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๓.๒ แนบไฟล์ Word มาด้วยทุกครั้ง

หากแปะเนื้อความลงในกระทูเ้ลย ฟอร์แมทต่าง ๆ

๒.๔ ความยาวของบทความ และการจัดย่อหน้า เช่น ตัวห นา ตัวบ าง ตัวเอียง จะหายไปคะ่ เพือ่ ค วาม
ปกติแล้วเราไม่จำกัดความยาวของชิ้นงานในทุกคอ
ลัมน์ค่ะ แต่ก็อยากให้ผู้เขียนใช้ดุลยพินิจดูด้วยค่ะว่า
ความยาวประมาณใดน่าจะเหมาะสม โดยลองดูจาก
บทความทลี่ งในเล่ม และลองเทียบเคียงความรสู้ กึ ใน
ฐานะผู้อ่านดูนะคะ
สำหรับเรื่องสั้น หรือนวนิยาย ที่อาจมีความยาวมาก
กว่าบ ทความอนื่  ๆ และมกี ารเปลีย่ นฉากอยูบ่ า้ ง อย่า
ลืมเบรกสายตาผู้อ่าน โดยการขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อถึง
จุดหนึ่ง ๆ ของเรื่องที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะ
การเขียนเป็นพรืด เห็นแต่ตัวหนังสือติด ๆ กันลงมา
ยาว ๆ จะลดทอนความน่าอ่านของบทความไปอย่าง
น่าเสียดายค่ะ

สะดวก รบกวนทุกท่านแนบไฟล์ Word ทีพ่ ิมพ์ ไว้มา
ด้วยนะคะ (ในหน้าโพสต์ จะมปี ุ่ม Browse ให้เลือก
Attach File ได้เลยค่ะ)
ใครมีรูปประกอบ ก็ Attach มาด้วยวิธีเดียวกันนี้เลย
นะคะ
และหากไฟล์มีขนาดใหญ่ ทำเป็น zip เสียก่อน ก็จะ
ช่วยประหยัดพื้นที่ ได้ ไม่น้อยค่ะ

�

๔. ส่งแล้วจะได้ลงหรือไม่

ปกติแล้ว เวทีแห่งนเี้ ป็นเวทีท เี่ ปิดก ว้าง หากบทความ
นัน้ ให้เนือ้ หาสาระทเี่ ป็นไปเพือ่ เกือ้ กูลก นั ในทางสว่าง
หากบทความใด อ่านยาก ๆ หรือม จี ดุ บ กพร่องทตี่ อ้ ง และเป็นแนวทางที่ตรงตามแนวทางคำสอนของ
แก้ ไขเยอะมาก ๆ ทางทีมงานอาจจะต้องขออนุญาต พระพุทธเจ้า หรือเป็นประโยชน์ต่อผ ู้อ่านจากผู้รู้จริง
เก็บไว้เป็นอันดับหลัง ๆ ก่อนนะคะ
ในด้านที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้ร ับการลงแน่นอนค่ะ

�

๓. ส่งบทความได้ที่ ไหน อย่างไร
๓.๑ กระดานส่งบทความ

ทั้งนี้ รวมถึงความยากง่ายในการอ่านพิจารณา
บทความ การแก้ ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ในงานพิสูจน์
อักษร หากเป็นไปอย่างคล่องตัว ก็จ ะชว่ ยให้พ จิ ารณา
ชิ้นงานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

เมือ่ เขียน อ่านทาน และตรวจทาน บทความพร้อมสง่ 
แต่หากบทความใด ยังไม่ ได้รับคัดเลือกให้ลง ก็อย่า
เรียบร้อยแล้ว งานเขียนทกุ ช นิ้ สามารถโพสท์สง่ ได้ที่
เพิ่งห มดกำลังใจนะคะ วันหนึ่ง คุณอาจรู้อะไรดี ๆ
กระดาน “ส่งบทความ” ได้เลยค่ะ ที่:
และเขียนอะไรดี ๆ ในมุมที่ ใครยังไม่เห็นเหมือนคุณ
http://dungtrin.com/forum/viewforum.php?f=2
อีกก็ ได้ค่ะ : )
โดยหัวข้อกระทู้ ขอให้ ใช้ฟอร์แมทลักษณะนี้นะคะ
และถา้ อ ยากเริม่ ต น้ ก ารเป็นน กั เขียนธรรมะทดี่ ี ก็ล อง
(ชื่อคอลัมน์) ชื่อเรื่อง โดย ชื่อผ ู้แต่ง
ติดตามอา่ นคอลัมน์ เขียนให้ค นเป็นเทวดา ทีค่ ณ
ุ ‘ดัง
ตฤณ’ มาช่วยเขียนเป็นน ักเขียนประจำให้ทุกสัปดาห์
เช่น
ดูนะคะ
(สัพเพเหระธรรม) เทพธิดาโรงทาน โดย คนไกลวัด
(ธรรมะปฏิบัติ) เส้นทางการปฏิบัติ 1 โดย satima
(ของฝากจากหมอ) เครียดได้...แต่อย่านาน โดย หมออติ

เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถจัดหมวดหมู่ของชิ้นงาน
ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word

ได้เร็วขึ้นค่ะ

ขออนุโมทนาในจิตอันม ีธรรมเป็นทานของทุกท่านค่ะ

�

เป็นทั้งกำลังใจ สำหรับผ ู้ที่กำลังร ่วมเดินทางอยู่บน http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html
เส้นอริยมรรคเส้นเดียวกันนี้
คอลัมน์: ของฝากจากหมอ
เนื้อหา: นำเสนอข่าวสารในวงการแพทย์ หรือ
สาระน่ารู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ ที่คน
ทั่วไปสนใจ หรือนำไปใช้ ได้ เพื่อเป็นว ิทยาทานให้กับ
ผู้อ่าน จากแง่มุมต่าง ๆ ที่แพทย์แ ต่ละแขนงมีความรู้
ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ กัน
กติกา:
• หากเป็นบทความที่แนะนำให้มีการทดลองกิน
ยา หรือแนะนำให้ผอู้ ่านปฏิบัติตามด้วย ขอ
จำกัดเฉพาะผู้เขียน ที่เป็นผเู้รียนหรือท ำงาน
ในสาขาวิชาชีพท ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกัน
การนำเสนอขอ้ มูลท คี่ ลาดเคลือ่ น และอาจสง่ ผล
ต่อผู้อ่านได้ค่ะ
• หากนำเสนอประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ ใน
วงการแพทย์ ขอให้ม ีการอ้างอิงด้วย เช่น มา
จากงานวจิ ยั ช นิ้ ไหน หรือห ากเป็นเพียงความเห็น
ส่วนตัวของหมอ ก็กรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะ

�

๒.๒ จัดรูปแ บบตามหลักง านเขียนภาษาไทย

เพื่ อ ให้ทุ ก บ ทความมี ลั ก ษณะข องก ารจั ด พิ ม พ์ ที่ 
สอดคล้องกัน ขอให้ ใช้การจัดร ูปแบบในลักษณะดังนี้
นะคะ
• เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมาย
ตกใจ (!)
เขียนตดิ ตัวห นังสือด า้ นหน้า และวรรคดา้ นหลัง
เช่น “อ้าว! เธอไม่ ได้ ไปกับเขาหรอกหรือ? ฉัน
นึกว ่าเธอไปด้วยเสียอีก”
• การตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
สำหรับคนที่นิยมเขียนแบบเคาะ [Enter] เพื่อ
ตัดข นึ้ บ รรทัดใหม่ แทนการรวบคำอตั โนมัตขิ อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้ช่วยดูการตัด
คำด้วยนะคะว่าตัดได้อย่างเหมาะสม คืออ่าน
ได้ลื่น ไม่ส ะดุด ไม่แ ยกคำ หรือไม่ข ึ้นบ รรทัด
ใหม่ผ่าก ลางวลีทคี่ วรอ่านต่อเนื่องกัน โดยไม่
จำเป็น เช่น
“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่าผลกรรม
ข้อกาเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น”

๒. อ่านสักนิด ก่อนคิดเขียน

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่า
เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ มีงานเขียนส่งเข้ามาเป็น ผลกรรมข้อก าเมนั้นหนักไม่ ใช่เล่น” (อ่านง่ายกว่าค่ะ)
จำนวนมากชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลด หรือดหู ลักเกณฑ์อื่น ๆ ได้จากที่นี่เพิ่มเติมด ้วยก็ ได้ค ่ะ
เวลา และลดภาระให้กับอ าสาสมัคร ในการเข้ามา
ช่วยกันค ัดเลือก และพิสูจน์อักษรของทุกบ ทความ ราชบัณฑิตยสถาน > หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ต้องขอรบกวนผสู้ ง่ บ ทความ เรียบเรียงงานเขียนตาม http://www.royin.go.th/th/profile/index.php
แนวทางดังนี้ด้วยนะคะ
๒.๓ ความถูกต้องของฉันทลักษณ์ส ำหรับชิ้น

๒.๑ ตรวจทานคำถูกผิดให้เรียบร้อย

ก่อนสง่ บ ทความ รบกวนผเู้ ขียนทกุ ท า่ นชว่ ยตรวจทาน
ให้แน่ ใจก่อนนะคะว่า ไม่มจี ุดไหนพิมพ์ต กหล่น พิมพ์
เกิน พิมพ์ผ ดิ พ ลาด หรือเขียนตวั สะกดไม่ถ กู ต อ้ ง ผ่าน
สายตาของผู้เขียนแล้ว

งานร้อยกรอง

สำหรับท่านที่แต่งร้อยกรองเข้ามาร่วมในคอลัมน์
กวีธรรม ขอให้ต รวจทานให้แน่ ใจสักนิดนะคะว่า
บทกลอนนั้น ถูกต ้องตามฉันทลักษณ์แล้วห รือยัง จะ
ได้ช่วยกันใส่ ใจและเผยแพร่แต่ ในสิ่งทถี่ ูกต้องให้ผู้อื่น
กันค่ะ

หากไม่แน่ ใจตัวสะกดของคำไหน สามารถตรวจสอบ
คุณผู้อ่านสามารถตรวจสอบ หรือห าความรู้เพิ่มเติม
ได้จากที่นี่เลยค่ะ
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกวี ไทยได้จากที่นี่ด้วยนะคะ
เว็บเครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

จากใจบ.ก.ใกล้ตัว
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็มีอะไรวุ่น ๆ ให้ต้องคอยลุ้นกันอยู่เรื่อย ๆ นะคะ
ติดตามกันไป ก็อย่าเครียดกันเกินไป คอยสำรวจระดับความสุขของจิตใจกันไว้บ้างนะคะ : )
ย้อนกลับมาดูเรื่องใกล้ตัวบ้าง ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปชูโล่โชว์กระบองตั้งป้อมกับใครที่ไหน
แต่ว่าไหมคะ... เราแต่ละคน ก็มีอาวุธประจำกายชิ้นน้อย ๆ อยู่ชิ้นหนึ่ง
ที่แม้ดูบอบบาง แต่ก็ง่ายแสนง่าย ที่จะเผลอซัดออกไปทำร้ายคนรอบตัวได้ทุกเวลา
นั่นก็คือ ปากและลิ้น อันอาจผลิตคำพูดที่เป็น “วจีทุจริต”
จนกลายเป็นอาวุธทำร้ายจิตใจคนรอบข้าง และกระทั่งถางทางมืดลงต่ำให้ตัวเองได้
อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อฉบับที่แล้วนั่นเองค่ะ
มีคำพูดอยู่คำหนึ่ง ที่เราอาจได้ยินกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะจากคนมั่น ๆ : ) ประเภทที่ว่า...
“ฉันก็เป็นคน พูดตรง อย่างนี้แหละ...”
“ขอโทษ อย่าหาว่าดูถูกเลยนะ แต่ พูดตรง ๆ @#$%+%&*+%&@... !!” (+_+”)
พูดตรง... เหตุผลที่เหมือนตั้งต้นอยู่บนความจริงใจ
แต่พูดบอกออกมาทีไร กรีดใจและทำเอาคนฟังสะอึกอึ้งไปตาม ๆ กันทุกที
จนบางทีก็ยากจะแยกแยะ ว่ามันต่างกันตรงไหนหนอ
พูดตรง พูดพล่อย ๆ พูดทุกอย่างที่คิด พูดจาถือดี วจีจากโทสะ พูดแบบแอบสะใจ?
หลายครั้งที่เราเชื่อมั่นในความจริงใจ และเหมือนจะแสดงออกถึงความหวังดี
แต่กลับลืมวิธีที่จะสื่อออกไปด้วยพื้นฐานของ “เมตตา”
การพูดกัน การตักเตือนแนะนำกัน ด้วยคำจริง คำตรงนั้น
ย่อมดีต่อการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องอย่างถูกจุดแน่นอนอยู่แล้วนะคะ
แต่การ “เลือก” วิธีสื่อสาร และวิธีใช้คำพูด
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ร่วมส่งบทความ

ได้ฝ กึ ร เิ ริม่ ว ลีส ะดุดใจ ซึง่ เป็นแ ม่บทของกรรมทที่ ำให้
มีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างสุดยอด เนื่องจาก
แง่คิดดีี ๆ จะช่วยให้คนอ่านคิดดี หรือได้คิดเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชีวติ วิบากทยี่ ้อนกลับมาสนองตอบแทน
คุณ ก็ค อื การผดุ ไอเดียเหมือนนำ้ พุไม่รู้จบรู้สนิ้ กับทงั้ 
เป็นที่ยอมรับในวงกว้างด้วย
กติกา: หากเป็นการคัดม าจากที่อื่น หรือแ ปลมาจาก
ภาษาองั กฤษ กรุณาระบุแ หล่งท มี่ า หรือช อื่ ข องบคุ คล
ผู้เป็นเจ้าของคำคมด้วยนะคะ

บนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่างหาก
ที่จะทำให้ผู้รับฟัง เข้าใจ และเปิดใจยอมรับคำแนะนำนั้นมาสู่จิตสู่ใจจริง ๆ

นิตยสารเล่มน จี้ ะเป็นน ติ ยสารคณ
ุ ภาพได้ ก็ด ว้ ยเนือ้ หา
ดี ๆ ภายในฉบับที่จัดสรรลงอย่างต่อเนื่องนะคะ

แล้วทำไมต้องเหนื่อยคิดหาวิธีพูดและคำพูดกันให้ยุ่งยากด้วยเล่า?

หากคุณผู้อ่านท่านใด มีความสามารถในการเขียน มี
ศรัทธา และความเข้าใจในคำสอนของพทุ ธศาสนา ไม่
ว่าจะในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง หรือเบื้องปลาย
และมี ใจรกั ท อี่ ยากจะสอื่ สารถา่ ยทอดสงิ่ น นั้ ให้ก บั ผ อู้ นื่ 
ได้ท ราบ และได้ป ระโยชน์จ ากสงิ่ เหล่าน นั้ เช่นเดียวกบั 
ที่เราอาจเคยได้รับจ ากผู้อื่นมาแล้ว ก็ขอเชิญท ุกท่าน คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
ส่งบ ทความมารว่ มเป็นส ว่ นหนึง่ ข อง ธรรมะใกล้ตวั เนื้อหา: เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งใน
ด้วยกันนะคะ
ชีวิตข องคุณ ที่มเีกร็ดข ้อคิดท างธรรม หรือข ้อคิดด ี ๆ
คุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนฝีมือเลิศ แต่หากมี อันเป็นป ระโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ ในรูปแบบที่
ใจที่คิดอยากจะถ่ายทอด มีสิ่งทคี่ ิดว่าอยากแบ่งปัน เสมือนอา่ นเล่น ๆ แต่อ า่ นจบแล้ว ผูอ้ า่ นได้เกร็ดธ รรม
ความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับคนอื่น ๆ ก็ลองเขียนส่ง หรือข้อคิดดี ๆ ติดกลับไปด้วย
เข้ามาได้เลยค่ะ
คอลัมน์: กวีธรรมะ

ก็เพราะโดยพื้นฐาน ทุกคนรักตัวเอง ไม่มีใครชอบให้คนพูดจากระแทกใส่ตัวตนของเรา
สังเกตดูตัวเราเองง่าย ๆ เถอะค่ะ ลองใครมาบ่นมาตำหนิเราสักแค่ประโยคสองประโยค
ใจเราก็อึดอัดแข็งแน่นด้วย “แรงต้าน” ขึ้นมาโดยอัตโนมัติฉับพลันอยู่แล้ว
และแต่ละคนก็เติบโตหล่อหลอมมาด้วยสภาพแวดล้อม วิธีคิด และวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน
ด้วยคำพูดเดียวกัน วิธีรับสาร วิธีแปลสาร ของแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกันได้โดยสิ้นเชิง
หากพูดด้วยความสะใจ หรือปน ๆ ว่าได้ยกตนข่มท่าน
คำพูดนั้นก็มักตั้งต้นที่มุมมองและจิตใจของผู้พูด
แต่หากพูดหวังผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ จากการติเพื่อก่ออย่างแท้จริง
คำพูดนั้นก็ควรตั้งต้นที่มุมมองและจิตใจของผู้ฟัง
บ่อยครั้งที่เรามักจะนึกถึงความหมายของคำว่า “สื่อสาร”
ว่าหมายถึง การพูด การบอกสิ่งที่อยู่ในใจออกไปยังคนที่ฟังเราอยู่ตรงหน้า
ทั้งที่จริงแล้ว การสื่อสาร ยังหมายรวมถึง การเปิดใจ “ฟัง” คู่สนทนาของเราอีกด้วย
แต่ไม่มีใครสักกี่คนนัก ที่จะสื่อสารสาระสำคัญของสิ่งที่ต้องการบอก ด้วยการฟัง
การพูดตรง จึงมักเป็นข้ออ้างให้หลายคนตั้งต้นด้วยการพูดออกไปอย่างใจคิด
โดยลืมเสียสนิทว่ามีอะไรอยู่ในใจของคนฟังบ้าง
ว่าแล้วก็มีนิทานจากหนังสือ “ทำบุญต้องได้บุญ” เรื่องหนึ่ง ที่อยากนำมาฝากกันค่ะ... : )
“พี่เด็จ เอาของส่งให้เขา ๒ มือ ค่อย ๆ ประเคนส่งให้ต่อหน้า อันนี้ตรงไหม?”
“ตรง”
“ดีไหม?”
“ดีซิ”
“เอามือเดียวส่งให้ ตรงไหม?”
“ตรง”
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เนื้อหา: พื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกวีธ รรมะทั้งหลาย
โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาวของบทกวี หรือ
๑. คอลัมน์ที่เปิดรับบทความ
หากจะคัดเอาบทกวีที่น่าป ระทับใจ ให้แง่ค ิดอะไร
คอลัมน์: ธรรมะจากคนสู้กิเลส
ในเชิงบวก ก็สามารถนำมาลงได้เช่นกัน แต่ถ้าให้ดี
เนื้อหา: เปิดโอกาสให้คุณๆ ได้เล่าประสบการณ์จ ริง กลั่นกรองออกมาด้วยตนเองได้ ก็ยิ่งดคี ่ะ
ของตนเอง ว่าผ า่ นอะไรมาบา้ ง มีอ ะไรเป็นข อ้ คิดท เี่ ป็น กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น ต้องระบุที่มาที่
ประโยชน์บ้าง อะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่ง กลาย ไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะ
เป็นคนดีขึ้นมา และทำให้คนมีกิเลสเยอะกลายเป็น
คนกิเลสบางลงได้ มีแต่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว คอลัมน์: เที่ยววัด
เนื้อหา: รับหมดไม่ว่าจะเป็นวัดสวยหรือสถานที่
เท่านั้น จึงจะเขียน ธรรมะใกล้ตัว ได้สำเร็จ
ปฏิบัติธรรม ข้อมูลข ่าวสารจากทั่วประเทศนั้น ไม่มี
คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
วันที่ ใครคนเดียวจะรู้ ได้หมด ถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาให้
เนื้อหา: เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบ แก่กัน ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล
เขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ ใน กติกา: นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บรรยากาศ
โลกธรรมะ เพือ่ ส ร้างสรรค์เรือ่ งราวให้ค นได้ข อ้ คิดข อ้  ปฏิปทา ฯลฯ ของวัดแ ล้ว ต้องขอรบกวนส่งภาพ
ธรรม ผ่านความสนุกของรูปแ บบนิยายหรือเรื่องสั้น สวย ๆ มาประกอบบทความ อีกทั้งไม่พาชมหรือ
ได้อย่างเพลิดเพลิน
แทรกธรรมะด้านการปฏิบัตทิ ี่ขัดแย้งกับแนวทางของ
นิตยสารนะคะ
คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวมข้อคิด หรือคำคมของบุคคลต่าง ๆ คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
ที่เคยได้ยินมาแล้วสะดุดใจ มาบอกต่อ ยิ่งถ ้าใคร เนือ้ หา: ร่วมบอกเล่าป ระสบการณ์จ ริง ประสบการณ์
สามารถสร้างสรรค์วรรคทองได้เองยิ่งดี เพราะจะ ตรงจากการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นทั้งธรรมทาน และ

“ท่านคือเจ้าชายแห่งแคว้นม คธ นามว่าอ งค์เทวินทร์วรมันต์ เช่นนั้นหรือ?”
“ใช่ พบกันครั้งนี้ นับว่าเป็นบุญวาสนา ขอให้เราได้ตอบแทนเจ้าที่ช่วยเราไว้
พาเพื่อนไปพักรักษาตัวทขี่ บวนของเราเสียก ่อน ส่วนตัวเจ้าเราจะให้นางกำนัลจัดหา
อาภรณ์ใหม่ให้ เวลานมี้ ันฉีกขาดและเปื้อนเลือดอย่างนี้ จะกลับเรือนได้อย่างไร”
มิทันได้เอ่ยถามที่มาก็ตีขลุมเอาว่าหญิงตรงหน้าคือสาวชาวบ้านที่รับสั่งเรียกใช้
ง่ายดายตามรายทาง จันทราวตหี ลบตายิ้มให้เพื่อนหญิงอ ย่างซ่อนเล่ห์และรับคำ
“ขอบพระทัยเพคะ ข้าพระองค์ทั้งส องต้องขอรบกวนแล้ว”
เหตุการณ์ค ลีค่ ลายเอาเมือ่ อ รุโณทัยข องวนั ใหม่เริม่ ม าเยือน ประกายแดดเรืองรอง
ค่อยโผล่พ น้ จ ากขนุ เขาขนึ้ ม าอย่างออ้ ยอิง่ คล้ายจะรรี อให้ว นั ใหม่ผ า่ นไปชา้ ล ง แต่ค วาม
เที่ยงตรงของเวลามิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ใจคนต่างหากที่จะเร่งรัดหรือผ่อนผัน…
(...อ่านตอนต่อไปในฉบับหน้า)
สารบัญ 

“ของชิ้นนั้นน่ะ ขว้างหัวให้ ตรงไหม?”
“ตรงเหมือนกัน”
“พี่เด็จนะ... คำพูดก็เหมือนกัน พูดตรง ๆ น่ะดี
แต่ว่าประเภทของคำ ถ้าไม่ระวัง ก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟัง
ถ้าพูดด้วยคำชนิดหนึ่ง ก็เหมือนกับส่งของให้สองมือ
คำพูดอีกชนิดหนึ่ง ก็เหมือนกับส่งของให้มือเดียว
คำพูดอีกชนิดหนึ่ง ก็เหมือนขว้างหัวให้กันเลย
เพราะฉะนั้น คำพูดตรง ๆ ของพี่เด็จช่วยปรับ ๆ หน่อยนะ...” : )
แปลว่าในการพูดตรง เรายังมี “ทางเลือก” ในการสรรหาคำพูด และวิธีพูดอีกมากมาย
และก็ไม่ได้แปลว่าต้อง ครับผม คะขา โอ้โลม พูดจาภาษาดอกไม้กันเสมอไปนะคะ
แต่ยังมีกลวิธีและคำพูดอีกมากมาย ที่สะกิดใจกันได้ โดยไม่ฝากรอยร้าวให้แก่กัน
สังคมไทยเรา อย่างไรก็เป็นสังคมถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะ ถนอมน้ำใจกันไว้
คิดถึงใจเขาใจเรา เราไม่อยากได้ยินคำพูดแบบใด ก็งดการใช้คำพูดแบบนั้นกับคนอื่น
ขยายขอบข่ายของความรู้สึกเรา สวมหัวใจ นึกถึงความรู้สึกของคนรอบข้างอีกสักนิด
เคยได้ยินกับตัวเองนะคะ คำพูดที่เจือการกดข่มผู้ฟังอยู่เป็นนัย ๆ อย่างเช่น
“ขอโทษนะ พูดตรง ๆ จบปริญญาโทมา ไม่น่าถามคำถามแบบนี้
ระดับการศึกษาน่าจะช่วยให้คนคิดได้ ไม่ได้ดูถูก แต่ฟังแล้วรู้สึกเป็นห่วงชาติจริง ๆ”
“ถ้ามองความหวังดีของชั้นไม่ออกก็ตามสบาย จะพัฒนาตัวเองก็น่าจะต้องรับคำวิจารณ์ได้
เสียเวลาเอาเวลาอันมีค่ามาแนะนำให้คนไม่เห็นคุณค่า เซ็ง...”
ถ้าสวมวิญญาณคนฟัง ก็คงพอเดากันได้นะคะว่าคนฟังจะรู้สึกอย่างไร
คำหลายคำ พูดออกไปแล้วอาจไม่ได้มีประโยชน์ต่อการติเพื่อก่อแต่อย่างใดเลย
และเพราะคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่ปรุงออกมาจากจิต
หากเราหมั่นตั้งต้นที่พื้นฐานของ “ความเมตตา” ต่อผู้อื่นอยู่เสมอ ๆ แล้ว
เราก็จะค่อย ๆ ฉลาดในการค้นพบวิธีพูดและคำพูดที่สร้างสรรค์ได้เองค่ะ : )
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แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสสอนถึงวิธีการใช้วาจาไว้ใน อภัยราชกุมารสูตร
ซึ่งนับเป็นหลักการพูดชั้นยอดเลยทีเดียวนะคะ มีใจความโดยสรุป ดังนี้ค่ะ
๑. วาจาใดไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น
พระพุทธองค์ไม่ตรัสวาจานั้น
๒. วาจาใดจริง แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น
พระพุทธองค์ไม่ตรัสวาจานั้น
๓. วาจาใดจริงแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น
พระพุทธองค์ย่อมรู้จักกาลอันควรหรือไม่ควรที่จะตรัสวาจานั้น
๔. วาจาใดไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น
พระพุทธองค์ไม่ตรัสวาจานั้น
๕. วาจาใดจริงแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น
พระพุทธองค์ไม่ตรัสวาจานั้น
๖. วาจาใดจริงแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น
พระพุทธองค์ย่อมรู้จักกาลอันควรหรือไม่ควรที่จะตรัสวาจานั้น
อ่านแล้วงงกันไหมคะ สรุปมาเป็นตารางง่าย ๆ ให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะคะ : )

มิท นั จ ะตอ่ ค วามใด ศรีร ามซงึ่ อ ยูใ่ นบริเวณใกล้ๆรับร วู้ า่ ม คี น อยรู่ มิ ล ำธารจงึ ส ง่ เสียง
ร้องเรียกและประคองภาวิณีเข้ามาหา
“มีผู้ใดอยู่ตรงนั้นบ้างขอรับ”
เมื่อเข้ามาใกล้จนต้องรัศมีของแสงตะเกียง เห็นว่าอีกฝ่ายเป็นสหายของตนใน
สภาพไม่สมประดีทั้งคู่ ศรีรามเข้าไปดูอาการขององค์เทวินทร์ จันทราวตีเข้าไปรับ
ภาวิณีมาประคองไว้ และพยาบาลเพื่อนหญิงจนฟื้นคืนสติ ภาวิณีขยับปากจะเรียก
‘พระธิดา’ ก็ถูกปรามไว้ หันไปดูบุรุษสองนายที่ปราศรัยกันด้วยน้ำเสียงปรกติแต่ชัด
ถ้อย
“พระโอรสเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าข้า”
ภาวณ
ิ จี บั ต น้ ช นปลายได้ในทนั ที หันม องเจ้าห ญิงม สี หี น้าค รุน่ คิดจ งึ ไม่เอ่ยค ำใดตอ่
คนเจ็บที่เพิ่งถูกพ ยาบาลเมื่อครู่เพียงยิ้มรื่นเหมือนเพิ่งถูกมดกัด
“เราเดินไม่ดูตาม้าตาเรือจนได้เรื่อง ดีที่น้องหญิงผนู้ ี้ช่วยไว้ รอร้องเรียกให้เจ้ามา
รักษาพยาบาลเราคงตายเสียก่อน”
ศรีร ามตรวจสอบบาดแผลของเจ้าช ายเห็นว า่ ไม่ร า้ ยแรงมากนกั ทัง้ ม กี ารพยาบาล
เบือ้ งต้นไว้เป็นอ ย่างดี มองผา่ นตะเกียงเห็นส หี น้าข องสตรีท ตี่ นชว่ ยไว้เมือ่ ค รูว่ า่ ม ที า่ ที
ดีขึ้น จึงหันมาเอ่ยทักทายอย่างนอบน้อม
“กระผมชื่อศรีราม ติดตามขบวนเข้าร่วมพิธีสังคายนาพระไตรปิฎกมาจากนคร
ราชคฤห์ขอรับ เดินพลัดเข้ามาในป่าพบกับน้องหญิงเกือบถูกงูจงอางกัดจึงได้ช่วยไว้
หากล่วงเกินอ ันใดต้องขออภัยด้วยขอรับ”

สังเกตไหมคะว่า ท่านจะเลือกกล่าวก็เฉพาะวาจาที่ จริง และมีประโยชน์ เท่านั้นเป็นพื้น
แต่แม้จะจริงแล้ว มีประโยชน์แล้ว บางอย่างก็อาจถูกใจผู้ฟัง บางอย่างผู้ฟังก็อาจไม่ชอบใจ
แต่หากมีเหตุอันควรให้พูด พระพุทธองค์ท่านก็ยังให้ รู้จักเลือกพูดในกาลอันเหมาะสม
บางคนอาจนึกโอดโอย โห... ก็พูดก็เม้าท์กันทั้งวันอย่างนี้ ใครจะไปทันตรองทุกคำที่พูดได้เล่า
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ภาวิณีฟังคำแล้วค่อยสบายใจขึ้น จันทราวตีเห็นกิริยาเพื่อนหญิงแล้วแม้ไม่มีคำ
อธิบายอนั ใดกพ็ อคาดเดาเรือ่ งราวทงั้ หมดได้ พินจิ ด คู นเจ็บท ไี่ ด้พ ยาบาลเมือ่ ค รู่ เพิง่ ได้
มีโอกาสพนิ จิ เค้าห น้าใต้แ สงตะเกียงจงึ ได้เห็นล กั ษณะของสขุ มุ าลชาติ ทัง้ ห น้าตาทา่ ที
และแม้อ าภรณ์ท สี่ วมใส่ก แ็ ตกตา่ งจากคนธรรมดาทวั่ ไป ในเมือ่ บ รุ ษุ ห นึง่ แ นะนำวา่ ต น
เป็นผู้ติดตามพระโอรสที่เสด็จมาจากนครราชคฤห์ แล้วอีกบุรุษหนึ่งเล่า
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จันทราวตีวักน้ำล้างหน้าลูบเกศาอยู่กลางลำน้ำ ได้ยินเสียงประหลาดและรู้สึก
ถึงบรรยากาศรอบตัวที่ผิดปรกติไปจึงว่ายกลับฝั่ง เห็นภูษาวางกองไว้บนโขดหินข้าง
ตะเกียงแต่กลับไม่มีคนเฝ้า เจ้าหญิงจึงขึ้นฝั่งแล้วรีบเปลี่ยนฉลองพระองค์แต่โดยไว
มองหาที่มาของเสียงประหลาดก็พบร่างหนึ่งทรุดตัวลงจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น แม้
ลักษณะรูปร่างจะไม่ใช่เพื่อนหญิงของเธอแน่ แต่คงจะเป็นคนเจ็บที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ รีบรุดสวมใส่อาภรณ์แ ล้วนำตะเกียงไปส่องดูอาการของคนแปลกหน้า
“นั่นคนบาดเจ็บหรือไร เหตุใดจึงมาล้มเจ็บอยู่ที่ตรงนี้”
ส่งเสียงร้องทักท ั้งกลัวทั้งกล้า

แม้จะไม่ถึงกับต้องคาดหวังว่าเราจะคิด ๆ ๆ ก่อนพูด ๆ ๆ ได้ทุกคำ
แต่อุปกรณ์ที่จะช่วยเราได้ดีที่สุด และบ่อยที่สุดชิ้นหนึ่ง ก็คือ “สติ” นี่ล่ะค่ะ
สติ หรือความระลึกได้ ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
จะช่วยให้เรารู้ทันความเคลื่อนไหวในจิตใจของเราเอง
ถ้าดักอีโก้ ดักโทสะ ดักความหลง ดักคำพูดร้าย ๆ นั้นได้ตั้งแต่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวอยู่ในใจ
คำพูดที่เราจะ “เลือก” พูดออกไป ก็ย่อมมีโอกาสเป็นไปในทางสร้างสรรค์กว่ากันแน่นอน
น้ำผึ้งหวาน ๆ เอามาใช้ปรุงทานกันให้ชื่นใจดีกว่านะคะ
อย่าเอาไปใช้อาบมีดโกนกรีดกันเลย : )

“ช่วยด้วย… เราต้องศรบาดเจ็บ”
เสียงขานรับดูหนักหนาสาหัสจริง จันทราวตีจึงข ยับเข้าไปใกล้จนประชิดต ัว วาง
ตะเกียงลงข้างคนเจ็บแล้วรีบตรวจดูบาดแผล
“เช่นนั้นอยู่นิ่งๆ เจ็บก็ทนเอา เราจะช่วย”
ตะเกียงดวงนอ้ ยยงั ท ำหน้าทีใ่ ห้แ สงสว่างคงทีด่ จุ เดิม แต่ท ผี่ ดิ ประหลาดไปคอื เสียง
หัวใจเต้นร ะรัวเมือ่ เห็นโฉมงามระยะใกล้ ฝ่ายหญิงม ไิ ด้ส นใจสงิ่ ใดนอกจากทำประการ
ใดให้เลือดหยุดไหลโดยไวทสี่ ดุ ดึงสา่ หรีทคี่ ลุมกายมาฉกี เป็นชนิ้ ยาวแล้วมดั ตน้ แผลไว้
ส่วนที่เหลือก ็ใช้ซับเลือดอย่างระมัดระวัง
“เลือดหยุดไหลแล้ว ลุกไหวหรือไม่ จะได้พ าไปรักษากับห มอ”
มัวแต่พ ินิจดูกิริยาอาการของนางฟ้าตรงหน้าเสียเพลิน ประโยคที่เธอเอ่ยถ ามมา
จึงลอยหายไปเสียดื้อๆ มิรู้จะตอบอย่างไรได้ จันทราวตีเห็นสีหน้ากระอักกระอ่วน
ของคนเจ็บก ็มิได้เอ่ยค ำใด แต่ก็นึกส งสัยในใจว่า
‘กิริยาท่าทางพิกลนัก หรือเมื่อครู่เขาแอบดูเรา? มิน่าเล่ากรรมถึงได้ตามสนอง
ทันตาให้มาต้องศรบาดเจ็บเสียได้… ’
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เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ
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“เรื่องสั้นอิงธรรมะ” ฉบับนี้ นักเขียนสมัครเล่นฝีมือดี คุณ mayrin
ส่งเรื่องในบรรยากาศอบอุ่นสนุกสนานมากับเรื่อง บ้านแสนรัก
ยายจ๊ะจ๋า อยากขายบ้านแทบแย่ แต่คุณพ่อก็มาแอบตะเพิดคนซื้อเสียอย่างนั้น ; )
คุณพ่อเธอไปแอบทำอะไร แล้วเมื่อไหร่ยายจ๊ะจ๋าจะได้รวยสมใจเสียที
ติดตามความสนุกสนานนี้ได้ใน บ้านแสนรัก ฉบับนี้นำมาเสนอกันเป็นตอนแรกค่ะ
แล้วแวะไปให้อาหารปลาด้วยกันกับ คุณมนสิการ   ในคอลัมน์ “สัพเพเหระธรรม”
หลายคนอาจเคยเพลิดเพลินกับการให้อาหารเลี้ยงฝูงปลากันมาหลายคราแล้ว
แต่ คุณมนสิการ เธอมิได้ได้เพียงใจที่โปร่งโล่งจากการให้ทานเท่านั้น
แต่ปลาใต้ผิวน้ำ ยังสะท้อนข้อคิดอะไรบางอย่างติดใจเธอกลับบ้านไปด้วย
ใจที่เป็นปลา เรื่องราวจากวันสบาย และแง่คิดคมคายที่ไม่อยากให้พลาดกันค่ะ
“ฆ่ามัน... ฆ่ามัน...!” เปล่าค่ะ... ไม่ได้ชวนคุณผู้อ่านไปเดินขบวนที่ไหน ^^”
แต่ คุณชลนิล จะชวนเราไปดูหนังเรื่อง Kill Bill – ฆ่ามัน ด้วยกันใน “แง่คิดจากหนัง”
โทสะ ความแค้น อาฆาต พยาบาท เท่านั้น ที่จะทำให้ใจใครสักคนลุกโชนด้วยคำคำนี้ได้
แล้วสุดท้าย มันจะไปลงเอยที่ใด Bill หรือคือเป้าหมายสุดท้าย?
คุณชลนิล เฉลยคำตอบไว้ให้ที่ท้ายเรื่องแล้วค่ะ
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ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ และร่วมสนุกท้ายฉบับ
หลังจากออกผลงานชิ้นล่าสุด “รักแท้มีจริง” ไป คุณดังตฤณ ก็ได้รับเชิญจาก
“นิตยสาร ขวัญเรือน” ไปให้สัมภาษณ์พูดคุยกันสบาย ๆ เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้กันค่ะ
นับเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าจะทำให้รู้จัก “คุณดังตฤณ” เมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ได้ดีขึ้น
จับประเด็นอันเป็นสาระสำคัญของ “รักแท้มีจริง” มาร้อยเรียงให้เห็นภาพชัดขึ้น
ตลอดจนน่าจะได้เห็นมุมมองความรัก ที่คุณดังตฤณพยายามถ่ายทอดได้ดีขึ้นด้วย
ใครพลาด ขวัญเรือน ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๐๐๘ ปักษ์หลัง ไป ก็ตามอ่านกันได้
ที่นี่นะคะ http://larndham.net/index.php?showtopic=32322&st=236
ใครที่เคยไปศาลาลุงชิน ในวันที่หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านมาเทศน์
อาจคุ้นหน้าคุ้นตากับทีมงานที่เป็นโฆษกหนุ่มประจำศาลาฯ คุณ aston27
ตอนนี้ มีผลงานหนังสือเป็นของตัวเองแล้วค่ะ โดยได้ฝากผลงานไว้กับ
“สำนักพิมพ์ พรีม่า พับบลิชชิ่ง” กับหนังสือที่ตั้งชื่อไว้สบาย ๆ ว่า “ธนาคารความสุข”

นวนิยายอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

รัก พ.ศ. ๑๐๐
โดย วิลาศินี

(เริ่มลงตั้งแต่ฉบบที่ ๔๖ http://dungtrin.com/mag/?46.fiction)

บทที่เจ็ด
อีกด้านหนึ่งคือลำธาราใสเย็น กลางราตรีมืดมิดนั้นมีเพียงแสงดาวที่กระจ่างอยู่
กลางฟ้า ท่ามกลางภูเขาลำเนาไพรดังประหนึ่งว่าอยู่คนละขอบเขตโลกกับปราสาท
ราชวังที่แสนอึกทึกครึกโครมและวุ่นวาย ราชโอรสเทวินทร์วรมันต์และเหล่าทหาร
เดินทางรอนแรมรว่ มกบั ขบวนคาราวานของนครราชคฤห์ไปยงั นครเวสาลีและรอเวลา
นัดหมายทขี่ บวนของสาวตั ถ จี ะตามไปสมทบ จวบจนพลบคำ่ เจ้าช ายและสหายจงึ ป ลีก
วิเวกออกมาเดินเล่นบ ริเวณชายปา่ ศรีร ามมองหาโคนไม้ แต่เจ้าช ายกลับเดินเอือ่ ยไป
ตามเสียงลำธาร หมายจะหาน้ำล้างหน้าล้างตาเสียให้ช ุ่มชื่น
มิท นั ก า้ วล่วงถงึ ข อบฝงั่ ล ำธาร แสงตะเกียงดวงนอ้ ยกระพริบพ ราวตอ้ งตาตอ้ งใจอยู่
ไม่ไกลนกั แต่ท ตี่ นื่ ต าตระการใจกว่าน นั้ ค อื น างงามทสี่ ระสรงอยูก่ ลางลำนำ้ ผิวพรรณ
ผุดผ่องพรรณรายทตี่ อ้ งแสงตะเกียงยามนนั้ เฉิดฉายดงั ร ศั มีข องจนั ท รามาทอดเงาลงบน
ผืนน ำ้ เกศาดำสนิทก ลมกลืนไปกบั ค วามมดื ข องราตรีร ะบายยาวถงึ ก ลางหลัง นางฟ้า
นางสวรรค์มาลงสรงในลำธารกลางป่าหรือก็มิน่าใช่ เพราะเครื่องแต่งกายที่วางอยู่ก็
เป็นเพียงอาภรณ์พื้นๆของคนธรรมดาสามัญ…
เทวินทร์ว รมันต์ตะลึงง นั ก บั ภ าพทปี่ รากฏตรงหน้าจ นลมื ตัวไปชวั่ ข ณะ เมือ่ ร ะลึกได้
ว่ามิบังควรจะยืนอยู่ให้นานนักจึงเหลียวหลังกลับ เดินอ อกมาไม่นานนักกลับมลี ูกธนู
ลึกลับจากพุ่มไม้ดีดผึงตรงเข้ามา แม้จะหลบได้ทันก็โดนลูกศรเฉี่ยวต้นแขนจนเลือด
ทะลักถึงกับทรุดฮวบ…
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สุกรีกำลังเดินเข้าประตูมา อยู่ๆ ก็รู้สึกเสียวต้นคอวาบๆ เขาหันมาเห็นจ๊ะจ๋า
กำลังก้มๆ เงยๆ ขูดหาเลขเด็ดอยู่ที่โคนต้นมะม่วง ก็เลยหัวเราะจนตัวงอ ก่อนจะ
ดึงมือศรีภรรยามานั่งคุยที่ชิงช้า

การันตีคุณภาพด้วยเนื้อหาที่คัดมาพิเศษจากบล็อกที่ได้รับโหวตให้เป็น
“#1 Best Dhamma Blog” ของ Pantip.com ที่ http://aston27.bloggang.com
เนื้อหาอ่านง่าย สไตล์กันเอง เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับธรรมะ

“จ๊ะจ๋า ไม่มีใครบันดาลโชคลาภให้เราได้หรอกที่ป้าสมศรีถูกหวยน่ะ เพราะแก
เคยทำบุญแบบที่ไม่ได้คาดคิด ทำทันทีที่พบมาก่อน มีอยู่ครั้งหนึ่งแกเคยเล่าให้ผม
ฟังว่า แกหาบผลไม้จะไปขาย ระหว่างทาง ผ่านไปเห็นพระธุดงค์ปักกลดอยู่กำลังฉัน
อาหาร มีแต่ข้าวเพียงนิดหน่อย ไม่พอฉัน ไม่มีกับข้าว แกก็รีบปอกมะม่วง
สุกถวายท่าน”

ใครอยากได้ “ธนาคารความสุข” ไปนอนตีพุงอ่านเล่นฟรี ๆ
คุณ aston27 และสำนักพิมพ์พรีม่า พับบลิชชิ่ง
ก็ได้ฝากมามอบให้คุณผู้อ่าน ๑๐ เล่ม แล้วค่ะ

“เมื่อถึงวาระกรรมดีส่งผลตามเหตุที่แกทำไว้ แกก็เลยได้ลาภลอยไงครับ”
“ถ้าจ๊ะจ๋าคิดว่า คุณพ่อเราให้เลขแก ก็ลองนึกย้อนถึงตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
ท่านเกลียดการพนันทุกชนิด แถมยังเคยห้ามไม่ให้ป้าสมศรีแทงหวย ท่านบอกว่า
เงินที่เสียไปในแต่ละงวดถ้านำมารวมกันก็เป็นแสนๆ มากเกินกว่าเงินรางวัลที่แก
เคยถูกแล้ว”
“ก็จ๊ะจ๋า อยากมีเงินเยอะๆ บ้างนี่” เจ้าตัวเถียงเสียงอ่อยๆ
“จ๊ะจ๋า ครอบครัวของเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรามีพอกินพอใช้ และยัง
เหลือเก็บอีกด้วย ถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี โลภอยากได้มากเกินกว่าเหตุปัจจัย
ที่เราทำไว้ เราก็จะเป็นทุกข์เสียเปล่า”
“แล้วเราจะทำอย่างไรกับบ้านหลังนี้ดีล่ะคะ เราต้องทำงานในเมือง มาพัก
ตลอดไม่ได้ จะขายท่านก็ไม่ยอม จะปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ดี ญาติๆ ก็ไม่มีใครกล้ามาอยู่
ก็คุณพ่อท่านเฮี้ยนซะขนาดนั้น”
สุกรีเอื้อมมือมาลูบศีรษะภรรยาอย่างปลอบโยน

เพียงส่งคำตอบแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเข้ามาว่า
“ธรรมะ ช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นหรือไม่ อย่างไร?”
เอาจากความรู้สึกและประสบการณ์นะคะ
สุขน้อยก็สุขน้อย สุขมากก็สุขมาก ไม่สุขก็ไม่สุข : )
แล้วส่งความคิดเห็นเข้ามาร่วมสนุกกันได้ที่
http://dharmaathand.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3271
อย่าลืมลงชื่อใต้คำตอบด้วยนะคะ เพราะชื่อในกระทู้จะเป็น “ผู้เยี่ยมชม” หมดค่ะ : )
หมดเขตรับคำตอบเพื่อจับรางวัล ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน นี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ๑๐ ท่านฉบับหน้า เพื่อให้ส่งที่อยู่เข้ามาอีกครั้ง
แล้วทีมงานจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยค่ะ
อีกสองสัปดาห์กลับมาพบกันใหม่
ระหว่างนี้ สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่รู้จะลงเอยกันที่ตรงไหน
อย่างไรก็รักษาตัว รักษาใจกันไว้ให้ดีนะคะ - สวัสดีค่ะ ; )

กลางชล

สารบัญ 

“ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกของตัวมันเองเสมอ จ๊ะจ๋า”
(อ่านตอนจบฉบับหน้า)
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ธรรมะจากพระผู้รู้
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ถาม: ผมอ่านหนังสือมาเยอะมากครับ ฟังม าก็มาก
รู้สึกสับสนครับ อยากจะถามว่าถ้าจ ะปฏิบัติจะต้องทำอย่างไรบ้าง
อย่าไปนึกว ่ายากนะ การปฏิบัติจริงๆ ไม่ใช่เรื่องยากหรอก
มันคือการเรียนรู้ตัวเอง
ศาสนาพุทธนี้สอนให้เราเรียนรสู้ ิ่งที่เรียกว่าต ัวเรา
สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือ กายกับใจนเี้อง
เราคอยมาดูซิ ความทุกข์ในกายความทุกข์ในใจ มันมาได้ย ังไง
เราคอยสังเกตไปเรื่อยๆ
ความทุกข์ท างร่างกายนั้นมันห้ามไม่ได้ห รอก
อย่างเรานั่งนานๆ มันก็เมื่อยนะ
อดข้าวนานๆ มันก็หิวนะ
เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายนะ
เดี๋ยวปวดท้อง เดี๋ยวเป็นอย่างโน้น เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ นี้ร่างกาย
ธรรมดาร่างกายเป็นอย่างนี้ ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลย
ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา นีเ่ราเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้
เราจะคลายความยึดถือในร่างกายออกไป แต่เดิมร ักที่สุดเลย หวงแหนที่สุดเลย
นึกว่าเป็นของดีของวิเศษ
แต่พอเรามาตามรู้กายมากๆ เราเห็นว่าก ายนี้เป็นก้อนทุกข์น ะ
มีความทุกข์บ ีบคั้นทั้งวันท ั้งคืน
นั่งอยู่ก็ทุกข์ เดินอยู่ก็ทุกข์ เดินประเดี๋ยวนึงก็เมื่อยนะ ทุกข์
นอนอยูย่ ังทุกข์เลย ต้องนอนพลิกไปพลิกม า มีแต่ค วามทุกข์บีบคั้น
พอเราเห็นอย่างนี้เราคลายความหวงแหน
ต่อไปร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายนะ จิตใจไม่ท ุรนทุรายแล้ว รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา
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ทุกคนชะงัก แต่กย็ งั ไม่มที ที า่ ว่าจะยอมล่าถอย จ๊ะจ๋าจึงประกาศไม้ตาย ซึง่ หล่อน
เคยใช้ได้ผลจนเป็นที่ร่ำลือในกิติศัพท์มาแล้ว
“ถ้าไม่ยอมไปกันละก็ ชั้นจะด่า ด่า ด่า....”
คราวนี้ได้ผล หลายคนทำคอย่น บางคนเอามือปิดหู รีบสลายตัวแยกย้ายกัน
กลับบ้านใครบ้านมัน
ชั่วพริบตารอบบริเวณก็ว่างเปล่า เหลือเพียงป้าสมศรีเป็นคนสุดท้าย ก่อนไปก็
ยังไม่วายหันมายืนยันเสียงหนักแน่นกับหล่อน
“จริงๆ นะคะ คุณขา คุณพ่อคุณให้เลขเด็ดอิชั้น ๕๐ เจ้าค่ะ ถูกตรงๆ เลย ตั้ง
๒ หมื่น ท่านอยู่ที่มะม่วงต้นนั้นไงคะ”
จ๊ะจ๋ารู้สึกว่าเกิดปฏิกิริยาบางอย่างขึ้นกับใบหูของหล่อนเช่นทุกครั้งที่ได้ยินเรื่อง
เงินๆ ทองๆ แต่ครั้งนี้มันขยายกว้างออกเป็นพิเศษ

