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สวัสดีค่ะ
และแล้วเทศกาลพักผ่อนที่ยาวนานที่สุดช่วงหนึ่งของปี ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะ
ส่วนใครจะลาวันที่เหลือเพื่อขอหยุดยาวกันต่อก็ว่ากันไปตามอัธยาศัย : )
กลับจากหยุดยาวมาเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ ก็เห็นยอดรายงานสถิติผู้เสียชีวิตเป็นธรรมเนียม
ปีนี้ ๔ วันผ่านไป รายงานแจ้งว่า เสียชีวิตแล้วร่วม ๓๐๐ ศพ บาดเจ็บอีกกว่า ๓,๓๐๐ ราย
และสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ก็เกิดจากการเมาสุรา คือกว่า ๔๔.๗๓%
ไม่นับเรื่องน่าอิดหนาระอาใจและเรื่องน่าสลดที่เกิดจากความคะนองฤทธิ์เหล้าอีกมากมาย
สำหรับผู้ที่สมัครใจเดินตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
การรักษาศีลข้อ ๕ คงเป็นเรื่องปกติ ที่จะกรอกน้ำเมาเข้าปากนั้นคงไม่ใช่วิสัยใกล้ตัวนัก
แต่ก็ยังมีบางท่านค่ะ ที่อนุญาตให้ตัวเองกระดกเหล้าได้ในบางโอกาสด้วยเหตุผลเช่นว่า
“นาน ๆ ที” “ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน” “รู้ลิมิต” หรือ “เข้าสังคม มันก็ต้องมีบ้าง...”
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่า เป็นเหตุผล หรือ เป็นข้ออ้างให้กิเลส มากกว่ากันดีนะคะ : )
แถมเดี๋ยวนี้น้ำเมาเองก็มีหลายเกรด ที่ดีหน่อยก็ได้รับการสร้างภาพให้เป็นเครื่องดื่มมีระดับ
ยกขึ้นสังสรรค์ทีกลายเป็นดูดีมีสกุล แถมไม่ได้เดือดร้อนใคร ก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหน
แต่อาจไม่เคยมีใครเล็งลงมาเห็นถึงระดับจิตว่า
เหล้า... ทำให้จิตเราฟกช้ำ และบิดเบี้ยว
ทุกครั้งที่ปล่อยให้มันล่วงล้ำผ่านลงลำคอไป
สติสัมปชัญญะแบบที่คนทั่ว ๆ ไปพึงมี จะค่อย ๆ ถูกบีบให้เล็กลงทุกครั้งที่กระดกแก้ว
แล้วกิเลสประเภทต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ ถูกขับดันให้พองโตขึ้นเรื่อย ๆ
พร้อมจะลากพาเอาความด่างพร้อย หรือกระทั่งความขาดทะลุของศีลข้อที่เหลือ
ให้ตามออกมาได้ตลอดเวลา เพียงเพราะขาดการ์ดที่สำคัญไปตัวเดียว คือ “สติ”
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เมื่อไหร่ที่สติเริ่มแหว่งวิ่น เมื่อไหร่ที่กิเลสแม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ดูท่ากำเริบเติบโต
ได้ง่ายกว่าเวลาปกติ เมื่อนั้นก็เป็นสัญญาณว่าจิตที่เคยอยู่ดี ๆ เริ่ม “ช้ำ” แล้ว
ถึงจะไม่เคยขนาดอาละวาดฟาดงาคึกคะนองทำร้ายใครอื่นด้วยฤทธิ์เหล้า
แต่จิตเราก็เหมือนค่อย ๆ สะบักสะบอมเข้าไปทุกที จิตจะฟุ้งซ่านหยุมหยิม ตั้งมั่นได้ยาก
กระทั่งถ้าดื่มมาก ๆ ขนาดร่ำสุราเป็นอาจิณ ต่อไปวิบากก็ย่อมให้ผลเป็นผู้มีสติไม่ดีแน่นอน
อย่างที่คุณดังตฤณเคยเปรียบเทียบไว้ว่า
การกินเหล้าน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ เป็นประจำนั้น ก็เหมือนการถูกทุบเบา ๆ เป็นระยะ
ร้อยหนเหมือนไม่เป็นไร แต่พอหลักพัน ก็ชักช้ำเข้าจนได้เหมือนกัน
ยิ่งถ้าหากไม่มีกำลังกุศลอื่น ๆ มาช่วยหนุนไว้บ้าง
ในที่สุด จิตก็จะช้ำถาวร เหมือนคนถูกชกหมดสภาพ
และเมื่อถึงยามใกล้ตายนั้น อย่าว่าแต่จะพาตัวเองไต่ขึ้นบันไดสวรรค์เลยค่ะ
แค่จะประคองตัวเองให้พ้นจากแรงฉุดของนรก ของอบาย ก็ทำได้ยากแล้ว
คนเรานั้นใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นมายา เหมือนฝันล่องลอยกันทุกวันอยู่แล้วนะคะ
ที่จะ “ตื่น” รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนั้นก็ยากหนักหนาอยู่แล้ว
คุ้มค่าแล้วหรือที่จะยอมเสียคุณภาพของจิตเพียงเพื่อความสุขผิวเผินเพียงนิดเดียว

ร้อยกรองของไทย
(โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย)
http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/index.html

๓.๒ แนบไฟล์ Word มาด้วยทุกครั้ง
หากแปะเนื้อความลงในกระทู้เลย ฟอร์แมทต่าง ๆ
เช่น ตัวหนา ตัวบาง ตัวเอียง จะหายไปค่ะ เพื่อ
ความสะดวก รบกวนทุกท่านแนบไฟล์ Word ที่พิมพ์
ไว้มาด้วยนะคะ (ในหน้าโพสต์ จะมีปุ่ม Browse
ให้เลือก Attach File ได้เลยค่ะ)

๒.๔ ความยาวของบทความ และการจัดย่อหน้า
ปกติแล้วเราไม่จำกัดความยาวของชิน้ งานในทุกคอลัมน์
ค่ะ แต่ก็อยากให้ผู้เขียนใช้ดุลยพินิจดูด้วยค่ะว่า ความ
ยาวประมาณใดน่าจะเหมาะสม โดยลองดูจากบทความ
ที่ลงในเล่ม และลองเทียบเคียงความรู้สึกในฐานะผู้
ใครมีรูปประกอบ ก็ Attach มาด้วยวิธีเดียวกันนี้เลย
อ่านดูนะคะ
นะคะ
สำหรับเรื่องสั้น หรือนวนิยาย ที่อาจมีความยาวมาก
กว่าบทความอื่น ๆ และมีการเปลี่ยนฉากอยู่บ้าง อย่า และหากไฟล์มีขนาดใหญ่ ทำเป็น zip เสียก่อน ก็จะ
ลืมเบรกสายตาผู้อ่าน โดยการขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อถึง ช่วยประหยัดพื้นที่ ได้ ไม่น้อยค่ะ
จุดหนึ่ง ๆ ของเรื่องที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะการ
เขียนเป็นพรืด เห็นแต่ตัวหนังสือติด ๆ กันลงมายาว ๆ
๔. ส่งแล้วจะได้ลงหรือไม่
จะลดทอนความน่ า อ่ า นของบทความไปอย่ า งน่ า
ปกติแล้ว เวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้าง หากบทความ
เสียดายค่ะ
นั้น ให้เนื้อหาสาระที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลกันในทางสว่าง
หากบทความใด อ่านยาก ๆ หรือมีจุดบกพร่องที่ต้อง และเป็ น แนวทางที่ ต รงตามแนวทางคำสอนของ
แก้ ไขเยอะมาก ๆ ทางทีมงานอาจจะต้องขออนุญาต พระพุทธเจ้า หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านจากผู้รู้จริง
ในด้านที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้รับการลงแน่นอนค่ะ
เก็บไว้เป็นอันดับหลัง ๆ ก่อนนะคะ

�

�

หลวงพ่อปราโมทย์ท่านเคยเล่าให้ฟังถึงพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่งนะคะ
ว่าสมัยที่พระรูปนั้นท่านยังเป็นฆราวาส กว่าจะฝ่าฟันวิบากมาถึงวันนี้ได้
ต้องลำบากขนาดไหน
ในอดีตท่านร่ำสุรามามาก และผลก็คือทำให้ท่านเป็นผู้มีโมหะมาก
(โมหะ ก็คือ ความหลง ไม่เห็นอะไรตามจริง เหมือนอยู่ในม่านหมอกทึบทึมนั่นเองค่ะ)
หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่า...

๓. ส่งบทความได้ที่ ไหน อย่างไร

“...พอภาวนามาถึงชาตินี้นะ โมหะเยอะ เพราะเหล้าเป็นตัวทำลายสติ
อกุศลส่งผลแล้วโมหะมาก ภาวนายากกว่าเพื่อนเลย
หลวงพ่อหันมาเห็นเด็กคนนี้ ไม่สบายหรือเปล่า เป็นหวัดหรือเปล่า
ทำไมมันซึมกะทืออย่างนั้น กินยาแก้หวัดมาหรือเปล่า ต้องถามอย่างนี้เรื่อย ๆ
ง่วงนอนอดนอนมาหรือเปล่า ทุกครั้งที่ทักทายจะเป็นเรื่องแบบนี้

โดยหัวข้อกระทู้ ขอให้ ใช้ฟอร์แมทลักษณะนี้นะคะ
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ได้เร็วขึ้นค่ะ

๓.๑ กระดานส่งบทความ
เมื่อเขียน
อ่านทาน
และตรวจทาน
บทความพร้อมส่งเรียบร้อยแล้ว งานเขียนทุกชิ้น
สามารถโพสท์ส่งได้ที่ กระดาน “ส่งบทความ”
ได้เลยค่ะ ที่: http://dungtrin.com/forum/viewforum.php?f=2
(ชื่อคอลัมน์) ชื่อเรื่อง โดย ชื่อผู้แต่ง
เช่น
(สัพเพเหระธรรม) เทพธิดาโรงทาน โดย คนไกลวัด
(ธรรมะปฏิบัติ) เส้นทางการปฏิบัติ 1 โดย satima
(ของฝากจากหมอ) เครียดได้...แต่อย่านาน โดย หมออติ

เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถจัดหมวดหมู่ของชิ้นงาน

ทัง้ นี้ รวมถึงความยากง่ายในการอ่านพิจารณาบทความ
การแก้ ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ในงานพิสูจน์อักษร หาก
เป็นไปอย่างคล่องตัว ก็จะช่วยให้พิจารณาชิ้นงานได้
ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
แต่หากบทความใด ยังไม่ ได้รับคัดเลือกให้ลง ก็อย่า
เพิ่งหมดกำลังใจนะคะ วันหนึ่ง คุณอาจรู้อะไรดี ๆ และ
เขียนอะไรดี ๆ ในมุมที่ ใครยังไม่เห็นเหมือนคุณอีกก็
ได้ค่ะ : )
และถ้ า อยากเริ่ ม ต้ น การเป็ น นั ก เขี ย นธรรมะที่ ดี
ก็ลองติดตามอ่านคอลัมน์ เขียนให้คนเป็นเทวดา
ที่คุณ ‘ดังตฤณ’ มาช่วยเขียนเป็นนักเขียนประจำให้
ทุกสัปดาห์ดูนะคะ
ขออนุโมทนาในจิตอันมีธรรมเป็นทานของทุกท่านค่ะ

�

บนเส้นอริยมรรคเส้นเดียวกันนี้

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

คอลัมน์: ของฝากจากหมอ
เนื้อหา: นำเสนอข่าวสารในวงการแพทย์ หรือสาระ
น่ารูอ้ นั เป็นประโยชน์เกีย่ วกับสุขภาพ ทีค่ นทัว่ ไปสนใจ
หรือนำไปใช้ ได้ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อ่าน จาก
แง่มุมต่าง ๆ ที่แพทย์แต่ละแขนงมีความรู้ความเชี่ยว
ชาญต่าง ๆ กัน
กติกา:
• หากเป็ น บทความที่ แ นะนำให้ มี ก ารทดลอง
กินยา หรือแนะนำให้ผู้อ่านปฏิบัติตามด้วย ขอ
จำกัดเฉพาะผู้เขียน ที่เป็นผู้เรียนหรือทำงานใน
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกันการ
นำเสนอข้อมูลทีค่ ลาดเคลือ่ น และอาจส่งผลต่อ
ผู้อ่านได้ค่ะ
• หากนำเสนอประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ ใน
วงการแพทย์ ขอให้มีการอ้างอิงด้วย เช่น มา
จากงานวิจยั ชิน้ ไหน หรือหากเป็นเพียงความเห็น
ส่วนตัวของหมอ ก็กรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะ

๒.๒ จัดรูปแบบตามหลักงานเขียนภาษาไทย
เพื่อให้ทุกบทความมีลักษณะของการจัดพิมพ์ที่สอด
คล้องกัน ขอให้ ใช้การจัดรูปแบบในลักษณะดังนีน้ ะคะ

๒. อ่านสักนิด ก่อนคิดเขียน

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่า
ผลกรรมข้อกาเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น” (อ่านง่ายกว่าค่ะ)

�

เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ มีงานเขียนส่งเข้ามาเป็น
จำนวนมากชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลด
เวลา และลดภาระให้กบั อาสาสมัคร ในการเข้ามาช่วย
กันคัดเลือก และพิสูจน์อักษรของทุกบทความ ต้อง
ขอรบกวนผู้ส่งบทความ เรียบเรียงงานเขียนตามแนว
ทางดังนี้ด้วยนะคะ

•

•

เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมาย
ตกใจ (!)
เขียนติดตัวหนังสือด้านหน้า และวรรคด้านหลัง
เช่น “อ้าว! เธอไม่ ได้ ไปกับเขาหรอกหรือ? ฉัน
นึกว่าเธอไปด้วยเสียอีก”
การตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
สำหรับคนที่นิยมเขียนแบบเคาะ [Enter] เพื่อ
ตัดขึน้ บรรทัดใหม่ แทนการรวบคำอัตโนมัตขิ อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้ช่วยดูการตัด
คำด้วยนะคะว่าตัดได้อย่างเหมาะสม คืออ่าน
ได้ลื่น ไม่สะดุด ไม่แยกคำ หรือไม่ขึ้นบรรทัด
ใหม่ผ่ากลางวลีที่ควรอ่านต่อเนื่องกัน โดยไม่
จำเป็น เช่น

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่าผลกรรม
ข้อกาเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น”

หรือดูหลักเกณฑ์อื่น ๆ ได้จากที่นี่เพิ่มเติมด้วยก็ ได้ค่ะ
ราชบัณฑิตยสถาน > หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
http://www.royin.go.th/th/profile/index.php

๒.๓ ความถูกต้องของฉันทลักษณ์สำหรับชิ้นงาน
ร้อยกรอง
๒.๑ ตรวจทานคำถูกผิดให้เรียบร้อย
ก่อนส่งบทความ รบกวนผูเ้ ขียนทุกท่านช่วยตรวจทาน สำหรั บ ท่ า นที่ แ ต่ ง ร้ อ ยกรองเข้ า มาร่ ว มในคอลั ม น์
ให้แน่ ใจก่อนนะคะว่า ไม่มีจุดไหนพิมพ์ตกหล่น พิมพ์ กวีธรรม ขอให้ตรวจทานให้แน่ ใจสักนิดนะคะว่า
เกิน พิมพ์ผิดพลาด หรือเขียนตัวสะกดไม่ถูกต้อง บทกลอนนั้น ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แล้วหรือยัง จะ
ได้ ช่ ว ยกั น ใส่ ใ จและเผยแพร่ แ ต่ ใ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งให้
ผ่านสายตาของผู้เขียนแล้ว
ผู้อื่นกันค่ะ
หากไม่แน่ ใจตัวสะกดของคำไหน สามารถตรวจสอบ
คุณผู้อ่านสามารถตรวจสอบ หรือหาความรู้เพิ่มเติม
ได้จากที่นี่เลยค่ะ
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกวี ไทยได้จากที่นี่ด้วยนะคะ
เว็บเครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

อยู่ร่วมปี ไม่เคยสอนกรรมฐานให้เลย เพราะสอนไม่ไหว โมหะมาก
กว่าจะสู้โมหะทะลุออกมาได้นะ ลำบากแทบตายเลย
นั่งสมาธิ เดินจงกรม หามรุ่งหามค่ำ ต่อสู้ออกมา…
เห็นไหม ตอนสนุกสนานนี่ แป๊บเดียวนะ
แต่ตอนที่จะแก้มันขึ้นมา กลับตัวให้ดีขึ้นมา
ไม่ใช่ง่ายเลย...”
อย่างที่เราเคยคุยกันตลอดเวลานะคะว่า กิเลสนี่มันร้ายกาจขนาดไหน
พลั้งไปด้วยความประมาทเผลอเพลินหน่อยเดียว
อาจฉุดรั้งชีวิตที่เหลือให้ลงต่ำ กว่าจะมีกำลังฉุดขึ้นมาได้อีกครั้งอาจยิ่งกว่าหืดขึ้นคอ
เคยอ่านข่าวซุบซิบจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่พูดถึงอดีตท่านผู้ว่า กฟผ. คนที่ผ่านมา
แล้วก็ต้องอมยิ้มค่ะ ใครว่าเข้าสังคมแล้วต้อง “ดื่ม” : )
ขนาดเป็นเบอร์หนึ่งใหญ่โตขนาดนั้น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ นักข่าวมาร่วมมากมาย
ผู้สื่อข่าวยังออกปากสงสัยว่าทำไมงานนี้ถึงเสิร์ฟและดื่มกันด้วย “น้ำส้ม”
ไม่เป็นแชมเปญเหมือนที่ผ่านมา เพราะงานไหนก็เห็นพี่ไทยใช้แชมเปญดื่มฉลอง
ลูกน้องตอบว่า นายเป็นคนรักษาศีล ๕ เคร่งครัด ที่เคยเป็นแชมเปญเลยต้องเปลี่ยน
นายน้ำส้ม ลูกน้อง ผู้ร่วมงาน และนักข่าว ก็เลยน้ำส้มไปด้วยหมด
ประหยัดงบ แถมยังครองสติไว้ได้ครบทั่วทั้งงานดีด้วยนะคะ : )
แม้คุยกันอย่างนี้ ก็คงไม่ได้ช่วยให้สถิติอุบัติเหตุเพราะสุราในช่วงเทศกาลลดลง
และคุณผู้อ่านนิตยสารหลาย ๆ ท่านก็คงเป็นผู้ครองตนในศีลข้อ ๕ ได้ดีอยู่แล้ว
แต่ก็อยากนำมาคุยเบา ๆ เล่าสู่กันฟังไว้ค่ะ อย่างน้อยก็เผื่อไว้สำหรับผู้ที่ยังสองจิตสองใจ
รากฐานของความสุขที่แท้จริง อยู่ที่เห็นทุกข์ได้กระจ่างตามจริง
ไม่ใช่การย้อมใจให้ไหลเลือนไปกับสุขจากภาพฝันชั่วครู่ชั่วยาม
เราชาวพุทธมียาแก้ทุกข์สูตรดีที่สุดและชะงัดที่สุดของพระพุทธเจ้าอยู่ในมืออยู่แล้ว
ลองกระดกลงจิตลงใจกันดูจริง ๆ จัง ๆ แล้วหรือยังล่ะคะ... : )
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ร่วมส่งบทความ

เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ
แม้ช่วงนี้โรงเรียนจะปิด แต่ก็มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีวันปิดทำการ
มีแต่ดำเนินอยู่อย่างนั้นชั่วกาลนาน และน้อยคนนักที่จะแจ้งกระจ่างจนจบสิ้นในหลักสูตร
คุณปุ่นบ้อกี๋ จะชวนคุณผู้อ่านตามเขาไปเข้า โรงเรียนวัฏสงสาร ในคอลัมน์
“เรื่องสั้น/นิยายอิงธรรมะ” กับเรื่องสั้น ๒ ตอนจบ เปิดใจไปเข้าโรงเรียนกับเขาได้เลยค่ะ
แล้วไปติดตาม “แง่คิดจากหนัง” กับตอน The Legend of 1900 – เรือที่ไม่ปลอดภัย
เพราะเหตุใดเขาจึงไม่ยอมก้าวลงจากเรือ อิสรภาพที่แท้จริงอยู่ที่ใด
ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อม ๆ กับ คุณชลนิล ในคอลัมน์ด้วยกันในฉบับเลยค่ะ

กิจกรรมน่าสนใจ และชวนร่วมสนุกท้ายฉบับ
มาถึงเดือนเมษายนปีนี้ ก็นับเป็นเวลา ๑ ปี กับ ๔ เดือน แล้วนะคะ
ที่คุณผู้อ่านได้ฟังทีมงานเราพูดคุย และสรรหาเรื่องราวต่าง ๆ มานำเสนอสู่กันฟัง
คราวนี้ ถึงตาที่เราอยากให้คุณผู้อ่าน ทุกท่าน ส่งความเห็นมาให้เราฟังกันบ้างแล้วล่ะค่ะ : )
* * * เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม ประกอบการศึกษาโครงการพิเศษเรื่อง
“แผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของนิตยสารธรรมะใกล้ตัว” * * *
เว็บไซต์แบบสอบถามนิตยสารธรรมะใกล้ตัว: http://annlek.ueuo.com/
ใครพอมีเวลาว่างสักชั่วอึดใจ แวะไปบอกความในใจผ่านแบบสอบถามนี้กันสักนิด
แค่เข้าไปคลิก ๆ ตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ให้เราได้รู้จักคุณผู้อ่านมากขึ้นสักหน่อยนะคะ : )
เนื้อหาแบบสอบถาม
แบบสอบถามจะมีทั้งหมด ๓๐ ข้อ และแบ่งออกเป็นหกตอนด้วยกันค่ะ คือ
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่

