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พระพุทธเจาที่ฉันรูจัก (Lord Buddha in my Visual) 
ตอนที่ 1  นพพร 

นพพร เด็กชายหนาตาดี อายุราวสิบขวบ เปนเด็กพเนจร ท่ีพระอาจารยใหญ (พระทศพล) ใหท่ีพัก
พิง แมเขาจะเปนเด็กท่ีชอบเก็บตัว ไมยุงกับใคร และไมคอยเชื่อม่ันในตนเอง แตเขาก็เปนเด็กขี้สงสัย แตสิ่ง
หน่ึง ท่ีทําใหพระอาจารยใหญเอ็นดูเขาเปนพิเศษ คือ เขาเปนเด็กขยัน ซื่อสัตย จนพระอาจารยใหญ 
อนุญาตใหเขาไปน่ังเรียน รวมกับเด็กนักเรียนคนอ่ืนๆ แตเขาก็มักจะถูกเพ่ือนๆ ลอวาเปนเด็กจรจัด ไมมีพอ
แม และถูกกลั่นแกลง พวกเด็กๆ มักหัวเราะเยาะเขา ในอาการเปนๆ ซื่อปนเซอ แตเขาก็อดทน ไมไป
โตเถียงกับเด็กพวกน้ัน เพราะพระอาจารยใหญ สั่งไววาใหอดทน แลวทุกอยางจะดีเอง  

นพพร เชื่อในคําสั่งสอนของพระอาจารยใหญ วาใหเขาอดทน ตั้งใจอาน เรียน เขียน คิดพิจารณา
ดวยปญญา ตามท่ีเปนจริง อยาเอาความรูสึก เปนตัวตัดสิน ทําใหเขามีความกาวหนาในการศึกษาเลาเรียน 
จนพระอาจารยใหญมองเห็น และแอบช่ืนชม 

หลายปผานไป พวกเด็กๆ จบไปหลายรุน แต นพพร ยังอยู เหตุผลหน่ึงก็คือ เพราะเขาไมมีท่ีไป เขา
ไดรับมอบหมายภาระกิจ ภายใตการดูแลของ พระอาจารยรอง ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติธรรม 

สิ่งหน่ึงท่ี นพพร สงสัยมาตลอด ตั้งแตมาอยูท่ีน่ี คือ เขามีชาติกําเนิดอยางไร ถามพระอาจารยใหญ
หลายครั้ง ทานก็ไมตอบ นพพร เกิดความรูสึกวา ถาเขาพบพระพุทธเจาจริงๆ ทานคงจะบอกได เพราะไมมี
สิ่งใดท่ีพระพุทธองคจะไมรู 

ตอนที่ 2  สํานักศึกษาและปฏิบัติธรรม 
สํานักศึกษาและปฏิบัติธรรม แหงน้ี สรางขึ้นโดย พระทศพล (ใหญ) หรือ ชาวบานท่ัวไปมักเรียกขาน

ฉายาของทานวา พระอาจารยใหญ อดีตทานเคยเปนคหบดีผูม่ังค่ัง แตทานกลับมาสนใจเร่ืองชีวิตคืออะไร 
เกิดมาทําไม ชีวิตหลังตาย จะเปนอยางไร ทําไมผูคนในประเทศน้ีจึงยากจน มีทุกขไมรูหยุดหยอน และทาน
พบวา ธัมมะ คือหนทางท่ีจะตอบขอสงสัยของทาน  

สมัยท่ีเปนฆราวาส ทานไมมีครอบครัว ดวยแรงศรัทธา ทานจึงอําลาจากวงการธุรกิจ และเอาทรัพย
สมบัติท่ีมีอยู มาซ้ือท่ีดิน และสรางสถานท่ีปฏิบัติธรรม ตอมา มีผูเลื่อมใสในคําสอนของทาน ทานจึงบวช
เปนพระภิกษุ และไมยุงกับพระวัดไหน เพราะกลัวเขาจะหาวาบา และถูกรังแก ท่ีทานอยูไดอยางปกติสุข 
เพราะทานถือศีลเครง ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เทากับเปนเกราะปองกันตน มิใหพระอ่ืนๆ 
มายุงกับทาน 

จากวัตรปฏิบัติท่ีเครงครัด สงผลใหมีผูเลื่อมใสทานมากข้ึนๆ ตางก็สงบุตรหลาน มาใหพระอาจารย
ใหญ สอนธัมมะ จนกระท่ังไดประมาณ 10 คน ทานจึงตั้งเปนสถานศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามแนวทาง
ของทาน แมจะมีพระวัดอ่ืน กลาวทวงในสิ่งท่ีทานทํา แตทานก็ยกเหตุผลในสิ่งท่ีทานทําวา ทานปฏิบัติตาม
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คําสอนของพุทธดํารัสทุกประการ ทานไมไดสราง ไมไดทําเพื่อแขงขันกับใคร และไมไปขัดแยงกับ
ผลประโยชนของใคร ทานทําตามท่ีญาติโยมศรัทธา 

ตอมา มีพระธุดงครูปหน่ึง ฉายาพระวีระ จาริกผานมา มีโอกาสรวมสนทนาธรรม กับพระอาจารย
ใหญ เกิดความเลื่อมใส และยินดีท่ีจะอยูรวมปฏิบัติธรรมท่ีน่ี พระอาจารยใหญ เห็นวา เปนพระท่ีมีหลักการ
ดี สามารถชวยงานทานได ทานจึงรับไว ใหเปนพระอาจารย คอยสอนพวกเด็กๆ พวกนักเรียน มักจะเรียก
ทานวา อาจารยหน่ึง ตอมา ทาน  

