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จากใจ บ.ก. ใกลตัว 

กลางชล 

 

สวัสดีคะ 

 

ชวงเดือนสองเดือนนี้น่ี มีวนัหยุดใหเลือกหยุดไดหลายชวงดีจังเลยนะคะ 

นี่มองไปขางหนา สุดสัปดาหที่จะถึงนี้ก็จะเปนลองวีคเอนดหรือวันหยุดยาวกันอกีแลว 

 
หลายคนคงปลอดโปรงโลงใจและใชโอกาสชวงนี้ปลีกตวัไปภาวนา 

แตบางคนท่ีไดคุยกัน ก็มีเหมือนกันคะทีบ่อกวา คงตองใหเวลาไปเทีย่วกับท่ีบาน 

แลวก็ชวนคุยไปถึงวา พอแม หรือญาติผูใหญ ยังไมคอยเห็นดีเห็นงาม  

กับการหันเขามาทางธรรมอยางเต็มตวัของลูกหลานสักเทาใดนัก  

แมที่จริงแลวทานเหลานั้นจะเปนคนจิตใจดี เอือ้เฟอ ทําบุญทําทานตามโอกาสก็ตาม 
 

"เราเปนคนดก็ีพอแลวนี่ ไมเห็นจําเปนตองไปนอนอยูวงอยูวัดอะไรอยางน้ันเลย" 

"แครักษาศีล ๕ ทําบุญทําทาน ไมเบียดเบียนใคร เปนคนดีของสังคมก็พอแลว" 

 

นี่ละคะ คําสําคัญที่ไดยินบอย ๆ เลย 

"แคเราเปนคนดีกพ็อแลว..." 

 
การเปนคนดี อาจจะ "พอ" แลวจริง ๆ ถาเราเกิดมาในยุคที่ไรรมเงาแหงพระพุทธศาสนา 

แตเม่ือเราเกิดมาในกาลที่ยังมีโอกาสไดสดับตรับฟงความจริงอันเปนท่ีสุดจากพระพุทธเจา 

เสมือนมีผูปลดปมผาผูกตาสีดําที่ปดมายาวนานของเราใหคลายออก เปดเปลือกแหงมายา 

และชี้เสนทางไปสูประตอูอกจากการเดินทางอันเวิ้งวางยาวนานราวกับไมมีที่ส้ินสุดนี้ได 

 
เราจะรูสึกเลยวา การไดเกิดมาเปนมนษุยคร้ังนี้ แคเปนคนดี... ไมพอ 
 

อยางนอย ไมตองมองไปไหนไกล เอาแคชีวติที่เปนอยูทุกวันนี ้ก็เห็นกันอยูแลววา 
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เปนคนดี ก็ยงั "ทุกข" 
 

คนดี... ยังถูกนินทาวาราย คนดี... ยังถูกคนรักทิ้ง ยังผดิหวัง ยังพลัดพราก 

ยังปวยไข ยังมีคนริษยา ยังธุรกิจลมไมเปนทา ยังเผชิญหนากับความตาย ฯลฯ 
 
หลายคนในโลก ก็ยังคงไดชือ่วาเปนคนดี...  

แตกลบัหาทางออกใหกบัตัวเองในสถานการณเหลานี้ไมเจอ 

และกระทั่ง อาจรองไหฟูมฟายทํารายตวัเองในเวลาทีเ่ศราอยางท่ีสุดไดดวยซ้ําไป 

  

ทั้ง ๆ ท่ีจริง ๆ แลว แกนอนัเปนที่สุดของศาสนาพทุธ 

แจกแจงและบอกไวใหหมดแลววา เราจะอยูกับโลกอยางไรโดยไมตองเปนทุกข 

แตเหมือนหลายคนจะพอใจอยูแคท่ีวา ไปวัดทําบุญ ใสซองผาปา ชวนกันไปเวียนเทียน 

หรือถวายสังฆทาน ฯลฯ แลวก็กลับออกจากวัดมาหนามืดหนามัวเหมือนเดิม 

โดยที่ไมเคยรู หรือมีความสนใจใครศึกษาใหรูลงไปเลยวา  

ท่ีสุดของพระสัทธรรมท่ีพระพุทธเจามุงตรัสสอนนัน้ ทรงมุงชีแ้นะสิง่ใดกันแน  

 

เปนประสบการณที่ผานมาดวยตัวเองเหมือนกันนะคะ 

สมัยกอนตอนยังเปนวัยรุน ยังไมรูจักธรรมะ ก็เปน "คนดี" แบบนั้นกับเขาเหมือนกันคะ 

แตเปนคนดีทีช่างออนไหว เห็นใจใครตอใครเขาไปท่ัว ชวยสุดตัวแมตองลําบาก 

แถมถาไมชวย ถาทําไมดี ก็พลอยรูสึกไมดีอีก เขาขายท่ีเขาเรียกวา "ติดดี" นั่นละคะ : ) 

 

มองยอนไปแลวก็รูสึกเห็นอยางนั้นจริง ๆ คะวา แมจะดํารงตนอยูในความดีงามแคไหน 

แตถาขาดภูมิคุมกนัทางดานการ "เหน็ตามจรงิ" ดวยเหตุดวยผลเสียแลว 

ถึงเวลาทุกข คนดีก็ทุกขไมไดนอยไปกวาใครเลย หรืออาจจะมากกวาไดดวยซํ้า 

 

จนเมื่อเวลาผานไป เม่ือตวัเองไดคอย ๆ เขามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา 

ไดเริ่มเขาใจเหตุผลแหงกรรมวิบาก ไดเริม่มีความเขาใจวา ทุกขในนิยามของพุทธ 

กินความกวางขวางแคไหน อะไรเปนเหตุ อะไรคอืวธิีการไปสูการไมตองทุกขอีกเลย 

ไดเริ่มนอมนําธรรมะนั้นสูใจ และเร่ิมลงมือปฏิบตัิเตาะ ๆ แตะ ๆ ไปกับเขาบาง 
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ก็กลับไดพบดวยตนเองวา เพียงเบื้องตนเทานี้ 

ถึงคราวลงสนามสอบทีเ่จอทุกขจริง ๆ ก็ทุกขไมนานอยางแตกอนแลว 

แมจะมิใชหมดส้ินในทันท ีแตจติใจก็มีความมั่นคงขึ้น ดําเนินชีวิตไดตอไปดวยใจที่ยอมรับ 

และเรียนรูที่จะแหงนหนาเชิดปกออกตวัทิง้หางจากความทุกขไดเร็วขึน้โดยไมเสียดาย 

 

รูเลยคะวา ถาเราไมอบรมสัง่สอนจิตใจของเราใหมีรากฐานของธรรมะไวกอน 

เวลาเจอทุกขหนัก ๆ ในชีวติ เราคงตองเจ็บแรงกวานีม้าก เพราะอาจรบัมอืไวไมทัน 

ขนาดตัวเองยงัเปนเพยีงผูศกึษา ผูเร่ิมปฏิบัติทีย่ังเพียงเตาะแตะ ๆ เทานั้น 

แคมีความเขาใจอันถูกตรงตามจริง นอมรบัคําสอนของพระพทุธเจาเขาสูใจดวยศรทัธา 

และฝกเจริญสติไวตามกําลังเทาทีพ่อจะทาํได ทุกขก็บรรเทาเบาบางไดถึงเพียงนี้แลว 

 

หากใครฝกหัดเจริญสติภาวนาอยางพากเพียร ไมละทิ้ง วันตอวัน เดือนตอเดือน ปตอป 

จนเห็นความจริงท่ีเกิดขึ้นกบักายกับใจนีไ้ดละเอียดตามจริงลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 

เชื่อจริง ๆ คะวา ผูนั้นยอมเปนอิสระจากทุกขทางใจไดจนหมดสิ้นวันหนึ่งอยางแนนอน 

 

หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช ทานยังเคยเนนไวเลยนะคะวา  

"เราตองฝกของเราไว ไมมีใครชวยเราได เราจะตองชวยตัวเอง  

เพราะฉะน้ัน การชวยตัวเองก็คือ ตองฝกซอมไว 

เหมือนเราจะตองหัดวายน้าํกอนท่ีจะตกน้าํ 

เราตองหัดเจริญสติกอนท่ีจะเจอความทุกขยํ่ายีจนกระท่ังโงหวัไมข้ึน 

ตองสูไวกอนนะ ถาตอนนีเ้ราไมยอมสู เราไมหัดวายน้าํ ตกน้าํกต็าย  

ตกน้าํไป กะวาจะไปหาตาํราวายน้าํนี ่ไมทันแลวนะ..." 

 

อยางที่ทานวาน่ีละคะ 

ถึงยามทุกขข้ึนมาจริง ๆ ธรรมะนีแ่หละ ท่ีจะชวยเราได 

และธรรมะทีจ่ะแกทุกขได จะตองเปนธรรมะที่เขาถึงจิตถงึใจจริง ๆ 
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และธรรมะจะเขาถึงจติถึงใจได ก็ไมไดเกิดจากการจดจาํพรํ่าทองจนคลองแคลว 

แตตองเกิดจากการลงมือปฏิบัต ิหัดมีสตติามรูกายตามรูใจ ตามจริง ดวยตนเอง 

ไมไดทําอะไรใหผิดแผกแตกตาง หรอืบังคับรางกายจนเหน็ดเหน่ือยราวกับเรียน ร.ด. : ) 

หลวงพอทานวา หวิก็กิน อิม่ก็นอน งายเพียงน้ัน (แตไมใชตะกละ หรือขี้เกียจนะคะ) : ) 

ขอเพียงเขาใจวธิีการจริง ๆ คอย ๆ ศึกษาไป ไมทันไร ยอมเห็นผลดวยตนเองแนนอน 

 

บางคนอาจจะนึกแยงวา "การมองโลกในแงดี ก็ชวยแกทุกขไดเหมือนกันไมใชหรือ?" 

ก็ไดอยูเหมือนกันนะคะ หลายคนก็ใชวธินีั้นและก็ไดผล แตอยากลองคัดคําสอนของ 

หลวงพอปราโมทย ท่ีทานเขียนไวเม่ือคร้ังยังเปนฆราวาส มาฝากกันสักนิดคะ 
 

"การมองโลกในแงดีเพื่อสรางความพอใจในสิ่งที่ตนมี ยอมรับในสิ่งทีต่นได 

เปนคําสอนของปราชญท่ัวไป รวมทั้งพระศาสดาของเราชาวพุทธดวย 

เชน ทรงสอนใหเรามองโลกดวยความเมตตาตอเพื่อนรวมโลกและสรรพสตัว 
 
แตคาํสอนทางพระพทุธศาสนา ยังกาวไปอีกข้ันหนึ่ง 

เหนือการมองโลกในแงดี คือ "การมองโลกตามความเปนจรงิ" 
 
การมองโลกตามความเปนจริงของพระพทุธศาสนานั้นลึกซึ้งและละเอียดออนมาก 

คือทานสอนตัง้แตวิธกีารมองโลกตามความเปนจริง 

ใหรูปรากฏการณท้ังปวงที่สัมผัสไดดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจตามที่มันเปน 

โดยไมนําประสบการณ หรอืความคิด เขาไปเบี่ยงเบนการเรียนรูนั้น 

ทานชี้บอกกระท่ังวา เม่ือมองโลกตามความเปนจริงแลว เราจะเห็นอะไร 

คือเราจะเห็นวา ส่ิงที่ถูกเหน็ทั้งปวงนั้น มีความเกิดขึน้ดวยเหตุ และดับไปเม่ือเหตุดับ 
 
ทานสอนใหมองยอนเขามาที่ตนเองดวย ไมใชเพียงรูโลกตามความเปนจริงเทาน้ัน 

หากแตยังให รูจักมองตนเอง ซึ่งเปนศูนยกลางของประสบการณท้ังปวงดวย 

ความรูทางพระพทุธศาสนาจึงเปนความรูท่ีแจมแจง 

คือรูตามความเปนจริงถึงส่ิงภายนอก อนัไดแกปรากฏการณทั้งปวง 

และรูชัดถึงส่ิงภายใน อันไดแกส่ิงที่เรียกวา เรา เรา เรา ดวย 
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เม่ือมองทุกอยางตามความเปนจริงจนถึงขั้นปราศจากตัวเราแลว 

ส่ิงภายนอกท้ังปวงจะมคีวามหมายอะไร 
 
ดังนัน้ ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ก็ไมตองคอยนั่งปลอบใจตนเอง 

หรือพยายามมองโลกในแงดีเปนคราว ๆ ไป 

การแกปญหาความทุกขดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีจุดส้ินสุด  
 
หากจะสรุปรวบยอ ก็อาจกลาวไดวา 

 
มองโลกแงด ีมีความสุข 

มองโลกตามความเปนจริง พนทุกข" 

 

การมีพื้นฐานเปนทานและศลีนั้น ยอมนําชีวติไปสูเสนทางที่ดีแนนอนนะคะ 

แตเปน "คนดี" แบบที่เปน "คนไมทุกข" ดวย ชีวตินาจะสุขเบากวากันเปนไหน ๆ 

เจริญสติไปเร่ือย ๆ ถึงวันนงึ ไมตอง "เปน" อะไร ๆ ท่ีสมมติกันขึ้นมาสักอยางเดียว 

ละท้ิงความสําคัญม่ันหมายผิด ๆ ไดหมด วันนั้นละคะ ที่ครูบาอาจารยท้ังหลายทานวา 

จะพบกับความสุขประณีตชนิดที่สุขอยางที่เราเคย ๆ รูจัก จะไมมีวันเทียบเคียงไดเลย... 

 

เรื่องนาสนใจประจาํฉบบั 

 

"นิยาย/เร่ืองส้ัน อิงธรรมะ" ฉบับน้ี เสนอเรื่องส้ัน ๒ ตอนจบ 

เรื่อง โรงเรียนวัฏสงสาร โดย คุณปุนบอก๋ี เปนตอนสดุทายแลวนะคะ  

ตัวละครยังคงผานหองเรียนหองแลวหองเลา ดวยแวดลอมทีพ่านพบหลากหลาย 

หองสุดทายของเขาอยูที่ไหน เขาจะสอบผานมันไปไดหรือไม ตามไปใหกําลังใจเขากันนะคะ 

 

แลวเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินเลนเย็น ๆ ใจในคอลัมน "เทีย่ววัด" กันบาง 

คุณ dd1 จะพาเราไปเยือนอารามแหงหน่ึงทางเหนือท่ีตั้งอยูทามกลางธรรมชาตอิันงดงามยิ่ง 

กับตอน เท่ียววัดน้าํฮู ดูพระอาทติยตกดิน ด่ืมดํ่าธรรมชาติเมืองปาย 

สงสัยม้ัยละคะ วา "น้ําฮู" คอือะไร มีที่มาอยางไร ไปฟงเกร็ดประวัติกับ คุณ dd1 ไดเลยคะ 
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ปดทายดวยคอลัมน "แงคิดจากหนัง" ที่ คุณชลนิล ไดฝากภาพยนตรเร่ืองหนึ่ง 

ที่แมจะออกจากโรงไปนานแลว แตเนื้อหาและความนากลัวของมันยงัคงไมลาสมัยเลย  

กับเรื่อง The Day After Tomorrow – อยาประมาทโลก 

บางที อาจจะมีวิกฤติบางอยางท่ีใกลตัวและนากลวักวาแคโลกรอนอยางท่ีเราคิดก็ไดนะคะ 

 

ขาวสารและกิจกรรมนาสนใจ 

 

กอนอื่น ตองขอขอบคุณคณุผูอานมาก ๆ นะคะ ท่ีชวยกันตอบแบบสอบถามเขามามากมาย 

อดใจรอกันอกีนิดนะคะ วนัเสารท่ี ๓ พ.ค. นี้ ทุกทานก็จะสามารถเขาไปอาน 

ผลสํารวจความคิดเหน็สมาชิกผูอานนิตยสารธรรมะใกลตัว  

และตรวจรายชื่อผูโชคดีท่ีไดรับของที่ระลกึจากนิตยสารของเราได ที ่Link น้ีเลยคะ 

http://www.dungtrin.com/mag/survey042008.html 

 

บานอารีย (www.baanaree.net) มีตารางบรรยายธรรมดี ๆ มาฝากคุณผูอานอีกแลวคะ 

ใครพอมีเวลาวางวันหยุด วนัเสารท่ี ๑๐ พ.ค. นี ้ขอเชญิไปรวมฟงการบรรยายธรรม 

โดย อาจารยกําพล ทองบญุนุม เจาของหนังสือ "จติสดใสแมกายพิการ"  

เวลา ๑๐.๐๐ น. นะคะ และใน วนัศุกรท่ี ๑๖ พ.ค.  

