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มาร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลัง ที่ช่วยสร้างภาพใหม่ให้กับพระพุทธศาสนา 
ด้วยการร่วมส่งบทความ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่ม หรือที่
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ธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม

http://dungtrin.com/dharmaathand/
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กับคนใกล้ตัว ด้วยการส่ือสารอย่างมีสติ 
ใน ฉันรู้สึก...

นวนิยายอิงธรรมะ
มาติดตามอ่านนวนิยายย้อนยุค 

 รัก พ.ศ. ๑๐๐ กันต่อ 
ในบทที่ ๔ และ ๕
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จากใจบ.ก.ใกล้ตัว

สวัสดีค่ะ

ช่วงนี้ เราคงได้เริ่มเห็นดอกมะลิ จัดช่อบ้าง จัดตะกร้าบ้าง 
วางเรียงรายขายกันตามร้านทั่วไปกันแล้วนะคะ 
บางห้าง บางร้าน แค่เปิดประตูเข้าไป ก็ได้กลิ่นดอกมะลิ (สังเคราะห์) : ) 
หอมอบอวลไปทั้งห้างแล้ว ชวนให้ซื้อกลับไปบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกรักแม่กันจริง ๆ

ในความเป็นจริง ภาพสวยงามที่ฉายผ่านสื่อต่าง ๆ  ในช่วงเทศกาลวันแม่อย่างนี้ 
ประเภทที่แม่ลูกกอดกัน สบตาบอกรัก “แม่คะ หนูรักแม่” “ผมรักแม่ที่สุดเลยครับ...” 
อาจเป็นภาพที่หาได้ไม่ง่ายนัก หรือหากมี ก็คงเป็นจำนวนน้อยนิดเพียงหยิบมือ 
กับบางครอบครัว คำพูดไม่คุ้นปากเหล่านี้ อาจฟังดูเป็นคำชวนจั๊กจี้เกินกว่าจะเอ่ย

และเอาเข้าจริง กับบางครอบครัว อย่าว่าแต่บอกรักเลยค่ะ 
กับชีวิตในทุก ๆ   วัน  ลูกกับแม่อาจแทบไม่ได้คุยกันสักกี่มากน้อยอยู่แล้ว

ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า วิถีชีวิตของครอบครัวทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงจากแต่ก่อนไปมาก 
ครอบครัวที่เคยแวดล้อมด้วยปู่ย่าตาทวด ค่อย ๆ  เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว 
หลายครอบครัว พ่อแม่ทำงานกว่าจะกลับบ้านก็มืด ๆ  ค่ำ ๆ  ลูกก็มีโลกส่วนตัวของตัวเอง 
ถ้าไม่สนุกอยู่กับเพื่อนนอกบ้าน ก็อยู่กับอีกโลกหนึ่งที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องส่วนตัว 
เสาร์อาทิตย์ พอมีเวลาให้กันบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อน อยู่กับแฟน

แต่ไม่ว่าวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแค่ไหน ไม่ว่าจะยุคไหน สมัยใด 
ในส่วนลึกของคนเป็นแม่ทุกคนแล้ว ทั้งชีวิตนี้ย่อมไม่มีใครสำคัญไปกว่า “ลูก” 
และสำหรับลูก  ให้ดูเหมือนดื้อกับแม่แค่ไหน  ในส่วนลึก  ทุกคนก็มีความ  “รักแม่”

เพียงแต่ด้วยการแสดงออกเท่านั้น ที่คนต่างวัย อาจแสดงออกต่อกัน ไม่เหมือนกัน

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน



ธรรมะใกล้ตัว4

ในขณะที่แม่อาจเป็นคนของยุคเบบี้บูม ที่เติบโตมากับค่านิยมและวิถีชีวิตแบบเก่า ๆ   
ลูกอาจเริ่มกลายเป็นคนพันธุ์ใหม่ ที่เรียกขานกันไปต่าง ๆ  ว่า เด็ก Gen-X Gen-Y Gen-M 
ชนิดที่ผู้ใหญ่อาจไม่เข้าใจวิธิคิด และวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขาได้เลย

มีคุณแม่ท่านหนึ่ง เคยมาเล่าถึงลูกของเธอให้ฟัง ฟังแล้วก็อมยิ้มน่ะค่ะ  
วันนั้น แม่ลูกคุยกันเรื่องการเรียนของลูก คือลูกทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีนัก 
และก็กลัวทำให้แม่เสียใจ แต่แม่ไม่ว่าอะไรลูกเลยนะคะ มีแต่ให้คำปรึกษา ช่วยคิด  
ปลอบใจ ให้กำลังใจ ตอนคุยกัน ตอนให้คำปรึกษากัน ลูกก็ดูนิ่ง ๆ  ไม่ได้พูดอะไรมากนัก

“พอแยกกันแผล็บเดียวเท่านั้นแหละ ไม่ทันไรเลย ลูกก็ส่งข้อความมาทางมือถือว่า 
“Thank  you.  I  love  you, Mom.”  เอ้า...  แล้วเม่ือก้ีน่ังอยู่ด้วยกันต้ังนาน  ก็ไม่พูด!”  :  )

แล้วก็บ่นต่อขำ ๆ  ว่า แต่ก่อนคุณแม่เธอรู้จักที่ไหนล่ะคะ ข้อความ SMS อะไรนี่ 
แม้เธอจะไม่ค่อยเข้าใจนักว่า ทำไมเด็กสมัยนี้ชอบส่งเป็นข้อความกันแทนการพูดกัน 
แต่เธอก็เริ่มรู้สึกแล้วว่า ถ้าอยากสื่อสารกับลูก เธอคงต้องหัดส่งข้อความให้เป็นบ้างแล้ว 
(แล้วก็ไปหัดใช้จริง ๆ  - เห็นความพยายามของแม่ไหมคะ) : )

อาจด้วยช่องว่างระหว่างเจเนอเรชั่น ประกอบกับธรรมชาติของความเป็นแม่ 
ที่มีมือและหัวใจของความเป็นผู้โอบอุ้มดูแล และใส่ใจในรายละเอียดของคนในครอบครัว 
หลายครั้ง เราอาจจะรู้สึกว่าแม่จุกจิกจู้จี้ ขี้บ่น บางทีก็เหมือนไม่เข้าใจเราเลย ฯลฯ

ยิ่งเป็นคนรุ่นที่เติบโตมาในยุคหลัง  
ที่มีกรอบความคิด และแนวทางดำเนินชีวิตที่เป็นของตัวเอง 
บางคนอาจตั้งคำถาม... ความกตัญญูครอบคลุมถึงตรงไหน?  
ถ้าไม่ทำตามใจแม่ ไม่ทำตามที่แม่คาดหวังให้เราเป็น คือการเป็นลูกที่ไม่ดีหรือไม่?

แต่ละคนย่อมมีเป้าหมาย เส้นทาง และวิถีชีวิตเป็นของตัวเองได้นะคะ 
แต่ความรู้สึกของคนที่เรารัก คนที่มีพระคุณกับเรา อย่างเช่นแม่ของเรา  
ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ศิลปะของการดูแลไม่น้อยไปกว่ากันเลย

อย่างน้อย มองทะลุคำพร่ำบ่นเหล่านั้น ไปให้เห็นถึงจิตใจของผู้หญิงตรงหน้าเราคนนี้ 
ถ้าไม่ใช่เพราะอยากให้เรามีความสุข อยากให้เราได้ดี มีหรือจะมาเหนื่อยกับเราเพียงนี้ 



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 คอลมัน์ 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

�
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ลองพยายามเข้าใจแม่จากจุดที่แม่ยืนอยู่ แล้วค่อย ๆ  ปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุผล 
ทำตัวเราให้เขารู้สึกว่า เราเป็นผู้ใหญ่ รู้จักรับผิดชอบชีวิต ดูแลตัวเอง และพร้อมดูแลแม่ได้ 
ที่สำคัญ สื่อสารกันด้วยภาษากายและภาษาใจที่มีความรักและความปรารถนาดีเป็นพื้นฐาน 
สุดท้าย อาจเป็นการพบกันครึ่งทาง แต่ความรู้สึกระหว่างสองข้าง ก็จะไม่จางไปจากเดิม

บางที เราอาจไม่ตระหนักถึงความรักของแม่ได้ชัดนักนะคะ 
จนกว่าจะถึงยามที่เราเจอกับวิกฤติในชีวิต

เพราะถึงวันหนึ่งวันนั้น เราก็จะพบเองว่า 
สุดท้าย จะไม่มีใครรักและสนใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของเรา เท่าแม่เราอีกแล้ว 
วันที่อกหัก วันที่แฟนทิ้ง แม้แต่วันที่ท้องไม่ตั้งใจ วันที่ทำผิดไปเป็นอาชญากร 
คนที่เคยจู้จี้ขี้บ่นกับเรา คนที่ไม่เคยตามใจเรา คนที่เราเคยดื้อใส่เสมอคนนี้นี่แหละ... 
คือคนที่ยังปลอบประโลมอยู่ข้างเราเสมอ ทุกข์แทนเราเสมอ อภัยให้เราเสมอ 
มีแต่จะหาหนทางผ่อนทุกข์หนักให้คลายจางลง และเปลี่ยนน้ำตาให้เป็นรอยยิ้ม 
ราวกับความรู้สึกเหล่านั้นเป็นของตัวเอง

การเป็นลูกกตัญญูที่รู้จักตอบแทนคุณของแม่  
ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีแต่เพียงวันเดียว 
แต่เป็นการ “เปิดใจ” เล็งหาวิธีรินความสุขทีละนิด ๆ  ให้แม่ของเราในทุก ๆ  วัน 
เพราะสำหรับคนที่มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งในชีวิตเช่นนี้แล้ว 
ไม่มีมาตรวัดใดจะบอกได้เลยว่า  
ทำให้เท่าไหร่จึงจะตอบแทนได้เหมาะสมแล้ว 
ทำให้เท่าไหร่จึงจะเรียกว่าเพียงพอแล้ว  
มีเพียงว่า  จงทำให้มาก  ทำเท่าที่โอกาสจะเอื้อ  และทำด้วยใจกตัญญูรู้คุณ

แต่ยังมีวิธีตอบแทนบุญคุณของบุพการีอีกแบบหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างชัดเจน 
ชนิดที่เรียกว่าไม่มีวิธีตอบแทนบุญคุณบิดามารดาวิธีใดประเสริฐได้เทียมนี้อีกแล้ว

ท่านกล่าวว่า แม้บุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าทั้งสอง  
ปฏิบัติดูแลด้วยการอบกลิ่น การนวด อาบน้ำ บีบนวดอวัยวะต่าง ๆ  แก่ท่าน 
และกระทั่งให้ท่านถ่ายอุจจาระอยู่บนบ่านั้นจนเสร็จ 
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แม้บุตรจะมีอายุยาวนานถึง ๑๐๐ ปี และปรนนิบัติท่านเช่นนี้ไปชั่วชีวิต 
ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของท่านได้หมดสิ้นเลย

การที่จะทดแทนคุณของบิดามารดาให้ได้หมดสิ้นนั้น คือ 
หากท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็ชักชวนให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธานั้นให้ได้ 
หากท่านยังไม่ตั้งมั่นในการให้ทาน ก็ชักนำให้ท่านตั้งมั่นในการบริจาคทาน และให้จนเป็นนิสัย 
หากท่านยังไม่ตั้งมั่นในศีล ก็โน้มน้าว และชักชวนท่านให้ฝึกถือศีลเป็นปกตินิสัย 
และ หากท่านยังไม่รู้จักการเจริญภาวนา ก็ชักชวนให้ท่านได้หันมาฝึกเจริญภาวนาอย่างถูกทาง

นั่นแหละค่ะ จึงจะเรียกว่าทดแทนคุณบิดามารดาได้หมดสิ้น  
เพราะเท่ากับเป็นการให้ “ที่พึ่งที่แท้จริง” กับท่าน ในท่ามกลางสังสารวัฏอันยาวไกล 
และกระทั่งอาจพาท่านไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า

ส่วนจะชักชวนคุณแม่ให้หันมาสนใจฟังธรรม ทำทาน ถือศีล และเริ่มปฏิบัติ ได้อย่างไรดีนั้น 
คงต้องเป็นศิลปะของแต่ละคน ที่น่าจะรู้จักแม่ และวัฒนธรรมครอบครัวตัวเองดีที่สุดนะคะ : ) 
ที่สำคัญคือ อย่าเพิ่งเร่งเร้าบังคับใจกัน ค่อย ๆ  เล่า ค่อย ๆ  ชวน ค่อย ๆ  ให้ท่านซึมซับ 
ยิ่งถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองจนท่านสัมผัสความเยือกเย็น 
และความเบิกบานนั้นจากเราได้จริง 
ท่านอาจจะยิ่งอยากรู้เคล็ดลับนั้นของเราด้วยตัวท่านเองก็ได้ค่ะ : )

วันแม่นี้ ใครรู้สึกเขิน ๆ  ที่จะบอกรัก หรือกอดแม่ หอมแม่ 
อย่างน้อย พาท่านไปทานข้าวด้วยกัน ให้เป็นเวลาคุณภาพ แค่นี้ท่านก็มีความสุขแล้ว 
ส่วนใครจะเสริมโปรแกรมด้วยการพาแม่ไปปล่อยปลา ทำบุญ ถวายสังฆทาน 
หรือกระทั่งไปกราบพระฟังธรรมด้วยกันในช่วงวันแม่นี้  
ก็ขอให้เป็นวันที่มีความสุขด้วยกันทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะ : )

�

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



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 
ศรัทธา 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 ธรรมะใกล้ตวั 
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 

ได ้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 7ธรรมะใกล้ตัว

เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

“ของฝากจากหมอ” ฉบับนี้ หมออติ  มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสื่อสารของสองสามีภรรยา 
ที่มักจะสร้างปัญหาครอบครัวเสมอ ๆ  พร้อมวิธีแก้ไขแสนง่าย  
เพียงแต่เจ้าตัวต้องตั้งใจให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง  
กับวิธีที่ชื่อว่า ฉันรู้สึก... แค่มองเข้ามาที่ใจตรง ๆ  และพูดออกไปเท่านั้น  
ปัญหาเรื้อรังก็อาจหายไปได้ ง่ายนิดเดียว

“นิยายอิงธรรมะ” รัก  พ.ศ.  ๑๐๐ ของคุณวิลาศินี เริ่มจะเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ   
ฉบับนี้เป็นตอนที่ ๓ แล้วนะคะ เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวผู้สูงศักดิ์ 
กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒  
จะก้าวหน้าไปถึงไหน ติดตามต่อไปได้ในฉบับนี้ค่ะ

“แง่คิดจากหนัง” ฉบับนี้มาพร้อมกับวันแม่ เรื่อง Snow  Flower  –  กว่าจะรู้ว่ารัก...แม่ 
คุณปัญจนารถ นำซีรีส์เกาหลีมาเล่าสู่กันฟัง ใครที่เป็นคอซีรีส์เกาหลี  
มักจะคิดถึงแต่เนื้อหาเรื่องราวความรักหวาน ๆ  กุ๊กกิ๊กสดใส  
นาน ๆ  ครั้งถึงจะได้เห็นซีรีส์เกาหลีที่ดถึงประเด็นความรักระหว่างแม่ลูกอย่างชัดเจนสักที  
โดยเฉพาะความรักที่ผ่านตัวละครสามวัยคือยาย แม่ และลูกสาวอย่างเช่นเรื่องนี้ 
เนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นซับซ้อนมีหลายปมปัญหาที่ช่วยสร้างอารมณ์ร่วมได้ดี  
ดูเรื่องนี้จบแล้วหลายคนคงอดไม่ได้ที่จะทำดีกับแม่ให้มากขึ้นค่ะ

“สัพเพเหระธรรม” ฉบับนี้มีธรรมะคม ๆ  ที่ถ่ายทอดผ่านมากับลายเส้นการ์ตูน มาฝากกันค่ะ 
ผู้เขียนท่านนี้ได้เคยฝากผลงานไว้ในธรรมะใกล้ตัวให้พวกเราได้รับข้อคิด 
จากลายเส้นกันมาแล้ว (ถ้าจำกันได้ ก็คือเรื่อง “ประตูสองบาน” นั่นเองค่ะ) 
มาคราวนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเกมกีฬา ซึ่งเปรียบได้กับเกมชีวิต ในเรื่อง  
การแข่งขันเกมชีวิต ผลงานสร้างสรรค์จาก คุณกะว่าก๋า ลองดูกันสิคะว่า 
การชนะให้อะไรกับเรา การพ่ายแพ้ให้อะไรกับคนรอบข้าง 
และหัวใจของการแข่งขันคืออะไร?