ผานไปหลายป พระอาจารยใหญ เจาสํานัก มักไมคอยยุงกับกิจการของสํานักเทาไรนัก ทานมักจะ
เก็บตัวเงียบอยูในกุฏิทายสํานัก และเห็นวา พระอาจารยหน่ึง เปนพระท่ีดูเครงครัด และเอาจริง ในเรื่องกฏ
กติกา และเรื่องพิธีการ ทานจึงมอบภาระการบริหารสํานัก ใหแก พระอาจารยหน่ึง เปนผูดูแลการเรียนของ
นักเรียน และ พระลูกวัดอีกสองรูป  

ทุกครั้งท่ีนักเรียนทําผิด กอนจะถูกลงโทษ พระอาจารยหน่ึงจะใหทองกฏกติกากอนทุกครั้ง  (1) 
หามมีเรื่องชูสาวในระหวางเปนนักเรียนท่ีน่ี  (2) หามดูทีวี และ เลนอินเทอรเน็ตคนเดียว  (3) หามฆา 
หรือ ทรมานสัตว  (4) หาม พูดใสรายผูอ่ืนดวยคําท่ีไมจริง  พระอาจารยหน่ึง ไดกําชับไววา นักเรียนท่ีอยู
ประจํา ตองอยูทําเวลาใหครบ หน่ึงสัปดาห จึงจะกลับบานไดหน่ึงวัน 

ตอนที่ 3  นพพร กับ ชาติกําเนิดของตน 
ตลอดเวลาท่ีอยูท่ีน่ี นพพร มีโอกาสพบปะ กับนักเรียนหลายรุน ท่ีจบไปแลว แตเขาก็ยังอยูท่ีน่ี 

เพราะเปนคําสั่ง ของพระอาจารยใหญ เขาถูกนักเรียนท่ีเกเร กลั่นแกลงหลายครั้ง และทุกครั้ง เขาก็จะถูก 
พระอาจารยหน่ึง ดุดาตักเตือนอยูเสมอ เขาไดแตกล้ํากลืนฝนทน นึกถึงคําสอนของพระอาจารยใหญอยู
ตลอดเวลา 

เวลาผานไป จนกระท่ัง นพพร อายุได 17 ป เขาไดรับใช พระอาจารยหน่ึง มาเปนเวลานาน จนชิน
ชา กับการกระทําของพระอาจารยหน่ึง 

วันหน่ึง ในหองเรียน พระอาจารยหน่ึง กําลังเลาเรื่องพุทธประวัติ ระหวางพัก มีนักเรียนใหมสองคน 
โตเถียงกันวา พระพุทธเจาไมไดเกิดท่ีอินเดีย แตเกิดท่ีประเทศไทย การโตเถียงดําเนินไป และเรื่องพุทธ
ประวัติ เขาท้ังฟง ท้ังอานมาหลายรอบแลว จนนพพรรูสึกเบื่อ และเผลอหลับไป ครูหน่ึง เขารองอุทาน
ตกใจตื่นกลัว จนตกเกาอ้ี นักเรียนคนอ่ืนๆ หันมามอง และหัวเราะ เสียงหัวเราะของนักเรียน ดังออกไป
นอกหอง พระอาจารยหน่ึงเดินเขามาถาม นพพร ก็ตอบไปตามประสาซื่อวา ฝนเห็นโจรคุลีมาล วิ่งไล จะฆา
พระพุทธเจา แตจอมโจรเห็นตนเองเสียกอน จึงถูกโจรองคุลีมาล กลับมาวิ่งไลตนเองแทน ยิ่งทําให 
นักเรียนพากันหัวเราะดวยความขบขันย่ิงข้ึน และลอเขาวา ถาเขาหลับนานกวาน้ี คงฝนเห็น พอกับแม วิ่ง
หนีโจรดวยอีกคน นพพร รูสึกไมพอใจ แตก็เก็บไวในใจ แทนท่ีเขาจะไดรับความเห็นใจ กลับถูกพระอาจารย
หน่ึงตําหนิ ท่ีนอนหลับในหองเรียน เปนตัวอยางท่ีไมดีแกนักเรียนคนอ่ืนๆ 
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ขณะนั้น พระอาจารยใหญ เดินผานมา เพ่ือมาดูวา นพพร มีความเปนอยูอยางไร หลังจากท่ี
นักเรียนออกจากหองไปกันหมดแลว พระอาจารยใหญ ก็เดินเขาไปหา นพพร เขาน่ังหนาเศราเชนเคย และ
บอกวาฝนกลางวัน จนคนอ่ืนเห็นเปนเรื่องตลก เขาถาม พระอาจารยใหญ ถึงชาติกําเนิดของเขา พระ
อาจารยใหญไมตอบ กลับยกอุทาหรณ ท่ีนักเรียนใหมสองคนคุยกันเรื่องประวัติพระพุทธเจา ชีวิตคนเราสั้น
นัก ท่ีจริงเหตุการณในสมัยพุทธกาล เพ่ิงผานไปไมนานน่ีเอง แตมนุษยผูโงเขลา ไมมีเหตุผล ถูกมิจฉาทิฐิ
เขาครอบงํา ยอมมีความเห็นผิดเปนชอบ เหมือนเห็นกงจักร เปนดอกบัว ฉันใด เรื่องราวของพระพุทธเจา 
ก็จะถูกคนผูโงเขลา แตงเติมไปตางๆ นานา ตามทิฐิของตน 

