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จากใจ บ.ก. ใกลตัว
กลางชล
สวัสดีคะ
ชวงเดือนที่ผานมานี้
ธรรมชาติดูเหมือนจะลุกขึ้นมากวาดลางมนุษยครั้งใหญนาดูนะคะ
ทั้งพายุไซโคลนนารกีสทีพ่ ดั ถลมพมา ตามมาดวยแผนดินไหวขนาด ๗.๘ ริกเตอร
ที่สรางความสูญเสียอยางใหญหลวงในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน ที่แรงขนาดที่วา
ใครอยูบ นตึกสูงยานสีลม สาทร นาจะรูสกึ ถึงแรงสั่นสะเทือนที่สงมาถึงเมืองไทยไดเลยทีเดียว
สวนดุสิตโพล ยังบอกเราดวยวา ระดับความหวาดกลัวของคนไทย
ตอเหตุการณพายุนารกีสในกรณีที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น
คนไทยเกือบ ๘๐ เปอรเซ็นตระบุวา "กลัวมาก"
เพราะเห็นวาไทยอยูใ กลพมา และเปนภัยทางธรรมชาติที่ปอ งกันไดยาก
ภัยพิบตั ิใหญที่เกิดขึ้นติด ๆ กันสองเหตุการณในชวงนี้
จึงเปนเหมือนสัญญาณเตือนใหหลายคนเริ่มหันมามองกันจริงจังขึ้นวา
ภัยธรรมชาติเหลานัน้ อาจเกิดขึน้ กับเมืองไทย และอาจถึงตัวเราเมื่อไหรก็ได
หันไปฟงความคิดความเห็นจากเสียงสนทนาในชีวิตประจําวันของคนรอบตัวแลว
ก็มีทั้งคนที่รับรูแลวเฉย ๆ ซึ่งสวนใหญกจ็ ะเปนเพราะคิดวายังเปนเรื่องไกลตัว
และมีทั้งคนทีต่ ื่นตัวขึ้นมาจริงจังวาไมควรประมาท ควรหาวิธีรับมือ ปองกัน และเตรียมการ
ตามมาดวยการวิเคราะหวจิ ารณผานหลาย ๆ สือ่ วา ถาเมืองไทยโดนบางจะเปนอยางไร
บางก็วา ถาเกิดแผนดินไหวอยางนอง ๆ เมืองจีนนี่ กรุงเทพฯ เปนอันราพณาสูรแนนอน
บางก็วาตึกสูงคงไมรอด บางก็วาบานหลังคาเรือนเตี้ย ๆ นี่แหละ ทีจ่ ะถลมกอนเพือ่ น
บางก็วาอีกกีป่  ๆ ขางหนา แผนดินสวนนั้นสวนนี้ของประเทศไทย จะจมน้ําหายไปหมด ฯลฯ
ไมนับโหราพยากรณ และคําทํานายตาง ๆ ทีย่ ังไมรูจะหันไปเชื่อสํานักไหนดี
อันทีจ่ ริง การสูญเสียชีวิตดวยภัยพิบตั ิกวาดลางใหญ ๆ เชนนี้
ก็มีสิ่งหนึ่งที่ไมไดตางจากการตายดวยวิธอี ื่น ๆ ที่เราเห็นกันอยูทุกเมือ่ เชือ่ วันเทาใดนัก คือ
แทบจะทุกคน ไมไดเคยคาดคิดมากอนวา วันสุดทายของตัวจะมาถึงรวดเร็วเชนนี้
ไมมีใครรูลว งหนา วาธรรมชาติจะหยุดเวลาในชีวติ มนุษยของเราลงเมื่อใด เวลาใด
๓

บางคนคิดวาภัยพิบตั ิเปนเรื่องทีพ่ อจะเตรียมการไดระดับหนึ่ง ก็คิดวางแผนรับมือ
เชน ถาเกิดน้าํ ทวมกรุงเทพ จะไปปลูกบานเตรียมไวที่จังหวัดไหน เขาลูกไหนดี จึงจะรอด
ถาจะซือ้ รถ ก็นาจะเปนรถแบบที่ยกลอไดสูง ๆ เผือ่ ลุยน้ําหนีไดแบบปลอดภัย ทันอกทันใจ
หรือจะลงทุนอะไร ตอนนี้กช็ ักไมแนใจอนาคต ถอยเอาเงินสดออกมากําไวกอนดีกวา ฯลฯ
แมหลายคนจะเริ่มเตรียมการวางแผนหาทางหนีทีไลเทาที่จะคิดไดทําได
แตถึงเวลา ใครจะรูว าเหตุการณมันจะเปนไปอยางทีว่ างแผนไวหรือไม
สุดทาย แผนดินอาจไหว น้าํ อาจทะลัก ตึกอาจถลม กอนที่เราจะไดทนั ทําอะไรดวยซ้ําไป
ไมมีใครรูไดเลยวา กรรมวิบากจะจัดสรรใหเราไปถึงนาทีสุดทายเมื่อไหร และอยางไร
มีใหไดยินถมไปคะ ทั้งที่เปนคนในพื้นทีภ่ ัยพิบตั ิ ทําไมจึงมีเหตุใหตอ งออกจากพืน้ ที่ในชวงนั้น
คนไกลแท ๆ นาน ๆ ไปแถวนั้นที ทําไมจึงมีเหตุใหตอ งไปตกอยู ณ สถานที่เกิดเหตุดวย
ทําไมอะไร ๆ จึงดู "บังเอิญ" ไดเหลือเชื่อเชนนัน้
แตแนนอนวา เมื่อไมรวู ามัจจุราชจะมาเยือนเราเมือ่ ไหร วินาทีใด และในรูปแบบใด
สิ่งที่จะทําไดดีที่สุดก็คือ การ "เตรียมตัว" ตั้งแตปจ จุบันไวใหพรอมทีส่ ุด
วางแผนหลบภัย เตรียมพินัยกรรม ทําประกันชีวติ คิดบริจาคทําบุญ ฯลฯ แคนี้ดีพอหรือยัง?
จะมีสักกี่คนที่เคยตัง้ คําถามหรือศึกษาจากผูรูจริงรูแจง
วาการเตรียมตัวเพื่อวาระสุดทายของชีวติ ที่ดีที่สดุ คืออะไร
ถาจะตองไปอยางปุบปบกะทันหัน ทําอยางไรจึงจะพรอมเดินทางใหมทนั ที
อยางอุน ใจ วามีความสวางเปนที่ไปแนนอน
คุณดังตฤณ เคยเขียนบอกผูกําลังเดินทางอยางเรา ๆ ทาน ๆ ทุกคนไวอยางนี้คะวา
"เสบียงที่ดีทสี่ ดุ ก็คงหนีไมพนการมีปญญาเห็นชอบ เรื่องทําดีไดดี ทําชั่วไดชวั่
และสิ่งทั้งหลายไมควรยึดมัน่ วาเปนสมบัติถาวรของเราหรือของใคร
เมื่อใจไมเปอ นมลทินบาป สะอาดเอีย่ มดวยบุญกุศล
เลิกหวงหวงดิน น้าํ ไฟ ลมทัง้ หลายในโลกหลาทีต่ องมีอันแปรปรวนไปเปนธรรมดา
เห็นอิสระทางใจอันเกิดจากความปลอยวางเปนสิง่ มีคาสูงสุด
นัน่ แหละครับ ทาทีการเตรียมตัวตายแบบพุทธของแท…"
เพราะสิ่งที่เปนสาระสําคัญในยามตาย ไมไดอยูทวี่ า
ใครจะตายเร็ว ตายชา ตายดี ตายราย ตัง้ ทาตายอยางสงบ หรือศพไมคอยสวย
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แตอยูท ี่วา จิตสุดทายของเราเปนอยางไรในวินาทีที่มรณะมาเยือน
คนเราเวลาจะตายนั้น จิตจะทบทวนใหเห็นภาพนิมิตเกีย่ วกับกรรมทีต่ นเองไดเคยทําไว
หากกรรมดํามีน้ําหนักมากกวา ฝนครั้งสุดทายก็จะชวนใหเห็นนิมิตภาพ
ที่ทําใหจิตขณะสุดทายนั้นมืดมิด เศราหมอง และมีทุคติเปนที่หวัง
หากกรรมขาวมีน้ําหนักมากกวา ก็ยอมเห็นนิมิตที่ทําใหจิตสวาง และมีสุคติเปนที่หวัง
แลวดูเถิดคะวา คนเราเดี๋ยวนี้ คิดเตรียมตัวใหพรอมกับขณะจิตแหงความตายกันแคไหน
เมื่อไมคิดเตรียมตัว ก็พากันใชชวี ิตตามสบาย และ "ตามสบาย" ของคนทั่วไปจริง ๆ
ก็ไมไดมีอะไรไปมากกวาการคิดและทําเรือ่ งฟุงซาน ปรนเปรอกิเลส
และเห็นแตความสําคัญของตัวตน ที่ลว นชวนใหจิตเศราหมอง ลาดเอียงลงต่ําทั้งสิน้
เมื่อรูเ คล็ดลับอยางนี้แลววา
คุณภาพของจิต คือสิ่งที่สาํ คัญที่สุดในกาลสุดทายของชีวิต
การเตรียมตัวตายทีด่ ีที่สดุ จึงไมไดอยูการตระเตรียมขาวของและชีวิตภายนอก
แตอยูที่การสั่งสมเสบียงที่ลึกลงตรงมาที่จติ นี้เอง
แตจติ จะมีคณ
ุ ภาพอยางแทจริงได ก็ไมไดเกิดจากการปลุกปนสรรแตง บังคับใหเกิดขึ้น
ที่จะไปสั่งใหจติ คิดดี สั่งใหจติ หามคิดชั่ว ในยามนั้น ยามนี้ ยามดี ยามตายนั้น
ยอมเปนไปไมไดเลย จิตยอมจะแปรไปเปนตาง ๆ ของเขาเองตามเหตุปจจัย
หากแตคุณภาพของจิตจะเกิดขึ้นได ก็ดว ยการสรางเหตุอันเปนองคประกอบที่เหมาะสมไว
นั่นคือ ความมีใจเปดเปนทาน สะอาดเปนศีล มั่นคงเปนสมาธิ และปลอยวางเปนปญญา
หรือสรุปลงงาย ๆ วา ทาน ศีล ภาวนา นัน่ เอง
และสิ่งทีจ่ ะทําใหเราลุกขึ้นมาปฏิรูปจิตเพือ่ ใหเกิดคุณภาพอยางเปนเรื่องเปนราวไดมากที่สุด
ก็ไมมีอะไรจะทรงประสิทธิภาพไปยิ่งกวา การหันมาเจริญวิปสสนา
ดวยการเจริญสติ ตามรูกาย ตามรูใจ ตามจริง ในชีวิตประจําวันใหเปนอัตโนมัติ
ซึ่งใครก็ตามที่ปฏิบตั ิ ก็สามารถสัมผัสความสุขจากคุณภาพจิตเชนนั้นไดตั้งแตปจ จุบัน
โดยไมตองรอพิสจู นกันจนวันสุดทาย วินาทีสุดทายดวยซ้ําไป
หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช ทานยังเคยเทศนบอกไวเลยนะคะวา
“เราไมรูวาเราจะตายเมื่อไหร เราตองซอมไวใหดี
ฝกซอมดูจติ ดูใจไวใหชํานิชาํ นาญ ฝกไปเรื่อย ๆ
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ไมใชแคฝกเพื่อจะเตรียมตายอยางเดียว
ฝกที่จะอยูอยางมีคุณภาพดวย
บางครูบาอาจารยทานก็สอนวา
ฝกไวนะ เอาไวใชประโยชนนาทีสุดทาย จริง ๆ ทานก็พูดถูก
แตศาสนาพุทธตัวจริงแลว มีประโยชนตงั้ แตปจจุบนั ไมใชตองรอใหตายกอน
มีสติในปจจุบนั ความทุกขกระเด็นหายไปในปจจุบนั ทําไมมันจะไมดลี ะ "
น้ําแข็งขั้วโลกยังไมละลายจนทวมโลกในวันนี้
แผนดินดี ๆ ยังมีใหเรายืนอาศัยอยู และโลกก็ยังไมแตกสลาย
แตก็อยาประมาทกันเลยคะ เพราะเราไมอาจรูไดเลยวาเมื่อไหรจะถึงเวลาของเรา
ความตายอาจมาในคราบของวันที่แสนธรรมดาอยางที่สดุ
หรือแมแตคนอายุนอย ๆ ก็อาจตายไวและไปกอนคนอายุมากเมื่อไหรก็ได
วันนี้ เรายังมีรางกายและจิตใจที่แข็งแรงพอจะสรางบุญ สรางกุศล
ทําประโยชนตน ประโยชนทาน ยังมีกําลังพอทีจ่ ะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา
ยังมีครูบาอาจารยผูรูแจง และธาตุขันธทา นยังแข็งแรงพอจะชี้แนะอบรมสั่งสอนเราได
แตนาฬิกาชีวติ ของทุกคนและทุกสรรพสิง่ ก็ลว นกําลังนับถอยหลังอยูตลอดเวลา
เพียงแตเราไมมีหนาปดใหคอยตรวจสอบเทานั้นวา อีกนานเทาไหรกวาเวลาจะหมดลง
เวลาจึงเปนสิง่ ที่มีคาสุด ที่ไมควรปลอยใหสูญหายไปโดยเปลาดาย
การสั่งสมเสบียงที่ดีพอยอมไมสามารถทําไดในวันสองวันเปนแน
แตขอเพียงเวลาที่เหลือของชีวติ นี้
อุทศิ ใหกับการสรางคุณภาพของจิตอยางมีฉันทะ ไมละทิ้ง
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ไมวาวันหนึ่งจะตายเยี่ยงผูสงบ หรือตองพบกับภัยพิบัติ
วาระสุดทายของผูที่สั่งสมบุญไวมาก ผูท สี่ ั่งสมกําลังจากการเจริญสติไวมาก
ยอมอุนใจอยูเสมอวา ความสวางจากบุญกุศล ความตืน่ รูจากสติอันเปนอัตโนมัติ
จะชวยค้ําจุนหนุนเกื้อมิใหตองตายตกแบบรวงหลงลงต่ําอยางแนนอน
อยางที่คุณดังตฤณวาไววา
ขอเพียงจิตคุณดีอยางเดียว อะไรอยางอื่นทีจ่ ะตามมาก็ดหี มด
และหากการเปลี่ยนแปลงของคุณเขาลึกมาไดถงึ จิต
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ก็แปลวาทั้งปจจุบนั และอนาคตไมมอี ะไรนาหวงอีกแลว
ถามตัวเองเหมือนทีพ่ ระพุทธเจาทรงตรัสถาม
เพือ่ เตือนสติอยูเสมอ ๆ เถิดคะวา
วันคืนลวงไป ๆ
บัดนีเ้ รากําลังทําอะไรอยู
...
เรื่องนาสนใจประจําฉบับ
วันนี้อยากชวนเปลี่ยนบรรยากาศไปอานแงคิดดี ๆ จากภาพการตนู กันดูบางคะ
คอลัมน "สัพเพเหระธรรม" ฉบับนี้ ไดผลงานสรางสรรคมาจาก คุณกะวากา
เลาเรือ่ งประกอบภาพใหเราฟงในชือ่ ประตูสองบาน บานหนึ่งผลัก บานหนึ่งดึง
อานแลวนาจะไดขอคิดทีล่ ึกซึ้งใหกับชีวติ มากกวาลายเสนงาย ๆ ที่เห็นนะคะ : )
นาน ๆ จะมีเรือ่ งเลาจากคุณผูอานผานเขามาในคอลัมน "ธรรมะจากคนสูกิเลส" สักที
ใครเปนคนชางคิด ชางกังวล คิดเล็กคิดนอย อะไรยังมาไมถึงก็วิตกไปกอนแลว
ลองฟง คุณอิม่ เอม เธอเลาประสบการณการผานเรื่อง กรงขังแหงความคิด ดูนะคะ
เรียกวาเปนหลักฐานไดจริง ๆ คะวา การหัดเจริญสติ ทําใหเรามีความสุขขึ้นไดอยางไร
ชวงนี้ เดอะ สตาร และ อคาเดมี แฟนเทเชีย กําลังเปดเวทีซีซั่นใหมกนั คึกคัก
คุณชลนิล ก็หยิบเอาละครเกาหลีสะทอนชีวติ หนุมสาวนักลาฝนมาคุยกันไดจังหวะพอดี
กับเรื่อง Over the Rainbow – สายรุง ...ลวงตา ในคอลัมน "แงคิดจากหนัง"
ความฝนนั้นหอมหวาน แตเสนทางยอมไมงาย แลวสุดทาย อะไรหนอคือสัจธรรมที่แทจริง
กิจกรรมนาสนใจ
วันพุธ ๔ มิถนุ ายน นี้ เวลา ๑๗.๐๐ น.
หลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ วัดปาสุคะโต จ.ชัยภูมิ
จะเดินทางมาแสดงธรรมที่ บานอารีย ซอยอารีย ๑ สถานีรถไฟฟาอารีย
นับเปนโอกาสดีสําหรับคนกรุงที่อยากกราบฟงธรรมดี ๆ จากพระแทอีกโอกาสหนึง่ นะคะ
ใครไปไมถูก แวะไปดูแผนที่ที่นี่เลยคะ http://www.baanaree.net/contact.php

