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จากใจ บ.ก. ใกลตัว 

กลางชล 

 

สวัสดี วันวิสาขปุรณมีบูชาคะ _/|\_ 

สุดสัปดาหที่จะถึงนี้ ก็จะเวียนมาถึงวันสําคัญของชาวพุทธเราอีกวนัหน่ึงแลวนะคะ 
ใครมีโครงการจะไปทําบุญ ถวายสังฆทาน หรือปลีกตวัไปภาวนาท่ีไหนกันบางหรือเปลาคะ : ) 

คุณผูอานเคยนึกกันไหมคะวา เราเริ่มรูสึกวาวันวิสาขบูชานี้เปน "วนัสําคัญ" 
ที่เราเห็นซึ้งถงึคุณคาของปรากฏการณน้ีจริง ๆ สักมากนอยแคไหน และตั้งแตเม่ือไหรกัน 

จําไดวาตอนสมัยยังเปนนักเรียน วันวิสาขบูชา เริ่มเปนวันสําคัญสําหรับเราขึ้นมาหนอยหนึ่ง  
เพราะครูที่โรงเรียนสอนใหเรารับรูวาวันน้ีเปนวันสําคญัทางพุทธศาสนา 
มีการจัดบอรดใหความรูกันวา วันนี้เปน "วันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา" 
ออ และเรากจ็ะไดหยุด ไมตองไปโรงเรียนอีก ๑ วันดวย : ) 

มาถึงป ๒๕๔๓ วันวิสาขบชูา ไดรับการปรับสถานะใหมีความสําคญัขึ้นไปอกีระดับหน่ึง 
เพราะองคการสหประชาชาติไดประกาศใหวันน้ีเปน "วนัสําคัญสากลของโลก" 
หรือเรียกวาประกาศใหวันนีเ้ปนวันสําคญัที่ควรระลึกถึงในระดับนานาประเทศเลยทเีดียว 

ซึ่งก็นาคิดอยูนะคะวา... เพยีงมีการประกาศข้ึนมาวา "วันนี้เปนวันสาํคัญ"  
จะทําใหวันหน่ึงวันนั้น เปนวันพิเศษในใจผูคนขึ้นมาไดจริงหรือ? 
และหลักธรรมคําสอนของพทุธศาสนาจะงอกงามในใจคนท่ัวโลกไดมากขึ้นจริงหรอื?  

หากเราไมเคยเปดโอกาสใหตัวเองไดลองเขาไปศึกษาในส่ิงที่เปนเนือ้หาสาระอยางแทจริง 
วาพระพุทธเจาทรงตรัสสอนอะไร แลวนอมนําไปปฏิบัตฝิกฝนจนประจักษดวยตนเอง 
เราก็คงบอกไดแตเพียงปากเทาเดิมวา "วันนี้เปนวันประสูต ิตรัสรู ปรินิพพานของพระพุทธเจา" 
ดวยความรูสกึถึงวันนี้ท่ีอาจไมตางไปจาก วันเกิด วันประดิษฐคิดคน วันประกาศอิสรภาพ  
หรือวันสําคัญทางประวตัิศาสตร ของบุคคลสําคัญของโลกท่ีเรารูจักผาน ๆ อีกผูหนึ่งเทาน้ัน 

แตสําหรับชาวพุทธท่ีแทแลว วันนี ้นับเปนวันที่มีความหมายสําคัญลกึซึ้งยิ่ง 
การมพีระพทุธเจาถือกําเนิดขึน้พระองคหนึง่ในโลกนัน้  
นบัวาเปนแสงสวางยิ่งใหญอันประมาณมิไดทามกลางสังสารวัฏอันยาวไกล 
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เปรียบเสมือนเราเดินหลงปาในคืนเดือนมืดกันมายาวนาน ลมลุกคลกุคลาน 
อยูบนเสนทางอันเวิ้งวาง หิวโหย แสวงหาความอบอุนและแสงสวาง อยางไมรูทิศรูทาง 
แลวอยู ๆ วันหน่ึง ก็มีผูนําทางผูรูรอบครอบทัว่ทุกสารทิศ เมตตามาปรากฏกายขึน้  
พรอมดวยดวงประทีปที่สองสวางสาดฉายทําลายความมืดมนที่กระจายอยูในทุกทิศทาง 
บอกชีใ้หเรารูหลุมพรางขางทาง ชี้แนะทางตรง ทางออม ทางลัด และท่ีสําคัญ "ทางออก" 
จนเรามองเหน็เสนทางอยางเปนขั้นเปนตอนที่จะนําไปสูปลายทางแหงความเปนอิสระ   
สวางไสว พนไปจากความมืดมนอนธการ และพันธนาการท้ังปวงลงไดอยางถาวร 

วันที่เปนอิสระจากความจองจํานั้นเอง เราจะรูสึกอยางลึกซึ้งขึ้นมาจบัจติจับใจทีเดียววา 
ผูที่เมตตาชี้ทางออกใหแกเราผูนั้น เปนผูมีพระคุณอันยิ่งตอเราอยางลึกซึ้งเพียงไหน 

และกวาท่ีจะมพีระพุทธเจาถือกําเนิดขึน้มาสักพระองคหนึ่งนัน้ 
ก็ไมใชเร่ืองที่จะเกิดขึน้ไดงาย ๆ ในชวงกาลหนึง่ ๆ เลยนะคะ 

หากแตตองอาศัยเวลาอันยาวนานนับเปนกัป ๆ กวาทีจ่ะมีพระพุทธเจาถอืกําเนิดขึน้สักคร้ัง 
โดยโบราณถือวา เม่ือโลกเกิดประลัยขึ้นคร้ังหน่ึง ก็นับเปนส้ินกัปหน่ึง 
แตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวา เม่ือส้ินแตละกัปแลว จะมีพระพุทธเจากําเนิดขึ้นเสมอไปนะคะ 
บางกัปนั้น ก็ไมมีพระพุทธเจาอบัุตขิึ้นเลย ซึ่งนับเปนชวงเวลาอันเวิ้งวางอยางท่ีสุด 
บางกัปนั้น แมจะมีพระพุทธเจาถือกําเนดิขึ้น ทานก็เปน พระปจเจกพุทธเจา คอื 
เปนพระพุทธเจาผูท่ีตรัสรูเฉพาะตน มิไดออกเผยแผและเทศนาสั่งสอนผูอื่นในวงกวาง 
และบางกัปนัน้ แมจะมีพระพุทธเจาอบุตัขิึ้น ส่ังสอนผูคนใหรูตามได แตทานก็มิไดบัญญัต ิ
เรียบเรียงคําสอนฝากไวใหเราเรียนรูศึกษาตามไดชัดเจนเชนยคุน้ีเลย 

พระสมณโคดมเอง กอนทีท่านจะไดตรสัรูเปนพระพุทธเจาพระองคทีพ่วกเรารูจัก 
ทานก็ยังตองทรงบําเพ็ญเพียรสรางบารมีเปนเวลายาวนานถึง ๒๐ อสงไขย กับแสนกัป 
นับตั้งแตพระชาติแรกท่ีทรงดําริตั้งความปรารถนาเปนพระพทุธเจาพระองคหน่ึงในกาลขางหนา 
ทรงรักษาความบริสุทธิท์ั้งกาย วาจา ใจ และบําเพ็ญเพยีรมาเปนเวลาหลายภพหลายชาต ิ
จนถึงพระชาติสุดทาย คอื พระชาติของพระเวสสันดร 

จึงนับวาไมใชเรื่องงายเลยนะคะ และนบัเปนโชคดีอันมหาศาลของพวกเราชาวพุทธทุกคน 
ที่เกิดทันในยคุที่ยังมีรองรอยของคําสอนแท ๆ ของพระพทุธเจาใหเราไดศึกษาเดินตาม  
ไดถือแผนทีพ่นทุกข และมีสิทธิ์เดินทางไปสูปลายทางแหงความสุขไดเทาเทียมกันทุกคน 
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ไมเพยีงเฉพาะโลกมนุษยเทานั้น  
ท่ีมีความซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคณุขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  
และปลืม้ปติกับวนัมหามงคลในวันท่ีมพีระพุทธเจาอุบัติข้ึน 

คุณดังตฤณ ไดเรียกขานวันวิสาขบูชานี้วาเปน "วันมหามงคลแหงไตรภูมิ"  
โดยไดเขียนบทความพิเศษขึ้นสําหรับวันวิสาขบูชานี้โดยเฉพาะ  
และไดเขียนฝากทายไวในบทความพิเศษบทนี้วา 

"นอกจากเหลามนุษยแลว ทวยเทพอันเปนเวไนยสตัว  
นับแตชั้นกามาวจรไปจนกระท่ังภพแหงรปูพรหม ตางก็ไดสิทธิ์ในการเจริญสตจินบรรลุธรรม 
พนทุกขพนภัยจากสังสารวฏัเพราะการอบัุติเพือ่ชีท้างของพระพุทธองค  
และแมอรูปพรหมผูมีเพียงจิต ก็ยังมีสิทธิอ์นุโมทนาดวยมหาโสมนัส 
กับการอบัุติแหงพระองคทาน สรางกระแสนํารองใหถกูทิศถึงนิพพานในกาลตอไป 

สําหรับผูไดญาณหยั่งรูวายังมีภพภูมิอยูมากกวาโลกนี ้ 
ยอมไมเห็นวนัวิสาขบูชาสาํคัญเพียงระดับโลก แตถือเปนวันมหามงคลระดับไตรภูมิ 
แสงสวางสูงสุดอันเปนธรรมาภิสมัยบังเกิดขึ้นหนึ่งเดียวในอนันตจักรวาล ณ วันน้ีในอดีต 
จึงไมอาจถอืเอาจุดตัดแหงเวลาวันเดือนปใด สูงสงเหนือไปกวานี้ไดอีกแลว" 

วันประสตู ิตรสัรู และปรินพิพานของพระพุทธเจา 
มีความหมายตอสรรพชีวติในไตรภูมิน้ีเพยีงใด  
แตละปรากฏการณที่อุบัติขึน้นั้น มีความหมายอันลึกซึง้ยิ่งใหญเพียงไหน 
คุณผูอานสามารถพลิกไปอานบทความพเิศษของ คุณดังตฤณ  
เรื่อง วนัมหามงคลแหงไตรภูม ิน้ีได ในคอลัมน รูเฉพาะตน ฉบบันีท่ี้นี่คะ 
http://dungtrin.com/mag/?42.byself 

วันวิสาขบูชานี้ จึงไมอยากใหชาวพุทธเรา เพียงจุดธูปถือเทียนเดินเวียนรอบโบสถเทานั้น 
แตอยากเชิญชวนคุณผูอานทุกทาน "เขาเฝา" พระพทุธเจาดวยกัน 
โดยการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปญญาคุณ และพระบรสุิทธิคุณ ของพระพทุธองค 
และนอมนําพทุธดํารัสทีต่รัสสอนมาปฏิบตัิใหเกิดผลแจงแกใจดวยตนเอง 

เพราะหากเรายงัมโีอกาสไดเขาเฝาและถามคาํถามทานในวันนี้ ก็เชื่อเถิดคะวา  
ทานก็จะยังคงแยมพระโอษฐตรัสชี้ทาง และเตือนสติใหเราเพยีรเดนิไปสูความพนทุกข 
เปนแกนสารสาระท่ีสาํคญัท่ีสุด ไมตางไปจากเมื่อสองพนักวาปกอนเลย 
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อยูที่เราจะนอมนําพทุธพจนนัน้ไปปฏิบติัใหประจักษจริงกันไดมากเพียงใดเทานั้น 

มีครูบาผูปฏิบติัดีปฏิบัติชอบทานหน่ึง ไดเคยฝากขอสังเกตท่ีนาสนใจไวในการสนทนาครั้งหนึ่ง 
วาดวยการทีอ่งคการสหประชาชาติไดประกาศใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญสากลของโลก 
เห็นวาเปนขอคิดที่ดีท่ีอยากนํามาฝากกัน จึงขอคัดมาฝากคุณผูอานไวดังนี้นะคะ 

"วัน เดือน ป อาจเปนเพียงสิ่งสมมติ แตก็มิไดหมายความวา  
การที่มีการกําหนดวันวิสาขบูชาขึ้นมาเปนพิเศษน้ัน เปนเร่ืองไรประโยชน 

พระพทุธเจาทรงสอนวา ฤกษใด ยามใด เวลาใด ทีค่นคิดดี พูดดี และทําดี 
ฤกษนั้น ยามนั้น เวลาน้ัน ก็เปนมงคล เปนดิถี เปนศภุฤกษ 
ดังน้ัน ถาวันวสิาขบูชาเปนวนัท่ีทําใหคนสวนมากไดฉุกคิด  
ไดยอนกลบัมามองดูตัวเอง ไดคนหาความจริงของชีวติ   
วาชีวติคอือะไร ความสุขคอือะไร ความทกุขคืออะไร  
จะดํารงชวีิตท่ีดีงามไดอยางไร และเปาหมายท่ีแทจริงของชวีิตคืออะไร 

แลวนอมนาํธรรมะคาํสอนของพระพทุธองคมาปฏิบตั ิ
วนันัน้ก็จะเปนวันสําคัญท่ีแทจรงิได    
และความสาํคัญนัน้ ก็เกิดท่ีใจของผูประพฤติธรรมนัน่เอง 

วันวิสาขบูชา จะเปน "วันสําคัญ" ของนานาชาติได  
ก็ตอเม่ือคนท้ังหลายทั่วโลกไดรับประโยชนจากพระธรรมคําสอนอยางแทจริง 
เรามาชวยกันทําใหวันนี้เปนวันสําคัญ โดยเริ่มท่ี ตัวเราเอง กันแตวนันี้เถิด..." 

ทุกวันลวนเปนวันสําคัญนะคะ  
วันนี้วันพรุง ไมมีใครรูวาเราจะมีเวลาหายใจไดอีกนานแคไหน 
อยาใหวันนี้เปนวันสําคัญทีบ่อกเลากันแตเพียงแตลมปากแลวผานเลยไป  
ไมมีใครรูวาเราจะมีโอกาสไดพบเจอพระพุทธศาสนาในกาลขางหนาอีกหรือไม 

ขอนําปจฉิมโอวาทท่ีพระพทุธองคไดกลาวฝากไวกอนจะดับขันธปรินิพพาน  
มาฝากปดทายในวันวิสาขบูชาน้ีอีกครั้งนะคะ...  

"บัดนี้ เราขอเตือนทานท้ังหลายวา สงัขารมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา  
เธอทั้งหลาย จงยังประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน 
ใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด" _/|\_ 



 ๗

เรื่องนาสนใจประจาํฉบบั 

คนรุนใหมยุคน้ี จะมีสักก่ีคนนะคะ ที่ยังนึกถึงผูหญิงอีกคนที่เคยดูแลเราเสมือนแมคนท่ีสอง 
คุณธีระวัฒน อนันตวรสกุล ฝากเรื่องส้ันขนาดยาว ๒ ตอนจบ 
มาในคอลัมน "นิยาย/เรื่องส้ัน อิงธรรมะ" กับเร่ือง หลานยาย (ตอนท่ี ๑) 
ใครเตบิโตมากับคุณยาคุณยาย อานเร่ืองนี้แลวอาจน้ําตาซึมไปตาม ๆ กันนะคะ :' ) 

"ของฝากจากหมอ" ฉบับน้ี คุณหมอพิมพการัง ไมไดเอามาฝากแคเรื่องราวของคนไข 
แตเธอไดสะทอนส่ิงที่เห็นกบัชีวติของเธอเอง ถายทอดเปนประสบการณและความคิด 
แฝงมาดวยปรัชญาแหงชีวติสําหรับคนทุกคน กับตอน วนัหนึ่ง วันนัน้ วนันี้ วนัไหน 
กวาจะมีวันน้ี เธอวิ่งไลลาอะไรมาบาง และวันน้ันสําคัญท่ีตรงไหน ลองไปติดตามกันคะ 

แลวไปฟงเรือ่งจริงจากประสบการณของ คุณกติกา ในคอลัมน "สัพเพเหระธรรม"  
เม่ือตองเจอกับอบุัติเหตุท่ีไมคาดคิด กับตอน ปาฏหิาริยจากการปฏิบตัิธรรม?  
บางที ปาฏิหาริยน้ันอาจไมใชคุณวิเศษจากวัตถุมงคลชนิดไหน ๆ 
แตเม่ือเจริญสติไปเรือ่ย ๆ วนัหนึ่ง เราอาจพบดวยตวัเองวา 
สติที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินีแ้หละ ทีจ่ะเปนท่ีพึ่งใหเราในยามคับขันเชนนี้ได 

กิจกรรมนาสนใจ  

วนัอาทติยที่ ๑๘ พ.ค. ที่จะถึงนี้ พระอาจารยปราโมทย ปาโมชฺโช 
สวนสันตธิรรม จ.ชลบุร ีจะเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมเทศนา 
ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ซอยแจงวฒันะ ๑๔ ถ.แจงวฒันะ 
ทานใดสะดวก อยากชวนไปฟงธรรมรับวันวิสาขบูชานี้ดวยกันนะคะ 
ดูแผนท่ีไดที่น่ีคะ http://larndham.net/index.php?showtopic=30544 

สัปดาหที่แลว เราไดสงจดหมายขาวฉบับพิเศษถึงสมาชิก 
เพือ่แจงผลสํารวจผูอานนติยสารธรรมะใกลตวั และประกาศรายชือ่ผูโชคดีไปดวย 
ทานใดไมไดสมัครรับจดหมายขาว ก็ขออนุญาตแจงกันอีกครั้งนะคะวา 
สามารถเขาไปติดตาม ผลสํารวจความคิดเหน็ผูอานนิตยสารธรรมใกลตัว  
รวมท้ังตรวจรายชื่อผูไดรับของรางวลักันไดแลวที่น่ีคะ 
http://www.dungtrin.com/mag/survey042008.html 
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โดยทานท่ีไดรับของรางวัลพิเศษตามประกาศรายชือ่ใน Link ขางตนจํานวน ๔๕ ทาน 
ตอนน้ีทีมงานไดจัดสงของรางวัลใหทุกทานเรียบรอยแลวนะคะ 
สวนทานทีข่อรับซีดีกรรมพยากรณฉบับละครวทิยุ กําลงัทยอยจัดสงใหคะ รอกันนิดนะคะ 

แจงแกไขขอความในนติยสาร 

๑. ธรรมะใกลตวั ฉบบัท่ี ๔๑ (๑ พ.ค. ๕๑) - คอลัมน: จากใจ บ.ก. ใกลตัว 
แกไขจาก: หลวงพอทานวา หิวก็กิน อ่ิมก็นอน งายเพยีงนั้น 
แกไขเปน: หลวงพอทานวา หิวก็กิน งวงก็นอน งายเพียงนั้น 

๒. ธรรมะใกลตัว ฉบบัท่ี ๔๐ (๑๗ เม.ย. ๕๑) - คอลัมน: รูเฉพาะตน (คําถามท่ีสอง) 
แกไขจาก: ฉันนสตูร 
แกไขเปน: ฉันโนวาทสูตร 
รวมท้ังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่คุณดังตฤณไดปรับปรุงแกไขเปนเนือ้หาฉบับใหมเพิม่เติม 
คุณผูอานสามารถเขาไปอานสวนที่ไดปรบัแกไขใหมแลวตาม link นี้คะ 

กระทู: พระฉันนะ http://dharmaathand.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2686 

ขอใหทุกทานมีจิตใจท่ีรูตื่น เบิกบาน และมีความสุขกันทุกคนนะคะ 
แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ สวัสดีคะ 
 



 ๙

ธรรมะจากพระผูรู 
สันตินนัท (พระปราโมทย ปาโมชฺโช ในปจจบุนั) 

 
ถาม: ถาเราภาวนาโดยกําหนดจิตเขาไปจบักบัความวางเลยไดหรือไมครับ  
บางคร้ังเปนทุกขแลวทําแบบนี้รูสึกหนีทุกขได 

ไมดีนะ พระพทุธเจาไมไดสอน มันเปนวธิพีักผอน  
การที่อยูๆ  เรากําหนดจิตเขาไปจบัความวางจะไดสมถะ  
เพราะมันมีจิตอยู ๒ ดวงทีใ่ชทําสมถะได  
อันหนึ่งคือจติที่รูชองวางหรือท่ีคุณเรยีกวาความวาง  
อันท่ีสองคอืจติที่รูความไมมีอะไรเลย  
อันแรกเรียกอากาสานัญจายตนะ  
อันท่ีสองทีว่าไมมีอะไรนั้นเรียกอากิญจัญญายตนะ  
สองอันน้ีเปนสมถะ  

ถาคุณเปนทุกขนะ เปนทุกขใหรูไมใชใหหนี คุณจับหลักใหแมนนะ 
หลักของการปฏิบัติทีพ่ระพุทธเจาทานสอนพวกเราจริงๆ 
ทานบอกวาทกุขใหรู แลวทานก็ Identify เลย  
นิยามใหเราดูเลยวาคําวาทกุขคืออะไร  
ทุกขก็คอืขันธ ๕ คือกายกับใจนี ้
เพราะฉะน้ันเรามีหนาท่ีรูกายรูใจนะ  
เราไมไดมีหนาท่ีรูสุญญตา เราไมไดมีหนาที่รูความวาง   

เรียนรูวัฏฏะไปจนพนวัฏฏะ ตองเรียนรูทุกขถึงจะพนทุกข ไมใชหนีทุกข  
หนีทุกขไมพนทุกขหรอก หนีทุกขจะพอกพูนอัตตา  
จะรูสึกวากูเกง กูหนีได และหนีไดชั่วคราว  
เพราะฉะน้ันเราเชื่อพระพทุธเจาเถอะ  
พระพทุธเจาสอนใหรูกายรูใจ  
สติปฏฐาน ๔ นี้ กายก็คอืตวัรูป เวทนานีเ้ปนสวนของจติใจแลว  
จิตกเ็ปนจิตที่เปนกุศลอกุศล นี่ก็เปนเร่ืองของจิตใจเร่ืองนามธรรม  
สวนธรรม ธัมมานุปสสนานี้มีท้ังรูป ท้ังนาม ทั้งกาย ทั้งใจคละกันอยู  
 