พระอาจารยใหญ ยกพระดํารัสของพระพุทธเจา ทรงสอนเรื่อง ชีวิตคืออะไร เกิดมาทําไม อะไรท่ี
สงผลใหชีวิตดําเนินไป และจะไปสิ้นสุดท่ีใด ทานสอนเรื่องวัฏฏะสงสาร จน นพพร รูสึกคลายใจไปบาง เรื่อง
ชาติกําเนิดของตน พระอาจารยใหญ จึงใหกําลังใจ นพพร ใหอยูท่ีน่ีตอไป จงอดทน อยาหวั่นไหวกับแรงยั่ว
ยุ อยาเสียสมาธิ จงเรงศึกษา อานใหมาก พิจารณาตามเหตุผล ท่ีเปนจริง ดวยการศึกษาเรียนรูดวยวิธี 
โยนิโสมนสิการ และ ปรโตโฆสะ ไปพรอมๆ กัน ไมมุงวิธีใดวิธีหน่ึง อยางท่ีคนท่ัวโลกเขาศึกษากัน แตจง
เชื่อในสิ่งท่ีตนเห็น ตามท่ีเปนจริง 

เม่ือเห็นวา นพพร คลายความกังวลไดแลว พระอาจารยใหญ ก็จากไปยังกุฏิของทาน แต นพพร 
สังเกตเห็นวา พระอาจารยเริ่มไมสบาย เพราะมีอาการไอ และเดินซัดโซเซ 

ตอนที่ 4  ศาสนา กับ ความรัก 
นพพร เดินทาง ไปพบ คุณสมชาย เพ่ือบอกอาการอาพาธ ของพระอาจารยใหญ  
คุณสมชาย เปนแพทยผูใจบุญ และไดปวารณาตัวท่ีจะเปนแพทยประจําตัวให พระอาจารยใหญ  

ขณะท่ี นพพร เลาอาการอาพาธของพระอาจารยใหญ ใหหมอสมชายฟง หวาน บุตรสาวของ หมอสมชาย 
ก็เขามาขัดจังหวะพอดี  

หวาน เปนเด็กสาว หนาตาดี มีความเปนกุลสตรี เรียบรอย ออนหวาน แตก็ไมสามารถซอนอารมณ
แรกรักของวัยรุนสาวไวได การพบกันคร้ังแรกระหวาง นพพร กับ นํ้าหวาน หมอสมชาย รูดีวาเกิดอะไรขึ้น 
ระหวางหนุมสาวคูน้ี  

ระหวางรอหมอเตรียมเครื่องมือ เพ่ือเดินทางไปตรวจอาการอาพาธ ของพระอาจารยใหญ นพพร มี
โอกาสใกลชิดตามลําพังกับ หวาน ท้ังสองสนทนาถูกคอกันดี แต นพพร เจียมตัวเสมอในฐานะของตน 
สวน หวาน คอนขางจะมีใจให 

นพพร กับ หวาน แอบติดตอกันทางจดหมาย และทางโทรศัพท หวาน จะคุยถึงโลกท่ีสวยงาม 
แฟช่ัน และ เทคโนโลยี นพพร ไดแตฟง เพราะสิ่งท่ีนํ้าหวานพูด เขามีโอกาสนอยมาก ท่ีจะไดสัมผัสมัน และ
เห็นมันจริงๆ นอกจากรับรูจาก ทีวีของสวนกลางท่ีจัดไวให สวนการใชคอมพิวเตอร ก็ถูกจํากัดไมใหใชเพ่ือ
เรื่องสวนตัว ซึ่งตางจาก นักเรียนคนอ่ืนๆ ที่จะรูเรื่องเหลาน้ีเม่ือตอนกลับไปบาน แตเม่ือฟง หวาน เลา
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หลายๆ คร้ัง นพพร ก็เผลอคลอยตามไปบาง 
การแอบพบกันระหวาง นพพร กับ นํ้าหวาน ถูกพระอาจารยหน่ึงจับได เขาจึงถูกลงโทษ ใหไปน่ัง

เฝาหอระฆัง ท่ีกลางปาชา คอยตีระฆังบอกเวลาทุกระยะ 1 ชั่วโมง ตลอดคืน แมนพพร จะกลัวผี แตเขาก็
ใชโอกาสน้ีฝกจิต สรางความกลาใหแกตัวเอง ไมกลัวในสิ่งท่ีไรเหตุผล และ ชวยบรรเทาเยียวยา พิษสงของ
ความรักลงได เขาตัดสินใจ เลิกติดตอกับ หวาน 

ตอนที่ 5  นักเรียนใหม 
วันน้ี มีนักเรียนใหม เขามา 5 คน หองเรียนดูคับแคบ และดูโยกเยกสั่นคลอน มันเปนอาคารเรียนท่ี

ทําจากไมและถูกใชงานมานาน นักเรียนท่ีเขาใหม สองคน ชื่อ โอต กับ แบงค โอต เปนลูกชายหัวแกวหัว
แหวน ของนักการเมืองทองถิ่น แบงค ก็เชนกัน เห็นครั้งแรก ก็รูวา วัยรุนสองคนน้ี ไมธรรมดา มีทาทางยี
ยวน กวนโทสะไมนอย นัยวา ถูกพอสงมาใหพระอาจารยหน่ึง ดัดสันดาน ในชวงปดเทอม  

