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ท่านสามารถรับนิตยสารฉบับนี้ ได้ 
ในรูปแบบ เสียงอ่าน · Word
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จากใจบ.ก.ใกล้ตัว

สวัสดีค่ะ

ฉบับนี้นิตยสารของเราได้เปิดรับฉบับใหม่ตรงกับวันมาฆบูชาพอดี 
มีใครได้ไปทำบุญ ถวายสังฆทาน ฟังธรรม เวียนเทียน หรือปฏิบัติภาวนา 
ในช่วงวันสำคัญนี้กันบ้างไหมคะ เชื่อว่าหลายคนคงมีโปรแกรมแล้วแน่นอนเลย : )  
ก็ต้องขอร่วมขออนุโมทนากับคุณผู้อ่านทุก ๆ  ท่านไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ _/|\_

เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ เพิ่งได้ยินคนคุยกันในลิฟท์ตามประสาคนทำงานนี่เองค่ะว่า  
“เออ วันพฤหัสฯ นี้หยุดนี่ ดีจัง” 
“หยุดวันอะไรนะ” อีกคนถาม 
“วันวิสาขบูชาไง....” “อ้อ...”

ตงิด ๆ  อยากจะหันไปเอ่ยแทรกก็ไม่กล้าว่า “วันมาฆบูชาค่ะพี่.........” (-_-”) 
แค่วันก็จำผิดเสียแล้ว มิใยต้องถามเลยมั้งคะนี่ว่า 
แล้ววันมาฆบูชามีความหมายอะไรสำหรับชาวพุทธทั่วไปอีกจำนวนมาก

มีผู้เคยเปรียบเทียบไว้ค่ะว่า  
วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตินั้น ถือได้ว่าเป็น วันพระพุทธ 
วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานั้นเป็น วันพระธรรม 
และวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุสาวกมาประชุมกันโดยพร้อมเพรียง 
เพื่อรับฟังหลักการ อุดมการณ์ และวิธีปฏิบัติในการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเป็น วันพระสงฆ์

เมื่อถามถึงความสำคัญของวันนี้  
หลายคนมักจะสะท้อนความทรงจำตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ  ให้ฟังว่า 
“มาฆบูชา ก็คือวันที่พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ องค์มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายไง...” 
แต่ไม่กี่คนนักที่จะรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่ท่านเหล่านั้นมาชุมนุมกันโดยพร้อมเพรียง

ฉายภาพย้อนไปสมัยครั้งพุทธกาลอีกครั้ง ก่อนจะถึงวันมาฆบูชา...  
ครั้งนั้น หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ และได้ทรงเริ่มออกเผยแผ่ธรรมะ 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://dungtrin.com/mag/?36.editor
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.editor
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ในเวลาไม่นานนัก พระองค์ก็ทรงมีศิษย์เป็นพระอรหันตสาวกกว่า ๑,๓๐๐ องค์ 
พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงมีดำริที่จะให้ภิกษุผู้ที่พ้นจากทุกข์แล้วเหล่านั้น 
ได้ช่วยกันในการอนุเคราะห์เกื้อกูลและยังประโยชน์ให้แก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายในวงกว้าง 
พระองค์จึงได้ส่งพระอรหันตสาวกเหล่านั้น ออกจาริกไปประกาศศาสนายังเขตแคว้นต่าง ๆ

วันเวลาล่วงเลยจนวันเพ็ญเดือนมาฆะ ซึ่งเดิมทีก่อนที่พุทธศาสนาจะถือกำเนิดเกิดขึ้นนั้น 
ศาสนาพราหมณ์จะมีพิธีกราบไหว้สักการบูชาพระเจ้าของพราหมณ์ครั้งใหญ่ในวันนี้ทุกปี 
เหล่าภิกษุซึ่งเดิมก็เคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน ได้เห็นเหล่าพราหมณ์ปฏิบัติเช่นนั้น  
ก็มีใจนึกถึงพระศาสดา และปรารถนาจะแสดงความสักการะบูชาต่อพระพุทธองค์ 
จึงต่างพากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน พร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 
โดยพระสาวกที่เดินทางมาเข้าเฝ้าในครั้งนั้นมีถึง ๑,๒๕๐ องค์  
ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์อันอัศจรรย์ยิ่ง

พระพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะให้การมารวมกันในครั้งนี้เป็นการประชุมพิเศษ 
โดยได้แสดง โอวาทปาติโมกข์ เพื่อประกาศหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติ  
ในการเผยแผ่พุทธศาสนา ต่อพระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ นั้น เพื่อจะได้ช่วยกันสืบทอด 
และชาวพุทธทั้งหลายจะได้ยึดถือเป็นแม่บท สำหรับประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไป

โดยหลักการสำคัญ ๓ ประการ ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์ ก็คือ 
๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม และ ๓. การทำจิตใจให้ผ่องใส 
ซึ่งประการสุดท้ายในขั้นสูงสุดแล้วนั้น จะหมายรวมถึงการรักษาศีล และการเจริญภาวนา 
จนกระทั่งเป็นอิสระจากกองทุกข์ทั้งปวงในขั้นอรหัตตผล จึงจะนับเป็นความผ่องใสที่แท้จริง

หลายพันปีผ่านไป... มาถึงวันนี้ เราไม่มีบรมครูผู้รู้แจ้งเช่นพระพุทธเจ้าคอยให้คำชี้แนะแล้ว 
และพระสาวกที่เป็นกำลังสำคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนาก็อาจเหลืออยู่เพียงหยิบมือเดียว 
แม้คำสอนของพระพุทธเจ้าจะยังดำรงคงอยู่ มิได้สูญหาย และผู้ปฏิบัติก็ยังมีอยู่ไม่ขาดสาย 
แต่จำนวนผู้คนที่เดินตามทางสายนี้ก็ค่อย ๆ  เหลือจำนวนลดน้อยลงเรื่อย ๆ  
ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกวันนี้ก็มีจำนวนร่อยหรอลงไปเรื่อย ๆ  
คนรุ่นหลังเริ่มเติบโตขึ้นมาไม่ทัน ในขณะที่สิ่งเร้ากิเลสมีเยอะขึ้น จิตใจคนอ่อนแอมากขึ้น 
แล้ววันหน้า เราจะเหลือกำลังรักษาพุทธศาสนาที่แท้ไว้ในเมืองไทยกันได้อีกนานเพียงใด
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หลวงพ่อปราโมทย์ท่านจึงเคยเปรยให้ฟังค่ะว่า  
“ตัวศาสนาพุทธจริง ๆ   นั้นยังไม่หาย   
แต่เราต้องลงมือตั้งแต่วันนี้  ต้องลงมือเดี๋ยวนี้แล้ว   
ช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะ  ช้ากว่านี้ไม่ทัน   
ศาสนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยอีกสักกี่ปีใครจะรู้...”

“ทั้งโลกมีคนหลายพันล้านคน แต่ที่รู้จักศาสนาพุทธนั้นมีเพียงนิดเดียว  
และชาวพุทธที่ว่ามีอยู่เพียงนิดเดียวนั้น พวกที่สนใจเข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมะก็มีไม่มาก 
พวกเข้าวัดก็น้อยแล้ว แต่พวกที่เข้าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เพื่อศึกษาธรรมะ 
ไปทำบุญบ้าง ไปหาหวยบ้าง...

ชาวพุทธในโลกก็มีน้อยแล้ว พวกชาวพุทธที่เข้าวัดก็ยิ่งน้อย 
พวกชาวพุทธที่เข้าวัดแล้วสนใจศึกษาธรรมะอย่างพวกเรา.. ยิ่งน้อยมากนะ  
ไม่ถึงร้อยละ ๑ หรอก ที่จะศึกษาแล้วได้เรียนรู้ธรรมะของจริงนี่ยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีก 
จนกระทั่งพวกที่ใจเข้าถึงมรรคถึงผลนี่นับตัวได้เลย...”

รู้สึกไหมคะว่า พวกเราที่ได้มาพบพุทธศาสนาและได้เรียนรู้ธรรมะของจริงเช่นนี้นั้น 
เป็นคนจำนวนน้อยที่โชคดีมหาศาลขนาดไหน เมื่อเทียบกับคนเป็นล้านบนโลก...

หลวงพ่อท่านจึงเปรยให้ได้ยินเสมอค่ะว่า “พวกเราแต่ละคนมีความสำคัญ” 
พระพุทธเจ้าท่านฝากศาสนาพุทธไว้กับพุทธบริษัท และเราทุกคนก็คือหนึ่งในนั้น

มาฆบูชาที่มาเยือน จึงเหมือนฉายภาพครั้งวันชุมนุมกันของพระสาวก ๑,๒๕๐ องค์ 
ที่ได้เข้าเฝ้าองค์พระศาสดาและรับฟังแนวทางในการเผยแผ่พระศาสนาอีกครั้ง 
เหมือนเป็นภาพที่เตือนให้ระลึกขึ้นมาว่า 
พระภิกษุสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเหล่านั้น  
เป็นกำลังอันสำคัญยิ่งเพียงใด 
ที่ทำให้พุทธศาสนาเผยแผ่และดำรงสืบทอดข้ามกาลเวลา

เรา... แม้จะยังเป็นเพียงฆราวาสผู้ศึกษา  
แต่ทุกคนก็ล้วนมีความสำคัญในการเป็นฟันเฟืองดำรงรักษาธรรมะสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น 
และไม่มีที่ไหนสถานที่ใดที่จะรักษาธรรมะได้ดีเท่ากับที่ใจของเราเอง 
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ขวนขวายเร่งศึกษาของจริงจากกายนี้ใจนี้ของเรา จนเห็นความจริงเสียแต่วันนี้  
วันต่อวัน เดือนต่อเดือน ปีต่อปี ผลย่อมปรากฏเป็นหลักฐานให้ประจักษ์แจ้ง 
และไม่เพียงประโยชน์จากการพ้นจากทุกข์โดยถาวรเท่านั้น แต่ทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการรักษาพระศาสนาให้ยังคงฉาดแสงสืบทอดไปถึงคนรุ่นหลังต่อไปอีกนานเท่านาน

เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

คนเราที่จะดีพร้อมโดยไม่ด่างพร้อย หรือชั่วเต็มร้อยโดยไม่มีส่วนดีเลยนั้น 
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ กิเลสตรงหน้าเราต่อสู้กับสำนึกด้านดีในใจอยู่ตลอดเวลา 
อยู่ที่ว่าครั้งใดใครจะเป็นฝ่ายชนะ และราคะก็มักจะมีอำนาจที่ไม่เคยแพ้ใคร 
แล้วถ้าเป็นคุณ... คุณจะเลือกอย่างไร คุณกลางวัน ส่ง “เรื่องสั้นอิงธรรมะ” 
ที่อ่านสนุกชวนฉุกคิด มากับเรื่อง เริ่มต้นที่จุดเปลี่ยน ในฉบับนี้ค่ะ

“สัพเพเหระธรรม” ฉบับนี้ ได้ คุณราชาวดี มาสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ  ให้กับนิตยสาร 
ด้วยการวาดลายเส้นเป็นการ์ตูนใส ๆ  บอกเล่าความดีงามเล็ก ๆ  ในครอบครัว 
กับเรื่อง ฟ้าใส  ใจสบาย อ่านแล้วสบายใจสมชื่อทีเดียวล่ะค่ะ  
เห็นแล้วใครอยากลองเปลี่ยนมาเล่าเรื่องผ่านลายเส้นอย่างนี้กันดูบ้างก็อย่าช้านะคะ : )

ส่งท้ายกลิ่นอายของวันแห่งความรักที่ผ่านมา  
บ่อยครั้งที่เราได้ยินกันว่า ความรักมักสร้างปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ 
แต่ปาฏิหาริย์นั้นจะเป็นไปได้เพียงใดหากต้องสูญเสียคนรักไปแบบไม่กลับมา 
คุณชลนิล จะมาชวนคุณค้นหาอำนาจแห่งปาฏิหาริย์นั้นใน “แง่คิดจากหนัง” 
กับตอน Yomigaeri  (Resurrection)  –  ปาฏิหาริย์ไม่อาจเปลี่ยนความจริง นี้ค่ะ

ปิดท้ายด้วย “ธรรมะกับไลฟ์สไตล์” ฉบับนี้ คุณตันหยง จะพาเราไปพูดคุยกับ 
หนึ่งสาวสวย และหนึ่งหนุ่มหล่อ ที่มีธรรมะอยู่ใกล้ตัวใกล้ใจ กับตอน  
บทสนทนาฉบับเดือนแห่งความรัก กับครอบครัวจารุพูนผล และครอบครัวอมรสิทธิ์ 
ใครว่าคนสนใจธรรมะไม่ควรมีคู่ หรือแท้จริงแล้วธรรมะช่วยให้คนทั้งสองครองคู่ 
อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็น แถมยังเผื่อแผ่ความร่มเย็นนั้นไปถึงคนรอบข้างได้อีกด้วย 
เขาและเธอไม่ใช่คนอื่นไกล แต่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัว 
ที่ได้ช่วยเหลืองานทางพระพุทธศาสนากันอีกหลาย ๆ  งานนี่เองค่ะ 
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ไปรู้จักกับ คุณศดานัน จารุพูนผล (หรือคุณแก้ว) และ 
คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (หรือคุณยอด) กันได้ในคอลัมน์ฉบับนี้ค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรม

เดี๋ยวนี้ ความทันสมัยของไอทีนี่ทำให้ธรรมะมาอยู่ใกล้เราได้ง่ายกว่าที่คิดจริง ๆ  นะคะ 
ตอนนี้บ้านอารีย์ได้เปิดบริการใหม่สำหรับคนไกลที่อยากฟังการสนทนาธรรมแล้วค่ะ 
ทุกบ่ายวันเสาร์เวลา ๑๓.๓๐  –  ๑๕.๓๐ น. ใครที่สนใจแนวทางการเจริญสติโดยการ 
“ดูจิต  ด้วยความรู้สึกตัว” สามารถชมการถ่ายทอดสดการสนทนาได้แล้วที่ 
http://www.baanaree.net โดยจะมี อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา เป็นผู้ร่วมสนทนาทุกเสาร์ 
และ คุณหมอณัฏฐ์ จะมาร่วมสนทนาด้วยในวันที่ ๑ และ ๘ มีนาคมนี้ ซึ่งทั้งสองท่าน 
ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่จะมาร่วมให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง 
นอกจากนี้ คุณผู้ชมยังสามารถเขียนคำถามส่งมาเพื่อให้ทีมงานถามให้สด ๆ  ได้ด้วยที่ 
info@baanaree.net ดังนั้น ต่อไปนี้ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ดูกันได้ทั่วโลกแล้วนะคะ 
ระหว่างนี้แวะไปชมเทปครั้งก่อนได้ที่ http://www.baanaree.net/activity-list.php ค่ะ

นอกจากนี้ สำหรับคนที่ไม่ไฮเทคนัก บ้านอารีย์ก็ยังมีไอเดียใหม่ ๆ  ที่จะนำธรรมะ 
ให้เข้ามาอยู่ใกล้กับคนในทุกชุมชนมากขึ้น ด้วยการออกสื่อธรรมในรูปแบบนิตยสาร  
กับ “นิตยสารบ้านอารีย์” ซึ่งฉบับแรกนี้จะเป็นฉบับปฐมฤกษ์ต้อนรับวันมาฆบูชานี้ค่ะ 
ความน่าสนใจอยู่ที่รูปเล่มที่สวยงาม กับคอลัมนิสต์คุณภาพรวมทั้งทีมงานเบื้องหลัง 
ที่จะมาช่วยกันนำเสนอเรื่องราวที่อ่านแล้วชวนร่มจิตเย็นใจกันโดยถ้วนหน้า  
ไม่ว่าคุณผู้อ่านจะมองหาธรรมะอ่านสบาย หรือแนวทางภาวนาสำหรับนักปฏิบัติที่จริงจัง 
โดยนิตยสารจะนำเสนอบทความธรรมะที่หลากหลายจาก หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ,  
พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช, พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล,  
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส ตลอดจนนักเขียนคุณภาพท่านอื่น ๆ  เช่น คุณดังตฤณ,  
อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา, คุณหมอณัฏฐ์, คุณชลนิล, คุณพันทิวา, คุณพิทยากร ลีลาภัทร์  
(คุณ aston27), และการ์ตูนธรรมะจากคุณสายฝน ศิลปพรหม
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ใครสนใจอยากได้ไปอ่าน สามารถรับนิตยสารฟรีได้ที่ บ้านอารีย์  
และอาคารสำนักงานต่าง ๆ  ในแถบย่านซอยอารีย์ ถ.พหลโยธิน 
หรือหากท่านใดสนใจรับไปวางในจุดชุมชน ก็ติดต่อที่บ้านอารีย์ดูได้เลยนะคะ 
นิตยสารจะออกรายปักษ์ ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำและแรม ๑๕ ค่ำ : ) 
ใครไม่สะดวกไปรับมาอ่านด้วยตัวเอง ก็แวะไปอ่านฉบับ PDF กันออนไลน์ได้ด้วย 
ที่ http://www.baanaree.net หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๗๘๓๘ ค่ะ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกายที่สดใส และใจที่ผ่องแผ้ว 

ในวันมาฆบูชานี้โดยถ้วนหน้ากันนะคะ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ

กลาง ชล
สารบัญ 
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ธรรมะจากพระผู้รู้

ถาม:  ผู้ ปฏิบัติ ควร เรียน รู้ อภิธรรม หรือ ไม่?  เพื่อ อะไร?

ผม เห็น ด้วยว่า ผู้ ปฏิบัติ จำเป็น ที่ จะ ต้อง เรียน รู้ พระ อภิธรรม 
เพราะ การ เรียน อภิธรรม ก็ คือ การ เรียน รู้ความ จริง หรือ ธรรมชาติ ของ ชีวิต 
ก็ แล้ว มัน เรื่อง อะไร ที่ เรา จะ ไม่ เรียน รู้ความ จริง ของ ชีวิต 
นั่น ไม่ ใช่ สิ่ง ที่ นัก ปฏิบัติ พยายาม จะ เรียน รู้ กัน อยู่ หรอก หรือ? 

ส่วน วิธีการ เรียน รู้ นั้น จำเป็น ต้อง รู้ ทั้ง ด้วย ปริยัติ และ ปฏิบัติ 
ที่ ต้อง รู้ ปริยัติ (อาจ จะ เรียน จาก อาจารย์ ตำรา เทป) ก็ เพราะ เรา ยัง ตรัสรู้ เอง ไม่ ได้ 
ส่วน ที่ ต้อง เรียน จาก การ ปฏิบัติ เพราะ ความ รู้ จาก ตำรา แก้ ทุกข์ ไม่ ได้

ใน ด้าน ปริยัติ นั้น อย่าง น้อย ที่สุด ก็ ต้อง เรียน จน จำแนก ได้ ว่า 
อะไร เป็น สมถะ อะไร เป็น วิปัสสนา 
เพราะ ปัญหา ใหญ่ ของ นัก ปฏิบัติ เกือบ ร้อย ละ ร้อย ใน ทุก สำนัก 
ก็ คือ การ หลง ทำ สมถะ แล้ว คิด ว่า กำลัง ทำ วิปัสสนา อยู่

ส่วน ใน ด้าน การ ปฏิบัติ จะ ต้อง เจริญ สติสัมปชัญญะ ให้ ถูก ต้อง 
เพราะ ปัญหา ใหญ่ ของ นัก ปริยัติ จำนวน มาก ที่ ลงมือ ปฏิบัติ 
ก็ คือ การนำ ความ จำ และ ความ คิด มา ปิด กั้น การ เจริญ สติ 
เช่น พอ จิต รู้ อารมณ์ แล้ว ก็ มัก จะ หลง เข้าไป ยึด หรือ คิด เกี่ยว กับ อารมณ์ นั้น 
(เป็น อาการ เหมือน คน ที่ กระโดด ลง ไป ใน แม่น้ำ 
แทนที่จะ ยืน อยู่ ริม ฝั่ง แล้ว เฝ้า รู้ สิ่ง ที่ ลอย ตาม น้ำ มา) 
หรือ เกิด อาการ ด่วน สรุป ความ รู้ ขึ้น มา ว่า อัน นี้ คือ อัน นี้ 
เกิด เพราะ สิ่ง นี้ เกิด แล้ว มี ผลอ ย่าง นี้ๆ 
(ถ้า จะ ปฏิบัติ ก็ ให้ วาง ตำรา ไว้ ก่อน) 
ที่ น่า อัศจรรย์ อีก อย่าง หนึ่ง คือ  

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://dungtrin.com/mag/?36.pra
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.pra
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สภา วจิต ของ ผู้ ปฏิบัติ ที่ เรียน ตำรา มา มากๆ ที่ ผม พบ ใน หลาย สำนัก 
กลับ ไป คล้ายคลึง กับ ผู้ ที่ ติด สมถะ เหมือน กัน 
คือ เอา สติ ไป ควบคุม จิต อย่าง เข้มงวด บ้าง 
หรือ ถูก ราคะ และ โมหะ แทรก อยู่ โดย ไม่ รู้ทัน บ้าง

การ รู้ ปริยัติ ทำให้ ได้ แนวทาง ปฏิบัติ 
และ เมื่อ ปฏิบัติ แล้ว ผล ก็ จะ ไม่ ต่าง อะไร กับ ปริยัติ

ไหนๆ ก็ กล่าว ถึง เรื่อง อภิธรรม แล้ว 
ผม ขอ ฝาก ข้อ สังเกต ประการ หนึ่ง ว่า 
ความ รู้สึก แยก พวก และ ความ ขัดแย้ง ระหว่าง นัก ปฏิบัติ กับ นัก ปริยัติ ก็ดี 
ระหว่าง ผู้ นิยม พระ วินัย และ พระ สูตร กับ พระ อภิธรรม ก็ดี 
มี อยู่ เสมอๆ ใน การ สนทนา ทาง กระดาน ข่าว ต่างๆ 
ปัญหา เหล่า นี้ ต้องการ การ แก้ไข แต่ แก้ไข ยาก เสีย เหลือเกิน 
เพราะ ความ มี อคติ ซึ่ง กันและกัน

เช่น ผู้ ปฏิบัติ (ที่ ไม่ ได้ เรียน อภิธรรม) คิด ว่าผู้ เรียน อภิธรรม ดี แต่ ตำรา ไม่ ได้ ปฏิบัติ 
ทั้งที่ ความ จริง สำนัก ปฏิบัติ ที่ มี พื้นฐาน จาก อภิธรรม มี อยู่ มากมาย 
หรือ ผู้ นิยม พระ วินัย และ พระ สูตร เห็น ว่า พระ อภิธรรม เป็น ของ แต่ง ใหม่ 
(ซึ่ง ก็ มี ข้อเท็จจริง เหมือน กัน เพราะ ตำรา อภิธรรม ที่ เรา เล่าเรียน กัน ใน ยุค นี้ 
ประมวล มา จาก อรรถกถา ฎีกา และ ปกรณ์ ต่างๆ เป็น จำนวน มาก)

ใน ขณะ ที่ ผู้ ศึกษา อภิธรรม เห็น ว่า นัก ปฏิบัติ ทำกรรม ฐาน แบบฤ ษี 
(ความ จริง ส่วน ใหญ่ ก็ เป็นฤ ษีจริงๆ) 
หรือ ผู้ ศึกษา พระ วินัย และ พระ สูตร  
ไม่ มีค วาม เข้าใจ ที่ ถูก ต้อง ถึง พระ วินัย และ พระ สูตร 
หรือ ชอบ ตีความ เอา เอง โดย อัตโนมัติ ทำให้ พระ ธรรม ฟั่นเฟือน เป็นต้น

พื้นฐาน ความ เข้าใจ และ ความ นิยม ก็ ต่าง กัน อยู่ แล้ว 
ประจวบ เข้า กับ ท่วงทำนอง ที่ ปฏิบัติ ต่อ กัน อย่าง ไม่ เมตตา คุกคาม ดูหมิ่น 
ก็ ยิ่ง ผลัก ให้ ผู้ แสวง หา สัจจะ แยก พวก กัน มาก ขึ้น สื่อ ความ เข้าใจ กันยา กขึ้น
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ผม เห็น ว่า ถ้า ต้องการ แก้ ปัญหา ใน ทาง สร้างสรรค์ กัน จริงๆ 
ขั้น แรก สุด ควร จะ ปรับปรุง ท่วงทำนอง ใน การ สนทนา กัน 
ซึ่ง เวลา นี้ ผม เห็น ว่าผู้ ศึกษา อภิธรรม บาง ท่าน เริ่ม ปรับปรุง แล้ว 
เช่น พูด จา ด้วย ความ สุภาพ มี เมตตา  
(จะ ดี ยิ่ง ขึ้น อีก หาก แจก “ยา ช่วย ย่อย” ด้วย คือ อธิบาย ด้วย ภาษา ที่ ง่าย ขึ้น)

ประการ ต่อ มา ก็ คือ พยายาม เรียน รู้ ข้อ ดี ของ กันและกัน 
รวม ทั้ง เรียน รู้ จุดอ่อน ของ ตน เอง ด้วย ซึ่ง ต่าง ก็ มีค รับ 
เพราะ ต่าง ก็ ไม่ ใช่ พระ อรหันต์ ด้วย กัน ทั้ง คู่ 
การ เรียน รู้ กัน ที่ ดี ที่สุด ไม่ ใช่ เพียง การ นั่ง เขียน กระทู้ โต้ กัน 
แต่ ควร มี การ พบปะ เพื่อ แลกเปลี่ยน ความ รู้ความ เข้าใจ ใน การ ปฏิบัติ กัน 
เอา สภาวะ จริงๆ ใน จิตใจ มา คุย กัน 
เพื่อ ผู้ ศึกษา อภิธรรม จะ ได้ ช่วย บอก กับ นัก ปฏิบัติ ว่า 
สภาวะ อัน นี้ เรียก ว่า อย่าง นี้ๆ  
หรือ การ ดำเนิน จิต อย่าง นี้ ยัง ผิด พลาด เป็น แบบฤ ษีอยู่ 
ส่วน นัก ปฏิบัติ ก็ อาจ จะ ช่วย ผู้ ศึกษา อภิธรรม ได้ ว่า 
ขณะ นี้ จิต ของ คุณ ติด ราคะ และ โมหะ อยู่ แต่ ยัง มอง ไม่ ออก ฯลฯ

ถ้า เปิด ใจ เรียน รู้ ซึ่ง กันและกัน จริงๆ ช่วยเหลือ ซึ่ง กันและกัน จริงๆ 
เรา เอง ก็ จะ ได้ ทั้ง ความ รู้ ใหม่ และ ได้ เพื่อน ใหม่ ที่ ดีๆ เพิ่ม ขึ้น ด้วย

ผม คง แสดง ความ เห็น เกี่ยว กับ เรื่อง อภิธรรม แต่ เพียง เท่า นี้ ล่ะ ครับ 
ถ้า มี อะไร ไม่ สมควร ก็ ต้อง ขออภัย ด้วย ครับ

๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001782.htm
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ถาม:  จะ ทราบ ได้ อย่างไร คะ  ว่า สำนัก ที่ เรา ไป ศึกษา ปฏิบัติธรรม อยู่ นั้น สอน 
ถูกทาง หรือ ไม่?

ยาก ครับ ที่ จะ ให้ ใคร มา ชี้ขาด ว่า  
แนวทาง หรือ สำนัก ใด ปฏิบัติ ถูก ทาง หรือ ผิด ทาง 
(เข้าใจ ว่า ท่าน ต้องการ ถาม ว่า ถูก ทาง วิปัสสนา หรือ ไม่ 
คง ไม่ ได้ หมาย ถึงว่า ถูก ทาง สมถะ หรือ ไม่) 
เพราะ การ ชี้ขาด นั้น เสี่ยง ต่อ ความ ขัดแย้ง และ เจ็บ ตัวเปล่า 
ผู้ ตอบ จึง ต้อง ตอบ เลี่ยงๆ ทำนอง ว่า 
แนวทาง ไหน ก็ดี ทั้งนั้น โดย วงเล็บ ว่า ถ้า ลด กิเลส ตัณหา ได้ 
และ บาง ท่าน อ้าง ไป ถึง กรรมฐาน ๔๐ ซึ่ง เป็น เรื่อง ของ สมถะ ก็ มี

ทาง ที่ ดี ไม่ ต้อง ถาม ใคร หรอก ครับ 
หา มาตร วัด ที่มา ตร ฐาน มา ใช้ วัด ด้วย ตน เอง ดี กว่า 
ซึ่ง จาก ประสบการณ์ ของ ผม ผม เห็น ว่า 
เรา ควร ตรวจ สอบ การ ปฏิบัติ ด้วย ปริยัติธรรม 
เพราะ การ ปฏิบัติ ที่ ถูก ต้อง จะ ต้อง สอดคล้อง กับ ปริยัติธรรม 
(แต่ ก็ ต้อง ระวัง เรื่อง “การ ตีความ” ปริยัติธรรม ผิด ด้วย)

ความ ผิด พลาด ของ แนวทาง ปฏิบัติ 
อาจ จะ เริ่ม จาก อาจารย์ เอง เข้าใจ ผิด ก็ มี 
หรือ อาจารย์ สอน ถูก แต่ ลูกศิษย์ เข้าใจ ผิด เอง ก็ มี 
ผม จึง เห็น ว่า เพื่อ ความ ปลอดภัย และ เพื่อ รักษา พระ ธรรม วินัย 
ผู้ สนใจ การ ปฏิบัติ ทุก คน ควร ตรวจ สอบ  
ทั้ง แนวทาง ของ สำนัก และ คำ สอน ของ อาจารย์ ของ ตน เอง 
รวม ถึง ตรวจ สอบ การ ปฏิบัติ ของ ตน เอง ด้วย 
ว่า ถูก ต้อง ตรง กับ ปริยัติธรรม หรือ ไม่
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ใน “ทัศนะ ส่วนตัว” ของ ผม เห็น ว่า 
 
- สำนัก ใด สอน วิปัสสนา ด้วย การ ให้ เพ่ง บังคับ กล่อม หน่วง ให้ จิต สงบ 
- สำนัก ใด สอน วิปัสสนา ด้วย การ “คิด” 
 กระทั่ง คิดถึง ไตรลักษณ์ หรือ คิดถึง ปรมัตถ์ 
 ไม่ ใช่ ด้วย การ “รู้” อารมณ์ ด้วย จิต ที่ เป็นกลาง 
- สำนัก ใด สอน วิปัสสนา โดย ไม่ รู้ทัน อารมณ์ ปัจจุบัน จริงๆ 
- สำนัก ใด สอน ให้ ใช้ “บัญญัติ” เป็น อารมณ์  
 ไม่ ใช้ “สภาวะ ของ จริง หรือ ปรมัตถธร รม” เป็น อารมณ์ 
 
สำนัก เหล่า นั้น ยัง ไม่ อยู่ ใน แนวทาง ของ วิปัสสนา ครับ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/002033.htm?17#17

ถาม:  สมถะ กับ วิปัสสนา แตก ต่าง กัน อย่างไร บ้าง คะ?

เรื่อง นี้ เป็น เรื่อง ใหญ่ ที่ ผู้ ปฏิบัติ พลาด กัน มาก    
ผม ขอก ล่า วถึง ความ แตก ต่าง ระหว่าง สมถะ กับ วิปัสสนา สัก เล็กน้อย ดังนี้  
๑. สมถะ ใช้ อินทรีย์ คือ สมาธิ เป็น หลัก ส่วน วิปัสสนา ใช้ อินทรีย์ ทั้ง ๕ 
 ที่ ขาด ไม่ ได้ เลย คือ (สัมมา) สติ และ ปัญญา (สัมปชัญญะ) ซึ่ง ใน สมถะ ไม่ มี 
๒. สมถะ ใช้ บัญญัติ เป็น อารมณ์ ส่วน วิปัสสนา ใช้ ปรมัตถ์ เป็น อารมณ์ 
๓. สมถะ มี การ รู้ อารมณ์ อัน เดียว โดย ต่อ เนื่อง เช่น ลม หายใจ คำ บริกรรม กสิณ 
 ส่วน วิปัสสนา จะ รู้ รูป นาม เป็น อารมณ์ 
 หรือ จะ จำแนก รูป นาม ออก เป็น กาย เวทนา จิต ธรรม ก็ได้ 
๔. สมถะ มี วิธีการ คือ การ ปรุง แต่ง อาการ ของ จิต  
 เช่น เพ่ง คิด น้อม ไป บริกรรม ฯลฯ 
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 ส่วน วิปัสสนา ใช้ วิธี มนสิการ โดย รู้ ปรมัตถ์ ตาม ความ เป็น จริง 
 ที่ กำลัง เกิด ขึ้น ตั้ง อยู่ และ ดับ ไป โดย ไม่ ได้ จงใจ ใช้ ความ ปรุง แต่ง ใดๆ  
๕. สมถะ มุ่ง ทำให้ เกิด สมาธิ ที่ หนักแน่น ต่อ เนื่อง 
 คือ อุปจาร สมาธิ และ อัปปนาสมาธิ 
 ส่วน วิปัสสนา จะ มี สมาธิ แบบ จิต ตั้ง มั่น เป็น ขณะๆ ไป 
 ไม่ สนใจ ทำความ ต่อ เนื่อง ของ สมาธิ 
 (แต่ เมื่อ รู้ รูป นาม ไป ถึง จุด หนึ่ง ที่ จิต “พอ” แล้ว 
 จิต จะ รวม เข้า มา เป็น อัปปนาสมาธิ โดย อัตโนมัติ ได้ เอง 
 โดย รวม เข้า ได้ ถึง รูป ฌาน ที่ ๕  
 ตลอด ถึง อรูป ฌาน ซึ่ง มี องค์ ฌาน เหมือน รูป ฌาน ที่ ๕ คือ อุเบกขา กับ เอกัคตา) 
๖. ผล ของ สมถะ คือ ความ สงบ สุข ของ จิต 
 ส่วน ผล ของ วิปัสสนา คือ รู้ ทุกข์ และ เกิด ปัญญา เห็น ไตรลักษณ์ 
๗. ผล ได้ ของ สมถะ คือ ฌาน ๘ และ อภิญญา ๕ 
 ส่วน ผล ได้ ของ วิปัสสนา คือ วิปัสสนา ญาณ มรรค ผล นิพพาน 
๘. สมถะ พา จิต ให้ ถึง ความ หลุดพ้น ชั่ว ขณะ ด้วย การ ข่ม จิต 
 ส่วน วิปัสสนา พา ให้ ถึง ความ หลุดพ้น อย่าง เด็ดขาด 
 คือ กิเลส ตัณหา ไม่ กลับ กำเริบ ขึ้น อีก 
๙. วิธี ทำ สมถะ มี นับ ไม่ ถ้วน แต่ ย่อ ลง เป็น ตัวอย่าง ใน กรรมฐาน ๔๐ 
 ส่วน วิปัสสนา มี ทาง สาย เดียว 
 คือ การ เจริญ สติสัมปชัญญะ ให้ ถูก ต้อง ตาม หลัก ของ สติปัฏฐาน

ธรรมะ นั้น เรียน โดย ไม่ ลงมือ ทำ ก็ได้ ประโยชน์ น้อย ครับ 
แม้ จะ จบ ถึง มหา ปัฏ ฐาน ถ้า กิเลส หยาบๆ สัก ตัว ก็ ไม่ เคย เห็น 
ก็ ไม่ นับ ว่าเป็น ชาว พุทธ ที่ ได้ ประโยชน์ จาก การ ตรัสรู้ ของ พระพุทธเจ้า 
เท่า ที่ ควร จะ ได้ หรอก ครับ

สำหรับ เรื่อง สมถะ และ วิปัสสนา นั้น ไม่ เพียง แต่ ต้อง รู้ อารมณ์ ให้ ถูก เท่านั้น 
สภาวะ ของ จิต ที่ จะ เจริญ วิปัสสนา ก็ ต้อง ถูก ต้อง ด้วย 
อย่าง จิต ที่ ประกอบด้วย ญาณ ก็ อย่าง หนึ่ง
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จิต ที่ ไม่ ประกอบด้วย ญาณ ก็ เป็น อีก อย่าง หนึ่ง 
เช่น การ รู้ ปรมัตถ์ นั้น สัตว์ ที่ มี ตา เช่น แมว นก เป็ด ไก่ 
ก็ สามารถ รู้ รูป อันเป็น ปรมัตถ์ ได้ ตาม ธรรมชาติ คือ เห็น สี ที่ ตัดกัน 
แต่ เขา ไม่ มี สติ และ ญาณ จะ รู้ รูป ปรมัตถ์ นั้น ได้ 
จิต จึง ไป ติด ข้อง อยู่ เพียง การ รู้ บัญญัติ คือ เห็น คน เห็น ต้นไม้ เห็น ภูเขา

หรือ อย่าง บาง คน เพ่ง กสิณ ไฟ ถ้า เห็น ไฟ เป็น ดวง ไฟ ก็ ยัง เป็น บัญญัติ 
เพราะ ธาตุ ไฟ นั้น รู้ ได้ ด้วย กาย ไม่ ใช่ ด้วย ตา 
แต่ ถ้า นั่ง ใกล้ กอง ไฟ หรือ นั่ง กลาง แดด แล้ว รู้สึก ร้อน 
อัน นี้ จึง เป็นการ รู้ ปรมัตถ์ ของ ธาตุ ไฟ คือ ความ ร้อน 
แต่ การ รู้ความ ร้อน ก็ ไม่ ใช่ กสิณ ไฟ

แต่ ถ้า มอง ดวง ไฟ แล้ว เห็น สี ที่ ตัดกัน ตรง หน้า 
อย่าง นี้ ก็ เป็นการ รู้ รูป ปรมัตถ์ 
แต่ ถ้า ขณะ นั้น สติ จับ เข้าไป ที่ ดวง ไฟ 
แล้ว จิต ไม่ มี สัมมาสมาธิ คือ ไม่ ตั้ง มั่น เป็น ผู้ รู้ ผู้ ดู แต่ ถลำ เข้าไป ยึด ไฟ 
แล้ว กำหนด นิมิต ไฟ ไว้ ด้วย ใจ 
และ จิต ไม่ ประกอบด้วย ญาณ ไม่ สามารถ สักว่า เห็น รูป ตรง หน้า โดย ความ เป็น รูป 
และ มีค วาม ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ เป็น อนัตตา 
อย่าง นี้ ก็ ยัง ไม่ เป็นการ เจริญ วิปัสสนา จริงๆ 
บรรดาก สิ ณไฟ จะ เดิน ใน แนวทาง อย่าง หลัง นี้ ครับ 
แม้ กสิณ อย่าง อื่น ก็ ดำเนิน ใน ลักษณะ เดียวกัน 
คือ อาศัย รู้ รูป ด้วย ตา  แล้ว กำหนด จำ รูป นั้น ไว้ ด้วย ใจ 
จึง สามารถ กำหนด ย่อ ขยาย รูป นั้น ได้ ด้วย ใจ ใน ขั้น ปฏิภาคนิมิต 
ดังนั้น ตำรา ท่าน จึง จัด เอา กสิณ ไว้ เป็น สมถะ ครับ 
และ อารมณ์ ที่ ใช้ ก็ คือ บัญญัติ 
เพราะ ไม่ ใช่ รูป ที่ เห็น ด้วย ตา โดย ตลอด  แต่ เป็น รูป ที่ จำ ไว้ ด้วย ใจ

สำหรับ แนวทาง ปฏิบัติ ตาม นัย พระ สูตร กับ พระ อภิธรรม นั้น ไม่ ได้ ขัดแย้ง แต่ สืบ เนื่อง กัน 
คือ วิปัสสนา ตาม นัย พระ สูตร นั้น ยัง มี การ พิจารณา 
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ความ ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ เป็น อนัตตา ของ บุคคล ตัว ตน สัตว์ เรา เขา 
เมื่อ ทำ มาก เข้า สติปัญญา กล้า แข็ง ขึ้น 
ก็ จะ สามารถ ดำเนิน วิปัสสนา ตาม นัย อภิธรรม ได้ 
คือ สามารถ รู้ ปรมัตถธร รม อัน ไม่ มี บุคคล ตัว ตน สัตว์ เรา เขา 
และ สามารถ เห็น ไตรลักษณ์ ได้ โดย ไม่ ต้อง คิด พิจารณา แต่ อย่าง ใด

๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ 
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/002131.htm?16#16

สันตินันท์ 
(พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ใน ปัจจุบัน)

สารบัญ 
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รู้เฉพาะตน

สติ ดี แค่ ไหน จึง ควร บวช?

