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ตอ้นรับอนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบบัท่ี ๕ และส่งทา้ยการอบรมล่าสุดของสถาบนั หวัขอ้ 
“เดก็นอ้ยภายใน”  ดว้ยคอลมัน์ใหม่ จากนกัเขียน “นอ้งเลก็”   

นกัเขียนรุ่นใหม่ผูพ้ลิกลีลาปลายปากกาจากนกัคิดอยา่งเขม้แขง็ 
สู่ผูม้องโลกดว้ยดวงตาของเดก็นอ้ย 

 
โลกเราตอ้งการผูมี้ดวงตาเช่นน้ีมากเพียงใด โปรดติดตามใน “บนัทึกเลก็เลก็” 

 
*** 

การอบรมจากสถาบนัธรรมวรรณศิลป์ยงัคงเขม้ขน้ เปิดประกาศรับสมคัรแลว้ส าหรับการ
อบรมสองชุด “หอ้งเรียนนกักลา้ฝัน” และ “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” 

โปรดติดตามไดท้างส่ือสถาบนั 
*** 
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{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นยัยะส าคญั 
 

{หน่ึง วรรณศิลป์ท่ีส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่ผูอ่้านและสงัคม 
สอง วรรณศิลป์ท่ีขดัเกลาจิตใจและชีวิตผูป้ระพนัธ์นั้นเอง  } 

 
 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน 
 
 
 
 

เผยแพร่โดย 
ศูนยก์ารเขียนเปล่ียนชีวิต  สถาบนัธรรมวรรณศิลป์ 

 
www.facebook.com/khianpianchiwit 

www.youngawakening.org/write4life 

 

อ่านฉบบัก่อนหนา้ไดท่ี้ 

http://youngawakening.org/write4life/?cat=50 

 

 

 

{ภาพปก ค่ายฝึกกระบวนกรยีสิ่บวนั หวัขอ้ ครูในฐานะผูน้  าท่ีแท ้ณ มหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๒} 
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งานเขียนรางวลัธรรมวรรณศิลป์ 

ประจ าปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ หวัขอ้ ความทุกขก์บัชีวติของฉนั 

 

 

การตายของชายใบ้ กบั ความทุกข์ในใจ...ของชีวติผม 

 

 ถา้คุณมีโอกาสขอพรวเิศษไดส้ักขอ้หน่ึง คุณจะขออะไร? 

 ขอใหถู้กหวยรางวลัท่ี ๑ ขอใหมี้บา้นหลงัใหญ่ ๆ ขอใหมี้รถราคาแพงๆ ขบั หรือขอใหมี้หนา้ท่ีการงานท่ี

ดี 

 ไมวา่คุณจะขออะไรก็ตาม ผมเช่ือแน่วา่ส่ิงท่ีคุณขอตอ้งลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีคุณปรารถนา เป็นส่ิงท่ีคุณ

‘รัก’ ...เป็นส่ิงท่ีสร้างความสุขใหแ้ก่คุณ ทั้งส้ิน 

 เหมือนกนักบัตวัผม ถา้ผมมีโอกาสไดข้อพรวิเศษสักขอ้หน่ึง ผมจะขออธิษฐานให้โลกใบน้ีปราศจาก

การพลดัพรากจากบุคคลอนัเป็นท่ีรัก 

 

 ผมสูญเสียคุณตาผูเ้ป็นท่ีรักของผมไปเม่ือหา้ปีก่อน ยงัจ าไดดี้ถึงวนัท่ีทอ้งฟ้าเขม้คร้ึมดว้ยเมฆหมอกแห่ง

มจัจุราช ทุกอณูเน้ือของอากาศก็ดูเหมือนจะอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของความเศร้าโศก ดว้ยความท่ีเป็น

พุทธศาสนิกชนคนหน่ึง ถึงแมจ้ะรู้วา่การเกิด แก่ เจบ็ และตาย นั้นถือเป็นเร่ืองปกติวสิัยของทุกสรรพชีวิต แต่เม่ือใด

