
ภาค ๑

สุขง่าย ๆ 

เรื่องราวเพื่อความสุขอย่างง่าย ๆ

ในทุกวันของชีวิต
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๑. เพิ่มกุศล ๒ ชั้นให้การล้างจาน

ชื่อบทอาจเหมือนแคมเปญชิงโชคของผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไป 

สกัหนอ่ย แตค่วามจรงิสิง่ทีเ่ราจะไดน้ัน้มคีา่มากกวา่ทองเสยีอกีนะคะ มาเพิม่ 

คุณค่าให้การล้างจานชาม แก้วช้อน ฯลฯ ของเราให้เป็นบุญ ๒ ชั้นด้วย 

วิธีง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเงินทองใด ๆ เลยกันดีกว่าค่ะ!

ชั้นที ่ ๑ ตั้งจิตเป็นกุศลว่า “เราจะให้ทาน”

ในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรชื่อชัปปสูตร สรุป 

ความได้ว่า “...ผู้ใดสาดน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขันไป แม้ที่สัตว์ซึ่งอาศัย 

อยู่ที่บ่อน้ำครำ หรือที่บ่อโสโครกข้างประตูบ้านด้วยตั้งใจว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ 

ในที่นั้นจงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งนั้นเถิด…เรากล่าวกรรมซึ่งมีการสาดน้ำ 

ล้างภาชนะนั้นเป็นเหตุว่า เป็นที่มาแห่งบุญ...” 

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เพียงเราอธิษฐานจิตยกเศษอาหาร เศษน้ำชา 

กาแฟ ที่เหลือติดจานชามแก้วช้อนของเราให้เป็นทานแก่สัตว์เล็กสัตว์น้อย  

เช่น จุลินทรีย์ ฯลฯ ที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำนั้น เราก็ได้บุญแล้วค่ะ!

ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ แต่ต้องตั้งจิตให้มีเมตตาและยกให้เป็นทาน 

จริง ๆ นะคะ อย่าเพียงแต่ท่องแค่ปากเท่านั้น
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ชั้นที ่ ๒ กำหนดสติล้างจาน 

เมื่ออธิษฐานจิตยกเศษอาหารให้เป็นทานแล้ว ก็ให้กำหนดสติ รู้อยู่ 

กับอาการเคลื่อนไหวของมือในขณะที่ล้างชามนั้น  ๆ น้ำกระทบมือก็รู้ถึงการ 

กระทบนั้น รับรู้ถึงความเย็นของน้ำ รับรู้ถึงสัมผัสนุ่มของฟองน้ำ รับรู้ถึง 

กลิ่นอ่อน ๆ ของน้ำยาล้างจาน รับรู้ถึงอาการเคลื่อนของมือ ฯลฯ 

ให้คุณรับรู้ทุก  ๆ  สิ่งในปัจจุบันขณะ  จนจบกระบวนการล้างชาม  

ไปจนถึงล้างมือและเช็ดมือเลยนะคะ พยายามรักษาสติอย่าให้แวบออกไป 

คิดเรื่องอื่น ใจคนเรานั้นชอบเล่นตลกค่ะ กำลังล้างจานอยู่แท้  ๆ ใจมัน 

จะชอบคิดข้ามขั้นไปตอนเช็ดหรือเก็บเสียแล้ว!

ไม่ต้องหงุดหงิดค่ะ แค่ยิ้มให้ความใจร้อนของเราเสียหนึ่งที แล้ว 

เพียงดึงสติกลับมาอยู่ที่ฐานกาย อยู่กับการล้างจานใหม่ให้ได้ต่อเนื่องจนจบ 

นะคะ

เพียงแค่นี้ นอกจากจะทำให้  “สิ่งที่ต้องทำ”  กลายเป็นเรื่องเพลิดเพลิน 

ใจแล้ว คุณก็จะได้รับอานิสงส์มหาศาลจากการเจริญสติอีกด้วยค่ะ! 

พระพุทธองค์ตรัสว่า การเจริญสติวิปัสสนานั้นให้อานิสงส์สูงสุดกว่า 

การสร้างกุศลทั้งปวง 

เพราะอะไร 

กเ็พราะการเจรญิสตเิปน็วธิเีดยีวทีน่ำไปสูม่รรคผลนพิพานไดน้ัน่เองคะ่

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ 

ต่อจากนี้ไป เรามาเปลี่ยนกิจกรรมที่ฟังดูน่าเบื่ออย่างเช่นการล้างจาน  

ให้เป็นบุญ ๒ ชั้นทุก ๆ วันกันนะคะ
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๒. เซลล์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด...