�

“คุณพ่อเจ้าขา รางวัลที่ ๑ งวดหน้า ออกเลขอะไรคะบอกลูกมาสิคะ คุณพ่อขา
จ๋าจะไม่ขายบ้านหลังนี้แล้ว จะเก็บไว้ให้คุณพ่อตลอดไปเลยค่า”
เสียงออดอ้อนเรียกคุณพ่อคะ คุณพ่อขา หวานผิดปกติของจ๊ะจ๋า ทำให้ผม
ต้องรู้สึกแปลกใจ นี่เจ้าลูกสาวตัวดีจะมาไม้ไหนกับผมอีก หรือจ๊ะจ๋าจะเห็นว่า
ผมกลายเป็นเจ้าพ่อใบ้หวยไปอีกคน ความจริงผมก็แค่โผล่หน้ามาโบกมือทักทาย
ป้าสมศรี ก็แกเล่นแอบมาขโมยมะม่วงต้นโปรดของผมนี่ มันก็ต้องคุยกันหน่อยละ
แต่ยังไม่ทันพูดอะไร แกก็หงายท้องผลึ่ง วิ่งร้องลั่นซอยไปแล้ว ใครจะไปคิด
ว่าแกจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส เปิดตลาดการค้าหน้าบ้านผม นี่ถ้ายายจ๋าไม่มา
ถึงก่อน ผมก็คงใช้แผนพิฆาตเกสาให้ได้หัวโกร๋นกันทั้งหมู่บ้านไปแล้ว แล้วนี่
สุกรีไปไหนกัน ทำไมไม่มาดูแลเมียให้ดี ปล่อยให้มาทำอะไรติ๊งต๊องอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวจับหักคอซะดีไหม!
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ไปเห็นมะม่วงพวงใหญ่ห้อยอยู่บนกิ่งยื่นออกมาริมรั้ว ด้วยสมองอันปราดเปรื่อง
แกนับเลขอย่างเร็วจี๋พร้อมกับคำนวณรายได้เสร็จสรรพ ก่อนจะหันซ้ายแลขวา
ไม่เห็นใคร ก็เขย่งตัวเอื้อมมือไปคว้าหมับทันที แล้วแกก็มีอันต้องหงายท้อง
กรีดร้องสุดเสียง... ทำเอาชาวบ้านทั้งซอยแตกตื่นลุกจากที่นอน

�

“จริงๆ นะจ๊ะ ฉันเห็นจริงๆ” เสียงป้าสมศรีตะโกนดังลั่น
“เจ้าพ่อศักดิ์ ให้ฉันด้วยตัวเองเลยจ้า ท่านยังชมว่า ฉันเป็นคนดี ไม่โกหก
ไม่คดโกงลูกค้า ไม่ลักขโมยของใคร ท่านให้เลขเด็ดฉันเป็นรางวัล” แกถือโอกาส
โฆษณาสรรพคุณตัวเองไปพร้อมสรรพ
เสียงอื้ออึง ดังขึ้นรอบบริเวณต่างคนต่างเบียดเสียดกรูกันเข้ามาจุดธูปจุดเทียน
บนบานศาลกล่าว อยู่หน้าศาลเพียงตาเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านแสนรัก กลิ่นธูป
กลิ่นเทียน ฟุ้งตลบอบอวลไปทั่ว
“นี่ล่ะจ้ะ ต้นมะม่วงต้นนี้ล่ะจ้ะ”
คราวนี้ ทุกคนต่างพากันเขย่งเอื้อมมือไปหักกิ่งที่ใกล้รั้วมานั่งขูด บางคนก็
ถึงขนาดเอากระไดมาพาด แย่งกันไต่ขึ้นไปขัดถูลำต้น ซึ่งโผล่สูงขึ้นมาจากรอบรั้ว
กันอย่างโกลาหล บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ซึ่งเข็นรถมาเปิดตลาดนัดย่อยๆ ต่าง
ขายดิบขายดีไปตามๆ กัน รวมทั้งแผงผลไม้ของป้าสมศรีด้วย
จ๊ะจ๋ากำลังขับรถเข้ามาถึงหน้าปากซอย หล่อนมองเห็นกลุ่มคนจำนวนมาก
แต่ไกล กำลังมุงกันทำอะไรสักอย่าง ก็เลยเข้าใจว่าเลี้ยวผิดซอย หันกลับไปดู ก็
เห็นป้ายชื่อซอยสุรศักดิ์เหมือนเดิม เกิดอะไรขึ้นกับซอยอันแสนสงบสุข ที่นานๆ
จะมีรถราวิ่งผ่านเข้ามาสักคัน
แล้วหล่อนก็ตอ้ งตกตะลึงพรึงเพริด เมือ่ เห็นสภาพของมะม่วงต้นใหญ่รมิ รัว้ ถนัดตา
“ต๊าย ตาย ใคร ใคร มาทำอะไรหน้าบ้านชั้นกันยะ ออกไปให้หมดเลยนะ
ไม่งั้นชั้นจะแจ้งตำรวจจับให้หมดเลย”
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ทีนี้มาดูที่ใจเราบ้าง
แต่ละคนอยากได้ความสุข
แสวงหาความสุขกันตลอดชีวิตเลย
แต่ถ ้าเรามามีสติรู้อยู่ทใี่จ เราจะเห็นเลย
กระทั่งความสุขก็ของชั่วคราว
แต่ละคนหนีความทุกข์เกลียดความทุกข์
ถ้าเรามาคอยดูอยู่ที่ใจ เราจะเห็นว่าความทุกข์ก็ของชั่วคราว
ความโลภ ความโกรธ ความหลงอะไรต่างๆ นานานี้
ซึ่งเป็นศัตรูของความสงบสุขในชีวิตเรา ก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลย
ดูลงไปอย่างนี้นะ ในที่สุดจะเห็นเลย ทุกอย่างมันชั่วคราว
จิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งวันทั้งคืน จิตใจเราทำงานหนักนะ ไม่ค งที่เลย
บังคับไม่ได้ด้วย ดูไปมันจะคลายความยึดถือในจิตใจ
อย่างเราเห็นว่าสุขกับทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรอย่างนี้
มันก็คลายความยึดถือในความสุขความทุกข์
ความสุขมาก็ไม่หลงระเริง ความทุกข์มาก็ไม่กลุ้มใจ
นี่ มันคลายออกไป
ถ้ามาดูจิตใจเรา จิตใจเราแกว่งทั้งวัน ทำงานทั้งวันทั้งคืนนะ
บังคับก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ ดูไปนานๆ มันก ็คลายความยึดถือในจิตใจของตัวเอง
ถ้าเมื่อไหร่เราคลายความยึดถือในกายในใจนี้ ภาระของเราจะลดลง
ตลอดชีวิตเรานี้ เราอยากจะหาแต่ความสุขมาให้กายให้ใจนี้
เราอยากพากายพาใจนี้หนีความทุกข์ เป็นภาระทั้งวันท ั้งคืน
แต่ถ้าเราดูกายดูใจไปเรื่อยๆ เราเห็นเลยกายกับใจนี้ทุกข์นะ ทุกข์ด ้วยตัวของมันเอง
เราบังคับไม่ได้ด้วย ควบคุมไม่ได้ ถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งวันทั้งคืนเลย นี่ พอเห็น
อย่างนี้ใจจะค่อยคลายความรักความหวงแหนออกไปนะ
เมื่อไหร่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะ ชีวิตจะมีคว ามสุขที่สุดเลย
สุขแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนะ
ความสุขในโลกนี้ที่ว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินนั้น
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เทียบกับค วามสุขจากการที่เราวางกายวางใจได้นี้ เทียบกันไม่ต ิดเลย
มันเป็นความสุขทหี่ มดภาระ เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไร
อย่างความสุขของเราทุกวันนี้ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นพึ่งพาคนอื่น รู้สึกไหม
ถ้าเราได้อยู่กับคนนี้เราถึงจะมีคว ามสุข ถ้าไม่ได้อยู่กับคนนี้ไม่มีความสุข
ถ้าเห็นคนนี้มาจะมีคว ามทุกข์นะ ถ้าไม่เห็นแล้วถ ึงจะมีความสุข นี่กลับข้างกัน
หรือถ้าได้อันน ี้มา อยากได้เสื้อตัวใหม่ ได้ม าแล้วจ ะมีความสุข
สุขเดี๋ยวเดียวนะ อยากอย่างอื่นอ ีกแล้ว
ในชีวิตน ี้ไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มเลย
แต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราเข้าถึงธรรมแท้ๆ นะ
ใจเราวางลงไปแล้ว มันมีความสุขอยู่ในตัวเอง ทั้งวันทั้งค ืนมีแต่ความสุข
บอกไม่ถูกนะว่าม ันสุขยังไงเพราะพวกเราไม่เคยเห็น
เพราะฉะนั้นภาวนานี้ให้รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจ
เรียนรู้ทุกข์จ นเห็นกายเห็นใจนี้มันต ัวทุกข์จริงๆ เลย
คอยเห็นอย่างนี้แล้วก ็คลายความยึดถือกายยึดถือใจได้
แล้วจะมีความสุข
ครูบาอาจารย์ท่านก็พาทำมานะ หลายองค์ไปเจอท่านนะ
ท่านเที่ยวบ่นให้ฟัง ไม่ได้บ ่นละนะ เรียกรำพึงม ากกว่า
สุขแท้น้อ สุขแ ท้น้อนะ
เมื่อก่อนเจอหลวงปู่สุวัจน์
หลวงปู่สุวัจน์เรียกว่าค รูบ าอาจารย์อ งค์ส ุดท้ายของหลวงพ่อเลย
เจอทไีรท่านก็บอก สุขแท้น้อ สุขแท้น้อ
เราดูท่านนะ โอ้ ท่านทำไมมีความสุข
ไปเห็นท่านปุ๊บนะ โอ้ ทำไมท่านสุขจังเลย ทำไมท่านสะอาดหมดจดอย่างนั้น
มาดูตัวเองนะ สกปรกมอมแมมหาความสุขไม่ได้เลยนะ
ขนาดภาวนาเก่งแล้วนะ สมัยโน้นน่ะ
โอ้ เทียบกับครูบาอาจารย์เทียบไม่ต ิดเลยนะ
รู้สึก..หยาบๆ หน่อยนะ ขี้ตีนท ่านยังสะอาดกว่าเราเลยนะ
แล้วก ็มีแต่ความสุข
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“ทำไมค่าผ่านประตูสวรรค์มันถึงได้แพงขนาดนั้นล่ะคะ พ่อ”
“สักห้าพันได้ไหมคะ” หล่อนต่อรองด้วยความงก
เสียงเหมือนคนกำลังสำลักดังออกมาจากร่างฉุ
“ยุคนี้ เศรษฐกิจมันไม่ดีนะลูก ไม่อย่างงั้น พ่อก็วนเวียนอยู่ในบ้านอย่างนี้
ไปไหนไม่ได้”
จ๊ะจ๋าทำท่าคิด ถ้าพ่อยังไม่ยอมไปไหน คอยหลอกหลอนคนที่มาดูบ้านอยู่อย่างนี้
แล้วเมื่อไหร่ หล่อนจะขายบ้านได้สักทีเสียแค่ห้าหมื่น กับการที่หล่อนจะขายบ้านได้
ตั้งหลายล้าน คิดไปคิดมา ยังไงก็คุ้ม
“ตกลง ห้าหมื่นก็ห้าหมื่น”
เป็นครัง้ แรกที่ผมมีความรู้สึกอยากจะเขกกบาลลูกสาวคนเดียวสักโป๊ก อุตสาห์ส่ง
เสียให้เรียนหนังสือสูงๆ ดันมาโง่ถูกพวกร่างทรงจอมปลอมหลอกเอาได้
“โอ๊ย” เสียงจ๊ะจ๋าร้องลั่น “พ่อเขกหัวจ๊ะจ๋าทำไม”
หล่อนทำหน้ามุย่ มองมาทีเ่ จ้าพ่อกำมะลอซึง่ กำลังเหลียวซ้ายแลขวาอย่างเลิกลัก่
ก่อนที่บรรยากาศแห่งความโกลาหลจะเริ่มขึ้น เมื่อทั้งกะละมัง กระโถนใบเขื่อง
หลายใบปลิวว่อน เหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นเหวี่ยงออกมาทำให้ทั้งเจ้าพ่อและ
ลูกศิษย์ ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอด แตกกระเจิงกันไปคนละทิศละทาง

ตอนที่ ๒
เช้ามืด บรรยากาศขมุกขมัว ลมเย็นๆ พัดโชยกิ่งมะม่วงให้ไหวเอนไปมา ป้า
สมศรีกำลังหาบตระกร้าเตรียมผลไม้ไปขายในตลาด วันนี้ออกสายกว่าทุกวัน เพราะ
เมื่อคืนมัวแต่กระสับกระส่ายนอนไม่หลับ คิดหาเลขเด็ดมาแทงหวย งวดนี้แกยัง
ไม่ได้ฝันเห็นอะไรเลย เป็นเรื่องที่น่าหนักอกหนักใจของแกจริงๆ พรุ่งนี้ก็วันที่ ๑๖
หวยจะออกอยู่แล้ว เดินคิดอะไรมาเพลินๆ จนมาถึงหน้าบ้านแสนรัก แกก็เหลือบ
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“เอาอีกแล้วเหรอคะ คุณพ่อ จ๋าไม่ยอมแพ้หรอกนะ คอยดู”
จริงๆ ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมาก แค่โผล่หน้ามายืนยิ้มยื่นมือยาวๆ มาจับบ่า
เสี่ยอู๊ดแค่นั้นเอง ไม่เห็นว่า เสี่ยอู๊ดจะต้องตกใจอะไรกันมากมายขนาดนั้นเลย...

�

“โอม... อุมะ อุมา ตุ๊กตะ ตุ๊ดตู่ มามะ มา มา สุรศักดิ์อยู่ไหน อยู่ใกล้ อยู่ไกล
ออกมาหาข้าบัดนี้ เพี้ยง”
ผมมองชายชราชุดขาวร่างอ้วนฉุ หนวดยาวเฟิ้ม ที่กำลังจับลูกประคำบริกรรม
เป็นภาษาแปลกๆ อยู่ด้วยความงวยงง สักพักก็เห็นร่างนั้นกำลังสั่นเทิ้ม จนกระทั่ง
ลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้น แล้วก็ดีดตัวขึ้นอย่างว่องไว
“เข้าแล้วๆ เข้าแล้วครับ”
เจ้าผู้ชายร่างเล็ก หน้าตาไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งเป็นลูกศิษย์นั่งอยู่ข้างๆ กระซิบ
“ลูกจ๋าของพ่อ พ่อทรมานมากเลยลูก” เสียงแหบๆ ดังมาจากร่างอ้วนฉุ
“โถ คุณพ่อขา” จ๊ะจ๋าทำท่ารำพึงรำพัน บีบน้ำตา
“คุณพ่อทำไมถึงไม่ยอมไปเกิดเสียทีละค่ะ อยากให้จ๋าทำอะไรให้ก็บอกมา
จ๋าจะทำให้ทุกอย่าง”
“พ่ออยากให้ลูกทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ ให้แค่นั้นแหละลูก” ชายอ้วนหรี่ตามอง
“แค่ลูกจัดพิธีเซ่นไหว้ แล้วให้เงินห้าหมื่นไว้กับเจ้าพ่อตุ๊ดตู่ เจ้าพ่อจะเอาเงิน
นั้นมาทำบุญส่งวิญญาณพ่อ ทำให้เทวทูตที่เฝ้าประตูสวรรค์อยู่ เห็นความดี เปิด
ประตูให้พ่อเข้าไป”
เงิน

“หา ตั้งห้าหมื่นเลยหรือคะ” จ๊ะจ๋าแผดเสียง พร้อมกับตาโตด้วยความเสียดาย
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ไปหาหลวงปู่เทสก์น ะ
หลวงปู่เทสก์ โอ้ ทำไมท่านมีความสุขอย่างนั้น มีคว ามสุขมาก
ดูแต่ละองค์ๆ หลวงปู่สิมนี้นะ ไปอยู่ใกล้ๆ ก็มีความสุข
เมื่อก่อนไปหาหลวงปู่สิมนะ ยิ้มๆ นะ แหม ท่านอ้วนจังเลย
เดี๋ยวนี้หลวงพ่อทันท่านแล้ว สงสัยอานิสงส์ให้ผล
จริงๆ แล้วความทุกข์นะ เกิดจากเราหาเอาเอง
จิตใจเรามีความอยาก มีความหิวโหย ไม่ร ู้จักเต็ม ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ
หาอะไร หาสิ่งมาตอบสนองความสุขทางกายทางใจนี้แหละ
พยายามจะตอบสนองมันไปเรื่อยๆ
ทำยังไงจะสุขกาย ทำยังไงจะสุขใจนะ
มันสุขเดี๋ยวเดียว สุขกายก็เดี๋ยวเดียว สุขใจก็เดี๋ยวเดียวนะ
ความทุกข์มันตามอยู่ตลอดเวลาเลย
เราก็วิ่งหาไป
ความสุขเหมือนรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลา
หลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆ เลย ฟังซีดีคงเคยได้ยินนะ
อย่างตอนเด็กๆ หลวงพ่อนะ คนอื่นอาจจะไม่รู้สึก   
หลวงพ่อรู้สึกว่าถ้าหลวงพ่อเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุข
เมื่อเป็นนักเรียนนะ ถูกบังคับเยอะ มันไม่เป็นอิสระ
พอเรียนจบนะ คิดว่าได้งานดีๆ จะสุข ได้เงินเดือนเยอะๆ สุข
ได้ตำแหน่งใหญ่ๆ จะสุข
ไม่เห็นมันสุขเลย มีแต่ยุ่งมากขึ้นๆ นะ
หาเมียสักคนนึงท่าจะมีคว ามสุข
แต่หลวงพ่อยังไม่หลงไปจนถึงขั้นว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขนะ ยังดียังมีบุญ
ตอนนี้ลูกเป็นโขลงเลย ยิ่งหนักกว่าเก่าอีกนะ
คนอื่นเขามีลูกห้าคนสิบคนก็เยอะนะ
หลวงพ่อมีลูกเยอะเหลือเกิน มีเป็นพันแล้ว
แต่ลูกอย่างนี้ไม่มีภาระทางใจ มันเลี้ยงตัวเองได้
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
สวนสันติธ รรม
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ถาม: หลวงพ่อครับ อยากให้หลวงพ่อสอนอานาปานสติครับ

“โอ๊ย เบื่อ เบื่อจริงๆ มีแต่พวกเศรษฐีหัวสูงมาดู ชมว่าสวยอย่างงั้น อย่างงี้
แต่ทำไมไม่มีใครซื้อสักที”

เวลาทำอานาปานสติ ให้นั่งด ูร่างกายนี้หายใจไป ใจของเราเป็นค นดูอยู่ต่างหาก
อย่าให้ใจถลำลงไปเกาะอยู่ที่ลมนะ
ใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจอย่างนดี้ ี
แต่ถ้าหายใจไปแล้วใจไปอยู่กับลม
นี่หลวงพ่อทำเก่งนะ เพราะหลวงพ่อต ิดอยู่ ๒๒ ปี ถ้าใจถลำลงไปอยู่ที่ลม ใช้ไม่ได้
ถ้าใจสักว่ารสู้ ักว่าเห็น เห็นร่างกายหายใจไป ใช้ได้

เสียงโวยวายของจ๊ะจ๋า สลับกับเสียงกระทืบเท้าอย่างหงุดหงิดขัดใจ ทำลาย
บรรยากาศยามเช้าที่กำลังสดชื่นให้หมดลงทันที

ถ้าเราหายใจอยู่แล้วเราเห็นร่างกายหายใจ
นี่คือการเจริญอานาปานสติ ในกายานุปัสสนา สติปัฏฐาน
หายใจไปเห็นร่างกายมันห ายใจ หายใจไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นสังเกตไหม ในกายานุปัสสนา สติปัฏฐานนี
พอพูดถึงอานาปานสติน ะ ยังไม่ข้ามไปสเู่วทนา
ไม่เหมือนอานาปานสติส ูตร
อานาปานสติสูตรนี้ ท่านรวมเอาสติปัฏฐาน ๔ นี้มาแจกแจงลงในการทำอานาปานสติ
แต่ไม่ว่าจะเป็นอ านาปานสติในสติปัฏฐานหรือในอานาปานสติสูตร
ก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้การหายใจนั้น
ต้องแยกรูปกับนามนะ ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัตินี้แทนที่จะแยกรูปแยกนาม
เห็นร่างกายหายใจ ใจเป็นคนดู ชอบไปเพ่งใส่ล มหายใจ
พอไปเพ่งใส่ลมหายใจ จิตนิ่งๆ ได้แต่ส มถะนะ
แล้วพอกพูนอัตตา พอจิตนิ่งแ ล้วร ู้สึกกเูก่งๆ
ทำไมมันพอกพูนอัตตา เพราะมันเริ่มเบี่ยงเบนตั้งแต่ค ิดจะปฏิบัตแิ ล้ว
พอเราปฏิบัติเราจงใจจะไปรลู้ มอย่างเดียว ไม่ให้จิตไปรู้อันอ ื่น นี่เริ่มบ ังคับมันแล้ว
ไม่ให้จิตหนีไปที่อื่น ได้แ ต่สมถะนะ แล้วกก็ ูเก่งๆ
แต่ถ้าอยากเจริญอานาปานสติให้มันเป็นวิปัสสนา
เห็นร่างกายนี้หายใจไป ใจเป็นคนดู อย่างนี้นะ หายใจไป ใจเป็นค นดู
แล้วถ้าอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายมีสติรู้ เห็นเลย

“จะเก็บไว้ทำไมล่ะคะ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงโบราณๆ น่ากลัวออกอย่างงั้น
ไม่รู้ล่ะ พรุ่งนี้เสี่ยอู๊ดมาดู จ๋าต้องขายได้แน่ๆ”

14 ธรรมะใกล้ตัว

สุกรีเงยหน้าจากหนังสือพิมพ์มองดูภรรยาแล้วส่ายหน้าด้วยความรูส้ กึ เหนือ่ ยหน่าย
“ผมก็บอกคุณตั้งหลายครั้งแล้ว ว่าอย่าขายเลย บ้านหลังนั้นคุณพ่อคุณท่านรัก
ท่านหวงของท่านมาก”

เสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ เหมือนลอยตามสายลมมาจากที่แสนไกล ทำเอา
จ๊ะจ๋ารู้สึกขนลุกเกรียว หล่อนรีบสงบปาก สงบคำ เดินทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
เข้าไปนั่งบนโซฟาข้างๆ สามี หยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

�

“ไอ้หย่า อั๊วซี้แล้วอ่า ...อาก๊ง อาหม่า ป่าป๋า ม่าม้า ช่วยอั๊วล่วย !”
เสียงร้องเรียกหาบรรพบุรุษของเสี่ยอู๊ด ดังนำหน้ามาก่อนที่ร่างกลมปุ๊กจะวิ่ง
ล้มลุกคลุกคลาน ออกไปนอกประตูรั้ว
“เสี่ยขาาา กลับมาคุยกับจ๋าก่อน จ๋าลดให้อีกแสนเลยค่า...”
ผมมองดู ยายจ๋ากำลังวิ่งกระหืดกระหอบไล่ตามหลังเสี่ยอู๊ด ซึ่งรูปร่างหน้าตา
เหมือนชื่อแล้วรู้สึกขบขัน จนต้องเผลอหัวเราะออกมา
ชะรอยเสียงหัวเราะของผมคงดังไปหน่อย จ๊ะจ๋าจึงหยุดชะงัก ก่อนที่จะหันมาทำ
ท่าเหมือนค้อนลมค้อนแล้ง บ่นพึมพำอย่างขัดใจ
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

บ้านแสนรัก (๑)
โดย mayrin

ตอนที่ ๑
สวย สวยจริงๆ !
เสียงอุทานดังขึ้นข้างๆ ระเบียงอีกแล้ว ผมเกลียดเวลาที่มีใครต่อใครมาเดิน
ยุ่มย่ามในบ้านเสียจริงๆ แต่ไม่รู้ทำไมยายจ๋าถึงได้ชอบนักชอบหนา
“บ้านหลังนี้ คุณพ่อจ๋าท่านรักมากค่ะ พวกเราช่วยกันดูแลรักษาอย่างดี โต๊ะมุก
นี่ก็เป็นของเก่าแก่ เหมาะกับท่านผู้มีบุญวาสนา มีตำแหน่งใหญ่โตค่ะ”
รอยยิ้มของว่าที่ท่านรัฐมนตรีในอนาคต ฉีกออกกว้างจนทำให้ดวงตาที่เรียวเล็ก
อยู่แล้ว แทบจะหรี่ลงจนปิดสนิท
เสียงวุ้ยว้าย ดังลั่นออกมาจากริมฝีปากแดงแปร๊ด ของภรรยาน้อยท่านว่าที่...ซึ่ง
กำลังเดินกรีดกรายอยู่ในห้องนอน
“คุณพี่ขา... มาดูม่านสีชมพูขลิบทองผืนนี้สิคะเข้ากับบรรยากาศ เหมาะที่จะ
เป็นห้องหอของเราเลยค่ะ”
ผมเห็นยายจ๋าแอบเบือนหน้ามาทำปากขมุบขมิบ ด้วยแววตาแกมกึ่งสมเพช
กึ่งขบขัน อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะรีบหันกลับมายิ้มประจบประแจง เมื่อได้ยินเสียง
เรียกหา
อนิจจา บ้านแสนรักของนายสุรศักดิ์ กำลังจะกลายเป็นรังซ่อนชู้ เป็นที่
เริงสวาทของนักโกงเมือง กับบรรดาอีหนูทั้งหลายเสียแล้วหรือ?
ไม่ได้การ ผมจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว!

