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เดินอย่างมีความสุขที่ได้เดิน เราจะมีอนาคตอยู่ในปัจจุบัน

แม่ให้ชีวิต...คือแม่ให้ทั้งหมดของชีวิต

ค่าของคน...อยู่ที่การรักษาใจตนในขณะท�ำงาน
ความสุขเกิดจากความพอดี ความพอดีเกิดจากความพอใจในสิ่งที่ตนมี

ท�ำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัว
บทธรรม : แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

จงมีลมหายใจเข้าที่สงบเย็นและลมหายใจออกที่เป็นประโยชน์ในทุกจังหวะของชีวิต

เมื่อใดที่เราก้าวเดินอยู่บนหนทาง หนทางนั้นจะสั้นลงทุกขณะ

เพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิด

ในธรรมชาติทงั้ หลายจะต้องมีทงั้ ความแข็งแรงและความอ่อนแอ ทัง้ ความคิดถูกและความคิดผิด เป็นธรรมะจัดสรร

ในความวุ่น...มีความว่าง ทั้งวุ่นทั้งว่าง...อยู่ที่ใจ

คู่ต่อสู้ที่ส�ำคัญของนักสู้ คือกิเลสของตัวเอง

เด็กเกิดมาเพื่อให้โลกงดงามเหมือนดอกไม้บานในแผ่นดิน

ใช้ชีวิตอย่างคนที่เลือกใช้ในสิ่งที่มี
สิ่งที่เป็น อย่างไม่เป็นทุกข์

เห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกัน จึงสุขและทุกข์ต่างกัน

อยู่กับโลก แต่ด�ำเนินชีวิตด้วยธรรม

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัย และทุกๆ สิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

ในทุกวันของชีวิต ภาพที่เราเห็น ผู้คนที่เราเจอ เรื่องราวที่เราได้พบ
ถ้าจะให้ตามองผ่าน มันก็ผ่าน
จะชอบ ไม่ชอบ มันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา
จะติดค้างหรือปล่อยผ่านก็ว่ากันไป...มันก็เท่านั้น
แต่วันนี้...เราจะให้ภาพหรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเป็นครูสอนให้เข้าใจความธรรมดาของโลก
สอนว่าธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆ ที่อยู่รอบตัวเอง
เพียงแค่ใช้ ‘ใจ’ มอง...

เห็นด้วยหรือไม่ว่า Dharma is all around
วงการมายา...

บางคนอาจสงสัยว่าคนท�ำงานในวงการนี้ ทีท่ งั้ ร้อง เล่น เต้น
โชว์ ท�ำให้ผู้ชมหัวเราะ ร้องไห้ โกรธ เกลียด และยิ้มไปด้วยนั้น
ชีวิตของพวกเขาจะเป็นมายาไปด้วยไหม...
ถ้านุ่นเชื่อว่า Dharma is all around
ธรรมะจะยังคงอยู่รอบตัวอยู่ไหมถ้าชีวิตต้องอยู่บนความ
มายาเหล่านี้
พี่ๆ ใจดีผู้ร่วมอาชีพของนุ่นจะมาร่วมแบ่งปันค่ะ...

วราพรรณ หงุ่ยตระกูล (แจง)

ธนพร แวกประยูร (ปาน)
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“เราได้ยนิ กันมาตลอดว่าธรรมะคือธรรมชาติ แต่กย็ งั มีบางคนงงและไม่เข้าใจว่าธรรมชาติคอื อะไร
ส�ำหรับตัวเอง ณ ขณะนี้ เท่าที่เคยอ่านและฟังครูบาอาจารย์มา ค�ำที่ว่า Dharma is all around
นั้นใช่จริงๆ เพราะโลกเปลี่ยนไป ปัจจัยของวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือสังคม ท�ำให้การไปหา
ธรรมะในวัดหรือไปหาธรรมะที่เป็นรูปแบบเฉพาะ เช่น ต้องอยู่กับพระสงฆ์ ต้องมีพิธีกรรม ต้องมีวัตถุ
มงคลยึดเหนี่ยวจิตใจท�ำได้ยาก ฉะนั้น ธรรมะที่ง่ายที่สุดส�ำหรับเราเลยเป็นธรรมะที่อยู่กับตัวเอง คือ
การมองเข้ามาที่ตัวเอง ในใจตัวเอง แล้วเห็นความเป็นตัวเอง เห็นความคิดของตัวเอง จากนั้นจึงถาม
ว่า...ยอมรับมันไหม...
“ธรรมะส�ำหรับตัวเองคือความจริง พระพุทธเจ้าบอกความจริง สอนความจริง สอนให้เรียนรูค้ วาม
จริง สอนให้มองเห็นความจริงตามความเป็นจริง สอนให้มสี มั มาทิฏฐิ ไม่มมี จิ ฉาทิฏฐิ เช่นวันนีร้ สู้ กึ อิจฉา
คนคนหนึ่ง เรารู้ทันไหมว่าก�ำลังรู้สึกอิจฉา เห็นทันไหม นี่ต่างหากคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเน้น ถ้าไป
มองแค่ว่าธรรมะหมายถึงการนั่งสมาธิ การต้องยกมือสวดมนต์ รู้สึกว่าการมองแบบนั้นเป็นรูปแบบที่
ท�ำให้ธรรมะแคบ กลายเป็นว่าเวลาไม่มีสิ่งเหล่านั้นจะปฏิบัติธรรมไม่ได้...
“เวลาเรามองไปรอบตัวแล้วรูส้ กึ ขวางหูขวางตา หรือบางครัง้ เห็นคนทีม่ สี ภาวะทีไ่ ม่เหมือนกัน เช่น
อาจจะเห็นคนคนหนึ่งที่มีความสุขได้แบบ...โอ้โห! ชีวิตเขามีความสุขจังเลย ในขณะเดียวกันเราก็เห็น
คนที่ก�ำลังทุกข์มาก เราก็ต้องกลับมามองที่ใจเราเองว่าเราเห็นอะไร เราเห็นวิธีคิดของตัวเองอย่างไร
ณ เวลานั้น เรามองออกไหม”
Like