สร้างพลังบวกได้ทุกเมื่อ เพียงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัวคุณ 

ที่สุด

สารพัดเซลล์ในร่างกายของคุณเอง!

ทุกวันนี้นักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscientist)  

ต่างก็เห็นตรงกันว่า การคิดบวก มองสิ่งต่าง  ๆ  ในด้านบวกนั้น เป็นผลดี 

ต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพสมองของคนเราค่ะ 

แมใ้นทางพทุธศาสตรก์เ็ชน่กนั จติทีเ่ปน็กศุลเปน็จติทีม่พีลงั สามารถ 

นำไปสร้างสรรค์สิ่งต่าง  ๆ  ได้ และหนึ่งในวิธีสร้างพลังบวกง่าย  ๆ  ก็คือ  “การ 

แผ่เมตตา” นั่นเองค่ะ

ปกติเรามักจะนึกถึงบทสวด  “สัพเพ สัตตา”  เวลานึกถึงการแผ่เมตตา 

ใช่ไหมคะ น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเพียงการท่อง แต่การจะน้อมจิต 

ส่งความรักและความปรารถนาดีตามไปด้วยจริง  ๆ  นั้นเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน  

ครูบาอาจารย์จึงมักให้เริ่มจากการแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนให้ชิน เพราะไม่ว่า 

ใครก็ย่อมมีความรักความปรารถนาดีให้ตนเองมีความสุขและปราศจากทุกข์ 

กันทั้งสิ้น
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“กายเรา” ที่แท้จริง

แต่คุณเคยพิจารณาให้ลึกลงไปในรายละเอียดหรือไม่คะว่า สิ่งที่ 

คุณคิดว่าเป็น  “ตัวเรา”  นั้นไม่ได้เป็นหน่วยเพียงหน่วยเดียว แต่มีสิ่งมีชีวิต 

อยู่มากมายเป็นล้านล้านหน่วยอาศัยอยู่ในนั้นด้วย! คุณเคยแผ่เมตตาให้ 

พวกเขาบ้างไหมคะ

ในพระไตรปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส พระพุทธองค์ได้ทรง 

แสดงเอาไว้ว่า ในร่างกายของคนเราเป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อย 

จำนวนมาก ซึ่งถ้าเทียบกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็น่าจะเทียบได้กับจุลินทรีย ์ 

เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสต่าง ๆ นั่นเอง 

แน่นอนค่ะว่า ยังมีเซลล์ต่าง  ๆ  ที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายเรา มีผู้ 

ประมาณไว้ว่า ร่างกายมนุษย์ประกอบขึ้นมาด้วยเซลล์จำนวนถึง ๑๐๐ ล้าน 

ล้านเซลล์ทีเดียว เซลล์เหล่านั้นล้วนแต่มีชีวิตและต่างก็ทำหน้าที่ของตน 

อย่างหนักเพื่อจะรักษาสุขภาวะของเราให้อยู่ในสภาพที่สมดุลที่สุดเท่าที่จะ 

ทำได้เรา เคยได้นึกถึงพวกเขากันบ้างไหมคะ

วิธีแผ่เมตตาอย่างง่าย ๆ

วธิแีผเ่มตตานัน้ทำไดง้า่ย ๆ ไมต่อ้งใชภ้าษาบาลคีะ่ ขอเพยีงคณุตัง้จติ 

เป็นสมาธินึกถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยรวมถึงเซลล์ต่าง ๆ ทุกเซลล์ในร่างกาย แล้ว 

ก็ส่งใจไปถึงพวกเขาว่า

“ขอให้พวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน 

และกันเลย ขอจงได้รับส่วนบุญกุศลทั้งหลาย ทั้งทาน ศีล และภาวนา 

ที่ข้าพเจ้าได้ทำไปด้วยทั้งหมดเสมอเหมือนว่าได้กระทำด้วยตนเอง เมื่อหมด 

อายุขัยก็ขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐานจนได้มรรคผลนิพพาน พ้นจากทุกข์อย่างสิ้นเชิงโดย 