๑
๒
๓
๔

เหตุผลที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารธรรมะใกล้ตัว
ทัศนคติที่มีต่อนิตยสารธรรมะใกล้ตัว
การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับนิตยสารธรรมะใกล้ตัว
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ได้ฝึกริเริ่มวลีสะดุดใจ ซึ่งเป็นแม่บทของกรรมที่ทำ
นิตยสารเล่มนี้จะเป็นนิตยสารคุณภาพได้ ก็ด้วยเนื้อ ให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสุดยอด เนือ่ งจากแง่
คิดดีี ๆ จะช่วยให้คนอ่านคิดดี หรือได้คิดเพื่อเปลี่ยน
หาดี ๆ ภายในฉบับที่จัดสรรลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
แปลงชีวิต วิบากที่ย้อนกลับมาสนองตอบแทนคุณ ก็
หากคุณผู้อ่านท่านใด มีความสามารถในการเขียน คือการผุดไอเดียเหมือนน้ำพุไม่รู้จบรู้สิ้น กับทั้งเป็นที่
มีศรัทธา และความเข้าใจในคำสอนของพุทธศาสนา ยอมรับในวงกว้างด้วย
ไม่ว่าจะในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง หรือเบื้องปลาย กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น หรือแปลมาจาก
และมี ใจรักที่อยากจะสื่อสารถ่ายทอดสิ่งนั้นให้กับ ภาษาอังกฤษ กรุณาระบุแหล่งที่มา หรือชื่อของบุคคล
ผู้อื่นได้ทราบ และได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น เช่น ผู้เป็นเจ้าของคำคมด้วยนะคะ
เดียวกับที่เราอาจเคยได้รับจากผู้อื่นมาแล้ว ก็ขอ
เชิ ญ ทุ ก ท่ า นส่ ง บทความมาร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
เนื้อหา: เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งใน
ธรรมะใกล้ตัว ด้วยกันนะคะ
ชีวิตของคุณ ที่มีเกร็ดข้อคิดทางธรรม หรือข้อคิดดี ๆ
คุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนฝีมือเลิศ แต่หากมี อันเป็นประโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ ในรูปแบบที่
ใจที่คิดอยากจะถ่ายทอด มีสิ่งที่คิดว่าอยากแบ่งปัน เสมือนอ่านเล่น ๆ แต่อ่านจบแล้ว ผู้อ่านได้เกร็ดธรรม
ความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับคนอื่น ๆ ก็ลองเขียนส่ง หรือข้อคิดดี ๆ ติดกลับไปด้วย
เข้ามาได้เลยค่ะ
คอลัมน์: กวีธรรมะ
เนื้อหา: พื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกวีธรรมะทั้งหลาย
๑. คอลัมน์ที่เปิดรับบทความ
โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาวของบทกวี หรือ
หากจะคั
ดเอาบทกวีทน่ี า่ ประทับใจ ให้แง่คดิ อะไรในเชิง
คอลัมน์: ธรรมะจากคนสู้กิเลส
เนื้อหา: เปิดโอกาสให้คุณๆ ได้เล่าประสบการณ์ บวก ก็สามารถนำมาลงได้เช่นกัน แต่ถ้าให้ดี กลั่น
จริงของตนเอง ว่าผ่านอะไรมาบ้าง มีอะไรเป็นข้อคิด กรองออกมาด้วยตนเองได้ ก็ยิ่งดีค่ะ
ที่เป็นประโยชน์บ้าง อะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่ง กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น ต้องระบุที่มาที่
กลายเป็นคนดีขึ้นมา และทำให้คนมีกิเลสเยอะกลาย ไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะ
เป็นคนกิเลสบางลงได้ มีแต่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง
คอลัมน์: เที่ยววัด
แล้วเท่านั้น จึงจะเขียน ธรรมะใกล้ตัว ได้สำเร็จ
เนื้อหา: รับหมดไม่ว่าจะเป็นวัดสวยหรือสถานที่
ปฏิบัติธรรม ข้อมูลข่าวสารจากทั่วประเทศนั้น ไม่มีวนั
คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เนื้อหา: เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบ ที่ ใครคนเดียวจะรู้ ได้หมด ถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่กนั
เขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ ในโลก ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล
ธรรมะ เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวให้คนได้ข้อคิดข้อธรรม กติกา: นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บรรยากาศ
ผ่านความสนุกของรูปแบบนิยายหรือเรื่องสั้นได้อย่าง ปฏิปทา ฯลฯ ของวัดแล้ว ต้องขอรบกวนส่งภาพสวย ๆ
มาประกอบบทความด้วยนะคะ
เพลิดเพลิน

�

คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวมข้อคิด หรือคำคมของบุคคลต่าง ๆ
ที่เคยได้ยินมาแล้วสะดุดใจ มาบอกต่อ ยิ่งถ้าใคร
สามารถสร้างสรรค์วรรคทองได้เองยิ่งดี เพราะจะ

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนื้อหา: ร่วมบอกเล่าประสบการณ์จริง ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นทั้งธรรมทาน
และเป็นทั้งกำลังใจ สำหรับผู้ที่กำลังร่วมเดินทางอยู่

บางทีฉันต้องทำงานที่ติดต่อกับทางราชการ ก็ต ้องมีกินของหลวงเข้ากระเป๋าบ ้าง
แรกๆ ฉันกไ็ม่อยากทำหรอกแต่เห็นใครๆ เขาก็ทำกัน ฉันกเ็ลยเอาบ้าง เริ่มต ้นจาก
กินตามน้ำเล็กๆ น้อยๆ ไปเรื่อยจนถึงการโกงกินเป็นกอบเป็นก ำ
ยิ่งฉันร วยและมีของเล่นมากเท่าไหร่ ฉันก ลับยิ่งพบว่าตัวเองยิ่งไม่ม ีความสุขมาก
เท่านั้น หลายๆ คนทักว่าฉ ันด ูแก่กว่าอายุจ ริง ร่างกายก็เจ็บป่วยบ่อย ไม่ว่าฉันจะมี
เงินมีของเล่นเท่าไหร่แต่ไม่สามารถซื้อความสุข ซื้อค วามไม่เจ็บไม่ไข้ ได้เลย
จนมาวันหนึ่ง คุณหมอตรวจพบว่าเจ้ามะเร็งโรคร้ายกำลังกัดกินฉัน และกำลัง
ลุกลามรวดเร็วเกินจะเยียวยา
เวลาทำข้อสอบของฉันมาถึงแล้ว…
(จบตอนที่ ๑ ต่อฉบับห น้า)
สารบัญ 

ตอนที่ ๕ ทัศนคติพื้นฐานทั่ว ๆ ไป
ตอนที่ ๖ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
รับรองว่าตอบไป ก็เพลิดเพลินไป และใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ : )
ผู้จัดทำงานวิจัย
คุณแอน หรือ คุณจรินทร์ธร ธนชัยหิรัญศริ
นอกจากจะเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งของทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัวแล้ว
ยังได้ตั้งใจจัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งศึกษาปัจจัยที่จะมีผลต่อ
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของนิตยสารธรรมะใกล้ตัวด้วย
โดยงานชิ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของเธอ และทีมงานของเราคงจะได้ข้อมูล
มาปรับใช้จริงในการพัฒนานิตยสารธรรมะใกล้ตัวให้ยั่งยืนด้วยค่ะ
กำหนดเวลาตอบแบบสอบถาม
ว่าแล้วก็อยากชักชวน เชิญชวน หว่านล้อม ขอร้อง แกมบังคับ... :-D
ให้คุณผู้อ่านทุกท่านร่วมเข้าไปตอบแบบสอบถามกันเยอะ ๆ หน่อยนะคะ ^_^
โดยขอรบกวนให้ทุกท่านช่วยเข้าไปตอบแบบสอบถาม
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ นี้
แต่หากท่านใดมีเวลา เข้ามาตอบและให้ข้อมูลกันเข้ามาได้เร็ว ๆ ก็ยิ่งดีนะคะ
คุณแอนสัญญาว่า จะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับและจะใช้เพื่องานวิจัยนี้เท่านั้นค่ะ
ของขวัญแทนคำขอบคุณ
สำหรับผู้ที่ช่วยตอบแบบสอบถามทุก ๆ ท่าน ทีมงานมีของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ
ให้ด้วยค่ะคือ
ซีดี “กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม”
ฉบับละครวิทยุ จัดทำในรูปแบบ mp3 พากย์เสียงโดย ทีมอินทรี
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โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน สามารถส่ง ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง และอีเมล์
มาได้ที่ dah.member@gmail.com ค่ะ
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอภินันทนาการพิเศษ เป็นโชคชั้นที่ ๒ สำหรับผู้โชคดี ๕ ท่านโดย
คุณโมโม่ จากสำนักพิมพ์ enova ยินดีมอบหนังสือชุดล่าสุดให้กับผู้โชคดีด้วยดังนี้ค่ะ : )
หนังสือ “กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ ฉบับการ์ตูน”
๓ เล่ม ครบชุด จบบริบูรณ์ (จำนวน ๕ รางวัล)
โดยจะสุ่มเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามและส่งชื่อที่อยู่ไปทางอีเมล์ข้างต้นค่ะ
ถ้าพร้อมแล้ว แวะไปตอบแบบสอบถามกันเลยดีกว่าค่ะ คลิกไปได้ที่
เว็บไซต์แบบสอบถามนิตยสารธรรมะใกล้ตัว: http://annlek.ueuo.com/
ขอบคุณสำหรับทุก ๆ ความคิดเห็นจากทุก ๆ ท่านล่วงหน้าด้วยนะคะ
แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ ^_^/

กลางชล

เวลาแห่งความสุขช่างผ่านไปไวเหมือนโกหก ฉันยังไม่ทันทำความดีทำกุศลอะไร
ไว้เลย แต่กไ็ม่ทันเสียแล้ว
เวลาทำข้อสอบของฉันมาถึงแล้ว…
ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือ พบว่าตัวเองอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่ง ฉัน
งุนงงกับสภาวะรอบตัวใหม่ ฉันเป็นใครมาจากไหนนะ ทำไมมาตื่นอยู่ในห้องนี้ล่ะ?
พยายามคิดจนมึนหัวแต่คิดไม่ออก
หลังฉันลืมตามาในห้องนี้ไม่นานคุณพ่อคุณแม่ก็จับฉันส่งเข้าโรงเรียน ฉันพบว่า
ตัวเองฉลาดเหลือเกิน คุณครูส อนให้เอาของเล่นมาแปรรูปยังไง ฉันก็ทำได้ดีกว่าคน
อื่นเสมอ เด็กค นอื่นน อกจากจะไม่ฉ ลาดเท่าฉ ันแ ล้วย ังจ นกว่าด ้วย ฉันก เ็ลยแกล้งเด็ก
พวกนั้นอย่างสนุกสนาน อยากเกิดมาไม่เพรียบพร้อมเท่าฉันเอง
ฉันโตขึ้นมา ยิ่งโตก็ยิ่งมีเงินเยอะ มีของเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆ เยอะจนเกินกว่าที่จะ
เล่นได้ห มด มีคน แนะนำให้ฉ นั บ ริจาคของเล่นส ว่ นเกินอ อกไปบา้ ง แต่ฉ นั ไม่ย อมหรอก
กว่าจะได้มาเหนื่อยแทบแย่ เรื่องอะไรจะให้ออกไปง่ายๆ

สารบัญ 

บางทีฉันมองไปก็คิดว่าของเล่นของคนอื่นดูสวยและดูน่าเล่นกว่าของฉันเยอะ
เลย ฉันยอมไม่ได้หรอก ถ้าอยากได้อะไรฉนั ตอ้ งได้ บางทีเขาไม่ยอมให้กต็ อ้ งออกแรง
แย่งมา
แรกๆ ก็ไม่ได้อยากทำอะไรคนอื่นห รอก แต่เห็นใครๆ ก็ทำกันนี่นา ฉันกเ็ลยทำ
บ้าง สังคมก็อย่างนี้แหละ ทำไปทำมาก็เริ่มชิน ทำร้ายคนอื่นได้แรงขึ้นเรื่อยๆ ถ้า
เจอคนมีปัญหามากนักก็ต้องสั่งสอนกันบ้าง บางครั้งสั่งสอนแรงไปหน่อย ทำให้คน
อื่นต้องออกจากห้องไปเลยก็ไม่เป็นไร อยากโง่มาขวางทางฉันเอง บ่อยครั้งทฉี่ ันแย่ง
ของเล่นของคนอื่นมาแล้วกลับพบว่าไม่เห็นเล่นสนุกหรือสวยอย่างที่ดูจากภายนอก
เลย เดี๋ยวเดียวก็เบื่อ ไม่เห็นจะมีอะไรสนุกจริงซักอย่างเดียว แต่ก็ไม่เป็นไร ฉันร วย
ฉันจะหาของใหม่ไปเรื่อยๆ นี่แหละ
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ฟังน า่ ส นใจดนี ะ แต่ช าติน ชี้ า้ ไปแล้วล ะ่ ฉันแ ก่แ ล้วส ขุ ภาพกแ็ ย่ เดีย๋ วเจ็บเดีย๋ วปวด
ชาตินี้แค่ทำบุญไปก่อน แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงเราได้ไปอยู่ห้องดีๆ แล้วค่อยมาสนใจ
เรียนรู้จริงจังชาติหน้าล ะกัน หรือไม่ก็รอให้ฉันเจอพระพุทธเจ้าก่อนละกัน
ฉันจึงใช้เวลาที่เหลือในชีวิตทำบุญเสียเป็นส่วนใหญ่ ด้วยหวังว่าชาติหน้าจะได้
ไปเกิดในห้องใหม่ที่มีแต่ความสุขอย่างที่ท่านบอกและหวังว่าฉันจะได้ปฎิบัติธรรมใน
ห้องใหม่ชาติใหม่นั้น
เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก
เวลาทำข้อสอบของฉันมาถึงแล้ว…
ฉันล มื ตาตนื่ ข นึ้ ม าดว้ ยความรสู้ กึ ส ดใส พบวา่ ต วั เองอยูใ่นหอ้ งขนาดใหญ่ห อ้ งหนึง่
ที่นี่ที่ไหนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างช่างน่าตื่นตาตื่นใจ ฉันเป็นใครมาจากไหนทำไมมาตื่นอยู่
ในหอ้ งนลี้ ะ่ ฉ นั พ ยายามคดิ จำได้ค ร่าวๆ ว่าฉ นั ท ำบุญใหญ่ก บั ผ ทู้ รงศลี ไว้ หันม องรอบ
ตัว พบวา่ ทีน่ เี่ ป็นท ซี่ งึ่ ก ว้างขวาง มองไปได้ท วั่ เหมือนไร้ข อบเขตจำกัด ร่างกายฉนั เป็น
ร่างกายละเอียด บรรยากาศสิ่งรอบตัวช่างดูสว่างไสว น่าเพลิดเพลินพอใจ ของเล่น
ต่างๆก็มีอยู่มากมาย ไม่มีน่าเบื่อหน่าย
เวลาผ่านไปเรื่อยๆ เป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ฉันร ู้แต่ว่าฉันมแี ต่ความสุขเพลิน
ไปเรื่อยๆ
อยู่ที่นกี่ ็พอมีโอกาสให้ทำบุญได้ แต่ฉันไม่ทำหรอก เล่นๆ ไปวันๆ ให้หมดๆ ไป
ดีก ว่ากำลังส นุก
เวลาอยากได้อะไรก็ได้ขึ้นมาง่ายๆ ไม่ต ้องเหนื่อยขวนขวายอะไร ร่างกายฉันกไ็ม่
เจ็บไม่ปวด ไม่ต้องการการดูแลอะไร ช่างเป็นสุขดีแท้
ด้วยความที่ร่างกายฉันไม่แก่ ไม่เหี่ยวย่น ฉันจึงไม่ทันระวังตัว มัวแต่เสพความ
สุขเพลิน
จนมาถึงเวลาสุดท้ายของฉัน รัศมีเศร้าหมองลงอย่างรวดเร็วเมื่อบุญที่ส่งฉันมา
เกิดที่นี่กำลังหมดลง
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ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: ในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
มีอะไรที่นักปฏิบัติแตกต่างจากคนทั่วไปบ้างคะ
หน้าที่ของเราก็คือ ขณะนี้ความรู้สึกอ ะไรมันกำลังเกิดอยู่ เรากร็ ู้ไป
มันรู้ได้ทุกคนนะ อย่าละเลยที่จะรู้
ยกตัวอย่าง สมมติเราเห็นนางงามจักรวาลเดินม า
ใจเราเกิดไปรักเขาแล้วมีราคะ
คนทั่วๆ ไปพอเห็นสาวเดินม าแล้วมันส วยนะ จะมัวแต่ดูสาว
นักปฏิบัติเหรอ เห็นสาวสวยเดินม า โอ้ ใจเราชอบเขา รู้ว่าใจเราชอบเขา
นี่นักวิปัสสนานะ
ถ้านักสมถะจะรีบดูผู้หญิงนั้นใหม่ มีแต่หนังหุ้มกระดูกสกปรกโสโครก
หลอกตัวเอง แล้วก็ราคะหายไป
นี่คนละอันกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนา
เพราะฉะนั้น เราเห็นสาวสวยเดินมา ใจมันชอบ ใจชอบรู้ว่าชอบ
จะเห็นเลยว่าความชอบ หรือความรัก หรือโลภะ หรือร าคะ
เป็นสิ่งที่ผ่านมาในใจเรา ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
มันเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาชั่วคราวแล้วกด็ ับไป นี่นักปฏิบัติ
ถ้านักไม่ได้ปฏิบัติก็จะเห็นแต่สาว
ฟังเพลงเพราะ
อย่างถ้ารุ่นหลวงพ่อก็ฟังเพลงโบราณๆ หน่อย เพราะมันเพราะ
เพลงเด็กสมัยใหม่ ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังไม่ออก
ได้ยินแล้วรำคาญ รำคาญรู้ว่ารำคาญ
ฟังเพลงแล้วมันเพราะ ใจมันชอบ เพลิดเพลิน รู้ว่าใจเราชอบ
ถ้าคนทั่วๆ ไปฟังเพลงแล้วจะรอู้ ะไร
รู้ว่านักร้องคนนี้ชื่ออะไร มันอ ยู่วงไหน อะไรอย่างนี้
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อย่างนั้นคนทั่วๆ ไปเขารู้กัน
ส่วนนักปฏิบัติจะรู้ถึงจิตถ ึงใจของเรา
ฟังเพลงนี้แล้วม ันมีความสุข รูว้ ่าม ีความสุข ชอบรวู้ ่าช อบ
แล้วจ ะเห็นเลยความสุขและความชอบนี่นะ อยูช่ ั่วคราวเดี๋ยวก็ไป
จะเห็นอย่างนี้
เดินๆ อยู่ได้กลิ่นด อกไม้หอม …
มีคนหนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อ เรียนเสร็จแล้วก เ็ข้ามาบอกหลวงพ่อ
“หลวงพ่อ ผมภาวนาเป็นแล้ว ง่ายมากเลย
ถ้าผมออกจากศาลานี้แล้วได้กลิ่นดอกไม้หอม
ผมรู้ว่าดอกไม้หอม ผมภาวนาเก่งแล้ว ถูกไหม”
ใครว่าถูก ใครว่าไม่ถูกบ้าง
ถ้ากำหนดก็ผิดหมดล่ะ
ที่จริงก็คืออย่างตอนได้กลิ่นดอกไม้หอมนี้ ไม่ใช่รู้ว่าด อกไม้ห อม
รู้ว่าดอกไม้ห อมนี่ คนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็รู้ ใช่ไหม
แต่ว่าถ้าเราได้กลิ่นด อกไม้หอม ใจเราชอบ รู้ว่าใจเราชอบ
ใจเราเกิดส งสัยว่านี่มันดอกอะไรนะ รูว้ ่าสงสัย
เพราะฉะนั้น เมื่อตามองเห็น ความรู้สึกเกิดที่จิต เราก็รู้ทัน
เช่น เห็นนางงามจักรวาล ใจเรารัก เรากร็ ู้ทัน
หูเราได้ยินเสียง ได้ยินเพลงนเี้พราะ ใจเราชอบ เรากร็ ู้ทันว่าใจเราชอบ
ได้กลิ่นดอกไม้หอม ใจเราชอบ หรือใจเราสงสัยว ่าด อกอะไร เราก็รู้ทันอีก
มันชอบก็รู้ มันสงสัยก็รู้ คอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อย
บางทีเราก็นั่งคิด คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ คิดถึงใครสักคนหนึ่ง
คนทั่วๆ ไปก็จะรู้ว่า อ้อ วันน ี้คิดถึงท ่านทวีชัย คิดถึงค ุณกบคุณแมวอะไรอย่างนี้
คนทั่วๆ ไปรู้อย่างนี้ แต่เราก็รู้มากกว่าน ั้นหน่อยหนึ่ง รู้ทันใจเรา
พอไปคิดถึงท่านทวีชัยแ ล้วรู้สึกน ่าเลื่อมใสอะไรอย่างนี้ เลื่อมใสรู้ว่าเลื่อมใส
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ท่านตอบวา่ แท้จริงแ ล้วม หี ลายหอ้ งแค่เราไม่เห็นด ว้ ยตาเนือ้ แต่ส งิ่ ม ชี วี ติ ท งั้ หลาย
เดินหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้าออกห้องต่างๆตลอดเวลาในโรงเรียนวัฐสงสารแห่งนี้
ฉันถามท่านว่า ห้องนี้เป็นห้องเรียนแล้วทำไมคนอื่นๆ ไม่เห็นมีใครตั้งใจเรียนกัน
เลย เอาแต่เล่นของเล่นให้สนุกไปวันๆ
ท่านตอบวา่ เพราะเขามองไม่อ อกวา่ ห อ้ งนเี้ ป็นห อ้ งเรียน ถ้าเขาไม่ต งั้ ใจเรียน ก็ไม่ม ี
ใครไปบังคับเขาได้ แต่ถ ้าส อบตกหรือม ีคว ามทุกข์ในชีวิตข ึ้นม าเค้าก ไ็ม่ค วรโทษสิ่งอ ื่น
ภายนอกด้วย ในเมื่อมีโอกาสเรียนรกู้ ฏของธรรมชาติแล้วแต่ไม่สนใจเรียนเสียเอง
สอบหรือ? ฉันงงงัน ถามท่านว่ามีสอบอะไร?
ท่านอมยิม้ ต อบวา่ ในเมือ่ ห อ้ งนเี้ ป็นห อ้ งเรียนกต็ อ้ งมสี อบ นักเรียนจะได้ไปอยูห่ อ้ ง
ไหนก็ขึ้นอยู่กับผลการสอบครั้งล่าสุดที่ผ่านมา บางคนทำสอบงวดที่แล้วไว้ดี พอได้
ไปอยู่ห้องที่มีสภาพแวดล้อมดีกลับไม่ตั้งใจเรียน ก็ต้องตกไปอยู่ห้องที่แย่ไม่น่าอยู่อีก
วนเวียนเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่อยู่อย่างนี้
ฉันถามท่านว่าทำอย่างไรถึงจะสอบให้ได้อยู่ที่ดีๆ
ท่านตอบว่าเมื่อถึงเวลาทำสอบจิตจะเป็นผู้ทำสอบเอง ดังนั้นเราจะต้องหมั่นทำดี
หมั่นป้อนความคิดดีๆ ให้จิตใจเคยชินกับความดีเข้าไว้ จิตที่ดีย่อมเหมาะที่จะหยั่งลง
ในภพภมู หิ รือส ภาพหอ้ งทดี่ ี แต่ห อ้ งทสี่ ภาพแวดล้อมดไี ม่ได้ห มายความวา่ จ ะเป็นห อ้ ง
เรียนที่น่าอยู่เสมอไป
แล้วท ่านกอ็ ธิบายต่ออ ีกย าวทีเดียว แต่ฉ ันไม่เข้าใจทที่ ่านสอนหรอก ห้องทสี่ ภาพ
แวดล้อมดีกว่าย่อมต้องเป็นห้องที่ดีกว่าสิ จริงไหม?
ฉันจึงถามท่านตัดบทว่าในเมื่อที่นี่เป็นโรงเรียนแล้วทำอย่างไรจึงเรียนจบได้
ท่านตอบวา่ ต อ้ งเข้าม าศกึ ษาสงิ่ ท พี่ ระพุทธเจ้าส อนไว้ เพือ่ ท จี่ ะรคู้ วามเป็นจ ริง ขับ
ไล่อวิชชาออกจากจิตใจ จึงจะมีทางเรียนจบได้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสรู้ตลอด
เวลา ในเวลาขณะนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ ให้เร่งลงมือปฎิบัติธรรมเข้า
เถิด