“เมือ่ ก่อนไม่เห็นด้วยนะคะ เพราะยังไม่เข้าใจ แต่พอเริม่ ศึกษา เริม่ ใช้ชวี ติ ผ่านชีวติ มาได้ระยะหนึง่
ก็พบว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัว และธรรมะเป็นเรื่องธรรมดา เป็นธรรมชาติ เป็นเรื่องที่เราพบเห็นใน
การด�ำเนินชีวิตทุกเมื่อเชื่อวันของเรา และก็เชื่อว่า Dharma is all around จริงๆ...
“ธรรมะท�ำให้เข้าใจชีวติ ที่ด�ำเนินอยู่มากยิง่ ขึน้ เมื่อก่อนเราตื่นเช้ามาเราก็ออกไปเรียนหนังสือตาม
ปกติ เสพอารมณ์นี่ นั่น โน่น ไปตามเรื่อง ส่งใจออกไปกระทบ สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่าง และรับเข้ามาอยู่
กับตัว ติดอยู่กับตัว แล้วก็เครียด ใช้ชีวิตแบบทุกข์ๆ ไป ทุกวันนี้คิดว่าดีขึ้น ไม่ใช่ว่าจะท�ำได้ดีมาก ยัง
ต้องศึกษา ต้องเพียรทีจ่ ะปฏิบตั อิ ยู่ แต่กร็ สู้ กึ ว่าอย่างน้อยทีส่ ดุ เราก็ปล่อยบางอย่างได้มากขึน้ วางใจใน
อะไรได้มากขึน้ เพราะเรารูว้ า่ ทุกอย่างเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วเดีย๋ วมันก็ดบั ไป ไม่มอี ะไรทีอ่ ยูไ่ ด้อย่างคงทน
ยาวนาน แม้ชีวิตเราที่เกิดมา ก็มีอยู่ระยะหนึ่ง ตราบเท่าที่มวลและสสารที่ประกอบกันเป็นรูปเป็นร่าง
เป็นตัวเราท�ำให้เรามีชวี ติ อยู่ อายุขยั ของเราแค่ไหนก็จบไปแค่นนั้ จุดหมายปลายทางอันเดียวกันหมด...
“เกิดมาแล้ว ทุกคนมีแก่ มีเจ็บ แล้วก็ตายในที่สุด ฉะนั้น เท่าที่ใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ จะบอกว่าปล่อย
วางก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียว เพราะค�ำว่าอุเบกขามันหมายความว่าท�ำให้เต็มที่เท่าที่จะท�ำได้ ผลจะ
ออกมาเป็นอย่างไร มันก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราท�ำเหตุไว้ดี ผลก็ดี อะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งดี ก็ค่อนข้าง
เชือ่ ว่าถ้าเราท�ำเต็มที่ มันต้องดี ถ้าไม่ได้ ไม่ดี ก็คดิ ว่าน่าจะเป็นเพราะปัจจัยอะไรบางอย่างทีเ่ ราควบคุม
ไม่ได้ หรือเราตั้งใจไม่ดีพอ จากนั้นก็ยอมรับในผลที่เกิดขึ้น...
“อย่าเป็นพุทธแต่เพียงชือ่ เพราะค�ำว่าพุทธะมีคณ
ุ ค่ามาก เพราะคือผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน เป็นความ
ท้าทายของคนที่เกิดมาในชีวิตหนึ่ง ว่าเราจะผ่านไปโดยเราไม่ศึกษาหรือ เราไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่คนอื่น
บอก เพราะแม้แต่ทพี่ ระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ พระองค์กไ็ ม่ได้ทรงต้องการให้เราฟังแล้วเชือ่ เลย ฉะนัน้
ก่อนทีจ่ ะเชือ่ ให้ลองศึกษาดูกอ่ น แล้วก็ไม่มอี ะไรดีเท่าการศึกษาด้วยการปฏิบตั ิ บางทีเราเรียนโน่นเรียน
นีเ่ พือ่ จะได้รสู้ งิ่ ต่างๆ ทีอ่ ยูข่ า้ งนอกรอบๆ ตัวเรา แต่เราไม่เคยมีเวลาทีจ่ ะมาเรียนรูต้ วั เอง ฉะนัน้ ในทาง