ทั่วกันเทอญ” 
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แล้วก็ส่งจิตที่มีความรักความเมตตาปรารถนาดีตามไปอีกสักพักนะคะ 

รู้สึกดีขึ้นในทันที

ถ้าคุณทำถูกต้องด้วยจิตที่มีความรักเมตตาปรารถนาดีจริง  ๆ คุณจะ 

รู้สึกได้ถึงความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณทันทีค่ะ สรรพสัตว์ 

ทั้งหลายนั้นสามารถรับรู้ความปรารถนาดีของคุณได้ และก็จะส่งความ 

ปรารถนาดีกลับมาให้คุณเช่นกัน 

คุณอาจรู้สึกถึงอาการปีติ วูบวาบ หรือขนลุกเล็กน้อย หรือรู้สึก 

อบอุ่นใจ ตัวเบา สบายใจ ปลอดโปร่งใจค่ะ เพราะคุณได้ผูกมิตรกับ 

ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคุณที่สุดอย่างแท้จริงเอาไว้แล้ว 

เพียงหมั่นสร้างกุศลด้วยทาน ศีล ภาวนา แล้วแผ่เมตตาเช่นนี้ 

ทุก ๆ วัน คุณก็จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในกายและใจของคุณค่ะ  

คุณจะพบว่าคุณมีพลังบวกมากขึ้น  จิตใจปลอดโปร่ง  มีพลัง  แจ่มใส 

มากขึ้น และจะรู้สึกอบอุ่นใจกับสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 

รับรองโดย ๒ นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์คาซูโอะ มูราคามิ นักวิจัยพันธุกรรมศาสตร์ระดับโลก 

ผู้ศึกษาเรื่องยีนมาเป็นเวลานานพบว่า การคิดบวก ความรู้สึกขอบคุณ  

และทัศนคติที่ดีโดยรวมนั้นส่งผลดีไปถึงการทำงานของยีนอย่างเป็นรูปธรรม  

ยีนเป็นหัวใจในการทำงานของเซลล์ ดังนั้นการแผ่เมตตาซึ่งเปรียบได้กับ 

การส่งความปรารถนาดีไปให้แต่ละเซลล์นั้นย่อมส่งผลดีต่อการทำงานของ 

ยีนต่าง ๆ ในร่างกายเราอย่างแน่นอนค่ะ

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์มาซารุ เอโมโตะ นักวิจัยเรื่องน้ำระดับโลก 

กไ็ดว้จิยัมานบัครัง้ไมถ่ว้น และพบวา่ เมือ่เราสง่ความรูส้กึรกัและปรารถนาดี  
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หรือความรู้สึกขอบคุณผ่านคำพูดที่จริงใจไปยังน้ำ หรือแม้แต่การให้พระเซน 

สวดมนต์แผ่เมตตาให้น้ำ น้ำนั้นก็จะเปลี่ยนผลึกจากรูปแบบธรรมดาเป็น 

รูปแบบที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ 

ข่าวดีคือในร่างกายคนประกอบด้วยน้ำถึง  ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น 

การแผ่เมตตาให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายจึงย่อมส่งผลดีต่อน้ำในร่างกาย 

เราอย่างแน่นอน

เคล็ดลับสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยนะคะ ถึงแม้มะเร็ง 

จะเป็นเนื้อร้าย เป็นเซลล์ที่มาเบียดเบียนคุณ ก็อย่าไปรังเกียจ เกลียด  

โกรธ หรือหวาดกลัวเขา ให้คุณแผ่เมตตามอบความรักความปรารถนาดี 

ต่อเขา ส่งส่วนบุญกุศลไปให้เขาเช่นกันค่ะ 

บอกพวกเขาว่าให้  “อยู่ด้วยกันไปนาน  ๆ อย่างไม่เบียดเบียนกัน”  

เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างคุณงามความดี จะได้มีส่วนในบุญกุศลไปด้วยกัน  