พระอาจารย มิตซูโอะ คเวสโก วัดปาสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี 

จะมาบรรยายธรรมที่บานอารียเชนกัน เวลา ๑๘.๐๐ น. คะ 

 

แจงขาวโครงการดี ๆ จากสํานักพิมพ DMG อีกหนึ่งโครงการคะ  

ทานใดที่ประสงคจะเปนตวัแทน สงมอบหนังสือและซีดีธรรมะโดยสํานักพมิพ DMG 

ใหกับ ผูพิการ หองสมุดโรงเรียน และวัด โดยเฉพาะวัดทีอ่ยูหางไกล 

สามารถติดตอขอรับไดทีค่ณุปวีณาหรือคุณแพร สํานกัพิมพ DMG โทร. ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๔ 

โดยจะมีหนังสือและซีดีจํานวนประมาณ ๓๐๐ ชุดพรอมบริจาคให  

แตละชุดจะมีรายการดังนี้คะ http://www.geocities.com/sxs89/BooksCDsDMG.html 

ถือวาเปนการชวยกันกระจายบุญ และแบงปญญารวมกนันะคะ 
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สวนใครที่ชื่นชอบงานดนตรี ทางสํานักพมิพ DMG ฝากเชิญชวนไปฟงคอนเสิรตกันคะ 

กับมินิคอนเสริต "เปดโลกเยน็" เนื่องในโอกาส ๑๐๒ ปทานพทุธทาสภิกขุ  

โดย จีวนัแบนด และศลิปนรับเชิญพิเศษมากมาย ใน วันศุกรท่ี ๖ มิ.ย. ๑๙.๐๐ น. นี้ 

รายไดสวนหน่ึงจัดทําซีดีเพลงพทุธทาสฉบับยวุชน "คบเด็กสรางโลก" 

เพือ่แจกจายใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานเยาวชนตาง ๆ ติดตามรายละเอียดได 

ที่ link นี้เลยคะ http://www.dmgbooks.com/site/images/banner/banner25.pdf 

 

แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ สวัสดีคะ 
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ธรรมะจากพระผูรู 
สันตินนัท (พระปราโมทย ปาโมชฺโช ในปจจบุนั) 

 
ถาม: หลายๆ คร้ังรูสึกวาตองการกาํลังใจจากครูบาอาจารย เพื่อท่ีจะชวยใหมีกําลังใจในการปฏบิตัิ
ธรรมมากขึน้ ขอคําแนะนาํดวยคะ 

เรื่องกําลังใจในการปฏิบัตินัน้ก็จําเปนครบัสําหรับผูท่ีคดิวาตนกําลังปฏิบัตธิรรม และเห็นวาการปฏิบัตธิรรม
เหมือนการทํางานท่ียากๆ สักอยางหนึ่ง แตไมจําเปนเทาไหรเลย สําหรับผูปฏิบัตอิีกประเภทหนึ่งที่เห็นวา
การปฏิบัตธิรรม คือการเรยีนรูส่ิงท่ีนารูอยางยิ่ง เหมือนอยางเรามีหนังสือนาอานสักเลมหนึ่ง เราไมตองรอ
กําลังใจจากใคร เรากต็ั้งหนาอานแลว การปฏิบัติธรรมก็เปนอยางน้ันเหมือนกัน คอืเม่ือเรามีสติอาน กาย 
เวทนา จติ ธรรม เรือ่ยๆ ไป มีแตความรูความเห็นกระจางแจมใสไปตามลําดับ ปฏิบตัิไป อุทานดวย 
ความอศัจรรยใจในธรรมของพระพุทธเจาไป ไมคิดคาดเดาถึงผลท่ีจะไดรับ มีแตต้ังหนาอานเร่ือยๆ ไป ลอง
ปรับจติปรับใจและปรับวิธปีฏิบัตใิหตรงตามหลักมหาสติปฏฐานกันเถอะครับ แลวการปฏิบัตธิรรมจะเปน
เรื่องสนุก และไมตองรอกําลังใจจากใครเลย 

สันตินันท 
๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/240/41/ 
 
ถาม: เพิง่เริม่หนัมาสนใจธรรมะและเร่ิมปฏบิัตธิรรมไมนานมานี้เองคะ ไมทราบวาถาหากมี
ประสบการณปฏบิตัมิานานๆ จะชวยใหเหน็ผลของการปฏบิตัิดีกวาหรือเปลาคะ อีกอยางหนึง่ไม
ทราบวาเด็กหรือผูใหญจะปฏบิัติไดดีกวากัน 

เรื่องเวลาปฏิบัติทีย่าวนานมากนอยน้ัน ที่จริงแลวแทบจะเปนปจจยัสุดทายท่ีจะชี้ใหเห็นผลของการปฏิบติั
ครับ ถาปฏิบตัิผิด ๕๐ ป นอกจากจะไมไดผลแลว ยังเปนปญหาท่ีแกไขยากเสียอกี สูพวกปฏิบัติผิดปเดียว
ไมได เพราะคราบสกปรกยงัไมฝงลึกนัก สวนผูปฏิบัตถิูก เพียง ๗ วัน ๗ เดือน หรือ ๗ ป ก็อาจเขาถึงธรรม
แทได ดังน้ันไมตองกังวลวา เราเพิ่งเริ่มปฏิบัต ิเม่ือไหรจะไดผล ขอใหเริ่มเถอะ ทําถูกแลวไดผลเองแหละครับ  

สําหรับเรื่องอายุที่เริ่มปฏิบัติ ตามตําราไมเคยเห็นมีขอยตุิวา เด็กหรือผูใหญปฏิบัติดีกวากัน แตจาก
ประสบการณพบวา ถาเร่ิมปฏิบัตติอนอายุมาก จะตองอดทนมากกับสังขารรางกายที่ทรุดโทรมเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบตัธิรรม ดังนั้นถาเรงปฏิบัตเิสียแตวันนี ้ขณะน้ีได ก็ลงมือเถอะครับ  

ผมเริ่มปฏิบัติเม่ือป ๒๕๐๒ ตอนนั้นอายุ ๗ ขวบ แตไมรูวธิีปฏิบัตทิี่ถูกตอง ไดแตของเลนภายนอก จงึ
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เสียเวลาไปมากมาย เพิ่งเริม่ปฏิบัติเขารองเขารอยเมือ่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ แตเม่ือปฏิบัติได ๗ เดือนก็
รูสึกถึงจุดที่ปลอดภัย และเกิดความอุนใจพอประมาณครับ ทุกวันนีก็้ยังปฏิบัติอยู ไมเคยหยุดเลยครับ 

สันตินันท 
๑๖ เมษายน ๒๕๔๒ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/240/41/ 
 
ถาม: การดูจติเปนสมถะหรือวปิสสนา 

การดูจิตทีผ่มแนะนํานั้น จะทําใหเปนสมถะก็ได เปนวิปสสนาก็ได คอืถาเพงอยูในอารมณอันเดียวกเ็ปน
สมถะ ถาสามารถจําแนกรปูนามออกไดก็เปนวิปสสนา คือจําแนกวา อันนี้รูป อันนี้นาม และนามนั้น ก็
จําแนกตอไปไดวา นี้คือนามเจตสิก น้ีคอืนามจิต ในทีสุ่ดก็จะเห็น จติ เจตสิก รูป แยกออกจากกัน ตางก็ทาํ
หนาที่ของตนไปตามหนาท่ี เกิดดับไปตามเหตุปจจยัของตนๆ ลวนแสดงความไมเท่ียง เปนทุกข เปน
อนัตตา เหมือนๆ กัน  

ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสดุคือตองรูสภาวะท่ีกําลังปรากฏจริงๆ ของรูปและนาม ไมใชแครูชื่อ รูบัญญตั ิ อนันั้นใชไมได
เลยครบั เชนความโกรธผุดขึ้นมาก็รูทัน มันเกิดขึ้นไดเพราะอะไร อะไรเปนเหตุใกลใหมันเกิดก็รู มันตั้งอยู
แลวแสดงอิทธิฤทธิอ์ันเปนหนาท่ีของมันอยางไรก็รู มันดับไปก็รู ท่ีวามาน้ี จิตเปนคนดูเฉยๆ นะครับ จติ
เหมือนคนดูละคร ไมใชคนแสดงละครเสยีเอง ตางจากสมถะ ท่ีจิตโดดลงไปแสดงเอง คอืเขาไปเกาะอารมณ
อันเดียวโดยตอเน่ือง 

สันตินันท 
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/235/41/ 
 
ถาม: การที่เราฝกเปนคนดี ทําจิตทาํใจใหดีอยูเสมอ มองโลกในแงดีเสมอๆ เมื่อมีกิเลสอะไรเกิดขึน้
ในจิตในใจกค็อยกําจัดออกไป เปรียบเหมือนกับเราคอยลางจติลางใจใหสะอาดอยูเสมอๆ วิธนีี้จะ
ชวยใหแกทกุขไดหรือไมคะ 

ตอนผมเด็กๆ ที่บานมีโองน้ําโตๆ อยูหลายใบ เวลาผูใหญเผลอ ผมชอบแอบเอามือไปกวนน้ําเลน (เขา
ทํานองกวนนํ้าใหขุน) เพือ่ใหตะกอนกนโองมันกระจายขึ้นมา น้ําที่ดูใสสะอาดกจ็ะแสดงคุณภาพท่ีแทจริงของ
มันออกมา 

เด๋ียวน้ีเวลาเจริญสติสัมปชญัญะ ก็เห็นจิตมันสงบนิง่ ใสสะอาด เหมือนน้ําใสในโองนั้นเอง แตเวลามี 
การกระทบอารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตะกอนกิเลส (อาสวะ) ที่นอนเน่ืองในสันดานก็จะแสดงตัว
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ออกมาเปนกเิลส จติก็ดูเศราหมองลง เหมือนน้ําขุน แตพอผัสสะน้ันดับไป ไมนานกิเลสก็ระงับดับไป มันก็
ตกตะกอนลงไปนอนในสันดานของเราอกี  

ยิ่งนานวัน ตะกอนกนโองก็ยิ่งมาก (เหมือนจติที่มีธรรมชาติไหลลงที่ตํ่าตลอดเวลา) พอสังเกตเห็นวาโอง
สกปรกมากแลว ก็ตองลางตะกอนกันทีหนึ่ง แลวไมนานมันก็มีตะกอนอีก วนเวียนอยูอยางนี้เรื่อยไป เพราะ
การลางโองมันยังเปนวิชาสามัญมาก มันก็แกทุกขไดเปนคราวๆ เทานั้น  

สวนการเจริญสติสัมปชัญญะ เจรญิศลี สมาธิ ปญญา นั้น ถึงจุดหน่ึงจะทําลายความยึดม่ันในจติลงไป ก็
เหมือนการทุบโองนํ้าทิ้งไป ตะกอนกเิลสก็ไมมีที่อาศัยอยูอกี  

วิชาทางโลกจงึไมมีที่สุด แตวิชาทางธรรมของพระพุทธเจามีท่ีสุดครับ  

สันตินันท 
๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/230/41/ 
 
ถาม: บางคร้ังเกิดความสงสัยเก่ียวกบัเรื่องชาตินีช้าติหนา เร่ืองผีสางเทวดาเพราะเปนเร่ืองท่ีพิสูจน
ไดยาก บางคนถึงกบัพดูวาเรื่องราวในพระไตรปฎกหลายเร่ืองเปนนิทานหลอกเด็ก ดังนัน้จึงคิดวา 
เรื่องบางเร่ืองพิสูจนกนัไมได ถาหากวาไมมีเร่ืองพวกนี้เลย คุยกันแตเร่ืองทุกขกบัการดับทุกข
เทานั้นนาจะดีกวาหรือไม  

การปฏิบัตธิรรมในทางพระพุทธศาสนาน้ัน มีการเปลีย่นแปลงทางจิตอยางอัศจรรยท่ีสุด แตเปนเร่ืองที่ผูอืน่
รับทราบไดยาก เชน เร่ืองการบรรลุมรรคผลนพิพาน เพราะเปนความรับรูเฉพาะตวั คนอื่นรูดวยไมได แตถา
จะพิสูจนแควา ปฏิบตัศิีล สมาธิ ปญญา แลวพนทุกขได ถาแคนี้ก็ทาใหผูสงสัยลองปฏิบัติดูไดเสมอครับ  

หรืออยางเรือ่งนรก สวรรค ชาติกอน ชาตหินา ผ ีเทวดา ก็เปนเรื่องท่ีเถียงกันไมจบ ใครเคยมีประสบการณที่
ทําใหเชือ่ก็เชือ่ ใครเคยมีประสบการณที่จะไมเชือ่ก็ไมเชื่อ และเวลานีพ้วกเราก็ตั้งกระทูทํานองนี้มากมาย 
แลวก็เถียงกัน ไมมีขอยุต ิบางคนประกาศวามี บางคนพดูออมๆ แบงรบัแบงสู บางคนประกาศวาไมมี  

ที่จริงมันไมใชเร่ืองสําคัญเทาเรื่องทุกขและการดับทุกขหรอกครับ แตผมเปนหวงวา บางทานสรุปเร็วไป ถงึ
ขนาดระบุวา กฎแหงกรรม หรือเรื่องชาตินี้ชาติหนา เปนเครือ่งมือใหคนเชือ่แลวสังคมจะไดเรยีบรอย หรือ
ปฏิเสธพระไตรปฎกบางสวนวาเปนนิยายหลอกเด็กไปเลย ซึ่งถาปฏิเสธเรือ่งผีและเทวดา ชาติกอน และชาติ
หนา พระวินยับางขอก็ตองยกเลิก เชน ในขอที่หามฆาโอปปาติกะ พระสูตรจํานวนมากตองยกเลิกไป สวน
พระอภิธรรมก็เปนเร่ืองแสดงใหเทวดาฟง ยิ่งไปกันใหญ ผมเสียดายพระไตรปฎกเหลาน้ีครับ  

เม่ือเร่ืองลึกลบัทางจติใจนัน้ พิสูจนใหเห็นไดยาก ผมจึงขอเสี่ยงเลาถึงส่ิงที่เปนของแปลกแตเปนรูปธรรม 



 ๑๓

สักเรื่องหนึ่ง เพื่อใหพวกเราบางคนใชความไตรตรองมากขึ้น กอนทีจ่ะกลาววาพระไตรปฎกเปนนยิาย 
นิทาน อะไรนัน่ เพราะในพระพทุธศาสนานั้น ยังมีส่ิงทีเ่ราไมเขาใจอยูอีกมาก  

นั่นคือเรือ่งการเปลี่ยนแปลงทางรางกายของนักปฏิบัตธิรรมบางทาน ที่กระดูกของทานตกผลึกเปนแกว เรือ่งนี้
คนท่ัวไปรูเหน็ไดดวยนะครับ ท้ังมีพยานวัตถุและบุคคลเปนจํานวนมากในยุคนี้ แตผมก็ยังหาขอยติุไมไดวา
เกิดจากอะไร แตยืนยันวามีแน และเกิดเฉพาะทานท่ีปฏิบัติดีปฏิบัตชิอบเทานั้น  

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของกระดูกเปนผลึกแกวมีดังนี้ครับ  

๑. กระดูกสวนที่มีรูพรุนๆ จะเปนเร็วกวากระดูกแข็ง  

๒. มีการเปลีย่นแปลง ๒ ดานคือ  

๒.๑ การเปลีย่นแปลงจากภายในกระดูก จะมีคลายๆ น้ําใสๆ (แตไมใชน้ํา และไมใชของเหลวดวย) คอยๆ 
ผุดขึ้นจากรพูรุน พรอมกับไลฟองอากาศภายในกระดูกออกมาดวย  

๒.๒ การเปลีย่นแปลงจากพื้นผวิภายนอกจะเกิดคลายๆ สารเคลือบขาวๆ คลายกระเบือ้งเคลอืบ เคลอืบตาม
ผิวภายนอก จากนั้นจึงคอยๆ ใสขึ้นจนเปนผลึก  

๒.๓ กระดูกท่ีพรุนๆ และมีเหลี่ยมมีมุม จะคอยๆ ยุบตวัลงจนมนและกลม  

เสนผมก็รวมตัวไดครบั คอืจะรวมตวัเปนกระจุกกอน แลวคอยอัดตวัเปนเม็ดทีหลัง  

การแปรสภาพนี ้ เรว็บาง ชาบาง ไมเทากันในแตละทาน ผูท่ีมาพบภายหลังการแปรสภาพแลว มักจะไมเช่ือ
วานั่นคือกระดูกจริงๆ ผมเคยเห็นอฐัิของหลวงปูม่ันชิ้นหน่ึงที่วัดปาสุทธาวาส เม่ือ ๑๕ ปกอนยงัเปนแกวครึ่ง
ทอน เปนกระดูกคร่ึงทอน ขณะน้ีเปลีย่นเปนแกวท้ังทอนแลว ใครเห็นก็อาจไมเช่ือวาเปนกระดูกจริงๆ  

ผมจึงยอมเสีย่งเลาเรื่องนี ้ เพือ่บอกพวกเราวาอยาเพิ่งรับหรือปฏิเสธอะไรงายๆ เลย ในพระพทุธศาสนา
โดยเฉพาะเรือ่งของจตินั้น มีส่ิงลึกซ้ึงอยูมาก แคกระทั่งเร่ืองกระดูกตกผลึกในทานผูปฏิบัตดีิ เรายังไมรูกัน
เทาไหรเลย ทัง้ท่ีมีอยูมากมายในหมูพระปา  

ที่เลามานี้ก็ตามประสบการณ ทานจะวาโงงมงายก็สุดแลวแตทานครับ และความจริงเร่ืองของภพภูมิตางๆ  
ก็พอจะพิสูจนได แตลําบากตรงท่ีวา ไมใชคนทําสมาธทุิกคนจะรูเหน็ได 

เจตนาจริงๆ ตองการบอกนองๆ รุนใหมๆ เทาน้ันวา การปฏเิสธสิ่งที่ประสบการณของเรายงัเขาไมถึงนั้น 
นาจะไมถูกตองทั้งหมด แตนาจะแขวนเรื่องนั้นไวกอน เรือ่งพระธาตุจริงๆ ไมเก่ียวกับเรื่องมรรคผลนพิพาน 
แตเปนเพียงตวัอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเราเห็นวา พลังงานบางอยางมีอยู แลวผมก็ไมไดมุงหวังจะใชเรือ่งนี้
พิสูจนเร่ืองชาติน้ีชาติหนา ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือการปฏบิัติธรรมเพื่อพนทุกขในปจจุบนั แตก็ไมอยากใหดูถูกภูมิ



 ๑๔

ปญญาของทานท่ีสืบทอดพระไตรปฎกจนมาถึงมือรุนของเรา  

ถาเราใชวิธอี้ําอึ้ง หลีกเลี่ยงการตอบเสียทุกคน นานไปคนก็จะยิ่งคลางแคลงมากขึ้นทุกท ี ราวกับวาภูมิรู
เหลาน้ันไมมีจริงเอาเสียเลย  

ความจริงอยาวาแตเรือ่งพระธาตเุลย แมแตเรื่องอภิญญาก็ยังมีอยู ไมใชไมมี ท่ีดาษด่ืนมากก็เชน เร่ืองเจโต
ปริยญาณและอนาคตังสญาณ ที่ถึงขัน้ลอยตัวไดก็มี องคหน่ึงที่ผมรูจักเวลาทานเขาสุญญตสมาบตัินัน้ 
บางคร้ังรางกายหายไปเลย ท่ีเลานี้ไมตองการใหเชือ่ เพราะถาเชือ่โดยไมไดพสูิจนก็คอืไมฉลาด และไมใช
ทางของมรรคผลนิพพานดวย แคจะบอกวาส่ิงที่ประสบการณเราเขาไมถึงนะ แขวนไวกอนดีกวา อยาดวน
ตําหนิวาพระไตรปฎกเปนนทิานหลอกเด็กอยางแนนอน  

สวนทานใดทิง้เปลือกและกระพีเ้ขาถึงแกนไดเลยอันนัน้ประเสริฐสูงสุดแลวครบั 

ผมดีใจที่นองๆ จะสนใจพสูิจนพุทธศาสนาใหกระจางไปเลย เพราะผมทราบวา ธรรมชาตขิองปญญาชนรุน
ใหมน้ัน ตองการความชัดเจนอยางถึงทีสุ่ด การทีส่งสัยวาพระไตรปฎกเปนนิทานหลอกเด็ก หรือสงสัยวา 
กฎแหงกรรมและการเวียนวายตายเกิด เปนแคเคร่ืองมือทางจริยธรรม หรือสงสยัวาอภิญญาตางๆ เปนแค
การเพิ่มสีสันในพระไตรปฎก แลวอาจพาลไปสงสัยพระปญญาตรัสรูเขาในท่ีสุด มันก็นาสงสัยจริงๆ ครับ 
เม่ือกอนผมกส็งสัยเหมือนนองๆ นั่นแหละ แลวกล็งมือปฏิบตัิธรรมเอาเปนเอาตายเพือ่พิสูจนความจริง จน
กลาสรุปวาพระธรรมคําสอนของทานถกูตองแทจริง อริยสัจจนั้นเปนธรรมที่ไมมีส่ิงตอตาน แมแตส่ิงลึกลบั 
จริงๆ ไมไดลกึลับเลย แคคนทั่วไปยังเขาใจไมถึงเทานัน้ เหมือนท่ีเจาคุณประยุทธกลาวไวเปยบเลย  

สันตินันท 
๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/229/41/ 
 
ถาม: สงสยัวาพระพทุธเจาทรงตรัสรูดวยพระองคเองจริงหรือ ในเมื่อพระองคทรงระลึกชาติได 
เปนไปไดไหมวาพระองคอาจจะเคยฟงธรรมจากพระพุทธเจาองคกอนแลวในอดีต 

วันนี้คุยกันดวยเรื่องเบาๆ ก็แลวกันครบั เปนเรือ่งที่ผมเคยสงสัยมาตั้งแตเด็กๆ วา พระพุทธเจาทรงตรัสรู
จริงหรือ!!!  