กรณี เฉพาะ ตน ของ  – ดิเรก กลาง บุ รัมย์ 
อาชีพ  –  วิศวกร อาหาร 
ลักษณะ งาน ที่ ทำ  –  โรงงาน ผลิต ครีม เทียม แต่ละ วัน มี ลักษณะ งาน เดิมๆเป็น 
กิจวัตร ประจำ เช่น สั่ง งาน ลูกน้อง คอย ติดตาม ผล แก้ไข ปัญหา ที่ เกิด ขึ้น ใน 
กระบวนการ ผลิต ทำ งาน เอกสาร เล็กน้อย แล้ว ก็ เข้า ประชุม รายงาน ผล และ รับ 
งาน จาก หัวหน้า บ้าง

คำ ถาม แรก  –  การ ตอบแทน บุญ คุณ พ่อ แม่ ด้วย การ บวช  เป็น สิ่ง ที่ ลูกผู้ชาย ต้อง 
ทำให้ ได ้หรอื ไม ่ครบั? ผม รูส้กึ เปน็ ทกุข ์ถา้ ไม ่ได ้ตอบแทน ทา่น อยา่ง ถงึที ่สดุ กอ่น พวก 
ท่าน จะ จาก ไป

แค่ ระลึก ถึง บุญ คุณ ไม่ ปล่อย ให้ พ่อ แม่ ทุกข์ ใจ ทำให้ พวก ท่าน มีค วาม สุข เลี้ยงดู 
ไม่ ให้ พวก ท่าน ต้อง ลำบาก ก ็นับ ว่าเป็น ลูก ที่ มีค วาม กตัญญู กตเวที แล้ว ครับ ไม ่มี ใคร 
ว่า เอา ได้ แล้ว

แต่ หาก พ่อ แม่ เรา ดี มีค วาม เอาใจใส่ เลี้ยงดู เรา ให้ เติบโต ไม ่ต้อง เป็น วิญญาณ มืด 
บอด ที่ เผชิญ กับ ความ ไม่ รู้อยู่ ตามลำพัง อัน นี้ ถ้า คิด จะ ตอบแทน ให้ สมน้ำสมเนื้อ ก็ นับ 
เปน็ เรือ่ง ยาก มาก นอ้ย คนใน โลก ที ่จะ ทำได ้พดู งา่ยๆ คอื พอ่ แม ่ผู ้ม ีบญุ คณุ บงัเกดิ เกลา้ 
แก่ ลกู นัน้ หา ได้ ทัว่ไป แต่ ลกู ที ่สามารถ ตอบแทน บญุ คณุ พวก ทา่น ดว้ย นำ้หนกั เทยีม 
กัน นั้น  นับ แล้ว น้อย เต็มที

พระพทุธเจา้ ตรสั ไว ้ครบั ไม่ งา่ย เลย ที ่จะ ตอบแทน คณุ มารดา และ บดิา ตอ่ ให ้ไป ไหน 
มา ไหน โดย แบก แม่ ด้วย บ่า ข้าง หนึ่ง แบก พ่อ ด้วย บ่า อีก ข้าง หนึ่ง พวก ท่าน จะ อึ จะ ฉี่ ก็ 
ทน แบก ไว ้บน บา่ อยา่ง นัน้ กบั ทัง้ ประคบประหงม ดว้ย การ อาบ นำ้ นวด เฟน้ ให้ พวก ทา่น 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://dungtrin.com/mag/?36.byself
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.byself
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สบาย ไม่ เดือดร้อน ถึง ร้อย ปี ขนาด นั้น ก็ ยัง ไม่ ได้ชื่อ ว่า ตอบแทน บุญ คุณ พ่อ แม่ เลย

หรอื ตอ่ ให ้คุณ ชิง บา้น ชงิ เมอืง ใคร มา ได้ แล้ว ยก ให้ พ่อ แม ่ม ีอำนาจ เปน็ ใหญ ่ใน แผน่ดนิ 
แม้ กระนั้น ก็ ยัง ไม่ ชื่อว่า ตอบแทน คุณ พ่อ แม่ ได ้สมน้ำสมเนื้อ อยู่ ดี เพราะ บุญคุณ ของ 
พ่อแม่ ที่ ให้ กำเนิด  เลี้ยงดู คุณ ให้ เติบ ใหญ่ เอา ตัว รอด ใน โลก ได้นั้น  ย่อม มี น้ำหนัก 
เท่ากับ ชีวิต ของ คุณ เอง ทั้ง ชีวิต!

แลว้ จะ ตอบแทน อยา่งไร ให ้สมนำ้สมเนือ้? ไทย เรา จะ นกึถงึ การ บวช ทดแทน คณุ แต ่
ความ จริง ก็ คือ พระพุทธเจ้า ไม่ ทรง ตรัส เอา ไว้ ที่ไหน ว่า ให้ ตอบแทน พ่อ แม่ ด้วย การ บวช 
ท่าน ตรัส ว่าที่ จะ ได้ชื่อ ว่า ตอบแทน พ่อ แม่  คือ การ เปลี่ยน ความ เห็น ผิด ใน พวกท่าน 
ให้ กลาย เป็นความ เห็น ที่ ถูก ที่ ชอบ เสีย ได้  เพื่อ จะ ไม่ ต้อง ถึง ความ วิบัติ ด้วย ความ 
เป็น คน เดิม ของ พวก ท่าน  แล้ว ถึง ความ เจริญ  เป็น ที่พึ่ง ให้ ตน เอง ได้ ด้วย ความ เป็น 
คน ใหม่ เสีย แทน

อยา่ง เชน่ ถา้ พวก ทา่น ไม ่ม ีศรทัธา ใน บาป บญุ คณุ โทษ คณุ ก ็พยายาม ทำให ้พวก ทา่น 
ม ีศรทัธา ใน บาป บญุ คณุ โทษ ถา้ พวก ทา่น เปน็ ผู ้ทศุลี คณุ ก ็พยายาม ทำให้ พวก ทา่น เปน็ 
ผู้ ยินดี รักษา ศีล ถ้า พวก ท่าน ตระหนี่ ถี่ เหนียว นัก คุณ ก็ พยายาม ทำให้ พวก ท่าน รัก จะ มี 
น้ำใจ เสียสละ เป็นต้น

พดู งา่ย ทำ ยาก พอ่ แม ่เหน็ ลกู เปน็ เดก็ เสมอ คณุ ตอ้ง ระลกึ วา่การ พยายาม เปลีย่นใจ 
ท่าน นั้น ต้อง ไม่ ใช่ ด้วย การ สั่งสอน ไม่ ใช่ ด้วย การ ชี้ ผิด ชี้ ถูก ตรงๆ เพราะ คง ไม่ มี พ่อ แม่ 
ที่ไหน ยอม ลูก ง่ายๆ บาง คน นะ ครับ อยาก ให้ พ่อ แม่ ถือศีล พอ พ่อ แม่ ไม่ ทำ ตาม ก็ ขัดใจ 
ใช้ วิธี บังคับ ขู่ ตะคอก หรือ เผลอ ดุ ด่า พวก ท่าน เข้าให้ ซึ่ง แทนที่จะ ได้ บุญ เลย กลับกลาย 
เป็น บาป ลงเอย ไม่ มี ใคร ได้ ดี สัก คน

การ ชักจูง พ่อ แม่ เข้า สู่ ทาง สว่าง ยัง มี อุบาย อีก มากมาย นัก ถ้า ความ ดี ของ คุณ 
ยิ่งใหญ่พอ  ก็ จะ เป็น แรง บันดาล ใจ ให้ พ่อ แม่ อยาก ดี ตาม ได้  และ ถ้า คุณ เจริญ สติ 
ได้ผล มาก พอ  ก็ อาจ เหนี่ยว นำ ให้ พ่อ แม่ อยาก เจริญ สติ ตาม ไป ด้วย

การ บวช ก ็เปน็ อบุาย ชกันำ ที ่ด ีอยา่ง หนึง่ ถา้ บวช เปน็ พระ ด ีชกันำ ให ้พวก ทา่น เขา้วดั 
ไป ปลืม้ ใน ตัว ลูก ผู้ มีค วาม ดี อยา่ง พระ คุณ ก็ อาจ เปน็ เสมือน แมเ่หลก็ แหง่ ความ ดี งาม ที่ 
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ดงึดดู พวก ทา่น เขา้ มา ตดิ ได ้ไม ่วา่ จะ อาศยั บรรยากาศ วดั การ เทศน ์ใน วดั คร ูบา อาจารย ์
ใน วัด ก็ นับ ว่าเป็น ความ สำเร็จ ที่ คุณ มี ส่วน ชักนำ มา สู่ พ่อ แม่ ทั้งนั้น

แต่ ถ้า พ่อ แม่ ของ คุณ ดี พร้อม ครบ เครื่อง อยู่ แล้ว ทั้ง ใน แง่ ของ ศรัทธา เลื่อมใส ใน 
ทาง ถูก ทาง ตรง เป็น ผู้ทรง ศีล เป็น ผู้ มี น้ำใจ ใน การ บริจาค อัน นี้ สิ่ง เดียว ที่ ยัง เหลือ ให้ 
ตอบแทน ท่าน ก็ คง เป็นการ ชักชวน กัน เจริญ สติ นั่นเอง บาง คน แค่ เอา ซี ดี หรือ หนังสือ 
ไป วางๆล่อ ตา ก็ พา พ่อ แม่ เข้า สู่ ประโยชน์ สูง สุด ที่ ได้ พบ พุทธ ศาสนา ได้ แล้ว

สรุป คือ เพื่อ จะ ตอบแทน พ่อ แม่ อย่า คิด เป็น สูตร สำเร็จ ว่า ลูกผู้ชาย ต้อง บวช คน 
บวช แบบ หลงๆก็ พลอย พา พ่อ แม่ ลง นรก ด้วย ความ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ มากมาย นั่น ย่อม 
ไม่ เรียก ว่าเป็น การ ตอบแทน ส่วน คน ไม่ เคย บวช อาจ ช่วย ให้ พ่อ แม่ เข้าใจ ทาง ถูก ทาง 
ตรง นั่น นับ เป็นการ ตอบแทน ตาม เกณฑ์ ที่ พระพุทธเจ้า ตรัส ได้ แล้ว

 

คำ ถาม ที่ สอง  –  ก่อน บวช ควร จะ ต้อง เจริญ สติ ถึง ขั้น ตอน ไหน ครับ?  ผม อ่าน และ 
ฟัง มา มาก  แต่ ก็ ยัง คง สงสัย อยู่ ร่ำไป

ถ้าว่า กัน ตาม หลักการ ขอ เพียง มี ใจ จริง กับ ทั้ง เข้าใจ ให้ ถูก ต้อง ว่า บวช เข้าไป แล้ว 
จะ ตอ้ง เจรญิ สต ิกนัทา่ ไหน เทา่ นี ้ก ็นบั วา่ สมควร แก ่การ บวช แลว้ ครบั เพราะ วดั เปรยีบ 
เหมอืน โรง ผลติ พระ อรหนัต์ หาก ได ้วตัถดุบิ ด ีก ็ไป เริม่ กระบวนการ ผลติ แบบ นบั หนึง่ 
กัน ใน วัด ได้  ไม่ จำเป็น ต้อง เจ๋งแน่ แก่กล้า มา จาก นอก เขต วัด เสีย ก่อน

แต ่ถา้วา่ กนั ตาม อดุมคต ิเรา ควร เปน็ พระ ให ้ได ้กอ่น บวช หมายความ วา่ คณุ ควร คดิ 
อย่าง พระ พูด อย่าง พระ ทำ อย่าง พระ ให้ ได้ ก่อน งาน อุปสมบท เมื่อ อุปสมบท แล้ว จะ 
ได้ เป็น พระ เต็มตัว ตั้งแต่ นาที แรก ไม่ ใช่ เข้า วัด อย่าง ไม่ รู้ อะไร เลย ไม่ เป็น งาน อะไร เลย 
ถึง ห่ม จีวร ก็ เหมือน เป็น พระ แค่ ครึ่ง นอก เท่านั้น ครึ่ง ใน ยัง ไม่ ใช่

สิ่ง ที่ จะ ทำให้ คุณ ได้คิด อย่าง พระ พูด อย่าง พระ และ ทำ อย่าง พระ นั้น นอกจาก 
ศึกษา พระ วินัย จาก หนังสือ นวโกวาท ให้ ดีแล้ว ก็ เห็นจะ เป็นการ เจริญ สติ นั่นเอง การ 
เจริญ สติ ที่ ไม่ ทำให้ สงสัย ก็ คือ การ มี สติ นับ หนึ่ง ที่ ตัว ความ เป็น คุณ ใน บัดเดี๋ยว นี้ ไม่ ใช่ 
พยายาม มี สติ นับ หนึ่ง ตาม คน อื่น ใน วัน หน้า
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ขอ ให ้สงัเกต จาก จติ ตวั เอง การ ทำ งาน ทาง โลก จะ ให ้ผลอ ยา่ง นี ้ยิง่ อาศยั ความ เคย 
ชนิ ใน การ ทำ งาน มาก ขึน้ เทา่ไร จติ จะ ใกล ้กบั ความ เหมอ่ ลอย มาก ขึน้ เทา่นัน้ แต่ ยิง่ 
อาศัย การ คิด ใหม่ ทำ ใหม่ มาก ขึ้น เท่าไร  จิต จะ ยิ่ง ยุ่ง ฟุ้งซ่าน มาก ขึ้น เท่านั้น

ใน กรณ ีของ คณุ เมือ่ ถงึ จงัหวะ ตอ้ง จรงิจงั ตอ้ง ตรวจ สอบ ระมดัระวงั หรอื ตอ้ง เสนอ 
ความ คิด แก้ ปัญหา ก็ อาจ ฟุ้งๆเครียดๆขึ้น มา หน่อยๆ แต่ อาศัย อำนาจ ความ เคยชิน รู้ 
ลูท่าง ด ีอยู่ แลว้ ก็ คง ไม ่ถงึ กบั ยุง่เหยงิ คมุ ไม ่ตดิ พอ เสรจ็ จาก งาน ให ้ยอม รบั ตาม จรงิ วา่ 
กำลัง ฟุ้งๆ  ยุ่งๆอยู่ ใน หัว  หรือ เครียด อยู่ หน่อยๆ

ทันที ที่ ยอม รับ ตาม จริง รู้ ตาม จริง ถึง สภาพ ตึงเครียด เล็กๆ น้ำหนัก ความ คิด 
อึ้งๆในหัว หรือ ความ อึดอัด หน่อยๆใน อก จะ รู้สึก ว่า คุณ เห็น อะไร อย่าง หนึ่ง ที่ ไม่ 
แปลกแยก ไม ่แตก ตา่ง เปน็ สว่น หนึง่ ใน ตวั คณุ แต ่เมือ่ เหน็ วา่ มนั คลีค่ลาย ลง เปน็ความ 
เบา สบาย คลี่คลาย ความ อึดอัด ใน เวลา ต่อ มา คุณ จะ รู้สึก ว่า ได้ เห็น อะไร อีก อย่าง ที่ 
แตก ต่าง ไป  น้ำหนัก ความ ตึงเครียด เดิม ไม่ ใช่ ส่วน หนึ่ง ใน ตัว คุณ อีก แล้ว

แต่ เมื่อ ต้อง ทำ งาน ใน โหมด ชิน ชา ไม่ ต้อง ระมัดระวัง ไม่ ต้อง คำนึง ถึง ผล ได้ ผล เสีย 
มาก นกั คณุ จะ เหน็ จติ ม ีลกัษณะ เรือ่ย เฉือ่ย ไม ่ตา่ง จาก ตอน อาบ นำ้ แปรง ฟนั ระหวา่งนัน้ 
คณุ จะ พบ วา่ ไม่ ควร หายใจ ทิง้ เปลา่ ทำ งาน ทาง โลก ไป ดว้ย รู ้ลม หายใจ เปน็ พกัๆไป 
ด้วย ก็ได้

คือ ไม่ ใช่ พยายาม ตาม ลม เข้า ออก ให้ ต่อ เนื่อง นะ ครับ แต่ หัด รู้สึก ตัว ว่า ใจ เริ่ม ลอย ไป 
มาก แลว้ ตอ้ง ปอ้น เครือ่ง เลีย้ง สต ิบา้ง แลว้ ตรง นัน้ ก ็ระลกึ สกั หนอ่ย วา่ กำลงั หายใจ เขา้ 
หรือ หายใจ ออก เพียง รู้ ได้ บ่อยๆ ก็ได้ ชื่อว่า เป็น ผู้ ฝึก เจริญ สติ แล้ว

ขอ ให้ คำนงึ ดว้ยวา่ ถา้ รู ้เฉยๆ วา่ หายใจ เขา้ หรอื หายใจ ออก อนั นัน้ เรยีก วา่ ม ีสติ อยา่ง 
คน ธรรมดา แต ่หาก มคี วาม เขา้ใจ ใน ทกุ การ รู ้ลม วา่ นี ่สกั แต ่เปน็ ธาต ุลม ไม ่ใช ่บคุคล 
ไม่ ใช่ ตวั คณุ เขา้ มา แลว้ ตอ้ง ออก ไป ออก ไป แลว้ ตอ้ง เขา้ มา ใหม ่เปน็ คนละ ชดุ อนันี ้
แหละ คือ การ มี สติ อย่าง นัก เจริญ สติ ตาม รอย บาท พระ ศาสดา

อย่า คาด หวัง จะ เอา ที่ ทำ งาน เป็น วัด แต่ ขณะ เดียวกัน ก็ อย่า ปล่อย ให้ ที่ ทำ งาน เป็น 
เขต ห้าม เจริญ สติ เท่า นี้ ก็ ถือว่า คุณ เตรียมตัว เป็น พระ ก่อน บวช อย่าง เต็ม ภาคภูมิ แล้ว
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ความเครียด จาก พายุ ขยะ

กรณี เฉพาะ ตน ของ  – สารวัตร แจ็ค 
อาชีพ  – ตำรวจ 
ลักษณะ งาน ที่ ทำ  –  เป็น พนักงานสอบสวน ต้อง คอย ชี้ ผิด ชี้ ถูก เช่น คน ทะเลาะ กัน 
จาก อุบัติเหตุ บน ท้อง ถนน แล้ว ตกลง กัน ไม่ ได้ ก็ มา ที่ เรา แต่ หลาย ครั้ง เรา ตัดสิน ก็ ไม่ 
เชื่อ หรือ ไม่ ยอม รับ จน เรา ต้อง ร่วม ทะเลาะ และ พลอย กลาย เป็น คู่กรณี ฝ่าย ที่ สาม ไป 
เลย เพื่อน บาง คน เครียด ง่าย โดน ลาก ไป ติดร่างแห บ่อย เข้า ถึง กับ เดิน ขึ้น แฟลต ฆ่า 
ตัว ตาย หนี ปัญหา ไป เลย ก็ เคย มี

โอกาส พักผ่อน มี น้อย เพราะ ใน ท้องที่ ต้อง ทำ คดี ติดๆ กัน แทบ ไม่ หายใจ หาย คอ เจอ 
คดี วัน หนึ่ง รวม เป็น สิบ รับ สำนวน หนึ่ง มาก ว่า จะ ทำ เสร็จ ก็ ไม่ ใช่ วัน เดียว แถม ยัง จ่อ 
มา ถล่ม ใหม่ อีก หลาย สำนวน ถ้า จัด ระเบียบ ชีวิต ไม่ ดี ก็ เสร็จ แม้แต่ ไป เที่ยว ก็ ต้อง แบก 
สำนวน ติด หัว ไป ด้วย เพราะ เหมือน งาน เป็น ดิน พอก หาง หมู ไม่ รู้ จบ แถม แต่ละ วัน จะ 
ถูก แบ่ง ว่า ต้อง เข้าเวร จราจร หรือ เวร อาญา ซึ่ง มี สิทธิ์ ต้อง ออก ไป ที่ เกิด เหตุ เพื่อ ดู ของ 
จริง เกือบ ทั้งสิ้น แทบ ไม่ค่อย ได้ นั่ง โต๊ะ เลย

คำ ถาม แรก  –  ลักษณะ งาน ที่ หนัก แบบ นี้  ควร เจริญ สติ แบบ ใด ดี ครับ?

ตำรวจ เปน็ หนึง่ ใน อาชพี ที ่ตอ้ง เผชญิ กบั พาย ุขยะ มาก ทีส่ดุ โดย เฉพาะ ตำรวจ ที ่ตอ้ง 
รับผิดชอบ ประชาชน ใน ฐานะ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ของ จริง แถม เท่า ที่ ทราบ คือ ต่อ ไป 
จะ มี การ แบ่ง สาย ร้อย เวร ให้ เป็น วิชาชีพ พนักงานสอบสวน ไป เลย พูด ง่ายๆ คือ อาจ มีค 
นได้ เป็น ร้อย เวร ไป เรื่อยๆ โดย ไม่ มี การ ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียน แค ่ได ้ขวัญ และ กำลังใจ 
เป็นการ เลื่อน ยศ ตำแหน่ง ไม่ ได้ มี คุณภาพ ชีวิต เป็น กำนัล แต่ อย่าง ใด

แล้ว บาง คน นะ ครับ กลับ บ้าน แทนที่จะ ได้ พักผ่อน ยัง ต้อง เจอ ปัญหา ครอบครัว 
ซำ้เตมิ เขา้ให ้อกี โดยที ่ลกู เมยี จะ ไม ่รบั รู ้หรอื ไม ่เขา้ใจ วา่ ชว่ง กลางวนั หวัหนา้ ครอบครวั 
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ต้อง ฟันฝ่า อะไร มา บ้าง

เมื่อ ความ จริง เป็น อย่าง นี้ พอ มา พิจารณา ใน แง่ ของ การ เจริญ สติ ก็ ต้อง ยอม รับ ว่า 
ตำรวจ ที ่ยศ ยงั ไม ่สงู มาก นัน้ ม ีตวั ขดัขวาง ความ เจรญิ ของ สต ิคอ่นขา้ง หนกั ซึง่ ตาม หลกั 
วิธี เจริญ สติ ของ พระพุทธเจ้า แล้ว ถ้า มี ตัวการ ที่ ทำให้ ขาด สติ หนักๆ สติ ก็ เจริญ ขึ้น 
ไม่ ได้  จนกว่า เรา จะ กำจัด ตัวการ ดัง กล่าว เสีย ก่อน

สำหรับ กรณี ของ คุณ ผม ขอ แบ่ง ตัว ถ่วง ความ เจริญ ออก เป็น ๒ ชนิด ใหญ่ๆ คือ

๑) ความ พยาบาท คือ อาการ ผูก ใจ เจ็บ ถ้า คุณ รู้สึก เกลียด โจร หรือ หมั่นไส้ สุจริต 
ชน ที ่พดู เอาแต ่ได ้อยาก ชนะ คด ีลกู เดยีว เฝา้ คดิถงึ พวก เขา ใน ทาง ลบ อยู ่ไม ่เลกิ อนันัน้ 
แหละ ความ พยาบาท ไม ่อาจ ใหอ้ภยั ผู ้มคี วาม ผกู พยาบาท โดย ไม ่คดิ ทำ อะไร ยอ่ม ไดช้ือ่ 
ว่าเป็น ผู้ ขาด สติ เกือบ ตลอด เวลา เพราะ ความ พยาบาท เป็น ของ เสียด แทงใจ มีค วาม 
รู้สึก คา ใจ ไม่ เลิก ย่อม กด สติ ไว้ ไม่ ให้ รู้เห็น เรื่อง เฉพาะหน้า ตาม จริง ได้

ขอ้ ธรรม เพือ่ กำจดั ความ พยาบาท นัน้ เบือ้งตน้ พระพทุธเจา้ ให ้ลอง ตัง้ สต ิรู ้ดกูอ่น ดซู ิ
วา่ ลกัษณะ ของ ความ พยาบาท เปน็ อยา่งไร จะ พบ วา่ มนั เริม่ จาก การ นกึถงึ คูก่รณ ีของ คณุ 
แล้ว เกิด ความ คับ ข้อง เจ็บใจ ใน แบบ ที่ ทำให้ แน่นหน้าอก หรือ เกร็ง ทื่อ ไป ทั้งตัว คล้าย 
ถูก ล็อกให้แช่แข็ง ไป ชั่ว ขณะ ต่อ เมื่อ เกิด สติ รู้ความ จริง ว่า กำลัง แน่นหน้าอก หรือ ตัว 
เกร็ง ทื่อ  ความ คิดถึง คู่กรณี จะ หาย ไป  และ เมื่อ เลิก นึกถึง คู่กรณี เสีย ได้  กาย ใจ ก็ จะ 
ผ่อนคลาย ลง กลับ สู่ สภาวะ ปกติ เกือบ ทันที

พอ มี สติ บ่อยๆ คุณ จะ เห็น ความ จริง ว่าที่ ความ พยาบาท ยัง อยู่ ได้นั้น ก็ เพราะ คุณ 
นึกถึง คู่กรณี ไม่ เลิก แค่ เลิก นึกถึง คู่กรณี ความ พยาบาท ก็ จาง ลง หรือ หาย ไป พูด สั้นๆ 
คือ ความ พยาบาท เกิด จาก เหตุ เมื่อ เหตุ หาย ความ พยาบาท ก็ พลอย หาย ไป ด้วย ข้อ 
สำคัญ คือ คุณ จะ ได้ เห็น ความ ไม่ เที่ยง  ภาวะ พยาบาท ทน ตั้ง อยู่ ไม่ ได้ เมื่อ ปราศจาก 
อาหาร หล่อเลี้ยง  ความ เห็น นี้ จะ นำ ไป สู่ การ รู้ ตาม จริง ว่าความ พยาบาท ไม่ ต้อง มี 
ก็ได้  มัน ไม่ ใช่ ตัว คุณ  แล้ว ก็ ไม่ ใช่ ส่วน หนึ่ง ของ คุณ ด้วย

แต่ หาก คราว ใด ตั้ง สติ รู้ความ พยาบาท ไม่ ไหว เพราะ แรง พยาบาท เกิน กำลัง สติ 
พระพทุธเจา้ ก ็ทรง ให ้แผเ่มตตา เริม่ จาก การ พจิารณา วา่ความ พยาบาท เปน็ โรค เปน็ สิง่ 
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กดั กนิใจ ให้ อดิโรย เปลา่ หาก หาย จาก โรค เสยี ได้ ก ็จะ กลบั ม ีกำลงัวงัชา ใหม ่ปลอดโปรง่ 
แจ่มใส ดี กว่า กัน เยอะ

คิด ตาม จริง เช่น นี้ ย่อม เกิด กำลังใจ ให้อภัย คู่กรณี เหมือน คน พร้อม จะ ลอย ขยะ ทิ้ง 
ซึ่ง ผล ที่ ตาม มา จะ เป็นความ สุข อัน เกิด จาก ความ ปลอดโปร่ง โล่ง อก  ณ  จุด นั้น ให้ 
รู้สึก ตาม จริง ถึง ความ สุข  สุข แค่ ไหน รู้ แค่ นั้น  อย่า ไป เร่ง ให้ เกิน จริง  แล้ว ความ สุข 
จะ ค่อยๆ แผ่ ขยาย วง กว้าง ออก ไป  นั่นแหละ คือ จุด เริ่ม ต้น ของ การ แผ่เมตตา  ยิ่ง 
แผ่ บ่อย ก็ จะ พบ ว่า กระแส เมตตา ตั้ง มั่น เป็น ปกติ มาก ขึ้น เรื่อยๆ  และ เอาชนะ ความ 
พยาบาท ได้ ง่าย ขึ้น ทุกที

๒) ความเครียด คือ อาการ ขมวด ตึง คัด แน่น ทาง กาย คลาย ออก ยาก อันเป็น 
ผล มา จาก ความ ฟุ้งซ่าน จัด อยา่ง ต่อ เนือ่ง ความ ฟุง้ซา่น จดั ยอ่ม ไม่ เกิด ขึน้ เอง แต่ ไหล 
มา จาก ความ กังวล  ความ หมกมุ่น ครุ่นคิด  ตลอด จน การ ทำ งาน หนัก เกินไป กระทั่ง 
กาย ใจ ปั่นป่วน ยุ่งเหยิง

ขอ้ ธรรม เพือ่ กำจดั ความ พยาบาท นัน้ เบือ้งตน้ พระพทุธเจา้ ให้ ลอง รู ้ตาม จรงิ ดกูอ่น 
ดูซิ ว่า ลักษณะ ของ ความ ฟุ้งซ่าน จัด เป็น อย่างไร บาง คน จะ เหมือน มี พายุ หมุน ติ้ว อยู่ 
ใน หัว บาง คน จะ เหมือน จิต กระเจิดกระเจิง แตก ซ่าน คุม ไม่ ติด หาก มอง มา ใน อก จะ 
รู้สึก เหมือน มี เชือก ที่ ถูก บิด ม้วน แล้ว ขอด ให้ เป็น ปม  ต่อ เมื่อ ภาวะ เครียด ถูก รู้ ด้วย 
สติ คุณ จะ เห็น ภาวะ เครียด คลาย ลง ดุจ เดียว กับ เชือก ที่ คลาย ปม แล้ว คลาย อาการ 
บิด ลง เป็น ปกติ

แต ่หาก คราว ใด ตัง้ สติ รูค้วาม เครยีด หรอื ความ ฟุง้ซา่น จดั ไม ่ไหว พระพทุธเจา้ ก ็ทรง 
ให้หา ความ สงบ ทาง ใจ ทำ อะไร แล้ว สงบ ใจ ก็ ทำ ไป จะ เดิน เล่น เพื่อ เห็น ต้นไม้ เย็นตา 
ก็ได้ จะ หา ที่ สงบ สวด มนต์ ก็ได้ จะ อ่าน หนังสือ ธรรมะ ก็ได้ หรือ ให้ ง่าย กว่า นั้น คือ หัน 
มา ดู ลม หายใจ ซึ่ง มี ติดตัว อยู่ ตลอด เวลา หายใจ ช้าๆให้ สบาย ที่สุด เข้าถึง ปอด ลึก ที่สุด 
แล้ว ค่อยๆ ผ่อน ระบาย อย่าง ไม่ เร่ง ร้อน เพียง สอง สาม ระลอก ลม หายใจ กาย ใจ จะ 
สบายขึ้น
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ถ้า เครียด เรื่อยๆ ก็ แปล ว่า มี โอกาส ฝึก หายใจ เรื่อยๆ อาศัย ความ มี วินัย และ จิตใจ 
ที่มั่น คง แบบ ตำรวจ คุณ จะ เคย ชิน และ คงเส้นคงวา ขึ้น วัน ต่อ วัน และ พบ ความ จริง ว่า 
ด้วย การ ปฏิบัติ ง่ายๆ แค่ นี้ จิต ก็ เกิด สมาธิ ชั้น ดี ใน ระหว่าง วัน ได้ แล้ว

คำ ถาม ที ่สอง –อาศยั หลกั ปฏบิตั ิคอื เมือ่ เครยีด ก ็รู ้วา่ เครยีด แต ่พอ รู ้แลว้ ความเครยีด 
ยัง คง อยู่  อย่าง นี้ แปล ว่า มี อะไร ผิด พลาด หรือ เปล่า ครับ?

อาการ ของ จิต นั้น มี หลากหลาย ส่วน ใหญ่ คน จะ นึก ว่า แค่ ตั้งใจ รับ รู้ สิ่ง ใด เมื่อนั้น 
ตน เอง ก็ ‘มี สติ ’ แล้ว ความ จริง ก็ คือ ถ้า คุณ เครียด แล้ว จดจ้อง ความเครียด  อันนั้น 
ไม่ ถือว่า มี สติ รู้ นะ ครับ  แต่ เป็นการ  ‘เลี้ยง ความเครียด ’  หรือ กระทั่ง  ‘เสริม 
ความเครียด’  ให้ หนัก เข้าไป ใหญ่

วิธี ง่าย ที่สุด ที่ จะ แน่ใจ ว่า คุณ มี สติ ‘รู้ความ เครียด ’ คือ ย้อน กลับ มา รู้ เสีย ก่อน ว่า 
กำลัง อยู่ ใน อิริยาบถ ไหน เช่น นั่ง อยู่ ก็ รู้ ว่า นั่ง อยู่ ออกแรง ให้ น้อย ที่สุด เพื่อ จะ ระลึก ว่า 
กำลัง นั่ง อยู่ จาก นั้น จึง ดู ว่า ใน ท่า นั่ง นั้น มี หรือ ไม่ มีค วาม เครียด ความ ตึง แน่น ความ 
ฟุ้งซ่าน ปั่นป่วน อยู่ ใน หัว หรือ ใน อก

หาก สติ ของ คุณ เกิด ขึ้น อย่าง ถูก ต้อง อาการ ‘ผิด ปกติ ’ ทั้ง ทาง ใจ และ ทาง กาย จะ 
ค่อยๆ จาง ไป หรือ หาย ไป ทันที เมื่อ หาย ไป คุณ ก็ เห็น อิริยาบถ เดิม ต่อ  เห็น เป็น ท่า 
นั่ง ที่ ปราศจาก ความเครียด  ความ ตึง แน่น  หรือ ความ ฟุ้งซ่าน ปั่นป่วน ใดๆ  สติ ไม่ 
หาย ตาม ไป ด้วย

พูด ง่ายๆ คือ ถ้า เอา อิริยาบถ เป็น ฐาน คุณ จะ ได้ ฐาน ความ รู้สึก ตัว ที่มั่น คง และ 
สามารถ ต่อย อด เป็นการ รู้ ลักษณะ ทาง ใจ ได้ ด้วย ความ เชื่อ มั่น ว่า ถูก ต้อง ครับ นี่แหละ 
คือ ประโยชน์ ของ การ เจริญ สติ ตาม ลำดับ ขั้น ตาม แบบฉบับ ของ พระพุทธเจ้า ถ้า เข้าใจ 
กระจ่าง ตลอด สาย ก็ ปฏิบัติ ไม่ พลาด แน่

ดังตฤณ
สารบัญ 
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ข่าวน่ากลุ้ม

ฆ่า กัน ง่าย

เฮ้อ! – เดี๋ยวนี้ คน เรา โมโห ร้าย จัง แค่ อยาก ซด เบียร์ แต่ โดน เพื่อน รบเร้า ให้ กิน เหล้า 
ไม่ เลิก รา  ก็ โมโห หน้ามืด คว้า มีด ดาบ เดิน มา ฟัน กัน คอ ขาด แล้ว

ถ้า คิด ว่า รู้จักมักคุ้น กับ คนๆหนึ่ง และ สำคัญ ว่า รู้จัก ตัว ตน ของ เขา เป็น อย่าง ดีแล้ว 
ก็ อย่า เพิ่ง นึก ว่า รู้จัก ความ โกรธ ของ เขา ด้วย โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ความ โกรธ ผสม เหล้า 
เพราะ ความ โกรธ ผสม เหล้า จะ สร้าง ตัว ตน ของ ใคร อีก คน ที่ คุณ อาจ ไม่ เคย เห็น หรือ นึก 
ไม่ ถึงว่า จะ เป็น ไป ได้ ขนาด นั้น

การ ยั่ว ยุ ให้ คนๆหนึ่ง โกรธ ก็ เหมือน การ ลอง ของ ลอง เสก คาถา เรียก ผี ที่ ไม่ เคย รู้จัก 
ให ้มา เขา้ สงิ คน ที ่เรา กำลงั รูจ้กั คณุ อาจ สำนกึ เสยีใจ ก ็เมือ่ ใบหนา้ ของ เขา เปลีย่น ไป ชนดิ 
ไม่ อาจ เรียก ใบหน้า เดิม กลับคืน มา ได้ ทัน การณ์ เสีย แล้ว

ความ กดดัน จาก ค่าครองชีพ ตลอด จน การ แสดงออก ถึง ความ ไม่ ละอาย ต่อ บาป ที่ 
แพร่ ระบาด ไป ทั่ว ทุก มุม โลก ทำให้ พวก เรา มีค วาม อดทน ต่ำ ลง เรื่อยๆ ขนาด ไม่ มี เหล้า 
เข้า ปาก สัก หยด ยัง ยิง กัน ง่ายๆ เพียง เพราะ มี เรื่อง นิดหน่อย กับ คน แปลก หน้า บน ท้อง 
ถนน สำหา อะไร กับ เมื่อ โดน ย้อม หน้า ย้อม ตา ด้วย น้ำ นรก ซึ่ง มี ฤทธิ์ กด ประสาท หรือ 
พูด ง่ายๆ คือ มีหน้า ที่ ทำลาย สติ โดย ตรง เช่น นี้

ถา้ เหลา้ ไม ่ม ีเลย โลก นี ้อาจ ปลอดภยั ขึน้ ถา้ ความ โกรธ ไม ่ม ีเลย โลก นี ้จะ นา่ อยู ่เปน็ 
ที่สุด แต่ เพราะ คน เรา กล้า ตก อยู่ ใน ความ เสี่ยง กฎหมาย จึง ยัง ยินยอม ให้ โลก นี้ มี เหล้า 
และ คน เรา ก็ อด โกรธ กัน ไม่ ได้ โลก นี้ ถึง ไม่ น่า อยู่ เป็น ที่สุด

http://dungtrin.com/mag/?36.news
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.news
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หย่า ร้าง สูง

เฮอ้! – ผอ.กอง ปกครอง และ ทะเบยีน กทม. เผย สถติ ิการ หยา่ รา้ง สงู ขึน้ เรือ่ยๆ แม ้
ไม่ หย่ากัน ก็ แยก กัน อยู่ เสีย อย่าง นั้น

บุญ ที่ ทำ ร่วม กัน ช่วย ให้ อยู ่เย็น เป็น สุข เหมือน สาน ใย รัก ให้ เหนียวแน่น ขึ้น เรื่อยๆ 
ส่วน บาป ที่ ก่อ ร่วม กัน จะ แกล้ง ให ้อยู ่ร้อน นอน เป็น ทุกข์ เหมือน กะเทาะ ฐาน ความ รัก 
ให้ ร้าว เข้า ทุกที ฟัง อย่าง นี้ ทุก คน คง เข้าใจ และ รู้สึก ว่า น่า จะ เป็น เช่น นั้น ปัญหา คือ จะ 
มี สัก กี่ คน รู้ ว่า บุญ คือ อะไร บาป คือ อะไร ส่วน ใหญ่ ยึด เพียง ภาพ เห็น ง่าย เช่น ทำบุญ 
ร่วม กัน คือ ตื่น มา ช่วย กัน ใส่ บาตร พระ ตอน เช้า ที่ หน้า บ้าน ส่วน ก่อ บาป ร่วม กัน คือ ช่วย 
กัน ฆ่า หมก ศพ เจ้าหนี้ ไว้ ที่ หลัง บ้าน

ความ จริง บุญ กับ บาป เป็น สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น ได้ ใน ชีวิต ประจำ วัน ทั่วไป และ เรื่อง น่า เศร้า 
ก็ คือ หญิง ชาย ที่ อยู่ ใต้ ชายคา เดียวกัน มัก ใช้ ชีวิต แบบ เปื้อน บาป โดย ไม่ รู้ตัว เพราะ ไม่ 
เข้าใจ ให้ ดี ว่า บาป คือ การก ระ ทำ ทั้งปวง ที่ เจือ อยู่ ด้วย ความ โลภ ความ โกรธ และ ความ 
หลง เอา แค่ นินทา เพื่อนบ้าน หรือ สาป แช่ง นักการเมือง ร่วม กัน อย่าง เมามัน เพียง เท่า 
นี้ ก็ ค่อยๆ สร้าง รอยร้าว ขึ้น ได้ที ละ น้อย โดย ไม่ รู้สึก ตัว แล้ว ทั้งที่ ตอน ทำ จะ เหมือน สนุก 
ร่วม กัน ด้วย ซ้ำ

เซก็ สเ์ปน็ เครือ่งมอื ของ ธรรมชาติ ที ่เอา ไว ้แกลง้ สตัว์ โลก คอื ใช้ ดงึดดู สตัว์ โลก เขา้หา 
กนั ตอน แปลก ใหม่ เพราะ ยงั ไม่ ไดก้นั แต่ เสรจ็ แลว้ ก ็ใช้ ผลกั ไส สตัว์ โลก ออก จาก กนั ตอน 
จำเจ เพราะ ได้กัน บ่อย ถ้า เหตุผล ใน การ แต่งงาน ของ คุณ คือ เซ็ก ส์หรือ เกี่ยว เนื่องด้วย 
เซก็ส ์ก็ แปล วา่ คณุ นบั เวลา ถอยหลงั สู ่การ แตกแยก ตัง้แต่ แรก แลว้ ยิง่ เหนือ่ย ยิง่ หนา่ย 
กาย กันและกัน เพียง ใด สายใย ระหว่าง ใจ คุณ กับ คู่ครอง ก็ ยิ่ง เปื่อย ลง เพียงนั้น

การ สง่เสรมิ กนั ทาง จติ วญิญาณ คอื วธิ ีเดยีว ที ่จะ รกัษา กนัและกนั ไว ้ได ้ตลอดรอดฝัง่ 
ฉะนั้น อาจ ต้อง เริ่ม จาก จุด แรก สุด คือ ขอ ให้ เลือก คน ที่ คุณ อยาก สวด มนต์ ร่วม กับ เขา 
อยาก ใส่ บาตร ร่วม กับ เขา คน ที่ คุณ อยาก คิด กับ เขา ใน ทาง ดี อยาก พูด ดีๆ กับ เขา และ 



27ธรรมะใกล้ตัว

อยาก ทำ อะไร ดีๆ ให้ เขา เริ่ม เดิน ดี ยิ่ง เดิน ก็ ยิ่ง ดี ขึ้น เรื่อยๆ ต่อ ให้ ต้อง เผชิญหน้า ปัญหา 
ทางการ เงนิ เจอ มอืทีส่าม หรอื กระทัง่ เซก็ สไ์ม่ สมดลุ ก็ ยาก นกั ที ่จะ ทำให้ คณุ แตกแยก 
กัน ได้

