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จากใจ บ.ก. ใกลตัว
กลางชล
สวัสดีคะ
ชวงเดือนสองเดือนนี้นี่ มีวนั หยุดใหเลือกหยุดไดหลายชวงดีจังเลยนะคะ
นี่มองไปขางหนา สุดสัปดาหที่จะถึงนี้ก็จะเปนลองวีคเอนดหรือวันหยุดยาวกันอีกแลว
หลายคนคงปลอดโปรงโลงใจและใชโอกาสชวงนี้ปลีกตัวไปภาวนา
แตบางคนที่ไดคุยกัน ก็มีเหมือนกันคะทีบ่ อกวา คงตองใหเวลาไปเทีย่ วกับที่บาน
แลวก็ชวนคุยไปถึงวา พอแม หรือญาติผใู หญ ยังไมคอ ยเห็นดีเห็นงาม
กับการหันเขามาทางธรรมอยางเต็มตัวของลูกหลานสักเทาใดนัก
แมที่จริงแลวทานเหลานั้นจะเปนคนจิตใจดี เอือ้ เฟอ ทําบุญทําทานตามโอกาสก็ตาม
"เราเปนคนดีก็พอแลวนี่ ไมเห็นจําเปนตองไปนอนอยูว งอยูว ัดอะไรอยางนั้นเลย"
"แครักษาศีล ๕ ทําบุญทําทาน ไมเบียดเบียนใคร เปนคนดีของสังคมก็พอแลว"
นี่ละคะ คําสําคัญที่ไดยินบอย ๆ เลย
"แคเราเปนคนดีกพ็ อแลว..."
การเปนคนดี อาจจะ "พอ" แลวจริง ๆ ถาเราเกิดมาในยุคที่ไรรมเงาแหงพระพุทธศาสนา
แตเมื่อเราเกิดมาในกาลที่ยังมีโอกาสไดสดับตรับฟงความจริงอันเปนที่สุดจากพระพุทธเจา
เสมือนมีผูปลดปมผาผูกตาสีดําที่ปดมายาวนานของเราใหคลายออก เปดเปลือกแหงมายา
และชี้เสนทางไปสูประตูออกจากการเดินทางอันเวิ้งวางยาวนานราวกับไมมีที่สิ้นสุดนี้ได
เราจะรูสึกเลยวา การไดเกิดมาเปนมนุษยครัง้ นี้ แคเปนคนดี... ไมพอ
อยางนอย ไมตองมองไปไหนไกล เอาแคชีวติ ที่เปนอยูท ุกวันนี้ ก็เห็นกันอยูแลววา
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เปนคนดี ก็ยงั "ทุกข"
คนดี... ยังถูกนินทาวาราย คนดี... ยังถูกคนรักทิ้ง ยังผิดหวัง ยังพลัดพราก
ยังปวยไข ยังมีคนริษยา ยังธุรกิจลมไมเปนทา ยังเผชิญหนากับความตาย ฯลฯ
หลายคนในโลก ก็ยังคงไดชอื่ วาเปนคนดี...
แตกลับหาทางออกใหกบั ตัวเองในสถานการณเหลานี้ไมเจอ
และกระทั่ง อาจรองไหฟูมฟายทํารายตัวเองในเวลาทีเ่ ศราอยางที่สดุ ไดดวยซ้ําไป
ทั้ง ๆ ทีจ่ ริง ๆ แลว แกนอันเปนที่สุดของศาสนาพุทธ
แจกแจงและบอกไวใหหมดแลววา เราจะอยูกับโลกอยางไรโดยไมตองเปนทุกข
แตเหมือนหลายคนจะพอใจอยูแคทวี่ า ไปวัดทําบุญ ใสซองผาปา ชวนกันไปเวียนเทียน
หรือถวายสังฆทาน ฯลฯ แลวก็กลับออกจากวัดมาหนามืดหนามัวเหมือนเดิม
โดยที่ไมเคยรู หรือมีความสนใจใครศึกษาใหรูลงไปเลยวา
ที่สุดของพระสัทธรรมทีพ่ ระพุทธเจามุงตรัสสอนนัน้ ทรงมุง ชีแ้ นะสิง่ ใดกันแน
เปนประสบการณที่ผานมาดวยตัวเองเหมือนกันนะคะ
สมัยกอนตอนยังเปนวัยรุน ยังไมรูจักธรรมะ ก็เปน "คนดี" แบบนั้นกับเขาเหมือนกันคะ
แตเปนคนดีทชี่ างออนไหว เห็นใจใครตอใครเขาไปทั่ว ชวยสุดตัวแมตองลําบาก
แถมถาไมชวย ถาทําไมดี ก็พลอยรูสึกไมดีอีก เขาขายที่เขาเรียกวา "ติดดี" นั่นละคะ : )
มองยอนไปแลวก็รูสึกเห็นอยางนั้นจริง ๆ คะวา แมจะดํารงตนอยูใ นความดีงามแคไหน
แตถา ขาดภูมิคมุ กันทางดานการ "เห็นตามจริง" ดวยเหตุดวยผลเสียแลว
ถึงเวลาทุกข คนดีก็ทุกขไมไดนอยไปกวาใครเลย หรืออาจจะมากกวาไดดว ยซ้ํา
จนเมื่อเวลาผานไป เมื่อตัวเองไดคอย ๆ เขามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา
ไดเริ่มเขาใจเหตุผลแหงกรรมวิบาก ไดเริม่ มีความเขาใจวา ทุกขในนิยามของพุทธ
กินความกวางขวางแคไหน อะไรเปนเหตุ อะไรคือวิธีการไปสูการไมตองทุกขอีกเลย
ไดเริ่มนอมนําธรรมะนั้นสูใจ และเริ่มลงมือปฏิบตั ิเตาะ ๆ แตะ ๆ ไปกับเขาบาง
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ก็กลับไดพบดวยตนเองวา เพียงเบื้องตนเทานี้
ถึงคราวลงสนามสอบทีเ่ จอทุกขจริง ๆ ก็ทุกขไมนานอยางแตกอนแลว
แมจะมิใชหมดสิ้นในทันที แตจติ ใจก็มีความมั่นคงขึ้น ดําเนินชีวิตไดตอไปดวยใจที่ยอมรับ
และเรียนรูท ี่จะแหงนหนาเชิดปกออกตัวทิง้ หางจากความทุกขไดเร็วขึน้ โดยไมเสียดาย
รูเลยคะวา ถาเราไมอบรมสัง่ สอนจิตใจของเราใหมีรากฐานของธรรมะไวกอน
เวลาเจอทุกขหนัก ๆ ในชีวติ เราคงตองเจ็บแรงกวานีม้ าก เพราะอาจรับมือไวไมทนั
ขนาดตัวเองยังเปนเพียงผูศกึ ษา ผูเ ริ่มปฏิบัติทยี่ ังเพียงเตาะแตะ ๆ เทานั้น
แคมีความเขาใจอันถูกตรงตามจริง นอมรับคําสอนของพระพุทธเจาเขาสูใจดวยศรัทธา
และฝกเจริญสติไวตามกําลังเทาทีพ่ อจะทําได ทุกขกบ็ รรเทาเบาบางไดถึงเพียงนี้แลว
หากใครฝกหัดเจริญสติภาวนาอยางพากเพียร ไมละทิ้ง วันตอวัน เดือนตอเดือน ปตอป
จนเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนีไ้ ดละเอียดตามจริงลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
เชื่อจริง ๆ คะวา ผูนั้นยอมเปนอิสระจากทุกขทางใจไดจนหมดสิ้นวันหนึ่งอยางแนนอน
หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช ทานยังเคยเนนไวเลยนะคะวา
"เราตองฝกของเราไว ไมมใี ครชวยเราได เราจะตองชวยตัวเอง
เพราะฉะนั้น การชวยตัวเองก็คือ ตองฝกซอมไว
เหมือนเราจะตองหัดวายน้าํ กอนที่จะตกน้าํ
เราตองหัดเจริญสติกอนที่จะเจอความทุกขยา่ํ ยีจนกระทั่งโงหัวไมขนึ้
ตองสูไวกอนนะ ถาตอนนีเ้ ราไมยอมสู เราไมหัดวายน้าํ ตกน้าํ ก็ตาย
ตกน้าํ ไป กะวาจะไปหาตําราวายน้าํ นี่ ไมทนั แลวนะ..."
อยางที่ทานวานี่ละคะ
ถึงยามทุกขขึ้นมาจริง ๆ ธรรมะนีแ่ หละ ที่จะชวยเราได
และธรรมะทีจ่ ะแกทุกขได จะตองเปนธรรมะที่เขาถึงจิตถึงใจจริง ๆ
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และธรรมะจะเขาถึงจิตถึงใจได ก็ไมไดเกิดจากการจดจําพร่ําทองจนคลองแคลว
แตตอ งเกิดจากการลงมือปฏิบัติ หัดมีสติตามรูกายตามรูใจ ตามจริง ดวยตนเอง
ไมไดทําอะไรใหผิดแผกแตกตาง หรือบังคับรางกายจนเหน็ดเหนื่อยราวกับเรียน ร.ด. : )
หลวงพอทานวา หิวก็กิน อิม่ ก็นอน งายเพียงนั้น (แตไมใชตะกละ หรือขี้เกียจนะคะ) : )
ขอเพียงเขาใจวิธีการจริง ๆ คอย ๆ ศึกษาไป ไมทันไร ยอมเห็นผลดวยตนเองแนนอน
บางคนอาจจะนึกแยงวา "การมองโลกในแงดี ก็ชวยแกทุกขไดเหมือนกันไมใชหรือ?"
ก็ไดอยูเหมือนกันนะคะ หลายคนก็ใชวธิ นี ั้นและก็ไดผล แตอยากลองคัดคําสอนของ
หลวงพอปราโมทย ทีท่ านเขียนไวเมื่อครัง้ ยังเปนฆราวาส มาฝากกันสักนิดคะ
"การมองโลกในแงดีเพื่อสรางความพอใจในสิ่งที่ตนมี ยอมรับในสิ่งทีต่ นได
เปนคําสอนของปราชญทวั่ ไป รวมทั้งพระศาสดาของเราชาวพุทธดวย
เชน ทรงสอนใหเรามองโลกดวยความเมตตาตอเพื่อนรวมโลกและสรรพสัตว
แตคาํ สอนทางพระพุทธศาสนา ยังกาวไปอีกขัน้ หนึ่ง
เหนือการมองโลกในแงดี คือ "การมองโลกตามความเปนจริง"
การมองโลกตามความเปนจริงของพระพุทธศาสนานั้นลึกซึ้งและละเอียดออนมาก
คือทานสอนตัง้ แตวิธกี ารมองโลกตามความเปนจริง
ใหรูปรากฏการณทั้งปวงที่สมั ผัสไดดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจตามที่มันเปน
โดยไมนําประสบการณ หรือความคิด เขาไปเบี่ยงเบนการเรียนรูนั้น
ทานชี้บอกกระทั่งวา เมื่อมองโลกตามความเปนจริงแลว เราจะเห็นอะไร
คือเราจะเห็นวา สิ่งที่ถูกเห็นทั้งปวงนั้น มีความเกิดขึน้ ดวยเหตุ และดับไปเมื่อเหตุดับ
ทานสอนใหมองยอนเขามาที่ตนเองดวย ไมใชเพียงรูโลกตามความเปนจริงเทานั้น
หากแตยังให รูจักมองตนเอง ซึ่งเปนศูนยกลางของประสบการณทั้งปวงดวย
ความรูทางพระพุทธศาสนาจึงเปนความรูท ี่แจมแจง
คือรูต ามความเปนจริงถึงสิง่ ภายนอก อันไดแกปรากฏการณทั้งปวง
และรูชัดถึงสิ่งภายใน อันไดแกสิ่งที่เรียกวา เรา เรา เรา ดวย
๖

เมื่อมองทุกอยางตามความเปนจริงจนถึงขั้นปราศจากตัวเราแลว
สิ่งภายนอกทัง้ ปวงจะมีความหมายอะไร
ดังนัน้ ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ก็ไมตองคอยนั่งปลอบใจตนเอง
หรือพยายามมองโลกในแงดีเปนคราว ๆ ไป
การแกปญหาความทุกขดว ยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีจุดสิน้ สุด
หากจะสรุปรวบยอ ก็อาจกลาวไดวา
มองโลกแงดี มีความสุข
มองโลกตามความเปนจริง พนทุกข"
การมีพื้นฐานเปนทานและศีลนั้น ยอมนําชีวติ ไปสูเสนทางที่ดีแนนอนนะคะ
แตเปน "คนดี" แบบที่เปน "คนไมทุกข" ดวย ชีวติ นาจะสุขเบากวากันเปนไหน ๆ
เจริญสติไปเรือ่ ย ๆ ถึงวันนึง ไมตอ ง "เปน" อะไร ๆ ทีส่ มมติกันขึ้นมาสักอยางเดียว
ละทิ้งความสําคัญมั่นหมายผิด ๆ ไดหมด วันนั้นละคะ ที่ครูบาอาจารยทั้งหลายทานวา
จะพบกับความสุขประณีตชนิดที่สุขอยางที่เราเคย ๆ รูจ ัก จะไมมีวันเทียบเคียงไดเลย...
เรื่องนาสนใจประจําฉบับ
"นิยาย/เรื่องสัน้ อิงธรรมะ" ฉบับนี้ เสนอเรื่องสั้น ๒ ตอนจบ
เรื่อง โรงเรียนวัฏสงสาร โดย คุณปุนบอกี๋ เปนตอนสุดทายแลวนะคะ
ตัวละครยังคงผานหองเรียนหองแลวหองเลา ดวยแวดลอมทีพ่ านพบหลากหลาย
หองสุดทายของเขาอยูที่ไหน เขาจะสอบผานมันไปไดหรือไม ตามไปใหกําลังใจเขากันนะคะ
แลวเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินเลนเย็น ๆ ใจในคอลัมน "เทีย่ ววัด" กันบาง
คุณ dd1 จะพาเราไปเยือนอารามแหงหนึ่งทางเหนือที่ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติอันงดงามยิ่ง
กับตอน เที่ยววัดน้าํ ฮู ดูพระอาทิตยตกดิน ดืม่ ด่าํ ธรรมชาติเมืองปาย
สงสัยมั้ยละคะ วา "น้ําฮู" คืออะไร มีที่มาอยางไร ไปฟงเกร็ดประวัติกบั คุณ dd1 ไดเลยคะ
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ปดทายดวยคอลัมน "แงคิดจากหนัง" ที่ คุณชลนิล ไดฝากภาพยนตรเรื่องหนึ่ง
ที่แมจะออกจากโรงไปนานแลว แตเนื้อหาและความนากลัวของมันยังคงไมลาสมัยเลย
กับเรื่อง The Day After Tomorrow – อยาประมาทโลก
บางที อาจจะมีวิกฤติบางอยางที่ใกลตัวและนากลัวกวาแคโลกรอนอยางที่เราคิดก็ไดนะคะ
ขาวสารและกิจกรรมนาสนใจ
กอนอื่น ตองขอขอบคุณคุณผูอานมาก ๆ นะคะ ที่ชว ยกันตอบแบบสอบถามเขามามากมาย
อดใจรอกันอีกนิดนะคะ วันเสารที่ ๓ พ.ค. นี้ ทุกทานก็จะสามารถเขาไปอาน
ผลสํารวจความคิดเห็นสมาชิกผูอา นนิตยสารธรรมะใกลตวั
และตรวจรายชื่อผูโชคดีที่ไดรับของที่ระลึกจากนิตยสารของเราได ที่ Link นี้เลยคะ
http://www.dungtrin.com/mag/survey042008.html
บานอารีย (www.baanaree.net) มีตารางบรรยายธรรมดี ๆ มาฝากคุณผูอานอีกแลวคะ
ใครพอมีเวลาวางวันหยุด วันเสารที่ ๑๐ พ.ค. นี้ ขอเชิญไปรวมฟงการบรรยายธรรม
โดย อาจารยกําพล ทองบุญนุม เจาของหนังสือ "จิตสดใสแมกายพิการ"
เวลา ๑๐.๐๐ น. นะคะ และใน วันศุกรที่ ๑๖ พ.ค.
พระอาจารย มิตซูโอะ คเวสโก วัดปาสุนนั ทวนาราม จ.กาญจนบุรี
จะมาบรรยายธรรมที่บานอารียเชนกัน เวลา ๑๘.๐๐ น. คะ
แจงขาวโครงการดี ๆ จากสํานักพิมพ DMG อีกหนึ่งโครงการคะ
ทานใดที่ประสงคจะเปนตัวแทน สงมอบหนังสือและซีดีธรรมะโดยสํานักพิมพ DMG
ใหกับ ผูพ ิการ หองสมุดโรงเรียน และวัด โดยเฉพาะวัดทีอ่ ยูหางไกล
สามารถติดตอขอรับไดทคี่ ณ
ุ ปวีณาหรือคุณแพร สํานักพิมพ DMG โทร. ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๔
โดยจะมีหนังสือและซีดีจํานวนประมาณ ๓๐๐ ชุดพรอมบริจาคให
แตละชุดจะมีรายการดังนี้คะ http://www.geocities.com/sxs89/BooksCDsDMG.html
ถือวาเปนการชวยกันกระจายบุญ และแบงปญญารวมกันนะคะ
๘

สวนใครที่ชื่นชอบงานดนตรี ทางสํานักพิมพ DMG ฝากเชิญชวนไปฟงคอนเสิรต กันคะ
กับมินิคอนเสิรต "เปดโลกเย็น" เนื่องในโอกาส ๑๐๒ ปทานพุทธทาสภิกขุ
โดย จีวนั แบนด และศิลปนรับเชิญพิเศษมากมาย ใน วันศุกรที่ ๖ มิ.ย. ๑๙.๐๐ น. นี้
รายไดสวนหนึ่งจัดทําซีดีเพลงพุทธทาสฉบับยุวชน "คบเด็กสรางโลก"
เพือ่ แจกจายใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานเยาวชนตาง ๆ ติดตามรายละเอียดได
ที่ link นี้เลยคะ http://www.dmgbooks.com/site/images/banner/banner25.pdf
แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ สวัสดีคะ

