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จากใจ บ.ก. ใกลตัว 

กลางชล 
 
สวัสดีคะ 

ชวงเดือนที่ผานมานี้  
ธรรมชาติดูเหมือนจะลุกขึ้นมากวาดลางมนุษยครั้งใหญนาดูนะคะ 
ทั้งพายุไซโคลนนารกีสทีพ่ดัถลมพมา ตามมาดวยแผนดินไหวขนาด ๗.๘ ริกเตอร 
ที่สรางความสญูเสียอยางใหญหลวงในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน ท่ีแรงขนาดท่ีวา 
ใครอยูบนตกึสูงยานสีลม สาทร นาจะรูสกึถึงแรงสั่นสะเทือนท่ีสงมาถึงเมืองไทยไดเลยทีเดียว 

สวนดุสิตโพล ยังบอกเราดวยวา ระดับความหวาดกลัวของคนไทย 
ตอเหตุการณพายุนารกีสในกรณีที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น  
คนไทยเกือบ ๘๐ เปอรเซ็นตระบวุา "กลัวมาก" 
เพราะเห็นวาไทยอยูใกลพมา และเปนภัยทางธรรมชาติท่ีปองกันไดยาก 

ภัยพิบตัิใหญที่เกิดขึ้นติด ๆ กันสองเหตกุารณในชวงน้ี  
จึงเปนเหมือนสัญญาณเตอืนใหหลายคนเร่ิมหันมามองกันจริงจังขึ้นวา 
ภัยธรรมชาติเหลานัน้ อาจเกิดขึน้กบัเมืองไทย และอาจถงึตวัเราเมื่อไหรก็ได 

หันไปฟงความคิดความเหน็จากเสียงสนทนาในชีวิตประจําวันของคนรอบตัวแลว 
ก็มีท้ังคนท่ีรับรูแลวเฉย ๆ ซึ่งสวนใหญก็จะเปนเพราะคิดวายังเปนเรื่องไกลตัว 
และมีท้ังคนท่ีตื่นตวัขึ้นมาจริงจังวาไมควรประมาท ควรหาวิธีรับมือ ปองกัน และเตรียมการ 
ตามมาดวยการวิเคราะหวจิารณผานหลาย ๆ ส่ือวา ถาเมืองไทยโดนบางจะเปนอยางไร 
บางก็วา ถาเกิดแผนดินไหวอยางนอง ๆ เมืองจีนน่ี กรุงเทพฯ เปนอนัราพณาสูรแนนอน 
บางก็วาตึกสูงคงไมรอด บางก็วาบานหลงัคาเรือนเตี้ย ๆ นี่แหละ ท่ีจะถลมกอนเพือ่น 
บางก็วาอีกก่ีป ๆ ขางหนา แผนดินสวนน้ันสวนนี้ของประเทศไทย จะจมน้ําหายไปหมด ฯลฯ 
ไมนับโหราพยากรณ และคาํทํานายตาง ๆ ทีย่ังไมรูจะหันไปเชื่อสํานักไหนดี 

อันท่ีจริง การสูญเสียชวีิตดวยภัยพิบตัิกวาดลางใหญ ๆ เชนน้ี 
ก็มีส่ิงหนึ่งท่ีไมไดตางจากการตายดวยวิธอีื่น ๆ ท่ีเราเห็นกันอยูทุกเม่ือเชือ่วันเทาใดนัก คือ 
แทบจะทุกคน ไมไดเคยคาดคิดมากอนวา วนัสุดทายของตัวจะมาถึงรวดเร็วเชนนี ้
ไมมีใครรูลวงหนา วาธรรมชาติจะหยดุเวลาในชีวติมนษุยของเราลงเมื่อใด เวลาใด 
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บางคนคิดวาภัยพิบตัิเปนเร่ืองทีพ่อจะเตรียมการไดระดับหนึ่ง ก็คิดวางแผนรับมือ 
เชน ถาเกิดน้าํทวมกรุงเทพ จะไปปลูกบานเตรียมไวท่ีจังหวัดไหน เขาลูกไหนดี จึงจะรอด 
ถาจะซือ้รถ ก็นาจะเปนรถแบบท่ียกลอไดสูง ๆ เผือ่ลุยน้ําหนีไดแบบปลอดภัย ทันอกทันใจ 
หรือจะลงทุนอะไร ตอนน้ีก็ชักไมแนใจอนาคต ถอยเอาเงินสดออกมากําไวกอนดีกวา ฯลฯ 

แมหลายคนจะเริ่มเตรียมการวางแผนหาทางหนีทีไลเทาที่จะคิดไดทําได 
แตถึงเวลา ใครจะรูวาเหตุการณมันจะเปนไปอยางท่ีวางแผนไวหรือไม 
สุดทาย แผนดินอาจไหว น้าํอาจทะลัก ตกึอาจถลม กอนท่ีเราจะไดทนัทําอะไรดวยซ้ําไป 
ไมมีใครรูไดเลยวา กรรมวบิากจะจดัสรรใหเราไปถงึนาทีสุดทายเมื่อไหร และอยางไร 

มีใหไดยินถมไปคะ ทั้งที่เปนคนในพื้นทีภั่ยพิบัต ิทําไมจึงมีเหตุใหตองออกจากพืน้ที่ในชวงนั้น 
คนไกลแท ๆ นาน ๆ ไปแถวน้ันท ีทําไมจึงมีเหตุใหตองไปตกอยู ณ สถานท่ีเกิดเหตุดวย 
ทําไมอะไร ๆ จึงดู "บงัเอิญ" ไดเหลือเชื่อเชนนัน้  

 แตแนนอนวา เม่ือไมรูวามัจจุราชจะมาเยือนเราเม่ือไหร วินาทีใด และในรูปแบบใด 
ส่ิงท่ีจะทําไดดีที่สุดก็คือ การ "เตรียมตวั" ตั้งแตปจจุบันไวใหพรอมทีสุ่ด 
วางแผนหลบภัย เตรียมพนัิยกรรม ทําประกันชีวติ คิดบริจาคทําบุญ ฯลฯ แคนี้ดีพอหรือยัง? 

จะมีสักกี่คนท่ีเคยต้ังคําถามหรือศึกษาจากผูรูจริงรูแจง 
วาการเตรียมตัวเพื่อวาระสุดทายของชีวติท่ีดีท่ีสดุ คืออะไร 
ถาจะตองไปอยางปบุปบกะทนัหนั ทําอยางไรจงึจะพรอมเดินทางใหมทนัท ี
อยางอุนใจ วามคีวามสวางเปนท่ีไปแนนอน 

คุณดังตฤณ เคยเขียนบอกผูกําลังเดินทางอยางเรา ๆ ทาน ๆ ทุกคนไวอยางนี้คะวา  

"เสบียงที่ดีท่ีสุด ก็คงหนีไมพนการมีปญญาเห็นชอบ เรื่องทําดีไดดี ทําชั่วไดชัว่  
และส่ิงท้ังหลายไมควรยึดม่ันวาเปนสมบัติถาวรของเราหรือของใคร  
เมื่อใจไมเปอนมลทนิบาป สะอาดเอีย่มดวยบญุกศุล  
เลิกหวงหวงดิน น้าํ ไฟ ลมทัง้หลายในโลกหลาท่ีตองมีอันแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
เหน็อิสระทางใจอันเกิดจากความปลอยวางเปนส่ิงมคีาสูงสุด  
นัน่แหละครับ ทาทีการเตรียมตัวตายแบบพุทธของแท…" 

เพราะสิ่งที่เปนสาระสําคัญในยามตาย ไมไดอยูทีว่า 
ใครจะตายเร็ว ตายชา ตายดี ตายราย ตัง้ทาตายอยางสงบ หรอืศพไมคอยสวย 
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แตอยูที่วา จิตสุดทายของเราเปนอยางไรในวินาทีที่มรณะมาเยือน 

คนเราเวลาจะตายนั้น จติจะทบทวนใหเห็นภาพนิมิตเกีย่วกับกรรมทีต่นเองไดเคยทําไว 
หากกรรมดํามีน้ําหนักมากกวา ฝนครั้งสุดทายก็จะชวนใหเห็นนิมิตภาพ 
ที่ทําใหจิตขณะสุดทายนั้นมืดมิด เศราหมอง และมีทุคตเิปนที่หวัง  
หากกรรมขาวมีน้ําหนักมากกวา ก็ยอมเหน็นิมิตท่ีทําใหจิตสวาง และมีสุคติเปนที่หวัง 
แลวดูเถิดคะวา คนเราเด๋ียวนี้ คิดเตรียมตวัใหพรอมกับขณะจติแหงความตายกันแคไหน 
เม่ือไมคิดเตรียมตัว ก็พากันใชชีวิตตามสบาย และ "ตามสบาย" ของคนท่ัวไปจริง ๆ 
ก็ไมไดมีอะไรไปมากกวาการคิดและทําเรือ่งฟุงซาน ปรนเปรอกิเลส  
และเห็นแตความสําคัญของตัวตน ท่ีลวนชวนใหจิตเศราหมอง ลาดเอียงลงต่ําทั้งส้ิน 

เมื่อรูเคล็ดลับอยางนี้แลววา  
คุณภาพของจิต คือสิ่งท่ีสาํคญัที่สุดในกาลสดุทายของชีวิต 
การเตรียมตวัตายทีด่ีท่ีสดุ จึงไมไดอยูการตระเตรียมขาวของและชวีิตภายนอก 
แตอยูท่ีการสั่งสมเสบยีงท่ีลึกลงตรงมาที่จตินี้เอง 

 แตจติจะมีคณุภาพอยางแทจริงได ก็ไมไดเกิดจากการปลุกปนสรรแตง บังคับใหเกิดขึ้น 
ที่จะไปสั่งใหจติคิดดี ส่ังใหจติหามคิดชั่ว ในยามนั้น ยามนี้ ยามดี ยามตายนั้น  
ยอมเปนไปไมไดเลย จติยอมจะแปรไปเปนตาง ๆ ของเขาเองตามเหตุปจจัย 
หากแตคุณภาพของจิตจะเกิดขึ้นได ก็ดวยการสรางเหตุอันเปนองคประกอบท่ีเหมาะสมไว  
นั่นคือ ความมีใจเปดเปนทาน สะอาดเปนศีล ม่ันคงเปนสมาธิ และปลอยวางเปนปญญา 
หรือสรุปลงงาย ๆ วา ทาน ศีล ภาวนา น่ันเอง 

และส่ิงท่ีจะทําใหเราลุกขึ้นมาปฏิรูปจติเพือ่ใหเกิดคุณภาพอยางเปนเร่ืองเปนราวไดมากที่สุด 
ก็ไมมีอะไรจะทรงประสิทธภิาพไปยิ่งกวา การหันมาเจริญวิปสสนา  

ดวยการเจริญสติ ตามรูกาย ตามรูใจ ตามจริง ในชวีิตประจําวันใหเปนอัตโนมัต ิ
ซึ่งใครก็ตามที่ปฏิบตัิ ก็สามารถสัมผัสความสุขจากคณุภาพจติเชนนั้นไดตั้งแตปจจุบัน 
โดยไมตองรอพิสูจนกันจนวนัสุดทาย วินาทีสุดทายดวยซ้ําไป 

หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช ทานยังเคยเทศนบอกไวเลยนะคะวา 

“เราไมรูวาเราจะตายเม่ือไหร เราตองซอมไวใหดี  
ฝกซอมดูจติดูใจไวใหชํานชิาํนาญ ฝกไปเรื่อย ๆ  
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ไมใชแคฝกเพื่อจะเตรียมตายอยางเดยีว  
ฝกที่จะอยูอยางมคีุณภาพดวย 

บางครูบาอาจารยทานก็สอนวา  
ฝกไวนะ เอาไวใชประโยชนนาทีสุดทาย จริง ๆ ทานกพ็ูดถูก 
แตศาสนาพทุธตัวจริงแลว มปีระโยชนตัง้แตปจจบุนั ไมใชตองรอใหตายกอน  
มีสติในปจจบุนั ความทุกขกระเด็นหายไปในปจจบุนั ทาํไมมนัจะไมดีละ"   

น้ําแข็งขั้วโลกยังไมละลายจนทวมโลกในวันนี ้
แผนดินดี ๆ ยังมีใหเรายืนอาศัยอยู และโลกก็ยังไมแตกสลาย 
แตก็อยาประมาทกันเลยคะ เพราะเราไมอาจรูไดเลยวาเม่ือไหรจะถึงเวลาของเรา 
ความตายอาจมาในคราบของวันท่ีแสนธรรมดาอยางที่สุด 
หรือแมแตคนอายุนอย ๆ ก็อาจตายไวและไปกอนคนอายุมากเมื่อไหรก็ได 

วันนี้ เรายังมีรางกายและจติใจท่ีแข็งแรงพอจะสรางบญุ สรางกุศล  
ทําประโยชนตน ประโยชนทาน ยังมีกําลงัพอท่ีจะศึกษาธรรมะของพระพทุธเจา  
ยังมีครูบาอาจารยผูรูแจง และธาตุขันธทานยังแข็งแรงพอจะชี้แนะอบรมสั่งสอนเราได 

แตนาฬิกาชวีติของทุกคนและทุกสรรพส่ิง ก็ลวนกําลังนับถอยหลังอยูตลอดเวลา 
เพียงแตเราไมมีหนาปดใหคอยตรวจสอบเทานั้นวา อกีนานเทาไหรกวาเวลาจะหมดลง 
เวลาจึงเปนส่ิงท่ีมีคาสุด ที่ไมควรปลอยใหสูญหายไปโดยเปลาดาย 

การสั่งสมเสบยีงท่ีดีพอยอมไมสามารถทําไดในวันสองวนัเปนแน 
แตขอเพียงเวลาที่เหลอืของชีวติน้ี 
อุทศิใหกับการสรางคุณภาพของจิตอยางมีฉันทะ ไมละท้ิง 
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ไมวาวันหนึ่งจะตายเยี่ยงผูสงบ หรือตองพบกบัภัยพบัิต ิ
วาระสุดทายของผูที่ส่ังสมบญุไวมาก ผูทีส่ั่งสมกําลังจากการเจริญสตไิวมาก 
ยอมอุนใจอยูเสมอวา ความสวางจากบุญกุศล ความตืน่รูจากสติอันเปนอัตโนมัต ิ
จะชวยค้ําจุนหนุนเกื้อมิใหตองตายตกแบบรวงหลงลงต่ําอยางแนนอน  

อยางที่คุณดังตฤณวาไววา  

ขอเพียงจิตคุณดีอยางเดียว อะไรอยางอ่ืนท่ีจะตามมาก็ดหีมด 
และหากการเปลี่ยนแปลงของคุณเขาลึกมาไดถงึจติ  
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ก็แปลวาทั้งปจจบุนัและอนาคตไมมอีะไรนาหวงอีกแลว 

ถามตัวเองเหมือนทีพ่ระพุทธเจาทรงตรัสถาม 
เพือ่เตือนสตอิยูเสมอ ๆ เถดิคะวา 

วนัคนืลวงไป ๆ  
บัดนีเ้รากําลงัทาํอะไรอยู 
... 