�
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กายที่กำลังหายใจอยู่นี้หรือกายมีสิ่งแปลกปลอม
เช่น มันเกิดกระตุก เกิดคัน เกิดอะไรขึ้นมานะ เราเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเรา
เวลาเราหายใจอยู่ถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รผู้ ู้ดูนะ เราจะเห็นเลย
ร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะ เริ่มละความเห็นผิด เริ่มละอัตตาแล้ว
ละความเห็นผิดว่ามีอัตตา หรือเราหายใจอยู่
จิตใจของเราเกิดสุข เกิดทุกข์ เกิดไหววอบแวบๆ ขึ้นมา
เราเห็นเลย มันทำงานของมันเอง มันเป็นของมันเอง มันไม่ใช่ตัวเรา
นี่ฝึกอย่างนี้นะ ถึงจะละกิเลสได้จริงๆ
แต่ถ้าฝึกแล้วก็เพ่งให้จิตไปเกาะลมนะ มันเพิ่มอัตตานะ
เพิ่มความรู้สึกมีตัวมีตน กูเก่งกูบังคับได้
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะขึ้นถ ึงวิปัสสนานี้
สิ่งแรกที่ต้องทำคือการแยกรูปกับนามออกจากกัน
ร่างกายหายใจนี่ตัวรูปนะ
นามคือคนทไี่ปรู้ว่าหายใจ นี่พูดแบบอภิธรรมนะ บอกแยกรูปนาม
ถ้าพูดแบบครูบาอาจารย์วัดป่าก็คือเราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้
จิตผู้รู้นี้เห็นร่างกายนี้หายใจไป
เพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาไม่มีจิตผู้รแู้ ล้วไปดูกาย จะไปเพ่งกาย
แล้วก็เพิ่มอัตตาขึ้นมา สูงที่สุดคือได้สมถะ
เพราะฉะนั้นเวลาหายใจ อย่าให้ใจไหลไปอยู่ที่ลมนะ
รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ แยกรูปแยกนามนะ
เห็นร่างกายนั่ง ร่างกายยืน ร่างกายเดิน ร่างกายนอน
ร่างกายหายใจเข้า ร่างกายหายใจออก อะไรอย่างนี้
ดูไป ดูมันเหมือนดูคนอื่น ใจอยู่ต่างหาก
ต่อไปพอใจมันมีความรู้สึกขึ้นมา มันสุขมันทุกข์ มันเกิดกุศลอกุศล
ดูไปอีก แยกนามต่อไปอีก
ความสุข ความทุกข์ กุศล อกุศล โลภ โกรธ หลง อะไรอย่างนี้
ล้วนถูกรู้ถูกดู ไม่ใช่เราอีกแล้ว
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เห็นไหม ร่างกายก็ของถูกรู้ถูกดู ไม่ใช่ตัวเรานะ
ความสุข ความทุกข์ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ข องถูกร ู้ถูกดู ไม่ใช่ตัวเรา
ความโกรธไม่ใช่ตัวเรา ดูอ อกแล้วห รือยัง
เห็นไหม ความสุขไม่ใช่ตัวเรา ดูออกแล้วห รือยัง
เห็นไหม ฝึกอย่างหลวงพ่อน ะ มันถ ึงจะเห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวเรา
ส่วนที่ไปฝึกหายใจลูกเดียวจะไปเห็นอะไร
มันเพิ่มอัตตานะ กูเก่งๆ นะ ใครสอนไม่เหมือนตัว โมโหซะอีก
เราปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตน
เพราะฉะนั้นเราต้องแยกมันไปเรื่อย ร่างกายส่วนนึง จิตใจส่วนนึง
เห็นร่างกายหายใจไป ใจเป็นคนดู
ไม่ใช่หายใจแล้วไปเพ่งน ิ่งอยู่ที่ลมหายใจ หรือดูท้องพองยุบนะ
เอาจิตไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้อง มันจ ะมีสติมีปัญญาอะไรขึ้นมา
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
สวนสันติธรรม

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เมื่อแค้นเสียแล้ว...จะให้ทำเช่นไร...ทนไม่ไหวต้องก่อกรรม ล้างแค้นเช่นนั้นหรือ?
ถ้าหากทนไม่ไหว ต้องทวงหนี้ ล้างแค้น...ฆ่ามันจริง ๆ
สิ่งที่สมควรฆ่า...ย่อมไม่ใช่ “มัน” ผู้เป็นเป้าหมาย กระทำให้เราแค้น
แต่เป็น... “ความอาฆาตแค้น” ... ในใจของเราเองต่างหาก
ฆ่ามัน! ฆ่าความแค้น ความอาฆาตในใจให้ได้...

สารบัญ 

โดยใช้อาวุธชิ้นหนึ่ง ซึ่งทรงประสิทธิภาพ สามารถใช้สังหาร เข่นฆ่าความอาฆาต
คั่งแค้นในใจได้
อาวุธชิ้นนั้น มีชื่อเรียกขาน...
“ดาบแห่งปัญญา” ที่รู้คุณค่า แห่งการอโหสิ...ให้อภัย!

รูปภาพประกอบจาก
http://www.imdb.com/title/tt0266697/mediaindex
http://movies.yahoo.com/feature/killbillslideindex.html
http://www.rottentomatoes.com/m/kill_bill_vol_1/pictures/
สารบัญ 
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ทว่า...ระหว่างทางชำระแค้นเหล่านั้น
เธอกลับสร้าง “กรรมชั่ว” มากมาย ย่ำไปบนทะเลเลือดของบุคคลไม่เกี่ยวข้อง...
อย่างเช่นสมุนของโอเร็น
เธอต้องสร้างตราบาปแก่ดวงใจบริสุทธิ์...ทำให้ลูกของเวอร์นิต้าได้เห็นภาพการ
ตายของแม่ตัวเอง
การชำระแค้นด้วยการเพิ่มรอยแค้นอเนกอนันต์...ก็เปรียบเสมือน ชำระความ
สกปรกด้วยน้ำโคลน
ยิ่งชำระเท่าไหร่ ใจยิ่งแปดเปื้อน กงกรรมหมุนคืน...ยากจะหลุดจากวงจร
ก่อเวร...

รู้เฉพาะตน

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

จิตบำบัดเชิงพุทธ
กรณีเฉพาะตนของ – ท็อป
อาชีพ – จิตแพทย์
ลักษณะงานทที่ ำ – ดูแลคนไข้ท างจติ ป ระสาททวั่ ไป และกำลังร ว่ มโครงการจติ บำบัด
เชิงพ ุทธ ซึ่งเน้นก ารประยุกต์ว ิธเีจริญส ติต ามหลักท ี่พระพุทธเจ้าส อน ควบคู่กันไปกับ
การรักษาแผนปัจจุบัน
คำถามแรก – อยากทราบความเห็นในมุมมองของคุณดังตฤณ ในฐานะที่ทำงาน
เผยแพร่วิธีเจริญสติ บางครั้งเพื่อนร่วมอาชีพของผมเห็นความสำคัญของตนเอง
กันน ้อย คนไข้บ างรายทำเอาหมอแทบจะเป็นโรคประสาทตาม และไม่เหลือก ะจิต
กะใจจะชว่ ยคนไข้ด ว้ ยวธิ ไี หนๆอีก เพราะพลิกต ำราแทบทกุ เล่มม ารกั ษาแล้วค นไข้
ก็ไม่ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะคนไข้ท ี่ย้ำคิดย้ำทำ ไม่เชื่อว่าหมอจะช่วยได้

เมื่อถูกทำร้ายจนสาหัส ปางตายเช่นนั้น เป็นผู้ใดก็ย่อมโกรธ...มีโทสะ
และโทสะที่ถูกหวง เก็บกักไว้โดยไม่ยอมปล่อยวาง...ย่อมกลายเป็นอาฆาต
แค้นไม่เลิก
โทสะ...ความโกรธ...มีด้วยกันทุกคน
แต่ถ้าโกรธแล้วไม่เก็บ...ไม่หวงเอาไว้เผาลนจิตใจ...ความแค้นย่อมไม่เกิด
โกรธน่ะ...โกรธได้...แต่ไม่จำเป็นต้องอาฆาตแค้น!
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ทางพทุ ธเราเน้นแ ก้ป ญ
ั หาเรือ่ งจติ เหมือนกับจ ติ แพทย์ จึงน า่ จ ะจดั ให้พ ระพุทธเจ้า
เป็นจิตแพทย์ด้วย แต่เป็นจิตแพทย์ที่มองภาพรวมของปัญหาว่าไม่ได้เกิดจากปมใน
วัยเด็กหรือวัยไหนโดยเฉพาะ ที่แท้แล้วให้คนเราใช้ชีวิตอย่างไรก็เป็นท ุกข์อยู่ดี
พระพุทธเจ้ามองที่มาที่ไปของปัญหาอย่างตลอดสาย ครอบคลุมไปถึงสิ่งที่เกิน
วิสัยวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ทราบตาม อย่างเช่นผลของกรรม การเวียนว่ายตายเกิด
บทลงโทษในนรก และการตกรางวัลบนสวรรค์
ดังนั้น ถ้ามองจากมุมของผม ผมจะมองว่าคนที่มีอาการไม่สบายทางจิตอ่อนๆ
ไปจนกระทั่งถึงขั้นป่วยทางจิตอย่างรุนแรงนั้น ไม่ใช่แค่ปมปัญหาเล็กๆในชีวิต แต่มัก
หมายถึงชีวิตเกือบถึงทางตันอยู่รอมร่อ หรือกระทั่งใกล้จะลงนรกอยูแ่ ล้ว
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เมือ่ พ ดู ถ งึ ก ารเยียวยาคนไข้ท างจติ ให้ด ขี นึ้ จิตแพทย์จ งึ ไม่ได้ท ำหน้าทีแ่ ค่ห มอรกั ษา
โรคอย่างเดียว ทว่าเป็นถึงคนสำคัญในชีวิตของผปู้ ่วย อาจเป็นก ิ่งไม้สุดท้ายที่จะช่วย
ไม่ให้เขาร่วงหล่นลงเหว หรือกล่าวได้ว ่า หน้าที่ที่แท้จริงข องจิตแพทย์ค ือเหนี่ยวรั้ง
ไม่ให้คนต้องลงนรกไปทั้งตัว หรือไม่ก ็ช่วยฉุดคนจากนรกขึ้นมาบนดิน
อย่างไรก็ตาม ในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ก็ยากที่จะหยั่งรู้ว่าปมของกรรมที่
ทำให้ค นไข้ต อ้ งทกุ ข์ท รมานเช่นน นั้ ค อื อ ะไรกนั แ น่ อย่างมากกแ็ ค่ส อบถามซกั ไซ้ก นั ต าม
หลักการ ซึ่งถ ้าค นไข้ห รือญ
 าติค นไข้ไม่ให้ค วามร่วมมือ หรือให้ค วามร่วมมือไม่ด ี หรือ
จิตแพทย์เองตีความวินิจฉัยไม่ตรงจุด การรักษากม็ ักย ืดเยื้อหรือล ้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
ยังความท้อแท้ให้เกิดข ึ้น คนไข้บ างรายขาดยากล่อมประสาทเมื่อไรก็ช ักดิ้นชักงอใหม่
เพราะต้นเหตุแห่งโรค ต้นเหตุแห่งท ุกข์ที่แท้จริงยังอยู่ติดตัวเสมอ
ทางจิตเวชทราบกันดีอยู่แล้วว ่าการรักษาที่ได้ผลนั้น บางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าหมอ
เก่งห รือไม่เก่ง แล้วก ไ็ ม่ใช่ค วามผดิ ข องคนไข้ท เี่ ป็นโรครกั ษายาก แต่อ าจขนึ้ อ ยูก่ บั ค วาม
‘เข้าคู่กัน’ ระหว่างหมอกับคนไข้ได้ด ีเพียงใด พูดง่ายๆคือถ้า ‘โชคไม่ดี’ ที่ทั้งคู่ไม่ได้
เกิดมาเพื่อเป็นคสู่ งเคราะห์ก ัน พยายามช่วยจนตายก็ไม่ห ายขาด แต่ถ้าจ ับถูกคู่ ถึง
แม้ไม่ลงทุนลงแรงมากก็หายสนิทเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์

“บัดด์” คือรายที่สาม เขาใช้ชีวิตเรียบง่าย เป็นคนคุมบาร์กระจอก ๆ
เธอพลาดท่า เกือบถูกเขาฝังให้ตายทั้งเป็น...ยังดีที่รอดมาได้
“แอล” คือรายที่สี่ ยังคงเป็นมือสังหารเลือดเย็น...ช่วยจัดการเก็บบัดด์ให้เธอ
โดยไม่ตั้งใจ
เธอไม่ได้ฆ่าแอล แต่ควักลูกตา แล้วปล่อยทิ้งให้อยู่กับซากศพของบัดด์ พร้อมกับ
งูจงอางดำ
“บิล” คือรายสุดท้าย เขาคืออดีตหัวหน้ากลุม่ มือสังหาร ทีป่ จั จุบนั ใช้ชวี ติ เรียบง่าย
และเลี้ยงดูลูกสาวให้เธอ
เธอได้พบกับลูกสาวอย่างคาดไม่ถึง...แต่ก็ยังฆ่าบิล!
ถึงปลายทางแห่งการชำระแค้นแล้ว...เธอได้อะไรบ้าง?
ทุกชีวิตที่ดับดิ้นลงไป ช่วยให้ชีวิตเธอดีขึ้นแค่ไหน...ทำให้เธอเป็นสุขหรือไร?

ทางพุทธก็เช่นกัน พระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งเป้ารักษาได้ทุกเคส แม้พระองค์เป็น
จิตแพทย์มือวางอันดับหนึ่งของโลก ผู้มีเครื่องมือรักษาครบพร้อม ทั้งญาณหยั่งรู้ใจ
คนไข้ ทัง้ ญ
 าณหยัง่ รูอ้ ดีตก รรมของคนไข้ และทงั้ ญ
 าณหยัง่ รูท้ างรกั ษาคนไข้ พระองค์
ก็ทรงประกาศชัดว่าท่านเป็นนักชี้ทาง ไม่ใช่นักอุ้ม จริงอยู่ว่าท่านไม่ดูดาย แต่ขณะ
เดียวกันก็ไม่แบกใครขึ้นหลัง ถ้าชี้ทางแล้วไม่เดินตามก็ปล่อยให้ย ืนกับที่หรือเดินหลง
ทางต่อไป เป็นเรื่องของกรรมใครกรรมมัน
ถ้าเราเล็งเห็นว่าแนวทางของจิตแพทย์มือวางอันดับหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าเป็น
อย่างไร แล้วเรากำหนดจิตตั้งทิศทางให้เป็นไปตามนั้น ก็จะมีความสุขและเห็นค่า
ของตนเองลึกซึ้งข ึ้นกว่าเดิม
กล่าวโดยย่นย่อ จิตแพทย์เช่นพระพุทธองค์ทรงมีความเมตตายิ่ง มีความกรุณายิ่ง
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สี่ปีที่ล่วงผ่าน มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย หน่วยมือสังหารถูกล้มเลิก นักฆ่า
ต่างกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง มีชีวิตตามแบบที่ต่างคนเลือกสรร แต่
มันไม่ยากเกินความสามารถ หาก “เธอ” จะตามค้นหาเพื่อฆ่ามัน!
“โอเร็น อิชิอิ” คือมือสังหารรายแรก ที่เธอดั้นด้นตามไปถึงญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็น
หัวหน้าแก๊งค์ยากูซ่าที่ใหญ่โต
เธอบุกฝ่ากองทัพยากูซ่าด้วยดาบซามูไรเล่มเดียว ฝ่าดงเลือดผู้คนนับร้อย
กว่าจะชำระหนี้แค้นรายนี้สำเร็จ

พฤติทางจิตที่บ่งบอกว่าเมตตายิ่ง คือการเอาใจใส่ใจ ปรารถนาจะช่วยให้คนไข้
พ้นทุกข์ ความรู้สึกแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณชาชินหรือเบื่อหน่ายกับหน้าที่ของ
ตนเอง แต่เมื่อเห็นค่าของตนเองว่าไม่ใช่แค่หมอรักษา แต่เป็นผู้เปลี่ยนชีวิตคน
เห็นจริงๆ รู้สึกจ ริงๆเข้าไปเต็มๆใจ มหาเมตตาก็จะเอ่อขึ้นมาเต็มอก และพร้อม
หลั่งรินออกสู่มหาชนไปเอง
พฤติทางจิตทบี่ ่งบอกว่ากรุณายิ่ง คือการอยากพูดแนะนำ อยากใช้ยาที่ดีที่สุดมา
รักษาคนไข้ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ท างตรงหรือทางอ้อมใดๆเข้าตัว ความรู้สึก
แบบนจี้ ะไม่เกิดข นึ้ หากคุณท ำคลินกิ เองและอยากได้ส ตางค์ม ากกว่าอ ยากได้ความ
รู้สึกดีๆ
ทำๆไปด้วยใจเมตตากรุณาจนจิตตั้งมั่น รู้สึกถึงการเป็น ‘ยิ่งกว่าหมอรักษา
โรค’ ขึ้นมาจริงๆเมื่อไร คุณจะพบว่าทุกอย่างตามมาเอง นับแต่กระแสความอบอุ่น
กระแสความเป็นที่พึ่ง ซึ่งแค่คนไข้มาอยู่ใกล้คุณ เขาก็อาจรู้สึกเหมือนหายป่วยไป
นิดหนึ่ง หรือรู้สึกเหมือนกำลังจะเดินออกจากอุโมงค์มืดมาครึ่งทางแล้ว
เมื่อรกั ษาไข้ทางใจให้คนอนื่ ได้ คุณยอ่ มเกิดความปรีดาปราโมทย์ เรียกวา่ มีมทุ ิตา
กับคนไข้ที่มีชีวิตดีขึ้น คุณจะไม่มีทางรู้จักอารมณ์แบบมุทิตากับการหายป่วยของ
คนไข้อย่างแท้จริง หากขาดพื้นฐานความเมตตากรุณาเป็นตัวตั้งต้น อย่างมากก็
แค่ปลื้มกับผลงานอีกชิ้นของตนเอง ได้พอกอัตตาเพิ่มเท่านั้น
และในโลกความเป็นจ ริงท คี่ ณ
ุ ไม่ใช่เทวดา ย่อมมบี า้ งทคี่ ณ
ุ ร กั ษาไม่ห าย เจอคนไข้
ดื้อบ้าง ไม่ถูกชะตากับคนไข้บ้าง สาเหตุของโรคไม่มีทางถูกก ำจัดบ้าง ตรงนี้คุณต้อง
เห็นตามจริงว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้น ทำมาของเขาอย่างนั้น ก็ต้องเป็นอย่างนั้น
คุณม แี ค่ส มอง สองตา และหนึง่ ใจเท่าน ี้ ก็ต อ้ งวางเฉยเป็นอ เุ บกขากนั ด ว้ ยเหตุด ว้ ยผล
ตามจริง

“เวอร์นิต้า กรีน” คือมือสังหารรายที่สอง ที่ปัจจุบันทิ้งอดีตเก่า มาสร้าง
ครอบครัวเล็ก ๆ อบอุ่น
เธอสังหารเวอร์นิต้า กรีน ต่อหน้าลูกสาวตัวน้อยโดยไม่เจตนา

58 ธรรมะใกล้ตัว

ย้ำว่าอุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่เห็นใจคนไข้นะครับ บางทีจิตแพทย์ถูกสอนให้กัน
ตัวเองมาเป็นต่างหากจากคนไข้ เป็นเพียงผู้สังเกต กระทั่งถือความรู้สึกผิดๆจน
แปลกแยกและเหมือนใจดำกับคนไข้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ตระหนักว่านั่นจะส่งผลให้
เบื่อหน่ายกับส ิ่งที่ทำ และไม่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของตนเองในระยะยาว
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สรุปว า่ ถ า้ จ ะเป็นจ ติ แพทย์อ ย่างมคี ว ามสขุ ส งู ส ดุ น ะครับ คือ ต้องมคี ว ามหลงใหล
ในการช่วยคน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเก่งในเรื่องวางเฉยในฐานะนักสังเกตกรรม
ของคนไข้ด ้วย!
คำถามที่สอง – ถ้าจะวางจิตแพทย์ไว้ในฐานะครูสอนการเจริญสติ ควรจะเริ่ม
อย่างไร หรือท ำความเข้าใจตรงไหนก่อน?
ก่อนอื่นมามองกันว่าความรู้ในตำราของจิตแพทย์ทั้งหมดนั้น ยืนอยู่บนพื้นฐาน
ของการวิเคราะห์ค นไข้ คือมองก่อนว่าคนไข้ผิดปกติอย่างไร แต่จะไม่เน้นมองว่า
จิตแพทย์เองกำลังป กติด หี รือเปล่า และมพี ลังห รือค ุณสมบัตสิ ำคัญใ นการเยียวยา
คนไข้แค่ไหน

“พวกมัน” มาทัง้ หมดห้าคน นำโดย “บิล” หัวหน้าหน่วยมือสังหารผูเ้ หีย้ มโหด

คือต ามหลักสูตรจะให้จติ แพทย์ส ำรวจตนเองเหมือนกนั นะครับ เพียงแต่ไม่ได้เน้น
แล้วหลักการสำรวจก็แตกต่างกันกับครูสอนเจริญสติแบบพุทธ ทำความเข้าใจดีๆว่า
เราไม่ได้กำลังคุยกันเรื่องรื้อระบบจิตแพทย์ให้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ที่เคยทำกัน
มาอย่างไรก็ทำกันไปอย่างนั้น เพียงแต่ถ้าจะประยุกต์พุทธเข้ามาช่วยกันจริงๆ เราก็
ต้องดูตัวอย่างจิตแพทย์หมายเลขหนึ่งของพุทธ

“เธอ” รอดชีวิตจากการสังหารครั้งนี้ แต่ต้องนอนโคม่า เป็นเจ้าหญิงนิทรา
ถึงสี่ปีกว่า

พระพุทธเจ้าเป็นต้นแ บบทมี่ หี ลักส ำรวจตนชดั เจน ท่านทราบพระองค์เองวา่ ม สี ติ
เต็มบริบูรณ์แล้ว พ้นทุกข์ทางใจอย่างเด็ดขาดแล้ว กับทั้งเต็มไปด้วยญาณหยั่งรู้
เพื่อช่วยรักษาคนไข้ค รบเครื่องแล้ว

“เธอ” ต้องตามล่า “บิล” และมือสังหารทั้งสี่ที่เหลือ เพื่อให้มันชดใช้ความแค้น
อย่างสาสม

“พวกมัน” สังหารหมู่ทุกคนที่อยู่ในโบสถ์อย่างไร้ความปราณี

“เธอ” คิดว่าไม่มีสิ่งใดเหลืออีกแล้ว นอกจาก “ความแค้น”

โดยความเป็นพ ระองค์ท า่ นเช่นน นั้ จึงให้ค ำแนะนำการเจริญส ติได้แ บบไม่ห ลงทาง
และไม่ใช่สักแต่ให้คำแนะนำตามตำราที่สืบๆกันมา ท่านยังเข้าใจว่าในความเป็นจริง
แล้ว การเจริญสติมีอุปสรรคอย่างไร และจะแก้ไขด้วยวิธีไหน กับทั้งทราบชัดด้วยว่า
กับคนไข้หนึ่งๆรักษาวิธไีหนจะล้มเหลว ต้องรักษาวิธีใดจึงได้ผ ล
เราคงไม่ต ้องเป็นให้ได้อ ย่างพระพุทธเจ้าเสียก ่อน แต่พ ระองค์ส อนให้เราพยายาม
เลียนแบบท่าน เลียนแบบพระอรหันต์ ด้วยการเริ่มต้นทำความเข้าใจว่ากายใจเป็น
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แง่คิดจากหนัง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

Kill Bill – ฆ่ามัน
โดย ชลนิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์

ไปตามเหตุปัจจัย ทุกภาวะมีความไม่เที่ยง มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็น
ธรรมดา อยากได้ผลแบบไหนก็ต้องสร้างเหตุให้สอดคล้องแบบนั้น
เมือ่ ท ำความเข้าใจดว้ ยความคดิ ก นั แ ล้ว ขัน้ ต อ่ ไปกค็ อื ฝ กึ จ ติ ก นั แ บบพอมพี อเป็นได้
เฉพาะตน กระทั่งเกิดค ุณสมบัตทิ ี่ควรมีในการถ่ายทอดวิธีเจริญส ติให้แ ก่คนไข้ ๓ ข้อ
ใหญ่ๆ ได้แก่

