
ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

 

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

http://dungtrin.com/dharmaathand/

หน้า ๙ หน้า ๑๕ หน้า ๓๑

ธรรมะจากพระผู้รู้
ธรรมะมีมากมายเหลือเกิน 

คิดว่าคงไม่สามารถเรียนได้ทั้งหมด 
อย่างนี้ เราควรเรียนเรื่องใดเป็นหลัก

รู้เฉพาะตน
มีคนรักจะขวางทางไปนิพพานไหม 

แล้วโยคะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหน 
เมื่อเทียบกับการเจริญสติ

ไดอารี่หมอดู
มาฟังหมอพีร์เล่าถึงเรื่องราว 

ของคนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป 
หลังจากได้อ่าน ไดอารี่หมอดู



ธรรมะจากพระผู้รู้ ๙

รู้เฉพาะตน ๑๕
• มีคนรักจะขวางทางไปนิพพานไหม  
• โยคะกับการเจริญสติ

ข่าวน่ากลุ้ม ๒๖

ไดอารี่หมอดู ๓๑

กวีธรรม ๓๔
• ดอกสร้อยร้อยผกา [ • ดอกพุทธชาด  • ดอกคำฝอย ]

คำคมชวนคิด ๓๖

สัพเพเหระธรรม ๓๘
• ใส่ใจและอดทน

ธรรมะจากคนสู้กิเลส ๔๑
• สมบัติ สอน ธรรม

ของฝากจากหมอ ๔๔
• จัดฟันแฟชั่น

แง่คิดจากหนัง ๔๗
• Kung Fu Panda -- คัมภีร์หมีแพนด้า

เรื่องสั้นอิงธรรมะ ๕๔
• เมื่อยายแม่มดพบมหาปื๊ด (๒)

นวนิยายอิงธรรมะ ๖๕
• รัก พ.ศ. ๑๐๐

ธรรมะปฎิบัติ ๗๕
• ก้าวเล็กๆ แห่งการเริ่มต้น

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
dharma at hand

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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สวัสดี และแฮ้ปปี้เบิร์ธเดย์ (ทูมี) ค่ะ : )

ขึ้นต้นมาก็ประกาศวันสำคัญของตัว ราวกับจะมาทวงของขวัญกันกลาย ๆ  เสียแล้ว... ; )

ใช่แล้วค่ะ ช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วง ‘วันเกิด’ ของกลางชลเองค่ะ 
วันหนึ่งวัน ที่มีประจำตัวกันทุกคน แต่แต่ละคน ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่า ๆ  กัน

แม้โดยส่วนตัวจะไม่ได้รู้สึกพิเศษกับวันเกิดอะไรมากมาย 
แต่ในวันที่รู้สึกว่ามีคนนึกถึง ได้อ่านคำอวยพรจากคนโน้นคนนี้ก็เพลินดีเหมือนกันค่ะ 
ข้อความสั้นถูกส่งผ่านมือถือมาตั้งแต่เข็มนาฬิกาเลยเวลาเที่ยงคืนมาหน่อยเดียว 
นัยว่ายิ่งมาถึงเร็ว ก็ยิ่งแสดงถึงความตั้งใจในการส่งความปรารถนาดีมากขึ้นเท่านั้น 
แล้วรุ่งเช้า ก็ตามมาด้วยคำอวยพรต่าง ๆ  ที่ผลัดทยอยกันเข้ามาเรื่อย ๆ  ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ 
ทั้งพี่ ๆ  น้อง ๆ  ที่เจอกันประจำ ทั้งเพื่อนที่โทรมาจากต่างประเทศ ทั้งกิ๊กเก่าสมัยผูกคอซอง : ) 
ตกบ่าย ยังมีคนใจดีจัดเค้กสเวนเซ่นส่งมาเซอร์ไพรส์ถึงโต๊ะทำงาน 
แถมมื้อเย็นก่อนกลับบ้าน ยังมีคนใจดีพาไปเลี้ยงมื้อใหญ่ให้อีกมื้อหนึ่งปิดท้ายด้วย...

...แล้วอีกหนึ่งวันก็ผ่านไป 
เหมือนอีก ๓๖๔ วันของปีที่ก็ผ่านมาผ่านไปเหมือนหนังจบฉากแบบนี้ ไม่ต่างกัน…

แม้จะไม่แน่ใจนักว่า ทำไมการเกิดจึงเป็นเรื่องน่าดีใจขนาดที่ต้องฉลองกันทุกปี 
แต่ด้วยความเป็นสัตว์สังคมอย่างมนุษย์โลก  
และโดยค่านิยมที่ฝังรากกันมายาวนาน ก็ราวกับว่า 
ถึงวันเกิด คนเราต้องถูกระลึกถึง จำได้  และได้รับการยืนยันจากคนรอบข้าง 
ด้วยคำอวยพร ว่าใครต่อใครยังเห็นความสำคัญของเรา

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่ใช้ปฏิทิน 
และสร้างค่าให้ความสำคัญกับวันต่าง ๆ  ก็เห็นทีจะมีแต่มนุษย์นี่แหละนะคะ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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จะเป็นหมา เป็นแมว หรือลิงชิมแปนซี ต่อให้เป็นพันธุ์ฉลาดแค่ไหน 
มันก็คงไม่ได้รับรู้ด้วยว่าวันนี้วันอะไร เกิดวันไหน จะไปส่งยิ้มอวยพรให้เพื่อนท่าไหนดี 

ที่จริงความสำคัญของสรรพสิ่งเกิดขึ้น  
ก็เพราะการ ให้ค่า นี่เอง 
ที่ “ไม่มี” ก็เลยเหมือน “มี” ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน

เมื่อวันเกิดถูกตีค่าให้ความสำคัญ แล้วกลับถูก “ลืม” หลายคนเลยพลอยรู้สึกด้อยค่า 
ยิ่งถ้ารู้สึกรักใครมาก เจ้าตัวก็จะยิ่งคาดหวังการ “จำได้” จากคนนั้นมากเป็นพิเศษ 
อย่างคู่รักบางคู่ ถ้าแฟนจำวันเกิดตัวเองไม่ได้นี่ เป็นงอน เป็นน้อยใจ กันได้จริง ๆ

เคยเปิดไปอ่านกระทู้ในพันทิป เห็นผ่าน ๆ  ตาก็ไม่น้อยครั้งนะคะกับกระทู้ประเภท 
“วันนี้วันเกิดเรา เหงาจัง ไม่มีใครอวยพรเลย ช่วยอวยพรหน่อยซิ...” 
แล้วก็มีคนมาช่วยอวยพรกันเต็มกระทู้ และดูเหมือนเจ้าของกระทู้ก็จะรู้สึกดีขึ้น

ราวกับวันนั้นเป็นวันที่เจ้าตัวอยากจะบอกใครต่อใครว่า

“มีใครเห็นฉันไหม... ฉันอยู่ตรงนี้....”

เฮ้... ฉัน.....

ฉันอยู่ตรงนี้ 
...... 
...

บางคนอาจได้รับคำอวยพรมากมาย แต่กลับไม่ได้จากคนที่คาดหวังที่สุด 
เจ้าตัวก็อาจรู้สึกเหงาหงอยเศร้าสร้อยพลอยแฟบได้ไม่น้อยไปกว่ากัน

ที่จริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องวันเกิดหรอกนะคะ ยังมีอีกหลาย ๆ  เรื่องในชีวิต 
เพื่อนสนิทไม่สนใจฟังเรื่องของเรา เจ้านายไม่เคยเห็นผลงาน  
แต่งตัวงาม ๆ  ไม่มีคนมอง ฯลฯ - ตัวตนก็เหี่ยว เฉา เหงา หงอย ลงไป 
เพื่อนกระตือรือร้นอยากให้เราเล่าเรื่องของเราให้ฟัง เจ้านายตบรางวัลให้ 
เดินไปไหนก็มีแต่คนชมว่าวันนี้หล่อจังสวยจัง ฯลฯ – ตัวตนก็ลำพอง ฟองฟู ขึ้นมา

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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ตัว จิต เลย จิต ไม่ ได้ โกรธ เพียง แต่ จิต ไป ฟัง อารมณ์ ที่ โกรธ  
แล้ว ถูก ชักจูง ไป ด้วยว่า จิต โกรธ นะ เพราะ ขาด สติ 

เท่า นี้ ล่ะ ครับ การ ตาม รู้ จิต ใน เบื้องต้น  
จิต เขา จะ คิด เขา จะ ได้ยิน ให้ เขา คิด ให้ เขา ได้ยิน ไป ไม่ ต้อง ไป ห้าม นะ ครับ  
เพราะ เป็น ธรรมชาติ ของ จิต เรา แค่ คอย ตาม ดู ว่า เขา ไป คิด นะ 
เขา ได้ยิน เสียง พากย์ นะ เพื่อ ไม่ ให้ จิต ถูก ชักจูง หลงตา มค วาม คิด ครับ

สารบัญ 
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อย่าว่าแต่คนเลยค่ะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า 
แม้แต่หมามันยังเป็นเลยค่ะ : ) 
อย่าง “ไอ้เหลือง” สุนัขประจำวัดของท่านนี่แหละค่ะ 
แรก ๆ  ใครผ่านไปผ่านมา ก็แวะเวียนเรียกขานชื่อมันด้วยความเอ็นดู “ไอ้เหลือง...”  
แล้วก็เข้าไปลูบหัว เกาคาง เล่นด้วย มันก็เชิดคางคอตั้งกับคนโน้นคนนี้ด้วยความภูมิใจ 
พักหลัง ๆ  คนเริ่มเยอะ คนโน้นคนนี้เดินผ่านกันขวักไขว่โดยไม่มีใครสนใจมัน 
ชะเง้อรอคอตั้ง ก็ไม่มีใครมองเห็น “ไอ้เหลือง” ตัวนี้ในสายตาสักคน 
มันก็ชักจะเริ่มเหี่ยว ๆ  แล้วก็เดินหงอย ๆ  แทบจะพลอยไม่มาเดินเล่นแถวนั้นอีกเลย

เราสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ก็เพราะเรื่องของ “ตัวตน” กันอยู่ตลอดเวลา

บางคนก็ว่า มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ 
นักจิตวิทยาฝรั่งเขาก็คิดค้นทฤษฎีมาให้เป็นโมเดลอยู่แล้วนี่ว่า 
คนเราพอมีปัจจัยสี่แล้ว ชีวิตมีความปลอดภัยแล้ว ก็ย่อมเขยิบไปต้องการการเป็นที่ยอมรับ 
ได้รับการนับถือยกย่องจากคนอื่น ก่อนจะไปถึงขั้นสูงสุดคือ การได้ย้อนกลับมาค้นพบตัวเอง

ความมหัศจรรย์อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะ หลวงพ่อท่านเคยพูดให้ฟังว่า

“พวกนักปรัชญา นักจิตวิทยาอะไรก็พูดนะ เรื่องการค้นพบตัวเอง  
เขาว่าถ้าไปจนกระทั่งค้นพบตัวเองได้ล่ะก็วิเศษที่สุดแล้ว ดีที่สุดแล้ว  
แต่ที่ของฝรั่งมันค้นพบตัวเอง มันพบ “ตัวเอง” จริง ๆ  

ของศาสนาพุทธสอนจนเราพบว่า  
“ไม่มีตัวเอง”  
มันไปอีกชั้นหนึ่งนะ 

ตราบใดที่ยังมีตัวเองอยู่ ก็ยังทุกข์บ้างสุขบ้างไปเรื่อย ๆ    
ถ้าใจมันแจ้ง ใจมันเข้าใจความจริง ใจวาง มันจะไม่ทุกข์แล้ว

สิ่งที่เรียกว่าตัวเรา เป็นแค่ภาพลวงตา 
เราไปสร้างความเป็นตัวตนขึ้นมา แล้วเราก็ไปทุกข์เพราะความเป็นตัวตนนั้น ๆ   
ถ้าเราสลัดความเป็นตัวตนทิ้งไปได้ เราก็จะไม่มีความทุกข์”
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การไม่มีตัวเอง หรือการไม่มีตัวตนในความหมายของพุทธ 
จึงไม่ได้หมายถึงตัวตนอันเป็นกายเนื้อที่กอปรด้วยเนื้อหนัง และอาการทั้งสามสิบสอง 
แต่เป็น “ตัวตน” ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความคิด ที่เราหลงยึด หลงสำคัญมั่นหมาย 

หลวงพ่อท่านว่า คนเราในโลกนี้ลืมตัวเองกันทั้งวันทั้งคืน 
เรารู้สิ่งต่าง ๆ  มากมายก่ายกอง รู้เรื่องราวที่เราคิด  
รู้เรื่องราวที่เราจินตนาการไปได้ไกลแสนไกล 
แต่เรากลับไม่รู้สึกตัว คือเราลืมกายลืมใจของตัวเอง

“เมื่อไหร่ที่เราลืมกาย เมื่อไหร่ที่เราลืมใจ เราก็จะหลงไปอยู่ในโลกของความคิด 
เมื่อเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิด ความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้น”

แปลว่าให้เราหยุดคิดอย่างนั้นหรือ? 
หรือให้แก้ลำด้วยการบอกตัวเองย้ำ ๆ  ซ้ำ ๆ  ว่า นี่ไม่ใช่ตัวเรา นี่ไม่ใช่ของเรา งั้นหรือ? 
หรือเปลี่ยนไอคอนหน้าจอคอมพิวเตอร์เสียใหม่ด้วยเสียเลยน่าจะดี 
ให้ My Document เป็น Nobody’s Document  
ให้ My Computer เป็น Nobody’s Computer? : )

ความคิดอาจช่วยให้จิตใจเราสงบลงได้ชั่วครั้งชั่วคราวจากทุกข์เฉพาะหน้า 
แต่จะไม่สามารถกำจัดรากเหง้าความมีตัวตนที่แท้จริงของเราได้เลย

ง่ายกว่านั้น และได้ผลกว่านั้นคือ หมั่นรู้สึกกาย รู้สึกใจ อันเป็น “ของจริง” ให้ได้บ่อย ๆ  
ให้ตื่นขึ้นมาจากโลกของความฝัน โลกของความคิด  
อะไรเกิดขึ้นในกาย ในใจ ก็ให้มีสติตามรู้  
วันหนึ่งก็จะเห็นว่า ความรู้สึกสุขทุกข์ และอารมณ์ต่าง ๆ  เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ ไม่ใช่ตัวเรา 
มันทำงานของมันเองตามเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นคราว ๆ  ไปเท่านั้น 
ถึงวันหนึ่ง ก็จะสามารถวางความยึดถือว่ากายนี้ จิตนี้ เป็นของเราลงได้อย่างแท้จริง

แต่วันเกิดอย่างนี้ ใครจะไปตัดเค้กเป่าเทียนที่ไหน ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะ : )

แม้วันเกิดจะไม่ได้สลักสำคัญอะไร  
แต่อย่างน้อย ก็เป็นหลักกิโลให้เราได้หยุดดูข้างทาง 
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ก้าว เล็กๆ แห่ง การ เริ่ม ต้น
โดย ใบไม้ ที่ ร่วง หล่น

วัน นี้ ผม จะ ขอ มาก ล่า วถึง เกร็ด เล็กๆ ของ การ เริ่ม ปฏิบัติ  
ผม รู้ ว่า มีค นจำนวน ไม่ น้อย ที่ อยาก จะ เริ่มปฎิบัติ การ ตาม ดู จิต  
แต่ ไม่ รู้ ว่า จะ เริ่ม ยังไง จะ ดู ตรง ไหน แล้ว ดู อย่าง นี้ ถูก ไหม หรือ ว่า เพ่ง ไป  
ผม จะ มา แนะนำ วิธีการ เริ่ม ต้น ง่ายๆ ครับ

ก่อน อื่น ให้ คุณ ลอง พูด คำว่า “พุ ท-โธ ” สัก ๒-๓ ครั้ง  
คุณ จะ ได้ยิน เสียง “พุ ท-โธ ” ที่ คุณ เปล่ง ออก ไป  
คุณ จะ เห็น ว่า ตัว คุณ เป็น ผู้ ได้ยิน เสียง  
และ เสียง ที่ ได้ยิน ไม่ ใช่ ตัว คุณ อย่าง แน่นอน คุณ เป็น เพียง ผู้ ได้ยิน 

ขั้น ต่อ มา ให้ คุณ ลอง พูด ว่า “พุ ท-โธ ” ใน ใจ สัก ๒-๓ ครั้ง  
ทีนี้ คุณ จะ รู้สึก ว่า มีเสียง พากย์ ใน ใจ ว่า “พุ ท-โธ พุ ท-โธ ” 
คุณ รู้สึก ไหม ครับ การ ที่ คุณ ได้ยิน เสียง พากย์ ใน ใจ เหล่า นั้น  
ก็ เหมือนกับ การ ที่ คุณ ได้ยิน เสียง ภายนอก  
เสียง ที่ ได้ยิน ใน ใจ มัน ไม่ ใช่ ตัว จิต  
มัน เป็น เพียง สิ่ง ที่ ถูก ได้ยิน สิ่ง ที่ ถูก รู้

ทีนี้ เรา เอา มา ประยุกต์ ใช้ ยังไง  
เคย ไหม ครับ เวลา โกรธ หรือ โมโห อะไร มัน จะ มีเสียง พากย์ วน ไป วน มา  
ว่า “ทำไม ต้อง มา ทำ อย่าง นี้ กับ ฉัน ทำไม ฉัน ถึง ต้อง มา โดน อย่าง นี้  
ฉัน ทำ ดี มา ตลอด ต้อง มา ได้ รับ ผลอ ย่าง นี้ หรือ  
โมโห จริงๆ เลย อยาก จะ ทำร้าย คืนให้ เขา ต้อง เจ็บแสบ บ้าง ”  
เห็น ไหม ครับ ว่า เสียง พากย์ เหล่า นี้ ก็ เป็น แค่ เพียง สิ่ง ที่ จิต ได้ยิน หรือ สิ่ง ที่ จิต ไป รู้ ไม่ ใช่ 

ธรรมะปฏิบัติ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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[๓] อนาถ บิณฑิก ชื่อ มหา อุบาสก คน สำคัญ ใน สมัย พุทธกาล เป็น เศรษฐี อยู่ ที่ เมือง สา วัตถี 
เป็น ผู้ มี ศรัทธา แรง กล้า สร้าง วัด พระ เชตวัน ถวาย แด่ พระพุทธเจ้า และ ภิกษุ สงฆ์ และ ยัง ได้ 
สงเคราะห์ คน ยากไร้ อนาถา อย่าง มากมาย เป็น ประจำ จึง ได้ชื่อ ว่า อนาถ บิณฑิก ซึ่ง แปล ว่า 
ผู้ มี ก้อน ข้าว เพื่อ คน อนาถา

(...อ่าน ตอน ต่อ ไป ใน ฉบับ หน้า)

สารบัญ 
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ว่าที่ใช้ชีวิตกันอย่างลืมวันลืมคืนอยู่ทุกวันนี้ 
ตอนนี้เวลาในชีวิตเราเหลือน้อยลงเท่าไหร่แล้ว 
วิธีใช้ชีวิตที่ผ่านมา ทำให้เราใกล้หรือไกลออกจากเป้าหมายของเราเพียงใด

คุณดังตฤณเคยบอกไว้ว่า “ให้กลัวการเกิด อย่ากลัวการตาย” 
สังสารวัฏยังอีกยาวไกล ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด  
และการเกิดใหม่ไม่รู้จบ ก็ไม่มีอะไรประกันความปลอดภัยอย่างแท้จริงได้เลย

คำอวยพรจากคนรอบตัว ก็คงเป็นได้แต่เพียงกำลังใจเท่านั้น 
หากแต่ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางแห่งพุทธที่แท้ ย่อมมีพรอันประเสริฐในตนอยู่แล้วทุก ๆ  วัน

ไม่ว่าคุณผู้อ่านจะเกิดวันไหน เดือนไหนก็ตาม สุดท้ายนี้ ก็ขออนุญาต 
สุขสันต์วันเกิด (เป็นมนุษย์ ผู้พบพุทธศาสนา) แด่ทุก ๆ  คนนะคะ : )

�
เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

“ของฝากจากหมอ” ฉบับนี้อาจทำให้วัยรุ่นที่นิยมจัดฟันแฟชั่นต้องหนาว ๆ  ร้อน ๆ  กันทีเดียวค่ะ 
เพราะคุณหมอ kate ได้หยิบเอาเรื่อง จัดฟันแฟชั่น มาเล่าให้เราฟังกับอีกด้านที่ชวนตระหนก 
แถมพกเอาธรรมะมาสอนเสียด้วย เลยพลอยได้ช่วยคนไข้ จัดทั้งฟัน จัดทั้งใจ เลยทีเดียวค่ะ : )

“นิยายอิงธรรมะ” เรื่อง รัก พ.ศ. ๑๐๐ ของคุณวิลาศินี  
ตอนแรกในฉบับที่แล้ว คงทำให้หลายคนรอลุ้นตอนต่อไปกันแล้วนะคะว่า 
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒ จะเป็นอย่างไร 
หนุ่มสาวที่มาพบรักกันอย่างไม่ธรรมดา แท้จริงแล้วเขาและเธอเป็นใคร 
เรื่องราวจะสนุกสนานเข้มข้นแค่ไหน ไปอ่านกันต่อใน รัก พ.ศ. ๑๐๐ (ตอน ๒) เลยค่ะ 

“แง่คิดจากหนัง” ฉบับนี้ ชวนไปดูหนังที่กำลังอินเทรนด์ 
กับ Kung Fu Panda — คัมภีร์หมีแพนด้า  
เจ้าหมีแพนด้าใส่กางเกงรำหมัดกังฟู จะน่าเอ็นดูพร้อมกับให้แง่คิดได้แค่ไหน 
ที่สุดของเคล็ดวิชายอดคัมภีร์คืออะไร ติดตาม คุณชลนิล ไปดูพร้อม ๆ  กันเลยค่ะ
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หลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่า  
การได้เกิดเป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนานั้น เป็นโอกาสที่หาได้ยากแค่ไหน 
เมื่อได้โอกาสนั้นมาแล้ว ไม่ใช้ให้คุ้มค่า ก็นับว่าเสียทีที่เกิดมาในสังสารวัฏช่วงนาทีทอง 
“สัพเพเหระธรรม” ฉบับนี้ ถ้าไม่ได้เชียร์คงเสียดายแย่ กับเรื่อง ใส่ใจและอดทน  
โดยคุณ มนสิการ ใครท้อ ๆ  แท้ ๆ  รับรองอ่านแล้วได้อารมณ์ฮึดสู้ขึ้นแน่นอนค่ะ : ) 

�
ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

ผ่านกันไปแล้วนะคะ กับงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “รักแท้มีจริง”  
ผลงานเล่มล่าสุดของ คุณดังตฤณ และผลงานเล่มแรกของ สำนักพิมพ์ฮาวฟาร์ 
คงไม่มีงานแถลงข่าวที่ไหนในโลกอีกแล้วนะคะนี่  
ที่ผู้เขียนนั่งแถลงข่าวตั้งแต่บ่ายสอง และพูดคุยแจกลายเซ็นให้คนสุดท้ายถึงตีหนึ่ง 
อดทนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งคนเขียนและแฟนคลับเลยนะคะนี่ : )

หลายคนบ่นว่า ไม่มีโอกาสได้ (โดดงาน/โดดเรียน) ไปร่วมงานด้วย 
ใครอยากเห็นบรรยากาศ ทั้งภาพเบื้องหน้า และภาพเบื้องหลังการตระเตรียมงาน 
ไปติดตามกันที่กระทู้นี้ได้เลยนะคะ หลายหน้าหน่อย แต่ได้ดูภาพกันจุใจเลยค่ะ 
http://larndham.net/index.php?showtopic=32322&st=0

ส่วนถ้าใครอยากดูเป็นวิดีโอ อยากฟังว่าคุณดังตฤณ และแขกรับเชิญที่มาร่วมสนทนา 
เขาพูดคุยอะไรกันบ้าง คุณยอด ตากล้องฝีมือดีก็ได้อัพโหลดไว้ให้ที่ยูทูบแล้วค่ะ 
เพียงเข้าไปที่ http://www.youtube.com แล้วค้นหาด้วยคำว่า “รักแท้มีจริง”  
ก็สามารถร่วมรับรู้บรรยากาศของวันนั้นด้วยกันอีกครั้งได้แล้วค่ะ 

ฉบับนี้คงต้องลากันไปก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
สวัสดีค่ะ : )

กลาง ชล
สารบัญ 
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“ข้าพระ องค์ มิ กล้า ” 

“ถ้า เช่น นั้น จง ฟัง เรา สั่ง ให้ เจ้า ไป เตรียม การ ดังนี้ …” 

 

รม่ ไม ้ใน ชาย เขต เวฬวุนั วนาราม ยงั รืน่รมย ์หมู ่นก ทัง้หลาย รอ่น ลง มา เกาะ ตาม กิง่ไม ้
หาก สาลิกา เจื้อยแจ้ว เป็น ภาษา มนุษย์ ได้ คง บอก ต่อ กัน ไป เป็น เสียง เดียวกัน ว่า น่า 
ประหลาด นัก แผนการ ของ เจ้า ชาย และ เจ้า หญิง ซึ่ง อยู่ ห่าง ไกล กัน ลิบลับ กลับ มี ส่วน 
คล้ายคลึง กัน โดย มิได้ นัดหมาย 

 

ปลายทาง ของ คาราวาน ที ่ขน เสบยีง คอื นครเวสาล ีแควน้ วชั ช ีอนัเปน็ สถาน ทีท่ำการ 
สงัคายนา พระ ไตรปฎิก ครัง้ ที ่สอง อนั ม ีเหตุ เนือ่ง มา จาก การ ปรารภ ขอ้ ปฏบิตัิ ยอ่หยอ่น 
สิบ ประการ ทาง พระ วินัย ของ พวก ภิกษุ วัช ชี บุตร 

 