เรื่องนาสนใจประจาํฉบบั 

วันนี้อยากชวนเปลี่ยนบรรยากาศไปอานแงคิดดี ๆ จากภาพการตนูกันดูบางคะ 
คอลัมน "สัพเพเหระธรรม" ฉบับนี ้ไดผลงานสรางสรรคมาจาก คุณกะวากา  
เลาเรือ่งประกอบภาพใหเราฟงในชือ่ ประตูสองบาน บานหนึ่งผลัก บานหนึ่งดึง 
อานแลวนาจะไดขอคิดท่ีลึกซ้ึงใหกับชีวติ มากกวาลายเสนงาย ๆ ที่เห็นนะคะ : ) 

นาน ๆ จะมีเรือ่งเลาจากคุณผูอานผานเขามาในคอลัมน "ธรรมะจากคนสูกิเลส" สักที 
ใครเปนคนชางคิด ชางกังวล คิดเล็กคิดนอย อะไรยังมาไมถึงก็วิตกไปกอนแลว  
ลองฟง คุณอิม่เอม เธอเลาประสบการณการผานเรื่อง กรงขังแหงความคิด ดูนะคะ 
เรียกวาเปนหลักฐานไดจริง ๆ คะวา การหัดเจริญสติ ทําใหเรามีความสุขขึ้นไดอยางไร 

ชวงนี้ เดอะ สตาร และ อคาเดมี แฟนเทเชีย กําลังเปดเวทีซีซั่นใหมกันคึกคัก 
คุณชลนิล ก็หยิบเอาละครเกาหลีสะทอนชีวติหนุมสาวนักลาฝนมาคยุกันไดจังหวะพอด ี
กับเรื่อง Over the Rainbow – สายรุง...ลวงตา ในคอลัมน "แงคิดจากหนัง" 
ความฝนนั้นหอมหวาน แตเสนทางยอมไมงาย แลวสุดทาย อะไรหนอคอืสัจธรรมที่แทจริง 

กิจกรรมนาสนใจ  

วนัพุธ ๔ มิถนุายน น้ี เวลา ๑๗.๐๐ น.  
หลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ วัดปาสุคะโต จ.ชัยภูมิ  
จะเดินทางมาแสดงธรรมที่ บานอารีย ซอยอารยี ๑ สถานีรถไฟฟาอารีย 
นับเปนโอกาสดีสําหรับคนกรุงที่อยากกราบฟงธรรมดี ๆ จากพระแทอีกโอกาสหนึง่นะคะ 
ใครไปไมถูก แวะไปดูแผนที่ท่ีนี่เลยคะ http://www.baanaree.net/contact.php 
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ตอนน้ี พุทธธรรมสถานผาซอนแกว เขาคอ จ.เพชรบูรณ กําลังเตรียมหลอพระประธาน 
เปนพระพุทธรูปยืนสมาธิขนาด ๗.๕๐ เมตร (พระปยะพทุธบรมไตรโลกนาถ)  
และพระพุทธรูปนั่งปางปฐมเทศนา ขนาดหนาตัก ๙๐ ซม. (พระพุทธรัตนประธีป) 
ผูที่สนใจรวมหลอพระประธาน สามารถรวมปจจัยได โดยโอนเงินเขาบัญช ี
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา ชื่อบัญช ี"วัชรธรรมสถาน" 
เลขท่ี ๐๔๐-๒-๓๓๖๒๔-๒ สอบถามขอมูลไดที่ มูลนิธดิวงแกว โทร. ๐๒-๗๗๖-๔๓๑-๕๙๗ คะ 

คุณแอน ทีมงานผูจัดทําโครงการวิจัยเกี่ยวกับผูอานนิตยสารธรรมะใกลตวั 
ฝากมาบอกคะวา ตอนนี้ไดจัดสงซีดีกรรมพยากรณ ฉบับละครวิทย ุ 
ใหกับผูทีต่อบแบบสอบถามเขามาภายในเวลาท่ีกําหนดเรียบรอยแลวนะคะ  
แตมีบางสวนท่ีตีกลบัเพราะท่ีอยูไมชัดเจน เชน ทีอ่ยูท่ีทํางานที่เปนตึกใหญ เชน ออลซีซั่น  
ซึ่งระบุแตชือ่ตึก แตไมไดบอกช่ือบรษิัท หรือชั้นทีท่ํางาน ก็ตองขออภัยมา ณ ท่ีนีด้วยนะคะ 
สวนทานทีต่อบแบบสอบถามเขามาเลยกาํหนดไปแลว ก็รอลุนกันนิดนึงนะคะ 
เพราะคุณแอนเธอจะทยอยจัดสงใหจนกวาซีดีจะหมดคะ : ) 

ขอใหมีความสุขกันถวนหนา กับวันหยุดสุดสัปดาหนี้นะคะ 
แลวพบกันฉบับหนาคะ สวัสดีคะ 
 
 
 



 ๙

ธรรมะจากพระผูรู 
สันตินนัท (พระปราโมทย ปาโมชฺโช ในปจจบุนั) 

 

ถาม – อยากทราบเกี่ยวกับประโยชนและความจาํเปนของฌานสมาบติัครับ 

การทําฌานสมาบัติมีประโยชนหลายประการ เชน เพือ่ความอยูเปนสุขในปจจุบัน เพือ่ใหไดอภิญญา เพือ่
ความมีสติสัมปชัญญะ และเพือ่เปนกําลังสนับสนุนการบรรลุมรรคผล ฯลฯ  

โทษของฌานสมาบัต ิก็มีหลายประการ โดยเฉพาะฌานที่เปนมิจฉาสมาธิ  เชน ทําใหเนิ่นชาในการปฏิบัติ
ธรรม ทําใหเกิดสัญญาวิปลาสและทิฏฐวิิปลาส และเพิ่มพูนมานะอัตตาใหรุนแรงยิ่งขึ้น ฯลฯ  

ผูมีปญญาตองรูจักใชประโยชนจากฌานสมาบัต ิและระวังไมใหเกิดโทษ เหมือนคนที่ใชพลังงานปรมาณู ที่
ตองใชใหเปนจึงจะไมเกิดโทษ  

สําหรับความจําเปนของฌานสมาบัตินั้น กอนอื่นตองถามกอนวา จะมองในแงความจําเปนสําหรับผูใด เชน 
พวกโจรผูราย ไมจําเปนตองมีสมาบัติ เพราะจะยิ่งทําชัว่ไดงายขึ้น แตเขาใจวาตองการถามถึงความจําเปน
สําหรับผูปฏิบัติธรรม ซึ่งผมเห็นวา มีประโยชน แตไมถงึขั้นจําเปนยิ่งยวดขาดเสียไมได กลาวคือ  

หากเราสามารถพักจติในฌานสมาบัต ิแทนการพักจติดวยกามคุณ เชน กินเหลา รองคาราโอเกะ ด้ิน หลอก
ผูหญิง หลอกผูชาย ความสขุสงบในชวีติมันประณีตกวากันมากครับ อยางบางคนทําธุรกจิ วันหน่ึงๆ ตอง
ปวดหัวกับความเครียดมากมาย ถากอนนอนสามารถพักจิตได ก็จะพักผอนไดเต็มที่ ไมใชนอนหลับจม
ความเครียดอยู  

การพักผอนเชนนี้ อาจจะคํานวณเปนตวัเงินก็ได เชน เราเคยเสียเงินเพือ่ความผอนคลายเดือนละเทาไร พอ
พักในฌาน ก็ประหยัดเงินสวนนี้ได แถมไมตองรับผลขางเคียงจากการพักผอนที่ไมดีอีก  

ยิ่งเปนนักปฏิบัติทีเ่ปนนักบวชนั้น ชวีิตคอนขางแรนแคนทางวตัถ ุการพักในฌานก็มีประโยชน ใหเกิด
ความสุข มีกําลังใจท่ีจะปฏิบัตธิรรมตอไป  

สําหรับประโยชนในดานอภิญญานั้น ไมใชวาทุกคนท่ีไดฌานจะไดอภิญญาเสมอไป คนเราในยคุนี้ กระทั่งทํา
ฌานไดก็มีนอยเต็มที ท่ีจะไดอภิญญาดวย ยิ่งนอยหนักเขาไปอีก สวนมากที่มีอภิญญากันบาง จะเปนผลจาก
การสะสมในอดีตเสียมากกวาครับ อีกอยางหน่ึง อภิญญาไมจําเปนสําหรับการปฏิบัตธิรรม ไมมีก็ไมเปนไร
ครับ  



 ๑๐

ประโยชนของฌานสมาบตัิในดานการสรางสติสัมปชัญญะน้ัน จําเปนสําหรับคนที่เริ่มปฏิบัติดวยวิธีเจริญ
ปญญาไมได หรือเจริญปญญาจนจับผูรูได แตจิตไมตั้งม่ันพอ ก็ตองเสริมดวยการทําสมาธิ แตบางคนทํา
อยางไรก็ไมไดฌาน ซึ่งก็ไมเปนไรครับ หัดเริ่มจากขัน้บริกรรมภาวนา แลวแยก คําบริกรรม หรือ อารมณ
กรรมฐาน เชน ลมหายใจ วาเปนส่ิงท่ีถกูรู หัดเทานี ้ไมตองถึงฌานสมาบัติก็ไมเปนไรครับ แตถาถึงฌาน จิต
ก็มีกําลังมาก แตอยาเสียเวลาเพื่อไปหัดเลยครับ มันเกนิจําเปนไปหนอยสําหรับคนเมืองที่ใชวธิดูีจิต  

สําหรับประโยชนของฌานสมาบัติในการเกื้อกูลตอการบรรลุมรรคผลน้ัน เปนสิ่งทีไ่มตองหัดครับ เพราะเมือ่
เวลาจติจะเกดิมรรคผลน้ัน จิตจะไดฌานเองโดยอตัโนมัติ ในตําราระบุวาจติท่ีเกิดมรรคผล จะประกอบดวย
ฌาน ๑ - ๕ ซ่ึงเปนรูปฌานลวนๆ (อภิธรรมแยกรูปฌาน ๔ ออกเปนรูปฌาน ๕) แตผมเห็นวา แมอรูปฌานก็
เกิดขึ้นได ในขณะที่เกิดมรรคผล เพราะองคฌานของอรูปฌานก็มี ๒ เหมือนรูปฌานที ่๕ คืออุเบกขากับ
เอกัคคตา นอกจากน้ี อันทีจ่ริงมรรคผลน้ันรูอารมณนิพพาน ไมไดรูอารมณรูปและนาม องคฌานคืออุเบกขา
และเอกัคคตา เปนเพยีงตวัสนับสนุนใหจติมีกําลังเทานัน้ ความสําคญัจึงอยูท่ีองคฌาน ไมใชอยูที่วาเปนรูป
ฌานหรืออรูปฌาน  

เหตุผลอีกประการหน่ึงก็คือ ในตําราอภิธรรมเอง กลาวถึงการบรรลมุรรคผลนิพพานของพระอริยบุคคลใน
อรูปภูมิ ถาหากเวลาบรรลุมรรคผล ตองเกิดในรูปฌานเทานั้น ก็เทากับพรหมน้ันตายจากอรูปภูมิมาอยูในรปู
ภูมิเพือ่บรรลมุรรคผล ซ่ึงตาํราอภิธรรมเองไมไดกลาวเชนนั้น ดังนั้น การบรรลุมรรคผล ดวยจติที่มีกําลังของ
อรูปฌานสนับสนุน จึงนาจะเปนไปได  

สรุปแลว ฌานสมาบัติมีประโยชนตอนักปฏิบัต ิแตไมถึงขั้นเปนส่ิงจาํเปนที่จะตองทําใหไดครับ  

คุณปราโมทย 
วันพุธท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/ 
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ถาม – เคยไดยินวาพระอริยบุคคลม ี ๘ ประเภท คือ พระโสดาปตตมิรรคบุคคล พระโสดาปตติผล
บุคคล พระสกทาคามมิรรคบุคคล พระสกทาคามิผลบคุคล พระอนาคามมิรรคบุคคล พระ
อนาคามิผลบุคคล พระอรหัตตมรรคบุคคล และพระอรหัตตผลบุคคล ประเด็นทีส่งสัยก็คือ ผูใดจะ
เริ่มนบัเนื่องเขาในพระอริยบคุคลข้ันตน พนจากความเปนปุถุชน จะเปนคนท่ีทําทาน รักษาศลี 
เจริญภาวนาถึงระดับใดกนัแน 

ขอเรียนวา ผูที่กําลังพากเพียรปฏิบตัิธรรมเพือ่ความเปนพระโสดาบันนั้น ยังเปนปุถุชน ไมจดัวาเปนพระ
โสดาปตติมรรคบุคคล พระอริยมรรคบคุคลทั้ง ๔ ประเภทเกิดขึ้นในชวงขณะจติทีเ่กิดอริยมรรคเทานั้น แลว
ถัดจากน้ันเพยีงวับเดียว ก็เกิดผลจติสืบตอทันที สําเร็จเปนพระอรยิผลบุคคล โดยไมมีอะไรมาค่ันกลาง แตท่ี
จําแนกประเภทพระอริยมรรคบุคคลเอาไว ก็เพราะไมใชท้ังปุถุชน และไมใชท้ังพระอริยผลบุคคล จึงจัดเปน
พระอริยบุคคลอีกจําพวกหนึ่ง  

ผูที่บรรลพุระโสดาบันนั้น จติเพียงแตละความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐไิด ประหารสงัโยชนเบื้องตน ๓ ประการ
ซึ่งลวนเปนเร่ืองของทิฏฐิได และละโลภมูลจติที่ประกอบดวยความเห็นผิดได ๔ ตัวเทานั้น พระโสดาบันจึงมี
ความรัก โลภ โกรธ หลง ไมตางกับปุถุชนมากนัก  

สวนพระสกทิาคามีนั้น ราคะ โทสะ โมหะเบาบางลง ความใครจะเบาบางลง เรียกวาบางเฉียบทีเดียว แต
ความรัก ความผูกพันตอคูของตนยังคงอยู เพราะมีวาสนาบารมีที่เก้ือกูลกันมากอน สวนถายังไมแตงงาน 
แลวจะมีแฟนหรือแตงงานไดไหม ขอเรียนวาได แตคงตองมีแรงจูงใจทางบวกเปนพิเศษดวย ไมใชแรงจูงใจ
ดวยกาม ซึ่งไมมีกําลังพอเสียแลว  

เรงภาวนาเขาเถอะครับ อยากลัววาเปนพระอริยบุคคลแลว จะมีภรรยาไมได  

สําหรับเรื่องการระลึกชาตินัน้ ถาไมมีอภิญญาสนับสนนุก็ทําไดแคความรูสึกๆ ซ่ึงกิเลสจะหลอกเอาเม่ือไรก็
ไดครับ และการระลึกชาติของพระอรยิบคุคลกับปุถุชนก็อาจจะตางกันบาง เทาท่ีทราบมา พระอริยบคุคล
อาจจะระลึกชาติขามลําดับชาติได (ไมใชวา พระอริยบคุคลจะระลึกชาติไดทุกองคนะครับ) แตผมไมแนใจวา 
ปุถุชนจะทําแบบนี้ไดหรือไม เพราะเคยเห็นในตําราวธิหีัดระลึกชาตนิั้น เขาตองระลึกยอนไปเปนลําดับๆ 
ครับ ดังนั้น ถาเปนปุถุชนแลวเขาใกลใคร เกิดรูสึกคุนเคยขึ้นมา ที่จะทําฌานแลวเอาสตจิบัเขาท่ีความคุนเคย 
แลวพจิารณาออกไปถึงอดีตน้ัน อาจจะทาํไมไดงายๆ ครับ เพราะอาจจะถูกกิเลสหลอกเอาไดมากกวา  

คุณปราโมทย 
วันพุธท่ี 15 พฤศจิกายน 2543 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/ 
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ถาม – วาจดุออนของฆราวาสที่เปนนักปฏบิตัิอยางหนึ่งคือ การรักษาความรูตัวใหตอเนื่อง อยาก
ทราบวิธีการสรางความตอเนื่องของสติ 

ผูปฏิบัตท่ีิฝกหัดความรูตัวไปถึงจุดหนึ่ง จนเขาใจแลววาสภาวะของความรูตัวจริงๆ เปนอยางไร จะเกิด
ปญหาสําคัญประการหนึ่งคือ ทําอยางไรจะรักษาความรูตัวใหตอเนือ่งได  

บางคนพยายามจับอารมณอันใดอันหนึ่งใหชัดๆ ไว จนกลายเปนการเพงอารมณไปโดยไมรูตัว เชน จับลม
หายใจเอาไวไมใหเผลอ จนกลายเปนการเผลอเพงลมหายใจ หรือจบัดูอาการของจติอันใดอันหนึง่ แลวจมอยู
กับอาการนั้น เม่ืออาการนั้นดับไปแลว ก็เผลอสต ิจดจอเพงจอง อยูท่ี "จอภาพ" อันวางเปลาตรงหนา จติ
ในขณะนั้นกําลังจมอยูกับอารมณ แตคิดวากําลังรูความเกิดดับของอารมณอยู  

ถารูทันตรงน้ี จิตกจ็ะเกิดความรูตัวขึ้นมาอีกคราวหนึ่ง หรือบางคนทราบวาจิตยังหลงอยู ก็เกิด "ความจงใจ" 
ที่จะรูตวั แลวไมรูทันวา จติกําลังจงใจอยู ซึ่งก็คือความหลงอีกน่ันเอง  

ความ รู ตื่น และเบิกบานของจติน้ัน รักษาไวไมไดดวยการเพงจองหรือจงใจ ดังน้ันที่คุณถามวา รูตวัแลว ทํา
อยางไรจะให รู น้ันตอเนือ่ง ก็ตองขอตอบวา ไมตองทาํอะไรทั้งส้ิน นอกจากคอยรูใหทันจติตนเองไวเทานั้น 
เพราะการกระทําใดๆ นั่นแหละ ที่ทําใหจติพลาดไปจากความรูตวั  

การปฏิบัตทิี่ถกูหรือผิดน้ัน เราไมพูดกันหรอกวา วันนี้หรือเดือนนีป้ฏิบัติถูก วันนี้หรือเดือนนีป้ฏิบัติผิด 
เพราะความถกูผิดของการดําเนินจิตนั้น มันพลิกแพลงแปรเปลี่ยนอยูทุกขณะ ไมตองไปคิดวาจะใหมันถูก
นานๆ เอาแคใหมันถูกอยูในขณะปจจุบันก็พอแลว สวนอดีตที่ผิดแลวก็แลวไป และไมตองไปคดิ ไปพยายาม 
ที่จะใหมันถูกตอเนือ่งไปถึงอนาคตดวย  

หม่ัน รู อยูใหเปนปจจบุันเฉพาะหนานี้แหละ ดีที่สุดแลว แตการท่ีจะรูเฉพาะหนาใหถูกตองเสมอๆ จะวาไมมี
วิธีเลยก็ไมใช ธรรมเบ้ืองตนท่ีมีประโยชนมากก็คืออทิธบิาท ๔ หรือธรรมแหงความสําเร็จน่ันเอง เราตอง
ปลูกความพอใจในอันท่ีจะ รูตัว อยูเสมอๆ เผลอแลวกแ็ลวไป แตถาจิตเราพอใจจะรูตวั พอใจจะดูจิต 
สติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นบอยๆ โดยไมตองบังคับ (ทํานองเดียวกบัถาเรารักกาม ความคิดความสนใจใน
กามก็จะเกิดขึน้เปนระยะๆ) เม่ือเกิดความรูตัวบอยๆ แลว ก็ตองมีความเพียรพยายาม มีความใสใจและ
ใครครวญทีจ่ะดูจิตใหสมํ่าเสมอ  

