
ออกแบบ แดนชัย  วรรณศิร?มงคล

หมวดธรรมะประยุกต

suppayabook@gmail.com

ต
ัว
อ
ย
่าง



สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์	 (๔)	
คำปรารภ	 (๖) 

ภาค	 ๑	 สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว	 สิ่งนั้นเป็นกำไรเสมอ	 ๓ 

 เปลี่ยนโรคให้เป็นโชค ๕ 

 ป่วยเป็นก็เป็นสุข ๙ 

 เคล็ดลับสลัดทุกข์ ๑๓ 

 ปาฏิหาริย์แห่งการมองโลกในแง่ดี ๑๙ 

 โลกนี้เหรียญมีสองด้าน ๒๕ 

ต
ัว
อ
ย
่าง



เปลี่ยนโรคให้เป็นครู 5j

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่ดีและ

ไม่ดี ร่างกายของเราก็เป็นสภาพธรรมดาอย่างหนึ่ง

ทีจ่ะตอ้งมโีรคภยัไขเ้จบ็มาเบยีดเบยีน หลกีเลีย่งไดย้าก

ทำาอย่างไรเราถึงจะรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บ แล้วเปลี่ยน

โรคให้เป็นโชคได้

วลีที่ว่า “เปลี่ยนโรคให้เป็นโชค” นั้น คนที่จะ

คิดเช่นนี้ได้ต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมาก  ๆ ถ้า

ไม่สามารถมองโลกในแง่ดีได้ เขาก็จะเปลี่ยนโรคให้

กลายเป็นวิโยค โดยมากแล้ววิโยคจะมีคำาว่าโศกศัลย์

ตามมา รวมเปน็ วโิยคโศกศลัย ์ คำานีบ้างทเีราอาจเคย

ใช้โดยไม่รู้ความหมายก็ได้

เปลี่ยนโรคให้เป็นโชค
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เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค6 j

วิโยคคือความพลัดพราก ถ้าไม่สามารถเปล่ียนโรคให้กลายเป็นโชคได้ 

โรคก็จะกลายเป็นวิโยค คือเกิดความพลัดพราก วิโยคมักตามด้วยโศกศัลย์ 

ศลัย ์ แปลวา่ ปกั หรอืพาหรอืทะลทุะลวงเจาะเขา้ไป ดงันัน้วโิยคโศกศลัย์

ก็คือถูกความโศกเศร้าทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจ เพราะต้องพลัดพราก

จากสิ่งต่าง  ๆ คนป่วยนั้นจะเริ่มพลัดพรากจากหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น 

พลัดพรากจากอาหารอร่อย ๆ ที่เคยกิน เพราะเป็นโรคความดันโลหิตบ้าง 

เป็นโรคเบาหวานบ้าง เป็นโรคไขมันในเส้นเลือดบ้าง อาหารอร่อย ๆ จะ

หายไปทีละอย่างสองอย่าง 

ลกูศษิยอ์าตมภาพคนหนึง่แพอ้าหารทะเล แรก ๆ ยงัไมแ่พ ้ แตเ่มือ่

กินมากเข้าเริ่มแพ้ ในที่สุดหมอแนะนำาว่าให้ตัดอาหารทะเลออกไป ตอนนี้

ก็วิโยคกับอาหารทะเล และไม่ได้กินอาหารทะเลอีกเลย อีกคนหนึ่งถ้ากิน

เนื้อวัวเมื่อไรจะมีอาการปวดตามไขข้อกระดูกทันที  เรียกว่าวิโยคจาก

เนื้อวัว บางคนก็วิโยคจากขนมนมเนย จากของหวาน ลูกศิษย์อีกคนชอบ

ทุเรียนมาก กินทีละมาก  ๆ บ่อยครั้ง ต่อมาพบว่ามีอาการแทรกซ้อน 

ทุกวันนี้เข้าใกล้ทุเรียนไม่ได้เลย ทั้ง  ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผลไม้สุดโปรด 

นี่คือวิโยคจากอาหาร

เมื่อเราวิโยคจากอาหารการกิน สักพักหนึ่งถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีก็จะ

วิโยคจากกิจกรรมโปรด เช่น ไปวัดไม่ได้เพราะสุขภาพไม่ดี หรือหากไป

ได้ก็นั่งแถวหน้าไม่ได ้ เพราะปวดหัวเข่า ต้องไปนั่งแถวหลัง จะได้นั่งเก้าอี้
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เปลี่ยนโรคให้เป็นครู 7j

หรือพิงเสา ไม่ต้องเป็นภาระให้ใคร หรือนั่งฟังธรรมอยู่ดี  ๆ ก็เจ็บหลัง 

นั่งนานไม่ได ้ ฟังเพียงครึ่งชั่วโมงก็ต้องกลับก่อน เราจึงพลัดพรากจากสิ่งดี

ที่เป็นมงคลเช่นธรรมะไป 

การเดินทางไปแสวงบุญที่สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง คือ สถานที่

ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ที่ประเทศอินเดีย บางคน

สามารถไปได้เพียงแห่งเดียว เพราะนั่งรถยนต์หลาย ๆ ชั่วโมงติดต่อกัน

ไม่ได้ นี่ก็เรียกว่าวิโยค  บางคนมีเพื่อนหรือลูกหลานชวนเดินทางไป

ท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ แต่ก็ไปไม่ไหว เพราะเป็นโรคหัวใจ นั่งเครื่องบิน

นาน ๆ ไม่ได้ เที่ยวได้เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น นั่งข้ามประเทศข้ามทวีป

ไม่ได้ 

มนุษย์เราจะวิโยคมากขึ้นเรื่อย ๆ จากอาหารการกิน จากกิจกรรม

ที่รักชอบ จากธรรมะ และจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อย ๆ ที่วิโยคหนักที่สุดคือ

วิโยคจากคนรัก จากสิ่งของอันเป็นที่รัก คือเริ่มพลัดพรากจากบุคคล

อันเป็นที่รักทีละคนสองคน ถ้าเขาไม่พลัดจากเรา เราก็จะพลัดจากเขา

การเจ็บไข้ได้ป่วยมีส่วนช่วยให้ประสบกับความวิโยคได้เร็วขึ้น เราจะต้อง

พลัดพรากจากสิ่งของที่เรารัก จากคนรักที่เรารัก จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่

เราโปรดปราน ถ้าทำาใจไม่ได้ ความโศกศัลย์และลูกศรแห่งความทุกข์ก็จะ

เสียบอกเรา ~
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เปลี่ยนโรคให้เป็นครู 9j

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “คนทุกคนมีโอกาสที่

ลูกศรแห่งความทุกข์จะพุ่งมาเสียบใจอยู่แล้ว 

แต่ถ้ามีปัญญา เมื่อไรก็ตามที่ลูกศรแห่งความทุกข์

พุ่งเข้ามาเสียบที่ใจ คนมีปัญญาจะรีบถอนลูกศรแห่ง

ความทุกข์นั้นออก แต่คนด้อยปัญญาจะเสาะแสวงหา

ลูกศรดอกที่สองมาทิ่มเข้าไปอีก” 

ตัวอย่างเช่น  วันหนึ่งเราถูกเพื่อนด่า  คำาด่า

นั้นคือลูกศรดอกแรกที่ทำาให้เราทุกข์ กลับถึงบ้านคิด

ต่ออีกทั้งคืน แค้นมาก ถูกด่าในเย็นวันเสาร์  เช้า

วันจันทร์ยังคิดไม่ตก พยายามจะเอาคืน จะแก้แค้น

ให้ได้ ทั้ง  ๆ ที่คนที่ด่าเราเขาไม่ได้คิดอะไรแล้ว แต่

ป่วยเป็นก็เป็นสุข
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เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค10 j

เรายังคิดต่อ ยังปรุงแต่งต่อ ทุกข์แทบล้มประดาตาย นี่เรียกว่าเอาลูกศร

ดอกที่สองมาทิ่มตัวเอง 

ลกูศษิยอ์าตมภาพทีเ่ปน็ดารา บางทถีกูวพิากษว์จิารณเ์ปน็ขา่ว กลบั

ถึงบ้านต้องรีบเปิดดูข่าวในอินเทอร์เน็ตว่ามีคนเข้ามาด่าตัวเองกี่คน  ดู

เสร็จก็ทุกข์หนักแสนสาหัส พวกเราคนไทยชอบเสพเรื่องแย่ ๆ ของคนอื่น 

ดาราคนที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นทุกข์หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว 

เมื่อกลับถึงบ้านแทนที่จะพักผ่อนก็ต้องรีบคลิกดูข่าวในอินเทอร์เน็ตก่อน 

พบว่ามีคนรุมด่าเป็นแสนราย ก็ทุกข์อีก เสมือนว่ามีลูกศรนับแสนดอก

ทีแ่สวงหามาปกัอก ปกัจติ ปกัใจตวัเอง นีก่เ็พราะไมเ่รยีนรูท้ีจ่ะเปลีย่นโรค

ให้เป็นโชคนั่นเอง 

ถา้เราไมเ่รยีนรูท้ีจ่ะเปลีย่นโรคใหเ้ปน็โชค โรคจะกลายเปน็วโิยค จะ

พรากความสุขในชีวิตของเราให้ห่างหายไปทีละเรื่อง แล้วนำาความโศกเศร้า

เข้าสู่หัวใจของเราทีละน้อย ในที่สุดชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ 

พื้นที่แห่งความสุขถูกกลืนหายไป ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนฉลาด 