เน่ืองจาก โอต กับ แบงค เปนลูกนักการเมือง ท่ีมักคุนกับ พระอาจารยหน่ึงเปนพิเศษ พระอาจารย
หน่ึง จึงมักเอาใจ โดยใหสิทธิพิเศษบางเรื่อง และอนุญาตไป–กลับได สัปดาหละสองวัน เพราะเห็นวามา
เปนนักเรียนเพียงช่ัวคราว  

นพพร แอบสังเกตกิริยา ของพระอาจารยหน่ึง ในการสนทนา กับ สีกา ท่ีอางวาเปนนาสาวของ 
โอด  

โอต กับ แบงค เริ่มเกะกะระราน นพพร พระอาจารยหน่ึงแทนท่ีจะหามปราม กับทําเปนมองไมเห็น 
เม่ือเห็นวานพพร ไมโตตอบ โอต กับ แบงค ก็แกลง นพพร หนักขึ้นและทําซึ่งหนา  

มีอยูคร้ังหน่ึง นพพร อดทนไมไหว จึงโตตอบไปบาง กลายเปนเรื่องราวใหญโต พระอาจารยหน่ึง 
จึงตําหนินพพร และวากลาวตางๆ นานา หาวาไมใหเกียรติ เด็กสองคนน่ี ซึ่งนักเรียนคนอ่ืนๆ ก็เริ่มเห็น 
พิษสงของนักเรียนใหมสองคนน่ีเชนกัน แตก็ทําอะไรไมได เพราะพระอาจารยหน่ึงใหทาย  

นพพร ทนไมได ตอคําสบประมาท ของพระอาจารยหน่ึง ท่ีเอาชาติกําเนิดของตน ไปเปรียบเทียบกับ 
โอต ซึ่งมีพอเปนนักการเมือง นพพร รูสึกเสียใจมาก หลังเลิกเรียน เขาจึงเขาไปแอบน่ังรองให อยูท่ีหนากุฏิ
ของพระอาจารยใหญ ตัดพอดวยความนอยเน้ือต่ําใจ ถึงความเปนมาในชาติกําเนิดของตน แตพระอาจารย
ใหญ ก็ไมไดออกมาปลอบใจแตอยางใด ทานไดแคครุนคิดในใจ  

พระอาจารยใหญ นึกถึง ชีวิตวัยหนุม กอนมาบวช ไดสนทนากับ ชายผูหน่ึงภรรยาไดท้ิงเขาไป ฝาก
ลูกชายไวใหเขาเลี้ยงหน่ึงคน และเขาก็มีโรคประจําตัวไมรูวาจะมีชีวิตอยูไดยาวนานเทาไร หวงสําคัญท่ีเขา
ไมอาจท้ิงไปไดก็คือ ลูกชายของเขา พระอาจารยใหญ หวนระลึกถึง พระดํารัสของพระพุทธองค เรื่อง ชาติ 
ชรา มรณะ ขันธ 5 และ มองเห็นโทษทุกข ของการมีชีวิตครองเรือนอยางฆราวาส  
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ตอนที่ 6 “สตางค” กับ “สตรี” ของตองหามสําหรับพระ 
วันทําบุญใหญซึ่งถือเปนวันสําคัญก็มาถึง พระอาจารยใหญ พระลูกวัด และ ญาติโยมผูใหญ มา

ประชุมกัน นพพร ก็อยูในท่ีประชุมดวย คอยปรนนิบัติพระอาจารยใหญอยูขางๆ พระอาจารยใหญเปรยวา 
มีความประสงค จะสรางหองเรียนใหม แทนหองเรียนเกาท่ีชํารุด และอีกประการหน่ึง มีนักเรียนใหมเพ่ิมขึ้น 
พระรูปหน่ึง เสนอใหมีการเรี่ยไร หรือไมก็จัดงานวัด หรือจัดตั้งกองผาปา เหมือนท่ีวัดอ่ืนๆ เขาทํากัน แต
พระอาจารยใหญ ยังไมรับคํา และใหทุกคนไปชวยกันคิดหาวิธีท่ีเหมาะกวาน้ี ในการรวมทุนสรางอาคาร
ศาลาเรียนหลังใหม แตอยาใหชาวบานเดือดรอน หรือรูสึกวา น่ีคือการซื้อบุญ 

หลังเลิกประชุม พระอาจารยหน่ึง ไดเขาไปคุยกับ พระอาจารยใหญ บอกวา ทานรูจักมักคุนกับ
นักการเมืองทองถิ่นสองคน ซึ่งทานสามารถจะบอกบุญ ขอสนับสนุนงบประมาณจากนักการเมืองใหได แต
พระอาจารยใหญ ก็ยังไมตกลงอยูดี พระอาจารยหน่ึงรูสึกเสียหนา นพพร แอบสังเกตเห็น ความรูสึกไม
พอใจ ของพระอาจารยหน่ึง 

วันตอมา หมอสมชาย กับ หวาน ลูกสาว นําเงิน มาถวายใหพระอาจารยใหญ สมทบทุนสราง
อาคารศาลาเรียน พระอาจารยใหญ เห็นวาเปนเจตนากุศล จึงรับไว และสงให พระอาจารยหน่ึงเก็บเขา
บัญชีไว ซึ่งสังเกตเห็นไดวา พระอาจารยหน่ึงมองเงินกอนใหญ ดวยสายตาแปลกๆ 

