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คำ�นิยม

นักปฏิบัติธรรมหลายท่าน มุ่งไปสู่การเจริญภาวนา โดย
ละทิ้งคุณธรรมเบื้องต้น เช่น ทาน ศีล จึงทำ�ให้การเจริญภาวนา
ไม่ประสบผล
ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นหมวดหมู่ แสดงให้
เห็นว่าต้องปฏิบตั ใิ ห้ครบตามนัน้ เช่น หลักธรรมทีฆ่ ราวาสผูค้ รอง
เรือนต้องปฏิบัติ คือ ทาน ศีล ภาวนา
หากให้ทานอย่างขาดศีล และภาวนา จะเป็นการให้ที่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น แต่ถ้าองค์ประกอบครบ ทานจะเป็น
เครื่องมือเตรียมจิตให้พร้อมต่อการรับเอาคุณธรรมเบื้องสูงได้
เพราะจิตที่ให้ ย่อมเปิดเผย กว้างขวาง และยิ่งใหญ่
หากรักษาศีล แต่ไร้ซึ่งทาน และภาวนา ศีลนั้นจะกลาย
เป็นสีลัพพตปรามาส เคร่งแต่เครียด ก่อให้เกิดการดูถูกดูหมิ่น
ผู้อื่น เพราะเห็นว่าตนเองดีกว่า
ภาวนาที่ขาดทานและศีล จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิ หลง
ติดอยูใ่ นความสงบ นิง่ ดิง่ ลึกหรือหลงอยูใ่ นรูปแบบและคุณวิเศษ
อันเป็น “ของเด็กเล่น” ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของภาวนานั้น
“เพื่อพระนิพพาน” เล่มนี้ จึงเป็นต้นแบบแห่งการปฏิบัติ
ที่ไม่ทิ้งคุณธรรมเบื้องต้น ย่อมทำ�ให้ไม่เป็นการ “ให้ทานอย่าง
ขาดปัญญา ถือศีลเอาหน้า ภาวนากันตาย” อย่างไร้จุดหมาย
ชินวงส์
มิถุนายน 2554
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หากท่านใด คณะใด ประสงค์จะพิมพ์
เผยแผ่เป็นธรรมบรรณาการ โดยไม่เรียกร้อง
ค่าตอบแทน ก็ให้กระทำาได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต และโปรดติดต่อกับโรงพิมพ์โดยตรง
แต่หากมีการจำาหน่ายขอสงวนสิทธิ์
ท่านทีไ่ ด้รบั หนังสือนีแ้ ล้ว หากอ่านแล้ว
ไม่มคี วามประสงค์จะเก็บไว้ ขอได้โปรดนำาไป
บริจาคให้แก่วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือ
มอบให้แก่ผู้สนใจธรรมะ ท่านก็จะเป็นผู้หนึ่ง
ซึง่ ได้บาำ เพ็ญทานบารมี คือการให้ธรรมะเป็น
ทาน อันเป็นทานทีม่ อี านิสงส์อย่างยอดเยีย่ ม
ขอความเป็นอุดมมงคลทั้งทางโลกและ
ทางธรรม จงพลันสำาเร็จแก่ผู้มีส่วนร่วมใน
หนังสือนี้ทุกท่าน
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คำ�นำ�
กัลยาณมิตรของผู้เขียนมีจำานวนมาก แต่ละคนมีความคิด
สร้างสรรค์ดีๆ ส่วนใหญ่คิดแต่ว่าจะทำาอย่างไรให้คนอื่นมีความ
สุข ทำาอย่างไรให้คนอื่นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ไม่เบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน และทำาอย่างไรให้เขาสะสมแต้มของการเจริญภาวนา
มีสติ-สัมปชัญญะรู้ตัวเป็นปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่อง
เพราะเราพบว่า เส้นทางเดียวที่จะทำาให้ทุกคนมีความสุข
ได้อย่างแท้จริงคือ
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นสอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ล�ภทรัพย์และเกียรติยศจะตกม�แก่ท่�นเอง
ถ้�ท่�นทรงธรรมะแห่งอ�ชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
ตามพระราโชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนก และเรา
เชื่อมั่นเหลือเกินว่า ทางพ้นทุกข์มีจริง ทำาได้จริง เพียงเราหมั่น
เรียนรู้ในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ ทำาใน
สิ่งที่พระองค์ทรงทำามาก่อนอย่างมุ่งมั่น
กิจกรรมต่างๆเริ่มต้นจากผู้ปฏิบัติธรรมหลากหลายอาชีพ
เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่
พร้อมจะเสียสละเวลา เงิน แรงกาย แรงใจ เพื่อทำาในสิ่งที่ตนเอง
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เชือ่ มัน่ และศรัทธาโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน โดยมีหมุดหมายเหมือน
กันว่า “เราจะไม่เอาอะไร และจะไม่หาประโยชน์อะไร นอกจาก
ผลงานที่เป็นประโยชน์สุขของส่วนรวม”
ในบางกิจกรรมจะเห็นว่าแพทย์เป็นเพียงมดงานตัวหนึง่ ที่
มีเภสัชกรเป็นแม่งาน มีพยาบาลเป็นผู้รวบรวมน้ำ�หวานส่งต่อให้
สังคมด้วยความเมตตา
การรวมตัวของเราจึงไม่มกี ฎกติกาตามกฎเกณฑ์ทคี่ า่ นิยม
ทางสังคมยัดเยียด ขอเพียงรูจ้ กั “ให้”อย่างไม่มขี อ้ แม้ เมตตาอย่าง
ไม่มีประมาณ เสียสละอย่างมีความสุขและรู้จักวางใจให้ถูกต้อง
เท่านั้น
การรวมตัวเพื่อทำ�กิจกรรมแก่ส่วนรวมได้ขยายวงกว้าง
มากขึน้ ในนามชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก หลากหลายอาชีพ อาทิเช่น
อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาจารย์สุรีย์ อาจารย์อุ่น อาจาร
ย์เง็ก) อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อาจารย์แม่
จงดี อาจารย์ตุ่ม) อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธ
ชินราช พิษณุโลก (อาจารย์เรณูวรรณ อาจารย์ทัศน์ อาจารย์
แขก อาจารย์สุภรณ์ อาจารย์จิ๋ม อาจารย์กบ) บุคลากรของ
สำ�นักงานสรรพกรเขต 7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์
อนามัยเขต 9 คุณครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โรงพยาบาล
เอกชนเกือบทุกแห่งในพิษณุโลก โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาค
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เอกชนทั้งในและต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เป็นเรี่ยวแรง
สำ�คัญทำ�ให้งานลุล่วงได้ดี ก็เห็นจะเป็นภาคประชาชนอย่างคุณ
เชอรี่ คุณกานดา คุณสุภาพ โอวัฒนสินและเครือญาติ พี่ป้าน้า
อาชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี พิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมจิตอาสา
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คณะศรัทธาวัดวังหิน และยังมีกลุ่มคนที่
สำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันอีกมาก ที่ผู้เขียนไม่สามารถเอ่ยนาม
ได้ทั้งหมด จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
กิ จ กรรมของชมรมฯและการรวมตั ว ของผู้ ค นจะไม่ มี
ความหมายเลย หากไม่มีผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ผู้เปิดโอกาสให้พวก
เราทำ�ความดี ซึ่งเราถือว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีบุญคุณที่
ทำ�ให้เราได้รวมตัวกันสะสมแต้มของความดี สะสมบารมีธรรม
หากหนังสือเล่นนี้ สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเกิด
กุศลจิต คิดดี ทำ�ดี มีความสุข ผูเ้ ขียนขออุทศิ ความดีงามทัง้ หมด
ให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ ผู้
มีอุปการคุณ กัลยาณมิตรทุกท่าน
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บุญกิริยาวัตถุ 10
ที่ตั้งแห่งการทำาบุญ, ทางทำาความดี
1. ทานมัย ทำาบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ
2. สีลมัย ทำาบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี
3. ภาวนามัย ทำาบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ
4. อปจายนมัย ทำาบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
5. เวยยาวัจจมัย ทำาบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ มีจิตอาสา
6. ปัตติทานมัย ทำาบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น
7. ปัตตานุโมทนามัย ทำาบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น
8. ธัมมัสสวนมัย ทำาบุญด้วยการฟังธรรม และศึกษาหาความรู้
9. ธัมมเทสนามัย ทำาบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้
10. ทิฏุชุกัมม์ ทำาบุญด้วยการทำาความเห็นให้ตรง
ข้อ 4 และข้อ 5 จัดเข้าในสีลมัย; ข้อ 6 และ 7 ในทานมัย;
ข้อ 8 และ 9 ในภาวนามัย; ข้อ10 ได้ทั้งทาน ศีล และภาวนา
ที.อ. 3/246;
สังคหะ 29.
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ป.อ.ปยุตฺโต
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รวมพลคนหลายเรื่อง
หลวงพ่อมหาวิเชียร พระภิกษุพรรษามาก อายุน้อย ลูก
ศิษย์อายุมาก ปัญญาน้อย ขอเรียกหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นพระ
อาจารย์ทางธรรม สอนตั้งแต่กรรมฐาน ท่าไหว้ ท่าเดิน การ
พูดแบบกุลสตรีไทย ที่คนห่างวัดอย่างเราๆฟังแล้วงงๆ และแอบ
นินทากันว่า
“เป็นผู้ชายบวกกับเป็นพระ จะมาสอนมารยาทหญิงไทย
ให้กับพวกเราได้ไง”
รู้สึกเสียหน้านิดๆ อายหน่อยๆ แต่พอคิดได้ว่าไม่มีตัวตน
ที่แท้จริง ก็น่าจะไม่มีหน้าด้วย จึงไม่มีอะไรจะเสีย
หลวงพ่อปราดเปรียวว่องไว สั่งงานแล้วต้องทำาทันที
ทำาให้ไว ไม่งั้นทำาเองหมด ลูกศิษย์ผู้เรียบร้อยเป็นผ้าซักไว้(ยังไม่
ได้พับ)อย่างเรา เหนื่อยจนเป็นลมตามๆกันโดยเฉพาะพี่ปุ๊
พี่ปุ๊ พยาบาลสาววัยใกล้หกสิบที่คิดว่าตัวเองสวยจนไม่มี
ใครคู่ควร หารู้ไม่ว่า ชายใดก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ เพราะป้าขี้บ่น
และจับถูกทุกเรื่อง รู้ทันไปทุกที และพูดตรงจนสะดุ้งกันไปหลาย
ตลบ
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“พี่ๆ ศีลห้าเขาไม่ได้บอกว่า คิดตรงเท่าไร ให้พูดตรง
เท่านั้นนะ พี่พูดอ้อมๆ คิดตรงๆก็ดีนะพี่นะ”
พีม่ คี วามเพียรเรือ่ งการสอนปฏิบตั ธิ รรมมาก รับรองสอน
นั่งสมาธิ เดินจงกรมได้ ทน+นาน และตรงเวลาที่สุด
หมอจ้อ ตัวกลมอ้วนกำ�ลังสวย ทำ�หน้ายิ้มเหมือนเฉย ทำ�
หน้าเฉยเหมือนบึง้ ถ้าทำ�หน้าบึง้ ก็ตวั ใครตัวมัน สุขมุ น่าเกรงขาม
คิดอะไรพูดอย่างนั้น จิตใจงาม มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ
ตลอด ไม่มีลับลมคมใน ความจำ�ดี คิดเร็วทำ�ให้การปฏิบัติธรรม
ดี แต่ไม่รู้ตัวว่าดีแล้ว เพราะมัวแต่อยากเห็นแสงสี นางฟ้าเทวดา
วันหนึ่งนั่งสมาธิเห็นแสงสีก็บอกตัวเองว่าตาฝาด เป็นงั้นไป
น้องตุ๊ หญิงสาวสูงไม่แพ้ใครและอ้วนกลมสมวัย กำ�ลัง
กินกำ�ลังนอน มีคนเคยเตือนว่า “อย่ากินบ่อย” ก็หนั ขวับแล้วตอบ
ว่า “ไม่หิวไม่กิน แต่นี่มันหิว....หิวจริงๆ” เป็นผู้รักดี เจ้าของโปร
เจ็คพันล้าน ชอบให้ชมแบบจริงใจนะ ด่าก็ไม่ว่าเพียงหน้างอ
เท่านั้น ชอบทำ�บุญและบ้าบริการ ตั้งแต่หลวงพ่อไปจนถึงเจ้า
อาวาส “อ้อ ให้ไปดูแลสุขภาพท่านนะ ไม่ใช่ไปควบคุม” แม้ท่าน
เจ้าอาวาสยังเกรงใจ
น้องม่วย ผู้หญิงตัวเล็ก ใจดี ใจเย็น ด่าได้ว่าได้ รับรอง
ไม่โกรธ งานอะไรใครไม่ทำ�บอก เดี๋ยวน้องม่วยรับทำ�เอง เพราะ
ไม่ตอ้ งรีบร้อนไม่มคี วามเสีย่ ง ไม่ส�ำ เร็จไม่มใี ครว่า ช้าได้อไู้ ด้ ใคร
ไม่ถกู ใจรับไปทำ�เองได้นะจ๊ะ คตินใี้ ช้ได้ มีคนใจร้อนทนไม่ได้บอ่ ยๆ
น้องม่วยเลยสบายๆ ใจเย็นแบบหายห่วง แบบว่าลืมไปเลยว่าให้
ทำ�อะไร ฮา..... (ม่วยรับทุกอย่างแล้วสั่งหมอหริต่อ)
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หมอหริ สัตวแพทย์หนุ่มที่น่ารักที่สุดคนหนึ่ง สุภาพ
อ่อนน้อม พูดน้อยทำ�มาก อยูใ่ นหมูผ่ หู้ ญิงมากเรือ่ งได้อย่างสบาย
เพราะหมอหริมีหน้าที่รับคำ�สั่งจากทุกคน แย่งกันสั่ง แต่ไม่มีใคร
แย่งทำ�งาน หมอหริต้องทำ �หน้าที่ตั้งแต่ขับรถ ขนของสำ�หรับ
บริจาคขึ้นลงรถ ถวายเอง ที่สำ�คัญทำ�เครื่องดื่มอร่อยทุกชนิด
เช่น น้ำ�ชา กาแฟ น้ำ�เก๊กฮวย น้ำ�ตะไคร้ ทำ�เอง เสิร์ฟเอง ล้าง
ถ้วยล้างจานเอง.........ที่น่ารักที่สุดเห็นจะเป็นเพราะหมอหริเป็นผู้
ฟังที่ดีใครจะว่าอย่างไรทนได้ยิ้มและไม่เถียง........
อ้อ.......เคยเห็นหมอหริเถียงภรรยาม่วยอยู่ครั้งหนึ่งที่วัด
ผาซ่อนแก้ว “หริเอาผลไม้ไปใส่ตู้เย็น” “ไม่ใส่” “ใส่เดี๋ยวนี้เลย
ปอกแล้วสีจะไม่สวย” “ไม่ต้องใส่” “หริวันนี้ดื้อนะ” “เปล่าครับ
วันนี้ตู้เย็นเต็ม”............ฮา
หมู อ้ ว น ตั ว ยุ่ ง เป็ น ผู้ ห ญิ ง แต่ ก ระโดกกระเดก หาความ
เรียบร้อยไม่ได้ หลวงพ่อละอ่อนใจ พาไปไหนก็กลัวขายหน้า แต่
ก็ต้องพาไป ร้องไห้เก่ง ใครอย่าเล่าเรื่องเศร้าให้ฟังจะร้องก่อน
คนเล่ า แต่ ถ้ า เป็ น คนเล่ า เรื่ อ งเองก็ จ ะร้ อ งก่ อ นคนฟั ง .......ฮา
ขี้เกียจอาบน้ำ�เป็นที่สุดเพราะบอกว่าอาบไปก็ไม่เห็นจะสะอาดขึ้น
กลัวผีที่สุด หากรู้สึกไม่ปลอดภัยจะรีบบอกเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่
ทันทีว่า
“อย่ามาให้เห็นนะ ไม่งั้นจะชักดิ้นชักงอให้ดู บุญที่อยาก
อุทิศให้ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องได้กัน.......” อ้าวมีขู่
มีคนถามว่าแล้วทีเ่ ห็นบ่อยๆน่ะไม่เห็นชักสักที “อ้าว ทีเ่ ห็น
นะ เทวดานางฟ้าสวยๆงามๆทั้งนั้น จะชักทำ�ไม กลัวผี ไม่ได้บอก
ว่ากลัวเทวดาซะหน่อย” เออจริง
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ลูกปลา สาวโสดผิวขาวหน้าเฉย เดินไปไหนไร้ตัวตนไม่ใช่
เพราะตัวเล็กเท่านั้น แต่ชอบซ่อนหน้าจนอยากจะเปลี่ยนชื่อให้
เป็นน้องตุ่น ชอบก้มหน้าดูดินมากกว่าดูคน ท่ามกลางผู้คนจะ
เงียบๆเรียบร้อยเพราะพูดไม่ทัน ใจร้อนกว่าท่าทางสักร้อยเท่า
คิดมากคิดลึก คิดไม่เลิก สามารถนั่งคิดไปทั้งวัน พี่ๆแอบนินทา
กันว่า
“คนดีที่เก็บกด เจอคนพูดไม่รู้เรื่อง รับรองปากปิดสนิท
แต่ใจเถียงระเบิด”
ปฏิบัติธรรมแบบสองทางคู่กันคือปริยัติและปฏิบัติ เน้น
ทำ�คู่กันแต่ไม่เท่ากัน เอาเป็นว่า หลงคิดซะเยอะ คำ�คมเก็บอยู่ใน
ฝักเพียบ สักวันจะชักออกมาใช้...........ฮา
น้องหน่อย ผูห้ ญิงแปลกทีล่ กู เรียกพี่ ขีร้ �ำ คาญ ขีห้ งุดหงิด
ขี้ใจน้อย มีโลกส่วนตัวสูง มุ่งมั่นและมีความเพียรในการทำ�
กิจกรรมทีช่ อบ งานอะไรถ้าชอบถวายหัว ถ้าไม่ชอบหัวหายพร้อม
ตัว ทำ�หูทวนลมซะงั้น ถ้าถามจะบอกว่า
“ได้ยิน...รู้แล้วแต่ยังไม่อยากทำ�”.....จบกัน
หูได้ยินทุกเรื่อง แต่กายไม่ตอบสนอง คนพูดด้วยเลยงงๆ
รู้หรือไม่รู้ก็ไม่ส่งสัญญาณ ฝึกเจริญสติเพื่อหาความพอดีให้กับ
ตนเอง...ขออภัยด้วยนะคะถ้าจะพูดไม่ค่อยเพราะ
เรือ่ งราวต่อไปนีร้ อ้ ยเรียงมาจากประสบการณ์จริงของมือ
ใหม่หัดฝึกสติ แม้อาจจะรู้ตัวไม่บ่อย ไม่ถี่ แต่ก็พอจะรู้ด้วยจิตว่า
ใจนีม้ นั เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา มันถูกเผาลนด้วยไฟ
แห่งความโลภ ความโกรธ ความหลง
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และไม่มีความเย็นใดที่จะดับไฟได้ดีที่สุดเท่ากับ ความเย็น
ของทาน ศีล ภาวนา ความเย็นจะค่อยๆคืบคลานเข้าไปแทนที่
ความร้อนอย่างช้าๆ นานเท่าไรไม่รู้กว่าเราจะเย็นใจเป็นสุข อาจ
เป็นอีกหลายชาติหลายภพข้างหน้า เราก็จะเพียรทำ�ไป เพราะ
อย่างน้อยเราก็ได้ยืนอยู่ ณ จุดเริ่มต้นแล้ว ท่านล่ะพร้อมจะเข้า
มาอยู่เส้นทางเดียวกับเราหรือยัง
พวกเราไม่ได้ทำ �อะไรมากนอกจากวุ่นๆอยู่กับกิจกรรม
“บุญกิริยาวัตถุ 10” กิจกรรมมีหลากหลายอย่าง จากหลาย
บุคคลที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ทุกคนมีความสำ�คัญยิ่ง มีหลายคนที่
เรามิได้อ้างถึง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ จะอย่างไรก็ตามกิจกรรม
ต่างๆเกิดจากเหตุปัจจัยที่เหมาะสม พวกเราเพียงทำ�ให้ต่อเนื่อง
อย่างมีสติสัมปชัญญะไม่หลงยึดแม้กระทั่งบุญ ไม่โลภว่าเป็นของ
เราของพวกเรา รูจ้ กั วางใจ เมือ่ มีปจั จัยอะไรมากระทบตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ก็เพียง“แค่รู้” ไม่ได้ให้ความหมายว่าชอบ-ชัง เพราะ
ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
หลายคนสงสัยว่า “ทำ�แล้วเราจะได้อะไร”
บางคนถามอย่างมีน้ำ�ใจว่า “ทำ�แล้วใครจะได้อะไร”
คำ�ตอบของเราคล้ายๆกัน คือ “ทำ�เพราะอยากทำ� ทำ�
เพราะเห็นว่าได้ประโยชน์”
สำ�หรับเราไม่ใช่คนดีอะไร ทำ�ไปเพราะไม่อยากเกิดอีกแล้ว
จึงมักถามหลวงพ่อว่า
“หลวงพ่อเจ้าคะ ทำ�บุญ ทำ�ทาน นิพพานได้หรือไม่
เจ้าคะ”
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โรงทานผลไม้
ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาจิต ห้อง
เล็กที่เป็นศูนย์แห่งของใหญ่ๆ เช่นเครื่องผลิตซีดีธรรมะ(เฉพาะ
เป็นธรรมทาน) เครื่องเล่นซีดี เครื่องเสียงเคลื่อนที่ และเอกสาร
ข้อมูลการทำางานของศูนย์และชมรมจริยธรรม
“ห้องนี้มีคนเข้ามาห้าหกคนก็หายใจไม่ออกแล้ว ไปหาที่
ใหม่เถิดเอากว้างๆแบบศาลาวัด คนที่มาทำากิจกรรมเขาจะได้รับ
ความสะดวกสบาย นี่แคบมากยืนนั่งหายใจรดต้นคอกันเลยนะ”
“ใช่ อย่างนีต้ อ้ งไปสร้างเครือข่ายทีว่ ดั จะดีกว่า เอาวัดเป็น
ที่ทำางาน”
“ใช่”...“ดี”...“เริ่มปฏิบัติ”
ประโยคข้างบนไม่ปรากฏว่าใครช่วยกันพูดบ้าง
น้องม่วย “เมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรีมา อร่อยมาก สอง
ชาม”
ลูกปลา “หนูก็ไป อร่อยดี สองชามเช่นกัน”
หมูอ้วน “เฮ้ย พี่ไปอยู่ไหน ทำาไมไม่ได้กิน ของฟรีล่ะชอบ
จริงๆ”
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พี่ปุ๊ “พี่อยู่แต่ไม่ได้ไปกิน”
หมอจ้อ “ดีแล้วขี้เกียจไปแย่งกัน เป็นหมอ...ไม่กล้า”
น้ อ งม่ ว ย “กิ น แล้ ว ได้ บุ ญ ญาติ ค นไข้ เ ขาประทั บ ใจใน
บริการของแผนกอายุรกรรมมาก จึงสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงทั้ง
โรงพยาบาล ให้ทกุ คนไปกินได้ คนไปกินกันเยอะเลย คนเลีย้ งยิม้
แก้มแทบแตกมีความสุข อิ่มบุญ”
หมูอ้วน “แสดงว่าคนไข้หายกลับบ้าน”
น้องม่วย “เปล่า อาการหนักกว่าเดิม”
ทุกคน “อ้าว !”
น้องม่วย “ความประทับใจเกิดขึ้นได้ไม่จำ�เป็นต้องหาย...
ป่วยหนักเพราะอาการเขาต้องหนัก แต่เราดูแลดีมากไม่ทอดทิ้ง
เขาเลยประทับใจ”
ทุกคนครางเป็นเสียงเดียวกัน “อ๋อเหรอ !”
น้องม่วย “ที่จริงเราน่าจะทำ�บ้างนะ เจ้าหน้าที่เราตั้ง
มากมายอยูใ่ นฐานะทีเ่ อือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ได้ วันเกิดใครก็มารวมตัวกัน
เลี้ยงอาหารแบบไม่เฉพาะเจาะจง ได้บุญมหาศาล ผู้ป่วยที่ยากไร้
ญาติที่มาจากต่างจังหวัดไม่ค่อยมีสตางค์จะได้มาใช้บริการ”
ลูกปลา “หนูเห็นด้วย”
พี่ปุ๊ “พี่ว่าคนพวกนั้นไม่กล้าหรอก อาจเกรงใจหรือไม่ก็
ไม่ทันพวกมีสตางค์แต่งก แล้วจะเลี้ยงที่ไหน เลี้ยงอะไรและเลี้ยง
อย่างไร ถ้าวันไหนไม่มีเจ้าภาพทำ�ไง ใครจะเป็นศูนย์ประสาน
งาน”
หมอจ้อ “นั่นสิ แต่หมอว่าดี คนเราจะได้รู้จักแบ่งปัน รู้จัก
การเสียสละ ไม่งกอย่างที่เป็นอยู่ และหมอเชื่อว่าถ้าทำ�บ่อยๆมัน
เปลี่ยนบรรยากาศองค์กรได้นะ สมัยก่อนคนไทยรู้จักแบ่งปันมี