ก็ตามท่ีชีวตินั้นเป็นชีวติของบุคคลท่ีเรารัก ค าวา่“ท าใจ”และ“เขา้ใจ”ก็ดูเหมือนจะเป็นค าท่ีหวัใจมิ

ปรารถนาจะเรียนรู้และยอมรับมนัไดง่้ายๆ 

 บางคร้ังผมรู้สึกวา่ความทุกขข์องมนุษยเ์ราก็ไม่ต่างอะไรจากรอยแผล ท่ีถา้หากเป็นรอยแผลเล็กๆก็

ยอ่มจะจางคลายไปไดใ้นระยะเวลาไม่นานนกั แต่ถา้หากเป็นรอยแผลท่ีลึกหน่อย ก็อาจจะใชเ้วลาเพิ่มมากข้ึนไป

ตามล าดบักวา่ท่ีแผลจะแหง้หายสนิท บางรอยแผลอาจติดประทบักลายเป็นรอยแผลเป็นไปเลยก็มี จริงอยูท่ี่แผลเป็น
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นั้น...ไม่เจบ็ และ“เวลา”จะเป็นยาช่วยสมานรักษามนัไดเ้ป็นอยา่งดี ทวา่เราก็ยอ่มจะอดรู้สึก‘จ๊ึก’ในใจ

ไม่ได ้ถา้เราเผลอเอามือไปลูบโดนมนั 

 ‘มือท่ีมองไม่เห็น’ท่ีเขา้มาสะกิดแผลเป็นเม่ือหา้ปีท่ีแลว้ของผม ให้รู้สึกแปลบใหข้ั้วหวัใจก็คือ 

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบริเวณหนา้โรงเรียนของผมเม่ือไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมา ผูต้ายเป็นชายคนหน่ึงท่ีใครหลายคนเรียกเขาวา่

“คนบา้”  อายรุาวสามสิบกวา่ๆ ยา่งเขา้ส่ีสิบ มจัจุราชมากระฉากเอาวิญญาณของเขาไปจากร่าง หลงัจากท่ีเขา

ก าลงัป่ันรถจกัรยานออกไปจากร้ัวโรงเรียนไดไ้ม่ถึงนาที  

 นกัเรียนผูเ้ห็นเหตุการณ์หลายคน พดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่‘ชายบา้’ผูน้ั้นถูกคุณครูอาวุโสท่านหน่ึง

ขบัไล่ออกจากร้ัวโรงเรียนดว้ยถอ้ยค าท่ีเกร้ียวกราดและแฝงไวด้ว้ยอ านาจของความเป็น‘เจา้ถ่ิน’  ขณะนั้นผม

ก าลงันัง่อยูบ่นมา้หินอ่อนใตต้น้พิกุลหนา้อาคารเรียน เพื่อรอเรียนวชิาพลศึกษาซ่ึงเป็นวิชาเรียนถดัไป ผมยงัจ าไดถึ้ง

เสียงของเหตุแห่งความตายท่ีดงัข้ึนเพียงชัว่วนิาทีเท่านั้น ณ บริเวณหนา้โรงเรียน ถดัจากนั้นก็เป็นเสียงของใครบาง

คนผูเ้ห็นเหตุการณ์ ร้องตะโกนไปทัว่ทั้งบริเวณวา่ “ช่วยดว้ยๆ คนโดนรถชน” 

 เหตุการณ์ดงักล่าวกินเวลาไม่ถึงสิบนาที แลว้ทุกสรรพเสียงก็สงบลงภายในระยะเวลาไม่ถึงคร่ึงชัว่โมง 

หลงัจากท่ีนายต ารวจและนางพยาบาลคนสุดทา้ยข้ึนรถกลบั เหลือทิ้งไวก้็แต่เสียงค าถามท่ีเตน้โครมครามอยูใ่น

หวัใจของผม 

 ค าถามท่ีวา่ “แลว้บุคคลท่ี‘รัก’ของชายบา้คนนั้น จะท าอยา่งไรต่อไป?” 

