อนั รุง่โรจน์ หรอื อนาคต อนั เรอืงรอง อนัเปน็ เหตุ 
ให้ ทรมาน ใจ ทุรนทุราย เรียก ร้อง ใน สิ่ง ที่ เป็น ไป ไม่ ได้

บาง คน เลือก วิธี ‘ไม่ ยอม รับ ’ อะไร ที่ กำลัง เป็น อยู่ อีก ต่อ ไป และ เข้า สู่ ทาง ออก 
สุดท้าย คือ เลือก ที่ จะ ฆ่า ตัว ตาย ไป เสีย ให้ พ้นๆ

จุดรวม นะ ครับ มา ลง ที่ ใจ ที่ เดียว คุณ จะ เลือก วิธี ไหน ก็ตาม ถ้า ไม่ ทำให้ เกิด ความ 
หดหู่ เศร้าหมอง และ จม อยู่ กับ ความ คิดมาก ไม่ เลิก วิธี นั้น ถูก ต้อง เสมอ ใช้ได้ จริง 
เสมอ และ เป็น เครื่อง เพิ่ม บารมี เป็น ศรี แก่ ชีวิต เสมอ!

บาง คน เข้าใจ ว่า ตน เอง บำเพ็ญ บารมี ธรรม มา มาก เมื่อ เจอ เข้า กับ ภาวะ 
หน้าสิ่วหน้าขวาน ที่ เป็น ปรากฏการณ์ มหา ทุกข์ มหา ร้อน พร้อม กัน ทั่ว โลก เข้า เช่น นี้ ก็ 
ทราบ เลย ว่า บารมี ทาง ธรรม ของ ตน มาก พอ หรือ น้อย ไป

ถา้ ใจ ไม ่หดหู ่ ไม ่เศรา้หมอง ไม ่คดิมาก ทัง้ที ่พาย ุกำลงั ซดั กระหนำ่ เหมอืน จะ เอา ให ้
ตาย นั่น แปล ว่า ใช้ได้ ครับ แต่ หาก เป็น ตรง ข้าม คุณ ยัง หดหู่ ยัง เศร้าหมอง ยัง คิดมาก 
ทั้งที่ เมฆ ดำ เพิ่ง ตั้งเค้า ทะมึน ครึ้ม ขึ้น มาตร งหน้า ยัง ไม่ กระหน่ำ จริง ด้วย ซ้ำ อัน นี้ แปล 
ว่า ต้อง ใช้ ความ รู้ ใช้ สติปัญญา แบบ พุทธ ที่ มี อยู่ ให้ เป็น ประโยชน์ แล้ว

ไม่ ฝึก ไม่ ได้ นะ ครับ อย่า มัว แต่ เสีย เวลา บ่น กัน ทั้ง วัน เลย เสียง บ่น จะ พลอย ทำ จิต 
ให้ มัวหมอง หนัก กว่า เดิม เปล่าๆ
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เฮอ้! – คด ีคร ูลว่ง ละเมดิ เดก็ อือ้ ทัง้ ทำรา้ย รา่งกาย ลว่ง ละเมดิ ทาง เพศ และ ขม่ขนื 
ครู ที่ ทำ ผิด จริง และ ถูก ให้ออก มัก หัน ไป สมัคร สอน โรงเรียน เอกชน และ โรงเรียน 
เอกชน ก็ ไม่ค่อย จะ ตรวจ สอบ ประวัติ ให้ ดี เสีย ด้วย!

จรงิๆ แลว้ วกิฤต ศรทัธา ใน ฐานะ ของ คณุ คร ูไม ่ได ้เกดิ ขึน้ เฉพาะ ใน เมอืง ไทย เมอืงนอก 
เอง ก็ มี ปัญหา น่า ปวด หัว ไม่ เว้นแต่ ละ วัน เช่น กัน

