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สารบัญ

ค�าน�า ๔
ความสุขอยู่ที่ ไหน ๗
ทุกข์เพราะมองหาสิ่งที่ ไม่ม ี ๑๕
ยอมรับความจริงได้รับความสุข ๒๓
เป็นสุขได้ทุกสถานการณ์ ๓๓
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ค�าปรารภ

ความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหน แต่อยู่ตรงนี้และ

เดี๋ยวนี้แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนมุมมอง วางใจ 

ให้ถกู เรากจ็ะพบความสขุได้เสมอ ความสขุไม่

ไดเ้กดิจากทรพัย์สมบัต ิเกียรติยศ และอ�านาจ 

แต่อยู่ท่ีว่าเรามีสติรู้ทันอารมณ์ของตน และมี

ปัญญารู้เท่าทันธรรมดาโลกหรือไม่ หากมอง

เป็น ไม่เพียงพบความสุขรอบตัวเท่านั้น หาก

ยังสามารถสัมผัสความสุขที่มีอยู่กับตัวเราแล้ว

ด้วย

เมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักว่าความสุขนั้น

ตามติดเราไปตลอด ไม่ว่าอยู่ที่ไหน อยู่ใน

สถานการณ์ใด มอีะไรมากระทบ เรากส็ามารถ

พบความสุขได้เสมอ 

หนงัสอืเล่มเลก็ๆ นีป้รบัปรงุจากค�าบรรยาย

ของข้าพเจ้าเมื่อปี 2๕๕3 และเคยน�าไปรวม
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พิมพ์กับค�าบรรยายของท่านอื่นๆ ในหนังสือ 

ช่ือเดียวกันนี้ ในการพิมพ์คร้ังน้ีเครือข่าย

พุทธิกาขอน�ามาพิมพ์แยกเล่มต่างหาก เพื่อ

สะดวกแก่การเผยแพร่ในวงกว้าง

พระไพศาล วิสาโล 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ความสุขอยู่ที่ ไหน

เวลาพดูถงึความสขุ เรามกัจะเข้าใจว่าเป็น

ส่ิงทีอ่ยูน่อกตวัท่ีใดท่ีหนึง่ หรอืเวลามคีวามทกุข์

เรามักจะออกไปสถานที่บางแห่ง บางคนก็ไป

วัด เพราะเข้าใจว่าที่วัดไม่น่าจะมีความทุกข์มา 

รบกวนจิตใจ 

คนจ�านวนมากเข้าใจว่า ความสุขอยู่นอก

ตัว แต่ถ้าเราใคร่ครวญให้ดี ก็จะรู้ว่า ความสุข

อยู่กับเราแล้วทุกขณะ แม้กระทั่งตอนนี้ และ

เดี๋ยวนี้ 
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อยากให้ทุกคนตระหนักว่า ความสุขอยู่

กับเราแล้วตลอดเวลา

ขอให้น้อมดจูติว่าตอนนีเ้รารูส้กึอย่างไร ให้

เราพาใจมาอยู่ด้วยกันกับกาย ขณะนี้เรายังมี

ความทกุข์อยูห่รอืเปล่า เมือ่เราตระหนกัรูไ้ด้ว่า 

ก�าลังนั่งอยู่ในห้องที่สงบ มีเครื่องปรับอากาศ 

เรากจ็ะสมัผสัได้เลยว่า ในขณะน้ีเรามคีวามสุข

มาก 

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงงานที่บ้าน 

นึกถึงลูกหลานซ่ึงป่วยนอนรักษาตัวอยู ่ที ่

โรงพยาบาล นกึถงึการงานทีค่ัง่ค้างอยูท่ีท่�างาน 

หรือนึกถึงก�าหนดการผ่อนช�าระหนี้ แค่ใจคิด

เท่านั้น ความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราทันที 

หรอืถ้าเรานกึถงึสถานทีท่ีเ่ราคดิว่าดกีว่านี้ 

สงบกว่านี้ สบายกว่านี้ หรือนึกถึงสิ่งที่ควรท�า

มากกว่าน่ังอยูท่ีน่ี่ เรากจ็ะรูส้กึไม่สบายใจทนัที

เพราะว่าเราอยากจะไปจากที่นี่ 
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เคยสังเกตไหมว่าเวลาเผลอคิดเรื่องนั้น 

เรือ่งนี ้บ่อยครัง้เราจะรูสึ้กกระสบักระส่ายหรอื

หนักอกหนักใจขึ้นมาทันที คนเราทุกข์เพราะ

ความคิดเป็นส่วนใหญ่ เมื่อใจออกไปนอกตัว 

อาจจะไปอดตี อนาคต หรอืนกึถงึภาระการงาน

ที่เป็นปัญหา คิดถึงสิ่งที่ดีกว่านี้ คิดถึงคนที่เรา

ไม่ชอบ เมือ่ใจไม่อยูก่บัปัจจบุนัเรากไ็ม่สามารถ

รับรู้ความสุขในขณะนี้ได้เลย 

แต่ถ้าเราพาใจกลบัมาอยูก่บักายในขณะนี้  

ไม่นกึถงึอดีต ไม่กงัวลถงึอนาคต ไม่มกีารเปรยีบ

เทียบว่าที่โน่นที่นี่ดีกว่าตรงนี้ อยู่กับปัจจุบัน ก็

จะพบความสุข ซึ่งไม่ใช่ความสนุกที่หวือหวา

เร้าใจ เป็นความสุขที่เรียบๆ ปกติ นี่คือความ

สขุทีเ่ราสมัผสัได้ในทกุเวลา ทกุขณะลมหายใจ

เข้าออก 

บางครัง้ระหว่างนัง่รถไปท�างานในกรงุเทพฯ 

รถติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยก ทั้งๆ ที่อยู่ในรถที่มี

เครื่องปรับอากาศเย็นฉ�่า มีเสียงเพลงไพเราะ  
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แต่ใจของเรากลับหงุดหงิดรุ่มร้อน เย็นกายแต่