ดังตฤณ

สารบัญ 
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ไดอารี่หมอดู

ไดอารี่หมอดูหน้าที่  ๓๖
โดย หมอพีร์

สวสัด ีเดอืน กมุภาพนัธ ์ค่ะ เป็น ยงั ไงกนั บ้าง คะ ป ีใหม ่ตรษุจนี วา เลน ไท นแ์ถม ทา้ย 
ดว้ย งาน แตง่งาน ชว่ง นี ้คอ่นขา้ง เยอะ มาก ม ีแต ่งาน เลีย้ง ทัง้นัน้ ขึน้ ตาชัง่ เชค็ นำ้หนกั กนั 
บ้าง หรือ ยัง คะ ว่า ขึ้น ไป กี่ กิโล 

เมือง ไทย เรา ไม่ ต้อง ห่วง จริง ๆ  ค่ะ “ใน น้ำ มี ปลา ใน นา มี ข้าว ” อาหาร ยัง อุดม 
สมบูรณ์ อยู่ มี พอ ให้ พวก เรา อยู่ดีกินดี กัน แถม สภาพ ภูมิ อากาศ ยัง ดี ไม่ หนาว ไม่ ร้อน 
มาก จน เกนิไป ถงึ แม ้วา่การ เมอืง จะ รอ้น ระอ ุก ็ยงั ไม ่ถงึ ขัน้ ทำให ้ประชาชน ทกุข ์ทรมาน 
จน ทำ อะไร ไม่ ได้

ทั้ง สภาพ อากาศ อาหาร สิทธิ เสรีภาพ ต่าง ๆ  ทำให้ การ ดำรง ชีพ เป็น ไป ด้วย ความ 
สบาย สิง่ ที ่สำคญั กวา่ นัน้ คอื เอือ้ ตอ่ การ ปฏบิตัธิรรม ภาวนา และ เหมาะสม มาก ที ่ศาสนา 
พุทธ จะ มั่นคง ใน เมือง ไทย นั่ง คิด ไป คิด มา ทำให้ เกิด เลือด รัก ชาติ รัก บ้าน เกิด พุ่ง พล่าน 
ขึ้น มา ใน ทันที ทันใด 

เห็น ลูกค้า กลุ่ม หนึ่ง จะ พยายาม อยาก ย้าย ชีวิต ของ ตัว เอง ไป ทำ งาน ต่าง ประเทศ 
และ หา ช่อง ทาง ที่ จะ อยู่ ต่าง ประเทศ ซึ่ง ถ้า ได้ ไป ก็ น่า เสียดาย ชีวิต ที่ จะ ผ่าน ไป จริง ๆ  
เพราะ การ ไป อยู ่ตา่ง ประเทศ ไมค่อ่ย ม ีวดั ให้ ได้ ทำบญุ ไมค่อ่ย ม ีสถาน ที ่ให ้ศกึษา ภาวนา 
เทา่ ไหร่ ถงึ แม ้บาง ที่ จะ มี วัด ไทย แต ่ก็ ไม่ เยอะ บาง คน เพราะ อยู ่ไกล จงึ ไมค่่อย ได้ ทำบุญ 
สร้าง บารมี แต่ ต้อง ยกเว้น บาง คน ที่ ค่อนข้าง ศรัทธา แรง ไม่ ว่า จะ อยู่ ที่ไหน ก็ตาม ก็ พา 
ตัว เอง ทำบุญ ได้ ตลอด 

ประเทศ ไทย วัด เยอะ มาก ๆ  มี เกือบ จะ ทุก ตำบล บาง จังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง 
อยุธยา กรุงเทพ วัด อยู่ ห่าง กัน ห้า ร้อย เมตร จะ ทำ สถิติ ทำบุญ เก้า วัด ใน สาม ชั่วโมง ยัง 
ได ้เลย ถึง แม้ ว่า บาง วัด ไม่ น่า ศรัทธา แต ่เมื่อ ทำบุญ ไป แล้ว ยัง ไงบุญ ก็ เกิด อย่าง น้อย 
ก็ได้ ทำบุญ เพื่อ ทำนุบำรุง ศาสนา พุทธ ให้ อยู่ ต่อ ได้ ยืน ยาว นาน ที่สุด 

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://dungtrin.com/mag/?36.fortune
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.fortune
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เมือง ไทย ยัง มีค รู บา อาจารย์ ที่ เก่ง ๆ  ที่ จะ คอย สอน กรรมฐาน และ ตอบ ข้อ สงสัย 
ใน ธรรมะ ที่ ไม่ เข้าใจ ม ีหนังสือ ธรรมะ ให้ ศึกษา เยอะ มาก พระ ไตรปิฎก ก็ ยัง ครบถ้วน 
บริบูรณ์ 

เห็น คน ย้าย ประเทศ ยัง ไม่ เท่า ไหร่ บาง คน ย้าย ไป นับถือ ศาสนา อื่น ยิ่ง น่า เสียดาย 
จริง ๆ  ที่ เกิด มา ใน เมือง ไทย ได้ เข้าใจ ภาษา ไทย และ มี ศาสนา พุทธ 

อยู ่เมอืง ไทย ทำบญุ ได ้งา่ย จรงิ ๆ  เดนิ ไป ก ็ม ีขอทาน ไว ้ให ้ทำ ทาน สรา้ง บารม ีมคีนจน 
คน ลำบาก ต้องการ ความ ช่วยเหลือ อีก เยอะ เพื่อน เพิ่ง ไป เรียน ต่อ ที่ แคนาดา บอก ว่า 
ตั้งแต่ ไป ไม่ ได้ ทำบุญ เลย ที่ นั่น มี แต่ คน มี ฐานะ เลย ไม่ รู้ จะ ไป ทำ ทาน ที่ไหน มี วัด ไทย แต่ 
อยู่ อีก เมือง หนึ่ง ไม่ ได้ ไป ทำ เหมือน กัน เพราะ ไกล ไป

ส่วน พี่ สาว เพิ่ง แต่งงาน ไป อยู่ อเมริกา ก็ได้ โทร ไป บอกบุญ เขา ประจำ เขา ก็ได้ แต่ 
อนุโมทนา และ ฝาก แม ่ให้ ทำบุญ ให้ ตลอด เขา บ่น เอง ว่า ให้ คน อื่น ทำบุญ ให้ เหมือน กิน 
ข้าว ไม่ อิ่ม อยาก จะ ทำ เอง จริง ๆ  แต่ ไม่ มี ที่ ให้ ทำ อย่า ให้ กลับ ไป นะ จะ ทัวร์บุญ ตลอด 
เลย พี่ สาว มี นิสัย ชอบ ทำ สังฆทาน ตลอด อยู่ แล้ว 

เมือง ไทย ทำบุญ ได้ ง่าย จริง ๆ  นะ อย่าง เช่น เรา นอน ฝัน ร้าย ตื่น เช้า มา ใจคอ ไม่ ดี ไม่ 
สบาย เดิน ลง มา หน้า บ้าน พระ ท่าน ก็ เอา บุญ มา ให้ ทำ ถึง หน้า บ้าน แล้ว สะดวก สุด ๆ  
หรือ ไม่ บาง คน ไม่ ได้ ชอบ ทำบุญ หรอก แต่ ชีวิต ช่วง นี้ บาป ที่ ทำ ไป เริ่ม ให้ ผล ดวง ตก ซวย 
ซ้ำ ซวย ซ้อน ทำ อะไร ไม่ รุ่งเรือง สัก อย่าง แต่ มี บุญ เก่า หนุน นำ พอ ไป ปรึกษา ใคร ก็ มี แต่ 
แนะนำ ให้ ทำบุญ จึง ตัดสินใจ ทำบุญ สร้าง บารมี ต่อ ได้ 

เห็น ไหม คะ ว่าง่าย จริง ๆ  ยกเว้น คน ที่ อยู่ แล้ว ไม่ เห็น คุณ ค่า เอง บาง คน ไม่ ได้ ตั้งใจ 
ทำบุญ หรอก แต่ ทำ งาน ที่ไหน ก็ มี ซอง ผ้าป่า เยอะ ทุกที ทำให้ ได้ ใส่ ซอง ตลอด บุญ เก่า 
ยัง ส่ง ผล ให้ ได้ ทำบุญ ตลอด 

เมื่อ วัน ก่อน มี พี่ สาว คน หนึ่ง มีด วง แปลก มาก ใน เรื่อง ของ บุญ คือ เธอ ค่อนข้าง เป็น 
ผู้หญิง ที่ เก่ง มาก ไม่ ว่า จะ เป็น ใน เรื่อง เรียน และ การ ทำ งาน เธอ พยายาม หา ทาง ที่ จะ 
ย้าย ไป อยู่ ต่าง ประเทศ แต ่ไม ่เคย สำเร็จ เลย จะ ได้ เดินทาง ไป เฉพาะ เรื่อง งาน เท่านั้น 
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เธอ บอก วา่ พยายาม ทำ เรือ่ง มา หลาย ครัง้ แต ่ไม ่เคย สำเรจ็ เลย เธอ บอก วา่ ชว่ย ด ูให ้หนอ่ย 
ว่า เพราะ อะไร ถึง ไป ไม่ ได้ 

ตอน นั้น ฉัน นิ่งเงียบ ไป ครู่ หนึ่ง พร้อม กับ มอง ดู ที่ รหัส ดวง ของ เธอ สรุป ออก มา ได้ 
เหมือน กัน คือ เธอ มี คำ อธิษฐาน ปรารถนา ความ หลุดพ้น ขอ ให้ ถึง ซึ่ง พระ นิพพาน ขอ 
ให้ ไม่ ห่าง ไกล ศาสนา พุทธ เป็น เหตุผล ที่ ทำให้ เธอ ไป ไหน ไม่ ได้ เพราะ ต้อง ไกล ศาสนา 
พุทธ

บอก เธอ ไป วา่ รู ้ไหม คะ วา่ความ ฉลาด ความ เกง่ ที ่พี ่ได ้มา เปน็ ผล ของ บญุ ที ่สรา้ง ไว ้พี ่
มีค วาม เป็น ผู้ นำ ค่อนข้าง สูง เพราะ คิด ช่วย คน คิด ทำบุญ โดย ไม่ โลเล ลังเล ใน การ ที่ จะ 
ชว่ย คน อืน่ มกั จะ คดิ ได ้เอง ตลอด และ ยงั ม ีพืน้ ของ การ ที ่เคย ศกึษา ธรรมะ ปฏบิตัธิรรม 
ตดิตวั มา ดว้ย ทำให ้คอ่นขา้ง ม ีเมตตา ไม ่คดิ เบยีน ทำให ้คน อืน่ เดอืดรอ้น ยกเวน้ ใน บาง 
ครั้ง ที่ อาจ จะ โดน ทำ ก่อน แต่ ก็ ไม่ หนัก แค่ คำ พูด ไม่ ดี เท่านั้น

บุญ ส่ง ผล ให้ เวลา เรียน หนังสือ จะ จำ แม่น ไม่ ต้อง อ่าน หนัก หรือ ใช้ ความ พยายาม 
มาก ก ็ทำ คะแนน ได้ ดี จบ มหาวิทยาลัย จึง มี เกียรตินิยม ไว้ ประดับ บารมี เพราะ บาง 
คน กว่า จะ ได้ ต้อง เหนื่อย มาก และ พอได้ ทำ งาน ก็ ค่อนข้าง ทำ งาน เก่ง มี ไหวพริบ ดู คน 
วเิคราะห์ คน ได ้ด ีรูจ้กั พดู รูจ้กั ใช ้คน จงึ ทำให้ ได้ ทำ งาน ใน บรษิทั ที ่มชีือ่ เสยีง ตำแหนง่ 
งาน โต เร็ว มาก เธอ อายุ แค่ สาม สิบ สาม แต่ ตำแหน่ง ค่อนข้าง ใหญ่ 

พอ พูด ถึง เรื่อง นิพพาน เธอ ทำ หน้า ตกใจ เล็ก ๆ  เพราะ เธอ ไม่ คิด ว่า จะ ไป รู้ ใจ เธอ ได้ 
ว่า ปรารถนา อย่าง นั้น จริง และ วัน นี้ เธอ คง คิด ว่าการ แต่งตัว ของ เธอ เอง ไม ่น่า บ่ง บอก 
ว่า เข้า วัด มัน ขัดแย้ง กัน เปรี้ยว สุด ๆ  ใส ่เข้า วัด ไม ่ได้ เลย ขนาด หมอด ูเป็น ผู้หญิง ยัง 
อมยิ้ม นิด ๆ  แต่งตัว แบบ นี้ คง เข้า วัด ไม่ ได้ เพราะ ผ้า มัน น้อย ไป หน่อย 

เธอ ไม่ ใช่ คน สวย แต่ ผิวพรรณ ผ่องใส ขาว มี น้ำ มี นวล มาก ทำให้ เธอ มี เสน่ห์ เป็น 
อานิสงส์ ของ บุญ เก่า เหมือน กัน คน ที่ เคย ศึกษา ธรรมะ รักษา ศีล มา ดี ผิวพรรณ จะ 
ผ่องใส 

เธอ ปรารภ ออก มา วา่ ไป ปฏบิตัธิรรม มา หลาย ทีม่า ก พยายาม ตาม หา ที ่ศกึษา ตลอด 
แต ่ไม ่เคย เจอ ที ่ที ่จะ ทำให ้เธอ เขา้ใจ ได ้ไป ทีไ่หน มา ก ็ไม ่ใช ่สกั ที ่ถาม กลบั วา่ ไป ทีไ่หน มา 
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บ้าง เธอ บอก มา สาม สี่ ที่ ซึ่ง เข้าใจ เลย ว่า ทำไม ถึง ไม่ เข้าใจ เพราะ ไม่ ถูก จริต สัก ที่ เธอ มี 
ปัญญา มาก คิด เยอะ เลย หยิบ หนังสือ วิถี แห่ง ความ รู้ แจ้ง ซี ดี หลวง พ่อ ปราโมทย์ และ 
เสยีดาย คน ตาย ไม ่ได ้อา่น เลม่ สอง ฉบบั ธรรม ทาน ให ้เธอ ไป บอก วา่ ให้ อา่น ฟงั หลาย ๆ  
รอบ จะ เข้าใจ ได้ ไม่ ยาก

และ ได้ แนะนำ ให้ เธอ เข้าใจ ศาสนา พุทธ ใหม ่ว่า ศาสนา พุทธ มุ่ง เน้น สอน พวก เรา ให้ 
เข้าถึง ความ จริง เพื่อ พบ ความ สุข ที่ ไม่ เสื่อม เพื่อ ไม่ ต้อง มา เกิด อีก คือ นิพพาน 

แต่ การ ปฏิบัติ ให้ ถึง นิพพาน ไม่ ได้ มี แต่ การ นั่ง สมาธิ เพื่อ ดำ ดิ่ง ลง ฌาน ก่อน จึง จะ 
บรรลุ ธรรม ได้ หรือ ไม่ ได้ สอน ให้ ทำ พิธีกรรม สวด มนต์ จึง จะ บรรลุ ธรรม ได้ ขั้น ต้น ต้อง 
ตั้งเป้าหมาย พระ โสดาบัน ไว้ ก่อน ตั้ง คำ ถาม ต่อว่า ทำ ยัง ไงถึง จะ เข้าถึง สภาวะ นั้น

การ จะ เป็น พระ โสดาบัน ได้นั้น ต้อง ละ สัก กายทิฏฐิ คือ ความ เห็น ผิด ว่า กาย นี้ ใจ นี้ 
เป็น ของ เรา ความ เห็น ผิด ติดตัว มา ตลอด ว่า ร่างกาย ที่ มี อยู่ เป็น ตัว เรา ทั้งที่ เวลา ไป งาน 
ศพ ไม่ เห็น เขา เอา ร่างกาย นี้ ไป ด้วย เลย ทำไม เรา เห็น ว่า ร่างกาย นี้ เป็น เรา

ส่วน จิตใจ เดี๋ยว ก็ มีค วาม สุข เดี๋ยว ก็ มีค วาม ทุกข์ สลับ ไป มา เรา อยาก จะ ให้ เจอ แต่ 
ความ สุข แต่ ก็ ไม่ เคย หยุด ความ สุข ไว้ ได้ เลย แล้ว ยัง จะ เห็น ว่า จิต เป็น เรา ได้ ยังไง 

ดังนั้น การ ปฏิบัติธรรม เป็น ไป เพื่อ ศึกษา ว่า ร่างกาย จิตใจ ไม่ ใช่ ของ เรา เป็น ทุกข์ ไม่ 
เที่ยง บังคับ ไม่ ได้ 

จติ เธอ สามารถ เขา้ใจ ใน สิง่ ที ่อธบิาย ได ้ไม ่ยาก และ เธอ ยงั ขอบใจ ที ่ชว่ย ไข ปรศินา ให ้
วา่ ทำไม ไม่ ได้ ไป อยู่ ตา่ง ประเทศ สกั ท ีบญุ เกา่ บารมี เกา่ มคี วาม พสิดาร จรงิ ๆ  ทำให้ เหน็ 
เลย ว่า ถ้า เรา ศึกษา ธรรมะ ปฎิบัติธรรม ชีวิต ใหม่ ใน ภพ หน้า ยัง ไงก็จะ ไม่ ห่าง ไกล ศาสนา 
ยงั ม ีใจ ที ่จะ หา ทาง หลดุพน้ เหมอืน เดมิ และ ถา้ ปฏบิตัิ ตรง ทาง ไว ้ยงั ไงกเ็ปน็ ผล ทำให้ ไม่ 
เชื่อ อะไร ที่ ไม่ มี เหตุผล ไม่ งมงาย พา ตัว เอง หลง ทาง ไป 

เกดิ มา ชาต ินี ้ได ้มา เจอ ศาสนา พทุธ พบ ทาง สวา่ง เจอ คร ูอาจารย ์ที ่ด ีอยา่ มวั ขี ้เกยีจ 
ภาวนา กัน นะ คะ เดี๋ยว อีก ชาติ หนึ่ง จะ ช้า ไป หน่อย และ เรา ไม่ สามารถ รู้ ได้ ว่า ชาติ หน้า 
เกิด ใหม่ จะ พอใจ ประเทศ หรือ เปล่า เพราะ ศาสนา พุทธ ไม่ ได้ จะ อยู่ คู่ เมือง ไทย ตลอด 
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ธรรมะ ไม่ ได้ ยาก อย่าง ที่ เรา คิด ไว้ ค่ะ ที่ มัน ยาก เพราะ คิดมาก ไป เยอะ ทำให้ เข้าใจ 
ผิด ไป ต่าง ๆ  นานา ยึด หลัก ไว้ สั้น ๆ  ว่า ปฏิบัติธรรม ไป เพื่อ ละ ความ เห็น ผิด ว่า กาย กับ 
ใจ เป็น ของ เรา จะ ได้ ไม่ ออก นอก กรอบ ค่ะ 

ขอบคุณ ค่ะ

สารบัญ 
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กวีธรรม

ความสำคัญของโอวาทปาฏิโมกข์สองข้อแรก
โดย ตรงประเด็น

๏ โอวาทปาฏิโมกข์สองข้อแรกนี้สำคัญ ค่าอนันต์ประเสริฐเลิศล้ำล้น 
จักช่วยให้หมู่สัตว์สรรพชน ประพฤติตนดีแท้แก่สังคม

เหตุว่าสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล มีปราชญ์-พาลคละระคนปนผสม 
หาใช่มีเพียงเมธาน่าชื่นชม หากทิ้งศีลจะจมอเวจี

การเว้นบาปทำบุญหนุนดวงจิต จักประสิทธิ์ให้เกิดประเสริฐศรี 
เป็นปัจจัยให้ธรรมค้ำฤดี ชูช่วยชี้สังคมให้ร่มเย็น

มิเถียงดอกท่านบอกกล่าวปรมัตถ์ ชี้ช่องชัดงดงามในความเห็น 
หากกังวลชนทั้งหลายคลายบำเพ็ญ ลืมละเว้นความชั่วกลั้วอบาย

อีกทั้งเกรงว่าจักห่างร้างความดี ที่พระองค์ทรงแนะชี้ให้ความหมาย 
โอวาทปาฏิโมกข์สองข้อแรกเลือนมลาย เสื่อมสูญหายลาลับไปกับตา

สาสวะสัมมาทิฏฐิดำริชอบ นั้นคลุมครอบชัดเจนเป็นนักหนา 
วอนช่วยสืบโอวาทศาสดา มิร้างลาเจตจำนงพระทรงธรรม

�
อย่าเสีย”ใจ”
โดย ภริมา

๏ แก่นแท้ของชีวิต อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจ 
ความสูญเสียอันใด เท่าเสีย “ใจ” สิ้นทั้งดวง

เรื่องราวบางเรื่องนั้น สร้างทุกข์อันยิ่งใหญ่หลวง 
เจ็บปวดรวดร้าวทรวง ช้ำชอกใจใดเปรียบปาน

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://dungtrin.com/mag/?36.poem
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.poem
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บางคนจึง “เสีย” ใจ อุทิศให้ทั้งดวงมาน 
แก่เรื่องที่ร้าวราน เพียงครั้งเดียวในชีวัน

แล้วชีวิตที่เหลือ จักมีเพื่อสิ่งใดกัน? 
อย่ายอมเสีย “ใจ” นั้น เพราะสำคัญที่สุดเอย

แรงบันดาลใจในการเขียนจาก พี่ดังตฤณสอนน้อง แบ่งปันโดย แก๊สบี้ 
อ่านได้จาก http://dungtrin.com/mag/?14.kumkom (คำคมที่๑)

�
ดอกสร้อยร้อยผกา
โดย ศิราภรณ ์ อภิรัฐ

ดอกหอมหมื่นลี้

๏ หอมเอ๋ยหอมหมื่นลี้ กลิ่นมาลีฤเปรียบกลิ่นศีลสัตย์ 
อันหอมซึ้งตรึงจิตสนิทชัด ชื่นมนัสชื่นนาสากว่ากลิ่นใด

เป็นหอมอันทรงคุณแท้แก่มวลมนุษย์ หอมพิสุทธิ์สูงค่าจะหาไหน 
ศีลสัตย์แห่งสัตบุรุษสุดขจรไกล หอมอื่นไม่ปานเปรียบเทียบทันเอย

�

http://dungtrin.com/mag/?14.kumkom
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ดอกยอ

๏ ดอกเอ๋ยดอกยอ ขาวลออดอกกระจ้อยน้อยนักหนา 
แต ่ “คำยอ” มิพิสุทธิ์ดุจผกา เพียงวาจายกยอปอปั้นไป 
พึงระวังคำคนยลถ่องถ้วน วจีล้วนจริงจิตหรือคิดไฉน 
อย่าหลงลมปากหวานราญหทัย อาจเฉือนใจจนเจ็บหนักยิ่งนักเอย

�
ภาพดอกหอมหมื่นลี ้ ปรับปรุงจาก 
http://www.toptropicals.com/pics/toptropicals/plant_wk/osmanthus/P2032185.jpg

ภาพดอกยอ เอื้อเฟื้อโดย ภริมา

สำหรับ สืบ ค้น คำ ศัพท์

พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิต ยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

พจนานุกรม พุทธ ศาสตร์ ฉบับ ประมวล ธรรม 
และ พจนานุกรม พุทธ ศาสตร์ ฉบับ ประมวล ศัพท์ 
http://84000.org/tipitaka/dic/

สารบัญ 

http://www.toptropicals.com/pics/toptropicals/plant_wk/osmanthus/P2032185.jpg
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คำคมชวนคิด

“ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เพราะความชั่วทำให้เดือดร้อนในภายหลัง 
ส่วนความดีทำนั่นแลเป็นด ี เพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง” 

คาถาธรรมบท  นิรยวรรคที ่ ๒๒
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปิฎก

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

�
เอาความเศร้าเป็นตัวตั้งของสติ 
ระลึกถึงความจริง 
ว่าตราบใดที่เรายังไม่ทิ้งเหตุของความเศร้า 
ความเศร้าก็จะไม่ทิ้งเราไปไหนเช่นกัน

พี่ดังตฤณสอนน้อง 
แบ่งปันโดย ศดานัน

�
ถ้ายังทำได้แค่นึกๆคิดๆ 
ก็อย่าเพิ่งไปอยากรู้เรื่องหลังความตาย 
เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติอยากให้เรารู้ 
ธรรมชาติอยากให้เราดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 
เพื่อให้เข้าใจว่าก่อนตายต้องรู้อะไรบ้าง

พี่ดังตฤณสอนน้อง 
แบ่งปันโดย อนุตตริยะ

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://84000.org
http://dungtrin.com/mag/?36.kumkom
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.kumkom
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Try not to become a man of success,  
but rather try tobecome a man of value.

อย่าพยายามมุ่งเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แต่ให้พยายามทำตนเป็น 
บุคคลที่มีคุณค่า

โดย Albert  Einstein
สรรหามาฝากโดย babytk

�
There is no greater harm than that of time wasted. 

ไม่มีสิ่งใดเป็นอันตรายยิ่งไปกว่าการสูญเวลาไปอย่างไร้ค่าอีกแล้ว

โดย Michelangelo 
สรรหามาฝากโดย  ภริมา

สารบัญ 
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สัพเพเหระธรรม
อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://dungtrin.com/mag/?36.miscel
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.miscel


39ธรรมะใกล้ตัว



ธรรมะใกล้ตัว40



41ธรรมะใกล้ตัว

สารบัญ 
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ของฝากจากหมอ

ร่ม ระเบียง   เรือน ไม้ สี ฟ้า
โดย พิมพการัง

ด้วย ความ จำเป็น บาง อย่าง 
น้อง พราว ถูก ส่ง ไป บ้าน เด็ก กำพร้า ตั้งแต่ อายุ เพียง ๖ เดือน 
เธอ ไม่ ยอม คุ้นเคย กับ “บ้าน” ใหม่ เอา เสีย เลย จริงๆ 

ยาย หนู ร้องไห้ ตลอด วัน หยุด ต่อ เมื่อ เพลีย หลับ ไป ตื่น ใหม่ มา ร้อง ต่อ 
น้อง ดิ้น ตัว เกร็ง คล้าย อาการ ชัก จิก เท้า ถู กัน จน เป็น แผล ไหม้ พอง 
ท้องเสีย บ่อย น้ำหนัก ตัว ลด พัฒนาการ ถดถอย

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://dungtrin.com/mag/?36.doctor
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.doctor
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โดย ธรรมชาติ เด็ก จะ เติบโต สมบูรณ์ ได้ ตาม ปกติ  
ต้อง ได้ รับ อาหาร การ เอาใจใส่ การ กระตุ้น พัฒนาการ ที่ เหมาะสม 
เขา ต้องการ ความ รัก การ โอบ กอด การ สัมผัส  
ต้องการ ใคร คอย สบ ตา ต้องการ ใคร สัก คน ที่ เป็น ของ เขา 

ภาวะ ขาดแคลน ความ รัก ใน ทารก หรือ Maternal deprivation  
ส่ง ผล ได้ ตั้งแต่ เรื่อง น้ำหนัก ตัว อารมณ์ สังคม และ ปฏิสัมพัน ธ์กับ ผู้ อื่น  
น้อง บาง คน ตา เหม่อ ลอย แบบ ออ ทิสติ ก หรือ ดู คล้าย ปัญญาอ่อน ก็ ยัง ได้  
ส่ง ผลก ระ ทบ ได้ ถึง สุขภาพ โดย รวม การ ทำ งาน ของ หลาย ระบบ  
เช่น ระบบ ภูมิคุ้มกัน จึง ติด เชื้อโรค ง่าย แถม หาย ยาก กว่า ปกติ อีก ด้วย ค่ะ

ยัง ไม่ นับ ว่า ต่อ ไป ใน อนาคต เขา จะ เติบโต เป็น ผู้ใหญ่ แบบ ไหน 
จะ มี ภูมิคุ้มกัน ทาง จิตใจ ล้ม ก็ ลุก เอง ได้ รัก เป็น ให้ เป็น อภัย เป็น ไหม  
จะ มีค วาม สัมพันธ์ กับ ผู้ อื่น เป็น พ่อ แม่ สร้าง ครอบครัว คุณภาพ ได้ ไหม

บ้าน เด็ก กำพร้า พยายาม เต็ม กำลัง จัดหา สิ่ง จำเป็น ให้ ได้ ครบถ้วน  
ไม่ ว่า พี่เลี้ยง ที่ เรียก แทน ตัว เอง ว่า แม่ อาหาร ยา มี หมอดู แล ทุก สัปดาห์  
มี เงิน บริจาค เข้า เรื่อยๆ  มี คุณๆ ผู้ ใจดี เลี้ยง อาหาร ตลอด ปี 

แต่ ความ รัก อ้อมอก ที่ น้อง โหย หา ความ ละมุน จาก ไอ อุ่น ตัว คน กอด  
แม่ จำเป็น แต่ละ ท่าน ก็ ต้อง ดูแล ลูก เล็กๆ มาก เหลือเกิน 
หนู น้อย เอ๋ย แล้ว บ้าน เด็ก จะ หา จาก ไหน มา เติม เต็ม ให้ เจ้า

ปี ๒๕๓๑ เริ่ม จาก คน กลุ่ม เล็กๆ ที่ ทำ งาน กระตุ้น พัฒนาการ ใน บ้าน เด็ก 
สืบ สาน ต่อ เนื่อง จน เกิด โครงการ สาย สัมพันธ์ ใน สังกัด สหทัย มูลนิธิ

งาน อาสา สมัคร ที่ ขอ ให้ ช่วย รับ ดูแล น้อง หนึ่ง คน  
ไป หา น้อง ทุก สัปดาห์ ที่ ว่าง อุ้ม เขา ชี้ เล่น ชวน คุย จนถึง เวลา น้อง นอน  
ใช้ เวลา ราว สาม สี่ ชั่วโมง ต่อ ครั้ง ที่ทำการ เป็น เรือน ไม้ หลัง เล็ก ทาสี ฟ้า 
ฟัง ดูเหมือน ไม่ มี อะไร แต่ สายใย สาย สัมพันธ์ ก็ ถูก สร้าง ขึ้น แล้ว ล่ะ ค่ะ

… ~ * ~ …
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พบ น้อง พราว วัน แรก หนู ดู ตัว เล็ก เหลือเกิน  
เนื้อตัว มี กลิ่น ตุๆ จาก แผล อักเสบ ตาม ตัว หู มี น้ำ หนอง ไหล ซึม 
ไม่ ยอม สบ ตา ดวงตา คู่ เล็กๆ มี น้ำ รื้น คลอ ทั้ง น่า รัก ทั้ง น่า สง สงสาร

ฉัน กอด น้อง โยกเยก ช้าๆ บีบ นวด ขา เล็กๆ ที่ เกร็ง แน่น จน น่า เมื่อย แทน 
คุณ ครู ใน โครงการ สอน วิธี นวด กระตุ้น พัฒนาการ เด็ก ทารก ให้  
ต้อง ถู น้ำมัน จน มือ เรา อุ่น จัด ก่อน แล้ว ค่อย นวด น้อง ไล่ ไป ที ละ ส่วน

ที่ ระเบียง เรือน ไม้ สี ฟ้า น้อง พราว นอน หงาย อยู่ บน ตัก 
เรา ค่อยๆ ทำความ รู้จัก กัน ที ละ นิด เรียน รู้ ซึ่ง กันและกัน 
ใน เมื่อ อาการ เกร็ง เขม็ง ทำให้ ฉัน เข้าใจ ความ ทรมาน ของ น้อง 
น้อง ก็ น่า จะ รับ รู้ความ ปรารถนา ดี ผ่าน สัมผัส ของ ฉัน ได้ เช่น กัน

น้อง ค่อยๆ สบ ตา ฉัน มาก ขึ้น ที ละ นิด เหมือน เปิด ใจ ให้ มาก ขึ้น ที ละ น้อย 
เวลา ช่วง สั้นๆ ที่ ตั้งใจ สละ ให้ น้อง แล้ว ก็ อยาก ใช้ ให้ คุ้ม ค่าที่ สุด  
ฉัน จะ คอย จ้อง สบ ตา น้อง คุย เบาๆ กับ เขา ตลอด เวลา 
หยุด ความ คิด เรื่อง ของ ตัว เอง เน้น ให้ ความ สนใจ กับ น้อง อย่าง เดียว

ไม่ นาน ก็ ค่อยๆ จับ ได้ ว่า ท่า ทำ ปาก หมุบหมับ แบบ นี้ แปล ว่า หิว 
ชอบ นอน ท่า ไหน ชอบ ให้ อุ้ม แบบ ไหน เขา ชอบ ให้ จุ๊บ ดั้ง จมูก ก็ จำ ได้ 
เริ่ม หงุดหงิด เริ่ม โกรธ หรือ หาย โกรธ แล้ว ก็ รับ รู้ ได้ ง่ายๆ ผ่าน การ สัมผัส

ผ่าน ไป ไม่ กี่ เดือน น้อง พราว ดู เปลี่ยน ไป เป็น คนละ คน 
อาการ เกร็ง หาย ไป เอง แผล ที่ ขาอ่อน หาย สบ ตา คน มาก ขึ้น  
เริ่ม มี อารมณ์ ดีใจ เวลา เจอ กัน โกรธ เวลา ลา งอน ก็ เป็น อีก ต่างหาก 
น้ำหนัก ตัว เพิ่ม ขึ้น แก้ม เริ่ม อิ่ม พัฒนาการ ดี ขึ้น กล้าม เนื้อ แข็งแรง ขึ้น  
หน้าตา น่า รัก น่า เอ็นดู ไม่ เหมือน สาว น้อย เจ้าอารมณ์ แถม ขี้ โรค คน เก่า

ไม่ นาน มี ข่าว ดี คือ น้อง ได้ ครอบครัว อุปการะ แล้ว 
น้อง พราว จะ มีค รอบ ครัว มี บ้าน มี แม่ เป็น ของ ตัว เอง แล้ว 
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นี่ ถ้า เขา ยัง ตัว เล็ก ขี้ โรค ตัว เกร็ง ตลอด ก็ ไม่ แน่ ว่า ใคร จะ รับ อุปถัมภ์ 
ใน ความ รู้สึก เหมือน พาย เรือ ส่ง น้อง ไป ถึง ฝั่ง

น้อง พราว พ้น อก ก็ มี น้อง คน ใหม่ ให้ ดูแล 
ระเบียง ที่ แขวน พวง ปลาตะเพียน ล้อ ลม ก็ ยัง ทำ หน้าที่ ให้ ร่ม เงา ต่อ ไป

… ~ * ~ …

พี่ แตง กับ แม่ แต้ม เป็น อาสา สมัคร คู่ แม่ ลูก  
พี่ แตง สาว มั่น ว่า แม่ ขี้ บ่น แม่ แต้ม ว่า ลูก โต แล้ว เถียง คำ ไม่ ตกฟาก

บน พื้น ระเบียง บ้าน ไม้ ทั้ง คู่ กอด น้อง เล็กๆ ไว้ ใน อ้อมอก คนละ คน 
พี่ แตง ชม น้อง ว่า น่า รัก แม่ แต้ม บอก ตอน หนู เล็กๆ หนู ก็ น่า รัก แบบ นี้ 
ทั้ง คู่ โยก ตัว เคียง กัน ขับ ขาน เพลง กล่อม เด็ก ด้วย ใจ จังหวะ เดียวกัน 
เหมือน ห้วง หลับใหล ฝัน ดี พร้อม กัน สี่ ชีวิต 

  
พี่ ต่อ หนุ่ม โสด วัย กลางคน มา เป็น อาสา สมัคร เลี้ยง น้อง แบบ งงๆ  
ถูก น้อง สาว หลอก ว่า ทำบุญ เลี้ยง เด็ก แล้ว จะ หา แฟนได้เสีย ที 
น้อง แอบ นินทา ว่า พี่ เอาแต่ใจ ไม่ สนใจ ความ รู้สึก คน อื่น 

วัน แรก พี่ ต่อ อุ้ม น้อง ด้วย ท่า ชวน หวาดเสียว เปลี่ยน ผ้าอ้อม ก็ ไม่ เป็น 
ครู นก และ ครู หน่อย ถึง กับ ผวา คอย ประกบ ไม่ ห่าง  
ไม่ กี่ สัปดาห์ ต่อ มา พี่ ต่อ อุ้ม น้อง ด้วย มือ เดียว อีก มือ ใช้ เดาะ บอล ให้ น้อง ดู

หนุ่ม หล่อ ที่ ไม่ เคย ต้อง สนใจ ความ รู้สึก ใคร ที่ไหน เอาใจ สาว ไม่ เป็น 
เริ่ม ชิน กับ การ จ้อง ว่า น้อง หิว ง่วง หรือ ปวด ฉี่ แล้วแต่ คุณ หนู จะ บัญชา 
เป็น ครั้ง แรก ที่ ต้อง เอาใจใส่ ใคร ขนาด นี้ เป็นการ ให้ ที่ ไม่ มี เงื่อนไข 
คำ อ้าง ติดปาก เช่น พี่ ไม่ ว่าง ติด ประชุม ใช้ กับ เด็ก เล็ก ไม่ ได้เสีย ด้วย
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ตอน นี้ พี่ ต่อ ก็ ยัง เป็น หนุ่ม โสด วัย กลางคน เหมือน เดิม 
แต่ ดู อบอุ่น อ่อนโยน ใส่ใจ ความ รู้สึก คน อื่น มาก ขึ้น  
รับ รู้ อารมณ์ คน อื่น ได้ ไว ขึ้น เข้า กับ น้อง สาว ได้ ดี ขึ้น ด้วย ค่ะ

… ~ * ~ …

ด้วย ความ จำเป็น หลาย อย่าง 
เรือน ไม้ สี ฟ้า อาจ ต้อง ปิด ตัว เอง ลง

มี การ ประชุม เพื่อ หา ทาง ออก หลาย ครั้ง ใน รอบ ปี ที่ ผ่าน มา 
วาระ หนึ่ง มี คำ ถาม ว่า งาน สาย สัมพันธ์ ให้ ประโยชน์ อะไร ต่อ ใคร 

ประโยชน์ ต่อ น้อง คง ไม่ ต้อง พูด ถึง 
ประโยชน์ ต่อ พี่ อาสา สมัคร คำ ตอบ ที่ ได้ เช่น  
ได้ ใช้ เวลา ว่าง ให้ เป็น ประโยชน์ ได้ เป็น ผู้ ให้ ตอบแทน สังคม 
ลด ความ เห็นแก่ ตัว ฝึก ความ อดทน เสียสละ มี วินัย และ สุข ใจ

บาง คน เข้าใจ และ รัก คุณ แม่ มาก ขึ้น  
ซาบซึ้ง กับ คุณ ค่า ของ ครอบครัว มาก ขึ้น

คน บาง คน ที่ เคย เหงา  ว้าเหว่  เคย เห็น ตัว เอง ไม่ มี คุณ ค่า  
กลับ ต้อง แปลก ใจ  ที่ เพียง อ้อม กอด ของ เรา ก็ มีค วาม หมาย เอา มากๆ  

ใน ดวงตา ใส คู่ จิ๋ว จะ เห็น ใบหน้า เรา เอง สะท้อน เงา กลับ มาส อง คน เสมอ 
บาง ครั้ง ก็ ไม่ แน่ใจ ว่า ใคร มา เติม เต็ม ให้ ใคร น้อง ติด พี่ หรือ พี่ ติด น้อง 
เพราะ เวลา เรา กอด เขา เรา ก็ ถูก กอด กลับ อบอุ่น ไป ด้วย เช่น กัน

ประโยชน์ ต่อ พี่ อาสา สมัคร ข้อ อื่น ที่ ฉัน ไม่ ได้ พูด ใน ที่ ประชุม 
ก็ คือ เวลา เลี้ยง น้อง จะ ภาวนา ได้ ดี ขึ้น  
ไม่ มี ใคร รับรอง ให้ หรอก นะ คะ เป็น แค่ ประสบการณ์ ส่วนตัว เท่านั้น
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ช่วง เวลา ที่ หยุด ความ คิด ฟุ้งซ่าน ตัว เอง แล้ว เฝ้า ดู อารมณ์ เจ้าตัว เล็ก 
ดู อารมณ์ ที่ เปลี่ยน กลับไปกลับมา ดู เฉยๆ โดย ไม่ มี สิทธิ์ ไป บังคับ 
ได้ ตระหนัก ถึง ทุกข์ ใน การ เกิด ได้ พิจารณา สิ่ง ปฏิกูล กอง โต เหม็น ฉึ่ง

ถ้า น้อง หลับ ฉัน ชอบ อุ้ม พา เดิน จงกรม เลาะ ใต้ ร่ม ไม้ ชาย ระเบียง 
รู้สึก สงบ ง่าย ขึ้น แถม รู้สึก ว่า เจ้าตัว เล็ก จะ รับ รู้ความ สงบ หลับ สนิท ขึ้น 
น้อง ที่ โยเย ก็ เงียบ ผล อย หลับ ไป เรียก ว่า ได้ ประโยชน์ ร่วม กัน ทั้ง สอง คน

วัน ว่าง สุด สัปดาห์ นี้  
มา ช่วย กัน เลี้ยง น้อง ไหม คะ

   
หมายเหตุ ท้าย บท

ปัจจุบัน เรือน ไม้ สี ฟ้า มี การ เปลี่ยนแปลง ไป หลาย ประการ 
แต่ ยัง คง มี น้อง เล็กๆ เฝ้า รอ พี่ ใจดี มา ช่วย กอด อีก มาก ค่ะ

สารบัญ 
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แง่คิดจากหนัง

Yomigaeri  (Resurrection)
ปาฏิหาริย์ไม่อาจเปลี่ยนความจริง
โดย ชล นิล

บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์
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ความรักอาจสร้างปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่
แต่ปาฏิหาริย์...ไม่ว่ายิ่งใหญ่เพียงใด
ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริง
โดยเฉพาะ…
“ความจริง” ที่มีประจำโลก

�

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://www.logo-film.com/yomigaeri/index.html
http://dungtrin.com/mag/?36.movie
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.movie
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โลกมคีวามจรงิทีไ่มอ่าจเปลีย่นแปลงหลายอยา่ง และ “ความตาย” กเ็ปน็ความ 
จริงข้อหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยง บิดเบือน...แต่น่าแปลกที่คนเรามักคิดว่า 
ความตายเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัว หากเผลอไปใส่ใจ คิดถึง

ยิง่ไปกวา่นัน้ ก็ยงัมหีลายคนคดิฝนื ฉดุรัง้ความตาย หวงัใหค้วามตายไมส่ามารถ 
ยื่นมือมาถึง หรือกระทั่งหวังให้บางคนฟื้นคืน กลับมาจากความตาย...โดยเฉพาะ 
บุคคลที่พวกเขารักอย่างสุดหัวใจ

พวกเขาหวงัวา่ “ความรกั” และ “ความคดิถงึ” จะเปน็สายใย นำพาคนทีพ่วกเขารกั 
ใหก้ลับมาจากความตายได ้พวกเขาหวังให้มปีาฏหิาริยใ์ดก็ได ้สามารถนำคนเหลา่นี้ 
กลับมาจากมรณะ...บางท ี ปาฏิหาริย์ที่พวกเขาฝันถึง อาจมีอยู่จริง...ในภาพยนตร์! 