๙

ธรรมะจากพระผูร ู
สันตินนั ท (พระปราโมทย ปาโมชฺโช ในปจจุบนั )
ถาม: หลายๆ ครั้งรูสึกวาตองการกําลังใจจากครูบาอาจารย เพื่อที่จะชวยใหมีกําลังใจในการปฏิบตั ิ
ธรรมมากขึน้ ขอคําแนะนําดวยคะ
เรื่องกําลังใจในการปฏิบัตินนั้ ก็จําเปนครับสําหรับผูทคี่ ดิ วาตนกําลังปฏิบัตธิ รรม และเห็นวาการปฏิบัตธิ รรม
เหมือนการทํางานที่ยากๆ สักอยางหนึ่ง แตไมจําเปนเทาไหรเลย สําหรับผูปฏิบัตอิ ีกประเภทหนึ่งที่เห็นวา
การปฏิบัตธิ รรม คือการเรียนรูสิ่งที่นารูอยางยิ่ง เหมือนอยางเรามีหนังสือนาอานสักเลมหนึ่ง เราไมตองรอ
กําลังใจจากใคร เราก็ตั้งหนาอานแลว การปฏิบัตธิ รรมก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน คือเมื่อเรามีสติอาน กาย
เวทนา จิต ธรรม เรือ่ ยๆ ไป มีแตความรูความเห็นกระจางแจมใสไปตามลําดับ ปฏิบตั ิไป อุทานดวย
ความอัศจรรยใจในธรรมของพระพุทธเจาไป ไมคิดคาดเดาถึงผลทีจ่ ะไดรับ มีแตตั้งหนาอานเรื่อยๆ ไป ลอง
ปรับจิตปรับใจและปรับวิธปี ฏิบัตใิ หตรงตามหลักมหาสติปฏฐานกันเถอะครับ แลวการปฏิบัตธิ รรมจะเปน
เรื่องสนุก และไมตองรอกําลังใจจากใครเลย
สันตินันท
๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/240/41/
ถาม: เพิง่ เริม่ หันมาสนใจธรรมะและเริม่ ปฏิบัตธิ รรมไมนานมานี้เองคะ ไมทราบวาถาหากมี
ประสบการณปฏิบตั มิ านานๆ จะชวยใหเห็นผลของการปฏิบตั ิดีกวาหรือเปลาคะ อีกอยางหนึง่ ไม
ทราบวาเด็กหรือผูใหญจะปฏิบัติไดดีกวากัน
เรื่องเวลาปฏิบัติทยี่ าวนานมากนอยนั้น ที่จริงแลวแทบจะเปนปจจัยสุดทายทีจ่ ะชี้ใหเห็นผลของการปฏิบตั ิ
ครับ ถาปฏิบตั ิผิด ๕๐ ป นอกจากจะไมไดผลแลว ยังเปนปญหาที่แกไขยากเสียอีก สูพ วกปฏิบตั ิผิดปเดียว
ไมได เพราะคราบสกปรกยังไมฝงลึกนัก สวนผูปฏิบัตถิ ูก เพียง ๗ วัน ๗ เดือน หรือ ๗ ป ก็อาจเขาถึงธรรม
แทได ดังนั้นไมตองกังวลวา เราเพิ่งเริ่มปฏิบัติ เมือ่ ไหรจะไดผล ขอใหเริ่มเถอะ ทําถูกแลวไดผลเองแหละครับ
สําหรับเรื่องอายุที่เริ่มปฏิบตั ิ ตามตําราไมเคยเห็นมีขอยุติวา เด็กหรือผูใหญปฏิบัติดีกวากัน แตจาก
ประสบการณพบวา ถาเริ่มปฏิบัตติ อนอายุมาก จะตองอดทนมากกับสังขารรางกายที่ทรุดโทรมเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบตั ธิ รรม ดังนั้นถาเรงปฏิบัตเิ สียแตวันนี้ ขณะนี้ได ก็ลงมือเถอะครับ
ผมเริ่มปฏิบัตเิ มื่อป ๒๕๐๒ ตอนนั้นอายุ ๗ ขวบ แตไมรูวธิ ีปฏิบัตทิ ี่ถูกตอง ไดแตของเลนภายนอก จึง

๑๐

เสียเวลาไปมากมาย เพิ่งเริม่ ปฏิบัติเขารองเขารอยเมือ่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ แตเมื่อปฏิบตั ิได ๗ เดือนก็
รูสึกถึงจุดที่ปลอดภัย และเกิดความอุนใจพอประมาณครับ ทุกวันนีก้ ็ยังปฏิบัตอิ ยู ไมเคยหยุดเลยครับ
สันตินันท
๑๖ เมษายน ๒๕๔๒
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/240/41/
ถาม: การดูจติ เปนสมถะหรือวิปสสนา
การดูจิตทีผ่ มแนะนํานั้น จะทําใหเปนสมถะก็ได เปนวิปสสนาก็ได คือถาเพงอยูในอารมณอันเดียวก็เปน
สมถะ ถาสามารถจําแนกรูปนามออกไดก็เปนวิปสสนา คือจําแนกวา อันนี้รูป อันนี้นาม และนามนั้น ก็
จําแนกตอไปไดวา นี้คือนามเจตสิก นี้คอื นามจิต ในทีส่ ุดก็จะเห็น จิต เจตสิก รูป แยกออกจากกัน ตางก็ทาํ
หนาที่ของตนไปตามหนาที่ เกิดดับไปตามเหตุปจ จัยของตนๆ ลวนแสดงความไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา เหมือนๆ กัน
สิ่งที่สําคัญที่สดุ คือตองรูสภาวะที่กําลังปรากฏจริงๆ ของรูปและนาม ไมใชแครชู ื่อ รูบัญญัติ อันนั้นใชไมได
เลยครับ เชนความโกรธผุดขึ้นมาก็รูทัน มันเกิดขึ้นไดเพราะอะไร อะไรเปนเหตุใกลใหมันเกิดก็รู มันตั้งอยู
แลวแสดงอิทธิฤทธิอ์ ันเปนหนาที่ของมันอยางไรก็รู มันดับไปก็รู ทีว่ ามานี้ จิตเปนคนดูเฉยๆ นะครับ จิต
เหมือนคนดูละคร ไมใชคนแสดงละครเสียเอง ตางจากสมถะ ทีจ่ ิตโดดลงไปแสดงเอง คือเขาไปเกาะอารมณ
อันเดียวโดยตอเนือ่ ง
สันตินันท
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/235/41/
ถาม: การที่เราฝกเปนคนดี ทําจิตทําใจใหดีอยูเสมอ มองโลกในแงดีเสมอๆ เมื่อมีกเิ ลสอะไรเกิดขึน้
ในจิตในใจก็คอยกําจัดออกไป เปรียบเหมือนกับเราคอยลางจิตลางใจใหสะอาดอยูเสมอๆ วิธนี ี้จะ
ชวยใหแกทกุ ขไดหรือไมคะ
ตอนผมเด็กๆ ที่บานมีโองน้ําโตๆ อยูหลายใบ เวลาผูใหญเผลอ ผมชอบแอบเอามือไปกวนน้ําเลน (เขา
ทํานองกวนน้าํ ใหขุน) เพือ่ ใหตะกอนกนโองมันกระจายขึ้นมา น้ําที่ดูใสสะอาดก็จะแสดงคุณภาพที่แทจริงของ
มันออกมา
เดี๋ยวนี้เวลาเจริญสติสัมปชัญญะ ก็เห็นจิตมันสงบนิง่ ใสสะอาด เหมือนน้ําใสในโองนั้นเอง แตเวลามี
การกระทบอารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตะกอนกิเลส (อาสวะ) ที่นอนเนื่องในสันดานก็จะแสดงตัว
๑๑

ออกมาเปนกิเลส จิตก็ดูเศราหมองลง เหมือนน้ําขุน แตพอผัสสะนั้นดับไป ไมนานกิเลสก็ระงับดับไป มันก็
ตกตะกอนลงไปนอนในสันดานของเราอีก
ยิ่งนานวัน ตะกอนกนโองก็ยิ่งมาก (เหมือนจิตที่มีธรรมชาติไหลลงที่ต่ําตลอดเวลา) พอสังเกตเห็นวาโอง
สกปรกมากแลว ก็ตอ งลางตะกอนกันทีหนึ่ง แลวไมนานมันก็มีตะกอนอีก วนเวียนอยูอยางนี้เรื่อยไป เพราะ
การลางโองมันยังเปนวิชาสามัญมาก มันก็แกทุกขไดเปนคราวๆ เทานั้น
สวนการเจริญสติสัมปชัญญะ เจริญศีล สมาธิ ปญญา นั้น ถึงจุดหนึ่งจะทําลายความยึดมั่นในจิตลงไป ก็
เหมือนการทุบโองน้ําทิ้งไป ตะกอนกิเลสก็ไมมีที่อาศัยอยูอกี
วิชาทางโลกจึงไมมีที่สุด แตวิชาทางธรรมของพระพุทธเจามีที่สุดครับ
สันตินันท
๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/230/41/
ถาม: บางครั้งเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องชาตินชี้ าติหนา เรือ่ งผีสางเทวดาเพราะเปนเรื่องทีพ่ ิสูจน
ไดยาก บางคนถึงกับพูดวาเรื่องราวในพระไตรปฎกหลายเรื่องเปนนิทานหลอกเด็ก ดังนัน้ จึงคิดวา
เรื่องบางเรื่องพิสูจนกนั ไมได ถาหากวาไมมีเรือ่ งพวกนี้เลย คุยกันแตเรื่องทุกขกบั การดับทุกข
เทานั้นนาจะดีกวาหรือไม
การปฏิบัตธิ รรมในทางพระพุทธศาสนานัน้ มีการเปลีย่ นแปลงทางจิตอยางอัศจรรยที่สุด แตเปนเรื่องที่ผอู นื่
รับทราบไดยาก เชน เรื่องการบรรลุมรรคผลนิพพาน เพราะเปนความรับรูเฉพาะตัว คนอื่นรูดวยไมได แตถา
จะพิสจู นแควา ปฏิบตั ศิ ีล สมาธิ ปญญา แลวพนทุกขได ถาแคนี้ก็ทา ใหผูสงสัยลองปฏิบัติดูไดเสมอครับ
หรืออยางเรือ่ งนรก สวรรค ชาติกอ น ชาติหนา ผี เทวดา ก็เปนเรื่องทีเ่ ถียงกันไมจบ ใครเคยมีประสบการณที่
ทําใหเชือ่ ก็เชือ่ ใครเคยมีประสบการณที่จะไมเชือ่ ก็ไมเชื่อ และเวลานีพ้ วกเราก็ตั้งกระทูทํานองนี้มากมาย
แลวก็เถียงกัน ไมมีขอยุติ บางคนประกาศวามี บางคนพูดออมๆ แบงรับแบงสู บางคนประกาศวาไมมี
ที่จริงมันไมใชเรื่องสําคัญเทาเรื่องทุกขและการดับทุกขหรอกครับ แตผมเปนหวงวา บางทานสรุปเร็วไป ถึง
ขนาดระบุวา กฎแหงกรรม หรือเรื่องชาตินี้ชาติหนา เปนเครือ่ งมือใหคนเชือ่ แลวสังคมจะไดเรียบรอย หรือ
ปฏิเสธพระไตรปฎกบางสวนวาเปนนิยายหลอกเด็กไปเลย ซึ่งถาปฏิเสธเรือ่ งผีและเทวดา ชาติกอน และชาติ
หนา พระวินยั บางขอก็ตอ งยกเลิก เชน ในขอที่หามฆาโอปปาติกะ พระสูตรจํานวนมากตองยกเลิกไป สวน
พระอภิธรรมก็เปนเรื่องแสดงใหเทวดาฟง ยิ่งไปกันใหญ ผมเสียดายพระไตรปฎกเหลานี้ครับ
เมื่อเรือ่ งลึกลับทางจิตใจนัน้ พิสจู นใหเห็นไดยาก ผมจึงขอเสี่ยงเลาถึงสิ่งที่เปนของแปลกแตเปนรูปธรรม
๑๒

สักเรื่องหนึ่ง เพื่อใหพวกเราบางคนใชความไตรตรองมากขึ้น กอนทีจ่ ะกลาววาพระไตรปฎกเปนนิยาย
นิทาน อะไรนัน่ เพราะในพระพุทธศาสนานั้น ยังมีสิ่งทีเ่ ราไมเขาใจอยูอีกมาก
นั่นคือเรือ่ งการเปลี่ยนแปลงทางรางกายของนักปฏิบัตธิ รรมบางทาน ที่กระดูกของทานตกผลึกเปนแกว เรือ่ งนี้
คนทั่วไปรูเห็นไดดวยนะครับ ทั้งมีพยานวัตถุและบุคคลเปนจํานวนมากในยุคนี้ แตผมก็ยังหาขอยุติไมไดวา
เกิดจากอะไร แตยืนยันวามีแน และเกิดเฉพาะทานที่ปฏิบัติดีปฏิบัตชิ อบเทานั้น
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของกระดูกเปนผลึกแกวมีดังนี้ครับ
๑. กระดูกสวนที่มีรูพรุนๆ จะเปนเร็วกวากระดูกแข็ง
๒. มีการเปลีย่ นแปลง ๒ ดานคือ
๒.๑ การเปลีย่ นแปลงจากภายในกระดูก จะมีคลายๆ น้ําใสๆ (แตไมใชน้ํา และไมใชของเหลวดวย) คอยๆ
ผุดขึ้นจากรูพรุน พรอมกับไลฟองอากาศภายในกระดูกออกมาดวย
๒.๒ การเปลีย่ นแปลงจากพื้นผิวภายนอกจะเกิดคลายๆ สารเคลือบขาวๆ คลายกระเบือ้ งเคลือบ เคลือบตาม
ผิวภายนอก จากนั้นจึงคอยๆ ใสขึ้นจนเปนผลึก
๒.๓ กระดูกทีพ่ รุนๆ และมีเหลี่ยมมีมุม จะคอยๆ ยุบตัวลงจนมนและกลม
เสนผมก็รวมตัวไดครับ คือจะรวมตัวเปนกระจุกกอน แลวคอยอัดตัวเปนเม็ดทีหลัง
การแปรสภาพนี้ เร็วบาง ชาบาง ไมเทากันในแตละทาน ผูท ี่มาพบภายหลังการแปรสภาพแลว มักจะไมเชื่อ
วานั่นคือกระดูกจริงๆ ผมเคยเห็นอัฐิของหลวงปูมั่นชิ้นหนึ่งที่วัดปาสุทธาวาส เมือ่ ๑๕ ปกอ นยังเปนแกวครึ่ง
ทอน เปนกระดูกครึ่งทอน ขณะนี้เปลีย่ นเปนแกวทั้งทอนแลว ใครเห็นก็อาจไมเชื่อวาเปนกระดูกจริงๆ
ผมจึงยอมเสีย่ งเลาเรื่องนี้ เพือ่ บอกพวกเราวาอยาเพิ่งรับหรือปฏิเสธอะไรงายๆ เลย ในพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะเรือ่ งของจิตนั้น มีสิ่งลึกซึ้งอยูมาก แคกระทั่งเรื่องกระดูกตกผลึกในทานผูปฏิบตั ดิ ี เรายังไมรกู ัน
เทาไหรเลย ทัง้ ที่มีอยูมากมายในหมูพระปา
ที่เลามานี้ก็ตามประสบการณ ทานจะวาโงงมงายก็สุดแลวแตทานครับ และความจริงเรื่องของภพภูมิตางๆ
ก็พอจะพิสจู นได แตลําบากตรงที่วา ไมใชคนทําสมาธิทุกคนจะรูเห็นได
เจตนาจริงๆ ตองการบอกนองๆ รุนใหมๆ เทานั้นวา การปฏิเสธสิ่งที่ประสบการณของเรายังเขาไมถึงนั้น
นาจะไมถูกตองทั้งหมด แตนาจะแขวนเรื่องนั้นไวกอ น เรือ่ งพระธาตุจริงๆ ไมเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน
แตเปนเพียงตัวอยางหนึ่งทีแ่ สดงใหเราเห็นวา พลังงานบางอยางมีอยู แลวผมก็ไมไดมุงหวังจะใชเรือ่ งนี้
พิสจู นเรือ่ งชาตินี้ชาติหนา สิ่งสําคัญที่สุดคือการปฏิบัตธิ รรมเพื่อพนทุกขในปจจุบนั แตก็ไมอยากใหดูถูกภูมิ

๑๓

ปญญาของทานที่สืบทอดพระไตรปฎกจนมาถึงมือรุนของเรา
ถาเราใชวิธอี ้ําอึ้ง หลีกเลี่ยงการตอบเสียทุกคน นานไปคนก็จะยิ่งคลางแคลงมากขึ้นทุกที ราวกับวาภูมิรู
เหลานั้นไมมีจริงเอาเสียเลย
ความจริงอยาวาแตเรือ่ งพระธาตุเลย แมแตเรื่องอภิญญาก็ยังมีอยู ไมใชไมมี ที่ดาษดื่นมากก็เชน เรือ่ งเจโต
ปริยญาณและอนาคตังสญาณ ที่ถึงขัน้ ลอยตัวไดก็มี องคหนึง่ ที่ผมรูจักเวลาทานเขาสุญญตสมาบัตินนั้
บางครั้งรางกายหายไปเลย ที่เลานี้ไมตอ งการใหเชือ่ เพราะถาเชือ่ โดยไมไดพสิ ูจนก็คอื ไมฉลาด และไมใช
ทางของมรรคผลนิพพานดวย แคจะบอกวาสิ่งที่ประสบการณเราเขาไมถึงนะ แขวนไวกอนดีกวา อยาดวน
ตําหนิวาพระไตรปฎกเปนนิทานหลอกเด็กอยางแนนอน
สวนทานใดทิง้ เปลือกและกระพีเ้ ขาถึงแกนไดเลยอันนัน้ ประเสริฐสูงสุดแลวครับ
ผมดีใจที่นอ งๆ จะสนใจพิสูจนพุทธศาสนาใหกระจางไปเลย เพราะผมทราบวา ธรรมชาติของปญญาชนรุน
ใหมนั้น ตองการความชัดเจนอยางถึงทีส่ ุด การทีส่ งสัยวาพระไตรปฎกเปนนิทานหลอกเด็ก หรือสงสัยวา
กฎแหงกรรมและการเวียนวายตายเกิด เปนแคเครือ่ งมือทางจริยธรรม หรือสงสัยวาอภิญญาตางๆ เปนแค
การเพิ่มสีสันในพระไตรปฎก แลวอาจพาลไปสงสัยพระปญญาตรัสรูเ ขาในที่สุด มันก็นาสงสัยจริงๆ ครับ
เมื่อกอนผมก็สงสัยเหมือนนองๆ นั่นแหละ แลวก็ลงมือปฏิบตั ิธรรมเอาเปนเอาตายเพือ่ พิสูจนความจริง จน
กลาสรุปวาพระธรรมคําสอนของทานถูกตองแทจริง อริยสัจจนั้นเปนธรรมที่ไมมีสิ่งตอตาน แมแตสิ่งลึกลับ
จริงๆ ไมไดลกึ ลับเลย แคคนทั่วไปยังเขาใจไมถึงเทานัน้ เหมือนที่เจาคุณประยุทธกลาวไวเปยบเลย
สันตินันท
๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/229/41/
ถาม: สงสัยวาพระพุทธเจาทรงตรัสรูดวยพระองคเองจริงหรือ ในเมื่อพระองคทรงระลึกชาติได
เปนไปไดไหมวาพระองคอาจจะเคยฟงธรรมจากพระพุทธเจาองคกอนแลวในอดีต
วันนี้คุยกันดวยเรื่องเบาๆ ก็แลวกันครับ เปนเรือ่ งที่ผมเคยสงสัยมาตั้งแตเด็กๆ วา พระพุทธเจาทรงตรัสรู
จริงหรือ!!!
เหตุผลที่สงสัยในเรื่องนี้ก็เนื่องจากไดอานพระพุทธประวัตวิ า ในยามตนของคืนตรัสรู พระสิทธัตถโพธิสตั ว
ทรงไดบุพเพนิวาสานุสติญาณ คือทรงระลึกชาติไดเปนอันมาก ในเวลานั้นเอง นาจะทรงระลึกไดวา ทรงเคย
ฟงธรรมแทบเบื้องบาทของพระพุทธเจาองคกอนๆ มาอยางไรบาง เมื่อเปนเชนนั้นแลว เหตุใดจะระบุวา
ทานตรัสรูดวยพระองคเอง ความจริงอาจจะเปนเพียง พระองคเพิ่งจะเขาใจธรรมที่พระพุทธเจาองคกอนๆ