อย่าง ที่ หนังสือพิมพ์ เด อะซัน เพิ่ง รายงาน ข่าว ไป เมื่อ เร็วๆนี้ ก็ ปรากฏ ว่า มีค รู สาว 
วัย ยี่สิบ ต้นๆ รูปร่าง หน้าตา ก็ จัด ว่า สะสวย แต่ นึก ครึ้ม หรือ คิด เพี้ยน อย่างไร ไม่ ทราบ 
ผ่า เข้าไป เล่น เกม กับ เด็กๆใน งาน เลี้ยง ระหว่าง ภาคเรียน ประมาณ ว่า ใคร แพ้ ต้อง พูด 
ความจริง หรือ ทำ ตาม คำ ท้า ซึ่ง ก็ ปรากฏ ว่า ครู สาว คง จะ แพ้ อี ท่า ไหน เด็กๆก็ เรียก ร้อง 
ให้ ครู เต้น รูด เสา ซึ่ง หมาย ถึง ต้อง เปลื้อง ผ้า ชั้น นอก ออก ให้ เหมือน สาว บาร์ รูด เสา

เธอ บ้าจี้ พอที่ จะ ทำ! แล้ว ก็ เป็น ข่าว เกรียวกราว ระดับ โลก ทีเดียว เพราะ บรรดา ครู 
และ ผู ้ปกครอง เรยีก รอ้ง ให ้คร ูใหญ ่ไล ่เธอ ออก แต ่คร ูใหญ ่กลบั ลงโทษ เพยีง ตกัเตอืน และ 
ให้ ความ เห็น ว่า เธอ ไม่ ได้ โชว์ อะไร มาก ไป กว่า ชุด ที่ คุณ จะ เห็น ใส่ กัน ตาม ชาย หาด!

ตาม หลัก แล้ว การ ประสิทธิ์ ประศาสน์ วิชา ความ รู้ ให้ กับ เด็กๆนี่ นะ ครับ ต้อง 
มีความ รู้สึก ขึ้น มา อย่าง หนึ่ง คือ ตน เป็น ฝ่าย อยู่ เหนือ กว่า เด็ก เพราะ เด็ก ต้อง รับ ฟัง 
รับคำ สั่ง ตลอด จน รับ ภาระ ต่างๆ ตาม แต่ ครู จะ เห็น ควร ถ้า เด็ก คน ไหน คิด หือ ออก 
นอกลู่นอกทาง ก็ มี สิทธิ์ สอบ ตก หรือ เรียน ไม่ จบ ได้

แต่ เท่า ที่ ผม เห็น ด้วย ตา เปล่า และ รับ ฟัง มา ด้วย แก้วหู ก็ พบ ว่า ครู ใน สมัย นี้ ขาด จิต 
วญิญาณ ความ เปน็ คร ูกนั ตัง้แต ่อยู ่ใน มุง้ กลา่ว คอื เหน็ วชิา ความ รู ้เปน็ เครือ่งมอื หา รายได ้
เสริม ถึงขนาด ที่ ว่า ถ้า ไม่ เรียน พิเศษ ก็ ไม่ มี ทาง รู้ แนว ข้อสอบ หรือ กระทั่ง ไป สอบ แข่ง 
เข้า สถาบัน อื่น ก็ แพ้ เขา พูด ง่ายๆ คือ กั๊ก ความ รู้ ใน ห้อง เอา ไว้ เพื่อ เอา ไป ขาย ให้ กับ เด็ก 
ที่ จะ มา ติ วเข้ม กับ ตน เท่านั้น

พอ แนว คดิ กัก๊ ความ รู ้กลาย เปน็ จดุยนื ของ คร ูยคุ ใหม ่ฐานะ คร ูโดย ภาพ รวม ก ็เหมอืน 
ถูก ลด ระดับ ลง มา เป็น ‘นัก ขาย ความ รู้ ’ ไป
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ตอ้ง เสยีใจ กบั คำ พดู ใคร ก็ ยอม รบั ไป ซือ่ ๆ  วา่ กรรม ฉนั เอง พอใจ ไม ่โทษ คน อืน่ วา่ ทำไม 
เขา ถึงว่า เรา หรือ เมื่อ ไห ร่มัน จะ หมด สัก ที สุดท้าย มัน ก็ จะ หาย ไป เอง 