หมูอ้วน....19

เกลือปันเกลือมีแกงปันแกง สมัยนีอ้ ย่าว่าแต่ปนั ของเลย ปันน้�ำ ใจ
ยังไม่มี แล้วจะเริ่มต้นตรงไหนดี หมอไม่อยากเริ่มจากการเขียน
โครงการ ตั้งคณะกรรมการ แล้วก็ตัวใครตัวมัน ทีมงานผู้ทรง
คุณวุฒิทีมใหญ่ๆแต่จับต้องไม่ได้ มีแต่ตำ�แหน่งมาแปะโชว์ไม่เอา
นะ เอาที่มีจิตสาธารณะอยากทำ�ให้คนอื่นจริงๆก่อน เมื่อใครๆ
เห็นประโยชน์อยากต่อยอดแล้วค่อยว่ากันใหม่ เอ้า...ว่ามาใครจะ
ทำ�อะไรระบุคนรับผิดชอบมา”
แล้วทุกคนก็หันมาทางหมูอ้วน
หมูอ้วน “พักๆ ไม่ต้องมามองเป็นตาเดียว งานที่มีอยู่ยัง
ทำ�ไม่ทัน ไหนจะดูผู้ป่วย ไหนจะสอน เอกสารก็พิมพ์เอง เดิน
เรื่องเอง ประสานงานเอง แถมค่าหมึกค่าอุปกรณ์ออกเอง ซื้อ
เอง นี่ไม่ใช่เทวดาหรือพระโพธิสัตว์นะ ไม่เอาแล้ว”
หมอจ้อ “อยากได้บุญไหม”
พี่ปุ๊ “ใช่ อยากนิพพานต้องทำ�บุญมากๆ”
น้องม่วย “พีท่ �ำ ได้ พีพ่ ลังเยอะ พีล่ องคิดสิวา่ จะเริม่ อย่างไร
ดี”
ลูกปลา “หนูเห็นด้วย พี่ก็ทำ�มามาก อะไรก็สำ�เร็จ เรื่อง
เล็กอีกสักเรื่องเป็นไรไป”
หมูอ้วน “เอางั้นหรอ ทำ�เล็กๆได้ปล่าว! หลวงพ่อบอกว่า
คิดใหญ่ๆ ทำ�เล็กๆ”
เสียงตอบรับสามัคคีเหนียวแน่นยังกับนัดกันมา “ได้”
หมูอ้วน “ที่จริงอย่าไปเลี้ยงอาหารคาวหวานเลยสงสาร
แม่ค้า ใครๆคงมากินของฟรีที่อร่อย มากกว่ากินของเสียเงิน
แม่ค้าในโรงพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายมาก สงสารเขา และอีกอย่าง
อยากเลีย้ งคนไข้คนเฒ่าคนแก่มากกว่า ถ้าเลีย้ งของหวานน้�ำ ตาล
คงขึ้น ไปพบหมอๆจะว่าให้ เลยไม่รู้ว่าทำ�บุญหรือทำ�บาป อยาก
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ได้แบบว่าไม่ต้องล้าง ขยะน้อย ใช้คนน้อย ได้บุญมาก และต้อง
เปิดโอกาสให้คนอื่นๆร่วมบุญได้ เอาไงดีน้า...”
น้องม่วย “เราเลี้ยงอาหารคนไข้ในหอผู้ป่วยดีไหม”
ลูกปลา “ดี...แต่จะเลี้ยงอย่างไร เท่าไร ที่ไหน เงินนะมี
ไหม”
พี่ปุ๊ “ใช่ ใครจะทำ�ทั้งปีนะ พี่ไม่ห่วงตัวเองหรอก อีกไม่กี่
เดือนก็เกษียณแล้ว ฮิๆๆ”
น้องม่วย “พี่จะไปอยู่วัดไม่ใช่เหรอ มาช่วยกันได้นี่ วัดอยู่
ใกล้แค่นี้เอง จะไปรับ”
หมูอว้ น “ทุกคนอย่าส่งจิตออกนอก คิดออกแล้ว เราเลีย้ ง
ผลไม้กันดีกว่า คนไข้มากันแต่เช้าแต่มืดจากต่างจังหวัด ต่าง
อำ�เภอ ส่วนใหญ่มาจากชนบท คนแก่ไม่มีสตางค์ก็เยอะ รอตรวจ
ก็นาน เห็นบางคนแอบเอาถุงข้าวออกมา ไม่เห็นมีอะไรกิน เรา
เลี้ยงผลไม้ประทังความหิวและมีคุณค่ากันดีกว่า”
น้องม่วย “ผลไม้ตั้งตรงไหนก็ได้ กลิ่นไม่แรง หยิบไปนั่ง
กินที่ไหนก็ได้ และใครมีก็เอามาวางแจมได้เลย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้อง
เสียเวลาเตรียม ไม่ต้องมีคนดูแล ไม่ต้องมีภาชนะใส่ อิ่มและ
สดชื่น”
หมอจ้อ “นั่นสิ น่าสนใจ จะเอาผลไม้อะไรเป็นหลัก”
หมูอ้วน “กล้วยน้ำ�ว้าและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาล โดยทุก
เช้าเราจะเอามาวางไว้ทชี่ นั้ 2 และชัน้ 3 ซึง่ มีคนไข้นอกเยอะ ติด
ป้ายว่าผลไม้เพื่อสุขภาพ แจกฟรี ทุกคนมีสิทธิกิน ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าทีห่ รือคนไข้ จะกินเท่าไร กินอย่างไรไม่วา่ หมดแล้วหมด
เลย”
พี่ปุ๊ “คนไข้และญาติรวมกันหลายพันคน เราจะตั้งกล่อง
รับบริจาคไหม”
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ลูกปลา “ไม่นา่ ตัง้ เดีย๋ วเขาไม่กนิ บ้านหนูมกี ล้วยเป็นสวน
จะเอามาให้”
น้องม่วย “ตั้งก็ได้ ไม่น่าเป็นไร”
หมอจ้อ “อย่าเลย เงินไม่ใช่ประเด็น หมอช่วยได้และเชื่อ
ว่าหมอหลายคนอยากทำ�บุญ”
หมูอว้ น “ไม่อยากให้ตงั้ กล่องรับบริจาค เพราะเหมือนการ
แลกเปลี่ยน อยากให้รับประทานอย่างสบายใจ แบบไม่มีใครให้
อะไร ไม่มีใครได้อะไร ไม่มีเงื่อนไข มีแต่ผลไม้ฟรี ใครกินก็ได้
หากใครอยากทำ�บุญจริงๆเขาคงจะแจ้งเอง หาทางบริจาคเอง
อยากให้เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณะจริงๆ”
หมูอ้วน “แต่เราไม่กินกล้วยน้ำ�ว้า กินไม่เป็น ทำ�บุญด้วย
กล้วยทุกวัน ชาติหน้ามิต้องกินกล้วย หรือเป็นเจ้าของสวนกล้วย
น้ำ�ว้าหรือว่ะ”
หมอจ้อ “บ้าหรือเปล่า ส่งจิตออกนอกฟุ้งซ่าน คิดเข้าไป
ได้”
น้องม่วย “ไม่หรอกพี่ เพราะชาติหน้าเราไม่เกิดแล้ว เรา
นิพพานกันหมด ไม่ต้องกลับมากินกล้วยอีกแล้ว”
ทุกคนพูดอย่างพร้อมเพียงกัน “ใช่เลย นิพพาน”
น้องม่วย “ดี เอาตามนี้ พี่หมูอ้วนดำ�เนินการ”
หมูอ้วน “อ้าว! งานเข้า หมูอ้วนต้องทำ�อีกแล้วใช่ไหม ได้
...แต่มีข้อแม้ ถ้าพี่ปุ๊หาชั้นวางผลไม้มาให้ได้ พรุ่งนี้เริ่มโครงการ
แต่ ถ้ า หาให้ ไ ม่ ไ ด้ โครงการนี้ ล้ ม เลิ ก อ้ อ !!! ให้ เ อทำ � ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ให้ด้วย กลัวไม่มีคนกิน เขาจะได้รู้ว่าฟรี”
พี่ ปุ๊ ห ายตั ว ไปอย่ า งฉั บ ไว ส่ ว นคนอื่ น ๆแยกย้ า ยกั น ไป
ทำ�งานต่อ ไม่เกินสองชั่วโมงหมูอ้วนก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่ปุ๊
“มาดู...ได้แล้ว ชั้นวางผลไม้เรียบร้อยทั้งสองชั้น พรุ่งนี้
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เริ่มหาผลไม้มาได้เลย”
หมูอว้ น “หา! ทำ�ไมรวดเร็วอย่างนี้ เอาจริงๆเหรอ อุตส่าห์
ตั้ ง กติ ก าไว้ ใ ห้ ทำ � ไม่ ทั น เพราะเรารู้ ว่ า ชั้ น วางของหน่ ว ยงาน
ราชการคงไม่หามาได้ง่ายๆ”
คิ ด ในใจคนแก่ เ อาแน่ ไ ม่ ไ ด้ จะเร็ ว จะช้ า จะมาจะไปไม่
แน่นอน เป็นสัจธรรม ไม่เที่ยงจริงๆ
หมูอ้วน “ไปหามาจากไหน เราขอตัวเดียวมาใช้ในห้อง
บอกว่าไม่มี แต่นี่หามาได้แป๊บเดียวตั้งสองตัว เอะ! มันยังไงกัน
ป้าเรามีลูกเล่นนะนี่”
พี่ปุ๊ “มีคนรู้ เขาเลยให้โต๊ะวางของส่วนตัวเขา”
เช้าวันรุ่งขึ้น
หมูอ้วน “พี่เห็นกล้วยโรงทานไหม หนูตื่นตั้งแต่ตีห้า ไป
ซื้อกล้วยมายี่สิบหวี ออกเงินเองนะนี่ อุปกรณ์มีด ชาม ถุงเอามา
เอง พอดีที่บ้านแม่เอามะม่วงสุกมาให้ปอกใส่ถุงพออิ่ม รับรอง
สะอาดปลอดภัยหวานอร่อย พ่อเป็นคนปลูก แม่เป็นคนสอย ลูก
เป็นคนแจก บุญทั้งนั้น”
พี่ปุ๊ “มะม่วงหมดไปแล้ว ถ้าจะมีคนหิว พี่เห็นเจ้าหน้าที่ก็
กินนะ หยิบกันคนละถุงส่วนกล้วยคนละลูกสองลูก ดีมากๆ”
แล้วโรงทานก็สร้างความแปลกใหม่ให้ชุมชนโรงพยาบาล
เจ้าหน้าทีห่ ลายคนแวะเวียนมาชิม คนไข้จ�ำ นวนมากมาใช้บริการ
เราจัดโรงทานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ จากเงินบริจาคและผลไม้ของ
ผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่อง
พี่ปุ๊ “ป้าสาหร่าย ป้าชะโอน ชุมชนวัดวังหิน โทรศัพท์มา
ให้ไปเอากล้วย มะม่วง เขาตัดไว้ให้ ให้ไปเอาเอง”
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หมูอ้วน “ได้เลย ตอนเที่ยงเราไปกัน”
เราได้กล้วยน้ำ�ว้า มะม่วงสุกและดิบมาจำ�นวนมาก ป้า
สาหร่ายได้บอกต่อคนในหมู่บา้ น ซึ่งได้รบั ความสนใจและร่วมกัน
บริจาคเป็นจำ�นวนมาก
“ป้าขอซื้อก็ไม่ขาย ให้เงินก็ไม่เอา ฟรีทั้งหมด เขาให้ป้า
มา ป้าก็ให้หมอต่อ หมอก็เอาไปให้คนไข้ ได้บุญกันทุกคน แค่นี้
ก็พอแล้ว”
ป้าสาหร่ายมีความสุขที่ได้แบ่งปัน เรามีความสุขที่ได้ทำ�
และโรงทานสร้างความสุขให้ใครบ้างนะ อย่างนีต้ อ้ งไปสัมภาษณ์
ให้แน่ใจ
“ไม่ทราบว่าเคยกินผลไม้ที่โรงทานไหมค่ะ”
“ทุกวัน วันละลูก กินแล้วมีแรงทำ�งาน มาทำ�งานตั้งแต่
เจ็ดโมงเช้า เริม่ งานแล้วไม่มโี อกาสลุกไปไหน ทุกเช้าเดินผ่านโรง
ทานก็หยิบมาสองลูกเผื่อพี่เขาด้วย พอสิบโมงก็เริ่มหิว หยิบมา
กินได้เลย ขอบคุณนะคะ ที่บ้านมีกล้วยถ้าสุกจะเอามาวางบ้าง”
“กินทุกวันเหมือนกัน แต่วันนี้ไม่กล้าหยิบเห็นคนไข้เยอะ
กลัวไม่พอ ขอบคุณแทนคนไข้นะคะที่มีคนใส่ใจและห่วงใย”
“หนู เ ห็ น บางคนแอบหยิ บ ใส่ ก ระเป๋ า ตั้ ง หลายลู ก หนู
ทำ�ความสะอาดอยู่ใกล้ๆ แต่หนูก็ไม่กล้าว่าเขานะ คุณไม่บอกว่า
ให้คนละลูก อย่างนี้คนอื่นก็อดกิน”
“ไม่เป็นไร โรงทานผลไม้เพื่อสุขภาพเขาเขียนว่า ฟรี คน
ให้เขามีใจเสียสละ เราไม่สนใจว่าใครจะกินกี่ลูก ใครจะเอาไปเผื่อ
ใคร ไม่คิดบ้างหรือว่าคนที่หยิบใส่กระเป๋า เขาอาจมีลูกหลานรอ
อยู่ เขาขาดแคลนเขาไม่มี หน้าทีเ่ ราคือเมตตาสงสารเขา และหาก
จะบอก ให้เข้าไปบอกเลยว่า หยิบตามสบาย เอาไปให้พออิ่มโรง
พยาบาลแจกฟรี เขาจะได้หยิบอย่างมีความสุข ไม่ต้องแอบหรือ
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หลบซ่อน โรงทานตัง้ ขึน้ เพือ่ ฝึกเสียสละฝึกใจให้มเี มตตาอย่างไม่มี
ข้อแม้ คนรับก็รบั อย่างไม่มขี อ้ แม้เช่นกัน ทำ�ทานอย่าให้ใจขาดทุน
ทำ�ทานทีละเล็กละน้อยทำ�ใจให้เป็นสุขมากๆ คุ้มที่สุด”
“ยายกินกล้วยไปแล้ว ยายว่ามีโรงทานผลไม้ก็ดี คนแก่หิว
บ่อยไม่อยากเดินไกล ของฟรีก็เห็นมีแต่ในโรงพยาบาลนี่แหละ
เมื่อก่อนเราก็แจกกันตามมีตามเกิดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว”
“เมื่ อ สองเดื อ นที่ แ ล้ ว ไม่ มี เห็ น คนข้ า งบ้ า นเล่ า ยั ง ว่ า
โรงพยาบาลมีกล้วยแจก เราก็ว่าจะมีจริงหรือ พอเห็นแล้วดีใจ
เอามากินสองลูก เดี๋ยวค่อยกิน บางครั้งก็หิวแต่ไม่อยากเดินไปซื้อ
...เหนื่อย คนแก่ทำ�อะไรก็ช้า ขอบคุณนะหมอ มีน้ำ�ใจกันจริงๆ”
“วันนี้เวียนหัวคลื่นไส้ เห็นมะม่วงเลยหยิบมากิน เมื่อวัน
ก่อนประชุมที่ชุมชน เห็นเขาคุยกันว่าจะจัดเลี้ยงผลไม้ฟรีอย่าง
โรงพยาบาลบ้าง คราวที่แล้วก็เอาสมาธิตอนเช้าของหมอไปทำ�ที่
ศูนย์ผสู้ งู อายุ..ดีมากยังทำ�กันอยูต่ อ่ เนือ่ ง ครัง้ นีจ้ ะทำ�โรงทาน แต่
ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะตั้งตรงไหน ใครดูแล”
“หายากนะคะ วัฒนธรรมการแบ่งปันแบบไม่หวังผลกำ�ไร
หายไปจากเมืองไทยนานแล้ว หมอทำ�เป็นตัวอย่างทำ�ให้เราคิดถึง
ประเพณีเก่าแก่ ใครมีอะไรก็แบ่งกันกิน กับข้าวยังทำ�เผือ่ ข้างบ้าน
ปัจจุบันการให้การแบ่งปันหายสาบสูญไปแล้ว มีแต่ทะเลาะกัน
เบียดเบียนกัน”
“ลุงเห็นพวกหมอพยาบาลเขาทำ�งานยุ่ง บางคนก็ดุ แต่
คนไข้มันเยอะน่าเห็นใจ ยังอุตสาห์เดินแจกน้ำ�ดื่มน้ำ�สมุนไพรทุก
วัน ตอนนี้ยังมีผลไม้แจกอีก เขาว่าเอาเงินส่วนตัวมาทำ� ลุงก็มา
ใช้มากินกับเขาด้วย เกรงใจและคิดถึงบุญคุณของพวกหมอตลอด
หมอดีกันจริงๆ นางฟ้าเทวดามาเกิดกันแท้ๆ”
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หมูอว้ นไม่ได้แต่งชุดพยาบาล คำ�ตอบทีไ่ ด้รบั จึงไม่นา่ จะมา
จากความเกรงใจหรื อ เอาใจ “อยากจะบอกว่ า ของฟรี มี ที่
โรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะ”
หมูอ้วนฟุ้งไปด้วยจิตที่โลภ
หมูอ้วนต้องตื่นตีห้า ไปซื้อกล้วยครั้งละสิบหวี แบกไปที่
ทำ�งานตั้งแต่หกโมงเช้า เมื่อก่อนทำ�งานเจ็ดโมงเช้า เดี๋ยวนี้หก
โมงเช้า ต่อไปถ้ามีโครงการอะไรอีกมิต้องทำ�งานตั้งแต่ตีห้าหรือ
นี่ ในขณะที่เตรียมกล้วยอยู่นั้น ใจก็ไม่อยู่กับปัจจุบัน ไปฟุ้งกับ
อนาคตซะนี่
“ถ้าเราไม่อยู่ใครจะทำ� โครงการมิล้มหรือ คนไข้มิอดผล
ไม้ดีๆหรือนี่ โอ้อนิจจา ธรรมะช่วยจัดสรรที น้องตุ๊ น้องม่วย พี่
ปุ๊ หมอจ้อ น้องหน่อยและคนอื่นๆเขาก็แบ่งหน้าที่กันไปแล้ว แต่
หน้าที่นี้ไม่มีใครช่วยเราทำ�เลย ใครก็ได้ช่วยที ช่วยแบ่งงานไปที”
หมูอ้วน “พี่ปุ๊...เชื่อไหม วันก่อนอธิษฐานขอให้ธรรมะ
จัดสรร วันนี้ก็ได้เห็นจริงๆ รู้ไหมมีนางฟ้าสองคนมาช่วยจัดโรง
ทานผลไม้ หมูอ้วนสบายใจที่สุด ไปไหนไม่ต้องห่วงแล้ว พี่ต๋อย
และน้องแอ็ค ช่วยทำ�อย่างดี เลือกกล้วยได้สวยกว่าเรา บริการ
ดีกว่าเรา สุดยอดนางฟ้าจริงๆ เช้ามามีตัดกล้วยใส่ตะกร้าเอาไป
วางไว้ตามจุดบริการ น่ารักที่สุด วันไหนไม่มีกล้วยอดีตหัวหน้า
พยาบาลก็ซ้อนมอเตอร์ไซด์ตระเวนหากล้วยผมกระเจิงกลับมา
พร้อมกล้วยหวีงามๆแต่คนหิ้วกล้วยดูไม่ได้เลย...มาดคุณนายของ
พี่ต๋อยหายไปในพริบตา มีเพียงหญิงมั่นที่หิ้วกล้วยพะรุงพะรัง จะ
ปวด จะเมื่อย จะไม่สวยก็ไม่ว่า...ขอให้ได้บุญเยอะๆ”
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และแล้ว โรงทานผลไม้เพื่อสุขภาพก็อยู่ยั้งยืนยงคงคู่งาน
บริ ก ารจิ ต อาสา กล้ ว ยน้ำ � ว้ า วั น ละสิ บ หวี แ ละผลไม้ อื่ น ๆตาม
ฤดูกาล ทีน่ า่ ปลืม้ ทีส่ ดุ คือ มีผบู้ ริจาคปัจจัยไม่ขาดมือ และทีแ่ สดง
ให้เห็นว่าคนไทยเราไม่แล้งน้ำ�ใจ ขอเพียงช่วยสร้างโอกาสให้
เท่านั้น เพราะมีผู้บริจาคกล้วย ส้ม เงาะ มะม่วง มะไฟ ไม่ขาด
สาย ทั้งผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเอาผลไม้มาวาง
คนละอย่างสองอย่าง ถ้าเป็นมะม่วง ชมพู่ มีพริกเกลือแถมมา
ด้วย แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ ความละเอียดอ่อนในการให้ที่ใส่
จิตวิญญาณไปด้วย และที่มีน้ำ�ใจกันทั้งชุมชนเห็นจะเป็นชุมชน
คณะศรัทธาวัดวังหิน นำ�โดยป้าสาหร่ายผูใ้ จบุญ บริจาคกล้วยผล
งามๆอย่างต่อเนื่อง
เมือ่ กิจกรรมดำ�เนินไปด้วยดี เราก็แอบรับรูค้ วามในใจของ
บุคคลเหล่านี้
“ที่พวกเราทำ�มาทั้งหมด เพราะอยากทำ� ไม่ได้อยากได้
หน้า ไม่ได้ทำ�เพราะอัตตาตัวตน ไม่ต้องบอกใครๆว่านี่ผลงาน
พวกฉันนะ ดังนั้นผลงานนี้ จึงเป็นของส่วนกลางใครจะนำ�ไปเล่า
ต่อให้เกิดประโยชน์กไ็ ด้จะอนุโมทนาบุญอย่างสูง ใครคิดว่าตนเอง
เป็นเจ้าของก็ไม่ว่า หมูอ้วนมีความสุขที่ได้ทำ� แต่ก็น้อยกว่ามี
ความสุขที่เห็นคนอื่นทำ�ด้วยความสุข”
“พีต่ อ๋ ยไม่คดิ อะไรมาก อะไรช่วยได้เราก็อยากช่วย ทำ�แล้ว
มีความสุข และมีคนเห็นเราทำ�ก็สมทบทุนต่อ เงินสามร้อยที่ให้
มาซื้อผลไม้เพิ่มใช้เป็นเดือนไม่หมดสักที คนใจดีมีมากจริงๆ เห็น
แล้วชื่นใจ”
“น้องแอ็ค ทำ�แล้วสบายใจ มีความสุข”
“พี่มนกับพี่รัตน์งานยุ่งไม่ค่อยได้ช่วย ขอแจมเงินเล็กๆ
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น้อยๆ นะ เห็นใครรับประทานแล้วอิ่มเหมือนกับรับประทานเอง
มีความสุขจริงๆ”
“หมอจ้อช่วยอะไรไม่ได้มาก ขอเป็นนายทุนให้ล่ะกัน ขาด
ปัจจัยบอกได้ทุกเมื่อ”
เมื่อกิจกรรมได้ได้สวยมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ หมูอ้วน
ก็อยากถามหลวงพ่อเจ้าค่ะ
“หลวงพ่อเจ้าค่ะ หมูอ้วนพอจะมีบุญไปนิพพานกับเขา
ได้ไหมเจ้าค่ะ” หรือว่า
“หลวงพ่อ คิดว่าโยมควรจะฝึกกินกล้วยน้ำ�ว้าให้เป็น
ก่อนตายดีไหมเจ้าคะ บริหารความเสี่ยงไว้เผื่อพลาดนิพพาน
เกิดในดงกล้วยจะได้กินกล้วยเป็นนะเจ้าค่ะ.......ฮา”
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หมวกเพื่อน้อง
น้องตุ๊ “5 ธันวาฯ หาของขวัญให้พ่อ คุณพ่อตุ๊น่ารักที่สุด
ชอบขี่จักรยาน ออกกำาลังกาย แดดก็ร้อน ผมก็น้อย หน้าหนาว
ลมเย็นเป็นหวัดอยูเ่ รือ่ ย หนาวนีต้ เุ๊ ลยถักผ้าพันคอให้พอ่ ใส่แล้วเท่
น่ารักที่สุด ไหมพรมเหลือเสียดาย ทำาไงดี.......ฝีมือเราก็ดี น่าจะ
เอาไหมที่เหลือไปถักหมวกให้เด็กที่เป็นมะเร็งจะดีกว่า (อย่าถาม
ว่าทำาไมถึงคิดถึงเด็กเพราะศีรษะเล็กเสร็จเร็ว) ตอนแรกคิดว่ามี
สักสองสามคน พอรู้ว่ามีจำานวน 80 กว่าคน ตกใจนะ....เลย
ต้องหาสมัครพรรคพวกช่วยกัน คนเดียวทำาไม่ได้ จึงขอมาบอก
บุญ แค่ช่วยบอกต่อก็พอ บอกต่อๆกันให้ด้วยนะ”
แล้วน้องตุ๊ก็พล่ามต่อ “พี่หมูอ้วน เรามาถักหมวกให้น้อง
มะเร็งกันดีไหม คนถักเป็นมีมากนะ”
หมูอ้วน “แล้วไง”
น้องตุ๊ “พี่ไม่ต้องทำาอะไร หนูอยากได้ทุนซื้อไหมพรม”
หมูอ้วน “แล้วไง”
น้องตุ๊ “หนูขอทุนซื้อไหมพรมถักหมวก”
หมูอ้วน “เออ!พูดให้มันชัดๆ อ้อมไปอ้อมมา งงนะ คนยิ่ง
คิดน้อยอยู่ เราก็คิดว่าเล่าสู่กันฟัง คุณหมอว่าไง”
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หมอจ้อ “เงินหรอ เอาไปเลย แล้วก็ไม่บอกแต่แรก ปล่อย
ให้งง คิดว่าจะให้ช่วยถัก บอกตรงนี้เลยว่าไม่เป็น...ไม่เป็นจริงๆ”
น้องตุ๊ “เกรงใจค่ะ แค่ลงทุนให้ก็พอ ดีใจจังได้เงินทุนแล้ว
เงินที่หมอกับพี่หมูอ้วนให้จะเอาไปซื้อไหมพรม แล้วเริ่มโครงการ
วันนี้เลย สอบถามแล้วมีหลายคนอยากช่วย”
ผ่านไปไม่กี่วัน น้องตุ๊ก็หอบเอาแก้มอ้วนๆที่ตอนนี้บาน
เป็นกระด้งฝัดข้าวมาที่ศูนย์พัฒนาจิตฯ ซึ่งเป็นแหล่งรวมพลคน
มากเรื่อง บางคนก็นินทาว่าเป็นที่รวมพลคนผิดหวัง(สายข่าวไม่
ได้แจ้งมาว่าผิดหวังเรือ่ งอะไร เราเลยสรุปว่า ผิดหวังทีเ่ ห็นคนส่วน
ใหญ่ดอ้ ยคุณธรรมจริยธรรม เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความชัว่
เป็นความดี)
น้องตุ๊ “หยุดไม่อยู่ ไม่อยู่จริงๆ ดีใจ ดีใจ รู้ว่าดีใจ”
หมูอ้วนสวนทันควัน “งงรู้ว่างง พูดเรื่องอะไร ดีใจอะไร”
น้องตุ๊ “ตอนนี้ถักหมวกให้น้องมะเร็งลุกลามเป็นหมวกให้
พี่ ป้ า น้ า อามะเร็ ง แล้ ว คนถั ก เยอะมาก นายทุ น ใหญ่ คื อ พี่ อ้ ว น
เภสัชกร อาจารย์สอนคือพีอ่ อ้ เภสัชกร หอกระจายข่าวคือน้องฝน
ทูตสุขภาพ แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่กลุ่มงานเภสัชกรรม ส่วนสาขามี
กว่าห้าสิบแห่ง เช่น หอผู้ป่วยไอซียู ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก โดยใช้
เวลาพักกลางวันรวมตัวกันถักๆๆๆๆ ข้าวปลาไม่ตอ้ งกิน นีม่ รี ปู ให้
ดูประกอบความสะใจ เอ้ย...พูดผิด แฮ่ๆๆๆ ประกอบความภูมิใจ”
หมูอว้ น “รูปน้องอ้อเภสัชกรอาจารย์สอนทีม่ อื นิง่ มาก ถัก
แบบผู้ ดี เ รี ย บร้ อ ยไม่ ก างแขนกางขาเก้ ง ก้ า งเหมื อ นลู ก ศิ ษ ย์
ลูกศิษย์แต่ละคนไม่มีท่าสวยแบบอาจารย์เลย ดูท่าทางแล้วลุ้น
น่าดู ขอแค่ถักหมวกให้ได้เป็นหมวกก็เก่งแล้ว......ฮา.......”
น้องตุ๊ “อย่าดูถูกนะ นี่เป็นโรงงานแห่งความรักและเสีย
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สละ…ตั้งใจทำ�จริงๆ เที่ยงก็ไม่หิว ขอทำ�บุญก่อน...เขาบอกว่า ให้
มันรู้ไปว่าจะทำ�ไม่ได้”
หมูอ้วน “สุดยอด ท่าทางเอาจริง ดูคุณอู๊ดสิตั้งใจมาก คิ้ว
ย่นชนกัน คงคิดหนักนะเนี่ย และดูหน้าน้องๆแต่ละคนอย่างกับ
กำ�ลังสร้างหอเอนปิซ่า เห็นแล้วอยากทำ�มั่ง เอางี้...สั่งซื้อไม้ถัก
ไหมพรมมามากๆ เงินไม่พอไปเอาที่หมอจ้อ เราจะไม่ให้เขา
หงุดหงิดอารมณ์เสียเพราะไหมหมดหรืออุปกรณ์ไม่พอ เราจะให้
เขาทำ�อย่างต่อเนือ่ ง เพราะการทีเ่ อาใจมาจดจ่อกับอะไรสักอย่าง
เป็นการทำ�สมาธิ จะพบความสุขสงบสบาย เราควรสนับสนุนเขา
เต็มที่ ช่วยกันคนละอย่าง ใครถักเป็นก็ถัก ถักไม่เป็นออกตังค์
เราจะอำ�นวยความสะดวกให้ไม่อั้น ถ้าถักได้มากๆจัดส่งให้ผู้ป่วย
โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศ ฟรี”
น้องตุ๊ “เอางัน้ หรอ พีต่ อ้ งเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์และหมวก
ทีเ่ สร็จแล้วนะ ถ้าไม่มศี นู ย์รวม หลายคนอยากถักและอยากส่งผล
งานที่ถักแล้วไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหน ไม่มีศูนย์อำ�นวยความสะดวก
ไม่ได้นะ”
หมูอ้วน “อีกล่ะ! ปากหนอปากอยู่ไม่สุข ออกความเห็น
ทีไร งานเข้าทุกที ช่างรู้ใจว่าเราอดช่วยไม่ได้สักที”
หมอจ้อ “คนไข้เขาจะใส่หรอ วิกผมราคาไม่แพงเท่าไร”
หมูอว้ น “เรือ่ งนีม้ ขี อ้ มูล ผูป้ ว่ ยทีใ่ ห้ยาเคมีบำ�บัดจะผมร่วง
เวลาออกนอกบ้านศีรษะทีไ่ ม่มผี มจะร้อนจะหนาวกว่าส่วนอืน่ ถ้า
ใส่วิกจะร้อนยิ่งกว่าทรมานกว่า บางคนไม่มีสตางค์หรอก ใช้ผ้า
ขนหนูผืนเล็กโพกศีรษะไว้ บางคนใส่หมวกแบบตามมีตามเกิด
บางคนเรารู้เลยว่าเขาไม่มี หมวกเก่าๆขาดๆเขาก็ใส่ น่าเห็นใจ
มากนะ ไม่เชื่อไปสังเกตดูได้ที่หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอกหรือหน้า
ห้องเจาะเลือดก็ได้ ”
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หมอจ้อ “ถ้าทำ�แล้วได้ประโยชน์กับผู้ป่วยก็น่าทำ�”
น้องม่วย “ได้ประโยชน์กับคนทำ�ด้วย เป็นการทำ�สมาธิ
แบบเคลื่อนไหวได้อย่างดี”
น้องตุ๊ “ใช่ ใจจดจ่อเป็นสมาธิอย่างดี”
หมูอ้วน “นี่ทำ�กันใหญ่โต แจกจ่ายบ้างหรือยัง”
น้องตุ๊ “อ้าวเรื่องนี้ต้องขยาย หมวกใบแรกเป็นฝีมือของตุ๊
เอง ตุ๊เดินไปหาผู้ป่วยที่คิดว่าหน้าตาดีหน่อย เอาที่ดูแล้วไม่ค่อย
เหมือนคนป่วย ไม่อย่างนั้นหมวกใบแรกจะไม่สะดุดตา ฝีมือถัก
ของตุก๊ ไ็ ปวัดไปวาได้(ไม่เคยมีใครชมให้ได้ยนิ ...เลยชมตัวเอง) ถ้ามี
พรีเซ็นเตอร์หน้าตาดีด้วยการกระจายบุญจะสำ�เร็จไปกว่าครึ่ง ตุ๊
มองอยู่หลายวันก็เจอน้องแต้ว เป็นมะเร็งเต้านมอายุยี่สิบเอ็ดปี
ตอนเข้าไปพบเธอ น้องนอนซมอยู่บนเตียง ไม่กินข้าวมาสองวัน
ไม่พูดไม่จา ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม นอนซึมๆเศร้าๆ พอเห็นตุ๊เข้าไป
เขาหันหน้าเข้าข้างฝา ไม่มองหน้าเรา ไม่สนใจไม่พูดด้วย”
“น้องแต้ววันนี้เป็นไง มาดูสิพี่ตุ๊เอาอะไรมาให้”
“หนูเบื่อค่ะ หนูไม่อยากพูด หนูไม่สนใจอะไรทั้งนั้น”
“พี่ตุ๊มีอะไรมาให้ นี่ไงหมวกไหมพรม สวยไหม”
“ให้หนูหรอ หนูไม่เอาหรอก หนูจะใส่ท�ำ ไม ไม่มปี ระโยชน์
พี่ก็รู้ว่าหนูกำ�ลังจะตาย”
“พี่รู้ว่าน้องแต้วเศร้า หมดอาลัยในชีวิต แต่น้องแต้วรู้ไหม
ทุกนาทีมีค่าเมื่อเรามีลมหายใจ เราทำ�ประโยชน์ได้เสมอ น้อง
แต้วอยากทำ�บุญไหม”
“หนูจะทำ�อะไรได้ จะลุกนั่งยังไม่มีแรง”
“น้องแต้ว หันมามองพี่ตุ๊ก่อนนะ พี่ตุ๊จะขอความช่วยเหลือ
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จากน้ อ งแต้ ว และพี่ ก็ เ ชื่ อ ว่ า น้ อ งแต้ ว ทำ � ได้ พวกพี่ ก็ มี พ ยาบาล
เภสัชกร แพทย์และเจ้าหน้าทีท่ กุ หน่วยงานรวมตัวกันถักหมวกให้
ผูป้ ว่ ยทีใ่ ห้ยาเคมีบ�ำ บัดแล้วผมร่วง เรารูว้ า่ ไม่มผี มหน้าร้อนศีรษะ
ก็ จ ะร้ อ นมาก หน้ า ฝนหน้ า หนาวศี ร ษะก็ จ ะเย็ น ทำ � ให้ ไ ม่ ส บาย
หมวกนี่แจกฟรีนะ ส่วนใบนี้เป็นหมวกใบแรกของพี่ตุ๊ อยากให้
น้ อ งแต้ ว ใส่ ถ่ า ยรู ป เป็ น พรี เ ซ็ น เตอร์ พี่ จ ะได้ ส่ ง รู ป ไปประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาลอื่นๆเขารู้ ผู้ป่วยที่อยากได้
หมวกจะได้ติดต่อมาถูก พี่ตุ๊เห็นว่าน้องแต้วเหมาะที่สุด หน้าตาดี
จะทำ�ให้หมวกพี่ตุ๊ดูดีไปด้วย”
“จริงหรือ หนูช่วยได้จริงนะ”
“จริงสิ แต่นอนซมหน้าเศร้าอย่างนีไ้ ม่เอา ใครเห็นเขาก็ไม่
อยากได้หมวก พรีเซนเตอร์ต้องสวยสดชื่น ต้องแสดงให้เห็นว่า
ใส่หมวกแล้วมีความสุข”
“ได้เลย จะมานอนซมทำ�ไม ไหนหนูลองใส่หน่อยนะ เป็น
ไงคะ ถ้าหนูใส่หมวกแล้วมีประโยชน์ต่อคนอื่นหนูก็ยินดี”
ไม่น่าเชื่อว่าน้องแต้วที่นอนซมมีสีหน้าสดชื่นทันตาเห็น
เรารู้ว่าการขยับตัวแต่ละครั้งน้องเขาจะปวดกระดูกมาก แต่น้อง
แต้วก็ลุกนั่งโดยไม่แสดงความเจ็บปวดความเศร้าให้เห็น หยิบ
หมวกมาใส่ยิ้มอย่างมีความสุข
แถมชูสองนิว้ พร้อมกับพูดว่า “สูๆ้ ” เราบันทึกภาพน้องแต้ว
ที่น่ารัก ยิ้มอย่างสดชื่นไว้หลายภาพ
“วั น นี้ ห นู มี ค วามสุ ข มากค่ ะ ขอบคุ ณ ที่ ทำ� ให้ ชี วิ ต หนู มี
คุณค่าอีกครั้ง หนูหวังว่ารูปหนูจะทำ�ให้คนที่ใส่หมวกมีความสุข
เช่นหนู หนูวา่ หนูหมดหน้าทีบ่ นโลกนีแ้ ล้ว หนูพร้อมตายแล้วนะ”
น้องแต้วพูดยิม้ ๆ และถัดมาอีกสีว่ นั น้องแต้วก็จากไปอย่าง
มีความสุข

34....เพื่อพระนิพพาน

คุณอ้อได้น�ำ เอากิจกรรมถักหมวกเพือ่ น้องเล่าสูก่ นั ฟังทาง
อินเตอร์เน็ต มีผใู้ จบุญส่งไหมพรม ส่งหมวกมาให้เป็นจำ�นวนมาก
และที่สำ�คัญสวยกว่ามือสมัครเล่นอย่างเรา
และคนที่ถักได้ขี้เหร่ที่สุดเห็นจะเป็นใครไปไม่ได้
หมูอ้วน “ถึงไม่สวยก็มีประโยชน์ทำ�ให้เกิดระบบงานที่ยิ่ง
ใหญ่ ผลงานใครจะเด่นเตะลูกตาเท่าของเราเป็นไม่มี คิดดูทำ�ให้
คนมีฝีมือต้องลุกขึ้นมาเต้นผางแล้วบอกว่า แบบนี้ต้องแก้ไขหรือ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ อย่าปล่อยไปอายเขา จากวิกฤตเป็น
โอกาส ทำ�ให้หลายคนได้แสดงฝีมือและความสามารถ”
น้องตุ๊ “อื้อฮือ!!! พี่หมูอ้วนทำ�ได้ทุเรศมาก รูกว้างรูโหว่
ชายก็ย้วยเป็นกล่องใส่ทิชชู ยังมีหน้ามาคุย”
หมูอ้วน “นั่นน่ะ สุดฝีมือแล้วนะโว้ย ไม่สวยแต่ก็ภูมิใจ”
น้องตุ๊ “ไม่เป็นไร เรามีทีมงานที่ทนเห็นของไม่สวยไม่ได้
เราเรียกว่าทีมคิวซี น้องบุ๋ม น้องหน่อง น้องหน่อย น้องเจี๊ยบ
น้องชีพและอีกหลายคนรับตรวจสอบซ่อมแซม มีทีมตกแต่งเพิ่ม
คุณค่าผลงาน รับรองสวยได้ใจ ใครเห็นก็อยากได้ นี่ดูซะก่อน”
หมูอ้วน “โอ้โฮ ใครช่างทำ� สวยสุดยอด สวยจริงๆ เก๋มาก”
น้องตุ๊ “พี่กบอายุรกรรมหญิงหนึ่งอาสาซักตกแต่งบรรจุ
ถุงพร้อมบริจาค ใช้เงินตัวเองด้วยนะ ถ้าของเด็กจะติดตุ๊กตา ติด
ดอกไม้ บางใบติดตุ๊กตาร้องเพลงด้วยนะ มืออาชีพจริงๆ”
กิจกรรมถักหมวกเพื่อน้องมะเร็งมีผู้ร่วมทำ�น่าจะกว่าร้อย
คน และจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่น คุณหมอโอ๋ หมอสาว
หมอจ้อ(สุดท้ายก็อดใจไว้ไม่ได้) คุณเชอรี(่ เจ้าของกิจการร้านทอง)
คุ ณ หมอนิ ต ย์ ( คลิ นิ ก ส่ ว นตั ว ) ร้ า นเสริ ม สวยน้ำ � ฝนสไตลิ ส ท์
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กระทั่งอาจารย์สุภรณ์ อาจารย์จิ๋ม อาจารย์เรณูวรรณ และอีก
หลายท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด การขยายเครือข่ายที่
สำ�คัญอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะไปที่ไหน เราก็เอาไปถักด้วย หมอโอ๋
ไปนั่งถักที่สนามบิน มีคนสนใจไต่ถามและร่วมเงินบริจาค บาง
คนไปถักระหว่างรออบรม ได้เงินบริจาคมาเช่นกัน ดีใจนะคะที่
คนไทยยังคงนิสัยใจบุญและพร้อมที่จะให้ น่าชื่นใจจริงๆ เชื่อเถิด
ค่ ะ การทำ � บุ ญ ไม่ สู ญ หายไปไหนและอานิ ส งส์ ข องการให้ มั ก
ยิ่งใหญ่เสมอ
วันหนึ่งน้องกบเดินไปได้ยินผู้ป่วยคุยกันว่า
“หมวกสวยนะ ไปซื้อมาจากไหน เคยหาซื้อแล้วไม่มีขาย
ผมร่วงไปไหนมาไหนไม่สะดวก ใส่วิกก็ร้อน เลยใช้ผ้าขนหนูพัน
ไม่อายใครแล้ว”
“หมอเขาแจก ไปเลือกเอาได้เลย ฟรี หมอที่นี่ใจดีมาก
หมอเขาถักกันเอง”
น้ อ งกบหั น ไปดู หั ว ใจกระตุ ก อย่ า งแรงด้ ว ยความดี ใ จ
หมวกบนศีรษะผู้ป่วย ใช่เลย ใช่ที่เราทำ� จำ�ได้นี่ฝีมือเรา
“ฝีมือพี่เอง พี่เป็นคนตกแต่ง ขอบคุณที่ชมว่าสวย มีแจก
อีกนะ ไปขอที่ตึกก็ได้”
น้องกบพูดแล้วก็เดินจากมา อยู่นานกว่านั้นไม่ได้เพราะ
ปลื้มใจจนน้ำ�ตาจะไหล เพิ่งรู้ว่าการให้สร้างความสุขได้มากมาย
ขนาดนี้ “อย่างนีก้ บทำ�เต็มที”่ กบแอบเชียร์ตวั เอง “กบทำ�ไม่ถอย
กบสู้ๆ”
กิ จ กรรมถั ก หมวกทำ � ให้ ที ม งานหลายคนเลิ ก เที่ ย วเลิ ก
ฟุง้ ซ่านเรือ่ งชาวบ้าน เอาเวลาว่างไปเลือกซือ้ ไหมพรมสีสวยๆบ้าง
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ทำ�ตัวเป็นหอกระจายข่าวบ้าง เงินหมดเมือ่ ไหร่......ไปร้องดังๆข้าง
หูคนใจบุญ.....คุณพี่ขา คุณหมอขาเงินหมดค่ะ.....เงินก็ลอยมา
ทันใจ......อนุโมทนาบุญกับเงินทุกบาท ทุกสตางค์ นะคะ................
ขณะนี้หมวกได้ขยายไปสู่เด็กทารกที่คลอดก่อนกำ�หนด
เด็กน้ำ�หนักน้อยเด็กอุณหภูมิต่ำ�และเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตของ
คุณอ้อก็ส่งหมวกสีเหลืองสีขาวมาเป็นจำ�นวนมาก
น้องตุ๊ “อย่างนี้ต้องขยายบุญสู่โครงการหมวกกันหนาว
เพื่อพระภิกษุสามเณรและแม่ชี ที่เป็นวัดป่าทางภาคเหนือ”
หมูอ้วน “ดีมากๆ เห็นด้วย”
วันเวลาแห่งความสุขก็ขยายจากวันเป็นปี เราแจกหมวกที่
ทำ � ด้ ว ยใจและความรั ก ของผู้ มี จิ ต สาธารณะส่ ง ไปที่ เ ชี ย งใหม่
ขอนแก่น พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และอีกหลายจังหวัด
ทุกวันนีห้ ากใครอยากรูว้ า่ ทำ�งานเป็นทีมเขาทำ�อย่างไรกัน
เชิญมาศึกษาได้ที่ศูนย์พัฒนาจิตฯ แต่ละคนจะรู้หน้าที่ที่ตนเอง
กำ�หนดเองตามความถนัด เช่น
ทีมซื้อไหมก็ไม่เคยให้ไหมขาดแคลน
ทีมสอนก็มีลูกศิษย์หน้าใหม่มาเรียนเป็นระยะๆ
ทีมถักก็พัฒนาฝีมือแรงงานส่งผลงานใหม่ๆ แบบสวยๆ
เก๋ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครบ้าง
แผนกคิวซีสองสามวันมาขนไปซ่อมแซมและส่งต่อน้องกบ
แผนกตกแต่งสร้างคุณค่าผลงาน
หมวกจะกลับมาที่ศูนย์พัฒนาจิตฯอีกครั้ง ในสภาพสวย
พร้อมใส่ คุณหมอจ้อ น้องม่วย น้องหน่อยแผนกแจกจ่าย ก็จะ
นำ�ไปส่งถึงมือผู้ใช้ หรือถ้ามีออเดอร์จากเครือข่ายหมูอ้วนก็จะส่ง
ทางไปรษณีย์ให้ทันที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
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ที่สำ�คัญเมื่อไหร่ที่มีผู้ใจบุญบริจาคไหม จะมีนกรู้กระจาย
ข่าว ไม่นานศูนย์พัฒนาฯจิตจะเต็มไปด้วยมือใหม่หัดถัก และมือ
เก่าร้อนวิชา มาเลือกไหมที่ตนเองชอบ แล้วตั้งหน้าตั้งตาสอนๆๆ
ทำ�ได้แล้วก็แยกย้ายไปตั้งหน้าตั้งตาถักๆๆๆ
ขอบอก...เป็นบรรยากาศที่น่ารักที่สุด
ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบทุกกระบวนการ งานนี้สำ�เร็จด้วย
การรวมตัวของผูท้ มี่ จี ติ สาธารณะอย่างแท้จริง ไม่ตอ้ งบอกไม่ตอ้ ง
แจ้งแต่ละคนทำ�หน้าที่ของตัวเองอย่างรู้ใจกัน
ในที่สุดทุกชีวิตต้องเดินทางไกล......
ท่านพร้อมที่จะเดินทางไกลโดยไม่กลับมาแล้วหรือยัง
ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่ารอช้า
ท่านควรหาเพือ่ นร่วมทาง ช่วยกันเสริมสร้างบุญบารมี
ให้กว้างใหญ่ ด้วยทาน ศีล ภาวนา เราจะช่วยกันสร้างให้
ยิ่งใหญ่จนหาขอบเขต หาที่สุดรอบไม่ได้
แล้ววันนัน้ .....เมือ่ เราต้องเดินทางไกล เราจะไม่หว่ งหน้า
พะวงหลัง
เพราะทุกย่างก้าวที่เราย่ำ�ไป เราต่างก็รู้ว่า เรามีเพื่อน
ร่วมทางอย่างไม่ขาดสาย
เราจะมีสติรเู้ ป็นปัจจุบนั และร่วมสร้างบารมี เพือ่ พกพา
ไปทุกที่ และมีนิพพานเป็นที่สุด

38....เพื่อพระนิพพาน

หมูอ้วน....39

ตักบาตร......อานิสงส์มากกว่าคิด
ชมรมจริยธรรม จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรมาตั้งแต่ปี
2554 เริ่มจากที่เราอยากให้เจ้าหน้าที่ได้ทำาบุญบ้าง
งานโรงพยาบาลเป็นงานไม่มีวันหยุด เจ้าหน้าที่หยุดไม่
เป็นเวลา หลายคนอย่าว่าแต่เอาเวลาไปทำาบุญเลย เวลาพบญาติ
พี่น้องก็แทบไม่มีหรือมีก็ไม่ตรงกับคนอื่น
น้องม่วยผู้แสนดี เล็งเห็นว่านับวันบุญเก่าของเจ้าหน้าที่
แต่ละคนก็ใกล้หมดไปทุกที ถ้าไม่ทำาบุญใหม่เพิ่มเห็นทีจะลำาบาก
สงสัยละซิวา่ รูไ้ ด้อย่างไร ง่ายมาก! ลองดูสคิ ะ่ เจ้าหน้าที่ ที่
ทำางานนานๆ จะหน้าแก่กว่าปกติ ปวดแข้งปวดขา ลุกก็โอย นั่ง
ก็โอย โรคต่างๆมาเยือน เช่นเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง โรค
ถามหาแบบหยุดไม่อยู่ บางรุ่นบุญเก่าใกล้หมดยกรุ่นเลยก็มี
แต่ละคนพากันตัดมดลูกบ้าง รังไข่บ้าง มะเร็งก็มี เนื้องอกก็มา
เป็นอะไรก็ยอมรับได้ทั้งนั้น แต่ส่วนใหญ่รับได้แต่ปาก ใจจริงรับ
ไม่ได้ ดิ้นทุรนทุรายจนเดือดร้อนกันทั่วหน้า
วันนีก้ เ็ ป็นวันดีทนี่ อ้ งม่วยและทีมงาน จัดตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ ง ที่ โ รงพยาบาล โดยนิ ม นต์ พ ระสงฆ์ ม ารั บ อาหาร
บิณฑบาต
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เมื่อพระบิณฑบาตเสร็จแล้ว เราเตรียมนิมนต์ท่านขึ้นรถ
กลับวัด ก็มีผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่ง มายืนเมียงมอง ข้าพเจ้ายิ้ม
ให้ เธอจึงกล้าเดินมาหา ท่าทางเกรงใจและนอบน้อม
ข้าพเจ้าถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือไม่ คำ�พูดซื่อๆ ทำ�ให้
กิจกรรมการทำ�บุญตักบาตรกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่
ตลอดกาลนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ก็ได้”