๑๔

ทรงประกาศไวแลวเทานั้นเอง
เรื่องนี้ผมไมเคยพบตําราใดๆ กลาวอธิบายไว แตอา นพบพฤติกรรมบางอยาง เมื่อเวลาพระโพธิสัตวไดพบ
พระพุทธเจา เชนทานสุเมธดาบสโพธิสัตว เมือ่ เวลาทีเ่ ขาเฝาฟงธรรมจากพระพุทธเจานั้น ทานเกิดมหาปติ
เพราะชื่นชมในพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา จนไมอาจสงจิตไปตามกระแสธรรมได
ผมเห็นวาขอเท็จจริงตรงนีพ้ อจะอธิบายไดวา เมือ่ พระโพธิสัตวทรงระลึกชาติไปถึงการเขาเฝาพระพุทธเจา
ยอมทรงระลึกถึงมหาปติที่เกิดขึ้นในขณะนั้น มากกวาจะระลึกถึงธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดง
เพราะธรรมชาติของการระลึกชาตินั้น ผูร ะลึกยอมระลึกถึงอารมณทเี่ ดนที่สุดในขณะนั้น ซึ่งก็คอื ความปตอิ ัน
ยิ่งใหญในการไดชื่นชมพระบารมีของพระพุทธเจา ไมใชระลึกถึงเนื้อธรรม ซึง่ แมขณะไดฟง จริง ยังจับ
ใจความไมได แลวจะมาตามจับใจความในภายหลังไดอยางไรกัน
ยิ่งเปนคนทัว่ ไปที่ระลึกชาติกัน ก็มักระลึกไดเฉพาะอารมณที่แรงๆ เชนการไดเปนทาวพระยามหากษัตริย
การไดชัยชนะสําคัญในสงคราม อันเปนเรื่องดีใจสุดขีด หรือถูกไลฆา ไลทําราย ประเภทกลัวสุดขีด สวนเรือ่ ง
ที่ธรรมดาๆ เชน เคยเกิดเปนชาวนา เชาก็ไปทํานา กลางวันกินขาวคลุกน้ําพริก ตอนเย็นอาบน้ําและสุมควัน
ใหควาย เรือ่ งแบบนีจ้ ะไมคอ ยระลึกถึงกันเพราะธรรมดาเกินไป
ดวยเหตุนี้เอง ผมจึงเชือ่ อยางสนิทใจวา แมพระสิทธัตถโพธิสตั ว
พระพุทธเจาในอดีต แตในดานธรรมแลว ทรงตรัสรูดวยพระองคเอง

จะทรงระลึกชาติไดถงึ การเขาเฝา

ความเห็นเรือ่ งนี้อาจจะผิดก็ไดครับ ถือวาเราคุยกันเลนเพือ่ ความรื่นเริงใจในธรรมก็แลวกัน
คุณปราโมทย
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/
ถาม: นิพพาน มีจิตหรือไม
ชาวพุทธเรามักสนใจและถกเถียงกันอยูเ สมอวา นิพพานเปนอยางไร เรือ่ งนี้ผมไมคอยไดพูดถึง เพราะเห็น
วาสิ่งที่เรานาจะสนใจในเบือ้ งแรก คือธรรมตนทางของการปฏิบัติเพือ่ บรรลุถึงพระนิพพาน ถาตั้งตน
การปฏิบัตถิ ูกตอง ก็จะไปถึงปลายทางทีถ่ ูกตองเชนกัน
นิพพานนั้นเปนธรรมชาติของจริง หรือปรมัตถธรรมอันหนึ่ง เชนเดียวกับจิต เจตสิก และรูป ซึ่งตางก็เปน
ปรมัตถธรรมคนละอยางกัน ในความหมายทางตํารา นิพพานเปนธรรมชาติของความดับทุกขดบั กิเลสสิ้นเชิง
นิพพานเปนธรรมชาติทพี่ นจากรูปนามสิน้ เชิง นิพพานเปนธรรมชาติของความวางอยางยิ่ง นิพพานเปน

๑๕

บรมสุข นิพพานเปนอนัตตา สําหรับครูบาอาจารยบางองคก็สอนวานิพพานเปนอนัตตา บางองคสอนวาไม
ควรกลาววานิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา เพราะนิพพานเปนธรรมที่เหนือสมมุติบัญญัติ จึงไมควรแขวน
ปายวา นิพพานเปนอะไร อยางไร
ในพระไตรปฎกทานแบงนิพพานเปน ๒ ประเภท คือประเภทนิพพานกิเลส แตขันธยังอยู กับประเภท
นิพพานขันธ ไมมีขันธเหลืออยู กระทั่งจิตก็ดับไป เหมือนไฟที่ดับไปฉะนั้น
นิพพานนั้นไมใชรูป ไมใชนาม แตก็เปนอารมณของจิตไดเชนเดียวกับรูปและนาม ซึ่งอารมณนิพพานจะ
ปรากฏเมื่อจิตเขาถึง มรรค ผล นิโรธสมาบัติ และนิพพาน อยางไรก็ตามสํานักปฏิบัตบิ างแหงซึ่งเชี่ยวชาญ
อภิธรรมดวย มักระบุวา ในขณะที่เขาสูมรรค ผล และนิโรธสมาบัติ อันมีอารมณนพิ พานนั้นไมมจี ิต
ผมมีความเห็นวา ในขณะที่บรรลุมรรค ผล นั้น มีจติ (สวนนิโรธสมาบัตินั้น ผมขอแขวนไวกอ น เพราะยังเกิน
ความรู) ซึ่งความเห็นนี้ก็สอดคลองกับคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะดวย เพราะในคัมภีรนั้นเองระบุถึงจิตประเภท
หนึ่ง เรียกวาโลกุตรจิต ประกอบดวยมรรคจิต ๔ ดวง ผลจิต ๔ ดวง รวม ๘ ดวง (ซึ่งหากแจกแจงอยาง
ละเอียด โดยนําเอารูปฌาน ๕ ชั้น เขาไปประกอบกับมรรคจิต ผลจิตแตละดวง ก็จะมีมรรคจิต ๒๐ ดวง
ผลจิต ๒๐ ดวง รวม ๔๐ ดวง) เมื่อมีตํารายืนยันชัดเจนขนาดนี้ ผมจึงเห็นวา ในขณะทีบ่ รรลุมรรคผลนัน้
มีจิตแนนอน แตจติ ไปรูอ ารมณนิพพาน ซึ่งเหนือกวารูปและนาม
อยางไรก็ตาม เมื่อถึงวาระแหงการทิ้งขันธของพระอรหันต ผมไมเชือ่ วา จิตจะดํารงอยูอยางเปนอมตะ เพราะ
จิตไมเคยเปนอมตะ ทั้งพระพุทธเจาก็ทรงสอนวา จิตพระอรหันตที่นพิ พานนั้น มีสภาพเหมือนไฟที่ดับไป
ไฟที่ดบั ไป หายไปไหน / สูญไปหรือ? หรือไมไดหายไปไหน / เที่ยงอยูหรือ? นี่ไมใชเรื่องที่จะตองคิดมาก
เลยครับ เพราะถาคิดทีไร ก็อดตกลงไปสูค วามสุดโตงขางใดขางหนึ่งไมได
คุณปราโมทย
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/
ถาม: ผมกําลังสงสัยวาตนเองมีจติ ฝกใฝไปในทางจะเปนพระโพธิสัตว
ไมทราบวาจะทราบได
อยางไรวาจริงๆ แลว เราบําเพ็ญบารมีมาทางไหน ระหวางพุทธภูมิกบั สาวกภูมิ
พวกเราหลายทานมีจิตใจฝกใฝไปในทางจะเปนพระโพธิสัตวบาง หรือยังลังเลวาตนกําลังเดินไปสูพทุ ธภูมิ
หรือสาวกภูมิ กันแนบาง (เชนจะไปสูพ ุทธภูมิก็กลัวภัยในสังสารวัฏ เบื่อหนายทีต่ อ งเดินทางไกลบาง ครั้นจะ
ดําเนินไปสูสาวกภูมิ ก็สงสารสัตวโลกบาง เสียดายวามีความรูนอยไปบาง เสียดายความอหังการในอันทีจ่ ะ
เปนพระพุทธเจาบาง)

๑๖

เปนการยากทีเ่ ราจะทราบวา เราบําเพ็ญบารมีมาในเสนทางใด และที่วาเปนพระโพธิสัตวนั้น ไดรับพยากรณ
จากพระพุทธเจาแลวหรือยัง ในเมือ่ เราไมมีญาณที่จะระลึกรูได ก็จําเปนตองสังเกตจิตตนเองเอาครับ
จากประสบการณของผม คนที่ปรารถนาจะเปนพระพุทธเจา เพราะความอยากใหญก็ดี เพราะปรารถนาใน
ความรอบรูกด็ ี หรือดวยเหตุอื่น นอกเหนือจากมหากรุณาของจิตตอสรรพสัตวก็ดี มักจะเดินแนวพุทธภูมิไม
ตลอดรอดฝง
ความอยากใหญ อยากรู ฯลฯ มันมีรากฐานอยูบนโลภะและตัณหา ซึง่ เปนของรอน สวนมหากรุณามีรากฐาน
อยูบนกุศลจิต ซึ่งเปนความชุมเย็นที่หลอเลี้ยงจิต คุณภาพของจิตจึงแตกตางกันมาก ความปรารถนาจะเปน
พระพุทธเจาดวยแรงขับของอกุศลนั้น เมื่อตองเผชิญกับความทุกขทเี่ ผ็ดรอนแลว ก็มักจะทอถอย ดังนั้น ถา
สํารวจจิตตนเองพบวาปรารถนาพุทธภูมดิ วยแรงขับของอกุศล ก็เลิกคิดเถอะครับ เพราะจะเสียเวลาโดยใช
เหตุ ไมเลิกวันนี้ ก็ตอ งไปเลิกในวันหนึ่งขางหนาอยูดี
เราคงไดยินบอยๆ วา พระโพธิสัตวไมกลัวนรก อันนั้นทานไมกลัวเพราะมหากรุณาครับ ไมใชวาไมกลัว
เพราะกิเลสหนาปญญาหยาบ เหมือนเมือ่ หลายปกอ น แถวๆ ปนเกลา รถรับสงนักเรียนเกิดอุบตั ิเหตุไฟไหม
มีตํารวจคนหนึ่งพยายามชวยเด็กจนตัวเองถูกไฟลวกยับเยิน และหยุดชวย เมือ่ คิดวาชวยเด็กออกมา
หมดแลว โดยไมทราบวา มีเด็กติดคางอีก ๒ คน ตํารวจคนนี้ใหสัมภาษณดวยความเสียใจวา นึกวาชวยเด็ก
ออกมาหมดแลว ถาทราบ ก็จะตองพยายามชวยตอไปอีก เพราะ "สงสารเด็ก" มหากรุณาชนิดนี้แหละครับ
ที่ทําใหกลาฝาไฟนรกได
ลองวัดใจตนเองดูเถิดครับวา ปรารถนาพุทธภูมิเพราะอะไรแน ถาไมใชเพราะมหากรุณาแลวละก็ อยาไป
คิดถึงพุทธภูมเิ ลยครับ จะเนิน่ ชา แลวก็ไปไมรอดในภายหลัง
อีกประการหนึ่ง หากยังไมแนใจวา เราเปนพระโพธิสตั วหรือไม ก็ไมควรลังเลใจที่จะเรงปฏิบตั ธิ รรมใหเต็มที่
เพราะถาเปนพระโพธิสัตวจริง ก็จะไดมบี ารมีเต็มเปยมเร็วๆ ถาไมเปนพระโพธิสตั ว จิตก็จะไดเขาถึงวิมุตติ
หลุดพนเร็วๆ
เรงปฏิบัตเิ ขา มีแตไดกับไดครับ
คุณปราโมทย
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/228/41/

๑๗

รูเฉพาะตน
ดังตฤณ
อยากเหลือแตจิต
กรณีเฉพาะตนของ – วรพรรณ อ.
อาชีพ – เจาของกิจการสงออก
ลักษณะงานทีท่ ํา – ชวงนี้ใหนองๆชวยดูแลงานแทน บางอาทิตยเขาไปดูของและคุยกับลูกคาแควัน
สองวัน เวลาที่เหลือจะออกตางจังหวัดเพือ่ เจริญสติ
คําถามแรก – ดิฉนั ฝกสมาธิมาตัง้ แตสาวๆ ดวยความเปนคนเครียดงาย ฟุงซานจัด จึงอยาก
สงบ ซึ่งก็ทําไดบางไมไดบาง แตพอรูจักวิธีเจริญสติจากครูบาอาจารยในชวงสองสามปหลังมานี้
ก็กลายเปนวาจิตสงบเองเหมือนอยูในสมาธิไดเกือบตลอดวัน หลังๆ เห็นความโปรงเบาของจิต เกิด
ปตนิ าน พอตองกลับมารูสึกถึงกาย ก็เริ่มเห็นความไมนามีกาย รูสึกวากายเปนของทึบ เปนของ
หยาบ เปนภาระ อยางนี้ถอื วาละกายได และควรเนนดูจติ อยางเดียวแลวใชไหม?
แรกๆ นั้น เมื่อเจริญสติจนเห็นกายชัด รูสึกถึงลมหายใจ รูส ึกถึงอิรยิ าบถอยางตอเนือ่ ง ราวกับสติไม
คลาดจากภาวะทางกายเลย นักเจริญสติก็จะสงบเย็น และมองวากายเปนของดี เปนที่ตั้งของความสุขอัน
วิเวก แมรสกามสุขที่ชาวโลกเขาวาเยี่ยมนักเยี่ยมหนาก็เทียบไมได
แตเมื่อขยับเลือ่ นชั้น สามารถเจริญสติกาวลวงเขาถึงความเปนจิต เห็นแตจติ เดนชัดอยูเ สมอๆ
กระทั่งเขาถึงภาวะประณีตที่แปลกไปกวาเดิม เมื่อนัน้ กายก็ถูกเปรียบเทียบวาหยาบ ไมนารับรู เปนภาระ
หนัก เปนของไมดี เปนทุกข สูเหลือแตจิตอยางเดียวไมได
ขณะใดก็ตามที่รูสึกถึงกายแลวเกิดความไมอยากมีกาย ขอใหทาํ ความเขาใจวาจิตยังไมเปนกลาง
จริง แมนึกวาเนนดูแตจติ ก็ถือวาพลาดการเห็นปฏิกริ ิยาทางจิตทีเ่ กิดความไมชอบกายขึน้ มาแลว
การทําความเขาใจเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการเจริญสติไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆ กระทั่งลุเปาหมาย
ปลายทางอยางถูกตองถึงทีส่ ุด การเห็นกายเปนของหนัก เปนภาระ เปนทุกขนนั้ จัดวามาถูกทางแลว
ก็จริง แตยงั มีสงิ่ ที่ตองดูตอ คืออาการทางใจที่ยงั ไมเปนกลาง
เมื่อใดที่คุณรูส ึกเปนลบกับกาย สังเกตดีๆ จะพบวาจิตเขาไปยึดอารมณรังเกียจไวดวยความไมรูเนื้อ
รูตัว เมื่อรังเกียจกาย อยากหนี อยากพรากจิตไปอยูหา งๆ จากกาย ก็แปลวายังมีตวั คุณเปนตางหาก
จากกาย ดีกวากาย ประณีตกวากายอยู
๑๘

วิธีทจี่ ะเลิกมีตวั ตนผูประณีตกวากาย ก็คือมีสติแบบ ‘สักแตรูสักแตเห็น’ และวิธีงายที่สุดที่จะทํา
เชนนั้นได ก็คือเทาทันอาการทางใจ คุณจะพบวาเมื่อใดรูสึกไมชอบกาย กายจะปรากฏเปนของทึบ
ฉะนัน้ เมื่อใดกายดูทบึ ๆ ไมนา รัก ไมนา เอา ก็แปลวาใจมีอาการรังเกียจเกิดขึ้นแลวแนๆ
ความรังเกียจกายอยูต รงไหน? ก็ตรงที่รสู ึกถึงกายทั้งหมดนั่นแหละ พอคุณเทาทัน ‘อาการรังเกียจ
กาย’ ได จิตก็จะถอยออกมาจากอารมณรังเกียจนั้น ประสบการณภายในจะเปลี่ยนไปในทันที คือมีความรู
กายเฉยๆ ไมยินดี แลวก็ไมรังเกียจ เหลือแตภาวะทางธรรมชาติอยางหนึ่ง เฝาดูภาวะทางธรรมชาติอีกอยาง
หนึ่งดวยความเปนกลางยิ่ง และตรงนัน้ ขอใหสงั เกตเถิดวาอาการสักแตรูสักแตเห็นนัน่ เอง ที่ทาํ ให
กายปรากฏเปนของโปรง ไรน้ําหนัก ตลอดจนเกิดสุญญากาศทางความทุกข คลายกายกับจิตตาง
คนตางอยูอยางมีชองวางระหวางกัน ไมกระทบกระทั่งกัน
ถึงจุดนี้แหละที่พระพุทธเจาตรัสวามีกายสักแตเอาไวอาศัยระลึก คุณเห็นกายปรากฏเปนเพียงสัญลักษณ
ของความไรตวั ตน ไมใชบคุ คล และปลอยใหมันแสดงความไมเที่ยงใหดูไปเรื่อย ๆ ผานลมหายใจเขาออกและ
การเปลี่ยนอิรยิ าบถนานา
สรุปนะครับ ถาปลอยวางกายแบบที่ยังรังเกียจ ถือวาไมวางจริง ถาวางจริงตอง ‘สักแตร’ู และเทาทัน
กระทั่งความรังเกียจกายดวย
คําถามที่สอง – เทาที่ดิฉนั ฟงครูบาอาจารยมา เกิดขอสรุปอยางหนึ่งวาพระอรหันตทา นก็ยัง
สุขยังทุกข ยังรูสึกนึกคิดเหมือนคนธรรมดา เพียงแตจิตเปนตางหาก ไมยึดมัน่ กายใจวาเปนตัวตน
อยางนัน้ ใชไหมคะ?
เรื่องของพระอรหันตเปนเรือ่ งไกลเกินตัวสําหรับทุกคนที่ยังเขาไมถึง แตกเ็ ปนประโยชนสําหรับผูยัง
ตองศึกษา เพือ่ ตั้งความเขาใจไวใหถูก กับทั้งจะไดรูวาที่ทําๆ อยูนี้ เปนไปเพือ่ ภาวะอันเยี่ยมแบบไหน
มิฉะนั้นหลายคนอาจไมเกิดแรงบันดาลใจใหพากเพียร หรือไมกพ็ ากเพียรถึงจุดที่เขาใจผิดคิดวาตนเองถึง
ความเปนอรหันตไปแลว
กอนอื่นขอแกความเขาใจใหถูกตองสมบูรณ เรือ่ งพระอรหันตยังสุขยังทุกขเหมือนคนธรรมดาอันนั้น
เปนจริงทางกาย เชน ถาอากาศเย็นพอดีกายทานก็สบาย ถาอากาศรอนเกินไปกายทานก็อึดอัด
นี่เรียกวาพระอรหันตยังเปนสุขเปนทุกขทางกายเหมือนคนปกติไดอยู
แตความจริงทางจิตนั้น พวกทานไมเหมือนคนธรรมดาแลวครับ อากาศจะรอนหรือหนาวเพียงใด
จิตพระอรหันตก็เปนสุขอยูด ี นี่คือสาระสําคัญของการเปนพระอรหันต พวกทานมีจติ ทีต่ งั้ มัน่ เปนอิสระ
เปนตางหากจากโลก ไมหวัน่ ไหวดวยอาการปรากฏใดๆ แหงกายใจแลว