พุทธเราสอนให้กลับมาสนใจและศึกษาตัวเอง เพราะสุดท้ายแล้วไม่วา่ ทุกข์หรือว่าสุข ทุกอย่างอยูท่ ตี่ วั
เรา ถ้าเราเข้าใจตัวเรา เราเข้าใจวัฏจักร เราเข้าใจการด�ำเนินชีวติ มันจะไม่มอี ะไรทีท่ ำ� ให้เราหวัน่ ไหวได้...
“เวลาถ่ายหนังถ่ายละครแล้วฝนตก ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะ อะไรวะ! ท�ำไมฝนต้องตกด้วย ท�ำไมไม่
เข้าข้างกันเลย แต่ทุกวันนี้รู้สึกว่า อ้าว! ก็มันเป็นหน้าฝน ฝนก็ต้องตก ถ้าไม่อยากให้ฝนตก ก็ไปถ่าย
ท�ำหน้าอื่นแล้วกัน ในบางฉากเราอยากได้ฝน เราก็ถ่ายหน้าฝน คนเราอยากฝืนธรรมชาติเอง เช่น
ถ่ายหน้าร้อน แต่อยากได้ฉากฝนตก แล้วก็ใช้เครื่องท�ำฝน รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ด้วยความเข้าใจในเรื่อง
บางอย่างที่พ้นวิสัยที่เราจะควบคุมได้ เราก็ไม่ต้องไปควบคุม อยู่อย่างเข้าใจ เราก็จะไม่ทุกข์กับการที่
ฝนตก เพราะเรามาถ่ายหน้าฝนเอง แต่ถามว่ามีขุ่นๆ บ้างไหม มีค่ะ แต่ขอแค่เพียงเราเข้าใจ เราจะ
ไม่เป็นทุกข์ หรือบางทีรักนี่ รักนั่น เราก็ยังมี แต่เราต้องมีสติรู้ว่า สิ่งนั้นๆ ไม่ได้อยู่กับเรานาน มันไม่
คงทนถาวร ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็จะดับไปในที่สุด”
Like
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มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ (กิ๊ก)
“คอนเฟิร์มว่าเป็นของจริงค่ะ เพราะแค่ลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็คือธรรมะ
แล้ว ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือธรรมดาที่เป็นจริง ฉะนั้น การที่เราศึกษาธรรมะ หรือสามารถ
ที่จะน้อมน�ำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เราก็จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง...
“เคยอ่านหนังสือของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ท่านบอกว่า ธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ถ้า
ย่อลงมาแล้วให้อาตมาเทศน์ ท่านเทศน์ได้แค่ 2 ค�ำ แล้วคนก็คงเบื่อที่จะฟัง เพราะมีแค่ 2 ค�ำที่เป็น
แก่นในพระพุทธศาสนา คือค�ำว่า เกิด-ดับ ถ้าเราไปศึกษาจริงๆ เรือ่ งกฎแห่งไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ก็คือการเกิด-ดับที่พระอาจารย์ชยสาโรพูดไว้...
“ปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติธรรม ก็ต้องยอมรับว่าจริง ธรรมะคือธรรมชาติ พอเราศึกษาและปฏิบัติ ซึ่งต้อง
บอกว่าไม่ได้ศึกษาเพียงจากการอ่านการฟังเท่านั้น เราจะมีปัญญาที่เห็นทุกอย่างจากธรรมชาติจริงๆ
ธรรมะที่ได้จากการปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ เราจะเห็น
ทุกอย่างตามความเป็นจริง เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงคืออะไร ก็คือทุกอย่างมีแค่รูปกับนาม รูป
