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บนดาวเคราะห์สีน้ำ�เงินดวงนี้ มีเรื่องราว

ตา่งๆ เกดิขึน้ทกุวนิาท ีทกุเรือ่งราวล้วนเปน็เรือ่ง

ธรรมดาที่ควรเกิดทั้งสิ้น

ไม่มีเรื่องไหน ควรค่าแก่การจดจำา

ไม่มีเรื่องไหน ไร้ค่าจนต้องลืมเลือน

บนดวงจิตทุกดวงในโลกน้ี มีเร่ืองราวต่างๆ 

เกดิขึน้ตลอดเวลา ทุกเรือ่งลว้นเปน็เรือ่งธรรมดา

ที่เคยเกิดแล้วทั้งสิ้น

ไม่มีเรื่องไหน ควรค่าแก่การยึดถือ

ไม่มีเรื่องไหน ไร้ค่าจนต้องเกลียดชัง

หนังสือเล่มนี้ เพียงเสนอเรื่องสั้นผ่าน 

มุมมองธรรมดามุมหนึ่งของผู้เขียน ให้ผู้อ่านได้

ตรึกตรอง 

คำ�นำ�‘ ’
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ไม่มีเรื่องไหน ควรค่าแก่การสรรเสริญ

ไม่มีเรื่องไหน ไร้ค่าจนต้องด่าทอ

เรื่องสั้นชวนหรรษา พาให้คิด สะกิดต่อม

ปัญญา ของหลวงตาแกร่ง เพียงแสดงให้เห็น

ความหลากหลายแห่งความคิด และสรุปให้เห็น

ถึงความเป็นหนึ่งเดียวแห่งธรรม

ไม่มีเรื่องไหน 

ไม่มีใคร

ไม่มีอะไร

มีเพียงสิ่งธรรมดา

ด้วยการุณยธรรม

พระมหาวิเชียร ชินวำโส

พฤษภาคม 2557
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พรออนไลน์ 

หลวงตา FC
สัจนิยม 
สมอง & จิต
กู...ไม่ใช่อริยะ
นรก-สวรรค์ อุปาทานสร้าง
ขอทานจัญไรหรือผูู้เห็นภัยในวัฎฎะ

สารบญั‘ ’
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เพื่อนร่วมทุกข์‘ ’
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ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในเหมันตฤดู 

สำานักสงฆ์โนนศิลา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ 

ทา้ยหมูบ่า้นมองเหน็ได้แต่ไกล หมูไ่มเ้บญจพรรณ 

รม่รืน่กระจายอยู่ทัว่บริเวณ เสียงนกสารพดัชนดิ

รอ้งรบัขบัขานกนัตามธรรมชาต ิกอ่ใหเ้กดิความ

วิเวกภายในสำาหรับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี

ภายในสำานักสงฆ์แห่งนี้ มีหลวงตาแกร่ง

เป็นเจ้าสำานัก ท่านเป็นข้าราชการครูที่ลาออก

ก่อนเกษียณอายุราชการ เพราะเหตุที่ภรรยาคู่

ชีวิตลาจากไปสู่ปรโลก โชคดีที่ไม่มีทายาทจึง

ตัดสินใจออกบวชแสวงหาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้โดยง่าย 
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ผา่นไป 12 พรรษา หลังจากทีเ่ทีย่วธุดงค ์ 

ฝึกภาวนามานาน ท่านได้พบท่ีสัปปายะเชิงเขา 

แห่งนี้ จึงตัดสินใจปักหลักจำาพรรษา ณ วัดร้าง

แห่งหมู่บา้นโนนศิลาในวยั 63 ป ีเรือ่งราวต่างๆ 

จึงเกิดขึ้น ณ สำานักสงฆ์โนนศิลา

สายวันน้ันหลังฉันภัตตาหารเสร็จ หลวงตา 

ได้ให้การต้อนรับสตรีวัยกลางคน พร้อมเพื่อน

ชายหญิงที่มาด้วยกลุ่มหนึ่ง

สตรีที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงตาในขณะนี้

หน้าตาอมทุกข์ เร่ิมระบายความอัดอ้ันตันใจให้ฟัง 

ดว้ยหวงัจะไดพ้บพระผูว้เิศษทีจ่ะชว่ยปลดเปลือ้ง

ทุกข์ให้เธอได้

“หนูแนะนำาให้เขามาหาหลวงตาค่ะ” 

ลูกสาวทายก ผู้คุ้นเคยกับวัดเอ่ยข้ืึนมาก่อน 

พลางหันไปบอกเพื่อน

“มีอะไรก็เล่าให้หลวงตาฟังสิเธอ”
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เจ้าของปัญหา จึงกล้าเอ่ยขึ้นมา

“ไม่รู้กรรมอะไรของหนูนักหนา 2 ปีมานี้ 

มันประดังประเดเข้ามาจนตั้งรับไม่ไหวแล้ว”

“สมน้ำ�หน้า” 

หลวงตาพูดยิ้มๆ เธอสะดุ้ง 

“อะไรนะ” 

พร้อมกับอุทานออกมาดว้ยความแปลกใจ

“สมน้ำ�หน้า” 

หลวงตาย้ำ� 

“สมกับกรรมท่ีโยมเคยทำามาแล้วไง อย่าไป 

โทษเทวดาฟ้าดินที่ไหน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความ

ยุติธรรมแห่งกรรมที่เราเคยทำามาแล้วทั้งนั้น 

ไหนเร่ืองมันเป็นอย่างไร ลองเล่าให้ฟงัหนอ่ยซ”ิ

เธออ้ำ�อึง้ ด้วยความไมแ่นใ่จวา่ควรจะเลา่

ให้ฟังหรือไม่ เกรงจะโดนด่าอีกรอบ แต่เมื่อ

สังเกตเห็นใบหน้าเป่ียมเมตตาของท่าน เร่ืองราว 

ต่างๆ จึงพรั่งพรูออกมา
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แม่ป่วยหนักและเสียชีวิตไปแล้ว หมดเงิน

รักษาพยาบาลไปมิใช่น้อย

สามเีจา้ชู ้ปลอ่ยใหเ้ปน็แม่เล้ียงเดีย่ว ดแูล

ลูกอีก 2 คน

ลูกชายที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น ดื้อรั้น เอาแต่ใจ

ตนเอง

ถูกเพื่อนร่วมธุรกิจโกงจนหมดตัว

แถมบ�ปซ้ำ�กรรมซัดสุขภ�พก�ย สุขภ�พ

จิตก็พลอยแย่ไปด้วย

การเงนิจงึมปีญัหา เจา้หนีน้อกระบบขม่ขู่

อยู่ไม่หยุดหย่อน

มันประดังประเดเข้ามาพร้อมๆ กันอย่าง

ที่เธอว่าจริงๆ

หลวงตาจึงถามด้วยความเห็นใจว่า

“แล้ว 2 ปีที่ว่ามานี้ โยมผ่านมันมาได้ยังไง”

“หนูก็ไม่รู้เหมอืนกนั รูแ้ตว่า่มนัทกุขเ์หลอื

เกิน คงเพราะนึกถึงลูกทั้ง 2 คนละมั้ง สงสาร
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ว่าพวกเขายังเล็ก หนูต้องอยู่ให้ได้” 

เธอพูดพร้อมกับน้ำ�ตาที่รื้นขึ้นมาให้เห็น

“โยมเกง่นะ ความทกุขท่ี์ผา่นเขา้มาในชีวิต

นั่นแหละ ช่วยทำาให้โยมเข้มแข็ง เพียงแต่ว่ามัน

อาจจะผ่านช้าหน่อย ไม่ค่อยจะทันใจเราเท่านั้น

เอง” 

หลวงตาให้กำาลังใจ

“หนูทำาเวรทำากรรมอะไรมาคะหลวงตา 

ชีวิตจึงเป็นอย่างนี้” 

เธอคร่ำ�ครวญ

“อยา่ไปสนใจสิง่ทีผ่า่นมาแล้ว ทกุคนลว้น

แต่เคยทำาดีทำาชั่วมาด้วยกันทั้งนั้น เวลากรรมดี

สง่ผล ไมเ่หน็มใีครตโีพยตพีาย แตเ่วลากรรมชัว่

ส่งผลก็เอาแต่คร่ำ�ครวญหวนไห้ ฉะนั้นหลวงตา

อยากให้โยมสนุกกับมัน ยังไงก็ต้องเจอ ยังไงก็

ต้องชดใช้หนี้กรรมแล้ว ถ้าสนุกกับมัน จึงจะมี

ปัญญาไปแก้ปัญหาได้ แต่ถ้ามัวแต่จมกับมัน
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จะไปแก้ไขอะไรได้ มันทุกข์อยู่แล้ว ยังไป

กลดักลุม้ให้มันอีก เหมอืนเอาโคลนไปลา้งโคลน 

ยิ่งทำาจิตก็ยิ่งดำามืด ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย”

หลวงตาได้โอกาสร่ายยาว

“ขอถามโยมหน่อยเถอะ คนอื่นพ่อแม่เขา

ป่วยหรือเปล่า”

“ป่วยค่ะ” เธอตอบแบบงงๆ

“พ่อแม่คนอื่นๆ ที่ตายมีบ้างไหม”

“เยอะแยะเลยค่ะ”

“คู่อื่นที่สามีเขานอกใจมีหรือเปล่า” 

หลวงตา ได้โอกาสรุกต่อ

“สงัคมสมยัน้ีดูจะเปน็เร่ืองธรรมดาไปแลว้ค่ะ”

“แล้วที่ลูกดื้อรั้น เกเรละ”

“โอ๊ย ใครมีลูกว่านอนสอนง่าย โชคดียิ่ง

กว่าถูกหวยเสียอีก” 

เธอเริ่มสนุกกับคำาถามของหลวงตา

“ต่อให้ลูกดี แต่ถ้าลูกป่วย ลูกตาย หรือ 
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ถูกคนอื่นเขารังแก พ่อแม่จะทุกข์หรือเปล่า” 

“ทุกข์แน่นอนคะ อยากจะป่วยแทนเขา

ด้วยซ้ำ�ไป”

“แล้วคนอื่นเขาถูกโกงกันบ้างไหม”

“มีค่ะ ถ้าเราไม่โกงเขา เขาก็โกงเรา หรือไม่ 

กโ็กงเพราะระบบหรอืนกัการเมอืงคอรปัชัน่โดย

นโยบาย” 

เธอเริ่มเมามัน อารมณ์ปฏิรูปการเมือง

เริ่มเข้าสิง

“แล้วคนอื่นเขามีปัญหาการเงินบ้างหรือ

เปล่า” 

หลวงตาถามต่อ

“มีเหมือนกันทุกคนเลยค่ะ ไม่มากก็น้อย 

บ้างครั้งหนูยังคิดปลอบใจตัวเองว่า โชคดีนะที่

ยังมีบ้านอยู่ มีงานทำา เพราะเศรษฐีหลายคน

เป็นหน้ีกันระดับร้อยล้าน พันล้าน เป็นหนี้

มากกว่าหนูเสียอีก”



16 กู...ไม่ใช่อริยะ พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

“นั่นสินะ โยมไม่ได้ซวยคนเดียวหรอก ยัง

มีเพื่อนร่วมทุกข์อีกทั้งโลก” 

หลวงตาได้โอกาสขึ้นธรรมมาสน์ 

“มีสิ่งใด ก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนั่นแหละ ยิ่ง

รักมาก ก็ทุกข์มาก รักน้อย ก็ทุกข์น้อย ถ้าไม่รัก 

กไ็มทุ่กข์ คนท้ังโลกกม็เีรือ่งทกุขอ์ยา่งเดยีวกบัที่

เราทุกข์ ทุกข์ซ้ำ�ๆซากๆ อยู่ตลอดทั้งชาติ ไม่มี

ใครดีกว่าใครหรอก” 

หลวงตาหยุดสังเกตคนฟังเมื่อเห็นว่า

เข้าใจก็อธิบายต่อ

“เราทกุคนเป็นเพือ่นร่วมทุกข ์อย่านอ้ยใจ

ว่าทำาไมเราซวยอยู่คนเดียว เราทุกคนท่ีเกิดมา

ล้วนซวยกันท้ังนั้น ผลกรรมเก่าก็คอยรุมเร้า 

กรรมใหม่ก็ทำาด้วยความไม่รู้ ผลกรรมก็ส่งผล

เป็นทุกข์ซ้ำ�ๆอีก หมุนย่ำ�รอยเดิมอยู่ตลอดเวลา 

โชคดแีลว้ท่ีเจอเหตุการณเ์หล่านีใ้นชว่งทีม่กีำาลงั

ต่อสู้อยู่ ถ้าอายุมากกว่าน้ีก็อาจหมดโอกาสแก้ตัว”
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เธอพยักหน้ายอมรับ

“ปญัหาของโยมกค็อื ไปจมอยู่กบัความคดิ 

แท้จริงแล้วทุกข์ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลา ช่วงเวลา

แห่งความสุขมีแทรกอยู่ในทุกข์นั้น แต่โยมกลับ

มองข้ามไป ที่จริงแล้วความทุกข์นี้มันพอทนได้ 

เพราะถ้าทนไม่ไหวก็คงบ้าหรือไม่ก็ตายไปแล้ว” 

เธอยิ้มออกมาได้ ตั้งใจฟังหลวงตา

“ลองใชว้ธีิการฝึกสตจิดัการกบัทกุขด์บูา้ง 

เมื่อจิตเผลอคิด รู้ทันมัน ไม่จมอยู่กับทุกข์นั้น

และในขณะเดียวกันก็ไม่ต่อต้านความทุกข์ 

วางใจใหไ้ด้วา่ มนัเปน็เรือ่งธรรมดาทีทุ่กคนตอ้ง

เจอะเจอ เม่ือยอมรับมันได้ คุณจะเห็นคุณค่า

ของทุกข์ ว่ามันช่วยฝึกฝนเราให้เข้มแข็ง อดทน 

อ่อนน้อม และไม่หลงเหลิงไปกับการดำาเนิน

ชีวิต”

 “โลกน้ีมีอยู่ 2 มุมเสมอ ไม่บวกก็ลบ 

สับเปล่ียนกันมาให้โยมได้ศึกษา ทุกข์น้ันไม่ใช่ปัญหา
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ปัญหามันอยู่ท่ีว่าเวลาสุข คุณหลงระเริงไปกับ

มันไหม เวลาทุกข์คุณวิ่งหนีความจริงหรือเปล่า 

หากมีสติหันหน้าเข้ามาเรียนรู้มัน คุณจะฉลาด

มากข้ึนๆๆ จนเม่ือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับ

ชวีติ จติจะเขา้ใจทนัทีว่า ก็แคเ่ร่ืองธรรมดาเร่ือง

หนึ่งที่ ‘พอดี’ จะต้องเกิดตามกรรมและผลแห่ง

กรรมที่เราทำามานั่นเอง”

ใบหน้าอมทุกข์ของหญิงสาว สว่างไสว

มากขึ้น ก้มลงกราบหลวงตาด้วยความเข้าใจใน

ชีวิต

“กราบขอบพระคุณหลวงตามากค่ะ หนู

เข้าใจแล้ว ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันจริงๆ 

บางคนทุกข์มากกว่า บางคนทุกข์น้อยกว่า 

อยู่ที่มุมมองและทัศนคติต่อการดำาเนินชีวิต

นั่นเอง ต่อไปหนูจะสนุกกับมัน แก้ไขมันด้วย

ปัญญา จะไม่หลงจมกับมันอีกต่อไปแล้ว”

เธอกล่าวด้วยใบหน้าแช่มชื่น
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“เอ้อ หลวงตาเจ้าคะ ช่วยรดน้ำ�มนต์

หน่อยได้ไหมคะ จะได้ล้างซวยให้เขา” 

ลกูสาวทายก ชำาเลอืงมองเพือ่นหญงิ แลว้

เอ่ยถามหลวงตา

หลวงตามองหน้าพร้อมกับอดด่าไม่ได้

“นี่ตกลงเข้าใจแบบไหนกันเนี่ย จะพาขึ้น

สวรรค์ ยังจะดันลงนรกอีก พวกเอ็งอาบน้ำ�เอง

ไม่เป็นหรือไง ใช้พระยิ่งกว่าขี้ข้าซะอีกนะเนี่ย”

ทั้งกลุ่มหัวเราะขำา เม่ือเห็นหลวงตาเร่ิม

ของขึ้น จึงพากันกราบลา

หลวงตาย้อนกลับมาสำารวจจิตใจตนเอง 

พลางรำาพึงว่า 

“เฮอ้..กนูีม่นัเปน็กระโถนเอาไวท้ิง้ขยะของ

คนอื่นแท้ๆ มีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลย 

คนทุกข์มันมีที่ ไหนเล่า. . .มันมีแต่ความทุกข์

เท่านั้นเอง”
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เวลา 08.00 น. ก่อนฉันภัตตาหารเพียง

มื้อเดียวของวันนั้น สตรีสูงอายุ 2 ท่าน ขับรถ

เก๋งมารอแต่เช้า พร้อมทั้งรายงานให้ฟังว่า

“เพื่อนอยู่ต่างจังหวัด ฝากให้ซื้ออาหาร

และเครือ่งสังฆทานมาทำาบญุใหเ้ขาเจ้าคะ่ เพือ่น

กำาลังมีทุกข์มากเลยค่ะ”

“ถ้างั้นก็ประเคนได้เลยโยม พระกำาลังจะ

ฉันภัตตาหารพอดี จะได้รับพรไปพร้อมๆ กัน”

หลวงตาบอกอย่างเมตตา

หลงัจากถวายจตปุจัจยัไทยธรรมเสรจ็แล้ว 

เธอขอใหห้ลวงตารอสกัครูห่นึง่ แล้วกดโทรศพัท์

ไปหาเพื่อน

พรออนไลน์‘ ’
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“นี่เอ๋...ฉันถวายสังฆทานให้เธอแล้วนะ 

พระกำาลังจะให้พรพอดี เธอรับพรนะ”

ว่าแล้วก็กดเปิดลำาโพง วางโทรศัพท์ไว้

หน้าหลวงตา หลวงตามองอย่างงงๆ

“เอาอย่างนี้เลยเหรอโยม ให้พรออนไลน์

เนี่ยนะ” 

“ค่ะ เพื่อนไม่มีเวลามาเองค่ะ”

ในปัจจุบันนี้ มีการทำาบุญออนไลน์อยู่

มากมายในโลกไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์

ออนไลน์ ฟังธรรมะออนไลน์ ถวายพระพร

ออนไลน์ โรงเรียนออนไลน์ ช่วยเหลือภัยพิบัติ

ตา่งๆ โดยการหกัเงนิจากคา่โทรศพัท ์หรอืบตัร

เครดิตเป็นต้น

และแน่นอนวา่โลกม ี2 ดา้นเสมอ ทำาบาป

ออนไลน์ก็เห็นมีอยู่เกลื่อนเมือง เช่น หวย

ออนไลน์ พนันออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ เกม

ออนไลน์ หรือเว็บลามกอนาจารต่างๆ 
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แม้แต่การออนไลน์ที่ไม่ใช่ทั้งบาปและบุญ

ก็มี เช่น E-Commerce อีกมากมายหลายล้าน
เว็บ

หลวงตาเคยตำาหนพิระนวกะท่ีนำาโทรศพัท์

สมาร์ทโฟน มานั่งเล่นเฟสเล่นเกมอยู่ทั้งวันว่า 

“เฮ้อ...พวกท่านนี่มันหลังสู้ฟ้า หน้าสู้เฟส

ทั้งวัน ไอ้นี่เขาเรียกว่า หลงออนไลน์ ไหนบอก

ว่าจะมาปฏิบัติธรรม เอาแต่จ้ิมหน้าจออยู่อย่างน้ี 

พวกท่านจะเอาเวลาที่ ไหนมาดูตนเองเล่า 

เอาโทรศพัทม์าใหห้ลวงตายึมเล่นสักคร่ึงเดอืนสิ 

สึกเมื่อไหร่ค่อยมารับคืน”

แล้วหลวงตาก็ยึดเอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้

โลกเสมือนจริงช่างมีอิทธิพลต่อมนุษย์

มากขึ้น จนหลายคนชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่า ไอ้ที่

อยู่ในจอมอนิเตอร์ กับคนที่นั่งจิ้มแป้นพิมพ์อยู่

หน้าจอนี่ อะไรคือความจริง
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ว่ากันว่ามีอยู่ 3 อย่างท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตเรา 

ก็คือ...