ธรรมะใกล้ตัว 59

ห้องนี้คล้ายห้องเรียนที่ฉันเรียนมาตอนเด็กนั่นเอง ทั้งบ รรยากาศ ทั้งก ารจัดห้อง
การเรียน ทั้งการสอนบทเรียนต่างๆ ในชีวิต

ถาม: การทำวิปัสสนาต้องตามรู้ใช่ไหม

ถึงแม้ใจนึงของฉันจะดีใจที่ค้นพ บคำตอบนี้ได้ แต่อ ีกใจหนึ่งก ็ยังไม่ด ีใจนัก เพราะ
ทันทีท ี่ฉันพบว่าห้องนี้คือห้องเรียน คำถามใหม่ก็เกิดตามมาทันที

ฉันจึงต้องเดิมไปตามสติปัญญาของตัวเอง จนวันนึงได้มาพบนักบวชรูปนึงท่าน
ดูน่าเลื่อมใส ในแววตามีแววเมตตาอย่างชัดเจน ท่านนุ่งห่มด้วยผ้าสีเหลืองหม่น ดู
แปลกตากว่าบักบวชอื่นๆ ที่เคยพบ ฉันจึงเข้าไปสนทนาด้วย ฉันถามท่านนักบวช
ว่า ห้องนี้คือห้องอะไร?

ตาม ถ้าดูจิต ต้องตาม
ถ้ารู้กาย รู้ลงปัจจุบัน รู้รูป รู้ลงปัจจุบัน รู้จิต ตามรู้
ทำไมต้องตาม เพราะว่าอย่างใจเราเผลอไป
ขณะที่เผลอมันไม่มีสติหรอก
แต่ว่าพอสติเกิดนี่มันจะเลิกเผลอแล้ว
พอมันรู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอ ปัจจุบันจะไม่เผลอ
เพราะฉะนั้น จะเป็นการตามหลังต ลอด
คุณจ ับประเด็นเก่ง ถูกแล้ว ต้องตามถูกแล้ว
บางคนพยายามจะดูให้ทัน
แต่คอยจ้องไว้ทั้งวันเลย อยากรู้ว่าเผลอตอนไหน อย่างนี้ใช้ไม่ได้
ไปดักไว้ก่อนไม่ถูก ต้องตามรู้
มันโกรธขึ้นมาก่อนเรารู้ว่ามันโกรธ
มันโลภเรารู้ว่ามันโลภ ดีจับประเด็นดี
เหมือนในสติปัฏฐานท่านสอน จิตม ีราคะรู้ว่าม ีราคะ
มีราคะขึ้นมาก่อนก็เลยรู้ว่ามีราคะ
จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะ ท่านไม่ได้สอนให้ไปดักไว้ก่อน อย่าดักไว้นะ

ท่านตอบว่าห้องนี้เป็นห้องเรียน เป็นคำตอบที่ฉันประทับใจมาก เป็นท ่านแรกที่
ตอบตรงใจฉัน

ถาม: รู้สึกว่าหลงนาน เผลอนาน บางครั้งหลงไปทั้งวันเลย ควรทำอย่างไรดี

ในเมื่อห้องนี้เป็นห้องเรียน แล้วอ าจารย์ข องห้องนี้คือใคร สอนเรื่องอะไรเล่า?
คำถามก่อนหน้านวี้ ่าห้องนเี้ป็นห้องอะไรต้องใช้เวลามากกว่า ๔๐ ปีฉ ันถึงจ ะพบ
คำตอบ แล้วค ำถามนี้ล่ะ? จะต้องรออีก ๔๐ ปีห รือ? ฉันตัดสินใจไม่รอแล้ว สงสัย
จนเก็บความสงสัยไว้ไม่อ ยู่ ฉันจ งึ ว างของเล่นร อบตวั บ างสว่ นเพือ่ ให้ไม่พ ะรุงพะรังม าก
นักและเริ่มออกเดินทางเพื่อห าอาจารย์ป ระจำห้องนี้
ฉันเดินไปเรือ่ ยๆ พบประสบการณ์ตา่ งๆ มากมายระหว่างทางแต่ก็ยงั ไม่พบใครที่
เป็นอ าจารย์ข องหอ้ งนเี้ สียที ถามคนอนื่ ก ร็ บู้ า้ งไม่ร บู้ า้ งชไี้ ปทศิ น นั้ ท ี ทิศน ที้ ี ถ้าเดินไป
ตามที่เขาบอกทั้งหมดก็คงเป็นวงกลมอยู่แค่นั้น

ฉันถามท่านต่อว่า ห้องนี้เป็นห้องเรียน แล้วสอนเรื่องอะไร ใครเป็นครูประจำ
ห้อง?
ท่านตอบวา่ ห อ้ งนรี้ วมทงั้ ห อ้ งตา่ งๆ ทุกห อ้ งในโรงเรียนนสี้ อนเรือ่ งเดียวกันค อื เรือ่ ง
ทุกข์ ครูประจำโรงเรียนคือพระพุทธเจ้า
ห้องอื่นๆ? มีห้องอื่นๆด้วยหรือ ฉันส งสัย
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หัดรู้สึกบ่อยๆ รู้สึกเรื่อยๆ
คือถ้าใจเรามีฉันทะ มีความรักมีความพอใจที่จะคอยรู้จิตใจตัวเองนะ มันจะขยันดู
อย่างหลวงพ่อ ตอน ๗ ขวบ ปี ๒๕๐๒ หลายคนยังไม่เกิด
โยมพ่อพาไปกราบท่านพ่อลี วัดอ โศการาม
ได้เรียนอานาปานสติมา หายใจเข้าหายใจออก
แต่เราเด็ก ไม่ได้ไปเรียนต่อหรอก
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ผู้ใหญ่เขาไม่พาไป เราก็ฝึกของเราอยู่แค่นั้น หายใจอยู่ ๒๒ ปี
เสร็จแล้วได้ยินครูบาอาจารย์ว ัดป่าทั่วๆ ไปท่านพูดบ อกว่า
ถ้าใจสงบแล้วให้พิจารณากาย ท่านสอนอย่างนี้กันส ่วนใหญ่
ใจมันไม่เอา ใจมันไม่คุ้นเคยกับการพิจารณากาย
ไม่ถูกกับจ ริต ดูยังไงมันก็รู้สึกไม่ประทับใจ
ต่อมาไปเจอหลวงปู่ดูลย์ ท่านบอกว่าให้ดูจิตตัวเอง
พอได้ยินคำว่าให้ดูจิตต ัวเอง ให้อ่านใจตัวเอง รู้สึกตื่นเต้นม ากเลย
รู้สึกน่าสนใจ มันคืออะไร มันอ ยู่ที่ไหน เราจะรมู้ ันได้ยังไง
พอหัดตามรู้ตามดูก็เห็นว่า จิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลย
มีอะไรแปลกใหม่ให้รใู้ห้ดทู ุกๆ วัน ไม่เคยเหมือนกันห รอก
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา รู้สึกน ่าสนใจ
พอรู้สึกว ่าน่าสนใจ ฉันทะมันเกิด พอใจที่จะรู้ ขยันด ูที่สุดเลย
ครูบาอาจารย์ไม่ต้องมากะเกณฑ์นะ ว่าให้ดูวันล ะกี่ชั่วโมง
ดูตั้งแต่ตื่นเลย ดูเองเพราะว่าม ันชอบดู มันอ ยากดู
มันเห็นเลย ทำไมบางวันม ันเศร้าหมอง บางวันม ันผ่องใส
บางวันมันหนักเป็นก้อนเบ้อเร่อเลย บางวันก ้อนนกี้ ็เล็กลง
บางวันก้อนนี้หายไป เคยเป็นไหม มีก ้อนอยู่ก้อนหนึ่ง
บางวันมันขยุกขยิกๆ ได้ บางความรู้สึกก ็พุ่งข ึ้นมา
บางอัน แหม มันเหมือนฟ้าแลบเป็นแฉกๆ แฉกๆ ก็ม ี
รู้สึกมันแปลกจังเลย สนใจมากเลย คอยรคู้ อยดูทั้งวัน
พอฉันทะเกิด วิริยะคือความขยันหมั่นเพียรก็เกิด เกิดเอง ไม่ต ้องเชื้อเชิญ
จิตตะคือความใส่ใจกเ็กิด คือสนใจคอยใส่ใจคอยรู้คอยดูเรื่อย
จิตใจก็ไม่หนีไปที่อื่นเลย คอยเคล้าเคลียศึกษาเรียนรู้อยู่แต่เรื่องจิตเรื่องใจตนเอง
นี้เรียกว่าวิมังสาใคร่ครวญอยู่ตรงนี้
มันกลายเป็นว่าเราขยันร ู้ขยันดู ดูอ ัตโนมัตดิ ูทุกวัน สนุกในการรู้การดู
ไม่ใช่ดูโดยหวังผลด้วย ไม่ได้คิดเลยว่าด ูแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
รู้สึกแค่ว่าจิตใจเป็นของน่าเรียนรู้ แล้วก ็ตามเรียนรไู้ม่สนใจเลยว่าผลคืออะไร
จะไม่เหมือนกับต อนเด็กๆ ยี่สิบกว่าปีผ่านมาทำโดยหวังผลตลอดเลย
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จะคิดหนักอย่างไรฉันก็ยังคิดไม่ออก จะถามคนอื่นก็ไม่รู้จะถามอย่างไรเพราะความ
รู้สึกนี้เป็นความรู้สึกเฉพาะตัว จึงได้แต่เก็บความสงสัยไว้อย่างนั้นเอง
หลังจากใช้เวลาเรียนอยูน่ านหลายสบิ ป ี เรียนจบมาได้ส มความตงั้ ใจ ฉันก พ็ ยายาม
ใช้ความรู้ทั้งหลายสรรหาของเล่นต่างๆ มาสะสมตามที่คนทุกคนในห้องนี้เค้าทำกัน
เหนื่อยน่าดูเลยแหละ แต่เอาเถอะเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เล่นของเล่นใหม่ๆ แค่
ตัวฉันเล่นเอง ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอก แต่มีคนอื่นๆ เข้ามาเล่นด้วยเป็นระยะๆ
บางคนก็เข้ามาเล่นด้วยดีๆ บางคนก็เข้ามาพยายามแย่งของเล่นฉันไปดื้อๆ บางคน
ก็เจตนาเข้ามาแย่งแต่ทำอย่างแนบเนียน แรกๆ ทำดีแต่แล้วก็แสดงตัวภายหลังว่า
มาแย่งของเล่น
ฉันเคยสงสัยว า่ เจ้าของเล่นพวกนที้ ำให้ฉ นั ท กุ ข์ห รือส ขุ ก นั แ น่? แต่ก น็ นั่ แหละ สงสัย
อยูไ่ด้ไม่น าน เจ้าของเล่นต ่างๆ ก็ด ึงฉ ันไปพะวงกับม ันจ นไม่ม เีวลาหาคำตอบเสียแ ล้ว
เดี๋ยวต้องคอยหาใหม่ เดี๋ยวต้องคอยรักษาของเก่าอยู่ตลอดเวลา
เล่นมาจนถึงวันนึง ฉันเหนื่อยล้าเหลือเกิน ต้องคอยดูแลรักษาของเล่นมากมาย
รวมทงั้ ร า่ งกายฉนั เองอย่างไม่ม วี นั ห ยุดหย่อน พออายุเริม่ ม ากรา่ งกายเดีย๋ วกเ็ จ็บเดีย๋ ว
ก็ปวด คนที่เข้ามาใจชีวิตฉันส่วนใหญ่ก็มีแต่คนเห็นแก่ตัวหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง
ทั้งนั้น จะต่างกันก็แค่มาแย่งอย่างแนบเนียนหรือเข้ามาแย่งตรงๆ เท่านั้นเอง ฉัน
เบื่อและเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตที่มีแต่ความเหนื่อยยากนี้ ฉันนอนพักลงหงายหน้า
มองผนังห้องใหญ่ที่ฉันเกิดมา
ผนังห้องนี้ดูไปแล้วคล้ายๆ ห้องอะไรซักอย่างหนึ่งนะ? เป็นค ำถามที่ติดใจฉันมา
ตัง้ แต่เล็กแ ต่ย งั ไม่เคยหาคำตอบให้ก บั ต วั เองได้ เมือ่ ฉ นั เบือ่ ช วี ติ จ งึ ห นั ห น้าม องไปทวั่ ๆ
ห้องอย่างเพลินๆ ซึมซับบรรยากาศของห้องตามที่เป็น
ความจำของฉันย้อยกลับไปสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กที่ฉันเริ่มสงสัยหลังเริ่มเรียน
หนังสือไปได้ไม่นาน ภาพความทรงจำของห้องเรียนปรากฏขึ้นมาในมโนทวาร ทาบ
ลงสนิทกับห ้องที่กำลังแหงนหน้ามองอยู่ในขณะนี้
ทันใดนั้นฉันก็คิดออก!
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

โรงเรียนวัฏสงสาร (๑)
โดย ปุ่นบ้อกี๋

ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือ พบว่าต ัวเองอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่ง ฉัน
งุนงงกบั ส ภาวะรอบตวั ใหม่ ทีน่ ที่ ไี่ หนนะ เราเป็นใครมาจากไหนทำไมมาตนื่ อ ยูใ่ นหอ้ ง
นี้ล่ะ? พยายามคิดจนมึนห ัวแต่ก็คิดไม่ออก
หันม องรอบตวั ทุกสิง่ ทุกอย่างชา่ งนา่ ต นื่ ตาตืน่ ใจ ฉันเห็นห นุม่ ส าวคหู่ นึง่ อยูข่ า้ งๆ
คอยดูแลฉันตลอดเวลา คลานไปไหนกค็ อยมาตามดู ชอบมาเล่นด้วย หานู่นหานี่มา
ให้ก ิน คลานไปได้ไม่ถ ึงไหนกโ็ดนหนุ่มส าวคนู่ ดี้ ึงก ลับม าเสมอ พวกท่านต้องรักฉ ันแ น่
เลยถึงได้คอยดูแลขนาดนี้ ท่านสอนฉันว่าท่านคือคุณพ ่อคุณแม่ นีเ่ป็นค ำพูดสองคำ
แรกที่ฉันพูดได้เลยล่ะ
คลานอยูไ่ ม่น านกพ็ บวา่ ฉ นั ล กุ ข นึ้ ย นื ได้ จากคลานเปลีย่ นเป็นเดิน ฉันเริม่ ม องสงั เกต
ห้องทฉี่ นั อ ยูอ่ าศัย พบวา่ ห อ้ งนเี้ ป็นห อ้ งทมี่ ขี นาดใหญ่เหลือเกิน เดินอ ย่างไรกไ็ ด้เพียง
ส่วนเล็กๆ ของหอ้ ง ผูค้ นในหอ้ งกม็ เี ยอะ มีคน เข้าแ ละออกจากหอ้ งหมุนเวียนอยูต่ ลอด
เวลา ฉันยังค้นพบว่าบนพื้นห ้องมีของเล่นชนิดต่างๆ วางอยู่อย่างกระจัดกระจาย
ผู้คนส่วนใหญ่พากันจับจองพื้นทีใ่นห้องเพื่อส ร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ นาๆ และพา
กันแย่งชิงของเล่นที่พื้น ทำให้ห ้องนี้ไม่เคยว่างจากเสียงคนทะเลาะกันเลย
หลังจากฉนั เดินได้ไม่น านคณ
ุ พ อ่ คุณแ ม่ก ส็ ง่ ฉ นั เข้าโรงเรียน ในโรงเรียนคณ
ุ ค รูส อน
ฉันถึงคำสมมุติต่างๆ ที่ใช้เรียกเจ้าของเล่นต่างๆ ที่ตกอยู่บนพื้นและสิ่งของรอบตัว
สอนวิธีเอาเจ้าของเล่นที่มีอยู่เป็นวัตถุดิบมาแปรรูปให้เป็นของมีค่า และสอนวิธีเอา
เจ้าของเล่นมาเล่นให้เพลิดเพลินใจ
ตัง้ แต่เริม่ เรียนมาฉนั ก ร็ สู้ งิ่ ต า่ งๆ เพิม่ ข นึ้ ม ากมาย แต่ฉ นั ย งั ม เี รือ่ งสงสัยอ ยูเ่ รือ่ งหนึง่
ติดอยู่ในใจอยูเ่สมอว่าห้องใหญ่ที่ฉันเกิดมานี้ดูคล้ายๆ ห้องอะไรซักอย่างนึง แต่ไม่ว่า
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นี่เราเฝ้าหายใจมานานแล้วเมื่อไหร่มันจะบรรลุส ักที
อะไรอย่างนี้ทำแบบหวังผล
ทำแบบหวังผลเรียกว่าท ำด้วยตัณหา
ตัณหานี้ขี้เกียจทำเหตุแต่อ ยากได้ผล
ส่วนฉันทะขยันทำเหตุ ไม่สนใจผลหรอก ผลมันได้เอง
คล้ายๆ คนสองคนทำงานด้วยกัน
คนหนึ่งรักงาน คือพวกมีฉันทะ
พวกรักงานพวกนี้ทำงานด้วยความสุขทุกวัน
เงินเดือนออกหรือเลื่อนขั้นเลื่อนซี ก็มีความสุขแถมมา
อีกคนหนึ่งขี้เกียจทำงาน ฝืนใจทำอยากได้แ ต่เงินเดือน
เดือนหนึ่งมีความสุขครั้งเดียว
นักปฏิบัติก็เหมือนกันนะ ถ้าเรารู้สึกว่าจ ิตใจของเราน่าสนใจ
น่าตามรู้ตามดู มันจะขยันดู แล้วมีความสุขที่ได้รู้ได้ดูด้วย
อีกคนหนึ่งอยากบรรลุลูกเดียวเลย นั่งเพ่งๆ
เพ่งไปก็โมโห เมื่อไหร่มันจะบรรลุสักที
พวกทำด้วยตัณหากลับใจเราให้ดี
แค่รู้สึกว่ามันน่าเรียนรู้และก็ตามรู้ไปอย่างที่เขาเป็น
ตามรู้ ตามรู้ไปเรื่อยๆ
ถาม: ขณะนี้ฝึกสมาธิแบบตามดูลมหายใจอยู่ บางครั้งก็สงบดีมีความสุข
หลังจากนี้ควรทำอย่างไรต่อไป
เออ อย่างนั้นได้สมถะ สบายนะ
นี่พอหายใจไปแล้วช่วงหนึ่งพัฒนาต่อไปอีก อย่าหยุดแค่นี้นะ
แค่นี้คล้ายๆ เราเจอศาสนาพุทธ เราเจอขุมสมบัติแล้ว เรามาเอาสมบัติเล็กน้อย
แต่ว่ามันก็ไม่น้อยนะ ได้ความสุขความสงบ
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มันก็ดีกว่ามนุษย์แ ทบทั้งโลกแล้ว
นี่ถ้าจะเอาต่อไปก็คือนั่งไป พอจิตเราสงบรวู้ ่าส งบ
นั่งแล้วจิตมันหนีไปที่อื่น ตามลมอยู่แล้วจ ิตหนีไปที่อื่น รู้ทันว่าหนีไปที่อื่น
ไม่ห้ามนะ ไม่ห้าม
นั่งไปเพื่อจะหัดรู้จิตใจตนเอง จิตเป็นสุขกร็ ู้
จิตม ีปีติก็รู้อะไรอย่างนี้ รูไ้ปเรื่อยๆ
ต่อไปพอเรารู้ทันจ ิตใจชำนิชำนาญแล้ว
เรามาอยูใ่นโลกข้างนอก คล้ายๆ เราเข้าค่ายซ้อมมวยมาแล้ว ต่อไปนี้ชกจริงแล้ว
จะชกจริงๆ ก็คือออกมาอยู่กับโลกธรรมดา
ตามองเห็น ใจเราดีใจแล้วรู้ทัน
เพราะเราคอยหัดดูใจของเราตั้งแต่ต อนนั่งหายใจ
ทำอย่างนี้นะ แล้วม ันไปได้ อย่าห ยุดน ะ เสียดาย
เป็นม นุษย์ที่สมบูรณ์แ ล้วต้องเอาให้ได้
ถาม: รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมฟังดูเหมือนจะง่าย แต่รู้สึกว ่ายากเหลือเกิน
ไม่เห็นง ่ายเลย ทำยังไงๆ ก็ท ำไม่ถ ูกสักที

