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จากใจ บ.ก. ใกลตัว
กลางชล
สวัสดี วันวิสาขปุรณมีบูชาคะ _/|\_
สุดสัปดาหที่จะถึงนี้ ก็จะเวียนมาถึงวันสําคัญของชาวพุทธเราอีกวันหนึ่งแลวนะคะ
ใครมีโครงการจะไปทําบุญ ถวายสังฆทาน หรือปลีกตัวไปภาวนาทีไ่ หนกันบางหรือเปลาคะ : )
คุณผูอานเคยนึกกันไหมคะวา เราเริ่มรูสกึ วาวันวิสาขบูชานี้เปน "วันสําคัญ"
ที่เราเห็นซึ้งถึงคุณคาของปรากฏการณนี้จริง ๆ สักมากนอยแคไหน และตั้งแตเมื่อไหรกัน
จําไดวาตอนสมัยยังเปนนักเรียน วันวิสาขบูชา เริ่มเปนวันสําคัญสําหรับเราขึ้นมาหนอยหนึ่ง
เพราะครูที่โรงเรียนสอนใหเรารับรูวาวันนีเ้ ปนวันสําคัญทางพุทธศาสนา
มีการจัดบอรดใหความรูกนั วา วันนี้เปน "วันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา"
ออ และเราก็จะไดหยุด ไมตอ งไปโรงเรียนอีก ๑ วันดวย : )
มาถึงป ๒๕๔๓ วันวิสาขบูชา ไดรับการปรับสถานะใหมีความสําคัญขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
เพราะองคการสหประชาชาติไดประกาศใหวันนี้เปน "วันสําคัญสากลของโลก"
หรือเรียกวาประกาศใหวันนีเ้ ปนวันสําคัญที่ควรระลึกถึงในระดับนานาประเทศเลยทีเดียว
ซึ่งก็นาคิดอยูน ะคะวา... เพียงมีการประกาศขึ้นมาวา "วันนี้เปนวันสําคัญ"
จะทําใหวันหนึ่งวันนั้น เปนวันพิเศษในใจผูคนขึ้นมาไดจริงหรือ?
และหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาจะงอกงามในใจคนทั่วโลกไดมากขึ้นจริงหรือ?
หากเราไมเคยเปดโอกาสใหตัวเองไดลองเขาไปศึกษาในสิ่งที่เปนเนือ้ หาสาระอยางแทจริง
วาพระพุทธเจาทรงตรัสสอนอะไร แลวนอมนําไปปฏิบัตฝิ กฝนจนประจักษดวยตนเอง
เราก็คงบอกไดแตเพียงปากเทาเดิมวา "วันนี้เปนวันประสูติ ตรัสรู ปรินิพพานของพระพุทธเจา"
ดวยความรูสกึ ถึงวันนี้ทอี่ าจไมตางไปจาก วันเกิด วันประดิษฐคิดคน วันประกาศอิสรภาพ
หรือวันสําคัญทางประวัติศาสตร ของบุคคลสําคัญของโลกที่เรารูจ ักผาน ๆ อีกผูหนึ่งเทานั้น
แตสําหรับชาวพุทธที่แทแลว วันนี้ นับเปนวันที่มีความหมายสําคัญลึกซึ้งยิ่ง
การมีพระพุทธเจาถือกําเนิดขึน้ พระองคหนึง่ ในโลกนัน้
นับวาเปนแสงสวางยิ่งใหญอนั ประมาณมิไดทา มกลางสังสารวัฏอันยาวไกล
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เปรียบเสมือนเราเดินหลงปาในคืนเดือนมืดกันมายาวนาน ลมลุกคลุกคลาน
อยูบนเสนทางอันเวิ้งวาง หิวโหย แสวงหาความอบอุนและแสงสวาง อยางไมรูทิศรูทาง
แลวอยู ๆ วันหนึ่ง ก็มีผูนําทางผูรูรอบครอบทัว่ ทุกสารทิศ เมตตามาปรากฏกายขึน้
พรอมดวยดวงประทีปที่สอ งสวางสาดฉายทําลายความมืดมนที่กระจายอยูในทุกทิศทาง
บอกชีใ้ หเรารูห ลุมพรางขางทาง ชี้แนะทางตรง ทางออม ทางลัด และที่สําคัญ "ทางออก"
จนเรามองเห็นเสนทางอยางเปนขั้นเปนตอนที่จะนําไปสูปลายทางแหงความเปนอิสระ
สวางไสว พนไปจากความมืดมนอนธการ และพันธนาการทั้งปวงลงไดอยางถาวร
วันที่เปนอิสระจากความจองจํานั้นเอง เราจะรูสึกอยางลึกซึ้งขึ้นมาจับจิตจับใจทีเดียววา
ผูที่เมตตาชี้ทางออกใหแกเราผูนั้น เปนผูม ีพระคุณอันยิ่งตอเราอยางลึกซึ้งเพียงไหน
และกวาที่จะมีพระพุทธเจาถือกําเนิดขึน้ มาสักพระองคหนึ่งนัน้
ก็ไมใชเรื่องที่จะเกิดขึน้ ไดงาย ๆ ในชวงกาลหนึง่ ๆ เลยนะคะ
หากแตตอ งอาศัยเวลาอันยาวนานนับเปนกัป ๆ กวาทีจ่ ะมีพระพุทธเจาถือกําเนิดขึน้ สักครั้ง
โดยโบราณถือวา เมือ่ โลกเกิดประลัยขึ้นครั้งหนึ่ง ก็นับเปนสิ้นกัปหนึง่
แตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวา เมื่อสิ้นแตละกัปแลว จะมีพระพุทธเจากําเนิดขึ้นเสมอไปนะคะ
บางกัปนั้น ก็ไมมีพระพุทธเจาอุบัตขิ ึ้นเลย ซึ่งนับเปนชวงเวลาอันเวิ้งวางอยางที่สุด
บางกัปนั้น แมจะมีพระพุทธเจาถือกําเนิดขึ้น ทานก็เปน พระปจเจกพุทธเจา คือ
เปนพระพุทธเจาผูทตี่ รัสรูเฉพาะตน มิไดออกเผยแผและเทศนาสั่งสอนผูอื่นในวงกวาง
และบางกัปนัน้ แมจะมีพระพุทธเจาอุบตั ขิ ึ้น สั่งสอนผูค นใหรูตามได แตทานก็มิไดบัญญัติ
เรียบเรียงคําสอนฝากไวใหเราเรียนรูศึกษาตามไดชัดเจนเชนยุคนี้เลย
พระสมณโคดมเอง กอนทีท่ า นจะไดตรัสรูเ ปนพระพุทธเจาพระองคทพี่ วกเรารูจ ัก
ทานก็ยังตองทรงบําเพ็ญเพียรสรางบารมีเปนเวลายาวนานถึง ๒๐ อสงไขย กับแสนกัป
นับตั้งแตพระชาติแรกทีท่ รงดําริตั้งความปรารถนาเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในกาลขางหนา
ทรงรักษาความบริสุทธิท์ ั้งกาย วาจา ใจ และบําเพ็ญเพียรมาเปนเวลาหลายภพหลายชาติ
จนถึงพระชาติสุดทาย คือ พระชาติของพระเวสสันดร
จึงนับวาไมใชเรื่องงายเลยนะคะ และนับเปนโชคดีอันมหาศาลของพวกเราชาวพุทธทุกคน
ที่เกิดทันในยุคที่ยังมีรองรอยของคําสอนแท ๆ ของพระพุทธเจาใหเราไดศึกษาเดินตาม
ไดถือแผนทีพ่ น ทุกข และมีสิทธิ์เดินทางไปสูปลายทางแหงความสุขไดเทาเทียมกันทุกคน

๔

ไมเพียงเฉพาะโลกมนุษยเทานั้น
ที่มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และปลืม้ ปตกิ ับวันมหามงคลในวันทีม่ พี ระพุทธเจาอุบัติขนึ้
คุณดังตฤณ ไดเรียกขานวันวิสาขบูชานี้วา เปน "วันมหามงคลแหงไตรภูมิ"
โดยไดเขียนบทความพิเศษขึ้นสําหรับวันวิสาขบูชานี้โดยเฉพาะ
และไดเขียนฝากทายไวในบทความพิเศษบทนี้วา
"นอกจากเหลามนุษยแลว ทวยเทพอันเปนเวไนยสัตว
นับแตชั้นกามาวจรไปจนกระทั่งภพแหงรูปพรหม ตางก็ไดสิทธิ์ในการเจริญสติจนบรรลุธรรม
พนทุกขพนภัยจากสังสารวัฏเพราะการอุบัติเพือ่ ชีท้ างของพระพุทธองค
และแมอรูปพรหมผูมีเพียงจิต ก็ยังมีสิทธิอ์ นุโมทนาดวยมหาโสมนัส
กับการอุบัติแหงพระองคทา น สรางกระแสนํารองใหถกู ทิศถึงนิพพานในกาลตอไป
สําหรับผูไดญาณหยั่งรูวายังมีภพภูมิอยูม ากกวาโลกนี้
ยอมไมเห็นวันวิสาขบูชาสําคัญเพียงระดับโลก แตถอื เปนวันมหามงคลระดับไตรภูมิ
แสงสวางสูงสุดอันเปนธรรมาภิสมัยบังเกิดขึ้นหนึ่งเดียวในอนันตจักรวาล ณ วันนี้ในอดีต
จึงไมอาจถือเอาจุดตัดแหงเวลาวันเดือนปใด สูงสงเหนือไปกวานี้ไดอีกแลว"
วันประสูติ ตรัสรู และปรินพิ พานของพระพุทธเจา
มีความหมายตอสรรพชีวติ ในไตรภูมินี้เพียงใด
แตละปรากฏการณที่อุบตั ิขนึ้ นั้น มีความหมายอันลึกซึง้ ยิ่งใหญเพียงไหน
คุณผูอานสามารถพลิกไปอานบทความพิเศษของ คุณดังตฤณ
เรื่อง วันมหามงคลแหงไตรภูมิ นี้ได ในคอลัมน รูเฉพาะตน ฉบับนีท้ ี่นี่คะ
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วันวิสาขบูชานี้ จึงไมอยากใหชาวพุทธเรา เพียงจุดธูปถือเทียนเดินเวียนรอบโบสถเทานั้น
แตอยากเชิญชวนคุณผูอ านทุกทาน "เขาเฝา" พระพุทธเจาดวยกัน
โดยการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปญญาคุณ และพระบริสทุ ธิคุณ ของพระพุทธองค
และนอมนําพุทธดํารัสทีต่ รัสสอนมาปฏิบตั ิใหเกิดผลแจงแกใจดวยตนเอง
เพราะหากเรายังมีโอกาสไดเขาเฝาและถามคําถามทานในวันนี้ ก็เชื่อเถิดคะวา
ทานก็จะยังคงแยมพระโอษฐตรัสชี้ทาง และเตือนสติใหเราเพียรเดินไปสูความพนทุกข
เปนแกนสารสาระที่สาํ คัญที่สุด ไมตา งไปจากเมื่อสองพันกวาปกอนเลย
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อยูที่เราจะนอมนําพุทธพจนนนั้ ไปปฏิบตั ิใหประจักษจริงกันไดมากเพียงใดเทานั้น
มีครูบาผูปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบทานหนึ่ง ไดเคยฝากขอสังเกตที่นาสนใจไวในการสนทนาครั้งหนึ่ง
วาดวยการทีอ่ งคการสหประชาชาติไดประกาศใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญสากลของโลก
เห็นวาเปนขอคิดที่ดีที่อยากนํามาฝากกัน จึงขอคัดมาฝากคุณผูอานไวดังนี้นะคะ
"วัน เดือน ป อาจเปนเพียงสิ่งสมมติ แตก็มิไดหมายความวา
การที่มีการกําหนดวันวิสาขบูชาขึ้นมาเปนพิเศษนั้น เปนเรื่องไรประโยชน
พระพุทธเจาทรงสอนวา ฤกษใด ยามใด เวลาใด ทีค่ นคิดดี พูดดี และทําดี
ฤกษนั้น ยามนั้น เวลานั้น ก็เปนมงคล เปนดิถี เปนศุภฤกษ
ดังนั้น ถาวันวิสาขบูชาเปนวันที่ทําใหคนสวนมากไดฉุกคิด
ไดยอนกลับมามองดูตัวเอง ไดคนหาความจริงของชีวติ
วาชีวติ คืออะไร ความสุขคืออะไร ความทุกขคืออะไร
จะดํารงชีวิตทีด่ ีงามไดอยางไร และเปาหมายที่แทจริงของชีวิตคืออะไร
แลวนอมนําธรรมะคําสอนของพระพุทธองคมาปฏิบตั ิ
วันนัน้ ก็จะเปนวันสําคัญที่แทจริงได
และความสําคัญนัน้ ก็เกิดที่ใจของผูประพฤติธรรมนัน่ เอง
วันวิสาขบูชา จะเปน "วันสําคัญ" ของนานาชาติได
ก็ตอเมื่อคนทั้งหลายทั่วโลกไดรับประโยชนจากพระธรรมคําสอนอยางแทจริง
เรามาชวยกันทําใหวันนี้เปนวันสําคัญ โดยเริ่มที่ ตัวเราเอง กันแตวนั นี้เถิด..."
ทุกวันลวนเปนวันสําคัญนะคะ
วันนี้วันพรุง ไมมีใครรูวาเราจะมีเวลาหายใจไดอีกนานแคไหน
อยาใหวันนี้เปนวันสําคัญทีบ่ อกเลากันแตเพียงแตลมปากแลวผานเลยไป
ไมมีใครรูวาเราจะมีโอกาสไดพบเจอพระพุทธศาสนาในกาลขางหนาอีกหรือไม
ขอนําปจฉิมโอวาททีพ่ ระพุทธองคไดกลาวฝากไวกอนจะดับขันธปรินิพพาน
มาฝากปดทายในวันวิสาขบูชานี้อีกครั้งนะคะ...
"บัดนี้ เราขอเตือนทานทัง้ หลายวา สังขารมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
เธอทั้งหลาย จงยังประโยชนตนและประโยชนผูอนื่
ใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด" _/|\_
๖

เรื่องนาสนใจประจําฉบับ
คนรุนใหมยุคนี้ จะมีสักกี่คนนะคะ ที่ยังนึกถึงผูหญิงอีกคนที่เคยดูแลเราเสมือนแมคนที่สอง
คุณธีระวัฒน อนันตวรสกุล ฝากเรื่องสั้นขนาดยาว ๒ ตอนจบ
มาในคอลัมน "นิยาย/เรื่องสัน้ อิงธรรมะ" กับเรื่อง หลานยาย (ตอนที่ ๑)
ใครเติบโตมากับคุณยาคุณยาย อานเรือ่ งนี้แลวอาจน้ําตาซึมไปตาม ๆ กันนะคะ :' )
"ของฝากจากหมอ" ฉบับนี้ คุณหมอพิมพการัง ไมไดเอามาฝากแคเรื่องราวของคนไข
แตเธอไดสะทอนสิ่งที่เห็นกับชีวติ ของเธอเอง ถายทอดเปนประสบการณและความคิด
แฝงมาดวยปรัชญาแหงชีวติ สําหรับคนทุกคน กับตอน วันหนึ่ง วันนัน้ วันนี้ วันไหน
กวาจะมีวันนี้ เธอวิ่งไลลาอะไรมาบาง และวันนั้นสําคัญที่ตรงไหน ลองไปติดตามกันคะ
แลวไปฟงเรือ่ งจริงจากประสบการณของ คุณกติกา ในคอลัมน "สัพเพเหระธรรม"
เมื่อตองเจอกับอุบัติเหตุที่ไมคาดคิด กับตอน ปาฏิหาริยจากการปฏิบตั ิธรรม?
บางที ปาฏิหาริยนั้นอาจไมใชคุณวิเศษจากวัตถุมงคลชนิดไหน ๆ
แตเมื่อเจริญสติไปเรือ่ ย ๆ วันหนึ่ง เราอาจพบดวยตัวเองวา
สติที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินแี้ หละ ทีจ่ ะเปนที่พึ่งใหเราในยามคับขันเชนนี้ได
กิจกรรมนาสนใจ
วันอาทิตยที่ ๑๘ พ.ค. ที่จะถึงนี้ พระอาจารยปราโมทย ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม จ.ชลบุรี จะเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมเทศนา
ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ซอยแจงวัฒนะ ๑๔ ถ.แจงวัฒนะ
ทานใดสะดวก อยากชวนไปฟงธรรมรับวันวิสาขบูชานี้ดวยกันนะคะ
ดูแผนที่ไดที่นี่คะ http://larndham.net/index.php?showtopic=30544
สัปดาหที่แลว เราไดสงจดหมายขาวฉบับพิเศษถึงสมาชิก
เพือ่ แจงผลสํารวจผูอ านนิตยสารธรรมะใกลตวั และประกาศรายชือ่ ผูโ ชคดีไปดวย
ทานใดไมไดสมัครรับจดหมายขาว ก็ขออนุญาตแจงกันอีกครั้งนะคะวา
สามารถเขาไปติดตาม ผลสํารวจความคิดเห็นผูอา นนิตยสารธรรมใกลตัว
รวมทั้งตรวจรายชื่อผูไดรับของรางวัลกันไดแลวที่นคี่ ะ
http://www.dungtrin.com/mag/survey042008.html
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โดยทานที่ไดรับของรางวัลพิเศษตามประกาศรายชือ่ ใน Link ขางตนจํานวน ๔๕ ทาน
ตอนนีท้ ีมงานไดจัดสงของรางวัลใหทุกทานเรียบรอยแลวนะคะ
สวนทานทีข่ อรับซีดีกรรมพยากรณฉบับละครวิทยุ กําลังทยอยจัดสงใหคะ รอกันนิดนะคะ
แจงแกไขขอความในนิตยสาร
๑. ธรรมะใกลตวั ฉบับที่ ๔๑ (๑ พ.ค. ๕๑) - คอลัมน: จากใจ บ.ก. ใกลตัว
แกไขจาก: หลวงพอทานวา หิวก็กิน อิม่ ก็นอน งายเพียงนั้น
แกไขเปน: หลวงพอทานวา หิวก็กิน งวงก็นอน งายเพียงนั้น
๒. ธรรมะใกลตัว ฉบับที่ ๔๐ (๑๗ เม.ย. ๕๑) - คอลัมน: รูเฉพาะตน (คําถามที่สอง)
แกไขจาก: ฉันนสูตร
แกไขเปน: ฉันโนวาทสูตร
รวมทั้งมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่คุณดังตฤณไดปรับปรุงแกไขเปนเนือ้ หาฉบับใหมเพิม่ เติม
คุณผูอานสามารถเขาไปอานสวนที่ไดปรับแกไขใหมแลวตาม link นี้คะ
กระทู: พระฉันนะ http://dharmaathand.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2686
ขอใหทุกทานมีจิตใจที่รูตื่น เบิกบาน และมีความสุขกันทุกคนนะคะ
แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ สวัสดีคะ