๑๙

พระพุทธเจาตรัสวาเมื่อเจริญสติเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม กระทั่งถึงที่สุดแลว ยอมเปนผูม ีจิต
ผองใส พรากจากกาย พรากจากเวทนา พรากจากจิต และพรากจากธรรม เปรียบใหเห็นภาพก็คงเหมือนมี
มหาสุญญากาศขนาดเทาจักรวาลคั่นอยูระหวางจิตกับขันธนั่นเอง พวกทานยังอยูกับเรา ใหเราเห็นได
คุยกับเราได แตความรูสกึ อันเปนตัวเปนตนของทานลองหนหายลับไปแลว
พระอรหันตทา นอาจมีลักษณะปรากฏเหมือนคนธรรมดา เชนที่มบี ันทึกไวเปนกรณีศึกษา ก็ไดแก
พระปลินทวัจฉะ ทานจะติดพูดหยาบคาย เรียกใครตอใครประมาณหมูหมากาไก จนชาวบานที่ระคายหูไป
ทูลฟองพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็บอกวาอยาไปปรามาสทานเลย นัน่ เปนวาสนา เปนความติดนิสัยแบบนั้น
จิตทานไมมีความประทุษรายตอใครในขณะพูดอีกแลว
ถาอยากตัดสินพระอรหันตกันดวยตาเปลา ก็คงบอกไดแควาใครที่ ‘ไมใช’ โดยอาศัยเกณฑที่พระ
อานนทระบุไว คือพระอรหันตขีณาสพจะไมลว งฐานะ ๕ ประการ ไดแก ไมสามารถแกลงปลงชีวิตสัตว
ไมสามารถขโมยของใคร ไมสามารถเสพเมถุน ไมสามารถกลาวเท็จทั้งรู และไมสามารถทําการสั่งสมเพือ่
การบริโภคกามอยางชาวบานธรรมดา ทัง้ นี้ไมไดหมายความวาถาใครครบเกณฑ ๕ ประการดังกลาว
จะหมายความวา ‘ใช’ พระอรหันตเสมอไป เพราะแกลงทํากันได หรือเปนฤาษีชีไพรชั้นปุถชุ นที่ไม
อยากทําสิ่งเหลานัน้ อยูแลว
การสําเร็จอรหันตเปนเรือ่ งรูเฉพาะตน จิตของพวกทานวางเปลาจากอุปาทานในอัตตา มโนภาพ
บุคคลขาดสูญไปจากใจอยางเด็ดขาดประดุจตาลยอดดวน ไมมีทางกลับกําเริบขึน้ ใหม พวกทานยังคงเปน
ผูมีชื่อ แตจะเปนผูจากไปอยางไรสมมุติ สูความวางที่แตกตางจากความสิ้นสูญ และจะไมมีนามสกุลใดๆ ให
เขาถืออีกเลย
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ทําอยางไรดีชอบเผลอนาน
กรณีเฉพาะตนของ – สุมาลี
อาชีพ – ทันตแพทย
ลักษณะงานทีท่ ํา – ใชชวี ติ อยูกับที่ทํางานเปนหลัก ทําฟนใหลูกคาทั้งวันอยางตอเนือ่ งดวยระบบนัด
ซึ่งก็มีคนไขเต็มทุกวัน
คําถามแรก – เคยหัดตามลมหายใจ แตรูสึกเครียด อึดอัดคะ ตอนนี้เลยดูตอนเผลอไปคิด
อยางเดียว แตปญหาคือบางวันเผลอนานมาก เผลอทีหนึง่ สองสามชัว่ โมง ทั้งที่ไมไดทาํ งานแบบใช
ความคิดเลย บางทีกห็ นั ไปสัง่ งานผูช ว ย คุยกับคนไข ก็ไมรูวา เผลอตัง้ แตเมื่อใด พอออกจากที่ทาํ งาน
ถึงเริม่ รูสึกตัวมากขึน้ เปนอยางนี้ทุกวัน ไมทราบจะทําอยางไรใหดีขึ้น ควรจะหาอะไรเปนหลักยึดให
ไมเผลอยาวคะ?
หมอฟนสวนใหญจะ ‘ติดเพง’ เพราะลักษณะงานประจําบังคับใหตอ งเล็งจริงๆ จังๆ อยูกับจุดเล็กๆ
ในปากคนไข และแถมตองลงมือกับจุดนัน้ ดวยความประณีต ปองกันความผิดพลาดใหมากที่สุด
แลวหมอฟนแตละคนก็มีโครงสรางทางจิตและอารมณตางกันมาก หลายคนแครกับความเจ็บปวด
ของคนไข จึงทุมเทกําลังงานทั้งหมดไปกับการทําฟนแบบระมัดระวังใหเร็วที่สุด ซึ่งก็จัดเปนการทําสมาธิ
อยางหนึ่ง แตเปนสมาธิแบบคิดวิเคราะห คิดลงมือไปดวย ไมใชสมาธิแบบรูอารมณเดียว
และสมาธิทที่ มุ ใหกับงานฝมือนั้น ก็ยังแบงซอยออกไดอีกหลายประเภท ประเภทที่ใจจดใจจอเพงเล็ง
อยางหนักหนวงเกินไปก็มี ประเภทที่เหมือนคิดมากหยุมหยิมปนเหมอลอยอยูต ลอดเวลาก็มี ประเภทนิง่
อยางพอดีทจี่ ะรูตอ เนื่องและเคลือ่ นไหวเปนอัตโนมัติดวยความสงบเย็นก็มี
นิสัยการทํางานที่สั่งสมไวนานๆ ของหมอฟนแตละคน สงผลใหคุณภาพงานและคุณภาพสติผดิ กัน
ผมเห็นหมอฟนระดับเทพบางคนอายุใกลจะรอยอยูแลว แตสติยังคมใส เดินเหินยังคลองแคลวกระฉับกระเฉง
ราวกับอายุสกั ๓๐ นี่ก็เปนเครื่องพิสูจนวาสติไมไดพราเลือนดวยวัย แตเปนดวยการสั่งสมจากหนาที่
การงานซึ่งทําอยูทุกเมื่อเชื่อวันเปนหลัก
มาถึงกรณีของคุณ ที่เลาวาเคยหัดตามลมหายใจ แตรูสึกเครียดและอึดอัด อันนั้นก็ไมนาแปลกใจ
ครับ นักเจริญสติที่มีอาชีพทันตแพทยนนั้ เทาที่ผมเคยพบมาเกือบสิบคนจะเหมือนกันหมด คือเมือ่
พยายามตามรูลมหายใจ จะทําไมถูก คอยเพงมากเกินไป ผลคือเครียด อึดอัดคัดแนน เหมือนอยู
ดีๆ ไปสรางความทุกขทรมานใหตวั เองเปลาๆ
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ทันตแพทยจดั ไดวาเปนคนเกงของสังคม อยางนอยคงไมรูสึกวาตัวเองเปนรองใคร พอพยายามทํา
สมาธิดูลมหายใจไมสําเร็จ ก็อาจรูสึกวาตัวเองไมเกง เอาดีทางนี้ไมได หรือกระทั่งเห็นลมหายใจเปนเครือ่ ง
บั่นทอนอัตตา และในที่สุดก็สรุปวาการรูลมหายใจไมเหมาะกับตน ไปยึดอยูแตคําวา ‘ดูลมหายใจแลวอึดอัด’
ซึ่งฟงแลวเหมือนลมหายใจเปนผูราย เปนบอเกิดแหงความอึดอัดก็ไมปาน
ตอเมื่อคุณตั้งมุมมองเสียใหม ใหเกิดทัศนคติกับการรูลมหายใจอยางถูกตอง วาเปนสิ่งที่พระพุทธเจา
สนับสนุน แมบทวาดวยความพรอมในการบรรลุธรรม พระองคก็ทรงยกเอาลมหายใจมาเปนตัวตั้ง เชน ให
สังเกตวาที่ลมหายใจนี้ มีสติ มีการพิจารณาธรรม มีความเพียร มีปต ิ มีความสงบ มีความตั้งมั่น มีความเปน
กลางวางเฉยหรือไม ถามีพรอมครบเครือ่ งก็แปลวาอาจถึงมรรคถึงผลในลมหายใจใดลมหายใจหนึ่งขางหนา
ไดตลอดเวลา
และสําหรับมือใหม พระพุทธเจาก็ตรัสวาลมหายใจเปรียบเสมือนเครื่องเกาะ เครือ่ งพยุง หรือเครื่อง
อยูที่ดีที่สุดของสติ บางคราวทานตรัสชัดทีเดียววาถาไมเริ่มเจริญสติดวยการระลึกถึงลมหายใจ ก็จะเปน
ชองวางใหความเผลอเหมอเขาแทรก หรือไมก็ถูกกิเลสครอบงําโดยงาย
สรุปคือคําถามของคุณทีว่ า ‘ทําอยางไรจะไมเผลอยาว?’ นั้น ถาทูลถามพระพุทธเจา ผมก็รับรองได
วาทานใหใชลมหายใจเปนเครื่องมือแนนอนครับ!
จากนั้นมาดูตามจริงกัน จิตของหมอฟนนัน้ พรอมที่จะเพงเกินพอดี คือพอตั้งอกตั้งใจรับรูอ ะไร
อาการทางใจจะเปนยื่นออกไปจับจอง เพงเล็ง เนนหนักไปที่สิ่งนัน้
เมื่อทราบเชนนี้ ก็ตอ งถอนจิตออกจาก ‘โหมดหมอฟน’ กันกอน ขอใหนึกถึงตอนคุณฟงเพลง ตอน
คุณชมทะเลกวาง หรือตอนคุณเพลิดเพลินอยูกบั อะไรดวยความสบายใจ จะพบวาอาการจดจองหายไปจาก
จิต เหลือแตการเพลินรู เพลินดูเลนๆ เรื่อยๆ โดยไมใสใจวาจะตองรับรูอยางนัน้ เปนเวลานานแคไหน
จะตองใหสาํ เร็จเปนอะไรขึ้นมา
ตัวอยางของจริงที่ทําไดเดี๋ยวนี้ คือ อยาเริ่มตั้งใจวาจะกําหนดรูล มหายใจ แตใหลากลมหายใจ
ยาวเขาปอดสบายๆ ดวยความรูสึกแบบเดียวกับตอนโลงอกที่เสร็จงานเสียได
ทําความรูเขาไปแคครั้งเดียว ถารูสึกวามีลมเขา มีลมออกได ก็ใหมนั่ ใจวาคุณอาศัยลมเปนเครือ่ งมือ
เจริญสติไดแนๆ จากนั้นบอกตัวเองวาจะคอยสังเกตเอา วาเมือ่ ใดจิตจะนึกถึงลมหายใจขึ้นมาเอง ตรงนัน้ ให
แคสังเกตนะครับวารางกายตองการลมเขาหรือลมออก ตองการลมสัน้ หรือลมยาว อยาไปสั่งวาตอง
รีบเขาเทานัน้ ตองรีบออกเทานี้
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คุณจะไมรูสึกวาทําอะไรผิดปกติ หรือเหมือนแทบไมทาํ อะไรเลยดวยซ้ํา ก็แคหายใจอยางเคยๆ เพิ่ม
มาหนอยคือความสังเกตเปนครั้งเปนคราวเทานั้น
การมีทัศนคติที่ดี ประกอบกับไดหลักการสังเกตอยางถูกตอง จะเหนี่ยวนําใหคุณเริ่มคุนเคยกับสติรู
ลมหายใจขึ้นมาเองเรื่อยๆ เปนการรูแบบสั้นๆ แบงเปนทอนๆ ผลดีคือทําใหเกิดความชินอยูกบั ลม
หายใจโดยไมบงั คับ และเลิกทําอะไรตอเนื่องรวดเดียวแบบงานหมอฟนเสียไดอีกดวย
จากนั้นระหวางทําฟนใหคนไข คุณจะพบวาอยูๆ ก็นึกถึงลมหายใจขึ้นมาเองโดยไมเสียโฟกัสกับ
คนไข ชวงแรกอาจจะหางๆ แตแลวก็คอยๆ ถี่ขึ้นทุกทีโดยไมไดจงใจ และ ณ จุดของความรูสึกถึง
ลมหายใจอยางเปนอัตโนมัตนิ นั้ จะพลอยมีความสามารถสังเกตไปดวย วาคุณเพงอยูก ับงานทําฟน
มากเกินพอดีหรือเปลา
ทําไมถึงรูวาเพงเกินพอดี? ก็เพราะเปรียบเทียบกับการรูลมหายใจเองโดยไมตองออกแรงไงครับ
คุณจะเห็นวาตรงนั้นไมมีการพยายามจับจอง จิตไมไดยื่นพรวดออกไปขางนอก ยังตั้งรูสบายๆ อยูกับที่
เวลาทําฟนคุณก็สามารถรูไดแบบนัน้ โดยไมเสียงานเชนกัน แถมจะไดประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นดวย เพราะ
ใจจะนิ่งเย็น สงบสุข แตกตางจากวิธที าํ งานแบบตั้งหนาตัง้ ตาคร่ําเครียดเดิมๆ หลายเทา
คําถามที่สอง – หากวาดูลมแลวอึดอัด กลายเปนเพง จะแคดตู อไปเรื่อยๆ เพงรูวา เพง ไปเรือ่ ยๆ
ดีไหม หรือทิ้งลมไปเลย หาอยางอื่นยึดแทน?
หลักการเจริญสติคอื ‘มีอะไรใหรูก็รู อยาหลงไปยึด’ และไมจํากัดวาจะตองรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมวาจะเปน
กาย จะเปนสุขทุกข จะเปนสภาพจิต จะเปนความนึกคิด ขอเพียงใหมันปรากฏเดน คุณก็รูสิ่งนั้นไป อยาไปรู
สิ่งอื่นที่มันไมเดน
เมื่อทราบหลักการขางตน ก็คงเปนคําตอบได คือ เมื่อดูลมแลวอึดอัดขึ้นมาคราวใด ก็แปลวา
ความอึดอัดเดนมากกวาลมแลว ใหดูความอึดอัดแทน อยาเพิ่งไปดูลม พอเห็นความอึดอัดถนัด
ความอึดอัดจะคลายตัวเองโดยไมตองคาดหวังใหมนั คลาย
ที่คุณวา ‘จะหาอยางอื่นยึดแทนดีไหม?’ สะทอนใหเห็นครับ วามีอาการควานหา หรือพยายามทําสิ่ง
ที่ยังไมมีใหมันมี ซึ่งอยูนอกหลักการเจริญสติแบบรูตามจริงเฉพาะหนา
ความเขาใจตางกันหนอยเดียว แตพอทํานานๆ แลวผลตางกันแบบฟากับเหว หรือแทบเปนเครื่อง
ตัดสินเลยครับวาใครจะถึงหรือไมถึงมรรคผล ผมบอกไดอยางหนึ่งคือทันตแพทยที่ตั้งใจทํางาน ไมทําฟน
แบบเขีย่ ๆ ใหเสร็จๆ ลวนแลวแตมีทุนรอนมากพอจะตอยอดใหดขี ึ้นแคไหนก็ได จะเอาแคความสงบสุขทาง
จิตไปเรือ่ ยๆ หรือจะใหเห็นกายใจไมเที่ยง ไมนายึด กระทั่งถึงมรรคถึงผลก็ไหวทัง้ นั้น
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ขาวนากลุม
ดังตฤณ
เฮอ! – นักวิจัยชาวอังกฤษนําเสนอภาพมืดของวงการไอที ปจจุบนั ทัว่ โลกมีอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนขยะเหลือรอการทําลายกวา ๔๐๐ ลานชิน้ โดยรอยละ ๑๒ เทานัน้ ทีน่ าํ ไปรีไซเคิล
ได แถมมีการคาดกันไววา ภายในป ๒๕๕๕ ปริมาณขยะจะเพิม่ ขึน้ เปน ๓ พันลานชิน้ อันตรายของ
พวกมันเริม่ ตนตั้งแตกระบวนการผลิตที่ไมคอยเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ซ้ํารายเมื่อจะทําลายก็อาจ
คายพิษออกมาดวยเปนของแถมตบทาย เห็นไดชดั วาเมื่อนํามาแยกชิน้ สวนเพื่อรีไซเคิล จะเกิดผล
กระทบกับสุขภาพของแรงงานทีท่ าํ หนาที่แยกชิน้ สวนโดยตรง แถมวัสดุที่ใชประกอบอุปกรณสว นใหญ
ก็ยากจะยอยสลายอีกตางหาก
ทุกวันนี้ใครขาดคอมพิวเตอรกันไดบางครับ? ก็คงจะมีอยู แตหนึ่งในนัน้ คงไมใชเราๆ ทานๆ ทีอ่ ยูใน
เมือง เหลียวไปทางไหนก็มีแตคนตองพึ่งพาคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสจาํ พวกกลอง มือถือ
โทรทัศน ฯลฯ ฉะนั้นจึงตองมีการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขึ้นมาเรือ่ ยๆทุกวันแบบไมขาดสายไรที่สิ้นสุด
แตเราแทบไมเคยรับรูเลยวาพวกมัน ‘คายพิษ’ ออกมาเปนปริมาณเทาใด ทั้งในชวงกอนคลอดและ
ในชวงฌาปนกิจ
หากขอมูลจากการวิจยั เปนเรื่องจริง แปลวาอีก ๔ ปขางหนานับจากที่คุณอานบรรทัดนี้ โลกเราจะ
แบกรับพิษอันเกิดจากวงการไอทีเพิ่มขึ้นเปน ๗ เทา ใครจะรูว าหนักหนาสาหัสขนาดไหน ตราบเทาที่ผลของ
มันยังไมปรากฏชัด ทํานองเดียวกับทีเ่ มือ่ ๑๐ ปกอ นมีคนพูดถึงเรือ่ งโลกรอน ใครตอใครฟงแลวก็หัวเราะๆ กัน
แบบไมคิดอะไรมาก เห็นเปนเรื่องไกลตัว มัวนิ่งนอนใจกันอยู พอปนี้เสียงหัวเราะเริ่มกรอยลง กลายเปนยิ้ม
เจือ่ นๆ กันไปหมดแลว เมือ่ การณปรากฏวาทุกคนสัมผัสความรอนหนาวแบบแปลกๆ คลายโลกกําลังจะแตกปริ
ก็ไมปาน
ผมแคยกขาวขยะอิเล็กทรอนิกสขึ้นมาเปนตัวตั้งครับ ความจริงอยากชี้ใหเห็นวา พิษที่คบื คลานเขา
คุกคามมนุษยโลกนัน้ อยูใกลตวั กวาที่คิด แมสงิ่ ที่คุณอยูกบั มัน ใชประโยชนจากมันอยูทุกเมื่อ
เชื่อวัน ก็คลายกําลังจะเปนภัยไดทุกเมื่อ ราวกับศัตรูทแี่ ฝงตัวเขามาตีสนิท และอาจลงมือพรอมกัน
ในจังหวะเหมาะ
พวกเรากําลังใชเทคโนโลยีทางการแพทยขวนขวายหาทางรักษาชีวติ มนุษยไว เริ่มนับตั้งแตการประคอง
ทารกใหรอดตาย เรื่อยมาจนถึงทําลายโรครายอันนาสะพรึงกลัวนานาชนิด ตลอดไปจนกระทั่งคนควาหาวิธี
ชะลอความแก และที่สุดคือทําชีวติ ใหเปนอมตะ อยาไดตองดับตองสูญกัน
๒๔