เขาเองก็จะได้พ้นทุกข์ไปด้วย คุณเคยคิดไหมคะว่าเซลล์มะเร็งนั้นก็เป็น 

ทุกข์เหมือนกัน แต่ไม่เคยมีใครแผ่เมตตาไปให้เขาเลย มีแต่คอยจ้องจะฆ่า 

เขา วปิสัสนาจารยข์องผูเ้ขยีนกป็ว่ยเปน็มะเรง็มาแลว้กวา่ ๑๐ ป ี แตส่ามารถ 

ควบคุมการแพร่ขยายของเซลล์มะเร็งนี้ได้ด้วยวิธีนี้ควบคู่ไปกับการรักษา 

ตามปกติและรักษาวิธีธรรมชาตินั่นเองค่ะ 

ถ้าจำเป็นต้อง “ฆ่า” เซลล์มะเร็ง

ถา้วธิกีารรกัษาของคณุจำเปน็จะตอ้งไปฆา่เซลลม์ะเรง็ กข็ออโหสกิรรม 

กับเขาก่อนด้วยนะคะว่า คุณไม่ได้มีจิตพยาบาทเกลียดโกรธอะไรเขา แต่ 

หมอแนะนำวิธีนี้เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาร่างกายธาตุขันธ์โดยรวม 

เอาไว้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ 
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มีชีวิตอยู่รอดต่อไป “เพื่ออะไร” 

นี่ละค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องตอบเซลล์มะเร็งให้ได้  “เพื่อสร้าง 

คุณงามความดีให้โลกนี้”  ไงคะ บอกกับเซลล์มะเร็งว่า คุณจะใช้ร่างกาย 

ธาตุขันธ์ที่รอดมานี้สร้างกุศลด้วยทาน ศีล และภาวนาให้ครบและอุทิศ 

บุญกุศลให้เขาไปโดยตลอด 

ถ้าทำได้เช่นนี้ คุณก็น่าจะมีโอกาสได้อยู่สร้างคุณประโยชน์กับโลก 

ต่อไปมากกว่าใช่ไหมคะ เพราะเซลล์มะเร็งผู้เป็นทุกข์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 

คุณก็ย่อมหวังจะได้บุญกุศลที่คุณจะอุทิศให้เขาเช่นกันค่ะ

หลังจากทดลองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในร่างกายและให้ 

เซลล์ต่าง  ๆ  ในร่างกายไปแล้วรู้สึกอย่างไร กลับมาเล่าให้ผู้เขียนฟังกันบ้าง 

นะคะ
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๓. ฝากไว้ในกายเธอ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันละเมียดละไมมากมาย หนึ่งในนั้น 

คือการรู้สึกขอบคุณทุก  ๆ  สรรพสิ่ง ไม่เว้นแม้แต่ของใช้ที่ไม่มีชีวิตอย่าง 

เข็มเย็บผ้า!

ต่อให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กมากขนาดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  เช่น  

แบคทีเรียตัวจิ๋ว ๆ ก็ยังได้รับการขอบคุณจากบรรดาผู้ประกอบกิจการอาหาร 

และยาค่ะ 

ทุกปีจะมีพิธีโค้งคำนับแสดงความขอบคุณจากใจที่ศาลเล็ก ๆ ในบริษัท  

เพราะถือว่าแบคทีเรียเป็นหัวใจสำคัญในการผลิต ผู้ประกอบการเหล่านั้น 

จะเรียกแบคทีเรียในวันงานด้วยความซาบซึ้งบุญคุณว่า “คุณแบคทีเรีย”  กัน 

เลยทีเดียว๑

๑  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเรื่องคนญี่ปุ่นและการขอบคุณเข็มเย็บผ้า  
แบคทีเรีย ตลอดจนวัฒนธรรมอันละเมียดละไมอื่น  ๆ ได้ในหนังสือ  ซากุระกรรมศาสตร์ 
โดย Morinosuke Kawaguchi สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔
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แผ่เมตตาให้แขกตัวจิ๋วที่กำลังจะมาเยือน

เรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดนะคะ เพราะวันนี้เราจะมาเผื่อแผ่พลัง 

บวกและจิตที่เป็นกุศลไปถึงจุลินทรีย์ตัวเป็น  ๆ  ที่เรากำลังจะกินเข้าไปค่ะ  

ถ้าคุณเคยดื่มนมเปรี้ยวพร้อมดื่มหรือรับประทานโยเกิร์ตประเภทที่โฆษณา 

ว่ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติก เช่น แล็กโตบาซิลลัส คุณก็ต้องเคยรับประทาน 

จุลินทรีย์เหล่านั้นเข้าไปครั้งละอย่างน้อยหลายพันล้านตัวแน่นอนค่ะ! 