คือทุกอย่างที่ไม่มีตัวใจ เตียง ตู้ รถยนต์ เป็นสิ่งของที่สัมผัสจับต้องได้ นี่คือรูป ส่วนใจ ใจคือตัวนาม
ทุกอย่างมีรูปกับนาม ทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิต ก็มีรูปกับนาม พอเราฝึกปฏิบัติจริงๆ ตั้งใจศึกษาธรรมะจริงๆ
เราจะเห็นว่า Dharma is all around มันอยู่ในตัวเรา เราคือธรรมะ...
“แล้วเราก็สามารถน้อมน�ำเอาธรรมะในการเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับไป มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น มีใคร
มาโกรธเรา เราก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของความโกรธ ความโกรธเป็นเรือ่ งไม่ดี ฉะนัน้ เราก็จะให้อภัย
เขาได้ ธรรมะอยูร่ อบตัวเราทุกวินาที เราสามารถน้อมน�ำมาใช้ได้จริงๆ หากเราเข้าใจ แล้วเกิดปัญญา...
“เวลาไปพูดให้เยาวชนฟัง ก็จะบอกว่าคนเรามีกายกับใจ แล้วแยกกายแยกใจให้เขาดู ต้องมีวิธี
การสอนว่าตัวเขามีกาย มีใจ ถ้าเราเอาธรรมะไปสอนเขาง่ายๆ ตรงๆ บอกความจริงเขา เขาจะสนใจ...
“คนเดีย๋ วนีไ้ ม่คอ่ ยรูค้ วามจริงของชีวติ มัวไปสนใจเรือ่ งอืน่ ไม่สนใจการปฏิบตั ิ เพราะมองว่าธรรมะ
เป็นเรือ่ งไกลตัว แก่แล้วค่อยไป อกหักแล้วค่อยไป ทุกข์แล้วค่อยไป อยากจะบอกว่าไม่ใช่ เพราะธรรมะ
เป็นของประเสริฐ เป็นกุญแจของโลกใบนี้ ใครก็ตามที่เรียนรู้ธรรมะ เข้าใจธรรมะ เรียกได้ว่าเป็นคน
โชคดี เรียกได้ว่าเหมือนถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ถ้ายิ่งสามารถน้อมน�ำมาใช้ได้ ก็เรียกว่าเหมือนถูก
รางวัลที่หนึ่งตลอดชีวิต…
“แม้ว่าคุณจะเป็นเด็กสยามฯ แฟชั่นจ๋า คุณก็อาจจะไม่ต้องหลงจ๋าไปแต่กับแฟชั่นก็ได้ คุณอาจจะ
แต่งตัวเป็นเด็กแว้น เด็กแนว แต่ใจมีธรรมะ...ก็เป็นไปได้ คุณอาจจะนัง่ เล่นอินเทอร์เน็ตอยูก่ บั บ้าน แต่
ขณะที่เล่นคุณไม่ได้หลง คือมีสติอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับตัวเองตลอดเวลาก็ได้อีก...
“ธรรมะของพระพุทธเจ้าใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย จะท�ำงานอะไร จะโกรกผมสีไหน จะตาสีอะไร
ตราบใดก็ตามทีเ่ กิดมาเป็นมนุษย์ ก็เชือ่ ว่าธรรมะอยูก่ บั ตัวตลอดเวลา อยูท่ วี่ า่ เขาจะเปิดใจยอมรับไหม...
“นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็สูญไป ตายแล้วดับไป ไม่เกิดอีก ซึ่งเมื่อมี
ความคิดเช่นนี้ จะท�ำชั่วก็ได้ จะท�ำดีก็ได้ เพราะไม่จ�ำเป็นต้องแคร์กับสิ่งที่ตามมา ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็น
ใครที่ไหน เราต้องพยายามชี้ให้เห็นว่า ตราบใดที่คุณไม่ได้ปฏิบัติจนหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ คุณยัง
ต้องเกิดอยู่ และตราบใดที่คุณยังต้องเกิด คุณต้องท�ำดี คิดดี พูดดี ทุกขณะ ทุกลมหายใจที่คุณก�ำลัง
มีชีวิตอยู่ Dharma is all around จริงๆ ค่ะ”
Like