ร้อนใจ นั่นก็เพราะใจเรานึกถึงเป้าหมายหรือ

งานทีร่ออยูข้่างหน้า อยากรบีไปให้ถงึจดุหมาย 

แต่กไ็ปไม่ได้เพราะรถตดิไฟแดง เพยีงแค่นกึถงึ

เป้าหมายเท่านัน้ใจกเ็ครยีดข้ึนมาทันที ยิง่อยาก

ไปให้ถึง ใจก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ 

เคยสังเกตไหมว่า ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าจิต

มันดิ้น จิตมันไม่ยอมอยู่กับปัจจุบัน ไม่ยอมรับ

สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่พอเราน้อมใจมาอยู่

กับปัจจุบัน อาจจะตามลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออก หรอืว่าก�าหนดจิตอยู่ท่ีเสยีงเพลงหรอืเสยีง

บรรยายจากเทปจากซดี ีจะพบว่าไม่นานความ

รุ่มร้อนในใจก็หายไป 

ถ้าหากว่ากายอยูคู่ก่บัใจ กายอยูต่รงนีใ้จก็

อยูต่รงนี ้อยูทุ่กท่ีกม็คีวามสขุ แต่ส่วนใหญ่กาย

อยู่ตรงนี้ก็จริง แต่ไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหน ความสุข

มันอยู่กับเราทุกขณะ ถ้าหากว่าเราวางใจเป็น 

คนเรามกัจะมองไม่เหน็ความจรงิข้อนี ้เรา
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มกัคิดว่าความทกุข์ของเรามาจากคนอ่ืน เพราะ

สิ่งรอบตัว แดดร้อน ฝนตก รถติด ผู้คนไม่น่า

รัก สถานที่ไม่น่าอยู่ แล้วเราก็พยายามหนี 

พยายามดิน้รนกระเสอืกกระสนไปทีอ่ืน่ ไปทีท่ี่

เราคิดว่าจะท�าให้เรามีความสุขสบาย 

คนเรามกัจะรูส้กึเสมอว่า ทีอ่ืน่มกัจะดกีว่า

ท่ีท่ีอยู่ในปัจจบุนั วดัน่าจะดกีว่าทีบ้่าน ทีท่�างาน

ใหม่น่าจะดีกว่าทีท่�างานเดมิ แต่เมือ่เราไปจรงิๆ 

กลบัพบว่ามนัไม่ใช่ กย็งัมคีวามทกุข์เหมอืนเดมิ 

แล้วเรากด็ิน้ไปทีอ่ืน่ต่อ แต่ไม่ว่าจะดิน้ไปทีไ่หน 

กไ็ม่มทีางพบความสขุ เพราะว่าความทุกข์ความ

สุขไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสถานที่เพียงอย่างเดียว 

มันไม่ได้อยู่ที่คนอื่น แต่มันอยู่ที่ตัวเรา 

พระพุทธองค์กล่าวเป็นอปุมาว่าสนุขัขีเ้รือ้น

ไปนอนท่ีไหน มนักไ็ม่เคยพอใจทีน่ัน่สกัท ีมนั

นอนตรงนี้ได้สักพักมันก็ไม่ชอบ แล้วก็ย้ายไป

นอนที่อื่น ย้ายที่นอนอยู่เรื่อยโดยหวังว่าที่อื่น

จะดีกว่าที่ที่มันอยู่ตอนนี้ แต่มันก็ไม่เคยได้พบ
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สถานที่แบบนั้นสักที เพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่

ทีส่ถานท่ี แต่เป็นเพราะว่ามนัเป็นขีเ้รือ้น ดงันัน้ 

จงึรูส้กึคนั อยูท่ีไ่หนกคั็น แต่ตัวมนัเข้าใจว่าเป็น

เพราะสถานที่ ไม่ใช่ตัวมัน 

คนเราเมื่อใจมีบาดแผล ถูกกระทบง่าย ก็

ไม่ต่างจากสนุขัขีเ้รือ้นท่ีพร้อมจะคนัได้ทุกเวลา 

ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม แม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด 

ก็ยังคันใจเหมือนเดิม เพราะว่ามีแผลที่ใจ แต่

ถ้าหากเรา กลับมาด ูกลบัมาเหน็ กลบัมารูท้นั 

ส�ารวจใจตัวเอง วางใจให้เป็น เราก็จะพบได้ว่า

ความสุขอยู่กับเราทุกขณะ อยู่ที่ว่าเราจะเห็น

หรือไม่ 

ในขณะนี้เรามีความสุขอยู่แล้ว แต่ใจของ

เราเห็นความสุขนั้นหรือเปล่า ในขณะที่เรามี

สขุภาพด ีเรารูห้รอืเปล่าว่าเรามคีวามสขุ ตระหนกั

หรือไม่ว่านั่นคือความสุข 

ถ้าหากว่าเราเกดิล้มป่วยขึน้มา เรากจ็ะคดิ

ได้ทันทีว่าตอนที่ยังไม่ป่วยนั้นคือความสุข ถ้า
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หากว่าตอนนีเ้ราไม่ปวดฟัน ไม่ปวดหัว ไม่ปวด

ท้อง ก็ขอให้ตระหนักว่านี่คือความสุขแล้ว แต่

คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนัก มารู้ก็เม่ือปวดหัว 

ปวดท้อง ถึงตอนนั้นก็จะหวนนึกถึงตอนที่มี

สุขภาพดี 

เรายนืเดนิไปไหนมาไหนได้ตามปกต ิทราบ

หรอืไม่ว่านัน่คอืความสขุ ถ้าในอนาคตข้างหน้า

มีเหตุท�าให้เราเดินไม่ได้ เกิดพิการขึ้นมา เป็น

อัมพฤกษ์อัมพาต ถึงตอนนั้นเราก็จะตระหนัก

ว่า ทีเ่ป็นอยูใ่นตอนนีค้อืความสขุ เพราะสามารถ

เดนิเหนิไปไหนได้อย่างอสิระ เหน็ไหมว่าความ

สุขก�าลังเกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนี้ 

หลายคนยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่กับตน ยัง

มีชีวิตอยู่ อาจไม่ตระหนักว่า นี่แหละคือช่วง

เวลาแห่งความสขุ แต่วนัใดทีส่ญูเสยีท่านไปจะ

ย้อนคิดถึงวันที่ท่านยังอยู่กับเรา เสียดายที่วัน

นัน้ผ่านไปแล้วเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความสขุ

อย่างยิ่ง 
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ทุกข์เพราะมองหาสิ่งที่ ไม่มี