1.สิ่งที่เราเป็นจริงๆ

2.สิ่งที่เราอยากเป็น

3.สิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็น

 

สิ่งที่เรากำาลังเป็นอยู่นั้น แน่นอนว่าย่อม

มีหลายประการ ที่เราไม่ปรารถนาจะเป็น แต่

มันฝืนไม่ได้ ตามสันดานเดิมที่ส่ังสมมา เช่น

ความขี้เกียจ ความมักง่าย โลเล ขาดความ

อดทน ความขลาดเขลาเบาปัญญา เป็นต้น

สิ่งที่เราอยากเป็น ก็เช่น ความเป็นฮีโร่ 

ความกล้าหาญ ความเก่งกาจ ความมีเมตตา

กรุณา ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกฝนสร้างให้เกิด

มีขึ้นมาได้

แต่สิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นน่ีสิ สร้าง

ความปวดเศยีรเวียนเกลา้ให้แก่ผูเ้ปน็เป้าประสงค์
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มากท่ีสุด เพราะสิบคนก็มีความอยากสิบอย่าง 

ทั้งความอยากระยะยาว ความอยากระยะปาน

กลาง และความอยากระยะสั้น ขืนกระสันตาม

ความอยากของคนอืน่ เหน็ทวีา่เราจะกลายเปน็

สัตว์ประหลาดสปีชีส์หนึ่งเป็นแน่

วนัหนึง่มชีายสงูวยัผูคุ้น้เคยกบัหลวงตานำา

พระพุทธรปูบูชาทองเหลืองหน้าตัก 7 นิว้ มาหา 

พร้อมกับเอ่ยขอความเห็นว่า

“ท่านว่าพระพุทธรูปองค์นี้ดีไหมครับ”

“พระก็ดีทุกองคน์ัน่แหละโยม ไมเ่หน็ทา่น

ขอข้าวกิน หรือบ่นอะไรเลยไม่ใช่เหรอ”

“แหมท่านก้อ...คือผมหมายถึงว่ามีคนให้

ผมมาบูชา ผมก็เลยอยากจะรู้ว่า เป็นพระดีหรอื

เปล่า จะได้เอาไว้บูชาในบ้าน ได้ทราบว่าท่าน

นั่งทางในเป็น ช่วยเช็คให้ผมหน่อย”

วา่แลว้กย็ืน่พระพทุธรูปส่งให ้แม้พยายาม
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ปฏิเสธว่า

“ฉันนั่งเป็นแต่ทางนอกนะโยม ทางในนั่ง

ไม่เป็น”

“เอาเหอะน่า เช็คให้ผมหน่อยเถอะ” 

แกคะยั้นคะยอไม่เลิกลา

หลวงตาหลับตาลง ปลงกับตัวเองว่า

‘กูเป็นผู้วิเศษขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรวะเนี่ย..

เฮ้อ’

ผ่านไป 1 นาที หลวงตาส่งพระคืนให้ 

แล้วก็เอื้อนเอ่ยในสิ่งที่โยมเขาอยากได้ยินว่า

“พระดีมากเลยโยม บชูาแล้วเจริญรุ่งเรือง 

เอาไว้บูชาในบ้านนั่นแหละดีแล้ว”

“ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ พอหลวงตา

รับรองอย่างนี้ผมยิ่งมั่นใจ”

ว่าแล้วก็กราบลาไป หลวงตานึกด่าในใจว่า

‘...ผมว่าแล้ว... แสดงว่าตั้งใจจะเอาไว้บูชา

อยู่แล้ว แล้วมึงเสือกมาถามกูทำาไมวะเนี่ย’
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บางรายพสิดารกวา่นัน้ ยกโขยงดัน้ด้นมา

หาหลวงตาตามเสียงเล่าลือ แล้วก็ถามว่า

“ลูกเสียไปแล้ว เพราะประสบอุบัติเหตุค่ะ 

ดิฉันอยากทราบว่า ลูกดิฉันไปเกิดเป็นอะไรคะ”

และอีกหลายคนถามว่า 

“คุณพอ่เสียชีวติไปแล้ว คณุแม่จากไปแล้ว 

ดิฉันทำาบุญอุทิศไปให้ ไม่ทราบว่าจะได้รับหรือ

เปล่า”

หลวงตาทำาหน้างงๆ พร้อมกับตอบว่า

“อยากรู้ก็ต้องไปถามญาติของคุณเอาเองซิ 

วา่เขาไปเกดิเปน็อะไร หรือไดรั้บส่วนบญุหรือยัง 

ถามอาตมาจะไปรู้ได้ไง” 

คนถามทำาหน้าผิดหวัง ไม่ยอมรับมุก จึง

ต้องอธิบายให้ฟังว่า

“โยมจะรูไ้ปเพือ่อะไร ถ้าอาตมาบอกวา่ลูก

โยมตกนรก หรือเกิดเป็นเปรตโยมก็จะทุกข์ไป

เปลา่ๆ หนา้ทีข่องโยมกค็อืทำาบุญอทุศิไปให ้ส่วน



28 กู...ไม่ใช่อริยะ พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

เขาจะอยากรับหรือเปล่า ได้รับไหม ไม่ใช่หน้าที่

ของเรา น่ันมันหน้าทีข่องเขา บญุของเขา กรรม

ของเขา เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้หรอก”

แล้วโยมกลุ่มนั้นก็จากลาไปด้วยความไม่

พอใจในคำาตอบ

หลวงตาก็ได้รำาพึงรำาพันว่า 

“กูนี่ชักจะเป็นผู้วิเศษเข้าไปทุกวันแล้ว”

บางรายหนักไปกว่านั้น 

โยมทา่นหนึง่มาถามหาหลวงตาอยูห่ลาย

ครั้ง พอทราบว่าหลวงตาติดกิจนิมนต์ ไปต่าง

จังหวัด ก็หอบเครื่องสังฆทานกลับไป 

มาหาอยู่หลายรอบ จนได้พบหลวงตา

สมใจ ก็กล่าวรายงานว่า

“โยมมาหาท่านตั้งหลายครั้งแล้ว วันนี้ 

โชคดีจริงๆ ได้พบท่าน”
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“มีเรื่องอะไรหรือโยม” หลวงตาเอ่ยถาม

ด้วยความเมตตา

“โยมจะมาถวายสังฆทานค่ะ”

“ทำาไมไม่ถวายกับพระรูปอื่น พระมีตั้ง

หลายรูป จะได้ไม่เสียเวลา” 

หลวงตาเอ่ยถามด้วยความไม่เข้าใจ

“คือ…กลวัวา่จะไดบ้ญุน้อยคะ่ เขาวา่กันวา่

ท่านเป็นพระอริยะ ทำาบุญกับพระอริยะน่าจะได้

บุญมากกว่า”

หลวงตา ตาเหลือก ความดันพุ่งปรี๊ดขึ้น

มาทันที

“หา! อาตมาเนี่ยน่ะ เป็นพระอริยะ เพิ่ง

จะรู้นะเนี่ย”

พูดพลาง ถอนหายใจเฮือกๆ

“โยมจะรูไ้ดยั้งไง ว่าอาตมาเปน็อะไร อย่า

ไปเท่ียวแต่งตั้งให้ใครเขาเป็นอริยะ พระอริยะ 

หน้าตาเป็นอย่างไรหรือ มีเขางอกออกมา หรือ
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มีหางโผล่มาอย่างนั้นหรือ พระพุทธเจ้าสอนว่า

อย่าไปเชื่อมงคลต่ืนข่าว ก็คืออย่าเช่ือข่าวลือ

นั่นเอง ไอ้ที่พระดีๆ เสียหายกันอยู่ทุกวันนี้ก็

เพราะข่าวลือของโยมนั่นแหละ”

หลวงตาอดนึกถึงคำาสอนของหลวงปู่ชา 

สุภทฺโท ไม่ได้ เมื่อคราวที่ท่านจาริกไปเผยแผ่

ธรรมที่ประเทศอังกฤษ มีฝรั่งคนหนึ่งถาม 

หลวงปู่ว่า 

“ท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าคะ?”

หลวงปู่ตอบอย่างลึกซึ้งว่า

“ต้นไม้ผลิดอกออกผล มีนกมาเกาะกิ่งไม้

แล้วจิกกินผลไม้น้ัน จะหวานหรือเปร้ียว เป็นเร่ือง 

ของของนกที่จะรู้ได้ แต่ต้นไม้ไม่รู้อะไรเลย  

อย่าเป็นพระพุทธเจ้าเลย อย่าเป็นอรหันต์ อย่าเป็น 

พระโพธิสัตว์ อย่าเป็นอะไรเลย การเป็นอะไร ก็มี 
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แต่ความทุกข์เท่าน้ันแหละ เราไม่มีความจำาเป็น

ต้องเป็นอะไรสักอย่าง”

แต่เม่ือเจอโยมพูดทำานองนี้หลายครั้ง 

หลวงตาก็ชักจะเคลิ้มๆ ไปว่า ตนเองเป็นพระ

อริยะเข้าจริงๆ จึงอดที่จะด่าตัวเองไม่ได้ว่า

“มึงฝันเข้าไป ปรุงแต่งเข้าไป ไอ้อริยะใหญ่  

ระวงันะมึง อรยิะมกัจะคูก่บัอรแิยะ คือศตัรเูยอะ

เน้อ”
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หลวงตา FC‘ ’

33พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

แฟนคลับ หรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่า

แม่ยก ถ้าเรียกแบบประชด เขาเรียกว่าติ่งดารา  

เป็นคนท่ีคอยตามไปเชียร์ ตามไปกร๊ีด ตามไปยก 

ป้ายไฟ หรือแม้แต่คอยโหวตตามหน้าจอทีวีให้

กับนักล่าฝัน นักร้อง นักแสดง นักกีฬา

ว่ากันว่าบริษัทบันเทิงและสโมสรกีฬา 

ทัง้หลายให้ความสำาคญักบัแฟนคลบัพอๆ กบัตวั

ดารานั่นแล

เพราะแฟนคลับคือกลุ่มคนที่เห็นดีเห็น

งามไปหมดทุกเรื่อง ใครกระทบกระทั่งบุคคลที่

ตนชืน่ชอบไมไ่ด ้แมต่อ้งออกมาปกป้องกันอย่าง

เต็มที่
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แฟนคลับจึงมีผลทั้งบวกและลบกับดารา

นักร้องที่ตนชื่นชอบ

ไม่เว้นแม้แต่ในสำานักสงฆ์โนนศิลา

ในสำานักกรรมฐานหลายแหง่มกัจะมเีรือ่ง

ราวพิสดารพันลึกอยู่เสมอ เช่น 

นั่งสมาธิทีไรเห็นแสงสารพัดสี

นมิติเหน็สวรรค ์นรก เหน็เทวดา นางฟา้

หรือบางคนถึงกับสื่อสารกับเทวดา มาร 

หรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาวได้

การได้พบได้เห็นสภาวะแปลกๆ อันเกิด

จากอาการของสมาธ ิเปน็เหตใุหเ้ขาเหลา่นัน้ให้

ความเคารพศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่าง

มาก แลว้แถมชกัชวนญาตสินทิมิตรสหายใหเ้กิด

ความเคารพศรัทธาด้วย กระบวนการแฟนคลับ

พระจึงเกิดขึ้น

โดยเฉพาะผู้ชาย มักจะนิมิตเห็นเร่ืองราวใน 

อดีตชาติของตนเอง ท่ีเก่ียวข้องกับครูบาอาจารย์ 
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เช่น เคยเกิดเป็นพ่อ เป็นพี่ เป็นน้อง หรือเป็น

อาจารย์-ลูกศิษย์กันมาก่อน

ระลึกชาติได้ ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกนัก แต่ไอ้ท่ี 

หนักไปกว่าน้ันก็คือผู้หญิงที่ระลึกได้ว่าเคยไป

เกี่ยวข้องเป็นอะไรๆกับหลวงพ่อ หลวงปู่ 

ครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานในสำานักนั้นๆ

แม้แต่สำานักสงฆ์โนนศิลาเองก็ไม่อาจตก

เทรนด์นี้ได้

สตรีนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่ง มาส่ง

อารมณ์กับหลวงตาว่า

“โยมเห็นอดีตชาติของตนเอง เกิดในสมัย

ไหนก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าสามีเป็นทหารเอก เม่ือสามี

ออกรบ โยมกร็ออยูท่ีบ่า้น แตเ่ขากไ็มก่ลบัมาอกี

เลย ในนิมิตบอกว่าเขาตายในสนามรบ ในนิมิต

นั้นโยมเสียใจมาก โยมเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้ว่าทหาร

คนนั้นก็คือหลวงตานั่นเอง เราเป็นคู่บารมีกัน”

ว่าแล้วก็ส่งสายตาหวานๆ ให้หลวงตา
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‘เวรละกู อีกแล้วเหรอเนี่ย คู่อวิชชานะสิ

ไม่ใช่คู่บารมี’ 

หลวงตาคิดในใจพลางระลกึถงึเหตกุารณ์

คล้ายๆ กันนี้ที่ได้ยินได้ฟังจากสตรีคนอื่นๆ ต่าง

กรรมต่างวาระ จึงได้แต่เตือนสติว่า

“นั่นมันนิมิต ต่อให้มันเป็นจริง มันก็เป็น

อดีตไปแล้ว ทุกคนเกิดมาล้วนแต่เคยเก่ียวข้อง

ผูกพันเป็นญาติพี่น้อง เป็นมิตร เป็นศัตรูคู่

อาฆาตกนัมาแลว้ทัง้นัน้ หน้าทีข่องผูป้ฏบิตักิค็อื 

เห็นก็สักแต่ว่าเห็น เห็นแล้วก็ทิ้งไป อย่ายึดมา

เป็นอัตตาตัวตน ก่อให้เกิดความผูกพันกันใหม่ 

แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือความทุกข์”

“โยมก็เข้าใจนะคะ แต่มันตัดใจไม่ได้”

“ไม่ต้องตัดหรอก แค่รู้ว่าใจเป็นอย่างไร 

เดี๋ยวมันก็วางไปเอง”

วันวารผันผ่าน เจ้าหล่อนก็ย่ิงยึดถือ 

ผูกพันมากผิดปกติ เด๋ียวนำาอาหารพิเศษมาถวาย



37พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

เดี๋ยวซ้ือของมาถวายเป็นการเฉพาะ หนักเข้าก็ 

เท่ียวหึงหวงกระทบกระท่ังคนอ่ืนท่ีเข้าใกล้หลวงตา 

กลายเป็นองครักษ์พิทักษ์พระ นับเป็นแฟนคลับ

ตัวแม่ พาให้ญาติโยมคนอื่นเห็นแล้วไม่งาม

แม้เพ่ือนนักปฏิบัติธรรมคนอ่ืนๆจะพยายาม 

เตือนสติ แต่เธอก็ไม่ใส่ใจ ด้วยอ้างว่า เธอไม่ได้

เป็นฉันไม่มีทางเข้าใจหรอก

วันหนึ่งเมื่อหลวงตาได้โอกาส จึงได้เตือน

สติว่า

“อย่ามัวแต่หลงอดีต ติดอนาคตอย่างนั้น 

ทำาไมไม่ระลึกได้บ้างว่าเคยเกิดเป็นจิ้งจก ตุ๊กแก 

หรือเป็นเปรต เป็นอสูรกาย ลงนรกมาแล้วก่ีชาติ 

มัวแต่ติดยึดอยู่อย่างนี้ การปฏิบัติธรรมจะ

ก้าวหน้าได้อย่างไร”

แม้จะตักเตือนหลายครั้ง ก็ยังทำาหน้ามึน 

กระโหลกหนา ปัญญาถึกเหมือนเดิม
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 อีกรายหน่ึงประหลาดไปกว่าน้ัน มาปฏิบัติ

ธรรมในวัดอยู่หลายคร้ัง ท่าทางก็ดูปกติดี 

การปฏบิติัก็ก้าวหนา้เปน็ทีน่า่พอใจ แต่หลังจาก

หายไปเกือบปี โผล่มาอีกทีก็มีอาการแปลกๆ  

สอบประวัติแล้วจึงรู้ว่ามีอาการทางจิตเวชมาก่อน 

และขาดยามานานแล้ว

“จะมาแต่งงานกับพระ” 

เธอเล่าให้เพื่อนนักปฏิบัติฟัง

“พระรปูไหนล่ะ ทา่ทางพระหนุม่ในวดักดู็

จะบวชกันนานนะ ไม่เห็นมีรูปไหนบอกจะสึก” 

เพื่อนถามอย่างงงๆ 

“จะแต่งกับหลวงตานั่นแหละ” 

เธออธิบายเพิม่ หนา้ตาเปีย่มรกั แตส่ร้าง

อาการชอ็คเวบ็ ใหเ้กดิขึน้แกญ่าตโิยมพอสมควร
จงึต้องบอกใหญ้าตโิยมนำาส่งโรงพยาบาล

จิตเวช

หลวงตาอดนึกถึงวรรณกรรมในธรรมบท 
อันเกี่ยวเนื่องด้วยความรักไม่ได้
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 ในสมัยพุทธกาล มีภิกษุก ลุ่มหนึ่ ง

ประมาณ 60 รูป เรียนกรรมฐานจาก

พระพุทธเจ้าแล้ว จึงเดินทางไปสู่หมู่บ้านมาติกคาม 

อนัมอีบุาสกิาทา่นหนึง่ชือ่มาตกิามารดา ซึง่เปน็

มารดาของผูใ้หญบ่า้นนัน้ คอยอปุถมัภบ์ำารงุอยู่

พระสงฆ์เหล่าน้ัน มีความพากเพียรในการ

ปฏิบัติมาก จึงได้ประชุมต้ังกฎกติกาในหมู่สงฆ์ว่า 

จะงดการคลุกคลีพูดคุยกัน หากมีอะไรผิดปกติ 

ก็ให้ตีระฆังเป็นสัญญาณประชุมกัน

มาติกาอุบาสิกา นำาอาหารมาถวายพระ 

แต่หาพระไม่เจอ ได้ทราบจากภิกษุรูปหนึ่งว่า 

ท่านตั้งกติกากัน เพื่อความสะดวกในการเจริญ

พระกรรมฐาน จึงได้อ้อนวอนให้พระสอน

กรรมฐานให้นางบ้าง

ตอ่มานางกบ็รรลุเป็นพระอนาคามี พร้อม

ทัง้อภญิญาจติ บรรลุก่อนภกิษทุีท่า่นอุปถัมภ์อยู่

ด้วยซ้ำ�ไป แถมรู้วาระจิตของภิกษุเหล่าน้ัน นางรู้ 
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ว่าเหล่าภิกษุต้องการอาหารสัปปายะ จึงได้นำาอาหาร 