“หมอ วันนี้มีพระมาบิณฑบาตด้วยหรือ คนไข้ใส่ได้ไหม”
“ทุกคนใส่ได้ค่ะ เชิญเลย ถ้าไม่มีอาหารแห้งจะใส่สตางค์

“เปล่าฉันไม่ได้อยากใส่ ฉันอยากให้แม่ฉันใส่”
“ได้สิ แม่อยู่ไหนไปตามมา เดี๋ยวนิมนต์พระท่านรอได้”
“แม่ฉันเดินไม่ได้ แม่นอนอยู่ที่ตึกโน้นชั้นสาม”
“อ้าว งั้นเอาไว้คราวหน้านะ เราไม่ได้ขออนุญาตหัวหน้า
ตึกไว้ก่อน และพระท่านก็จะกลับวัดแล้ว”
สีหน้าเธอสลดทันที ความผิดหวังเด่นชัดในดวงตาจนน่า
ใจหาย
“แม่ฉันนอนป่วยมาเกือบเดือนแล้ว แม่เคยตักบาตรทุกวัน
ฉันรู้ว่าแม่มีความสุขที่ได้ตักบาตร แม่เคยบอกว่าก่อนตายแม่
อยากตักบาตรอีกสักครั้ง ฉันก็ไม่รู้ว่าแม่จะอยู่ถึงคราวหน้าได้
หรือเปล่า”
น้ำ�เสียงเศร้าๆ ยังไม่บาดใจเท่ากับน้ำ�ตาที่เอ่อท้นดวงตา
ข้าพเจ้าสบตากับน้องม่วย ไม่ตอ้ งพูดอะไรกันมาก เราต่างก็เข้าใจ
ว่าเราควรทำ�อะไร
หมูอ้วน “น้องม่วย ไปนิมนต์พระไว้ก่อน ส่วนพี่จะไปบอก
ให้ญาติเตรียมของ”
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น้องม่วย “ได้สิ”
เป็นครั้งแรกที่เรานิมนต์พระภิกษุบิณฑบาตถึงเตียงผู้ป่วย
ภาพคุณยายแก่ๆ ที่พยุงตัวเองนัง่ บนเตียงอย่างงกๆเงิน่ ๆ ยกของ
ที่จะใส่บาตรขึ้นเหนือศีรษะ มือนั้นสั่นเทา ปากขมุบขมิบอย่าง
ตั้งใจ เราแอบเห็นน้ำ�ตายายไหลลงตามร่องแก้มที่เหี่ยวย่น
ลูกสาวยืนพยุงแม่อย่างรักใคร่ทะนุถนอม โอ! ช่างเป็นภาพ
ที่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในสถานที่แบบนี้ ข้าพเจ้าและอีก
หลายคนที่กำ�ลังจับจ้องภาพนี้อย่างตั้งใจ และค่อยๆจารึกภาพนี้
ไว้ในความทรงจำ� ข้าพเจ้าค่อยๆ ละสายตากลับอย่างช้าๆ คล้าย
กับกลัวว่าภาพนี้จะไม่คมชัดลึกเข้าไปในความรู้สึก
“หมอ ฉันขอบคุณ ขอบคุณหมอมากที่กรุณาแม่ฉัน”
ข้าพเจ้าหันตามเสียง ผู้หญิงชาวบ้านคนเดิมแต่ไม่เหมือน
เดิมในความรู้สึกของข้าพเจ้า เขาคือผู้ยิ่งใหญ่ ลูกผู้ยิ่งใหญ่ ญาติ
ผู้ป่วยที่คนอย่างเราๆ ควรยกย่อง
“หมอ ฉันขอบคุณ ขอบคุณหมอมากที่กรุณาแม่ฉัน” เขา
พูดซ้ำ�ๆ ตาแดงๆอีกแล้ว
“เราก็ขอขอบคุณ คุณมากนะ คราวหน้าจะให้หลวงพ่อรับ
บาตรทุกเตียง จะให้โอกาสทุกคน”
โอ้หนอ! หัวใจช่างหวัน่ ไหว เต็มตืน้ และอิม่ เอม ดีใจทีต่ ดั สิน
ใจไม่ผิด
แต่ภาพยายแก่ๆที่เหมือนใบไม้รอวันหลุดจากขั้วนั้น ทำ�ให้
เราเศร้ายิ่งนัก
ชีวิตสิ้นสุด ณ ตรงไหนกันแน่
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การนิมนต์พระบิณฑบาตในแต่ละครั้ง เรานิมนต์พระถึง
๔๕ รูป แบ่งเดินรับบาตรเป็น ๕ เส้นทาง บางครั้งอาจต้อง
นิมนต์พระสองวัดรวมกัน และหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ก่อนบิณฑบาตจึงมีการซักซ้อมว่าขอให้หลวงพ่อสวดให้พร
ทุกเตียง ไม่วา่ คนไข้จะรูต้ วั หรือไม่ หรือจะใส่บาตรหรือไม่ ถ้าเป็น
ห้องไอซียู ให้หลวงพ่อเดินตามปกติ เพียงแต่ระวังการสะดุดสาย
หรือเครื่องมือต่างๆเท่านั้น
“อาตมาเข้าได้แน่นะ” หลวงพ่อจดๆจ้องๆ ไม่กล้าเข้าห้อง
ไอซียู
“ได้เจ้าค่ะ เพียงหลวงพ่อไม่ถูกเครื่องมือหรือสายต่างๆ
เท่านั้น”
“มีใครเข้าไปเป็นเพื่อนอาตมาหรือเปล่า”
“มีเจ้าค่ะ มีเจ้าหน้าที่ประจำ�หอผู้ป่วยนำ�ไปเจ้าค่ะ”
เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งไอซี ยู อ อกมาต้ อ นรั บ หลวงพ่ อ ต่ อ จาก
ข้าพเจ้า นานพอสมควรกว่าหลวงพ่อจะออกมาจากห้องไอซียู
“โยม หลวงพ่อเพิง่ เคยมาครัง้ แรก หลวงพ่อไม่เคยรูเ้ ลยว่า
ในโรงพยาบาลมันเป็นอย่างนี้ หลวงพ่ออยู่แต่ในวัด ไม่เคยเห็น
จริงๆ โยมจัดกิจกรรมนี้นานแล้วหรือ”
“นานแล้วเจ้าค่ะ”
“คราวหน้า นิมนต์หลวงพ่อมาอีกนะ หลวงพ่ออยากช่วย
เขาพูดไม่ได้ ขยับไม่ได้ แต่หลวงพ่อรู้ว่าเขารู้ เขาเห็น แววตาเขา
หลวงพ่อเข้าใจ ทุกข์อย่างนี้เขาจะได้มีที่พึ่งทางใจ และตัวหลวง
พ่อก็ได้เจริญสติ หลวงพ่อไม่เคยเห็นว่าคนเราจะทุกข์ได้ขนาดนี้
บางคนมีสายอะไรเต็มตัวไปหมด น่าสงสารจริงๆ คนเรานี่มีแต่
ทุกข์จริงๆหนอ ”
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น้ำ�เสียงหลวงพ่อราบเรียบก็จริงแต่สีหน้าหลวงพ่อทำ�ให้
ข้าพเจ้าตื้นตัน ข้าพเจ้าตาไม่ฝาดข้าพเจ้าเห็นดวงตาหลวงพ่อมี
น้ำ�ตาคลอจริงๆ
“คนเรานี่มีแต่ทุกข์จริงๆหนอ” ประโยคสุดท้ายที่หลวง
พ่อพูดคงเป็นการรำ�พึงกับตนเองมากกว่า ข้าพเจ้าจึงเพียงเดินมา
ส่งหลวงพ่ออย่างเงียบๆ ในขณะที่ใจคิดถึงคำ�พูดหลวงพ่อกลับไป
กลับมาตลอด “คนเรานี่มีแต่ทุกข์จริงๆหนอ คนเรานี่มีแต่ทุกข์
จริงๆหนอ”
เรื่องราวการตักบาตรที่หอผู้ป่วยไม่จบง่ายๆ เมื่อวันหนึ่ง
คุณสุขถามว่า
“พี่จะจัดตักบาตรอีกเมื่อไหร่บอกเนิ่นๆนะ จะได้ให้ญาติ
เตรียมของให้ผู้ป่วยไว้ พี่รู้ไหมคราวนี้ หนูเห็นประโยชน์ของการ
ตักบาตรจริงๆ มันมีค่าทางใจกับหนูอย่างยิ่ง”
เมือ่ พูดถึงตรงนีค้ ณ
ุ สุขสมหยุดพูด คล้ายกับมีกอ้ นอะไรจุก
ทีค่ อ ข้าพเจ้าไม่อาจรูว้ า่ คุณสุขสมต้องการสือ่ อะไร แต่สหี น้าและ
แววตาของคนที่อยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าขณะนี้ ทำ�ให้ข้าพเจ้าอยากรู้
ขึ้นมาทันที อะไรหนอที่ทำ�ให้หัวหน้าหอผู้ป่วยคนนี้มายืนตาแดง
ตรงหน้าข้าพเจ้า
วันนั้นเป็นวันที่เจ้าหน้าที่เกือบทุกคนเตรียมของใส่บาตร
ครบ ๙ ชุด มีผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยหลายคนก็เตรียมเช่นเดียวกัน
ในขณะที่พระเดินรับบาตรทีละเตียงนั้น พลันสายตาหนูก็หันไป
สบตาลุงอินอย่างไม่ตั้งใจ คล้ายกับว่ามีพลังอะไรดึงความรู้สึก
หนูให้วูบต่ำ�ลง ใจหายเหมือนตกจากที่สูง สายตานั้นวิงวอน
ขอร้อง จนหนูต้องเดินไปหา
ลุงอินมีอาชีพชาวไร่ชาวนา เย็นลงก็ดื่มเหล้าจนติดหนัก
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ห้าสิบกว่าจึงมีร่างกายที่ทรุดโทรมและแก่ก่อนวัย
ลุงอินมานอนโรงพยาบาลเพราะอาเจียนเป็นเลือด อันเกิด
จากการดื่มเหล้าอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน ลุงอินไม่เคยให้
ความร่วมมือในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสายน้ำ�เกลือ สายให้
อาหาร รวมทัง้ เสือ้ ผ้า ลุงก็ดงึ ทิง้ ไม่เหลือ อาจเป็นเพราะลุงอยาก
กินเหล้าและญาติก็ไม่ค่อยมาเยี่ยม จึงทำ�ให้ลุงหงุดหงิดและ
อาละวาด แต่ครัง้ นีล้ งุ อินในท่ากึง่ นัง่ กึง่ นอน เพราะแขนขาถูกผูก
ตรึงไว้กับเตียง ลุงอินจ้องไปที่พระกำ�ลังรับบาตรจากเตียงโน้น
เตียงนี้อย่างสนใจ
“ลุงอิน วันนี้อย่าส่งเสียงดังนะ อย่าดิ้นเอะอะด้วย อาย
พระท่าน”
ลุงอินมองมาทีห่ นูพยักหน้า และทำ�ท่าจะพูด แต่กเ็ งียบ หนู
เลยถามว่า “ลุงอยากใส่บาตรไหม”
ลุงหันมามอง ดวงตาลุงทำ�ให้หนูแปลกใจ สายตาทีต่ นื่ เต้น
แวววาว จนทำ�ให้หนูกล้าต่อรอง
“ถ้าลุงอยากใส่บาตรก็ได้ แต่ลงุ ต้องทำ�ตามทีห่ นูบอกอย่าง
เคร่งครัด”
“หมอให้ผมใส่ได้ด้วยหรอ แต่ผมไม่มีเงิน ไม่มีอะไรเลย”
ลุงอินกวาดตามองหัวเตียงทีม่ เี พียงน้�ำ เปล่าทีโ่ รงพยาบาล
จัดตั้งไว้ให้อย่างสิ้นหวัง
“มีสิเดี๋ยวแบ่งให้ แต่จะไม่แก้มัดให้นะ เดี๋ยวลุงลืมตัว
อาละวาด วงแตกพอดี”
หนูบอกลุงอินอย่างนั้นจริงๆ เพราะลุงแผลงฤทธิ์มาเยอะ
จนเราไม่ไว้ใจ
“หมอกรุณาผมอีกครั้งนะ หมอแก้มัดให้ผมด้วยนะ ผม
สัญญา ผมจะเชื่อฟังหมอทุกอย่าง ผมอยากใส่บาตรอย่างคน
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ธรรมดา ไม่ใช่อย่างผู้ป่วย ผมขอพนมมือไหว้พระให้สมกับที่ท่าน
มาโปรดถึงเตียง...นะหมอนะ”
หนูไม่รู้ว่าเพราะสายตาวิงวอนขอร้อง ท่าทางอ่อนน้อม
หรือน้ำ�เสียงแผ่วเบานั้น ทำ�ให้หนูแก้ผ้าตรึงมือ-เท้าลุงอินออก
ทั้งหมด
“พี่ แก้หมดเลยหรอ เดี๋ยวงานเข้า” น้องพยาบาลทักท้วง
“ไม่เป็นไร ดูสินี่ลุงอินคนใหม่”
หนูพูดกับน้องพยาบาล พร้อมกับยิ้มให้ลุงอินที่ไม่มีเค้า
ของความก้าวร้าวอยูเ่ ลย หนูเชือ่ ใจลุงอินและคิดว่าลุงทำ�ได้ ตอน
แรกหนูคิดว่าจะแบ่งให้ลุงใส่บาตรสักชุดก็พอ แต่ท่าทางที่ลุงนั่ง
พับเพียบบนเตียง สองมือประคองถาดอาหารอย่างตั้งใจ เรา
สังเกตเห็นได้ว่าลุงอินพยายามบังคับมือไม่ให้สั่น เมื่อพระมาอยู่
ตรงหน้า ลุงอินจรดถุงอาหารแห้งขึ้นเหนือศีรษะและบรรจงใส่
อย่างเบามือ ท่าทางของลุงอินทำ�ให้หนูส่งชุดอาหารของหนูให้
ลุงใส่จนครบเก้ารูป เสร็จแล้วลุงหันมายิ้มและยกมือไหว้ของคุณ
หนูตั้งหลายครั้ง
“หมอครับ ผมขอบคุณ ขอบคุณที่หมอเชื่อใจผม ขอบคุณ
ที่หมอเมตตาผม ผมเป็นคนใหม่แล้ว ผมขอบคุณหมอมาก ผมจะ
จำ�หมอไว้ชั่วชีวิต”
“ลุ ง อิ น ยกมื อ ไหว้ ห นู ค รั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า น้ำ � ตาลุ ง ไหล
อาบแก้ม หนูตื้นตันจนพูดไม่ออก ก่อนที่หนูจะร้องไห้ตามลุงอิน
หนูพูดว่า ไม่เป็นไรเราได้บุญร่วมกันนะ แล้วหนูก็รีบเดินจากมา
พีร่ ไู้ หม หนูมคี วามสุขอย่างบอกไม่ถกู แม้ผา่ นไปหลายวันแล้วหนู
ก็ยังมีความสุข หนูไม่รู้ว่าเป็นความสุขจากอะไร จากการให้หรือ
ไม่ รู้ ล่ ะ ที่ ม านี่ ห นู อ ยากบอกพี่ ว่ า กิ จ กรรมนี้ อ ย่ า เลิ ก ทำ � นะคะ
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เพราะพวกน้องๆนัดกันว่า คราวหน้าเขาจะรวมกันบริจาคเงิน
คนละเล็กละน้อย จัดชุดข้าวสารอาหารแห้งสำ�หรับตักบาตรให้ผู้
ป่วยทุกคน”
“สาธุ!! แล้วลุงอินเป็นอย่างไรบ้าง”
“หายวันหายคืน ให้ทำ�อะไรทำ� ไม่ดึงไม่ดิ้น ไม่ต้องมัด ลุง
ร่วมมืออย่างดี เชื่อฟังอย่างไม่น่าเป็นไปได้ น้องๆพยาบาลงงไป
ตามๆ กัน สามวันหมอก็ให้กลับบ้าน ลุงบอกว่าลุงจะเลิกกินเหล้า
ด้วย มหัศจรรย์จริงๆ”
คุณสุขสมไปแล้ว หัวใจของข้าพเจ้ายังไหลไปกับเรื่องราว
ที่ได้ฟังมา ข้าพเจ้าบันทึกทุกคำ�พูด ทุกท่าทางไว้ในความทรงจำ�
ความปลื้มปิติยินดีทำ�ให้บ่อน้ำ�ตาของข้าพเจ้าทำ�งานอย่างไม่ได้
เชื้อเชิญ และสัญญาเก่าก็ส่งสัญญาณเพลงออกมาสอดรับกันได้
อย่างเหมาะเจาะ บทเพลงหนึ่งในความทรงจำ�ดังกึกก้องในหัวใจ
อันความกรุณาปราณี
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ

จะมีใครบังคับก็หาไม่
จากฟากฟ้าสุราลัยสูแ่ ดนดิน

หมูอว้ น “หลวงพ่อเจ้าค่ะ บางเรือ่ งราวเราก็อดหลงไปขลุก
เป็นตัวเป็นตนไม่ได้”
“อดที่จะดีใจจะปลื้มใจไม่ได้ พอมีผัสสะก็หลุดจากปัจจุบัน
ไปนานๆทุกที”
“การที่สติไม่อยู่กับปัจจุบัน ยังปรุงแต่งบ่อยๆ แล้ว
อย่างนี้จะพบนิพพานได้ไหมเจ้าคะ”
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ศีลห้า...เริ่มที่รักจบที่ได้รัก
วันหนึ่งเรายกทีมไปอบรมวิทยากรศีลห้าที่เชียงใหม่ ด้วย
หวังว่าเราจะได้เทคนิคการสอนมาขยายต่อ เพราะปัจจุบันเป็น
วิทยากรสมัครเล่นแต่ทำางานจริงๆจังๆฝึกเป็นวิทยากรด้วยใจ ไม่
ผ่านการอบรมคอร์สใดๆ ทั้งสิ้น ทำาให้เรารู้สึกว่าเราเป็นมวยวัด
จึงต้องหาที่ฝึกตนให้เป็นเรื่องเป็นราว คนที่เราเลือกไปจึงเป็นพี่
น้อยผู้จัดการใหญ่ นอกนั้นเป็นวิทยากรชินวงส์สอนน้อง เช่น
น้องตุ๊ น้องนุช น้องหน่อย น้องเอ น้องหนิง วิทยากรสมาธิบาำ บัด
เช่น ป้าปุ๊ พี่อุ หมูอ้วน และวิทยากรศีลห้าที่เก่งที่สุดของเราคือ
น้องพร
น้องพรเป็นพยาบาลสาวโสดวัยใกล้สี่สิบ หัวใจยังเบ่งบาน
ด้วยความรักแต่กลัวการแต่งงานทีส่ ดุ จึงปล่อยให้ตวั เองเป็นยาย
เพิง้ หน้าไม่แต่งเติมสีสนั เสือ้ ผ้าจืดๆ ผมไม่ยอ้ มและเป็นโรคแพ้ผม
จึงเหมือนนางพญาผมขาว สวยไปอีกแบบ
ด้วยกิริยาวาจาที่เรียบร้อย ไม่น่าเชื่อว่าน้องพรจะเล่นกับ
เด็กๆจนได้เรือ่ งได้ราว กลายเป็นกิจกรรมล�นศีล-เล่นสีและทัวร์
ศีลห้�ที่ยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง และได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
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แล้ววันหนึง่ วิทยากรแก่(ประสบการณ์) ก็โบยบินออกจาก
รัว้ โรงพยาบาล ด้วยรถตูข้ องทางราชการมุง่ สูเ่ ชียงใหม่ หัวใจทุก
ดวงเบิกบานด้วยความหวัง
“น้องพรต้องเก็บเทคนิคมาทุกเม็ดเลยนะ เพราะอาจารย์
ที่สอนนี่ เก่งสุดยอด”
“น้องตุ๊ น้องนุช น้องหน่อย ช่วยจำ �บันทึกเนื้อหาให้
ละเอียดซักไซ้ให้เข้าใจ”
“น้องเอ น้องหนิง ทำ�หน้าที่รวบรวมเอกสารอุปกรณ์
ประกอบการสอนของอาจารย์ที่เขามีให้ ไม่ต้องเอามามากแต่ให้
หลากหลาย เพื่อมาขยายต่อ ไม่ต้องสงสัยน้องเอไวอย่างกับ
ปรอท ส่วนคุณหนิงสวยได้ใจขออะไรใครเขาก็ให้”
“แล้วพี่ๆล่ะ”
“จะบ้าหรอ มาหวังอะไรกับพวกพี่ พีป่ ฟุ๊ งั แป๊บเดียวก็สง่ จิต
เข้าในแล้ว ส่วนพีอ่ ุ อาจารย์พดู สามประโยค พีอ่ ฟุ งั ทันแค่สองคำ�
แรก พี่หมูอ้วนเองก็มีจินตนาการสูงส่ง เผลอๆแกคิดโครงการ
อะไรได้กส็ ง่ จิตออกนอกเลย สำ�หรับพีน่ อ้ ยปล่อยให้ทา่ นคุยกับคน
ถูกใจอย่างอาจารย์บุญเลิศล่ะกัน”
มีคนสะกิดสีข้างพร้อมกระซิบว่าเอาเปรียบน้องหรือเปล่า
“แฮ่..........ล้อเล่น พวกพี่ก็จะตั้งใจฟังและรวบรวมทุกกลเม็ด
ของอาจารย์เช่นกัน ร่วมด้วยช่วยกัน”
ตกลงกันแล้วเราก็ปฏิบัติตามแผน เข้าอบรมก่อนเวลา
ร่วมทุกกิจกรรมอย่างตั้งใจ อาจารย์ให้ทำ�อะไรก็ทำ� ว่านอนสอน
ง่ายและไม่ทำ�ตัวให้เป็นภาระใคร ไม่อู้ ไม่บ่น อดทน กิจกรรม
บางวันตีห้าถึงห้าทุ่ม
ขอบอกว่าเราสุภาพ สุขุมและสำ�นึกในบุญคุณผู้จัดอย่าง
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จริงใจ สถานที่อบรมสะอาด สงบ อาหารมังสวิรัติรสเลิศ เรา
อาจกินจุไปหน่อย แต่กินหมดทุกเม็ด อร่อยจริงๆ
ศีลห้าที่อาจารย์สอนดีมาก แต่วิธีการสอนหากเลียนแบบ
รับรองได้ไม่มีทางที่จะลื่นไหลได้อย่างอาจารย์ ในขณะที่เราต่าง
ก็เริ่มคิดจะเอาอะไรไปปรับใช้กันล่ะเนี่ย
น้องพรเจ้าแม่ศีลห้า วิทยากรมือหนึ่งของเราบอกว่า
“มาเรียนรู้ไม่ได้มาเลียนแบบ”
“เราก็สอนแบบของเรา อบรมครั้งนี้เหมือนเป็นเครื่อง
การันตีว่า เราเดินมาถูกทางแล้ว ทำ�ให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น
เราดูอาจารย์เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่น ดูเจ้าของบ้านสิ เปิด
คุ้มสุดหรูให้เราใช้ฟรี ใจกว้างกว่าแม่น้ำ� มีจิตสาธารณะอย่างไร้
ขอบเขต หน้าตาอิ่มบุญจนเราเกรงรัศมีของความดี เรายังด้อย
นัก เราต้องทำ�ต่ออย่างไม่หยุดยั้ง สู้ๆ”
วันสุดท้ายของการอบรมมาถึง
หมูอ้วน “เราจะสอนศีลห้ากลุ่มไหนล่ะ คิดไม่ออกจริงๆ
แพทย์พยาบาลเขาจะฟังเราไหม”
พี่ปุ๊ “ที่มาวัดก็มีศีลอยู่ บางคนระดับศีลแปดแล้ว”
น้องพร “สอนเด็กๆให้เขารูก้ อ่ นทำ�ผิด ซึง่ เราก็สอนอยูแ่ ล้ว”
พี่อุ “จะเอาไปสอนลูกทีมในหน่วยงาน ได้ไอเดียนะ”
หมูอ้วน “หนิงดูแลพี่อุด้วยนะ ช่วยๆพี่อุด้วย จะได้ช่วยกัน
กระจายบุญ ได้ข่าวว่าหน่วยงานอุไม่มีใครผิดศีล หรือผิดก็ไม่มี
ใครรู้”
พี่น้อย “เราน่าจะไปขอผู้บริหารกำ�หนดเป็นนโยบาย ให้
ทุกคนผ่านการอบรมศีลห้านะ”
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หมูอ้วน “อาจารย์มาแล้ว วันนี้เห็นว่าจะมีตัวอย่างของผู้
ที่มีศีลห้าแล้วชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี น่าสนใจ เห็นว่าเป็น
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยนะ เอ้า...ประจำ�ที่”
เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความทรงจำ�ดีๆที่ข้าพเจ้า
ประทับใจและอยากถ่ายทอดต่อ อาจไม่ตรงตามที่เจ้าของ
เรื่องเล่าทุกคำ�พูด แต่เชื่อเถิดค่ะ เรื่องราวของท่านเปลี่ยนมุม
มองชีวิตของพวกเราได้จริงๆ จึงขออนุญาตเล่าต่อเพื่อยัง
ประโยชน์ในกาลต่อไป
ดิฉันเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาล เงินเดือนน้อย
บ้านอยู่บ้านนอกในอำ�เภอหนึ่งของเชียงใหม่ วันหนึ่งสามีถูก
ทำ�ร้าย ต้องผ่าตัดสมองในโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งใช้เงินจำ�นวน
มาก ในขณะนั้นดิฉันคิดว่าอย่างไรก็ต้องช่วยชีวิตสามีก่อน ขอ
เพียงเขามีชีวิตอยู่ ดิฉันกู้เงินมารักษาเขา ดิฉันขอยืมเงินทุกคนที่
ดิฉันรู้จัก ต่อมาก็กู้เงินทั้งในและนอกระบบ ดิฉันเหมือนคนหิว
เงิน ขอเพียงให้ได้เงินมารักษาสามี จนดิฉันมีหนี้สินจำ�นวนมาก
สามีอาการดีขึ้น กลับบ้านได้ แต่ยังทำ�งานไม่ได้ ดอกเบี้ย
ที่เพิ่มมากขึ้นทุกเดือนทำ�ให้ดิฉันเริ่มมืดมน ดิฉันรู้ตัวว่าไม่มีทาง
ใช้หนี้เขาได้
ดิฉันเริ่มหลบหน้าเจ้าหนี้ เริ่มหนีงานในวันสิ้นเดือน ดิฉัน
เข้าที่ทำ�งานด้วยประตูด้านหลัง หลบๆ ซ่อนๆ ยิ่งกว่าผู้ร้ายฆ่า
คนตาย บ่อยครั้งที่เจ้าหนี้มาตะโกนด่าหน้าตึก ดิฉันไม่ได้ยิน
หรอกค่ะ เพราะดิฉันหนีออกทางประตูหลังไปแล้ว คนที่ได้ยินคือ
ผู้ร่วมงานซึ่งคงจะเครียดไม่แพ้ดิฉัน
ทุกคนเริ่มมีสายตาแปลกๆเวลามองดิฉัน ทุกคนเริ่มเอือม
ระอาที่ต้องรับภาระขึ้นเวรแทน เพราะดิฉันจะมาจะไปไม่แน่นอน
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ไม่บอกล่วงหน้า
เจ้าหนี้มาทวงหนี้ไม่เป็นเวลาเช่นกัน ดิฉันอยู่อย่างระแวง
หวาดกลัวและทุกข์แสนสาหัส ความสุขกลายเป็นสิง่ ทีด่ ฉิ นั ไม่รจู้ กั
จิตใจนั้นแห้งแล้งเหลือเกิน
หมูอ้วนแอบมองทีมซ่าส์ทีละคน ซึ่งตอนนี้นั่งก้มหน้าฟัง
อย่างตั้งใจ เห็นบางคนแอบเช็ดน้ำ�ตาด้วย
“น้องตุ๊ ทำ�ไมชีวิตถึงลำ�บากอย่างนี้ว่ะ เป็นพี่ฆ่าตัวตาย
ตั้งแต่ต้องกู้เงินเขาแล้ว เขาเก่งจริงๆ”
“นั่นสิ แสดงว่าต้องมีอะไรดี เขาจึงมาเล่าให้เราฟัง”
ดิฉันทำ�งานแย่ลง ผิดพลาดบ่อยมาก ขาดงาน มาสาย
เอาเปรียบผู้ร่วมงาน โกหก หงุดหงิด อารมณ์ไม่ดี เรื่องหน้างอ
ไม่ต้องพูดถึง หัวใจมันร้องไห้แล้วหน้าจะยิ้มได้อย่างไร แต่สิ่งที่
ดิฉันไม่คิดจะทำ�และคงความดีข้อนี้ไว้คือการลักขโมย ดิฉันจะ
อดอยากยากจนอย่างไรก็ไม่เคยคิดเรื่องลักขโมย
มาวันหนึ่งชีวิตดิฉันก็เปลี่ยนไปเมื่อพบว่า เจ้าหนี้ที่มาด่า
ดิฉันเป็นค่าดอกเบี้ยทุกเดือนหายไป พบกันก็ไม่ด่า ดิฉันเริ่มงงๆ
และแปลกใจ มีคนบอกว่าเขามาอบรมศีลห้า ซึง่ กว่าดิฉนั จะตัดสิน
ใจมาได้ก็รุ่นสุดท้าย ดิฉันไม่เคยหวังว่าจะได้อะไรจากการอบรม
ครั้งนี้
ในระหว่างอบรม ดิฉันเริ่มยิ้มเป็น เริ่มมีความสุขและมี
เพื่อน ดิฉันรู้แล้วว่าคนอย่างดิฉันไม่มีศีล รู้สึกละอายใจจริงๆ
ดิฉันกลับไปทำ�งานด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนตัวเอง
สิ่งแรกที่ดิฉันทำ�คือพูดกับเจ้าหนี้ทุกคนด้วยความรักและ
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ความนอบน้อม ดิฉันให้สัญญาว่าจะทยอยใช้หนี้ทุกเดือน ทีละ
น้อย จะไม่หนีไม่เบี้ยว และดิฉันก็ทำ�ตามนั้นจริงๆ
ที่บ้านของดิฉันเป็นสวนกล้วยน้ำ�ว้า มะละกอ มะม่วง ซึ่ง
ขายในหมู่บ้านไม่ได้ ทุกบ้านเขาก็มีเหมือนกัน หากจะเอาไปขาย
ในเมืองก็คงไม่ได้ราคา ไม่คุ้มกับค่าเหมารถแน่ๆ ดิฉันจึงปล่อย
ให้เน่าเสียไม่สนใจจะเอาไปทำ�อะไร
วันหนึง่ ดิฉนั อากล้วยน้�ำ ว้าไปวางบนโต๊ะอาหารของหน่วย
งาน ไม่กล้าบอกใครว่าเป็นของคนจนๆ อย่างดิฉัน กลัวเขา
รังเกียจ กลัวเขาไม่กนิ แล้วเราจะเสียใจ ได้ยนิ พยาบาลถามว่าของ
ใครเนี่ย กินได้ไหม ใครเป็นเจ้าของ ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครกล้ากิน
ดิฉันเองก็ไม่กล้าบอก ของจึงเหลือทิ้ง
ไม่เป็นไร ดิฉันยังไม่หมดกำ�ลังใจ วันต่อมา ปอกมะละกอ
ใส่จานอย่างดี เอาไปวางในตู้เย็นที่ทำ�งานแล้วบอกว่า มะละกอที่
บ้านเอามาให้กินนะคะ แล้วดิฉันก็ไปทำ�งานตามปกติ แต่ใจมัน
พะวง คอยแอบมองว่าใครจะกินบ้าง เขาจะรังเกียจหรือไม่ และ
ความสำ�เร็จก็พงุ่ เข้ามาในใจจนตัง้ ตัวไม่ตดิ เมือ่ คุณหมอเปิดตูเ้ ย็น
แล้วตะโกนว่า
“หิวๆๆ ตรวจคนไข้ต่ออีกคนเดียวก็ไม่ได้แล้ว หิวมาก เมื่อ
คืนอยู่เวรจนดึก อ้าว!!มะละกอใคร น่ากินจัง ขอกินหน่อย”
พีพ่ ยาบาลเอ่ยชือ่ ดิฉนั แล้วบอกว่า “เขาเอามาจากสวนเลย
นะ เอามาแบ่งให้กินฟรี”
ดิฉันยืนแอบๆ อย่างเจียมตัว ใจสั่น...จะอร่อยไหมหนอ จะ
กินได้ไหมหนอ
“โอ้โฮ!! สุดยอด หวานอร่อย กินหมดได้ไหมเนี่ย”
“ไหน ชิมบ้าง”
เชื่อไหมค่ะ ภาพที่คุณหมอ คุณพยาบาลรับประทาน
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มะละกออย่างเอร็ดอร่อย และหมดจานภายในพริบตา เป็นภาพ
ที่ทำ�ให้ดิฉันมีความสุขมากกว่า วันนั้นดิฉันทำ�งานไป ยิ้มไปโดย
ไม่สนใจว่าใครจะมอง ความสุขจากการให้เป็นอย่างนี้เอง
หมูอ้วน “น้องตุ๊มีทิชชูไหม...ขอมั่ง.....ฝุ่นเข้าตา”
น้องตุ๊ “เหมือนกัน ฝุ่นเข้าตาเหมือนกัน.....เอ้าเอาไป เรา
สงสัยเป็นนางเอกทั้งคู่ ฝุ่นชอบเข้าตา”
ป้าปุ๊ชะโงกหน้ามามองแล้วพูดอย่างงงว่า “ฝุ่นอะไร ฝุ่น
ที่ไหน ลมก็ไม่ได้พัดซะหน่อย ไม่เห็นจะมีฝุ่น นั่งใกล้กันทำ�ไมโดน
แค่สองคน”
หมูอ้วน “สองคนที่ไหน ป้าหันไปมองสิ โน่น ฝุ่นเข้าตา
กันทั้งแถบ”
ดิฉันไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะ ดิฉันเอากล้วยที่สวนมาแขวนไว้
ที่ป้อมตำ�รวจหน้าปากซอยทั้งเครือ ใครอยากกินก็กิน หมด
เมื่อไหร่ก็เอามาแขวนใหม่ ดิฉันทำ�ไปเพราะอยากทำ� ไม่หวังสิ่ง
ตอบแทนอะไรทั้งสิ้น แล้วโชคก็ช่วย เมื่อวันหนึ่งคุณตำ�รวจพา
เจ้าของปางช้างมาถึงที่สวน
“กล้วยบ้านนี้แหละที่เขาเอาไปแขวนที่ป้อมตำ �รวจ คุย
กันเองนะครับ ผมขอตัวกลับไปทำ�งานก่อน”
“ผมเลีย้ งช้าง ผ่านไปผ่านมาหลายเทีย่ ว เห็นกล้วยทีแ่ ขวน
อยู่ที่ป้อมลูกใหญ่มาก อยากเหมาทั้งหมดเลยได้ไหม ผมจะส่งคน
มาตัดเอง คุณไม่ต้องทำ�อะไร คอยดูแลให้ลูกน้องผมตัดก็พอ”
เจ้าของปางช้างกล่าวรวบรัด
ดิฉันยืนตัวชา พูดอะไรไม่ถูก ดีใจยิ่งกว่าถูกหวย โชคช่วย
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ดิฉันแล้ว ดิฉันไม่ต้องอดมื้อกินมื้ออีกแล้ว ดิฉันลืมตาอ้าปากได้
แล้ว
ดิฉันรู้ว่าดิฉันดีขึ้นได้เพราะทุกคนให้โอกาส ทุกคนช่วยให้
ดิฉันรู้จักศีลห้า ศีลของความเป็นคน ดิฉันจะอยู่ในศีลในธรรม
ชั่วชีวิต
ตอนนีด้ ฉิ นั เหลือหนีเ้ พียงหมืน่ กว่าบาท อีกไม่นานดิฉนั จะ
เป็นอิสระแล้ว ดิฉันรอวันนั้นด้วยใจจดจ่อ ดิฉันอยากรู้ว่าการไม่
เป็นหนี้จะทำ�ให้เรามีความสุขขนาดไหน
หมูอ้วนหันหน้าไปมองน้องตุ๊ พร้อมๆกับที่น้องตุ๊หันมา
มองหมูอ้วน สายตาปะทะกันดังโครม
หมูอ้วน “มีอะไรจะพูดเหรอ พูดมาก่อน”
น้องตุ๊ “ไม่เอา พี่เป็นพี่ ต้องพูดก่อน มีอะไรว่ามา”
หมูอ้วน สั่งน้ำ�มูกและเช็ดน้ำ�ตาก่อนจะพูดว่า
“ฝุ่นเข้าทั้งจมูกและตาเลยนะเนี่ย น้องตุ๊ พี่จะช่วยเขา
ใช้หนี้ เงินไม่มากเลย ช่วยให้เขาอิสระและมีความสุขเร็วขึ้นจะดี
กว่าไหม”
น้องตุ๊ “คิดเรื่องเดียวกัน”
หมูอ้วน “แต่พี่มีเงินมาไม่กี่พันบาท เอทีเอ็มแถวนี้ก็ไม่มี
ทำ�ไงดี”
น้องตุ๊ “เหมือนกัน ทำ�ไงดี..........คิดได้แล้ว เปิดหมวก”
หมูอ้วน “ใช่เลย...เปิดหมวก”
“การเปิดหมวก” เป็นกิรยิ าอาการทีส่ มาชิกผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
กับชมรมจริยธรรมของเราเข้าใจกันดี ว่าเป็นการขอรับบริจาค
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เราทำ�ครั้งแรกเมื่อไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียเนปาล กว่าห้าสิบชีวติ ทีค่ ดิ เหมือนกันว่า ไปนอนพักวัดไหนทำ�บุญ
วัดนั้น นั่นคือเป้าหมาย สิบวันในอินเดียเราจึงทำ�การเปิดหมวก
รวบรวมเงินมาทอดผ้าป่ากันทุกวัน ทุกวัด
ว่าแล้วน้องตุ๊ ก็คว้าหมวกมาจากมือน้องหนิงมาหงาย
หมูอ้วนวางเงินที่มีอยู่ในมือ ตามด้วยน้องตุ๊ น้องหนิง แล้ว
หมูอว้ นก็คว้าหมวกคลานไปตรงหน้าพีป่ แุ๊ ละทุกคนโดยไม่ตอ้ งพูด
อะไรกันมาก
“เปิดหมวกช่วยใช้หนี้” ทุกคนไม่ถามอะไรทั้งนั้น เพราะ
ต่างก็มีประสบการณ์ร่วมกันที่ประเทศอินเดีย ยกเว้นพี่น้อยที่ไม่
ได้ไปอินเดียกับเรา
หมูอ้วน “ไม่พอใช้หนี้ ทำ�ไงดี บอกเขาไหมว่าเราจะส่งเงิน
มาให้ทีหลัง เดี๋ยวเราแอบไปให้เขาหลังเวทีนะ เดี๋ยวเขาจะว่าเรา
ดูถูกเขา ถ้าคนอื่นรู้เขาจะว่าเราทำ�บุญเอาหน้า เดี๋ยวเราแอบให้
ละกัน”
น้องตุ๊ “นับแล้วขาดเกือบครึ่ง เราจะไม่แอบให้ เราจะ
ประกาศให้ทุกคนร่วมบุญกับเรา อย่างน้อยให้เขาอนุโมทนาบุญ
กับเราด้วย”
หมูอว้ น “ไม่เอา เขาจะคิดว่าดูถกู เขา หากคนอืน่ ไม่เข้าใจ
เขาจะว่าเราจุ้นจ้าน เราอยากดัง”
น้องตุ๊ “ใครจะคิดอย่างไรช่างเขา เราจะบอกบุญ เราอยาก
ช่วยเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะ”