เกรียงไกร อมาตยกุล (ซูโม่เอ๋)
“Dharma is all around เหรอ ใช่ มันเป็นดังนั้นครับ ก็เหมือนความรัก Love is all around
แค่ Love is all around ก็ดีมากอยู่แล้ว เพราะความรักเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลก แต่ถึงจะเป็น
ความรู้สึกที่ดีที่สุด แต่มากไปยังไม่ดีเลย ฉะนั้น Dharma is all around นั้นแน่นอน ส�ำหรับตัวเอง
ธรรมะที่สุดยอดของพระพุทธเจ้าคือการเดินสายกลาง อันนี้ทรง Genius สุดแล้ว แล้วการเดินสาย
กลางนี่ก็อยู่รอบตัวเราเลย เช่น นอนน้อยไป...ไม่ดี นอนเยอะไป...ไม่ดี รักมากไป...ไม่ดี รักน้อยไป...ไม่
ดี ทางสายกลางทั้งนั้น ทุกอย่างลงที่ค�ำนี้หมด เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ พูดไปก็เหมือนอากาศ...รอบ
ตัวเราที่เป็นอากาศ อยู่ที่ใครจะไขว่คว้าได้ ใครได้หายใจอากาศดี ใครได้หายใจอากาศไม่ดี ก็แล้วแต่
เลือก แต่จริงๆ มันอยู่รอบตัวเรา...
“ช่วงนีเ้ ป็นช่วงทีธ่ รรมะงอกเงยมาก เพราะมีหนังสือเยอะมากทีอ่ า่ นแล้วสนุก ไม่นา่ เบือ่ แล้วยังได้
รับและรู้ธรรมะไปด้วย เช่นของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ท่าน ว. วชิรเมธี ท�ำให้เราเข้าใกล้ธรรมะ
ได้ง่ายขึ้น ที่เป็นการ์ตูนก็มี มันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที ไป 7/11 ก็เจอ เราก็น่าจะเปิดโอกาสให้ชีวิตของ
เราได้เสพสิ่งดีๆ บ้าง ท�ำให้เป็นกิจวัตร เหมือนเราแปรงฟัน เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เขาบอกว่า คน
เราฝึกกล้ามเนื้อทุกอย่าง ยกเว้นกล้ามเนื้อจิตใจ ถ้าเราฝึกเยอะๆ ใจเราก็จะแข็งแรงขึ้น รับธรรมะได้
มากขึน้ เมือ่ อายุมากขึน้ เราก็จะรับธรรมะได้ลกึ ซึง้ ขึน้ ...ลึกซึง้ ขึน้ เรือ่ ยๆ แล้วก็อาจจะรูส้ กึ ว่าท�ำไมเราถึง
เพิง่ มารับเอาตอนนีน้ ะ เราน่าจะได้รบั ตัง้ แต่เด็กๆ แล้ว ท�ำไมไม่มคี นทีม่ คี วามสามารถอย่างท่าน ว.วชิร
เมธี มาท�ำให้เรารูส้ กึ ดีกบั ธรรมะเร็วกว่านีน้ ะ เหมือนทุกวันนีท้ ผี่ มไม่เก่งภาษาอังกฤษ ผมจะโทษอาจารย์
ว่าท�ำไมเขาไม่หาวิธที ี่มันดีๆ ง่ายๆ ท�ำให้เราสนุกกับมัน แล้วเราก็จะเก่งอังกฤษ แต่นี่...จ�ำศัพท์ไม่ได้...ตี
จ�ำศัพท์ไม่ได้...ตี จ�ำศัพท์ไม่ได้...ตี เจ็บเท่าเดิม แต่จำ� ศัพท์ไม่ได้ มันท�ำให้เรารูต้ อนเกือบจะสายว่า เออ...
ท�ำไมเราไม่ท่องศัพท์ ก็เพราะไม่มีใครสามารถท�ำให้เรารู้สึกว่าการท่องศัพท์นั้นสนุก แล้วจะได้เสพมัน
ไปโดยไม่ร้ตู ัว มันเข้ามาในร่างกาย ในโครโมโซมเรา ธรรมะก็เหมือนกัน ถ้าเราเรียนธรรมะตั้งแต่เล็กๆ
ป.1 ป.2 โดยครูเริ่มสอนธรรมะที่เข้าใจง่ายให้เด็กๆ ยกตัวอย่างให้เด็กเข้าใจ ใช้นิทานประกอบ เด็กก็
สนุกและสนใจ แต่ปัจจุบันการเรียนพุทธศาสนายังเป็นเรื่องของการท่องจ�ำ ไม่รู้จะท่องไปท�ำไม นอก
เหนือจากเอาไปกาข้อสอบ อย่างเช่นตอนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ า ครูตอ้ งสอนว่าดีไหม ดี
อย่างไร ไม่ดอี ย่างไร การ Diet มีมากว่า 2,000 ปีแล้วนะ เด็กก็จะข�ำ แต่กจ็ ะจ�ำได้ โดยไม่ตอ้ งท่องจ�ำ...
“Dharma is all around จริงๆ ครับ”
Like
Your Comment

