
ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

 

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

http://dungtrin.com/dharmaathand/

หน้า ๑๐ หน้า ๒๒ หน้า ๖๑

ธรรมะจากพระผู้รู้
เราควรตั้งเป้าหมายใน 
การปฏิบัติธรรมอย่างไร 

ข่าวน่ากลุ้ม
ฝรั่งวิจัยออกมาแล้วว่า คนขี้ โมโห 
ผูกใจเจ็บ สุขภาพจะโดนบั่นทอน 

จนกว่าจะคิดให้อภัย

นวนิยายอิงธรรมะ
มาติดตามอ่านนวนิยายย้อนยุค 

 รัก พ.ศ. ๑๐๐ โดยคุณวิลาศินี



ธรรมะจากพระผู้รู้ ๙

รู้เฉพาะตน ๑๕
• คิดว่าไม่เที่ยงใช้ได้ไหม  
• จักรวาลแห่งการกระทบกระทั่ง

ข่าวน่ากลุ้ม ๒๓

ไดอารี่หมอดู ๒๘

กวีธรรม ๓๓
• ดอกสร้อยร้อยผกา [ • ดอกเสาวรส  • ดอกฝิ่น ]

คำคมชวนคิด ๓๕

สัพเพเหระธรรม ๓๗
• การเดินทางของความคิดซ้ำ

ของฝากจากหมอ ๓๙
• เสายึดหลัก สลักปักฐาน

แง่คิดจากหนัง ๔๙
• บอดี้ ศพ ๑๙ – คุณคือใคร?

เรื่องสั้นอิงธรรมะ ๕๔
• เมื่อยายแม่มดพบมหาปื๊ด (๑)

นวนิยายอิงธรรมะ ๖๑
• รัก พ.ศ. ๑๐๐

ท่ีปรึกษาและผู้จุดประกาย: ศรันย์ ไมตรีเวช

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

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

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

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

เกียรติภูมิ จารุเสน • จรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์ 
โยธิน มรกตอัมพร • วรรณรักษ์ ปัญจชวพร

ฝ่ายระบบ Send mail: สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ

และทีมงานอาสาท่านอ่ืนๆ อีกจำนวนมาก

ธรรมะใกล้ตัว
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ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้ 
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word

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

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

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

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

�
๓. ส่ง บทความ ได้ที่  ไหน อย่างไร

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

โดย หัวข้อ กระทู้ ขอ ให้  ใช้ ฟอร์แมท ลักษณะ นี้ นะ คะ

(ชื่อ คอลัมน์) ชื่อ เรื่อง โดย ชื่อ ผู้ แต่ง

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

(ธรรมะ ปฏิบัติ) เส้นทาง การ ปฏิบัติ 1 โดย satima 

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

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

ได้ เร็ว ขึ้น ค่ะ

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

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

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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

เว็บเครือข่ายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  

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

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

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

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

ข้อ กา เม นั้น หนัก ไม่ ใช่ เล่น ”

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

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

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

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

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

คุณ ผู้ อ่าน สามารถ ตรวจ สอบ หรือ หาความ รู้ เพิ่มเติม 
เกี่ยว กับ ฉันทลักษณ์ ของ กวี ไทย ได้ จาก ที่ นี่ ด้วย นะ คะ
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สวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณผู้อ่านมาก ๆ เลยนะคะ กับความอุ่นหนาฝาคั่ง 
ที่ส่งคำตอบเข้ามาร่วมสนุกกับคำถามในนิตยสารของเรากันอย่างล้นหลาม 
กับคำถามที่ว่า คุณคิดว่า “รักแท้” เกิดขึ้นได้อย่างไร ในมุมมองของคุณ?

มีผู้ร่วมสนุกเข้ามาถึง ๓๐๐ กว่าท่านในช่วงเวลาเกือบสองอาทิตย์ และที่น่าสนใจคือ  
เป็นคำตอบที่มาจากทุกทิศทั่วไทย และทั้งที่อยู่ไกลถึงต่างแดนเลยทีเดียว : )

สแกนดูแบบง่าย ๆ ก็มีตั้งแต่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท เชียงราย ตาก 
นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน  
ปทุมธานี ปราจีนบุรี พิษณุโลก มุกดาหาร สงขลา สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี 
สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี ระนอง ร้อยเอ็ด ตามมาด้วยระดับอินเตอร์ 
จากประเทศอเมริกา - ลอส แองเจิลลิส บอสตัน ซาน ฟรานซิสโก ประเทศออสเตรเลีย  
แล้วก็กวางเจา ประเทศจีน – กว้างไกลจนทีมงานแอบตื่นใจไปด้วยเลยค่ะ : ) 

ใครยังไม่ได้อ่านความคิดเห็นและคำตอบของผู้ร่วมสนุกหลาย ๆ ท่าน 
ก็ลองแวะไปอ่านดู หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้ที่กระทู้นี้นะคะ 
http://dharmaathand.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3007&st=0&sk=t&sd=a

และด้วยการตอบรับมากมายขนาดนี้  
คุณดังตฤณ ก็เลยอยากจะขอฝากกล่าวขอบคุณ 
และทักทายคุณผู้อ่านด้วยตนเองมาด้วย ดังนี้ค่ะ : )

�
“ขอบคุณมากนะครับสำหรับการส่งคำตอบที่พิสดารหลากหลาย 
เข้ามาร่วมสนุกกับเรากัน

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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จริงๆแล้วต้องบอกว่าส่งความคิดดีๆ 
เข้ามาเปิดโลกทัศน์ให้แก่กันและกันมากกว่า 
นี่ถ้าผมมีโอกาสอ่านทุกความเห็นเสียก่อนจะเขียนหนังสือ 
ก็น่าจะได้ไอเดียบรรเจิดกว่าที่เขียนไปแล้วเยอะเลย

รักแท้สร้างขึ้นมาจากอะไร? 
คำตอบจะถูกหรือผิดคงไม่สำคัญกว่าที่ว่า 
เราช่วยกันคิดหรือเปล่าว่าทำอย่างไรจะมีรักแท้ 
เพราะแค่คิด  
ใจก็ลดความเฉื่อยชาทางความรักไปแล้วกว่าครึ่ง 
อย่างน้อยก็คิด 
ไม่ใช่เอาแต่ทอดอาลัยตายอยาก 
และปักใจที่จะไม่เชื่อท่าเดียว

ยิ่งได้อ่านความเห็นหลากหลาย 
ใจก็ยิ่งกระตือรือร้น 
เหมือนช่วยกันสร้างบรรยากาศร่วม 
ที่ชวนให้เชื่อว่าโลกนี้ดีขึ้นได้ด้วยความรักจริงๆ 
ไม่ใช่จะต้องผิดหวังจากกันและกัน 
ไม่ใช่จะต้องเกลียดกันและกัน 
และที่สำคัญคือไม่ใช่จะต้องผูกเวรกันและกันต่อไปอีก 
ทุกคนมีสิทธิ์รอเจอคนที่ดีที่สุดสำหรับตนเองได้ 
ขอเพียงตั้งใจเอาจริงและทำจริงนานพอเท่านั้นครับ”

ดังตฤณ
กรกฎาคม �

ร่วม ส่ง บทความ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนือ้หา: รว่ม บอก เลา่ ประสบการณ ์จรงิ ประสบการณ ์
ตรง จาก การ ปฏิบัติธรรม เพื่อ เป็น ทั้ง ธรรม ทาน และ 
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“ไม่ มี ทาง ข้า ไม่ ยอม ง่ายๆ หรอก ฟัง ไว้ นะ จัน ทรา ข้า จะ ต้องหา ทาง ล้มเลิก งาน 
แต่งงาน ครั้ง นี้ ให้ ได้ …”

 

ใน คืน นั้น ม่าน บัญชร เปิด กว้าง พระ ธิดา โฉมงาม นั่ง สนทนา อยู่ เพียง ลำพัง กับ ดวง 
จัน ทรา ที่ ยัง หลบ ลี้ หนี หน้า อยู่ หลัง หมู่ เมฆ ไป จนถึง รุ่ง สาง ขณะ ที่ สาย ลม แห่ง กาล เวลา 
ยัง คง พัด พา เรื่อย ไป ไม่ สิ้นสุด คล้าย กับ จะ อาสา ทำ หน้าที่ นำพา บุคคล ที่ มี ชะตา ต้องกัน 
ให้ มา พาน พบ กัน ไม่ วัน ใด ก็ วัน หนึ่ง 

 

ยิ่ง ดื้อดึง เท่าไร ก็ ดู ประหนึ่ง ว่า จะ ยิ่ง กรรโชก แรง ขึ้น ไป เท่านั้น … 

 

(...อ่าน ตอน ต่อ ไป ใน ฉบับ หน้า)

สารบัญ 
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ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับหนังสือ “รักแท้มีจริง” พร้อมลายเซ็น

สำหรับ ผู้โชคดี ๑๐ ท่าน ที่จะได้รับหนังสือผลงานเล่มใหม่ล่าสุด 
ของคุณดังตฤณ พร้อมลายเซ็น จัดส่งไปให้ถึงบ้าน มีรายชื่อดังนี้ค่ะ

๑. คุณ jiraporn_bee @ hotmail.com (จากกระทู้หน้า ๑)   
๒. คุณ thinfa – กรุงเทพฯ (จากกระทู้หน้า ๔)    
๓. คุณ nomadic traveler - Guangzhou, China (จากกระทู้หน้า ๓) 
๔. คุณ atisill5 @ hotmail.com (จากกระทู้หน้า ๓) 
๕. คุณ opolja @ gmail.com (จากกระทู้หน้า ๓) 
๖. คุณ วันดี สิริธนา (จากกระทู้หน้า ๗) 
๗. คุณกี (จากกระทู้หน้า ๕) 
๘. คุณธนัช – กรุงเทพฯ (จากกระทู้หน้า ๔) 
๙. คุณ Bigpig (จากกระทู้หน้า ๓) 
๑๐. คุณวารุณี (จากกระทู้หน้า ๓)

ขอให้ทั้ง ๑๐ ท่านส่ง ชื่อจริง และที่อยู่ในการจัดส่งมาที่ 
dthursday@gmail.com ด้วยนะคะ แล้วทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ค่ะ

�
งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “รักแท้มีจริง” ๑๐ ก.ค. ที่บ้านอารีย์

และวันนี้ ๑๐ ก.ค. วันที่นิตยสารของเราวางแผงพอดี  
บ่ายวันนี้ ก็จะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือผลงานเล่มล่าสุดของคุณดังตฤณ 
ที่ ศาลาปันมี บ้านอารีย์ ใครยังว่างบ่ายนี้ก็ขอเรียนเชิญไปร่วมงานกันนะคะ : )

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “รักแท้มีจริง” 
โดย สำนักพิมพ์ ฮาวฟาร์

วันที่: วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๑ 
เวลา: ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (โดยปกติ คุณดังตฤณจะอยู่ที่งานจนกว่า 
แถวขอลายเซ็นจะหมด ซึ่งกว่าจะเสร็จ ทุกงานก็ตะวันตกดินทุกทีค่ะ) : ) 
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สถานที่: ศาลาปันมี บ้านอารีย์ 
 แผนที่: http://www.baanaree.net/contact.php#

พิธีกรดำเนินรายการ:  
คุณอัจฉริยา สินรัชตานันท์ (วีเจเหมียว)

การแต่งกาย (Dress Code):  
สบาย ๆ ในโทนฟ้า ขาว – สงสัยไหมคะว่าทำไมความรักจึงใช้ “สีฟ้า”? : )

สถานที่จอดรถ:  
ขอแนะนำให้ทุกท่านเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) จะดีที่สุดนะคะ 
เพราะสถานที่จอดรถค่อนข้างจำกัด และจำเป็นต้องจัดสรรไว้ 
สำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้สื่อข่าวที่จะมาร่วมงานด้วยค่ะ

พิเศษ งานนี้ซื้อหนังสือได้ในราคาพิเศษลด ๒๐% ด้วยค่ะ

ใครที่สงสัยว่า ทำไมสำนักพิมพ์จึงชื่อ “ฮาวฟาร์” หมายถึงอะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร 
หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์เล่มนี้ ตั้งใจออกมาด้วยความตั้งใจแบบไหน 
รวมทั้งคุณดังตฤณจะมีมุมมองอย่างไรในการนำเสนอหนังสือเล่มนี้บ้าง 
และทำไมหนังสือเกี่ยวกับความรักจึงไม่ใช้สีแดงหรือสีชมพู แต่กลับเป็นสีฟ้า! 
ต้องไปฟังคุณดังตฤณเล่าให้ฟังกันเองที่งานแถลงข่าวบ่ายนี้นะคะ ; )

�
พบปะและขอลายเซ็นคุณดังตฤณได้ วันเสาร์ ๑๒ ก.ค. นี้

ใครที่ไม่สามารถโดดงาน หรือโดดเรียน ไปร่วมงานแถลงข่าววันพฤหัสนี้ได้ : ) 
ก็ยังมีโอกาสไปขอลายเซ็นจากคุณดังตฤณด้วยตัวเองกับมือได้อยู่นะคะ

เพราะใน วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ค. นี้ คุณดังตฤณได้ตอบรับร้านหนังสือชื่อดัง ๒ แห่ง 
ใน ๒ มุมเมือง ไปร่วมแจกลายเซ็นให้กับแฟน ๆ ถึงที่ร้านเลย ดังนี้ค่ะ
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กระแสลม พัด ผ่าน บัญชร ของ พระ ที่นั่ง หมุน วน อยู่ ครู่ หนึ่ง แล้ว จึง พัด พา เอา ความ 
วงัเวง ไป ยงั แดน ไกล ทา่มกลาง ความ หนาว เยน็ ของ ไอ นำ้คา้ง ใน ชว่ง เวลา เดยีวกนั หาก 
แต ่ขา้ม ไป ยงั อกี ฝัง่ ของ ขอบ แควน้ มคธ ไป จรด เทอืกเขา หมิาลยั ดวงใจ อกี หนึง่ ดวง ก ็กำลงั 
รำพึง รำพัน กับ ดวง จันทร์ อย่าง หม่นหมอง 

“จัน ทรา เอย เจ้า อยู่ ที่ไหน ไย ไม่ ออก มา ส่อง แสง ให้ ข้า ได้ เชยชม บ้าง ช่าง ไร้ น้ำใจ 
เสีย จริง คืน นี้ คืน เดือน เพ็ญ แท้ๆ แทน ที่ เจ้า จะ ออก มา สาด แสง ปลอบ ประโลม ข้า บ้าง 
กลับ หนี ไป อุดอู้ อยู่ แต่ หลัง หมู่ เมฆ เสีย ได้ ” 

พระ สุรเสียง แผ่ว เบา นั้น ลอด ผ่าน พระ บัญชร ลอย ลม ออก มา แล้ว กลืน หาย ไป กับ 
ความ เงียบ งัน ของ ราตรี พระ เทวี ผู้ มี สิริ โฉม งดงาม เอื้อม พระ หัตถ์ เปิด ม่าน บัญชร ออก 
โล่ง แล้ว เงย พระ พักตร์ ขึ้น มอง ฟ้า นิ่ง รอ จน แน่ พระทัย ว่า ไม่ มี ผู้ ใด ขาน รับ จึง รำพัน ต่อ 
อย่าง หม่นหมอง 

“จนั ทราว ต ีเอย ผู ้ใด จะ มา ตอบ เจา้ พระ จนัทร ์สนทนา กบั ใคร ไดเ้สยี ทีไ่หน เอาเถดิ 
ไม่ ตอบ ข้า ก็ ไม่ เป็นไร จันทร์ เจ้าขา ฟัง ข้า ต่อ อีก สัก นิด เถิด 

ข้า กำลัง จะ แต่งงาน จันทร ์เจ้า เชื่อ ไหม แต่ง กับ เจ้า ชาย จาก ต่าง เมือง ที ่สง่า งาม 
ทัดเทียม กับ พระ เชษฐา ของ ข้า พระ ปรีชา สามารถ นั้น เกรียงไกร ไป ทั่ว แดน พระ สิริ 
โฉม เล่า ก็ งดงาม ดัง เท วะ ประสาท พร ของ ชาย งาม มา ให้ 

นิยาย ประโลมโลก อย่าง นี้ ข้า ฟัง มา ตั้งแต่ เล็ก สนุก นัก หรือ? ไม่ ล่ะ น่า ขำ สิ้น ดี 
เจ้า ชาย ผู้ สง่า งาม แห่ง แคว้น มคธ กระทำ การ อภิเษกสมรส กับ เจ้า หญิง ผู้ เลอ โฉม แห่ง 
นคร สาวัติ ถี อันเป็น บรรณาการ ชั้น ดี จาก แคว้น โกศล! ยกย่อง ข้า อย่าง ราชินี ได้ สัก สิบ 
ราตรี ไม่น่า เกิน จาก นั้น คง เที่ยว หา บรรณาการ จาก เมือง อื่น ไป บำรุง บำเรอ ใหม่ ไม่ รู้ จบ 
ประเพณี นี้ ควร สิ้นสุด ลง เสียที เจ้า คิด เช่น ข้า ไหม หาก แต่ ข้า จะ ทำ ประการ ใด เล่า จันทร์ 
เจ้าขา ข้า ไม่ มี อำนาจ ใดๆ ไป ขัดขืน ราชานุภาพ นี่ ข้า ต้อง แต่งงาน จริงๆ หรือ ” 

ดวง จันทร์ ยัง คง ลอย อ้อยอิ่ง อยู่ หลัง หมู่ เมฆ ไม่ มีเสียง ขับ ขาน ใดๆ ให้ พระทัย คลาย 
ความ กังขา พระ ธิดา จึง ตัดบท เอา เสีย ดื้อๆ 
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๑. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สยามสแควร์  
อาคารวิทยกิตต์  ซอยจุฬาลงกรณ์ ๖๔ โทร. ๐๒-๒๑๘-๙๘๘๘-๙๐

วัน: วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
เวลา: ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 
ส่วนลด: ซื้อหนังสือ “รักแท้มีจริง” ในราคาลดพิเศษ ๑๕%

๒. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ  
โทร. ๐๒-๗๓๔-๑๙๕๖-๗

วัน: วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
เวลา: ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
ส่วนลด: สมาชิกบัตรซีเอ็ด ซื้อได้ในราคาลด ๕% ตามปกติ

ใครอยู่ใกล้ที่ไหน ก็แวะไปขอลายเซ็น ไปร่วมถ่ายรูป 
หรือแค่แวะไปส่งยิ้มทักทายกันได้เลยนะคะ : )

�
ฉบับนี้ อาจจะดูอบอวลไปด้วยบรรยากาศที่คึกคัก 
ของสำนักพิมพ์น้องใหม่ และผลงานหนังสือเล่มใหม่สักหน่อยนะคะ 
เพราะอยากเชิญชวนคุณผู้อ่านทุกท่านไปร่วมงานกันจริง ๆ  
ใครสะดวกงานไหน ก็ไปกันงานนั้นได้เลยนะคะ : )

�
เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

เริ่มกันตั้งแต่ฉบับนี้ นอกจากเรื่องสนุก ๆ จาก “เรื่องสั้นอิงธรรมะ” แล้ว 
เราก็ได้เพิ่มพื้นที่สำหรับ “นิยายอิงธรรมะ” ขึ้นมาอีกหนึ่งคอลัมน์โดยเฉพาะด้วยค่ะ 
เพราะเรามีนวนิยายรักอิงธรรมะเรื่องยาวมาฝากเพิ่มจากเดิมหนึ่งเรื่อง ที่รับรองว่า 
จะชวนคุณผู้อ่านติดใจและอยากติดตามอ่านกันไปได้อีกหลายฉบับทีเดียวค่ะ : )
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คุณวิลาศินี นักเขียนน้องใหม่ ที่ไม่น้อยประสบการณ์ ได้ส่งเรื่อง รัก พ.ศ. ๑๐๐  
มาฝากให้ติดตามกัน โดยเธอได้นำเหตุการณ์สำคัญตอนหนึ่งในประวัติศาสตร์  
คือการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒ เรื่องวัตถุ ๑๐ ประการ 
ที่เมืองเวสาลี หลังจากพุทธนิพพานล่วงแล้ว ๑๐๐ ปี มาผูกสร้างเป็นเรื่องราว 

ธรรมะจัดสรรให้หนุ่มสาวคู่หนึ่งมาพบรักกันกลางป่า  
ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างเดินทางไปกับขบวนของตนเพื่อไปร่วมในการสังคายนาครั้งนี้ด้วย  
เรื่องไม่ธรรมดาค่ะ เพราะชายหนุ่มนั้นเป็นเจ้าชายรูปหล่อ องค์รัชทายาทแห่งกรุงราชคฤห์ 
ส่วนสาวชาวบ้านป่าที่พระองค์ทรงรักแต่แรกพบ ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน...  
เล่าหมดเดี๋ยวจะอดสนุก ใครอยากรู้เรื่องราว ต้องเปิดไปติดตามอ่านกันเอาเองนะคะ : )

“แง่คิดจากหนัง” ฉบับนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกันค่ะ  
คุณชลนิล ได้นำหนังสยองขวัญมาเล่าอย่างเต็มอรรถรส  
ไม่ใช่รสสยดสยองชวนขนลุก แต่เป็นรสธรรมชวนให้เราได้สติตื่น  
กับเรื่อง บอดี้ ศพ ๑๙ – คุณคือใคร?  
เรื่องราวฆาตกรรมสยองขวัญ ฝันร้าย วิญญาณอาฆาต ทั้งผีหลอกคน คนหลอกคน  
จนเกิดความสับสนว่าตัวเองเป็นใคร อ่าน “แง่คิดจากหนัง” ฉบับนี้แล้ว 
บางทีเราอาจได้คำตอบของตัวเราเองด้วยว่า เราคือใคร?

เรื่องราวของคนที่ชอบคิดซ้ำ และเวียนอยู่ในวังวนของความคิด  
ทำอย่างไรจึงจะคิดซ้ำได้น้อยลง ทำอย่างไรจะออกจากการคิดวกวนได้  
คุณศรัณ วัจนเจริญรัตน์ ได้ถ่ายทอดเทคนิคเหล่านี้ผ่านเรื่อง  
การเดินทางของความคิดซ้ำ ในคอลัมน์ “สัพเพเหระธรรม” ค่ะ

ใครไปงานของคุณดังตฤณ ก็พบกันที่งานนะคะ 
ส่วนใครติดธุระไม่สามารถไปได้  

อีกสองสัปดาห์เรากลับมาพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ : )

กลาง ชล
สารบัญ 
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แล้ว สัมผัส ได้ ถึง ความ ว้าวุ่น ใน พระทัย ของ นาย เหนือ หัว พระราช บุตร องค์ นี้ เป็น 
พระราชโอรส องค์ เดียว ของ พระ อัครมเหสี จึง มี ยศ เหนือ กว่า พระ โอรส และ มเหสี อีก 
นับ ร้อย นับ พัน ใน ราช วัง

แต ่เหมอืน ดงั วา่ ไม ่เคย พอ พระทยั ใน ตำแหนง่ ที ่ตน ได ้รบั พระ เนตร รนัทด นัน้ ปรากฏ 
หลาย ครา เมื่อ เข้าไป ถวาย บังคม พระราช มารดา ที่ ประทับ อยู่ เดียวดาย ใน วังหลวง รอ 
คอย การ แวะ เวียน มา ของ พระราช บิดา ที่ ยัง มิ อิ่ม เอม ใน พระราช กิจ ต่อม เห สี องค์ รอง 
อีก นับ ร้อย

 

และ แม้ ไม่ เคย แย้ม พระ โอษฐ์ ตัดพ้อ ต่อว่า พระราช บิดา เลย แม้ เพียง ครั้ง แต่ สายตา 
อำมาตย์ ชรา ก็ มอง ออก ว่า องค์ จักรพรรดิ แห่ง มคธ องค์ ต่อ ไป พระองค์ นี้ มิได้ ทรง ใส่ 
พระทัย ที่ จะ เดิน ตาม รอย พระ บาท ของ ราช บิดา เลย แม้แต่ นิด … 
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“เช่น นั้น เรา จึง ควร รับสั่ง แต่ โดย ไว ว่า โอ้ อำมาตย์ เอย เรา คง หา มี ชีวิต อยู่ ไม่ หาก 
มิได้ เชยชม นาง ผู้ นั้น ใน เร็ว วัน ดังนั้น ท่าน จง รีบ ไป สู่ สา วัต ถี นคร เพื่อ ไป รับ นาง มา เป็น 
มเหสี ของ เรา ณ บัดนี้ เช่น นั้น หรือ?” 