ไม่ยก”

แล้วน้องตุ๊ก็คว้ามือหมูอ้วนยกขึ้น
“ไอ้ตุ๊ ไอ้น้องเวร แกก็ยกมือเองสิ แกคว้ามือพี่ยกทำ�ไม พี่
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“ช้าไปแล้วพี่ เขาเห็นแล้วว่าพี่ยกมือ พูดเลย อย่าให้เสีย
โอกาส”
“ไม่ทราบว่ามีอะไรจะถามหรือครับ” พิธกี รหน้าเวทีซงึ่ เป็น
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลชุมชนถาม
หมูอ้วน “เอ่อ.... อ้า.... ที่จริงแล้ว.....ไม่มีอะไรจะถามหรอก
ค่ะ แต่อยากจะบอกว่า เออ....เราขอเป็นตัวแทนของทุกคน คือ
พวกเราฟังเรื่องราวของคุณแล้วอึ้ง ถ้าเป็นเราคงไม่ได้อยู่จนถึง
วันนี้ ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ และสิ่งที่เราจะทำ�ต่อไปนี้ อย่า
ได้คิดเป็นอย่างอื่น เราเพียงอยากแสดงความชื่นชมและให้กำ�ลัง
ใจคุณ เราอยากบูชาศีลห้าผ่านคุณ คือว่าเรา...เราขออนุญาตใช้
หนี้แทนคุณ แม้จะไม่ทั้งหมดก็อยากให้คุณกรุณารับไว้...........”
หมูอ้วนยังพูดไม่จบ ความมหัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นเสียก่อน
เสียงผู้ร่วมอบรมกว่าสี่สิบชีวิตเซ็งแซ่พอจับความได้ว่า
“ทำ�อะไรดีๆ ทำ�ไมไม่บอกเพื่อนๆ”
“แอบทำ�ได้ไง”
“ขอร่วมด้วย”
“ขอด้วย”
หมูอ้วนยืนงงๆ มองไปรอบๆวงของผู้อบรม เห็นทุกคน
หยิบสตางค์ ชูสีแดง สีเขียว สีม่วงและสีเทา “อะไรกันนี่” และ
ไม่รู้ว่าใครดึงหมวกออกจากมือเวียนไปรอบวง
“เหลือเท่าไรดิฉันทุ่มให้ทั้งหมดค่ะ” เสียงสวรรค์พูดผ่าน
ไมค์เสียงดังฟังชัด ทำ�ให้หัวใจทุกดวงสว่างไสวเบิกบาน โอ้!!!!
สำ�เร็จแล้วปลดหนี้ได้แล้ว
หมูอ้วนดีใจและรีบขอบคุณอย่างกับว่าเขาใช้หนี้ให้ตนเอง
อย่างนั้นแหละ
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“ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ ขอบคุณจริงๆ”
หมูอ้วน “น้องตุ๊ เก่งสุดยอด ตุ๊จงภูมิใจได้เลยนะเพราะตุ๊
งานนีจ้ งึ สำ�เร็จ แต่ทหี ลังพูดเองนะ ยกมือเองด้วย อย่าเอามือคน
อื่นไปยก ใจหายหมด”
น้องตุ๊ “จ้า!! คุณพี่ ตอนนี้ละบ่น เมื่อกี้เห็นพูดเป็นฉากๆ”
หมูอ้วน “มีความสุขจัง ดูสิ...พวกเราไม่มีใครวิ่งไปถ่ายรูป
กับเขาเลย ได้แต่นั่งมอง ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ สงสัยมีความสุขจนลุก
ไม่ขึ้น การให้นี่สุขจริงหนอ ปลื้มใจแทนเขาจริงๆ”
การอบรมศีลห้าครั้งนี้เราได้เกินคุ้ม
ความรักที่ไม่มีข้อแม้เป็นเหตุให้เกิดศีล
หากเรามีรักอย่างบริสุทธิ์ เราก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไร
เพราะความรักจะคุ้มครองให้เรามีศีลโดยอัตโนมัติ เราเพียงเติม
ความรักให้เต็มหัวใจ เราก็จะไม่เบียดเบียนใครทั้งทางกายวาจา
และใจ หมูอ้วนประมวลความรักกับการมีศีล ดังนี้
มีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เราจะไม่ฆ่าใครเลยถ้า
หัวใจเราเปีย่ มด้วยความรัก คิดดูสใิ นศีลทัง้ ห้าข้อนัน้ พระพุทธเจ้า
ได้ทรงเรียงลำ�ดับความสำ�คัญไว้แล้ว
เพราะคนเรารักตนเองมากที่สุด กลัวตัวเองสูญเสียมาก
ทีส่ ดุ เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉนั ใด สัตว์ทงั้ หลายก็รกั สุขเกลียดทุกข์
ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อเอาตนเองเป็นที่เปรียบเทียบอย่างนี้แล้ว จึงไม่ควร
ทำ�ร้ายใครเขา หรือใช้ให้ผู้อื่นทำ�ร้ายแทนตน แม้ด้วยคำ�พูดหรือ
ด้วยใจอาฆาต พยาบาท		
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มีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ เราสู้อุตสาห์เหนื่อย
ยากหาทรัพย์สมบัติมาเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับตนเองและ
คนที่เรารัก สมบัติของเขา เขาหามาเขาก็รัก สมบัติของเรา เรา
ก็หวง ถ้าเราเข้าใจ เราก็จะไม่ฉกฉวยเอาสมบัติของใครมาเป็น
ของเรา เคยไหมค่ะ ตอนเด็กๆทำ�สมุดหาย ร้องไห้สามวันสาม
คืน ใครจะเอาเล่มใหญ่เล่มดีกว่ามาแทนก็ไม่หายเสียดาย สมุด
เล่มนั้นเทียบราคาแล้วน้อยนิด แต่เทียบคุณค่าแล้วมหาศาล
เพราะสมุดเล่มนั้นพ่อให้ เห็นไหมค่ะว่าถ้าหัวใจเรามีรัก เราก็จะ
รู้ซึ้งถึงความรักว่าของทุกชิ้นจะมีค่าทางใจกับเจ้าของเสมอ
มีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ของของ
ใคร ใครก็หวง ของของใคร ใครก็ห่วง อย่าหลอกลวงที่รักของ
คนอื่น เพราะจะมีคนที่เสียใจมากกว่าหนึ่งคนเสมอ อย่าทำ�ร้าย
หัวใจคนที่เรารักเลย เพราะมันเป็นการทำ�ร้ายหัวใจตนเองอย่าง
ไม่น่าให้อภัย เราเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์สังคม หัวใจคนๆหนึ่งที่
บอบช้�ำ ย่อมทำ�ให้หวั ใจอีกหลายดวงเศร้าหมอง ความไม่สงบสุข
จะบังเกิดทั้งกับบุคคลรอบตัวของเราและของเขา รักกันเถิดค่ะ
เมตตาต่อกัน เพราะเราเป็นเพือ่ นร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น
มีเจตนางดเว้นจากการพูดปด หากหัวใจเราเปีย่ มไปด้วย
ความรัก เราคงไม่อยากให้เขาได้รับข้อมูลผิดๆไป หากเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ใครๆก็ไม่อยากเป็นคนโง่ ไม่อยากถูกหลอก การ
เสกสรรปั้นแต่งเรื่องราวที่ท�ำ ให้คนอื่นหลงนั้นจะเกิดไม่ได้เลยถ้า
เราไม่หลงก่อน เปรียบเทียบได้กบั ไฟ ถ่านร้อนเมือ่ เผาไหม้ตนเอง
ก่อน ก่อนที่จะไปเผาไหม้สิ่งอื่นได้ หากเราหลงไปไกลเท่าไร เรา
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ก็จะไม่เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจมากเท่านั้น ให้เรายอมรับว่าทุก
อย่างเกิดขึน้ ตามเหตุปจั จัย เมือ่ เกิดขึน้ แล้วย่อมดีเสมอ ไม่จ�ำ เป็น
ต้องปรุงแต่งดัดแปลง ทุกเรื่องราวเรามีหน้าที่เพียงดู รู้และ
วางใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา
มีเจตนางดเว้นจากการดืม่ น้�ำ เมา การดืม่ น้�ำ เมาเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าคุณขาดรัก ขาดความเชื่อมั่น และมีความทุกข์
อัดแน่นในใจ จึงต้องการที่จะลืม กลบเกลื่อนตนเองหรือทำ�ให้
ตนเองไร้สติ หลายคนบอกว่าดื่มเพื่อเป็นการเข้าสังคม ถามนิด
นะว่าคุณเชือ่ ถือคนทีม่ สี ติไม่เต็มร้อย คุณเชือ่ ใจคนทีก่ ำ�ลังถูกของ
มึนเมาครอบงำ�ได้อย่างไร คิดดูถ้าเขาเป็นคนที่คุณรัก เป็นลูก
หลาน คุณยินดีที่จะให้เขาเป็นทาสของมึนเมาหรือ และหากคุณ
มีความรักเพื่อนมนุษย์คุณจะไม่กล้าทำ�ร้ายใครรวมทั้งตัวคุณเอง
“ศีลห้าเป็นศีลที่ทำ�ให้คนเป็นคน” จำ�ได้ว่าหลวงพ่อพุธ
เคยเทศนาไว้ ดังนี้
“ศี ล ห้ า เป็ น ข้ อ ละเว้ น ที่ ฆ ราวาสต้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด เป็นศีลขั้นต่ำ�ที่สุด ที่แยกคนออกจากสัตว์ ถ้าใคร
ทำ�ไม่ได้ ความเป็นคนก็เหลือน้อยลงไป ถ้าขาดหมดทุกข้อก็
ไม่ใช่คน ถ้าจะสมมุติให้เห็นชัดก็ต้องว่า
ศีลขาดหนึ่งข้อ ความเป็นคนเหลือ 80%
ถ้าขาดสองข้อ ความเป็นคนเหลือ 60%
ถ้าขาดสามข้อ ความเป็นคนเหลือ 40%
ถ้าขาดสี่ข้อ ความเป็นคนเหลือ 20%
ถ้าขาดหมดทุกข้อ ก็ถือว่าไม่ใช่คน แต่เป็นสัตว์ที่สิงอยู่
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ในร่างคน
ลองพิ จ ารณาดู น ะว่ า เรามี ค วามเป็ น คนอยู่ ใ นตั ว กี่
เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องไปดูคนอื่นนะ ให้ดูที่ตัวเอง ปรับปรุงที่
ตัวเอง
เมตตาคนอื่นให้เท่ากับเมตตาตนเอง กรุณาคนอื่นให้
เท่ากับกรุณาตนเอง เห็นคนอืน่ ให้เท่ากับเห็นตนเอง เข้าใจคน
อื่นให้เท่ากับเข้าใจตนเอง และรักคนอื่นให้เท่ากับรักตนเอง
เราก็จะเห็นทุกสรรพสิ่งไม่มีเขา ไม่มีเรา มีแต่สรรพสิ่งที่อยู่
ภายใต้กฎแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”
“หลวงพ่อเจ้าค่ะ ศีลห้าต้องบริสุทธิแค่ไหนถึงจะช่วยให้
นิพพานได้เจ้าค่ะ”
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ดอกบัวนำาใจ
ในเย็นวันหนึ่งที่ศูนย์พัฒนาจิต
น้องม่วย “หมอคะ ม่วยอยากได้ดอกบัวให้คนไข้ ในขณะ
จิตสุดท้ายก่อนเสียชีวิต”
หมอจ้อ “ที่ผ่านมาใช้อะไร”
“ใช้ดอกบัวตูมสีทอง เคยเห็นไหมทีเ่ ขาชอบวางหน้าโต๊ะหมู่
บูชา เราจะเอาดอกบัวใส่มือผู้ป่วยให้พนมมือ แล้วบอกทางทำาใจ
ให้สงบ ให้คิดถึงพระพุทธรูป หรือบอกให้เอาดอกบัวไปถวาย
พระพุทธเจ้า ให้รสู้ กึ ว่าอยูต่ อ่ หน้าพระพุทธเจ้า หรือให้มสี ติอยูก่ บั
ตัวให้รู้ลมหายใจ ลมหายใจเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้น เบาก็รู้แผ่วก็รู้
หายก็รู้ หรือบางคนให้ทอ่ งพุทโธ สัมมาอรหัง หรืออะไรก็ได้ตาม
ทีเ่ ขาเคยฝึกมา เมือ่ ผูป้ ว่ ยหมดลมหายใจก็เคลือ่ นย้ายและรอญาติ
มารับไปทำาพิธี เราก็เอาดอกบัวออกเก็บไว้ใช้ใหม่ ใช้แล้วใช้อีก
จนกว่าจะมีดอกบัวใหม่มาแทน”
หมูอ้วนตกใจ “นี่เราเอาคืนด้วยเหรอ เราจนขนาดนั้นเลย
หรือ ดอกบัวดอกเดียวนี่นะยังเอาคืน อะไรจะขนาดนั้น”

64....เพื่อพระนิพพาน

น้องม่วย “นี่ก็ดีแล้วนะ บางหอผู้ป่วยไม่มีอะไรเลย เขาไม่
ได้ท�ำ อย่างนี้ แบบนีแ้ หละลึกซึง้ และทันสมัยทีส่ ดุ แล้ว เพราะญาติ
บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเราทำ�อะไร หาว่าเราแช่งคนไข้ด้วยซ้ำ� บาง
คนเราให้พูดนำ�ผู้ป่วยกลับไม่เอา ร้องไห้คร่ำ�ครวญเขย่าเรียกผู้
ป่วย บางครั้งกรีดร้องจนเราสะดุ้ง แล้วอย่างนี้จะจากไปอย่าง
สงบไหม ถ้ามีดอกบัวพนมอยู่ ญาติบางคนก็ไม่กล้าเขย่าแรง บาง
คนก็รู้ว่ากำ�ลังจะเสียชีวิต เป็นการเตือนสติญาติไปในตัว”
หมอจ้อ “ใช้ดอกบัวสดดีกว่าไหม”
น้องม่วย “เก็บไว้นานไม่ได้ เราไม่รู้ว่าจะต้องใช้เมื่อไร ซื้อ
ตอนเช้ามาใช้กลางคืนก็เหีย่ วไม่สวยถ้าไม่ได้ใช้กต็ อ้ งทิง้ เสียดาย”
หมอจ้อ “ซื้อดอกไม้แห้งมาเก็บไว้ใช้เลยดีไหม ไม่ยุ่งยาก
สะดวกรวดเร็ว”
หมูอ้วน “ทำ�เองก็ดีนะ อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากกว่า
ร่วมกันคิดร่วมกันทำ� สะสมทาน ศีล ภาวนาไปในตัว ทำ�เองจะ
ได้ภูมิใจ ใช้เงินซื้อง่ายไป”
น้องม่วย “อยากทำ�อะไรดีๆให้ผู้ป่วยและญาติเป็นครั้ง
สุดท้าย คงไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เราจะมาพบกัน ได้ดูแลกันในวาระ
สุดท้ายของชีวิต”
หมอจ้อ “สมเหตุสมผล แล้วจะทำ�อย่างไรก่อน”
หมูอ้วน “ตกลงจะทำ�ดอกบัวนำ�ใจให้ผู้ป่วยที่ต้องเดินทาง
ไกลอย่างไม่กลับมาใช่ไหม ในที่นี้ใครทำ�ดอกบัวเป็นบ้าง ไม่มีก็
ประกาศหา น่าจะมีบ้างแหละ”
เราจึ ง ประกาศหาครู ส อนทำ � ดอกบั ว ทางอิ น ทราเน็ ต
อินเตอร์เน็ตและบอกต่อๆกันไป ก็มคี ณ
ุ ครูตงิ๋ สมัครมา แต่ขอช่วง
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โรงเรียนปิดเทอม เราขอบคุณ ขอเป็นโอกาสหน้าเพราะใจร้อน
รอไม่ได้
เราประกาศต่อโดยมีข้อเสนอสุดหรูว่า สอนฟรี ให้คำ�
ปรึกษาได้ และต้องใจเย็น เพราะดูท่าทางลูกศิษย์จะสอนยาก
เข้าใจยากสักหน่อย ที่สำ�คัญอาจคว้าน้ำ�เหลว
“พี่ค่ะ หนูเห็นประกาศทางอินทราเน็ต จะทำ�ดอกบัว หนู
สอนให้ได้นะ หนูแวนค่ะ”
“แวนเหรอ” เราอึ้ง..เพราะไม่เคยรู้เลยว่าน้องแวนจะทำ�
ดอกไม้เป็น
“ค่ะ หนูสอนได้ ทำ�เป็น จะทำ�ไปให้ดูก่อนก็ได้”
“ดีใจจัง คิดว่าจะไม่มีครูสอนซะแล้ว ขอบคุณนะที่โทรมา
ขอบคุณจริงๆ พีไ่ ม่เคยเห็นว่าดอกบัวจะรูปร่างอย่างไร คิดไม่ออก
ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้าง เอาอย่างนี้ทำ�มาให้ดูเป็นตัวอย่าง และซื้อ
อุปกรณ์มาให้ครบเลยนะ ออกสตางค์ไปก่อน”
ไม่กี่วัน น้องแวนก็นำ�ดอกบัวสีชมพูสวยงามมากมาให้ดู
“ว้าว!!! สวยสุดยอด สวยมากๆ ยากไหม คนไม่เคยทำ�เลย
ทำ�ได้ไหม”
น้องแวน “ไม่ยากค่ะ ทำ�ด้วยผ้าใยบัว หนูซื้ออุปกรณ์มา
ให้ครบหมดแล้ว”
หมูอ้วน “อย่างนี้ต้องนัดวันสอน นัดเลยนะ ช่วงเที่ยงพัก
รับประทานอาหารกลางวัน คิดว่าชั่วโมงเดียวจะทำ�ได้ไหม”
“ได้ค่ะ นัดวันมาเลย หนูพร้อมแล้ว”
หมูอ้วนดีใจมาก วิ่งเอาดอกบัวไปอวดที่ห้องจ่ายยา ใคร
ไปใครมาก็ให้ดูอย่างตื่นเต้น และที่ดีกว่านั้นพี่ตุ่มหัวหน้าฝ่าย
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โภชนาการเดินมาที่ศูนย์พัฒนาจิตฯ แล้วยื่นเงินให้หนึ่งพันบาท
“เอ้าให้ อยากทำ�บุญ”
“เอามาให้ง่ายอย่างนี้เองหรอ พี่ตั้งใจจะให้เอาไปทำ�อะไร
ก็บอกมา ไถ่ชวี ติ โคกระบือ ทำ�หมวกสังฆทาน ลานศีล-เล่นสี หรือ
อะไรดี”
“ไม่รู้เหมือนกัน อยากเอาไปทำ�อะไรก็ได้ อยากให้ อยาก
ทำ�บุญ ไปล่ะ”
“เดี๋ยวพี่ตุ่ม เอาไปเป็นทุนทำ�ดอกบัวนำ�ใจให้สงบก็แล้วกัน
กิจกรรมใหม่ล่าสุดตอนนี้นะค่ะ”
“ได้ ไปล่ะ ไปทำ�งานต่อ”
ดู สิ ! ! นางฟ้ า มาโปรดแท้ ๆ มาเร็ ว ไปเร็ ว จนเรายกมื อ
อนุโมทนาบุญแทบไม่ทัน ดีใจที่สุด เราได้เงินก้อนแรกในการ
เป็นต้นบุญทำ�ดอกบัวนำ�ใจให้สงบแล้ว เราบอกน้องแวนที่ตอนนี้
กลายเป็นคุณครูไปแล้ว ให้ช่วยซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มไม่อั้น
“พี่ค่ะ พรุ่งนี้จะมีคนเรียนทำ�ดอกไม้ไหมค่ะ หนูกลัวไม่มี
คนเรียน เพราะเราเพิ่งประกาศไม่กี่วัน”
“ครูแวน ถามอะไรอย่างนัน้ ตอนนีม้ คี นสมัครมาแล้วสีส่ บิ
คนค่ะ และคาดว่าวันจริงจะมีมาเพิ่ม”
“โอ้โฮ ........” เสียงอุทานดังมาตามสาย ท่าทางคุณครูแวน
จะมีความสุข ที่รู้ว่ามีลูกศิษย์สนใจจำ�นวนมาก เอ! หรือว่าสนใจ
อาหารกลางวันที่เราเลี้ยงมากกว่า
ช่วงที่เรียนถักหมวกไม่มีการเลี้ยงข้าว เพราะเราคิดว่า
ปล่อยให้หิวนิดๆจะได้สนใจเรียนรู้ แต่ดอกบัวต้องเลี้ยงข้าวก่อน
เรียน ไม่อย่างนัน้ จะโมโหหิว ดอกบัวตูมก็จะเป็นดอกบัวแบนหรือ
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ดอกบัวบี้ ไม่สวยแน่ และดูแล้วไม่มั่นใจว่าจะทำ�ได้เพราะเป็นงาน
ละเอียดอ่อน ขั้นตอนมาก ต้องใจเย็นๆ
“เชิญค่ะ เชิญค่ะ รับประทานข้าวให้อิ่มหนำ�สำ�ราญก่อน
นะคะ แล้วนั่งตามสบาย นี่คุณครูแวนและคุณครูเมย์จะมาช่วย
สอน เอ้าดูตัวอย่างก่อนจะได้มีกำ�ลังใจ”
“อื้อฮือ!!! โอ้โฮ!!! สวยได้ใจ สวยๆ อยากทำ�มั่ง”
กิจกรรมรวมพลคนเสียสละมุ่งมั่นตั้งใจก็เริ่มขึ้น สอนกัน
ตั้งแต่จับคีมตัดลวด อาจารย์สองคนก็ใจเย็นที่สุด ค่อยๆสอน
ค่อยๆบอก กลุม่ อาจารย์หมอ อาทิหมอจ้อ หมอโอ๋ หมอสาวหมอ
น้อย หมอตี้ ทำ�ได้เร็วทีส่ ดุ เสร็จก่อนสวยมาก เพราะยังไม่มคี แู่ ข่ง
ต่อมากลุ่มพยาบาล กลุ่มอาจารย์พยาบาล กลุ่มแม่บ้านนักธุรกิจ
กลุ่มอาชีพหลากหลายหนึ่งชั่วโมงผ่านไป
“เป๊ ง ๆๆๆ” ระฆั ง หมดเวลา เอาผลงานมารวมกั น ได้
ทั้งหมดสิบหกดอก
“โธ่!!!คนทำ�เกือบห้าสิบคน ได้สิบหกดอก ไม่เป็นไร ยังพอ
มีหวัง คุณครูแวนกับคุณครูเมย์ให้กำ�ลังใจอย่างมีความสุข”
“ประกาศ ท่านใดทีท่ �ำ เป็นแล้ว ไปรับอุปกรณ์ได้ทศี่ นู ย์ ทำ�
เสร็จแล้วส่งผลงานที่ศูนย์ฯ จะนำ�ไปเข้าช่อเป็นดอกไม้ธูปเทียน
และส่งต่อไปหอผู้ป่วย เอาให้ผู้ป่วยใช้ ใครสงสัยวิธีการทำ�โทรฯ
ถามคุณครูเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา”
ทุกคนชื่นชมผลงานด้วยความภูมิใจ แล้วแยกย้ายกันไป
ทำ�งานประจำ�ต่อ
กลุม่ อาจารย์หมอเสร็จก่อนเสร็จเร็ว มาดูผลงานรวมๆแล้ว
แอบบอกว่า
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“มันยากจริงๆ ดูสิขี้เหร่ที่สุด”
“ถักหมวกดีกว่า”
“ช่วยตัดลวด ทำ�กลีบดอกดีกว่า”
“ทำ�อะไรดีที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ เอาเงินไปล่ะกัน ช่วยบริจาค
ง่ายกว่ากันเยอะ”
วั น นั้ น เราก็ ไ ด้ เ งิ น บริ จ าคมาอี ก จำ � นวนหนึ่ ง จากคุ ณ วิ
เภสัชกร หมอจ้อ หมอตีแ้ ละอีกหลายคนทีล่ งแรงด้วย ลงเงินด้วย
กิจกรรมทำ�ดอกบัวนำ�ใจให้สงบคงจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มี
น้องหน่อยแวะเวียนมาเข้าช่อและสอนต่อเพราะมีคนสนใจมา
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และมดงานก็เริ่มทำ�งานโดยไม่ต้องเจอกัน ต่างคนต่างยุ่ง
แต่บอกต่อๆกันว่า
“หมออาสาทำ�โครงลวดอย่างเดียวนะ ทำ�ดอกเจ็บมือ”
“หนูรับประกอบดอก เพราะง่ายกว่าทำ�กลีบ”
“พี่ขอทำ�กลีบดอกเอง รับรองจะทำ�ให้ประหยัดผ้าที่สุด”
“เอาอุปกรณ์ไปทำ�ที่บ้านได้นะ ให้ใครทำ�ก็ได้ ขอแค่ใจ
อยากช่วยก็พอ แบบและสีสร้างสรรค์ผลงานได้ตามชอบใจ ขอ
เพียงทำ�ด้วยความสุข ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา
ศูนย์พฒ
ั นาจิตจะรวบรวมเงินและหาอุปกรณ์อ�ำ นวยความสะดวก
เองนะ”
เมื่อมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก งบประมาณเริ่ม
ขาดแคลน
“ประชุมทบทวนต้นทุนดอกบัว....ด่วน!!!”
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“ก้านดอกละ 1 บาท เกสร 2 บาท โครงดอก 2 บาท
ผ้าใยบัวทำ�กลีบดอก กระดาษพันก้านสีเขียว เฉลี่ยดอกละ 7-10
บาท วันหนึ่งต้องผลิตให้ได้ 6 ดอกจึงจะพอใช้ แพงไปไหมเนี่ย”
“เราต้องลดต้นทุนและช่วยกันประหยัดให้คุ้มค่าเงินของผู้
มีจิตศรัทธา มาช่วยกันดูสิว่าอะไรบ้างที่ลดค่าใช้จ่ายได้”
“ก้านดอกใช้ลวดตัดเองและพันกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า
สวยเหมือนกัน ประหยัดกว่ามาก”
“เกสรแพงมาก พิจารณาดูก็น่าจะใช้โฟมที่ไม่ใช้แล้วมา
เหลาให้กลมจะได้ไหม”
“หมอหริฝีมือดีใจเย็น น้องม่วยช่วยให้หมอหริทำ�เกสรมา
ให้ดูเป็นตัวอย่างนะ”
“น้องตู่อุตส่าห์หาโฟมมาให้ เห็นตามร้านขายเครื่องคอม
เขาทิ้ง”
“น้องแมวอยู่กรุงเทพฯ ไปหาแหล่งขายอุปกรณ์แบบราคา
กันเอง”
“ถ้าทำ�ได้ ดอกบัวของเราจะมีต้นทุนดอกละ 4-6 บาท”
แล้วเราก็ทำ�ได้จริงๆ ที่สำ�คัญสามารถเพิ่มกิจกรรมการ
เจริญสติได้อย่างดีหลายกิจกรรม เช่นการทำ�สมาธิขณะเหลาโฟม
ถ้าไม่มีสมาธิบวกเทคนิค โฟมชิ้นโตๆ เหลาไปเหลามา มองซ้าย
มองขวายังไม่สวยสักที กว่าจะรู้ตัวก็เหลือแต่เศษโฟม ฮา.....
บางกิจกรรมก็ทำ�ให้ลดการยึดมั่นถือมั่น ลดการยึดถือว่า
เป็นตัวเราของเราได้อย่างดี เช่นน้องตู่ยังอยู่ในชุดพยาบาลเดิน
ผ่านร้านคอมพิเตอร์ เขาเอาโฟมออกมาทิ้งขยะ ดีใจมาก ปรี่
เข้าไปขอทันที
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“ทิ้งหรือคะ ขอนะ ขอบคุณค่ะ”
แล้วก็หอบหิ้วโฟมมาไว้ที่ศูนย์พัฒนาจิตฯ กองใหญ่
“ฝนก็ตก หิ้วมาได้ไม่อายใครเลยรึ ชุดมอมแมมหมดแล้ว
ช่างใจเด็ดแท้”
กิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันด้วยใจไม่น่าเชื่อว่าจะ
ขยายวงกว้ า งใหญ่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยสร้ า งสรรค์ ผ ลงานเพื่ อ
สาธารณะ มีการบอกต่อทางพันทิพย์ดอทคอม ไฮไฟ และมีผู้ส่ง
อุปกรณ์บา้ ง ดอกบัวบ้าง (ไม่ตอ้ งบอกก็คงจะคิดออกนะว่าดอกบัว
ที่ส่งมาสวยกว่าของเรา...ฮา... ทำ�ให้เราได้พัฒนาฝีมือแรงงานไป
อีกระดับหนึ่ง)
หมอจ้อ “อยากรู้ว่า ดอกบัวได้ใช้บ้างหรือยัง”
หมูอ้วน “อ้าว!! อย่างนี้ต้องให้น้องม่วยเล่าสู่กันฟัง”
น้องม่วย “ใช้ตลอด เมือ่ ผูป้ ว่ ยหายใจแผ่วเบาลงใกล้จะเดิน
ทางไกลโดยไม่กลับมาอีก เราก็คุยกับญาติให้เข้าใจและนำ�ชุด
ดอกบัวใส่มือผู้ป่วยพร้อมกับนำ�ใจให้สงบว่า...
คุณลุงทำ�ใจให้สบายนะคะไม่ตอ้ งกังวลไม่ตอ้ งห่วงอะไร
ทั้งนั้น ให้คุณลุงน้อมใจคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนะ
คะ ขณะนีค้ ณ
ุ ลุงกำ�ลังจะเอาดอกบัวถวายต่อหน้าพระพุทธเจ้า
ทำ�ใจให้สบาย น้อมใจให้สงบ สบาย คล้ายกำ�ลังอยู่ต่อหน้า
พระพุทธเจ้า หายใจออกหายใจเข้าสบายๆ ให้รู้สึกเบาสบาย
หรือให้ญาติขออโหสิกรรมกับผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้เดินทางไกล
อย่างไม่กังวล มีความสุข สงบ และสบาย”
หมูอ้วน “เราเห็นว่ากิจกรรมนี้ดี เลยทำ�ใบขออโหสิกรรม
แจกทุกหอผูป้ ว่ ย เคยไปถามน้องทีท่ ำ�ไหมว่าทำ�แล้วรูส้ กึ อย่างไร”
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น้องม่วย “เคยถามค่ะ ได้ข้อมูลมาว่า...
“หนูดใี จทีไ่ ด้ท�ำ เพราะเห็นพีเ่ ขาเป็นคนนำ� ญาติผปู้ ว่ ยเจ้า
หน้าที่เป็นผู้กล่าว หนูรู้สึกดีมาก เพราะเคยได้ยินญาติบอกว่า
หมอพยาบาลที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น ดีจริงๆ หนูก็รู้สึกดี และอยาก
นำ�บ้าง มีวันหนึ่งพี่เขาเรียกหนูให้ทำ� หนูปลื้มใจมาก ดีใจ หนู
กล่าวเสียงสั่นและหยุดเป็นช่วงๆ หนูเกือบทำ�ไม่สำ�เร็จเพราะรู้สึก
อาลัยอาวรณ์ เสียใจเหมือนกับญาติเราเสีย เหมือนเราทำ�ให้ญาติ
เรา ยิ่งเห็นญาติผู้ป่วยพนมมือกล่าวตามทั้งน้ำ�ตา เรายิ่งเข้าใจ
เขามากขึ้น”
“หนูอาย พี่เขาให้ทำ� หนูไม่กล้า กลัวคนมอง กลัวญาติไม่
เข้าใจ เลยบอกว่าหนูไม่กล้า ให้พี่ทำ�ให้ดูก่อน ตอนนี้คิดว่าทำ�ได้
แล้ว แต่ยังไม่มีโอกาส เพราะพี่ๆเขาชอบทำ�”
“ทำ�บ่อยแล้วรู้สึกดีมากๆ ทำ�แล้วรู้สึกว่าเราเป็นพยาบาล
สมบูรณ์แบบ เราทำ�หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เราจบการให้การ
พยาบาลอย่างดีทสี่ ดุ เราดูแลเขาจนวินาทีสดุ ท้ายแล้วกล่าวอำ�ลา
เป็นการกล่าวอำ�ลาที่ดีที่สุด ให้ความสุขใจมากที่สุด คล้ายกับว่า
เขาไปสู่สุขคติ เราก็ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกัน จบแบบสวยงาม”