๗

ตอนนี้ พุทธธรรมสถานผาซอนแกว เขาคอ จ.เพชรบูรณ กําลังเตรียมหลอพระประธาน
เปนพระพุทธรูปยืนสมาธิขนาด ๗.๕๐ เมตร (พระปยะพุทธบรมไตรโลกนาถ)
และพระพุทธรูปนั่งปางปฐมเทศนา ขนาดหนาตัก ๙๐ ซม. (พระพุทธรัตนประธีป)
ผูที่สนใจรวมหลอพระประธาน สามารถรวมปจจัยได โดยโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา ชื่อบัญชี "วัชรธรรมสถาน"
เลขที่ ๐๔๐-๒-๓๓๖๒๔-๒ สอบถามขอมูลไดที่ มูลนิธดิ วงแกว โทร. ๐๒-๗๗๖-๔๓๑-๕๙๗ คะ
คุณแอน ทีมงานผูจัดทําโครงการวิจัยเกี่ยวกับผูอ านนิตยสารธรรมะใกลตวั
ฝากมาบอกคะวา ตอนนี้ไดจัดสงซีดีกรรมพยากรณ ฉบับละครวิทยุ
ใหกับผูทตี่ อบแบบสอบถามเขามาภายในเวลาที่กําหนดเรียบรอยแลวนะคะ
แตมีบางสวนที่ตีกลับเพราะที่อยูไ มชัดเจน เชน ทีอ่ ยูท ที่ ํางานที่เปนตึกใหญ เชน ออลซีซั่น
ซึ่งระบุแตชอื่ ตึก แตไมไดบอกชือ่ บริษัท หรือชั้นทีท่ ํางาน ก็ตอ งขออภัยมา ณ ที่นดี้ วยนะคะ
สวนทานทีต่ อบแบบสอบถามเขามาเลยกําหนดไปแลว ก็รอลุนกันนิดนึงนะคะ
เพราะคุณแอนเธอจะทยอยจัดสงใหจนกวาซีดีจะหมดคะ : )
ขอใหมีความสุขกันถวนหนา กับวันหยุดสุดสัปดาหนี้นะคะ
แลวพบกันฉบับหนาคะ สวัสดีคะ
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ธรรมะจากพระผูร ู
สันตินนั ท (พระปราโมทย ปาโมชฺโช ในปจจุบนั )
ถาม – อยากทราบเกี่ยวกับประโยชนและความจําเปนของฌานสมาบัติครับ
การทําฌานสมาบัติมีประโยชนหลายประการ เชน เพือ่ ความอยูเปนสุขในปจจุบนั เพือ่ ใหไดอภิญญา เพือ่
ความมีสติสัมปชัญญะ และเพือ่ เปนกําลังสนับสนุนการบรรลุมรรคผล ฯลฯ
โทษของฌานสมาบัติ ก็มีหลายประการ โดยเฉพาะฌานที่เปนมิจฉาสมาธิ เชน ทําใหเนิ่นชาในการปฏิบัติ
ธรรม ทําใหเกิดสัญญาวิปลาสและทิฏฐิวิปลาส และเพิ่มพูนมานะอัตตาใหรุนแรงยิ่งขึ้น ฯลฯ
ผูมีปญญาตองรูจักใชประโยชนจากฌานสมาบัติ และระวังไมใหเกิดโทษ เหมือนคนที่ใชพลังงานปรมาณู ที่
ตองใชใหเปนจึงจะไมเกิดโทษ
สําหรับความจําเปนของฌานสมาบัตินั้น กอนอื่นตองถามกอนวา จะมองในแงความจําเปนสําหรับผูใด เชน
พวกโจรผูราย ไมจําเปนตองมีสมาบัติ เพราะจะยิ่งทําชัว่ ไดงายขึ้น แตเขาใจวาตองการถามถึงความจําเปน
สําหรับผูปฏิบัติธรรม ซึ่งผมเห็นวา มีประโยชน แตไมถงึ ขั้นจําเปนยิ่งยวดขาดเสียไมได กลาวคือ
หากเราสามารถพักจิตในฌานสมาบัติ แทนการพักจิตดวยกามคุณ เชน กินเหลา รองคาราโอเกะ ดิ้น หลอก
ผูหญิง หลอกผูชาย ความสุขสงบในชีวติ มันประณีตกวากันมากครับ อยางบางคนทําธุรกิจ วันหนึ่งๆ ตอง
ปวดหัวกับความเครียดมากมาย ถากอนนอนสามารถพักจิตได ก็จะพักผอนไดเต็มที่ ไมใชนอนหลับจม
ความเครียดอยู
การพักผอนเชนนี้ อาจจะคํานวณเปนตัวเงินก็ได เชน เราเคยเสียเงินเพือ่ ความผอนคลายเดือนละเทาไร พอ
พักในฌาน ก็ประหยัดเงินสวนนี้ได แถมไมตองรับผลขางเคียงจากการพักผอนที่ไมดีอีก
ยิ่งเปนนักปฏิบัติทเี่ ปนนักบวชนั้น ชีวิตคอนขางแรนแคนทางวัตถุ การพักในฌานก็มีประโยชน ใหเกิด
ความสุข มีกําลังใจทีจ่ ะปฏิบัตธิ รรมตอไป
สําหรับประโยชนในดานอภิญญานั้น ไมใชวาทุกคนที่ไดฌานจะไดอภิญญาเสมอไป คนเราในยุคนี้ กระทั่งทํา
ฌานไดก็มีนอยเต็มที ทีจ่ ะไดอภิญญาดวย ยิ่งนอยหนักเขาไปอีก สวนมากที่มีอภิญญากันบาง จะเปนผลจาก
การสะสมในอดีตเสียมากกวาครับ อีกอยางหนึ่ง อภิญญาไมจําเปนสําหรับการปฏิบัตธิ รรม ไมมีก็ไมเปนไร
ครับ
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ประโยชนของฌานสมาบัติในดานการสรางสติสัมปชัญญะนั้น จําเปนสําหรับคนที่เริ่มปฏิบัติดว ยวิธีเจริญ
ปญญาไมได หรือเจริญปญญาจนจับผูรูได แตจิตไมตั้งมั่นพอ ก็ตองเสริมดวยการทําสมาธิ แตบางคนทํา
อยางไรก็ไมไดฌาน ซึ่งก็ไมเปนไรครับ หัดเริ่มจากขัน้ บริกรรมภาวนา แลวแยก คําบริกรรม หรือ อารมณ
กรรมฐาน เชน ลมหายใจ วาเปนสิ่งทีถ่ กู รู หัดเทานี้ ไมตองถึงฌานสมาบัติก็ไมเปนไรครับ แตถาถึงฌาน จิต
ก็มีกําลังมาก แตอยาเสียเวลาเพื่อไปหัดเลยครับ มันเกินจําเปนไปหนอยสําหรับคนเมืองที่ใชวธิ ดี ูจิต
สําหรับประโยชนของฌานสมาบัติในการเกื้อกูลตอการบรรลุมรรคผลนั้น เปนสิ่งทีไ่ มตองหัดครับ เพราะเมือ่
เวลาจิตจะเกิดมรรคผลนั้น จิตจะไดฌานเองโดยอัตโนมัติ ในตําราระบุวาจิตที่เกิดมรรคผล จะประกอบดวย
ฌาน ๑ - ๕ ซึง่ เปนรูปฌานลวนๆ (อภิธรรมแยกรูปฌาน ๔ ออกเปนรูปฌาน ๕) แตผมเห็นวา แมอรูปฌานก็
เกิดขึ้นได ในขณะที่เกิดมรรคผล เพราะองคฌานของอรูปฌานก็มี ๒ เหมือนรูปฌานที่ ๕ คืออุเบกขากับ
เอกัคคตา นอกจากนี้ อันทีจ่ ริงมรรคผลนัน้ รูอารมณนิพพาน ไมไดรูอารมณรูปและนาม องคฌานคืออุเบกขา
และเอกัคคตา เปนเพียงตัวสนับสนุนใหจติ มีกําลังเทานัน้ ความสําคัญจึงอยูทอี่ งคฌาน ไมใชอยูท ี่วาเปนรูป
ฌานหรืออรูปฌาน
เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ ในตําราอภิธรรมเอง กลาวถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานของพระอริยบุคคลใน
อรูปภูมิ ถาหากเวลาบรรลุมรรคผล ตองเกิดในรูปฌานเทานั้น ก็เทากับพรหมนั้นตายจากอรูปภูมิมาอยูในรูป
ภูมิเพือ่ บรรลุมรรคผล ซึ่งตําราอภิธรรมเองไมไดกลาวเชนนั้น ดังนั้น การบรรลุมรรคผล ดวยจิตที่มีกําลังของ
อรูปฌานสนับสนุน จึงนาจะเปนไปได
สรุปแลว ฌานสมาบัติมีประโยชนตอ นักปฏิบัติ แตไมถึงขั้นเปนสิ่งจําเปนที่จะตองทําใหไดครับ
คุณปราโมทย
วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/
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ถาม – เคยไดยินวาพระอริยบุคคลมี ๘ ประเภท คือ พระโสดาปตติมรรคบุคคล พระโสดาปตติผล
บุคคล พระสกทาคามิมรรคบุคคล พระสกทาคามิผลบุคคล พระอนาคามิมรรคบุคคล พระ
อนาคามิผลบุคคล พระอรหัตตมรรคบุคคล และพระอรหัตตผลบุคคล ประเด็นทีส่ งสัยก็คือ ผูใดจะ
เริ่มนับเนื่องเขาในพระอริยบุคคลขัน้ ตน พนจากความเปนปุถุชน จะเปนคนทีท่ ําทาน รักษาศีล
เจริญภาวนาถึงระดับใดกันแน
ขอเรียนวา ผูท ี่กําลังพากเพียรปฏิบตั ิธรรมเพือ่ ความเปนพระโสดาบันนั้น ยังเปนปุถุชน ไมจดั วาเปนพระ
โสดาปตติมรรคบุคคล พระอริยมรรคบุคคลทั้ง ๔ ประเภทเกิดขึ้นในชวงขณะจิตทีเ่ กิดอริยมรรคเทานั้น แลว
ถัดจากนั้นเพียงวับเดียว ก็เกิดผลจิตสืบตอทันที สําเร็จเปนพระอริยผลบุคคล โดยไมมีอะไรมาคัน่ กลาง แตที่
จําแนกประเภทพระอริยมรรคบุคคลเอาไว ก็เพราะไมใชทั้งปุถุชน และไมใชทั้งพระอริยผลบุคคล จึงจัดเปน
พระอริยบุคคลอีกจําพวกหนึ่ง
ผูที่บรรลุพระโสดาบันนั้น จิตเพียงแตละความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิได ประหารสังโยชนเบื้องตน ๓ ประการ
ซึ่งลวนเปนเรือ่ งของทิฏฐิได และละโลภมูลจิตที่ประกอบดวยความเห็นผิดได ๔ ตัวเทานั้น พระโสดาบันจึงมี
ความรัก โลภ โกรธ หลง ไมตางกับปุถุชนมากนัก
สวนพระสกิทาคามีนั้น ราคะ โทสะ โมหะเบาบางลง ความใครจะเบาบางลง เรียกวาบางเฉียบทีเดียว แต
ความรัก ความผูกพันตอคูข องตนยังคงอยู เพราะมีวาสนาบารมีที่เกื้อกูลกันมากอน สวนถายังไมแตงงาน
แลวจะมีแฟนหรือแตงงานไดไหม ขอเรียนวาได แตคงตองมีแรงจูงใจทางบวกเปนพิเศษดวย ไมใชแรงจูงใจ
ดวยกาม ซึ่งไมมีกําลังพอเสียแลว
เรงภาวนาเขาเถอะครับ อยากลัววาเปนพระอริยบุคคลแลว จะมีภรรยาไมได
สําหรับเรื่องการระลึกชาตินนั้ ถาไมมีอภิญญาสนับสนุนก็ทําไดแคความรูสึกๆ ซึ่งกิเลสจะหลอกเอาเมื่อไรก็
ไดครับ และการระลึกชาติของพระอริยบุคคลกับปุถุชนก็อาจจะตางกันบาง เทาทีท่ ราบมา พระอริยบุคคล
อาจจะระลึกชาติขามลําดับชาติได (ไมใชวา พระอริยบุคคลจะระลึกชาติไดทุกองคนะครับ) แตผมไมแนใจวา
ปุถุชนจะทําแบบนี้ไดหรือไม เพราะเคยเห็นในตําราวิธหี ัดระลึกชาตินั้น เขาตองระลึกยอนไปเปนลําดับๆ
ครับ ดังนั้น ถาเปนปุถุชนแลวเขาใกลใคร เกิดรูสึกคุนเคยขึ้นมา ที่จะทําฌานแลวเอาสติจบั เขาทีค่ วามคุนเคย
แลวพิจารณาออกไปถึงอดีตนั้น อาจจะทําไมไดงายๆ ครับ เพราะอาจจะถูกกิเลสหลอกเอาไดมากกวา
คุณปราโมทย
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2543
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/

๑๑

ถาม – วาจุดออนของฆราวาสที่เปนนักปฏิบตั ิอยางหนึ่งคือ การรักษาความรูต ัวใหตอเนื่อง อยาก
ทราบวิธีการสรางความตอเนื่องของสติ
ผูปฏิบัตทิ ี่ฝกหัดความรูตัวไปถึงจุดหนึ่ง จนเขาใจแลววาสภาวะของความรูตวั จริงๆ เปนอยางไร จะเกิด
ปญหาสําคัญประการหนึ่งคือ ทําอยางไรจะรักษาความรูตัวใหตอ เนือ่ งได
บางคนพยายามจับอารมณอันใดอันหนึ่งใหชัดๆ ไว จนกลายเปนการเพงอารมณไปโดยไมรูตัว เชน จับลม
หายใจเอาไวไมใหเผลอ จนกลายเปนการเผลอเพงลมหายใจ หรือจับดูอาการของจิตอันใดอันหนึง่ แลวจมอยู
กับอาการนั้น เมื่ออาการนั้นดับไปแลว ก็เผลอสติ จดจอเพงจอง อยูที่ "จอภาพ" อันวางเปลาตรงหนา จิต
ในขณะนั้นกําลังจมอยูกับอารมณ แตคิดวากําลังรูความเกิดดับของอารมณอยู
ถารูทันตรงนี้ จิตก็จะเกิดความรูตัวขึ้นมาอีกคราวหนึ่ง หรือบางคนทราบวาจิตยังหลงอยู ก็เกิด "ความจงใจ"
ที่จะรูต วั แลวไมรูทันวา จิตกําลังจงใจอยู ซึ่งก็คือความหลงอีกนั่นเอง
ความ รู ตื่น และเบิกบานของจิตนั้น รักษาไวไมไดดวยการเพงจองหรือจงใจ ดังนั้นที่คุณถามวา รูต วั แลว ทํา
อยางไรจะให รู นั้นตอเนือ่ ง ก็ตอ งขอตอบวา ไมตอ งทําอะไรทั้งสิ้น นอกจากคอยรูใหทันจิตตนเองไวเทานั้น
เพราะการกระทําใดๆ นั่นแหละ ที่ทําใหจติ พลาดไปจากความรูตวั
การปฏิบัตทิ ี่ถกู หรือผิดนั้น เราไมพูดกันหรอกวา วันนี้หรือเดือนนีป้ ฏิบัติถูก วันนี้หรือเดือนนีป้ ฏิบัติผิด
เพราะความถูกผิดของการดําเนินจิตนั้น มันพลิกแพลงแปรเปลี่ยนอยูทุกขณะ ไมตองไปคิดวาจะใหมันถูก
นานๆ เอาแคใหมันถูกอยูในขณะปจจุบนั ก็พอแลว สวนอดีตที่ผิดแลวก็แลวไป และไมตอ งไปคิด ไปพยายาม
ที่จะใหมันถูกตอเนือ่ งไปถึงอนาคตดวย
หมั่น รู อยูใหเปนปจจุบันเฉพาะหนานี้แหละ ดีที่สุดแลว แตการทีจ่ ะรูเฉพาะหนาใหถูกตองเสมอๆ จะวาไมมี
วิธีเลยก็ไมใช ธรรมเบือ้ งตนที่มีประโยชนมากก็คืออิทธิบาท ๔ หรือธรรมแหงความสําเร็จนั่นเอง เราตอง
ปลูกความพอใจในอันที่จะ รูตัว อยูเสมอๆ เผลอแลวก็แลวไป แตถาจิตเราพอใจจะรูตวั พอใจจะดูจิต
สติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นบอยๆ โดยไมตอ งบังคับ (ทํานองเดียวกับถาเรารักกาม ความคิดความสนใจใน
กามก็จะเกิดขึน้ เปนระยะๆ) เมื่อเกิดความรูตัวบอยๆ แลว ก็ตอ งมีความเพียรพยายาม มีความใสใจและ
ใครครวญทีจ่ ะดูจิตใหสม่ําเสมอ
เมื่อปลูกความพอใจทีจ่ ะรูต ัว และรูตวั ไดบอยๆ แลว งานตอไปที่มีประโยชนมากที่สุด ไดแก การเจริญสติปฏ
ฐาน คือเราจะตองหาบานใหจิตอยู หรือหาเครื่องรูประจําใหกบั จิต
วันนี้มีหมูเพือ่ นไปหาผม ๗ ทาน การปฏิบัติมีหลากหลายกัน ครบทุกอยางตามทีผ่ มกลาวมานี้ เชน บางทาน
จมแชอยูกับจอภาพในใจ แลวคิดวากําลังเจริญสติอยู บางทานจงใจทีจ่ ะรูต ัว โดยมองไมออกวากําลังจงใจอยู
๑๒