ผมอดไม่ไดท่ี้จะนึกถึงคุณตาของผม ตอนท่ีคุณตาของผมจากไป ผมโศกเศร้าเสียใจมากเพียงใด บุคคลท่ีรอ

‘ชายใบ’้อยูท่ี่บา้น ก็คงจะโศกเศร้าเสียใจมากนอ้ยไปไม่ต่างจากผม เม่ือรู้วา่ร่างอนัสมบูรณ์ดว้ยวญิญาณความ

เป็นมนุษยข์องนายใบ ้จะไม่มีวนัเดินทางกลบัถึงบา้น  

 ผมเพิ่งรู้ตอนน้ีเองวา่ การตายท่ีเจบ็ปวดและเป็นทุกขท่ี์สุด คือ การตายท่ีหาความยติุธรรมไม่ได ้ชายใบผู ้

นั้นคงไม่ตอ้งตายหากวนันั้นชายใบผูน้ั้นไม่ไดโ้ดนไล่ออกไป ไม่มีใคร‘กลา้’พดูถึงการตายของชายใบอี้ก 

ค าถามหลายค าถามท่ีคลา้ยกบัก าลงัจะผดุข้ึนและเตม็เป่ียมไปดว้ยค าวา่‘ท าไม’ก็ถูกดบัลงดว้ยความหวาดกลวั

อ านาจอะไรสักอยา่งหน่ึงท่ีมองไม่เห็น อ านาจท่ีเห็นแก่ตวั แก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นท่ีไดแ้ฝ้งอยูใ่น ณ ร้ัวสถาบนัแห่งน้ี 

 ความทุกขข์องผม ท่ีปวดร้าวยิง่กวา่การสูญเสียคุณตาไป ก็คือ‘การสูญเสียซ่ึงความศรัทธาในความ

ยติุธรรม’  เป็นความยติุธรรมท่ีไม่สามารถหาความเป็นกลางได ้ ท่ามกลางคล่ืนสังคมท่ีพิพากษากนัดว้ยเกียรติยศ 
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เงินตรา และอ านาจ ผมรู้สึกเหมือนกบัวา่ทุกวนัน้ีถา้เราไม่มีเกียรติยศ ไม่มีเงินตรา ไม่มีอ านาจ ก็เหมือนกบัวา่เรา

ก าลงัใชชี้วติอยูบ่นเส้นดา้ยขาดๆผุๆ เส้นเล็กๆก็ไม่ปาน 

 ถา้ผมมีโอกาสขอพรวเิศษไดอี้กสักขอ้ นอกจากการขอใหโ้ลกใบน้ีปราศจากการสูญเสียคนท่ีเรารักแลว้ 

ผมก็คงจะขอใหค้วามศรัทธาในความยติุธรรมของผม กลบัคืนมาสถิตอยูใ่นหวัใจของผมดงัเดิม อยา่งนอ้ยก็คงจะท า

ใหค้วามทุกขข์องผมในขณะน้ีทุเลาเบาบางลงไดบ้า้ง แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงท่ีปราศจากพรวิเศษนั้น ผมกลบั

ท าไดเ้พียงเขียนบนัทึกลบัๆฉบบัน้ี เพื่อละลายความทุกขใ์นใจไปกบัน ้าหมึกปากกาเท่านั้น เพื่อหวงัวา่มนัจะช่วย

ทุเลาความทุกขใ์นใจของผมไดบ้า้ง ส่วนจะมากหรือนอ้ยนั้น ก็คงจะข้ึนอยูก่บัจ  านวนคนท่ีจะไดอ่้านมนั 

 

โดย  ชนินธร 
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คอลมัน ์ลมหายใจจบัปากกา 