เม่ือปลูกความพอใจท่ีจะรูตัว และรูตวัไดบอยๆ แลว งานตอไปที่มีประโยชนมากที่สุด ไดแก การเจริญสตปิฏ
ฐาน คือเราจะตองหาบานใหจิตอยู หรือหาเครื่องรูประจําใหกับจติ  

วันนี้มีหมูเพือ่นไปหาผม ๗ ทาน การปฏิบัติมีหลากหลายกัน ครบทุกอยางตามท่ีผมกลาวมานี้ เชน บางทาน
จมแชอยูกับจอภาพในใจ แลวคิดวากําลังเจริญสตอิยู บางทานจงใจท่ีจะรูตัว โดยมองไมออกวากําลังจงใจอยู 



 ๑๓

แตในภาพรวมแลว แตละคนก็ดีขึ้นโดยทั่วกันครับ คอืจากที่เคยถูกโมหะครอบงํามากๆ ก็เบาบางลง เคย
บังคับจิตรุนแรง ก็เบาบางลง หรือสามารถแกไขความเผลอสต ิแตสําคัญวากําลังเจริญสติอยูได  

สวนที่เห็นแลวเขาตากรรมการมากก็มี คอืสามารถกาวมาถึงจุดทีจ่ิตมีคุณภาพ และลงมือเจริญสติปฏฐานได
แลว เพือ่นคนนี้เคยมีความทุกขมาก มีความเครียดมาก ท้ังทีใ่นทางโลกก็มีความรูแตกฉานสุดขดีที่ทางโลก
เขาสมมุติกัน สวนการปฏบิตัิกลบัลมลุกคลุกคลานมารวมป เพราะจติมีโมหะมาก ผมถามวาเอาอะไรเปนฐาน
ของสติก็ไดความวา ใชการเคาะน้ิวกบัโตะมา ๒ - ๓ สัปดาหแลว และเคาะดวยความรูตัว (ถาเคาะดวยความ
ไมรูตัว ก็ไดเพียงสมถะครบั)  

ในขณะที่เคาะนิ้วไปน้ัน จติสามารถตั้งม่ันเปนธรรมเอก มีสติระลึกรูสภาวธรรมท่ีกําลังปรากฏในจิต ซึ่ง
สวนมากก็เปนเพียงความชัด ความมัว และความไหวๆ ของจิตเทานั้น อารมณใดกระทบเขาสูภูมิรูของจติ ก็
ดับลงโดยเร็วดวยกําลังของปญญา  

เม่ือปฏิบัติมาถึงจุดนี้ เพื่อนคนน้ีก็เขาใจชัดดวยตนเองวา การเจริญสติปฏฐานจริงๆ เปนอยางไร แตผมก็
ตองกําชบัหลายครั้งวา ใหเคาะตอไป ถึงลายน้ิวมือจะลบหมดก็ใหเคาะไป อยาไปเปล่ียนแปลงกรรมฐานทีทํ่า
อยู ถาเจริญสติขนาดนี้แลว เอาดีไมได ก็ใหมันรูไป  

สรุปแลว เม่ือรูตัวเปนแลวกต็องเจริญสติปฏฐาน ความรูตัวจึงจะตอเนื่องยาวนานไปเอง ท้ังยังจะอบรมทั้ง
สมาธิและปญญาไปพรอมกันดวย สวนการเจริญสติปฏฐานจะเปนอยางไร ผมเขียนไวมากแลวครับ และผูที่
เจริญสติปฏฐานไดจริงๆ นัน้ จัดวาเปนผูเขาใกลตอสัจจธรรมมากแลว  

คุณปราโมทย 

วันพุธท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/ 

 
ถาม – อยากขอธรรมะทิง้ทายเพื่อเตือนสตพิวกเรากอนทานจะออกบวช 

พระพทุธเจาทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอันเปนปฐมเทศนา โดยทรงชี้ถึง ทีสุ่ดสองอยางอนับรรพชิตไม
ควรเสพ คอื การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย เปนธรรมอันเลว เปนของชาวบาน เปน
ของปุถชุน ไมใชของพระอรยิะ ไมประกอบดวยประโยชน และการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตน เปน
ความลําบาก ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน  



 ๑๔

แลวทรงสรุปชี้ชัดลงถึงขอปฏิบัตเิรื่องแรกที่ทรงสอน อันเปนการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงไวในโลก คือ 
"ปฏิปทาสายกลาง ไมเขาไปใกลทีสุ่ดสองอยางน้ัน นั่นตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาให
เกิด ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพือ่ความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพือ่นพิพาน  

ปฏิปทาสายกลางนั้น ไดแก อรยิมรรค มีองค ๘ คอืปญญาอันเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงาน
ชอบ เลี้ยงชวีติชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจติชอบ"  

ตลอดพระชนมชีพของพระองค ทรงสอนแนวทางปฏิบตัิอยูในกรอบของปฐมเทศนาน้ีเอง ตราบจนถึงวาระ
สุดทายแหงพระชนมชพี ซึง่ทรงประทานปจฉิมโอวาทวา "ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เราขอเตอืนพวกเธอวา 
สังขารทั้งหลายมีความเสือ่มไปเปนธรรมดา พวกเธอจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด ฯ"  

ผูไมประมาท ก็คือผูท่ีดําเนนิอยูในทางสายกลางนี้เอง นับเปนคําเตอืนดวยพระมหากรุณาอยางแทจริง 
เพราะเม่ือทรงช้ีทางไวแลว ก็ยังพร่ําสอนใหสาวกพากเพียร เดินไปตามทางอยางไมเนิ่นชาเพราะความ
ประมาท  

พวกเราควรสํารวจตนเอง วาเขาขายเปนผูประมาทหรอืไม วิธีดูท่ีงายที่สุดก็คือ ใหหม่ันตรวจสอบวา เราได
พยายามเจรญิสติสัมปชัญญะอยูในปจจบุันหรือเปลา หรือเราผัดผอนเอาไวคอยเจริญสติสัมปชัญญะทีหลัง 
เพราะยังมีเรื่องอื่นสนุกสนานที่จะตองสนใจกอน เพราะเห็นวา ยังเปนหนุมเปนสาว ยังมีเวลาท่ีจะปฏบัิตไิด
อีกถมเถไป เพราะเห็นวา เขาใจแนวทางแลว เอาไวสบายใจแลว จงึคอยปฏบัิต ิเพราะ ... ฯลฯ  

พระศาสดาทานทรงสอนทิง้ทายดวยเรือ่งความไมประมาท ผมจึงตองอัญเชิญเรื่องความไมประมาท มาเปน
ธรรมทิ้งทายใหกับพวกเรา เพราะไมมีธรรมอันใด สมควรเปนของฝากสงทายมากกวาน้ีอีกแลว  

เม่ือผมไมอยูแลว วันใดท่ีนกึถึงผม ขอใหนึกถึง รู คอืนกึถึงการเจริญสติสัมปชัญญะ ซ่ึงเปนส่ิงเดียวที่ผมเห็น
วาสําคัญทีสุ่ด ที่มนุษยผูหนึง่ควรปฏิบตัิใหได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด จากการไดเปนมนุษยในยุคท่ีพระ
ศาสนายังรุงเรืองอยู  

คุณปราโมทย 
วันพฤหัสที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/ 
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รูเฉพาะตน 

ดังตฤณ 
 

ของดีท่ีไดจากฝน 

กรณีเฉพาะตนของ – ปรียาภรณ 

อาชพี – อาจารยมหาวิทยาลัย 

ลักษณะงานทีทํ่า – สอนหนังสือ วจิัย บริการวิชาการท่ีเก่ียวของ และทํางานสังคมเก่ียวกับการ
เผยแพรเกียรติคุณของสตร ี

คําถามแรก – ปกติถาฝนวาโกรธหรือรองไหจะไมรูตัวคะ ตองโกรธ ตองแสดงความกาวราว
ในฝนจนตืน่ คอยมานึกทีหลังวาในฝนชางไมรูตวัเอาเลย แตวนันี้ขณะนัง่หลับไปในรถประจาํทาง มี
กิเลสชนิดหนึ่งมนัปรากฏในขณะเราเบลอๆฝนๆ ก็รูสึกตัวแลวเกิดเสียงบอกวามีกิเลสตัวนี้อยู แลว
หยุดตามกเิลส เหน็จิตคอยๆถอนออกมา มคีวามวางจากความคิดครูหนึ่งสั้นๆ ประเดน็คือจากเชา
ถึงเยน็เราจาํสภาวะน้ีไดอยู มันมีความเบาสบาย แมวาจะมีเร่ืองมากมายในทีทํ่างาน แตขางในกลบั
ไมวุนวายตาม คลายมีรัว้ก้ันเขตอยูระหวางขางนอกกับขางใน อยากถามวาภาวะท่ีรูตัวแคแวบเดียว
นัน้ จะสามารถทําใหใจเราเบาไปไดนานอยางนี้เลยหรือ? 

จิตมีอยูสองทา ทาแรกคอื ‘จองจะยึด’ อีกทาคือ ‘จะไมยดึ’ 

สําหรับคนท่ัวไปเกือบมีอยูทาเดียวตลอดกาล คือจองจะยึด หมายความวาพรอมจะยึดม่ันถือม่ัน
เสมอ พอมีอะไรมากระทบหนอยเดียว โดยเฉพาะที่ดีๆ ท่ีนาชอบใจ ก็เปนตะครบุหมดดวยอํานาจความเคย
ชิน 

ส่ิงที่คนเรายึดกันมากที่สุดก็คือความคิด เพราะสําคัญวาความคิดเปนของดี มีความคิดอยูก็อุนใจวามี
เราอยู ไมเฉลียวรูเลยวาความคิดเปนเพียงสภาวะหน่ึง คลายกระสุนที่ถูกยิงมากระทบใจ กระทบแลวก็
สลายตวัไปเอง จะถอืวาเปนตัวเราไดอยางไร 

สําหรับผูเจริญสติมาถูกทาง คือรูกาย รูจิต บนฐานความเขาใจท่ีถูกตองวาไมเท่ียง ไมใชตวัตน ถึง
จุดหนึ่งจติจะลอยตัว ไมอยากยึดม่ันถือม่ันอะไรๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสาํหรับคนท่ีเห็นเขาไปถึงภาวะที่
เกิดขึ้นในจติ ก็พรอมจะสละ ไมหวงไวแมกระท่ังความคิดที่ผานมาแลวผานไป 

 



 ๑๖

ทีนี้เม่ือพูดถึงสติทีพ่รอมจะรับรูอะไรๆ ก็ตองมองครับวาธรรมชาติของจิตมนุษยแบงเปนสองชวง
ใหญๆ คือ… 

๑) ชวงตื่นยาว  

หมายถึงชวงที่จติสามารถรบัรูโลกภายนอกอันเปนรูปธรรมผานตา หู จมูก ลิ้น กาย รวมท้ังสามารถ
รับรูโลกภายในอันเปนนามธรรมผานใจ 

ท่ีพวกเรามีความรูสึกเปนตวัเปนตนกันอยูนี้ ก็เพราะเราสามารถเลอืกท่ีจะมอง เลือกที่จะฟง เลือกที่
จะดม เลือกท่ีจะลิ้ม เลอืกที่จะสัมผัสอะไรๆตรงหนาได ตลอดจนสามารถเลอืกที่จะคิดถึงเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง 
โดยที่การเลอืกนั้น จะยนืพืน้อยูบนความรูสึกพงึพอใจเปนหลัก 

หากไดมาซ่ึงส่ิงท่ีพอใจ ก็จะเกิดความสุขและคิดวา ‘เราเลอืกไดและสมใจแลว’ ซ่ึงก็จุดชนวนใหยึด
ติดและอยากมีตัวตนไวเสพอะไรเชนนั้นอีก ไมอยากใหภาวะเชนน้ันแตกทําลายหายสูญไปไหน 

ในระหวางของการต่ืนยาวนี ้ อันที่จริงมีการตกภวังคอยูเร่ือยๆ คอืไมรับรูอะไรเลยทั้งโลกภายนอก
และโลกภายใน ทุกคนมีชวงของภวังคเล็กๆดวยกันท้ังส้ิน เชน กอนจะเปลี่ยนจากการเห็นรูปสวยๆไปเปน
การไดยินเสียงเพราะๆน้ัน จิตจะเกิดภาวะไหวตวัพรอมรับเสียงขึ้นมาขณะหนึ่ง คลายลิงเอือ้มมือจะควาก่ิง
ไมใหม และขณะตอมาจติจะถอนตัวจากการเห็นท้ังหมด ซ่ึงก็คลายลิงที่ปลอยก่ิงไมเกาเพือ่จับก่ิงใหมเต็มๆ
มือ ทั้งสองขณะแหงจิตนีจ้ดัเปนภวังค เพราะไมไดเห็น และไมไดยินอะไรเลย 

แตถาส้ินสุดจากการเห็นหรือไดยิน แลวจติไมเขาไปรูอะไรเลย แขวนลอยอยูเฉยๆ แมกําลังฟุงซานก็
ไมรูวาเปนความคิดเก่ียวกบัอะไร คิดไปถึงไหนแลว ซึง่ตรงนี้ก็คือภาวะเหมอลอยนั่นเอง 

๒) ชวงหลบัยาว 

หมายถึงชวงที่จติไมรับรูอะไรจากโลกภายนอก คอืประสาทตา ห ูจมูก ลิ้น และกายปดการรับรู มีแต
ใจเทานั้นทีอ่าจรับรูนิมิตฝน หรือไมก็เขาภวังคหาความรับรูอันใดมิได ซึ่งการเขาภวังคน้ีก็ยังแบงแยกยอย
ออกไปไดอีกวาเปนหลบัสนิทอยางมีคุณภาพ มีความสุขสบาย หรอืเปนภวังคครึ่งหลับคร่ึงตื่น ไมคอยเต็มอิ่ม
เทาไร พรอมจะเกิดสภาพ ‘ฝนม่ัว’ เลอะเทอะไปหมด 

จะหลบัดีหรือหลับรายก็ตาม ถายังฝนอยู อาการหลงยึดติดถือม่ันก็ดําเนินไปแบบเดียวกับยามตื่น 
คือเม่ือประสบนิมิตฝนที่นาพอใจก็อยากเสพนิมิตน้ันนานๆ แตเม่ือประสบนิมิตฝนที่ไมนาพอใจก็อยากให
นิมิตนั้นผานพนไปเร็วๆ พูดงายๆคือจิตอยูในอาการ ‘จองจะยึด’ เหมือนยามตืน่ไมมผิีด และนั่นก็
เปนขอพิสูจนวาถงึแมจะจําตัวตนเดมิๆไมได แตจิตกพ็รอมจะเปนทุกขไดกับทุกตัวตนเสมอ ตราบ



 ๑๗

เทาท่ียงัยึดมัน่ถือมัน่ไมเลิก 

พระพทุธเจาถึงบอกไงครบัวาความทะยานอยาก ความยึดม่ันถือม่ันนั่นเอง คือมูลเหตุแหงทุกขทั้ง
ปวง ไมวาคุณจะนึกวาตวัเองเปนใคร ไมวาตัวคุณจะ ‘ตาย’ ไปแลวกีค่รั้งกี่หน และจะตายดวยวิธหีลับฝนหรือ
เม่ือกายแตกทําลายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ เม่ือยังมีเหตุแหงทุกขก็ตองเปนทุกขอยูรํ่าไป 

แตกรณีของคณุเปนตัวอยางการเจริญสติ ซึ่งเม่ือส่ังสมมากพอก็จะเขาไปแทรกแซงความฝน และ
กระทําจติใหลอยตวัเหนือนิมิตฝนได โดยอาจมาในรูปของเสยีงบอกตนเองวากิเลสเปนทุกข แลวจะไปยดึ
กิเลสไวทําไม เทานั้นเองจติก็ฉลาด ปลอยกิเลสไป แมจะยังอยูในฝนก็ตาม 

สรุปคือ จติฉลาดไดแมยังหลบัอยูนะครับ ขอเพียงคุณสรางเหตุแหงความฉลาดไวเพียงพอ 

อันทีจ่ริงความเขาใจและสติที่ส่ังสมมา มีน้ําหนักมากพอจะทําใหจติของคุณมีอาการแบบที ่‘จะไมยึด’ 
อยูแลว เพียงแตจุดชนวนครั้งแรกขึ้นในฝน และเม่ือตื่นขึ้นอาการไมยดึก็ยังคงอยู เนื่องจากสติท่ีเจริญแลวยัง
ไมหมดกําลังใหผลนั่นเอง 

หากคุณถือคติน้ําขึ้นใหรีบตัก เพียรเจรญิสติตอไป ก็จะกาวหนาขึ้นไปอีก แตหากคุณถือคติงานเสร็จ
ใหเมาสุข อยางนี้สติก็จะสาละวันเต้ียลงอยางรวดเร็วไดเหมือนกันนะครับ 

 

คําถามท่ีสอง – ระหวางท่ีนอนหลบั เมื่อพลิกตัวจะมารูสึกที่กลางตวักับกายสวนท่ีน้ําหนักกด
บนพืน้นอนเปนประจํา อาจจะเกิดจากการที่เราพยายามมารูสึกท่ีกายบอยๆในชวงกลางวนั แตถา
เจริญสติแบบดูสุขดทุูกข แลวจติมีความอ่ิม ไมหิว ไมงวง อยางนี้ถือวาไดผลไหมคะ? 