 ๑๐

เพราะฉะน้ันการปฏิบัตินี้มีแตเรือ่งรูกายรูใจนะ อยาไปเอาความวาง  
ความวางเปนผลสุดทายหรอกทีจ่ะไปถึง  

คลายๆ เรายงัไมรวยนะ  
เราเขาไปท่ีบานเศรษฐีคนนึงเห็นสมบัติเขาเยอะอะไรอยางนี้ เราอยูไมไดหรอก 
ตองมาทํามาหากินใหรวยเราจึงมีสมบัตอิันน้ีขึ้นมา  
รูกายรูใจนะ อยาหาความวาง  
พระพทุธเจาไมไดสอน  
ทานสอนใหรูทุกข  
ทานตรัสรูขึ้นมาทานถึงประกาศเลยวา 
ถาทานไมรูอริยสัจ ๔ มีวงรอบ ๓ รวมแลวเปน ๑๒ 
ทานจะไมปฏญิาณตนเปนพระพทุธเจาเลย  
ขนาดพระพทุธเจายังตรัสรูดวยการรูทุกขเลย  
เพราะฉะน้ันเราอยาทําเกินท่ีทานบอกนะ 
 
ถาม: การตามรูกายตามรูใจจะชวยใหเราพนทุกขไดหรือ 

ตามรูทันไปจะเห็นความจรงิวากายนี้ใจนีไ้มใชเรา  
พอปลอยวางความยึดถอืกายกับใจไดเรยีกวามันพนจากรูปนาม  
นิพพานก็คอืการท่ีพนจากรูปนามน่ันแหละ ความพนทุกขก็เกิดขึ้น  
พอเราไมคิดวาตัวเรามอียูไมรูสึกวาตวัเรามีอยู การด้ินรนของจิตใจจะหมดไปเอง 
เพราะฉะน้ันรูทุกขแจมแจง สมุทัยคือความดิ้นรนของจติใจน้ีจะหมดไปเอง 
เพราะฉะน้ันใหรูทุกขไวเถอะแลวตัณหาดับเอง  
ที่มันมีสมุทัยมีตัณหาไดก็เพราะอะไร  
มันอยากใหตวัเราน้ีไดมีความสุขอยากใหตัวเราพนทุกข  
ทําไมมันมีตัวเราขึ้นมา เพราะมันมีความไมรู  
มันไมรูวาไอนีจ่ริงๆ ไมใชตวัเรา เปนแควัตถ ุเปนกอนธาตุของโลกน้ีเอง  
ถาพูดหยาบๆ นะ นี้ก็สัตวตวันึง นี้ก็สัตวอกีตัวนึง  
นี้ก็สัตวฝูงนึง อยูดวยกันอยางนี้  
แตเราสําคัญม่ันหมายวานี้เปนตวัเรา นีก็่คนอื่นขึ้นมา  
ศาสนาพุทธเลยสอนใหเรามารูส่ิงท่ีเรียกวาตวัเราน้ี รูลงที่กายรูลงท่ีใจ  
วันนึงเขาใจความจริงวา จรงิๆ แลวเปนกอนธาตุเชนเดียวกับส่ิงอื่นนัน่เอง  
พอรูอยางนี้นะ หมดความยดึถือตวันี ้มันจะคืนใหโลกเขา 



 ๑๑

เรียกวาปฏินิสสัคคะ การสลดัคืน 
พอคืนไปแลว ถามวา แลวจะตองด้ินรนเพือ่อะไรอีก  
ในเมื่อกายน้ีใจน้ีไมใชตวัเรา ก็ไมมีการด้ินรน  
ชีวติที่เหลอือยูนี้มันจะทํางานไปดวยความเมตตาลวนๆ เลย  
มันจะหันมาเห็นส่ิงท่ีเคยลาํบากดวยกัน เพราะฉะน้ันมันจะสลดสังเวชใจ 
 
ถาม: กรรมมีจริงหรือครบั ผมเขาใจวาภพนัน้มนัเกิดขึ้นเปนขณะๆ  
เหน็จติเปลี่ยนภพไปเรื่อยๆ เลยเขาใจวาตายแลวสญู  
อยากใหหลวงพอชวยอธิบายหนอยครับ 

กรรมนี้มี ๒ สวนนะ กรรมในอดีต กรรมเกา กับกรรมปจจุบัน  
กรรมเกานี่รวมทั้งภพเม่ือตะกี้นี้ดวยนะ ภพใกลๆ นี้ดวย  
เม่ือไมก่ีขณะจิตนี่ก็กรรมเกา 
พระพทุธเจาสอนไวทั้ง ๒ แบบนะ  
พวกเราบางคนเรียนอานของทานอาจารยพุทธทาสมากไป  
อานผิด หลวงพอเคยผิดแลว เคยคิดวาตายแลวสูญ  
ตายแลวขามภพขามชาติไมได  
ทานพทุธทาสสอนปฏจิจสมุปบาทขณะจติเดียว เลยเขาใจอยางนี้นะ  

แลววันหนึ่งไปเจออาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพเขา  
ไปพูดอยางนีใ้หทานไดยินเขา  
โอ เราอยากกราบทานนะ ทกุวันน้ี ทานกวักมือเรียกมาเลย  
บอกพระพทุธเจาไมไดสอนอยางนั้น  
ทานยกพระไตรปฎกมาใหฟงเลย  
เสร็จแลวหลวงพอก็ไปหาทานอาจารยพทุธทาส  
ไปกราบทานอาจารยพทุธทาส  
ทานอาจารยครับ ตายแลวสูญใชไหม  
ทานอาจารยสอนวาตายแลวสูญใชไหม  
ทานตอบวายงัไงรูไหม  
“คุณเห็นเราเปนมิจฉาทิฏฐเิหรอ”  

เพราะฉะน้ันคาํวาภพชาตินีไ้มใชขณะน้ีเทานั้นนะ  
ขามภพขามชาติก็มี  



 ๑๒

ดูความด้ือนะ อาจารยสุชพีทานบอกแลวนะ เอาพระไตรปฎกมาใหแลวนะ 
ยังไปถามทานอาจารยพทุธทาสอีก นบัถือทานมากเลย  
คําวากรรมเกาก็คือวบิาก  
วบิากจากการกระทาํในอดีต  
มนัจะสงผลใหเราตองมาเผชิญกับสถานการณปจจบุนั  
เมื่อเราเผชญิสถานการณปจจบุนัแลว  
หนาที่ของเราตอนนี้คือทาํกรรมใหมใหดีที่สุด  
เพื่อจะไดเกดิวบิากที่ดตีอไป  

อาตมายกตัวอยาง สมมติคนๆ หน่ึงมีวบิากที่ไมดี  
ไมเคยทําทาน เขาเรียกวามีชนกกรรม คอืกรรมท่ีสงใหมาเกิด เกิดมายากจน  
ถาเปนศาสนาอื่น โอ เราทํากรรมเกามาเราเลยยากจน ก็ยอมจํานนกับกรรมเกา  
นี้ไมใชพุทธนะ ถาจะเปนชาวพุทธเหรอ  
เกิดมายากจน กรรมเกาชวยไมไดมันเกิดมาแลวมันจนมาแลว  
ตองทํากรรมปจจุบันใหดีที่สุด  
พระพทุธเจาก็สอนคาถาแกจนเอาไว  
อันท่ีหนึ่ง อุฏฐานสัมปทา ขยันทํามาหากิน  
อันท่ีสอง อารกัขสัมปทา หากินไดแลวตองรูจักรักษาทรัพยสมบัต ิ
อันท่ีสาม กัลยาณมิตตตา รูจักเลือกคบคน คบคนไมดีก็หายนะ  
อันท่ีสี ่สมชวีติา ดํารงชวีิตอยางพอสมควรแกอตัภาพ  

ถาเราฝกของเรา เราทําของเราอยางน้ี ทํากรรมใหมใหดีอยางนี้เรื่อยๆ  
กรรมใหมทีดี่จะไปบัน่ทอนอิทธพิลของกรรมเกาลง  
ไมใชเร่ืองแกกรรมนะ ไมใชแกเจากรรมนายเวร  
พระพุทธเจาไมเคยสอน แตสอนใหเราลงมือทํากรรมใหมท่ีดี  
ผลของกรรมใหมที่ดีนี้จะบั่นทอนอิทธพิลของกรรมเกา ในท่ีสุดเราก็รวย  
กรรมเกานั้นเขาเรียกวาถูกอุปฆาตกรรม ถูกฆาตายไปแลวดวยกรรมใหมท่ีดี  
เพราะฉะน้ันชาวพุทธไมยอมจํานนแกชีวตินะ  
ชีวติมีปญหาตองตอสู ตอสูอยางมีหลัก ตอสูแบบทํากรรมดีใหดีที่สุดเลย  
แลวชวีติเราจะดีขึ้น ตองสูนะ ชาวพุทธไมใชลัทธิยอมจาํนนนะ  
ชาวพุทธเปนนักสูนะ แตสูแบบไมเบยีดเบียน 

๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 ๑๓

ถาม: ผมเคยฝกใชพลังจติรักษาโรคครบั อยากใหหลวงพอแนะนาํครับ 

ออ อาตมาไมมีพลังจิตนะ มีแตพลังสต ิสติรูสึกไป รูสึกตัวเร่ือยๆ  
รูสึกตัวบอยๆ ฝกไวรักษาโรคทางใจ ฝกแลวไมทุกข  
โรคทางกายไมเปนไร ใหคณุหมอเคยฝกมาแลวรักษาได  
โรคทางใจ โรคกิเลส คอยเบียดเบียนคอยแผดเผา  
ใจของคนนะไมเคยเต็มอิ่มเลย  
มีแตด้ิน ด้ิน ด้ิน ตั้งแตเกิดจนตายเลยนะ  
ตั้งแตเกิดจนตาย  
ตอนเด็กๆ ก็หวังวาเรียนหนังสือจบแลวจะมีความสุข อะไรอยางนี้  
ด้ินไป ด้ินไปจนแก  
คุณหมออยูโรงพยาบาลคงเห็น คนไขเจบ็หนักบางคนโวยวายนะ 
“ตายซะไดจะเปนสุข” 
หาความสุขมาตั้งแตเกิดจนตายนะ หาไมไดหรอก  
ใจมันจะไมเตม็อิ่ม ใจมันจะด้ิน ด้ิน ด้ิน ไปเรื่อย  
ทีน้ีทํายังไงใจมันจะเต็มอิ่มขึ้นมาได เลิกด้ินได  
ถามันรูความจริงนะ วาตัวเราไมมี มันถึงจะเลิกด้ิน  
ถามันยังคิดวาตัวเรามีอยูจริงๆ กายนี้ใจนี้คือตัวเรานะ มันก็จะด้ินไมเลิก 
เพราะมันอยากใหตัวเรามีความสุข อยากใหตัวเราพนจากความทุกข  
พระพทุธเจาสอนวธิีแกโรคทางใจ  
ใหยอนมา ยอนมาดูจิตดูใจของเรา  
วันใดเห็นวาจติใจนี้ไมใชตัวเราที่แทจริง อาการนี้คอยทเุลา 
 
ถาม: ปฏบิัตแิลวรูสึกวาจติมนับงัคบัไมไดครบั  
รูสึกวาจิตมนัแกวงไปแกวงมาตามการกระทบ  
พยายามปฏบิตัิใหมนัดีใหมนัสงบกทํ็าไมไดครับ ขอคําแนะนําดวยครบั 

จิตเหมือนเรอืนะ พอลมมากระทบปุบ โคลงไปโคลงมา  
เอียงซายทเีอยีงขวาท ีหามไมไดนะ  
ยินดีทีนึงก็ยินรายทีนึง แกวงไปแกวงมา  
เฝารูไปก็จะเห็นวาหามไมได บังคบัไมได แลวจะเขาใจความจริง  
นี่สวนใหญคนปฏิบัตเิขาไมถึงความจริงอนันี้  
เขาไมถึงความจริงที่วาจติไมเท่ียง จิตเปนของบังคบัไมได  



 ๑๔

นักปฏบิติัเกอืบท้ังหมดเลยมุงบงัคบัจิตตนเองใหดี  
อยากใหจติดีอยากใหจติสงบ คิดวาดีแลวสงบถาวรแลวจะบรรลพุระอรหนัต  
ไมบรรลุหรอก บรรลุโมหะนะ  
เพราะอะไร เพราะจิตเปนของไมเท่ียง ใครจะทําของไมเท่ียงใหเที่ยงได  
จิตเปนทุกข ใครจะทําของที่เปนทุกขใหเปนสุขได  
จิตเปนอนัตตาบงัคับไมได ใครจะบังคับมนัได  
เราเรียนเพื่อใหเหน็ความจริงวาเราบงัคับเขาไมไดหรอก  
เขาแกวงไปตามเหตุตามปจจัยทีม่ากระทบ  
มีอารมณท่ีไมดีเปนปจจัยมากระทบแลว  
กิเลสเกาสะสมไวเปนเหตุสนับสนุนใหโทสะเกิด จติก็เกิดโทสะ  
อารมณท่ีดีมากระทบ โลภะ อนสัุยของโลภะ ราคานุสัยทํางานขึ้นมาก็เกิดราคะ 
หามไมไดหรอก  
แตถาเฝารูความจริงลงไปเร่ือย มีสติเร่ือย กิเลสทํางานไดไมเต็มท่ี  
พอกิเลสไหลแว็บเขามานะ  
อนุสัยปรุงกิเลสข้ึนมาแว็บ สติรูทันนะ กิเลสดับทันทีเลย  
คลายๆ อนุสัยมันลงทุนแลวมันขาดทุน  
ตัวมันคอยๆ ฝอไปเรื่อยๆ อนุสัยจะเบาบางลง  
ตองเฝารูลงท่ีกาย เฝารูลงที่ใจไปเรือ่ยๆ  
วันนึงเห็นกายเห็นใจไมใชตัวเราที่แทจริงปลอยลงไป มันปลอย  
อาสวะก็จะหลดุออกไปเลย  
อาสวะน้ีคลายๆ เปนตวัเชือ่ม เปนตัวเชื่อมใหอนุสัยนี้ไหลเขามาสูจิตได  
พออาสวะถูกทําลายไป อนุสัยก็ไหลเขามาหาจิตไมได กิเลสไมเกิดหรอก  

คอยดูไปนะ อยาออกนอกลูนอกทางนะ  
นอกลูนอกทาง เชน หาวธิีปฏิบัติแบบใหมๆ   
หาวิธีบังคบักายหาวิธีบังคบัใจ  
นึกออกไหมวาการปฏิบติัที่ผานมาท่ีเราลมลุกคลกุคลานมาตลอดน้ี  
เพราะเราอยากใหมันดี เราพยายามปฏิบตัิ  
คําวาพยายามปฏิบติัของเรานี้สงผลใหเกิดการบงัคับกายกับบงัคับใจ  
มี ๒ อันเอง เราจะคอยคมุตัวเองเร่ือยๆ  
รูสึกไหม ที่ผานมาเราเปลี่ยนจากการคอยบังคับตัวเองมาเปนการรูทันตัวเอง  
ทุกอยางจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย ใจมันจะโลงวางไปหมด  



 ๑๕

อะไรเกิดขึ้นเล็กนอยในจติในใจกจ็ะเห็น  
ในท่ีสุดเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาท  
เห็นกระบวนการทํางานของจิตท่ีจะปรุงความทุกขขึ้นมา  
พอเรารูเทาทนันะ มันก็ปรงุไมได 
 
ถาม: หลวงพอสอนวาไมตองทาํจิตใหดี หมายความวาอยางไรครับ 

ใหรูทันเวลามนัอยากใหจิตดี แตไมใชแกลงทําจติใหชัว่นะ  
บางคนไดยินหลวงพอสอนวาไมใหเอาดีก็เลยนึกวาหลวงพอสอนใหชั่ว  
ชั่วไมไดเด็ดขาดนะ  
เริ่มตนเลยเราตองมีศลีกอน  
ตื่นเชาขึ้นมาต้ังใจงดเวนบาปอกุศล ๕ อยาง ตั้งใจไวกอน  
ถัดจากน้ันในชีวติธรรมดาน้ีมีสติรูเทาทนัจิตใจของเราไปเรื่อยๆ  
รูใจไมไดก็รูรางกายที่ยืนเดินนั่งนอน  
รูไปเห็นมันเห็นคนอื่นเคลือ่นไหวอยูท้ังวนั  
กุศลอกุศลเกดิขึ้นในจติ สุขทุกขเกิดขึ้นในจิต เรากค็อยรูทันไป  
ตามรู เขาเกิดกอนแลวก็ตามรูเขาไป  

การปฏิบัตินี่ไมใชใหเราลงมือทําอะไร  
เราไมทําอะไรเกินจากการรูตามความเปนจริง  
รูกายตามความเปนจริง รูใจตามความเปนจริง แคนี้เรยีกวาปฏิบตั ิ 
ถาเกินจากนี้ไมใชแลว เกินจากนี้เปนการหลงความปรุงแตงฝายกุศล  
อยากจะดีก็ปรุงใหญเลยนะ กดขมบังคบั เครียด เก็บกด  
มันทําของงายใหกลายเปนของยาก 

สิ่งที่ทําของงายใหกลายเปนของยากนัน้ทานเรยีกวาปปญจธรรม  
ธรรมท่ีทาํใหเนิน่ชา  
มีตณัหาอยากปฏิบติัมากก็ย่ิงด้ินมาก  
มีทิฏฐิคดิมากก็ย่ิงฟุงซานมาก เปรียบเทียบไปเร่ือย ไมยอมรูกายรูใจ  
มมีานะมากถือวากเูกง กูรูหมดแลว กูเลยเรียนอะไรไมไดเลย  
หรือกูโงสุดๆ แลว กูก็เลยเรียนอะไรไมไดเหมือนกันเพราะใจฝอ  
เพระฉะนัน้เราอยาใหกิเลส ๓ ตัวนีม้าครอบงาํ  



 ๑๖

ความอยากปฏิบัตินั้นแหละตัวดีเลย  
ทันทีทีอ่ยากปฏิบัติมันจะเกดิการหมายรู มันจะหมายลงไป จงใจเขาไปรู  
ทันทีทีจ่งใจเขาไปรูนี่เกิดการกระทํากรรมแลว  
การกระทํากรรมคือการจงใจเขาไปรู  
เม่ือจงใจเขาไปรูปุบ วบิาก คือความทุกขก็จะเกิดทันทีเลย  
ดูออกไหม จงใจรูปบ ความทุกขเกิดเลย 

๑๑ กันยายน ๒๕๔๘ 



 ๑๗

รูเฉพาะตน 

ดังตฤณ 
 

เจริญสตอิยางคนชางฝน 

กรณีเฉพาะตนของ – คาวา 
อาชพี – เภสัชกร 
ลักษณะงานทีทํ่า – ตองรวมมือกับแพทยเพื่อใหคนไขใชยาอยางเหมาะกับสภาพความเจบ็ปวย 

ตลอดจนไดรับความปลอดภัยสูงสุด ส่ิงท่ีตองทําเปนประจําคอืการพดูคุยทั้งกับแพทยและผูปวย 
ความจริงดิฉันเปนคนชอบพูดคุยกบัใครตอใครนะคะ แตลักษณะงานท่ีทําอยูบางครั้งก็ซํ้าซากนาเบ่ือ 

เชนตองพูดใหคนปวยเขาใจวาการใชยาอยางสมํ่าเสมอมีความสําคญัอยางไรกับการตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ
ของพวกเขา 

บางครั้งดิฉันอาจไดต่ืนเตนเล็กนอย เม่ือเจอกรณีที่ตองวิ่งลงมาหาขอมูลยาซึ่งตองใชดวน และหาก
ชวงไหนไมขี้เกียจนัก ก็จะเปดหนังสือวิชาการหาความรูใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ งานอดิเรกที่ชอบทํายามวาง
คืออานกับเขยีนนิยายคะ 

คําถามแรก – ที่ผานมาถาเปนชวงกลางวันท่ีตองทํางานจะไมคอยมีสติเทาไร จะเกิด 
ความรูสึกตัวเล็กนอยแบบเลือนรางก็ตอเมื่อมีอะไรมากระทบแรงๆ เทานัน้ เคร่ืองอยูของสติคือ 
การบริกรรม ‘พุทโธ’ ในใจและสวดมนตตอนเชา จะพอตามอาการกระเพื่อมไหวของจติไดบางถาทํา
สมาธิไดนิ่งๆ แลวมาเจออะไรกระทบหูกระทบตา อยากถามวาตองปรับปรุงอยางไรสติถึงจะเกิดขึ้น
บอยกวานีค้ะ? 