ไปถวาย เมื่อท่านได้รับอาหารอันเป็นสัปปายะ

ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์

ภิกษุรูปหนึ่งได้ทราบข่าวว่า ที่มาติกคาม

มีอุบาสิกาผู้รู้วาระจิต ก็ต้องการท่ีจะไปเจริญ

ภาวนาที่นั่นบ้าง พลางคิดที่จะลองของในใจว่า 

หากอุบาสิการู้วาระจิตจริง ก็ควรจะส่งคนไป

ทำาความสะอาดกฏุไิวร้อ ควรนำาอาหารทีป่ราณตี 
มาถวาย 

ปรากฏว่าอุบาสิกามาติกาจัดเต็มตามที่

ภิกษุนั้นปรารถนา ท่านจึงชักไม่แน่ใจว่าควรจะ

อยูป่ฏบัิติธรรมดีหรอืไม ่เพราะคดิวา่ธรรมดาจิต

ของปถุชุน ยอ่มคดิดบ้ีางชัว่บา้ง ถา้คดิดกีแ็ลว้ไป 

แตถ่า้คดิชัว่ชา้ลามก แล้วอบุาสิกานัน้รู้ทันคงน่า

อับอายเป็นอย่างยิ่ง ท่านจึงเผ่นกลับไปเฝ้า

พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าปลอบใจว่า ดีแล้วจะได้ระวัง
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ใจตนเอง แลว้สง่พระรูปนัน้กลับไปยังมาตกิคาม
เหมือนเดิม

วันหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นเจริญภาวนา จิตเข้าสู ่

อุปจารสมาธิ ระลึกชาติย้อนกลับไป 99 ชาติ 

จึงเห็นวา่มาตกิอบุาสกิากบัตนนัน้เคยเปน็คูค่รอง

กันมา และนางก็ได้ทำาร้ายตนถึงแก่ชีวิตมา 99 ชาติ 

ขณะเดียวกันนั้นเองอุบาสิกาก็กำาลังเข้า

สมาธิอยู่ จึงได้ส่งกระแสจิตเตือนภิกษุนั้นให้

ระลึกย้อนกลับไปอีก เมื่อภิกษุย้อนระลึกไปถึง

ชาติที่ 100 จึงได้เห็นว่าอุบาสิกานั้นเคยสละ

ชวีติเพือ่ตนเองมากอ่น จติของทา่นจงึเกดิความ

ปีติเบิกบาน น้อมจิตเข้าสู่วิปัสสนาญาณ เข้าถึง

ภาวะแห่งพระนิพพานในฉันพลันนั้นทันที

อีกเรื่องหน่ึงที่เกี่ยวเนื่องกับการครองคู่ 

แต่กลายเป็นคู่เวร คู่กรรมก็คือ

ภกิษกุลุม่หนึง่ ได้โดยสารเรอืสนิคา้ไปเพือ่

จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นครสาวัตถี 
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แต่แลว้จู่ๆ เรอืกไ็มย่อมขยับเขย้ือน เมือ่ลูก

เรือชักใบขึ้น ลมก็พัดเป็นปกติ เหตุใดเรือจึงไม่

เคลื่อนไหว

กัปตันเรือและลูกเรือพร้อมท้ังผู้โดยสาร

หลายร้อยคนก็ปรึกษาหารือกัน ในที่สุดเมื่อ

สำารวจตรวจสอบจนทัว่แลว้ ก็คดิกันวา่น่าจะมีคน

กาลกิณีอยู่บนเรือลำาน้ี จึงได้ทำาสลากเสี่ยงทาย

แจกจ่ายให้จับทั่วทุกคน ปรากฏว่าสลากที่บ่งว่า

กาลกิณีตกอยู่ในมือของภรรยาสาวแรกรุ่นของ

กัปตันเรือ

เพื่อความแน่ใจ จึงได้ทำาสลากอีก 2 ครั้ง 

สลากก็ตกอยู่กับภรรยาของกัปตันเช่นเดิม ใน

ที่สุดกัปตันจึงตัดสินใจว่า

แม้จะรักสักปานใด แต่เพื่อเห็นประโยชน์

แกส่ว่นรวม จงึไดส้ัง่ใหน้ำานางโยนลงทะเลโดยที่

ตนจะไม่หันไปดู แต่ถ้าหากนางร้องอ้อนวอนก็

อาจจะทำาให้ตนใจอ่อน จึงสั่งให้นำาเอาทรายใส่ 
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กระออม(ภาชนะสำาหรับใส่น้ำ�) แล้วมัดโยงไว้กับ

คอนาง โยนนางลงทะเลไปพรอ้มกบักระออมนัน้ 

นั่นคือการจับเธอถ่วงน้ำ�นั่นเอง

กัปตันเรือสมกับเป็นผู้นำา แม้ภรรยาจะ

รอ้งไหอ้อ้นวอนอยา่งไร ก็ไม่กลับคำา ในท่ีสุดนาง

ก็ถูกโยนลงมหาสมุทรไป แล้วที่น่าประหลาดใจ

ก็คือ เรือเคลื่อนที่ได้ทันที นางทำากรรมอะไรมา

จึงได้หน่วงหนักถึงปานนั้น

ภกิษทุีโ่ดยสารไปกบัเรอืนำาความนีม้ากราบ 

ทูลถามพระพุทธเจ้า ณ พระเชตวันมหาวิหาร 

พระองค์จึงตรัสเล่าถึงอดีตกรรมของสตรีนาง

นั้นว่า

ในอดตีเธอเปน็ภรรยาของคฤหบดใีนเมอืง 

พาราณส ีเปน็แมบ่า้นแม่เรือนผูเ้พยีบพร้อม นาง

มสีนุขัตวัหนึง่ทีจ่งรกัภักดมีาก ไมว่า่จะอยูท่ีบ่า้น 

หรือไปเก็บผักหักฟืนในป่า สุนัขตัวนี้ก็วิ่งตาม  

เฝ้ามองดูนางด้วยความรัก เพราะสุนัขน้ันในอดีต
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เกดิเปน็มนุษยแ์ละเคยเกดิเปน็คูค่รองกบันางมา

ถึง 3 ชาติ จึงทำาให้มันจงรักภักดีอย่างยิ่ง

บรรดาหนุ่มๆ ทั้งหลายเห็นนางไปที่ไหน 

ก็มีสุนัขตามไป จึงอดที่จะแซวไม่ได้ว่า เป็นนาง

พรานสุนขับา้ง เปน็เมียสุนขับา้ง จนสร้างความ

อับอายขวยเขินให้แก่นางเป็นอย่างยิ่ง

เม่ือได้ยนิคำาพดูเสียดแทงใจของคนอืน่อยู่

บ่อยครั้ง ความรังเกียจต่อสุนัขจึงเกิดข้ึนในใจ

ของนาง

สุนัขก็คือสุนัข แม้เจ้านายจะตี จะขว้าง 

จะด่าอย่างไร เพื่อไม่ให้มันวิ่งตาม แต่มันก็ยัง

จงรักภักดี วิ่งตามนายหญิงอยู่ไม่ห่าง

ในที่สุดอำานาจโทสะที่สั่งสมไว้ก็ทำาให้นาง

สรา้งกรรมหนัก นางคดิชัว่วางแผนกำาจดัสุนขัที่

ทำาให้นางอับอาย วันหนึ่งนางนำาเชือกและ

กระออมเปลา่ไปทีแ่มน่้ำ� แล้วเรยีกสนุขัผูซ้ือ่สตัย์

นั้นให้ติดตามไป มันดีใจมาก เจ้านายทั้งขว้าง 
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ทัง้ตมีาหลายวนั เหตไุฉนวนันีใ้จด ีเรียกใหติ้ดตาม

ไปเล่า มันกระดิกหางวิ่งตามเจ้านายไป

เมือ่ไปถงึแมน่้ำ�นางนำาทรายใส่ในกระออม

จนเตม็ แลว้นำาเชอืกทีมั่ดกระออมไปผกูไวกั้บคอ

สุนัข โยนกระออมนั้นลงไปในน้ำ� กระออมที่มี

น้ำ�หนักมาก ก็ลากเอาสุนัขนั้นให้จมลงไปที่ก้น

แม่น้ำ�น้ันทันที น่าสงสารสุนัข...ตายเพราะอำานาจ 

ความรักโดยแท้

เพราะกรรมนั้น นางตกนรกอยู่ยาวนาน 

พ้นจากนรกแล้ว เพราะเศษกรรมนั้น ก็ถูกจับ

ถ่วงน้ำ�อยู่นับ 100 ชาติ นี่ไม่ใช่เพราะความรัก 

ความผูกพันหรือ

 หลวงตารำาพึงกับตนเองว่า 

“ความรักช่างก่อเวร ก่อกรรมได้อย่างน่า

สยดสยองจริงๆ คงมีน้อยมาก ที่ความรักจะจบ

ลงอย่างสุขนาฏกรรม เหมือนดังภิกษุหนุ่มกับ 
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มาตกิาอบุาสกิา เพราะสว่นมากมกัจะจบลงดว้ย

โศกนาฏกรรมดุจดังหญิงสาวกับสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 

นับว่าเป็นคู่อวิชชากันโดยแท้”

หลวงตานึกถึง เนื้อความในยโสธรา- 

เถริยาปทานอันเป็นคำากล่าวของพระภัททากัจจา- 

นาเถรี ซึ่งอดีตก็คือพระนางพิมพาหรือยโสธรา 

เป็นพระนามของชายาเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งต่อ

มาได้เสด็จออกบรรพชา และได้ตรัสรู้เป็นพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระนางพิมพานั้นได้เริ่มต้นติดตามเป็น

คู่รักคู่บารมีพระโพธิสัตว์ มาตั้งแต่เบ้ืองต้น 4 

อสงไขยกับแสนกัป ได้ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ได้ร่วม

สร้างบุญบารมีมากับพระโพธิสัตว์ยาวนานกว่า

สตรีอื่น

จนถึงพระชาติสุดท้าย แม้พระสวามีจะ

เสดจ็ออกมหาภเินษกรม พระนางกย็งัคงเฝา้รอ

พระสวามีของพระนางเพียงพระองค์เดียว
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จนกล่าวได้ว่า...

“คราใดที่พระนางได้ยินข่าวว่า เจ้าชาย

สทิธตัถะนุง่หม่ผ้าย้อมน้ำ�ฝาด พระนางก็เปล่ียน

ชุดทรงมานุ่งห่มผ้าย้อมน้ำ�ฝาดด้วย

เจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรทมบนพื้นไม้ 

พระนางก็บรรทมบนพื้นไม้ด้วย

เจ้าชายสิทธัตถะทรงอดพระกระยาหาร

พระนางก็ทรงอดพระกระยาหารด้วย

ไม่ว่าจะได้ข่าวว่าพระสวามีปฏิบัติตน

อย่างไร พระนางพิมพาก็ปฏิบัติตนเยี่ยงนั้น”

จนได้ตามเสด็จรับครุกรรมเป็นภิกษุณี 

พร้อมกับหญิงอีก 1,100 คน เมื่อพระชนมายุ 

40 พรรษา หลังจากขอกรรมฐานจากพระพทุธเจา้

เพียง 15 วัน ก็สำาเร็จอรหัตตผล พร้อมด้วย

อภญิญาจติ สามารถระลกึชาติไดถ้งึ หนึง่อสงไขย

แสนกัป ด้วยการระลึกเพียงคราวเดียว 

ความเสียสละและความทุกข์ยากทั้งปวง 
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ของพระนางพิมพา ได้เปิดเผยออกมาจากวาจา

ของพระนางเอง เม่ือพระนางได้กราบทูลลา

พระพุทธเจ้าในวันสุดท้ายเพื่อนิพพาน ว่า

“...ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า เมื่อหม่อมฉัน

ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร หากมีความพลั้ง

พลาดใดในพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรด

ประทานโทษแก่หม่อมฉันด้วยเถิด 

การกระทำาอันยิ่งยวดเป็นอันมากของ 

หมอ่มฉนัยอ่มเป็นไปเพ่ือประโยชนแ์กพ่ระองค ์

ขอพระองคพ์งึทรงระลกึถึงกศุลกรรมเกา่ของ

หม่อมฉันเถิด 

หม่อมฉันสั่งสมบุญไว้เพื่อประโยชน์แก่

พระองค์ 

หม่อมฉันงดเว้นการเที่ยวไปในสถานที่

ไม่ควร แม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่

พระองค์ได้ 

พระองค์ประทานหม่อมฉันเพ่ือให้เป็น 
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ภรรยาผูอ้ืน่หลายพนัโกฏกิปั เพือ่ประโยชนแ์ก่

พระองค์ หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย 

พระองคป์ระทานหมอ่มฉันเพ่ืออุปการะ

หลายพันโกฏิกัป เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 

หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย 

พระองคป์ระทานหมอ่มฉนัเพ่ือประโยชน์

เป็นอาหารหลายพันโกฏิกัป หม่อมฉันมิได้

เสียใจในเรื่องนั้นเลย 

หม่อมฉันบริจาคชีวิตหลายพันโกฏิกัป 

เพือ่ใหป้วงชนพ้นภัย กย็อมสละชวีติของหม่อม

ฉันให้ 

หมอ่มฉนัไมเ่คยหวงเครือ่งประดบัและผา้

นานาชนดิซึง่อยูท่ีตั่ว เพ่ือประโยชน์แก่พระองค์ 

ทรพัย ์ขา้วเปลอืก ปจัจยั เครือ่งบรจิาค  

บ้าน นิคม ไร่นา บุตร ธิดา ช้าง ม้า โค ทาสี ทาสา 

มากมายนับไม่ถ้วน พระองค์ทรงบริจาคแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่พระองค์ พระองค์ทรงตรัสบอก
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หมอ่มฉนัวา่ เรายอ่มใหท้านแกพ่วกยาจก เมือ่

เราให้ทานอันอุดม เราย่อมไม่เห็นเธอเสียใจ 

หม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายจนนับ 

ไม่ถ้วนเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่พระ 

มหามนีุหมอ่มฉนัไดร้บัสขุยอ่มอนุโมทนา และ

ในคราวท่ีได้รับทุกขก์ไ็มเ่สยีใจ เปน็ผูย้นิดแีลว้

ในที่ทุกแห่งเพื่อประโยชน์แก่พระองค์

หม่อมฉันมีอายุ 78 ปี ล่วงเข้าปัจฉิมวัย 

ถึงความเป็นผู้มีกายแก่หง่อมแล้ว มีวัยแก่ มี

ชวีตินอ้ย จกัลาพระองคไ์ป ไดท้ำาทีพ่ึง่ของตน

แล้ว มีมรณะใกล้เข้ามาในวัยสุดท้ายแล้ว 

ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันจักถึง

ความดับในคืนวันน้ี มิได้มีชาติ ชรา พยาธิ 

และมรณะ จักไปสู่นิพพานท่ีไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง 

เป็นอมตบุรีอันหาภัยมิได้...”
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พระนางพิมพาจึงนับว่าเป็นคู่รักยิ่งกว่า

คูร่กั เปน็คู่ครองยิง่กวา่คู่ครอง เปน็เนือ้คูย่ิง่กวา่

เนื้อคู่ และเป็นนางแก้วแห่งพระโพธิสัตว์ ที่

สมควรยกยอ่งบชูา ถงึจะทกุขย์ากลำาบากแคไ่หน 

แต่เพราะต้องบำาเพ็ญบารมีคู่กัน พระนางก็ทำา

ด้วยความเสียสละและสุขใจอย่างยิ่ง นับเป็นคู่

บารมีโดยแท้
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สัจนิยม‘ ’
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เวลา 16.00 น.

รถเก๋งสีดำาวิ่งเข้ามาในวัด แล้วจอดใต้

ตน้มะขามใหญห่นา้โบสถ์ หนุ่มใหญแ่ต่งตวัเน้ียบ

ตัง้แตห่วัจรดเทา้สอดสา่ยสายตา เม่ือเหน็หลวงตา

กำาลังกวาดใบไม้อยู่ไม่ไกลนัก จึงเดินไปหา แล้ว

ยกมือไหว้แบบแกนๆ พลางบอกจุดประสงค์

“หลวงตา ผมมาหาท่านเจ้าอาวาส ท่าน

อยู่กุฏิไหนหรือครับ”

“เจริญพร ทา่นเจา้อาวาสไมร่บัแขกบนกฏุ ิ

โยมไปรอท่ีศาลาโน่นก็แล้วกัน เดี๋ยวท่านจะไป

พบโยมที่นั่น”
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ชายหนุ่มหันไปดูศาลาด้านทิศตะวันออก

ของวัดตามที่หลวงตาชี้บอก แล้วเดินตรงไป

ผา่นไปราว 10 นาท ีหลวงตาวางไมก้วาด

ดึงผ้าอาบน้ำ�ฝนที่เคียนเอวไว้มาเช็ดหน้า เดิน

ขึ้นมาบนศาลา แล้วกล่าวทักทายชายหนุ่ม

“ขอโทษทีนะคุณ ช้าไปหน่อย”

ชายหนุ่มอึกอักแสดงสีหน้าไม่พอใจ

“ไหนละครบัเจ้าอาวาส ผมมาพบเจา้อาวาส 

เรียนหลวงตาไปแล้ว หลวงตาลืมหรือครับ”

“ไม่ลืมหรอก อาตมานี่แหละเจ้าอาวาส”

ชายหนุ่มแสดงอาการเคอะเขิน

“แหม…เอ้อ หลวงพ่อ..หลวงตา ผมจะใช้ 

สรรพนามยังไงดี ผมไม่ค่อยได้เข้าวัดครับ จุดไต้ 

ตำาตอแท้ๆ”

หลวงตาโบกมือ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

“ไม่เป็นไรหรอก โยมจะเรียกยังไงก็ได้ 

ว่าแต่โยมมีธุระอะไร”
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“คือ..ผมมาถวายสังฆทานครับ” 

เขามองไปที่ห่อสังฆทานข้างตัว

“เอาละ ก่อนถวายขอถามหน่อยว่า 

คุณถวายเนื่องในโอกาสอะไร” 

หลวงตาเริม่เรือ่งสนทนา เพือ่สรา้งความ

คุ้นเคย

“ก็ถวายให้เจ้ากรรมนายเวรครับ” 

เขาพูดเหมือนกับที่หลายคนชอบพูด

“เจ้ากรรมนายเวรของคุณคือใคร” 

หลวงตาซักต่อ เขาอึดอัด ไม่รู้จะตอบ

อย่างไรดี

“คือ…ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ” 

เขาสารภาพ

“อาตมาว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณก็คือ

โมหะ” 