เพียงแค่เขากล้าทีจ่ ะก้าวลงเรือ แล้วออกไปเผชิญหน้ากับทุกสิง่ ทีต่ นเองหวาดกลัว
ถ้าเขากล้าที่จะเข้าชนกับความสับสน แปรเปลี่ยน ความทะยานอยากทั้งภายนอก
ภายในใจตนอย่างตรงไปตรงมา กล้าที่จะยอมเรียนรู้ สิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็น “ทุกข์”
ด้วยใจซื่อ ไม่ย่อท้อ…
แล้วเขาจะพบว่า…
ไม่มีเรือลำใด จะปลอดภัยเลย...ตราบใดที่ยังมี “ตัวตน” ให้คอยหวงแหน
รักษา…
แต่หากละความยึดมั่น ถือมั่นในกาย – ใจ ตัวตนได้แล้ว…
ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน...ที่นั่นก็จะมีอิสรภาพ และสันติสุขเสมอ…

รูปภาพประกอบหนังจาก
http://www.imdb.com/title/tt0120731/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_1900
http://finelinefeatures.com/legendof1900/
สารบัญ 

ง่าย มันไม่ยากนะ
หลวงพ่อจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่ง
ถ้าเมื่อไหร่ลงมือทำนะ เมื่อไหร่พยายามนะ ยากสุดขีดเลย
แต่เมื่อไหร่ไม่ต้องทำอะไร ใจเราแอบไปทำอะไร เราคอยตามรู้ ง่ายสุดขีดเลย
เพราะเราไม่ต้องทำอะไร เราเป็นแค่ค นดู ทำตัวเป็นคนดู
เมื่อวานมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มาคนหนึ่ง เป็น
นักวิจัย
บอกเวลาเราเรียนธรรมะกเ็หมือนเราทำวิจัยเรื่องหนึ่ง เรียกว่าธรรมวิจัย
ภาษาศาสนาพุทธโก้เก๋มากนะชื่อธ รรมวิจัย
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ในเมืองกว้างใหญ่ ที่ไม่มีจุดจบนั้น เขารู้สึกได้ถึงความเหนื่อยยากของคนเมือง
ที่ต้องตะเกียกตะกายเอาตัวรอด วิ่งตามความต้องการของตนเองอย่างไม่รู้จักหยุด
ไม่รู้จักพอ ไม่เคยรู้จริงเลยว่าเป้าหมาย จุดจบของความต้องการตนเองนั้นคือ
อะไร...ตัณหา ความทะยานอยากของผูค้ น ก็เหมือนคียบ์ อร์ดเปียโนมนุษย์ ทีม่ นี บั ร้อย
นับล้าน บรรเลงเพลงที่ไม่รู้จักจบ ไม่รู้จักอิ่ม...ถนนที่มีนับพันนับหมื่นล้านสาย
บอกถึงเส้นทางที่ผู้คนมุ่งหวังจะเดินทางไป โดยไม่มีใครตอบถูกเลยว่าจุดหมายแท้
จริงนั้นอยู่ที่ไหน?
บทเพลงตัณหา ความต้องการไม่รู้จบของมนุษย์โลกมากมายภายนอกทำให้
1900 ขลาดกลัว...เพราะเขาไม่คุ้นเคยกับมัน ควบคุมมันไม่ได้ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะแต่ง
เพลงเช่นไรถึงจะตอบรับ และเข้ากันได้กับหลากผู้คนเหล่านี้
1900 จึงพอใจที่จะถอยหลังกลับไปอยู่บนเรือ...เรือที่ให้ความสุขแก่เขา เรือที่เขา
มั่นใจว่ารู้จักมันทุกซอกทุกมุม เรือที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย และเป็นเรือที่เขา “คิด”
ว่าสามารถควบคุมมันตามความต้องการได้…
แต่เขาคิดผิด...ไม่มีเรือลำใดปลอดภัยอย่างแท้จริง ตราบใดที่ยังลอยลำอยู่กลาง
ทะเล ไม่มีเรือลำไหนให้ความสุขแก่ผู้โดยสารโดยไม่มีวันสิ้นสุด...ยิ่งกว่านั้น
ก็ไม่มีเรือลำใดจะถูกควบคุม บังคับได้อย่างแท้จริง!
สุดท้าย เรือเวอร์จิเนี่ยนก็หมดสภาพไม่อาจออกทะเล ต้องจอดนิ่ง ๆ อยู่ที่ท่าเรือ
สิ่งที่พอใช้ประโยชน์ได้ถูกนำออกมา ส่วนที่เหลือก็รอเวลาถูกระเบิดจมหายลงสู่
มหาสมุทร
1900 ยอมร่วมวาระสุดท้ายพร้อมกับเรือลำนีโ้ ดยไม่ยอมจากไปไหน...กระทัง่ ตาย
ก็ยังมั่นใจว่าเรือคือที่ปลอดภัยสำหรับตนเอง

ใช้คำว่าวิจัยมาก่อนตั้งหลายพันปีแล้ว
ธรรมวิจัยก็คือหันมาวิจัยธ รรมะ
ก็คือ รูปธรรมคือกาย นามธรรมคือจิตใจของเรานี่เอง
อย่างเวลาเราจะทำวิจัยทางโลก เราไม่นั่งคิดเอาเอง
เห็นไหม นั่งคิดเอาไม่ใช่การวิจัยแล้ว
การที่เราจะดูกายดูใจเราก็ไม่นั่งคิดเอาเอง เราต้องดูของจริง
กายเป็นตัวอย่างที่เราจะศึกษา ใจเป็นตัวอย่างที่เราจะศึกษา
เอามันมาดู ดูซิว่ามันทำงานยังไง มันเป็นยังไง มันสุขมันทุกข์มันเป็นยังไง
ดูพฤติกรรมของมันไปเรื่อยๆ
อย่างนี้คล้ายๆ ทำตัวเป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นนักว ิจัย ไม่ใช่เป็นนักจัดการ
พวกเรานักปฏิบัติชอบทำตัวเป็นนักจัดการ
เช่น จิตไม่สงบจะต้องให้สงบ
จิตมีราคะจะต้องปราบมันให้ได้ พิจารณาอสุภะ นีเ่ป็นนักจ ัดการ
ถ้าเป็นนักจัดการล่ะก็ ไม่ได้ความจริงหรอก เพราะทำตัวเป็นผ ู้เผด็จการ
แต่ถ้าอยากได้ความจริงแล้ว ให้ท ำตัวเป็นผู้สังเกตการณ์
คราวก่อนมีนายพลคนหนึ่ง นายพลทหารบก ผบ.คนหนึ่ง ไม่รู้ย้ายไปแล้วหรือยัง
เคยมาเรียนที บอกท่านว่า ถ้าท่านนายพลอยากรู้ว่าลูกน้องท่านเป็นยังไง
ท่านอย่าไปยืนดูมัน ต้องแอบดูมัน
ถ้าเราอยากดูจิตใจของเรา เราอย่าไปจ้องใส่ม ัน
มันนิ่งหมดเลย มันเรียบร้อยหมดเลย เฝ้าดูอยู่ห่างๆ ชำเลืองๆ
แอบดูมันถึงจะเห็นความจริงว่ามันร้ายแค่ไหน
หัดรู้ไปเรื่อย ของง่าย อย่าคิดมาก คิดมากยากนาน

น่าเสียดายที่เขาปิดกั้นตนเองเกินไป ไม่ยอมก้าวออกจาก “ความสุข” ที่มัน
เสื่อมสลายได้ ความคิดผิด ความเห็นผิดจึงเป็นเหมือนกรงขัง ที่เขาเต็มใจหลบเร้น
โดยไม่ยอมรับความจริง
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ถาม: การที่เรารู้ รู้ก่อนผัสสะหรือร ู้หลังผ ัสสะ
แล้วพอรู้แล้วต้องกำหนดอะไรหรือไม่
หรือว่าต ้องดึงกลับมาที่ฐาน ที่ลมหายใจหรือเปล่า

แมกซ์ชวน 1900 ลงจากเรือ เข้าไปในเมือง และร่วมตั้งวงดนตรีด้วยกัน แต่
1900 ปฏิเสธ ก่อนจะเปิดเผยว่า เหตุใดครั้งนั้นเขาจึงไม่ยอมลงจากเรือ…

ต้องรู้หลังสิ ต้องรู้หลังนะ มีผ ัสสะแล้วกค็ ่อยเกิดสติขึ้นไปรู้
อย่ารู้ก่อน ถ้ารกู้ ่อนจะเป็นการไปดักเอาไว้ก่อน
แล้วก ็ไม่ได้กำหนด เรารเู้พื่อให้เห็นความจริง
หลวงพ่อยกตัวอย่างให้คุณฟัง
อย่างสมมติว่า คุณเห็นศ ัตรูของคุณเดินมา
ตามองเห็นรูปนี้เป็นผัสสะ กระทบอารมณ์แ ล้ว ตากระทบอารมณ์นี้เป็นผ ัสสะ
เสร็จแล้วใจเราก็คิดขึ้นมา ไอ้น ี่คือศ ัตรูเรา ใจเรากเ็กิดความโกรธขึ้นม า
เราปล่อยให้เขาทำงานตามธรรมชาติเลยนะ
เราไม่เข้าไปขัดขวางกระบวนการของจิตเลย
พอจิตเกิดความโกรธ เรารวู้ ่าม ีความโกรธเกิดขึ้น
เราเห็นความจริงว่าความโกรธนี้แต่เดิมไม่ม ี ตอนนมี้ ีขึ้นม าแล้ว
เรารู้เราดูไปเรื่อยๆ นะ ความโกรธเกิดขึ้นได้ มันก ด็ ับได้
มันดับของมัน แล้วไม่ต ้องดึงกลับ
อย่าจงใจดึงนะ ถ้าคุณจ งใจดึงกลับมาที่ฐาน คุณจ ะแน่นขึ้นที่หน้าอก
แล้วกไ็ม่ต้องดึงกลับมาที่ลมหายใจ
ลมหายใจมันเป็นแค่เครื่องอาศัยช ั่วคราว
เครื่องอาศัยเพื่อว ่าเราจะรู้ทันจ ิตใจของเรา
เมื่อเรารู้ทันจิตใจของเรา เราก็ไม่ต้องอาศัยเครื่องอาศัยนั้น

“เปียโนมีคีย์เริ่มและคีย์จบ ทั้งหมดมี 88 คีย์เสียง แต่พ้นจากสะพาน
ขึ้นท่าเรือนั้นไป คือคีย์บอร์ดที่มีคีย์เสียงนับร้อยนับพันไม่มีที่สิ้นสุด”

คุณเคยเห็นเขาหัดว่ายน้ำไหม เขามีห่วงยางมีโฟมไว้เกาะอะไรอย่างนี้
อันนั้นสำหรับคนทหี่ ัดใหม่ หัดเบื้องต้น
แต่พอเขาว่ายเป็นแล้วเขาไม่เกาะแล้ว เกะกะ มันเป็นภาระ
เราหัดใหม่ๆ เราก็หัดหายใจไป หัดห ายใจไปแล้วก ค็ อยสังเกตใจเรา
หัดหายใจไปแล้วใจหนีไปก็รู้ จิตใจมีปีติก็รู้ เป็นส ุขกร็ ู้เป็นย ังไงก็รู้

16 ธรรมะใกล้ตัว

“เมืองที่กว้างใหญ่ มีทุกอย่างยกเว้นจุดจบ”

“โลกภายนอกนั้น ถนนอย่างเดียวมีนับพัน ๆ สาย...มากเสียจนไม่รู้ว่าจะ
เลือกสายไหน เหมือนต้องแบกโลกอย่างไม่รู้จบ ไม่มีที่สิ้นสุด”
“โลกภายนอกคือบทเพลงที่ฉันไม่รู้วิธีแต่ง!”
คำพูดที่ถ่ายทอดมาจากจิตใจ จนคล้ายบทกวีเหล่านี้ บอกถึงความรู้สึกอย่าง
หนึ่งของเขาอย่างชัดเจน นั่นคือ “ความกลัว” ... เขากลัวอย่างยิ่งที่จะเผชิญหน้า
กับโลกภายนอก

1900 อยู่ในโลกส่วนตัวบนเรือมาตลอดชีวิต เขาคิดว่าสามารถควบคุมโลกใบ
เล็ก ๆ นี้ได้ แต่หากเขาออกไปสู่โลกข้างนอกที่หลากหลายด้วยผู้คน เขาจะไม่
สามารถควบคุมอะไรได้เลย
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1900 มีโอกาสพูดจากับหญิงสาวคนนั้นแค่ครั้งเดียวก่อนเธอจะลงจากเรือ
ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้ที่อยู่จากเธอ เพื่อเปิดโอกาสให้ไปเยี่ยมเยียนในอนาคต…
ไม่นาน...เขาก็ตัดสินใจลงจากเรือ ทุกคนยินดีที่เขาจะก้าวไปสู่โลกใหม่ มีโอกาส
สร้างชื่อเสียง ทุกคนเชื่อว่า ด้วยความเป็นอัจฉริยะทางดนตรีขนาดนี้ ต้องทำให้
เขากลายเป็นคนดัง มีชีวิตที่ใคร ๆ อิจฉาภายในเวลาอันสั้น
1900 เดินลงบันไดเพื่อย่างเท้าเหยียบแผ่นดินเป็นครั้งแรกในชีวิต...แต่แล้ว...
เมื่อเดินมาแค่เพียงครึ่งทาง ระหว่างเรือกับท่าเรือ...บนกลางสะพานเหนือทะเล
เขายืนมองเมืองตรงหน้าด้วยความรู้สึกหลากหลาย สับสน...เวลาผ่านไปครู่ใหญ่
ก่อนที่เขาจะหันหลัง เดินกลับขึ้นเรือ ทิ้งปริศนาให้ชาวเรือและเพื่อน ๆ สงสัยกัน
ว่า...ทำไม?
ต่อจากนั้นอีกหลายปี เรือเวอร์จิเนี่ยนถูกปลดระวาง กำลังจะถูกระเบิดทิ้งกลาง
ทะเล “แมกซ์ ทูนี่ย์” เพื่อนรักของ 1900 มีโอกาสกลับมาพบเรือก่อนถึงวาระ
สุดท้าย เขาแน่ใจว่า 1900 ต้องยังอยู่บนเรือ จึงพยายามเข้าไปค้นหาและได้เจอใน
ที่สุด
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หายใจจนกระทั่งเรารู้เท่าทันใจของเราได้อย่างชำนิชำนาญ
พอชำนิชำนาญแล้วเราก็มาอยู่ในชีวิตจริง นี่ทดสอบแล้ว
ลองทดลองตัวเองว่าไอ้ที่ฝึกมาได้เรื่องไหม
ตามองเห็นนี่ ความรู้สึกเกิดที่ใจแล้ว
อย่างตอนเรานั่งหายใจใช่ไหม ความรู้สึกก็เกิด
เช่น มีปีติมีสุขอะไรอย่างนี้ มีคว ามสงบ
นี่พอตาเรามองเห็น เดี๋ยวก็เกิดสุขเกิดทุกข์ เกิดกุศลอกุศล
เราก็รู้ทันที่ใจของเรา
รู้ไปเรื่อยๆ ไม่ไปบังคับ ไม่ไปห้าม
รู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าใจนี้เป็นของไม่เที่ยง ต้องการแค่นี้เอง
จะไม่ใช่เรื่องของสมถะ สมถะต้องการความสงบ
วิปัสสนาต้องการความจริง ความจริงก็คือก ายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา
ถ้าเราเห็นความจริงว่ากายใจไม่ใช่เรา คุณจ ะเป็นพระโสดาบันตอนนั้นแหละ
แต่ถ้าทำความสงบอย่างมากก็ไปเป็นพระพรหม คนละทางกัน
แต่ว่าอาศัยการทำความสงบเป็นพื้นฐานเพื่อจะมารู้เท่าทันใจของเรา
อย่างนี้ง่าย พอต่อได้ไหม เอาต่อนะ อย่าหยุดอ ยู่แค่หายใจนะ
ไม่อย่างนั้นหายใจไปจนแก่คุณจ ะเก่งมากเลย
พอหายใจปุ๊บคุณจะสงบมีความสุขเลย
แล้วกค็ ุณจะไม่ทำอย่างอื่นแล้ว
พระศรีอาริย์มาตรัสรู้ก็มาไม่ทันแล้วนะ เพราะจะไปเป็นพระพรหม
ถาม: คนที่มีความจำสั้น จะปฏิบัติได้หรือไม่
การปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธ
วัตถุประสงค์จริงๆ นั้นเพื่อให้ใจของเราพ้นความทุกข์
ไม่ใช้เพื่อให้ความจำยาว
ถ้าอยากฝึกความจำยาว เวลาเราจะทำอะไร เราคอยมีสติกำกับลงไปเรื่อยๆ
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สมมติว่าเราจะวางอันนลี้ งไปตรงนี้
เราทำความรู้สึกตัวเลยว่าเราวางอันนี้ไว้ตรงนี้ อย่างนี้มันจะจำแม่น
แต่ถ้าเราฝึกวิปัสสนา ฝึกเจริญสติ เราไม่ได้ท ำอย่างนั้นห รอก
เราฝึกเพื่อให้รู้ทันใจของเรา ฝึกเพื่อจะไม่ทุกข์ ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ความจำดี
คนละวัตถุประสงค์ก ัน
เพราะฉะนั้น ต่อไปสมมติว ่าความจำเราสั้นห รือความจำเราเสื่อม
จิตใจเราก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมได้ นี่ ตรงนี้สอิ ัศจรรย์
เพราะเราฝึกจนกระทั่งจิตเราไม่ทุกข์
เพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ท ี่สอนเราเรื่องทุกข์และความพ้นทุกข์เท่านั้น
ไม่ใช่เรื่องอื่นหรอก เรื่องอื่นเป็นแค่ผ ลพลอยได้
เพราะฉะนั้น ความจำสั้นนะ กังวลใจไหม กังวลใจรวู้ ่ากังวลใจ อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติ
แต่ถ้าต้องการให้ความจำยาวขึ้นนะ มีส ติก ำกับลงไป
แต่นี้จะไม่ใช่วิปัสสนาแล้ว
เช่น เราจะวางของตรงนี้ ทำความรู้สึกต ัวให้ชัดๆ เลยว่าวางไว้ตรงนี้ มันจะจำได้
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สารบัญ 

สามารถของเขาได้รับการเล่าลือจากผู้โดยสารบนเรือ จนกระตุ้นให้นักเปียโนเพลง
แจ๊สผู้โด่งดังมาท้าแข่ง เดี่ยวเปียโนสู้ ซึ่ง 1900 ก็ทำให้คนผู้นั้นได้เจอกับความ
พ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิต

1900 มีความสุขอยู่บนเรือที่ขึ้นล่องยุโรป – อเมริกา เขาพอใจที่ได้เล่นดนตรี
ให้ผู้ฟังบนเรือทุกชนชั้นมีความสุข เขาพอใจกับโลกแห่งคีตาที่ตนเองสร้างสรรค์
พลิ้วไหวปลายนิ้วบนคีย์เปียโน ร่ายบทเพลงที่ไม่มีใครรู้จัก หลั่งไหลออกมาจากห้วง
แห่งจินตนาการโดยไม่มีที่สิ้นสุด
เขามีโอกาสเห็นเมืองใหญ่จากท่าเรือหลายครั้ง แต่ไม่เคยคิดลงจากเรือสักครั้ง
เดียว แม้จะมีเพื่อนนักดนตรีด้วยกันชักชวนกี่ครั้งก็ตาม...1900 มีความสุขกับชีวิต
ของเขา ไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าเสียงดนตรีในปัจจุบันของตน
แต่...ในที่สุดก็มีครั้งหนึ่งที่ 1900 คิดลงจากเรือ...ครั้งนั้นเขาต้องการลงไปเพื่อ
ตามหาหัวใจตัวเอง!
หญิงสาว สวย สะอาดดูเป็นธรรมชาติ ประทับใจเขาตั้งแต่แรกเห็น ผู้หญิงที่
ทำให้เขาร่ายนิ้วไปบนพรมคีย์เปียโนออกมาเป็นเพลงรักหวานสะกดใจ แต่ละตัวโน้ต
ถอดออกมาจากความประทับใจแห่งการแรกเห็นและแรกรัก เสียงเพลงตรึงผู้ฟังไว้
กับความรู้สึกอันงดงามยากจะลืมเลือน
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รู้เฉพาะตน
ฟังดูราวกับเป็นตำนาน นิทาน ไม่ก็เรื่องเล่าขานที่ถูกแต่งแต้มสีสันจนเกินจริง
ชีวิตบนเรือของเขาน่าสนใจ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ...เหตุผลใดเขาจึงไม่ยอมลงจาก
เรือ
แดนนี่ บู๊ตแมน ทีดี เลมอน 1900 เป็นชื่อยาวเหยียดที่ทุกคนสมัครใจเรียก
แค่ “1900” เขาเกิดบนเรือเดินสมุทรเวอร์จิเนี่ยน ที่แล่นระหว่างยุโรป – อเมริกา
โดยถูกทิ้งไว้บนแกรนด์เปียโน ในห้องบอลรูม เพื่อหวังให้มีเศรษฐี ผู้ดีชั้นสูงมารับ
ไปเลี้ยง แต่คนที่พบเขากลับเป็นแค่ช่างเครื่องในเรือ เด็กชาย 1900 จึงถูกแอบ
เลี้ยงไว้ใต้ท้องเรือโดยไม่มีใบเกิด สัญชาติ และหลักฐานแสดงความมีตัวตนใด ๆ
ในโลกเลย
เมื่ออายุได้แปดขวบ ช่างเครื่องที่เป็นเหมือนพ่อของเขาก็ตาย 1900 ต้องใช้
ชีวิตบนเรือเดินสมุทรอย่างว้าเหว่...ความโดดเดี่ยว เงียบเหงา ความเศร้าจากการ
สูญเสีย ปลุกอัจฉริยภาพบางอย่างในตัวขึ้นมา...แค่ได้ยินคนเล่นเปียโนครั้งเดียว
เขาก็สามารถบรรเลงเพลงได้ราวกับมืออาชีพ
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บุรุษผู้กระหายความตาย
กรณีเฉพาะตนของ – คนอยากตายคนหนึ่ง
อาชีพ – ตกงาน
ลักษณะงานที่ทำ – คิดมาก
คำถามแรก – ผมยังไม่ถึงขนาดตกลงใจฆ่าตัวตายจริงจัง แต่เป็นโรคซึมเศร้า
ต้องพึ่งยา และอยากตายขึ้นมาหลายวูบ คืออยากพ้นๆไปจากสภาพนี้มาก รู้สึก
ว่าความตายเป็นที่พึ่งเดียว แต่พ อถามตัวเองว่าจะลงมือดีไหม ก็ร ู้สึกกล้าๆกลัวๆ
ยิง่ ช ว่ งหลังม เี วลาอา่ นและฟงั ห นังสือธ รรมะมากเข้า ก็ช กั เชือ่ ว า่ ช วี ติ ห ลังค วามตาย
น่าจ ะมจี ริง และอยากเจริญส ติใ ห้เป็นผูเ้ ป็นคนกบั เขาบา้ ง แต่เมือ่ พ ยายามเจริญส ติ
ก็พ บวา่ ส ติไม่เจริญเอาเลย ไม่ว า่ จ ะดว้ ยวธิ ใี ดของอาจารย์ท า่ นไหน พอพยายามได้
พักหนึ่งจะร้องไห้ รู้สึกเหมือนเป็นคนบาปที่ไม่มีวันเจริญกับใครเขา อยากขอคำ
แนะนำว่าคนอย่างผมควรเริ่มต้นจากตรงไหนเป็นก้าวแรกดีครับ?
เริม่ จ ากการทำความเข้าใจให้ถ กู เสียก อ่ น ว่าการเจริญส ติไม่ได้ช ว่ ยให้ค ณ
ุ ห ายทกุ ข์
จากการตกงานและการมีชีวิตที่ไม่เป็นไปตามปรารถนา ตรงข้าม คุณต้องเป็นผไู้ม่มี
ทุกข์อันเกิดจากการงานให้ได้เสียก่อน จึงควรแก่การเป็นนักเจริญสติ

เสียงเพลงของ 1900 มาจากทุกสิ่งรอบตัว จากการสังเกตผู้โดยสารที่แตกต่าง
กันบนเรือ เมื่อสังเกตและสามารถเข้าใจจิตใจผู้คนในแต่ละแบบแล้ว ก็สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลง ซึ่งเข้าถึงจิตใจผู้คนได้อย่างมีจินตนาการ ความ
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คนตกงานและใช้ชีวิตอย่างไม่มีจุดหมายนั้น ดูที่จิตจะเห็นว่าลอยเคว้ง สับสนไป
สับสนมา เพราะจิตไม่มีฐานให้ปักหลักลงไป จึงไม่น่าแปลกใจหากฝึกเจริญสติแล้ว
ล้มเหลว คล้ายกับคนพยายามยืนตัวตรงเด่แน่นิ่งบ นกระดานโต้คลื่น จะให้นิ่งสำเร็จ
อย่างไรไหว
เมื่อชีวิตไร้หน้าที่ จิตก็พลอยไร้รากไปด้วย นี่คือความจริง พระพุทธเจ้าท่านก็
ตรัสครับว่าคนที่จะเข้าถึงความจริงระดับอริยะได้นั้น จำเป็นต้องเลี้ยงตนเองได้ด้วย
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ความชอบธรรม ไม่ทุจริตคิดคด หรือเอาแต่เป็นภาระของผู้อื่นโดยไม่ทำอะไรช่วย
ตนเองเลย พูดง่ายๆคือถ้าอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเรียนแบบไม่โกงข้อสอบจนกว่าจะได้
ปริญญา ถ้าอ ยู่ในวัยท ำงานก็ต้องทำงานสุจริตให้ค ุ้มเงินจ้าง ถ้าเป็นพระก็ต้องรักษา
วินยั แ ละประกอบกจิ ข องสงฆ์ต ามทตี่ กลงไว้ก บั พ ระพุทธเจ้า คือม าบวชเพือ่ ท ำมรรคผล
นิพพานให้แจ้ง

แง่คิดจากหนัง
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The Legend Of 1900 – เรือที่ไม่ปลอดภัย
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

ไม่ว่าสำคัญตนเองว่าเป็นใคร ต่ำต้อยหรือสูงส่ง คุณจะหยุดนิ่งไม่ได้ แม้บอกว่า
หางานมาเป็นป ยี ังไม่ม ใีครรับ ก็ใช่จ ะเป็นข ้ออ้างว่าส มควรเลิกล้มค วามพยายามเสียที
ถ้าพยายามหางานจริง ไม่ใช่ร อให้งานวิ่งมาหา คุณจะเต็มใจแม้ต้องเหน็ดเหนื่อย
สร้างงานขึ้นมากับมือของคุณเอง เลิกง้อขอให้ใครเขาสร้างงานไว้เตรียมรับคุณ
ท่าเดียวเสียที
เพียงคณ
ุ ห าชอ่ งทางทำกนิ อ นั ส จุ ริต แม้ย งั ไม่ส ำเร็จเป็นร ปู เป็นร า่ ง ก็จ ะพบวา่ ช วี ติ 
ต่างไปแล้ว เพราะมีฐานให้จิตเริ่มห ยั่งรากลงไปบ้างแล้ว ที่ตรงนั้นสำรวจใจตัวเองจะ
พบวา่ ไม่ก วัดแกว่งว กวนทงั้ ว นั อ ย่างเคย และนนั่ เอง คุณส ามารถเริม่ น บั ห นึง่ จ ากการ
เปรียบเทียบคุณภาพของจิต จะเห็นค วามต่างระหว่างจิตท เี่ลื่อนลอยเพราะไร้ร าก
กับจิตที่มั่นคงเพราะมีรากแล้ว
การเจริญสติเห็นจิตแบบมือใหม่นั้น ไม่จำเป็นต้องเห็นละเอียดเป็นขณะๆ แต่
เอาแค่ภาพใหญ่ภาพรวม รู้ความแตกต่างระหว่างจิตวันนี้กับจิตเมื่อวาน เมื่อวาน
ไร้รากฐาน วันนี้มีการงาน ก็นับว่าใช้ได้แล้ว ได้ชื่อว่าเห็นจิตจริงๆเหมือนกัน รู้ได้
เหมือนกนั ว า่ จ ติ ไม่ใช่ต วั ต นทบี่ งั คับได้ด งั ใจ แต่เป็นผ ลลัพธ์อ นั เกิดจ ากตน้ เหตุอ ะไร
บางอย่าง กับท ั้งมิใช่จะต้องดำรงอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งต ลอดกาล มันส ุดแต่เรา
จะเลือกเดินไปทางไหน
กล่าวถึงค วามมั่นคงทางใจไปแล้ว ก็ต ้องไม่ละเลยที่จะกล่าวถึงค วามสว่างทางจิต
ควบคไู่ ปดว้ ย แม้จ ติ ใจมนั่ คงดี แต่ก อ็ าจรสู้ กึ แ ห้งแล้งได้ และไม่เกือ้ กูลก บั ก ารเจริญสติ
พูดง่ายๆคือ หากไม่ยอมทำบุญเอาเสียเลย คุณไม่อาจรู้สึกแ ช่มชื่น เบิกบาน และ
เกิดกำลังใจในชีวิตมากพอจะปลูกสติให้เจริญขึ้น
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เขาเกิดบนเรือกลางทะเล โตบนเรือ และตายบนเรือ โดยไม่ยอมลงจากเรือเพื่อ
เข้าเมืองเลยแม้สักครั้งเดียว!
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นึกถึงประวัติพระภิกษุและแม่ชีที่เจ็บป่วยแล้วใช้การภาวนา ท่านเล่าว่า
กายปวดก็เรื่องของกาย ใจไม่ทุกข์ตาม ยังมีสติ รู้ตัวตลอดเวลา
ถ้าเราทำได้บ้างก็คงดี แต่ตอนนี้เอาแค่ตั้งนะโม ยังไม่ไหว
ถ้าเพียงแต่ย้อนกลับไปได้ จะเอาเวลาที่เคยใช้อย่างประมาท
มาฝึกฝนอบรมตน หาสาระให้แก่ตนเอง ใช้เวลาให้คุ้มค่า
หลายชั่วโมงผ่านไป หมอศัลย์ตรวจไม่พบลักษณะของโรคไส้ติ่งอักเสบ
หมอนรีเวชถูกตามมาประเมิน พบถุงน้ำในรังไข่ ขนาดค่อนข้างโต
ถ้าคุณนวลตรวจร่างกายสม่ำเสมอ น่าจะตรวจพบรักษาหายไปแล้ว
แผนการรักษาคือให้ยาฮอร์โมน ยาแก้ปวด แล้วสังเกตอาการ
ถ้าตอบสนองต่อการรักษาดี ก็หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเลยค่ะ
เปรียบชีวิตกับการเดินทาง ร่างกายคงเปรียบดั่งเรือให้ข้ามฝั่ง
ระหว่างอาศัยเรือลำนี้ ช่วยระวังรักษา ถนอมใช้ตามสมควร
ดูแลพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐาน
เช่น อาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย
การจัดการกับความเครียด ควรตรวจสุขภาพเป็นระยะ
คุณผู้หญิงควรตรวจเฉพาะของสตรีสม่ำเสมอ

และหากฉลาดทางจติ ม ากเข้า คุณย อ่ มคดิ ได้ด ว้ ยตนเองวา่ ท ำไมตอ้ งรอให้ค กู่ รณีม า
ขอโทษ แล้วจ ติ ค ณ
ุ ถ งึ จ ะได้ส ว่างกบั เขา สูค้ ดิ ให้อภัยเป็นท านเสียเดีย๋ วนีไ้ม่ด กี ว่าห รือ?
คิดได้เดี๋ยวนี้ก็สว่างได้เดี๋ยวนี้ สุขกายสบายใจ เป็นประโยชน์กับต ัวเองอยู่เห็นๆ
ทางทำบุญมีมากมายหลายหลากจาระไนไม่หมด ทำอย่างไรก็ได้ให้ใจชุ่มชื่น ไม่
ว่าจะเป็นการสละทรัพย์ สละความแค้น สละแรง สละเวลา สละหัวคิดช่วยใครต่อ
ใคร สมัยน มี้ อี นิ เตอร์เน็ตย งิ่ ท ำงา่ ยครับ ลองหาธรรมะดๆี ไปชที้ างสว่างกบั ค นตอ้ งการ
ทีพ่ งึ่ ท างใจตามเว็บบ อร์ดต า่ งๆ ก็ถ อื ว่าได้บ ญ
ุ ข นั้ ส งู แ ล้ว ทำให้ม ากและสม่ำเสมอยอ่ ม
ไขแสงให้จิตสว่างเป็นปกติ พร้อมจะเจริญสติยิ่งๆขึ้นไป
คำถามที่สอง – ทราบว่าในคัมภีร์บันทึกไว้ เกี่ยวกับพระฉันนะที่ฆ่าตัวตายและ
สามารถบรรลุอรหัตผลก่อนตาย จึงเกิดความสับสนว่าตกลงการฆ่าตัวตายเป็น
บุญหรือเป็นบาปกันแน่?

ชีวิตนี้ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
วันนี้จวบจนวันสุดท้าย ที่ไม่ทราบอีกนานเท่าไร
ใช้ชีวิตทุกวันอย่างไม่ประมาทนะคะ

เรือ่ งเล่าเกีย่ วกบั พ ระฉนั น ะซงึ่ เป็นค นรบั ใช้เก่าแ ก่ข องพระพุทธเจ้าน ี้ ต้องทำความ
เข้าใจกนั ให้ด ๆี น ะครับ ไม่เช่นน นั้ จ ะกลายเป็นความจดจำวา่ ใครกไ็ ด้ท ฆี่ า่ ต วั ต ายมสี ทิ ธิ์
ถึงนิพพานกันหมด

คำแนะนำการตรวจร่างกายเฉพาะของสุภาพสตรี
จากเวบไทยคลินิคมาฝากกันค่ะ
http://www.thaiclinic.com/medbible/cacervix_check.html
สารบัญ 
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คนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงการทำบุญด้วยเงิน ความจริงคุณทำบุญได้ตลอดเวลา
โดยไม่ต อ้ งใช้เงินแ ม้แต่บ าทเดียว แค่ค ดิ ด ี มองโลกในแง่ด เี มือ่ ใด ใจกเ็ ป็นบ ญ
ุ เป็นก ศุ ล
แล้ว ขอให้ส ังเกตเถิด ถ้าโกรธใครแรงๆ พอเขาขอโทษแล้วค ุณเต็มใจให้อภัย จะรู้สึก
โปร่งโล่ง จิตใจสบาย และเหมือนเห็นโลกสว่างขึ้น นั่นแหละคือป รากฏการณ์ท างจิต
กุศลจิตย่อมฉายสว่างจนรู้ได้เฉพาะตน

ใน ‘ฉันน สูตร’ พระพุทธเจ้าต รัสไว้เป็นบ ทสรุปโดยยอ่ คือ บุคคลใดทงิ้ ก ายนแี้ ล้ว
ไม่เข้าไปสู่ความมีกายอื่น ไม่พ ึงถูกต ำหนิด้วยประการทั้งปวง แม้พระฉันนะจะยังถูก
ตระกูลข องตนตำหนิท ฆี่ า่ ต วั ต าย แต่พ ระฉนั น ะกไ็ ม่ไปสคู่ วามเป็นค นของตระกูลใ ด
อีกแล้ว สำหรับอริยะจึงไม่ใช่เรื่องน่าตำหนิอีก
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เพื่อเข้าใจว่าทำไมใกล้ตายพระฉันนะจึงทำใจไม่ให้มีกายอื่นได้ เราต้องทราบ
พื้นหลังของพระฉันนะ ว่าท่านเริ่มได้ปัญญาจากพระอานนท์ซึ่งเป็นผู้ติดตามของ
พระพุทธเจ้า พระอานนท์เคยสอนพระฉันนะไว้ ใจความสรุปย่อคือ…
โลกนจี้ ะมหี รือไม่ม ี ขึน้ อ ยูก่ บั ว า่ ม อี าการยดึ ห รือไม่ย ดึ ใช่ว า่ โลกจะตอ้ งมอี ยูห่ รือไม่
มีอยู่โดยตัวข องมันเองข้างเดียว ตราบใดยังอุปาทานว่า ‘มีโลก’ และ ‘มีเรา’ ก็ย ่อม
เป็นโอกาสแห่งการทะยานอยากที่จะทำดีทำชั่วเพื่อตัวเรา ซึ่งก ็ย่อมเกิดภ พชาติ เกิด
โลกอย่างนี้ให้เสวยผลดีผลชั่วที่ทำไว้ ต่อเมื่อทำลายอุปาทานว่ามโีลกและมีเราเสียได้
ก็จะไม่เห็นกายใจเป็นอะไรอื่นนอกจากทุกข์ มีแต่ทุกข์เท่านั้นท ี่เกิดข ึ้นด้วยเหตุ มีแ ต่
ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเพราะหมดเหตุ
พระฉันนะเข้าใจธรรมะชั้นสูงดังกล่าวอย่างแจ่มแจ้ง ต่อมาหลังจากนั้นท่านป่วย
หนัก ปวดหวั ป วดทอ้ งอย่างรนุ แรง ราวกับโดนใครบบี ศ รี ษะดว้ ยคมี ใหญ่ หรือเหมือน
โดนใครเอามีดคว้านท้องก็ไม่ป าน
ในเวลาเข้าด้ายเข้าเข็มเช่นนั้น พระฉันนะยังได้พระสารีบุตรซึ่งเป็นมือขวาของ
พระพุทธเจ้ามาช่วยโปรดอีก โดยการโปรดของท่านเป็นการยิงคำถามว่าจนถึงป ่านนี้
ท่านยังยึดอยู่ไหม ว่าการเห็นท างตา การได้ยินทางหู การได้กลิ่นท างจมูก การลมิ้ ร ส
ทางลิ้น การแตะต้องทางกาย ตลอดจนการคิดน ึกด ้วยใจ ว่าเป็นเรา เป็นข องเรา
ด้วยจิตอันไร้ความยินดีในกายใจเป็นที่สุด พระฉันนะตอบตามซื่ออย่างหนักแน่น
ว่าท่านไม่รู้สึกว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย และกระทั่งใจ เป็นตัวท่าน หรือเป็นของ
ท่านอีกแล้ว และเพราะเลิกยึดธรรมที่เกิดดับ พระฉันนะจึงเห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่
ดับ ไม่มีการอุบัติ ไม่มีการแตกทำลาย สมดังท ี่พระพุทธเจ้าต รัสกับพ ระสารีบุตร
ในภายหลัง ว่าพ ระฉันน ะได้พ ยากรณ์ค วามเป็นผ ไู้ม่เกิดอ ีกข องตนเองต่อหน้าพ ระ
สารบี ุตรแล้ว
สรุปค อื พ ระพุทธเจ้าท า่ นยนื ยันค ติท ไี่ ปของพระฉนั น ะวา่ ไม่ม อี กี แ ล้ว และทา่ นเป็น
พระอรหันต์ จิตบ ริสุทธิผ์ ่องแผ้วก ่อนจะ ‘ทิ้งก าย’ นี้ของท่านด้วยมีด ไม่ใช่ฆ่าตัว
ตายขณะมีจิตเศร้าหมองแต่อย่างใด ผู้พ้นโลกแห่งบ ุญบ าปย่อมกระทำอะไรๆโดย
สักแต่เป็นก ิริยา ไม่เป็นบ ุญหรือเป็นบาปอีกต่อไป
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คุณนวล สาววัยทำงานที่ดูกระฉับกระเฉง สนุกกับงาน มุ่งสร้างหลักฐาน
เก็บออมเพื่ออนาคตของลูก ดูเหมือนชีวิตมาตรฐานของใครๆ ทั่วไป
เธอทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ รับประทานอาหารไม่เหมาะสม
ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักเกินก็ซื้อยาลดความอ้วนกลุ่มที่มีผลเสีย
ต่อต่อมธัยรอยด์ ผลคือชีพจรเต้นเร็ว ใจสั่น หงุดหงิดโมโหง่าย
เธอนอนน้ำตาไหลด้วยความปวด ปนความวิตก หรือฉันกำลังจะตาย
ลูกก็เล็ก หนี้สินก็มี บ้านอาจถูกยึด ค่ารักษาจะหาจากไหน
เธอไม่ได้เก็บออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน ไม่มีแผนสำรองเผื่อเหตุไม่คาดฝัน
ถอนสะอื้น งอคู้กอดขาตัวเองเหมือนกลับไปเป็นเด็กหญิงเล็กๆ
คิดถึงพ่อแม่ที่ยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณ นานๆไปกราบทีก็เถียงท่านอีก
คิดถึงลูกที่ติดพี่เลี้ยงมากกว่าแม่ คิดถึงคำพูดประชดสามี
คำบอกรัก ขอบคุณ ขอโทษ ที่ยังติดค้างต่อกัน
ความเครียดในชีวิตประจำวัน ร่วมกับผลจากยา และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี
พ่นพิษให้ระบายความหงุดหงิดใส่คนรอบข้างเป็นประจำ
วันเวลาที่ผ่านไปแล้ว ต่อให้น้ำตารดจนหมดกายก็ย้อนกลับมาแก้ไม่ได้
ถ้ามีโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้ง ขอใช้ชีวิตใหม่ให้คุ้มค่ากว่านี้
ขอโอกาสกลับไปดูแลผู้มีพระคุณ ให้เวลากับคนสำคัญที่เรารักมากกว่านี้
ดูแลพ่อแม่ชรา กอดลูกให้มากขึ้น จัดสรรเงินทองให้ดีกว่านี้
ใจกระสับกระส่ายทรมานนัก สลับภาพวันโน้น วันนี้ ให้วุ่นวาย
วินาทีสุดท้ายที่มีแต่ไฟสุมทรวงร้อนขนาดนี้ สุคติภูมิคงไกลเกินเอื้อม
นึกถึงคำสอนครูบาอาจารย์ที่เคยฟัง
การภาวนาที่เคยฝึกแบบย่อๆ หย่อนๆ
ยังจำความเย็นสบายจากภายในได้รางๆ ความสุขจากความสงบระงับ
จำได้ว่าเคยหัด “ดู” ดูเฉยๆ แล้วจะดับไปเอง
นานมาแล้วที่เคยฝึกต่อเนื่อง ยามโกรธ แปลกนัก แค่ดูก็ค่อยๆ ดับเอง
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วิธีที่ดีที่สุดคือ ให้งดน้ำงดอาหารดูอาการในโรงพยาบาล
คำถามที่แพทย์เจอบ่อยที่สุดคือ คุณนวลเป็นไส้ติ่งอักเสบได้ไหม