แลวขณะที่มนุษยแสวงหาความเปนอมตะนัน่ เอง ธรรมชาติกลับอยากใหมนุษยหมดไปจากโลกนี้เสียที
เห็นไดจากกระบวนการกวาดลาง ทั้งดวยแผนดินไหว น้ําทวม ไฟปา พายุซัด ไหนจะโรคระบาดพันธุแปลก
ขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อเกือบสองรอยปกอ น คือใน ค.ศ. ๑๘๓๐ นั้น โลกเคยแบกมนุษยชาติไวเปนภาระจํานวน ๑,๐๐๐
ลานคน อันนัน้ โลกยังไมวาอะไร ทวาในป ค.ศ. ๑๙๙๙ โลกเริ่มหลังแอน เมื่อแบกมนุษยเพิ่มเปน ๖,๐๐๐
ลานคน หมอกมัวและมลพิษที่มนุษยสรางไว ทําความไมพอใจใหกบั โลก กระทั่งโกรธจนตัวสัน่ เทิ้ม และเริม่
ฟาดงวงฟาดงาแลวดังที่เห็นๆ กันที่โนนทีน่ ี่ ณ บัดนี้
แตอีกเกือบสีส่ ิบปขางหนา คือในป ค.ศ. ๒๐๕๐ โลกจะตองแบกมนุษยชาติไวเปนภาระจํานวน
๙,๐๐๐ ลานคน ดวยอัตราการเบิกทรัพยากรโลกมาใชเปนหลายเทาของปจจุบัน ถึงเวลานั้นโลกคงสายหนา
โบกมือหันหลังหนีใหกับมนุษยชาติอยางไมไยดี พรอมเปดอกพูดตรงไปตรงมา ผานความจริงทีว่ าทรัพยากร
หมดแลว ไมเหลือใหเบิกใชอีกตอไปแลว
ขาวดีคอื วิทยาการทุกวันนี้ อาจแกไขปญหาทรัพยากรไมพอได เชน เทคโนโลยีกําจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกสก็ทําไดถึงขัน้ รับรองความปลอดภัย และนาโนเทคโนโลยีก็ไปไกลถึงระดับเพาะเนื้อเทียมกินได
โดยไมตองฆาสัตวกันแลว
ฉะนั้นอันที่จริงนะครับ เด็กเกิดใหมสักกี่คนไมเปนไรหรอก แตอยาใหคนเลวลนโลกก็แลวกัน
เพราะความฉลาดของสิง่ มีชวี ติ ระดับมนุษยนนั้ ตอใหปญหามาแคไหนก็แกไดหมด สําคัญคือเมือ่
 หา ปญหาก็กอตัวขึ้นไดเสมอ
คนดีไมมีเหลือ เหลือแตคนทุศีล ตอใหเดิมทีไรปญ
โลกนี้เปนไปตามจิตสํานึกของประชากรสวนใหญ ถาจิตและกรรมแย โลกก็พลอยแยตามอยางยาก
จะเยียวยา ถาสรางคนดีมีสํานึกขึ้นมามากๆ เดี๋ยวคนดีๆ เหลานั้นก็ชวยแกปญหาคนละไมคนละมือไปเอง
แตถาปลอยใหมีแตคนดูดายเกิดเปนดอกเห็ด เดี๋ยวเหลาคนไมเอาถานก็ชวยกันกระหน่ําซ้ําเติมปญหาที่มีอยู
ใหหนักขึ้นไปอีกเทานั้นเอง
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เฮอ! – ขาวจากสังคมอินเตอรเน็ตชักลุกลามใหญ พระพมาตายแลวฟน รีบสึกหาลาเพศไป
เขาศาสนาอืน่ เหตุกเ็ พราะเห็นพระพุทธเจาอยูในนรก พระพุทธเจาไมตงั้ ความเชื่อไวในพระผูเ ปนเจา
จึงตองเปนเชนนัน้ ! ถาเปนเรื่องจริงก็แยแนเลย พวกเราชาวพุทธมิตองตกนรกกันหมดหรือ?
เรื่องของความเชื่อเปนเรื่องใหญ เพราะแคความเชือ่ อยางเดียว ก็กอ ใหเกิดศาสนาไดแลว และในอีก
ทางหนึ่ง เพียงแคดวยความเชื่อที่ตางกัน ก็กอใหเกิดมหาสงครามมาแลวไมรูกี่ครั้งกี่หน นัน่ เพราะเมื่อไร
คนเราพูดดวยความเชื่อ ไมพดู ดวยเหตุผล คุณจะไดยินอะไรทีเ่ หลือเชื่อ ไมสมเหตุสมผลมากขึน้ ทุกที
และทีห่ นักกวานัน้ คือตางฝายตางอาจใชแตอารมณในการทําอะไรก็ได ขอเพียงสนองความเชื่อของ
ตนเปนพอ
ลัทธิและศาสนาสวนใหญอาศัยความไมรูและความกลัวเปนเครือ่ งมือครอบงําจิตใจคน แตก็มีหลาย
ศาสนาที่พยายามทําลายความไมรูและความกลัวใหสิ้นไปจากจิตใจมนุษย ใหความเปนอิสระ ใหความเปนไท
ขั้นสูงสุดเทาที่จะมีอยูในธรรมชาติแกทุกคนในศาสนา
ดังเชนพุทธเรานั้น พระพุทธเจาแกความไมรูเบื้องตน ดวยการแสดงความจริงเกี่ยวกับเหตุผลของ
การมีกายนี้และใจนี้ คือ ‘สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม’ เรามีกรรมในอดีตเปนเหตุผลของกายใจนี้ เรามี
กรรมในปจจุบันเปนเหตุผลของกายใจในอนาคต ทําดียอมเปนเหตุใหไดเสวยสุข ทําชัว่ ยอมเปนเหตุใหได
เสวยทุกข นี้คอื ความจริงขั้นพื้นฐาน ไมวาจะปกใจเลือ่ มใสในใคร ก็จะยังคงตองเปนไปตามกรรมของตนอยูดี
นีเ่ ปนเรื่องทีพ่ ิสจู นไดในขณะยังมีชีวติ เมื่อทําแตความดีเปนประจํา ใจยอมสบาย และมีรปู ชีวติ ทีด่ ีขนึ้
เมื่อทําแตความชัว่ เปนประจํา ใจยอมอึดอัด และมีรูปชีวิตที่แยลง
จากนั้นพระองคจึงขจัดความไมรูในเบื้องปลาย ดวยการแสดงความจริงที่วากายใจนี้เปนกอนทุกข
นรกจะมีหรือไมมีไมสําคัญ สําคัญทีต่ ราบใดมีกายใจ ตราบนั้นพวกเราไดชอื่ วากําลังแบกทุกข แบกรังโรค
แบกภาระ แบกตนตอของความตายและความพรากจากบุคคลอันเปนที่รักอยูเ ห็นๆ นี่กเ็ ปนเรือ่ งทีพ่ ิสจู นได
ขณะยังมีชีวติ เชนกัน เมือ่ เจริญสติจนเห็นความจริงวากายใจไมเที่ยง ไมอาจคงรูปลักษณะใดอยูได
เพราะไมใชตัวตน เรายอมมีชวี ิตอยูดวยความรูสึกอีกแบบหนึ่ง คือเปนอิสระจากอุปาทานวามีเรา
เปนอิสระจากความกลัววาเราจะตองเปนผูต กนรกในชาติหนา และเปนอิสระจากความไมรูวา อะไร
กันแนที่เปนทุกข อะไรกันแนที่เปนสุข
ศาสนาพุทธเนนกันตรงนี้ ที่ของจริงตองพิสจู นได จับตองได รูไดเฉพาะตนในปจจุบัน แตกลุม คนที่
ยังไมพอใจในปจจุบัน ก็จะแยกไปรวมกลุม รวมลัทธิ รวมศาสนาทีพ่ อใจในอนาคต กับทั้งตั้งความเชือ่ ไววามี
นรกอันเกิดจากความไมศรัทธา มีนรกอันเกิดไมยอมเขารวมอุดมการณ จะขึ้นสวรรคไดก็ตอ งศรัทธา ตอง
เขารวมอุดมการณเทานั้น
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พระพุทธเจาทานสอนไว แมใครดาวาพระองคใหเราไดยิน ก็อยาเพิ่งไปโกรธ อยาเพิ่งดวนโตตอบ
ดวยอารมณ แตใหพจิ ารณาดูตามจริง วาพระองคทานเปนอยางเขาวาไหม หากใชก็ยอมรับโดยดี แตหาก
ไมใช หรือเห็นวาเขาเขาใจอะไรผิด ก็แกกันไปเทาที่สามารถจะแก ดวยคําสอนและการปฏิบัตอิ งคเปน
แบบอยางเชนนี้ เราจึงไมเคยไดยินวาเกิดสงครามดวยฝมือชาวพุทธหัวรุนแรงทีค่ ลั่งศาสนา มีแตการโตตอบ
ดวยวิธอี ธิบายอันเปนเหตุเปนผล สวนทีเ่ หลือขึ้นอยูกบั ใจของผูรบั วาจะรับเหตุผล หรือจะยึดอยูแ ตสิ่งทีต่ นเชือ่
ศาสนาทีต่ ั้งตนดวยการฝากความหวังทัง้ หมดไวกับโลกหลังความตาย คือศาสนาที่สาวกบางสวน
อาจไมใหความสําคัญกับพฤติกรรมในปจจุบัน กระทั่งเขาใจผิด คิดวาใหทําอยางไรก็ได ปนเรือ่ งแคไหนก็ได
ขอใหเกิดความกลัวในวงกวาง จูงคนมาเขาหมูเขาพวกใหไดมากที่สุด โดยไมตอ งคํานึงถึงผลกระทบใดๆ ไม
ตองเกรงวาจะเปนเหตุแหงการกอสงครามทางศาสนาระหวางคนในชาติขนาดไหน
เมื่อยังมีชองทางใหเบียดเบียนอยูในศาสนาใด
เราจะแนใจไดหรือวาศาสนานั้นคือทางสวรรค?
เหตุผลเปนสมบัติของมนุษย ทําใหมนุษยสามารถเลือกเชือ่ ในสิ่งทีถ่ ูกที่ควร แตหากใครยอมใหคนอื่นปลน
เอาเหตุผลไปจนหมด ก็เทากับไมเหลือสมบัติแมความเปนตัวของตัวเองอีกตอไป จะคงอยูก ็แตความเปน
ทาสทางความเชื่อเทานั้นครับ
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ไดอารี่หมอดู หนาที่ ๔๑
หมอพีร
พฤษภาคม ๒๕๕๑
คราวนี้มาตอในเรื่องโรคทางใจนะคะ สําหรับอาทิตยนมี้ ีเรื่องของคนที่นาสนใจอยูส องคน คนนึงเปนเพือ่ นพีร
เอง สวนอีกคนนึงเปนลูกคาคะ
คนที่หนึ่งคือเพือ่ นคะ เพื่อนคนนี้รูปรางหนาตาคอนขางสวย ชีวิตจะมีผูชายมาจีบตลอด แตมีไมกี่คนที่ถูกใจ
ดังนั้นเลยมีโอกาสพลาดพลัง้ ทําบาปใหความหวังคนอื่นไดงาย ๆ โดยเฉพาะหลอกกินขาวฟรีดูหนังฟรี สุดทาย
พอผูชายขอเปนแฟนก็ปฏิเสธแบบไมมีเยื่อใย กลายเปนไมชอบที่มาบอกรักตัวเอง มีคนผิดหวังไปหลายราย
ในตอนนั้นพยายามเตือนใหเพือ่ นเขาใจเรือ่ งกรรม เรือ่ งบาปบุญคุณโทษ เขาฟงอยูบาง เพราะลึก ๆ ไมได
เปนคนบาปหนา หลังจากนั้นเริ่มเอาหนังสือ "เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว" กับ "กรรมพยากรณ" ใหอาน ซึ่ง
เพือ่ นก็เขาใจมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนีย้ ังชวนเธอไปทําบุญดวย
แตวบิ ากกรรมยังไมปลอยใหเพือ่ นที่กลับตัวกลับใจ ลอยนวลพนจากบาปกรรมทีท่ ําไป จุดเริม่ ตนของเกม
กรรมเริ่มเลนงานเพือ่ น โดยสงผูชายคนหนึ่งที่เปนเพือ่ นกลุมเดียวกันมาให ตอนแรกแนะนําใหรูจักในฐานะ
เพือ่ น ไมคิดวาเขาทั้งสองคนจะชอบกัน พอผานมาสักพักทั้งสองกลายเปนแฟนกัน
ทุกคนในกลุมจะรูดีวา ผูช ายคอนขางเจาชู ชอบหวานเสนห หลอกใหคนอื่นมีความหวังเสมอ แถมคําพูดยัง
ไมนาเชื่อถือเทาไหร พยายามเตือนใหเพือ่ นรูตลอด แตเหมือนไมไดมีผลใหเพื่อนรูสึกกลัวเลย
เพือ่ นกลายเปนคนที่หลงใหลคลั่งไคลแบบไมมีเหตุผล เพือ่ นใหเหตุผลบอกวา คนนี้เปนเหมือนผูชายในฝน
คมเขม นิสัยเหมือนกัน รูส ึกวาใช เหมือนรอคอยมานาน พอแคไดเห็นหนาหัวใจเตนไมเปนจังหวะ ใจจะ
ละลาย (ละลายในปากแตไมละลายในมือ เอ็มแอนดเอ็ม) เพือ่ นชายคนนี้หนาตาหลอเหมือนดารานักรอง
เห็นอาการของเพือ่ นที่หลงไปแบบนี้ รูเลยวามาจากอํานาจของกรรมจริง ๆ
สาว ๆ สวนใหญที่ชะตาตองใชกรรม มักจะใชหัวใจเลือกคู มากกวาการใชเหตุผลในการเลือก ลืมที่
จะพิจารณาองคประกอบของความรักดานอื่น เชน การเงิน ครอบครัวพี่นอง ความเปนผูนํา ความเปนคนมี
ศีลหรือไมมีศลี คงเหมือนคําอมตะที่ใชไดตลอดหลายยุคหลายสมัยวา ความรักทําใหคนตาบอด ลืมหมดจน
กลายเปนเหมือนโดนมนตของบาปสะกดไปเลย เอาชางสิบตัวมาฉุดยังไมอยู
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จากคําพูดของผูชายทําใหเพือ่ นสาวมีจินตนาการในฝนที่มากขึ้นเรือ่ ย ๆ และคนคุยกันทุกวันทําใหหลงปกใจ
เชือ่ ไดมาก ทัง้ ที่บางอยางอาจจะเชือ่ ไมได กรรมวิบากปลอยใหเพือ่ นมีความสุข มีความหลงใหลคิดวาเปนคูแ ท
ไมสามารถรักใครไดเหมือนคนนี้อีก
เวลาผานมาประมาณสองป กรรมเริ่มใหผล ผูช ายทําตัวเปลี่ยนไป ซึ่งความเปนจริงระหวางที่คบกัน ผูช ายก็
ใหความหวังคนอื่นบางแตเพือ่ นไมรู ผูชายทําตัวใหผูหญิงระแวงหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งสองคนทะเลาะ
กันไมเขาใจกัน ทําใหผชู ายเบื่อสภาพขัดแยง จึงเริ่มคบคนใหมอยางเต็มตัวมากขึน้ ไมยอมที่จะเลือกใคร
เพือ่ นสาวทนไมไหวจึงถอยออกมาเพือ่ รักษาใจใหตวั เองเปนเวลาหลายเดือน พอการใชกรรมหมดไป จึงมี
คนใหมที่คอ นขางเปนผูชายนิสัยดีมากเขามารักษาแผลใจให แตเพื่อนยังรักไมได ใจยังอยูที่คนเกา เพือ่ นยัง
รูสึกดีกับวันเวลาที่ผานมาและรูสึกเจ็บใจมาก ๆ ที่โดนทําราย เจ็บใจที่ตวั เองถูกแยงคนรักไป เพือ่ นพยายาม
ไมบอกวาตัวเองแคนหรือเจ็บใจ แตก็จบั กระแสไดไมยาก เพราะไมยอมใหใครพูดถึงผูชายคนเดิมไดเลยสักคน
โทษของการผูกพยาบาท การไมอโหสิกรรม การจองเวร เปนเหมือนเสนใยบาง ๆ เชื่อมระหวางคนสองคน
ใหมีแรงดึงดูดเขามาเจอกันอีก สุดทายผูช ายติดตอกลับมาเพือ่ ขอคืนดี ตอนนั้นแนะนําไปวา ไมควรติดตอ
กับผูชายอีก เพราะการที่ยงั มีใจใหคนเกา ก็เหมือนนอกใจคนใหมที่กําลังคบอยู ไมควรคุยกับคนที่ใจเรายัง
ไมขาดกับเขา ไมอยางนั้นจะทําใหหูเบาเชื่อคําพูดของผูชาย
บอกกับเพื่อนวาในเมือ่ เขาไปมีคนอื่น ถากลับไปก็ตองโดนอีก รูไดโดยไมตองพยากรณ ทีผ่ านมาถือวาใช
กรรม อยาไปยุงอีกใหอภัยเขาไปเถอะ ตอนนั้นรูสึกไดชัดเจนวาใจเพือ่ นยังรักเขา และอีกใจก็แคนทั้งสองคน
ซึ่งการที่รักคนคนนึงมาก พอเสียใจยอมเกลียดมากเปนธรรมดา พยายามขวางเพือ่ นไมใหติดตอตลอด
แนะนําใหเปลีย่ นเบอรแตเพือ่ นไมเชือ่ แอบติดตอกัน แถมทําตัวมีลบั ลมคมในแปลกไป ตีตัวออกหางไมยอม
คุย ทําตัวเหมือนคนอมทุกข ไปสนิทกับเพือ่ นอีกคนมากกวา
เพือ่ นเริ่มอมทุกขมากขึ้นหาทางออกดวยการไปเที่ยวกลางคืน ไปรองคาราโอเกะ เหมือนจะดืม่ แอลกอฮอล
ดวยนิดหนอย ทําตัวเหมือนกําลังวางแผนอะไรสักอยาง เลยเริ่มพาไปทําบุญอีก ไมทําตัวขวางเขาทําตัวตาม
น้ําไป เพื่อนจึงเริ่มเผยออกมาวากําลังจะทวงผูชายคืนมา ทั้งที่ยังคบคนใหมอยู สวนผูชายคนที่เลิกไปก็ยงั
คบกับผูหญิงคนนั้นยังไมเลิกกันเลย และรูสึกวาผูหญิงกําลังทองดวย เพือ่ น ๆ ในกลุมที่สนิทกันพอรูก็ตกใจ
มาก วาเพื่อนเปนไปไดขนาดนี้ ทุกคนพยายามเตือนสติวาอยาทํา สงสารเด็กนะ แตเพื่อนบอกวาผูชายบอก
วาอยูกบั ผูหญิงคนนั้นแลว ไมมีความสุข คิดผิดมากทีต่ ัดสินใจเลิกไป ไมมีใครดีเทาเพื่อนเราเลย อยากจะ
เริ่มตนใหม ตอนนี้แครอใหเด็กคลอดออกมา จะใหแมเอาไปเลี้ยง ผูช ายบอกวาจะเอาแตลูกไมเอาแม เพราะ
ไมไดรักแมเด็ก
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เพือ่ นเชือ่ ผูชายสนิทใจ เคยบอกไวแลววาอยาติดตอดวยไมควรใหแมกระทั่งความเปนเพือ่ นในขณะที่แผลใจ
ยังไมหาย คือทั้งรักทั้งแคน การที่มีใจใหเขาเปนทุนจะทําใหหลงเชือ่ คําพูดไดงาย ลิ้นไมมีกระดูกอยากจะพูด
อะไรไดหมด แตไมสามารถทําไดอยางทีพ่ ูดจริง ๆ ไมควรที่จะไปเชือ่
ในตอนนั้นเพือ่ นไมเชือ่ พีรเลย กลับไปติดตอกับคนเกาเรื่อย ๆ จนเปนเรือ่ ง ผูหญิงฝงโนนก็รูวาผูชาย
เปลี่ยนไป จับไดวาติดตอกัน สงครามความรักเริ่มเกิดขึ้น ผูหญิงสองคนกําลังแกงแยงผูชายหนึ่งคน ทําราย
กันไปมาแบบไมยอมกัน พยายามดึงเพื่อนไมใหไปยุง สงสารหัวอกผูหญิงดวยกันเถอะ เขามีลกู ดวยกันแลว
ไมควรจะเอาคําพูดผูชายมาเชื่อ แกแคนไปไมมีทางชนะหรอก คนที่จะแพไมใชคนอื่นคือเราเองนะ พูดไปไม
ชวยสะกิดความรูสึกใหเพือ่ นเปลี่ยนใจเลย
ดวยอํานาจของความโกรธที่โดนแยงแฟนไป รอคอยวันเอาคืน เธอประกาศตอหนาเพือ่ น ๆ ในกลุมบอกวา
จะทวงสิทธิ์คนื ผูช ายคนนี้เปนของเธอมากอน จิตใจเพือ่ นในตอนนั้นเหมือนเปนปศาจ มืดสนิทเหมือนมีหลุม
ดําอยูกลางอก คิดวาถาเพือ่ นตายในตอนนั้นคงไมมีที่อื่นเปนที่หมายนอกจากนรก
เพิ่งเห็นอาการของการที่นรกอยูในใจครั้งนั้นเปนครั้งแรก จิตใจของเพือ่ นเหมือนคนพายเรือวนไปมา ไม
สามารถคิดอยางอื่นในทางสวางหรือใหอภัยไดแมแตนิด ไมมีแมกระทั่งความรูสึกผิดชอบชั่วดี สงสารเด็กที่
จะมาเกิดเลย เพือ่ นคนอื่น ๆ ในกลุมพยายามใหแงคิดวาเปนบาปไมควรทํา จําไดวาตอนนั้นเพิ่งไดหนังสือ
"มีชีวิตที่คิดไมถึง" มา อานหนาที่คิดวาจะกระชากสติใหคิดได พยายามจะแผเมตตาให หรือดึงใหเพือ่ นเจริญ
เมตตา จิตใจที่เจ็บใจของเพือ่ นเปนเหมือนกําแพงหินแข็ง ๆ ไมมีอะไรเจาะเขาไปไดเลย ดวงตาแข็งทือ่ ไมมี
แววตาของความเปนมนุษยหลงเหลืออยู
คนอื่น ๆ บอกวาเหมือนคนโดนของหรือเปลา บอกเขาวาไมโดนหรอก กําลังโดนโทษของความพยาบาทเจ็บ
ใจครอบงําใหเปนบาอยู ทุกคนปรึกษากันวาจะชวยยังไงดี เพราะทุกวันนี้เพื่อนกําลังทําลายครอบครัวคนอื่น
ทําลายเด็ก ทําลายตัวเอง ทําลายผูชายคนใหมที่ดีดวย สรางบาปใหมหนักขึ้นเรื่อย ๆ
สถานการณตอนนั้นหมดปญญามาก ๆ ฉุกคิดขึ้นมาในหัวไดแวบหนึ่งวา เพื่อนเรากําลังโดนปนหัว โดน
โกหกหลอกลวงแนนอน เพราะรูจักนิสัยผูช ายคนนี้ดี มีทางเดียวถามผูชายใหเคลียรคือทางเลือกสุดทาย เลย
ตัดสินใจโทรไปถาม
จําไดวาตอนโทรไปผูหญิงเปนคนรับโทรศัพทมือถือของผูชาย ทั้งสองคนอยูดวยกันพอดี แคนกี้ ็รูไดวาเพื่อน
โดนหลอก ตัดสินใจถามผูช ายตรง ๆ วา คิดจะกลับมาคบกับเพือ่ นเราจริงเหรอ ผูชายบอกวาไมไดคิดแบบ
นั้น คุยกันแบบเพื่อนเองนะ ยังบอกอีกวาเพือ่ นของเราเปนคนติดตอเขาไปเอง และบอกอีกวาเขาสองคนยัง
รักกันดีไมไดคิดเลิกกัน เพือ่ นเราคิดไปเองคนเดียว
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ตอนนั้นขอคุยกับผูหญิงอีกคนหนึ่งดวย เธอบอกวาเพือ่ นเราเปนคนโทรไปดาเธอตลอด เธอไมไดเปนคนทํา
อะไรเลย คําพูดของเขาทั้งสองคนทําใหพีรงงมาก มันตรงขามกับสิ่งที่เพื่อนบอกเลย สวนหนึ่งที่เชื่อวาเพือ่ น
ของเราโดนหลอก เพราะเพือ่ นไมใชคนโกหก
พอเพือ่ นไดยนิ สิ่งที่ผูชายพูดแบบนี้ก็ชอ็ คไมพูดอะไร อดกลั้นน้ําตาไวไมไหวรองไหโฮออกมา เธอเสียใจ
เจ็บปวด รูสึกเหมือนตัวเองเปนคนโงจริง ๆ เขาบอกวานึกถึงคําพูดเราออกมาเลยวา การจองเวร คนที่แพ
คนที่ตอ งเจ็บปวดคือตัวเอง
ใจของเพือ่ นทีเ่ ปนเหมือนกําแพงหินสีดําแตกสลายพังทลายลง ธรรมะเริ่มหยั่งลงจิตเพื่อนทําใหตาสวาง ทุกข
ในครั้งนี้ของเพือ่ นไมเหมือนที่ผานมา เปนทุกขที่อยูก ับความเปนจริงไมอยูกบั โลกแหงจินตนาการอีกตอไป
ทุกครั้งที่ผานมาเพือ่ นยังหลอกตัวเองวาผูชายเปนคนดี
ดีใจมากในตอนนั้นที่เพื่อนกลับมาอยูกบั โลกแหงความจริง หลังจากนั้นมาเพือ่ นกลายเปนคนใหมหัดมีความ
รักที่เปนเหตุเปนผลมากขึ้น ไมตามหัวใจตัวเองมากเกินไป กลับไปศึกษาผูชายคนใหม ทุกวันนี้เธอยังคบกับ
ผูชายคนนี้อยู และบอกวาขอบคุณเหตุการณเลวรายทีผ่ านมา ขอบคุณทุกคน ขอบคุณกรรมทีใ่ หผล ทําให
ชีวติ เธอพบกับคนที่ดจี ริง ๆ มีแผนจะแตงงานแลวคะ
สวนคนทีส่ องเปนลูกคา เธอเปนแบบเดียวกันคือโดนผูชายนอกใจไปมีคนอื่น แตอาการหนักกวา เพราะไม
สามารถใหอภัยทั้งคูได จิตใจเต็มไปดวยความเจ็บปวด ความนอยใจ ความผิดหวังที่เกิดขึ้น ในหัวมีแตความ
อยากแกแคน
เธอเลาวาพยายามโทรไปราวีผูหญิงคนนั้นตลอด ผูหญิงคนนั้นดากลับมาวา ถาแนจริงใหทําแบบเดียวกับที่
เขาทํา เธอเลยตัดสินใจประชดตามคําพูดของผูหญิงโดยคบกับเพื่อนผูชายคนหนึ่งที่มีภรรยาแลว พอทําแบบ
นั้นไดก็โทรไปบอกผูหญิงวา เธอทําไดฉันก็ทําไดเหมือนกัน
พยายามคอย ๆ แนะนําใหเธอฝกวิปส สนาเจริญเมตตา ใจจะไดมีความสุขขึ้นมาบาง จิตใจของเธอปวย ทํา
ใหไมแนใจวาเธอจะทําไดแคไหน ตัดสินใจจะแนะนําใหเธอไปหาจิตแพทย แตกก็ ลัวเธอไมยอมรับวาตัวเอง
ปวย ตัดใจยอมพูดไป เหมือนอยางที่คิดไวเธอเหมือนไมคอยยอมรับ
เธอบอกอีกวาจะขอจองเวรทั้งคูไมใหมีความสุข เห็นอาการของจิตใจที่โดนโทสะครอบงําแลว นากลัวมาก ๆ
บางขณะจิตเธอเหมือนคนปกติทวั่ ไปไมปว ยอะไร แตพอพูดถึงเรื่องความรักจิตของเธอเหมือนตกไปในหลุม
ที่จติ ของเธอสรางไวทันที คือหลุมของความเจ็บใจอยากจะแกแคน พอตกลงไปเธอจะบังคับการกระทําของ
ตัวเองไมไดถา ตองอยูคนเดียว