และ บอก เธอ ไป อีก ว่า ตอน นี้ เธอ ก็ กำลัง เสวย กรรม เรื่อง คำ พูด อยู่ เหมือน กัน คือ 
อาการ คิด ซ้ำ ๆ  ตอก ย้ำ ตัว เอง แต่ เรื่อง แย่ ๆ  ที่ เคย พลาด มา ไม่ ให้อภัย แม้ กระทั่ง 
ความผิด ตัว เอง ก็ เป็น ผล ของ กรรม เรื่อง คำ พูด เหมือน กัน เธอ ก็ เห็น สภาวะ การ ซ้ำเติม 
ตัว เอง จริง ๆ  

ตอน นั้น จิตใจ เธอ หลุด ออก มา จาก อาการ หนัก ๆ  ตึง ๆ  ทันที จิต ที่ เสวย ภพ นรก 
ทาง ใจ หลุด ออก มา เป็น อิสระ มีค วาม สุข จน เธอ พูด ออก มา หลังจาก ที่ จิตใจ เธอ หลุด 
ออก มา ว่า พี่ หาย ปวด หัว แล้ว ค่ะ จิตใจ มัน โล่ง เบา สบาย มาก ๆ  

ได้ แนะ เพิ่มเติม ให้ เธอ ว่า ให้ ถือศีล ห้า เพื่อ จะ ได้ ไม่ ทำให้ คน อื่น เดือดร้อน ไม่ 
เบยีดเบยีน คน อืน่ ไม ่ใช ่ถอืศลี หา้ ไป เพือ่ ลบ ความ ผดิ ที ่ผา่น มา สว่น เรือ่ง ของ การ ทำทาน 
ก็ ให้ คิด ว่า ทำ ไป ก็ เพื่อ เกื้อกูล ศาสนา พุทธ ให้ อยู่ ต่อ ไป ได้ ยาว นาน ทำ ทาน กับ เด็ก หรือ 
คน ที่ ดอ้ย กวา่ เพือ่ให้ เขา ได้ มี โอกาส มี ชวีติ ที่ ดี ขึน้ ไม่ ใช่ เพือ่ ไถบ่าป กบั ความ ผดิ ที่ ผา่น มา 
หรือ คิด ว่า เพื่อ จะ ให้ กรรม ไม่ ดี ที่ ทำ มา ไม่ ให้ ผล 

ภาวนา ไป เพือ่ให ้เขา้ถงึ ความ จรงิ วา่ รา่งกาย ไม ่ใช ่เรา จติใจ ไม ่ใช ่เรา ทกุสิง่ทกุอยา่ง 
เปลี่ยนแปลง ไป ตลอด ไม่ ใช่ เพื่อให้ ได้ความ สงบ ให้ ได้ความ สุข เพราะ สุข เดี๋ยว มัน ก็ 
ทุกข์ สงบ เดี๋ยว มัน ก็ ฟุ้งซ่าน ถ้า ตั้งใจ ภาวนา เพื่อให้ ได้ความ สุข เวลา เกิด ความ ทุกข์ ขึ้น 
มา จะ รับ ไม่ ได้ จะ รู้สึก จิต ตก มาก เธอ เคย ได้ ฟัง ซี ดี หลวง พ่อ ปราโมทย์ มา เลย แนะนำ 
ให้ ฟัง ต่อ ไป เรื่อย ๆ  