เรื่องสุขภาพก็ดี อิสรภาพก็ดี  พ่อแม่และ

คนรักก็ดี ทั้งหมดนี้เรามีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่

ในขณะนี้ ถ้าเราตระหนักว่านี้คือความสุข เรา

กจ็ะไม่รูส้กึทกุข์ร้อนเลย รวมทัง้ไม่นกึอยากได้

อะไรอีก

ขณะที่เรากินอิ่มนอนอุ่น เราไม่ค่อยรู้สึก

ว่าเราก�าลังมีความสุข แต่เมื่อเราหิวโหย ไม่มี

ทีน่อน เราจะหวนนกึถงึวนัทีก่นิอิม่นอนอุน่ รูส้กึ

ว่าเป็นวนัทีเ่รามีความสขุ วนันัน้ไม่ได้อยูท่ีไ่หน 

ก็คือวันนี้นี่เอง  ถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็จะพบว่า
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เรามีความสุขอยู่แล้ว ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้

ง่าย เพราะเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วในขณะนี้ อยู่

ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่ 

หลายคนมองไม่เห็นความจริงข้อนี้จึงเป็น

ทุกข์ อะไรท�าให้เรามองไม่เห็นความจริงข้อน้ี 

ก็เพราะว่าใจเรามักจะมองออกนอกตัวตลอด

เวลา มองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขามีแต่เรายังไม่มีจึง

เป็นทุกข์ เช่น เขามีรถคันใหม่ เขามีบ้านหลัง

ใหญ่ แต่เรายังไม่มี ใจที่จดจ่อกับสิ่งที่เราไม่มี 

ท�าให้เรามองข้ามสิง่ทีเ่ราม ีมองไม่เห็นคณุค่า

สิ่งที่เรามี ท�าให้เราทุกข์ทันที 

ดังนั้นปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เราจะหาความสุข

จากไหน แต่อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นความสุขที่มี

อยูแ่ล้วหรอืไม่ น้ีคอืความหมายของค�าว่า “อยู่

กับปัจจุบัน” พระพุทธศาสนาจะมุ่งเน้นเร่ือง

อยูก่บัปัจจบุนั คอืการไม่กงัวล ไม่อาลัยกบัอดีต 

ไม่กังวลกับอนาคต รวมถึงการมองเห็นคุณค่า

และพอใจในสิ่งที่เรามี ถ้าเราท�าอย่างนี้ได้เราก็
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จะมีความสุขกับทุกสิ่งที่เรามี 

ถ้าเราพอใจสิ่งที่มี ยินดีสิ่งที่ได้ เราก็จะ

มีความสุข แต่คนเราส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อย

พอใจในสิง่ท่ีตนม ีเพราะชอบน�าตวัเองไปเปรยีบ

เทียบกับคนอื่นทุกครั้ง ตราบใดที่เรายังเปรียบ

เทียบไม่รู้จักจบส้ิน ไม่ว่าได้อะไรมาเราก็ไม่มี

ความสุข

มีนักเล่นหุ้นคนหนึ่งเล่าว่า วันหนึ่งเขาได้

พบและพดูคยุกบัคณุป้าคนหนึง่ในตลาดหลกัทรพัย์ 

คณุป้าคนนีเ้ป็นนกัเล่นหุน้ ได้ความว่า เมือ่สาม

วนัก่อนคุณป้าได้ขายหุ้นไปได้ก�าไรสบิล้านบาท 

เขาจงึแสดงความยนิดด้ีวย คณุป้าตอบมาทนัที

ว่า “ดใีจอะไรล่ะ ถ้าฉันขายวนันีฉ้นัได้ก�าไรแล้ว

ย่ีสบิล้าน” วนัรุง่ขึน้คณุป้าคนนีก้ไ็ม่ได้มาทีต่ลาด

หุน้ เขากเ็ลยเข้าไปถามโบรกเกอร์ว่าคณุป้าหาย

ไปไหน โบรกเกอร์ตอบว่าคณุป้าเข้าโรงพยาบาล

แล้ว เพราะเครียดมาก เครียดเพราะอะไร 

เครียดที่ได้ก�าไรแค่สิบล้าน 
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ท�าไมคุณป้าคนนี้ไม่มีความสุขทั้ง ๆ ที่ได้

เงินมาถึงสิบล้านบาท ก็เพราะไปคิดว่าตัวเอง

น่าจะได้มากกว่านี้  แกเป็นทุกข์เพราะรู้สึกว่า

สิบล้านนั้นมันน้อยเกินไป
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ทันทีที่เราพอใจในสิ่งที่เรามี ยินดีในสิ่งที่

เราได้ เราจะมีความสุขทันที ไม่ต้องได้อะไร

ใหม่ ไม่ต้องมีอะไรใหม่ ความสุขเกิดได้ทันที 

เราสามารถมีความสุขได้แม้ในยามที่เรา

สูญเสีย แม้เราจะมีร่างกายไม่ครบถ้วนเหมือน

คนอื่นเขา หรือเจ็บป่วย แต่เมื่อเราเห็นคุณค่า

สิ่งที่เรามี เราก็สามารถมีความสุขได้

ผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นธาลัสซีเมีย (Tha-

lassemia) ซึ่งเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งเกิด

จากความผดิปกตทิางพนัธกุรรม เป็นมาตัง้แต่

เกิด ร่างกายแคระแกร็นและต้องรับเลือดเป็น

ประจ�า ร่างกายผอม กระดูกเปราะ ใส่เฝือก

เป็นประจ�า ลองคดิดวู่าเธอจะรู้สกึอย่างไร หมอ 

บอกว่าเธอจะอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบปี แต่ปรากฏว่า

เธออยู่มาเกือบสามสิบปีแล้ว 

คนที่เป็นธาลัสซีเมียน่าจะมีความทุกข์

มากกว่าคนอื่น เพราะว่าสุขภาพย�า่แย่ แต่เธอ

กลบัเป็นคนทีม่คีวามสขุมากทีส่ดุคนหนึง่ มาก 
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กว่าคนอืน่ด้วยซ�า้ เธอพดูให้ฟังว่า “ถงึแม้เลอืด