๓๑

ซึ่งเธอเลาใหฟงอีกวา ทุกวันนี้แกแคนโดยการโทรศัพทไปหาทั้งคูแลวก็เงียบ ๆ ไมพูดอะไร ขอแคไดฟงเสียง
ทําใหทั้งคูบาบาง พอเขาจับไดก็เปลี่ยนเบอรไปเรื่อย ๆ น้ําเสียงของเธอที่เลามาจําไดวาเหมือนสะใจกับสิ่งที่
เธอทําไป เธอปลอยใหตัวเองกระทําเหตุการณซ้ํา ๆ มาตลอดเหมือนยาเสพติดไปแลว ทําใหแกไขยากจริง ๆ
ตองพึ่งจิตแพทย
เห็นไหมคะวาโทษของโทสะ เมือ่ ปลอยใหครอบงํามาก ๆ ทําใหจติ ของเราปวยไดไมยาก ดังนั้นการเรียนรู
เรื่องกฎแหงกรรมไว และคอย ๆ สอนใหใจยอมรับเรือ่ งเลวรายเล็ก ๆ นอย ๆ วาไมไดเกิดโดยความบังเอิญ
เกิดจากวิบากกรรมของตัวเองทั้งนั้น พอเจอวิบากทีต่ องรับแรงจะไดไมเสียใจมากเกินไปจนทําใหจติ ปวยได
คนไทยชาวพุทธ มีความเชื่อเรือ่ งกรรมอยูในจิตใตสํานึกลึก ๆ ถาลองคอย ๆ ศึกษาแบบมีเหตุผลจะทําให
เขาใจกฎแหงกรรมไดคะ
ขอบคุณคะ
หมอพีร

๓๒

บทกลอนธรรมะ
เคียงคู คูเคียง
โดย puky
เอย วาคํา"ความรัก" ฤา "ความชัง”
หาอยูยั้งยืนยงคงกระพัน
แมรวมเรียงเคียงอยูครองคูไ ซร
มินานวันฝนลอยลับกลับเดียวดาย

แคผานลวงหลอกหวังสรางสุขสันต
เมื่อพลิกผันกลับจางเลือนลางหาย
ก็หาใชไดอยูยา่ํ สัมปรายหมาย
ถึงใจกายก็ใชอยูคูเคียงเรา

หลอน
โดย ตรงประเด็น
รายยิ่งกวาผีหลอกวิญญาณหลอน
ดุจติดคุกทุกขใจไมเสบย
ผีวารายหลอกใหเห็นเปนบางครั้ง
เผลอเปนหลอกใหใจคอยพลอยเวียนวน
ทุกคราที่เผลอคิดถึงพึงตั้งจิต
และปลอยสิ่งที่ลวงมาพาลวงไป
"ไมผิดซ้ํา-ไมย้ําคิด" สิ่งผิดพลาด
ไมคร่ําครวญไมร่ําไรไมโศกา
อดีตผานนานไปใหวางเถิด
"รูพรอมพรัก-เฉพาะหนา" คาอนันต

๓๓

คือนิวรณ "กุกกุจจะ" นะเพือ่ นเอย
หลายคนเคยประสบพบกับตน
แตนิวรณยุงนุงนังแสนสับสน
เศราหมองหมนทุกเชาค่ําระกําใจ
วาจะมิทําผิดซ้ําเฉไฉ
เรงทําดีแกไขตามมรรคา
จักองอาจหมดสิ้นถวิลหา
เกิดปญญาเห็นแจงชัดปจจุบัน
อยาเตลิดปรุงคิดจิตหุนหัน
ระลึกทันพนทุกขพบสุขเอย

ดอกสรอยรอยผกา
โดย ศิราภรณ อภิรัฐ

ดอกสัก
ดอกเอยดอกสัก
การเกิดดับสรรพสิ่งลวนแสดง
หากเพียงสักแตเห็นสักแตรู
ยอมถึงความเปนกลางสบสุขทวี

นามเจาชักชวนใจใหรูแจง
จิตปรุงแตงจึงเปนเหตุกิเลสมี
สักแตดูสักแตฟงเพียงเทานี้
สามารถลี้หลบพนวนวัฏเอย

ดอกรําเพย
รําเอยรําเพย
คือลมทีพ่ รมแผวพัดพรางพราย
เปรียบบุคคลมีศีลธรรมงามล้ําคา
มิเบียดเบียนมิคดโกงทํารายใคร

๓๔

นามผกาเฉลยซึ่งความหมาย
อันกําจายกลิน่ บุปผามาชื่นใจ
สรางชีวาบนความดีนี้ยิ่งใหญ
ความดียอมรําเพยไกลเชนนี้เอย

ภาพดอกสัก จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK15/pictures/m15-81.jpg
ภาพดอกรําเพย จาก http://img1.smileupload.com/upload_pic/02-082550/01wlb1_02082550104136.jpg
สําหรับสืบคนคําศัพท
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
และพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท
http://84000.org/tipitaka/dic/

๓๕

คําคมชวนคิด
“ภูเขาหินลวน เปนแทงทึบ ยอมไมหวั่นไหวเพราะลมฉันใด
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น”
คาถาธรรมบท ปณฑิตวรรคที่ ๖
จากธรรมบท ในพระสุตตันตปฎก
จากพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๒๕
สืบคนขอมูล จาก http://84000.org
ทั้งกายทั้งใจเปนแสดงความจริงอยูแลว
ไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีเราเขา ไมมีชายหญิง
การปฏิบตั ิภาวนาไมใชพยายามดูใหเปนอนัตตา
เราแคเลิกหลงไปในความรูสึกวามีอตั ตา
แลวรูเขาไปซือ่ ๆ
วาตอนนี้กายใจมีอะไรใหดูบา ง
มีอะไรที่ดูแลวแสดงความไมเที่ยงใหเห็นบาง
พี่ดงั ตฤณสอนนอง
แบงปนโดย อนุตตริยะ
ผลของกรรมเกาแยๆ
อยางมากก็แคทําใหเราแยภายนอก
แตภายในจะไมแยตามไป
ถารูจักรักษาใจไวในรมแหงสติได
พี่ดงั ตฤณสอนนอง
แบงปนโดย praew

๓๖

“...สิ่งที่เปนความสุขอยางที่สุด ไมมีสิ่งใดที่จะเทียบไดกับใจที่เปนอิสระ
และใจที่ไมเปนทุกขเพราะอํานาจของกิเลสที่มองไมเห็น
แตจอ รอเลนงานเราอยูทั้งชีวิต...”
จาก บทบรรณาธิการนิตยสารธรรมะใกลตวั ฉบับที่ ๓๔
โดย กลางชล
“...อะไรที่เราไมอยากใหคนอื่นทํากับเรา
เราก็ไมควรทํากับเขาอยางนั้นเชนกัน
ถาเราไมอยากเสียใจ ก็อยาทําใหคนอื่นเสียใจ
คิดกอนพูดและกอนทํา งายๆ แคนี้เอง...”
จาก แงคิดจากหนัง “Next – อยากเห็นอนาคตมั้ย”
โดย ประพันธ พ.