โดย ’ เลิศ  อนุรักษ ์

___________________________________________________________________________________ 

 

“จ าเป็นไหมต้องท าใจ” 

  

หายใจเขา้  เรารับรู้ความรู้สึกในหวัใจเราขณะน้ี  หวัใจเราก าลงัรู้สึกอยา่งไร  ภายในก าลงัเป็นเช่นไร 

 หายใจออก  กลบัมารับรู้ความคาดหวงัท่ีเรามีต่อตวัเอง  เราอยากใหห้วัใจดวงน้ีเป็นเช่นใด  ไม่อยากให้

เป็นแบบไหน 

 วนัหน่ึง ขณะรับฟังมิตรผูเ้กาะกุมความเศร้าจากความรักท่ีไม่อาจเป็นจริง เธอรู้วา่อะไรก าลงัเกิดข้ึนและ

ควรท าอยา่งไร แต่ไม่ตอ้งการใหห้วัใจตนเองเศร้าเพียงน้ี ช่วงเวลาแห่งการเกาะกุมนานแสนนาน เธออยากท าใจได้

เสียที 

 ผมแยกตวัออกมา  มองดว้ยสายตาผูใ้หค้  าปรึกษาอยา่งรอบดา้น  ก่อนถามวา่ 

 “จ าเป็นไหมตอ้งท าใจ” 

 เงียบชัว่ขณะ เธอตอบวา่ก็ไม่จ  าเป็นนะ  ตอ้งอยูก่บัเขาใหไ้ด ้ค่อยดูแล  ไม่บีบคั้นไม่คาดหวงั เช่ือวา่จะ

ผา่นไปได ้

 

 หายใจเขา้  เม่ือเราเห็นหวัใจเราก าลงัเป็นทุกขห์รือร้อนรน เราพยายามท าเช่นใด  วธีิการไหนท่ีเราใชเ้ป็น

ประจ าเม่ือหวัใจเราอยูภ่าวะท่ีเราไม่ตอ้งการ  

 หายใจออก  วธีิการเหล่านั้นช่วยดูแลหวัใจเรา หรือหลีกหนีไปจากเขา 

 อีกคร้ังหน่ึง ผมเพิ่งไดมี้โอกาสทกัทายครู ครูท่ีน่าช่ืนชม เป็นผูอุ้ทิศตวัแก่การสอนและทนไม่ไดห้ากเห็น

ครูรุ่นใหม่ไม่เอาจริงเอาจงัหรือขาดความรับผดิชอบ 
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 ครูรู้สึกทนท่ีตวัเองหงุดหงิดและวุน่วายใจไม่ได ้ผมถามถึงเหตุการณ์ท่ีเจอในช่วงสัปดาห์  เธอเล่าถึง

ความล าบากในการท างานกบัครูดว้ยกนั ความวุน่วายในโรงเรียน  ภาวะวยัทอง  สภาพจิตใจของตนเองท่ีไม่ชอบใจ  

ผมไม่ไดแ้นะน าส่ิงใดไปกวา่การสะทอ้นความรู้สึกและภาวะท่ีเป็นดว้ยถอ้ยค าสั้นๆ อนัชดัเจน  ใหค้รูเห็นเหมือนอยู่

ตรงหนา้ 

 มิไดต้  าหนิวา่ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ไม่ควรมีหรือไม่ดีอยา่งไร  แค่บอกวา่มนัเป็นลกัษณะอยา่งไรและใหค้รู

พดูเสริมส่ิงท่ีตนเองเห็น 

 แนะน าสั้นๆ เพียงวา่ การรับผดิชอบ กบั การแบกรับ แตกต่างกนั ตอ้งแยกแยะใหถู้ก ทั้งสองค าเจา้ตวัพดู

เอง ครูฟังและถามซ ้ าในค าท่ีสอง  ก่อนขอบคุณและบอกวา่รู้เลย 

 