�
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ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

สำหรับใครที่อยากอ่าน และรออ่าน “รักแท้มีจริง” ของ คุณดังตฤณ ผ่านทางอินเตอร์เน็ท 
ตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป นิตยสารธรรมะใกล้ตัวจะนำเนื้อเรื่องทุกบททุกตอน 
มาทยอยลงในคอลัมน์ให้นะคะ ฉบับนี้ทีมงานเตรียมการกันขลุกขลักไปนิด 
แต่ฉบับหน้า จะมีเนื้อหามาฝากกันแน่นอนเลยค่ะ

แล้วอย่าลืมวางแผน “บอกรัก” แม่กันด้วยนะคะ : ) 
สุขสันต์วันแม่ค่ะ

กลาง ชล
สารบัญ 
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“แต่ ฝ่า บาท …” 

“ขอบใจ ที่ เป็น ห่วง แต่ ขอ ให้ เจ้า อยู่ ช่วย งาน เสด็จ พ่อ ที่ นี่ และ รอ พี่ กลับ หาก มี 
เหตุการณ์ คับขัน พี่ จะ ให้ ม้าเร็ว มา ส่งข่าว แล้ว เจ้า ค่อย ตาม ไป ช่วย อย่าง นี้ จะ ดี กว่า ” 

เทวินทร์ วรมันต์รับสั่ง ตัดบท พระ อนุชา รับคำ แล้ว ทูล ลา พระ โอรส จึง หัน ไป ตรัส 
กับ อำมาตย์ 

“ท่าน มอง น้อง เรา ผิด ไป ไกล โข ” 

แม้ จะ ยัง รู้สึก ตะขิดตะขวง ใน ใจ แต่ อำมาตย์ ชรา ก็ ยอม รับผิด 

“พ่ะ ยะ ค่ะ ข้าพระ องค์ ขอพระราชทาน อภัย ” 

อย่าง มิได้ ถือ โทษ แต่ ประการ ใด ตรัส ให้อภัย และ อยู่ ปรึกษา ราชการ กับ อำมาตย์ 
ภายใน หอ้ง อกี เนิน่นาน เมือ่ ถงึ วนั ออก เดนิทาง เหลา่ เสนา อำมาตย์ และ ขา้ ราช บรพิาร 
ตาม ออก มา ส่ง เสด็จ พระ อนุชา ถวาย การ รับ ใช้ ใกล้ ชิด กระทั่ง ขบวน เคลื่อน ออก จาก 
ประต ูเมอืง อำมาตย ์ชรา เขา้ รว่ม ขบวน สง่ เสดจ็ เงย หนา้ ถวาย บงัคม พระ โอรส ที ่ประทบั 
อยู่ ห่าง ไกล นัก ถวายพระพร ลา แล้ว รำพึง กึ่ง กระซิบ 

“รักษา พระองค์ ด้วย พระเจ้า ข้า ” 

(...อ่าน ตอน ต่อ ไป ใน ฉบับ หน้า)

สารบัญ 
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“พี่ กำลัง ปรึกษา ราชการ กับ ท่าน อำมาตย์ เจ้า มา ก็ดี จะ ได้ มา ช่วย กัน หารือ ” 

“หม่อมฉัน ก็ มา ด้วย เหตุ นี้ เอง พระเจ้า ข้า เรื่อง กระแสรับสั่ง แต่งตั้ง ให้ หม่อมฉัน รับ 
มอบอำนาจ แทน พระองค์ เกรง ว่า จะ ไม่ สมควร นัก ” 

ฟัง คำ ตรัส ที่ ออก จะ พ้อง กับ ที่ อำมาตย์ เอ่ย เมื่อ ครู่ สร้าง ความ แปลก พระทัย ให้ มิ ใช่ 
น้อย เจ้า ชาย จึง รับสั่ง 

“ด้วย เหตุ อัน ใด ลอง ว่า มา ” 

“หมอ่มฉนั ออ่น ดอ้ย ประสบการณ ์เกรง จะ บรหิาร บา้นเมอืง ไม่ ด ีนกั เหตุ ใด ไม่ ทรง 
มอบหมาย ให้ หม่อมฉัน ไป ร่วม งาน สังคายนา แทน ส่วน ฝ่า บาท ควร จะ ทรง ว่า ราชการ 
อยู่ ที่ นี่ พ่ะ ยะ ค่ะ การ ที่ องค์ รัชทายาท จะ เสด็จ ไป รอนแรม อยู่ กลาง ป่า ใน เวลา ใกล้ พิธี 
สถาปนา ย่อม มี อันตราย มาก กว่า ครา ประทับ อยู่ ใน ราช วัง มาก นัก หม่อมฉัน ไป แทน 
น่า จะ ปลอดภัย กว่า ” 

กษตัรยิ ์ผู ้พี ่และ ผู ้นอ้ง ปรกึษา หารอื กนั อยา่ง ถอ้ย ท ีถอ้ย อาศยั สรา้ง ความ ประหลาด 
ใจ แก่ อำมาตย์ ชรา เป็น ยิ่ง นัก 

“อย่า เลย นี่ เป็นความ ตั้งใจ ของ พี่ มิได้ มี ผู้ ใด มา บังคับ ” 

“เช่น นั้น ก็ แต่งตั้ง พระ อนุชา องค์ อื่น ว่า ราชการ แทน เถิด พระเจ้า ข้า หม่อมฉัน ใคร่ 
ขอ ติดตาม ไป กับ ขบวน ของ ฝ่า บาท ด้วย ” 

สิ้น คำ ตรัส อำมาตย์ และ กษัตริย์ ผู้ พี่ จึง พอ เข้าใจ 

“เรื่อง นี้ ไม่ ได้ ออก ไป กัน หมด ราช คฤห์จะ ได้ กลาย เป็น นคร ร้าง ” 

“อยู่ แต่ ใน วัง ไม่ น่า พิศ มัย ได้ ติดตาม เสด็จ พี่ ไป ผจญ ภัย น่า เพลิดเพลิน กว่า ให้ 
หม่อมฉัน ติดตาม ไป ดูแล ฝ่า บาท ด้วย คน เถิด พ่ะ ยะ ค่ะ ” 

“เจ้า ก็ เห็น เป็น เรื่อง สนุก ไป พี่ ไป ร่วม ขบวน สังคายนา มิ ใช่ ไป ล่า สัตว์ หรือ ออก รบ 
ยก ผู้คน ออก ไป มากมาย จะ กลาย เป็น เรื่อง เอิกเกริก ” 
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ธรรมะจากพระผู้รู้

ถาม:  ไม่ แน่ใจ ว่า จิต มี โมหะ หรือ เปล่า ค่ะ  ดู ไม่ค่อย ออก 
รู้สึก มัน มัวๆ  แต่ ก็ มีค วาม สุข ค่ะ  ขอ คำ แนะนำ จาก หลวง พ่อ ค่ะ

เวลา โมหะ เกิด หน้าที่ ของ มัน คือ ปิดบัง ไม่ ให้ เรา เห็น สภา วธรรม 
เพราะฉะนั้น เวลา ที่ โมหะ เกิด นี่ ดู ยาก 
ถ้า มัน ซึม มาก หรือ ฟุ้ง มาก นี่ ตระกูล โมหะ 
หรือ สงสัย นี่ ตระกูล โมหะ 
มี วิธี นึงคือ ถ้า มัน ฟุ้ง ไป หรือ มัน ซึม ไป อย่าง นี้ ให้ บริกรรม ไว้ ก็ได้ 
พุทโธ พุทโธ พุทโธ แล้ว ก็ กระตุ้น ความ รู้สึก ของ ตัว เอง ให้ คึกคัก หน่อย 
จงใจ ทำ นิดนึง ช่วย มัน นิดนึง

บางที มี โมหะ แล้ว ก็ ไม่ ต้อง รู้ อะไร เลย มีค วาม สุข ก็ มี นะ  
ขี้ เกียจ ขี้ คร้าน ไป เลย แล้ว ก็ สบาย อะไร อย่าง นี้  
คอย ดู นะ แอ็ค ทีฟไว้ เช้าๆ โมหะ มัน เยอะ เช้าๆ เป็น เวลา หากิน ของ โมหะ 
กลางวัน เป็น เวลา หากิน ของ โทสะ  
ค่ำๆ เป็น เวลา หากิน ของ ราคะ มัน เป็น อย่าง นั้น ทุก คน แหละ 

อย่าง หลวง พ่อ ฝึก ตัว เอง นะ แต่ ก่อน นี้ พอ ตื่น ขึ้น มา แล้ว มัน มี โมหะ  
มี เหมือน กัน นะ สมัย ยี่สิบ กว่า ปี ก่อน  
ทีนี้ เอา ใหม่ ทดลอง ฝึก ตน เอง  
กลางคืน นี่ กินน้ำ เยอะๆ เลย นะ แล้ว ตื่น บ่อย มา เข้า ห้องน้ำ มา ฉี่  
ตื่น ขึ้น มานะ แล้ว ยัง งัวเงียๆนะ จะ ไม่ นอน ต่อ แล้ว จะ นั่ง ดู 
ไม่ เดิน ด้วย นะ ถ้า เดิน เดี๋ยว มัน หาย ง่าย นั่ง ดู ไป 
ตั้งอกตั้งใจ ไว้ เลย ถ้า จิตใจ ยัง ไม่ สว่างไสว ขึ้น มานะ ไม่ นอน ต่อ  
นี่ ตั้งใจ ไว้ อย่าง นี้ วัน แรก นะ แทบ ตาย เลย  

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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พอ วัน ที่ สอง นะ พอ มา นั่ง สอง สาม วัน ไม่ ใช่ วัน ที่ สอง  
สอง สาม วัน ถัด มา พอ ตื่น ขึ้น มานะ มัน รีบ สว่าง เลย มัน กลัว เรา จะ ภาวนา ทั้ง คืน 
หลังจาก นั้น นะ พอ ตื่น แล้ว มัน จะ สว่าง วับ เลย  
ไม่ มี ซึม ต้องใจ แข็งๆ ใจแข็งๆ เข้มแข็ง ไว้  
รู้จัก ข่ม ใจ ตัว เอง บ้าง รู้จัก เชียร์ ตัว เอง บ้าง 

บาง ครั้ง จิตใจ มัน คะนอง นัก ก็ ต้อง ดุ มัน เหมือน กัน  
บาง ครั้ง จิตใจ มัน ป้อแป้ อ่อนแอ นะ ก็ ต้อง รู้จัก ให้ กำลังใจ มัน เหมือน กัน  
ไม่ ใช่ ดุ ลูก เดียว นะ  
จิตใจ เรา เหมือน เด็กน่ะ เรา จัดการ กับ เด็ก คน นี้ นะ  
เวลา ส่วน ใหญ่ ที่ เรา จัดการ กับ เขา คือ ให้ โอกาส เขา เรียน รู้ ไป 
ไม่ ใช่ เข้าไป โด มิเนท (Dominate)  
จิตใจ เรา ก็ เหมือน กัน เรา ให้ โอกาส มัน เรียน รู้ ไป ตาม รู้ ตาม ดู มัน ไป นะ  
เหมือน เด็ก ปล่อย ให้ มัน เคลื่อนไหว ไป ให้ มัน ทำ งาน ให้ มัน ซน ไป  
เรา ก็ คอย ชำเลือง ดู เป็น ระยะๆ นี่ จัดการ อย่าง นี้  
แต่ ตอน ไหน มัน ชัก จะ แย่ มาก แล้ว นะ ก็ ต้อง ดุ เหมือน กัน  
บาง ช่วง ก็ ต้อง ให้ กำลังใจ มัน เห็น ไหม เรา จัดการ กับ จิต อย่าง นี้  
ไม่ ใช่ ดุ ลูก เดียว หรือ ไม่ ใช่ ตามใจ ลูก เดียว  
แล้ว ก็ ไม่ ใช่ คอย จ้อง ไม่ ให้ คลาด สายตา  
ไม่ ใช่ ห้าม มัน ไม่ ให้ เคลื่อนไหว  
ห้าม เด็ก ไม่ ให้ เคลื่อนไหว เดี๋ยว มัน ก็ พิการ เอง นะ  
หรือ มัน เคลื่อนไหว แล้ว ไม่ เคย สนใจ เลย ปล่อย มัน ปล่อยปละละเลย 
มัน จะ เตลิด ไป ใน ทาง เสียหาย 

จิต นี้ เหมือน เด็ก เลย นะ  
เพราะฉะนั้น หน้าที่ เรา เป็น ผู้ใหญ่ ให้การ เรียน รู้ แก่ เด็ก  
แต่ ส่วน มาก เรา รู้ ไม่ทัน เด็ก  
เด็ก ตัว นี้ ฉลาด นะ เรา จะ หลอกล่อ อะไร มัน มัน รู้ ก่อน เรา อีก  
เพราะฉะนั้น การ ภาวนา นี้ นอกจาก เรา รู้ หลัก แล้ว คือ ตัว ศาสตร์ ของ การ ปฏิบัติ นะ 
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เวลา ล่วงเลย จน เกือบ ร้อย ปี หลัง พุทธ ปรินิพพาน ใน ที่สุด ประชาชน ทน อยู่ ภาย ใต้ 
การ ปกครอง กษัตริย์ วงศ์ ปิตุฆาต ไม่ ไหว ก็ พา กัน ปฏิวัติ ขึ้น จับ องค์ กษัตริย์ สำเร็จโทษ 
แล้ว เชิญ อำมาตย์ ผู้ หนึ่ง ชื่อ ”สุ สู นาค ” ขึ้น ครองราชสมบัติ วงศ์ กษัตริย์ สาย พระเจ้า 
พิมพิสาร สิ้นสุด ลง ใน เวลา นั้น พระเจ้า สุ สู นาค ได้ ทำ การ ย้าย ราชธานี อีก ครั้ง ได้ ขยาย 
อำนาจ ของ มคธ ให้ แผ่ ไป ถึง แคว้น โกศล แคว้น วัช ชี และ แคว้น อวัน ตี ล้วน ตกเป็น 
เมอืงขึน้ ของ แควน้ มคธ ทัง้หมด ตอ่ มา จงึ ใหก้าร สถาปนา พระ โอรส นาม วา่ “กาฬาโศก” 
ขึ้น ครองราชสมบัติ 

แม้ ว่า จะ มี การ ผลัดเปลี่ยน เชื้อสาย กษัตริย์ ที่ ขึ้น ครอง ราชย์ ร่องรอย จารึก ของ 
ราชวงศ์ แห่ง การ ทำ ปิตุฆาต และ การ แก่งแย่ง ราช บัลลังก์ ก็ ยัง เป็น เรื่อง อาถรรพ์ และ 
เล่าลือ กัน ไป ทั่วทุกสารทิศ ใน ยาม ที่ พระราช บัลลังก์ จะ ผลัดเปลี่ยน อีก ครั้ง เหตุการณ์ 
ใน อดตี จงึ ดเูหมอืน จะ ตาม มา เฝา้คอย หลอกหลอน ให้ คนใน ราช สำนกั ประหวัน่ พรัน่พรงึ 
อยู่ ซ้ำซาก …

เห็น พระ โอรส ทรง นิ่งเงียบ ไป อำมาตย์ ชรา จึง ทูล ถาม ซ้ำ อีก ครั้ง เทวินทร์ 
วรมันต์ทอด ถอน พระทัย แล้ว จึง ตรัส 

“อำนาจ อยู่ กับ ผู้ ใด ก็ น่า กลัว ทั้งนั้น ท่าน เกรง ว่า น้อง เรา จะ ใช้ ไป ใน ทาง ที่ ผิด หรือ ” 

“พ่ะ ยะ ค่ะ ขอ ให้ เสด็จ กลับ มา โดย ปลอดภัย ข้าพระ องค์ เป็น ห่วง นัก ”

“เรา ไป ไม่ นาน ท่าน พูด อย่าง กับ กลัว เรา จะ ไม่ ได้ กลับ ”

สุรเสียง ที่ ตรัส เจือ อาการ ยั่วเย้า แต่ กลับ ทำให้ อำมาตย์ ชรา มี ทีท่า กังวล ใจ ยิ่ง ขึ้น 
กวา่เดมิ ครู่ หนึง่ องครกัษ์ เขา้ มา ขดัจงัหวะ ทลู ขอ อนญุาต นำ องค ์อนชุา เขา้เฝา้ เทวนิทร์ 
วรมันต์รับสั่ง ให้ เชิญ เข้า มา พร้อม หัน ไป กระซิบ กับ อำมาตย์ 

“เจ้าตัว มา พอดี …” 

“ถวาย บังคม เสด็จ พี่ พ่ะ ยะ ค่ะ หม่อมฉัน คง มิได้ มาร บก วน ” 

รชัทายาท องค ์รอง ทรดุ กาย ลง ถวาย ความ เคารพ อยา่ง นอบนอ้ม เทวนิทร์ วรมนัตล์กุ 
ไป ต้อนรับ อย่าง ไม่ ต้อง ให้ มาก พิธี   
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ตรสั แลว้ ก ็ทรง กระทำ ดงันัน้ และ รบัสัง่ ให ้ขา้ ราช บรพิาร ถวาย การ ดแูล พระ มเหส ีดว้ย 
ดี เสมอ มา เมื่อ ครบ ทศมาส พระนาง ก็ ประสูติ พระราช โอรส โหร หลวง ถวาย พระ นาม 
ว่า อชา ตสัต ตุ กุมาร แปล ว่า กุมาร ผู้ เป็น ศัตรู ต่อ พระ บิดา ตั้งแต่ ยัง ไม่ ประสูติ   

เหตุการณ์ ไม่ ผิด จาก คำ ที่ โหร ทำนาย เพราะ เมื่อ อชา ตสัต ตุ กุมาร เติบ ใหญ่ ขึ้น ก็ หา 
ทาง โค่น ล้ม พระราช บัลลังก์ ตาม คำ ยุยง ของ พระเทวทัต ด้วย การ จับ พระราช บิดา ของ 
ตน ขัง ไว้ ใน คุก ให้ อด น้ำ และ อาหาร รอ วัน ตาย

พระเจา้ พมิพสิาร ถกู ควบคมุ พระองค ์อยู ่ใน คกุ ยงั สู ้อตุสา่ห ์แผเ่มตตา ให ้แก ่พระโอรส 
และ ระงับ ความ ทรมาน ด้วย การ เดิน จงกรม อยู่ ใน ห้อง ขัง พระเจ้า อชา ตศัตรู ทรง ทราบ 
ดังนั้น ก็ ให้ นาย ทหาร ไป เฉือน ข้อ เท้า ของ พระราช บิดา เสีย เพื่อ มิ ให้ เดิน จงกรม ได้ 
พระเจ้า พิมพิสาร ได้ รับ ความ ทรมาน อย่าง แสน สาหัส และ สิ้นพระชนม์ ใน วัน เดียวกัน 
กับ ที่ พระ ชายา ของ พระเจ้า อชา ตศัตรู ให้การ ประสูติ ราช โอรส พระองค ์แรก นาม ว่า 
อุทัย ภัททกุมาร

พระเจา้ อชา ต ิศตัร ูรู ้ขา่ว การ เกดิ กอ่น การ ตาย ความ รกั ลกู ได ้อบุตั ิขึน้ ตาม ธรรมชาติ 
และ รำลึก ถึง ความ รัก ของ พระราช บิดา ที่ มี ให้ กับ พระองค์ เอง รับสั่ง ให้ ทหาร ปล่อยตัว 
พระเจ้า พิมพิสาร ใน ทันใด แต่ ก็ สาย เกิน แก้ พระราช บิดา สิ้นพระชนม์ ไป พร้อม กับ 
ความ เศร้า โศก เสียใจ ของ พระราช มารดา เป็น ที่สุด ทรง ตร อม พระทัย และ สิ้นพระชนม์ 
ตาม พระ สวามี ไป ใน ไม่ ช้า

พระ อทุยั ภทัทกมุาร เมือ่ ม ีพระ ชนมายุ ได ้32 พรรษา ก็ ปลง พระ ชนม์ พระราชบดิา 
และ ขึ้น ครอง ราชย์ ก่อน จะ ย้าย ราชธานี ไป ตั้ง ไว้ ที่ กุสุมา ปุ ระ ขึ้น เป็น ที่ ประทับ บน ฝั่ง 
แม่น้ำ คงคา ห่าง จาก กรุง ปา ฏลี บุตร ไป ไม่ ไกล 

ใน เวลา ต่อ มา พระเจ้า อุทัย ภัทร ก็ กลับ ถูก พระ โอรส นาม ว่า อุ นุ รุทธะปลง พระ ชนม์ 
และ กษตัรยิ ์พระองค ์ใด เสวย ราชย ์อยู ่ไม ่ชา้ ก ็ถกู พระ โอรส ปลง พระ ชนม ์ซำ้ รอย เดมิ เปน็ 
เรื่อง กรรม สนอง กรรม เรื่อย มา จน ไพร่ฟ้า ประชาชน ให้ สมญา นาม ราชวงศ์ นี้ ว่า

 

…ราชวงศ์ ปิตุฆาต หรือ ราชวงศ์ ลูก ฆ่า พ่อ … 
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เรา รู้ ว่า เรา ต้อง รู้ สภา วธรรม ที่ ถูก ต้อง นะ  
คือ รู้ กาย รู้ ใจ อย่าง ถูก ต้อง เป็น ปัจจุบัน ด้วย จิต ที่ เป็นกลาง  
รู้ หลัก แล้ว เป็น ศาสตร์ เวลา ปฏิบัติ จริง ก็ ต้อง มี ศิลปะ  
ช่วง นี้ จะ ต้อง ปรับ อย่าง นี้  
เร่ง หน่อย ช่วง นี้ ชัก เฉื่อย แล้ว ต้อง เร่ง จิตใจ ตัว เอง ให้ มัน คึกคัก หน่อย  
กระตุ้น มัน หน่อย กระตุ้น แบบ ไหน จะ พอดี  
กระตุ้น แรง ไป เดี๋ยว เตลิด เปิดเปิง อีก 