Dharma
is all
around

ใครบอกว่าเด็กสยามฯ รู้อยู่แค่เรื่องแฟชั่น เสื้อผ้า หน้าผม ดู
หนัง ฟังเพลง update status facebook เท่านั้น
ค�ำถามที่คุณยายจ๋า (ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต) ฝากมา
น้องๆ เหล่านี้ก็ตอบได้เหมือนกัน...

เกวลี เก่งทอง (แคน)
อายุ 18 ปี / นักศึกษา
ชีวิตคืออะไร
สิ่งที่สนุกสนาน เจอนั่นเจอนี่ ประสบการณ์
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
เรียนให้จบ หางานท�ำ เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ ทดแทนบุญคุณ
ให้ท่านสบาย
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
พยายามให้ถึงที่สุด ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด เพราะการเรียน
ยากมาก

เจฎตุพล สิวานนท์ (เจฎ)
อายุ 20 ปี / นักศึกษา
ชีวิตคืออะไร
ชีวิตคือการด�ำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ ถ้าอยากท�ำอะไรก็ท�ำไปเลย
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
ตอนนี้ก�ำลังเรียนอยู่ ก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด จบมาจะได้
มีงานดีๆ ท�ำ เลี้ยงดูตอบแทนผู้มีพระคุณให้ดีที่สุดเหมือนที่ท่าน
เลี้ยงเรามา
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
ต้องขยัน ตั้งใจให้ถึงที่สุดในสิ่งที่เรามุ่งหมาย

จินตนา จินาอ่อน (แจน)
อายุ 20 ปี / นักศึกษา
ชีวิตคืออะไร
เกิดมาแล้วอยากท�ำอะไรก็ท�ำ
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
ตั้งใจเรียนให้จบ แล้วทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ท่านสบาย
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
เราต้องมีความพยายามและตั้งใจไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้

วณิชชา โตรักษา (จาว)
อายุ 18 ปี / นักศึกษา
ชีวิตคืออะไร
ขีวติ คือการเรียนรู้ เราไม่มที างรูว้ า่ ข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้าง
ก็ฝึกกันไปเรียนรู้กันไป
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
เรียนให้จบแล้วหางานดีๆ ท�ำ เพือ่ ให้คณ
ุ พ่อคุณแม่รสู้ กึ สบายใจ
ว่าลูกเป็นหลักเป็นฐานแล้ว
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
ต้องตั้งใจเรียนมาก เพราะเรียนหนักค่ะ และพยายามหาแรง
บันดาลใจที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ค่ะ

กฤษกร วิริยฉัตรกุล (จิม)
อายุ 30 ปี / ขายของ
ชีวิตคืออะไร
ชีวิตคือลมหายใจ
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
ท�ำให้ครอบครัว พ่อแม่ ญาติพี่น้อง แฟน มีความสุข
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
ก่อนอื่นเราต้องมีความสุขก่อน ก่อนที่จะยื่นความสุขให้คนอื่น
ถ้าเราสุข...คนอื่นก็ต้องสุขด้วย

ชวิศา สุขเจริญไกรศรี (จีน)
อายุ 14 ปี / นักเรียน
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ชีวิตคืออะไร
ชีวิตคือการท�ำให้ตัวเองมีความสุข
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต ณ ขณะนี้ คือสอบเข้าโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาให้ได้ค่ะ
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
ตั้งใจเรียน ขยันอ่านหนังสือ

ณัชชา แก้วเรือง
อายุ 20 ปี / นักศึกษา
ชีวิตคืออะไร
ชีวิตคือการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
อยากมีงานดีๆ ท�ำ
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
ต้องตั้งใจเรียนให้มากที่สุดก่อนค่ะ

วรรธน์ ภิญโญวาณิชกะ (วัท)
อายุ 30 ปี / นักร้องวง Ewery
ชีวิตคืออะไร
ชีวติ คือการเดินทาง ระหว่างการเดินทางก็มบี รรยากาศ เราไม่
อาจรู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราก็ต้องเดินหน้าไป แล้ว
ก็คอยเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆ จากข้างทางที่เจอไปเรื่อยๆ วันหนึ่งเราก็
จะรู้ว่าชีวิตคืออะไร
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
อยากดูแลครอบครัว เพราะคุณพ่อไม่ค่อยสบาย
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
ไม่ได้มอี ะไรพิเศษ ตอนนีท้ ำ� งานกราฟิกดีไซน์และท�ำเพลง ก็จะ
ท�ำในสิง่ ทีเ่ ราเชือ่ และมีจติ วิญญาณของเราลงไปในงาน ถ้าเราท�ำ
แล้วเรามีความสุข ผมเชื่อว่าวันนั้นก็จะมาถึง เพราะเราจะรู้สึกว่า
ทุกวันมันมีคุณค่า เพราะเราได้ท�ำสิ่งที่เราชอบและรัก