เราจะจาง จะแย่หน่อย แต่เราก็ยังมีตาเอาไว้

มองสิ่งที่สวยๆ มีจมูกไว้ดมกลิ่นหอมๆ มีปาก

ไว้กนิอาหารอร่อยๆ แล้วกม็ร่ีางกายทีย่งัพอท�า

อะไรได้อีกหลายอย่าง แค่นีก้เ็พยีงพอแล้วท่ีเรา

จะมีความสุข” 

เธอมคีวามสขุกเ็พราะว่าพอใจในสิง่ทีม่อียู่ 

แทนที่จะอยากได้สิ่งต่างๆ ที่คนอื่นมีกัน เธอ

กลับเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เช่น ตา หู จมูก 

ล้ิน กาย ที่ยังสามารถให้ความสุขแก่เธอได้  

แค่นี้เธอก็มีความสุขแล้ว เธอไม่สนใจสิ่งที่ไม่มี 

หรือขาดหายไป เธอสนใจและเห็นคุณค่าในสิ่ง

ที่มีอยู่ เพียงแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว

มีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งน่าสนใจมาก ชื่อโอโต

ทาเกะ ฮิโรทาดะ เขียนหนังสือชื่อ ไม่ครบห้า 

เพราะว่าตัวเองมีแต่หัวกับตัว ไม่มีแขนไม่มีขา 

แต่เขาเป็นคนหนึง่ทีม่คีวามสขุมาก ตอนนีอ้ายุ

ประมาณสี่สิบกว่าปีแล้ว 
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เขาพิการมาต้ังแต่เกดิแต่สามารถช่วยเหลอื

ตัวเองได้ทุกอย่าง กินข้าวได้ ใส่เสื้อผ้าได้ เล่น

บาสเกตบอลกับเพื่อนๆ ได้ ในหนังสือเล่มนั้น

มปีระโยคหนึง่ทีเ่ขาเขยีนได้ดมีากว่า  “ผมเกิด

มาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวัน” 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ถ้าหากโอโตทาเกะ

เอาแต่คดิว่า ท�าไมฉนัเกดิมาพกิารไม่มแีขนไม่มี

ขา เขาจะมีความทุกข์อย่างยิ่ง แต่เขาไม่สนใจ

สิ่งที่เขาไม่ม ี เขาสนใจแตส่ิ่งที่เขาม ีและคิดว่า

จะใช้สิ่งที่มีอยู่ คือหัว คือตัว คือสมอง ให้ดี

ที่สุดได้อย่างไร เขาก็เลยมีความสุขได้ทุกวัน 

ฉะน้ันไม่ส�าคัญว่าเราไม่มีอะไร แต่ขอให้

พอใจในส่ิงทีม่ ีแม้จะมน้ีอยแต่กพ็อใจกม็คีวาม

สุขแล้ว สุขได้ทันทีไม่ต้องรอให้มีเท่ากับผู้อื่น
เคร
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ยอมรับความจริง 
ได้รับความสุข

ในท�านองเดียวกัน เป็นอะไรก็ไม่ส�าคัญ

เท่ากบัว่าเป็นอย่างไร ถ้าพอใจถงึจะเป็นคนเลก็

คนน้อยกม็คีวามสขุได้ แต่ถ้าไม่พอใจ ชอบเอา

ตวัเองไปเปรยีบเทยีบกบัคนอืน่ตลอดเวลากจ็ะ

เป็นทกุข์ ท�าไมฉนัไม่เด่นดงัเหมอืนคนอืน่ ท�าไม

ฉันไม่ร�่ารวยเหมือนคนอ่ืน ท�าไมฉันไม่สวย

เหมอืนคนอืน่ ถ้าเราคดิแบบนีจ้ะทกุข์ทนัท ีหรือ

แม้แต่การคิดว่า ฉันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 

แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว ก็ท�าให้ทุกข์เช่นกัน
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มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง ตอนที่