ก่อน เธอ จะ ออก ไป ได้ สะกิด ให้ เธอ เห็น ว่า ขณะ นี้ จิตใจ เธอ กำลัง มีค วาม สุข ซึ่ง มัน 
แตก ต่าง กับ จิต ตอน ก่อน หน้า นี้ มาก ๆ  ถาม เธอ ว่า เห็น ไหม คะ เธอ บอก ว่า เห็น อาการ 
ที่ จิต มีค วาม สุข แบบ นี้ คือ สวรรค์ ใน ใจ ตาย ไป ตอน นี้ พี่ ก็ ไป สุคติ แต่ เมื่อ ห้า นาที ก่อน ที่ 
จิต หนัก ๆ  เป็น ทุกข์ เมื่อกี้ คือ นรก ใน ใจ ถ้า ต้อง ตาย ไป ใน ตอน นั้น ตก นรก พอดี เธอ 
หัวเราะ ออก มา อย่าง สดใส และ เห็น ด้วยว่า มัน เป็น อย่าง นั้น จริง ๆ  เธอ กลับ บ้าน พร้อม 
กับ ความ เข้าใจ 
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เธอ เห็น อาการ กลัว บาป ให้ ผล เป็น เพราะ เธอ เริ่ม ดู จิต มาระ ดับ หนึ่ง แนะนำ เธอ ว่า 
อยา่ ไป กลวั สิง่ ที ่เคย ทำ ผดิ ไว ้ใน อดตี จะ มา ให้ ผล มาก จน เกนิไป ความ กลวั ที ่เกดิ ขึน้ ใน ใจ 
นั้น เกิด จาก การ กลัว ตัว เอง ได้ รับ ความ ทุกข์ สงสาร ตัว เอง ที่ จะ ต้อง มา ใช้กรรม ก ็เลย 
ทำให้ เวลา ทำบุญ หรือ ภาวนา เกิด ความ อยาก ที่ จะ เอา ผล ของ การ ทำบุญ หรือ ภาวนา 
นั้น ไป ลบ กรรม หรือ ความ ผิด ใน อดีต ซึ่ง ก็ บอก เธอ ไป ว่า เป็น ไป ไม่ ได้ นะ ที่ จะ เอา บุญ 
ไป ลบ บาป

เลย ยก เรื่อง อง คุ ลิ มา ลมาให้เขา ฟัง อีก ครั้ง หนึ่ง ว่า ท่าน ฆ่า คน มา เก้า ร้อย เก้า สิบ เก้า 
คน พอ อีก วัน ท่าน ยัง บรรลุ ธรรม ได้ ไม่ ใช่ ว่าความ ผิด ที่ ฆ่า สัตว์ จะ มา เป็น อุปสรรค ไม่ 
ให้ บรรลุ ธรรม ซึ่ง อง คุ ลิ มาลท่าน อาจ จะ มี บุญ เก่า มา ก่อน แต่ พวก เรา ก็ สามารถ สร้าง 
กรรมดี ขึ้น มา ใหม่ ได้ เหมือน กัน 

ตอน นี ้กรรม ก ็ยงั ไม ่ให ้ผล ทำให ้รา่งกาย พี ่ตอ้ง เปน็ อะไร ไป สกั หนอ่ย จะ กลวั ไป ทำไม 
การ คดิ ซำ้ ๆ  วา่ ตวั เอง ได ้ฆา่ สตัว ์ได ้พดู จา ไม ่ด ีทำ นสิยั ไม ่ด ีไว ้ เปน็การ คดิ ซำ้ ๆ  ที ่ทำให ้
จิต ตกต่ำ ลง ทำให้ จิต เป็น ทุกข์ เศร้าหมอง รู้สึก ผิด จน มาก เกินไป เหมือนกับ การ สั่งสม 
นรก ไว้ ใน ใจ จิตใจ เธอ สะดุ้ง นิดหนึ่ง ใน จังหวะ นี้ เธอ คง คิด ตาม ได้ เพราะ สภา วจิต เธอ 
ทุกข์ เหมือน ตก นรก จริง ๆ