๘

ธรรมะจากพระผูร ู
สันตินนั ท (พระปราโมทย ปาโมชฺโช ในปจจุบนั )
ถาม: ถาเราภาวนาโดยกําหนดจิตเขาไปจับกับความวางเลยไดหรือไมครับ
บางครั้งเปนทุกขแลวทําแบบนี้รูสึกหนีทุกขได
ไมดีนะ พระพุทธเจาไมไดสอน มันเปนวิธพี ักผอน
การที่อยูๆ เรากําหนดจิตเขาไปจับความวางจะไดสมถะ
เพราะมันมีจิตอยู ๒ ดวงทีใ่ ชทําสมถะได
อันหนึ่งคือจิตที่รูชองวางหรือที่คุณเรียกวาความวาง
อันที่สองคือจิตที่รูความไมมีอะไรเลย
อันแรกเรียกอากาสานัญจายตนะ
อันที่สองทีว่ าไมมีอะไรนั้นเรียกอากิญจัญญายตนะ
สองอันนีเ้ ปนสมถะ
ถาคุณเปนทุกขนะ เปนทุกขใหรูไมใชใหหนี คุณจับหลักใหแมนนะ
หลักของการปฏิบัตทิ พี่ ระพุทธเจาทานสอนพวกเราจริงๆ
ทานบอกวาทุกขใหรู แลวทานก็ Identify เลย
นิยามใหเราดูเลยวาคําวาทุกขคืออะไร
ทุกขก็คอื ขันธ ๕ คือกายกับใจนี้
เพราะฉะนั้นเรามีหนาที่รูกายรูใจนะ
เราไมไดมีหนาที่รูสุญญตา เราไมไดมีหนาที่รูความวาง
เรียนรูวัฏฏะไปจนพนวัฏฏะ ตองเรียนรูท กุ ขถึงจะพนทุกข ไมใชหนีทกุ ข
หนีทุกขไมพน ทุกขหรอก หนีทุกขจะพอกพูนอัตตา
จะรูสึกวากูเกง กูหนีได และหนีไดชั่วคราว
เพราะฉะนั้นเราเชื่อพระพุทธเจาเถอะ
พระพุทธเจาสอนใหรูกายรูใจ
สติปฏฐาน ๔ นี้ กายก็คอื ตัวรูป เวทนานีเ้ ปนสวนของจิตใจแลว
จิตก็เปนจิตที่เปนกุศลอกุศล นี่ก็เปนเรือ่ งของจิตใจเรื่องนามธรรม
สวนธรรม ธัมมานุปสสนานี้มีทั้งรูป ทั้งนาม ทั้งกาย ทั้งใจคละกันอยู
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เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้มีแตเรือ่ งรูกายรูใจนะ อยาไปเอาความวาง
ความวางเปนผลสุดทายหรอกทีจ่ ะไปถึง
คลายๆ เรายังไมรวยนะ
เราเขาไปที่บา นเศรษฐีคนนึงเห็นสมบัติเขาเยอะอะไรอยางนี้ เราอยูไ มไดหรอก
ตองมาทํามาหากินใหรวยเราจึงมีสมบัตอิ ันนี้ขึ้นมา
รูกายรูใจนะ อยาหาความวาง
พระพุทธเจาไมไดสอน
ทานสอนใหรทู ุกข
ทานตรัสรูขึ้นมาทานถึงประกาศเลยวา
ถาทานไมรูอริยสัจ ๔ มีวงรอบ ๓ รวมแลวเปน ๑๒
ทานจะไมปฏิญาณตนเปนพระพุทธเจาเลย
ขนาดพระพุทธเจายังตรัสรูด วยการรูทุกขเลย
เพราะฉะนั้นเราอยาทําเกินที่ทานบอกนะ
ถาม: การตามรูกายตามรูใ จจะชวยใหเราพนทุกขไดหรือ
ตามรูทันไปจะเห็นความจริงวากายนี้ใจนีไ้ มใชเรา
พอปลอยวางความยึดถือกายกับใจไดเรียกวามันพนจากรูปนาม
นิพพานก็คอื การที่พนจากรูปนามนั่นแหละ ความพนทุกขก็เกิดขึ้น
พอเราไมคิดวาตัวเรามีอยูไมรูสึกวาตัวเรามีอยู การดิ้นรนของจิตใจจะหมดไปเอง
เพราะฉะนั้นรูท ุกขแจมแจง สมุทัยคือความดิ้นรนของจิตใจนี้จะหมดไปเอง
เพราะฉะนั้นใหรูทุกขไวเถอะแลวตัณหาดับเอง
ที่มันมีสมุทัยมีตัณหาไดก็เพราะอะไร
มันอยากใหตวั เรานี้ไดมีความสุขอยากใหตัวเราพนทุกข
ทําไมมันมีตัวเราขึ้นมา เพราะมันมีความไมรู
มันไมรูวาไอนจี่ ริงๆ ไมใชตวั เรา เปนแควัตถุ เปนกอนธาตุของโลกนี้เอง
ถาพูดหยาบๆ นะ นี้ก็สตั วตวั นึง นี้ก็สตั วอกี ตัวนึง
นี้ก็สัตวฝูงนึง อยูดวยกันอยางนี้
แตเราสําคัญมั่นหมายวานี้เปนตัวเรา นีก่ ็คนอื่นขึ้นมา
ศาสนาพุทธเลยสอนใหเรามารูสิ่งที่เรียกวาตัวเรานี้ รูลงที่กายรูลงที่ใจ
วันนึงเขาใจความจริงวา จริงๆ แลวเปนกอนธาตุเชนเดียวกับสิ่งอื่นนัน่ เอง
พอรูอยางนี้นะ หมดความยึดถือตัวนี้ มันจะคืนใหโลกเขา
๑๐

เรียกวาปฏินิสสัคคะ การสลัดคืน
พอคืนไปแลว ถามวา แลวจะตองดิ้นรนเพือ่ อะไรอีก
ในเมื่อกายนี้ใจนี้ไมใชตวั เรา ก็ไมมีการดิ้นรน
ชีวติ ที่เหลืออยูนี้มันจะทํางานไปดวยความเมตตาลวนๆ เลย
มันจะหันมาเห็นสิ่งที่เคยลําบากดวยกัน เพราะฉะนั้นมันจะสลดสังเวชใจ
ถาม: กรรมมีจริงหรือครับ ผมเขาใจวาภพนัน้ มันเกิดขึ้นเปนขณะๆ
เห็นจิตเปลี่ยนภพไปเรื่อยๆ เลยเขาใจวาตายแลวสูญ
อยากใหหลวงพอชวยอธิบายหนอยครับ
กรรมนี้มี ๒ สวนนะ กรรมในอดีต กรรมเกา กับกรรมปจจุบัน
กรรมเกานี่รวมทั้งภพเมื่อตะกี้นี้ดวยนะ ภพใกลๆ นี้ดว ย
เมื่อไมกี่ขณะจิตนี่ก็กรรมเกา
พระพุทธเจาสอนไวทั้ง ๒ แบบนะ
พวกเราบางคนเรียนอานของทานอาจารยพุทธทาสมากไป
อานผิด หลวงพอเคยผิดแลว เคยคิดวาตายแลวสูญ
ตายแลวขามภพขามชาติไมได
ทานพุทธทาสสอนปฏิจจสมุปบาทขณะจิตเดียว เลยเขาใจอยางนี้นะ
แลววันหนึ่งไปเจออาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพเขา
ไปพูดอยางนีใ้ หทานไดยินเขา
โอ เราอยากกราบทานนะ ทุกวันนี้ ทานกวักมือเรียกมาเลย
บอกพระพุทธเจาไมไดสอนอยางนั้น
ทานยกพระไตรปฎกมาใหฟงเลย
เสร็จแลวหลวงพอก็ไปหาทานอาจารยพทุ ธทาส
ไปกราบทานอาจารยพทุ ธทาส
ทานอาจารยครับ ตายแลวสูญใชไหม
ทานอาจารยสอนวาตายแลวสูญใชไหม
ทานตอบวายังไงรูไหม
“คุณเห็นเราเปนมิจฉาทิฏฐิเหรอ”
เพราะฉะนั้นคําวาภพชาตินไี้ มใชขณะนี้เทานั้นนะ
ขามภพขามชาติก็มี
๑๑

ดูความดื้อนะ อาจารยสุชพี ทานบอกแลวนะ เอาพระไตรปฎกมาใหแลวนะ
ยังไปถามทานอาจารยพทุ ธทาสอีก นับถือทานมากเลย
คําวากรรมเกาก็คือวิบาก
วิบากจากการกระทําในอดีต
มันจะสงผลใหเราตองมาเผชิญกับสถานการณปจจุบนั
เมื่อเราเผชิญสถานการณปจจุบนั แลว
หนาที่ของเราตอนนี้คือทํากรรมใหมใหดีที่สุด
เพื่อจะไดเกิดวิบากที่ดตี อ ไป
อาตมายกตัวอยาง สมมติคนๆ หนึ่งมีวบิ ากที่ไมดี
ไมเคยทําทาน เขาเรียกวามีชนกกรรม คือกรรมที่สงใหมาเกิด เกิดมายากจน
ถาเปนศาสนาอื่น โอ เราทํากรรมเกามาเราเลยยากจน ก็ยอมจํานนกับกรรมเกา
นี้ไมใชพุทธนะ ถาจะเปนชาวพุทธเหรอ
เกิดมายากจน กรรมเกาชวยไมไดมันเกิดมาแลวมันจนมาแลว
ตองทํากรรมปจจุบันใหดีที่สุด
พระพุทธเจาก็สอนคาถาแกจนเอาไว
อันที่หนึ่ง อุฏฐานสัมปทา ขยันทํามาหากิน
อันที่สอง อารักขสัมปทา หากินไดแลวตองรูจักรักษาทรัพยสมบัติ
อันที่สาม กัลยาณมิตตตา รูจักเลือกคบคน คบคนไมดีก็หายนะ
อันที่สี่ สมชีวติ า ดํารงชีวิตอยางพอสมควรแกอตั ภาพ
ถาเราฝกของเรา เราทําของเราอยางนี้ ทํากรรมใหมใหดีอยางนี้เรื่อยๆ
กรรมใหมทดี่ ีจะไปบัน่ ทอนอิทธิพลของกรรมเกาลง
ไมใชเรื่องแกกรรมนะ ไมใชแกเจากรรมนายเวร
พระพุทธเจาไมเคยสอน แตสอนใหเราลงมือทํากรรมใหมที่ดี
ผลของกรรมใหมที่ดีนี้จะบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเกา ในที่สุดเราก็รวย
กรรมเกานั้นเขาเรียกวาถูกอุปฆาตกรรม ถูกฆาตายไปแลวดวยกรรมใหมที่ดี
เพราะฉะนั้นชาวพุทธไมยอมจํานนแกชีวติ นะ
ชีวติ มีปญหาตองตอสู ตอสูอ ยางมีหลัก ตอสูแบบทํากรรมดีใหดีที่สุดเลย
แลวชีวติ เราจะดีขึ้น ตองสูนะ ชาวพุทธไมใชลัทธิยอมจํานนนะ
ชาวพุทธเปนนักสูนะ แตสแู บบไมเบียดเบียน
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒

ถาม: ผมเคยฝกใชพลังจิตรักษาโรคครับ อยากใหหลวงพอแนะนําครับ
ออ อาตมาไมมีพลังจิตนะ มีแตพลังสติ สติรูสึกไป รูสกึ ตัวเรือ่ ยๆ
รูสึกตัวบอยๆ ฝกไวรักษาโรคทางใจ ฝกแลวไมทุกข
โรคทางกายไมเปนไร ใหคณ
ุ หมอเคยฝกมาแลวรักษาได
โรคทางใจ โรคกิเลส คอยเบียดเบียนคอยแผดเผา
ใจของคนนะไมเคยเต็มอิ่มเลย
มีแตดิ้น ดิ้น ดิ้น ตั้งแตเกิดจนตายเลยนะ
ตั้งแตเกิดจนตาย
ตอนเด็กๆ ก็หวังวาเรียนหนังสือจบแลวจะมีความสุข อะไรอยางนี้
ดิ้นไป ดิ้นไปจนแก
คุณหมออยูโรงพยาบาลคงเห็น คนไขเจ็บหนักบางคนโวยวายนะ
“ตายซะไดจะเปนสุข”
หาความสุขมาตั้งแตเกิดจนตายนะ หาไมไดหรอก
ใจมันจะไมเต็มอิ่ม ใจมันจะดิ้น ดิ้น ดิ้น ไปเรื่อย
ทีนี้ทํายังไงใจมันจะเต็มอิ่มขึ้นมาได เลิกดิ้นได
ถามันรูความจริงนะ วาตัวเราไมมี มันถึงจะเลิกดิ้น
ถามันยังคิดวาตัวเรามีอยูจ ริงๆ กายนี้ใจนี้คือตัวเรานะ มันก็จะดิ้นไมเลิก
เพราะมันอยากใหตัวเรามีความสุข อยากใหตัวเราพนจากความทุกข
พระพุทธเจาสอนวิธีแกโรคทางใจ
ใหยอนมา ยอนมาดูจิตดูใจของเรา
วันใดเห็นวาจิตใจนี้ไมใชตัวเราที่แทจริง อาการนี้คอยทุเลา
ถาม: ปฏิบัตแิ ลวรูสึกวาจิตมันบังคับไมไดครับ
รูสึกวาจิตมันแกวงไปแกวงมาตามการกระทบ
พยายามปฏิบตั ิใหมนั ดีใหมนั สงบก็ทาํ ไมไดครับ ขอคําแนะนําดวยครับ
จิตเหมือนเรือนะ พอลมมากระทบปุบ โคลงไปโคลงมา
เอียงซายทีเอียงขวาที หามไมไดนะ
ยินดีทีนึงก็ยินรายทีนึง แกวงไปแกวงมา
เฝารูไปก็จะเห็นวาหามไมได บังคับไมได แลวจะเขาใจความจริง
นี่สวนใหญคนปฏิบัตเิ ขาไมถึงความจริงอันนี้
เขาไมถึงความจริงที่วาจิตไมเที่ยง จิตเปนของบังคับไมได
๑๓

นักปฏิบตั ิเกือบทัง้ หมดเลยมุงบังคับจิตตนเองใหดี
อยากใหจติ ดีอยากใหจติ สงบ คิดวาดีแลวสงบถาวรแลวจะบรรลุพระอรหันต
ไมบรรลุหรอก บรรลุโมหะนะ
เพราะอะไร เพราะจิตเปนของไมเทีย่ ง ใครจะทําของไมเที่ยงใหเที่ยงได
จิตเปนทุกข ใครจะทําของที่เปนทุกขใหเปนสุขได
จิตเปนอนัตตาบังคับไมได ใครจะบังคับมันได
เราเรียนเพื่อใหเห็นความจริงวาเราบังคับเขาไมไดหรอก
เขาแกวงไปตามเหตุตามปจจัยทีม่ ากระทบ
มีอารมณที่ไมดีเปนปจจัยมากระทบแลว
กิเลสเกาสะสมไวเปนเหตุสนับสนุนใหโทสะเกิด จิตก็เกิดโทสะ
อารมณที่ดีมากระทบ โลภะ อนุสัยของโลภะ ราคานุสัยทํางานขึ้นมาก็เกิดราคะ
หามไมไดหรอก
แตถาเฝารูค วามจริงลงไปเรือ่ ย มีสติเรือ่ ย กิเลสทํางานไดไมเต็มที่
พอกิเลสไหลแว็บเขามานะ
อนุสัยปรุงกิเลสขึ้นมาแว็บ สติรูทันนะ กิเลสดับทันทีเลย
คลายๆ อนุสัยมันลงทุนแลวมันขาดทุน
ตัวมันคอยๆ ฝอไปเรื่อยๆ อนุสัยจะเบาบางลง
ตองเฝารูลงทีก่ าย เฝารูล งที่ใจไปเรือ่ ยๆ
วันนึงเห็นกายเห็นใจไมใชตัวเราที่แทจริงปลอยลงไป มันปลอย
อาสวะก็จะหลุดออกไปเลย
อาสวะนี้คลายๆ เปนตัวเชือ่ ม เปนตัวเชื่อมใหอนุสัยนี้ไหลเขามาสูจ ิตได
พออาสวะถูกทําลายไป อนุสัยก็ไหลเขามาหาจิตไมได กิเลสไมเกิดหรอก
คอยดูไปนะ อยาออกนอกลูน อกทางนะ
นอกลูนอกทาง เชน หาวิธีปฏิบัติแบบใหมๆ
หาวิธีบังคับกายหาวิธีบังคับใจ
นึกออกไหมวาการปฏิบตั ิที่ผา นมาทีเ่ ราลมลุกคลุกคลานมาตลอดนี้
เพราะเราอยากใหมันดี เราพยายามปฏิบตั ิ
คําวาพยายามปฏิบตั ิของเรานี้สง ผลใหเกิดการบังคับกายกับบังคับใจ
มี ๒ อันเอง เราจะคอยคุมตัวเองเรื่อยๆ
รูสึกไหม ที่ผานมาเราเปลี่ยนจากการคอยบังคับตัวเองมาเปนการรูทันตัวเอง
ทุกอยางจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย ใจมันจะโลงวางไปหมด
๑๔

อะไรเกิดขึ้นเล็กนอยในจิตในใจก็จะเห็น
ในที่สุดเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาท
เห็นกระบวนการทํางานของจิตที่จะปรุงความทุกขขึ้นมา
พอเรารูเทาทันนะ มันก็ปรุงไมได
ถาม: หลวงพอสอนวาไมตองทําจิตใหดี หมายความวาอยางไรครับ
ใหรูทันเวลามันอยากใหจิตดี แตไมใชแกลงทําจิตใหชวั่ นะ
บางคนไดยินหลวงพอสอนวาไมใหเอาดีก็เลยนึกวาหลวงพอสอนใหชั่ว
ชั่วไมไดเด็ดขาดนะ
เริ่มตนเลยเราตองมีศลี กอน
ตื่นเชาขึ้นมาตั้งใจงดเวนบาปอกุศล ๕ อยาง ตั้งใจไวกอ น
ถัดจากนั้นในชีวติ ธรรมดานี้มีสติรูเทาทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆ
รูใจไมไดก็รูรางกายที่ยืนเดินนั่งนอน
รูไปเห็นมันเห็นคนอื่นเคลือ่ นไหวอยูท ั้งวัน
กุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิต สุขทุกขเกิดขึ้นในจิต เราก็คอยรูทันไป
ตามรู เขาเกิดกอนแลวก็ตามรูเขาไป
การปฏิบัตินี่ไมใชใหเราลงมือทําอะไร
เราไมทําอะไรเกินจากการรูต ามความเปนจริง
รูกายตามความเปนจริง รูใจตามความเปนจริง แคนี้เรียกวาปฏิบตั ิ
ถาเกินจากนี้ไมใชแลว เกินจากนี้เปนการหลงความปรุงแตงฝายกุศล
อยากจะดีก็ปรุงใหญเลยนะ กดขมบังคับ เครียด เก็บกด
มันทําของงายใหกลายเปนของยาก
สิ่งที่ทาํ ของงายใหกลายเปนของยากนัน้ ทานเรียกวาปปญจธรรม
ธรรมทีท่ าํ ใหเนิน่ ชา
มีตณ
ั หาอยากปฏิบตั มิ ากก็ยิ่งดิน้ มาก
มีทิฏฐิคดิ มากก็ยิ่งฟุง ซานมาก เปรียบเทียบไปเรือ่ ย ไมยอมรูก ายรูใจ
มีมานะมากถือวากูเกง กูรูหมดแลว กูเลยเรียนอะไรไมไดเลย
หรือกูโงสุดๆ แลว กูก็เลยเรียนอะไรไมไดเหมือนกันเพราะใจฝอ
เพระฉะนัน้ เราอยาใหกเิ ลส ๓ ตัวนีม้ าครอบงํา

๑๕

ความอยากปฏิบัตินั้นแหละตัวดีเลย
ทันทีทอี่ ยากปฏิบัติมันจะเกิดการหมายรู มันจะหมายลงไป จงใจเขาไปรู
ทันทีทจี่ งใจเขาไปรูนี่เกิดการกระทํากรรมแลว
การกระทํากรรมคือการจงใจเขาไปรู
เมื่อจงใจเขาไปรูปุบ วิบาก คือความทุกขก็จะเกิดทันทีเลย
ดูออกไหม จงใจรูปบ ความทุกขเกิดเลย
๑๑ กันยายน ๒๕๔๘

๑๖

รูเฉพาะตน
ดังตฤณ
เจริญสติอยางคนชางฝน
กรณีเฉพาะตนของ – คาวา
อาชีพ – เภสัชกร
ลักษณะงานทีท่ ํา – ตองรวมมือกับแพทยเพื่อใหคนไขใชยาอยางเหมาะกับสภาพความเจ็บปวย
ตลอดจนไดรบั ความปลอดภัยสูงสุด สิ่งที่ตองทําเปนประจําคือการพูดคุยทั้งกับแพทยและผูปว ย
ความจริงดิฉนั เปนคนชอบพูดคุยกับใครตอใครนะคะ แตลักษณะงานที่ทําอยูบ างครั้งก็ซ้ําซากนาเบื่อ
เชนตองพูดใหคนปวยเขาใจวาการใชยาอยางสม่ําเสมอมีความสําคัญอยางไรกับการตอสูกบั โรคภัยไขเจ็บ
ของพวกเขา
บางครั้งดิฉันอาจไดตื่นเตนเล็กนอย เมื่อเจอกรณีที่ตอ งวิ่งลงมาหาขอมูลยาซึ่งตองใชดวน และหาก
ชวงไหนไมขี้เกียจนัก ก็จะเปดหนังสือวิชาการหาความรูใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ งานอดิเรกที่ชอบทํายามวาง
คืออานกับเขียนนิยายคะ
คําถามแรก – ที่ผานมาถาเปนชวงกลางวันทีต่ องทํางานจะไมคอยมีสติเทาไร จะเกิด
ความรูสึกตัวเล็กนอยแบบเลือนรางก็ตอ เมื่อมีอะไรมากระทบแรงๆ เทานัน้
เครื่องอยูของสติคือ
การบริกรรม ‘พุทโธ’ ในใจและสวดมนตตอนเชา จะพอตามอาการกระเพื่อมไหวของจิตไดบา งถาทํา
สมาธิไดนิ่งๆ แลวมาเจออะไรกระทบหูกระทบตา อยากถามวาตองปรับปรุงอยางไรสติถึงจะเกิดขึ้น
บอยกวานีค้ ะ?
งานพูดคุยไมวาอาชีพไหนสาขาใด ถาขาดสติก็เบลอยาวแนๆ ครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภท
จําเปนตองคุยเกี่ยวกับเรื่องซ้ําซากนาเบื่อ หรือไมเราใจมากพอ บีบใหคุณอยากหนีไปคิดเรื่องอืน่ แทน
ถาตองทํางานดวยความจําใจ นานๆ เขาจิตจะปรุงแตงวิธีทํางานขึ้นมาแบบหนึ่ง คือตั้งสติไวแคครึ่ง
เดียวเพือ่ จัดการงาน แตอีกครึ่งหนึ่งของสติจะหายไปฝากไวทอี่ ื่น เชน อาจแวบไปคิดถึงคนที่ผกู ใจอยู หรือ
อาจหลบหายไปในมิติมืด ไมรูไมเห็นอะไรเลย
นี่เปนไปตามธรรมชาติของจิตครับ ถางานไมนา สนใจพอจะดึงดูดจิตใหติดทน จิตจะดิน้ รนแวบ
หนีงานหรือหลบงานในรูปของความเหมอลอย สติขาดหาย
เมื่องานสวนใหญตองเกี่ยวของกับการพูดคุย โจทยก็ตองเปนวาทําอยางไรจะใชการสนทนาให
๑๗