เป็นผู้ว่าฯ ก็มีความอิ่บเอิบใจ มีคนล้อมหน้า

ล้อมหลงั ไปทีไ่หนก็มีคนต้อนรบั รูสึ้กมีเกียรติ 

แต่พอปลดเกษยีณแล้วกร็ูส้กึเหงาหงอยเพราะ

กลายเป็นประชาชนคนธรรมดา แต่ละวันเฝ้า

แต่คิดถึงคืนวันเก่าๆ ท�าใจยอมรับความเป็น

ราษฎรเต็มขั้นไม่ได้ 

วันหนึ่งได้รับจดหมายเชิญให้ไปร่วมงาน

จังหวัดที่ตัวเองเคยเป็นผู้ว่าฯ เป็นงานส�าคัญ

ของจังหวัด ก็ดีใจ เกิดความปีติยินดี ความ

หงอยเหงาหายไปทนัท ีนัง่นบัวนัทีจ่ะได้กลบัไป

ยังจังหวัดนั้น เมื่อถึงวันงานก็เดินทางไปด้วย

ความคาดหวังว่าจะมีคนมาทักทายมากมาย

แต่พอไปถึงปรากฏว่า บรรดาลกูน้องทีเ่คย

ห้อมล้อม ไม่สนใจเขาเลย กลับไปแห่แหน 

ผู้ว่าฯ คนใหม่ คหบดีในจังหวัดที่เคยมาซูฮก 

เคยมาพินอบพิเทา ก็ไม่สนใจเขา เอาแต่รุม

ล้อมผู้ว่าคนใหม่ อดีตผู้ว่าฯ ท�าใจไม่ได้ที่ไม่มี

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



2๕

ใครสนใจเขาเลย ผดิหวังอย่างแรง หลังจากน้ัน

อีกไม่นานก็เสียชีวิตด้วยความตรอมใจ

อนัท่ีจรงิแม้เป็นราษฎรเตม็ขัน้กย็งัสามารถ

หาความสุขได้ ด้วยการท่องเที่ยว หรือการ

ท�างานท่ีมคีณุค่า สามารถท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

ให้แก่ตนเอง หรือท�าประโยชน์เพื่อสังคมก็ได้ 

แต่เขากลับมองไม่เห็นเพราะคอยนึกถึงแต่ 

เหตุการณ์เก่าๆ ที่เคยมีความสุข เคยเป็นใหญ่ 

คนเรามักมีความทุกข์เพราะ 

1. อาลัยในอดีต 

2. กังวลกับอนาคต 

ถ้าเราพอใจกบัปัจจบุนัหรอืยอมรบัปัจจบุนั

ได้ ความสขุกห็าได้ไม่ยาก  แม้แต่คนทีเ่ป็นโรค

มะเร็ง หากยอมรับความจริงว่าเขาเป็นโรคนี้ 

เขากส็ามารถค้นพบความสขุได้ทกุเวลา ผูป่้วย

มะเร็งส่วนมากยอมรับความจริงไม่ได้ มักจะ

นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆ ตอนที่มีความสุข ตอน
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ทีเ่คยสขุภาพด ีเคยไปเทีย่วได้ตามใจปรารถนา  

แต่ว่าตอนนี้ถูกพิพากษาแล้วว่า จะต้องตาย

ภายในไม่กี่ปี ก็เลยเอาแต่เจ่าจุก ก่นด่าชะตา

กรรมว่า ท�าไมต้องเป็นฉัน ท�าไมต้องเป็นฉัน 

ไม่ได้ตั้งสติยอมรับความจริง 

ถ้าเราสามารถยอมรับความจริงได้  ใจเรา

กจ็ะเปิดรบัความสขุ เปิดรบัโอกาสใหม่ๆ  รวม

ทัง้สามารถเห็นโชคหรอืเหน็สิง่ดีๆ  ท่ีเกดิข้ึนกบั

ตัวเอง

นักศึกษาคนหนึ่งเป็นโรคลูคีเมีย (Leuke-

mia) หรอืมะเรง็เมด็เลอืด ตอนทีเ่ป็นใหม่ๆ เขา

มีความทุกข์มาก แต่ตอนหลังเขาท�าใจได้ เขา

บอกว่า 

“โรคมะเร็งได้น�าพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

ของผมมากมาย อย่างแรกคอืการทีผ่มได้ท�าความ

รูจ้กักบัพระพุทธศาสนาอย่างจรงิจงั ได้มองเหน็

ความรกัทีบ่รสิทุธิแ์ท้จริงจากคณุพ่อและคณุแม่ 

มีเวลาอ่านหนังสือ มีเวลาที่จะท�าให้หยุดคิด  
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หากไม่มโีรคมะเร็งเข้ามาในชวีตินัน้  ผมจะเป็น

เพียงแค่เด็กผู้ชายอายุ 21 ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่

หอพักมหาวิทยาลัย ตื่นเวลาบ่ายสามโมง รอ

เวลากนิเหล้ากับเพือ่น หลบั และตืน่ขึน้มาใหม่

ใช้ชีวิตอย่างไม่นึกถึงคนอื่น ไม่มองคน 

รอบข้าง ใช้ชวีติอย่างประมาท และไม่รูจั้กระวงั”

ชีวิตของนักศึกษาคนนี้เปลี่ยนไป เมื่อเป็น

มะเร็ง ไม่ได้เปลี่ยนในทางร้าย แต่เปล่ียนใน

ทางที่ดี ทุกวันนี้เขารู้สึกขอบคุณมะเร็งที่น�าสิ่ง

ดีๆ มาให้แก่ชีวิตเขา 

เขาจะมองไม่เห็นแบบนี้เลย ถ้าหากว่าใจ

เขาหมกมุน่อยูก่บัเมือ่วาน มแีต่ทกุข์ มแีต่กงัวล 

มวัแต่ก่นด่าชะตากรรม มวัแต่อาลยัถงึวนัเก่าๆ 

หรือไม่ก็นึกไปถึงอนาคตว่า ฉันจะอยู่อย่างไร 

ฉันจะอยู่ถึงอายุครบสามสิบปีได้หรือไม่ แค่

คิดถึงอดีต หรือคิดถึงอนาคตก็หมดแรง 

ฉะนัน้คนเราไม่ว่าจะมีอะไรหรอืเป็นอะไร 

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็มีความสุขได้ ถ้าหากว่า
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เรารูจ้กัท�าใจ อยูก่บัปัจจุบัน พอใจสิง่ท่ีม ียนิดี

สิง่ทีไ่ด้ ถ้าวางใจได้เช่นนี ้ไม่ว่าอะไรเป็นอะไร 

หรอืมอีะไรเกดิขึน้กบัเรา เรากส็ามารถมีความ

สุขได้ทุกสถานการณ์ 

ถ้าเราไม่ท้อถอย ถ้าเรายอมรับความจริง 

ถ้าเราสามารถท�าใจให้ได้ ใจก็จะไม่ทุกข์ เวลา

มีอะไรมากระทบถึงเรา มันจะไม่กระทบถึงใจ

ทันที เวลามีอะไรมากระทบกับเราทางตาก็ดี 

ทางหูก็ดี ทางใจก็ดี แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่

ดี จะสุขหรือทุกข์ มันอยู่ที่ใจเราว่ามองมัน

อย่างไร คิดอย่างไร 

คนเราส่วนใหญ่พอมีอะไรมากระทบ ถ้า

เป็นสิง่ทีไ่ม่ด ีกร็ูส้กึทกุข์เพราะเกดิการปรงุแต่ง

ขึ้น เพียงตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น 

มนักป็รงุแต่งไปในทางลบ จงึเกดิความทกุข์ข้ึน

ที่ใจ เช่น ไม่ชอบ รังเกียจ ขุ่นเคือง โกรธแค้น 

อยากผลักไสออกไป เช่น ขับรถไปท�างาน พอ

เห็นไฟแดง เรารู้สึกไม่ชอบ จึงหงุดหงิดทันที 
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แต่ในมุมท่ีกลบักัน ถ้าเราเป็นคนข้ามถนน เมือ่