บาง คน จิตใจ มัน ซึม ไป ซึม เซา ให้ออก ไป กระทบ กับ โลก  
กระทบ มาก ไป เสีย อีก แล้ว  
เพราะฉะนั้น มัน เป็น ศิลปะ นะ  
เครื่องมือ ที่ ช่วย เรา ได้ ดี ที่สุด เลย คือ ความ ช่าง สังเกต โยนิโสมนสิการ ของ เรา นี้ เอง  
คอย สังเกต ว่า ตอน นี้ จิตใจ เรา มัน เป็น ยังไง  
อะไร มาก ไป อะไร น้อย ไป นะ  
ถ้า มัน รู้สึก พอดีๆ แล้ว ก็ตาม รู้ ตาม ดู อย่า เข้าไป แทรกแซง 
แต่ ไม่ ปล่อยปละละเลย ไม่ ใช่ ไม่ รู้ ไม่ ดู  
ต้อง ฝึก อย่าง นี้ มัน เป็น ทั้ง ศาสตร์ เป็น ทั้ง ศิลป์ 

๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

ถาม:  รู้สึก ว่า ถ้า นอน พอ แล้วแต่ ยัง นอน ต่อ  จะ ฝัน ยุ่ง วุ่นวาย ไป หมด ค่ะ  
ความ ฝัน กับ ความ คิด นี่ เหมือน กัน หรือ เปล่า คะ

มัน นอน เกิน 
ความ คิด กับ ความ ฝัน มัน เป็นอัน เดียวกัน แต่ มัน ใช้ จิต คนละ ดวง คนละ ชนิด กัน 
สังเกต ไหม ตอน ฝัน นี่ ไม่ค่อย ปะติดปะต่อ 
นึกถึง จิต ตอน ที่ จะ ลง ภวังค์ ได้ ไหม ที่ ขึ้น มา รับ อารมณ์ ชัดๆ แล้ว เบลอลง ไป 
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มัน ใช้ จิต ดวง นั้น แหละ จิต ดวง ที่ เบลอๆ ตัว นั้น แหละ ไป ฝัน ไป คิด 
มัน ไป เกิด อยู่ แต่ ข้าง ใน มัน ไป เคลื่อน อยู่ แต่ ข้าง ใน ตอน ที่นอน หลับ  
มัน ไม่ เต็ม วิถี ของ มัน 
เพราะฉะนั้น เวลา นอน นะ นอน แล้ว ฝัน มาก ก็ แสดง ว่า นอน นาน ไป 
หรือ ไม่ ก็ ร่างกาย ไม่ สบาย 
หรือ บางที สิ่ง ภายนอก เข้า มาร บก วน มี ได้ หลาย แบบ นะ

๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

ถาม:  พยายาม จะ ท่องพุทโธค่ะ  แต่ จิต มัน ไม่ค่อย ยอม ท่อง เลย 
อยาก ให้ หลวง พ่อ แนะนำ ด้วย ค่ะ

เรา จะ พุทโธตอ นจะ เอา เป็น เครื่อง อยู่ เท่านั้น เอง 
แต่ว่า ถ้า จิตใจ เรา มี กำลัง ขึ้น มา แล้ว เรา คอย ดู เอา ดู ความ เปลี่ยนแปลง ไป เรื่อยๆ 
แต่ ถ้า ทิ้ง พุทโธไป เลย นะ ใจ ไม่ มี ที่ อาศัย 
ธรรมดา จิต ต้อง มี วิหารธรรม มี เครื่อง อยู่ ไว้ สัก อัน หนึ่ง 
เรา อาศัยพุทโธนี้ ก็ คือ เรา เอา จิต เป็น เครื่อง อยู่ 
เราพุทโธ พุทโธ นะ แล้ว เรา คอย รู้ทัน จิต นั่นเอง 
เอา จิต เป็น เครื่อง อยู่ นะ ไม่ ได้ เอา พุทโธเป็น เครื่อง อยู่

หรือ บาง คน เอา ลม หายใจ เป็น เครื่อง อยู่ 
หายใจ ไป แต่ว่า ไม่ ใช่ ไม่ รู้ อะไร อย่าง อื่น นะ 
รู้ ทุก อย่าง แหละ รู้ กาย รู้ เวทนา รู้ จิต รู้ หมด เลย 
หายใจ เป็น แบ็คกราวด์ไว้ เป็น เครื่อง อยู่  
พอใจ ทิ้ง ลม หายใจ หนี ไป ทำ อะไร นี่ สติ มัน เกิด ไว 
แต่ ถ้า ใจ เรา ไม่ มี เครื่อง อยู่ เลย มัน จะ ร่อนเร่ มัน ร่อนเร่ แล้ว ดู ยาก 
เพราะฉะนั้น เรา มี เครื่อง อยู่ ไว้ อันนึง 
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ทาง ด้าน นคร ราชคฤห์ ม ีการ จัด ริ้ว ขบวน อย่าง สม พิธี เนื่องด้วย มี องค์ รัชทายาท 
ประทับ ร่วม ขบวน ก่อน ออก เดินทาง องค์ เทวินทร์ วรมันต์มี รับสั่ง แต่งตั้ง ให้ ภัทร เสน 
โอรส แห่ง มเหสี องค์ รอง ว่า ราชการ แทน จนกว่า จะ นิวัต กลับ พระนคร อำมาตย์ ชรา ทูล 
ขอ เข้าเฝ้า ใน คืน ก่อน เดินทาง อย่าง กังวล 

“แน่ พระทัย หรือ พ่ะย่ะค่ะ ฝ่า บาท ” 

“เรื่อง อัน ใด หรือ ท่าน อำมาตย์ …”  

ว่าที่ กษัตริย์ หนุ่ม ทวน ถาม อำมาตย์ ชรา ลังเล อยู่ ครู่ หนึ่ง แล้ว จึง ทูล ถวาย 

“การ มอบอำนาจ ให้ พระ อนุชา เวลา นี้ ข้าพระ องค์ เห็น ว่า ไม่ สมควร นัก ” 

“อำนาจ อยู่ กับ ผู้ ใด ก็ น่า กลัว ทั้งนั้น ท่าน เกรง ว่า น้อง เรา จะ ใช้ ไป ใน ทาง ที่ ผิด หรือ ” 

เจา้ ชาย นิง่ ฟงั อยา่ง เขา้ใจ ใน ความ หมาย ยอ้น รำลกึ ไป ถงึ เหตกุารณ ์ภายใน มหานคร 
ราช คฤห์ที่ อำมาตย์ ชรา เคย พร่ำ บ่น ให้ ฟัง ตั้งแต่ ทรง พระ เยาว์ … 

 

ใน รัช สมัย ของ พระเจ้า พิมพิสาร ประสูติ กาล ของ พระราช โอรส เป็น อัปมงคล นัก 
เพราะ ตั้งแต่ ครั้ง พระ มเหสี ทรง พระ ครรภ์ ก็ ทรง มี พระ อาการ แพ้ท้อง คือ อยาก เสวย 
โลหติ ใน เขา่ เบือ้ง ขวา ของ พระ สวาม ีความ ทราบ ถงึ องค ์ราชา เหลา่ โหร ให ้คำ ทำนาย วา่ 
พระ โอรส พระองค ์นี ้เมือ่ ประสตู ิและ เจรญิ เตบิโต ขึน้ จะ ปลง พระ ชนม ์ชพี พระราชบดิา 
แล้ว ขึ้น ครองราชสมบัติ! 

 

พระเจ้า พิมพิสาร รับ ฟัง ด้วย พระทัย ที่รัก และ ผูกพัน ใน องค์ โอรส เป็น กำลัง ตรัส ต่อ 
คำ แนะนำ ของ โหร ว่า   

“เรื่อง นี้ ไม่ สำคัญ อัน ใด เมื่อ ลูก ของ เรา จะ ฆ่า เรา ชิง เอา ราช สมบัติ ก็ ช่าง เถิด ไป จัด 
เตรียม จาน ทอง มา เรา จะ เอา เลือด จาก เข่า ข้าง ขวา ให้ พระราช เทวี ดื่ม ” 
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บท ที่ ห้า
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พอใจ มัน เคลื่อน ไป จาก อัน นี้ เรา ก็ เห็น เคลื่อน ไป เห็น 
แต่ เรา ไม่ ได้ บังคับใจ ให้ อยู่ กับ อัน นี้ 
เรา เพียง แต่ มี สิ่ง นี้ ขึ้น มา 
มี วิหารธรรม อัน นึงขึ้น มา ล่อ 
พอ จิต เคลื่อน ไป เรา รู้ เรา ดู จิต นั่นเอง 
มี ตัว นี้ เป็น ตัวตั้ง ไว้ จิต มัน เคลื่อนไหว เรา จะ เห็น 
ถ้า ไม่ มี อะไร เป็น ตัวตั้ง ไว้ นะ มัน เคลื่อน อย่าง นี้ เรา ไม่ค่อย รู้ 
มัน ไม่ มี การ เปรียบเทียบ ให้ ดู 
อย่า จงใจ นะ จงใจ แล้ว จะ แน่น

๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
สวน สันติ ธรรม

พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช

สารบัญ 
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รู้เฉพาะตน

ไม่ เข้าใจ ทำไม จึง หลง อย่าง ยืดเยื้อ

กรณี เฉพาะ ตน ของ  – pinoccio
อาชีพ  – นักเรียน มัธยม
ลักษณะ งาน ที่ ทำ  – ไป เรียน และ กลับ มา อ่าน หนังสือ ทำ งาน ตาม ที่ อาจารย ์สั่ง ได ้
หัด เจริญ สติ ตั้งแต่ ม.๒ เพราะ เป็น โรค สมาธิ สั้น ถ้า ไม่ พยายาม เจริญ สติ ไป นานๆจะ 
ไมค่อ่ย ม ีสมาธ ิอาจ ทำ เรือ่ง แย่ๆ ลง ไป โดยที่ ตวั เอง ควบคมุ ไม ่ได ้และ กระทัง่ ไม ่สามารถ 
เข้า สังคม ได้ อย่าง เป็น ปกติ สุข ค่ะ

คำ ถาม แรก  –  เป็น คน ที่ เกิด ไอเดียใหม่ๆ ได้ ตอน กำลัง เคี้ยว ข้าว  สร้าง ประโยชน์ 
ให้ ตัว เอง ได้ มาก  เลย กิน ข้าว แบบ ไม่ค่อย รู้ รส เท่าไร  หรือ ไม่ อีก ที คือ เพลิดเพลิน กับ 
รสชาติ อาหาร ไป เลย  ถือว่า เป็น พวก สติ ไม่ อาจ เจริญ ระหว่าง กิน ข้าว ใช่ ไหม?  ควร 
ทำ อย่างไร ถ้า จะ ให้ ได้สติ ด้วย และ ได้ ไอ เดียเหมือนๆเคย ด้วย

ไอ เดยีเปน็ สมบตัิ แบบ โลกๆชนดิ หนึง่ ที ่ลำ้ คา่ ยิง่ กวา่ อญัมณี ใดๆ เพราะ ไอ เดยีทำให้ 
ลูกน้อง เลื่อน ขั้น เป็น เจ้านาย ได้ ทำให้ นัก วิทยาศาสตร์ กลาย เป็น นัก ประดิษฐ ์ชื่อ ก้อง 
โลกได้ ตลอด จน ทำให้ คน ธรรมดา ได้ชื่อ ว่าเป็น อัจฉริยะ โดด เด่น ขึ้น มา ได้

ผม จงึ อยาก ให ้นอ้ง มอง กอ่น วา่ เมือ่ ตอ้ง ใช ้ชวีติ แบบ โลกๆ ไอ เดยีไมใ่ชส่ิง่ ที ่นา่ รงัเกยีจ 
แต่ เป็น เรื่อง น่า ยินดี ต้อนรับ กับ ทั้ง ทำความ เข้าใจ ด้วยว่า ทาง มา ของ ไอ เดียอยู่ ตรง ไหน 
ใน ชีวิต ประจำ วัน ของ เรา

หาก สังเกต เรา จะ พบ ว่า อิริยาบถ ของ เรา เอง ตลอด จน รูป เสียง กลิ่น รส และ 
สัมผัส กระทบ ทั้งหลาย ก่อ ให้ เกิด ปฏิกิริยา ทาง ใจ ต่างๆ กัน ไป บาง คน นั่ง เก้าอี้ โยก 
แล้ว หัวแล่น บาง คน นั่ง ริม หน้าต่าง รถ เมล์ ให้ ลม ปะทะ แล้ว มักได้ คำ ตอบ ให้ กับ ปัญหา 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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“ลอง อ่าน ราช สาส์น ฉบับ นี้ ดู สิ ” 

องค์ ราชา เสด็จ ลุก ขึ้น ไป หยิบ ราช สาส์น เหนือ แท่น บรรทม ขึ้น มา กาง ออก เผย ให้ 
เห็น อักขระ ลง นาม พระเจ้า แผ่นดิน แห่ง แคว้น มคธ เนื้อความ นั้น ระบุ คำขอ อภัยโทษ 
อยา่ง สงู สดุ ใน การ ขอ เลือ่น พธิ ีอภเิษกสมรส ระหวา่ง องค ์รชัทายาท แหง่ นคร ราช คฤหแ์ละ 
ราชธิดา แห่ง สา วัต ถี ไป อีก เจ็ด เดือน ถัด ไป 

‘…เนือ่งดว้ย องค์ เทวนิทร์ วรมนัตจ์ะ ตาม เสดจ็ พระราช บดิา ไป รว่ม เปน็ องค์ อปุถมัภ์ 
ใน การ สังคายนา จึง มิ อาจ กลับ มา เข้า ร่วม พิธี อภิเษกสมรส ได้ ตาม กำหนด …’ 

ปิด ท้าย ด้วย คำ ถวายพระพร และ อวย ชัย พอ เป็น พิธี องค์ ราชินี อ่าน จบ แล้ว อุทาน ว่า

“โธ่ ทำไม พระองค์ เพิ่ง บอก หม่อมฉัน ” 

“ก็ เช่น ดัง เจ้าที่ เก็บ เรื่อง ลูก เงียบ ไม่ ยอม บอก พี่ แต่ เนิ่นๆ ” 

“หม่อมฉัน จะ ให้ ทหาร ไป ตาม ลูก กลับ ”

“ด้วย อำนาจ แห่ง องค์ ราชา เรา ไม่ อนุญาต ” 

“เหตุ ใด เล่า เพคะ ” 

“ใน เมื่อ ลูก ตัดสินใจ แล้ว ก็ ให้ เธอ ออก ไป เรียน รู้ ด้วย ตน เอง เถิด บางที อาจ ได้ รับ 
บทเรียน แล้ว กลับ มา ประพฤติ ตัวดี ขึ้น บ้าง ” 

องค ์ราชนิ ีทรง คดัคา้น ไม ่กี ่คำ องค์ ราชา กไ็ด ้แต ่สรวล เรยีบ ตรสั กระเซา้ เยา้ แหย ่พระ 
มเหส ีจน เฉไฉ ไป เรื่อง อื่น คล้าย กับ ว่า มิได้ กังวล พระทัย ถึง ธิดา องค ์น้อย กับ เหตุการณ ์
วุ่นวาย ที่ กำลัง จะ เกิด ตาม มา เลย แม้แต่ นิด … 
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องค ์ราชินี ตรัส ตอบ เสียง แผ่ว ประทับ นั่ง ไม่ ห่าง ออก ไป นัก จึง ลุก ขึ้น มา ประคอง 
องค์ ราชา และ สนอง พระ โอษฐ์ อยู่ ใกล้ๆ 

“ไป กับ ผู้ ใด ” 

“หม่อมฉัน สั่ง ให้ ราช องค์ รักษ์ ปลอม ตัว ออก ติดตาม ไป สิบ สอง นาย ส่วน ใน ขบวน ก็ 
มี เหล่า อุบาสก อุบาสิกา ใน วิหาร บุ พพา ราม ร่วม เดินทาง เพคะ ออก ไป แต่ เช้ามืด ” 

“แล้ว เหตุ ใด เพิ่ง มาบ อก เรา เอา ตอน พลบ ค่ำ ” 

“ลูก ประสงค์ เช่น นั้น เพคะ หาก บอก เสด็จ พี่ เวลา นั้น เกรง ว่า จะ มิได้ ร่วม ขบวน ” 

องค์ ราชา ทรง ขบ พระ ทนต์ นั่ง นิ่ง มิ ตรัส อัน ใด องค์ ราชินี ก็ ทรง ก้ม พระ พักตร์ และ 
กุม พระ หัตถ์ อย่าง วิตก กังวล ห้อง บรรทม เงียบ สนิท ประหนึ่ง ว่า ไม่ เคย มี สรรพ เสียง ใดๆ 
เล็ดลอด ออก มา อยู่ ชั่ว ครู่ องค์ ราชา จึง ถอน หายใจ แล้ว ทรง ปรารภ 

“เจ้า ก็ตาม ใจ ลูก เสีย จน เคยตัว ” 

“หม่อมฉัน สงสาร ลูก เพคะ อีก ไม่ กี่ เดือน ก็ ต้อง ถูก จับ แต่งงาน กับ ผู้ ใด ก็ ไม่ รู้ ปล่อย 
ให้ เธอ ได้ เที่ยว เล่น บ้าง ถึง เวลา เรา ค่อย ไป รับ กลับ ก็ได้ ” 

องค์ ราชินี กลั้น พระทัย ตรัส ประโยค สุดท้าย อย่าง เต็ม พระทัย จะ รับ ความ ผิด 

“การ ตัดสินใจ ทั้งหมด เป็นความ คิด ของ หม่อมฉัน เอง เพคะ ขอ พระองค์ อย่า ได้ 
ถือโทษ ลูก จัน ทราว ตี เลย ” 

แทนที่จะ เป็นการ ลงอาญา หาก แต่ องค์ ราชา ทรง สนอง ตอบ ตรงกันข้าม โดย การ 
โอบ พระ หัตถ์ ประคอง องค์ ราชินี ไว้ แล้ว สรวล เบาๆ 

“ผู้ ใด จะ ลงโทษ ลูก เมีย ของ ตัว เอง ได้ ลงคอ เรื่อง ที่ น้อง บอก มา ร้ายแรง นัก แต่ เรื่อง 
ที่ พี่ ได้ รับ จาก อำมาตย์ เมื่อ ครู่ ร้ายแรง กว่า หลาย เท่า ” 

“เรื่อง อัน ใด เพคะ ?” 
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ที่ ทำงาน บาง คน อย่าง น้อง นี้ ก็ได้ ไอ เดียตอ นเคี้ยว ข้าว