งานพูดคุยไมวาอาชพีไหนสาขาใด ถาขาดสติก็เบลอยาวแนๆ  ครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภท
จําเปนตองคยุเก่ียวกับเร่ืองซ้ําซากนาเบื่อ หรือไมเราใจมากพอ บีบใหคุณอยากหนีไปคิดเร่ืองอืน่แทน 

ถาตองทํางานดวยความจําใจ นานๆ เขาจิตจะปรุงแตงวิธีทํางานขึ้นมาแบบหนึ่ง คือตั้งสติไวแคครึ่ง
เดียวเพือ่จัดการงาน แตอีกคร่ึงหน่ึงของสติจะหายไปฝากไวท่ีอื่น เชน อาจแวบไปคิดถึงคนที่ผกูใจอยู หรือ
อาจหลบหายไปในมิติมืด ไมรูไมเห็นอะไรเลย 

น่ีเปนไปตามธรรมชาติของจิตครับ ถางานไมนาสนใจพอจะดึงดูดจิตใหติดทน จิตจะด้ินรนแวบ
หนีงานหรือหลบงานในรปูของความเหมอลอย สติขาดหาย 

เม่ืองานสวนใหญตองเกี่ยวของกับการพดูคุย โจทยก็ตองเปนวาทําอยางไรจะใชการสนทนาให



 ๑๘

เปนโอกาสแหงการเจริญสติ ไมเปดโอกาสใหจิตคอยแวบหนีไปสูภวังคเหมอ 

คําตอบจากหลักการเจริญสติของพระพุทธเจา คอืคณุตองพึ่งพา ‘อิริยาบถปจจุบัน’ เปนหลัก 
หมายความวา กอนเร่ิมเจรจาใดๆ ใหปรับสติเขากับอิริยาบถปจจบุนั เชน รูสึกถึงทานัง่แลวคอยพดู
ออกมาจากความรูสึกตัวนั้น ไมใชเจอหนาคูสนทนาแลวพดูเลยเหมือนอยางท่ีเคยชนิ 

จากนั้นพอถึงจังหวะหยุดพดู จึงคอยสังเกตอีกทีวาคุณยังระลึกถึงอิรยิาบถปจจุบันไดไหม หากหยุด
พูดแลวกลบัมารูสึกถึงอิริยาบถไดเอง ไมตองใชความพยายาม ใหนบัวาคุณเปนผูมีสติในการพูด
ตามหลักการเจริญสติของพระพทุธเจา เพราะทานใหรูอิริยาบถหลักเพื่อตอยอดเปนการทราบ 
ความเคลื่อนไหวรองๆ ลงมา  

แตหากพูดจบแลวเบลอๆ เน้ือตวัหายและใจลอย หรือไมก็จบัจองตั้งใจรอฟงคูสนทนามากเกิน
จําเปน อยางนี้แม ‘มีสติในเร่ืองท่ีพูด’ แตก็ไมถือวาเปนผู ‘มีสติรูสึกตัวในการพูด’ 

นอกจากยามพูดคุยแลว ยังมีจุดอื่นๆ ของงานที่เปนโอกาสฝกสติไดอีก อยางเชนจังหวะที่คุณหา
ขอมูลยาดวนซ่ึงดูเผินๆ เหมือนตื่นตวัดี แตสังเกตดูจะพบวานัน่ก็เปนอีกชองใหขาดสต ิ เพราะเปน 
การตืน่ตัวแบบที่สติหายออกไปขางนอกหมด ไมใชต่ืนรูแบบท่ียังอยูกบัเนื้อกับตัวแตอยางใด 

ท่ีคุณเลาวาตองลงจากชั้นบนลงมา นั่นก็นับเปนโอกาสเร่ิมฝกสติไดแลวครบั เพราะอยางไรก็ยังหา
ขอมูลยาระหวางเดินทางไมไดอยูดี แทนท่ีจะวิ่งหรือเดินเร็วแบบทิง้เปลา ใหสังเกตใจตวัเองวาตอนรบีจะ
ไปไหนนัน้ เหมือนใจจะพุงล้าํหนาไปถึงท่ีหมายกอนกายแลว เพราะกายไมเคยเรว็ทันใจเอาเลย 

เม่ือใจพุงล้ําหนากายไปมากๆ กายยอมถูกท้ิงไวขางหลังเหมือนหายไปอยูอีกมิตหิน่ึง คุณควรดึงใจ
กลับมาอยูกบักาย โดยใสใจกายท่ีกาํลังปรากฏอยูตามจริง และสิ่งที่เหน็ไดงายท่ีสุดของกายในขณะ
วิ่งหรือเดนิเร็ว ก็คือฝาเทากระทบพืน้  

รูฝาเทากระทบอยางเดียวนะครับ อยาไปรูอยางอื่น อยาไปคิดพจิารณาใหเปนธรรมะใดๆ ทั้งส้ิน 
การทําความรูสึกถึงสัมผัสระหวางฝาเทากับพื้น ก็คอืหลักการเดินจงกรมเบ้ืองตนนั่นเอง เพียงแตนีไ่มใช 
การเดินจงกรมตามรูปแบบ ทวาเปนการเดินเหินตามปกติในชวีติประจําวัน เพิ่มขึ้นมาหนอยเดียวแค  
‘รูกระทบ’ เทาน้ัน ในที่สุดคุณจะถงึทีห่มายดวยคุณภาพจติท่ีตางจากเคย พรอมจะหาขอมูลตออยาง
ใจเยน็ และสามารถเก็บรายละเอียดขอมูลไดดีกวาตอนต่ืนเตนเยอะ  

หลังจากมีสติในการพูดคุยและการรีบหาขอมูลไดสักระยะหน่ึง คุณจะพบวาไมนาอศัจรรยใจเลยที่สติ
ดีขึ้นผิดหูผิดตา ราวกบัหลุดออกมาจาก ‘เมืองในหมอก’ และตรงน้ีคุณจะยอนกลับไปเปรียบเทียบกบั 



 ๑๙

การบริกรรมพุทโธกับสวดมนตไดวาแตกตางกันอยางไร การบริกรรมพุทโธชวยกักจติของคุณไวกับคําๆ 
หน่ึงตายตวั เพือ่ไมใหจิตแสสายสุมคําขึน้มาเอง และเม่ือจติไมแสสาย ก็ยอมสงบสุขขึ้นมาชัว่ขณะสั้น แตแค
คําบริกรรมพุทโธจะไมชวยดึงคณุออกจากเมืองในหมอกไดเลย เพราะไมไดชวยกาํจดัตนเหตุของ
เมฆหมอกแตอยางใด 

อีกขอสังเกตหนึ่ง งานอดิเรกเชนการอานและเขียนนิยายนั้น อาจมีสวนใหเหมอลอย เพราะติดใจ 
‘ภาวะหลุดจากโลกความจรงิ’ ไปสูจินตนาการอันไรขอจํากัด ไรภาระรับผิดชอบ จะเอาความสนกุแคไหนก็ได 

คุณไมจําเปนตองสละงานอดิเรกท้ิง แตควรแทรก ‘เรื่องจริงที่ใหแงคดิ’ ไวบอยๆ ดวย เม่ือเขียนมาก
แลวก็จะชวยใหสังเกตโลก สังเกตผูคน และสังเกตความจริงตรงหนาละเอียดลออข้ึนกวาเดิม ซึ่งผลพวงก็คอื
ลดอาการเหมอไดมากครับ 

 
คําถามท่ีสอง – ครูบาอาจารยเคยถามวาเหน็ไหมวากายเปนของหนัก เปนทุกข ดิฉันก็ไม

เหน็ตามนัน้เลยคะ ตอนท่ีเหน็สภาวะนัน้ก็ไมรูสึกอะไร แตพอมาคิดยอนอีกคร้ังก็รูสึกวาชวง
ดังกลาวเหมอืนเหน็กายเปนกอนหนักๆ จริง แตไมไดเห็นวาเปนทุกขทีต่รงไหน เลยสงสัยวาหนาที่
ของเรามแีคดูไปเรื่อยๆ สภาวะใดจะเกิดขึ้นก็ไมตองคิดพจิารณาอะไรทั้งส้ิน อยางนี้ถอืวาเขาใจถกู
และปฏบิัติใชไดหรือยังคะ? 

คนทั่วไปถูกอปุาทานหอหุมอยู จึงเห็นกายกอดกายกันแลวเปนสุข แตนักเจริญสติที่หมดอุปาทาน
หรืออุปาทานเบาบางลงแลว ยอมเห็นวาไรสาระท่ีจะเอาถุงใสอึสองใบมาทับกันใหเปนทุกขเปลา 

พระพทุธเจาตรัสวากายเปนทุกขเปนโทษอยางมีหลักสงัเกต คอื กายนี้ตัง้แตหวัจดเทาอุดมดวย
ของไมสะอาด เปนเพียงกองปฏิกูลขนาดใหญท่ีรวมตวัข้ึนจากของแข็ง ของเหลว ลมเขาออก และ 
ไออุน เนาเหมน็ หาความเปนบคุคลไมได วนัหนึง่ตองเสื่อมลงสูกระจัดกระจายแยกยายตัว เปนของ
สูญเปลา หาความนายึดมัน่วาเปนสขุไมไดเลย 

เพือ่เขาถึงความจริงดังกลาว คุณจะคิดจินตนาการเลนไมได มิฉะนั้นจะเหมอืนหลอกตัวเองวากาย
เปนทุกข ท้ังที่ความรูสึกจริงๆ คือกายเปนสุข เปนบคุคล เปนตวัคุณ เปนของดีที่นาอยากใหดํารงอยูนานๆ 
ทางที่ถูกคือใหเจริญสติมาตามลาํดบั รูลมหายใจ รูอิริยาบถ กระทั่งรูสึกถึงกายตามจรงิเปนปกติ 
แลวอาศัยฐานตรงนัน้ ตอยอดเปนการเหน็ความสกปรก เปนธาตุ เปนของสญูในลาํดบัตอไปครบั 

 

 



 ๒๐

ไมแนใจไปหมด 

กรณีเฉพาะตนของ – จักร 
อาชพี – คาขาย 
ลักษณะงานทีทํ่า – เพิ่งเรียน ป.โท จบ ยังทําอะไรไมเปนชิ้นเปนอนันัก ชวยท่ีบานทํากิจการ แตก็

หางานขางนอกไปดวยเพราะไมชอบทํากับครอบครัว 
 
คําถามแรก – ทีบ่านไมไดนบัถือพุทธ และจนถึงบดันีผ้มก็ไมแนใจวานบัถือศาสนาไหนกนัแน 

เพราะยังตามไปเขาพิธีกับทางบานอยูเร่ือยๆ กับท้ังยังไมมคีวามรูทางพทุธมากนัก และบอกตาม
ตรงวาสนใจการเจรญิสติเพราะอยากศกึษาเปรียบเทียบกับหลักการทําสมาธอ่ืินๆ แตใจลึกๆ ก็อยากรู
วามรรคผลนพิพานเปนอยางไร คําถามคือถายังไมศรัทธาพุทธศาสนาเตม็รอยอยางผม มีสิทธิเ์จริญสติ
ไดถึงมรรคผลบางไหม? 

ถา ‘เจริญสติเต็มที’่ ตามหลักการท่ีพระพุทธเจาวางไว ก็ถอืวามีสิทธิ์ครับ เพราะการจะไดมรรค
ไดผลนัน้ อยูท่ีวาคุณแกะจิตออกมาจากความยดึมัน่กายใจไดไหม ถาแกะออกก็ถึงมรรคผลได แม
ฟงธรรมนาทีเดียวก็ถึงมรรคผลกันมาแลวนักตอนัก แตถาแกะไมไดกห็มดสิทธิ์ แมจะอางวาศรัทธา
พุทธศาสนาเต็มรอยมาก่ีปหรือกระทัง่กี่ชาติก็ตาม 

การ ‘เจริญสติเต็มท่ี’ ไมอาจเกิดขึ้นโดยปราศจากศรทัธา เพราะศรัทธาก็คือแรงขับดัน เปนแรง
บนัดาลใจใหคนๆ หนึง่ทุมเทมากพอจะหวงัความสําเร็จได 

แตทิศทางทีจ่ะศรัทธาแบบพุทธนั้น ไมใชที่คุณตกลงใจกับตัวเองวา เอาละ! ฉันยอมเชือ่ศาสดาองคนี้
แลว ทานจะเปนใคร จับตองไดไหมไมสําคัญ เอาเปนวาทานพูดอะไรฉันเชือ่หมด หวัใจของพุทธท่ีแทมิใช
ใหยึดตัวศาสดา แตใหรูจักความจริงท่ีอยูติดตัวเราๆ ทานๆ นีเ่อง 

ศรัทธาในศาสนาพุทธก็คอืการศรัทธาในความจริง ท้ังความจริงขั้นต่ําที่เห็นไดดวยตาเปลา และ
ความจริงขั้นสูงสุดท่ีตองใชใจสัมผัสเอา กาวแรกสุดของศรัทธาคอืการยอมลงใหกบัเหตุผลเฉพาะหนา 
ยอมใหกับความจริงทีเ่หน็ๆ กันอยูกอน มฉิะนัน้ก็เปนไปไมไดท่ีจะเหน็ความจริงระดับสูงขึน้ไปกวานี ้

เหตุผลเฉพาะหนาไดแกอะไรบาง? อยาไปเริ่มโดยการพยายามพิสจูนความจริงดวยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรท่ีไหนใหยุงยาก เราตองใชวิธีรูเฉพาะตน คอืใชใจตนรู ใชใจตนเปนพยาน เชน 

๑) ถามตัวเองวาถางกเกินไป ใจอึดอดัหรือสบาย? ถารูจักใหของสวนเกินเพือ่เปนประโยชนแก
สาธารณะจะเปดใจใหสบายหายอึดอัดไดบางไหม? 



 ๒๑

๒) ถามตวัเองวาถาตองทําเรื่องนาละอาย เชน ทํารายคนออนแอ ฉอโกงคนซื่อ เปนชูกับคนที่ผัว
เผลอเมียเผลอ โกหกคนสุจริตใจ ตลอดจนเมาอาละวาดชกตอยคนรอบขาง ใจคุณเปนสุขหรอืเปนทุกข? และ
ยิ่งถาประพฤติเรือ่งนาละอายบอยๆ จะมีผลใหเห็นอะไรบิดเบี้ยวจากความเปนจริง เห็นผิดเปนชอบไดแคไหน? 

๓) ถามตัวเองวาการสูญเสียคนรักหรือของหวงไปน้ัน จัดวาเปนทุกขหรือเปนสขุ? แลวมีคนรักและ
ของหวงใดในโลกบาง ท่ีคณุจะสามารถรักษาไวตลอดไป? และในเมื่อคุณจะตองพรากจากทุกส่ิงไปวันยังค่ํา 
ถาใจปลอยวางคนรักและของหวงเสยีได จิตจะสบายหรืออึดอัด คุณไดชื่อวาเปนสุขหรือเปนทุกข
เพราะการปลอยวาง? 

พุทธศาสนาชีต้รงน้ีครับ ชีท้ีใ่จ จี้ใหเห็นกนัชัดๆ วาทั้งคนและสตัวเตม็ไปดวยความยึดม่ันถือม่ันผิดๆ
อยูตลอดเวลา อยากไดความสุขแตกลบักอเหตท่ีุจะไดผลเปนทุกขไมวันน้ีก็วันหนา เพียงเพราะหลงยึดเครื่อง
ลอใจตางๆ ไดอะไรมาก็ตระหนี่และหวงแหนไว ยังไมไดอะไรมาก็โลภจะเอาใหไดเกินตัว แมกายกบัใจอนั
ปรากฏอยูตามปกติของมนั แทนท่ีจะตามรูเพื่อเหน็ความจรงิ ก็ตามยึดเพือ่ประสบแตความเท็จ 

ผูมีจิตเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยความโลภ ความโกรธ และความหลง เพราะหลุดพนจาก
อุปาทานแลว แทงทะลไุปถึงความจริงขัน้สูงสุดแลว ถอนความรูสึกติดของแมในกายใจนี้ไดแลว จึงไดชือ่วา
เปนสุข ไมตองทนทุกขแมสูญเสียเครือ่งลอใหหลงรัก หลงหวง หลงยดึม่ันถือม่ันอีกเลย 

เม่ือคุณมีเหตผุลมากพอจะเจริญสติรูความจริงตรงหนาอยาง ‘เต็มท่ี’ ชนิดไมโลเล ไมกลบัไปกลับมา 
และไมคิดยอกยอนเปนอื่น จิตของคุณกจ็ะ ‘พรอมรูตามจริง’ ไมใชรบัรูตามการบอกเลาที่สืบๆ กันมา 

ศรัทธาแบบพทุธเปนศรัทธาที่โปรงใส สืบหาเหตุผลทีม่าที่ไปได เขาถึงความจริงตรงหนาได ไมตอง
พิสูจนความจริงกันหลังความตาย ถึงจุดหนึ่งของการทําจติใหเปนพุทธแท คุณจะรูสึกเหมือนยืนอยูในที่โลง 
เห็นทุกส่ิงโดยปราศจากเคร่ืองปดบังอยางส้ินเชิง ประสบการณการมีชีวติจะแปลกและแตกตางไป กาย
ใจเปนเพียงเปลือกอนัวางเปลา แมเหมือนโลกนี้ยงัอยูกับคุณ ตอบโตกบัคณุ ก็คลายฝนผาน ไมมตัีว
คุณติดอยูกบัความฝนอีกตอไป เพราะจิตตื่นแลว รูแลว ปราศจากอปุาทานหอหุมแลว 

ลองเปลี่ยนไปอีกมุมมองเพือ่เปรียบเทียบ ถาปกใจเชื่อวาตวัคุณและโลกน้ีถูกสรางขึ้นดวยมือใคร 
และหลงัตายดับกจ็ะมีกายทพิยที่เปนตวัคณุไปจนชัว่นิรนัดร ตองวางใจเชือ่ผูสรางเทานัน้จึงจะเขาถึงผูสรางได 
ก็คงแนนอนวาความรูสึกของคุณจะไมมีวนัจูนติดกับความจริงตรงหนาไดเลย คณุจะเอาแตเชื่อออกนอกตวั 
อยางเหนียวแนนข้ึนทุกทีวามี ‘ตัวตนอมตะ’ อยูตัวหนึ่ง เปนความจริงแทหลงัความตาย พลาด 
การเหน็ความไมเที่ยง ไมใชตัวตนในอะไรสักอยางเดียว เพราะมีชวีิตเพื่อรอคอยทิพยสขุตามสญัญา
ในอนาคต ไมใชเพื่อสังเกตความจริงในปจจบุนั 



 ๒๒

สรุปส้ันๆคอืศรัทธาแบบพุทธ คือการ ‘เชือ่เพือ่ลองทํา’ ตางจากศรัทธาแบบ ‘เชื่อเพือ่รอคอย’ คุณจะ
มีศรัทธาแบบใดไมใชดวยการประกาศตัวหรือเขารวมกิจกรรมกับใคร แตอยูทีพ่ฤติกรรมทางจิต
อันมีอยูทุกเมื่อเช่ือวนัตางหาก 

 
คําถามท่ีสอง – ถาผมยังตองทําบาปอยูจะเจริญสติไดไหมครับ? ดูแลวผมคิดวาท้ังตัวเอง

และคนอ่ืนยงัตองทําบาปไมมากก็นอย แลวจะหวงัผลสาํเรจ็จากการเจรญิสติไดหรือ? 

บาปมีหลายแบบครบั บางทีก็ขึ้นอยูกับมุมมองดวย อยางเชนถาคณุเลนหมากรุก คําวา ‘บาป’ ใน
วงการหมากรุกอาจหมายถงึการปลอยใหคูตอสูหลุดรอดไปได ท้ังท่ีตกเปนลูกไกในกํามือคุณอยูแลวแทๆ  

แตบาปในแบบพทุธนั้น คอืการเบียดเบียนผูอื่นและกระท่ังตนเองใหไดรับความเดือดรอน แมจะมี
โอกาสห้าํหัน่ศัตรูดวยความชอบธรรม ก็จัดเปนบาปถาไมปลอยใหเขาหลุดรอดไป! 

เราอาจเขาใจงายๆ วาบาปคืออะไร โดยดูกันที่จติ ถาจิตถูกความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงํา
อยางแรง กระทั่งผิดศลีผิดธรรมไดโดยขาดความยั้งคิด กับทั้งไมสํานกึผิดในภายหลัง น่ันแหละคือบาปเต็มขัน้ 
และบาปก็ใหผลเปนการขวางความเจริญของสต ิ เพราะบาปยอมกระทําจติใหแปดเปอน มืดดํา  
คิดเอาแตได ไมคิดสละออก และไมพรอมจะรับรูความจริงตรงหนา 

แตถาบาปอยูในระดับออนๆ เจอืดวยความโลภ ความโกรธ ความหลงนิดหนอย ไมหนักหนาขั้นผิด
ศีลผิดธรรมรายแรง อยางนี้ก็พอจะสวางกันไดครับ เพราะไมถึงขั้นกดสติใหหมดสภาพอยางสิ้นเชิง 

เจริญสตจินรูวาอยางนี้กุศลจิต สวางสบาย อยางนี้อกุศลจิต มืดมนอึดอัด คุณจะทราบตามจริงวาจติ
แบงเปนชวงๆ แตละดวงเกิดขึ้นแลวดับไป ไมใชมีตัวคุณท่ีเปนคนดีหรือคนเลวอยางถาวร ตรงน้ันจะรูวา  
ดีเลวตางเปนภาวะทีเ่อาไวระลึกวาเกดิเพราะเหตุเด๋ียวหนึ่ง แลวมีอันตองสลายตวัไป คุณจะไมใช
พระเอกหรือผูราย แตจะกลายเปน ‘พระท่ีไรใบหนา’ เฝาดพูระเอกและผูรายเกิดแลวตายไปหลาย
ตอหลายคน 

จะเปนใคร ทาํอาชพีใด มีมลทินอยูมากนอยแคไหน ผมก็สนับสนุนใหหันมาเจริญสติบาง อยารอเปน
คนดีสมบูรณแบบแลวคอยเจริญสต ิ เพราะการเจริญสตจิัดเปนบุญเหนือบุญท้ังปวง ถาเจริญสติเสียหนอย 
อยางนอยก็ไดชื่อวาดีกวาสะสมบาปอยางเดียวแนๆครับ 
 
 
 



 ๒๓

ขาวนากลุม 

ดังตฤณ 
 

เฮอ - ขาววาน้าํจะทวมโลกแน ไมมีใครรูวาอีกเมื่อไร อาจจะ ๕ ปหรือ ๑๐ ปก็ไดทั้งนั้น 

ขาวโลกแตกมีมานานครับ ผูคนฟงแลวก็ตื่นกลัวบาง หัวเราะเยาะบาง สุดแทแตวาใครเปนคน
ประกาศขาวโลกแตก 

ชวงนี้เสียงหวัเราะเยาะอาจจะแผวลงหนอย แลวความตื่นกลัวก็เกิดขึ้นอยางยาวนานกระท่ังดานชา
และกลายเปนความชินไปเสยีแลว เพราะดินฟาวิปรติปรวนแปรเหลือเกิน ในวันเดียวกันธรรมชาตอิาจมี 
‘อารมณแปรปรวน’ ไดสารพัด เด๋ียวฝนตก เด๋ียวแดดออก เด๋ียวรอนแสบผิว เด๋ียวหนาวถึงไขกระดูก นี่เปน
เรื่องใกลตวั ไมตองไปดูภูเขาน้ําแข็งถลมที่ไหนก็รูสึกไดวาโลกทําตวัเกเรขึ้นทุกวัน 

 แถมขาวโลกแตกรอบนี้ ก็ไมใชเด็กเลี้ยงแกะในหมูบานเล็กๆ เสียดวย แตเปนถึงนักวิทยาศาสตร 
ผูมีหนาท่ีสอดสองดูแลความเปนไปของประเทศและของโลกโดยตรง! 