�
ในเมืองโอโซะบนเกาะคิวชูมีปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้น ผู้คนมากมายฟื้นคืน 

จากความตาย เป็นปาฏิหาริย์ที่ เฮตะต้องเข้ามาสอบสวนหาสาเหตุ ที่เมืองนี้เขา 
ได้พบอาโออ ิ เพื่อนสาวที่ตนเองแอบรักมานาน แต่เธอมีชูซูเกะ เพื่อนรักที่เสียชีวิต 
ของเขาอยู่ในหัวใจเสียแล้ว

เฮตะกับอาโออิร่วมสืบหาความลับของปาฏิหาริย์การฟื้นคืนชีวิตครั้งนี้ 
จนไดพ้บความจรงิวา่ ทีก่ลางปา่มหีลมุอกุกาบาตขนาดใหญ ่ ไดป้ลอ่ยพลงังานเร้นลบั 
บางอย่างออกมา ทำให้ผู้เสียชีวิตที่ยังมีเศษชิ้นส่วนของร่างกายอยู่ภายในเมือง แล
ะมีคนที่รักและคิดถึงพวกเขาอยู ่ สามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง

ความรักและความคิดถึงคือกุญแจไขปริศนาครั้งนี้

อาโออิหวังอยากให้ชูซูเกะกลับมาจากความตาย แต่ร่างเขาถูกเผา เถ้ากระดูก 
โปรยลงทะเล ไม่เหลือชิ้นส่วนใด นอกจากความทรงจำในหัวใจเธอ
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เฮตะรู้ว่าชูซูเกะเคยบริจาคกระจกตาไว้อยู่อีกเมืองหนึ่ง แต่ไม่กล้าบอกอาโออิ  
จนกระทั่งเขาได้รู้ว่าอาโออิก็เสียชีวิตแล้วเช่นกัน...ที่สามารถกลับมามีชีวิตได้ 
ก็เพราะความรัก ความคิดถึงของเขา ทำให้เฮตะรีบไปหากระจกตาของชูซูเกะ 
เพื่อให้คนทั้งคู่ได้พบกัน ก่อนเวลาแห่งการฟื้นคืนจะหมดลง

�
หลายคนคงยินดีที่คนที่ตนรักสามารถกลับมาจากความตาย ไม่ว่าคนนั้นจะเป็น 

ลกูชายทีเ่สยีชวีติตัง้แตย่งัเดก็ ภรรยาผูจ้ากไปในวยัชรา สามหีนุม่ทีถ่กูทำรา้ยจนตาย 
พี่ชายที่จากไปตั้งแต่ตอนวัยรุ่น หรือกระทั่งเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ด่วนเสียชีวิตโดยที่ 
ยังไม่ทันมีเวลาได้บอกความในใจ

http://www.logo-film.com/yomigaeri/index.html
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http://www.logo-film.com/yomigaeri/index.html และ http://www.j-fan.com/cinema/cinema.cgi?action=viewrev&selected=14

“ความรัก” ที่สามารถใช้เรียกบุคคลอันเป็นที่รักให้กลับคืนมาจากความตาย 
(ในภาพยนตร์เรื่องนี้) เป็นตัวแทนของสายใยความผูกพันที่โยงใยผูกมัดหัวใจผู้คน 
จนสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้

ปาฏิหาริย์แห่งรัก เปิดโอกาสให้หลายคนได้กลับไปแก้ไข กลับไปเรียนรู้ถึงข้อ 
ผิดพลาดต่าง ๆ  ของตนเอง...บางคนไม่อาจรู้จักคุณค่าของคนใกล้ตัว จนกระทั่ง 
สญูเสยีเขาไป บางคนหมดความเขม้แขง็ เมือ่ตอ้งสญูเสยีคนทีค่อยใหก้ำลงัใจ บางคน 
ยังไม่ทันที่จะใช้ความกล้าบอกรัก ก็สูญเสียเขาไปแล้ว…

เมื่อมีโอกาสอีกครั้ง พวกเขาจึงใช้มันเพื่อกระทำสิ่งที่ควรทำอย่างเต็มที ่ เพราะ 
โอกาสนี้คงอยู่ได้ไม่นานนัก... เหล่าผู้คนที่ฟื้นคืน มีเวลาแค่สามสัปดาห ์ ก่อนจะ 
กลับไปสู่ความตายเช่นเดิม…

ด้วยความตายก็คือความตาย ใครก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ หน้าที่ของผู้ที่ต้อง 
เผชิญหน้ากับความตายมีแค่...ยอมรับความจริง

โอกาสฟื้นคืนเช่นนี้...คงมีแต่ในภาพยนตร์

http://www.logo-film.com/yomigaeri/index.html
http://www.j-fan.com/cinema/cinema.cgi?action=viewrev&selected=14
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เมื่อยังมีชีวิตและยังมีโอกาส จึงไม่ควรชะล่าใจ ละเลยในสิ่งที่ควรกระทำ ให้ 
ผ่านเลยไปเสีย…

�
ชาวพทุธเรา...จะมสีกักีค่นประจกัษแ์กใ่จ...การไดเ้กดิเปน็มนษุยน์ัน้มคีณุคา่เพยีงใด  

ยากเย็นแค่ไหน...การได้พบพระพุทธศาสนามีคุณค่าเพียงใด ยากเย็นแค่ไหน...และ 
ยิ่งได้มีความศรัทธาต่อการดำเนินรอยตามเส้นทางพ้นทุกข์ ได้พบครูบาอาจารย์ที่ 
ถูกตรง ยิ่งเป็นโอกาสทองที่แทบจะหาไม่ได้อีกแล้วในวัฏสงสาร

เมื่อมีโอกาสที่งดงาม และหาได้ยากยิ่งเช่นนี้แล้ว หากปล่อยให้ผ่านไป โดย 
ไม่ยอมเอาตัวเข้าไปเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้แล้ว ไยไม่น่า 
เสียดายอย่างยิ่ง

ชั่วชีวิตมนุษย์ไม่ยาวนัก แต่ก็เพียงพอที่จะใช้มันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับ
ตนเอง

หากมัวแต่ปล่อยตัว ปล่อยใจตามกระแสโลก กระแสกิเลส โดยไม่ฉุกคิดถึง 
โอกาสทองทีก่องอยูต่รงหนา้ กอ็าจทำใหต้อ้งหวนมานกึเสยีใจ เสยีดายวันเวลาทหีลงั 
เมื่อวันตายมาถึง…

เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  อย่างที่ใคร ๆ  คาดคิด และไม่มี 
ปาฏิหาริย์ใด เอาชนะความตายได้…

�
ความรักอาจสร้างปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่
แต่ปาฏิหาริย์แห่งรัก...ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริง
ความจริงที่บอกว่า…
โลกนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข ์ ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับควบคุมได้อย่างใจ
“ความตาย” คือการแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงทนของทุกสิ่งในโลก

�
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ความรักอาจสร้างปาฏิหาริย์
แต่ก็เพราะ “ความรัก” นี้มิใช่หรือ
ที่สร้าง “ทุกข์” มหันต์
ยามถูกพราก “ของรัก”

สารบัญ 
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เรื่องสั้นอิงธรรมะ

เริ่มต้นที่จุดเปลี่ยน
โดย กลางวัน

แดดยามเทีย่งรอ้นแรงแผดเผา แมว้า่จะเปน็ชว่งฤดหูนาวในปทีีไ่ดร้บัการกลา่วขวญั
วา่เปน็ปทีีอ่ากาศเยน็สบายกวา่ปอีืน่ ๆ  บรรยากาศของชว่งสิน้ปใีหค้วามรูส้กึสดใส ฉนั
กวาดสายตามองบนทางเทา้ทีผู่ค้นเดนิขวกัไขวอ่ยา่งรืน่เรงิ มนัเปน็ชว่งหลงัเวลาอาหาร 
เที่ยงพนักงานบริษัทพากันทยอยเดินกลับขึ้นไปทำงานในช่วงบ่าย ฉันเองก็เช่นกัน 

รอยยิ้มน้อย ๆ  ยังค้างอยู่ที่ริมฝีปาก เมื่อความรู้สึกเจ็บแปลบราวกับมีมีดคม ๆ   
กรีดลงมาที่กลางหัวใจ ร่างสูงที่เคยคุ้นตา ประทับอยู่ในความทรงจำแม้ยามฝัน 
ถงึจะไมไ่ดเ้จอกนัมานานหลายปี แตไ่มเ่คยมวีนัไหนทีฉ่นัจะไมค่ดิถงึเขา เราเดินสวน 
กันบนทางเท้าแคบ ๆ  แต่น่าแปลกที่เค้าไม่เห็นฉัน รูปหน้าที่เคยคุ้นดูผอมซูบลงไป 
แววตาและสีหน้ายามเดินนั้นดูเคร่งเครียดเหน็ดเหนื่อยไม่มีความสุข เพียงแค่ช่วง 
เวลาไม่กี่วินาท ี ฉันกลับเห็นรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงในตัวเขามากมาย

ฉันนั่งทำงานอย่างไม่มีสมาธ ิ ถ้าเพียงแต่ใบหน้าที่ฉันเจอช่วงเที่ยงของวันนี้จะ 
สดใสเอิบอิ่ม ฉันคงพร้อมที่จะตัดเขาออกจากสมอง มีความสุขที่ได้เห็นเขามี 
ความสุข แต่ความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าที่ฉันเห็น มันทำให้ฉันเอื้อมมือไปหยิบ 
โทรศัพท์มือถือ .....…

“หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนีน่า เธอไม่ควรจะติดต่อกับเขาแล้วนะ เขาแต่งงานไปแล้ว 
จะไปยุ่งกับเขาทำไม” สำนึก-เพื่อนสนิทที่สุดของฉันแย้งเสียงแข็ง

“เธอไม่เห็นหรือว่าสภาพเค้าดูแย่ขนาดไหน ก็แค่ติดต่อแสดงความเป็นห่วง 
อย่างเพื่อนจะเป็นไรนักหนา เป็นการแสดงความเป็นห่วงฉันเพื่อนก็เท่านั้น” ฉัน 
เน้นที่ประโยคสุดท้าย

รอยยิ้มเย้ยอย่างรู้เท่าทันผุดพรายขึ้นมา

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://dungtrin.com/mag/?36.fiction
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.fiction
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“ยอมรับซะเถอะนีน่า เจตนาเธอมันไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนคำสวย ๆ  ที่เธอ 
สรรค์สร้างออกมาหรอก เธออยากติดต่อเค้าและถ้าเป็นไปได้เธออยากได้เค้าคืนมา”

“เข้าใจบ้างสิ ฉันเชื่อเธอ ฉันไม่ติดต่อกับเค้าตั้งแต่เค้าแต่งงาน ไม่แม้แต่ส่ง 
sms ไปใหใ้นวนัเกิดของเคา้ ฉนัทำตวัเหมอืนตายหายไปจากเคา้ แตค่ดิดวูนัเกดิฉนั 
วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเค้าก็ส่ง sms มาให้ฉัน บางทีฉันควรติดต่อเค้ากลับไปบ้าง 
เค้าควรได้รับความห่วงใยบ้าง โดยเฉพาะเวลาที่เป็นเวลาแย ่ๆ  ของเค้า”

“...........”

“ทำไมเธอเงยีบไปละ่”“ไมม่ปีระโยชนอ์ะไรทีฉ่นัจะเตอืนเธอนนีา่ เธอฉลาดกวา่ฉนั 
เธอสามารถหาเหตุผลนับร้อยนับพันมาอธิบายการกระทำของเธอให้มันดูดีเหมาะสม
ได้เสมอ”

ฉันเริ่มกดหมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคย ฉันลบมันทิ้งไปจาก Memory ของ 
โทรศัพท์เมื่อหลายปีก่อนในวันที่เป็นวันแต่งงานของเขา แต่เบอร์นั้นไม่สามารถลบ 
หายไปจากความทรงจำของฉันได้เลย

----วันนี้คงไม่ใช่วันดีของคุณใช่มั้ย ยิ้มหน่อยคนด ี ชีวิตมันไม่ยากขนาดนั้นหรอก 
ดูแลตัวเองด ีๆ  นะคะ-----

“เห็นมั้ย ข้อความของฉันก็เป็นกลาง ๆ  ไม่เห็นมีอะไรเลย”

“..........”

ฉันคิดว่าพอฉันส่งข้อความไปแล้วฉันจะมีสมาธิทำงานมากขึ้น แต่ฉันคิดผิด!!  
สายตาฉันวนเวียนอยู่ที่โทรศัพท์รอคอยการตอบรับ ฉันจำได้เค้าไม่เคยไม่ตอบกลับ 
ข้อความของฉันแม้แต่ครั้งเดียว

รอยยิ้มเย้ยอย่างรู้เท่าทันผุดพรายขึ้นมา หากไม่พูดอะไรสักคำ
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ฉันเองก็ละอายเกินกว่าที่จะต่อปากต่อคำกับเธอ ฉันทำหน้าให้ชา ๆ  ทำใจให้ 
ด้าน ๆ  ทำเป็นเมินรอยยิ้มบาดใจของเธอ หูก็คอยแต่จะรอฟังเสียงปี๊ป ๆ  เสียง 
สัญญาณว่ามีข้อความส่งมาหา

----ทำไมทราบล่ะครับว่าผมไม่ค่อยสบาย ดูแลตัวเองให้ดีเช่นกันครับ----

หวัใจฉนัลอยวบู นิว้ของฉนักดปุม่ตอบกลบัทนัที ฉนัไมเ่สยีเวลาแมแ้ตจ่ะชำเลอืง 
มองเธอด้วยซ้ำไป

----วันนี้เราเดินสวนกันตอนเที่ยงค่ะ แต่คุณไม่เห็นนีน่า----

----ทำไมนีน่าไม่ทักผมล่ะครับ ผมอยากเห็นนีน่า อยากรู้ว่านีน่าสบายดีหรือ 
เปล่า----

หัวใจฉันลอยวูบสูงขึ้นไปกว่าเดิม ฉันอุปาทานว่าได้ยินเสียงห้าวและหวานเสมอ 
สำหรบัฉัน เสยีงทีแ่สนคุน้เคย ฉนัไมรู่ส้กึผดิอะไรอกีแลว้ ใจไมรู่ส้กึชา หนา้ไมรู่ส้กึดา้น 
คนเราย่อมมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจไม่ใช่หรือ ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย 

----งั้นไปทานข้าวด้วยกันเย็นนี้สิคะ คุณจะได้รู้ว่านีน่าเปลี่ยนไปขนาดไหน----

ฉันเลิกคิ้วมองเธอด้วยสีหน้าท้าทาย รอยยิ้มเย้ยของเธอไม่มีทางทำให้ฉันรู้สึกผิด 
ได้อีกต่อไปแล้ว

เธอดเูศรา้ เศรา้เสยียิง่กวา่ความเศรา้ทีฉ่นัเหน็มนับนใบหนา้ของเขาตอนเทีย่งวนันี้ 
เธอไม่พูดอะไรสักคำ เธอเศร้าสร้อย นิ่ง...นาน... ฉันไม่อาจถอนสายตาจากเธอได้

“ลาก่อนนีน่า” เธอเอ่ยขึ้นหลังจากนิ่งเงียบเนิ่นนาน

“สำนึกอย่างฉันจะอยู่กับเธอได ้ เมื่อเธอยังรู้สึกละอายกับความผิดบาปที่เธอทำ
ลงไป เมื่อไหร่ที่เธอทำสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมได้โดยไม่รู้สึกอะไร ใจของเธอมืดหม่นจน 
ไมม่แีมแ้ตค่วามละอาย เมือ่นัน้ฉนัตอ้งจากไป ลากอ่นนนีา่ ฉนัคงไมส่ามารถอวยพร 
ให้เธอโชคดีได้ เพราะทางที่ลาดลงต่ำสู่อบายโดยมีราคะเป็นเครื่องร้อยรัดลากดึง 
ย่อมไม่มีอะไรน่าพิสมัยเลย ฉันเพียงปรารถนาที่จะมีโอกาสกลับมาอยู่กับเธออีกครั้ง  
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ก่อนที่ความมืดมิดที่ดำสนิทยิ่งกว่ารัตติกาลจะครอบคลุมใจเธอจนเราไม่มีโอกาสจะ 
เจอกันอีกเลย”

ฉันสะบัดหน้า ไม่อยากสนใจไม่อยากใส่ใจ ฉันเดินไปห้องน้ำหยิบเครื่องสำอาง 
บรรจงแต่งหน้าให้งดงามสดใสที่สุด ฉันยิ้มอย่างพอใจกับภาพที่สะท้อนในกระจก 

โอย๊ ผูห้ญงิคนหนึง่ผลนุผลนัเขา้หอ้งนำ้ เธอชนฉนัคอ่นขา้งแรง ฉนัรบีกม้ลงมอง 
เช็คสภาพเสื้อผ้าของฉันทันทีว่าเลอะอะไรมั้ย โล่งใจที่เสื้อผ้าฉันไม่ได้เลอะอะไร

“นี่คุณ เดินให้.....” เสียงของฉันหายไปในลำคอ เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายท้องแก่และ 
ใบหน้าหมองหม่นนั้นมีแต่คราบน้ำตา

“คุณ เจ็บตรงไหนหรือเปล่า” เสียงฉันอ่อนลงกว่าตอนแรกมาก

“ไม่ค่ะ ไม่เป็นไร” เสียงนั้นสั่นพร่าก่อนที่จะปล่อยโฮออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่

ฉันยื่นทิชชู่ส่งให้

“อย่าร้องไห้สิคะ มันไม่ดีกับเด็กในท้องนะคะ” สิ้นเสียงฉัน ผู้หญิงคนนั้นกลับ 
ร้องไห้หนักขึ้นอีก

“มะ..ไม่ต้องสนใจหรอกค่ะ ขะ..ขนาดพ่อของเขายังไม่เคยสนเขาเลย หละ..
หลงแต่นังเมียน้อย” เสียงนั้นละล่ำละลักขาดตอนด้วยห้วงสะอื้น

ความขมขื่นที่อัดแน่นอยู่ในน้ำเสียงทุบศีรษะของฉันให้มึนชา ผู้หญิงแปลกหน้า 
คนนั้นทำให้ฉันนึกถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่ง-ภรรยาของเขา

ฉันหันกลับมาเก็บเครื่องสำอางที่ยังวางอยู่เกลื่อนกลาด เงาในกระจกสะท้อน 
ภาพของฉัน 

ภาพผู้หญิงที่แสน...อัปลักษณ ์

นี่ฉันกำลังจะทำอะไรลงไป ฉันกำลังจะแย่งสามีคนอื่น ทำร้ายผู้หญิงอีกคน 
ผู้หญิงที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
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----ขอโทษค่ะ นีน่าไม่ว่างแล้ว ฝากความคิดถึงถึงภรรยาคุณด้วยนะคะ----

และฉนักเ็หน็รอยยิม้ รอยยิม้กวา้ง สดใส สะอาด สวา่ง ทีแ่สนคุน้เคย รอยยิม้ 
ที่ยิ้มทั้งปากทั้งตา ส่งยิ้มที่หวานที่สุดมาให้ฉัน

“นีน่า ฉันกลับมาหาเธอแล้ว คิดถึงเหลือเกิน”

สารบัญ 
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เที่ยววัด

วิหารโบราณวัดไหล่หิน
โดย dd1

เขลางค์แดนนครถิ่นไทยงาม 
สวยสมนามเป็นเมืองพุทธศาสนา 
มาแต่ก่อนเก่าสืบสายกันนานมา 
ทั้งพลเมืองแข็งกล้าต่างมุ่งหน้ารักษานคร…

ท่านผู้อ่านเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่ เพลงนี้ชื่อเพลง “งามลำปางเขลางค์นคร”  
เปน็เพลงทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัสถานทีส่ำคญัในจงัหวดัลำปาง แตง่คำรอ้งโดยคณุสมศกัดิ ์
เทพานนท ์ทำนองจากครูเอื้อ สุนทรสนาน และขับร้องโดยคุณโฉมฉาย อรุณฉาน 

แต่เดี๋ยวก่อน! ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเล่าเรื่องรายละเอียดของเพลงนี้หรอกนะ เพียงแต่
ว่าฉันเห็นด้วยกับเนื้อหาของเพลงท่อนบนนั้นมากที่สุด

ลำปางจัดเป็นจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง วัดหลาย ๆ  แห่งมักตั้งอยู่ 
อาณาบริเวณใกล ้ๆ  กัน และเมื่อนึกถึงวัดที่มีศิลปะเก่าแก่ของล้านนาที่หลงเหลือให้
ชื่นชม ในลำปางก็มีวัดที่ขึ้นชื่อหลายแห่ง หนึ่งในจำนวนนั้นคือ “วัดไหล่หิน” วัดที่
ฉันจะพาท่านไปรู้จักกันในวันนี ้

วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ วัดเสลา 
รัตนปัพพตาราม ตั้งอยู่ในเขตของหมู่บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางราว ๑๘ กม. และอยู่ห่างจากวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่ง 
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครลำปางประมาณ ๖ กม. 

ที่ตั้งของวัดตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ  ท่ามกลางบ้านเรือนที่ปลูกสร้างเรียงราย
กันอยู่ในบริเวณนั้น ประเพณีโบราณหากมีชาวบ้านรวมตัวก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่  

อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

http://dungtrin.com/mag/?36.tour
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.tour
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มักมีการสร้างวัดเคียงคู่กันเสมอ และชื่อของวัดมักเป็นชื่อเดียวกันกับหมู่บ้าน 
วัดไหล่หินนี้ก็เช่นกัน

วัดไหล่หินเป็นวัดที่มีอายุหลายร้อยปี อาคารสถานที่ในวัดไม่ได้แตกต่างจาก 
วัดอื่น ๆ  มากนัก จัดว่าเป็นวัดที่มีขนาดเล็กด้วยซ้ำ แต่ที่โดดเด่นเป็นสง่าก็คือวิหาร
หลังงามที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางวัดนั่นเอง 

ด้านหน้าวิหาร

ตอนที่ฉันได้เห็นวิหารนี้ครั้งแรก ฉันถึงกับยืนตะลึงไปเลยทีเดียว วิหารไม้สลัก 
ลวดลายเกือบทั้งหลังอย่างประณีต แม้จะกลายเป็นสีน้ำตาลมอ ๆ  ไปตามกาลเวลา 
แต่ก็ยังแฝงไว้ซึ่งความงดงามมาก วิหารถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปีพ.ศ. ๒๒๒๖ ตัววิหาร 
มีกำแพงโอบล้อมโดยรอบ ด้านหน้ามีซุ้มประตูเป็นทางเข้าสำหรับเดินผ่านเข้าสู่วิหาร

ซุม้ประตกูำแพงหนา้วหิาร เปน็ซุม้ประตหูนิโบราณ มกีารสลกัอยา่งประณตีบรรจง 
มรีปูสตัวด์กึดำบรรพข์องลา้นนา สตัวบ์างชนดิฉนัไมเ่คยรูจ้กัมากอ่น สว่นใหญจ่ะเปน็
สัตว์ในตำนานล้านนาซึ่งประกอบเข้ากันกับลายดอกลายไม้อย่างลงตัว ในตำนานเล่า 
ว่าซุ้มประตูนี้เป็นต้นแบบของซุ้มประตูที่วัดพระธาตุลำปางหลวง กล่าวคือถือเป็นวัด 
พี่ของวัดพระธาตุลำปางหลวงนั่นเอง ถ้าใครตั้งใจจะไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวง 
แล้วล่ะก ็ถ้าอยากดูซุ้มประตูต้นฉบับต้องมาวัดนี ้ไม่อย่างนั้นเสียดายแย ่
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ซุ้มประตูหินโบราณ

เมื่อก้าวพ้นซุ้มประตู ก็จะเป็นทางเดินเข้าสู่ตัววิหาร วิหารมีลักษณะเป็นวิหาร 
ไม้ ผนังด้านข้างเปิดโล่งทั้งสองด้านทำให้มีแสงสว่างและลมพัดเย็นโดยธรรมชาต ิ 
ผู้อยู่ในวิหารจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือมืด ผนังส่วนด้านบนและเสาในวิหารมีลวดลาย 
เกา่แกเ่ปน็เอกลกัษณส์วยงามตามแบบลา้นนา ซึง่ชา่งฝมีอืในยคุนัน้ทำไดอ้ยา่งประณตี 
ยิ่ง แม้กระทั่งขื่อ ที่อยู่บริเวณหลังคาก็มีลวดลายเช่นกัน นั้นแสดงให้เห็นถึงความ 
พิถีพิถันของช่างเป็นอย่างดี วิหารสร้างด้วยไม้สักเกือบทั้งหลัง คุณสมบัติเด่นของ 
ไม้สักทำให้อาคารนี้ยังแข็งแรง แม้สภาพเนื้อไม้จะดูเก่ามากแล้วก็ตาม และในวิหาร 
นี้เองท่านจะได้เห็นรูปหล่อเหมือนของท่านพระมหาป่าเกสระปัญโญ นั่งอยู่ในท่า 
ไหว้พระประธาน ซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนในการพัฒนาวัดให้เจริญ 
รุ่งเรืองจนมาถึงปัจจุบัน

สำหรับพระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างฝีมือเชียงตุงโบราณ 
พระพุทธรูปมีพระพักตร์ที่นิ่งสงบเหมือนกับศิลปะทางเหนือทั่วไป มีคนเคยกล่าวว่า
คนทางเหนือเป็นคนใจเย็น เป็นคนใจดี พระพุทธรูปนี้ก็อาจจะสะท้อนถึงนิสัยใจคอ
ของคนท้องถิ่นนี ้
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พระประธานในวิหาร

เมื่อกราบพระเสร็จแล้ว หากท่านอยากจะเดินสำรวจชมรอบวิหารก็สามารถ 
กระทำได้ มีทางเดินด้านข้างของวิหารที่สามารถเดินได้โดยรอบ เมื่อเดินมาจนถึง 
ด้านหลังของวิหารจะพบว่ามีเจดีย์ทรงล้านนาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน
อยู่ และหากเดินต่อมาเรื่อย ๆ  จนมาบรรจบที่บริเวณด้านหน้าวิหาร ทางด้านขวา 
มือจะมีรูปหล่อมะพร้าวผ่า 

จากประวตัไิดก้ลา่วไวว้า่เมือ่หลายรอ้ยปทีีผ่า่นมา เจา้อาวาสรปูหนึง่ของวดัไหลห่นิ 
ซึ่งมีนามว่าพระมหาป่าเกสระปัญโญท่านเป็นผู้แตกฉานในธรรมมาก ได้บิณฑบาต 
ไปถึงเมืองเชียงตุง จังหวัดเชียงราย ตามประวัติได้กล่าวว่าเป็นเพราะปาฏิหาริย์ 
ของท่านทำให้ท่านไปถึงเมืองเชียงตุง และได้พบกับท่านเจ้าเมือง ด้วยจริยาวัตร 
ที่งดงามของท่าน ท่านเจ้าเมืองจึงรู้สึกเลื่อมใสมาก และได้ถวายมะพร้าวครึ่งซีกให้ 
แก่ท่าน ส่วนอีกซีกหนึ่งท่านเจ้าเมืองเก็บไว ้และได้เอ่ยว่าหากพระคุณเจ้าฉันเนื้อ 
มะพร้าวแล้วกรุณาเก็บกะลามะพร้าวไว้ด้วย ตนจะไปรับเอากะลาในภายหลัง 
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ต่อมาเมื่อพระมหาป่าเกสระปัญโญกลับวัดไหล่หินท่านได้เริ่มทำการบูรณะวัด  
ในระหว่างนี้ท่านเจ้าเมืองก็ได้ให้เสนาอำมาตย์ตามหาท่าน ผ่านไปหลายเดือน  
จนกระทั่งได้ตามหาจนพบจึงได้นำมะพร้าวครึ่งซีกนั้นประกบกัน ทำให้รู้ว่าเป็น 
พระนิรนามที่ท่านเจ้าเมืองให้ความนับถือนั่นเอง อำมาตย์เหล่านั้นได้นำเรื่องไป 
แจ้งท่านเจ้าเมือง ต่อมาท่านเจ้าเมืองได้เสด็จตามมาพร้อมกับเป็นเจ้าภาพร่วม 
บูรณะวัดไหล่หินจนเสร็จสมบูรณ์ นี่คือที่มาของมะพร้าวผ่าซีก ซึ่งเป็นมุมทาง 
ด้านขวาของวิหาร 

ส่วนมุมทางด้านซ้ายมือมีวิหารเล็ก ๆ  ซึ่งข้างในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่  
และทางดา้นซา้ยมอืนีเ้ชน่กนักจ็ะพบวา่มวีหิารเกา่แกอ่กีหลงัหนึง่เรยีกวา่ “หอธรรม” 
ใช้เก็บใบลานมาแต่อดีต แสดงให้เห็นว่าคนสมัยโบราณนั้นศึกษาธรรมะกันลึกซึ้งพอ 
สมควรไม่ได้ติดแค่พิธีกรรมหรือศาสนวัตถุแต่อย่างใด 

ภาพแห่งความศรัทธาที่หาดูได้ง่ายที่วัดไหล่หิน

วัดไหล่หินเป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยป ี ดังนั้นนอกจากวิหารโบราณแล้วจึง 
มีสิ่งที่เก่าแก่หรือโบราณวัตถุอย่างอื่นให้ชื่นชมอีก เมื่อเดินออกจากซุ้มประตูของ 
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วิหาร ที่ลานวัดด้านหน้านั้นจะพบว่ามีศาลาอยู่หลังหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลาประชาสัมพันธ์ 
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด มีป้ายประวัติที่มาของวัด และมีดอกไม้ธูปเทียนและ 
เหรียญให้บูชา ท่านสามารถสอบถามกรรมการของวัด เกี่ยวกับข้อมูลของวัดหรือ 
ทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโบราณได ้ซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้ตั้งอยู่ใกล ้ๆ  กับบริเวณ
ศาลาประชาสัมพันธ์นั่นเอง 

ศาลาเก็บของโบราณหรือพิพิธภัณฑ์ของโบราณแห่งนี้เกิดจากการรวบรวม 
โบราณวัตถุที่ชาวบ้านในละแวกนั้นสะสมเก็บรักษาไว้หลายชั่วอายุคน และได้นำมา
ถวายเป็นสมบัติของวัดเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชม ส่วนใหญ่จึงเป็นข้าวของเครื่องใช้ 
มีทั้งหมวกของคนสมัยก่อน แอ๊ปข้าว (กล่องข้าว) ซึ่งคนทางเหนือใช้สำหรับใส่ข้าว 
เหนียว มีขันโตกไม้สักซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้วางภาชนะหรือสำรับกับข้าวเพ่ือรับประทาน 
อาหารร่วมกัน อีกมุมหนึ่งเป็นมุมแสดงอาวุธหรือของมีคมที่คนสมัยก่อนใช้ป้องกัน 
ตัวไม่ว่าจะเป็น มีด ดาบ หรือปืนโบราณ อาวุธพวกนี้ถูกจัดเก็บไว้ในตู้อย่างด ี

นอกจากข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่มีให้เห็นมากมายแล้ว ก็ยังมีคัมภีร์ใบลาน 
หีบเก็บใบลานที่หาดูได้ยาก มีตาลปัตร รวมทั้งพระพุทธรูปไม้แกะสลัก และสิ่งของ 
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งตั้งแสดงสองฝั่งซ้ายขวาตลอดทางเดิน แต่ที่ 
สะดุดใจฉันได้มากอีกชิ้นหนึ่งก็คือหีบใส่ศพใบใหญ่ซึ่งมีป้ายเขียนว่าเป็นหีบสำหรับ 
บรรจรุา่งของพระมหาปา่เกสระปญัโญเมือ่ตอนทา่นละสงัขาร ถา้เทยีบกบัหบีศพในปจัจุ
บันจะมีรูปร่างแปลกตาและสวยงามกว่าเยอะเลย คนสมัยก่อนช่างพิถีพิถันกันจริง ๆ  

การมาเที่ยววัดไหล่หินนอกจากจะได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะล้านนาโบราณ
แล้ว อีกส่วนหนึ่งท่านจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนล้านนาในอดีต ได้รับรู้ว่าคนล้านนา
ในสมัยก่อนนั้นศรัทธาในพุทธศาสนามากเพียงใด ซึ่งฉันคิดว่าการมาเที่ยวที่นี่ไม่เพียง
แต่ได้ความเบิกบานเท่านั้น แต่เราจะได้กำลังใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมกลับบ้านกัน
อีกด้วย มีคนกล่าวว่าการไปวัดก็เหมือนกับการไปเติมพลังใจก็คงอย่างนี้กระมัง
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สารบัญ 
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อ่านบนเว็บ • ฟังเสียงอ่าน

ธรรมะกับไลฟ์สไตล์

บทสนทนา ฉบับ เดือน แห่ง ความ รัก   
กับ ครอบครัว จารุ พูน ผล  และ ครอบครัว อมร สิทธิ์ 
สัมภาษณ์ โดย: ตันหยง
เรียบเรียง โดย: ทีม งาน นิตยสาร ธรรมะ ใกล้ ตัว

คง มิ อาจ ปฏิเสธ ได้ ว่า สาเหตุ หลัก ใน การ มี คู่ ของ มนุษย์ คือ ความ ต้องการ ทาง 
ธรรมชาติ ที่ จะ ดำรง เผ่าพันธุ์ อันเป็น ผล มา จาก อิทธิพล ของ ฮอร์โมน เพศ สาร เคมี 
ธรรมชาติ ที่ หลั่ง อยู่ ภายใน ร่างกาย เอส โต รเจน (ฮอร์โมน เพศ หญิง) หรือ เท สโท สเต 
อโร น (ฮอรโ์มน เพศ ชาย) “อารมณ ์รกั ” จงึ เปน็ สิง่ ที ่เรา ตา่ง ได ้เคย เรยีน รู ้ใน ชวีติ เวลา ที ่
ตก อยู่ ใน หว้ง รกั โลก ทัง้ ใบ ก ็เหมอืน ดัง่ ส ีชมพ ูแตท่วา่ ความ รกั ก ็ม ิอาจ มา พรอ้ม กบั ความ 
สม หวงั อยู ่ทกุ ครา ฉบบั เดอืน กมุภาพนัธ ์นี ้คอ ลมันธ์รรมะ กบั ไลฟส์ ไต ลข์อ เสนอ เรือ่งราว 
ของ ความ รัก ผ่าน ธรรมะ ว่า รัก อย่างไร จึง ทุกข์ ไม่ มาก รัก อย่างไร จึง เป็น กัลยาณมิตร ที่ 
ชว่ย กนั สง่เสรมิ เกือ้กลู กนั ใน ทาง ธรรม รวม ทัง้ ทำ อยา่งไร จงึ เตมิ เตม็ ดว้ย ตวั ของ เรา เอง 
อิม่ ดว้ย ตวั เอง มคี วาม สขุ กบั การ อยู่ ดว้ย ตวั เอง ได ้ถา้ แตล่ะ คน สามารถ เตม็ ดว้ย ตน เอง 
ได ้ไม่ วา่ จะ โสด หรอื ม ีคู ่ก ็สามารถ มคี วาม รกั เกดิ ขึน้ ใน จติใจ กนั ได้ ทกุ คน! และ พฒันา 
ไป สู่ ความ รัก ใน ขั้น ถัด ไป คือ “ความ รัก และ ความ เมตตา ”** จน ขั้น สูง สุด คือ “ความ 
รัก ใน พระ นิพพาน ” 

**หมายเหตุ: ๑) เมตตา คือ หลัก ธรรม ข้อ หนึ่ง ใน พรหมวิหาร สี่ ซึ่ง เป็น ธรรมะ ที่ 
จะ ช่วย ให้ ดำรง ชีวิต ได้ อย่าง ประเสริฐ และ บริสุทธิ์ หลัก ธรรม นี้ ประกอบด้วย เมตตา 
คือ ความ ปรารถนา ให้ ผู้ อื่น ได้ รับ ความ สุข กรุุณา คือ ความ ปรารถนา ให้ ผู้ อื่น พ้น ทุกข์ 
มุทิตา คือ ความ ยินดี เมื่อ ผู้ อื่น ได้ ดี อุเบกขา คือ การ รู้จัก วาง เฉย 

๒) จาก หนงัสอื เมตตา ภาวนา: คำ สอน วา่ ดว้ย รกั โดย ทา่น ต ิช นทั ฮนัส ์ได้ กลา่ว 
ถึง อานิสงส์ ของ การ เจริญ เมตตา ไว้ ๑๑ ประการ ด้วย กัน คือ

http://dungtrin.com/mag/?36.life
http://dungtrin.com/mag/sound.php?36.life
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๒.๑. ผู้ ปฏิบัติ จะ หลับ สบาย
๒.๒. เมื่อ ตื่น ขึ้น จิตใจ จะ รู้สึก สบาย และ ปลอดโปร่ง
๒.๓. จะ ไม่ ฝัน ร้าย
๒.๔. ผู้ ปฎิบัติจะ เป็น ที่ ชื่น ชอบ ของ คน มากมาย และ ตัวผู้ ปฎิบัติจะ รู้สึก ดี กับ ทุกๆ 

คน คน อื่นๆ โดย เฉพาะ เด็กๆ จะ ชอบ เข้า ใกล้
๒.๕. เขา จะ เป็น ที่รัก ของ สัตว์ ต่างๆ นก ปลา ช้าง กระรอก สิ่ง มี ชีวิต ทั้งที่ มอง 

เห็น ได้ และ ไม่ อาจม อง เห็น ได้ จะ ชื่น ชอบ เข้า ใกล้
๒.๖. ผู้ ปฏิบัติ จะ ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ และ ปก ปัก จาก ทวย เทพ
๒.๗. เขา จะ ได้ รับ การ ปกป้อง ออก จาก ไฟ ยา พิษ และ คม ดาบ โดย ไม่ จำเป็น ต้อง 

ดิ้นรน หลีก หนี จาก สิ่ง เหล่า นี้ เลย
๒.๘. ผู้ นั้น จะ เข้า สู่ สมาธิ ได้ อย่าง ง่ายดาย
๒.๙. สีหน้า ของ ผู้ นั้น จะ ผ่องใส และ เปล่ง ปลั่ง
๒.๑๐. เมื่อ ถึง เวลา ตาย จิตใจ จะ ผ่องแผ้ว
๒.๑๑. ผู้ ปฏิบัติ จะ ได้ ขึ้น สู่ สวรรค์ ชั้น พรหม ซึ่ง สามารถ สืบ ต่อ การ ปฎิบัติได้ เพราะ ที่ 

นั่น มี สังฆสมาคม ของ ผู้ ฝึก พรหมวิหาร สี่ สถิต อยู่ แล้ว

�
เราจะได้พูดคุยผ่านบทสัมภาษณ์ของคุณศดานัน จารุพูนผล (หรือคุณแก้ว) 

และคุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (หรือคุณยอด) กันค่ะ  

สวัสดี ค่ะ คุณ ศดานัน  แต่งงาน ได้ กี่ ปี แล้ว คะ  แล้ว เจอ กัน ได้ ยังไง
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คุณ ศดานัน: เข้า ปี ที่ สี่ แล้ว ค่ะ เจอ กัน ข้าม ประเทศ ผ่าน อิน เต อร์เน็ท ค่ะ ตอน นั้น พี่ อยู่ 
เมือง ไทย ส่วนพิท (ชื่อเล่น สามี) กำลัง ศึกษา อยู่ ที่ ต่าง ประเทศ เป็น ช่วง ที่ พี่ เริ่ม สนใจ 
ธรรมะ จริงจัง และ เป็น ช่วง ที่ เพิ่ง หัด ใช้ คอมพิวเตอร์ และ อิน เต อร์เน็ท ก็ได้ เข้าไป ดู ลิงค์ 
เวบ็ ธรรมะ ใน หอ้ง ศาสนา ของ พนั ทพิ ดอทคอม เวบ็ ธรรมะ เวบ็ แรก ที ่เขา้ไป ศกึษา และ ตัง้ 
คำ ถาม ที ่สงสยั ก ็คอื เวบ็ ลาน ธรรม ได ้เขา้ไป วนเวยีน อยู ่ใน ลาน ธรรม พกันงึ สว่น พทิกเ็ริม่ 
เขา้ ลาน ธรรม ใน เวลา ที ่ไลเ่ลีย่ กนั คอื ประมาณ สกั หก ป ีที ่แลว้ แต ่เรา ไม ่เคย เหน็ กนั หรอื 
คุย กัน ผ่าน กระทู้ เลย คน ที่ มัก จะ เข้า มา ตอบ กระทู้ ของ พี่ เป็นความ เห็น แรก และ ชัดเจน 
จน แทบ ไม ่ตอ้ง ถาม หรอื ม ีคำ ตอบ เพิม่เตมิ ใน เรือ่ง นัน้ อกี คอื พี ่ชาย ที ่ใช ้ชือ่ ลอ็คอนิ วา่ ดงั 
ตฤณ ซึ่ง พี่ ก็ จดจำ และ นับถือ ใน ใจ ตั้งแต่ นั้น พี่ เข้าเว็บ ลาน ธรรม ได้ ระยะนึง ก็ ห่างๆไป 
พัก ใหญ่ เพราะ ต้อง ทำ งาน ประจำ ด้วย บวก ธุระ ส่วนตัว ด้วย 

หลงัจาก นัน้ กไ็ด ้ไป เจอ พทิทีเ่วบ็ ธรรมะ อกี แหง่นงึ แลว้ ก ็จ ูนกนั ตดิ ตัง้แต ่ตอน นัน้ ยิง่ 
พอได้ ทราบ วา่ ปกต ิเคา้ ตอบ กระทู ้อยู ่ที ่ลาน ธรรม และ นบัถอื พี ่ดงั ตฤณ เปน็ เสมอืน พี ่ชาย 
และ ครู ทาง ธรรม เรา ก็ ยิ่ง ดีใจ เพราะ จำ พี่ คน นี้ ได้ เสมอ ถือ เป็น คน โปรด ใน ดวงใจ เลย 
พอ พทิรูว้า่ เรา เอง ก ็นบัถอื พี ่ดงั ตฤณ อยู ่ใน ใจมา นาน เคา้ กด็ ีใจ เหมอืน กนั และ รบัปาก วา่ 
ถ้า กลับ เมือง ไทย จะ พา เรา ไป เยี่ยม กราบ พี่ ดัง ตฤณ พอ เรา สอง คน ได้ พบ กัน ที่ เมือง ไทย 
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เค้า ก็ พา พี่ ไป พบ พี่ ดัง ตฤณ ซึ่ง ก่อน หน้า นั้น พิทจะคุย ปรึกษา ขอ ข้อ ธรรม จาก พี่ ดัง ตฤณ 
ทั้ง เรื่อง การ ภาวนา และ เรื่อง ความ รัก เนืองๆ อยู่ แล้ว ค่ะ

หมายเหตุ: สามี คือ คุณพิทา จารุ พูน ผล (พิท) อาจารย์ ประจำ คณะ วิทยาศาสตร์ 
และ เทคโนโลยี และ รอง ผู้ อำนวย การ สำนัก ศิลป วัฒนธรรม ของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
ภูเก็ต ขณะ นี้ ลา ราชการ เพื่อ ศึกษา ต่อ ปริญญา เอก สาขา วิทยา การ คอมพิวเตอร์ ที่ 
University of Auckland ประเทศ นิ วซี แลนด์

แล้ว ด้าน ของ คุณ พงศ์ เพชร ละ คะ 

คณุ พงศ ์เพชร: ผม กบั ภรรยา รูจ้กั กนั 17 ปี แลว้ เรยีน ดว้ย กนั มา ตัง้แต ่อยู ่มหาวทิยาลยั 
หอการคา้ คณะ มนุษย ์ศาสตร ์ตอน นัน้ เรา เรยีน อยู่ กลุ่ม เดยีวกนั มา ตลอด มีค วาม รูส้ึก 
ดีๆ ต่อ กัน แต่ ไม่ ได้ คบ กัน เป็นแฟน แล้ว ก็ แยกย้าย กัน ไป เรียน ต่อ เขา ไป เรียน ต่อ โท 
ด้าน การ โรงแรม ที่ ประเทศ อังกฤษ ส่วน ผม ก็ ไป เรียน ต่อ ด้าน การ สอน ภาษา อังกฤษ ที่ 
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ครับ เรา กลับ มา พบ กัน อีก ครั้ง หลังจาก ที่ ผม เรียน จบ แล้ว จึง 
ค่อยๆ เปิดเผย ความ รู้สึก ดีๆ ต่อ กัน เมื่อ ตอน เรียน อยู่ ด้วย กัน

หมายเหต:ุ ภรรยา คอื คณุ สภุา อมร สทิธิ ์ (นอ๊ ต) อดตี ผูจ้ดัการ ฝา่ย ประชาสมัพนัธ ์
โรงแรม เจ ดับ บลิว แมริออ ท สุขุมวิท แล้ว หลังจาก ที่ มี บุตร จึง ออก มา ทำ ธุรกิจ ของ 
ครอบครัว เป็น ผู้จัดการ ทั่วไป ของ ศูนย์ การ แปล นานา ชาติ
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ปัจจุบัน นี้ ทั้ง คู่ อายุ เท่า ไหร่คะ 

คุณ ศดานัน: ๓๔ ย่าง ๓๕ ค่ะ สามี อายุ ๓๔ ค่ะ 

คุณ พงศ์ เพชร: ผม อายุ ๓๔ และ ภรรยา อายุ ๓๖ ปี ครับ 

อายุ ยัง ไม่ มาก นัก ทั้ง คู่ เลย ค่ะ  อยาก ให้ ช่วย ยก ตัวอย่าง ชีวิต ก่อน แต่งงาน ที ค่ะ ว่า 
แต่ละ คน มี นิสัย เป็น อย่างไร  แล้ว ที่มา จู นกับ คู่รัก กัน ได้เนี่ย  เพราะ ตรง จุด ไหน คะ

คณุ ศดานนั: นสิยั จะ ม ีการ เปลีย่นแปลง ไป ตาม ลำดบั ใน แตล่ะ ชว่ง คะ่ ชว่ง กอ่น แตง่งาน 
และ ก่อน เจอพิท พี ่ก็ มีค วาม สนใจ และ ศึกษา ธรรมะ มา อยู่ แล้ว แต ่ก็ ยัง ไม่ ได้ นำ มา ใช้ 
ประโยชน์ กับ ตัว เอง และ ผู้ อื่น อย่าง เต็มที่ แต่ ก็ เรียก ว่า กำลัง ตั้งใจ และ พยายาม ขัดเกลา 
ตัว เอง หลายๆอย่าง 

ถ้า เป็น นิสัย ก่อน ที่ จะ มาส นใจ ธรรมะ ก็ มี ส่วน ที่ ไม่ น่า รัก เยอะ ค่ะ ด้วย ความ ที่ 
หลังจาก คุณ พ่อ เสีย ตั้งแต่ ตอน มัธยม พี่ ก็ ยิ่ง ต้อง เข้มแข็ง มาก ขึ้น ต้อง ดูแล ตัว เอง ต้อง 
เปน็ เพือ่น คณุ แม ่คณุ แม ่ก ็สงสาร ลกู ที ่ไม ่ม ีพอ่ แลว้ ก็ เลย คอ่นขา้ง ตามใจ ให้ เรา ตดัสนิใจ 
เรื่อง ใหญ่ๆใน ชีวิต ด้วย ตัว เรา เอง มา ตลอด ทำให้ บาง ครั้ง ความ คิด เรา จะ เป็น ผู้ใหญ่ 
เกินตัว ญาต ิพี่น้อง ลุง ป้า น้า อา บาง คน จะ บอก แม่ ว่า เรา ไม่ค่อย เหมือน เด็ก 
ทั่วไป ดู นิ่ง จน เค้า รู้สึก เกรงใจ ไม่ค่อย กล้า คุย เล่น ด้วย ทั้งๆ ที่ เค้า เป็น ผู้ใหญ่ กว่า เรา 
แต่ นั่น เป็น แค่ ลักษณะ ภายนอก เท่านั้น ค่ะ จริงๆ แล้ว พี่ เป็น คน ตลก นะ พี่ จะ มี โหมด 
เงียบๆ นิ่งๆ อยาก อยู่ ลำพัง สงบๆมา แต่ ไหน แต่ ไร แต่ ก็ มี โหมด ขี้ เล่น สนุกสนาน ยิ่ง 
ถ้า สนิท กัน ยิ่ง ไป กัน ใหญ่ หมาย ถึง คุย เฮฮา นะ คะ 

พี่ ก็ โต มา แบบ ที่ ต้อง ดูแล ตัว เอง ตัดสินใจ เรื่อง ต่างๆ เอง และ เพราะ เรื่อง ที่ เรา 
ตัดสินใจ มัน ไม่ค่อย เกิด การ ผิด พลาด เสียหาย เลย ทำให้ เรา มั่นใจ ตัว เอง แบบ ผิดๆ เป็น 
ตวั ของ ตวั เอง สงู มาก แต ่โชค ด ีที ่พอ เรา เรยีน จบ มหาวทิยาลยั เรา กไ็ด ้มา อยู ่ใน สงัคม การ 
ทำ งาน อีก แบบนึง เป็น ช่วง ที่ เรา ได้ เรียน รู้ ประสบการณ์ ที่ มี ค่า หลาย อย่าง เพราะ เรา 
ต้อง ทำ งาน เป็น ทีม ร่วม กับ คน อื่น วัน นึงๆ ต้อง พบปะ คน มากมาย หลาย ประเภท เวลา 
ผ่าน ไป อัตตา ก็ ค่อยๆ ลด ลง มีค วาม ประนีประนอม ยืดหยุ่น ขึ้น เรื่อยๆ ไม่ อย่าง นั้น เรา 
จะ ทำ งาน อย่าง ราบรื่น มีค วาม สขุ และ มี ประสิทธิภาพ ไม่ ได้ ยิง่ พอได้ เข้า มา ทาง ธรรม 
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ดำเนิน ชีวิต ด้วย ทาน ศีล ภาวนา ความ ยึด มั่น ถือ มั่น แบบ ผิดๆก็ ยิ่ง ราบคาบ ลง ไป อีก 
เยอะ หรือ ถ้า ออกฤทธิ์ ขึ้น มา เรา ก็ มีค วาม เข้าใจ รู้ตัว และ รู้ทัน มาก ขึ้น ค่ะ

สว่น ทีม่า จ ูนกบั พทิไดก้เ็พราะ ม ีธรรมะ เปน็ สือ่ เปน็ ธรรมะ จดัสรร และ เคา้ ก ็เปน็ สือ่ 
กลาง ที ่ทำให ้เรา เกดิ การ เปลีย่นแปลง ครัง้ สำคญั ใน ชวีติ คอื เคา้ ทราบ วา่ เรา ประทบัใจ พี ่
ดัง ตฤณ อยู่ แล้ว พอ วัน นึงได้ คุย กัน ออ นไลน์ เค้า ก็ ส่ง ไฟล์เรื่อง กรรม พยากรณ์ ตอน 
ชนะ กรรม มา ให้ เรา อ่าน เป็น เวอร์ชั่นที ่ยัง ไม่ สมบูรณ์ ตอน นั้น เรื่อง นี้ ยัง ไม ่มี ให ้อ่าน 
ที่ไหน และ ยัง ไม่ ได้ ตี พิมพ์ พี่ ดัง ตฤณ เป็น คน ส่ง ให้ พิทอ่าน เล่นๆก่อน จำ ได้ ว่า พี่ รับ มา 
อ่าน และ อ่าน รวดเดียว ไม่ วาง เลย อ่าน ด้วย ความ รู้สึก เหมือน โดน สะกด ทั้ง ประหลาด 
ใจ และ ดใีจ ตวั ชา ไป หมด เหมอืน ถว้ย ที ่ควำ่ อยู ่ถกู หงาย ขึน้ จาก นัน้ กไ็ด ้ทบทวน การก 
ระ ทำ ของ ตัว เอง ครั้ง ใหญ่ ทำให้ เข้าใจ ปริศนา กรรม บาง อย่าง ที่ เคย สงสัย มา นาน เค้า 
แอบ กระซบิ ทหีลงั วา่ ที่ สง่ ให้ เรา อา่น เพราะ เป็น หว่ง เรา ไม่ อยาก ให้ เรา กอ่ อาจณิ กรรม 
ด้วย ความ ไม่ รู้ และ รับ ดอก ผล ด้วย ความ คาดไม่ถึง แบบ ลาน ดาว หลังจาก นั้น ก็ได้ อ่าน 
เวอร์ชั่นที่ สมบูรณ์ อีก ครั้ง ทาง เว็บ ไซ ท์ของ นิตยสาร บาง กอก ค่ะ

เนื่องจาก คุณ พงศ์ เพชร และ ภรรยา รู้จัก กัน ตั้งแต่ สมัย ที่ เรียน หนังสือ อยู่ จึง ขอ ข้าม 
ไป คำ ถาม ข้อ ถัด ไป ค่ะ ว่า  รู้ มั้ยที่ เค้า เลือก แต่งงาน กับ เรา  หรือ ตกลง เป็น คู่ชีวิต ด้วย 
เพราะ เหตุผล หลักๆคือ อะไร  เช่น งาม ทั้ง ภายนอก  และ ภายใน  หรือ อะไร บ้าง คะ 
(อมยิ้ม)

คณุ ศดานนั: ไม ่เคย ถาม เคา้ จรงิจงั เลย คะ่ นา่ จะ เปน็ เพราะ มคี วาม สนใจ ธรรมะ เหมอืน 
กนั เพือ่ ความ แนใ่จ ขอ ไป ถาม จาก เจา้ตวั กอ่น นะ คะ....... ได ้คำ ตอบ มา วา่ ประเดน็ หลกั 
คือ คิด ว่า เรา น่า จะ เดิน ไป ใน ทาง เดียวกัน ได้ เพราะ มีค วาม สนใจ ใน ธรรมะ เหมือน กัน 
มีค วาม ศรัทธา ใน ครู บา อาจารย์ เดียวกัน มี มุม มอง คล้ายๆกัน ประเด็น เสริม ก็ คือ เค้า 
เห็น ว่า เรา เป็น ผู้หญิง ที่ มี จิตใจ มั่นคง แข็งแกร่ง มีค วาม อดทน และ หนักแน่น เป็น พิเศษ 
ค่ะ เพิ่ง ทราบ เมื่อกี้ เหมือน กัน นะ คะ 

คุณ พงศ์ เพชร: ด้วย ความ รู้สึก ที่ ดี ต่อ กัน ใน อดีต ทำให้ เรา เข้าใจ กัน ดี คิด ว่า เขา คง มอง 
วา่ เรา เปน็ คน สนกุ รา่เรงิ มอง โลก ใน แง่ ด ี เรา ก ็เพิง่ รู ้วา่ ใน ใจ เขา ก ็แอบ ชอบ เรา มา ตัง้แต่ 
ตอน เรยีน เขา มกั จะ จอง ที ่ให ้นัง่ ดว้ย กนั จด งาน ให ้ตอน ขาด เรยีน ทำ กจิกรรม กลุม่ ดว้ย 
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กัน ส่วน ผม ก็ เป็น มือ พรี เซนต์หน้าห้อง แทน กลุ่ม เพราะ เขา ไม่ค่อย กล้า แสดงออก หน้า 
หอ้ง เรยีน แต ่สว่นตวั แลว้ เขา เปน็ คน สนกุ ถงึ ขัน้ ตลก มาก เขา เลย ชอบ คน ไม ่เครยีด ผม 
จะ เป็น คน ไม่ค่อย คิด อะไร มาก ไม่ค่อย ยึดถือ อะไร มา เครียด เหมือน คน อื่น มั้งครับ

พอ เค้า รู้ ว่า เรา ชอบ ธรรมะเนี่ย  เค้า รู้สึก อย่างไร กัน บ้าง

คุณ ศดานัน: ยินดี ทั้ง คู่ เลย ค่ะ เพราะ อย่าง ที่ เล่า ให้ ฟัง ว่า เรา สนใจ ธรรมะ เหมือน กัน 
นบัถอื คร ูบา อาจารย ์เดยีวกนั บงัเอญิ เขา้เวบ็ ธรรมะ เวบ็ เดยีวกนั โดย ไม ่เคย ตอ้ง ชกัชวน 
กัน เรื่อง ธรรมะ เป็น หัวข้อ แรก ที่ เรา คุย กัน ตอน เริ่ม รู้จัก กัน และ เป็น บทสนทนา หลัก ที่ 
ทำให้ เรา สนิทสนม กัน มาก ขึ้น เรื่อยๆ ค่ะ

คุณ พงศ์ เพชร: ตอน นั้น เรา ยัง ไม่ค่อย ทำตัว ธรรมะ ธรรม โม เท่า ไห ร่ครับ (หัวเราะ) แต่ 
ก็ได้ ปฏิบัติธรรม อยู่ บ้าง คือ ที่ บ้าน จะ สอน ให้ เรา นั่ง สมาธิ ตั้งแต่ เด็กๆ โดย ฝึก และ ฟัง 
ธรรมะ สวด มนต์ กับ อาจารย์ พร รัต นสุวรรณ และ คุณ พ่อ จะ พา ผม ไป ปฏิบัติ วิปัสสนา 
ที่วัด สังฆทาน และ ยุ วพุทธ ิกะ สมาคม ตั้งแต ่วัยรุ่น ทำให ้มุม มอง ผม แตก ต่าง ไป จาก 
เพื่อนๆที่ เรียน ด้วย กัน เขา ก็ คง จะ รู้สึก ได้ ถึง ตรง นั้น แต่ ส่วนตัว แล้ว เขา ไม่ ได้ เป็น คน ที่ 
แสวง หา ทาง ธรรม เท่า ไหร่ แต่ ก็ เป็น คน ที่ รักษา ศีล ได้ อย่าง ไม่ บกพร่อง และ ถือ หลัก ไม่ 
ทำให้ ตัว เอง และ ใคร เดือดร้อน ใน ขณะ เดียวกัน ก็ ส่งเสริม ให้ ผม ทำ งาน ด้าน ศาสนา 

ใช้ หลัก อย่างไร ใน การ เลือก คู่ คะ  ครู บา อาจารย์ เคย เทศน์ ประมาณ ว่า  ถ้า จะ มี คู่ ก็ 
ควร เลือก คน ที่ เสมอ หรือ ใกล้ เคียง กัน ด้วย ศีล ศรัทธา จา คะ และ ปัญญา**  รวม 
ทั้ง อยาก ได้ คู่ เป็น แบบ ไหน ก็ ควร ทำ ตน เป็น เช่น นั้น ให้ ได้ ก่อน! คุณ ศดา นันและ คุณ 
พงศ์ เพชร คิด อย่างไร บ้าง กับ ประโยค ข้าง ต้น คะ

คุณ ศดานัน: หลัก ใน การ เลือก คู่ พี่ มอง จาก การ ทำ กุศล ร่วม กัน ว่า มีค วาม คล้อย ตาม 
กนั มาก นอ้ย แค ่ไหน เกดิ เหตุ ขดัขอ้ง หมองใจ จาก การ รว่ม บญุ กนั หรอื ไม ่คอื ใน เวลา นัน้ 
รสนยิม ทาง โลก เปน็ เพยีง ประเดน็ รองๆลง มา แลว้ คะ่ พี่ กบั พทิมคีวาม เหมอืน กนั ใน ทาง 
โลก ไม่ มาก เท่า ไหร่ค่ะ ความ แตก ต่าง กัน มี เยอะ กว่า แต่ เรื่อง ทาง ธรรม เรา แทบ จะ ไม่ 
เคย เห็น ต่าง ขัดแย้ง กัน เลย อาจ จะ มี บ้าง แต่ ความ คล้อย ตาม กัน มี มาก กว่า เยอะ อยู่ 
ด้วย กัน ก็ มี ขัดแย้ง ถกเถียง กัน ใน ทาง โลก บ้าง แต่ ใน บาง ขณะ ที่ มีค วาม ไม ่พอใจ กัน อยู่ 
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พอ ชวน กัน ทำบุญ ก็ ลืม ความ ขัดใจ ไป ชั่ว ขณะ พอ ทำบุญ เสร็จ ความ เบิกบาน ใน กุศล ก็ 
ทำให้ เย็นใจ ลง ทั้ง คู่ แล้ว ค่ะ ตรง นี้ เรียก ว่าเป็น จา คะ และ ศรัทธา ที่ เสมอ กัน ก็ได้ 

หรือ เรื่อง ศีล ที่ ทำให้ เรา ไม่ กระอักกระอ่วน ใจ ใน การ อยู่ ร่วม กัน มีค วาม พอใจ 
และ นับถือ ใน ศีลธรรม ของ กันและกัน แค่ เต็มใจ ยินดี ที่ จะ รักษา ศีล ห้า ของ ฆราวาส ให้ 
หนักแน่น ไม่ พยายาม หา ข้ออ้าง เล็กๆน้อยๆมาร อง รับ ใน การ ผิด ศีล ไม่ ยอม โอนอ่อน 
ให้ กับ การ ทำ ศีล ด่างพร้อย ไป เรื่อยๆ เพราะ จะ กลาย เป็นความ ชา ชิน ความ ละอาย จะ 
ค่อยๆ ลด ลง จน ศีล ขาด แล้ว ขาด อีก ใน ที่สุด เท่า นี้ ก็ ทำให้ ชีวิต คู่ หรือ จะ ชีวิต โสด ก็ตาม 
ดำเนิน ไป ใน ทาง ที่ ปกติ สุข แล้ว 

สว่น ปญัญา ที ่เสมอ กนั ก ็จะ ทำให ้เรา สือ่สาร กนั งา่ย ตา่ง เปน็ ผู ้แยกแยะ บาป บญุ คณุ 
โทษ ได้ คุย กัน รู้ เรื่อง สามารถ ตักเตือน ส่งเสริม กัน ได้ ไม่ ชวน กัน หลง ทาง

ทั้ง สี่ ข้อ นี้ จะ ทำให้ คู่รัก ได้ เกื้อกูล กัน อย่าง ถึง พร้อม ทั้ง ใน ชาติ นี้ และ ชาติ ต่อๆ ไป ก็ 
มี โอกาส อย่าง มาก ที่ จะ ได้ มา ครอง คู่ กัน อีก หรือ ไม่ ว่า จะ มาบ รรจ บพบ กัน ใน สถานะ ใด 
เพศ ใด ทัง้ คู ่ก ็จะ เปน็ กลัยาณมติร สง่เสรมิ กนัและกนั ใน ทาง กศุล แนน่อน คะ่ แต ่ใน ความ 
เปน็ จรงิ จะ หา คู ่ที ่เสมอ เทยีม กนั ทกุ ดา้น แบบ ไม ่ผดิเพีย้น เลย สกั เสีย้ว คง เปน็ ไป ได ้ยาก 
ก ็ไม ่ตอ้ง ถงึ กบั เปะ๊ๆ แบบ ไมบ้รรทดั แต ่ให ้ใกล ้เคยีง ทีส่ดุ ไม ่ม ีวีแ่วว วา่ จะ กอ่ ปญัหา ระยะ 
ยาว อยา่ วา่ แต่ หา ขอ้ เสมอ กนั สกั ขอ้ ไม ่ได ้เลย คะ่ ที ่จะ พา คู ่ไป ไม่ รอด แค่ ขอ้ ใด ขอ้ นงึใน 
สี่ นี้ ไม่ เสมอ กัน ชัดเจน เมื่อ ไหร่ ต้อง มี ปัญหา จุกจิก ร้อน ใจ ตาม มา ไม่ รู้ จบ แน่นอน ค่ะ 

แต่ การ ที่ เรา จะ ได้ คู่ แบบ ไหน เรา ก็ ต้อง ทำให้ ได้ ด้วย ตัว เอง ก่อน ไม่ อย่าง นั้น ถึง จะ 
ได้ เจอ คน ดี แต่ เมื่อ คบหา กัน หรือ อยู่ ร่วม กัน แล้ว เกิด ความ ไม่ เสมอ ลงรอยกัน ความ 
ขัดแย้ง ไม่ เข้า กัน สั่งสม มาก เข้า ก็ จะ เป็น เหตุ ให้ ต้อง แยก จาก กัน ใน ที่สุด ค่ะ

คุณ พงศ์ เพชร: ของ ผม นี่ มอง ว่า แค่ มี ธรรมะ เสมอ กัน ก็ ยัง ไม่ พอ ครับ ลักษณะ นิสัย ค่า 
นยิม และ ความ เขา้ใจ กนั นา่ จะ ม ีสว่น สำคญั เชน่ กนั เพราะ ผม มอง วา่ คน ที ่ปฏบิตัธิรรม ก ็
ไม ่ได ้ม ีแค ่ลกัษณะ เดยีว หรอื คน ไม ่ม ีหลกั ธรรม ก ็ม ีหลากหลาย การ มอง วา่ ภมูธิรรม เขา 
เสมอ เรา เพียง อย่าง เดียว โดยที่ ทั้ง สอง คน ไม่ เข้าใจ พื้นฐาน จิตใจ ของ อีก ฝ่าย หนึ่ง อาจ 
ทำให้ ชีวิต คู่ จืดชืด เมื่อ เวลา ผ่าน ไป สัก ระยะ หนึ่ง เพราะ มอง ไม่ เห็น เหตุ ปัจจัย ว่า ทำไม คู่ 
ของ ตน ถึง เปน็ อย่าง นั้นๆ เลย ไม่ ได้ ดูแล เอาใจใส่ จิตใจ กัน ก็ อาจ เป็น สาเหตุ ให้ ชีวติ คู่ ไป 
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กนั ไม ่รอด ได ้ครบั คน ปฏบิตัธิรรม ก ็ยงั ม ีกเิลส โดย เฉพาะ คน ที ่อยู ่เปน็ คู ่กนั ยอ่ม ม ีกเิลส 
เล็ก กิเลส น้อย เล็ด รอด มา แอบ ซ่อน อยู่ คน ที่ เป็น คู่ชีวิต จึง ต้อง หมั่น สังเกต เอาใจใส่ กัน 
ชีวิต คู่ จะ ได้ มี การ เกื้อกูล กัน จนถึง ไม้เท้า ยอด ทอง กระบอง ยอด เพชร ครับ

**หมายเหตุ: ๑. สม สัทธา มี ศรัทธา สม กัน ๒. สม สี ลา มี ศีล สม กัน ๓. สม จา คะ 
มี จา คะ สม กัน ๔. สม ปัญญา มี ปัญญา ที่ สม กัน จาก คู่ครอง ที่ ดี หนังสือ ธรรมนูญ ชีวิต 
โดย พระ พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ทั้ง คู่ ให้ คำ ตอบ ครอบ คลุม ใน หลาย แง่ มุม เชียว ทีนี้ ขอ มา ถาม เรื่อง ครอบครัว เดิม ค่ะ 
ว่า ที่ บ้าน คุณ พ่อ คุณ แม่ มี ส่วน ใน การ ตัดสินใจ แต่งงาน ตรง นี้ บ้างมั้ย ท่าน ได้ ให้ 
แง่ คิด ใน ส่วน นี้ อย่างไร บ้าง  แล้ว เป็น ลูก คน ที่ เท่า ไห ร่กัน คะ 

คุณ ศดานัน: ครอบครัว ของ เรา ทั้ง คู่ เป็น แรง ใจ ที่ สำคัญ คอย มอง เรา ห่างๆ และ มีค 
วาม ห่วงใย ให้ เสมอ ส่วน เรื่อง การ ตัดสินใจ ท่าน เพียง แต่ ตักเตือน แนะนำ สั่งสอน แต่ 
ไม่ ได้ เข้า มา แทรกแซง อะไร อาจ จะ เป็น เพราะว่า ตอน นั้น เรา ต่าง ก็ เป็น ผู้ใหญ่ เต็มที่ 
สามารถ รับผิดชอบ เลี้ยงดู ตัว เอง และ เลี้ยงดู พ่อ แม่ มา นาน ท่าน ให้ สิทธิ์ ใน การ ตัดสินใจ 
กับ เรา อย่าง เต็มที่ และ ยัง ให้ กำลังใจ เสมอ มา ด้วย ค่ะ 

ด้วย ความ ที่ ครอบครัว ฝ่าย พี่ คุณ พ่อ เสีย ไป นาน หลาย ปี มี แต่ คุณ แม่ และ น้อง ชาย 
พี ่เปน็ ลกู สาว คน โต สว่น ครอบครวั ของพทิ คณุ แม ่ก ็เสยี ไป นาน หลาย ป ีเหลอื แต ่คณุ พอ่ 
พี่ ชาย หนึ่ง และ น้อง สาว หนึ่ง ทำให้ ครอบครัว เรา ต่าง เป็น ส่วน เติม เต็ม ของ กันและกัน 
ตอน นี้ ก็ เหมือน เรา มี ทั้ง คุณ พ่อ และ คุณ แม่ พร้อมหน้า มี ทั้ง พี่ ชาย น้อง ชาย และ น้อง 
สาว ซึ่ง ทุก คนใน ครอบครัว ของ พิทต่าง ก็ เอาใจใส่ และ ดี กับ เรา มาก 

คุณ พ่อ จะ ให้ กำลังใจ เรา ด้วย ความ เข้า อก เข้าใจ เสมอ อาจ จะ เป็น เพราะว่า ชีวิต 
รัก ของ ท่าน กับ คุณ แม่พิท ม ีส่วน คล้าย กัน กับ เรา คือ เมื่อ ก่อน คุณ แม่ ของ พิทเป็นพ 
ยา บาล ทำ งาน คนละ จังหวัด กับ คุณ พ่อ แต่ พวก ท่าน ต้อง อดทน มาก กว่า เพราะ สมัย 
นั้น ไม ่มี อิน เต อรเ์น็ท การ ติดต่อ สื่อสาร ก็ ช้า ใน ที่สุด คุณ แม่ ก็ ตัดสินใจ ย้าย มา อยู่ กับ คุณ 
พอ่ เพือ่ สรา้ง ครอบครวั คณุ พอ่ จงึ มกั จะ พดู กบั เรา เสมอ วา่ ทา่น เขา้ใจ ลกู ทัง้ คู ่ด ี เพราะ 
ทา่น ก ็เคย มคี วาม รกั กบั คณุ แม ่การ มคี รอบ ครวั ไม ่ใช ่เรือ่ง งา่ย เมือ่ ม ีปญัหา อะไร ก ็ขอ ให ้
ลูก ทั้ง สอง อดทน ให้ มาก ให้อภัย กัน และ ขอ ให้ รู้ ว่า ท่าน ยัง อยู่ ตรง นี้ เสมอ ค่ะ 
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สว่น คณุ แม ่ของ พี ่ทา่น ก ็เมตตา และ สนทิสนม กบัพทิ เพราะ เคา้ สอง คน จะ ชอบ อะไร 
คล้ายๆกัน คำ พูด ที่ คุณ แม่ ชอบ พูด กับ เรา สอง คน บ่อยๆ คือ “แก้ว ดูแล พิทด้ว ยนะลูก 
” ไม่ค่อย มี “พิท ดู แล้ว แก้ว ด้วย นะ ” หรอก ค่ะ (หัวเราะ) แต่ เรื่อง ที่ ท่าน จะ พูด กับ 
พี่ แบบ จริงจัง เป็น พิเศษ คือ ขอ ให้ พี่ ทำ หน้าที่ ทั้ง ธุระ ส่วนตัว และ หน้าที่ ของ ภรรยา ให้ ดี 
ที่สุด อย่า คิด ว่า จะ มี ใคร มา ตามใจ ลูก เหมือน แม่ อีก ทำนอง นั้น ค่ะ 

คณุ พงศ ์เพชร: ใน ตอน แรก คณุ พอ่คณุ แม ่ไมค่อ่ย ชอบ ลกู สะ ไภค้น นี ้เทา่ ไห รค่รบั (ยิม้ๆ) 
อาจ เป็น เพราะ ท่าน มีค นที่ เลือก ไว้ อยู่ แล้ว และ เรา ไม่ เคย คุย กัน มา ตั้งแต่ แรก และ ด้วย 
ความ ที ่ทราบ วา่ ทา่น ไม ่ชอบ จงึ ไมค่อ่ย ได ้พา แฟนมา พบ คณุ พอ่ กบั คณุ แม ่สกั เทา่ ไหร ่จงึ 
ทำให ้เกดิ ชอ่ง วา่ง ของ ความ เขา้ใจ กนั มาก ขึน้ แต่ ทกุ อยา่ง มนั ยอ่ม ตอ้ง ผา่น การ คดิ อยา่ง 
รอบคอบ เมื่อ มา ถึง เรื่อง ที่ จะ ต้อง เกี่ยวข้อง กับ ชีวิต ของ เรา เพราะ นี่ คือ ชีวิต คู่ ของ เรา 
ไม่ ใช่ ของ พ่อ แม่ แต่ ก็ เข้าใจ ถึง ความ ปรารถนา ดี ของ ท่าน ผม จึง ต้อง ทำความ เข้าใจ กับ 
ท่าน ว่า คน ที่ ท่าน เห็น ว่า ดีแล้ว เมื่อ มา เข้า กับ เรา อาจ ไม่ เหมาะ ก็ได้ ไม่ ใช่ เขา ไม่ ดี แต่ 
ด้วย ความ ที่ เรา เป็น คน ง่ายๆ ไม่ค่อย คิดมาก พอ เจอ กับ คน คิดมาก ยึดถือ อะไร มากๆ 
มัน ก็ อาจ ไป กัน ไม่ ได้ เรา จึง ขอ เลือก ด้วย ตัว เอง ก็ ไม่ ใช่ เรื่อง ง่าย เพราะ คุณ พ่อ กับ คุณ 
แม่ จะ มีค วาม เชื่อ มั่น ใน ตัว เอง สูง เรา จึง ต้อง ใช้ วิธี คุย ผ่าน คน อื่นๆ ที่ คุณ พ่อ และ คุณ แม่ 
เชื่อถือ และ พา แฟนไป ให้ท่า นรู้จัก เพื่อให้ เข้าใจ ว่า เรา ไม่ ได้ เลือก คน ไม่ ดี มา เป็น สะไภ้ 
ตอน นัน้ ไม ่ใช่ วา่ อยาก จะ แตง่งาน แตว่า่ เรา คบ กนั มา ประมาณ หา้ ป ีแลว้ จงึ คดิ วา่ นา่ จะ 
ถงึ เวลา ที ่จะ ตดัสนิใจ เพราะ เรา ก ็เริม่ เลง็ เหน็ วา่ หาก ตอ้ง แตง่งาน กนั และ ม ีลกู ตอน อาย ุ
มาก ก็ อาจ ไม่ ดี ต่อ บุตร จึง คิด ว่า ไม่ น่า จะ อยู่ แบบ ไร้ อิสระ กัน อีก ต่อ ไป ผม เข้าใจ ว่า คุณ 
พอ่คณุ แม่ ใช้ หลกัการ เลอืก คู ่ตาม ที ่พระพทุธเจา้ ทรง ตรสั สอน ไว ้จงึ เปน็ หนา้ที่ ที ่ผม ตอ้ง 
ทำให้ ท่าน เข้าใจ ว่า คน ที่ ผม เลือก นั้น ไม่ ใช่ คน ที่ บกพร่อง จาก คุณสมบัติ เหล่า นั้น อีก ทั้ง 
ยัง ช่วย เสริม ใน สิ่ง ที่ เรา ขาด อีก ด้วย ซึ่ง ปัจจุบัน ท่าน ทั้ง สอง ก็ พอใจ ใน ลูกสะใภ้ คน นี้ ก็ 
ต้อง ขอบคุณ ท่าน ที่ ช่วย ให้ ผม รอบคอบ และ หวัง ดี ใน การ เลือก ชีวิต คู่ ที่ ดี ครับ 

แม้แต่ งงาน กัน มา สัก พัก แต่ ก็ ยัง มีค วาม มั่นคง ใน ทาง ธรรม ระดับ หนึ่ง (อมยิ้ม) ทั้ง 
คู่ เลย นะ คะ แม้ คุณ พงศ์ เพชร เอง เพิ่ง จะ มี ลูก ชาย อายุ ขวบ เศษๆแต่ ก็ ยัง ทำ กิจกรรม 
งาน บญุ อยา่ง สมำ่เสมอ อยาก ให ้ชว่ย เลา่ ตรง นี ้สกั นดิ คะ่ วา่ ทำ อะไร บา้ง แลว้ สาเหต ุ
ใด จึง ทำ กิจกรรม นี้ อย่าง ต่อ เนื่อง
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คุณ ศดานัน: กิจกรรม ทาง ธรรม หลักๆตอน นี้ ที่ ทำเป็น กิจวัตร นอกจาก การ ภาวนา แล้ว 
จะ เปน็ กจิ แบบ ออ นไลนซ์ะสว่น ใหญ ่คะ่ เพราะ ตวั พี ่จะ อยู ่ไกล กวา่ คน อืน่ เคา้ ตลอด โชค 
ด ีที ่ม ีอนิ เต อรเ์นท็ เปน็ connection ระหวา่ง กลัยาณมติร คะ่ ก็ มหีนา้ ที ่เปน็ ผู ้ดแูล ของ 
เวบ็ ลาน ธรรม เสวนา เวบ็ ธรรมะ เวบ็ แรก ที ่เรา เขา้ไป และ ได ้พบ คร ูบา อาจารย ์กลัยาณมติร 
ที่ เกื้อกูล กัน มา จนถึง ปัจจุบัน เป็น ที่ ที่ เป็น จุด เปลี่ยน ใน ทาง กุศล สว่าง ให้ กับ เรา เรา ได้ 
คำ ตอบ ที่ เคย สงสัย ได้ ศึกษา ทำความ เห็น ให้ ตรง ได้ ข้อ ธรรม ดีๆ มากมาย ที่ นำ ไป ใช้ได้ 
จริง จาก ที่ นี่ ก็ เป็น ธรรมดา ที่ อยาก จะ ดูแล ให้ ลาน ธรรม เป็น ลาน บุญ สว่าง และ ถูก ตรง 
โดย แทจ้รงิ อยาก ให ้ผู ้ที ่เขา้ มา ได ้รบั กระแส กศุล และขอ้ ธรรม ที ่ถกู ตอ้ง ซึง่ นำ ไป ใชไ้ด ้จรงิ 
จน เกิด การ เปลี่ยนแปลง ใน ทาง ที่ ดี เช่น เดียวกัน ซึ่ง พี่ ก็ ต้อง ทำ หน้าที่ ร่วม กับ ผู้ ดูแล ท่าน 
อืน่ๆ ที่ คอย ให ้คำ ปรกึษา แสดง ความ เหน็ รว่ม กนั แต่ ก ็เปน็ ไป เพือ่ ประโยชน์ สงู สดุ ของ 
คน หมู่ มาก โดย อยู่ บน พื้นฐาน ของ หลัก ธรรม ที่ ถูก ต้อง ตาม พระ ไตรปิฎก 

นอกจาก นี้ ก็ เป็น หนึ่ง ใน ทีม งาน ของ นิตยสาร ธรรมะ ใกล้ ตัว ดูแล ทั่วๆ ไป และ 
รับผิดชอบ เป็น Head ของ คอ ลัมน์ธรรมะ กับ ไลฟ์ส ไต ล์ซึ่ง มี น้อง ตันหยง เป็น นัก เขียน 
ประจำ นี่ ล่ะ ค่ะ เพราะ เห็น ประโยชน ์ของ การ ตั้ง มุม มอง ว่า ธรรมะ เป็น เรื่อง เดียว กับ 
ชีวิต ประจำ วัน ไม่ ใช่ เรื่อง แปลก แยก หรือ ไกล จาก ตัว เรา อยาก ให้ หลายๆคน เปลี่ยน 
ทัศนะ คติ จาก ธรรมะ เป็น ของ ยาก น่า เบื่อ มา เข้าใจ ว่า จริงๆ แล้ว เรา นำ ธรรมะ ซึ่ง 
เป็น สิ่ง ธรรมดา เรียบ ง่าย มา ใช้ได้ กับ ทุก เรื่อง จริงๆ