เหตุผลที่สงสยัในเร่ืองนี้ก็เนื่องจากไดอานพระพทุธประวัตวิา ในยามตนของคืนตรัสรู พระสทิธัตถโพธิสัตว 
ทรงไดบุพเพนิวาสานุสติญาณ คอืทรงระลึกชาติไดเปนอันมาก ในเวลานั้นเอง นาจะทรงระลึกไดวา ทรงเคย
ฟงธรรมแทบเบื้องบาทของพระพทุธเจาองคกอนๆ มาอยางไรบาง เม่ือเปนเชนนั้นแลว เหตุใดจะระบวุา 
ทานตรัสรูดวยพระองคเอง ความจริงอาจจะเปนเพยีง พระองคเพิ่งจะเขาใจธรรมที่พระพทุธเจาองคกอนๆ



 ๑๕

ทรงประกาศไวแลวเทานั้นเอง  

เรื่องน้ีผมไมเคยพบตําราใดๆ กลาวอธบิายไว แตอานพบพฤติกรรมบางอยาง เม่ือเวลาพระโพธสัิตวไดพบ
พระพทุธเจา เชนทานสุเมธดาบสโพธิสัตว เม่ือเวลาทีเ่ขาเฝาฟงธรรมจากพระพุทธเจาน้ัน ทานเกิดมหาปติ
เพราะช่ืนชมในพระพทุธเจาอยูตลอดเวลา จนไมอาจสงจิตไปตามกระแสธรรมได  

ผมเห็นวาขอเท็จจริงตรงนีพ้อจะอธิบายไดวา เม่ือพระโพธิสัตวทรงระลึกชาตไิปถึงการเขาเฝาพระพุทธเจา 
ยอมทรงระลึกถึงมหาปติที่เกิดขึ้นในขณะนั้น มากกวาจะระลึกถึงธรรมที่พระพทุธเจาทรงแสดง  

เพราะธรรมชาติของการระลึกชาติน้ัน ผูระลึกยอมระลกึถึงอารมณทีเ่ดนท่ีสุดในขณะนั้น ซึ่งก็คอืความปตอิัน
ยิ่งใหญในการไดชื่นชมพระบารมีของพระพุทธเจา ไมใชระลึกถึงเนื้อธรรม ซ่ึงแมขณะไดฟงจริง ยังจับ
ใจความไมได แลวจะมาตามจับใจความในภายหลังไดอยางไรกัน  

ยิ่งเปนคนทัว่ไปที่ระลึกชาติกัน ก็มักระลึกไดเฉพาะอารมณท่ีแรงๆ เชนการไดเปนทาวพระยามหากษัตริย 
การไดชัยชนะสําคัญในสงคราม อันเปนเรื่องดีใจสุดขีด หรือถูกไลฆา ไลทําราย ประเภทกลวัสุดขีด สวนเรือ่ง
ที่ธรรมดาๆ เชน เคยเกิดเปนชาวนา เชาก็ไปทํานา กลางวันกินขาวคลุกน้ําพริก ตอนเย็นอาบน้ําและสุมควนั
ใหควาย เรือ่งแบบน้ีจะไมคอยระลึกถึงกนัเพราะธรรมดาเกินไป  

ดวยเหตุนี้เอง ผมจึงเชือ่อยางสนิทใจวา แมพระสิทธตัถโพธิสตัว จะทรงระลึกชาติไดถงึการเขาเฝา
พระพทุธเจาในอดีต แตในดานธรรมแลว ทรงตรัสรูดวยพระองคเอง  

ความเห็นเร่ืองนี้อาจจะผิดก็ไดครับ ถือวาเราคุยกันเลนเพือ่ความรื่นเริงใจในธรรมก็แลวกัน  

คุณปราโมทย  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/ 
 
ถาม: นพิพาน มีจิตหรือไม  

ชาวพุทธเรามักสนใจและถกเถียงกันอยูเสมอวา นพิพานเปนอยางไร เร่ืองนี้ผมไมคอยไดพูดถงึ เพราะเห็น
วาส่ิงท่ีเรานาจะสนใจในเบือ้งแรก คือธรรมตนทางของการปฏิบัติเพือ่บรรลถุึงพระนพิพาน ถาตั้งตน 
การปฏิบัตถิูกตอง ก็จะไปถงึปลายทางท่ีถูกตองเชนกนั  

นิพพานน้ันเปนธรรมชาตขิองจริง หรือปรมัตถธรรมอนัหนึ่ง เชนเดียวกับจิต เจตสิก และรปู ซึ่งตางก็เปน
ปรมัตถธรรมคนละอยางกนั ในความหมายทางตํารา นิพพานเปนธรรมชาติของความดับทุกขดับกิเลสสิ้นเชิง 
นิพพานเปนธรรมชาติทีพ่นจากรูปนามสิน้เชิง นพิพานเปนธรรมชาติของความวางอยางยิ่ง นิพพานเปน 



 ๑๖

บรมสุข นพิพานเปนอนัตตา สําหรับครูบาอาจารยบางองคก็สอนวานิพพานเปนอนัตตา บางองคสอนวาไม
ควรกลาววานิพพานเปนอตัตาหรืออนัตตา เพราะนพิพานเปนธรรมที่เหนือสมมุติบัญญติั จงึไมควรแขวน
ปายวา นพิพานเปนอะไร อยางไร  

ในพระไตรปฎกทานแบงนิพพานเปน ๒ ประเภท คือประเภทนพิพานกิเลส แตขันธยังอยู กับประเภท
นิพพานขันธ ไมมีขันธเหลอือยู กระทั่งจติก็ดับไป เหมือนไฟที่ดับไปฉะน้ัน  

นิพพานน้ันไมใชรูป ไมใชนาม แตก็เปนอารมณของจิตไดเชนเดียวกับรูปและนาม ซึ่งอารมณนิพพานจะ
ปรากฏเมื่อจิตเขาถึง มรรค ผล นิโรธสมาบัติ และนิพพาน อยางไรก็ตามสํานักปฏิบัตบิางแหงซึ่งเชี่ยวชาญ
อภิธรรมดวย มักระบุวา ในขณะท่ีเขาสูมรรค ผล และนิโรธสมาบัติ อันมีอารมณนพิพานนั้นไมมีจิต  

ผมมีความเห็นวา ในขณะที่บรรลุมรรค ผล นั้น มีจติ (สวนนิโรธสมาบัตินั้น ผมขอแขวนไวกอน เพราะยังเกนิ
ความรู) ซึ่งความเห็นน้ีก็สอดคลองกับคมัภีรอภิธัมมัตถสังคหะดวย เพราะในคัมภีรนั้นเองระบุถึงจติประเภท
หน่ึง เรียกวาโลกุตรจิต ประกอบดวยมรรคจติ ๔ ดวง ผลจิต ๔ ดวง รวม ๘ ดวง (ซึ่งหากแจกแจงอยาง
ละเอียด โดยนําเอารูปฌาน ๕ ชั้น เขาไปประกอบกบัมรรคจติ ผลจิตแตละดวง ก็จะมีมรรคจิต ๒๐ ดวง  
ผลจติ ๒๐ ดวง รวม ๔๐ ดวง) เม่ือมีตํารายืนยันชดัเจนขนาดนี ้ ผมจึงเห็นวา ในขณะทีบ่รรลุมรรคผลนัน้  
มีจิตแนนอน แตจติไปรูอารมณนิพพาน ซึ่งเหนือกวารูปและนาม  

อยางไรก็ตาม เม่ือถึงวาระแหงการท้ิงขันธของพระอรหนัต ผมไมเชือ่วา จิตจะดํารงอยูอยางเปนอมตะ เพราะ
จิตไมเคยเปนอมตะ ท้ังพระพุทธเจาก็ทรงสอนวา จิตพระอรหันตท่ีนพิพานนั้น มีสภาพเหมือนไฟที่ดับไป  

ไฟที่ดับไป หายไปไหน / สูญไปหรือ? หรือไมไดหายไปไหน / เท่ียงอยูหรือ? นี่ไมใชเรื่องที่จะตองคิดมาก
เลยครบั เพราะถาคิดทีไร ก็อดตกลงไปสูความสุดโตงขางใดขางหนึ่งไมได  

คุณปราโมทย 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/ 
 
ถาม: ผมกําลังสงสัยวาตนเองมีจติฝกใฝไปในทางจะเปนพระโพธิสัตว  ไมทราบวาจะทราบได
อยางไรวาจริงๆ แลว เราบาํเพ็ญบารมมีาทางไหน ระหวางพุทธภูมิกบัสาวกภูมิ  

พวกเราหลายทานมีจิตใจฝกใฝไปในทางจะเปนพระโพธิสัตวบาง หรือยังลังเลวาตนกําลังเดินไปสูพทุธภูมิ 
หรือสาวกภูมิ กันแนบาง (เชนจะไปสูพุทธภูมิก็กลัวภัยในสังสารวัฏ เบ่ือหนายทีต่องเดินทางไกลบาง ครั้นจะ
ดําเนินไปสูสาวกภูมิ ก็สงสารสัตวโลกบาง เสียดายวามีความรูนอยไปบาง เสียดายความอหังการในอันทีจ่ะ
เปนพระพุทธเจาบาง)  



 ๑๗

เปนการยากทีเ่ราจะทราบวา เราบําเพญ็บารมีมาในเสนทางใด และท่ีวาเปนพระโพธสัิตวนั้น ไดรับพยากรณ
จากพระพุทธเจาแลวหรือยัง ในเมือ่เราไมมีญาณท่ีจะระลึกรูได ก็จําเปนตองสังเกตจิตตนเองเอาครับ  

จากประสบการณของผม คนที่ปรารถนาจะเปนพระพทุธเจา เพราะความอยากใหญก็ดี เพราะปรารถนาใน
ความรอบรูก็ดี หรือดวยเหตุอื่น นอกเหนือจากมหากรุณาของจิตตอสรรพสัตวก็ดี มักจะเดินแนวพุทธภูมิไม
ตลอดรอดฝง  

ความอยากใหญ อยากรู ฯลฯ มันมีรากฐานอยูบนโลภะและตัณหา ซ่ึงเปนของรอน สวนมหากรณุามีรากฐาน
อยูบนกุศลจติ ซึ่งเปนความชุมเย็นที่หลอเลี้ยงจติ คุณภาพของจติจึงแตกตางกันมาก ความปรารถนาจะเปน
พระพทุธเจาดวยแรงขับของอกุศลนั้น เม่ือตองเผชญิกับความทุกขทีเ่ผ็ดรอนแลว ก็มักจะทอถอย ดังนั้น ถา
สํารวจจติตนเองพบวาปรารถนาพทุธภูมิดวยแรงขับของอกุศล ก็เลิกคิดเถอะครบั เพราะจะเสียเวลาโดยใช
เหตุ ไมเลิกวนันี้ ก็ตองไปเลิกในวันหนึ่งขางหนาอยูดี  

เราคงไดยินบอยๆ วา พระโพธิสัตวไมกลัวนรก อันน้ันทานไมกลวัเพราะมหากรุณาครับ ไมใชวาไมกลัว
เพราะกเิลสหนาปญญาหยาบ เหมือนเม่ือหลายปกอน แถวๆ ปนเกลา รถรบัสงนกัเรียนเกิดอบัุติเหตุไฟไหม 
มีตํารวจคนหนึ่งพยายามชวยเด็กจนตวัเองถูกไฟลวกยับเยิน และหยุดชวย เม่ือคิดวาชวยเด็กออกมา
หมดแลว โดยไมทราบวา มีเด็กติดคางอีก ๒ คน ตํารวจคนนี้ใหสัมภาษณดวยความเสียใจวา นกึวาชวยเด็ก
ออกมาหมดแลว ถาทราบ ก็จะตองพยายามชวยตอไปอีก เพราะ "สงสารเด็ก" มหากรุณาชนิดนี้แหละครับ  
ที่ทําใหกลาฝาไฟนรกได  

ลองวัดใจตนเองดูเถิดครับวา ปรารถนาพุทธภูมิเพราะอะไรแน ถาไมใชเพราะมหากรุณาแลวละก็ อยาไป
คิดถึงพทุธภูมิเลยครบั จะเนิน่ชา แลวก็ไปไมรอดในภายหลัง  

อีกประการหน่ึง หากยังไมแนใจวา เราเปนพระโพธิสัตวหรอืไม ก็ไมควรลังเลใจท่ีจะเรงปฏิบตัธิรรมใหเต็มที่ 
เพราะถาเปนพระโพธิสัตวจริง ก็จะไดมีบารมีเต็มเปยมเร็วๆ ถาไมเปนพระโพธิสัตว จติกจ็ะไดเขาถึงวิมุตติ
หลุดพนเรว็ๆ  

เรงปฏิบัตเิขา มีแตไดกับไดครับ  

คุณปราโมทย 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/ 



 ๑๘

รูเฉพาะตน 

ดังตฤณ 

อยากเหลอืแตจิต 

กรณีเฉพาะตนของ – วรพรรณ อ. 
อาชพี – เจาของกิจการสงออก 
ลักษณะงานทีทํ่า – ชวงนี้ใหนองๆชวยดูแลงานแทน บางอาทติยเขาไปดูของและคุยกับลูกคาแควัน
สองวัน เวลาที่เหลอืจะออกตางจังหวัดเพือ่เจริญสต ิ

คําถามแรก – ดิฉันฝกสมาธิมาตัง้แตสาวๆ ดวยความเปนคนเครียดงาย ฟุงซานจัด จึงอยาก
สงบ ซ่ึงก็ทําไดบางไมไดบาง แตพอรูจักวิธีเจริญสติจากครูบาอาจารยในชวงสองสามปหลังมานี ้ 
ก็กลายเปนวาจติสงบเองเหมือนอยูในสมาธิไดเกือบตลอดวนั หลังๆ เหน็ความโปรงเบาของจิต เกิด
ปตนิาน พอตองกลบัมารูสึกถึงกาย ก็เริ่มเห็นความไมนามีกาย รูสึกวากายเปนของทบึ เปนของ
หยาบ เปนภาระ อยางนี้ถือวาละกายได และควรเนนดูจติอยางเดียวแลวใชไหม? 

แรกๆ นั้น เม่ือเจริญสติจนเห็นกายชัด รูสึกถึงลมหายใจ รูสึกถึงอิรยิาบถอยางตอเนือ่ง ราวกับสติไม
คลาดจากภาวะทางกายเลย นักเจริญสติก็จะสงบเย็น และมองวากายเปนของดี เปนที่ตั้งของความสุขอัน
วิเวก แมรสกามสุขที่ชาวโลกเขาวาเยี่ยมนักเยี่ยมหนาก็เทียบไมได 

แตเม่ือขยับเลือ่นชั้น สามารถเจริญสตกิาวลวงเขาถงึความเปนจิต เห็นแตจติเดนชัดอยูเสมอๆ 
กระทั่งเขาถึงภาวะประณีตที่แปลกไปกวาเดิม เม่ือนัน้กายก็ถูกเปรียบเทียบวาหยาบ ไมนารับรู เปนภาระ
หนัก เปนของไมดี เปนทุกข สูเหลอืแตจิตอยางเดียวไมได 

ขณะใดกต็ามท่ีรูสึกถึงกายแลวเกิดความไมอยากมีกาย ขอใหทําความเขาใจวาจิตยงัไมเปนกลาง
จริง แมนึกวาเนนดูแตจติก็ถือวาพลาดการเหน็ปฏิกริิยาทางจิตทีเ่กิดความไมชอบกายข้ึนมาแลว 

การทําความเขาใจเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหการเจริญสติไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆ กระท่ังลเุปาหมาย
ปลายทางอยางถูกตองถึงทีสุ่ด การเหน็กายเปนของหนัก เปนภาระ เปนทุกขนัน้ จัดวามาถูกทางแลว 
ก็จริง แตยงัมีสิง่ที่ตองดตูอ คืออาการทางใจที่ยงัไมเปนกลาง 

เม่ือใดท่ีคุณรูสึกเปนลบกับกาย สังเกตดีๆ จะพบวาจติเขาไปยึดอารมณรังเกียจไวดวยความไมรูเน้ือ
รูตัว เมื่อรังเกียจกาย อยากหน ีอยากพรากจติไปอยูหางๆ จากกาย ก็แปลวายังมตีวัคุณเปนตางหาก
จากกาย ดีกวากาย ประณีตกวากายอยู 



 ๑๙

วิธีทีจ่ะเลิกมีตวัตนผูประณีตกวากาย ก็คือมีสติแบบ ‘สักแตรูสักแตเห็น’ และวิธีงายที่สุดท่ีจะทํา
เชนนั้นได ก็คือเทาทันอาการทางใจ คุณจะพบวาเมื่อใดรูสึกไมชอบกาย กายจะปรากฏเปนของทบึ 
ฉะนัน้เมื่อใดกายดูทึบๆ ไมนารัก ไมนาเอา ก็แปลวาใจมีอาการรังเกียจเกิดข้ึนแลวแนๆ 

ความรังเกียจกายอยูตรงไหน? ก็ตรงท่ีรูสึกถึงกายทั้งหมดนั่นแหละ พอคุณเทาทนั ‘อาการรังเกียจ
กาย’ ได จิตก็จะถอยออกมาจากอารมณรังเกียจนั้น ประสบการณภายในจะเปลี่ยนไปในทันที คอืมีความรู
กายเฉยๆ ไมยินดี แลวก็ไมรังเกียจ เหลอืแตภาวะทางธรรมชาติอยางหน่ึง เฝาดูภาวะทางธรรมชาติอีกอยาง
หน่ึงดวยความเปนกลางยิ่ง และตรงนัน้ขอใหสงัเกตเถิดวาอาการสักแตรูสักแตเหน็นัน่เอง ท่ีทาํให
กายปรากฏเปนของโปรง ไรน้ําหนัก ตลอดจนเกิดสุญญากาศทางความทุกข คลายกายกับจติตาง
คนตางอยูอยางมชีองวางระหวางกนั ไมกระทบกระท่ังกนั 

ถึงจุดนี้แหละที่พระพุทธเจาตรัสวามีกายสกัแตเอาไวอาศัยระลกึ คุณเห็นกายปรากฏเปนเพียงสญัลักษณ 
ของความไรตวัตน ไมใชบคุคล และปลอยใหมันแสดงความไมเท่ียงใหดูไปเรื่อย ๆ ผานลมหายใจเขาออกและ
การเปลี่ยนอิรยิาบถนานา 

สรุปนะครับ ถาปลอยวางกายแบบท่ียังรังเกียจ ถอืวาไมวางจริง ถาวางจริงตอง ‘สักแตรู’ และเทาทัน
กระทั่งความรงัเกียจกายดวย 

คําถามท่ีสอง – เทาท่ีดิฉันฟงครูบาอาจารยมา เกดิขอสรุปอยางหนึ่งวาพระอรหนัตทานก็ยัง
สุขยังทุกข ยังรูสึกนึกคดิเหมือนคนธรรมดา เพยีงแตจิตเปนตางหาก ไมยึดมัน่กายใจวาเปนตวัตน 
อยางนัน้ใชไหมคะ? 