๑) มีสติ
คำว่า ‘มีสติ’ หมายถึงการรู้ตัวอ ยู่ว่ากำลังทำอะไร ปราศจากความสำคัญผิดคิด
ว่าตนเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นอยู่จริงๆ แค่นั้นนับว่าเป็นการมีสติอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
สำหรับคนทั่วไป
แต่ส ำหรับผ ทู้ จี่ ะเป็นค รูส อนการเจริญส ติ ก็ค วรเพิม่ ‘ความสามารถในการระลึกรู’้
เข้าไปอีกหน่อยหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดคือรู้ภาวะผิดปกติทางใจใดๆอันอาจเกิดขึ้น
กับตนเอง แม้ความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่า ‘ความเครียด’ และ ‘ความ
เหม่อ’
จิตแพทย์ที่ต้องรบกับค นไข้นับสิบต่อวันนั้น ต่อให้จับประเด็นเก่งขนาดไหน ซัก
เข้าจุดได้เชี่ยวชาญปานใด อย่างไรก็หนีไม่พ้นความเครียด หรือถ้าเหนื่อยหน่อยก็
เหม่อเป็นระยะ ฟังคนไข้รเู้รื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเป็นธรรมดา
“เธอ” เป็นมือสังหารขึ้นชื่อ สุดอันตราย
“เธอ” มีหลายสมญา มีชอื่ เรียกขานทัง้ “อสรพิษดำ” “เจ้าสาว” และ “เบียทริกซ์
คิดโด้”
“เธอ” ต้องการล้างมือจากวงการ เพราะกำลังจะเป็นแม่คน
“เธอ” กำลังซ้อมพิธีวิวาห์ทั้งที่ครรภ์ใกล้คลอด...แล้ว “พวกมัน” ก็เข้ามา
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วิธรี กั ษาสติไว้ก ไ็ ม่ง า่ ยไม่ย ากครับ คือเราตอ้ งไม่ห นีค วามเครียดกบั ค วามเหม่อ แต่
เอาความเครียดกบั ค วามเหม่อน นั่ แหละเป็นอ ปุ กรณ์ต อ่ อายุข องสติ เมือ่ เครียดให้ร ะลึก
ว่าเกิดภาวะเครียดแล้ว ถ้าเหม่อให้ระลึกว่าเกิดภาวะเหม่อแล้ว
เมื่อความเครียดเริ่มก่อตัวขึ้น ซึ่งอาจมาในรูปของความตึงในศีรษะ หรือความ
ฝืนเกร็งตามร่างกาย แล้วคุณฝึกที่จะระลึกรู้ก่อนจะเครียดไปกว่านั้น จะเห็นอาการ
คลายตัวล งทนั ที เช่น อาจรสู้ กึ ว า่ ความตงึ ในศรี ษะหรือค วามเกร็งต ามรา่ งกายผอ่ นผาย
สบายขนึ้ หากเคยชนิ ก บั ก าร ‘ตัดไฟแต่ต น้ ล ม’ ด้วยการมสี ติอ ย่างงา่ ยๆเท่าน ี้ นานไป
ในที่สุดจะสะสมกำลังเป็นสติอย่างใหญ่ และกลายเป็นเครื่องมือตัดตอนความเครียด
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ไม่ให้เขม็งเกลียวต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นตัวตัดแบ่งความเครียดออกเป็น
ท่อนๆ ไม่ให้พอกพูนเป็นก้อนเครียดโตๆได้
จริงอยู่ ความเครียดชนิดส ะสมงานหนักย อ่ มไม่ส ลายตวั ไปเพียงเพราะอาการรเู้ ท่า
ทัน แต่ท ำบ่อยๆจนชินแ ล้ว คุณจ ะอยูใ่ นภาวะทสี่ บายที่สุด มีส ติท ี่สุดเท่าท ี่จะเป็น
ไปได้ สำหรับการเป็นหมอที่ต้องเจอคนไข้ทั้งว ัน
เช่นเดียวกันก บั ค วามเหม่อ ซึง่ ห มายถงึ อ าการทใี่ จคอยอยากแวบหายไปจากคนไข้
ตรงหน้า หากฝึกทจี่ ะระลึกร ู้ให้ทัน เหมือนดึงต ัวเองกลับม าจากมิตอิ ื่นโดยไม่คาดคั้น
ตัวเองว่าห้ามเหม่ออีก แค่จะดูเฉยๆ ในที่สุดจ ะสะสมกำลังเป็นส ติอย่างใหญ่ แม้จิต
เริม่ ท ำท่าจ ะแวบไปทางอนื่ ก็เห็นอ าการจะหนีจ ะหายนนั้ และกลับม าอยูก่ บั เหตุการณ์
ตรงหน้าได้เอง โดยไม่ต้องออกแรงดึง
ฝึกถึงระดับหนึ่งคุณจะสัมผัสความเปลี่ยนแปลงในตนเอง นั่นคือสามารถนั่ง
เผชิญหน้ากับตัวยั่วยุให้เครียด และตัวชักนำให้เหม่อได้อย่างไม่สะทกสะท้าน คุณ
จะรู้เรื่องคนไข้ไม่ตกหล่น แต่ขณะเดียวกันเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นในคุณเอง คุณก็
จะรู้สึกไปด้วยเช่นกัน แตกต่างกันมากจากเดิมที่คุณมีสติเพื่อร ู้เรื่องของคนไข้อย่าง
เดียว โดยแทบไม่สังเกตเห็นความผิดปกติของคุณเองเอาเลย

แต่ความพอใจมันไม่ได้มีอยู่ที่ต้นน้ำ กลางน้ำ หรือปลายน้ำ
ต่อให้พยายามว่ายไป ก็อาจจะเจอแค่ความพอใจชั่วครั้งชั่วคราว
เหมือนอาหารปลาที่เค้าโยนลงมาให้กิน
ปลาอาจจะหยุดว่ายน้ำไม่ได้ไปทั้งชีวิต
แต่ตัวเราที่เป็นมนุษย์ จะทำให้ใจเป็นปลาไปทำไม
จะไปว่ายหาความสุขไปทั้งชีวิตให้เหนื่อยเปล่าๆทำไม
ในเมื่อความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ไหน ไม่ได้อยู่ที่คนอื่น
แต่อยู่ในใจเราเองนี่แหละ
ถ้าจะหยุดว่ายน้ำหาความพอใจใส่ตัว
ก็ต้องหยุดลงที่ใจนี่แหละ
ใจที่ไม่เคยพอใจก็จะไม่พอใจอยู่เช่นเดิม
แล้วใจก็จะว่ายน้ำออกไปตลอดชีวิต
อย่างหาปลายทางที่เป็นที่สุดไม่เจอ
สารบัญ 

๒) มีคว ามสุข
ความเครียดจัดเป็นทุกข์ ความเหม่อลอยเบื่อหน่ายเหมือนอยากหลบลี้หนีหน้า
คนไข้ก็จัดเป็นทุกข์ ความทุกข์เป็นสิ่งทซี่ ่อนไม่ได้ แม้ไม่ปรากฏทางสีหน้า ก็ออก
มาทางแววตา หรือสะสมแรงอัดจ นคนไข้ร ู้สึกพลอยอึดอัดไปด้วยอยูด่ ี
แต่เมื่อเครียดแล้วรู้ทัน เมื่อเหม่อแล้วร ะลึกได้ เห็นลักษณะภาวะทุกข์ในตนแล้ว
เป็นอิสระจากภาวะนั้นๆได้ ก็ย่อมผ่อนคลาย กลายเป็นส บายได้เรื่อยๆ สิ่งที่คุณจะ
พบด้วยตนเองหลังจากผ่านเดือนผ่านปีไป คือตัวคุณจ ะเป็นแ หล่งผลิตความสุขท ี่
คนไข้ร สู้ กึ ได้ และแม้อ ยูใ่ กล้ค ณ
ุ เขากจ็ ะรสู้ กึ ค ล้ายเข้าม าอยูใ่ นสนามพลังส ติ พลอย
จุดชนวนสติให้เกิดขึ้นใ นเขาอย่างอ่อนๆได้แ ล้ว
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สรุปค อื ด ว้ ยความสขุ ก บั ก ารมสี ติข องคณ
ุ แม้ย งั ไม่ทนั ต อ้ งสอนคนไข้ให้เจริญส ติ เขา
ก็เหมือนได้สติ หรืออ ย่างน้อยอยากมีสติข ึ้นม าบ้าง เพราะเกิดค วามเชื่อม ั่นว ่าถ ้าฟ ัง
คำแนะนำจากผู้มีความสุขกับการมีสติ เขาก็มีสิทธิ์เป็นส ุขกับก ารมีสติไปด้วยได้

๓) มีทางออก
งานแบบจติ แพทย์เป็นง านศลิ ปะในการชว่ ยคน ทีก่ ล่าวเป็นศ ลิ ปะเพราะไม่ม กี รอบ
ตายตัวว่าปัญหาต้องอย่างนี้เท่านั้น ทางออกคืออย่างนี้แน่นอน คุณต้องอาศัยความ
ฉลาดเฉพาะตัว ไหวพริบป ฏิภาณ ตลอดจนความคดิ ส ร้างสรรค์เฉพาะหน้า ซึง่ โดยมาก
มาจากการสั่งสมประสบการณ์ตรงมากกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยไหนๆ
ภาพที่เห็นเป็นภาพของปลาที่พยายามว่ายน้ำ
แต่ไม่ได้ว่ายไปไหน ว่ายทวนน้ำเพื่อพยายามอยู่ที่เดิม
ถ้าเราเกิดเป็นปลาแค่อยากอยู่กับที่ เราก็ต้องว่ายน้ำแล้ว
เป็นมนุษย์อยากอยู่กับที่ก็แค่นั่งเฉยๆ ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลย
แต่เป็นปลา แค่จะอยู่เฉยๆ ก็ต้องพยายามขนาดนี้
แล้วก็ได้แต่หวังว่า อาหารมันจะมาลงใกล้ๆ ให้ว่ายไปถึง
มองในอีกแง่หนึ่ง ก็มีคนบางคนที่แม้ตัวจะอยู่กับที่
แต่ใจว่ายน้ำเหมือนปลาพวกนี้ตลอดเวลา
เพราะว่าใจไม่เคยอยู่นิ่งพอที่จะพอใจในสิ่งที่มี
มีแต่ความไม่พอใจ และพยายามดิ้นรนหาสิ่งที่พอใจ

รูเ้ ข้าม าในกายใจตามหลักเจริญส ติข องพระพุทธเจ้า แล้วค ณ
ุ จ ะฉลาดในจติ ท เี่ กิดได้
ดับได้ท กุ ช นิดข องตนเอง คนทฉี่ ลาดในจติ ข องตนเองจริงๆนนั้ น ะครับ จะพลอยฉลาด
ในจิตของผู้อื่นไปด้วย อันนี้เป็นเรื่องรู้เฉพาะตนอย่างแท้จริง แม้คุณจะไม่ถึงขั้นได้
เจโตปริยญาณ ดักความคิดของคนไข้ได้ แต่อย่างน้อยก็จะเอาไปผสมผสานกับฐาน
ความรู้เดิม อธิบายคนไข้ให้เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ของเขาเองกระจ่างขึ้น ตลอดจนจี้จุด
ได้ถูกว่าคนไข้ควรมีสติรู้ตัว ณ จุดบอดอันใด เพื่อช่วยตัวเขาเองให้พ้นจากปากเหว
แห่งนรกได้ทัน!

ดังตฤณ
สารบัญ 

และก็จะว่ายน้ำเหมือนปลาพวกนี้แหละไปตลอดชีวิต
เพราะว่าว่ายไปก็อยู่กับที่ หาความพอใจไม่เคยเจอ
เจอบ้างก็บางทีที่มีคนโยนอาหารลงมาให้กิน
กินหมดก็หมดไป ว่ายต่อไปก็หวังจะได้เจออาหารข้างหน้าอีก
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รักแท้มีจริง

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

บทที่ ๑
รักแท้คือ…
รักแท้น่ะมีจริง แต่ที่จริงก ว่าค ือกิเลส!

ใจที่เป็นปลา
โดย มนสิการ

ทุกครั้งที่คิดจะทำสังฆทาน
ส่วนมากมักจะเลือกวัดที่อยู่ติดน้ำ
เพราะรู้สึกว่า ถ้าได้ทำสังฆทานแล้ว
การได้ให้อาหารปลาต่อ
จะทำให้ใจรู้สึกถึงทานที่ครอบคลุมมากกว่า

รักแท้ในความรู้สึกของคนทั่วไป หมายถึงรักจริงหวังแต่ง แต่งแล้วอยู่กันยืดจน
ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ที่สำคัญคือต้องมีความสุขกับการอยู่ร่วมกัน
ไม่รังเกียจกันเลยตั้งแต่ต้นจนปลาย ทั้งนี้เพราะรักแบบชายหญิงหมายถึงความรู้สึก
ยินดีในอีกฝ่าย ส่วนคำว่า ‘แท้’ หรือ ‘จริง’ นั้นหมายถึงยืนยงคงกระพันไม่กลับ
เปลี่ยนเป็นอ ื่น

เหมือนคนที่รับประทานอาหารคาวแล้ว
ต้องต่อด้วยอาหารหวาน แม้จะอิ่มแล้ว
แต่ก็อดไม่ได้ที่จะขอชิมความหวานสักหน่อย

ที่กล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่ารักแท้มีจริง ก็เพราะเมื่อกวาดตามองบรรดาผู้เฒ่า
ผู้แก่ตามงานศพคนชรา คุณส ามารถหาตัวอย่างคู่ครองที่เข้าข่ายข้างต้นได้ไม่ยากจน
เกินไป แต่ถ้าพยายามถามไถ่ว่าทำไมจึงมีรักแท้เช่นนั้นได้ ก็อาจพบว่าพวกท่าน
ใช่จะตอบให้คุณหายสงสัยง ่ายๆ

การให้อาหารปลาหลังทำสังฆทาน
ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆ กัน
ได้บุญใหญ่แบบสังฆทานแล้ว
ก็อดไม่ได้ที่จะขอชิมบุญแบบนี้บ้าง

ยกตัวอย่างเช่นเมื่อแอบขุดคุ้ยเอาความจริงแบบเปิดอก ฝ่ายชายอาจบอกว่า
ฝ่ายหญิงเหมือนเทพธิดาในฝัน อยู่ใกล้แล้วทำให้รู้สึกแสนดีอย่างประหลาด และ
ความรสู้ ึกแสนดีนนั้ ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพรา่ งกายเลย กลับจะดีขนึ้ ทกุ วัน
เสียอีก

ครั้งล่าสุดที่ไปทำสังฆทานนี้ก็เช่นกัน
หลังจากถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้ว
ก็เดินออกมาให้อาหารปลาเหมือนอย่างเคย

ส่วนฝ่ายหญิงอาจเปิดอกในอีกห้องหนึ่ง ว่าอันที่จริงแล้วฝ่ายชายน่ารำคาญออก
จะตาย เธอต้องปรับต ัวเป็นส ิบป ีกว ่าจ ะชินก ับก ารอยูร่ ่วมกับเขา แต่ค วามอบอุ่นแ ละ
เสน่ห์จากฝ่ายชายก็มีพลังดึงดูดอย่างลึกลับ อย่างน้อยก็ไม่เคยทำให้เธออยากห่าง
เขาไป แม้จะเบื่อหน่ายระอิดระอากับความเป็นเขามิใช่น้อยก็ตาม
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ริมแม่น้ำที่ร่มเย็นและอากาศปลอดโปร่ง
ในวัดที่เงียบสงบ มีแต่ใจเราที่โลดแล่นอยู่คนเดียนั้น
เรามองเห็นใจที่สงบและอิ่มบุญมาหมาดๆ
และกิริยาที่ให้อาหารปลาไปด้วยนั้น
มันช่างแตกต่างกับปลาที่เรากำลังโยนอาหารลงไปมากมาย
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ลองถามครู่ กั ว ยั ช ราทอี่ ยูก่ นั ม าหลายสบิ ป ใี ห้ได้ห ลายๆคู่ แล้วค ณ
ุ จ ะสบั สนวา่ เหตุผล
ของการอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งค ืออะไรกันแ น่ คำตอบอาจเป็นอ ะไรที่แม้แต่คู่แท้ก็นึก
ไม่ถึง หรือตอบถูกเพียงบางส่วน

เวลานาทีสั้นยาวเท่ากัน...
มีแต่ใจคนที่ไปเร่ง หรือหน่วงเหนี่ยวให้มันเร็วช้า
...สรรพสิ่งดำเนินไปตามครรลอง หน้าที่
ถ้าใจไม่เกาะเกี่ยว เหนี่ยวรั้ง ฝืนดึง
ดูมันอย่างที่มันเป็น ก็จะไม่มีปัญหาใด

เพื่อจับจุดให้ถูกว่ารักแท้เกิดจากอะไร ก็อย่าเริ่มมองสิ่งที่ไม่มีให้เห็น แต่ให้นับ
หนึ่งก ันจ ากสิ่งท จี่ ับต ้องได้เสียก ่อน ดังเช่นร ่างกายอันเป็นพ ื้นย ืนข องการมชี ีวิตม นุษย์
เริ่มต้นที่สุดเลยกายเปล่าๆไม่รู้จักความรัก ร่างกายรู้จักแต่ราคะ

จาก จดหมายจากภูผาเหล็ก ฉบับ ๑๑
โดย ชลนิล

�

If you have time to whine and complain about something
then you have the time to do something about it.
ถ้าหากคุณมีเวลาพอจะคร่ำครวญและบ่นพร่ำเกี่ยวกับบางสิ่ง
แสดงว่าคุณมีเวลาพอจะทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้น
โดย แอนโธนี เจ ดิแอนเจโล
สรรหามาฝากโดย วิมุตฺติยา
สารบัญ 

หมายความว่าถ้าเอาร่างกายชายหญิงมาอยู่ใกล้กัน ความดึงดูดทางเพศจะเกิด
ขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครบงการ เพราะกายเป็นวัตถุทางเพศโดยตัวเอง มีพลังขับดัน
ทางเพศในตนเอง ทำให้คุณเกิดสัญชาตญาณทางเพศเองโดยไม่ต้องเรียนรู้จากไหน
ราวกับร่างกายเป็นวัตถุส่งพลังดึงดูดถึงกันได้ และพลังที่ว่านี้เองก็รบกวนจิตให้เกิด
ราคะกระสันอยาก กระทั่งต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามไปทำเรื่องบนเตียงในที่สุด
หากเป็นเหล่าส ตั ว์เดรัจฉานกค็ งไม่ต อ้ งมพี ธิ รี ตี องกนั ม าก ถึงฤ ดูอ ยากเมือ่ ไรก็ส มสู่
กันให้เสร็จๆ ไม่ต อ้ งเจรจากนั ม ากความ ทว่าม นุษย์เป็นส งิ่ ม ชี วี ติ ท รี่ สู้ กึ ได้ว า่ เซ็กซ เ์ ป็น
เรื่องต่ำ เป็นเรื่องของสัญชาตญาณดิบ ไม่ใช่สำนึกร ู้สึกอันประณีต มนุษย์จึงต้อง
สกัดกั้นตนเองมิให้ตกต่ำด้วยการมีเซ็กซ ์ไม่เลือกหน้าแบบสัตว์
โดยธรรมชาติมนุษย์เป็นผู้มีใจสูง มนุษย์จึงต้องการแสดงให้เพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์
เห็นว่าตนมีจิตสำนึกมากพอจะควบคุมสัญชาตญาณดิบ ยิ่งใครแสดงว่าควบคุมได้
มากเพียงใด ใครๆก็จะยกย่องว่ามีจิตใจสูงส่งขึ้นเพียงนั้น แต่ถ้าไม่มีเอาเสียเลย ก็
ถูกเพื่อนร่วมเผ่าพันธุห์ าว่า ‘ผิดปกติ’ เข้าให้อีกเหมือนกัน
ทางออกทเี่ หมาะสมคอื ‘มนุษย์ป กติ’ จะตอ้ งมคี ว ามสามารถแปลงสญ
ั ชาตญาณดิบ
ให้ก ลายเป็นจ ติ สำนึกท สี่ กุ ง อมแล้ว คือม เี พศสมั พันธ์เฉพาะกบั ค คู่ รองในทลี่ บั ไม่ม ใี คร
รู้เห็นหรือได้สิทธิ์ร่วมสนุกด้วย
ธรรมเนียมของการมคี คู่ รองในหมูม่ นุษย์น นั้ เป็นเรือ่ งของภาพลักษณ์อ นั ส ง่าผ า่ เผย
ก่อให้เกิดค วามรสู้ กึ อ นั ป ระณีตแ ละมศี กั ดิศ์ รี นับแ ต่ก ารสขู่ อหญิงส าวจากเจ้าของเดิม
คือพ่อแม่ ไปจนกระทั่งจัดทำพิธีหมั้นเพื่อเป็นสัญญาระหว่างครอบครัว แล้วลงเอย
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ด้วยพิธีแต่งงานประกาศให้โลกรู้ว่าจะมีการส่งตัวเข้าเรือนหอในที่สุด หาได้ฉุดกันมา
หรือพากันหนีแต่อย่างใด
พูดให้ส นั้ ท สี่ ดุ โดยศกั ดิศ์ รีข องความเป็นม นุษย์ เซ็กซ ต์ อ้ งถกู เก็บไว้ท า้ ยสดุ ศักดิศ์ รี
ต้องนำมาข้างหน้าสุด แต่ที่สุดข องที่สุดคือเริ่มต้นด้วยเซ็กซ์ และลงท้ายด้วยเซ็กซ์อยู่
นั่นเอง
บางคนอาจเถียงว่าไม่จ ริงเลย ตนเองไม่ใช่คนชอบเซ็กซ์ การแสวงหาคู่ครองของ
ตนเป็นไปเพื่อให้ได้เพื่อนแก้เหงาเท่านั้น แต่ถ้าถามกลับว่า ‘แล้วความเหงามันมา
จากไหน? ทำไมต้องเอาเพศตรงข้ามมาเคียงกัน?’ อันนี้คงทำเอาคนเถียงอ้ำอึ้งและ
อ้อมแอ้มต อบทำนอง ‘ก็เพื่อให้เป็นไปตามธรรมชาติ’
ธรรมชาติค อื อ ย่างไร? ธรรมชาติค อื ท กุ ค นตอ้ งมเี พศประจำตน ไม่ห ญิงก ช็ าย ความ
เป็นเพศหนึง่ ๆนนั่ แหละ คือท มี่ าของความรสู้ กึ ข าด ต้องการคปู่ ระกบ ต้องการสว่ น
เติมเต็มที่หายไปของเพศตน
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเพศ ก็ขอให้ทราบว่านับจากตรงนั้นแหละ ที่ตัวคุณถูก
ออกแบบให้เหงา และความเหงาจะเป็นตวั การบบี ให้คณ
ุ คดิ ถึงการแสวงหาคู่ ส่วนจะ
เจอคู่แบบไหน เพศเดียวกันห รือตรงข้าม อันนี้กต็ ้องว่ากันไปตามชะตากรรม
สรุปคือก่อนมีความรักทุกคนมีราคะ ราคะเป็นของติดตัว ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้น
ภายหลัง รักแ ท้อ าจมจี ริงห รือไม่ม อี ยูเ่ลยยังต ้องพิสูจน์ห รือถ กเถียงกัน แต่ก ิเลสราคะ
นี่ไม่ต้องพิสูจน์หรือถกเถียงที่ไหนให้เสียเวลา ทุกคนมีราคะหมด และสัญลักษณ์ของ
ราคะก็คือก ารมีเพศนั่นเอง พอตายแล้วเกิดใหม่ค ุณอ าจหลงลืมร ักแ ท้ไปเสียส นิท แต่
คุณจ ะไม่ม ที างลมื ร าคะ ตราบเท่าท ตี่ อ้ งอาศัยเพศชายหรือเพศหญิงเป็นเครือ่ งปรากฏ
ในภพชาตินั้นๆ
และเมื่อความรักมีรากมาจากราคะ ความรักก็พังได้เพราะราคะเช่นกัน คู่รักจะ
เลิกก นั ก ด็ ว้ ยเหตุใ หญ่ส องประการ หนึง่ ค อื ห มดความยนิ ดีใ นคขู่ องตน สองคอื เกิด
ความยินดีในคนอื่นยิ่งก ว่าคู่ของตน
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คำคมชวนคิด

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

“ในหมู่มนุษย์คนที่ได้ฝึกแล้ว
อดทนซึ่งคำล่วงเกินได้ เป็นผู้ประเสริฐสุด”
คาถาธรรมบท นาควรรคที่ ๒๓
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก
จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕
สืบค้นข้อมูล จาก http://84000.org
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การเป็นพระอรหันต์
ประกันว่าท่านฉลาดพอ
ที่จะทำลายอุปาทานของตัวเอง
แต่ไม่ได้เป็นประกันว่าท่านต้องเสียสละพอ
จะยอมช่วยอุ้มใครไปนิพพานกับท่าน
หรือกระทั่งเมตตาพูดให้เข้าหูคนฟังเสมอไป
เพราะท่านรู้ว่าใครไม่พึ่งตนเอง
อย่างไรก็ไปนิพพานไม่ได้
และถ้าใครไม่รู้จักเตือนตนเอง
อย่างไรก็ต้องคิดอกุศลกับท่านอยู่ดี

�

โดย ดังตฤณ
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ปรับปรุงจาก http://lh3.ggpht.com/_jzACXY6zZoc/R5xJpJxiC5I/AAAAAAAACkM/JjniTO-GTh0/Palakkad+Jan08+220.jpg