เอาละ! สมมุติวาคราวนี้โลกจะแตกจริงๆ เสียท ี ดวยการมีน้ําทวมไปทุกหนทุกแหง แลวเปนยังไง 
เราจะทําอะไรได? 

 มาตั้งตนกันแบบท่ีทําใหไมตื่นกลัวและไมประมาทดีกวา วิธีก็งายๆ คือถายงัไมมีโจทยใหชีวติใน
อนาคต ก็ต้ังโจทยสมมุติใหกับวันนี้แลวกนั 

ถามตวัเองหรอืยังวาถาตองพลัดพรากกระจัดกระจายไปคนละทศิละทาง ไมมีเครือ่งมือส่ือสารที่ดีท่ีสุด 
ในโลกอยางมือถอืและอินเตอรเนต็ดังเชนปจจุบัน คุณจะเลอืกไปอยูกับใคร? แนนอนวาคุณคงเลอืกอยูกับคน
ที่รักไมไดครบทุกคน เพราะในวันน้ําทวมฉับพลัน คนที่คุณรักอาจอยูไกลสุดขอบฟา คุณจะรูสึกวาเขาอยูไกล
คุณจริงๆ ก็ตอนไมมีมือถอืและอินเตอรเน็ตน่ีแหละ 

สรุปคือในท่ีสุดอันเปนสุดทายแลว คุณเลือกอยูกับใครไมไดตามปรารถนาหรอก ซึ่งน่ันก็ไมแตกตาง
จากท่ีกําลังเปนอยูสักเทาไรเลย แมคุณสมใจไดอยูกับบุคคลอันเปนที่รักในวันนี ้ คุณก็ไมรูเลยวาวันไหนจะมี
เงื่อนไขหรอืปจจัยใดมาพรากเขาไป และวนัใดบุคคลอันเปนที่รักถูกพรากไปโดยไมอาจหลีกเล่ียง วัน
นัน้เอง ท่ีตองตระหนักดวยความตระหนกวาคุณไมเคยมีสิทธิอ์ยูกับใครจรงิ 

คุณตองอยูกับตัวเองตลอดไป ตราบเทาท่ียังตองเวียนวายตายเกิด ฉะนั้นถาเตรียมสรางตัวเองให
นารัก นาอบอุน และนาอยูดวย คุณก็จะมีความสุขอยูกับตัวเองในทุกวาระสุดทาย ไมวาจะตองตายโหงใน



 ๒๔

ชาตินี้หรือตายดีในชาติไหน 

อีกสักคําถามหนึ่ง คุณถามตัวเองหรือยังวาถาจะตองเปนหนึ่งในผูจมนํ้าตาย หรือกระหายนํ้าจนขาด
ใจเพราะหนีขึน้ที่สูงเกินไป คุณจะเอาอะไรเปนทุนรอนสําหรับเกิดใหม ใหดีกวาตองมาอยูในโลกท่ีจมน้ําได? 
แนนอนวาตอนยังดีๆ ทุกคนจะบอกวาชางเถอะ อะไรจะเกิดก็ตองเกิด ทําวันน้ีใหดีท่ีสุด... แตขอโทษท ี 
คนพูดอยางนีส้วนใหญจําๆ เขามานะครบั ดีท่ีสดุที่จะทาํวนันี้ของคนพดู ก็มกัไมตางจากเมื่อวานและ
วนักอนๆ นัน่คือขอใหผานไปอีกวนั กินใหอรอยท่ีสุด นอนใหนานท่ีสุด และขับถายอุจจาระปสสาวะ
ใหโลงท่ีสุด! 

 พอถึงคราวหายนะขึ้นมาจรงิๆ มีสักก่ีคนทําใจได เราตองการความมัน่คงทางใจในวาระสุดทาย
เปนสาํคญั ความมั่นคงทางใจเทานัน้ ที่จะทําใหเราพรอมตายโดยไมตองทาํใจใดๆ ทุกอยางจะ
สบายในตัวเอง 

ความมั่นคงทางใจเกิดขึ้นจาก ๒ ส่ิง 

๑) กรรมดีท่ีส่ังสมมา ไมใชเฉพาะกรรมดีที่ตาลีตาเหลือกระลึกถงึพระอรหันตในขั้นสุดทายนะครับ 
ตองเปนความดีที่บําเพ็ญมาท้ังชีวติ ความดีจะปรากฏเปนความขาว ความสวาง และความรูสึกงดงามทางใจ 
กอใหเกิดความสุข ความตั้งม่ันโดยไมตองวิงวอนขอการคุมครองจากสิ่งศักด์ิสิทธิใ์ดๆ 

๒) ความเขาใจ ส่ิงที่ทําใหคนหวั่นไหวคือความไมรู ความไมแนใจ ซึ่งนั่นก็เพราะยังไมศึกษาให
เขาใจในสิ่งท่ีตองเผชิญนั่นเอง ความเขาใจที่จะเปนประโยชนสงูสุดยามตาย คือความเขาใจวารางท่ีจะ
ตายไมใชเรา เปนเลือดเนื้อจากคาํขาวที่เอามาจากโลก และตองคนืใหกบัโลก กับความเขาใจวา 
ดวงจติท่ีจะดบัไมใชเรา เปนแคธรรมชาติท่ีเกิดดวยเหตุ และดับไปเร่ือยๆ อยูแลวแมระหวางมีชวีิต 
แคตืน่มาก็ถือวาจติเกิดใหม แคหลับไปก็ถือวาจติดับแลว จะตางอะไรจากจติดบัยามตาย 

สรุปคอืถาเขาใจถูกและดีพอ คุณกจ็ะยิ้มรอโลกแตกไดไมตางจากที่เคยรอวนัพรุงนีท้ี่แสนธรรมดาจริงๆ 
ครับ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕

เฮอ! – อาจารยเอแบคสาว อดีตดาวคณะเศรษฐศาสตรจฬุา กระโดดตึกดับชีวติเพื่อใหคนรัก
หนุมเหน็ใจ 

เรื่องน้ีเปนขาวดังดวยหลายปจจัยครบั ประการแรกสาวผูตายสวยระดับนางแบบ ประการทีส่องขับ
เบนซสปอรตขึ้นมาถึงช้ัน ๑๐ ของตึกเอ็มไพรทาวเออร ประการทีส่ามเปนถึงลกูสาวเศรษฐีใหญ แถมเรียน
จบเกยีรตินิยม และกําลังสอนอยูในมหาวิทยาลัยดังอกีตางหาก เรียกวาชวีิตนางเอกนิยายขนานแท ทุกคนที่
ทราบประวัตผูิตายถึงกับอึง้กันไปหมด 

คุณคงนึกไมออกวาที่ผานมาเคยมีนักประพันธทานไหน เขียนใหนางเอกที่มีพรอมทุกส่ิงทั้งรูปสมบัติ 
ทรัพยสมบัต ิและคุณสมบตักิระโดดตึกฆาตัวตาย อยางมากก็แคใหพยายามแตไมสําเร็จ พระเอกมาชวยทัน 
หรือคิดไดเอง เปลี่ยนใจเสียกอนในวินาทสุีดทาย 

ทวาชวีิตจริงเปนส่ิงเปราะบางนัก และนางเอกในโลกความจริงกท็ําสําเร็จโดยไมมีใครหนาไหนมา
ชวยทัน แมกระทั่งตวัของเธอเอง! 

แนนอนวาการตายพรอมไดอาร่ีสีแดงขางกายนั้น หมายถึงการจงใจสือ่สารถึงคนรัก และบีบคัน้เขา
ดวยการเปนขาวดัง ไมแครดวยวาคนทั้งโลกจะเห็นสภาพศพเธอนาอเนจอนาถเพียงใด 

ขอความในไดอาร่ี ทําใหจบัใจความไดวาสาเหตุของการปลิดชพีตนเอง ก็คอืเพือ่ใหคนรักหนุมเห็น
วานี่ไมใชการสรางภาพ เพราะคงไมมีใครลงทุนสรางภาพดวยการท้ิงชีวิตทั้งชีวติอยางน้ี สวนสภาพรางกาย
ก็ชวนใหคนพบเห็นสลดสมใจเธอ เพราะจากท่ีเคยงามสมสวนดึงดูดสายตาไปท้ังราง กลายเปนแขนขาหัก
ผิดรูป แถมไมส้ินลมทันที แตไปทนพษิบาดแผลไมไหวหลังจากเจาหนาท่ีพยายามพาสงโรงพยาบาลแตไม
ทันการณ 

คนสวนใหญงนุงง ไมเขาใจวาเหตุผลกลใดในโลกมีน้ําหนักพอจะทําใหเธอยอมท้ิงชีวติที่นาอจิฉาเห็น
ปานนี้ ซ้ํารายชาวเว็บที่ดวนตัดสินคนอืน่ก็ดาเธอไลหลังตางๆ นานา ซึ่งก็ไดรับการตอบโตจากผูใกลชิดของ
เธอทุกคน ไมวาจะเปนเพือ่นพองนองพีห่รือลูกศิษยลกูหา ตางพากันชี้วาเธอเปนท่ีรัก มีคณุงามความดี 
ไมใชบุคคลทีส่มควรไดรับการดาทอใหเสียหายจากคนเพิ่งรูจักเธอส้ันๆ ผานสื่อขาวแตอยางใดเลย 

ชีวติคนท่ัวไปเต็มไปดวยความขาด แตชวีิตของเธอคนนี้อาจจะมากดวยความเกิน จึงไมเปนท่ีเขาใจ
โดยงาย วาทาํไมถึงไมรูจักเสียดายชีวติ… 

ความจริงกค็ือ เพราะมีทุกอยางนัน่แหละ จึงพรอมจะเปนทุกขไดสาหัสกวาคนอ่ืน! 

คนกวาคอนโลกทุกขเพราะกระหายสุขท่ียังไมเคยไดลิม้รส แคขาวอรอยสักม้ือ แคเสื้อผาดีๆ สักชุด 
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หรือแคความรักความอบอุนจากใครสักคน ตั้งแตเกิดจนตายอาจไมมีสิทธิ์รูจัก จึงแสวงหาและรอคอยเรือ่ยไป 
ทวาเธอคนนี้รูจักขาวอรอยและเสือ้ผาดีๆ มาตั้งแตเกิด แถมมีทุกอยางท่ีคนๆ หนึ่งพึงอยากได ไมวาจะเปน
รูปรางหนาตา ความสามารถ ตลอดจนกระทั่งบุคคลทีท่ําใหรูสึกแสนรัก 

และจากคําใหการของเธอในไดอารี่ ความรักฉันหญิงชายก็เปนยอดสุดของความสุขสําหรับเธอ เปน
บทสรุปวาชวีติเธอพร่ังพรอมทุกส่ิงไปทําไม แตเมื่อความรักของเธอหายไป ชีวติก็ไดขอสรุปใหมเปน
ทุกขท่ีไมอาจทนเชนกัน! 

คนเราถายังไมเคยไดก็ยังอยากอยูตอจนกวาจะได แตเม่ือไดแลวเสยีไปอยางไมอาจไดคืน ก็เหมือน
ไมรูจะอยูตอไปทําไม นีจ่ึงเปนเร่ืองที่นาเห็นใจเธอผูดวนจากไปดวยอารมณชั่ววบู แตขณะเดียวกนัเธอก็
สอนใหโลกรู เปนครูสําหรับสาวอีกหลายๆ คนท่ียังหลงฝนวายอดสุดของชีวติคือการมีครบสูตร ท้ัง
สวย รวย เกง และแฟนหลอ 

มันไมใชเลย วิบากดานดีอาจหยิบยื่นทุกส่ิงใหกับคนๆ หนึ่ง แตนัน่ก็เปนการหลอกลวงอีกครั้ง ไม
ตางจากท่ีกําลงัหลอกคนอื่นทั้งโลกอยูเด๋ียวนี้ ทุกคนตองไดอะไรถูกใจมาสักอยาง เพื่อใหหลงนึกวามี 
เพื่อใหสาํคัญผิดวาสิง่นัน้เปนที่รัก เพื่อใหเกิดอุปาทานถือมัน่วาตนเปนเจาขาวเจาของ ท้ังท่ีตองเสีย
สิ่งนั้นไปใหกบักฎแหงความแตกพัง จะชาหรือเร็วเทานัน้ 

หากใครมีชีวติเพื่อเรียนรูวาชีวิตเปนสิ่งลวงใจใหยึด ไมใชของจริงใหควรถอืม่ัน ก็จะไมเลอืก  
‘ฆาตวัตาย’ แตจะหันมา ‘ฆาอุปาทาน’ แทน เพือ่พบสขุอีกแบบท่ีคาดไมถึง และทาํไดจริงกอนส้ินชีวติครับ 



 ๒๗

คอลัมนพิเศษ วันวิสาขบูชา 
 

วันมหามงคลแหงไตรภูมิ 

เม่ือกลาวถึง ‘เหตุการณสําคัญท่ีสุดในประวตัศิาสตร’ หรืออกีนัยหนึ่ง ‘เหตุการณสําคัญที่สุด 
ตลอดกาล’ ทานทราบไหมวาคนในโลกมกันึกถึงอะไร? 

หากเปนนักวทิยาศาสตร ก็อาจนึกถึงการเกิดโลกนี้ขึ้นมาเม่ือส่ีพันกวาลานปกอน เพราะนั่นเปน
โอกาสเกือบหนึ่งในแสนลานทามกลางมหาจักรวาลอนัเกลื่อนดาวนับอนันตน้ี ที่จะมีสถานท่ีรองรับส่ิงมีชวีิต
ระดับสูงอยางมนุษยเรา 

แตถาเปนนักการศาสนา ก็ตองนึกถึงการอุบัติขึ้นของพระศาสดาแหงศาสนาตน เพราะนั่นคอืโอกาส
เดียวท่ีความมืดในโลกจะถกูแทนท่ีดวยแสงสวาง ความไมรูจริงจะถูกแทนท่ีดวยความรูแจง 

พุทธเราก็เชนกัน ไมมีเหตกุารณใดอีกแลว ทีจ่ะมาเทียบเสมอกบัการอุบตัิของพระพทุธเจา ผูกระทํา
ทุกขของตนใหส้ินสุดกอน แลวจึงเผยแผวิธีดับทุกขแกมหาชนและปวงเทพ 

การอุบัติของพระพทุธเจาแบงออกเปนการอุบัติในเบื้องตน คืออยูในรูปของการเกิดมาเปนกุมาร 
มนุษยทั้งหลายเกิดมาดวยเหตุเพียงใด พระพทุธเจาก็เร่ิมนับหนึ่งจากเหตุเพียงน้ัน มิใชเทพยดาชะลอเลือ่น
ลงมาจากฟากฟาแตอยางใด หากขาดซ่ึงเลือดเน้ือของความเปนสามัญมนุษยแลว ก็จะไมมีการเติบโตขึ้นสู
ความเปนพระพุทธเจาเต็มองคไดเลย 

ในฐานะมนษุยธรรมดา กอนตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคเปนเจาชายนามวาสิทธัตถะ 
ประสูตทิีพ่ระราชอุทยานลุมพินวีัน ระหวางกรุงกบลิพสัดุกับเทวทหะ เม่ือเชาวันศุกร ขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปจอ 
กอนพุทธศักราช ๘๐ ป นบัเปนการถือกําเนิดทีม่ีความหมายมากกวาการเกิดมาของใครอีกคนหนึง่ 
เพราะนี่ไมใชการเกิดมาเพื่อถามตัวเองวาจะใชชวีิตอยางไรดี แตเปนการเกิดมาเพือ่ถามตวัเองวา
จะทาํทุกขใหพนิาศไปไดอยางไรกัน 

ถัดจากการอบุัติในเบือ้งตน ก็คลี่คลายมาเปนการอุบตัิในเบ้ืองปลาย ในรูปของการบรรลุ 
พระอนตุตรสัมมาสัมโพธิญาณ หลดุพนจากอปุาทาน ดับทุกขทางใจไดสนิทชนิดไมกลบักําเรบิอีก  
เปนพระพทุธเจาพระองคหนึ่ง ในระหวางแหงพระพุทธเจาจาํนวนเทาเมด็ทรายในทองสมทุรตลอด
อนนัตกาลทีผ่านมา 

สําหรับชาวพทุธเราน้ันจํางายวาจะระลึกถึงการอบุัตขิองพระพทุธเจาเม่ือใด เพราะทัง้วนัประสูติและ 
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วนัสาํเร็จอรหัตผลดวยพระองคเองนัน้ เปนวนัเดยีวกนั ประหน่ึงใหพวกเราไดระลึกในคราวเดียววา 
‘วันเกิดพระพุทธเจา’ มีอยูวนัเดียว ไมวาจะนบัจากกายเนื้อหรือกายธรรม 

พระองคตรัสรูแจง หมดกิเลส หมดทุกขทางใจโดยสิ้นเชิง เปนพระอรหันตดวยพระองคเองเม่ือ
พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใตรมไมศรีมหาโพธิ ์ฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเชามืด
วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช ๔๕ ป นบัเปนของขวญัวนัเกิดท่ียิ่งใหญที่สุดสาํหรับ
พระองคเอง และเปนของกํานัลช้ินใหญท่ีสุดสาํหรับมนุษยชาติโดยรวม 

ยิ่งไปกวานั้น วันดับขันธปรินพิพาน หรือวันเวลาทีพ่ระพุทธองคทรงทิ้งโลกน้ีเขาสูมหานฤพาน 
ประดุจสายน้ําสายหนึง่ไหลเขารวมเปนหนึง่กับมหาสมุทร ก็ยังเปนวนัเดียวกบัวันประสูติและวันตรัสรูอกีดวย! 