 ท่าทีเราเวลาเพื่อนเล่าเร่ืองความทุกขห์รือความรู้สึกในหวัใจเป็นอยา่งไร เราพดูอะไรกบัเพื่อนของเรา  

บอกเขาหรือเธอวา่ตอ้งรู้สึกแบบนั้น ตอ้งคิดแบบน้ีหรือเปล่า 

 หายใจเขา้ ท่าทีในการดูแลผูอ่ื้นก็สะทอ้นท่าทีการดูแลหวัใจเรา 

 การท าใจ ในความหมายของเราทัว่ไป มกัเป็นความคาดหวงัและความพยายามหลีกหนีส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง

ในหวัใจเรา  เราไม่กลา้ยอมรับและรักหวัใจเราแมเ้ขาจะมีช่วงเวลาท่ีเปราะบาง อ่อนไหว  เศร้าหม่น  ร้อนรน หรือ

วุน่วาย  เราตอ้งการความสบายใจ ความสุข  ความมัน่คง และการดูแลตนเอง  แต่เราพยายามเติมเตม็ความตอ้งการน้ี

ดว้ยการหนีจากหวัใจอยา่งท่ีเป็นจริง  เกาะกุมหลกัการและความคาดหวงั  พยายามท าใจเราใหก้ลายเป็นอ่ืน 

 เราอาจกล่าวโทษภาวะร่างกาย ต าหนิหวัใจ เบ้ืองลึกเบ้ืองหลงัแฝงฝังความรู้สึกไม่พอใจในตนเอง 

 หายใจออก  เช่นน้ีแลว้เราไม่ไดโ้อบกอดหวัใจเรายามท่ีเขาตอ้งการใครสักคนเคียงขา้ง  เราอาจมอง

หวัใจเราเป็นส่ิงไร้ชีวติหรือของช ารุดตอ้งซ่อมแซม  เราตอ้งการความรัก แต่เราหลีกเล่ียงท่ีจะรักตวัเองอยา่งถ่องแท ้

  

 หวัใจก็เป็นเช่นโลก มีภูมิอากาศนานา บางคราวพายฝุนก็ทิ้งสายยาวนานกวา่แดดจะส่องแสง  เรายิง่

หลบเร้นหรือหลีกหนีไปจากโลก ยิง่พลาดโอกาสไดเ้รียนรู้และแหง้เฉาผอมโซในบา้นล าพงั  บา้นคือก าแพงแห่งทิฐิ

และความกลวัท่ีเรากีดกนัตวัเองไวเ้พราะความรู้สึกกลวัไม่ปลอดภยั  หากตอ้งออกไปเผชิญกบัโลกล าพงั 
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๙ 

 ถามนกนอ้ยท่ีขา้งหนา้ต่าง  โลกน้ีเลวร้ายหรือสดใสเพียงใด มีแต่ส่ิงเลวร้ายท่ีตอ้งสละทิ้ง  หรือมีแง่

งดงามในดวงตาเธอ  

 หายใจเขา้  การท าใจควรเป็นการดูแลหวัใจ  มิใช่การปล่อยปละหรือการปิดกั้น  หรือการบีบคั้นดว้ย

ความคาดหวงั 

 รับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึน โอบอุม้ดว้ยเมตตา  อยูเ่คียงขา้งเช่นเพื่อนท่ีตอ้งการใครสักคนขา้งกาย  เขาอาจไม่

ตอ้งการค าแนะน าสวยหรูใดใด  เพียงการรับฟังและการสะทอ้นใหเ้ขาเห็นตวัเอง 

 หายใจออก  ท่ีผา่นมา เราดูแลใจอยา่งไร  เราอยูเ่คียงขา้งเช่นเพื่อนหรือผูรั้บฟังท่ีดี  หรือพยายามสั่งสอน

หรือเปล่ียนแปลงเขาใหเ้ป็นส่ิงอ่ืน 

 แบบชวนบนัทึกฉบบัน้ี ลองทบทวนการดูแลหวัใจของเรา  ก่อนพกัวางมือ  หลบัตาลง  ใชใ้จสัมผสัใจ  