บอก เธอ ต่อ ไป อีก ว่า สำนึก ผิด แค่ ครั้ง เดียว ก็ พอ คราว หน้า ให้ ตั้งใจ ไว้ ว่า จะ ไม่ 
ทำผิดอีก ความ รู้สึก ผิด กับ ลูก ที่ ผ่าน ไป ก็ ให้ ไป ทำบุญ กับ เด็ก ๆ  จน ใจ ตัว เอง เกิด ความ 
สบาย ใจ เธอ ถาม วา่ ทกุวนันี ้ทำบญุ จะ อทุศิ สว่น กศุล ให ้พวก เขา ตลอด แนะนำ ไป วา่ จติใจ 
ของ เธอ ไม ่แขง็แรง พอที ่จะ ทำ แบบ นี ้ เพราะ มนั จะ ตอก ยำ้ ความ รูส้กึ ผดิ มาก เกนิไป ทำให ้
รู้สึก ว่า บาป เศร้าหมอง อยู่ ทุก วัน ไม่ ต้อง อุทิศ ส่วน กุศล ให้ แต่ ให้ ทำความ ดี กับ เด็ก จน 
เกิด ความ สบาย ใจ ไม่ ติด ค้าง ก็ พอ จะ เป็นการ วิ่ง หนี กรรม เรื่อง นี้ ออก มา ได้ 

สว่น กรรม เรือ่ง คำ พดู ที ่ทำรา้ย คน อืน่ ให้ ตอ้ง เสยีใจ ก ็ให้ ตัง้ใจ ใหม่ ตอ่หนา้ พระ วา่ จะ 
ไม ่พดู ตอน โมโห ไม่ พดู เสยีด แทง กระ แนะ กระแห น ตอก ยำ้ คน อืน่ ให ้เจบ็ปวด อกี อะไร 
ที่ เคย ผิด มา ลูก ขอ สำนึก ผิด 

แนะนำ เธอ อกี วา่ ถา้ หาก ปฏบิตัธิรรม ให ้ตรง ทาง ไป เรือ่ย ๆ  เวลา กรรม ให ้ผล จะ เสยีใจ 
แค ่นาท ีเดยีว มนั ก ็หาย ถา้ ยงั ทำ ไม ่ได ้ก ็ให ้คอ่ย ๆ  สอน ใจ ให ้ยอม รบั ได ้งา่ย ๆ  วา่ เวลา ที ่
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เมื่อ จิต วิญญาณ ความ เป็น ครู ถูก ลด ชั้น พอ มา ประกอบ เข้า กับ การ เสพ สื่อ อนาจาร 
รวม ทั้ง ข่าว ฉาว ใน แวดวง ครู บ่อย เข้า ก็ เหมือน กลาย เป็น หลุม ดำ ที่ มี พลัง ดึงดูด ลาก จูง 
ให้ บรรดา ครู เห็น ผิด เป็น ชอบ ตาม กัน มา เป็น พรวน โดย แทบ ไม่ มี พลัง มโนธรรม แห่ง 
ความ เป็น ครู เข้า มา ช่วย ฉุด ดึง ไว้ บ้าง

งาน คัด ตัว หรือ ตรวจ สอบ ประวัติ ก่อน เป็น ครู คง ไม่ ใช่ แค่ ที่ โรงเรียน แล้ว ครับ 
คนใกลต้วั คณุ นีแ่หละ ถา้ เขา บอก วา่ จะ เรยีน คร ูหรอื สอบ บรรจ ุหรอื อยาก สอน โรงเรยีน 
เอกชน ที่ไหน ถ้า เห็น ว่า เขา ไม่ มี แวว อยาก สอน แต่ ไป สอน เพราะ ไม่ รู้ จะ ทำ อะไร ดี กว่า 
นั้น ก็ ต้อง ช่วย กัน ทักท้วง เพราะ คน ที่ ไม่ ถนัด สอน ไม่ อยาก สอน แต่ ดันทุรัง จะ ไป 
สอน นั้น ส่อ แวว ว่า จะ ไม่ ใช่ ครู มา ตั้งแต่ เริ่ม แล้ว และ อาจ ทำ อะไร ที่ เหลือเชื่อ ว่า ครู 
จะ ทำ นับ ไม่ ถ้วน

ก็ คน ไม่ ใช่ ครู นี่ ครับ จะ ให้ รักษา จรรยา ครู ได้ อย่างไร?

