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ชีวติ คือความจริ งทีคนเราจะต้องเข้าใจ ชีวิตคือทังหมดทังมวล จะรักจะ
ชอบ หรื อไม่ชอบอย่างไร จะไปจะมาอย่างไร ย่อมไม่ได้ดงใจเราเสมอไป
ั
และคนเรา
ก็ควรจะยอมรับในสิ งทีเป็ นแบบนัน เป็ นอย่างนัน… มันเป็ นเช่นนัน นันเอง
ตอนเช้าตรู่ ของกลางเดือนสิ งหาคม 2550 หน้าบ้านรับรอง”ดาหลา” เขือน
รัชประภา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เป็ นภาพมายาของ “มิตแิ ห่ งกาลเวลา” ทีสวยงาม แต่อยู่
ได้ไม่นานก็จางหายไป และจะหาภาพเช่นนีอีกสักครัง คงไม่มีอีกแล้ว ทุกสรรพสิ ง
เกิดขึน คงอยู่ (ชัวคราว) แล้วก็ดบั สิ นไป ธรรมชาติและชีวติ เป็ นเช่นนี เอง

เข็มชาติ โคตวงจันทร์
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My mother and my father with love
Kemchat Kotwongjantra
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“ชีวติ นีทีคุ้มค่ า” (ฉบับสมบูรณ์ )
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ไปเยียมชมเมืองหลวงพระบาง ในปี สุ ดท้ายของการทํางาน (อายุ 60 ปี ) ได้เห็น
ความเป็ นธรรมชาติและผูค้ นของ สปป.ลาว มีชีวิตอยูก่ นั อย่างเรี ยบง่าย ซึ งเป็ น
ความชอบทีสุ ดในชีวิตของผมด้วย และเป็ นส่ วนหนึงทีคิดว่า ชีวิตนีคุม้ ค่า จริ งๆ ที
มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับความชอบ ทําให้เกิดสุ ขอย่างยิงในชีวิต

เข็มชาติ โคตวงจันทร์
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ท่ามกลางความไม่มนคง
ั
ความหนักแน่นก็สูญไป
ท่ามกลางความรี บเร่ ง
ความสงบก็หมดไป
@ เหลาจือ
ผูป้ ระพฤติแต่กรรมดี
โดยทีตัวเองมีศรัทธามัน
แน่นอนทีสุ ด
การขวานขวายของเขาย่อมไม่สูญเปล่า
@ อัลเลาะฮ์
คนเหล่าใดยินดีในความสงบแห่งจิต
มีความยินดีในการอบรมจิต ทังกลางวันและกลางคืน
คนเหล่านันย่อมได้ แม้สิงทีได้โดยยาก
@ สมณะโคดม
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คํานํา
หนังสื อเล่มนีในชือเรื อง “ชีวติ นีทีคุ้มค่ า” เป็ นความรู้สึกนึกคิด
ของผูเ้ ขียนบนพืนฐานของชีวติ ซึงจะพาท่านทังหลายท่องเทียวไป
ในโลกแห่งความเป็ นจริ งของชีวติ ของการเกิดขึน คงอยู่ และแล้ว
ก็ตายไปในทีสุ ดของคนเรา เป็ นมิติของชีวติ ทีเป็ นไปตามกาลเวลา
โดยทีหนังสื อเล่มนีมีเจตนาพิมพ์ เพือแจกจ่ายให้แก่ญาติมิตร และ
ห้องสมุดต่างๆ และ อีกส่ วนหนึงจําหน่ายแก่ผอู ้ ่านทัวไป ในราคา
ใกล้เคียงกับต้นทุน-เพือผูท้ ีสนใจสามารถหาอ่านได้
การเขียนหนังสื อเป็ นความมุ่งมันและเป็ นความต้องการของ
ผมเอง ทีเขียนด้วยความชอบ และ เป็ นความต้องการทีจะให้ทุก
คนได้รับรู้ในสิ งทีเกิดขึนในชีวติ ของคนเรา ทีมาจากองค์ความรู ้ที
มี รวมทังประสบการณ์ทีผ่านมา ทีหลายๆครังได้พิสูจน์แล้วว่า
เป็ นความจริ ง ทีทุกคนทีอยูใ่ นเหตุการณ์ได้ประจักษ์ และ หลายๆ
ครัง สิ งทีเกิดขึน ก็อยูเ่ หนือกฎเกณฑ์ทวๆไป
ั
ทีไม่ทราบว่าเกิดขึน
ได้อย่างไร?
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หนังสื อเล่มนีจึงถูกเรี ยบเรี ยงขึนด้วยแรงบันดาลใจ จากการ
ทีได้อ่าน และได้รับฟัง แนวคิดทีแตกต่างหลากหลาย ทีคนเรายัง
เคลือบแคลงสงสัยในสิ งทีไม่รู้ ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะในเรื องของ
ศาสนาและความเชือต่างๆ ทีสื บทอดต่อๆกันมา ในการนําคําสัง
สอนไปใช้ปฏิบตั ิให้เหมาะสม ต่อการดําเนินชีวติ ของตนเอง ใน
สิ งแวดล้อมและภูมิประเทศทีแตกต่างกัน
อีกประการหนึงก็คือ เพือนําความจริ งทีผมได้เห็นมาแล้ว
ปฏิบตั ิมาแล้ว และได้มีประสบการณ์มาแล้วตังแต่อายุได้ 7 ปี
(พ.ศ. 2497) ทีชอบไปอยูว่ ดั เป็ นเด็กวัด เพราะโรงเรี ยนก็คือ ศาลา
วัด นันเอง จึงมีโอกาสเดินสะพายย่ามตามหลวงพ่อ ทีท่านพา
ธุดงค์ไปตามป่ าเขาลําเนาไพรมาโดยตลอด จนกระทังมีโอกาสได้
เรี ยนหนังสื อจบในระดับหนึงเมือปี 2512 เพือมาทํางาน โดยได้
อาศัยอยูท่ งวั
ั ดทังบ้าน ไปๆมาๆตลอดเวลาตังแต่เล็กจนโต มา
เสนอแนวคิด และมุมมองทีแตกต่าง ทีท่านผูอ้ ่านจะได้พิจารณาถึง
ความเป็ นจริ งทีปรากฏ ด้วยเหตุดว้ ยผล เพือให้ทราบและยอมรับ
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ว่า ความจริ งเป็ นเช่นทีเห็น นันเอง โดยเฉพาะอย่างยิง ทางด้าน
จิตใจ ทีใครๆต่างก็คน้ หากันมานาน ว่า จิต ของเราอยูท่ ีไหน และ
จิต คืออะไรทีแท้จริ ง กันแน่!