เมื่อ ใด เคี้ยว ข้าว สบายๆแล้ว เกิด ไอเดีย ก ็ให้ สังเกต ว่า ขณะ นั้น เรา กำลัง นั่ง หลัง งอ 
หรือ หลัง ตรง ฟัน บน กับ ฟัน ล่าง กำลัง บด อาหาร ช้า หรือ เร็ว อาหาร ที่ อยู่ ใน ปาก มี รส 
หวาน เปรี้ยว เค็ม หรือ ขม ค่อยๆ ดู ราย ละเอียด ไป เล่นๆเรื่อยๆ ใน ที่สุด น้อง จะ เกิด 
ความ เข้าใจ ว่า อิริยาบถ อย่างไร กลิ่น หรือ รส แบบ ไหน ที่ เป็น ตัวการ กระตุ้น ให้ เกิด 
ความคิด แปลก ใหม่ ขึ้น มา

จาก นัน้ สงัเกต อกี วา่ ขณะ กำลงั แปรง ฟนั ขณะ กำลงั สระ ผม หรอื ขณะ กำลงั เดนิเลน่ 
จิต ของ น้อง ไม่ เกิด ไอเดีย อย่า ถาม ว่า ทำไม  เพราะ อะไร  หรือ ว่า มี ปัจจัย อัน ใด เป็น 
ตัว บันดาล หรือ ไม่ บันดาล ให้ เกิด ไอเดีย  แค่ รับ รู้ อย่าง ตรง ไป ตรง มา ตาม จริง  ว่า 
อิริยาบถใด เป็น หรือ ไม่ เป็น ทาง มา ของ ไอ เดียบ้าง

หลังจาก เปรียบเทียบ ไป บ่อยๆ จะ เหลือ แค่ ความ รู้สึก ว่า แต่ละ อิริยาบถ เป็น คนละ 
ตัว กัน อิริยาบถ หนึ่ง ปรุง แต่ง จิต ไป อย่าง หนึ่ง  อีก อิริยาบถ หนึ่ง ปรุง แต่ง จิต ไป อีก 
อย่าง หนึ่ง

เทา่ นี ้ก ็นบั วา่ ม ีสต ิเหน็ กาย ใจ เปน็ อนตัตา ไม่ ม ีตวั เรา อยู ่ใน กาย ใจ ได ้แบบ ออ่นๆแลว้ 
ครบั และ ที ่เปน็ ผลพลอยได้ ใน แบบ โลกๆก็ คอื นอ้ง จะ รูส้กึ ถงึ ลกัษณะ จติ ที ่พรอ้ม จะ เกดิ 
ไอเดยี ยิง่ รูส้กึ บอ่ย ขึน้ เทา่ใด ก็ จะ จำ ได ้กบั ทัง้ เขา้ สู ่ภาวะ แบบ นัน้ ไดโ้ดย ไม่ จำเปน็ ตอ้ง 
อาศยั เครือ่ง กระตุน้ เดมิๆ พดู งา่ยๆ คอื เมือ่ นอ้ง เกดิ ไอ เดยีอยา่ง ม ีสต ิไอเดยีจะไหลมา 
เท มา บ่อย ขึ้น  เกิด ไอ เดียแปลก ใหม่ ง่าย ขึ้น โดย ไม่ ต้อง ออกแรง เค้นคิด เหมือน 
คนอื่น

นี่แหละ ประโยชน์ สอง เด้ง ของ การ เจริญ สติ นะ ครับ ได้ ทั้ง ทาง โลก และ ทาง ธรรม 
เอา ตัว เอง เป็น เครื่อง พิสูจน์ เสีย ตั้งแต่ วัย นี้!
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คำ ถาม ที่ สอง – หนู ชอบ ผูช้าย คนนงึ แต่ รู้ วา่การ ชอบ นัน้ ไม่ เหมาะสม ดว้ย ประการ 
ต่างๆ ทั้งปวง  และ นับ เป็น เรื่อง ที่ เป็น ไป ไม่ ได้  เพราะ ผู้ชาย คน นั้น แก่ กว่า หนู มาก 
แต่ สุดท้าย เมื่อ รู้ ข้อ บกพร่อง ของ ตน เอง ว่าความ ชอบ นั้น เกิด จาก สาเหตุ ใด  จึง ได้ 
พยายาม ทำใจ ออก หา่ง ดว้ย วธิ ีม ีสต ิเทา่ทนั แต ่ก ็เหมอืน ม ีอะไร มา ชกัจงู ให ้ใจ พุง่ ออก 
หา อยู่ เรื่อย  จน สุดท้าย เริ่ม งง ตัว เอง  ไม่ รู้ ว่า ตัว เอง กำลัง ทำ อะไร อยู่ กัน แน่ ค่ะ  บาง 
เรื่อง ทุกข์ แค่ ไหน พอ พยายาม เจริญ สติ รู้มากๆเข้า  หนู ก็ เห็น มัน เป็น ภาวะ เกิด ดับ ได้ 
สำเร็จ  แต่ กับ เรื่อง ความ รัก นี้ ยืดเยื้อ ยาว นาน เหลือเกิน 

หลัก ง่ายๆ ที่ สังสารวัฏ เลี้ยง พวก เรา ไว้ ให้ ต้อง เวียน ว่าย ตาย เกิด ไม่ รู้ จบ รู้ สิ้น ก็ คือ 
ความ ติดใจ ใน กามคุณ กามคุณ เป็น สิ่ง ที่ ไม่ รู้จัก วัย ไม่ รู้จัก ความ สมควร ไม่ รู้จัก เวลา 
และ สถาน ที่ ที่ เหมาะสม จะ รู้จัก ก็ แต่ เสน่ห์ น่า ต้องใจ ของ ใคร คน หนึ่ง เท่านั้น

อีก ประการ หนึ่ง ใน วัย เรียน นั้น ชีวิต จะ ไม่ มี เรื่อง ใด ท้าทาย ให้ คาด หวัง ได้ เท่า 
เรื่องแฟน น้อง ยัง ไม่ มีหน้า ที่ การ งาน ยัง ไม่ มี เรื่อง ของ ลาภ ยศ ตำแหน่ง หรือ อำนาจ 
บารมี มา แย่ง ความ สนใจ เมื่อ เจอ คน น่า สนใจ ใจ จึง พุ่ง ไป ยึด อยู่ กับ เขา ท่าเดียว

ขอ ให้ ท่อง ไว้ ว่า บุคคล อื่น เป็น ของ อื่น เป็น ต่างหาก จาก จิต เดิมที จิต เป็น อิสระ จาก 
เขา ที ่จติ ไป ผกู ยดึ ที ่จติ เกดิ ความ พศิวาส รอ้ย รดั หมด สิน้ อสิรภาพ ได ้ก ็เพราะ ความ 
พอใจ ใน การ ตรึก นึกถึง บุคคล นั่นเอง

ความ ตรึก นึก เป็น อาหาร หล่อเลี้ยง ความ พิศวาส วิธี แก้ ไม่ ให้ อาการ ตรึก นึก เกิด ขึ้น 
ใน จิต เรา มี อยู่ ๓ ระดับ คือ

หลีก ให้ ห่าง การ ไม่ เห็น ไม่ ได้ยิน คือ การ ลด เครื่อง กระตุ้น ให้ ตรึก นึก ซึ่ง ก็ มี ผล ให้ 
เครื่อง ร้อย รัด ใจเบา บาง ลง 

ห้าม ใจ หาก จำเป็น ต้อง พบ เจอ ก็ ต้อง รู้ทัน กิเลส ตัว เอง และ รู้จัก สั่ง ห้าม ไม่ ให้ 
เลยเถิด เตลิด เปิดเปิง

ทำ จิต เป็น ผู้ สังเกต หลังจาก ฝึก ยั้งๆใจ ไม่ ให้ เผลอ หลง ยึด จิต จะ เริ่ม มี ศักยภาพ 
ใน การ รู้เท่า ทัน เพียง ระลึก ว่า เรา จะ เป็น ผู้ รู้สึก ถึง อาการ ทะยานอยาก แห่ง ใจ แต ่จะ 
ไมเ่ปน็ ผู ้หลง ทะยานอยาก เสยี เอง เพยีง เทา่ นี ้บอ่ย เขา้ ก ็จะ เปน็ ผู ้อยู ่เหนอื อำนาจ ความ 
ทะยานอยาก เสีย ได้ ครับ
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นวนิยายอิงธรรมะ

รัก  พ.ศ.  ๑๐๐
โดย วิ ลาศินี

(เริ่ม ลง ตั้งแต่ ฉบบ ที่ ๔๖ http://dungtrin.com/mag/?46.fiction)

บท ที่ สี่

แรมแปดค่ำ เดือนห้า นอกเขตกำแพงเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล

เก็บ มวย ผม ผูก ปม กลัด แล้ว รัดเกล้า  
แม่ พริ้มเพรา ก็ ดู คม สม ราศี  
ทรง ชุด ขาว อย่าง หญิง งาม พราหมณี  
แทบ บาท พระ ชนนี บังคม ลา  
ขบวน คล้อย ธิดา น้อย ก็ ไกล ลับ  
ดาว ประดับ เดือนหงาย ใน เวหา  
ถึง เดือน เพ็ญ เย็นใจ ให้ กลับ มา  
เข้า พิธี วิวาห์ อย่า คืนคำ … 

ห้องบรรทมขององค์ราชาและราชินี พระนครสาวัตถี

“ลูก เรา ปลอม ตัว เป็น สามัญ ชน เข้าไป ปะปน ใน ขบวน ธรรม?” 

องค์ ราชา เปลี่ยน อิริยาบถ จาก บรรทม ขึ้น ประทับ นั่ง ใน ทันใด 

“เพคะ ” 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ในตวัละครทกุตวั... “ยาย” นา่จะเปน็คนทีย่อมรบัความจรงิ ความเปน็ไปของชวีติ 
และปัญหานานาได้มากที่สุด อีกทั้งยังยอมอภัย เปิดโอกาสให้ลูกสาวตนเองได้แก้ไข
ความผิด ได้ตอบแทนบุญคุณ

ขณะเดียวกัน ด้วยใจที่เปิดกว้างเช่นนี้ ก็สามารถเป็นสะพานใจ เชื่อมช่องว่าง 
ให้แก่ลูกสาว และหลานสาวตนเองได้สำเร็จ...เพียงแต ่มันไม่อาจอยู่ได้เนิ่นนานนัก

ดวงใจทีอ่บอุน่ เปดิออกอยา่งกวา้งขวาง เขา้ใจชีวติตามจรงิ และพรอ้มใหอ้ภยันีเ่อง 
จึงเป็นหัวใจของแม่...ผู้หาได้ยากยิ่งอย่างแท้จริง 

รูปภาพประกอบจาก

http://www.leegungvcd.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=4• 
80611&Ntype=14
http://www.mono2u.com/review/content/snow_flakes• 

สารบัญ 
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เจริญ สติ ลด ความ อ้วน

กรณี เฉพาะ ตน ของ  – แพน ด้าน้อย
อาชีพ  – ดี เจ
ลักษณะ งาน ที่ ทำ – ทำ ทั้ง เบื้องหน้า และ เบื้องหลัง รายการ วิทยุ ส่วน ใหญ่ จะ ต้อง พูด 
คุย ทั้ง กับ ผู้ ฟัง และ ทีม งาน เป็น พวก เสียง สวย แต่ ตัว กลม นั่ง อยู่ กับ ที่มา กก ว่า ไป โน่น 
ไปนี่ ซึ่ง บางที พอ ขยับ ตัว จะ รู้สึก ถึง ความ เกียจคร้าน

 

คำ ถาม แรก  –  ฝึก เจริญ สติ โดย เน้น ดู จิต เป็น หลัก  เริ่ม จาก เห็น อารมณ์ โกรธ ก่อน 
ว่า โกรธ มาก  โกรธ น้อย  ทำไปทำมา พบ ว่า ไม่ ย้ำ คิด ย้ำ พูด ด้วย อารมณ์ ผูก ใจ เจ็บ 
เหมอืน แต ่กอ่น ถงึ ชว่ง นี ้บางท ีรูส้กึ เยน็ๆ วา่งๆ สบาย ใจ นบั วา่เปน็ ความ กา้วหนา้ 
มา ถึง ขั้น ไหน?  และ ถ้า เรา เห็น ภาวะ บาง อย่าง ทาง จิต แล้ว ไม่ ทราบ ว่า คือ อะไร  จะ 
ให้ ดู เทียบเคียง กับ ตำรา ที่ไหน?  อย่าง เช่น ถ้า โกรธ นั้น รู้ ว่า เรียก โกรธ  รู้ ว่า ร้อน  แต่ 
อยู่ๆ พอ เหมอืน จติ เปลีย่น สภาพ ไป แบบ หนา้ มอื เปน็ หลงั มอื เปน็ เยน็ ลง บาง ครัง้ เกดิ 
ภาวะ เหมอืน เรา กลาย เปน็ อะไร อกี อยา่ง หนึง่ บอก ไม ่ถกู อธบิาย ความ รูส้กึ ไมไ่ด ้ใจ 
ก็ สงสัย ว่า นี่ อะไร

ถ้า เน้น ดู อารมณ์ โกรธ ก็ วัด ความ ก้าวหน้า จาก การ สังเกต ความ โกรธ นั่นแหละ ครับ 
ถ้า โดย รวม โกรธ น้อย ลง ผูก ใจ เจ็บ น้อย ลง อย่าง นี้ ถือ เป็นความ ก้าวหน้า ได้ แล้ว

อกี อยา่ง หนึง่ หาก ด ูความ โกรธ อยา่ง ถกู ตอ้ง ตาม หลกัการ เจรญิ สต ิของ พระพทุธเจา้ 
คณุ จะ คอ่ยๆ รูส้กึ ถงึ ความ แตก ตา่ง แตล่ะ ครัง้ บางท ีก ็โกรธ หนกั บางท ีก ็โกรธ เบา บางท ี
ก ็โกรธ นาน บางท ีก ็โกรธ สัน้ ตาม แต ่ความ แรง ของ เรือ่ง กระทบ ใจ และ ไม ่วา่ความ โกรธ 
จะ แตก ต่าง กัน ขนาด ไหน  ใน ที่สุด ก็ ค่อยๆ เลือน หาย ไป เหมือน กัน หมด
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เมือ่ เหน็ อยู ่อยา่ง นี ้กระทัง่ รู ้ซึง้ เขา้ไป ถงึใจ เตม็ๆดวง วา่ความ โกรธ เปน็ ภาวะ ไม ่เทีย่ง 
ใจ คุณ ย่อม รู้สึก ขึ้น มา ว่า นั่น เป็น แค่ ของ ชั่วคราว ไม่ ใช่ ตัว คุณ ไม่ ใช่ ตัว ใคร การ เห็น 
ความ โกรธ โดย ความ เป็น ของ ไม่ เที่ยง  ไม่ ใช่ ตัว ตน จัด เป็นความ ก้าวหน้า ขั้น สูง สุด 
เท่า ที่ จะ เป็น ไป ได้ ใน การ เจริญ สติ แบบ ดู ความ โกรธ

และ ธรรมดา ของ ผู ้รู ้วา่ความ โกรธ เปน็ สภาวะ ไม ่เทีย่ง ใน ทีส่ดุ จติ ยอ่ม ตา่ง ไป จากเดมิ 
ใน ทาง ใด ทาง หนึ่ง ดัง เช่น ที่ คุณ กล่าว มา ใน คำ ถาม เมื่อ เกิด อะไร อย่าง นี้ ขอ ให้ เห็น 
ลักษณะ ของ ภาวะ ที่ ปรากฏ กับ ใจ นั้นๆ ให้ ได้ จริง ก่อน ที่ จะ คิดถึง นิยาม หรือ ไป แปะ 
ป้าย ว่า มัน ชื่อ อะไร

จะ เป็น ปีติ จะ เป็น ปัญญา จะ เป็น ญาณ หรือ เป็น กิเลส ตระกูล ไหน ล้วน ไม่ สำคัญ 
เท่ากับ ที่ ว่า คุณ เห็น ลักษณะ ภาวะ ที่ เกิด ขึ้น จริงๆ ชัด ไหม

เบื้องต้น คุณ อาจ ถาม ตัว เอง ว่า ลักษณะ ที่ ‘บอก ไม่ ถูก ’ หรือ ‘เรียก ชื่อ ไม่ ได้ ’ ซึ่ง 
เกดิขึน้ นัน้ ให้ ความ รูส้กึ อยา่งไร สบาย หรอื อดึอดั มคี วาม รูส้กึ ใน ตวั คณุ หรอื ไม ่มคี วาม 
เป็น คุณ เจือ อยู่ และ ภาวะ เช่น นั้น พลิก เปลี่ยน แปรรูป ไป หรือ ว่า คงที่ อยู่ นาน ฯลฯ

เมือ่ ตัง้ ขอ้ สงัเกต อยู ่อยา่ง นี ้ ใจ ยอ่ม หมด อาการ ครุน่คดิ ตัง้ ชือ่ หรอื เทยีบเคยีง กบั ศพัท ์
แสง ทาง ตำรา แล้ว ค่อยๆ เงียบ สงัด จาก ความ คิด และ รับ รู้ ภาวะ ที่ เกิด ขึ้น นั้นๆ ด้วย จิต 
เต็มๆดวง ด้วย ความ เห็น ว่า สัก แต่ เป็น ภาวะ ถูก รู้ ไม่ เที่ยง และ ไม่ มี ตัว เรา อยู่ ใน นั้น

จำ ไว้ สั้นๆ ครับ การ ตั้ง มุม มอง ไว้ อย่าง ถูก ต้อง จะ นำ ไป สู่ ความ ก้าวหน้า  เห็น 
ละเอียด ยิ่งๆขึ้น  แต่ การ ติดใจ พะวง จะ นำ ไป สู่ การ ติด ตัน  เห็น หยาบ ลง เรื่อยๆ
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ไยไม่รู้สึกตัวให้เร็วกว่านี ้ไยไม่ทำความด ีทดแทนความรักของแม่ให้เร็วกว่านี้…

มันช้าเกินไปใช่ไหม?

ชีวิตจริงคนเราก็เป็นเช่นนี้...บ้างจมอยู่กับอดีต บ้างมองไกลไปสู่อนาคต บางก็ 
เหม่อซึมจมอยู่กับความคิดฟุ้งซ่าน ไร้สาระ จนละเลยปัจจุบัน จนละเลยที่จะรู้สึกตัว 
อยู่กับปัจจุบัน

เวลา...ล่วงเลยไปทุกขณะจิต ไม่เคยหยุดรอใคร

ความเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยงแท้...สามารถจู่โจมมาได้ทุกโมงยาม ไม่เคยเตือน 
ใครล่วงหน้า
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กว่าจะรู้ซึ้งถึงความรักของแม่ กว่าจะรู้ซึ้งว่ารักแม่มากแค่ไหน เวลาแห่งการ 
กระทำดีต่อกัน เวลาของการตอบแทนความรักก็หดสั้น เหลือน้อยลงแล้ว

ลีคังเอป่วยเป็นมะเร็ง เธอพยายามปิดบังทุกคนไม่ให้รู้ ต่อสู้รักษาตัวเองอย่าง 
โดดเดี่ยว แต่ก็ไม่เป็นผล...เธอจึงใช้ช่วงเวลาสุดท้าย ในทุกนาทีที่เหลือให้แก่ลูกสาว 
อย่างคุ้มค่า เปิดอกคุยกันทุกเรื่อง ไม่มีเส้นแบ่ง ไม่เหลือรอยร้าวในหัวใจ...
เวลาอันน้อยนิดนี ้มันเพียงพอต่อการตอบแทนความรัก ความหวังดีของแม่หรือไม่?