หวาน ตอวา นพพร ทําไมไมติดตอไป หวานสารภาพรัก นพพร เขารูสึกหวั่นไหวข้ึนมาอีกคร้ัง 
หวาน บอก นพพร วาปหนา หวาน ก็จะไปเรียนตอท่ี ออสเตรเลียแลว นพพร รูสึกใจหายวาบ และเปน
กังวล 

ค่ําวันหน่ึง ทีวี ออกประกาศขาว เชิญชวนประชาชน ไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทน 
ในวันทําบุญใหญ พระอาจารยหน่ึงขึ้นเทศน ใหญาติโยม ไปใชสิทธิเลือกตั้ง ตามหนาท่ีท่ีดีของชาว

พุทธ โดยทายท่ีสุด ทานไดเอยชื่อนักการเมืองสองคน ซึ่งลงรับสมัครเลือกตั้งคร้ังน้ีดวย และบอกวา ศาลา
เรียนหลังใหม นักการเมืองทานหน่ึง ไดใหทุนสนับสนุนมากอนหน่ึงแลว ถาผานการเลือกตั้ง เราคงไดศาลา
เรียนหลังใหม 

หลังเทศนจบ นาสาวของ โอต มารับตัวโอตกลับบาน เพราะใกลเปดเทอมแลว นพพร รูสึกโลงอก 
ตอไปคงไมมีตัวปวนมาสรางความวุนวายใหอีกแลว แตเขาก็แอบสังเกตเห็นกิริยาของพระอาจารยหน่ึง ท่ีมี
ตอนาสาวของโอต แตเขาก็ยังไมแนใจวา มันคืออะไรกันแน การสังเกตของ นพพร ทําใหพระอาจารยรูสึก
ไมพอใจ กอนไป โอต กับ แบงค สั่งลา นพพร ดวยลีลายั่วยวนกวนโทสะยิ่ง  

หลังจาก โอต แบงค และนาสาวไปแลว พระอาจารยหน่ึง ก็เดินเขาไปตักเตือน นพพร ท่ีแสดงกิริยา 
มารยาทสอดรูสอดเห็นมากเกินไป 
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วันตอมา นพพร มีโอกาส มาทําความสะอาด ท่ีกุฏิของ พระอาจารยใหญ เขาจึงถามปญหา เรื่อง
พระอาจารยหน่ึง รับเงินจากนักการเมือง มันเหมาะสมแลวหรือ ท้ังๆ ท่ีกอนหนาน้ัน พระอาจารยใหญ
ปฏิเสธ พระอาจารยใหญ จึงยกพุทธดํารัส เรื่องวัตรปฏิบัติของสงฆ ตอการเมือง ควรไมควรแคไหน เพ่ือ
ตอบโจทยวา พระไมควรยุงกับการเมืองจริงหรือ และ ขอหาม เรื่อง เงิน กับ สตรี เปนวัตถุอนามาส 
สําหรับบรรพชิต 

นพพร แยงวา พระจําเปนตองใชเงิน จะทําอยางไร พระอาจารยใหญ กลับกําชับยํ้าวา เงิน กับ สตรี 
เปรียบเหมือน เสือสองตัว ท่ีนักบวชตองระวัง มิฉะน้ัน มันจะสรางความเดือดรอนใหแกตัวเอง และสราง
ความมัวหมองใหศาสนาดวย แต นพพร ก็ยังไมเขาใจอยูดี เพราะถาไมมีเงิน ศาลาเรียนหลังใหม ก็ไมมีวัน
จะไดสราง 

ตอนที่ 7  ศีลของพระพุทธเจา 
วันน้ี พระอาจารยใหญ และ พระอาจารยหน่ึง พรอมดวยพระลูกวัดรูปหน่ึง ไปกิจนิมนตสําคัญ ท่ี

ตางจังหวัด เปนเวลาสองวัน จึงมอบหมายให พระลูกวัด และ นพพร ดูแลสถานปฏิบัติธรรม และนักเรียนท่ี
เหลืออยู (บางสวนอนุญาตใหกลับบานได)  

มีพระธุดงค สามรูป จาริกผานมา และมาขอจําวัดท่ีน่ี หลวงพ่ีนันท ซึ่งเปนพระลูกวัด กับ นพพร 
ปรึกษากัน ตกลง อนุญาตใหพระธุดงค จําวัดได  

คืนน้ัน หลวงพี่นันท กับ นพพร ไดเขาไปสนทนา กับ พระธุดงค ท้ังสามรูป หลังจากสอบทวนเรื่อง
อายุพรรษากันแลว หลวงพี่นันท ก็ถามไถถึงท่ีมาท่ีไป ทานหน่ึง แนะนําวา ภันเตของทานผูน้ี เปนพระธุดงค 
มีมนตขลังแกกลา ดูดวง ตอชะตา แกกรรมก็ได อีกรูปหน่ึง เกงทางทําคุณไสย ใบหวยแมน สวนทานเอง 
น่ังทางใน ดูดวงชะตาไดบาง แตไมเกง กําลังศึกษาอยู และกลาวชวน ถาหลวงพ่ีนันท สนใจ ก็มาเรียน
ดวยกันได และบอกวา พรุงน้ีอาจจะมีญาติโยมตามมา ก็ขออนุญาต ใชสถานท่ีทําพิธีกรรม จะไดหรือไม  
นพพร สะกิดหลวงพ่ีนันท ใหปฏิเสธ แตหลวงพี่นันท ก็รับปากไปแลว นพพร จึงพูดอะไรมากไมได 