เร่ืองของพระอรหันตเปนเร่ืองไกลเกินตวัสําหรับทุกคนที่ยังเขาไมถึง แตก็เปนประโยชนสําหรับผูยัง
ตองศึกษา เพือ่ตั้งความเขาใจไวใหถูก กับท้ังจะไดรูวาท่ีทําๆ อยูนี ้ เปนไปเพือ่ภาวะอันเยี่ยมแบบไหน 
มิฉะนั้นหลายคนอาจไมเกิดแรงบันดาลใจใหพากเพยีร หรือไมก็พากเพียรถึงจดุที่เขาใจผิดคดิวาตนเองถึง
ความเปนอรหันตไปแลว 

กอนอื่นขอแกความเขาใจใหถูกตองสมบรูณ เรือ่งพระอรหันตยังสุขยังทุกขเหมือนคนธรรมดาอันนั้น
เปนจริงทางกาย เชน ถาอากาศเย็นพอดีกายทานก็สบาย ถาอากาศรอนเกินไปกายทานก็อึดอัด  
นี่เรียกวาพระอรหันตยังเปนสุขเปนทุกขทางกายเหมือนคนปกติไดอยู 

แตความจริงทางจิตน้ัน พวกทานไมเหมือนคนธรรมดาแลวครับ อากาศจะรอนหรือหนาวเพียงใด  
จิตพระอรหันตก็เปนสุขอยูดี นี่คือสาระสําคญัของการเปนพระอรหนัต พวกทานมีจติทีต้ั่งมัน่เปนอิสระ 
เปนตางหากจากโลก ไมหวัน่ไหวดวยอาการปรากฏใดๆ แหงกายใจแลว 



 ๒๐

พระพทุธเจาตรัสวาเม่ือเจริญสติเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม กระทั่งถึงที่สุดแลว ยอมเปนผูมีจิต 
ผองใส พรากจากกาย พรากจากเวทนา พรากจากจิต และพรากจากธรรม เปรยีบใหเห็นภาพก็คงเหมือนมี
มหาสุญญากาศขนาดเทาจักรวาลค่ันอยูระหวางจติกับขนัธนั่นเอง พวกทานยังอยูกับเรา ใหเราเหน็ได  
คุยกับเราได แตความรูสกึอันเปนตัวเปนตนของทานลองหนหายลบัไปแลว 

พระอรหันตทานอาจมีลักษณะปรากฏเหมือนคนธรรมดา เชนที่มีบันทึกไวเปนกรณีศึกษา ก็ไดแก
พระปลินทวจัฉะ ทานจะตดิพูดหยาบคาย เรียกใครตอใครประมาณหมูหมากาไก จนชาวบานที่ระคายหูไป
ทูลฟองพระพทุธเจา พระพทุธเจาก็บอกวาอยาไปปรามาสทานเลย นัน่เปนวาสนา เปนความติดนิสัยแบบนั้น 
จิตทานไมมีความประทษุรายตอใครในขณะพูดอกีแลว 

ถาอยากตัดสินพระอรหันตกันดวยตาเปลา ก็คงบอกไดแควาใครที ่ ‘ไมใช’ โดยอาศัยเกณฑที่พระ
อานนทระบุไว คอืพระอรหันตขีณาสพจะไมลวงฐานะ  ๕ ประการ ไดแก ไมสามารถแกลงปลงชวีิตสตัว  
ไมสามารถขโมยของใคร ไมสามารถเสพเมถุน ไมสามารถกลาวเท็จทั้งรู และไมสามารถทําการส่ังสมเพือ่
การบริโภคกามอยางชาวบานธรรมดา ท้ังนี้ไมไดหมายความวาถาใครครบเกณฑ ๕ ประการดังกลาว 
จะหมายความวา ‘ใช’ พระอรหนัตเสมอไป เพราะแกลงทาํกนัได หรือเปนฤาษชีีไพรช้ันปุถชุนท่ีไม
อยากทาํสิ่งเหลานัน้อยูแลว 

การสําเร็จอรหันตเปนเร่ืองรูเฉพาะตน จิตของพวกทานวางเปลาจากอปุาทานในอตัตา มโนภาพ
บุคคลขาดสูญไปจากใจอยางเด็ดขาดประดุจตาลยอดดวน ไมมีทางกลับกําเรบิขึน้ใหม พวกทานยังคงเปน 
ผูมีชื่อ แตจะเปนผูจากไปอยางไรสมมุติ สูความวางที่แตกตางจากความสิ้นสูญ และจะไมมีนามสกุลใดๆ ให
เขาถอือีกเลย 
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ทําอยางไรดีชอบเผลอนาน 

กรณีเฉพาะตนของ – สุมาลี 
อาชพี – ทันตแพทย 
ลักษณะงานทีทํ่า – ใชชวีติอยูกับที่ทํางานเปนหลัก ทาํฟนใหลูกคาท้ังวันอยางตอเน่ืองดวยระบบนัด 
ซ่ึงก็มีคนไขเต็มทุกวัน 

คําถามแรก – เคยหัดตามลมหายใจ แตรูสึกเครียด อึดอัดคะ ตอนนี้เลยดูตอนเผลอไปคิด
อยางเดียว แตปญหาคือบางวนัเผลอนานมาก เผลอทีหนึง่สองสามชัว่โมง ท้ังที่ไมไดทาํงานแบบใช
ความคิดเลย บางทีกห็นัไปสัง่งานผูชวย คุยกบัคนไข ก็ไมรูวาเผลอตัง้แตเมื่อใด พอออกจากที่ทาํงาน
ถึงเริม่รูสึกตัวมากขึน้ เปนอยางนี้ทุกวนั ไมทราบจะทาํอยางไรใหดีข้ึน ควรจะหาอะไรเปนหลักยึดให
ไมเผลอยาวคะ? 

หมอฟนสวนใหญจะ ‘ติดเพง’ เพราะลักษณะงานประจําบังคับใหตองเล็งจริงๆ จังๆ อยูกับจดุเล็กๆ 
ในปากคนไข และแถมตองลงมือกับจุดน้ันดวยความประณีต ปองกนัความผิดพลาดใหมากที่สุด 

แลวหมอฟนแตละคนก็มีโครงสรางทางจติและอารมณตางกันมาก หลายคนแครกับความเจ็บปวด
ของคนไข จงึทุมเทกําลังงานทั้งหมดไปกับการทําฟนแบบระมัดระวงัใหเร็วท่ีสุด ซ่ึงก็จัดเปนการทาํสมาธิ
อยางหนึ่ง แตเปนสมาธิแบบคิดวิเคราะห คิดลงมอืไปดวย ไมใชสมาธิแบบรูอารมณเดียว 

และสมาธิทีทุ่มใหกับงานฝมือนั้น ก็ยังแบงซอยออกไดอีกหลายประเภท ประเภทที่ใจจดใจจอเพงเล็ง
อยางหนักหนวงเกินไปก็มี ประเภทที่เหมือนคิดมากหยุมหยิมปนเหมอลอยอยูตลอดเวลาก็มี ประเภทนิง่
อยางพอดีท่ีจะรูตอเนื่องและเคลือ่นไหวเปนอัตโนมตัิดวยความสงบเย็นก็มี 

นิสัยการทํางานท่ีส่ังสมไวนานๆ ของหมอฟนแตละคน สงผลใหคุณภาพงานและคุณภาพสติผดิกัน 
ผมเห็นหมอฟนระดับเทพบางคนอายุใกลจะรอยอยูแลว แตสติยังคมใส เดินเหินยังคลองแคลวกระฉับกระเฉง
ราวกับอายุสัก ๓๐ นี่ก็เปนเครื่องพิสูจนวาสติไมไดพราเลือนดวยวัย แตเปนดวยการสั่งสมจากหนาที่
การงานซึ่งทาํอยูทุกเมื่อเชื่อวนัเปนหลัก 

มาถึงกรณีของคุณ ท่ีเลาวาเคยหัดตามลมหายใจ แตรูสึกเครียดและอึดอัด อันนั้นก็ไมนาแปลกใจ
ครับ นักเจริญสตท่ีิมีอาชีพทันตแพทยนัน้ เทาท่ีผมเคยพบมาเกือบสบิคนจะเหมือนกนัหมด คือเมือ่
พยายามตามรูลมหายใจ จะทําไมถูก คอยเพงมากเกินไป ผลคือเครียด อึดอัดคัดแนน เหมือนอยู
ดีๆ ไปสรางความทุกขทรมานใหตวัเองเปลาๆ 
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ทันตแพทยจดัไดวาเปนคนเกงของสังคม อยางนอยคงไมรูสึกวาตวัเองเปนรองใคร พอพยายามทํา
สมาธิดูลมหายใจไมสําเร็จ ก็อาจรูสึกวาตัวเองไมเกง เอาดีทางน้ีไมได หรือกระท่ังเห็นลมหายใจเปนเครือ่ง
บั่นทอนอตัตา และในท่ีสุดก็สรุปวาการรูลมหายใจไมเหมาะกับตน ไปยึดอยูแตคําวา ‘ดูลมหายใจแลวอึดอัด’ 
ซึ่งฟงแลวเหมือนลมหายใจเปนผูราย เปนบอเกิดแหงความอึดอัดก็ไมปาน 

ตอเม่ือคุณต้ังมุมมองเสียใหม ใหเกิดทัศนคติกับการรูลมหายใจอยางถูกตอง วาเปนส่ิงท่ีพระพทุธเจา
สนับสนุน แมบทวาดวยความพรอมในการบรรลุธรรม พระองคก็ทรงยกเอาลมหายใจมาเปนตวัตั้ง เชน ให
สังเกตวาท่ีลมหายใจน้ี มีสติ มีการพจิารณาธรรม มีความเพียร มีปติ มีความสงบ มีความตั้งม่ัน มีความเปน
กลางวางเฉยหรือไม ถามีพรอมครบเครือ่งก็แปลวาอาจถึงมรรคถึงผลในลมหายใจใดลมหายใจหนึ่งขางหนา
ไดตลอดเวลา 

และสําหรับมือใหม พระพทุธเจาก็ตรัสวาลมหายใจเปรียบเสมือนเคร่ืองเกาะ เครือ่งพยุง หรอืเครื่อง
อยูที่ดีท่ีสุดของสติ บางคราวทานตรสัชดัทีเดียววาถาไมเริ่มเจริญสติดวยการระลกึถึงลมหายใจ ก็จะเปน
ชองวางใหความเผลอเหมอเขาแทรก หรอืไมก็ถูกกิเลสครอบงําโดยงาย 

สรุปคือคําถามของคุณทีว่า ‘ทําอยางไรจะไมเผลอยาว?’ น้ัน ถาทลูถามพระพทุธเจา ผมก็รับรองได
วาทานใหใชลมหายใจเปนเครื่องมือแนนอนครับ! 

จากนั้นมาดูตามจริงกัน จิตของหมอฟนนัน้พรอมที่จะเพงเกนิพอดี คือพอตั้งอกต้ังใจรบัรูอะไร 
อาการทางใจจะเปนย่ืนออกไปจับจอง เพงเล็ง เนนหนักไปที่ส่ิงนัน้ 

เม่ือทราบเชนนี้ ก็ตองถอนจิตออกจาก ‘โหมดหมอฟน’ กันกอน ขอใหนึกถึงตอนคุณฟงเพลง ตอน
คุณชมทะเลกวาง หรือตอนคุณเพลิดเพลินอยูกับอะไรดวยความสบายใจ จะพบวาอาการจดจองหายไปจาก
จติ เหลือแตการเพลนิรู เพลินดูเลนๆ เร่ือยๆ โดยไมใสใจวาจะตองรับรูอยางนัน้เปนเวลานานแคไหน 
จะตองใหสาํเร็จเปนอะไรขึ้นมา 

ตัวอยางของจริงที่ทําไดเด๋ียวนี้ คอื อยาเร่ิมตั้งใจวาจะกําหนดรูลมหายใจ แตใหลากลมหายใจ
ยาวเขาปอดสบายๆ ดวยความรูสึกแบบเดียวกับตอนโลงอกท่ีเสร็จงานเสียได 

ทําความรูเขาไปแคครั้งเดียว ถารูสึกวามีลมเขา มีลมออกได ก็ใหม่ันใจวาคุณอาศัยลมเปนเครือ่งมือ
เจริญสติไดแนๆ จากนั้นบอกตวัเองวาจะคอยสังเกตเอา วาเม่ือใดจติจะนึกถึงลมหายใจขึ้นมาเอง ตรงนัน้ให
แคสังเกตนะครับวารางกายตองการลมเขาหรือลมออก ตองการลมสัน้หรือลมยาว อยาไปส่ังวาตอง
รีบเขาเทานัน้ ตองรีบออกเทานี ้
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คุณจะไมรูสึกวาทําอะไรผิดปกต ิหรือเหมือนแทบไมทาํอะไรเลยดวยซ้ํา ก็แคหายใจอยางเคยๆ เพิ่ม
มาหนอยคือความสังเกตเปนครั้งเปนคราวเทานั้น 

การมีทัศนคตท่ีิดี ประกอบกับไดหลักการสังเกตอยางถูกตอง จะเหนี่ยวนําใหคุณเริ่มคุนเคยกับสติรู
ลมหายใจขึ้นมาเองเรื่อยๆ เปนการรูแบบสั้นๆ แบงเปนทอนๆ ผลดีคือทําใหเกิดความชินอยูกบัลม
หายใจโดยไมบงัคับ และเลิกทําอะไรตอเนื่องรวดเดียวแบบงานหมอฟนเสียไดอีกดวย 

จากนั้นระหวางทําฟนใหคนไข คุณจะพบวาอยูๆ ก็นึกถึงลมหายใจขึ้นมาเองโดยไมเสียโฟกัสกับ
คนไข ชวงแรกอาจจะหางๆ แตแลวกค็อยๆ ถ่ีขึ้นทุกทีโดยไมไดจงใจ และ ณ จุดของความรูสึกถงึ 
ลมหายใจอยางเปนอัตโนมัตินัน้ จะพลอยมีความสามารถสงัเกตไปดวย วาคุณเพงอยูกับงานทาํฟน
มากเกินพอดีหรือเปลา 

ทําไมถึงรูวาเพงเกินพอดี? ก็เพราะเปรียบเทยีบกบัการรูลมหายใจเองโดยไมตองออกแรงไงครับ 
คุณจะเห็นวาตรงนั้นไมมีการพยายามจบัจอง จติไมไดยื่นพรวดออกไปขางนอก ยังตั้งรูสบายๆ อยูกับที่ 
เวลาทําฟนคณุก็สามารถรูไดแบบน้ันโดยไมเสียงานเชนกัน แถมจะไดประสิทธิภาพเพิม่ข้ึนดวย เพราะ
ใจจะนิ่งเยน็ สงบสุข แตกตางจากวิธทํีางานแบบตั้งหนาต้ังตาครํ่าเครยีดเดมิๆ หลายเทา 

คําถามที่สอง – หากวาดูลมแลวอึดอัด กลายเปนเพง จะแคดูตอไปเร่ือยๆ เพงรูวาเพง ไปเรือ่ยๆ 
ดีไหม  หรือท้ิงลมไปเลย หาอยางอ่ืนยึดแทน? 

หลักการเจรญิสติคอื ‘มีอะไรใหรูก็รู อยาหลงไปยึด’ และไมจํากัดวาจะตองรูส่ิงใดสิ่งหน่ึง ไมวาจะเปน
กาย จะเปนสขุทุกข จะเปนสภาพจิต จะเปนความนึกคดิ ขอเพียงใหมันปรากฏเดน คุณก็รูส่ิงนั้นไป อยาไปรู
ส่ิงอื่นท่ีมันไมเดน 

เม่ือทราบหลกัการขางตน ก็คงเปนคําตอบได คอื เมื่อดลูมแลวอึดอัดขึ้นมาคราวใด กแ็ปลวา
ความอึดอัดเดนมากกวาลมแลว ใหดูความอึดอัดแทน อยาเพิ่งไปดูลม พอเหน็ความอึดอัดถนดั 
ความอึดอัดจะคลายตัวเองโดยไมตองคาดหวังใหมนัคลาย 

ท่ีคุณวา ‘จะหาอยางอื่นยึดแทนดีไหม?’ สะทอนใหเห็นครับ วามีอาการควานหา หรือพยายามทําส่ิง
ที่ยังไมมีใหมันมี ซึ่งอยูนอกหลักการเจริญสติแบบรูตามจริงเฉพาะหนา 

ความเขาใจตางกันหนอยเดียว แตพอทาํนานๆ แลวผลตางกันแบบฟากับเหว หรือแทบเปนเครื่อง
ตัดสินเลยครบัวาใครจะถึงหรือไมถึงมรรคผล ผมบอกไดอยางหนึ่งคือทันตแพทยท่ีตั้งใจทํางาน ไมทําฟน
แบบเขีย่ๆ ใหเสร็จๆ ลวนแลวแตมีทุนรอนมากพอจะตอยอดใหดีขึ้นแคไหนก็ได จะเอาแคความสงบสุขทาง
จิตไปเรือ่ยๆ หรือจะใหเห็นกายใจไมเที่ยง ไมนายึด กระทั่งถึงมรรคถึงผลก็ไหวทัง้นั้น 
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ขาวนากลุม 

ดังตฤณ 
 

เฮอ! – นักวิจัยชาวอังกฤษนาํเสนอภาพมดืของวงการไอที ปจจบุนัท่ัวโลกมอุีปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนขยะเหลือรอการทําลายกวา ๔๐๐ ลานชิน้ โดยรอยละ ๑๒ เทานัน้ทีน่าํไปรีไซเคลิ
ได แถมมีการคาดกนัไววาภายในป ๒๕๕๕ ปริมาณขยะจะเพิม่ข้ึนเปน ๓ พนัลานชิน้ อันตรายของ
พวกมนัเร่ิมตนต้ังแตกระบวนการผลติที่ไมคอยเปนมิตรตอสิง่แวดลอม ซํ้ารายเมื่อจะทาํลายก็อาจ
คายพษิออกมาดวยเปนของแถมตบทาย เหน็ไดชดัวาเมื่อนํามาแยกช้ินสวนเพื่อรีไซเคลิ จะเกิดผล
กระทบกับสขุภาพของแรงงานทีทํ่าหนาที่แยกชิน้สวนโดยตรง แถมวสัดุท่ีใชประกอบอุปกรณสวนใหญ
ก็ยากจะยอยสลายอีกตางหาก 