หลวงตาพูดอย่างมีอารมณ์ขัน

“โมหะหมายถึงอะไรครับหลวงตา” 
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ชายหนุ่มชักเริ่มสนุก

“โง่” 

หลวงตาตอบหน้าตาย

ชายหนุม่ผงะ คงสงสยัว่า หลวงตาอารมณ์

เสียหรือไง ถามแค่นี้ก็โดนด่าแล้ว

หลวงตาเหน็อาการอย่างนัน้จึงรีบอธิบาย

“อาตมาไม่ได้ด่าโยม โมหะมันแปลว่าไม่รู้ 

แปลว่าหลง ก็คือโง่นั่นเอง”

“แหม หลวงตาล้อเล่นก็ไม่บอก อย่างคน

ที่เรียนจบสูงๆ ก็ไม่มีโมหะซิครับ” 

เขารู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น จึงถามต่อ

“มันไม่ได้โง่อย่างนั้น ส่วนมากมันหนักไป

ทางฉลาดมากเกินไป ฉลาดจนโง่” 

หลวงตาพูดหน้ายิ้มๆ

“ยังไงหรือครับ” 

เขาทำาหน้าสงสัย

“มันฉลาดเพราะความอยากได ้อยากใหญ่ 
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ใจแคบ จนยดึเอาความคดิเหน็ของตนเองเปน็ใหญ่  

ไม่ยอมรับฟังคนอื่นเขา จนแบ่งแยกเป็นเขา 

เปน็เรา เปน็พวกก ูพวกมงึ แลว้กก็อ่ให้เกดิความ

ทะเลาะเบาะแว้งกัน มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น”

“ถ้าอย่างนั้นเห็นทีจะโง่กันทั้งโลกสิครับ 

เพราะมันเป็นอย่างหลวงตาว่าจริงๆ” 

เขาแสดงความคิดเห็นอย่างไม่แน่ใจ

“คุณรู้ไหม โมหะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 

หมายถึงไม่รู้เรื่องอะไร”

“ไม่ทราบครับ”

“ไมรู่ว้า่อะไรคอืทกุข ์อะไรคือเหตแุห่งทกุข์ 

ไม่รู้จักความดับทุกข์ และวิธีที่จะดับทุกข์” 

หลวงตาอธิบายหลักวิชาการ

“ฟังดูเหมือนพุทธศาสนาจะหนักไปทาง

ทุกขนิยมนะครับ” 

เขาทักท้วง

“คุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม” 
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หลวงตาเกริน่นำา แลว้หยบิกระดาษ A4 และ 

ดินสอที่วางอยู่บนอาสน์สงฆ์ ขีดเขียนอยู่ครู่หนึ่ง

แล้วจึงยกกระดาษให้ชายหนุ่มดู พลางถามว่า 

“คุณเห็นอะไรในกระดาษนี้”

เขางง ไม่รู้หลวงตาจะมาไม้ไหน

“เห็นจุดสีดำาเล็กๆ ครับ”

“เห็นอะไรอย่างอื่นอีกไหม” 

หลวงตาถามต่อ

เขาสอดส่ายสายตามองจนท่ัวกระดาษ

แล้วส่ายหน้า 

“ไม่มีแล้วครับ” 

หลวงตาถามกลั้วหัวเราะ 

“กระดาษสีขาวทั้งแผ่นคุณไม่เห็นหรือ”

เขาทำาหน้าครุน่คดิครูห่นึง่ แลว้จงึหัวเราะ

ออกมา 

“นั่นสินะ ผมนี่โง่จริงๆ”

“คุณจำาไว้นะ พุทธศาสนาไม่ได้เห็นแต่จุด
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ดำาอย่างเดียว แต่เห็นสีขาวนั้นด้วย” 

หลวงตาอธิบายเพิ่มเติม 

“พูดง่ายๆ ก็คือทุกส่ิงในโลกนี้ มีทั้งคุณ

และโทษ แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ถึงทาง 

ออกจากโทษนั้นด้วย” 

หลวงตาพูดยิ้มๆ

“กระดาษขาว หมายถึง ความสุข  จุดสี

ดำาหมายถึงความทุกข์ แต่ถ้าเห็นจุดดำาอยู่บน

กระดาษสีขาว น่ันแปลวา่ มองโลกและชวีติตาม

ความเป็นจริง ความเป็นจริงที่ว่าก็คือ โลกนี้มี

ทัง้ดแีละชัว่ สขุและทกุข ์บวกและลบ พระพทุธเจา้

จึงสอนให้เห็นทุกข์ รู้เท่าทันทุกข์ แล้วจิตจึงจะ

พบกับความสุขเอง น่ีแหละทางออกจากทุกข์

ของพระพุทธเจ้า”

“ขออีกรอบหนึ่งครับหลวงตา ผมตาม

ไม่ทัน” 

เขาทักท้วง
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“ก็คุณพูดถึงทุกขนิยมไม่ใช่หรือ” 

หลวงตาทบทวนคำาถาม

“ครับ ?” 

เขายังงงอยู่

“ถ้าเห็นโลกเป็นสีขาวอย่างเดียว เรียกว่า

สขุนยิม แต่ก็กลายเปน็วา่มองโลกสวยเกนิไป แต่

ถ้าเห็นโลกเป็นจุดดำาอย่างเดียว ก็คือทุกขนิยม 

เพราะมองโลกในแง่ร้ายเกินไป ในโลกน้ีไม่มี

อะไรเปน็บวกหรอืลบลว้นๆ อยา่งนัน้หรอก การ

มองเหน็จดุดำากลางกระดาษขาว จงึเปน็สจันยิม 

คือมองโลกตามความเป็นจริง หรือตามที่โลก

มันเป็น”

“แล้วมันเกี่ยวกับอวิชชาตรงไหนครับ” 

เขาย้อนแย้ง

“เอ้า ก็คนท่ัวไปพยายามจะหลีกหนี 

ความจริง เช่น รักสุขเกลียดทุกข์ ชอบดีหนีร้าย 

ไม่ยอมรับว่าสุขกับทุกข์น่ะมันของคู่กัน ดีกับชั่ว
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มันก็คู่กันอยู่อย่างนั้น” 
“แล้วมันจะผิดแปลกตรงไหนละครับ”
เขาไม่ยอมรับ  
“มนัแปลกทีไ่ม่ยอมรับความจริงไงล่ะ เม่ือ

ไม่ยอมรับว่ามันทุกข์ หรือว่ิงหนีความทุกข์ มันก็ 
‘ไม่รู้’ จักทุกข์จริงๆ เมื่อไม่รู้ก็เลยไม่เข้าใจทุกข์ 
เม่ือไม่เข้าใจทุกข์ แล้วจะไปละทุกข์ได้ยังไง 
มนัเหมือนปวดหวัผดิปกต ิกเ็อาแตกิ่นยาแกป้วด
กลบเกลื่อนไปวันๆ ไม่ยอมไปหาหมอให้เขา
วนิจิฉัยโรค จากเบาเลยกลายเปน็หนกั เสยีนอ้ย
เสียยาก เสียมากเสียง่ายไปนะสิ” 

หลวงตาร่ายยาว
“แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าโง่หรือฉลาดดีล่ะ” 
หลวงตาถามย้ำ� 
“ครับเข้าใจแล้วครับ” 
เขายอมรับเหตุผล 
“แล้วโมหะเป็นเจ้ากรรมนายเวรยังไง 

เหรอครับ”
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เขาถามต่อด้วยความสนใจ

“เพราะไม่รู้ จึงทำา พูด คิด ด้วยความโง่ 

ยิง่ทำา ยิง่พดูก็ยิง่ผดิ ยิง่คิดกย็ิง่แยก่วา่เดิม สรา้ง

เวรสร้างกรรมให้แก่ตนเองไม่รู้จบ แล้วอย่างนี้

จะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรได้ไหม”

ชายหนุ่มฟังด้วยความทึ่ง

“แหมผมคดิถกูทีแ่วะเขา้มาถวายสังฆทาน

ที่วัดนี้ ผมเพิ่งเข้าใจชัดเจนก็วันนี้เอง” 

“อาตมาจะเล่าเรื่องในพระไตรปิฎก เรื่อง

มาในหัตถกสูตร ให้คุณฟัง 

หัตถกราชกุมารชาวเมืองอาฬวี ได้เห็น

พระพทุธเจา้ประทับบนทีป่ดูว้ยใบไมใ้นฤดหูนาว

อันเยือกเย็น ซ้ำ�มีหิมะตกในระยะเวลาแปดวัน 

มีพื้นดินแตกระแหง ลมหนาวก็โหมพัด ผ้าไตร

จีวรของพระพุทธองค์ก็บาง จึงกราบทูลถามว่า 

พระองค์ทรงเป็นสุขดีหรือ?
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มีพุทธดำารัสตอบว่า 
“ดกูอ่นกมุาร เราอยูเ่ปน็สขุด ีเราเปน็คน

หนึ่งในบรรดาคนที่อยู่อย่างมีความสุขในโลก 
เราขอยอ้นถามทา่นในข้อน้ี ทา่นจะเข้าใจความ
ในเรื่องนี้อย่างไร 

คฤหบด ีหรอืบตุรคฤหบดใีนโลกนี ้ มเีรอืน
ยอดอันงดงาม ลมพัดเข้าไม่ได้ มีบานประตูมิดชิด 
ในเรือนน้ันมีบัลลังก์ ซึ่งปูด้วยผ้าลาดมีขนยาว 
ข้างบนมีเพดาน มีหมอนสีแดงวางไว้ทัง้สองข้าง  
มปีระทปีน้ำ�มนัจดุไวส้ว่างไสว ภรรยาสีค่นบำารงุ 
บำาเรอด้วยส่ิงท่ีน่าพอใจ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีน้ัน 

อยู่เป็นสุขหรือไม่”
หัตถกราชกุมารทูลตอบว่า 
“เขาย่อมอยู่เป็นสุข และเขาเป็นหนึ่งใน

จำานวนคนที่อยู่เป็นสุขในโลก”
พุทธดำารัสตรัสถามต่อว่า 
“ดูก่อนกุมาร คฤหบดีหรือบุตรแห่ง

คฤหบดีพึงเกิดความเดือดร้อนทางกายหรือ 
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ทางจิต ซึง่เกิดจาก ราคะ โทสะ โมหะ อนัเปน็ 

เหตุให้ผู้ที่ถูกมันเผาอยู่เป็นทุกข์ มิใช่หรือ?”

หัตถกราชกุมารทูลยอมรับ 

“ดูก่อนกุมาร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีน้ัน 

ถูกความเร่าร้อนอันเกิดแต่ราคะ โทสะ โมหะใด 

เผาลนอยู่จึงอยู่เป็นทุกข์ ราคะ โทสะ โมหะน้ัน 

เราละได้แล้วอย่างเด็ดขาด ถอนรากขึ้นแล้ว 

ทำาให้เหมือนตาลยอดด้วน เพราะฉะน้ัน เราจึง 

อยู่เป็นสุข”

แล้วหลวงตาก็อธิบายเพิ่มเติม

“เห็นไหมว่า พระพุทธเจ้าอาจจะทุกข์พระ

วรกาย แต่ไม่ทรงทุกข์พระทัย เพราะพระองค์

ละโมหะอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นได้แล้ว 

เมื่อไม่มีโมหะ โลภะและโทสะจึงเกิดไม่ได้”

เขาพยักหน้าเข้าใจ และถามด้วยใบหน้าอัน 

สงสัยใคร่รู้
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“ผมขอถามหลวงตาหน่อยได้ไหมครับ 

แต่อย่าโกรธผมนะครับ”

“คุณจะถามอะไร”

หลวงตาเป็นฝ่ายสงสัยเสียเอง

“หลวงตายังทุกข์อยู่หรือเปล่าครับ” 

เขาถามหน้าตาย

“ทุกข์แต่ไม่เป็น” 

หลวงตาตอบสบายๆ

“หมายความว่ายังไงครับ ผมไม่เข้าใจ”

“ก็เห็นแต่ว่ากายใจนี้มันทุกข์ แต่ไม่ยอม

เป็นทุกข์ไปกับมันเท่านั้นเอง”
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วันหน่ึงมีอาจารย์มหาวิทยาลัยหนุ่ม ซึ่ง

เคยอุปสมบทอยู่จำาพรรษากับหลวงตา แวะมา

เยี่ยมเยือนที่กุฏิบนเนินเขา หลังจากทักทายกัน

พอสมควรแล้ว หลวงตาจึงถามว่า

“วิชาที่เอ็งสอนมันเกี่ยวกับอะไรวะ”

“อ๋อ เกี่ยวกับชีววิทยาครับหลวงตา” 

เขาตอบ

“มันเป็นความรู้เกี่ยวกับชีวิตยังงั้นหรือ” 

หลวงตาหาเรื่องสนทนาต่อ

“ครับ จะบอกว่าเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดก็คง

ไม่ใช่ เพราะเกี่ยวกับเรื่องกายภาพโดยส่วนมาก 

ส่วนเร่ืองของจิตน่ีนักชีววิทยาเขาเห็นว่าจิตคือ

สมอง...สมองก็คือจิตครับ”
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“ไหนเอง็ลองยกตวัอยา่งใหข้า้ฟงัหนอ่ยซ”ิ 

หลวงตาไม่เข้าใจ

“หลวงตาลองนึกภาพเซลล์สมองแสนลา้น 

เซลล์ ส่งสัญญาณเช่ือมต่อกันโดยเฉล่ีย 5-50 คร้ัง 

ต่อวินาที สัญญาณประสาทเดินทางได้ 432  

กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ความเร็วระดับน้ีทำาให้คนเห็น 

และบรรยายวัตถไุปพรอ้มกนัได้ เช่น หลวงตามอง

เห็นแมว ทำาให้นึกถึงโดราเอมอน ซึ่งก็คือการ์ตูน

โปรดของหลวงตาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆ” 

หนุ่มนักชีววิทยาอธิบายได้น่าสนใจ

“ฮือ่ ขา้ไม่เคยไดย้นิ แตฟ่งัแลว้ดจูะอธบิาย

เกี่ยวกับเรื่องของอายตนะในพุทธศาสนาได้ 

ชัดเจนข้ึน เคยได้ยินว่าเขามีงานวิจัยเก่ียวกับสมอง 

อยู่มิใช่หรือ”

ในฐานะครูเก่า หลวงตาจึงสนใจเรื่องนี้

“ครับ เขาเรียกวา่ วชิาทีศ่กึษาเรือ่งระบบ
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ประสาทตอ่อารมณค์วามรูส้กึ มนีกัวจัิยทางด้าน

ระบบประสาทเก่ียวกับอารมณ์คนหนึ่งที่มีผล

งานน่าสนใจ คอื ศาสตราจารยร์ชิารด์ เดวิดสัน

ศาสตราจารย์ท่านนี้สนใจและศึกษาวิจัย

เกีย่วกบัอารมณต์อ่ระบบประสาท และวธิกีารฝกึ

สมาธิและการเจริญสติต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

สมอง แต่เดิมนักวิทยาศาสตร์เช่ือว่า เซลล์สมองท่ี 

มีมาแต่เกิดจะค่อยๆ โตข้ึน จนเต็มท่ีในวัยหนุ่มสาว 

และกลางคน เม่ือเข้าสู่วัยชราก็จะเริ่มเส่ือมลง 

และตายลงในท่ีสุด เซลล์สมองมีจำานวนเท่าไหร่ก็มี 

เท่าน้ัน ไม่มีการแบ่งตัวเพ่ิมข้ึนหรือเปล่ียนแปลง

เลย”

เขาหยุดเล็กน้อย เพื่อให้หลวงตาคิดตาม

“แต่ต่อมา ดร.เดวิดสัน ได้ทำาการศึกษาใน

พระทเิบตรปูหนึง่ชือ่ พระ ดร.แมทธวิ รคิารด์ ซึง่

ฝึกสมาธิมาเป็นเวลา 20-30 ปี 

เม่ือตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ fMRI  
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ก็พบว่าคนที่ฝึกสมาธิเป็นเวลานานๆ สมองมี

ส่วนเปลือกนอกสีเทาๆ ที่เรียกว่า Gray Matter 

ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ของเซลล์ประสาทจะหนาตัวขึ้น  

นัน่หมายถึงมีเซลลส์มองเพิม่ขึน้ และบรเิวณส่วน

หนา้ แถวหน้าผากดา้นซ้าย จะมกีารทำางานของ

คล่ืนสมองดีขึ้น มีลักษณะของคลื่นสมองช้าลง

และสม่ำ�เสมอมากขึน้ ทีเ่รยีกวา่คลืน่แกรมมา่ ซึง่

พบในคนที่จิตเป็นสมาธิลึกๆ”

อาจารย์หนุ่ม พยายามอธิบาย

“แสดงว่าสมองหนาขึ้น แต่ปัญญาอาจจะ

บางลงก็ได้” 

หลวงตาอดแหย่เล่นไม่ได้ 

“ถ้าปัญญาเกิดที่จิต ก็คงไม่เกี่ยวว่าสมอง

จะหนาหรือบางมั้งครับ” 

เขาเร่ิมสนุกกับข้อโต้แย้งของหลวงตา 

แล้วอธิบายต่อ

“หลวงตาอย่าเพิ่งขัดคอซิครับ ต่อมา เขา
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ไดท้ดลองในอาสาสมคัรทีฝ่กึสมาธทิกุวนั วนัละ 

30 นาที เช้าและเย็น เป็นเวลา 3 เดือน แล้ว

ตรวจดูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์ fMRI ก็พบวา่มกีาร 

เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน แสดงว่า สมองคนเรามี

ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง

และการทำางาน ซึ่งเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า 

Neuroplasticity หรือ ความยืดหยุ่นของสมอง 
ซึง่เป็นเรือ่งท่ีค้นพบใหม ่และไดท้ำาลายความเชือ่

เก่าที่ว่าสมองเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เขาไดท้ดลองทัง้

แบบสมถและวิปัสสนากรรมฐานก็พบว่า ได้ผล

เชน่เดยีวกนั สมองของคนเราสามารถพฒันาได้

ตลอดเวลาโดยการเจริญสติ ทำาให้สมองสร้าง

เซลล์สมองใหม่ๆ มากขึน้ การทำางานดขีึน้ คลืน่

สมองสม่ำ�เสมอ ช้าลง ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่

มีความสุข สุขภาพจิตดี

นอกจากนั้น เขายังได้ศึกษากรณีของ

อารมณ์เครียด อารมณ์โกรธ และอารมณ์เศร้า 
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ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในสมองในทิศทาง

ตรงข้าม คือมันทำาให้เซลล์สมองเสื่อม ความจำา

เสื่อมลง และเซลล์อายุสั้นลงครับ”

เขาอธบิายใหห้ลวงตาฟงัอยา่งกระตอืรอืลน้

“เอ ข้าก็ฝึกสมาธิมานานนะ แต่พออายุ

มากเข้า ทำาไมชักจะหลงๆ ลืมๆ ล่ะ”

“ก็ต้องเสื่อมบ้างสิครับหลวงตา แต่คงจะ

เสื่อมช้ากว่าคนทั่วไปละมั้ง” 