เปนโอกาสแหงการเจริญสติ ไมเปดโอกาสใหจิตคอยแวบหนีไปสูภวังคเหมอ
คําตอบจากหลักการเจริญสติของพระพุทธเจา คือคุณตองพึ่งพา ‘อิริยาบถปจจุบัน’ เปนหลัก
หมายความวา กอนเริม่ เจรจาใดๆ ใหปรับสติเขากับอิริยาบถปจจุบนั เชน รูสึกถึงทานัง่ แลวคอยพูด
ออกมาจากความรูสึกตัวนั้น ไมใชเจอหนาคูส นทนาแลวพูดเลยเหมือนอยางที่เคยชิน
จากนั้นพอถึงจังหวะหยุดพูด จึงคอยสังเกตอีกทีวาคุณยังระลึกถึงอิรยิ าบถปจจุบันไดไหม หากหยุด
พูดแลวกลับมารูสึกถึงอิรยิ าบถไดเอง ไมตองใชความพยายาม ใหนบั วาคุณเปนผูม ีสติในการพูด
ตามหลักการเจริญสติของพระพุทธเจา
เพราะทานใหรูอริ ิยาบถหลักเพื่อตอยอดเปนการทราบ
ความเคลื่อนไหวรองๆ ลงมา
แตหากพูดจบแลวเบลอๆ เนือ้ ตัวหายและใจลอย หรือไมก็จบั จองตั้งใจรอฟงคูสนทนามากเกิน
จําเปน อยางนี้แม ‘มีสติในเรื่องทีพ่ ูด’ แตก็ไมถือวาเปนผู ‘มีสติรสู ึกตัวในการพูด’
นอกจากยามพูดคุยแลว ยังมีจุดอื่นๆ ของงานที่เปนโอกาสฝกสติไดอีก อยางเชนจังหวะที่คุณหา
ขอมูลยาดวนซึ่งดูเผินๆ เหมือนตื่นตัวดี แตสงั เกตดูจะพบวานัน่ ก็เปนอีกชองใหขาดสติ เพราะเปน
การตืน่ ตัวแบบที่สติหายออกไปขางนอกหมด ไมใชตนื่ รูแบบทีย่ ังอยูกบั เนื้อกับตัวแตอยางใด
ที่คุณเลาวาตองลงจากชั้นบนลงมา นั่นก็นับเปนโอกาสเริ่มฝกสติไดแลวครับ เพราะอยางไรก็ยังหา
ขอมูลยาระหวางเดินทางไมไดอยูดี แทนที่จะวิ่งหรือเดินเร็วแบบทิง้ เปลา ใหสังเกตใจตัวเองวาตอนรีบจะ
ไปไหนนัน้ เหมือนใจจะพุง ล้าํ หนาไปถึงทีห่ มายกอนกายแลว เพราะกายไมเคยเร็วทันใจเอาเลย
เมื่อใจพุงล้ําหนากายไปมากๆ กายยอมถูกทิ้งไวขางหลังเหมือนหายไปอยูอ ีกมิตหิ นึ่ง คุณควรดึงใจ
กลับมาอยูกบั กาย โดยใสใจกายที่กาํ ลังปรากฏอยูตามจริง และสิ่งที่เห็นไดงายที่สุดของกายในขณะ
วิ่งหรือเดินเร็ว ก็คือฝาเทากระทบพืน้
รูฝาเทากระทบอยางเดียวนะครับ อยาไปรูอยางอื่น อยาไปคิดพิจารณาใหเปนธรรมะใดๆ ทั้งสิ้น
การทําความรูส ึกถึงสัมผัสระหวางฝาเทากับพื้น ก็คอื หลักการเดินจงกรมเบือ้ งตนนั่นเอง เพียงแตนไี่ มใช
การเดินจงกรมตามรูปแบบ ทวาเปนการเดินเหินตามปกติในชีวติ ประจําวัน เพิ่มขึ้นมาหนอยเดียวแค
‘รูกระทบ’ เทานั้น ในที่สุดคุณจะถึงทีห่ มายดวยคุณภาพจิตที่ตา งจากเคย พรอมจะหาขอมูลตออยาง
ใจเย็น และสามารถเก็บรายละเอียดขอมูลไดดีกวาตอนตืน่ เตนเยอะ
หลังจากมีสติในการพูดคุยและการรีบหาขอมูลไดสักระยะหนึ่ง คุณจะพบวาไมนาอัศจรรยใจเลยที่สติ
ดีขึ้นผิดหูผิดตา ราวกับหลุดออกมาจาก ‘เมืองในหมอก’ และตรงนี้คุณจะยอนกลับไปเปรียบเทียบกับ
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การบริกรรมพุทโธกับสวดมนตไดวาแตกตางกันอยางไร
การบริกรรมพุทโธชวยกักจิตของคุณไวกับคําๆ
หนึ่งตายตัว เพือ่ ไมใหจิตแสสายสุมคําขึน้ มาเอง และเมื่อจิตไมแสสา ย ก็ยอ มสงบสุขขึ้นมาชัว่ ขณะสั้น แตแค
คําบริกรรมพุทโธจะไมชว ยดึงคุณออกจากเมืองในหมอกไดเลย เพราะไมไดชว ยกําจัดตนเหตุของ
เมฆหมอกแตอยางใด
อีกขอสังเกตหนึ่ง งานอดิเรกเชนการอานและเขียนนิยายนั้น อาจมีสวนใหเหมอลอย เพราะติดใจ
‘ภาวะหลุดจากโลกความจริง’ ไปสูจินตนาการอันไรขอ จํากัด ไรภาระรับผิดชอบ จะเอาความสนุกแคไหนก็ได
คุณไมจําเปนตองสละงานอดิเรกทิ้ง แตควรแทรก ‘เรื่องจริงที่ใหแงคดิ ’ ไวบอยๆ ดวย เมือ่ เขียนมาก
แลวก็จะชวยใหสังเกตโลก สังเกตผูคน และสังเกตความจริงตรงหนาละเอียดลออขึน้ กวาเดิม ซึ่งผลพวงก็คอื
ลดอาการเหมอไดมากครับ
คําถามที่สอง – ครูบาอาจารยเคยถามวาเห็นไหมวากายเปนของหนัก เปนทุกข ดิฉนั ก็ไม
เห็นตามนัน้ เลยคะ ตอนที่เห็นสภาวะนัน้ ก็ไมรสู ึกอะไร แตพอมาคิดยอนอีกครั้งก็รูสึกวาชวง
ดังกลาวเหมือนเห็นกายเปนกอนหนักๆ จริง แตไมไดเห็นวาเปนทุกขทตี่ รงไหน เลยสงสัยวาหนาที่
ของเรามีแคดูไปเรื่อยๆ สภาวะใดจะเกิดขึ้นก็ไมตอ งคิดพิจารณาอะไรทั้งสิน้ อยางนี้ถอื วาเขาใจถูก
และปฏิบัติใชไดหรือยังคะ?
คนทั่วไปถูกอุปาทานหอหุมอยู จึงเห็นกายกอดกายกันแลวเปนสุข แตนักเจริญสติที่หมดอุปาทาน
หรืออุปาทานเบาบางลงแลว ยอมเห็นวาไรสาระทีจ่ ะเอาถุงใสอึสองใบมาทับกันใหเปนทุกขเปลา
พระพุทธเจาตรัสวากายเปนทุกขเปนโทษอยางมีหลักสังเกต คือ กายนี้ตงั้ แตหวั จดเทาอุดมดวย
ของไมสะอาด เปนเพียงกองปฏิกลู ขนาดใหญที่รวมตัวขึ้นจากของแข็ง ของเหลว ลมเขาออก และ
ไออุน เนาเหม็น หาความเปนบุคคลไมได วันหนึง่ ตองเสื่อมลงสูกระจัดกระจายแยกยายตัว เปนของ
สูญเปลา หาความนายึดมัน่ วาเปนสุขไมไดเลย
เพือ่ เขาถึงความจริงดังกลาว คุณจะคิดจินตนาการเลนไมได มิฉะนั้นจะเหมือนหลอกตัวเองวากาย
เปนทุกข ทั้งที่ความรูสึกจริงๆ คือกายเปนสุข เปนบุคคล เปนตัวคุณ เปนของดีที่นาอยากใหดํารงอยูนานๆ
ทางที่ถูกคือใหเจริญสติมาตามลําดับ รูลมหายใจ รูอิริยาบถ กระทั่งรูส ึกถึงกายตามจริงเปนปกติ
แลวอาศัยฐานตรงนัน้ ตอยอดเปนการเห็นความสกปรก เปนธาตุ เปนของสูญในลําดับตอไปครับ
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ไมแนใจไปหมด
กรณีเฉพาะตนของ – จักร
อาชีพ – คาขาย
ลักษณะงานทีท่ ํา – เพิ่งเรียน ป.โท จบ ยังทําอะไรไมเปนชิ้นเปนอันนัก ชวยทีบ่ า นทํากิจการ แตก็
หางานขางนอกไปดวยเพราะไมชอบทํากับครอบครัว
คําถามแรก – ทีบ่ า นไมไดนบั ถือพุทธ และจนถึงบัดนีผ้ มก็ไมแนใจวานับถือศาสนาไหนกันแน
เพราะยังตามไปเขาพิธีกบั ทางบานอยูเรื่อยๆ กับทั้งยังไมมคี วามรูทางพุทธมากนัก และบอกตาม
ตรงวาสนใจการเจริญสติเพราะอยากศึกษาเปรียบเทียบกับหลักการทําสมาธิอื่นๆ แตใจลึกๆ ก็อยากรู
วามรรคผลนิพพานเปนอยางไร คําถามคือถายังไมศรัทธาพุทธศาสนาเต็มรอยอยางผม มีสิทธิเ์ จริญสติ
ไดถึงมรรคผลบางไหม?
ถา ‘เจริญสติเต็มที’่ ตามหลักการทีพ่ ระพุทธเจาวางไว ก็ถอื วามีสทิ ธิ์ครับ เพราะการจะไดมรรค
ไดผลนัน้ อยูที่วา คุณแกะจิตออกมาจากความยึดมัน่ กายใจไดไหม ถาแกะออกก็ถึงมรรคผลได แม
ฟงธรรมนาทีเดียวก็ถึงมรรคผลกันมาแลวนักตอนัก แตถา แกะไมไดกห็ มดสิทธิ์ แมจะอางวาศรัทธา
พุทธศาสนาเต็มรอยมากีป่ ห รือกระทัง่ กี่ชาติก็ตาม
การ ‘เจริญสติเต็มที’่ ไมอาจเกิดขึ้นโดยปราศจากศรัทธา เพราะศรัทธาก็คือแรงขับดัน เปนแรง
บันดาลใจใหคนๆ หนึง่ ทุมเทมากพอจะหวังความสําเร็จได
แตทิศทางทีจ่ ะศรัทธาแบบพุทธนั้น ไมใชที่คุณตกลงใจกับตัวเองวา เอาละ! ฉันยอมเชือ่ ศาสดาองคนี้
แลว ทานจะเปนใคร จับตองไดไหมไมสําคัญ เอาเปนวาทานพูดอะไรฉันเชือ่ หมด หัวใจของพุทธที่แทมิใช
ใหยึดตัวศาสดา แตใหรจู ักความจริงที่อยูติดตัวเราๆ ทานๆ นีเ่ อง
ศรัทธาในศาสนาพุทธก็คอื การศรัทธาในความจริง ทัง้ ความจริงขั้นต่ําที่เห็นไดดว ยตาเปลา และ
ความจริงขั้นสูงสุดที่ตองใชใจสัมผัสเอา กาวแรกสุดของศรัทธาคือการยอมลงใหกบั เหตุผลเฉพาะหนา
ยอมใหกบั ความจริงทีเ่ ห็นๆ กันอยูกอ น มิฉะนัน้ ก็เปนไปไมไดที่จะเห็นความจริงระดับสูงขึน้ ไปกวานี้
เหตุผลเฉพาะหนาไดแกอะไรบาง?
อยาไปเริ่มโดยการพยายามพิสจู นความจริงดวยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรที่ไหนใหยุงยาก เราตองใชวิธีรูเฉพาะตน คือใชใจตนรู ใชใจตนเปนพยาน เชน
๑) ถามตัวเองวาถางกเกินไป ใจอึดอัดหรือสบาย? ถารูจักใหของสวนเกินเพือ่ เปนประโยชนแก
สาธารณะจะเปดใจใหสบายหายอึดอัดไดบางไหม?
๒๐

๒) ถามตัวเองวาถาตองทําเรื่องนาละอาย เชน ทํารายคนออนแอ ฉอโกงคนซื่อ เปนชูกับคนที่ผัว
เผลอเมียเผลอ โกหกคนสุจริตใจ ตลอดจนเมาอาละวาดชกตอยคนรอบขาง ใจคุณเปนสุขหรือเปนทุกข? และ
ยิ่งถาประพฤติเรือ่ งนาละอายบอยๆ จะมีผลใหเห็นอะไรบิดเบี้ยวจากความเปนจริง เห็นผิดเปนชอบไดแคไหน?
๓) ถามตัวเองวาการสูญเสียคนรักหรือของหวงไปนั้น จัดวาเปนทุกขหรือเปนสุข? แลวมีคนรักและ
ของหวงใดในโลกบาง ทีค่ ณ
ุ จะสามารถรักษาไวตลอดไป? และในเมื่อคุณจะตองพรากจากทุกสิ่งไปวันยังค่ํา
ถาใจปลอยวางคนรักและของหวงเสียได จิตจะสบายหรืออึดอัด คุณไดชื่อวาเปนสุขหรือเปนทุกข
เพราะการปลอยวาง?
พุทธศาสนาชีต้ รงนี้ครับ ชีท้ ใี่ จ จี้ใหเห็นกันชัดๆ วาทั้งคนและสัตวเต็มไปดวยความยึดมั่นถือมั่นผิดๆ
อยูตลอดเวลา อยากไดความสุขแตกลับกอเหตุที่จะไดผลเปนทุกขไมวันนี้ก็วันหนา เพียงเพราะหลงยึดเครื่อง
ลอใจตางๆ ไดอะไรมาก็ตระหนี่และหวงแหนไว ยังไมไดอะไรมาก็โลภจะเอาใหไดเกินตัว แมกายกับใจอัน
ปรากฏอยูตามปกติของมัน แทนที่จะตามรูเพื่อเห็นความจริง ก็ตามยึดเพือ่ ประสบแตความเท็จ
ผูมีจิตเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยความโลภ ความโกรธ และความหลง เพราะหลุดพนจาก
อุปาทานแลว แทงทะลุไปถึงความจริงขัน้ สูงสุดแลว ถอนความรูสกึ ติดของแมในกายใจนี้ไดแลว จึงไดชอื่ วา
เปนสุข ไมตอ งทนทุกขแมสญ
ู เสียเครือ่ งลอใหหลงรัก หลงหวง หลงยึดมั่นถือมั่นอีกเลย
เมื่อคุณมีเหตุผลมากพอจะเจริญสติรูความจริงตรงหนาอยาง ‘เต็มที’่ ชนิดไมโลเล ไมกลับไปกลับมา
และไมคิดยอกยอนเปนอื่น จิตของคุณก็จะ ‘พรอมรูตามจริง’ ไมใชรบั รูตามการบอกเลาที่สืบๆ กันมา
ศรัทธาแบบพุทธเปนศรัทธาที่โปรงใส สืบหาเหตุผลทีม่ าที่ไปได เขาถึงความจริงตรงหนาได ไมตอง
พิสจู นความจริงกันหลังความตาย ถึงจุดหนึ่งของการทําจิตใหเปนพุทธแท คุณจะรูสึกเหมือนยืนอยูในที่โลง
เห็นทุกสิ่งโดยปราศจากเครือ่ งปดบังอยางสิ้นเชิง ประสบการณการมีชวี ติ จะแปลกและแตกตางไป กาย
ใจเปนเพียงเปลือกอันวางเปลา แมเหมือนโลกนี้ยงั อยูกับคุณ ตอบโตกบั คุณ ก็คลายฝนผาน ไมมตี วั
คุณติดอยูกบั ความฝนอีกตอไป เพราะจิตตื่นแลว รูแลว ปราศจากอุปาทานหอหุม แลว
ลองเปลี่ยนไปอีกมุมมองเพือ่ เปรียบเทียบ ถาปกใจเชื่อวาตัวคุณและโลกนี้ถูกสรางขึ้นดวยมือใคร
และหลังตายดับก็จะมีกายทิพยที่เปนตัวคุณไปจนชัว่ นิรนั ดร ตองวางใจเชือ่ ผูสรางเทานัน้ จึงจะเขาถึงผูส รางได
ก็คงแนนอนวาความรูสกึ ของคุณจะไมมีวนั จูนติดกับความจริงตรงหนาไดเลย คุณจะเอาแตเชื่อออกนอกตัว
อยางเหนียวแนนขึน้ ทุกทีวามี ‘ตัวตนอมตะ’ อยูตัวหนึ่ง เปนความจริงแทหลังความตาย พลาด
การเห็นความไมเที่ยง ไมใชตัวตนในอะไรสักอยางเดียว เพราะมีชวี ิตเพื่อรอคอยทิพยสุขตามสัญญา
ในอนาคต ไมใชเพื่อสังเกตความจริงในปจจุบนั

๒๑

สรุปสั้นๆคือศรัทธาแบบพุทธ คือการ ‘เชือ่ เพือ่ ลองทํา’ ตางจากศรัทธาแบบ ‘เชื่อเพือ่ รอคอย’ คุณจะ
มีศรัทธาแบบใดไมใชดว ยการประกาศตัวหรือเขารวมกิจกรรมกับใคร แตอยูทพี่ ฤติกรรมทางจิต
อันมีอยูทุกเมื่อเชื่อวันตางหาก
คําถามที่สอง – ถาผมยังตองทําบาปอยูจะเจริญสติไดไหมครับ? ดูแลวผมคิดวาทั้งตัวเอง
และคนอื่นยังตองทําบาปไมมากก็นอย แลวจะหวังผลสําเร็จจากการเจริญสติไดหรือ?
บาปมีหลายแบบครับ บางทีก็ขึ้นอยูกับมุมมองดวย อยางเชนถาคุณเลนหมากรุก คําวา ‘บาป’ ใน
วงการหมากรุกอาจหมายถึงการปลอยใหคูตอสูหลุดรอดไปได ทั้งทีต่ กเปนลูกไกในกํามือคุณอยูแลวแทๆ
แตบาปในแบบพุทธนั้น คือการเบียดเบียนผูอื่นและกระทั่งตนเองใหไดรับความเดือดรอน แมจะมี
โอกาสห้าํ หัน่ ศัตรูดว ยความชอบธรรม ก็จัดเปนบาปถาไมปลอยใหเขาหลุดรอดไป!
เราอาจเขาใจงายๆ วาบาปคืออะไร โดยดูกันที่จติ ถาจิตถูกความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงํา
อยางแรง กระทั่งผิดศีลผิดธรรมไดโดยขาดความยั้งคิด กับทั้งไมสํานึกผิดในภายหลัง นั่นแหละคือบาปเต็มขัน้
และบาปก็ใหผลเปนการขวางความเจริญของสติ เพราะบาปยอมกระทําจิตใหแปดเปอน มืดดํา
คิดเอาแตได ไมคิดสละออก และไมพรอมจะรับรูความจริงตรงหนา
แตถาบาปอยูใ นระดับออนๆ เจือดวยความโลภ ความโกรธ ความหลงนิดหนอย ไมหนักหนาขั้นผิด
ศีลผิดธรรมรายแรง อยางนี้ก็พอจะสวางกันไดครับ เพราะไมถึงขั้นกดสติใหหมดสภาพอยางสิ้นเชิง
เจริญสติจนรูวา อยางนี้กุศลจิต สวางสบาย อยางนี้อกุศลจิต มืดมนอึดอัด คุณจะทราบตามจริงวาจิต
แบงเปนชวงๆ แตละดวงเกิดขึ้นแลวดับไป ไมใชมีตัวคุณที่เปนคนดีหรือคนเลวอยางถาวร ตรงนั้นจะรูว า
ดีเลวตางเปนภาวะทีเ่ อาไวระลึกวาเกิดเพราะเหตุเดี๋ยวหนึ่ง แลวมีอนั ตองสลายตัวไป คุณจะไมใช
พระเอกหรือผูราย แตจะกลายเปน ‘พระที่ไรใบหนา’ เฝาดูพระเอกและผูร ายเกิดแลวตายไปหลาย
ตอหลายคน
จะเปนใคร ทําอาชีพใด มีมลทินอยูมากนอยแคไหน ผมก็สนับสนุนใหหันมาเจริญสติบาง อยารอเปน
คนดีสมบูรณแบบแลวคอยเจริญสติ เพราะการเจริญสติจัดเปนบุญเหนือบุญทั้งปวง ถาเจริญสติเสียหนอย
อยางนอยก็ไดชื่อวาดีกวาสะสมบาปอยางเดียวแนๆครับ