ตัวอย่างบทอโหสิกรรม

การพูดนำ� ให้จิตผู้ป่วยที่ใกล้หมดลมหายใจ ให้สงบ
สบาย (เจ้าหน้าที่หรือญาตินำ�ก็ได้)
โปรดรักษาความสงบและกล่าวคำ�อโหสิกรรมพร้อมกัน
คุณยาย/ตา/ลุง/ป้า ชื่อ.............วันนี้ ทำ�ใจให้สบายไม่
ต้องกังวลสิ่งใด ให้นึกถึงบุญกุศลที่ทำ�ไว้ เคยทำ�บุญทำ�กุศล
ที่ไหนให้ระลึกถึง เคยใส่บาตร ร่วมทอดผ้าป่ากฐิน บวชลูก
หลานช่วยคนยากจน คนพิการ ให้เขามีความสุข คุณยาย/ตา/
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ลุง/ป้าชื่อ..............ก็มีความสุข ความสุขทำ�ให้ใจเราเบาสบาย
ใจเราเย็นสบาย หายใจเข้าลึกๆท่อง “พุทธ” ในใจ หายใจออก
ยาวๆท่อง “โธ” ในใจ พุท-โธ พุท-โธ (ถ้าเคยบริกรรมคำ�
อื่นมา ให้บริกรรมอย่างนั้น เช่น พองยุบ สัมมาอรหัง นะมะ
พะทะ) ค่อยๆผ่อนลมหายใจ หลับให้สบาย
ทุกคนยังอยู่ในความสงบ และแผ่เมตตา
ขอให้หลับอย่างสบาย ไปสู่สุคติ ถ้าเจ้าหน้าที่(หรือ
ญาติ)กระทำ�หน้าที่บกพร่องล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ ด้วย
เจตนาก็ ดี ไม่ ไ ด้ เ จตนาก็ ดี ขอให้ คุ ณ ยาย/ตา ชื่ อ ...........
อโหสิกรรม ให้อภัยแก่เจ้าหน้าที่(ญาติ)ทั้งหลาย และถ้าคุณ
ยาย/ตา ชื่อ............ล่วงเกินเจ้าหน้าที่(หรือญาติ)ทั้งหลายด้วย
กาย วาจา ใจ เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี เจ้าหน้าที่(หรือญาติ)
ทั้งหลายขออโหสิกรรมให้คุณยาย/ตา ชื่อ..............ทั้งหมดทั้ง
สิ้น สุดท้ายนี้ขอให้ชื่อ..........ไปสู่สุขคติสมดังตั้งใจเทอญ
(ยืนสงบ 1 นาที)
(ก่อนยุติให้ยกมือไหว้ผู้เสียชีวิต 1 ครั้งและไหว้ญาติ 1 ครั้ง)
การทำ�ดอกบัวนำ�ใจให้สงบจึงเป็นกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดการ
พยาบาลทีส่ มบูรณ์แบบได้อย่างน่าทึง่ นอกจากจะสร้างเครือข่าย
แห่งบุญที่ไร้ขอบเขต จากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งในและ
นอกโรงพยาบาลและทางอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้เกิดเครือข่ายผูใ้ จบุญ
จากกรุงเทพฯ สมุทรสงคราม สงขลา ขอนแก่น ส่งอุปกรณ์มา
ให้จ�ำ นวนมาก ส่วนสมาชิกในจังหวัด ขาใหญ่สดุ ทำ�ดอกบัวได้สวย
ได้เร็วน่าจะเป็นคุณเชอรี่(เจ้าของร้านทอง) ที่ผันตัวเองจากถัก
หมวกเพื่อน้องมะเร็ง มาทำ�ดอกบัวนำ�ใจให้สงบ ส่งผลงานครั้ง
ละสามสิบ สี่สิบดอกและยังมีอาจารย์เรณูวรรณ ทีมแม่บ้าน
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ทีมคุณแม่คณ
ุ ลูกของเจ้าหน้าที่ ซึง่ ไม่นา่ เชือ่ ว่าประชาชนจะเข้ามา
มีสว่ นร่วมด้วยมากมาย ญาติผปู้ ว่ ยบางคนรูว้ า่ มีกจิ กรรมทีแ่ พทย์
พยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำ�ดอกบัว
ก็บริจาคเงินโดยไม่ตอ้ งบอกบุญ ร่วมอนุโมทนากันด้วยจิตศรัทธา
อย่างแท้จริง
และที่ทำ�ให้ให้ทีมงานมีความสุขมีพลังในการสร้างสรรค์
ผลงานอย่างต่อเนื่องมาจากเสียงสวรรค์เหล่านี้
“ขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลมากที่ช่วยให้พ่อไปอย่าง
สงบ ขอบคุณจริงๆ” ยกมือไหว้ขอบคุณทั้งน้ำ�ตา
“ผมงงไม่คดิ ว่าเขาจะจากไปเร็วอย่างนี้ พอหมอ(พยาบาล)
เอาดอกบัวใส่มือเขา ทำ�ให้สติผมกลับคืนมา ทำ�ให้ผมคิดได้ว่าถึง
เวลาแล้วทีผ่ มต้องจากลา........ผมบอกเขาว่าอย่าห่วงลูกไม่ตอ้ งห่วง
ผม เราอยู่กันได้ ให้ทำ�ใจสบายๆ และหมอก็ช่วยให้เขาสงบ
ขอบคุ ณ มากๆ ครั บ ผมรู้ สึ ก ว่ า เมื่ อ มี ด อกบั ว ธู ป เที ย นในมื อ
อย่างน้อยภรรยาผมก็ไม่ไปมือเปล่า”
“ขอบคุณ...ขอบคุณจริงๆ (ด้วยสายตาที่มีน้ำ�ตาเอ่อล้น
มิได้บดบังความซาบซึง้ ใจ) ขณะทีก่ �ำ ลังเคว้งคว้าง คิดอะไรไม่ออก
เห็นดอกบัวรู้สึกใจชื้นขึ้นคล้ายมีที่ยึดเหนี่ยว....ขอบคุณแทนแม่
จริงๆ ขอบคุณที่ใส่ใจแม้ลมหายใจสุดท้าย”
“ดอกบัวทำ�ให้เรามีโอกาสขอขมาเขาได้อย่างไม่เก้อเขิน
เขาเป็นน้อง เราก็แก่แล้วพูดไม่เป็น มีหมอนำ� เราก็รู้สึกดี ไม่เคย
เห็นว่าหมอทำ�อย่างนี้ให้ด้วย ดีมากๆ”
“ขอบคุณ เป็นโอกาสดีที่หมอมานำ�ให้ ใจผมอยากขอ
อโหสิกรรมกับเขามาก แต่เราคนบ้านนอกพูดเพราะๆ ดีๆ ไม่เป็น
ไม่กล้า หมอช่วยนำ�อย่างนีผ้ มสบายใจ เหมือนกับว่าไม่ตดิ ค้างกัน
แล้ว สบายแล้ว ทำ�แล้วรู้สึกโล่งใจมากๆ”
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ทุกคนต้องการคนที่เข้าใจและหวังดี
โดยเฉพาะวาระสุดท้ายของจิต....ที่จะหลุดลอยไปจากโลกนี้
เราหวังว่าจะมีคนนำ�ใจให้พบความสุข สงบ สว่าง
แพทย์ พยาบาลเป็นผู้ที่เขาหวังว่า...
จะส่งเขาไปจนสุดปลายทางของลมหายใจ
อย่าทิ้ง อย่าละเลย อย่าปล่อยให้เขาเดินทางอย่างเดียวดาย
ขอความเมตตา...จนกว่าจะสิ้นลม
“หลวงพ่อเจ้าค่ะ ตอนแรกก็ทำ�ไปด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่เคย
หวังอะไร ช่วยกันดูแลผู้ป่วย ญาติ ใช้นอกเวลางานประจำ�ทำ�
กิจกรรมมีความสุข สนุก และมีโอกาสเจริญสติรู้ตัวเป็นปัจจุบัน
เนืองๆ เห็นกิริยาการเดิน นั่ง ยืน พูด ชอบ ไม่ชอบเนืองๆ”
“ต่อมา เห็นผู้ป่วยหมดลมหายใจอย่างสงบ ญาติพอใจ
เลยปรุงแต่ง ถ้าเราใกล้หมดลมหายใจจะมีคนนำ�ทางอย่างนี้ไหม
จะมีคนเอาดอกบัวนำ�ใจให้สงบไหม ขอให้เราได้รับสิ่งดีๆ อย่างนี้
บ้างนะ...แต่เพื่อความไม่ประมาท ขอปฏิบัติจนพ้นจากการเกิด
การตายดีกว่า”
“จึ ง อยากถามหลวงพ่ อ ว่ า ทำ � บุ ญ อย่ า งนี้ นิ พ พาน
ได้ไหมเจ้าคะ”
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งานช้าง...ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
“ได้ข่าวว่าที่นี่มีกิจกรรมเยอะ ฉันอยากไถ่ชีวิตโค-กระบือ”
“ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” หมูอ้วนครางอย่างงงๆ กิจกรรมนี้ไม่
เคยมีอยู่ในความคิด
“ทำาไมถึงอยากทำาล่ะคะ”
“ลูกฉันมันป่วยบ่อยเหลือเกิน ที่บ้านมีแต่คนป่วย สามีฉัน
เดินไม่ค่อยได้ ทั้งเบาหวาน ความดัน ลูกก็ไม่มีงานทำา ป่วยบ่อย
มาโรงพยาบาลจนไม่ต้องทำามาหากินแล้ว ฉันอยากปล่อยสัตว์
ใหญ่บ้าง ปล่อยปลา ปล่อยเต่าก็ทำาประจำาอยู่ ไม่รู้ว่าเวรกรรม
อะไรของฉัน”
สีหน้าป้าทุกข์มาก โดยเฉพาะดวงตาไม่มีแววของความ
แจ่มใส ไม่มีน้ำ�ใสๆ ในดวงตาที่แสดงถึงความมีชีวิตชีวา
“ป้าทุกข์เหลือเกิน ป้าไม่รู้ว่าทำาเวรทำากรรมอะไรมา ป้า
อยากไถ่ชีวิตโค-กระบือ ป้ามีเงินไม่มาก”
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“ป้าค่ะ ตอนนี้เรายังไม่มีโครงการนี้ และเราก็ไม่มีความรู้
ว่าต้องทำ�อย่างไร ขอไปปรึกษาหารือกันก่อนได้ไหมค่ะ ถ้ามีจะ
ประกาศให้รู้ ถ้าป้ามาโรงพยาบาลบ่อยๆ รับรองป้าได้ทำ�บุญ
แน่นอน”
“ป้าอย่าทุกข์นักนะ ป้าลองมองให้เห็นสิค่ะว่า ทุกสิ่งผ่าน
มาแล้วก็ผ่านไป ในทุกข์ก็มีสุข ในสุขก็มีทุกข์ มันคละเคล้ากันอยู่
เรามีหน้าที่เพียงดูให้ออกและมองให้เป็น”
ก่อนหมูอ้วนจะพูดต่อ ป้ารีบตัดบทว่า
“ถ้ามีท�ำ ก็บอกป้าด้วย ป้าไปล่ะ ทิง้ ลูกไว้หน้าห้องตรวจคน
เดียว”
หมูอว้ น “ใครรูเ้ รือ่ งการไถ่ชวี ติ โค-กระบือบ้าง ราคาเท่าไร
ทำ�อย่างไร”
หลังจากสอบถามสมาชิกอยู่หลายวัน ก็ไม่ได้คำ�ตอบที่
แน่นอน จนวันหนึ่งเทพบุตรก็มาโปรด
“พี่ มีคนไข้มาถามผมเรือ่ งการไถ่ชวี ติ โค-กระบือ เราน่าจะ
จัดโครงการนี้นะ”
หมูอ้วน “สุดยอด...กำ�ลังหาข้อมูลอยู่พอดี ทำ�ไงหมอ
อธิบายอย่างละเอียดหน่อยนะ”
“ง่ายๆ เรารวบรวมเงินประมาณหมืน่ สอง ไถ่ววั ได้ตวั หนึง่
หมืน่ ห้าเราก็ไถ่ควายได้หนึง่ ตัว ไปแจ้งกับปศุสตั ว์จงั หวัด เขาก็จะ
ไปเอาวัว-ควายที่โรงฆ่าสัตว์ที่ตรวจสุขภาพผ่านเตรียมฆ่า ไถ่ชีวิต
มา แล้วเอาไปให้ชาวบ้านที่ต้องการเลี้ยง”
หมูอ้วน “อ้าว!!! ถ้าเขาเอาไปขายอีกทำ�ไง และถ้าเรา
รวบรวมเงินไม่พอทำ�ไง ราคาสูงพอสมควรเลยนะเนี่ย”
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“เรื่องเงินไม่เป็นไร เราตั้งเป้าว่าเดือนละตัว ถ้ารวบรวม
เงินไม่พอผมสมทบให้ อย่างน้อยต้องให้ได้เดือนละหนึ่งตัว ทำ�ไป
เรื่อยๆ ส่วนเรื่องเอาไปให้ใครผมก็ไม่รู้ แต่ไม่เป็นไรรวบรวมเงิน
ก่อน มีโอกาสแล้วค่อยไปคุยกับทางปศุสัตว์จังหวัด”
ท่านประธานชมรมจริยธรรม (คุณหมอวีระพันธ์ ประธาน
ในขณะนั้น) เสนอแนะอย่างผู้มีประสบการณ์ เพราะคุณหมอทำ�
เป็นประจำ�อยู่แล้ว ท่านใจดีชอบทำ�บุญที่สุด
“ตกลงตามนี้ เดี๋ยวพี่ประชาสัมพันธ์เลยนะคะ”
“ได้ครับ”
หมูอ้วนตื่นเต้นมาก เพราะในชีวิตยังไม่เคยทำ�กิจกรรมนี้
สักที แม้จะอยากทำ� และคิดที่จะทำ�อยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่เคยทำ�จริงๆ
จังๆสักที จะเริ่มอย่างไรก่อนดี
เราต้องเริ่มที่ตัวเราและคนใกล้ๆเราก่อน
“หมอจ้ อ เราจะจั ด โครงการไถ่ ชี วิ ต โค-กระบื อ หมอ
บริจาคหน่อยนะ”
“ได้เลย เอาเงินไปได้เลย”
“ยังไม่เอาตอนนี้ ถามเอาความมั่นใจ เป็นกำ�ลังใจ อย่าง
น้อยก็มีเงินก้นถุงไว้ก่อน”
เลิกงานหมูอว้ นก็เริม่ เสนอโครงการไถ่ชวี ติ โค-กระบือทาง
อินเตอร์เน็ตที่ www.chinawangso.net
ไม่ถึงห้านาที มีคนตอบรับร่วมบริจาคมา และมาเป็น
ระยะๆ ไม่น่าเชื่อว่ามีคนสนใจมากมายขนาดนี้ เราเริ่มเดือน
กันยายน พอต้นเดือนตุลาคม เรานำ�เงินให้ท่านประธานไปไถ่
ชีวิตโค-กระบือได้ประมาณ 3 ตัว
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“พี่ครับ รู้ไหมว่าโครงการเราเหมือนกับของสำ�นักงาน
ปศุสัตว์เลย เขามีโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำ�ริของในหลวง เราจะร่วมโครงการกับเขาไหม”
“ร่วมสิ แต่เราต้องทำ�อะไรบ้าง คุณหมอศึกษาข้อมูลมาให้
ละเอียดนะ”
ท่านประธาน “ครับ”
เราประชาสัมพันธ์นอ้ ยมากแต่มกี ารตัง้ กล่องบริจาคทีห่ น้า
ห้องตรวจอายุรกรรมซึ่งน้องต้องและทีมงานเป็นผู้ดูแลเฉพาะ
กล่องนี้ เฉลี่ยสัปดาห์ละเกือบหนึ่งหมื่นบาท และบุคลากรของ
โรงพยาบาลก็บริจาควันละเล็กละน้อย บางคนทุกเดือน และมี
บางท่านถามในสิ่งที่เราคิดไม่ถึง
“ผมอยากรู้ว่า ถ้าผมบริจาคผมจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินถึง”
“………..” ไม่มีคำ�ตอบ หมูอ้วนงง
“ผมอยากรู้ว่าไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วเอาไปไหนให้ใคร”
“ให้ชาวไร่ชาวนาค่ะ” คิดในใจ ถ้าให้เราก็ไม่เอาเด็ดขาด
“ถ้าเขาได้เอาไปขายให้โรงฆ่าสัตว์ใหม่ล่ะ”
“อ้าว....เออ......คงไม่มั้ง”
หมูอว้ นโง่เลย คิดไม่ถงึ ไม่รวู้ า่ จะตอบอย่างไร เขาไม่มนั่ ใจ
จึงไม่บริจาค เราก็ไม่ว่า ที่สำ�คัญโทรศัพท์กลับมาถามอีกว่า
“ผมสงสัย ถ้ามันมีลูก จะเป็นของใคร”
“ก็เป็นของแม่มันสิค่ะ” หมูอ้วนตอบแบบไม่คิด และไม่
เข้าใจว่าสงสัยทำ�ไม
“หาข้ อ มู ล ให้ ด้ ว ยนะ เพราะถ้ า จะรั บ บริ จ าคอะไรต้ อ ง
โปร่งใส รัดกุม คนทำ�บุญจะได้สบายใจและอยากบริจาค”
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“ค่ะ” เสียงตามสายดับไปแล้วแต่ความคิดหมูอว้ นยังไม่ดบั
เพราะมีการปรุงแต่งอย่างต่อเนื่อง พอเจอทีมงานเราก็เริ่มพ่น
คำ�ถามทันที
“เฮ้ย!!! ไม่มีใครสงสัยบ้างเหรอ เงินที่เขาทำ�บุญกันมา
รวมๆกันก็หลายแสนแล้ว ว่าฉันเอาไปทำ�อะไร ท่านประธานทีร่ บั
เงินไปเอาไปทำ�อะไร”
“.................................” ไม่มีคำ�ตอบ
“เงินมันก็มากอยู่นะ ไม่กลัวหรอ”
“.................................” ไม่มีใครสนใจ
“เฮ้ย!!!! มีใครฟังฉันบ้างเนี่ย”
“ฟัง แล้วไง” ตอบเสียงดังพร้อมกันจนหมูอ้วนสะดุ้ง
“คือเราควรทำ�ระบบให้โปร่งใส”
“ก็ทำ�ซิ ไม่มีใครว่า ทำ�เลย”
“เก็บเงินเอง นับเอง จ่ายเอง จะดีหรือ”
“ดี ลดขั้นตอน”
“ต้องมาช่วยกัน”
“เขาก็ช่วยกันอยู่ หมอจ้อ หมอโอ๋ อาจารย์หมอมะร่วม
บริจาคมากๆ ม่วยกะหมอหริประชาสัมพันธ์ น้องหน่อยคอยดูแล
สิ่งแวดล้อม ดูแลตู้บริจาค ประธานเอาเงินไปสำ�นักงานปศุสัตว์
พี่ปุ๊คอยเตือน แล้วจะเอาอย่างไร นี่เป็นทีม มีขั้นตอนครบ ไม่
โปร่งใสตรงไหน ขั้นตอนอะไรขาดก็เสริมเองสิ”
“อ้าว!!!! เออ” งงนะ เราจึงคิดระบบเพิ่มเติมดังนี้
“หมูอ้วนเปิดกล่อง น้องหน่อย พี่รัตนา น้องแอ็คนับและ
ลงจำ�นวนยอดในสมุด พี่ปุ๊รับเงินไปให้ประธาน และไปจองโคกระบือกับประธานที่สำ�นักงานปศุสัตว์”
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ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เรามีเอกสารของทางสำ�นักงาน
ปศุสัตว์แจ้งเวียนทางอินทร้าเน็ตซึ่งยอมรับว่าละเอียดมากๆ คน
ไม่ช่างสงสัยอย่างทีมงานไม่คิดว่าจะมีระเบียบมากมายขนาดนี้
เช่น
“ต้องแจ้งมาก่อนว่าต้องการโค-กระบือเอาไปทำ�อะไร”
“พิจารณาก่อนว่าสามารถดูแลได้ดี ถ้าห้าปียังไม่มีลูกขอ
คืน”
“ลูกตัวแรกเป็นของทางราชการ ตัวถัดไปเป็นของผูเ้ ลีย้ ง”
“จะไปเยี่ยมเป็นระยะๆและมีทีมแนะนำ�การเลี้ยงการเอา
มูลมาทำ�ปุ๋ย”
“รับรองค่ะ ถ้าเกษตรกรไม่เดือดร้อนจริง...ถอนตัวไปแล้ว
เพราะระเบียบเยอะแยะมากมาย เงินของท่านทุกบาททุกสตางค์
มีค่าคุ้มกับแรงใจที่ท่านเสียสละไว้แน่นอน
“ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์นะคะ”
นอกจากนี้ เราได้ขยายงานสู่วัดโรงเรียนและโรงพยาบาล
อื่นๆ
ไม่นานสำ�นักงานปศุสัตว์จังหวัด ส่งหนังสือเชิญไปร่วม
งานไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัด ในสี่เดือนซึ่งเป็นปีแรกที่เราเริ่มโครงการ ชมรมฯ
รวบรวมเงินกว่าสองแสนบาท ไถ่ชีวิตโค-กระบือได้ 22 ตัว เรา
รวบรวมอาสาสมัครเข้าร่วมพิธี ซึ่งทีมงานส่วนใหญ่ไม่ได้ไปร่วม
พิธี เพราะติดภารกิจและก็บอกตัวเองว่าครั้งหน้าไม่พลาดแน่
“ปล่อยโค-กระบือครั้งหน้าบอกด้วยจะไป เพราะให้ความ
รู้สึกดีมากๆ”
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“ขอบคุณชมรมฯ ทีจ่ ดั กิจกรรมดีๆ ครัง้ หน้าบอกด้วย เพิง่
รู้ว่าชาวบ้านน่าเห็นใจจริงๆ ถ้ามีอีกขอไปด้วยนะ”
“หนูเห็นวัวน้ำ�ตาไหล มันตาเศร้าๆ น่าสงสารจริงๆ”
เราคิดไม่ออกว่าวัวควายร้องไห้เป็นอย่างไร อุปาทานของ
เราเองหรือเปล่า
วันทีเ่ รารอคอยก็มาถึง คราวนีม้ ผี รู้ ว่ มไปไถ่ชวี ติ โค-กระบือ
จำ�นวนมาก
“โคพี่ปุ๊ร้องไห้ น้ำ�ตาเป็นสีดำ�”
“โคพี่เจ็ง ยืนเรียบร้อย”
“โคคุณหมอจ้อเป็นอย่างไรไม่ได้ดู เอามาลัยให้ลงุ คล้องให้
ก็จบ”
“โคหมู อ้ ว น ดื้ อ อย่ า บอกใครมั น ดิ้ น ๆ ชนตั ว นั้ น ตั ว นี้
เจ้าของบอกว่ามันเปรียวมาก หมูอ้วนคล้องมาลัยให้มันไม่ได้ จึง
ต้องให้เจ้าของคล้อง กว่าจะได้ก็ทุลักทุเลน่าดู พอได้แล้วมันสลัด
จนพวงมาลัยร่วงและมันก็เหยียบย่ำ�จนเละ......ไม่รู้มันนิสัยเหมือน
ใคร.....ฮาๆ”
ปีแรกสถิตไิ ถ่ชวี ติ โค-กระบือเราอยูใ่ นช่วง 3-5 ตัวต่อเดือน
ปีนี้ 2-4 ตัวต่อเดือน ไม่รู้ปีหน้าจะเป็นอย่างไร กะว่าจะทำ�
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดเหตุปัจจัย
“ไม่น่าเชื่อว่าปีกว่าๆ เราจะได้รับเงินบริจาคกว่าสามแสน
ไถ่ชีวิตโคกระบือไปแล้วยี่สิบแปดตัว”
ปีหน้าอย่าลืมไปร่วมงานไถ่ชวี ติ โค-กระบือทีว่ ดั วังหินนะคะ
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เราเป็นเพียงผู้นำ�ประกายเล็กๆ จากความรักที่แม่มีต่อลูก
มารวบรวมเป็นพลังงานของความรักความเมตตาที่มีต่อสัตว์ ที่
เป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันเท่านั้นเอง
“หลวงพ่อเจ้าค่ะ เราไถ่ชีวิตโค-กระบือด้วยจิตที่อยากทำ�
และไม่ยึด กิจกรรมมีผู้สนใจจำ�นวนมาก รวมแล้วเป็นกองทุน
ที่ใหญ่มาก เรียกได้ว่าเป็นงานช้างงานหนึ่ง”
“หลวงพ่อเจ้าค่ะ ไถ่ชีวิตสัตว์ กระจายบุญให้คนอื่นช่วย
กันทำ� ทำ�ให้เรานิพพานได้ไหมเจ้าค่ะ”
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สมาธิรักษาใจ
กิจกรรมเพื่อตื่นจากความหลง ให้อภัยเมื่อถูกเบียดเบียน
หมอจ้อ “ได้รับข้อร้องเรียนอีกแล้วว่า รถนั่งรถนอนไม่
พอใช้ หมอให้คนเช็คแล้ว พบว่ารถเรามากพอ ที่ไม่พอเพราะมี
คนไข้จำานวนหนึ่งไม่จำาเป็นต้องใช้ แต่ก็ใช้ เพราะคิดว่าใช้รถนั่ง
รถนอนจะได้ตรวจก่อน”
หมอจ้อ “หมอพบบ่อยๆ คนไข้รถนัง่ รถนอนตรวจเสร็จ ได้
ใบสั่งยาลุกเดินออกไปเฉยเลย ทิ้งรถไว้ในห้องหมอซะงั้น”
น้องแป๊ว “พยาบาลก็ดูแล้วนะคะ บางทีเราบอกว่าใช้รถ
นั่งก็พอ เขาก็บอกว่าจะใช้รถนอน เราบอกว่าเดินก็น่าจะได้ เขา
บอกว่าขอรถนั่ง ถ้าไม่ให้เขาก็ไม่พอใจ ฟ้องร้องบ้าง ที่สำาคัญถ้า
ผูใ้ ช้บริการไม่พอใจหน้างอหงุดหงิด การให้บริการจะยากมาก จึง
ต้องตามใจเขาค่ะ”
หมอจ้อ “ถ้าคนไข้มาก เราก็จัดทีมแพทย์ตรวจเช้ามาก
ขึ้น คนไข้บางส่วนจะได้ตรวจเร็วขึ้น คนที่รอตรวจเวลาราชการ
ก็ลดลง ข้อร้องเรียนน่าจะลดลง”
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พี่ปุ๊ “ไม่จริงหรอกค่ะคุณหมอ ได้รับใบร้องเรียนมาแล้ว
คนไข้เขียนบอกว่า บ้านอยู่ต่างจังหวัดเขามาตีห้า กว่าหมอจะ
ออกตรวจเขารอนานมาก หมอควรออกหกโมงเช้า ไม่ใช่เจ็ดโมง
เช้า ควรบริการให้เร็วกว่านี้ และมีอกี ฉบับบอกว่าหมอไม่ควรหยุด
พักเที่ยง”
หมอจ้อ “จริงหรือ เป็นไปได้หรือและจะให้หมอกินข้าว
ตอนไหน”
น้องแป๊ว “จริง มีหลายฉบับด้วย”
พี่ปุ๊ “ด่าเสียๆหายๆก็มาก บางครั้งเจ้าหน้าที่เราก็ทำ�
ไม่ถูก หน้างอจริง”
หมูอ้วน “สมัยนี้คนเราเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ความ
ต้อ งการของตนเองและตอบสนองความต้ อ งการอย่ า งไม่ มี ที่
สิ้นสุด พอไม่ได้ตามที่ต้องการก็โกรธ”
หมอจ้อ “คนเราไม่ได้ฝึกเสียสละ จะมีเมตตาได้อย่างไร”
หมูอ้วน “หลวงพ่อบอกว่า คนเรามีกิเลสตัวใหญ่ๆสามตัว
คือ โลภ โกรธ หลง ความเจ็บไข้ได้ป่วยทำ�ให้เกิดความโกรธได้
ง่าย เมื่อมีความโกรธ ใจก็ไม่พร้อมที่จะรับฟังอะไร ไม่มีเหตุผล
และหากความโกรธมากขึ้น ก็พร้อมที่จะทำ�ลายทุกอย่างโดยไม่
สนใจว่าจะกระทบใครบ้าง ไม่สนว่าใครจะเดือดร้อน ส่วนรวมจะ
เป็นอย่างไรก็ช่าง จึงมีการฟ้องร้องแพทย์ พยาบาลมากขึ้น”
หมอจ้อ “แต่หมอคิดว่าเรามีวิธีแก้ไขนะ เราไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของใครได้ อย่าว่าแต่คนสองพันคนเลย
แค่ตอบสนองความต้องการของคนๆเดียว เราก็ทำ�ไม่ได้ เพราะ
ความต้องการของคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และแนวโน้ม
ของความต้องการมีแต่จะมากขึน้ ๆ เราควรให้เขามารู้ มาดูตวั เอง
มากกว่า เราควรให้เขามีสติระลึกรู้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็น
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ธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอ เราต้องให้เขารู้ว่า ใจที่ดิ้นรนใจที่ไม่
สงบจะเพิ่มทุกข์ทางใจอย่างมากมาย”
พี่ปุ๊ “ให้ทำ�สมาธิก่อนใช้บริการ”
หมอจ้อ “หมอเห็นด้วย”
หมูอ้วน “ดีแต่จะเริ่มที่ไหน อย่างไร ใครจะทำ� เปิดซีดี
เพลง หรือทำ�อย่างไรดี”
หมอจ้อ “หมอขอคุยกับแป๊ว หมอเชือ่ ว่าแป๊วเป็นอีกผูห้ นึง่
ที่ใฝ่ในธรรม ฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดวังหินกับชมรมและไปฟังธรรม
และนั่งสมาธิที่ “ธัมมทานัง”(ของคุณหมอธีระพันธ์) พร้อมลูก
บ่อยๆ เขาน่าจะสนใจกิจกรรมนี้ และเธอเป็นหัวหน้าห้องตรวจ
ศัลยกรรม ถ้าเขาทำ� คนอื่นๆก็น่าจะทำ�ตาม”
น้องแป๊ว “อยากให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ได้อะไรดีๆ
นอกจากการรักษากายที่เจ็บป่วย ก็ควรได้รักษาใจที่มีแต่ทุกข์ มี
แต่ความเครียดด้วย”
หมอจ้อ “ป่วยทางกายมีแพทย์ พยาบาลดูแลรักษาให้ แต่
ทุกข์ทางใจ เราต้องรักษาตนเอง ผู้อื่นเป็นเพียงผู้บอกทางให้
เท่านั้น คนเราส่วนมากมุ่งดูแลรักษากาย เพราะกายมีการเสื่อม
ให้เห็นชัดเจน ส่วนใจไม่คอ่ ยมีใครใส่ใจว่าจะทุกข์จะสุขอย่างไร จะ
หันกลับมาดูอีกครั้งก็มีการอาการป่วยใจอย่างหนักไปแล้ว”
“เป็นวิธีให้คนลดทุกข์และคลายเครียด ไม่ใช่ใช้วิธีตอบ
สนองความต้องการทุกอย่างและทุกเรื่อง คงเหนื่อยตายกันไป
ข้างหนึ่ง เพราะคนเราอยากได้ อยากเป็น อยากมี ทุกขณะจิต
ไม่มีที่สิ้นสุด หลงไปกับกิเลส หลงคิดหลงปรุงแต่ง จิตใจดิ้นรน
แส่ส่ายตลอดเวลา พอไม่ได้ดั่งใจก็จะทุกข์ หงุดหงิดอารมณ์เสีย
หากเป็ น อย่ า งนี้ ทุ ก วั น ก็ เ ป็ น การสะสมบาปในใจ เป็ น การ
เบียดเบียนตัวเอง เบียดเบียนผู้อื่น ดังนั้นการตอบสนองความ
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ต้องการ จึงเป็นการลดทุกข์คลายเครียดชั่วคราวเท่านั้น แต่การ
รูอ้ ย่างมีสติตามความเป็นจริงว่าร่างกายนีไ้ ม่เทีย่ ง คนเราเกิดมา
ต้องพบกับความแก่ เจ็บ ตายเป็นธรรมดา จะทำ�ให้เราไม่ดิ้นรน
ทุรนทุราย ไม่เอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตัว เกิดการวางใจกับสังขาร
ที่เสื่อมถอยลง เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ตีอกชกหัวให้ตัวเองทุกข์
ไม่วุ่นวายใจให้ผู้อื่นทรมาน ความทุกข์ความเครียดก็จะทำ�ร้ายใจ
เราไม่ได้ เราก็จะมีเมตตากับทุกคน ไม่หงุดหงิดกับคนรอบข้าง”
หมอจ้ออธิบายยืดยาว
“การมีสติรกู้ ารเปลีย่ นแปลงของใจและกายตามความเป็น
จริงนั้นต้องใช้ใจที่สงบสบาย เป็นสัมมาทิฐิ จึงต้องเริ่มต้นด้วย
การทำ�ใจให้สงบสบาย บางคนก็เรียกว่าการทำ�สมาธิ ส่วนจะได้
ผลมากน้อยก็แล้วแต่ความเพียรของแต่ละคน”
หลายท่านสงสัยว่าการทำ�สมาธิ ทำ�ให้ใจสงบสบายนั้นจะ
ลดทุกข์ได้อย่างไร จะให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร หมอ
จ้ออธิบายว่า
“ข้อนี้ต้องเน้นย้ำ�ว่า การทำ�ใจให้สงบสบายนั้น ไม่ได้
ทำ � ให้ อ าการเจ็ บ ป่ ว ยทางกายหาย ไม่ ไ ด้ ทำ � ให้ ใ จพ้ น ทุ ก ข์
ทรมานนะ บอกแล้วว่า คนเราจะหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่
ได้ คนเราจะหนีทุกข์หนีสุขไปไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะรู้ว่ากายนี้
เป็นทุกข์ ใจนี้เป็นทุกข์ โดยไม่ทุกข์ตามกายตามใจได้”
“สมาธิน่าจะทำ�ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ฝึกทำ�ใจ
ให้สงบตั้งมั่น และพิจารณาว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
ธรรมดา ไม่มีใครหนีพ้น มันห้ามไม่ได้ ไปทุกข์กับมันก็ไม่เกิด
ประโยชน์”
“เจ้าหน้าทีฝ่ กึ สมาธิเพือ่ จะได้พจิ ารณาว่า ทุกคนมีความ
ทุกข์กายทุกข์ใจเหมือนกัน เจ้าหน้าทีก่ ท็ กุ ข์อย่างเจ้าหน้าที่ ให้
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บริการไม่ทัน คนไข้มาก งานมาก เอกสารเยอะ แล้วจะฝึกใจ
อย่างไรทีจ่ ะไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ว่าเป็นเราเป็นเขา เป็นของเราของ
เขา เพราะสุดท้ายทุกคนก็เอาอะไรไปไม่ได้เลย ทั้งยศถา
บรรดาศักดิ์ เงินทอง ความรู้ ลูกหลาน แม้แต่รา่ งกายนีก้ ต็ อ้ ง
ละทิ้งไปในที่สุด บาปและบุญในใจเท่านั้นที่เราจะเอาไปได้
ดังนั้นการให้บริการจึงเป็นการสะสมบุญบารมี ให้ทำ�งาน
อย่างมีเมตตา มีน�้ำ ใจ ให้เข้าใจว่าคนไข้มาเพราะเขาทุกข์ อย่า
ไปเพิ่มความทุกข์ให้เขา ภาษากายของเราต้องอบอุ่น วาจา
ต้องไพเราะอ่อนน้อม จิตต้องซื่อตรงจริงใจมีเมตตา เราต้อง
ตัง้ ใจแน่วแน่วา่ เราจะลดทุกข์ขนั้ พืน้ ฐานให้เขา ถ้าใจเราไม่สงบ
ไม่สบาย เราก็ให้ความสงบสบายใครไม่ได้ จริงไหม”
“ในส่วนของผู้ป่วย การทำ�สมาธิจะเกิดประโยชน์มาก
ถ้าทำ�ได้นะ แต่ก็ทำ�ยากเพราะขณะนั้นความทุกข์กำ�ลังรุมเร้า
ร่างกาย เจ็บปวดทุกข์ทรมาน ยิ่งเป็นโรคที่ไม่ได้คาดคิดจะ
ทุกข์ทรุ นทุรายมาก ทำ�ไมต้องเป็นเรา ไม่อยากป่วยบ้าง อยาก
หายป่วยบ้าง อยากรูว้ า่ เป็นโรคอะไรบ้าง หากบ้านไกลก็กงั วล
ไปอีกว่าหมอจะมาช้ามากไหม จะกลับบ้านทันเวลาหรือเปล่า
สารพัดเรื่องที่จะคิด ใจจะสงบยาก สีหน้าผู้ป่วยส่วนมากจึง
ทุกข์เศร้า แววตามีความกังวลสับสน ใจขุ่นมัวพร้อมที่จะ
อารมณ์เสียตลอดเวลา บางคนแสดงออกทางกาย เดินให้
วุน่ วาย สอบถามเจ้าหน้าทีบ่ อ่ ย บ่นว่าไปเสียทุกเรือ่ ง ไม่สนใจ
สิ่งแวดล้อมใครจะมาก่อนไม่รู้ ใครจะเจ็บหนักไม่รู้ รู้แต่ว่าฉัน
ต้องได้บริการดีๆเร็วๆ”
“สำ�หรับญาติส่วนมากจะให้เจ้าหน้าที่รับภาระดูแลผู้
ป่วยทั้งหมด ลูกบางคนไม่มีเวลามาส่งผู้ป่วย และนัดเวลามา
รับกลับบ้าน โดยไม่ใส่ใจว่าผูป้ ว่ ยจะได้รบั การดูแลอย่างไรหรือ
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จะเข้าใจขั้นตอนการให้บริการหรือไม่ บางคนมีญาติมาดูแล
ใกล้ ชิ ด ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี ถ้ า ไม่ เ พิ่ ม ความกดดั น ให้ ผู้ ป่ ว ยและ
เจ้าหน้าที่”
การทำ�สมาธิแม้เพียง ๑๐ นาที ก็เป็นการฝึกสติให้รู้ตาม
ความเป็นจริงว่ากายนีใ้ จนีม้ นั เสือ่ มลงถอยลง มันไม่แน่นอนไปยึด
มัน่ ถือมัน่ ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ทุกข์ใจไปเสียเวลาเปล่าๆ ไม่อยาก
ป่วยก็ไม่มีประโยชน์ เพราะอย่างไรก็ป่วยไปแล้ว การมีสติรู้ตาม
ความเป็นจริงนี้เรียกว่าการตื่น ตื่นจากการหลงผิดว่า เราไม่
อยากป่วย เราจะหายป่วย เราจะไม่เจ็บและเราจะมีอายุยืนตาม
ต้องการ และจะตายอย่างสบายไม่ทุกข์ทรมาน เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็
จะทุรนทุรายพยายามทำ�ทุกอย่างให้ตนเองมีความสุขสบายใจโดย
ไม่สนใจว่าใครจะเป็นอย่างไร จะเดือดร้อนอะไร การมองเช่นนี้
อาจจะเป็นการมองโลกในแง่รา้ ยเกินไปก็ได้ แต่จะอย่างไรก็ตาม
เราพบว่าผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการส่วนมากจะไม่พึงพอใจใน
การให้บริการ ดูง่ายๆจากบรรยากาศหน้าห้องตรวจไม่ว่าจะเป็น
ห้องตรวจศัลยกรรม อายุรกรรม ตา หูคอจมูก จะพบว่ามีการ
ล้อมหน้าล้อมหลังเจ้าหน้าที่ แย่งกันวัดความดัน ชั่งน้ำ�หนัก
บางครั้งมีการต่อว่าต่อขานกันเอง ไม่มีการเรียงแถวใช้
บริการ ทัง้ ทีม่ ขี นั้ ตอนการให้บริการแจ้งไว้ มีล�ำ ดับคิวชัดเจนและ
พบว่าผู้ป่วยเดินได้หลายคนขอรถนั่งเพื่อจะได้ตรวจก่อน ทำ�ให้ผู้
ที่มีอาการหนักจริงๆเสียโอกาสไปบางส่วน
หากจะดูจากข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจะพบว่า มีข้อ
เสนอแนะบางส่วน ที่เกินความเป็นจริง เช่น
“ขอให้แพทย์มาตรวจประมาณตีห้าเพราะมาจากต่าง
จังหวัดกลัวกลับไม่ทัน”
“ขอให้มีบริการที่พักในโรงพยาบาล”
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“ขอให้เจ้าหน้าที่พูดไพเราะ ทำ�งานอย่างตั้งใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส”
“ให้แพทย์ตรวจโดยไม่พัก (ทั้งที่ต้องการพบแพทย์เดิม
ที่นัด)”
“แพทย์มาตรวจช้าเพราะมัวแต่ทำ�คลินิกหาเงิน เห็นแก่