ไม่อยากจะเชื่อเลย

โรคไส้ติ่งอักเสบ มักไข้ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ถ่ายเหลว
(หรือไม่ถ่ายก็ได้้) ตรวจพบหน้าท้องตึง ลำไส้บบี ตัวน้อยลง
ปวดรอบสะดือแล้วย้ายไปท้องน้อยข้างขวา
ถ้าไส้ติ่งของใครอยู่ลึก อาจปวดหลังคล้ายโรคไตอักเสบก็ยังได้
กดหน้าท้องเจ็บ แต่ปล่อยมือแล้วเจ็บกว่า แสดงถึงการอับเสบ
หรืออาจมีไส้ติ่งแตกไปแล้วก็ได้

กรณีเฉพาะตนของ – สระเอ
อาชีพ – โปรแกรมเมอร์
ลักษณะงานที่ทำ – เขียนโปรแกรมให้บริษัท บางช่วงต้องหมกมุ่นอยู่กับการคิด
แก้ปัญหาให้เพื่อนร่วมงานมากกว่าการทำงานของตัวเองให้เสร็จ โดยไม่มีความดี
ความชอบมากกว่าใครเขา

อาการข้างต้นคือประวัติ “คลาสสิค” ของโรคไส้ติ่งอักเสบ
แต่ยังมีคนไข้อีกมาก ที่อาการไม่เหมือนแบบนี้
หรือกว่าจะแสดงอาการชัดเจนแบบนี้ อาจอีกหลายชั่วโมงถัดไปก็ได้
เพราะ “ไม่มีอะไรแน่นอนใน Medicine”
เรื่องราวแบบนี้ ถ้าเราอ่านเจอในวารสารสุขภาพจะไม่รู้สึกอะไรเลย
แต่ถ้าเป็นเรื่องราวของคนที่เรารัก หรือตัวเราเอง จะเกิดคำถามเสมอ
“คนไข้ปวดจะแย่แล้ว ทำไมไม่รีบให้ยาแก้ปวด ไม่เห็นให้ยาอะไรเลย”
“ทำไมไม่ผ่าตัดไปเลยจะได้หาย ให้นอนรออย่างนี้ไปอีกนานเท่าไร”
ความเจ็บปวด ความกังวล ความกลัว ภาระค่าใช้จ่าย การหยุดงาน
งานเอกสาร สิทธิบัตรต่างๆ ลูกที่บ้านใครจะเลี้ยง หนี้สินก็ต้องจ่าย
ปัญหาต่างๆ มากมายที่ทั้งครอบครัวต้องเผชิญร่วมกัน
ถ้าเปรียบชีวิตกับการเดินทาง การที่แพทย์วินิจฉัยโรคและรักษาให้ไม่ได้
คงเหมือนหลงเข้าดินแดนที่ไม่รู้จักชื่อ ไม่มีแผนที่ ไม่รู้ทิศทางเดินต่อ
แม้จะทราบดี วลีที่ฟังจนชิน เส้นทางชีวิตนี้
เราทุกคนต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพราก ต้องสูญเสีย
สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

คำถามแรก – ได้ยินว ่าถ้าจ ะเจริญสติให้ได้ผลจริง ต้องมีสัมมาทิฏฐิ คือต ั้งความ
เชื่อไว้ในเรื่องกรรมวิบากและนรกสวรรค์กับอดีตชาติเสียก่อนใช่ไหม? ทุกวันนี้
ผมไม่เต็มใจที่จะเชื่อเวลาใครบอกว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เพราะหลักฐานที่เห็น
อยู่ทนโท่คือคนชั่วมันได้ดี ส่วนคนดีกลับต กระกำลำบาก และเมื่อไม่อาจทำใจให้
เชื่อกรรมวิบากที่เห็นได้กับตาบนโลก แล้วจะให้เชื่อนรกสวรรค์ที่มองไม่เห็นได้
อย่างไร?
การเจริญสติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านั้น เป็นไปเพื่อเห็นความจริงอย่างที่
อริยะเห็น และความจริงที่พวกท่านเห็นก็เน้นเกี่ยวกับกายใจนี้ ไม่ใช่น รกสวรรค์
ธรรมชาติอันยอดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่สวรรค์นะครับ แต่เป็นพระนิพพาน และ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าเครื่องมือท ี่จะพาไปเห็นนิพพานได้แก่กายใจ อันตั้งอยู่เป็น
ปกติธรรมดาของพวกเรานเี้อง สิ่งที่เราไม่ต้องแกล้งเชื่อ ก็คือกายใจเป็นของมันอยู่
อย่างนี้ ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปหมด นับแต่ลมหายใจ อิริยาบถ ความรู้สึก
นึกคิด และสภาวจิต สังเกตดูตรงไหนก็จะเห็นความจริงตรงนั้น
ยิ่งสังเกตมากขึ้นเท่าไร ก็ย ิ่งเข้าใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกที เพราะจิตค่อยๆถอย
ค่อยๆถอนตัวจากความเชื่อผิดๆว่ากายใจเที่ยง กายใจทน กายใจเป็นบุคคล ตัวตน

ก่อนจะถึงวันนั้น เตรียมตัวพร้อมรับแล้วหรือยัง
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เราเขา สิ่งที่จะทำให้คุณมีแก่ใจเจริญสติเฝ้าสังเกตกายใจอยู่ ก็คือการทำความ
เข้าใจให้ตรงกับความจริงว่าสุขที่แท้คือการรู้กายใจจนปล่อยวาง ไม่ใช่ยึดกายใจ
เหมือนผูกโซ่ล่ามตัวเองไว้ก ับกองทุกข์

ของฝากจากหมอ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

สิ่งที่ไม่แน่นอน คือ สิ่งที่แน่นอน
โดย พิมพการัง

ความเข้าใจทถี่ กู อ ย่างนแี้ หละครับค อื ‘สัมมาทิฏฐิ’ ถ้าค ณ
ุ จ ะมองสมั มาทฏิ ฐิวา่ เป็น
‘ความเชื่อ’ อย่างน้อยก็เป็นความเชื่อที่ตั้งต้นด ้วยของจริง คิดตามได้ พิสูจน์ได้อย่าง
รวดเร็ว แค่เห็นล มหายใจไม่เทีย่ งได้เดีย๋ วนี้ ก็ป ล่อยวางลมหายใจได้เดีย๋ วนีเ้ ลย ไม่ตอ้ ง
รอกันนาน
หรือถ า้ ด กี ว่าน นั้ คือค ราวหน้าพ อโกรธใคร แล้วเห็นโทสะโดยความเป็นข องเกิดขึน้ 
ด้วยเหตุ แล้วดับลงได้เองเป็นธรรมดา เหมือนกองไฟค่อยๆมอดลงเมื่อหมดเชื้อ คุณ
ก็จะ ‘หายโกรธ’ ด้วยอีกวิธีหนึ่งที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง คือหายโกรธอย่างรู้ว่า
หายโกรธ ไม่ใช่หายโกรธแบบมึนๆ ไม่รู้ไม่เห็นดังเคย
โกรธอย่างรู้ และหายโกรธอย่างรู้ จะนำไปสู่ความรู้ประจักษ์ ว่าจิตมันโกรธ
ไม่ใช่มีตัวคุณเป็นผู้โกรธ จิตมันอึดอัดเป็นทุกข์ ไม่ใช่มีตัวคุณเป็นคนทุกข์ ความ
โกรธเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเป็นธรรมดา เมื่อเหตุนั้นดับลงความโกรธก็ย่อมดับ
ลงตามเป็นธรรมดา ไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้น จะเป็นขณะไฟโกรธกำลังลุกโพลงหรือ
มอดดับลง
หากมีแรงผลักดันมากพอ ค่อยๆดูเข้ามาในกายใจไปเรื่อยๆ นานเข้ากายใจก็
ปรากฏชัดขึ้นตามวันเดือนปที ี่ผ่านไป และแล้วในที่สุดก็อาจถึงวันที่คุณสามารถมอง
ชีวิตโดยรวมเป็นภาวะอะไรก้อนหนึ่ง มีจ ุดเริ่มต้น มีจุดสิ้นสุด
ด้วยสติที่เจริญขึ้นเต็มที่ จิตใหญ่จนเห็นรูปชีวิตเป็นของเล็ก เป็นเพียงนิมิตท ี่รู้ได้
ด้วยจิต ตรงนั้นคุณจะเริ่มสำเหนียกทราบว่าต้องมีเหตุปัจจัยอื่นในอดีต ที่เป็นตัว
กำหนดให้มาเข้าท้องพ่อท้องแม่คู่นี้ และตกแต่งรูปชีวิตให้ได้ดีหรือตกยาก หยาบ
หรือประณีต
ปัจจัยในอดีตที่ว่า ก็คือภาวะก่อนเกิดเป็นกายนี้ ซึ่งก็คือกายอื่น มีพฤติกรรม
แบบอื่น หรือกรรมอันเป็นขาวเป็นดำสอดคล้องกันกับอัตภาพปัจจุบัน และแม้กาย
ใจอื่นอันเป็นของที่ถูกลืมทิ้งไว้ในอดีต ก็ม ีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเช่นกัน
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คุณนวลปวดท้องจนไม่อยากลุกเดิน
เพื่อนร่วมงานเห็นท่าไม่ดี จึงช่วยกันนำเธอส่งโรงพยาบาล
จากประวัติและตรวจร่างกาย จะได้ข้อมูลระดับหนึ่ง
ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด หรือ เอ็กซเรย์
ค่อยวินิจฉัยโรคและรักษา แต่บ่อยครั้งก็ยังวินิจฉัยไม่ได้เสียที
เพราะร่างกายมนุษย์มีระบบซับซ้อน ไม่ตรงไปตรงมา เปลี่ยนแปลงง่าย
อาการแบบเดียวกันอาจเป็นได้หลายโรค
ในทางกลับกัน โรคเดียวกันอาจมาด้วยหลายอาการ
จนมีคำพูดติดปากตั้งแต่สมัยเรียนว่า “ไม่มีอะไรแน่นอนใน Medicine”
สตรีวัย ๓๘ ปี ปวดท้อง อาจเป็นได้ตั้งแต่ลำไส้อักเสบ
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เนื้องอกมดลูก ไส้ติ่งอักเสบ หรืออื่นๆ ก็ได้ค่ะ
ผลการตรวจทุกอย่างของคุณนวลก้ำกึ่ง ยังระบุอะไรไม่ได้

ธรรมะใกล้ตัว 45

พอได้รับข้อความนี้ผ่านทางมือถือ ฝ่ายชายเริ่มที่จะรู้สึกกังวลไม่สบายใจ ได้ส่ง
ข้อความกลับไปถามเหตุผลว่าทำไม ฝ่ายหญิงก็ได้ให้เหตุผลว่า ช่วงนี้ฝ่ายชาย
ไม่ค่อยมีเวลาให้ และหลังๆ ก็ดูเหมือนว่าความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีให้นั้นมันหายไป
ฝ่ายหญิงรู้สึกลังเล และสับสน คิดว่ากลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมน่าจะดีกว่า
ฝ่ายชายนิ่งครุ่นคิดเกี่ยวกับข้อความที่ได้รับอยู่ครู่หนึ่ง เวลาผ่านไปไม่นานก็เริ่ม
เดินทางออกจากอาคารเรียนเพื่อกลับหอพัก ระหว่างที่ขี่จักรยานกลับ ในใจก็
คิดถึงเรื่องข้อความ ขณะที่ถึงถนนสี่แยกซึ่งใช้เป็นเส้นทางกลับหอพักนั้นเอง ฝ่าย
ชายมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อตอนกำลังข้ามถนน มองไปทางซ้ายเห็นแสงไฟรถยนต์
เคลื่อนใกล้เข้ามา และแล้ว...
แน่นอนครับว่าในเรื่องนี้ฝ่ายหญิงส่งข้อความมา มิได้มีเจตนาที่จะบอกเลิก
แต่อย่างใด เพียงแต่ที่จะส่งมาหลอกกันเล่นๆ สนุกๆ ตามเทศกาลเฉยๆ ฝ่ายหญิง
อาจจะไม่เคยคาดคิด หรือคิดไม่ถึงหรอกว่าฝ่ายชายคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ด้วย
ความที่เป็นคนคิดมาก ก็เลยเผลอตัว คิดไปตลอดทางกลับหอพัก จนสุดท้ายเพิ่ง
จะรู้สึกตัวเมื่อมีรถยนต์วิ่งมาจากทางซ้ายมือ
ลองสมมติกันดูนะครับว่า ถ้าเหตุการณ์ถัดจากนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่
คาดหวัง ฝ่ายชายประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ ไม่ว่าจะหนักหรือเบา แน่นอนครับว่า
เมื่อฝ่ายหญิงรู้เรื่อง ตัวเองคงอยู่ไม่เป็นสุขแน่ เพราะเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ที่มี
เจตนาเพื่อที่จะเล่นสนุกสนานกับเทศกาลนั้น ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับคนที่
เธอมีความรู้สึกดีๆ ให้ ความรู้สึกนี้จะคงอยู่กับหญิงสาวนานเท่าใด ไม่มีใครรู้
ทว่าคราวนี้ยังโชคดีที่สุดท้ายฝ่ายชายไม่เป็นอะไร เพราะว่ารถยนต์คันนั้นคงจะเห็น
แล้วว่ามีคนจะข้ามถนนแถมไม่ได้ดูตาม้าตาเรือ ขี่จักรยานตัดหน้ามาเสียอย่างนั้น
ก็ถือว่าเป็นโชคดีไป
ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่า คนที่โชคดีแบบนี้จะมีสักกี่คน เพียงการหลอกล้อเล่น
ที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ นั้น บางทีอาจจะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่เล็กอย่างที่เราคิดก็ได้
ใน “เทศกาลคนโง่” นัน้ แท้จริงแล้วคนทีถ่ กู หลอก “โง่” หรือว่าคนทีห่ ลอก “โง่”
กันแน่ ผมเชื่อว่าทุกท่านคงมีคำตอบกันอยู่ในใจแล้วนะครับ
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สารบัญ 

กายใจก็เหมือนภาวะทางธรรมชาติท ั้งหลาย ทีค่ ลี่คลายจากสภาพหนึ่งไปสู่สภาพ
อื่นอยู่ตลอดเวลา สืบทอดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ หาจุดเริ่มต้นไม่เจอ และหาที่สุดมิได้
วนเกิดเวียนตาย ล่อให้หลงยึดว่าเป็นเรา จนกว่าจะมีสักกายใจหนึ่งที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ ชี้ให้เห็นว่ากายใจไม่ใช่เรา แล้วมีแก่ใจพอจะเจริญสติรู้กายใจ กระทั่ง
ประจักษ์แจ้งความจริงว่ากายใจไม่ใช่เราจริงๆด้วย นั่นเองจึงถึงจุดจบของ
ภาพลวงตาเฉพาะตน
สรุปคือตอนนี้ไม่ต้องหลอกตัวเองให้เชื่อทั้งที่ยังไม่อยากเชื่อ เพียงยกเอาของจริง
ตรงหน้ามาเป็นตัวตั้งสติ เมื่อสติเจริญก็จะเห็นของจริงที่เหลือไปเองครับ หวังว่าคง
สบายใจพอจะเริ่มล งมือได้แ ล้ว แต่ถ ้าอ ยากเรียกร้องให้ช าวพุทธเลิกเชื่อน รกสวรรค์
ทั้งหมดเสียก่อน คุณจึงจะลงใจพอจะเริ่มปฏิบัติ อันนี้ก็คงต้องยุติแค่ที่ความเชื่อ
เฉพาะตน คงไปให้ถึงความรู้เฉพาะตนไม่ได้เช่นก ัน
คำถามที่สอง – เป็นคนที่เจอเหตุการณ์แย่ๆหรือร้ายๆบ่อยมาก ทำให้มองอะไร
ไม่ดีไปหมด ใครเข้ามาในชีวิตก็นึกไว้ก่อนว่าจะมาหาประโยชน์จากเรา ทั้งที่เราก็
แน่ใจว่าแต่ไหนแต่ไรไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร เช่นนี้จะให้เจริญสติด้วยวิธียอมรับ
ความจริงว ่าชีวติ ต ้องเจอแต่เรือ่ งแย่ๆ ต้องรู้สกึ แ ย่ๆเสมอใช่ไหม? สิง่ ท ผี่ มเชือ่ ก ค็ ือ
เราควรโต้ตอบกบั ค นทรี่ า้ ยกบั เราเสียบ า้ ง ไม่เช่นน นั้ เขาคงได้ใจและเอาอกี และถา้ 
ยังต อ้ งโต้ตอบกบั พ วกรา้ ยๆแบบสมน้ำสมเนือ้ ชาติน ผี้ มคงไม่ม วี นั ได้เป็นอ ริยบุคคล
อยู่ดี
คุณโต้ตอบกับค นทรี่ ้ายกับค ุณได้ต ามความเหมาะสม แต่ไม่จ ำเป็นต ้องโกรธ หรือ
อาจโกรธ แต่ก็เอาความโกรธมาดูให้เห็นความไม่เที่ยงได้
การเจริญสตินั้น ต้องเป็นไปด้วยท่าทีของอริยะ คือมีพฤติกรรมเยี่ยงอารยชน
ไม่ใช่อนารยชน
ก็อารยชนเขาคิด พูด และทำกันอย่างไร? ตั้งต้นกันที่ความคิดคือไม่อยาก
เบียดเบียนใคร เมื่อใจไม่อยากเบียดเบียนย่อมพูดจาและกระทำการโดยละม่อม
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เป็นไปเพื่อความปรองดอง ไม่ใช่เพื่อการทำร้ายร่างกายหรือกระทั่งจิตใจใคร เมื่อ
เกิดเรือ่ ง หรือถ กู เบียดเบียน ถูกเอาเปรียบ ก็พ ดู จ าและกระทำการเพือ่ เปลีย่ นรา้ ย
ให้กลายเป็นด ีได้ โดยเลือกที่จะเป็นน้ำเย็นส ลายคราบสกปรก มิใช่ไฟทำลายล้าง
สิ่งที่ขวางหูขวางตาตรงหน้าให้สิ้นซาก
พฤติกรรมเยีย่ งอารยชนไม่ได้เกิดจ ากสญ
ั ชาตญาณทตี่ ดิ ตัวม า แต่ต อ้ งเกิดจ ากการ
ตัง้ ค วามเข้าใจไว้ให้ถ กู ว่าการทำดยี อ่ มได้ด ที ใี่ จ อย่างนอ้ ยทสี่ ดุ ใจกใ็ สพอจะเจริญสติ
สามารถเห็นความไม่เที่ยงของไฟโทสะ แล้วก็สามารถเห็นทางออกที่ดีที่สุดของ
ปัญหาเฉพาะหน้า
อนารยชนย่อมอ่านตัวเองไม่ออก จิตใจขุ่นมัว ห่อหุ้มด้วยความอาฆาตพยาบาท
ซึ่งก็แปลว่าความโกรธจะไม่หายไปให้ดู และประตูทางออกดีๆกจ็ ะไม่เปิดให้เห็นด้วย
นี่ก็เป็นอีก ‘ความเข้าใจ’ หนึ่งที่ไม่อิงความเชื่อใดๆ เมื่อเจริญสติจนแยกแยะออก
ว่าวิถีแห่งอารยะและอนารยะแตกต่างกันอย่างไร ก็จะเกิดความฉลาดทางจิต เลือก
ดำเนินตามวิถีแห่งอารยะมากขึ้น เป็นผลให้สติเจริญยิ่งๆขึ้น กระทั่งถึงซึ่งความเป็น
อริยบุคคลในวันหนึ่ง
เห็นไหมครับ อะไรๆเริ่มต ้นจากความเข้าใจให้ถูกต้องทั้งนั้นเลย และวันหนึ่งเมื่อ
เข้าใจถูกต้องตรงจริงเสมอกับอริยบุคคล คุณก เ็ป็นห นึง่ ในผมู้ สี ิทธิเ์ป็นอ ริยบุคคลแบบ
ไม่ต้องรอเงื่อนไขชีวิตแ บบใหม่แต่อ ย่างใดทั้งสิ้น

ดังตฤณ
สารบัญ 
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สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