ดังตฤณ

สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดู

ได อา รี่ หมอดู หน้าที่ ๕๖
โดย หมอพีร์

อากาศ ช่วง นี้ กำลัง หนาว เย็น เลย ดูแล ร่างกาย ให้ อบอุ่น กัน หน่อย นะ คะ ลูก ชาย 
พีร์เพิ่ง จะ ออก จาก โรง พยาบาล เอง ค่ะ เป็น ปอด อักเสบ ปกติ ก็ เป็น ภูมิแพ้ เรื้อรัง พอ 
เจอ อากาศ เย็น เลย แย่ เลย คน ไหน ที่ เป็น หวัด ต้อง รีบ รักษา ให้ หาย สนิท นะ คะ เดี๋ยว จะ 
มี โรค แทรกซ้อน อกี เดี๋ยวนี้ โรค ยิง่ ดือ้ยา มาก ขึน้ เรื่อย ๆ  การ ที่ มี โรค รกัษา หาย ยาก ๆ  นี่ 
เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ ที่ มนุษย์ เรา มี จิตใจ ที่ ซับซ้อน ใน การ ทำบาป เชื้อโรค พัฒนา ความ 
รุนแรง ตาม จิตใจ ที่ มีค วาม ซับซ้อน ใน การ ทำบาป ของ มนุษย์ 

นอกจาก จติใจ มนุษย์ เป็น ทีม่า ที่ ไป ของ บาป แล้ว จติใจ มนุษย์ ยงั เป็น ทีม่า ของ ความ 
สุข ทุกข์ เพราะ สุข เสวย กัน ที่ ใจ เหน็ ได ้ใน ปัจจุบนั ไม ่ต้อง รอ ชาติ หนา้ จติ ของ มนษุย์ ถา้ 
ยงั ไม ่ถกู ฝกึ จะ คอ่นขา้ง ซบัซอ้น ยุง่เหยงิ ยิง่ พวก เรา เรยีน หนงัสอื มา มาก ศกึษา สิง่ ตา่ง ๆ  
รอบ ตัว มาก แทนที่จะ ฉลาด ขึ้น ใน เรื่อง ของ จิตใจ แต่ กลับ นำ ความ ยุ่งเหยิง ซับซ้อน มา 
ให้ จิตใจ มากมาย สุดท้าย ก็ พัน กัน หา ทาง ออก ไม่ เจอ จึง เกิด ทุกข์

สปัดาห ์นี ้ม ีพี ่คน หนึง่ อาย ุประมาณ สาม สบิ ตน้ ๆ  มา ดดู วง กบั เพือ่น บอก วา่ คณุ หมอ 
ที่ โรง พยาบาล แนะนำ มา พีร์มอง หน้า เธอ แล้ว รู้สึก สงสาร เพราะ จิตใจ มี แต่ ความ ทุกข์ 
ความเครียด ความ กดดัน ทั้งนั้น

ตอน นั้น ยัง ไม่ ได้ สังเกต ละเอียด เท่า ไหร่ว่า ความ ทุกข์ ทาง ใจ ของ เธอ มัน เกิด มา จาก 
อะไร เลย ค่อย ๆ  คุย เรื่อง ทั่ว ๆ  ไป ให้ เธอ เกิด ความ สบาย ใจ ก่อน แต่ เธอ ก็ ไม่ หาย เริ่ม 
คำนวณ ดวง ออก มา อยา่ง ที ่รูส้กึ เลย คะ่ ดวง เธอ ตก มรณะ ใน ชว่ง นี ้พอด ีบอก เธอ วา่ ปนีี ้
ต้อง อดทน หน่อย นะ คะ จิตใจ อาจ จะ ต้อง เสวย ทุกข์ เหมือน นรก บน ดิน เธอ พยักหน้า 
ตอบ รับ บอก ออก มา ว่า กำลัง ทุกข์ หลาย คน ฟัง อาจ จะ ตกใจ ว่า มรณะ ต้อง แปล ว่า ตาย 
แน่ ๆ  ซึ่ง มรณะ นั้น ไม่ ได้ หมายความ ว่า ตาย อย่าง เดียว มรณะ ใน ที่ นี้ มีค วาม หมาย อีก 
อย่าง หนึ่ง คือ ความ ทุกข์ 
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สำรวจ ความ ทุกข์ จาก ใน ดวง ที ละ จุด ดวง เรื่อง งาน ดี มาก ไม่ ตกอับ เลย เรื่อง เพื่อน 
ไม่ เป็นไร เรื่อง เงิน มี เข้า มา ตลอด ไม่ ลำบาก สาม ีไม่ นอกใจ ที ่บ้าน สงบ สุข พยายาม 
ค้น ไป เรื่อย ๆ  ก็ ยัง ไม่ เจอ