ไม่เชื่อลองพลิกดูที่ข้างขวดหรือข้างกระปุกดูสิคะ

จริงอยู่ เราไม่จำเป็นต้องบริโภคสินค้าเหล่านั้นก็ได้ เพราะในร่างกาย 

เราก็มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และช่วยรักษาสมดุลให้ร่างกายอยู่แล้ว อีกทั้ง 

ในบทก่อนเราก็พูดถึงการแผ่เมตตาให้เจ้าตัวจิ๋วที่มีอยู่ในร่างกายเราไปแล้ว 

นะคะ แต่ถ้าบังเอิญคุณบริโภคสินค้าเหล่านั้นอยู่แล้วเป็นประจำ ก็ลองมา 

เพิ่มคุณค่าการบริโภคด้วยการสร้างพลังบวกและจิตที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้น 

ไปอีกสัก ๓ ขั้นกันดีไหมคะ 

ตั้งจิตเป็นกุศล ๓ ขั้น

ขั้นที่ ๑ ให้ตั้งจิตส่งความปรารถนาดีอุทิศสารอาหารต่าง  ๆ  ที่มีอยู่ใน 

ร่างกายของเรา  “ให้เป็นทาน”  แก่จุลินทรีย์เหล่านั้นค่ะ เพราะพวกเขาอาศัย 

บรรดาสิ่งที่อยู่ในทางเดินอาหารของเราเป็นอาหาร ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ  

ถ้าคุณทำด้วยใจที่เมตตาปรารถนาดีต่อเจ้าตัวจิ๋วเหล่านั้นจริง  ๆ คุณจะรู้สึก 

ดี ๆ ขึ้นมาในทันทีค่ะ

ขั้นที่ ๒ ลองส่งความรู้สึก  “ขอบคุณ”  ไปที่จุลินทรีย์เหล่านั้นซึ่งช่วย 

ทำหน้าที่รักษาสมดุลให้ร่างกายของเราค่ะ

การรู้สึก  “ขอบคุณ”  แม้แต่ต่อสัตว์ตัวเล็กน้อยที่ทำประโยชน์ให้เรา 

จะทำให้เรา “ได้สติ” ด้วยค่ะว่า แม้เราจะตัวใหญ่โตขนาดไหนเมื่อเทียบกับเขา  

เราก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยเขาในการรักษาสุขภาวะของเราให้สมดุล เป็นการฝึก 
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ดร.ณัชร สยามวาลา

ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้น้อยไปด้วยในเวลา 

เดียวกันค่ะ ลองสังเกตจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นของคุณดูนะคะ

ขั้นที่ ๓ ให้ “อุทิศบุญกุศล” ที่คุณได้เคยทำมา ไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล  

หรือภาวนา แก่จุลินทรีย์เป็น  ๆ  หลายพันล้านตัวที่คุณได้รับประทานเข้าไป 

ค่ะ จากนั้นให้ส่งความรักความปรารถนาดีให้จุลินทรีย์ตัวจิ๋วทั้งหลายอยู่เย็น 

เป็นสุขปราศจากทุกข์ เมื่อเขาหมดอายุขัยแล้วก็ขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี 

ยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป เช่น เป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา และได้สร้างกุศล 

ต่าง ๆ ไปจนถึงได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนพ้นทุกข์นะคะ

หลักฐานจากพระไตรปิฎก

มีหลักฐานในพระไตรปิฎกมากมายค่ะที่แสดงไว้ว่า สัตว์เดรัจฉาน 

เมื่อตายด้วยจิตที่เป็นกุศลก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์  และบางกรณีไปเป็น 

เทวดาด้วยซ้ำ ดังนั้นถ้าเราสร้างบรรยากาศที่เป็นกุศลในร่างกายให้จุลินทรีย ์

เหล่านั้นรู้สึกได้ก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยให้พวกเขา  “ไปดี”  ด้วยนะคะ

เมื่อลองทำทั้งสามขั้นตอนนี้ดูแล้ว  คุณจะตระหนักชัดขึ้นมาว่า  

มีสรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่มากมายรอบตัวเราและภายในตัวเราที่เรามองไม่เห็น  