แล้ว ก็ ยัง มี งาน เสียง อ่าน กับ ธรรมะ ใกล้ ตัว ด้วย ค่ะ เป็น อีก หนึ่ง ทาง เลือก สำหรับ 
แฟนนิตยสาร ที่ ถนัด ฟัง มาก กว่า อ่าน สำหรับ พี่ แล้ว งาน เสียง อ่าน ไม่ ง่าย เลย แต่ พอ 
เรา คิด ว่า ยัง มี ผู้ ที่ รอ ฟัง และ ได้ ประโยชน ์จาก ตรง นี้ อีก มาก เรา ก็ มีค วาม พยายาม มาก 
ขึ้น ค่ะ ยินดี ที่ ได้ รับ ฟีดแบ็คว่า มี ผู้ ติดตาม รับ ฟัง ธรรมะ ใกล้ ตัว เวอร์ชั่นเสียง อ่าน มาก 
ขึ้น เรื่อยๆ ค่ะ

ก่อน หน้า นี้ ไม่ นาน ก็ เคย ทำ บล็อก บน เว็บ ง่ายๆ เพื่อ แจก ซี ดี ธรรมะ อย่าง เดียว เลย 
ที แรก ก็ ไม่ คิด ว่า จะ มีค นสนใจ มาก เท่า ไหร่ แต่ ปรากฏ ว่า มีค นส่ง ซอง ติด แสตมป์ จ่าหน้า 
ถึง ตัวผู้ ขอ เอง มา ที่ บ้าน มา เยอะ มาก จน เรา สอง คน ไร้ ท์ซี ดี แทบ ไม่ทัน กัน เลย เพราะ 
เรา ไม ่ได ้จำกดั จำนวน ซ ีด ีที ่ขอรบั ได ้ตอน นัน้ สอง คน ชว่ย กนั ทำ ซ ีด ีธรรมะ หนกั เหมอืน กนั 
ค่ะ แต่ ก็ สนุก ดี ค่ะ ช่วย กัน ไร้ท์ ช่วย กัน เขียน ชื่อ ซี ดี ตัด พลาสติก กัน กระแทก และ ปั๊ม 
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ตรายาง คือ เรา จะ ทำ ตรายาง เป็น คำว่า ขอ ให้ ธรรม รักษา พร้อม ชื่อ เรา สอง คน เพื่อ 
ปั๊ม บน แผ่น ซี ดี ที่ ทำ แจก ด้วย ค่ะ แล้ว ทุก ครั้ง ที่ เรา ได้ รับ จดหมาย หรือ ไปรษณีย ์บัตร 
ที่ ผู้ รับ ตั้งใจ ส่ง มา ขอบคุณ เรา สอง คน และ เขียน มา อย่าง น่า รัก มาก ทุก ฉบับ ทำให้ เรา 
ทั้ง คู่ หาย เหนื่อย เลย ค่ะ บาง คน ก็ ส่ง ซอง ส่ง แสตมป์ หรือ ซี ดี ธรรมะ มา ให้ ทั้งที่ ออก 
นาม และ ไม่ ประสงค์ ออก นาม ก็ มี เรียก ว่า มี น้ำใจ ดีๆ จาก กัลยาณมิตร หมุนเวียน กัน มา 
เยอะ มาก แต ่ตอน นี ้ตอ้ง หยดุ ทำ ชัว่คราว คะ่ เพราะ ชว่ง หลงั เริม่ ม ีภาระ อยา่ง อืน่ เพิม่ ขึน้ 
มา และ ตอน นี้ ก็ ต้อง ย้าย มา ต่าง ประเทศ ด้วย กัน จริงๆ แล้ว ก็ ยัง อยาก ทำ ต่อ ไป เรื่อยๆ 
ค่ะ เพราะ ที่ ทำ ตรง นั้น มีค นมา ขอรับ และ ช่วย กัน ขยาย ผล เผยแผ่ ธรรมะ ดีๆ ต่อ กัน ไป 
อีก เยอะ มาก ตั้งใจ ว่า ถ้า พร้อม เมื่อ ไห ร่ก็จะ ช่วย กัน ทำ ซี ดี ธรรมะ ไป ถวาย วัด และ แจก 
บน เว็บ เรื่อยๆ อีก ค่ะ 

คณุ พงศ ์เพชร: ใน ชว่ง แรก ที ่ม ีลกู ผม ก ็ตอ้ง ให ้เวลา กบั ลกู และ ภรรยา มากๆเลย ครบั ผม 
เปน็ คน เหอ่ ลกู มากๆเหมอืน กนั ผม ตาม ถา่ย วดิโีอ ตัง้แต ่ตอน เขา อยู ่ใน ทอ้ง เอา กลอ้ง ไป 
ถ่าย ภาพ อัลตราซาวน ด์จนถึง ตอน คลอด ปัจจุบัน นี้ เขา อายุ หนึ่ง ขวบ กับ อีก สี่ เดือน มี 
วิดีโอ รวมๆกัน เป็น ร้อย ชั่วโมง ถ่ายรูป เขา เป็น หมื่นๆรูป แล้ว และ เอา ขึ้น เว็บ บล๊อก** 
เขียน เป็น ได อา รี่ ถึง เขา ตลอด เพื่อให้ เขา ได้ อ่าน ตอน โต ผม เชื่อ ว่า ส่วน หนึ่ง ที่ ทำให้ เรา 
มี ลูก ที่ สมบูรณ์ แข็งแรง และ ร่าเริง ส่วน หนึ่ง ก็ น่า จะ เป็น เพราะ เขา ทำบุญ มา ดี และ 
เรา สอง คน พ่อ แม่ ก็ ปฏิบัติ ตัวดี สร้าง บุญ กุศล อยู่ เรื่อยๆ เป็นการ ดึงดูด คน ดีๆ มา อยู่ ใน 
ครอบครัว ของ เรา ดังนั้น ตอน นี้ เมื่อ ลูก โต ขึ้น มา บ้าง แล้ว ผม จึง เริ่ม มา ลุย กิจกรรม ด้าน 
ธรรมะ ให ้ลกู ได้ อยู่ ใน บรรยากาศสัมมาทฎิฐ ิโดย กจิกรรม ทาง ธรรม นั้น เริ่ม จาก เพื่อน 
ใน ลาน ธรรม คือ หมอ อติ ได้ ชักชวน ให้ เข้า มา รู้จัก กับ ทีม ที่ ทำ งาน เว็บ ลาน ธรรม และ 
ทีม ดู จิต ต่อ จาก นั้น จึง ได้ มี โอกาส ช่วย ทำ รายการ โทรทัศน์ ที เล่น ที จริง และ นิตยสาร 
ธรรมะ ใกล้ ตัว หลังจาก นั้น ก็ได้ มี โอกาส เข้าไป พากย์ เสียง พระอัสสชิ ใน ภาพยนตร์ 
การ์ตูน แอ นิ เม ชั่นเรื่อง พระพุทธเจ้า กิจกรรม อัน ต่อ เนื่อง เหล่า นี้ ทำให้ เรา ได้ พบปะ กับ 
ชาว ธรรมะ ใน หลาย แขนง และ ได ้ม ีโอกาส เผยแผ ่ธรรมะ ให ้กวา้ง ออก ไป เรือ่ยๆ ประกอบ 
กบั ครอบครวั ผม ก ็ทำ กจิกรรม ดา้น พระ พทุธ ศาสนา หลาย อยา่ง เปน็ งาน อดเิรก เชน่ คณุ 
พ่อ จะ อัดเสียง อ่าน ธรรมะ ของ อาจารย์ วศิน อิน ทสระ และ อาจารย์ พร รัต นสุวรรณ 
แจก เปน็ ธรรม ทาน และ คณุ แม ่มกั จะ เขา้ รว่ม ปฎบิตัธิรรม และ บรรยาย ธรรมะ ทีว่ดั หรอื 
ชมรม พุทธ ต่างๆ จึง เป็น บรรยากาศ ให้ ผม ทำ งาน ด้าน นี้ ได้ อย่าง เต็ม กำลัง ครับ
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**หมายเหต:ุ ทา่น ที่ สนใจ จะ เขา้ไป ดู วา่ คณุ พอ่ ยอด เขา รกั ลกู ขนาด ไหน ก ็เชญิ ไดท้ี่ 
เว็บ ไซต์ http://notyod.spaces.live.com 

ไม ่ทราบ วา่ ม ีหลกั ใน การ ดำเนนิ ชวีติ ใน ทกุวนันี ้แบบ ไหน เชน่ เชือ่ มัน่ ใน กฏแหง่ กรรม 
ทำ ทาน  รักษา ศีล  ๕  อยู่ เป็น ปกติ  รวม ทั้ง ใน ด้าน ภาวนา  ช่วย เล่า ตรง นี้ สัก นิด ค่ะ 

คุณ ศดานัน: หลักการ ใช้ ชีวิต พระพุทธเจ้า ท่าน ได้ บอก แนวทาง ไว้ หมด แล้ว สิ่ง ใด ที่ 
เป็น ไป ใน ทาง เดียว กับ คำ สอน ของ ท่าน เรา ก็ น้อมนำ มา ปฏิบัติ ส่วน สิ่ง ใด ที่ ไม่ ใช่ เรา 
ก็ ละเว้น เสีย สำหรับ พี่ ก็ คือ การ ทำ ประโยชน์ เพื่อ ผู้ อื่น ควบ คู่ ไป กับ การ ขัดเกลา ตน 
เอง ยิ่ง เรา พัฒนา ตัว เอง ได้ ดี เท่า ไหร่  เรา ก็ จะ ยิ่ง เป็น หลัก ที่ ดี มี กำลัง ทำ ประโยชน์ 
เพื่อ ผู้ อื่น มาก เท่านั้น 

การ ขดัเกลา ตน เอง ก ็ประกอบดว้ย ทาน ศลี ภาวนา ซึง่ ควร ปฏบิตั ิอยา่ง สมำ่เสมอ 
ให้ เป็น ส่วน หนึ่ง ใน ชีวิต ประจำ วัน การ ทำ ทาน ไม่ จำเป็น ต้องเต รี ยม การ ให้ ยุ่งยาก ใหญ่ 
โต เรา สามารถ ทำได้ เรื่อยๆ ทุก วัน ตาม กำลัง ของ เรา ไม่ ว่า จะ เป็นการ ใส่ บาตร ปล่อย 
สัตว์ ปล่อย ปลา ช่วยเหลือ ผู้ อื่น ที่ ลำบาก ขาดแคลน กว่า ให้ อาหาร สัตว์ จรจัด จะ เป็น 
หมา แมว นก ไก่ เรา ก็ ให้ อาหาร เค้า เล็กๆน้อยๆตาม กำลัง ของ เรา ได้ ทุก วัน เค้า จะ 
รัก เรา เรา ก็ มีค วาม สุข ด้วย หรือ จะ ใช้ แรง กาย เป็น ทาน ทำ ประโยชน์ ให้ กับ ศาสนา 
และ สังคม ก็ได้ รวม ทั้ง ธรรม ทาน ซึ่ง มี อานิสงส์ สูง กว่า ทาน ที่ ได้ กล่าว มา แล้ว เพราะ 
เป็นการ ช่วย ให้ ผู้ อื่น ยก ระดับ จิตใจ ตน เอง ทำให้ เกิด ปัญญา ที่แท้ จริง ซึ่ง จะ มี ผล ต่อ 
พวก เค้า ใน ระยะ ยาว และ อภัยทาน ซึ่ง เป็นการ สละ ความ โกรธ การ ผูก เวร ยก ความ 
แค้น พยาบาท ออก จาก ใจ จะ เห็น ว่า ทาน ทุก ประเภท เป็นการ สละ ออก สละ ทั้ง ความ 
ตระหนี่ ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ผิดๆ ไม่ ว่า จะ เป็น สิ่งของ หรือ ความ รู้สึก ช่วย ให้ จิต ค่อยๆ 
เบา ขึ้น จาก ความ โลภ และ กิเลส มีค วาม เมตตา ไม่ คิด เบียน เบียน ผู้ อื่น ซึ่ง เป็น ฐาน ที่ 
ดี ใน การ รักษา ศีล และ การ ปฏิบัติ ภาวนา

สว่น ศลี หา้ ก ็ตอ้ง ม ีไว ้ประจำ ใจ เสมอืน เปน็ อาภรณ ์ที ่เรา ตอ้ง สวม ใส ่ไว ้ตลอด เปน็ 
รั้ว กัน อกุศล ทั้งปวง  ถ้า ถอด ออก ก็ โป๊  ผิด ปกติ  และ ไม่ ปลอดภัย  เมื่อ รักษา ศีล ห้า 
ได้ หนักแน่น เป็น ปกติ วิสัย  กาย วาจา สำรวม  ใจ สงบ เรียบร้อย ดี ใน ระดับ นึงแล้ว  ก็ 
ลอง ขยับ ไป ถือศีล แปด ทุก วันพระ  ฝึก ละ จาก กามคุณ ทั้ง  ๕  จะ ทำให้ สติ แข็งแรง 
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ขึ้น อีก  ทำ สมาธิ ได้ ดี ขึ้น  จิต ตั้ง มั่น ได้ ง่าย ขึ้น ไป อีก ค่ะ  เมื่อ ปฏิบัติ จน เกิด ปัญญา 
พิจารณา เห็น ตาม จริง  ซึ่ง จะ ทำให้ คลาย ความ ยึด มั่น ถือ มั่น  ก็ จะ ช่วย ให้ เรา ทุกข์ 
น้อย ลง เรื่อยๆ ค่ะ 

ครู บา อาจารย์ ท่าน กล่าว ไว้ ว่า  ทาน  ศีล  ภาวนา  เป็น รากแก้ว ของ ความ เป็น 
มนุษย์  ขาด ไม่ ได้ เลย  และ ต้อง ใช้ เวลา สั่งสม เพื่อให้ หยั่ง ราก ลึก มั่นคง 

นอกจาก นี้ ยัง มี มงคล ชีวิต  38  ประการ  ซึ่ง เป็น มงคล อัน แท้จริง ที่ ควร ปฏิบัติ 
โดย เฉพาะ การ เลือก คบหา กัลยาณมิตร  ซึ่ง เป็น ทั้งหมด ของ พรหมจรรย์  และ เป็น 
ส่วน สำคัญ ใน การ ดำเนิน ชีวิต บน เส้นทาง ที่ ถูก ตรง อย่าง ตลอดรอดฝั่ง ด้วย ค่ะ 

คุณ พงศ์ เพชร: ครอบครัว ผม จะ สอน เรื่อง กฎแห่งกรรม และ ยึด มั่น เรื่อง ทาน ศีล 
ภาวนา มา ตลอด จึง ไม่ ใช่ เรื่อง ยาก ที่ จะ เข้าใจ เรื่อง เหล่า นี้ สิ่ง ที่ ยาก คือ การ ทำให้ ผู้ อื่น 
เข้าใจ ใน เรื่อง กรรม ใน ช่วง วัยรุ่น ผม ก็ เคย หวั่นไหว เรื่อง ความ เข้าใจ ใน กรรม และ ทาน 
ศีล ภาวนา อยู่ บ่อยๆ แต่ เมื่อ เรา ได้ หมั่น สั่งสม ความ ดี อยู่ เรื่อยๆ มัน ก็ ทำให้ เห็น จริง 
ได้ ว่า  อ้อ  ธรรมะ ของ พระพุทธเจ้า ให้ ผล ได้ จริง  และ เมื่อ เรา ปฏิบัติ ได้ อย่าง เป็น 
ปกติ  ก็ ทำให้ เรา เข้าใจ ได้ มาก ขึ้น  เป็น ตัวอย่าง ของ คน อื่น ได้  ช่วยเหลือ ผู้ อื่น ได้ 
ด้วย ธรรมะ  คน ที่ อยู่ รอบ ข้าง เรา ก็ จะ เข้าใจ ได้ เอง  ยิ่ง เรา ทำให้ คน อื่น เข้าใจ ธรรมะ 
มาก ขึ้น  เรา ก็ จะ เข้าใจ มาก ขึ้น ไป ด้วย ผม จึง ใช้ ชีวิต ให้ กลมกลืน ไป กับ ธรรมะ บอก 
เลา่ ใน สิง่ ที ่พระพทุธเจา้ ทรง สอน เมือ่ ม ีโอกาส เมือ่ เวลา ผา่น ไป ก ็พบ วา่ เรา แวดลอ้ม ดว้ย 
กัลยาณมิตร ไป หมด คน ที่ เรา คบ ด้วย มิจฉา ทิฏฐิก็ หาย ไป จาก ชีวิต 

แลว้ ด้าน สามี ของ คุณ ศดา นันละคะ กับ ตรง นี้ เคา้ มี ส่วน อยา่งไร บ้าง เชน่ ให ้กำลังใจ 
สนับสนุน เรา  ฯลฯ

คณุ ศดานนั: ถา้ เปน็ เรือ่ง เกีย่ว กบั ทาง ธรรม ก็ จะ สนบัสนนุ ไป ใน ทาง เดยีวกนั เปน็ อยา่ง 
ดี ค่ะ

ด้าน ภรรยา ของ คุณ พงศ์ เพชร  กับ ตรง นี้ เป็น ยังไงคะ

คณุ พงศ์ เพชร: ภรรยา ผม สนบัสนนุ เตม็ที่ ครบั เพราะ เรา ไม่ ได้ ไป คบ กบั ใคร ที ่ไม่ ด ี เขา 
ก็ รู้สึก ว่า ชีวิต เขา ได้ เจอ คน ดีๆ มาก ขึ้น ด้วย บาง ครั้ง ผม อาจ มี กิจกรรม ที่ ต้อง กลับ ดึก เช่น 
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ตอน พากย์หนัง หรือ โป รโม ทภาพยนตร์ เรื่อง พระพุทธเจ้า หรือ ต้อง ไป วัด ต่าง จังหวัด 
เขา ก็ คอย ดูแล ลูก ซึ่ง ยัง เล็ก อยู่ ยัง ไม่ สะดวก ใน การพา ไป ไหน ไกลๆ เรา คิด ว่า สิ่ง ที่ ผม 
ทำ อยู่ นี้ ก็ เพื่อ ลูก ด้วย เขา จะ ได้ ซึม ซับ สิ่ง ที่ พ่อ ทำ ภรรยา ผม ก็ อนุโมทนา ไป ด้วย คิด ว่า 
พอ ลูก โต ขึ้น ก็ จะ พา กัน ไป วัด ได้ ฟัง เทศน์ ได้ ภาวนา กัน ทั้ง ครอบครัว ครับ 

คราว นี้  อยาก ให้ ทั้ง คู่ ได้ พูด ถึง ข้อ ดี และข้อ เสีย ของ ชีวิต คู่ กัน บ้าง ค่ะ  เพราะ เหรียญ 
บาท ก็ ยัง มี ถึง  ๒  ด้าน

คุณ ศดานัน:  เกี่ยว กับ ชีวิต คู่ นี่  ใน เรื่อง เดียวกัน สามารถ เป็นได้ ทั้ง ข้อ ดี และข้อ เสีย 
อยู่ ที่ ว่า เรา วางใจ ของ เรา ไว้ แบบ ไหน  มี มุม มอง ต่อ เหตุ ปัจจัย ที่ เกิด ขึ้น อย่างไร ถ้า 
ยึด มั่น ถือ มั่น และ ไม่ ปล่อย วาง การ คาด หวัง เรียก ร้อง ลง บ้าง ข้อ เสีย ก็ จะ ตาม มา มาก 
ค่ะ ใน ความ เห็น พี่ การ มี คู่ คือ ความ เสี่ยง อย่าง หนึ่ง เหมือน กัน ค่ะ คือ มี โอกาส เป็น ไป ได้ 
งา่ย ทัง้ กศุล และ อกศุล เพราะ เปน็ ผู ้ที ่ใกล ้ชดิ กนั มาก ตอ้ง อยู ่รว่ม กนั ระยะ ยาว ถา้ ขาด 
คณุธรรม ก็ จะ กระทำ สิง่ บาดใจ ผกู เวร กนั ได ้งา่ย เปดิ ชอ่ง ให ้เปน็ กง กรรม เวยีน มา ทำรา้ย 
กัน อีก ไม่ จบ สิ้น หรือ ถ้า มี วาสนา ก็ จะ เป็น โอกาส ให้ ได้ พิจารณา ธรรม มาก ขึ้น ฝึก ตน ได้ 
มาก มี โอกาส ที ่จะ เรยีน รูค้วาม รกั ขัน้ สงู ยิง่ๆขึน้ วา่ รกั แบบ ใด ที ่จะ ไม่ ทำให้ เรา และ ผู ้อืน่ 
เป็น ทุกข์ หรือ ทุกข์ น้อย ที่สุด ค่ะ
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การ มี คู่ สำหรับ ใคร หลายๆคน อาจ จะ มี ข้อ ดี คือ มีค นให้ ดูแล เอาใจใส่ ซึ่ง กันและกัน 
ได้ ปรึกษา หารือ ด้วย เหมือน มี เพื่อน สนิท ที่ รู้ ใจ ไม่ โดดเดี่ยว ลำพัง แต่ ไม่ ว่า จะ มีค วาม 
รัก ที่ รันทด หรือ งดงาม แค่ ไหน ต่าง ก็ มี ปลายทาง เหมือน กัน นั่น คือ ความ พลัดพราก 
อาจ จาก เป็น หรือ จาก ตาย เรา ไม่ สามารถ หลีก เลี่ยง ได้ เลย ข้อ เสีย คือ ความ อาลัย 
ทุกข์ ระทม  โศก เศร้า  แต่ ข้อ ดี ที่ แฝง อยู่ คือ  เมื่อ เรา เข้าใจ แล้ว ว่า ปลายทาง มีค วาม 
พลัดพราก รอ อยู่ แน่นอน ไม่ สามารถ หนี พ้น ได้ ณ วัน นี้ ที่ เรา ยัง มี ลม หายใจ อยู่ ด้วย 
กัน  เรา ก็ ควร สร้าง ทำ สิ่ง ที่ ดี ต่อ กันให้ เต็มที่  และ เพียร ภาวนา ไป ด้วย กัน เพื่อให้ ต่าง 
คลาย ความ ยึด มั่น ถือ มั่น  เมื่อ วัน แห่ง ความ พลัดพราก มา ถึง  เรา จะ สามารถ พร้อม 
ส่ง คน รัก โดย ไม่ อาลัย เศร้า เสียใจ มาก ไป  หรือ อาจ จะ ยินดี เพราะ ต่าง มีค วาม อบอุ่น 
ใจ และ มั่นใจ ว่า  ที่ๆอีก ฝ่าย ต้อง ไป ต่อ จาก นี้ เพียง ลำพัง  จะ มี แต่ ความ สงบ สว่าง 
เป็น ที่หมาย

คุณ พงศ์ เพชร: ด้วย ความ ที่ ผม เป็น ลูก คน เดียว จึง ต้อง คิด คน เดียว ตัดสินใจ คน เดียว 
มา ตลอด การ มี คู่ ก็ ช่วย ให้ เรา มีค นค อย ชี้ ให้ เห็น ข้อ ผิด พลาด ของ เรา ช่วย เตือนสติ ใน 
สิ่ง ที่ เรา เห็น อะไร แค่ มุม เดียว หรือ ตัดสินใจ แบบ หุนหันพลันแล่น ภรรยา จะ ช่วย ให้ คำ 
แนะนำ ใน สิ่ง ที่ ผม คิด ไม่ ถึง ใน ขณะ เดียวกัน ผม ก็ ให้ แง่ คิด ใน หลัก ธรรมะ และ เป็น หลัก 
ใน ชีวิต เขา เช่น กัน ครับ 

ส่วน ข้อ เสีย ผม คิด ว่า มัน เป็น เรื่อง ที่ เรา ต้อง เรียน รู้ และ ปรับ หา กัน มาก กว่า เพราะ 
แต่ละ คน ก็ มีค วาม แตก ต่าง กัน ออก ไป เช่น ภรรยา ผม เขา จะ ชอบ อยู่ นิ่งๆ เวลา ว่าง ก็ 
มัก จะ ชอบ พักผ่อน ส่วน ผม จะ ชอบ หา อะไร ทำ อยู่ เรื่อยๆ เวลา ที่ ว่าง ใน ช่วง แรก รู้สึก 
ว่าเป็น ความ ขัดแย้ง กัน มาก แต่ พอ ทำความ เข้าใจ และ เรียน รู้ ปรับ ตัว เข้าหา กัน มัน ก็ 
ไม่ มี ปัญหา แล้ว ตอน นี้ เวลา ลูก อยาก เล่น อะไร แผลงๆ ตื่นเต้น ก็ มา หา ผม ถ้า เขา อยาก 
นอน ก็ ไป หา แม่ เป็น อะไร ที่ ลงตัว

พอ แต่งงาน แล้ว  ชีวิต หลัง แต่งงาน เปลี่ยนแปลง ไป อย่างไร  ปรับ ตัว เข้าหา กัน ได้ 
ยังไง  และ ใช้ หลัก ธรรม อะไร บ้าง คะ

คุณ ศดานัน: เปลี่ยนแปลง ไป มาก ค่ะ เรียก ว่า ลด บทบาท และ ธุระ ที่ เกี่ยวข้อง กับ ทาง 
โลก ไป เยอะ ชวีติ ก ็สนัโดษ เรยีบ งา่ย สมถะ ขึน้ มาก แต ่ม ีโอกาส ได ้ทำ กจิกรรม ทาง ธรรม 
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มากมาย หลาย อย่าง ได้ ร่วม งาน บุญ กับ กัลยาณมิตร มากมาย ตั้งแต่ แต่งงาน มา เรียก 
ว่า แทบ ไม่ เคย ว่างเว้น หรือ หยุด ทำ ธุระ ทาง ธรรม เลย ค่ะ ก่อน หน้า นี้ ไม่ค่อย ได้ ทำ เต็มที่ 
เทา่ ไหร ่พอ แตง่งาน กไ็ด้ ถอืศลี แปด สมำ่เสมอ มาก ขึน้ มคี วาม มุง่ มัน่ ใน การ ภาวนา และ 
เห็น ความ กา้วหนา้ มาก ขึน้ พทิกส็นบัสนุน งาน กศุล ทกุ รปู แบบ อนโุมทนา จาก ใจ เสมอ 
ไม่ คัดค้าน อะไร เลย อยู่ แล้ว ค่ะ

ส่วน การ ปรับ ตัว ต้อง เริ่ม มอง จาก ตัว เอง ก่อน ค่ะ พิจารณา เห็น ตาม จริง ให้ มาก ใจ 
ของ เรา เอง เรา ยงั ไม ่สามารถ บงัคับ อะไร ได ้แลว้ ค่อยๆ ลด ความ คาด หวงั ใน ตวั ของ คน รกั 
ไม่ ส่ง ใจ ของ เรา ออก ไป ผูก ติด ยึดเหนี่ยว กับ ความ เป็น ไป ของ อีก ฝ่าย มาก เพราะ นั่น จะ 
ทำให ้จติ ออ่น ลา้ เสยี กำลงั ไป โดย ใช ่เหต ุไม่ ไป คาด หวงั เรือ่ง ความ ถกูใจ มาก ไป กวา่ ความ 
ถกู ธรรม ยงั ไงกต็าม คน รัก เค้า ก็ ม ีกรรม เปน็ ของ เค้า เอง เรา เพยีง แค ่ประคบัประคอง 
หนุน นำ กัน ไป  ไม่ ไป กำหนด กะเกณฑ์ อะไร การ ปลดปล่อย ความ คาด หวัง ใน ตัว คน 
รกั ลง บา้ง ไม ่ใช ่เปน็การ ให ้อสิระ กบั เคา้ แต ่เปน็การ ให ้อส ิระ กบั ตวั เรา เอง คะ่ ทำให ้
การ อยู่ ด้วย กัน เป็นความ ปลอดโปร่ง สบาย ใจ ของ ทั้ง สอง ฝ่าย 

คุณ พงศ์ เพชร: พอ มอง ย้อน กลับ ไป หลังจาก ที่ แต่งงาน แล้ว แตก ต่าง จาก ก่อน แต่ง 
มาก เลย ครับ เพราะ ก่อน หน้า นี้ เรา เหมือน ไม่ นิ่ง ชีวิต เหมือน ขวนขวาย ออก ข้าง นอก 
เพราะ ต้อง ออก ไป เจอแฟน ไป ทาน ข้าว นอก บ้าน บาง ครั้ง ก็ ต้อง อยู่ ใน ภาวะ ที่ ต้อง คิด 
วา่ ชวีติ จะ ลงเอย อยา่งไร ด ีจะ แตง่งาน กบั คนๆนี ้หรอื จะ ตามใจ พอ่ แม่ ด ีหรอื จะ อยู ่คน 
เดยีว ด ีตอน นัน้ เรา รูจ้กั ธรรมะ แลว้ แต ่ยงั ไม ่นิง่ พอที ่จะ หยบิ มา ใช ้ให ้เปน็ ประโยชน ์พอ 
หลงั แตง่งาน ชวีติ เรา อยู ่ที ่บา้น ม ีเวลา กบั ชวีติ ตวั เอง มาก ขึน้ และ ได ้ม ีเวลา กบั งาน ธรรมะ 
มาก ขึน้ ได ้เหน็ ประโยชน ์ของ ธรรมะ ที ่คณุ พอ่ เคย เคีย่วเขญ็ ให ้ไป เขา้ ปฏบิตัธิรรม เพราะ 
เรา ได้ เห็น จริง ว่า ธรรมะ ช่วย ได้ ใน การ ครอง คู่ จริงๆ เรา หลุด จาก ปัญหา ขัดแย้ง กัน 
ได้โดย ง่าย  และ ช่วย แก้ ปัญหา ให้ แก่ กัน ได้โดย อาศัย หลัก ธรรมะ 

รวม ทัง้ ขอ แง่ คดิ รกั อยา่งไร จงึ ทกุข ์ไม ่มาก ดว้ย คะ่ เนือ่ง ใน โอกาส ใน เดอืน แหง่ ความ 
รัก นี้

คุณ ศดานัน: ต้อง เข้าใจ ก่อน ว่า ความ รู้สึก รัก แบบ เสน่หา มัน มีอายุ ของ มัน เป็น สิ่ง 
ไม่ เที่ยง และ เปลี่ยนแปลง ได้ ตลอด เรา ต้อง ยอม รับ ให้ ได้ ก่อน ว่า เรา ไม่ สามารถ กำกับ 
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ความ รกั ให ้เปน็ อยา่ง ใจ เรา ไป ได้ ตลอด ดงันัน้ ไม ่ควร ปลอ่ย ให้ ความ รูส้กึ สขุ ทกุข์ ของ เรา 
ขึน้ อยู ่กบั ความ เปน็ ไป ของ คน อืน่ เมือ่ ไห รท่ีเ่รา ยอม ให ้คน อืน่ เปน็ ตวัแปร ทีม่า ทำให ้เรา 
รูส้กึ ด ีขึน้  เมือ่นัน้ เรา จะ เริม่ ออ่นแอ ลง เรือ่ยๆ ความ สามารถ ใน การ อยู ่ได ้ดว้ย ตวั เอง 
และ การ รัก อย่าง มี สติ จะ พร่อง ไป เรื่อยๆ เกิด สภาวะ ที่ ต้อง พึ่ง พา ผู้ อื่น ไป โดย ไม่ รู้ตัว 
และ ย่อม ทำให้ เกิด ทุกข์ ตาม มา แน่นอน

ถ้า มีค วาม รัก แบบ หนุ่ม สาว เกิด ขึ้น ก็ ต้อง พิจารณา ทำความ เข้าใจ ตัว เอง ให้ มากๆ 
บ่อยๆ แล้ว เรา จะ เข้าใจ ผู้ อื่น มาก ขึ้น แต่ละ คน ก็ เป็น แต่ละ ดวง จิต แม้แต่ ตัว เรา เรา 
ยัง สั่ง ใจ เรา ไม่ ได้ ถ้า เรา เคย หวัง ให้ เรา เป็น แบบ นั้น แบบ นี้ เรา ก็ คง ต้อง เคย ผิดหวัง กับ 
ตัว เอง เหมือน กัน ดู สิ แม้แต่ เรา เอง ยัง ไม่ ได้ อย่าง ใจ ตัว เอง ไม่ ได้ เป็น ไป ตาม ที่ ต้องการ 
ทุก เรื่อง เลย แล้ว นี่ คน รัก เค้า เป็น คน อื่น ตัว เค้า เอง ก็ ไม่ ได้ เป็น ไป ตาม ที่ เค้า คาด หวัง 
ทุก เรื่อง เช่น เดียวกัน แล้ว เรา จะ ไป ยึด ติด เกาะ เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ ไม่ มี ตัว ตน เอา แน่ อะไร ไม่ 
ได้ เพื่อ อะไร พี ่เชื่อ ว่าเรา ทุก คน จะ รู้สึก ใจเบา ขึ้น มาก  ถ้า เรา มอง เห็น ความ ไม่ เที่ยง 
เป็น ของ ปกติ  และ เห็น ว่าความ สัมพันธ์ ที่ สั่ง การ ไม่ ได้ เป็น ของ ธรรมดา

สำหรบั คูช่วีติ เมือ่ ความ เสนห่า ลด ลง อาจ จะ กลาย เปน็ความ รูส้กึ ผกูพนั ดีๆ  ที ่อบอุน่ 
ใน อีก แบบ นึงเข้า มา แทน ที่ อัน นี้ เป็น เรื่อง ปกติ หรือ อาจ จะ กลาย เป็น พิษ ร้าย ไป เลย 
กรณ ีนี้ ไม่ ว่า จะ อยู่ ต่อ หรือ ต้อง หัน หลัง ให้ กัน เรา ก็ ต้อง ระวัง กรรม ทาง กาย วาจา ใจ 
ของ เรา ให้ ดี ไม่ เผลอ สรา้ง กรรม ดำ ใน ส่วน ของ เรา เพิ่ม แต่ ขอ ให้ สรา้ง คุณ ค่า ของ เรา ขึ้น 
มา ด้วย ตัว เรา เอง ดูแล ตัว เอง ให้ ดี สร้าง กุศล อย่าง สม่ำเสมอ ทำ ประโยชน์ ให้ กับ สังคม 
ช่วยเหลือ เกื้อกูล ผู้ อื่น หรือ คน ที่ เดือดร้อน กว่า ลงมือ ทำ ด้วย ตัว เอง ด้วย ใจ ที่ หนักแน่น 
ไม ่โลเล ทัง้ ทาน ศลี ภาวนา ยิง่ ด ีแลว้ สภาวะ แหง่ การ พึง่ พา ใคร คน นงึที ่คณุ เคย เผลอ 
เอาใจ ไป จม แช่ อยู่ ก็ จะ ค่อยๆ หลุด ออก มา เอง ทำใจ ของ เรา ให้ ปลอดโปร่ง เป็น กุศล ไว้ 
จะ เป็น ตัวแปร ให้ วิบาก ใน ด้าน ดี ส่ง ผล กับ เรา เอง ค่ะ ถ้า จะ ต้อง จาก กัน ก็ อย่า ให้ ใคร เค้า 
มาส งสาร แต่ ให้ เค้า เสียดาย เรา ดี กว่า ค่ะ 

คุณ พงศ์ เพชร: “รัก มาก คือ ทุกข์ มาก ” อัน นี้ เรา ได้ยิน มา นาน แล้ว แต่ หลาย คน อาจ 
ไม่ เข้าใจ เพราะ อาจ จม อยู่ กับ ความ รัก หรือ ยัง ไม่ทัน ได้ เห็น ทุกข์ จาก ความ รัก ต่อ เมื่อ 
ตอน ที ่ทกุข์ มา ถงึ ก ็ถกู มอง วา่เปน็ เพราะ เหต ุอืน่ ทีม่า ทำให้ เรา ตอ้ง พลดัพราก จาก ความ 
รัก นั้น ไป แต่ ที่จริง แล้ว สาเหตุ ก็ คือ เรา ไป ยึดถือ ความ รัก หรือ สิ่ง ที่ เรา รัก มาก จน ลืม 
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นึกถึง ตัว เรา นั่นเอง การ รัก อย่าง มี สติ จึง ต้อง หัด ย้อน กลับ มา ดู ตัว เอง อยู่ บ่อยๆ  ว่า 
รกั นัน้ ประกอบดว้ย เมตตา หรอื รกั ดว้ย ราคะ ถา้ รกั ดว้ย ราคะ จะ แฝง ความ รุม่ รอ้น 
เผา ใจ  เต็ม ไป ด้วย ความ เหนี่ยว รัด  แต่ รัก ด้วย เมตตา  จะ เป็น ไป ด้วย ความ ชุ่ม เย็น 
สละ ออก  และ เบา สบาย  เมื่อ ต้อง จาก สิ่ง อันเป็น ที่รัก  ผู้ ที่ ให้ ความ รัก ด้วย เมตตา 
จึง เป็น ทุกข์ น้อย กว่า รัก แบบ ราคะ  เพราะ จิต มี แต่ สละ ออก  แต่ รัก แบบ ราคะ มี แต่ 
จะ เอา เข้าหา ตัว  ถ้า เรา ยัง ไม่ มี คู่รัก  ก็ ขอ ให้ เรา มีค วาม รัก ให้ กับ คน รอบ ข้าง  สรรพ 
สัตว์  ทั้ง ผู้ ที่ รู้จัก และ ไม่ รู้จัก  ความ รัก แบบ นี้ เป็น เมตตา ซึ่ง เรา ผู้ ให้ มีค วาม สุข ก่อน 
และ เมื่อ ส่ง ต่อ ให้ กับ ผู้ อื่น รอบ ข้าง เขา ก็ มีค วาม สุข ไป ด้วย ถ้า มีค นรัก แล้ว ก็ ให้ ความ 
รัก ใน ทำนอง นี้ ต่อ กัน ก็ จะ เป็นการ ส่ง ความ รัก ที่ สร้างสรรค์ ครับ

รวม ทั้ง ก่อน หน้าที่ จะ ลงเอย ใน การ แต่งงาน  มี สามี หรือ ภรรยา ที่ เข้าใจ กันและกัน 
ช่วยเหลือ ดูแล กัน  เคย อกหัก กัน บ้างมั้ย 

คณุ ศดานนั: ก ็ม ีบา้ง คะ่ นาน มาก แลว้ ละ่ ตอน นัน้ ยงั ไม่ ได้ ศกึษา ธรรมะ มาก ดว้ย คะ่ ก็ 
เลย ไม่ค่อย ใส่ใจ หรือ ได้ ปรับ เปลี่ยนตัว เอง เท่า ไหร่ แต่ พอ นึก ย้อน เมื่อ เวลา ผ่าน ไป ก็ 
เริม่ เหน็ ขอ้ ผดิ พลาด ของ ตวั เอง มคี วาม เขา้ใจ ใน อกี มมุ มอง นงึและ ถอื เปน็ บทเรยีน ที ่ด ีคะ่ 
ยิง่ พอได้ มา ศกึษา ธรรมะ และ ปฏบิตัิ ดว้ย จติ วญิญาณ เรา ก ็โต ขึน้ ไม่ ใช่ โต แค่ อาย ุเรา รู ้
แล้ว ว่า อัตตา เป็น ส่วน เกิน ของ ความ รัก เมตตา เป็น คู่ปรับ กับ โทสะ เมตตา กับ โทสะ ไม่ 
มี วัน อยู่ ด้วย กัน ได้ เลย ถ้า เมตตา เกิด โทสะ จะ ดับ ทันที ถ้า โทสะ ปะทุ เมื่อ ไห ร่เมตตาก็ 
หาย เหมือน กัน ความ รัก ที่ ควบ คู่ ไป กับ เมตตา จะ ทำให้ คู่รัก มี แต่ ความ ร่มเย็น ค่ะ 

ชวีติ จรงิ ไม่ ได้ เปน็ อยา่ง ใน ละคร ตบ จบู ที่ พระเอก นางเอก พรอ้ม จะ สาด ใส่ กนั อยา่ง 
เผ็ดร้อน รุนแรง กระทำ ย่ำยี ต่อ กัน หรือ คิด แค้น เอา คืน กัน แล้ว จะ เป็น คู่รัก กุ๊กกิ๊ก ใน 
อุดมคติ ได้ ใน ชีวิต จริง ถ้า ทั้ง คู่ กระทำ เช่น นั้น ต่อ กัน เรื่อยๆ วิบาก กรรม ก็ จะ ยิ่ง ผูกมัด 
ทั้ง คู่ ไว้ เพื่อให้ วนเวียน ทำร้าย กัน อยู่ ด้วย กัน สามวันดีสี่วันไข้ ก็ ยัง ตัดใจ เลิก รา กัน ไม่ 
ได้ ทน ทุกข์ ทรมาน กัน ไป เพราะฉะนั้น อย่า เบียดเบียน ทำร้าย คน รัก ของ เรา ไม่ ว่า จะ 
เป็น ทาง กาย วาจา หรือ ใจดี กว่า ค่ะ และ พยายาม ให้อภัย กัน เสมอ ถ้า ต้อง เลิก รา กัน 
ก็ ควร อโหสิกรรม ต่อ กัน ไม่ ผูก เวร กัน จะ ปลอดภัย มาก กว่า ค่ะ
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คุณ พงศ์ เพชร: เคย ครับ ก ็จาก ภรรยา คน นี้ แหละ ครับ (หัวเราะ) ตอน นั้น ชอบ เขา 
ตัง้แต ่อยู ่ป ี๑ ที ่หอการคา้ มา รู ้วา่ เขา ม ีแฟนอยู ่แลว้ ตอน ที ่รู ้ก ็ใจฝอ่ๆ แต่ ก ็คบ ใน ฐานะ 
เปน็ เพือ่น ที ่ให้ ความ รูส้กึ ดีๆ  แก่ กนั แต ่ตอน นัน้ ก ็ไม ่รู ้วา่ ใน ใจ มนั เศรา้ พอ มา อยู่ คน เดยีว 
ก็ เห็น ว่า ใจ มัน หดหู่ พอ รู้ ว่า ใจ หดหู่ ก็ เลย คุย กับ ตัว เอง ว่า ทำไม เรา ต้อง มา จม กับ ความ 
ทกุข์ แบบ นี ้ดว้ย ทำไม เรา ไม ่เอา ความ รูส้กึ ดีๆ  ที ่ม ีให ้กบั คนๆเดยีว เผือ่แผ่ ไป ให ้กบั คน อืน่ 
บ้าง พอ คิด ได้ อย่าง นั้น ใจ ที่ ฝ่อๆก็ เปลี่ยน เป็นใจ ที่ กว้างขวาง โอบ อ้อม แผ่เมตตา ให้ 
คน อื่น ทำให ้ใจ โล่ง สบาย ขึ้น มา และ หลังจาก นั้น ก็ คิด ที่ จะ ทำ ประโยชน ์เพื่อ คน อื่นๆ 
เพราะฉะนั้น เธอ จึง เป็น เหมือน ความ รู้สึก ดีๆ ต่าง จาก คน อื่นๆ ที่ ทำให้ เรา ผิดหวัง