เขาพูดยิ้มๆ แล้วอธิบายต่อ

“แลว้สมองเน่ีย มันไปพว่งกับระบบทัง้หมด 

ในร่างกาย เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายอยู่ท่ี 

สมองส่วนไฮโปทาลามัส” 

เขาชี้ไปที่สมองส่วนหน้า แล้วพร่ำ�ต่อ

“การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกเพียง

แค่องศาเดียวก็กระตุ้นให้ร่างกายปรับอุณหภูมิ 

จนพอเหมาะพอดี ถ้าร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไป 

หลอดเลือดท่ีผิวหนังจะขยายตัวเพื่อระบาย 
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ความร้อน หากอุณหภูมิลดลง หลอดเลือดจะหดตัว 

และตอ่มเหงือ่จะปิด หากอณุหภมูริา่งกายต่ำากวา่ 

36 องศาเซลเซียส กล้ามเนื้อทั่วร่างกายจะสั่น 

เพื่อผลิตความร้อนขึ้นมาทดแทน”

“อือ น่าสนุกดีนะ” 

หลวงตาสนใจ

“ผมว่าสิ่งที่น่าจะนำามาอธิบายเร่ืองของ

อายตนะได้ชัดเจนก็คือ กล้ามเนื้อตาซึ่งควบคุม

การมองเหน็ เรากะพรบิตานาทลีะ 15 ครัง้ หรอื 

หนึ่งหมื่นห้าพันครั้งขณะที่ยังตื่น เรากะพริบตา

โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันดวงตาและกำาจัดสิ่ง

สกปรก ยิ่งกว่านั้นสมองยังไม่ยอมปล่อยให้การ

มองเห็นของเราขาดตอน ขณะกะพริบตาจึงมี

การเติมเต็มข้อมูลที่หายไป เราจึงไม่ทันรู้สึกว่า

ดวงตาปิด” 

เขาอธิบายต่ออย่างเมามัน

“หมายความวา่อยา่งไร มนัเกีย่วกบัอายตนะ 



74 กู...ไม่ใช่อริยะ พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

ตรงไหน” 

หลวงตาเริ่มงง

“อ้าว...หลวงตา มันก็แปลว่าสิ่งท่ีเรามอง

เห็นน้ัน คือสีท่ีมากระทบกับตาเพียงแวบเดียว

แล้วก็ดับไป แต่ความที่สมองมันแปรผลได้เร็ว

มาก เราจงึรบัรูไ้ด้วา่เรากำาลงัเหน็อะไร พดูงา่ยๆ 

ก็คือ ทุกคนเห็นสิ่งที่กำาลังอยากเห็นไงครับ”

หลวงตางงหนักไปกว่าเดิม 

“มันแปลว่า สิ่งที่เรามองเห็นเป็นเพียง

มายาอย่างหนึ่งนะหรือ”

“ถูกแล้วครับ ไม่ใช่เพียงแค่ทางตาอย่าง

เดียวนะครบั ทางอายตนะท่ีเหลือ คอื ห ูจมูก ล้ิน 

กาย ใจ ก็เหมือนกัน”

“เออ...ข้าเข้าใจแล้ว นึกถึงในพระสูตรที่

กล่าวว่า ที่คนเรามองเห็นได้นั้น เพราะมีเหตุ 3 

อย่างคือ1.มีจักขุประสาท 2.มีสีต่างๆ หรือ 

รูปารมณ์มากระทบ 3. มีจักขุวิญญาณ คือจิต 
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เข้าไปรับรู้สีนั้นๆ” 

หลวงตาอ้างหลักวิชาการ

“ครับ ทางจิตวิทยา ก็บอกว่าการรับรู้จะ

เกิดขึ้นได้ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวน 

การ 3 อย่างนี้ คือ

ขัน้ที ่1 สิง่เรา้ (Stimulus) มากระทบอวยัวะ

สมัผสัของอนิทรีย ์ในทีน่ีเ้รากำาลงัคุยเร่ืองของตา 

อินทรีย์ ก็คือจักขุนทรีย์

ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสว่ิงไปยัง

ระบบประสาทส่วนกลาง ซึง่มีศนูย์อยู่ท่ีสมองเพือ่

สั่งการ ตรงนี้เกิดการรับรู ้(Perception)

ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็น

ความรู้  ความเข้าใจ  โดยอาศัยความรู้ เดิม 

ประสบการณ์เดมิ ความจำา เจตคต ิความตอ้งการ 

บรรทัดฐาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ทำาให้เกิด

การตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง”

เขาอธิบายอย่างผู้ทรงภูมิรู้จริงๆ
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“แสดงว่า การรับรู้ในสิ่งเดียวกันของ

แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสิวะ”

“ก็แหงละครับหลวงตา อย่างเช่นคน 5 คน 

มองน้ำ�แกว้เดยีวกนั ถา้คนแรกเปน็นกัวิทยาศาสตร์ 

กอ็าจนกึถึง H
2
O หากคนที ่2 เป็นนักพทุธปรชัญา 

กอ็าจมองน้ำ�วา่เหมือนห้วงแหง่ตัณหา ส่วนถา้คน

ที ่3 เปน็นกัศลิปะ กอ็าจเหน็สวรรค์ชัน้ดุสิตอยูใ่น 

น้ำ�นัน้ หรอืถา้คนที ่4 เปน็นกัเศรษฐศาสตร ์กอ็าจ 

มองเห็นมูลค่าของน้ำ�นั้น และถ้าคนที่ 5 เป็น

กรรมกร ก็อาจคิดว่าถ้าได้ดื่มน้ำ�นั้นสักอึกก็คงด ี

นี่แล้วแต่ประสบการณ์ เจตคติ ความต้องการ 

บุคลิกภาพ และเชาวน์ปัญญาจริงๆ ครับ”

“ฟงัดแูลว้ ทางวทิยาศาสตร์เอง ก็เชือ่ว่าไอ้

สิ่งที่รับรู้จริงๆ คือสมอง ไม่ใช่จิตอยู่ด แต่ไอ้ที่ข้า

เห็นอยู่นี่ สมองมันก็แค่ตัวแปรสัญญาณส่งไปที่

จิตอีกทีว่ะ” 

หลวงตาแย้ง
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“หลวงตาเห็นตอนไหนครับ” 

เขาถามด้วยความสงสัย

“กเ็หน็ในปจัจุบนัขณะ ทีข่า้รูส้กึตวันีแ่หละ”

“อยา่ไปพดูใหค้นทัว่ไปฟงันะครบั เดีย๋วเขา

จะหาว่าหลวงตาเป็นบ้าไปแล้ว” 

จบคำาพูดของชายหนุ่ม ทั้งสองก็หัวเราะ

ลั่นพร้อมกัน

“เออ ขา้กพ็ระบ้าองค์หนึง่เทา่นัน้แหละวะ่”
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นิสิตแพทย์จากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

ชั้นคลินิคกลุ่มหนึ่ง มาพักปฏิบัติธรรมท่ีสำานัก 

สงฆ์โนนศิลา ตามโครงการของอาจารย์แพทย์ 

ท่ีต้องการให้ลูกศิษย์ได้มาเรียนรู้การฝึกจิต เพ่ือลด 

ความเครียดจากการเรียนและการทำางาน 

อันแสนหนัก 

หลายคนระบายใหห้ลวงตาฟงัวา่ มคีวาม

รูส้กึเบือ่โรงพยาบาล รูอ้ย่างนีไ้มเ่รยีนแพทย์แล้ว  

เหน่ือยกับการท่ีต้องดูแลเคสผู้ป่วยท่ีตนรับผิดชอบ 

กลัวอาจารยแ์พทยด์ ุไหนจะอา่นหนงัสอื ส่งงาน

อาจารย์ จนหาเวลาส่วนตัวไม่ได้ ออกมาอยู่วัด

บ้างถือว่าได้พักผ่อน 
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แต่ที่ไหนได้ ต้องมาเดินจงกรม นั่งสมาธิ 

ฟังธรรม จนหลายคนเร่ิมรู้สึกว่า หนีเสือปะ 

จระเข้หรือเปล่าก็ไม่รู้

ในช่วงสนทนาธรรม ซ่ึงเป็นช่ัวโมงท่ีผู้เข้ารับ 

การอบรมชอบ เพราะไม่ต้องน่ังสมาธิ เดินจงกรม 

และเป็นเวลาที่จะได้ระบายคลายออก

นิสิตแพทย์หนุ่มคนหนึ่งเอ่ยถามหลวงตา

“หลวงตาครบั เราจะรูไ้ด้อยา่งไรวา่บรรลุ

ธรรมแล้ว”

หลวงตามองหนา้ เห็นว่าเปน็อาการสงสัย

จริงๆ ไม่ใช่ลองของ จึงตอบว่า

“เวลาคุณทานมะม่วง คุณรู้ไหมว่ามัน

เปรี้ยวหรือหวาน”

“รู้สิครับ” 

นิสิตแพทย์งงๆ กับคำาตอบ 

“แล้วมันเก่ียวกับการบรรลุธรรมตรงไหน

ครับ”
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“เอ้า กินเองรู้เอง บรรลุธรรมเอง ก็ต้องรู้

เองสิ ไม่ต้องถามใคร” 

หลวงตาตอบแบบเล่นสำานวน

“แลว้การบรรลธุรรมเปน็อยา่งไรหรอืคะ” 

นิสิตสาวหุ่นท้วมคนหนึ่งเอ่ยถาม

“กเ็ขา้ใจถงึกฎธรรมชาตหิรอืกฎไตรลกัษณ์ 

ว่ามันไม่เที่ยง ไม่ทน ไม่แท ้จนใจไม่เป็นทุกข์กับ

ทุกปรากฏการณ์นั่นแหละ”  

หลวงตาตอบยิ้มๆ

“ทุกวันน้ีหนูก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอยู่แล้ว 

ก็แสดงว่าหนูบรรลุธรรมแล้วสิค่ะ” 

เพื่อนทั้งกลุ่มส่งเสียงเฮลั่นศาลา

เปิดทางให้หลวงตาฮุคกลับทันที

“ออ้ หลวงตาเพิง่จะเหน็พระอรยิะต่อหนา้

ต่อตาวันนี้เอง”

พอเหน็เธอทำาทา่อายมว้นตว้น หลวงตาจงึ

แก้เขินให้ว่า
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“มนัไมใ่ชอ่ยา่งทีเ่ธอเหน็หรอก เธออาจจะ

เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย มันเห็นด้วยตานอก 

แตก่ฎไตรลักษณท์ีว่่านัน้ ตอ้งเห็นด้วยตาใน หรอื

ตาปญัญา จนใจมนัยอมรับไดจ้ริงๆ ว่ามันไม่เทีย่ง 

ไม่ทน ไม่แท ้อยู่ทุกขณะจิตนั่นแหละ”

นิสิตหนุ่มอีกคน สวมแว่นตาหนาเตอะ 

ถามหลวงตาว่า

“แล้วหลวงตาเคยเห็นกฏไตรลักษณ์หรือ

เปล่าครับ”

เขาถามอย่างซื่อๆ หลวงตาย้ิม แล้วตอบ

อย่างไม่ให้เข้าเนื้อ

“นักปฏิบัติธรรมทุกคน ถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้ว 

ล้วนเคยเห็นทั้งนั้น”

“ถา้อยา่งนัน้ หลวงตาก็เปน็พระอริยะแล้ว

สิค่ะ”  

ว่าที่แพทย์หญิงตัวเล็กที่สุดในกลุ่มถาม

แทรกขึ้นมาทันที



83พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

เล่นเอาหลวงตาอึ้ง นึกถึงการอวดอุตริ 

มนุสสธรรมในพระวินัย แล้วจึงตอบเลี่ยงๆ ออก

ไปว่า

“ไม่เคยมีใครเป็นพระอริยะหรอก”

“แสดงว่าเดี๋ยวนี้ ไม่มีพระอริยะแล้วสิฮะ” 

หนุ่มหน้าใส จนไม่แน่ใจว่าเป็นหนุ่มหรือ

เป็นสาวกันแน ่เอ่ยถาม

“จะพูดอย่างน้ันก็ไม่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

ตราบใดท่ียังมีผู้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมอยู่ 

ตราบนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์” 

หลวงตาอ้างพุทธพจน์

“อ้าว ก็ตะกี้นี้หลวงตาบอกว่าไม่เคยมีใคร

เป็นพระอริยะไงครับ” 

หลายคนทักท้วงเสียงเซ็งแซ่

“ใครถาม ยกมือให้ดูหน่อยซิ” 

หลวงตาย้อนถาม

“ผมครับ” 
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หนุ่มมาดมั่นรายหนึ่ง ยกมือ

“งั้นหลวงตาถามหน่อย คุณอยู่ที่ไหน” 

หลวงตาเริ่มเล่นมุก

หนุม่ผูม้าดมัน่เริม่งงกบัคำาถาม ตอบอยา่ง

ไม่แน่ใจว่า 

“ผมก็นั่งอยู่นี่ไงครับ”

“ผม หรอืฉนั หรอืก ูทีว่า่นัน้ คอืส่วนไหน” 

หลวงตาย้ำ�ให้งงหนักไปกว่าเดิม

“ก็ เอ้อ ท้ังหมดของรา่งกายนีแ่หละครบั” 

เขาชี้ที่ตัวเขาเอง

“ในฐานะที่พวกคุณจะเป็นหมอในอนาคต 

งั้นหลวงตาขออ่านตัวอย่างจากหนังสือนี้” 

หลวงตายกวารสารเกี่ยวกับสุขภาพเล่ม

หนึ่งให้ทุกคนดู 

“แล้วคณุชว่ยวเิคราะห์หนอ่ยซิวา่ I-my-me 

หรือ myself อยู่ตรงไหนกันแน่” 

แล้วหลวงตาก็เริ่มอ่านบางส่วน 
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“กระดูกมีการสร้างใหม่ประมาณร้อยละ 

0.03 ของกระดูกทั้งร่างกาย กระดูกของเรา

แขง็พอกบัเหลก็ แตม่นี้ำ�หนกัเบาเทา่กบัอะลมูเินยีม 

กระดูกไมใ่ชโ่ครงสรา้งสขีาวขุน่ทีไ่รช้วีติ แตเ่ปน็

เนื้อเยื่อมีชีวิตท่ีประกอบด้วยหลอดเลือดและ 

เส้นประสาท กระดูกมีการซ่อมแซมและเสริมสร้าง 

ตัวเองตลอดเวลา ในแต่ละปี กระดูกของผู้ใหญ่

มีการสร้างใหม่ทดแทนประมาณร้อยละสิบ ผู้ที่

กระดูกขาหักและใส่เฝือกสองสามสัปดาห์ 

เนื้อกระดูกจะบางลง แต่เมื่อเริ่มเดินหรือออก

กำาลังกาย กระดูกจะเสริมสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง

ผิวหนังมีเซลล์ตายและผลิตออกประมาณ 

ห้าสิบล้านเซลล ์หรอืเทา่กับนาทลีะสามถึงส่ีหม่ืน

เซลล์ ผิวหนังคืออวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและ

มีหน้าที่สำาคัญหลายประการ พื้นที่ผิวหนังหนึ่ง

ตารางนิ้วประกอบด้วยต่อมเหงื่อถึง 650 ต่อม  

หลอดเลือดยาวหกเมตร เซลล์เม็ดสีหกหม่ืนเซลล์
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และปลายประสาทมากกว่าพันตำาแหน่ง

ร่างกายประกอบด้วยเซลล์หลายล้านๆเซลล์ 

จึงมีโอกาสเกิดการกลายพันธ์ุของดีเอ็นเอ จนเกิด 

เป็นเซลล์มะเร็ง ซ่ึงมีการแบ่งตัวอย่างควบคุมไม่ได้ 

และอาจรวมตัวกันเป็นก้อนเน้ืองอก ในแต่ละนาที 

เซลล์ของร่างกายมีการแบ่งตัวมากมาย มีการ

สร้างสำาเนายีนถึงสามหมื่นชุด แต่น่าแปลกว่า

ทำาไมไมเ่ปน็มะเรง็ตลอดเวลา เหตผุลคอืรา่งกาย

มรีะบบตรวจสอบขอ้ผดิพลาดขณะท่ีเซลล์แบ่งตวั 

มีเอ็นไซม์ซึ่งทำาหน้าท่ีตรวจสอบและซ่อมแซม

ดีเอ็นเอที่ผิดพลาด หากเอ็นไซม์ไม่ทำางาน เซลล์

สามารถตรวจพบขอ้ผดิพลาด และทำาลายตวัเอง 

มนัอาจบอกวา่ ‘ฉนักำาลงัจะเปน็มะเรง็ จงึจำาตอ้ง

ฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องร่างกาย’

รา่งกายสรา้งเมด็เลือดแดงได้สามลา้นเซลล์

ต่อวินาที หรือประมาณสองแสนหกหม่ืนล้านเซลล์ 

ต่อวัน เม็ดเลือดแดงเป็นส่วนประกอบของเลือด 
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ซึ่งมีหน้า ท่ีสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ ขนส่ง

ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ทั่วร่างกาย เลือด

หนึ่งหยดประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงหลาย

ล้านเซลล์”

แล้วหลวงตาก็เงยหน้าขึ้น มองทุกคน

อย่างพินิจ พร้อมกับเอ่ยถามว่า

“ใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยซิ ในเมื่อเซลล์

ต่างๆ เหล่าน้ี มันทำางานของมันเอง มันซ่อมตัว

มันเองได้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องไปหาหมอ

ที่ไหน แล้วเซลล์ตัวไหนที่ชื่อ ‘นาย ก.’ ‘นาง ข.’ 