พระองคเสด็จดับขันธปรินพิพาน เขาถึงวมุิตติสุขอันปราศจากเครื่องปรุงแตง เม่ือพระชนมายุได ๘๐ 
พรรษา ในวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย เมืองกสิุนารา แควน
มัลละ นบัเปนการสูญเสียพระกรัชกายแหงองคทาน แตก็เปนจุดเร่ิมตนของความตั้งมัน่ถาวรแหง
องคพระศาสดาในศาสนาเรา เพราะนบัแตนัน้สบืมา คําสอนของพระองคก็จะเปนตัวแทนทานไปจน
ชั่วนิรันดร 

เปนอันวาพุทธเราไดระลึกถึงเหตุการณอันยิ่งใหญที่สุดในพุทธศาสนา ท้ังการมาและการไปของ 
พระพทุธองค เบ็ดเสร็จครบบริบูรณในวนัเดียว และวนัดังกลาวก็รวมเรียกวา ‘วิสาขปูรณมีบูชา’ ยอลงเหลือ 
‘วิสาขบูชา’ แปลวา ‘การบูชาในวันเพญ็เดือนวิสาขะ’ อันเปนเดือนที่สองตามปฏทิินของอินเดีย และตรงกบั
วันเพ็ญ เดือน ๖ ตามปฏิทนิจันทรคติของไทย ซึ่งก็มักจะเปนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 

ผูคนทั้งหลายยอมรับตรงกันในระดับโลก วา ‘วันเกิด’ ของพระพุทธเจาสลักสําคญัยิ่ง เห็นไดจากที่
องคการสหประชาชาติกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญสากลของโลก 

ท่ีมาของการยอมรับน้ี เร่ิมจากการเสนอของประเทศศรีลังกา และมีมติเปนเอกฉันทในที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาต ิ เม่ือวันที ่๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยใหเหตุผลวา องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา
ทรงเปนมหาบุรุษผูใหความเมตตาตอหมูมวลมนษุย เปดโอกาสใหคนจากทุกศาสนาสามารถเขามา
ศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจนหาขอเท็จจริงไดโดยไมจาํเปนตองเปลี่ยนมานบัถือศาสนาพุทธ 
นอกจากนัน้ พระองคยังเปนศาสดาผูสั่งสอนทุกคนดวยพระปญญา แจกแจงเหตุผล โดยไมคํานึงถงึ
สิ่งตอบแทนใดๆ จากปวงชน 

นอกจากเหลามนุษยแลว ทวยเทพอันเปนเวไนยสตัว นับแตชั้นกามาวจรไปจนกระท่ังภพแหงรูป
พรหม ตางก็ไดสิทธิ์ในการเจริญสติจนบรรลุธรรม พนทุกขพนภัยจากสังสารวัฏเพราะการอุบัติเพือ่ชี้ทางของ



 ๒๙

พระพทุธองค และแมอรูปพรหมผูมีเพียงจิต ก็ยังมีสิทธิอ์นุโมทนาดวยมหาโสมนัสกับการอบุตัิแหงพระองค
ทาน สรางกระแสนํารองใหถูกทิศถึงนิพพานในกาลตอไป 

ฉะนั้น สําหรับผูไดญาณหยั่งรูวายังมีภพภูมิอยูมากกวาโลกนี้ ยอมไมเห็นวันวสิาขบูชาสําคญัเพียง
ระดับโลก แตถอืเปนวันมหามงคลระดับไตรภูมิ แสงสวางสูงสุดอันเปนธรรมาภิสมัยบังเกิดขึ้นหน่ึงเดียว
ในอนันตจักรวาล ณ วันน้ีในอดีต จึงไมอาจถอืเอาจุดตดัแหงเวลาวันเดือนปใด สูงสงเหนือไปกวานี้ไดอีกแลว  

ปติอันเกิดจากการระลึกถึงความจริงขอนีมี้ประมาณใด ก็ขอใหไดเปนปจจัยแหงนิพพานไดมากมาย
ประมาณนั้นในแตละทานเถิด 

 
 

 



 ๓๐

ไดอารี่หมอดู หนาที่ ๔๒ 

หมอพีร 
 

พฤษภาคม ๒๕๕๑  

สวัสดีชวงยุคขาวแพงคาแรงนอยคะ อาทติยนี้ยังคงหนไีมพนเรือ่งของโรคทางใจคะ เพราะเศรษฐกิจ
เมืองไทยตอนนี้กําลังไมแนนอน เกิดสภาวะคนปวยทางจิตไดงาย จะใชจายอะไรที่เกินจําเปนก็ตองระวังกัน
หนอยนะคะ ขาวของเครือ่งใชแตละอยางแพงขึ้นเรือ่ย ๆ แตเงินเดือนขึ้นนิดเดียว นั่งเฝารอใหมีคนมาชวย
แกปญหาใหกับประเทศย่ิงริบหร่ี มีแตคนเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม คนเห็นแกประโยชน
สวนรวมกอ็ยูไมได คนดีตายหมด  

ความคิดของคนสวนใหญในเมืองไทยตอนนี้คงจะเหมือน ๆ กัน เชน ถามวาทําไมไมทําอยางนั้น 
ทําไมไมทําอยางนี้กอน ไปแกอยางน้ันทําไม ตองแกอยางนี้สิ ทําอยางนั้นไมถูก ทําอยางนี้ไมถูก คนนั้นผิด 
คนน้ีไมดี เฮอ... ตองถอนหายใจแรง ๆ ยิง่คิดก็ยิ่งตองกินลูกทอสักรอยลูก ไมเห็นจะมอีะไรเปนอยางที่คิดได
สักอยาง พูดไปก็เหนื่อยไป สะสมความหนักอกหนักใจเพิ่มขึ้นโดยไมรูตัว มีเพื่อน ๆ รุนพี่หลายคนบอกวาพี่
ไมดูขาวแลว เบ่ือ กําลังจะยกทีวีไปบรจิาค  

อยาเพิ่งปลอยใจใหเกิดความอยากท่ีจะออกไปจากสภาวะทีเ่ปนอยูมากเกินไป จนใจเกิดความเครียด 
โดยไมรูตัวนะคะ ทกุส่ิงทุกอยางบนโลกไมเคยมีอะไรหยุดนิ่งตองเปลีย่นไปเสมอ อยาปลอยใหจติใจตองจมแช
อยูกับส่ิงเดิมมากเกินไป ไมอยางน้ันจะทําใหจติใจปวยไดโดยไมรูตัว  

เหมือนนองคนหนึ่งเพิ่งโทรมาตอนกําลังเขียนไดอาร่ีพอดีวา พีพ่ีรคะ หนูเพิ่งไปหาหมอจิตเวชมาคะ 
เขาบอกวาหนเูปนโรคซึมเศรา แตหนูไมเห็นวาหนูจะเครียดอะไรเทาไหรเลย พอถามกลับไปเขาก็ตอบวาหนู
ดูรายการทีวีรายการหน่ึงเขาบอกวาอาการปวดไหลที่รักษาไมหายอาจจะเกิดจากอาการเครียดสะสม แตก็มา
มองหาวาตวัเองเครียดเรือ่งอะไรไมคอยเจอเหมือนกัน  

จิตใจของเขาเปนสภาวะออกสไตลซึมเศราจริง ๆ ส่ิงท่ีนองคนนี้เปนคือ เขาตั้งใจทําอะไรมากเกินไป 
เม่ือยังไมเกิดผลตามทีใ่จอยากใหเปน เลยทําใหเครียด ดังนั้นอาการแคใจอยากใหเปนอยางทีต่องการแลวรอ
คอยผล แตเม่ือผลยังไมเกิดตามที่ใจตองการก็ทําใหเกิดอาการเครียดได เรียกส้ัน ๆ วา ไมไดด่ังใจนั่นเอง 
ความเครียดอาจเกิดจากอาการของจิตทีอ่ยากใหแตละสิ่งเปนอยางทีเ่ราคิด แตทกุส่ิงทุกอยางไมมีอะไรเปน
อยางที่ใจเราอยากใหเปนไดหรอกคะ ตองเปลี่ยนมุมมองใหม ไมอยางน้ันตองกินยาหมอ นองเขาบอกวากิน
ยาแลวก็หายเหมือนกัน  

 



 ๓๑

นอกจากสภาวะ “ความอยาก” ยังมีสภาวะอีกมากมายที่ทําใหคนเปนโรคเครียดได สภาวะหน่ึงท่ีทํา
ใหเกิดความเครียดไดงายก็คือ “ความกลัว” คะ ความกลวัในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้นมากเกินไปทําใหเกิด
ความเครียดไดงายมาก เชนตัวอยางลาสุด พี่คนหนึ่งเธอเปนคนวยักลางคน เพิ่งมาดูดวงไปเมื่อบายวันน้ีเอง 
เธอกําลังมีปญหาเรื่องพี่นองแยงสมบัตกัิน เธอตองเสียสมบัตทุิกอยางที่เธอมีสิทธจิะไดใหกับพี่นองทีอ่ยาก
ไดไปเกือบหมดแลว เหลอืแคบานหลังท่ีเธออยูเปนชิ้นสุดทาย ซ่ึงพีน่องของเธอรายกาจมากจริง ๆ วางแผน
ทุกวิถทีางท่ีจะทําใหไดซ่ึงบานหลังนี้ไป กระท่ังใสรายตาง ๆ นานา ในสิ่งที่เธอไมไดทํา มีอะไรมากกวานี้อกี
แตไมสามารถบอกไดคะ ชีวติของเธอเหมือนละครน้ําเนา  

บอกเธอไปวา ปลอยเขาไปเถอะ เขาอยากไดอะไรกใ็หเขาไปเถอะ ไมตองไปแยงกับเขาหรอกคะ 
ยังไงพี่ก็ยังมีเงินท่ีจะซือ้บานหลังใหม ไมเห็นตองไปพยายามยึดเอาไวใหตวัเองตองเปนทุกขใหตองเครียด
เลย คําพูดนี้เหมือนสะกิดใจใหเธอมีสติคดิไดวา ฐานะการเงินและตาํแหนงหนาที่การงานที่เธอมีอยู สามารถ
ซื้อบานหลังใหมไดสบาย ๆ ใจเธอโลงออกมาเปลาะหน่ึง  

เธอกลวัวาจะสูญเสียบานหลังสุดทายนี้มาก ๆ จิตใจของเธอมีความคิดวาทุกคนไดสมบัติไปหมด 
นาจะพอไดแลว เหลอืบานหลังนี้ชิ้นสุดทายสําหรับเธอนะ พวกเขาไมนาจะมาทําแบบนี้เลย ความกลวัทีจ่ะ
เสียบานหลังนี้เกิดขึ้นในใจของเธอเร่ือย ๆ ซึ่งเม่ือเห็นสภาวะทางใจของเธอเปนแบบน้ีก็นากลัวจะตองหา
หมอ บอกไปวาถาเปนแบบนี้ระวังจะตองหาจิตแพทยนะ ไมคุมกันหรอก เธอบอกวาไมทันแลวคะ กําลังทาน
ยาอยู 

ขณะท่ีบอกใหปลอยสมบัตไิปและใหเตรียมซื้อบานใหม ใจของเธอสละไดจริง ๆ จติของเธอหลุดออก
จากความกลวัจะสูญเสียสมบัติ อาการของความเครยีดหายไปทันที ใจเธอเบามาก เธอพูดออกมาวารูสึก
สบายใจมาก ๆ เลยคะ การเห็นอาการทีจ่ติใจไปยึดติดอะไรไวมากเกินไป จนถูกความกลวัปรุงแตงใหใจทุกข
ไดน้ัน สามารถทําใหหายเครียดไดคะ  

พอความสบายใจเกิดขึ้นปญญาในการแกไขปญหาจะเริ่มทํางาน เธอบอกวาลืมไปวาชือ่บานยังเปน
ของคุณแม ใหคุณแมโอนมาเปนชื่อของเธอเสียกจ็บแลวสินะ ไมเห็นตองมาคิดมากเลยใชไหมคะ (หัวเราะ) 
เธอมีความโชคดีมากอยางหนึ่ง คือเปนคนชอบทําบญุชวยเหลือคนอื่นแบบไมคอยเลือกหนาคอนขางเยอะ 
ทําใหเธอมีกัลยาณมิตรที่ดี คอยปอนธรรมะใหเธอตลอด หลังจากน้ันไดแนะนําใหเธออานหนังสือธรรมะ
เพิ่มเติม และแนะนําใหรูจักกับสถานที่สอนธรรมะดี ๆ อีกดวย  

เห็นกันแลวใชไหมคะ วาความกลัวสามารถทําใหเราตองหาหมอได พวกเราชาวพุทธตองไมหาแค
ปจจัยส่ีในการดํารงชีวิตเทาน้ัน ตองหาปจจัยที่หาดวย คือ “อาหารใจ” คือธรรมโอสถของพระพุทธเจาเทานั้น 
ที่จะสามารถรกัษาอาการปวยทางจิตใจได คนที่ยังไมปวยก็ตองพยายามหาอาหารเสริมใหใจกันกอนนะคะ 
เวลาตองเจอปญหาจะไดไมเจ็บมาก  



 ๓๒

อาการที่ทําใหเกิดสุขภาพจติเสียไดในชีวติประจําวัน เชน การดูขาวมากเกนิไปแบบไมคอยมีสติ 
หรือการรับฟงเรื่องราวปญหาของเพือ่นมากเกินไป แลวปลอยใหใจหลงอินไปกับเรื่องราวของเพือ่น ไมได
มองวาเร่ืองราวท่ีเขาไดรับมันเปนผลของกรรมที่เขาเคยทําไว เลยพลอยทําใหใจเราเปนทุกขไปดวย อีกสวน
หน่ึงคือการไปทํางานในสถานท่ีที่มีความกดดันคอนขางมาก เชน  

๑. เจานายสั่งลดตนทุนการผลิต แตไมสามารถแกไขปญหาได คนในบริษัทเครียดกันทั้งบริษัท 
จิตใจไปรับความทุกขของคนอื่นมาก ทําใหเครียดได ท้ัง ๆ ทีตั่วเองทําใจได อนันี้ควรพยายามเลนกีฬาไป
ดวยจะดี หรอืลาพักรอนจะพอชวยไดคะ 

๒. บริษทัอยูในสภาวะที่ตองเปลีย่นแปลง จติใจเกิดความกลวัความไมม่ันคงในอนาคตมากเกินไป
จนทําใหเครียด ตองพยายามสอนใจใหยอมรับความเปลีย่นแปลง  

๓. คนเคยรวยเคยสบายแตตองมาลําบากใชเงินอยางจํากัดจําเขี่ยนี่ก็ทุกขได เพราะไมเปนอยางเดิม  

การท่ีหันมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา ไมไดศึกษาไปแคใหจติใจเกิดความสงบ ใหจติใจเกิด
ความสุข ใหจติใจเปนคนไมขี้โมโห แตส่ิงที่ไดมากกวานั้นคือ ใหเห็นความจริงของโลกใบน้ีวา ทกุส่ิงทุกอยาง
บนโลกไมเคยมีส่ิงไหนที่ม่ันคง ถาวร ไมเปลี่ยนแปลงไปเลย ทุกส่ิงทุกอยางไมเคยหยุดนิ่งแมแตอยางเดียว
จริง ๆ วันหนึง่ท่ีเราเขาถึงความจริงขอนีจ้ติใจของเราจะไมมีคําวาปวยเลย แมยังไมเขาถึงความจริงยังพบกับ
ความทุกขนอยลงไปเร่ือย ๆ เลยคะ  

ตึกที่กําลังสรางใหม สุดทายก็ตองเกา ก็ตองทรุดเปนธรรมดา นี่คือความไมเทีย่งบนโลก ผูที่เห็น
ความจริงขอนีไ้ดจะไมเปนทกุขมากกับส่ิงที่ตองเปลี่ยนไป สมบัตทิี่เราไดมายอมผลัดเปลี่ยนไปเปนของคน
อื่น เม่ือใจไมเขาถึงความจริงยอมทุกขมาก  

ครั้งแรกที่ตวัฉันเองไดขึ้นเคร่ืองบิน ส่ิงท่ีฉันเห็นคือบานหลังเล็ก ๆ ตั้งอยูบนพื้นโลก เห็นแลวเกิด
ความรูสึกวาบอบบางมาก ไมรูสึกเหมือนตอนท่ีอยูบนพื้นดินวาบานเรือนม่ันคงแข็งแรง มนุษยเราอยูกัน
อยางนี้หรอกหรือ ทําใหนึกถึงคําพูดท่ีวา ชีวติมนุษยบอบบางเหมือนฟองสบูจรงิ ๆ และเม่ือมองเห็นทะเลที่
ติดกับพื้นดิน ในความคิดตอนน้ันรูสึกวา โอโฮ น้ํามากจัง ถาน้าํทวมละ ท่ีดินราคาเปนรอยลาน พันลาน 
กลายเปนศูนยเลยนะ ทําใหรูสึกอีกวาชวีิตของคนเรากําลังถูกความฝนครอบงําจริง ๆ ผูคนที่มีลมหายใจอยู
บนโลกตื่นไดแตตา แตจิตใจไมเคยตื่นมาเห็นความจรงิวาเรากําลังฝน ตองทํางานหนัก ๆ เพือ่มาซ้ือบาน
หลังละสบิลาน บางคนผอนยังไมทันหมดก็ตายไปกอนท่ีจะพบความจริงวาตัวเองกําลังถูกธรรมชาติหลอก  

ธรรมชาตชิางนากลัว สามารถหลอกใหคนเขาใจผิดวาทุกส่ิงทุกอยางม่ันคงถาวรยาวนาน ทุกคนที่
กําลังลืมตาอานหนังสือวรรคน้ีมาสํารวจกันเถอะ วาคุณกําลังตื่นยอมรับความจริงไดหรือยัง ถายังมาเริม่
คนหาความจริงของทุกส่ิงบนโลกกันเถอะ 



 ๓๓

บทกลอนธรรมะ 

 
ดอกสรอยรอยผกา 
โดย ศิราภรณ อภิรัฐ 

 
 

ดอกสลัดได 
 

   สลัดเอยสลดัได     สลัดท้ิงส่ิงไหนจักดีเทา 
สลัดทิ้งเสียซ่ึงกิเลสเรา    มิมัวเฝาเปนทาสมันนั้นเร่ือยไป 
ตองใหพรอมทานศีลภาวนา   ตามรูจติรูกายาของเราไซร 
สลัดทิ้งทั้งดีชัว่วางลงไป    สลัดท้ังกายใจพนโลกเอย 

 



 ๓๔

 
 

ดอกแววมยุรา 
 

   แววเอยแววมยุรา    นามผกาเปรียบยูงที่สูงศักด์ิ 
ด่ังบุคคลผูสุดสงานัก    ธํารงรักษเกียรติไวใหงดงาม 
แตมิไดหยิ่งทะนงหลงตัวเอง   ทํากลาเกงเกนิใครและเหยยีดหยาม 
คุณคาแหงแววมยุราอันเรอืงราม  สองฉายความดีพรอมนอบนอมเอย 

 
ภาพดอกสลดัได  
จาก http://www.trekkingthai.com/webboard/travel/1390.jpg 
ภาพดอกแววมยุรา  
จาก http://www.tripperclub.com/board/files/pa220333_183.jpg 
 
สําหรับสบืคนคาํศพัท  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พทุธศักราช ๒๕๔๒ 
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 

พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบับประมวลธรรม 
และพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบบัประมวลศพัท 
http://84000.org/tipitaka/dic/ 
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คําคมชวนคิด 

 
“คนพาลยอมสําคัญบาปประดุจน้ําหวาน ตลอดกาลท่ีบาปยังไมใหผล 
แตบาปใหผลเม่ือใด คนพาลยอมเขาถึงทุกขเม่ือนั้น” 

คาถาธรรมบท ปณฑิตวรรคท่ี ๖ 

จากธรรมบท ในพระสุตตันตปฎก 
จากพระไตรปฎก ฉบบัสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ 

สืบคนขอมูล จาก http://84000.org 
 

การเปนอริยะไมไดทําใหคณุเปนคนดี 
การเปนคนดีตางหากที่ทําใหคุณเปนอริยะ 

โดย ดังตฤณ 
 

“...หลายคนสาํนึกไดเม่ือสาย... 
แตการสํานึกไดก็ยังดีกวาไมสามารถ “สํานึก” ไดเลย  
เม่ือสํานึกแลว ยอมมีโอกาสแกไขใหกลบักลาย  
มองหา “เหต”ุ แหงความพลาดพลั้ง  
เพือ่จะไดมี “สต”ิ ระมัดระวัง ไมกระทําผิดเฉกเชนเดิมอกี...” 

จาก แงคิดจากหนัง “Beowulf – วีรบุรุษปุถุชน”  
โดย ชลนลิ 

 
“...คํานอย คําหนึ่ง ที่เปนปยวาจา  
จะมีคาสูงสุดเม่ือ เปนความจริง ที่มาจากใจจริงๆ เจตนาดี มิไดสอเสียด  
เลือกถอยคําเสนาะหู ส่ือความหมายชัดเจน ไมเพอเจอ  
และเปนคําพดูที่เหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี และเวลา...” 

จาก ของฝากจากหมอ “คํานอย คําหน่ึง”  
โดย พมิพการัง 
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สัพเพเหระธรรม 

 

ปาฏิหาริยจากการปฏบิัติธรรม? 
โดย กติกา 

 
เชาวันอาทติยท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ หลังจากไปใชสิทธิเลือกต้ังตามหนาที่ของประชาชนชาวไทยแลว 

เรา พอและแม รวมท้ังนองสาวและแฟนนอง ก็พากันไปปฏิบตัิธรรมกันที่จังหวัดนครปฐม ซ่ึงปกติจะไปกนั
เปนประจําทุกเดือน 

แตวาวันนี้มีเรือ่งราวไมคาดฝนเกิดขึ้น ตอนขากลบับาน ขณะน้ันเวลาประมาณ ๑ทุม พอเปน
คนขับรถ และในรถมีเพียง ๓ คน คือ พอ แม และเรา สวนนองและแฟนอยูคนละคันคะ ตามมาทีหลังไมได
ออกมาพรอมกัน 

ระหวางทางซ่ึงเปนเวลาโพลเพล พอขบัรถมาดวยความเร็ว ๘๐-๙๐ กิโลเมตรตอชัว่โมง ก็มี
รถบรรทุกสิบลอคันหนึ่งจอดอยูขางทาง และก็ไมมีสัญญาณไฟใหเห็นเลยวามีรถจอดอยู มืดสนิทเห็นแตเงา
ตะคุม ๆ แมเปนคนเห็นรถสิบลอคันนั้น เม่ือวิ่งมาใกลแลวเทานั้น จงึตะโกนบอกพอวามีรถจอดอยู ไมแนใจ
วาพอเห็นดวยหรือเปลา หรือจะเห็นเม่ือตอนแมตะโกนบอกก็ไมอาจทราบได  

ทันใดนั้นพอหักพวงมาลัยออกทางขวาเพือ่หลบรถสิบลอ โชคดีท่ีไมมีรถสวนมา แตดวยความที่คิด
วาอาจจะมีรถสวนมา พอจงึหักพวงมาลยัเขาทางซาย ซึ่งเปนพงหญาขางทาง ระหวางนี้อาจเพราะความเร็ว
ของรถ ทาํใหรถเสยีหลักหรอือยางไรกไ็มทราบ รถเกิดหมุนแลวกพ็ลิกคว่ําลงไปในพงหญาลกึประมาณ ๓ เมตร 

ในระหวางท่ีรถหมุนและเกดิเหตุนั้น เรารูสึกตัวอยูตลอดเวลา และพยายามบอกตัวเองวา ตองมีสติ 
ๆ ตองมีสต ิๆ และหูก็ไดยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ทั้งเสียงกระแทก และเสียงกระจกแตก แตตาก็จองมองไป
เบื้องหนาตลอดเวลา ทําใหเห็นวา รถคันที่เรานั่งอยูนี้ กําลังพุงเขาหากําแพงท่ีอยูเบ้ืองหนา (ขางทางมี
โรงงานตั้งอยู) ใจตอนน้ันคดิอยางเดียววา "อยานะ อยาถึงกําแพงนะ" เพราะเรารูดีวา หากรถถึงกําแพงจะ
เกิดอะไรขึ้น พอและแมท่ีนัง่อยูขางหนาเราจะเปนอยางไร?  (เราน่ังอยูดานหลัง และก็ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย 
แตพอและแมคาด) 

และแลวทุกอยางก็พลันสงบลง เรารูสึกถึงความเงียบท่ีเกิดขึ้น จึงสํารวจตวัเองวาเปนอะไรตรงไหน
บางรึเปลา? แตก็ปรากฏวาไมไดเปนอะไรเลย พลันกนึ็กถึงพอและแมขึ้นมาเพราะทานน่ังอยูขางหนา จึงรอง
ตะโกนถามทานไป "พอ ! เปนไรรึเปลา...แมละ เปนอะไรรึเปลา...? " 