เมือใด ทีรู้จกั จิตและใจของตนเองได้ เมือนัน ท่านจะได้รู้จกั
ตัวเอง ย่อมนําพาตนเองไปสู่ เป้ าหมายของชีวติ ทีตนเองต้องการ
คือการสร้างชีวติ (ที ไม่ ใช่ การสะสมทรั พย์ สิน หรื อ สมบัติใดๆ
ทังสิ น) ด้วยความคิดเห็นทีถูกต้องได้โดยง่าย จะได้รู้วา่ ความสุ ขที
แท้จริ งทีคนเราต้องการนันคืออะไร อยูท่ ีไหนกันแน่ อีกทังจะได้รู้
แนวทางในการปล่อยวางความทุกข์ทีมี ให้หมดสิ นไปจากใจได้
อีกด้วย
ในมุมมองทีเห็นๆกันอยูใ่ นขณะนี สังคมโลกปัจจุบนั เห็น
แก่ตวั กันมากขึน และ สอนการดําเนินชีวิตกันแบบผิดๆว่า
ความสุ ขเกิดขึนได้จากการทํางาน ทีหาเงินได้มากๆ เมือมีเงินมาก
แล้วย่อมแสวงหาความสุ ขได้โดยง่าย แต่เราลืมกันไปว่า บางสิ ง
บางอย่างไม่สามารถหาซื อได้ดว้ ยเงิน และทีสําคัญทีสุ ด คือ ความ
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ต้องการของคนไม่มีวนั สิ นสุ ด! อีกทังโอกาสทีทุกคนจะทําเช่นนัน
ได้ ก็ไม่ง่ายเลย และส่ วนมากก็หาเงินกันไม่ค่อยได้อีกด้วย ซึ งใน
ความเป็ นจริ งแล้ว เงินเป็ นเพียงปั จจัยให้เกิดความสุ ข ไม่ใช่
ความสุ ขโดยตรง แต่ถา้ เราหาเงินไม่ได้ ทําไม่ได้อย่างทีคิดทีหวัง
ก็จะกลับกลายเป็ นความทุกข์มหาศาล หลายคนจึงต้องทํางาน
ทํางาน จนไม่มีเวลาให้แก่ตนเองและผูอ้ ืน ทําไปเรื อยๆจนหมด
เรี ยวแรงทีจะทําได้ เพือให้มีชีวติ ทีพอจะทนได้ง่ายๆเหมือนคนอืน
เขาบ้าง และสุ ดท้ายก็ลม้ หายตายจากกันไป โดยทียังไม่รู้ดว้ ยซําว่า
ความสุ ขทีแท้จริ ง ทีแต่ละคนไขว่คว้าแสวงหาอยูท่ ุกวันนัน คนเรา
ได้มาจากอะไร?
มาถึงวันนีจึงมีคาํ ถามว่า เราจะทําอย่างไร จึงจะทําให้เด็กๆ
ได้เรี ยนรู้การใช้ชีวติ อย่างถูกวิธี และถูกทาง เพือจะนําพาชีวติ ไปสู่
วิถีแห่งความสุ ขได้ อย่างถูกต้อง เป็ นเรื องทีสําคัญทีสุ ดในปัจจุบนั
นี และ การเรี ยนรู ้นนจะดี
ั
ได้สาํ เร็ จได้ ก็ตอ้ งอยูใ่ นบรรยากาศของ
ความสุ ขอีกด้วย ใครรับผิดชอบเรื องนี คงต้องหาวิธีมาดําเนินการ
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แก้ไขกันได้แล้ว และอย่าลืมว่า ความสุ ขทีงดงาม เกิดขึนจาก
ความรักทีแท้ จริง ทีมาจากจิตใจทีดีงามของคนเราโดยแท้ ทีจะ
สร้ างสุ ขขึนมาได้ เองไม่ใช่ได้มาจากสิ งของนอกกายเท่านัน เพราะ
สิ งของนอกกายทีเราต้องการทีได้มาเหล่านันเป็ นความสุ ขชัวคราว
ทีคนเราต้องดินรนแสวงหามา ด้วยความยากลําบากทังใจและกาย
กว่าจะได้มา จึงเป็ นความสุ ขทีได้มาจากความทุกข์โดยแท้ และ
ส่ วนมากแล้ว จะได้มาจากความทุกข์ของคนอืนอีกด้วย แต่คนเรา
ก็จาํ เป็ นต้องต่อสู้แสวงหา ตามทีใจเราต้องการ เพือให้ได้มาในสิ ง
ดังกล่าวทีเราต้องการด้วยกันทุกคน เนืองจากเราพากันขีดเส้นทาง
ชีวติ ให้อยูใ่ นมิติเช่นนี เรากําหนดกันไว้แบบนีมานานแล้ว ด้วย
ความอยากโดยไม่รู้ตวั เลยต้องเดินตามกันไปไม่สินสุ ด
ถ้าใครยอมแพ้ชีวติ เช่นนีแล้ว ยังจะอยูไ่ ด้อีกหรื อ? ถ้าอยูไ่ ด้
จะอยู่อย่ างไร จึงจะมีความสุ ข และ...เรื องราวต่อไปนี คือคําตอบ!