April Fool’s Day
โดย Big

สวัสดีครับ วันนีว้ นั ทีท่ กุ ท่านได้อา่ นบทความนีอ้ าจจะเลยวันเทศกาลของตะวันตก
เทศกาลหนึ่งที่เรียกว่า April Fool’s Day ไปแล้ว จากการสืบค้นข้อมูลการแปลชื่อ
จากอินเตอร์เน็ตในบางเว็บไซต์แล้ว แปลว่า “เทศกาลคนโง่” แต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า
คนที่ได้โกหกหรือว่าหลอกคนอื่นๆ ในเทศกาลนี้ต่างหากที่ได้ชื่อว่า “โง่” มิใช่
ตัวคนที่ถูกหลอกแต่อย่างใด
เทศกาลคนโง่ตรงกับวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี พอถึงวันนี้ หลายคนก็จะ
มีการเล่นแกล้งเพื่อน แกล้งคนอื่น บางคนถึงกับแกล้งไม่เลือกหน้า หลอกคนอื่น
ไปแบบกระจายเป็นวงกว้าง (เช่นการปล่อยข่าวในอินเตอร์เน็ต) ยิ่งหลอกคนได้มาก
ยิ่งแกล้งคนได้มาก ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนือชั้น มีความสนุกและสะใจ ซึ่งด้วยความ
รู้สึกแบบนี้นั้นเจ้าตัวหารู้ไม่ว่าตัวเองได้ทำผิดครั้งใหญ่ไปแล้ว นั่นคือการผิดศีลห้า
ข้อที่สี่ ในส่วนของการพูดเท็จ พูดไม่จริง
ด้วยความบังเอิญและตั้งใจที่วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง เลยขอใช้บรรยากาศ
“เทศกาลคนโง่” เล่าเรื่องสั้นๆ สะกิดความคิดกันสักหน่อย แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่
เขียนขึ้นจากเค้าโครงเรื่องจริง แต่มีบางส่วนที่แต่งเติมบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ
ชัดขึ้น เรื่องราวมีดังต่อไปนี้ครับ
เรื่องมีอยู่ว่า มีวัยรุ่นชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่หนึ่งคบกันเป็นแฟนมานานระยะหนึ่ง
แล้ว ปกติแล้วสองคนนี้ก็รักกันดี ระหว่างคบกันก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดเกิดขึ้น
สองคนช่วยกันดูแลความสัมพันธ์กันดีอยู่เรื่อยมา ถึงแม้ว่าพักหลังๆ นั้นฝ่ายชาย
จะค่อนข้างยุ่งกับธุระส่วนตัวมาก ไม่ค่อยมีเวลาให้กับฝ่ายหญิงนัก แต่เมื่อถึง
“เทศกาลคนโง่” หรือว่า “April Fool’s Day” ตกค่ำฝ่ายหญิงก็ส่งข้อความมาหา
ฝ่ายชาย มีใจความสำคัญว่า “นับแต่วันนี้ไป ขอให้พวกเราทั้งสองคน กลับไปเป็น
สถานะเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมดีกว่านะ เพราะว่าเราสองคนนั้นไม่เหมาะที่จะคบ
กันเป็นแฟน”
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ข่าวน่ากลุ้ม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ต่อไปแผ่นดินอาจจมลง
ไม่มีพื้นที่ให้ขึ้นสูงไปกว่านี้
แต่ตราบเท่าที่ยังมีการผลักดันตนเอง
ก็จะมีพื้นที่ทางวิญญาณสูงขึ้นไปไม่จำกัด

�

พี่ดังตฤณสอนน้อง
แบ่งปันโดย ศดานัน

โลกมนุษย์คือแหล่งสำคัญ
ที่เราจะได้เรียนรู้เรื่อง “ทุกข์” และการ “ดับทุกข์”
ขอเพียงมีใจกล้าที่จะเรียนรู้
ไม่ผลักไส ไม่กลัวทุกข์ เรียนรู้ด้วยใจซื่อ
จากความทุกข์ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปรอบตัว
ไม่มีใครหนีทุกข์ได้
เพราะ “ทุกข์” คือความจริงที่เป็นของประจำโลก
แต่เชื่อหรือไม่ เราสามารถเป็นสุขได้
จากการเรียนรู้ทุกข์นี่แหละ

แต่ละครั้งที่คุณโยนเงินลงไปในกองพนัน คุณได้โยนความดีงามแบบมนุษย์ทิ้งไป
ด้วยทีละน้อยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว!
พูดเกินไปหรือเปล่า? เปล่าครับ! มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หากเคยมีประสบการณ์
ตรงมาก่อนก็ขอให้ลองทบทวนดูว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นความจริงไหม

จาก แง่คิดจากหนัง “Sad movie – ที่ใดมีรัก...” โดย ชลนิล
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เมื่อเริ่มต้นย่างเข้าสู่บรรยากาศของการพนันขันต่อ โดยเฉพาะในบ่อนหรือใน
ห้องหับลับหูลับตาคน คุณจะรู้สึกถึงความกดดันของการจ้องจะเอาเงินกัน ที่บีบให้
คุณอึดอัด แม้ผู้คนในนั้นจะทักทายสรวลเสเฮฮา คุณก็จะไม่ปลอดโปร่งโล่งใจเต็มที่
ก็แล้วการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเขตทึบทึมชวนอึดอัด น่าจ ะทำให้คุณโน้มเอียงไป
คิดถึงเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเล่า?
ในที่ที่มแี ต่การชิงได้ชิงเสีย ย่อมแห้งแล้งจากกระแสน้ำใจ แทบไม่ม ีความเมตตา
ปรานีให้ส มั ผัสท นี่ นั่ ก็แ ล้วก ารเข้าไปเป็นส ว่ นหนึง่ ใ นเขตแล้งน ำ้ ใจ น่าจ ะทำให้น ำ้ ใจ
ของคุณมีมากขึ้นหรือลดลงเล่า?

ถ้าใจอ่อนน้อม ก็จะแสดงออกมา
ด้วยกิริยาท่าทางที่นุ่มนวล น่ามอง น่าชื่นชม
ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนั้น
ย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
จาก สัพเพเหระธรรม “ธรรมะจากคู่ชีวิต” โดย Deejayxz
สารบัญ 
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เฮ้อ! – หนุ่ม ๓๒ กลับม าเยี่ยมบ้านหลังท ำงานที่ต่างประเทศ มีเงินเดือนคิดเป็น
เงินไทยตั้งเกือบห้าหมื่นบาท ยังอุตส่าห์ติดพนันบอลกระทั่งต้องฆ่าตัวตาย แถม
ตอนจะฆ่าตัวตายก็ไม่มีอาการว่าจะทำร้ายตนเอง มีการเดินยิ้มผ่านหน้าเมียเข้า
ห้องนอนลูก สับไกปืนโป้งเข้าหน้าอกตนเองตายคาที่ ทิ้งศพให้ลูกเมียวิ่งมาแบก
ภาระจัดการต่อไป

ในที่ที่ผู้คนเต็มไปด้วยความหวาดระแวงกลัวถูกโกง ย่อมขุ่นค ลั่กด้วยรังสีอำมหิต
เหมือนพร้อมจะเอาเรือ่ งกนั เมือ่ จ บั ได้ว า่ อ กี ฝ า่ ยตกุ ติก หรือไม่ก พ็ ร้อมจะเป็นฝ า่ ยตกุ ติก
เสียเองเมื่อสบช่อง ก็แล้วการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเขตพร้อมจะโกงและพร้อมจะ
เอาเรื่อง น่าจะทำให้ใจคุณสะอาดหรือสกปรกกว่าเดิมเล่า?
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ที่พูดมาทั้งหมดข้างต้นนี้ แค่เริ่มต้นย่างเข้าไปในเขตของการพนันขันต่อนะ
ครับ!
เมื่อหลวมตัวถ ูกพลังอบายมุขดูดเข้าประตูบ ่อนเพียงก้าวเดียว คุณจะเริ่มหน้ามืด
ทีล ะนอ้ ย กว่าจ ะรตู้ วั อ กี ท กี เ็ จอหลุมด ำดดู เข้าไปเสีย่ งดวงกบั อ ะไรสกั อ ย่าง ด้วยความ
คาดหวังว่าจะเป็นฝ่ายได้ พวกที่ดวงกำลังจะลงเหวลึกนั้น มักเล่นได้ง่ายๆ หรือ
กระทั่งได้มากตั้งแต่เล่นตาแรกๆ เขาจะเกิดความเชื่อผิดๆว่าตนเองมีโชคในทาง
พนัน ซึ่งกว่าจะรู้ว่าคิดผิดก็จวนหมดตัวรอมร่อ
หลุมด ำของการพนันจ ะสบู อ ะไรดๆี ไปจากชวี ติ ค ณ
ุ ท ลี ะนอ้ ย ไม่ว า่ จ ะเป็นส ติย งั้ ค ดิ
พลังแห่งความมีชีวิตชีวา ไปจนกระทั่งความสามารถในการเงยหน้ามองขึ้นสูง!
อย่าว่าแต่เงินเดือนตั้งเกือบห้าหมื่นอย่างหนุ่มในข่าวนเี้ลย ถ้าคิดจะใช้ทุนต่อทุน
ทางลัดแล้ว แม้มีเป็นร้อยล้าน ผีพนันก็บงการให้คุณทุ่มหมดหน้าตักทั้งร้อยล้านที่มี
เมื่อถ ึงขีดสุดของความหน้ามืด!
การยนื่ เงินเข้าโต๊ะพ นันแ ต่ละครัง้ เปรียบเหมือนการยนื่ ข อ้ ม อื ให้น รกผกู โซ่ล า่ มขอ้ 
มือท ลี ะเส้น ตอนแรกๆเหมือนโซ่บ างๆ จะดนิ้ เมือ่ ใดกห็ ลุดเมือ่ นัน้ กระทัง่ เริม่ ผ กู ห นัก
เป็นสิบเป็นร้อยเส้นนั่นแหละ คุณถ ึงตระหนักว่าไม่ม ีแรงสะบัดด ิ้นได้หลุดเสียแล้ว…
คนที่ตายเพราะการพนันเกือบทุกคน กล่าวในช่วงเริ่มต้นเสมอ ว่าพวกเขารู้จัก
หยุด รู้จักพ อ ที่เล่นก ็แค่เอาสนุกพ อผ่อนคลายและจุดประกายความหวังที่สดชื่นชั่ว
ครั้งชั่วคราวเท่านั้น เหมือนๆกันไปหมด
มีการเปิดเผยว่าในเมืองใหญ่ที่เล่นพนันกันได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น ลาสเวกัส
แอตแลนติกซิตี้ กับรีโน่ นั้น มีอ ัตราการฆ่าตัวต ายสูงกว่าเมืองขนาดเดียวกัน ทีก่ าร
พนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และน่าสนใจที่นักฆ่าตัวตายในเมืองเหล่านี้ เป็นพวก
นักท่องเที่ยวเสียมิใช่น้อย

คำคมชวนคิด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

“บุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดๆ
นักปราชญ์สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญ”
คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก
จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕
สืบค้นข้อมูล จาก http://84000.org
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จิตเห็นสิ่งใดเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา
ก็จะมีความคลายจากอาการยึดติดสิ่งนั้น
ทั้งในแง่ที่นึกว่ามันเป็นตัวเรา
ทั้งในแง่ที่อยากได้มันมาครอง
ยิ่งเห็นความเกิดดับมากขึ้นเท่าไร
ก็ยิ่งส่งตนไปยังธรรมมากขึ้นเท่านั้น
คือฝักใฝ่พากเพียรรู้อยู่ในขอบเขตกายใจ
ทั้งส่วนที่หยาบและส่วนที่ละเอียดยิ่งๆขึ้นไป

�

พี่ดังตฤณสอนน้อง
สรรหามาฝากโดย แค้ท

การพนันเป็นเส้นทางไปสู่ความชั่วร้ายและการตายไม่ดี เชื่อข ่าวเถอะครับ!
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เฮ้อ! – สี่โจ๋รุมปล้นสจ๊วต ทุบเละจมกองเลือด แถมกล้อนผมหมดหัวประจาน
ต้องเย็บเกือบรอ้ ยเข็ม เหตุเพราะววิ าทตอ่ รองราคาคา่ บริการไม้ปา่ เดียวกันไม่เป็น
ที่พอใจ ด่าทอกันจนเป็นเรื่อง โจ๋เห็นสจ๊วตมาตามลำพัง ประกอบกับเป็นบริเวณ
เปลี่ยวข้างสวนสาธารณะ เลยรุมส กรัมร ูดท รัพย์ม ีค่าท ั้งหมด ก่อนหลบหนีไปแล้ว
ถูกตามจับได้ในที่สุด
ธุรกิจซื้อความอาย ไม่ว่าจะเป็นชายซื้อหญิง หญิงซ ื้อชาย หรือชายซื้อชายที่เริ่ม
แพร่หลายมากขนึ้ เรือ่ ยๆนนั้ ต้องยอมรบั ว า่ ม มี านาน และจะไม่ห มดไปจากโลก เพียง
แต่ค นในโลกไม่คอ่ ยตระหนักค วามจริงเกีย่ วกบั ธ รุ กิจป ระเภทนดี้ นี กั ว่าเป็นแ หล่งเพาะ
กรรมชนิดใดขึ้นได้บ้าง

http://www.hamanan.com/flower/flower6/dsc11638.jpg

ดอกดาวดึงส์
๏ ดาวเอ๋ยดาวดึงส์
เป็นดินแดนรื่นรมย์โสมนัส

สรวงทิพย์ซึ่งโสภิศวิจิตรจรัส
สถานสถิตเหล่าสัตว์ผู้กอปรดี

แต่สวรรค์อันงามไซร้ก็ไม่เที่ยง
อย่าเพียงหมายอยู่แดนสรวงอันโสภี

ถือเป็นเพียงจุดผ่อนพักชั่วคราวนี้
เร่งหลีกหนีการเกิดตายให้ได้เอย

�

สำหรับส ืบค้นคำศัพท์
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เหตุผลที่คนเราควรมีคู่นอนเป็นของตนเองนั้น อาจดูได้จากปัญหาที่เกิดจากการ
ซื้อขายบริการทางเพศนี่แหละ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอาย อยากปกปิดอ วัยวะ
เพศของตนเองไม่ให้เป็นท รี่ บั ร โู้ ดยทวั่ ไป แม้เด็กๆถ้าถ กู แ ก้ผ า้ ล อ่ นจ้อนเบือ้ งหน้าส ายตา
เพื่อนๆ ก็แทบอยากแทรกแผ่นดินหนีห ายไปเดี๋ยวนั้น
เมือ่ โตขนึ้ เป็นว ยั รุน่ เด็กห นุม่ ม กั ฮ ดึ ฮัดอ ยากลองของจริง ซึง่ ป จั จุบนั ห าแหล่งข าย
ได้ง่ายใกล้เคียงกับร้านขายส้มตำเข้าไปทุกที แล้วลองดูความเป็นจ ริง สิ่งที่เกิดข ึ้นใน
ระยะแรกๆคือค วามอาย ความขลาด ความไม่ค ุ้นด ้วยกันท ั้งสิ้น แต่พ อเที่ยวบ่อยขึ้น
ก็น่าคิดถามตัวเองว่าความอายและความขลาดหายไปไหนหมด จึงเปลื้องผ้าอวด
เครื่องเพศให้คนแปลกหน้าเห็นและทำอะไรๆได้โดยไม่ต้องทำความรู้จักก ันก่อน?

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
และพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับป ระมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/

คนเราเมื่อหมดความอาย ก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะขาดความละอายในการก่อบาป
ยิ่งบริการทางเพศนั้น ถ้าคิดดีๆแล้ว ไม่ใช่ฝ่ายขายฝ่ายเดียวที่หมดความอาย แม้
ฝ่ายซื้อถ้าซื้อบ่อยๆก็หมดความอายเข้าให้ได้เหมือนกัน

สารบัญ 

ตามทถี่ กู ในความรสู้ กึ ข องมนุษย์ป กติค นหนึง่ ในสมัยท ชี่ ายหญิงม สี ทิ ธิเท่าเทียมกนั
หากจะมใี ครตอ้ งเห็นข องลับข องตน ก็ค วรเป็นค นสนิทช ดิ เชือ้ ท อี่ ย่างนอ้ ยคบหากนั ใน
ฐานะคนพเิ ศษ มีส ทิ ธิร์ เู้ ห็นร า่ งกายของกนั และกันเพราะให้ส ทิ ธิค์ รอบครองกายแก่
กันและกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน นอนเตียงเดียวกัน
แต่เมื่อกิจกรรมทางเพศเกิดขึ้นกับคนแปลกหน้าได้เรื่อยๆ ความอายอันเป็น
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คนเราเมื่อไม่เห็นคนด้วยกันมากกว่าความเป็นที่ตั้งของอวัยวะเพศ จะเกิดอะไร
ขึ้น?
มองลงไปในจิตใจมนุษย์ จะเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องของสันดานดิบ เป็น
สัญชาตญาณขั้นพื้นฐาน จึงจ ัดอยู่ฝ่ายต่ำ พอจิตฝ ักใฝ่กับฝ่ายต่ำเป็นป กติ ก็ย่อมมี
ชีวิตบนพื้นฐานของสันดานดิบหรือสัญชาตญาณขั้นพื้นฐาน
การตอ่ ร องราคา การทำให้ร สู้ กึ ว า่ โดนดถู กู ว า่ ม รี าคาตำ่ ตลอดจนการโดนเหน็บแนม
ล้อเลียนทางเพศชนิดจ ใี้ จดำ ย่อมนำไปสกู่ ารเกิดป ากเสียงกนั ง า่ ยทสี่ ดุ และคนเราเมือ่ 
หน้ามืดด ว้ ยบทววิ าททางเพศ ก็ย อ่ มขดุ เอาสนั ดานดบิ ม าใช้โดยไม่ต อ้ งยบั ยัง้ ชัง่ ใจ เฉก
เช่นที่ไม่ต้องยับยั้งชั่งใจกับการมีอะไรกับคนแปลกหน้าได้ทุกเมื่อเชื่อวัน
โจ๋ในขา่ วอายุย งั น อ้ ยมาก ตามเกณฑ์ค อื ย งั ไม่พ น้ ว ยั เรียน การจบั กุมต วั พ วกเขาไป
ลงโทษตามกฎหมายอาญา คล้ายเป็นเพียงการประกาศวา่ เราสญ
ู เสียเยาวชนกลุม่ น ไี้ ป
แน่ๆแล้ว คงไม่ม สี กั ก คี่ นทเี่ ห็นช อ่ งทางวา่ จ ะสาดแสงสว่างลงไปในชวี ติ ข องพวกเขาได้
อย่างไร ออกจากคุกต ะรางแล้วจะเอาความรทู้ ี่ไหนมาทำกินแ บบอื่น
พวกเราหวังร อว่าว ันห นึ่งค นทั้งโลกคงเบื่อเรื่องทางเพศ ไม่ต ้องซื้อขายบริการทาง
เพศกนั ไปเอง เรือ่ งตอ้ งหา้ มทไี่ ม่อ าจหา้ มพรรค์น ี้ ถ้าเห็นก นั จ ริงๆวา่ เป็นป ญ
ั หาสงั คม ก็
ต้องชว่ ยกนั แ ก้โดยกลุม่ ท มี่ โี อกาสทางสงั คมสงู ก ว่า หากกลุม่ ท มี่ โี อกาสเลือก จะเลือก
ใช้ชีวิตทางเพศให้ถูกต ้องกับคู่ของตน มีคู่ครองเป็นฝั่งเป็นฝา และตั้งใจรักษาศีล
ข้อสามให้สะอาด ก็จ ะเป็นการลดปริมาณการซื้อ ซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณในการ
ขายพลอยถูกฉุดให้ลดตาม

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

ปรับปรุงจาก www.vcharkarn.com/uploads/64/64575.jpg

ความรู้สึกผิดปกติย่อมถูกปรับเปลี่ยนเป็นความรู้สึกชินชา และเมื่อชินชากับเรื่อง
เพศสาธารณะ จิตย่อมถูกปรุงแต่งให้เห็นผู้คนทั้งหลายกลายเป็นเพียงวัตถุทาง
เพศ ไม่มีค่า ไม่มีราคามากไปกว่านั้น

ดอกลา (ดอกสุพรรณิการ์)
๏ ดอกเอ๋ยดอกลา
ขอลาจากกิเลสตั้งเจตจำนง

นามผกาดลจิตคิดประสงค์
โลภโกรธหลงเกาะกินใจให้จากจร

จะเฝ้าหมั่นตามรู้ดูกายจิต
ขอลาจากพรากอำลาแบบถาวร

กิเลสเกาะไม่ติดไม่ทุกข์ร้อน
นิรันดรวิมุตติสุขสิ้นทุกข์เอย

�

คุณทำลายตลาดทางเพศไม่ได้ แต่ไม่ปล่อยให้ตลาดขยายตัวลุกลามมาถึงบ้าน
ของคุณได้ครับ!