หรือเซลล์ตัวไหนเป็นคุณ”

ทกุคนเงยีบ แตมี่อยู่รายหนึง่ ตอบอย่างไม่

มั่นใจว่า

“ก็คงเป็นทั้งหมดของร่างกายนั่นแหละ

ครับ ที่เป็นเรา”

หลวงตายิ้มแย้ม ถามต่อ
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“ที่อ่านไปนั่นมันเก่ียวกับชีววิทยา ถ้างั้น

พูดให้ละเอียดแบบฟิสิกค์ควอนตัม แล้วพวกคุณ

ช่วยตอบหน่อย ว่า ‘เรา’ อยู่ตรงไหน” 

หลวงตาไม่รอคำาตอบ อธิบายต่อ

“ในร่างกายของเรา รวมทัง้สรรพสิง่ต่างๆ 

มีอนุภาคเล็กๆ อยู่มากมาย ต้ังแต่สมัยโบราณแล้ว 

ที่ปรัชญาตะวันตกเอ่ยถึง ‘อะตอม’ ซึ่งแปลว่า

แบ่งแยกไม่ได้ หรือปรัชญาตะวันออกกล่าวถึง 

ปรมาณู ที่แปลว่าเล็กสุดๆ หรือที่เรียกในหลัก

ทางศาสนาแทบจะทุกลัทธิศาสนาก็คือ ‘อัตตา’ 

หรือ ‘อาตมัน’ ซึ่งก็คือสิ่งที่เที่ยง มั่นคง ไม่มีวัน

เปลี่ยนแปลง ยกเว้นพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึง 

‘อนัตตา’ แปลว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริง จนมาถึง 

100 ปีท่ีแล้วฟิสิกส์แบบนิวตัน ก็ยังเช่ืออย่างน้ัน”  

หลวงตาอธิบายอย่างเมามัน นิสิตแพทย์

หลายคนมองหน้าหลวงตาอย่างทึ่งๆ
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“อนุภาคแปลว่าอะไร” 

หลวงตาถาม เพื่อพักยก

“ส่วนที่เล็กที่สุดครับ” 

หนึ่งในจำานวนนั้นตอบ

“คุณเก่งมาก แต่ที่หาคำาตอบไม่ได้คือ  

อนุภาคเหล่าน้ันมารวมตัวกันได้อย่างไร เพราะมัน 

ต่างเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วแสง จนกระท่ัง 48 ปี 

มาแล้ว มีการตั้งทฤษฎีอนุภาคมูลฐาน ที่มีการ

กล่าวถึง ‘ฮิกก์ส โบซอน’ (Higgs Boson) 

เอาไว้ด้วย ปจัจบุนัจงึคน้พบ ‘ฮกิส ์โบซอน’ หรอืที่

เรียกกันว่า ‘อนุภาคพระเจ้า’ ท่ีเล็กท่ีสุด โดยการ 

ทดลองในเคร่ืองชนอนุภาคขนาดใหญ่ มนัแปลก

ที่ว่า ‘อนุภาคฮิกก์ส’ นี่มันเกิดขึ้นและดับไปใน

ทันที จึงต้องใช้เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีความ

ละเอียดมากๆ และน่าจะมีอนุภาคที่เล็กกว่านี้ 

ไปเรื่อยๆแต่วิทยาศาสตร์ยังค้นไม่พบ คุณเคย

ได้ยินเรื่องพวกนี้หรือเปล่า”
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หลวงตาถามสบายๆ ทุกคนตั้งใจฟัง

“เขาวา่กนัวา่ ตัง้แตเ่กิดการระเบดิใหญ่ใน

จกัรวาลหรือท่ีเรยีกวา่ Big Bang มาแลว้ สิง่ตา่งๆ 

อยูก่นัอยา่งกระจดักระจาย มแีตอ่นภุาค ไม่มีมวล 

ไม่มีแสงใดๆ แล้วอะไรทำาให้มันรวมตัวกันจน 

เกิดมีมวล มีพลังงานได้” 

หลวงตาพดูไปกถ็ามไป เพือ่ทบทวนความ

ทรงจำาที่เคยอ่านมา

“แล้วเชื่อไหมว่านักวิจัยพยายามศึกษา

ข้อมูลทั้งหมด หมื่นเทระไบต์ หรือล้านล้านไบต์ 

เพื่อค้นให้พบฮิกก์ส 110 ตัว จากการชนกัน

ทั้งหมดของโปรตอน 700 ล้านล้านเหตุการณ์

เชียวนะ” 

หลวงตาอธิบายเพิ่มเติม

“โอ้โฮ...” 

ผู้ฟังอุทานพร้อมกัน 

“ขนาดน้ัน เขาก็ยังไม่มั่นใจว่าใช่ ‘ฮิกก์ส’ 
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จริงๆหรือเปล่า เมื่อเวลาผ่านไปทฤษฎีน้ีอาจ

เปลีย่นไปอกีกไ็ด ้ถา้เอาความเพยีรขนาดนีม้าฝกึ

จิต น่าจะหมดกิเลสได้เลย ว่าไหม” 

หลวงตาพูดขำาๆ

“นักฟิสิกส์เช่ือกันว่า ‘ฮิกก์ส โบซอน’ คือ 

อนุภาคต้ังต้นท่ีดึงดูดให้อนุภาคอ่ืนๆ มารวมตัวกัน 

จนมีมวล กลายเป็นอะตอม เป็นโมเลกุล ขยายใหญ่ 

เป็นสสาร เป็นมวลสาร ก่อกำาเนิดเป็นโลก ดวงดาว 

รวมถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มีนักฟิสิกส์อยู่หลายคน

ซึ่งก็รวมถึงนายปีเตอร์ ฮิกก์ส นักฟิสิกส์จาก

สกอ็ตแลนด์ เป็นผู้เสนอทฤษฎีอนุภาคพระเจ้าน้ีข้ึน 

และเชื่อกันว่าน่ีคืออนุภาคตั้งต้นของการก่อ

กำาเนิดทุกสิ่ง ถ้านำาสสารใดก็ตามแบ่งเป็นชิ้นๆ 

จนได้ชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ เราเรียกสิ่งนั้น

ว่าอะตอม ภายในอะตอมจะมีนิวเคลียสอยู่ตรง

กลาง และมีอีเล็คตรอนวิ่งวนล้อมรอบอยู ่แต่พอ

เจาะลึกเข้าไปในนิวเคลียส ก็จะเจอกับอนุภาค
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โปรตรอนและนิวตรอน ภายในโปรตรอนและ

นิวตรอนยังมีอนุภาคเล็กๆ ซ่อนอยู่อีก ซ่ึงส่ิงท่ี

ทำาให้อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้ รวมตัวกันได้ ก็คือ 

‘ฮิกก์ส โบซอน’ เขาจึงเรียกกันว่า.. .อนุภาค

พระเจ้า”

“แสดงว่าพระเจ้ามีจริงสิครับ” 

นิสิตหน้าตากร้านโลกคนหนึ่งเอ่ยถาม

“เออจะเรียกว่ายังไงก็ได้หลวงตาไม่มี

ความเห็นและไม่ใช่ประเด็น แต่ถ้าจะพูดแบบพุทธ 

ไอ้เจ้าฮิกก์ส โบซอนนี้  หลวงตาเรียกมันว่า 

วญิญาณธาตุ หรอืธาตรุู ้เพราะวญิญาณเปน็เหตุ

ปัจจัยให้เกิดนามรูปนั่นเอง” 

หลวงตาอธิบายเชิงพุทธปรัชญา แล้ว

อธิบายต่อ

“ฮิกก์ส โบซอนจึงเป็นเหมือนต้นกำาเนิด 

ของสรรพส่ิง เพราะเมือ่อนภุาคทัง้หลายเคล่ือนที่
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ผ่านมนั จะเคล่ือนทีไ่ดช้า้ลง และจะเกิดการรวม 

ตวัเปน็กลุม่ก้อนขึน้มา เพราะเจา้ฮิกกส์ ดงึดดูอนุ

ภาคอ่ืนๆ ใหเ้คลือ่นทีช้่าลงและเขา้ใกลต้นเองมาก

ขึ้น เกาะกลุ่มจนกลายเป็นมวลสารขึ้นมา และ

เม่ือมวลสารขยายใหญ่ขึ้น ก็กลายเป็นโลก 

ดวงดาว สรรพสิ่งและสิ่งสมมุติท่ีเรียกว่า ‘เรา’ 

ขึ้นมา

หรือเปรียบเทียบง่ายๆ โดยเอาอนุภาค 

ฮกิกส์ไปเปรยีบกบัคน เชน่ ถ้ามีชายหนุม่หนา้ตา

ธรรมดา ผา่นเขา้ไปในหมูส่าวๆ กไ็มส่ามารถให้

สาวๆ เข้ามารุมล้อมได้ เพราะหนุ่มคนน้ีไม่มี

แรงดงึดดูทางเพศมากพอ แตพ่อให ้ณเดชน์ ผ่าน

เข้าไปในหมู่สาวๆ พวกเธอก็จะเข้ามารุมล้อม 

ณเดชน์ทันที กลายเป็นกลุ่มก้อน เป็นมวลข้ึนมา”

หลายคนย้ิมขำากับการเปรียบเทียบของ

หลวงตา
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“น่ีหลวงตาไมไ่ดค้ดิเอง นายปเีตอร ์ฮิกกส์ 

แกเปรียบเทียบอย่างนั้น” 

แล้วหลวงตาก็ทวนคำาถามเดิม
“ตกลงว่าอนุภาคตัวไหน คือคุณ” 
หลวงตาชี้ไปที่เจ้าของคำาถาม
“เอ้อ ไม่มีครับ” 
เขาอ้อมแอ้มตอบแบบไม่เต็มใจ

“คุณตอบวา่ไมม่เีพราะยอมรบัเหตผุลของ

หลวงตา แต่ไม่ได้ตอบเพราะเข้าใจด้วยตนเอง” 
หลวงตาแย้ง 
“ลองยกแขน ยกขาข้ึนดูคุณก็ยังรู้สึกว่า

เป็น ‘ของกู’ อยู่ดีใช่ไหม”
“ใช่ครับ” 

ทุกคนยิ้ม

“มนษุยพ์ยายามจะหาคำาตอบของชวีติและ

จกัรวาล โดยใชเ้ครือ่งมือภายนอก แต่พระพุทธเจ้า 

หาคำาตอบด้วยเครื่องมือภายในคือจิต ต่อให้หา



95พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

คำาตอบได้วา่จกัรวาลนีเ้กดิมาจากไหน แล้วมนัจะ

แกท้กุขไ์ดอ้ยา่งไร ในเมือ่สิง่ทีร่บัรูก้ค็อืเครือ่งชน

อนุภาคไม่ใช่จิตตนเอง” 

หลวงตาดึงเข้าหาพุทธศาสนา

“คนกำาลังแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอา

เปรียบกัน ทุกข์ยากจากความอยากของตนเอง 

แย่งทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ� อาหาร พลังงาน 

ก่อให้เกิดมลภาวะ โลกร้อน อนุภาคพระเจ้า 

จะมปีระโยชนอ์ะไร หรอืถา้จะมปีระโยชนอ์ยูบ่า้ง 

กค็งจะชว่ยตอบปญัหาเรือ่งอนตัตาทีพ่ระพทุธเจา้ 

อธิบายมา 2,000 กว่าปีแล้ว ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็

ดับไปจริงๆ”

หลวงตานักอนุรักษ์ปรารภ

“เขา ‘ลงทุน’ สร้างเคร่ืองมือด้วยงบ

ประมาณมากมายมหาศาล แนน่อนวา่จะตอ้งมา

จากทรัพยากรสว่นอืน่ๆ ของโลก เพือ่ใหเ้ขา้ใจสิง่

ที่พระพุทธเจ้าค้นพบมานานมากแล้ว ซึ่งคือ
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กฎแห่งไตรลักษณ์นั่นเอง ในขณะท่ีพระพุทธเจ้า

สอนให ้‘ลงแรง’ คอืใช้ความเพยีร สติ สัมปชัญญะ

ฝึกฝนจิต จนมีกำาลังมากพอๆ กับเคร่ืองชน

อนุภาคขนาดใหญ่น่ัน เมื่อจิตเข้าไปเห็น มันก็

ฉลาดข้ึนมาเอง ว่าชีวิตนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลา 

ไม่เที่ยง ไม่ทน ไม่แท ้มันจึงวางความยึดถือลงไป

ได้เอง”

ว่าที่แพทย์หญิงอีกคนหนึ่งถามว่า

“พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงไหนบ้างหรือ

เปล่าคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้”

“โอ๊ย...มากมาย หลวงตาจะยกตัวอย่างใน

มหานิทานสูตร พระไตรปิฎกเล่มที ่10 ให้ฟัง

ดกูรอานนท์เพราะความไมรู่จ้รงิ เพราะ

ไมแ่ทงตลอดธรรมนี ้หมูส่ตัวน์ี.้..จึงไม่พ้นอบาย 

ทุคต ิวินิบาต สังสาร...

ดูกรอานนท์ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึง

เกิดสังขาร 
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เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณ 

เพราะวิญญาณเปน็ปจัจยัจงึเกดินามรปู 

เพราะนามรปูเปน็ปจัจยัจึงเกิดสฬายตนะ 

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะ 

เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา 

เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา 

เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน 

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ 

เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ 

เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิด ชรามรณะ 

โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส ฯ 

ความเกิดข้ึนแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 

ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ ฯ

สรุปง่ายๆ ก็คือ ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจักรวาลน้ี 

ล้วนเกิดจากมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสืบต่อกัน ไม่มี

อะไรเป็นเรา เป็นของเราทั้งสิ้น”

หลายคนทำาหน้ามึนงงไม่เข้าใจ
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“ไม่วา่จะเป็นพระพทุธศาสนาเถรวาทของ

เราที่สอนเรื่องวิปัสสนา หรือพระพุทธศาสนา

มหายานทีส่อนสมาธแิบบเซน ต่างกบ็อกวธิมีอง

โลกแบบเดียวกัน คือมองโลกให้เห็น ‘ศูนยตา’ 

หรอืความวา่งในสรรพสิง่ ‘ศนูยตา’ ในมหายาน

ก็คือ ‘อนัตตา’ ในเถรวาทนั่นเอง สรรพส่ิงเป็น 

‘อนัตตา’ คือไม่มีแก่นสารก็เพราะมันเป็น ‘ศูนยตา’ 

คือว่างจากแก่นแท้ถาวร เม่ือใดจิตใจหยุดปรุงแต่ง 

กจ็ะเห็นความวา่งในจกัรวาล ปรศินาธรรมหรอื

โกอานของพระพุทธศาสนานิกายเซน สอนให้

มองโลกแบบ ‘ศูนยตา’ คือว่างจากการยึดถือท่ีใจ 

สรา้งข้ึน พระพทุธศาสนาเถรวาท เรยีกการมอง

โลกแบบน้ีวา่ ‘ยถาภตูญาณทสัสนะ’ แปลวา่เหน็

รูปนามด้วยปัญญาตามความเป็นจริงหรือ

วิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง”

แล้วหลวงตาก็สรุปจบ
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“และนี่แหละคือการอธิบายคำาตอบของ 

หลวงตาที่ว่า ไม่มีใครเป็นอริยะ มีแต่วิญญาณ

ธาตุที่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงและเห็นรูป

นามเกดิดบันัน่แหละท่ีบริสุทธ์ิหลุดพน้จากความ

ยึดถือ พูดง่ายก็คือ ‘กู’ ไม่ใช่อริยะ หรือไม่มี ‘กู’ 

ที่เป็นอริยะ เพราะ ‘กู’ ไม่เคยมี แล้วจะมี ‘กู’ 

ที่ไหนเป็นอริยะ”

“แสดงว่าพระอริยะไม่มีหรือครับ”

ยังมีคนไม่เข้าใจ ถามขึ้น

“มี แต่ไม่มีใครเป็นพระอริยะ” 

หลวงตาดูท่าจะเยิ่นเย้อ มองหน้าทุกคน 

แล้วจึงตัดบท 

“นีม่นัชัว่โมงสนทนาธรรมไมใ่ชห่รอื ปล่อย 

ให้หลวงตาพูดอยู่คนเดียว จะเรียกว่าสนทนาได้

ยังไงเนี่ย เอ้า...พวกคุณพูดบ้าง”
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ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย กลุ่มนิสิต
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ นิมนต์หลวงตาไป

บรรยายธรรมเกี่ยวกับการเจริญภาวนา เม่ือถึง 

15 นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลา หลวงตาจึงให้

โอกาสนิสิตถามปัญหาธรรมะ 

“สวรรค์ นรก ไม่เคยมีอยู่จริง” หลวงตา

ตอบทีเล่นทีจริง

นิสิตว่าท่ีมหาบัณฑิตท้ังกลุ่มทำาหน้าแปลกใจ 

หลงัจากต้ังคำาถามกบัหลวงตาว่า ทำาบญุจะไดข้ึน้

สวรรค ์ทำาบาปจะตกนรกจริงหรือไม่
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“อ้าว..หลวงตาทำาไมถึงพูดอย่างนั้นละค่ะ 

ตั้งแต่เด็กๆ หนูเคยได้ยินว่าสวรรค์นรกมีอยู่จริง 

หลวงตาพดูอยา่งน้ีจะไมข่ดัแยง้กบัความเช่ือของ

ชาวพุทธหรือค่ะ”

ข้าราชการสาวซ่ึงแสดงออกว่าเป็นผู้นำา

ของห้องเอ่ยถามด้วยความงุนงง

“ก็นี่มันเป็นคำาตอบที่พวกคุณอยากได้ยิน

ไม่ใช่หรือ”

“!!!!”

“หลวงตารู้ได้ยังไงครับ ว่าพวกผมไม่เชื่อ 

หรือหลวงตารู้วาระจิตพวกผม” 

หนุ่มน้อยคนเดียวในกลุ่มนั้นเอ่ยถาม

“ก็คนรุ่นใหม่เขาเชื่อกันอย่างนั้นนี่” 

หลวงตาพูดพลางหัวเราะเบาๆ

“หลวงตามีเหตุผลอะไรเจ้าค่ะ ถึงบอกว่า 

นรกสวรรค์ไม่มีจริง” 

สาวเจา้เน้ือวยักลางคน ดเูหมอืนจะคุน้เคย
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กับวัดเอ่ยถาม

“ถ้างั้น หลวงตาขอถามคุณบ้าง พวกคุณ

เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้ไหม” 

หลวงตานกึถงึงานวจิยัชิน้หนึง่ทีอ่า่นผา่น

ตามาหลายครั้ง

“จิตแพทย์ชาวอเมริกันท่านหนึ่งได้วิจัย 

เก่ียวกับคนท่ีกำาลังเผชิญกับภาวะใกล้ตาย ท่ีภาษา 

ฝรั่งเขาว่า a near-death experience หรือเรียก

ย่อว่า NDE คนไทยชอบเรียกว่าตายแล้วฟ้ืน 

แต่ถ้าไม่อยู่ในภาวะเฉียดตาย เขาเรียกว่าถอดจิต 

หรือวิญญาณออกจากร่าง ฝรั่งเรียกว่า Out of 
Body Experience หรือเรียกย่อว่า OBE ภาวะ

เหล่านั้นมักมี เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง 

เหมือนที่หลวงตาจะพูดให้ฟังต่อไปนี้” 

หลวงตากระแอมเพื่อเรียกความสนใจ 

นิสิตทุกคนทำาหน้าแปลกใจ พลางคิดว่า 

‘หลวงตานี่ไม่ธรรมดาแฮะ’
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“มักมีเรื่องเล่าว่าบางคนจมน้ำ� ตกต้นไม้ 

หรือช็อคด้วยเหตุใดก็ตาม แม้กระท่ังคนที่นั่ง 

สมาธิมีภาวะสงบ มักเห็นกายละเอียด หรือคนไทย 

เรียกว่าวิญญาณลอยออกจากร่าง” 

นิสิตหลายคนพยักหน้า

“บางคนบอกวา่เหน็ตนเองลอยอยูใ่นหอ้ง

ผ่าตัด เห็นหมอกำาลังใช้ไฟฟ้าช็อต ปั้มหัวใจ และ

มักมีความรู้สึกสุข สงบ เบาสบาย โดยที่ขณะนั้น

ไม่กลัวตาย”

“หนูก็เคยอ่านเจอค่ะ” 

นิสิตคนหนึ่งเห็นด้วย

“บางคนบอกว่า มีเทวดาหรือยมทูตพาไป 

เที่ยวนรก สวรรค์ แต่แปลกว่าแม้แต่ศาสนา

เดียวกัน นรก สวรรค์ที่เห็นนั้นไม่เหมือนกัน” 

หลวงตากวาดสายตามองหน้าคนฟัง เมื่อ

เห็นทุกคนตั้งใจฟังจึงสาธยายต่อ

“บางคนพบญาติพ่ีน้องท่ีตายไปแล้ว รวมท้ัง
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เพื่อนฝูงหรือคนแปลกหน้าที่เพิ่งพบกันและยังมี