แตในภาพรวมแลว แตละคนก็ดีขึ้นโดยทั่วกันครับ คือจากที่เคยถูกโมหะครอบงํามากๆ ก็เบาบางลง เคย
บังคับจิตรุนแรง ก็เบาบางลง หรือสามารถแกไขความเผลอสติ แตสําคัญวากําลังเจริญสติอยูได
สวนที่เห็นแลวเขาตากรรมการมากก็มี คือสามารถกาวมาถึงจุดทีจ่ ิตมีคุณภาพ และลงมือเจริญสติปฏฐานได
แลว เพือ่ นคนนี้เคยมีความทุกขมาก มีความเครียดมาก ทั้งทีใ่ นทางโลกก็มีความรูแ ตกฉานสุดขีดที่ทางโลก
เขาสมมุติกัน สวนการปฏิบตั ิกลับลมลุกคลุกคลานมารวมป เพราะจิตมีโมหะมาก ผมถามวาเอาอะไรเปนฐาน
ของสติก็ไดความวา ใชการเคาะนิ้วกับโตะมา ๒ - ๓ สัปดาหแลว และเคาะดวยความรูตัว (ถาเคาะดวยความ
ไมรูตัว ก็ไดเพียงสมถะครับ)
ในขณะที่เคาะนิ้วไปนั้น จิตสามารถตั้งมั่นเปนธรรมเอก มีสติระลึกรูส ภาวธรรมทีก่ ําลังปรากฏในจิต ซึ่ง
สวนมากก็เปนเพียงความชัด ความมัว และความไหวๆ ของจิตเทานั้น อารมณใดกระทบเขาสูภ ูมิรูของจิต ก็
ดับลงโดยเร็วดวยกําลังของปญญา
เมื่อปฏิบตั ิมาถึงจุดนี้ เพื่อนคนนี้ก็เขาใจชัดดวยตนเองวา การเจริญสติปฏฐานจริงๆ เปนอยางไร แตผมก็
ตองกําชับหลายครั้งวา ใหเคาะตอไป ถึงลายนิ้วมือจะลบหมดก็ใหเคาะไป อยาไปเปลี่ยนแปลงกรรมฐานทีท่ ํา
อยู ถาเจริญสติขนาดนี้แลว เอาดีไมได ก็ใหมันรูไป
สรุปแลว เมือ่ รูตัวเปนแลวก็ตองเจริญสติปฏฐาน ความรูตัวจึงจะตอเนื่องยาวนานไปเอง ทั้งยังจะอบรมทั้ง
สมาธิและปญญาไปพรอมกันดวย สวนการเจริญสติปฏฐานจะเปนอยางไร ผมเขียนไวมากแลวครับ และผูท ี่
เจริญสติปฏฐานไดจริงๆ นัน้ จัดวาเปนผูเ ขาใกลตอ สัจจธรรมมากแลว
คุณปราโมทย
วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/
ถาม – อยากขอธรรมะทิง้ ทายเพื่อเตือนสติพวกเรากอนทานจะออกบวช
พระพุทธเจาทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอันเปนปฐมเทศนา โดยทรงชี้ถึง ทีส่ ุดสองอยางอันบรรพชิตไม
ควรเสพ คือ การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย เปนธรรมอันเลว เปนของชาวบาน เปน
ของปุถชุ น ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน และการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตน เปน
ความลําบาก ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน

๑๓

แลวทรงสรุปชี้ชัดลงถึงขอปฏิบัตเิ รื่องแรกที่ทรงสอน อันเปนการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงไวในโลก คือ
"ปฏิปทาสายกลาง ไมเขาไปใกลทสี่ ุดสองอยางนั้น นั่นตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาให
เกิด ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพือ่ นิพพาน
ปฏิปทาสายกลางนั้น ไดแก อริยมรรค มีองค ๘ คือปญญาอันเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงาน
ชอบ เลี้ยงชีวติ ชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตชอบ"
ตลอดพระชนมชีพของพระองค ทรงสอนแนวทางปฏิบตั ิอยูใ นกรอบของปฐมเทศนานี้เอง ตราบจนถึงวาระ
สุดทายแหงพระชนมชพี ซึง่ ทรงประทานปจฉิมโอวาทวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอวา
สังขารทั้งหลายมีความเสือ่ มไปเปนธรรมดา พวกเธอจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด ฯ"
ผูไมประมาท ก็คือผูที่ดําเนินอยูในทางสายกลางนี้เอง นับเปนคําเตือนดวยพระมหากรุณาอยางแทจริง
เพราะเมื่อทรงชี้ทางไวแลว ก็ยังพร่ําสอนใหสาวกพากเพียร เดินไปตามทางอยางไมเนิ่นชาเพราะความ
ประมาท
พวกเราควรสํารวจตนเอง วาเขาขายเปนผูประมาทหรือไม วิธีดทู ี่งายที่สุดก็คือ ใหหมั่นตรวจสอบวา เราได
พยายามเจริญสติสัมปชัญญะอยูใ นปจจุบันหรือเปลา หรือเราผัดผอนเอาไวคอยเจริญสติสัมปชัญญะทีหลัง
เพราะยังมีเรื่องอื่นสนุกสนานที่จะตองสนใจกอน เพราะเห็นวา ยังเปนหนุมเปนสาว ยังมีเวลาทีจ่ ะปฏิบัตไิ ด
อีกถมเถไป เพราะเห็นวา เขาใจแนวทางแลว เอาไวสบายใจแลว จึงคอยปฏิบัติ เพราะ ... ฯลฯ
พระศาสดาทานทรงสอนทิง้ ทายดวยเรือ่ งความไมประมาท ผมจึงตองอัญเชิญเรื่องความไมประมาท มาเปน
ธรรมทิ้งทายใหกับพวกเรา เพราะไมมีธรรมอันใด สมควรเปนของฝากสงทายมากกวานี้อีกแลว
เมื่อผมไมอยูแ ลว วันใดที่นกึ ถึงผม ขอใหนึกถึง รู คือนึกถึงการเจริญสติสัมปชัญญะ ซึ่งเปนสิ่งเดียวที่ผมเห็น
วาสําคัญทีส่ ุด ที่มนุษยผูหนึง่ ควรปฏิบตั ิใหได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด จากการไดเปนมนุษยในยุคทีพ่ ระ
ศาสนายังรุงเรืองอยู
คุณปราโมทย
วันพฤหัสที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/

๑๔

รูเฉพาะตน
ดังตฤณ
ของดีที่ไดจากฝน
กรณีเฉพาะตนของ – ปรียาภรณ
อาชีพ – อาจารยมหาวิทยาลัย
ลักษณะงานทีท่ ํา – สอนหนังสือ วิจัย บริการวิชาการที่เกี่ยวของ และทํางานสังคมเกี่ยวกับการ
เผยแพรเกียรติคุณของสตรี
คําถามแรก – ปกติถา ฝนวาโกรธหรือรองไหจะไมรูตัวคะ ตองโกรธ ตองแสดงความกาวราว
ในฝนจนตืน่ คอยมานึกทีหลังวาในฝนชางไมรูตวั เอาเลย แตวนั นี้ขณะนัง่ หลับไปในรถประจําทาง มี
กิเลสชนิดหนึ่งมันปรากฏในขณะเราเบลอๆฝนๆ ก็รูสึกตัวแลวเกิดเสียงบอกวามีกิเลสตัวนี้อยู แลว
หยุดตามกิเลส เห็นจิตคอยๆถอนออกมา มีความวางจากความคิดครูห นึ่งสั้นๆ ประเด็นคือจากเชา
ถึงเย็นเราจําสภาวะนี้ไดอยู มันมีความเบาสบาย แมวา จะมีเรือ่ งมากมายในทีท่ ํางาน แตขางในกลับ
ไมวนุ วายตาม คลายมีรวั้ กั้นเขตอยูระหวางขางนอกกับขางใน อยากถามวาภาวะที่รตู ัวแคแวบเดียว
นัน้ จะสามารถทําใหใจเราเบาไปไดนานอยางนี้เลยหรือ?
จิตมีอยูสองทา ทาแรกคือ ‘จองจะยึด’ อีกทาคือ ‘จะไมยดึ ’
สําหรับคนทัว่ ไปเกือบมีอยูท าเดียวตลอดกาล คือจองจะยึด หมายความวาพรอมจะยึดมั่นถือมั่น
เสมอ พอมีอะไรมากระทบหนอยเดียว โดยเฉพาะที่ดๆี ทีน่ าชอบใจ ก็เปนตะครุบหมดดวยอํานาจความเคย
ชิน
สิ่งที่คนเรายึดกันมากที่สุดก็คือความคิด เพราะสําคัญวาความคิดเปนของดี มีความคิดอยูก็อุนใจวามี
เราอยู ไมเฉลียวรูเลยวาความคิดเปนเพียงสภาวะหนึ่ง คลายกระสุนที่ถูกยิงมากระทบใจ กระทบแลวก็
สลายตัวไปเอง จะถือวาเปนตัวเราไดอยางไร
สําหรับผูเจริญสติมาถูกทาง คือรูกาย รูจ ิต บนฐานความเขาใจที่ถกู ตองวาไมเทีย่ ง ไมใชตวั ตน ถึง
จุดหนึ่งจิตจะลอยตัว ไมอยากยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนทีเ่ ห็นเขาไปถึงภาวะที่
เกิดขึ้นในจิต ก็พรอมจะสละ ไมหวงไวแมกระทัง่ ความคิดที่ผา นมาแลวผานไป

๑๕

ทีนี้เมื่อพูดถึงสติทพี่ รอมจะรับรูอะไรๆ
ใหญๆ คือ…

ก็ตอ งมองครับวาธรรมชาติของจิตมนุษยแบงเปนสองชวง

๑) ชวงตื่นยาว
หมายถึงชวงที่จติ สามารถรับรูโลกภายนอกอันเปนรูปธรรมผานตา หู จมูก ลิ้น กาย รวมทั้งสามารถ
รับรูโลกภายในอันเปนนามธรรมผานใจ
ที่พวกเรามีความรูสึกเปนตัวเปนตนกันอยูนี้ ก็เพราะเราสามารถเลือกทีจ่ ะมอง เลือกที่จะฟง เลือกที่
จะดม เลือกที่จะลิ้ม เลือกที่จะสัมผัสอะไรๆตรงหนาได ตลอดจนสามารถเลือกที่จะคิดถึงเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง
โดยที่การเลือกนั้น จะยืนพืน้ อยูบ นความรูสึกพึงพอใจเปนหลัก
หากไดมาซึ่งสิ่งที่พอใจ ก็จะเกิดความสุขและคิดวา ‘เราเลือกไดและสมใจแลว’ ซึ่งก็จุดชนวนใหยึด
ติดและอยากมีตัวตนไวเสพอะไรเชนนั้นอีก ไมอยากใหภาวะเชนนั้นแตกทําลายหายสูญไปไหน
ในระหวางของการตื่นยาวนี้ อันที่จริงมีการตกภวังคอยูเรื่อยๆ คือไมรับรูอะไรเลยทั้งโลกภายนอก
และโลกภายใน ทุกคนมีชว งของภวังคเล็กๆดวยกันทัง้ สิ้น เชน กอนจะเปลี่ยนจากการเห็นรูปสวยๆไปเปน
การไดยินเสียงเพราะๆนั้น จิตจะเกิดภาวะไหวตัวพรอมรับเสียงขึ้นมาขณะหนึ่ง คลายลิงเอือ้ มมือจะควากิ่ง
ไมใหม และขณะตอมาจิตจะถอนตัวจากการเห็นทั้งหมด ซึ่งก็คลายลิงที่ปลอยกิ่งไมเกาเพือ่ จับกิ่งใหมเต็มๆ
มือ ทั้งสองขณะแหงจิตนีจ้ ดั เปนภวังค เพราะไมไดเห็น และไมไดยินอะไรเลย
แตถาสิ้นสุดจากการเห็นหรือไดยิน แลวจิตไมเขาไปรูอ ะไรเลย แขวนลอยอยูเฉยๆ แมกําลังฟุงซานก็
ไมรูวาเปนความคิดเกี่ยวกับอะไร คิดไปถึงไหนแลว ซึง่ ตรงนี้ก็คือภาวะเหมอลอยนั่นเอง
๒) ชวงหลับยาว
หมายถึงชวงที่จติ ไมรับรูอ ะไรจากโลกภายนอก คือประสาทตา หู จมูก ลิ้น และกายปดการรับรู มีแต
ใจเทานั้นทีอ่ าจรับรูนิมติ ฝน หรือไมก็เขาภวังคหาความรับรูอันใดมิได ซึ่งการเขาภวังคนี้ก็ยังแบงแยกยอย
ออกไปไดอีกวาเปนหลับสนิทอยางมีคุณภาพ มีความสุขสบาย หรือเปนภวังคครึ่งหลับครึ่งตื่น ไมคอยเต็มอิ่ม
เทาไร พรอมจะเกิดสภาพ ‘ฝนมั่ว’ เลอะเทอะไปหมด
จะหลับดีหรือหลับรายก็ตาม ถายังฝนอยู อาการหลงยึดติดถือมั่นก็ดําเนินไปแบบเดียวกับยามตื่น
คือเมือ่ ประสบนิมิตฝนที่นาพอใจก็อยากเสพนิมิตนั้นนานๆ แตเมื่อประสบนิมิตฝนที่ไมนาพอใจก็อยากให
นิมิตนั้นผานพนไปเร็วๆ พูดงายๆคือจิตอยูในอาการ ‘จองจะยึด’ เหมือนยามตืน่ ไมมผี ิด และนั่นก็
เปนขอพิสูจนวาถึงแมจะจําตัวตนเดิมๆไมได แตจิตก็พรอมจะเปนทุกขไดกับทุกตัวตนเสมอ ตราบ

๑๖

เทาที่ยงั ยึดมัน่ ถือมัน่ ไมเลิก
พระพุทธเจาถึงบอกไงครับวาความทะยานอยาก ความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง คือมูลเหตุแหงทุกขทั้ง
ปวง ไมวาคุณจะนึกวาตัวเองเปนใคร ไมวา ตัวคุณจะ ‘ตาย’ ไปแลวกีค่ รั้งกี่หน และจะตายดวยวิธหี ลับฝนหรือ
เมื่อกายแตกทําลายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ เมื่อยังมีเหตุแหงทุกขกต็ องเปนทุกขอยูร่ําไป
แตกรณีของคุณเปนตัวอยางการเจริญสติ ซึ่งเมื่อสั่งสมมากพอก็จะเขาไปแทรกแซงความฝน และ
กระทําจิตใหลอยตัวเหนือนิมิตฝนได โดยอาจมาในรูปของเสียงบอกตนเองวากิเลสเปนทุกข แลวจะไปยึด
กิเลสไวทําไม เทานั้นเองจิตก็ฉลาด ปลอยกิเลสไป แมจะยังอยูในฝนก็ตาม
สรุปคือ จิตฉลาดไดแมยังหลับอยูน ะครับ ขอเพียงคุณสรางเหตุแหงความฉลาดไวเพียงพอ
อันทีจ่ ริงความเขาใจและสติที่สั่งสมมา มีน้ําหนักมากพอจะทําใหจติ ของคุณมีอาการแบบที่ ‘จะไมยึด’
อยูแลว เพียงแตจุดชนวนครั้งแรกขึ้นในฝน และเมื่อตื่นขึ้นอาการไมยดึ ก็ยังคงอยู เนื่องจากสติทเี่ จริญแลวยัง
ไมหมดกําลังใหผลนั่นเอง
หากคุณถือคติน้ําขึ้นใหรบี ตัก เพียรเจริญสติตอ ไป ก็จะกาวหนาขึ้นไปอีก แตหากคุณถือคติงานเสร็จ
ใหเมาสุข อยางนี้สติก็จะสาละวันเตี้ยลงอยางรวดเร็วไดเหมือนกันนะครับ

คําถามที่สอง – ระหวางที่นอนหลับ เมื่อพลิกตัวจะมารูส ึกที่กลางตัวกับกายสวนทีน่ ้ําหนักกด
บนพืน้ นอนเปนประจํา อาจจะเกิดจากการที่เราพยายามมารูส ึกที่กายบอยๆในชวงกลางวัน แตถา
เจริญสติแบบดูสุขดูทุกข แลวจิตมีความอิ่ม ไมหิว ไมงว ง อยางนี้ถือวาไดผลไหมคะ?
จิตสั่งสมความเคยชินแบบไหน ก็มีแนวโนมจะดําเนินไปตามความเคยชินนั้นๆ เพราะจิตเกิดดับ
สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆ อยางเชนกรณีทคี่ ุณเจริญสติอยูกับกาย พอจังหวะใดกายไหวตัวพอใหรูสึกได สติก็
เกิดขึ้นประกบทันทีไมวาจะกําลังยืน เดิน นั่ง หรือนอน นี่ก็เปนเรือ่ งธรรมดา เพียงแตวาถารูส ึกเพียงชวงสั้น
ก็ใชทําประโยชนไมคอยได ถือวาเปนพียงเศษของสติที่มาทําใหรูสึกตัวเล็กนอย ไมมีกําลังมากพอจะตัด
ความยึดมั่นถือมั่นลงชนิดตัดแลวตัดเลยเหมือนยามรูสึกตัวมากๆ
สวนถาเจริญสติแบบรูสุขรูท ุกขเปนขณะๆ กระทั่งจิตอิ่มเอมเบิกบาน ไมรูสึกหิวอาหารนั้น ก็เพราะ
จิตเขาไปอยูกบั ปติสขุ นั่นเองครับ ชือ่ วาปติสุขนั้น เปนอาหารหลอเลีย้ งกายใจอยางหนึ่ง หากปติเกิดมากจน
คุณรูสึกถึงรัศมีที่กระจายกวาง กายใจสงบไมกวัดแกวง ไมสูญเสียพลังงานอยางเปลาประโยชน ก็ยอ มไม
เกิดความหิวเปนธรรมดา
๑๗