การ เดนิทาง ใน คาราวาน ธรรม นัน้ จงึ สำคญั นกั จง บนิ ไป บอก เพือ่น พอ้ง ของ เจา้ เถดิ 
สาลกิา เอย๋ ไม่ ควร เลย ที ่มนษุย์ ฝนื กฎ ของ ธรรมชาต ิมา ชว่ย กนั รอ ด ูท ีเพือ่น เอย ไม ่เคย 
มี ผู้ ใด หนี พ้น วังวน แห่ง บุ พเพ มา แต่ ไหน แต่ ไร แล้ว … 

�
[๑] วิสาขา ชื่อ มหา อุบาสิกา สำคัญ ใน ครั้ง พุทธกาล มี ลักษณะ ของ เบญจกัลยาณี คือ ความ 
เป็น หญิง งาม 5 อย่าง คือ ผม งาม เนื้อ งาม(เหงือก และ ริมฝีปาก แดง งาม) ฟัน งาม ผิว งาม 
วัย งาม(งาม ทุก วัย) แม้ อยู่ กลาง ลูก หลาน กว่า ห้า ร้อย คน ก็ แทบ แยก ไม่ ถูก ว่า คน ไหน เป็น นาง 
วิสาขา

[๒] เจ โต ปรยิญาณ ปรีชา กำหนด รู้ ใจ ผู้ อื่น ได้, รู ้ใจ ผู้ อื่น อ่าน ความ คิด ของ เขา ได้ เชน่ รู้ ว่า เขา 
กำลัง คิด อะไร อยู่ ใจ เขา เศร้าหมอง หรือ ผ่องใส เป็นต้น
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“เลื่อน การ สังคายนา หรือ พระเจ้า ข้า ทำ เช่น นั้น ไม่ ได้ พะ ย่ะ ค่ะ เหล่า พุทธ บริษัท 
รับ ทราบ ข่าว นี้ กัน ไป ทั่ว ทุก แคว้น และ เริ่ม จัด ขบวน มุ่ง ตรง ไป ยังเวสาลี การ เลื่อน พิธี 
สังคายนา ย่อม จะ กระทบ กับ คน หมู่ มาก ” 

“หามไิด ้เรา จะ ไป ขอรอ้ง ให ้เสดจ็ พอ่ เลือ่น พธิ ีสถาปนา ทัง้ พธิ ีอภเิษกสมรส พรอ้มกนั 
ใน วัน นั้น ด้วย เลื่อน เสีย ให้ หมด ” 

“เช่น นั้น พระ โอรส ก็ จะ ขึ้น ครอง ราชย์ ช้า ไป อีก หลาย เดือน ”

“ไม่ สำคัญ เท่า งาน ทำนุบำรุง พระ พุทธ ศาสนา หรอก เสด็จ พ่อ ก็ น่า จะ ทรง เห็น พ้อง 
กับ เรา ด้วย ว่า แต่ นี่ เจ้า จะ เดินทาง วัน ไหน ” 

“แรม แปด ค่ำ ที่ จะ ถึง นี้ พ่ะย่ะค่ะ ” 

ศร ีราม ตอบ อยา่ง ไม ่ใสใ่จ นกั แต่ ดว้ย ความ รูส้กึ ผดิ ปกต ิบาง อยา่ง ทำให ้อบุาสก หนุม่ 
ต้อง หัน กลับ มา ทูล ถาม อย่าง ขัดข้อง 

“พระองค์ ดำริ แผนการ อัน ใด อยู่ หรือ เปล่า ฝ่า บาท ” 

พระ สหาย มี ท่าที ร้อน ใจ หาก แต่ เจ้า ชาย ทรง พระ สรวล เบิกบาน 

“นั่น เป็นไร เจ โต ปริยญาณ ของ เจ้า คลาดเคลื่อน แล้ว เพื่อน เอย มอง เรา ใน แง่ ดี บ้าง 
เถดิ เรา เพยีง อยาก รว่ม คาราวาน ธรรม ทาน ไป กบั เจา้ และ ไม ่เหน็ วา่ความ คดิ อนัเปน็ กศุล 
กรรม นี้ เป็น เรื่อง ร้าย แต่ อย่าง ใด ” 

“ไม่ ได้ ฝ่า บาท พระองค์ ต้องเต รี ยม รับ การ สถาปนา และ เข้า พิธี อภิเษก ใน เวลา อีก 
ไม่ ช้านาน คาราวาน ที่ ข้าพระ องค์ จัด ไป คง กลับ มา ไม่ทัน เวลา แน่ ” 

“ก็ นั่นแหละ ที่ เรา ต้องการ ” 

“ไม่ มี ประโยชน์ หรอก ฝ่า บาท ทรง หนี งาน แต่งงาน ครั้ง นี้ ครั้ง หน้า ก็ ต้อง มี อีก จะ 
ทรง หนี ไป ตลอด ชีวิต เลย หรือ พ่ะย่ะค่ะ ” 

“เจ้า นี่ ชัก ลามปาม คิด ตั้งตัว เป็น บิดา มา สั่งสอน เรา หรือ ” 
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ธรรมะจากพระผู้รู้

ถาม: ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมายเหลือเกิน 
คิดว่าคงไม่สามารถเรียนได้ทั้งหมดที่ทรงสอนไว้ ถ้าเป็นเช่นนี้ 
เราควรเรียนเรื่องใดเป็นหลัก

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแจกธรรมไว้กว้างขวางมาก  
ดังที่กล่าวกันว่ามากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  
เกินวิสัยที่ผู้ใดจะเรียนรู้ให้ทั่วถึงได้ 

แม้เราจะไม่สามารถเรียนธรรมทั้งหมดที่ทรงสอนไว้  
แต่เราก็สามารถเข้าใจทั่วถึงหลักธรรมที่ทรงสอน  
ด้วยการเข้าใจอริยสัจจ์เพียงเรื่องเดียว  
เนื่องจากทรงสรุปไว้ว่า ธรรมทั้งปวงที่ทรงแสดงไว้ สามารถรวมลงได้ในอริยสัจจ์  
เหมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งปวง รวมลงได้ในรอยเท้าช้าง  
(ในยุคของพระองค์ไม่มีไดโนเสาร์) 

เพราะเพื่อจะให้มนุษย์และเทวดาเข้าใจอริยสัจจ์  
พระผู้มีพระภาคได้ทรงจำแนกแจกธรรมไว้มากมาย  
เพื่ออนุโลมตามจริตนิสัย และวาสนาบารมีของเวไนยชนซึ่งแตกต่างกัน  
ถ้าเราจะสังเกตการสอนของพระองค์  
เราจะพบเนืองๆ ว่า ทรงสอนแต่ละคนให้ปฏิบัติธรรมเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด  
ก็เพียงพอที่ผู้นั้นจะนำไปปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจจ์ได้ 

สิ่งที่เราน่าจะพิจารณาก็คือ  
สิ่งใดเป็น “ตัวร่วม” หรือ “ข้อปฏิบัติหลัก”  
ในธรรมทั้งปวงที่ทรงแสดงไว้ต่างๆ กันนั้น  

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอริยสัจจ์อันเดียวกันได้  
ในความเข้าใจของผมแล้ว ตัวร่วมนั้นคือ “การเจริญสติที่ถูกต้อง” 

แม้พระพุทธองค์เอง ก็ทรงเคยสอนให้เจริญสติอบรมจิตของตนเพียงอย่างเดียว  
แทนการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนามาแล้ว  
คือครั้งนั้น มีพระรูปหนึ่ง ท่านอึดอัดกับการปฏิบัติธรรม  
ซึ่งมีทั้งข้อห้ามและข้อกำหนดมากมาย  
ท่านได้เข้าไปทูลลาสิกขา (ขอสึก) เพราะรู้สึกว่าท่านทำไม่ไหว  
แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ถ้าให้ปฏิบัติธรรมข้อเดียว จะทำได้ไหม  
ท่านรับว่าถ้ามีเพียงข้อเดียว ท่านทำได้  
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ท่านมีสติรักษาจิตของท่านไว้อย่างเดียว  
และไม่นานท่านก็บรรลุพระอรหัตตผล 

ทั้งนี้เพราะการเจริญสติ คือหัวใจของการเดินมรรค  
เป็นทางสายเอก สายเดียว ที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจ์  
และนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากเครื่องข้องทั้งปวง 

เมื่อเจริญสติอยู่ ทุกข์ปรากฏท่านก็รู้  
เหตุแห่งทุกข์ท่านก็รู้ ความดับทุกข์ท่านก็รู้  
ศีลของท่านก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพราะจิตไม่ถูกกิเลสหลอกให้ทำชั่ว  
สมาธิก็เป็นอัตโนมัติ เพราะจิตตั้งมั่นเนื่องจากไม่กวัดแกว่งตามนิวรณ์  
ปัญญาก็เป็นอัตโนมัติ เพราะระลึกรู้ความเกิดดับ 
ของสังขารธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริง 
จิตของท่านละบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม และมีความผ่องแผ้ว  
บรรดากุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้น บรรดาอกุศลธรรมทั้งหลายดับไป 

การปฏิบัติธรรมนั้น ถ้ามีสติอบรมจิตของตนได้เพียงอย่างเดียวก็พอแล้ว  
เพราะเท่ากับได้ปฏิบัติทั่วถึงธรรมที่ท่านทรงแสดงแล้ว 

ผมขอยกตัวอย่างหัวข้อธรรมอีกสักเรื่องหนึ่ง  
ซึ่งถ้าปฏิบัติแล้ว ก็มีผลครอบคลุมการปฏิบัติธรรมทั้งปวงเช่นกัน  
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“เรื่อง เป็น มา อย่าง นี้ พ่ะย่ะค่ะ …” 

ศรี ราม ทูล เล่า กรณี พิพาท ระหว่าง พระ ภิกษุ ผู้ ตั้ง กถา วัตถุ ๑๐ ประการ กับ 
พระยสะที่ ออก มา คัดค้าน ใน เมือง เวสาลีให้ แก่ เจ้า ชาย โดย ตลอด … 

“ที่ ข้าพระ องค์ ทูล ถาม ย้ำ เรื่อง การ สังคายนา ครั้ง แรก มิ ใช่ ด้วย เพราะ พระราช วงศ์ 
ของ ฝ่า บาท หรือ วงศ์ ตระกูล ของ ข้าพระ องค์ ไป เกี่ยวข้อง อัน ใด ด้วย หรอก พระเจ้า ข้า 
แต ่เพราะ มลู เหตุ ทัง้หลาย เริม่ ตน้ มา จาก ความ ไม ่ลงรอยกนั มา แต ่การ ชมุนมุ ครัง้ นัน้ แลว้ 
ต่างหาก 

ดว้ย เหตุ ที ่การ สงัคายนา ใน ครัง้ นัน้ ม ิเพยีง เพือ่ ชำระ รอ้ยกรอง พระ ธรรม วนิยั ให้ เปน็ 
หมวด หมู่ เป็น ระเบียบ แบบแผน เท่านั้น แต ่ยัง เป็นการ ยืนยัน สังฆามต ิใน ข้อ ที่ ว่า แม ้
พระ ผู้ มี พระ ภาค จะ ทรง มี พุ ทธานุญาตให้สง ฆ์ถอน สิกขาบท เล็กน้อย ได้

แต่ ผล สรุป การ สังคายนา ใน ครั้ง นั้น เป็นการ สรุป ว่า ไม่ ควร ถอน สิกขาบท ใด เลย 
เพื่อ ความ พรั่งพร้อม ของ พระ ธรรม วินัย หาก แต่ ใน เวลา นั้น ยัง มี ภิกษุ จำนวน มาก ที่ 
มิได้ เข้า ร่วม การ ประชุม และ ไม่ เห็น ด้วย กับ มติ นั้น มา ใน บัดนี้ ก็ เกิด ความ ขัดแย้ง ด้วย 
เรื่อง ของ สิกขาบท เล็กน้อย นั้น เอง หาก ข้าพระ องค์ คาด การณ์ ไม่ ผิด ภายใน เวลา ไม่ ช้า 
ไมน่าน ขา้งหนา้ พระ พทุธ ศาสนา อาจ จะ ม ีการ แตกแยก เปน็ นกิาย ตา่งๆ เนือ่งดว้ย ความ 
ไม่ลงรอย แห่ง ศีล และ วินัย เป็น สำคัญ ” 

ศรี ราม ถอน หายใจ อย่าง หนักหน่วง เมื่อ เล่า จบ 

“เรื่อง ใหญ่ มิ ใช่ เล่น เหตุ ใด ท่าน อำมาตย์ เก็บ เรื่อง นี้ เงียบ ไม่ เอา มา แจ้ง ใน ราช สำนัก”

“อาจ จะ กำลัง วุ่นวาย อยู่ กับ พิธี สถาปนา ของ พระ โอรส ก็ได้ พ่ะย่ะค่ะ หมาย 
กำหนดการ เดิม จะ ตรง กับ วัน ที่ เริ่ม ทำ การ สังคายนา พระราช บิดา ของ พระองค์ เอง 
ก็ได้ รับ เชิญ เป็น ประธาน ใน งาน นั้นแต่ กำลัง ทรง บ่ายเบี่ยง อยู่ ” 

เทวินทร์ วรมันต์นิ่ง คิด อยู่ ครู่ หนึ่ง จึง ตรัส 

“เช่น นั้น เรา จะ ไป ปรึกษา เสด็จ พ่อ ให้ ทรง เลื่อน ” 
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บท ที่ สาม

ล่วงเข้าเวลาสาย ภายในเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ณ กรุงราชคฤห์

แม้ ใน ท้องพระโรง จะ ยัง เต็ม ไป ด้วย อำมาตย ์ที่ อยู่ ถวาย คำ ปรึกษา ว่า ราชการ งาน 
แผ่นดิน แต่ เจ้า ชาย ผู้ เป็น ราช โอรส ของ องค์ ประธาน ใน ที่ ประชุม กลับ มา เดิน เตร็ดเตร่ 
อยู่ ใต้ ร่ม ไม้ บริเวณ เวฬุวัน วิหาร ด้วย ความ สำราญ ใจ 

ข้าง กาย เจ้า ชาย นั้น มี พระ สหาย ใน วัย ไล่เลี่ย กัน อยู่ หนึ่ง คน หาก ไม่ ต่าง กัน ด้วย 
ฐานนัดร ศกัดิ ์และ อาภรณ ์ที ่สวม ใส ่บรุษุ หนุม่ ทัง้ สอง ที ่เดนิ เคยีง กนั ก ็ไม่ ตา่ง จาก พีน่อ้ง 
ร่วม สายเลือด ที่มา กอด คอ เล่า สาร ทุกข์สุข ดิบ ให้ กัน ฟัง อยู่ ริม ศาลา มาก นัก ภาย ใต้ เงา 
ของ ป่า ไผ่ อัน ร่มเย็น เหล่า กระแต ตัว น้อย คุดคู้ อยู่ ใน โพรง มี เพียง หมู่ นก สาลิกา เท่านั้น 
ที่ บิน วน เริง ร่า มา เกาะ บน กิ่ง ไม้ และ เงี่ยหู ฟัง อย่าง สอดรู้สอดเห็น

“มิ ทรง ทราบ ข่าว นี้ เลย หรือ พ่ะย่ะค่ะ ฝ่า บาท ”

“อืม เรา ไม่ ได้ มา ฟัง ธรรม ที่ วิหาร ทุก วัน เช่น ดัง เจ้า นี่ ศรี ราม เรื่อง ที่ อยาก รู้ ก็ ไม่ ได้ รู้ 
เรื่อง ที่ ไม่ อยาก รู้ แย่ง กัน ทูล เสีย ให้ วุ่น ”

“ถ้า เช่น นั้น ทรง จำ ประวัติศาสตร์ เมื่อ ครั้ง ปฐม สังคายนา ใน นคร ของ เรา ใน อดีต ได้ 
หรือ ไม่ พ่ะย่ะค่ะ ” 

“จำ ได้ สิ เรื่อง การ ชำระ พระ ธรรม วินัย อัน มี พระ มหา กัสส ปเถระ เป็น องค์ ประธาน 
เวลา นั้น มี ลูก หลาน ของ ท่าน อนาถ บิณฑิก เศรษฐี[๓]มา ช่วย งาน และ ตั้ง บ้านเรือน อยู่ ใน 
นคร ราช คฤห์สืบ เชื้อสาย มา จนถึง รุ่น ของ เจ้า แล้ว เวลา นี้ มี เรื่อง ใด เกี่ยวข้อง กับ การ 
สังคายนา ใน ครั้ง นั้น เล่า เหตุการณ์ ผ่าน มา ร้อย ปี เกิด อธิกรณ์ ใด ขึ้น หรือ เล่า ให้ เรา ฟัง 
บ้าง เถิด ”
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ได้แก่ โอวาทปาฏิโมกข์  
อันได้แก่ ๑.การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒.การทำกุศลให้ถึงพร้อม และ 
๓.การทำจิตให้ผ่องแผ้ว 

หากพวกเรายังรู้สึกว่า การปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์มีถึง ๓ ข้อ ยังมากเกินไป  
จะปฏิบัติเพียงหัวข้อเดียว ก็ทำได้  
ทั้งนี้เพราะเอาเข้าจริงแล้ว  
การปฏิบัติทั้ง ๓ ข้อนั้น ก็หนีไม่พ้นการเจริญสติเรียนรู้จิตใจของตนนั่นเอง  
กล่าวคือ 

๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ (ความคิดชั่ว)

ก่อนที่คนเราจะทำบาปทางกายและวาจาได้ จะต้องทำบาปทางใจเสียก่อน  
เพราะใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า กรรมทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจ  
เช่น ก่อนจะไปจี้ปล้นใคร ก็ต้องคิดจนตกลงใจจี้ปล้นเสียก่อนที่จะลงมือกระทำจริง  
ดังนั้น ถ้าเราสำรวมระวังที่จะไม่ทำบาปทั้งปวง  
เราก็ต้องมีสติเฝ้ารู้อยู่ที่ใจของตน  
มันจะคิดดี คิดชั่ว คิดเรื่อยๆ ไม่ดีไม่ชั่ว ก็ผุดขึ้นที่ใจนี่เอง  
ปฏิบัติอยู่เพียงเท่านี้ กุศลธรรมก็ถึงพร้อมได้ จิตก็ผ่องแผ้วได้ 

๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม

ถ้ากล่าวกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม  
ไม่พูดแบบประจบเอาใจกันแล้ว  
ผมอยากกล่าวว่า จิตของคนเรานั้น แทบจะไม่เคยมีกุศลจิตจริงๆ เลย  
มีแต่อกุศลเป็นส่วนมาก  
แม้แต่ในเวลาที่ทำบุญ จิตก็ยังเป็นอกุศลอยู่  
ด้วยเหตุนี้เอง จึงหาผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยากเต็มที  
กระทั่งพระอริยบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์  
ก็ยังมีอกุศลมากน้อยตามชั้นตามภูมิของตน 
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การทำกุศลให้ถึงพร้อม เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง  
เพราะกุศลนั้น ได้แก่การที่จิตไม่ประกอบด้วย ราคะ โทสะ และโมหะ 

การทำจิตให้พ้นชั่วคราวจากราคะและโทสะ ไม่ใช่ของยาก  
แม้ไม่ทำอะไรเลย ราคะและโทสะเมื่อเกิดขึ้นช่วงหนึ่งมันก็จะดับไปตามธรรมดา  
แต่ที่ยากที่สุด คือการทำจิตให้พ้นจากโมหะ  
เพราะจิตของสัตว์ทั้งปวงนั้น มีโมหะยืนพื้นอยู่แทบทุกขณะ  
แม้ในขณะที่ไม่มีราคะและโทสะ ก็ยังมีโมหะแฝงอยู่เสมอ 

โมหะคือความหลงของจิต ทำให้ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง  
ผู้ที่เคยศึกษาธรรมกับผมนั้น จะทราบว่า สิ่งแรกที่ผมสอนคือการทำความรู้ตัว  
นั่นคือการทำ “อโมหะ” นั่นเอง  
เพราะโดยธรรมชาติแล้ว จิตจะเหมือนน้ำที่ไหลรินไปเรื่อยๆ ไม่หยุดหย่อน  
จิตมันเคลื่อนเข้าไปยึดถืออารมณ์ โดยเราไม่เคยรู้ตัวเลย  
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันเป็นการไหลเข้าไปในโลกของวัตถุกาม  
และทางใจคือไหลเข้าไปในโลกของความคิด 

ต่อเมื่อใดสามารถรู้เท่ารู้ทันจิตตนเอง  
มันจะเคลื่อนไหวไปทางใดก็รู้ มันจะตั้งมั่นอยู่ก็รู้  
มันจะปรุงดี ปรุงชั่ว ปรุงสิ่งที่เป็นกลางๆ ก็รู้  
มีแต่รู้ รู้ รู้ ด้วยความเป็นกลาง สักแต่รู้จริงๆ  
นั่นแหละจิตจึงจะขจัดความหลงออกไปได้ 

เมื่อจิตไม่ประกอบด้วยโมหะ กิเลสใดๆ ก็ครอบงำจิตไม่ได้ (ยกเว้นอวิชชา)  
จิตก็ทรงตัว รู้ ตื่น และเบิกบานอยู่อย่างนั้น  
โดยเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลย  
เพราะจิตนั้นโดยตัวของมันเองผ่องใสอยู่แล้ว  
ที่เศร้าหมองก็เพราะกิเลสมันจรมาหลอกเอาเป็นคราวๆ เท่านั้นเอง 

การที่จิตทำกุศลให้ถึงพร้อม จึงเป็นทางละบาปอกุศลทั้งปวง  
และเป็นการทำจิตให้ผ่องแผ้วด้วย 
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“ไม่ ทราบ หรือ ภาวิณี ” 

ตรัส ถาม ด้วย พระ สุรเสียง กระเซ้า เย้า แหย่ บ้าง 

 

“ไม่ ทราบ หรอก เพคะ ข้าพระ องค์ ไม่ ได้ มี เจ โต ปริยญาณ[๒]เสียหน่อย ไฉน เลย จะ 
ล่วงรู้ พระทัย ของ พระ ธิดา ได้ ” 

“เชน่ นัน้ เธอ จง ฟงั ฉนั ม ีแผนการ สำคญั ที ่เพิง่ คดิ ได ้เมือ่ ครู ่ เอยีง ห ูมา ใกล้ๆ ส ิตอ่ไปนี้ 
จะ เป็นความ ลับ ระหว่าง เรา สอง คน ” 

วา่ แลว้ ก ็ขยบั พระ วรกาย ไป แนบ ชดิ พระ สหาย หญงิ คน สนทิ กระซบิ ความ อนั ใด 
ขึ้น มา ประโยค หนึ่ง ภา วิณีฟัง แล้ว ขมวด คิ้ว มุ่น สอง ดรุณี ปรึกษา กัน อยู่ ชั่ว ครู่ แล้ว 
จึง ปลีกตัว ออก ไป ภายนอก วิหาร

�
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“ไม ่เพคะ เขา ไม ่รู ้พระ วนิยั พอ มพีระยสะ ซึง่ เปน็ พระ มา จาก ที ่อืน่ ไป ยงั อโุบสถ ของ 
ภิกษุ พวก วัช ชี บุตร เหล่า นั้น ได้ รับ รู้ความ ประพฤติ ที่ ย่อหย่อน และ ได้ เห็น พฤติกรรม 
การ เรี่ยไร เงิน พวก อุบาสก ที่มา ทำบุญ เพื่อ เป็น ค่า บริขาร ของ พระ สงฆ์ พระยสะจึง ได้ 
กล่าว ติเตียน ภิกษุ ชาว วัช ชี ว่า 

การก ระ ทำ เชน่ นี ้ขดั ตอ่ พทุธ บญัญตั ิ เปน็ความ ผดิ ทัง้ ผู ้รบั ทัง้ ผู ้ถวาย และ เทศนา จน 
เหลา่ ทายก ทา ยกิาเขา้ใจ และ เกดิ ความ เลือ่ม ใน ตวั ทา่น เปน็อนัมาก เปน็ เหต ุให ้ภกิษ ุชาว 
วัช ชี โกรธ คิด จะ ลงโทษ พระยสะโดย การ ขับ ไล่ออก เสีย จาก หมู่ คณะ ” 

“เหตุการณ์ วุ่นวาย ใหญ่ เลย สิ ” 

เจ้า หญิง ทรง สดับ ฟัง และ เอ่ย ถาม อย่าง สน พระทัย 

“เพคะ ใน ครั้ง นั้น ภิกษุ ชาว วัช ชี ถึง กับ พา กัน ไป ห้อมล้อม กุฏิ ของพระยสะ แต่ ท่าน 
ทราบ เสีย ก่อน จึง ได้ หลบ หนี ไป ยัง เมือง อื่น และ ได้ รวบรวม พระ ภิกษุ จาก เมือง ปาวา 
และ เมือง อวัน ตี ไป ยัง สหชาติ นคร เพื่อ นิมนต์ พระเร วตเถระ เป็น องค์ ประธาน ใน การ 
ประชุม

ใน ครั้ง แรก เหล่า ภิกษุ ฝ่าย ของ พระยสะหรือ ภิกษุ ฝ่าย วินัย วาที คิด จะ พิจารณา หา 
ทาง ระงับ อธิกรณ์ ที่ สหชาติ นคร นั้น แต่ พระเร วตะ เสนอ ว่า อธิกรณ์ เกิด ขึ้น ที่ ใด ควร ไป 
ระงบั เสยี ที ่นัน่ จงึ กำหนด สถาน ที ่เปน็ วาลกิา ราม ที ่เมอืงเวสาล ีขณะ นี ้ก ็กำลงั เปน็ เวลา 
รวม ตัว ของ พระ อรหันต์ ตาม แคว้น ต่างๆ เพื่อ ไป ร่วม การ ประชุม ยัง เมือง เวสาลีเพคะ ” 

“เรื่อง เป็น มา อย่าง นี้ นี่เอง เธอ จึง คิด จะ ไป ร่วม งาน ด้วย ดี จริง ฉัน ขอ อนุโมทนา” 