ถามหวัใจตนเองวา่  ดว้ยการดูแลและท่าทีของเราต่อเธอ  เธอรู้สึกอยา่งไร  ไดรั้บการดูแลและรับฟังมากนอ้ยเพียงใด  

การดูแลตนเองดว้ยวธีิการท่ีผา่นมาท าใหเ้ธอทุกขห์รือมีผลต่อชีวิตและคนใกลต้วัอยา่งไรบา้ง  ถามหวัใจเรา  ก่อน

ลืมตาใหมื้อน าทางการเขียน  พาใจทบทวน 

  

 แมท้อ้งฟ้ามวัหมองและอากาศมิไดก้ระจ่างใส  เราก็ยงัตอ้งหายใจเขา้  ถึงหวัใจก าลงัหวัน่ไหว แทนท่ีเรา

จะบีบและปิดกั้น เพียงหายใจลงมา แมมิ้อาจปล่อยวางหรือยอมรับส่ิงยากเขญ็ใดใด  เราก็ยงัตอ้งหายใจออก เพียง

หายใจออกไปสู่ท่ีท่ีเขาพรากจาก 

 เราจะตั้งใจปรับเปล่ียนท่าทีตนเองหรือดูแลใจเราต่อไปอยา่งไร  ใหค้  าสัญญาเหล่านั้นประทบัไวใ้นลม

หายใจเขา้แลว้ออก 

 ต่อไปน้ี  ทุกลมหายใจเขา้ เรากลบัมาอยูเ่คียงขา้งหวัใจ  แลว้ทุกลมหายใจออก  เราก าลงัเดินเคียงขา้งไป

ดว้ยกนั 

  

คอลมัน ์บนัทึกเลก็เลก็ 

โดย นอ้งเลก็ 
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___________________________________________________________________________________ 

 

“ ใครท าร้ายสนามเดก็เล่นของเรา ” 

 

 ตั้งแต่เด็กจนโต เราไดรั้บการปลูกฝังวา่ใหต้ั้งใจเรียน จะไดมี้เกรดท่ีดี จบมามีงานท า มีเงินเดือน เป็นเจา้

คนนายคน มีบา้น มีรถ จะไดดู้แลพอ่แม่ยามแก่เฒ่า 

 ทุกคร้ังท่ีพบกบัญาติๆ ในต่างจงัหวดั เรามกัจะไดย้นิค าสั่งสอนเหล่าน้ีจนติดหูมาบา้ง ไม่มากก็นอ้ย มี

การถามไถ่เร่ืองชีวิตการเรียน หากโตหน่อยก็ไถ่ถามเร่ืองการงาน เร่ือยไปจนถึงการเงิน 

 ค่านิยมเหล่าน้ีเกิดข้ึนมาจากไหนกนัหนอ? 

 หากจะยอ้นกลบัไปมองดู น่าจะเร่ิมช่วงท่ีมนุษยช์าติเร่ิมมีไฟฟ้าใหใ้ชง้าน แต่เร่ืองนั้นยกไวก่้อนดีกวา่ 

 ค าถามจากเด็กนอ้ยภายในคือ ‘ท าไมคนเราถึงมีแนวโนม้วา่จะท าร้ายธรรมชาติกนันะ?’ 