รักแท้แม้ไม่จริงเท่ากิเลส แต่ก็สูงส่งเหนือกิเลสได้ ขอเพียงคุณเข้าใจและรู้วิธี
สร้างความรักที่เป็นอิสระจากราคะ และเมื่อเป็นอิสระจากราคะก็ย่อมไม่พังเพราะ
ราคะ กล่าวคือต่อให้คู่ของคุณหมดสมรรถภาพทางเพศ คุณก็จะยังคงรักเขาหรือ
เธอไม่เปลี่ยนแปลง หรือต่อให้ใครที่เลิศเลอกว่าคู่ของคุณผ่านเข้ามารบกวนจิตใจให้
ไขว้เขว ในทสี่ ดุ ค ณ
ุ ก จ็ ะเห็นค ขู่ องคณ
ุ ม คี า่ เหนือก ว่าอ ยูด่ ี จะมสี มั พันธ์ท างเพศกเ็ ฉพาะ
กับคู่ของคุณเพียงคนเดียว
โจทย์ค อื ท ำอย่างไรจะสร้างรกั อ นั ท รงพลังแ ละมอี ายุย นื ให้เกิดข นึ้ คำตอบคอื เนือ้ หา
ที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ครับ

ท้ายบท
หวังว า่ บ ทนคี้ งชว่ ยให้ค ณ
ุ ต นื่ จ ากฝนั ส ว่ นตัว ทีเ่ อาแต่น กึ ว า่ ร กั แ ท้ไม่ม ี หรือม กี เ็ ป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงส่งเกินเอื้อม เพราะแท้จริงความรักก็คือกิเลสดีๆนี่เอง

ดอกไผ่
๏ ดอกเอ๋ยดอกไผ่
คือ “สวนไผ่” งามผ่องผุดอุทยาน
ถวายแด่องค์พุทธะพระชินสีห์
“เวฬุวันมหาวิหาร” ดาลศรัทธา

นามดลใจคิดคะนึงถึงสถาน
พระเจ้าพิมพิสารน้อมบูชา
อารามนี้แห่งแรกในพระศาสนา
ธำรงมาตราบปัจจุบันวันนี้เอย

เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็ถึงเวลาพร้อมจะยอมเล่นตามเกมของความรัก
โจทย์สำคัญข้อต่อไปคือรู้ให้ชัดว่าความรักเรียกร้องสิ่งใดเป็นอันดับแ รก

�

สำหรับสืบค้นคำศัพท์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
และ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ์ อภิรัฐ

ปรับปรุงจาก http://3littleboys.diaryclub.com/images/20080414_songkran2-17.jpg

บทที่ ๒
สร้างเสน่ห์

กวีธรรม

รักแ ท้จ ะถามหาความถกู ใจเป็นอันด บั แ รก ฉะนัน้ ก้าวแรกของคณ
ุ จ งึ ไม่ใช่ก าร
กวาดตาหาคนถูกใจ แต่เป็นการรู้จักท ำตัวใ ห้น่าถ ูกใจเสียก่อน!
วิธีที่คุณจะพลาดรักแท้ไปจนตายนั้นง่ายนิดเดียว คือทำอะไรตามใจตัวเองไป
เรื่อยๆ
ต่อเมื่อทำความเข้าใจอย่างถูกต้องว่ารักแท้ก็คือกิเลสอย่างหนึ่ง คุณคงเลิกหลง
สำคัญผิดคิดว่ารักแท้ไม่ต้องการอะไรเลย คุณจำเป็นต้องลงทุนออกแรงตามใจรัก
แท้บ้าง ไม่ใช่เอาแต่ตามใจตัวเอง
เมื่อกิเลสต้องการแรงดึงดูดใจ รักแท้ก็ต้องการแรงดึงดูดใจเช่นกัน ถ้าคุณไม่มี
แรงดึงดูดใจอยูใ่นตัว ก็อย่าไปถามหารักแท้ให้เหนื่อยเปล่า
แรงดึงดูดให้ต ิดใจ หรือเครื่องเร้าใจให้หลงรักนั้น เราเรียกกันว่า ‘เสน่ห์’ ใครมี
เสน่ห์มากแปลว่าคนนั้นน่าติดใจมาก หรือเย้ายวนชวนให้ใครต่อใครตกหลุมรักได้ยิ่ง
กว่าคนทั่วไป
คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเสน่หเ์ป็นสิ่งที่สร้างไม่ได้ เพราะเป็นข องติดตัวมาแต่เกิด ซึ่งก็
เป็นความเชื่อท ี่ครึ่งผิดครึ่งถูก ขอเพียงรู้เหตุผลอย่างแท้จริงว่าเสน่ห์เกิดจากกรรม
และจิตแบบไหน คุณก็อาศัยกรรมและจิตแ บบนั้นสร้างเสน่ห์ขึ้นม าในตัวได้
บทนเี้ รามาทำความรจู้ กั ก บั เสน่หม์ นุษย์ ในแบบทจี่ ะรลู้ ทู่ างสร้างเสริมให้ค ณ
ุ พ ร้อม
เป็น ‘แม่เหล็กด ึงดูดค วามรัก’ จะได้ไม่ต้องออกตะลอนพลิกแ ผ่นดินห าเองให้เหนื่อย
เปล่า
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ดอกสละ
๏ ดอกเอ๋ยดอกสละ
สละทรัพย์ทั้งหลายแรงกายตน
สละทั้งความคิดจิตอกุศล
สละทั้งกายจิตไม่ถือครอง

มุ่งหมายจะพ้นกิเลสเหตุมืดหม่น
ดำเนินชนม์ในทางธรรมตามครรลอง
สละพ้นความชั่วอันมัวหมอง
สละสองสิ่งนี้ไซร้ไร้ทุกข์เอย
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ไปอีกว ่างั้นลด ๆ ลงหน่อย อย่าล ืมสวดมนต์นะ และพีร์เอาซีดีหลวงพ่อปราโมทย์ให้
เขาไปสองแผ่นด้วย บอกเขาว่าฟังทุกวันได้ไหม ถ้าคิดจะออกมาจากเส้นทางนี้ เขา
รับปาก งั้นพีร์จะโทรไปเช็คนะว่าฟ ังหรือเปล่า เขาบอกตกลง หมดเวลาของเขาพอดี
มีคนมารอข้างนอก เขาเดินออกไป
เห็นไหมคะ การไปยุ่งกับสิ่งมืด เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะกลับเข้ามาหาตัวเราเมื่อ
ไหร่ การยุ่งกับส ิ่งพวกนี้จิตใจจะลุ่มหลงไม่ม ีสติ เชื่ออ ะไรที่ไม่ม ีเหตุผลไปเรื่อย ๆ จะ
ดึงแต่เรื่องร้ายมาเข้าตัว อย่าค ิดแม้แต่จะลอง วันห นึ่งมันจะถอนตัวไม่ได้
พีร์มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้หมายความว่าพีร์จะเก่งในทางแก้เรื่องพวกนี้ได้นะคะ
มันเป็นเฉพาะคนที่มีบุญสัมพันธ์กันมาที่พอจะช่วยได้ บางคนไม่ได้โดนคุณไสยอะไร
เลย แต่ค นรอบขา้ งคดิ ไปเองนกี่ ม็ เี ยอะนะคะ ตัวอย่างทเี่ จอเยอะทสี่ ดุ ค อื ส ามีน อกใจไป
มีภ รรยานอ้ ย แล้วค ดิ ว า่ ส ามีโดนของ ไม่ก ลับม าบา้ นเลย นิสยั เปลีย่ นไปไม่ร บั ผิดชอบ
หน้าดำคร่ำเครียด
ภรรยาร้อนใจวิ่งตระเวนดหู มอ เขาทักมาว่าส ามีโดนของให้รีบแก้ ความจริงเป็น
ธรรมดาที่หน้าตาจะหมองค่ะ เพราะศีลห้าขาด หมกมุ่นในกาม แถมยังต้องเครียด
จากภาระที่มีเยอะขึ้น กลับบ้านเมียหลวงก็ต้องทะเลาะกันไม่มีความสุข กลับไปหา
เมียน้อยก็เสียแต่เงิน หรือบางทีไปโกหกเมียน้อยว่าจะเลิกกับเมียหลวงโดนทวงสิทธิ์
ว่าเมื่อไหร่จะเลิกอ ีก ไม่ให้หน้าตาหมองคล้ำก ็แปลกแล้วค่ะ
แบบนี้ถ้าเมียหลวงไปตามแก้คุณไสยให้สามี ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้โดนใครทำเลย
เมียหลวงกโ็ ดนหลอกเต็ม ๆ เลยคะ่ อย่าไปคดิ ถึงเรือ่ งโดนของอะไรมากมายขนาดนัน้
เพราะเดีย๋ วตอ้ งไปยงุ่ ก บั อ ะไรมดื ๆ จะเสียส ติ เสียส ตางค์ เสียเวลาไปเปล่า ๆ บางทีม า
นัง่ ส ำรวจวา่ เราบกพร่องอะไรหรือเปล่าจ ะดกี ว่าด ว้ ยซำ้ ค ะ่ ถ้าไม่ม เี ลยกไ็ ม่เป็นไรถอื ว่า
ใช้กรรมให้หมด ๆ ไป ต้องขอบคุณที่มาทำให้ฉันท ุกข์ใจ จะได้ถ ึงเวลาเรียนรู้ธรรมะ
เส้นทางทเี่ดินม ืดม ิด ย่อมทำให้จ ิตม ืดล ง ชีวิตจ ะมแี ต่ต กต่ำล งอย่างเดียว สุดท้าย
แล้วอ ธรรมไม่เคยชนะธรรมะได้หรอกค่ะ
สารบัญ 
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เสน่ห์จากบุญเก่า
ถ้าอยากเข้าไปนั่งในหัวใจใคร การมีใบเบิกทางย่อมง่ายกว่าการพยายาม
ออกแรงง้างเป็นไหนๆ
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บ้ารูป บ้าเสียง บ้ากลิ่น บ้ารส บ้าสัมผัส ดังนั้นค วามมีรูป
งามและเนื้อหอมจึงเป็นข้อได้เปรียบ นี่เป็นสิ่งที่รู้ๆกัน แต่ที่ไม่รู้เลยคือสิ่งใดเป็นตัว
กำหนดให้คนเราต่างกันดังเช่นที่เห็นๆอยู่
คนที่รู้นั่นแหละครับได้เปรียบอย่างแท้จริง เพราะต่อให้เดิมทีมีเสน่ห์ทางรูปกาย
น้อย ก็เพิ่มให้มากขึ้นได้ด ้วยความรู้ความเข้าใจที่ตรงทาง และในทางตรงข้าม คนไม่
รู้ก็อาจลดเสน่ห์ที่เคยมากให้น้อยลงได้อย่างน่าใจหาย
สิง่ ป รุงแ ต่งให้ร ปู ก ายดดู มี เี สน่หค์ อื ‘บุญ’ และบญ
ุ เก่าก เ็ ป็นย งิ่ ก ว่าเวทมนตร์ เพราะ
เวทมนตร์เนรมิตรูปลวงตาได้เพียงชั่วครู่ แต่บุญเก่าบันดาลรูปจริงเป็นหน้าเป็นตาให้
คุณได้ทั้งชาติ!
บุญเก่าทำงานอย่างไร? ก็ปรุงแต่งของน่าร ักน่าใคร่ให้เกิดข ึ้นในคุณไงครับ!
สัดส่วนทลี่ งตัวข องรปู พรรณสณ
ั ฐานจะเตะตาให้ ‘อยากมอง’ แก้วเสียงทนี่ มุ่ นวล
กระจ่างชัดจะสะดุดหูให้ ‘อยากฟัง’ ความน่ามองน่าฟังจะดึงดูดใจให้ใหลหลง แล้ว
นำไปสู่ความ ‘อยากเป็นเจ้าของ’ ในที่สุด
ดังนัน้ ถ า้ ม คี น อยากเป็นเจ้าของคณ
ุ ท นั ทีเพียงเมือ่ เห็นค ณ
ุ ป รากฏตวั ก็แ ปลวา่ เสน่ห์
จากบญ
ุ เก่าข องคณ
ุ แ รงไม่เบา และยงิ่ จ ำนวนคนอยากเป็นเจ้าของคณ
ุ ม ากขนึ้ เท่าไร ก็
พิสูจน์ว่าเสน่ห์จากบุญเก่าของคุณไม่ธรรมดายิ่งข ึ้นเท่านั้น
เมื่อโตขึ้นมา แต่ละคนย่อมรู้ตัวว่าตนเองมีรูปร่างหน้าตาเป็น ‘ใบเบิกทาง’ หรือ
‘ใบสละสทิ ธิ’์ สำหรับผ ทู้ ตี่ ระหนักช ดั ว า่ ม หี น้าต าเป็นใบสละสทิ ธิก์ อ็ ย่าเพิง่ เสียกำลังใจ
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ขอให้จำไว้ว่า ใบสละสิทธิ์มิใช่สิ่งที่คุณเต็มใจถือมาแต่แรก แล้วก็ไม่มีใครห้ามคุณ
ยกระดับมันขึ้นเป็นใบเบิกทางด้วย ขอให้รู้วิธีเถอะ!
ส่วนพวกทมี่ ใี บเบิกทางหลายใบกอ็ ย่าช ะล่า เพราะแม้ใบเบิกทางทำให้ค ณ
ุ ได้เปรียบ
แต่ก็ไม่ประกันว่าจะรักษาความพิศวาสของใครไว้ได้น าน
ช่องทางสร้างใบเบิกทางอยู่ที่ไหน? ก็อยู่ที่การพูดคุยกันตามธรรมดานี่แหละครับ
สิ่งทคี่ ุณควรทำความเข้าใจคือ รักแท้เกิดขึ้นจากการสื่อสาร ไม่ใช่ก ารจ้องหน้ากัน
พูดให้ฟังง่ายคือความหลงรักอาจเกิดจากการจ้องหน้า แต่ถ้าหวังรักแท้ก็ต้อง
คุยกันให้เกิดความประทับใจและอยากใกล้ชิดได้ด้วย เมื่อใดเข้าใกล้และมีโอกาส
พูดคุยกัน คนจะไม่ได้มองรูปทรงองค์เอวของคุณ ส่วนใหญ่สิ่งที่จะกระทบใจ
พวกเขาคืออากัปกิริยา นัยน์ตา และน้ำเสียง ฉะนั้น ถ้าคุณปรับปรุงเครื่องมือ
สื่อสารในตัวเองให้จับตาพวกเขาได้ ก็เท่ากับคุณมีใบเบิกทางไม่น้อยหน้าใครอยู่
เหมือนกัน
ต่อให้คุณมีใบเบิกทางระดับเฟิร์สคลาสในมือ แต่ด ันมีอากัปกิริยา นัยน์ตา และ
น้ำเสียงเป็นใบสละสิทธิ์ ก็เท่ากับตัดอายุใบเบิกทางลง ไม่อาจถางทางไปสู่รักแท้ได้
ถึงไหน
วิธีเพิ่มเสน่ห์ทางอากัปกิริยา นัยน์ตา และน้ำเสียงนั้น มีมากมายร้อยแปดพัน
ประการ แต่ในทนี่ ี้ผมจะให้ทางลัดช นิดที่เห็นผลทันใจ และไม่ต้องเดินทางไปยังศูนย์
พัฒนาบุคลิกภาพแห่งใดในโลกทั้งสิ้น
มาว่ากันเป็นอ ย่างๆเลยนะครับ

๑) อากัปกิริยา
อากัปกิริยาที่เป็นเสน่ห์ ไม่ใช่การพยายามดัดจริตเคลื่อนไหวให้โก้เก๋ แต่เป็นการ
เคลือ่ นไหวทแี่ สดงถงึ ค วามรสู้ กึ ต วั รูจ้ กั จ งั หวะจะโคน ฉับไวในเวลาทคี่ วรฉบั ไว แช่มช้า
ในเวลาทคี่ วรแช่มช า้ และทสี่ ำคัญค อื ม คี ว ามนมิ่ นวลสง่าง ามในที แบบทที่ ำให้ค นมอง
พลอยเกิดแ รงบันดาลใจจะมีสติร ู้สึกตัวต าม
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จิตเขายังถูกครอบงำไม่ให้คิดจะถอยออกมา พีร์เห็นแบบนี้ก็บอกให้เขาสวด
อิติปิโสในในสามจบ เขาทำตาม พอสวดจบลืมตาขึ้นมาจิตเขาเริ่มคลายออก บอก
เขาวา่ เห็นไหมวา่ ต อนนี้เบาสบายขนึ้ อำนาจของพทุ ธคุณทำให้กายเบาใจเบา อำนาจ
ของมนต์ด ำทำให้ต ัวหนักใจหนัก ถ้าตายลงไปจิตใจจะเบลอ ๆ ไม่มีสติ เป็นท างลงไป
อบายภูมิอย่างเดียว
พอเห็นใจเขาสว่างจึงพูดย้ำให้เขาฟังอีกทีว่า ออกมาจากทางนี้เถอะพี่ สติปัญญา
พี่มีมาก ให้เดินเส้นท างที่มันถูก พี่จะได้ในสิ่งท ี่พี่อยากได้เกือบทุกอย่าง แต่ถ้าเดินใน
ทางทผี่ ดิ พ จี่ ะไม่ได้อ ะไรสกั อ ย่าง มีแ ต่เสียก บั เสีย ทุกวันนีก้ เ็ สียแ ล้วไม่ใช่เหรอ ไม่เห็น
ได้อะไรเลย เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เสียทั้งสภาวะจิตใจที่มีสติอีก อยากออกมาบ้าง
หรือย งั เขาบอกวา่ อ ยากออกมา พีรจ์ งึ บ อกวา่ งัน้ เอาอย่างนี้ พีไ่ ปกราบพระสามทแี ล้ว
ตั้งจิตใจอธิษฐานว่า ขอให้ลูกมีจิตใจหนักแน่น สามารถพาตัวเองออกมาจากเส้นทาง
ที่มืด และพบเส้นทางตรงที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น เขาทำตามที่บอกทันที
ใจเขาเริม่ ม ที ศิ ทางทเี่ ปลีย่ นไปจากเมือ่ กีม้ าก ๆ ตอนทเี่ ขาบอกวา่ ช อบมาก ๆ จิตใจ
เขาน่าจ ะออกมายากเหมือนมกี าวตราช้างยึดไว้ท ำให้ไม่ส ามารถเลิกอ อกมาได้ แต่พ อ
เขาได้ทำแบบนี้ใจก็ห่างออกมาได้ บอกให้เขากลับไปสวดแบบนี้ต่อ และให้พยายาม
อธิษฐานแบบนี้ซ้ำลงไปอีก
ก่อนจะหมดเวลาถามเขาว่าเอาอะไรติดมาด้วยหรือเปล่า เขารีบถอดพระที่ห้อย
อยู่ออกจากคอมาวางไว้บนโต๊ะ มีประมาณเก้าองค์ได้ ลองสัมผัสพลังให้เขาทีละองค์
มีสะดุดตาอยู่องค์หนึ่ง ลองจับดูรู้สึกหนัก ๆ มืด ๆ ไม่ใช่ปลุกเสกมาจากวัดแน่นอน
ถามเขาว่าได้ม าจากไหน เขาบอกว่าต ำหนักอ าจารย์คนหนึ่งเลียบทางด่วน ทำมาจาก
กระดูกผ ปี ่นแ ล้วล งคาถาลงไป บอกเขาว่าเอาผมี าห้อยคอเนี่ยะนะ ขอได้ไหม ไม่ต ้อง
เอากลับ เขาบอกว่าได้ ถามเขาว่าเช่ามาองค์ละเท่าไหร่ ห้าร้อยบาทครับ ตกใจนิด ๆ
ห้าร้อย พีร์เอาพระองค์ละสามสิบบาทมาทำยังได้เลย คนทำได้กำไรตั้งหลายร้อย
พีร์ถอนหายใจ บอกกับเขาว่า เห็นไหมเสียสติ เสียสตางค์ เสียเวลา
พยายามให้เขารับปากว่าจะเริ่มเดินบนเส้นทางสว่าง โดยเสาร์อาทิตย์ควรงดไป
ในสถานที่พวกนี้ได้ไหม เขาเหมือนอยากรับปากแต่ย ังไม่ก ล้า กลัวผ ิดค ำพูด บอกเขา
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ประเภทนี้เต็มบ้าน วันหยุดก็นัดแต่เพื่อนที่ชอบทางนี้เหมือนกัน ขับรถพากันไป
ลองของพวกนี้กัน
เขาเล่าอีกว่า เวลาดหู นังก ็ดูแต่ห นังผี ๆ เงินกห็ มดไปกับข องพวกนี้เยอะ เก็บเงิน
ไม่อ ยูเ่พราะเอาไปเช่าข องพวกนหี้ มด ถามวา่ แ ฟนพี่ไม่ว า่ เหรอ เขาบอกไม่ว า่ เขากไ็ ป
ด้วย หมอดูอึ้งไปเลยคำตอบนี้ ขอดวงแฟนเขามาดู พอคำนวณออกมา มันช่างตรง
เป๊ะเลย ดวงธรรมมรณะ เป็นดวงมีแฟนชอบไสยศาสตร์หรือต้องไปยุ่งทางนี้เพราะ
แฟนด้วย พีเ่ขาบอกว่าแ ฟนเขานับถือศ าสนาอื่นน ะ ไม่ต ้องสงสัยเลยค่ะว ่าท ำไมธรรม
มรณะ คือเกิดในศาสนาอื่นท ี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนั่นเอง
ถามพี่เขาไปอีกว่า รู้ไหมว่าการไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ชีวิตพี่จะมืดลง สติในการ
ควบคุมต วั เองมนั จ ะตำ่ ล ง จะทำให้จ ติ ใจเพีย้ นออกไปเรือ่ ย ๆ เขาบอกวา่ ก ผ็ มชอบ ถึง
แม้ท กุ วันนีจ้ ะไม่ป รกติเท่าไหรน่ กั ก ต็ าม ถามตอ่ ว่าพ ไี่ ม่เคยตงั้ ใจจะออกมาเลยหรือ เขา
บอกว่าแม่ก็เตือนนะ บางครั้งก ็คิดเหมือนกัน แต่มันชอบมาก ๆ ยากที่จะออกมาได้
ถามวา่ ท ำไมถงึ ต อ้ งยงุ่ ก บั ส งิ่ พ วกนี้ พีเ่ ขาตอบวา่ ผ มอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากนงั่ 
โต๊ะบริหาร ซึ่งจังหวะที่เขาพูดอ อกมาคำนเี้หมือนไม่ใช่เขาพูดเอง เพราะหน้าเปลี่ยน
จิตเปลี่ยน บอกเขาไปว่าไม่ใช่ต้องขยันทำงานหรือคะ ความก้าวหน้าทางอาชีพต้อง
ขยันใส่ใจ แต่นี่พี่ยิ่งยุ่งกับมัน สติในการคิดส ิ่งต่าง ๆ ก็ต ่ำลง จะก้าวหน้าเรื่องงานได้
ยังไง ไม่คิดบ้างหรือ พอพูดออกไปเหมือนเขานึกได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเคยกระทบกับ
หน้าที่การงานมาแล้ว ทำให้เขาชะงักไปนิดหนึ่ง
ยิ่งพอบอกอีกป ระเด็นหนึ่งกับเขาไปว่า รูไ้หมว่าพี่มวี ิญญาณตามอยู่ เขาตอบมา
แบบไม่ส ะทกสะท้านเลยวา่ เขายงั ไม่ไปอกี เหรอ ผมนกึ ว า่ เขาไปแล้ว ทีถ่ ามเพราะเห็น
จากเมือ่ กีช้ ดั เจนวา่ ไม่ใช่ต วั เขา แต่เป็นว ญ
ิ ญาณทแี่ ฝงอยูต่ วั ในเขาดว้ ย บอกวา่ พ เี่ ลิกไป
ยุง่ ก บั ส งิ่ พ วกนเี้ ถอะ พีไ่ ม่ส ามารถเก่งท างนไี้ ด้ห รอก เพราะดวงพเี่ คยยงุ่ ก บั ท างนีม้ าแต่
อดีตเหมือนกัน แต่ก ลับต ัวก ลับใจมาได้ร ะดับห นึ่งเพราะได้ฟ ังธ รรมะดี ๆ ดังนั้นต ่อให้
พี่พยายามจะมีวิชาอาคมติดตัวแ ค่ไหนพกี่ ็ทำไม่ได้หรอก ยิ่งไปยุ่งท างนี้มากขึ้น จิตพ ี่
จะไม่สามารถกลับม าได้ ต้องไปอยู่โรงพยาบาลแน่ ๆ ไม่คุ้มหรอกค่ะ
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บุญท ที่ ำให้เป็นผ มู้ อี ากัปกิรยิ าทา่ ทีง ามสง่าแ ละเต็มไปดว้ ยความรสู้ กึ ต วั คือก ารเป็น
ผูร้ จู้ กั ส ำรวมในกาละเทศะอนั ค วร โดยเฉพาะกบั บ คุ คลและสถานทอี่ นั เป็นม งคล อาศัย
ความรู้นี้ คุณก็สามารถทำบุญสร้างเสน่ห์ทางอากัปกิริยาได้ โดยเริ่มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ชั้นสูง เช่น ทำความเคารพพระปฏิมาบนโต๊ะหมู่บูชาในบ้านด้วยกิริยาประณีต หรือ
เดินเข้าไปในวัดวาอารามด้วยความสำรวมกายสำรวมใจ
สำรวมไม่ได้แปลว่าเกร็งนะครับ แต่หมายถึงตามสบายอย่างมีสติรู้ทุกการ
เคลื่อนไหว ไม่กะเปิ๊บกะป๊าบด้วยความฟุ้งซ่านกระเจิดกระเจิง
ใจนั่นเองเป็นผู้ปรุงแต่งกายให้เกิดความประณีตและสำรวม ถ้าใจคุณเคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จริง ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะแสดงกิริยาอันเป็นการเคารพ และกิริยาอันเป็นไป
เพื่อความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยูแ่ ค่ไม่กี่แบบ นับเริ่มตั้งแต่ไม่เอะอะมะเทิ่งใกล้เขต
พระพุทธรูป เวลาก้มลงกราบมีความนบนอบศิโรราบ ตอนสวดมนต์ตั้งตัวตรงไม่โยก
ไปเยกมา เมือ่ เหม่อล อยหรือฟ งุ้ ซ่านกย็ อมรบั ว า่ เหม่อล อย และคอ่ ยๆหนั เหกลับม าอยู่
กับบทสวด เป็นต้น กิริยาอันเป็นบุญเหล่านี้ รวมกันแล้วจะทำให้คุณรู้สึกถึงความ
สว่างทางกายขึ้นมาทีละน้อย
ความรสู้ กึ ว า่ ส ว่างนนั้ แ หละตวั ว ดั ว า่ เกิดบ ญ
ุ ไม่ใช่ข องหลอก ไม่ใช่อ ปุ าทาน เพราะ
เมือ่ บ ญ
ุ เกิดใจยอ่ มเป็นส ขุ แต่ถ า้ ย งั เกร็งห รือต อ้ งแกล้งฝ นื ท น คุณก จ็ ะไม่ร สู้ กึ ถ งึ ค วาม
สว่างและความเป็นสุข นั่นแปลว่าบุญยังไม่เกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เครื่องวัดว่าเป็นบุญติดตัวแน่แล้ว คือการเข้าสู่ภาวะสำรวมเรียบร้อยโดย
อัตโนมัติเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งมีความสม่ำเสมอ คืออยู่ในภาวะนั้นได้
นานโดยไม่กระสับกระส่าย เช่น ตั้งแต่เริ่มสวดมนต์จนจบไม่กวัดแกว่งเลย แม้จะ
ต้องกระดุกกระดิกแก้เมื่อยบ้างก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าหลุกหลิก ยังคงความนิ่งทางใจไว้ได้
สม่ำเสมอ
จากนั้นคุณจะรู้สึกว่าเป็นการง่ายที่จะสงบสำรวมต่อหน้าผู้ใหญ่หรือบุคคลผู้ควร
ให้ความนับถือ ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงศีลในจีวร ตลอดจนบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคุณมา
และโดยไม่ต้องฝึกพัฒนาบุคลิกตามขั้นตอนใดๆ บุญจะปรุงแต่งให้ทุกอิริยาบถของ
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คุณงามขนึ้ มาเอง คือเกิดสญ
ั ชาตญาณในการเคลือ่ นไหวใหม่ๆ ในแบบที่ทราบได้จาก
ข้างในว่าน่าดู น่ามอง
ถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้เอง ว่าความเคลื่อนไหวของกายมนุษย์เป็นเครื่องล่อตาชนิด
หนึ่ง เป็นแม่เหล็กดึงดูดส ายตาคนได้ และถ้าเนิบนิ่งกจ็ ูงจิตคนเห็นให้นิ่งต ามได้ แต่
หากคุณลอกแลกหลุกหลิกอยู่ตลอด จะเคลื่อนไหวแต่ละทีกระโดกกระเดกไร้สติ อัน
นัน้ จ ะเป็นแ รงผลักให้ค สู่ นทนาอยากเบือนหน้าห นี เพราะผคู้ นมจี ติ ฟ งุ้ ซ่านยงุ่ เหยิงอ ยู่
แล้ว จึงไม่อยากรับภ าพกระทบตาที่ชวนให้ป ั่นป่วนหนักเข้าไปใหญ่
แน่นอนว่าบุญใหม่ไม่อาจตกแต่งอากัปกิริยาของคุณให้สง่าผ่าเผยที่สุดในโลก
เนือ่ งจากจะไปตดิ เพดานจำกัดท สี่ ดั ส่วนรปู พรรณสณ
ั ฐานซงึ่ บ ญ
ุ เก่าให้ม า แต่อ ย่างน้อย
บุญใหม่ก็จะขับให้ออกท่าออกทางทเี่หมาะเจาะที่สุด เท่าที่หัวตัวและแขนขาของคุณ
จะแสดงได้
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรระลึกนะครับ คืออากัปกิริยาเท่ๆควรมากับกลิ่นตัวที่สร้างสรรค์
หน่อย ไม่ใช่ขยับแต่ละทีเหมือนโยนสกั๊งใส่หน้าคนดู เป็นเหตุให้พวกเขาตอ้ งเบนหน้า
หลบอย่างไม่เกรงใจ หากอาบนำ้ บ อ่ ยยงั ไม่พ อ ก็อ ย่าป ล่อยเลยตามเลย ร้านสะดวกซือ้ 
มีคำตอบให้สารพัด ทั้งโรลออนและสเปรย์ดับกลิ่น หากใครแพ้หรือรู้สึกยิ่งแย่หนัก
เข้าไปใหญ่ ลองซื้อแอลกอฮอล์ใส่ขวดสเปรย์ฉีดก ็พอได้ผ ลเหมือนกัน อย่างน้อยช่วย
ลดความหมักหมมของแบคทีเรียที่รักแร้ ตลอดจนซอกอับที่หมักดองเหงื่อต่างๆได้
บ้างครับ