วันรุงข้ึน มีญาติโยม จากแดนไกล ตางแหกันมา 1 คันรถ และทยอยกันมาเรื่อยๆ ราว 100 คน 
บางก็มาขอหวย บางก็มาตอดวงชะตา แกกรรม บางก็มาขอทําคุณไสย สักยันตร ขอตระกรุด ท่ีหนักหนอย 
ก็ขอปลัดขิกดวย 

เหตุการณคร้ังน้ี นพพร รูสึกไมสบายใจ แตบรรดานักเรียน กลับตื่นเตนไปตามๆ กัน เพราะไมเคย
เห็นพิธีกรรมแปลกๆ มากอน สวนหลวงพี่นันท ก็รูสึกหนาไมคอยดีเชนกัน  

วันรุงข้ึน พระอาจารยใหญ และพระอาจารยหน่ึง พรอมดวยหลวงพ่ีสุทโธ กลับมาจากกิจนิมนต 
รูสึกประหลาดใจ ท่ีอาณาบริเวณของวัดเปลี่ยนไป เหมือนกับวาเพิ่งผานการทําพิธีกรรมอยางหนึ่ง จึงเรียก
ประชุมทุกคนในสถานปฏิบัติธรรม  
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พระอาจารยใหญ ไดยกพุทธดํารัส เรื่อง จุลศีล มัชฌิมศีล และ มหาศีล ซึ่งเปนศีลของพระพุทธเจา 
มาสาธยายใหทุกคนฟง และชี้โทษวา การแปรเจตนาของศีลของพระพุทธเจาใหบิดเบือนไป น้ันเปนความ
เลวราย พอๆ กับการปกปดมิใหคนรูวามีศีลหมวดนี้อยูในพุทธศาสนา และเทากับเปนการทําลาย
พระพุทธศาสนาอยางรายแรง  

ผลการประชุม พระอาจารยใหญตัดสินวา การรับอนุญาตใหพระท่ีอ่ืนมาจําวัด ไมผิด แตถาอนุญาต
ใหมาทําเรื่องนอกรีตของศาสนา ถือเปนความผิด หลวงพี่นันท ไดรับโทษ ใหไปน่ังยาม หนาตูพระไตรปฏก 
เปนเวลา 7 วัน สวน นพพร ถูกลงโทษ ใหไปทําความสะอาดหอสมุด และ และเฝาหอสมุด เปนเวลา 3 
คืน 

ตอนที่ 8  โทษทุกข ของ ส.สตรี กับ ส.สตางค 
นพพร ทําความสะอาด หอสมุดเสร็จแลว เปนเวลาพลบคํ่าพอดี ระหวางท่ีน่ังอานพระคัมภีรอยูน้ัน 

เขาสังเกตเห็น มีเงาประหลาด สอดสองมาจากมุมหน่ึงของหอสมุด เขาจึงยองเดินไปสืบดู วามันคืออะไร 
เปนผีหรือเปลา แตพอเขาไปใกล ก็แนใจวา ไมใช เขาไปใกลอีก เขารูสึกประหลาดใจ เม่ือเสียงท่ีไดยินน้ัน 
เหมือนเสียงของ พระอาจารยหน่ึง กําลังคุยกับสีกาผูหน่ึง แตไมรูวาคุยกันเรื่องอะไร ตอมา ก็มีผูชายอีก
สองคน ตามมาสมทบดวย ดูเหมือนวา พวกเขาเริ่มมีปากเสียงกัน กอนท่ีพวกเขาจะแยกยายกันไป นพพร 
สังเกตเห็น และจําไดวา ผูหญิงผูน้ัน ก็คือ นาสาวของ โอต น่ันเอง พวกเขามาทําอะไรกันในยามวิกาล 
เชนน้ี 

วันรุงข้ึน เปนวันเลือกตั้งผูแทน ขาวทีวีและวิทยุแพรไปท่ัว ตางเชิญชวนใหประชาชนไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง และเม่ือถึงเวลาปดหีบเลือกตั้ง และผลการนับคะแนน ปรากฏวา นักการเมือง ท่ีพระอาจารยหน่ึง
กลาวถึง สอบตก 

ตกคํ่า ฝนตกลงมาอยางหนัก นพพร นึกถึงคําพูดของคนโบราณวา “ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมา
พบกัน” กอนเขานอน เขาไดยิน เสียงปนดังข้ึน หน่ึงนัด พรอมเสียงหมาเหา และเสียงผูคนวิ่งเอะเอะ นพ
พรแอบแงมบานหนาตางดูเหตุการณ เริ่มมีคนวิ่งกันมามากขึ้น นพพร จึงวิ่งฝาสายฝนออกไปดูบาง วาขาง
นอกเกิดอะไรขึ้น 

ภาพท่ีเห็นเบื้องหนา พระอาจารยหน่ึงนอนคว่ําหนา มรณภาพ เพราะถูกยิงท่ีดานหลังตรงหัวใจพอดี 
สักครู ก็มีรถตํารวจมา  

นพพร จึงเดินกลับเขาท่ีพัก ปลอยใหเปนหนาท่ีของตํารวจ เขาน่ังคิดทวนพิจารณา ภาพเกาๆ ท่ีเขา
สังเกตเห็นอากัปกิริยาของ พระอาจารยหน่ึง สลับกับ คําสอนของพระอาจารยใหญ เรื่อง สตรี กับ สตางค 
ซึ่งเปนวัตถุอนามาส ของบรรพชิต และ พระไมควรเขาไปยุงกับ การเมือง 