เข็มชาติ โคตรวงจันทร์
31 ตุลาคม 2550
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เธอทังหลายจงมองดูโลกนีด้วยความว่างเปล่า มีสติ
อยูท่ ุกเมือ ถอดถอนอัตตานุทิฏฐิ คือความยึดมันถือมัน
เรื องตัวตนเสี ย ด้วยประการฉะนี เธอจะเบาสบายคลาย
ทุกข์คลายกังวล ไม่มีความสุ ขใดยิงไปกว่าการปล่อยวาง
และการสํารวมตนอยูใ่ นธรรม
@ สมณะโคดม
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ชีวติ เป็ นลาภอันประเสริ ฐสําหรับสัตว์โลกทังปวงทีมี
ความเมตตา เพราะ ความเมตตาเสริ มโลกให้ร่มเย็นต่อผู ้
อ่อนแอเสมอ และเป็ นเกียรติศกั ดิสําหรับผูม้ ีกาํ ลัง เช่นกัน
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1. ชีวติ คือภาพมายา
บนเส้ นทางการต่ อสู้ เพือเอาตัวรอดของมวลมนุษยชาติ ที
ผ่านมา เกิดขึนจากความเชือและการแสวงหาสิ งยึดเหนียวจิตใจ ที
นําไปสู่ ความเป็ นศาสนาทีผูค้ นพากันนับถืออย่างแท้จริ งนัน ไม่ได้
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วางอยูบ่ นพืนฐานของความรู ้สึก ทีเกิดจากความหวาดกลัวความ
ตาย หรื อ เกิดจากความรู ้สึกทีไม่อยากตาย หรื อ หวาดกลัวชีวติ
ทุกข์ทีจะเกิดขึนกับตนเอง หรื อ เกิดจากความศรัทธาต่อบุคคล
และสิ งของ อย่างไม่มีเหตุผล แบบไม่ลืมหูลืมตาแต่ประการใด แต่
เกิดจากความพากเพียรอย่างมีเหตุมีผล ของมนุษย์ทีชาญฉลาด
แรงจูงใจอันยิงใหญ่ของมนุษย์ ก็คือ จินตนาการ คือความ
ต้องการอยากรู ้ อยากเห็น เอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาล ทีประกอบ
ไปด้วยจักรวาลน้อยใหญ่ ทีมนุษย์ยงั ไม่รู้ และยังไปไม่ถึงนันเอง
เป็ นแรงจูงใจทีทําให้มนุษย์ไขว่คว้าแสวงหาความจริ ง ในสิ งทีไม่รู้
ไม่เห็นเหล่านัน เพือค้นหาความจริ ง อันเป็ นเส้นทางนําไปสู่ การ
สร้างความเชือทางศาสนา (Religion) ให้เกิดขึน เพือเป็ นสิ งยึด
เหนียวจิตใจ ทําให้เกิดศรัทธา เชือและมันใจว่า สิ งนันคือความ
จริ ง ทีจะนําพาชีวติ ไปสู่ ความสุ ข
ความรู้ทีเกิดขึนในศาสนาพุทธ ทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงค้นพบนัน เป็ นความรู ้จากธรรมชาติ ทีเกิดโดยธรรมชาติ
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เป็ นศาสนาสากล (Cosmic Religion) ทีตังอยูบ่ นพืนฐานความ
เป็ นจริ งด้วยเหตุดว้ ยผล การปฏิบตั ิสามารถพิสูจน์ให้เห็นความ
จริ งได้ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ คือความเป็ นธรรมชาติ
ความเป็ นปกติธรรมดา ทีเกิดขึนในจักรวาลนี นันเอง
ทุกสิ งทุกอย่างเกิดขึน คงอยู่ แต่ไม่เสถียรแล้วก็ดบั ลง เป็ น
วัฏฏะเป็ นปกติธรรมดา เป็ นเช่นนีมาชัวนาตาปี และจะเป็ นเช่นนี
ตลอดไป
แต่สิงสําคัญทีสุ ดทีควรจะรู ้กค็ ือ สิ งทีเกิดขึน และ มีอยูใ่ น
ขณะนี คืออะไร? มนุษย์จะมีความสามารถแค่ไหนทีจะพิสูจน์ทีมา
ทีไปของสรรพสิ ง และ จะสามารถค้นพบความจริ งได้มากน้อยแค่
ไหน อย่างไร เท่านันเอง
ความจริ งแล้วคนเราเกิดมา ต่างก็ตกอยูใ่ นวิถีทีน่าสังเวช หาก
ต้องตกอยูก่ บั กฎเกณฑ์ทีถูกกําหนดโดยสังคม มีชีวติ อยูด่ ว้ ยความ
หวาดกลัวการลงโทษจากผูท้ ีเหนือกว่า และหรื อ ความหวังทีจะ

16

ได้รับรางวัลหลังความตาย มันจึงเป็ นเรื องทีแปลกมาก ว่า คนเรา
คิดกันเช่นนีได้อย่างไร?
ทําไมเราจึงพากันคิดหรื อหวัง ในสิ งทียังไม่ได้เกิดขึน ไป
ไกลกันขนาดนัน เราควรจะขอให้ได้มาซึ งความสุ ขในชีวติ ทีเป็ น
ปัจจุบนั นี ด้วยกันทุกคนเท่านัน ก็น่าจะพอแล้ว พากันดํารงชีวิตอยู่
ด้วยความพอดี พอเหมาะพอควรแก่ตนเอง โดยให้อยูบ่ นพืนฐาน
แห่งความจริ ง! เท่านีก็น่าจะพอเพียงแล้ว หรื อว่า ถ้าคิดเช่นนีแล้ว
ไม่ใช่คน! เพราะถ้าเป็ นคนจะพากันคิดคาดหวังกันมากกว่านีจนไม่
มีทีสิ นสุ ด เนืองจากธรรมชาติของคนเรา ไม่เคยมีความพอเพียง
ด้วยกันทุกคนอยูแ่ ล้ว!