จิตสั่งสมความเคยชินแบบไหน ก็มีแนวโนมจะดําเนินไปตามความเคยชินนั้นๆ เพราะจติเกิดดับ
สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆ อยางเชนกรณีทีคุ่ณเจริญสตอิยูกับกาย พอจังหวะใดกายไหวตวัพอใหรูสึกได สตก็ิ
เกิดขึ้นประกบทันทีไมวาจะกําลังยืน เดิน นั่ง หรอืนอน นี่ก็เปนเรือ่งธรรมดา เพยีงแตวาถารูสึกเพียงชวงสั้น 
ก็ใชทําประโยชนไมคอยได ถอืวาเปนพียงเศษของสติที่มาทําใหรูสึกตัวเล็กนอย ไมมีกําลงัมากพอจะตดั
ความยึดม่ันถอืม่ันลงชนิดตดัแลวตัดเลยเหมือนยามรูสึกตัวมากๆ 

สวนถาเจริญสติแบบรูสุขรูทุกขเปนขณะๆ กระทั่งจิตอิ่มเอมเบิกบาน ไมรูสึกหวิอาหารนั้น ก็เพราะ
จิตเขาไปอยูกับปติสุขนั่นเองครับ ชือ่วาปติสุขน้ัน เปนอาหารหลอเลีย้งกายใจอยางหน่ึง หากปติเกิดมากจน
คุณรูสึกถึงรัศมีที่กระจายกวาง กายใจสงบไมกวัดแกวง ไมสูญเสียพลังงานอยางเปลาประโยชน ก็ยอมไม
เกิดความหิวเปนธรรมดา 



 ๑๘

แตคุณคาของการเจริญสติแบบรูสุขทุกขทีแ่ทจริง คอืการเห็นสุขทุกขเปนเพยีงภาวะเกิดไดดับได ไม
นายึดม่ัน ซึ่งถาสํารวจแลววาคุณเกิดสตริู ปลอยใหมันเกิด ปลอยใหมันดําเนิน และปลอยใหมันดับไป โดยไม
ติดอกติดใจอยากเรียกรองใหมันกลับมาอีก อยางนีจ้งึถือวาใชไดตามแนวทางการเจริญสติของพระพุทธเจา
ครับ 

 

 

แคนี้ใชไดไหม 

กรณีเฉพาะตนของ – กนกวรรณ แสงเจริญ 

อาชพี – พนักงานบัญชีอาวโุส 

ลักษณะงานทีทํ่า – ดูตัวเลขทางดานบัญชกีารเงิน และทํารายงานสงเมืองนอก 

คําถามแรก – การเจริญสตท่ีิทําอยูคือตามดูความรูสึกตวัเองเทาที่จะระลึกได แตขณะที่
เครียดกบัตวัเลข สติจะหายไปหมดเลยคะ จะรูสึกตัวอีกทีก็เมือ่พักเขาหองน้ํา ระหวางเดิน ระหวาง
กินขาว นอกจากนัน้ก็จะสวดมนตกอนนอน ตอนจะหลับกําหนดนอนสมาธนิิ่งๆแลวแผเมตตา 
เวลาตืน่นอนข้ึนมากพ็ยายามระลึกรูอะไรเทาที่จะรูได ชวงท่ีนัง่รถไปทาํงานก็สวดมนตไปเร่ือยๆ
แลวแผเมตตา เทานีน้บัวาเปนการเจริญสตหิรือยงัคะ? 

สําหรับคนทํางานในเมืองท่ีตองทํางาน ไมมีเจานายทีไ่หนอนุญาตใหเดินจงกรมนั่งสมาธิในท่ีทํางาน 
การออกจากจดุเร่ิมตนก็อะไรประมาณนี้แหละครับ ทีเ่ปนไปไดจริง และนับวาใชได 

ในชวงของการเริ่มตนลองผดิลองถูกนั้น หลายคนอยากไดวิธีเจริญสติระหวางทํางาน คือไมอยาก
เสียงาน แตขณะเดียวกันกอ็ยากใหสติเจริญขึ้นไปดวย ตรงนีถ้าทําความเขาใจใหถูก ก็จะไปไดสวยครับ 

กอนอื่นสรุปสัน้ๆเลยวาระหวางทํางานคิดเลข คิดบัญช ี หรืองานเอกสารใดๆ ใหมีสติกับการทํางาน
อยางเต็มที ่ อยาพยายามเจริญสติแบบรูสึกตัวระหวางทํางานเอกสาร เพราะเด๋ียวจะไมไดอะไรสัก
อยาง ท้ังงานทางโลกและความเจรญิทางธรรม 

อยางไรก็ตาม สตอิันเกดิจากการทํางานทางโลกก็มีประโยชนและเอามาตอยอดเปนการเจรญิสติ
รูสึกตัวไดครบั ขอเพยีงคณุสังเกตใหออก วาเมื่อเร่ิมทํางาน ใจเพงจดจอกับงานมากเกนิไป หรือวารู
แบบ ‘พอเพยีง’ 



 ๑๙

ผลขางเคียงของการเพงจดจอกับงานมากเกินไป ทีสั่งเกตงายคอืมือเทาจะกําเกร็ง คอจะตึง ตาจะ
ถลนๆ พูดงายๆคือมีอาการหนาดําครํ่าเครียดเต็มเหน่ียว นั่นเปนภาวะทางรูปธรรมท่ีสะทอนใหเห็นวา เมื่อ
จิตแข็งเกินไป ในท่ีสุดกายจะแข็งตาม 

สวนผลลพัธของการตั้งสติทํางานอยางพอเพียง ไมเคน ไมทุม ไมจริงจังหนักหนวงเกินไป จุดสังเกต
หลังทํางานคือตัวจะตึงหนอยๆ แตยังรูสึกสบายเนือ้สบายตวัอยู ยังหายใจไดแบบโลงอก ไมเหมือนคนขาด
อากาศมาชวงหนึ่ง พูดงายๆคือคุณอาจเครียดบางเปนธรรมดา จากการจัดการตัวเลขที่ยุงเหยิงใหถูกตอง 
แตจะไมถึงขัน้ ‘หนาดํา’ 

เพือ่จะปรบัสติในการทํางานจากระดับ ‘ขี่ชางจบัตั๊กแตน’ ลงมาเปนระดับ ‘พอเพียง’ นั้น คุณไมตอง
ทําอะไรมากไปกวาสังเกตใหเหน็วาในชวงเร่ิมตนทํางาน จติมีสภาพแข็งท่ืออึดอัด หรือออนโยน
สบายๆ 

คือไมใชพยายามปรับแตงใดๆท้ังส้ินนะครับ แข็งทือ่ใหรูทันวาแข็งทื่อเฉยๆ ถาออนโยนก็รูทันวา
ออนโยน เม่ือไมตองกังวลวาจะทําอะไรกับมัน แคเห็นมันเฉยๆ ใจคุณจะไดไมตองมีภาระเพิม่ การสังเกต
ดังกลาวน้ีอาจเกิดขึ้นเพียงชัว่อึดใจส้ันๆตอนจะลงมือทํางาน พอลงมอืทํางานจริงก็จดจอกับงานไปตามความ
เคยชินตามสะดวก 

พอเสรจ็งานหรือพักชัว่คราว ใหสังเกตอกีที ตนคอตึงไหม ตาโปงพองออกมาหนอยๆไหม เน้ือตวั
สวนไหนเกร็งท่ือไหม ถามีอาการผิดปกติตรงสวนใดแลวคุณรู ก็ใหถือวามีสติรูสึกตัวแลวที่ตรงนัน้ 
ผลของการมสีติรูสึกตัว คอืความตึงเครียดจะผอนคลายลงเล็กนอยใหสมัผัสไดในทนัท ี

สังเกตเพียงชวงเริ่มงานกับชวงจบงานเพยีงเทาน้ี จติของคุณจะคอยๆฉลาดขึ้นเอง กลาวคือ เมื่อ
เกิดความเกร็งหรือต้ังอกตั้งใจมากเกินพอดี ก็จะคอยๆปรับตัวลดหยอนผอนลงมามสีติแคเพยีงพอ
จะรูงานตรงหนาในเวลานัน้ๆ ตัดความหวง ตดัความพะวงเกี่ยวกบัเง่ือนเวลา ตลอดจนอาการ
เคร่ืองรอนเกินพอดีทิง้ไดหมด 

น่ีแหละครับ เม่ือมีสติทํางานถูก ก็ตอยอดมารวมลงเปนการตั้งตนเจริญสติหลังเลกิงานไดทันทีอยาง
นี้เอง 

 

คําถามท่ีสอง – อยากทราบคะวาระหวางวนัเมือ่ไมไดทํางาน ความรูสึกแคไหนถึงเรียกวา
รูสึกตัว แบบท่ีจะพฒันาข้ึนเปนมรรคเปนผลได 



 ๒๐

เราใชคําวา ‘ทําความรูสึกตัว’ หรือ ‘เจริญสต’ิ หรือ ‘ภาวนา’ หรือ ‘ปฏิบัตธิรรม’ เหมือนๆกัน มี
ความหมายไมแตกตางกัน ทวาตัวของสติและประสบการณภายในจะแตกตางกันไป และแมแตตวัคุณเองใน
ตางเดือนตางป ก็ผิดแผกไปเร่ือยๆ  

ฉะนั้นอยาถามหา ‘สภาวะที่แนนอน’ ของความรูสึกตัว ถาอยากถามจริงๆใหถามตวัเองแควา 
‘ตอนน้ีรูอะไรอยู?’ 

ถารูลมหายใจ… ใชไดครับ เพราะพระพุทธเจาสอนใหรูสึกตัวดวยลมหายใจจริงๆ 

ถารูวากําลังน่ัง… ใชไดครบั เพราะพระพทุธเจาสอนใหรูสึกตัวดวยอริิยาบถจริงๆ 

ถารูวากําลังเครียด… ใชไดครับ เพราะพระพทุธเจาสอนใหรูสึกตัวดวยสุขทุกขจริงๆ 

ถารูวากําลังฟุงซาน… ใชไดครับ เพราะพระพทุธเจาสอนใหรูสึกตวัดวยสภาพจติจริงๆ 

สําคัญคือถามตัวเองดวยวา ท่ีรูนัน้ เหน็ไหมวาสิง่นัน้ๆถูกรู 

หากจิตคุณเปนกลางสบายๆ กายใจจะปรากฏเปน ‘ส่ิงถูกรู’ เฉยๆ วางเปลาจากตัวตน ไมมีใครอยู
ในนั้นเลย อยางนอยก็ชัว่ขณะหนึ่ง เชน พอความฟุงซาน ‘ถูกรู’ วาเปนคลื่นความปนปวน พันๆยุงๆอยูในหวั 
ก็จะคลายตัวลงเปนสงบลงชั่วขณะ ทีต่รงนั้นคุณก็เห็นแลววานี่เอง สภาพการแสดงตัวของอนจิจัง นี่เองความ
ไมเที่ยงที่ปรากฏอยูตลอดเวลา มองเม่ือไรก็เห็นเม่ือนั้นเสมอ 

หากยังสงสัยอีกวาสติของคุณพฒันามาถึงไหนแลว ก็อาจสํารวจความรูสึกท่ีมีตอชวีิตโดยรวม คือ
รูสึกอยางไรโดยมาก ยึดมัน่ถือมัน่จะเปนจะตายเหมือนเดิม หรือใจสบายหายหวงมากขึน้เร่ือยๆ 

สติจะสอนใหคุณรูวาหวงชวีิตแคไหน ในที่สุดก็ไมเหลือชวีติใหหวงอยูดี สิ่งท่ีคุณจะไดจากชีวติคือ
การเรียนรูความจริง ไมใชการเอาอะไรหลอกๆแคเดี๋ยวเดียวจากชวีิต 

เม่ือความรูสึกในภาพใหญภาพรวมไปถึงตรงนั้นได ก็ใหสังเกตยอยๆลงมาอีก เอาแบบที่โดนเรื่อง
กระทบโดยไมทันตั้งตวันะครับ ดูวาเม่ือมีคนมายั่วโมโห หรอืพูดจาเสียดสี ใจคณุเกิดปฏิกิรยิามากหรือ
นอย 

ถาปฏิกิริยาในทางลบนอยลง แปลวาการเจริญสติของคุณไดผล แตถาไมเกิดปฏิกิริยาใดๆเลย อันนี้
ใหระวังดีๆนะครับ คุณอาจแชอิ่มอยูกับความสุข หมกจมอยูกับความสุขจากการเจริญสต ิจนขี้เกียจติดตอกับ
โลกภายนอกก็ได 



 ๒๑

ปฏิกิริยาทางใจจะดีหรือรายแคไหนก็ชาง เอาความสําคัญตรงที่มีสตเิกิดขึ้นหรือเปลา แมแตอาการ
แชอิ่มอยูกับความสุข ถาเกิดขึ้นก็ตองรูวาเกิดขึ้น แตถาเพลินกับมันก็ถือวาสอบตก 

สรุปคือถาโกรธนอยลง มีสติมากขึ้น นับวาเปนผลของการเจริญแหงสติครับ ถึงจดุหนึ่งเม่ือฉุกคิดวา
สติเราเจริญมาถึงไหนแลว ก็ใหยอนถามตัวเองแบบที่ไมเคยถามมากอนวา นี่ความสงสัยเกิดข้ึนแลวรู
ไหม? ความสงสัยท่ีถูกรูนี ้เปนตวัคุณหรือเปนอนัตตา  

ใจภาคที่ตอบตัวเองจากกนบึ้งไดจริงๆวา ‘ความสงสัยเปนอนัตตา’ นั่นแหละ คอืใจที่ใกลกับมรรคผล
แคเอือ้มครับ! 

 
 
 



 ๒๒

ขาวนากลุม 

ดังตฤณ 
 

เฮอ! – หนุมสุรินทรตกงานนาน ๓ เดือน เขาหางโลตสัขโมยโทรศัพทมอืถือใสเสื้อแจ็กเก็ต 
ฉวยโอกาสทเีผลอของคนขาย แตดวยความท่ีไมใชโจรโดยสนัดาน เลยออกอาการพิรุธตัวสัน่ตอน
เจอ รปภ. จึงถูกรวบตัวและคนเจอของกลาง ตํารวจมาเอาไปดําเนนิคดีขอหาลักทรพัย กลายเปน
คนมีตราบาปตดิตัว โดนลงขาวประจานช่ือแซ พรอมเผยภาพถูกใสกุญแจมือบนโรงพกั เสียชื่อ เสยี
หนา และเสยีประวตั ิโดยไมไดอะไรติดมือมาเลย 

หลายคนอานขาวนี้แลวนาจะเกิดความสงสาร โดยเฉพาะจากคําใหการของหัวขโมยมือใหมถอดดาม 
กลาววาตลอดเวลาที่ตกงานมา ๓ เดือน ไดพยายามหางานทุกวัน ทวาก็ไดรับคําตอบเดิมๆ คือใหกลับไปรอ
เรียกตวัที่บาน เขาตาจนจะไมมีกินขึ้นมา เลยจําใจลกัเล็กขโมยนอยอยางน้ี 

แตความนาสงสารไมไดทําใหกุญแจมือหลวมลง เขาถกูใสกุญแจมือ ถูกจํากัดอิสรภาพ และนั่นนาจะ
เปนประสบการณที่แยที่สุดของคนๆหนึ่ง เพราะแมวาตัวกุญแจมืออาจถูกถอดจากขอมือในเรว็วัน แตภาพ
กุญแจมือก็คงหลอนใจเขาอยางถอดไมออกไปตลอดชวีติ! 