รุงเชา นพพร เขาไปหาพระอาจารยใหญ พบรอยเวร มาแจงขาว การสอบสวน ทราบวา เงินใน
บัญชีของสถานปฏิบัติธรรมก็หายไปดวย พบหลักฐานสมุดบัญชี ในกุฏิของพระอาจารยหน่ึง รอยเวร กลาว
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กับ พระอาจารยใหญวา การมรณภาพของพระอาจารยหน่ึง อาจมาจากสาเหตุสองประการ คือ 
ผลประโยชนทางการเมืองขัดกัน และ เรื่องชูสาว พระอาจารยใหญ ถึงกับตกใจ คิดไมถึงวาจะมีเรื่องอัปยศ
มัวหมองน้ีเกิดขึ้น แตสักครู ทานก็ทําใจไดเปนปกติ เหมือนไดรับคําตอบอะไรบางอยาง 

ตอนที่ 9  บวช นพพร 
พระอาจารยใหญ ทวนอายุของ นพพร ไดอายุบวชพระพอดี จึงอนุญาตให นพพร บวชเปนพระ 

กอนบวช ในวันน้ัน หวาน ก็ยังรอคําตอบ จากนาคนพพรอยู เม่ือรูวานพพร บวช หวานก็รูสึกเศราใจ แต
อีกใจหน่ึง ก็ไมแนใจตัวเองเหมือนกัน เพราะไมนาน หวานก็จะไปเรียนตอตางประเทศแลว โอกาสจะไดพบ
กัน ยิ่งยากเขาไปทุกที 

ในท่ีสุด นพพร ก็ไดบวชเปนพระ สมความตั้งใจ 
ผานไป สามเดือน พระนพพร รูสึกดีขึ้น มีดวงหนาสดใส มีจริยาวัตร ยืน เดิน น่ังนอน บิณฑบาต ดู

นาเลื่อมใส และสงางามยิ่งนัก โดยเฉพาะ เม่ือเดินผานหนาอาคารศาลาเรียนหลังใหม ผานลําแสงของพระ
อาทิตยยามรุงอรุณ ดูนาศรัทธาย่ิงนัก 

วันหน่ึง พระอาจารยใหญ เรียกประชุมลูกวัด ท้ังหมด เพ่ือสรรหาตําแหนง พระอาจารยรูปใหม แทน
พระอาจารยหน่ึง ซึ่งมรภาพไป เพ่ือใหเปนพระพี่เลี้ยงนักเรียนดวย และเปนพระอาจารยผูสอนธรรมดวย  

การทดสอบ ภูมิปญญา และภูมิธรรม ไดเริ่มขึ้น พระอาจารยใหญ ใหประเด็นขอวิสัชชนาวา ท่ีสุด
ของพระพุทธศาสนา คืออะไร และ อะไร คือจุดตายของศาสนาพุทธ พระรูปอ่ืนตางตอบกันไปหลายทิศทาง 
แตก็ไมทําให พระอาจารยใหญพอใจ 

พระนพพร ตอบวา ความเปนไตรลักษณ คือ ท่ีสุดของพุทธศาสนา เปรียบเหมือนแกน สวน ศีล คือ
เน้ือแทของพุทธศาสนา พิธีกรรมตางๆ ตลอดจน วัฒนธรรมประเพณีท่ีดี แมจะเปนกะพี้ของศาสนา แตก็ทํา
ใหศาสนา มีชีวิตอยูไดยาวนาน สวน สังขาร ท่ีหอมลอมดวย สัมมาทิฐิ คือ อุปกรณในการสืบทอด 
พระพุทธศาสนา ในโลกของมนุษย ใหดําเนินตอไป จุดตายของศาสนา คือ การทุศีลของนักบวชในศาสนา 
และ การแปรเจตนาแหงศีลของพระพุทธเจาใหผิดเพี้ยนไป  

คําตอบ ของพระนพพร ทําให ทุกคนน่ิงอ้ึงไป ไรคําโตแยงใดๆ  
ท่ีประชุมเงียบไปชั่วครู กอนท่ีพระอาจารยใหญ จะประกาศวา พระนพพร คือ พระอาจารยหน่ึง ของ

สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม รูปตอไป. 
ระหวางน้ัน หวาน ไดเดินทางมาถึงท่ีสถานศึกษาและปฏิบัติธรรม เม่ือเห็นวา พระเลิกประชุมกันแลว 

เธอจึงเขาไปกราบนมัสการ พระนพพร และทําทาจะรองไห พระนพพร น่ังสงบน่ิง แมชั่วขณะแตใน
ความรูสึกของ หวาน เหมือนนานเปนช่ัวโมง พระนพพร บอกกับ หวาน วาทานยินดีดวย ท่ีหวานจะไป
เรียนตอท่ีเมืองนอก ทราบวา จะเดินทางวันน้ี ใชหรือไม หวานไมตอบ แตรองไหออกมา พระนพพร จึง
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เตือนสติ หวาน วาทานเองไดตัดสินใจเลือกเสนทางน้ีแลว  
หวาน มองพระดวยสายตา กึ่งออนวอน กึ่งถามวา หวานจะเดินทางเด๋ียวน้ีแลว จะให หวาน รออยู