เลย สังเกต ไป ข้าง ใน ใจ เธอ แทน เจอ ประเด็น หนึ่ง คือ ความ ทุกข์ ที่ เกิด จาก จิตใจ ที่ 
สบัสน ไม ่เขา้ใจ และ ปรงุ แตง่ ความ ทกุข ์ให ้ตวั เอง จติใจ เกดิ อาการ กลวั วา่ บาป ที ่ทำ มา ใน 
ชาติ นี ้จะ ตาม มา ให ้ผล พะวง กบั กรรม เกา่ ที ่เคย ทำ มา มาก ๆ  วา่ จะ ตาม มา ให ้ความทกุข์ 
ความ ทรมาน กับ เธอ 

อาการ กลัว กรรม มาก ๆ  ทำให้ เธอ ไป ปฏิบัติธรรม ถือศีล ห้า หรือ ทำ ทาน ต่าง ๆ  
เพื่อ ที่ จะ เอา บุญ ไป ลบล้าง ความ ผิด ที่ เธอ ทำ มา ใน อดีต เพื่อให้ บาป ทำ อะไร ตัว เอง ไม่ ได้ 
นอกจาก นี้ เธอ มี ใจ ปรารถนา ความ หลุดพ้น ไม่ อยาก เกิด ใหม่ เลย ตั้งใจ ปฏิบัติธรรม แต่ 
ยัง กลัว อีก ว่าการ ภาวนา ไม ่ก้าวหน้า ไป ไม่ ถึง ธรรม แน่ ๆ  เพราะ พลาด พลั้ง ไป ทำกรรม 
หนัก ไว้

กรรม ที ่ตดิตวั เธอ มา ม ีแรง ๆ  อยู่ สอง อยา่ง อยา่ง แรก คอื ตอน กอ่น หนา้ นี ้เธอ เปน็ คน 
ใจรอ้น ปากรา้ย ชอบ พดู ให ้คน อืน่ เสยีใจ นอ้ยเนือ้ตำ่ใจ และ ตอก ยำ้ ความ ผดิ ของ คน อืน่ 
เสมอ ๆ  และ อย่าง ที่ สอง คือ เธอ พลาด พลั้ง ฆ่า มนุษย์ ไป สอง คน ซึ่ง คือ ลูก ของ เธอ เอง 

จิตใจ เธอ มี แต่ สภาวะ การ กลัว ผล ของ กรรม ที่ ทำ มา ทั้ง สอง อย่าง นี้ มี ผล ให้ เธอ 
เครียด ฟุ้งซ่าน ทุกข์ หนัก ยิ่ง มี โอกาส ได้ ฟัง คำ สอน ของ ครู บา อาจารย์ ที่ ดี ๆ  ได้ อ่าน 
หนังสือ ธรรมะ ประเภท กฎแห่งกรรม ทำให้ รู้ เรื่อง บุญ บาป มาก ขึ้น เธอ ยิ่ง เครียด หนัก 
ขึ้น ไปใหญ่

เกดิ สภาวะ กดดนั ตวั เอง จน ตอ้ง ไป หา หมอ ปญัหา ที ่ตาม มา คอื การ เจบ็ปว่ย ม ีอาการ 
ปวด หัว ตลอด เวลา หนัก หัว มึน หัว เธอ ยัง บ่น ให้ ฟัง ว่า เธอ ปวด หัว มาก ๆ  ไม่ รู้ ว่าเป็น 
อะไร จึง บอก เธอ ไป ว่า เธอ กลัว บาป ให้ ผล มาก เกินไป เธอ เห็น จิต ตัว เอง ตรง นั้น พอดี 
เลย เข้าใจ ได้ 