ตัว (ทัง้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์เป็นระยะๆว่า ต้องบริการผูป้ ว่ ยทีน่ อน
โรงพยาบาลด้วย)”
จะเห็นว่าความต้องการบางอย่างเป็นการเบียดเบียนผูอ้ นื่
มากเกินไป ไม่ตั้งอยู่ในความเป็นไปได้และกล่าวโทษผู้อื่น
ข้อดีของการทำ�สมาธิมีมากมายหลายคนสนับสนุนสถาน
ที่มีแล้ วิธีการมีแล้ว แต่ใครเป็นคนทำ�
“พี่ปุ๊ ทำ�ได้ ”
“ไม่เอา ยังไม่พร้อม”
“หมอจ้อ ทำ�ได้”
“ไม่เอา เสียงไม่เพราะไม่มีเวลา”
“หมอน้อยทำ�ได้”
“ไม่เอา อาย”
“หมูอ้วน ทำ�ไหม”
“งานเยอะ เอาเวลาตรงไหน”
“ตุ๊ ม่วย นุช พร กาว พี่อุ พี่ต๋อย ทำ�ได้”
“ไม่ได้ ดูแลผู้ป่วยใน จะเอาเวลาตรงไหนมาทำ�”
“อ้าวแล้วไงว่ะเนี่ย”
หลายเดือนผ่านไปเราก็ยังไม่เริ่มกิจกรรมสมาธิรักษาใจ
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เลย เพราะหาคนทำ�ไม่ได้
จนเช้าวันหนึ่งประมาณเจ็ดโมงเช้า มีคนกลุ่มใหญ่ เช่น
หมอจ้อ พี่ปุ๊ น้องแป๊ว และพี่ๆพยาบาล คว้าข้อมือหมูอ้วน
หมอจ้อ “ไป เราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น”
พี่ปุ๊ “ใช่ ถ้าไม่ทำ�อะไรสักอย่างจะวุ่นวายไม่เลิก ปัญหาจะ
ทับถม ไปเราลงไปดูกัน”
น้องแป๊ว “ใช่หน้าห้องตรวจศัลย์จะแย่แล้ว วันก่อนคนไข้
ทะเลาะกันเรื่องคิว เขาคิดว่ามีคนแซงคิว ไปขอดูเบอร์คิวกันเอง
ผลปรากฏว่าไม่ได้แซงคิว เข้าใจผิดกัน คนทีถ่ กู ขอดูเบอร์ไม่พอใจ
มาบอกพยาบาล เราต้องไกล่เกลี่ยตั้งนาน บางคนร้องเรียนใน
เรื่องไม่น่าร้องเรียน วุ่นวายมาก เจ้าหน้าที่ก็ท้อแย่แล้ว หมด
กำ�ลังใจ”
หมูอ้วน “อ้าวแล้วพามาทำ�ไม หมูอ้วนเกี่ยวอะไรด้วย”
หมอจ้อ “ถ้าไม่ช่วยใครจะช่วย คิดว่าช่วยหมอก็ได้”
พี่ปุ๊ “ใช่ ใครจะช่วย เราคิดดูแล้ว หมูอ้วนเสียงเพราะพริ้ง
ใช้ได้”
หมูอ้วนยังไม่ทันพูดอะไร ก็ถูกดันหลังมาหน้าห้องตรวจ
ศัลย์ แป๊วเอาไมโครโฟนจ่อปาก ทุกคนหันมามองเป็นตาเดียว ทัง้
ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ ญาติ แม้แต่ทีมเจ้ากี้เจ้าการก็ยืนเชียร์อยู่
ใกล้ๆ
“ตกกระไดไม่กระโจนขาหักแน่ๆ แต่ถ้ากระโจนก็มีโอกาส
ขายผ้าเอาหน้ารอด ละว่ะ” หมูอ้วนคิดในใจ
“สวัสดีค่ะ ขณะนี้ยังเช้าอยู่มาก ยังไม่ถึงเวลาให้บริการ
เจ้าหน้าที่ของห้องตรวจจะให้บริการจริงๆ เวลาแปดโมงครึ่ง
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เจ้าหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี้ เป็นผู้ที่เสียสละเวลาส่วนตัวมา
ทำ�งานก่อนเวลา เราจะให้โอกาสเขาเตรียมเอกสาร เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ เมื่อพร้อมแล้ว เราจะให้บริการท่านทันที ส่วนคุณ
หมอบางคนก็มาทำ�งานแล้ว แต่ตอ้ งดูคนไข้ทนี่ อนโรงพยาบาล
ก่อน เขาเจ็บหนักกว่าเรา หากเขายังไม่ปลอดภัย คุณหมอจะ
ไม่ทิ้งเขาเพื่อมาตรวจคนไข้ข้างนอกเด็ดขาด เพราะฉะนั้น
ระหว่างที่เรารอ เราจะรออย่างมีความสุข ”
“เราเคยสังเกตไหมว่า ใจเราสะสมอะไรไว้ บางคนเช้า
มาก็อารมณ์ไม่ดี โมโหลูก โกรธหลาน คิดด่าทุกคนที่เราไม่
ชอบใจ ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวัน รู้ตัวไหมคะว่า เราสะสมบาปไว้
ในใจ นานวันเข้าใจจะเศร้าหมองไม่มีความสุข”
“สิบนาทีนเี้ ราจะมาสังเกตตัวเองว่า เราสะสมอะไรไว้ใน
ใจ เราจะรู้จะดูว่ากายเราเป็นอย่างไร ใจเราเป็นอย่างไร ขอ
เชิญชวนทุกท่านนั่งตัวตรง ดำ�รงสติมั่น หลับตาเบาๆ การ
หลับตาก็เพื่อตัดความวุ่นวายภายนอกที่เข้าสู่สายตา เพราะ
ปกติคนเราเห็นอะไรชอบก็สบายใจ เห็นอะไรไม่ชอบก็วุ่นวาย
ใจ หลับตาเบาๆ รวมจิตให้เป็นหนึ่ง เอาความรู้สึกไปรู้ที่เท้า
เท้ากระทบพืน้ ก็รู้ รูอ้ ย่างสบายๆ รูอ้ ย่างไม่ปรุงแต่ง ต่อมาเอา
ความรู้สึกมารู้ก้นที่กระทบเก้าอี้ ให้มีสติรู้ว่ากำ�ลังนั่งอยู่ รู้
อย่างสบายๆ ต่อมาเอาความรู้สึกไปรู้ที่ไหล่ ให้ผ่อนไหล่ลง
ปล่อยไหล่ลงสบายๆ แม้ไหล่นี้ก็ไม่ยกไว้ ไม่แบกไว้ ต่อมาเอา
ความรูส้ กึ ไปรูท้ หี่ น้าผาก ให้คลายกล้ามเนือ้ หน้าผากลง คลาย
ลงไป หย่อนลงไปให้สดุ ให้พบความเบาสบาย ต่อมาเอาความ
รู้ สึ ก ไปรู้ ที่ ล มหายใจออก ให้ มี ส ติ รู้ ตั ว ว่ า กำ� ลั ง หายใจออก
หายใจเข้าให้มีสติรู้ลมหายใจเข้า รู้อย่างสบายๆๆ รู้อย่างไม่
ปรุงแต่ง”
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“ยามนี้เราจะทำ�ความสงบสบายให้เกิดกับใจเรา เสียง
อะไรที่ผ่านมาให้ผ่านไป ความวุ่นวายภายนอกทิ้งไปให้หมด
ไม่เอามาใส่ใจ หายใจออกให้มีสติรู้ตัว หายใจเข้าให้มีสติรู้ตัว
รู้ตัวอย่างสบายๆ ให้มีความสุขสงบและสบายๆ”
หยุดพูดอยู่ครู่หนึ่ง และเปิดเพลงบรรเลงคลอเบาๆ ตั้งแต่
เริ่มพูด ใช้เพลงนิพพาน ของอาจารย์จำ�รัส เศวตาภรณ์
“ให้มีสติรู้ตัวสบายๆ นะคะ หายใจออกรู้ตัว หายใจเข้า
รู้ตัว รู้ตัวสบายๆ”
“เมือ่ ใจสบาย ให้เรามาพิจารณาความเป็นจริงของชีวติ
ว่าคนเราเกิดมาเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อก่อนเป็นเด็ก
แล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่เฒ่าเป็นธรรมดา
ความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ ไม่มีใครหลีกหนี
ไปได้ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยให้เรารู้ว่าสังขารเริ่มเสื่อมไปถอยไป
เป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง ความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงเป็นเครื่อง
เตือนว่าต้องเร่งสะสมบุญบารมี ”
“หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้ รู้สบายๆ รู้ให้เป็นปัจจุบัน
เราก็จะสบาย เพราะคนเราทุกข์จากอดีตที่ผ่านไปแล้ว และ
ไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ซึ่งไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้น”
“หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้ รู้สบายๆ เป็นการสะสมบุญ
บารมีมหาศาล เพราะในขณะที่เรามีสติรู้ตัวสบายๆ รู้เป็น
ปั จ จุ บั น เราได้ สำ � รวมกาย ไม่ ส ร้ า งความวุ่ น วายให้ ผู้ อื่ น
สำ�รวมวาจาไม่ว่าร้ายใคร สำ�รวมใจให้สงบสบาย หายใจออก
รู้ หายใจเข้ารู้ รู้อย่างสบายๆ ให้รู้สึกเบาสบาย”
“ใจที่เบาสบาย เป็นใจที่มีความสุขสงบ เมื่อเราพบกัน
เราก็จะพบกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้อภัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้บริการอย่างมีความสุข หายใจออกให้มีสติ
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รู้ตัว หายใจเข้าให้มีสติรู้ตัว รู้สบายๆ”
“ทุกท่านยังหลับตาสบายๆ และน้อมจิตแผ่เมตตาให้คน
ที่เรารัก ให้ทุกท่านเปล่งวาจาดังๆ ดังนี้
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์
ทั้งวงศ์วารญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำ�การงานทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทัง้ เจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ทา่ นได้กศุ ลผลนีเ้ ทอญ”
หมูอ้วน “เสร็จแล้ว ไปรีบกลับอายเขา ไม่รู้พูดอะไรไป”
หมอจ้อ “ดีมาก พูดใช้ได้ ผู้ป่วยและญาติเงียบอึ้งไปเลย
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามดีมาก”
หมูอ้วน “เขาอาจยังงงๆอยู่ก็ได้ เขาคงสงสัยว่าคุณหมอ
คุณพยาบาลทำ�อะไรกัน”
พี่ปุ๊ “อย่างนี้ต้องทำ�ทุกวัน จะได้เลิกงง”
พยาบาลท่านหนึ่ง “พี่ๆทำ�สมาธิตอนเช้าให้ห้องตรวจ
ศัลยกรรม คนไข้สงบมีระเบียบขึ้นมาก ช่วยมาทำ�ให้อายุรกรรม
บ้างสิ”
หมูอ้วน “ได้ แต่ต้องไปตกลงในทีมก่อนนะว่า อยากได้
สมาธิจริงๆ และไม่ใช่ให้คนไข้ทำ� เจ้าหน้าที่ไม่ทำ� เพราะความ
วุ่นวาย ความไม่เข้าใจกันเกิดจากทุกคน ถ้าผู้ป่วยสงบสบาย แต่
เจ้าหน้าที่อารมณ์แปรปรวนไม่มีเมตตาก็ไร้ประโยชน์ ต้องทำ�
พร้อมกันถึงจะเป็นหนึ่งเดียว”
“ห้องตรวจอายุรกรรมพร้อมแล้วค่ะ เราอยากทำ�จริงๆ”
“ได้”
“ห้องตรวจกระดูก ห้องตรวจสูตกิ รรม และนรีเวชด้วยนะ”
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“ได้เลย”
กิจกรรมเริ่มที่เจ็ดโมงครึ่งของทุกเช้า หมูอ้วนวิ่งทำ�สมาธิ
หน้าห้องตรวจกว่าสามรอบต่อวัน กายไม่เหนื่อย แต่ใจเหนื่อย
บางครั้ง เพราะในวันแรกๆ แม้จะรู้กายรู้ใจให้เป็นปัจจุบันเนืองๆ
ใจก็อดที่จะหลงและปรุงแต่งไม่ได้ โดยเฉพาะในขณะทำ�สมาธิอยู่
หากมีผู้ป่วยเดินมาต้องการใช้บริการโดยไม่สนใจว่าคนที่นั่งอยู่
ก่อนแล้วเข้าทำ�อะไร จะเห็นใจทีห่ งุดหงิดรำ�คาญขึน้ มาทันที หรือ
บางท่านที่ไม่สนใจ คุยกัน อ่านหนังสือ เราก็จะเสียใจและต่อว่า
เขาในใจว่า บุญอยูต่ รงหน้าไม่เอา มันทุกข์ใจนะทีเ่ ห็นคนหลงโลก
อยู่ แต่พอมารู้สึกตัวก็เบาใจ และบอกกับตัวเองว่ามีคนอยู่ตรง
หน้ามากมาย ทำ�ไมไปใส่ใจกับคนส่วนน้อยไม่กี่คน
สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม
คนหนึ่งตาแหลมคม มองเห็นดาวอยู่พราวพราย
เคยบอกกับตัวเองว่า แค่มีคนเข้าใจและนำ�ไปปฏิบัติเพียง
คนเดียวก็คุ้มค่ามหาศาล แล้วจะหวังให้ทุกคนทำ�ตามได้อย่างไร
เมื่อคิดเช่นนั้นแล้ว ใจที่เศร้าสร้อยหงุดหงิดก็เบาสบาย ความสุข
เล็กๆโชยมาแผ่วๆ สุขก็รู้ สบายก็รู้ ทำ�ให้มีแรงทำ�สมาธิรักษาใจ
ต่อ แต่ระหว่างนั้นเราก็ไม่ให้เสียเวลา พยายามติดต่อประสาน
สมาชิกในชมรมจริยธรรมหาคนมาช่วย แต่ไม่มใี ครว่างสักคน ไม่
ว่าจะเป็นน้องตุ๊ น้องพร ลูกปลา หมอน้อย หมอจ้อ น้องม่วย
ท่าทางผิดหวังของเราทำ�ให้บางคนเห็นใจ
พี่ปุ๊ “พี่ช่วยทำ�หน้าห้องกระดูกแล้วกัน”
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หมูอ้วน “ดีจัง ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง บุญบังเกิดแล้ว
มีคนช่วยแล้ว มีเครือข่ายแล้ว เริม่ พรุง่ นีเ้ ลยนะ พีจ่ ะเอาอะไรบอก
น้องหาให้ได้ทุกอย่าง”
และที่ตื่นเต้นที่สุดคือหมอตี้ ประธานชมรมจริยธรรมคน
ปัจจุบันเดินมาบอกว่า “พี่ครับ ผมจะช่วยทำ�สมาธิรักษาใจ”
หมูอ้วน “ฮ้า!!! ดีค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ดีใจที่สุด
พี่มองข้ามหมอไปได้อย่างไร ไม่เคยคิดจะชวนเลยนะ คิดอย่างไร
มาช่วยค่ะ ”
หมอตี้ “อยากช่วย เห็นวิ่งทำ�หลายรอบ แต่ต้องสอนผม
นะ เอาคำ�พูดมาให้ผมท่องก่อน ไม่รู้จะทำ�ได้หรือเปล่า”
หมูอ้วน “ดีใจ ดีใจก็รู้ เอาเอกสารไปท่องได้เลย เตรียม
เอกสารและสถานที่ไว้แล้ว ขอคนมาทำ�เท่านั้นเอง พรุ่งนี้เริ่มเลย
นะ ที่ห้องตรวจอายุรกรรมล่ะกัน คนไข้เยอะที่สุดและหมอเป็น
หมออายุรกรรมด้วยน่าจะดีที่สุด”
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา วันนั้นเป็นวันประชุมสมาชิก
ชมรมจริยธรรมประจำ�ปี เราตามหมอตี้มาทำ�ให้สมาชิกทันที
หมอตี้ “ผมท่องไม่กี่รอบ ยังจำ�ไม่ได้เลย ไม่มั่นใจ”
หมูอ้วน “หมอค่ะ หมอไม่ต้องท่อง ไม่ต้องจำ� หมอทำ�
สมาธิอย่างไร ก็ทำ�อย่างนั้น หมอคิดว่าทำ�อย่างไรให้เขามีสมาธิ
สงบ สบายก็ทำ� ให้รู้สึกสบายล่ะกัน”
หมอตี้ “อย่าเพิ่งไปไหนนะ อยู่ให้กำ�ลังใจด้วย”
หมอตี้เริ่มส่งเสียงนุ่มๆสบายๆ
“สวัสดีครับ เช้าๆอย่างนี้ ขอเชิญทุกท่านนั่งให้สบายๆ
หลับตาเบาๆ...........”
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หมูอ้วนค่อยๆเดินเลี่ยงออกมาอย่างมีความสุข ดีใจที่
อาจารย์หมออายุไม่มาก เป็นหมอรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการดูแลด้าน
จิตวิญญาณ ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
จากวันนั้นจนวันนี้ ทีมสมาธิรักษาใจก็ดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนือ่ ง สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุข และแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ให้กับเครือข่ายฟรีอย่างไม่มีเงื่อนไข ขออะไรเราให้หมด
“อยากได้คำ�บรรยาย - ได้”
“อยากให้สอนฝึกพูดฝึกทำ�ตัวต่อตัว - ได้”
“ต้ อ งการสาธิ ต การทำ � ให้ ดู ต้ อ งการเรี ย นรู้ ใ น
สถานการณ์จริง - ได้”
“ขออะไร ถ้าหาให้ได้ ก็จะให้อย่างไม่มีเงื่อนไข”
สมาธิดีอย่างไรเราลองมาดูความรู้สึกของแต่ละคน
“เมื่อก่อนหนูหงุดหงิดมากถ้าผู้ป่วยพูดไม่รู้เรื่อง ผู้ป่วย
มากหนูรู้สึกเหนื่อย แต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าใจเราก็เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีคิดดี คิดร้าย มีโมโหเป็นธรรมดา ใจเย็นมากขึ้น
เมตตามากขึ้น”
“เราพูดน้อยลง เมตตาคนไข้มากขึ้น”
“รู้สึกตัวมากขึ้น มีความสุข ยอมและอดทนมากขึ้น”
“เหมือนได้ตั้งสติก่อน เราใจเย็นขึ้น คนไข้พูดรู้เรื่องมาก
ขึ้น ร้องเรียนน้อยลง”
“สังเกตว่าผู้ใช้บริการมีน้ำ�ใจกันเองมากขึ้น ต่อรอง และ
ร้องขอลดลง”
“ใจเย็น มีสมาธิในการทำ�งาน มีสติรู้อารมณ์ตนเองมาก
ขึ้น เห็นใจผู้ป่วยมากขึ้น”
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“เมื่อก่อนถ้าคนไข้มากจะทุกข์ใจ กลัวทำ�งานไม่ทัน กลัว
ถูกร้องเรียน แต่เดี๋ยวนี้สบายใจ ทำ�งานเต็มที่ ผลจะได้อะไรก็
วางใจแล้ว”
“มีความสุขมากขึ้น สงบมากขึ้น รู้ช่องทางหลบทุกข์ ถ้า
วุ่นวายใจมาก ก็กลับมารู้ที่ตัวเอง สบายใจมากๆ”
“ที่ทำ�ครั้งแรกงงๆ คิดว่าจะมาไม้ไหนเนี่ย พอทำ�ตามรู้สึก
สบายใจทันที สุข ณ ขณะที่ทำ�”
“พยายามบอกแม่ให้ทำ� แม่ไม่สนใจ แม่แก่แล้วเราเป็นลูก
อยากให้แม่สบายใจ บอกแม่ก็ไม่เชื่อ ไม่สนใจ วันนี้พาแม่มาตรวจ
ดีใจที่สุด แอบดูแม่นะ แม่ทำ�ตาม เราก็เฉยๆเฝ้าดู ตอนนี้สบายใจ
แม่ทำ�สมาธิสวดมนต์ทุกคืน ดูเขาใจเย็นมีความสุข และไม่บ่น
เหมือนเมื่อก่อน ขอบคุณมากๆที่โรงพยาบาลให้อะไรดีๆอย่างนี้”
“พ่อบอกว่า หมอรู้ดีกว่าพ่อที่เคยบวชเรียน หมอนำ�สมาธิ
ดี และทำ�อย่างต่อเนื่อง เพราะพ่อเขาบอกว่า หมอยังทำ� เราก็
ต้องทำ� แสดงว่านั่งสมาธิมันดีจริงๆ”
“เคยเขียนเสนอแนะไปบ้าง ตอนนี้รู้สึกว่าหมอพยาบาลดี
ขึ้นมาก ใจเย็นและทำ�งานอย่างตั้งใจ พูดเพราะด้วย”
“หนูเป็นมะเร็ง มาตอนเช้านั่งสมาธิ หนูใจเย็นลง โดย
เฉพาะคำ�ที่ว่า สังขารนี้เสื่อมไปเป็นธรรมดา บังคับไม่ได้ มันเป็น
อย่างนั้น ทุกข์ไปก็ไม่มีประโยชน์ ขอบคุณค่ะ”
“สงบมากขึ้นไม่ทุรนทุรายเหมือนเมื่อก่อน”
“ปลงได้ เมื่อก่อนก็คิดว่าเป็นเวรกรรมอะไร แต่ทำ�สมาธิ
แล้วเหมือนมีคนมาบอกว่า ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะ”
“เพื่อนผมมันบอกเสียเวลาทำ� ให้ทุกคนไปทำ�เองที่บ้านดี
กว่า คนไข้จะรีบตรวจๆแล้วไปจะดีกว่า ผมก็บอกว่า เมื่อก่อนเรา
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นั่งรอเฉยๆ อย่างไรก็ต้องรอ เพราะยังไม่ถึงเวลาให้บริการ
หงุดหงิดไปตามๆกัน แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเหมือนกัน แทนที่จะ
ฟุ้งซ่านคิดเรื่อยเปื่อยมามีสติรู้ตัว ผมว่าคุ้มค่ากว่ามาก”
ไม่ว่าจะเป็นเสียงด่าว่าพร่ำ�บ่นหรือชื่นชมก็เหมือนกัน คือ
เกิดขึน้ จากการคิดปรุงแต่งชอบ-ชัง ตัง้ อยูแ่ ละดับไปในทีส่ ดุ เสียง
เหล่านี้จะมีค่ามหาศาล เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวเป็นปัจจุบัน
หมูอ้วนคิดว่าทำ�สมาธิแล้วได้ประโยชน์กันทุกคน ฝึกสติ
รู้ตัวเป็นปัจจุบันเราก็ไม่ทุกข์ ทุกข์สั้นลง เมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขาคนอื่นมากขึ้น
วิ ท ยากรนำ � สมาธิ ได้ เ จริ ญ สติ ท ดสอบใจตนเองว่ า ยั ง
หวั่นไหวกับปัจจัยต่างๆหรือไม่
บ่อยครั้งที่ขณะทำ� ใจลอยพูดผิดๆถูกๆ ก็เรียกสติคืนมา
หลายครั้ ง ที่ ห ลงปรุ ง แต่ ง ไปว่ า ขอแค่ ใ ห้ ทุ ก ท่ า นรู้ สึ ก ตั ว เป็ น
เท่านั้นก็พอ นอกนั้นตัวใครตัวมัน บุญใครบุญมัน แต่การทำ�
ประโยชน์ตวั เอง เอือ้ ประโยชน์คนอืน่ ไม่สนิ้ สุดแค่นนั้ เมือ่ อาจารย์
หมอรุ่ง(หมอจิตเวช) เดินมาบอกว่า
“พี่หมูอ้วน...หมออยากทำ�ให้คนไข้หมอบ้าง”
“ดีจังเลย หมอจะให้พี่ช่วยอย่างไร”
“ทำ�ให้ดู เริ่มวันนี้เลย”
“ได้” เราวิ่งหาซีดี เครื่องเสียงและเริ่มทันที คุณหมอรุ่ง
นั่งทำ�พร้อมผู้ป่วยอย่างเงียบๆ เพียงสามวันเท่านั้น
“พี่ หมอมั่นใจแล้ว คราวหน้าจะทำ�เอง”
“หมอทำ�ได้อยู่แล้ว สบายมาก จะให้พี่มาอยู่ด้วยไหมวัน
แรกๆ” เราถามเพราะต้องการเพื่อนและกำ�ลังใจ
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“ไม่ต้องมา อย่ามานะ อาย เดี๋ยวพูดไม่ออก”
“ได้ ได้เลย ไม่มา แต่ให้ช่วยอะไรบอกได้ทันทีนะคะ”
จากวันนั้น เราก็แอบถามคนไข้บ้าง เจ้าหน้าที่บ้างว่าเป็น
อย่างไร
“เป็นหัวหน้ากลุ่มงานที่มาทำ�งานเช้ามากๆ มาก่อนใคร
เตรียมเครื่องเสียงเอง ทำ�เอง ตั้งใจมาก”
“ดีมากๆ คุณหมอตรวจแล้ว ยังต้องมาเหนื่อยกับพวกเรา
แต่เช้า”
“ดี...ยังได้ท�ำ ญาติทปี่ ว่ ยเขาเป็นโรคจิต โรคประสาท ทำ�ได้
บ้าง ไม่ได้บ้างก็ยังดี แต่ฉันสบายใจที่จะดูแลเขามากขึ้น”
“เมือ่ ก่อนทุกข์ ต้องกินยาตลอด ตอนนีก้ ก็ นิ ยาอยู่ แต่บาง
ครั้งก็ปลงได้นะ ทำ�อย่างที่หมอบอก”
“หัวหน้าใจเย็นลงมากๆ นะ มากแบบสัมผัสได้ รูไ้ ด้ ดีมาก”
ความดีความเมตตากว้างขวางออกไปอย่างไม่หยุดยัง้ เมือ่
หมูอ้วนและพี่ปุ๊ไม่อยู่ หมอรุ่งทำ�สมาธิให้ผู้ป่วยแทนวันละสาม
รอบเป็นอย่างต่ำ� สุดยอดจริงๆ
ความดีความงามยิ่งใหญ่ไพศาล แต่จะดีมากที่สุดเมื่อเรา
เจริญภาวนา มีสติรู้ตัวเป็นปัจจุบันเนืองๆใช่ไหม
“หลวงพ่อเจ้าค่ะ ฝึกแบบนี้ทุกเช้าทุกวัน จะนิพพาน
ได้ไหมเจ้าคะ”
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ดอกไม้บาน
“พี่ค่ะช่วยแอนด้วย ใจหนูเศร้า หนูไม่เข้าใจ ทำาไมเป็น
อย่างนี้”
น้องแอนเดินเข้ามาที่ศูนย์พัฒนาจิตฯด้วยน้ำ�ตานองหน้า
เรามองด้วยความแปลกใจ สาวน้อยหน้าตาน่ารักร่าเริง ชอบพูด
ด้วยน้ำ�เสียงและกิริยาออดอ้อนอย่างเด็กๆ วันนี้กลับมานั่งซึมๆ
หมูอ้วน “เป็นอะไร”
น้องแอน “ทำาไมพยาบาลต้องรับทุกเรือ่ ง ต้องเห็นทุกเรือ่ ง
ที่สำาคัญทำาให้เราต้องช้ำ�ใจเสียใจที่ได้พบเห็น ทำาไมแอนตัดใจไม่
ได้ แม่แอนไม่เคยทำาอย่างนี้”
หมูอ้วน “เห็นอะไร ช้ำ�ใจอะไร เป็นอะไร บอกชัดๆ ช้าๆ”
น้องแอน “แอนเวรเช้า”
หมูอ้วน “เออรู้ นี่สิบโมงแล้ว ถ้าเวรดึกก็ลงไปแล้วนอน
สบายแล้ว ถ้าเวรบ่ายขึ้นมาตอนนี้ก็บ้าบวกขยัน ถ้าเวรหยุดก็คง
ไม่แต่งชุดพยาบาลมาเดินเล่นในโรงพยาบาล รู้แล้วว่าเวรเช้า
แล้วไง”
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น้องแอน “วันนี้วันพฤหัสฯ คนไข้เด็กเยอะ”
หมูอ้วน “แล้วไง เอาใหม่พูดช้าๆ ชัดๆ ร้องไห้ทำ�ไม”
น้องแอน “เสียใจที่เห็นเด็กถูกตี ถูกหยิกและถูกเขย่าตัว
แรงๆ ทำ�ไมเขาใจร้ายกับเด็กนัก คืออย่างนี้ วันนีเ้ ป็นวันทีเ่ ด็กโรค
เลือด โรคไตมาให้เลือด จะต้องถูกเจาะเลือด คาเข็มให้เลือดเด็ก
กลัวเจ็บ จะดิ้นรนร้องไห้และไม่ยอมให้แทงเข็ม ผู้ปกครองจะ
หงุดหงิด เพราะกลัวเสียเวลา กลัวช้ากลับบ้านไม่ทัน ก็จะดุด่า
และตีเพื่อให้เด็กยอม เราเป็นพยาบาล เห็นสายตาเด็กแล้วอด
สะเทือนใจไม่ได้ ทำ�ไมผู้ปกครองไม่เข้าใจเด็กบ้าง หรืออาจเป็น
เพราะภาพเมื่อเช้าทำ�ให้แอนใจอ่อน”
หมูอ้วน “เอาทีล่ะเรื่องนะ อยากรู้ภาพเมื่อเช้า”
น้องแอน “ตัง้ แต่แอนกลับจากปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั เจ็ดวันกับ
ชมรมจริยธรรม ชีวิตแอนเปลี่ยน มุมมองเปลี่ยน หัวใจแอนมัน
เป็นอะไรไม่รู้ มันอ่อนแอไปหรือเปล่า แต่แอนก็ชอบนะ ทำ�ให้แอ
นรู้ว่าโลกนี้มีสิ่งสวยงามมากมาย เพียงแค่เราเอาใจไปมอง”
เราฟังอย่างดีใจ เด็กเอ๋ย...นี่แหละตัวตนของตัวเอง ไม่ใช่
เป็นคนแข็งกระโดกกระเดกอย่างท่าทางซะหน่อย แม้มนี �้ำ ตาคลอ
ดวงตานั้นก็สดใส น้ำ�เสียงร่าเริงขึ้นมาทันที
น้องแอน “ปกติแอนขับรถเร็ว ใครขับรถปาดหน้ารับรอง
เอาคืน ใครจะจอดขวางถนน จอดไม่ถกู ทีม่ เี รือ่ ง แต่วนั นีไ้ ม่รเู้ ป็น
อะไร ขับตามรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลเรานี่
แหละ ในรถมีเด็กอนุบาลหลายคนนัง่ เบียดๆกันมา บางคนร้องไห้
สงสัยเป็นเด็กใหม่ แต่ก็เห็นเด็กโตหน่อยเอามาอุ้มเขย่าๆ คง
ปลอบใจ เขาเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลและจอดให้เด็กลง แอนก็จอด
รอนะ ใจเย็นมาก คิดว่าถ้าขับเบี่ยงไปก็ได้ แต่เด็กจะเดินลำ�บาก
กลัวชนเด็กด้วย แอนไม่เคยทำ�อย่างนี้มาก่อนนะ”
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“ในขณะแอนรออย่างใจเย็นนั้น แอนก็เห็นเด็กผู้หญิงตัว
เล็กๆคนหนึ่ง น่าจะอยู่ไม่เกินอนุบาล เขาวิ่งจากหลังรถอ้อมไปที่
คนขับ พูดอะไรไม่รู้ คนขับก็เอากระติกน้ำ�เก่าๆยื่นให้ น้องก็กิน
ท่าทางหิวมากและยกมือไหว้ขอบคุณ วิ่งไปได้สักหน่อยแกก็วิ่ง
กลับแบบเปลี่ยนใจกะทันหัน พอดีมีเด็กโตเดินตาม เลยวิ่งมาจับ
และกันรถให้ รู้ไหมค่ะน้องเขาวิ่งกลับมาทำ�ไม”
“เขากลับไปที่คนขับ ที่กำ�ลังจะออกรถ แล้วเอามือน้อยๆ
โหนประตูยดื ตัวออกเต็มที่ คนขับซึง่ น่าจะเป็นพ่อ แต่งตัวด้วยเสือ้
ผ้าเก่าๆ ก็ยื่นหน้าออกมาทางหน้าต่างคนขับก้มแบบสุดๆ”
“พี่ค่ะ ภาพเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆที่โหนตัวให้สูงที่สุดและยื่น
หน้าน้อยๆไปหอมแก้มผู้ชายผิวหยาบกร้านจากการตรากตรำ�
ทำ�งานหนัก ซ้ายทีขวาที”
“ภาพนี้มันลงตัวเหลือเกิน สวยงามเหลือเกิน เด็กน้อยวิ่ง
ไปโรงเรี ย นด้ ว ยสีหน้ามีความสุข ส่วนผู้ ช ายในรถเราไม่ เ ห็ น
แววตาเขา แต่แอนเชือ่ เหลือเกินว่า ผูช้ ายคนนีจ้ ะยอมทำ�ทุกอย่าง
เพื่อความสุขของเด็กน้อยน่ารักคนนั้น วันนี้ทุกคนจอดรถรอ
อย่างใจเย็น ไม่มีเสียงบีบแตรไล่ แอนขับรถออกมาแล้วร้องไห้
ไม่รู้ร้องทำ�ไม น้ำ�ตามันไหลเอง แอนไม่ได้เสียใจ ไม่ได้ดีใจ แอน
ดูใจตัวเองแล้ว บอกไม่ถกู ว่าเกิดอะไรขึน้ รูแ้ ต่วา่ ภาพนัน้ มันติดตา
ตรึงใจเหลือเกิน แอนทำ�งานด้วยความสุข โลกนี้ช่างน่าอยู่ คน
เราช่างสวยงามและแสนดี”
หมูอ้วน “แล้วไงต่อ” เราเช็ดน้ำ�ตาเบาๆ แล้วบอกกับตัว
เองว่า ภาพตรงหน้านีก้ ง็ ดงามเหลือเกิน น้องแอนถ่ายทอดความ
รู้สึกต่างๆอย่างบริสุทธิ์ใจ
น้องแอน “ดูสิ หัวใจหนูกำ�ลังเบิกบาน มีความสุข อยู่ๆก็
มีคนมากระชากและเหยียบย่ำ�มันทิ้งอย่างไม่ใยดี เหมือนมีคนมา
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ละเลงภาพสวยสดใสยามรุ่งอรุณที่มีแสงของพระอาทิตย์กำ�ลัง
ลูบไล้ให้ความอบอุ่น แต่ฉับพลันก็มีมือของผู้ทำ�ลายเอาสีของ
ความมืดดำ�ทาทับอย่างโหดร้าย แอนรับไม่ได้จริงๆ แอนทนไม่ได้
เลยวิ่งมานี่แหละ”
หมูอ้วน “เด็กๆต้องมาโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหน”
น้องแอน “เดือนละครัง้ ถ้าตัวซีดก็ฉดี ยาให้เลือดก่อนกลับ
บ้าน บางคนบ่อยกว่านั้น”
หมูอ้วน “น่าเห็นใจทั้งผู้ปกครองและเด็ก แอนอยากช่วย
เขาอย่างไร”
น้องแอน “อยากให้ผปู้ กครองเข้าใจว่า เด็กเป็นโรคเรือ้ รัง
เขาจะต้องมีชีวิตบนโลกใบนี้ให้ได้ เขาจะไม่เหมือนเด็กอื่นๆ เขา
ไม่ผดิ ทีเ่ ป็นอย่างนี้ วันทีผ่ ปู้ กครองพาเด็กมาโรงพยาบาลควรเป็น
วันของเด็ก ควรให้เวลา ให้ความรักกับเด็กอย่างเต็มที่ พี่ลองคิด
ดู เด็กเห็นโรงพยาบาลก็ทุกข์ใจแล้ว เขารู้แล้วว่าต้องเจ็บตัว เขา
กลัว เขาร้องไห้ บางคนร้องให้พ่อแม่ช่วย แต่พ่อแม่เขาไม่มา ให้
ย่าบ้าง ยายบ้างซึ่งแก่แล้วไม่ทันเด็ก บางครั้งหูตาฝ้าฟาง ช่วยไม่
ได้มากนัก”
หมูอ้วน “แต่เราต้องดูหัวใจผู้ปกครองด้วยนะ เขาคงทุกข์
ทีม่ ลี กู หลานสุขภาพไม่ดี ทุกข์ทตี่ อ้ งมาโรงพยาบาลทัง้ ชีวติ เช่นกัน
เขาคงเครียด เขาไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเจอแจ๊คพ็อตที่เป็นความสูญเสีย
เมื่อความทุกข์เข้าครอบงำ� ใจก็ไม่เบิกบาน กิเลสจะบดบังความ
จริงของชีวิต แอนอยากช่วยทุกคนไหม”
น้องแอน “อยากช่วย แอนคิดว่าจะทำ�ไงดี จึงวิ่งมาหา
นี่ไง เชื่อว่าพี่จะมีทางออก”
หมูอ้วน “ได้ แต่ต้องช่วยกันนะ เราจะทำ�กิจกรรมให้เด็ก
และเราจะบอกผู้ปกครองว่าหัวใจน้อยๆเราต้องช่วยกันดูแล เอา
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ซีดเี พลงดอกไม้บานของแม่ชศี นั สนียไ์ ปด้วย เราจะทำ�กิจกรรมให้
เด็ก ใช้เวลาไม่นานไม่เกินครึ่งชั่วโมง เราจะทำ�ให้เด็กมีความสุข
และผู้ปกครองเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต”
น้องแอน “วันนี้ แอนรวมเงินกันซือ้ ขนมเลีย้ งเด็กด้วย ไป...
พี่ไปดู”
“สวัสดีค่ะ..........วันนี้อาจเป็นวันธรรมดาๆของเราแต่ไม่
ธรรมดาของเด็กที่ป่วยในห้องนี้ เราขอความร่วมมือทุกคนใน
ห้องฉุกเฉินนี้ มอบความรักให้เด็กๆร่วมกัน”
“ท่านทราบหรือไม่ วันนี้ของเด็กเป็นวันที่เขาทุกข์ เขา
เศร้า เขาต้องเจ็บตัว ถูกแทงเข็มให้เลือดฉีดยา ถ้าเราต้องเจอ
อย่างนีท้ กุ เดือน และต้องเจออย่างนีท้ งั้ ชีวติ เราจะทุกข์แค่ไหน
เขาอาจไม่ได้ไปโรงเรียน ไม่สามารถทำ�กิจกรรมสนุกๆเหมือน
เด็กปกติได้ เขาน่าสงสารน่าเห็นใจ เราเคยสังเกตไหมว่าหัวใจ
เขาบอบช้ำ�แค่ไหน”
“การที่เขาเจ็บป่วยไม่ใช่ความผิดของเขา และไม่ใช่
ความผิดของคุณพ่อคุณแม่ เหมือนกับเราเอาเมล็ดพันธุ์พืชมา
ปลูก เราไม่รู้ว่าเมล็ดพืชนี้เมื่อโตเป็นต้นไม้แล้วจะไม่แข็งแรง
ไม่งามอย่างที่เราต้องการ วันนี้พืชน้อยต้นนี้มีแมลงเจาะไช
ผุกร่อนก่อนวัยอันควร เมื่อเขาไม่สมบูรณ์ เราจึงมีหน้าที่ดูแล
ทะนุถนอมเขาให้อยู่อย่างมีความสุข เราควรให้กำ�ลังใจเขา
แบ่งเบาความทุกข์ใจ และที่สำ�คัญ เราจะไม่ทำ�ให้หัวใจน้อยๆ
นั้นเศร้าหมองหรือลังเลสงสัยว่า เขาใช่หรือไม่? ที่เป็นตัว
ปัญหา เขาใช่หรือไม่? ที่ทุกคนไม่ต้องการ”
“เราเป็นผู้ปกครองและกำ�หัวใจของเด็กไว้ เราต้อง
ทำ�ให้ตนเองเข้มแข็งมีกำ�ลังใจ อย่าทุกข์อย่าท้อ เพราะถ้าเรา
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ทุกข์ หัวใจน้อยๆของเด็กจะทุกข์ยิ่งกว่า ถ้าเราท้อ เด็กตัว
น้อยๆเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไร วันนี้ทีมแพทย์ พยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินร่วมกับชมรมจริยธรรม จะทำ�กิจกรรม
ดอกไม้บาน เราจะมอบความสุขเล็กๆให้เด็ก ขอให้เรามาร่วม
ร้องเพลงประกอบท่าทางด้วยกันนะคะ.......”
“เชิญเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและผู้ป่วยร่วมกันทำ�นะคะ
จะนอน นั่ง หรือยืนก็ทำ�ได้ ขอเพียงทำ�ดวงหัวใจให้เบิกบาน
ยิ้มให้กันอย่างมีความสุข..............”
“ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน
ภูผาใหญ่กว้าง สายน้�ำ ฉ่�ำ เย็น ดังนภากาศ อันบางเบา”