“ข้าพระ องค์ คง มิได้ ไป ทำ อะไร มาก หรอก เพคะ พระ ธิดา ที่ ประชุม สงฆ์ ย่อม ไม่ 
ต้องการ ให้ ฆราวาส ไป วุ่นวาย มาก นัก เหล่า อุบาสก อุบาสิกา ทำได้ ก็ แต่ เพียง จัด สถานที่ 
ให้ สะดวก สบาย และ เตรียม ภัตตาหาร อยู่ เบื้อง นอก”

เห็น ว่า คู่ สนทนา รับ ฟัง แล้ว นั่ง นิ่ง ภา วิณีจึง เอ่ย ถาม 

“ทรง ดำริ สิ่ง ใด อยู่ หรือ เพคะ ” 
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๓. การทำจิตให้ผ่องแผ้ว

เมื่อกล่าวถึงการไม่ทำบาปทั้งปวง และการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้ว  
แทบจะไม่ต้องกล่าวถึงการทำจิตให้ผ่องแผ้ว  
แต่ถ้าจะกล่าวไว้หน่อยหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์  
เพราะเป็นวิธีปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดอันหนึ่งเหมือนกัน 

การทำจิตให้ผ่องแผ้ว ไม่ใช่การเพ่งจิตให้หยุดนิ่ง  
แต่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ออกว่า อะไรเป็นจิต อะไรเป็นอารมณ์  
เมื่อแยกออกได้แล้ว จิตไม่ถูกอารมณ์ครอบงำ จิตก็จะผ่องแผ้วโดยตัวของมันเอง  
เพราะตัวของมันผ่องแผ้วอยู่แล้ว  
แต่เมื่อเราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำจิตให้ผ่องแผ้วตลอดไปนั้น  
เราจะพบว่าทั้งจิต ทั้งกิเลส และอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง  
ไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้ มั่นคง หรือเป็นไปตามอำนาจบังคับของเรา  
ในที่สุดก็จะสามารถปล่อยวางทั้งจิตและอารมณ์ได้ 

ตอนผมเด็กๆ คิดว่าการทำจิตให้ผ่องแผ้วเป็นผลของ ๒ สิ่งแรก  
แต่ความจริงโอวาทปาฏิโมกข์ทั้ง ๓ ข้อ  
คือคำสั่งสอนเพื่อให้นำไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทั้งสิ้น  
ไม่ได้สอนให้เราทำ ๒ ข้อแรก เพื่อเข้าถึงและยึดเอาสภาวจิตที่ผ่องแผ้ว 

จิตที่มีสติสัมปชัญญะ รู้อยู่ ศึกษาอยู่ที่จิต  
เป็นจิตที่ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม และทำจิตให้ผ่องแผ้ว  
จิตชนิดนี้ เป็นจิตที่สามารถรู้สภาพธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริง  
อันเป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นได้ 

ยังมีธรรมอีกมากมาย ที่ท่านทรงสอนด้วยคำสอนที่ต่างๆ กัน  
แต่ถ้าพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว ก็จะพบว่าคำสอนเพื่อการปฏิบัติทั้งปวงนั้น  
ล้วนมีหลักปฏิบัติอันเดียวกัน  
คือ “การให้เรามีสติรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง”  
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เพราะเมื่อรู้ตามความเป็นจริง จิตก็จะเบื่อหน่าย คลายกำหนัด และหลุดพ้นไปเอง  
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

ถ้ามีสติที่ถูกต้อง ก็คือการปฏิบัติธรรมทั้งปวงทางพระพุทธศาสนา  
เมื่อหลง เผลอ ขาดสติ ก็คือไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันใดเลยในทางพระพุทธศาสนา  
แม้ขณะนั้นจะกำหนดลมหายใจ หรือบริกรรมพุทโธ อยู่ก็ตาม 

http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/31/37/

สันตินันท์ 
(พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ในปัจจุบัน)

สารบัญ 
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“พัก นี้ ฉัน ยุ่งๆ อยู่ ใน วัง เรื่อง ของ ฉัน ก็ วุ่นวาย เอาการ อยู่ เธอ มี เรื่อง อัน ใด ก็ บอก 
มา เถิด อย่า ให้ ฉัน เดา เลย ” 

พระ ธิดา ตรัส ปฏิเสธ เสียงอ่อน ล้า

“ขา้พระ องค ์ตอ้งเต ร ียม การ เดนิทาง ไป นคร เวสาลเีพคะ พระ ภกิษ ุผู ้อาวโุส หลาย รปู 
ใน วหิาร บ ุพพา ราม มคี วาม จำเปน็ ตอ้ง เดนิทาง ไป ที ่นัน่ แลว้ ไหน จะ พวก อบุาสก อบุาสกิา 
ที่ ประสงค์ จะ ติดตาม ไป ด้วย ครอบครัว ข้าพระ องค์ จำเป็น ต้อง คอย ดูแล เรื่อง ข้าว ปลา 
อาหาร และ เครื่อง ใช้ ต่างๆ ไม่ ให้ บกพร่อง ” 

“เวสาลี ไป ทำไม ที่ นั่น ”

“โอ …พระ ธิดา ประทับ อยู่ ที่ ใด มา เพคะ เอ้ อ ขอประทาน อภัย เพคะ ข้าพระ องค์ 
นึก ว่า พระ ธิดา เป็น เพื่อน หญิง คน หนึ่ง ”

“เธอ เข้าใจ ถูก แล้ว ฉัน เป็น เพื่อน เธอ แต่ ฉัน กลับ พลาด เรื่อง สำคัญ ของ เธอ ได้ เล่า 
มา สิ ฉัน อยาก รู้ ” 

“เพคะ ก่อน อื่น คง จะ ทรง ทราบ ดี ว่า ถึง เวลา นี้ การ ปรินิพพาน ของ พระพุทธองค์ 
ผ่าน มา ได้ ๑๐๐ ปี แล้ว”

“จะ้ ฉนั ยงั นกึ เสยีดาย อยู่ ทกุ วนั ที่ เกดิ มา ไมท่นั พระองค์ ทา่น แลว้ ตอน นี ้เกดิ อะไร 
ขึ้น กับ พุทธ ศาสนา ที่ เมือง เวสาลีเล่า ” 

“เพคะ เมือ่ หลาย เดอืน กอ่น พระ ภกิษุ ชาว เมอืง เวสาลไีด้ แตก กนั ออก เปน็ ๒ ฝา่ย 
อัน เนื่อง มา จาก ความ ขัดแย้ง กัน ใน เรื่อง วัตถุ ๑๐ ประการ ที่ ภิกษุ วัช ชี บุตร นำ มา แสดง 
วา่ กนั ตาม พระ วนิยั แต ่เดมิ มา วตัถ ุเหลา่ นัน้ ลว้น เปน็ ของ ผดิ พระ ธรรม วนิยั ทกุ ขอ้ แตก่ลบั 
นำ มา ใช้ เป็น ข้อ วัตรปฏิบัติ ที่ เป็น ที่ รู้ กัน เฉพาะ กลุ่ม”

“แล้ว ชาว เมือง เวสาลีไม่ คัดค้าน กัน หรือ ” 

ภา วิณีพยัก หน้า ใน เชิง ปฏิเสธ 
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“ทำเป็น รู้ ดี ไป เธอ เล่า ภาวิณี พัก นี้ ไม่ มา ให้ ฉัน พบ หน้า เลย มัว แต่ ไป ทำ อัน ใด อยู่”

“ไม่ ทรง ทราบ หรือ เพคะ ”

ภา วิณีตั้ง ปริศนา แทน คำ ตอบ

15ธรรมะใกล้ตัว

รู้เฉพาะตน

มีคนรักจะขวางทางไปนิพพานไหม

กรณี เฉพาะ ตน ของ – แว่น
อาชีพ – พนักงาน บริษัท
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – คุม การเงิน และ วิเคราะห์ ตัวเลข ต่างๆ

คำถามแรก – เจริญสติมาได้ระยะหนึ่ง ใจรู้สึกแน่วแน่แล้วว่าเราเลือกทางนี้ 
แตก่ก็ำลงัคบกบัผูห้ญงิคนหนึง่ รูส้กึไมส่บายใจ เพราะทราบวา่การมคีนรกัถอืเปน็ 
การขวางทาง ตอนนีส้บัสนอยูเ่รือ่ยๆ อยากขอคำแนะนำวา่ถา้ตอ้งการมรรคผลจรงิ  
ผมควรเลิกข้องเกี่ยวกับความรักแบบโลกๆไปเลยไหม?

ชีวิต ฆราวาส นั้น เป็น ‘อุปสรรค ’ บน เส้นทาง ไป ให้ ถึง มรรค ผล นิพพาน ใน ตัว เอง 
อยู่ แล้ว ครับ จะ มี หรือ ไม่ มีค นรัก เข้า มา เกี่ยวข้อง ก็ตาม เพราะหน้าที่ของฆราวาส 
คือการหาอยู่หากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ต่างจากพระซึ่งมีหน้าที่เดียวคือเพียร 
ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้ง ตามข้อตกลงในวันบวช

มา มอง กนัให้ เขา้ใจ ภาพ ใหญ่ เปรยีบเทยีบ อยา่ง ชดัเจน ‘ฆราวาส’ แปลวา่การอยู่ 
ครองเรือน และการอยู่ครองเรือนตามธรรมชาติก็หมายถึงการมีใครอีกคน 
ครองเรือนอยู่ร่วมกัน นี่เป็นเหตุให้เรียกว่า ‘คู่ครอง’

ส่วน ‘บรรพชิต ’ จะ หมาย ถึง ผู้ สละ เรือน ไม่ เอา เรือน แล้ว ไม่ เอา คู่ครอง แล้ว 
ปรารถนา การ ขึ้น ฝั่ง จาก ทะเล ทุกข์ แล้ว โดย จะ เห็น ว่า กติกา สำคัญ ใน การ ถือบวช ก็ คือ 
ถ้า เสพ กาม กับ ใคร เมื่อ ใด ก็ ขาด จาก ความ เป็น บรรพชิต เมื่อนั้น ทั้งนี้ ก็ เพื่อ แบ่งแยก 
ให้ ชัดเจน ว่า บรรพชิต กับ ฆราวาส ต่าง กัน ตรง ไหน ป้องกัน มิ ให้ เกิด บรรพชิต กลาย พันธุ์ 
ขึ้น มา ได้

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ขณะ นี้ คุณ เป็น ฆราวาส เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ตน เอง ด้วย การ เป็น พนักงาน กิน 
เงินเดือน แถม มีหน้า ที่ เกี่ยว กับ ตัวเลข ร้อนๆ เสีย ด้วย โดยสภาพที่เป็นอยู่นับว่ายัง 
เป็นผู้อาลัยโลก และไม่ยอมทิ้งเรือนไปไหน ฉะนั้น จึงไม่มีเหตุให้ตะขิดตะขวงใจ 
หากจะอยากมีคู่ครอง

 

พูด ง่ายๆ ว่า ถ้า ยัง นุ่ง กางเกง อยู่ ก็ อย่า เพิ่ง เผลอ นึก ว่า ตัว เอง เป็น พระ ต้อง ทำ ตาม 
ระเบียบ ของ พระ เพียง เพราะ เป็น นัก เจริญ สติ

คราว นี ้ถาม วา่การ ม ีคูค่รอง หา้ม มรรค หา้ม ผล ไหม? คำ ตอบ คอื จะหา้มหรอืไมห่า้ม
ก็ขึ้นอยู่กับว่าคู่ของคุณขัดขวางหรือส่งเสริม เป็นเครื่องถ่วงหรือเป็นแรงผลักดัน

ถ้า ชักชวน กัน สนุก แบบ โลกๆตลอด เวลา หลงใหล ได้ ปลื้ม ใน กันและกัน ตลอด เวลา 
อนั นี ้ก ็ตอ้ง บอก วา่การ ม ีคูค่รอง ของ คณุ เปน็ ไป เพือ่ ไหล ตาม กระแส โลก ไม่ ใช ่สวน กระแส 
ก็เมื่อไม่สวนกระแสโลกียะ แล้วจะหวังการทิ้งกระแสโลกียะเข้าสู่กระแสโลกุตตระ
ได้อย่างไร?

แต่ หาก คุณ ได้ คู่ ที่ ชักชวน กันและกัน ให้ ทำ ทาน รักษา ศีล กับ ทั้ง เป็น เครื่อง เตือน 
กนัและกนั ให้ เจรญิ สต ิเปน็ เครือ่ง ชี ้ให ้กนัและกนั รูต้วั วา่ ขาด สต ิไป แลว้ นะ หลง ไป ตาม 
การ ครอบงำ ของ กเิลส แบบ ผดิๆไป แลว้ นะ อนั นี ้ก ็ถอืวา่ เปน็การ ประคอง กนัและกนั เขา้ 
สู่ ทาง หลุดพ้น ได้

การ เจรญิ สต ิไม ่ได้ บงัคบั ให้ คณุ ถอน ตัว จาก การ เปน็ ฆราวาส สมยั พทุธกาล ม ีฆราวาส 
ที ่เปน็ อรยิบคุคล บรรล ุมรรค ผล นพิพาน กนั มาก ก ็แปล วา่ ฆราวาส เปน็ พาน ทอง รอง รบั 
มรรค ผล ได้ มรรค ผล มิ ใช่ อภิสิทธิ์ เฉพาะ แก่ บรรพชิต เท่านั้น

คูร่กั ที ่เขา้ วดั ดว้ย กนั ม ีมา ตัง้แต่ สมยั พทุธกาล และ สบื มา จนถงึ ทกุวนันี ้คน เรา ไมไ่ด ้
เกิด มา เป็น พระ เป็น ชี กัน แต่ แรก ทุก คน ล้วน เคย เป็น ฆราวาส ที่ ค่อยๆ สั่งสม นิสัย พระ 
นิสัย ชี กัน จน อิ่มตัว ก่อน จะ จาก บ้าน เข้า สู่ วัด อย่าง ถาวร
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รัก พ.ศ. ๑๐๐
โดย วิ ลาศินี

บท ที่ สอง

อรุณรุ่ง ณ วิหารบุพพาราม นครสาวัตถี

ด้วยว่า พระ ธิดา องค์ น้อย เสด็จ มา ถวาย ทาน อยู่ เนือง นิจ จึง ไม่ มี ผู้ ใด ผิดสังเกต ว่า 
วัน นี้ ทรง มา เช้า กว่า ปกติ ทั้ง ยัง ทรง รับสั่ง ให้ นาง สนม คอย อยู่ เบื้อง นอก ดัง ที่ เคย ทำ มา 
ครั้น ถึง ใน พระ วิหาร ก็ ทรง ประทับ นั่ง อยู่ เบื้อง ล่าง อัน ต่ำ กว่า อาสนะ พระ ภิกษุ ผู้ ทำ การ 
เทศน์ ถวาย ใน ที่ นี้ จึง ทรง เป็น อุบาสิกา ดรุณี คน หนึ่ง ไม่ ได้ แตก ต่าง จาก อีก หลาย นาง 
ที่นั่ง อยู่ ใกล้ๆเท่าใด นัก 

“ทูล พระ ธิดา เพคะ เสด็จ มา แต่ เช้า ข้าพระ องค์ ไม่ทัน ออก ไป รับ เสด็จ ”

อุบาสิกา นาง หนึ่ง ที่ เป็น รุ่นราวคราวเดียวกัน เข้า มา ทักทาย อย่าง นอบน้อม

“อะไร กัน ฉัน มา สาย จน ไม่ทัน ช่วย เธอ เตรียม ภัตตาหาร ด้วย ซ้ำ เอ๊ะ เมื่อ ครู่ ฉัน ยัง 
เห็น เธอ อยู่ หน้า โรง ทาน อยู่ เลย ”

“มิได้ เพคะ นั่น พี่ สาว ของ ข้าพระ องค์ ต่างหาก ” 

“ตาย จริง ฉัน ขอโทษ เธอ ทั้ง สอง คล้ายคลึง กัน เหลือเกิน ”

“มิ ใช่ แต่ พระ ธิดา พระองค์ เดียว หรอก เพคะ น้อย คน นัก จะ ทัก ลูก หลาน ของ คุณ ย่า 
วิสาขา[๑]ถูก ว่า แต่ วัน นี้ พระ ธิดา ทรง พา พระ พักตร์ หมอง อย่าง นี้ มา ฟัง ธรรม ไม่ สม กับ 
เป็น พระ ธิดา จัน ทราว ตี ที่ ข้าพระ องค์ รู้จัก เลย เพคะ ” 

นวนิยายอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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 “ผมว่า ผมกับคุณเปรมมิกาโชคดีนะครับ ผมทราบมาว่าท่านเจ้าอาวาสเป็นคน
พูดน้อย แต่ท่านพูดกับเราตั้งนาน”

“คำพูดของท่าน อาจจะทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต”

“เปรม ก็เหมือนกันค่ะ พี่ปื๊ด”

เสียงโทรศัพท์ของเปรมมิกาดังขึ้น เมื่อได้ยินเสียงก็รู้ทันทีว่าแม่ของเธอนั่นเอง 
โทรมา

“สวัสดีค่ะ วันนี้หนูกลับบ้านค่ำหน่อยนะคะ พอดีมาหาลูกค้าที่ต่างจังหวัด”

เธอสนทนากับแม่อีกหลายประโยคนานกว่าปกติที่เธอเคยคุยกับแม่แค่นาทีสอง 
นาท ีก่อนวางสายเธอพูดกับแม่ว่า

“เดี๋ยวค่ะ คุณแม่ เสาร์อาทิตย์นี้ เราไปเที่ยวสวนผลไม้ที่ระยองกันนะคะ เช่า 
รีสอร์ทนอนค้างที่ทะเลระยองสักคืนนึง”

สารบัญ 

17ธรรมะใกล้ตัว

แต่ หาก คุณ มุ่ง มั่น จะ เลิก ใส่ เสื้อ กางเกง และ หัน ไป นุ่งห่ม จีวร ใน เร็วๆนี้ ก็ อย่า 
สองจิตสองใจ เป็นอันขาด เพราะ คน ที่ เดือดร้อน ก็ คือ คน ที่ เขา มา อยู่ กับ คุณ แบบ ไม่ รู้ 
อีโหน่อีเหน่ ไม่ รู้ แผนการ ชีวิต ของ คุณ ว่า กำลัง จะ ทิ้ง บ้าน ทิ้ง เรือน อยู่ แล้ว ให้ สงสาร 
และ เห็นใจ เขา มากๆ อย่า เห็นแก่ ความ สุข เฉพาะหน้า ของ ตน เอง เลย

คำถามที่สอง – ผมพูดเรื่องการเจริญสติให้เขาฟัง ก็ดูท่าทางให้ความสนใจและ 
ไม่เคยแสดงอาการต่อต้าน อย่างนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่จะพาเขามาด้วยกัน 
และเข้ากันได้ดีหรือไม่ครับ?

ด ูแค่ นี ้ตดัสนิ ไม่ ได้ หรอก ครบั ตอ่ ให้ แฟนคณุ เปน็ ‘นกั เจรญิ สต ิสำเรจ็รปู ’ อยู่ ใน ตวั 
คือ ก่อน คบ คุณ เขา ก็ เจริญ สติ อยู่ แล้ว พอ จับ คู่ กัน ก็ อาจ ‘ไป กัน ไม่ ได้ ’ ด้วย ซ้ำ

เมือ่ มา อยู่ ภาย ใต้ ชายคา เดยีวกนั คณุ จะ พบ วา่การ เจรญิ สติ เปน็ เพยีง องคป์ระกอบ 
หนึ่ง ไม่ ใช่ ทั้งหมด ที่ จะ ทำให้ อยู่ ร่วม กัน อย่าง ปรองดอง และ เป็น สุข ต่าง ฝ่าย ต่าง เป็น 
คน ธรรมดา คน หนึ่ง มี ช่อง ว่าง มี การก ระ ทบ กระทั่ง ได้ มีค วาม ขัดแย้ง ได้ ไม่ ต่าง จาก 
คู่ผัวตัวเมีย อื่นๆ

ขอ ให้ ระลึก ว่า ถ้า ตัดสินใจ มี คู่ ก็ จง ทำ ทุก อย่าง ตาม ธรรมชาติ ของ การ มี คู่ อย่า เอา 
หัวโขน ของ นัก เจริญ สติ ไป ใส่ หลอก ตา คน รัก อย่า เอา ภาพ นัก เจริญ สติ มา เป็น เครื่อง 
เสริม ทิฐิ มานะ เพราะ ถ้า ตั้ง ทิฐิ มานะ อยู่ ว่า ข้า เป็น นัก เจริญ สติ ข้า ดี ข้า ประเสริฐ ข้า 
ไม่ มี กิเลส ทั้งๆ ที่ กิเลส ยัง เอา หัวใจ ไป กิน อยู ่เต็มๆ อย่าง นี้ ผม บอก ได้ เลย ว่า เตรียมตัว 
พบ กับ ความ รู้สึก แย่ๆได้ เพราะ ฝ่าย หนึ่ง พยายาม สร้าง ภาพ ผ้า ขาว ใน ขณะ ที่ อีก ฝ่าย 
เห็น ชัดๆว่า ยัง เป็น ผ้า เปื้อน อยู่ ด้วย กัน ไม่ มี ทาง เป็น สุข หรอก

ถ้า จะ ให้การ เจริญ สติ เข้าไป มี ส่วน ใน ชีวิต คู่ อย่าง แท้จริง ต่าง ฝ่าย ต่าง ต้อง ถึง ความ 
รู้ตัว แล้ว ว่า ยัง มี กิเลส อัน ใด กัด กิน จิตใจ ตน อยู่ กับ ทั้ง มี สติ ว่องไว และ เท่าทัน ว่า กิเลส 
นั้นๆ เกิด ขึ้น เมื่อ ใด ไม่ ใช่ ขนาด ไฟ แลบ ออก มา ทาง ปาก ก็ ยัง อุตส่าห์ ไม่ รู้ตัว อีก ว่า ปาก 
ร้อน แล้ว
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ขอ ถอืโอกาส ประชาสมัพนัธ ์หนงัสอื เลม่ ใหม ่ดว้ย นะ ครบั เลม่ นี ้ชือ่วา่ ‘รกั แท ้ม ีจรงิ’ 
ผม เขียน ใน แบบ ที่ มอง รัก แท้ เป็น ภาวะ หนึ่ง ทาง ธรรมชาติ ที่ มี ได้ ถ้า เหตุ มี และ หมด ได้ 
เมื่อ เหตุ หมด ตลอด จน ขมวด ให้ เข้าใจ เหตุผล ว่า ทำไม จึง ควร ยุติ ทุกข์ ทาง ใจ กัน เสียที 
โดย ยก เอา ความ รัก และ การ รับ ผลก รรม มา เป็น ตัวตั้ง เพื่อให ้เห็น ที่มา ที่ ไป ตลอด สาย 
ว่า กาย ใจ นี้ ยัง อยู่ ก็ เพื่อ รับ ใช้ อะไร และ จะ หยุด รับ ใช้ สิ่ง นั้น ได้ ด้วย ท่า ไหน

หนังสือ มี วาง แผง ทั่วไป แล้ว และ ถือ เป็นการ เปิด ตัว สำนัก พิมพ์ ฮา วฟาร์ ซึ่ง ผม 
ตั้งใจ ใช้ ผลิต สื่อ ธรรมะ สำหรับ ผู้ ที่ เพิ่ง เริ่ม มี ชีวิต ได้ ไม่ นาน ตลอด ไป จนกระทั่ง ผู้ ที่ เป็น 
ไม้ ใกล้ ฝั่ง แล้ว ครับ
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เปรมมิกาเป็นหนอนหนังสือ เคยอ่านพบและทราบว่าทิพยอำนาจ อันเกิด 
จากการปฏิบัติสมาธิขั้นสูง มีเจโตปริญญาณ อันเป็นญาณหยั่งรู้ใจคนประการ 
หนึ่ง แต่เพิ่งพบกับตัวก็คราวนี้เอง ท่านดูเหมือนจะรู้ว่า ทั้งสองเหลือแต่แม่ และ 
แม่ปื๊ดบวชเป็นชีอยู่

นี่เอง ผู้ชายที่ฉลาดๆ เหนือมนุษย์เช่นนี ้ เลยทำตัวจมปลักในสายตาของคน 
ส่วนใหญ่ในโลกที่หนาแน่นไปด้วยกิเลส หมดความทะเยอทะยาน ไม่คิดถีบทะยาน
ตัวเองให้สูงส่งขึ้นตามความสามารถที่ตนมี ด้วยความสามารถทางสติปัญญาระดับ 
นายปื๊ด หากคิดจะสร้างตัวอีกครั้ง ก็น่าจะทำได้ แต่เขาคงเจอหนทางที่ดีกว่าเสีย 
แล้ว แล้วหลวงพ่อเจ้าอาวาส ก็พูดเกี่ยวกับเธอบ้าง

“แล้วโยมผู้จัดการละ แม่ของโยม สบายด ีมีความสุขดีไหม”

“ก็สบายดีค่ะ”

“ถ้าแม่บ่น อยากไปวัด อยากไปเที่ยว อยากกินอะไร โยมก็พาท่านไปตามใจ 
ท่านเถิด คิดเสียว่า เป็นการทดแทนที่โยมไม่มีลูกให้ส่งไปโรงเรียน พาลูกไปเที่ยว  
ไม่มีสามีให้ห่วงกังวลอย่างคนอื่นเขา แล้วก็พยายามรักษาจิตใจให้สงบมากขึ้น”

เปรมมิการู้สึกผิด เมื่อเช้านี้เองแม่เพิ่งบ่นว่าอยากไปเที่ยวสวนผลไม้ที่ระยอง  
อยากไปเที่ยวทะเลระยอง อยากไปวัดเขาชีจันทร์ที่สัตหีบ อยากรับประทาน 
หอยจ๊อที่บางแสน นานแค่ไหนแล้ว ที่เธอพาแม่ไปเที่ยวครั้งสุดท้าย