ทุกวนัน้ีใครขาดคอมพิวเตอรกันไดบางครับ? ก็คงจะมีอยู แตหนึ่งในนัน้คงไมใชเราๆ ทานๆ ท่ีอยูใน
เมือง เหลียวไปทางไหนก็มีแตคนตองพึ่งพาคอมพวิเตอร ตลอดจนอุปกรณอเิลก็ทรอนิกสจาํพวกกลอง มือถือ 
โทรทัศน ฯลฯ ฉะนั้นจึงตองมีการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขึ้นมาเรือ่ยๆทุกวันแบบไมขาดสายไรที่ส้ินสุด 

แตเราแทบไมเคยรับรูเลยวาพวกมัน ‘คายพษิ’ ออกมาเปนปริมาณเทาใด ท้ังในชวงกอนคลอดและ
ในชวงฌาปนกิจ 

หากขอมูลจากการวิจยัเปนเร่ืองจริง แปลวาอีก ๔ ปขางหนานับจากที่คุณอานบรรทัดนี้ โลกเราจะ
แบกรับพิษอนัเกิดจากวงการไอทีเพิ่มขึ้นเปน ๗ เทา ใครจะรูวาหนักหนาสาหัสขนาดไหน ตราบเทาที่ผลของ
มันยังไมปรากฏชัด ทาํนองเดียวกบัท่ีเม่ือ ๑๐ ปกอนมีคนพูดถึงเรือ่งโลกรอน ใครตอใครฟงแลวกหั็วเราะๆ กัน
แบบไมคิดอะไรมาก เห็นเปนเร่ืองไกลตวั มัวนิ่งนอนใจกันอยู พอปน้ีเสียงหัวเราะเร่ิมกรอยลง กลายเปนยิ้ม
เจือ่นๆ กันไปหมดแลว เม่ือการณปรากฏวาทกุคนสัมผสัความรอนหนาวแบบแปลกๆ คลายโลกกําลังจะแตกปริ
ก็ไมปาน 

ผมแคยกขาวขยะอิเล็กทรอนิกสขึ้นมาเปนตัวตั้งครับ ความจริงอยากชี้ใหเห็นวา พษิท่ีคบืคลานเขา
คุกคามมนษุยโลกนัน้ อยูใกลตวักวาที่คิด แมสิง่ที่คุณอยูกบัมนั ใชประโยชนจากมนัอยูทุกเมื่อ
เชื่อวนั ก็คลายกาํลงัจะเปนภัยไดทุกเมื่อ ราวกับศัตรูท่ีแฝงตัวเขามาตีสนทิ และอาจลงมือพรอมกัน
ในจังหวะเหมาะ 

พวกเรากําลังใชเทคโนโลยทีางการแพทยขวนขวายหาทางรักษาชีวติมนุษยไว เร่ิมนบัตั้งแตการประคอง
ทารกใหรอดตาย เร่ือยมาจนถึงทําลายโรครายอันนาสะพรึงกลวันานาชนิด ตลอดไปจนกระทั่งคนควาหาวิธี
ชะลอความแก และท่ีสุดคอืทําชีวติใหเปนอมตะ อยาไดตองดับตองสูญกัน 



 ๒๕

แลวขณะที่มนุษยแสวงหาความเปนอมตะน่ันเอง ธรรมชาติกลับอยากใหมนุษยหมดไปจากโลกน้ีเสียที 
เห็นไดจากกระบวนการกวาดลาง ทั้งดวยแผนดินไหว น้ําทวม ไฟปา พายุซัด ไหนจะโรคระบาดพันธุแปลก
ขึ้นเรื่อยๆ 

เม่ือเกือบสองรอยปกอน คอืใน ค.ศ. ๑๘๓๐ น้ัน โลกเคยแบกมนุษยชาติไวเปนภาระจํานวน ๑,๐๐๐ 
ลานคน อันนัน้โลกยังไมวาอะไร ทวาในป ค.ศ. ๑๙๙๙ โลกเริ่มหลงัแอน เม่ือแบกมนุษยเพิ่มเปน ๖,๐๐๐ 
ลานคน หมอกมัวและมลพษิที่มนุษยสรางไว ทําความไมพอใจใหกับโลก กระทั่งโกรธจนตัวส่ันเท้ิม และเริม่
ฟาดงวงฟาดงาแลวดังท่ีเห็นๆ กันที่โนนท่ีนี่ ณ บัดนี ้

แตอีกเกือบส่ีสิบปขางหนา คอืในป ค.ศ. ๒๐๕๐ โลกจะตองแบกมนุษยชาติไวเปนภาระจํานวน  
๙,๐๐๐ ลานคน ดวยอัตราการเบิกทรพัยากรโลกมาใชเปนหลายเทาของปจจุบัน ถึงเวลานั้นโลกคงสายหนา 
โบกมือหันหลงัหนีใหกับมนุษยชาติอยางไมไยดี พรอมเปดอกพูดตรงไปตรงมา ผานความจริงทีว่าทรพัยากร
หมดแลว ไมเหลือใหเบิกใชอีกตอไปแลว 

ขาวดีคอืวทิยาการทุกวันนี ้ อาจแกไขปญหาทรัพยากรไมพอได เชน เทคโนโลยีกําจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกสก็ทําไดถึงขัน้รับรองความปลอดภัย และนาโนเทคโนโลยีก็ไปไกลถงึระดับเพาะเน้ือเทียมกินได
โดยไมตองฆาสัตวกันแลว 

ฉะนั้นอันท่ีจรงินะครับ เดก็เกิดใหมสักก่ีคนไมเปนไรหรอก แตอยาใหคนเลวลนโลกก็แลวกนั 
เพราะความฉลาดของสิง่มีชีวติระดับมนษุยนัน้ ตอใหปญหามาแคไหนกแ็กไดหมด สําคัญคือเมือ่
คนดีไมมีเหลือ เหลือแตคนทศีุล ตอใหเดมิทีไรปญหา ปญหาก็กอตัวข้ึนไดเสมอ 

โลกนี้เปนไปตามจติสํานึกของประชากรสวนใหญ ถาจิตและกรรมแย โลกกพ็ลอยแยตามอยางยาก
จะเยยีวยา ถาสรางคนดีมีสํานึกขึ้นมามากๆ เด๋ียวคนดีๆ เหลานั้นก็ชวยแกปญหาคนละไมคนละมือไปเอง 
แตถาปลอยใหมีแตคนดูดายเกิดเปนดอกเห็ด เด๋ียวเหลาคนไมเอาถานก็ชวยกันกระหนํ่าซ้ําเติมปญหาที่มีอยู
ใหหนักขึ้นไปอีกเทาน้ันเอง 
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เฮอ! – ขาวจากสงัคมอินเตอรเน็ตชกัลุกลามใหญ พระพมาตายแลวฟน รีบสึกหาลาเพศไป
เขาศาสนาอ่ืน เหตุก็เพราะเหน็พระพทุธเจาอยูในนรก พระพทุธเจาไมต้ังความเชื่อไวในพระผูเปนเจา
จึงตองเปนเชนนัน้! ถาเปนเรื่องจริงก็แยแนเลย พวกเราชาวพุทธมติองตกนรกกันหมดหรือ? 

เร่ืองของความเช่ือเปนเรื่องใหญ เพราะแคความเชือ่อยางเดียว ก็กอใหเกิดศาสนาไดแลว และในอีก
ทางหนึ่ง เพยีงแคดวยความเชื่อท่ีตางกัน ก็กอใหเกิดมหาสงครามมาแลวไมรูก่ีครั้งกี่หน นัน่เพราะเมื่อไร
คนเราพูดดวยความเชื่อ ไมพดูดวยเหตุผล คุณจะไดยินอะไรทีเ่หลือเช่ือ ไมสมเหตสุมผลมากข้ึนทุกที 
และท่ีหนักกวานัน้คือตางฝายตางอาจใชแตอารมณในการทาํอะไรก็ได ขอเพียงสนองความเชื่อของ
ตนเปนพอ 

ลัทธิและศาสนาสวนใหญอาศัยความไมรูและความกลัวเปนเครือ่งมือครอบงําจติใจคน แตก็มีหลาย
ศาสนาที่พยายามทําลายความไมรูและความกลัวใหส้ินไปจากจิตใจมนษุย ใหความเปนอิสระ ใหความเปนไท
ขั้นสูงสุดเทาที่จะมีอยูในธรรมชาติแกทุกคนในศาสนา 

ดังเชนพุทธเราน้ัน พระพทุธเจาแกความไมรูเบื้องตน ดวยการแสดงความจริงเกี่ยวกับเหตุผลของ
การมีกายนี้และใจนี ้ คอื ‘สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม’ เรามีกรรมในอดีตเปนเหตุผลของกายใจน้ี เรามี
กรรมในปจจบุันเปนเหตุผลของกายใจในอนาคต ทาํดียอมเปนเหตุใหไดเสวยสขุ ทําชัว่ยอมเปนเหตุใหได
เสวยทุกข นี้คอืความจริงขั้นพื้นฐาน ไมวาจะปกใจเลือ่มใสในใคร ก็จะยังคงตองเปนไปตามกรรมของตนอยูดี 
นีเ่ปนเร่ืองท่ีพิสจูนไดในขณะยังมชีีวติ เมื่อทําแตความดีเปนประจํา ใจยอมสบาย และมีรูปชีวติทีดี่ข้ึน 
เมื่อทาํแตความชัว่เปนประจาํ ใจยอมอึดอัด และมรูีปชีวิตท่ีแยลง 

จากนั้นพระองคจึงขจัดความไมรูในเบื้องปลาย ดวยการแสดงความจริงที่วากายใจน้ีเปนกอนทุกข 
นรกจะมีหรือไมมีไมสําคัญ สําคัญทีต่ราบใดมีกายใจ ตราบน้ันพวกเราไดชือ่วากําลังแบกทุกข แบกรังโรค 
แบกภาระ แบกตนตอของความตายและความพรากจากบุคคลอันเปนที่รักอยูเห็นๆ นี่กเ็ปนเร่ืองทีพ่ิสจูนได
ขณะยังมชีีวติเชนกัน เมือ่เจริญสติจนเหน็ความจริงวากายใจไมเที่ยง ไมอาจคงรปูลกัษณะใดอยูได 
เพราะไมใชตัวตน เรายอมมีชีวิตอยูดวยความรูสึกอีกแบบหนึ่ง คือเปนอิสระจากอุปาทานวามเีรา 
เปนอิสระจากความกลวัวาเราจะตองเปนผูตกนรกในชาติหนา และเปนอิสระจากความไมรูวาอะไร
กันแนที่เปนทุกข อะไรกันแนที่เปนสขุ 

ศาสนาพุทธเนนกันตรงนี้ ที่ของจริงตองพิสูจนได จบัตองได รูไดเฉพาะตนในปจจุบัน แตกลุมคนที่
ยังไมพอใจในปจจุบัน ก็จะแยกไปรวมกลุม รวมลทัธ ิรวมศาสนาท่ีพอใจในอนาคต กับทั้งตั้งความเชือ่ไววามี
นรกอันเกิดจากความไมศรทัธา มีนรกอนัเกิดไมยอมเขารวมอุดมการณ จะขึ้นสวรรคไดก็ตองศรัทธา ตอง
เขารวมอุดมการณเทานั้น 



 ๒๗

พระพทุธเจาทานสอนไว แมใครดาวาพระองคใหเราไดยิน ก็อยาเพิ่งไปโกรธ อยาเพิ่งดวนโตตอบ
ดวยอารมณ แตใหพจิารณาดูตามจริง วาพระองคทานเปนอยางเขาวาไหม หากใชก็ยอมรับโดยดี แตหาก
ไมใช หรอืเห็นวาเขาเขาใจอะไรผิด ก็แกกันไปเทาท่ีสามารถจะแก ดวยคําสอนและการปฏิบัตอิงคเปน
แบบอยางเชนนี้ เราจึงไมเคยไดยินวาเกิดสงครามดวยฝมือชาวพุทธหัวรุนแรงทีค่ลั่งศาสนา มีแตการโตตอบ
ดวยวิธอีธิบายอันเปนเหตเุปนผล สวนท่ีเหลือขึ้นอยูกับใจของผูรบั วาจะรับเหตุผล หรือจะยึดอยูแตส่ิงทีต่นเช่ือ 

ศาสนาทีต่ั้งตนดวยการฝากความหวังทัง้หมดไวกับโลกหลังความตาย คือศาสนาที่สาวกบางสวน
อาจไมใหความสําคัญกับพฤติกรรมในปจจุบัน กระทั่งเขาใจผิด คิดวาใหทําอยางไรก็ได ปนเรือ่งแคไหนก็ได 
ขอใหเกิดความกลัวในวงกวาง จูงคนมาเขาหมูเขาพวกใหไดมากท่ีสุด โดยไมตองคํานึงถึงผลกระทบใดๆ ไม
ตองเกรงวาจะเปนเหตุแหงการกอสงครามทางศาสนาระหวางคนในชาติขนาดไหน 

เม่ือยังมีชองทางใหเบียดเบียนอยูในศาสนาใด เราจะแนใจไดหรือวาศาสนานั้นคือทางสวรรค? 
เหตุผลเปนสมบัติของมนุษย ทําใหมนษุยสามารถเลอืกเชือ่ในสิ่งทีถู่กที่ควร แตหากใครยอมใหคนอื่นปลน
เอาเหตุผลไปจนหมด ก็เทากับไมเหลอืสมบัติแมความเปนตัวของตัวเองอีกตอไป จะคงอยูก็แตความเปน
ทาสทางความเชื่อเทาน้ันครับ 
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ไดอารี่หมอดู หนาที่ ๔๑ 

หมอพีร 
 

พฤษภาคม ๒๕๕๑  

คราวนี้มาตอในเร่ืองโรคทางใจนะคะ สําหรับอาทติยน้ีมีเร่ืองของคนที่นาสนใจอยูสองคน คนนงึเปนเพือ่นพีร
เอง สวนอีกคนนึงเปนลูกคาคะ 

คนท่ีหนึ่งคือเพือ่นคะ เพื่อนคนนี้รูปรางหนาตาคอนขางสวย ชวีิตจะมีผูชายมาจบีตลอด แตมีไมก่ีคนท่ีถูกใจ 
ดังน้ันเลยมีโอกาสพลาดพลัง้ทําบาปใหความหวังคนอื่นไดงาย ๆ โดยเฉพาะหลอกกนิขาวฟรีดูหนังฟรี สุดทาย
พอผูชายขอเปนแฟนก็ปฏิเสธแบบไมมีเยื่อใย กลายเปนไมชอบที่มาบอกรักตัวเอง มีคนผิดหวังไปหลายราย 

ในตอนน้ันพยายามเตือนใหเพือ่นเขาใจเรือ่งกรรม เรือ่งบาปบุญคุณโทษ เขาฟงอยูบาง เพราะลึก ๆ ไมได
เปนคนบาปหนา หลังจากนั้นเริ่มเอาหนงัสือ "เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว" กับ "กรรมพยากรณ" ใหอาน ซึ่ง
เพือ่นก็เขาใจมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากน้ียังชวนเธอไปทําบุญดวย 

แตวบิากกรรมยังไมปลอยใหเพือ่นที่กลับตัวกลับใจ ลอยนวลพนจากบาปกรรมทีท่ําไป จุดเร่ิมตนของเกม
กรรมเริ่มเลนงานเพือ่น โดยสงผูชายคนหนึ่งที่เปนเพือ่นกลุมเดียวกันมาให ตอนแรกแนะนําใหรูจักในฐานะ
เพือ่น ไมคิดวาเขาทั้งสองคนจะชอบกัน พอผานมาสักพักท้ังสองกลายเปนแฟนกัน 

ทุกคนในกลุมจะรูดีวา ผูชายคอนขางเจาชู ชอบหวานเสนห หลอกใหคนอื่นมีความหวังเสมอ แถมคําพูดยัง
ไมนาเชื่อถอืเทาไหร พยายามเตือนใหเพือ่นรูตลอด แตเหมือนไมไดมีผลใหเพื่อนรูสึกกลัวเลย 

เพือ่นกลายเปนคนท่ีหลงใหลคลั่งไคลแบบไมมีเหตุผล เพือ่นใหเหตุผลบอกวา คนน้ีเปนเหมือนผูชายในฝน 
คมเขม นิสัยเหมือนกัน รูสึกวาใช เหมือนรอคอยมานาน พอแคไดเห็นหนาหัวใจเตนไมเปนจังหวะ ใจจะ
ละลาย (ละลายในปากแตไมละลายในมอื เอ็มแอนดเอ็ม) เพือ่นชายคนนี้หนาตาหลอเหมือนดารานักรอง 
เห็นอาการของเพือ่นท่ีหลงไปแบบน้ี รูเลยวามาจากอํานาจของกรรมจริง ๆ  

สาว ๆ สวนใหญท่ีชะตาตองใชกรรม มักจะใชหัวใจเลือกคู มากกวาการใชเหตุผลในการเลือก ลืมที่
จะพจิารณาองคประกอบของความรักดานอื่น เชน การเงิน ครอบครัวพี่นอง ความเปนผูนํา ความเปนคนมี
ศีลหรือไมมีศลี คงเหมือนคําอมตะที่ใชไดตลอดหลายยุคหลายสมัยวา ความรักทําใหคนตาบอด ลืมหมดจน
กลายเปนเหมือนโดนมนตของบาปสะกดไปเลย เอาชางสิบตัวมาฉุดยงัไมอยู 

 



 ๒๙

จากคําพูดของผูชายทําใหเพือ่นสาวมีจินตนาการในฝนท่ีมากขึ้นเร่ือย ๆ และคนคุยกันทุกวันทําใหหลงปกใจ
เชือ่ไดมาก ท้ังที่บางอยางอาจจะเช่ือไมได กรรมวบิากปลอยใหเพือ่นมีความสขุ มีความหลงใหลคิดวาเปนคูแท 
ไมสามารถรักใครไดเหมือนคนนี้อีก  

เวลาผานมาประมาณสองป กรรมเริ่มใหผล ผูชายทําตัวเปลี่ยนไป ซึ่งความเปนจริงระหวางท่ีคบกัน ผูชายก็
ใหความหวังคนอื่นบางแตเพือ่นไมรู ผูชายทําตวัใหผูหญิงระแวงหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ท้ังสองคนทะเลาะ
กันไมเขาใจกัน ทําใหผูชายเบื่อสภาพขัดแยง จึงเร่ิมคบคนใหมอยางเต็มตัวมากขึน้ ไมยอมที่จะเลือกใคร  

เพือ่นสาวทนไมไหวจึงถอยออกมาเพือ่รักษาใจใหตวัเองเปนเวลาหลายเดือน พอการใชกรรมหมดไป จึงมี
คนใหมที่คอนขางเปนผูชายนิสัยดีมากเขามารักษาแผลใจให แตเพื่อนยังรักไมได ใจยังอยูท่ีคนเกา เพือ่นยัง
รูสึกดีกับวันเวลาท่ีผานมาและรูสึกเจ็บใจมาก ๆ ที่โดนทําราย เจ็บใจที่ตวัเองถูกแยงคนรักไป เพือ่นพยายาม
ไมบอกวาตวัเองแคนหรอืเจบ็ใจ แตก็จบักระแสไดไมยาก เพราะไมยอมใหใครพูดถึงผูชายคนเดิมไดเลยสักคน 