๒) นัยน์ตา
นัยน์ตาที่เป็นเสน่ห์ ควรฉายแววแจ่มชัด ถ้าสาดประกายจับตาคนมองด้วยยิ่งดี
แต่ท งั้ หมดนนั้ ไม่ส ำคัญเท่าม นต์ส ะกดทตี่ รึงค สู่ นทนาให้อ ยูก่ บั ค ณ
ุ ได้ ด้วยการทำให้
เขารู้สึกว่าคุณมองเขาอยู่คนเดียว และจะไม่ละสายตาไปไหน
บุญท ี่ทำให้เป็นผ ู้มีประกายตาเงางาม คือก ารรู้จักม องผู้อื่นด ้วยความเมตตาเอ็นดู
หรือเล็งแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสบูชา อาศัยความรู้นี้ คุณก็สามารถทำบุญ
สร้างเสน่หใ์ นประกายตาได้ โดยเริม่ จ ากสิ่งศักดิ์สทิ ธิช์ นั้ สูง เช่น หาพระพทุ ธรูปที่เห็น
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ส่วนคนที่สองเป็นพี่ผู้หญิงคนอายุป ระมาณสี่สิบ คนนตี้ อนแรกก็ปรกติเหมือนกัน
แต่พอมานั่งได้สักพักหนึ่งหน้าตากเ็ริ่มเปลี่ยนไป ตาเริ่มแดงก่ำ พีร์มีประสบการณ์มา
จากครั้งแรกแล้ว จำได้ว่าอาการแบบนี้ไม่ปรกติ เลยยิงคำถามไปว่าพี่เป็นยังไงบ้าง
รู้สึกตัวเองแปลก ๆ ไปไหม เขารีบบอกมาเลยว่า ใช่ค่ะ พี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ ข้างในร้อน
หมดเลย ถามเขาวา่ แ ล้วเป็นอ าการแบบนไี้ ด้ย งั ไง พีเ่ ขาบอกวา่ ต งั้ แต่เมือ่ ส องสามเดือน
ก่อนไปหาร่างทรงมา หลังจากนั้นม ีผีมาเข้าร ่างน้องคนหนึ่ง พี่เหมือนพยายามไปไล่ผ ี
ออก แต่มันเหมือนไม่ใช่ตัวพี่ไปไล่
อาการของทั้งสองคนที่เจอมา คุณดังตฤณแนะนำว่า ให้พีร์สวดอิติปิโสในใจ
และจิตใจต้องนิ่ง ๆ ไม่กระสับกระส่าย เป่าออกไปตั้งแต่ห ัวลงไปถึงเท้า น้องคนแรก
พีร์ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ จิตยังไม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้ จึงให้เขาหลับตาและสวดอิติปิโสไป
พร้อมกนั ด ว้ ย ประมาณสกั ส ามจบ ใจเขาเริม่ ส ว่างเปลีย่ นไปจากเดิม เลยแนะนำให้เขา
เดินจงกรมรอบบ้านและสวดอิติปิโสทุกวัน และยังได้เอาหนังสือธรรมะของหลวงพ่อ
ปราโมทย์ให้เขาเอากลับไปอ่านอีกด้วย
ส่วนพผี่ หู้ ญิงค นทสี่ องพรี ท์ ำแบบเดียวกัน แต่พ รี จ์ ะเอามอื ไปประกบกบั ม อื เขาดว้ ย
คราวนี้พีร์สวดอิติปิโสแบบเดิมและให้พี่เขาสวดไปพร้อมกัน ก็เริ่มไล่ผ่านมือเขาลงไป
คราวนี้จิตใจมีสมาธิมาก รู้สึกมีความเย็นจากร่างกายเราผ่านไปที่มือเขา ความร้อน
ในตัวเขาผ่านมาในมือเราและกลายเป็นความเย็น ทำอย่างนี้อยู่สามจบ พี่เขาลืมตา
ขึ้นมาตาที่แดงเริ่มหายไป เขาบอกว่าอาการร้อนในกายเริ่มหายไปมาก ๆ เมื่อสักครู่
เหมือนมอี ะไรเย็น ๆ ผ่านรา่ งกายเขาเข้าม า รูส้ กึ ด ขี นึ้ เลย พีรเ์ ห็นว า่ เป็นอ ย่างนกี้ ก็ ำชับ
ให้เขาไปสวดต่อที่บ้าน และให้เลิกไปสำนักต่าง ๆ ที่ไม่ได้สอนการเจริญสติ ให้เลือก
ไปเฉพาะที่สอนให้เจริญสติเพื่อให้ละกิเลสจะดีที่สุด และควรจะฟังธรรมต่อไป
กลับมาที่ผู้ชายคนนี้ต่อนะคะ พอพีร์คำนวณตัวเลขออกมาก็โชว์ออกมาในดวง
เลยว่า ธรรมวนิ าศ ซึง่ ห มายถงึ ม ใี จสนใจในทางทไี่ ม่ใช่ท างตรง แต่ช อบทางไสยศาสตร์
เหมือนทรี่ สู้ กึ ได้เลย พีรต์ งั้ ใจวา่ จ ะพดู เรือ่ งอนื่ ๆ กับเขากอ่ นเพือ่ ให้เกิดค วามสนิทสนม
มากขนึ้ แล้วค อ่ ยคยุ เรือ่ งทเี่ ป็นป ระเด็นป ญ
ั หานที้ หี ลัง พอได้จ งั หวะจงึ ถ ามพเี่ ขาตรง ๆ
ว่า พี่ชอบเล่นของ ชอบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหรอ พี่เขางงนิดหนึ่ง ตอบออกมาว่า
ใช่ครับ ชอบมาก ๆ ด้วยความเริ่มสนิทใจกันบ้าง เขาเล่าใหญ่เลยว่าที่บ้านหนังสือ
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ไดอารี่หมอดู

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ไดอารี่หมอดูหน้าที่ ๕๐
โดย หมอพีร์

สวัสดีค ะ่ ทุกค นเป็นย งั ไงกันบ า้ งคะ ช่วงนอี้ ย่าป ล่อยให้ต วั เองเสพขา่ วเยอะเกินไป
จนทำให้จ ติ ใจเกิดอ าการโมโหแบบไม่ม สี าเหตุน ะคะ เคยดดู ว งประเทศไว้ว า่ ขาลงทีส่ ดุ 
ของปนี ี้คือเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน เดือนกันยายนเป็นเดือนที่สังคม
วินาศพอดี ไม่ต้องตกใจกันมากค่ะ เดี๋ยวมันกผ็ ่านไปได้ด ้วยดี
มาเข้าประเด็นสำหรับอาทิตย์นี้ดีกว่าค่ะ สำหรับอาทิตย์นี้เพิ่งเจอเหตุการณ์มา
สด ๆ ร้อน ๆ ก่อนหน้านี้เองเวลาประมาณสิบโมงกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนัดจะมาดูดวง
เขาเป็นคนรูปร่างสูง หน้าตาดูดี คมเข้มออกสไตล์ไทย ๆ นิดหนึ่ง ถ้านึกไม่ออกให้
ลองนึกห น้านักร ้องนำวงแคลช จะคล้าย ๆ กัน อายุป ระมาณสามสิบต้น ๆ
พอเห็นห น้าเขาก็เริ่มลองสำรวจนิสัยเขาดู ซึ่งพบว่ามีนิสัยแปลกมาก ตรงข้ามกับ
ใบหน้าโดยสิ้นเชิง จิตใจมืด ๆ เหมือนโดนครอบงำโดยอะไรบางอย่าง ทำให้ความ
สามารถในการสื่อสารกับคนให้เข้าใจลดลง สภาพจิตใจเหมือนโดนสะกด ออกจะ
เพี้ยนนิด ๆ และมีสภาวะไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นวิญญาณมามาก เหมือนมีวิญญาณไม่ดี
ตามมาด้วย

แล้วรู้สึกเลื่อมใสจับตาคุณมากๆมาประดิษฐานในห้องพระที่บ้าน แล้วหมั่นแลมอง
ด้วยสายตาตรงให้เห็นถนัดชัดทั้งองค์ แต่ละครั้งให้นิ่งและนานจนกว่าคุณจะรู้สึกได้
ว่าประกายศรัทธาสาดออกมาจากนัยน์ตาตัวเองอย่างคงเส้นคงวา
ระหว่างอยู่ในชีวิตประจำวัน พยายามมองผู้คนแบบที่จะเห็นความดีงาม ความ
น่ารักของพวกเขา กระทั่งคุณสามารถมองพวกเขาด้วยความเลื่อมใสคุณงามความดี
และอยากมอบความรู้สึกดีๆให้กับพวกเขา อย่าไปจดจ้องอะไรที่เป็นเรื่องแย่ๆหรือ
คุณสมบัติที่เป็นโทษ เพราะนัยน์ตาคุณจะขุ่น ใจคุณจะเจือด้วยโทสะยามมอง
ส่วนการสร้างมนต์สะกดที่จะตรึงคู่สนทนาไว้ด้วยสายตาของคุณนั้น อยู่ที่วิธี
ฝึกมองเป็นหลัก ขอให้จำไว้ว่า การสบตาเปรียบเหมือนการเชื่อมกระแสสื่อสาร
ระหว่างจิต การสื่อสารจะราบรื่นถ้ากระแสตาราบเรียบ แต่จะสะดุดเมื่อคุณ
ลอกแลกอยู่ตลอด
การสบตาจะทำให้คู่สนทนาระลึกได้ในภายหลังว่าคุยอะไรกัน และการสบตากม็ ี
บทบาทสำคัญยิ่งเมื่อต้องชักชวนหรือโน้มน้าวให้ใครคล้อยตามเหตุผลของคุณ
ขอให้ส งั เกตวา่ ค นสว่ นใหญ่ช อบเลีย่ งหลบไม่ย อมสบตาคสู่ นทนา พวกนถี้ งึ ต าสวย
ก็มีเสน่ห์ทางตาน้อย ส่วนอีกพวกหนึ่งแม้สบตาคู่สนทนาบ้าง แต่ก็ขาดๆเกินๆ เช่น
บางทีสู้ตาแบบฉันไม่กลัวแก บางทีมองแนวคุกคามข่มขวัญ บางทีม องแบบเสียไม่ได้
บางทีมองแบบฝืนๆ ไม่ให้เกียรติอีกฝ่าย

พอสำรวจได้ป ระมาณนเี้ ขากม็ านงั่ ท โี่ ต๊ะ ให้เขาบอกวนั เดือนปเี กิดอ อกมา หน้าตา
เขาเริ่มเปลี่ยนไป ตาเริ่มแดงก่ำ ชักจะมั่นใจแล้วว่าเห็นไม่ผิดหรอก เหตุการณ์ของ
ผู้ชายคนนที้ ำให้นึกถึงลูกค้าสองสามรายที่เคยพบมา ซึ่งมีอาการคล้าย ๆ กันน ี้

คุณต้องฝึกความนิ่งในการมอง ยิ่งนัยน์ตาคุณนิ่งอยู่กับคู่สนทนาเท่าไร อีกฝ่าย
จะรู้สึกว่าคุณให้ค่า ให้ความสำคัญกับเขาเท่านั้น และที่จะฝึกให้เป็นน ิสัยก็ไม่ใช่ด้วย
การเลือกที่รักมักที่ชัง คุณต้องฝึกความนิ่งในการมองทุกคน มนต์สะกดจากสายตา
ของคุณถึงจะอิ่มพลังอยู่ตัว

คนแรกทเี่จอเป็นน้องผู้หญิงอายุส ามสิบ จิตใจเธอขาดสภาวะที่เป็นต ัวของตัวเอง
นัยน์ตาแดงกำ่ ตอนนนั้ ได้ถ ามเธอวา่ ไปยงุ่ ก บั เรือ่ งผเี รือ่ งวญ
ิ ญาณมาหรือเปล่า เธอบอก
ว่าแ ม่เธอเป็นค นชอบยงุ่ ก บั ไสยศาสตร์ และแม่ช อบคบเพือ่ นทไี่ ปทางนเี้ หมือนกนั และ
มักจะได้สิ่งที่เขาให้บูชาต่าง ๆ กลับมาที่บ้าน จนที่บ้านเต็มไปด้วยของพวกนี้

เริ่มต้นขึ้นมาขอให้ฝึกกับกระจกเงา สบตาตัวเองจะดที ี่สุด เพราะได้เห็นๆกันเลย
ว่าคุณออกแรงน้อยเกินไปจนเหมือนครึ่งกล้าครึ่งแหย หรือว่าออกแรงมากเกินไปจน
เหมือนแกล้งเพ่งให้อึดอัดกัน คุณควรเริ่มฝึกจากการมองธรรมดาที่สุด แต่ให้นิ่งนาน
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กระจกเงาจะฟ้องเลยว่าสายตาคุณแฉลบซ้ายแฉลบขวาบ่อยแค่ไหน โฟกัสเหมาะ
หรือไม่เหมาะ
โฟกัสท ี่พอดีท ี่สุด คือก ารมองตรงแล้วเห็นใบหน้าท ั้งหมด ปกติเรามองเงากระจก
เพื่อด คู วามเรียบร้อยเดี๋ยวเดียว แต่ในการฝึกม องนี้ คุณต ้องเห็นท ั้งใบหน้าข องตัวเอง
ให้นานขึ้น กับทั้งตั้งใจว่าต ่อไปคุยกับใครจะเห็นทั้งหน้าของเขาให้ได้อย่างนี้
โฟกัสที่ดีรองลงมา คือการมองตรงแล้วเห็นสองตาพร้อมกันทั้งแนว การเล็งแ ล
แบบนเี้ป็นการปะทะสายตาโดยตรง ถ้าเป็นก ระแสตาตัวเองทตี่ อบมาจากกระจกคุณ
จะรู้สึกว่าไม่เป็นไร แต่ถ ้าเป็นกระแสตาคนอื่น จะขึ้นอยู่กับว่ารังสีตาระหว่างคุณกับ
คู่สนทนามีความกลมกลืนหรือข ัดกัน การมองคลุมเฉพาะแนวตาจึงอาจหมายถึงก าร
ท้าทายให้ลองกำลัง หรือหมายถึงการประสานสัมพันธ์ทางใจให้แนบแน่นเป็นพิเศษ
ถ้ารู้สึกเป็นลบก็ควรเปลี่ยนไปมองทั้งหน้าจ ะดีกว่า และเหนื่อยน้อยลงด้วย
โฟกัสท ไี่ ม่คอ่ ยดนี กั คือก ารมองตรงบา้ ง เหล่ม องบา้ ง แล้วเห็นได้เพียงตาขา้ งเดียว
การเล็งแ ลแบบนคี้ ับแคบ และดูเหมือนเพ่งพ ินิจม ากไป การมองของคุณอ าจให้ค วาม
รู้สึกแ ปลกๆ คล้ายไม่เต็มใจ หรือเว้าแหว่งครึ่งๆกลางๆชอบกล
เมื่อแน่ใจว่าสามารถมองตรงด้วยโฟกัสที่เหมาะแล้ว ขั้นต่อไปคือทำตาให้ยิ้มได้
เหมือนมียิ้มอยู่ในตา เพราะการยิ้มหมายถึงก ระแสความชอบใจ หากนัยน์ตาของ
คุณย มิ้ ข ณะมองใคร ก็แ ปลวา่ การสบตาระหว่างคณ
ุ ก บั เขาเป็นเรือ่ งนา่ ช อบใจ และ
จะดึงดูดให้เขาพลอยรู้สึกชอบใจตามไปด้วย
เริ่มฝึกค ือสบตาตัวเองในกระจกพร้อมทั้งยิ้มมุมปากไปด้วย แล้วสังเกตดูว่าความ
รู้สึกจากดวงตาเปลี่ยนไปแค่ไหน โดยธรรมชาติกระแสตาจะแปรไปตามวิธีที่ปาก
ของคุณยิ้ม แต่ถ้าปากยิ้มแล้วดวงตาไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่อ่อนโยนลง ก็แปลว่า
คุณแค่ฉีกยิ้ม โดยไม่ได้ยิ้มออกมาจากใจเลย
กระจกเงาจะฟ้องให้คุณรู้ตัว และปรับวิธียิ้มเสียใหม่ โดยเริ่มเปลี่ยนที่ใจ แววตา
ที่อ่อนโยนลงคือหลักฐานว่าใจคุณยิ้มจริง

ว่าซื่อ ใจอาจคิดว่าคนดีอย่างนี้ก็ยังมีในโลกด้วย
แต่ห ากคุณเพิ่งร ู้จักเขาในฐานะจำเลยผู้มีคว ามผิดฐ านฆ่าผ ู้อื่น เคลื่อนย้ายทำลาย
ศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย แถมผู้ตายเป็นเมียตนเองที่มีลูกน้อย
ด้วยกัน ใจคุณคงสาปแช่ง ปากคุณคงด่าสาดไม่มีชิ้นดี!
ความดีงามที่บำเพ็ญมาในอดีตช ่วยเขาไม่ได้ เมื่อฆ่าก็ต้องรับผลของการฆ่า ศาล
ตัดสินแล้วว่าเขาต้องโทษจำคุกเป็นเวลา ๘ ปี
ฟังเผินๆคณ
ุ อ าจสมน้ำหน้า แต่ห ากทราบวา่ เมียข องเขาไปมชี ายอนื่ กับท งั้ เอาโคตร
เหง้าเหล่ากอ พ่อแ ม่ข องเขามาเหยียบย่ำ ความสมน้ำหน้าอ าจเปลีย่ นเป็นเห็นใจ หรือ
กระทัง่ ช ว่ ยให้ค ณ
ุ ต าสว่างขนึ้ ก ว่าเดิม เห็นต ามจริงว า่ คนเราถกู ก ระทบให้โกรธเมือ่ ใด
ก็อ าจฆ่าค นอื่นได้เมื่อนั้น แม้จ ะบำเพ็ญค ุณง ามความดมี าเท่าใดกไ็ร้ป ระโยชน์ ขอ
เพียงขาดสติได้จังหวะสักหน่อยเถอะ
พระพุทธเจ้าต รัสว ่าถ ้าค ิดจ ะท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ
ที่จะหนีนรกได้พ้นนั้นไม่มีเลย!
นั่นก็เพราะสัตว์ทั้งหลายอาศัยความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิด และขณะใกล้ดับก็ถูก
อุปาทานครอบงำจิตให้คิดไปว่า ‘เรากำลังจะตาย’ จึงส่งผลให้เกิดวิญญาณดวงใหม่
ขึ้นเสวยกรรมอีก
เกิดอย่างลืม ตายอย่างหลง ซ้ำไปซ้ำมาแค่นี้เอง...
คนถูกไม่มี คนผิดไม่มี มีแต่คนหลงทำดีทำชั่วด้วยความไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จากการกระทำของตน เหตุเพียงเท่านั้น พระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าควรหนีออกจาก
สังสารวัฏเสีย ด้วยการฝึกส ติต ามรู้ตามดูให้เห็นจ ริง ว่าก ายใจนี้เป็นเพียงเครื่องล่อให้
หลงยึด แท้จริงเป็นทุกข์ เป็นของเกิดดับ ไม่น่าถือมั่นแต่อย่างใดเลย เมื่อข้ามความ
สำคัญผิดได้เด็ดขาด กายใจนี้จะเป็นอัตภาพสุดท้ายของคุณ ขณะตายจะไม่หลงตาย
ด้วยอุปาทานว่ามีคุณตายอีกต ่อไป

ดังตฤณ
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เฮ้อ – แท็กซี่คนดี เคยเก็บเงินได้สามแสนคืนเจ้าของ บันดาลโทสะก่อเหตุสลด
ฆ่าเมียตัวเองเพราะถูกข ุดโคตรด่า

คุณควรฝึกพิจารณาทั้งการฉีกยิ้มกว้างจนสุด และการยิ้มละไมเพียงน้อย การ
สนทนาทดี่ คี วรเริ่มต ้นแ ละจบลงด้วยยิ้มก ว้างสุด แต่ร ะหว่างสนทนาควรยิ้มละไมเป็น
ระยะ

หลายคนมักตั้งคำถามกัน ถ้าวิบากกรรมมีจริง ทำบุญจ ะได้ดี ทำชั่วต้องตกยาก
เหตุใดบางคนทหี่ ล่อส วย รวย เก่ง ครบสตู ร จึงม นี สิ ยั ใจคอไม่น า่ ร กั เอาเลย พูดง า่ ยๆ
มันน่าสงสัยน ัก ถ้าช าติก ่อนดี เหตุใดชาตินี้จึงช ั่วได้?