ชีวิตอยู่ บางคร้ังคนพวกน้ันก็พยักหน้า โบกมือให้ 

หรือทำาท่าคล้ายจะเป็นสัญญาณบอกให้กลับไป 

บางคนได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่เสียชีวิตแล้ว 

เหตกุารณ์อย่างนีห้ลวงตาเคยได้ยนิโยมทีป่ว่ยหนกั

เล่าให้ฟัง แม้ไม่ได้อยู่ในภาวะเฉียดตาย ก็เคยเห็น 

ภาพนิมิตอย่างนี้” 

คนฟังหูผึ่ง ตาตั้ง ฟังอย่างตั้งใจ

“และที่สำาคัญทุกคนที่เจอภาวะอย่างนั้น 

มักเห็นบุญบาปที่ตนเคยทำาไว้ เป็นการทบทวน

ความดีและความชัว่ของตนอกีครัง้หนึง่ บางครัง้

ก็อาจนึกถึงภารกิจที่ยังไม่ลุล่วง ซึ่งต้องกลับไป

จดัการใหเ้รยีบรอ้ยเสยีกอ่น กเ็ลยมกีารตอ่รองกบั

ยมบาล อย่างน้ีก็มี” 

“ท่ีน่าแปลกใจก็คือ คนท่ีเฉียดตายส่วนมาก 

ไม่ต้องการกลับมา แต่ก็เข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ 

มีความรู้สึกว่าครอบครัวยังต้องการเขาอยู่
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บางคนก็ถูกส่งกลับไปสู่ที่เดิม โดยผู้ที่อยู่

ในแสงสว่าง เพื่อน หรือญาติพี่น้องท่ีได้พบ ไม่มี

ใครยอมให้ผ่านสิ่งกีดขวางไปได้”

หลวงตากระแอม เพื่อสำารวจความตั้งใจ

ของคนฟัง

“การกลับคืนของกายละเอียดสู่กายเนื้อ 

หรือวิญญาณกลับเข้าร่าง ก็มักเป็นไปอย่าง

รวดเร็วมาก จะมีความรู้สึกคล้ายกับว่ามีพลัง 

ผลักหรือดูดให้กลับเข้าสู่อุโมงค์ด้วยความเร็ว

สูงสุดจนเข้าไปอยู่ในกายเนื้อตามเดิม”

หลวงตายกแก้วน้ำ�ขึ้นดื่มแก้ระคายคอ 

แล้วพูดต่อ

“ทุกคนที่ผ่านภาวะเฉียดตายจะจดจำา

อย่างติดตาติดใจจนชั่วชีวิต สิ่งที่ทุกคนรายงาน

เหมอืนกนัคอืวา่ ความคิด ความเชือ่ของคนเหล่า

นีเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม คอืมศีรทัธาในศาสนา

ที่ตนนับถืออยู่มากขึ้น มีความเชื่อในเรื่อง
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ของผลบุญและบาป และกฎแห่งกรรมมากกว่า

แตก่อ่น บางคนคดิวา่ตนเองมีอำานาจจิตมากขึน้ 

สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า หรือสามารถ

รักษาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ก็มี” 

หลวงตาสรุป แล้วถามต่อว่า

“น่ีเขาทำาวจิยักบัคนทกุศาสนา ทกุภมูภิาค

ของโลกนะ พวกคุณคิดว่ายังไง”

“หลวงตากำาลังจะบอกพวกผมว่ายังไง

ครับ” 

ผู้นำาในกลุ่มถามอย่างฉลาด

“กำาลงับอกพวกคณุวา่นรก สวรรค ์ไมม่อียู่

จริง”  

หลวงตาย้ำ�คำาตอบเดิม

“ผมไม่เข้าใจครับ” 

เขายังงงอยู่เช่นเดิม

“ทีพ่ดูอยา่งนี ้ไม่ได้หมายความว่าหลวงตา 

คัดค้านพระพุทธเจ้านะ เพราะพระพุทธเจ้าตรัส
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เรื่องภพ-ภูม ินรก สวรรค์ต่างๆ ไว้พอสมควร แต่

ทีแ่น่ๆ พระองค์ให้ความสำาคญักบัชวีติในปจัจบุนั

ชาตินี ้มากกว่าสัมปรายภพ”

“พวกเรายังงงกันอยู่ดีค่ะ” 

ทุกคนพยักหน้า

“เอ้า...ก็ที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั้น จะเห็นว่า

แต่ละคน แต่ละความคิด แต่ละศาสนา แต่ละ

ความเชื่อ ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตเฉียดตาย 

หรือวิญญาณออกจากร่าง ทำาไมไม่เหมือนกัน”

นิสิตทุกคนตั้งใจจดจ่อ

“หลวงตาอยากจะบอกวา่ นัน่เปน็เร่ืองของ

อปุาทาน คือความเชือ่ ความยึดถอืทีแ่ตกตา่งกนั

ไป” 

หลวงตาร่ายยาว

“ที่พูดนี่ไม่ใช่ไม่เชื่อเร่ืองภพ-ภูมิ แต่เช่ือว่า

ภพ-ภมูขิองทกุคนไม่ว่าศาสนาไหนหรือไม่นบัถือ

ศาสนาต้องเหมือนกัน ในเม่ือทุกคนมีรูปนาม 
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เซลล ์อะตอม สปีชีส์เหมือนๆ กัน” 

เมื่อยังเห็นทุกคนงง หลวงตาจึงเริ่มต้น

อธิบายใหม่

“คุณเคยฝันแบบคร่ึงหลับคร่ึงตื่นไหม คือ

มันเหมือนจริงมากๆ น่ะ”

“เคยครับ” 

หนุ่มหนึ่งยกมือ

“เคยฝันว่าเหาะได้ หรือเหาะหนีอันตราย 

ลอยไปลอยมาตามใจปรารถนา อยา่งเนีย้เคยฝนั

บ้างไหม” 

หลวงตาถามต่อ

“โยมเคยฝันอยู่หลายครั้งเจ้าค่ะ” 

สาวใหญ่คนหนึ่งตอบ

“ในขณะท่ีฝัน เรารู้สึกว่ามันจริงสุดๆ แต่

เมื่อตื่นข้ึนมาเราจึงรู้ว่าเราฝัน หรือไม่แน่ขณะท่ี

ตื่นเราอาจจะฝันอยู่จริงๆ ก็ได้ หรือในขณะท่ีฝัน

นั้นมันอาจจะเป็นจริงๆ ก็ได้” 
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ทุกคนทำาหน้ามึนๆ กับคำาพูดหลวงตา

“เอาละๆ หลวงตาขอเล่าเรื่องน้ีให้ฟัง 

มีผู้หญิงคนหน่ึงแกชื่อ ดร.ซูซาน แบล็กมอร์ 

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของประสบการณ์

ถอดจิตหรือวิญญาณออกจากร่าง

เรือ่งราวของเธอคนนีน้า่สนใจมากๆ สมัย

สาวๆ ตอนเรียนอยู่ปี 1 ที่อ็อกฟอร์ด เธอเคย

เผชิญกบัประสบการณ์วิญญาณหลุดจากร่างดว้ย

ตนเอง คือนั่งๆ อยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนหลุดลอย

ขึน้ไปบนเพดาน มองลงมาเห็นรา่งตวัเองนัง่อยู ่

บนเตียง จากน้ันก็สามารถใช้จิตเดินทางท่องเท่ียว 

ไปทั่ว ออกไปนอกโลก นอกอวกาศ ค่อยๆ รู้สึก

เหมือนกลายเป็นหน่ึงเดียวกับจักรวาล เป็นความ 

รูส้กึทีศ่กัด์ิสทิธิม์าก จนทำาให้ต้ังแตน่ัน้มาเธอเลย

เริม่มคีวามเชือ่เรือ่งวญิญาณ แลว้กเ็ริม่หนัเหไป

ศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังในด้านปรากฎการณ์

ทางจิตเหนือธรรมชาติ ที่สำาคัญมากๆคือเธอ 
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หาทางพสิจูน์ ไมใ่ชเ่ชือ่แบบงมงาย และหลังจาก

ได้ลงมือทดลองศึกษาวิจัยไปเรื่อยๆ เป็นสิบๆปี 

เม่ือรวบรวมหลักฐานท้ังหมดแล้ว ก็ได้ข้อสรุปว่า 

ปรากฎการณพ์วกนีเ้ป็นเรือ่งของสมองสว่นหนึง่

ที่เรียกว่า Angular Gyrus เมื่อเจอผลสรุปดังนี้ 

แกก็ เลยทิ้งความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ 

อภิปรัชญาท้ังปวง แล้วหันมาโปรโมตการมองเร่ือง 

เหล่านี้ให้ถูกต้องตามระดับความจริงของมัน”

“แสดงว่าการถอดจิตออกจากร่าง หรือ

มโนมยิทธิไม่จริงหรือคะ” 

หญิงสาวสวมแว่นหนา้ตาจรงิจัง เอย่ถาม

“มสิี เอางี ้พทุธศาสนายอมรบัความจรงิ 2 

อย่าง อย่างแรกเรียกว่าสมมุติสัจจะ คือ สมมุติ

ว่าจริง เช่น คน สัตว์  สิ่งของ พระพุทธเจ้า 

พระผู้เป็นเจ้า ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ชาวอิสลาม 

สวย หล่อ ชาย หญิง โลก จักรวาล เป็นต้น” 
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หลวงตาหยุดให้ผู้ฟังคิด 

“อย่างที่สองเรียกว่า ปรมัตถสัจจะ คือ

ความจริงแท้ หรือความจริงสากล คือ สรรพส่ิง 

มเีพยีง สสาร พลงังาน ธาตรุู ้หรอืภาษาพระเรยีก

ว่า รูป-นาม รวมถึงพระนิพพาน ไม่ได้มีสัตว์ 

บุคคล ตัวตน เรา-เขา พระเจ้า เทวดาท่ีไหนเลย” 

หลวงตายกแก้วน้ำ�ขึ้นดื่ม เพื่อให้เวลาทุก

คนตามทันแล้วอธิบายต่อ 

“เราเชื่อว่ามีนรก สวรรค์ พระผู้เป็นเจ้า 

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ คนดี คนเลว ตาม

สมมุติสัจจะ” 

บางคนเริ่มเข้าใจ

“ในปรมัตถสจัจะ ไมม่ใีคร มเีพยีงสิง่ๆหนึง่ 

หรือรูป-นาม สสาร พลังงาน ธาตุรู ้ที่เกิดดับไป

ตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลา”

“อ้าว แล้วนี่ผมไม่ได้มีอยู่จริงหรือครับ” 
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หนุ่มเหลือน้อยคนหนึ่ง เอ่ยถามอย่าง 

ประหลาดใจ

“มี แต่ไม่จริง” 

หลวงตาหัวเราะ

“มันก็เหมือนกับคนตายแล้วฟื้น เห็นนรก 

สวรรค์นั่นแหละ เขาเห็นจริง แต่ไม่มีอยู่จริง 

เพราะเห็นตามจนิตนาการ หรอืความเชือ่ทีต่นมี 

มันจึงเห็นไม่เหมือนกันไง” 

หลวงตาพยายามอธิบายให้เข้าใจ

“อนุภาคเล็กๆ ในร่างกายของเรา เกิดดับ  

เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เซลล์เก่าตายไป 

เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาแทน เพียงแต่ว่าอนุภาคทุก

อนภุาคหรอืเซลล์ทกุเซลล์ ไม่ไดเ้กิดดบัพร้อมกัน 

เราจึงมีความรู้สึกว่า ‘มี’ อยู่ตลอดเวลา แต่ที่แท้

ไม่เคยมีใครอยู่จริง และไม่เคยมีใครตาย มีเพียง 

ความสืบต่อกันของรูปนามน้ีเท่าน้ัน รูปนามในอดีต 

เป็นเหตุปัจจัยให้รูปนามในปัจจุบันเกิด รูปนาม
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ในปัจจุบันก็เป็นเหตุปัจจัยให้รูปนามในอนาคต

เกิดขึ้น...เป็นอย่างนี้เสมอ” 

หลวงตาพูดอย่างจริงจัง

“ตกลงว่านรก สวรรค์ไม่มีจริงๆ หรือคะ” 

สาวน้อยหน้าตาฉลาดคนหนึ่งถามย้ำ�

“มีสิ แต่มีตามสมมุติสัจจะ แต่ไม่ใช่ตาม

ปรมัตถสัจจะ ก็ในเม่ือตัวตน-เรา-เขาไม่เคยมีอยู่จริง 

แล้วจะมีใครขึ้นสวรรค์-ลงนรกเล่า? อย่าลืมว่า 

กฎเกณฑ์น้ีพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งขึ้นเอง แต่ทรง

ค้นพบความจริงตามธรรมชาติ ฉะนั้นกฎเกณฑ์

ธรรมชาติจึงไม่เกี่ยวกับศาสนาไหน แต่เป็นสิ่งที่

เสมอกันกับทุกคน”

“แต่ตัวตนก็มีอยู่นี่ครับ” 

ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วย

“เฮอ้! ถ้างัน้เรามาคยุกนัเรือ่งนรก-สวรรค์

ภพ-ภูมิตามคัมภีร์พุทธศาสนาดีกว่า” 
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หลวงตาพูดอย่างปลงๆ แล้วอธิบายต่อ 

“คำาวา่ภมิู เรียกตามภาษาบาลี ม ี31 ภมิู 

ส่วนภาษาวิทยาศาสตร์ น่าจะเรียกว่า มิติ...” 

“มันมีอยู่จริงๆ หรือค่ะ” 

สาวน้อยในกลุ่มถาม

หลวงตา “!!!!!!!!!!” 
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ขอทานจัญไร
หรือผู้เห็นภัยในวัฏฏะ‘ ’
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บวชทำาไม? คอืคำาถามทีค่นรุน่ใหม ่มกัจะ

ขัดแย้งกับพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ที่ต้องการให้ลูก

หลานบวชตามประเพณี

ว่าท่ีพ่อนาคคนหน่ึง พร้อมท้ังพ่อแม่ มาหา 

หลวงตาที่วัด เพื่อขออนุญาตมาศึกษาธรรมใน

สำานักสงฆ์โนนศิลา

หลวงตาสำารวจหน้าตาและเฟอร์นิเจอร์

ของทุกคน คุณพ่อวัยกลางคน แต่งตัวดีท่าทาง

มีฐานะ ออกจะดูเกร็งๆ คุณแม่วัยใกล้เคียงกัน  

เส้ือผ้าหน้าผมเป๊ะต้ังแต่หัวจรดเท้า หน้าตาแช่มช่ืน 

ส่วนลูกชายไว้เคราเล็กๆ แต่งตัวตามสมัยนิยม 

คิ้วสองข้างขมวด ดูท่าทางกำาลังเซ็งโลก
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ทั้ง 3 ยกมือไหว้เก้ๆ กังๆ ดูไม่คุ้นเคยกับ

พระเท่าไรนัก

หลวงตายิ้มแย้ม พูดจากทักทายสบายๆ 

เพื่อให้บรรยากาศเป็นกันเอง

“มีธุระอะไรกันหรือ”

“อยากจะเอาลูกชายมาบวชกับหลวงตา

เจ้าค่ะ” 

ผู้เป็นแม่รายงาน 

“แน่ใจหรือ จะเอาลูกชายมาบวชที่นี ่วัดนี้

ไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไรนักนะ” 

หลวงตาพูดนิ่มๆ ปกติจะไม่ค่อยจะรับ 

ผู้ไม่มีศรัทธามาบวชด้วยอยู่แล้ว

“นั่นสิครับ ผมก็ไม่ได้อยากบวชเท่าไรนัก

หรอก” 

ลูกชายพูดโพล่งขึ้นมา

แม่หันไปมองตาเขียว แล้วปรับสีหน้าทันที 

ดุจนักแสดงอาชีพ
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“คือ ลูกชายไม่ค่อยจะเต็มใจบวชค่ะ แต่พ่อแม่ 

เห็นว่าเรียนจบตรีแล้ว จะไปต่อโทท่ีต่างประเทศ 

เลยอยากให้ลกูบวชเสยีกอ่น จะไดใ้จเยน็ๆกวา่นี”้ 

คุณแม่รายงานต่อ

หลวงตาได้แต่คดิในใจวา่ ‘เฮ้อ ลูกไมห้ล่น

ไม่ไกลต้น’ พลางถามว่า 

“แล้วทำาไมจึงเลือกที่นี่ล่ะ”

“ลูกเขาเลือกเอง เขาบอกว่าอยู่วัดป่า

เงียบๆดีกว่า เขาไม่ค่อยจะศรัทธาวัดในเมือง” 

พ่อเอ่ยปากอธิบายเป็นครั้งแรก

“เอ้า ก็ไหนว่าลูกไม่อยากบวช” 

หลวงตาหันไปมองทางลูกชาย

“คือ ผมขัดไม่ได้หรอกครับ แต่ไหนๆ 

จะบวชแล้วผมก็อยากจะเลือกเอง ที่จริงพ่อแม่

อยากจะให้บวชวัดใกล้บ้าน จะได้ใส่บาตรทุกวัน 

แต่ผมไม่ค่อยจะศรัทธาพระวัดนั้นเท่าไร” 
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ชายหนุ่มระบายคลายเครียด

“เพราะอะไรหรือ” 

หลวงตาถามยิ้มๆ

“ก็...ผมไม่พูดดีกว่า” 

เห็นเขาอึกอัก หลวงตาจึงตัดบท 

“คุณอย่าดูพระแค่เพียงภายนอกนะ เคย

อ่านประวัติของเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตไหม 

ท่านเป็นพระในเมืองเหมือนกัน แต่เขาว่ากันว่า

ท่านเป็นอรหันต์กลางกรุง” 

หลวงตาหยุดนดิหน่ึง เพือ่ใหเ้ขาไดค้ดิตาม

“แล้วที่นี่ดียังไง” 

หลวงตาถามต่อ

“เพ่ือนผมเคยมาบวชท่ีน่ีครับ ผมเคยมาเย่ียม 

เพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าท่ีนี่ทำาวัตรทุกวัน ฉันรวมใน

บาตรม้ือเดียว น่ังสมาธิทุกวัน แต่วัดในเมือง 

ผมไม่เคยเห็นทำาอย่างนี้”

ขณะที่ตอบสีหน้าก็แสดงอาการชื่นชม
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“ที่ไม่เคยเห็นเพราะคุณไม่ค่อยได้เข้าวัด

หรือเปล่า”

หลวงตาถามยิ้มๆ 

“คุณรู้ไหม ท่ีน่ีมีเหตุผลอะไร จึงทำาอย่างน้ัน” 