“คะ่ หลวงพอ่ หนจูะดแูลทา่นอยา่งดมีากกวา่ทีเ่คยทำมา ทีผ่า่นมาหนลูะเลยทา่น 
มัวแต่คิดถึงเรื่องตัวเอง”

“เวลาของเราทุกคนน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้ว อย่าปล่อยเวลาที่มีค่าให้สูญไป 
อย่าละเลยบุพการ ี จนสายเกินจะทำ การทำความดีให้ท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู ่
เป็นเรื่องที่ดีกว่าระลึกถึงท่านตอนที่ท่านละโลกนี้ไปแล้ว”

เสียงระฆังกังวานใสจับใจ บอกเวลาที่พระจะต้องทำวัตรเย็น แล้วทั้งสองก็ลา 
กลับ หลังจากเดินมาส่งท่านเจ้าอาวาสที่พระอุโบสถ นายปื๊ดเอ่ยขึ้นว่า
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“ร่างกายที่ห่อหุ้มของเน่าเหม็น ทั้งน้ำเลือด น้ำหนอง ปฏิกูลนี ้นับวันก็จะเสื่อม 
รอวันสลาย คนที่มีปัญญาจึงไม่ยึดติดอยู่ ไม่สนใจ มีแต่คนไร้ปัญญา หนาแน่น 
ไปด้วยกิเลสที่สนใจ”

เปรมมิกาก้มหน้าละอายแก่ใจ ความเคลือบแคลงสงสัยสิ้นสูญ รู้สึกผิดกับความ 
รู้สกึจับผิดในตอนแรก เปน็ครัง้แรกที่เธอรู้สึกเหมอืนตนเองเป็นคนไรค้่า ความเชื่อมั่น 
ในตัวเองหายไปหมดสิ้น นายปื๊ดกราบเรียนท่านว่า

“กระผมโชคดีจริงๆ ครับที่ได้พบหลวงพ่อ ได้ยินกิตติศัพท์ท่าน ผมอยากพบ 
มานานแล้วครับ กระผมมีเรื่องอยากจะรบกวนปรึกษานะครับ”

แต่ยังมิทันจะได้ถาม หลวงพ่อก็ตอบกลับมาดั่งรู้แจ้งในคำถามว่า

“โยมผู้ชาย ถ้าคิดดีแล้ว จะมาอยู่ที่นี่ อาตมาก็ยินดีต้อนรับ ไม่ต้องลังเล  
หากมีความตั้งใจจริงจัง เวลาในโลกนี้ของเราเหลือน้อยลงเรื่อยๆ แล้ว แม่ของโยม 
ก็มีที่พึ่งอันดีแล้ว ไม่ต้องห่วงท่าน ห่วงตัวเองจะดีกว่า ว่าจะทำอะไรในชาตินี้ก่อน 
ตาย แม้ว่าน้องๆ ของโยมจะไม่ห่วงใยแม่ของโยมเท่าโยม จนทำให้โยมเป็นห่วง 
แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร ตัวโยมมากกว่าที่จะต้องห่วงตัวเอง”

“ที่ถูกน้องตัวเองโกงที่ดิน โกงกิจการไป ก็เป็นการใช้หนี้กรรมในอดีต โยม 
เคยทำเขาทุกข์มาเท่าไร โยมก็ได้ชดใช้ไปแล้วสาสมแก่ที่เคยทำมากับเขา ถือว่า 
ใช้กรรมแล้ว จะได้สบายตัวไม่เป็นหนี ้ คืนเขาไปนะดีแล้ว เมื่อถึงเวลาโยมจะได้รู้ถึง 
กรรมในอดีตชาติของโยม โยมจะรู้เองว่า ทำไมต้องเป็นน้องคนนี้ที่มาโกงโยม”

นายปื๊ดพูดไปว่า “จริงครับ หลวงพ่อ น้องๆ ที่ผมอุตสาห์เสียสละส่งให้เรียน 
ไม่ค่อยสนใจแม ่ ที่ดินที่ผมอุตสาห์ซื้อสะสมไว ้ ก็กลับมาถูกน้องชายโกงไปขายหมด 
ผมเลยหมดตัว หมดกำลังใจอยู่ตั้งนาน เสียดายที่ดิน เสียดายเงิน เสียดาย 
กิจการที่เคยทำมากับมือ ผมเหลือเงินติดตัว อยู่แค ่๗๐ บาท หลังถูกน้องโกงไป”

หลวงพอ่ตอบวา่ “สิง่ทีโ่ยมไดก้ลบัมาจากการสญูเสยีกค็ุม้คา่ไมใ่ชห่รอื จะไดไ้มต่อ้ง 
ห่วง หวง ในทรัพย์สินอีกต่อไป”
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โยคะกับการเจริญสติ

กรณี เฉพาะ ตน ของ – บัว
อาชีพ – ครู สอน โยคะ
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – สอน โยคะ ให้ กับ คน ทั่วไป

คำถามแรก – โยคะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนกับการเจริญสติคะ? หากมีความ 
แตกต่างกัน จะหมายถึงการเป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญสติในทางใดทางหนึ่ง 
หรือไม่?

ก่อน อื่น มา ดู ที่ เป้าหมาย นะ ครับ เป้าหมาย สูง สุด ของ โยคะ ได้แก่ การ เข้าถึง ความ 
สุข สงบ อย่าง บริบูรณ์ ทั้ง ทาง กาย และ ทาง ใจ หาก ตีความ ตาม มุม มอง ของ พุทธ ก็ คือ ได้ 
ฌาน สมาบัติ อัน มี กาย ใจ สงบ ระงับ ไม่ กวัดแกว่ง เกิด ปีติ สุข ซ่าน เย็น มี จิต เป็น หนึ่ง 
ทรง ภาวะ อุเบกขา ไร้ มลทิน

สำหรับ คน ทั่วไป ฟัง แล้ว ก็ น่า จะ ดี เพราะ จิต ที่ ดี ที่สุด ไม่ น่า จะ เกินไป กว่า จิต ที่ ไร้ 
มลทิน ทว่า ตาม มุม มอง ของ พุทธ จิต อัน ไร้ มลทิน นั้น ยัง เสื่อม ได้ กลับ มา มี มลทิน ได้ 
ใหม่ พูดง่ายๆคือยังตกสวรรค์ได้ กลับลงมาเป็นทุกข์ได้

ดงั เชน่ ที ่ม ีเรือ่ง เลา่ มากมาย เกีย่ว กบั ฤาษชี ีไพร ที ่ออก จาก ปา่ มา เจอ สาว เจอ ลาภ ยศ 
สรรเสริญ ฌาน ก็ เสื่อม ลง กลับ มา ว้าวุ่น กับ ผู้คน และ ชื่อเสียง เผลอ ทำ ผิด คิด ทำ พลาด 
ได้ ไม่ ต่าง จาก คน ธรรมดา คน หนึ่ง

นั่น แสดง ให้ เห็น ว่า เมื่อ ถึง ฌาน แล้ว ก็ ไม่ ได้ ล้างผลาญ ประหาร กิเลส ให้ ขาด สูญ 
เมื่อ ใด ฌาน เสื่อม ก็ พลาดท่า เสียที ให้ กิเลส ได้ อีก การได้ฌานจึงเป็นส่วนหนึ่งของ 
กองทุกข์ ยังไม่ได้แยกขาดออกจากกองทุกข์
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นอกจาก นั้น ผู้ เจริญ ใน โยคะ ก็ มอง ว่า เป้าหมาย สูง สุด ของ แต่ละ คน ไม่ เหมือน 
กัน บ้าง ก็ ว่า เพื่อ การ รู้เห็น อันเป็น ทิพย์ บ้าง ก็ ว่า เพื่อ สุขภาพ พลานามัย ที่ แข็งแรง ขั้น  
ลืม หมอ ตลอด ชีพ บ้าง ก็ ว่า เพื่อ ความ ผ่อนคลาย ทาง ใจ ห่าง ไกล โรค เครียด นี่ แสดง ให้ 
เห็น ว่า ปรมาจารย ์ทาง โยคะ มิได้ กำหนด เป้า สูง สุด ว่าผู้ เจริญ ใน โยคะ ต้อง สำเร็จ อะไร 
จึง ถือว่า จบ กิจ ชนิด ไม่ ต้อง ทำ ต่อ

สว่น เปา้หมาย สงู สดุ ของ พทุธ ศาสนา นัน้ คอื การ พราก จติ ออก มา จาก กอง ทกุข ์อยา่ง 
เดด็ขาด โดย ลา้งผลาญ ประหาร กเิลส ออก จาก จติ อยา่ง สิน้เชงิ ไม ่เหลอื แม ้กระทัง่ ความ 
สำคัญ ผิด คิด ว่า กาย นี้ ความ รู้สึก นึกคิด นี้ ความ หมาย รู้ หมาย จำ นี้ เป็น บุคคล เป็น เรา 
หรือ เป็น ใคร ใดๆ ซึ่ง นี่ เป็น เรื่อง ที่ ไม่ มี ลัทธิ ความ เชื่อ แบบ ไหน เขา ทำ กัน

และ ถ้า ทำได้ จริง ตาม เป้า ก็ แปล ว่า อยู่ ป่า หรือ อยู่ เมือง จิต ก็ จะ ไม่ เป็น ทุกข์ อีก เลย 
ทั้ง หลับตา และ ลืมตา ทั้ง อยู่ ใน ฌาน และ อยู่ นอก ฌาน เป็นอัน สุข สบาย หายห่วง ไป 
ตลอด ชีวิต

ทัว่ โลก รูจ้กั โยคะ ด ีกวา่ การ เจรญิ สต ิทัง้นี้ ก ็ดว้ย ปจัจยั สำคญั หลาย ประการ ประการ 
แรก ได้แก่ การ ที่ โยคะ เป็น ‘ของดี’ สามารถ ลด ความ ตึงเครียด รู้จัก หาความ สุข จาก 
การ ‘บริหาร กาย ใจ ’ และ ที่ ยอด ไป กว่า นั้น คือ การนำ มา ช่วย เกี่ยว กับ ปัญหา สุขภาพ 
เชน่ แก้ เจบ็ปวด ตาม จดุ ตา่งๆ แก้ หมอน รอง กระดกู กด ทบั บรรเทา โรค ปวด หลงั เรือ้รงั 
ฯลฯ นอกจาก นี้ ยัง แก้ โรค ทาง จิต เช่น คลาย อาการ ฟุ้งซ่าน จัด อันเป็น สาเหต ุหลัก 
ของ โรคจิต ได้ ด้วย

ส่วน การ เจริญ สติ ใน พุทธ ศาสนา นั้น ต้อง ยอม รับ ว่า จาก อดีต ถึง ปัจจุบัน เรา ยัง 
ทำให้ ผู้คน เข้าใจ และ เข้าถึง ประโยชน์ ไม่ ได้ กว้างขวาง นัก เพราะ ชาว พุทธ ส่วน ใหญ่ จะ 
เสียงแตก เอา แค่ ที่ว่าการ เจริญ สติ เป็น เรื่อง ของ พระ หรือ ฆราวาส ฆราวาส ควร พูด 
หรือ ไม่ ควร พูด เรื่อง การ เจริญ สติ ก็ ลงรอยกัน แทบ ไม่ ได้เสีย แล้ว อย่า เพิ่ง มา คำนึง ว่า 
จะ เอา แนวทาง ของ ใคร เป็น หลัก จะ เอา มาตรฐาน ใด มา ชี้ ถูก ชี้ ผิด ว่า กำลัง มุ่ง ตรง เข้า สู่ 
มรรค ผล กัน
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แม้ว่านายปื๊ดจะดูต่ำไปในด้านคุณวุฒิ และไม่มีทางที่เธอจะไปรักนายปื๊ดได้  
แต่เธอก็ยังอยากจะได้ชื่อว่า แม้แต่นายปื๊ดที่ธรรมะธรรมโม ก็ตบะแตกได้เมื่อมา 
พบพานเธอ ซึ่งจะทำให้เธอรู้สึกภูมิใจในความงามของเธอมากขึ้น ทั้งสองเดินไปที่ 
กุฏิเจ้าอาวาสเล็กๆ ริมเขา บรรยากาศร่มรื่น นายปื๊ดแจ้งความประสงค์กับพระที่กุฏิ
หลังแรกที่ทางเข้าว่า จะมาหาท่านเจ้าอาวาส พระลูกวัดบอกว่า

“ท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ว่าจะมีคนมาหาตอน ๔ โมงเย็น จึงครองจีวรรอ 
โยมเดินไปสุดทางเลย”

เปรมมิกาไม่อยากจะเชื่อ คิดสงสัยว่าพระลูกวัดที่เจอเป็นคนแรก อาจใช้ 
โทรศัพท์มือถือโทรขึ้นมาบอก เธอเดินไปพบกุฏิหลังเก่าๆ เล็กๆ เจ้าอาวาส 
ครองจีวรเรียบร้อย นั่งรอตรงแคร่ไม้หน้ากุฏ ิ อกุศลจิตของเปรมมิกาทำให้คิดในใจ 
ไปว่า แหม! ช่างสร้างภาพ สร้างศรัทธากันเสียจริง เหมือนการสร้างภาพสร้าง 
ศรัทธาของพระที่เคยถูกจับสึกในอดีตเป็นข่าวดัง ข่าวนั้นทำให้เธอรู้สึกกับพระสงฆ ์
ในทางลบ แล้วเปรมมิกาก็ต้องขนลุก เมื่อพระท่านทักทายเปรมมิกาและนายปื๊ด 
อย่างเหมือนกับรู้ข้อมูล และรู้ความคิดจับผิดของเปรมมิกาว่า

“เจริญพร โยมผู้จัดการและโยมสารถ ี ลำบากหน่อยนะโยม ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้  
โทรศัพท์ก็ไม่มีสักเครื่องให้โทรติดต่อสื่อสาร ดีใจด้วยที่งานของโยมผู้จัดการสำเร็จ 
ตามประสงค์”

นายปืด๊ถวายของทีเ่ตรยีมมาใหก้บัทา่นเจา้อาวาส ทา่นเจา้อาวาสกลา่วอนโุมทนา 
แล้วเปรมมิกาก็ต้องศิโรราบ หมดพยศ อย่างหมดใจ เมื่อท่านเจ้าอาวาส เอ่ย 
ต่อไปว่า

“โยมทั้งสองโชคดี ที่ยังเป็นโสด ไม่มีภาระครอบครัวให้วุ่นวายใจ ในขณะ 
ที่คนส่วนใหญ่ กำลังวุ่นวายกับการเลี้ยงลูก ดูแลครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยสารพัด 
หาความทุกข์ใส่ตัว ในโลกที่มีแต่ทุกข์นี ้ โยมกลับมีเวลาปรนนิบัติดูแลมารดาที่ยัง 
อยู่ของโยมให้มีความสุขได้มากกว่าคนอื่น ขอให้โยมใช้โอกาสอันมีเหนือคนอื่นนี้ให้ดี” 
หลวงพ่อหันมามองเปรมมิกาอย่างเมตตา อมยิ้มน้อยๆ เอ่ยขึ้นว่า
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“จริงเหรอครับ ผมโชคดีจัง เพราะใจจริงก็อยากมากราบท่านเจ้าเจ้าอาวาส 
สักครั้ง เมื่อคืนผมอธิษฐานว่าถ้าบุญถึง ขอให้ได้ทำบุญกับพระที่วัดนี ้ ผมศึกษา 
ข้อมูลวัดนี้พบว่าท่านเจ้าอาวาสเป็นพระสุปฏิปันโน”

รถวิ่งบนเส้นทางกลับกรุงเทพสักพัก ก็เลี้ยวเข้าถนนในซอย พุ่งตรงผ่านไร่มัน 
สำปะหลังที่มีดาษดื่น เข้าไปจนถึงแนวเขา ก็ถึงวัดบนเชิงเขา นายปื๊ดเกรงใจ 
เปรมมิกา จึงรีบเอาของออกจากรถ และเดินไปเปิดฝากระโปรงท้ายรถหยิบถัง 
เหลือง จำนวนน่าจะมากกว่า ๑๐ ถัง ร่มกันฝน ไฟฉาย นำไปให้พระที่กำลังกวาด 
ลานวดั วดัทีน่ายปืด๊อาศยัอยูม่ถีงัเหลอืง และ ของอืน่ๆ มากมายเกนิกวา่ทีจ่ะใชห้มด 
เพราะเป็นวัดในเมืองหลวง เปรมมิกาตัดสินใจลงจากรถ เพื่อไปสังเกตการณ ์ เธอ 
รู้สึกไว้ใจนายปื๊ด ไม่รู้สึกกลัวหรือหวาดระแวงแต่อย่างใด

“เดินเล่นอีกสักพัก ก็ได้ค่ะ พี่” เปรมมิการู้สึกว่าวัดนี้ดูร่มรื่น สงบเย็น มีกระแส 
ความสขุอยา่งบรรยายไม่ถูก นกึขอบคณุนายปืด๊ทีท่ำใหเ้ธอไดม้าอยู่ ณ สถานทีแ่หง่นี ้
นายปื๊ดเลยมีโอกาสได้อยู่ในวัดนานขึ้น เปรมมิกาแอบเห็นนายปื๊ดแสดงท่าทาง 
ยินดี เมื่อทราบจากพระลูกวัดว่าท่านเจ้าอาวาสอยู่ และอนุญาตให้เข้าพบได้  
นายปื๊ดจึงแบกของและถังขึ้นไปถวายเจ้าอาวาส ระหว่างทางเดินขึ้นเขานายปื๊ดบอก
กับคุณเปรมมิกาว่า

“ผมนับวันรอวันนี้เลยนะครับ อยากเจอท่านเจ้าอาวาสวัดนี้”

“เมื่อคืนผมยังอธิษฐานอีกว่า ถ้าบุญผมถึงขอให้คุณเปรมมิกาอนุญาตเห็นดี 
เห็นงามให้ผมลงไปทำบุญที่วัด ขอให้ท่านเจ้าอาวาสอยู่ และขอให้ผมได้พบได้ 
สนทนากับท่าน”

เปรมมิกานึกน้อยใจ โธ่! คิดว่าอยากเจอคนสวยๆ แบบเรา นายปื๊ดเป็นคนที่ 
ไม่ออกอาการหวั่นไหวเลยสักนิด ผิดกับคนอื่นๆ ที่มักจะมองเธออย่างชื่นชม ใน 
ความสวยงามของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่เธอภูมิใจ หลายๆ คน ไม่เชื่อว่าเธออาย ุ
๓๓ แล้ว คิดว่าอย่างมากก็น่าจะแค ่๓๐ ความงามของเธอยังตรึงใจผู้ชายหลายคน 
แต่ดูเหมือนนายปื๊ดจะไม่สนใจมันเลย
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โยคะ ได ้เปรยีบ ตรง ที ่ไม ่ใช ่ศาสนา แต่ เปน็ หลกั ปฏบิตั ิอนัเปน็ ของกลาง สำนกั ใด จะ 
ปรับ ประยุกต์ อย่างไร ก็ ไม่ มี ใคร ว่า ขอ แค่ ให้ ได้ ผล ดี จริง กับ สุขภาพ กาย และ สุขภาพใจ 
นำ ไป สู่ ศานติ อัน เกษม แห่ง กาย ใจ ก็ เป็นอัน ตรง กับ ปรัชญา ของ โยคะ แล้ว

ส่วน การ เจริญ สติ เป็น เรื่อง ของ ศาสนา เป็น หลัก ปฏิบัติ อัน ศักดิ์สิทธิ์ ที่ ต้อง รักษา 
แนวทาง ตรวจ สอบ เทียบเคียง ให้ ตรง กับ ต้นตำรับ เดิม ของ พระพุทธเจ้า ถ้า ใคร คิด 
เปลี่ยนแปลง ก็ ถึง ขั้น กลาย เป็นความ แตกแยก ทาง ศาสนา กลาย เป็น นิกาย หรือ ลัทธิ 
ใหม่ ที่ ต้อง มีค นจำนวน หนึ่ง ยอม รับ ร่วม กัน

นี ่เปน็ เรือ่ง ธรรมดา เมือ่ ศรทัธา วา่การ เจรญิ สต ิเปน็ ไป เพือ่ เขา้ถงึ ความ จรงิ ขัน้ สงู สดุ 
เกิด ประโยชน์ สุข สูง สุด เรา จะ ปล่อย ให้ เกิด แบบ วิธี ฝึก ตามอำเภอใจ ไม่ ได้

วา่ กนั ใน แง ่หลกั ปฏบิตั ินัน้ โยคะ เปน็การ ตัง้ทา่ บรหิาร กาย พรอ้ม ทัง้ ลม หายใจ หรอื 
มี วิธีการ บิด ตัว ใน ลักษณะ ที่ แปลก ประหลาด เช่น ท่า ยืน บน ไหล่ ท่า ขา เดียว ท่า กึ่ง 
บิด ตัว ท่า ยืน เอา หัว ต่าง เท้า ท่า แมง ป่อง ท่า ตั๊กแตน ท่า คัน ศร ฯลฯ ทั้งนี้ ก็ เพื่อ จุด 
ประสงค์ ให้ เกิด ความ ผ่อนคลาย สร้าง ความ แข็งแรง ยืด เส้น ยืด สาย ทั่ว ทั้ง ระบบ กาย 
ไม่ ว่า จะ เป็น กระดูก กล้าม เนื้อ กล้าม เนื้อ หัวใจ ระบบ การ ย่อย อาหาร ตลอด จน 
ระบบ ประสาท ต่างๆ

ส่วน การ เจริญ สติ แบบ พุทธ นั้น ไม่ ได้ แข่ง กับ ศาสตร์ ใน การ บริหาร ร่างกาย ไหนๆ 
แต่ มุ่ง เน้น เรื่อง ของ สติ และ ปัญญา เริ่ม ขึ้น มา พระพุทธเจ้า จะ ให้ รู้ ตาม ที่ กาย ใจ กำลัง 
เป็น อยู่ ไม่ มี การ ตั้งท่า ตั้ง ทาง เป็น พิเศษ เช่น หายใจ ออก ก็ รู้ ว่า หายใจ ออก หายใจ 
เข้า ก็ รู้ ว่า หายใจ เข้า หายใจ สั้น ยาว อย่างไร ก็ ให้ รู้ ว่า สั้น ยาว อย่าง นั้น แม้ ร่างกาย กำลัง 
อยู่ ใน อิริยาบถ ท่าทาง ไหนๆ ก็ ให้ รู้สึก ถึง อิริยาบถ ท่าทาง นั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อ 
จุดประสงค์ ให้เกิด ความเท่าทัน สภาวะ ทางกายใจ ตามจริง อันเป็น ฐาน ให้ ต่อยอด 
ไปเหน็ วา่ ทกุๆ สภาวะ ลว้น ไมเ่ทีย่ง ไมอ่าจ บงัคบั ควบคมุ ให ้อยู ่ใน สภาพใด สภาพหนึง่ 
อย่าง ถาวร ได้เลย

เมื่อ เห็น ว่า ไม่ เที่ยง ไม่ ใช่ อะไร ที่ ไป บังคับ ได้ จิต ย่อม ปล่อย ย่อม วาง ย่อม สละ คืน 
ไป เอง เมื่อทิ้งทุกข์ลง ก็ย่อมไม่หนักทุกข์อีก
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กล่าว โดย สรุป ย่นย่อ คือ โยคะ นั้น เป็นการ ฝึก ตั้งท่า กาย กัน ใหม่ และ มี ผลพลอยได้ 
เปน็ สขุภาพ ที ่ด ีขึน้ กบั ทัง้ ไม่ ม ีจดุ มุง่หมาย พเิศษ อืน่ ใด เลย ไกล ไป กวา่ กาย ใจ อนั สมบรูณ์ 
พูน สุข นี้ ส่วน การ เจริญ สติ ใน พุทธ ศาสนา คือ การฝึก มองกาย มองใจ กันใหม่ เพื่อให้ 
เกิด สติ แบบพุทธ และ บรรลุ ถึง สมาธิ อัน วิเศษ เหนือโลก รู้จัก นิพพาน อันเป็น อิสระ 
พ้นภพ พ้นภูมิ ลอยบุญ ลอยบาป อยู ่เหนือ การมี และ ไม่มี จบ ชาตินี ้ด้วย การ ยุติ 
การเวียนวา่ย ตายเกดิ อย่าง ไมรู่้ อโีหน ่อเีหน ่ไมต่้อง หวน มา เดอืดเนือ้ ร้อนใจ ไม่ตอ้ง 
กลับ รับผิดชอบ บริหาร กาย บริหาร ใจ เยี่ยง สิ่ง มี ชีวิต รูปร่าง หน้าตา แบบไหนๆ 
อีกเลย

คำถามที่สอง – หากจะนำการเจริญสติไปประยุกต์สอนแก่นักเรียนโยคะ 
ควรเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะ?