 ๓๗

อึดใจหน่ึง กวาจะไดยินเสยีงทานทั้งสองตอบกลับมา (ระหวางนั้นรูสึกไดเลยวา หัวใจเตนแรงมาก 
ดวยความกลวัวาทานทั้งสองจะเปนอะไรไป) แตแลวก็ไดยินเสียงเหมือนเสียงสวรรค พอบอกมาวาไมเปนไร 
สวนแมบอกวาเจ็บที่หัว ตอนน้ันรูสึกเลยวาใจมาเปนกองเลย คอยยิม้ออกมาได ก็เลยถามแมวา "แมเจบ็ที่หัว
เหรอ เปนอะไรอีกรึเปลา แลวทีอ่ื่นละ? " แมบอกวา "ไมเปนไร แตดูเหมือนวาหัวจะโน..." (แมหัวโนคะ ๒ ที่) 

นอกจากนั้นกไ็มมีใครบาดเจ็บตรงไหนอกี ไมวาจะเปนตัวเรา พอและแม นาแปลกมาก ที่ไมมีใครมี
บาดแผลตรงไหนเลย แมรอยถลอกก็ไมมีใหเห็น คงมีแตรถเทานั้นท่ีเสียหาย เริ่มตัง้แตหลังคาดานหนาที่แม
นั่งยุบลงมา กระจกดานหนาหลุดออกไปแตเม่ือไหรไมรู แลวก็กระจกดานขางแตกเสียหาย ใชการไมได แตที่
นาแปลกมากก็คือ สภาพรถตอนนั้นจากที่วา รถที่ทีแรกพลิกคว่ํา ตอนนี้กลับมาตั้งในลักษณะปกติ จอดนิ่ง
อยูในพงหญาขางทางอยางสงบ เหมือนมีใครจบัวางยงัไงยังงั้น มีเพียงรองรอยของความเสียหายที่เกิดขึ้น
เทาน้ัน 

ชาวบานที่เหน็เหตุการณตางก็กุลีกุจอชวยกันอยางเตม็ที่ ไมมีใครคิดรายกับพวกเราเลย มีหลายคน
เห็นสภาพรถแลว พากันบอกวาคนในรถไมนารอดได มีผูหญิงอยูคนหน่ึง ถามแมวา " คนเจ็บหายไปไหน
หมดแลว พาสงโรงพยาบาลหมดแลวหรือ? " แมยิ้ม แลวตอบวา "นี่ไง ยืนอยูนี่..." แลวก็ชี้มือมาท่ีตวัเองและ
เรา ผูหญิงคนน้ันทําสีหนาประหลาดใจเปนอยางมาก เหมือนกับเจออะไรทีไ่มเคยเห็นมากอนยังไงยังง้ัน 

คืนนั้นกวาจะนํารถกลับมา กทม.ก็ดึกมากแลว เลยไมไดบอกญาติ ยกเวนนองสาวท่ีไปดวยกัน  
พวกเราพาแมไปตรวจและเอ็กซเรยแลว หมอบอกวาไมเปนอะไร กะโหลกไมราว 

จนถึงวันนี้ แมและพอรวมทั้งเรา ก็ไมมีอาการใด ๆ ผิดปกติเลย ปกติดีเหมือนไมมีอะไรเกดิขึ้น 
ยกเวนรถเทานั้นท่ีเสียหายยับเยิน ทุกคนที่ทราบขาวตางพากันแปลกใจวา สภาพรถแบบนั้น ไมนาเชื่อวาจะ
ไมมีใครเปนอะไร ! 

เหตุการณที่เกิดขึ้นน้ีทําใหเราไดเรียนรูอยางหน่ึง วาเม่ือปฏิบตัิธรรม เจริญสตบิอย ๆ มากเขา ๆ  
ทําใหมีสต ิ สติมาเอง เกิดเอง แมจะอยูในภาวะคบัขนัก็มาไดเอง โดยที่เราเองกย็ังงงวาไมสตแิตกเสียกอน 
ถาเปนเม่ือกอนก็คงจะสติแตกไปแลว 

แตคราวนี้มีสติตลอดเวลา แมกระทั่งตอนโทรแจงขาวใหนองสาวทีไ่ปปฏิบัติธรรมดวยกันทราบเรื่อง 
ยังมีสติพอทีจ่ะไมบอกตรง ๆ วา รถที่น่ังมาพลิกคว่ํา เพราะเกรงวาจะตกใจ จึงใชคําพูดวา “รถที่นั่งมาตก
ขางทาง” ซึ่งนองสาวมาบอกทีหลังวา เขาใจวาพอขบัรถเสียหลักตกขางทางเอง ก็เลยเบาใจไมตกใจ แต 
พอมาเห็นรถก็อึ้งไปเหมือนกัน เราเองก็แปลกใจอยูเหมือนกันวา ในภาวะคับขันแบบนั้น ทําไมถึงคิดอะไรได 
เปนระบบ ไมตื่นตระหนกไปกับเหตุการณนั้น ๆ สามารถควบคุมตวัเองไดเปนอยางดี  



 ๓๘

แตส่ิงที่ไดมากกวาน้ันคอืทาํใหเรารูวา นับแตนีต้อไป จะประมาทไมไดเลยแมแตวินาทีเดียว ตองมี
ความเพียรปฏิบัตใิหมาก เจริญสตใิหมากเขา ๆ เพราะไมสามารถรูไดเลยวา อะไรจะเกิดขึ้นกับเราบาง 
เตรียมพรอมไว เพื่อความไมประมาทเปนดีท่ีสุดคะ 

 



 ๓๙

ของฝากจากหมอ 

 

เร่ือง วันหน่ึง วันนั้น วันน้ี วันไหน 
โดย พมิพการัง 

วนัหนึง่ 

หองตรวจเด็กดูแนนขนัดท้ังๆ ที่มีแฟมคนไขวางรอแคสองราย 

คุณยายอุมนองบีมารับวัคซนี ในขณะที่คณุแมวิ่งไลจบัพี่เอไปรอบหอง  
คุณแมหวงวาพี่เอซนผิดปกติหรือเปลา ทาํไมพี่นองทะเลาะกันบอย  
ทําไมกินยาก และอีกหลายคําถาม จบดวยคํารําพันวาเหนื่อยเหลอืเกนิ 

จริงๆ แลว นองทั้งสองคนเปนเด็กปกต ิพฒันาการดีเยี่ยม 
ถาเขาใจธรรมชาติของเด็กเล็ก ที่วาเปนปญหา ก็หมดปญหาคะ 

ยกตัวอยาง ปญหาการปอนขาวยากนะคะ 
เด็กวัยใกลขวบก็อยากหมํ่าขาวเอง เปนขัน้ตอนการเตบิโตตามปกติ 

 

เรามีหนาที่ชวยใหนองฝกกิน ไมใชไปขวางพัฒนาการเขา 
เวลาปอนขาว มือเล็กๆ จะควาหมับทีช่าม แยงชอนจากมือเรา  
ถาเราดุ หรือดึงชอนคืนนองจะโกรธ พาลตอตานการกินเอางายๆ  

คําแนะนํายาวเชียวละคะ สรุปคราวๆ คอื ควรเตรียมอาหารท่ีนอง 
หยิบกินเองงาย เราถอืไวอกีชาม อยายื้อแยงนอง จัดอาหารตรงเวลา  
ราวๆ ชัว่โมงครึ่งกอนม้ืออาหารไมใหนม กินหมดก็ชมนองเขาหนอยนะคะ 

ที่มีปญหาเพราะใชวิธีขัดกับธรรมชาต ิถึงเวลาเขาจะฝกกินก็ไปขวาง 
กลับถอืชามวิง่ตามปอนเวลานองเลนเพลนิ ผลคือนองอมขาวแกมตุย 



 ๔๐

ไมเคี้ยวเสียที ก็ตอนนั้นนองหวงเลน ไมไดอยากกิน รวมๆ ก็กินไดนอย  

นองกินนอย คุณแมกลัวหิวก็ใหนม ใหของวางเพิ่ม นองอิ่มก็ไมกินขาว  
คุณแมวิ่งตามปอน สลบักับปรุงอาหารสูตรพิเศษทั้งวัน เสาะหาอาหารเสริม 
ราคาแพง รวมแลวใชเวลา พลังงาน และเงินทองมากเกินจําเปน 

แตละปญหาของคุณแม เน้ือความตางกนั แตเน้ือหาเปนเร่ืองเดียวกัน  
ถาเขาใจธรรมชาติของเด็ก ก็ทําหนาท่ีเลีย้งดูนองงายขึ้นคะ 
ปลอบใจคุณแมวาอีกประเด๋ียวนองเขาโรงเรียน ก็ไมเหนื่อยแลวคะ  

คนไขรายถัดไปคือนองสาม นองไขสูงลอย สงสัยไขเลอืดออก 
จนชวงรอผลตรวจเลือด คณุแมขอปรึกษาวาลูกคนโตอยากเปนหมอ  
มีคําแนะนําอะไรบาง เรียนหนักมากไหม ถูกฟองรองงายจริงหรือเปลา  

นึกอยูแลวเชยีว ก็หนูหนึ่งเธอเลนจองฉันเปงทุกอิริยาบถ สายตาระยิบระยับ 
แบบน้ี เคยเหน็บอยๆ เวลาดูแลนองนักเรยีนในกิจกรรมหนูอยากเปนหมอ  

  

อยากเรียนหมอก็ตองสอบ จึงอธิบายธรรมชาติการทํางานของสมอง  
เทคนิคการเรยีน การจํา หลักการคือนองตองแบงเวลาเปน  
มีตารางอานทบทวนสมํ่าเสมอ มีวินัยในตวัเอง 

สมองทํางานดี ตองสุขภาพดี พักผอนเพียงพอ แบงเวลาออกกําลังกาย  
กินอาหารมีประโยชน สารอาหารครบ ด่ืมน้ํามากพอ ไมเครียด  
เรียนหนังสือใหสนุก ขอใหรักที่จะเรียน เรยีนเพือ่รู ไมใชเรียนเพือ่สอบ  
นึกถึงหลักการ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เขาไว 

ความจดจอตองานหน่ึงๆ ของเรา จะดีที่สุดเฉลี่ยราว ๔๕ นาทีแรก  
แนะนําใหจัดตารางอานวิชาละ ๔๕ นาที พักสิบกวานาทีขอใหทําสมาธิ  
จัดสลบัวชิาทีต่องทองกับตองคิด อานอะไรก็จดจอกับวิชานั้น  



 ๔๑

อยาพะวักพะวนกับวิชาเกา อยาอานไป แชทไป ฟงเพลงไป 

สมองมีระบบจัดเก็บขอมูลแบบความจําระยะสั้น และระยะยาว 
แนะนําใหอานจบปุบ หยิบกระดาษเปลามาสมมติวาเปนคุณครู  
ถายทอดเนือ้หา แลวลองออกขอสอบดู เปดตําราเทียบอีกครั้ง  
วาเก็บรายละเอียดครบไหม เก็บกระดาษแผนน้ันเอาไวทบทวน  

แคอานเฉยๆ เนื้อหาไหลผานลูกตาเรือ่ยๆ จะเบือ่ และไดผลนอย 
ใชประสาทสัมผัสใหครบ เขยีนสรุป ฟง พดู คิดตอ ตีความใหกวางออก 
ที่ปราชญไทยเราสอนไว สุ จ ิปุ ล ิตรงกบัการวิจยัของฝรั่งเขา 
บางคนผูกเน้ือหาเปนกลอน วาดรูป หรือทํา mind map ก็ได 

ราวๆ สองสปัดาหกลับมาอานสรุปยอแผนนั้นใหม ขอมูลจะถูกจัด 
เก็บเปนความทรงจําระยะยาว แลวทบทวนซ้ําอีกครั้งชวงใกลสอบ 

อยาเรียนหนังสือแบบผิดๆ โหมหนักใกลสอบ อยาเครียดเกินไป  
อยาอดนอนแลวไปหลับท่ีโรงเรียน วัยรุนตองการ Growth hormone  
ซึ่งจะหลั่งดีตองหลับลึก หลับยาวติดตอกัน เวลาเรียนขอใหเรียนเตม็ที่  
เวลาเลน ก็เลนใหเต็มที ่หลบัก็ใหเต็มอิ่ม รูวาตวัเองกําลังทําอะไรอยู 

เลาเกร็ดชวีิตในโรงเรียนแพทย ชีวติการทํางานอีกพักใหญ 
กวาจะเสรจ็สรรพ ลากันไดก็บายคลอย  

เฮอ... เหนื่อยจัง หวิน้ํา แสบคอ เม่ือยหลงั หิวขาว  

วิถีชวีิตของหมอก็เปนแบบนี้ ก็เลือกทางเดินมาเองน่ีนา  
เห็นนองหนึ่ง ก็หวนนึกถึงตวัเองเม่ือนานมาแลว 

วนันัน้ 

ฉันเคยเปนเด็กขบถ ไมใชเด็กดี ตั้งใจเรียนแบบหนูหนึง่ดอก 
 
คุณครูของฉันมีปญหาในชีวติสมรส  
ทานทาแปงหนาซอนจมูกแดงๆ จนกลายเปนจมูกสีชมพูประกายมุก  
ฉันเคยนั่งเทาคาง จองจมูกของทานดวยความประหลาดใจ 



 ๔๒

คุณครูเปนคนเกงออกขนาดนี้ แตทําไมทานไมมีความสุข 
ทานก็ยังทุกขแสนสาหัสกับปญหาธรรมดาท่ีใครๆ ก็พบได  
วิชานี้ชวยใหชีวติงายขึ้นไมได แลวเราจะเรียนไปทําไม 

ฉันหาคําตอบไมไดวาบรรดา คณิต ฟสิกส เคมี เราเรียนไปเพือ่อะไร 
วิชาคหกรรมยังดีเสียกวา ยังทําถั่วเขียวตมน้ําตาลกินได 

หนูถีบจักร ถกูจับขังในกรงนอย  
คนสงจักรให หนูก็ปนไปแรงสุดใจ 

 

กลไกความคดิของมนุษย เปนเรื่องมหัศจรรย 
แคขยับความคิดองศาเดียว โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม 

ฉันดูแคลนระบบการศึกษาวาไรสาระ และทําลายความเปนปจเจก  
ทันทีทีอ่งศาบดิเบ้ียว ศูนยการเรียนรูก็ปดตัวลงทันท ี 
คําสอนคุณครเูลื่อนลอยผานหู คะแนนต่าํสุดในชั้นดวยความภูมิใจ 
ฉันไมใชหนูถีบจักร จะใชเกณฑของใครมาตัดสินหนูไมได 

นาตีจริงๆ เด็กอะไรก็ไมรู 

หลายปผานไป จนปลายปชั้นมัธยมหา ถึงเวลาเลอืกเสนทางชีวติ 
ฉันแนใจวาตวัเองเหมาะจะเปนหมอ แตจากคะแนน ผูใหญก็สายหนา 

ทฤษฎีสัมพทัธภาพ ตรีโกณมิติ ไมทําใหอิ่ม ไมทําใหสมหวังในความรัก  
แตเขามีหนาท่ีเปนโจทยจําลองในโลกจรงิตางหาก 

โลกนี้จะหยบิยื่นโจทยสงให แตละโจทยแกไดดวยความเขาใจ 
ถาองศาความคิด ปรับเขากับธรรมชาติของโจทยได ปญหาก็หมดไป 
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โจทยในวันน้ัน คือ ในสถานะนักเรียน ก็มีหนาที่ตองเรียน 
ตองควบคุมตวัเองได มีวินยั ตองอดทน ฝกปรับตัวเขาหาวิธีคิดใหม  
ถาทําสําเร็จ ก็จะเขาใจวิชานั้น เปนรูปธรรมคือทําสอบได 

เราเปนเพียงหนวยเล็กในสังคมใหญ ความเปนปจเจกไมสําคัญอะไร 
วิธีคัดกรองคนดวยวธิีงายที่สุด คอืใชคะแนนตัดสินจึงหลีกเลี่ยงไมได 

มีเวลาหนึ่งป ฉันทําตารางอานหนังสือ ส่ีเดือนแรกอานของมัธยมหก  
ส่ีเดือนถัดไปอานของมัธยมหา แลวจบดวยมัธยมสี ่เดือนสุดทาย 
ทบทวนแตสรปุยอของตวัเอง หยุดเรียนพเิศษแลวอานเองทั้งหมด 

แคเปดใจยอมรับธรรมชาติของระบบการศกึษา ยอมปรับตวัตามได  
องศาความคดิเปลี่ยน ผลลพัธก็เปลีย่น โลกทั้งใบกเ็ปลีย่นตาม 
ฉันสมหวังในการสอบ ไดอนัดับหนึ่งอยางท่ีตั้งใจ  

แตผลตอเนื่องจากการดูหม่ินระบบการศึกษาก็ยังสงผล ฉันมีปญหา 
ในการเรียนแบบทีต่องฟงคาํสอนจากคุณครู จะเขาใจไดตองอานเอง  
การฟงคําบรรยาย หรอืยืนเรียนรอบเตียงคนไข หัวจะไมรับอะไรเลย  
กวาจะปรับตวัเขาหาระบบในโรงเรียนแพทยไดก็ลวงไปหลายป 

วนันี ้ 

เสนทางชีวติทอดยาวพาฉนัมาถึงจุดนี้ ไดเปนหมอแบบท่ีหนูหนึ่งใฝฝน  
มีชีวิตอยูโรงพยาบาลมากกวาบาน พบคนปวยมากกวาคนไมปวย 
อาชพี เก่ียวกบัหนาท่ี วินัย ความรับผิดชอบ แตไมรับประกันความสุข  

ฉันก็ยังเหนื่อย เม่ือย หวิขาว เจบ็ปวย ติดหวัดจากเด็กๆ ที่ไอรด 
ยังโกรธ ยังมีปญหากับความรักได บางวนัก็แอบรองไหทําจมูกแดง  
เพียงแตสมัยนี้ มีเคร่ืองปกปดดีกวาแปงสีประหลาดแบบของคุณคร ู

วันรายก็มี วันดีก็มาก แตแลวก็ผานเลยไปเองไมวาวันไหนๆ  
ธรรมชาตขิองวันเวลาก็เปนอยางนี้  
แตก็เปนธรรมดาท่ีเราอาจเผลอ อยากควบคุมวันเวลา  

คุณแมของเด็กเล็ก เรงรอวนันองโตเขาโรงเรียน 
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คุณแมของเด็กโตบน ลูกนารักที่สุดตอนยงัเล็ก 

นักเรียนอยากเปนนักศึกษา นักศึกษาอยากเรียนจบ อยากหางานไวๆ  
ยอมทํางานหนัก เพราะอยากมีสตางค เผื่อวันหนึ่งจะไดหยุดทํางาน  

สาวโสดอยากหาคู คนมีคูอยากมีบุตร คนทองอยากคลอดเรว็ๆ 
หลังคลอดมีปญหาแบบแมเด็กเล็ก คุณแมบางทานอยากโสดอีกสักที  

วันและคืน ที่เรงใหผานไปเร็วๆ รีบหมุนไปเพือ่เจอปญหาใหมๆ  
หนูถีบจักร ก็ยังตั้งหนาถีบจักรในกรงตอไป 

หลายคนคนหาวิธีหยุดกงลอ อยางนอยใครๆ ก็อยากมีความสุข 

ถาองศาความคิดยังพุงชี้เปาที่วา จะมีความสุขได ตองเติมเต็ม  
ตองมีปจจัย ตองมีองคประกอบ ตองแสวงหาจากนอกกาย  
ก็คงตองปนจกัรเต็มแรง เรงวันน้ี ใหผานไปพบวันพรุงนี้ตอไป  

แมแตผูศึกษาหาทางดับทุกขท้ังหลาย เคยเปนแบบนี้ไหมคะ 

ตองรอวันพักรอนจะไดไปภาวนา ตองรอปฏิบัติเฉพาะเวลาอยูในวัด  
ตองไดบวชกอนถึงจะปฏบัิติ ตองหมขาวถึงจะถือศีล  
ตองรอวันเกษยีณ รอใหมีสตางค รอบานหมดปลดหนี้  
รอวันลูกโตสามีตาย รอใหรฐับาลม่ันคงเสยีกอน  

ธรรมะแทของพระพทุธองค ไมไดต้ังเงื่อนไขเชนน้ัน  
ไมไดสอนใหดับทุกข ดวยความทุกข เพราะอยากจะพนทุกข 

ชีวติที่สอดคลองกับธรรมชาติ เวลาท่ีผานไปดวยความเขาใจในธรรมชาต ิ

ทําหนาที่ของตน มีวินัย ความรับผิดชอบ สมกับสถานะ ณ ขณะปจจุบัน 
มีอะไรยังตองทําก็ทํา ตองเรียนหนังสือ ตองทํางาน ตองเลี้ยงลูกก็ทํา 
มีกายดูกาย มีใจดูใจ ดูส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ไมใชตามหาสิ่งที่อยากเห็น 

วนัไหน  

ก็ไมสําคัญเทาวันน้ี  
ขออยูกับวันนี ้ใหไดทุกวัน 
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แงคิดจากหนัง 

 
"บทความน้ีมีการเฉลยเนื้อหาท่ีอาจจะทําใหผูอานเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร" 

เร่ือง ไชยา – สูกับรู 
โดย ชลนลิ 

 

ชีวติคือการเรียนรู 

การตอสู ก็คอืการเรียนรูอยางหนึ่ง เรียนรูวา ทําอยางไรถึงจะเอาชนะคูตอสู...เรียนรูไปจนพบวา คูตอสูท่ี
สําคัญ และรายกาจท่ีสุดในชีวติ คือจติใจตน...จิตใจที่ตกอยูใตอํานาจของกิเลสนั่นเอง 