๒๒

ขาวนากลุม
ดังตฤณ
เฮอ - ขาววาน้าํ จะทวมโลกแน ไมมีใครรูวา อีกเมื่อไร อาจจะ ๕ ปหรือ ๑๐ ปก็ไดทั้งนั้น
ขาวโลกแตกมีมานานครับ ผูคนฟงแลวก็ตื่นกลัวบาง หัวเราะเยาะบาง สุดแทแตวาใครเปนคน
ประกาศขาวโลกแตก
ชวงนี้เสียงหัวเราะเยาะอาจจะแผวลงหนอย แลวความตื่นกลัวก็เกิดขึ้นอยางยาวนานกระทั่งดานชา
และกลายเปนความชินไปเสียแลว เพราะดินฟาวิปริตปรวนแปรเหลือเกิน ในวันเดียวกันธรรมชาติอาจมี
‘อารมณแปรปรวน’ ไดสารพัด เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออก เดี๋ยวรอนแสบผิว เดี๋ยวหนาวถึงไขกระดูก นี่เปน
เรื่องใกลตวั ไมตองไปดูภูเขาน้ําแข็งถลมที่ไหนก็รูสึกไดวาโลกทําตัวเกเรขึ้นทุกวัน
แถมขาวโลกแตกรอบนี้ ก็ไมใชเด็กเลี้ยงแกะในหมูบานเล็กๆ เสียดวย แตเปนถึงนักวิทยาศาสตร
ผูมีหนาที่สอดสองดูแลความเปนไปของประเทศและของโลกโดยตรง!
เอาละ! สมมุติวาคราวนี้โลกจะแตกจริงๆ เสียที ดวยการมีน้ําทวมไปทุกหนทุกแหง แลวเปนยังไง
เราจะทําอะไรได?
มาตั้งตนกันแบบทีท่ ําใหไมตื่นกลัวและไมประมาทดีกวา วิธีก็งายๆ คือถายังไมมีโจทยใหชีวติ ใน
อนาคต ก็ตั้งโจทยสมมุติใหกับวันนี้แลวกัน
ถามตัวเองหรือยังวาถาตองพลัดพรากกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง ไมมีเครือ่ งมือสือ่ สารที่ดีที่สุด
ในโลกอยางมือถือและอินเตอรเน็ตดังเชนปจจุบัน คุณจะเลือกไปอยูกบั ใคร? แนนอนวาคุณคงเลือกอยูกับคน
ที่รักไมไดครบทุกคน เพราะในวันน้ําทวมฉับพลัน คนที่คุณรักอาจอยูไกลสุดขอบฟา คุณจะรูสกึ วาเขาอยูไกล
คุณจริงๆ ก็ตอนไมมีมือถือและอินเตอรเน็ตนี่แหละ
สรุปคือในที่สดุ อันเปนสุดทายแลว คุณเลือกอยูกับใครไมไดตามปรารถนาหรอก ซึ่งนั่นก็ไมแตกตาง
จากที่กําลังเปนอยูสักเทาไรเลย แมคุณสมใจไดอยูกับบุคคลอันเปนที่รักในวันนี้ คุณก็ไมรูเลยวาวันไหนจะมี
เงื่อนไขหรือปจจัยใดมาพรากเขาไป และวันใดบุคคลอันเปนที่รกั ถูกพรากไปโดยไมอาจหลีกเลีย่ ง วัน
นัน้ เอง ที่ตองตระหนักดวยความตระหนกวาคุณไมเคยมีสิทธิอ์ ยูกับใครจริง
คุณตองอยูกับตัวเองตลอดไป ตราบเทาที่ยังตองเวียนวายตายเกิด ฉะนั้นถาเตรียมสรางตัวเองให
นารัก นาอบอุน และนาอยูดวย คุณก็จะมีความสุขอยูกับตัวเองในทุกวาระสุดทาย ไมวาจะตองตายโหงใน
๒๓

ชาตินี้หรือตายดีในชาติไหน
อีกสักคําถามหนึ่ง คุณถามตัวเองหรือยังวาถาจะตองเปนหนึ่งในผูจมน้ําตาย หรือกระหายน้ําจนขาด
ใจเพราะหนีขนึ้ ที่สูงเกินไป คุณจะเอาอะไรเปนทุนรอนสําหรับเกิดใหม ใหดีกวาตองมาอยูในโลกที่จมน้ําได?
แนนอนวาตอนยังดีๆ ทุกคนจะบอกวาชางเถอะ อะไรจะเกิดก็ตอ งเกิด ทําวันนี้ใหดีที่สุด... แตขอโทษที
คนพูดอยางนีส้ วนใหญจําๆ เขามานะครับ ดีที่สดุ ที่จะทําวันนี้ของคนพูด ก็มกั ไมตา งจากเมื่อวานและ
วันกอนๆ นัน่ คือขอใหผา นไปอีกวัน กินใหอรอยที่สุด นอนใหนานที่สุด และขับถายอุจจาระปสสาวะ
ใหโลงที่สุด!
พอถึงคราวหายนะขึ้นมาจริงๆ มีสักกี่คนทําใจได เราตองการความมัน่ คงทางใจในวาระสุดทาย
เปนสําคัญ ความมั่นคงทางใจเทานัน้ ที่จะทําใหเราพรอมตายโดยไมตองทําใจใดๆ ทุกอยางจะ
สบายในตัวเอง
ความมั่นคงทางใจเกิดขึ้นจาก ๒ สิ่ง
๑) กรรมดีที่สั่งสมมา ไมใชเฉพาะกรรมดีที่ตาลีตาเหลือกระลึกถึงพระอรหันตในขั้นสุดทายนะครับ
ตองเปนความดีที่บําเพ็ญมาทั้งชีวติ ความดีจะปรากฏเปนความขาว ความสวาง และความรูสึกงดงามทางใจ
กอใหเกิดความสุข ความตั้งมั่นโดยไมตองวิงวอนขอการคุมครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิใ์ ดๆ
๒) ความเขาใจ สิ่งที่ทําใหคนหวั่นไหวคือความไมรู ความไมแนใจ ซึ่งนั่นก็เพราะยังไมศึกษาให
เขาใจในสิ่งทีต่ องเผชิญนั่นเอง ความเขาใจที่จะเปนประโยชนสงู สุดยามตาย คือความเขาใจวารางที่จะ
ตายไมใชเรา เปนเลือดเนื้อจากคําขาวที่เอามาจากโลก และตองคืนใหกบั โลก กับความเขาใจวา
ดวงจิตที่จะดับไมใชเรา เปนแคธรรมชาติทเี่ กิดดวยเหตุ และดับไปเรื่อยๆ อยูแลวแมระหวางมีชวี ิต
แคตนื่ มาก็ถอื วาจิตเกิดใหม แคหลับไปก็ถือวาจิตดับแลว จะตางอะไรจากจิตดับยามตาย
สรุปคือถาเขาใจถูกและดีพอ คุณก็จะยิ้มรอโลกแตกไดไมตางจากที่เคยรอวันพรุงนีท้ ี่แสนธรรมดาจริงๆ
ครับ
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เฮอ! – อาจารยเอแบคสาว อดีตดาวคณะเศรษฐศาสตรจฬ
ุ า กระโดดตึกดับชีวติ เพื่อใหคนรัก
หนุม เห็นใจ
เรื่องนี้เปนขาวดังดวยหลายปจจัยครับ ประการแรกสาวผูตายสวยระดับนางแบบ ประการทีส่ องขับ
เบนซสปอรตขึ้นมาถึงชั้น ๑๐ ของตึกเอ็มไพรทาวเออร ประการทีส่ ามเปนถึงลูกสาวเศรษฐีใหญ แถมเรียน
จบเกียรตินิยม และกําลังสอนอยูใ นมหาวิทยาลัยดังอีกตางหาก เรียกวาชีวิตนางเอกนิยายขนานแท ทุกคนที่
ทราบประวัตผิ ูตายถึงกับอึง้ กันไปหมด
คุณคงนึกไมออกวาที่ผานมาเคยมีนักประพันธทานไหน เขียนใหนางเอกที่มพี รอมทุกสิ่งทั้งรูปสมบัติ
ทรัพยสมบัติ และคุณสมบัตกิ ระโดดตึกฆาตัวตาย อยางมากก็แคใหพยายามแตไมสําเร็จ พระเอกมาชวยทัน
หรือคิดไดเอง เปลี่ยนใจเสียกอนในวินาทีสุดทาย
ทวาชีวิตจริงเปนสิ่งเปราะบางนัก
ชวยทัน แมกระทั่งตัวของเธอเอง!

และนางเอกในโลกความจริงก็ทําสําเร็จโดยไมมีใครหนาไหนมา

แนนอนวาการตายพรอมไดอารี่สีแดงขางกายนั้น หมายถึงการจงใจสือ่ สารถึงคนรัก และบีบคัน้ เขา
ดวยการเปนขาวดัง ไมแครดวยวาคนทั้งโลกจะเห็นสภาพศพเธอนาอเนจอนาถเพียงใด
ขอความในไดอารี่ ทําใหจบั ใจความไดวา สาเหตุของการปลิดชีพตนเอง ก็คอื เพือ่ ใหคนรักหนุมเห็น
วานี่ไมใชการสรางภาพ เพราะคงไมมีใครลงทุนสรางภาพดวยการทิง้ ชีวิตทั้งชีวติ อยางนี้ สวนสภาพรางกาย
ก็ชวนใหคนพบเห็นสลดสมใจเธอ เพราะจากทีเ่ คยงามสมสวนดึงดูดสายตาไปทัง้ ราง กลายเปนแขนขาหัก
ผิดรูป แถมไมสิ้นลมทันที แตไปทนพิษบาดแผลไมไหวหลังจากเจาหนาที่พยายามพาสงโรงพยาบาลแตไม
ทันการณ
คนสวนใหญงนุ งง ไมเขาใจวาเหตุผลกลใดในโลกมีน้ําหนักพอจะทําใหเธอยอมทิ้งชีวติ ที่นาอิจฉาเห็น
ปานนี้ ซ้ํารายชาวเว็บที่ดวนตัดสินคนอืน่ ก็ดาเธอไลหลังตางๆ นานา ซึ่งก็ไดรับการตอบโตจากผูใกลชิดของ
เธอทุกคน ไมวาจะเปนเพือ่ นพองนองพีห่ รือลูกศิษยลกู หา ตางพากันชี้วาเธอเปนที่รัก มีคณ
ุ งามความดี
ไมใชบุคคลทีส่ มควรไดรับการดาทอใหเสียหายจากคนเพิ่งรูจ ักเธอสั้นๆ ผานสื่อขาวแตอยางใดเลย
ชีวติ คนทัว่ ไปเต็มไปดวยความขาด แตชวี ิตของเธอคนนี้อาจจะมากดวยความเกิน จึงไมเปนที่เขาใจ
โดยงาย วาทําไมถึงไมรูจักเสียดายชีวติ …
ความจริงก็คือ เพราะมีทุกอยางนัน่ แหละ จึงพรอมจะเปนทุกขไดสาหัสกวาคนอืน่ !
คนกวาคอนโลกทุกขเพราะกระหายสุขทีย่ ังไมเคยไดลมิ้ รส แคขาวอรอยสักมื้อ แคเสื้อผาดีๆ สักชุด
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หรือแคความรักความอบอุน จากใครสักคน ตั้งแตเกิดจนตายอาจไมมีสิทธิ์รจู ัก จึงแสวงหาและรอคอยเรือ่ ยไป
ทวาเธอคนนี้รจู ักขาวอรอยและเสือ้ ผาดีๆ มาตั้งแตเกิด แถมมีทุกอยางที่คนๆ หนึ่งพึงอยากได ไมวาจะเปน
รูปรางหนาตา ความสามารถ ตลอดจนกระทั่งบุคคลทีท่ ําใหรูสึกแสนรัก
และจากคําใหการของเธอในไดอารี่ ความรักฉันหญิงชายก็เปนยอดสุดของความสุขสําหรับเธอ เปน
บทสรุปวาชีวติ เธอพรั่งพรอมทุกสิ่งไปทําไม แตเมือ่ ความรักของเธอหายไป ชีวติ ก็ไดขอสรุปใหมเปน
ทุกขที่ไมอาจทนเชนกัน!
คนเราถายังไมเคยไดก็ยังอยากอยูต อจนกวาจะได แตเมื่อไดแลวเสียไปอยางไมอาจไดคืน ก็เหมือน
ไมรูจะอยูตอ ไปทําไม นีจ่ ึงเปนเรื่องที่นาเห็นใจเธอผูดวนจากไปดวยอารมณชั่ววูบ แตขณะเดียวกันเธอก็
สอนใหโลกรู เปนครูสาํ หรับสาวอีกหลายๆ คนทีย่ ังหลงฝนวายอดสุดของชีวติ คือการมีครบสูตร ทั้ง
สวย รวย เกง และแฟนหลอ
มันไมใชเลย วิบากดานดีอาจหยิบยื่นทุกสิ่งใหกับคนๆ หนึ่ง แตนนั่ ก็เปนการหลอกลวงอีกครั้ง ไม
ตางจากที่กําลังหลอกคนอื่นทั้งโลกอยูเ ดี๋ยวนี้ ทุกคนตองไดอะไรถูกใจมาสักอยาง เพื่อใหหลงนึกวามี
เพื่อใหสาํ คัญผิดวาสิง่ นัน้ เปนที่รัก เพื่อใหเกิดอุปาทานถือมัน่ วาตนเปนเจาขาวเจาของ ทั้งทีต่ องเสีย
สิ่งนั้นไปใหกบั กฎแหงความแตกพัง จะชาหรือเร็วเทานัน้
หากใครมีชีวติ เพื่อเรียนรูว า ชีวิตเปนสิ่งลวงใจใหยึด ไมใชของจริงใหควรถือมั่น ก็จะไมเลือก
‘ฆาตัวตาย’ แตจะหันมา ‘ฆาอุปาทาน’ แทน เพือ่ พบสุขอีกแบบทีค่ าดไมถึง และทําไดจริงกอนสิน้ ชีวติ ครับ
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คอลัมนพิเศษ วันวิสาขบูชา
วันมหามงคลแหงไตรภูมิ
เมื่อกลาวถึง ‘เหตุการณสําคัญที่สุดในประวัตศิ าสตร’
ตลอดกาล’ ทานทราบไหมวาคนในโลกมักนึกถึงอะไร?

หรืออีกนัยหนึ่ง

‘เหตุการณสําคัญที่สุด

หากเปนนักวิทยาศาสตร ก็อาจนึกถึงการเกิดโลกนี้ขึ้นมาเมื่อสีพ่ ันกวาลานปกอน เพราะนั่นเปน
โอกาสเกือบหนึ่งในแสนลานทามกลางมหาจักรวาลอันเกลื่อนดาวนับอนันตนี้ ที่จะมีสถานทีร่ องรับสิ่งมีชวี ิต
ระดับสูงอยางมนุษยเรา
แตถาเปนนักการศาสนา ก็ตองนึกถึงการอุบตั ิขึ้นของพระศาสดาแหงศาสนาตน เพราะนั่นคือโอกาส
เดียวที่ความมืดในโลกจะถูกแทนที่ดวยแสงสวาง ความไมรูจริงจะถูกแทนที่ดวยความรูแจง
พุทธเราก็เชนกัน ไมมีเหตุการณใดอีกแลว ทีจ่ ะมาเทียบเสมอกับการอุบตั ิของพระพุทธเจา ผูก ระทํา
ทุกขของตนใหสิ้นสุดกอน แลวจึงเผยแผวิธีดับทุกขแกมหาชนและปวงเทพ
การอุบตั ิของพระพุทธเจาแบงออกเปนการอุบตั ิในเบื้องตน
คืออยูในรูปของการเกิดมาเปนกุมาร
มนุษยทั้งหลายเกิดมาดวยเหตุเพียงใด พระพุทธเจาก็เริ่มนับหนึ่งจากเหตุเพียงนัน้ มิใชเทพยดาชะลอเลือ่ น
ลงมาจากฟากฟาแตอยางใด หากขาดซึง่ เลือดเนือ้ ของความเปนสามัญมนุษยแลว ก็จะไมมีการเติบโตขึ้นสู
ความเปนพระพุทธเจาเต็มองคไดเลย
ในฐานะมนุษยธรรมดา กอนตรัสรูเ ปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคเปนเจาชายนามวาสิทธัตถะ
ประสูตทิ พี่ ระราชอุทยานลุมพินวี ัน ระหวางกรุงกบิลพัสดุกับเทวทหะ เมื่อเชาวันศุกร ขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปจอ
กอนพุทธศักราช ๘๐ ป นับเปนการถือกําเนิดทีม่ ีความหมายมากกวาการเกิดมาของใครอีกคนหนึง่
เพราะนี่ไมใชการเกิดมาเพื่อถามตัวเองวาจะใชชวี ิตอยางไรดี แตเปนการเกิดมาเพือ่ ถามตัวเองวา
จะทําทุกขใหพนิ าศไปไดอยางไรกัน
ถัดจากการอุบัติในเบือ้ งตน
ก็คลี่คลายมาเปนการอุบตั ิในเบื้องปลาย
ในรูปของการบรรลุ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หลุดพนจากอุปาทาน ดับทุกขทางใจไดสนิทชนิดไมกลับกําเริบอีก
เปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ในระหวางแหงพระพุทธเจาจํานวนเทาเม็ดทรายในทองสมุทรตลอด
อนันตกาลทีผ่ านมา
สําหรับชาวพุทธเรานั้นจํางายวาจะระลึกถึงการอุบัตขิ องพระพุทธเจาเมื่อใด เพราะทัง้ วันประสูติและ
๒๗

วันสําเร็จอรหัตผลดวยพระองคเองนัน้ เปนวันเดียวกัน ประหนึ่งใหพวกเราไดระลึกในคราวเดียววา
‘วันเกิดพระพุทธเจา’ มีอยูวนั เดียว ไมวาจะนับจากกายเนื้อหรือกายธรรม
พระองคตรัสรูแ จง หมดกิเลส หมดทุกขทางใจโดยสิ้นเชิง เปนพระอรหันตดว ยพระองคเองเมื่อ
พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใตรมไมศรีมหาโพธิ์ ฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเชามืด
วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช ๔๕ ป นับเปนของขวัญวันเกิดที่ยิ่งใหญที่สุดสําหรับ
พระองคเอง และเปนของกํานัลชิน้ ใหญที่สุดสําหรับมนุษยชาติโดยรวม
ยิ่งไปกวานั้น วันดับขันธปรินพิ พาน หรือวันเวลาทีพ่ ระพุทธองคทรงทิ้งโลกนี้เขาสูมหานฤพาน
ประดุจสายน้ําสายหนึง่ ไหลเขารวมเปนหนึง่ กับมหาสมุทร ก็ยังเปนวันเดียวกับวันประสูตแิ ละวันตรัสรูอกี ดวย!
พระองคเสด็จดับขันธปรินพิ พาน เขาถึงวิมุตติสขุ อันปราศจากเครื่องปรุงแตง เมื่อพระชนมายุได ๘๐
พรรษา ในวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย เมืองกุสินารา แควน
มัลละ นับเปนการสูญเสียพระกรัชกายแหงองคทา น แตก็เปนจุดเริม่ ตนของความตั้งมัน่ ถาวรแหง
องคพระศาสดาในศาสนาเรา เพราะนับแตนนั้ สืบมา คําสอนของพระองคกจ็ ะเปนตัวแทนทานไปจน
ชั่วนิรนั ดร
เปนอันวาพุทธเราไดระลึกถึงเหตุการณอันยิ่งใหญที่สดุ ในพุทธศาสนา
ทั้งการมาและการไปของ
พระพุทธองค เบ็ดเสร็จครบบริบูรณในวันเดียว และวันดังกลาวก็รวมเรียกวา ‘วิสาขปูรณมีบูชา’ ยอลงเหลือ
‘วิสาขบูชา’ แปลวา ‘การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ’ อันเปนเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย และตรงกับ
วันเพ็ญ เดือน ๖ ตามปฏิทนิ จันทรคติของไทย ซึ่งก็มักจะเปนพฤษภาคมหรือมิถุนายน
ผูคนทั้งหลายยอมรับตรงกันในระดับโลก วา ‘วันเกิด’ ของพระพุทธเจาสลักสําคัญยิ่ง เห็นไดจากที่
องคการสหประชาชาติกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญสากลของโลก
ที่มาของการยอมรับนี้ เริ่มจากการเสนอของประเทศศรีลังกา และมีมติเปนเอกฉันทในที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ เมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยใหเหตุผลวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงเปนมหาบุรษุ ผูใหความเมตตาตอหมูม วลมนุษย เปดโอกาสใหคนจากทุกศาสนาสามารถเขามา
ศึกษาพุทธศาสนา
เพื่อพิสูจนหาขอเท็จจริงไดโดยไมจาํ เปนตองเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
นอกจากนัน้ พระองคยังเปนศาสดาผูส ั่งสอนทุกคนดวยพระปญญา แจกแจงเหตุผล โดยไมคาํ นึงถึง
สิ่งตอบแทนใดๆ จากปวงชน
นอกจากเหลามนุษยแลว ทวยเทพอันเปนเวไนยสัตว นับแตชั้นกามาวจรไปจนกระทั่งภพแหงรูป
พรหม ตางก็ไดสิทธิ์ในการเจริญสติจนบรรลุธรรม พนทุกขพนภัยจากสังสารวัฏเพราะการอุบตั ิเพือ่ ชี้ทางของ
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พระพุทธองค และแมอรูปพรหมผูมีเพียงจิต ก็ยังมีสทิ ธิอ์ นุโมทนาดวยมหาโสมนัสกับการอุบตั ิแหงพระองค
ทาน สรางกระแสนํารองใหถูกทิศถึงนิพพานในกาลตอไป
ฉะนั้น สําหรับผูไดญาณหยั่งรูวายังมีภพภูมิอยูมากกวาโลกนี้ ยอมไมเห็นวันวิสาขบูชาสําคัญเพียง
ระดับโลก แตถอื เปนวันมหามงคลระดับไตรภูมิ แสงสวางสูงสุดอันเปนธรรมาภิสมัยบังเกิดขึ้นหนึ่งเดียว
ในอนันตจักรวาล ณ วันนี้ในอดีต จึงไมอาจถือเอาจุดตัดแหงเวลาวันเดือนปใด สูงสงเหนือไปกวานี้ไดอีกแลว
ปติอันเกิดจากการระลึกถึงความจริงขอนีม้ ีประมาณใด ก็ขอใหไดเปนปจจัยแหงนิพพานไดมากมาย
ประมาณนั้นในแตละทานเถิด