ครา นี ้กระแสรบัสัง่ นัน้ ประหนึง่ วา่ กลัน้ เสยีง สรวล เอา ไว ้เตม็ท ีอำมาตย์ ชรา สา่ยหนา้ 
ก่อน กราบ ทูล อย่าง เหนื่อย อ่อน 

“ข้าพระ องค์ ไม่ ได้ ล้อ เล่น นะ ฝ่า บาท ทรง ทบทวน ให้ ดี เถิด พ่ะย่ะค่ะ ราช ธิดา 
พระองค์ นี้ เป็น บรรณาการ จาก แคว้น โกศล ผู้ จะ มา ดำรง ตำแหน่ง เป็น มหา รา นีของ 
พระองค ์ใน วนั ขา้ง หนา้ ทัง้ พระ ชนมาย ุของ พระองค ์ก ็สมควร จะ ม ีพระ ชายา ได ้แลว้ หาก 
พระราช บิดา ทรง สละ พระราช บัลลังก์ เมื่อ ใด เจ้า ชาย เทวินทร์ วรมันต์ของ ข้าพระบาท 
จะ ต้อง ขึ้น เถลิง ราชย์ เป็น พระ จักรพรรดิ และ ไม่ มี เวลา ให้ ทรง ตรัส ล้อ เล่น เช่น นี้ ได้ อีก 
แล้ว นะ พ่ะย่ะค่ะ ” 

“อ้อ...” ว่าที่ กษัตริย์ หนุ่ม รับคำ เสียง แผ่ว 

“อ้อ ” หาก แต่ อำมาตย์ ชรา ทวน คำ เสียงหลง 

“ทรง รับสั่ง เพียง เท่า นี้ เอง หรือ พ่ะย่ะค่ะ ” 

“ท่าน จะ ให้ เรา รับสั่ง ว่า กระไร ล่ะ?” 

“มิ รู้ เลย พ่ะ ยะ ค่ะ ฝ่า บาท ข้าพระ องค์ จน ปัญญา แล้ว ” 

ท่าที ของ อำมาตย์ ชรา ก็ ดู จน ปัญญา ดัง ว่า พระ โอรส จึง ได้ โอนอ่อน ลง บ้าง 

“เอาเถิด ท่าน อำมาตย์ ช่วย กลับ ไป ยัง ปา ฏลี บุตร ทูล เสด็จ พ่อ ด้วยว่า เรา ไม่ ขัดข้อง 
จะ จัด พิธีการ อัน ใด ก็ ทำ ไป ตาม ธรรมเนียม เถิด เพียง แต่ เรา ไม่ เต็มใจ และ ไม่ เห็น ด้วย 
เท่านั้น ” 

 

พระ สุรเสียง ครา นี้ คืน ความ หนักแน่น และ มี อำนาจ อย่าง ที่ เชื้อ พระ วงศ์ ของ องค์ 
เทวราชา พึง มี อำมาตย์ ชรา สบ พระ เนตร ว่าที่ จักรพรรดิ ที่ ตน คอย ดูแล มา แต่ เล็ก 
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ธรรมะจากพระผู้รู้

ถาม: สงสัย ว่า จะ ติด เพ่ง ครับ ทำ ยัง ไงถึง จะ ทำได้ ถูก

ของ คุณ ถ้า เผลอ ไป คุณ รู้ทัน มัน จะ ตื่น ขึ้น มา  
แต่ เพ่ง นี่ ทั้งๆ ที่ รู้ ก็ ไม่ หลุด ออก มา ให้ คุณ รู้ ว่า กำลัง เพ่ง อยู่  
ถ้า ใจ เรา อยาก เลิก เพ่ง ให้ รู้ ว่า อยาก เลิก เพ่ง ให้ รู้ทัน ที่ ใจ เรา  
พอใจ เรา เป็นกลาง หมด ความ อยาก เลิก จะ เพ่ง นะ มัน จะ หลุด ออก มา เลย  
จะ ตื่น ขึ้น มา พอ คุณ ตื่น ขึ้น มา คุณ จะ พบ ความ อัศจรรย์ 
ใจ มัน จะ โล่ง มัน จะ เบา มัน จะ สว่าง  
รู้ ตื่น เบิกบาน สงบ สะอาด สว่าง ขึ้น มา เลย ฉับพลัน  
แต่ สภาวะ อัน นี้ ก็ เกิด ชั่ว ขณะ ก็ ดับ  
เพราะ สภาวะ แห่ง ความ รู้ ตื่น ก็ เกิด ชั่ว ขณะ เหมือน กัน  
เป็น ไตรลักษณ์ เหมือน กัน  
เขา ดับ ไป เรา ก็ จะ หลง ครั้ง ใหม่ หรือ ไม่ ก็ ไป เพ่ง ใหม่  
มี ๒ อัน ไม่ มี อย่าง อื่น หรอก ที่ ผิด มี แค่ นี้ แหละ  
ถ้า เมื่อ ไห ร่คุณ รู้ ที่ ผิด นะ เดี๋ยว คุณ ถูก เอง  
คุณ อย่า พยายาม ทำ ตรง ที่ ถูก นะ นิสัย คุณ จะ พยายาม ทำให้ ถูก  
ต้อง ระวัง ถ้า เรา อยาก ทำให้ ถูก ให้ รู้ เลย อยาก ทำ ถูก แล้ว  
คน อีสาน บอก อยาก ทำ ถูก ให้ ถาม เด็ก เลี้ยง ควาย  
ถาม ว่า ทำ ยังไง ไม่ รู้ ทำ ไม่ ได้ ไม่ มี  
เพราะฉะนั้น ที่ ถูก ทำ ไม่ ได้ นะ แต่ เมื่อ ไห ร่รู้ที่ ผิด เมื่อนั้น จะ ถูก เอง

๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ 
สวน โพธิญาณ อรัญ ญวาสี

 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน



ธรรมะใกล้ตัว10

ถาม: เรา ควร ตั้งเป้าหมาย ใน การ ปฏิบัติธรรม อย่างไร

การ ปฏิบัติธรรม ไม่ ใช่ มุ่ง ที่ จะ เอา ให้ ได้ ไม่ ใช่ มุ่ง ที่ จะ ทำให้ ได้  
แต่ มุ่ง เรียน เพื่อให้ เห็น ความ จริง ว่า กาย นี้ ใจ นี้ บังคับ ไม่ ได้ หรอก  
กาย นี้ ใจ นี้ ไม่ เที่ยง กาย นี้ ใจ นี้ เป็น ทุกข์ นะ ไม่ ใช่ เป็น สุข  
ถ้า เรา ตั้งเป้าหมาย ของ การ ปฏิบัติ ว่า  
อยาก ให้ จิต นี้ มีค วาม สุข ถาวร อยาก ให้ จิต นี้ ดี ถาวร  
เรา ก็ จะ ดิ้น ไป เรื่อยๆ ทำ ยัง ไงก็ทำ ไม่ ได้ หรอก  
มัน จะ ดิ้น ไป จน วัน นึงมัน ยอม รับ ความ จริง ว่า ทำ ไม่ ได้ หรอก  
ตรง ที่ มัน ยอม รับ ความ จริง นี้ มัน จะ วาง  
ปล่อย วาง ความ ยึดถือ กาย ปล่อย วาง ความ ยึดถือ จิต  
ความ พ้น ทุกข์ เกิด ขึ้น เพราะ ปล่อย วาง ความ ยึดถือ ขัน ธ์ 
ความ พ้น ทุกข์ ไม่ ใช่ อยู่ ที่ ไป บังคับ ของ ไม่ เที่ยง ให้ เที่ยง  
ของ ที่ เป็น ทุกข์ ให้ สุข ของ ที่ บังคับ ไม่ ได้ ให้ บังคับ ได้  
ความ ไม่ รู้ ของ เรา นี้ แหละ พา ให้ เรา ต้อง ดิ้นรน ฝืน ธรรมชาติ  
จิต เป็น ของ ไม่ เที่ยง อยาก ให้ เที่ยง จิต เป็น ทุกข์ อยาก ให้ เป็น สุข  
เพราะฉะนั้น ความ พ้น ทุกข์ ไม่ ใช่ เกิด จาก การ ฝึก จน มันดี ถาวร มัน สุข ถาวร  
ความ พ้น ทุกข์ อยู่ ที่ เรา ไป เห็น ความ จริง แล้ว ก็ ยอม รับ ความ จริง  
ว่า ขันธ์ ๕ นี้ ไม่ สุข หรอก ไม่ ดี หรอก

วาง ลง ไป ก็ พ้น ทุกข์ ตรง นั้น  
ตราบ ใด ที่ ยัง เห็น ว่า จิต นี้ เป็น เรา อยาก ให้ จิต มีค วาม สุข ก็ จะ ต้อง ดิ้น ไป เรื่อยๆ  
คน โง่ ก็ ดิ้น อย่าง โง่ๆ คน ฉลาด ก็ ดิ้น อย่าง คน ฉลาด  
คน โง่ ดิ้น ยังไง คน โง่ อยาก ให้ จิต นี้ มีค วาม สุข  
ดิ้น หา อารมณ์ ที่ เพลิดเพลิน พอใจ มา ตอบ สนอง ให้ จิต  
เรียก ว่า ดิ้น หา กามคุณ อารมณ์ มา ตอบ สนอง มัน  
ดิ้น ไป หวัง ว่า ได้ อารมณ์ ที่ ดีแล้ว จะ มีค วาม สุข  
แต่ เมื่อ มี ตา เมื่อ มี หู มี จมูก มี ลิ้น มี กาย  
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บท ที่ หนึ่ง 

ณ ห้อง ทรง พระ อักษร ของ องค์ รัชทายาท ราช คฤห์นคร 
ใน คืน เดือน เพ็ญ 

“รอย ยิ้ม ประพิมพ์ประพาย นั้น คล้ายคลึง กับ พระ มารดา ยิ่ง นัก ผิว่า พระ ธิดา องค์ นี้ 
มิได้ มี พระ เนตร นิ่ง และ เย็น เช่น องค์ ขัตติยนารี กษัตริย์ หาก แฝง ไว้ ด้วย แวว ซุกซน และ 
ความ ฉลาด รอบรู้ ทัดเทียม กับ พระ เชษฐา ทั้ง สาม พระ ฉวี วรรณ ผุดผ่อง พรรณราย นั้น 
แม้ แสงจันทร์ วันเพ็ญ ที่ ว่า สุก สกาว แล้ว ยัง ต้อง หลบ ลี้ หนี เข้า กลีบ เมฆ เมื่อ ทรง เงย พระ 
พักตร์ มอง ผ่าน พระ บัญชร แล้ว ร้อง หา จัน ทรา เอย เจ้า อยู่ ที่ไหน ไย ไม่ ออก มา ส่อง แสง 
ให้ ข้า ได้ ชื่นชม บ้าง …” 

“จัน ทรา ก็ จะ ตอบ นาง ว่า ข้า ไม่ อาจ สาด แสงจันทร์ อัน หมองมัว มา แข่ง กับ รัศมี จาก 
พระ ฉวี วรรณ อัน เรืองรอง ของ พระองค์ ได้ โอ นาง ช่าง งาม แท้ งาม กว่า หญิง ใด ใน สาม 
โลก นี่ คือ สิ่ง ที่ ท่าน ต้องการ นำ เสนอ เรา ต่อ ไป ใช่ ไหม ท่าน อำมาตย์?” 

 

เสยีง ขดัจงัหวะ สอด แทรก นัน้ ยัว่เยา้ อยู ่ใน ท ีอำมาตย ์ผู ้ชรา เงย หนา้ กอ่น ถอน หายใจ 
เฮือก ใหญ่ แล้ว ก้ม ลง สนอง พระ โอษฐ์ 

“พ่ะย่ะค่ะ ” 
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ภาค ที่ หนึ่ง

ก่อน สังคายนา
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มัน ไม่ สัมผัส เฉพาะ อารมณ์ ที่ ดี สัมผัส อารมณ์ ที่ เลว ด้วย  
พวก ที่ ฉลาด ขึ้น มา หน่อย ก็ เลย คิด ว่า 
ถ้า มัน สัมผัส แล้ว เรา รักษา จิต ของ เรา ไว้ ได้ มัน จะ มีค วาม สุข  
เพราะฉะนั้น พวก ที่ สอง นี่ จะ ฝึก เพื่อ ควบคุม จิต ตน เอง  
พวก แรก หลง ตาม กิเลส ไป 
เรียก ว่า อปุ ญญาภิสังขาร ความ ปรุง แต่ง ฝ่าย ชั่ว  
เรียก ว่า กาม สุ ขัลลิ กา นุ โย ค  
การ สุดโต่ง ใน ฝ่าย เที่ยว แสวง หา อารมณ์ สนอง กิเลส  
พวก ชาว วัด ทั้งหลาย นัก ปฏิบัติ ทั้งหลาย นี้  
ดิ้นรน ที่ จะ บังคับ กาย บังคับใจ เรียก อัตตกิลม ถา นุ โย ค ฝึก บังคับ ตน เอง  
คิด ว่า ถ้า บังคับ จิต ไว้ ได้ ดีแล้ว ถึง คน มา ด่า เรา ก็ ไม่ โกรธ เรา ก็ มีค วาม สุข  
แต่ว่า ลืม ไป อย่าง นึงว่า จิต เป็น อนัตตา ไม่ มี ใคร บังคับ ได้ จริง หรอก  
ถึง บังคับ ไว้ ได้ วัน นึงก็ หมด แรง บังคับ ถึง เป็น พรหม อายุ หมื่น กัป  
สุดท้าย ก็ บังคับ ไว้ ไม่ ได้ เพราะฉะนั้น ยัง ไม่ ใช่ ทาง  
อีก พวก หนึ่ง ฉลาด มาก กว่า นี้ อีก  
เห็น ว่า ถ้า จิต ยัง ต้อง รับ รู้ อารมณ์ นะ ก็ ยัง ต้อง กระเทือน 
ต้อง คอย รักษา จิต ยัง เป็น ภาระ อีก  
พวก นี้ หลีก เลี่ยง การก ระ ทบ เลย นะ  
เขา เรียก ว่า อา เนญชา ภิสังขา ร ความ ปรุง แต่ง ใน ทาง ที่ จะ หลีก เลี่ยง การก ระ ทบ 
ไม่ ต้อง กระทบ อะไร แล้ว จะ ได้ ไม่ กระเทือน 
จะ ได้ มีค วาม สุข พวก นี้ เข้า อรูป ฌาน หรือ ไป ฝึก เป็น พรหม ลูกฟัก 
จะ ได้ ไม่ ต้อง กระทบ อะไร นี่ ก็ ไม่ ใช่ ทาง  
เพราะว่า วัน หนึ่ง มัน ต้อง เคลื่อน จาก ตรง นี้ กลับ มา อยู่ กับ โลกธรรม ดา นี้ เอง 

ทาง ที่ พระพุทธเจ้า ชี้ ไว้ ให้ หัน มา เผชิญหน้า เลย  
ความ ทุกข์ อยู่ ที่ไหน เผชิญ ลง ไป ที่ นั่น  
ความ ทุกข์ อยู่ ที่ กาย รู้ ลง ที่ กาย  
ความ ทุกข์ อยู่ ที่ จิต รู้ ลง ที่ จิต 
ไม่ ใช่ ดู เพื่อให้ มัน หาย ทุกข์ นะ แต่ ดู เพื่อให้ เห็น ความ จริง  
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กาย นี้ ใจ นี้ แหละ เป็น ตัว ทุกข์ ไม่ ใช่ ตัวดี เลย  
ถ้า รู้ แจ่มแจ้ง นะ มัน ไม่ ใช่ ตัว เรา มัน เป็น ตัว ทุกข์  
ได้ พระ โสดา เห็น ว่า มัน ไม่ ใช่ ตัว เรา  
เฝ้า รู้ เฝ้า ดู ต่อ ไป อีก มัน เป็น ตัว ทุกข์ ล้วนๆ เลย  
จิต มัน จะ สลัด ทิ้ง มัน จะ คลาย ความ ยึดถือ 
เหมือน แต่ เดิม สมมติ ว่า เรา รู้  
เรา ไป หยิบ มัน อัน นึงขึ้น มา เรา รู้สึก นี้ ของดี ของ วิเศษ ของ เรา นะ เรา หวง  
วัน นึงหัน มา ดู มัน เป็น กิ้งกือ เป็น ไส้เดือน อะไร อย่าง นี้ 
มัน จะ ขว้าง ทิ้ง จิต นี้ เหมือน กัน นะ  
เรา จะ ยึดถือ จิต ผู้ รู้ ของ เรา ไว้  
อยาก ประคอง อยาก รักษา จิต ให้ ดี ถาวร นะ  
วัน นึงเฝ้า รู้ เฝ้า ดู ไป จน เห็น ว่า มัน ไม่ ใช่ ตัวดี หรอก มัน ตัว ทุกข์ มัน จะ วาง  
พอ วาง แล้ว ความ สิ้น ภาระ ก็ เกิด ขึ้น

พระพุทธเจ้า สอน ขันธ์ ๕ เป็น ภาระ เป็น ของ หนัก  
บุคคล แบก ของ หนัก พา ไป เขา ไม่ พ้น จาก ทุกข์ ทั้งปวง  
พระ อริยเจ้า วาง ของ หนัก ลง แล้ว นะ ไม่ ไป หยิบ ฉวย ของ หนัก ขึ้น มา อีก 
ก็ พ้น จาก ทุกข์ ทั้งปวง  
เพราะฉะนั้น เรา ไม่ มี ทาง เลือก ทาง อื่น เรา ไม่ มี ทาง เลือก ให้ เลย 
เพราะ ทาง เลือก ๓ ทาง ที่ มนุษย์ รู้จัก กัน นั้น ไม่ ใช่ ทาง พ้น  
มัน เป็น ทาง หนี ชั่วคราว เท่านั้น  
เช่น ไม่ สบาย ใจ ก็ ไป ดู หนัง สบาย ใจ ชั่วคราว  
จิตใจ วุ่นวาย นั่ง สมาธิ สงบ ชั่วคราว  
มัน ยุ่ง นัก นอน หลับ ให้ ลึกๆ ไป เลย ไม่ รู้ อะไร เลย นี่ ความ สุข ชั่วคราว  
มัน หลีก เลี่ยง การก ระ ทบ 
เรา เข้า สมาบัติ ชั้น สูง ไม่ เป็น คล้ายๆ นอน หลับ ไป อย่าง นี้ 
หมด ความ รู้สึก ไป นะ มัน พ้น ทุกข์ ไป ชั่วคราว แค่ ชั่วคราว นะ  
คน มี ปัญญา ก็ ไม่ นอนใจ ต้องสู้ นะ  
ไม่สู้ ก็ ไม่ ได้ แล้ว เพราะ อะไร เพราะ สติ เกิด ขึ้น เอง แล้ว  
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๑.  เก็บ เกลือ ไว้ ใน เขา สัตว์ เอา ไว้ ฉัน กับ อาหาร 
๒.  ฉัน อาหาร เมื่อ ตะวัน ชาย ไป แล้ว ๒ นิ้ว 
๓.  ฉัน อาหาร ที่ นิมนต์ จน อิ่ม และ นำ กลับ ไป ฉัน ต่อ 
๔.  ภิกษุ อยู่ ใน สีมา เดียวกัน ทำ อุโบสถ แยก กัน ได้ 
๕.  สงฆ์ ยัง มา ประชุม ไม่ พร้อม กัน แต่ ครบ จำนวน พอที่ จะ ทำกรรม ได้  

 ก็ ควร ทำ ไป ก่อน ได้ แล้ว ขอ อนุมัติ หรือ ความ เห็น ชอบ จาก ภิกษุ ผู้ มา ทีหลัง 
๖.  เรื่อง ที่ อุปัชฌายะ อาจารย์ เคย ประพฤติ มา แล้ว(แม้ ผิด) ก็ เป็นอัน ใช้ได้ 
๗.  เปรียบ นม สด เป็น ยา แม้ ฉัน ใน ที่ นิมนต์ จน บอก พอ ก็ ยัง ฉัน นม นั้นๆ ได้ 
๘.  ภิกษุ สามารถ ฉัน น้ำเมา อย่าง อ่อน ที่ มี รส เมา เจือ อยู่ น้อย ได้ 
๙.  ผ้า ปู นั่ง ไม่ มี ชาย ควร ใช้ได้ (ความ จริง ไม่ ควร) 
๑๐.  ภิกษุ สามารถ รับ เงิน ทอง ได้ 

วตัถ ุสบิ ประการ นี ้ทีจ่รงิ เปน็ เรือ่ง เลก็นอ้ย หนกั สดุ เหน็จะ เปน็ ขอ้ สดุทา้ย ที ่พระยสะ 
กา กณัฏกบตุร ไป พบ เหน็ วา่ ภกิษ ุพวก วชั ช ีบตุร เอา ถาด ใส ่นำ้ เทีย่ว เรีย่ไร เงนิ พวก อบุาสก 
ที่มา ใน วันอุโบสถ เพื่อ เป็น ค่า บริขาร ของ พระ สงฆ์ ญาติ โยม มี จิต ศรัทธา ก็ ร่วม บุญ โดย 
ไม่ รู้ ว่า พระ ธรรม วินัย นั้น ห้าม เมื่อ มี การ ชี้แจง โดยพระยสะ เหล่า อุบาสก ก็ พา กัน กล่าว 
ประณาม ภกิษุ วชั ช ีบตุร แต่ ผู ้เคราะห์ รา้ย กลบั เปน็ พระยสะเอง ที ่ถกู ลง อกุ เข ปนยีกรรม 
(ยก เสีย จาก หมู่ ไม่ ให้ ใคร คบ ด้วย) จาก ภิกษุ วัช ชี บุตร 

เวลา ต่อ มา พระยสะจึง หนี ไป ชวน พระ เถระ ที่ เห็นแก่ ธรรม วินัย หลาย รูป ซึ่ง เป็น 
ประมุข สงฆ์ อยู่ ใน ที่ ต่างๆ รวม ทั้ง พระ อรหันต์ ทั้งหลาย เป็นอันมาก ไป ประชุม กัน ณ 
วาลิกา ราม 

สว่น เหตุการณ์ จะ เป็น อย่างไร ตอ่ ไป ฉนั คง ตอ้ง หลีก ทาง ให ้พระนาง ของ เรือ่ง เขา ได้ 
เล่า บ้าง และ เพื่อ ไม่ ให้ เสีย เวลา ก็ เห็นจะ ต้อง เคี่ยวเข็ญ ให้ คุณ พลิก หน้า ต่อ ไป แล้ว ล่ะ 

วิ ลาศินี �
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นวนิยายอิงธรรมะ

รัก พ.ศ. ๑๐๐
โดย วิ ลาศินี

เกริ่น นำ

เมื่อ เริ่ม เขียน นิยาย เรื่อง นี้ ใน ปี ๒๕๔๕ มีค นถาม ว่า คิด อย่างไร ถึง เขียน เรื่องราว ที่ 
ย้อน ไป ตั้ง เกือบ สอง พัน ห้า ร้อย ปี ก่อน ฉัน ตอบ อย่าง ชะล่า ใจ ว่า ต้อง ย้อน ให้ ไกล เข้า ไว้ 
เวลา เขียน ผิด จะ ได้ ไม่ มี ใคร ว่า เอา ได้ เพราะ ก็ เกิด ไม่ทัน เหมือน กัน 