ไชยาคือมวยที่รับและรุกในเวลาเดียวกัน 
แมเหมือนปดปอง แตก็จูโจมไปในตัว 
“รับ” ไมไดแปลวาถอย 
เหมือนเสอืทีกํ่าลังหมอบ 
ไมไดแปลวามันยอมแพ! 
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เปยก เผา และสะหมอ สามหนุมจากภาคใต เปนเพือ่นรักชนิดตายแทนกันได รวมฝกมวยไชยามาดวยกัน 
เสนทางชีวติพาใหพวกเขาเดินทางมาสูเมืองใหญ หวังใชวชิาที่รํ่าเรยีน สรางชือ่ ตามหาฝน โลดแลนอยูใน
วงการมวย 

บนเสนทางฝน ใชจะโรยดวยกลบีดอกไม ถนนสายน้ีแสนขรุขระ อปุสรรคใหญนอยเรียงรายเขามาบีบค้ัน วดั
ใจ วาพวกเขาจะสามารถผานมันไปไดอยางสงางามหรือไม 

สะหมอไมสามารถฝกมวยไชยาได เพราะขาบาดเจ็บตัง้แตวัยรุน แตเขาก็สนับสนนุเพือ่นทั้งสองอยางเต็ม
กําลัง คอยอยูเบื้องหลัง ผลกัดันใหเพือ่นทําฝนแทนสวนท่ีเขาไมอาจกาวไปถึง 

เปยกเปนนักมวยดุดัน เอาจริง รักเพื่อน แตไมคอยมีมันสมอง ความคิดอานเทาใดนัก มักจะบุกตะลยุไป
ขางหนาอยางเดียวโดยไมคอยมีชั้นเชิง ตองอาศัยเผา เพือ่นรักคอยชีแ้นะ ตักเตอืน 

 

เผาเปนลูกชายครูมวยไชยา เขาเปนคนมีมันสมอง ความคิดอานมากกวาเพื่อนท้ังสอง ประกอบกับเปนลูกครู 
จึงสามารถจดจําเคล็ดลับ รายละเอียด และรูจักทางมวยไดดีกวาใคร 

เม่ือทั้งสามมาถึงกรุงเทพฯ ขึ้นสูสังเวียนชก พบพานอุปสรรคตาง ๆ นานา เกิดเหตุการณบีบคัน้จิตใจ จนทํา
ใหเสนทางชวีติเพื่อนรกัทั้งสาม ตองถูกแยกเปนสอง 
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เปยกออกจากคาย ไปชกมวยเถ่ือน โดยมีสะหมอตามไปเปนพี่เลีย้งอยางไมยอมทิ้งเพือ่น 

เผาปกหลักอยูคายมวย อดทนใชมวยไชยาเพือ่พิสูจนตนเอง 

เม่ือมีทางเลอืก ยอมไดรับผลจากการเลอืกเสนทางนั้น ๆ ...เผาอดทนฝกฝนอยางหนัก อีกทั้งยงัมีพอคอยส่ัง
สอน เขาจึงไตบันได กาวขึน้สูความเปนมวยดาวรุงไดในท่ีสุด 

ทวา...เปยกกบัสะหมอ กลบัเดินบนเสนทางฝงตรงขาม จากเปนนักมวยเถือ่น ตอสูทุกรูปแบบเพือ่ชัยชนะ 
เพือ่ใหไดเงินมา ก็ถูกชักจูงใหเปนนักเลง มือปนใหกับผูมีอิทธพิลซ่ึงอยูในเงามืดของวงการมวย ทางชวีิต
พวกเขาลาดต่าํ ดํามืดลงทุกที 

 

เผาตองขึ้นชกมวยชิงแชมปกับนักชกชาวตางชาต ิงานนี้มีเงินเดิมพนัสูงลิบ เขาถกูส่ังใหลมมวย แตไมยอม
ทํา จึงโดนสั่งเก็บ...เปยกกับสะหมอรูเขา จึงวางแผน หาทางชวยเหลอืเพือ่นรัก โดยกลาเอาชีวติของตนเอง
มาเดิมพัน...เพือ่นไมท้ิงกัน แมเห็นความตายรออยูเบือ้งหนา! 

การตั้งรับ...มิใชการถอยหนี 
การอดทนยอมรับตอส่ิงบีบคั้นจติใจ...มิใชความขลาดกลัว 
การไมยอมใหกิเลสมีอํานาจ บังคับใหทําในสิ่งท่ีผิด… 

...นั่นคือการตอสูท่ีนายกยอง… 

เผาใชการตั้งรับ ความมีสติ ไมหุนหัน อดทนผจญตอปญหาท่ีเขามาวัดใจ ทําใหผานพนอุปสรรคมาได เปยก
กลับปลอยใหอารมณ โทสะครอบงํา จนผลุนผลันตะลยุไปขางหนาอยางขาดสต ิไมมีจุดหมาย ไมยอมใช
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สมองไตรตรอง แกไข อดทนยอมรับปญหา ทําใหทางเดินของเขาลาดต่ํา เลวราย เกินจะหันกลบั ยอนคืน 

 

วิชามวยที่รํ่าเรียนมาดวยกัน แตผูใชมีความผิดแผก ความสําเร็จของพวกเขายอมผิดแผก แตกตาง...แกน
ของมวยไชยาคือรับและรุกในเวลาเดียวกนั หากจะเขาถึงเชนนั้นตองลืมเลือนคําวา “ตั้งรับ” ... “บุก – รุก”  

เพราะหากคิดวาจะคอยรับ หรือคอยรุก นัน่ยอมแยกจิตใจเปนสองขณะอยูดี แตถาไมคิดจะรับ หรือรุก เพียง
ปลอยการตอสูไปตามสภาพ ดูสถานการณตามความเปนจริง และเขาใจมันอยางที่มันเปน ก็สามารถตอสูได
เองอยางเปนธรรมชาต ิ

การเรียนรูกาย – ใจตนก็เชนกัน... “รู” ก็คือ “รู” ... รูตามความเปนจริง รูอยางเปนธรรมชาต ิไมบิดเบือน ไม
แทรกแซง 

การตามรูกาย – ใจ ก็นับเปนวิชาการตอสูอยางหนึ่ง...เปนการตอสูท่ีไมเหมือนการตอสูใด ๆ เพราะแค
สังเกต สนใจ เอาใจใส ไมพลาดพลั้งทําบาปหาประการ...ตามรู ตามดูกาย – ใจอยางที่มันเปน ไมเติมใจให
เกินจริง ไมแทรกแซงจนบดิเบือน ... อดทน “รู” ดวยใจซ่ือ โดยไมยอทอ สุดทายก็จะเขาใจความจริงของกาย 
– ใจชัดเจน จนสามารถสลดัความยึดม่ัน ถอืม่ันในกาย – ใจเสียส้ิน 

เม่ือถึงตอนน้ัน...คูตอสูที่รายกาจท่ีสุดก็หมดความหมายแลว… 

รูปภาพประกอบจาก 
http://www.muaythaichaiyathemovie.com/ 
http://www.thaicinema.org/kit72muaythai.asp 
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นิยาย/เร่ืองสั้นองิธรรมะ 
 

เร่ือง หลานยาย (๑) 
โดย ธีระวฒัน อนนัตวรสกุล 

เด่ียวกําลังนอนนึกถึงคืนวันเกาๆ กับหญงิคนรัก ท่ีบัดนี้กลายเปนเพียงคนรักเกา มองดูดาวระยับประดับฟา
อยูที่ระเบียงของบานสวน ยอดไมในสวนพลิว้ไหวไปมา ตามจังหวะลมพัด เสียงแมลงระงมใตแสงดาวในยาม
ค่ําคืน เปนบรรยากาศที่มิอาจสัมผัสไดเม่ืออยูกรุงเทพฯ  

บรรยากาศยามนี้แมงดงามเพียงใด ในใจของเดี่ยวก็มีแตความเศราตรมระทมทุกข เด่ียวเองแมจะเคยไดยิน
ไดฟงถึงเร่ืองราวประสบการณอกหัก ผิดหวังในรักของใครตอใครมามาก แตเพิ่งจะรูซึ้งกับความทรมานในใจ
ไดในคราวนี้เอง ความทรมานใจอันเกิดจากการอกหักรักสลายที่เขาไมเคยคาดคิดเลยวาจะเกิดกับตวัเอง 

อกหักคราวนีถ้ึงกับทําใหเขาลางานพักรอนยาว มารักษาแผลใจที่บานสวนตางจังหวัด บานที่เขาจากไปเสีย
นาน เด่ียวไมอยากเห็นกรุงเทพฯ สักระยะหน่ึง ดวยระยะเวลาเนิ่นนานที่คบหาคนรักเกา ความทรงจําเกาๆ 
มากมายจึงตราติดประทบัอยูในเกือบจะทุกๆ สถานที ่ที่เขาผานไป 

กอนท่ีเด่ียวจะตัดสินใจเดินทางกลับมาพกัผอนท่ีบานสวนของยาย เด่ียวออกไปเดินเตรอยูคนเดียวที่หาง
ใหญกลางเมืองหลวง ผานรานเส้ือผาแบรนดเนมหรูราคาแพง ก็จําไดวาในรานแหงนั้นเอง เปนรานที่เม่ือปที่
แลวเขาและคนรักเกาเคยเขาไปใชบริการ ในวันน้ัน จําไดวาเขาซื้อชุดราตรใีหอดีตคนรักในราคาหลายพัน
บาทชุดหนึ่ง ยังจําภาพหวาน ในจังหวะท่ีอดีตคนรกัเยื้องยางออกมาจากหองลองชุด หมุนตัวใหเขาดูแลว
ถามวา 

“สวยไหมคะ เด่ียว”  

เพือ่หนีภาพในความทรงจํานั้น เด่ียวเดินลงมาช้ันลางของหาง ก็ตองปวดใจมากขึน้ เม่ือเดินผานรานอาหาร
ที่เขาและอดีตคนรักเคยคลอเคลียใกลชิด รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ภายใตบรรยากาศหวานชื่น ความสขุ
ไมจีรังยั่งยืน อยูกับเราเพียงชั่วครู แลวกล็าจากไป ทิ้งใหเราโหยหามันดวยความอาลัย 

............… 

ขณะที่เด่ียวกําลังทบทวนความหลัง กําลงัเพลินๆ แตแลวเด่ียวก็ตองหงุดหงิดขึ้นมาในทันท ี เม่ือนาแจวรอง
ลั่นขึ้นวา 

“ยาย จะขีท้ําไมไมบอก แจวเพิ่งอาบนํ้าเปลี่ยนผาใหยายเสร็จแทๆ มาเลยๆ มาเร็วๆ เลยยาย จะลางให ยาย
นะยาย” 
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คงเปนเร่ืองธรรมดาแลว พกัหลังยายมักจะหลงๆ ลืมๆ จะปสสาวะ อจุจาระ บางคร้ังก็ไมรูตัว บางครั้งก็
ปลอยเรี่ยราดรดท่ีนอนอยางนั้น เม่ือเย็นวานเดี่ยวปอนขาวยาย ยายก็ถามแตวา 

“กินอีกแลวเหรอ ขากินแลวน่ี" ทั้งๆ ท่ียังไมกิน พอยายกินเสร็จ ยายก็ปสสาวะราดออกมา จนเด่ียวตอง
เบือนหนาหน ี รบีเรียกนาแจวมาจัดการ ใหปอนขาวนะพอทําไหว แตใหจัดการเรื่องสกปรกแบบน้ี เด่ียวคง
ไมเอาดวย เพียงแคปสสาวะ ยังรูสึกรังเกียจความสกปรกขนาดนี ้ถาเปนอจุจาระแลวละก ็ เด่ียวคิดวาตวัเอง
คงจะอาเจียนออกมาตรงนั้นเลยแนๆ  

เม่ือวานอีกเหมือนกัน ท่ีเด่ียวเห็นนาแจวนําผาปูพลาสติกที่ปูนอนของยายไปฉีดลาง ไลส่ิงปฏกูิลออกไปจาก
ผาพลาสติก เด่ียวรีบหลบไปทางอื่นทันทีที่เห็น อยาวาแตจะไปสัมผัสเลย แมใหยืนดูตรงน้ันนานๆ ก็ไม
อยากท่ีจะทํา ยายนะยาย ทําไมชางหลงลืมเลอะเทอะจนมีพฤติกรรมสกปรกขนาดนี้ เด่ียวคิดรังเกียจส่ิง
ปฏิกูลเหลานัน้วานาขยะแขยงอยางที่สุด  

ปาเคยเอาดวงของยายไปดูกับหมอดูชือ่ดัง หมอดูบอกวา ยายจะอยูอยางเกงก็ถึง 90 ไมเกินนั้น แตยายก็อยู
มาจน 93 แลว  

แมของเด่ียวเปนลูกคนเล็กของยาย เด่ียวเติบโตขึ้น ณ บานหลังน้ี ตอนเด่ียวเด็กๆ ยายเปนคนเลี้ยงเด่ียวมา
พรอมกับลูกพีลู่กนองของเด่ียวอีก 2 คนท่ีเปนลูกของลุงพี่ชายของแม รวมเปนเด็กทีย่ายเลี้ยง 3 คน ตวัเด่ียว
เองเปนลูกเพยีงคนเดียวของพอแมซ่ึงทั้งสองคนทํางานอยูที่กรุงเทพฯ จึงฝากเด่ียวใหยายเลี้ยงดู หลานอีก 2 
คนท่ียายเลี้ยงนั้น พอตกเย็นพอแมเขาก็จะรบักลับไปหมด ในบรรดาหลานๆ ของยายจึงมีเพียงเด่ียวคน
เดียวเทานั้น ที่อยูกับยายตลอดวันตลอดคืน เด่ียวอยูกับยายจนเดี่ยวจบชั้น ป.6 เด่ียวก็ไปสอบเขาโรงเรียน
มัธยมในกรุงเทพฯ แรกๆ ก็คิดถึงยายบาง แตพอนานไปชีวติเจอเรื่องน้ันเร่ืองนีม้ากเขาๆ ความคิดถึงยายก็
ลดลง ใชชวีิตจนเรียนจบมหาวิทยาลัย จะมาหายายบางก็ปหรือสองปครั้ง ความเจริญดานวตัถุในเมอืงหลวง
ทําใหเขาไมคอยอยากจะกลับมาที่บานสวนนี้นัก เพราะยายเองกพ็ูดไมรูเรื่อง หลงๆ ลืมๆ ไปซะแลว 

เขาพอใจกับชวีติในกรุง ทํางานบนตกึสูง พักในคอนโดที่เขาฝนจะใชมันเปนเรือนหอกบัหญิงคนรัก และขบัรถ
คันสวยทีอ่าจจะใชเปนเคร่ืองอวดฐานะมากกวาเปนพาหนะ เขาพอใจวิถีชวีติแบบนั้นมากกวาทีจ่ะมาพอใจ  
ในชีวติบานสวน ปลูกกลวย มะมวง มะพราว มะละกอ แบบนี ้ 

พอของเด่ียวจากเด่ียวไปแลว เพราะตรากตรําทํางานหนัก เปนผูบริหารระดับสูง พักผอนนอย ไมคอยได
ออกกําลังกาย จนหัวใจวายไปเมื่อสามปที่แลว มีเงินมากมาย แตก็ไมไดใชใหสมกับความเหน่ือยยากที่ทุมเท
ลงไป เหลอืแมของเด่ียววัย ๕๙ ป ซึ่งรับราชการม่ันคง เด่ียวจึงไมคอยตองรับผิดชอบเลี้ยงดูบพุการีมากนัก 
กอนหนาอกหัก ชวีิตของเขามีแตฝนอันสวยงามที่จะใชชีวติคูกับหญงิคนรัก จนแทบจะไมคิดเรื่องอื่น 

บานสวนหลังน้ี ยายอยูมาตั้งแตแตงงานกับตา แตกอนคงไมเงียบเชียบ เพราะตายายมีลูกหลายคน แต
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ตอนน้ีดูเงียบเหงาวังเวง มีเพียงปาของเด่ียวที่เปนลูกสาวคนโตของยายซึ่งเปนลูกเพียงคนเดียวของยายทีไ่ม
แตงงาน อยูกับยายและนาแจว คนรับใชอีก 1 คน ตาเสียไปกอนตั้งแตแมเด็กๆ ดังนั้นตั้งแตเด่ียวจําความได 
เขาก็มีแตยายกับปาของเขา และก็หลานๆ ของยายคนอื่นๆ 

ถาเขาไมอกหกัคราวนี ้ เขาคงไมลาพักรอนยาวมาอยูบานสวนแหงน้ี เด่ียวเดินออกจากหองชัน้สอง และเดิน
ลงไปขางลาง ตั้งใจไปเดินเลนในสวน ปลีกตวัออกไปหลังบาน เห็นในกะละมังซักผา มีผาถงุเปอนอุจจาระ
ของยายโชยกลิ่นออกมาจนเขาตองเบอืนหนาหนี  

เขาอาจจะเปลีย่นใจ กลบัไปทํางานวันมะรืนน้ี เพราะตระหนักวาการเปลี่ยนบรรยากาศกลบัมาอยูบานสวนนี้ 
ก็ไมไดทําใหอะไรดีขึ้นมาเทาไรนัก ยายกห็ลงๆ ลืมๆ พูดอะไรก็ไมคอยจะรูเร่ืองแลว  

ในสวนดูรกไปดวยตนไมมากมาย โดยเฉพาะตนกลวย บางทีมองแลวเด่ียวนึกรําคาญ ทําไมไมถาง ไมตดั 
ใหดูโลงๆ ออกไปกวานี้บาง รกจะแยอยูแลว ยายนะยาย จะปลูกกลวยไวมากมายทําไมหนักหนา คิดวาถามี
ดาบในมือสักเลมจะฟนทิ้งใหหายรกเลย 

เดินเลนในสวนจนดึก เด่ียวจึงเดินขึ้นบาน ยายหลบัไปแลวในหองนอนชั้นลาง เหลือแตปาและนาแจวกําลังดู
ละครน้ําเนากันอยูตรงโถงบาน  เด่ียวขึ้นไปที่ชั้นสอง กลับไปที่หองนอนของเขา หองท่ีในอดีตเปนหองที่เขา
เคยนอนกบัยาย นึกถึงสมัยที่ยายยังแขง็แรงขึ้นบันไดไหว หองทีย่ายเคยรองเพลงกลอม หรือพาไปชี้ใหดู
ดาวท่ีระเบียง เลานทิานใหฟงในคืนที่เด่ียวนอนไมหลับ ยายชอบใหเด่ียวเหยียบขาแกปวดเม่ือย และอาน
หนังสือพิมพ หนังสืออื่นๆ ใหฟง ขาวของของเด่ียวในวัยเด็กบางชิ้น เชน โคมไฟหนังสือเกาๆ ของเลนบาง
ชิ้น ยังอยูในลังบนชั้น เขาตะแคงปากลงัออกดู รื้อๆ คนๆ จนลกูบอลลูกหนึ่งหลนออกมาจากลัง รวงลง
กระทบพื้นกระดอนขึ้นลงสงเสียงเบาๆ อยู 4-5 ครั้ง กอนหยุดนิ่งสนิท มันเปนเสียงที่เด่ียวคุนเคยและไมได
ยินมันมานานแลว ลูกบอลนี้คงไมไดตกลงกระดอนพืน้มาหลายปเต็มท ี เขาหยบิลูกบอลลูกนัน้ขึ้นมาดู จําได
วา ลูกบอลเกาๆ ลูกน้ีเองทีเ่ขาเคยกลิ้งไปกลิ้งมากับยายสมัยเขายังเด็กๆ กอนท่ีจะเกบ็ลูกบอลลูกนั้นไวในลัง
ดังเดิม 

เหลือบไปเห็นกระปองโอวลัตินเกาๆ ยังอยูบนชั้นวางของ จําไดดีวาเปนกระปองท่ีเด่ียวใชเก็บสะสมภาพที่
แถมจากการฝากเงินกับธนาคารออมสิน แนใจวาเขาไมเคยเปดดูเปนเวลาประมาณ 20 ป นับจากวันทีจ่าก
บานไปเรียนมัธยมที่กรุงเทพฯ เม่ือเปดดูอีกครั้งกพ็บกบัความประหลาดใจ เด่ียวจําไดวา ไมเคยเรียงมันเปน
ชุดๆ แตพอเปดออกมา เขาก็พบวาภาพทั้งหมดถูกเรียงเปนชุดใสในถุงพลาสติก หอดวยกระดาษ
หนังสือพิมพท่ีตพีิมพเม่ือ 15 ปที่แลว แตละชุดมีลายมือของยายเขียนวา ชุดอะไร ปอะไร ขาดไปก่ีภาพ นัน่
เปนหลักฐานวาเม่ือ 15 ปที่แลว ยายนําพวกมันออกมาเรียงจัดชุดลงถุง  ถาวันนี้เขาไมกลับมาเปดดู เขาก็จะ
ไมมีวันรูเลยวายายไดเปดมันดูและเรียงมันใหเขา นึกไปถึงวันที่ยายพาไปเปดบัญชีธนาคารออมสินในเชาวัน
เสารวันหนึ่ง ตอนเด่ียวยังเรียนชั้นประถม นึกถึงคําพดูยายวา 
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“เด่ียวตองประหยัด หม่ันออมเงินนะลูกนะ จะไดไมลาํบาก” 

สมัยนั้นทุกเชาวันเสาร ถาเด็กคนไหนไปฝากเงิน ธนาคารออมสินจะใหรูปภาพเปนของที่ระลึก ปหนึ่งจะมี 1 
ชุด เปนภาพตางๆ กัน เชน พระที่นั่งสําคัญ ผลไมไทย สัตวหิมพานต รถไฟ เปนตน 