เบาๆ”

ความสุขเล็กๆเกิดในใจฉันแล้ว จากวันนั้นจนวันนี้
“เด็กๆมีความสุข”
“เด็กๆยิม้ และยอมให้ฉดี ยาให้เลือดแต่โดยดี ถ้าร้องก็คราง

“ผู้ปกครองดูสงสารเด็ก ใจเย็น ไม่เห็นด่าว่าตีอีกเลยนะ”
“เรารู้ตัวเลยว่าใจเย็นมากขึ้น เอ็นดูเด็ก ทำ�งานด้วยหัวใจ
มากขึ้น”
“ดีที่สุด ขอบคุณที่ให้โอกาสเห็นความงามอย่างนี้”
“แอนมีความสุขมาก มากที่สุดตอนเห็นผู้ร่วมงานบริจาค
ร่วมทำ� วิ่งไปซื้อขนมให้เด็กๆ สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ดี
มาก พูดรู้เรื่อง ตั้งใจทำ�ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน สุดยอด
แล้ว ดีแล้ว งามแล้ว แอนมีความสุขทุกครั้งที่ทำ� ตอนนี้มีคนช่วย
แอนทำ�มาก และวันหยุดบางวัน เราก็รวมตัวกันนำ�ของไปบริจาค
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ที่หมู่บ้านไกลๆ แบ่งปันแล้วมีความสุข ให้แล้วสบายใจที่สุด”
หมู อ้ ว นเข้ า ใจเรื่ อ งนี้ ดี จึ ง ให้ แ ละให้ อ ย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข
ทุ่มเทในสิ่งที่คนไม่เข้าใจ แม้บางครั้งไม่เข้าใจตนเองว่า ทำ�ไมจึง
ต้องไปทำ�งานเช้านัก ทำ�ไมต้องรับงานที่ไม่มีใครอยากทำ�มาทำ�
และทำ�ไมหมูอ้วนจึงไม่ไปทำ�กิจที่ควรทำ�ให้เสร็จสิ้น
“หลวงพ่อเจ้าค่ะ สิ่งที่หมูอ้วนทำ� ทำ�ให้นิพพานได้ไหม
เจ้าค่ะ”
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คนค้นคนดี
หมูอว้ น “ทำาไมมีแต่คนดี จะทำาอะไรก็มคี นช่วย จะบอกบุญ
อะไรก็มีคนบริจาค”
น้องเขียด “ใช่ มีแต่คนดีทั้งนั้น หนูโชคดีที่ได้มาอยู่ในหมู่
คนดี”
หมอจ้อ “คนดีก็ต้องเจอคนดี เป็นธรรมดา”
น้องม่วย “ใครๆก็ดี มีน้ำ�ใจ ในโรงพยาบาลเราคนดี
เยอะแยะ แต่เรามักมองไม่เห็น”
หมูอ้วน “เรามาพูดกันว่า คนนั้นดีคนนี้ดี ก็อยู่ในวงของ
เรา ไม่ มี ใ ครรู้ ใ ครเห็ น เพื่ อ เป็ น การกระจายความดี เราควร
ประชาสัมพันธ์ความดีของคนดีให้รับรู้ทั่วกันจะดีกว่า”
หมอจ้อ “เห็นด้วย ทำาไงลองบอกมา”
น้องม่วย “ประกาศความดี-คนดี”
น้องเขียด “คนเขาจะหมั่นไส้คนดีไหม เขาจะอยู่อย่าง
ลำาบากใจไหม”
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หลายคนคิดและคิด “ทำ�ไงดี”
น้องเขียด “คิดอะไรไม่ออกคิดชื่อกิจกรรมกันดีกว่า คนดี
ศรีพุทธชิน”
น้องตุ๊ “ตัวอย่างของคนดี”
น้องม่วย “คนเสียสละของแผ่นดิน”
พี่ปุ๊ “.....คนดี.....อะไรดีน้า คิดไม่ออก”
หมูอ้วน “ถ้าเราขึ้นว่าคนดี คนดีมันจะอยู่อยากล่ะน้า คง
หนีไปฆ่าตัวตาย เพื่อนคงเลิกคบ หรือไม่ก็ประกาศตัวว่าตูคนเลว
โว้ย พอเป็นคนดีปุ๊บหัวเน่าเลย คนก็จับตามอง นี่หรือว่ะคนดี
หรือไม่ก็จ้องเอาเปรียบ เชื่อเถิดคนไทยยังเชิดชูคนดีไม่เป็น จุด
ประสงค์เราจะประกาศความดีมากกว่าคนดี เพราะคนเราถ้าบอก
ว่าคนดี คนจะมองว่าดีแบบไม่มีที่ติ ดีตามใจตูนั่นแหละ เราจะ
ค้นคนดีกันไม่ใช่เหรอ ชื่อโครงการคนค้นคนดีไหม”
หมอจ้อ “ดีๆไปเขียนรายละเอียดมา วิธกี ารทำ� ทำ�อย่างไร
เอาให้ละเอียดเลยนะ แล้วประชุมครั้งหน้า......ปิดประชุม”
“เฮ..........ปิดประชุม เออเรามาคุยเรือ่ งการจัดกรรมฐานต่อ
กันดีกว่า”
“ใช่ ใครเตรียมอะไรไปบ้างแล้ว พี่ต๋อย น้องนุช น้องยา
น้องตุ๊”
หมูอ้วน “เฮ้ย!!! เอางี้เลยหรอ เฮ้ย!!! อย่าเพิ่งทิ้งกันไป”
น้องเขียด “หนูยังอยู่ นั่งเป็นเพื่อนนี่ไง ไม่ต้องโวย”
หมูอ้วน “แล้วไง ช่วยไงว่ามา”
น้องเขียด “พี่ก็รู้หนูไม่ค่อยมีเวลา พี่เอาไงหนูเอางั้น พี่คิด
เก่งรับรองได้ ค่อยๆคิดไปหนูเชื่อใจ อะไรพี่ก็คิดมาตั้งมากมาย
เพิม่ อีกเรือ่ งเดียวเท่านัน้ พีอ่ ย่าให้ใครๆผิดหวัง เขาไว้ใจเชือ่ ใจเขา
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จึงให้ทำ� พี่เก่งอยู่แล้ว ถ้าจะพิมพ์ นัดประชุมบอกช่วยเต็มที่ ไป
ล่ะนะอ้ายอ้วนที่บ้านรอ รักนะเจ้ จุ๊บๆ ”
หมูอ้วน “......................” กำ�ลังเคลิ้มกับคำ�ชม มารู้ตัวอีกที
ไปแล้ว ไปกันหมดแล้ว
หลายวันต่อมาหมอจ้อเรียกประชุม อ้อ! ท่านตัง้ ตัวเองเป็น
ประธานโครงการเองเลยนะ เป็นการรวบลัดตัดขั้นตอนที่ทุกคน
ยินดี
หมอจ้อ “ว่าไง ได้รายละเอียดมาแล้ว อธิบายให้สมาชิก
ฟังสิ”
หมูอ้วน “รายละเอียดที่จะพูดต่อไปนี้ ได้ปรึกษาสมาชิก
นอกรอบหลายท่าน ทั้งบุคคลภายนอกภายใน ปรับแก้หลายครั้ง
ครั้งนี้ก็ยังแก้ไขได้อยู่นะคะ”
แล้วหมูอ้วนก็เริ่มชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
หมอจ้อ “มีใครเพิ่มเติมหรือไม่”
“คุณสมบัติกรรมการดีไปหรือเปล่า”
“ใช่ แต่ก็เห็นด้วยนะ ถ้าเราไม่มีดี เราจะพิจารณาความดี
ได้อย่างไร พอรับได้นะ”
น้องเขียด “จะเริ่มทำ�เมื่อไร”
หมอจ้อ “เดี๋ยวนี้ ใบรายงานแจกให้แล้ว ทุกคนเขียนและ
ส่งตอนนี้”
พี่ปุ๊ “เขียนความดีของคนอื่นได้ แต่ความดีของตนเองไม่
กล้าเขียน”
หมอจ้ อ “เราเชื่ อ ไหมล่ ะ ว่ า เรื่ อ งดี ๆ ทำ � ให้ ค นเห็ น เป็ น
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ตัวอย่างและนำ�ไปทำ�บ้าง”
พี่ปุ๊ “เชื่อ”
น้องตุ๊ “เชื่อ ก็เขียนเลย”
หมูอ้วน “ใช่ เพราะไม่มีใครรู้เรื่องของเราเท่าตัวเราเอง”
น้องเขียด “แล้วเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าเป็นความจริง ถ้าเขา
โกหกล่ะ”
หมูอ้วน “ไม่เป็นไร ช่างเขา เราจะหาเรื่องราวดีๆ คนดีๆ
ไม่ใช่ตามล่าหาความจริงซะหน่อย นอกจากบางกรณีที่เป็นเรื่อง
เด่นอาจต้องหาข้อมูลเล็กน้อย”
ไม่น่าเชื่อว่ามีความดีมากมายรายงานเข้ามา คนดีที่ถูก
รายงานก็เป็นคนที่ส่วนใหญ่ชื่นชมยอมรับ เช่น หมอมะ หมอแอ้
หมอสุ
ที่ สำ � คั ญ กิ จ กรรมนี้ ไ ด้ เ ผยแพร่ ร ะดั บ ประเทศ มี ห ลาย
หน่วยงานโทรศัพท์มาขอรายละเอียดในการดำ�เนินงาน ซึง่ เราให้
แบบหมดเปลือก ช่วยเหลือทุกอย่าง เพราะเราเชื่อว่า โครงการ
คนค้ น คนดี จ ะส่ ว นช่ ว ยสร้ า งสั ง คมให้ อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสงบสุ ข
ยกย่องชืน่ ชมซึง่ กันและกัน จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ดี ว้ ยการ
“มองตน มองคนในแง่ดี”
ด้านแนวความคิดและความเชื่อ
๑. คิดดีมองตนเองดี มองคนอืน่ ดี มีความสุขใจ ลดความ
อิจฉาริษยา และความหลงในตัวตนได้
๒. ทำ�ดี ทำ�ดีเพื่อตนเอง เพื่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก
หรือเรื่องใหญ่ ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและก่อให้เกิดความสุข ทั้งผู้
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กระทำ� ผู้ได้รับผลการกระทำ�และผู้เห็นการกระทำ�
๓. บรรยากาศองค์ ก รดี ขึ้ น เป็ น องค์ ก รแห่ ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม คิดดี ทำ�ดี มองโลกในแง่ดี
๔. หน่วยงานเปิดโอกาสให้บคุ ลากรช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุข เห็นใจกันดุจญาติมิตร
ด้านการกระทำ�
๑. บุคลากรค้นหาคนดี มองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตประจำ�วัน
ทุกวันทัง้ ของตนเองและผูอ้ นื่ (การมองตนเองดี มองคนอืน่ ดี เกิด
กุศลจิตครั้งที่ ๑)
๒. บุ ค ลากรเขี ย นรายงานความดี ข องตนเองและผู้ อื่ น
รายงานได้ทุกเรื่องที่คิดว่าดี(การเขียนรายงานความดี จะเป็น
การย้ำ�ให้เกิดกุศลจิตครั้งที่ ๒)
๓. รวบรวมใบรายงานความดีทกุ เดือน สือ่ สารให้ทกุ คนรับ
ทราบทั่วกันทางอินทราเน็ต หนังสือเวียน บอร์ด คัดเลือกความ
ดีที่มีผู้ต่อผู้ป่วย ญาติ บุคลากรส่วนรวม สังคม ประชาชน ให้
เป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่น ๕ รางวัล ทุกเดือน (บุคคลที่ได้รับการ
ตอบสนอง เช่น การตอบรับชื่นชมจากผู้คน ได้รับรางวัล จะ
ทำ�ให้มีความสุข มีกำ�ลังใจในการทำ�ดียิ่งๆขึ้นไป)
๔. ประกาศและให้รางวัลผู้ทำ�ความดีชนิดดีเด่นในรอบ
เดื อ น ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
บุคลากรจะคิดดี ทำ�ดีจนเป็นอุปนิสัย
ด้านวัฒนธรรมองค์กร
๑. บุคลากรจะมองตนเองดี มองคนอื่นดี มองโลกในแง่ดี
มีความสุข
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ผู้อื่น