เรื่องราวจบลงด้วยความพลัดพรากระหว่างสองแม่ลูก ภาพของความโศกเศร้า 
สูญเสีย เตือนให้ผู้ชมรู้สึกถึง การสูญเสียวันเวลาอันยาวนานอย่างว่างเปล่า และ 
น่าเสียดายอย่างยิ่ง
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คำ ถาม ที่ สอง  –  มี ผลอ ย่าง หนึ่ง ที่ อยาก เล่า ให้ ฟัง และ ขอ คำ ยืนยัน ว่า ตรง กับ ความ 
เข้าใจ หรือ เปล่า  นั่น คือ มี อยู่ สอง สาม วัน ที่ เห็น ความ เคลื่อนไหว ทาง กาย และ การ 
เปลี่ยนแปลง ทาง สภาพ จิต เกือบ ตลอด  แต่ วัน หนึ่ง ตื่น เช้า มา ก็ ไม่ รู้สึก ว่า สติ ดี เท่า 
เดิม  ไม่ ว่า จะ พยายาม เจริญ สติ เต็มที่ อย่างไร  แต่ สังเกต เห็น ว่า ตัว เอง ผอม ลง และ 
หน้าตา เปลี่ยน ไป  แล้ว คน รอบ ข้าง ก็ ทัก กัน หมด  เลย นึกถึง ที่ คุณ ดัง ตฤณ เคย เขียน 
ไว้ ว่า รูปร่าง หน้าตา เปลี่ยน ได้ ด้วย ทาน  ศีล  ภาวนา ใน ชาติ นี้ แบบ ไม่ ต้อง รอ นาน 
แปลว่า ช่วง สอง สาม วัน นั้น สติ ดี จน จิต เปลี่ยน พลอย ให้ กาย ดู ดี ขึ้น หรือ ไม่?

จริงๆ ผม ไม่ อยาก ให้ โยง การ เจริญ สติ เข้า กับ ผลพลอยได้ ทาง สุขภาพ หรือ รูปร่าง 
หน้าตา เท่าไร นะ ครับ เพราะ เดี๋ยว จะ เจริญ สติ กัน ด้วย ความ คาด หวัง แล้ว กลาย เป็น 
พลาด จาก เป้าหมาย ปลายทาง ที่แท้ จริง ไป เรา เจริญ สติ เพื่อให้ ทุกข์ ทาง ใจน้อย ลง เป็น 
หลัก ไม่ ใช่ เพื่อให้ รูปร่าง หน้าตา ดี ขึ้น เป็น สำคัญ

ร่างกาย คน เรา นั้น ถ้า ไม่ อ้วน ขั้น ร้ายแรง นะ ครับ มัน พร้อม จะ ผอม ด้วย เหตุ อันใด 
อันหนึ่ง อยู่ แล้ว แค่ ไม่ กิน ข้าว เย็น อาทิตย์ เดียว บาง คน แค่ หมั่น เคลื่อนไหว ทำ งาน 
หนักขึ้น จน เกิด การ เผา ผลาญ มาก กว่า เดิม เพียง เท่า นี้ ก็ เป็น เหตุ ให้ ผอม รูด ได้ แล้ว 
สำหรับ บางคน

ผม ขอ ตั้ง ข้อ สังเกต จาก ที่ คุณ เล่า มา คือ ปกติ งาน ประจำ ที่ ทำ อยู่ เป็นการ นั่ง นาน 
กระทั่ง ขี้ เกียจ เคลื่อนไหว หาก คุณ เจริญ สติ ได้ ดี หลายๆวัน ก็ เป็น ไป ได้ ว่า แทน การ แช่ 
จม อยู่ กบั อาการ เอือ่ย เฉือ่ย จติ อาจ ตืน่ตวั มาก ขึน้ ความ สมดลุ ระหวา่ง กาย ใจ ม ีมาก ขึน้ 
เป็น ผล ให้ หูตาสว่าง และ ทำ งาน กระฉับกระเฉง กว่า เดิม นั่น ก็ น่า จะ เป็น ส่วนประกอบ 
หนึ่ง ให้ ‘ส่วน เกิน ’ ใน ร่างกาย ถูก ดึง มา ใช้ เสียที

ใน เรื่อง การ เปลี่ยนแปลง โครงสร้าง ความ รู้สึก นึกคิด และ จิต วิญญาณ อัน จะ มี 
ผลกระทบ ให้ ร่างกาย เปลี่ยนแปลง ตาม นั้น โดย มาก ไม่ ได้ ใช้ เวลา เพียง สอง สาม วัน แต่ 
ต้อง กินเวลา ยาว และ ต้อง เป็นการ ปรับ เปลี่ยน แบบ ยก ชั้น ยก ระดับ จิต ต่าง ไป จาก เดิม 
จริงๆ ไม่ ใช่ ชั่ว ครู่ ชั่วคราว ไม่ ใช่ กลับไปกลับมา
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ตัวอย่าง เช่น เปลี่ยน จาก จิต แบบ หมกมุ่น มืด ทึบ มา เป็น จิต คลาย วาง สว่าง โร่ จาก 
สบัสน ขี้ สงสยั เป็น อิม่ เตม็ กบั คำ ตอบ จาก ธรรมชาติ ใน ตน จาก มกั โกรธ เป็น เมตตา จาก 
สำคัญ ตน ผิด เป็น เห็น กาย ใจ ตาม จริง ว่า ไม่ เที่ยง ไม่ ใช่ เรา ความ เป็น บวก ทาง จิต จะ ส่ง 
ผล เป็น บวก ทาง กาย ชนิด ที่ ต้อง โดน ใคร ต่อ ใคร ทัก แน่นอน ครับ

แถม อีก นิดหนึ่ง สำหรับ คน ที่ เจริญ สติ ได้ ดี มี สติ ได้ ทั้ง วัน แล้ว จู่ๆ กำลัง สติ หาย ไป 
เฉยๆ ก็ ควร พิจารณา ไป นะ ครับ ว่า แม้ กำลัง สติ ก็ ไม่ เที่ยง อย่า ไป เค้น อย่า ไป ทวง คืน 
เพราะ ความ พยายาม เคน้ สต ินัน่แหละ คอื ตวั บัน่ทอน สต ิไม ่ให ้รูค้วาม จรงิ ตรง หนา้ ที ่ถกู 
คือ ให้ ดู ไป เท่า ที่ จะ ดู ได้ ว่า สติ มัน พร่า มัว จิต มัน พร่า มัว ดู นิด ดู หน่อย ให้ รู้ ลักษณะ ก็ พอ 
แล้ว ใช้ได้ แล้ว ถือ เป็นการ สืบ สาน การ เจริญ สติ แล้ว เดี๋ยว สติ ดีๆ ก็ กลับคืน มา เอง

ดังตฤณ

สารบัญ 

53ธรรมะใกล้ตัว

ยุนดามีเคยเข้าใจว่าสาเหตุที่พ่อกับแม่เลิกกันเพราะพ่อลำบาก ยากจน ไม่ 
สามารถเลี้ยงเธอสองแม่ลูกได ้ ...เมื่อไปถึงญี่ปุ่น เด็กสาวจึงรู้ว่า แท้จริงพ่อมีฐานะ 
ร่ำรวย เป็นนักธุรกิจใหญ่โต มีครอบครัวอบอุ่น พร้อมภรรยาและลูกอีกสามคน…

หากพ่อรักเธอจริง ย่อมสามารถหาทางติดต่อกลับมาได้ หากพ่อรักเธอจริง 
ย่อมต้องไม่สนใจคำคัดค้านของแม ่และหากพ่อรักเธอจริง พ่อต้องไม่ทำให้เธอว้าเหว ่
เจ็บปวดอย่างนี้…

วินาทีนี้เอง ที่ยุนดามีเข้าใจแม่ เข้าใจความรักของแม่ เข้าใจว่าแม่ต้องเจ็บปวด 
และอดทนมากขนาดไหน กว่าจะประคับประคองชีวิตตัวเองและลูก ให้ผ่านช่วงเวลา 
แห่งความลำบากมาได้
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มาถึงปัจจุบันลีคังเอ และยุนดามี สองแม่ลูกต่างก็มีปมปัญหา ความขัดแย้งใน 
จิตใจไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ทั้งคู่กลับเก็บซ่อนความรู้สึกไว้เพราะไม่อยากให้อีกฝ่าย 
เป็นทุกข ์ไม่สบายใจ หนึ่งเดียวที่ทั้งคู่พอจะระบาย และใช้เป็นที่พักพิงจิตใจได้ก็คือ 
ยาย...หญิงชราผู้มอบความเข้าใจให้กับลูกสาว และมอบความอบอุ่นแก่หลาน 
คนเดียว

ยายจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมความรู้สึกแก่สองแม่ลูก เป็นผู้คอยเยียวยาจิตใจ 
ยามมีใครบาดเจ็บ เป็นกาวใจในยามที่เกิดความแตกร้าว ไม่ลงรอย

แต่ยายก็ไม่อาจอยู่ค้ำฟ้า...เมื่อสิ้นยาย สัมพันธภาพของสองแม่ลูกก็ถึงกาล 
พลิกผันเช่นกัน

ยามที่ยายเสียชีวิต ลีคังเอ กำลังอยู่ในงานเลี้ยงกับผู้ชายอย่างเป็นสุข ส่วน 
ยุนดามี หลานสาวก็ต้องเสียขวัญอย่างหนัก ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะช่วยยายอย่างไร 
ติดต่อแม่ก็ไม่ได้

พอยุนดามีเห็นแม่กลับมาพร้อมกับผู้ชาย ความกดดันทั้งมวลก็พลันระเบิดออก 
มา...สะพานสัมพันธ์ของแม่ลูกถูกสะบั้นพร้อมกับวันที่สูญเสียยาย

สองแม่ลูกมีปากเสียงกันไม่เว้นแต่ละวัน ความแตกร้าวที่มียิ่งหนักข้อขึ้น ความ 
สัมพันธ์อันบอบบางยิ่งห่างหาย... เมื่อยุนดามีรู้ว่าแม่ปิดบังเรื่องพ่อยังมีชีวิตอยู ่และ 
แสดงท่าปิดกั้นไม่ยอมให้เธอได้พบพ่อ...เด็กสาวจึงลงโทษแม่ด้วยการไม่สอบเข้า 
มหาวิทยาลัย แล้วผันตัวเองเข้าสู่วงการบันเทิงแทน

เมื่อกลายเป็นดารา ยุนดามีก็ประสบกับกระแสข่าวสารพัด ไม่ต่างจากที่แม่เคย 
โดน นั่นทำให้เธอเข้าใจแม่มากขึ้น แต่ด้วยทิฐิมานะ เธอก็ยังคงดึงดันจะอยู่ในวงการ
ต่อ ไม่ยอมกลับไปเรียนหนังสืออย่างที่แม่ต้องการ…

จนในที่สุดลีคังเอก็ยอมเปิดโอกาสให้ลูกสาวได้พบพ่ออย่างที่ต้องการ…
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ข่าวน่ากลุ้ม

เฮ้อ!  –  นัก วิจัย จาก มหาวิทยาลัย แบ รด ลี ย์ยืนยัน แล้ว จาก การ สำรวจ ความ จริง ใน 
หมู่ ประชาชน ไม่ ต่ำ กว่า เกือบ สี่ หมื่น คนใน  ๕๗  ชาติ  ว่าผู้ ชาย สำส่อน ที่ ชอบ เป็นชู้ 
กบั เมยี ชาว บา้น จะ มคี วาม ดงึดดู ทาง เพศ สงู ชวน ให ้สาวๆอยาก ม ีเซก็ ซด์ว้ย ยงัด ีที ่
ผู้หญิง เจ้าชู้ จะ ให้ ผล เป็น ตรง ข้าม คือ ถ้า กร้าน โลก มาก จะ ถูก รังเกียจ ไม่ มี ชาย หน้า 
ไหน อยาก ม ีอะไร ดว้ย อยา่งไรกต็าม ยงั ม ีผล การ วจิยั อกี แหง่ หนึง่ซึง่ แสดง วา่ผู้ หญงิ 
จะ หลง ปนั ใจ ให ้กบั ชาย โฉด แค ่ชัว่ ครัง้ ชัว่คราว แต ่จะ ปกัใจ กบั ผูช้าย ทีร่กั ใคร ่หว่งใย 
แท้จริง มาก กว่า

จักรวาล นี้ มี ตัวอย่าง หลุม ดำ ที่ ดึงดูด ได้ แม้ กระทั่ง แสงสว่าง ให้ หาย เข้าไป มนุษย์ เรา 
ก็ ย่อม มี หลุม ดำ แห่ง บาป ที่ ดูด บุญ ให้ สูญ หาย ได้ เช่น กัน

ชาย ที่ ลักลอบ มีชู้ โดย ปราศจาก ความ ละอาย ย่อม ได้ชื่อ ว่าเป็น ผู้ อยู่ ต่ำ และ ย่อม 
งา่ย ที ่ใคร ตอ่ ใคร จะ ไถล ลืน่ ลง ไป หา ผล การ วจิยั ใน ขา่ว นา่ กลุม้ ชิน้ นี ้นา่ จะ ชี ้วา่ ชาย โฉด 
ก็ คือ หลุม ดำ แห่ง บาป สำหรับ สาว น้อย สาว ใหญ่ นั่นเอง

มา ว่า กัน ตาม ที่ เห็น ได้ ด้วย ตา เปล่า นะ ครับ ถ้า ผู้ชาย คน หนึ่ง จะ ฟัน ดะ ได้ ถี่ โดย ไม่ 
ตอ้ง เลอืก ลกู เขา เมยี ใคร ก็ นา่ จะ ม ีเสนห่์ ขัน้ พืน้ฐาน บาง อยา่ง ตดิตวั อยู่ บา้ง ไม่ อยา่งนัน้ 
สาวๆจะ ยอม หรือ?

แล้ว ก็ เหมือน เสือ ยิ่ง หมั่น ลับ เขี้ยวเล็บ ให้ คมกริบ ด้วย การ ออก ล่า เหยื่อ บ่อยๆ ก ็
ย่อม ทรง มนต์ สะกด ให้ เหยื่อ เข่าอ่อน หลง นอน ให้ กัด กิน ได้โดย ง่าย ยิ่ง เสือ หนุ่ม มี พลัง 
ทาง เพศ ห่อ หุ้ม มาก ขึ้น เท่าไร ก็ ยิ่ง กระตุ้น ความ รู้สึก ของ เหยื่อ สาว ให้ เพริด ตาม มากขึ้น 
เท่านั้น

เพศ ชาย ได ้เปรยีบ ตรง ที ่ไม ่เนา่ ไม ่เสยี ไม ่มคี วาม บบุสลาย แลว้ ก ็ไม ่ได ้ม ีรปู เปน็ ทรพัย ์
ธรรมชาติ ออก แบบ ให้ ชาย มี รูป เป็น เครื่อง ตักตวง ทรัพย์ จึง ไม่ ให้ ความ รู้สึก ร่อยหรอ 
ผู้ชาย จึง รู้สึก ว่า ยิ่ง ครอบครอง หญิง มาก ก็ เหมือน ได้ ทรัพย์ มาก
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ตรง ข้าม กับ เพศ หญิง ที่ เสียเปรียบ อะไรๆบุบสลาย และ ดู เน่า เสีย ได้ กับ ทั้ง มี รูป 
เป็น ทรัพย์ โดย ธรรมชาติ เสียตัว เท่าไร ก็ เหมือน เสีย ทรัพย์ ไป เท่านั้น ผู้หญิง จึง รู้สึก ว่า 
ตน เอง มี ค่า สูง สุด เมื่อ ได้ อยู่ ใน มือ ชาย เพียง คน เดียว จะ เสื่อม ราคา ลง ก็ ด้วย ความ โรยรา 
แห่ง วัย มิ ใช่ ความ โชกโชน ใน กาม

คน เรา ถูก จำแนก ให้ แตก ต่าง กัน ก็ ด้วย ความ รู้สึก นึกคิด ถ้า เอาแต่ นึกคิด ตาม 
สัญชาตญาณ ที่ ธรรมชาติ ให้ มา ก็ โน้ม เอียง ที่ จะ เป็น ผู้ ใฝ่ต่ำ แต่ หาก นึกคิด สวน ทาง 
กับ สัญชาตญาณ ทาง ธรรมชาติ  ก็ได้ ชื่อว่า เป็น ผู้ ใฝ่สูง

มนุษย์ นั้น มี คุณสมบัติ พิเศษ กว่า สิ่ง มี ชีวิต อื่น ก็ ตรง ที่ แม้ ใฝ่ต่ำ ง่าย แต่ ก็ หมาย สูง 
ได้ ด้วย!