๓๗

สัพเพเหระธรรม
เด็กวัดอาสา ตอน ตามรอยเทาพระคุณเจา
โดย กลางวัน
ตีหาตรง เสียงนาฬิกาปลุกที่ตั้งไวทําหนาที่ของมันไดอยางตรงเวลา แตเปลาหรอกฉันยังหลับสนิทอยูใ นหวง
นิทราไมไดยินอะไรเลย จนกระทั่งนองตองเอือ้ มมือควานาฬิกาปลุกมาไวขางหู ฉันจึงไดยินเสียง ก็เวลานี้
เปนเวลาที่เชากวาเวลาตื่นปกติของฉันเกือบสองชัว่ โมงได แตฉนั ก็รีบลุกจากเตียงอยางไมอดิ ออด เพราะ
เปาหมายของวันนี้คอื “การเปนเด็กวัด”
เชาวันนี้ฉันกับเพื่อนตกลงกันวาจะไปชวยหลวงพอถือขาวปลาอาหารที่ญาติโยมนํามาใสบาตร เพราะหลวง
พอทานอายุมากแลว พวกเรามาถึงวัดกันประมาณตีหาสี่สิบนาที ทองฟายังมืดสนิท จันทรเสีย้ วขางแรมดู
สวยสวาง สองแสงนําทางเราไปยังกุฏิของทาน ปรากฏวามีเด็กวัดอาสามาถึงกอนเราอีกสองคน รวมเปน
วันนี้มีเด็กวัดทั้งหมดสี่คน เพื่อนฉันถามหลวงพอวาจะไปกันหรือยังครับ หลวงพอทานจึงบอกใหรอใหฟา
สวางกวานี้กอ น ฉันคิดวาเปนเพราะทานเมตตาเห็นแกเด็กวัดมือใหม ที่ไมชินทางอาจจะเดินสะดุดอะไร
หัวทิ่มหัวตําก็ได
ฟาเริ่มมีแสงรําไรใหมองเห็นถนนได ฉันมองขบวนของพวกเราอยางขํา ๆ เพราะพระหนึ่งรูปมีเด็กวัดเดิน
ตามถึงสี่คน ทานเมตตาหันมาบอกฉันซึง่ ตัวเล็กที่สุดในขบวนวาวันนี้เดินไกลนะ ตองขามสะพานลอยดวย
จากนั้นทานก็นําทางไปตามตรอกซอกซอยตาง ๆ ฉันกมลงมองพืน้ เพราะกลัวจะเดินสะดุดหรือเหยียบอะไร
สกปรก ๆ เขา จึงไดเห็นวาทานไมไดใสรองเทา ซึ่งจริง ๆ แลวก็เปนภาพทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนเห็นกันทั่วไปวา
เวลาพระบิณฑบาตทานจะไมใสรองเทา แตวันนี้เมือ่ เปลี่ยนมุมมองจากคนที่รอใสบาตร เปนฝายเดินบาง ฉัน
ก็ไดเห็นถึงความอดทนและเมตตาของทาน ขนาดฉันใสรองเทาแท ๆ ยังมีเศษหินกระเด็นเขามาในรองเทา
ใหเหยียบเจ็บ ๆ ไหนจะรังเกียจความสกปรกของพื้นถนน บางแหงที่เดินผานก็มีน้ําเจิ่งนอง เดินไดสักพักก็มี
อุบาสิกาสองแมลูกนิมนตหลวงพอรับอาหาร
นองผูหญิงใสชุดนักเรียนเพื่อเตรียมไปโรงเรียนหลังจากใส
บาตรเปนภาพที่ประทับใจมาก ๆ เดินไปอีกไมไกลก็มีเสียงรองไมดังนักวา นิมนตคะ คงเพราะเห็นชายธงชัย
พระอรหันตอยูแวบ ๆ พี่ผูหญิงรีบกระโดดแผล็ว ๆ ออกจากประตูบาน เพือ่ มาใสบาตรกอนไปทํางาน
หลวงพอทานเดินนําลัดเลาะไปตามทางเล็ก ๆ ริมคลองระบายน้ําที่เริ่มสงกลิ่นและมีสีดํา ทางเดินนั้นแคบจน
แทบเดินสวนกันไมไดในบางชวง เปนกรุงเทพฯ ในมุมที่ฉันไมเคยเห็นมากอน ทานเดินมาจนถึงบานของ
โยมทานหนึ่งซึ่งคงนิมนตทา นเปนประจํา เพราะโยมนิมนตทานและเชิญทีมเด็กวัดทั้งสี่เขาบาน จากนั้นก็
ถวายกาแฟใหทานฉันและคุณโยมทานนี้ยังมีน้ําใจชงกาแฟแจกพวกเราคนละถวยดวย ในขณะที่เดินทาง
กลับวัดผานทางริมคลองแคบ ๆ นั้น ฉันก็พบภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งคือ โยมผูหญิงที่เดินสวนมานั้น
๓๘

หลบทางใหหลวงพอโดยการปนขามรั้วกัน้ ไปยืนตรงคานเล็ก ๆ ทีพ่ าดระหวางทางระบายน้ําอยางไมกลัวตก
เพือ่ ใหหลวงพอทานไดมีทางเดิน _/|\_ ขากลับมีญาติโยมใสบาตรพอสมควรจนเพือ่ นฉันแซววา โยมอาจจะ
เห็นวาหลวงพอทานมีเด็กวัดตองเลี้ยงเยอะก็ได ^___^
เมื่อกลับถึงวัดเพือ่ นฉันก็จดั แจงเตรียมน้าํ เพือ่ ลางเทาใหหลวงพอ จากนั้นเราก็กราบลาทานเพือ่ ไปทําหนาที่
การงานที่รออยูดวยจิตใจชุม ชื่นอิ่มสุขเปนที่สุด

๓๙

แงคิดจากหนัง
"บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาทีอ่ าจจะทําใหผูอานเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร"

The Day After Tomorrow – อยาประมาทโลก

จะเปนอยางไร...ถาวันพรุงนี้ คุณตื่นขึ้นมา พรอมกับลูกเห็บขนาดใหญ ที่สามารถพังบานและฆาคนได
จะเปนอยางไร...ถาวันพรุงนี้ คุณตื่นขึ้นมา พรอมกับทอรนาโดลูกใหญ ที่กลืนกินตึกรามบานเรือน มาจนถึง
บานคุณ
และ...เปนอยางไร ถาวันพรุงนี้ คุณตื่นมาพบวาโลกครึง่ ใบ ตกอยูใตชั้นน้ําแข็ง อารยธรรมโลกตะวันตกพาย
แพแกภัยธรรมชาติ มนุษยชาติตองกลับมานับหนึ่งใหม
ภาพความหายนะ ที่เกิดตอเนื่องตั้งแตตนยันจบเรื่องของ The Day After Tomorrow อาจสะกิดใจใครหลาย
คน ใหฉกุ คิดถึงธรรมะขอหนึ่ง นั่นคือ “ความไมประมาท”

๔๐

ศาสตราจารยแจ็ค ฮอลล นักอุตุนิยมวิทยา ผูศึกษาสภาพภูมิอากาศโลกยุคโบราณ ไดเสนอแนวความคิดอัน
นาตระหนก เกี่ยวกับสภาวะโลกรอนในปจจุบันวา...ผลตอเนือ่ งของมัน นอกจากจะทําใหน้ําแข็งขัว้ โลก
ละลายแลว ยังกอใหกระแสน้ําในทะเลแปรปรวน และพาโลกเขาสูสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลัน
จนนําโลกกลับไปสูยุคน้ําแข็งสมัยโบราณอีกครั้ง

หลายคนฟงเรือ่ งนี้ดวยความขบขัน บางคนวายังเปนเรื่องไกลตัวเกินกวาจะตองเสียงบประมาณมาปองกัน
โดยไมจําเปน ทั้งที่โลกก็สงสัญญาณเตือนมาเปนระยะ ไมวาจะเปนเหตุการณน้ําแข็งขั้วโลกแตกเปนแนว
ยาว ฝูงนกจํานวนมากบินอพยพหนีภัย สัตวในสวนสัตวเกิดอาการแตกตื่นโดยไมทราบสาเหตุ หิมะตกใน
กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ลูกเห็บขนาดใหญตกที่ญปี่ นุ เกิดพายุทอรนาโดถลมลอสแองเจลิส และหนักที่สุด
คือ คลื่นมหายักษโถมเขาสูม หานครนิวยอรก ทั้งเมืองจมอยูใ ตน้ํา ผูค นหนีตายขึ้นไปอยูต ามตึกสูง ๆ…

นั่นยังไมเลวรายพอ เมื่ออากาศแปรปรวนอยางรวดเร็ว ความหนาวเย็นแผเขามา น้ําที่ทว มเมืองกลายเปน
น้ําแข็ง ทางรอดของผูคนคือตองรีบลงใต หาอากาศทีอ่ บอุน แตพวกเขาจะหนีไดทนั หรือ ในเมื่อพายุหิมะ
ขนาดมหึมาสามลูกไดกอตัว และกําลังเคลื่อนลงมา อาจทําใหโลกครึง่ ใบตกอยูในยุคน้ําแข็งอีกครั้ง

๔๑

โลกในความเปนจริงจะมีโอกาสเปนอยางในภาพยนตรเรื่องนี้หรือไม?...เวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร?...คงยากจะ
มีใครตอบได…
แตสิ่งหนึ่งที่ทกุ คนเห็นและรูสึกไดในปจจุบันคือ โลกรอนกวาเดิม...ไมใชแคอากาศ แตรวมถึงจิตใจผูคน…
ขยะมลพิษในโลกมีมากขึ้น...เชนเดียวกับขยะมลพิษในจิตใจคน…
คําพยากรณอนาคตของโลกมีมากมายตาง ๆ นานา แลวแตใครจะใชสมมุติฐานใดมาอางอิง...อนาคตถูกวาด
ไวจนสรางความหวาดหวั่น เกรงกลัวเพือ่ หวังผลใหเกิดสํานึกตอสวนรวม แตผลที่ไดอาจไมตรงกับเจตนานัก
จะมีสักกี่คนชีใ้ หพวกเราดูกนั แคปจจุบัน...อนาคตนั้นยังมาไมถึง...โลกปจจุบันเปนเชนไร มองใหเห็นตามจริง
เชนนั้น...ปญหาในปจจุบันเปนอยางไร ก็ควรแกไขตรงไปตรงมาอยางนั้น
“แซม” ลูกชายศาสตราจารยแจ็ค ฮอลล ยอมติดอยูในหอสมุดกลางเมืองนิวยอรก โดยไมคิดเดินฝาหิมะลงใต
อยางไมรูอนาคตรวมกับคนอื่น ๆ เพราะเขาและเพือ่ น ๆ ไดรับคําเตือนวาพายุหิมะจะหนักขึ้นเรือ่ ย ๆ ทาง
รอดเดียวคือตองหาที่หลบภัย ปองกันความหนาวเย็นภายนอก พยายามทําใหรางกายอบอุน รอจนกวาพายุ
หิมะใหญจะผานพนไป

แซมตองเตรียมเสบียง หาทีห่ ลบภัย หาเชือ้ เพลิงใหมากพอเพือ่ จุดไฟรักษาอุณหภูมิจนกวาจะผานพนวิกฤต
อันเลวราย...เขาไมคาดหวังวาทางรอดจะอยูกับอนาคต เขาแคพยายามรับมือกับสภาพปจจุบันใหดีที่สุด...
เพราะเขาเชื่อวา...วิกฤตดี หรือรายเพียงใด...มันยอมผานพนไป...เปนธรรมดา
หลังมหาพายุหิมะอันรุนแรงผานไป แสงแดดก็สองเปนลําผานหมูเมฆลงมาทักทายโลก...ความเหน็บหนาว
อันทารุณผานพนไปแลว ความอบอุนเคลื่อนมาแทนที.่ ..ไมมีวันที่คนเราจะไดพบพายุรายตลอดกาล...
เชนเดียวกับ แสงแดดก็มิอาจสาดสอง ใหความอบอุนชั่วนิรันดร

๔๒

ศาสตราจารยแจ็ค ฮอลล มาพบลูกชายและเพือ่ น ๆ ของเขาปลอดภัยอยูที่หอ งเตาผิงในหอสมุด...โลก
ภายนอกเปลีย่ นไป แตชวี ติ ยังดําเนินอยู…

สิ่งใดที่พวกเราทําแกโลก...โลกก็จะคืนสิ่งนั้นแกเรา
สิ่งใดที่พวกเรากระทําโดยเจตนา...ผลของเจตนานั้น ยอมยอนคืนในรูปของ “วิบาก” แกพวกเราเชนกัน
มองที่ปจ จุบัน ดูกันที่ปจ จุบนั รูกันที่ปจ จุบัน
ทําเหตุเชนไร ผลก็เชนนั้น ไมอาจบิดเบือน…
วิกฤตโลกปจจุบันเปนเชนไร...ไมนาสนใจเทาวิกฤต “ใจ” ในปจจุบัน
ปจจุบันใจเปนเชนไร...ขอใหรูเปนเชนนัน้
ใจเปนสุข – ทุกข...กุศล – อกุศล รูทันหรือไม?
ตาม “รู” ใจ ก็คือตามรูโลก...เรียนรูใจ ก็คอื เรียนรูโลก
ไมประมาทโลก ก็ไมควรประมาทใจตนเอง
“ใจ” จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิง่ ...เรียนรูใหเทาทันใจตนเอง ใหเกิดสติตามทันใจ...เพราะหากปลอยใจใหไหล
ตามกิเลสโดยไมใสใจ ไมตามรูใหเทาทัน มันก็ไมตางจากปลอยโลกใหถูกสะสมดวยขยะ มลพิษ ซึ่งไมนาน
พิษจากขยะรายเหลานั้นก็จะทําใหโลกเกิดวิกฤตเกินเยียวยา แกไข
มีสักกี่คนรู และมองเห็นวา “กิเลส” รายที่สะสมพิษในใจคนเรา จะพาใจใหเกิดวิกฤตอันเลวราย และเสียหาย
หนักกวานั้นหลายเทาตัวนัก

๔๓

นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
เรื่อง โรงเรียนวัฏสงสาร (๒)
โดย ปุนบอกี๋
ฉันลืมตาตื่นขึน้ มาอยางสับสนรอนรน พบวาตัวเองอยูใ นหองขนาดใหญหองหนึ่ง ฉันงุนงงกับสภาวะรอบตัว
ใหม ที่นี่ที่ไหนนะ ฉันเปนใครมาจากไหนนะทําไมมาตื่นอยูใ นหองนี้ละ จําไดคราวๆ วาเคยฆาคนอื่นไว แต
ยังไมทันที่ฉันจะตั้งตัวอะไร ก็รูสึกถึงความเจ็บแปลบซึง่ วิ่งเขาสูรางกายฉันทันที โอยเจ็บ! ใครเอาอะไรมาทิ่ม
ฉันเนี่ย รอนเหลือเกิน ฉันวิ่งหนีทันที แตไมทันไดวิ่งไปไหนก็ปรากฏเจาสัตวรายมาดักหนาฉันทันที ฉันโดน
แทงดวยอาวุธแหลมอีกครั้งดวยความความเจ็บถึงหมดสติดับวูบลงไป ฉันหลงดีใจนึกวาจะผานพนการโดน
ทิ่มแทงไปไดแลวแตแลวก็ตองฟนตื่นขึ้นมาอีกเพราะแรงสงของกรรมยังไมหมด ทําใหฉันตองวิ่งหนีเจาสัตว
รายตัวแลวตัวเลาที่แยงกันรุมทํารายฉันตลอดเวลา อากาศในหองนีก้ ็ชางรอนสุดจะทานทน พืน้ ดินรอนแดง
ดวยไฟที่คุกรุน อยูตลอดเวลาอันยาวนาน
ฉันหิวและกระหายอยูต ลอดเวลา บางทีเห็นบอน้ําอยูขา งหนา ก็ดีใจรีบดื่มอยางกระหายไมทันไดระวัง น้ํานั้น
กลับกลายเปนน้ํากรดกัดกินรางกายจากภายใน ตองดิน้ เราดวยความเจ็บปวดอยูอ ยางนั้น
เวลาชางดูยาวนานไมมีที่สนิ้ สุด ความทุกขทั้งหลายรุมกันทํารายอยางไมมีเลิกลา จะหาความสุขแมซักขณะ
เดียวก็หามีไม โอย นี่ฉันจะตองทนทุกขทรมานไปอีกนานเทาไหรนะ
เวลาชางผานไปชาเหมือนจงใจแกลงกัน
แตในที่สุดแรงสงของบาปกรรมก็เริ่มเบาบางลง
ในที่สุดเวลาทําขอสอบของฉันก็มาถึง…
ฉันลืมตาตื่นขึน้ มาอยางมืดมิด พบวาตัวเองอยูใ นหองขนาดใหญหองหนึ่ง ฉันงุนงงกับสภาวะรอบตัวใหม ที่นี่
ที่ไหนนะทําไมชางมืดและหนาวเหลือเกิน ฉันเปนใครมาจากไหนนะ ทําไมมาตื่นอยูในหองนี้ละ ฉันพยายาม
คิด จําไดคราวๆ วาฉันมาจากอีกที่นึงซึ่งรอนและนากลัวมากกวาทีน่ ี้ โอย หิวจนแสบไส
ฉันเดินทองไปทั่วเพือ่ จะหาอะไรกิน แตหาไมเจอเลย เดินสํารวจอยูตั้งนานฉันถึงพบวาหองนี้เปนหองที่ซอ น
เหลื่อมอยูกับสิ่งมีชีวิตอีกมิติซึ่งเรียกตัวเองวามนุษย ซึ่งเคาจะเปนภพทีท่ ําบุญได ไมเหมือนกับภพที่ฉันอยู
แตถึงอยางนั้นก็เถอะ ฉันไมเห็นเคาจะทําบุญกันซักเทาไหรเลย เห็นแตทําบาปกันซะสวนมาก คงตองมาหิว
ทรมานอยางที่ฉันเจอกอนเคาถึงจะคิดกันได พวกมนุษยนะไมรจู กั ความหิวอยางที่ฉันเจอหรอกวาความหิว
จนตายแตยังตายไมไดนะเปนอยางไร อยูท างนี้ฉันหิวเหลือเกิน โผลไปใหมนุษยเห็น เคาก็กลัววิ่งหนีฉันกันหมด

๔๔

ฉันตองทนอยูใ นหองที่แสนทรมานนี้ไปถึงเมื่อไหรนะ เวลาที่ผานไปชางดูยาวนานไมมีที่สิ้นสุด
จนถึงวันหนึ่ง มีแสงประหลาดสองทะลุลงมาที่โลกของฉัน ลําแสงนั้นทําใหฉันนึกไดถงึ บุญกุศลที่ฉนั เคยทํามา
ในที่สุดเวลาทําขอสอบของฉันก็มาถึง…
ฉันลืมตาตื่นขึน้ มาอยางสลึมสลือ พบวาตัวเองอยูในหองขนาดใหญหองหนึ่ง ฉันงุนงงกับสภาวะรอบตัวใหม
ฉันเปนใครมาจากไหนนะ ทําไมมาตื่นอยูในหองนี้ละ? พยายามคิดจนมึนหัวแตคิดไมออก
หลังลืมตามาในหองนี้ไดไมนานฉันก็ถูกสงเขาโรงเรียน ในโรงเรียนคุณครูสอนฉันถึงคําสมมุติตางๆ ที่ใช
เรียกเจาของเลนตางๆ ทีต่ กอยูบ นพื้นและสิ่งของรอบตัว ทําไมฉันถึงโงอยางนี้นะ เพื่อนหองเดียวกันเคา
เรียนเขาใจบทเรียนไปถึงไหนตอไหนแลว ฉันยังไมไดอะไรเขาหัวเลย เพือ่ นก็ไมคอยจะมี แตละคนคอยแต
จะรุมรังแกฉันตางๆ นานา ใชสิฉันมันไมไดเกิดมารวยเหมือนเจาพวกนั้นหนิ ทําไมโลกนี้ชางไมยุติธรรม
เสียเลย ทําไมคนที่ทํารายฉันยังลอยหนาลอยตาไดดีอยู แตคนดีๆ อยางฉันไมไดรับความโชคดีอะไรเลย?
คิดแลวก็ชางนานอยใจในโชคชะตาของตัวเอง
ฉับจบจากโรงเรียนมาใชชวี ติ ที่แสนยากลําบาก โดนโกงโดนแกลงตางๆ นานา จนชีวติ ตองลมลุกคลุกคลาน
ตลอดเวลา ฉันเหนื่อยเหลือเกินกับชีวติ โทรมๆ นี้ ฉันจึงทิ้งเจาพวกของเลนตางๆ ออกตามหาความจริงของ
ชีวติ
ออกเดินทางเปนเวลานาน แตก็ไมพบใครที่รูความจริงของชีวิตซักที
จนวันหนึ่ง จะดวยความโชคดีหรือดวยความบังเอิญหรือดวยบุญบารมีเกาที่ฉันมีก็ไมรูเหมือนกัน ฉันไดมา
พบนักบวชผูห มผากาสาวพัตร ทาทางนาเลื่อมใส ฉันจึงเขาไปถามทานนักบวชวาทําไมคนเราตองเกิดมา
ดวย ชีวติ มีแตทุกขไมเห็นจะสุขตรงไหนเลย
ทานตอบวาทีต่ องเกิดมาเพราะยังไมรูความจริงเกี่ยวกับทุกข จึงตองเกิดมาเพือ่ เรียนรูทุกข
เรียนรู ก็ตองรับทุกขไปกอน จนกวาจะฉลาดพอทีจ่ ะมาเรียนรู