ดังนัน นับจากนีไป สังคมเราน่าจะตืนมาพบกับความจริ งกัน
ได้แล้ว เพือมาช่วยกันพัฒนาเส้นทางชีวติ ทีสวยงามกันต่อไป ทัง
ในปัจจุบนั และ อนาคต เพือทําให้ชีวติ ดียงๆขึ
ิ น และ ให้มี
ความหวังมากขึนกว่าทีเคยคิดเคยหวัง ให้สามารถรักษาสภาพชีวติ
อย่างเป็ นสุ ขทียาวนาน และ มีชีวติ อยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง!
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การเกิดขึน เสื อมสลาย แล้วก็ดบั ไปในทีสุ ด คืออะไร? คือ
มิติของทุกสรรพสิ ง กับกาลเวลา ไม่ใช่หรื อ?
ความลึกลับซับซ้อนของกาลเวลา ทีทับเหลือมกัน สามารถ
พิสูจน์ให้มองเห็นความจริ งได้ ด้วยสัจธรรมของพระพุทธศาสดา
โดยง่าย ทีทุกท่านจะเห็นความจริ งและยอมรับได้อย่างสนิทใจ เมือ
ท่านสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรม อย่างแท้จริ ง!
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวถึง แรงทีมีในจักรวาล
สามารถรวมกันเป็ นหนึงเดียวได้ทีจุดเริ มต้นของกาลเวลา ดังนัน
ถ้าหยุดเวลาลงได้ ก็จะสามารถหาคําตอบได้ทนั ทีวา่ ทีจุดเริ มต้น
ของกาลเวลา เอกภพมีสภาพอย่างไร? และ ณ เวลานัน ถ้าเราอยาก
รู้อยากเห็น เราจะต้องเดินทางด้วยความเร็ วเท่ากับแสง หรื อทํา
ความเร็ วให้ได้มากกว่าแสง จึงจะเป็ นการหยุดเวลาได้ และ
สามารถทีจะย้อนกลับไปยังจุดเริ มต้นได้ดว้ ย ด้วยความเร็ วดังกล่าว
แล้ว เราก็จะหายตัวไปได้เลยจากสายตาของมนุษย์ดว้ ยกัน และ
พร้อมทีจะกลับไปสู่ อดีตทีผ่านมา และหรื อ เดินทางไปในอนาคต
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ทีเรายังไปไม่ถึงได้เสมอ เพราะ แสงก่อให้เกิดเวลา เนืองจากแสง
ทําให้เกิดความเสื อม เมือมีความเสื อมจึงทําให้มีเวลา เมือนํามา
พิจารณาในทางกายภาพแล้ว มนุษย์จะทําอะไรไม่ได้เลยในเรื อง
ดังกล่าวนี คือไม่สามารถควบคุมอะไรได้นนเอง
ั
แต่ พระพุทธเจ้า
สามารถหยังรู้ดว้ ย ปั ญญาญาณแห่งจิต หยุดกาลเวลาได้ ด้วย
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ทีทรงกล่าวแสดง และ ยืนยันให้รับทราบกัน
มานานกว่า 2500 ปี ส่ วนนักวิทยาศาสตร์ทีเราคิดว่าฉลาดทีสุ ด
อย่าง “ไอน์สไตน์”นัน คิดเป็ นสูตรมายืนยันความจริ งได้บางอย่าง
เท่านัน จากสมมุติฐานทีมาจากการหยังรู ้ ด้วยจินตนาการของเขา
เอง ด้วยเหตุดว้ ยผล ตามความคิดของชาวตะวันตก ทีวางอยูบ่ น
พืนฐานของคณิ ตศาสตร์ฟิสิ กค์ เหมือนทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
นานแล้ว เมือไม่นานมานีเอง ถ้า ไอน์สไตน์ รู้จกั การนังวิปัสสนา
กัมมัฏฐานเพิมเข้ามาอีก มาถึงวันนี ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโลกเรา
จะเป็ นแบบไหนเช่นกัน
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แต่กแ็ ปลก ทีมนุษย์ผฉู ้ ลาดอย่าง “ไอน์ สไตน์ ** กล่าวว่า มี
เพียงสองสิ งเท่านันทีไม่มีทีสิ นสุ ด คือ จักรวาล กับความโง่ของ
มนุษย์ (ความโง่ ในแง่ ของพุทธ คือ อวิชชา ความไม่ ร้ ู ในอริ ยสั จจะ
4 ทีเป็ นเหตุของความทุกข์ และวิธีแก้ ทุกข์ พอโง่ เพราะความไม่
รู้ เท่ านัน ก็เลยไม่ ร้ ู วิธีแก้ ไขปั ญหาจากอกุศลกรรม) ทีธรรมชาติ
สร้างเป็ นโปรแกรมมาให้คนเราตังแต่เกิด แต่ของทังสองสิ งนี นัน
พระพุทธเจ้าสามารถหยุดให้สินสุ ดได้ดว้ ย ธรรม ทีมีสิงเดียวรวด
คือจะหยุดสิ งนันๆให้หมดสิ นไปได้ ด้วยตัวของเราเอง และ สิ งนัน
ก็คือการหยุดทีจิต ทีใจของเรา นีเอง
อัลเบิร์ต ไอน์ สไตน์ ** เป็ นชาวยิว เกิดในเยอรมนี เมือ 14
มีนาคม 1879 ถึงแก่กรรม 18 มิถุนายน 1955 เป็ นนักคณิ ตศาสตร์
ฟิ สิ กส์ ทีมีอจั ฉริ ยะภาพมาก ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิ สิ กส์ ปี
1921 เป็ นผูก้ าํ หนดทฤษฎี สัมพันธภาพ (Relativity Theory) ที
นําไปสู่ การสร้างระเบิดปรมาณูได้สาํ เร็ จ ในสมัยสงครามโลกครัง
ที 2 ในช่วงเวลาทีอพยพไปอยูส่ หรัฐอเมริ กา
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เขากล่าวว่า “อากาศ เป็ นส่ วนโค้ง (ตามรู ปทรงของเอกภพ)
และอนุภาค (แสง) ทีเคลือนไหวเข้าไปในอากาศ ก็จะมีความโค้ง
อนันต์ (Infinity) ตามไปด้วย
ทําให้ฉนั คิดเสมอว่า จักรวาล ความโง่ ความฉลาด และจิต
ประสาท ก็คือ สมองของมนุษย์เรานีเอง ทีเจริ ญเติบโตหลังการ
ปฏิสนธิก่อนส่ วนอืนๆของร่ างกายทีบ่งบอกถึงรู ปทรงสัณฐานของ
เอกภพทีทรงตัวอยู่ รวมถึงสภาพการสะท้อนไปมาแห่งความคิด!