โทษของการผูกพยาบาท การไมอโหสิกรรม การจองเวร เปนเหมือนเสนใยบาง ๆ เชื่อมระหวางคนสองคน
ใหมีแรงดึงดูดเขามาเจอกันอีก สุดทายผูชายติดตอกลบัมาเพือ่ขอคืนดี ตอนนั้นแนะนําไปวา ไมควรติดตอ
กับผูชายอีก เพราะการที่ยงัมีใจใหคนเกา ก็เหมือนนอกใจคนใหมที่กําลังคบอยู ไมควรคุยกบัคนที่ใจเรายงั
ไมขาดกับเขา ไมอยางนั้นจะทําใหหูเบาเชื่อคําพูดของผูชาย 

บอกกบัเพื่อนวาในเม่ือเขาไปมีคนอื่น ถากลับไปกต็องโดนอีก รูไดโดยไมตองพยากรณ ทีผ่านมาถือวาใช
กรรม อยาไปยุงอีกใหอภัยเขาไปเถอะ ตอนนั้นรูสึกไดชัดเจนวาใจเพือ่นยังรักเขา และอีกใจก็แคนท้ังสองคน 
ซึ่งการที่รักคนคนนึงมาก พอเสียใจยอมเกลียดมากเปนธรรมดา พยายามขวางเพือ่นไมใหติดตอตลอด 
แนะนําใหเปลีย่นเบอรแตเพือ่นไมเชือ่แอบติดตอกัน แถมทําตวัมีลบัลมคมในแปลกไป ตตีัวออกหางไมยอม
คุย ทําตัวเหมือนคนอมทุกข ไปสนทิกับเพือ่นอีกคนมากกวา  

เพือ่นเริ่มอมทกุขมากขึ้นหาทางออกดวยการไปเที่ยวกลางคืน ไปรองคาราโอเกะ เหมือนจะด่ืมแอลกอฮอล
ดวยนิดหนอย ทําตวัเหมือนกําลังวางแผนอะไรสักอยาง เลยเริ่มพาไปทําบุญอีก ไมทําตัวขวางเขาทําตวัตาม
น้ําไป เพื่อนจึงเริ่มเผยออกมาวากําลังจะทวงผูชายคืนมา ทั้งท่ียังคบคนใหมอยู สวนผูชายคนที่เลิกไปก็ยงั
คบกับผูหญิงคนนั้นยังไมเลิกกันเลย และรูสึกวาผูหญงิกําลังทองดวย เพือ่น ๆ ในกลุมท่ีสนิทกันพอรูก็ตกใจ
มาก วาเพื่อนเปนไปไดขนาดน้ี ทุกคนพยายามเตือนสตวิาอยาทํา สงสารเด็กนะ แตเพื่อนบอกวาผูชายบอก
วาอยูกับผูหญงิคนนั้นแลว ไมมีความสุข คิดผิดมากทีต่ัดสินใจเลิกไป ไมมีใครดีเทาเพื่อนเราเลย อยากจะ
เริ่มตนใหม ตอนนี้แครอใหเด็กคลอดออกมา จะใหแมเอาไปเลี้ยง ผูชายบอกวาจะเอาแตลูกไมเอาแม เพราะ
ไมไดรักแมเด็ก  

 



 ๓๐

เพือ่นเชือ่ผูชายสนิทใจ เคยบอกไวแลววาอยาติดตอดวยไมควรใหแมกระทั่งความเปนเพือ่นในขณะที่แผลใจ
ยังไมหาย คอืทั้งรักทั้งแคน การที่มีใจใหเขาเปนทุนจะทําใหหลงเชือ่คําพูดไดงาย ลิ้นไมมีกระดูกอยากจะพูด
อะไรไดหมด แตไมสามารถทําไดอยางท่ีพูดจริง ๆ ไมควรท่ีจะไปเชือ่  

ในตอนน้ันเพือ่นไมเชือ่พีรเลย กลับไปติดตอกับคนเกาเรื่อย ๆ จนเปนเรือ่ง ผูหญิงฝงโนนก็รูวาผูชาย
เปลี่ยนไป จบัไดวาติดตอกัน สงครามความรักเริ่มเกิดขึ้น ผูหญิงสองคนกําลังแกงแยงผูชายหน่ึงคน ทําราย
กันไปมาแบบไมยอมกัน พยายามดึงเพื่อนไมใหไปยุง สงสารหัวอกผูหญิงดวยกันเถอะ เขามีลกูดวยกันแลว 
ไมควรจะเอาคําพูดผูชายมาเชื่อ แกแคนไปไมมีทางชนะหรอก คนที่จะแพไมใชคนอื่นคือเราเองนะ พูดไปไม
ชวยสะกิดความรูสึกใหเพือ่นเปลี่ยนใจเลย 

ดวยอํานาจของความโกรธท่ีโดนแยงแฟนไป รอคอยวันเอาคืน เธอประกาศตอหนาเพือ่น ๆ ในกลุมบอกวา
จะทวงสิทธิ์คนื ผูชายคนนี้เปนของเธอมากอน จิตใจเพือ่นในตอนนั้นเหมือนเปนปศาจ มืดสนิทเหมือนมีหลุม
ดําอยูกลางอก คิดวาถาเพือ่นตายในตอนนั้นคงไมมีที่อื่นเปนท่ีหมายนอกจากนรก  

เพิ่งเห็นอาการของการท่ีนรกอยูในใจคร้ังนั้นเปนครั้งแรก จติใจของเพือ่นเหมือนคนพายเรือวนไปมา ไม
สามารถคิดอยางอื่นในทางสวางหรือใหอภัยไดแมแตนิด ไมมีแมกระทั่งความรูสึกผิดชอบชั่วดี สงสารเด็กที่
จะมาเกิดเลย เพือ่นคนอื่น ๆ ในกลุมพยายามใหแงคิดวาเปนบาปไมควรทํา จําไดวาตอนนั้นเพิ่งไดหนังสือ 
"มีชีวิตที่คิดไมถึง" มา อานหนาที่คิดวาจะกระชากสติใหคิดได พยายามจะแผเมตตาให หรือดึงใหเพือ่นเจริญ
เมตตา จติใจท่ีเจบ็ใจของเพือ่นเปนเหมือนกําแพงหินแข็ง ๆ ไมมีอะไรเจาะเขาไปไดเลย ดวงตาแข็งทือ่ไมมี
แววตาของความเปนมนุษยหลงเหลืออยู  

คนอื่น ๆ บอกวาเหมือนคนโดนของหรือเปลา บอกเขาวาไมโดนหรอก กําลังโดนโทษของความพยาบาทเจ็บ
ใจครอบงําใหเปนบาอยู ทุกคนปรึกษากันวาจะชวยยังไงดี เพราะทุกวันนี้เพื่อนกําลังทําลายครอบครัวคนอื่น 
ทําลายเด็ก ทาํลายตวัเอง ทําลายผูชายคนใหมที่ดีดวย สรางบาปใหมหนักขึ้นเรื่อย ๆ  

สถานการณตอนน้ันหมดปญญามาก ๆ ฉุกคิดขึ้นมาในหัวไดแวบหนึ่งวา เพื่อนเรากําลังโดนปนหัว โดน
โกหกหลอกลวงแนนอน เพราะรูจักนิสัยผูชายคนนี้ดี มีทางเดียวถามผูชายใหเคลียรคือทางเลือกสุดทาย เลย
ตัดสินใจโทรไปถาม 

จําไดวาตอนโทรไปผูหญิงเปนคนรับโทรศพัทมือถือของผูชาย ท้ังสองคนอยูดวยกันพอดี แคนีก็้รูไดวาเพื่อน
โดนหลอก ตดัสินใจถามผูชายตรง ๆ วา คิดจะกลบัมาคบกับเพือ่นเราจริงเหรอ ผูชายบอกวาไมไดคิดแบบ
นั้น คุยกันแบบเพื่อนเองนะ ยังบอกอีกวาเพือ่นของเราเปนคนติดตอเขาไปเอง และบอกอีกวาเขาสองคนยัง
รักกันดีไมไดคิดเลิกกัน เพือ่นเราคิดไปเองคนเดียว  

 



 ๓๑

ตอนน้ันขอคุยกับผูหญิงอีกคนหนึ่งดวย เธอบอกวาเพือ่นเราเปนคนโทรไปดาเธอตลอด เธอไมไดเปนคนทํา
อะไรเลย คําพูดของเขาทั้งสองคนทําใหพีรงงมาก มันตรงขามกับส่ิงที่เพื่อนบอกเลย สวนหน่ึงที่เชื่อวาเพือ่น
ของเราโดนหลอก เพราะเพือ่นไมใชคนโกหก  

พอเพือ่นไดยนิสิ่งที่ผูชายพดูแบบนี้ก็ชอ็คไมพูดอะไร อดกลั้นนํ้าตาไวไมไหวรองไหโฮออกมา เธอเสียใจ
เจ็บปวด รูสึกเหมือนตวัเองเปนคนโงจริง ๆ เขาบอกวานึกถึงคําพดูเราออกมาเลยวา การจองเวร คนที่แพ
คนท่ีตองเจ็บปวดคือตวัเอง  

ใจของเพือ่นท่ีเปนเหมือนกําแพงหินสีดําแตกสลายพังทลายลง ธรรมะเร่ิมหยั่งลงจติเพื่อนทําใหตาสวาง ทุกข
ในคร้ังนี้ของเพือ่นไมเหมือนที่ผานมา เปนทุกขที่อยูกับความเปนจริงไมอยูกับโลกแหงจินตนาการอีกตอไป 
ทุกครั้งท่ีผานมาเพือ่นยังหลอกตัวเองวาผูชายเปนคนดี  

ดีใจมากในตอนนั้นท่ีเพื่อนกลับมาอยูกับโลกแหงความจริง หลังจากน้ันมาเพือ่นกลายเปนคนใหมหัดมีความ
รักท่ีเปนเหตเุปนผลมากข้ึน ไมตามหัวใจตัวเองมากเกนิไป กลบัไปศึกษาผูชายคนใหม ทุกวันนี้เธอยังคบกบั
ผูชายคนนี้อยู และบอกวาขอบคุณเหตุการณเลวรายทีผ่านมา ขอบคุณทุกคน ขอบคุณกรรมทีใ่หผล ทําให
ชีวติเธอพบกบัคนที่ดีจริง ๆ มีแผนจะแตงงานแลวคะ  

สวนคนท่ีสองเปนลูกคา เธอเปนแบบเดียวกันคอืโดนผูชายนอกใจไปมีคนอื่น แตอาการหนักกวา เพราะไม
สามารถใหอภยัทั้งคูได จิตใจเต็มไปดวยความเจบ็ปวด ความนอยใจ ความผิดหวังท่ีเกิดขึ้น ในหัวมีแตความ
อยากแกแคน  

เธอเลาวาพยายามโทรไปราวีผูหญิงคนน้ันตลอด ผูหญิงคนนั้นดากลับมาวา ถาแนจริงใหทําแบบเดียวกับที่
เขาทํา เธอเลยตัดสินใจประชดตามคําพูดของผูหญิงโดยคบกับเพื่อนผูชายคนหนึ่งท่ีมีภรรยาแลว พอทําแบบ
นั้นไดก็โทรไปบอกผูหญิงวา เธอทําไดฉันก็ทําไดเหมือนกัน 

พยายามคอย ๆ แนะนําใหเธอฝกวิปสสนาเจริญเมตตา ใจจะไดมีความสุขขึ้นมาบาง จิตใจของเธอปวย ทาํ
ใหไมแนใจวาเธอจะทําไดแคไหน ตัดสินใจจะแนะนําใหเธอไปหาจติแพทย แตก็กลัวเธอไมยอมรับวาตวัเอง
ปวย ตัดใจยอมพูดไป เหมือนอยางท่ีคิดไวเธอเหมือนไมคอยยอมรบั 

เธอบอกอีกวาจะขอจองเวรทั้งคูไมใหมีความสุข เห็นอาการของจิตใจที่โดนโทสะครอบงําแลว นากลัวมาก ๆ 
บางขณะจติเธอเหมือนคนปกติท่ัวไปไมปวยอะไร แตพอพูดถึงเรื่องความรักจติของเธอเหมือนตกไปในหลุม
ที่จติของเธอสรางไวทันที คือหลุมของความเจ็บใจอยากจะแกแคน พอตกลงไปเธอจะบังคับการกระทําของ
ตัวเองไมไดถาตองอยูคนเดียว 

 



 ๓๒

ซึ่งเธอเลาใหฟงอีกวา ทุกวนัน้ีแกแคนโดยการโทรศพัทไปหาทั้งคูแลวก็เงียบ ๆ ไมพูดอะไร ขอแคไดฟงเสียง 
ทําใหทั้งคูบาบาง พอเขาจบัไดก็เปลี่ยนเบอรไปเรื่อย ๆ นํ้าเสียงของเธอที่เลามาจําไดวาเหมือนสะใจกับส่ิงที่
เธอทําไป เธอปลอยใหตัวเองกระทําเหตุการณซ้ํา ๆ มาตลอดเหมือนยาเสพติดไปแลว ทําใหแกไขยากจริง ๆ 
ตองพึ่งจิตแพทย  

เห็นไหมคะวาโทษของโทสะ เม่ือปลอยใหครอบงํามาก ๆ ทําใหจติของเราปวยไดไมยาก ดังน้ันการเรียนรู
เรื่องกฎแหงกรรมไว และคอย ๆ สอนใหใจยอมรับเร่ืองเลวรายเล็ก ๆ นอย ๆ วาไมไดเกิดโดยความบังเอิญ 
เกิดจากวบิากกรรมของตวัเองทั้งน้ัน พอเจอวิบากทีต่องรบัแรงจะไดไมเสียใจมากเกินไปจนทําใหจติปวยได 
คนไทยชาวพทุธ มีความเชื่อเรือ่งกรรมอยูในจติใตสํานึกลึก ๆ ถาลองคอย ๆ ศึกษาแบบมีเหตุผลจะทําให
เขาใจกฎแหงกรรมไดคะ  

ขอบคุณคะ 
หมอพีร 



 ๓๓

บทกลอนธรรมะ 

 
เคียงคู คูเคียง 
โดย puky 

     เอย   วาคํา"ความรัก" ฤา "ความชัง” แคผานลวงหลอกหวังสรางสุขสันต 
  หาอยูยั้งยืนยงคงกระพัน    เม่ือพลิกผันกลับจางเลอืนลางหาย 
  แมรวมเรียงเคียงอยูครองคูไซร   ก็หาใชไดอยูย่าํสัมปรายหมาย 
  มินานวันฝนลอยลบักลบัเดียวดาย  ถึงใจกายกใ็ชอยูคูเคียงเรา 
 

หลอน 
โดย ตรงประเด็น 

   รายยิ่งกวาผีหลอกวิญญาณหลอน  คือนิวรณ "กุกกุจจะ" นะเพือ่นเอย 
ดุจติดคุกทุกขใจไมเสบย    หลายคนเคยประสบพบกับตน 
ผีวารายหลอกใหเห็นเปนบางครั้ง  แตนิวรณยุงนงุนังแสนสับสน 
เผลอเปนหลอกใหใจคอยพลอยเวียนวน เศราหมองหมนทุกเชาค่ําระกําใจ 
ทุกคราท่ีเผลอคิดถึงพึงตั้งจิต   วาจะมิทําผิดซ้ําเฉไฉ 
และปลอยส่ิงท่ีลวงมาพาลวงไป   เรงทําดีแกไขตามมรรคา 
"ไมผิดซ้ํา-ไมย้ําคิด" ส่ิงผิดพลาด  จักองอาจหมดสิ้นถวิลหา 
ไมครํ่าครวญไมร่ําไรไมโศกา   เกิดปญญาเหน็แจงชัดปจจบัุน 
อดีตผานนานไปใหวางเถิด   อยาเตลิดปรุงคิดจิตหุนหัน 
"รูพรอมพรัก-เฉพาะหนา" คาอนันต  ระลึกทันพนทกุขพบสุขเอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔

ดอกสรอยรอยผกา 
โดย ศิราภรณ อภิรัฐ 

 
 

ดอกสัก 
   ดอกเอยดอกสัก    นามเจาชักชวนใจใหรูแจง 
การเกิดดับสรรพส่ิงลวนแสดง   จิตปรุงแตงจึงเปนเหตุกิเลสมี 
หากเพียงสักแตเห็นสักแตรู   สักแตดูสักแตฟงเพียงเทาน้ี 
ยอมถึงความเปนกลางสบสุขทว ี  สามารถลี้หลบพนวนวัฏเอย 

 

 
 

ดอกรําเพย 
   รําเอยรําเพย     นามผกาเฉลยซ่ึงความหมาย 
คือลมท่ีพรมแผวพัดพรางพราย  อันกําจายกลิน่บุปผามาชื่นใจ 
เปรียบบคุคลมีศีลธรรมงามล้ําคา  สรางชีวาบนความดีนี้ยิ่งใหญ 
มิเบียดเบียนมิคดโกงทํารายใคร  ความดียอมราํเพยไกลเชนนี้เอย  

 



 ๓๕

 
ภาพดอกสัก จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK15/pictures/m15-81.jpg 
 
ภาพดอกรําเพย จาก http://img1.smileupload.com/upload_pic/02-08-
2550/01wlb1_02082550104136.jpg 
 
สําหรับสบืคนคาํศพัท  

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

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



 ๓๖

คําคมชวนคิด 

 
“ภูเขาหินลวน เปนแทงทึบ ยอมไมหวั่นไหวเพราะลมฉนัใด  
บัณฑิตท้ังหลาย ยอมไมหวัน่ไหวเพราะนนิทาและสรรเสริญ ฉันนั้น” 

คาถาธรรมบท ปณฑิตวรรคที่ ๖ 

จากธรรมบท ในพระสุตตันตปฎก 
จากพระไตรปฎก ฉบบัสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ 

สืบคนขอมูล จาก http://84000.org 
 

ทั้งกายทั้งใจเปนแสดงความจริงอยูแลว 
ไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีเราเขา ไมมีชายหญิง 
การปฏิบติัภาวนาไมใชพยายามดูใหเปนอนัตตา 
เราแคเลิกหลงไปในความรูสึกวามีอตัตา 
แลวรูเขาไปซ่ือๆ 
วาตอนนี้กายใจมีอะไรใหดูบาง 
มีอะไรที่ดูแลวแสดงความไมเท่ียงใหเห็นบาง 

พี่ดังตฤณสอนนอง  
แบงปนโดย อนุตตริยะ 

 
ผลของกรรมเกาแยๆ 
อยางมากก็แคทําใหเราแยภายนอก 
แตภายในจะไมแยตามไป 
ถารูจักรักษาใจไวในรมแหงสติได 

พี่ดังตฤณสอนนอง  
แบงปนโดย praew 

 
 
 
 



 ๓๗

 
“...ส่ิงท่ีเปนความสุขอยางที่สุด ไมมีส่ิงใดที่จะเทียบไดกับใจที่เปนอิสระ  
และใจท่ีไมเปนทุกขเพราะอาํนาจของกิเลสที่มองไมเหน็  
แตจอรอเลนงานเราอยูทั้งชีวิต...” 