แต่ เมื่อ ได้ ลงมือ เขียน จริงจัง ฉัน กลับ พบ ว่า มี เรื่องราว ที่ ฉัน ยัง ไม่ รู้ อีก มาก ทั้ง ยัง มี 
ผู้ สามารถ บอก เล่า ได้ อีก หลาย ท่าน และ หลาย ตำรา และ ถ้า หาก ฉัน ไป นั่ง เขียน นิยาย 
เรือ่ง นี ้ใน อกี ประเทศ หนึง่ ทีม่า ของ การ สงัคายนา อาจ กลบัตาลปตัร ไป คนละ เรือ่ง (เชน่ 
ตาม นัย คัมภีร์ เภท ธรรม ติ จักร ศาสตร์ ต้นเหตุ แห่ง การ สังคายนา คือ พระ มหา เท วะ ไม่ 
ใช่ พระ ภิกษุ แห่ง วัช ชี บุตร ตาม หลักฐาน ใน พระ ไตรปิฎก ของ เถรวาท) กว่า ฉัน จะ รู้ตัว ว่า 
กำลัง เขียน เรื่อง ยาก(ให้ เป็น เรื่อง ง่าย – ซึ่ง เป็น เรื่อง ที่ ฉัน ทำได้ ยาก ขึ้น ไป อีก) ตัว ละคร 
ทั้งหลาย ก็ พา กัน ยืน รอ อยู่ หลัง เวที รอ ทำความ รู้จัก กับ คุณ ผู้ อ่าน อยู่ นาน แล้ว 

เพื่อ เป็นการ ยืนยัน ว่า นิยาย เล่ม นี้ จะ เป็น ‘นิยาย รัก ’ ที่ อ่าน ง่าย ฉัน จึง ต้อง ขอ 
โอกาส อธิบาย เหตุการณ์ ที่ ทำให้ ตัวเอก ของ เรื่อง เกิด ความ สนใจ และ ได้ เดินทาง มา พบ 
กัน ด้วย ต้องการ ให้ ผู้ อ่าน มีค วาม เข้าใจ เป็น พื้นฐาน เดิม เสีย ก่อน จึง ขอ นำ พระ สูตร 
สัตต สิ ติ กขัน ธกะ (หมวด ว่า ด้วย พระ อรหันต์ ๗๐๐ รูป ใน การ สังคายนา ครั้ง ที่ ๒) 
เรื่อง วัตถุ ๑๐ ประการ จาก พระ ไตรปิฎก มา ย่อย ให้ ฟัง เสีย คร่าวๆ (หาก ผู้ อ่าน ท่าน ใด 
สนใจ มาก กว่า นี้ ฉัน จะ ยินดี เป็น อย่าง ยิ่ง หาก คุณ ได้ ลอง เปิด อ่าน ใน พระ ไตรปิฎก เอง 
อาจ ได้ อรรถรส กว่า นี้ อีก หลาย เท่า) 

พระ สตูร นี ้กลา่ว ถงึ เหตกุารณ์ เมือ่ พทุธ ปรนิพิพาน ลว่ง แลว้ ๑๐๐ ป ีภกิษุ วชั ช ีบตุร 
ชาว เมืองไพศาลี ได้ แสดง วัตถุ ๑๐ ประการ (ซึ่ง ผิด ธรรม วินัย) ได้แก่ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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คน ทั่วๆ ไป สติ ยัง ไม่ เกิด ขึ้น เอง แกล้ง เถลไถล ได้ แกล้ง ไม่ ปฏิบัติ ได้  
แต่ ถ้า เรา ฝึก ไป จน สติ เกิด ขึ้น โดย อัตโนมัติ แล้ว นี้ ไม่ มี ทาง หยุด เลย นะ 
หยุด พัก ไม่ ได้ เลย ตะลุมบอน ทั้ง วัน ทั้ง คืน นะ  
ทาง หยุด พัก มี ทาง เดียว ก็ คือ การ เข้าสมาธิ นั่นเอง ทำ สมถะ ได้ พักผ่อน  
เพราะฉะนั้น จิตใจ ว้าวุ่น ไหว้ พระ สวด มนต์ ก็ได้ นะ  
นึกถึง พระพุทธเจ้า นึกถึง ครู บา อาจารย์ นะ ให้ เกิด กำลังใจ  
ครู บา อาจารย์ เมื่อ ก่อน ก็ เหมือน เรา นี้ เอง 
ล้มลุกคลุกคลาน มา ตลอด เวลา เหมือน กัน  
ไม่ มี ใคร นะ ลอยฟ้า มา ตรัสรู้ ไม่ มี หรอก มี แต่ ล้มลุกคลุกคลาน มา ทุก คน  
ทำไม เขา ผ่าน ได้ เขา ก็ เป็น มนุษย์ เหมือน เรา เหมือน กัน นะ  
ฝึก อบรม ใจ สอน ใจ ให้ มัน แข็งแรง อย่า ท้อแท้  
เอาใจ แข็งแรง เข้า มา คราว นี้ กระโดด เข้า สู้ ครั้ง ใหม่  
สู้ จน สะบักสะบอม หมด เรี่ยว หมด แรง ซ้ำ แล้ว ซ้ำ อีก แต่ ใจ มัน ยอม  
โอ้ ไม่ ใช่ ตัว เรา นะ บังคับ ไม่ ได้ จริงๆ สู้ ไป ช่วย ไม่ ได้ ตัวใครตัวมัน นะ

๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
สวน โพธิญาณ อรัญ ญวาสี

พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช

สารบัญ 
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รู้เฉพาะตน

คิด ว่า ไม่ เที่ยง ใช้ได้ ไหม

กรณี เฉพาะ ตน ของ – สำราญ ภพ จันทร์ ก้อง
อาชีพ – เจ้าของ กิจการ
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – ต้อง คิด อะไร ใหม่ๆเรื่อยๆ เพราะ กิจการ จะ เกี่ยว กับ ไอ เดียที่ต้อง 
โดน ใจ คน

 

คำ ถาม แรก – ผม ตดิ ที ่จะ คดิ เพราะ แตล่ะ วนั ตอ้ง คดิ เกีย่ว กบั งาน ใหม่ๆ ไม ่หยดุ แต่ 
ถา้ ไป เดนิ เลน่ จะ ฟุง้ซา่น เลือ่นลอย ไป เลย รูส้กึ วา่ ได้ พกัผอ่น ตอน ได้ ปลอ่ยใจ ฟุง้ซา่น 
สำหรับ การ ฝึก เจริญ สติ นั้น ไม่ แน่ใจ ว่าเป็น สติ ได้ หรือ เปล่า คือ มัก บอก ตัว เอง ตอน 
ดีใจ มากๆว่า เดีย๋ว จะ เปลี่ยน ไป ไม ่แนน่อน บอก ตัว เอง อยา่ง นี้ มา เปน็ ปีๆ แลว้ และ 
รู้สึก ได้ ถึง ความ คลาย อาการ ยึด มั่น ลง กว่า แต่ ก่อน อย่าง เห็น ได้ ชัด ถือว่า ใช้ได้ ไหม 
ครับ?

แค ่คดิ วา่ ไม ่เทีย่ง ก ็พอ เรยีก วา่เปน็ การ เจรญิ สต ิได ้อยู ่ครบั ขอ อยา่ง เดยีว คอื ตอน คดิ 
ให ้คดิ เขา้ มา ที ่ภาวะ ทาง กาย ใจ ซึง่ กำลงั ปรากฏ อยู ่เดีย๋ว นัน้ เชน่ เมือ่ รูส้กึ ซูซ่า่ ปรดีา 
ปราโมทย์ กับ การ สม หวัง ก็ ให้ คิด ว่าความ ซู่ซ่า ปรีดา ปราโมทย์ เป็น ของ ไม่เที่ยง 
เดี๋ยว ก็ ต้อง เปลี่ยน ไป

ชั่ว ขณะ ที่ คุณ คิดถึง ความ ไม่ เที่ยง ของ ความ ปรีดา ปราโมทย์ อย่าง น้อย ต้อง มี 
แวบ หนึ่ง ที่ ความ คิด จะ เหนี่ยว นำ จิต ให้ ‘รู้สึก ’ ขึ้น มา จริงๆ ว่า ภาวะ ปรีดา ปราโมทย์ 
เป็น อย่าง นี้ มีค วาม ฟอง ฟู อย่าง นี้ มี อาการ ลิงโลด อย่าง นี้ ไม ่ใช่ ไป นึกถึง ความ ปรีดา 
ปราโมทย์ ที่ ยัง ไม่ เกิด ขึ้น หรือ ล่วง ผ่าน มา แล้ว

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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มาก แต่สุดท้ายถูกน้องชายและน้องสะใภ้โกงหมดตัว เพราะความเชื่อใจ ถ้าไม่ได้ 
พระน้องชายเตือนไว้ นายปื๊ดอาจไปฆ่าน้องชายและน้องสะใภ้ตาย และอยู่ใน 
คุกไปแล้ว นายปื๊ดไม่อยากเห็นภาพเก่าของความรุ่งเรืองในอดีตของตน จึงมาเริ่ม 
ชีวิตใหม่ในกรุงเทพ ใครจะรู้ว่า เขาคือคนที่ เฉลียวฉลาด เป็นพี่ชายที่แสนดีของ 
น้องๆ เสียสละเพื่อน้อง เป็นอดีตเจ้าของกิจการใหญ่โต และ เป็นชายที่ถูกน้อง 
โกงจนหมดเนื้อหมดตัว ข้อมูลในใบสมัครเป็นลายมือที่สวยจนน่าประทับใจ ในนั้น 
ยังระบุอีกว่าน้องๆ นายปื๊ดจบปริญญาตรีอย่างน้อยทุกคน มีหน้าที่การงานอันมี 
เกียรติและมั่นคง เว้นเสียแต่น้องคนรองจากเขาที่บวชเป็นพระ

เปรมมิกาเคยเห็นนายปื๊ดเดินถือถังเหลืองติดตามพระในวัดที่ออกบิณฑบาต 
ในตอนเช้า เธอไม่ได้ตักบาตรมานานแล้ว เพราะไม่ศรัทธาในพฤติกรรมของพระ 
บางรูป แต่นายปื๊ดทำให้เปรมมิกาจอดรถ ลงไปเดินในตลาดที่เธอไม่ชอบนักในความ 
สกปรก และเดินไปใส่บาตรเพื่อดูหน้านายปื๊ดให้ชัดๆ นายปื๊ดร่างกายกำยำล่ำสัน 
จัดว่าเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่ง นายปื๊ดยังเป็นขวัญใจของบรรดาแม่ค้าหน้าบริษัทอีก
ด้วย

“สวัสดีครับ คุณเปรมมิกา” ภาพนายปื๊ดถือถังเหลือง และถุงพลาสติกใบใหญ ่
และสะพายย่าม ยิ้มเห็นฟันขาว ดูอารมณ์ด ีก่อนที่จะเดินตามพระจากไป

เปรมมิกาไม่คลายความสงสัยว่า ทำไมคนที่มีสติปัญญาเหนือมนุษย์เช่นเขา  
ทำตัวจมปลักติดอยู่ในความยากลำบาก ไม่คิดที่จะกอบกู้ฐานะอีกสักครั้ง ทั้งๆ 
ที่วัยก็ยังไม่ถึง ๔๐ เธออยากจะดึงศักยภาพของนายมหาปื๊ดออกมาใช้ทำประโยชน ์ 
มากกว่าที่จะใช้ชีวิตอย่างซอมซ่อ อาศัยวัดอยู่ ทำงานที่ได้เงินน้อยๆ ไปวันๆ 
แบบนี้

อีกกครั้งที่ทำให้เปรมมิกาประทับใจนายปื๊ด ก็คือ เรื่องราวในงานฉลองปีใหม ่
ของบริษัท 

(จบตอนที ่ ๑)

สารบัญ 
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เธอเลยลองให้แววปราชญ์นำเอาแบบทดสอบ IQ มาตรฐานชุดหนึ่ง ที่เป็นการ 
หมุนรูป ดูสี หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตต่างๆ ซึ่งเธอดาวน์โหลดมาจาก 
อินเทอร์เน็ต พิมพ์หมึกสีอย่างด ี ไปให้มหาปื๊ดลองทำ ปรากฏว่ามหาปื๊ดทำเสร็จ 
ก่อนเวลาที่กำหนด และผลสรุปคือสติปัญญาของมหาปื๊ดอยู่ในขั้นอัจฉริยะ อย่าง 
ไม่ต้องสงสัย ข่าวนี้ทำให้เปรมมิกาประหลาดใจมาก

เปรมมิกาจึงศึกษาข้อมูลของนายปื๊ด จากรายละเอียดในใบสมัครงาน จาก 
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล ด้วยความที่หัวหน้าฝ่ายบุคคลเกรงใจเธอมาก เธอจึงได้ 
ข้อมูลมาไม่ยาก และพบว่านายปื๊ดอายุมากกว่าเธอ ๔ ป ีจบเพียงชั้นประถมปีที ่๖ 
จากโรงเรียนบ้านนอกแห่งหนึ่ง ด้วยเกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ ได้ ๔ ทุกวิชา แถมคะแนน 
สอบไล่วิชาคณิตศาสตร์ยังได้ ๑๐๐% เต็ม วิชาอื่นๆ ๙๐-๙๕% นายปื๊ดไม่ได้เรียน 
ต่อเพราะมีน้องถึง ๘ คน โดยนายปื๊ดเป็นลูกคนโต และพ่อเสียตั้งแต่เขายังเด็ก 
น้องคนเล็กสุดยังอยู่ในท้องแม่

เขาจึงไม่เรียนต่อชั้นมัธยม ออกมาทำงานส่งน้องๆ เรียน ตัว ด.ช.ปื๊ด ทำงาน 
สารพัด เคยเป็นกระเป๋ารถสองแถว คนขับรถสองแถว ขายของตามงานวัด 
จนเกณฑ์ทหาร พอปลดจากราชการทหาร ก็ไปทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่ง นายปื๊ด 
ส่งเงินให้น้องทั้งหมด ๘ คน เรียนจนจบหมดทุกคน นายปื๊ดบอกเหตุผลของการ 
ลาออกจากงานโรงงานในใบสมคัรงานตามตรงวา่ ขดัแยง้กบัหวัหนา้งานระดบัสงูกวา่  
จากนั้นจึงออกมาทำกิจการขายเครื่องมือช่างที่ต่างจังหวัด แต่ก็ล้มละลายในที่สุด 
จึงมาขับรถเมล์เล็กหาเงินใช้ไปวันๆ จนฝ่ายสรรหาบุคลากรของบริษัทไปพบเข้า 
และชักชวนมาทำงานที่นี่

นายปื๊ดยังโสด อาศัยอยู่กับพระน้องชายที่วัดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากบริษัท และส่ง 
รายได้ไปให้แม่ที่บวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดต่างจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพ และยังไปหา 
แม่ทุกวันหยุด

คนที่รู้จักพระน้องชายของนายปื๊ด เล่าให้เปรมมิกาฟังเพิ่มเติมว่า กิจการขาย 
เครื่องมือช่างของนายปื๊ดไม่ใช่เล็กๆ มียอดขายปีหนึ่งเป็นสิบล้าน เพราะเป็นร้าน 
ขายส่งใหญ่ในจังหวัด นอกจากนี้นายปื๊ดยังลงทุนซื้อที่ดินในละแวกบ้านเป็นจำนวน 
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อยา่งไรกต็าม สต ิเพยีง แวบ เดยีว จะ ทำให ้คณุ เหน็ เพยีง ตวั ภาวะ ปรดีา ปราโมทย ์
แต่ จะ ยัง ไม่ เห็น ความ ไม่ เที่ยง ของ ความ ปรีดา ปราโมทย์

การ เห็น ความ ปรีดา ปราโมทย์ เพียง แวบ เดียว จะ ทำให้ คุณ ยัง คง รู้สึก ว่า ‘ตัว เรา 
ปรีดา ปราโมทย์ ’ ไม่ ใช่ เห็น ความ ปรีดา ปราโมทย์ เป็น ต่างหาก จาก ตัว คุณ จึง นับ ว่า สติ 
เจริญ ขึ้น เพียง ครึ่ง เดียว ไม่ ประกอบด้วย ความ เข้าใจ ภาวะ ตาม จริง เต็ม รอบ

การ จะ เข้าใจ ภาวะ ตาม จริง เต็ม รอบ ต้อง มีค วาม สามารถ ทาง จิต เป็น ทุน คือ ไว 
พอจะ ‘รู้เท่า ทัน ’ ว่าความ ปรีดา ปราโมทย์ เกิด ขึ้น ด้วย เครื่อง กระตุ้น และ คง สภาพ 
ได้ ไม่ นาน ก็ ค่อยๆ จืดจาง ลง

พูด ง่ายๆ คือ ทันที ที่ เห็น กับ ตา หรือ ได้ยิน กับ หู ว่า ธุรกิจ ของ คุณ ประสบ ความ สำเร็จ 
สติ ของ คณุ ตอ้ง เกดิ ขึน้ พร้อม กนั ทราบ ชดั วา่ ใจ ฟู แล้ว ปาก ยิม้ รา่ แล้ว โดย ยงั คง ความ 
รู้สึก ตัว ว่า คุณ กำลัง อยู่ ใน ท่าทาง แบบ ใด นั่ง หรือ ยืน เกร็ง หรือ ผ่อนคลาย กับ ทั้ง 
เห็น ตาม จริง ว่า อาการ ใจ ฟู ปรากฏ อย่าง ไม่ สม่ำเสมอ อารมณ์ พุ่ง ขึ้น เป็น ลิงโลด 
เต็มเหนี่ยว แล้ว ตก กลับ ลง สลับ กัน เป็น ช่วงๆ อย่าง นี้ ถึง จะ เรียก ว่า เกิด สติ เห็น 
ตาม จริง เต็ม รอบ

โจทย์ อยู่ ตรง นี้ ครับ ทำ อย่างไร สติ จึง ไว พอ จะ เท่าทัน เป็น อัตโนมัติ ใน ทันที ที่ 
บังเกิด ความ ปรีดา ปราโมทย์ ขึ้น มา?

คำ ตอบ คอื อาศยั ความ นกึๆคดิๆแบบ ที ่คณุ ทำ อยู ่นัน่แหละ ทกุ ครัง้ ที ่ปรดีา ปราโมทย ์
ตอ้ง คดิ ไป เรือ่ยๆ วา่ ภาวะ ปรดีา ปราโมทย์ เกดิ ขึน้ แลว้ และ ไม่ เทีย่ง การ คดิ เชน่ นี ้เรือ่ยๆ 
จะ เหมอืน การ หยอด กระปกุ สะสม สต ิท ีละ บาท ท ีละ สลงึ เมือ่ เหน็ ความ ปรดีา ปราโมทย ์
บ่อย จนกระทั่ง คุ้น กับ ภาวะ นั้น กระทั่ง จำ ได้ ขึ้นใจ ว่า สภาพ อย่าง นี้ เกิด ขึ้น อีก แล้ว 
และ เดี๋ยว มัน ก็ จะ หาย ไป ตาม เคย นั่นเอง เป็น บ่อเกิด ของ ‘อนิจ จสัญญา ’

อนิจ จสัญญา คือ ความ หมาย รู้ ว่า ภาวะ ทาง กาย ใจ ไม่ เที่ยง ภาวะ ใหญ่ น้อย ทั้งหลาย 
ทาง กาย ใจ ไม่ จี รัง เกิด ด้วย เหตุ แล้ว ต้อง ดับ ลง เป็น ธรรมดา ปรวนแปร คลี่คลาย จาก 
ความ เป็น สิ่ง หนึ่ง ไป สู่ ความ เป็น อีก สิ่ง หนึ่ง ตลอด เวลา
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แต่ หาก คุณ คิดถึง ความ ไม่ เที่ยง ของ สิ่ง อื่น เช่น ความ รุ่งเรือง หรือ ความ ซบเซา ของ 
กิจการ อย่าง นี้ เรียก ว่าเป็น การ เอาใจ ไป ใส่ กับ เรื่อง นอก ตัว การ คิดถึง ความ ไม่ เที่ยง 
ของ เรื่อง นอก ตัว นั้น ก็ ทำให ้ใจ สละ วาง ได้ เพียง เรื่อง นอก ตัว แต่ จะ ยัง ไม่ สละ วาง 
เรื่อง ใน ตัว

เมื่อ ไม่ สละ วาง เรื่อง ใน ตัว ก็ ไม่ ได้ชื่อ ว่า สละ วาง ต้นเหตุ อุปาทาน ทั้งมวล!

คน ที่ มี อาชีพ ทางการ คิด สร้างสรรค์ อะไร ใหม่ๆนั้น เวลา ประสบ ความ สำเร็จ จะ 
ฟองฟ ูและ ยดึ มัน่ ถอื มัน่ หนกั กวา่ ความ สำเรจ็ ของ คน ทัว่ไป เพราะ จะ รูส้กึ เดน่ เปน็ พเิศษ 
ว่า ตัวเรา เป็น คน สร้าง นี่ เป็น ผล งาน ของ เรา นี่ คือ ความ สามารถ อันเป็น เอกลักษณ์ 
เฉพาะตวั ของ เรา ผล งาน ที ่สำเรจ็ นัน้ จงึ กอ่ ให ้เกดิ มโนภาพ ตวั ตน เดน่ ชดั เปน็ ปมเขือ่ง 
ยาก ที่ จะ รู้สึก ว่า ปมเขื่อง นั้น ไม่ เที่ยง

แต่ หาก สะสม ความ คิด ว่า ปมเขื่อง ไม่ เที่ยง เป็น แค่ มโนภาพ เป็น แค่ ความ ปรุง แต่ง 
ทาง ใจ ใหญ่ ได้ ก็ เล็ก ได้ ใน ที่สุด ก็ เกิด อนิจ จสัญญา กับ ปมเขื่อง ได้ เช่น กัน ครับ

 

คำ ถาม ที ่สอง – ทราบ มา วา่การ ให ้ทาน และ การ รกัษา ศลี จะ เปน็ ฐาน ให ้เจรญิ สต ิไดด้ ี
และ เมื่อ เจริญ สติ ได้ ดีแล้ว จะ มี ส่วน เสริม การ ให้ ทาน และ การ รักษา ศีล ยิ่งๆขึ้น แต่ 
ผม สังเกต ตัวเอง เวลา ให้ ทาน ยัง มีค วาม ตระหนี่ และ ยัง ไม่ เต็มใจ รักษา ศีล บาง ข้อ 
อย่าง นี้ แปล ว่า ยัง เจริญ สติ ไม่ ได้ ดี ใช่ ไหม?