เริ่ม ต้น ขั้น แรก สุด ของ การ เจริญ สติ นั้น ได้แก่ การ ‘ทำความ เข้าใจ ’ เพราะ ความ 
เข้าใจ ตัว เดียว เป็น ตัว ชี้ อย่าง แท้จริง ว่า คุณ กำลัง ปฏิบัติ ไป เพื่อ ผล แบบ ไหน หรือ 
พูดชัดๆคือ เข้าใจอย่างไร ก็เป็นคนของศาสนาแห่งความเข้าใจแบบนั้น

แม้แต่ คน นับถือ พุทธ ก็ ไม่ ได้ แปล ว่าเป็น ชาว พุทธ แท้ๆ นะ ครับ ตราบเท่า ที่ ยัง 
ไม่เข้าใจ จริงๆ ว่า พระพุทธเจ้า ทรง พยายาม จะ ชี้ ให้ เห็น อะไร

ความ เข้าใจ ใน การ เจริญ สติ แบบ พุทธ จริงๆ แล้ว จะ เห็น ความ สงบ กาย สงบ ใจ เป็น 
เพียง บันได ไม่ ใช่ เป้าหมาย และ สุขภาพ ดีๆ ก็ เป็น เพียง อุปกรณ ์ให้ ใช้ งาน มิ ใช่ สาระ 
แกน่สาร สำคญั ยิง่ไปกวา่นัน้ พทุธเรา ไมไ่ด ้ใหค้า่ กับ การ เสพสขุ ทางกาย และ ทางจิต 
ตรงขา้ม กลบั จะ ชี ้ให้ เห็น โทษ ดว้ยว่า ความ สขุกาย สขุใจ เปน็ เหยือ่ลอ่ เปน็ กบัดกั ให ้
ติดใจ มัว หลง เพลิดเพลิน และ เป็น บ่อเกิด ของ ความ หลง สำคัญผิด นึกว่า กายใจ 
เป็น ของดี น่า ยึดมั่น ถือมั่น ไป ทั้งสิ้น

ถึง ทำให้ เลือด ลม เดิน ดี ถึง ทำให้ จิต ทรง ฌาน ตาย ไป ก็ ต้อง เริ่ม ใหม่ หมด โดย ไม่ แน่ 
ไม่ นอน ว่า จะ ได้ เกิด มา เจอ โย คศาสตร์ บำรุง กาย บำรุง จิต กัน อีก หรือ เปล่า ยัง ไม่ นับ ที่ 
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แก่จิต ให้มีแรงต้านทานกิเลสได้ ไม่พ่ายต่อแรงกิเลสอันเชี่ยวกราดจากเสน่ห์ของ 
สตรีเพศที่มีอยู่อย่างบริบูรณ์ในตัวเปรมมิกา

งานของเปรมมิกาในวันนี้เสร็จด้วยดี เปรมมิกาอารมณ์ดีขึ้น เธอมักจะมีความสุข 
ที่เห็นงานสำเร็จ เปรมมิกาที่ปราศจากความเครียด ดูอ่อนหวานน่ารัก แต่คงสายไป 
แล้ว ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของมหาปื๊ดได้ ภูมิคุ้มกันกิเลสในใจของมหาปื๊ด 
มีระดับสูงพอ ที่จะทำให้ความงามของเปรมมิกา มิอาจทำให้ใจของเขาหวั่นไหว 
สั่นคลอนได้

เมื่อเห็นเปรมมิกาเดินออกมา นายปื๊ดจึงเดินกลับมาที่รถ เตรียมเดินทางกลับ

“ขากลับผมขอแวะส่งของส่วนตัวสักครู่เดียวนะครับ ผมจะแจ้งผู้จัดการผม
หักเงินค่าเสื่อมรถ น้ำมัน ตามระยะทางที่ผมวิ่งเข้าไปส่งของ” นายปื๊ดพูดขึ้น 
เปรมมิกาก็อยากรู้ว่าจะส่งอะไร จึงถามขึ้นมา

“บอกได้ไหมคะว่าอะไร” นายปื๊ดยกถุงเหลืองข้างเบาะให้ด ูแล้วตอบว่า

“สงัฆทานครบั รูว้า่จะมาแถวนี ้ผมทราบวา่มพีระสปุฏปินัโน ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบอยู ่
เลยไปซือ้ของมาจดัใสถ่งุถวาย แลว้กเ็ลอืกของทีพ่ระนอ้งชายใหม้าอกีหนอ่ยนงึดว้ยพ
วก ร่ม ไฟฉาย ถังเหลือง จากชุดสังฆทานนะครับ”

“ผมอยากมาทำบุญกับพระตามต่างจังหวัด เพราะวัดบางวัดอยู่ในสภาพที่ 
ขาดแคลน อาจจะเสียเวลาเลี้ยวรถเข้าไปสักนิด แล้วผมจะรีบนำไปถวาย ไม่ทำให้ 
คุณเปรมมิกาเสียเวลามาก”

เปรมมิกานึกชื่นชมการเลือกซื้อของเพื่อถวายสังฆทานเองของนายปื๊ด ด้วยรู้ดี 
ว่าของในถังสังฆทานที่จัดขายเป็นชุดๆ บางส่วนเป็นของด้อยคุณภาพหรืออาจถึงขั้น
หมดอายุแล้วก็มี เป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของพ่อค้าแท้ๆ

“เพิ่งจะบ่าย ๓ โมงครึ่ง พี่ไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะ กลับไปคงไม่มีอะไรทำแล้ว งาน 
นี้ตกลงง่ายกว่าที่คิดค่ะ”
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ในขณะที่เปรมมิกาเข้าประชุมเสนอรายละเอียดของงาน นายปื๊ดก็ไปหามุม 
เงียบใต้ร่มไม ้นั่งบนม้านั่ง ฝึกสมาธิด้วยการตามรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆ

การประชุมดำเนินไปในห้องแอร์เย็นสบาย เปรมมิกาตอบคำถามอย่างฉาดฉาน 
ไขความข้องใจในทุกประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างตามความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อเสนอขาย ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุจนแสบผิว 
ภายใต้ร่มไม้ใหญ่นั้นเอง นายปื๊ดกำลังดื่มด่ำความสุขจากใจอันสงบเย็น

เรียนหนังสือสูงๆไปก็เท่านั้น ร่ำรวยไปก็เท่านั้น หากใจไม่สงบก็ไม่มีความสุข 
นายปื๊ดคิดในใจ หลายปีที่เขาดิ้นรน ทำงานอย่างลืมเหนื่อย ขวนขวายหาเงินทอง 
ด้วยความอยากรวย แต่ก็ไม่รู้สึกมีความสุขสักที ช่วงที่ธุรกิจขายเครื่องมือช่างถึง 
จุดสูงสุด การกินอยู่บริบูรณ์ทุกอย่าง เขาก็ยังไม่รู้สึกมีความสุขมากเท่าชีวิตในขณะ
นี้ ที่เป็นเพียงคนขับรถไปวันๆ กางมุ้งนอนในมุมเล็กๆ ของห้องเก็บของในวัดอย่าง 
เรียบง่าย นึกดีใจที่ได้พบความร่มเย็นแห่งร่มเงาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
อันอาจนำไปสู่การระงับความทุกข์โดยสิ้นเชิง เกิดปีติจนน้ำตาแทบไหลออกมา

นึกถึงเปรมมิกา หลายปีกับความโสด เขาก็ไม่เห็นว่าจะเคยประทับใจผู้หญิงคน 
ไหนจนอยากที่จะได้มาเป็นคู่ครอง หากเขาไม่ฝึกจิตให้รู้เท่าทัน ในเวลานี้เขาอาจ 
กำลังกอบโกยความทุกข์เข้าตัวอีกครั้ง เพื่อสร้างฐานะ และพยายามในการได้เธอ 
มาเปน็คูค่รอง แตบ่ดันีเ้ปรมมกิาผูเ้ลอโฉมกเ็ปน็เพยีงสว่นประกอบรวมกนัของธาตุ ๔ 
อันมีดินน้ำลมไฟด้วยเหตุปัจจัย ภายใต้ผิวพรรณอันผุดผ่อง ดวงหน้าอันงามของเธอ 
หากพนิจิพจิารณาอยา่งแยบคาย กม็เีพยีงนำ้เลอืด นำ้หนอง กระดูก เสน้เลอืด เสน้เอ็น 
ปฏิกูล อันน่าขยะแขยง สิ่งสกปรกแทรกซึมออกมาจากทวารต่างๆ ทั้งไคลเหงื่อ ขี้ห ู
ขี้ตา ให้ต้องทำความสะอาดอยู่ทุกวี่วัน รูปร่างหน้าตาผิวพรรณ ของเธอ ในที่สุดก็ 
รอวันแห่งการเสื่อมโทรม แตกสลายไปตามกฎแห่งไตรลักษณ ์หากเขาไม่ฝึกควบคุม 
จติใจใหรู้เ้ทา่ทนักเิลสในใจซึง่มกัจะสรา้งเหตผุลใหม้นษุยค์ลอ้ยตามสูอ่ำนาจฝา่ยตำ่ดว้ย
การเจรญิอสุภกรรมฐาน เขาเองอาจจะตกเขา้ไปอยูใ่นวงัวนความทกุขอ์กีรอบกเ็ปน็ได้  
และอาจเป็นวังวนที่ไม่เห็นทางสิ้นสุด โอกาสดีเป็นของเขา เขาพบทางสว่างกว่าเสีย 
ก่อน คิดถูกแล้วในวันที่พบเปรมมิกาครั้งแรก เขากลับไปเร่งความเพียรในการฝึก 
อสุภกรรมฐาน เพื่อให้จิตรู้เท่าทันกิเลสมากขึ้น เพื่อยกระดับจิตใจเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ 
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ต้อง เผชิญภัย ต้อง เลือด ตก ยาง ออก จาก วิบาก กรรม อัน ใด บ้าง

แต ่หาก ทำ จติ ให ้หลดุพน้ จาก อาการ เกาะ เกีย่ว ยดึ ตดิ ถอื มัน่ ใน กาย ใจ นี ้ได ้กไ็ด ้ชือ่วา่ 
ออก นอก วงจร แหง่ ความ ทกุข์ แบบ ไม่ รู ้อโีหนอ่เีหน ่การ เจรญิ สติ เหน็ ความ เสือ่ม ไป ของ 
ทุก สิ่ง จะ ทำให้ ปล่อย ทุก สิ่ง ไป เอง สุข แค่ ไหน ก็ ไม่ เอา จำ ได้ หมาย รู้ แค่ ไหน ก็ ไม่ เอา 
ฉลาด เฉลียว เต็ม ไป ด้วย กำลังวังชา แค่ ไหน ก็ ไม่ เอา เมื่อ ไม่ เอา ทั้งหมด ย่อม ทำลาย ฐาน 
ที ่ยนื ของ อปุาทาน ทำลาย ราก ของ ความ อยาก ได ้อยาก ม ีอยาก ด ีอยาก เปน็ อนัเปน็ 
เหตุ แห่ง ทุกข์ เสีย ได้

เมื่อ นัก โยคะ ทำความ เข้าใจ ได้ ตรง ตาม แก่นสาร ของ พุทธ แท้ แล้ว เช่น นี้ ขั้น ต่อ ไป 
ประยุกต์ ใช้ สติ และ สมาธิ ที่ ได้ จาก โยคะ มา พิจารณา ความ จริง จนกว่า จะ เห็น แจ้ง ได้ 
ทุก ขณะ

เริม่ ตน้ ขอ แนะนำ ให ้เลอืก สอน เฉพาะ นกัเรยีน ที ่ด ูแลว้ พอ มา ทาง นี ้ได ้รบั ฟงั แนว พทุธ 
ได้โดย ไม่ ขัดแย้ง หรือ ต่อต้าน ยิ่ง ไป กว่า นั้น หาก นักเรียน ประสบ ความ สำเร็จ ทาง โยคะ 
แลว้ ระดบั หนึง่ ยิง่ ด ีคอื อยา่ง นอ้ย มคี วาม สงบ ทาง กาย มคี วาม สงบ ทาง ใจ ไม ่กวดัแกวง่ 
อยู่ ใน ท่า โยคะ หนึ่งๆ บ้าง แล้ว

ที่ ตรง นั้น คุณ จะ สอน ให้ เขา หรือ เธอ หายใจ ตาม หลัก โยคะ อย่างไร ก็ ให้ เป็น ไป เพียง 
เสริม มุมมอง เข้าไป ด้วย นิดเดียว ว่า ให้ รู้ ลม ตามที่ มันเป็น อยู่จริง เห็นว่า ลม ต้อง เข้า 
เป็นธรรมดา ต้องออก เป็นธรรมดา จะ เข้า อย่างเดียว ไม่ได้ จะออก อย่างเดียว ก็ 
ไม่ได้ เพราะอะไรๆ ต้อง ดำเนิน ไป ตาม กฎ ของ ความไม่เที่ยง เป็น อันดับ แรก สุดทาง 
เข้า ต้องออก สุดทาง ออก ต้องเข้า เสมอ

นัก โยคะ ที่ บริหาร ลม หายใจ ได้ ชำนาญ จะ รู้สึก ถึง ลม หายใจ ได้ ชัด อยู่ แล้ว ไม่ ว่า 
ออก หรือ เข้า ไม ่ว่า สั้น หรือ ยาว เพียง แต่ จะ ไม่ ตั้ง มุม มอง ไว้ ว่า ลม หายใจ เป็น ของ ไม่ 
เที่ยง เกิด แล้ว ต้อง ดับ เป็น ธรรมดา และ เมื่อ ไม่ตั้ง มุมมอง ไว้ ก็ ไม่มี ทาง เห็น ตามจริง 
ว่า ลมหายใจ เป็น ของอื่น เป็น ของ ภายนอก จิต จะ เฝ้า ตาม ยึด อยู่ว่า นี่ เรา หายใจ 
ลม หายใจ ของเรา ประณีต ลมหายใจ ของเรา ยาว ลมหายใจ ของเรา ละเอียด เรา 
มี สภาพ อันน่า พอใจ ดีแล้ว
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ตอ่ เมือ่ ฝกึ ตาม รู ้วา่ ลม ไม่ เทีย่ง เจรญิ ขึน้ แลว้ เสือ่ม ลง ไม่ ใช่ ตวั ตน ไม่ ใช่ บคุคล ยอ่ม 
เกิด สมาธิ ขึ้น ใน แบบ พุทธ นั่น คือ เห็น สาย ลม ชัด ด้วย สำนึก รู้ ว่า ลม ไม่ ใช่ เรา เรา ไม่ ใช่ 
ลม

หาก นักเรียน ของ คุณ บอก คุณ ว่า รู้สึก สบาย อยู่ กับ การ รู้ ว่า ลม หายใจ ไม่ เที่ยง ไม่ ใช่ 
ตวั ตน ก็ คอ่ย เขยบิ ขึน้ มา ให้ พจิารณา อกี วา่ ทา่ทาง ของ กาย ที ่กำลงั ปรากฏ ก็ เปน็ เพยีง 
อิริยาบถ หนึ่ง ไม่ มี นัก โยคะ ที่ไหน รักษา สภาพ อิริยาบถ นั้นๆ ไว้ ได้ ตลอด ไป ใน ที่สุด ต้อง 
เปลี่ยน เป็น ท่า ใหม่ และ ใน ที่สุด ท่า ใหม่ นั้น ก็ ต้อง เปลี่ยน ไป อีก

คุณ อาจ ให้ สังเกต เฉพาะ ชั่ว ขณะ ที่ ต้อง ปรับ เปลี่ยน ท่า กล้าม เนื้อที่ เกร็ง จะ บีบคั้น 
ให้ ต้อง เปลี่ยน ท่า ไม่ ใช่ จะ อยาก ให้ นิ่ง ต่อ ไป ได้ เรื่อยๆ ใน ที่สุด นักเรียน จะ พบ ว่าความ 
สามารถ ใน การ นิ่ง อยู่ กับ ท่า หนึ่งๆ เป็น เพียง ตัว ล่อหลอก ให้ หลง คิด ไป ว่า กาย เรา นิ่ง ได้ 
กาย เรา เป็น ของ คง สภาพ ถาวร แต่ แท้จริง กาย เป็น เพียง ธรรมชาติ แห่ง รูปธรรม ที่ ต้อง 
เคลื่อน ไป แปร ไป จาก การ คุม รูป แบบ หนึ่ง ไป สู่ การ คุม รูป อีก แบบ หนึ่ง การ คง สภาพ 
เป็น เพียง ของ ชั่วคราว หา ใช่ สิ่ง ถาวร ดัง ที่ ใจ ถูก ล่อ ให้ หลง ยึด ไม่

หาก คุณ สังเกต เห็น หรือ สัมผัส ได้ ว่า นักเรียน คน ใด แน่นิ่ง อยู่ ด้วย ความ รู้สึก เป็น สุข 
อิ่ม เอม เกษมสันต์ ก็ ให้ คุย กับ นักเรียน คน นั้น ว่า ถ้าอยากลุถึงความสุขที่แท้จริง ต้อง 
พิจารณา ให้ เห็น ขณะ แห่ง ความเสื่อมไป ของ ความสุข หนึ่งๆ จนกว่า จะ ชิน กับ การ 
เห็น ความสุข อยู่ คู่ กับ ความเสื่อม แม ้สุขมาก ปีติ มาก ได้ เหมือน น้ำพุ เดี๋ยว ก็ต้อง 
ลด ระดับ ตกต่ำ ลง เป็น ธรรมดา

เมือ่ เหน็ ความ สขุ เปน็ ของ เสือ่ม ได้ เปน็ ธรรมดา ก็ ยอ่ม ไม่ เปน็ ทกุข์ เมือ่ ความ สขุ หาย 
ไป และ แม้ เมื่อ พยายาม ให้ สุข เท่า เดิม ไม่ สำเร็จ ก็ ไม่ เสียใจ เพราะ หัน มา สังเกต ตาม จริง 
เสีย แล้ว ว่า สุข มี ระดับ ขึ้น ลง ไม่ แน่นอน เป็น ไป ตาม เหตุ ปัจจัย ใน แต่ละ ขณะ

หาก คุย กับ นักเรียน ได้ความ ว่า เริ่ม เห็น สุข เป็น ของ ไม่ เที่ยง จริงๆ จังๆ ก็ อาจ ให้ 
พิจารณา ต่อ ไป ว่า แต่ละ ขณะ ที่ นิ่ง อยู่ ใน ท่า หนึ่งๆ นั้น จิต จะ จำ ได้ หมาย รู้ และ รู้สึก ว่า 
มี ตัว เรา อยู่ ใน ท่า หนึ่งๆ ตรงความรู้สึกว่ามีเราอยู่ในท่านั้นๆ ให้ถือว่าเป็นอุปาทาน
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“คุณเปรมมิกาครับ ขากลับผมขอใช้เวลาสัก ๑๕ นาท ีแวะส่งของหน่อยนะครับ 
ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ”

“ได้สิพี่” เปรมมิกาเชื่อว่าคนมีศีลธรรมคงทำแต่เรื่องดีๆ

“จะฟังวิทยุช่องไหนครับคุณเปรมมิกา จะฟังข่าวหรือเพลงดีครับ เดี๋ยวผมเปิด 
ให้”

“ข่าวก็ได้ค่ะ” พลางนึกขำในใจว่านึกว่าจะชวนฟังธรรมมะจากคลื่น AM แล้ว 
ทัง้สองกฟ็งัขา่วนกัการเมอืงขีโ้กง หาประโยชนใ์หพ้วกพอ้ง เอือ้ประโยชนใ์หเ้ครอืญาต ิ
กันพักใหญ่

“แย่จัง มีแต่คนขี้โกง เมื่อไรบ้านเมืองจะสงบสุขสักที ต่างชาติเขาจะชะลอ 
การลงทุนกันหมดแล้ว เศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าเราก็เลิกกิจการไปหลายบริษัท” 
เปรมมิกาเอ่ยขึ้น

“คนมันโลภ ไม่รู้จักพอนี่ครับ ผมก็เคยโลภ อยากรวยมากๆ แต่ตอนนี้คิดได้ 
แล้วว่า ตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได ้ เลยไม่รู้จะรวยไปทำไม” คำตอบของนายปื๊ด 
ทำเอาเปรมมิกาชะงักไปเล็กน้อย ด้วยความช่างสังเกตของเปรมมิกา จึงแอบเห็น 
กระดาษเล็กๆ เขียนคำว่า “รู้ลมหายใจ” แปะอยู่ที่หน้ารถ เลยถามว่า นั่นหมายถึง 
อะไร

“เป็นการเตือนสติตัวเอง ให้ระลึกถึงลมหายใจครับ เป็นการฝึกสมาธิแบบ 
อาณาปานสติ ผมอ่านวิธีนี้ จากหนังสือคุณดังตฤณนะครับ เคยอ่านไหมเรื่อง 
วิปัสสนานุบาล” นายปื๊ดตอบพร้อมส่งแววตามองสะท้อนมองเธอจากกระจกมอง 
หลัง

“ถ้าสนใจ จะยืมของผมไปอ่านก็ได้นะ เดี๋ยวผมเอามาให้ยืม”

แล้วโทรศัพท์ของเปรมมิกาก็ดังขึ้น บทสนทนาเลยถูกขัดจังหวะ เปรมมิกาต้อง 
พูดคุยเรื่องงานเป็นเวลานาน จากนั้นก็เอาแบบในกระเป๋ามาดู และไม่ได้พูดอะไร 
กันอีกจนถึงจุดหมาย
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ใส่ซองให้ลูกน้องไปให้นายปื๊ดเป็นของขวัญ เพราะเห็นนายปื๊ดมีแต่เสื้อเก่าๆ ขาดๆ  
แต่แล้วหลังปีใหม่ เปรมมิกามาทำงานในวันเสาร์ ก็เห็นแม่บ้านเอามาใส่ สอบถาม 
ดูก็พบว่า

“ไอ้ปื๊ด มันให้ป้าค่ะ มันใจดีจริงๆ วันนั้นป้าเจอมันที่วัด เห็นมันกำลังเลี้ยง 
หมาวัดอยู่ฝูงเบ้อเร่อ มันบอกว่าให้ป้าเป็นของขวัญที่ป้าอุตสาห์เก็บเศษข้าว จาก 
โรงอาหารให้มันไปเลี้ยงหมา มันยังสั่งให้หมาๆ ทั้งฝูง ขอบคุณป้าที่รวบรวมข้าวมา
เลี้ยงพวกมัน”

“คนอะไร ใจด ีนิสัยก็ด ีลูกเมียก็ไม่ม ีแถมยังตลกด้วย ถ้าป้ามีลูกสาว แล้วมัน 
สนใจนะ ป้าจะยกให้มันฟรีๆ ไม่เอาค่าสินสอดเลย” ป้าพูดถึงนายปื๊ดด้วยความ 
ชื่นชม

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้จัดการเปรมมิกาจะออกเดินทางไประยอง โดยนายปื๊ด 
เป็นสารถีขับรถไปส่ง และรอรับกลับ ลูกน้องของเปรมมิกาที่จะพาไปด้วยลาป่วย
กะทันหัน เปรมมิกาจึงต้องไปกับนายปื๊ดเพียงสองคน นายปื๊ดใช้เวลารอเปรมมิกา 
ด้วยการดูแลตัดแต่งกอดอกบานชื่น บานไม่รู้โรย ข้างๆ ลานจอดรถที่เขาปลูกดูแล 
เอง เปรมมิกาชอบคนฉลาด สุภาพ มีศีลธรรม วันนี้ยังเห็นความอ่อนโยนของ 
นายปื๊ด ที่ดูแลดอกไม้อย่างใส่ใจ

-เอ หรือว่า ฉันกำลังชอบนายมหาปื๊ดเข้าให้แล้ว ไม่ส ิเขาจบแค ่ป ๖ เป็นแค่ 
พนักงานขับรถเท่านั้น- เปรมมิกานึกในใจ

“พร้อมแล้วเหรอครับ ผมขออนุญาตไปล้างมือสักครู่นะครับ” นายปื๊ดทักทาย 
อย่างสุภาพ

เปรมมิกาเปิดประตูไปนั่งรอที่หลังรถ แอร์รถเย็นสบายอยู่แล้วไม่ทำให้เปรมมิกา 
หงุดหงิด

เมื่อพร้อมแล้ว เปรมมิกาพร้อมนายปื๊ดจึงออกเดินทาง เปรมมิกาที่นั่งหลัง 
เหลือบไปเห็น ถุงสีเหลืองถุงหนึ่งวางอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ
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กาย นี้ มี จิต ครอง อยู่ จิต ผู้ ครอง จึง สำคัญ ผิด ไป ว่า กาย เป็น ตน หรือ มี ตน อยู่ ใน กาย 
ต่อ เมื่อ จิต เห็น ว่า กาย สัก แต่ เป็น สิ่ง ถูก รู้ สัก แต่ เป็น เครื่อง อาศัย ระลึก คือ ทราบ ว่า มี หัว 
ตั้ง อยู่ บน บ่า มี ลำ ตัวตั้ง ตรง หรือ เอี้ยว บิด มี ระ ยาง แขน ขา สอง คู่ ปรากฏ ต่อ ใจ เหมือน 
วัตถุ ธาต ุที่ ไร้ จิต ครอง เมื่อนั้น จิต จึง ไม่ สำคัญ ว่า ตน เปน็ ผู้ ครอง กาย แต่ แยก ออก ไป เปน็ 
ต่างหาก ใน ฐานะ ของ ผู้ เฝ้า ดู กาย เฉยๆ

ถ้า ทำได้ กาย จะ สัก แต่ ปรากฏ ใน ท่าทาง หนึ่งๆ โดย ไม่ ประกอบด้วย ความ รู้สึก 
ว่า ท่าทาง นั้นๆ เป็น ตัว เรา และ แม้ เกิด ความ สุข เต็ม ปรี่ ความ สุข ก็ จะ ปรากฏ โดย ไม่ 
ประกอบด้วย ความ รู้สึก ว่า เรา กำลัง เป็น สุข ด้วย

จดุ สดุทา้ย นีเ่อง คอื คำ ตอบ ครบั จะฝกึหรอืไมฝ่กึโยคะ ทกุคนกม็สีทิธิร์ูเ้หน็ กายใจ 
ตามจริง ว่าเป็นเพียงสภาวะเกิดได้ดับได้ และยังมีธรรมชาติ อีก แบบหนึ่ง ที่ พ้นไป 
จาก ความ เป็น กายใจ ว่าง อยู่ ปราศ จาก นิมิต และ ที่ตั้ง พร้อม จะ เปิดเผย ตนเอง แก่ 
ผู้ทิ้ง ความ ยึดมั่น ใน กายใจ ได้ อย่าง เด็ดขาด แม้ เพียง ชั่ว ขณะจิต เดียว!