และจินตนาการของคนเรา ก็เหมือนกับการสะท้อนไปมาของแรง
ทังหลายในจักรวาล ทีดึงดูดกันไว้ ให้จกั รวาลทรงตัวอยูไ่ ด้ เหมือน
จักรวาลสิ นสุ ดอยูเ่ พียงแค่นี ทีเราได้เห็น
ตังแต่โลกเกิดขึนมาจนถึงวันนี ก็ยงั ไม่แน่ชดั ว่าเกิดมานาน
เท่าใดแล้ว แต่จะดําเนินต่อไปอีกจนถึง หนึงหมืนสี พันล้านปี ที
โลกจะสิ นสลาย (ตามการคํานวณทางวิทยาศาสตร์ ทีอายุของสุริยะ
จักรวาลจะจบสิ นไป) ถึงเวลานัน เมือมองไปในท้องฟ้ ายามคําคืน
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เชือว่า ดวงดาวต่างๆ ก็คงจะไม่แตกต่างไปจากทีเคยเป็ นอยูใ่ น
ขณะนีมากนัก หรื อแทบจะไม่เปลียนแปลงไปจากสายตาของเรา
เลย และ สายตาคู่สุดท้ายทีมองไปในท้องฟ้ า ก็คงจะเห็นกาแล็กซี
ทางช้างเผือกพาดผ่านไปในท้องฟ้ าในยามคําคืนเหมือนเดิม เพราะ
ดูเหมือนเอกภพมันสิ นสุ ดของมันอยูแ่ ล้ว เมือเทียบกับอายุของ
สุ ริยะจักรวาล และสรรพสิ งในโลกเรา ทีมีอายุสนนิ
ั ดเดียว!
สําหรับเรื องทีเกียวกับวิถีชีวติ ของคนเรา ชีวติ แต่ละชีวติ ของ
คนเรา จะมีทิศทางทีไม่เหมือนกัน จะเป็ นของตนเองโดยเฉพาะ
ใครมัน ทีเกิดจากแรงดลใจและแรงจูงใจจากความชอบ ทีซ่อนอยู่
ภายในจิตใจของตนเอง ด้วยความคาดหวังอยูเ่ สมอว่า วันข้างหน้า
ทุกอย่างจะต้องเป็ นไปตามจิตทีคิดทีหวัง! ทีจะได้พบกับความสุ ข
ทําให้ทุกคนเดินมุ่งหน้าไปทีจุดนัน และ ทุกคนก็อยากจะปล่อย
วางความทุกข์ทุกอย่างไว้กบั ความหลังให้เป็ นความว่างเปล่า เพือ
เป็ นการปรับสภาพของจิตใจ ทีจะต้องอาศัย กาย เป็ นฐานรองรับ!
เพือนําจิตไปสู่ความสุ ข อันเป็ นนิรันดร์
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ความสุ ขทางกาย คือ การทํามวลสารของคนเราให้อยูใ่ น
สภาวะทีสมดุลตามธรรมชาติ และมีภูมิคุม้ กันตนเอง ความสุ ขทาง
ใจ คือ การปรับสภาพจิตให้สงบนิงและเย็นสบายไม่ร้อนรน ทีมา
จากพืนฐานของความสุ ขกาย ซึ งใครๆพูดกันอยูเ่ สมอว่า สุ ขกาย
สบายใจ นันเอง
ดังนัน ความสุ ขทางใจ จึงเป็ นพลังงานแห่งความสุ ขทีมาจาก
พลังจิต เป็ นความสุ ขทีมาจาก กระแสจิต บนพืนฐานของกายที
เป็ นสุ ข ถ้าคนเราสามารถควบคุมได้ ก็จะทําให้คนเราเกิดความสุ ข
ใจได้อย่างต่อเนืองตลอดไป (แต่ กย็ ากมากเพราะกายของสั ตว์ โลก
ไม่ เคยมีความสุขที แท้ จริ งเลย)
ความสุ ขความทุกข์ของใจและกาย ทีคนเรารู้สึกได้นนั จึง
เกิดขึนจากสภาวะทีมีความสมดุลของสสาร และพลังงานในตัวเรา
นันเอง ทีมีความเหมาะสม และไม่มีความเหมาะสมกัน ดังนัน
ความสุ ขหรื อความทุกข์ทีเกิดขึนจากสภาวะต่างๆ ซึ งเกิดขึนใน
ช่วงเวลาทีต่างกันนัน จึงเกิดจากการเปลียนแปลงปฏิกิริยาทางเคมี
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ในร่ างกายของคนเราในขณะเดียวกันก็เป็ นการปรับเปลียนสภาพ
ของร่ างกายและจิตใจให้เกิดสมดุลกันไปด้วย
ด้วยเหตุนี ความสุ ข กับความทุกข์ทีแท้จริ งของทัง กาย และ
ใจ จะเกิดขึนพร้อมๆกันเสมอ มีความสุ ขมาก ทุกข์กน็ อ้ ย สุ ขน้อย
ก็ทุกข์มาก เป็ นธรรมดา จะเจือปนกันอยูต่ ลอดเวลา นันเอง
เพียงแต่คนเรา เมือมีสุขก็ไม่ได้คิดถึงความทุกข์ แต่พอทุกข์
มากๆ ก็คิดว่ามีแต่ความทุกข์อย่างเดียว เท่านันเอง
การทีจิตนิง จิตสงบ อยูเ่ หนือกาลเวลา จะเป็ นแบบไหนนัน