สายตาของเด่ียวสะดุดกับกลองคุกก้ี อีกใบหนึ่ง เปดออกดูพบวา ในนั้นเก็บจดหมายของเดี่ยวที่เขียนมาหา
ยาย ตอนเรยีนมัธยมใหมๆ ตอนนั้นสายตายายไมดีแลว ตวัหนังสือของเด่ียวจงึเขียนเต็มบรรทัดตัวใหญๆ 
เพือ่ใหยายอานงายๆ ยายเก็บมันไวอยางเรียบรอยทุกฉบับ ใบหนึ่งเปนโปสการดรูปพระแกวมรกตสภาพเกา
เหลือง มีขอความดานหลังวา “ยายครับ เด่ียวไปกราบพระแกวมรกตมาแลว พระแกวและวัดสวยงามจริงๆ 
แลวเด่ียวจะไปรับยายมาเทีย่วนะครบั คดิถึงยายมาก เด่ียว” ตอนน้ัน เขาเพิ่งไปอยูกรุงเทพฯใหมๆ เรยีนอยู
ชั้น ม.1  

ดานลางสุดของกลองมีรูปถายเกาๆ ของเขาในสมัยเด็กกับยาย ภาพน้ันสีเกาซีดอยูในกรอบกระจกที่ขุนมัว 
เด่ียวในรูปยืนจูงมือยายท่ีกําลังยิ้มอยางมีความสุขอยูหนาเสาธงโรงเรียน อีกมือของเขาถอืโลหรางวัล ใชแลว 
วันนั้นเด่ียวไดรับรางวัลจากการแขงขันสอบคณิตศาสตรระดับอําเภอ จําไดวาวนันั้นยายแตงตัวสวยทีสุ่ดไป
รับรางวัลกับเขา แลวใหครูไพลินครูประจําชั้นของเขาถายรูปให แลวเด่ียวก็มองไปท่ีโลหรางวลัที่ตั้งอยูบนชั้น
สูงสุดของชั้นวางของ 

ภาพเกาๆ ของโรงเรียนและโลหรางวัลน้ันเอง ทําใหคิดถึงโรงเรียนและครูไพลนิ จนทําใหเด่ียววางแผนวา 
ในวันพรุงนี้เด่ียวจะตองแวะไปเยี่ยมโรงเรียนสักหนอย กอนกลบัไปทํางานตอท่ีกรุงเทพฯ 
 

.................................… 

วันรุงขึ้น เด่ียวนึกสนุกจึงขีจ่ักรยานออกมาชมตลาดซ่ึงอยูคอนขางไกล แทนทีจ่ะขับรถคันงามออกไป ตอน
เด็กๆ ยายหามนักหนา ไมใหเด่ียวขีจ่ักรยานออกไปไกล เพราะกลัวเกิดอันตราย แตเด่ียวก็ด้ืออยูเรื่อย เด่ียว
พบวาระหวางทางออกจากสวนไปยังตลาดในตัวเมือง มีโรงแรมมาสรางใหม ประกาศรับพนักงานหลายอัตรา 
เขานึกในใจวาโรงแรมกลางสวนแบบนี ้ใครเขาจะมาทาํงานดวย 

ไปถึงตวัตลาด พบเห็นความเปลี่ยนแปลงจนนาแปลกใจ  ๒๐ กวาปท่ีเขาจากไป ทําใหภาพเกาๆ ของตัว
เมืองเล็กๆหายไปสิ้น แมเด่ียวจะผานมาท่ีนี่อีกหลายครั้งแตก็มิไดเคยใสใจในรายละเอียดของสิ่งตางๆ มาก
เทาวันน้ี อาจเปนขอดีของการขี่จักรยานชาๆ ที่ทําใหเด่ียวใสใจในรายละเอียดของส่ิงตางๆ มากขึ้นกวาครั้ง
กอนๆ ท่ีเขาเคยผานเขามาโดยใชรถยนต 

เด่ียวไปเยีย่มโรงเรียนที่เขาเคยเรียนตอนประถม โรงเรียนประชาบาลแหงนี้เปนโรงเรียนท่ีใกลที่สุดกับบาน
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ของเขา เขาถอืโอกาสขี่รถจกัรยานเขาไปในโรงเรียนท่ีบัดน้ีเปลี่ยนไปมาก แตปายคําขวญัประจําโรงเรียนทํา
ดวยไมเกาๆ ผุๆ ยังคงอยู คงมีเด็กนักเรียนเปนพันเคยอานและเดนิผานปายนี้ เด่ียวอานขอความทบทวน
มันอีกคร้ัง 

“ความกตัญูกตเวที เปนเคร่ืองหมายของคนด”ี 

เด่ียวลามโซจกัรยานของเขากับเสาขางหนึ่งของปายอันนั้น ขณะที่เด่ียวเดินดูมุมนั้นมุมนี้ของโรงเรียน เด่ียว
ก็พบกบัครูไพลิน ครูไพลินเปนครูของเด่ียว  เด่ียวมักจะถูกครูไพลินตบีอยๆ ถึงอยางไรก็ตามเด่ียวก็ดีใจที่ได
เจอครูอีก แมวาเด่ียวจะเรียนเกงจนยายภูมิใจมากกวาหลานๆ คนอื่น แตเด่ียวกด้ื็อซนมาก ทาํใหเด่ียวมักจะ
ถูกยายถามเมื่อกลับถึงบานวา “วันนี้โดนครูตีมาก่ีท”ี 

“สวัสดีครับ ครูไพลินหรือเปลาครับ ผมเด่ียวนะครบั เด่ียว ป.6ก ครูจาํผมไดไหมครับ” 

ครูไพลินในวยั 50 ปลายๆ เลกิแวน มองใหชัด แลวตอบวา  

"เด่ียว ด.ช.ปรีดา เจาตวัแสบของครู ทําไมครูจะจําไมได” ครูตอบ 

“ไมเจอซะนานเลย ไปอยูไหนแลวหละ” ครูไพลินถาม 

“ผมจบวิศวะดานไฟฟาครบั ดูแลระบบไฟฟาใหโรงแรมในกรุงเทพฯ เสารอาทติยก็เรียนโทบริหารตอ เลย
ยุงๆครับ ผมไมคอยไดลาพกัรอน เลยถือโอกาสลาพักรอนยาวๆ สักหนอยนะครับครู” เด่ียวตอบ 

“แลวครสูบายดีไหมครับ” เด่ียวถามครู 

“สบายดี ก็อยูมันมาจนเปนครูใหญไปแลวหละ เปนไงโรงเรียนเราเปลี่ยนไปเยอะไหม” 

วันปท่ีผานไปทําเอาหลายๆ ส่ิงในโรงเรียนแหงนี้เปลี่ยนไป 

“ครูครับ เท่ียงนี้ครูวางไหมครับ ผมอยากจะเลี้ยงขาวครูสักม้ือ รานขาวหมูแดงขางๆ โรงเรียนนีล่ะครับ ครจูะ
ไดทันมาทํางานตอตอนบาย” 

..................... 

เด๋ียวรอครูอยูที่หนาโรงเรียน มองไปยังรานขาวหมูแดงเจาเกา อายุกวา ๔๐ ป คนขายไมใชอาแปะคนเดิม
อีกตอไป กลายเปนชายชาวอีสานคนหนึ่งท่ีเคยเปนลูกจางทํางานในรานมากอน เด่ียวเคยรูจากปาวา
ลูกหลานแกไมมีใครสืบทอดกิจการขาวหมูแดงสักคนเดียว วิชาการทําขาวหมูแดงที่อาแปะภาคภูมิใจนักหนา 
จึงถูกถายทอดใหลูกจางคนหนึ่งแทน มองลึกเขาไปในรานก็พบอาแปะมองออกมา แตเปนอาแปะท่ีอยูในรปู
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ตั้งบนหิ้งบูชาที่อยูบนผนังซะแลว ลูกหลานแกยายออกไปหมดแลว ลูกจางกลายเปนเจาของราน แตดวย
ความสํานึกในบุญคุณของอาแปะจึงต้ังรปูบนห้ิงไวบชูาประหนึ่งครูบาอาจารยผูมีพระคุณ รานนี้ยายเคยซ้ือ
ขาวหมูแดงไปฝากเด่ียวบอยๆ ถายายเขามาที่อําเภอ มีคร้ังหน่ึงเด่ียวเพิ่งหายจากไข แลวมาโรงเรียนเปนวนั
แรกหลังจากหยุดไปหลายวัน เที่ยงวันน้ันยายมาหาเด่ียวที่โรงเรียน ขออนุญาตครวูาจะพาเดี่ยวออกมากนิ
ขาวขางนอก ยายพาเด่ียวมาท่ีรานนี้ นั่งโตะแรกติดกับหนาราน วันนัน้เด่ียวกินไมคอยลง ยายถามเด่ียววา 

“กินลงไหมลูก กินไมลงก็ไมตองฝนนะลูกนะ” 

เด่ียวปวยคร้ังนั้นทําใหยายอดหลับอดนอนเฝาไขตั้งหลายคืน 

................... 

เด่ียวรอครจูนเที่ยง ครูก็เดินออกมาตามเวลาที่นัดไว ระหวางม้ืออาหาร ครูก็เอยถามเด่ียวขึ้นวา  

“แลวยายละสบายดีหรือเปลา ไมเห็นไดออกมาซือ้ของตั้งนานแลว ถามๆ ดูก็เหน็วาอยูบาน” 

“ชวงหลังๆ ยายหลงๆ ลืมๆ แลวละครับ ปาเลยไมใหยายออกไปไหนอีก” 

“ยายของเดี่ยวใจดีนะ แกเปนคนใจดีมากๆ ” 

“ถาไมไดยายเด่ียว ครูอาจไมเปนครูที่น่ีแลวก็ได” 

“ครูเคยจะลาออกไปอยูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ เพราะทนเงินเดือนนอยๆ ไมไหว” 

“ยายเธอบอกครูวา เปนครูไดกุศลแรงนะ ที่นี่ไมคอยมีครูมากนัก โดยเฉพาะคนบานเราเอง อยูบาน 

เราน่ีแหละ เงินไมมากแตเราก็มีกินไมขัดสน น้ําทาเราก็อุดมสมบูรณ ถาครูไปใครจะสอนเด็กๆ ละ” 

“ตอนแกยังไมหลง แกเคยเอากลวยจากสวนของแก มาฝากใหนักเรียนท่ีโรงเรียน และคนปวยทีโ่รงพยาบาล
เปนประจําเลย ตอนนั้นแกบนนอยใจกับครูครั้งหนึ่งวา ปลูกไวต้ังเยอะแยะ ลูกหลานไมยอมกนิกันแลว ไมรู
จะขายเอาเงินไปทําไมมากมาย ลูกหลานก็โตหมดแลว ใหคนอื่นกนิอิ่มๆ ดีกวาเนาเสียเปลาๆ” ครูไพลินพูด
ตอไป 

“เธอชอบกินขาวตมมัดใชไหมเด่ียว ยายเธอทําอรอยนะ” 

“ใชครับครู แมบอกวายายเคยทําขายตั้งแตสาวๆ พอลุงๆ ปาๆ และแมเรียนจบก็เลิกขาย เพราะแมกับลุงๆ 
ปาๆ สงเงินใหใชทุกเดือน ผมก็เคยสงมานะครับ แตชวงหลังผอนท้ังรถทั้งคอนโด เลยไมคอยสงมา” เด่ียว
ตอบ 
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“มีครั้งหนึ่ง ยายของเดี่ยว ฝากขาวตมมัดใหลุงบุญเหลือมาถุงใหญ ยายฝากบอกครูวา เด่ียวกลบัมาเยี่ยม 
ยายเขาทําขาวตมมัดตั้งเยอะ กะวาจะใหเด่ียวกินสัก 2-3 วัน แตเด่ียวไมยอมเอาไปดวย ยายเลยเอามาฝาก
ครูใหแจกเด็กๆ กินแทน” 

จริงดวย ตอนมาเยี่ยมบานคร้ังหน่ึง ยายตื่นแตเชามาทําขาวตมมัด และเมื่อเด่ียวจะเดินทางกลับยาย
พยายามยัดเยียดขาวตมมัดถุงใหญให แตเด่ียวปฏิเสธ กลวัวารถคันใหมของตนเองจะเหม็นกลิ่นขาวตมมัด 
ครั้นยายจะยดัใสทายรถ เด่ียวก็ปฏิเสธอีก เพราะจะรีบกลับไปกรุงเทพฯ ไปทานอาหารค่ํากับอดีตคนรัก เลย
บอกยายไปวา 

“ไมมีใครกินหรอกยาย เด่ียวกลบักอนนะยาย”  

เด๋ียวไมรูเลยวา คร้ังนั้นจะเปนคําพูดคร้ังสุดทายกับยายของเขา ในขณะท่ียายยังมีความจําไมลบเลือน 
หลังจากนั้นไมนานยายก็ปายหนักเขาโรงพยาบาล พอหายออกมาก็ความจําเลอะเลอืน เด่ียวทําใจวา อาจจะ
ไมไดกินขาวตมมัดของยายอีกแลว ตอนนี้มีเงินเทาไรก็กินขาวตมมัดของยายไมไดอีกแลว หลังจากตาตาย 
ก็ไดผลไมและกลวยในสวนนี้แหละ ทั้งขายทําขนมสงลูกๆ เรียนหนังสือจนจบหมด เด่ียวนึกถึงกลวยในสวน
ของยาย ตัวเขาเองก็โตมาดวยกลวยของยายเหมือนกัน ยายปลูกกลวยไวเยอะแยะ ตอนเด็กๆ เด่ียวชอบกนิ
กลวยมาก รูสึกผิดในใจท่ีคิดรําคาญกอกลวยรกเมื่อคนืนี้ ตําหนิความคิดตนเองที่จะฟนทิ้งตนกลวยที่ยาย
ปลูกไว 

ครูไพลินเงียบไปสักพัก แลว เอยขึ้นวา 

“เสียดายจัง ที่ยายเลอะไปซะแลว เวลานี่มันเร็วนะ เด่ียว ครูยังจําไดเลยวา ตอนเด่ียวเด็กๆ ยายนั่งสองแถว
พาเด่ียวมาสงท่ีโรงเรียนอยูเลย เผลอแปปเดียว เด่ียว 30 กวา ยาย 90 กวาไปแลว” 

ส้ินคําพูดคร ู เด่ียวนึกถงึวัยเด็กของตนที่เริ่มเรียนชัน้ปฐมวัยวันแรกๆ เคยรองไหกระจองอแงวา ไมไป
โรงเรียน ไมไปโรงเรียน จะอยูกับยายไมไปไหนท้ังนั้น เด่ียวจําวันแรกของการเรียนที่ยายอตุสาหลงทุนมานั่ง
เฝาท่ีหนาหองเรียนทั้งวันจนโรงเรียนเลิกตามสัญญา เพือ่ใหเด่ียวรูสึกวายายไมไดเอาเด่ียวมาท้ิงที่โรงเรียน 
จําไดถึงตอนนํ้าทวมใหญในอําเภอ ยายก็อุมเด่ียวกระเตงเอวลุยน้ําไปสงโรงเรียน พอเด่ียวเร่ิมไปกลับ
โรงเรียนเองไดแลว ยายก็สบายขึ้นหนอยนึง แตเกือบจะทุกเย็น ดวยความเปนหวงของยาย เด่ียวก็จําไดวา
ยายจะตองมานั่งรอท่ีหนาบาน หรือหากเด่ียวกลับบานเย็นไปหนอย เพราะมัวไถลกับเพื่อน ก็จะพบยายรอที่
ศาลาขางทางที่รถสองแถวจอดรับสงปากทางเขาบาน อาหารการกนิ ยายก็เตรียมใหไมเคยขาด 

“นอง ขาวหมูแดง 4 หอ” เด่ียวสั่งเพิ่ม คดิถึงยาย เด่ียวตั้งใจเอาไปปอนยาย และฝากปารวมทัง้นาแจว 
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Head ของบทบ.ก. : อลิสา ฉัตรานนท 
๒.๑ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๑ : อนญัญา เรืองมา 
๒.๒ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๒ : กนกเรขา กฤษฎารกัษ 
๒.๓ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๓ : สมเจตน ศฤงคารรตันะ 

Head คอลัมน ธรรมะจากพระผูรู: อนญัญา เรืองมา  
๓.๑ : ปยมงคล โชติกเสถียร  
๓.๒ : สิทธินันท ชนะรัตน  
๓.๓ : ศิราภรณ อภิรัฐ  

Head คอลัมน รูเฉพาะตน และคอลัมน ขาวนากลุม : สิทธินนัท ชนะรตัน 
๔.๑ : ปยมงคล โชติกเสถียร  
๔.๒ : ณัฐชญา บุญมานนัท  
๔.๓ : ศิราภรณ อภิรัฐ  

ทีมงาน ๔ : กนกเรขา กฤษฎารกัษ (kolf)Head ของคอลัมนไดอารี่หมอดู : จรินทรธร ธนชัยหิรญัศิร ิ
๕.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๑ : ปยมงคล โชติกเสถียร 
๕.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : กนกเรขา กฤษฎารกัษ 
๕.๓ ทีมงานของคอลัมนน้ีคนที่ ๓ : ศดานนั จารุพูนผล 
๕.๔ ทีมงานของคอลัมนน้ีคนที่ ๔ : ศิราภรณ อภริัฐ 
๕.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๕ : เมธี ต้ังตรงจิตร 

Head ของคอลัมนธรรมะปฎิบัติ และคอลมันสัพเพเหระ : ชนินทร อารีหนู 
๖.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : สุปราณี วอง 
๖.๒ ทีมงานของคอลัมนน้ีคนที่ ๒ : วรางคณา บุตรด ี
๖.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๓ : พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย ทองเลี่ยมนาค 
๖.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๔ : เมธี ต้ังตรงจิตร 
๖.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๕ : เยาวลกัษณ เกิดปราโมทย 



 ๕๗

Head ของคอลัมนนิยายเรือ่งส้ัน : สุปราณ ีวอง 
๗.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๑ : ปรียาภรณ เจรญิบุตร 
๗.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : จรินทรธร ธนชัยหิรญัศิร ิ
๗.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : มยุรฉัตร พงษผาตินนัท 
๗.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ณัฐธรีา ปนิทานเต 
๗.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๕ : ณัฐพร สกุลอุทัยศักดิ ์
๗.๖ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๖ : อมรา ต้ังบริบรูณรัตน 

Head ของคอลัมนคาํคมชวนคิด คอลัมนกวี : ศริาภรณ อภิรฐั 
๘.๑ ทีมงานของคอลัมนน้ีคนที่ ๑ : อนัญญอร ยิ่งชล 
๘.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๒ : ปรียาภรณ เจรญิบุตร 
๘.๓ ทีมงานของคอลัมนน้ีคนที่ ๓ : พีรยสถ อุบลวัตร 
๘.๔ ทีมงานของคอลัมนน้ีคนที่ ๔ : ณัฐชญา บญุมานันท 
๘.๕ ทีมงานของคอลัมนน้ีคนที่ ๕ : สิทธนัินท ชนะรตัน 

Head ของคอลัมนของฝากจากหมอ : พรมิ ทัพวงศ 
๙.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๑ : วิมุตติยา นวิาดังบงกช 
๙.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : สิทธนัินท ชนะรตัน 
๙.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๓ : วรางคณา บุตรด ี
๙.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๔ : พิจิตรา โตวิวิชญ 
๙.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนท่ี ๕ : ณัฐชญา บุญมานันท 

Head ของคอลัมนธรรมะจากคนสูกิเลส : พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย ทองเลี่ยมนาค 
๑๐.๑ ทีมงานของคอลัมนนีค้นท่ี ๑ : กานตพัทธ รัชพันธุ 
๑๐.๒ ทีมงานของคอลัมนนีค้นที่ ๒ : สุปราณี วอง 
๑๐.๓ ทีมงานของคอลัมนนีค้นที่ ๓ : ณัฐธรีา ปนิทานเต 
๑๐.๔ ทีมงานของคอลัมนนีค้นที่ ๔ : เยาวลักษณ เกิดปราโมทย 

 

 



 ๕๘

Head ของคอลัมนแงคดิจากหนัง และคอลมันเท่ียววัด : เกสรา เติมสินวาณิช 
๑๑.๑ ทีมงานของคอลัมนนีค้นท่ี ๑ : ศิราภรณ อภริัฐ 
๑๑.๒ ทีมงานของคอลัมนนีค้นที่ ๒ : วิมล ถาวรวิภาส 
๑๑.๓ ทีมงานของคอลัมนน้ีคนที่ ๓ : อัจจนา ผลานวุัตร 
๑๑.๔ ทีมงานของคอลัมนนีค้นที่ ๔ : สารณิี สาณะเสน 
๑๑.๕ ทีมงานของคอลัมนนีค้นท่ี ๕ : กนกเรขา กฤษฎารกัษ 
๑๑.๕ ทีมงานของคอลัมนนีค้นท่ี ๕ : สาโรช วเิศษนิมิตชัย 

Head ของคอลัมน ธรรมะกบัไลฟสไตล : ศดานัน จารพูุนผล 
๑๒.๑ ทีมงานของคอลัมนนีค้นที่ ๑ : ศศิธร ศิวะนันทากรณ 
๑๒.๒ ทีมงานของคอลัมนน้ีคนที่ ๒ : ชนินทร อารีหน ู
๑๒.๓ ทีมงานของคอลัมนนีค้นท่ี ๓ : พิทา จารุพนูผล 
๑๒.๔ ทีมงานของคอลัมนนีค้นท่ี ๔ : พรหมเนตร สมรักษ 

Consolidator : สิทธินันท ชนะรัตน 

Head ผลติเสียงอานนิตยสาร : อนุสรณ ตรโีสภา 

Website ผูออกแบบและจัดทํา : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ, ไพลนิ ลายสนิทเสรีกลุ, กฤษฎ อักษรวงศ, 
          ธงชัย วรภฤศโศภน 

Word :  พีรยสถ อุบลวัตร, ชัญญา พนัธจารนุิธ ิ

PDF :  บุณยศักดิ์ ธีรวงศกิจ, เกียรติภูมิ จารุเสน, โยธนิ มรกตอัมพร, จรรยาณี วิสุทธิกลุพาณชิย,  
 วรรณรักษ ปญจชวพร  

Send mail : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ 
และทีมงานอาสาทานอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 

 