เมื่อไรก็ตามที่ลูกศรแห่งความทุกข์พุ่งมาปักอกเรา ให้รีบดึงออกทันที 

อย่าไปแสวงหาลูกที่สองมาปักเพิ่มเข้าไปอีก

ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องที่มนุษย์ทุกคน 

มโีอกาสทีจ่ะถกูลกูศรแหง่ความทกุขพ์ุง่มาปกัอก และทรงสอนวธิถีอนลกูศร

นั้นอยู่ตลอดเวลา พระองค์จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าเป็น “ศัลยแพทย์
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เปลี่ยนโรคให้เป็นครู 11j

ผู้ผ่าตัดลูกศรคือความทุกข์ให้แก่มวลมนุษยชาติ” ภาษาบาลีใช้คำาว่า 

“สัพพะโลกะติกิจฉะโก” แปลว่า พระผู้ถอนลูกศรแห่งความทุกข์ให้แก่

ชาวโลก พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นศัลยแพทย์ เป็นหมอใหญ่ พระทุกรูป 

ชาวพทุธทกุคน กเ็ปน็หมอผูช้ว่ยของพระพทุธเจา้ มหีนา้ทีช่ว่ยกนัถอดถอน

ลูกศรแห่งความทุกข์ออกจากจิตใจของมนุษยชาติทั้งหลาย ~
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เปลี่ยนโรคให้เป็นครู 13j

เราสามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนโรคให้เป็นโชคได้  โดยเคล็ดลับมีง่ายนิดเดียว คือ “มองโลกในแง่ดี” 

ถ้าเรามองโลกในแง่ดี แม้ในนาทีที่ทุกข์ที่สุด ก็เปลี่ยน

ให้เป็นสุขที่สุดได้ 

อาตมภาพรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเรียนรู้ที่จะ 

เปลี่ยนโรคให้เป็นโชค  ผู้หญิงคนนี้มีชื่อเสียงมาก 

เดินสายออกรายการโทรทัศน์เป็นว่าเล่น เพราะเธอ

เคยป่วยสาหัสแทบล้มประดาตาย แต่วันหนึ่งด้วยวิธี

มองโลกในแง่ดีของเธอ เธอจึงหายขาดจากโรคร้าย 

สามารถเดินสายบรรยายธรรมได้ เพราะเธอคิดว่า 

เคล็ดลับสลัดทุกข์
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เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค14 j

“ชีวิตที่เหลือนั้นกำาไรแล้ว”

ตลอดเวลาทีป่ว่ยมานัน้ เธอเหมอืนคนทีต่ายไปแลว้ครึง่ตวั ไมม่ใีคร

รับประกันด้วยซำ้าว่าเธอจะรอด แต่บัดนี้เธอรอดแล้ว มีความสุขมาก 

ผู้หญิงคนนี้ชื่อ “น้องหนู” เธอป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองระยะ

สดุทา้ย เมือ่ตรวจพบวา่ปว่ยกเ็ปน็ระยะที ่ ๔ แลว้ แพทยแ์จง้วา่ “คณุปว่ย

เป็นมะเร็งนะ” เมื่อรับทราบเช่นนี ้ เธอใจชื้นคิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงเริ่มแรก 

เพราะเพิ่งมาตรวจ ถ้าเป็นคนอื่น อาจตัวชาคุมสติไม่อยู่ แต่น้องผู้หญิง

คนนี้ยังยิ้มกับหมอได้ ทว่าเมื่อแพทย์บอกว่า “ระยะสุดท้าย” เธอถึงเริ่ม

เศร้า ในขณะที่คนอื่นเศร้าล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่แพทย์แจ้งว่า “เป็นมะเร็ง”

เมื่อกลับถึงบ้าน คนที่ป่วยหนักกว่าเธอคือ “แม่” แม่ทรุดทันทีเมื่อ

ทราบเรื่อง ลูกสาวถูกลูกศรแห่งความทุกข์ปักที่กาย คือเป็นมะเร็งต่อม

นำ้าเหลือง ส่วนแม่ถูกลูกศรแห่งความทุกข์ปักที่ใจ ป่วยหนักหนาสาหัส

ยิ่งกว่าลูกสาว แม่บอกให้ลูกลาออกจากงาน เธอถามแม่ว่าทำาไมต้อง

ลาออก แม่บอกว่าเพราะเธอเป็นคนป่วยระยะสุดท้าย เธอจึงตัดสินใจ

ลาออกจากงานตามคำาขอของแม่

เธอนั่งอยู่บ้านคนเดียว ทุกคนในบ้านไปทำางานกันหมด อยู่บ้านได้

๒ อาทิตย์ เธอก็ถามตัวเองขึ้นมาว่า “เอ๊ะนี่ ฉันเป็นอะไรนะ โรคทาง

กายของฉันไม่เป็นอะไรเลย แค่หมอบอกว่า ‘เป็นมะเร็ง’ แล้วฉันก็ต้อง

มานั่งอยู่ที่บ้าน ทั้ง  ๆ ที่โรคไม่แสดงอาการอะไรเลย” เธอนั่งอยู่บ้าน ๒ 
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