จาก บทบรรณาธิการนิตยสารธรรมะใกลตวั ฉบบัท่ี ๓๔  
โดย กลางชล  

 
“...อะไรที่เราไมอยากใหคนอื่นทํากับเรา  
เราก็ไมควรทาํกับเขาอยางนั้นเชนกัน  
ถาเราไมอยากเสียใจ ก็อยาทําใหคนอื่นเสียใจ  
คิดกอนพูดและกอนทํา งายๆ แคนี้เอง...” 

จาก แงคิดจากหนัง “Next – อยากเห็นอนาคตมั้ย”  
โดย ประพนัธ พ. 

 



 ๓๘

สัพเพเหระธรรม 

 

เด็กวัดอาสา ตอน ตามรอยเทาพระคุณเจา 
โดย กลางวนั 

ตีหาตรง เสียงนาฬิกาปลุกท่ีตั้งไวทําหนาที่ของมันไดอยางตรงเวลา แตเปลาหรอกฉันยังหลบัสนิทอยูในหวง
นิทราไมไดยินอะไรเลย จนกระทั่งนองตองเอือ้มมือควานาฬิกาปลกุมาไวขางหู ฉันจึงไดยินเสียง ก็เวลานี้
เปนเวลาที่เชากวาเวลาตื่นปกติของฉันเกือบสองชัว่โมงได แตฉนัก็รีบลุกจากเตียงอยางไมอดิออด เพราะ
เปาหมายของวันนี้คอื “การเปนเด็กวัด” 

เชาวันนี้ฉันกบัเพื่อนตกลงกันวาจะไปชวยหลวงพอถอืขาวปลาอาหารที่ญาติโยมนํามาใสบาตร เพราะหลวง
พอทานอายุมากแลว พวกเรามาถึงวัดกันประมาณตีหาส่ีสิบนาท ี ทองฟายังมืดสนิท จันทรเส้ียวขางแรมดู
สวยสวาง สองแสงนําทางเราไปยังกุฏิของทาน ปรากฏวามีเด็กวัดอาสามาถึงกอนเราอีกสองคน รวมเปน
วันนี้มีเด็กวัดทั้งหมดส่ีคน เพื่อนฉันถามหลวงพอวาจะไปกันหรือยังครับ หลวงพอทานจึงบอกใหรอใหฟา
สวางกวานี้กอน ฉันคิดวาเปนเพราะทานเมตตาเห็นแกเด็กวัดมือใหม ที่ไมชินทางอาจจะเดินสะดุดอะไร 
หัวทิ่มหัวตําก็ได 

ฟาเริ่มมีแสงราํไรใหมองเห็นถนนได ฉนัมองขบวนของพวกเราอยางขํา ๆ เพราะพระหน่ึงรูปมีเด็กวัดเดิน
ตามถึงส่ีคน ทานเมตตาหนัมาบอกฉันซึง่ตัวเล็กที่สุดในขบวนวาวันนี้เดินไกลนะ ตองขามสะพานลอยดวย 
จากน้ันทานกน็ําทางไปตามตรอกซอกซอยตาง ๆ ฉนักมลงมองพืน้เพราะกลวัจะเดินสะดุดหรือเหยียบอะไร
สกปรก ๆ เขา จึงไดเห็นวาทานไมไดใสรองเทา ซ่ึงจริง ๆ แลวก็เปนภาพทีพ่ทุธศาสนิกชนเห็นกันทั่วไปวา
เวลาพระบิณฑบาตทานจะไมใสรองเทา แตวันนี้เม่ือเปลี่ยนมุมมองจากคนท่ีรอใสบาตร เปนฝายเดินบาง ฉัน
ก็ไดเห็นถึงความอดทนและเมตตาของทาน ขนาดฉันใสรองเทาแท ๆ ยังมีเศษหนิกระเด็นเขามาในรองเทา
ใหเหยียบเจบ็ ๆ ไหนจะรังเกียจความสกปรกของพื้นถนน บางแหงที่เดินผานก็มีนํ้าเจิ่งนอง เดินไดสักพักก็มี
อุบาสิกาสองแมลูกนิมนตหลวงพอรบัอาหาร นองผูหญิงใสชุดนักเรียนเพื่อเตรียมไปโรงเรียนหลังจากใส
บาตรเปนภาพที่ประทบัใจมาก ๆ เดินไปอีกไมไกลก็มีเสียงรองไมดังนักวา นิมนตคะ คงเพราะเห็นชายธงชัย
พระอรหันตอยูแวบ ๆ พี่ผูหญิงรีบกระโดดแผล็ว ๆ ออกจากประตบูาน เพือ่มาใสบาตรกอนไปทํางาน  
หลวงพอทานเดินนําลัดเลาะไปตามทางเล็ก ๆ ริมคลองระบายน้ําที่เริ่มสงกลิ่นและมีสีดํา ทางเดินนั้นแคบจน
แทบเดินสวนกันไมไดในบางชวง เปนกรุงเทพฯ ในมุมที่ฉันไมเคยเห็นมากอน ทานเดินมาจนถึงบานของ
โยมทานหนึ่งซ่ึงคงนิมนตทานเปนประจํา เพราะโยมนิมนตทานและเชิญทีมเด็กวัดทั้งส่ีเขาบาน จากนั้นก็
ถวายกาแฟใหทานฉันและคุณโยมทานนี้ยังมีน้ําใจชงกาแฟแจกพวกเราคนละถวยดวย ในขณะที่เดินทาง
กลับวัดผานทางริมคลองแคบ ๆ นั้น ฉันก็พบภาพประทับใจอีกภาพหน่ึงคือ โยมผูหญิงที่เดินสวนมานั้น 



 ๓๙

หลบทางใหหลวงพอโดยการปนขามรั้วกัน้ไปยืนตรงคานเล็ก ๆ ทีพ่าดระหวางทางระบายน้ําอยางไมกลวัตก 
เพือ่ใหหลวงพอทานไดมีทางเดิน _/|\_ ขากลับมีญาตโิยมใสบาตรพอสมควรจนเพือ่นฉันแซววา โยมอาจจะ
เห็นวาหลวงพอทานมีเด็กวัดตองเลี้ยงเยอะก็ได ^___^ 

เม่ือกลบัถึงวดัเพือ่นฉันกจ็ดัแจงเตรียมนํ้าเพือ่ลางเทาใหหลวงพอ จากน้ันเราก็กราบลาทานเพือ่ไปทําหนาท่ี
การงานที่รออยูดวยจติใจชุมชื่นอิ่มสุขเปนที่สุด 



 ๔๐

แงคิดจากหนัง 

 
"บทความน้ีมีการเฉลยเนื้อหาท่ีอาจจะทําใหผูอานเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร" 

 
The Day After Tomorrow – อยาประมาทโลก 
 

 

จะเปนอยางไร...ถาวันพรุงนี้ คุณตื่นขึ้นมา พรอมกับลกูเห็บขนาดใหญ ท่ีสามารถพังบานและฆาคนได 
จะเปนอยางไร...ถาวันพรุงนี้ คุณตื่นขึ้นมา พรอมกับทอรนาโดลูกใหญ ที่กลืนกินตกึรามบานเรือน มาจนถึง
บานคุณ 
และ...เปนอยางไร ถาวันพรุงนี้ คุณตื่นมาพบวาโลกครึง่ใบ ตกอยูใตชั้นน้ําแข็ง อารยธรรมโลกตะวันตกพาย
แพแกภัยธรรมชาติ มนษุยชาติตองกลบัมานับหนึ่งใหม 

ภาพความหายนะ ที่เกิดตอเนื่องตั้งแตตนยันจบเร่ืองของ The Day After Tomorrow อาจสะกิดใจใครหลาย
คน ใหฉกุคิดถึงธรรมะขอหน่ึง นั่นคือ “ความไมประมาท” 
 



 ๔๑

ศาสตราจารยแจ็ค ฮอลล นักอุตุนิยมวิทยา ผูศึกษาสภาพภูมิอากาศโลกยุคโบราณ ไดเสนอแนวความคิดอนั
นาตระหนก เก่ียวกับสภาวะโลกรอนในปจจุบันวา...ผลตอเน่ืองของมัน นอกจากจะทําใหน้ําแข็งขัว้โลก
ละลายแลว ยงักอใหกระแสน้ําในทะเลแปรปรวน และพาโลกเขาสูสภาวะอากาศเปล่ียนแปลงอยางเฉียบพลัน 
จนนําโลกกลบัไปสูยุคนํ้าแข็งสมัยโบราณอีกครั้ง 
 

 

หลายคนฟงเรือ่งน้ีดวยความขบขัน บางคนวายังเปนเรื่องไกลตัวเกนิกวาจะตองเสียงบประมาณมาปองกัน
โดยไมจําเปน ทั้งท่ีโลกก็สงสัญญาณเตอืนมาเปนระยะ ไมวาจะเปนเหตุการณน้ําแข็งขั้วโลกแตกเปนแนว
ยาว ฝูงนกจํานวนมากบินอพยพหนีภัย สัตวในสวนสตัวเกิดอาการแตกตื่นโดยไมทราบสาเหตุ หิมะตกใน
กรุงนิวเดล ีประเทศอินเดีย ลูกเห็บขนาดใหญตกท่ีญีปุ่น เกิดพายุทอรนาโดถลมลอสแองเจลิส และหนักที่สุด
คือ คลื่นมหายักษโถมเขาสูมหานครนิวยอรก ท้ังเมืองจมอยูใตน้ํา ผูคนหนีตายขึ้นไปอยูตามตึกสูง ๆ… 
 

 

นั่นยังไมเลวรายพอ เม่ืออากาศแปรปรวนอยางรวดเรว็ ความหนาวเย็นแผเขามา น้ําที่ทวมเมืองกลายเปน
น้ําแข็ง ทางรอดของผูคนคอืตองรีบลงใต หาอากาศทีอ่บอุน แตพวกเขาจะหนีไดทันหรือ ในเม่ือพายุหิมะ
ขนาดมหึมาสามลูกไดกอตวั และกําลังเคลื่อนลงมา อาจทําใหโลกคร่ึงใบตกอยูในยคุน้ําแข็งอีกครั้ง 
 



 ๔๒

โลกในความเปนจริงจะมีโอกาสเปนอยางในภาพยนตรเรื่องนี้หรือไม?...เวลาน้ันจะมาถึงเม่ือไหร?...คงยากจะ
มีใครตอบได… 

แตส่ิงหนึ่งท่ีทกุคนเห็นและรูสึกไดในปจจบัุนคือ โลกรอนกวาเดิม...ไมใชแคอากาศ แตรวมถึงจิตใจผูคน… 
ขยะมลพษิในโลกมีมากขึ้น...เชนเดียวกับขยะมลพษิในจิตใจคน… 

คําพยากรณอนาคตของโลกมีมากมายตาง ๆ นานา แลวแตใครจะใชสมมุติฐานใดมาอางอิง...อนาคตถูกวาด
ไวจนสรางความหวาดหวั่น เกรงกลัวเพือ่หวังผลใหเกิดสํานึกตอสวนรวม แตผลที่ไดอาจไมตรงกับเจตนานัก 

จะมีสักก่ีคนชีใ้หพวกเราดูกันแคปจจุบัน...อนาคตน้ันยังมาไมถึง...โลกปจจุบันเปนเชนไร มองใหเห็นตามจริง
เชนนั้น...ปญหาในปจจุบันเปนอยางไร ก็ควรแกไขตรงไปตรงมาอยางนั้น 

“แซม” ลูกชายศาสตราจารยแจ็ค ฮอลล ยอมติดอยูในหอสมุดกลางเมืองนิวยอรก โดยไมคิดเดินฝาหิมะลงใต
อยางไมรูอนาคตรวมกับคนอื่น ๆ เพราะเขาและเพือ่น ๆ ไดรับคําเตอืนวาพายุหิมะจะหนักขึ้นเร่ือย ๆ ทาง
รอดเดียวคอืตองหาที่หลบภยั ปองกันความหนาวเย็นภายนอก พยายามทําใหรางกายอบอุน รอจนกวาพายุ
หิมะใหญจะผานพนไป 
 

 

แซมตองเตรียมเสบียง หาทีห่ลบภัย หาเชือ้เพลิงใหมากพอเพือ่จุดไฟรักษาอุณหภมิูจนกวาจะผานพนวิกฤต
อันเลวราย...เขาไมคาดหวังวาทางรอดจะอยูกับอนาคต เขาแคพยายามรับมือกับสภาพปจจุบันใหดีท่ีสุด...
เพราะเขาเชื่อวา...วิกฤตดี หรือรายเพียงใด...มันยอมผานพนไป...เปนธรรมดา 

หลังมหาพายหุิมะอันรุนแรงผานไป แสงแดดก็สองเปนลําผานหมูเมฆลงมาทักทายโลก...ความเหน็บหนาว
อันทารณุผานพนไปแลว ความอบอุนเคลื่อนมาแทนที.่..ไมมีวันที่คนเราจะไดพบพายุรายตลอดกาล...
เชนเดียวกบั แสงแดดก็มิอาจสาดสอง ใหความอบอุนชั่วนิรันดร 
 



 ๔๓

 

ศาสตราจารยแจ็ค ฮอลล มาพบลูกชายและเพือ่น ๆ ของเขาปลอดภัยอยูท่ีหองเตาผิงในหอสมุด...โลก
ภายนอกเปลีย่นไป แตชวีติยังดําเนินอยู… 

ส่ิงใดท่ีพวกเราทําแกโลก...โลกก็จะคืนส่ิงนั้นแกเรา 
ส่ิงใดท่ีพวกเรากระทําโดยเจตนา...ผลของเจตนานั้น ยอมยอนคืนในรูปของ “วิบาก” แกพวกเราเชนกัน 

มองท่ีปจจบุัน ดูกันท่ีปจจุบัน รูกันท่ีปจจบัุน  
ทําเหตุเชนไร ผลกเ็ชนนั้น ไมอาจบิดเบอืน… 

วิกฤตโลกปจจุบันเปนเชนไร...ไมนาสนใจเทาวิกฤต “ใจ” ในปจจุบัน 
ปจจุบันใจเปนเชนไร...ขอใหรูเปนเชนนัน้ 
ใจเปนสุข – ทุกข...กุศล – อกุศล รูทันหรอืไม? 

ตาม “รู” ใจ ก็คือตามรูโลก...เรียนรูใจ ก็คอืเรียนรูโลก 
ไมประมาทโลก ก็ไมควรประมาทใจตนเอง 

“ใจ” จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิง่...เรียนรูใหเทาทันใจตนเอง ใหเกิดสติตามทันใจ...เพราะหากปลอยใจใหไหล
ตามกิเลสโดยไมใสใจ ไมตามรูใหเทาทัน มันก็ไมตางจากปลอยโลกใหถูกสะสมดวยขยะ มลพษิ ซึ่งไมนาน
พษิจากขยะรายเหลานั้นก็จะทําใหโลกเกดิวิกฤตเกินเยยีวยา แกไข 

มีสักก่ีคนรู และมองเห็นวา “กิเลส” รายท่ีสะสมพษิในใจคนเรา จะพาใจใหเกิดวิกฤตอันเลวราย และเสียหาย
หนักกวานั้นหลายเทาตัวนัก 
 
 



 ๔๔

นิยาย/เร่ืองสั้นองิธรรมะ 
 

เร่ือง โรงเรียนวัฏสงสาร (๒) 
โดย ปุนบอกี ๋

ฉันลืมตาตื่นขึน้มาอยางสับสนรอนรน พบวาตัวเองอยูในหองขนาดใหญหองหน่ึง ฉันงุนงงกับสภาวะรอบตวั
ใหม ที่น่ีที่ไหนนะ ฉันเปนใครมาจากไหนนะทําไมมาตื่นอยูในหองน้ีละ จําไดคราวๆ วาเคยฆาคนอื่นไว แต
ยังไมทันท่ีฉันจะตั้งตวัอะไร ก็รูสึกถึงความเจ็บแปลบซ่ึงวิ่งเขาสูรางกายฉันทันท ีโอยเจ็บ! ใครเอาอะไรมาทิ่ม
ฉันเนี่ย รอนเหลือเกิน ฉันวิ่งหนีทันท ีแตไมทันไดวิ่งไปไหนก็ปรากฏเจาสัตวรายมาดักหนาฉันทันท ีฉันโดน
แทงดวยอาวุธแหลมอีกคร้ังดวยความความเจ็บถึงหมดสติดับวบูลงไป ฉันหลงดีใจนึกวาจะผานพนการโดน
ทิ่มแทงไปไดแลวแตแลวกต็องฟนตื่นขึ้นมาอีกเพราะแรงสงของกรรมยังไมหมด ทําใหฉันตองวิ่งหนีเจาสัตว
รายตัวแลวตวัเลาที่แยงกันรมุทํารายฉันตลอดเวลา อากาศในหองนีก็้ชางรอนสุดจะทานทน พืน้ดินรอนแดง
ดวยไฟที่คุกรุนอยูตลอดเวลาอันยาวนาน 

ฉันหิวและกระหายอยูตลอดเวลา บางทีเห็นบอน้ําอยูขางหนา ก็ดีใจรีบด่ืมอยางกระหายไมทันไดระวัง น้ํานั้น
กลับกลายเปนน้ํากรดกัดกินรางกายจากภายใน ตองด้ินเราดวยความเจ็บปวดอยูอยางนั้น 

เวลาชางดูยาวนานไมมีท่ีส้ินสุด ความทุกขทั้งหลายรุมกันทํารายอยางไมมีเลิกลา จะหาความสุขแมซักขณะ
เดียวก็หามีไม โอย นี่ฉันจะตองทนทุกขทรมานไปอีกนานเทาไหรนะ  

เวลาชางผานไปชาเหมือนจงใจแกลงกัน 
แตในท่ีสุดแรงสงของบาปกรรมก็เริ่มเบาบางลง 
ในท่ีสุดเวลาทําขอสอบของฉันก็มาถึง… 

ฉันลืมตาตื่นขึน้มาอยางมืดมิด พบวาตัวเองอยูในหองขนาดใหญหองหนึ่ง ฉันงุนงงกับสภาวะรอบตวัใหม ที่น่ี
ที่ไหนนะทําไมชางมืดและหนาวเหลอืเกิน ฉันเปนใครมาจากไหนนะ ทําไมมาตื่นอยูในหองนี้ละ ฉันพยายาม
คิด จําไดคราวๆ วาฉันมาจากอีกท่ีนึงซ่ึงรอนและนากลัวมากกวาทีน้ี่ โอย หวิจนแสบไส 

ฉันเดินทองไปทั่วเพือ่จะหาอะไรกิน แตหาไมเจอเลย เดินสํารวจอยูต้ังนานฉันถึงพบวาหองนี้เปนหองที่ซอน
เหลื่อมอยูกับส่ิงมีชีวิตอีกมิติซึ่งเรียกตัวเองวามนุษย ซ่ึงเคาจะเปนภพทีท่ําบุญได ไมเหมือนกับภพที่ฉันอยู 
แตถึงอยางนั้นก็เถอะ ฉันไมเห็นเคาจะทาํบุญกันซักเทาไหรเลย เหน็แตทําบาปกันซะสวนมาก คงตองมาหิว
ทรมานอยางท่ีฉันเจอกอนเคาถึงจะคิดกันได พวกมนุษยนะไมรูจกัความหิวอยางที่ฉันเจอหรอกวาความหิว
จนตายแตยังตายไมไดนะเปนอยางไร อยูทางนี้ฉันหิวเหลือเกิน โผลไปใหมนุษยเห็น เคาก็กลวัวิ่งหนีฉันกันหมด  