ใครไมยอม

เรียนหรือ? อยางนี้หองนี้ก็เปนหองเรียนนะสิ
ทานตอบวาใช หองนี้เปนหองเรียนหองหนึ่งในโรงเรียนวัฏสงสารนี้เอง ตราบใดที่ยังเรียนไมจบก็ตองยาย
หองไปยายหองมาอยูอ ยางนี้ไมจบสิ้น
ฉันถามทานตอดวยคําถามที่คาใจฉันมาตลอดชีวติ วาทําไมโลกนี้ชางไมยุติธรรมเอาเสียเลย คนเลวดูเหมือน
จะไดดี แตคนดีๆ อยางฉันไมเห็นจะไดดีอะไรเลย

๔๕

ทานตอบวา สิ่งมีชวี ิตทัง้ หลายมีประวัติที่ยาวนาน สิ่งทีเ่ ราเห็นเปนเพียงสวนเล็กๆ สวนหนึ่งของความ
ยาวนานเปนอนันตเทานั้น ไมสามารถนําสิ่งที่เราเห็นเพียงชวงสั้นๆ ไปตัดสินวาอะไรยุติธรรมหรือไม
ยุติธรรมได แลวทานจึงเปรียบเทียบใหฟง วาเหมือนนักเรียนในโรงเรียน จะไดอยูห องไหนก็ขึ้นอยูกับผลการ
สอบงวดที่แลว ทีจ่ ะเห็นผลจริงๆ จังๆ ในระหวางเทอมคือยังไมถึงเวลาคํานวณใหญก็จะเห็นผลไดบาง แตถา
ไมใชการกระทําอะไรที่มีผลใหญจริงๆ ก็อาจยังเห็นผลแคเล็กนอย ทั้งนี้เปนกฏของธรรมชาติวา สิ่งทั้งหลาย
ยอมเปนผลมาจากเหตุเสมอ แตเหตุสําหรับผลในปจจุบันอาจไมใชสงิ่ ที่เรามองเห็นไดดวยตาเสมอไป
ฉันถามทานตอวาตองทําอยางไรถึงจะทําสอบไปอยูหอ งดีๆ ได
ทานตอบวาเมื่อถึงเวลาทําสอบจิตใจเคาจะเปนผูทําเอง ดังนั้นเราจะตองหมั่นทําดี หมั่นปอนความคิดดีๆ ให
จิตใจเคยชินกับความดีเขาไว
จิตทีด่ ียอมเหมาะที่จะหยั่งลงในภพภูมิหรือสภาพหองที่ดี
แตหอ งที่
สภาพแวดลอมดีไมไดหมายความวา จะเปนหองเรียนที่ดีเสมอไป เปรียบเสมือนหองเรียนที่มขี องเลนใหเด็ก
เลือกเลนไดไมมีสิ้นสุด เด็กยอมเอาแตเลนของเลน ไมสนใจเรียน ในทางตรงกันขาม หองเรียนที่
สภาพแวดลอมแยจนนักเรียนไมสามารถมีกระจิตกระใจมาเรียนหนังสือไดยอมไมใชหองเรียนทีด่ ีเชนกัน
หองเรียนที่ดที ี่สุด
เอื้ออํานวยตอการเรียนจนนักเรียนสามารถจบการศึกษาไดดีที่สุดยอมเปนหองทีอ่ ยู
ระหวางกลาง สามารถสอนบทเรียนแกนักเรียนไดเยอะที่สุด ซึ่งก็คือในภูมิมนุษยนี่เอง ในเมือ่ ชาติปจจุบันนี้
เราไดเกิดมาเปนมนุษยผูประเสริฐ พบพระพุทธศาสนาอันวิเศษ จงมุงมั่นเรียนใหจบจากโรงเรียนวัฏสงสาร
แหงนี้เถิด
ฉันถามทานตอวาตองเรียนอยางไรจึงจบการศึกษาได
ทานตอบวาตองเจริญวิปส สนาภาวนา จนเห็นตามความเปนจริงวาสิ่งที่คิดวาเปนตัวเรานั้น แทจริงเปนเพียง
สภาวะธรรม รูปและนามซึ่งเกิดและดับ หมุนเปลี่ยนไปตามเหตุปจ จัยตลอดเวลา ไมไดมีตัวตนซึ่งเที่ยงแท
ถาวร ภาวนาเชนนี้เพื่อทีจ่ ะปลอยวางรูปนามอันเปนตัวทุกขจนพนจากทุกขได
ฟงนาสนใจดีนะ แตชาตินคี้ งชาไปแลวละ ฉันยังผูกพันติดใจกับทางโลกอยู ยังมีภาระมากมายที่ฉันยังตอง
สะสาง ชาตินแี้ คทําบุญไปกอน แลวถาชาติหนามีจริงเราคอยมาสนใจเรียนรูธ รรมะอยางจริงจังชาติหนาละกัน
ฉันจึงใชเวลาที่เหลือทําบุญเสียเปนสวนใหญ
ดวยหวังวาชาติหนาจะไดไปเกิดในหองใหมที่มีแตความสุข
อยางที่ทานบอก และหวังวาฉันจะไดปฎิบัตธิ รรมในหองใหมชาติใหมนั้น
เวลาผานไปไวเหมือนโกหก
เวลาทําขอสอบของฉันมาถึงฉันแลว...
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เที่ยววัด
เรื่อง เที่ยววัดน้ําฮู ดูพระอาทิตยตกดิน ดื่มด่ําธรรมชาติเมืองปาย
โดย dd1
ความงดงามของธรรมชาติเปนสิ่งที่สรางความสุขใหกับมนุษยไดอยางอัศจรรย มีคนกลาววาการได
อยูกับธรรมชาติที่เงียบสงบ ทามกลางขุนเขา สายน้ํา และอากาศอันบริสุทธิ์ สามารถทําใหจติ ใจของคนเรา
ออนโยนลงได ซึ่งก็คงจะคลาย ๆ กับคําแนะนําทีพ่ วกเราเคยไดยินไดฟงมาวา เวลาเครียด ๆ ก็ใหไป
พักผอนชมนกชมไมซะบาง หรือไมก็ไปเที่ยวจะไดรูสึกดีขึ้น ซึ่งเห็นจะจริงอยางนั้นเพราะอยางนอยก็ทําให
ความทุกขถูกลืมไดชั่วขณะ เมือ่ มีพละกําลังทางจิตใจแลวคอยมาวากันใหม สําหรับตัวผูเขียนเองแลว แมวา
จะผานการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมมาบางแตเมื่อเจอมรสุมหนัก ๆ ทัง้ ทางโลกและทางธรรม ก็ยังรูสึกลาอยู
บอย ๆ บทความบทนีจ้ ึงมีจุดประสงคสําหรับผูที่กําลังมองหาสถานที่เพื่อตองการพักผอน ในรูปแบบความ
งดงามทางธรรมชาติผสมผสานกับการเขาวัดทําบุญตามแบบฉบับชาวพุทธไปดวย
เมื่อนึกถึงสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดแมฮองสอนนับวาเปนเมืองที่มผี ูกลาวขวัญถึงใน
เรื่องของความงดงามทางธรรมชาติมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง โดยเฉพาะอําเภอปาย อําเภอเล็ก ๆ แตมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติทหี่ าไดยากยิ่งในเมืองกรุง ทิวเขาสูงสลับซับซอน แวดลอมดวยปาไมและพันธุพ ชื
นานาชนิด กอปรกับสายน้าํ ใสไหลเอื่อย ๆ กระทบกับกอนหินใหญนอยเปนริว้ คลื่นยาวตลอดสาย ซึ่งทั้งหมด
นี้อยูทามกลางความหนาวเย็นของเมืองหนาวและหมอกสีขาวที่โรยตัวปกคลุมไปทัว่ บริเวณ เปนมนตเสนหที่
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนอําเภอปายมากขึ้นทุกป
สําหรับผูที่ชื่นชอบการเที่ยววัดเปนทุนเดิมอยูแลว การเดินทางมาเที่ยวอําเภอปาย และแวะชมวัดที่
สําคัญของอําเภอปายก็เปนสิ่งหนึ่งที่ไมควรพลาด ซึ่งในครั้งนี้ ผูเขียนจะขอแนะนําวัดที่สําคัญของอําเภอปาย
๒ แหงดวยกัน วัดแรกมีชอื่ เรียกวา “วัดน้ําฮู”
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วิหารวัดน้ําฮู
“วัดน้ําฮู” เปนวัดที่มีขนาดเล็ก ตั้งอยูที่ หมู ๕ ต.เวียงใต อยูห างจากตัวอําเภอปายไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร เอกลักษณของวัดนี้คอื พระพุทธรูปเกาแกที่สรางคูมากับวัดที่ชื่อ
“พระพุทธรูปอุนเมือง”
พระพุทธรูปอุน เมืองเปนพระพุทธรูปเกาแกปางมารวิชัยอายุ ๕๐๐ กวาป ทําดวยโลหะทองสัมฤทธิ์
ศิลปะเชียงแสนลานนา พระเศียรสวนบนมีลักษณะกลวง ภายในมีน้ําขังอยูตลอด และน้ํายังซึมออกมา
ภายนอกดวย ในสวนของพระโมฬีนั้นก็สามารถเปดปดไดเหมือนฝาผอบ ซึ่งเปนเรื่องที่นาแปลกและมีใหเห็น
ไมบอยนักในเมืองไทย อาจเปนเพราะคําวา “ฮู” นั้นภาษาลานนาแปลวา “รู” วัดน้ําฮู จึงหมายถึง วัดที่
พระพุทธรูปทีม่ ีน้ําในรูพระเศียรนั่นเอง
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พระพุทธรูปอุน เมือง ซึ่งเปนที่มาของชือ่ วัด
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เหตุเพราะน้ําในรูพระเศียรนี้ไมเคยเหือดแหง แมจะเคยมีคนตักออกมาจนหมด แตภายหลังกลับ
ปรากฏวามีนา้ํ ขังเพิ่มขึ้นมาอีก
เปนที่อศั จรรยแกผูพบเห็นวาน้ําซึมออกมาไดอยางไรและมาจากไหน
ชาวบานละแวกนั้นตางมีความเชื่อวาน้ําดังกลาวนี้เปนน้ํามนตศักดิ์สทิ ธิ์ จึงตักน้ําในรูพระเศียรไปบูชาเปน
ประจํา
จากประวัตไิ มปรากฏหลักฐานแนชัดวาวัดนี้สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. ใด แตเชื่อกันวาสรางโดยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชอดีตพระมหากษัตริยผูเกรียงไกรของไทย ทรงสรางขึ้นเพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลแด
สมเด็จพระพีน่ างสุพรรณกัลยาพระเชษฐภคินีผูลวงลับ บริเวณดานหนาของวัดนี่เองก็มีศาลาริมน้ําซึ่งเปนที่
ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พรอมทั้งสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระ
เอกาทศรถใหผูเยี่ยมชมไดสักการะ และในบริเวณดานหลังของพระวิหารนั้นยังมีพระเจดียอ นุสรณสถานซึ่ง
บรรจุพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาอีกดวย
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เจดียซึ่งประดิษฐานพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา
สําหรับวัดแหงที่ ๒ ทีจ่ ะขอแนะนําเปนวัดที่อยูไมไกลจากวัดน้ําฮูมากนัก ตั้งอยูท ี่ บานแมเย็น ต.แม
ฮี้ อยูหางจากตัวอําเภอปายไปทางทิศตะวันออกราว ๆ ๒ กิโลเมตร วัดนี้เปนวัดทีม่ ีความแตกตางจากวัดน้ํา
ฮู คือเปนวัดที่ตั้งอยูบนเนินเขาสูงสามารถมองเห็นทิวทัศนอันสวยงามของอําเภอปายไดโดยทั่ว วัดนี้มีชอื่ วา
“วัดพระธาตุแมเย็น”
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วิหารวัดพระธาตุแมเย็น
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เจดียพ ระธาตุแมเย็นซึ่งมีฐานเปนทรงกลม
วิหารที่วัดนี้กะทัดรัดคลายวัดแรก เปนลักษณะเหมือนวัดพื้นบานทางภาคเหนือทัว่ ไป เนือ่ งจากไม
ปรากฏขอมูลใหศึกษาประวัตขิ องวัดมากนัก ผูเขียนจึงไมสามารถเลารายละเอียดความเปนมาของวัดได ที่
บริเวณดานหลังของพระวิหารมีเจดียพ ระธาตุ
ฐานทรงกลม
รูปรางกะทัดรัดอันเปนที่มาของชือ่ วัด
ประดิษฐานอยู สําหรับจุดเดนของวัดนีค้ ือ สามารถชมวิวทิวทัศนสวย ๆ ของอาณาเขตอําเภอปายได ซึง่
บริเวณทีว่ านี้เปนระเบียงอยูบ ริเวณใกล ๆ กับเจดียพระธาตุนั่นเอง ถือวาเปนความโชคดีของผูเขียนที่ไปถึง
วัดพระธาตุแมเย็นราว ๕ โมงเย็น ซึ่งเปนเวลาทีพ่ ระอาทิตยใกลจะตกดินพอดี ผูเขียนจึงไดเห็นปรากฏการณ
ธรรมชาติที่งดงาม พระอาทิตยกําลังเคลือ่ นคลอยลงไปในทิวเขาอยางชา ๆ และคอย ๆ ลาลับหายไปในที่สุด
๕๐
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ดูพระอาทิตยตกดินที่วัดพระธาตุแมเย็น
แมวัดน้ําฮูและวัดพระธาตุแมเย็นจะเปนวัดที่ไมใหญโต หรือมีชอื่ เสียงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และ
ความงดงาม แตทั้งสองวัดนี้ก็มีนักทองเที่ยวทั้งไทยและเทศมาเยี่ยมชมไมเคยขาด อาจเปนเพราะคนไทยนัน้
คุนเคยกับการทองเทีย่ วสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและชื่นชอบการเที่ยววัดมาแตไหนแตไร เมือ่ ทั้งสอง
สิ่งนี้มาอยูที่เดียวกัน จึงไมใชเรือ่ งแปลกที่จะมีผูคนแวะมาเยี่ยมชมวัดทั้งสองนี้ดวยเสมอ
ครั้งหนาผูเขียนจะแนะนําเทีย่ ววัด ๆ หนึ่งซึ่งเปนวัดสายปฏิบัติ แลวพบกันใหมคะ
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษาและผูจดุ ประกาย : ศรันย ไมตรีเวช
Head ของบทบ.ก. : อลิสา ฉัตรานนท
๒.๑ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๑ : อนัญญา เรืองมา
๒.๒ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๒ : กนกเรขา กฤษฎารักษ
๒.๓ ทีมงานของบท บ.ก. คนที่ ๓ : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ
Head คอลัมน ธรรมะจากพระผูร :ู อนัญญา เรืองมา
๓.๑ : ปยมงคล โชติกเสถียร
๓.๒ : สิทธินนั ท ชนะรัตน
๓.๓ : ศิราภรณ อภิรัฐ
Head คอลัมน รูเฉพาะตน และคอลัมน ขาวนากลุม : สิทธินนั ท ชนะรัตน
๔.๑ : ปยมงคล โชติกเสถียร
๔.๒ : ณัฐชญา บุญมานันท
๔.๓ : ศิราภรณ อภิรัฐ
ทีมงาน ๔ : กนกเรขา กฤษฎารักษ (kolf)Head ของคอลัมนไดอารี่หมอดู : จรินทรธร ธนชัยหิรญ
ั ศิริ
๕.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : ปยมงคล โชติกเสถียร
๕.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : กนกเรขา กฤษฎารักษ
๕.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : ศดานัน จารุพูนผล
๕.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ศิราภรณ อภิรัฐ
๕.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : เมธี ตัง้ ตรงจิตร
Head ของคอลัมนธรรมะปฎิบัติ และคอลัมนสัพเพเหระ : ชนินทร อารีหนู
๖.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : สุปราณี วอง
๖.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : วรางคณา บุตรดี
๖.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย ทองเลี่ยมนาค
๖.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : เมธี ตัง้ ตรงจิตร
๖.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : เยาวลักษณ เกิดปราโมทย
๕๒

Head ของคอลัมนนิยายเรือ่ งสั้น : สุปราณี วอง
๗.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : ปรียาภรณ เจริญบุตร
๗.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : จรินทรธร ธนชัยหิรญ
ั ศิริ
๗.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : มยุรฉัตร พงษผาตินนั ท
๗.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ณัฐธีรา ปนิทานเต
๗.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : ณัฐพร สกุลอุทัยศักดิ์
๗.๖ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๖ : อมรา ตั้งบริบรู ณรัตน
Head ของคอลัมนคาํ คมชวนคิด คอลัมนกวี : ศิราภรณ อภิรฐั
๘.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : อนัญญอร ยิ่งชล
๘.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : ปรียาภรณ เจริญบุตร
๘.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : พีรยสถ อุบลวัตร
๘.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : ณัฐชญา บุญมานันท
๘.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : สิทธินันท ชนะรัตน
Head ของคอลัมนของฝากจากหมอ : พริม ทัพวงศ
๙.๑ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๑ : วิมุตติยา นิวาดังบงกช
๙.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : สิทธินันท ชนะรัตน
๙.๓ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๓ : วรางคณา บุตรดี
๙.๔ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๔ : พิจิตรา โตวิวิชญ
๙.๕ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๕ : ณัฐชญา บุญมานันท
Head ของคอลัมนธรรมะจากคนสูก ิเลส : พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย ทองเลี่ยมนาค
๑๐.๑ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๑ : กานตพัทธ รัชพันธุ
๑๐.๒ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๒ : สุปราณี วอง
๑๐.๓ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๓ : ณัฐธีรา ปนิทานเต
๑๐.๔ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๔ : เยาวลักษณ เกิดปราโมทย

๕๓

Head ของคอลัมนแงคดิ จากหนัง และคอลัมนเที่ยววัด : เกสรา เติมสินวาณิช
๑๑.๑ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๑ : ศิราภรณ อภิรัฐ
๑๑.๒ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๒ : วิมล ถาวรวิภาส
๑๑.๓ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๓ : อัจจนา ผลานุวัตร
๑๑.๔ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๔ : สาริณี สาณะเสน
๑๑.๕ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๕ : กนกเรขา กฤษฎารักษ
๑๑.๕ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๕ : สาโรช วิเศษนิมติ ชัย
Head ของคอลัมน ธรรมะกับไลฟสไตล : ศดานัน จารุพนู ผล
๑๒.๑ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๑ : ศศิธร ศิวะนันทากรณ
๑๒.๒ ทีมงานของคอลัมนนี้คนที่ ๒ : ชนินทร อารีหนู
๑๒.๓ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๓ : พิทา จารุพนู ผล
๑๒.๔ ทีมงานของคอลัมนนคี้ นที่ ๔ : พรหมเนตร สมรักษ
Consolidator : สิทธินนั ท ชนะรัตน
Head ผลิตเสียงอานนิตยสาร : อนุสรณ ตรีโสภา
Website ผูออกแบบและจัดทํา : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ, ไพลิน ลายสนิทเสรีกลุ , กฤษฎ อักษรวงศ,
ธงชัย วรภฤศโศภน
Word : พีรยสถ อุบลวัตร, ชัญญา พันธจารุนิธิ
PDF : บุณยศักดิ์ ธีรวงศกิจ, เกียรติภูมิ จารุเสน, โยธิน มรกตอัมพร, จรรยาณี วิสุทธิกลุ พาณิชย,
วรรณรักษ ปญจชวพร
Send mail : สมเจตน ศฤงคารรัตนะ
และทีมงานอาสาทานอื่นๆ อีกจํานวนมาก

๕๔