แตคุณคาของการเจริญสติแบบรูสุขทุกขทแี่ ทจริง คือการเห็นสุขทุกขเปนเพียงภาวะเกิดไดดับได ไม
นายึดมั่น ซึ่งถาสํารวจแลววาคุณเกิดสติรู ปลอยใหมันเกิด ปลอยใหมันดําเนิน และปลอยใหมันดับไป โดยไม
ติดอกติดใจอยากเรียกรองใหมันกลับมาอีก อยางนีจ้ งึ ถือวาใชไดตามแนวทางการเจริญสติของพระพุทธเจา
ครับ

แคนี้ใชไดไหม
กรณีเฉพาะตนของ – กนกวรรณ แสงเจริญ
อาชีพ – พนักงานบัญชีอาวุโส
ลักษณะงานทีท่ ํา – ดูตัวเลขทางดานบัญชีการเงิน และทํารายงานสงเมืองนอก
คําถามแรก – การเจริญสติที่ทําอยูคือตามดูความรูสึกตัวเองเทาที่จะระลึกได แตขณะที่
เครียดกับตัวเลข สติจะหายไปหมดเลยคะ จะรูสึกตัวอีกทีก็เมือ่ พักเขาหองน้ํา ระหวางเดิน ระหวาง
กินขาว นอกจากนัน้ ก็จะสวดมนตกอนนอน ตอนจะหลับกําหนดนอนสมาธินิ่งๆแลวแผเมตตา
เวลาตืน่ นอนขึน้ มาก็พยายามระลึกรูอ ะไรเทาที่จะรูได ชวงที่นงั่ รถไปทํางานก็สวดมนตไปเรื่อยๆ
แลวแผเมตตา เทานีน้ บั วาเปนการเจริญสติหรือยังคะ?
สําหรับคนทํางานในเมืองทีต่ องทํางาน ไมมีเจานายทีไ่ หนอนุญาตใหเดินจงกรมนั่งสมาธิในทีท่ ํางาน
การออกจากจุดเริ่มตนก็อะไรประมาณนี้แหละครับ ทีเ่ ปนไปไดจริง และนับวาใชได
ในชวงของการเริ่มตนลองผิดลองถูกนั้น หลายคนอยากไดวิธีเจริญสติระหวางทํางาน คือไมอยาก
เสียงาน แตขณะเดียวกันก็อยากใหสติเจริญขึ้นไปดวย ตรงนีถ้ าทําความเขาใจใหถูก ก็จะไปไดสวยครับ
กอนอื่นสรุปสัน้ ๆเลยวาระหวางทํางานคิดเลข คิดบัญชี หรืองานเอกสารใดๆ ใหมีสติกับการทํางาน
อยางเต็มที่ อยาพยายามเจริญสติแบบรูสึกตัวระหวางทํางานเอกสาร เพราะเดี๋ยวจะไมไดอะไรสัก
อยาง ทัง้ งานทางโลกและความเจริญทางธรรม
อยางไรก็ตาม สติอันเกิดจากการทํางานทางโลกก็มีประโยชนและเอามาตอยอดเปนการเจริญสติ
รูสึกตัวไดครับ ขอเพียงคุณสังเกตใหออก วาเมื่อเริ่มทํางาน ใจเพงจดจอกับงานมากเกินไป หรือวารู
แบบ ‘พอเพียง’
๑๘

ผลขางเคียงของการเพงจดจอกับงานมากเกินไป ทีส่ งั เกตงายคือมือเทาจะกําเกร็ง คอจะตึง ตาจะ
ถลนๆ พูดงายๆคือมีอาการหนาดําคร่ําเครียดเต็มเหนีย่ ว นั่นเปนภาวะทางรูปธรรมที่สะทอนใหเห็นวา เมื่อ
จิตแข็งเกินไป ในที่สุดกายจะแข็งตาม
สวนผลลัพธของการตั้งสติทาํ งานอยางพอเพียง ไมเคน ไมทุม ไมจริงจังหนักหนวงเกินไป จุดสังเกต
หลังทํางานคือตัวจะตึงหนอยๆ แตยังรูสึกสบายเนือ้ สบายตัวอยู ยังหายใจไดแบบโลงอก ไมเหมือนคนขาด
อากาศมาชวงหนึ่ง พูดงายๆคือคุณอาจเครียดบางเปนธรรมดา จากการจัดการตัวเลขที่ยุงเหยิงใหถูกตอง
แตจะไมถึงขัน้ ‘หนาดํา’
เพือ่ จะปรับสติในการทํางานจากระดับ ‘ขี่ชางจับตั๊กแตน’ ลงมาเปนระดับ ‘พอเพียง’ นั้น คุณไมตอง
ทําอะไรมากไปกวาสังเกตใหเห็นวาในชวงเริม่ ตนทํางาน จิตมีสภาพแข็งทื่ออึดอัด หรือออนโยน
สบายๆ
คือไมใชพยายามปรับแตงใดๆทั้งสิ้นนะครับ แข็งทือ่ ใหรูทันวาแข็งทื่อเฉยๆ ถาออนโยนก็รทู ันวา
ออนโยน เมือ่ ไมตอ งกังวลวาจะทําอะไรกับมัน แคเห็นมันเฉยๆ ใจคุณจะไดไมตองมีภาระเพิม่ การสังเกต
ดังกลาวนี้อาจเกิดขึ้นเพียงชัว่ อึดใจสั้นๆตอนจะลงมือทํางาน พอลงมือทํางานจริงก็จดจอกับงานไปตามความ
เคยชินตามสะดวก
พอเสร็จงานหรือพักชัว่ คราว ใหสังเกตอีกที ตนคอตึงไหม ตาโปงพองออกมาหนอยๆไหม เนื้อตัว
สวนไหนเกร็งทื่อไหม ถามีอาการผิดปกติตรงสวนใดแลวคุณรู ก็ใหถือวามีสติรูสึกตัวแลวที่ตรงนัน้
ผลของการมีสติรูสึกตัว คือความตึงเครียดจะผอนคลายลงเล็กนอยใหสมั ผัสไดในทันที
สังเกตเพียงชวงเริ่มงานกับชวงจบงานเพียงเทานี้ จิตของคุณจะคอยๆฉลาดขึ้นเอง กลาวคือ เมื่อ
เกิดความเกร็งหรือตัง้ อกตั้งใจมากเกินพอดี ก็จะคอยๆปรับตัวลดหยอนผอนลงมามีสติแคเพียงพอ
จะรูงานตรงหนาในเวลานัน้ ๆ ตัดความหวง ตัดความพะวงเกี่ยวกับเงื่อนเวลา ตลอดจนอาการ
เครื่องรอนเกินพอดีทงิ้ ไดหมด
นี่แหละครับ เมื่อมีสติทํางานถูก ก็ตอ ยอดมารวมลงเปนการตั้งตนเจริญสติหลังเลิกงานไดทันทีอยาง
นี้เอง

คําถามที่สอง – อยากทราบคะวาระหวางวันเมือ่ ไมไดทาํ งาน ความรูสกึ แคไหนถึงเรียกวา
รูสึกตัว แบบที่จะพัฒนาขึน้ เปนมรรคเปนผลได

๑๙

เราใชคําวา ‘ทําความรูสึกตัว’ หรือ ‘เจริญสติ’ หรือ ‘ภาวนา’ หรือ ‘ปฏิบัตธิ รรม’ เหมือนๆกัน มี
ความหมายไมแตกตางกัน ทวาตัวของสติและประสบการณภายในจะแตกตางกันไป และแมแตตวั คุณเองใน
ตางเดือนตางป ก็ผิดแผกไปเรื่อยๆ
ฉะนั้นอยาถามหา ‘สภาวะที่แนนอน’ ของความรูสึกตัว ถาอยากถามจริงๆใหถามตัวเองแควา
‘ตอนนี้รูอะไรอยู? ’
ถารูลมหายใจ… ใชไดครับ เพราะพระพุทธเจาสอนใหรสู ึกตัวดวยลมหายใจจริงๆ
ถารูวากําลังนัง่ … ใชไดครับ เพราะพระพุทธเจาสอนใหรูสึกตัวดวยอิริยาบถจริงๆ
ถารูวากําลังเครียด… ใชไดครับ เพราะพระพุทธเจาสอนใหรูสึกตัวดวยสุขทุกขจริงๆ
ถารูวากําลังฟุง ซาน… ใชไดครับ เพราะพระพุทธเจาสอนใหรูสึกตัวดวยสภาพจิตจริงๆ
สําคัญคือถามตัวเองดวยวา ที่รนู นั้ เห็นไหมวาสิง่ นัน้ ๆถูกรู
หากจิตคุณเปนกลางสบายๆ กายใจจะปรากฏเปน ‘สิ่งถูกรู’ เฉยๆ วางเปลาจากตัวตน ไมมใี ครอยู
ในนั้นเลย อยางนอยก็ชวั่ ขณะหนึ่ง เชน พอความฟุงซาน ‘ถูกรู’ วาเปนคลื่นความปนปวน พันๆยุงๆอยูในหัว
ก็จะคลายตัวลงเปนสงบลงชั่วขณะ ทีต่ รงนั้นคุณก็เห็นแลววานี่เอง สภาพการแสดงตัวของอนิจจัง นี่เองความ
ไมเที่ยงที่ปรากฏอยูต ลอดเวลา มองเมือ่ ไรก็เห็นเมื่อนั้นเสมอ
หากยังสงสัยอีกวาสติของคุณพัฒนามาถึงไหนแลว ก็อาจสํารวจความรูสึกที่มีตอ ชีวิตโดยรวม คือ
รูสึกอยางไรโดยมาก ยึดมัน่ ถือมัน่ จะเปนจะตายเหมือนเดิม หรือใจสบายหายหวงมากขึน้ เรื่อยๆ
สติจะสอนใหคุณรูวาหวงชีวิตแคไหน ในที่สุดก็ไมเหลือชีวติ ใหหวงอยูดี สิ่งที่คณ
ุ จะไดจากชีวติ คือ
การเรียนรูค วามจริง ไมใชการเอาอะไรหลอกๆแคเดี๋ยวเดียวจากชีวิต
เมื่อความรูสึกในภาพใหญภาพรวมไปถึงตรงนั้นได ก็ใหสังเกตยอยๆลงมาอีก เอาแบบที่โดนเรื่อง
กระทบโดยไมทันตั้งตัวนะครับ ดูวาเมือ่ มีคนมายั่วโมโห หรือพูดจาเสียดสี ใจคุณเกิดปฏิกิรยิ ามากหรือ
นอย
ถาปฏิกิริยาในทางลบนอยลง แปลวาการเจริญสติของคุณไดผล แตถาไมเกิดปฏิกิริยาใดๆเลย อันนี้
ใหระวังดีๆนะครับ คุณอาจแชอิ่มอยูกับความสุข หมกจมอยูกบั ความสุขจากการเจริญสติ จนขี้เกียจติดตอกับ
โลกภายนอกก็ได

๒๐

ปฏิกิริยาทางใจจะดีหรือรายแคไหนก็ชาง เอาความสําคัญตรงที่มีสติเกิดขึ้นหรือเปลา แมแตอาการ
แชอิ่มอยูกับความสุข ถาเกิดขึ้นก็ตองรูว า เกิดขึ้น แตถา เพลินกับมันก็ถือวาสอบตก
สรุปคือถาโกรธนอยลง มีสติมากขึ้น นับวาเปนผลของการเจริญแหงสติครับ ถึงจุดหนึ่งเมื่อฉุกคิดวา
สติเราเจริญมาถึงไหนแลว ก็ใหยอนถามตัวเองแบบที่ไมเคยถามมากอนวา นี่ความสงสัยเกิดขึ้นแลวรู
ไหม? ความสงสัยที่ถูกรูน ี้ เปนตัวคุณหรือเปนอนัตตา
ใจภาคที่ตอบตัวเองจากกนบึ้งไดจริงๆวา ‘ความสงสัยเปนอนัตตา’ นั่นแหละ คือใจที่ใกลกบั มรรคผล
แคเอือ้ มครับ!

๒๑

ขาวนากลุม
ดังตฤณ
เฮอ! – หนุม สุรนิ ทรตกงานนาน ๓ เดือน เขาหางโลตัสขโมยโทรศัพทมอื ถือใสเสื้อแจ็กเก็ต
ฉวยโอกาสทีเผลอของคนขาย แตดวยความที่ไมใชโจรโดยสันดาน เลยออกอาการพิรุธตัวสัน่ ตอน
เจอ รปภ. จึงถูกรวบตัวและคนเจอของกลาง ตํารวจมาเอาไปดําเนินคดีขอหาลักทรัพย กลายเปน
คนมีตราบาปติดตัว โดนลงขาวประจานชื่อแซ พรอมเผยภาพถูกใสกุญแจมือบนโรงพัก เสียชื่อ เสีย
หนา และเสียประวัติ โดยไมไดอะไรติดมือมาเลย
หลายคนอานขาวนี้แลวนาจะเกิดความสงสาร โดยเฉพาะจากคําใหการของหัวขโมยมือใหมถอดดาม
กลาววาตลอดเวลาที่ตกงานมา ๓ เดือน ไดพยายามหางานทุกวัน ทวาก็ไดรับคําตอบเดิมๆ คือใหกลับไปรอ
เรียกตัวที่บาน เขาตาจนจะไมมีกินขึ้นมา เลยจําใจลักเล็กขโมยนอยอยางนี้
แตความนาสงสารไมไดทําใหกุญแจมือหลวมลง เขาถูกใสกุญแจมือ ถูกจํากัดอิสรภาพ และนั่นนาจะ
เปนประสบการณที่แยที่สุดของคนๆหนึ่ง เพราะแมวาตัวกุญแจมืออาจถูกถอดจากขอมือในเร็ววัน แตภาพ
กุญแจมือก็คงหลอนใจเขาอยางถอดไมออกไปตลอดชีวติ !
ไมวาเศรษฐกิจจะย่ําแยเพียงใด บานเมืองก็ตองมีขอื่ มีแป และขื่อแปของบานเมืองไมอาจละเวนใคร
เพียงเพราะนาสงสาร ถาคิดในแงดี นอกจากจะทําใหคนทั่วไปยังเห็นกฎหมายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจนา
เกรงขาม ก็ยังทําใหมือใหมริอา นเปนโจรไมทนั ไดเปนโจรเต็มตัว บุญเกาสงตะรางมาดัดนิสัย
เสียกอน
คนตกงานและฐานะยากจนมักคิดคลายกัน คือนอยใจชะตา และถูกความเดือดรอนบีบบังคับใหตอง
ทําทุจริตคิดเปนมิจฉาชีพชัว่ คราว โดยอาจลืมไปวานั่นเปนการเอาความเดือดรอนของตนเองไปยัดเยียดให
คนอื่น ซึ่งคนอื่นก็อาจเดือดรอนเหมือนกับตน อยางเชนกรณีขาวนากลุมนี้ ทีแ่ นๆคือคนขายมือถือคงตอง
รับผิดชอบถาของหายไปแบบไรวี่แวว จับมือใครดมไมได
และจะเปนดวยขออางนาเห็นใจอันใดก็ตาม คนเราถาทํางานโฉดสําเร็จสักครั้ง ก็ถือเปนการสะสม
พลังความชัว่ ไวในตัวเขาใหแลว จะเขมขนหรือเบาบางก็ขึ้นอยูกบั วาตองใชกําลังใจมากนอยเพียงใด แต
ความชัว่ แมมปี ริมาณนอย ก็มีอํานาจดลใจใหกลาทําอีก สะสมทบตัวจากงานเล็กไปหางานใหญขนึ้
เรื่อยๆ กระทั่งในที่สุดถึงจุดหนึ่งก็กลายเปนโจรหนาดาน ไรสํานึกผิดชอบชั่วดี หมดความละอาย

๒๒

ตอบาป ตาไมกะพริบและมือไมสนั่ อีกตอไป ซึ่งตรงนัน้ แหละทีเ่ ขาจะกลายเปนความนากลัวของ
สังคมอยางแทจริง
ที่แทโลกนี้เต็มไปดวยทางเลือก ไมวากําลังยืนอยูต รงไหน คุณสามารถหันไปรอบทิศ และตัดสินใจ
เลือกไดเสมอวาจะไปตายดาบหนาที่ทิศไหน ขึ้นสูงไปเหนือ ลงต่ําไปใต หาความสวางทางตะวันออก หรือ
จํานนใหความมืดทางตะวันตก ทุกคนยอมรูอยูแกใจวาการเลือกของตนในแตละครัง้ เปนขาวหรือดํา
บางคนพอจะเชื่อในกรรมเกาที่สงใหเรามาลําบากหรือสบาย แตก็ไมไดเชื่อทั้งหมด ไมไดเชื่ออยาง
เขาใจและรูจ ริง บางทีเลยโทษวากรรมเกาหรือดวงดาวขีดชะตาไว บีบคั้นใหตองเปนโจร แตที่ถูกนัน้
พระพุทธเจาตรัสวากรรมเกาแคสงใหพวกเรามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจในแบบทีก่ ําลังเปนอยู
สวนจะทํากรรมใหมอยางไร ก็ขึ้นอยูกบั การตัดสินใจตั้งเจตนาเอา
พูดงายๆนะครับ กรรมเกาที่เคยเปนคนตระหนี่อาจบีบใหคุณเขาตาจนได แตกรรมเกาและความ
ยากจนไมมอี ํานาจบังคับใหคุณตองผิดศีลเลย ขอเพียงคุณสรางกรรมใหมดวยการทําความเขาใจ
วาจะรักษาศีลไปทําไม และตั้งใจมัน่ วาจะรักษาศีลแนๆไมวา จะเกิดอะไรขึ้น
ยอมตายดีกวาผิดศีลนั่นแหละ พุทธแท!
ขอแคตัดสินใจเริ่มคิด เริ่มทํา โดยไมกลัวจะตองสูรบตบมือกับความเคยชินทีจ่ ะ ‘ของานใคร’ ทุกคน
ก็สามารถสรางงานใหตนเอง ไมตองใหคนอื่นสรางงานรอเราแตอยางใดเลยครับ คุณไมตองรอการตอบรับ
จากใครหรอก ขอแคตกลงกับตัวเองไดวาจะเริม่ งานของตนเองเมื่อใดเทานัน้