คุณ สามารถ ดูใจ ตัว เอง ขณะ ทำ ทาน และ รักษา ศีล ไป ได้ เลย ครับ ทั้ง ก่อน ทำ 
ขณะทำ และ หลัง ทำ ดู ว่า มีค วาม ฝืน ใจ แค่ ไหน ดู ว่าความ ฝืน ใจ นั้น เที่ยง หรือ ไม่ เที่ยง 
อย่าพยายาม เอาชนะ อาการ ฝืน ใจ เพราะ จะ เป็นการ หลอก ตัว เอง กับ ทั้ง ปล่อย ให้ 
ความ ฝืน ใจ เกิด ขึ้น อย่าง สูญ เปล่า โดย ไม่ เอา มา เป็น เครื่องมือ ฝึก เจริญ สติ

เมือ่ เหน็ มลทนิ ใน การ ทำ ทาน และ รกัษา ศลี บอ่ย เขา้ จติ จะ คอ่ยๆ คลาย จาก ‘อาการ 
ก่อ มลทิน ’ ไป เอง โดย ไม่ ต้อง ฝืน เพราะ สติ รู้ ตาม จริง จะ ทำให้ จิต ฉลาด ได้ เอง ว่า มลทิน 
เป็น ส่วน เกิน ใน การ ทำ ทาน และ รักษา ศีล 
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เมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วจึงเดินไปลานจอดรถ ทางบริษัทจัดเตรียมรถให้ 
เธอพร้อมคนขับชื่อนายปื๊ด

นายปื๊ดเป็นพนักงานขับรถมือหนึ่งของบริษัท ฝ่ายสรรหาบุคลากรไปได้ตัวมา 
จากพนักงานขับรถเมล์เล็ก มินิบัสสายหนึ่ง เขาขับรถดีมาก สุภาพ เหล้าไม่ดื่ม  
บุหรี่ไม่สูบ เสื้อผ้าดูเก่าแต่สะอาด เธอเคยได้ยินเรื่องราวของนายปื๊ด และพูดคุย 
ทักทายกันบ้าง ฉายาในบริษัทของนายปื๊ด คือ มหาปื๊ด เขาเป็นคนธรรมะธัมโมมาก 
อาศัยอยู่กับพระน้องชายที่วัดไม่ไกลจากบริษัทมากนัก ไม่สนใจผู้หญิง เปรมมิกา 
อยากจะรู้นักว่า รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ที่ยังสวยสะดุดตาของเธอ จะทำให้มหา
ปื๊ดหวั่นไหวได้บ้างไหม เธอคงจะภูมิใจมากถ้าสามารถทำให้นายปื๊ดตบะแตกได้ด้วย
ความงามของเธอ

นายปื๊ดแม้จะเป็นคนขับรถ แต่ก็ไม่ใช่คนขับรถธรรมดาๆ ครั้งแรกที่เธอสะดุดใจ
นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สติปัญญาที่เหนือธรรมดา

ครั้งนั้นเธอส่งแววปราชญ์ ลูกน้องมือหนึ่งของเธอไปสระบุร ี เพื่อติดต่องาน 
กับลูกค้ารายหนึ่ง ลูกน้องของเธอคนนี้ เธอสัมภาษณ์มาเอง เป็นคนที่ฉลาดใช้ได้  
ผิดกับลูกน้องคนอื่นที่เธอรับมรดกมาจากผู้จัดการคนเก่า แววปราชญ์ถูกคัดเลือกมา 
อย่างดีจากผู้สมัครจำนวนหลายสิบคน แต่เธอเรียกสัมภาษณ์แค่ ๗ คน และผ่าน 
มาตรฐานของเธอเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ในวันนั้นแววปราชญ์พกหนังสือปริศนา 
อักษรตัวเลข SUDOKU (เกมส์ใส่ตัวเลข ลงในตารางขนาด ๙x๙ ช่อง ที่ต้องใส่ 
ตัวเลขตามเงื่อนไขของตัวเลขในโจทย์) ไปทำระหว่างนั่งรถที่นายปื๊ดขับไปส่ง  
แววปราชญ์เล่าให้เปรมมิกาฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า

“ผมพูดจริงๆ นะพี่ ผมเหลือปริศนาระดับยากสุดๆ อยู่ ๑๑ แผ่น พี่มหาปื๊ด 
ขอไปดู ระหว่างรอที่ลานจอดรถ ๒ ชั่วโมง พี่ปื๊ดสามารถแก้ได้หมด จนผม 
ช็อคไปเลยครับพี่เปรม” ลูกน้องเล่าต่อไปว่า 

“แล้วเขายังทำเสร็จก่อนตั้งนานด้วยนะพี่ ตอนผมลงมาพี่มหาปื๊ดไปเก็บดอกไม้ 
แห้งใส่ถุงพลาสติก บอกว่าจะเอากลับมาปลูกที่โรงงานเรา ได้ตั้งถุงเบ้อเร่อแล้วก็ 
นั่งรอผมอยู่”



ธรรมะใกล้ตัว60

“น้อง คราวที่แล้วเรื่องใบรับรองแพทย์ปลอม พี่ยังไม่สะสางเลยนะ พี่ตรวจ 
สอบกับเว็บไซต์ของแพทยสภา หมอที่ลงนามรับรองการป่วยของน้องไม่มีชื่ออยู่ใน
ระบบ”

“ถ้าป่วยบ่อยแบบนี ้ น้องลาออกไปนอนอยู่บ้านเลยดีกว่าไหม อย่ามาทำงาน 
เลย มันลำบาก มันเหนื่อย” 

พูดกับลูกน้องแบบนี ้ลูกน้องเลยพากันขนานฉายาให้เธอว่า “ยายแม่มด” 

เธออยากให้ลูกน้องพัฒนาตัวเอง จึงเคี่ยวเข็ญลูกน้อง แม้ว่าเธอจะดูเรื่องมาก 
พูดจาตรงไปตรงมา แต่เธอก็เป็นที่ประทับใจของผู้บริหารบริษัท เพราะความรู้ 
ความสามารถรอบตัวของเธอ ทำให้วิศวกรผู้ชายยังต้องทึ่ง ไม่ว่าจะได้รับมอบหมาย 
งานใด เธอก็ทำได้ดีเสมอ 

เธอเป็นคนจุกจิก สนใจในทุกรายละเอียด รู้ลึกรู้จริง จนยากที่จะมีใครมาทำงาน 
มั่วๆ ส่งเธอได้ ถ้าส่งงานมั่วมา อาจจะเจอเธอต้อนจนกระทั่งจนมุม รวมถึง 
เรือ่งการเลอืกแฟน เหตผุลทีเ่ธอปฏเิสธหนุม่ๆ ทีม่าจบีเธอ เชน่ ทา่ทางไมฉ่ลาดแบบนี ้
ลูกออกมาคงโง่แย่ คงต้องมาสอนการบ้านเองแน่เลย ท่าทางขี้โรคแบบนี้ เป็น 
ภูมิแพ้ด้วย ยีนไม่ดีอาจส่งผลถึงลูกเกิดมาขี้โรค นายนี่ก็ดื่มเหล้า นายนั่นก็ 
สูบบุหรี่ นายโน่นก็เที่ยวกลางคืน ผู้ชายในอุดมคติของเธอ ต้องเก่งและฉลาด 
กว่าเธอเป็นอันดับแรก และต้องนิสัยดี มีศีลธรรม ไม่ข้องแวะอบายมุข หน้าตา 
ต้องดี และเธอไม่เคยลดมาตรฐานใดๆ มาตั้งแต่แตกเนื้อสาว แต่ว่าแค่ฉลาด 
กว่าเธอก็หายากแล้ว สุดท้ายเธอจึงอยู่เป็นโสดแบบไม่ธรรมดา เพราะไม่เคย 
มีแฟนเลยสักคนเดียว เธอเคยเอาแบบทดสอบ IQ เกี่ยวกับการมองมิติสัมพันธ์ให้ 
ผูช้ายคนหนึง่ทีจ่ะมาจบีเธอทำ ปรากฏวา่เขาทำไดน้อ้ยมาก และผูช้ายคนนัน้กห็ายไป 
เพราะไม่แน่ใจว่านี่เป็นการจีบผู้หญิง หรือขอทุนเรียนปริญญาเอก

เธอนั่งสรุปงานอยู่ในห้องทำงานส่วนตัว เตรียมตัวไปคุยงานกับลูกค้ารายใหม ่
จนเวลา ๑๑ นาฬิกา ทานอาหารกลางวันที่เตรียมมา แม่เธอนั่นเองที่เตรียมอาหาร 
กลางวันใส่กล่องมาให ้เพราะเธอบ่นวิจารณ์ความสะอาดของร้านค้าทั้งในโรงอาหาร 
ของบริษัทและนอกบริษัทว่าสกปรก ใส่แต่ชูรสกันทุกร้าน จานชามก็ไม่สะอาด  
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ใน ระยะ สั้น คุณ เป็น สุข ที่ จะ ทำ ทาน รักษา ศีล มาก กว่า เดิม ส่วน ใน ระยะ ยาว จะ รู้สึก 
ถงึ ความ เบกิบาน เตม็ที ่จติ ม ีอาการ ให ้ทาน หรอื ม ีอาการ หา้ม ใจ งด เวน้ พฤตกิรรม ที ่ผดิศลี 
ผิด ธรรม

และ เมือ่ เกดิ ความ เบกิบาน ใน การ ทำ ทาน รกัษา ศลี เตม็ที ่คณุ ก ็จะ รูส้กึ วา่ จติ ม ีกำลงั 
สติ มีค วาม คม ชัด ยิ่งๆขึ้น นี่แหละ ครับ การ ส่งเสริม กัน ไป ส่งเสริม กัน มา ของ ทาน ศีล 
และ การ เจริญ สติ
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จักรวาล แห่ง การก ระ ทบ กระทั่ง

กรณี เฉพาะ ตน ของ – วัน ชัย
อาชีพ – ค้าขาย
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – วุ่นวาย กับ งาน จัดการ ทั่วไป โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ต้อง คุย กับ ใคร 
ต่อใคร เยอะ แต่ละ เรื่อง ที่ ต้อง คุย ก็ ชวน ฟุ้งซ่าน ทั้งนั้น โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เกี่ยว กับ การ 
จัดวาง สินค้า แต่ละ คน คิด ไป คนละ แบบ พยายาม ตั้งใจ พูด ดีๆ มี เหตุผล และ ดู อารมณ์ 
ขึ้นลง ของ ตัว เอง ไป ด้วย แต่ ก็ ยัง ทำ ไม่ ได้ คือ เผลอ ไป อยู่ กับ เรื่อง ที่ เถียง กัน เต็มๆทุกที

 

คำ ถาม แรก – อยาก ทราบ ว่าการ ตบยุง ถือ เป็นการ ผิด ศีล ไหม และ จะ ขัดขวาง การ 
เจริญ สติ เพียง ใด

นี ่เปน็ คำ ถาม ที ่ผม ได ้รบั บอ่ย ทีส่ดุ และ คดิ วา่ จะ ตอบ ได ้ด ีทีส่ดุ ก ็ตอ่ เมือ่ ผู ้ถาม เปน็ นกั 
เจริญ สติ ซึ่ง ใจ หวัง ความ หลุดพ้น จาก กอง ทุกข์ กอง กิเลส ทั้งปวง เป็น หลัก

เรื่อง ตบยุง นี่ นะ ครับ แทนที่จะ แค่ คิด ว่า บาป หรือ ไม่ บาป ผม อยาก ให้ คุณ มอง เป็น 
ภาพ ใหญ่ ภาพ รวม ไป เลย ว่า เรา กำลัง อยู่ ใน จักรวาล แห่ง การก ระ ทบ กระทั่ง นับ ตั้งแต่ 
ระดบั กาแลก็ซ ีชน กนั ดวง ดาว ชน กนั เมฆ ชน กนั เครือ่งบนิ ชน กนั รถไฟ ชน กนั รถยนต์ 
ชน กัน คน ชน กัน เรื่อย ลง ไป จนถึง ระดับ อะตอม ชน กัน

นี่ คือ จักรวาล แห่ง การก ระ ทบ กระทั่ง ตราบเท่า ที่ คุณ ยัง อาศัย อยู่ ใน จักรวาล นี้ 
อย่างไร คุณ ก็ หลีก เลี่ยง การก ระ ทบ กระทั่ง ไป ไม่ พ้น เพราะ มัน คือ ธรรมชาติ ขั้น พื้นฐาน 
ที่ มี มา แต่ ดั้งเดิม

สิ่ง มี ชีวิต กระทบกระทั่ง สิ่ง มี ชีวิต ด้วย รูป แบบ ที่ พิสดาร กว่า การก ระ ทบ กระทั่ง  
ของ สิ่ง ไร้ ชีวิต และ รูป แบบ ของ การก ระ ทบ กระทั่ง ที่ ชัดเจน ที่สุด ก็ คือ การ รบกวน 
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-เลือกไม่ได ้เลือกไม่ได ้เลือกไม่ได้- 

จะว่าไปแล้ว เธอก็จัดได้ว่าเป็นคนสวยมากคนหนึ่ง เคยมีหนุ่มๆ มารุมล้อมจีบ 
แต่เธอเป็นคนที่เรื่องมาก เลือกมาก ช่างเลือก จนในที่สุดก็เลือกไม่ได้สักท ีแล้วเธอ
ก็กลับไปตรวจรายงานการทดสอบวัสดุของลูกน้องอีกคน 

“น้อง รู้ไหมว่าน้องใช้วิธีการทางสถิติที่ผิดในการสรุปข้อมูล ข้อมูลแบบนี้ใช้การ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนไม่ได้ ไปหาวิธีทำมาใหม่ดีกว่า หนังสือสถิติยังอยู่ไหม  
ไปลองเปิดดูข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน แล้วน้องจะเข้าใจ”

นี่ขนาดเธอจบวิศวกรรมเครื่องกล แต่ก็เคยงัดวิศวกรอุตสาหการที่เรียนสถิติมา 
มากกว่าเธอ จนเถียงไม่ออกมาแล้ว

“หนูยกตำราให้น้องรหัสไปหมดแล้วค่ะพี่” ลูกน้องตอบ

สายตาของเปรมมิกามองมาอย่างไม่พอใจ จนทำให้ผู้ให้คำตอบถึงกับก้มหน้านิ่ง

“นัน่เปน็เรือ่งของนอ้งนะ” เธอเริม่หงดุหงดิ เบือ่กบัระบบเรยีนแลว้ลมื ยกตำราให้
รุ่นน้องเสียหมดเมื่อเรียนจบวิชา เรียนมาไม่คิดจะเอามาใช ้เรียนกันเอาแต่ปริญญา

“น้อง! พี่ว่าหนังสือมันไม่แพงหรอก ถ้าอ่านแล้วฉลาดขึ้น ราคาตำราที่น้อยกว่า 
ค่าเครื่องสำอางของน้องนี่ พี่ว่าคุ้มค่านะ” เธอกล่าวในขณะที่ลูกน้องก้มหน้านิ่ง 
ลูกน้องแต่ละคนไม่ได้ดังใจสักคน

โทรศัพท์มือถือดังขึ้น ลูกน้องที่เธอจะพาไประยองด้วยวันนี้นี่เอง

“พี่เปรมครับ ผมขอลาป่วยนะครับ ปวดหัวมาทำงานไม่ไหว”

“อีกแล้วเหรอน้อง ปวดหัวเพราะกินเหล้าจนแฮ้งค์หรือเปล่า” เปรมมิกาตอบ 
อย่างรู้ทัน

“คราวนี้ป่วยจริงครับพี่”
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“ฝรั่งเศสค่ะ เขาสั่งเตาอบอุตสาหกรรมหลายตัวเลย บ่ายนี้เปรมคงต้องไปคุย 
รายละเอียดงานที่ระยอง”

เปรมมิกาเป็นวิศวกรเครื่องกล เธอจัดว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่ง แถมยัง 
เก่งได้ทุนมหาวิทยาลัยไปเรียนด้านการถ่ายเทความร้อนในต่างประเทศ ทำงานใน 
มหาวิทยาลัยได้สักพัก ก็ลาออกมาเป็นพนักงานบริษัท เธอได้เงินเดือนสูงกว่าเดิม 
มาก และเพียงพอที่จะใช้ชำระข้อผูกพันกับทางมหาวิทยาลัย ใช่ว่าเธอเป็นคนเห็น 
แก่เงิน แต่เธอเบื่อระบบภายในมหาวิทยาลัยอยู่พอดี ด้วยนิสัยไม่ยอมใคร มั่นใจ 
ในตัวเองสูง เลยลาออกมาตามคำชวนของสมภพ บ่ายนี้เธอจะไปเจอลูกค้าสัญชาติ
ฝรั่งเศส

-ชาติไหนเหรอครับ ชาติไหนเหรอครับ ชาติไหนเหรอครับ-

คิดในใจว่าไม่ว่าจะชาติไหนๆ เธอก็ไม่กลัว แต่เนื้อคู่ฉันล่ะ ขอชาตินี้ได้ไหม 
อย่าให้รอถึงชาติหน้าเลย

เชา้นี ้เธอตอ้งตดิตามงานกบัวศิวกรใหมล่กูนอ้งของเธอ ดว้ยความเปน็คนเรือ่งมาก 
มาตรฐานสูงของเธอ วิศวกรใหม่ๆ สมัยนี้จึงดูความสามารถด้อยกว่าสมัยเธอมาก 
เมื่อเธอย่างกรายเข้ามาในแผนก เสียงจอแจคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ของบรรดาลูกน้อง 
เงียบลงสนิทในทันท ี เหลือแต่เสียงเครื่องปรับอากาศครางหึ่งๆ เด่นขึ้นมาในความ 
เงียบกริบของเสียงอื่นในห้อง เปรมมิกาเดินไปที่โต๊ะของวิศวกรคนหนึ่ง แล้วเอ่ย 
ถามว่า 

“เชี่ยวชาญ งานของน้องไปถึงไหนแล้ว”

“ผม เลือกไม่ได้ครับ พี่เปรม คิดว่าผมควรใช้ระบบไหนดี” เชี่ยวชาญตอบ 
ตะกุกตะกัก

“นี่! พี่เบื่อจริงๆ กับคำว่าเลือกไม่ได ้ น้องลองไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แล้ว 
แจกแจงข้อดี ข้อเสีย แล้วลองพิจารณาดูอีกทีดีกว่า โปรเจกนี้ยังพอมีเวลาไม่ต้อง 
รีบสรุป บริษัทจ้างน้องมาเป็นวิศวกรนะ จำไว้ด้วย”
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ให้ รำคาญ กัน ทำให้ เจ็บใจ กัน หรือ กระทั่ง ทำให้ แค้น แน่น อก ขนาด คิด ลงมือ 
ประหัตประหาร กัน

จิต ของ สิ่ง มี ชีวิต ต่างๆ ได้ เสวย ภพ แห่ง การ มี ภาวะ อะไร อย่าง หนึ่ง ก็ ด้วย การ  
จองเวร กัน ไป จอง เวร กัน มา อยาก กระทบกระทั่ง กัน ไม่ เลิก รา นี่เอง

คุณ ถูก ยุง เบียดเบียน แล้ว ยุง ก็ เหมือน เป็น สัตว์ ตัว จ้อย ไร้ ค่า ตบ ให้ ตายๆไป เสีย 
ก็ไม่เห็นจะ ผิด แปลก แต่ เรื่อง ของ เรื่อง ไม่ ได้ อยู่ ที่ ค่า ของ ชีวิต ยุง เรื่อง ของ เรื่อง อยู่ ที่ 
คุณ มี เจตนา ฆ่า พยายาม ฆ่า และ ฆ่า สิ่ง มี ชีวิต สำเร็จ

เมื่อ ยัง มีค วาม ยินดี ใน การ ฆ่า ก็ได้ ชื่อว่า เป็น ผู้ ยินดี วนเวียน อยู่ ใน วงจร ของ การ 
ผลัดกัน ฆ่า ต่อ เมื่อ หมด ความ ไยดี ใน การ ฆ่า อย่าง ไร้ เงื่อนไข จึง จะ ได้ชื่อ ว่าเป็น ผู้อโหสิ 
และ พร้อม จะ สละ สิทธิ์ ใน การ เป็น ผู้ อยู่ ร่วม จักรวาล แห่ง การก ระ ทบ กระทั่ง เสียที

ลอง ด ูปาฏิหารยิ ์ของ การ ไม ่คดิ เบยีดเบยีน กนัและกนั เถดิ ครบั คณุ ไม ่ตบยงุ ยงุ ก ็ไม ่
กัด คุณ หรือ ถึง กัด ก็ กัด น้อย ยิ่ง ถ้า หาก เจริญ สติ ได้ จนถึง ภาวะ หนึ่ง ที่ จิต ริน เมตตา ออก 
มา เอง ก็ เหมอืน ทกุ ที ่ที ่คณุ อยู่ แทบ ปลอด จาก การ รบกวน จาก สิง่ ม ีชวีติ ตวั นอ้ย เหลา่ นัน้ 
อย่าง เห็น ได้ ชัด เลย ทีเดียว

ปาฏหิารยิ ์ทาง ธรรมชาต ิที ่กลา่ว ขา้ง ตน้ ไม ่ใช ่ทำ กนั วนั สอง วนั นะ ครบั แต ่ตอ้ง พสิจูน ์
ใจ กัน เป็น เดือน เป็น ปี กระทั่ง ธรรมชาติ แน่ใจ แล้ว ว่า คุณ อยาก ออก จาก วัฏฏะ แห่ง การ 
เบียดเบียน แน่ๆ ปาฏิหาริย์ แห่ง ชีวิต ประจำ วัน ของ ผู้ทรง ศีล จึง แสดง ตัว

ตรง ข้าม คง เห็น กัน นะ ครับ ว่า ยิ่ง มี จิต ประทุษร้าย มาก คิด ฆ่า มากๆ ก็ จะ ยิ่ง ถูก 
รบกวน มาก เป็น เงา ตาม ตัว เปรียบเทียบ เช่น นี้ แล้ว ใน ที่สุด คุณ จะ พบ กับ ความ จริง ว่า 
โลก นี้ แต่ละ คน มี ที่ ยืน เฉพาะ ตน อยู่ ที่ หนึ่ง เป็น แนวโน้ม ว่า จะ ต้อง กระทบกระทั่ง หรือ 
เบียดเบียน สิ่ง มี ชีวิต อื่น มาก น้อย เพียง ใด และ ที่ ยืน นั้น ก็ ไม่ ใช่ อะไร อื่น มัน คือ จิต ของ 
แต่ละ คน ที่ เป็น ผู้ มี ศีล หรือ ไร้ ศีล นั่นเอง

จิต ของ ผู้ มี ศีล ย่อม สะอาด ปราศจาก ความ เดือด เนื้อ ร้อน ใจ เมื่อ ตั้ง มั่น แล้ว จะ รู้สึก 
เหมือน ยืน อยู่ ใน เขต ปลอดภัย ตลอด เวลา พร้อม จะ เจริญ สติ ได้ อย่าง มี กำลัง และ ความ 
มัน่ใจ สว่น จติ ของ ผู ้ม ีศลี ดา่งพรอ้ย หรอื ขาด ทะล ุยอ่ม เตม็ ไป ดว้ย ความ กระวนกระวาย 
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เดือด เนื้อ ร้อน ใจ เมื่อ ตั้ง มั่น แล้ว ย่อม รู้สึก เหมือน ต้อง วิ่ง พล่าน อยู่ ใน เขต อันตราย ทั้ง วัน 
ทั้ง คืน จะ เอา เวลา ที่ไหน ไป ทำความ สงบ ให้ จิต ได้ พอ จะ เจริญ สติ ไหว เล่า?