ดังตฤณ
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กวีธรรม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ไดอารี่หมอดู

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๔๐
โดย หมอพีร์

เราคือใคร แล้วใครคือเรา
โดย ตรงประเด็น

๏ “เราคือใคร...ใครคือเรา”เล่าเพื่อนเอ๋ย? คำเฉลยของปัญหาน่าฉงน
รูปนามขันธ์นั้นหาใช่ใครสักคน
ไยสับสนมี “เรา-ใคร” ให้วุ่นวาย
จิตหยุดปรุงเห็นกระจ่างว่างอย่างยิ่ง
ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเบาสบาย

จึงละทิ้งสิ่งสมมุติหยุดซัดส่าย
โอ้สหาย! เลิกสงสัย “ใคร” หรือ “เรา”

มีสติรู้พร้อมพรัก “สักแต่ว่า”
เห็นกระแสเหตุปัจจัยไม่มัวเมา

หมดปัญหาแจ้งโลกสิ้นโศกเศร้า
ไม่ใช่เขาไม่ใช่ข้าไม่ใช่ใคร

ละความเห็นที่ผิดว่าเป็นเรา
สิ้นสุดทุกข์ร่มเย็นพ้นเวรภัย

แล้วจักเห็นเป็นเขาฤาไฉน
เกิดปัญญาตาใจได้เห็นธรรม

�

สวัสดีค ะ่ ทุกค นทตี่ ดิ ตามอา่ นไดอารหี่ มอดู ก่อนอนื่ ต อ้ งขอประกาศเรือ่ งควิ อ กี ค รัง้ 
หนึ่งนะคะ คือทางเราพบปัญหาเรื่องของการจองคิวหลายเรื่อง เนื่องจากมีคนติดต่อ
มาดดู ว งคอ่ นข้างเยอะทำให้ไม่ส ามารถให้ค วิ ได้เร็วต ามทตี่ อ้ งการ และยงั ม ขี อ้ บ กพร่อง
ในเรื่องการรับคิวทำให้บางคนไม่ได้รับคิวเพื่อดูดวง
ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ
๑. สื่อสารกับคนรับคิวไม่รู้เรื่อง
ปกติพีร์จะให้น้องสาวเป็นคนรับโทรศัพท์ โดยให้ฝากเบอร์ไว้ก่อน และทางเราจะ
ติดต่อก ลับเองเมื่อถ ึงค ิว ถ้าไม่ฝ ากเบอร์ไว้จ ะไม่ได้ร ับค ิวค ่ะ มีหลายคนโทรมาบอกว่า
ต้องการทจี่ ะดดู ว งเลย ก็จ ะไม่คอ่ ยมคี วิ ให้ค ะ่ และถา้ ไม่ฝ ากเบอร์โทรเพือ่ ต ดิ ต่อก ลับไว้
พอโทรมาถามครั้งที่สองว่าคิวว่างไหม น้องสาวพีร์จะบอกว่าคิวเต็มแล้ว
สำหรับบ างคนจะไม่ฝ ากเบอร์ไว้ หรือบ างครัง้ บ อกวา่ จ ะขอจองเดือนหน้า น้องสาว
จะตอบว่าคิวยังไม่ออก และน้องสาวจะบอกว่าให้ฝากเบอร์ไว้ มีหลาย ๆ คนมักจะ
ไม่ฝากไว้ เลยทำให้เข้าใจผิดว ่าไม่ได้คิว สำหรับบ างคนที่มีเรื่องด่วนจริง ๆ ให้แจ้งกับ
น้องสาวไว้ได้ว่าม ีเรื่องด่วนต้องการเร็วนิดหนึ่งได้ค่ะ
๒. เมื่อติดต่อกลับไปไม่มีคนรับโทรศัพท์ หรือเบอร์ที่ติดต่อกลับเป็นคนละเบอร์
กับคนที่ติดต่อมา
ลูกค้าบ างทา่ นอาจจะไม่ท ราบวา่ เป็นเบอร์ข องใคร เลยไม่ได้ส นใจตดิ ต่อโทรกลับมา
หรือบางทีโทรกลับไปก็มักจะปิดเครื่อง สำหรับบางคนที่จองมานานแล้วไม่เคยได้คิว
ให้บอกน้องสาวได้เลยค่ะว่าเคยจองหลายรอบไม่เคยได้เลย จะจัดให้ก่อนค่ะ

38 ธรรมะใกล้ตัว
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๓. นัดไว้ไม่มาตามนัด
ทางเราจะโทรไปเตือนนดั ก อ่ นหนึง่ ว นั อ ยูแ่ ล้ว ถ้าม ธี รุ ะดว่ นหรือม าไม่ทนั สามารถ
เลื่อนได้โดยไม่ต้องรอคิวค่ะ แต่บางคนที่บอกว่าจะมาแต่ไม่มาและไม่โทรมาแจ้งอีก
เลย กรณีนี้พบบ่อยมากเลยค่ะ ซึ่งจะทำให้คิวว่างไป ทำให้คนที่อยากดูดวงมากจะ
ไม่ได้ดู ถ้าโทรแจ้งเข้ามาจะทำให้ท างเราสามารถนัดหมายท่านอื่นแ ทนได้ค ่ะ ไม่ต้อง
กลัวว่าจะโวยวายกลับนะคะ เข้าใจค่ะ เพราะชีวิตคนเราไม่สามารถทำอะไรอย่างที่
ตั้งใจไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สำหรับบางคนอาจจะโชคดีได้คิวเร็วเพราะโทรมาตอนที่อีก
คนแจ้งว่าไม่มาพอดี
๔. คนที่อยู่ไกลเช่น ต่างจังหวัด ต่างประเทศ สามารถโทรนัดดูดวงทางโทรศัพท์
ได้โดยไม่ต้องมาพบค่ะ เพราะปรกติจะมีลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศโทรมาดูดวงอยู่แล้ว
แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือนัดไว้ไม่โทรมาเหมือนกันค่ะ
ต้องขอโทษจริง ๆ นะคะ สำหรับคนที่จองคิวไม่ได้ ถ้ายังม ีความประสงค์อยากดู
กรุณาโทรมาเช็คใหม่บอกกับน้องว่าโทรมาหลายรอบแล้วยังไม่ได้คิวเลย จะให้สิทธิ์
ลงคิวล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ
สำหรับเรื่องราวของอาทิตย์นี้ คิดมาเป็นอาทิตย์ยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะเขียน
เรื่องอะไร เลยอาศัยวิธีเดิม ๆ คือ จะเลือกเรื่องที่เจอซ้ำ ๆ กันมาเขียนเหมือนเดิม
คิดว่าคงจะเป็นป ระโยชน์ที่สุด

ดูไปเกิดค วามสงสารเขามากเลย จิตใจของเขาเหมือนโดนมดี ข องคนอนื่ แ ทงเข้าไป
หนึง่ ด า้ ม จิตใจของเขาเองกห็ ยิบข วานจามเข้าไปกลางอกตวั เองอกี ร อบ จึงท ำให้ท กุ ข์
ขนาดนี้ซึ่งล้วนเป็นผลของกรรมที่ทำมาทั้งนั้น
การคิดเอาเองว่ายอมรับกรรมได้ กับการที่จิตยอมรับว่าเป็นกรรมได้โดยแท้จริง
นั้น แตกต่างกันมาก การเกิดในสังคมยุคใหม่คนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมน้อยลง เห็น
กรรมเป็นเรื่องงมงาย เวลาต้องเจอเรื่องร้าย ๆ กับช ีวิตมักจะโทษแต่คนอื่น ว่าเขาทำ
เรา ไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองเลย
พี่ผู้ชายคนนี้มีความเชื่อเรื่องกรรม คิดว่าตัวเองรับได้ แต่พอต้องใช้กรรม ยัง
กระเทือนขนาดนี้ คิดดูสิคะว่าคนอื่นๆ ที่ไม่เคยฝึกให้จิตใจเชื่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น
กรรมของตัวเองมาเลย จะหนักกว่านี้แค่ไหน
อย่าให้ความโชคร้ายที่คุณเจอผ่านมาในชีวิตเป็นสิ่งที่จบไปง่าย ๆ แต่จงเอาความ
โชครา้ ยตา่ ง ๆ มาเป็นแบบฝึกหัดให้จติ ยอมรบั ในกฎแห่งกรรม และตอ้ งเข้าใจวา่ การ
คิดเอาเองว่ายอมรับได้ กับการยอมรับได้จริงนั้นแตกต่างกัน
สารบัญ 

เรื่องราวของอาทิตย์ล่าสุดที่เจอคือ คนป่วยเป็นโรคทางจิต ยังไม่ถึงขั้นโรคจิต
นะคะ แต่เป็นโรคที่มีคว ามบกพร่องทางใจ ได้รับความทุกข์ทางใจซึ่งไม่สามารถขจัด
ให้ผ า่ นพ้นไปได้ในเวลานนั้ ซึง่ บ างคนสามารถหายได้ในเวลาไม่น าน แต่บ างคนอาจจะ
ต้องใช้เวลานานกว่าจ ะหาย ซึ่งกแ็ ล้วแต่ว่าใครจะไขปมปริศนาได้เร็วแค่ไหน
คนเมืองสมัยน มี้ คี น มีป ญ
ั หาเรือ่ งของโรคทางจติ ใจคอ่ นข้างเยอะมาก ซึง่ ย งั ไม่ห นัก
ถึงข นั้ ท จี่ ะเป็นโรคประสาท (บ้า) หรือเป็นโรควกิ ลจริต เพราะบคุ คลเหล่าน ี้ ส่วนหนึง่ 
ยังทำงานร่วมกับคนในสังคมทั่วไปได้ จะมีแค่บางช่วงเวลาที่จิตใจของพวกเขาเกิด
ปัญหาขนึ้ บางคนจะปว่ ยทางจติ ใจแค่ช ว่ งสนั้ ๆ แต่บ างคนยงั ไม่ส ามารถไขปมปริศนา
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พอไปเจอความคิดช ั่วในหัว จิตใจเกิดอ าการสับสน ปนกับอ าการกลัวบ าปไปด้วย
ทำให้จิตใจเกิดอาการสร้างภพขึ้นมามากมาย พอสติไม่เท่าทัน ผลย่อมทำให้เครียด
เหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างไปไหนไม่ได้ หาทางออกไม่เจอ สุดท้ายเรือเลยจมลงใต้
อ่าง

หาทางออกได้ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจ ะหาย หรืออ าจจะยังไม่หายแต่ไม่รู้ตัวว่า
ตัวเองกำลังเป็นโรคจิตป่วย บางคนเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองผิดปกติจึงไปพบจิตแพทย์เพื่อ
ใช้ยาช่วย แต่บางคนไม่ยอมรับว่าตัวเองจิตใจป่วย ไม่ยอมไปรักษากับจิตแพทย์ ซึ่ง
กลุ่มนี้ก็มีเยอะเพราะกลัวว่าคนอื่นจะหาว่าตัวเองมีปัญหา

ทำให้พ อจิตคิดเรื่องนี้ขึ้นม าเลยเครียดมาก กลายเป็นพายุแห่งความคิด มืดด ำไป
หมด เลยบอกพเี่ ขาวา่ ด แี ล้วท คี่ ดิ ล าออกมา อยูต่ อ่ ไปพคี่ งหนักม ากกว่าน ี้ อาการแบบ
นี้ต้องหนีก่อนสู้ต่อไม่ได้ พอห่างจากต้นเหตุออกมาจะช่วยได้

มีบางคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วย แต่กท็ ำตัวผิดปกติจากคนทั่วไป ซึ่งค นใกล้ตัว
เท่านั้นที่จะเห็นความผิดปกติได้ ซึ่งพอเจอแบบนี้ก็ต้องทำใจเหมือนกัน เพราะ
ตัวเขาเองไม่ยอมรับนอกจากบอกให้คนใกล้ตัวเขาช่วยเหลือ

พี่เขาบอกว่าจะกลับไปทำงานที่บ้านต่างจังหวัดดีไหม ซึ่งในดวงกลับได้ การอยู่
ต่างจังหวัดจะช่วยได้มากกว่าอ ยู่กรุงเทพฯจึงสนับสนุน

สังคมสมัยน ี้มีคน ป่วยทางจิตใจค่อนข้างเยอะ เพราะเกิดม าต้องต่อสูด้ ิ้นรนแย่งช ิง
แข่งขันกันตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะแย่งกันเข้าเรียน แย่งกันทำมาหากิน แย่งชิงคนรัก ฯลฯ
ทุกคนล้วนแย่งชิงมาเพื่อความอยู่รอด

และบอกวิธีที่จะช่วยจิตใจของพี่เขาไปว่าให้เล่นกีฬาบ่อย ๆ ด้วย และให้เริ่มไป
ทำบุญเกื้อกูลสังคมเช่นเด็กกำพร้า คนถูกทอดทิ้ง เด็กไม่มีเงินเรียน พอทำเสร็จให้
แผ่เมตตาให้กับคนที่ทำร้ายเรา จะเป็นตัวช่วยทางอ้อมให้จิตพี่เขาคลายจากความ
เจ็บใจ
และบอกเขาอีกว่า เราไม่สามารถบังคับจิตเราให้คิดดี ๆ กับใครได้ ไม่สามารถ
บังคับให้ให้อภัยได้ พี่ไม่ได้เป็นคนไม่ดี ในทางกลับกันพี่ทำดีที่สุดแล้วที่ไม่ได้ตอบโต้
กลับด้วยคำพูดที่แรง ๆ หรือไปทำร้ายเขากลับ พีถ่ ือศีลได้ค รบนะ
ต่อไปนพี้ ลี่ องปล่อยจิตใจตัวเอง ไม่ต ้องไปบังคับใจให้ค ิดด ี ถึงแ ม้ม โนกรรม กรรม
ทางความคิดจะจัดว่าเป็นโทษมากที่สุด แต่ถ้าเรามีสติระงับไม่ให้แสดงออกมาทาง
กาย ทางวาจา แสดงว่ายังไม่บาปมาก ยังมีความเป็นคนดีอยู่มาก และยิ่งเรามีสติ
รู้ว่าความชั่วเกิดขึ้นในหัว จัดว่าเป็นบุญชนิดหนึ่ง บุญของการมีสตินั้นใหญ่ก ว่าบาป
ตรงนี้มาก ๆ
พี่เขารับรู้ได้ในระดับหนึ่ง จิตเขาคลายออกจากการที่คุยกันตอนแรกมาก เพราะ
ส่วนหนึ่งพี่เขาเคยฝึกเจริญสติจ นเห็นกิเลสตัวเองเป็นบ้าง ทุกวันนีเ้ขากย็ ังทำอยู่ เลย
ทำให้เขามีสิทธิจ์ ะหายได้
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ถ้าแ ค่ท ำไปเพือ่ ค วามอยูร่ อดไม่เป็นไร แต่เมือ่ ไหรท่ ำไปดว้ ยความอยาก ความโลภ
ความโกรธ ความหลง จิตใจจะตกเป็นทาสของกิเลส โดนกิเลสแผดเผาจนจิตมืด
คนยุคใหม่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ไม่พัฒนาจิตใจให้ก้าวหน้าไป
ตามเทคโนโลยี มีศีลธรรมไว้ครองใจน้อยลง คนในสังคมเลยต้องเป็นโรคจิตป่วย
เคยมีลูกค้าที่เป็นจิตแพทย์มาดูดวงเยอะเลยเหมือนกัน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
ความรกู้ นั ด ว้ ย จิตแพทย์ต า่ งกบั ห มอดูค อื เรียนจบหมอ มีว ชิ าความรทู้ เี่ ป็นว ทิ ยาศาสตร์
ห้ามใช้การคาดเดาเด็ดขาด
พี่ ๆ เขาเล่าให้ฟังว่า อาจารย์จ ะสั่งสอนลูกศิษย์เสมอว่าห้ามใช้เซ้นส์ เพราะถ้าใช้
เซ้นส์ในการรักษาเมื่อไหร่ ก็ไม่ต่างจากหมอดูหรือหมอไสยศาสตร์ แต่เขาแอบบอก
ว่าอดไม่ได้หรอกเผลอใช้ทุกทีแหละ พร้อมกับหัวเราะกันสนุก ๆ จิตแพทย์จะมีเจโต
อ่อน ๆ อยู่ในตัวด้วยค่ะ
เขายังบอกอีกว่า จิตแพทย์ในเมืองไทยยังมีไม่เยอะ ประมาณสามพันกว่าคนเอง
เป็นสาขาทคี่ ่อนข้างมีคนเรียนน้อย ไม่แปลกใจเลยค่ะ เพราะคนที่จะเรียนจบทำงาน
ทางนี้ได้ จิตใจต้องแข็งแรงมากพอ ไม่อ ย่างนั้นห มอจะบ้าไปก่อนคนไข้ เพราะวัน ๆ
ต้องเจอแต่ค นทจี่ ิตผ ิดป กติ ไม่ใช่ร ักษาวันเดียวจะหายด้วย ซึ่งส ำหรับต ัวพ ีร์เองทั้งว ัน
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ยังเจอคนจิตใจปกติมากกว่าคนที่จิตผิดป กติ จิตใจยังแอบสะสมขยะของลูกค้าติดมา
ทำให้ตวั เองตอ้ งเกิดความทกุ ข์ อย่างที่เคยบอกไว้วา่ ถา้ ไม่ได้ฝึกวปิ ัสสนา ไม่เจอครูบา
อาจารย์ช่วยฉุด คงเป็นบ้าไปก่อนแล้ว
พอเห็นจ ิตใจคนทเี่ป็นจิตแพทย์เลยไม่ส งสัยเหมือนกันค ่ะ เหมือนกับทพี่ ีร์เป็นเลย
บางครั้งทุกข์ไม่มีสาเหตุ ใจร้อนไม่ม ีสาเหตุ หงุดหงิดง ่ายไม่มีสาเหตุ เป็นผลจากการ
ที่จิตติดกิเลส ซึ่งพี่ ๆ ที่เป็นจิตแพทย์บอกว่า โดยส่วนตัวจิตแพทย์ก็ต้องมีอาจารย์
คอยช่วยเหมือนกัน
แนวโน้มคนในสังคมคงมีคน ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าจิตแพทย์ไม่เพิ่มขึ้นคงแย่
น่าดูเลยเหมือนกัน
พูดไปซะยาวมาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะ อย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเจอพี่ผู้ชายคนหนึ่ง
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมาดูดวง ซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าจิตบกพร่อง ทำไมยังจองคิว
ดูดวงได้ อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าเวลาที่เขาไม่เกิดปมปัญหาทางจิตใจก็จะเป็นเหมือนคน
ปกติทั่วไป
พี่ผู้ชายคนนี้อายุราวสามสิบกว่า ๆ มีปัญหาจากเจอเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้ง ให้
ทำงานลำบาก ใช้คำพูดใช้ก ารกระทำที่กดดัน ทำให้พ ี่เขาเกิดค วามเครียดอย่างหนัก
ไม่สามารถทำงานได้ เรื่องเริ่มมาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้ว กดดันมาหลายเดือน ล่าสุดทน
ไม่ไหวต้องยื่นใบลาออก
พี่เขาเคยมาดดู วงไปครั้งหนึ่ง เคยบอกเขาไปวา่ ดวงเขาเป็นดวงสงั คมมรณะ ไม่วา่ 
จะไปทำงานที่ไหนต้องเจอปัญหาเรื่องคน จะเจอศัตรูได้ง่าย อาจจะต้องโดนใส่ร้าย
หาเรื่องลับหลัง ถ้าเจอไม่ต ้องสงสัย มันเป็นวิบากที่ติดตัวมา ในตอนนั้นเขาไม่ส งสัย
อะไร ไม่คิดมากเรื่องนี้เท่าไหร่ ไม่เห็นประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ บอกเขาไปว่าต้อง
พยายามให้อภัยให้ได้น ะ
พี่เขาไม่สนใจจริง ๆ เขาคิดว่าไม่ยากในการที่จะให้อภัย แต่พอเขาเจอกับตัวเอง
มันช่างแตกต่างมาก จิตใจเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่สามารถให้อภัยได้ง่าย ๆ จิตใจของ
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เขารู้สึกว ่าไม่ยุติธรรมสำหรับก รรมที่ได้ร ับ ทำให้จ ิตใจเกิดค วามเจ็บใจ เกิดแ ต่คำถาม
ในหัวว่าทำไม ทำไมต้องเจอแบบนี้
สิง่ ท มี่ อี ทิ ธิพลตอ่ จ ติ ใจทที่ ำให้พ เี่ ขาไม่ส ามารถให้อภัยได้ค อื ตัง้ แต่เกิดม าพเี่ ขาไม่ม ี
นิสัยที่จะไปก้าวร้าว คิดจะทำร้ายทำลายใครก่อนได้เลย ซึ่งถ้าเห็นว่าตัวเองนิสัยไม่ดี
มาบ้างอาจจะทำให้ยอมรับได้ง ่ายขึ้น แต่นี่ไม่ใช่เลยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม
บอกเขาไปด้วยคำพูดสุดฮิตว่า ความบังเอิญไม่มีในโลกใบนี้ กรรมไม่เคยเล่นงาน
ผิดต วั กฎแห่งกรรมเทีย่ งตรงยงิ่ ก ว่าศ าลสถิตยุตธิ รรมของมนุษย์ ตาชัง่ ไม่เคยเอียงขา้ ง
ถ้าพี่ไม่ผิดมา คงไม่มีดวงสังคมมรณะ และไม่โดนทำร้ายแบบนี้
แต่จิตใจของพี่เขาเหมือนมีกำแพงล้อมรอบ ทำให้คำพูดที่บอกไปไม่มีผลทำให้
ใจเขายอมรับได้แม้แต่นิดหนึ่ง พอเห็นอาการแบบนี้เริ่มรู้สึกว่าพี่เขากำลังเกิดอาการ
จิตใจปว่ ยอย่างแน่นอน เลยพดู อ อกแหย่เขาไปวา่ ถ้าให้อภัยไม่ได้เดีย๋ วตอ้ งพงึ่ ย าหมอ
เลยนะ เขาบอกว่า ไปหามาแล้วครับ
รู้สึกอยู่แล้วว่าทำไมจิตเขาแปลก ๆ แข็งเหมือนก้อนหิน เป็นก้อนทุกข์ที่เกิดจาก
ความเจ็บใจ ให้อภัยไม่ได้นั่นเอง ซึ่งเป็นอาการของการป่วยทางจิตชนิดห นึ่ง
มองเข้าไปแล้วเหมือนมีตวั จติ ใจของเขาทำร้ายตวั เขาเองอกี ชนั้ หนึง่ ไม่ได้เกิดจาก
เรือ่ งทเี่ กิดข นึ้ อ ย่างเดียว นึกข นึ้ ม าได้ว า่ ดวงพเี่ ขาเป็นด วงสงั คมมรณะ เคยเป็นน ายคน
ที่ใช้อำนาจกับลูกน้องมามาก และยังใช้คำพูดกดดันต อกย้ำให้คนอื่นเกิดความเครียด
มาก่อน ผลของกรรมย่อมทำให้จิตใจพเี่ขาต้องคิดตอกย้ำตัวเองอีกช ั้นหนึ่ง
ในตอนนนั้ น กึ ข นึ้ ม าได้อ กี เรือ่ งหนึง่ คือพ เี่ ขาเคยศกึ ษาธรรมะและกฎแห่งกรรมมา
ได้ระยะหนึ่งก่อนที่จะมาดูดวงครั้งแรก
จึงเห็นอีกสิ่งหนึ่งคือ พี่เขาไปเจอความคิดชั่วร้ายในหัว ทีค่ ิดจะเอาคืน และจิตใจ
พี่เขากำลังโกรธตัวเองที่ไม่สามารถให้อภัยได้ ทั้งๆ ทีเ่คยฝึกวิปัสสนาน่าจะให้อภัยได้
ง่าย ๆ
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