ผูท้ ีรู ้ตรงนีได้จริ ง ย่อมเป็ นผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิมาอย่างยิงยวด จนสามารถ
อยูเ่ หนือโลกธรรม 8 ได้ คือไม่ติดอยูก่ บั ความสุ ขความทุกข์ ลาภ
เสื อมลาภ ยศ เสื อมยศ สรรเสริ ญและนินทา ด้วยการละ ราคะ
โลภะ โทสะ และโมหะ ได้อย่างแท้จริ งเท่านัน แล้วจะรู ้วา่ จิตสงบ
ทีอยูเ่ หนือกาลเวลา เป็ นเช่นไร
เนืองเพราะ จิตและกาย อาศัยซึ งกันและกัน เป็ นทีตังและ
อาศัยอยูข่ องมารทัง 5 ทีพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ อันได้แก่
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ร่ างกาย (รู ป) เวทนา สัญญา สังขาร (จิ ต) วิญญาณ ถ้าเราสามารถ
ปล่อยวางรู ปลงได้ เพือไม่ให้เกิดอีกต่อไป คือปลดปล่อยความเป็ น
ธรรมชาติธรรมดาของชีวิตมนุษย์เราลงได้ เราก็จะปล่อยวางกิเลส
ทีมาจากจิตและใจลงได้ จิตก็วา่ ง อวิชชา (ความโง่ ของมนุษย์ ) ก็
จะสิ นสุ ดทีตรงนีนีเอง!
สิ งทีปรากฏอยูก่ บั ใจ อันได้แก่เวทนา หรื อ สิ งทีปรากฏ
ออกมาจากใจ อันได้แก่ สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จะหมดสิ นไป
เพราะไม่มีฐาน คือร่ างกาย (รู ป) รองรับอีกแล้ว
ดังนันคาถา “พระพุทธเจ้ าชนะมาร” ของ หลวงปู่ มัน ภูริทตั
โต จึงศักดิสิ ทธิยิงนัก เมือท่านท่องบ่นด้วยจิตทีมุ่งมันด้วยความ
เชือ จะเป็ นมงคลอันสู งสุ ดแก่ชีวติ เลยทีเดียว และ ยิงถ้าท่านได้รู้
ความหมายของทังหมดแล้ว จะมองเห็นความยิงใหญ่ ทีไม่มีอะไร
เทียบได้เลย
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“ปัญจมาเร ชิโนนาโถ สั ตโตสั มโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะ
กาเสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สั จจะ วัตเชนะ โหตุเต
ชะยะมังคะลัง”
แต่เมือเรายังปล่อยวางร่ างกายไม่ได้ในชีวติ นีในเวลานี ก็
ต้องปล่อยวาง สิ งทีอยูก่ บั จิตและใจ หรื อ สิ งทีออกมาจากจิตและ
ใจ ให้ได้ก่อน ในทีสุ ด-เมือสังขารร่ วงโรย รู ปกายก็จะถูกปล่อย
วางโดยธรรมชาติ เมือจิตไม่ยดึ ติดต่อไปอีกแล้ว นันคือจิตว่าง
สิ นสุ ดไปแล้ว เราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป เพราะ ปัญจะมาเร
มาร 5 ตัว หรื อทีเรี ยกว่ า ขันธ์ 5 อันได้แก่ รู ป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ หมดสิ นไปแล้ว ความโง่ของมนุษย์ ก็เป็ นอัน
สิ นสุ ด!
การสงบจิตเป็ นการหยุดเวลา หยุดเวลาได้กห็ ยุดความเสื อม
ได้ ทําให้คนเราสามารถต่ออายุให้ยนื ยาวขึน จึงเป็ นเรื องธรรมดา
ทีจิตของผูส้ งบแล้ว หรื อของผูท้ ีจิตเคยสงบมาก่อน จึงเป็ นจิตที
เคยได้รับการพักผ่อน เป็ นจิตทีหยุดนิ ง ไม่วงตามกาลเวลา
ิ
จิตนัน
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จะมีพลังมหาศาล ทีจะเป็ นผลทําให้เกิดการเปลียนแปลงปฏิกิริยา
ทางเคมีในร่ างกาย ทีมีผลต่อการปรับสภาพของเซลล์ร่างกายให้ดี
ขึนกว่าเดิม คือเป็ นการสร้างชีวติ ใหม่ ทีจะทําให้เกิดความสดชืน
เบิกบานอยูต่ ลอดเวลา และ ชีวติ ย่อมจะยืนยาว มีให้เห็นเป็ นที
ประจักษ์กนั อยูแ่ ล้ว ในปั จจุบนั นีนีเอง ว่าเป็ นจริ งตามนี สําหรับ
ชีวติ ของผูท้ ีมี จิตสงบ และเย็นแล้ว อายุจะยืนยาวกว่าบุคคล
ทัวๆไป อย่างเห็นได้ชดั !