ดังตฤณ

สารบัญ 
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เฮอ้! – อนิ เต อรเ์นต็ อตุสา่ห ์เปน็ เทคโนโลย ีลำ้ ยคุ แต ่กลบั มคี นพา ถอยหลงั เขา้คลอง 
ด้วย การ ขาย ไสยศาสตร์ ตั้ง เว็บ ทำเสน่ห์ ยาแฝด เสนอ ขาย น้ำมันพราย ให้ แก่ 
นักท่องเว็บ แต่ กลาย เป็นการ หลอกลวง คือ พอ โอน เงิน ๒ หมื่น บาท แล้ว โดน 
เชิด เฉย ไม่ ได้ ของ แถม หลังจาก เกิด เรื่อง ได้ มี การ สืบ หา เว็บ ไสยศาสตร์ ต่างๆ พบ 
ว่า มี การ ประกาศ ขาย น้ำมันพราย กัน เป็น ว่า เล่น อย่าง น้อย ไม่ ต่ำ กว่า ร้อย แห่ง บน 
อนิเตอรเ์นต็ ราวกบั อนิ เต อรเ์นต็ก ลาย เปน็ ยา่น สำนกั หมอผ ีและ นกั ทำคณุ ไสย ขนาด 
มหึมา ไปแล้ว

อิน เต อร์เน็ต คือ อิน เต อร์เน็ตค รับ เหมือนกับ ตึกแถว คือ ตึกแถว จะ ค้าขาย อะไร ก็ 
ขึ้น อยู ่กับ คน คิด หรือ เห็น ลู่ทาง กัน ไม่ ใช่ ว่า จะ เอา เทคโนโลย ีสูงส่ง ไป ใช้ ใน ทาง ต่ำ แล้ว 
เป็น เรื่อง แปลก ประหลาด อะไร

การ ค้าขาย นั้น ถ้า ตัด เรื่อง ศีลธรรม หรือ ความ ถูก ความ ผิด ออก ไป ก็ มี หลัก ง่ายๆ 
อยู่ นิดเดียว คือ ประชาชน ต้องการ สินค้า แบบ ไหน มาก ก็ ย่อม มี พ่อ ค้า หรือ คนกลาง นำ 
เสนอ สินค้า สนอง ความ ต้องการ กัน และ ถ้า สินค้า ได้ รับ ความ นิยม ก็ จะ มี การ ลงทุน 
เพิ่ม ปริมาณ กันให้ มาก ขึ้น ไป อีก เรื่อยๆ

กรณี นี้ ถาม ว่า น้ำมันพราย เป็น ที่ ต้องการ ของ ตลาด แบบ ไหน? คำ ตอบ ง่ายๆ เลย ก็ 
คือ กลุ่ม คน อกหัก ทั้ง พวก ที่ จีบ ไม่ ติด และ ทั้ง พวก ที่ สามี หรือ ภรรยา หนี ไป มีค นใหม่

กลุ่ม คน เหล่า นี้ จะ พิจารณา ตัว เอง ว่าเป็น พวก ที่ ได้ รับ ความ เดือดร้อน จำเป็น อย่าง 
ยิง่ยวด ที ่ตอ้งหา ทีพ่ึง่ ไม ่วา่ ทาง ตรง หรอื ทาง ออ้ม ทาง ด ีหรอื ทาง รา้ย พอ เขา้ตาจน ขึน้ มา 
ก็ รุด ไป ขอ ความ ช่วยเหลือ หมด และ ใจ ที่ กำลัง เข้าตาจน ก็ อยาก เห็น แสง ที่ ปลาย อุโมงค์ 
อยาก เชื่อ ไว้ ก่อน ว่า สรรพคุณ ที่ เขา โฆษณา ไว้ เป็น ของ จริง ไม่ ได้ อิง นิยาย ที่ไหน

ข่าวน่ากลุ้ม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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“เสียใจด้วยครับ การขายเหล้าเป็นหนึ่งในมิจฉาอาชีพ ๕ ที่พระพุทธองค์ 
ไม่ทรงสนับสนุน และการดื่มเหล้าทำให้คนขาดสติ และเป็นหนึ่งในอบายมุข 
สาเหตุแห่งความวิบัตินานาประการ เมื่อเหล้าขวดนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผมโดย 
ชอบ ผมขอเทมันลงทางระบายน้ำเสีย เพราะผมนับถือศาสนาพุทธ เชื่อมั่นใน 
คำสอนของพระพุทธองค ์และยังอาศัยวัดเป็นที่ซุกหัวนอน”

เปรมมิกาแอบอมยิ้มในคำตอบด้วยความชื่นชม ธรรมดานายปื๊ดจะไม่ค่อยพูด 
กับใครมากนัก ไม่ชอบทำตัวเด่น การพูดครั้งนั้นเลยทำให้หลายๆ คนต้องหยุดฟัง

แล้วมหาปื๊ดก็นำเหล้าราคาแพงขวดนั้นไปเททิ้งใส่ท่อระบายน้ำหน้าบริษัทอย่าง 
หน้าตาเฉย ท่ามกลางสายตาเสียดายของพวกคอทองแดง ล้างขวดจนสะอาดไม่ให้ 
มีหยดเหล้าติดค้างในขวด แล้วส่งขวดให้แม่บ้านเพื่อรวบรวมเอาไปขาย แล้วก็พูด 
ขึ้นว่า

“ของขวัญปีใหม่นี้ สำหรับผมมีค่าแค่ขวดเปล่าที่จะให้แม่บ้านชั่งกิโลขายได้ 
เท่านั้น”

การกระทำของนายปื๊ดในวันนั้นประทับใจเปรมมิกามากๆ เธอชอบคนเก่ง 
คนดีมีศีลธรรม แต่ก็นึกรังเกียจว่านายปื๊ดจบการศึกษาแค่ชั้นประถม แล้วก็นึก 
เสียดายในใจที่คนมีความสามารถระดับนี้ กลับมาแอบซ่อนเร้นกายอยู่ในสถานะ 
ที่ไม่เหมาะสม ทำไมคนเก่งขนาดนี้ ไม่เรียนหนังสือให้สูงๆ ทำงานดีๆ หรือเป็น 
เจ้าของกิจการใหญ่โต ถ้านายปื๊ดมีคุณสมบัติที่ขาดหายไปตรงนั้น นายปื๊ดจะเป็นคน
ที่น่าพิจารณามากเลยสำหรับเธอ

แม้การกระทำของนายปื๊ดจะขัดใจหลายคน แต่ผู้จัดการหัวหน้าของนายปื๊ดไม่ 
กล้าเรียกเขามาตำหนิ เพราะตั้งแต่นายปื๊ดมาทำงาน ก็ประหยัดค่าซ่อมบำรุงรถไป 
ได้บ้าง อุปกรณ์ในสวน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ก็ล้วนได้นายปื๊ดช่วยแก้ไขดูแลให้ใช้ 
งานได ้จนเป็นที่รู้กันว่านายปิ๊ดทำงานดีน่าประทับใจ

เปรมมิกาจับฉลากได้เสื้อโปโล ๑ ตัว เป็นของขวัญจากผู้ขายสินค้าให้บริษัท 
รายหนึ่ง เสื้อนั้นปักยี่ห้อของบริษัทแห่งนั้น เสื้อแบบนี้เปรมมิกาไม่ใส่แน่ๆ เลยเอา 



ธรรมะใกล้ตัว54

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
เรื่องสั้นอิงธรรมะ

เมื่อยายแม่มดพบมหาปื๊ด (๒)
โดย ธีระวัฒน ์ อนันตวรสกุล

เปรมมิกานึกย้อนไปในวันงานเลี้ยงของบริษัทในปีที่ผ่านมา

วันนั้น มีการนิมนต์พระมาทำบุญตอนเช้า แล้วในบริษัทก็หาคนอาราธนาศีลและ 
กลา่วคำถวายสงัฆทานไมไ่ด ้เปรมมกิากำลงัจะออกไปรบัหนา้ที ่เพราะตวัเองพอทำได ้
แต่นายปื๊ดก็เป็นคนอาสาเป็นคนกล่าวนำ

หลังจากพระกลับวัด ก็มีงานเลี้ยงเล็กๆ ในตอนบ่าย ในงานมีการเสิร์ฟไวน์ 
น้ำผลไม้ใส่เหล้า นายปื๊ดปฏิเสธขอแต่น้ำเปล่าท่าเดียว และบอกว่า 

“ผมเป็นคนนำอาราธนาศีล ๕ และ ผมเพิ่งรับศีล ๕ มาหยกๆ เพิ่งรดน้ำ 
พระพุทธรูปตรงประตูเข้างาน จะมาดื่มเมรัยแบบนี้ ผมทำใจไม่ได้ครับ” ทำเอา 
ผู้จัดการฝ่ายบริการหัวหน้าของนายปื๊ดอึ้งไปเลย

ไม่เพียงเท่านั้น ที่ทำเอาเปรมมิกาประทับใจ คือเรื่องการจับฉลากของขวัญ  
บริษัทนี้นับได้ว่าดีกว่าหลายบริษัท ที่กระเช้าของขวัญปีใหม่ไม่ถูกยักยอกเอามา 
เป็นของส่วนตัว ใครได้รับต้องเอาเข้าส่วนกลางทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้น ในงานนั้น 
เองมีการนำเอากระเช้าของขวัญ มาแกะแยกของในกระเช้า และทำเป็นรางวัลจับ 
ฉลากเพื่อให้ทุกๆ คนได้รางวัลกันอย่างทั่วถึง รางวัลที่มีค่ามากสุดในการจับฉลาก 
ครั้งนั้น คือ เหล้าอย่างดียี่ห้อดัง อันเป็นที่หมายปองของสายตาหลายๆ คู ่ในที่สุด 
ปรากฏว่ามหาปื๊ดจับได้เหล้าขวดนั้น ทำให้หลายๆ คนนึกอิจฉา รู้กันว่ามหาปื๊ดไม่ 
ดื่มแน่ๆ จึงมีคนมาขอซื้อต่อ จนเกือบมีการร้องขอให้ประมูล มหาปื๊ดสร้างความ 
ประหลาดใจให้กับทุกคน ที่ไม่ยอมขายเหล้าขวดนั้น มหาปื๊ดตอบด้วยสีหน้าที่ 
เรียบเฉยว่า
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คน ถูก หลอก ถือว่า น่า เห็นใจ มาก นะ ครับ ถ้า เป็น ปกติ อยู่ ก็ คง ไม่ เชื่อ ง่ายๆ ส่ง เงิน 
ถงึ สอง หมื่น บาท ไป ให้ ใคร ก็ ไม่ รู ้ ไม่ มี แม้ สนิคา้ ที่ จบั ตอ้ง ได้ มา วาง โชว์ เหมอืน พวก เร่ ขาย 
แบกะดิน ด้วย ซ้ำ คน ทุกข์ หนัก กำลัง คิด อะไร ไม่ ออก อย่า เพิ่ง ไป ทับถม กัน

แต่ เคราะห์ เรื่อง คู่ กำลัง หนัก อยู่ แล้ว มา เจอ เคราะห์ จาก การ ถูก พวก สิบแปดมงกุฎ 
หลอกลวง เข้าให้ อีก ก็ ไม่ น่า เดา ยาก เลย ครับ ว่า จะ อก ไหม้ ไส้ ขม เป็น ทวีคูณ ยิ่ง ขึ้น ไป 
ขนาด ไหน

มา พูด ถึง น้ำมันพราย กัน พวก พ่อ ค้า จะ ร่ำ ลือ ถึง สรรพคุณ ไป ต่างๆ และ รับประกัน 
คืน เงิน ถ้า บุคคล อันเป็น เป้าหมาย ไม่ หลง ภายใน กำหนด สาม วัน หรือ เจ็ด วัน ซึ่ง แน่นอน 
ย่อม กระตุ้น ต่อม ความ อยาก ได้ ผัว ได้ เมีย ให้ ลุก โชน เกิด ภาวะ หน้ามืด เรียก เท่าไร ควัก 
เท่านั้น กับ ทั้ง อาจ อวดอ้าง ว่า น้ำมันพราย สูตร ของ ตน เป็น ของ สูง ไม่ ใช่ ของ ต่ำ เพราะ 
ใช้ได้ กับ ผู้ มี เจตนา ดี เท่านั้น

ขอ ให้ เข้าใจ กัน ไว้ ทั่วๆ เลย ว่า น้ำมันพราย สูตร ดั้งเดิม นั้น ได้ มา ด้วย การ ใช้ เทียน ลน 
เอา น้ำมัน จาก ศพ ของ หญิง ตายทั้งกลม มัน คือ ไสยศาสตร์ มืด ไม่ มี ทาง เป็น ของ ขาว 
ไม่ มี ทาง เป็น ของ สูง ไป ได้ จะ อ้าง ว่า นำ ไป ใช้ ด้วย เจตนา ดี ไม่ ได้ เด็ดขาด

ก็ เจตนา ใช้ ทาง ลัด ไป บีบ ให้ คน เขา มา หลง จะ เรียก ว่าเป็น เจตนา ดี เพื่อ ใคร ถ้า ไม่ใช่ 
เพื่อ สนอง ความ เห็นแก่ ตัว ของ ตน เจตนา บีบคั้น ผู้ อื่น ให้ ยินยอม ทั้งที่ ไม่ สมัครใจ จัด 
เป็น อกุศล จิต และ ใน กรณี นี้ ต้อง นับ เป็น มหา อกุศล จิต ด้วย เพราะ ทำให้ ชีวิต ที่ 
เหลือขอ งคนๆหนึ่ง ต้อง เบี่ยง เบน มา ใน ทาง ที่ มิได้ เลือก เอง จะ เรียก ว่า ทำลาย ชีวิต 
คน ทั้ง ชีวิต ก็ ไม่ ผิดนัก

ผล ของ การ ใช ้นำ้มนัพราย ก ็ม ีปรากฏ เสมอ ครบั วา่ คน โดน จะ ม ีสต ิฟัน่เฟอืน เปน็ คน 
คุ้มดีคุ้มร้าย ไป ตลอด ชีวิต ใน ขณะ ที่ คนใช้ เอง พอ บุญ เก่า อ่อน กำลัง ก็ กลาย เป็นบ้า ไป 
ได้ เช่น กัน เพราะ เล่น กับ อะไร ไม่ เล่น ไป เล่น กับ ไสย ดำ

กรณี ขา่ว นา่ กลุม้ ชิน้ นี ้จะ วา่ ไป โดน หลอก เสยี ได ้กด็ ี เพราะ ของ เก ๊ทำให้ สญู เงนิ เปลา่ 
แต่ ของ จริง ทำให้ เสีย ความ สว่าง แห่ง สติปัญญา แบบ มนุษย์ ประดุจ ถูก กะ ลา ครอบ 
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จิต ให้ มืด มิด ชีวิต ที่ พลาด ไป เล่น กับ ไสย ดำ นั้น มัก จะ ต้อง ไถล ลื่น ตกต่ำ ไป เรื่อยๆ 
หา ทาง ขึ้น ลำบาก ไม่ ยุ่ง เกี่ยว ด้วย เลย จะ ดี ที่สุด

แลว้ ผม ก ็เพิง่ ทราบ จาก ขา่ว ดว้ย นะ ครบั วา่ อย. หรอื คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา 
ไม ่อาจ เอาผดิ กบั พวก คา้ขาย เหลา่ นี ้ เพราะ นำ้มนัพราย ไม ่จดั เปน็ ทัง้ อาหาร และ ยา ผม 
คดิ วา่ ใน ยคุ อนิ เต อรเ์นต็ ที่ ใคร จะ ขาย ของ หลอกลวง หรอื เปน็ สิง่ อปัมงคล ทำนอง นี้ ได ้ไม ่
จำกัด ควร มี หน่วย งาน ดูแล ควบคุม ได้ แล้ว มิ ฉะนั้น นอกจาก จะ มีค นถูก หลอกลวง ไม่ มี 
ที่ สิ้นสุด ก็ ยัง เป็น ประตู สู่ อุโมงค์ มืด สำหรับ คน รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีก นับ ไม่ ถ้วน ด้วย

เฮ้อ! – เครื่อง ป้องกัน ตัว ของ สาวๆ กลาย เป็น อาวุธ ร้าย ของ ชาย โฉด หนุ่ม ลูกน้อง 
แคน้ ลกูพี ่สาว สลดั รกั ชอ็ตดว้ย เครือ่ง ชอ็ตไฟฟา้ แลว้ ลาก มา ขนืใจ ถา่ย คล ิปเปน็การ 
ปิดปาก

อุปกรณ์ ป้องกัน ตัว สำหรับ สุจริต ชน สมัย นี้ ก็ คือ อาวุธ สำหรับ ทรชน นั่นเอง และ 
นับ วัน ยิ่ง น่า กลัว แล้ว ก็ ควบคุม ยาก ไม่ ทราบ จะ หา เส้น แบ่ง กัน ตรง ไหน ระหว่าง ใช้ 
อุปกรณ์ เพื่อ ป้องกัน ตัว กับ รุกราน คน อื่น

ความ จริง อาวุธ ไม่ เคย ทำร้าย ใคร นะ ครับ มัน อยู่ ของ มัน เฉยๆ แต่ จิตใจ ที่ ไร้ สำนึก 
ของ คน เรา นี่แหละ ที่ หยิบ อาวุธ ขึ้น มา ทำร้าย กัน

และ อีก ความ จริง หนึ่ง ก็ คือ อาวุธ สำหรับ การ ก่อ อาชญากรรม ทาง เพศ นั้น ไม่ ใช่ เพิ่ง 
มา มี กัน เมื่อ สิบ ปี ที่ แล้ว ร้อย ปี พันปี ก่อน ก็ มี แถม ยัง น่า กลัว กว่า เครื่อง ช็อตไฟฟ้า เป็น 
ไหนๆ อย่าง เช่น เสน่ห์ ยาแฝด คาถาอาคม มนต์ ดำ ตลอด จน การ ใช้ วิชา สะกด จิต เอา 
ดื้อๆ ของ พรรค์ นี้ ถ้า โดน เข้า กับ ตัว ก็ จับ มือ ใคร ดม ไม่ ได้ เพราะ เจ้าหน้าที่ บ้านเมือง 
ไม่ทราบ จะ ไป หา หลักฐาน มัด ตัว คนร้าย อย่างไร

อาวุธ สำหรับ ก่อ อาชญากรรม ทาง เพศ ใน ปัจจุบัน เป็น ของ หา ง่าย ไม่ ต้อง พลิก 
แผ่นดิน เสาะ หา อาจารย์ ดี มี วิชา อาคม ให้ เหนื่อย แค่ รู้จัก แหล่ง เสียหน่อย จ่าย เงิน 
ลงทุน พอๆกับ ค่า จ้าง ทำเสน่ห์ ยาแฝด ก็ได้ อาวุธ ไว้ ใช้ ไม่ จำกัด จำนวน ครั้ง แล้ว แถม 
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ทุกใบหน้าของผู้เปิดคัมภีร์ แล้วถูกสะท้อนออกมานั้น ก็คือการบอกอย่าง 
ชัดเจนว่า...นี่แหละสุดยอดวิชา…

สุดยอดวิทยายุทธ อยู่ที่ผู้ฝึกฝนวิทยายุทธ...ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์

กาย และใจของทุกคนคือคัมภีร์วิทยายุทธอันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว!

โพเข้าใจเคล็ดวิชานี้ จึงสามารถเอาชนะไต้หลุงได้...แต่ชัยชนะนั้น ก็ไม่ได้ 
สำคัญอะไรอีกแล้ว...เพราะหากจิตใจไม่ไปยึดถือ มั่นหมาย...สุดท้าย มันก็ไม่มีอะไร...
ไม่มีแม้แต่ความแพ ้ความชนะ

แต่กว่าที่จิตใจจะหมดความยึดถือ มั่นหมาย เข้าถึงความไม่มีอะไรจริง ๆ  
ได้อย่างนั้น ... ก็ต้องผ่านการฝึกฝน เรียนรู้คัมภีร์สำคัญ คือกายกับใจจนช่ำชอง 
เข้าใจจนถึงที่สุด…

จอมยุทธทั้งหลาย ต่างตระเวนไปทั่วเหนือจดใต ้เพื่อเสาะหาคัมภีร์วิชาอันล้ำค่า 
มาฝึกฝน แต่หารู้ไม่ว่า สุดยอดคัมภีร์ที่แท้จริง อยู่กับกายและใจของตนมาตั้งแต ่
เกิด... เพียงแค่ตั้งใจจริงที่จะฝึกฝน ตามรู้ ตามดูมันด้วยใจซื่อ ตามความเป็นจริง  
ก็จะมีโอกาสสำเร็จวิชาได้ในวันหนึ่ง

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว จะละเลย หรือฝึกฝน ก็อยู่ที่ใจเรา – ท่านจะเลือกสรร...

สารบัญ 
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คัมภีร์นั้นว่างเปล่า...ภาพที่สะท้อนออกมาจากหน้าคัมภีร์ก็คือใบหน้าของโพ...
ใบหน้าของทุกคนที่เปิดมันออกมาดู

โพ อาจารย์ชิฟ ูรวมถึงทุกคนในสำนักไม่อาจตีความเพื่อเข้าใจความหมายที่ซ่อน 
อยูใ่นคมัภรีไ์ด้ มารรา้ยไตห้ลงุใกลบ้กุถงึหบุเขาแลว้...เมือ่ไมอ่าจหาเคลด็วชิาจากคมัภรี์  
ก็ไม่อาจเอาชนะไต้หลุง ดังนั้นอาจารย์ชิฟูจึงไล่โพ ให้ลงจากภูเขา และสั่งให้ศิษย์ 
ทั้งห้านำพาชาวบ้านในละแวกหุบเขาให้หลบหนีเอาตัวรอด ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อ 
มารร้าย 

โพกลับบ้าน รีบพาพ่อหนีไต้หลุงตามชาวบ้านคนอื่น ๆ  ระหว่างทางพ่อของเขาก็ 
ได้สอนเคล็ดวิชาสุดยอด ของการปรุงก๋วยเตี๋ยวประจำตระกูลให้...เคล็ดลับนั้น 
ก็คือ…

“ไม่มีอะไร!”

เมื่อสามารถปรุงก๋วยเตี๋ยวได้ระดับนี้แล้ว ก็อยู่ที่ตัวพ่อครัว อยากจะใส่ หรือ 
พลิกแพลงเติมอะไรที่คิดว่าอร่อย ก็ทำได้เต็มที่แล้วแต่ใจต้องการ...ไม่มีอะไรมาก 
กว่านี้เลย

ได้ยินอย่างนี้ ปัญญาหมีแพนด้าก็สว่างวาบ...ตีความเคล็ดวิชายอดคัมภีร์ของ 
สำนักได้สำเร็จ

ที่หน้าคัมภีร์ว่างเปล่านั้น...ก็เพราะว่ามันไม่มีอะไร...ไม่จำเป็นต้องมีอะไรอีก…
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ไม่ ต้อง สน เรื่อง ข้อ ห้าม ต่างๆ เป็นต้น ว่า ทำเสน่ห์ ใส่ ใคร ต้อง รับผิดชอบ คน นั้น ห้ามทิ้ง 
แต่ เครื่องช็อตนี่ อยาก รังแก ใคร ก็ รังแก รังแก เสร็จ จะ ทิ้งขว้าง ก็ ไม่ ผิด สูตร วิธี ใช้ แต่ 
ประการใด

เซ็ก ซ์ระหว่าง หญิง ชาย เป็นได ้ทั้ง ความ สนุก ร่วม กัน และ การ ทำร้าย กัน พลิก กัน 
แค่ ตรง ที่ สมยอม หรือ ปฏิเสธ เท่านั้น

กรณี ของ ขา่ว นา่ กลุม้ ชิน้ นี ้ฝา่ย ชาย ไม ่ใช ่คน แปลก หนา้ ทวา่ ถอื เปน็ คน สนทิ ทเีดยีว 
เนื่องจาก ฝ่าย หญิง ยอม รับ ว่าน อก จาก อีก ฝ่าย จะ เป็น ลูกน้อง ของ ตน แล้ว ตน ยัง ยอม 
คบหา ดูใจ ด้วย เพราะ นึก ว่าเป็น คน ดี

แต่ ความ ดี งาม หรือ จะ สู้ ความ บ้า รัก พอ ยอม คบ กัน ลูกน้อง หนุ่ม แสดง ตัว เป็น 
เจ้าข้าว เจ้าของ ไป ไหน จะ ต้อง คอย โทร.ตาม ตลอด และ ความ หึง หวง นั่นแหละ ตัวการ 
ผลัก คน รัก ให้ออก ห่าง ซึ่ง ก็ ไม่ เว้น แม้ ราย นี้ เมื่อ หัวหน้า สาว อึดอัด หนัก เข้า ประกอบ 
กับ แฟน ของตน ที่ คบหา ดูใจ กัน มา เกือบ ๑๐ ปี ขอ แต่งงาน จึง ค่อย ตัดสินใจ เปิดเผย 
บอก เลิก กับ ลูกน้อง หนุ่ม ยัง ความ โกรธ แค้น สุด กลั้น เมื่อ มา คุย กัน ที่ ห้อง ไม่ รู้ เรื่อง จึง 
ใช้ อาวุธ ดัง กล่าว ซึ่ง ก็ คง เป็นการ ตระเตรียม ไว้ ล่วงหน้า

นี่ ไม่ ใช่ เหตุการณ์ ข่มขืน สาว แปลก หน้า แต่ เป็นการ ข่มขืน เพื่อ ข่มขู่ เพื่อน สาว ที่ 
สนิทสนม กัน ดั้งเดิม บุคคล ที่ เป็น ข่าว จึง ไม่ น่า จะ เป็น คน เลว ร้าย อะไร แต่ ก็ สามารถ 
คิด ร้าย ได้ เสมอ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เมื่อ หา อาวุธ มา ไว้ ใน ครอบครอง โดย ง่าย

ทกุ คน อยาก ให ้ผูห้ญงิ ม ีอปุกรณ ์ปอ้งกนั ตวั แต ่เมือ่ อปุกรณ ์ปอ้งกนั ตวั อาจ แปลง รา่ง 
เป็น อาวุธ ร้าย เสีย เอง แล้ว เรา จะ พอ มี ทาง เลือก อื่น ที่ จะ ป้องกัน ตัว ไหม? 