 ๔๕

ฉันตองทนอยูในหองท่ีแสนทรมานน้ีไปถงึเม่ือไหรนะ เวลาท่ีผานไปชางดูยาวนานไมมีที่ส้ินสุด 

จนถึงวันหนึ่ง มีแสงประหลาดสองทะลุลงมาท่ีโลกของฉัน ลําแสงนั้นทําใหฉันนึกไดถงึ บุญกุศลที่ฉนัเคยทํามา  

ในท่ีสุดเวลาทําขอสอบของฉันก็มาถึง… 

ฉันลืมตาตื่นขึน้มาอยางสลมึสลือ พบวาตัวเองอยูในหองขนาดใหญหองหนึ่ง ฉันงุนงงกับสภาวะรอบตัวใหม 
ฉันเปนใครมาจากไหนนะ ทาํไมมาตื่นอยูในหองนี้ละ? พยายามคิดจนมึนหัวแตคิดไมออก  

หลังลืมตามาในหองนี้ไดไมนานฉันก็ถูกสงเขาโรงเรียน ในโรงเรียนคุณครูสอนฉันถึงคําสมมุติตางๆ ท่ีใช
เรียกเจาของเลนตางๆ ทีต่กอยูบนพื้นและส่ิงของรอบตวั ทําไมฉันถึงโงอยางนี้นะ เพื่อนหองเดียวกันเคา
เรียนเขาใจบทเรียนไปถึงไหนตอไหนแลว ฉันยังไมไดอะไรเขาหวัเลย เพือ่นก็ไมคอยจะมี แตละคนคอยแต
จะรุมรังแกฉันตางๆ นานา ใชสิฉันมันไมไดเกิดมารวยเหมือนเจาพวกนั้นหน ิ ทาํไมโลกนี้ชางไมยุติธรรม
เสียเลย ทําไมคนท่ีทํารายฉันยังลอยหนาลอยตาไดดีอยู แตคนดีๆ อยางฉันไมไดรับความโชคดีอะไรเลย? 
คิดแลวก็ชางนานอยใจในโชคชะตาของตัวเอง 

ฉับจบจากโรงเรียนมาใชชีวติท่ีแสนยากลาํบาก โดนโกงโดนแกลงตางๆ นานา จนชีวติตองลมลุกคลุกคลาน
ตลอดเวลา ฉนัเหน่ือยเหลอืเกินกับชีวติโทรมๆ นี้ ฉนัจึงท้ิงเจาพวกของเลนตางๆ ออกตามหาความจริงของ
ชีวติ 

ออกเดินทางเปนเวลานาน แตก็ไมพบใครท่ีรูความจริงของชวีิตซักที 

จนวันหน่ึง จะดวยความโชคดีหรือดวยความบังเอญิหรือดวยบุญบารมีเกาท่ีฉันมีก็ไมรูเหมือนกัน ฉันไดมา
พบนักบวชผูหมผากาสาวพตัร ทาทางนาเลื่อมใส ฉันจึงเขาไปถามทานนักบวชวาทําไมคนเราตองเกดิมา
ดวย ชีวติมีแตทุกขไมเห็นจะสขุตรงไหนเลย 

ทานตอบวาทีต่องเกิดมาเพราะยังไมรูความจริงเกี่ยวกบัทุกข จึงตองเกิดมาเพือ่เรียนรูทุกข ใครไมยอม
เรียนรู ก็ตองรับทุกขไปกอน จนกวาจะฉลาดพอทีจ่ะมาเรียนรู 

เรียนหรือ? อยางนี้หองนี้ก็เปนหองเรียนนะสิ  

ทานตอบวาใช หองนี้เปนหองเรียนหองหนึ่งในโรงเรียนวัฏสงสารนี้เอง ตราบใดที่ยังเรียนไมจบกต็องยาย
หองไปยายหองมาอยูอยางน้ีไมจบส้ิน 

ฉันถามทานตอดวยคําถามท่ีคาใจฉันมาตลอดชีวติวาทําไมโลกนี้ชางไมยุติธรรมเอาเสียเลย คนเลวดูเหมือน
จะไดดี แตคนดีๆ อยางฉันไมเห็นจะไดดีอะไรเลย 



 ๔๖

ทานตอบวา ส่ิงมีชวีิตท้ังหลายมีประวัติที่ยาวนาน ส่ิงทีเ่ราเห็นเปนเพียงสวนเล็กๆ สวนหนึ่งของความ
ยาวนานเปนอนันตเทาน้ัน ไมสามารถนําส่ิงท่ีเราเห็นเพียงชวงสั้นๆ ไปตดัสินวาอะไรยตุิธรรมหรือไม
ยุติธรรมได แลวทานจึงเปรยีบเทียบใหฟงวาเหมือนนักเรียนในโรงเรียน จะไดอยูหองไหนก็ขึ้นอยูกับผลการ
สอบงวดท่ีแลว ทีจ่ะเห็นผลจริงๆ จังๆ ในระหวางเทอมคือยังไมถึงเวลาคํานวณใหญก็จะเห็นผลไดบาง แตถา
ไมใชการกระทําอะไรที่มีผลใหญจริงๆ ก็อาจยังเห็นผลแคเล็กนอย ทั้งนี้เปนกฏของธรรมชาติวา ส่ิงทั้งหลาย
ยอมเปนผลมาจากเหตเุสมอ แตเหตุสําหรับผลในปจจบุันอาจไมใชส่ิงท่ีเรามองเห็นไดดวยตาเสมอไป 

ฉันถามทานตอวาตองทําอยางไรถึงจะทําสอบไปอยูหองดีๆ ได 

ทานตอบวาเม่ือถึงเวลาทําสอบจติใจเคาจะเปนผูทําเอง ดังนั้นเราจะตองหม่ันทําดี หม่ันปอนความคิดดีๆ ให
จิตใจเคยชินกับความดีเขาไว จิตทีดี่ยอมเหมาะท่ีจะหยั่งลงในภพภูมิหรือสภาพหองท่ีดี แตหองที่
สภาพแวดลอมดีไมไดหมายความวา จะเปนหองเรียนที่ดีเสมอไป เปรียบเสมือนหองเรียนที่มีของเลนใหเด็ก
เลือกเลนไดไมมีส้ินสุด เด็กยอมเอาแตเลนของเลน ไมสนใจเรียน ในทางตรงกันขาม หองเรียนที่
สภาพแวดลอมแยจนนักเรยีนไมสามารถมีกระจติกระใจมาเรียนหนงัสือไดยอมไมใชหองเรียนท่ีดีเชนกัน 

หองเรียนที่ดีท่ีสุด เอื้ออํานวยตอการเรียนจนนักเรียนสามารถจบการศึกษาไดดีที่สุดยอมเปนหองท่ีอยู
ระหวางกลาง สามารถสอนบทเรียนแกนักเรียนไดเยอะที่สุด ซึ่งก็คือในภูมิมนุษยน่ีเอง ในเม่ือชาติปจจบุันนี้
เราไดเกิดมาเปนมนุษยผูประเสริฐ พบพระพทุธศาสนาอันวิเศษ จงมุงม่ันเรียนใหจบจากโรงเรียนวัฏสงสาร
แหงนี้เถิด 

ฉันถามทานตอวาตองเรียนอยางไรจึงจบการศึกษาได  

ทานตอบวาตองเจริญวิปสสนาภาวนา จนเห็นตามความเปนจริงวาส่ิงที่คิดวาเปนตัวเรานั้น แทจริงเปนเพียง
สภาวะธรรม รูปและนามซึ่งเกิดและดับ หมุนเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัยตลอดเวลา ไมไดมีตัวตนซึ่งเที่ยงแท
ถาวร ภาวนาเชนนี้เพื่อทีจ่ะปลอยวางรูปนามอันเปนตวัทุกขจนพนจากทุกขได 

ฟงนาสนใจดีนะ แตชาติน้ีคงชาไปแลวละ ฉันยังผูกพนัติดใจกับทางโลกอยู ยังมีภาระมากมายที่ฉันยังตอง
สะสาง ชาตินีแ้คทําบุญไปกอน แลวถาชาติหนามีจริงเราคอยมาสนใจเรียนรูธรรมะอยางจริงจังชาติหนาละกัน 

ฉันจึงใชเวลาที่เหลอืทําบุญเสียเปนสวนใหญ ดวยหวังวาชาติหนาจะไดไปเกิดในหองใหมที่มีแตความสุข
อยางที่ทานบอก และหวังวาฉันจะไดปฎบัิตธิรรมในหองใหมชาตใิหมนั้น 

เวลาผานไปไวเหมือนโกหก 
เวลาทําขอสอบของฉันมาถงึฉันแลว... 



 ๔๗

เที่ยววัด 
 

เร่ือง เที่ยววัดน้ําฮู ดูพระอาทิตยตกดิน ดื่มด่ําธรรมชาติเมืองปาย 
โดย dd1 

ความงดงามของธรรมชาติเปนส่ิงท่ีสรางความสุขใหกับมนุษยไดอยางอัศจรรย มีคนกลาววาการได
อยูกับธรรมชาติที่เงียบสงบ ทามกลางขนุเขา สายน้ํา และอากาศอนับริสุทธิ์ สามารถทําใหจติใจของคนเรา
ออนโยนลงได ซึ่งก็คงจะคลาย ๆ กับคําแนะนําทีพ่วกเราเคยไดยินไดฟงมาวา เวลาเครียด ๆ ก็ใหไป
พักผอนชมนกชมไมซะบาง หรือไมก็ไปเที่ยวจะไดรูสึกดีขึ้น ซึ่งเห็นจะจริงอยางน้ันเพราะอยางนอยก็ทําให
ความทุกขถูกลืมไดชั่วขณะ เม่ือมีพละกําลังทางจติใจแลวคอยมาวากันใหม สําหรับตวัผูเขยีนเองแลว แมวา
จะผานการศึกษาและปฏิบตัธิรรมมาบางแตเม่ือเจอมรสุมหนัก ๆ ทัง้ทางโลกและทางธรรม ก็ยังรูสึกลาอยู
บอย ๆ บทความบทนีจ้ึงมีจุดประสงคสําหรับผูท่ีกําลังมองหาสถานท่ีเพื่อตองการพักผอน ในรูปแบบความ
งดงามทางธรรมชาติผสมผสานกับการเขาวัดทําบุญตามแบบฉบบัชาวพุทธไปดวย   

เม่ือนึกถึงสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ จังหวัดแมฮองสอนนับวาเปนเมืองท่ีมีผูกลาวขวัญถงึใน
เรื่องของความงดงามทางธรรมชาติมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง โดยเฉพาะอําเภอปาย อําเภอเลก็ ๆ แตมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติทีห่าไดยากย่ิงในเมืองกรุง ทิวเขาสูงสลบัซับซอน แวดลอมดวยปาไมและพันธุพชื
นานาชนิด กอปรกับสายน้าํใสไหลเอื่อย ๆ กระทบกับกอนหินใหญนอยเปนริว้คลื่นยาวตลอดสาย ซ่ึงทั้งหมด
นี้อยูทามกลางความหนาวเย็นของเมอืงหนาวและหมอกสีขาวที่โรยตวัปกคลุมไปท่ัวบริเวณ เปนมนตเสนหที่
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยอืนอําเภอปายมากขึ้นทุกป 

สําหรับผูที่ชื่นชอบการเที่ยววัดเปนทุนเดิมอยูแลว การเดินทางมาเที่ยวอําเภอปาย และแวะชมวัดที่
สําคัญของอําเภอปายก็เปนส่ิงหนึ่งท่ีไมควรพลาด ซ่ึงในคร้ังนี้ ผูเขียนจะขอแนะนาํวัดท่ีสําคัญของอําเภอปาย 
๒ แหงดวยกนั วัดแรกมีชือ่เรียกวา “วัดน้ําฮ”ู 
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วิหารวัดน้ําฮ ู

 “วัดนํ้าฮ”ู เปนวัดที่มีขนาดเล็ก ต้ังอยูที ่ หมู ๕ ต.เวียงใต อยูหางจากตวัอําเภอปายไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร เอกลกัษณของวัดนี้คอื พระพทุธรูปเกาแกที่สรางคูมากับวัดที่ช่ือ 
“พระพทุธรูปอุนเมือง” 

  พระพทุธรูปอุนเมืองเปนพระพทุธรูปเกาแกปางมารวิชัยอายุ ๕๐๐ กวาป ทําดวยโลหะทองสัมฤทธิ ์
ศิลปะเชียงแสนลานนา พระเศียรสวนบนมีลักษณะกลวง ภายในมีน้ําขังอยูตลอด และนํ้ายังซึมออกมา
ภายนอกดวย ในสวนของพระโมฬีน้ันก็สามารถเปดปดไดเหมือนฝาผอบ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาแปลกและมีใหเห็น
ไมบอยนักในเมืองไทย อาจเปนเพราะคาํวา “ฮู” น้ันภาษาลานนาแปลวา “รู” วัดน้ําฮู จึงหมายถึง วัดที่
พระพทุธรูปทีมี่นํ้าในรูพระเศียรนั่นเอง  
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พระพทุธรูปอุนเมือง ซ่ึงเปนท่ีมาของชือ่วัด 
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เหตุเพราะนํ้าในรูพระเศียรนี้ไมเคยเหือดแหง แมจะเคยมีคนตักออกมาจนหมด แตภายหลงักลับ
ปรากฏวามีน้าํขังเพิ่มขึ้นมาอีก เปนที่อศัจรรยแกผูพบเห็นวานํ้าซึมออกมาไดอยางไรและมาจากไหน 
ชาวบานละแวกนั้นตางมีความเชื่อวาน้ําดังกลาวนี้เปนนํ้ามนตศักด์ิสิทธิ์ จึงตักน้ําในรูพระเศยีรไปบูชาเปน
ประจํา 

จากประวัตไิมปรากฏหลักฐานแนชัดวาวดัน้ีสรางขึ้นเม่ือป พ.ศ. ใด แตเชื่อกันวาสรางโดยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชอดีตพระมหากษัตรยิผูเกรียงไกรของไทย ทรงสรางขึ้นเพือ่ถวายเปนพระราชกุศลแด
สมเด็จพระพีน่างสุพรรณกลัยาพระเชษฐภคินีผูลวงลับ บริเวณดานหนาของวัดนี่เองก็มีศาลาริมนํ้าซึ่งเปนที่
ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พรอมทั้งสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระ
เอกาทศรถใหผูเยี่ยมชมไดสักการะ และในบริเวณดานหลังของพระวิหารน้ันยังมีพระเจดียอนุสรณสถานซึ่ง
บรรจพุระเกศาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาอีกดวย 
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เจดียซ่ึงประดิษฐานพระเกศาของสมเดจ็พระพี่นางสพุรรณกัลยา 

สําหรับวัดแหงท่ี ๒ ทีจ่ะขอแนะนําเปนวดัท่ีอยูไมไกลจากวัดน้ําฮูมากนัก ตั้งอยูท่ี บานแมเยน็ ต.แม
ฮี้ อยูหางจากตัวอําเภอปายไปทางทิศตะวันออกราว ๆ ๒ กิโลเมตร วัดนี้เปนวัดทีมี่ความแตกตางจากวัดน้ํา
ฮู คอืเปนวัดท่ีตั้งอยูบนเนินเขาสูงสามารถมองเห็นทิวทศันอันสวยงามของอําเภอปายไดโดยทั่ว วัดนี้มีชือ่วา 
“วัดพระธาตุแมเย็น” 
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วิหารวัดพระธาตุแมเย็น 
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เจดียพระธาตแุมเย็นซึ่งมีฐานเปนทรงกลม 

วิหารท่ีวัดนี้กะทัดรัดคลายวัดแรก เปนลักษณะเหมอืนวัดพื้นบานทางภาคเหนือท่ัวไป เน่ืองจากไม
ปรากฏขอมูลใหศึกษาประวัตขิองวัดมากนัก ผูเขียนจึงไมสามารถเลารายละเอยีดความเปนมาของวัดได ที่
บริเวณดานหลังของพระวิหารมีเจดียพระธาตุ ฐานทรงกลม รูปรางกะทัดรัดอันเปนที่มาของชือ่วัด
ประดิษฐานอยู สําหรับจุดเดนของวัดนีค้ือ สามารถชมวิวทิวทัศนสวย ๆ ของอาณาเขตอําเภอปายได ซึง่
บริเวณทีว่านี้เปนระเบียงอยูบริเวณใกล ๆ กับเจดียพระธาตุนั่นเอง ถอืวาเปนความโชคดีของผูเขียนที่ไปถงึ
วัดพระธาตุแมเย็นราว ๕ โมงเย็น ซึ่งเปนเวลาทีพ่ระอาทิตยใกลจะตกดินพอดี ผูเขียนจึงไดเห็นปรากฏการณ
ธรรมชาตท่ีิงดงาม พระอาทิตยกําลังเคล่ือนคลอยลงไปในทิวเขาอยางชา ๆ และคอย ๆ ลาลับหายไปในที่สุด 
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ดูพระอาทติยตกดินที่วัดพระธาตุแมเย็น 

แมวัดนํ้าฮูและวัดพระธาตุแมเย็นจะเปนวดัที่ไมใหญโต หรือมีชือ่เสียงในเรื่องความศักด์ิสิทธิ์และ
ความงดงาม แตทั้งสองวัดน้ีก็มีนักทองเท่ียวทั้งไทยและเทศมาเย่ียมชมไมเคยขาด อาจเปนเพราะคนไทยนัน้
คุนเคยกับการทองเทีย่วสถานท่ีทองเที่ยวทางธรรมชาติและชื่นชอบการเที่ยววัดมาแตไหนแตไร เม่ือทั้งสอง
ส่ิงน้ีมาอยูที่เดียวกัน จึงไมใชเรือ่งแปลกที่จะมีผูคนแวะมาเยี่ยมชมวดัท้ังสองนี้ดวยเสมอ  

ครั้งหนาผูเขียนจะแนะนําเท่ียววัด ๆ หน่ึงซึ่งเปนวัดสายปฏิบัต ิแลวพบกันใหมคะ  
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๒.๑ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๑ : อนญัญา เรืองมา 
๒.๒ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๒ : กนกเรขา กฤษฎารกัษ 
๒.๓ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๓ : สมเจตน ศฤงคารรตันะ 

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

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

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

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



 ๕๓

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

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

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

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

 

 



 ๕๔

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

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

Consolidator : สิทธินันท ชนะรัตน 

Head ผลติเสียงอานนิตยสาร : อนุสรณ ตรโีสภา 

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

Word :  พีรยสถ อุบลวัตร, ชัญญา พนัธจารนุิธ ิ

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

Send mail : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ 
และทีมงานอาสาทานอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 

 