และ นั่น ก็ สอดคล้อง กับ ผล วิจัย อีก ชิ้น ขอ เพียง คุณ ฉลาด อย่าง มนุษย์ ธรรมดา 
คนหนึ่ง  คุณ จะ เลือก รัก แท้ และ ไม่ ยอม แพ้ เซ็กซ์  หรือ ต่อ ให้ ยอม แพ้ เซ็กซ์  ใน ที่สุด 
คุณ ก็ จะ ไม่ ยอม เสีย รัก แท้ ไป

แต ่ใน ความ เปน็ จรงิ นะ ครบั การ ยอม เขา ให ้สมอ ยาก เรา เพยีง ครัง้ เดยีว อาจ หมายถงึ 
การ สูญ เสีย รัก แท้ ไป ตลอด กาล ก็ได้ ฉะนั้น คาถา รักษา รัก แท้ บท หนึ่ง ที่ ควร ท่อง กัน ไว้ 
ให้ ดี ก็ คือ ครั้ง เดียว ก็ อย่า ยอม!
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ยุนดามีไม่เคยรู้ว่า “ลีคังเอ” แม่ของเธอเคยผ่านเรื่องร้าย ความผิดพลาดใด ๆ  
มาบ้าง

แม่ของเธอพบรักกับพ่อตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน มีสัมพันธ์กันโดยไม่ฟังคำคัดค้าน 
ของยาย สองหนุ่มสาวอยู่ด้วยกันจนยุนดามีเกิด ครอบครัวของพ่อไม่สามารถ
ยอมรับแม่ได้ จึงเรียกลูกชายตัวเองให้ไปแต่งงานกับลูกสาวนักธุรกิจที่ญี่ปุ่น...
พ่อยอมทำตามคำสั่งของครอบครัว แต่ก็ยังแอบกลับมาอยู่กับแม่โดยไม่ยอมบอก 
ความจริง จนยุนดามีอายุได ้ ๘ ขวบ แม่จับได้ว่าพ่อแอบไปแต่งงานแล้ว ชีวิต 
ครอบครัวจึงถึงกาลแตกสลาย

แม่พายุนดามีกลับมาอยู่กับยาย โดยทำให้ลูกเข้าใจว่าพ่อตายแล้ว เพื่อให้ลูก 
น้อยจดจำแต่สิ่งดี ๆ  ของพ่อ ไม่อยากให้รับรู้ความจริงจนจิตใจบอบช้ำ ผิดหวัง 
อย่างแม่

จากนั้นแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหนักอย่างโดดเดี่ยว ลำบากเลี้ยงเธอกับยาย 
โดยไม่สนแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อชดเชยความผิดของตัวเองแก่ยาย และทดแทน 
การที่เธอต้องสูญเสียพ่อไป
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แง่คิดจากหนัง

Snow  Flower  –  กว่าจะรู้ว่ารัก...แม่
โดย ปัญจนารถ

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

ใครที่เป็นคอซีรีส์เกาหลี มักจะคิดถึงแต่เนื้อหาเรื่องราวความรักหวาน ๆ  กุ๊กกิ๊ก 
สดใส นาน ๆ  ครั้งถึงจะได้เห็นซีรีส์เกาหลีที่พูดถึงประเด็นความรักระหว่างแม่ลูก 
อย่างชัดเจนสักท ีโดยเฉพาะความรักที่ผ่านตัวละครสามวัยคือยาย แม ่และลูกสาว

ยุนดามีเป็นเด็กสาว ม.ปลาย มีแม่เป็นนักเขียนม่ายผู้ประสบความสำเร็จ มี 
ชื่อเสียงคนหนึ่ง ชีวิตภายนอกของเธอเป็นเด็กหน้าตาด ี เรียนเก่ง ฐานะร่ำรวย 
จนน่าอิจฉา ส่วนลึกในใจ เธอกลับเป็นเด็กเก็บกด มีเรื่องกับเพื่อนนักเรียนไม่เว้น 
แต่ละวัน ทั้งโดนเพื่อนล้อว่าเป็นลูกนอกกฎหมาย แม่เป็นผู้หญิงไม่ดี มีลูกโดย 
ไม่ผ่านการสมรส อีกทั้งยังคบหากับผู้ชายโดยไม่เกรงสายตาของใคร
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เฮ้อ!  –  ผล สำรวจ ออก มา แล้ว  บริษัท ประกันภัย ใน อังกฤษ แห่ง หนึ่ง ระบุ ว่า คน 
ส่วน ใหญ่ ต้อง ใช้ ชีวิต ไป จนถึง  ๔๐  ปี  กว่า จะเป็น ตัว ของ ตัว เอง  มี สมบัติ พัสถาน 
ที่ ต้องการ ได้ ครบถ้วน  ถ้า อายุ น้อย กว่า นั้น อยาก ได้ อะไร ต้อง อดออม เอา  หรือ ไม่ ก็ 
ต้อง บากหน้า ไป กู้ยืม จาก ไหน ให้ เป็น หนี้ เป็น สิน อีก

ขา่ว นา่ กลุม้ ชิน้ นี ้คอ่นขา้ง สะทอ้น ความ จรงิ เกีย่ว กบั ชวีติ ประการ หนึง่ นัน่ คอื คนเรา 
จะ อยาก มี ตอน ไม่ มี  แต่ เมื่อ มี ขึ้น มา ก็ หมด อยาก เสีย แล้ว

คิดถึง วัย เด็ก จะ ชัด หน่อย คุณ อยาก ได้ ของเล่น ชิ้น โน้น ชิ้น นี้ ซึ่ง ก็ ต้อง แล้วแต่ ความ 
สามารถ ของ พอ่ แม ่วา่ ม ีเงนิ ทอง มาก พอ จะ ซือ้ หา มา ให ้ได ้หรอื ไม ่และ แม ้พอ่ แม ่จะ ม ีพอ 
ซื้อ ให้ ก็ ไม่ แน่ ว่า จะ อยู่ ใน อารมณ์ เต็มใจ ซื้อ ให้ ทันที หรือ มี เงื่อนไข อื่น ใด สัก กี่ ข้อ

พอ โต ขึน้ ม ีราย ได้ เปน็ ของ ตวั เอง พอ จะ ซือ้ ของเลน่ เดก็ ไม่ อัน้ คณุ ก ็หมด ความ อยาก 
จะ ได้ สิ่ง เหล่า นั้น เสีย แล้ว...

เมื่อ เริ่ม ทำ งาน เริ่ม มี ราย ได้ คุณ จะ อยาก ได้ สิ่ง อื่น ซึ่ง เงิน ของ คุณ มี ไม่ ถึง เช่น บ้าน 
หลงั งาม ใน อาณาเขต สว่นตวั รถ หร ูขบั สบาย ไม ่นอ้ยหนา้ ใคร สิง่ เหลา่ นี ้ม ีไม ่กี ่คนใน โลก 
ที ่หา มา ได ้ดว้ย นำ้พกันำ้แรง ตน เอง ตัง้แต ่ตน้ วยั ตอ้ง รอ เกอืบ สี ่สบิ หรอื สี ่สบิ กวา่ จงึ ผอ่น 
บ้าน ได้ หมด สบาย ใจเสีย ที ว่า นี่ เป็น ของ ตัว เอง แน่ แล้ว

และ ใน ความ เป็น จริง อีก เช่น กัน ที่ ปัจจุบัน คน เรา เริ่ม มี ชีวิต อยู่ ถึง ๔๐ กัน น้อย ลง 
ทุกที คน จำนวน มาก ด่วน ตาย ไป เสีย ก่อน จะ ได้ ใน สิ่ง ที่ อยาก ได้ หรือ เมื่อ พร้อม จะ ได ้
มา ก็ ดัน หัวใจ วาย เพราะ มัว ทำ งาน หนัก ผ่อน หนี้ ไม่ มี วัน หยุด

หาก ชีวิต เริ่ม ต้น เมื่อ อายุ ๔๐ ปี ก็ แปล ว่า หลาย คน ไม่ทัน ได้ เริ่ม ต้น ชีวิต กัน เลย ไม่ 
ได้ รู้จัก ความ เป็น ตัว ของ ตัว เอง เต็ม ภาคภูมิ กัน เลย...

แนน่อน วา่ กรรม ด ีบาง อยา่ง อาจ ทำให ้ใคร บาง คน คาบ ชอ้น เงนิ ชอ้น ทอ้ง ออก มา จาก 
ท้อง แม่ แต่ นั่น ก็ ไม่ ได้ แปล ว่า พวก เขา ลิ้ม รส ของ ‘ความ มี ’ อย่าง เต็ม ภาคภูมิ เพราะ 
ตราบ ใด ที ่สทิธิ ์ใน การ ใช ้ทรพัยส์นิ เงนิ ทอง ยงั ไม ่อยู ่ใน มอื พวก เขา พวก เขา ก ็จะ รูส้กึ ครึง่ๆ 
กลางๆ อยู่ ใน ความ ไม่ แน่ใจ ว่า ตน เอง ‘มี ’ แค่ ไหน กัน แน่ หรือ ‘ไม่ มี ’ อะไร อยู่ บ้าง
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ชีวิต จึง เป็นความ ขาด เป็นความ พร่อง สำหรับ คน ส่วน มาก เมื่อ วัด กัน ที่ เงิน ทอง

แต่ หาก คุณ รู้จัก ความ สุข ใน การ ‘มี ธรรมะ ’ ตั้งแต่ ต้น วัย เข้าใจ ว่า ทำ อย่างไร จึง จะ 
หยบิ ฉวย ความ สขุ มา จาก สต ิรูค้วาม จรงิ ชวีติ ของ คณุ จะ เริม่ ตน้ ตัง้แต ่เมือ่ ใด กไ็ด ้อาจ จะ 
ก่อน สิบ ขวบ ยัง ไหว สม ดัง ที่ พระพุทธเจ้า ตรัส ไว้ ว่า ถ้า มี ชีวิต อยู่ วัน เดียว เยี่ยง บัณฑิต 
ผู ้เทา่ทนั ความ จรงิ เกีย่ว กบั กาย ใจ ตน เอง วา่เปน็ ไป ตาม กรรม ไม ่เทีย่ง ไม ่ใช่ ตวัตน 
ไม ่อาจ บงัคบั ให ้เปน็ ไป ดงั ใจ ยงั ด ีเสยี กวา่ การ ม ีชวีติ ตัง้ รอ้ย ป ีโดย หลง นกึ วา่ ชวีติ เปน็ 
ของ เที่ยง  เป็น ของ ตน  เป็น ของ ที่ จะ ให้ บังคับ เอา ได้ ตาม ปรารถนา

ดังตฤณ

สารบัญ 
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เรื่อง นี้ อาจ จะ ยาก สัก หน่อย โดย เฉพาะ ใน ช่วง แรก ๆ  ของ การ ฝึก เนื่องจาก 
คนส่วนใหญ่ มัก ไม่ คุ้น กับ การ มอง ย้อน กลับ เข้า มา ดู ความ รู้สึก ของ ตน นัก แต่ ก็ ไม่ ยาก 
เกินกว่า ความ สามารถ ของ มนุษย์ เรา ที่ จะ พัฒนา ขีด ความ สามารถ ใน การ อยู่ ร่วม กัน 
ด้วย ความ เมตตา ใน สังคม

หลังจาก นั้น สอง สัปดาห์ คู ่สามี ภรรยา ทั้ง สอง ก็ มา พบ กับ คุณ หมอ อีก ครั้ง พร้อม 
ใบหนา้ เปือ้น รอย ยิม้ กลา่ว ขอบคณุ คณุ หมอ อยา่ง จรงิใจ กอ่น จะ ออก จาก หอ้ง ตรวจ ไป 
เพื่อ จัด กระเป๋า เก็บข้าว ของ ไป เผชิญ ชีวิต จริง ๆ  ที่ ต่าง ประเทศ พร้อม กับ แบบฝึกหัด 
ที่ ต้อง ทำ ตลอด ชีวิต โดย มี คุณ หมอ เป็น กำลังใจ อยู่ ห่าง ๆ  ที่ เมือง ไทย 

หลังจาก รู้ เรื่องราว เหล่า นี้ จาก คุณ หมอ ผม ก็ เลย มี ไอ เดียมาเขียน ให้ ทุก ท่าน ได้ 
อ่าน กัน เผื่อว่า จะ ลอง นำ ไป ใช้ ดู บ้าง ซึ่ง ผม คิด ว่า จะ มี ประโยชน ์ต่อ ทั้ง ตัว เอง คนใน 
ครอบครัว เพื่อน ร่วม งาน และ คน อื่น ๆ  ใน สังคม ได้ มาก เลย ทีเดียว นะ ครับ

สารบัญ 
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“ฉัน เป็น คน คิดมาก ฉัน เป็น คน คิดเล็กคิดน้อย เขา อยาก ให้ มัน ตลก หรือ เขา อาจ 
จะ อยาก ให้ ฉัน รู้สึก ดี เขา อาจ จะ คิด ว่า ฉัน เล่น ด้วย ได้ ” 

และ หาก จะ มอง ลึก ไป กว่า นั้น ภรรยา อาจ จะ รู้สึก ว่า “เขา อาจ จะ คิด ว่า ฉัน อารมณ์ 
ไม ่ด ีหรอื ฉนั อาจ จะ เปน็ คน ขี ้หงดุหงดิ ใน สายตา เขา หรอื สิง่ ที ่ฉนั ทำ อยู ่มนั เปน็ เรือ่ง ตลก 
หรือ สิ่ง ที่ ฉัน ทำ อยู่ มัน ตลก จริง ๆ  ฯลฯ ” แล้วแต่ ว่า คน ฟัง ใน ขณะ นั้น จะ จับความ รู้สึก 
อะไร ที่ เกิด ขึ้น ใน ใจ ได้ 

โดย ทั่วไป  ก็ จะ เริ่ม จาก การ ตีความ ง่าย ๆ   จาก คำ พูด ก่อน  หาก ไม่ แน่ใจ ก็ อาจ 
จะ ถาม คู่ สนทนา ด้วยว่า เป็น อย่าง นั้น หรือ ไม่ 

ดังนั้น หาก สามี บอก ว่า “ผม ก็ แค่ ล้อ คุณ เล่น อยาก ให้ มัน ตลก ทำไม คุณ ถึง ต้อง 
เอาเรื่อง เล็กน้อย อย่าง นี้ มา คิดมาก ด้วย นะ ” ภรรยา อาจ จะ รู้สึก ว่า สามี อยาก ให้ มอง 
เป็น แค่ เรื่อง ตลก ไม่ ต้อง ไป เครียด ถ้า ไม่ แน่ใจ ก็ ถาม ตรง ๆ  ว่า คุณ รู้สึก อยาก ให้ เรื่อง 
นี้ เป็น เรื่อง สนุก ใช่ หรือ เปล่า?

และ เมื่อ ฝึก จน เกิด ความ ชำนาญ แล้ว  บางที ผู้ ฟัง อาจ จะ จับความ รู้สึก ของ ผู้ 
สนทนา ได้  เหมือน ที่ ภาษา ไทย ใช้ คำว่า  เอาใจ เขา มา ใส่ใจ เรา  หรือ ฝรั่ง ใช้ คำว่า 
empathy  นั่นเอง 

เชน่ แม้ ภรรยา จะ พดู สาม ีดว้ย นำ้เสยีง ทีร่าบ เรยีบ ไม ่แสดง อารมณ ์วา่ “เมือ่ ไห รค่ณุ 
จะ หยุด พูด งี่เง่า ๆ  อย่าง นั้นซะที ” สามี อาจ จะ ได้ยิน ภรรยา พูด ว่า “ฉัน โกรธ คุณ แล้ว 
นะ ” เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การ ฟัง อย่าง ลึกซึ้ง นั้น ก็ มี กฎ อยู่ ว่า 
ต้อง ฟัง จนกว่า อีก ฝ่าย จะ พูด จบ เสีย ก่อน 
และ ใน ระหว่าง รอ อีก ฝ่าย พูด จบ  ก็ ให้ เฝ้า สังเกต จิตใจ ของ ตน ไป ด้วย 

ดังนั้น การ ฟัง อย่าง ลึกซึ้ง บวก กับ การ บอก ความ รู้สึก จน เป็น นิสัย จะ ทำให้ ผู้ ฝึก 
นอกจาก จะ สื่อสาร กับ คน อื่น ได้ มี คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ มาก ขึ้น แล้ว ยัง ทำให้ ผู้ฝึก 
สามารถ หนั กลบั เขา้ มา มอง ความ รูส้กึ ของ ตน ได ้งา่ย ขึน้ ทัง้ ยงั ชว่ย ให ้แสดง ความ เมตตา 
ต่อ คู่ สนทนา ได้ อีก ด้วย 
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ไดอารี่หมอดู

ได อา รี่ หมอดู หน้าที่  ๔๘
โดย หมอพีร์

สวสัด ีคะ่ ทกุ คน ที ่อา่น ได อา รี ่หมอด ูกอ่น จะ เขา้ เรือ่ง กนั เอา บญุ มา ฝาก ให ้อนโุมทนา 
กนั คะ่ อาทติย์ ที ่ผา่น มา เพิง่ ไป ทำ สงัฆทาน มา หา้ วดั ที ่อำเภอ ศร ีราชา จงัหวดั ชลบรุ ีชดุ 
สงัฆทาน ที ่ทำ ไป จดั เอง เหมอืน เดมิ และ ม ีหนงัสอื มหา สตปิฎัฐาน สตูร ฉบบั แกไ้ข ใหม่ ที ่
หลาย ๆ  คน ร่วม กัน ทำบุญ นำ ไป ถวาย ด้วย   พระ ใน แต่ละ วัด ที่ ไป ถวาย สังฆทาน จะ ให้ 
ความ สนใจ หนงัสอื มาก กวา่ สงัฆทาน ทำให้ แอบ ปลืม้ ใจมา ก ๆ  เลย คะ่ ไม่ ไดค้ดิ ตอ่ เลย 
ใน ตอน นั้น ว่า ท่าน ได้ ไป จะ อ่าน ไหม แต่ แค่ เห็น ท่าน หยิบ หนังสือ ก็ ภูมิใจ พอ เหตุการณ์ 
เป็น แบบ นี้ บ่อย ทำให้ เกิด ประโยชน์ กับ คน ที่ ไป ทำบุญ ด้วย กัน ทำให้ เขา มีค วาม ปีติ และ 
อนุโมทนา ร่วม ด้วย เช่น ครั้ง นี้ พา พี่ สาว ไป ทำบุญ พี่ สาว ไม่ เคย รู้ ว่า หนังสือ อะไร พี่ สาว 
สงสัย ว่า เขา ทำบุญ ด้วย หนังสือ ธรรมะ ได้ ด้วย เห รอ เขา คิด ว่า วัด ก็ มี หนังสือ อยู่ แล้ว ไม่ 
จำเป็น ต้อง ถวาย 

พอได้ เห็น พระ ท่าน ให้ ความ สนใจ หยิบ อ่าน พระ ที่ ไป ถวาย สังฆทาน เกือบ ทุก วัด 
ท่าน เอ่ย ปาก ออก มา ว่า ดี มาก ที่ ทำบุญ ด้วย หนังสือ ท่าน บอก ว่า ท่าน ชอบ ทำให้ พี่ 
สาว สนใจ หนงัสอื ขึน้ มา ทนัท ีวา่เปน็ หนงัสอื อะไร และ เกดิ จติใจ อนโุมทนา ดว้ย ทกุครัง้ 
พี่สาว เอง ก็ เริ่ม มีค วาม คิด อยาก เอา หนังสือ ไป ทำบุญ ด้วย บ้าง สั่ง ไว้ ว่า คราว หน้า ถ้า 
พิมพ์ แจก อีก ให้ บอก ด้วย 

หนังสือ มหา สติปัฎฐาน สูตร ที่ นำ ไป ถวาย นั้น เป็น ที่ น่า ปลื้ม ใจ อย่าง มาก คือ พระ 
ทุก วัด จะ หยิบ อ่าน ก่อน กัน ทั้งนั้น บาง วัด แทบ จะ ไม่ พอ ถวาย

ส่วน เครื่อง สังฆทาน ที่ เตรียม ไป อย่าง ที่ บอก จะ จัด เอง หมด ค่ะ จะ หยิบ แต่ ของ ที่ ดี 
มี ประโยชน์ ที่ พระ ท่าน จะ นำ ไป ใช้ได้ เลย ทำให้ รู้สึก ปีติ ได้ ง่าย

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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ส่วน ใหญ่ เวลา ที่ พีร์พา คน ที่ บ้าน ไป ทำบุญ จะ ไม่ บังคับ ให้ ต้อง ทำ อะไร ไป ซื้อ เอง นำ 
มา จดั พอ ไป ทำ ทีว่ดั พระ ทา่น บอก วา่ ของ ที ่นำ มา ทา่น ตอ้งการ ใช ้พอด ีทกุ คน ที ่ไป ดว้ย 
จะ ดีใจ มาก คราว หน้า จะ ไป ทำบุญ อีก คน ใกล้ ตัว เขา อยาก จัด เอง คิด เอง บ้าง 