คำ ถาม ที ่สอง – พยายาม เจรญิ สต ิเทา่ ที ่จะ นกึ ได ้ เหมอืน ที ่ได ้รบัคำ แนะนำ วา่ ม ีอะไร 
ให ้รู ้ก ็รู ้รู ้ได ้แค ่ไหน เอา แค ่นัน้ ซึง่ ปกต ิก ็จะ สงัเกต เหน็ ความ โกรธ วบูๆวาบๆที ่ม ีอยู ่ใน 
ระหวา่ง วนั เรยีก ได ้วา่ เริม่ ชนิ กบั การ เหน็ อารมณ ์อนัเปน็ ของ ภายใน ของ ตวั เอง และ 
รู้ ว่า แต่ละ วัน โกรธ ได ้บ่อย เพยีง ใด แต ่เพิง่ เร็วๆนี้ เอง ที่ เพิง่ เห็น ว่า ตัว เอง มี อัตตา และ 
ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ขนาด ไหน เป็น สิ่ง ที่ ไม่ เคย เห็น มา ก่อน คือ มี อยู่ ครั้ง หนึ่ง เถียง กับ 
คน ที ่เหน็ ขดัแยง้ กบั เรา เรา ก ็พดู ออก ไป วา่ ‘คณุ จะ มา รู ้อะไร ’ ปาก พดู แค่ นัน้ แต ่ใจ 
คิด ต่อ อีก ว่า พวก ไม่ เจริญ สติ ไม่ รู้จัก ธรรมะ มัน ก็ แค่ นี้ แหละ ตอน นั้น กำลัง ฉุน ก็ดู 
ตัว ความ ฉุน ด้วย ความ เคย ชิน แต ่ไป เจอ ความ คิด นี้ ด้วย เลย รู้สึก เหมือน ตา สว่าง 
เป็น ครั้ง แรก เห็น ว่า เรา คง ไม่ ฉุน หาก รับ ฟัง ความ คิดเห็น ของ เขา ดีๆ ไม่ ถือ มั่น ว่า 
เรา เหนือ กว่า คำ ถาม คือ จะ กำจัด ตัว ความ ถือ มั่น ว่า เรา ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ อยู่ สูง 
กว่า คน อื่นๆ ใน โลก ได้ อย่างไร

ความ สามารถ ใน การ รู้สึก ถึง อัตตา ของ แต่ละ คน มี ไม่ เท่า กัน ไม่ มี ใคร เริ่ม ต้น ด้วย 
การ รู้ตัว ว่า สำคัญ ตน ผิด อย่างไร บ้าง มี แต่ ยึด มั่น ว่า ตน ถูก อยู่ แล้วกัน แทบ ทั้งนั้น

ต่อ เมื่อ เจริญ สติ รู้ กาย ใจ อย่าง ถูก ต้อง ตาม ที่ มัน เป็น จึง ค่อยๆ เห็น ความ จริง ไป 
ตาม ลำดับ โดย อาจ เห็น ผ่าน จิต ที่ กำลัง โลภ หรือ กำลัง โกรธ ว่า ‘ตัว ตน ’ ของ เรา เป็น 
อย่างไร

ศาสนา เป็น ของ สูง และ การ เจริญ สติ ก็ เป็น ของ สูง สุด ใน พุทธ ศาสนา จึง ไม่ น่า 
ประหลาด ใจ ที ่ผู ้เพยีร เจรญิ สต ิจะ สำคญั วา่ ตน ด ีกวา่ คน อืน่ เปน็ ธรรมดา หมายความวา่ 
ความ คิด เทียบ เขา เทียบ เรา ต้อง ผุด ขึ้น ใน หัว อยู่ เรื่อยๆ อยู่ แล้ว ใคร จะ สามารถ เห็น 
หรือ ไม่ เท่านั้นแหละ
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อิจฉา เมื่อน้องสาวคนที่สองแต่งงานเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ตอนนั้นเธออาย ุ๓๑ ป ีแล้ว 
ก็ต้องเครียดอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนี้เอง เมื่อน้องสาวคนเล็กแต่งงานออกเรือนไปเป็น 
ที่เรียบร้อย

รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณของเธอก็จัดว่าสะดุดตาและดูอ่อนกว่าวัย และดูดี 
กวา่บรรดานอ้งๆ ของเธอดว้ยซำ้ แตก่ลบัหาแฟนทีถ่กูใจไมไ่ดส้กัท ีเธอเปน็คนเรือ่งมาก 
เอาแต่ใจ ขี้วีน โวยวาย สุดท้ายเลยขายไม่ออก ไม่สิยังไม่เจอใครที่คู่ควรมากกว่า

ขับรถออกจากหมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมือง ขึ้นทางด่วนไปทำงานที่โรงงาน ณ 
ชานเมืองอีกด้านหนึ่ง เวลายังไม่ถึง ๗ นาฬิกา วิทยุบางช่องเลยมีเพลงรักหวานซึ้ง  
ทำนองอ่อนหวานเข้าหู เธอถึงกับออกอาการเซ็ง รีบปิดทันที เช้านี้ไม่มีอารมณ์ 
อยากฟังเพลงรัก แล้วเธอก็ถอนหายใจยาว คิดอะไรเรื่อยเปื่อยระหว่างขับรถ เช้านี้
ทำไมตัวเองกลับมาคิดเรื่องความโสด อยู่ในหัวก็ไม่รู้ทั้งๆ ที่ยุ่งๆ กับงานจนไม่ได้คิด 
เรื่องความโสดของตนเองมาสักระยะแล้ว

ลงจากทางด่วนจวนถึงโรงงาน เช้าๆ แบบนี้ในช่วงเปิดเทอมเป็นเวลาที่รถติด 
เหลียวมองไปยังรถคันข้างๆ ขณะรถติดเป็นการฆ่าเวลา สายตาเธอก็พบกับสายตา 
ของเด็กน้อยคนหนึ่งในชุดนักเรียน ที่มองมายังเธอพอดีและยิ้มให ้เปรมมิกายิ้มตอบ 
เด็ก รถคันนั้นมีเด็กสองคนในชุดนักเรียน นั่งอยู่ในรถกับพ่อแม ่ มองไปอีกทางที่
ป้ายรถเมล์ก็เห็นพ่อแม่กำลังจูงลูกไปโรงเรียน ภาพเหล่านั้นทำให้เธอคิดอีกว่า 
อยากมีครอบครัวที่อบอุ่น อยากมีลูกกับเขาบ้างจัง

เมื่อถึงที่ทำงานก็พบสมภพเป็นคนแรกที่ลานจอดรถ สมภพเป็นคนที่เคยจีบเธอ 
ในสมัยเรียน แต่เธอรู้สึกว่าสมภพดูเซื่องๆ ไม่มีแววของความฉลาด เธอจึงไม่ยอม 
เป็นแฟนด้วย

“สวัสดีครับ เปรม” สมภพเอ่ยขึ้น

“เปิดเทอมแล้ว รถติดมากเลยครับ ผมไปส่งลูกที่โรงเรียนมาครับ”

สมภพแต่งงานมีลูกเรียบร้อยแล้ว หลังจากจีบเปรมมิกาไม่สำเร็จ

“ลูกค้าเจ้าใหม่ของเราชาติไหนเหรอครับ” สมภพถาม
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ

เมื่อยายแม่มดพบมหาปื๊ด (๑)
โดย ธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล

“ลกูจะไปตดิตอ่ลกูคา้ทีร่ะยองเหรอ แมอ่ยากไปดว้ยจงั ไปเทีย่วสวนผลไมท้ีร่ะยอง 
ไปดูทะเลระยอง อยากไปวัดเขาชีจันทร์ที่สัตหีบ แล้วก็อยากกินหอยจ๊อที่บางแสน” 
คุณแม่ของเปรมมิกาเอ่ยปากขึ้น หลังจากที่ลูกบอกว่าวันนี้จะไปติดต่องานของบริษัท 
ที่จังหวัดระยอง

“หนูไปทำงานนะคะแม่ ไม่ได้ไปเที่ยว” เปรมมิกาตอบด้วยน้ำเสียงเจือความ 
รำคาญ 

“ขับรถทางไกล ขับดีๆ อย่าใจร้อนขับรถเร็วนะลูก” แม่เตือนด้วยความห่วงใย 
เหมือนกับทุกวัน

“พนักงานขับรถขับไปส่งค่ะ แม่ไม่ต้องห่วง หนูไปทำงานก่อนนะคะ”

เปรมมิกา ผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่งตอบแม่ก่อนออกไปทำงาน ปีนี้เธออายุ ๓๓ 
ปีแล้ว ยังโสด จึงอยูก่ับแม่ในหมู่บ้านย่านชานเมือง ส่วนพ่อนั้นเสียไปเมื่อ ๓ ปีทีแ่ล้ว 
เธอเป็นพี่สาวคนโตในบรรดาพี่น้องหญิงล้วน ๔ คน สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเครียดก็คือ  
น้องสาวของเธออีก ๓ คนแต่งงานไปหมดแล้ว วันอาทิตย์ที่ผ่านมา น้องสาวคน 
ถัดจากเธอพาลูกน้อยมาเยี่ยมแม่และเธอที่บ้าน คำพูดบาดลึกของน้องสาวทำให้เธอ
รู้สึกเครียดที่ยังไม่แต่งงาน

“สวัสดีคุณป้าเร็วลูก ไหว้สวยๆ”

น้องสาวบอกให้หลานทักทายเธอ อะไรกัน หลานฉันโตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย 
ตอนน้องคนรองแต่งงานเมื่อ ๕ ปีที่แล้ว เธอเริ่มรู้สึกเครียดเป็นครั้งแรก ในวัย 
ของเธอตอนนั้นอายุ ๒๘ ปี แต่ยังไม่มีแฟนกับเขาเลย ทั้งๆ ที่อายุในตอนนั้นควร 
จะมีแฟนได้แล้ว แต่เธอก็ยินดีกับน้องสาว แต่แล้วความยินดีก็เปลี่ยนเป็นความ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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กรณี ของ คุณ อาจ นับ เป็น เทคนิค ที่ ดี สำหรับ อีก หลายๆคน คือ เรา อาจ เห็น ตัว 
อัสมิมานะ ได้ ก็ ผ่าน การ ดู โทสะ หรือ ความ หงุดหงิด ขัดเคือง นี่เอง ดู บ่อยๆ จน ชิน จน 
ชำนาญ หรือ กระทั่ง เห็น ละเอียด เป็น ขณะๆ ใน ที่สุด จะ เห็น ครบ เลย ทั้ง กิเลส ระดับ 
หวัหนา้ และ ระดบั สมนุ พวก มนั มา ชมุนมุ รวม อยู ่ใน นัน้ หมด แลว้ ขอ เพยีง ดวงตา แจม่ใส 
พอ ต้อง เจอ แน่

และ การ มี สติ เห็น อัสมิมานะ บ่อยๆ นั่นแหละ ครับ จะ เป็น ตัว บั่นทอน กำลัง และ 
กระทั่ง ทำลาย อัสมิมานะ เสีย ให้ สิ้น ซาก ได้ โดย ไม่ ต้องหา อุบาย วิธี อื่น ใด เพิ่มเติม เลย 
เพราะ จิต ย่อม ฉลาด ใน การ ละ ได้ เอง หลังจาก เห็น สิ่ง ที่ เป็น โทษ มาก พอ อิ่มตัว มาก 
พอ แล้ว

ดังตฤณ

สารบัญ 
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เฮอ้! – ชวีติ เปน็ เรือ่ง ยาก ซะจริ งๆ วนัๆ เจอ แต่ คน ทำ เรือ่ง ไม ่นา่ พอใจ ให้ โกรธ หรอื 
กระทั่ง น่า ผูก ใจ เจ็บ ซึ่ง ถ้า เผา พริก เผา เกลือ สาป แช่ง จะ ทำให ้เขา เป็น ทุกข ์แค่ ไหน 
ไม ่แน่ ที ่แน่ คือ ฝรั่ง วิจัย ออก มา แล้ว ว่า สุขภาพ ของ เรา เอง นั่นแหละ จะ เลว ลง ทุกที 
โดย เฉพาะ ถ้า เป็น โรค หลอดเลือด หัวใจ และ ระบบ ประสาท อยู่ ไม่ ว่า อาฆาต มาก 
หรือ น้อย ก็ จัด เป็น ของ แสลง ทั้งนั้น เพราะ มัน ทำให้ ความ ดัน โลหิต และ อัตรา การ 
เต้น ของ หัวใจ สูง ขึ้น แม ้กระทั่ง กล้าม เนื้อ ก็ พลอย เกร็ง และ บั่นทอน ความ สามารถ 
ใน การ ควบคุม ตน เอง ลง ใน การ วิจัย พบ ว่า ถ้า ให้ คนใน กลุ่ม ตัวอย่าง คิด อภัย ความ 
ผดิ ปกต ิตา่งๆ ใน ระบบ รา่งกาย ขา้ง ตน้ ก ็จะ หาย ไป เมือ่ รา่งกาย ไม่ แปรปรวน ก ็สง่ ผล 
ให้ ปลอดโปร่ง โล่ง ใจ แตก ต่าง เป็น คนละ เรื่อง กับ ช่วง ที่ คุมแค้น อยู่

เน้น เลย นะ ครับ ข่าว น่า กลุ้ม ชิ้น นี้ พยายาม บอก เรา ว่าความ อาฆาต จะ ทำให้ ศัตรู 
ของ คุณ เดือดร้อน หรือ เปล่า ไม่ รู้ รู้ แต่ว่า ตัว คุณ เอง น่ะเดือดร้อน แน่ๆ!

มี อยู่ นะ ครับ มนุษย์ ที่ เห็น ไฟ แค้น อัน น่า สะพรึงกลัว ของ ตน เป็น ของ เท่ รู้สึก ดี ที่ ได้ 
ทำตา วาวๆ ถลนๆเหมอืน ไข ่หา่น ใส่ ใคร ให้ เขา กลวั จน ตวั สัน่ บาง คน เหมอืน โรคจติ พอ 
รู ้วา่ คน อืน่ ยำเกรง ทา่ท ีโกรธ แคน้ ของ ตน วนัๆ ก ็หาเรือ่ง ทำตา ขวาง ไป เรือ่ย ทัง้ เรือ่ง ใหญ ่
เรื่อง เล็ก และ เรื่อง ไม่ เป็น เรื่อง

ดู ตัวอย่าง ง่ายๆ ใน ละคร หลัง ข่าว นะ ครับ คุณ เชื่อ ไหม ดารา ทั้ง ชาย หญิง ไม่ ว่า ไทย 
หรือ เทศ หลาย คน เลย ที่ อยาก เล่น เป็น ตัว ร้าย ได้ ทำตา น่า กลัว ได้ ระบาย ความ โกรธ 
เป็นการ ตบ ตี หรือ ไม่ ก็ได้ แสดง ท่า แทง ได ้แสดง ท่า ยิง ทิ้ง ซึ่ง ใน ชีวิต จริง หา โอกาส 
ลงมือ แบบ นั้น ยาก ทั้งที่ เก็บ กด และ นึกๆอยาก ทำ มา โดย ตลอด

ลอง ถาม ปากเปลา่ เถอะ วา่ความ โกรธ เปน็ สิง่ ควร ให ้เกดิ ขึน้ ไหม ความ อาฆาต แคน้ 
เป็น สิ่ง สมควร เก็บ กัก ไว้ ไหม ตาม สามัญสำนึก ทุก คน คง ตอบ ว่า ไม่

ข่าวน่ากลุ้ม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ตื่นขึ้นมาเห็นความจริงว่า สังขาร ความคิดปรุงแต่งไม่เที่ยง เปลี่ยนแปรได้  
ไม่สามารถบังคับให้เป็นอย่างต้องการ ตื่นขึ้นมาเห็นความจริงว่า สัญญา ความ 
ทรงจำไม่เที่ยง เกิด – ดับ ตลอดเวลา บังคับให้จำแบบไม่ลืมก็ไม่ได้ บังคับให้ลืม 
แล้วไม่ต้องจำอีกก็ไม่ได้เช่นกัน

ถ้าเช่นนั้น...คุณคือใคร?

ความจริงแล้ว “คุณ” ไม่มี...มีแต่สังขาร ความคิด สัญญาความทรงจำ ร่วมมือ 
กันแต่งเรื่องหลอกลวงให้หลงคิด หลงฝัน ว่ามี “ตัวเรา” ... “ของเรา” เท่านั้นเอง

ถามหมอสธุดีสู.ิ..วา่เขาเปน็ใคร...เขาตอ้งตอบวา่ตนเองคอืชลสทิธิ ์ เพราะความคดิ 
ความทรงจำ โกหกเขาไว้ว่าอย่างนั้น

ถ้าสัญญาความจำ – สังขารความคิดอ่านปรุงแต่งเที่ยงตรงจริง มันย่อมไม่อาจ 
ถกูบดิเบอืนใหผ้ดิเพีย้นไปอยา่งนัน้ได ้แตเ่พราะสญัญา – สงัขารไมเ่ทีย่ง บงัคบัไมไ่ด ้
มันจึงเปลี่ยนแปลง กลับกลอก บอกว่า “เรา” เป็นนั่น เป็นนี่แทบไม่ซ้ำชาติภพ 
มาตลอดนับเป็นอนันตชาติ...แล้วมันจะหลอกเราอย่างนี้ไปอีกกี่ชาติกัน...

ตื่นขึ้นมา “เรียนรู้” ความจริง กันเสียทีดีไหม...หลับมาเนิ่นนานแล้ว...
จะนอนต่อไปอีกจนถึงเมื่อไหร่...ฝันว่าเป็นนั่น เป็นนี่มากี่ร้อย กี่พัน ชนิดนับชาต ิ
ไม่ถ้วน...ไม่เบื่อบ้างหรืออย่างไร

รอยทางแห่งการ “ตื่น” ยังมีเหลือให้เดินตาม...ยินดีต้อนรับเสมอ สำหรับ 
ทุกคนที่พร้อมก้าวเข้ามาเรียนรู้...รู้จัก “กาย – ใจ” อย่างแท้จริง...

สารบัญ 
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ความคิดที่ปรุงแต่งจิตใจ เกิดแล้วดับไป เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถ 
หลอกเราให้เชื่ออย่างนั้น อย่างนี้ได้อย่างไม่อาย ทำงานไม่ยอมหยุดยั้ง แม้กระทั่ง 
เวลาหลับ 

สัญญา ความทรงจำ เกิดแล้วดับไป... เกิด – ดับเป็นทอด ๆ  ต่อเนื่อง จนทำ
ให้คนเราหลงคิดว่าสัญญาเป็นตัวตน หลงให้มันหลอกว่าเราเป็นคนนั้น เป็นคนนี้... 
ถ้าสัญญาดับหาย ชนิดความจำเสื่อมถาวร แล้วจะรู้ได้หรือไม่ ว่าตัวคุณเป็นใคร?

ทั้งหมอสุธี และชลสิทธิ์ต่างก็เป็นตัวปลอมทั้งคู่!

http://www.bodythemovie.com/

เพราะรูปกายหมอสุธีไม่เที่ยง...ความคิด ความทรงจำของชลสิทธิ์ก็ไม่แน่นอน 
กลับกลอกเชื่อไม่ได้

ความเป็น “หมอสุธี” และ “ชลสิทธิ์” ล้วนเกิดจากความคิด ความทรงจำ 
ปั้นแต่งขึ้นมาหลอกลวง...หลอกลวงตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้

โลกนี้แทบไม่มีคน “ตื่น”

23ธรรมะใกล้ตัว

แล้ว เหตุผล ล่ะ ทำไม ถึง ไม่ ควร? คุณ อาจ ไม่ เคย ตั้ง คำ ถาม นี้ กับ ตัว เอง จริงๆ จังๆ 
เอาเป็นว่า ถ้า ใช้ สามัญสำนึก ทุก คน รู้ๆอยู่ ว่าความ แค้น ไม่ เคย ทำให้ เรา เป็น สุข ไม่ เคย 
ทำให้ เรา หลับ สบาย ไม่ เคย ทำให้ เรา มี เพื่อน คุย เล่น มาก ขึ้น และ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง 
ไม่เคย ทำให้ เรา จ่าย ค่า หมอน้อย ลง!

พอได ้คดิ ก ็เหมอืน ทกุ คน ฉลาด ด ีรู ้ด ีวา่ อะไร เปน็ อะไร สำคญั คอื ไม ่ไดค้ดิ นะ่ซ ีคนเรา 
ชอบ ใช้ อารมณ์ เพราะ ไหล ตาม อารมณ์ นั้น ง่าย กว่า ใช้ ความ คิด เยอะ

โจทย์ คือ ทำ อย่างไร จะ ใช้ ความ คิดมาก กว่า ใช้ อารมณ์ ให้ ได้ เสมอๆ?

บางท ีมนษุย ์เรา ตอ้ง โดน ลงโทษ เสยี กอ่น ครบั ความ คดิถงึ จะ เริม่ ทำ งาน ถา้ คณุ แคน้ 
จน จุก เสียด แน่น ย้ำ คิดถึง ศัตรู ทั้ง วัน จน เป็น โรค เครียด ปวด หัว เหมือน ถูก คีม บีบขมับ 
แถม เห็น ศัตรู เดิน ลอยชาย โดยที่ คุณ ทำ อะไร เขา ไม่ ได้ คุณ คง อ่าน ข่าว น่า กลุ้ม ชิ้น นี้ ด้วย 
อาการ ฉุกคิด ตัว ตน ของ ศัตรู ไม่ ใช่ ความ คิด ร้าย ของ คน อื่น ที่ มี ต่อ คุณ แต่ เป็นความ 
คิด ร้าย ของ คุณ เอง ที่ มี ต่อ คน อื่น ต่างหาก!

ความ ตระหนัก จะ ทำให้ คุณ เลิก เข้าใจ ผิด คิด ว่าความ แค้น อยู่ ส่วน หนึ่ง หัวใจ และ 
กล้าม เนื้อ อยู่ อีก ส่วน หนึ่ง เป็น ต่างหาก จาก กัน คุณ จะ กลับ รู้สึก คล้าย ตก เข้า มา อยู่ ใน 
เครื่อง ลง ทัณฑ์ เครื่อง หนึ่ง ซึ่ง พร้อม จะ บีบ ให้ คุณ ร้อง หรือ กระทั่ง บดขยี้ ให้ คุณตาย 
ขอ เพียง คุณ ปล่อย ความ แค้น ให้ ครอบงำ จิตใจ นาน พอ

เทคนคิ แบบ พทุธ เพือ่ การ กำจดั ความ คัง่แคน้ แนน่ อก นะ ครบั ไม ่ใช ่การ แกลง้ คดิ อภยั 
ไม่ ใช่ การ แกล้ง นึกถึง คุณ งาม ความ ดี ของ ศัตรู เพราะ ไม่ มี ใคร หลอก ตัว เอง ได้ ตลอด ไป 
ชาว พทุธ ถกู สอน ให ้รกั ตวั เอง เหน็แก ่ตน เอง โดย ไม ่หวง ทกุข ์เอา ไว ้โดย พจิารณา วา่ 
ทกุข ์อนั เกดิ จาก ความ อาฆาต แคน้ เหมอืน โรค ไม ่วา่ ตน้เหต ุจะ สมควร หรอื ไมส่มควร 
ให้ แค้น เรา ก็ ต้อง มอง ว่าความ แค้น เป็น โรค ทาง ใจ อยู่ ดี

เมื่อ ‘ตระหนัก ’ ว่าความ แค้น เป็น โรค จึง ค่อย ‘ตระหนก ’ ว่า นี่ เรา มา หวง ไว้ อยู่ 
ไย? ทกุ คน อยาก หาย จาก โรค กลบั ม ีกำลงัวงัชา กนั ม ิใช่ หรอื? ตรง จดุ นัน้ แหละ ที ่จติ จะ 
มี กำลัง มี เหตุผล และ มีค วาม ยินดี มาก พอ จะ วาง ความ แค้น ลง เสีย ได้
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สรุป สั้นๆ ครับ อย่า มอง ศัตรู ผู้ สร้าง แค้น ให ้หัน มา มอง ที่ จิต จน เห็น ความ แค้น 
แล้ว ความ แค้น จะ หาย ไป ใน ไม่ ช้า จาก นั้น ให้ ยินดี รักษา ใจ ที่ เบา อย่า เอาแต่ หวง 
ใจ ที่ หนัก อึ้ง ให้ เปล่า ประโยชน์ อีก เลย

 

เฮ้อ! – เณร แอ หมายเลข ๒ โผล่ ย่าง ศพ เด็ก ใส ่จาน ตาก แดด เพื่อ ทำ กุมาร ทอง 
ตำรวจ กำลัง สงสัย กัน อยู่ ว่า เอา ศพ ทารก มา หรือ ฆ่า เด็ก ที่ ยัง ไม่ ตาย เพื่อ เข้า พิธี 
โดยเฉพาะ กัน แน่

ใน ขณะ ที่ ชาว บ้าน ร้าน ถิ่น ทั่วไป ยัง เถียง กัน ไม่ เสร็จ ว่า ชาติ ก่อน ชาติ หน้า มี จริง ไหม 
นรก สวรรค ์เป็น นิทาน หลอก เด็ก หรือ เปล่า ก ็มีค นจำพวก หนึ่ง ที่ ล้ำหน้า ไป คือ ไม่ มา 
ร่วม นั่ง เถียง แล้ว แต่ ถึง ขั้น สามารถ ใช้ วิชา อาคม เล่น กับ ภูต ผี ปีศาจ ข้าม ภพ ข้าม มิติ 
หา ราย ได้ เข้า กระเป๋า กัน อย่าง สนุก มือ!