วสุพล เกรียงประภากิจ (มอร์)
อายุ 24 ปี / นักร้องวง ten
to twelve
ชีวิตคืออะไร
ชีวิตคือการอยู่กับลมหายใจเข้าออก อยู่กับปัจจุบัน
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
จุดมุ่งหมายใกล้ๆ จะเป็นเรื่องง่ายๆ คือท�ำให้คนอื่นมีความสุข
โดยไม่เดือดร้อนคนอื่น
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
เครือ่ งมือหนึง่ ของผมคือการท�ำเพลง เวลาเราท�ำเพลงแล้วเล่น
มันออกไป เราก็มีความสุข เขาก็มีความสุข ก่อเกิดเป็นมวลความ
สุข ซึ่งมันอาจดูเป็นเรื่องเล็ก เพราะก็แค่มีความสุข แต่ใครจะรู้ว่า
มันอาจจะเป็น...การเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว...ก็ได้ เช่นคน
คนหนึ่งนั่งดูดนตรีแล้วมีความสุข แล้วก็อารมณ์ดี ท�ำให้อยากท�ำ
ดีกับคนข้างๆ พอคนข้างๆ ได้รับการท�ำดีจากคนอื่น เขาก็อารมณ์
ดี ก็คิดจะท�ำดีต่อ...มันไปเรื่อยๆ

พิภัสสร ธรรมศักดิ์ (ใบหยก)
อายุ 18 ปี / นักศึกษา
ชีวิตคืออะไร
ชีวิตคือการเกิดขึ้น แล้วต้องเรียนรู้ความผิดพลาด แล้วก็ปรับ
ตัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
เรียนจบ และมีเงินให้ครอบครัวมีความสุข
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
ต้องพยายาม ต้องตั้งใจเรียน

พรพิชชา กิจประเสริฐ (ออย)
อายุ 18 ปี / นักศึกษา
ชีวิตคืออะไร
ชีวิตคือการท�ำหน้าที่ ตื่นเช้ามาก็ไปเรียน กลับมาก็ช่วยท�ำงาน
บ้าน เล่นเกมบ้างเล่นเฟซบุ๊กบ้าง
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
อยากเรียนจบแล้วท�ำงานดีๆ
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
ต้องเก่งค่ะ

สุรีย์ณัฐ ยันต์มงคล (มุก)
อายุ 17 ปี / นักศึกษา
ชีวิตคืออะไร
ชีวิตคือการได้เกิดมา ทุกสิ่งมีค่า เพราะชีวิตมันสั้น
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตขณะนี้คืออะไร
ขอแค่เรียนจบและประสบความส�ำเร็จ และเป้าหมายที่ตั้งไว้
คือ อยากเที่ยวรอบโลกด้วยเงินของตัวเอง
วิธีการที่จะท�ำให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้น
มันขึน้ อยูก่ บั โอกาส จังหวะ แล้วก็เวลา แต่ทตี่ อ้ งท�ำตอนนีค้ อื ...
ท�ำทุกวันให้ดีที่สุด แล้วหากเราต้องการเที่ยวรอบโลก เราจ�ำเป็น
ต้องศึกษาหลายๆ อย่างให้รอบรู้