 

 เราจ าได ้เม่ือตอนเด็กๆ ตอนไดข้องเล่นช้ินใหม่ท่ีดูน่ารักสวยงาม เราก็มกัจะชอบเล่นมนัอยูเ่ร่ือยๆ เล่น

ทั้งวนัไม่มีเบ่ือ แต่พอมีเพื่อนมาขอยมืไปเล่นบา้ง พอไดข้องเล่นกลบัคืนมา ความรู้สึกของเราก็เปล่ียนไปอีกคร้ัง 

เหมือนกบัวา่ของเล่นช้ินนั้นไม่ใช่ของเราอีกแลว้ 

 เพียงเพราะวา่เพื่อนยมืไปเล่นแค่ครู่เดียว เราจึงรู้สึกเหมือนถูกทรยศ ของเล่นของเรากลบักลายเป็นของ

คนอ่ืนเสียได ้แมลึ้กๆ เราก็รู้ดีวา่การท่ีใหเ้พื่อนยมืเล่นไดคื้อการแบ่งปัน ซ่ึงก็เป็นเร่ืองท่ีดี ลดความเห็นแก่ตวัใน

ตวัเอง ฝึกใหค้วามสุขกบัคนรอบขา้ง ก็ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดีทีเดียวท่ีเด็กนอ้ยคนหน่ึงจะสามารถท าได ้มองยอ้นกลบัไป

ก็แอบภูมิใจตวัเองนอ้ยๆ อยูน่ะ 

 พอเร่ิมรู้เดียงสามากข้ึน ไดพ้บกบัของเล่นมากหนา้หลายตาท่ีผา่นเขา้มาในชีวิต สั้นบา้งนานบา้ง จาก

ของเล่นก็เร่ิมมีเพื่อนเล่น เพื่อนวยัเด็กท่ีไม่มีการคิดถึงผลประโยชน์ใดนอกเหนือไปจากการเล่นสนุก แค่นั้นเอง ทั้ง

ของเล่นและเพื่อนเล่นหลายๆ คน ยงัอยูใ่นความทรงจ าของเรา มากบา้งนอ้ยบา้ง 
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๑๑ 

 

 การเรียนรู้ในโรงเรียนช่วยเปิดโลกทศัน์ของเด็กนอ้ยคนหน่ึงอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน เร่ิมเรียนวา่ความรู้

ในวยัเด็กเป็นแค่เศษเส้ียวหน่ึงขององคค์วามรู้อนักวา้งใหญ่ไพศาล ยิง่ใหญ่เทียบไดด้ัง่จกัรวาลเลยทีเดียว 

 จ าไดว้า่ครูเคยสอนวา่เผา่พนัธ์ุมนุษยมี์พฒันาการมาจากลิงไม่มีหาง หรืออะไรเทือกๆ นั้น เด็กนอ้ย

ภายในก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยสิ ‘คนเราเป็นญาติกบัลิงดว้ยหรอ?’ เพราะมีลิงจึงววิฒันาการมาเป็นโฮโมเซ

เปียนส์หรือมนุษยเ์ราได ้แลว้ลิงเล่ามาจากไหนล่ะ? ลิงก็มีการววิฒัน์จากส่ิงมีชีวติก่อนหนา้นั้นไง ก็ตั้งแต่แบคทีเรีย 

ปลา สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า สัตวปี์ก สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เร่ือยมาจนก่อก าเนิดลิงไม่มีหางและพฒันาสมองส่วนหนา้จน

กลายมาเป็นมนุษยใ์นท่ีสุด 

 เราเรียนชีววทิยาก็น ามาเช่ือมโยงกบัตวัเองไปดว้ยเลย ประกอบกบัการเป็นนกัตั้งค  าถามจึงสงสัยวา่ ‘

ถา้เราเป็นญาติกบัลิงจริงๆ ก็ตอ้งเป็นญาติกบัสัตวช์นิดอ่ืนๆ ดว้ยสิ ทั้งไก่หมาหมูแมวท่ีเราเล้ียงไว ้ก็เป็นญาติกนัหมด

เลยใช่ไหม?’ 