ไมวาเศรษฐกจิจะยํ่าแยเพียงใด บานเมืองก็ตองมีขือ่มีแป และขื่อแปของบานเมืองไมอาจละเวนใคร
เพียงเพราะนาสงสาร ถาคดิในแงดี นอกจากจะทําใหคนทั่วไปยังเห็นกฎหมายเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีอํานาจนา
เกรงขาม ก็ยังทําใหมือใหมริอานเปนโจรไมทันไดเปนโจรเตม็ตัว บุญเกาสงตะรางมาดัดนิสัย
เสียกอน 

คนตกงานและฐานะยากจนมักคิดคลายกัน คอืนอยใจชะตา และถกูความเดือดรอนบบีบังคับใหตอง
ทําทุจรติคิดเปนมิจฉาชพีชัว่คราว โดยอาจลืมไปวานั่นเปนการเอาความเดือดรอนของตนเองไปยัดเยียดให
คนอื่น ซ่ึงคนอื่นก็อาจเดือดรอนเหมือนกับตน อยางเชนกรณีขาวนากลุมนี ้ ทีแ่นๆคือคนขายมือถอืคงตอง
รับผิดชอบถาของหายไปแบบไรวี่แวว จบัมือใครดมไมได 

และจะเปนดวยขออางนาเห็นใจอันใดกต็าม คนเราถาทํางานโฉดสําเร็จสักคร้ัง ก็ถือเปนการสะสม
พลังความชัว่ไวในตัวเขาใหแลว จะเขมขนหรือเบาบางก็ขึ้นอยูกับวาตองใชกําลังใจมากนอยเพียงใด แต
ความชัว่แมมปีรมิาณนอย ก็มีอํานาจดลใจใหกลาทําอีก สะสมทบตวัจากงานเล็กไปหางานใหญข้ึน
เรื่อยๆ กระทั่งในที่สุดถงึจุดหนึ่งก็กลายเปนโจรหนาดาน ไรสํานึกผิดชอบชั่วด ี หมดความละอาย



 ๒๓

ตอบาป ตาไมกะพริบและมือไมสัน่อีกตอไป ซ่ึงตรงนัน้แหละทีเ่ขาจะกลายเปนความนากลวัของ
สังคมอยางแทจริง 

ท่ีแทโลกนี้เตม็ไปดวยทางเลือก ไมวากําลังยืนอยูตรงไหน คุณสามารถหันไปรอบทศิ และตัดสินใจ
เลือกไดเสมอวาจะไปตายดาบหนาที่ทิศไหน ขึ้นสูงไปเหนือ ลงต่ําไปใต หาความสวางทางตะวันออก หรือ
จํานนใหความมืดทางตะวนัตก ทุกคนยอมรูอยูแกใจวาการเลือกของตนในแตละครัง้เปนขาวหรือดํา 

บางคนพอจะเชื่อในกรรมเกาท่ีสงใหเรามาลําบากหรือสบาย แตก็ไมไดเชื่อทั้งหมด ไมไดเชื่ออยาง
เขาใจและรูจรงิ บางทีเลยโทษวากรรมเกาหรือดวงดาวขีดชะตาไว บีบค้ันใหตองเปนโจร แตท่ีถูกนัน้ 
พระพุทธเจาตรัสวากรรมเกาแคสงใหพวกเราม ีตา ห ู จมูก ล้ิน กาย และใจในแบบทีก่ําลงัเปนอยู 
สวนจะทํากรรมใหมอยางไร ก็ข้ึนอยูกบัการตัดสนิใจต้ังเจตนาเอา 

พูดงายๆนะครับ กรรมเกาที่เคยเปนคนตระหนี่อาจบบีใหคุณเขาตาจนได แตกรรมเกาและความ
ยากจนไมมอํีานาจบังคบัใหคุณตองผิดศีลเลย ขอเพียงคุณสรางกรรมใหมดวยการทาํความเขาใจ
วาจะรักษาศลีไปทําไม และต้ังใจมัน่วาจะรักษาศีลแนๆ ไมวาจะเกิดอะไรข้ึน 

ยอมตายดีกวาผิดศีลน่ันแหละ พุทธแท! 

ขอแคตัดสินใจเริ่มคิด เร่ิมทํา โดยไมกลัวจะตองสูรบตบมือกับความเคยชินทีจ่ะ ‘ของานใคร’ ทุกคน
ก็สามารถสรางงานใหตนเอง ไมตองใหคนอื่นสรางงานรอเราแตอยางใดเลยครับ คุณไมตองรอการตอบรบั
จากใครหรอก ขอแคตกลงกบัตัวเองไดวาจะเริม่งานของตนเองเมื่อใดเทานัน้ 

 

 



 ๒๔

เฮอ! – นักเรียนและนักศึกษาขายบริการกนัมากข้ึน วัยรุนสาวในสถานศกึษาบางแหงเกบ็
คลิปการมเีพศสัมพนัธของตนไวเปนแตมสะสมเพ่ืออวดเพื่อน รวมท้ังโชวลูกคาท่ีจะมาซ้ือบริการ

จากตน โอย! ถาเด็กรุนใหมการศึกษาสูงระดบัปริญญาพากันเปนเสียอยางนี ้ อีกย่ีสิบปผูหญงิมพิา

กันทําอาชพีขายตัวกนัหมดท้ังโลกหรอกหรือ? 

วิธีคิดเปนเครือ่งชี้วาใครกําลังบายหนาไปทางไหน ผูหญิงยุคใหมหลงประเด็นชวีิต เห็นวาเงินคือ
ความสุข และเซ็กซคือความกลา ผลของการหลงประเด็นชีวิตในระยะยาว คือความรูสึกแหงแลง วาเหว คิด
ฟุงซานวกวน และมีครอบครัวเพือ่รอความลมสลาย เพราะเพศหญิงจะถูกมองเปนวตัถบุาํบัดความใคร 
ไมใชหุนสวนท่ีมารวมมอืกันสรางและรักษาครอบครัวอีกตอไป 

การหลงประเด็นชีวิตมาจากไหน? มาจากภาพลวงตา มาจากเสียงลวงห ู โลกเรากําลังถูกหอหุมไว
ดวยภาพและเสียงจากซาตาน ท่ีสงมนตมาลอลวงและกระตุนอารมณเพศอยางหนักหนวงไปทุกหนทุกแหง 
ผานสิ่งที่เรียกกันวา ‘ส่ือบันเทิง’ 

เด็กเมืองรุนใหม ไมวาประเทศไหนวฒันธรรมแบบใด ลวนโตขึ้นมาพรอมกับการส่ือสารผาน
อินเตอรเนต็ ถาใครไมเกาะติดอินเตอรเนต็ ก็แทบจะเหมือนไมสามารถตามใครทนั ฉะนัน้มีอะไรอยูมาก
ในอินเตอรเน็ต อะไรอยางนัน้ก็จะเปนตวักําหนดพฤติกรรมของประชากรโลกในวนันี้และวนัพรุง 

ถาคุณเปนผูหญิง รูตัววารูปรางหนาตาดี วันหนึ่งเกิดโจทยขึ้นในใจ วาทําอยางไรจะไดเงินเยอะๆ
อยางรวดเรว็ ตอนนีอ้ินเตอรเนต็มีคําตอบให เพียงเขาไปที่แหลงม่ัวสุมของโคแกกลัดมัน ก็อาจพบประกาศ
เรียกรองหญาออนแบบคุณใหสงรูปมา แลวราคาลอใจก็จะถูกเสนออยางลนหลาม จากนัน้คุณจะถูกดูดเขา
สูหลมุดาํแหงธุรกิจคากามโดยไมทันรูตัวดวยซํ้า วาเปนวนัไหน เวลาใด 

ผูหญิงเริ่มเปนสาวและมีเพศสัมพันธอยางถูกตองตามกฎหมายไดในวัยไหน? ก็ในวัยท่ีใสชุด
นักศึกษานั่นเอง จะแปลกอะไรหากขาวนากลุมชิ้นนี ้หมดสภาพความเปนขาว เพราะทุกอยางกลายเปนเรือ่ง
ปกติ และไมมีใครกลัดกลุมกันอีกตอไปในยุคอินเตอรเน็ต 

ท่ีผานมามีแตภาพของความสุขอันเกิดจากเซ็กซกับเงนิเผยแพรมากเกินไป น่ันเพราะโลกเราเต็มไป
ดวยแหลงทุนสนับสนุน แตขาดแหลงทุนในการแฉความทุกขทรมานและความตกต่ําอันเกิดจากเซ็กซกับเงิน 
จึงแทบไมมีใครรูตั้งแตเนิ่นๆ วาการมีจติใจดานชา ไมอาจมีความรักไดตลอดชวีิตนั่นแหละ คือบทลงโทษที่
โหดเหี้ยมสาหัสท่ีสุดของลกูผูหญิงคนหน่ึง 
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ผูหญิงยุคอินเตอรเน็ตจํานวนมาก ไมมีกรรมเกาบีบคัน้ใหตองขายตัว แตก็เลอืกทีจ่ะเริ่มเสนทาง
โสเภณี เพียงเพราะเปนพฤติกรรมเลียนแบบหมูพวกท่ีนาทาทาย เห็นพวกเพื่อนๆตางก็ทํากัน ท้ังไดเงินเร็ว 
ทั้งไดความสนุก ทั้งไดเอาแตมมาแขงกับเพื่อน ใครมันจะเห็นเปนเร่ืองเสียหาย? 

หารูไมวานั่นคือความผิดพลาดอยางใหญหลวง ตามหลักกรรมวิบากน้ัน ถาไมจําเปนตองขายตัว
แลวยังขนืทํา เพียงเพือ่หาเงนิมาสนองความอยากซ้ือของหรูฟุมเฟอย จะนบัเปนจุดเร่ิมตนของ
เสนทางกรรมสายใหม แมทางเสนเดิมจะเสวยภพทีม่เีกียรตอิยูดีๆ ก็ไดช่ือวาเปลี่ยนมาสูภพของ
ความตกตํ่า ไรเกียรต ิและเนาเหมน็เสียแลว 

ผลไมไดเกิดขึน้แครูสึกผิดหรือเฉยๆ แตเปนเร่ืองของภพหรือ ‘กรงขัง’ ท่ีคุณจะตองเขาไปติดอยู
ทีเดียว! 

ตองหมายเหตุไวหนอย ความจริงแมเลอืกขายตัว ก็ไมใชวาผลจะเหมือนกันหมดนะครับ ทุกคนตอง
เอาตวัรอด และคนเรามวีิธีเอาตวัรอดตางกัน บางคนแคมาเดินเปนพนักงานรานไอศกรีมหรอืขายตั๋วหนัง 
รับเงินวันละไมก่ีรอย ก็พอจะสงตัวเองเรียนได แตบางคนใชจะมีภาระแคสงตวัเองเรียนอยางเดียว แตยังตอง
เลี้ยงพอแมอกี เม่ือไมเห็นทางเลือกอื่นท่ีดีกวาเลยทําๆแบบท่ีเห็นๆ ซ่ึงก็คือไมไดทําเอามัน ไมไดเอาเงินไป
ซื้อของ แตเอาเงินมาแสดงความกตัญูรูคุณพอแม 

พวกที่ใชกายแลกทรพัยเพือ่เลีย้งพอแม และตั้งใจเลิกเด็ดขาดเมื่อเก็บเงินไดนั้น นับวายังเปนผูมี
เกียรตอิยู แมตอไปยังติดกรรมใหตองเสวยภพของหญิงผูขายกายแลกทรพัย ก็จะเกิดในยุคสมัยหรือทองถิน่
ที่ยกใหคนสวยเปน ‘หญิงงามเมือง’ ซึ่งมีเกียรต ิ มีศักด์ิศรีเทากับหรือเหนอืกวาหญิงชาวบานทั่วไป ซึ่ง
เกียรตินั้นก็มาจากการยอมรับ การใหสิทธิ์ทําอาชพีของสังคมนั่นเอง 

สรุปคือใหกลุมกับขาวแคไหน ใหเสียดายชีวติดีๆของเด็กรุนใหมเพียงใด ก็ไมมีใครทําใหโสเภณีใน
คราบนักศึกษาหมดไปจากโลกได แตเราบอกกับพวกเขาไดวาใหดูใจตัวเองดีๆ  เร่ืองนี้ไมมีผิดหรือถูก
ชัดเจน มีแตวาจติใจตกต่ําหรือไมตกตํ่าเปนสาํคัญ ถายงัรักษาใจไวใหพรอมยกระดับไปจากหลม
แหงการขายกายแลกเงนิได ก็นบัวาดท่ีีสุดเทาทีจ่ะเปนไปไดแลว 
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ไดอารี่หมอดู หนาที่ ๔๓ 

หมอพีร 
 

พฤษภาคม ๒๕๕๑  

สวัสดีทุกทานที่อานไดอารีห่มอดูคะ และตองขอขอบคุณทุกทานทีใ่หกําลังใจ บอกวาชอบอานไดอารี่หมอดู 
จะพยายามนาํเร่ืองดี ๆ มาเลาสูกันฟงนะคะ แตมีบางคนกลัวพีรจะเอาเรือ่งราวมาลงนิตยสาร ซึ่งไมตองคิด
มากนะคะ เพราะสวนหนึ่งที่ลงนิตยสารน้ันขออนุญาตจากเจาของเรื่องแลวคะ ไมตองกลวัคะ ความจริงพอมี
เรื่องท่ีคลายตวัเองตองรีบอนุโมทนานะ เพราะมีผูอานจํานวนหนึ่งท่ีอานแลวเขาคดิไดจริง ๆ ซึง่บางทีก็แอบ
สงสัยวาเรือ่งนี้จะโดนใครกนับางนะ  

กอนจะเขาเรือ่งกันเอาบุญมาฝากใหอนุโมทนากันคะ เสารอาทติยทีผ่านมาตองไปงานบวชพี ่ อาจมีหลายคน
ที่ตองขอเล่ือนคิวกันนิดนึง ตองขอโทษอีกครั้งคะ ตั้งแตจําความไดไมเคยไปงานบวชท่ีไหน เพิ่งเคยไปงาน
บวชครั้งแรก ซึ่งไดบวชพระสองรูปเลย ในงานบวชมีคนมาชวยเยอะมาก ๆ ทําใหรูสึกอิ่มบุญตามไปดวย 
ถามพี่สาววาทําไมคนที่น่ีมาชวยเยอะขนาดนี้ พี่บอกวาคนท่ีนี่เขาชอบไปงานบวช งานแตงงานคนยังไมเยอะ
เทางานบวชเลย เพราะเขาคิดวาแคไดมาชวยมารวม ก็จะไดบญุไปดวย และเห็นเขาชวยกันเหมือนไมเหน็ด
เหนื่อย ทําใหรูสึกปติในใจทนัที วัดที่ไปบวชอยูทีอ่ําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ คนท่ีมางานอยูไกลแคไหน
ก็มากัน มีทั้งคนกําแพงเพชร ลําปาง กาญจนบุร ีญาตสิวนใหญของพีรอยูสามจังหวัดนี้แหละคะ  

วันที่ไปงานวนันั้นพกเอาหนังสือมหาสตปิฏฐานสตูรฉบับแกไขใหม ทีพ่ิมพเปนธรรมทานไปทําบุญดวยคะ 
คาดการณไววาจะไปถวายพรอมชุดสังฆทานท่ีเตรียมไวในงาน ทีแรกเอาไปประมาณหาหกเลม คิดวาคงพอ 
แตกลบักันคะ ถวายเสรจ็ พระทานพลิกอานเหมือนชอบ สงใหอีกรูปหนึ่งอานดวย พอเห็นอยางนั้นเลยวิ่งไป
เอาหนังสือจากในรถนําไปถวายใหครบเลย แบงไวใหญาติโยมที่วัดไดมีโอกาสอานดวย 

วัดที่ตางจังหวัดไมคอยมีใครถวายหนังสือ พอพระทานแสดงทาทางเหมือนชอบหนังสือท่ีถวายไป ทําใหคน
อยูในงานเกิดการสงสัยวาหนังสืออะไร พอกลบัมาที่บาน มีคนเดินมาบอกวา ขอหนังสือไดไหมเกิดสนใจ
ขึ้นมา ซ่ึงคนที่นี่เขาชอบทําบุญ ยิ่งทําใหรูสึกอิ่มเอมเปรมใจเพิ่มขึ้นอกีคะ 

วัดทีพ่ี่ชายบวชน้ัน รูสึกวาจะมีการสอนวปิสสนาดวย เห็นคนนุงขาวหมขาวเต็มวดัเลย วันหนาคิดวาคงจะ
เอาหนังสือเลมอื่น ๆ สงไปอีก ยังไงก็อนโุมทนารวมกันนะคะ  
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เดือนหน่ึง ๆ พีรจะนําเงินท่ีไดจากการดูดวง แบงไวสําหรับทําสังฆทานพรอมกับหนังสือธรรมะซึ่งจะทํา
หลายวัด ประมาณสามสี่หาวัดขึ้นไปคะ และอีกสวนหนึ่งจะเปนทุนการศึกษาใหกับเด็กท่ีพอแมลําบาก
ยากจน คนชรา คนดอยโอกาส จะใหเปนรายเดือนซึ่งตอนนี้มีอยูสามคน อีกสวนหนึ่งจะกันไวใหกับลูกคาท่ี
เงินนอย จะไมเก็บเงินคาดูคะ 

แคเลาเรือ่งท่ีไปทําบุญมาก็เกิดปติขึ้นมาอกี ทั้งที่เลาครัง้นี้เปนคร้ังสามแลว แตนึกขึ้นมาทีไรชุมชื่นใจทุกครั้ง 
เห็นไหมคะบุญใหผลในชาตินี้ และไมไดใหผลแคคร้ังเดียว ใหผลหายรอบ ดังนั้นการนึกถึงการไปทําบุญ นึก
ถึงความดีที่ผานมาในอดีต จะทําใหบุญใหผลอีกคะ ทาํใหมีความสขุอยางตอเนือ่งทําใหจติใจไมแหงแลง 

ความดีเล็ก ๆ นอย ๆ สามารถระลึกถงึไดหมดนะคะ เชนพีรจําไดวาคร้ังหน่ึงเดินอยู เหลือบไปเห็นผูชาย
วัยรุนหนอยยนืคนกระเปาหาเศษเงิน เพือ่จะใหขอทานทําใหรูสึกดีใจมาก ท่ีเขาคิดจะทําบุญ แอบคิดไมถึงวา 
หนาตาเด็กเทีย่วแบบนี ้ จะมีจิตใจดีชอบทําบุญ นึกถงึเร่ืองนี้เปนชวง ๆ เห็นจติผุดสภาพความสุขขึ้นมาได 
บุญใหผลอีกรอบหนึ่ง  