มี สิ ครับ! ก็ ใน เมื่อ เครื่องมือ รุกราน ยัง ใช้ วิธี ลึกลับ แบบ ไสยศาสตร์ ได้ แล้ว ทำไม เรา 
จะ ใช้ เครื่อง ป้องกัน ใน เชิง ลึกลับ บ้าง ไม่ ได้ เล่า?

ตาม ธรรมชาติ นัน้ ไม ่ม ีสิง่ ใด ปกปอ้ง มนษุย ์ได ้ด ีเทา่ อำนาจ แหง่ ศลี เพราะ ผู ้รกัษา ศลี 
ไดช้ือ่ วา่เปน็ ผู ้ไม ่เบยีดเบยีน ผล ของ การ เปน็ ผู ้ไม ่เบยีดเบยีน ยอ่ม ม ีอานสิงส ์เปน็การ 
ไม่ ถูก เบียดเบียน เช่น กัน
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อำนาจ ของ ศลี ที ่ตัง้ มัน่ ตลอด ชวีติ จะ นำ คณุ เดนิ ไป บน เสน้ทาง แหง่ ความ รกั และ การ 
ครอง คู่ ที่ ถูก ต้อง ตลอด จน ยืน อยู่ บน ฐาน แห่ง ความ ปลอดภัย ไร้ กังวล

นอกจาก ศลี ก ็ควร ตอ้ง มคี วาม ฉลาด ใน การ ด ูคน ดว้ย นะ ครบั อยา่ เพิง่ ให ้ความหวงั 
ใคร กอ่น จะ รูจ้กั ธาต ุแท ้ความ เปน็ เขา เสยี กอ่น การ เลอืก คน ผดิ ก ็เหมอืน เอา ตวั เขา้ไป 
ติด กับ ดัก

คณุ อาจ แยง้ วา่ความ ใกล ้ชดิ บงัคบั ให ้เผลอ ใจ และ จะ ให ้ด ูอยา่งไร ใน เมือ่ ธาต ุแท ้ของ 
คน มัน ปรากฏ ต่อ เมื่อ สนิท กัน แล้ว?

คำ ตอบ คอื รูจ้กั กนั อยา่ง เพือ่น สนทิ ที ่ไม่ ม ีสทิธิ์ แตะ เนือ้ ตอ้ง ตวั เขา ก ็จะ ไม่ ม ีสทิธิ์ 
หึง หวง แล้ว คุณ ก็ จะ ได้ มี สิทธิ์ เห็น ธาตุ แท้ จาก ความ เป็น เพื่อน สนิท นั้น ด้วย!

ดังตฤณ

สารบัญ 
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วิทยายุทธของผู้ใด...ผู้นั้นย่อมมีเส้นทางฝึกฝนเฉพาะตัว...ไม่แน่ว่าจะใช้ซ้ำ 
แบบกันได้

ผู้เป็นครูบาอาจารย์ เพียงหาหนทางที่ถูก เหมาะสม และชักนำให้ศิษย์ฝึกฝน 
ไปในเส้นทางที่เหมาะสม เฉพาะตัวนั้น…

เมือ่โพสำเรจ็วชิาฝมีอื กพ็รอ้มทีจ่ะรบัสดุยอดคมัภรีข์องสำนกัมาฝกึไดแ้ลว้ แตท่วา่ 
ยามที่คัมภีร์ถูกคลี่กางออกมาเบื้องหน้า...เขาก็ต้องตกตะลึง!
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ศิษย์ทั้งห้าของอาจารย์ชิฟูเร่งรุดไปสกัดกั้นมารร้ายไต้หลุง ส่วนปรมาจารย์เต่าก็ 
ถึงกาลสิ้นอายุขัย ทั้งสำนักเหลือเพียงอาจารย์ชิฟูกับโพ...ช่วงเวลาที่ต้องอยู่ด้วยกัน 
แค่สองคน ทำให้อาจารย์ชิฟูมองเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวเจ้าแพนด้าจอมตะกละ 
จึงค้นพบวิธีเฉพาะที่ใช้สำหรับฝึกหมีแพนด้าตัวนี้ให้สำเร็จวิชาได้

การสำเร็จวิทยายุทธของโพ ทำให้อาจารย์ชิฟูมองเห็นบางสิ่งบางอย่างสำหรับผู้
เป็นครูบาอาจารย์…
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ไดอารี่หมอดู

ได อา รี่ หมอดู หน้าที่ ๔๗
โดย หมอพีร์

ช่วง นี้ เดือน นี้ ได้ เจอ แฟนคลับ ที่ อ่าน คอ ลัมน์ได อา รี่ หมอดู มา ดูด วง เยอะ มาก เลย ค่ะ 
ขอบคุณ มาก ๆ  นะ คะ ถ้า หาก ใคร มี คำ ติ ชม อะไร ฝาก บอก ผ่าน ทาง ทีม งาน หรือ ทาง 
อี เมล์ ได้ ค่ะ และ ล่า สุด มี หลาย ๆ  คน เรียก ร้อง มา ว่า อยาก รู้ ว่า มี ใคร ที่ อ่าน หรือ ดูด วง 
ไป แล้ว มี ชีวิต ที่ เปลี่ยน ไป ใน ทาง ที่ ดี ขึ้น บ้าง ซึ่ง มี หลาย ท่าน เหมือน กัน นะ คะ ที่ โทร มา 
ขอบคุณ และ เล่า เรื่องราว ที่ เปลี่ยนแปลง ให้ ฟัง แต่ พีร์รู้สึก เกรงใจ เขา จึง ไม่ กล้า เอา มา 
เขียน เท่า ไหร่ ยัง ไงถือ โอกาส นี้ ชวน หลาย คน ที่ มี ชีวิต ที่ เปลี่ยน ไป ลอง ส่ง ข้อความ มา 
ให้ อ่าน หรือ เขียน ใน คอ ลัมน์บ้าง ได้ ไหม คะ ส่ง มา ทาง อี เมล์ (mor-phee@hotmail.
com) ได ้คะ่ เพราะ ชว่ง นี ้เริม่ อา่น อ ีเมล์ ได ้มาก ขึน้ และ จะ พยายาม ตอบ ให ้ครบ ทกุฉบบั 
นะ คะ ต้อง ฝาก ขอโทษ สำหรับ หลาย คน ที่ พีร์ตอบ ไม่ทัน หรือ ค้าง ตอบ ด้วย ค่ะ บางที 
จดหมาย บาง ฉบับ จะ ถูก ส่ง มา ที่ เมล์ ขยะ บางที พีร์เข้า มา ดู ไม่ทัน เมล์ เหล่า นั้น ก็ จะ ถูก 
ลบ ไป ก่อน

ความ จริง เป็นความ ตั้งใจ อยู่ แล้ว ค่ะ ว่า อาทิตย์ นี้ จะ เขียน เรื่องราว ของ คน ที่ มี ชีวิต 
เปลีย่น ไป จาก การ อา่น ได อา รี ่หมอด ูเผอญิ อาทติย์ ที ่ผา่น มา มี เรือ่ง สะกดิ ใจ ให้ ปลืม้ กบั 
พี่ อยู่ คน หนึ่งซึ่ง เป็น ผู้หญิง อายุ สาม สิบ ต้น ๆ  นัด จอง คิว ดูด วง ทางโท รศัพท์ 

นัด ไว้ ตอน เย็น แต่ มี เหตุ ให้ เลื่อน นัด ไป นิดหนึ่ง เพราะ ประสบ อุบัติเหตุ พอ ถึง เวลา 
นดั ใน ตอน กลางคนื เธอ โทร มา พอด ีเวลา เธอ เลา่ ให ้ฟงั วา่ ชอบ อา่น ได อา รี ่หมอด ูทกุ ฉบบั 
เลย และ เธอ บอก ว่า สอง เดือน ที่ ผ่าน มา เจอ ทุกข์ หนัก มาก ๆ  ตอน นั้น อยาก ดูดวงมาก 
แต่ ไม่ สามารถ จอง คิว ได้ ไม่ รู้ จะ ทำ ยัง ไงเลยเปิด อ่าน แต่ ได อา รี่ หมอดู พอได้ อ่านเสร็จ 
เธอ บอกว่า ทำให้ รู้สึก ว่า เรื่องราว ของ ชีวิต ที่ เจอ เป็น เรื่อง เล็ก มาก ๆ  ถ้า เทียบ กับ คน อื่น 
อีก เป็น ร้อย ๆ  พัน ๆ  คน ทำให้ เธอ มี กำลังใจ ขึ้น และ ได้ ลอง คิด ทำบุญ เอง อยู่ เรื่อย ๆ  
ได้ ลอง อธิษฐาน กำกับ ไป ด้วยว่า ขอ ให้ จิต ลูก มีค วาม สุข จาก ตัว เอง มี ตน เป็น ที่พึ่ง 
แห่งตน

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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สว่น หนึง่ ที ่ลกูคา้ ทา่น นี ้ไม ่ได ้เลา่ มา แต ่แอบ รู ้นดิหนึง่ คอื พี ่เขา มคี วาม พยายาม รกัษา 
ศีล ห้า มา ตลอด เวลา มี เหตุ ให้ ผิด ศีล เขา จะ ระวัง มาก โดยที่ ไม่ ได้ ตั้งใจ ถือ โดย ตรง แต่ มี 
เจตนา ที ่จะ ไม ่ทำให ้ใคร เดอืดรอ้น ตรง นี ้เปน็การ รกัษา ศลี ที ่ตรง ประเดน็ ทีส่ดุ เพราะ การ 
รกัษา ศลี ไม ่ใช ่เทีย่ว ไป ปา่วประกาศ ให ้ใคร ตอ่ ใคร รู ้วา่ ฉนั ถอืศลี หา้ นะ แต ่พอ ม ีเหตกุารณ ์
ให ้ดา่ ให้ นนิทา ให้ กระ แนะ กระแห นแลว้ หลดุ ตลอด ทำให้ ไมค่อ่ย ม ีใคร เชือ่ วา่ ถอืศลีหา้ 
ได้ จริง แต่ พี่ คน นี้ เวลา จะ ทำ ผิด จะ มี การ ยับยั้งชั่งใจ ได้ เอง เนี่ยเป็น การ รักษา ศีล ที่ เริ่ม 
มา จาก ใจ จริง ๆ  และ เธอ เล่า ให้ ฟัง อีก ว่า หลังจาก นั้น มา จิตใจ ก็ มีค วาม สุข ขึ้น มา เอง 
เรื่อย ๆ  ได้ ผล จริง ทำให้ มี สติ ใน การ แก้ไข ปัญหา ที่ เจอ ได้ 

น้ำเสียง ของ เธอ ที่ พูด ผ่าน โทรศัพท์ ออก มา ใน วัน นั้น มัน เป็นความ จริงใจ จิตใจ ของ 
พีร์สัมผัส ได้ ถึง ความ สุข ความ แข็งแรง เบิกบาน ทาง ใจ ได้ ชัดเจน และ รู้สึก ได้ ว่า เพิ่ง 
เปลี่ยน มาส ด ๆ  ร้อน ๆ  ภายใน สอง สาม เดือน นี้ เอง ทำให้ พีร์มีค วาม สุข ตาม ไป ด้วย 
ซึ่ง ไม่ค่อย ได้ มีค วาม สุข ตาม ลูกค้า มา นาน มาก แล้ว เพราะ ส่วน ใหญ่ คน จะ ดูด วง ต้อง มี 
แต่ เรื่องราว ที่ เป็น ทุกข์ กัน พอใจ ที่ ได้ มีค วาม สุข ตาม เธอ ทำให้ บรรยากาศ การ คุย กัน 
ใน คืน นั้น รู้สึก อิ่ม บุญ ตาม เธอ ไป ด้วย อย่าง มาก สัมผัส การ ยินดี ที่ คน อื่น ได้ ดี อย่าง เห็น 
ได้ ชัดเจน เธอ สามารถ ข้าม พ้น อุปสรรค ได้ ด้วย ตัว เธอ เอง 

เธอ บอก อกี วา่ เพิ่ง ได้ ควิ วนั นี ้ซึง่ ตอน นี้ ไม่ มคี วาม ทกุข ์อะไร แล้ว ไม่ รู้ วา่ จะ ดู จะ ถาม 
อะไร เลย อยาก ให้ พีร์ดู อะไร ให้ ก็ได้ ตาม แต่ ที่ จะ ดู แล้วกัน ซึ่ง ก็ บอก กับ พี่ เขา ว่า ดีใจ 
ด้วย นะ คะ ที่ เริ่ม ที่ จะ มี ตน เป็น ที่พึ่ง แห่ง ตน เริ่ม มีค วาม สุข ได้ จาก ตัว เอง จิตใจ แบบ นี้ 
เหมาะ กบั การ ปฏบิตัธิรรม ให ้ด ีขึน้ ไป อกี เลย แนะนำ ให ้ฟงั ซ ีด ีหลวง พอ่ ปราโมทย ์เพิม่ ไป 
อกี เพือ่ เปน็การ ตอ่ย อด บญุ ของ เธอ ไป อกี ชัน้ หนึง่ คอื เริม่ ฝกึ วปิสัสนา ซึง่ พี ่เขา ม ีทนุ เดมิ 
ที่ ดี ใน ทาง ภาวนา อยู่ แล้ว ทำได้ ไม่ ยาก แน่นอน 

ส่วน ใน เรื่อง ของ ดวง ที่ มี ปัญหา จะ มี สอง ประเด็น ใหญ่ คือ ใน ดวง ของ พี่ เขา เป็น ดวง 
อร ิกบั งาน กบั อกี สิง่ หนึง่ คอื จะ ใจรอ้น กบั คน ใกล้ ตวั ดวง อร ิกบั งาน ตรง นี ้ ให้ ผล คอื บาง 
ช่วง ที่ ดวง ตก จะ เจอ งาน ที่ มี ปัญหา ได้ ง่าย งาน จะ หนัก ตลอด ทั้ง ปี ทั้ง ชาติ เพราะ ส่วน 
หนึ่ง คือ จะ ไม่ ชอบ อยู่ ว่าง ๆ  ต้องหา อะไร ทำ ตลอด พอ ว่างงาน มาก ๆ  จะ รู้สึก ว่า ตัว เอง 
ไม่ มี คุณ ค่า เหมือน ไม่ มี ผล งาน เจ้านาย ไม่ รัก หรือ เปล่า แต่ พอ งาน หนัก เกินไป จะ รู้สึก 
ว่า ทำไม ภาระ มัน อยู่ ที่ เรา คน เดียว แถม นาย ยัง ไม่ค่อย เข้าใจ ด้วย ดังนั้น ดวง อริ กับ งาน 
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อาจารย์ชิฟูจำใจสอนวิทยายุทธขั้นพื้นฐานแก่เจ้าโพ โดยสอนในรูปแบบเดียวกับ 
ที่เคยฝึกศิษย์ทั้งห้าของตน จนสำเร็จมาแล้ว แต่เจ้าโพเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่มีความ 
คืบหน้า ต่างฝ่ายต่างแทบถอดใจ ยิ่งได้ข่าวว่าจอมมารร้ายไต้หลุงแหกคุกสำเร็จ 
กำลังเดินทางมายังหุบเขา ก็ยิ่งกระสับกระส่าย เหลือเวลาน้อยเต็มที
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ปราบเหล่าคนพาล อภิบาลคนด ียกย่องเชิดชูคุณธรรมอันยิ่งใหญ่...แต่ทว่ามันคงเป็น
ได้แค่ความฝันหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นกระมัง

ในที่สุด โอกาสของเจ้าหมีตัวน้อย (กว่าภูเขานี้ดนึง) ก็มาถึง เมื่อปรมาจารย์เต่า 
และอาจารย์ชิฟูจะทำการคัดเลือกนักรบมังกร จากเหล่าศิษย์ทั้งห้า เพื่อให้ฝึกยอด
คัมภีร์วิชาของสำนัก และใช้มันปราบ “ไต้หลุง” จอมมารร้ายที่ถูกทำนายว่าจะมา
บุกหุบเขา

http://www.rottentomatoes.com/m/kung_fu_panda/pictures/18.php#highlighted_picture

ขณะกำลังจะคัดเลือกชี้ตัวนักรบมังกรนั่นเอง เจ้าโพ แพนด้าร่างตุ้ยนุ้ยก็โผล่ไป
เสนอหน้าแป้นแล้นอยู่กลางลานประลอง ตอนที่ปรมาจารย์เต่ากำลังจะชี้ตัวนักรบ
มังกรพอดี

ใครจะคาดคิด เมื่อปลายนิ้วของปรมาจารย์เต่าชี้ไปยัง “โพ” เจ้าหมีแพนด้าที่ไม่
รู้จักเพลงมวยสักกระบวนท่า!

อาจารย์ชิฟูไม่ยอมรับการคัดเลือกครั้งนี้ บอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่เจ้าโพโผล่ 
มากลางลานคดัเลอืกอยา่งนัน้...แตป่รมาจารยเ์ตา่สอนวา่... “เรือ่งบงัเอญิไมม่ใีนโลก” 
... โพเหมาะสมแล้วที่จะเป็นนักรบมังกร ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับถ่ายทอดสุดยอดคัมภีร์ 
วิชาของสำนัก
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ตรง นี ้จงึ หมาย ถงึ ไม ่มคี วาม พอด ีกบั งาน ไม ่พอใจ กบั งาน ที ่เปน็ อยู ่ใน ขณะ นัน้ สามารถ 
หาความ ทุกข์ กับ งาน ได้ ตลอด ซึ่ง ส่วน หนึ่ง ใน กรรม ที่ พี่ เขา ทำ มา คือ ใช้ แรงงาน คน อื่น 
ให้ เขา ทำ งาน หนกั มา กอ่น จะ ทำให ้ใจ พี ่เขา รูส้กึ วา่ ตอ้ง ทำ งาน วา่ง ไมค่อ่ย ได ้บาง คน ที ่
เปน็ คน ขยนั นัน่ เปน็ อกี เรือ่ง ที ่ตา่ง ออก ไป แต่ สำหรบั พี ่เขา คอื ลกึ ๆ  อยาก สบาย ตอน ที ่
ทำ งาน หนัก แต่ พอได้ สบาย กลับ ไม่ ชอบใจ ไม่ มีค วาม พอดี กับ งาน และ พี่ เขา บอก ว่าที่ 
มี ปัญหา ที่ ผ่าน มา ก็ คือ เรื่อง งาน นี่แหละ แต่ ตอน นี้ ย้าย กลับ มา ทำ งาน ที่เดิม แล้ว ไม่ มี 
ปัญหา อะไร ทำ งาน หนัก เหมือน เดิม ซึ่ง พี่ เขา บอก ว่า มัน เป็น อย่าง ที่ บอก จริง ๆ  เขา 
บอก ว่า ไม่ เข้าใจ ตัว เอง เหมือน กัน 

อัน นี้ ให้ ยอม รับ ไป เรื่อย ๆ  ทำ งาน ให้ เจ้านาย อย่าง เต็มที ่ดีแล้ว ค่ะ ถึง แม้ ไม่ เป็น ที่ 
ปลื้ม ของ นาย มาก ๆ  ก็ตาม ความ ตั้งใจ ทำ งาน ให้ออก มา ดี จะ เป็น ผล ที่ ช่วย ให้ พี่ ดี ขึ้น 
ได้ เร็ว อีก ส่วน หนึ่ง ลอง ให้ ทำบุญ ประเภท ใน เรื่อง ทุน การ ศึกษา ให้ ความ รู้ คน อื่น หรือ 
พมิพ ์หนงัสอื ธรรมะ แต ่ตอ้ง เชค็ ด้วยวา่ หนังสอื ธรรมะ ถกู ทาง ดว้ย หรือ เปลา่ หรอื ทำบญุ 
ประเภท ช่วย คน ตกอับ เด็ก พิการ ซ้ำซ้อน คน ตาบอด จะ เป็น แรง หนุน ให้ ดี ขึ้น 

การ ที่ ใช้ แรงงาน คน อื่น เขา หนัก ได้ ต้อง มีค วาม เป็น เจ้า คน นาย คน มา จึง มี พื้นฐาน 
เป็น คน ที่ อารมณ์ ร้อน มา ก่อน ด้วย ซึ่ง ปัจจุบัน พี่ เขา ไม่ เป็น กับ คนนอก บ้าน เลย แม้แต่ 
นิดเดียว เกิด มา มี แต่ ยอม คน อื่น เขา หมด จะ มี ให้ เห็น หลงเหลือ กับ คนใน บ้าน เพราะ 
จะ โมโห จะ หงุดหงิด ง่าย กับ คน ใกล้ ดังนั้น ผล ของ วิบาก ส่วน นี้ ย่อม ทำให้ ไป เจอ เจ้านาย 
ที่ อารมณ์ ขึ้น ๆ  ลง ๆ  บ้าง พี่ เขา บอก ว่าเป็น อย่าง นั้น จริง ๆ  เจ้านาย ไม่ค่อย สนับสนุน 
เต็ม ร้อย อารมณ์ แปรปรวน หน่อย

ใน ส่วน ตรง นี้ แนะนำ ให้ ยับยั้งชั่งใจ ใน การ ใช้ อารมณ์ กับ คน ใกล้ ตัว อะไร ที่ ผิด พลาด 
ก ็ขอโทษ คน อืน่ หนอ่ย ให ้ทำบญุ กบั คน ใกล ้ตวั ให ้ด ีกอ่น ดว้ย เชน่ ญาต ิคน ไหน เดอืดรอ้น 
ชว่ย เทา่ ที ่ชว่ย ได ้ทำบญุ กบั แม ่อะไร ที ่เคย ทำ กบั แม่ ไว้ ไม่ ด ีตอ้ง ขอ ขมา ทา่น ดว้ย ทำดี 
คืน กลับ ถึง แม้ ท่าน จะ มีค วาม เห็น ที่ ไม่ ตรง กับ เรา พี่ เขา ก็ เห็น ภาพ ที่ บอก และ จะ นำ ไป 
แกไ้ข เพิม่เตมิ ให ้ด ียิง่ ขึน้ ไป และ สดุทา้ย กอ่น วาง สาย ไป พรี์ยฺำ้ ให ้พี ่เขา อยา่ ลมื ฟงั ธรรมะ 
เพิ่มเติม เพื่อ เป็นการ สร้าง บุญ บารมี ให้ ครบ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ต่อ ไป

สารบัญ 
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กวีธรรม

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ

เอื้อเฟื้อโดย tawan

ดอกพุทธชาด

๏ พุทธเอ๋ยพุทธชาด นามเจ้าอาจชวนคะนึงถึงคำขาน 
คือ “พุทธ” ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พ้นบ่วงมารกามกิเลสเหตุมืดมน 
สีสันของมาลีที่ขาวพิสุทธิ เปรียบประดุจดวงใจไกลชั่วพ้น 
ด้วยทานศีลภาวนานำชีพตน สมที่ได้เป็นชนชาวพุทธเอย

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

47ธรรมะใกล้ตัว

Kung Fu Panda - คัมภีร์หมีแพนด้า
โดย ชล นิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

http://www.kungfupanda.com

ในยทุธภพอนักวา้งใหญ ่มยีอดเพลงมวยอยูห่า้แขนงวชิา นำมาจากสัตวห์า้ประเภท 
นั่นคือ มวยลิง หมัดตั๊กแตน มวยเสือ หมัดกระเรียน และมวยง ูแต่จะมีใครรู้บ้าง  
สุดยอดวิชาแห่งยุคน้ันยังเหลืออีกแขนง เป็นวิชาท่ีอาจหายสาบสูญไปจากการถ่ายทอด
เสียแล้ว...วิชานั้น ถูกเรียกขานว่า...เพลงมวยหมีแพนด้า!