ตัวอย่าง ล่า สุด วัน นั้น ขับ รถ ไป ต่าง จังหวัด นึก อยาก ทำ สังฆทาน ขึ้น มา จอด รถ ที่ 
มินิมาร์ท ซื้อ ของ ที่ จำเป็น ต้อง ใช้ ใน วัด วัน นั้น จำ ได้ ว่า หยิบ น้ำยา ขัด ห้องน้ำ เป็ด ไป 
เลือก วัด เอง เห็น วัด ที่ หนึ่ง เก่า ๆ  ก็ เลย เข้าไป พอก ล่า วคำ ถวาย เสร็จ นำ ของ ถวาย 
หลวง พ่อ พอ ท่าน รับ เสร็จ ก็ บอก ว่า ดี เลย ของ ที่ โยม นำ มา ถวาย ได ้ใช ้ประโยชน์ ทั้งหมด 
อย่าง น้ำยา ล้าง ห้องน้ำ เป็ดเนี่ย อาตมา กำลัง จะ เดิน ออก ไป ซื้อ พอดี 

เพื่อน ได้ ฟัง อย่าง นี้ หน้าบาน เป็น จานเชิง เลย ค่ะ ยิ้ม ไม่ หุบ จน ออก จาก วัด เลย พอ 
ครั้ง ต่อ ๆ  ไป เวลา ที่ เขา จะ ทำ สังฆทาน จะ กระตือรือร้น ใน การ เลือก ของ มาก ๆ  

เส้นทาง ชีวิต ของ หลาย คน ที่ พอ เริ่ม เดิน มา ใน ธรรม ได้ เรียน รู้ เรื่อง กฎแห่งกรรม ก็ 
เริ่ม กลัว บาป กลัว การ ทำบาป เลิก ทำบาป หัน มา ทำบุญ สร้าง กุศล แทน เพราะว่า 
ส่วน หนึ่ง ได้ เริ่ม ตระหนัก แล้ว ว่า กรรม มี จริง

พอ เริ่ม เห็น ว่า บุญ บาป มี จริง ธรรมชาติ ของ มนุษย์ ย่อม คิดถึง คน ที่ เรา รัก ตาม มา 
อยาก ให้ คน ที่ เรา รัก ได้ รู้ เรื่อง ของ บุญ บาป เหมือน กัน 

แตท่วา่ เรา ไม ่สามารถ บงัคบั จติใจ ใคร ให ้เชือ่ เรือ่ง นี ้ได ้งา่ย บาง คน ที ่ชวน เปลีย่นแปลง 
ได้ ง่าย ๆ  ก็ เพราะ ชีวิต เขา ถึง เวลา ที่ จะ เปลี่ยนแปลง แต่ บาง คน ยาก ยิ่ง กว่า เข็น ครก ขึ้น 
ภเูขา ตอ้งหา วถิ ีทาง ตา่ง ๆ  นานา เพือ่ ชว่ย เขา หรอื บาง คน ยาก ยิง่ กวา่ ตอ้ง รอ ตาย แลว้ 
เกิด ใหม่ มา ใช้ ผล ของ กรรม เดิม ก่อน 

ช่วง แรก ๆ  ของ คน ที่ เดิน เข้า เส้นทาง นี้ พอ เห็น คน ใกล้ ตัว ยัง หลง ทำ ผิด โดย 
ความไม่รู้ เหมือน ที่ ตัว เอง เคย เป็น มา ก่อน จะ คิดมาก แทน คน ทำบาป สอง เท่า เพราะ 
ไม่ อยาก ให้ ต้อง มา ใช้กรรม ทีหลัง ไม่ อยาก ให้ เกิด ความ ทุกข์ และ ทุกข์ เพิ่ม อีก คือ อยาก 
ให้ เขา เปลี่ยนแปลง อยาก ให้ เขา คิด ได้ 

จำ ได้ ว่า เมื่อ ช่วง แรก ๆ  ที่ เดิน มา ใน เส้นทาง นี้ เป็น แบบ นี้ เหมือน กัน จะ ฟุ้งซ่าน 
นกึถงึ คน รอบ ขา้ง หมด ทกุ คน อยาก ให ้พวก เขา ทำบญุ เหมอืน เรา อยาก ให ้ได ้ปฏบิตัธิรรม 

47ธรรมะใกล้ตัว

และ ที่ ภรรยา กล่าว ว่า “เมื่อ ไห ร่คุณ จะ หยุด พูด งี่เง่า ๆ  อย่าง นั้นซะที ” ก็ ให้ มอง ไป 
ที่ ความ รู้สึก จริง ๆ  ว่า รู้สึก เช่น ไร หาก รู้สึก โกรธ ที่ สามี พูด อย่าง นั้น ก็ ให้ พูด ใหม่ เป็น 

(๑) ฉัน รู้สึก ไม่ ดี เลย ที่ คุณ พูด เล่น แบบ นั้น 
(๒) อย่า พูด อย่าง นั้น อีก จะ ได้ หรือ เปล่า 
(๓) เรา จะ ได้ ไม่ หงุดหงิด ใส่ กัน อีก 

และ บางท ีอาจ จะ ฟัง รื่น หู ขึ้น หาก ใส่ หางเสียง ลง ไป ด้วย ประโยค ใหม่ ที่ สามี ควร 
พูด กับ ภรรยา ก็ จะ เป็น “ผม เสียใจ ที่ ทำให้ คุณ โกรธ นะ ผม แค่ คิด ว่าที่ ผม พูด มัน จะ เป็น 
เรื่อง ตลก ๆ  เท่านั้น เอง วัน หลัง ผม จะ ไม่ พูด อย่าง นั้น อีก นะ ครับ ” และ ภรรยา อาจ จะ 
พูด ว่า “ที่ คุณ พูด เล่น อย่าง นั้น มัน ทำให้ ฉัน เคือง นะ คะ อย่า พูด อย่าง นั้น อีก จะ ได้ หรือ 
เปล่า เรา จะ ได้ ไม่ ต้อง หงุดหงิด ใส่ กัน อีก นะ คะ ” 

ทัง้ สอง คน ลอง ฝกึ พดู ทวน ประโยค เดมิ ๆ  ที ่ได ้พดู ไป แลว้ หลาย ประโยค และ สญัญา 
ว่า จะ กลับ ไป ทดลอง ทำ ต่อ ที่ บ้าน 

สอง สัปดาห์ ถัด มา ทั้ง สอง คน มา พบ คุณ หมอ ตาม นัด พร้อม กับ สีหน้า ที่ ยิ้มแย้ม 
มากขึ้น รายงาน คุณ หมอ ทันที ว่า ช่วง สอง สัปดาห์ ที่ ผ่าน มา ทั้ง สอง คน พยายาม พูด 
ความ รู้สึก ของ ตน แม้ จะ ขัดเขิน บ้าง ตอน แรก ๆ  แต่ ก็ ทำให้ ทั้ง คู่ ไม่ ทะเลาะ กัน เลย 

เมื่อ เห็น ว่า ทั้ง สอง พูด คุย โดย การ บอก ความ รู้สึก ของ ตน ได้ บ้าง แล้ว จึง ได้ แนะนำ 
ให้ ฝึก การ ฟัง อย่าง ลึกซึ้ง เพิ่มเติม

การ ฟัง อยา่ง ลกึซึง้ คอื การ ฟงั ลกึ ลง ไป ถงึ ความ ตอ้งการ ทีแ่ท้ จรงิ ของ คู ่สนทนา 
ของ ตน  ว่า ภาย ใต้ คำ สนทนา นั้น  คู่ สนทนา ของ ตน รู้สึก  คิด  และ ต้องการ อะไร

เช่น ที่ สามี ว่า “ทำไม คุณ ถึง ต้อง เอาเรื่อง เล็กน้อย อย่าง นี้ มา คิดมาก ด้วย นะ ” 

ภรรยา ได้ยิน สามี พูด ว่า อะไร หรือ ที่ ภรรยา พูด กับ สามี ว่า “เมื่อ ไห ร่คุณ จะ หยุด พูด 
งี่เง่า ๆ  อย่าง นั้นซะที ” สามี ได้ยิน อะไร จาก ภรรยา บ้าง 

การ ที่ สามี พูด ว่า “ผม ก็ แค่ ล้อ คุณ เล่น อยาก ให้ มัน ตลก ทำไม คุณ ถึง ต้อง เอาเรื่อง 
เล็กน้อย อย่าง นี้ มา คิดมาก ด้วย นะ ” ภรรยา อาจ จะ ได้ยิน สามี พูด ว่า
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สามี เมื่อ ทราบ เช่น นั้น ก็ พยายาม ปรับ ตัว เอง ซึ่ง ทำ เท่าไร และ อย่างไร ก็ ไม่ เคย 
ถูกใจ ฝ่าย ภรรยา อีก เลย ปัญหา ทวี ความ รุนแรง ขึ้น เรื่อย ๆ  จน สุดท้าย ภรรยา ก็ ยื่น 
คำขาด ว่า ถ้า ฝ่าย ชาย ไม่ หยุด การ พูด จา ก้าวร้าว หรือ กล่าว คำ ที่ ทำให้ เธอ ไม่ พอใจ อีก 
ก็ จะ ขอ จาก ไป ด้วย ดี

หลงัจาก ได ้ฟงั และ ให ้ทัง้ สอง ฝา่ย ได ้ระบาย ความ อดึอดั คบั ขอ้ง ใน ชว่ง ๑๐ ปี ที ่ผา่น 
มา ใน เวลา กวา่ ครึง่ ชัว่โมง แลว้ คณุ หมอ ก ็พบ วา่ ปญัหา ของ ทัง้ สอง ฝา่ย ไม ่ได ้รนุแรง อยา่ง 
ที ่คดิ ไว ้ เพราะ ทัง้ คู ่ตา่ง ก ็มคี วาม รกั ให้ กนั เปน็ ทนุ เดมิ เพยีง แต่ อาจ จะ ม ีการ สือ่สาร ที ่ไม่ 
เข้าใจ กัน บ้าง เท่านั้น คุณ หมอ จึง เริ่ม ให้ ความ ช่วยเหลือ ทันที 

“เท่า ที่ ฟัง มา  ผม รู้สึก ว่า  คุณ ทั้ง สอง คน รัก กัน มาก ทีเดียว นะ ครับ  เป็น ไป ได้ 
ไหม ครับ ว่า  เรา จะ มา เริ่ม ฝึก  การ สนทนา กัน ใหม่ แต ่ทั้ง สอง ท่าน ต้อง ช่วย ผม ด้วย 
นะ ครับ ” 

เมื่อ ทั้ง คู่ ตอบ ตกลง คุณ หมอ จึง ลอง ให้ ทั้ง สอง พูด ทวน ประโยค ที่ ได้ พูด ไป แล้ว ใน 
ครึ่ง ชั่วโมง ก่อน โดย 

(๑) ให ้มอง ไป ที ่ความ รูส้กึ ของ ตน กอ่น วา่ รูส้กึ เช่น ไร แลว้ จงึ กลา่ว ความ รูส้กึ ออก 
มา  แทน การ ระบุ พฤติกรรม ของ ฝ่าย ตรง ข้าม  ว่าเป็น อย่างไร 
(๒)  ค่อย บอก ความ ต้องการ ของ ตน เอง 
(๓)  อาจ จะ บอก สิ่ง ที่ ตน ตั้งใจ จะ ทำ ต่อ ไป 

ซึ่ง การก ระ ทำ ดัง กล่าว  เป็นการ บอก ความ คิด  ความ รู้สึก และ ความ ต้องการ 
ของ ตน ให้ อีก ฝ่าย ได้ รับ ทราบ

เช่น ที่ สามี ว่า “ทำไม คุณ ถึง ต้อง เอาเรื่อง เล็กน้อย อย่าง นี้ มา คิดมาก ด้วย นะ ” ก็ ให้ 
มอง ไป ที่ ความ รู้สึก ที่แท้ จริง ของ ตน หาก รู้สึก ผิด ที่ ทำให้ ภรรยา โกรธ ก็ ให้ พูด เสีย ใหม่ 
เป็น 

(๑) ผม เสียใจ ที่ ทำให้ คุณ หงุดหงิด นะ 
(๒) ที่ ผม พูด ไป ก็ หวัง ว่า มัน จะ ทำ ตลก แค่ นั้น 
(๓) ทีหลัง ผม จะ พยายาม ไม่ พูด อย่าง นี้ อีก
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อยาก ให ้แตล่ะ คน ถอืศลี หา้ ชวีติ ของ พวก เขา จะ ได ้ไม ่ทกุข ์มาก ฟุง้ซา่น อยู ่อยา่ง นัน้ หลาย 
เดือน เลย เหมือน กัน จนกระทั่ง ปฏิบัติธรรม กับ ดูด วง ช่วย คน อื่น มา เรื่อย ๆ  แล้ว ก็ได้ 
เห็น ว่า เรา ต้อง ช่วย ตัว เรา เอง ให้ ดี ขึ้น ก่อน เริ่ม ต้น จาก การ เปลี่ยนตัว เอง ให้ คน อื่น เขา 
เห็น แล้ว วัน หนึ่ง บารมี ที่ เรา สร้าง มา จะ ทำให้ ชีวิต ของ เรา เปลี่ยน ไป ใน ทาง ที่ ดี ขึ้น   พอ 
คน อื่น เขา ได้ เห็น จาก ตัว เรา ที่ เปลี่ยน ไป จะ ง่าย มาก ใน การ พูด ให้ เขา ลอง เปลี่ยนแปลง 

จาก การ ดูด วง มา เห็น จุดอ่อน ของ หลาย ๆ  คน ที่ อยาก จะ ช่วย คน ใกล้ ตัว ให้ หัน มา 
ทำบุญ ถือศีล ภาวนา แล้ว ไม่ สามารถ ทำได้ สุดท้าย เกิด ความ ท้อแท้ 

1. อยา่ คาด หวงั ใน การ ทำความ ด ีแตล่ะ ครัง้ ธรรมชาติ ของ มนษุย ์จะ คาด หวงั ผลอ ยู ่
ลกึ ๆ  ใน การก ระ ทำ แตล่ะ ครัง้ ดงันัน้ ให ้พยายาม เหน็ใจ ที ่คาด หวงั ไป ดว้ย จะ ทำให ้ความ 
คาด หวงั ลด ลง สว่น ใหญ ่ที ่คาด หวงั คอื อยาก จะ ทำให ้ชวีติ เขา ด ีขึน้ จะ ทำให ้เขา เปลีย่น ไป 
ความ คาด หวงั ถา้ ไม ่รูท้นั จะ ทำให ้เกดิ ความ ทกุข ์ใจ ทอ้แท ้ใจ เบือ่ หนา่ย เมือ่ อกี ฝา่ย คดิ 
ไม่ ได้ ไม่ เปลี่ยนแปลง และ สุดท้าย อาจ จะ พลาด ใช้ คำ พูด ให้ คน อื่น ได้ รับ ความ เสียใจ 
การ ใช้ คำ พูด ที่ ไม่ ดี ออก ไป ย่อม ทำให้ เขา เสื่อม ศรัทธา ใน ตัว เรา ไป ด้วย 

ตวัอย่าง มี รุน่ พี่ อยู่ คน หนึง่ พยายาม ชว่ย เพือ่น ใหอ้อก พน้ จาก การ เปน็ เมยีน้อย พา 
เพือ่น ไป ทำบญุ ใน ที ่ตา่ง ๆ  พา ไป ถอืศลี ทีว่ดั เอา หนงัสอื ธรรมะ ให้ อา่น พา มา ดดู วง ใน 
ตอน แรก ก็ดี ใจ ว่า เพื่อน พอ จะ ทำได้ แต่ สุดท้าย เพื่อน กลับ ไป เป็น เหมือน เดิม จน ทำให้ 
รู้สึก ท้อแท้ ไม่ อยาก ช่วย อีก แล้ว หลังจาก นั้น พอ เพื่อน คน นี้ โทร มา ปรึกษา อีก ก็ พาล 
หงุดหงิด ใช้ คำ พูด ไม่ ดี ทำให้ ทะเลาะ จน เลิก คบ กัน ไป เลย

การ จะ ชว่ย คน อืน่ ตอ้ง ไม ่หวงั ผล และ ตวั เอง ตอ้ง แขง็แรง พอ ระดบั หนึง่ ไม่ อยา่ง นัน้ 
จะ พัง กัน ไป หมด การ ช่วย ใคร สัก คน หนึ่ง จะ เหนื่อย มาก ๆ  ใช้ เวลา มาก อยู่ แล้ว ไม่ ได้ 
ช่วย ได้ ง่าย ดังนั้น ต้อง ช่วย เท่า ที่ ช่วย ได้ ไป ก่อน ไม่ หวัง ว่า เขา จะ คิด ได้ เร็ว ๆ  

2. ไม่ บังคับ คน อื่น ให้ เข้าหา ธรรม มี หลาย คน พยายาม บังคับ ลูก เข้า วัด เพราะ ลูก 
จะ ได้ ทำบุญ จน ทำให้ ลูก ไม่ ชอบ วัด ซึ่ง ความ จริง ความ เป็น เด็ก จะ ไป บ้าง ไม่ ไป บ้าง ไม่ 
เปน็ไร อยา่ เอา ความ กลวั ของ เรา มา บงัคบั ให ้เขา เกลยีด การ เขา้ วดั จะ กลาย เปน็ ทะเลาะ 
กัน แทน บาง คน บังคับแฟน บังคับ พ่อ แม่ ทั้งที่ เขา ไม่ เต็มใจ จน ทะเลาะ กัน ก็ มี 
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พยายาม อยา่ ใช ้การ บงัคบั ยดัเยยีด ธรรมะ ใส ่มอื ใคร สว่น หนึง่ ที ่คณุ พยายาม ยดัเยยีด 
ให้ พวก เขา เพราะ กลัว พวก เขา ทำบาป กลัว พวก เขา ต้อง มา ใช้กรรม จน เกิด ความ ทุกข์ 
ไม่ อยาก เหน็ เขา ตอ้ง ทกุข ์ไม่ อยาก เหน็ เขา เจบ็ปวด สดุทา้ย ความ กลวั ตรง นี ้ก ็มา สิน้สดุ 
ตรง ที ่คณุ กลวั ตวั คณุ เอง จะ เหน็ เขา ทกุข์ และ ตวั เอง จะ ทกุข ์มาก เพราะ เขา นัน่เอง แสดง 
วา่ จติใจ คณุ เอง ยงั ไม ่แขง็แรง ยงั กลวั ความ ทกุข ์ไม ่กลา้ เผชญิ ทกุข ์ตอ้ง รบี แกไ้ข ที ่ตวั เอง 
ก่อน ตัว ของ เรา เอง ยัง ต้อง ให้ กรรม ที่ ทำ ไป มาส อนให้ เข็ด ขยาด กับ วิบาก เลย คน อื่น ๆ  
ก็ เหมือน กัน บาง ครั้ง ต้อง ให้ บาปกรรม ของ แต่ละ คน ที่ ทำ ไป สอน เหมือน กัน 