๒๓

เฮอ! – นักเรียนและนักศึกษาขายบริการกันมากขึ้น วัยรุนสาวในสถานศึกษาบางแหงเก็บ
คลิปการมีเพศสัมพันธของตนไวเปนแตมสะสมเพือ่ อวดเพื่อน รวมทั้งโชวลูกคาที่จะมาซื้อบริการ
จากตน โอย! ถาเด็กรุน ใหมการศึกษาสูงระดับปริญญาพากันเปนเสียอยางนี้ อีกยี่สิบปผหู ญิงมิพา
กันทําอาชีพขายตัวกันหมดทัง้ โลกหรอกหรือ?
วิธีคิดเปนเครือ่ งชี้วาใครกําลังบายหนาไปทางไหน ผูหญิงยุคใหมหลงประเด็นชีวิต เห็นวาเงินคือ
ความสุข และเซ็กซคือความกลา ผลของการหลงประเด็นชีวิตในระยะยาว คือความรูสึกแหงแลง วาเหว คิด
ฟุงซานวกวน และมีครอบครัวเพือ่ รอความลมสลาย เพราะเพศหญิงจะถูกมองเปนวัตถุบาํ บัดความใคร
ไมใชหนุ สวนทีม่ ารวมมือกันสรางและรักษาครอบครัวอีกตอไป
การหลงประเด็นชีวิตมาจากไหน? มาจากภาพลวงตา มาจากเสียงลวงหู โลกเรากําลังถูกหอหุมไว
ดวยภาพและเสียงจากซาตาน ที่สงมนตมาลอลวงและกระตุนอารมณเพศอยางหนักหนวงไปทุกหนทุกแหง
ผานสิ่งที่เรียกกันวา ‘สื่อบันเทิง’
เด็กเมืองรุนใหม ไมวาประเทศไหนวัฒนธรรมแบบใด ลวนโตขึ้นมาพรอมกับการสื่อสารผาน
อินเตอรเน็ต ถาใครไมเกาะติดอินเตอรเน็ต ก็แทบจะเหมือนไมสามารถตามใครทัน ฉะนัน้ มีอะไรอยูมาก
ในอินเตอรเน็ต อะไรอยางนัน้ ก็จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของประชากรโลกในวันนี้และวันพรุง
ถาคุณเปนผูหญิง รูตัววารูปรางหนาตาดี วันหนึ่งเกิดโจทยขึ้นในใจ วาทําอยางไรจะไดเงินเยอะๆ
อยางรวดเร็ว ตอนนีอ้ ินเตอรเน็ตมีคําตอบให เพียงเขาไปที่แหลงมั่วสุมของโคแกกลัดมัน ก็อาจพบประกาศ
เรียกรองหญาออนแบบคุณใหสงรูปมา แลวราคาลอใจก็จะถูกเสนออยางลนหลาม จากนัน้ คุณจะถูกดูดเขา
สูหลุมดําแหงธุรกิจคากามโดยไมทนั รูต ัวดวยซ้ํา วาเปนวันไหน เวลาใด
ผูหญิงเริ่มเปนสาวและมีเพศสัมพันธอยางถูกตองตามกฎหมายไดในวัยไหน?
ก็ในวัยที่ใสชุด
นักศึกษานั่นเอง จะแปลกอะไรหากขาวนากลุมชิ้นนี้ หมดสภาพความเปนขาว เพราะทุกอยางกลายเปนเรือ่ ง
ปกติ และไมมใี ครกลัดกลุมกันอีกตอไปในยุคอินเตอรเน็ต
ที่ผานมามีแตภาพของความสุขอันเกิดจากเซ็กซกับเงินเผยแพรมากเกินไป นั่นเพราะโลกเราเต็มไป
ดวยแหลงทุนสนับสนุน แตขาดแหลงทุนในการแฉความทุกขทรมานและความตกต่ําอันเกิดจากเซ็กซกับเงิน
จึงแทบไมมีใครรูตั้งแตเนิ่นๆ วาการมีจติ ใจดานชา ไมอาจมีความรักไดตลอดชีวิตนั่นแหละ คือบทลงโทษที่
โหดเหี้ยมสาหัสที่สุดของลูกผูหญิงคนหนึ่ง
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ผูหญิงยุคอินเตอรเน็ตจํานวนมาก ไมมีกรรมเกาบีบคัน้ ใหตองขายตัว แตก็เลือกทีจ่ ะเริ่มเสนทาง
โสเภณี เพียงเพราะเปนพฤติกรรมเลียนแบบหมูพวกทีน่ าทาทาย เห็นพวกเพื่อนๆตางก็ทํากัน ทั้งไดเงินเร็ว
ทั้งไดความสนุก ทั้งไดเอาแตมมาแขงกับเพื่อน ใครมันจะเห็นเปนเรื่องเสียหาย?
หารูไมวานั่นคือความผิดพลาดอยางใหญหลวง ตามหลักกรรมวิบากนั้น ถาไมจําเปนตองขายตัว
แลวยังขืนทํา เพียงเพือ่ หาเงินมาสนองความอยากซื้อของหรูฟมุ เฟอย จะนับเปนจุดเริม่ ตนของ
เสนทางกรรมสายใหม แมทางเสนเดิมจะเสวยภพทีม่ เี กียรติอยูดีๆ ก็ไดชื่อวาเปลี่ยนมาสูภพของ
ความตกต่าํ ไรเกียรติ และเนาเหม็นเสียแลว
ผลไมไดเกิดขึน้ แครูสึกผิดหรือเฉยๆ แตเปนเรื่องของภพหรือ ‘กรงขัง’ ที่คุณจะตองเขาไปติดอยู
ทีเดียว!
ตองหมายเหตุไวหนอย ความจริงแมเลือกขายตัว ก็ไมใชวาผลจะเหมือนกันหมดนะครับ ทุกคนตอง
เอาตัวรอด และคนเรามีวิธีเอาตัวรอดตางกัน บางคนแคมาเดินเปนพนักงานรานไอศกรีมหรือขายตั๋วหนัง
รับเงินวันละไมกี่รอย ก็พอจะสงตัวเองเรียนได แตบางคนใชจะมีภาระแคสงตัวเองเรียนอยางเดียว แตยังตอง
เลี้ยงพอแมอกี เมื่อไมเห็นทางเลือกอื่นที่ดีกวาเลยทําๆแบบที่เห็นๆ ซึ่งก็คือไมไดทําเอามัน ไมไดเอาเงินไป
ซื้อของ แตเอาเงินมาแสดงความกตัญูรคู ุณพอแม
พวกที่ใชกายแลกทรัพยเพือ่ เลีย้ งพอแม และตั้งใจเลิกเด็ดขาดเมื่อเก็บเงินไดนั้น นับวายังเปนผูมี
เกียรติอยู แมตอไปยังติดกรรมใหตองเสวยภพของหญิงผูขายกายแลกทรัพย ก็จะเกิดในยุคสมัยหรือทองถิน่
ที่ยกใหคนสวยเปน ‘หญิงงามเมือง’ ซึ่งมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทากับหรือเหนือกวาหญิงชาวบานทั่วไป ซึ่ง
เกียรตินั้นก็มาจากการยอมรับ การใหสิทธิ์ทําอาชีพของสังคมนั่นเอง
สรุปคือใหกลุม กับขาวแคไหน ใหเสียดายชีวติ ดีๆของเด็กรุนใหมเพียงใด ก็ไมมีใครทําใหโสเภณีใน
คราบนักศึกษาหมดไปจากโลกได แตเราบอกกับพวกเขาไดวาใหดูใจตัวเองดีๆ เรื่องนี้ไมมีผิดหรือถูก
ชัดเจน มีแตวา จิตใจตกต่ําหรือไมตกต่ําเปนสําคัญ ถายังรักษาใจไวใหพรอมยกระดับไปจากหลม
แหงการขายกายแลกเงินได ก็นบั วาดีที่สุดเทาทีจ่ ะเปนไปไดแลว
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ไดอารี่หมอดู หนาที่ ๔๓
หมอพีร
พฤษภาคม ๒๕๕๑
สวัสดีทุกทานที่อานไดอารีห่ มอดูคะ และตองขอขอบคุณทุกทานทีใ่ หกําลังใจ บอกวาชอบอานไดอารี่หมอดู
จะพยายามนําเรื่องดี ๆ มาเลาสูกันฟงนะคะ แตมีบางคนกลัวพีรจ ะเอาเรือ่ งราวมาลงนิตยสาร ซึ่งไมตองคิด
มากนะคะ เพราะสวนหนึ่งที่ลงนิตยสารนั้นขออนุญาตจากเจาของเรื่องแลวคะ ไมตองกลัวคะ ความจริงพอมี
เรื่องที่คลายตัวเองตองรีบอนุโมทนานะ เพราะมีผอู านจํานวนหนึ่งทีอ่ านแลวเขาคิดไดจริง ๆ ซึง่ บางทีก็แอบ
สงสัยวาเรือ่ งนี้จะโดนใครกันบางนะ
กอนจะเขาเรือ่ งกันเอาบุญมาฝากใหอนุโมทนากันคะ เสารอาทิตยทผี่ านมาตองไปงานบวชพี่ อาจมีหลายคน
ที่ตอ งขอเลือ่ นคิวกันนิดนึง ตองขอโทษอีกครั้งคะ ตั้งแตจําความไดไมเคยไปงานบวชที่ไหน เพิ่งเคยไปงาน
บวชครั้งแรก ซึ่งไดบวชพระสองรูปเลย ในงานบวชมีคนมาชวยเยอะมาก ๆ ทําใหรูสึกอิ่มบุญตามไปดวย
ถามพี่สาววาทําไมคนที่นี่มาชวยเยอะขนาดนี้ พี่บอกวาคนที่นี่เขาชอบไปงานบวช งานแตงงานคนยังไมเยอะ
เทางานบวชเลย เพราะเขาคิดวาแคไดมาชวยมารวม ก็จะไดบญ
ุ ไปดวย และเห็นเขาชวยกันเหมือนไมเหน็ด
เหนื่อย ทําใหรูสึกปติในใจทันที วัดที่ไปบวชอยูทอี่ ําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ คนที่มางานอยูไกลแคไหน
ก็มากัน มีทั้งคนกําแพงเพชร ลําปาง กาญจนบุรี ญาติสวนใหญของพีรอ ยูสามจังหวัดนี้แหละคะ
วันที่ไปงานวันนั้นพกเอาหนังสือมหาสติปฏฐานสูตรฉบับแกไขใหม ทีพ่ ิมพเปนธรรมทานไปทําบุญดวยคะ
คาดการณไววาจะไปถวายพรอมชุดสังฆทานที่เตรียมไวในงาน ทีแรกเอาไปประมาณหาหกเลม คิดวาคงพอ
แตกลับกันคะ ถวายเสร็จ พระทานพลิกอานเหมือนชอบ สงใหอีกรูปหนึ่งอานดวย พอเห็นอยางนั้นเลยวิ่งไป
เอาหนังสือจากในรถนําไปถวายใหครบเลย แบงไวใหญาติโยมที่วัดไดมีโอกาสอานดวย
วัดที่ตางจังหวัดไมคอยมีใครถวายหนังสือ พอพระทานแสดงทาทางเหมือนชอบหนังสือทีถ่ วายไป ทําใหคน
อยูในงานเกิดการสงสัยวาหนังสืออะไร พอกลับมาที่บา น มีคนเดินมาบอกวา ขอหนังสือไดไหมเกิดสนใจ
ขึ้นมา ซึ่งคนที่นี่เขาชอบทําบุญ ยิ่งทําใหรูสึกอิ่มเอมเปรมใจเพิ่มขึ้นอีกคะ
วัดทีพ่ ี่ชายบวชนั้น รูสึกวาจะมีการสอนวิปสสนาดวย เห็นคนนุงขาวหมขาวเต็มวัดเลย วันหนาคิดวาคงจะ
เอาหนังสือเลมอื่น ๆ สงไปอีก ยังไงก็อนุโมทนารวมกันนะคะ
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เดือนหนึ่ง ๆ พีรจะนําเงินที่ไดจากการดูดวง แบงไวสําหรับทําสังฆทานพรอมกับหนังสือธรรมะซึ่งจะทํา
หลายวัด ประมาณสามสี่หาวัดขึ้นไปคะ และอีกสวนหนึ่งจะเปนทุนการศึกษาใหกับเด็กทีพ่ อ แมลําบาก
ยากจน คนชรา คนดอยโอกาส จะใหเปนรายเดือนซึ่งตอนนี้มอี ยูสามคน อีกสวนหนึ่งจะกันไวใหกับลูกคาที่
เงินนอย จะไมเก็บเงินคาดูคะ
แคเลาเรือ่ งที่ไปทําบุญมาก็เกิดปติขึ้นมาอีก ทั้งที่เลาครัง้ นี้เปนครั้งสามแลว แตนึกขึ้นมาทีไรชุมชื่นใจทุกครั้ง
เห็นไหมคะบุญใหผลในชาตินี้ และไมไดใหผลแคครั้งเดียว ใหผลหายรอบ ดังนั้นการนึกถึงการไปทําบุญ นึก
ถึงความดีที่ผา นมาในอดีต จะทําใหบุญใหผลอีกคะ ทําใหมีความสุขอยางตอเนือ่ งทําใหจติ ใจไมแหงแลง
ความดีเล็ก ๆ นอย ๆ สามารถระลึกถึงไดหมดนะคะ เชนพีรจ ําไดวาครั้งหนึ่งเดินอยู เหลือบไปเห็นผูชาย
วัยรุนหนอยยืนคนกระเปาหาเศษเงิน เพือ่ จะใหขอทานทําใหรูสึกดีใจมาก ที่เขาคิดจะทําบุญ แอบคิดไมถึงวา
หนาตาเด็กเทีย่ วแบบนี้ จะมีจิตใจดีชอบทําบุญ นึกถึงเรื่องนี้เปนชวง ๆ เห็นจิตผุดสภาพความสุขขึ้นมาได
บุญใหผลอีกรอบหนึ่ง
หลาย ๆ คนที่ชอบขอพรเทพเทวดา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ลองหันมาพึง่ พาบุญของตัวเองกันบางดีไหมคะ ดีกวา
ไปพึ่งบุญคนอื่น ไมตอ งไปบนบานศาลกลาวใคร ใหเปนหนี้บุญคุณ ใชบุญของตัวเองที่ไดทําไปนี่แหละคะดี
ที่สุด โดยขณะที่จติ เกิดกุศลใหอธิษฐานในสิ่งที่ตอ งการซ้ํา ๆ กัน
จิตของมนุษยมีกําลังมหาศาล สามารถทําใหเราขึ้นสวรรค ลงนรก ไปนิพพานไดดวยจิตนี่แหละ การที่ระลึก
ถึงแตเรื่องที่เปนกุศลบอย หรือพูดในเรื่องที่เปนกุศลเปนประจํา เชน การไปทําบุญ ไปวัด ฟงธรรม ชวยคน
อื่น จะทําใหเกิดกุศลขึ้นหลายรอบ นึกขึน้ มาสิบครั้งจิตใจเกิดความสุขสิบครั้ง เปนการตีตวั๋ ไปสวรรคคะ
ถาในแตวันคิดถึงแตเรื่องไมดี ทําแตเรื่องไมดี คําพูดมีแตนินทาใสราย วารายคนอื่น หรือคิดถึงแตบาปกรรม
ที่ตวั เองทําผิดมามาก ๆ พูดอะไรใหคนอืน่ ฟงมีแตความทุกข ความนอยใจเสียใจ จิตเคลาเคลียกับอกุศล ก็
เปนการตีตั๋วลงนรก
อยาปลอยจิตปลอยใจนึกถึงแตเรื่องไมเปนมงคลนะคะ เพราะจะดึงเราลงสูที่ต่ํา คติพจนส้นั ๆ ทีค่ นเขามักจะ
พูดกันคือ คิดดี พูดดี ทําดี ถาคิดดี พูดจะดี ทําจะดีตามมา การที่จติ ของเราขาดสติเพราะการฟงเรือ่ งไมดี
เยอะ ๆ จะทําใหรูสึกเศราหมอง หงุดหงิด อึดอัด เบือ่ เซ็ง ทุกขไดโดยไรสาเหตุนะคะ ดังนัน้ บางคนถึงชีวิต
ไมมีเรื่องทุกขอะไรแตจติ ใจก็สามารถเกิดความทุกขตามเรื่องทีฟ่ งได
การมีสติอยูกบั ตัวเองสําคัญมาก เพราะจะทําใหหนาที่เปนพี่เลีย้ งของจิต ใหไมหลงไปติดในภพที่ดํามืด จิตใจ
ที่ไมถูกฝกเลยจะทําใหไปเกาะเกี่ยวกับภพที่แย ๆ ได เหมือนกับลูกคาหลายคนที่จติ ตกเพราะพลาดไปทํา
บาปมา คือทองขึ้นมาแลวพลาดไปทําแทง รูสึกสํานึกผิดในบาปที่ฆาคนไปมาก ๆ พอมาไดอานหนังสือ
ธรรมะ มาไดรูเรื่องทางพุทธศาสนา จิตยิ่งสลดไปใหญ ไมกลาที่จะเขาหาพระที่ทานปฏิบัตดิ ีเพราะกลัววา
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ทานจะรูค วามจริงวาไปทําบาปมา
หรือพออานหนังสือธรรมะมากรูเรื่องกฎแหงกรรมมาก จิตก็ปรุงแตงความกลัวบาปมาก จนเหมือนจิตหลอน
ไมกลาอานหนังสือธรรมะ สรางความฝงใจในความผิดเพิ่มอีก บางคนไปดูดวงหมอดูทักอีกวาไปทําแทงมา
หรือเปลา ยิ่งตอกย้ําเพิ่มอีก เขาชวนใหสะเดาะเคราะหอะไรทําหมด บางคนโดนหลอกใหเสียเงินเสียทองไป
ก็มีมาก
หรือบางคนชีวิตหลังจากการทําบาปครั้งนั้น ชีวติ ไมเคยดีขึ้นเพราะฝงใจจากคําพูดของคนอื่นมาวา การทํา
แทงทําใหทํามาหากินไมขึ้น จิตใจเศราหมองเพิ่มขึน้ อีก พอเวลาผานไปจิตนึกถึงแตบาปที่เคยทําแทง
ตลอดเวลา หรือพอไดยินใครพูดถึงเรื่องทําแทงก็สลดใจ ใครดาคนที่ทําแทงวาใจรายก็สลดใจ ขาว
หนังสือพิมพออกมาไดยินก็สลดใจอีก ทําผิดพลาดฆาสัตวไปครั้งเดียว แตความสลดใจและการนึกถึงบอย ๆ
เหมือนฆาไปสิบรอบ การคิดซ้ําในเรื่องทีผ่ ิดไปแลวเรือ่ ย ๆ ทําใหจติ สั่งสมความมืดติดตัว
ความจริงในเมื่อทําผิดพลาดไปแลว แกไขอะไรไมไดหรอก สํานึกผิดแคหนึ่งครั้งตั้งใจใหมจะไมทําอีก
พยายามลืม ๆ ไปดีที่สุด ไมมีใครที่ไมผดิ ศีลมาหรอก สรางกรรมดีขึ้นมาใหม ตราบเทาทีล่ มหายใจยังมีอยู
ไมวาจะเปนกับเด็กถูกทอดทิ้ง คนถูกทอดทิ้ง ชวยคนเจ็บปวย ชวยชีวิตสัตว อยางนอยถาจะตองเจ็บตอง
ปวย จะเจอหมอดีเจอยาดีไมแพยา ไมใชปลอยใหใจกลัวกรรมจะใหผลจน สั่งสมบาปเพิ่มทุกวันโดยไมรูตัว
ความเปนจริงกรรมขอฆาสัตวเมือ่ ผิดพลาดไป ผลทีจ่ ะไดรับ คือความเจ็บปวยอุบัติเหตุรางกาย ไมใชเรือ่ ง
เงิน กรรมเรือ่ งเงินมาจากการทําบาปเรือ่ งเงิน เชนไปโกงเขามา หรือบางทีเกิดจากทําทานมานอย ไมใช
เพราะฆาสัตว ตองแยกแยะใหออกดวย หรือบางคนที่ผิดศีลขอเจาชูใ หผลเรือ่ งความรักไมใชเรือ่ งเงิน ยกเวน
ลุมหลงจนขาดสติทําใหใชเงินแบบไมยับยั้งชั่งใจ
ในสวนของหมอดูวาทําไมดูแมน ความจริงไมแมน ทุกคนใชการคาดการณจากตําราโหราศาสตรซะสวนใหญ
ซึ่งมีภพเกี่ยวกับลูกอยูตวั หนึ่ง ชื่อปุตตะ หมายถึงลูก ในตําราจะบอกวา ถาปุตตะตัวนี้ไปชนกับดาวเคราะห
เชนมรณะ หายนะ วินาศ ในตําราจะหมายความวา ลูกจะดือ้ ไมเชื่อฟง อาจจะเปนทุกขเพราะลูก หรือพลาด
ทําแทงเด็ก เคยทอดทิ้งลูกมา ทําบาปกับเด็ก ตั้งใจไมอยากมีลูกมา ตําราจะใหหมอดูเลือกเองวาจะใชตัวไหน
ดังนั้นไมไดหมายถึงทําแทง มีลูกคาหลายคนบอกเหมือนกันวามักจะโดนทักอยางนี้ตลอดไมรูทาํ ไม ซึ่งความ
จริงแลวแตหมอดูจะจับมาใสเอง
แมพีรเองมีดวงแบบนี้ เมือ่ กอนแมเคยใหหมอดูทาย เขาบอกแมวาลูกคนโตจะไมไดพึ่ง ซึ่งไมจริงอยางที่บอก
เลย ทุกวันนีเ้ ราแหละที่เปนที่พึ่งของทุกคนในบาน แตอาจจะหมายถึงดื้อ ความคิดเห็นไมตรงกันนาจะถูก
มากกวา เพราะตอนเด็กมีความเชือ่ มั่นในตัวเองสูงมาก ไมคอ ยฟงเขาเทาไหรทาํ ใหแมเปนทุกขเหมือนกัน
ทุกวันนี้ความคิดไมคอยตรงกันหรอก แตพยายามไมทาํ กรรมเพิ่ม