๒๙

ไดอารี่หมอดู หนาที่ ๔๒
หมอพีร
พฤษภาคม ๒๕๕๑
สวัสดีชว งยุคขาวแพงคาแรงนอยคะ อาทิตยนี้ยังคงหนีไมพนเรือ่ งของโรคทางใจคะ เพราะเศรษฐกิจ
เมืองไทยตอนนี้กําลังไมแนนอน เกิดสภาวะคนปวยทางจิตไดงาย จะใชจายอะไรที่เกินจําเปนก็ตองระวังกัน
หนอยนะคะ ขาวของเครือ่ งใชแตละอยางแพงขึ้นเรือ่ ย ๆ แตเงินเดือนขึ้นนิดเดียว นั่งเฝารอใหมีคนมาชวย
แกปญหาใหกับประเทศยิ่งริบหรี่ มีแตคนเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม คนเห็นแกประโยชน
สวนรวมก็อยูไ มได คนดีตายหมด
ความคิดของคนสวนใหญในเมืองไทยตอนนี้คงจะเหมือน ๆ กัน เชน ถามวาทําไมไมทําอยางนั้น
ทําไมไมทําอยางนี้กอน ไปแกอยางนั้นทําไม ตองแกอยางนี้สิ ทําอยางนั้นไมถูก ทําอยางนี้ไมถูก คนนั้นผิด
คนนี้ไมดี เฮอ... ตองถอนหายใจแรง ๆ ยิง่ คิดก็ยิ่งตองกินลูกทอสักรอยลูก ไมเห็นจะมีอะไรเปนอยางที่คิดได
สักอยาง พูดไปก็เหนื่อยไป สะสมความหนักอกหนักใจเพิ่มขึ้นโดยไมรูตัว มีเพื่อน ๆ รุนพี่หลายคนบอกวาพี่
ไมดูขาวแลว เบื่อ กําลังจะยกทีวีไปบริจาค
อยาเพิ่งปลอยใจใหเกิดความอยากทีจ่ ะออกไปจากสภาวะทีเ่ ปนอยูมากเกินไป จนใจเกิดความเครียด
โดยไมรตู ัวนะคะ ทุกสิ่งทุกอยางบนโลกไมเคยมีอะไรหยุดนิ่งตองเปลีย่ นไปเสมอ อยาปลอยใหจติ ใจตองจมแช
อยูกับสิ่งเดิมมากเกินไป ไมอยางนั้นจะทําใหจติ ใจปวยไดโดยไมรูตัว
เหมือนนองคนหนึ่งเพิ่งโทรมาตอนกําลังเขียนไดอารีพ่ อดีวา พีพ่ ีรค ะ หนูเพิ่งไปหาหมอจิตเวชมาคะ
เขาบอกวาหนูเปนโรคซึมเศรา แตหนูไมเห็นวาหนูจะเครียดอะไรเทาไหรเลย พอถามกลับไปเขาก็ตอบวาหนู
ดูรายการทีวีรายการหนึ่งเขาบอกวาอาการปวดไหลที่รกั ษาไมหายอาจจะเกิดจากอาการเครียดสะสม แตก็มา
มองหาวาตัวเองเครียดเรือ่ งอะไรไมคอ ยเจอเหมือนกัน
จิตใจของเขาเปนสภาวะออกสไตลซึมเศราจริง ๆ สิ่งทีน่ องคนนี้เปนคือ เขาตั้งใจทําอะไรมากเกินไป
เมื่อยังไมเกิดผลตามทีใ่ จอยากใหเปน เลยทําใหเครียด ดังนั้นอาการแคใจอยากใหเปนอยางทีต่ องการแลวรอ
คอยผล แตเมื่อผลยังไมเกิดตามที่ใจตองการก็ทําใหเกิดอาการเครียดได เรียกสัน้ ๆ วา ไมไดดั่งใจนั่นเอง
ความเครียดอาจเกิดจากอาการของจิตทีอ่ ยากใหแตละสิ่งเปนอยางทีเ่ ราคิด แตทกุ สิ่งทุกอยางไมมีอะไรเปน
อยางที่ใจเราอยากใหเปนไดหรอกคะ ตองเปลี่ยนมุมมองใหม ไมอยางนั้นตองกินยาหมอ นองเขาบอกวากิน
ยาแลวก็หายเหมือนกัน

๓๐

นอกจากสภาวะ “ความอยาก” ยังมีสภาวะอีกมากมายที่ทําใหคนเปนโรคเครียดได สภาวะหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดความเครียดไดงายก็คือ “ความกลัว” คะ ความกลัวในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้นมากเกินไปทําใหเกิด
ความเครียดไดงายมาก เชนตัวอยางลาสุด พี่คนหนึ่งเธอเปนคนวัยกลางคน เพิ่งมาดูดวงไปเมื่อบายวันนี้เอง
เธอกําลังมีปญ
 หาเรื่องพี่นอ งแยงสมบัตกิ ัน เธอตองเสียสมบัตทิ กุ อยางที่เธอมีสิทธิจะไดใหกบั พี่นอ งทีอ่ ยาก
ไดไปเกือบหมดแลว เหลือแคบานหลังทีเ่ ธออยูเปนชิ้นสุดทาย ซึ่งพีน่ องของเธอรายกาจมากจริง ๆ วางแผน
ทุกวิถที างทีจ่ ะทําใหไดซึ่งบานหลังนี้ไป กระทั่งใสรายตาง ๆ นานา ในสิ่งที่เธอไมไดทํา มีอะไรมากกวานี้อกี
แตไมสามารถบอกไดคะ ชีวติ ของเธอเหมือนละครน้ําเนา
บอกเธอไปวา ปลอยเขาไปเถอะ เขาอยากไดอะไรก็ใหเขาไปเถอะ ไมตอ งไปแยงกับเขาหรอกคะ
ยังไงพี่ก็ยังมีเงินที่จะซือ้ บานหลังใหม ไมเห็นตองไปพยายามยึดเอาไวใหตวั เองตองเปนทุกขใหตอ งเครียด
เลย คําพูดนี้เหมือนสะกิดใจใหเธอมีสติคดิ ไดวา ฐานะการเงินและตําแหนงหนาที่การงานที่เธอมีอยู สามารถ
ซื้อบานหลังใหมไดสบาย ๆ ใจเธอโลงออกมาเปลาะหนึ่ง
เธอกลัววาจะสูญเสียบานหลังสุดทายนี้มาก ๆ จิตใจของเธอมีความคิดวาทุกคนไดสมบัติไปหมด
นาจะพอไดแลว เหลือบานหลังนี้ชิ้นสุดทายสําหรับเธอนะ พวกเขาไมนาจะมาทําแบบนี้เลย ความกลัวทีจ่ ะ
เสียบานหลังนี้เกิดขึ้นในใจของเธอเรื่อย ๆ ซึ่งเมือ่ เห็นสภาวะทางใจของเธอเปนแบบนี้กน็ ากลัวจะตองหา
หมอ บอกไปวาถาเปนแบบนี้ระวังจะตองหาจิตแพทยนะ ไมคุมกันหรอก เธอบอกวาไมทันแลวคะ กําลังทาน
ยาอยู
ขณะที่บอกใหปลอยสมบัตไิ ปและใหเตรียมซื้อบานใหม ใจของเธอสละไดจริง ๆ จิตของเธอหลุดออก
จากความกลัวจะสูญเสียสมบัติ อาการของความเครียดหายไปทันที ใจเธอเบามาก เธอพูดออกมาวารูสึก
สบายใจมาก ๆ เลยคะ การเห็นอาการทีจ่ ติ ใจไปยึดติดอะไรไวมากเกินไป จนถูกความกลัวปรุงแตงใหใจทุกข
ไดนั้น สามารถทําใหหายเครียดไดคะ
พอความสบายใจเกิดขึ้นปญญาในการแกไขปญหาจะเริ่มทํางาน เธอบอกวาลืมไปวาชือ่ บานยังเปน
ของคุณแม ใหคุณแมโอนมาเปนชื่อของเธอเสียก็จบแลวสินะ ไมเห็นตองมาคิดมากเลยใชไหมคะ (หัวเราะ)
เธอมีความโชคดีมากอยางหนึ่ง คือเปนคนชอบทําบุญชวยเหลือคนอื่นแบบไมคอ ยเลือกหนาคอนขางเยอะ
ทําใหเธอมีกัลยาณมิตรที่ดี คอยปอนธรรมะใหเธอตลอด หลังจากนั้นไดแนะนําใหเธออานหนังสือธรรมะ
เพิ่มเติม และแนะนําใหรูจักกับสถานที่สอนธรรมะดี ๆ อีกดวย
เห็นกันแลวใชไหมคะ วาความกลัวสามารถทําใหเราตองหาหมอได พวกเราชาวพุทธตองไมหาแค
ปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตเทานั้น ตองหาปจจัยที่หาดวย คือ “อาหารใจ” คือธรรมโอสถของพระพุทธเจาเทานั้น
ที่จะสามารถรักษาอาการปวยทางจิตใจได คนที่ยังไมปวยก็ตอ งพยายามหาอาหารเสริมใหใจกันกอนนะคะ
เวลาตองเจอปญหาจะไดไมเจ็บมาก
๓๑

อาการที่ทําใหเกิดสุขภาพจิตเสียไดในชีวติ ประจําวัน เชน การดูขาวมากเกินไปแบบไมคอ ยมีสติ
หรือการรับฟงเรื่องราวปญหาของเพือ่ นมากเกินไป แลวปลอยใหใจหลงอินไปกับเรื่องราวของเพือ่ น ไมได
มองวาเรือ่ งราวที่เขาไดรับมันเปนผลของกรรมที่เขาเคยทําไว เลยพลอยทําใหใจเราเปนทุกขไปดวย อีกสวน
หนึ่งคือการไปทํางานในสถานที่ที่มีความกดดันคอนขางมาก เชน
๑. เจานายสั่งลดตนทุนการผลิต แตไมสามารถแกไขปญหาได คนในบริษัทเครียดกันทั้งบริษัท
จิตใจไปรับความทุกขของคนอื่นมาก ทําใหเครียดได ทั้ง ๆ ทีต่ ัวเองทําใจได อันนี้ควรพยายามเลนกีฬาไป
ดวยจะดี หรือลาพักรอนจะพอชวยไดคะ
๒. บริษทั อยูใ นสภาวะที่ตอ งเปลีย่ นแปลง จิตใจเกิดความกลัวความไมมั่นคงในอนาคตมากเกินไป
จนทําใหเครียด ตองพยายามสอนใจใหยอมรับความเปลีย่ นแปลง
๓. คนเคยรวยเคยสบายแตตอ งมาลําบากใชเงินอยางจํากัดจําเขี่ยนี่ก็ทุกขได เพราะไมเปนอยางเดิม
การที่หันมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา ไมไดศึกษาไปแคใหจติ ใจเกิดความสงบ ใหจติ ใจเกิด
ความสุข ใหจติ ใจเปนคนไมขี้โมโห แตสิ่งที่ไดมากกวานั้นคือ ใหเห็นความจริงของโลกใบนีว้ า ทุกสิ่งทุกอยาง
บนโลกไมเคยมีสิ่งไหนที่มั่นคง ถาวร ไมเปลี่ยนแปลงไปเลย ทุกสิ่งทุกอยางไมเคยหยุดนิ่งแมแตอยางเดียว
จริง ๆ วันหนึง่ ที่เราเขาถึงความจริงขอนีจ้ ติ ใจของเราจะไมมีคําวาปวยเลย แมยังไมเขาถึงความจริงยังพบกับ
ความทุกขนอ ยลงไปเรือ่ ย ๆ เลยคะ
ตึกที่กําลังสรางใหม สุดทายก็ตองเกา ก็ตองทรุดเปนธรรมดา นี่คือความไมเทีย่ งบนโลก ผูท ี่เห็น
ความจริงขอนีไ้ ดจะไมเปนทุกขมากกับสิ่งที่ตอ งเปลี่ยนไป สมบัตทิ ี่เราไดมายอมผลัดเปลี่ยนไปเปนของคน
อื่น เมื่อใจไมเขาถึงความจริงยอมทุกขมาก
ครั้งแรกที่ตวั ฉันเองไดขึ้นเครื่องบิน สิ่งที่ฉันเห็นคือบานหลังเล็ก ๆ ตั้งอยูบ นพื้นโลก เห็นแลวเกิด
ความรูสึกวาบอบบางมาก ไมรูสึกเหมือนตอนที่อยูบ นพื้นดินวาบานเรือนมั่นคงแข็งแรง มนุษยเราอยูก ัน
อยางนี้หรอกหรือ ทําใหนึกถึงคําพูดทีว่ า ชีวติ มนุษยบอบบางเหมือนฟองสบูจริง ๆ และเมื่อมองเห็นทะเลที่
ติดกับพื้นดิน ในความคิดตอนนั้นรูสึกวา โอโฮ น้ํามากจัง ถาน้าํ ทวมละ ที่ดนิ ราคาเปนรอยลาน พันลาน
กลายเปนศูนยเลยนะ ทําใหรูสึกอีกวาชีวิตของคนเรากําลังถูกความฝนครอบงําจริง ๆ ผูคนที่มีลมหายใจอยู
บนโลกตื่นไดแตตา แตจิตใจไมเคยตื่นมาเห็นความจริงวาเรากําลังฝน ตองทํางานหนัก ๆ เพือ่ มาซื้อบาน
หลังละสิบลาน บางคนผอนยังไมทันหมดก็ตายไปกอนที่จะพบความจริงวาตัวเองกําลังถูกธรรมชาติหลอก
ธรรมชาติชางนากลัว สามารถหลอกใหคนเขาใจผิดวาทุกสิ่งทุกอยางมั่นคงถาวรยาวนาน ทุกคนที่
กําลังลืมตาอานหนังสือวรรคนี้มาสํารวจกันเถอะ วาคุณกําลังตื่นยอมรับความจริงไดหรือยัง ถายังมาเริม่
คนหาความจริงของทุกสิ่งบนโลกกันเถอะ
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บทกลอนธรรมะ
ดอกสรอยรอยผกา
โดย ศิราภรณ อภิรัฐ

ดอกสลัดได
สลัดเอยสลัดได
สลัดทิ้งเสียซึ่งกิเลสเรา
ตองใหพรอมทานศีลภาวนา
สลัดทิ้งทั้งดีชวั่ วางลงไป

สลัดทิ้งสิ่งไหนจักดีเทา
มิมัวเฝาเปนทาสมันนั้นเรื่อยไป
ตามรูจติ รูกายาของเราไซร
สลัดทั้งกายใจพนโลกเอย
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ดอกแววมยุรา
แววเอยแววมยุรา
ดั่งบุคคลผูสุดสงานัก
แตมิไดหยิ่งทะนงหลงตัวเอง
คุณคาแหงแววมยุราอันเรืองราม

นามผกาเปรียบยูงที่สูงศักดิ์
ธํารงรักษเกียรติไวใหงดงาม
ทํากลาเกงเกินใครและเหยียดหยาม
สองฉายความดีพรอมนอบนอมเอย