Dharma
is all
around

บทบรรณาธิการ
บ่อยครั้งที่นุ่นมักจะถูกถามว่า “ธรรมะ...ท�ำไม” หรือค�ำถามที่ว่า “ท�ำไมถึงชอบธรรมะ ทั้งๆ ที่อายุยังไม่มากเลย มีปัญหา
ในชีวิตหรือเปล่า ถึงต้องพึ่งทางสายนี้”
และค�ำตอบในทุกๆ ครั้งของนุ่นก็คือ
“ไม่ทุกข์ ไม่แก่ ก็เห็นธรรมได้ค่ะ เพราะธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในทุกที่...ทุกเวลา”
คุณพ่อและคุณแม่มักจะชี้ชวนนุ่นให้มองสิ่งรอบข้างเป็นธรรมะเสมอ ท่านยกเรื่องการแบ่งคนออกเป็น 4 แบบเหมือน
กับดอกบัวทั้ง 4 เหล่าขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระพุทธองค์ก็ทรงสอนธรรมะให้คนเข้าใจโดย
ผ่านสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว หาง่าย เห็นง่าย เข้าใจง่าย หรือแม้แต่ในเรื่องการท�ำงานที่ต้องพบเจอผัสสะนานัปการ จากข่าว
บนหน้าหนังสือพิมพ์ หรือจากทางอินเทอร์เน็ต ท่านก็สามารถแปรเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ให้นุ่นได้เรียนรู้ว่าโลกก็เป็นแบบนี้เอง
มีทั้งสุข ทุกข์ มีทั้งชื่นชม นินทา เป็นธรรมดา อย่าไปยึดติดอยู่กับอะไร เพราะว่าเดี๋ยวเดียวมันก็จะเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรที่
อยู่กับเราไปตลอด
‘ธรรมสวัสดี’ ฉบับนี้ นุ่นอยากจะเชิญชวนให้มาลองสังเกตรอบๆ ตัวของเรากันค่ะ โดยเริ่มจากในห้องนอน ในบ้าน บน
ท้องถนน คนขับรถเมล์ คนกวาดถนน เพื่อนร่วมงาน ที่ต่างๆ ที่เราผ่าน เรื่องต่างๆ ที่เราได้เห็น หรือว่าได้ยิน ว่าสิ่งเหล่า
นี้ได้บอก ได้เล่า ได้สอนอะไรกับเราบ้าง
นุ่นเชื่อนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้แค่ตาในการมอง แต่เราใช้ใจ ใช้สติ ใช้ความคิดร่วมเข้าไปด้วย เราจะมีความสุขเพิ่มมาก
ขึ้นโดยไม่ต้องหาจากที่ไหน เพราะบางครั้งแค่การเข้าใจโลก เข้าใจคนอื่น หรือการเข้าใจธรรมชาติของตัวเอง สิ่งที่เราเคย
เห็นว่าเป็นทุกข์ก็อาจจะพลิกด้านเป็นความสุขให้กับเราได้
อย่าเพิ่งรีบเชื่อนุ่นนะคะ ของแบบนี้ต้องลองด้วยตัวเองค่ะ
ขอย้อนกลับไปที่มีคนถามนุ่นว่ายังไม่แก่เลยนะ ก็ยังไม่แก่นี่แหละค่ะที่นุ่นว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเรียนรู้ธรรมะเพื่อ
คุ้มครองใจ จะปล่อยให้ทุกข์ ให้ไม่เข้าใจโลกไปท�ำไมตั้งนาน
ถ้าว่านุ่นอายุ (ดูเหมือนจะ) น้อยแล้ว นุ่นอยากแนะน�ำให้รู้จักกับโครงการ ‘ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา’ ของเสถียรธรรม
สถานค่ะ เพราะโครงการนี้เกิดจากความคิดของเยาวชน ด�ำเนินการโดยเยาวชน และส�ำเร็จลงได้ด้วยพลังของเยาวชน
น้องๆ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการนีถ้ งึ แม้จะยังเด็ก ไม่ได้มชี วั่ โมงบินในชีวติ มากเหมือนผูใ้ หญ่ แต่พลังในการเรียนรูแ้ ละเข้าใจธรรมะ
นั้นไม่ธรรมดาค่ะ
ที่กล้าบอกขนาดนี้เพราะนุ่นเคยเข้าร่วมการเดินทางนี้ด้วยเมื่อหลายปีก่อน จากก้าวแรกที่คึกๆ พี่นุ่นสนุก น้องๆ สนาน
เดินไปเรื่อยๆ คุณพี่นุ่นเริ่มเหนื่อย แต่คุณน้องๆ ยังคงยิ้มแย้ม มุ่งมั่นกับการเดินคงเดิม แถมพอถึงจุดหมาย แต่ละคนต่าง
ก็มีเรื่องที่ตัวเองได้เรียนรู้จากการเดินมาแบ่งปันกันอีก และสิ่งที่นุ่นได้จากการเดินในครั้งนั้นคือ นุ่นเห็นการเกิด-ดับค่ะ
จากเริ่มเดินแบบสนุกๆ ก็เริ่มเห็นการเกิดขึ้นของความเหนื่อย เริ่มร้อน เหงื่อเริ่มออก การตั้งอยู่ของอาการเหนื่อย ที่ใจ
ทรมานอยากพัก แต่พอถึงจุดหมาย ร่างกายได้นำ�้ ได้พกั ความเหนือ่ ยก็หายไป เป็นธรรมะทีเ่ ห็นได้จริงจากร่างกายของเราเอง
แต่ไม่ได้มแี ค่นอ้ งๆ ทีร่ ว่ มเดินทางใน ‘ธรรมโฆษณ์ ธรรมยาตรา’ เท่านัน้ นะคะทีม่ พี ลังในการทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเข้าใจธรรมะ
น้องๆ แถวสยามสแควร์ สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางความทันสมัยของยุค เขาก็มีมุมมองต่อชีวิตเหมือนกัน แต่จะเป็นอย่างไร
ต้องลองอ่าน แล้วคุณจะรู้ว่าเยาวชนของเราเล็กพริกขี้หนูจริงๆ ค่ะ
ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นรากฐานทั้งชีวิตในทางโลกและในทางธรรม คุณพี่ๆ ผู้ร่วมอาชีพในวงการมายาที่มีชีวิต
แบบไม่มีมายามาครอบง�ำ ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองความคิด
น้องๆ เด็กแนวที่มาบอกเล่าว่าเยาวชนมีดีกว่าที่ผู้ใหญ่คิด รวมถึงคุณพี่ คุณเพื่อนทั้งหลายที่ร่วมกันท�ำให้ Dharma is
all around ฉบับนี้อยู่รอบๆ ตัวเราจริงๆ
ขอให้มีความสุขง่ายๆ จากสิ่งรอบๆ ตัวในชีวิตนะคะ

นุ่น ศิรพันธ์