ตาม หลกั ไสยศาสตร ์ถา้ ใคร ทำ กมุาร ทอง สำเรจ็ ก็ จะ ได ้เปน็ นาย ของ ผ ีชบุเลีย้ง เพือ่ 
ใช ้งาน สารพดั ยิง่ กวา่ ขา้ ทาส ที ่ทัง้ เกง่ ทัง้ ขยนั หลาย รอ้ย เทา่ และ คน จะ ทำได ้ก ็ตอ้ง ไม ่ใช ่
แค่ เชื่อ เรื่อง วิญญาณ หลัง ความ ตาย แต่ จะ ต้อง เข้าใจ กระบวนการ สะกด วิญญาณ 
กับ ทั้ง มี กำลัง จิต กล้า แข็ง พอ จะ ติดต่อ กับ ผี ไม่ กลัว ผี

พวก หมอผี นี่ ชีวิต ตก อยู่ ใน ความ เสี่ยง สูง ยิ่ง กว่า หมอ งู หลาย เท่า ครับ งู นั้น ถ้า 
พลาดพลั้ง โดน มัน กัด ก็ เข้า สถาน เสาวภา ได้ แต่ ผี นี้ ถ้า เผลอ โดน มัน เล่นงาน จะ ด้วย 
ความ ชะล่า หรือ บารมี อ่อน เมื่อ ไรก็ ตาม มี สิทธิ์ ขึ้น เมรุ กัน มาก กว่า อย่าง อื่น ผม เคย 
เห็น คน เล่น ไสยศาสตร์ ที่ ถึงคราว ดวง ตก มา หลาย คน สภาพ เหมือนๆกัน หมด หน้าตา 
หมองคล้ำ จิตใจ ปั่นป่วน ฟุ้งซ่าน ทุก คืน ฝัน ร้าย อยาก ตาย หนี ผีต รง หน้า แต่ ก็ กลัว นรก 
ตรง โน้น แถม ซวย ซ้ำ ซวย ซ้อน ได้ ตลอด ทั้ง อุบัติเหตุ ทั้ง โรค ภัย ไข้ เจ็บ ทั้ง โดน สังคม 
รังเกียจ หรือ สถาน เบา ที่สุด ถ้า ไม่ เจอ เครื่อง รบกวน ภายนอก ก็ ต้อง รุ่ม ร้อน เนื้อตัว 
ราวกับ ถูก ย่าง สด เพราะ ไฟ นรก มัน แล่น ลาม ขึ้น มา ถึง ภพ มนุษย์ ก่อน ตาย
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ไม่ลืมเลือน และให้เขาดำดิ่ง จมลึกลงไปในเงามืดแห่งความไม่รู้สึกตัวเรื่อย ๆ  
โดยมีคีย์เวิร์ดเป็นเพลง ๆ  หนึ่ง

หลังจากหมอสุธี ฆ่าหั่นศพดาราราย อำพรางคดีได้แล้ว เขาก็มีโอกาสได้ฟัง 
เพลงสำคัญนั้นอีกครั้ง ทำให้ตกอยู่ใต้อำนาจการสะกด หลงคิดว่าตัวเองเป็นชลสิทธิ์ 
น้องชายของดาราราย กำลังใช้ชีวิตช่วงเรียนมหาวิทยาลัยกับพี่สาว และกำลังสืบหา
ฆาตกรจากฝันร้ายของตน จนมาพบความจริงที่ไม่อาจยอมรับ...

หมอสุธีถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสองบุคลิก จึงถูกส่งตัวไปบำบัด รักษาก่อนที่จะ 
พิจารณาคดี ตัดสินโทษ แต่กฎแห่งกรรม ก็ตามมาจัดการกับเขาอย่างทันท่วงที 
โดยไม่รอคำตัดสินของศาล...

�
หมอสุธีกำลัง “หลับ” เหมือนกับคนแทบทั้งโลก หนำซ้ำยังหลับ แล้วฝัน 

ซ้ำซ้อนว่าตัวเองเป็นอีกคน...เขามีความคิด ความทรงจำของชลสิทธิ์ มารวมปะปน 
กับความคิด ความทรงจำของหมอสุธี...

แล้วอย่างนั้น ใครคือตัวจริง...ใครคือตัวปลอม

ถ้าหากใช้รูปลักษณ์ ลักษณะภายนอกเป็นตัวตัดสิน คนทั่วไปก็ต้องบอกว่า 
หมอสุธีคือตัวจริง ชลสิทธิ์คือตัวปลอม แต่ถ้าย้อนกลับไปถามเจ้าตัว ที่หลงคิด 
มีความทรงจำแบบชลสิทธิ์ เขาก็ต้องตอบว่า ชลสิทธิ์คือตัวจริง...เขาไม่ใช่หมอสุธี...
ไม่ใช่ฆาตกรเด็ดขาด

ระหว่างรูปลักษณ์ภายนอก กับความคิดอ่าน ความทรงจำภายใน...อย่างไหน 
ควรเชื่อถือได้มากกว่ากัน?

รูปร่างหน้าตา แปรเปลี่ยนตามเวลา สุดท้ายเมื่อตายก็เน่าเปื่อย ผุผัง ถูกเผา 
เป็นฝุ่นธุลี ไม่มีอะไรเหลือชี้ชัดได้ว่าใครเป็นใคร...
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ชลสิทธิ์ได้การ์ดใบหนึ่งจากหมออุษา บอกให้เขาไปยังห้องเก็บศพ หาตู้หมายเลข 
๑๙ ... ความจริงจะถูกเฉลยทันทีเมื่อเขาเห็นศพในนั้น

ที่ตู้เก็บศพหมายเลข ๑๙ ชลสิทธิ์เสียบการ์ดที่ได้มาอย่างงุนงง...ชื่อในการ์ดคือ 
“ชลสิทธิ์” ชื่อของเขา...และเมื่อเปิดตู้ออกมา ร่างที่นอนเย็นชืดอยู่ภายใน ก็คือ 
ศพของเขานั่นเอง

ท่ามกลางความงุนงง ไม่เข้าใจ ตำรวจก็กรูกันเข้ามาในห้องเก็บศพ เพื่อล้อมจับ 
เขา... “หมอสุธี” ...

ความจริงถูกเปิดเผย หมอสุธีกับดารารายแอบเป็นชู้กัน โดยต่างฝ่ายไม่ได้ 
หวังผูกมัด เพราะดารารายรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้ว แต่เมื่อชลสิทธิ์ น้องชาย 
คนเดียวของดารารายตายลง เธอจึงเคว้ง ไม่เหลือใคร ไม่มีครอบครัวที่ไหนอีก 
จึงยึดหมอสุธี หวังเกาะไว้เป็นที่พึ่ง ไม่ยอมปล่อยให้เขาไปไหน

http://www.bodythemovie.com/

หมอสธุจีำเปน็ตอ้งวางยา เพือ่ฆา่ดารารายเปน็การตดัปญัหา พอเธอรูต้วัวา่พลาด 
จึงใช้สติ กำลังเฮือกสุดท้าย สะกดจิตหมอสุธี ให้เขาจดจำความผิดครั้งนี้อย่าง 
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สรปุ คอื ตำนาน หมอผี มนต ์ดำ สอน ให ้เรา รู ้วา่ การ เชือ่ เรือ่ง ภพ ชาต ิหรอื กระทัง่ การ 
รู้ แจ้ง เรื่อง การ เวียน ว่าย ตาย เกิด ยัง ไม่ ใช่ หลักประกัน ว่า จะ ทำให้ เป็น คน ดี เสมอไป 
ตราบ ใด ยัง ยอม งับ เหยื่อ ล่อ ให้ ทำเล วอ ยู่

อย่างไรก็ตาม ข่าว น่า กลุ้ม ชิ้น นี้ มีค วาม ละเอียด อ่อน ถ้า คุณ อ่าน ราย ละเอียด ของ 
ข่าว ดีๆ จะ พบ ว่า เณร อาจ ไม่ ได้ ทำ อะไร กับ ทารก อย่าง ที่ ตำรวจ ตั้ง ข้อ สงสัย โดย ว่า 
กนัวา่ ม ีสาว วยัรุน่ นำ ศพ ทารก แรก เกดิ ใส่ ขวดโหล มา ให้ เณร ทำ พธิี ตดั กรรม ถงึที ่ซึง่ ก ็นา่ 
สนันษิฐาน วา่ อาจ เปน็ สาว ทำแทง้ ไม ่ตอ้งการ ให ้วญิญาณ ลกู มาร บก วน อยาก ทำ พธิ ีขอ 
อโหสิกรรม หรือ ส่ง ให้ ลูก ได้ ไป อยู่ ที่ ใหม่ ไม่ ต้อง หลง ทางใน ความ มืด

พิธี แบบ นี้ เจ้าของ วิชา หรือ เจ้าตัว เณร เอง จะ ประสงค์ ดี หรือ ประสงค์ร้าย อยาก ส่ง 
คน ตาย ไป ด ีหรอื อยาก เลีย้ง ผ ีไว้ ใช้ ไม่ รู ้รู ้แตว่า่ นี ่เปน็ พธิี ไสยศาสตร ์ไม่ ใช่ พธิ ีทาง พทุธ 
แล้ว ภาพ ของ พิธี ที่ ออก มา ก็ ล่อแหลม ไม่ เป็น มงคล กับ สายตา ผู้ พบ เห็น เอาเลย

ดังนั้น แทน ที่ ข่าว เณร แอ ๒ จะ ชวน ให้ อยาก เร่ง เอา ตัว เณร มา ดำเนินคดี ผม คิดว่า 
น่า จะ ใช้ เป็น กรณี ศึกษา ชิ้น หนึ่ง ว่าการ สืบ ทอด คำ สอน เกี่ยว กับ เรื่อง ภพ ชาติ และ การ 
เวียนว่าย ตาย เกิด ควร เป็น ไป โดย ท่าที อย่างไร จำกัด ขอบเขต ความ เชื่อ ไว้ ใน กรอบ 
ประมาณ ไหน จึง เหมาะ เพราะ เณร ผู้ เป็น ข่าว อายุ เพียง ๑๘ ปี กับ ทั้ง เรียน วิชา 
ไสยศาสตร์ ตำรา พม่า และ เขมร จาก สำนักสงฆ์ หา ใช่ สำนัก มนต์ ดำ แต่ อย่าง ใด ไม่

มหา เถร สมาคม สัง่ หา้ม ให ้ม ีการ ทำ ไสยศาสตร ์มนต ์ดำ เนือ่งจาก ขดั กบั หลกัการ ของ 
พทุธ ศาสนา แลว้ ก ็ผดิ วนิยั สงฆ์ ดว้ย พดู งา่ยๆ คอื รู ้วา่ จะ หา้ม ตรง ไหน แต่ อาจ จะ ยงั ไม ่รู ้
วา่ จะ ใหก้าร ศกึษา กนั อยา่งไร ทำทา่ ไหน พระ เณร ทัว่ ทัง้ ประเทศ ถงึ จะ ตระหนกั วา่ ตอน 
บวช นั้น ได้ ทำ ข้อ ตกลง กับ พระพุทธเจ้า ไว้ ว่า ที่ บวช เข้า มา มิ ใช่ อะไร อื่น นอกจาก ทำ 
มรรค ผล นิพพาน ให้ แจ้ง กระทำ ทุกข์ ให้ ถึงที่ สุด จะ ได้ นำ ความ รู้ และ ประสบการณ์ 
มา เผยแผ่ แก่ ญาติ โยม สืบไป

สว่น ที ่วา่ จะ ประกอบ พธิี เกีย่ว กบั ศพ เพือ่ อนเุคราะห์ ชาว บา้น อยา่งไร คง ไม่ ควร เอา 
ศพ มา ใส่ จาน ตาก แดด ให้ เห็น แบบ ประเจิดประเจ้อ แบบ นี้ แน่ ครับ

ดังตฤณ สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดู

ได อา รี่ หมอดู หน้าที่ ๔๖
โดย หมอพีร์

สวัสดี ทุก คน ที่ อ่าน ได อา รี่ หมอดู ค่ะ ช่วง นี้ ฝน เริ่ม ตก บ่อย ขึ้น ทุก วัน ยัง ไงต้อง ดูแล 
สุขภาพ กัน บ้าง นะ คะ อาจ จะ ไม่ สบาย ได้ เดิน ไป ไหน มา ไหน พก ร่ม กัน หน่อย นะ คะ 
เดีย๋วนี้ ฝน ตก ได ้ทกุ ที ่เมือ่ ม ีเมฆ คะ่ เมือ่ อาทติย์ ที ่ผา่น มา ลกู พรีเ์พิง่ ไป นอนโรง พยาบาลมา 
และ เห็น เด็ก ที่ อยู่ เตียง ข้าง ๆ  เขา เป็น โรค ที่ รักษา หาย ยาก หมอบ อก ว่า ล้าน คน จะ เป็น 
คน หนึ่ง ลืม ชื่อ ไป แล้ว ค่ะ ว่า ชื่อ อะไร พูด ถึง เชื้อโรค สมัย นี้ นี่ น่า กลัว เหมือน กัน นะคะ มี 
การ พัฒนา แบบ จน รักษา ให้ หาย ยาก ขึ้น เรื่อย ๆ  ส่วน หนึ่ง คง มา จาก จิต มนุษย์ ที่ มีความ 
ซับซ้อน ใน การ ทำบาป มาก ขึ้น เรื่อย ๆ  เชื้อโรค ก็ เลย พัฒนา ไป ตาม กรรม เพื่อให ้ผล ที่ 
เหมาะสม กับ บาป ที่ ทำ ไว้ 

ร่างกาย ยัง เป็น อีก ส่วน หนึ่ง ของ การ รอง รับ ผลก รรม ที่ ทำ ลง ไป ใน อดีต และ 
ร่างกาย ยัง เป็น ส่วน สำคัญ ของ การ รู้สึก ถึง การ มี อยู่ ของ ตัว ตน ของ เรา ตัว ตน ของ เรา 
ยัง ประกอบด้วย จิตใจ อีก ส่วน หนึ่ง ที่ ทำให้ รู้สึก ว่า มี ตัว เรา อยู่ ร่างกาย จิตใจ จึง มีค วาม 
สัมพันธ์ กัน มากๆ เหมือน จะ แยก กัน ไม่ ออก ทั้งที่ สอง สิ่ง นี้ เป็น สิ่ง ที่ แยก ออก จาก กัน ได้ 
ธรรมชาต ิมคี วาม ซบัซอ้น มาก สามารถ ทำให ้พวก เรา เขา้ใจ ผดิ กนั ได ้วา่ สอง สิง่ นี ้แยก ออก 
จาก กัน ไม่ ได้ ทั้งที่ เป็น คนละ ส่วน กัน 

ธรรมชาต ิให ้กาย กบั ใจ สมัพนัธ ์กนั มาก ๆ  ตวัอยา่ง เชน่ จติใจ ปว่ย ก่อน หลาย วนั ทำให ้
รา่งกาย ปว่ย ตามใจ พอใจ หาย ปว่ย รา่งกาย หาย ปว่ย ตาม ทำให้ เรา คดิ วา่ กาย กบั ใจ เปน็ 
สิง่ เดยีวกนั เลย แต ่ความ จรงิ ธรรมชาต ิก ็ให ้เรา สามารถ แยก ออก ได ้เหมอืน กนั นะ คะ วา่ 
กาย กับ ใจ เป็น คนละ ส่วน กัน 

ลอง ค่อย ๆ  สำรวจ ตัว เอง ใน อดีต ที่ ผ่าน มา สิ คะ ว่า เกิด มา มี อะไร ที่ เสียใจ ที่สุด ใน 
ชีวิต บ้าง เช่น เจ็บใจ มาก ตอน แฟนนอกใจ เจ็บปวด มาก ตอน เขา โกหก เจ็บใจ มาก 
ที่ โดน หักหลัง เจ็บใจ มาก ที่ โดน ด่า เสียใจ มาก ที่ เพื่อน เข้าใจ ผิด เสียใจ ตอน เสีย พ่อ 
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ครั้งหนึ่ง ฝันร้ายนี้ทำให้เขาพลั้งมือทำร้ายเอ๋ พี่สาวคนเดียวจนเกือบตาย 
เขาจงึจำใจไปหาจติแพทย ์เพือ่รกัษาอาการของตน...แตห่มออษุา จติแพทยท์ีร่กัษาเขา 
ก็มีท่าทางแปลก ๆ  ทุกครั้งที่เจอกัน จนชลสิทธิ์ไม่แน่ใจว่าคุณหมอคนนี้ จะ 
สามารถรักษาเขาได้หรือไม่

สุดท้ายชลสิทธิ์ต้องพยายามสืบหาผู้หญิงชื่อดาราราย เพื่อพิสูจน์ความจริงของ 
ฝันร้าย แต่ยิ่งสาวเข้าใกล้เงื่อนงำสำคัญเท่าไหร่ บุคคลที่รู้จัก เกี่ยวข้องกับดารารา
ยก็เริ่มเสียชีวิตไปทีละคนอย่างน่าพิศวงเท่านั้น จนกระทั่งเขาพบปมสำคัญบางอย่าง 
สามารถชี้ไปยังฆาตกรตัวจริง ที่อยู่เบื้องหลังการตายเหล่านี้ได้

ฆาตกรนั้นคือ หมอสุธี สามีหมออุษา จิตแพทย์ของเขาเอง!

ชลสิทธิ์รีบไปบอกหมออุษา ว่าสามีเธอเป็นฆาตกร เขาฆ่าบุคคลเกี่ยวข้องกับ 
ดาราราย และยังฆ่าหั่นศพดารารายอีกด้วย แต่หมออุษากลับสวนตอบเขาอย่าง 
เหลืออดว่า...

http://www.bodythemovie.com/

“คุณนั่นแหละ...ทั้งหมดนี้ คุณเป็นคนทำ!”



ธรรมะใกล้ตัว50

ปกติแล้ว หนังที่ผมเขียนมักมีคำขึ้นต้นประมาณว่า “บทความนี้ มีการเฉลย 
เนื้อหา...” ซึ่งเป็นมารยาทจำเป็นที่ควรบอกกล่าวกันก่อน โดยส่วนตัวแล้ว ผมเห็น 
ว่ากับหนังบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้

แตส่ำหรบัหนงัเรือ่ง “บอดี ้ศพ ๑๙” เปน็หนงัเรือ่งแรก ทีผ่มเหน็วา่จำเปน็อยา่งยิง่ 
ที่จะต้องขึ้นหัวบทความ ย้ำว่าข้อเขียนของผมกำลังเฉลยเนื้อหาสำคัญของเรื่อง...
หากใครเคยชมแล้วคงเข้าใจว่า ไคล์แมกซ์ของหนังเรื่องนี้สำคัญแค่ไหน... 

ถ้าใครยังไม่ได้ชม แล้วคิดจะหาดีวีดี วีซีดีมาดู ผมแนะนำว่าไม่ควรอ่าน 
บทความนี้ให้เสียอรรถรสก่อน แต่ใครคิดว่าคงไม่ดูหนังเรื่องนี้แน ่ๆ  ก็เชิญอ่าน 
ได้เลยครับ

�
ชลสิทธิ์ตกอยู่ในห้วงแห่งฝันร้ายซ้ำ ๆ  ซาก ๆ  ถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อดาราราย...

เธอคอยย้ำให้เขาตามหาเธอให้เจอ! และภาพฝันนั้นก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเหตุการณ ์
ฆาตกรรมหั่นศพ อันแสนสยดสยอง บางครั้งฝันร้ายนั้นยังตามมาหลอกหลอนถึง 
ชีวิตประจำวันของเขาด้วย

http://www.bodythemovie.com/
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เหน็ไหมคะ ใจ มนั เจบ็ นะ ไม ่ใช ่กาย เจบ็ รา่งกาย ไม ่เหน็ บน่ สกั คำวา่ เจบ็ บาง คน ทน ไมไ่หว 
ที่ จิตใจ ได้ รับ ความ ทุกข์ ทรมาน คิด หลีก หนี ความ ทรมาน ทาง ใจ โดย การ คิด ฆ่า ตัว ตาย 
คน ฆ่า ตัวตาย มีค วาม เข้าใจ ผิด อยู่ อย่าง หนึ่ง คือ คิด ว่า เมื่อ ทำร้าย ร่างกาย นี้ จน ตาย มัน 
จะ ไม่ ทุกข์ จะ ไม่ เจ็บปวด อีก แล้ว ซึ่ง ความ จริง ยิ่ง ใจ เกิด ความเครียด เศร้า ตาย ไป มี 
แต่ จะ ตก นรก ทรมาน หนัก กว่า เดิม อีก จิตใจ ไม่ ได้ ดับ สูญ หาย ไป เลย คน คิด ฆ่า ตัว ตาย 
เพราะ ความ ทกุข ์ทาง ใจ ถอืวา่ เปน็การ ฆา่ ผดิ ตวั รา่งกาย ไม ่ไดเ้สยี ใจ ไม ่ได ้ทกุข ์ดว้ย เลย 
จิตใจ ต่างหาก ที่ เสียใจ ที่ ทุกข์ เก่ง จริง ๆ  ต้องหา ทาง ทำให้ ใจ มัน ไม่ ทุกข์ ฆ่า ที่ จิตใจ สิ ถึง 
จะ ไม่ ทุกข์ อีก 

เมื่อ อาทิตย์ ก่อน มี น้อง ผู้หญิง คน หนึ่ง โทร มาบ อก ว่า อยาก ดูด วง ตอน นี้ เลย เพราะ 
มี เรื่อง ทุกข์ ใจมา กๆ รู้สึก ว่า ประมาณ สัก สาม โมง ได้ ไม่ รู้ ว่าเป็น โชค ดี ของ เธอ หรือ เปล่า 
นะคะ ที่ จะ ยัง ไม่ ตาย เพราะ วัน นั้น มีค นผิดนัด ไม่ มาส อง คน เลย ว่าง คุย ได้ พอดี

น้อง คน นี้ อายุ ประมาณ ยี่สิบ ต้น ๆ  เธอ บอก ว่า ตอน นี้ แฟนนอกใจ เธอ ไป มี ผู้หญิง 
คนอื่น เสียใจ มากๆ อยาก จะ ตาย ไม่ อยาก อยู่ แล้ว มัน ทุกข์ เหลือเกิน วัน ๆ  คิด แต่ จะ 
ตาย อยา่ง เดยีว เพราะ ที ่ผา่น มา แฟนไม่ เคย ม ีทา่ทาง วา่ จะ นอกใจ เลย และ คบ กนั มา หา้ 
หก ปี แล้ว ทำไม ชีวิต ถึง ต้อง เจอ แบบ นี้ 

ถาม ไป ประมาณ วา่ กอ่น ม ีผูช้าย คน นี ้หน ูอยู ่กบั ใคร มา เธอ บอก วา่ พอ่ กบั แม ่คะ่ ถาม 
กลับ ไป ว่า อยู่ ได้ ไหม เธอ บอก ว่า อยู่ ได้ ใคร เลี้ยง มา ตั้งแต่ เด็ก จน โต เห รอ คำ ตอบ เธอ 
บอก มา ว่า พ่อ กับ แม่ พูด บอก เธอ ไป เพื่อให้ คิด นิดหนึ่ง ว่า พ่อ แม่ อุตส่าห์ เลี้ยง มา ยี่สิบ 
กว่า ปี พอ มา คบ ผู้ชาย คน นี้ ห้า ปี เขา เลิก ไป ไม่ มี เขา ถึง กับ ต้อง ฆ่า ตัว ตาย เลย เห รอ 
คุ้มกัน ไหมเนี่ย เพิ่ง ได้ ทำ งาน ทดแทน ค่า ข้าว ค่าน้ำ ที่ พ่อ แม่เลี้ยง มา หมด หรือ ยัง เธอ ก็ 
เงียบ ลง นิดหนึ่ง ใจ เริ่ม ถอน ออก ไป

ใจ นอ้ง เขา ลกึๆ ไม่ กลา้ เทา่ ไหร ่คน ที ่คดิ จะ ฆา่ ตวั ตาย จรงิ ๆ  ไม่ โทร มา เลา่ ให ้ใคร ฟงั 
หรอื อยาก ระบาย เทา่ ไหร ่แต่ ก็ อาจ มี กรณี ยกเวน้ ที่ ไม่ ยอม ปล่อย วาง เครยีด อยู่ คนเดยีว 
เกิน เจ็ด วัน อาจ จะ ทำ จริงๆ ได้