อย่า กลัว บาป ให้ ผล จน ทำให้ ต้อง พยายาม ไป บังคับ ใคร ให้ เข้า มา ทาง นี้ ธรรมะ ของ 
พระพุทธเจ้า มี ค่า มาก เกิน กว่า จะ จับ ยัด ใส่ มือ ใคร แล้ว ให้ เขา เห็น ว่าเป็น ของดี ได้ ต้อง 
มุ่ง เน้น ฝึก ตัว เอง ให้ แข็งแรง ทน ต่อ ความ ทุกข์ โดย ไม่ กลัว ทุกข์ 

3. ต้อง ทำบุญ กับ คน ใกล้ ตัว ก่อน เคย เห็น พ่อ แม่ บาง คน น่า สงสาร มาก ลูก เอา เงิน 
ไป ทำบญุ แต่ กบั คนนอก บา้น ชว่ย แต่ คน อืน่ เอา เงนิ ไป ทำบญุ กบั วดั ขา้ง นอก ปลอ่ย ให้ 
พอ่ แม ่เปน็ หนี ้หรอื ตอ้ง อด มือ้ กนิ มือ้ ประหยดั ใน การ กนิ การ จา่ย ใน บา้น ไม ่ดแูล ไม ่ชว่ย 
พ่อ แม่ พอได้ มา เข้าใจ เรื่อง กรรม ก็ มา อยาก ให้ พ่อ แม่ เดิน มา ใน เส้นทาง ธรรม แต่ พ่อ แม่ 
ยัง ไม่ พร้อม ต้องหา เงิน ใช้ หนี้ ก่อน ก็ มี กรณี ยกเว้น นะ คะ บาง บ้าน ลูก ก็ กตัญญู มาก พ่อ 
แม่ เอา เงิน ไป เล่น การ พนัน ทำให้ ทรัพย์ ที่ บ้าน เสื่อม ลง อย่าง เดียว อัน นี้ ต้อง ทำใจ นะคะ 
มัน เป็น วิบาก ยัง ไงคง ต้อง เลี้ยงดู ท่าน แบบ ไม่ มี ข้อแม้ เหมือน กัน 

4. สอน ให้ คน อื่น ละ กิเลส แล้ว เรา ละ ได้ หรือ ยัง ก่อน ที่ จะ อยาก ให้ คน อื่น เปลี่ยน 
ไป ใน ทาง ที่ ดี ต้อง สำรวจ ตัว เอง ว่า ทำได้ แค่ ไหน เช่น แนะนำ ให้ เพื่อน ให้อภัย เรา ล่ะ 
ให้อภัย คน อื่น ไห้ หมด หรือ ยัง สอน ให้ เขา ไม่ พูด แรง ตัว เอง ยัง พูด แรง อยู่ หรือ เปล่า 

มี ตัวอย่าง ของ น้อง คน หนึ่ง เพิ่ง เจอ วัน นี้ เอง เธอ อยาก ให้ คนใน บ้าน ไม่ ทะเลาะ กัน 
กลับ บ้าน มี แต่ เรื่อง โทษ แต่ น้อง สาว ว่า นำ แต่ เรื่อง เดือดร้อน เข้า มา ใน บ้าน ทำให้ พ่อแม่ 
เปน็ ทกุข ์เธอ ไม ่รู ้จะ จดัการ ยงัไง กลบั ไป ตอ้ง เหน็ นอ้ง ใช ้คำ พดู แรง ๆ  ให ้พอ่ ทกุข ์พอ เหน็ 
น้อง ทำ แบบ นี้ บ่อย รับ ไม่ค่อย ได้ เลย ต้อง จัดการ น้อง ต่อ โดย ใช้ อารมณ์ ที่ แรง ๆ  ว่าน้อง 
ด่าน้อง ไม่ ให้ ว่า พ่อ แบบ นั้น พีร์บอก น้อง คน นี้ ไป ว่า อยาก ให้ เขา ไม่ เป็น คน โมโหร้าย 
ไม่อยาก ให้ เขา ทำบาป กับ พ่อ แล้ว เรา บอก ด้วย วิธีการ เดียว กับ ที่ เขา ทำ กับ พ่อ คือ ใช้ 
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ฉันรู้สึก...
โดย หมออติ

หาก จะ กล่าว ถึง สาเหตุ ที่ ทำให้ คน ตั้งแต่ สอง คน ขึ้น ไป เกิด การ ทะเลาะ บาดหมาง 
และ ไม่ เข้าใจ กัน ก็ คง จะ นับ ได้ ไม่ หมด ถ้วน บาง สาเหตุ นาน ๆ  เกิด ครั้ง ใน ขณะ ที่ บาง 
สาเหตุ เกิด เป็น ประจำ

บา้ง แกไ้ข ได ้และ บา้ง ก ็แกไ้ข ไม ่ได ้แต ่ม ีสาเหต ุหนึง่ ที ่พบ ได ้บอ่ย และ แกไ้ข ได ้ไมย่าก 
ก็ คือ การ พูด คุย สื่อสาร กัน

ต่อ ไป นี้ เป็น ประสบการณ์ ของ คุณ หมอ ท่าน หนึ่ง ที่ ผม ได้ รับ ทราบ มา

สาม สัปดาห์ ก่อน หน้า นี้ คุณ หมอ ได้ รับ โทรศัพท์ จาก ผู้ใหญ่ ท่าน หนึ่ง ท่าน อยาก ให้ 
ช่วย พูด คุย กับ น้อง ชาย และ น้อง สะใภ้ ที่ กำลัง จะ เลิก รา กัน สัก หน่อย คุณ หมอ นัด พบ ทั้ง 
สอง คน เพื่อ รับ ฟัง ปัญหา

ทั้ง สอง คน แต่งงาน กัน มาก ว่า ๑๐ ปี เปิด ร้าน อาหาร อยู่ ต่าง ประเทศ ภรรยา เป็น 
คน คอ่นขา้ง เกบ็ตวั และ เชือ่ฟงั สาม ีสว่น สามี ก ็เปน็ ผู ้นำ ที ่ด ีชอบ พดู เลน่ เหน็ เรือ่ง ใหญ่ 
เป็น เรื่อง เล็ก

ปัญหา ค่อย ๆ  ก่อ ตัว ขึ้น เรื่อย ๆ  เพราะ ความชอบ พูด เล่น ของ สามี ที่ บาง ครั้ง ก็ 
พูดจา จาบจ้วง ภรรยา อันเป็น ที่รัก โดย ไม่ ตั้งใจ และ ด้วย ความ เป็น คน เก็บความ รู้สึก ไว้ 
จึง ทำให้ ภรรยา ไม่ ตอบโต้ 

ปี ที่ ๙ หลัง การ แต่ง ฝ่าย หญิง ก็ เริ่ม จะ อด รน ทน ต่อ พฤติกรรม จาบจ้วง อย่าง ไม่ 
ตั้งใจ ของ ฝ่าย ชาย ไม่ ไหว จึง เริ่ม ระเบิด อารมณ ์รุนแรง ออก ไป บ้าง เพื่อ เป็น สัญญาณ 
เตือน ภัย ให้ ฝ่าย ชาย ได้ รู้ เสีย บ้าง ว่า ตน ไม่ เคย พอใจ ที่ สามี พูด ที เล่น ที จริง แต่ กลับ ทำให้ 
เธอ ต้อง เจ็บใจ เสีย ทุก ครั้ง 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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คำพูด แรง ใช้ อารมณ์ แรง กลับ ไป เขา คง ไม่ เชื่อ หรอก เพราะ พี่ สาว ยัง ทำ กับ เขา ได้ ไม่ 
เห็น บาป เลย แล้ว เขา ทำ กับ พ่อ บ้าง จะ บาป สัก แค่ ไหน เชียว หรือ บางที ก็ เห็น พี่ สาว วี 
นใส่ คนใน บ้าง เหมือน กัน เพราะ ตัว เอง ไม่ เคย เปลี่ยนแปลง ให้ คน อื่น เขา ได้ เห็น จะ ให้ 
เขา เชื่อ เรา คง เป็น ไป ได้ ยาก 

ถ้า อยาก ให้ อีก ฝ่าย หนึ่ง เย็น เรา ต้อง เย็น ก่อน เรา อยาก ให้ อีก ฝ่าย หนึ่ง สงบ เรา ต้อง 
สงบ ให้ เป็น ก่อน หรือ ไม่ ชอบ คน โกหก ตัว เอง เกลียด คน โกหก แต่ ตัว เอง โกหก คน อื่น 
ได้ แต่ ฝ่าย เดียว

แม้ กระทั่ง เรา อยาก ให้ คน ใกล้ ตัว เป็น ผู้ ให้ เรา ต้อง ฝึก ที่ จะ เป็น ฝ่าย ให้ คน อื่น ก่อน 
อยาก ให้ เขา ทำบุญ ไม ่เกินตวั ต้อง ทำให ้เขา เห็น อยาก ให ้เขา ถอืศีล ห้า เรา ต้อง ทำได ้ก่อน 
ต้อง ถาม ตัว เอง ว่า เรา ทำได้ ดี หรือ ยัง ที่ อยาก ให้ เขา เปลี่ยน ตาม เรา

5. ไม่ ตอก ย้ำ ความ ผิด ของ คน อื่น พยายาม อย่า ใช้ คำ พูด ที่ แรง ตอก ย้ำ ความ ผิด 
ของ คน อื่น มาก ๆ  พยายาม พูด ให้ กำลังใจ ใน ด้าน บวก ไว้ ก่อน เพราะ ความ จริง ไม่ มี ใคร 
หรอก ที่ ไม่ เคย ทำ ผิด มา ก่อน ค่อย ๆ  ใจเย็น พยายาม ชักจูง ไป ทำ ดี ด้าน อื่น ไป เรื่อย ๆ  
ก่อน จนกระทั่ง วัน หนึ่ง ที่ เขา พร้อม จะ เปลี่ยน จะ ดี ขึ้น เอง 

การ เปลี่ยน คน อื่น ยาก ยิ่ง กว่า เปลี่ยนตัว เอง เริ่ม เปลี่ยนแปลง จาก ตัว เอง ให้ คน อื่น 
เห็น ก่อน คือ รักษา ศีล ห้า ให้ ครบ โดยที่ ไม่ จำเป็น ต้อง บอก ใคร ว่า ถือศีล เพราะ เดี๋ยว 
อาจ จะ โดน หมั่นไส้ เอา ได้ หรือ อาจ จะ กลาย เป็น ตลก ไป

อยา่ง เชน่ เขา ถาม วา่ ทำไม ไม ่ทาน เหล้า ก ็ตอบ ไป วา่ ทาน ไม ่ได ้จะ เมา หนกั กลบั ไมไ่ด ้
หรือ แพ้ เหล้า ดื่ม แล้ว เมา ทุกที หา ทาง ออก ให้ เป็น เรื่อง ตลก ไป แทน นอกจาก ผู้หลัก 
ผู้ใหญ่ บาง คน ที่ ปฏิเสธ ยาก ค่อย บอก ว่า รักษา ศีล ห้า อย่าง ศีล ที่ คน บกพร่อง มาก ๆ  
รักษา ยาก ๆ  คือ โกหก กระ แนะ กระแห น กระทบกระทั่ง กระแทกกระทั้น แดกดัน 
จิก กด กัด ข่ม คน อื่น ต้อง ระวัง มาก เพราะ ถ้า เรา ไม่ รักษา ให้ ได้ เวลา อยาก ให้ คน อื่น 
เปลี่ยน แต่ เขา ไม่ เปลี่ยน เรา อาจ จะ หลุด ไป ทำให้ เขา ยาก ที่ จะ เชื่อ ได้ ว่า เรา ก็ รักษา ศีล

การ ทำ ทาน ควร เป็น ผู้ ให้ กับ คน ใกล้ ตัว ให้ บริบูรณ์ ก่อน แล้ว ค่อย ชวน คน อื่น เช่น 
ทำ กับ ที่ บ้าน ตัว เอง ให้ บริบูรณ์ ก่อน ค่อย ทำ ทาน ข้าง นอก โดย เริ่ม จาก การ มี น้ำใจ กับ 
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คนใกล้ ตัว คือ เพื่อน ร่วม งาน เพื่อน สนิท จนกระทั่ง เขา เห็น เรา เป็น คน มี น้ำใจ วัน หนึ่ง 
เรา ไป พูด เรื่อง การ ทำ ทาน ให้ พวก เขา ฟัง ว่า ดี ยัง ไงผลที่ได้ รับ เป็น ยังไง เขา จะ เชื่อ ได้ 
ไม่ ใช่ ทำ ไม่ ได้ ยัง เห็นแก่ ตัว อยู่ ไป พูด ไป ชวน ให้ เขา ทำ ยิ่ง หัน หน้า หนี หรือ สักแต่ว่า ทำ ไป 
เพราะ ตดั ความ รำคาญ การ ทำ ทาน ตอ้ง พยายาม อยา่ หลง ใน ทาน จน ทำ เกนิตวั ให ้คน อืน่ 
เขา เห็น ว่า ทำ ทาน ไป ไม่ เห็นจะ รวย เลย มี เท่า ไห ร่ก็หมด แถม ยัง มา หยิบยืม เงิน เพื่อน 
หรือ เงิน พ่อ แม่ อีก ดังนั้น ตัอง มี ปัญญา ใน การ ทำบุญ ด้วย ไม่ ให้ เกินตัว มี ปัญญา ใน การ 
รักษา ทรัพย์ ที่ หา มา ได้ ไม่ ไป เบียดเบียน คน อื่น ให้ ได้ รับ ความ เดือดร้อน ก่อน 

ส่วน การ ภาวนา พอ เพิ่ง เริ่ม ภาวนา เป็น อย่า เพิ่ง เที่ยว ไป เป็น ครู สอน ใคร ให้ ตัว เอง 
ก้าวหน้า ขึ้น เรื่อย ๆ  ก่อน เรา จะ เห็น ช่อง ทางใน การ ช่วยเหลือ คน ที่ ช่วยเหลือ ยาก ๆ  
เพราะ การ ชว่ย คน ตอ้ง ประกอบดว้ย ปญัญา ดว้ย ถงึ จะ ชว่ย เขา ได ้งา่ย ไม ่ตอ้ง เหนือ่ย มาก 
ใน การ พูด ให้ เขา เชื่อ และ ทำ ตาม เพราะ ถ้า ภาวนา ก้าวหน้า ปัญญา จะ มาก ตาม จะ เห็น 
ช่อง ทาง เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่ คน ใกล้ ตัว เขา เปิด ประตู รอ ให้ คน เห็น มา ช่วย อยู่ จะ ง่าย มาก 
ใน การ ช่วย คน อื่น จะ ไม่ เหนื่อย ไม่ เสีย เวลา ไม่ ดึง ตัว เอง ตกลง ไป ใน โคลนตม

ยัง มี ประเด็น อีก มาก หลาย หัวข้อ ยัง ไงจะเอา มา เล่า ต่อ คราว หน้า นะ คะ อย่า กลัว 
ความ ทุกข์ เล่นงาน คน อื่น มาก เกินไป เพราะ สุดท้าย เรา กลัว เรา ทุกข์ ที่ เห็น เขา ทุกข์ 
ต่างหาก ความ ทุกข์ ไม่ ได้ มี ไว้ กลัว ความ ทุกข์ มี ไว้ รู้ ความ ทุกข์ เป็น ครู ที่ ดี ที่สุด ไม่ ควร 
เกลียด และ กลัว ความ ทุกข์ 

สุดท้าย ท้าย สุด ความ ทุกข์ เกิด ขึ้น ความ ทุกข์ ตั้ง อยู่ ความ ทุกข์ ย่อม ดับ ไป เป็น 
ธรรมดา ความ ทุกข์ ไม่ เคย เกิด ได้ นาน ที่ เกิด นาน เพราะ คิดถึง เรื่อง นั้น บ่อย ๆ  หรือ ใจ 
ไม่ ชอบ ความ ทุกข์ อยาก ให้ หาย จาก ความ ทุกข์ เลย ทำให้ ทุกข์ นาน นั่นเอง
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ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ

www.morninggarden.com/wiki/images/0/07/Baanchaaw01N.jpg

ดอกบานเช้า

๏ บานเอ๋ยบานเช้า เปรียบชีพเรา ณ วันอันสดใส 
ยามเมื่อพบพระธรรมหนุนนำใจ คือแสงไสวสว่างทางชีวัน 
พึงเร่งรีบขวยขวายในทางชอบ มุ่งประกอบกุศลดลสุขสรรพ์ 
ทั้งทานศีลภาวนาให้พร้อมครัน เพื่อสะบั้นวนวัฏขาดภพชาติเอย

�

กวีธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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www.tourthai.com/gallery/images007/BanYen101.JPG

ดอกบานเย็น

๏ บานเอ๋ยบานเย็น ยามยลเห็นกลีบบอบบางช่างสดใส 
ผกานามเปรียบเป็นเช่นดวงใจ เบิกบานได้เพราะธรรมเย็นฉ่ำจินต์ 
ที่เคยร้อนเพราะเพลิงกิเลสเผา กลับทุเลาฟอนไฟในอกสิ้น 
เห็นกิเลสเกิดดับไปไม่ราคิน ชื่นชีวินเบิกบานเย็นเช่นนี้เอย

�
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

“คนย่อมนินทาแม้ผู้นั่งนิ่ง แม้ผู้พูดมาก แม้พูดพอประมาณ  
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก  
บุรุษผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียว หรือถูกสรรเสริญโดยส่วนเดียว 
ไม่มีแล้ว จักไม่มี และไม่มีในบัดนี้”

คาถาธรรมบท  โกธวรรคที ่ ๑๗
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก

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

�
คิดไม่ดีอย่างรู้ว่าห้ามไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตน 
ได้ประโยชน์กว่าคิดดีแบบสำคัญว่ามีตัวเราเป็นผู้คิด

โดย ดังตฤณ

�
อดีตมีทั้งดีและร้าย...ทั้งสองต่างมีประโยชน์ของมัน 
ถ้าไม่เคยทำผิดพลาด... 
มีหรือ...จะรู้ว่าสิ่งใดถูก สมควรกระทำ 
ถ้าไม่เคยผ่านความทุกข์ยาก... 
มีหรือ...จะรู้รสชาติของความสุข 

“อดีต” เป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได ้  
แต่มันสามารถเป็นบทเรียนแก่เราในปัจจุบัน 

“ปัจจุบัน” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

จาก แง่คิดจากหนัง  “The  Butterfly  effect  –  เปลี่ยนที่ปัจจุบัน”  
โดย  ชลนิล �

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน
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Kindness is the language  
which the deaf can hear and the blind can see. 

ความเมตตา คือภาษาที่คนหูหนวกได้ยินและคนตาบอดมองเห็น

โดย มาร์ค  ทเวน
สรรหามาฝากโดย วิมุตฺติยา

สารบัญ 
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สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

การแข่งขันเกมชีวิต
โดย กะว่าก๋า
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