ภาพดอกสลัดได
จาก http://www.trekkingthai.com/webboard/travel/1390.jpg
ภาพดอกแววมยุรา
จาก http://www.tripperclub.com/board/files/pa220333_183.jpg
สําหรับสืบคนคําศัพท
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
และพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท
http://84000.org/tipitaka/dic/
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คําคมชวนคิด
“คนพาลยอมสําคัญบาปประดุจน้ําหวาน ตลอดกาลที่บาปยังไมใหผล
แตบาปใหผลเมื่อใด คนพาลยอมเขาถึงทุกขเมื่อนั้น”
คาถาธรรมบท ปณฑิตวรรคที่ ๖
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปฎก
จากพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๒๕
สืบคนขอมูล จาก http://84000.org
การเปนอริยะไมไดทําใหคณ
ุ เปนคนดี
การเปนคนดีตางหากที่ทําใหคุณเปนอริยะ
โดย ดังตฤณ
“...หลายคนสํานึกไดเมื่อสาย...
แตการสํานึกไดก็ยังดีกวาไมสามารถ “สํานึก” ไดเลย
เมื่อสํานึกแลว ยอมมีโอกาสแกไขใหกลับกลาย
มองหา “เหตุ” แหงความพลาดพลั้ง
เพือ่ จะไดมี “สติ” ระมัดระวัง ไมกระทําผิดเฉกเชนเดิมอีก...”
จาก แงคิดจากหนัง “Beowulf – วีรบุรุษปุถุชน”
โดย ชลนิล
“...คํานอย คําหนึ่ง ที่เปนปยวาจา
จะมีคาสูงสุดเมื่อ เปนความจริง ที่มาจากใจจริงๆ เจตนาดี มิไดสอเสียด
เลือกถอยคําเสนาะหู สื่อความหมายชัดเจน ไมเพอเจอ
และเปนคําพูดที่เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และเวลา...”
จาก ของฝากจากหมอ “คํานอย คําหนึ่ง”
โดย พิมพการัง
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สัพเพเหระธรรม
ปาฏิหาริยจากการปฏิบัติธรรม?
โดย กติกา
เชาวันอาทิตยที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ หลังจากไปใชสิทธิเลือกตั้งตามหนาที่ของประชาชนชาวไทยแลว
เรา พอและแม รวมทั้งนองสาวและแฟนนอง ก็พากันไปปฏิบตั ิธรรมกันที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งปกติจะไปกัน
เปนประจําทุกเดือน
แตวาวันนี้มีเรือ่ งราวไมคาดฝนเกิดขึ้น ตอนขากลับบาน ขณะนั้นเวลาประมาณ ๑ทุม พอเปน
คนขับรถ และในรถมีเพียง ๓ คน คือ พอ แม และเรา สวนนองและแฟนอยูคนละคันคะ ตามมาทีหลังไมได
ออกมาพรอมกัน
ระหวางทางซึง่ เปนเวลาโพลเพล พอขับรถมาดวยความเร็ว ๘๐-๙๐ กิโลเมตรตอชัว่ โมง ก็มี
รถบรรทุกสิบลอคันหนึ่งจอดอยูขางทาง และก็ไมมีสญ
ั ญาณไฟใหเห็นเลยวามีรถจอดอยู มืดสนิทเห็นแตเงา
ตะคุม ๆ แมเปนคนเห็นรถสิบลอคันนั้น เมื่อวิ่งมาใกลแลวเทานั้น จึงตะโกนบอกพอวามีรถจอดอยู ไมแนใจ
วาพอเห็นดวยหรือเปลา หรือจะเห็นเมือ่ ตอนแมตะโกนบอกก็ไมอาจทราบได
ทันใดนั้นพอหักพวงมาลัยออกทางขวาเพือ่ หลบรถสิบลอ โชคดีที่ไมมีรถสวนมา แตดวยความที่คิด
วาอาจจะมีรถสวนมา พอจึงหักพวงมาลัยเขาทางซาย ซึ่งเปนพงหญาขางทาง ระหวางนี้อาจเพราะความเร็ว
ของรถ ทําใหรถเสียหลักหรืออยางไรก็ไมทราบ รถเกิดหมุนแลวก็พลิกคว่ําลงไปในพงหญาลึกประมาณ ๓ เมตร
ในระหวางที่รถหมุนและเกิดเหตุนั้น เรารูสึกตัวอยูต ลอดเวลา และพยายามบอกตัวเองวา ตองมีสติ
ๆ ตองมีสติ ๆ และหูก็ไดยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ทั้งเสียงกระแทก และเสียงกระจกแตก แตตาก็จอ งมองไป
เบื้องหนาตลอดเวลา ทําใหเห็นวา รถคันที่เรานั่งอยูนี้ กําลังพุงเขาหากําแพงที่อยูเบื้องหนา (ขางทางมี
โรงงานตั้งอยู) ใจตอนนั้นคิดอยางเดียววา "อยานะ อยาถึงกําแพงนะ" เพราะเรารูดีวา หากรถถึงกําแพงจะ
เกิดอะไรขึ้น พอและแมที่นงั่ อยูขางหนาเราจะเปนอยางไร? (เรานั่งอยูดานหลัง และก็ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย
แตพอและแมคาด)
และแลวทุกอยางก็พลันสงบลง เรารูสึกถึงความเงียบที่เกิดขึ้น จึงสํารวจตัวเองวาเปนอะไรตรงไหน
บางรึเปลา? แตก็ปรากฏวาไมไดเปนอะไรเลย พลันก็นึกถึงพอและแมขึ้นมาเพราะทานนั่งอยูข า งหนา จึงรอง
ตะโกนถามทานไป "พอ ! เปนไรรึเปลา...แมละ เปนอะไรรึเปลา...? "
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อึดใจหนึ่ง กวาจะไดยินเสียงทานทั้งสองตอบกลับมา (ระหวางนั้นรูสึกไดเลยวา หัวใจเตนแรงมาก
ดวยความกลัววาทานทั้งสองจะเปนอะไรไป) แตแลวก็ไดยินเสียงเหมือนเสียงสวรรค พอบอกมาวาไมเปนไร
สวนแมบอกวาเจ็บที่หัว ตอนนั้นรูสึกเลยวาใจมาเปนกองเลย คอยยิม้ ออกมาได ก็เลยถามแมวา "แมเจ็บที่หัว
เหรอ เปนอะไรอีกรึเปลา แลวทีอ่ ื่นละ? " แมบอกวา "ไมเปนไร แตดูเหมือนวาหัวจะโน..." (แมหัวโนคะ ๒ ที่)
นอกจากนั้นก็ไมมีใครบาดเจ็บตรงไหนอีก ไมวาจะเปนตัวเรา พอและแม นาแปลกมาก ที่ไมมีใครมี
บาดแผลตรงไหนเลย แมรอยถลอกก็ไมมีใหเห็น คงมีแตรถเทานั้นที่เสียหาย เริ่มตัง้ แตหลังคาดานหนาที่แม
นั่งยุบลงมา กระจกดานหนาหลุดออกไปแตเมื่อไหรไมรู แลวก็กระจกดานขางแตกเสียหาย ใชการไมได แตที่
นาแปลกมากก็คือ สภาพรถตอนนั้นจากที่วา รถที่ทีแรกพลิกคว่ํา ตอนนี้กลับมาตั้งในลักษณะปกติ จอดนิ่ง
อยูในพงหญาขางทางอยางสงบ เหมือนมีใครจับวางยังไงยังงั้น มีเพียงรองรอยของความเสียหายที่เกิดขึ้น
เทานั้น
ชาวบานที่เห็นเหตุการณตา งก็กุลีกุจอชวยกันอยางเต็มที่ ไมมีใครคิดรายกับพวกเราเลย มีหลายคน
เห็นสภาพรถแลว พากันบอกวาคนในรถไมนารอดได มีผูหญิงอยูคนหนึ่ง ถามแมวา " คนเจ็บหายไปไหน
หมดแลว พาสงโรงพยาบาลหมดแลวหรือ? " แมยิ้ม แลวตอบวา "นี่ไง ยืนอยูนี่..." แลวก็ชี้มอื มาที่ตวั เองและ
เรา ผูหญิงคนนั้นทําสีหนาประหลาดใจเปนอยางมาก เหมือนกับเจออะไรทีไ่ มเคยเห็นมากอนยังไงยังงั้น
คืนนั้นกวาจะนํารถกลับมา กทม.ก็ดึกมากแลว เลยไมไดบอกญาติ ยกเวนนองสาวที่ไปดวยกัน
พวกเราพาแมไปตรวจและเอ็กซเรยแลว หมอบอกวาไมเปนอะไร กะโหลกไมราว
จนถึงวันนี้ แมและพอรวมทั้งเรา ก็ไมมอี าการใด ๆ ผิดปกติเลย ปกติดีเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
ยกเวนรถเทานั้นที่เสียหายยับเยิน ทุกคนที่ทราบขาวตางพากันแปลกใจวา สภาพรถแบบนั้น ไมนาเชื่อวาจะ
ไมมีใครเปนอะไร !
เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ทําใหเราไดเรียนรูอยางหนึ่ง วาเมื่อปฏิบตั ิธรรม เจริญสติบอ ย ๆ มากเขา ๆ
ทําใหมีสติ สติมาเอง เกิดเอง แมจะอยูใ นภาวะคับขันก็มาไดเอง โดยที่เราเองก็ยังงงวาไมสติแตกเสียกอน
ถาเปนเมื่อกอนก็คงจะสติแตกไปแลว
แตคราวนี้มีสติตลอดเวลา แมกระทั่งตอนโทรแจงขาวใหนองสาวทีไ่ ปปฏิบตั ิธรรมดวยกันทราบเรื่อง
ยังมีสติพอทีจ่ ะไมบอกตรง ๆ วา รถที่นงั่ มาพลิกคว่ํา เพราะเกรงวาจะตกใจ จึงใชคําพูดวา “รถที่นั่งมาตก
ขางทาง” ซึ่งนองสาวมาบอกทีหลังวา เขาใจวาพอขับรถเสียหลักตกขางทางเอง ก็เลยเบาใจไมตกใจ แต
พอมาเห็นรถก็อึ้งไปเหมือนกัน เราเองก็แปลกใจอยูเหมือนกันวา ในภาวะคับขันแบบนั้น ทําไมถึงคิดอะไรได
เปนระบบ ไมตื่นตระหนกไปกับเหตุการณนั้น ๆ สามารถควบคุมตัวเองไดเปนอยางดี
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แตสิ่งที่ไดมากกวานั้นคือทําใหเรารูวา นับแตนตี้ อไป จะประมาทไมไดเลยแมแตวินาทีเดียว ตองมี
ความเพียรปฏิบัตใิ หมาก เจริญสติใหมากเขา ๆ เพราะไมสามารถรูไดเลยวา อะไรจะเกิดขึ้นกับเราบาง
เตรียมพรอมไว เพื่อความไมประมาทเปนดีที่สุดคะ

๓๘

ของฝากจากหมอ
เรื่อง วันหนึ่ง วันนั้น วันนี้ วันไหน
โดย พิมพการัง
วันหนึง่
หองตรวจเด็กดูแนนขนัดทั้งๆ ที่มีแฟมคนไขวางรอแคสองราย
คุณยายอุมนองบีมารับวัคซีน ในขณะที่คณ
ุ แมวิ่งไลจบั พี่เอไปรอบหอง
คุณแมหวงวาพี่เอซนผิดปกติหรือเปลา ทําไมพี่นองทะเลาะกันบอย
ทําไมกินยาก และอีกหลายคําถาม จบดวยคํารําพันวาเหนื่อยเหลือเกิน
จริงๆ แลว นองทั้งสองคนเปนเด็กปกติ พัฒนาการดีเยี่ยม
ถาเขาใจธรรมชาติของเด็กเล็ก ที่วาเปนปญหา ก็หมดปญหาคะ
ยกตัวอยาง ปญหาการปอนขาวยากนะคะ
เด็กวัยใกลขวบก็อยากหม่ําขาวเอง เปนขัน้ ตอนการเติบโตตามปกติ

เรามีหนาที่ชวยใหนองฝกกิน ไมใชไปขวางพัฒนาการเขา
เวลาปอนขาว มือเล็กๆ จะควาหมับทีช่ าม แยงชอนจากมือเรา
ถาเราดุ หรือดึงชอนคืนนองจะโกรธ พาลตอตานการกินเอางายๆ
คําแนะนํายาวเชียวละคะ สรุปคราวๆ คือ ควรเตรียมอาหารที่นอง
หยิบกินเองงาย เราถือไวอกี ชาม อยายื้อแยงนอง จัดอาหารตรงเวลา
ราวๆ ชัว่ โมงครึ่งกอนมื้ออาหารไมใหนม กินหมดก็ชมนองเขาหนอยนะคะ
ที่มีปญหาเพราะใชวิธีขัดกับธรรมชาติ ถึงเวลาเขาจะฝกกินก็ไปขวาง
กลับถือชามวิง่ ตามปอนเวลานองเลนเพลิน ผลคือนองอมขาวแกมตุย
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ไมเคี้ยวเสียที ก็ตอนนั้นนองหวงเลน ไมไดอยากกิน รวมๆ ก็กินไดนอ ย
นองกินนอย คุณแมกลัวหิวก็ใหนม ใหของวางเพิ่ม นองอิ่มก็ไมกินขาว
คุณแมวิ่งตามปอน สลับกับปรุงอาหารสูตรพิเศษทั้งวัน เสาะหาอาหารเสริม
ราคาแพง รวมแลวใชเวลา พลังงาน และเงินทองมากเกินจําเปน
แตละปญหาของคุณแม เนือ้ ความตางกัน แตเนื้อหาเปนเรื่องเดียวกัน
ถาเขาใจธรรมชาติของเด็ก ก็ทําหนาที่เลีย้ งดูนองงายขึ้นคะ
ปลอบใจคุณแมวาอีกประเดี๋ยวนองเขาโรงเรียน ก็ไมเหนื่อยแลวคะ
คนไขรายถัดไปคือนองสาม นองไขสูงลอย สงสัยไขเลือดออก
จนชวงรอผลตรวจเลือด คุณแมขอปรึกษาวาลูกคนโตอยากเปนหมอ
มีคําแนะนําอะไรบาง เรียนหนักมากไหม ถูกฟองรองงายจริงหรือเปลา
นึกอยูแลวเชียว ก็หนูหนึ่งเธอเลนจองฉันเปงทุกอิริยาบถ สายตาระยิบระยับ
แบบนี้ เคยเห็นบอยๆ เวลาดูแลนองนักเรียนในกิจกรรมหนูอยากเปนหมอ

อยากเรียนหมอก็ตอ งสอบ จึงอธิบายธรรมชาติการทํางานของสมอง
เทคนิคการเรียน การจํา หลักการคือนองตองแบงเวลาเปน
มีตารางอานทบทวนสม่ําเสมอ มีวินัยในตัวเอง
สมองทํางานดี ตองสุขภาพดี พักผอนเพียงพอ แบงเวลาออกกําลังกาย
กินอาหารมีประโยชน สารอาหารครบ ดืม่ น้ํามากพอ ไมเครียด
เรียนหนังสือใหสนุก ขอใหรกั ที่จะเรียน เรียนเพือ่ รู ไมใชเรียนเพือ่ สอบ
นึกถึงหลักการ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เขาไว
ความจดจอตองานหนึ่งๆ ของเรา จะดีที่สดุ เฉลี่ยราว ๔๕ นาทีแรก
แนะนําใหจัดตารางอานวิชาละ ๔๕ นาที พักสิบกวานาทีขอใหทําสมาธิ
จัดสลับวิชาทีต่ องทองกับตองคิด อานอะไรก็จดจอกับวิชานั้น
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อยาพะวักพะวนกับวิชาเกา อยาอานไป แชทไป ฟงเพลงไป
สมองมีระบบจัดเก็บขอมูลแบบความจําระยะสั้น และระยะยาว
แนะนําใหอานจบปุบ หยิบกระดาษเปลามาสมมติวาเปนคุณครู
ถายทอดเนือ้ หา แลวลองออกขอสอบดู เปดตําราเทียบอีกครั้ง
วาเก็บรายละเอียดครบไหม เก็บกระดาษแผนนั้นเอาไวทบทวน
แคอานเฉยๆ เนื้อหาไหลผานลูกตาเรือ่ ยๆ จะเบือ่ และไดผลนอย
ใชประสาทสัมผัสใหครบ เขียนสรุป ฟง พูด คิดตอ ตีความใหกวางออก
ที่ปราชญไทยเราสอนไว สุ จิ ปุ ลิ ตรงกับการวิจยั ของฝรั่งเขา
บางคนผูกเนือ้ หาเปนกลอน วาดรูป หรือทํา mind map ก็ได
ราวๆ สองสัปดาหกลับมาอานสรุปยอแผนนั้นใหม ขอมูลจะถูกจัด
เก็บเปนความทรงจําระยะยาว แลวทบทวนซ้ําอีกครั้งชวงใกลสอบ
อยาเรียนหนังสือแบบผิดๆ โหมหนักใกลสอบ อยาเครียดเกินไป
อยาอดนอนแลวไปหลับที่โรงเรียน วัยรุนตองการ Growth hormone
ซึ่งจะหลั่งดีตอ งหลับลึก หลับยาวติดตอกัน เวลาเรียนขอใหเรียนเต็มที่
เวลาเลน ก็เลนใหเต็มที่ หลับก็ใหเต็มอิ่ม รูวาตัวเองกําลังทําอะไรอยู
เลาเกร็ดชีวิตในโรงเรียนแพทย ชีวติ การทํางานอีกพักใหญ
กวาจะเสร็จสรรพ ลากันไดก็บายคลอย
เฮอ... เหนื่อยจัง หิวน้ํา แสบคอ เมือ่ ยหลัง หิวขาว
วิถีชวี ิตของหมอก็เปนแบบนี้ ก็เลือกทางเดินมาเองนี่นา
เห็นนองหนึ่ง ก็หวนนึกถึงตัวเองเมื่อนานมาแลว
วันนัน้
ฉันเคยเปนเด็กขบถ ไมใชเด็กดี ตั้งใจเรียนแบบหนูหนึง่ ดอก
คุณครูของฉันมีปญหาในชีวติ สมรส
ทานทาแปงหนาซอนจมูกแดงๆ จนกลายเปนจมูกสีชมพูประกายมุก
ฉันเคยนั่งเทาคาง จองจมูกของทานดวยความประหลาดใจ

๔๑

คุณครูเปนคนเกงออกขนาดนี้ แตทําไมทานไมมีความสุข
ทานก็ยังทุกขแสนสาหัสกับปญหาธรรมดาที่ใครๆ ก็พบได
วิชานี้ชว ยใหชีวติ งายขึ้นไมได แลวเราจะเรียนไปทําไม
ฉันหาคําตอบไมไดวาบรรดา คณิต ฟสิกส เคมี เราเรียนไปเพือ่ อะไร
วิชาคหกรรมยังดีเสียกวา ยังทําถั่วเขียวตมน้ําตาลกินได
หนูถีบจักร ถูกจับขังในกรงนอย
คนสงจักรให หนูก็ปนไปแรงสุดใจ

กลไกความคิดของมนุษย เปนเรื่องมหัศจรรย
แคขยับความคิดองศาเดียว โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม
ฉันดูแคลนระบบการศึกษาวาไรสาระ และทําลายความเปนปจเจก
ทันทีทอี่ งศาบิดเบี้ยว ศูนยการเรียนรูก็ปดตัวลงทันที
คําสอนคุณครูเลื่อนลอยผานหู คะแนนต่าํ สุดในชั้นดวยความภูมิใจ
ฉันไมใชหนูถบี จักร จะใชเกณฑของใครมาตัดสินหนูไมได
นาตีจริงๆ เด็กอะไรก็ไมรู
หลายปผานไป จนปลายปชั้นมัธยมหา ถึงเวลาเลือกเสนทางชีวติ
ฉันแนใจวาตัวเองเหมาะจะเปนหมอ แตจากคะแนน ผูใ หญก็สายหนา
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ตรีโกณมิติ ไมทําใหอิ่ม ไมทําใหสมหวังในความรัก
แตเขามีหนาที่เปนโจทยจําลองในโลกจริงตางหาก
โลกนี้จะหยิบยื่นโจทยสงให แตละโจทยแกไดดวยความเขาใจ
ถาองศาความคิด ปรับเขากับธรรมชาติของโจทยได ปญหาก็หมดไป

๔๒

โจทยในวันนัน้ คือ ในสถานะนักเรียน ก็มีหนาที่ตองเรียน
ตองควบคุมตัวเองได มีวินยั ตองอดทน ฝกปรับตัวเขาหาวิธีคิดใหม
ถาทําสําเร็จ ก็จะเขาใจวิชานั้น เปนรูปธรรมคือทําสอบได
เราเปนเพียงหนวยเล็กในสังคมใหญ ความเปนปจเจกไมสําคัญอะไร
วิธีคัดกรองคนดวยวิธีงายที่สุด คือใชคะแนนตัดสินจึงหลีกเลี่ยงไมได
มีเวลาหนึ่งป ฉันทําตารางอานหนังสือ สีเ่ ดือนแรกอานของมัธยมหก
สี่เดือนถัดไปอานของมัธยมหา แลวจบดวยมัธยมสี่ เดือนสุดทาย
ทบทวนแตสรุปยอของตัวเอง หยุดเรียนพิเศษแลวอานเองทั้งหมด
แคเปดใจยอมรับธรรมชาติของระบบการศึกษา ยอมปรับตัวตามได
องศาความคิดเปลี่ยน ผลลัพธก็เปลีย่ น โลกทั้งใบก็เปลีย่ นตาม
ฉันสมหวังในการสอบ ไดอนั ดับหนึ่งอยางที่ตั้งใจ
แตผลตอเนื่องจากการดูหมิ่นระบบการศึกษาก็ยังสงผล ฉันมีปญหา
ในการเรียนแบบทีต่ องฟงคําสอนจากคุณครู จะเขาใจไดตองอานเอง
การฟงคําบรรยาย หรือยืนเรียนรอบเตียงคนไข หัวจะไมรับอะไรเลย
กวาจะปรับตัวเขาหาระบบในโรงเรียนแพทยไดก็ลวงไปหลายป
วันนี้
เสนทางชีวติ ทอดยาวพาฉันมาถึงจุดนี้ ไดเปนหมอแบบที่หนูหนึ่งใฝฝน
มีชีวิตอยูโรงพยาบาลมากกวาบาน พบคนปวยมากกวาคนไมปวย
อาชีพ เกี่ยวกับหนาที่ วินัย ความรับผิดชอบ แตไมรับประกันความสุข
ฉันก็ยังเหนื่อย เมือ่ ย หิวขาว เจ็บปวย ติดหวัดจากเด็กๆ ที่ไอรด
ยังโกรธ ยังมีปญหากับความรักได บางวันก็แอบรองไหทําจมูกแดง
เพียงแตสมัยนี้ มีเครือ่ งปกปดดีกวาแปงสีประหลาดแบบของคุณครู
วันรายก็มี วันดีก็มาก แตแลวก็ผานเลยไปเองไมวาวันไหนๆ
ธรรมชาติของวันเวลาก็เปนอยางนี้
แตก็เปนธรรมดาที่เราอาจเผลอ อยากควบคุมวันเวลา
คุณแมของเด็กเล็ก เรงรอวันนองโตเขาโรงเรียน

๔๓

คุณแมของเด็กโตบน ลูกนารักที่สุดตอนยังเล็ก
นักเรียนอยากเปนนักศึกษา นักศึกษาอยากเรียนจบ อยากหางานไวๆ
ยอมทํางานหนัก เพราะอยากมีสตางค เผื่อวันหนึ่งจะไดหยุดทํางาน
สาวโสดอยากหาคู คนมีคอู ยากมีบุตร คนทองอยากคลอดเร็วๆ
หลังคลอดมีปญหาแบบแมเด็กเล็ก คุณแมบางทานอยากโสดอีกสักที
วันและคืน ที่เรงใหผานไปเร็วๆ รีบหมุนไปเพือ่ เจอปญหาใหมๆ
หนูถีบจักร ก็ยังตั้งหนาถีบจักรในกรงตอไป
หลายคนคนหาวิธีหยุดกงลอ อยางนอยใครๆ ก็อยากมีความสุข
ถาองศาความคิดยังพุงชี้เปาที่วา จะมีความสุขได ตองเติมเต็ม
ตองมีปจ จัย ตองมีองคประกอบ ตองแสวงหาจากนอกกาย
ก็คงตองปนจักรเต็มแรง เรงวันนี้ ใหผานไปพบวันพรุงนี้ตอไป
แมแตผูศึกษาหาทางดับทุกขทั้งหลาย เคยเปนแบบนี้ไหมคะ
ตองรอวันพักรอนจะไดไปภาวนา ตองรอปฏิบัตเิ ฉพาะเวลาอยูในวัด
ตองไดบวชกอนถึงจะปฏิบตั ิ ตองหมขาวถึงจะถือศีล
ตองรอวันเกษียณ รอใหมีสตางค รอบานหมดปลดหนี้
รอวันลูกโตสามีตาย รอใหรฐั บาลมั่นคงเสียกอน
ธรรมะแทของพระพุทธองค ไมไดตั้งเงื่อนไขเชนนั้น
ไมไดสอนใหดับทุกข ดวยความทุกข เพราะอยากจะพนทุกข
ชีวติ ที่สอดคลองกับธรรมชาติ เวลาที่ผานไปดวยความเขาใจในธรรมชาติ
ทําหนาที่ของตน มีวินัย ความรับผิดชอบ สมกับสถานะ ณ ขณะปจจุบัน
มีอะไรยังตองทําก็ทํา ตองเรียนหนังสือ ตองทํางาน ตองเลี้ยงลูกก็ทาํ
มีกายดูกาย มีใจดูใจ ดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ไมใชตามหาสิ่งที่อยากเห็น
วันไหน
ก็ไมสําคัญเทาวันนี้
ขออยูกับวันนี้ ใหไดทุกวัน
๔๔

แงคิดจากหนัง
"บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาทีอ่ าจจะทําใหผูอานเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร"

เรื่อง ไชยา – สูกับรู
โดย ชลนิล

ชีวติ คือการเรียนรู
การตอสู ก็คอื การเรียนรูอยางหนึ่ง เรียนรูว า ทําอยางไรถึงจะเอาชนะคูตอ สู...เรียนรูไปจนพบวา คูตอ สูที่
สําคัญ และรายกาจที่สุดในชีวติ คือจิตใจตน...จิตใจที่ตกอยูใตอํานาจของกิเลสนั่นเอง
ไชยาคือมวยที่รับและรุกในเวลาเดียวกัน
แมเหมือนปดปอง แตกจ็ ูโจมไปในตัว
“รับ” ไมไดแปลวาถอย
เหมือนเสือทีก่ ําลังหมอบ
ไมไดแปลวามันยอมแพ!