ค่ะ  ก็ เคย ผ่าน การ อกหัก กัน มา บ้าง  ก่อน ที่ จะ ลงเอย ดั่ง ทุกวันนี้  ทีนี้ ใน ยาม ที่ เรา มี 
ปญัหา ทอ้แท้ หมด หวงัเนีย่ ธรรมะ เขา้ มา ม ีบทบาท อยา่งไร บา้ง ใน การ เปน็ เครือ่ง 
หล่อ หลอม ด้าน จิตใจ ให้ กับ เรา  เป็น ที่พึ่ง  เป็น แสงสว่าง ให้ คำ ตอบ กับ ชีวิต  ขอ ให้ 
ยก ตัวอย่าง ตั้งแต่ ระดับ  ทาน  ศีล  และ ภาวนา  ใน ฐานะ ที่ เป็น สาว และ หนุ่ม หัวใจ 
ธรรมะ  ที่ ยึด มั่น ใน พระ รัตนตรัย ด้วย กัน ทั้ง คู่

คุณ ศดานัน: อัน ที่จริง เป็น คน ไม่ค่อย รู้สึก ท้อแท้ บ่อย เท่า ไหร่ หรือ ถ้า ท้อ ก็ จะ เป็น แค่ 
แป๊บๆเท่านั้น ครั้ง นึงเคย ท้อ และ หลุดปาก ออก มา ให้ คุณ แม่ ได้ยิน ว่า ไม่ ไหว แล้ว พอ 
แม่ พูด กับ เรา ว่า แม่ ไม่ เคย ได้ยิน ลูก พูด ว่า ไม่ ไหว ถ้า ลูก บอก ว่า ไม่ ไหว แสดง ว่า มัน ต้อง 
หนัก มาก ใช่มั้ย ได้ยิน แม่ บอก แบบ นี้ เรา ก็ได้ สติ ทันที พิจารณา ถึง ปัญหา อีก ครั้ง ก็ ไม่ ได้ 
หนกัหนา อะไร อยา่ง ที ่แม ่บอก เลย ลอง คดิถงึ คน อืน่ๆ เคา้ ยงั เดอืดรอ้น ม ีทกุข ์สาหสั กวา่ 
เรา มาก เทียบ กัน แล้ว เรื่อง ของ เรา นี่ ไม่ ถึง ส่วน เสี้ยว ของ พวก เค้า ด้วย ซ้ำ 

สว่น หมด หวงั ตอ้ง บอก วา่ ไม ่เคย หมด หวงั เลย คะ่ รูส้กึ วา่ สมบตั ิที ่ม ีคา่ อกี อยา่ง นงึที ่
เรา และ มนุษย์ ทุก คน มี ได้ คือ ความ ไม่ ท้อถอย ไม่ มี ใคร พราก สมบัติ ชิ้น นี้ ไป จาก เรา ได้ 
นอกจาก เรา เป็น คน ทิ้ง มัน ไป เอง เรา ทุก คน เป็น นัก สู้ อยู่ แล้ว อยู่ ที่ ว่า เรา จะ รักษา มัน 
ไว้ หรือ จะ ยอม ทิ้ง มัน ไป

และ ตรง นี้ ล่ะ ค่ะ เรา นำ มา ใช้ กับ การ ภาวนา ได้ ดี เลย แรกๆอาจ จะ ล้มๆลุกๆบ้าง 
แต่ ถ้า เรา ไม่ ท้อ และ พากเพียร ปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ เรา จะ ค่อยๆ ซึม ซับ ที ละ เล็ก ละ 
นอ้ย และ จะ คอ่ยๆ กา้วหนา้ ขึน้ เอง เดนิ เตาะแตะ ไป ท ีละ นดิ ก ็ยงั ด ีกวา่ เลกิ เดนิ ไป เฉยๆ 
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ทุกวันนี้ ก็ ตั้งใจ ปฏิบัติ ทั้ง สมถะ และ วิปัสสนา ค่ะ ช่วง ที่ ติดขัด ก็ มี ตลอด ถ้า เรา ละทิ้ง ไป 
เสยี กอ่น คง อด ที ่จะ เรยีน รู ้สภาวะ ตา่งๆ ดว้ย ตวั เอง อกี หลาย อยา่ง เลย จาก ที ่เคย ฝนืๆใน 
ช่วง แรก จะ เริ่ม สนุก และ กระตือรือล้น กับ การ ภาวนา มาก ขึ้น ค่ะ

เรียก ว่า ณ ตอน นี้ ธรรมะ อยู่ ใน ใจ เรา ตลอด เวลา ไม่ ใช่ เป็น เพียง ส่วน เสริม แต่ 
เป็น ทั้งหมด เลย เป็น ทั้ง เครื่อง หล่อเลี้ยง และ หล่อ หลอม แค่ ระหว่าง วัน ที่ เรา ฟุ้งซ่าน 
บ้าง สงบ บ้าง นั่ง บ้าง นอน บ้าง แล้ว เรา ระลึก รู้ ไป ตรงๆ เฉยๆ โดย ไม่ ต้อง เข้าไป 
แทรกแซง หรือ ทำ อะไร นี่ ก็ เป็น ธรรมะ แล้ว เป็นการ ปฏิบัติ แล้ว ด้วย ความ ที่ เรา เฝ้า ดู 
การ เกิด ดับ เห็น ความ ไม่ เที่ยง เป็น ของ ธรรมดา ทำให้ มอง เรื่อง ท้อแท้ หมด หวัง เป็น 
เพียง สภาวะนึง ที่ เกิด ขึ้น ไม่ นาน ก็ ดับ ไป

แลว้ เวลา ที ่เรา หยดุ คดิ เรือ่ง จะ เอา เขา้ตวั แต่ เปลีย่น มา เปน็ ผู ้ให้ ผู ้สละ หมัน่ ทำ 
ประโยชน์ ให ้ผู ้อืน่ ตาม กำลงั ไม่ วา่ จะ เปน็การ เกือ้กลู ศาสนา หรอื สงัคม คน หรอื สตัว์ 
เรี่ยวแรง และ พลัง ใจ ของ เรา ก็ จะ ยิ่ง มาก ขึ้น รวม ทั้ง การ เป็น ผู้ ไม่ เบียดเบียน ผู้ อื่น ทั้ง 
ทาง กาย และ วาจา อนั จะ เปน็ ชอ่ง ทาง นำพา ความ เดอืดรอ้น มา สู ่ตน ใน ภายหลงั ก ็จะ 
ชว่ย เสรมิ ให ้ใจ ของ เรา มคี วาม หนกัแนน่ มาก ขึน้ แลว้ ยงั เปน็ ฐาน ที ่ด ีให ้กบั การ ภาวนา 
เพราะ ถา้ ทาน หรอื ศลี บกพรอ่ง ไป มคี วาม โลภ ตดิ อยู ่เยอะ ขาด การ สละ ออก กาย วาจา 
ขาด ความ สำรวม กระทำ สิง่ เบยีดเบยีน ตน และ ผู ้อืน่ ยอ่ม สง่ ผล ให ้จติใจ กระสบักระสา่ย 
ไม ่เปน็ ปกต ิถา้ ฐาน ทรดุ จะ ตอ่ย อด ขึน้ ไป สงู คง ยาก ปญัญา พจิารณา เหน็ ตาม จรงิ ที ่ได้ 
จาก การ ภาวนา ก็ จะ เกิด ได้ ยาก เช่น กัน พี่ คิด ว่า ทาน ศีล ภาวนา เป็น สิ่ง ที่ ทำให้ มนุษย์ 
ตระหนัก ถึง คุณ ค่า ใน ตัว เอง ทำให้ มี จิตใจ ที่ สงบ มั่นคง เบิกบาน เต็ม อิ่ม ซึ่ง จะ ช่วย ไม่ 
ให้ หมด หวัง ซึม เศร้า ง่ายๆ ด้วย ค่ะ

คุณ พงศ์ เพชร: เพราะ มี ธรรมะ ทำให้ เรา ไม่ เคย ท้อ เลย ครับ อาจ มี บาง ครั้ง ที่ ผิดหวัง 
หดหู่ บ้าง แต่ แวบ ต่อ มา จะ รู้สึก ว่า ความ ผิดหวัง มัน ก็ ตั้ง อยู่ ได้ ไม่ นาน ปัญหา อุปสรรค 
วัน หนึ่ง ก็ ต้อง แพ้ กฎ แห่ง ความ ไม่ เที่ยง ทาน ที่ เรา ให้ มา บ่อย ทำให้ เรา มั่นใจ ได้ ใน 
ระดบั หนึง่ วา่ เรา คง ไม ่ตกอบั จน เกนิไป ศลี หลอ่เลีย้ง จติใจ ให ้เขม้แขง็ และ ผอ่งใส ภาวนา 
ทำให้ เรา เห็น สิ่ง ต่างๆ ตาม ความ เป็น จริง ไม่ ถลำ ไป ตาม ความ รู้สึก ตัว เอง และ ไม่ หลง 
จินตนาการ ล่อง ลอย ไป ตาม คน อื่น จน เกิด ความ ทุกข์ ใน จิตใจ ภายหลัง
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สว่น ใน แง่ ของ ศลี กบั ความ รกั ใน แง่ ที ่ไม่ ควร ละเมดิ ผดิ ศลี กบั คน รกั เพราะ จะ ทำให้ 
ไม่ สม หวงั ใน ความ รกั ใน บัน้ปลาย หรอื ชวีติ คู ่อาจ จะ ม ีปญัหา ได้ อยาก ให ้ชว่ย เสรมิ 
ตรง นี้ ค่ะ  เพราะ สังคม ทุกวันนี้ มี ข่าว เรื่อง การ ผิด ศีล  ๕  ให้ เห็น กัน อยู่ บ่อยๆ  ผ่าน 
ตาม สื่อ ต่างๆ 

คุณ ศดานัน: ค่ะ เรื่อง กรรม เป็น สิ่ง ที่ ตรง ตัว และ ยุติธรรม เสมอ อาจ จะ ทัน ได้ เห็น กัน 
ชาติ เดียว หมด ข้อ กังขา ไป หรือ อาจ ถึง คิว ส่ง ผล ใน ภพ ถัด ไป ที่ อาจ ทำให้ หลายๆคน 
ต้อง ตัดพ้อ ว่า เคย ไป ทอดทิ้ง หักอก ใคร ไว้ นักหนา ถึง ต้อง มา เจอ ความ ผิดหวัง ซ้ำซาก 
เป็น เรื่อง ที่ อาจ ทำใจ ยอม รับ ได้ ยาก เพราะ เกิน ขอบเขต ที่ เรา จะ สามารถ รู้ เหตุผล ต้น 
กรรม ได้ ตลอด สาย แต่ สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น ใน ปัจจุบัน ล้วน เป็น เงา สะท้อน สิ่ง ที่ เคย ทำ ใน อดีต 
ดังนั้น เรา กำหนด อนาคต ทาง ความ รัก ของ เรา ได้ ด้วย กรรม ปัจจุบัน เช่น กัน อยาก ได้ รับ 
ผล เช่น ไร ก็ ต้อง เพียร สร้าง เหตุ ไว้ เช่น นั้น ถ้า เรา มีค วาม จริงใจ ซื่อตรง ต่อ ความ รัก ใน วัน 
นี้ กาล ข้าง หน้า เรา ก็ ต้อง ได้ เจอ แต่ คน รัก ที่ อยาก จะ ยกย่อง ให้ เกียรติ ไม่ คิด เอาเปรียบ 
ให ้เจบ็ใจ คน ที ่เคย ทำกรรม ดา้น ความ รกั ก ็มกั จะ ตอ้ง วนเวยีน อยู ่กบั กรรม แบบ เดมิๆ 
ออก จาก วงจร ได้ ยาก  เพราะ จะ เจอ เหตุการณ์ ที่ ยาก ต่อ การ หักห้าม ใจ  เพื่อให้ ถลำ 
ทำกรรม แบบ เดมิ และ รบั ผล ของ กรรม วน ไป วน มา ไม ่รู ้จบ จนกวา่ จะ เอาชนะ กเิลส 
ของ ตวั เอง ได้ สำเรจ็ ศลี จงึ เปน็ รัว้ กนั วบิาก ตรง นี ้ถา้ เรา มคี วาม หนกัแนน่ ใน ศลี ตอ่ 
ให้ มี เหตุการณ์ หวือ หวา ยั่ว ยุ  ชวน ให้ เคลิบเคลิ้ม แค่ ไหน มา ลองใจ  เรา ก็ จะ ข้าม พ้น 
ไป ได้ ซึ่ง จะ ทำให ้เส้นทาง ใน สังสารวัฏ ของ เรา อบอุ่น ปลอดภัย ขึ้น ไม ่เดือดร้อน เรื่อง 
หัวใจ ใน ภายหลัง ค่ะ 

ค่ะ ศีล ที่ ได้ กล่าว ถึง นี้ ก็ คือ ความ ละเมิด ใน ข้อ ห้าม บัญญัติ ต่างๆ เช่น การ ลัก ทรัพย์ 
หลอก เอา เงิน รวม ทั้ง การ หลอก ใช้ การ พูด โกหก การ สับ ราง สลับ เปลี่ยน ไป กับ คน 
มากหน้าหลายตา เพียง เพื่อ เหตุผล ใดๆ ก็ตาม  เช่น ความ เบื่อ  ความ โก้  แต่ ถ้า ได้ ไป 
ละเมิด  กาย  ใจ  รวม ทั้ง ทรัพย์ ภายนอก  ของ บุคคล อื่น  ก็ ขึ้นชื่อว่า ผิด ปกติ หรือ 
ธรรมดา อันเป็น ข้อบัญญัติ ของ ศีล ไป แล้ว  ตรง นี้ อยาก ให้ คุณ พงศ์ เพชร เสริม เพิ่ม 
จาก คุณ ศดานันด้วยค่ะ

คุณ พงศ์ เพชร: ศีล คือ ความ หนักแน่น ของ ใจ ช่วย ให้ กาย และ ใจ เป็น ปกติ ถ้า เรา 
ละเมิด ศีล ก็ ย่อม จะ ส่ง ผล ให้ เกิด ทุกข์ ทั้ง กาย และ ใจ การ ละเมิด ผิด ศีล กับ คน รัก จึง 
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ย่อม สร้าง ปัญหา กับ ทุก ฝ่าย ทั้ง ตัว เรา เอง คน ที่รัก เรา และ คน ที่ เรา ไป รัก การ ทำ ผิด 
ศีล ไม่ ว่า จะ ข้อ ไหน ก็ตาม ย่อม ส่ง ผล ต่อ ความ ก้าวหน้า ใน ชีวิต เพราะ ไม่ วัน ใด ก็ วัน หนึ่ง 
เรา ต้อง มา ตาม รับผิดชอบ ความ ผิด ที่ เรา ก่อ ไว้ นั้น หาก จะ ทำ งาน ก็ ทำให้ การ งาน ชะงัก 
ชกัชา้ หรอื หาก จะ ปฏบิตัธิรรม ก ็เปน็การ ปดิ กัน้ ความ กา้วหนา้ ของ จติ พระ ทา่น จงึ บอก 
ว่า ให้ เรา ทำ ศีล ให้ บริสุทธิ์ ก่อน ที่ จะ ลงมือ เจริญ ปัญญา ครับ

รวม ทั้ง หลัก ธรรม ใน การ ครอง เรือน ที่ แต่ละ คน ยึด มั่น และ ดำเนิน ปฏิบัติ ตาม

คุณ ศดานัน: ก็ คง เป็น ฆราวาส ธรรม ๔**๑ และ พรหมวิหาร ๔ ค่ะ นอกจาก นี้ ก็ 
พยายาม อนุเคราะห์ สามี ตาม คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า ใน สิงคาล กสูตร**๒ ซึ่ง กล่าว ถึง 
หน้าที่ ของ ภรรยา ไว้ ๕ ประการ คือ

๑. จัดการ งาน ดี
๒. สงเคราะห์ ญาติ มิตร ของ สามี ด้วย ดี
๓. ไม่ ประพฤติ นอกใจ 
๔. รักษา ทรัพย์สมบัติ ที่ สามี หา มา ได้
๕. ขยัน ไม่ เกียจคร้าน ใน กิจการ ทั้งปวง

คุณ พงศ์ เพชร: ผม ก็ ใช้ หลัก ของ ศีล นี่แหละ ครับ ที่ ครอบ คลุม ทุก อย่าง ทาง กาย ไม่ ให้ 
ตัว เรา และ ผู้ อื่น เดือนร้อน ทั้ง ยัง สร้าง สุข ให้ กับ ครอบครัว นอกจาก นี้ หลัก ใน การ ครอง 
เรือน ก็ คือ ยก ให้ ภรรยา เป็น ใหญ่ ใน บ้าน (แต่ ไม่ ใช่ กลัว เมีย นะ) คือ เรา ให้ เขา ดูแล เรื่อง 
การเงิน และ ตัดสินใจ เรื่อง การ จับจ่าย ต่างๆ ผม จะ เอา ราย ได้ ทั้งหมด มา ให้ ภรรยา เก็บ 
และ ให ้เขา เปน็ คน จดัสรร ผม เปน็ คนใช ้เงนิ ไมค่อ่ย มาก และ ไมค่อ่ย ชอบ ถอื เงนิ เพราะ 
ชีวิต ก็ อยู่ บ้าน กับ ที่ ทำ งาน ไป ออฟฟิศ แล้ว ก็ กลับ บ้าน ไม่ค่อย ได้ แวะ ไหน ภรรยา เขา 
ก็ จะ ช่วย จัดแจง ดู เรื่อง บัญชี ต่างๆ ของ ธุรกิจ ให้ เป็น อย่าง ดี คอย ดู ว่า มี ค่า ใช้ จ่าย อะไร ใน 
ธุรกิจ และ สำหรับ ลูก บ้าง เขา จะ คอย บอก ให้ เรา ประหยัด เวลา ซื้อ ของ ให้ ลูก และ คอย 
บอก ว่า อะไร ที่ จำเป็น ต้อง ซื้อ 
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และ ใน ฐานะ สามี เรา ก็ ให้ ความ เป็น หลัก ใน ครอบครัว เป็น แบบอย่าง กับ ลูก ที่ 
สำคัญ คือ การ มี สติ เป็น ประจำ ซึ่ง จะ ครอบ คลุม ทุก เรื่อง ที่ เป็น หลัก ธรรม เช่น ใช้ สติ ใน 
การ พจิารณา ก ็จะ ชว่ย ให ้เรา ตดัสนิใจ ผดิ พลาด ได ้นอ้ย หรอื ไม ่ทำ ผดิ ศลี ม ีสต ิใน ขณะ ที ่
ลกู ทำ ขา้วของ เสยีหาย ก ็ไม ่โกรธ งา่ย หรอื หาก ตอ้ง ลงโทษ ก ็ไม ่ทำ แบบ หนุหนัพลนัแลน่ 
และ ที ่สำคญั คอื สต ิชว่ย ให ้ใช ้ชวีติ คู ่อยู ่กนั อยา่ง ผา สขุ ไม ่ทะเลาะเบาะแวง้ รนุแรง ไม ่
ประพฤติ นอกใจ กัน และ ช่วย กัน เตือนใจ อีก ฝ่าย หาก พลั้งเผลอ อะไร ไป 

**๑ หมายเหตุ: ธรรม ๔ ข้อ ที่ จะ ทำให้ ชีวิต คู่ครอง ดำรง อยู่ ได้ ด้วย ดี จาก “ครอง 
เรือน ครอง รัก จัก เลิศ แท้ ด้วย ครอง ธรรม” พระ พรหมคุณาภรณ์ ๑. สัจจะ แปล 
วา่ความ จรงิ เริม่ จาก จรงิใจ เชน่ รกั จรงิ ๒. ทมะ แปล วา่การ ฝกึ มนษุย์ เปน็ สตัว ์พิเศษ 
ที่ ฝึก ได้ พัฒนา ได้ ศึกษา ได้ เรียน รู้ ได้ มนุษย์ ที่ ฝึก แล้ว จึง จะ ประเสริฐ ๓. ขันติ แปล 
ว่าความ อดทน ๔. จาคะ  แปล ว่าความ เสียสละ สำหรับ คู่ครอง หมาย ถึง สามารถ 
สละ ความ สุข ของ ตน เพื่อ คู่ครอง ได้

**๒ หมายเหตุ: สามารถ อ่าน เพิ่มเติม ได้ที่ http://www.84000.org/tipitaka/
attha/v.php?B=11&A=3923&Z=4206
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อยาก ให้ คุณ แก้ว และ คุณ ยอด ได้ แบ่งปัน ข้อมูล  ความ คิดเห็น ให้ กับ คน ที่ ไม่ สม หวัง 
ใน ความ รัก  คน ที่ กลัว ว่า จะ ต้อง ขึ้นคาน  หรือ คน ที่ คิด ว่าการ ที่ ต้อง อยู่ คน เดียว คือ 
ความ ล้ม เหลว ของ ชีวิต ค่ะ

คุณ ศดานัน: สำหรับ คน ที่ ไม่ สม หวัง ใน ความ รัก ก็ อย่าง ที่ กล่าว ไป แล้ว นะ คะ เรา เอง 
ยงั เปน็ ไม ่ได ้ทกุ อยา่ง ตาม ที ่เรา หวงั เลย อยา่ ไป คดิ โทษ ใคร ให ้ใจขุน่ คมุแคน้ ขอ ให ้เขา้ใจ 
ว่า เรา ต้อง เคย สร้าง เหตุ ที่ ไม่ ดี มา ก่อน กรรม จึง จัด ให้ ต้อง มา เจอ ผล แบบ ที่ กำลัง ได้ รับ 
และ ไม่ ใช่ ว่า เอาแต่ ปลง อย่าง เดียว ต้อง สร้าง เหตุ ที่ ดี ต่อ ไป เรื่อยๆ เมื่อ กระแส กุศล แปร 
เป็นความ สุข จาก ภายใน ก็ จะ ดึงดูด แต่ สิ่ง ที่ ดีๆ รวม ทั้งคน ดีๆ เข้า มา ใน ชีวิต ความ สุข 
จาก กุศล ที่ เรา ลงมือ ทำ ด้วย ตน เอง นั้น จะ ไม่ ใช่ เฉพาะตัว เอง ที่ สัมผัส ได้ คน รอบ ข้าง ที่ 
อยู่ ใกล้ ก็ จะ พลอย ได้ รับ ความ สุข เย็น นั้น เช่น กัน 

ส่วน เรื่อง กลัว ขึ้นคาน  ถ้า ต้อง แต่งงาน เพียง เพื่อ จะ หนี ให้ ไกล จาก คำๆนี้  ต้อง 
บอก ว่า ไม่ คุ้ม เลย ค่ะ  ถ้า ไม่ เจอ คน ที่ คล้อย ตาม เรา ใน ทาง กุศล  หรือ  มี ศรัทธา  ศีล 
จา คะ ปัญญา เสมอ กัน แล้ว ชีวิต คู่ จะ อยู่ ใน ความ เสี่ยง ระยะ ยาว การ ร่วม ชีวิต ของ 
คน สอง คน ที่ เต็ม ไป ด้วย ปัญหา  อาจ เป็น โศก นา ฎกรรม ทาง จิต ก็ได้  เพราะ ถ้า เผลอ 
ไป ยึด ไป จม อยู่  จิต ก็ จะ สะสม ความ หม่นหมอง ไป เรื่อยๆ  น่า กลัว กว่า เยอะ เลย อยู่ 
คน เดียว ก็ มีค วาม สุข ใน แบบ ลำพัง ได้ ซ้ำ ยัง ง่าย ต่อ การ สั่งสม บารมี ไม่ ต้อง ฟันฝ่า กับ สิ่ง 
เร้า และ ห่วง ร้อย รัด ทาง ใจ ซึ่ง อาจ ทำให้ เนิ่น ช้า ด้วย ค่ะ

ด้าน คุณ พงศ์ เพชร กัน บ้าง ค่ะ 

คุณ พงศ์ เพชร: เรา อยู่ ใน ยุค ที่ รับ เอา วัฒนธรรม ตะวันตก เข้า มา ซึ่ง พื้นฐาน วัฒนธรรม 
ของ เขา คอื การ ให ้ความ รกั เปน็ หลัก และ ความ รกั แบบ ตะวนัตก ก ็สรา้ง คา่ นยิม วา่ความ 
รัก มัก จะ สื่อ กัน ผ่าน ทาง กาย หรือ ทาง สัญลักษณ์ อื่นๆ แต่ ไม่ค่อย ให้ คุณ ค่า กับ จิตใจ ตน 
เอง โดย ซึม ผ่าน สื่อ ต่างๆ เช่น ดนตรี หนัง อิน เต อร์เน็ต และ เทคโนโลยี อื่นๆ ทำให้ 
คดิ วา่ ชวีติ นี ้ตอ้ง ม ีคู ่มคี วาม รกั มิ เชน่ นัน้ จะ เหมอืน ขาด อะไร ไป อยา่ง ที ่เรา มกั จะ ไดย้นิ 
จาก เพลง ว่า ขาด เธอ ฉัน คงขาด ใจ หรือ มัน ทน ไม่ ได้ อยาก ตาย สิ่ง เหล่า นี้ เป็นความ 
บีบคั้น ที่ ส่ง ผ่าน ทาง ภาษา ก่อ ให้ เกิด ความ คิด อยู่ แต่ กับ ตัว เอง ว่า ฉัน ต้อง มี คู่ ฉัน อยู่ คน 
เดยีว ไม ่ได ้ เรา จงึ ไมค่อ่ย ไดย้นิ เพลง หรอื เหน็ หนงั ที ่สง่เสรมิ คณุ คา่ ทาง จติใจ สกั เทา่ ไหร ่
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เรา หลง ตาม กนั ไป โดย ไม่ รู้ วา่ ทีจ่รงิ แล้ว ที่ ตอ้ง มี คู่ ก็ เพื่อให้ ใจ ตวั เอง มคี วาม สขุ หรือ 
กลัว คน อื่น จะ มอง ว่า  “ขึ้นคาน ”  ซึ่ง ก็ เป็น มุม มอง ที่ ไม่ อยาก ให้ คน อื่น มอง ว่า  ตัว 
เอง ไม่ มี คุณ ค่า  หรือ ไม่ มี น้ำยา  แต่ สุดท้าย แล้ว ทุก อย่าง ก็ ต้อง ปรับ ที่ ใจ ตัว เรา เอง 
ว่า  “จะ คิด อย่างไร ให้ ใจ พอ กับ สิ่ง ที่ เรา มี อยู่ ” ถ้า เรา ร้องไห ้เพราะ อกหัก ก ็ขอ ให้ รู้ 
ว่า เรา กำลัง ร้องไห้ ให้ กับ ตัว เอง ซึ่ง ถึงที่ สุด แล้ว ตัว เรา ก็ เป็น คน ต้อง สงสาร ตัว เอง ไม่ มี 
ใคร ที่ จะ มา นั่ง สงสาร เรา ยกเว้น เรา ไป ตีโพยตีพาย ร้องขอ ความ เห็นใจ จาก คน อื่น ขอ 
ให้ คิด ว่า ใน เมื่อ เรา รัก ตัว เอง ก็ จง ทำตัว เอง ให้ มีค วาม สุข อยู่ คน เดียว ให้ มีค วาม สุข 
ก็ได้  โดย การ เห็น คุณ ค่า ของ กาย ของ ใจ นี้  เห็น คุณ ค่า ของ ตัว เอง ว่า เรา คน เดียว ก็ 
สามารถ สรา้งสรรค ์สิง่ ดีๆ  ให ้กบั สงัคม ได ้อกี มากมาย เชน่ เขียน บทความ มา ลง ธรรมะ 
ใกล้ ตัว แชร์ ประสบการณ์ ธรรมะ ผ่าน ความ เหงา ให้ คน อื่นๆ ฟัง ก็ ยัง ได้ บาง ครั้ง เรา อาจ 
พบ ว่าการ มี ชีวิต อยู่ คน เดียว อาจ มี พลัง มาก กว่า อยู่ กัน สอง คน กระ หนุ งก ระ หนิง ซึ่ง ไม่ 
ได ้อะไร ขึน้ มา มาก ไป กวา่ การ หาความ สขุ จาก คน อืน่จน ลมื พึง่ ตวั เอง และ ขอ ให้ มอง ให้ 
เหน็ วา่การ ม ีคู ่จรงิๆ ไม ่ได ้งา่ย หรอื มคี วาม สขุ อยา่ง ที ่เรา ฝนั ไว ้ เรา อาจ อยาก ใช ้ชวีติ กบั คน 
ที ่เรา รกั ตลอด เวลา อยา่ง มคี วาม สขุ ซึง่ ใน ความ เปน็ จรงิ อาจ ไม่ ใช ่อยา่ง นัน้ เรา อาจ ตอ้ง 
นอน เคียง ข้าง คน ที่ กรน ดัง ไป ตลอด ชีวิต วัน หนึ่ง เรา อาจ รำคาญ จน ขอ แยก เตียง นอน 
กับ เขา หรือ เรา อาจ ถูก คน ที่ คิด ว่า เขา รัก เรา มาก ที่สุด หักอก เอา ใน ภายหลัง ก็ เป็นได้ 
โดย เฉพาะ หาก เรา ไป แย่ง คน รัก จาก คน อื่น มา และ แน่นอน ที่สุด การ พลัดพราก จาก 
กัน ใน วัน ข้าง หน้า ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ แน่นอน การ อยู่ ด้วย กัน ใน วัน นี้ โดย ปราศจาก การเต รี 
ยม ใจ เผื่อ ความ พลัดพราก ใน วัน ข้าง หน้า  ย่อม นำ ความ ผิดหวัง อัน ใหญ่ หลวง มา สู่ 
ตน เอง  ฉะนั้น จะ มี คู่ หรือ ไม่ มี คู่  ก็ ทุกข์ ด้วย กัน ทั้งนั้น แหละ ครับ  ใจ เรา เป็น ที่พึ่ง ให้ 
ตัว เอง ได้ ย่อม ดี ที่สุด

การ ภาวนา ช่วย ได้ เยอะ มั้ยคะ  กับ การ เติม เต็ม ชีวิต ของ ตน  “เมื่อ อิ่ม เต็ม ภายใน 
ใจ ที่ ไม่ พร่อง  ไม่ เหงา  ด้วย มี ที่พึ่ง ใน ด้าน จิตใจ  คือ พระ ธรรม คำ สอน ของ องค์ พระ 
สัมมา สัมพุทธเจ้า ” 

คุณ ศดานัน: ช่วย ได้ มาก ค่ะ การ ภาวนา ที่ เป็น สัมมาสมาธิ ทำให้ เกิด ปัญญา พิจารณา 
เห็น ตาม จริง เรา จะ ค่อยๆ คลาย ความ ยึด มั่น ถือ มั่น สนใจ กิจ และ หน้าที่ ของ ตน มาก 
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กว่า จะ ส่ง ใจ ไป คอย เพ่ง จดจ่อ กับ ความ เป็น ไป ของ ผู้ อื่น เพราะ กาย และ ใจ ของ เรา มี 
ศักยภาพ และ ทำ ประโยชน์ ได้ มากมาย กว่า นั้น 

ถ้า เรา ขาด การ พิจารณา ด้วย ปัญญา ที่แท้ จริง เรา อาจ จะ หลง ไป ยึดเหนี่ยว ผู้ อื่น โดย 
ขาด สติ และ ยึด มาก ขึ้น เรื่อยๆ ทุกข์ ก็ เพิ่ม ตาม มาก ขึ้น การ หมั่น ภาวนา สม่ำเสมอ จะ 
ทำให ้เรา มี ปัญญา และ มี สติ มาก ขึ้น สามารถ มอง สภาวะ ต่างๆ ด้วย ใจ ที่ เป็นกลาง และ 
ไม่ ยึด ติด ค่ะ

คุณ พงศ์ เพชร: แน่นอน ครับ การ ภาวนา ช่วย ได้ มาก ที่ จะ ทำให้ ใจ อิ่ม เต็ม กับ สิ่ง ที่ กาย 
ใจ เรา มี อยู่ ไม่ ขวนขวาย ออก ไป นอก กาย นอกใจ เมื่อ ก่อน ผม เคย เหงา บ่อย เพราะ เป็น 
ลกู คน เดยีว ยงั เอา ธรรมะ มา ใช้ ไม่ เปน็ แต่ ก ็พอ จะ รูส้กึ ตวั เปน็ ใน ตอน เหงา ทำให้ เขา้ใจ 
ว่าความ เหงา คือ การ สร้าง โลก ขึ้น มา ขัง ใจ ไว้ ใน นั้น เผลอ เหม่อ ไป กับ สิ่ง ที่ เรา ไม่ มี ไม่ 
ได้ คิด ไป เอง ว่า เรา อยู่ คน เดียว ใน โลก และ ลืม กาย ลืม ใจ ตัว เอง ส่วน การ มี คู่ ก็ ช่วย ให้ 
ใจ อุ่น ขึ้น ได้ ชั่ว ครั้ง ชั่วคราว วันดีคืนดี เขา ก็ ทำให้ เรา ช้ำใจ ขุ่นใจ ได้ เหมือน กัน แต่ การ 
มี ธรรมะ ใน ใจ ช่วย ให้ เรา เป็น ที่พึ่ง ได้ ทั้ง กับ ตัว เอง และ กับ คน ที่ เรา รัก ทำให้ ตัว เรา หาย 
เหงา ได้ อย่าง แท้จริง 

ศาสนา พุทธ สอน ใน เรื่อง การ สร้าง เหตุ ให้ ดี ที่สุด  ทำ ปัจจุบัน ให้ ดี ใน ทุกๆ วัน  การ ได้ 
ทำ หนา้ที่ ของ ตน อยา่ง ไม่ บกพรอ่ง ใน ดา้น การ ทำ งาน (อิม่ เตม็ ภายนอก ดว้ย ความ ที ่
สามารถ เลี้ยงด ูตัว เอง และ ครอบครัว ได้) ตรง นี้ มี ผล กับ การ เลือก คู่ครอง ที่ เหมาะสม 
อย่างไร บ้าง  ช่วย เล่า ตรง นี้ สัก นิด ค่ะ

คุณ ศดานัน: ก็ คง มี ผลอ ยู่ บ้าง ใน การ พิจารณา คน ที่ เข้า มา เพราะ ใน ขณะ ที่ เรา 
รบัผดิชอบ ตวั เอง และ ครอบครวั ได ้ด ี เรา ก ็คง ไม ่อยาก ดใูจ กบั คน ที ่เหลาะแหละ เหลวไหล 
เกียจคร้าน การ งาน อย่าง น้อย เค้า ก็ ต้อง ดูแล ตัว เค้า เอง ได้ ดี มีค วาม ตั้งใจ ดี และ ลงมือ 
ปฏิบัติ เต็มที่ ไม่ ล่อง ลอย คอย แต่ บุญ เก่า ถ้า มีค วาม ขยัน อดทน หมั่น สร้าง รากฐาน ให้ 
มั่นคง และ ต่อ เติม ให้ แข็งแรง ขึ้น เรื่อยๆ ก็ เป็น สิ่ง ที่ เรา ควร ชื่นชม ยกย่อง ค่ะ

แต่ การ ที่ เรา จะ ผูกพัน ทาง ใจ หรือ ลงเอย กับ ใคร ก็ คง ต้อง ขึ้น อยู่ กับ เหตุ อื่นๆ ด้วย 
ไม่ ว่า จะ เป็น วิบาก จาก อดีต หรือ กรรม ใน ปัจจุบัน ตาม ที่ พระพุทธเจ้า ท่าน ตรัส ไว้ ว่า 
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ความ รัก จะ เกิด ขึ้น ได้ ก็ เพราะ ๑. เป็น บุ พเพ จาก อดีต คือ ทั้ง สอง เคย ครอง คู่ กัน มา ใน 
อดีตชาติ และ ๒. ทั้ง คู่ ได้ เกื้อกูล กัน ใน ปัจจุบัน ค่ะ** 

**หมายเหต:ุ สามารถ อา่น เพิม่เตมิ ได ้จาก หนงัสอื วา ทะ ดงั ตฤณ ฉบบั ความ รกั หลาก 
สี หรือ ตาม ลิงค์http://www.dungtrin.com/watha_love/index2.html

อยาก ให้ คุณ ศดา นันเล่า เกี่ยว กับ การ เป็น อดีต พนักงาน ต้อนรับ บน เครื่องบิน ได้ เคย 
เจอ คน มากมาย  เมื่อ เรา ได้ เติม เต็มตัว เรา เอง ใน ระดับ หนึ่ง  ก็ มี จิตใจ หนักแน่น ใน 
การ เลือก คู่ชีวิต  เช่น ถ้า เค้า ผิด ศีล เรา ก็ ไม่ ตกลง เป็น แฟนเค้า  กล้า ที่ จะ ปฏิเสธ เค้า 
ด้วย ที่ ใจ เรา อิ่ม เต็ม ตรง นี้  ธรรมะ ใน ด้าน การ  ภาวนา  ทาน  ศีล เข้า มา มี บทบาท 
อย่างไร บ้าง 

คุณ ศดานัน: ตอน ที่ พี่ เป็น พนักงาน ต้อนรับ บน เครื่องบิน ถ้า น้อง ตันหยง หมาย ถึง มี 
หนุม่ๆให ้เลอืก มาก ละ่ ก ็ไม ่จรงิ หรอก คะ่ สาย การ บนิ สว่น ใหญ ่จะ ม ีจำนวน ของ แอรโ์อส 
เต สมา กก ว่า สจ๊วตหรือ นักบิน พี่ เลย ได้ เจอ แต่ สาวๆน่า รัก มาก กว่า ค่ะ ถ้า หมาย รวม ถึง 
ผูโ้ดยสาร ดว้ย พี ่ก ็คดิ แต ่เรือ่ง ทำ งาน อยา่ง เดยีว คง ไม ่ได ้สนทนา กบั ใคร คน ใด คน นงึเกนิ 
ความ จำเป็น เพราะ มี ผู้โดยสาร อื่น ที่ เรา ต้อง ดูแล อีก เป็น สิบ เปน็ ร้อย จบ ไฟลท์ก็ คือ จบ 
ส่วน คนใน แวดวง การ บิน ที่ เข้า มาส นใจ เรา ก็ ต้อง มี บ้าง หมาย ถึง ช่วง ก่อน แต่งงาน นะ 
คะ แต่ ถ้า มัน ไม่ คลิ กกัน แค่ คุย กัน ไม่ กี่ ประโยค ก็ ทราบ แล้ว ค่ะ ดังนั้น เรื่อง จะ ปฏิเสธ 
คง ไม่ ยาก อะไร เลย อีก อย่าง นึงหลังจาก ที่ ได้ ศึกษา ธรรมะ จาก ครู บา อาจารย์ แล้ว พี่ ก็ 
มีค วาม ตั้งใจ หนักแน่น ใน เรื่อง ของ ศีล ทำให ้พี่ เป็น คน ค่อนข้าง เด็ดขาด กับ เรื่อง ความ 
สัมพันธ์ แค่ บริหาร เสน่ห์ เล็กๆน้อยๆก็ ไม่ อยาก จะ ทำ ยิ่ง ได้ อ่าน กรรม พยากรณ์ ตอน 
ชนะ กรรม ก็ ยิ่ง ชัดเจน มาก ขึ้น อีก จะ ไม่ ทำ อะไร ที่ จงใจ ให้ อีก ฝ่าย เกิด ความ หวัง หรือ 
ความ เข้าใจ ผิด เด็ดขาด 
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แล้ว พอ เรา มาส นใจ ธรรมะ เรา ก็ ชอบ คุย เรื่อง ธรรมะ กับ คน ที่ มีค วาม สนใจ เหมือน 
กัน คน ไหน ที่ เค้า ไม่ ได้ สนใจ หรือ ยัง ไม่ พร้อม กับ เรื่อง นี้ เรา ก็ ต้อง เลี่ยง ไป คุย เรื่อง ทั่วๆ 
ไป แทน รวม ทัง้ เริม่ ถอน ตวั จาก งานปารต์ี ้ดริง๊ คท์ัง้หลาย ไม ่แตะ อกี เลย เปลีย่น เปน็ ทำ 
งาน บุญ ไป วัด แทน หนุ่มๆที่ เค้า ยัง ชอบ สนุก และ ไม่ ได้ สนใจ ทาง ธรรม มาก ก็ คง ฝืน 
ตามใจ เรา ได้ ไม่ นาน หรอก ค่ะ เรา เอง ก็ ไม่ อยาก ฝืน เหมือน กัน พอ แต่งงาน แล้ว ก็ ยิ่ง นิ่ง 
สนิท หมด ปัญหา ค่ะ มี เงา ของ สามี ตาม ไป ทุก ที่ เป็น เสมือน ร่ม อยู่ แล้ว ค่ะ (ยิ้ม)