หลวงตาถามเอง ตอบเอง

“เราไม่ได้คิดว่าทำาอย่างน้ีแล้ว จะหมดกิเลส

เร็วกว่าท่ีเขาไม่ทำา อย่างเช่นท่ีฉันรวมในบาตรก็

เพ่ือลดภาระในการล้างภาชนะ ท่ีฉันม้ือเดียว 

ก็เพราะเราทดลองแล้วว่า เวลาฉันของพระช่วงเช้า 

และเพลใกล้เคียงกัน ยังไม่ทันหิวก็ต้องฉันอีกแล้ว 

เปน็ภาระทีจ่ะตอ้งมาจดัอาหารตอนเพลอกี กเ็ลย

เล่ือนเวลาฉนัเชา้ใหส้ายขึน้มาหนอ่ย ฉนัมือ้เดยีว

ง่ายด ีและที่ทำาวัตรทุกวัน เพราะพระใหม่มีเวลา

บวชนอ้ย อยา่งนอ้ยก็จะไดน้ัง่สมาธสิวดมนตแ์ละ

ฟังธรรมทุกวัน เผื่อจะได้เข้าใจในพุทธศาสนา

มากขึ้น”

หลวงตาอธิบายให้ฟัง
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“คุณอย่าติดรูปแบบพิธีกรรมมากนัก รูปแบบ 

พวกน้ัน มีไว้เพ่ือทำาให้สังคมสงฆ์ของท่ีน่ีอยู่ร่วมกัน 

อย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เพื่อเอาไว้ดูถูกวัดอื่นๆ 

เพราะแต่ละวัดมีบริบทแตกต่างกัน”

ชายหนุ่มพยักหน้าแสดงอาการเข้าใจ

“ก่อนจะรับหรือไม่รับ หลวงตาขออธิบาย 

กฏเกณฑข์องท่ีน่ีใหฟ้งักอ่น ถา้รบัไดก้อ็ยู่รว่มกนั

ได้” 

หลวงตาชี้แจง เขายอมรับ

“ก่อนบวช ควรตั้งปณิธานที่จะทำาสิ่งดีๆ 

ที่ทำาได้ยาก ซึ่งคุณเองมักผลัดผ่อนมาโดยตลอด 

เชน่ การอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ยในทีส่งบสงดั หรอืการ

อยู่กับตัวเองไม่หนีไปหาสิ่งอื่น เช่น โทรทัศน์ 

โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร ์หรือแม้แต่หนังสือ 

หรือการฝึกสติอย่างต่อเน่ือง หากไม่ทำาในขณะบวช  

คุณอาจไม่มีโอกาสได้ทำาอีกเลยในเพศฆราวาส
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แม้จะไม่ใช้เรื่องง่ายแต่ก็น่าจะเป็นการถือว่า

เป็นการท้าทายตนเอง” 

ทุกคนเงียบ หลวงตาจึงถามต่อ

“คุณแน่ใจหรือว่าจะปฏิบัติตามกเกณฑ์น้ีได้”

คุณแม่ชิงตอบเสียก่อน 

“เขาไมม่ปีญัหาหรอกคะ่ เปน็คนทีห่นกัไป

ทางเหตผุลอยูบ่า้ง อกีอย่างบวชไม่นานนกั คงไม่

เป็นไร”

“ชีวิตพระน่ะ สบายแต่ไม่สะดวก แต่ชีวิต

ฆราวาสน่ะ สะดวกแต่ไม่สบาย” 

หลวงตาด้นต่อ

“เป็นยังไงหรือครับ” 

คุณพ่อสงสัย

“พระไม่มีภาระทีต่อ้งรบัผดิชอบครอบครวั  

ไม่ต้องกังวลเร่ืองของเศรษฐกิจ การเมือง การงาน 

กเ็ลยสบาย แตช่วีติฆราวาสนัน้สะดวก จะทำาอะไร
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ก็ได้ อยากกินอะไรก็กิน อยากเท่ียว จะขึ้นห้าง 

เข้าผับ ก็ไม่มีปัญหา แต่พระทำาอย่างนั้นไม่ได้

เพราะมีพระวินัยที่จะต้องรักษาอยู่” 

หลวงตาอธิบาย แล้วหันไปถามชายหนุ่ม 

“คุณจะบวชสักกี่วัน” 

“15 วันครับ” เขารีบตอบ

“แล้วคุณจะได้อะไร มีเวลาบวชแค่นั้น”

“นั่นสิครับ ผมจะได้อะไร ผมก็แค่บวชตาม

ประเพณี ผมไม่เห็นว่าคนท่ีเคยบวชจะได้อะไรเลย” 

หนุ่มน้อยพยักหน้าไปทางพ่อ ท่าทาง 

ล้อเลียน

“หันหน้าเข้าวัด ทดแทนพระคุณพ่อแม่ 

หันหน้าออกจากวัด  ทดแทนพระคุณเมีย 

บวช 15 วันทดแทนพระคุณพ่อแม ่แล้วที่เหลือ

ทั้งชีวิตสำาหรับทดแทนพระคุณลูกเมียอย่างนั้น

หรือ”



125พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

หลวงตาพูดพลางหัวเราะเบาๆ

“ทีจ่รงิแลว้กอ็ยา่งทีค่ณุเขา้ใจ การทดแทน

พระคุณพ่อแม่ ไม่จำาเป็นต้องบวชก็ได้ เพราะไม่ง้ัน 

ผู้หญิงบวชพระไม่ได้ก็ทดแทนพระคุณพ่อแม่ 

ไม่ได้นะสิ จริงไหม”

“อ้าวหลวงตาทำาไมพูดอย่างนั้น มันยิ่งไม่

ค่อยอยากบวชอยู่ด้วย” 

คุณพ่อท้วงติง พลางหันไปมองลูกชาย

“แต่ฟังให้จบก่อน พระพุทธเจ้าสอนว่า  

การทดแทนพระคุณพ่อแม่ ‘ทางกาย’ น้ันทำาอย่างน้ี 

1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว ก็เลี้ยงท่านตอบแทน 

2) ช่วยเหลอืการงาน กจิธรุะของทา่น 3) ชว่ยดำารง

วงศ์ตระกูล ไม่ทำาให้ตระกูลเสียหาย 4) ทำาตัวให้

เหมาะสมที่จะรับมรดกไม่สุรุ่ยสุร่ายล้างผลาญ

ทรัพย์สินที่พ่อแม่หาไว้ให ้5) เมื่อท่านเสียชีวิตไป

แล้วทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน” 

หลวงตาอธิบายยาวเหยียด
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“พวกคณุวา่ใน 5 ขอ้นี ้การทดแทนพระคณุ

พอ่แมต่อนทีท่า่นยงัมชีวีติอยู ่กบัตอนทีท่า่นตาย

ไปแล้วพระพุทธเจ้าให้ความสำาคัญกับอย่างไหน

มากกว่ากัน” 

หลวงตาถาม

“ตอนท่ีท่านยังมีชีวิตอยู่ครับ มีต้ัง 4 ข้อแน่ะ” 

ชายหนุ่มตอบ

“อมึ นัน่สนิะ แล้วมีขอ้ไหนบา้งไหมทีบ่อก

ว่าต้องบวช” 

หลวงตาถามต่อ

“ไม่มีเลยครับ ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบวช 

ก็ได้สิครับ” 

ชายหนุ่มรีบตอบ

“อย่าพึ่งด่วนสรุป ไอ้การที่วัยรุ่นคนหนึ่ง 

จะเข้าใจชีวิตได้น้ัน อย่างน้อยก็ควรต้องบวชสักคร้ัง 

จะได้รู้ว่าทำาอย่างไร จึงจะเข้าใจถึงพระคุณของพ่อแม่
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จะดำารงชีวิตอย่างไร จึงจะไม่ทำาให้ตระกูลของ

ทา่นเสยีหาย หรอืจะรักษาทรัพย์สมบัตขิองท่าน

ไว้ได้อย่างไร ฉะน้ันการบวชจึงเป็นเรื่องสำาคัญ

ประการหนึ่ง”

“อา้ว แลว้กัน หลวงตาพดูอยา่งนีก้เ็ข้าทาง

คุณพ่อคุณแม่ผมสิครับ” 

เขาพูดทีเล่นทีจริง

“ฮ่าๆ ใจเย็นๆ” 

หลวงตาขำา แล้วอธิบายต่อ 

“มีพุทธพจน์ที่ตรัสถึงการทดแทนพระคุณ

พ่อแม่ทางจิตวิญญาณไว้ว่า 

การท่ีจะตอบแทนคุณแก่บุคคลทั้งสอง 

คือ มารดาและบิดา เรากล่าวว่ากระทำาไม่ได้

ง่ายเลย

ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย บตุรพงึแบกมารดา

ดว้ยบ่าขา้งหน่ึง แบกบิดาดว้ยบ่าขา้งหนึง่ เขา

มีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และพึงปฏิบัติ 
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บำารุงท่านทั้งสอง ด้วยการอบกลิ่น การนวด 

การอาบน้ำ� และการดัดอวัยวะต่างๆ แก่ท่าน

ทั้งสอง แม้ท่านท้ังสอง ก็พึงถ่ายอุจจาระ 

ปัสสาวะบนบ่าของเขานั่นเอง ถึงกระนั้นเขาก็

ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงตั้ง

มารดาบิดาไว้ในราชสมบัติ มีอำานาจยิ่งใหญ่ 

ในแผ่นดินใหญ่ อันมีรัตนะ 7 ประการมากมายน้ี 

แม้กระนั้นก็ยังไม่ช่ือว่าตอบแทนคุณมารดา

บิดา ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามี

อุปการะมาก เปน็ผูบ้ำารงุเลีย้ง เปน็ผูส้อนใหล้กู

รู้จักโลก

ส่วนบุตรคนใด ทำาให้มารดาบิดาผู้ไม่มี

ศรทัธาใหส้มาทานต้ังมัน่ในศรทัธาสมัปทา ให้

มารดาบิดาผู้มีทุศีลสมาทานตั้งมั่นในศีล

สัมปทา ให้ บิดามารดาผู้มีความตระหน่ี

สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา ให้มารดาบิดา
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ผู้ทรามปัญญา สมาทานตั้งมั่นในปัญญา

สัมปทา ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย ด้วยเหตุมี

ประมาณเท่านั้น และบุตรย่อมช่ือว่าเป็นผู้

กระทำาตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดาแล้ว”

“พดูงา่ยๆ ก็คอืทำาใหท้า่นมคีณุธรรมสูงขึน้ 

นั่นชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้ว ที่ท่านว่า

อย่างนั้น เพราะชีวิตต้องตอบแทนด้วยชีวิต การ

เลี้ยงดูไม่ได้ให้ชีวิตใหม่ แต่การที่ทำาให้ท่านได้มี

ศรัทธาเป็นต้นน้ัน ถือว่าได้ให้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า 

เพราะเม่ือท่านมีศรัทธามั่นคงเป็นต้น ชีวิตของ

ท่านในกาลต่อไปก็ดำาเนินไปเพื่อสิ่งที่เป็นบุญ

กุศล หากยังต้องเกิดในภพใหม่ก็มีแต่จะดียิ่งขึ้น 

นั่นคือการให้ชีวิตใหม่แก่พ่อแม่”

“ฉะนัน้เพยีงการบวชจงึไมเ่ปน็การทดแทน 

แต่อุบายอันเกิดจากการบวชนั้นแหละมักเป็น

เหตุให้พ่อแม่ได้เข้าวัดมากขึ้น หลวงตาเห็นมา

เยอะแล้ว พอลูกบวช พ่อแม่ก็บวชด้วย ลูกสึก 
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พ่อแม่ก็สึกด้วย ซึ่งการที่พ่อแม่ได้เข้าวัดมากขึ้น 

หากลูกได้แนะนำาเองก็ดี หรือให้พ่อแม่ได้โอกาส

ฟงัธรรมจากครบูาอาจารย์ก็ด ีก็อาจทำาให้พอ่แม่ 

ได้ศรัทธาเพ่ิมข้ึนหรือคุณธรรมเพ่ิมข้ึนในระดับใด 

ระดับหนึง่ นัน่กเ็ปน็การทดแทนบญุคณุพอ่แมไ่ด้

ทุกภพทุกชาติเลยทีเดียว” 

หลวงตาอธิบายเพิ่มเติม

“เด๋ียวครับหลวงตา แล้วท่ีว่า ลูกบวชพ่อแม่ 

ก็บวชด้วย ลูกสึกพ่อแม่ก็สึกด้วยหมายความว่า

อย่างไรครับ” 

เขาถามด้วยความสงสัย

“อ้าว พอลูกบวช พ่อแม่ใส่บาตรพระ

ลกูชายไดท้กุวนั แตพ่อลูกสกึ พอ่แมก่เ็ลกิใสบ่าตร 

แม้เป็นอย่างน้ีก็ยังดีกว่า พ่อแม่ที่เอาลูกมาบวช

แล้วก็ไม่โผล่มาอุปถัมภ์บำารุงเลย เหมือนตัดหาง

ปล่อยวัดยังไงยังงั้น” 

หลวงตาหัวเราะเบาๆ แล้วจึงพูดต่อ
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“ดังนั้นการบวชจึงเป็นเพียงอุบายขั้นต้น 

ยงัไม่ใช่การทดแทน นอกจากการบวชจะเปน็การ

ให้โอกาสแก่ตัวเราเอง ที่จะได้สั่งสมบุญ-เจริญศีล 

สมาธิ -ปัญญา อย่างเต็มที่แล้ว  ยังเป็นการ

ตอบแทนพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำาเนิดเราอีก

ด้วย มารดาบิดานับเป็นบุคคลที่มีพระคุณอัน 

ย่ิงใหญ่ต่อเรา ท่านได้ให้กำาเนิดกายเน้ือ เป็นต้นแบบ 

ทั้งทางกายและทางใจ ทำาให้เรามีโอกาสสร้าง

ความด ีจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาโอกาส

ตอบแทนคุณของทา่น ใครทำาไดเ้ช่นนี ้ยอ่มไดช้ือ่

ว่าเป็นลูกยอดกตัญญู”

ชายหนุ่มหน้าตาแช่มชื่นข้ึนมา พยักหน้า

อย่างเข้าใจ 

“ฟงัหลวงตาอธบิายแลว้คอ่ยอยากบวชขึน้

มาหน่อย”

หลวงตาฟังแล้วชื่นใจ

“ดีแล้วลูก ถ้าอย่างนั้น ก็เอาบทขานนาค 
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คือคำาขอบวชไปท่องให้ขึ้นใจ ให้เหมือนกับที่เรา

ตัง้ใจบวช ในคำาขอบวชนัน้ พระพทุธเจา้ท่านบอก

เปา้หมายของการบวชเอาไวแ้ล้ว คอืการทำาพระ

นิพพานให้แจ่มแจ้ง ไม่ใช่บวชพอให้แล้วๆ หรือ

บวชเพื่อถอนทุนคืน แต่การบวชเพื่อทำาพระ

นิพพานให้แจ้งนั่นแหละ จะทำาให้เราเป็นพระที่ด ี

เปน็เน้ือนาบญุของโลก มโีอกาสไดโ้ปรดสัตวค์อื

ให้ญาติโยมเขาได้บุญกับเรา ไม่ใช่ให้สัตว์โปรด” 

หลวงตาให้กำาลังใจ

“เป็นยังไงครับให้สัตว์โปรด” 

เขาสงสัย

“เอ้าก็อย่างที่คนโบราณเขาบอกไง บวช

หลบ บวชลี ้บวชหนีการงาน บวชผลาญข้าวสุก 

บวชสนุกตามเพื่อน บวชเปื้อนพระศาสนา บวช

เป็นขี้ข้าชาวบ้าน กินๆนอนๆ พอให้ผ่านไปวันๆ 

รอแต่วันจะสึก ถ้าบวชอย่างนี ้ ไปบิณฑบาตทีไร 

ก็กลายเป็นให้ชาวบ้านเขาโปรด ไม่ใช่ไปโปรดเขา” 
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ทั้งสามคนยิ้มขำาๆ 

“คุณอย่าลืมว่าชีวิตพระ ไม่ต่ำ�ที่สุดก็สูง 

ที่สุดไปเลย”

หลวงตา เรียกความสนใจเพิ่ม

“เป็นอย่างไรหรือครับ”

หนุ่มน้อยถามด้วยความสนใจ

“คำาวา่ภกิษแุปลได ้2 อย่าง คอืแปลวา่ผูข้อ 

กับผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร”

หลวงตากระแอม

“ถ้าเป็นพระที่ไม่ดี บวชมาเพราะหวังลาภ

สักการะ ก็เป็นได้แค่เพียงขอทานจอมลวงโลก 

เลวยิง่กวา่ขอทานทัว่ไปเสยีอกี จะเรยีกวา่ขอทาน

จัญไรก็ได้ เพราะหลอกชาวบ้านว่าตนเป็นพระ  

นี่เรียกว่าต่ำ�สุด...”

หลวงตามองหน้าผู้มาขอบวช

“แต่ถ้าเป็นพระที่ดี ตั้งใจศึกษาปฏิบัติ 
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จะเป็นคนท่ีมีคุณสูงสุด ประเสริฐที่สุด เป็นเนื้อ

นาบุญของโลก เพราะเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร 

คุณเข้าใจไหม”

เขายิม้ พลางเอย่ข้ึนมาดจุเปน็คำาสัญญาที่

ให้ไว้กับหลวงตา

“ครับ ผมจะตั้งใจเป็นพระที่ดีครับ”

หลังจากที่กำาหนดวันบวช ได้รับคำาชี้แจง

วิธีการท่องขานนาคและรับใบสมัครบวชแล้ว 

ชายหนุ่มก็กราบลาหลวงตาด้วยใบหน้าเอมอ่ิม

หลวงตาคิดคำานึง พลางทอดถอนใจ

‘จะมีสักก่ีคนน้อ ที่ต้ังใจบวชเป็นทายาท

พระศาสนา ตอนมาสมัครกด็ตูัง้ใจด ีแตพ่อบวช

แล้วก็สู้กับความขี้เกียจไม่ได้สักคน’
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๏ ก็แค่พระธรรมดา...หลวงปู่หลวงตา 
ยศถาศักดามิเอา

๏ เพียงตื่นภาวนาตอนเช้า หอบบาตรลูกเก่า

ขอข้าวชาวบ้านเขากิน

๏ ชีวิตเหมือนนกโบยบิน ท่องเหนือเมฆิน

ไม่แบกไม่หอบใดใด

๏ มีเพียงกลดบาตรหนึ่งใบ กับทั้งผ้าไตร

ท่องไปเหนือโลกโศกตรม

๏ ผืนฟ้าใช้แทนผ้าห่ม แผ่นดินแทนพรม

นอนฟังหรีดหริ่งเรไร

๏ อยู่บนยอดเขาเนาไพร ไม่เกาะเกี่ยวใด

ดวงใจปลอดมายาการ

๏ ขับเพลงพุทธมนต์เบิกบาน แต่งบทกวีกานต์

วิญญาณศานติเสรี

๏ เสียงนกแทนเสียงดนตรี กล่อมวนาลี

หิ่งห้อยร้อยแสนแทนไฟ

๏ เก็บกิ่งไม้ ในพงไพร กองฟืนก่อไฟ

ต้มน้ำ�ร่ำ�แทนสุรา
๏ พูดคุยกับสุญญตา ขบโศลกปรัชญา

เอื้อนเอ่ยวจีเตือนตน

๏ เรียบง่ายไร้ห่วงกังวล ปลดปล่อยตัวตน

...อิสระเป็นพระธรรมดา... 

@ เสาเดี่ยว, โคราช / ๑๐.๐๖ น. / ๒๐ ก.พ. ๕๒

“พระธรรมดา”
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