และที่สุดของการสร้างเสน่ห์ในดวงตา คือการพูดโดยไม่ละสายตาไปจากใบหน้า
ของคู่สนทนา ไม่ว่าเขาจะสบหรือหลบตาคุณ เริ่มต้นฝึกกับกระจกแบบสบายๆด้วย
การเตรียมบทพูดอธิบายอะไรก็ได้สักย่อหน้าหนึ่ง ซึ่งอาจหมายถึงย ่อหน้าที่คุณกำลัง
อ่านอยู่นี่เลยก็ได้ โดยทำความเข้าใจแล้วคิดคำอธิบายเอง

การเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องใหญ่หลวงนัก ถ้าเป็นเรื่องเล็กค าดเดาง่าย ป่านนี้
หลุดพ้นกันหมดแล้วครับ ไม่ต้องก้มหน้าก้มตาเป็นทุกข์เป็นร้อนกันเหมือนทุกวันนี้
หรอก
ความดีที่สั่งสมให้มาก ทำให้คนๆหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนดี แต่ความดีไม่ได้เป็น
ประกันว่าคนดีจะไม่เจอเรื่องร้าย แล้วก็ไม่ช่วยเกลี้ยกล่อมใครให้ตอบโต้กับเรื่อง
ร้ายด้วยความดีได้เสมอไป
กะแค่ชาติเดียว คนเรายังอาจกลับลำ เปลี่ยนจากเกลียดคนชั่วไปเข้าข้างคนชั่ว
เปลี่ยนจากมักน้อยเป็นมักมาก เปลี่ยนจากถ่อมตนเป็นจองหอง เห็นกันชัดๆเพียง
ภายในเวลาไม่กี่ปี แล้วสำหาอะไรกับการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ จะมยิ ิ่งกลับลำได้ยิ่ง
กว่าหกคะเมนตีลังกาหรอกหรือ?
สิ่งที่หอบหิ้วข้ามภพข้ามชาติมาด้วยก็คือผลของกรรมที่ทำไว้ นับตั้งแต่อัตภาพ
ความเป็นมนุษย์ที่บันดาลขึ้นด้วยบุญ ตลอดจนรูปร่างหน้าตา ฐานะ สติปัญญา กับ
ทั้งชะตาชีวิต ทุกคนกำลังเป็นท ายาทรับม รดกกรรมในอดีตด้วยกันทั้งสิ้น ข้ออ้างว่า
ลืมแล้ว ผ่านไปแล้ว เป็นคนละคนแล้ว ล้วนฟังไม่ข ึ้นในศาลอาญาทางธรรมชาติ
คนดใี นขา่ วนา่ ก ลุม้ ช นิ้ น ี้ เคยเป็นข า่ วนา่ ช นื่ ใจในปี ๒๕๔๖ โดยได้ร บั โล่เกียรติคณ
ุ 
แท็กซีด่ เี ด่นจ ากกระทรวงการทอ่ งเทีย่ วและกฬี า หลังจากเก็บเงินผ โู้ ดยสารชาวรสั เซีย
ทีล่ มื ไว้ในรถจำนวนกว่าส ามแสนบาท แล้วป ระสานกบั ร ายการวทิ ยุ สวพ.๙๑ คืนเงิน
ให้แก่เจ้าของนักท่องเที่ยวครบทุกบาททุกสตางค์
ในปี ๒๕๔๖ หากคณ
ุ เห็นเขา คุณค งยมิ้ ต าเป็นป ระกาย ปากอาจชนื่ ชมสรรเสริญ
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เมื่อได้บ ทพูดแ ล้ว ให้ค ่อยๆพูดเหมือนตอนคุณพ ยายามทำให้ใครสักค นเข้าใจสิ่งท ี่
คุณต อ้ งการสอื่ ขณะเดียวกันก ส็ งั เกตเป็นจ งั หวะ ว่าส ายตาของคณ
ุ แ ข็งห รืออ อ่ น ทอด
เหม่อหรือว่ายังตรงนิ่ง นัยน์ตาที่สะท้อนความมีสติในการอธิบาย จะมีความตรงนิ่ง
กระจ่างชัด และอยู่ในโฟกัสเดิมค่อนข้างคงเส้นคงวา
เครื่องวัดว่าคุณมีเสน่ห์ทางตาแล้ว คือแม้กำลังโกรธก็ไม่อ ยากส่งตาขุ่นขึ้งค ุกคาม
ใคร ต่อให้เล็งแ ลศัตรูอ ยู่ ก็เป็นไปในลักษณะอ่อนโยนประนีประนอม ไม่ใช่มองอย่าง
จะกินเลือดกินเนื้อตามกิเลสขับดัน จะสังเกตลมหายใจไปด้วยก็ได้ ถ้ามองใครแบบ
ฝืนๆ ลมหายใจของคุณจะติดขัด แต่ถ้ามองด้วยความเต็มใจ ลมหายใจจะยาวและ
นุ่มนวลราบรื่น
และถา้ ค ณ
ุ ส ามารถถา่ ยทอดความรใู้ ดๆให้ค นอนื่ เข้าใจได้ท งั้ ย งั ส บตาตลอด คุณจ ะ
พบว่าส ติในการเรียบเรียงคำพูดแ ข็งแรงขึ้นท ุกที และมีคน อยากฟังค ำอธิบายจากคุณ
มากขึ้นเรื่อยๆด้วย นั่นเพราะนอกจากคำอธิบายของคุณจะสื่อออกมาจากจิตที่อยูใ่น
ภาวะแจ่มชัดที่สุดแล้ว ตัวตนทั้งหมดของคุณยังเข้าไปประทับอ ยู่ในความทรงจำของ
ผู้คน คล้ายมีมนต์เรียกให้อยากกลับมาฟังคุณพูดใหม่อีก
เสน่ห์ทางตาที่อิ่มตัวจะทำให้คุณมั่นใจว่าตัวเองมีมนต์สะกดให้ทุกคนรู้สึกดี สงบ
เย็นล ง ตลอดจนชอบทจี่ ะสบตาอย่างเป็นม ติ รกบั ค ณ
ุ แน่นอนวา่ บ ญ
ุ ใหม่ไม่อ าจตกแต่ง
นัยน์ตาของคณ
ุ ให้เงางามนา่ ม องทสี่ ดุ ในโลก เนือ่ งจากจะไปตดิ เพดานจำกัดท คี่ ณ
ุ ภาพ
ของแก้วตาซงึ่ บ ญ
ุ เก่าให้ม า แต่อ ย่างนอ้ ยบญ
ุ ใหม่ก จ็ ะฉายรงั สีท นี่ า่ ด ทู สี่ ดุ เท่าท แี่ ก้วตา
ของคุณจะเปล่งประกายออกมาได้
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แล้วก็อย่าลืมสังเกตด้วยนะครับว่ามีขี้ตาติดอยู่หรือเปล่า จะหมดท่าเลยล่ะถ้า
อุตส่าห์มีมนต์สะกดทางตา แต่ปล่อยให้ค ู่สนทนาจับได้ว ่าขี้ตาไหลไม่ย อมเช็ด

๓) น้ำเสียง
น้ำเสียงทเี่ป็นเสน่ห์ ควรมีคว ามแจ่มช ัดเป็นก ังวานนุ่มนวล แต่ละคำถูกเปล่งอ อก
มาเต็มปากเต็มคำโดยไม่มีการดัด และดีที่สุดคือมีชีวิตชีวา เสียงขึ้นสูงลงต่ำอย่าง
เหมาะกับจังหวะจะโคนตามธรรมชาติ สามารถกล่อมอารมณ์คนฟังให้เพลิดเพลิน
ราวกับเสียงเครื่องดนตรีท ี่เล่นโดยมืออาชีพ
บุญท ที่ ำให้เป็นผ มู้ กี งั วานเสียงนา่ ฟ งั คือก ารมใี จเป็นส ขุ ก บั ก ารพดู จ าดว้ ยถอ้ ยคำที่
เป็นจ ริง ทีส่ ุภาพไพเราะ ทีป่ ระสานสัมพันธ์ และทฟี่ ังแ ล้วเกิดส ติท ั้งเราทั้งเขา ตลอด
จนมีปีติกับการสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญเช่นพระพุทธเจ้าและผู้ทรงคุณประเสริฐ
ทั้งหลาย อาศัยความรู้นี้ คุณก็สามารถทำบุญสร้างเสน่ห์ให้กับน้ำเสียงได้ โดยเริ่ม
จากสิ่งศักดิ์สิทธิช์ ั้นสูง เช่น กล่าวสรรเสริญพ ระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนของท่าน
และพระสงฆ์ส าวกของทา่ น ด้วยถอ้ ยคำทเี่ ป็นจ ริง ด้วยความไพเราะ ด้วยความเข้าใจ
อันดี และด้วยความมีสติ
การกลา่ ว สรรเสริญพ ระรตั นตรัยม มี านมนาน ผ่านรปู แ บบของการสวดมนต์น นั่ เอง
บทสวดอนั เป็นท นี่ ยิ มทสี่ ดุ ม าจากการจาระไนคณ
ุ สมบัตอิ นั เป็นจ ริงข องพระพทุ ธ พระ
ธรรม และพระสงฆ์ หรือที่เรียกกันส ั้นๆว่าบ ท ‘อิติปิโส’
สิ่งทเี่กิดขึ้นอย่างเห็นได้ช ัดกับ ‘ผู้สรรเสริญส ิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจ’ คือประกายแก้ว
เสียงทสี่ ดใสเสนาะโสตขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ช ัด อาจจะในทันทีที่สวดจบ และแก้ว
เสียงจะยกระดับข ึ้นถาวรเมื่อสวดต่อเนื่องอย่างมีโสมนัสทุกวัน ถ้าคุณจะคิดว่านี่คือ
คาถาเปลีย่ นเสียงกไ็ ม่น า่ จ ะเกินจ ริงน กั ขอเงือ่ นไขเพียงตอ้ งทอ่ งคาถาดว้ ยใจโสมนัส
ด้วยนะครับ ไม่ใช่ท่องแบบนกแก้วน กขุนทอง
บทสวดภาษาบาลีอ าจเป็นอ ุปสรรคกับค วามเข้าใจ ซึ่งจ ะมีส่วนลดทอนความรู้สึก
ดีๆลงได้ ผมจึงขอนำเอาบทอิติปิโสพร้อมคำแปลมาให้คุณไว้ ณ ที่นี้เลย จะได้ไม่
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ทะลุทะลวงเข้าสู่ผิวหนังได้แ ค่ ๑-๒ เซนติเมตร จึงไม่อาจวิ่งทะลุหูลงมาถึงท้องแน่ๆ
จะมีก็แค่ผลข้างเคียง เช่น รังสีมือถืออาจส่งผลต่อระดับเมลาโทนิน หรือฮอร์โมนที่
ควบคุมการนอนหลับ ซึ่งแม่ถ่ายทอดผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ได้
พวกเรากำลังอยู่ท่ามกลางสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยที่ธรรมชาติไม่ได้ให้มา แล้วเราก็รู้
เฉพาะประโยชน์ที่เราตั้งใจให้มีขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆ แต่เกือบไม่รู้หรือนึกไม่ถึงว่าของ
แถมอันเป็นโทษที่ตามมาคืออะไรบ้าง แม้จะศึกษาวิจัยก็หาใช่เรื่องง่าย ไหนจะต้อง
อาศัยตัวอย่างกลุ่มคนจำนวนมากๆ ไหนจะต้องใช้เวลายาวๆ ไหนจะต้องใช้เทคนิค
วิธีดีๆ
มนุษย์เราถนัดก อ่ ป ญ
ั หามากกว่าแ ก้ป ญ
ั หา และทแี่ ย่ก ว่าน นั้ ค อื เมือ่ แ ก้ป ญ
ั หาหนึง่ 
ได้ ก็ไม่รู้อีกว่าวิธีแก้ปัญหาจะกลายเป็นต้นตอของอันตรายใหม่ๆหรือเปล่าอ ีก
ด้วยความไม่รู้ของมนุษย์ พามนุษย์ไปสู่ที่สว่างบ้าง ที่มืดบ้าง และด้วยความไม่
รู้ของมนุษย์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ก็พามนุษยชาติก้าวล่วงมาถึงพรมแดนหนึ่ง ที่
ฉาบผิวนอกไว้ด้วยภาพคล้ายสวรรค์ แต่ภ ายในกลับระอุเร่าอยู่ด้วยความร้อนดุจนรก
แม้แต่ส ิ่งท ี่ดูเป็นม ิตรที่สุด เหมือนข้าท าสผู้ซื่อสัตย์ท ี่สุด ไม่น ่าร ะแวงอย่างที่สุดด ังเช่น
โทรศัพท์ม อื ถ อื ก็อ าจเป็นห นึง่ ในเครือ่ งมือแ ปรพฤติกรรมมนุษย์ด ๆี ให้ก ลายเป็นส ตั ว์
ร้ายทีละน้อย
สิง่ ท พี่ วกเรากำลังเห็นป ระจักษ์ค อื ภ าพของการเจริญข นึ้ ถ งึ จ ดุ ส งู ส ดุ แล้วต อ้ งกลับ
เสื่อมทรามลงด้วยเหตุปัจจัยที่แฝงอยู่ในความเจริญนี่เอง คุณเลี้ยงลูกด้วยนมอย่าง
เดียวไม่พอแน่นอน ต้องเอาธรรมะไปเลี้ยงด้วย เพราะในโลกวันนี้ อยู่ดีๆก็เลวได้
ด้วยสิ่งแวดล้อมอันแปลกพิลึกผ ิดธรรมชาติสารพัด
ท่องไว้น ะครับ แม้ล กู ข องคณ
ุ โตขนึ้ ม าดๆี มีใบหน้าใสๆ แต่จ ติ ใจพร้อมจะถกู ห ลุม
ดำในโลกดูดลงต่ำได้ตลอดเวลา คุณต้องใช้ธรรมะฉุดดึงลูกๆไว้ตลอดเวลาเช่นกัน ที่
สำคัญคือช่วยลูกแล้วก็อย่าลืมช่วยตัวเองด้วยล่ะ!
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ข่าวน่ากลุ้ม

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

เฮ้อ! – อันตรายทมี่ าพร้อมกบั ค วามสะดวกสบายชา่ งมากมายเสียจ ริงๆ แม้แต่ก าร
ใช้โทรศัพท์ม อื ถ อื ก เ็ สีย่ งกบั เด็กใ นทอ้ งได้! องค์กรตดิ ตามตรวจสอบการแพร่ก ระจาย
รังสีของรัสเซีย พบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือขณะตั้งครรภ์เพียงวันละ ๒-๓ ครั้ง
มีแนวโน้มท ำให้ลูกที่คลอดออกมามีปัญหาพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น หรือปัญหา
ทางอารมณ์ ซึ่งนับว่าอันตรายไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่หรือกินเหล้าระหว่างตั้ง
ครรภ์สักเท่าใดเลย!
ทุกวันนี้เรารู้ว่าคนรุ่นใหม่เป็นโรคจิตก ันมาก แต่ท ี่ไม่ค่อยรู้ชัดนักค ือ ‘อะไรบ้าง’
ที่เป็นต้นตอของปัญหา
ข่าวน่าก ลุ้มช ิ้นน ี้อาจทำให้ห ลายคนอึ้ง เพราะนึกไม่ถ ึงว่าแ ค่ย ังไม่เกิดม า คนเราก็
ถูกติดตั้งพิษทางอารมณ์ไว้รอเวลาระเบิดกันแล้ว และที่น่าเสียใจคือมารดาทั้งหลาย
นี่เอง อาจเป็นต้นตอปัญหาทางจิตของลูกรัก เพียงด้วยการคุยผ่านมือถือขณะตั้ง
ท้อง!
เดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องคุยจากระยะไกลกันทั้งวัน โดยเฉพาะผู้หญิงทตี่ ้องทำงานนอก
บ้าน โอกาสที่จะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือมีอยู่น้อยมาก แล้วแต่ละครั้งที่ใช้
จะให้ค วบคุมเวลาว่าต ้องไม่เกินเท่านั้นเท่าน กี้ ย็ ากอยู่ เนื่องจากบางสายหมายถึงเรื่อง
คอขาดบาดตายทางธุรกิจ รีบๆเร่งๆคุยให้เสร็จๆนั้นค งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ที่รายงานการวิจัยของชาวรัสเซียชิ้นนี้ไม่เป็นที่ฮือฮาเท่าไร ก็เพราะคนเราไม่
ต้องการทิ้งข้าทาสสารพัดป ระโยชน์ไปอย่างไม่มีอะไรมาทดแทนได้
แล้วเพื่อให้สบายใจกันขึ้นมาหน่อยนะครับ หลักฐานสำคัญของงานวิจัยนี้ ก็มี
เพียงตัวเลขทางสถิติ กล่าวคือกลุ่มต ัวอย่างหญิงที่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างตั้งครรภ์
๑๓,๐๐๐ คน มี ๕๔% รายงานว่าล ูกมีปัญหาสมาธิส ั้นและปัญหาทางอารมณ์ แต่
ไม่ได้ม หี ลักฐานทางวทิ ยาศาสตร์ว า่ ร งั สีม อื ถ อื ไปรบกวนทารกนอ้ ย เนือ่ งจากรงั สีม อื ถ อื 
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ต้องตามหากันที่อื่นอีก เวลาสวดเอาเฉพาะคำบาลี แต่ให้น้อมใจไปตามประมาณคำ
แปลนะครับ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุร ิสสะธมั มะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะ
วาติ
(ส่วนนเี้ ป็นการกล่าวตามสจั จะความจริงท วี่ า่ พระพุทธเจ้าเป็นผ ไู้ กลจากกเิ ลส เป็น
ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้อันวิเศษและความประพฤติ
ชอบ เป็นผู้ไปดี เป็นผู้รโู้ลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร
เสมอเหมือน เป็นค รูผ สู้ อนของเทวดาและมนุษย์ท งั้ หลาย เป็นผ รู้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบานใน
ธรรม เป็นผู้มีความสามารถจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสส ิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ
(ส่วนนี้เป็นการกล่าวตามสัจจะความจริงที่ว่า พระธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามพึงเห็นจริงได้ด้วยตนเอง
ไม่ต้องให้ผู้อื่นบอกหรือยืนยัน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงโดยไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควร
ชักชวนผู้อื่นให้มาเห็นตามกัน เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว และเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้
เฉพาะตน รู้เผื่อคนอื่นไม่ได้)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปคุ คะลา เอสะ
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ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลิกะระนีโย
อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ
(ส่วนนี้เป็นการกล่าวตามสัจจะความจริงที่ว่า สงฆ์สาวกของพระผู้มพี ระภาคเจ้า
ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติตรง ผู้ปฏิบัติสมควร ผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จักธรรมอันนำออกจากทุกข์
ได้แล้ว ย่อมได้ชอื่ ว า่ เป็นอ ริยบุคคล มีโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ อัน
นับเป็นส าวกของพระผมู้ พี ระภาคเจ้าอ ย่างแท้จริง เป็นผ สู้ มควรแก่เครือ่ งสกั การะทเี่ ขา
นำมาบูชาหรือต ้อนรับ เป็นผ ู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผ ู้ที่บุคคลทั่วไปควรประนมมือ
ไหว้ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นย ิ่งไปกว่า)
ย้ำว่าเสียงที่ไพเราะที่สุด เกิดขึ้นเมื่อคุณมีความสุขที่จะพูดให้เต็มเสียง โดย
ถ้อยคำพรั่งพรูออกมาจากหัวใจที่ชื่นบาน และบุญแบบลัดๆที่จะสร้างความมั่นใจ
ว่าคุณสามารถพูดแบบสายน้ำไหลรินได้ ก็คือท่องบทสวดให้ขึ้นใจ แล้วเปล่งเสียง
อย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะจะโคน ไม่ช้าเกินไป ไม่เร็วเกินไป กับท ั้งระวังอย่าให้มีการ
กระแทกเสียง นอกจากนั้นค ุณต้องค้นให้พ บด้วยว่าระดับเสียงควรสูงหรือต่ำเพียงใด
จึงฟังแจ่มชัดที่สุด
เลือกเวลาเช้าหรือเย็นก็ได้ สวดอิติปิโสสักสองสามจบ หรือสวดจนกว่าจะรู้จัก
ความสุขอันเกิดจากการเปล่งเสียงสรรเสริญอ ย่างต่อเนื่อง ถ้าฟังเสียงสวดของตัวเอง
แล้วใจเย็นลง มีความสงบและอบอุ่นผาสุก คล้ายปากกำลังยิ้มอยู่น้อยๆตลอดเวลา
ที่สวด นั่นแหละใช้ได้แ ล้ว

เคล็ดลับการเพิ่มความมั่นใจให้อยากคุยมีอยู่นิดเดียว คือตั้งต้นเจรจา หรือ
‘ทักทาย’ ให้มีพลัง คือทำให้คู่สนทนารู้สึกว ่าคุณดีใจที่เห็นเขา และเต็มใจที่จะเปล่ง
เสียงขานชื่อของเขา เมื่อเริ่มต้นดี การพูดคุยที่ตามมาจะแตกต่างไปเอง
เพื่อฝึกทักทายให้เป็นนะครับ ไปยืนหน้ากระจกที่เห็นได้ทั้งตัว เสมือนกำลัง
เผชิญหน้ากับคนอื่นอยู่ แล้วเปล่งเสียงว่า สวัสดี! (แล้วเอ่ยชื่อคุณเองตามหลัง) เมื่อ
ได้ยินเสียงทักตัวเองแล้วก็ให้สำรวจดู หากรู้สึกแจ่มใส รู้สึกสดชื่นขึ้นกว่าเดิม หรือ
รู้สึกว่าชื่อของคุณมีค่าควรเรียกขานให้เต็มเสียง ก็ให้จำไปทักคนอื่นแ บบเดียวกันท ุก
ประการ แต่ห ากรู้สึกท ะแม่งๆ หรือก ระทั่งร ู้สึกห ่อเหี่ยว มีอ าการคล้ายกล้ำกลืนก ้อน
ฝืนอ ยูใ่ นอก อันน กี้ ข็ อให้ป รับแ ต่งเสียใหม่ เอาให้ร สู้ กึ ว า่ เงาในกระจกมนั ท กั ค ณ
ุ เหมือน
ดีใจที่ได้เห็นคุณ และเหนี่ยวนำให้คุณพลอยดีใจที่ได้เห็นมัน
คุณจ ะพบวา่ ถ า้ ต งั้ ใจจริงๆ การฝกึ ท กั ทายให้ค นดใี จจะใช้เวลาแค่ ๕ หรือ ๑๐ นาที
เท่านั้น แต่สามารถจำเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตที่เหลือ ซึ่งเท่ากับมีกระสุนเชื่อมไมตรีไว้
ยิงเข้าหัวใจคนได้ทุกครั้งที่ทักทายพวกเขา การทักทายให้คนดีใจได้สำเร็จ จะนำมา
ซึ่งความเชื่อมั่นในการพูดคุยได้ออกรสไปเอง
และยิ่งถ้าบวกบุญอันเกิดจากการพูดคุยกับผู้คนอย่างมีสติ มีเจตนาดี พูดแต่คำ
ที่เป็นจริง พูดแต่คำที่เป็นประโยชน์ คุณก็จะยิ่งเห็นผลอันน่าอัศจรรย์ แม้บุญใหม่
ไม่อาจตกแต่งเสียงของคุณให้เพราะพริ้งที่สุดในโลก เนื่องจากจะไปติดเพดานจำกัด
ที่คุณภาพของแก้วเสียงซึ่งบุญเก่าให้มา แต่อย่างน้อยบุญใหม่ก็จะขับเสียงที่ไพเราะ
ที่สุด เท่าที่แก้วเสียงของคุณจะเปล่งออกมาได้

หลังจากนั้นพอออกไปพูดคุยกับใคร ให้ใช้ใจอันเบิกบานแบบเดียวกันในการขับ
เสียง และเปล่งเสียงออกมาให้ช ดั ถ อ้ ยชดั ค ำทสี่ ดุ บุญอ นั เกิดจ ากการใช้เสียงสรรเสริญ
พระรัตนตรัย จะช่วยให้คุณเกิดสัญชาตญาณในการพูดให้น่าฟ ังไปเอง

แล้วก อ็ ย่าล มื อ กี น ดิ หนึง่ น้ำเสียงเพราะๆควรมากบั ก ลิน่ ป ากหอมๆนะครับ ถ้าพ ดู 
แต่ละทีมีกลิ่นเหมือนคุณอ มหนูต ายไว้ในปาก ก็คงไม่ม ีใครอยากฟังเป็นแ น่ ถ้าใช้ย าสี
ฟันยี่ห้อดีแล้วไม่เวิร์ก ก็ต้องปรึกษาหมอฟันเพื่อรักแท้กันต่อไป

คุณบ างคนอาจเป็นพ วกขาดความมั่นใจในการพูดค ุย แค่เริ่มต ้นก ห็ งอแล้ว ทำท่า
เหมือนพะอืดพะอมที่จะต้องตั้งหลักเจรจาแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้นต่อให้แก้วเสียงล้ำเลิศ
เพียงใดก็คงเปล่าประโยชน์

ดังตฤณ
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