อย่าง พิทที่เค้า ชอบ ธรรมะ เหมือน เรา โดย ไม่ ต้อง ฝืน พอ ถึง เวลานึง เค้า ก็ เข้า มา 
เอง โดยที่ เรา ไม่ ต้อง มอง หา ทุก อย่าง เป็น ไป ตาม เหตุ ปัจจัย และ สิ่งแวดล้อม ที่ เปลี่ยน 
ไป ของ เรา น่ะค่ะ 

แล้ว คุณ พงศ์ เพชร มี เสริม กับ คำ ถาม ข้าง ต้น บ้าง มั้ยคะ

คุณ พงศ์ เพชร: ครับ ผม ก็ เป็น แฟนเรื่อง สงคราม นางฟ้า อยู่ เห็น ตัวอย่าง ชัดเจน ครับ 
แต่ อย่าง ที่ คุณ ศดานันว่า การ ยึด ศีล เป็น หลัก ก็ เหมือน มี สามี ติดตัว ไป ด้วย ตลอด เวลา 
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(หัวเราะ) ทำให้ เรา ไม่ วอกแวก มี จิตใจ ที่ หนักแน่น ไม่ เผลอ กาย ใจ ทำ อะไร ผิด ทำนอง 
คลอง ธรรม ผม ก็ ยัง ต้อง เอา รูป ลูก เมีย ติดตัว ไป ด้วย ตลอด เลย ครับ

คุณ ศดา นันเอง ยัง ไม่ มี บุตร  เวลา ส่วนตัว ที่ ได้ อยู่ คน เดียว ก็ มี ค่อนข้าง เยอะ  ตรง นี้ 
ทำให้ มี เวลา ได้ ปฏิบัติ ภาวนา ด้วย ส่วน คุณ พงศ์ เพชร ใน ฐานะี่ที่ เป็น คุณ พ่อ ลูก หนึ่ง 
ต้อง ช่วย เลี้ยงดู บุตร ตรง นี้ ได้ นำ หลัก ภาวนา ธรรมะ ไป ใช้ ใน “บทบาท หน้าที่ คุณ 
พ่่อ ”  อย่างไร บ้าง คะ

คุณ พงศ์ เพชร: มี บ่อย ครั้ง ที่ คร่ำเคร่ง กับ งาน ธรรมะ ภรรยา ก็ ต้อง คอย มา เตือน ว่า ให้ 
เล่น กับ ลูก บ้าง เนื่องจาก บางที ผม มีค วาม รู้สึก ว่า สิ่ง ที่ เรา ทำ เพื่อ คน อื่น จำนวน มาก มี 
ผล มาก กว่า แล้ว บุญ ที่ เรา ทำ ก็ ยัง ผล แก่ ลูก และ ครอบครัว ลูก คง รอ ได้ แต ่พอ มา นึก 
อีก ที เรา ให้ เวลา เขา น้อย จริงๆ จน ทำให้ เหินห่าง ไป จึง ได้ เรียน ถาม หลวง พ่อ ปราโมทย์ 
ปา โม ชโช ซึ่ง ท่าน ก็ กรุณา ตอบ ว่า การ เลี้ยง ลูก ก็ ภาวนา ได้โดย ดู ความ รู้สึก ตัว เอง ไป 
ได้  “รู้สึกมั้ย  ว่า เรา รัก ลูก ไม่ เท่า กัน ทุก วัน ” ซึ่ง ก็ จริง ครับ บาง วัน นี่ ผม ทำ งาน จน ลืม 
ลูก ลืม ภรรยา เพราะ ต้อง ใช้ สมาธิ จดจ่อ กับ งาน บาง ช่วง ลูก เมิน เรา เลย ก็ มี เลย เริ่ม หัน 
มา ดู จิต และ ดู ความ รู้สึก ของ ตัว เอง ก็ เลย เห็น ว่า เมื่อ ตอน เรา กำลัง หลง เพลิน ไป กับ งาน 
ตอน นัน้ ก ็ไม ่ม ีลกู อยู ่ใน ความ คดิ เลย บางที ลกู จะ มา เลน่ ดว้ย ที ่คอมพวิเตอร ์ เรา เหน็ เขา 
เหมือน วัตถุ เคลื่อนที่ ได้ พอ มา รู้ อีก ที อ้อ นี่ ไงช่วง นี้ ความ รัก ลูก มัน ไม่ มี แล้ว ช่วง ตอน 
ที่ เล่น กับ ลูก ก็ มีค วาม เอ็นดู บางที ก็ รำคาญ บางที ก็ คิดถึง ความ รู้สึก ต่อ ลูก มัน ก็ ไม่ 
คงที่ บังคับ ไม่ ได้ ผม ก็ ยัง คง เป็น นักเรียน ชั้น ประถม อยู่ ครับ บางที หลง เอ็นดู ลูก บ่อยๆ 
ก็ ดู ไม่ทัน ดู จิต ง่ายๆ แบบ นี้ ก็ ยาก เหมือน กัน ครับ

นอกจาก บทบาท ของ คุณ พ่อ แล้ว  วิธีการ ใน การ เลี้ยงดู บุตร เป็น แบบ ไหน  แล้ว มี 
โครงการ กับ ตรง นี้ ยังไง  (อมยิ้ม)  เช่น เปิด ซี ดี ของ ครู บา อาจารย์ ให้ ลูก ชาย ได้ ฟัง 
ฯลฯ
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คุณ พงศ์ เพชร: ผม จะ ไม่ พยายาม ยัดเยียด ธรรมะ ให้ กับ ภรรยา และ ลูก เพราะ สิ่ง ที่ เขา 
เป็น อยู่ นั่น ก็ คือ ธรรมชาติ เป็น ธรรมะ อย่าง หนึ่ง ซึ่ง ต่อ ไป ถ้า เขา รู้ สภาวะ ธรรม ที่ ตัว 
เอง เป็น อยู่ ตาม ที่ มัน เป็น ธรรมะ ขั้น สูง ก็ เกิด ขึ้น ได้ ตาม ลำดับ ทุกวันนี้ ผม เปิด ธรรมะ 
ให้ ลูก ฟัง ตอน นอน  หรือ จะ สั่ง ให้ พี่เลี้ยง เปิด อย่าง สม่ำเสมอ  ซึ่ง คุณ ดัง ตฤณ ได้ เคย 
บอก ไว้ เหมือน ที่ คุณ กลาง ชล ได้ บอก ใน ธรรมะ ใกล้ ตัว ฉบับ ที่  ๓๔**  ว่า  เด็ก จะ ซึม 
ซบั ไป เอง ตอน ที ่เขา เคลิม้ หลบั ผม เปดิ ให ้เขา ฟงั ตัง้แต่ อยู ่ใน ทอ้ง จน ตอน นี ้เขา ก ็เริม่ 
กราบพระ เป็น  ไหว้ พระ  ไหว้ ในหลวง  และ มี แนวโน้ม ที่ จะ เข้าใจ อะไร ง่าย  เรียน รู้ 
ได้ เร็ว ด้วย ครับ คุณ ดัง ตฤณ บอก ว่า เมื่อ เขา อายุ สัก สอง สาม ขวบ ให้ ลอง สังเกตุดู จะ 
เห็น ความ แตก ต่าง ของ เขา กับ เด็ก คน อื่นๆ ใน เรื่อง ของ ธรรมะ

**หมายเหตุ: สามารถ อ่าน ธรรมะ ใกล้ ตัว ฉบับ ที่ ๓๔ เพิ่มเติม ได้ที่ http://
dungtrin.com/mag/?34

แล้ว ทุกวันนี้ คุณ ศดา นันมีเคล็ด ลับ ใน การ ใช้ ชีวิต ให้ สมดุล ใน ทาง โลก คือ การ ดูแล 
ครอบครัว ของ ตน  และ ทาง ธรรม อย่างไร คะ

คุณ ศดานัน: พี่ ก็ รวม ธรรมะ เป็น เรื่อง เดียวกัน กับ ทุก เรื่อง อยู่ แล้ว ค่ะ เรา แยก แค่ เวลา 
ต้องการ สื่อสาร ให้ เห็น ความ หมาย ชัด ว่าเป็น ทาง โลก กับ ทาง ธรรม แต่ ใน ทาง ปฏิบัติ 
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แลว้ เรา ไม ่เคย แยก ออก เปน็ คนละ สว่น เลย ชวีติ ประจำ วนั ถกู หลอม รวม เปน็ หนึง่ เดยีว 
กับ ธรรมะ แต ่เป็น ธรรมะ สำหรับ ผู้ ครอง เรือน นำ ธรรมะ มา ใช้ ใน การ ดูแล ครอบครัว 
อยู่ แล้ว ค่ะ

แล้ว คุณ พงศ์ เพชร ได้ แบ่ง เวลา จัดสรร อย่างไร ให้ สมดุล  ทั้ง ใน ด้าน การ ทำ งาน  ใน 
ฐานะ หัวหน้า ครอบครัว  งาน ด้าน กิจกรรม ธรรมะ ต่างๆ  การ ปฏิบัติ ภาวนา  รวม 
ทั้ง การ ดูแล ครอบครัว  ลูก ชาย วัย ขวบ เศษๆและ ภรรยา

คุณ พงศ์ เพชร: ตอน นี้ ใน การ ทำ งาน ผม มี ลูกน้อง พนักงาน ที่ คอย ช่วย รับ งาน และ 
ทำ งาน ใน ราย ละเอียด เช่น ติดต่อ กับ ลูกค้า พิมพ์ งาน ส่วน งาน แปล เอกสาร ก็ จะ ส่ง 
ให้ อาจารย์ แปล ภาษา ใน แต่ละ ด้าน ที่ เขา ถนัด ประกอบ กับ ภรรยา มา ช่วย ใน เรื่อง การ ดู 
บญัช ีและ ดแูล ธรุกจิ โดย รวม ของ คณุ พอ่ ดว้ย ผม ก ็เลย ดแูล ใน เรือ่ง ของ ความ ถกู ตอ้ง ใน 
ราย ละเอียด ของ งาน เป็น ส่วน ใหญ่ จึง มี เวลา ทำ งาน ด้าน เสียง อ่าน และ งาน ทาง ธรรม 
ด้าน อื่น มาก ขึ้น 

ส่วน ใน ครอบครัว เรา อยู ่กนั แบบ เพือ่น คือ คุย เล่น กนั ธรรมดา ปรึกษา วา่ เตอืน กนั 
แบบ กลัยาณมติร สว่นตวั ผม เอง ก ็ยงั ไมค่อ่ย ได ้ปฏบิตัธิรรม อยา่ง เปน็ รปู แบบ ที ่ครำ่เครง่ 
นัก เพราะ ยัง ต้อง มี ภาระ หลาย ด้าน ทั้ง หน้าที่ การ งาน ทาง ธรรม และ ทาง ครอบครัว 
จงึ ใช ้การ ภาวนา แบบ ด ูจติ ไป เรือ่ยๆ แต ่ก ็เหน็ ความ เปลีย่นแปลง ได ้คอ่นขา้ง ชดั คอื 
เมื่อ จิต ฝักใฝ่ ใน ทาง ที่ ดี ก็ จะ มี แนวโน้ม ให้ เรา มี โอกาส เพิ่มพูน ความ รู้ ทาง ธรรม มาก 
ขึน้ เรือ่ยๆ รวม ทัง้ เจอ คน ดีๆ  และ คร ูที ่สอน เรา ได ้ตาม จรติ ซึง่ ผม ถอืวา่ เปน็ อานสิงส ์
ของ การ ทำ งาน ด้าน ธรรมะ ครับ 

สว่น ลกู ชาย ตอน นี ้อยู ่ใน วยั กำลงั ซน ผม จะ เลีย้ง เขา แบบ ปลอ่ยๆ ให ้เขา เลน่ ซน อยา่ง 
ที่ ต้องการ หาก ไม่ เดือดร้อน ตัว เอง และ ทำ ข้าวของ เสียหาย ไม่ ดุ ว่า ยกเว้น จะ ทำ ใน 
สิ่ง ที่ ไม่ ควร ทำ เช่น ล้วง ถัง ขยะ หรือ แหย่ ปลั๊กไฟ ซึ่ง ดุ ครั้ง เดียว แล้ว เขา จะ ร้องไห้ ทำ 
หน้า รู้สึก ผิด แล้ว หลังจาก นั้น ก็ จะ ไม่ ทำ อีก เลย เพราะ นานๆผม จะ ดุ ที แต่ ดุ แล้ว ดุ น่า 
กลัว ไม่ เหมือน แม่ ดุ ที่ จะ เหมือน บ่นๆ ทำ พูด บ่อยๆ แล้ว จะ ชิน ไม่ค่อย ฟัง และ ผม 
จะ ไม ่เลีย้ง ลกู แบบ หลอก ให ้กลวั เพือ่ ไม ่ทำ อะไร แต ่จะ เลีย้ง ให ้เขา ลอง ผดิ ลอง ถกู เอาเลย 
เขา จะ เรยีน รู ้ได ้เอง และ ไม ่ทำ สิง่ เหลา่ นัน้ นี ่ก ็เปน็การ สอน ธรรมะ ให ้กบั เขา ไป ใน ตวัอยา่ง 
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หนึ่ง เพราะ ใน วัน ข้าง หน้า เมื่อ เขา จะ เอา ธรรมะ ไป ใช้ เขา ต้อง เห็น จริง ด้วย การ ลงมือ 
ปฏิบัติ ให้ รู้ ด้วย ตน เอง ไม่ ใช่ รู้ จาก การ สั่งสอน และ ถูก ครอบงำ ด้วย ความ เชื่อ ผิดๆ

รวม ทั้ง เป้าหมาย ของ ทั้ง คู่ สำหรับ ชีวิต นี้ ที่ เป็น มนุษย์ พบ พระ พุทธ ศาสนา

คุณ ศดานัน: ก็ คง ปฏิบัติ ภาวนา พิจารณา ตาม จริง ไป เรื่อยๆ ค่ะ คุณสมบัติ สติปัญญา 
ถ้า เรา พอ มี ก็ ขอ ใช้ เพื่อให้ เป็น ประโยชน์ สูง สุด ต่อ พุทธ ศาสนา แอบ ตั้งเป้าหมาย ไว้ 
เหมอืน กนั วา่ อยา่ง นอ้ย ชาต ินี ้ถา้ เขา้ สู ่กระแส ที ่ปลอดภยั ปดิ ประต ูอบาย ได ้ก ็ประเสรฐิ 
สดุ แลว้ คะ่ ซึง่ เรา ก ็ตอ้ง ลงมอื ทำ ดว้ย ตน เอง ตอ้ง เพยีร ปฏบิตั ิไม ่ผดัผอ่น นอนใจ อนัเปน็ 
หนทาง แห่ง ความ ประมาท ค่ะ 

คุณ พงศ์ เพชร: ผม มัก จะ อธิษฐาน มา ตั้งแต่ เด็กๆแล้ว ว่า ขอ ให้ ได้ มี โอกาส ช่วยเหลือ 
งาน ด้าน ศาสนา ไม่ ว่า จะ มาก หรือ น้อย ตอน นั้น รู้สึก ว่า ตัว เอง บารมี น้อย เหลือเกิน มี 
ปัญญา น้อย จะ ช่วยเหลือ เรื่อง อะไร ก็ ไม่ ได้ ไม่ เหมือน ผู้ใหญ ่ที่ อยู่ รอบ ตัว เรา ตอน นี้ 
พอ มี แรง กำลัง และ ปัญญา ขึ้น มา บ้าง ก็ ไม่ นิ่ง นอนใจ ที่ จะ ช่วยเหลือ กิจ ต่างๆ ตาม กำลัง 
ความ สามารถ และ จะ ทำ ตอ่ ไป จนกว่า จะ หมด กำลงั ผม เคย ปฏบิตั ิแบบ เอาเปน็เอาตาย 
และ ตัง้ ความ หวงั ที ่ความ หลดุพน้ สงู สดุ แต ่ภายหลงั ก ็พบ วา่ ที ่ทำ แบบ นัน้ เปน็การ สรา้ง 
กเิลส อกี แบบ หนึง่ ขึน้ มา และ ทำให ้เรา พลาด จาก เปา้หมาย ออก ไป อกี ใน ปจัจบุนั ผม จงึ 
ไม่ ได้ ตัง้ ความ หวงั อยา่ง นัน้ อกี แต่ คดิ วา่ เมือ่ ไห รท่ีบ่ารมี เตม็ เปีย่ม ก ็คง เปน็ เหต ุปจัจยั ไป 
เอง ใน ตอน นี ้ก ็เกบ็ เสบยีง ไป เรือ่ยๆ และ ทำ ประโยชน์ ใน การ สง่ ตอ่ ธรรมะ ไป ถงึ ผู ้อืน่ ให้ 
กว้าง และ ไกล ที่สุด เท่า ที่ หนึ่ง สมอง สอง มือ ครับ

�
ครู บา อาจารย์ ได้ เมตตา เทศน์ สอน ว่า การ ได้ มี โอกาส เกิด มา เป็น มนุษย์ เป็น สิ่ง ที่ 

ประเสรฐิ เพราะ เปน็ ภพ ที ่เอือ้อำนวย ใน ดา้น การ ปฏบิตัิ ภาวนา ดว้ย ความ สขุ และ ความ 
ทุกข์ ซึ่ง เป็น สภาวะ ธรรม ได้ แสดง ความ ไม่ เที่ยง ไม่ ใช่ ตัว ตน ให้ เห็น ใน ช่วง ระยะ เวลา 
สั้นๆ ทำให้ ได้ มี โอกาส เรียน รู้ กาย เรียน รู้ ใจ ว่า บังคับ ไม่ ได้ ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ มี แต่ 
สภาวะ การ เกิด และ ดับ ไป ตาม เหตุ ตาม ปัจจัย เมื่อ ปฏิบัติ มาก ขึ้น ก็ จะ สามารถ ละวาง 
ความ เห็น ผิด เกี่ยว กับ รูป และ นาม ได้ ใน ที่สุด เมื่อ เปรียบเทียบ กับ ภพ ภูมิ อื่นๆ ที ่อาจ 
จะ เป็น ภพ ภมูิ แห่ง ความ สขุ และ บาง ภพ ภมูิ ก็ มี แต่ ความ ทกุข ์ซึ่ง โอกาส ที่ จะ ได้ ปฏบิตัิ 
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ภาวนา ใน ภพ ภูมิ อื่นๆ ดัง กล่าว ใน เบื้องต้น ก็ ยาก ขึ้น ตาม ลำดับ ถ้า ไม่ เคย ได้ ฝึกหัด จาก 
ภพ แห่ง การ เกิด เป็น มนุษย์ นี้!

หมายเหตุ: สามารถ อ่าน เพิ่มเติม ได้ที่

๑) กระทู้ ของ คุณ ดัง ตฤณ “เกิด เป็น มนุษย์ พบ พุทธ ศาสนา วาสนา สูง ขนาด ไหน?”
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001884.htm

๒) หนังสือ แค่ ดู ก็ รู้ แจ้ง ของ อาจารย์ สุ รวัฒน์ เสรี วิ วัฒนา
http://kaedoo.blogspot.com/

๓) รวม ทั้ง กระทู้ เก่า ใน เว็บ ลาน ธรรม
๓.๑) โอวาท พระ สุ ปฏิปัน โน
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001383.htm

๓.๒) กรรมวิบาก และ ภพ ภูมิ
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/000214.htm

๓.๓) เลือก เกิด ใหม่
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/000698.htm

�
วนั นี ้ก ็ตอ้ง ขอบคณุ คณุ ศดา นนัและ คณุ พงศ ์เพชร มาก นะ คะ สำหรบั ประสบการณ ์

และ ความ คิดเห็น ที่ ได้ นำ มา เล่า สู่ กัน ฟัง และ แบ่งปัน กัน ค่ะ

การ มีค นรัก เปรียบ เสมือน มี กัลยาณมิตร  กำลังใจ  เพื่อน ที่ คอย ดูแล กันและกัน 
มิ ใช่ การ เป็น เจ้า เข้าเจ้า ของ จน ขาด ชีวิต ส่วน ตน  มิ ใช่ คน รัก จะ เป็น ของ ของ เรา 
ตราบนิรันดร์  เมื่อ มี มุม มอง แบบ นี้ ก็ จะ เอาใจ เขา มา ใส่ใจ เรา  เป็น รัก ที่ เกื้อกูล 
ปรารถนา ดี ต่อ กัน  และ ถ้า วัน หนึ่ง เกิด มี การ เปลี่ยนแปลง ใดๆ ใน รัก นั้น  ด้วย หลัก 
ของ ไตรลักษณ์  ความ ไม่ เที่ยง!  ใจ ที่ วาง ได้ ถูก ทาง ตั้งแต่ ต้น ก็ จะ ไม่ ซัดเซ จน ลุก ขึ้น 
ยืน ไม่ ได้ อีก ครั้ง

�
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ของ ฝาก ท้าย คอลัมน์

ได้ อ่าน หนังสือ กล่อง บุญ ๓ “หนังสือ ความ รัก อิน เทรนด์ ” เขียน โดย คุณ ภัทริน 
ซอ โสตถิ กุล (หรือ คุณ แป้ง)

พบ วา่ คณุภาพ ของ กระดาษ การ ออก แบบ ด ีไซน ์รปู เลม่ รปูภาพ ที ่ม ีส ีสรร หลากหลาย 
ซึ่ง บรรจ ุอยู่ ภายใน กล่อง คุ๊ก กี้ ที่ มี สีสะ ดุด ตา แต ่เมื่อ เทียบ กับ ราคา ที่ จำหน่าย ก ็แทบ 
จะ อุทาน ว่า คง ขาย เฉียดๆราคา ต้นทุน! สำหรับ ท่าน ที่ ต้องการ จะ มอบ ของขวัญ ให้ 
กันและกัน ใน เดือน แห่ง ความ รัก ดิฉัน เห็น ว่า หนังสือ เล่ม นี้ น่า จะ เป็น ของขวัญ ที่ มี คุณ 
ค่า กับ ผู้ รับ ไม่ น้อย เชียว ค่ะ 

“มา สะกด คำว่า รัก ด้วย สติ ” เป็น ประโยค ที่ อยู่ ใน หนังสือ เล่ม ดัง กล่าว รัก อย่างไร 
จงึ ไม ่ทกุข ์แด ่คน หนุม่ สาว แด ่คูร่กั ทกุ วยั แด ่คน อกหกั โดย ม ีสต ิคอื เพือ่น แท ้ที ่ด ีทีส่ดุ 
จน พัฒนา ไป ถึง ความ รัก ขั้น สูง สุด และ พ้น ทุกข์ 
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หนังสือ ดัง กล่าว ได้ รวบรวม เทคนิค ต่างๆ เช่น รัก ด้วย ความ รู้สึก ตัว รัก ด้วย ความ 
สมดุล รัก ด้วย ความ พอดี พอ เพียง รัก ด้วย การ เผื่อ ใจ รัก คน อื่น อย่าง คน ที่รัก ตัว เอง 
รัก ด้วย ความ เมตตา รัก อย่าง ไม่ ผิด ศีลธรรม รวม ทั้ง เรื่องราว ของ ความ รัก ที่ ยิ่ง ใหญ่ 
ของ พ่อ และ แม่ และ คาถา ฉัน โชค ดี สำหรับ ผู้ ที่ มีค นรัก ผู้ ที่ ไม่ มีค นรัก ผู้ ที่ กำลัง จะ เลิก 
กับ คน รัก

นอกจาก นี้ ท้าย เล่ม ก็ ยัง มี วา ทะ ความ รัก ของ คุณ ดัง ตฤณ ที่ ได้ เรียบเรียง ใหม่ ธรรมะ 
และ ความ รัก ของ อาจารย์ วศิน อิน ทสระ และ โอวาท ความ รัก ของ ท่าน ชย สา โร ภิกขุ

ข้อคิด จาก คุณ ภัทริน  ถึง ผู้ อ่าน ธรรมะ กับ ไลฟ์ส ไต ล์ฉบับ เดือน แห่ง ความ รัก ค่ะ

คุณ ภัทริน:  “รัก ด้วย สติ ”  จึง เป็น คำ อวย พร ที่ มี คุณ ค่า ฉัน ขอ ให้

ใช้ “สติ ” ใน การ เรียน รู้ความ รัก ใน ทุก แง่ มุม ก่อน ที่ จะ มี รัก
ใช้ “สติ ” ใน การ เลือก คน รัก ที่ จะ ทำให้ ทุกข์ น้อย ที่สุด
ใช้ “สติ ” ใน การ ให้อภัย ประคับประคอง ร่วม ทุกข์ ร่วม สุข กับ คน รัก ที่ เรา เลือก 

แล้ว ให้ ดี ที่สุด ตลอด การ เดินทาง แห่ง รัก
ใช้  “สติ ”  ใน การ รับมือ กับ ความ ทุกข์ ที่ เกิด จาก ความ ไม่ สม หวัง ใน รัก

เรา ไม่ มี “การ สูญ เสีย ” มี แต่ “การ ได้ รับ ” คือ “ประสบการณ์ ”  ใน การ รู้จัก 
ชีวิต  รู้จัก ทุกข์  รู้จัก ใจ ตัว เอง  รู้ ถึง ความ ไม่ เที่ยง  และ ธรรมะ

สารบัญ 



ร่วมส่งบทความ

นิตยสารเล่มนี้จะเป็นนิตยสารคุณภาพได้ ก็ด้วยเนื้อ 
หาดี ๆ  ภายในฉบับที่จัดสรรลงอย่างต่อเนื่องนะคะ

หากคุณผู้อ่านท่านใด มีความสามารถในการเขียน 
มีศรัทธา และความเข้าใจในคำสอนของพุทธศาสนา 
ไม่ว่าจะในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง หรือเบื้องปลาย 
และมี ใจรักที่อยากจะสื่อสารถ่ายทอดสิ่งนั้นให้กับ 
ผู้อื่นได้ทราบ และได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น เช่น 
เดียวกับที่เราอาจเคยได้รับจากผู้อื่นมาแล้ว ก็ขอ
เชิญทุกท่านส่งบทความมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 
ธรรมะใกล้ตัว ด้วยกันนะคะ

คุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนฝีมือเลิศ แต่หากมี 
ใจที่คิดอยากจะถ่ายทอด มีสิ่งที่คิดว่าอยากแบ่งปัน 
ความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับคนอื่น ๆ  ก็ลองเขียนส่ง 
เข้ามาได้เลยค่ะ

�
๑. คอลัมน์ที่เปิดรับบทความ

คอลัมน์: ธรรมะจากคนสู้กิเลส
เนื้อหา: เปิดโอกาสให้คุณๆ ได้เล่าประสบการณ์ 
จริงของตนเอง ว่าผ่านอะไรมาบ้าง มีอะไรเป็นข้อคิด 
ที่เป็นประโยชน์บ้าง อะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่ง 
กลายเป็นคนดีขึ้นมา และทำให้คนมีกิเลสเยอะกลาย
เป็นคนกิเลสบางลงได้ มีแต่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง
แล้วเท่านั้น จึงจะเขียน ธรรมะใกล้ตัว ได้สำเร็จ

คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เนื้อหา: เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบ 
เขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ในโลก 
ธรรมะ เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวให้คนได้ข้อคิดข้อธรรม  
ผ่านความสนุกของรูปแบบนิยายหรือเรื่องสั้นได้อย่าง 
เพลิดเพลิน

คอลัมน์: คำคมชวนคิด
เนื้อหา: รวบรวมข้อคิด หรือคำคมของบุคคลต่าง ๆ   
ที่เคยได้ยินมาแล้วสะดุดใจ มาบอกต่อ ยิ่งถ้าใคร 
สามารถสร้างสรรค์วรรคทองได้เองยิ่งดี เพราะจะ 

ได้ฝึกริเริ่มวลีสะดุดใจ ซึ่งเป็นแม่บทของกรรมที่ทำ 
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสุดยอด เน่ืองจากแง่ 
คิดดีี ๆ  จะช่วยให้คนอ่านคิดดี หรือได้คิดเพื่อเปลี่ยน 
แปลงชีวิต วิบากที่ย้อนกลับมาสนองตอบแทนคุณ ก็ 
คือการผุดไอเดียเหมือนน้ำพุไม่รู้จบรู้สิ้น กับทั้งเป็นที่
ยอมรับในวงกว้างด้วย 
กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น หรือแปลมาจาก 
ภาษาอังกฤษ กรุณาระบุแหล่งที่มา หรือชื่อของบุคคล 
ผู้เป็นเจ้าของคำคมด้วยนะคะ

คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม
เนื้อหา: เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งใน 
ชีวิตของคุณ ที่มีเกร็ดข้อคิดทางธรรม หรือข้อคิดดี ๆ  
อันเป็นประโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ  ในรูปแบบที่ 
เสมือนอ่านเล่น ๆ  แต่อ่านจบแล้ว ผู้อ่านได้เกร็ดธรรม 
หรือข้อคิดดี ๆ  ติดกลับไปด้วย

คอลัมน์: กวีธรรมะ
เนื้อหา: พื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกวีธรรมะทั้งหลาย  
โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาวของบทกวี หรือ 
หากจะคัดเอาบทกวีท่ีน่าประทับใจ ให้แง่คิดอะไรในเชิง 
บวก ก็สามารถนำมาลงได้เช่นกัน แต่ถ้าให้ดี กลั่น 
กรองออกมาด้วยตนเองได้ ก็ยิ่งดีค่ะ
กติกา: หากเป็นการคัดมาจากที่อื่น ต้องระบุที่มาที่
ไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะ

คอลัมน์: เที่ยววัด
เนื้อหา: รับหมดไม่ว่าจะเป็นวัดสวยหรือสถานที่ 
ปฏิบัติธรรม ข้อมูลข่าวสารจากทั่วประเทศนั้น ไม่มีวัน 
ท่ี ใครคนเดียวจะรู้ได้หมด ถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่กัน 
ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมหาศาล
กติกา: นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บรรยากาศ 
ปฏิปทา ฯลฯ ของวัดแล้ว ต้องขอรบกวนส่งภาพสวย ๆ   
มาประกอบบทความด้วยนะคะ

คอลัมน์: ธรรมะปฏิบัติ
เนื้อหา: ร่วมบอกเล่าประสบการณ์จริง ประสบ- 
การณ์ตรงจากการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นทั้งธรรมทาน 
และเป็นทั้งกำลังใจ สำหรับผู้ที่กำลังร่วมเดินทางอยู่



บนเส้นอริยมรรคเส้นเดียวกันนี้

คอลัมน์: ของฝากจากหมอ
เนื้อหา: นำเสนอข่าวสารในวงการแพทย์ หรือสาระ 
น่ารู้อันเป็นประโยชน์เก่ียวกับสุขภาพ ท่ีคนท่ัวไปสนใจ  
หรือนำไปใช้ได้ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อ่าน จาก 
แง่มุมต่าง ๆ  ที่แพทย์แต่ละแขนงมีความรู้ความเชี่ยว
ชาญต่าง ๆ  กัน
กติกา: 

หากเป็นบทความที่แนะนำให้มีการทดลอง • 
กินยา หรือแนะนำให้ผู้อ่านปฏิบัติตามด้วย ขอ 
จำกัดเฉพาะผู้เขียน ที่เป็นผู้เรียนหรือทำงานใน 
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกันการ 
นำเสนอข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน และอาจส่งผลต่อ 
ผู้อ่านได้ค่ะ
หากนำเสนอประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ ใน • 
วงการแพทย์ ขอให้มีการอ้างอิงด้วย เช่น มา 
จากงานวิจัยช้ินไหน หรือหากเป็นเพียงความเห็น 
ส่วนตัวของหมอ ก็กรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะ

�
๒. อ่านสักนิด ก่อนคิดเขียน
เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ มีงานเขียนส่งเข้ามาเป็น 
จำนวนมากชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลด 
เวลา และลดภาระให้กับอาสาสมัคร ในการเข้ามาช่วย 
กันคัดเลือก และพิสูจน์อักษรของทุกบทความ ต้อง 
ขอรบกวนผู้ส่งบทความ เรียบเรียงงานเขียนตามแนว 
ทางดังนี้ด้วยนะคะ

๒.๑ ตรวจทานคำถูกผิดให้เรียบร้อย
ก่อนส่งบทความ รบกวนผู้เขียนทุกท่านช่วยตรวจทาน 
ให้แน่ใจก่อนนะคะว่า ไม่มีจุดไหนพิมพ์ตกหล่น พิมพ์ 
เกิน พิมพ์ผิดพลาด หรือเขียนตัวสะกดไม่ถูกต้อง 
ผ่านสายตาของผู้เขียนแล้ว

หากไม่แน่ใจตัวสะกดของคำไหน สามารถตรวจสอบ 
ได้จากที่นี่เลยค่ะ 

เว็บเครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน  

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

๒.๒ จัดรูปแบบตามหลักงานเขียนภาษาไทย
เพื่อให้ทุกบทความมีลักษณะของการจัดพิมพ์ที่สอด
คล้องกัน ขอให้ใช้การจัดรูปแบบในลักษณะดังน้ีนะคะ

เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมาย • 
ตกใจ (!)
เขียนติดตัวหนังสือด้านหน้า และวรรคด้านหลัง 
เช่น “อ้าว! เธอไม่ได้ไปกับเขาหรอกหรือ? ฉัน 
นึกว่าเธอไปด้วยเสียอีก”
การตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่• 
สำหรับคนที่นิยมเขียนแบบเคาะ [Enter] เพื่อ 
ตัดข้ึนบรรทัดใหม่ แทนการรวบคำอัตโนมัติของ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้ช่วยดูการตัด
คำด้วยนะคะว่าตัดได้อย่างเหมาะสม คืออ่าน 
ได้ลื่น ไม่สะดุด ไม่แยกคำ หรือไม่ขึ้นบรรทัด 
ใหม่ผ่ากลางวลีที่ควรอ่านต่อเนื่องกัน โดยไม่ 
จำเป็น เช่น 

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่าผลกรรม

ข้อกาเมนั้นหนักไม่ใช่เล่น”

“ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้น ก็เลยบอกเธอไปว่า

ผลกรรมข้อกาเมนั้นหนักไม่ใช่เล่น” (อ่านง่ายกว่าค่ะ)

หรือดูหลักเกณฑ์อื่น ๆ  ได้จากที่นี่เพิ่มเติมด้วยก็ได้ค่ะ

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

๒.๓ ความถูกต้องของฉันทลักษณ์สำหรับชิ้นงาน 
ร้อยกรอง
สำหรับท่านที่แต่งร้อยกรองเข้ามาร่วมในคอลัมน์ 
กวีธรรม ขอให้ตรวจทานให้แน่ใจสักนิดนะคะว่า 
บทกลอนนั้น ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แล้วหรือยัง จะ 
ได้ช่วยกันใส่ ใจและเผยแพร่แต่ ในสิ่งที่ถูกต้องให้ 
ผู้อื่นกันค่ะ

คุณผู้อ่านสามารถตรวจสอบ หรือหาความรู้เพิ่มเติม 
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกวีไทยได้จากที่นี่ด้วยนะคะ



ร้อยกรองของไทย
(โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย)
http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/index.html

๒.๔ ความยาวของบทความ และการจัดย่อหน้า
ปกติแล้วเราไม่จำกัดความยาวของช้ินงานในทุกคอลัมน์ 
ค่ะ แต่ก็อยากให้ผู้เขียนใช้ดุลยพินิจดูด้วยค่ะว่า ความ 
ยาวประมาณใดน่าจะเหมาะสม โดยลองดูจากบทความ 
ที่ลงในเล่ม และลองเทียบเคียงความรู้สึกในฐานะผู้
อ่านดูนะคะ

สำหรับเรื่องสั้น หรือนวนิยาย ที่อาจมีความยาวมาก 
กว่าบทความอื่น ๆ  และมีการเปลี่ยนฉากอยู่บ้าง อย่า 
ลืมเบรกสายตาผู้อ่าน โดยการขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อถึง 
จุดหนึ่ง ๆ  ของเรื่องที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะการ 
เขียนเป็นพรืด เห็นแต่ตัวหนังสือติด ๆ  กันลงมายาว ๆ  
จะลดทอนความน่าอ่านของบทความไปอย่างน่า 
เสียดายค่ะ

หากบทความใด อ่านยาก ๆ  หรือมีจุดบกพร่องที่ต้อง 
แก้ไขเยอะมาก ๆ  ทางทีมงานอาจจะต้องขออนุญาต 
เก็บไว้เป็นอันดับหลัง ๆ  ก่อนนะคะ

�
๓. ส่งบทความได้ที่ ไหน อย่างไร
๓.๑ กระดานส่งบทความ
เมื่อเขียน อ่านทาน และตรวจทาน 
บทความพร้อมส่งเรียบร้อยแล้ว งานเขียนทุกชิ้น 
สามารถโพสท์ส่งได้ที่ กระดาน “ส่งบทความ” 
ได้เลยค่ะ ที่: http://dungtrin.com/forum/viewfo-
rum.php?f=2

โดยหัวข้อกระทู้ ขอให้ ใช้ฟอร์แมทลักษณะนี้นะคะ

(ชื่อคอลัมน์) ชื่อเรื่อง โดย ชื่อผู้แต่ง

เช่น 

(สัพเพเหระธรรม) เทพธิดาโรงทาน โดย คนไกลวัด

(ธรรมะปฏิบัติ) เส้นทางการปฏิบัติ 1 โดย satima

(ของฝากจากหมอ) เครียดได้...แต่อย่านาน โดย หมออติ

เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถจัดหมวดหมู่ของชิ้นงาน 

ได้เร็วขึ้นค่ะ

๓.๒ แนบไฟล์ Word มาด้วยทุกครั้ง
หากแปะเนื้อความลงในกระทู้เลย ฟอร์แมทต่าง ๆ  
เช่น ตัวหนา ตัวบาง ตัวเอียง จะหายไปค่ะ เพื่อ 
ความสะดวก รบกวนทุกท่านแนบไฟล์ Word ที่พิมพ์ 
ไว้มาด้วยนะคะ (ในหน้าโพสต์ จะมีปุ่ม Browse 
ให้เลือก Attach File ได้เลยค่ะ)

ใครมีรูปประกอบ ก็ Attach มาด้วยวิธีเดียวกันนี้เลย 
นะคะ

และหากไฟล์มีขนาดใหญ่ ทำเป็น zip เสียก่อน ก็จะ
ช่วยประหยัดพื้นที่ ได้ ไม่น้อยค่ะ

�
๔. ส่งแล้วจะได้ลงหรือไม่
ปกติแล้ว เวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้าง หากบทความ 
นั้น ให้เนื้อหาสาระที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลกันในทางสว่าง  
และเป็นแนวทางที่ตรงตามแนวทางคำสอนของ 
พระพุทธเจ้า หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านจากผู้รู้จริง
ในด้านที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้รับการลงแน่นอนค่ะ

ท้ังน้ี รวมถึงความยากง่ายในการอ่านพิจารณาบทความ  
การแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ  ในงานพิสูจน์อักษร หาก 
เป็นไปอย่างคล่องตัว ก็จะช่วยให้พิจารณาชิ้นงานได้ 
ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

แต่หากบทความใด ยังไม่ได้รับคัดเลือกให้ลง กอ็ย่า 
เพิ่งหมดกำลังใจนะคะ วันหนึ่ง คุณอาจรู้อะไรดี ๆ  และ 
เขียนอะไรดี ๆ  ในมุมที่ ใครยังไม่เห็นเหมือนคุณอีกก็ 
ได้ค่ะ : )

และถ้าอยากเริ่มต้นการเป็นนักเขียนธรรมะที่ดี 
ก็ลองติดตามอ่านคอลัมน์ เขียนให้คนเป็นเทวดา 
ที่คุณ ‘ดังตฤณ’ มาช่วยเขียนเป็นนักเขียนประจำให้ 
ทุกสัปดาห์ดูนะคะ

ขออนุโมทนาในจิตอันมีธรรมเป็นทานของทุกท่านค่ะ

�



ธรรมะใกล้ตัว
dharma at hand

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


	* ร่วมส่งบทความ *