๔๕

เปยก เผา และสะหมอ สามหนุมจากภาคใต เปนเพือ่ นรักชนิดตายแทนกันได รวมฝกมวยไชยามาดวยกัน
เสนทางชีวติ พาใหพวกเขาเดินทางมาสูเมืองใหญ หวังใชวชิ าที่ร่ําเรียน สรางชือ่ ตามหาฝน โลดแลนอยูใน
วงการมวย
บนเสนทางฝน ใชจะโรยดวยกลีบดอกไม ถนนสายนีแ้ สนขรุขระ อุปสรรคใหญนอ ยเรียงรายเขามาบีบคั้น วัด
ใจ วาพวกเขาจะสามารถผานมันไปไดอยางสงางามหรือไม
สะหมอไมสามารถฝกมวยไชยาได เพราะขาบาดเจ็บตัง้ แตวัยรุน แตเขาก็สนับสนุนเพือ่ นทั้งสองอยางเต็ม
กําลัง คอยอยูเ บื้องหลัง ผลักดันใหเพือ่ นทําฝนแทนสวนที่เขาไมอาจกาวไปถึง
เปยกเปนนักมวยดุดัน เอาจริง รักเพื่อน แตไมคอยมีมันสมอง ความคิดอานเทาใดนัก มักจะบุกตะลุยไป
ขางหนาอยางเดียวโดยไมคอ ยมีชั้นเชิง ตองอาศัยเผา เพือ่ นรักคอยชีแ้ นะ ตักเตือน

เผาเปนลูกชายครูมวยไชยา เขาเปนคนมีมันสมอง ความคิดอานมากกวาเพื่อนทั้งสอง ประกอบกับเปนลูกครู
จึงสามารถจดจําเคล็ดลับ รายละเอียด และรูจ ักทางมวยไดดีกวาใคร
เมื่อทั้งสามมาถึงกรุงเทพฯ ขึ้นสูสังเวียนชก พบพานอุปสรรคตาง ๆ นานา เกิดเหตุการณบีบคัน้ จิตใจ จนทํา
ใหเสนทางชีวติ เพื่อนรักทั้งสาม ตองถูกแยกเปนสอง
๔๖

เปยกออกจากคาย ไปชกมวยเถือ่ น โดยมีสะหมอตามไปเปนพี่เลีย้ งอยางไมยอมทิ้งเพือ่ น
เผาปกหลักอยูคายมวย อดทนใชมวยไชยาเพือ่ พิสจู นตนเอง
เมื่อมีทางเลือก ยอมไดรับผลจากการเลือกเสนทางนั้น ๆ ...เผาอดทนฝกฝนอยางหนัก อีกทั้งยังมีพอคอยสั่ง
สอน เขาจึงไตบันได กาวขึน้ สูความเปนมวยดาวรุงไดในที่สุด
ทวา...เปยกกับสะหมอ กลับเดินบนเสนทางฝงตรงขาม จากเปนนักมวยเถือ่ น ตอสูทุกรูปแบบเพือ่ ชัยชนะ
เพือ่ ใหไดเงินมา ก็ถูกชักจูงใหเปนนักเลง มือปนใหกับผูมีอิทธิพลซึ่งอยูในเงามืดของวงการมวย ทางชีวิต
พวกเขาลาดต่าํ ดํามืดลงทุกที

เผาตองขึ้นชกมวยชิงแชมปกับนักชกชาวตางชาติ งานนี้มีเงินเดิมพันสูงลิบ เขาถูกสั่งใหลมมวย แตไมยอม
ทํา จึงโดนสั่งเก็บ...เปยกกับสะหมอรูเขา จึงวางแผน หาทางชวยเหลือเพือ่ นรัก โดยกลาเอาชีวติ ของตนเอง
มาเดิมพัน...เพือ่ นไมทิ้งกัน แมเห็นความตายรออยูเบือ้ งหนา!
การตั้งรับ...มิใชการถอยหนี
การอดทนยอมรับตอสิ่งบีบคั้นจิตใจ...มิใชความขลาดกลัว
การไมยอมใหกิเลสมีอํานาจ บังคับใหทําในสิ่งที่ผิด…
...นั่นคือการตอสูที่นายกยอง…
เผาใชการตั้งรับ ความมีสติ ไมหุนหัน อดทนผจญตอปญหาที่เขามาวัดใจ ทําใหผา นพนอุปสรรคมาได เปยก
กลับปลอยใหอารมณ โทสะครอบงํา จนผลุนผลันตะลุยไปขางหนาอยางขาดสติ ไมมีจุดหมาย ไมยอมใช
๔๗

สมองไตรตรอง แกไข อดทนยอมรับปญหา ทําใหทางเดินของเขาลาดต่ํา เลวราย เกินจะหันกลับ ยอนคืน

วิชามวยที่ร่ําเรียนมาดวยกัน แตผใู ชมีความผิดแผก ความสําเร็จของพวกเขายอมผิดแผก แตกตาง...แกน
ของมวยไชยาคือรับและรุกในเวลาเดียวกัน หากจะเขาถึงเชนนั้นตองลืมเลือนคําวา “ตั้งรับ” ... “บุก – รุก”
เพราะหากคิดวาจะคอยรับ หรือคอยรุก นัน่ ยอมแยกจิตใจเปนสองขณะอยูดี แตถา ไมคิดจะรับ หรือรุก เพียง
ปลอยการตอสูไปตามสภาพ ดูสถานการณตามความเปนจริง และเขาใจมันอยางที่มันเปน ก็สามารถตอสูไ ด
เองอยางเปนธรรมชาติ
การเรียนรูกาย – ใจตนก็เชนกัน... “รู” ก็คือ “รู” ... รูตามความเปนจริง รูอยางเปนธรรมชาติ ไมบิดเบือน ไม
แทรกแซง
การตามรูกาย – ใจ ก็นับเปนวิชาการตอสูอยางหนึ่ง...เปนการตอสูที่ไมเหมือนการตอสูใ ด ๆ เพราะแค
สังเกต สนใจ เอาใจใส ไมพลาดพลั้งทําบาปหาประการ...ตามรู ตามดูกาย – ใจอยางที่มันเปน ไมเติมใจให
เกินจริง ไมแทรกแซงจนบิดเบือน ... อดทน “รู” ดวยใจซื่อ โดยไมยอ ทอ สุดทายก็จะเขาใจความจริงของกาย
– ใจชัดเจน จนสามารถสลัดความยึดมั่น ถือมั่นในกาย – ใจเสียสิ้น
เมื่อถึงตอนนัน้ ...คูตอสูที่รายกาจที่สุดก็หมดความหมายแลว…
รูปภาพประกอบจาก
http://www.muaythaichaiyathemovie.com/
http://www.thaicinema.org/kit72muaythai.asp
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นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เรื่อง หลานยาย (๑)
โดย ธีระวัฒน อนันตวรสกุล
เดี่ยวกําลังนอนนึกถึงคืนวันเกาๆ กับหญิงคนรัก ที่บัดนี้กลายเปนเพียงคนรักเกา มองดูดาวระยับประดับฟา
อยูที่ระเบียงของบานสวน ยอดไมในสวนพลิว้ ไหวไปมา ตามจังหวะลมพัด เสียงแมลงระงมใตแสงดาวในยาม
ค่ําคืน เปนบรรยากาศที่มิอาจสัมผัสไดเมือ่ อยูก รุงเทพฯ
บรรยากาศยามนี้แมงดงามเพียงใด ในใจของเดี่ยวก็มีแตความเศราตรมระทมทุกข เดี่ยวเองแมจะเคยไดยิน
ไดฟงถึงเรือ่ งราวประสบการณอกหัก ผิดหวังในรักของใครตอใครมามาก แตเพิ่งจะรูซึ้งกับความทรมานในใจ
ไดในคราวนี้เอง ความทรมานใจอันเกิดจากการอกหักรักสลายที่เขาไมเคยคาดคิดเลยวาจะเกิดกับตัวเอง
อกหักคราวนีถ้ ึงกับทําใหเขาลางานพักรอนยาว มารักษาแผลใจที่บา นสวนตางจังหวัด บานที่เขาจากไปเสีย
นาน เดี่ยวไมอยากเห็นกรุงเทพฯ สักระยะหนึ่ง ดวยระยะเวลาเนิ่นนานที่คบหาคนรักเกา ความทรงจําเกาๆ
มากมายจึงตราติดประทับอยูในเกือบจะทุกๆ สถานที่ ที่เขาผานไป
กอนที่เดี่ยวจะตัดสินใจเดินทางกลับมาพักผอนทีบ่ านสวนของยาย เดี่ยวออกไปเดินเตรอยูคนเดียวที่หาง
ใหญกลางเมืองหลวง ผานรานเสื้อผาแบรนดเนมหรูราคาแพง ก็จําไดวาในรานแหงนั้นเอง เปนรานที่เมื่อปที่
แลวเขาและคนรักเกาเคยเขาไปใชบริการ ในวันนั้น จําไดวาเขาซื้อชุดราตรีใหอดีตคนรักในราคาหลายพัน
บาทชุดหนึ่ง ยังจําภาพหวาน ในจังหวะทีอ่ ดีตคนรักเยื้องยางออกมาจากหองลองชุด หมุนตัวใหเขาดูแลว
ถามวา
“สวยไหมคะ เดี่ยว”
เพือ่ หนีภาพในความทรงจํานั้น เดี่ยวเดินลงมาชั้นลางของหาง ก็ตอ งปวดใจมากขึน้ เมื่อเดินผานรานอาหาร
ที่เขาและอดีตคนรักเคยคลอเคลียใกลชิด รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ภายใตบรรยากาศหวานชื่น ความสุข
ไมจีรังยั่งยืน อยูกับเราเพียงชั่วครู แลวก็ลาจากไป ทิ้งใหเราโหยหามันดวยความอาลัย
............…
ขณะที่เดี่ยวกําลังทบทวนความหลัง กําลังเพลินๆ แตแลวเดี่ยวก็ตอ งหงุดหงิดขึ้นมาในทันที เมื่อนาแจวรอง
ลั่นขึ้นวา
“ยาย จะขีท้ ําไมไมบอก แจวเพิ่งอาบน้ําเปลี่ยนผาใหยายเสร็จแทๆ มาเลยๆ มาเร็วๆ เลยยาย จะลางให ยาย
นะยาย”
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คงเปนเรื่องธรรมดาแลว พักหลังยายมักจะหลงๆ ลืมๆ จะปสสาวะ อุจจาระ บางครั้งก็ไมรูตัว บางครั้งก็
ปลอยเรี่ยราดรดที่นอนอยางนั้น เมื่อเย็นวานเดี่ยวปอนขาวยาย ยายก็ถามแตวา
“กินอีกแลวเหรอ ขากินแลวนี่" ทั้งๆ ทีย่ ังไมกิน พอยายกินเสร็จ ยายก็ปสสาวะราดออกมา จนเดี่ยวตอง
เบือนหนาหนี รีบเรียกนาแจวมาจัดการ ใหปอนขาวนะพอทําไหว แตใหจัดการเรื่องสกปรกแบบนี้ เดี่ยวคง
ไมเอาดวย เพียงแคปสสาวะ ยังรูสึกรังเกียจความสกปรกขนาดนี้ ถาเปนอุจจาระแลวละก็ เดี่ยวคิดวาตัวเอง
คงจะอาเจียนออกมาตรงนั้นเลยแนๆ
เมื่อวานอีกเหมือนกัน ที่เดีย่ วเห็นนาแจวนําผาปูพลาสติกที่ปูนอนของยายไปฉีดลาง ไลสิ่งปฏิกูลออกไปจาก
ผาพลาสติก เดี่ยวรีบหลบไปทางอื่นทันทีที่เห็น อยาวาแตจะไปสัมผัสเลย แมใหยืนดูตรงนั้นนานๆ ก็ไม
อยากทีจ่ ะทํา ยายนะยาย ทําไมชางหลงลืมเลอะเทอะจนมีพฤติกรรมสกปรกขนาดนี้ เดี่ยวคิดรังเกียจสิ่ง
ปฏิกูลเหลานัน้ วานาขยะแขยงอยางที่สดุ
ปาเคยเอาดวงของยายไปดูกับหมอดูชอื่ ดัง หมอดูบอกวา ยายจะอยูอ ยางเกงก็ถึง 90 ไมเกินนั้น แตยายก็อยู
มาจน 93 แลว
แมของเดี่ยวเปนลูกคนเล็กของยาย เดี่ยวเติบโตขึ้น ณ บานหลังนี้ ตอนเดี่ยวเด็กๆ ยายเปนคนเลี้ยงเดี่ยวมา
พรอมกับลูกพีล่ ูกนองของเดี่ยวอีก 2 คนทีเ่ ปนลูกของลุงพี่ชายของแม รวมเปนเด็กทีย่ ายเลี้ยง 3 คน ตัวเดี่ยว
เองเปนลูกเพียงคนเดียวของพอแมซึ่งทั้งสองคนทํางานอยูที่กรุงเทพฯ จึงฝากเดีย่ วใหยายเลี้ยงดู หลานอีก 2
คนที่ยายเลี้ยงนั้น พอตกเย็นพอแมเขาก็จะรับกลับไปหมด ในบรรดาหลานๆ ของยายจึงมีเพียงเดี่ยวคน
เดียวเทานั้น ที่อยูกบั ยายตลอดวันตลอดคืน เดี่ยวอยูก ับยายจนเดี่ยวจบชั้น ป.6 เดี่ยวก็ไปสอบเขาโรงเรียน
มัธยมในกรุงเทพฯ แรกๆ ก็คิดถึงยายบาง แตพอนานไปชีวติ เจอเรื่องนั้นเรื่องนีม้ ากเขาๆ ความคิดถึงยายก็
ลดลง ใชชวี ิตจนเรียนจบมหาวิทยาลัย จะมาหายายบางก็ปหรือสองปครั้ง ความเจริญดานวัตถุในเมืองหลวง
ทําใหเขาไมคอ ยอยากจะกลับมาที่บานสวนนี้นัก เพราะยายเองก็พูดไมรูเรื่อง หลงๆ ลืมๆ ไปซะแลว
เขาพอใจกับชีวติ ในกรุง ทํางานบนตึกสูง พักในคอนโดที่เขาฝนจะใชมันเปนเรือนหอกับหญิงคนรัก และขับรถ
คันสวยทีอ่ าจจะใชเปนเครื่องอวดฐานะมากกวาเปนพาหนะ
เขาพอใจวิถีชวี ติ แบบนั้นมากกวาทีจ่ ะมาพอใจ
ในชีวติ บานสวน ปลูกกลวย มะมวง มะพราว มะละกอ แบบนี้
พอของเดี่ยวจากเดี่ยวไปแลว เพราะตรากตรําทํางานหนัก เปนผูบริหารระดับสูง พักผอนนอย ไมคอยได
ออกกําลังกาย จนหัวใจวายไปเมื่อสามปที่แลว มีเงินมากมาย แตก็ไมไดใชใหสมกับความเหนือ่ ยยากที่ทุมเท
ลงไป เหลือแมของเดี่ยววัย ๕๙ ป ซึ่งรับราชการมั่นคง เดี่ยวจึงไมคอ ยตองรับผิดชอบเลี้ยงดูบพุ การีมากนัก
กอนหนาอกหัก ชีวิตของเขามีแตฝนอันสวยงามที่จะใชชีวติ คูกับหญิงคนรัก จนแทบจะไมคิดเรื่องอื่น
บานสวนหลังนี้ ยายอยูมาตั้งแตแตงงานกับตา แตกอ นคงไมเงียบเชียบ เพราะตายายมีลูกหลายคน แต
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ตอนนี้ดูเงียบเหงาวังเวง มีเพียงปาของเดีย่ วที่เปนลูกสาวคนโตของยายซึ่งเปนลูกเพียงคนเดียวของยายทีไ่ ม
แตงงาน อยูกบั ยายและนาแจว คนรับใชอีก 1 คน ตาเสียไปกอนตั้งแตแมเด็กๆ ดังนั้นตั้งแตเดี่ยวจําความได
เขาก็มีแตยายกับปาของเขา และก็หลานๆ ของยายคนอื่นๆ
ถาเขาไมอกหักคราวนี้ เขาคงไมลาพักรอนยาวมาอยูบ านสวนแหงนี้ เดี่ยวเดินออกจากหองชัน้ สอง และเดิน
ลงไปขางลาง ตั้งใจไปเดินเลนในสวน ปลีกตัวออกไปหลังบาน เห็นในกะละมังซักผา มีผาถุงเปอนอุจจาระ
ของยายโชยกลิ่นออกมาจนเขาตองเบือนหนาหนี
เขาอาจจะเปลีย่ นใจ กลับไปทํางานวันมะรืนนี้ เพราะตระหนักวาการเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาอยูบานสวนนี้
ก็ไมไดทําใหอะไรดีขึ้นมาเทาไรนัก ยายก็หลงๆ ลืมๆ พูดอะไรก็ไมคอยจะรูเรือ่ งแลว
ในสวนดูรกไปดวยตนไมมากมาย โดยเฉพาะตนกลวย บางทีมองแลวเดี่ยวนึกรําคาญ ทําไมไมถาง ไมตดั
ใหดูโลงๆ ออกไปกวานี้บาง รกจะแยอยูแ ลว ยายนะยาย จะปลูกกลวยไวมากมายทําไมหนักหนา คิดวาถามี
ดาบในมือสักเลมจะฟนทิ้งใหหายรกเลย
เดินเลนในสวนจนดึก เดี่ยวจึงเดินขึ้นบาน ยายหลับไปแลวในหองนอนชั้นลาง เหลือแตปาและนาแจวกําลังดู
ละครน้ําเนากันอยูตรงโถงบาน เดี่ยวขึ้นไปที่ชั้นสอง กลับไปที่หองนอนของเขา หองที่ในอดีตเปนหองที่เขา
เคยนอนกับยาย นึกถึงสมัยที่ยายยังแข็งแรงขึ้นบันไดไหว หองทีย่ ายเคยรองเพลงกลอม หรือพาไปชี้ใหดู
ดาวที่ระเบียง เลานิทานใหฟงในคืนที่เดี่ยวนอนไมหลับ ยายชอบใหเดี่ยวเหยียบขาแกปวดเมื่อย และอาน
หนังสือพิมพ หนังสืออื่นๆ ใหฟง ขาวของของเดี่ยวในวัยเด็กบางชิ้น เชน โคมไฟหนังสือเกาๆ ของเลนบาง
ชิ้น ยังอยูในลังบนชั้น เขาตะแคงปากลังออกดู รื้อๆ คนๆ จนลูกบอลลูกหนึ่งหลนออกมาจากลัง รวงลง
กระทบพื้นกระดอนขึ้นลงสงเสียงเบาๆ อยู 4-5 ครั้ง กอนหยุดนิ่งสนิท มันเปนเสียงที่เดี่ยวคุน เคยและไมได
ยินมันมานานแลว ลูกบอลนี้คงไมไดตกลงกระดอนพืน้ มาหลายปเต็มที เขาหยิบลูกบอลลูกนัน้ ขึ้นมาดู จําได
วา ลูกบอลเกาๆ ลูกนี้เองทีเ่ ขาเคยกลิ้งไปกลิ้งมากับยายสมัยเขายังเด็กๆ กอนทีจ่ ะเก็บลูกบอลลูกนั้นไวในลัง
ดังเดิม
เหลือบไปเห็นกระปองโอวัลตินเกาๆ ยังอยูบนชั้นวางของ จําไดดวี าเปนกระปองที่เดี่ยวใชเก็บสะสมภาพที่
แถมจากการฝากเงินกับธนาคารออมสิน แนใจวาเขาไมเคยเปดดูเปนเวลาประมาณ 20 ป นับจากวันทีจ่ าก
บานไปเรียนมัธยมที่กรุงเทพฯ เมื่อเปดดูอีกครั้งก็พบกับความประหลาดใจ เดี่ยวจําไดวา ไมเคยเรียงมันเปน
ชุดๆ แตพอเปดออกมา เขาก็พบวาภาพทั้งหมดถูกเรียงเปนชุดใสในถุงพลาสติก หอดวยกระดาษ
หนังสือพิมพที่ตพี ิมพเมื่อ 15 ปที่แลว แตละชุดมีลายมือของยายเขียนวา ชุดอะไร ปอะไร ขาดไปกี่ภาพ นัน่
เปนหลักฐานวาเมื่อ 15 ปที่แลว ยายนําพวกมันออกมาเรียงจัดชุดลงถุง ถาวันนี้เขาไมกลับมาเปดดู เขาก็จะ
ไมมีวันรูเลยวายายไดเปดมันดูและเรียงมันใหเขา นึกไปถึงวันที่ยายพาไปเปดบัญชีธนาคารออมสินในเชาวัน
เสารวันหนึ่ง ตอนเดี่ยวยังเรียนชั้นประถม นึกถึงคําพูดยายวา
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“เดี่ยวตองประหยัด หมั่นออมเงินนะลูกนะ จะไดไมลาํ บาก”
สมัยนั้นทุกเชาวันเสาร ถาเด็กคนไหนไปฝากเงิน ธนาคารออมสินจะใหรูปภาพเปนของที่ระลึก ปหนึ่งจะมี 1
ชุด เปนภาพตางๆ กัน เชน พระที่นั่งสําคัญ ผลไมไทย สัตวหิมพานต รถไฟ เปนตน
สายตาของเดีย่ วสะดุดกับกลองคุกกี้ อีกใบหนึ่ง เปดออกดูพบวา ในนั้นเก็บจดหมายของเดี่ยวที่เขียนมาหา
ยาย ตอนเรียนมัธยมใหมๆ ตอนนั้นสายตายายไมดแี ลว ตัวหนังสือของเดี่ยวจึงเขียนเต็มบรรทัดตัวใหญๆ
เพือ่ ใหยายอานงายๆ ยายเก็บมันไวอยางเรียบรอยทุกฉบับ ใบหนึ่งเปนโปสการดรูปพระแกวมรกตสภาพเกา
เหลือง มีขอ ความดานหลังวา “ยายครับ เดี่ยวไปกราบพระแกวมรกตมาแลว พระแกวและวัดสวยงามจริงๆ
แลวเดี่ยวจะไปรับยายมาเทีย่ วนะครับ คิดถึงยายมาก เดี่ยว” ตอนนัน้ เขาเพิ่งไปอยูกรุงเทพฯใหมๆ เรียนอยู
ชั้น ม.1
ดานลางสุดของกลองมีรูปถายเกาๆ ของเขาในสมัยเด็กกับยาย ภาพนั้นสีเกาซีดอยูในกรอบกระจกที่ขุนมัว
เดี่ยวในรูปยืนจูงมือยายที่กาํ ลังยิ้มอยางมีความสุขอยูหนาเสาธงโรงเรียน อีกมือของเขาถือโลหร างวัล ใชแลว
วันนั้นเดี่ยวไดรับรางวัลจากการแขงขันสอบคณิตศาสตรระดับอําเภอ จําไดวาวันนั้นยายแตงตัวสวยทีส่ ุดไป
รับรางวัลกับเขา แลวใหครูไพลินครูประจําชั้นของเขาถายรูปให แลวเดี่ยวก็มองไปที่โลหรางวัลที่ตั้งอยูบนชั้น
สูงสุดของชั้นวางของ
ภาพเกาๆ ของโรงเรียนและโลหรางวัลนัน้ เอง ทําใหคิดถึงโรงเรียนและครูไพลิน จนทําใหเดี่ยววางแผนวา
ในวันพรุงนี้เดี่ยวจะตองแวะไปเยี่ยมโรงเรียนสักหนอย กอนกลับไปทํางานตอที่กรุงเทพฯ
.................................…
วันรุงขึ้น เดี่ยวนึกสนุกจึงขีจ่ ักรยานออกมาชมตลาดซึง่ อยูคอ นขางไกล แทนทีจ่ ะขับรถคันงามออกไป ตอน
เด็กๆ ยายหามนักหนา ไมใหเดี่ยวขีจ่ ักรยานออกไปไกล เพราะกลัวเกิดอันตราย แตเดี่ยวก็ดอื้ อยูเรื่อย เดี่ยว
พบวาระหวางทางออกจากสวนไปยังตลาดในตัวเมือง มีโรงแรมมาสรางใหม ประกาศรับพนักงานหลายอัตรา
เขานึกในใจวาโรงแรมกลางสวนแบบนี้ ใครเขาจะมาทํางานดวย
ไปถึงตัวตลาด พบเห็นความเปลี่ยนแปลงจนนาแปลกใจ ๒๐ กวาปที่เขาจากไป ทําใหภาพเกาๆ ของตัว
เมืองเล็กๆหายไปสิ้น แมเดี่ยวจะผานมาที่นี่อีกหลายครั้งแตก็มิไดเคยใสใจในรายละเอียดของสิ่งตางๆ มาก
เทาวันนี้ อาจเปนขอดีของการขี่จักรยานชาๆ ที่ทําใหเดี่ยวใสใจในรายละเอียดของสิ่งตางๆ มากขึ้นกวาครั้ง
กอนๆ ที่เขาเคยผานเขามาโดยใชรถยนต
เดี่ยวไปเยีย่ มโรงเรียนที่เขาเคยเรียนตอนประถม โรงเรียนประชาบาลแหงนี้เปนโรงเรียนที่ใกลที่สุดกับบาน
๕๒