“ทําอย่ างไรชีวติ จะยืนยาว และมีความสุ ข”** จึงเป็ นเรื องที
ทุกคนจะทําได้ และไม่ยากจนเกินไป นันก็คือ ทํากายให้ สบาย ทํา
จิตให้ สงบเป็ น สมาธิ ได้ เท่ านัน ก็บรรลุวตั ถุประสงค์ ดังกล่ าวได้
แล้ ว
ทําอย่ างไรชีวติ จะยืนยาว และมีความสุ ข” เป็ นหนังสื อทีดี
เล่มหนึง ที นพ เฉก ธนะสิ ริ ผูม้ ีความตังใจจะมีชีวติ ทียืนยาวถึง
120 ปี ได้เขียนไว้นานพอสมควรแล้ว (เป็ นหนังสื อที น่ าอ่ าน ซึ งมี
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รายละเอียดที จะทําความเข้ าใจได้ ถึง 310 หน้ า) สามารถสรุ ปได้
สันๆ ดังทีกล่าวแล้ว นันเอง
ดังนันอํานาจจากพลังจิตทีมหาศาลของมวลมนุษย์ จึงเป็ น
อํานาจแห่งจักรวาล ทีมีผลต่อสรรพสิ งทังหลายในโลก และ
จักรวาล (อํานาจดังกล่ าวจะเกิดขึนได้ จึ งขึนอยู่กับมวลมนุษย์ ทัง
โลกมีพลังจิ ตกันบ้ างหรื อไม่ เท่ านันเอง) เพราะพลังจิต กระแสจิต
หรื อคลืนจิตอันมหาศาลของมวลมนุษย์ สามารถแผ่ขยายไปทัว
จักรวาลได้ ภายในพริ บตา!
เป็ นเรื องทีแปลกมากๆในวันนี
ทีฉันกําลังนังทํางานกับ
หนังสื ออยูท่ ีบ้าน ด้วยความเงียบสงบ (ของจิ ตใจ)และสภาวะรอบ
ข้าง อยูใ่ นขณะนี ทีไม่มีแม้แต่ลมพัดพา แต่แดดจ้าและร้อนเปรี ยง
เลย อยูๆ่ ฝนกลับเทลงมาเฉยๆ และตกหนักพอสมควร เมือหันไป
มองนาฬิกา 16.00 น. เป็ นเวลาเลิกงานพอดี ซึ งปกติแล้ว ฉัน
จะต้องทําอะไรทีใจต้องการอยูเ่ ป็ นประจําเสมอ ทุกๆวัน ที-ที
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ทํางาน ก่อนจะกลับบ้าน แต่วนั นีลาพักผ่อน เพือเตรี ยมตัวเตรี ยม
ใจ ทีจะว่างงาน!
นับจากวันนี 26 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป ใครๆก็จะมอง
ไม่เห็นฉันอยูท่ ี-ทีลงเวลาเลิกงานในตอนเย็นๆอีกแล้ว เพราะ ฉัน
ออกมาเพือเตรี ยมความพร้อมของใจ และพร้อมแล้วทีจะมาเป็ นตัว
ของตัวเอง เมือ อายุเกิน 60 ปี
ทุกคนเมือถึงเวลาเช่นนี ควรพร้อมทีจะปล่อยวาง และลืม
เรื องเก่าๆทีเกาะกินใจ ทีทําให้เกิดทุกข์โดยเร็ วทีสุ ด! และ เวลา
นีเองทีเป็ นตัวชีบอกว่า ทุกสิ งทุกอย่างไม่มีโอกาสเกิดขึน หรื อ ล่ม
สลาย (ตาย) ไปพร้อมๆกันได้เลย และ เวลานันเอง ทีทําให้โลก
เปลียนแปลงอยูต่ ลอดกาล
แต่ฉนั จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในวันนี เพือตัวเอง
เพือทุกคน และเพือทุกสรรพสิ งทีปรากฏอยูร่ อบกายและใจ ของ
ฉันเอง
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โลกมหัศจรรย์จากการเขียน เป็ นแรงบันดาลใจ ทีได้มาจาก
การคิด และการทีได้อ่านมามากแล้ว นันเอง ทีทําให้ฉนั มีชีวติ อยู่
กับโลกอืน-ในระหว่างการเขียน ทีมาจากความคิดของฉันเอง ด้วย
สมาธิจติ และ โลกของฉันก็อยูต่ รงนีนีเอง ทีทําให้ฉนั อยูอ่ ย่างโดด
เดียวตัวคนเดียวได้จริ งๆ จึงไม่รู้สึกแปลกใจ ทีเหมือนกับไม่ได้นงั
อยูท่ ีบ้านในตัวเมืองขอนแก่นเลย
ฉันเคยบอกทุกคนมาแล้วว่า ฉันท่องเทียวไปมาทัวโลกแล้ว
(จริ งๆ) ไปตามจินตนาการ ทีได้มาจากการอ่าน ทีฉันชอบมาตังแต่
เด็กๆ ทีจับหนังสื ออะไรได้ ก็จะอ่านไปทุกเรื องราว (เพราะพ่ อ
สอน ก ข สระ อะ สระ อา และเลข 1 2 3...มาตังแต่ อายุ 6 ขวบ
ภายใน 2 เดือน ฉั นก็อ่านออก เขียนได้ บวก ลบ คูณ หาร ได้ ด้วย
พอถึงเวลาเข้ าโรงเรี ยนตามเกณฑ์ อายุ 7 ปี ที วัดบ้ านแก่ งผักกูด เลย
สบายไปเลย ไม่ ต้องวุ่นวายเหมือนเพือนๆ ย่ อมสอบได้ ที 1 เสมอ
ฉั นก็เลยไปอยู่วดั เสี ยเลย ด้ วยความชอบ เพราะมีแต่ ของดีๆทีญาติ
โยมนําเอามาถวายพระ และฉั นก็ได้ กินด้ วย แต่ อย่ าได้ สงสั ยเลยว่ า
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ทําไมฉั นจึ งเรี ยนหนังสื อได้ ง่ายเช่ นนัน ความจริ งฉั นก็พึงมารู้ ตอน