โพ เป็นหมีแพนด้า ทายาทผู้รอรับช่วงร้านก๋วยเตี๋ยวเลิศรส ที่ผู้คนต่างติดใจ 
พ่อของเจ้าหมีเคยบอกว่า ตระกูลของเขายังมีสูตรลับสุดยอดของการปรุงก๋วยเตี๋ยว 
อยู ่รอเวลาที่จะถ่ายทอดให้เขาในวันข้างหน้า

เจ้าหมีอ้วนไม่เคยคิดอยากเรียนคัมภีร์บะหมี่เกี๊ยวประจำตระกูลเลย ความใฝ่ฝัน 
ของแพนดา้รา่งอว้นนัน้อยูท่ีก่ารไดฝ้กึวทิยายทุธ เพือ่เปน็นกัสู ้บกุตะลยุไปทัว่ยทุธภพ 

แง่คิดจากหนัง
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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หมอเปิ้ล: ใช่จ้ะ เพราะความไม่รู้นี่เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ได้ตั้งมากมาย

ความไม่รู้ เรื่องนอกตัว 
ทำให้เด็กเหล่านั้น ไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง คิดว่าการทำแบบนี้ 
คงไม่เกิดผลกระทบอะไรต่อสุขภาพร่างกายมากนัก ก็เลยหลงทำไป

ส่วนความไม่รู้ เรื่องในตัว หรือที่เรียกว่ารู้กายรู้ใจ 
ทำให้เด็กเหล่านั้น ตกเป็นทาสของความอยาก หรือตัณหาที่เกิดขึ้นภายในใจ 

ตัณหานี่เองที่เป็นเจ้านายที่แท้จริง 
ที่คอยบงการให้เราต้องดิ้นรน ทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว

ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจได้เมื่อไหร ่
ใจก็จะมีความสุขเกิดขึ้น  
ซึ่งถ้าฝึกไปเรื่อยๆ ใจจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นสะสมไปทีละเล็กละน้อย

น้องเชอรี่: นั่นซิคะ ด้วยความอยากที่จะมีความสุข เรามักสร้างปัญหาเพิ่ม 
ให้ชีวิตมากมาย และเราก็จะออกห่างจากความสุขนั้นไปเรื่อยๆ

เคล็ดลับของความสุขจริงๆ ก็คือ 
ให้เราคอยมีสติ รู้ทันความอยากที่มีอยู่ในใจเรานี่เอง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก 
ข่าวสารทันตแพทยสภา ปีที่ ๑๓  

ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑

สารบัญ 

35ธรรมะใกล้ตัว
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ดอกคำฝอย

๏ คำเอ๋ยคำฝอย เปรียบคำถ้อยอันเกินจริงในสิ่งสาร 
แม้มิใช่โป้ปดพจมาน แต่คือการมิรักษาวาจาดี 
มิพึงพล่ามพูดมากทำปากพล่อย งดการฝอยแต่ตริตรองถ่องถ้วนถี่ 
รู้ระวังสังวรในอินทรีย์ ครองวจีสุจริตล้วนสมควรเอย

�
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

“ดอกไม้งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่นแม้ฉันใด  
วาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำ ฉันนั้น  
ดอกไม้งามมีสีมีกลิ่น แม้ฉันใด  
วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่บุคคลผู้ทำด ี ฉันนั้น”

คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที ่ ๔
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก

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

�
เป็นให้ได้อย่างที่เขาต้องการ 
แล้วคุณจะเป็นคนดีในสายตาของเขา 
แต่ถ้าจะเป็นให้ได้อย่างที่ทุกคนต้องการพร้อมกัน 
คุณต้องเป็นคนลวงโลกอย่างไม่น่าให้อภัย

โดย ดังตฤณ

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

45ธรรมะใกล้ตัว

หมอเปิ้ล: การจัดฟันแฟชั่นแบบนี ้ ผลเสียมีมากเลยจ้ะเชอรี่

ช่างที่มารับทำพวกนั้นเค้าไม่มีความรู้จริง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก็ไม่ได้มาตรฐาน 
ใส่ไปนานๆ ลวดที่มีสีสันซึ่งมีสารประกอบของพวกตะกั่วและสารปรอทผสมอยู่ 
ก็จะละลายออกมา ผู้ที่ใส่เครื่องมือแบบนี้จะกลืนสารพวกนี้เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว 
เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ขั้นตอนการทำที่สกปรกก็มีโอกาสทำให้ร่างกายได้รับเชื้อโรคต่างๆ ก็ได้นะ 
โดยเฉพาะโรคที่สามารถแพร่กระจายได้โดยการสัมผัส น้ำลาย เลือด 
และเยื่อเมือกในช่องปาก เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบ ี วัณโรค โรคเริม โรคเอดส์ 
ส่วนเครื่องมือที่ติดแน่นอยู่ในปาก บางคนไปวางตำแหน่งไม่ถูกต้อง 
ก็กดทับเหงือก เกิดเหงือกอักเสบเป็นแผลได้

เหงือกสีๆ

น้องเชอรี่: โอ้โห! ผลเสียตั้งมากมายขนาดนี ้ หนูไม่เข้าใจเลยว่า 
ทำไมยังเห็นเด็กวัยรุ่นมาทำกันเยอะเลยค่ะ

หมอเปิ้ล: ก็เด็กพวกนั้น อาจจะไม่เคยทราบถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นซิจ๊ะ 
เด็กบางคนไม่มีความจำเป็นต้องติดเครื่องมือจัดฟัน แต่ต้องการใส่เครื่องมือจัดฟัน 
เพื่อแสดงออกถึงความทันสมัย สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนๆ ได้ 
รวมทั้งเป็นการยกระดับฐานะของตัวเองด้วย

น้องเชอรี่: ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง อยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ 
วิ่งไล่ตามแฟชั่นไปเรื่อยๆ ฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยนะคะ
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ของฝากจากหมอ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

จัดฟันแฟชั่น
โดย Kate

น้องเชอรี่: สวัสดีค่ะพี่หมอเปิ้ล คุณแม่ให้หนูแวะเอาของมาฝากไปทำบุญค่ะ 
เชอรี่สาวน้อยแรกรุ่น ส่งเสียงทักทายญาติผู้พี่มาแต่ไกล

หมอเปิ้ล: ขอบใจมากจ้ะเชอรี ่ อนุโมทนากับคุณแม่ด้วยนะจ๊ะ 
เป็นไงบ้างเรา ไม่ได้เจอนานเลยนะ

น้องเชอรี่: ช่วงนี้กิจกรรมเยอะมากเลยค่ะพี่เปิ้ล 
ขึ้นปีสองต้องเป็นตัวตั้งตัวต ี เตรียมงานรับน้อง ยุ่งมากๆ เลยค่ะ แต่ก็สนุกดี 
อ้อ... วันก่อนหนูไปเดินซื้อของที่ตลาดนัดในห้างใกล้ๆ บ้านเรานี่แหละ

หนูเห็นเค้ามีตั้งโต๊ะรับจัดฟันแฟชั่นด้วยนะคะ

ลวดเหล็ก

หมอเปิ้ล: แล้วเราไปนั่งต่อคิวทำกับเค้าด้วยรึเปล่าล่ะ

น้องเชอรี่: หนูได้แต่ไปด้อมๆ มองๆ น่ะค่ะ ว่าจะมาถามพี่หมอเปิ้ลว่า 
ที่เค้ามาตั้งโต๊ะจัดกันแบบนี้มันมีผลเสียอะไรมั้ย

37ธรรมะใกล้ตัว

“ธรรม” นั้น นับเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง  
เมื่อน้อมรับเข้ามาสู่จิตใจแล้ว  
แม้ตายไปก็ไม่หายไปไหนเหมือนสมบัติพัสถานใดในโลก 
แต่เป็นทรัพย์ชนิดที่เป็นเสบียงให้ต่อยอด 
ในทางเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ข้ามภพข้ามชาติ 
หรือกระทั่งทำภพทำชาติให้ขาดสะบั้นเสียแต่ในชีวิตนี้เลยก็ยังไหว

จาก บทบรรณาธิการ นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที ่ ๑๑ 
โดย กลางชล

�
เราจะพยายามรักษาความสุขไว้ทำไม ในเมื่อรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราว 
เราจะดิ้นรน ผลักไสความทุกข์ไปทำไม ในเมื่อรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราว 

“ดู” สุข ทุกข ์ กุศล อกุศล ตามความเป็นจริง  
ว่ามันเป็นของชั่วคราว เสมอกันดีไหม... 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู ่ และดับไปทั้งนั้น 
โดยที่ใครก็ไม่อาจรักษา หรือผลักไสได้

จาก แง่คิดจากหนัง “Hello God – ตามหาความสุข” 
โดย ชลนิล

สารบัญ 
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สัพเพเหระธรรม

ใส่ใจและอดทน
โดย มนสิการ

ชาวพุทธหลายคนมักจะพูดว่า 
การได้เกิดมาใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิต 
เป็นบุญบารมีของเราที่ได้ทำมาเพื่อมาเจอพระพุทธศาสนาในชาตินี้

แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จริงๆว่า เรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตแบบนี ้ ดีขนาดไหน 
มีค่าขนาดไหน

หลายคนให้ค่ากับเรื่องนี้แค่งานอดิเรกของชีวิต 
โดยการแยกส่วนชีวิตออกจากกัน 
คือ มีชีวิตปกติเป็นส่วนหลักและเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเสริม 
และคิดว่า เอาไว้ว่างๆก็ค่อยมาวัด ค่อยปฎิบัติภาวนา ค่อยทำบุญ

ว่างๆแล้วค่อยเป็นคนดีแล้วกัน ทำนองนั้น

เพราะความสำคัญของชีวิตไปอยู่ที่เรื่องเงิน เรื่องงาน เรื่องแฟน เรื่องลูก 
ทำให้เราแบ่งชีวิตเป็นส่วนๆ และเห็นการปฏิบัติธรรมเป็นงานอดิเรก 
เหมือนการไปเที่ยว ดูหนัง ดูคอนเสิร์ต อ่านหนังสือ

งานอดิเรกไม่ใช่อาชีพ เพราะไม่ใช่ความชำนาญ 
เป็นสิ่งที่เราทำในเวลาที่เราว่าง ไม่ใช่สิ่งที่ทำเพื่อเลี้ยงชีวิตอยู่ 
ไม่ใช่สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของชีวิต

ถ้าหากเราทำกับธรรมะเหมือนงานอดิเรก 
เราก็จะไม่เคยเห็นธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต 
ทั้งๆที่ทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นจากสภาพอันทนไม่ได้ก็คือทางนี้

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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หนี้ ให้ กับ พ่อ แม่ โดย ไม่ บอก ใคร แม้ ว่า พ่อ แม่ จะ ร่ำรวย กว่า ดิฉัน เป็น ร้อย เท่า แต่ ดิฉัน ก็ 
ตัง้หนา้ตัง้ตา เอา เงนิเดอืน ใน แตล่ะ เดอืน ของ ตวั เอง เทา่ ที ่เหลอื ใส่ กระเปา๋ สตางค์ ใหท้า่ 
นใช้ บ้าง หรือ เอา ไว้ ซื้อ ของ จำเป็น เข้า มา ใช้ ใน บ้าน บ้าง เวลา สิ้น ปี ที่ ทุก คน ได้ รับ โบนัส 
ดฉินั แบง่ ทำบญุ สว่น หนึง่ และ ที ่เหลอื ทัง้หมด จะ นำ มา ฝาก กลบั เขา้ บญัช ีสว่นกลาง ของ 
บ้าน เพื่อ เป็นการ ใช้ หนี้ ให้ พ่อ แม่ โดย ไม่ บอก ใคร อีก เช่น กัน ความ เจ้า โทสะ ของ ดิฉัน ก็ 
ค่อยๆ หาย เข้า กลีบ เมฆ ไป โดย ปริยาย โดย ไม่ บอก ลา

เวลา ผ่าน มา สาม ปี ถึง วัน นี้ ดิฉัน รู้ เต็มอก ว่า จิตใจ เปลี่ยน ไป อย่าง มาก เมื่อ นึก ย้อน 
กลับ ไป ดู ความ ประพฤติ ของ ตัว เอง ก็ พอ เข้าใจ ได้ ว่า เมื่อ ก่อน ดิฉัน อาจ จะ มี เงิน ทอง มาก 
แต่ จิตใจ กลับ ยิ่ง จน ลงๆจน หาความ สุข ไม่ ได้ ยิ่ง เมื่อ เบียดเบียน ลัก ขโมย พ่อ แม่ ซึ่ง เป็น 
วิบาก หนัก ก็ ยิ่ง พา ใจ ตัว เอง ให้ กลาย เป็น เปรต คือ รู้สึก โหย หิว หวง สมบัติ จน กิน ไม่ ได้ 
นอน ไม่ หลับ โดยที่ ตัว เอง ไม่ ทราบ ถึง สาเหตุ เรียก ว่า ตก นรก ตั้งแต่ ยัง ไม่ ตาย ถูก ลงโทษ 
ด้วย วิบาก ของ ตัว เอง ซ้ำ แล้ว ซ้ำ เล่า ใน แต่ละ วัน อย่าง ไม่ มี ทาง หลีก เลี่ยง

ถึง วัน นี้ จิตใจ เริ่ม เบา สบาย ขึ้น มาก เข้าใจ อย่าง ถ่องแท้ ถึง คำว่า ความ สุข อยู่ ที่ ใจ 
อาจ จะ เป็น เพราะ วิบาก เบาบาง ลง หรือ อะไร ก็ ไม่ ทราบ ความ นึกคิด ของ ดิฉัน เปลี่ยน 
จาก เมื่อ ก่อน ที่ หวง ของ หวง สมบัติ เป็น เปรต ทาง ใจ ก็ กลับ คล้ายๆนึกออก ขึ้น มา ใน 
ใจ โดย ไม่ มี ปี่ มี ขลุ่ย ว่า “สิ่ง ที่ ควร จ่าย ก็ ให้ จ่าย สิ่ง ที่ ไม่ ควร จ่าย ก็ ให้ เก็บ แล้ว ชีวิต จะ สุข 
สบาย ” เมื่อ คิด ได้ อย่าง นี้ แล้ว จิตใจ กลับ พลิก เปลี่ยน เป็น โปร่ง โล่ง เหมือนกับ ยก ภูเขา 
ออก จาก อก เมื่อ ต้อง จ่าย เงิน ให้ ผู้คน ตาม ฐานะ หน้าที่ ก็ ไม่ รู้สึก เดือดร้อน อีก เลย กลับ 
รู้สึก ขอบคุณ ผู้ มา รับ เงิน ที่ มี ส่วน ทำ งาน ใน กิจการ นี้ ให้ ราบรื่น พ่อ แม่ ก็ สบาย ใจ ที่ เห็น 
ดิฉัน มีค วาม สุข อย่าง นี้ เอง กระมัง ที่ เคย ได้ยิน ท่าน ว่า ไว้ เมื่อ กิเลส ครอบ ใจ คิด อะไร ก็ 
คดิ ไม่ ออก แต่ เมือ่ กเิลส คลาย ไป จะ คดิ อะไร ดีๆ  ก ็คดิ ออก ตอน นี ้ยิม้ ได้ แลว้ คะ่ ขอบคณุ 
ธรรมะ ของ พระพุทธองค์ และ ผู้ ที่ สอน เรื่อง กรรม ทุก ท่าน

สารบัญ 
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ร้อนรน มาก เหมือน ใคร เอา ไฟ มา จี้ กลาง อก และ เป็น หนัก มาก ขึ้น เรื่อยๆ จนถึง ขนาด 
ว่า แม้แต่ การ จ่าย เงิน ซื้อ ของใช้ จำเป็น ก็ จะ ร้อนรน จน อก จะ ระเบิด

เมื่อ เรียน จบ ปริญญา ตรี ดิฉัน ขอ อนุญาต พ่อ แม่ ไป เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ อาจ จะ 
เป็น เพราะ ยัง มี บุญ เก่า หนุน อยู่ บ้าง เมื่อ ไป อยู่ ใน ที่ ที่ ต่าง ไป จาก เดิม ได้ รู้จัก เพื่อน ใหม่ 
ที่ ไม่ ได้ โหม กระพือ กิเลส แห่ง ความ ทระนง ใน ฐานะ ด้าน การเงิน ดิฉัน เริ่ม รู้จัก กับ ความ 
สงบ ความ สนใจ ใน ทาง ธรรม แวะ เวียน เข้า มา สู่ จิตใจ บ่อย ครั้ง จนกระทั่ง เรียน จบ 
ปริญญา ตรี ดิฉัน กลับ ประเทศ ไทยและ เริ่ม หัน หน้า เข้า ศึกษา ธรรม จิตใจ ที่ ร้อน เป็นไฟ 
เริ่ม มี หยาด น้ำ เย็น เข้า มาบ รรเทา แต่ เมื่อ กลับ มา พบ สังคม แบบ เดิมๆ ก็ ถูก เพื่อน ทัก 
ว่า ทำไม ตอน นี้ ทำตัว เหมือน คน จน เพื่อน บาง คน เอา ไป นินทา เอา ไป หัวเราะ ลับหลัง 
บ้าง เอา ไป ดูถูกดูแคลน ว่าเป็น คน ตกอับ เสีย แล้ว กระมัง ดิฉัน ก็ รู้สึก ละอาย ใจมา กที่ 
เคย ทำตัว เป็น คางคก ทั้ง อาย เพื่อน ทั้ง ร้อนรน จน ทำตัว ไม่ ถูก ดิฉัน ตัดสินใจ ลา ออก 
จาก งาน ที่ ทำ อยู่ แล้ว กลับ ไป บ้าน ต่าง จังหวัด เพื่อ ช่วย งาน พ่อ แม่ ดิฉัน ตั้งใจ ว่า จะ ทำ 
งาน เพื่อ ล้าง ความ ละอาย แก่ ใจ ซึ่ง เป็นความ ละอาย แก่ ใจ ที่ ไม่ มี ใคร รู้ เลย ดิฉัน รู้ และ 
กล้ำกลืน อยู่ เพียง คน เดียว

เมื่อ กลับ มา อยู่ บ้าน บรรยากาศ เดิมๆแบบ ที่ มัก จะ มี ปัญหา ใน เรื่อง การ 
ทะเลาะเบาะแว้ง ก็ ยัง เป็น โจทย์ ที่ แก้ ไม่ ตก อยู่ นาน ดิฉัน ต้องกัน ตัว เอง ออก จาก 
การ เสวนา กับ คนใน บ้าน แต่ ก็ พยายาม ช่วย งาน ของ ครอบครัว และ ศึกษา ธรรม ไป 
พร้อมๆกัน ธรรมะ ข้อ ที่ อ่าน แล้ว ซึ้ง ใจ และ เป็น กำลังใจ ใน การ สู้ กับ กิเลส ของ ดิฉัน คือ 
ขันติ หรือ ความ อดทน ดิฉัน รับผิดชอบ งาน ด้าน บัญชี และ การเงิน ของ ครอบครัว อาจ 
จะ เป็น เพราะ กรรม บันดาล หรือ อะไร ดิฉัน ก็ ไม่ ทราบ ดิฉัน ต้อง เดือดร้อน ใจ จน แทบ จะ 
คลั่ง เพียง เพราะ ต้อง จ่าย เงิน ให้ กับ คน จำนวน หลายๆคนใน แต่ละ วัน ใน ฐานะ คน ที่ ต้อง 
รับผิดชอบ ด้าน การเงิน รู้สึก โกรธ แค้น ทุก คน ที่มา ขอรับ เงิน ที่ เขา ควร จะ ได้ รับ ความ 
หวง สมบัติ หวง ข้าวของ เงนิ ทอง มัน มี มากมาย จน มัน กรีด จิตใจ ของ ดิฉัน ซ้ำ แลว้ ซ้ำ เลา่ 
วันแล้ววันเล่า เหมือนกับ ตก นรก ทั้ง เป็น

เมื่อ ศึกษา ธรรมะ ไป หลาย บท ดิฉัน ตัดสินใจ เริ่ม ต้น ชีวิต ใหม ่อย่าง จริงจัง ด้วย การ 
ขอ ขมา พ่อ กับ แม่ ถึง สิ่ง ที่ ได้ ล่วงเกิน ลง ไป ใน อดีต พ่อ แม่ อโหสิกรรม ให้ อย่าง ผู้ มี เมตตา 
ต่อ ลูก อย่าง ล้น เหลือ ดิฉัน เดิน หน้า สู้ กิเลส ตัว เอง ต่อ ด้วย การ เพียร พยายาม เก็บ เงิน ใช้ 
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ที่สำคัญคือ เราไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้จริงๆ 
ด้วยการแค่ ไปวัดสามเดือนครั้ง ไปปฏิบัติธรรมสองปีหน 
ได้ฟังธรรมสองสามหน แล้วสรุปเอาเองว่า 
ตัวเองได้ปฏิบัติธรรม ได้รู้จักธรรมะดีแล้ว

ถ้าเราไม่แทรกเอาธรรมะลงในชีวิตประจำวัน 
ได้เรียนรู้ธรรมะผ่านประสบการณ์จริง 
ที่ไม่ใช่การคิดที่เราคุ้นเคย แต่ผ่านความรู้สึกของเราเอง 
เราก็จะไม่มีวันเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว

ไม่เข้าใจที่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ฉลาดพอ แต่เราไม่ใส่ใจพอต่างหาก 
เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำครั้งสองครั้งแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพาน

หลังจากปฎิบัติภาวนาไปหลายๆปี สิ่งที่เรียนรู้คือ เราต้องอดทน 
อดทนเพื่อสะสมการเห็นโลกตามจริงทีละนิดๆ 
เพราะว่าเราเห็นโลกสมมติ เห็นโลกลวงมานานมากแล้ว 
การเริ่มภาวนาแค่สองอาทิตย์บ้าง สองเดือนบ้าง 
จะไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นที่ผิด ที่สะสมข้ามภพข้ามชาติมาได้อย่างไร

สิ่งสำคัญคือ ต้องอดทน ต้องมุ่งมั่น 
ความยากของการภาวนาไม่ได้อยู่ที่วันที่เริ่มต้น 
แต่อยู่ที่การยืนระยะมากกว่า ถ้าผ่านช่วงท้อ ช่วงกิเลสหลอกให้เลิกไปแล้ว 
การภาวนาก็เป็นเรื่องธรรมชาติ แบบที่ไม่ต้องตั้งใจก็เป็นไปเอง

พระพุทธศาสนาไม่ได้มีค่าแค่งานอดิเรก ที่จะไว้ปฎิบัติเมื่อยามว่าง 
หรือเอาไว้บอกคนอื่นว่า เราเป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกัน 
แต่มีค่ามากพอที่เราต้องทุ่มทั้งชีวิตลงไป 
เพื่อที่จะข้ามภพชาติที่เราอาศัยอยู่มานานนี้ 
เป็นการลงทุนครั้งใหญ่กว่าครั้งใดๆในชีวิต
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บุญบารมีครั้งก่อนหน้าอาจจะพาเรามาพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้ 
แต่สิ่งที่จะพาเราก้าวต่อไป ไม่ใช่บุญบารมีในกาลก่อน 
หากแต่เป็นการกระทำปัจจุบันของเราในวันนี้ต่างหาก 
ว่าเราจะท้อถอยเสียก่อน หรือเราจะไม่ให้ความสำคัญเสียก่อน 
และทำให้ตัวเองได้สูญเสียโอกาสครั้งสำคัญนี้ไปหรือไม่

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราในปัจจุบันนี้เอง

สารบัญ 
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สมบัติ สอน ธรรม
โดย sayagua

ดิฉัน เกิด มา ใน ตระกูล พ่อ ค้า ใน จังหวัด เล็กๆของ ประเทศ ไทย รุ่น ปู่ย่า หอบ เสื่อ กับ 
หมอน ลง เรือ มา จาก ประเทศ จีน เริ่ม ต้น ค้าขาย จาก เงิน ที่ กู้ยืม มา เพียง ไม่ กี่ บาท รุ่น 
พ่อ แม่ สืบ สาน เจริญ รุ่งเรือง จนถึง ขั้น มี โรงงาน ใหญ่ โต เป็น ที่ รู้จัก ของ คน ทั้ง จังหวัด เมื่อ 
ดฉินั อายุ เพยีง ไม่ ถงึ สบิ ขวบ ก ็ถกู สง่ตวั เขา้ มา เรยีน ใน กรงุเทพฯ จนกระทัง่ ถงึ วยัรุน่ ก ็ตดิ 
เพือ่น และ เริม่ ใช ้จา่ย เงนิ อยา่ง ฟุม่เฟอืย เพือ่ให ้เปน็ ที ่ยอม รบั ของ เพือ่น จนกระทัง่ พฒันา 
เปน็การ ใช ้อยา่ง สรุุย่สรุา่ย เพือ่ให ้รูส้กึ วา่ ตน เหนอื กวา่เพือ่น เหนอื กวา่ ใครๆทัง้หมด วนั 
แต่ละ วัน หมด ไป กับ การ จับจ่าย ใช้สอย ข้าวของ ที่ มี ราคา แพง และ การ ขับ รถยนต์ ราคา 
แพง มา อวด เพื่อนๆ 

เมือ่ ดฉินั สามารถ สอบ เขา้ มหาวทิยาลยั ที ่มชีือ่ เสยีง ของ ประเทศ ได ้ก็ ยิง่ ทำ ตน เรยีก 
รอ้ง ความ สนใจ จาก เพือ่น มาก ยิง่ ขึน้ เพือ่ให ้เพือ่น เหน็ วา่ ตน ด ีพรอ้ม ไม ่ม ีใคร จะ มา เทยีบ 
ได้ การ เรียน ที่ ควร จะ ทำได้ ดี ก็ ทำได้ เพียง ปานกลาง จิตใจ ของ ดิฉัน เริ่ม ทึบ มาก ขึ้นๆ 
เห็น เงิน พัน เงิน หมื่น เป็น เรื่อง เล็ก ที่ จะ ใช้ ทิ้ง ใช้ ขว้าง ทั้งที่ ยัง ไม่ สามารถ หาเงิน ใช้ เอง ได้ 
แม้แต่ บาท เดียว เมื่อ ใช้ เงิน เกินตัว บ่อย เข้า ดิฉัน ก็ เริ่ม หา ทาง เอา เงิน ของ พ่อ แม่ มา ใช้ 
โดย ไม่ ได้ รับ อนุญาต เรียก สั้นๆ ว่า ขโมย ก็ คง ไม่ ผิด อะไร แต่ ใจ ที่ สะสม กิเลส มา นาน วัน 
ก ็แกต้วั ให ้ตน เอง วา่ เอา มา เพยีง เทา่ นี ้คง ไม ่เปน็ อะไร ไม ่ได ้ทำให ้คนใน บา้น เดอืดรอ้น สกั 
หน่อย ยิ่ง นาน วัน ก็ ยิ่ง ทำ บ่อย ขึ้นๆเรื่อยๆ และ จำนวน เงิน ก็ มาก ขึ้นๆเรื่อยๆ เช่น กัน 

ความ ประพฤติ ของ ดิฉัน ที่ กระทำ มา หลาย ปีติ ดต่อ กัน ก่อ กำแพง บาป จน ทึบ มาก 
มอง ไม ่เหน็ ความ ผดิ ของ ตวั เอง ซำ้ ยงั มกั ดถูกู คน อืน่ วา่ เขลา วา่ ตำ่ตอ้ย ไม ่ม ีปญัญา ซือ้ หา 
ของใช้ ที ่ตน ซือ้ มา ใช ้ขณะ ที ่ภายใน จติใจ ของ ดฉินั กลบั โหย หาความ สขุ ที ่ดเูหมอืน จะ หา่ง 
ออก ไป ทุกที โดย ไม่ รู้ตัว เมื่อ ดิฉัน กลับ มา บ้าน ต่าง จังหวัด ครั้ง ไหน จิตใจ จะ ทุรนทุราย 
ร้อน อยู่ ภายใน อก จน แทบ จะ ระเบิด ทะเลาะเบาะแว้ง กับ พ่อ แม่ บ่อย ขึ้นๆทุกที โดย 
หา สาเหตุ ของ ความ ร้อน ใจ ไม่ ได้ สังเกต ใจ ตัว เอง ว่า ถ้า หาก มี เหตุ ให้ ต้อง เสีย ทรัพย์ จะ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ธรรมะจากคนสู้กิเลส