และแท้ที่จริงนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกัน 

ขอบคุณสรรพสัตว์ที่ให้กำลังเรามาทำคุณงามความดี

จะว่าไปแล้วถ้าเราสามารถอุทิศส่วนกุศลให้  “เจ้ากรรมนายเวร”  ที่เรา 

ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาหรือรู้ภพภูมิของเขาได้ การอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าเพื่อน 

ตัวจิ๋วที่เรากำลังจะรับประทานเข้าไปในร่างกายน่าจะง่ายกว่ามากทีเดียว 

ใช่ไหมคะ รวมทั้งอุทิศให้สรรพสัตว์ที่อุทิศเลือดเนื้อมาเป็นอาหารให้เราอยู่ 

สร้างคุณงามความดีต่อไปด้วย 

เพราะวิธีตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดต่อสรรพสัตว์ที่เรารับประทานเข้าไป 
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ก็คือ เอากำลังวังชาที่ได้จากเขามาสร้างคุณงามความดีต่อโลกและอุทิศให้ 

เขาได้บุญกุศลไปด้วยนั่นเองค่ะ ครั้งต่อไปที่คุณจะใช้กำลังวังชาทำคุณงาม 

ความดี ก็ให้ระลึกด้วยนะคะว่าคุณได้กำลังวังชานี้มาจากไหนบ้าง

ความจริงเราก็มีตัวอย่างการทำอย่างนี้ให้เห็นอยู่บ่อย  ๆ  แล้วนะคะ  

ในภาพยนตร์หรือซีรี่ส์ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นนั้นก่อนรับประทานอาหารจะพนมมือ 

และพูดว่า “itadakimasu” ซึ่งแปลตรงตัวว่า “จะขออนุญาตรับ (ประทาน)  

ของนี้แล้วนะคะ  / ครับ” ครูชาวญี่ปุ่นของผู้เขียนท่านบอกว่า ที่มาของการ 

พนมมือไหว้อาหารอย่างนั้นมาจากแนวคิดดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาที่ 

ต้องการขอโทษและขอบคุณสัตว์ต่าง  ๆ  ที่สละเลือดเนื้อมาให้เรารับประทาน 

นั่นเองค่ะ 

คงจะดีไม่น้อยถ้าคนไทยตั้งสติพิจารณาอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง 

ด้วยความขอบคุณเช่นกัน
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๔. นิทานเรื่องแซม

วันนี้เรามาฟังนิทานกันค่ะ 

เรื่องมีอยู่ว่า เจ้าของร้านขายของชำแห่งหนึ่งสังเกตว่า แทบทุกวัน 

จะมีสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ตัวหนึ่งคาบแผ่นกระดาษรายการของที่ 

เจ้าของสุนัขต้องการซื้อมามอบให้เขา โดยที่คอก็คล้องกระเป๋าสตางค์มาด้วย  

เจ้าของร้านก็จะดูรายการของที่ฝากซื้อแล้วจัดใส่ถุงให้สุนัขตัวดังกล่าวคาบ 

กลับไป และหยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ออกมาตามจำนวนยอดเงินราคาของ 

ที่ซื้อไปในแต่ละวัน

วันหนึ่งเจ้าสุนัขตัวนี้มาที่ร้านขายของชำตอนที่เจ้าของร้านใกล้จะ 

ปิดร้านพอดี หลังจากจัดของใส่ถุงให้และเก็บเงินจากเจ้าสุนัขเรียบร้อยแล้ว  

เจ้าของร้านขายของชำก็เกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าเจ้าสุนัขนี้อยู่บ้านไหน ใครเป็น 

เจ้าของ จึงตัดสินใจเดินตามเจ้าสุนัขไปหลังจากปิดร้าน

เมื่อเดินมาถึงทางม้าลายข้ามถนน เจ้าสุนัขก็ใช้อุ้งเท้าหน้ากดปุ่มเพื่อ 

ขอสัญญาณไฟข้ามถนน รอจนไฟเขียว แล้วก็เดินข้ามถนนไป เจ้าของ 

ร้านขายของชำรู้สึกทึ่ง แล้วก็เดินตามไป 

เจ้าสุนัขเดินไปยังป้ายรถเมล์และเข้าคิวรออย่างเรียบร้อย รถเมล์ 

ผา่นไปสองคนัเจา้สนุขักย็งัไมข่ึน้ จนคนัทีส่ามมาถงึเจา้สนุขัจงึเดนิขึน้ “นีม่นั 

อ่านเลขรถได้ด้วยหรือนี่ หรือว่ามันดูจากสีรถหรือว่าอะไร” เจ้าของร้าน 
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ขายของชำนึกในใจพลางเดินตามขึ้นไป