เห็นไฟแดงก็ดีใจ เพราะว่าเราข้ามถนนได้ 

ไฟแดงเหมือนกัน ไฟแดงดวงเดียวกัน ถ้า

เราให้ค่าไม่เหมือนกัน ก็จะเกิดความรู้สึกต่าง

กัน คือทุกข์หรือสุข นี้เป็นเพราะการปรุงแต่ง 

เสยีงโทรศพัท์กเ็ช่นเดยีวกัน ถ้าได้ยนิเสียง

โทรศัพท์ดังขึ้นในห้องประชุม เราจะไม่พอใจ

ทันทีเพราะเห็นว่าในห้องประชุมไม่ควรมีเสียง

โทรศพัท์ดงัขึน้ เรามองว่าเสยีงโทรศพัท์ในสถาน

ทีแ่บบนีค้อืเสยีงรบกวน เมือ่เราให้ค่าแบบนีเ้รา

กจ็ะหงุดหงดิเมือ่ได้ยินเสยีงโทรศพัท์ แต่ถ้าเรา

ก�าลงัรอคอยโทรศพัท์จากเพือ่นทีบ้่าน เมือ่เสยีง

โทรศัพท์ดังขึ้น เรากลับดีใจ ทั้งที่เป็นเสียง

เดียวกันแต่ท�าไมบางครั้งเราจึงรู้สึกเป็นทุกข์ 

แต่บางคราวรูส้กึเป็นสขุเม่ือได้ยนิเสียงน้ัน เสียง

หนึ่งท�าให้เราเครียดเราหงุดหงิด อีกเสียงหนึ่ง

ท�าให้เราดีใจ นั้นก็เพราะว่าเราให้ค่ากับมันไม่

เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าหูเราได้ยินแล้วมีทุกข์ แต่

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



30

มนัอยู่ทีว่่าเราให้ค่ากบัมันอย่างไร อย่างนีเ้รยีก

ว่า การปรุงแต่ง

 ถ้าไม่ชอบกห็งดุหงดิเป็นทกุข์ ถ้าเราชอบ

ก็ดีใจ เป็นสุข

เวลามอีะไรเกิดขึน้กบัเรา เกดิการรบัรูท้าง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ความทุกข์ยังไม่

เกดิขึน้ทนัท ีความทกุข์เกดิขึน้ต่อเมือ่มกีารปรงุ

แต่ง เราจะรู้สึกทุกข์ทันทีเมื่อมีการปรุงแต่งใน

ทางลบ จะมีความสุขเมื่อเราปรุงแต่งเป็นบวก 

อย่างเช่น การเป็นมะเรง็ เมือ่เรามองในแง่บวก 

ก็จะเห็นว่าการเป็นมะเร็งก็มีส่วนดีอยู่

คนเรามักไม่ชอบอุปสรรค ไม่ชอบความ

ยากล�าบาก แต่บางคนกลบัมองความยากล�าบาก

ในแง่ด ีเห็นว่าความยากล�าบากท�าให้เราอดทน

เข้มแขง็ นีเ่ป็นการปรงุแต่งฝ่ายบวก เมือ่ความ

ยากล�าบาก เขาจึงยิ้มรับมันโดยไม่ทุกข์ แม้จะ

ล�าบากใจกย็งัเป็นสขุได้ นีเ่พราะมองความทกุข์

ในแง่ดี 
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เป็นสุขได้ทุกสถานการณ์

ทุกๆ ปีอาตมาจะชวนเด็กๆ และเยาวชน 

ไปเดินธรรมยาตราบริเวณภูเขาใกล้ๆ กับวัดที่

อาตมาพักอยู่ คือที่จังหวัดชัยภูมิ ท�ามาสิบปี

แล้ว ใช้เวลาเดินแปดวัน ประมาณเก้าสิบ

กิโลเมตร เดินตากแดด ในช่วงเดือนธันวาคม 

ไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่นัก อาตมาจะบอกพวก

เขาว่า การที่เราเดินนี้ไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อม

เท่านั้น แต่เดินเพื่อฝึกสติด้วย ให้การบ้านเขา

ว่า เดนิอย่างไรแม้กายจะเหนือ่ยแต่ใจไม่เหนือ่ย 

กายร้อนแต่ใจไม่ร้อน ท�าได้หรือไม่ 
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เดก็นกัเรยีนบางคนพ่อแม่เขามฐีานะด ีเดนิ

แค่สองสามวนัแรกกอ็ยากกลบับ้าน ทนไม่ไหว 

เพราะว่ามนัร้อน เหนือ่ย อาตมาจงึบอกวธิกีาร

เดินให้ คือเวลาเดินให้มีสติอยู่ที่การเดิน อย่า

ไปคดิถงึเป้าหมายข้างหน้า ให้ดใูจเวลาร้อนกาย 

ดูใจที่หงุดหงิด มีสติเห็นใจที่กระสับกระส่าย 

ใจกระเพือ่ม หลายคนพบว่าเมือ่เหน็ใจทีห่งดุหงดิ 

ความรู้สึกร้อนหรือเหนื่อยก็หาย มันร้อนแต่

กาย แต่ใจไม่ร้อน 

เด็กคนหนึ่งอายุเก้าขวบ คุณแม่พามาเข้า

ร่วมด้วย ถามว่า “หนูเหนื่อยไหม” “ไม่เหนื่อย

ครับ” แกบอกว่าเวลาเดินตาจะจ้องมองที่เท้า

ของคนข้างหน้า ใจก็เลยไม่รับรู้ความร้อนหรือ

ความเหนื่อย นี่คือสติปัญญาของเด็กที่ไม่มี 

คนสอน ประสบการณ์สอนให้แกรู้จักเอาใจไป

จดจ่อกบัเท้าของคนข้างหน้า บางคนกใ็ช้วธินีบั

ก้าว นับได้หลายพันก้าว กลายเป็นความเพลนิ 

ลืมความร้อนไปเลย เพราะว่าฝึกจิตเอาไว้  

ปรงุแต่งให้เป็นบวก ใช้สตใิช้สมาธ ิกายร้อนแต่
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ใจไม่ร้อน แม้จะมีทุกขเวทนาแต่ใจสงบได้