๒๘

อยากลัวจนดึงกรรมที่มีอยูม าใหผลดวยตัวเอง ไมมีใครที่จะไมพลาดพลั้งทําบาปมาหรอก ตราบใดทีพ่ วกเรา
เกิดมาเปนมนุษยยอ มพลาดกันไดหมดทุกคน
มีคนเคยถามพระพุทธเจาบอกวาจะทํายังไงใหชีวิตที่เปน
มนุษยสุขสบายตลอดไมตอ งตกนรก ไมตอ งลําบาก พระพุทธเจาบอกวาไมมี เปนมนุษยยังไงก็พลาดพลั้งตก
นรกได ความกลัวทําใหจิตเศราหมอง เพราะความกลัวเปนโทสะชนิดหนึ่ง
แตความเปนมนุษยโชคดีทสี่ ุดเพราะมีสทิ ธิ์เปลีย่ นตัวเองได ตราบเทาที่มีลมหายใจ และมีจติ ใจที่มีความ
สํานึกผิด มนุษยที่ยังสํานึกในความผิดพลาดของตัวเอง ไมใชคนชัว่ หยาบบาปหนาแตอยางใด แตเมื่อรูสึก
สํานึกผิดตองสรางกรรมดีขึ้นมาใหม
อดีตที่ผิดพลาดคือครูของเรา สอนเราไมใหทําผิดพลาดอีก ไมใหเรากาวลงไปทําผิดอีก อีกตัวอยางหนึ่งคือ
องคุลีมารทานฆาคนมาเการอยเกาสิบเกาคน ทานยังมีสิทธิ์บรรลุธรรมไดเลย ทานคงมีบารมีเกาของทานอยู
แลว แตทานยังตองใชผลของกรรม แมใจทานไมทุกขกับผลของกรรมแลว ดังนั้นเราพลาดไปแคครั้งเดียวยัง
ไมเทาทาน อาจจะไมตอ งอาศัยบารมีมากมายมหาศาลขนาดนั้นก็ยงั ไหวอยู บางคนพลาดไปหลายครั้งก็ตอ ง
ชางมัน พยายามสรางกรรมดีตาง ๆ ไปเรื่อย ๆ จะลงนรกจะขึ้นสวรรค อยูท ี่ใจเรานี่แหละ ตองพยายาม
หาทางฝกวิปส สนากรรมฐานเพือ่ ใหใจแข็งแรงกันนะคะ

๒๙

บทกลอนธรรมะ
ดอกสรอยรอยผกา
โดย ศิราภรณ อภิรัฐ

ดอกไหน*
ดอกเอยดอกไหน
วันไหนการปฏิบัตจิ ักเริ่มตน
เรงลงมือวันนีด้ ีที่สุด
หากรีรอจนวันดับลับชีวา

ดั่งคําถามแกใจเราทุกคน
เพราะชีวติ ผานพนมิรอรา
มิยั้งหยุดมัวคอยคอยคอยทา
ก็เสียคาที่เปนคนยิ่งลนเอย

*ดอกของผลไมที่ชื่อวา "ลูกไหน"

๓๐

ดอกอโศก
ดอกเอยดอกอโศก
ดวยเรียนรูยอมรับกับดวงจินต
ทั้งความทุกขความสุขและตัวเรา
เมื่อวางทั้งสุขทุกขทุกอยางไซร

ความวิโยคจรไกลไมเหลือสิน้
ทุกสิ่งตองพังภินทสลายไป
จะยึดเอาเปนนิรันดรนั้นหาไม
ความโศกใดจักกล้ํากรายเราไดเอย

ภาพดอกไหน
จาก http://gotoknow.org/file/mhsresearch/pjrlahu4.jpg
ภาพดอกอโศก
จาก www.pref.kyoto.jp/plant2/migoro/1706/170610/onshitu/o09.jpg

สําหรับสืบคนคําศัพท
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
และพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท
http://84000.org/tipitaka/dic/
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คําคมชวนคิด
“พึงประพฤติธรรมใหสุจริต
ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหนา”
คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ ๑๓
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปฎก
จากพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๒๕
สืบคนขอมูล จาก http://84000.org

แพอยางไมเปนทุกข
ดีกวาชนะอยางไมเปนสุข
โดย ดังตฤณ
"...เมื่อเรามั่นคงในเสนทางขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว
มีธรรมะของพระพุทธองคหลอมรวมอยูในจิตในใจของเราทุกเวลานาทีแลว
แมเหมือนจะเดินอยูผูเดียว
แตเสนทางนัน้ จะอบอุน ปลอดภัย สวางไสว และมั่นคง
ยิ่งกวาเสนทางใดที่เราเคยเดินผานมาทั้งหมด
และทีจ่ ะเดินตอไปในชั่วสังสารวัฏนี้..."
จาก บทบรรณาธิการนิตยสารธรรมะใกลตวั ฉบับที่ ๒๐
โดย กลางชล
"...ทาน...ไมจําเปนตองมีเงินมากมายถึงทําได
...น้ําใจฉันทเพือ่ นมนุษย...ไมไดขึ้นกับฐานะ
ไมตองรอวาฉันตองมีมากกอนจึงจะทําได
...คาของหัวใจคน...ไมไดขึ้นกับความซอมซอของเครือ่ งแตงตัว..."
จาก สัพเพเหระธรรม “วันสบายๆที่แสนประทับใจ”
โดย กลางวัน
๓๒

สัพเพเหระธรรม
เรื่อง ประตูสองบาน
โดย กะวากา
ประตูมีหลายแบบ
ความทุกขและปญหาก็มีหลายแบบเชนกัน
บางครั้งเราใชชีวติ แบบดึง
ทั้งที่ประตูบอกวาผลัก
และใชชีวติ แบบผลัก
ทั้งที่ประตูบอกใหเลือ่ น
ประตูเปดไมออก ปญหาผลักไมออก
ไมใชเปนเพราะปญหาแกไมได หรือประตูเปดไมได
หากแตเปนทีต่ ัวเราไมเคยใช "ความคิด"
เพือ่ คนหาวิธกี ารเปดประตูอยางถูกตองเลย
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ธรรมะจากคนสูกิเลส
เรื่อง กรงขังแหงความคิด
โดย อิ่มเอม
ตั้งแตจําความได ฉันเปนคนขี้กังวลและขีก้ ลัวมากเหลือเกิน ฉันมักจะกังวลไปกับเรื่องตาง ๆ ที่ยงั มาไมถึง
แมแตเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ
ฉันกลัวการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อนาคตทีค่ าดเดาไมได ควบคุมไมได ชางนากลัวเหลือเกินสําหรับฉัน
ความกลัวและกังวลอยูกับฉันเรื่อยมาจนกระทั่งฉันโต ฉันก็ยังไมเลิกกังวลกับอนาคต ทั้ง ๆ ที่ถาคนอื่น
ภายนอกมองดูฉัน ก็จะรูสึกวาไมเห็นมีอะไรนาจะตองกังวลเลย ชีวติ ฉันก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีและมีอนาคตที่
ดี แตไมวาคนอื่นจะบอกยังไง ฉันก็ยังคงกังวลอยูเรื่อยมา
นอกจากจะเปนคนที่กลัวกับอนาคตมากแลว ฉันยังเปนคนที่จมอยูกับอดีตไดนาน ๆ อีกดวย อดีตที่ดี ๆ ฉัน
ก็มักจะหวนนึกถึงมันอยูเรือ่ ย ๆ ชอบเหมอคิดถึงเรือ่ งดี ๆ ในอดีต คิดไดเปนชั่วโมง ๆ พรอมกับความรูสึกที่
เลี่ยงไมไดคือ เสียดายที่มันเปนแคอดีต แตฉันก็ไมไดคดิ แตเรื่องดี ๆ นะ เรือ่ งราย ๆ ในอดีตฉันก็เก็บมาคิด
ไดบอยไมแพกัน ซึ่งเรือ่ งเหลานั้นก็กลับมาทํารายจิตใจฉันไดบอยเทาจํานวนครั้งทีค่ ิดถึงนั่นเอง
นิสัยชางคิด ชางกังวล อยูต ดิ ตัวฉันมาตลอด และกอนหนานี้ก็เหมือนฉันจะมองไมออกดวยซ้ํา วามันเปน
เครื่องถวงใหชีวติ ฉันไมมีความสุข จนกระทั่งไดเริ่มมาศึกษาพระพุทธศาสนา
วันหนึ่งเมื่อสีป่ ที่แลว ฉันบังเอิญอานเจอธรรมะสั้น ๆ บทหนึ่งของทานเวยหลาง (พระเถระนิกายเซน) จาก
หนังสือเรื่องสูตรของทานเวยหลางแปลโดยทานพุทธทาส ทีว่ า ...
“จงปลอยใหอดีตเปนอดีต ถาเราเผลอใหความคิดของเราที่เปนอดีต ปจจุบัน อนาคต มาจัดติดตอกันเปน
หวงโซแลว ก็หมายความวาเราจับตัวเองใสกรงขัง”
คําสอนบทนี้เหมือนกระแทกลงมาตรงใจฉันเหลือเกิน ฉันเปนอยางนี้มาตลอดชีวติ เลย ที่ผานมาฉันขังตัวเอง
อยูในความคิดในอดีตและอนาคต ทําไมฉันไมเคยมองเห็นเลยนะวาฉันสรางความคิดขึ้นมาขังจิตใจตัวเองอยู
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จากนั้นมาฉันก็เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาจริงจังมากขึน้ เริ่มศึกษาหาแนวทางปฏิบัติ และนอมเอาธรรมะมา
ปฏิบัตใิ นชีวิตประจําวัน
มีคนแนะนําวา ในเมื่อฉันเปนคนมีความทุกขเพราะความคิด เปนคนคิดมาก ฉันควรจะปฏิบตั ธิ รรมตามแนว
จิตตานุปสสนา (คือการมีสติตามรูจ ิตใจตามความเปนจริง) และมีกลั ยาณมิตรหลายทานแนะนําใหฉันรูจักครู
บาอาจารยทางสายนี้
หลังจากหมั่นเพียรปฏิบตั ิธรรมตามแนวนี้มาไดเกือบสองป ฉันก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในทางที่ดี
ขึ้น
ระยะเวลาทีฉ่ นั เหมอ ๆ ไปถึงอดีตนั้นสั้นลงมาก ความคิดกังวลในเรือ่ งอนาคตก็นอ ยลง
ฉันมีความสุขอยูกับปจจุบันมากขึ้น จิตใจฉันโลง โปรงสบายมากขึ้น ฉันเริ่มสัมผัสกับความรูสึกเต็มอิ่มและ
เบิกบานจากการอยูกับปจจุบัน
จากที่เคยขี้กังวลและเหมือนแบกอะไรหนัก ๆ อยูในใจ อาการแบบนัน้ ก็เริ่มนอยลง ฉันรูสึกวาอดีตดูเหมือน
อยูไกล ๆ ตัวฉันออกไปกวาเดิม
ไมวาเรื่องดีเรือ่ งรายมันก็จบ ก็ขาดออกไปเชนเดียวกัน อนาคตก็เชนกัน มันเปนเหมือนสิ่งที่อยูหาง ๆ
ออกไป
ฉันเริ่มรูสึกวาอดีตและอนาคตมันเกิดขึ้นไดเพราะ ความคิดของเราเอง ตราบใดทีเ่ รามีสติอยูในปจจุบัน อดีต
และอนาคตยอมไมมีความหมาย และไมสามารถจะทํารายจิตใจเราไดเลย
ความเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจของฉันหลังจากเริ่มปฏิบัตธิ รรมชัดเจนจนคนใกลตวั สังเกตได แตกอ นเวลา
ฉันกังวลเรือ่ งอะไร ฉันก็มักจะไปบนระบายใหแฟนและครอบครัวฟง ซึ่งก็ยิ่งทําใหคนอื่น ๆ กังวลเกี่ยวกับฉัน
ไปดวย แตหลังจากปฏิบัตธิ รรมไดซักระยะ ฉันก็รสู ึกวาไมมีความจําเปนทีจ่ ะตองไปบนระบายใหใครฟงบอย
ๆ ฉันเลิกคาดหวังวาจะมีใครเขามาปลอบเวลามีปญหา ฉันรูสึกวาจิตใจเขมแข็งขึ้น พึ่งตัวเองไดมากขึ้น พอ
แมก็เลิกกังวลเกี่ยวกับตัวฉัน แฟนฉันก็ไมตองคอยเบือ่ มานั่งฟงปญหาของฉัน
นอกจากนีใ้ นทางโลกฉันก็รสู ึกวาฉันทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดวย พอความกลัว ความกังวลลด
นอยลงไป ฉันก็กลาทีจ่ ะทําอะไร ๆ ไดมากขึ้น พอระยะเวลาที่เคยใชเหมอ ๆ คิดถึงเรื่องนูนเรือ่ งนี้นอยลงไป
เวลาในชีวิตฉันดูมีมากขึ้นและมีคุณคาขึ้นดวย
อยางไรก็ตาม ในทางธรรมฉันก็ยังมองเห็นตัวเองเปนแคนักเรียนชัน้ อนุบาล ยังมีสิ่งที่ตองเรียนรูอีกมากมาย
ทุกวันนี้เวลาเจอเรื่องแย ๆ ฉันก็ยังคงเศราเสียใจ รองไหเปนบางครั้ง แตเมื่อเทียบกับเมื่อสามสีป่ ที่แลว ฉัน
รูสึกไดวาตัวเองพัฒนาขึ้น พัฒนาการทางจิตใจที่เห็นได ทําใหฉันมัน่ ใจวาฉันมาถูกทาง ฉันพบทางทีจ่ ะชวย
แกและคลายความทุกขในจิตใจไดจริง