หลาย ๆ คนท่ีชอบขอพรเทพเทวดา สถานท่ีศักด์ิสิทธิ ์ลองหันมาพึง่พาบุญของตวัเองกันบางดีไหมคะ ดีกวา
ไปพึ่งบญุคนอื่น ไมตองไปบนบานศาลกลาวใคร ใหเปนหน้ีบุญคณุ ใชบุญของตัวเองที่ไดทําไปนี่แหละคะดี
ที่สุด โดยขณะที่จติเกิดกุศลใหอธิษฐานในสิ่งที่ตองการซ้ํา ๆ กัน  

จิตของมนุษยมีกําลังมหาศาล สามารถทําใหเราขึ้นสวรรค ลงนรก ไปนิพพานไดดวยจติน่ีแหละ การท่ีระลึก
ถึงแตเร่ืองที่เปนกุศลบอย หรือพูดในเร่ืองที่เปนกุศลเปนประจํา เชน การไปทําบญุ ไปวัด ฟงธรรม ชวยคน
อื่น จะทําใหเกิดกุศลขึ้นหลายรอบ นึกขึน้มาสิบคร้ังจติใจเกิดความสุขสิบคร้ัง เปนการตีตัว๋ไปสวรรคคะ  

ถาในแตวันคดิถึงแตเรื่องไมดี ทําแตเรื่องไมดี คําพูดมีแตนินทาใสราย วารายคนอื่น หรือคิดถึงแตบาปกรรม
ที่ตวัเองทําผิดมามาก ๆ พดูอะไรใหคนอืน่ฟงมีแตความทุกข ความนอยใจเสียใจ จิตเคลาเคลียกับอกุศล ก็
เปนการตตีั๋วลงนรก 

อยาปลอยจติปลอยใจนึกถงึแตเร่ืองไมเปนมงคลนะคะ เพราะจะดึงเราลงสูที่ต่ํา คตพิจนส้ัน ๆ ท่ีคนเขามักจะ
พูดกันคอื คิดดี พูดดี ทําดี ถาคิดดี พูดจะดี ทําจะดีตามมา การที่จติของเราขาดสติเพราะการฟงเร่ืองไมดี
เยอะ ๆ จะทาํใหรูสึกเศราหมอง หงุดหงิด อึดอัด เบ่ือ เซ็ง ทุกขไดโดยไรสาเหตุนะคะ ดังนัน้บางคนถึงชวีิต
ไมมีเร่ืองทุกขอะไรแตจติใจก็สามารถเกิดความทุกขตามเร่ืองทีฟ่งได 

การมีสติอยูกับตัวเองสําคัญมาก เพราะจะทําใหหนาที่เปนพี่เลีย้งของจติ ใหไมหลงไปติดในภพที่ดํามืด จิตใจ
ที่ไมถูกฝกเลยจะทําใหไปเกาะเกี่ยวกับภพที่แย ๆ ได เหมือนกับลูกคาหลายคนท่ีจติตกเพราะพลาดไปทาํ
บาปมา คือทองขึ้นมาแลวพลาดไปทําแทง รูสึกสํานึกผิดในบาปที่ฆาคนไปมาก ๆ พอมาไดอานหนังสือ
ธรรมะ มาไดรูเร่ืองทางพทุธศาสนา จติยิ่งสลดไปใหญ ไมกลาที่จะเขาหาพระที่ทานปฏิบัตดีิเพราะกลัววา
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ทานจะรูความจริงวาไปทําบาปมา  

หรือพออานหนังสือธรรมะมากรูเร่ืองกฎแหงกรรมมาก จติก็ปรุงแตงความกลวับาปมาก จนเหมือนจติหลอน
ไมกลาอานหนังสือธรรมะ สรางความฝงใจในความผิดเพิ่มอกี บางคนไปดูดวงหมอดูทักอกีวาไปทําแทงมา
หรือเปลา ยิ่งตอกย้ําเพิ่มอกี เขาชวนใหสะเดาะเคราะหอะไรทําหมด บางคนโดนหลอกใหเสยีเงินเสียทองไป
ก็มีมาก  

หรือบางคนชวีิตหลังจากการทําบาปครั้งน้ัน ชีวติไมเคยดีขึ้นเพราะฝงใจจากคําพดูของคนอื่นมาวา การทํา
แทงทําใหทํามาหากินไมขึ้น จิตใจเศราหมองเพิ่มขึน้อีก พอเวลาผานไปจตินึกถึงแตบาปที่เคยทําแทง
ตลอดเวลา หรือพอไดยินใครพูดถึงเรื่องทําแทงก็สลดใจ ใครดาคนท่ีทําแทงวาใจรายก็สลดใจ ขาว
หนังสือพิมพออกมาไดยินก็สลดใจอีก ทําผิดพลาดฆาสัตวไปครั้งเดียว แตความสลดใจและการนกึถึงบอย ๆ 
เหมือนฆาไปสิบรอบ การคิดซ้ําในเร่ืองทีผ่ิดไปแลวเรือ่ย ๆ ทําใหจติสั่งสมความมืดติดตัว  

ความจริงในเมื่อทําผิดพลาดไปแลว แกไขอะไรไมไดหรอก สํานึกผิดแคหนึ่งครั้งตั้งใจใหมจะไมทําอกี 
พยายามลืม ๆ ไปดีที่สุด ไมมีใครที่ไมผดิศีลมาหรอก สรางกรรมดีขึ้นมาใหม ตราบเทาท่ีลมหายใจยังมีอยู 
ไมวาจะเปนกบัเด็กถูกทอดทิ้ง คนถูกทอดทิ้ง ชวยคนเจ็บปวย ชวยชวีิตสตัว อยางนอยถาจะตองเจบ็ตอง
ปวย จะเจอหมอดีเจอยาดีไมแพยา ไมใชปลอยใหใจกลวักรรมจะใหผลจน ส่ังสมบาปเพิ่มทุกวันโดยไมรูตัว  

ความเปนจริงกรรมขอฆาสัตวเม่ือผิดพลาดไป ผลท่ีจะไดรับ คอืความเจบ็ปวยอบุัติเหตุรางกาย ไมใชเรือ่ง
เงิน กรรมเรือ่งเงินมาจากการทําบาปเร่ืองเงิน เชนไปโกงเขามา หรือบางทีเกิดจากทําทานมานอย ไมใช
เพราะฆาสัตว ตองแยกแยะใหออกดวย หรือบางคนท่ีผิดศีลขอเจาชูใหผลเร่ืองความรักไมใชเรือ่งเงิน ยกเวน
ลุมหลงจนขาดสติทําใหใชเงินแบบไมยับยั้งชั่งใจ  

ในสวนของหมอดูวาทําไมดูแมน ความจริงไมแมน ทุกคนใชการคาดการณจากตาํราโหราศาสตรซะสวนใหญ 
ซึ่งมีภพเกี่ยวกับลูกอยูตัวหนึ่ง ชื่อปตุตะ หมายถึงลูก ในตําราจะบอกวา ถาปตุตะตวัน้ีไปชนกับดาวเคราะห
เชนมรณะ หายนะ วินาศ ในตําราจะหมายความวา ลูกจะด้ือ ไมเชื่อฟง อาจจะเปนทุกขเพราะลกู หรือพลาด
ทําแทงเด็ก เคยทอดทิ้งลูกมา ทําบาปกบัเด็ก ตั้งใจไมอยากมีลูกมา ตําราจะใหหมอดูเลือกเองวาจะใชตัวไหน 
ดังน้ันไมไดหมายถึงทําแทง มีลูกคาหลายคนบอกเหมือนกันวามักจะโดนทักอยางนี้ตลอดไมรูทําไม ซ่ึงความ
จริงแลวแตหมอดูจะจับมาใสเอง  

แมพีรเองมีดวงแบบนี้ เม่ือกอนแมเคยใหหมอดูทาย เขาบอกแมวาลกูคนโตจะไมไดพึ่ง ซึ่งไมจริงอยางที่บอก
เลย ทุกวันนีเ้ราแหละที่เปนที่พึ่งของทุกคนในบาน แตอาจจะหมายถึงด้ือ ความคิดเห็นไมตรงกันนาจะถกู
มากกวา เพราะตอนเด็กมีความเชือ่ม่ันในตัวเองสูงมาก ไมคอยฟงเขาเทาไหรทาํใหแมเปนทุกขเหมือนกัน 
ทุกวันน้ีความคิดไมคอยตรงกันหรอก แตพยายามไมทํากรรมเพิ่ม  



 ๒๙

อยากลวัจนดึงกรรมท่ีมีอยูมาใหผลดวยตัวเอง ไมมีใครที่จะไมพลาดพลั้งทําบาปมาหรอก ตราบใดท่ีพวกเรา
เกิดมาเปนมนุษยยอมพลาดกันไดหมดทุกคน มีคนเคยถามพระพุทธเจาบอกวาจะทํายังไงใหชีวิตที่เปน
มนุษยสุขสบายตลอดไมตองตกนรก ไมตองลําบาก พระพทุธเจาบอกวาไมมี เปนมนุษยยังไงก็พลาดพลั้งตก
นรกได ความกลัวทําใหจิตเศราหมอง เพราะความกลวัเปนโทสะชนดิหนึ่ง 

แตความเปนมนุษยโชคดีทีสุ่ดเพราะมีสิทธิ์เปลีย่นตวัเองได ตราบเทาที่มีลมหายใจ และมีจติใจที่มีความ
สํานึกผิด มนษุยที่ยังสํานึกในความผิดพลาดของตัวเอง ไมใชคนชัว่หยาบบาปหนาแตอยางใด แตเม่ือรูสึก
สํานึกผิดตองสรางกรรมดีขึ้นมาใหม  

อดีตที่ผิดพลาดคือครูของเรา สอนเราไมใหทําผิดพลาดอีก ไมใหเรากาวลงไปทําผิดอีก อีกตัวอยางหนึ่งคือ 
องคุลีมารทานฆาคนมาเการอยเกาสิบเกาคน ทานยงัมีสิทธิ์บรรลธุรรมไดเลย ทานคงมีบารมีเกาของทานอยู
แลว แตทานยังตองใชผลของกรรม แมใจทานไมทุกขกับผลของกรรมแลว ดังน้ันเราพลาดไปแคครั้งเดียวยงั
ไมเทาทาน อาจจะไมตองอาศัยบารมีมากมายมหาศาลขนาดนั้นก็ยงัไหวอยู บางคนพลาดไปหลายคร้ังก็ตอง
ชางมัน พยายามสรางกรรมดีตาง ๆ ไปเรื่อย ๆ จะลงนรกจะขึ้นสวรรค อยูที่ใจเราน่ีแหละ ตองพยายาม
หาทางฝกวิปสสนากรรมฐานเพือ่ใหใจแขง็แรงกันนะคะ 
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บทกลอนธรรมะ 

 

ดอกสรอยรอยผกา 
โดย ศิราภรณ อภิรัฐ 

 

ดอกไหน* 

  ดอกเอยดอกไหน   ด่ังคําถามแกใจเราทุกคน 
 วันไหนการปฏิบัตจิักเร่ิมตน   เพราะชีวติผานพนมิรอรา 
 เรงลงมือวันนีดี้ที่สุด    มิยั้งหยุดมัวคอยคอยคอยทา 
 หากรีรอจนวนัดับลับชวีา    ก็เสียคาท่ีเปนคนยิ่งลนเอย 

 
  *ดอกของผลไมท่ีชื่อวา "ลูกไหน" 
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ดอกอโศก 

   ดอกเอยดอกอโศก   ความวิโยคจรไกลไมเหลอืส้ิน 
  ดวยเรียนรูยอมรับกับดวงจนิต   ทุกส่ิงตองพังภินทสลายไป 
  ทั้งความทุกขความสุขและตัวเรา   จะยึดเอาเปนนิรันดรนั้นหาไม 
  เม่ือวางท้ังสุขทุกขทุกอยางไซร   ความโศกใดจกักล้ํากรายเราไดเอย 
 
 
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 โลกวรรคท่ี ๑๓ 
 
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปฎก 
จากพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๒๕ 
สืบคนขอมูล จาก http://84000.org 

 

แพอยางไมเปนทุกข 
ดีกวาชนะอยางไมเปนสุข 

 โดย ดังตฤณ 

 
"...เม่ือเราม่ันคงในเสนทางขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว 
มีธรรมะของพระพทุธองคหลอมรวมอยูในจิตในใจของเราทุกเวลานาทีแลว 
แมเหมือนจะเดินอยูผูเดียว  
แตเสนทางนัน้ จะอบอุน ปลอดภัย สวางไสว และม่ันคง 
ยิ่งกวาเสนทางใดที่เราเคยเดินผานมาทั้งหมด 
และทีจ่ะเดินตอไปในชั่วสังสารวัฏนี้..." 

จาก บทบรรณาธิการนิตยสารธรรมะใกลตัว ฉบบัที ่๒๐ 
โดย  กลางชล 

 
"...ทาน...ไมจําเปนตองมีเงินมากมายถึงทําได 
...น้ําใจฉันทเพือ่นมนุษย...ไมไดขึ้นกับฐานะ  
ไมตองรอวาฉนัตองมีมากกอนจึงจะทําได 
...คาของหวัใจคน...ไมไดขึ้นกับความซอมซอของเครือ่งแตงตัว..." 

จาก สัพเพเหระธรรม “วันสบายๆที่แสนประทับใจ” 
โดย  กลางวนั 
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สัพเพเหระธรรม 

 

เร่ือง ประตูสองบาน 
โดย กะวากา 

ประตูมีหลายแบบ 
ความทุกขและปญหาก็มีหลายแบบเชนกัน 
 
บางคร้ังเราใชชีวติแบบดึง 
ทั้งที่ประตูบอกวาผลัก 
 
และใชชีวติแบบผลัก 
ทั้งที่ประตูบอกใหเลือ่น 
 
ประตูเปดไมออก ปญหาผลกัไมออก 
ไมใชเปนเพราะปญหาแกไมได หรือประตูเปดไมได 
 
หากแตเปนทีตั่วเราไมเคยใช "ความคิด" 
เพือ่คนหาวิธกีารเปดประตอูยางถูกตองเลย 
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ธรรมะจากคนสูกิเลส 
 

เร่ือง กรงขงัแหงความคิด 
โดย อ่ิมเอม 

ตั้งแตจําความได ฉันเปนคนขี้กังวลและขีก้ลัวมากเหลอืเกิน ฉันมักจะกังวลไปกบัเร่ืองตาง ๆ ท่ียงัมาไมถึง 
แมแตเรื่องเลก็ ๆ นอย ๆ  
ฉันกลัวการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อนาคตทีค่าดเดาไมได ควบคุมไมได ชางนากลวัเหลือเกินสําหรับฉัน    
 
ความกลวัและกังวลอยูกับฉันเร่ือยมาจนกระท่ังฉันโต ฉนัก็ยังไมเลิกกังวลกับอนาคต ทั้ง ๆ ท่ีถาคนอื่น
ภายนอกมองดูฉัน ก็จะรูสึกวาไมเห็นมีอะไรนาจะตองกังวลเลย ชีวติฉันก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีและมีอนาคตท่ี
ดี  แตไมวาคนอื่นจะบอกยังไง ฉันก็ยังคงกังวลอยูเร่ือยมา 
 
นอกจากจะเปนคนท่ีกลวักับอนาคตมากแลว ฉันยังเปนคนท่ีจมอยูกับอดีตไดนาน ๆ อีกดวย อดีตที่ดี ๆ ฉัน
ก็มักจะหวนนกึถึงมันอยูเรือ่ย ๆ ชอบเหมอคิดถึงเร่ืองดี ๆ ในอดีต คดิไดเปนชั่วโมง ๆ พรอมกับความรูสึกที่
เลี่ยงไมไดคือ เสียดายท่ีมันเปนแคอดีต แตฉันก็ไมไดคดิแตเรื่องดี ๆ นะ เร่ืองราย ๆ ในอดีตฉันก็เก็บมาคิด
ไดบอยไมแพกัน ซ่ึงเรือ่งเหลานั้นก็กลับมาทํารายจติใจฉันไดบอยเทาจํานวนคร้ังทีค่ิดถึงนั่นเอง 
 
นิสัยชางคิด ชางกังวล อยูตดิตัวฉันมาตลอด และกอนหนานี้ก็เหมือนฉันจะมองไมออกดวยซ้ํา วามันเปน
เครื่องถวงใหชีวติฉันไมมีความสุข จนกระท่ังไดเร่ิมมาศึกษาพระพทุธศาสนา  
   
วันหน่ึงเม่ือส่ีปที่แลว ฉันบงัเอิญอานเจอธรรมะส้ัน ๆ บทหนึ่งของทานเวยหลาง (พระเถระนิกายเซน) จาก
หนังสือเร่ืองสูตรของทานเวยหลางแปลโดยทานพทุธทาส  ท่ีวา ...  
   