เมือ่ขึน้ไปบนรถ เจา้สนุขักก็ระดกิหางทกัทายพนกังานขบัรถผูเ้อือ้มมอื 

มาหยิบค่าโดยสารจากกระเป๋าที่คอของเจ้าสุนัขตัวนั้นอย่างคุ้นเคย พร้อมกับ 

ทักว่า “เป็นไงบ้าง แซม” เจ้าของร้านขายของชำก็จ่ายค่าโดยสารตามเป็น 

เงินจำนวนเท่ากันแล้วก็นั่งเฝ้าดูต่อไป 

กอ่นถงึปา้ยปา้ยหนึง่เจา้สนุขัทีช่ือ่แซมกใ็ชอุ้ง้เทา้กดกริง่ พนกังานขบัรถ 

ก็จอดพร้อมกับเปิดประตูให้แล้วพูดว่า “แล้วเจอกันใหม่นะ แซม”

แซมเดินคาบถุงจากร้านขายของชำเดินต่อไปในละแวกย่านพักอาศัย 

ที่ร่มรื่นแห่งหนึ่ง มันเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ลัดเลาะไปอย่างชำนาญด้วยความ 

รวดเร็ว เจ้าของร้านขายของชำเริ่มจะหอบ “อีกนานไหมนี่ แซม ฉันเริ่ม 

จะเหนือ่ยแลว้นะ” ในทีส่ดุแซมกม็าหยดุทีห่นา้บา้นหลงัหนึง่แลว้ยกอุง้เทา้ขึน้ 

กดกริ่งหน้าบ้าน

สักพักหนึ่งประตูหน้าบ้านก็เปิดผัวะออกมาอย่างแรง พร้อมกับชาย 

คนหนึ่งพุ่งออกมาเตะแซมสุนัขแสนรู้เข้าอย่างจังที่ลำตัว! 

แซมส่งเสียงร้อง  “เอ๋ง”  ในคอเบา  ๆ ขณะที่เซลงไปนั่งแล้วก็ลุกขึ้น 

ยืนใหม่ พลางยื่นปากที่คาบถุงของชำให้ชายคนนั้นด้วยสีหน้าแสดงความ 

เสียใจอย่างที่สุด 

“คุณทำอะไรของคุณน่ะ!” เจ้าของร้านขายของชำที่ยืนอยู่ใกล้  ๆ โพล่ง 

ออกมาอย่างเหลืออด 

“คุณใช้หมาแสนรู้ของคุณไปซื้อของที่ร้านผมเกือบทุกวัน และมันก็ทำ 

หน้าที่ของมันอย่างดี ซื้อของและนำมาให้คุณถึงบ้าน นี่คือสิ่งที่คุณตอบแทน 

เพื่อนที่แสนดีของคุณอย่างนั้นหรือ คุณเตะมันทำไม” หน้าของเจ้าของร้าน 

ขายของชำแดงก่ำ 

“ก็ไอ้หมาเวรนี่น่ะซี่ มันลืมกุญแจบ้านเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว” เจ้าของ 

แซมตอบ นิทานเรื่องนี้จบลงตรงนี้ค่ะ
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คุณผู้อ่านอย่าเพิ่งโกรธเจ้าของสุนัขนะคะ หายใจเข้าลึก ๆ และหายใจ 

ออกยาว ๆ สักหนึ่งที เพราะเราทุกคนนี่แหละค่ะคือเจ้าของสุนัขตัวนั้น! 

สมองมนุษย์จะชอบจดจำสิ่งต่าง ๆ ในแง่ลบ

จากหนังสือ สมองแห่งพุทธะ (Buddha’s Brain) และเล่มภาคต่อคือ  

ทำทีละอย่าง (Just One Thing)  ๒ ดร.ริค แฮนสัน นักวิทยาศาสตร์ด้าน 

สมองได้แสดงผลวิจัยต่าง ๆ  มากมายที่ชี้ว่า สมองของคนเรามีแนวโน้มที่จะ 

ไวต่อการรับรู้และจดจำสิ่งต่าง  ๆ  ในแง่ลบ ในขณะเดียวกันก็มองข้ามและ 

ไม่ยอมจดจำสิ่งต่าง  ๆ  ในแง่บวก ทั้ง  ๆ  ที่ในความเป็นจริงแล้ว เหตุการณ์ 

ต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นมักจะเป็นในแง่บวกหรือว่ากลาง  ๆ  มากกว่าค่ะ!