 

 เด็กนอ้ยท่ีเคยคิดวา่ครอบครัวและญาติพี่นอ้งคือโลกทั้งใบของเขา เม่ือไดต้ระหนกัวา่สัตวช์นิดต่างๆ ก็มี

ความเก่ียวของกบัเขาไม่นอ้ยไปกวา่ผูค้นรอบกาย นิยามของโลกและครอบครัวจึงเปล่ียนไปอีกคร้ังหน่ึง ‘โลกทั้ง

ใบต่างหาก เป็นครอบครัวและญาติของเขา’ 

 ไม่เพียงแค่สัตวโ์ลกน่ารักหรอกนะ แมก้ระทั้งตน้ไมใ้บหนา้ก็เป็นครอบครัวของเขา ถา้หากไม่มีพืชไม้

นานาพรรณแลว้พวกเราจะแลกเปล่ียนอากาศหายใจกนัไดอ้ยา่งไรล่ะ สัตวห์ายใจเขา้น าออกซิเจนเล้ียงบ ารุงร่างกาย 

หายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ พชืหายใจเขา้น าคาร์บอนไดออกไซดบ์ ารุงชีพ หายใจออกคืนออกซิเจนให้

สัตวใ์ชง้านต่อไป ทั้งพืชและสัตวจึ์งขาดกนัไม่ได ้เหมือนกบัท่ีพระอาทิตยข์าดพระจนัทร์ไม่ได ้

 

เด็กนอ้ยนอนเล่นกลางสนามดินโคลนท่ีช้ืนแฉะเพราะฝนเพิ่งตกไปหมาดๆ พลางคิดค านึงวา่ เม่ือก่อนเราเล่นของ

เล่นช้ินใหม่ก็รู้สึกอกหกัเม่ือมีเพื่อนมาขอไปเล่นบา้ง แต่วนัน้ีเราเพิ่งไดเ้รียนรู้วา่เราแค่อาศยัอยูใ่นโลกมหศัจจรยใ์บน้ี

ก็เป็นของขวญัล ้าค่าท่ีประมาณไม่ไดแ้ลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งนอ้ยใจในเร่ืองท่ีอดเล่นของเล่นช้ินนั้นเลย โลกใบใหญ่ใบน้ี

เป็นบา้นของเรา เป็นครอบครัวของเราท่ีสามารถไปเล่นผจญภยัและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุด ธรรมชาติ
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๑๒ 

ไม่ไดมี้อะไรน่ากลวัเลยนะ เพราะเราเองก็มาจากธรรมชาติ เป็นลิง เป็นนก เป็นเต่าปลา ทุกสรรพสัตวเ์ป็นเพื่อนของ

เราทั้งนั้น เขาไม่เห็นจะน่ากลวัตรงไหน  

 สนามเด็กเล่นของเราก็คือโลกทั้งใบเลยนะ ใครจะกลา้ท าร้ายสนามเด็กเล่นของเด็กนอ้ยๆ ไดล้งคอ 

 จริงไหม? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอลมัน์ ธรรมกวี 

___________________________________________________________________________________ 
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๑๓ 

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน 

 

เป็นมนุษยเ์ป็นไดเ้พราะใจสูง 

เหมือนนกยงูมีดีท่ีแววขน 

ถา้ใจต ่าเป็นไดแ้ต่เพียงคน 

ยอ่มเสียทีท่ีตนไดเ้กิดมา 

 

ใจสะอาด ใจสวา่ง ใจสงบ 

ถา้มีครบควรเรียกมนุสสา 

เพราะท าถูกพดูถูกทุกเวลา 

เปรมปรีดาคืนวนัสุขสันตจ์ริง 

 

ใจสกปรกมืดมวัและร้อนเร่า 

ใครมีเขา้ควรเรียกวา่ผสิีง 

เพราะพดูผดิท าผิดจิตประวงิ 

แต่ในส่ิงน าตวักลั้วอบาย 

 

คิดดูเถิดถา้ใครไม่อยากตก 

จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย 

ใหใ้จสูงเสียไดก่้อนตวัตาย 
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ก็สมหมายท่ีเกิดมาอยา่เชือนเอย 

 

 

 

พทุธทาสภิกขุ 
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