อีกฟากฟาหน่ึงก็ได ขอใหพระสนใจความรูสึกของหวานบาง จะใหหวานยินดีดวย กับแนวทางชีวิตท่ีพระ
เลือกอยางน้ันหรือ ตอนน้ี หวาน รูสึกสับสนเหลือเกิน 

พระนพพร หวั่นไหว ขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง แตทานก็ตั้งสติไวได และอยูในอาการ สงบน่ิง สํารวม 
จนกระท่ัง หวาน กราบลาพระไป ดวยหัวใจอาวรณยิ่ง  

น่ันแหละ ทําใหพระอาจารยใหญ หายใจโลงอก ท่ีเห็นทุกอยางจบลงดวยดี ขณะนั้น ภาพความทรง
จําเกาๆ กลับคืนมาอีกวาระหน่ึง หวังวา คราวน้ีจะเปนครั้งสุดทาย 

ภาพการสนทนา กับชายผูหน่ึง ท่ีฝาก ลูกชาย ใหทานอุปการะเลี้ยงดู พระอาจารยใหญ ไดรําพึงกัน
ตนเองวา ขอให ทศพร ผูเปนนองชาย จงมีสุคติเถิด เพราะบัดน้ี พระนพพร ลูกของ ทศพร ไดบรรลุในสิ่งท่ี
ประเสริฐท่ีสุด ท่ีมนุษยพึงมี พึงเปน พึงได. 

จบ 
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ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 100 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

ปจจุบัน อิทธิพลของความคิด ความเชื่อ ท่ีหลากหลาย ดานวัตถุนิยม และดานไสยศาสตร ทําให 
พลังศรัทธาในคําสอนด้ังเดิมของพระพุทธเจา ออนพลังไปอยางเห็นไดชัด สงผลให ความคิดท่ีเปน
มิจฉาทิฐิ เกิดขึ้นมากมายในหมูชาวพุทธ ทุกระดับชนชั้น ท้ังบรรพชิตและฆราวาส 
ศีล คือ ฐานรากสําคัญ ท่ีจะชวยพยุงใหพระพุทธศาสนา อยูรอดไดอยางยั่งยืน 
ศีลท่ีพระพุทธเจาบัญญัติ กับ ศีลท่ีพระสงฆนํามาปฏิบัติ และ ศีลท่ีชาวพุทธท่ัวไปเขาใจ มีความ
แตกตางกัน และยิ่งแตกตาง คลาดเคลื่อน ท้ังในดานความหมาย และ วัตรปฏิบัติ กันมากข้ึน เม่ือ
กาลเวลาลวงไป ทําใหหลักการและแกนแทของพุทธ คลาดเคลื่อนไปดวย เปนเหตุใหมีผูแอบอางวา
เปนชาวพุทธ (พุทธปนเปอนมิจฉาทิฐิ) แปรเจตนาของหลักการและแกนแทของพุทธ ไปแสวง
ประโยชน ท้ังโดยเจตนาและไมเจตนา 
ถาไมมีผูใด “เขาถึง” ในเนื้อหาสาระ ตัวตน ของพุทธศาสนา ก็จะไมมีผูใด “เห็น” แกนแทของ
พุทธ และ ในท่ีสุด ก็จะไมมีผูใด “ศรัทธา” เชื่อถือในพระสัมมาสัมพุทธเจา จนเกิดเรื่องนาเศราใจ
ท่ี ประวัติพระพุทธเจา ก็เปนเพียง นิยาย ท่ีเลาสืบตอกันมาเร่ืองหน่ึง เทาน้ันเอง และเม่ือกาลเวลา
ผานไปอีกยุคหน่ึง หลักการและแกนแทของพุทธ ก็จะไมเหลืออะไรเลย กลับจะถูกหยิบยกข้ึนมา
เปนเพียง “ขอสันนิษฐาน” ขอหน่ึงเทาน้ัน.  

แนวภาพยนตร (genre) 

สารคดีชีวิต–ประวัติศาสตร ผานเรื่องราวและเหตุการณจําลอง  

เรื่องยอ (synopsis)  

นพพร เปนเด็ก ท่ีเจริญเติบโต มากับ สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม เขาตองเผชิญกับ อุปสรรค ซึ่ง
ตองใชความอดทน ท้ังเร่ืองความรัก ความริษยา และมิจฉาทิฐิ แตเขาก็สามารถพานาวาชีวิต ผาน
พนไปได ดวยความชวยเหลือ และวิธีอบรมสั่งสอนของ พระอาจารยใหญ ซึ่งมีศักด์ิเปนลุง โดย
ปลอยใหเขา คนหาคําตอบ จากปริศนาชาติกําเนิดของตน ดวยตนเอง 
เขาเรียนรูชีวิต การประคับประคอง จากปญหา อุปสรรค ผานคําสอนท้ังท่ีมาจาก พระอาจารย
ใหญ แรงบีบค้ันทางสังคม และ การศึกษาเรียนรูหัวขอธรรมดวยตนเอง 
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ในท่ีสุด เขาก็เอาชนะมันได และเลือกเสนทางชีวิต ท่ีจะมีอิสรภาพจากความรักโลกีย และคนพบ
ท่ีสุดแหงธัมมะ ดวยตนเอง เม่ือถึงวัยและวุฒิอันควร จนเขาไดรับเลือกเปน พระอาจารยหน่ึง แทน
พระอาจารยรูปกอน ท่ีมรภาพไป ดวยเหตุอันนาอับอาย ท่ีไมควรจดจํา 
- 
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