๒. บุคลากรไม่เขินอายทีจ่ ะประกาศความดีของตนเอง และ

๓. บุคลากรจะเห็นความดี เห็นคนดี ว่าเป็นเรื่องที่ต้อง
ใส่ใจ เชิดชู ดูแล
บทเรียนที่ได้รับ
๑. คนส่วนมากให้น�้ำ หนักความดีนอ้ ยกว่าความเลว เช่น
หมอดีมาดูคนไข้แต่เช้าทุกวัน วันหนึ่งไม่มาดูคนไข้คนก็สรุปว่า
หมอดีเป็นหมอที่ไม่ดี ไม่รับผิดชอบ ความไม่ดีหนึ่งวันสามารถ
ลบล้างความดีร้อยวันได้
๒. คนส่วนมากให้ความสำ�คัญความดีนอ้ ยกว่าความเลว
เช่น คุณซื่อสัตย์เป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ ทำ�ความดีด้วยการเก็บ
กระเป๋าสตางค์ได้คืนเจ้าของ แต่มีคนบอกว่าคนนี้ไม่ดีเพราะชอบ
อู้งาน
๓. คนส่วนมากมองคนดีว่าต้องดีทั้งตัวแบบไม่มีที่ติ จึง
จะสรุปว่าเป็นคนดี แต่มองความเลวแยกเป็นส่วนและทำ�เลวเพียง
อย่างเดียวก็สรุปได้วา่ คนนัน้ เลว เช่น พยาบาลใจดี พูดเพราะขยัน
ทำ�งาน มีน้ำ�ใจช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติอย่างดี แต่มีคนบอกว่า
คนนี้ไม่ดีเพราะแลกเวรยาก
๔. บุคลากรส่วนมากไม่กล้ารายงานความดีของตนเอง
กลัวคนอื่นมองว่าชมตัวเอง อาย เขิน และคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา
๕. การทำ�กิจกรรมคนค้นคนดีต้องอดทน ต้องเสียสละ
และต้องมีอดุ มการณ์ ต้องทนทำ�งานสวนกระแสเพือ่ ทีจ่ ะบอกว่า
ใครทำ�ความดี การประกาศความดีเลือกบุคคลดีเด่นในรอบเดือน
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ต้องย้ำ�ว่าเราประกาศผู้ทำ�ความดีในเรื่องนั้นๆ ไม่ใช่บอกว่าเขา
เป็นคนดีทสี่ ดุ ไม่ใช่ประกาศว่าคนนีด้ ไี ม่มที ตี่ ิ แต่เราจะบอกว่าคน
นี้ทำ�ดีเรื่องนี้ ที่สำ�คัญกรรมการต้องเสียสละที่จะไม่รับรางวัล
ความดี แม้ว่าจะทำ�เรื่องดีๆ ก็ตาม
กิจกรรมนี้ได้ขยายสู่หน่วยงานต่างๆ และมีหลายหน่วย
งานนำ�ไปทำ�ต่อ ทำ�ให้มเี รือ่ งราวดีๆ คนดี ทีถ่ กู ค้นหามาประกาศ
ให้ทุกคนรับรู้อย่างต่อเนื่อง จนไม่น่าเชื่อว่า คนเราจะมีพลังใน
การทำ�ความดีอย่างไม่หยุดยั้ง ขอชื่นชมทุกคนที่ร่วมกันสานต่อ
ในการทำ�ความดี
“คนดีมักไม่ทิ้งการทำ�ความดี”
“เรื่องราวดีๆ มักเป็นที่ชื่นชมและยอมรับมากกว่าคนที่
ทำ�ความดี”
“คนดีส่วนใหญ่จะไม่สนใจชื่อเสียงและคำ�ชื่นชม เราจึง
ต้องค้นหาเขาให้พบ และนำ�มาประชาสัมพันธ์ให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดี”
“พลังของความดีมักจะไปก่อตัวในหัวใจของคนดี”
“เรื่องราวดีๆ จะเป็นที่ประทับใจของคนดี”
หากความดีต่อความดี คนดีชื่นชมช่วยเหลือคนดี จะเกิด
อะไรขึ้นหนอ
“หลวงพ่อเจ้าคะ ทำ�ความดี มองตนมองคนอื่นในแง่ดี
นิพพานได้หรือไม่เจ้าคะ”
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นักแสวงบุญ
“พี่ ม่วยมีผ้าห่มกว่าร้อยผืนนะ บริษัทรถเบนซ์ทองหล่อ
บริจาคมา จะให้ใครดี”
“ได้ แล้วจะหาแหล่งทำาบุญให้”
“พีแ่ มวอยากบริจาคถ้วยชามให้วดั ซือ้ มาจำานวนมาก กว่า
พันบาท อยากเอาไปให้ใครบอกด้วย อยากทำาบุญ”
“ได้ แล้วจะหาแหล่งทำาบุญให้”
“เร็วๆนะ”
ไม่กี่วันถัดมาหมูอ้วนไปทำาบุญตักบาตรที่ตลาดน้อย ใน
ขณะที่กำาลังซื้อของตักบาตร ก็ได้ยินเสียงประสานที่ไม่ค่อยจะ
พร้อมกันว่า
“เณรไม่มีอะไรจะตอบแทน นอกจากการปฏิบัติ................”
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หมูอว้ นหันไปมอง เห็นพระภิกษุวยั กลางคนยืนสงบนิง่ รับ
อาหารบิณฑบาต และต่อแถวจากท่านเป็นเณรน้อยวัยใกล้เคียง
กันอายุประมาณเก้าขวบ-สิบขวบจำ�นวนเก้ารูป
เอ!!! พระที่ไหนนะไม่เคยเห็น เราซื้ออาหารให้ครบและรีบ
ไปใส่บาตรด้วยความสงสัย
“เณรยืนให้เรียบร้อย ตามองพื้น สำ�รวมด้วยอย่าซน สวด
ให้เต็มเสียง”
หลวงพ่อรับบาตรไปสอนไป เณรพยักหน้ารับรู้ แต่ยืน
ไม่นิ่งตามประสาเด็ก
“หลวงพ่อมาจากไหนเจ้าคะ”
“นครไทย พาเณรมาไหว้หลวงพ่อใหญ่(พระพุทธชินราช)”
“มากันอย่างไรเจ้าคะ”
“นั่งรถประจำ�ทางมา รถเยอะ เณรจะได้เปิดหูเปิดตา จะ
พาไปไหว้ครูบาอาจารย์อีกหลายที่”
“หลวงพ่อดูแลไหวหรือเจ้าคะ”
“ได้ ไม่ซนเท่าไรหรอก”
“โยมถวายปัจจัยเป็นค่าเดินทางนะเจ้าคะ และขอที่อยู่
หลวงพ่อด้วย”
“ทำ�ไมถวายมากจังล่ะ หลวงพ่อเกรงใจ”
“ไม่เป็นไรเจ้าคะ น่าจะใช้เงินมากอยู่”
“ว่างๆไปวัดทีห่ ลวงพ่ออยูก่ ไ็ ด้นะ ชาวบ้านทีโ่ น่นขาดแคลน
และยากจน บางวันบิณฑบาตก็ไม่ได้อาหาร สงสารเณร”
หมูอ้วนได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟัง และรวบรวม
ผ้าห่มได้แปดสิบผืน พี่แมวบริจาคถ้วยชามเป็นจำ�นวนมาก และ
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มีเสื้อผ้า เครื่องเขียน ข้าวสารอาหารแห้ง ใครให้อะไรมารับ
ทั้งนั้น ได้ของจำ�นวนมากทีเดียว บอกแล้วว่าคนใจบุญมีมาก
ก่อนเดินทางสามสี่วัน
“เห็นว่าจะเอาของไปถวายวัดป่า พระก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน
วัดนี้ก็ไม่เคยได้ยินชื่อ หาทางอินเตอร์เน็ตก็ไม่มี ไม่กลัวถูกหลอก
หรือ พระปลอมก็มีมาก ถ้าไม่ดีจริงจะเสียน้ำ�ใจคนบริจาคนะ”
“อ้าวจริง แต่คงไม่หรอกมั้ง เราก็แค่อยากทำ�บุญ”
“วัดใกล้ก็มีมาก”
“ไม่เป็นไร สงสัยว่าหลวงพ่อดูแลเณรอย่างไรเป็นสิบ ก็
ถือว่าทำ�บุญไม่ต้องคิดอะไรมาก”
“น้องม่วย มีคนติงสองสามคนแล้วว่าไม่รจู้ กั วัด ไม่เคยรูจ้ กั
พระ พากันไปจะอันตรายหรือเปล่า คิดว่าไง พี่ก็คิดมากเหมือน
กัน ห่วงหมอๆที่ไปด้วย ลำ�พังพวกเราก็ไม่เป็นไร”
“ไม่เป็นไร ไม่มีใครคิดอะไรหรอก เราไปทำ�บุญนี่นา”
“ใช่ อะไรจะเกิดก็เกิด พีเ่ ชือ่ ว่าท่านบวชเป็นพระก็มบี ญ
ุ แล้ว
เณรแม้เป็นเด็กก็ศีลสูงกว่าเรา คิดเสียว่ากำ �ลังทำ�บุญกับพระ
โพธิสัตว์ที่กำ�ลังสะสมบารมี ถ้าเป็นเราจะทำ�ไหมดูแลเด็กๆตั้ง
มากมาย ลำ�บากนั่งรถเมล์มาตั้งไกล ท่านบอกว่าบางทีค่ารถไม่
พอยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเขาให้ลงรถก็ต้องลง เดินได้ก็เดิน
เหนื่อยก็พักเป็นระยะๆ ไม่กล้ารบกวนใคร”
“สงสัยจริงๆ สภาพวัดเป็นอย่างไร คุยกับม่วยแล้วสบายใจ
มาก ตัดสินใจอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลกับอนาคต สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว
สิ่งนั้นดีเสมอ”
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เมื่อคิดได้แล้วเราก็รวมตัวกันเดินทางไปแสวงบุญทันที
“หลวงพ่อเจ้าคะ ตอนนี้ใกล้ถึงแล้ว ไม่แน่ใจใช่เขาลูกเตี้ยๆ
ตรงหน้าหรือเปล่า” เราโทรศัพท์ถามหลวงพ่อ
“เห็นเณรยืนรอแล้วเจ้าค่ะ ทางขึน้ ค่อนข้างชัน...เจ้าค่ะ เอา
รถปิกอัพมาเจ้าค่ะ”
สิ่งที่เราเห็นคือศาลาหลังเล็กๆ สร้างติดดินมีหลังคามีพื้น
อยู่บนเขาลูกเตี้ยๆ ชาวบ้านมารอรับกว่าหกสิบคน
“เชิญเลยโยม ขนของมาไว้บนศาลาได้เลย”
“วัดล่ะเจ้าค่ะ”
“นี่แหละวัด มีศาลาเดียว ที่พักก็อยู่ที่นี่ใช้ปักกลด กาง
เต็นท์นอนกันง่ายๆอย่างนี้แหละ”
เรากวาดสายตามองไปรอบๆ เห็นเณรนัง่ บ้างนอนบ้างกับ
พื้นตามประสาเด็กกว่าสิบห้ารูป พระมีรูปเดียวคือหลวงพ่อ มี
แท่นวางพระพุทธรูป ธูป เทียน เห็นจะมีมุมนี้เท่านั้นที่พอจะให้
เชื่อว่าเป็นวัด
“สวัสดีครับ ผมเป็นกรรมการวัด พอหลวงพ่อบอกว่าคุณ
หมอจะมาทำ�บุญ เราก็ดีใจ ชาวบ้านมาต้อนรับกันมาก ศาลานี้
เพิ่งสร้างเสร็จ ทอดผ้าป่าได้เงินมาเท่าไรก็สร้างหมด เพราะเมื่อ
ก่อนเป็นเพิงกันลมกันฝนไม่ได้ แต่เราก็อยู่กันได้ ขอเพียงมีที่
ทำ�บุญก็พอ”
“หลวงพ่อก็ดีเหลือเกิน ปิดเทอมเอาเด็กมาบวชเณร สอน
ได้บ้างไม่ได้บ้าง สวดมนต์ยังไม่ค่อยเป็น ค่อยๆสอนกันไป”
“ถึงว่าให้พรเป็นภาษาไทย” เราคิดในใจ
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“หลวงพ่อเหนื่อยมาก แต่ท่านอดทนเหลือเกิน ไม่เคยบ่น
ทุกวันหลวงพ่อจะเดินลงเขาเอาสบง จีวรเณรไปซัก”
“ที่นี่มีโอ่งใหญ่หลายใบ ทำ�ไมต้องลงเขาไปด้วย”
“นั่นน้ำ�ดื่มครับ รองน้ำ�ฝนเก็บไว้กิน ตอนนี้ก็ไม่มี น้ำ�แล้ง
มาก น้�ำ ดืม่ ก็ขาดแคลน น้�ำ ใช้ไม่ตอ้ งพูดถึง ชาวบ้านคนละหมูบ่ า้ น
ก็ทะเลาะกัน เราอยู่ปลายน้ำ� ต้นน้ำ�เขาไม่ปล่อยน้ำ� กักน้ำ�ไว้เพื่อ
เอาน้ำ�ไปทำ�นา หมู่บ้านถัดมาก็โวยว่าไม่มีน้ำ�ใช้ ของเราอย่าว่า
แต่น้ำ�ใช้เลย น้ำ�กินก็ขาดแคลน ทะเลาะกัน นี่ก็ตกลงกันไว้ว่าจะ
แบ่งปันน้ำ� ไม่รู้จะทำ�ตามที่ตกลงกันหรือเปล่า ลำ�บากครับ”
พวกเราพูดไม่ออก นั่งกันเงียบกริบ ดีที่เราเอาน้ำ�ดื่มขวด
พันซีซีไปกว่าสี่สิบโหล ถ้วยชามได้ใช้ตอนนั้นเลย อาหารคาว
หวานที่ เ ราเอาไปทำ � บุ ญ มี จำ � นวนมากพอเลี้ ย งพระ รวมถึ ง
ชาวบ้านและพวกเราด้วย
“โยมจะกลับแล้วเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าหลวงพ่อต้องการอะไร
เพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะ”
“อาตมาไม่ต้องการ อยู่ได้ แต่ถามกรรมการวัดดูสิ”
“ถ้าคุณหมออยากช่วย เราขอเครื่องสูบน้ำ� สูบจากข้าง
ล่างขึ้นมาใช้ที่วัด ใครมาอยู่วัดจะได้สะดวกหน่อย”
“ได้สิ ขอไปรวบรวมปัจจัยก่อน แล้วจะมาใหม่นะคะ”
พวกเรากลับด้วยความอิม่ เอมใจ เราหวังว่าเราจะได้ปจั จัย
มาซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ำ � เข้ า ไปใช้ ไ ปกิ น บนวั ด ได้ และเป็ น ดั ง หวั ง
บอกบุญไม่กี่วันได้เงินมากพอ เรากลับไปที่วัด ดำ�เนินการแล้ว
เสร็จ มีชาวบ้านมาต้อนรับและอนุโมทนาบุญมาก เราได้รับคำ�
ขอบคุณจากกรรมการวัดจนเรารู้สึกอาย
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ขออนุโมทนาบุญกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมกันทำ�
บางคนไม่ถามด้วยซ้ำ�ว่าจะเอาไปทำ�อะไร ที่ไหน เมื่อไร ส่งเงิน
ให้แล้วบอกว่าฝากทำ�บุญอะไรก็ได้ ขอขอบคุณทีไ่ ว้วางใจ ขอบคุณ
จริงๆ
“หลวงพ่อเจ้าคะ ทำ�บุญทำ�ทานแค่เนีย่ นิพพานได้หรือ
ไม่เจ้าคะ”
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อิสระจากกรรมที่ผาซ่อนแก้ว
น้องเอ “พี่...ผมเห็นวัดบนเขาสวยมาก กำาลังทำาเจดีย์ใหญ่
มากๆ ผมไปเดินดูมา ที่สำาคัญหลวงพ่อวาดภาพพุทธศิลปงาม
ที่สุด เห็นเขาว่าท่านดังระดับโลกเลย”
หมูอ้วน “หลวงพ่อชื่ออะไร ชื่อวัดอะไร หลักธรรมที่ท่าน
สอนว่าอย่างไร”
น้องเอ “ไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลย เห็นแล้วชอบมาก วัดอยู่บน
เขาเงียบสงบมาก อากาศดี พี่ไปให้ได้นะ แล้วพาทีมไปปฏิบัติสัก
สามสี่วัน ผมบอกทางไปให้”
หมูอ้วน “พูดซะน่าสนใจ วันอาทิตย์ล่ะกัน เดี๋ยวจะไปกับ
หมอจ้อ ช่วยๆกันดู”
หมูอ้วน “ทางลงเข้าวัดตรงไหนกันแน่ เราขับรถวนหลาย
รอบแล้วนะ น่าจะเลยแล้ว”
หมอจ้อ “นี่ไงป้ายทางเข้า ตรงนี้แหละลงเลย เข้าไปอีก
สองกิโลก็ถึง เขาบอกทางไม่ชัน เป็นเขาลูกเตี้ยๆ”
หมูอ้วน “นี่นะทางลง โอย!!! ไม่เอาด้วยแล้ว ไม่เห็นทาง
เลย ใครจะกล้าขับ”
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หมูอว้ นลงจากรถและกวักมือเรียกชาวบ้านทีน่ งั่ อยูใ่ นร้าน
อาหารใกล้ทางลง
“น้องๆใครขับรถเป็นบ้าง มาขับลงให้หน่อย ทางมันชัน
มาก ไม่เห็นอะไรเลย รถสวนมาก็ไม่เห็น ทางก็แคบ น่ากลัว”
“ขับลงเลย ไม่มีรถสวนมาหรอก กะเอา ไม่ต้องกลัว ทาง
ไม่ชันหรอก มันหลอกตา”
หมูอ้วน “ดูสิชาวบ้านก็ไม่มาช่วย ทำ�ไงดี”
หมอจ้อ “ปรุงแต่งมากไปหรือเปล่า ไม่เห็นมีอะไรเลย ดูสิ
มอเตอร์ไซด์ยังขึ้นมาได้ มานี่ขับให้เอง”
หมูอ้วน “ดี แต่ไม่นั่งด้วยนะ ขอเดินลงไปก่อน แล้วไปรับ
ข้างล่างด้วย ถ้ารถกลิ้งลงไปจะได้มีคนช่วยส่งโรงพยาบาล”
หมอจ้อ “โธ่!!! ไม่เห็นมีอะไร ขึน้ มาได้แล้ว อย่างนีเ้ ขาเรียก
ไม่มีสติรู้ตัวเป็นปัจจุบัน ทางชันนิดเดียว ที่นี่บรรยากาศดีจัง
ว้าวถึงวัดแล้ว โอ้โห!!! สวยสุดยอด งามแท้ๆ หนาวด้วย”
หมูอ้วน “อย่างกับอยู่บนสวรรค์ อยู่ท่ามกลางดงดอกไม้
สวยจริงๆ สวยเหลือเกิน เงียบสงบ อย่างนี้ต้องพาคนมาปฏิบัติ
ธรรม สติจะได้รู้ ตื่น เบิกบาน สภาวธรรมน่าจะก้าวหน้า”
หมอจ้อ “เงียบๆ พระอาจารย์กำ�ลังสอน ดูสิ...ลานหินที่
สอนยื่นออกไปรับอากาศที่เย็นสบาย สวย มองมุมไหนก็สวย
กลับเถอะรู้สึกว่าแอบๆมา แอบๆดูโดยไม่ได้ขออนุญาต กลัวบาป
แล้วค่อยกลับมาใหม่ ครั้งหน้ามาอยู่เลย”
หมูอ้วน “ได้เลย แต่ขอใคร หลวงพ่อชื่ออะไร วัดอะไรเรา
ยังไม่รู้ เดินชมตั้งนานแล้ว ยังไม่เห็นใคร แล้วจะถามใคร สงสัย
ต้องกลับมาหาข้อมูลอีกรอบ”
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“วันนี้มีข่าวดี เราพบวัดบนเขาน่าอยู่มาก อากาศดีเงียบ
สงบ ทางเดินจงกรมอยูบ่ นเชิงเขา ท่ามกลางดงดอกไม้ มีกหุ ลาบ
หลากสี ต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุม่ พลิว้ ไหวตามแรงลม คล้ายระลอก
คลื่นล้อเล่นลม ตามทางเดินจะมีต้นกล้วย มะเฟือง ชมพู่ ฝรั่ง
ที่พักสวยกว่ารีสอร์ท โอย!!!พรรณนาไม่ถูก หาคำ�พูดที่เหมาะสม
ไม่ได้ ต้องไปดูเอง กำ�ลังให้ม่วยหาข้อมูลว่าต้องทำ�อย่างไรบ้าง”
มาถึงเราก็ป่าวประกาศ
น้องม่วย “มาแล้วจ้า ขอโทษนะมาช้าไปหน่อย พอดีกำ�ลัง
ติ ด ต่ อ วั ด ที่ ว่ า เขาไม่ รั บ คนทั่ ว ไป ต้ อ งผ่ า นการปฏิ บั ติ จ าก
กรุงเทพฯก่อน และที่กรุงเทพฯเขาต้องสอบถามความรู้ก่อนด้วย
นะ อยู่ๆไปปฏิบัติไม่ได้”
พี่ปุ๊ “ถ้าสอบ พวกเราก็คงตกหมด เพราะเราเป็นพวกนัก
ปฏิบัติที่กำ�ลังจะดีแต่ยังไม่ดี แถมไม่มีความรู้ทางปริยัติเลย ไป
สมัครเขาคงไม่รับ เอาอย่างนี้ ถามที่วัดโดยตรงไม่ได้เหรอว่าเรา
ขอไป รับรองจะสงบเสงี่ยมไม่สร้างความวุ่นวายให้ทางวัด จะ
เรียบร้อยตั้งใจและเป็นลูกศิษย์ที่ดี”
น้องม่วย “ติดต่อแล้ว ตอนแรกผูป้ ระสานงานทีว่ ดั บอกว่า
หลวงพ่อไม่อยู่ รับกิจนิมนต์ที่กรุงเทพฯ เราก็ตื้อบอกว่าอยากไป
จริงๆ จากชมรมจริยธรรม เป็นการรวมตัวของผู้ตั้งใจดี รบกวน
ให้เขาไปกราบเรียนหลวงพ่อ เขาก็ดีนะกลับมาบอกว่า หลวงพ่อ
จะไม่อยู่ช่วงที่เราจะไป ให้เลื่อนวัน เราก็บอกว่าเลื่อนไม่ได้แล้ว
เพราะต้องแลกเวร หาคนทำ�งานแทนมันยากมาก เขาก็ไปถาม
หลวงพ่อให้ใหม่ กลับมาบอกว่า หลวงพ่อขอดูรายชื่อก่อน เราก็
ส่งไปให้ทั้งหมดยี่สิบสองคน มีเอชาย หมอหริ หมอจ้อ หมอมะ
หมูอ้วน ม่วย หริ พี่ต๋อย ป้าปุ๊ ตุ๊ หลายคนจำ�ได้ไม่หมด ส่งไป
ไม่นาน เขาก็โทรศัพท์กลับมาบอกว่า หลวงพ่อเลื่อนกิจนิมนต์ที่
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กรุงเทพฯแล้ว ให้เราไปได้”
หมูอว้ น “เฮ......ม่วยสุดยอด เก่งจริงๆ หลวงพ่อเมตตาทีส่ ดุ
ส่งรายชื่อไปให้แล้ว ทำ�ไมหลวงพ่อถึงรับนะ สงสัยหลวงพ่อจะ
สอบประวัติทางอากาศ........แฮ่”
น้องตุ๊ “คงเห็นแววว่าพวกเราตั้งใจ ให้ทำ�อะไรก็ทำ� น่ารัก
......ชมตัวเองก็ได้”
พวกเราขั บ รถไปกั น เอง ไปถึ ง ก็ เ ดิ น อย่ า งสงบเสงี่ ย ม
เรียบร้อยแต่กาย ส่วนใจนั้นโลดแล่นไปตามความงามที่ได้เห็น
เราแอบเห็นหลายคนทำ�ตาแวววาว ชืน่ ชมความสวยงามรอบกาย
จนลืมพูด เมื่อพากันเดินไปที่ศาลา ก็เห็นหลวงพ่อนั่งรออยู่ก่อน
แล้ว พวกเราตกใจ รีบคลานเข้าไปนั่งเป็นแถวอย่างเรียบร้อย
แล้วก้มลงกราบพร้อมกัน
หลวงพ่อ “มากันกี่คน”
“ยี่สิบสองเจ้าค่ะ” หมอมะที่นั่งหน้าสุดตอบเบาๆ
หลวงพ่อ “จากชมรมจริยธรรมใช่ไหม”
“เจ้าค่ะ” ทุกคนนัง่ นิง่ เรียบร้อยเกินคาดหมาย ไม่มใี ครพูด
ไม่มใี ครกล้าขยับ อาจเป็นเพราะกลัวบารมีหลวงพ่อ ซึง่ เรามาโดย
ไม่รู้ว่าวัดชื่ออะไร หลวงพ่อเป็นใครไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อ
ความเกรงใจและเกรงขามทำ�ให้เราสำ�รวมกายวาจาใจทั้งที่ไม่ได้
นัดหมาย ไม่ได้คยุ กันว่ามาแล้วต้องทำ�อย่างไร อาจเป็นเพราะเรา
โตๆกั น แล้ ว และที ม ที่ ม าก็ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ว้ ใ จได้ ทั้ ง หมด ที่ สำ � คั ญ
หลวงพ่อมหาวิเชียรท่านได้อบรมสั่งสอนมาหลายปี เริ่มตั้งแต่
การเจริญสติ จนถึงการไหว้ การนั่ง การเดิน การพูด กระทั่ง
การปฏิบัติตนกับครูบาอาจารย์
หลวงพ่อ “เพื่อไม่ให้เสียเวลา หลวงพ่อเริ่มสอนเลยนะ
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เวลาเราเหลือน้อยเต็มที เราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุด นั่ง
สบายๆนะ หลวงพ่อจะสอนเรื่องธาตุทั้งสี่...................”
“สอนมานานมีใครจะถามอะไรไหม โยมที่นั่งหลับตาอยู่
กำ�ลังทำ�อะไร”
หมูอ้วน “กำ�ลังฟังเจ้าคะ ฟังแล้วคิดตามเจ้าคะ”
หลวงพ่อ “เอาอะไรคิด”
ปากตอบว่าสมอง แต่ใจคิดว่าเอาจิตคิด แต่จิตมันคิด
อย่างไร หากหลวงพ่อถามก็ตอบไม่ได้อยู่ดี
หลวงพ่อ “ถ้าเอาสมองคิด หลวงพ่อยืมสมองมาคิดข้าง
หน้าได้ไหม ............”
หมูอ้วน “เออ!!!.....................แฮ่” อึ้งไปเลย
เราอยู่วัดด้วยความสุข สติตื่นรู้ถ้าใครเดินไร้สติก็กลิ้งตก
เขากันบ้างละ สถานที่ เครือ่ งนอน ห้องน้�ำ ห้องส้วม ห้องอาหาร
สะดวกเรี ย บร้ อ ย เรี ย กว่ า เป็ น วั ด ไฮโซ เราใช้ ส ถานที่ อ ย่ า ง
ระมัดระวังดูแลให้ดีเหมือนเดิมและมากกว่าเดิม
บ่ายๆหลวงพ่อให้ไปช่วยสร้างเจดีย์ เราได้ผสมปูนเอง นำ�
ไปโบกปูนที่ผนังบ้าง พื้นบ้าง และตกแต่งด้วยแก้วแหวนเงินทอง
คิดลายกันเอง สีสันเลือกตามใจชอบ หลวงพ่อคุมอยู่ใกล้ แต่ก็ให้
อิสระในการคิด เราช่วยกันทำ�อย่างตั้งใจ หมอหริ หมอมะ ฝีมือ
ดีที่สุด แต่เราอดทนที่สุด หมอจ้อไม่กล้าที่สุด(กลัวไม่สวย) และ
ขอบอก...นอกจากสถานที่เหมือนอยู่บนสวรรค์ชนั้ ฟ้าแล้ว อาหาร
ยังอร่อยสุดยอด
ในที่สุดวันสุดท้ายก็มาถึง
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หลวงพ่อ “วันนีจ้ ะกลับกันแล้วสินะ รูไ้ หมว่าทำ�ไมหลวงพ่อ
จึงรับโดยไม่ผ่านการคัดกรอง วัดนี้ไม่ใช่ใครก็มาอยู่ได้นะ ไม่ได้
ให้อสิ ระขนาดนัน้ เพราะหลวงพ่อจะเก็บไว้ให้คนตัง้ ใจคนปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบัติชอบ ถ้ามาสร้างความวุ่นวาย จะทำ�ให้คนที่ต้องการความ
สงบ ต้องการเจริญสติเสียโอกาส”
“หลวงพ่อรับพวกโยมไว้ เพราะหลวงพ่อรู้ว่าโยมตั้งใจ มี
ระเบียบวินยั แล้วหลวงพ่อก็ไม่ผดิ หวัง ให้รกั ษาความดีนไี้ ว้นะ ถ้า
อยากมาเมื่อไหร่ก็มา หลวงพ่ออนุญาต จะพาใครมาก็เลือกคนให้
ด้วย คัดกรองให้หลวงพ่อด้วยนะ อย่าให้หลวงพ่อผิดหวังล่ะ”
พวกเรายิ้ม ดีใจ ภูมิใจ แต่ก็แค่รู้ เพราะตั้งใจรู้กันอย่าง
จริงจัง ไม่ยอมให้จิตหลงไปแน่ เรียกว่าตั้งตัวเป็นผู้ปฏิบัติกันเต็ม
ที่ โดยไม่รู้ตัวว่าตั้งใจแบบนั้นเข้าเรียกว่าเพ่ง แต่เป็นการเพ่งที่มี
ความสุขนะ
ตั้งแต่วันนั้น ใครว่างก็นัดกันไปวัด โดยเฉพาะหมูอ้วนกับ
หมอจ้อไปทุกวันเสาร์อาทิตย์ ไปช่วยสร้างเจดีย์แบบเอาจริง
เอาจัง บางวันทำ�จนตีหนึ่งตีสอง ง่วงจนตาลายจึงเลิกทำ� เดิน
เข้าบ้านพักไม่ถูก จำ�ไม่ได้ว่าอยู่หลังไหน เดินหาจนท้อใจก็มี
เล่ามาตั้งนาน ประเด็นสำ�คัญของเรื่องราว อยู่ตรงนี้
ต่างหาก
วันหยุดเราไปนอนวัดเช่นเคย วันนี้เป็นวันอาทิตย์เราตื่น
แต่เช้ามายืนดูเจดีย์ที่งามสง่าสูงเสียดฟ้าสวยงามเหลือเกิน นี่ยัง
ไม่เสร็จนะยังสวยงามขนาดนี้ แสงทองเริ่มจับขอบฟ้าความสว่าง
เริ่มโลมเลียยอดเขา หมู่ไม้ไหวตัวไปมา ประหนึ่งจะแสดงตัวว่า
ฉันยังอยู่ ณ ตรงนี้
ความมืดยามราตรีกำ�ลังจะจากไปซ่อนกายหลังภูเขาและ
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ก้อนเมฆ ธรรมชาติตรงหน้าช่างงดงามเหลือเกิน งามมาก แต่ก็
ไม่สามารถตรึงสายตาเราได้ เพราะมีสิ่งหนึ่งที่สวยกว่าดึงดูดใจ
เราได้มากกว่า สายตาเราเลือ่ นไปจับจ้องแสงระยิบระยับบนยอด
เจดีย์ที่สูงเสียดฟ้า มั่นคงแต่อ่อนโยน พร้อมที่จะให้หมู่เมฆและ
สายลมพัดผ่านอย่างรุนแรงและแผ่วเบา เสียงหวีดหวิวทักทาย
อย่างมีไมตรี สีทองของเจดีย์สว่างกระจ่างเข้าไปในหัวใจเรา
ยิ่งนัก
เราใช้สายตาลูบไล้เจดีย์อย่างช้าๆ กว่าสองปีที่เราตั้งหน้า
ตัง้ ตาทำ�ด้วยใจทีเ่ บิกบานมีความสุข อยากให้ทกุ คนได้เห็น อยาก
ให้ทกุ คนได้สมั ผัสและอิม่ เอมใจกับความงามทีเ่ กิดจากหัวใจงามๆ
หลายร้อยหลายพันดวง ที่มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
และความงามนีจ้ ะเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รบั ความเมตตาอย่างไม่มี
เงื่อนไขของหลวงพ่อ บุญอะไรหนอที่ทำ�ให้เราได้มาพบ ได้มาทำ�
บุญอะไรหนอที่ทำ�ให้หลวงพ่อเมตตาเรามากมายอย่างนี้ เราอด
ไม่ได้ที่จะยกมือพนมแล้วพูดกับตัวเองว่า
“หลวงพ่อเจ้าคะ วันนี้รู้สึกว่าลูกหมดภาระในการสร้าง
เจดียแ์ ล้ว เสร็จกิจแล้ว ลูกรูส้ กึ โล่งเบาสบาย ลูกจะจดจำ�ทุกอย่าง
ไว้หากมีโอกาสลูกจะกลับมาอีกแม้จะไม่ได้สร้างเจดียก์ ต็ าม ลูกลา
นะเจ้าคะ เจดีย์แสนสวย เราหมดภาระกับท่านแล้วนะ ขอบคุณ
จริงๆที่ให้โอกาสเจริญกุศล”
หมอจ้อ “ไปหรือยัง เดี๋ยวหมอไปดูคนไข้ไม่ทัน”
หมูอ้วน “ไปสิ วันนี้ไม่รู้เป็นอะไร รู้สึกว่าไม่ต้องมาสร้าง
เจดีย์อีกแล้ว คล้ายๆกับหมดภาระ มันโล่งสบายอย่างบอกไม่ถูก
ไปเรากลับได้แล้ว”
เมื่อถึงบ้านเราก็เตรียมอาบน้ำ� เอาหนังสือธรรมะเข้าไป
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อ่านในห้องน้�ำ เช่นเคย แต่วนั นีไ้ ม่เหมือนทุกวัน เพราะเกิดอาการ
ปวดท้องอย่างรุนแรง
“เอะ! นี่เราเป็นอะไร เราไม่ปวดท้องอย่างนี้มากว่าสามปี
แล้วนี่นา และทุกครั้งจะปวดตอนดึกๆ นี่เกิดอะไรขึ้นถึงปวด
แต่เช้า ปวด......ปวดสุดๆ”
อาการปวดท้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มากขึ้นๆจนต้องถอด
ชุดทีใ่ ส่อยูอ่ อกมาบิด โอยปวดเหลือเกิน เหงือ่ กาฬไม่รมู้ าจากไหน
ไหลพรูท่วมตัว
“ปวดอีกแล้วเหรอ ไหนว่าจะไม่ตามมาเอาคืนแล้วไง ปวดๆ
เหมือนใครมาบิดไส้ ปวดจนไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไร”
“ขออย่าให้ปวดไปกว่านี้เลย เราบอกแล้วไงว่าเราจะชดใช้
ด้วยชีวิต เรายอมตายแล้ว เอาชีวิตเราไปเลย”
เรายกมืออธิษฐานในบัดนั้นเอง สติเราก็คืนมา ถ้าตายใน
ขณะทุรนทุรายเราก็ตกนรกนะสิ ไม่ได้เราต้องตายอย่างมีสติ เรา
สูดลมหายใจออกยาวๆ รู้ลมหายใจออก หายใจเข้าลึกๆ รู้ลม
หายใจเข้า เรารวมจิตให้เป็นหนึ่ง หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้ และ
ยิ้มรับความเจ็บปวดอย่างอ่อนโยน ความเจ็บปวดก็ไม่เที่ยงมันมี
หนักมีเบา แต่ความเจ็บปวดรุมเร้ามากขึน้ ๆ สติเราหลุดเป็นช่วงๆ
เรากำ�กับลมหายใจด้วยพุทโธ สัมมาอรหัง พองยุบ นะมะพะทะ
แม้กระทั่งท่องชื่อพ่อแม่และตัวเอง
ความเจ็บปวดยิ่งกระหน่ำ�ความรุนแรงมากขึ้น เป็นดุจ
ระลอกคลื่นที่ถาโถมอย่างไม่หยุดยั้ง ขณะนั้นเราเห็นใจที่เต็มไป
ด้วยความอยากหายปวด มันรุนแรงมันดิ้นรน เราคิดถึงหมอ จะ
ต้องตามหมอให้เอารถมารับไปโรงพยาบาล น่าจะฉีดยาแก้ปวด
สักเข็ม แต่ขณะนี้เราทำ�อะไรไม่ได้เลย โทรศัพท์อยู่ในห้องรับแขก
เราคงคลานไปไม่ถงึ แน่ แค่ขยับตัวออกจากโถส้วมยังทำ�ไม่ได้ เรา
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รวบรวมสติ พยายามรู้ลมหายใจออก-หายใจเข้า พร้อมกับตั้งจิต
อุทิศส่วนบุญกุศล
“บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต
ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนั้นให้ท่านทั้งหมด ขอท่านมาอนุโมทนา
บุญและรับไปให้หมดด้วยเถิด”
“ขออโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าทำ�อะไร
ไว้ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ขอให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าทำ�ไป
ด้วยความไม่รู้ หากท่านทำ�ข้าพเจ้าแบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เราก็
จะเจ็บปวดทุกข์ทรมานด้วยกันทั้งคู่ ท่านก็หมดโอกาสได้บุญจาก
ข้าพเจ้า ปล่อยข้าพเจ้าไปเถิดนะ”
ในขณะนั้นเองภาพต่างๆ เมื่อสามปีที่แล้วก็เด่นชัดขึ้น
ภาพเราที่ นั่ ง บนโถส้ ว มอ่ า นหนั ง สื อ ธรรมะจนใจสบาย
ความคิดอยากนิพพานทำ�ให้ยกมือพนมและตั้งจิตอธิษฐาน
“ข้าพเจ้าเห็นทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตาย ในชาตินขี้ า้ พเจ้า
ขอเกิดเป็นชาติสดุ ท้าย เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุก
ชาติโปรดรับรู้ หากข้าพเจ้าทำ�อะไรกับท่านไว้โปรดมาเอาคืนไป
ข้ า พเจ้ า ขอชดใช้ ใ ห้ ห มดในชาติ นี้ เพื่ อ จะได้ ไ ม่ เ ป็ น เวรกรรม
ติดตามกันไป หากท่านอโหสิกรรม ข้าพเจ้าก็ขอน้อมรับด้วย
ความสำ�นึกในบุญคุณ ข้าพเจ้าขอนิพพานในชาตินี้โดยเร็วและ
โดยง่ายด้วยเถิด”
หลั ง จากวั น นั้ น อี ก นานเท่ า ไรจำ � ไม่ ไ ด้ แต่ มี เ หตุ ก ารณ์
ประหลาดอยู่เป็นระยะๆ คือเราจะสะดุ้งตื่นเวลาประมาณตีสาม
มีอาการปวดท้องถ่ายอย่างรุนแรง วิ่งเข้าส้วมไปนั่งก็ไม่ถ่าย แต่
มีแต่ความปวด ปวดชนิดแทบขาดใจตายแต่ก็ไม่ตาย คล้ายกับว่า
เขาไม่อยากให้ตาย แต่ให้ทรมานสุดๆ ทุกครั้งที่เกิดอาการปวด
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มันรุนแรงเกินกว่าจะพรรณนา อาการปวดจะเหมือนเดิมเวลา
เดิม ท่านั่งส้วมเหมือนเดิม ปวดแต่ละครั้งรุนแรงมากเหมือนคน
มาบิดไส้ มันปวดบิดในช่องท้อง ปวดจนต้องถอดชุดที่ใส่มา
บิดๆๆ ไม่สามารถขยับตัวได้ พูดไม่ได้ บางครั้งคิดจะลงไปนอน
ดิ้นกับพื้นส้วมยังไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ ความปวดมันตรึง
ร่างกายไว้ จึงไม่มีใครเคยเห็นอาการเหล่านี้เลย
เมื่อหายปวดเดินได้ ลุกได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เคย
เดินออกจากห้องน้ำ�ไปปลุกเพื่อนเล่าอาการให้ฟัง แต่จะทำ�อะไร
ได้ ก็ตอนนั้นหายปวดแล้ว ท้องก็เป็นปกติ ไม่มีอาการปวดระบม
เหลืออยู่เลย จะมีหลักฐานก็เพียงตัวที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ
หมูอ้วน “ปวดจริงๆนะ ปวดเหมือนจะหยุดหายใจ ปวด
ชนิดยอมตาย”
หมอจ้อ “ปวดขนาดนั้น น่าจะตรวจเจออะไรบ้างนะ ท้อง
น่าจะระบม กดเจ็บ หรือมีรอยโรคบ้าง แต่นี่ตรวจสารพัดชนิด
ตรวจทุกอย่างทุกระบบแล้วนะ ไม่เห็นเจออะไร เอางี้ถ้าปวดอีก
ตามทันทีนะ”
หมูอ้วน “ได้ แต่ขออย่าให้ปวดเลย มันทรมานมาก ปวด
จริงๆนะ ปวดแต่ละครั้งก็ไม่มีอะไรเตือนก่อน รู้อีกทีก็ปวดแบบ
ต้องนั่งตรึงกับโถส้วม ขยับตัวไม่ได้”
เราทุกข์ทรมานกับการปวดเป็นระยะๆ คิดไม่ออกว่าจะทำ�
อะไรให้ดีกว่านี้ได้ และในคืนนั้นก็เป็นเช่นเดิมเวลาเดิมทุกอย่าง
เหมือนเดิม
“โอย.......ปวดท้องเหลือเกิน เรายอมตายดีกว่า ท่านมาเอา
ชีวติ เราไปเถิด เราขอชดใช้ดว้ ยชีวติ แล้วกัน เราไม่รวู้ า่ เราทำ�อะไร
ท่าน มาเอาชีวิตเราไปเถิด ชีวิตที่ทุกคนหวงแหนทุกคนกลัวตาย
แต่เราขอยกให้ท่าน......ปวดเหลือเกิน”
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เราตัง้ จิตอธิษฐานและทำ�ใจให้สงบสบาย ความปวดคล้าย
จะเบาบางลง เราคิดว่าคงยอมแล้วมั้ง ฉับพลันความปวดได้
กระหน่ำ�เข้ามาอีก หนักหน่วงและรุนแรง เราทิ้งชุดนอนที่ถูกบิด
เป็นเกลียว เอามือมาประกบกันท่าพนมตรงหน้าอก และบีบ
เข้าหากันด้วยแรงทั้งหมดที่มีอยู่ น้อมจิตให้สงบ ฉับพลันก็เห็น
ภาพในอดีต ภาพเราในวัยเด็กอายุประมาณเก้าขวบ
“เล่นอะไรนะ” เราถามเด็กผูช้ ายสามคนทีม่ งุ ดูแมลงสีเขียว
ปีกเป็นมันสวยมากๆ
“รีดไข่แมงทับ” เด็กผู้ชายคนนั้นได้จับแมลงทับนอนหงาย
แล้วเอามือรีดท้องมัน มีไข่ฟองสีขาวใสเล็กๆออกมาทีละฟอง
“เฮ้ย!!! ทำ�ได้ไงสุดยอด ไข่มันมาจากไหน ขอรีดมั่ง” เรา
ตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลย
“ไม่ได้ ถ้าอยากรีดไปหาตัวใหม่มาเอง”
“หาที่ไหนล่ะ ไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นมาก่อน ขอรีดบ้าง ครั้ง
เดียวก็ได้”
“ไม่เอา ไม่ให้ ขอจับก็ไม่ให้ อยากได้ต้องซื้อเอา”
“ราคาเท่าไร ถ้าซื้อมาแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไข่ยังมีอยู่”
“มีสิ รีดให้ดูอีกทีก็ได้ ดู ให้คลำ�ท้องมันก็ได้ ท้องมันนูน
เป็นก้อนๆ จับดู ตัวละห้าบาท”
“ไหน เออจริง ท้องมันเป็นก้อนๆ ตัวละสองบาทไม่ได้
เหรอ รีดทีเดียวก็คืนแล้ว ไม่เอาไปเลยหรอก”
“ไม่ได้ต้องห้าบาท หายากนะตัวที่มีไข่ เร็วจะค่ำ�แล้ว จะ
กลับบ้านแล้ว”
“รอเดี๋ยวนะ วิ่งไปเอาเงินก่อน”
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เรารีบขึน้ บ้านไปเอาเงินทีแ่ บ่งจากค่าขนมเก็บสะสมไว้ ซึง่
มีอยูห่ า้ บาทพอดี โดยไม่สงสัยว่าทำ�ไมเด็กพวกนีม้ ารีดไข่แมลงทับ
ใต้ถุนบ้านเรา ทำ�ไมต้องให้เรามารู้มาเห็นด้วย
“ลดหน่อยไม่ได้หรอ เงินมีเท่านี้เองนะหมดตัวแล้ว” เรา
ยื่นเงินให้อย่างเสียดาย ห้าบาทเป็นเงินมหาศาลของเราขณะนั้น
แต่ความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่า
“เอา เอาไป ไปพวกเรากลับ”
“จะกลับได้ไง สอนก่อนสิ เฮ้ย!!! ไม่เอาแล้ว กลัว จับไม่ได้
มันดิ้น กลัว ขอเงินคืนไม่เอาแล้ว”
“ไม่ได้ซื้อแล้วไม่มีการคืน จับแน่นๆให้มันนอนหงาย เอา
มืออีกข้างรีดท้องมัน ถ้าไม่ออกก็รีดแรงๆ ไม่ต้องกลัวมัน รีด
แรงๆเลย ไป...พวกเรากลับบ้าน”
เด็กๆพวกนั้นวิ่งไปคนละทิศคนละทาง เราค่อยๆ รีดท้อง
มันเบาๆ ไม่มีอะไรออก คลำ�ดูท้องมันก็เป็นปุ่มเป็นก้อน น่าจะยัง
มีไข่ เราพยายามรีดท้องมันต่อเนื่องยาวนาน จนเรารู้สึกว่ามัน
อ่อนแรง แข้งขาที่ดิ้นรนปีนป่ายอากาศไปมาช้าลง
“มันคงเพลีย เอาละถ้าไม่ได้คราวนี้ก็เลิก มันบอกว่าให้รีด
แรงๆ เอาละแรงๆ ไปเลย เจ็บครั้งเดียว”
เราเอานิ้วกดไปบริเวณก้อนในท้องที่คิดว่าเป็นไข่ และรีด
อย่างแรง คราวนี้สิ่งที่ตามออกมา คือลำ�ไส้และอึ ไม่มีวี่แววของ
ไข่เลย เราสังเกตเห็นว่าขามันไม่เคลือ่ นไหว ไม่ดนิ้ รน เราวางมัน
บนฝ่ามือ
“เฮ้ย!!! ตื่นๆ อย่าตายนะ”
สายไปแล้วแมลงทับแสนสวยตายคามือเรา เราเสียใจมาก
เอามันไปฝังและขอโทษ เราเดินขึ้นบ้านด้วยความโกรธ
“ไอ้สามตัวนั่นบังอาจหลอกเรา อย่าให้เจออีก แกเจ็บแน่”
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ภาพนั้นมันแจ่มชัด เป็นท่านหรือนี่ ท่านมาแก้แค้นหรือ
เราปวดมากขึ้น เหงื่อออกชุ่ม ทำ�ไมคราวนี้ปวดอย่างนี้ เราจะ
ตายเหมือนที่ท่านตายใช่ไหม ได้...เอาชีวิตเราไปเลย แต่ไม่ง่าย
อย่างนัน้ เราจะขอคืนคำ�อธิษฐานดีหรือไม่ ถ้าคืนคำ�ชาตินกี้ ไ็ ม่ได้
นิพพาน และทีป่ วดมาปีกว่าก็จะสูญเปล่า ยอมปวดสักพักนะ ปวด
ทุกครัง้ ก็หายได้ ไม่มใี ครปวดทัง้ ชีวติ หรอกนะ ทนอีกนิดนะ ความ
ปวดรุนแรงหนักมากขึ้นกว่าทุกครั้ง ปวดครั้งนี้เนิ่นนานมากไม่มี
ทีท่าจะหายปวดสักที กิเลสของความอยากหายปวดท่วมใจ จน
ไม่สามารถหนีออกมาจากกองทุกข์ได้ ลำ�ไส้ถูกบิดเป็นเกลียว
ปวดแสนสาหัสไม่มีทีท่าจะหาย
“ทนไม่ไหวแล้ว ยอมแล้ว ถ้าท่านให้ข้าพเจ้าตายตอนนี้
ข้าพเจ้าก็ยอม แต่ถ้าไม่ตายข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน กรรมใดที่
ข้าพเจ้าล่วงเกินท่าน ข้าพเจ้าขอเลื่อนการชดใช้ไปก่อน ขอผลัด
ไปก่อนนะ”
สิ้นคำ�ขอของเรา ลำ�ไส้ที่ถูกบิดเป็นเกลียวถูกปล่อยให้
คลายตัวความปวดหายเป็นปลิดทิง้ หายทันที นีเ่ กิดอะไรขึน้ เรา
นั่งนิ่งและคิดว่า ทำ�ไมอ่อนแอ ทำ�ไมคืนคำ� ทำ�ไมไม่ทน จะต่อภพ
ต่อชาติไปอีกเมื่อไร ทำ�ไมจิตเราไม่ตั้งมั่น หรือเราจะขอกลับคำ�
อธิษฐาน ไม่ได้กลับไปกลับมาเชื่อถือไม่ได้ เราควรไปฝึกสติสะสม
บุญให้ดีกว่านี้แล้วค่อยว่ากันใหม่
เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้ใช้เวลานานเท่าไรรู้แต่ว่าเราเดิน
ออกจากห้องส้วม ด้วยความโล่งเบาสบาย อาการปวดท้องอย่าง
นัน้ ก็ไม่เกิดขึน้ อีกเลยปีกว่าแล้ว และนีเ่ กิดอะไรขึน้ ทำ�ไมท่านมาท
วงอีก หรือได้เวลาที่ต้องชดใช้ เราทิ้งเสื้อในมือ ยกมือพนมและ
อธิษฐาน
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ไร้สติ”

“เรายินดีตายที่จะชดใช้ให้ท่าน แต่เราจะไม่ยอมตายอย่าง

เรารวมใจให้ตงั้ มัน่ ลมหายใจออกรู้ ลมหายใจเข้ารู้ รูป้ วด
สลับกับรูล้ มหายใจ ความโกรธ ความกลัว ค่อยๆเบาลง แต่ความ
เจ็บปวดไม่มีทีท่าว่าจะหาย เรายิ้มรับความเจ็บปวด
“ไม่เป็นไรนะ ถ้าข้าพเจ้าปวดทรมานแล้ว ทำ�ให้ทา่ นสบาย
ใจ ได้บญ
ุ และหลุดพ้นจากความทุกข์ในภพชาติของท่าน ข้าพเจ้า
ก็ยินดี”
เรายิ้มรับความเจ็บปวดอย่างอ่อนโยน สูดหายใจเข้าลึกๆ
ช้าๆ สติตื่นรู้ ลมหายใจออกรู้ ลมหายใจเข้ารู้ รู้ควบคู่กับความ
เจ็บปวด ลมหายใจก็อยู่ที่หนึ่ง ความเจ็บปวดอยู่อีกที่หนึ่ง คิดก็
อยู่ที่หนึ่ง ใจที่เบาสบายก็รู้อยู่อีกที่หนึ่ง
เราลืมตามองไปที่ผนังห้อง ความปวดรุนแรงมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
“ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำ�มา
ในอดีตก็ดี ปัจจุบันก็ดี ในอนาคตก็ดี ข้าพเจ้าขออุทิศให้ท่าน
แมลงทับ ที่ข้าพเจ้าทำ�ร้ายด้วยความไม่รู้ทั้งหมดทั้งสิ้น ขอให้
ท่านอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ท่านทำ�อย่างนี้ข้าพเจ้าทุกข์
ทรมานมาก ถ้าทนไม่ได้ก็ตายไป ท่านจะได้อะไร ท่านก็ตกนรก
หมกไหม้ด้วยความแค้น ท่านก็ทุกข์ ส่วนข้าพเจ้าอย่างดีก็ไปเกิด
ใหม่ ถ้าท่านให้โอกาสอโหสิกรรมแก่กัน เราต่างก็มีโอกาสได้
ทำ�บุญสร้างกุศล ท่านก็จะได้บุญใหญ่ที่ไห้อภัยข้าฯ ข้าพเจ้าก็มี
โอกาสทำ�บุญอุทิศให้ท่านต่อ ท่านอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าเถิดนะ
เพื่อเปิดโอกาสให้เราต่างก็ได้บรรลุธรรมด้วยกัน”
ในบัดดลนัน้ ผนังห้องน้�ำ ก็เปลีย่ นเป็นผนังเจดียผ์ าซ่อน
แก้ว เห็นทั้งที่ลืมตาและมีสติรู้ตัวอยู่
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“โอ!!! สวยเหลือเกิน”
ในขณะที่ตกตลึงภาพเจดีย์ผาซ่อนแก้วอยู่นั้น ก็เห็นมือ
ผู้ชายคนหนึ่ง ในจิตบอกว่าเป็นมือหมอหริ กำ�ลังบรรจงติดเพชร
ลงในผนัง และข้างมือหมอหริ เราเห็นเพชรเม็ดใหญ่สง่ แสงสว่าง
จ้าเป็นรัศมีพุ่งมาที่ตาเรา เพชรเม็ดใหญ่สีขาวใสเปล่งแสงทั่วทุก
ทิศทาง สว่างจนเราต้องหยีตา
“สวยเหลือเกินเจดียผ์ าซ่อนแก้ว บุญกุศลทีข่ า้ พเจ้าได้สร้าง
เจดีย์ขออุทิศให้ท่านทั้งหมด”
สายตาเราจับอยูท่ เี่ พชรเม็ดนัน้ ข้าพเจ้ารูส้ กึ มีความสุขเบา
สบาย แต่ “อะไรกัน” เราแทบหยุดหายใจตัวแข็ง เมื่อข้าพเจ้า
เห็นว่ามีตัวอะไรไม่รู้ อ้วนๆ สั้นๆ สีดำ�แบนๆ คลานออกมาจาก
ท้องข้างขวาแล้วหายไปข้างโถส้วม พร้อมๆกันนั้น ภาพเจดีย์
ผาซ่อนแก้วค่อยเลือนหายไป เรารีบก้มดูท้องตัวเองไม่มีรอยแผล
ก้มไปสำ�รวจพื้นห้องส้วมไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติ
โดยเฉพาะอาการปวดหายเป็นปลิดทิง้ ทุกอย่างเงียบสงบเหมือน
ไม่เคยเกิดอะไรขึ้น
“ขอบคุณท่าน ขอบคุณจริงๆทีย่ อมอโหสิกรรมให้ขา้ พเจ้า”
เรารู้สึกโล่งสบาย เราหมดกรรมเรื่องนี้แล้ว ใจมันบอกอย่างนั้น
ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ปีกว่าแล้วเรายังไม่ปวดท้องอีกเลย
ส่วนการไปวัดผาซ่อนแก้ว เรายังไปทุกเดือน แต่ไม่ได้ช่วยสร้าง
เจดีย์แบบจริงจังๆเหมือนเมื่อก่อน นานๆครั้งหลวงพ่อก็จะให้ทำ�
สักที ส่วนใหญ่ท่านเน้นการเจริญสติและสอนดูสภาวะ
“เจดีย์ผาซ่อนแก้วยิ่งใหญ่นัก ทำ�ให้ชีวิตหนึ่ง ปลดปล่อย
ชีวิตหนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์”
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“บุญกุศลใดทีข่ า้ พเจ้าพึงมีพงึ ได้ ข้าพเจ้าขอยกให้เจ้ากรรม
นายเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติ และขอให้สรรพสัตว์ในโลก
ทั้งสามร่วมอนุโมทนาบุญด้วย...เทอญ”
ปัจจุบันนี้เรามีความสุข สุขที่ได้ทำ�ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนาด้วยใจที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ รู้ตัวเร็วขึ้น ละความยึดถือ
ว่าเป็นตัวตนได้มากขึ้น แนวคิดของชีวิตเปลี่ยนไป จากที่เป็นอยู่
อย่างไร้ความหมาย วันๆครุ่นคิดว่า “คนเราเกิดมาทำ�ไม” แล้ว
ก็หาคำ�ตอบไม่ได้ แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว
“คนเราเกิดมา...เพื่อที่จะไม่ต้องเกิดอีก”
ค้นพบเป้าหมายของชีวติ ก็ดว้ ยความเมตตาของหลวงพ่อ
“หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม ทำ�ให้รู้
วิธีการมีสติรู้ตัวเป็นปัจจุบัน ฝึกดูจิตเป็นครั้งแรก”
“หลวงพ่อมหาวิเชียร ชินวํโส วัดวังหิน ทำ�ให้เข้าใจว่า
การปฏิบัติต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยสอนแนะนำ�และทำ�ให้ดูจิต
ได้ถึงฐานเป็นครั้งแรก”
“หลวงพ่ออำ�นาจ โอภาโส วัดผาซ่อนแก้ว ทำ�ให้เข้าใจ
เรื่องธาตุทั้งสี่มารวมตัวกันอย่างไร อวิชชาคืออะไร และทำ�ให้
การปฏิบตั ธิ รรมแจ่มแจ้งในหลายเรือ่ ง เช่นขันธ์หา้ ทีเ่ ป็นอิสระ
ต่อกัน สรรพสิ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นต้น”
ลูกขอกราบแทบเท้าและขอปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชา
ตราบจนเสร็จกิจในวัฏสงสาร
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เส้นทางสร้างบุญ
๑. สร้างอุโบสถวัดวังหิน ติดต่อบริจาคได้ที่พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ เจ้า
อาวาส หรือพระมหาวิเชียร ชินวํโส โทร.๐๘๗-๓๐๘๔๓๘๗ หรือโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารออมสิน สาขาท่ามะปราง พิษณุโลก บัญชีเลขที่ ๐๕-๔๙๐๐-๔๐-๗๐๒๑
๒. กองทุนจิตภาวนาชินวงส์ เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการลานศีล-เล่นสี,
โครงการทัวร์ศีล ๕ และโครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา โครงการความรู้สู่ความ
สุ ข ช่ ว งสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต ติ ด ต่ อ สอบถามคุ ณ สมจิ ต ร ดำ�มิ น เสก โทร.๐๘๙๖๔๔๓๔๖๗ หรือบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย
ถ.บรมไตรโลกนารถ พิษณุโลก บัญชีเลขที่ ๘๗๓-๒๐๓-๗๕๕-๙
๓. สร้างกุฏิกรรมฐาน เพื่อเป็นที่พักให้แก่ผู้เจริญกรรมฐาน ราคาหลังละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามกำ�ลังศรัทธา ติดต่อบริจาคได้ที่ คุณประชุม
สุขเสวก ไวยาวัจกร โทร. ๐๘-๑๘๘๘-๕๒๗๖ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
กรุงเทพ สาขาถนนสิงหวัฒน์ พิษณุโลก บัญชีเลขที่ ๕๓๕-๐-๔๐๖๔๙-๑
๔. กองทุนเผยแผ่ธรรม เพื่อผลิตสื่อวีซีดีธรรมะและหนังสือธรรมะ ติดต่อ
บริจาคได้ที่ พระมหาวิเชียร ชินวํโส โทร.๐๘๗-๓๐๘๔๓๘๗ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสิงหวัฒน์ พิษณุโลก บัญชีเลขที่ ๕๓๕-๐-๒๒๔๕๑-๔
๕. สร้างกำ�แพงวัดวังหิน เมือ่ เมืองขยายตัว ป่ารอบวัดเริม่ หายไป จึงจำ�เป็น
ต้องสร้างกำ�แพงวัด เพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรม กำ�แพงช่องละ
๖,๐๐๐ บาท ติดต่อบริจาคได้ที่ คุณประชุม สุขเสวก ไวยาวัจกร โทร. ๐๘-๑๘๘๘๕๒๗๖ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ พิษณุโลก
บัญชีเลขที่ ๖๔๔-๐-๓๒๙๘๖-๓
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ร�ยน�มผู้บริจ�ค
สร้�งหนังสือ “เพื่อพระนิพพ�น”
1.
2.
3.
4.
5.

พญ.สุนี จิรสมิทธา
10,000
บาท
น.ส.ปาริชาติ เนตรแก้ว
10,000
บาท
พญ.เกษกานดา วัชรศิริยุทธ์ 5,000
บาท
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
5,000
บาท
ผู้บริจาคในกองทุนเผยแผ่ธรรม และตู้บริจาคสร้าง
หนังสือ-ซีดีธรรมะ วัดวังหิน 20,000
บาท
รวม 50,000

บาท

144....เพื่อพระนิพพาน

เชิญศึกษาและสนทนาธรรมได้ที่

www.chinawangso.net
เพื่อนร่วมทางสู่ความพ้นทุกข์