ของเขา เขาถือโอกาสขี่รถจักรยานเขาไปในโรงเรียนทีบ่ ัดนี้เปลี่ยนไปมาก แตปายคําขวัญประจําโรงเรียนทํา
ดวยไมเกาๆ ผุๆ ยังคงอยู คงมีเด็กนักเรียนเปนพันเคยอานและเดินผานปายนี้ เดี่ยวอานขอความทบทวน
มันอีกครั้ง
“ความกตัญูกตเวที เปนเครื่องหมายของคนดี”
เดี่ยวลามโซจกั รยานของเขากับเสาขางหนึ่งของปายอันนั้น ขณะที่เดี่ยวเดินดูมุมนั้นมุมนี้ของโรงเรียน เดี่ยว
ก็พบกับครูไพลิน ครูไพลินเปนครูของเดี่ยว เดี่ยวมักจะถูกครูไพลินตีบอยๆ ถึงอยางไรก็ตามเดี่ยวก็ดีใจที่ได
เจอครูอีก แมวาเดี่ยวจะเรียนเกงจนยายภูมิใจมากกวาหลานๆ คนอื่น แตเดี่ยวก็ดื้อซนมาก ทําใหเดี่ยวมักจะ
ถูกยายถามเมื่อกลับถึงบานวา “วันนี้โดนครูตีมากี่ท”ี
“สวัสดีครับ ครูไพลินหรือเปลาครับ ผมเดีย่ วนะครับ เดีย่ ว ป.6ก ครูจาํ ผมไดไหมครับ”
ครูไพลินในวัย 50 ปลายๆ เลิกแวน มองใหชัด แลวตอบวา
"เดี่ยว ด.ช.ปรีดา เจาตัวแสบของครู ทําไมครูจะจําไมได” ครูตอบ
“ไมเจอซะนานเลย ไปอยูไหนแลวหละ” ครูไพลินถาม
“ผมจบวิศวะดานไฟฟาครับ ดูแลระบบไฟฟาใหโรงแรมในกรุงเทพฯ เสารอาทิตยก็เรียนโทบริหารตอ เลย
ยุงๆครับ ผมไมคอยไดลาพักรอน เลยถือโอกาสลาพักรอนยาวๆ สักหนอยนะครับครู” เดี่ยวตอบ
“แลวครูสบายดีไหมครับ” เดี่ยวถามครู
“สบายดี ก็อยูม ันมาจนเปนครูใหญไปแลวหละ เปนไงโรงเรียนเราเปลี่ยนไปเยอะไหม”
วันปที่ผานไปทําเอาหลายๆ สิ่งในโรงเรียนแหงนี้เปลี่ยนไป
“ครูครับ เที่ยงนี้ครูวางไหมครับ ผมอยากจะเลี้ยงขาวครูสักมื้อ รานขาวหมูแดงขางๆ โรงเรียนนีล่ ะครับ ครูจะ
ไดทันมาทํางานตอตอนบาย”
.....................
เดี๋ยวรอครูอยูท ี่หนาโรงเรียน มองไปยังรานขาวหมูแดงเจาเกา อายุกวา ๔๐ ป คนขายไมใชอาแปะคนเดิม
อีกตอไป กลายเปนชายชาวอีสานคนหนึ่งที่เคยเปนลูกจางทํางานในรานมากอน เดี่ยวเคยรูจากปาวา
ลูกหลานแกไมมีใครสืบทอดกิจการขาวหมูแดงสักคนเดียว วิชาการทําขาวหมูแดงที่อาแปะภาคภูมิใจนักหนา
จึงถูกถายทอดใหลูกจางคนหนึ่งแทน มองลึกเขาไปในรานก็พบอาแปะมองออกมา แตเปนอาแปะที่อยูในรูป
๕๓

ตั้งบนหิ้งบูชาที่อยูบ นผนังซะแลว ลูกหลานแกยายออกไปหมดแลว ลูกจางกลายเปนเจาของราน แตดวย
ความสํานึกในบุญคุณของอาแปะจึงตั้งรูปบนหิ้งไวบชู าประหนึ่งครูบาอาจารยผูมพี ระคุณ รานนี้ยายเคยซือ้
ขาวหมูแดงไปฝากเดี่ยวบอยๆ ถายายเขามาที่อําเภอ มีครั้งหนึ่งเดีย่ วเพิ่งหายจากไข แลวมาโรงเรียนเปนวัน
แรกหลังจากหยุดไปหลายวัน เที่ยงวันนั้นยายมาหาเดี่ยวที่โรงเรียน ขออนุญาตครูวาจะพาเดี่ยวออกมากิน
ขาวขางนอก ยายพาเดี่ยวมาที่รานนี้ นั่งโตะแรกติดกับหนาราน วันนัน้ เดี่ยวกินไมคอยลง ยายถามเดี่ยววา
“กินลงไหมลูก กินไมลงก็ไมตองฝนนะลูกนะ”
เดี่ยวปวยครั้งนั้นทําใหยายอดหลับอดนอนเฝาไขตั้งหลายคืน
...................
เดี่ยวรอครูจนเที่ยง ครูก็เดินออกมาตามเวลาที่นัดไว ระหวางมื้ออาหาร ครูก็เอยถามเดี่ยวขึ้นวา
“แลวยายละสบายดีหรือเปลา ไมเห็นไดออกมาซือ้ ของตั้งนานแลว ถามๆ ดูก็เห็นวาอยูบ าน”
“ชวงหลังๆ ยายหลงๆ ลืมๆ แลวละครับ ปาเลยไมใหยายออกไปไหนอีก”
“ยายของเดี่ยวใจดีนะ แกเปนคนใจดีมากๆ ”
“ถาไมไดยายเดี่ยว ครูอาจไมเปนครูที่นี่แลวก็ได”
“ครูเคยจะลาออกไปอยูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ เพราะทนเงินเดือนนอยๆ ไมไหว”
“ยายเธอบอกครูวา เปนครูไดกุศลแรงนะ ที่นี่ไมคอ ยมีครูมากนัก โดยเฉพาะคนบานเราเอง อยูบ าน
เรานี่แหละ เงินไมมากแตเราก็มีกินไมขัดสน น้ําทาเราก็อุดมสมบูรณ ถาครูไปใครจะสอนเด็กๆ ละ”
“ตอนแกยังไมหลง แกเคยเอากลวยจากสวนของแก มาฝากใหนักเรียนที่โรงเรียน และคนปวยทีโ่ รงพยาบาล
เปนประจําเลย ตอนนั้นแกบนนอยใจกับครูครั้งหนึ่งวา ปลูกไวตั้งเยอะแยะ ลูกหลานไมยอมกินกันแลว ไมรู
จะขายเอาเงินไปทําไมมากมาย ลูกหลานก็โตหมดแลว ใหคนอื่นกินอิ่มๆ ดีกวาเนาเสียเปลาๆ” ครูไพลินพูด
ตอไป
“เธอชอบกินขาวตมมัดใชไหมเดี่ยว ยายเธอทําอรอยนะ”
“ใชครับครู แมบอกวายายเคยทําขายตั้งแตสาวๆ พอลุงๆ ปาๆ และแมเรียนจบก็เลิกขาย เพราะแมกับลุงๆ
ปาๆ สงเงินใหใชทุกเดือน ผมก็เคยสงมานะครับ แตชว งหลังผอนทั้งรถทั้งคอนโด เลยไมคอ ยสงมา” เดี่ยว
ตอบ
๕๔

“มีครั้งหนึ่ง ยายของเดี่ยว ฝากขาวตมมัดใหลุงบุญเหลือมาถุงใหญ ยายฝากบอกครูวา เดี่ยวกลับมาเยี่ยม
ยายเขาทําขาวตมมัดตั้งเยอะ กะวาจะใหเดี่ยวกินสัก 2-3 วัน แตเดี่ยวไมยอมเอาไปดวย ยายเลยเอามาฝาก
ครูใหแจกเด็กๆ กินแทน”
จริงดวย ตอนมาเยี่ยมบานครั้งหนึ่ง ยายตื่นแตเชามาทําขาวตมมัด และเมื่อเดี่ยวจะเดินทางกลับยาย
พยายามยัดเยียดขาวตมมัดถุงใหญให แตเดี่ยวปฏิเสธ กลัววารถคันใหมของตนเองจะเหม็นกลิ่นขาวตมมัด
ครั้นยายจะยัดใสทายรถ เดี่ยวก็ปฏิเสธอีก เพราะจะรีบกลับไปกรุงเทพฯ ไปทานอาหารค่ํากับอดีตคนรัก เลย
บอกยายไปวา
“ไมมีใครกินหรอกยาย เดี่ยวกลับกอนนะยาย”
เดี๋ยวไมรูเลยวา ครั้งนั้นจะเปนคําพูดครั้งสุดทายกับยายของเขา ในขณะทีย่ ายยังมีความจําไมลบเลือน
หลังจากนั้นไมนานยายก็ปายหนักเขาโรงพยาบาล พอหายออกมาก็ความจําเลอะเลือน เดี่ยวทําใจวา อาจจะ
ไมไดกินขาวตมมัดของยายอีกแลว ตอนนี้มีเงินเทาไรก็กินขาวตมมัดของยายไมไดอีกแลว หลังจากตาตาย
ก็ไดผลไมและกลวยในสวนนี้แหละ ทั้งขายทําขนมสงลูกๆ เรียนหนังสือจนจบหมด เดี่ยวนึกถึงกลวยในสวน
ของยาย ตัวเขาเองก็โตมาดวยกลวยของยายเหมือนกัน ยายปลูกกลวยไวเยอะแยะ ตอนเด็กๆ เดี่ยวชอบกิน
กลวยมาก รูสึกผิดในใจทีค่ ิดรําคาญกอกลวยรกเมื่อคืนนี้ ตําหนิความคิดตนเองที่จะฟนทิ้งตนกลวยที่ยาย
ปลูกไว
ครูไพลินเงียบไปสักพัก แลว เอยขึ้นวา
“เสียดายจัง ที่ยายเลอะไปซะแลว เวลานี่มันเร็วนะ เดี่ยว ครูยังจําไดเลยวา ตอนเดี่ยวเด็กๆ ยายนั่งสองแถว
พาเดี่ยวมาสงที่โรงเรียนอยูเลย เผลอแปปเดียว เดี่ยว 30 กวา ยาย 90 กวาไปแลว”
สิ้นคําพูดครู เดี่ยวนึกถึงวัยเด็กของตนที่เริ่มเรียนชัน้ ปฐมวัยวันแรกๆ เคยรองไหกระจองอแงวา ไมไป
โรงเรียน ไมไปโรงเรียน จะอยูกับยายไมไปไหนทั้งนั้น เดี่ยวจําวันแรกของการเรียนที่ยายอุตสาหลงทุนมานั่ง
เฝาที่หนาหองเรียนทั้งวันจนโรงเรียนเลิกตามสัญญา เพือ่ ใหเดี่ยวรูส ึกวายายไมไดเอาเดี่ยวมาทิ้งที่โรงเรียน
จําไดถึงตอนน้ําทวมใหญในอําเภอ ยายก็อุมเดี่ยวกระเตงเอวลุยน้ําไปสงโรงเรียน พอเดี่ยวเริ่มไปกลับ
โรงเรียนเองไดแลว ยายก็สบายขึ้นหนอยนึง แตเกือบจะทุกเย็น ดวยความเปนหวงของยาย เดี่ยวก็จําไดวา
ยายจะตองมานั่งรอที่หนาบาน หรือหากเดี่ยวกลับบานเย็นไปหนอย เพราะมัวไถลกับเพื่อน ก็จะพบยายรอที่
ศาลาขางทางที่รถสองแถวจอดรับสงปากทางเขาบาน อาหารการกิน ยายก็เตรียมใหไมเคยขาด
“นอง ขาวหมูแดง 4 หอ” เดี่ยวสั่งเพิ่ม คิดถึงยาย เดี่ยวตั้งใจเอาไปปอนยาย และฝากปารวมทัง้ นาแจว
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ั ศิริ
๕.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : ปยมงคล โชติกเสถียร
๕.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : กนกเรขา กฤษฎารักษ
๕.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : ศดานัน จารุพูนผล
๕.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ศิราภรณ อภิรัฐ
๕.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : เมธี ตัง้ ตรงจิตร
Head ของคอลัมนธรรมะปฎิบัติ และคอลัมนสัพเพเหระ : ชนินทร อารีหนู
๖.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : สุปราณี วอง
๖.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : วรางคณา บุตรดี
๖.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย ทองเลี่ยมนาค
๖.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : เมธี ตัง้ ตรงจิตร
๖.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : เยาวลักษณ เกิดปราโมทย
๕๖

Head ของคอลัมนนิยายเรือ่ งสั้น : สุปราณี วอง
๗.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : ปรียาภรณ เจริญบุตร
๗.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : จรินทรธร ธนชัยหิรญ
ั ศิริ
๗.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : มยุรฉัตร พงษผาตินนั ท
๗.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ณัฐธีรา ปนิทานเต
๗.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : ณัฐพร สกุลอุทัยศักดิ์
๗.๖ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๖ : อมรา ตั้งบริบรู ณรัตน
Head ของคอลัมนคาํ คมชวนคิด คอลัมนกวี : ศิราภรณ อภิรฐั
๘.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : อนัญญอร ยิ่งชล
๘.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : ปรียาภรณ เจริญบุตร
๘.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : พีรยสถ อุบลวัตร
๘.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ณัฐชญา บุญมานันท
๘.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : สิทธินันท ชนะรัตน
Head ของคอลัมนของฝากจากหมอ : พริม ทัพวงศ
๙.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : วิมุตติยา นิวาดังบงกช
๙.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : สิทธินันท ชนะรัตน
๙.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : วรางคณา บุตรดี
๙.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : พิจิตรา โตวิวิชญ
๙.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : ณัฐชญา บุญมานันท
Head ของคอลัมนธรรมะจากคนสูก ิเลส : พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย ทองเลี่ยมนาค
๑๐.๑ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๑ : กานตพัทธ รัชพันธุ
๑๐.๒ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๒ : สุปราณี วอง
๑๐.๓ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๓ : ณัฐธีรา ปนิทานเต
๑๐.๔ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๔ : เยาวลักษณ เกิดปราโมทย

๕๗

Head ของคอลัมนแงคดิ จากหนัง และคอลัมนเที่ยววัด : เกสรา เติมสินวาณิช
๑๑.๑ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๑ : ศิราภรณ อภิรัฐ
๑๑.๒ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๒ : วิมล ถาวรวิภาส
๑๑.๓ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๓ : อัจจนา ผลานุวัตร
๑๑.๔ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๔ : สาริณี สาณะเสน
๑๑.๕ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๕ : กนกเรขา กฤษฎารักษ
๑๑.๕ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๕ : สาโรช วิเศษนิมติ ชัย
Head ของคอลัมน ธรรมะกับไลฟสไตล : ศดานัน จารุพนู ผล
๑๒.๑ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๑ : ศศิธร ศิวะนันทากรณ
๑๒.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : ชนินทร อารีหนู
๑๒.๓ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๓ : พิทา จารุพนู ผล
๑๒.๔ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๔ : พรหมเนตร สมรักษ
Consolidator : สิทธินนั ท ชนะรัตน
Head ผลิตเสียงอานนิตยสาร : อนุสรณ ตรีโสภา
Website ผูออกแบบและจัดทํา : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ, ไพลิน ลายสนิทเสรีกลุ , กฤษฎ อักษรวงศ,
ธงชัย วรภฤศโศภน
Word : พีรยสถ อุบลวัตร, ชัญญา พันธจารุนิธิ
PDF : บุณยศักดิ์ ธีรวงศกิจ, เกียรติภูมิ จารุเสน, โยธิน มรกตอัมพร, จรรยาณี วิสุทธิกลุ พาณิชย,
วรรณรักษ ปญจชวพร
Send mail : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ
และทีมงานอาสาทานอื่นๆ อีกจํานวนมาก

๕๘