เธอ หลดุ ถาม มา วา่ แลว้ ถา้ หน ูฆา่ ตวั ตาย ตอน นี ้หน ูจะ ไป ไหน เครยีด ๆ  อยา่ง นี ้ทางไป 
ก็ นรก ค่ะ คิด ดู เอา แล้วกัน นะ ทุกข์ อยู่ บน โลก ไม่ เห็น เขา จะ ทุกข์ กัน ทั้ง ชีวิต เลย ยัง ได้ 
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ดู ที วี แล้ว หัวเราะ ยัง ได้ กิน ข้าว อร่อย ๆ  ยัง ได้ ชอบ ปิ้ง ซื้อ เสื้อ ผ้า สวย ๆ  บ้าง ไม่ ได้ ทุกข์ 
ตลอด เวลา ซกั หนอ่ย ยงั ได้ มี โอกาส ลิม้ รส ความ สขุ ได้ ตลอด ถงึ แม ้ไม ่ใช่ สขุ ใน รกั แต ่ใน 
นรก ความ สุข แทบ ไม่ เห็น เลย น้อง เขา ใจอ่อน ลง ขอบคุณ แล้ว วาง สาย ไป

ฆ่า ตัว ตาย ร่างกาย ตาย แต่ วิญญาณ ทรมาน ไม่ แน่ใจ นะ คะ ว่า พีร์เคย เล่า ให้ ฟัง 
ไป หรือยัง มี พี่ คน หนึ่ง เขา เอา ดวง พี่ สาว มา ให้ ดู วัน นั้น จำ ได้ ว่า ประมาณ สอง ทุ่ม เขา 
ยัง ไม่ บอก อะไร มาก ดูด วง เขา ไป อยู่ ๆ  ก็ เกิด สภาวะ ปวดแสบปวดร้อน มาก ๆ  ไม่ใช่ 
ร่างกาย ร้อน จาก อากาศ ภายนอก เพราะ เป็น ห้องแอร์ จิตใจ รู้สึก ถึง ความ ร้อน 
ปวดแสบปวดร้อน ทุกข์ ทรมาน มาก ๆ  เหมือน ตำ พริก สด ๆ  ทา ทั่ว ร่างกาย แล้วไป ยืน 
ตาก แดด ร้อน ๆ สัก สี่ สิบ องศา 

ถาม เขา ว่า พี่ สาว เป็น อะไร เห รอ เขา บอก ว่า พี่ สาว ฆ่า ตัว ตาย เพิ่ง เผา ไป สอง อาทิตย์ 
ก่อน เขา เครียด เรื่อง การเงิน ของ ที่ บ้าน เกิด อาการ ตกใจ เล็กน้อย ว่า เมื่อกี้ ที่ สัมผัส เขา 
ไป มนั คอื นรก ใช ่ไหมเนีย่ ไม ่รู ้จะ ทำ ยงั ไงเลยบอก เขา วา่ เดีย๋ว ขอ วาง สาย กอ่น นะ ขอโทร 
ไป ถาม คุณ ดัง ตฤณ ก่อน กลัว ตัว เอง มั่ว ไป แช่ง เขา ว่า ตก นรก

คณุ ดงั ตฤณ บอก เปน็ ธรรมดา ของ คน ฆา่ ตวั ตาย ตอน ที ่จติใจ อยู ่ใน สภาวะ เครยีด ตอ้ง 
ไป ใช้กรรม ใน นรก ซึ่ง สภาวะ ที่ พีร์เข้าไป สัมผัส ได้ ตอน นั้น มัน แค่ เศษ ของ ความ ทรมาน 
ใน นรก เลย มา เล่า ให้ ฟัง ว่า ยัง จำ ได้ อยู่ เลย ค่ะ ว่า ทรมาน ยังไง คน ไหน ที่ ทำ กับข้าว คง รู้ 
นะ คะ ว่า เวลา ตำ น้ำพริก แล้ว มัน โดน ที่ ผิว เรา มัน จะ แสบ ๆ  ร้อน ๆ  ยัง ไม่ พอ ต้อง ไป ตาก 
แดด ดว้ย คะ่ แค ่นี ้ยงั แย ่มาก ทรมาน มาก เลย นะ คะ ดงันัน้ ใคร คดิ วา่ จะ ฆา่ ตวั ตาย ให ้ลอง 
ไป ตำ พริก มา ทา ตัว แล้วไป ยืน ตาก แดด ดูก่อน ค่ะ ว่า ทน ไหว ไหม ถ้า ทน ไม่ ไหว อย่าทำ 
เลยค่ะ สงสาร ร่างกาย ที่ พ่อ แม่ อุตส่าห์ เลี้ยง มา จน โต 

กลับ ไป ที่ น้อง สาว คน ที่ โทรศัพท ์มา คุย ด้วย นิดหนึ่ง นะ คะ เธอ พูด มา ประโยค หนึ่ง 
สะกิด หู มาก ๆ  อยู่ เหมือน กัน ค่ะ เธอ บอก ว่า “รัก ผู้ชาย คน นี้ มาก อยู่ ไม่ ได้ ถ้า ไม่ มี เขา ” 
จงึ คดิ ฆา่ ตวั ตาย สิง่ ที ่สะกดิ ใจ ขึน้ มา คอื นกึถงึ พระพทุธเจา้ ทา่น บอก วา่ มนษุย ์รกั ตวั เอง 
มาก ที่สุด ซึ่ง มี เหตุการณ์ หนึ่ง คือ เทวดา บน สวรรค์ คง ไม่ มี อะไร ทำ มา นั่ง คุย กัน ใน เรื่อง 
ทีว่า่ มนษุย ์รกั อะไร มาก ทีส่ดุ องค ์หนึง่ บอก วา่ รกั สมบตั ิเงนิ ทอง อกี องค ์หนึง่ บอก ไม ่จรงิ 
มนษุย์ รกั ครอบครวั รกั พอ่ แม ่อกี องค์ บอก วา่ ไม่ ใช ่มนษุย์ รกั เมยี รกั ลกู รกั สาม ีมาก 
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แง่คิดจากหนัง

บอดี้ ศพ ๑๙ – คุณคือใคร?
โดย ชล นิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์
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ทั้งโลกนี้ หาคน “ตื่น” ได้แสนยาก เพราะเกือบทุกคน “หลับ” สนิทกัน 
ตลอดชีวิต! �

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง  
ใดๆ ในโลกล้วนทุกขัง 
ใดๆ ในโลกล้วนอนัตตา

ขอยึดพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง

เสาหลักปักแน่นที่ไตรสิกขา ทาน ศีล ภาวนา  
ปัจฉิมโอวาทจากโอษฐ์พระพุทธองค์ จงอย่าประมาท

จนวันที่หมดความดิ้นรน

สลักปัก ถอดคลายเกลียว

ไม่มีฐานเหนี่ยวยึด อีกต่อไป

Artist: Simon Muriithi
http://www.african-paintings.com

สารบัญ 
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ทีส่ดุ เทวดา เกดิ การ ถกเถยีง กนั หา ขอ้ สรปุ ไม ่ได ้ เลย ลง มา ถาม พระพทุธเจา้ วา่ มนษุย ์รกั 
อะไร ที่สุด เลย ได้ ข้อ สรุป ตาม ที่ พระพุทธเจ้า ตรัส คือ มนุษย์ รัก ตัว เอง มาก ที่สุด 

และ มี อีก ประโยค หนึ่ง ที่ ผุด ขึ้น ตาม มา ใน หัว ตอน นั้น คือ เมื่อ มนุษย์ รัก สิ่ง ไหน 
มากที่สุด มนุษย์ ย่อม ทุกข์ กับ สิ่ง นั้น มาก ที่สุด 

ซึง่ ที ่ผา่น มา ฟงั แลว้ เหมอืน จะ เขา้ใจ นะ คะ วา่ มนษุย ์รกั ตวั เอง มาก ทีส่ดุ ก็ เลย ทกุข ์กบั 
ตัว เอง มาก ที่สุด ได้ แค่ เข้าใจ จาก ความ คิด ตื้น ๆ  แต่ ยัง ไม่ เข้าใจ ใน อีก ชั้น หนึ่ง ว่า ทำไม 
ถงึ รกั ตวั เอง มาก ทีส่ดุ เพิง่ จะ มา เขา้ใจ ไป เมือ่ เดอืน ที ่แลว้ นี ้เอง คะ่ โดย ผา่น ประสบการณ์ 
ตรง ของ ตัว เอง ถึง บางอ้อ เลย ค่ะ ว่า ทำไม มนุษย์ ถึง รัก ตัว เอง มาก ที่สุด และ เมื่อ รัก 
ตัวเอง มาก ที่สุด ถึง เกิด ความ ทุกข์

มนุษย์ รัก ตัว เอง มาก ที่สุด คำว่า ตัว เรา ใน ที่ นี้ หมาย ถึง ร่างกาย กับ จิตใจ สอง สิ่งนี้ 
รวม กัน ถึง มีค วาม เป็น ตัว ตน ตัว เรา ความ เป็น บุคคล เพราะ มี แต่ ร่างกาย ไม่ มี จิตใจ 
อาศัย อยู่ เรียก ว่าศพ มี แต่ จิตใจ อย่าง เดียว เรียก ว่าวิญญาณ ดังนั้น ความ เป็น ตัว เรา จึง 
ประกอบด้วย สอง สิ่ง คือ กาย กับ ใจ 

พอ เรา รกั รา่งกาย นี ้มาก จงึ อยาก ให้ รา่งกาย นี ้ ได้ รบั ความ สขุ ความ สบาย ตอ้งหา 
อาหาร ให้ กิน ต้อง อาบ น้ำ ให้ หอม ต้องหา บ้าน ให้ อยู่ ต้องหา เครื่อง อำนวย ความ 
สะดวก ให้ ทกุ อยา่ง ให้ รา่งกาย ได้ รบั ความ สบาย ซือ้ รถ ให้ ไม่ เหนือ่ย ซือ้ แอรม์าตดิจะได้ 
ไม่ร้อน

พอ เรา รกั จติใจ นี ้มาก เรา ตอ้งหา ความ สขุ ให ้จติใจ พยายาม หา ผสัสะ ตา่ง ๆ  ที ่ถกูใจ 
เพือ่ให ้จติใจ มคี วาม สขุ เชน่ ทำ งาน ให ้หนกั ขึน้ เพือ่ ซือ้ บา้น หลงั โต เพือ่ ความ สบาย ใจ กนิ 
อาหาร ธรรมดา ไม่ ได้ ต้อง ทาน อาหาร ที่ รสชาติ อร่อย เท่านั้น จึง จะ ได้ มีค วาม สุข ต้อง ขับ 
บี เอ็มเท่า นั้น จะ มีค วาม สุข ต้อง ใช้ เสื้อ ผ้า มี ยี่ห้อ เท่านั้น จึง จะ มีค วาม สุข ต้องการ ฟัง 
แต่ เรื่อง ที่ ชอบ เท่านั้น จึง จะ มีค วาม สุข ต้อง ได้ เห็น หน้า คน ที่ ฉัน พอใจ เท่านั้น จึง จะ มี 
ความสุข
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พวก เรา รกั รา่งกาย และ จติใจ นี ้มาก จงึ ทำ ทกุ อยา่ง เพือ่ รา่งกาย และ จติใจ นี ้มคี วามสขุ 
กิน อาหาร ต้อง อร่อย เดินทาง ไป ไหน ต้อง สบาย ชอบ ฟัง แต่ เสียง เพราะ ๆ  เห็น หน้า แต่ 
คน ที่ ชอบ ได้ กลิ่น ต้อง เป็น กลิ่น ที่ ชอบ 

พอ วัน หนึ่ง มี เพื่อน บอก ว่า รัก เพื่อน มาก กว่า ตัว เอง ลึก ๆ  แล้ว รัก ตัว เอง มาก กว่า 
เพราะ ตอ้ง ม ีเพือ่น กลวั ตวั เอง เหงา กลวั การ อยู ่คน เดยีว กลวั ไม ่ม ีใคร เอาใจ จำ วนั เกดิได ้
กลัว ไม่ มี ใคร ช่วยเหลือ ยาม ลำบาก กลัว ไม่ มี ใคร ปรึกษา ยาม ที่ ทุกข์ ใจ 

พอ วัน หนึ่ง มีแฟน บอก ว่า รัก แฟนมาก กว่า ตัว เอง ยอม ตาย แทน ได้ ความ จริง ลึก ๆ  
รัก แฟนมาก เพราะ ไม่ อยาก ให้ เขา ไป เป็น ของ คน อื่น ไม่ อยาก ให้ เขา ไป รัก คน อื่น อยาก 
ให้ เขา อยู่ ใกล้ อยาก ให้ เขา รัก เรา อยาก ให้ เขา เอาใจใส่ อยาก ให้ เขา ดูแล ยาม เจ็บป่วย 
ไม ่อยาก อยู่ คน เดยีว มนั เหงา มี เธอ อยู่ มนั มคี วาม สขุ มากๆ ถา้ เสยี เขา ไป เปน็ ของ คน อืน่ 
รับ ไม่ ได้ จะ ฆ่า ตัว ตาย หรือ ถ้า ฉัน ไม่ ได้ ต้อง ไม่ มี ใคร ได้ คน นี้ ไป ฆ่า ให้ ตาย ไป เลย 

วัน หนึง่ มี ลูก บอก ว่า รกั ลูก มาก กวา่ ตัว เอง เพราะ อยาก ให้ ลูกเลีย้ง ดู ยาม แก ่อยาก 
มี ใคร มา เป็น ห่วง อยาก ให้ เขา ทำตัว ดี ทำ งาน ดี มี คู่ ดี วัน หนึ่ง จะ มา ดูแล เรา 

บอก ว่า รัก พ่อ แม่ มาก กว่า ตัว เอง อีก เพราะ อยาก ให้ พ่อ แม่ เป็น ร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ 
ทีบ่า้น เปน็ กำลงัใจ ให ้ลกู ให ้หลาน ไม ่อยาก ให ้พอ่ แมต่าย เพราะ ขาด กำลงัใจ ขาด ความ 
อบอุ่น ขาด เขา ไป ก็ เหงา อยาก อยู่ เป็น ครอบครัว จะ ได้ มีค วาม สุข 

บาง คน อาจ จะ มีค วาม คิด ว่า ไม่ จริง เหมือน ผู้ชาย คน หนึ่ง บอก ว่า ผม ไม่ เคย รัก ตัว 
เอง เลย ชวีติ ผม เกดิ มา ม ีแต ่การ ให ้มา ตลอด ไม่ เคย คดิ จะ เอาเปรยีบ ใคร ทำ งาน หาเงนิ 
มาได้ ก็ ให้ ครอบครัว เพื่อ จะ ให้ ครอบครัว มีค วาม สุข เพราะ ผม เห็น ครอบครัว ผม อิ่ม 
สบายใจ ผม ก ็มคี วาม สขุ แม ้ผม ตอ้ง ลำบาก เพราะ ถา้ ผม สบาย อยู ่คน เดยีว คน อืน่ ลำบาก 
ผม คง ไม่ มีค วาม สุข

ตอบ เขา ไป ว่า ใช่ ค่ะ คุณ อาจ จะ รัก ร่างกาย น้อย ยอม ลำบาก กาย เพื่อให้ คน อื่น ได้ รับ 
ความ สุข ทาง กาย มาก กว่า แต่ อย่า ลืม นะ คุณ รัก จิตใจ ของ คุณ ตรง ที่ ว่า เลือก ที่ จะ เห็น 
คนอืน่ มคี วาม สขุ มาก กวา่ คณุ ก ็รกั จติใจ ของ คณุ อยาก ให้ ใจ มคี วาม สขุ อยู่ ด ีแต่ คณุ อาจ 
จะ เป็น คน ที่ ได้ รับ ความ ทุกข์ น้อย กว่า คน อื่น หน่อย แต่ ก็ ทุกข์
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ความเดือดร้อนใจนี้ ต้องดิ้นรนอะไรนักหนาหรือ  
ย้อนมองไปรอบตัว ก็เห็นว่าหลายสิ่งในโลกนี้ควบคุมเองไม่ได้  
อะไรบ้างเป็นของเรา อะไรบ้างที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าจะชอบ หรือชัง ไม่นานทุกสิ่งก็เคลื่อนคล้อยจากไปเป็นธรรมดา  
วันนี้สุข พรุ่งนี้ก็ทุกข์ได้ ตอนนี้โกรธ อีกประเดี๋ยวก็หัวเราะได้ 

บางวันลูกก็น่ารัก บางวันก็น่าชัง  
เผลอหน่อยเดียวเจ้าบอสก็โตจนมีเส้นทางชีวิตของตัวเอง 
ลูกนกน้อยไม่นานก็โผบิน  ไม่กลับบ้านมาฟังแม่บ่นแล้ว 

วันนี้เจอหมอเด็กพูดจาน่ารำคาญ แต่เดี๋ยวเดียวก็จากกันแล้ว  
หมอเด็กแนะนำอะไรมาตั้งเยอะแยะ จำได้ก็ทำ บางวันก็ลืมไปบ้าง  
บางคำมีประโยชน์ก็ทำตามเขาว่าหน่อย อันไหนไม่สมเหตุผลก็ลืมๆ เสีย 

ทุกสิ่งข้างหน้าเป็นเรื่องเบาๆ ไม่ใช่สั่งให้จิตสรุปเช่นนี้ แต่แค่มองแตะเบาๆ  
อยู่กับวินาทีนี้ ดูการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ 
อนาคตไม่รู้ อดีตไม่ได้ฝังใจ จะนึกทวนย้อนหน้าย้อนหลังให้หนักอึ้งไปทำไม 

ทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง ลืมบ้าง เผลอบ้าง เพ่งบ้าง ก็ไม่เห็นเป็นไร 
เราก็กำลังเดินทาง กำลังพัฒนา คนอื่นเขาก็กำลังเดินทางอยู่เช่นเดียวกัน

ชีวิตในโลกสมมติก็เป็นแบบนี้ ทุกข์บ้าง สุขบ้าง ผิดหวังบ้าง  
มีทั้งคนชอบ คนชัง ถูกเข้าใจผิดบ้าง เข้าใจคนอื่นผิดบ้าง  
มีคนสรรเสริญ มีคนนินทา สลับกันไป ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ เป็นธรรมดา  
ขึ้นๆ ลงๆ ไม่แน่นอน และจะเปลี่ยนแปลงตลอดไป

เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต เกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับได้ 
นาวาชีวิตพัดขึ้น พัดลง ซัดสิ่งสกปรกบ้าง ดอกไม้หอมมาให้บ้าง 
แต่อีกไม่นานก็จางจากไป ไม่เห็นต้องดิ้นรน

เสายึดหลัก ที่ขอเหนี่ยวไว้เต็มแรง
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ถ้าเชื่อหลักการของศิลปะ และดนตรีบำบัด  
เธอคงเปิดเพลงเบาๆ ให้เจ้าบอสฟังทั้งวัน หรี่เสียงโทรทัศน์ที่ฟังแล้ว 
สับสนวุ่นวาย  อุ้มไปเรียนเปียโนสำหรับเด็กเล็ก  ชวนน้องวาดรูประบายสี

ถ้ายึดหลักการของแพทย์ทางเลือก เธออาจหาสมุนไพร หรืออาหารพิเศษ  
ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ จัดหาผักผลไม้บางชนิดให้กินบ่อยๆ 

เธออาจเชื่อการทำพิธีกรรมต่างๆ  
ไปกล่าวคำยกลูกให้แม่ชีในวัด ไปกราบขอขมาพ่อแม่ตัวเอง  
เดินสายทำบุญกับวัดที่ชื่อเกี่ยวกับความรัก เปลี่ยนชื่อเสริมดวง เปลี่ยนลายเซ็น  
สวมเสื้อผ้าสีที่เพิ่มออร่าด้านความรักในครอบครัว ตกแต่งกายด้วยหินสีกุหลาบ  
จัดห้องหับ ทาสีใหม่ ปลูกต้นไม้บางชนิด ท่องบางคำในใจบ่อยๆ  
หรือโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้บรรยากาศในครอบครัวเข้ากันได้ราบรื่น 

หรือจะไม่ทำอะไรเลย เอาแต่ทะเลาะกับลูกจนแก่ตายกันไปข้าง 
หนังสืออนุสรณ์งานศพของเธออาจจะจารึกว่า คุณแม่เป็นคนโผงผาง  
ตรงไปตรงมา ปากตรงกับใจ ผมไม่เคยเข้าใจคุณแม่จนวันที่ผมมีลูก...

ถ้าเธอปักหลักความคิดว่า เพราะอารมณ์ร้อนของเธอเป็นต้นเหตุ  
ทิศทางการแก้ปัญหาจะเน้นที่ตัวเธอ และอารมณ์เป็นหลัก

เธออาจตรงไปหาสารพัดวิธีที่เน้นการจัดการกับอารมณ์ 
อาจไปโรงพยาบาลพบจิตแพทย์ ขอยาคลายเครียด ขอยานอนหลับ 
หาวิธีผ่อนคลาย ลางาน พักร้อน ให้คุณยายเลี้ยงหลาน หลบฉากจากปัญหา

เธออาจยึดหลักเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างทางวิธีคิด ไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ 
ทักษะการควบคุมอารมณ์ พยายามเปลี่ยนมุมมองในชีวิต ร่วมชมรมคุณแม่  
อาจจะไปร้านหนังสือซื้อ How to สักตั้ง และถ้ามีบุญต่อกันอาจสะดุดใจ   
หยิบหนังสือ เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มบางๆ ติดมือสักเล่ม

แต่ถ้าเธอยึดหลัก ที่ความจริงตรงหน้าที่ปรากฏ 
ระลึกถึงหลักคำสอนขององค์พระศาสดา น้อมนำพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
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คน ไหน ที่รัก ร่างกาย และ จิต มาก ต้อง ทุกข์ มาก เพราะ ตกเป็น ทาส ของ ร่างกาย 
และ จิตใจ ต้อง ทำ ทุก อย่าง ที่ ร่างกาย และ จิตใจ เกิด ความ พอใจ เกิด ความ สุข แต่ ความ 
พอใจ ของ มนษุย ์ไม ่เคย หยดุ อยู ่ที ่เดมิ จะ เพิม่ มาก ขึน้ เรือ่ย ๆ  พอ มาก ขึน้ ตอ้ง ทำ ทกุ อยา่ง 
มากขึ้น แม้ ต้อง ทำ แบบ ผิด ๆ ให้ คน อื่น ได้ รับ ความ เดือดร้อน เพื่อ สนอง ความ ต้องการ 
ของ ร่างกาย และ จิตใจ ของ ตัว เอง ก็ตาม

พระพทุธเจา้ ทา่น ทรง คน้ พบ เสน้ทาง ที ่จะ พา ให ้เรา พน้ ออก จาก ความ ทกุข ์ทา่น ทรง 
คน้ พบ ทาง แหง่ ความ จรงิ วา่ มนษุย์ มคี วาม เหน็ ผดิ วา่ รา่งกาย นี ้เปน็ ของ เรา จติใจ นี ้เปน็ 
ของ เรา จงึ ทำ ทกุ อยา่ง เพือ่ สนอง ความ ตอ้งการ ของ รา่งกาย และ จติใจ จงึ เกดิ ความทกุข ์
ทั้งที่ ความ เป็น จริง ร่างกาย เป็น แค่ ก้อน ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ จิตใจ เป็น แค่ สภาวะ ที่ เกิด ขึ้น 
เมื่อ มี เหตุ ดับ ไป เมื่อ หมด เหตุ ไม่ มี ตัว เรา เมื่อ เข้าถึง ความ จริง ว่า ร่างกาย และ จิตใจ 
ไม่ใช่ ของ เรา จึง พ้น ทุกข์ ได้

ใคร ที่ คิด ว่า กำลัง รัก คน อื่น มาก กว่า ตัว เอง ลอง คิด ให้ ดี ๆ นะ คะ ว่าความ จริง รัก 
ตัว เอง มาก กว่า จริง หรือ เปล่า รัก ตัว เอง คือ รัก ร่างกาย รัก จิตใจ สุดท้าย ก็ ต้อง มา นั่ง ทุกข์ 
เพราะ ร่างกาย และ จิตใจ เมื่อ พบ ว่า รัก ตัว เอง มาก กว่า ก็ ต้อง รีบ หา ทาง พ้น ทุกข์ นะ คะ

สารบัญ 
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กวีธรรม

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ

http://buabarn.multiply.com/photos/photo/25/21

ดอกเสาวรส

๏ เสาเอ๋ยเสาวรส นามปรากฏนัยว่าโอชาล้ำ 
แต่รสใดฤาเทียมเทียบเปรียบรสธรรม อันชื่นฉ่ำรินรดจรดจินต์ 
เป็นรสที่ดื่มด่ำกำซาบซึ้ง อันหมู่เวไนยพึงจักถวิล 
เป็นรสอันสร้างสุขให้ไร้ราคิน นำสู่สิ้นการตายเกิดประเสริฐเอย