“จงปลอยใหอดีตเปนอดีต ถาเราเผลอใหความคิดของเราท่ีเปนอดีต ปจจุบัน อนาคต มาจัดติดตอกันเปน
หวงโซแลว ก็หมายความวาเราจับตวัเองใสกรงขัง”  
   
คําสอนบทน้ีเหมือนกระแทกลงมาตรงใจฉันเหลอืเกิน ฉันเปนอยางนี้มาตลอดชีวติเลย ท่ีผานมาฉันขังตวัเอง
อยูในความคิดในอดีตและอนาคต ทําไมฉันไมเคยมองเห็นเลยนะวาฉันสรางความคิดขึ้นมาขังจติใจตวัเองอยู 
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จากน้ันมาฉันก็เริ่มศึกษาพระพทุธศาสนาจริงจังมากขึน้ เร่ิมศึกษาหาแนวทางปฏิบัต ิและนอมเอาธรรมะมา
ปฏิบัตใินชวีิตประจําวัน  
มีคนแนะนําวา ในเม่ือฉันเปนคนมีความทุกขเพราะความคิด เปนคนคิดมาก ฉันควรจะปฏิบตัธิรรมตามแนว
จิตตานุปสสนา (คอืการมีสติตามรูจิตใจตามความเปนจริง) และมีกัลยาณมิตรหลายทานแนะนําใหฉันรูจักครู
บาอาจารยทางสายนี้  
หลังจากหม่ันเพียรปฏิบตัิธรรมตามแนวนี้มาไดเกือบสองป ฉันก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางจติใจในทางท่ีดี
ขึ้น  

ระยะเวลาทีฉ่นัเหมอ ๆ ไปถึงอดีตนั้นส้ันลงมาก ความคิดกังวลในเรือ่งอนาคตก็นอยลง  
ฉันมีความสุขอยูกับปจจุบันมากขึ้น จิตใจฉันโลง โปรงสบายมากขึ้น ฉันเร่ิมสัมผัสกับความรูสึกเต็มอิ่มและ
เบิกบานจากการอยูกับปจจุบัน  
จากท่ีเคยขี้กังวลและเหมือนแบกอะไรหนัก ๆ อยูในใจ อาการแบบน้ันก็เริ่มนอยลง ฉันรูสึกวาอดีตดูเหมือน
อยูไกล ๆ ตวัฉันออกไปกวาเดิม  
ไมวาเร่ืองดีเรือ่งรายมันก็จบ ก็ขาดออกไปเชนเดียวกัน อนาคตก็เชนกัน มันเปนเหมือนส่ิงที่อยูหาง ๆ 
ออกไป  
ฉันเริ่มรูสึกวาอดีตและอนาคตมันเกิดขึ้นไดเพราะ ความคิดของเราเอง ตราบใดท่ีเรามีสติอยูในปจจุบัน อดีต
และอนาคตยอมไมมีความหมาย และไมสามารถจะทํารายจิตใจเราไดเลย 
 
ความเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจของฉนัหลังจากเริ่มปฏิบัตธิรรมชดัเจนจนคนใกลตวัสังเกตได แตกอนเวลา
ฉันกังวลเรือ่งอะไร ฉันก็มักจะไปบนระบายใหแฟนและครอบครัวฟง ซ่ึงก็ยิ่งทําใหคนอื่น ๆ กังวลเก่ียวกับฉัน
ไปดวย แตหลังจากปฏบัิตธิรรมไดซักระยะ ฉันก็รูสึกวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองไปบนระบายใหใครฟงบอย 
ๆ ฉันเลิกคาดหวังวาจะมีใครเขามาปลอบเวลามีปญหา ฉันรูสึกวาจิตใจเขมแข็งขึ้น พึ่งตวัเองไดมากขึ้น พอ
แมก็เลิกกังวลเกี่ยวกับตัวฉนั แฟนฉันก็ไมตองคอยเบือ่มานั่งฟงปญหาของฉัน  
   
นอกจากนีใ้นทางโลกฉันก็รูสึกวาฉันทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึน้ดวย พอความกลัว ความกังวลลด
นอยลงไป ฉันก็กลาท่ีจะทําอะไร ๆ ไดมากขึ้น พอระยะเวลาที่เคยใชเหมอ ๆ คิดถึงเรื่องนูนเรือ่งน้ีนอยลงไป 
เวลาในชวีิตฉนัดูมีมากขึ้นและมีคุณคาขึ้นดวย 
 
อยางไรก็ตาม ในทางธรรมฉันก็ยังมองเห็นตัวเองเปนแคนักเรียนชัน้อนุบาล ยังมีส่ิงที่ตองเรยีนรูอีกมากมาย 
ทุกวันน้ีเวลาเจอเร่ืองแย ๆ ฉันก็ยังคงเศราเสียใจ รองไหเปนบางครั้ง แตเม่ือเทียบกับเม่ือสามสีป่ท่ีแลว ฉัน
รูสึกไดวาตวัเองพฒันาขึ้น พฒันาการทางจิตใจที่เห็นได  ทําใหฉันม่ันใจวาฉันมาถูกทาง ฉันพบทางทีจ่ะชวย
แกและคลายความทุกขในจิตใจไดจริง  



 ๔๓

จากน้ีไปก็เหลอืแคเดินหนา พากเพียร ตามรูตามดูจิตใจตอไป  
   
นี่ขนาดเพิ่งเร่ิมศึกษาไดไมนานนะ เทียบแลวเปนแคเด็กอนุบาล ฉันยังมีความสุขมากขึ้นไดขนาดน้ีเลย แลว
นี่ถาฉันศึกษาเรียนรูจติใจตนเองไปจนรูแจงจบหลักสูตรของพระพทุธศาสนาละ ความสุขจะมากมายขนาด
ไหนกันนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔

แงคิดจากหนัง 
 

"บทความนี้มีการเฉลยเน้ือหาท่ีอาจจะทาํใหผูอานเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร" 

เร่ือง Over The Rainbow – สายรุง...ลวงตา 
โดย ชลนลิ 
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ปาภารตี – สังเกตม้ัยนา...เด็กสมัยนี้เขาอยากเปนดารากันจัง 
 
นาตุย – เด็กสมัยไหนก็อยากเปนดารา เปนคนดังกันแทบท้ังนั้นแหละปา อยาวาแตสมัยนี้เลย 
 
ปาภารตี – แตสมัยนี้มันเปดโอกาสเยอะไง เวทีประกวดเพียบ ตั้งแตเด็กตัวกระเปยก ยันวัยรุน วัยหนุมสาว
เลย 
 
นาตุย – มีโอกาสเปดใหเยอะแลวเปนยังไงละปา 
 
ปาภารตี – ก็นึกเปนหวงเด็ก ๆ นะ กลวัจะเอาแตเพอฝนเรื่องพวกนี้มากเกินไป จนอาจถูกหลอกไปทําอะไร
ไมดีก็ได 
 
นาตุย – เฮอ...คนไมมีเด็ก ๆ เปนสมบัตสิวนตวัก็เปนอยางนี้แหละนะ...มัวหวงแตลูกชาวบานเขา! 



 ๔๕

 
ปาภารตี – เลกิกัดสักวัน จะทําใหนาเบือ่อาหาร นํ้าหนักลดหรือไงนะ (ปาบน) 
 
นาตุย – อาว...ก็เห็นปาชอบหวงคนนั้นคนนี้นักน่ี...แลวที่บนมานี ่มีเร่ืองอะไรหรือเปลา? 
 
ปาภารตี – เปลาหรอก แคคดิเลน ๆ วาทํายังไง ถึงจะใหพวกเด็กชางฝน ไดเห็นความจริงอีกมุมของวงการ
บันเทิงบาง 
 
นาตุย – ก็เอาซีรีสเกาหลีเร่ือง Over The Rainbow ใหดูสิ 
 
ปาภารตี – หา...เร่ืองอะไรนะ 
 
นาตุย – ถาบอกชือ่ซ้ําแลวปาจะรูจักเหรอ...ไมเห็นเคยรูจักหนังเกาหลีสักที...ดูแตหนังจีนกําลงัภายในอยูนัน่
แหละ 
 
ปาภารตี – ก็หนังกําลังภายในมันสนุกดีนี่ แถมมีขอคดิดี ๆ อีกนะ 
 
นาตุย – ซีรีสเกาหลีเร่ืองนี้ก็มีแงคิดดี ๆ เหมือนกัน แถมยังฉายภาพวงการบันเทิงในอีกมุมหนึ่ง ที่คนทัว่ไป
ไมคอยรูจักดวย 
 
ปาภารตี – เรื่องเปนยังไงละนา... 
 
นาตุย – เปนเรื่องราวของคนสี่คน...หนุมสาวสองคู ท่ีเก่ียวของกันทัง้ดานความรักและวงการบันเทิง... 
 



 ๔๖
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เร็กซ...เปนซูเปอรสตารอันดับตน ๆ ของเกาหลี เขาวงการตั้งแตอายยุังนอย ดวยความที่เขามีชือ่เสียงเร็ว ก็
ทําใหเจอปญหาอยางท่ีคนทั่วไปไมคอยเจอกัน 
 
ฮยอคจู...เปนคนหนุมที่มีพรสวรรคดานการเตน นิสัยโผงผาง จริงใจ เปนแดนเซอรใหกับเร็กซ และตอมาก็มี
โอกาสไดเปนศิลปนเหมือนกัน 
 
จองฮีซ.ู..เปนผูหญิงมีฝน ตัง้เปาหมายอยากเปนนักรองดัง เธอมีความสามารถดานการเตนอยางโดดเดน แต
ขาดพรสรรคดานการรองเพลง จึงพยายามฝกฝนเต็มที่ และสรางโอกาสใหตัวเองทุกวิถีทาง 
 
มาซังมี...เปนแฟนคลับของเร็กซ ตอมากมี็โอกาสรูจัก ใกลชิดกับศิลปนที่ตวัเองชืน่ชอบ ทําใหเห็นตัวตนจริง 
ๆ ของนักรองดัง เวลาที่เขาไมไดอยูบนเวที 
 
ปาภารตี – ตวัละครนาสนใจดีน่ี สวนเนือ้หาคงไมพนเรือ่งเกี่ยวกับการไตบันไดดารา นักรองใชม้ัย 
 
นาตุย – ถามองเน้ือหา ภาพรวมมันก็แบบนั้นแหละ เปนเร่ืองราวของการพยายามฝาฟนอุปสรรค สราง
โอกาสเพื่อเปนนักรองของจองฮีซู... การพยายามถบีตวัเองจากแดนเซอรธรรมดา ใหมาเปนนักรองดังของฮ
ยอคจู... แลวพูดถึงชวีิต และปญหาทีค่นท่ัวไปคิดไมถึงของซูเปอรสตารอยางเรก็ซ โดยมีปญหาเรื่องราวรัก
สามเสา ส่ีเสาเปนแบ็กกราว 
 



 ๔๗
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ปาภารตี – แลวเร่ืองของมาซังมีละ? 
 
นาตุย – มาซังมีเปนตัวละครที่เขามาแทรกระหวางคนสามคนมากกวา รายละเอยีด ความเขมขนของเธอมี
ไมมากเทากับอีกสามคนนั้น 
 
ปาภารตี – ตะกี้นาพูดถึงชวีิตและปญหาของซูเปอรสตารอยางเร็กซ...ในเร่ืองนี้เขาตองเจออะไรบาง 
 
นาตุย – ความที่เร็กซประสบความสําเรจ็ตั้งแตอายุยังนอย เขาจึงโดนหาผลประโยชนจากคนรอบขางเสมอ...
ที่จําฝงใจที่สุดคือผูจัดการสวนตวัคนแรก ที่เขารักเหมอืนพี่ชายรวมสายเลือด แตกลับวางแผนจบัตวัเขาไป
เรียกคาไถ แลกกับเงินกอนโต...เขาเกือบจะรักจองฮซีูหลายครั้ง ถาไมรูสึกวาเธอมักหาผลประโยชน อาศยั
เขาเปนสะพาน สรางโอกาสเพือ่ใหผูบรหิารคายเพลงไดเห็นความสามารถของเธอมากกวา 
 



 ๔๘

ปญหาท่ีเร็กซโดนหนักที่สุด คอืทําอยางไร เขาถึงจะรักษาความนิยมใหตอเนื่อง ยนืนานท่ีสุด...เขา
จําเปนตองทําตามคําส่ังของเจาของคายเพลง เชื่อฟงโปรดิวเซอร ผูจัดการสวนตวั โดยไมสามารถเปนตวั
ของตวัเองได เขาอยากทําเพลงในแบบท่ีตองการ จนทะเลาะกบัผูบรหิาร และผลงานออกมาอัลบ้ัมนั้นก็แปก 
ทําใหเครดิตของเขาลดลงในสายตาเจาของคาย 
 
ถึงท่ีสุดแลวเขาก็ยังขัดแยงกับเจาของคายเพลงจนตองออกมาเปนศลิปนอิสระอยูดี เพื่อจะไดทาํเพลงในแบบ
ที่ตองการ ใชชีวติ บริหารเวลาอยางทีอ่ยากเปน ไมตองสรางภาพ แสรงทําตัวตามอิมเมจที่บรษิทัวางไว แต
พอเปนศิลปนไรสังกัด เขาก็ตองเหนือ่ยกวาที่เคยเหนื่อย ตองยอมกมหัวใหกับคนที่เขาเคยเชิดใส ตองทําใน
ส่ิงท่ีเส่ือมเสยีศักด์ิศรอีดีตนกัรองดัง เพือ่จะไดออกรายการทีวีโปรโมตเพลงของตน...กวาจะทําใหคนกลับมา
ยอมรับไดอีกคร้ังก็เลอืดตาแทบกระเด็น...อยางท่ีบางคนเคยบอกวา...การจะมีชือ่เสียงนั้นยากเย็นนัก แตการ
รักษาช่ือเสียง ความนิยมใหยืนนานน้ัน ลาํบากยิ่งกวา… 
 
ปาภารตี – แลวเร่ืองของฮยอคจูละ? 
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นาตุย – เร่ืองของหนุมแดนเซอรคนนี้ก็เดินไปตามสูตรนั่นแหละ ที่จรงิเขามีความพอใจกับงานของตัวเองอยู
แลว ไมคิดจะตะกายดาวแขงกับใคร แตก็เพือ่ทําตัวใหคูควรกับฮีซู ผูหญิงที่เขารัก เขาจึงพยายามถีบตวัเอง
เพือ่เปนนักรองดังใหได 
 



 ๔๙

ที่จริงเขากับฮซูีเคยชวยเหลอื เก้ือกูลกันตอนลําบาก จนเกิดความรัก ปลงใจเปนแฟนกัน พอฮีซูเขาวงการ 
เธอก็เปลี่ยนแปลงไป ฮยอคจูตองยอมกล้าํกลืนความเจบ็ปวด เพือ่สนับสนุนผูหญงิที่ตัวเองรักเต็มที่... 
สุดทายเขาก็ย ั

สูญเสียเธอไป...ยังโชคดี ที่ละครไมโหดรายนัก ยังสงมาซังมีใหชวยรักษาแผลใจเขาจนหายดี 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ปาภารตี – สุดทายแลว เรือ่งของจองฮีซูละ 
 
นาตุย – จองฮีซู เปนตวัละครท่ีนาสนใจมาก เธอรักฮยอคจจูริง ๆ และก็เริ่มหลงรักเร็กซจริงเหมือนกัน แต
ความรักของเธอ มันมีความสําคัญนอยกวา “ความฝน” ความฝนทีจ่ะเปนนักรองดัง เพราะฉะนั้น ส่ิงไหนท่ี
เปนอุปสรรคขวางทางฝนของเธอ...เธอก็จําเปนตองสละทิ้ง รวมถึงความรัก...จองฮีซพูยายามฝกฝนการรอง
เพลงเปนป ๆ โดยไมยอทอ แตเสียงก็ยังไมถึงขั้น เธอจึงตองสรางโอกาสจากดานอื่น ท้ังอาศัยเร็กซเปน
สะพาน แสดงความสามารถดานการเตนใหผูบริหารเห็น ทําตัวใหเปนขาวจนไดออกอลับั้มจริง ๆ  
 
ถึงอยางนั้นเธอก็ยังไดเพลงท่ีเนนโชว ขายความเซ็กซีม่ากกวาขายเสียง ความสามารถ เวลาขึน้เวทีก็อาศยั
การลิปซิงคเอาตัวรอด จนมีชื่อเสียงในระดับหน่ึง แตนกัรองผูหญิงนี่ โอกาสดังนาน และมีแฟนคลับเหนียว
แนนมันก็ยากกวาผูชาย โดยเฉพาะฮีซูทีข่าดความสามารถแทจริงในการรองเพลงดวย 
 



 ๕๐

ฮีซูโดนเร็กซสบประมาทเรือ่งการรองเพลง เธอก็เลยวางแผน หาวธิีรองสดบนเวทีเพือ่พิสจูนความสามารถ
ของตนเอง ปรากฏวาเสียงของเธอไปไมไหวจริง ๆ นัน่แทบเปนจุดจบในอาชพีนักรองของเธอ...สุดทายตอง
ยอมรับขอจํากัดตัวเอง เลิกฝนเปนนักรอง เปลีย่นเสนทางไปทําอยางอื่น… 
 
 
ปาภารตี – ไปทําอะไรละ (ปาทําหนาสงสัย) 
 
นาตุย – ไปเปนดีเจ! 
 