๔๒

จากนี้ไปก็เหลือแคเดินหนา พากเพียร ตามรูตามดูจิตใจตอไป
นี่ขนาดเพิ่งเริม่ ศึกษาไดไมนานนะ เทียบแลวเปนแคเด็กอนุบาล ฉันยังมีความสุขมากขึ้นไดขนาดนี้เลย แลว
นี่ถาฉันศึกษาเรียนรูจติ ใจตนเองไปจนรูแจงจบหลักสูตรของพระพุทธศาสนาละ ความสุขจะมากมายขนาด
ไหนกันนะ

๔๓

แงคิดจากหนัง
"บทความนี้มีการเฉลยเนือ้ หาที่อาจจะทําใหผูอานเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร"

เรื่อง Over The Rainbow – สายรุง ...ลวงตา
โดย ชลนิล
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ปาภารตี – สังเกตมั้ยนา...เด็กสมัยนี้เขาอยากเปนดารากันจัง
นาตุย – เด็กสมัยไหนก็อยากเปนดารา เปนคนดังกันแทบทั้งนั้นแหละปา อยาวาแตสมัยนี้เลย
ปาภารตี – แตสมัยนี้มันเปดโอกาสเยอะไง เวทีประกวดเพียบ ตั้งแตเด็กตัวกระเปย ก ยันวัยรุน วัยหนุมสาว
เลย
นาตุย – มีโอกาสเปดใหเยอะแลวเปนยังไงละปา
ปาภารตี – ก็นึกเปนหวงเด็ก ๆ นะ กลัวจะเอาแตเพอฝนเรื่องพวกนี้มากเกินไป จนอาจถูกหลอกไปทําอะไร
ไมดีก็ได
นาตุย – เฮอ...คนไมมีเด็ก ๆ เปนสมบัตสิ วนตัวก็เปนอยางนี้แหละนะ...มัวหวงแตลูกชาวบานเขา!
๔๔

ปาภารตี – เลิกกัดสักวัน จะทําใหนาเบือ่ อาหาร น้ําหนักลดหรือไงนะ (ปาบน)
นาตุย – อาว...ก็เห็นปาชอบหวงคนนั้นคนนี้นักนี่...แลวที่บนมานี่ มีเรื่องอะไรหรือเปลา?
ปาภารตี – เปลาหรอก แคคดิ เลน ๆ วาทํายังไง ถึงจะใหพวกเด็กชางฝน ไดเห็นความจริงอีกมุมของวงการ
บันเทิงบาง
นาตุย – ก็เอาซีรีสเกาหลีเรือ่ ง Over The Rainbow ใหดูสิ
ปาภารตี – หา...เรื่องอะไรนะ
นาตุย – ถาบอกชือ่ ซ้ําแลวปาจะรูจ ักเหรอ...ไมเห็นเคยรูจักหนังเกาหลีสักที...ดูแตหนังจีนกําลังภายในอยูนนั่
แหละ
ปาภารตี – ก็หนังกําลังภายในมันสนุกดีนี่ แถมมีขอ คิดดี ๆ อีกนะ
นาตุย – ซีรีสเกาหลีเรื่องนี้กม็ ีแงคิดดี ๆ เหมือนกัน แถมยังฉายภาพวงการบันเทิงในอีกมุมหนึ่ง ที่คนทัว่ ไป
ไมคอยรูจ ักดวย
ปาภารตี – เรื่องเปนยังไงละนา...
นาตุย – เปนเรื่องราวของคนสี่คน...หนุมสาวสองคู ที่เกี่ยวของกันทัง้ ดานความรักและวงการบันเทิง...

๔๕

รูปภาพประกอบจาก http://www.hancinema.net/korean_drama_Over_The_Rainbow_-_Drama.php
เร็กซ...เปนซูเปอรสตารอันดับตน ๆ ของเกาหลี เขาวงการตั้งแตอายุยังนอย ดวยความที่เขามีชอื่ เสียงเร็ว ก็
ทําใหเจอปญหาอยางที่คนทั่วไปไมคอ ยเจอกัน
ฮยอคจู...เปนคนหนุมที่มีพรสวรรคดานการเตน นิสัยโผงผาง จริงใจ เปนแดนเซอรใหกับเร็กซ และตอมาก็มี
โอกาสไดเปนศิลปนเหมือนกัน
จองฮีซ.ู ..เปนผูหญิงมีฝน ตัง้ เปาหมายอยากเปนนักรองดัง เธอมีความสามารถดานการเตนอยางโดดเดน แต
ขาดพรสรรคดานการรองเพลง จึงพยายามฝกฝนเต็มที่ และสรางโอกาสใหตัวเองทุกวิถีทาง
มาซังมี...เปนแฟนคลับของเร็กซ ตอมาก็มีโอกาสรูจัก ใกลชิดกับศิลปนที่ตวั เองชืน่ ชอบ ทําใหเห็นตัวตนจริง
ๆ ของนักรองดัง เวลาที่เขาไมไดอยูบนเวที
ปาภารตี – ตัวละครนาสนใจดีนี่ สวนเนือ้ หาคงไมพนเรือ่ งเกี่ยวกับการไตบันไดดารา นักรองใชมยั้
นาตุย – ถามองเนื้อหา ภาพรวมมันก็แบบนั้นแหละ เปนเรื่องราวของการพยายามฝาฟนอุปสรรค สราง
โอกาสเพื่อเปนนักรองของจองฮีซู... การพยายามถีบตัวเองจากแดนเซอรธรรมดา ใหมาเปนนักรองดังของฮ
ยอคจู... แลวพูดถึงชีวิต และปญหาทีค่ นทั่วไปคิดไมถึงของซูเปอรสตารอยางเร็กซ โดยมีปญหาเรื่องราวรัก
สามเสา สี่เสาเปนแบ็กกราว

๔๖
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ปาภารตี – แลวเรือ่ งของมาซังมีละ?
นาตุย – มาซังมีเปนตัวละครที่เขามาแทรกระหวางคนสามคนมากกวา รายละเอียด ความเขมขนของเธอมี
ไมมากเทากับอีกสามคนนั้น
ปาภารตี – ตะกี้นาพูดถึงชีวิตและปญหาของซูเปอรสตารอยางเร็กซ...ในเรื่องนี้เขาตองเจออะไรบาง
นาตุย – ความที่เร็กซประสบความสําเร็จตั้งแตอายุยังนอย เขาจึงโดนหาผลประโยชนจากคนรอบขางเสมอ...
ที่จําฝงใจที่สุดคือผูจ ัดการสวนตัวคนแรก ที่เขารักเหมือนพี่ชายรวมสายเลือด แตกลับวางแผนจับตัวเขาไป
เรียกคาไถ แลกกับเงินกอนโต...เขาเกือบจะรักจองฮีซูหลายครั้ง ถาไมรูสึกวาเธอมักหาผลประโยชน อาศัย
เขาเปนสะพาน สรางโอกาสเพือ่ ใหผบู ริหารคายเพลงไดเห็นความสามารถของเธอมากกวา

๔๗

ปญหาที่เร็กซโดนหนักที่สุด คือทําอยางไร เขาถึงจะรักษาความนิยมใหตอเนื่อง ยืนนานที่สุด...เขา
จําเปนตองทําตามคําสั่งของเจาของคายเพลง เชื่อฟงโปรดิวเซอร ผูจ ัดการสวนตัว โดยไมสามารถเปนตัว
ของตัวเองได เขาอยากทําเพลงในแบบทีต่ องการ จนทะเลาะกับผูบริหาร และผลงานออกมาอัลบั้มนั้นก็แปก
ทําใหเครดิตของเขาลดลงในสายตาเจาของคาย
ถึงที่สุดแลวเขาก็ยังขัดแยงกับเจาของคายเพลงจนตองออกมาเปนศิลปนอิสระอยูด ี เพื่อจะไดทาํ เพลงในแบบ
ที่ตอ งการ ใชชีวติ บริหารเวลาอยางทีอ่ ยากเปน ไมตองสรางภาพ แสรงทําตัวตามอิมเมจที่บริษทั วางไว แต
พอเปนศิลปนไรสังกัด เขาก็ตองเหนือ่ ยกวาที่เคยเหนื่อย ตองยอมกมหัวใหกับคนที่เขาเคยเชิดใส ตองทําใน
สิ่งที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีอดีตนักรองดัง เพือ่ จะไดออกรายการทีวีโปรโมตเพลงของตน...กวาจะทําใหคนกลับมา
ยอมรับไดอีกครั้งก็เลือดตาแทบกระเด็น...อยางที่บางคนเคยบอกวา...การจะมีชอื่ เสียงนั้นยากเย็นนัก แตการ
รักษาชื่อเสียง ความนิยมใหยืนนานนั้น ลําบากยิ่งกวา…
ปาภารตี – แลวเรือ่ งของฮยอคจูละ ?
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นาตุย – เรื่องของหนุมแดนเซอรคนนี้ก็เดินไปตามสูตรนั่นแหละ ที่จริงเขามีความพอใจกับงานของตัวเองอยู
แลว ไมคิดจะตะกายดาวแขงกับใคร แตกเ็ พือ่ ทําตัวใหคคู วรกับฮีซู ผูห ญิงที่เขารัก เขาจึงพยายามถีบตัวเอง
เพือ่ เปนนักรองดังใหได

๔๘

ที่จริงเขากับฮีซูเคยชวยเหลือ เกื้อกูลกันตอนลําบาก จนเกิดความรัก ปลงใจเปนแฟนกัน พอฮีซูเขาวงการ
เธอก็เปลี่ยนแปลงไป ฮยอคจูตอ งยอมกล้าํ กลืนความเจ็บปวด เพือ่ สนับสนุนผูหญิงที่ตัวเองรักเต็มที่...
สุดทายเขาก็ยั
สูญเสียเธอไป...ยังโชคดี ที่ละครไมโหดรายนัก ยังสงมาซังมีใหชวยรักษาแผลใจเขาจนหายดี
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ปาภารตี – สุดทายแลว เรือ่ งของจองฮีซลู ะ
นาตุย – จองฮีซู เปนตัวละครที่นาสนใจมาก เธอรักฮยอคจูจริง ๆ และก็เริ่มหลงรักเร็กซจริงเหมือนกัน แต
ความรักของเธอ มันมีความสําคัญนอยกวา “ความฝน” ความฝนทีจ่ ะเปนนักรองดัง เพราะฉะนั้น สิ่งไหนที่
เปนอุปสรรคขวางทางฝนของเธอ...เธอก็จําเปนตองสละทิ้ง รวมถึงความรัก...จองฮีซพู ยายามฝกฝนการรอง
เพลงเปนป ๆ โดยไมยอทอ แตเสียงก็ยังไมถึงขั้น เธอจึงตองสรางโอกาสจากดานอื่น ทั้งอาศัยเร็กซเปน
สะพาน แสดงความสามารถดานการเตนใหผูบริหารเห็น ทําตัวใหเปนขาวจนไดออกอัลบั้มจริง ๆ
ถึงอยางนั้นเธอก็ยังไดเพลงที่เนนโชว ขายความเซ็กซีม่ ากกวาขายเสียง ความสามารถ เวลาขึน้ เวทีกอ็ าศัย
การลิปซิงคเอาตัวรอด จนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง แตนกั รองผูหญิงนี่ โอกาสดังนาน และมีแฟนคลับเหนียว
แนนมันก็ยากกวาผูชาย โดยเฉพาะฮีซูทขี่ าดความสามารถแทจริงในการรองเพลงดวย

๔๙

ฮีซูโดนเร็กซสบประมาทเรือ่ งการรองเพลง เธอก็เลยวางแผน หาวิธีรอ งสดบนเวทีเพือ่ พิสจู นความสามารถ
ของตนเอง ปรากฏวาเสียงของเธอไปไมไหวจริง ๆ นัน่ แทบเปนจุดจบในอาชีพนักรองของเธอ...สุดทายตอง
ยอมรับขอจํากัดตัวเอง เลิกฝนเปนนักรอง เปลีย่ นเสนทางไปทําอยางอื่น…

ปาภารตี – ไปทําอะไรละ (ปาทําหนาสงสัย)
นาตุย – ไปเปนดีเจ!
ปาภารตี – (หัวเราะ)
นาตุย – อยาหัวเราะไปนะ...ฮีซูประสบความสําเร็จในการเปนดีเจวิทยุอยางสูงเสียดวย รายการของเธอโดง
ดังไปทั่ว จนตอนทายเธอยังบอกกับฮยอคจูเลยวา...ฉันนาจะเลิกฝนเปนนักรองตั้งนานแลวนะ ไมรูไป
เสียเวลาอยูทาํ ไมตั้งนาน...คนเรามีเสนทางอื่นใหเลือกอีกมากมาย ถาไมมัวมาปดกั้นตัวเองดวยความฝน
แบบนี…
้
ปาภารตี – อืม...เขาทาดีนะ พวกเด็ก ๆ ที่อายุยังนอยนี่ เวลาปกใจจะเอาอะไรแลวก็ชอบหนามืดตามัว
ตะแบงจะทําตาม ๆ เขากัน โดยไมรูวาสิ่งนั้นเหมาะกับตัวเองหรือเปลา...มีใจชอบ แตความสามารถไมถึงก็
ตองดูตวั เองเหมือนกัน มีสติเสียหนอย ถาลองเดินไปแลวมันไมไหวจริง ๆ ก็ลองหาทางเลือกอืน่ ดูกอนไหม...
โลกนี้มีอะไรดี ๆ ใหทําอีกตัง้ มากมาย ไมใชวาทั้งชีวติ จะตองมาติดแหง็กกับความฝนที่มันเปนไปไมไดแบบนี้
อยางเดียว
นาตุย – นี่ไง สิ่งที่ซีรีสเรื่องนี้อยากบอก...วงการบันเทิงมันไมใชภาพฝนแสนสวยอยางที่ใคร ๆ คิดกัน คนที่
อยูในนั้นตองตอสู ดิ้นรนสุดกําลัง...คนที่กาวไปถึงฝนก็มีแตก็ตอ งใชความเหน็ดเหนื่อย ความพยายามเขา
แลก... คนที่รว งระหวางทางก็มาก...กระทั่งคนที่คิดวาอยูบนจุดยอดสุดของบันไดดาว ก็ยังตองลําบาก
เหนื่อยยากกับการรักษาชือ่ เสียงใหยืนนาน ไมยอมเปนที่ถูกลืม...ทั้งที่ธรรมชาติกแ็ สดงความจริงใหเห็น
เสมอ วามันเปนไปไมได...เมื่อมีเจริญ ก็ตองมีเสือ่ ม...มีรุง ก็ตอ งมีรวง...เปนของธรรมดา
ปาภารตี – นั่นสิ...ถาเขาใจสัจธรรมขอนี้ ก็คงไมตองมีใครมาเหนื่อย กับการรักษาของเสือ่ ม เพือ่ ไมใหมันรวง
โรยหรอกเนอะ
นาตุย – เปนยังบางละปา...ฟงอยางนี้ แลวสนใจอยากเขาวงการบันเทิงมั้ย
๕๐

ปาภารตี – นาเอย...กอนจะถามอะไร...ชวยดูหนา ดูอายุกันหนอยนะ!
นาตุย – เออ...คราวนี้ปากัดตัวเองก็เปนนิ...