เมือ่ปลายปีทีแ่ล้วอาตมาไปจดัอบรมท่ีชมุพร 

ทุกเช้าจะมีการเดินจงกรม เดินบนกรวดด้วย

เท้าเปล่า แต่ไม่ใช่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งก็

ไปเดินบนหญ้า อาตมาแนะว่าเวลาเดนิให้มสีติ

อยู่กับการเดิน รู้สึกถึงเท้าที่เคลื่อน รวมทั้งรู้ใจ

เวลาฟุ้งซ่านหรือกระสับกระส่ายด้วย ถ้าเจ็บ 

ก็เห็นความเจ็บ หรือเห็นใจที่ขุ่นเคือง ใจที่ 

กระสับกระส่าย  มีหลายคนที่ท�าได้ เดินแล้ว

รู้สึกสบาย

แต่ไม่ใช่แค่นั้น สองสามวันสุดท้าย มีฝน

ตก พอฝนตกมดก็ออกมาเพ่นพ่านตามถนน 

มดหลายรัง รวมแล้วเป็นพันๆ ตัว  พอเราเดิน

จงกรม มดก็ไต่ตามเนือ้ตามตัว ปรากฏว่าตลอด

ทางมีเสียงเปาะแปะ เพราะบางคนเดินปัดมด 

บางเดินกระทืบเท้า เพื่อสะบัดมดให้หลุด 

หาความส�ารวมไม่ได้เลย มดบางตัวเข้าไปใน

ร่มผ้าก็ต้องดึงมันออกมา 
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พอเดินเสร็จ กม็กีารคยุกนั อาตมาแนะว่า 

เวลามดกัด ให้เห็นความเจ็บ หรือเห็นอาการ

ของใจที่กระเพื่อม จริงๆ แล้วร่างกายของเรา

ทนได้ แต่ใจต่างหากที่ทนไม่ได้ เพราะไม่มีสติ  

วันรุ ่งขึ้นก็เดินจงกรมกันใหม่ มีนักปฏิบัต ิ

คนหนึ่งเล่าว่าได้ท�าตามที่อาตมาบอก ตั้งใจไว้

เลยว่า วนันีถ้้ามดกดัจะมสีต ิพอเดนิผ่านรงัมด 

มดก็ไต่ขึ้นมาตามขา ความกลัวเกิดข้ึนทันที 

เธอกไ็วนะ รูเ้ท่าทนัความกลวั พอรูว่้ากลวั ความ

กลัวก็ดับไป  พอมดกัดเธอก็ดูความเจ็บ เห็น

ความเจบ็ แสบ ร้อนจีด๊ๆ เหมอืนโดนธปูจี ้แล้ว

ก็รู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่เกร็ง หัวใจเต้นเร็ว กัดฟัน

เม้มปาก กะพริบตา พอเห็นอย่างนั้น กายก็

ผ่อนคลาย ทีน้ีเธอก็มาดูที่ใจ เห็นอาการ 

กระสบักระส่ายของจติ เหน็มนักระเพือ่ม เห็น

แล้วมันก็ดับไป กลายเป็นความนิ่งสงบ 

เธอแปลกใจมากว่า ใจสงบได้ทัง้ๆ ทีถ่กูมด

กดั เธอพบว่า ความเจบ็ปวดกอ็นัหนึง่ ลมหายใจ

ก็อันหนึ่ง จิตที่สงบนิ่งก็อันหนึ่ง มันแยกกัน  
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เธอบอกว่าตอนนั้นรู้สึกขอบคุณมดมาก เรียก

เขาว่าอาจารย์มด และรูส้กึสงสารมด เป็นเพราะ

เราไปเหยยีบเขา ไปรงัควานเขา เขาจงึกดั เธอ

ไม่รูส้กึโกรธมดเลย  เม่ือเราไม่โกรธ ไม่เกลยีด

เขา ใจก็ไม่เป็นทุกข์  ถามว่าเธอเจ็บไหมที่มด

กัด ก็ยังเจ็บอยู่ แต่ใจไม่ทุกข์ด้วย เธอมีความ

สุข ใจสงบทั้งๆ ที่ถูกมดกัดนับสิบๆ ตัว

เห็นไหมว่า คนเราสามารถมีความสุขได้

ทกุสถานการณ์ ไม่ใช่ว่าจะเป็นสขุได้ต่อเม่ืออยู่

ในห้องทีเ่ยน็สบาย ไม่ใช่ว่าจะมสีขุได้เมือ่ได้อยู่

กับคนที่เรารัก หรือได้ยินค�าสรรเสริญ แม้แต่

เวลาเราอยูก่ลางแดด เวลาถกูมดกดั หรอืเวลา

เราป่วย หรือประสบเหตุร้ายจนพิการ ก็ยังมี

ความสุขได้ 

ผู้ชายคนหนึง่เป็นคนทีจ่ติใจดมีาก ชอบพา

เยาวชนไปท�าค่าย คราวหนึ่งไปท�าค่ายที่

แม่ฮ่องสอนแล้วก็เดินทางต่อเพื่อไปส�ารวจ 

สถานท่ีที่จังหวัดตาก ปรากฏว่าระหว่างทาง 
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ขณะที่เลี้ยวเลาะตามไหล่เขา ก็เกิดอุบัติเหตุ 