ปาภารตี – (หัวเราะ) 
 
นาตุย – อยาหัวเราะไปนะ...ฮีซูประสบความสําเร็จในการเปนดีเจวทิยุอยางสูงเสยีดวย รายการของเธอโดง
ดังไปทั่ว จนตอนทายเธอยังบอกกบัฮยอคจูเลยวา...ฉันนาจะเลิกฝนเปนนักรองตั้งนานแลวนะ ไมรูไป
เสียเวลาอยูทาํไมตั้งนาน...คนเรามีเสนทางอื่นใหเลอืกอีกมากมาย ถาไมมัวมาปดก้ันตัวเองดวยความฝน
แบบน้ี… 
 
ปาภารตี – อมื...เขาทาดีนะ พวกเด็ก ๆ ท่ีอายุยังนอยนี่ เวลาปกใจจะเอาอะไรแลวก็ชอบหนามืดตามัว 
ตะแบงจะทําตาม ๆ เขากัน โดยไมรูวาสิ่งนั้นเหมาะกับตัวเองหรือเปลา...มีใจชอบ แตความสามารถไมถึงก็
ตองดูตัวเองเหมือนกัน มีสติเสียหนอย ถาลองเดินไปแลวมันไมไหวจริง ๆ ก็ลองหาทางเลือกอืน่ดูกอนไหม...
โลกนี้มีอะไรดี ๆ ใหทําอีกตัง้มากมาย ไมใชวาท้ังชีวติจะตองมาติดแหง็กกับความฝนที่มันเปนไปไมไดแบบนี้
อยางเดียว 
 
นาตุย – นี่ไง ส่ิงที่ซีรีสเร่ืองนี้อยากบอก...วงการบันเทิงมันไมใชภาพฝนแสนสวยอยางที่ใคร ๆ คิดกัน คนที่
อยูในนั้นตองตอสู ด้ินรนสุดกําลัง...คนที่กาวไปถึงฝนก็มีแตก็ตองใชความเหน็ดเหน่ือย ความพยายามเขา
แลก... คนที่รวงระหวางทางก็มาก...กระทั่งคนที่คิดวาอยูบนจุดยอดสุดของบันไดดาว ก็ยังตองลําบาก 
เหนื่อยยากกับการรักษาช่ือเสียงใหยืนนาน ไมยอมเปนท่ีถูกลืม...ทั้งที่ธรรมชาติก็แสดงความจริงใหเห็น
เสมอ วามันเปนไปไมได...เม่ือมีเจรญิ ก็ตองมีเส่ือม...มีรุง ก็ตองมีรวง...เปนของธรรมดา 
 
ปาภารตี – นั่นสิ...ถาเขาใจสัจธรรมขอนี ้ก็คงไมตองมีใครมาเหน่ือย กับการรักษาของเสือ่ม เพือ่ไมใหมันรวง
โรยหรอกเนอะ 
 
นาตุย – เปนยังบางละปา...ฟงอยางนี ้แลวสนใจอยากเขาวงการบันเทิงม้ัย 



 ๕๑

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



 ๕๒

นิยาย/เร่ืองสั้นองิธรรมะ 
 

เร่ือง หลานยาย (๒) 
โดย ธีระวฒัน อนนัตวรสกุล 

เด่ียวเดินไปสงครูไพลินที่โรงเรียน พรอมท้ังเอารถจักรยานขี่กลับบานในสวน  อานขอความบนปายคําขวัญ
ของโรงเรียนทบทวนอีกคร้ัง 

“ความกตัญูกตเวที เปนเคร่ืองหมายของคนด”ี 

คงเปนจํานวนนับครั้งไมถวนที่เด่ียวเดินผานปายน้ี หลายคร้ังท่ีเขาอานมันมากอนหนานี้ แมลาสุดท่ีอานก็
ตอนท่ีเขาลามรถจักรยาน  แตการอานครั้งน้ีกอใหเกิดความสะเทือนใจอยางประหลาด ความสะเทอืนใจนั้น
มากพอจนสามารถทําใหเด่ียวลมเลิกความตั้งใจท่ีจะกลบักรุงเทพฯ ในวันพรุงนี้ทันที อยากอยูกับยายตอจน
ครบกําหนดลาพักรอนเหมือนเดิม ทําไมวันนี้เขาอยากเห็นหนายายเปนพิเศษ อยากปอนขาวใหยายเปน
พิเศษ 

บายวันนี้โชคดีแดดไมรอน เด่ียวขีจ่ักรยานอยางสบายใจ สูดลมทุงบริสุทธิ ์กลิ่นขีว้ัวโชยผสมตามลมมา เปน
เอกลักษณเฉพาะนานกี่ปก็ไมเปลี่ยน เรอืกสวนไรนาเหลาน้ี มีหลายแปลงที่ลูกหลานขายใหนายทุนไปแลว 
คนรุนยายนับวันก็จะเหลอืนอยเต็มท ี

“แปรน ๆ” เสียงแตรรถดังไลหลัง  

“เฮย! ไอเด่ียว ขึ้นรถสิวะ เอาจักยานเอ็งไวกระบะหลัง แลวเอ็งมาน่ังกะขา เด๋ียวขาไปสงเอ็งตรงบานขา 
แลวเอ็งคอยถบีจักรยานเขาบาน”ลุงบุญเหลือชวนเดี่ยวขึ้นรถ 

“หายไปนานเลยนะเอ็ง ไปทํางานกรุงเทพฯ ไมคอยมาเย่ียมบานบางเลย ขาก็เพิ่งไดขาวจากปาเอ็งวา เอ็ง
ลางานพักรอนมาอยูบาน” ลุงบุญเหลอืเปนสามีของปาคนที่สองของเด่ียว 

“เอ็งรูไหมเด่ียว ตอนเอ็งเด็กๆ ยายเอง็รักเอ็งมากเลย รักกวาหลานๆ ทุกคนเลยนะ ขาวา เสียดายท่ีแก
เลอะๆ ลืมๆ ไปแลว ไมงั้นยายเอ็งคงจะดีใจมากที่เอ็งกลับมาเย่ียมบานอยูนานๆ คราวน้ี” 

ใชสิ เด่ียวนึกในใจ ตอนยายยังไมเลอะเลอืน ยายจะดดีูใจมากๆ ทกุครั้งที่เด่ียวกลับมาเยี่ยมบาน แมแตละ
ครั้งจะอยูไมนานเทาไร เด่ียวนึกเสียใจทีป่ลอยใหวันเวลาท่ีดีๆ ในอดีตผานเลยไปโดยไมไดใชมันกับยายให
คุมคาสักเทาไร ขณะท่ีกําลังคิดทบทวนความหลังเพลินๆ ลุงบุญเหลอืก็เอยขึ้นวา  



 ๕๓

“ไอเด่ียว เอ็งรูไหม ตอนนีข้าเปนปูแลวนะโวย หลานขาขวบหนึ่งแลว ดีเหมือนกนัเจอเอ็ง ขาไปเยี่ยมแมยาย
ขาหนอยดีกวา เด๋ียวจะพาเหลนไปใหยายเอ็งอุมเลนซกัหนอย” 

“จะดีเหรอลุง ยายแกเลอะเทอะแลว จะอจึะฉี ่ก็เรีย่ราดไมรูเร่ือง” 

“เออนา จะเปนไรไปหวะ แมยายขาทั้งคน ตอนเมียขาเด็กๆ ตอนเอ็งเด็กๆ ก็ขี้เยี่ยวเรี่ยราดใหยายเอ็งเช็ด
มาแลวทั้งนั้น” 

จริงดวย ตอนเด็กๆ เทาที่เด่ียวจําความได ยายยังซักผาหมเปยกปสสาวะใหเด่ียวอยูบอยๆ ในคืนที่เด่ียว
ปสสาวะราดทีน่อนอยางไมรงัเกียจ แลวทีเ่ด่ียวยังจําความไมไดหละ เด่ียวคิดตอไปวา ท้ังอจุจาระปสสาวะท่ี
เรี่ยราดเลอะตวั ก็คงเคยไดผานมือไรเร่ียวแรงของยายที่ความทรงจําเลอะเลอืนแลวในขณะน้ี ไดเช็ดไดลาง
ทําความสะอาดมามากตอมาก 

ลุงบุญเหลือจอดรถไวหนาบาน บอกเด่ียวใหรอสักครู จะลงไปนําตวัหลานรัก เพือ่จะไปอวดใหยายของเดี่ยว
อุมตามที่คิดไว ขณะที่รออยูบนรถ สายตาของเด่ียวเหลือบเห็นบนกระจกมองหลังของรถมีพวงมาลัยแหงๆ 
แขวนอยู กับเชือกรมหอยพระองคหนึ่ง จับดูจึงรูวาเปน เหรียญพระแกวมรกตในเครือ่งทรงฤดูรอน สราง
ป ๒๕๒๕ ตอนกรุงเทพครบ ๒๐๐ ป เห็นพระแกวมรกตแลว นึกเสียใจอีกเรื่องท่ียังไมเคยพายายไปกราบ
พระแกวมรกตเลย ตอนเด่ียวเด็กๆ ยายเลาเรือ่งพระแกวมรกตใหเด่ียวฟงเสมอ ยายเลาวา ตวัยายเองเคยไป
กราบพระแกวมรกตครั้งหนึ่งและแคครั้งเดียว ตอนสาวๆ เพราะตาพาไปเที่ยวกรงุเทพฯ และอยากไปอีกสัก
ครั้ง ยายเคยบอกเด่ียววันท่ีเด่ียวจะลาจากยายไปเรียนตอมัธยมในกรุงเทพวา 

“แลววันหลังเด่ียวตองมารับยาย พายายไปกราบพระแกวมรกตนะเด่ียวนะ” ยายพูดขึ้นในวันนัน้ 

“ครับยาย” เด่ียวรับปากและกอดยายกอนท่ีจะขึ้นรถไปกับพอแม มองยายจนสดุสายตา 

เสียดาย เพราะ จริงๆ แลว สมัยยายยงัเดินไหว ความจํายังดีๆ นั้น เด่ียวก็มีเวลาตั้งหลายปท่ีจะทําตาม
สัญญา พายายมากราบพระแกวมรกต แตเด่ียวก็ไมไดทํา เพราะมัวแตขบัรถคนัสวยไปเที่ยวกับหญิงคนรัก 
ไกลแคไหนไมเคยบน จนแทบจะไมไดคดิถึงยายเลย 

ลุงอุมเจาตวัเล็กวัย 1 ขวบมาน่ังเบาะหนาระหวางเด่ียวกับตัวแกเอง เจาเด็กหลานลุงคนนี้ไมกลัวคนแปลก
หนาเลย เรียกปูๆ ไดแลวดวย ดูนารักนาเอ็นดู 

เม่ือถึงบานสวนของยาย ลุงบุญเหลอือุมหลานชายไปใหยายดู ยายเอือ้มมาจบัเจาตวัเล็กไว เจาตัวเลก็
หนาตานาเอน็ดู ทําใหยายยิ้มขึ้นมาไดอยางที่ไมมีใครไดเห็นรอยยิ้มแบบนี้มาหลายปแลว แขนของยายในวัย
นี้ออนแรง ไมมีแรงพอจะอุมเจาตวัเล็กไวไดหรอก เด่ียวจึงเขยบิเขาไปชวยประคองเจาตวัเล็กไวบนตักยาย  



 ๕๔

แลวกระบวนการเกี่ยวกับความประทบัใจในสมองของยาย ก็ทําใหยายพูดขึ้นอยางเลอะเลอืนขึ้นมาวา  

“โอ โอ เด่ียวหิวไหม หิวไหมลูก ยายจะปอนขาวใหนะลูกนะ” 

ส้ินคําพูดน้ัน เด่ียวก็ซบหนาลงกับตักของยาย กลั้นนํ้าตาไวไมอยูแลว รองไหโฮใหญ อยางไมอายปา ไมอาย
ลุงเขย ไมอายนาแจว ไมอายเจาตัวเล็กที่อยูบนตักยาย น้ําตาไหลพรากเปยกแฉะอยูบนผาถงุเหม็นๆ ที่ซมึ
กลิ่นปสสาวะ อุจจาระ ที่ยายนุงอยูผืนน้ันเอง  

เม่ือซบจมูกลงสูดกลิ่นผาถงุของยาย ไดกลิ่นเหม็นท่ีซึมติดในเน้ือผา ทําใหเขาคิดวาทําไมเขาไมซื้อผาถุง
ใหมๆ ใหยายเยอะๆ กวานี้ ผาถุงผืนหนึ่งราคาไมก่ีบาทเม่ือเทียบกับเงินเดือนหลายหม่ืนของเขา รับรูถึง
สภาพผาถุงของยาย เด่ียวรูสึกผิด เพราะจําไดวาเคยซื้อเสือ้ผาชุดราตรีราคาหลายพัน เพือ่เปนของกํานัลให
อดีตคนรักที่ท้ิงเด่ียวไปแลว อดีตคนรักท่ีไมเคยแมแตจะเอามือมาแตะสิ่งปฏิกูลของเด่ียวแมแตนอย ชุดราตรี
ชุดนั้นคงเปลีย่นเปนผาถุงใหมเอี่ยมไดหลายสิบผืน 

นึกถึงขาวทีป่อนยายเมือ่วาน เทียบไมไดเลยกับอาหารมื้อพเิศษราคาแพงในรานหรูหลายม้ือ ท่ีเด่ียวเคยเสีย
เงินพาอดีตคนรักไปรับประทานดวยกัน  

เสียดายเวลาที่เสียไปในการโทรศพัทหาอดีตคนรักทุกวันๆ แตไมเคยคิดทีจ่ะโทรหายายเลย ทั้งๆ ที่แมของ
เด่ียวก็เอามือถือรุนจอขาวดําท่ีเด่ียวไมใชแลวใหปาไวเครื่องนึง ตัง้แตยายยังไมเลอะเทอะ นึกขึ้นไดดวย
ความเสียใจและเสียดายวา สมัยยายยังรูเร่ืองยายเคยโทรหาเดี่ยวครัง้นึง แตเด่ียวก็พูดกับยายไมถึง 2 นาที 
เพราะงานกําลังยุง หวงแตงานที่จะทําใหหัวหนา จนไมคอยสนใจยายเทาไร ปาเลาใหแมของเดี่ยวฟงแบบ
ติดตลกวา วนัน้ันยายพยายามหัดใชโทรศพัทต้ังนาน กวาจะโทรออกสําเร็จ และคนที่ยายตั้งใจโทรหาในการ
ใชโทรศพัทมือถอืเปนคร้ังแรกของยายกค็ือ เด่ียว  

หลายปที่เขาหวังจะครอบครองรักแทกับหญิงคนรัก หลายปท่ีเด่ียวคนหารักแท มาบัดน้ี เด่ียวตระหนักแกใจ
แลววา ผูหญงิคนที่เขาควรจะทุมเทดูแลใหสุขสบายมากท่ีสุดเทาที่เขาจะทําได กําลังนั่งใหเขาซบหนากับตัก
ซับน้ําตากับผาถุงเกาๆ ที่มีกลิ่นไมสะอาดนักของเธออยู ณ บานหลงันี้เอง และรออยูอยางนี้มานานหลายป
แลว 

เด่ียวไมแนใจวายายจะอยูอกีสักก่ีป แตเด่ียวสัญญากับตัวเองวา นับจากวันน้ี เด่ียวจะดูแลยายใหดีที่สุดไมวา
ยายจะอยูกับเด่ียวอีกสักก่ีปก็ตาม อีกปเดียวแมของเด่ียวกจ็ะเกษียณ ก็คงมาอยูที่บานสวนนี ้ แมคงเห็นดี
ดวยถาเขาจะกลับมาอยูและทํางานท่ีนี ่อกหักในคร้ังนี้ทําใหเขาไดยอนกลบัมาดูบางส่ิงท่ีเกือบจะลบเลอืน
หลงลืมไป หากเขาไมอกหักคราวน้ี เขาอาจจะลืมยายผูมีพระคุณของเขาไป จนเหลือแครปูยายตั้งบูชาอยูบน
หิ้ง เพือ่ระลกึถึงเทานั้น เด่ียวยังรองไหไมหยุด เขาพูดดวยเสียงปนสะอื้นจากความรูสึกท่ีสํานึกในพระคณุ



 ๕๕

ของยายแลว วา… 

“ยายจา ตอไปน้ี เด่ียวจะมาอยูดูแลยายที่น่ี จะลาออกมาทํางานท่ีโรงแรมเปดใหมไมไกลจากบานเรานี่แหละ
ยาย จะอยูกับยายทุกวันเลย” 

---------- 

เปนไงครับ สําหรับคนที่ยังมียาย มียา อานจบแลวรักยาย รักยา มากขึ้นหรือเปลาครับ 
นาเสียดาย ท่ียายของเดี่ยว พระเอกในเร่ือง เลอะไปแลว  
ยายของเด่ียวเลยอาจจะไมไดรูสึกชื่นใจ กับสิ่งท่ีเด่ียวกําลังจะทําใหยาย 
สําหรับคนที่ยาย หรือ ยา ยงัอยู ทําความชื่นใจแกทานตั้งแตวันนี้นะครับ 
อยารอจนยายยาเลอะเทอะ ไมรูเรื่อง หรือ รอใหเหลอืแตรูปยายรูปยา จุดธูปไหวบนห้ิง 
ถึงวันน้ันแมจะรวยขนาดไหน ก็สรางความชื่นใจใหทานไมไดแลว 
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