๕๑

นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เรื่อง หลานยาย (๒)
โดย ธีระวัฒน อนันตวรสกุล
เดี่ยวเดินไปสงครูไพลินที่โรงเรียน พรอมทั้งเอารถจักรยานขี่กลับบานในสวน อานขอความบนปายคําขวัญ
ของโรงเรียนทบทวนอีกครัง้
“ความกตัญูกตเวที เปนเครื่องหมายของคนดี”
คงเปนจํานวนนับครั้งไมถวนที่เดี่ยวเดินผานปายนี้ หลายครั้งที่เขาอานมันมากอนหนานี้ แมลาสุดที่อานก็
ตอนที่เขาลามรถจักรยาน แตการอานครั้งนี้กอใหเกิดความสะเทือนใจอยางประหลาด ความสะเทือนใจนั้น
มากพอจนสามารถทําใหเดีย่ วลมเลิกความตั้งใจที่จะกลับกรุงเทพฯ ในวันพรุงนี้ทันที อยากอยูกบั ยายตอจน
ครบกําหนดลาพักรอนเหมือนเดิม ทําไมวันนี้เขาอยากเห็นหนายายเปนพิเศษ อยากปอนขาวใหยายเปน
พิเศษ
บายวันนี้โชคดีแดดไมรอน เดี่ยวขีจ่ ักรยานอยางสบายใจ สูดลมทุงบริสุทธิ์ กลิ่นขีว้ ัวโชยผสมตามลมมา เปน
เอกลักษณเฉพาะนานกี่ปกไ็ มเปลี่ยน เรือกสวนไรนาเหลานี้ มีหลายแปลงที่ลูกหลานขายใหนายทุนไปแลว
คนรุนยายนับวันก็จะเหลือนอยเต็มที
“แปรน ๆ” เสียงแตรรถดังไลหลัง
“เฮย! ไอเดีย่ ว ขึ้นรถสิวะ เอาจักยานเอ็งไวกระบะหลัง แลวเอ็งมานั่งกะขา เดี๋ยวขาไปสงเอ็งตรงบานขา
แลวเอ็งคอยถีบจักรยานเขาบาน”ลุงบุญเหลือชวนเดี่ยวขึ้นรถ
“หายไปนานเลยนะเอ็ง ไปทํางานกรุงเทพฯ ไมคอ ยมาเยี่ยมบานบางเลย ขาก็เพิ่งไดขาวจากปาเอ็งวา เอ็ง
ลางานพักรอนมาอยูบาน” ลุงบุญเหลือเปนสามีของปาคนที่สองของเดี่ยว
“เอ็งรูไหมเดี่ยว ตอนเอ็งเด็กๆ ยายเอ็งรักเอ็งมากเลย รักกวาหลานๆ ทุกคนเลยนะ ขาวา เสียดายที่แก
เลอะๆ ลืมๆ ไปแลว ไมงั้นยายเอ็งคงจะดีใจมากที่เอ็งกลับมาเยี่ยมบานอยูนานๆ คราวนี”้
ใชสิ เดี่ยวนึกในใจ ตอนยายยังไมเลอะเลือน ยายจะดูดีใจมากๆ ทุกครั้งที่เดี่ยวกลับมาเยี่ยมบาน แมแตละ
ครั้งจะอยูไมนานเทาไร เดีย่ วนึกเสียใจทีป่ ลอยใหวันเวลาที่ดีๆ ในอดีตผานเลยไปโดยไมไดใชมันกับยายให
คุมคาสักเทาไร ขณะที่กําลังคิดทบทวนความหลังเพลินๆ ลุงบุญเหลือก็เอยขึ้นวา
๕๒

“ไอเดี่ยว เอ็งรูไหม ตอนนีข้ าเปนปูแลวนะโวย หลานขาขวบหนึ่งแลว ดีเหมือนกันเจอเอ็ง ขาไปเยี่ยมแมยาย
ขาหนอยดีกวา เดี๋ยวจะพาเหลนไปใหยายเอ็งอุมเลนซักหนอย”
“จะดีเหรอลุง ยายแกเลอะเทอะแลว จะอึจะฉี่ ก็เรีย่ ราดไมรูเรื่อง”
“เออนา จะเปนไรไปหวะ แมยายขาทั้งคน ตอนเมียขาเด็กๆ ตอนเอ็งเด็กๆ ก็ขี้เยี่ยวเรี่ยราดใหยายเอ็งเช็ด
มาแลวทั้งนั้น”
จริงดวย ตอนเด็กๆ เทาที่เดี่ยวจําความได ยายยังซักผาหมเปยกปสสาวะใหเดี่ยวอยูบ อยๆ ในคืนที่เดี่ยว
ปสสาวะราดทีน่ อนอยางไมรงั เกียจ แลวทีเ่ ดี่ยวยังจําความไมไดหละ เดี่ยวคิดตอไปวา ทั้งอุจจาระปสสาวะที่
เรี่ยราดเลอะตัว ก็คงเคยไดผานมือไรเรี่ยวแรงของยายที่ความทรงจําเลอะเลือนแลวในขณะนี้ ไดเช็ดไดลาง
ทําความสะอาดมามากตอมาก
ลุงบุญเหลือจอดรถไวหนาบาน บอกเดีย่ วใหรอสักครู จะลงไปนําตัวหลานรัก เพือ่ จะไปอวดใหยายของเดี่ยว
อุมตามที่คิดไว ขณะที่รออยูบนรถ สายตาของเดี่ยวเหลือบเห็นบนกระจกมองหลังของรถมีพวงมาลัยแหงๆ
แขวนอยู กับเชือกรมหอยพระองคหนึ่ง จับดูจึงรูว าเปน เหรียญพระแกวมรกตในเครือ่ งทรงฤดูรอน สราง
ป ๒๕๒๕ ตอนกรุงเทพครบ ๒๐๐ ป เห็นพระแกวมรกตแลว นึกเสียใจอีกเรื่องที่ยังไมเคยพายายไปกราบ
พระแกวมรกตเลย ตอนเดีย่ วเด็กๆ ยายเลาเรือ่ งพระแกวมรกตใหเดีย่ วฟงเสมอ ยายเลาวา ตัวยายเองเคยไป
กราบพระแกวมรกตครั้งหนึ่งและแคครั้งเดียว ตอนสาวๆ เพราะตาพาไปเที่ยวกรุงเทพฯ และอยากไปอีกสัก
ครั้ง ยายเคยบอกเดี่ยววันที่เดี่ยวจะลาจากยายไปเรียนตอมัธยมในกรุงเทพวา
“แลววันหลังเดี่ยวตองมารับยาย พายายไปกราบพระแกวมรกตนะเดี่ยวนะ” ยายพูดขึ้นในวันนัน้
“ครับยาย” เดี่ยวรับปากและกอดยายกอนทีจ่ ะขึ้นรถไปกับพอแม มองยายจนสุดสายตา
เสียดาย เพราะ จริงๆ แลว สมัยยายยังเดินไหว ความจํายังดีๆ นั้น เดี่ยวก็มีเวลาตั้งหลายปที่จะทําตาม
สัญญา พายายมากราบพระแกวมรกต แตเดี่ยวก็ไมไดทํา เพราะมัวแตขบั รถคันสวยไปเที่ยวกับหญิงคนรัก
ไกลแคไหนไมเคยบน จนแทบจะไมไดคดิ ถึงยายเลย
ลุงอุมเจาตัวเล็กวัย 1 ขวบมานั่งเบาะหนาระหวางเดี่ยวกับตัวแกเอง เจาเด็กหลานลุงคนนี้ไมกลัวคนแปลก
หนาเลย เรียกปูๆ ไดแลวดวย ดูนารักนาเอ็นดู
เมื่อถึงบานสวนของยาย ลุงบุญเหลืออุม หลานชายไปใหยายดู ยายเอือ้ มมาจับเจาตัวเล็กไว เจาตัวเล็ก
หนาตานาเอ็นดู ทําใหยายยิ้มขึ้นมาไดอยางที่ไมมีใครไดเห็นรอยยิ้มแบบนี้มาหลายปแลว แขนของยายในวัย
นี้ออนแรง ไมมีแรงพอจะอุม เจาตัวเล็กไวไดหรอก เดีย่ วจึงเขยิบเขาไปชวยประคองเจาตัวเล็กไวบนตักยาย
๕๓

แลวกระบวนการเกี่ยวกับความประทับใจในสมองของยาย ก็ทําใหยายพูดขึ้นอยางเลอะเลือนขึ้นมาวา
“โอ โอ เดี่ยวหิวไหม หิวไหมลูก ยายจะปอนขาวใหนะลูกนะ”
สิ้นคําพูดนั้น เดี่ยวก็ซบหนาลงกับตักของยาย กลั้นน้ําตาไวไมอยูแลว รองไหโฮใหญ อยางไมอายปา ไมอาย
ลุงเขย ไมอายนาแจว ไมอายเจาตัวเล็กที่อยูบ นตักยาย น้ําตาไหลพรากเปยกแฉะอยูบ นผาถุงเหม็นๆ ที่ซมึ
กลิ่นปสสาวะ อุจจาระ ที่ยายนุงอยูผืนนั้นเอง
เมื่อซบจมูกลงสูดกลิ่นผาถุงของยาย ไดกลิ่นเหม็นที่ซึมติดในเนื้อผา ทําใหเขาคิดวาทําไมเขาไมซื้อผาถุง
ใหมๆ ใหยายเยอะๆ กวานี้ ผาถุงผืนหนึ่งราคาไมกี่บาทเมื่อเทียบกับเงินเดือนหลายหมื่นของเขา รับรูถ ึง
สภาพผาถุงของยาย เดี่ยวรูสึกผิด เพราะจําไดวาเคยซื้อเสือ้ ผาชุดราตรีราคาหลายพัน เพือ่ เปนของกํานัลให
อดีตคนรักที่ทงิ้ เดี่ยวไปแลว อดีตคนรักทีไ่ มเคยแมแตจะเอามือมาแตะสิ่งปฏิกูลของเดี่ยวแมแตนอ ย ชุดราตรี
ชุดนั้นคงเปลีย่ นเปนผาถุงใหมเอี่ยมไดหลายสิบผืน
นึกถึงขาวทีป่ อ นยายเมือ่ วาน เทียบไมไดเลยกับอาหารมื้อพิเศษราคาแพงในรานหรูหลายมื้อ ที่เดี่ยวเคยเสีย
เงินพาอดีตคนรักไปรับประทานดวยกัน
เสียดายเวลาที่เสียไปในการโทรศัพทหาอดีตคนรักทุกวันๆ แตไมเคยคิดทีจ่ ะโทรหายายเลย ทั้งๆ ที่แมของ
เดี่ยวก็เอามือถือรุนจอขาวดําที่เดี่ยวไมใชแลวใหปาไวเครื่องนึง ตัง้ แตยายยังไมเลอะเทอะ นึกขึ้นไดดวย
ความเสียใจและเสียดายวา สมัยยายยังรูเ รื่องยายเคยโทรหาเดี่ยวครัง้ นึง แตเดี่ยวก็พูดกับยายไมถึง 2 นาที
เพราะงานกําลังยุง หวงแตงานที่จะทําใหหัวหนา จนไมคอยสนใจยายเทาไร ปาเลาใหแมของเดี่ยวฟงแบบ
ติดตลกวา วันนั้นยายพยายามหัดใชโทรศัพทตั้งนาน กวาจะโทรออกสําเร็จ และคนที่ยายตั้งใจโทรหาในการ
ใชโทรศัพทมือถือเปนครั้งแรกของยายก็คือ เดี่ยว
หลายปที่เขาหวังจะครอบครองรักแทกบั หญิงคนรัก หลายปที่เดี่ยวคนหารักแท มาบัดนี้ เดี่ยวตระหนักแกใจ
แลววา ผูหญิงคนที่เขาควรจะทุมเทดูแลใหสุขสบายมากที่สุดเทาที่เขาจะทําได กําลังนั่งใหเขาซบหนากับตัก
ซับน้ําตากับผาถุงเกาๆ ที่มกี ลิ่นไมสะอาดนักของเธออยู ณ บานหลังนี้เอง และรออยูอ ยางนี้มานานหลายป
แลว
เดี่ยวไมแนใจวายายจะอยูอกี สักกี่ป แตเดี่ยวสัญญากับตัวเองวา นับจากวันนี้ เดี่ยวจะดูแลยายใหดีที่สุดไมวา
ยายจะอยูกับเดี่ยวอีกสักกีป่ ก ็ตาม อีกปเดียวแมของเดีย่ วก็จะเกษียณ ก็คงมาอยูที่บานสวนนี้ แมคงเห็นดี
ดวยถาเขาจะกลับมาอยูและทํางานที่นี่ อกหักในครั้งนี้ทําใหเขาไดยอ นกลับมาดูบางสิ่งที่เกือบจะลบเลือน
หลงลืมไป หากเขาไมอกหักคราวนี้ เขาอาจจะลืมยายผูม ีพระคุณของเขาไป จนเหลือแครปู ยายตั้งบูชาอยูบน
หิ้ง เพือ่ ระลึกถึงเทานั้น เดี่ยวยังรองไหไมหยุด เขาพูดดวยเสียงปนสะอื้นจากความรูสึกที่สาํ นึกในพระคุณ

๕๔

ของยายแลว วา…
“ยายจา ตอไปนี้ เดี่ยวจะมาอยูดูแลยายที่นี่ จะลาออกมาทํางานที่โรงแรมเปดใหมไมไกลจากบานเรานี่แหละ
ยาย จะอยูกับยายทุกวันเลย”
---------เปนไงครับ สําหรับคนที่ยังมียาย มียา อานจบแลวรักยาย รักยา มากขึ้นหรือเปลาครับ
นาเสียดาย ทีย่ ายของเดี่ยว พระเอกในเรือ่ ง เลอะไปแลว
ยายของเดี่ยวเลยอาจจะไมไดรูสึกชื่นใจ กับสิ่งที่เดี่ยวกําลังจะทําใหยาย
สําหรับคนที่ยาย หรือ ยา ยังอยู ทําความชื่นใจแกทานตั้งแตวันนี้นะครับ
อยารอจนยายยาเลอะเทอะ ไมรูเรื่อง หรือ รอใหเหลือแตรูปยายรูปยา จุดธูปไหวบนหิ้ง
ถึงวันนั้นแมจะรวยขนาดไหน ก็สรางความชื่นใจใหทานไมไดแลว
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษาและผูจุดประกาย : ศรันย ไมตรีเวช
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๒.๒ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๒ : กนกเรขา กฤษฎารักษ
๒.๓ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๓ : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ
Head ของคอลัมน ธรรมะจากพระผูรู รูเฉพาะตน และขาวนากลุม : อนัญญา เรืองมา
๓.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : ปยมงคล โชติกเสถียร
๓.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : สิทธินันท ชนะรัตน
๓.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : ศิราภรณ อภิรฐั
Head ของคอลัมนไดอารีห่ มอดู : จรินทรธร ธนชัยหิรัญศิริ
๔.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : ปยมงคล โชติกเสถียร
๔.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : กนกเรขา กฤษฎารักษ
๔.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : ศดานัน จารุพูนผล
๔.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ศิราภรณ อภิรฐั
๔.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : เมธี ตั้งตรงจิตร
Head ของคอลัมนธรรมะปฎิบตั ิ และคอลัมนสพั เพเหระ : ชนินทร อารีหนู
๕.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : สุปราณี วอง
๕.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : วรางคณา บุตรดี
๕.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย ทองเลี่ยมนาค
๕.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : เมธี ตั้งตรงจิตร
๕.๕ ทีมงานของคอลัมนน้คี นที่ ๕ : เยาวลักษณ เกิดปราโมทย
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Head ของคอลัมนนยิ ายเรือ่ งสั้น : สุปราณี วอง
๖.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : ปรียาภรณ เจริญบุตร
๖.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : จรินทรธร ธนชัยหิรัญศิริ
๖.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : มยุรฉัตร พงษผาตินันท
๖.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ณัฐธีรา ปนิทานเต
๖.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : ณัฐพร สกุลอุทยั ศักดิ์
๖.๖ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๖ : อมรา ตั้งบริบูรณรตั น
Head ของคอลัมนคําคมชวนคิด คอลัมนกวี : ศิราภรณ อภิรฐั
๗.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : อนัญญอร ยิ่งชล
๗.๒ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๒ : ปรียาภรณ เจริญบุตร
๗.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : พีรยสถ อุบลวัตร
๗.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ณัฐชญา บุญมานันท
๗.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : สิทธินันท ชนะรัตน
Head ของคอลัมนของฝากจากหมอ : พริม ทัพวงศ
๘.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : วิมตุ ติยา นิวาดังบงกช
๘.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : สิทธินันท ชนะรัตน
๘.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : วรางคณา บุตรดี
๘.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : พิจิตรา โตวิวชิ ญ
๘.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : ณัฐชญา บุญมานันท
Head ของคอลัมนธรรมะจากคนสูกิเลส : พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย ทองเลีย่ มนาค
๙.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : กานตพัทธ รัชพันธุ
๙.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : สุปราณี วอง
๙.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : ณัฐธีรา ปนิทานเต
๙.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : เยาวลักษณ เกิดปราโมทย
Head ของคอลัมนแงคดิ จากหนัง และคอลัมนเที่ยววัด : เกสรา เติมสินวาณิช
๑๐.๑ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๑ : ศิราภรณ อภิรฐั
๑๐.๒ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๒ : อัจจนา ผลานุวัตร
๑๐.๓ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๓ : สาริณี สาณะเสน
๑๐.๔ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๔ : สาโรช วิเศษนิมิตชัย
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Head ของคอลัมน ธรรมะกับไลฟสไตล : ศดานัน จารุพูนผล
๑๑.๑ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๑ : ศศิธร ศิวะนันทากรณ
๑๑.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : ชนินทร อารีหนู
๑๑.๓ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๓ : พิทา จารุพูนผล
๑๑.๔ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๔ : พรหมเนตร สมรักษ
Consolidator : สิทธินันท ชนะรัตน
Head ผลิตเสียงอานนิตยสาร : อนุสรณ ตรีโสภา
Website ผูออกแบบและจัดทํา : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ, ไพลิน ลายสนิทเสรีกลุ , กฤษฎ อักษรวงศ
Word : พีรยสถ อุบลวัตร, ชัญญา พันธจารุนธิ ิ
PDF : บุณยศักดิ์ ธีรวงศกจิ , เกียรติภูมิ จารุเสน, โยธิน มรกตอัมพร, จรรยาณี วิสทุ ธิกลุ พาณิชย,
วรรณรักษ ปญจชวพร
Send mail : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ
และทีมงานอาสาทานอื่นๆ อีกจํานวนมาก
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