รถตู้พลิกคว�่า ตกลงจากไหล่ถนน เพื่อนๆ  

ทุกคนปลอดภัย แต่เขาพิการครึ่งตัว นับตั้งแต่

เอวลงมา 

มหีลายคนมาเยีย่มเขา บอกว่า นีข่นาดไป

ท�าบญุยงัเกดิอบุตัเิหต ุ แต่เขาคดิอกีอย่าง เขา

บอกกับเพื่อนๆ ว่า “เพราะเราไปท�าบุญ เราถึง

เหลือตั้งเท่านี้” คือรอดมาได้ครึ่งตัว ถ้าไม่ได้

ท�าบุญคงไม่เหลือแล้ว คือเขายิ้มได้แม้พิการ 

สามารถมีความสุขได้ทุกสถานการณ์ 

ดังนั้น เราทุกคนมีความสุขได้ทุกที่ มี

ความสุขได้ทุกสถานการณ์ นี่เป็นสิ่งท่ีเรา

สามารถท�าได้ และควรท�าทุกเวลาด้วย เคร
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เครอืข่ายพทุธิกา

การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่หน้าที่

ของคนใดคนหนึง่หรอืบคุคลใดเพียงกลุม่เดียวทัง้มใิช่

เป็นความรบัผดิชอบท่ีจ�ากดัอยูก่บัพระสงฆ์หรอืรฐับาล

เท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนและเป็น

ความรบัผิดชอบทีพ่ระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พทุธ

บริษัททั้งหลาย

ดงันัน้เมือ่ถงึคราวทีพ่ระพทุธศาสนาประสบภาวะ

วกิฤต จงึควรทีช่าวพทุธทุกคนจะร่วมมือกนัอย่างเตม็

ก�าลงัความสามารถเพือ่ฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาให้เจรญิ

งอกงามและกลบัมามคีวามหมายต่อสงัคมไทยรวมทัง้

ยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดขึ้น เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาค

ประชาชนส�าหรบัการเคลือ่นไหวผลกัดนัให้มกีารฟ้ืนฟู

พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 

9 องค์กร ได้แก่ มลูนธิโิกมลคมีทอง มลูนธิเิดก็ มลูนธิิ

พุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิสานแสงอรุณ 

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย มูลนิธิเมตตา- 

ธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม
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ฉลาดท�าบุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือท�าบุญ  

พระชาย วรธมฺโม  

และพระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 60 บาท

ฉลาดท�าใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ 

สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 99 บาท

จิตใส ใจสุข 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 8๕ บาท

น�า้ใส ใจเย็น

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 79 บาท

รักษาใจให้ไกลทุกข์

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 20 บาท

ธรรมะข้างเตียง

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 60 บาท

หนงัสอืเครอืข่ายพทุธิกาที่น่าสนใจ
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เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 7๕ บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม 1 

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา 120 บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม 2

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา 99 บาท

เหนือความตาย

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 120 บาท

บทเรียนจากผู้จากไป

นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี  

และอโนทัย เจียรสถาวงศ์ บรรณาธิการ 

ราคา 100 บาท

สุขสุดท้ายที่ปลายทาง 

กรรณจริยา สุขรุ่ง เรียบเรียง 

ราคา 190 บาท
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ระลึกถึงความตายสบายนัก

พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 40 บาท

ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา ๕๕ บาท

ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรมด้วยทัศนะใหม่

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 80 บาท

ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

พระดุษฎี เมธังกุโร และคณะ 

ราคา 70 บาท

คู่มือสวดมนต์ ฉบับสวนโมกขพลาราม 

จัดท�าโดยเครือข่ายพุทธิกา 

ราคา 3๕ บาท

ธรรมะส�าหรับผู้ป่วย

พระไพศาล วิสาโล 

ราคา 100 บาท

จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์

พระไพศาล วิสาโล 

ราคา ๕9 บาท

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 7๕ บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม 1 

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา 120 บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม 2

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา 99 บาท

เหนือความตาย

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 120 บาท

บทเรียนจากผู้จากไป

นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี  

และอโนทัย เจียรสถาวงศ์ บรรณาธิการ 

ราคา 100 บาท

สุขสุดท้ายที่ปลายทาง 

กรรณจริยา สุขรุ่ง เรียบเรียง 

ราคา 190 บาท
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พิเศษสำ�หรับสม�ชิกจดหม�ยข่�วพุทธิก�

ค่�สมัครปีละ 100 บ�ท

- ซื้อหนังสือพุทธิก� ลดทันที 30 % 

- สำ�นักพิมพ์อื่นที่พุทธิก� ลด 10 %

- รับจดหม�ยข่�ว 4 ฉบับ/ปี

ใบสมัคร/ต่ออ�ยุจดหม�ยข�่ว

ชื่อผู้สมัคร ...........................................................................  

อายุ ..............ปี  อาชีพ ...................................................... 

สถานที่จัดส่ง.........................................................................

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

โทรศัพท์ .............................................................................

อีเมล์ ...................................................................................

ระยะเวลา........................ปี (ปีละ 100 บาท) 

เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ...................................................................

ประเภทสมาชิก       สมัครใหม่     

     สมาชิกเก่า (หมายเลขสมาชิก ................................. ) 

หรืออุปถัมภ์ พระ/แม่ชี/โรงเรียน  

ที่อยู่จัดส่ง ...........................................................................

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

รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ............................................. บาท

ช�าระโดย       ตั๋วแลกเงิน      เช็ค      เงินสด     

     โอน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ประเภทออมทรัพย์  

ชื่อบัญชี นางสาวนงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์  

เลขที่บัญชี 463-1-23112-1 และแฟกซ์มาที่  

02-882-๕043 หรือเมล์มาที่ b_netmail@yahoo.com
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พิเศษสำ�หรับสม�ชิกจดหม�ยข่�วพุทธิก�

ค่�สมัครปีละ 100 บ�ท

- ซื้อหนังสือพุทธิก� ลดทันที 30 % 

- สำ�นักพิมพ์อื่นที่พุทธิก� ลด 10 %

- รับจดหม�ยข่�ว 4 ฉบับ/ปี

บันทึก
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