ทั้งนี้เป็นกลไกของการเอาตัวรอดของมนุษย์ตั้งแต่สมัยเราเป็นมนุษย ์

ถ้ำวิ่งหนีสัตว์ร้ายนั่นเองค่ะ

ถ้าไม่เชื่อลองถามตัวคุณเองนะคะว่า ถ้าในวันนี้มีสิ่งที่คุณต้องทำ  

๒๐ อย่าง และคุณทำมันได้เรียบร้อย ๑๘ อย่าง และมีบางอย่างออกมาดี 

เกินคาดด้วยซ้ำ แต่มี ๒ อย่างที่พังไม่เป็นท่า คืนนี้ก่อนนอนใจคุณจะเฝ้า 

ครุ่นคิดถึงเรื่องใดคะ 

๑๘ อย่างที่ทำได้เรียบร้อยหรือว่า ๒ อย่างที่ทำพลาดไป

วิธีฝึกพัฒนาสมอง

๑) ดร.แฮนสันแนะนำว่าให้หมั่นมองหาสิ่งดี  ๆ แม้จะเป็นสิ่งเล็ก  ๆ  

น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำงานเสร็จไป ๑ อย่างหรือแม้เพียง ๑ ส่วน  

แล้วรับความรู้สึกดี  ๆ  นี้เข้าไปด้วยการนั่งผ่อนคลาย หายใจเข้าลึก  ๆ และ 

๒  ขณะนี้ฉบับแปลภาษาไทยของทั้งสองเล่มมีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว โดย 
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
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ใช้สติรับรู้ความรู้สึกนั้น ๆ อย่างแจ่มชัดค่ะ 

๒)  อยู่กับความสุขนั้นค่ะ ในขั้นนี้  ดร.แฮนสันบอกว่า ให้ใช้เวลา 

สักครึ่งนาที หรือจะเพียง ๑๐  - ๒๐ วินาทีก็ยังดีค่ะ พยายามมีสมาธิจดจ่อ 

อยู่กับความรู้สึกดี  ๆ  นั้นนะคะ นี่ละค่ะคือเวลาที่เซลล์ประสาท  (นิวรอน)  

ในสมองของคุณจะส่งกระแสสัญญาณเข้าเชื่อมโยงกัน ทำให้เครือข่าย  

“ความรู้สึกดี ๆ” ในสมองคุณแข็งแกร่งขึ้นค่ะ 

๓) พยายามนึกภาพความรู้สึกดี  ๆ  นั้นว่ามันซึมซับเข้าไปในร่างกาย 

ของคณุนะคะ บางคนอาจนกึภาพวา่เหมอืนไดด้ืม่โกโกอุ้น่ ๆ หรอืกาแฟรอ้น ๆ  

ในวันที่หนาวเหน็บ บางคนอาจนึกภาพเป็นแสงสว่างอันอบอุ่นแผ่กระจาย 

ไปทั่วบริเวณทรวงอกของคุณ การทำเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มการเชื่อมโยง 

เครือข่ายความรู้สึกดี ๆ ในสมองของคุณให้แจ่มชัดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก 

ค่ะ เพื่อที่คุณจะรู้สึกดียิ่ง  ๆ  ขึ้นและง่ายยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ

เริม่ทำเลยตัง้แตเ่ดีย๋วนีน้ะคะ ถา้ตอนนีค้ณุกำลงัรูส้กึดใีจวา่ไดเ้คลด็ลบั 

ในการ  “บริหารสมอง”  เพื่อพัฒนาให้เครือข่าย  “ความรู้สึกดี  ๆ”  ในสมอง 

ของคณุแขง็แกรง่ขึน้ คณุกเ็ริม่ฝกึ ๓ ขัน้ตอนของ ดร.แฮนสนัตอนนีไ้ดเ้ลยคะ่

เพือ่ทีค่ณุจะไดไ้มเ่ผลอไปเตะเจา้สนุขัแสนรูข้องคณุอกีในอนาคตไงคะ!