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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มนุษย์มีทางเลือก ปัญหามีทางออก  
ทางเดินที่เลือก เป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นหลักยึดในใจสำหรับวันนี้  
และเห็นเค้าร่างทางเดินชีวิตสำหรับวันพรุ่งนี้

Wishes

ปัญหาระหว่างคุณแม่แจ๊ด กับน้องบอส 

ถ้าเป็นคุณแม่ที่ไม่ขี้โมโห จะไม่รู้สึกอะไรกับอาการงอแงเอาแต่ใจของทารก 
ต้องใช้เวลาถึงสี่ปี กว่าคุณแม่จะเริ่มยอมรับว่าตนเองก็เจ้าอารมณ์ใช่ย่อย 

ถ้าคุณแม่แจ๊ด ปักหลักความคิดที่ว่า ทุกข์เพราะมีลูกก้าวร้าว ขี้โมโห  
การแก้ปัญหาจะต่างกันไป แล้วแต่ว่าเธอเชื่ออะไร ยึดอะไรในใจเป็นหลัก

ถ้าใจเธอยึดหลักการทางวิทยาศาสตร์  
เธอคงตรงไปหาจิตแพทย์เด็ก ขอตรวจว่าเป็นโรคซนสมาธิสั้น หรือออทิสติก 
หรือเปล่า อาจพยายามหาข้อมูลทางพันธุกรรม มีใครในครอบครัวนิสัยแบบนี้ 
อาจโทษว่าเพราะคุณพ่อสูบบุหรี่ หรือคุณแม่เครียดตอนตั้งครรภ์ ก็ได้ 
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ใครจะไปคิดว่าหญิงสาวเรียบร้อยน่ารัก สร้างเส้นมาตรฐานไว้ในอากาศสูงลิบ  
พร้อมจะตัดสินคนอื่น ดูถูกคนอื่นง่าย เข้าใจคนอื่นยากนัก

โลกนี้ช่างกลม ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนผสมกลมกลืน  
เราพบความอ่อนแอในความแข็งกระด้าง พบความจริงในคำลวง  
พบความจริงใจในความไร้มารยาท พบความดื้อในความนอบน้อม  
พบปมด้อยของเราจากปมโด่งของผู้อื่น พบตัวเราจากเงาสะท้อนผ่านคนอื่น 

ที่สุดแล้ว ทั้งเราทั้งเขาก็ไม่ได้ต่างกัน  
ล้วนมีปัญหา มีความทุกข์ มีโจทย์ส่วนตัวที่กำลังแก้ไขกันอยู่ทั้งสิ้น

Enneagram ว่าไว้ถูกต้องอย่างหนึ่ง อย่าตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เราเห็น 
ขออนุญาตเติมท้ายให้หน่อยว่า แต่ควรตัดสินตัวเรา จากสิ่งที่คนอื่นเป็น

ทางจิตวิทยา อธิบายเหตุผลที่เราไม่ชอบใครสักคนว่า บางครั้งก็เป็นผล 
จากการทำงานของจิตใต้สำนึก ที่ต้องการปฏิเสธคุณลักษณะนั้นๆ  
ที่แอบอยู่ในตัวเรา

ผู้ที่ตำหนิว่าคนอื่นไร้มารยาท จะพบปมโด่งผิดธรรมชาติในกิริยาของตัวเอง 
ถ้าเราไม่โกหก จะไม่ระแวงคนอื่น พาลคิดว่าคนอื่นโกหกไปเสียหมด 
ถ้าเราไม่มีความก้าวร้าว เวลาเจอกลุ่มจิ๊กโก๋ป่วนเมืองอาจตกใจ แต่แล้วก็ลืม  
จะไม่เคียดแค้นจนหาทางกวาดล้าง ไม่โรยหมุด ไม่หัวเราะสะใจเมื่อเขาถูกจับ

คำโบราณท่านให้แง่คิดไว้ หน่ึงน้ิวท่ีช้ีว่าคนอ่ืน จะเหลืออีกส่ีน้ิวพุ่งเข้าอกตัวเอง 
เชื้อโรคร้ายก่อโรคได้นี้ ถ้าไม่คิด ก็ไม่หา ไม่มอง ก็ไม่เห็น

มนุษย์แต่ละคน มีภาพลักษณ์ภายนอกต่างกัน มีวิถีชีวิตต่างกัน  
แต่ความในใจที่ส่วนลึก มีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่รู้ดีที่สุด 

ตะกอนดำขุ่นเกาะสลักเกิดสนิม ตะกอนหนาถ่วงให้สลักหนักจม

ไม่คิด ก็ไม่หา ไม่มอง ก็ไม่เห็น  
ไม่เห็น ก็ไม่แก ้ ก็ยังเกิดปัญหา ยังทุกข์กันอยู่ร่ำไป 
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http://pro.corbis.com/images/42-17256175.jpg?size=572 &uid=%7B960432E2-C2A3-4499-BD48-E807D8D8BD3E%7D

ดอกฝิ่น

๏ ดอกเอ๋ยดอกฝิ่น สีสดสวยจับจินต์ประทับจิต 
แต่แฝงด้วยสรรพภัยร้ายแรงพิษ หากเสพติดแล้วจักต้องครองทุกข์ครัน 
เปรียบได้กับกามกิเลสอันลวงล่อ มิรู้พอหลงเสพสู่อยู่อย่างนั้น 
เหมือนสวยงามแต่แท้คือภัยทัณฑ์ เร่งรู้พลันอย่าติดกับกิเลสเอย

�
สำหรับสืบค้นคำศัพท์

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

พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ ฉบับประมวลธรรม 
และ พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ ฉบับประมวลศัพท์ 

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

สารบัญ 
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คำคมชวนคิด

“บุคคลผู้กล่าวคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรก  
หรือแม้ผู้ใดทำบาปกรรมแล้ว กล่าวว่ามิได้ทำ  
ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรกเช่นเดียวกัน”

คาถาธรรมบท นิรยวรรคที ่ ๒๒
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก

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

�
ถ้ายังขี้โมโหอยู ่ ความโกรธมีไว้ให้ห้าม ไม่ใช่มีไว้ให้ดู 
ต่อเมื่อโมโหน้อยลงแล้ว ความโกรธจึงมีไว้ให้ด ู ไม่ใช่มีไว้ให้ห้าม

โดย ดังตฤณ�
“...คนเรามักจะเกรงใจ และมีอัธยาศัยอันดีกับคนอื่นรอบตัวได้โดยง่าย 
แต่กับคนที่เรารักและใกล้ชิดที่สุดนี่แหละ 
ที่หลายครั้ง เรากลับสร้างความยุ่งยากใจ  
สร้างความรุ่มร้อนต่อกันได้ง่ายที่สุด 
ด้วยวิธีคิด วิธีพูด และวิธีการแสดงออกของเราเอง...”

จาก บทบรรณาธิการนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที ่ ๓๕ 
โดย กลางชล�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ถ้าทุกครั้งที่คุณแจ๊ดเรียกแทนตัวด้วยชื่อใหม่ ตาเห็นความเย็นของน้ำริน  
ได้ยินเสียงกรุ๋งกริ๋งเสนาะหู แล้วเหมือนมีสิ่งคอยเตือน คอยย้ำให้รู้ตัว 
ว่าเคยตั้งใจอะไรเอาไว้ ได้แค่นี้ก็น่าจะช่วยบ้างไม่มากก็น้อย

ในทางตรงกันข้าม  
ถ้าคุณแจ๊ดไม่รับฟังใคร ตวาดแว๊ดตอกหน้าผู้ปรารถนาดีทั้งหลาย  
เชื่อว่าคุณแจ๊ดก็ยังเดินบนถนนเส้นเดิม ผู้ที่แค่เห็นหน้าก็ก่ออารมณ์หงุดหงิดได้

Phobea

สลักปักฐาน มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เป็นฐานรากของทุกสิ่งรอบตัว 
สลักปักแน่น มองหาก็ยังไม่เห็น แล้วจะปรับแต่งให้งดงามได้ที่ไหน

ใครจะไปเชื่อ คนที่ภายนอกดูเสมือนนักบุญ แต่ส่วนลึกอาจทำเพื่อสนอง 
ความอยากได้ใคร่ดี แสดงความรักคนอื่น เพื่อเติมเต็มความเหงาของตน 

ใครจะไปรู้ นักบริหารคนเก่ง ต้องพยายามพูดให้เร็ว เพื่อปกปิดความกลัว  
เพราะลึกๆ รู้สึกว่าตัวเองช่างอ่อนแอ เต็มไปด้วยความผิดพลาด
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Enneagram มีกฎสำคัญข้อหนึ่งว่า อย่าตัดสินลักษณ์แทนคนอื่น 
เหตุผลเพราะ มนุษย์เลือกทางเดินได้ มีการเรียนรู้ และปรับตัวได้ไม่จำกัด 

ขอยกตัวอย่างที่ลักษณ์สอง กลุ่มนักบุญ หรือผู้ช่วยเหลือ  
ข้อดีคือการให้ชนิดไม่นึกถึงตัวเอง ข้อเสียคือเป็นการให้ที่แนบบิลมาด้วย 
ถ้าฝึกใช้เหตุผลมากขึ้น อาจหยุดการเบียดเบียนตัวเอง แต่ให้คนอื่นน้อยลง 
ถ้าชินกับการไหวตามอารมณ์ อาจกลายเป็นนักวางแผนจอมมารยา 
ถ้าฝึกให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่คิดบัญชีทบต้นทบดอก การให้นั้นจะล้ำค่านัก

ตำรา Enneagram สนุกเหมือนเปิดอ่านนวนิยาย ตำราจิตวิทยา  
ตำราพันธุศาสตร์ และคัมภีร์ว่าด้วยกฎแห่งกรรมไปพร้อมกัน 

การไล่เรียงตั้งแต่เด็กบุคลิกหนึ่ง มีขั้นตอนการเติบโตแบบหนึ่ง  
มักจะพลัดตกหลุมกับปัญหาอะไร จบด้วยวิธีแก้ไข และแนะนำแบบฝึกหัด

ตำราแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ สรุปบทลักษณ์สองน่าประทับใจ 
ตำราใช้คำว่าต้องฝึกปล่อยวาง และยอมรับให้ได้ว่าเรามีทั้งคนเกลียด และคนรัก  
เราก็มีสิทธิ์เกลียดเขา ไม่จำเป็นต้องรักและหวังดีกับทุกคนก็ได้

ศาสตร์ทุกศาสตร์แนะนำวิธีแก้ไขเสมอ ถ้าใครถามว่าได้ผลจริงไหม  
คงตอบว่าส่วนตัวไม่คัดค้าน แต่สมาคมกุมารแพทย์ไม่ได้รับรอง  
และไม่มีอะไรแน่นอน ๑๐๐% ในโลกสมมติ

ถ้าคุณแจ๊ดพบผู้เชี่ยวชาญของแต่ละศาสตร์  
อาจมีคำแนะนำให้เปลี่ยนชื่อให้เย็นลง หาอ่างน้ำล้น  
หรือแขวนกระดิ่งลมเสียงใส 

ถามว่าจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้จริงหรือเปล่า  
แค่คุณแจ๊ดยอมรับฟังคนอื่น แปลว่ายอมรับว่าชีวิตตัวเองกำลังมีปัญหา 
ยอมน้อมตัวลงมาอยู่ในฐานะผู้ขอความช่วยเหลือ แค่นี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้ว
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“...เราจะไม่รู้จักสุข เมื่อไม่เห็นทุกข ์  
และ ถ้าหากไม่เรียนรู้ ดูทั้งสุข และทุกข์ ให้เป็นของเสมอกัน  
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู ่ ดับไปไม่ต่างกัน  
ก็ไม่อาจพบความจริงอันยิ่งใหญ ่ นั่นคือ “ธรรมะ”...”

จาก ของฝากจากหมอ “มีไว้ทำไม ความเจ็บปวด” 
โดย ชลนิล

สารบัญ 
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สัพเพเหระธรรม

การเดินทางของความคิดซ้ำ
โดย ศรัณ วัจนเจริญรัตน์

ผมเป็นคนชอบคิดซ้ำ 
ไม่ว่าเรื่องนั้นจะผ่านมานานแค่ไหน 
ไม่ว่าเรื่องนั้นจะยังมาไม่ถึง 
หากมีแรงดึงดูดมากพอ 
ผมจะคิดถึงมันซ้ำๆ

ผมเป็นคนชอบคิดซ้ำ 
ชอบร้องเพลงท่อนเดิมซ้ำๆ กันในหัว 
เรื่องผิดพลาดในอดีตถูกเอามาคิดซ้ำเติมตัวเองหลายๆ ครั้ง 
ชอบวาดวิมานในฝัน ถึงอนาคตที่ไม่มีอยู่จริง 
ผมไม่มีความสุข

ผมไม่อยากคิดซ้ำ 
ผมพบว่ายิ่งคิดซ้ำ ยิ่งฟุ้งซ่าน 
พลังทางกายใจเริ่มลดลง 
คิดการสิ่งใหม่ๆ ไม่ออก 
คิดไปอดีตก็แก้ไขอะไรไม่ได้ 
คิดไปอนาคตก็ยังมาไม่ถึง

ผมไม่อยากคิดซ้ำ 
บางครั้งผมวนอยู่ในความคิด 
หาทางออกไม่เจอ 
โดนความคิดดูดกลืน 
ยิ่งไม่อยากคิดถึงมัน 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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คุณหมอน้ำ เป็นหญิงสาวที่บุคลิกตรงข้ามกับคุณแจ๊ดอย่างสิ้นเชิง 
หน้าตาเธอสวยเรียบ ผิวพรรณละเอียด ดูอ่อนกว่าวัย มีประกายบางอย่างที่ทำ 
ให้รู้สึกสบายใจ พูดช้าเนิบนาบ เวลาโกรธจะเก็บตัวเงียบ ไม่นานก็ลืม แต่งกาย 
เรียบร้อยจนค่อนข้างเชย ไม่ใช้เครื่องประดับ เธอสมรสกับคนบุคลิกคล้ายกัน   
มีเรือนหอ เธอก็ชี้ให้ช่างปรับแต่งตามรสนิยมเห็นสวยของเธออีกหลายรายการ

อาจารย์ฮวงจุ้ยชื่อดัง ชมมุมที่เธอออกแบบว่าเป็นการจัดวางที่ฉลาดที่สุด  
จะได้ทั้งสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น อยู่เย็นเป็นสุข แล้วถามคาดคั้นหลายรอบ  
ว่านี่ไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยเลยจริงหรือ แล้วทำไมออกแบบได้ดีถึงขนาดนี้

หมอน้ำ มีดาวประจำตัวคือดาวจันทร์ รูปลักษณ์ก็เย็น ชื่อจริง ชื่อเล่นก็เย็น 
แบบวิเคราะห์ทางจิตวิทยา เส้นสายลายมือ ดวงชะตาราศี ลายเซ็น ตัวเลข  
สีโปรด บุคลิก การแต่งกาย ความถนัด การเลือกอาชีพ การเลือกที่ทำงาน  
ความรัก การเลือกคู่ชีวิต นาฬิกาที่เธอซื้อ รถที่เธอขับ บ้านที่เธอแต่ง  
เวลานาทีฤกษ์ยามตามสะดวกของเธอ ทั้งๆ ที่ไม่ได้จงใจ แต่ทุกอย่าง 
ช่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน เปิดตำราทายทักจะออกมาใกล้เคียงกัน 

ไม่ได้สรุปว่าคุณแจ๊ด หรือหมอน้ำ ดีกว่า หรือด้อยกว่ากัน  
ทั้งคู่มีทางเดินต่างกัน เจอกับดักต่างกัน ต้องแก้ปัญหาต่างกัน  
แต่ทุกข์ได้เหมือนกัน เจ็บช้ำได้เท่ากัน ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย

ในฐานะความเป็นแม่ ถ้าเลือกได้หลายท่านคงเลือกแม่แบบหมอน้ำ  
ในฐานะเพื่อนร่วมหุ้น หลายท่านคงอยากลงทุนกับคุณแจ๊ดมากกว่า

มนุษย์มีหลายบทบาท บางบทเด่น บางบทด้อย ก็เป็นธรรมดา  
ไม่มีลักษณ์ที่ดีที่สุด คุณแจ๊ดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นหมอน้ำ  
เพราะเป็นไปไม่ได้ สลักที่ปักฐานแต่ละคนมา ไม่ได้ใช้กำลังดึงออกเองได้

Enneagram คือการแบ่งบุคลิกภาพพื้นฐานออกเป็นเก้าแบบใหญ่ๆ  
เชื่อว่าศาสตร์นี้เริ่มจากชาวซูฟีในตะวันออกกลาง แพร่ถึงยุโรปราวปี ๑๙๒๐ ค่ะ
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เราชาวพุทธตอบได้ทันทีว่าเป็นผลจากกฎแห่งกรรม กรรมจัดสรรไว้ 
นักจิตวิทยา นักพันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ก็อธิบายไปอีกแบบ

โลกนี้เกิดขึ้นมานานนักหนา มีศาสตร์ และความเชื่อมากมายมหาศาล  
ล้วนสร้างมาเพื่อพยายามอธิบาย ช่วยหาทางออกให้มนุษย์ทั้งสิ้น

ส่วนตัวเชื่อว่ากาลเวลา เป็นบทพิสูจน์ที่พอใช้ได้ 
ศาสตร์ที่ยังคงอยู่ยาวนาน มีประวัติเป็นร้อยปี ต้องมีความจริงอยู่บ้าง  
ไม่อย่างนั้นจะมีการสืบสานได้อย่างไร คำโกหกไม่นานก็เสื่อมลงเอง

ยุคไซเบอร์อย่างปัจจุบันนี้ ยอมรับนับถือวิทยาศาสตร์มากที่สุด เรายอมรับ 
คติประจำใจที่สอนติดหู พูดติดปากว่าไม่เคยมีอะไร ๑๐๐% ทางการแพทย์  
ดังนั้นศาสตร์อื่นที่เป็นการรวบรวมสถิติผ่านการสังเกต มีการสืบสานมานาน  
ทายทักอาจไม่ถูกต้องทั้ง ๑๐๐% ก็สมควรยอมรับฟังได้เช่นเดียวกัน

ความสนุกของการศึกษาศาสตร์ต่างๆ คือ  
ทุกสรรพสิ่งในโลก ล้วนมีการเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างน่าอัศจรรย์

My World 
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กลับยิ่งคิดซ้ำถึงเรื่องนั้น 
ผมเริ่มหาวิธี

ผู้รู้บอกว่าให้ออกมาเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆ จะออกจากความคิดได้ 
เป็นผู้ดู โดยไม่เป็นผู้เป็น 
คือให้เห็นความคิด โดยไม่ให้เราเข้าไปเป็นผู้คิด

ความคิดไม่ใช่ตัวเรา 
เป็นบางสิ่งที่ขึ้นมาจากความจำ 
เป็นบางสิ่งที่เราไปยึดว่าเป็นตัวเรา

เราไม่สามารถออกจากความคิด ด้วยการคิดได้ 
เพราะนั่นเป็นแค่การเปลี่ยนเรื่องคิด 
เราสามารถออกจากความคิด ด้วยการรู้ทันว่ากำลังคิด 
จะเห็นอาการของการคิด ว่าความคิดไม่ใช่เรา 
และเราบังคับมันให้เกิดไม่ได้ 
ให้มันหยุดคิดไม่ได้

ผมลองทำตามผู้รู้ 
ผมเริ่มคิดสั้นลงเรื่อยๆ 
ภาพความคิดซ้ำเดิมๆ ถูกตัดสั้นลง 
ทันทีที่รู้ว่ากำลังเผลอคิด

ผมคิดซ้ำน้อยลง 
ผมไม่ชอบคิดซ้ำอีกแล้ว...

สารบัญ 
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ของฝากจากหมอ

เสา ยึด หลัก สลัก ปัก ฐาน
โดย พิมพการัง

Around Me

สลักอะไรสักอย่าง ปักฐานสร้างเส้นทางให้เราเดินต่างกัน

คุณแจ๊ดเป็นหญิงเก่งแห่งยุค เธอสวยฉูดฉาด แต่งหน้าจัด พูดจาโผงผาง 
ตรงไปตรงมา ใจร้อน คิดเร็ว พูดเร็ว ยับยั้งชั่งใจอดทนรออะไรไม่ได้ มุ่งมั่น  
อยากได้อะไรต้องเอาให้ได้ เธอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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เป็นหัวหน้าตั้งแต่อายุน้อย จึงติดนิสัยพูดธรรมดาก็เหมือนสั่ง สามีของเธอ 
มีหลายสิ่งคล้ายๆ กัน คิดเห็นเหมือนกัน มีเป้าหมายในชีวิตแบบเดียวกัน

พอมีลูกก็ตั้งชื่อว่าน้องบอส เพราะอยากให้ลูกเก่ง เป็นผู้นำเหมือนพ่อแม่ 
เวลาน้องโยเยแบบเด็กอ่อน คุณแจ๊ดจึงรำคาญนัก ชีวิตนักบริหารหญิงที่รีบเร่ง  
ต้องรักษาสมดุลความเป็นแม่ ความเป็นตัวของตัวเอง สถานะและบทบาท 
ที่ต่างกันลิบ เธอเริ่มเหนื่อย สับสน เครียด หงุดหงิดง่าย 
บางครั้งอดไม่อยู่ก็ระบายอารมณ์ใส่ลูกตัวน้อยเข้าให้

อาจเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกล้มเหลว ผิดพลาด และควบคุมไม่ได้

ตาหนูนับวันก็ยิ่งขี้โมโห เลี้ยงยาก ควบคุมไม่ได้อย่างใจเสียที 
หมอเด็กบอกว่าอายุราวช่วงนี้เรียกว่าวัยต่อต้าน ไม่ใช่เพราะเขาอยากดื้อเอง 
แต่เป็นพัฒนาการปรกติ เป็นขั้นตอนการเรียนรู้โลกของมนุษย์เล็กๆ คนหนึ่ง 
มีการค้นหาตัวเอง เรียนรู้การปฏิเสธ เรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูก  
มีพฤติกรรมเลียนแบบ ก็คุณแม่ตวาดมา คุณลูกก็เลยตะเบ็งเสียงกลับ

คนเราไม่มีใครหยุดนิ่งอยู่กับที่ 
เราทุกคนมีจังหวะชีวิตที่ขยับเลื่อน เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย

ครั้งหนึ่ง คุณแจ๊ดเป็นนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ โตขึ้นเป็นนักบริหาร  
ต่อมาเป็นภรรยา เป็นแม่ อีกไม่นานก็ขยับขึ้นเป็นย่ายาย 

เธอทำได้ดีในสถานะนักเรียนและนักบริหาร เป็นเพื่อนหญิงที่น่าภาคภูมิใจ  
พอขยับขึ้นเป็นภรรยา เป็นแม่บ้าน เป็นแม่ ก็ถูกมองว่าไม่ละเอียดอ่อน  
ไม่ใส่ใจงานครัว ไม่ช่างประดับตกแต่งบ้าน ไม่อ่อนหวานเอาใจ เจ้าอารมณ์  
เอาแต่ใจ ขี้โมโห บรรยากาศในบ้านร้อน เหมือนเวทีสาดอารมณ์เข้าใส่กัน  
เธอไม่ได้อยากได้ชีวิตแบบนี้ ไม่อยากเจ้าอารมณ์ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร 

สลักอะไรสักอย่าง ปักฐานสร้างทางเดินชีวิตให้มนุษย์แต่ละคน 
เกิดมาได้รูปลักษณ์ บุคลิก ครอบครัว วิถีชีวิต การเลี้ยงดูแบบหนึ่ง  
จึงคิดแบบหนึ่ง ทำแบบหนึ่ง ก็ได้ชีวิตรูปแบบหนึ่ง เจอปัญหาแบบหนึ่ง 