หลังเมือโตแล้ วว่ า ทีทําได้ เพราะใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ ตาม
ธรรมชาติของตนเองทีมีอยู่ คือชอบการสังเกตและจดจํา อย่ างมี
ระบบ และ เป็ นระเบียบโดยอัตโนมัติ รวมทังจิ นตนาการไป
ข้ างหน้ าแบบไม่ สินสุดง่ ายๆอีกด้ วย ซึ งตรงนีจุดนีนีเอง ทีทําให้
ฉั นเขียน-อ่ านหนังสื อได้ โดยง่ าย และ เมือมาทํางานก็สามารถใช้
หลักการดังกล่ าว ซ่ อมอุปกรณ์ ต่างๆได้ โดยไม่ มีปัญหาอะไรมาก
นัก แต่ น่าเสี ยดายทีตอนอายุ 14 ปี ฉั นป่ วยเป็ นโรคไซนัสขึนสมอง
อยู่กว่ า 2 เดือน ปวดจมูกแทบจมูกยุบ ปวดหั วแทบระเบิด จนจํา
ตัวเองไม่ ได้ อยู่ช่วงหนึง ในขณะที การแพทย์ กย็ งั ไม่ เจริ ญ กว่ าจะ
ทุเลาและหายได้ จริ งๆจนกระทังอายุได้ 19 ปี -ทีฉั นหยุดเรี ยน
หนังสื อไปเฉยๆ1ปี ตังแต่ บัดนันมาความเสื อมของสมองก็ปรากฏ
ให้ เห็นอย่ างชัดเจน) และ จากเหตุผลทีกล่าวแล้วนีเอง เมือฉัน
เดินทางไปถึงทีไหน ทุกหนทุกแห่งก็เหมือนได้ไปมาหมดแล้ว จึง
ไม่แปลกอะไร เมือมาทํางานตามอาชีพทีเรี ยนมา จึงได้อาศัย
ความรู้จากการทีได้อ่านมามาก ประสบการณ์จากการทํางาน และ

31

การทีมีโอกาสได้ท่องไปในโลกกว้าง นํามาเขียนหนังสื อในอีก
หลายๆแง่มุมของชีวติ เพือให้เพือนร่ วมงานได้อ่านเสมอมา ด้วย
ความชอบทีจะเขียน ตามทีได้รู้และเข้าใจในเรื องราวต่างๆ จาก
การทีเคยได้พบเห็นมาแล้วนันเอง มานังเขียนอยูท่ ีโต๊ะหน้าเครื อง
คอมพิวเตอร์ พร้อมกับมีหนังสื อ และข้อมูลเล็กๆน้อยๆอยูร่ อบตัว
มันคืออาณาจักรของฉันคนเดียว
หลายๆสิ ง หลายๆอย่าง แม้แต่ผคู ้ นในจินตนาการ กําลังคอย
ให้ฉนั กลับไปหาเขา เพือทําให้เขาโลดแล่นไปตามจินตนาการ
ของฉัน อย่างมีชีวติ ชีวา และคุณก็คือคนหนึง ทีกําลังโลดแล่นอยู่
ในจินตนาการของฉันด้วยเช่นกัน (ทีจะทําให้ หนังสื อเล่ มนีสําเร็ จ
ลงได้ )
ทีตรงนัน มุมสงบ สบาย ภายในบ้าน ตรงนันทีมีความรัก
ความอบอุ่นใจ และตรงนัน ทีมีลมพัดต้นไม้พลิวใบไหวเอน ที
ตรงนันสายนําใสสะอาดตากําลังหลังไหล ไปจนสุ ดสายตา และ
เมือกวาดสายตามองไปยังท้องฟ้ าสี ครามอันสดใส ทีเวิงว้าง และ
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กว้างไกล มีกอ้ นเมฆทังสี ขาวสี เทา ลอยฟ่ องกระจายอย่างสวยงาม
โลกนีช่างน่าอภิรมย์จริ งๆ
ฉันท่องเทียวไปกับตัวหนังสื อ ด้วยจินตนาการ มิใช่เพียง
ท่องไปในโลกกว้าง เหมือนทีฉันเขียนเป็ นตัวหนังสื อเป็ นเรื องราว
ต่างๆไว้เท่านัน แต่ทีจริ งแล้ว ฉันชอบทีจะกลับมาเรี ยนรู ้ตวั เอง
เพือทีจะรู้จกั ตัวเองให้มากขึน ว่าชีวิตเรานี คืออะไร เราต้องการ
อะไร วาดหวังสิ งใด และแท้จริ งแล้ว เราเป็ นใคร? มาจากไหน?
และ เราจะไปทีไหน ในทีสุ ด
เมือเติบใหญ่ มีโอกาสได้มาทํางานกับองค์กรระดับชาติ ได้
ผจญภัยไปในโลกกว้าง ฉันจึงได้รู้วา่ หลายสิ งหลายอย่าง รวมทัง
ผูค้ นในสังคม บางทีกม็ ีท่าทีเป็ นศัตรู บางครังก็ดูท่าทีเป็ นมิตร บาง
คนก็ชอบเราทีเราเป็ นผูใ้ ห้ แต่บางคนก็อิจฉาตาร้อน ทีเราทําเกิน
หน้าเขา โลกย์นีจึงไม่มีอะไรทีแน่นอนเลย
ทุกหนทุกแห่ง ไม่วา่ ประเทศไหนชาติไหนในโลกนี ต่างก็
เป็ นเหมือนๆกัน ไม่มีความแตกต่างกันเลย!
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การทีฉันชอบอยูล่ าํ พังตัวเองมาเรื อยๆ ดูเหมือนจะทําให้เรา
เหมือนเป็ นคนโดดเดียว และ เดียวดาย รวมทังการทีฉันไม่ชอบ
สะสมทรัพย์สมบัติใดใด อีกทังไม่มีเครื องประดับ (แม้ แต่ นาฬิกา
ใส่ ข้อมือ) การไม่สงั สรรค์กบั ผูค้ นมากนัก รวมทังการทีสามารถ
พูดคุยกับคนสติเฟื อง ปํ าๆ เป๋ อๆได้ แบบสบายๆ ทีบางคนบอกว่า
พอๆกันเลย และนีเองทีฉันคิดว่า คงเป็ นเรื องแปลกของคนอืนๆ
บ้างพอสมควร ในเรื องดังกล่าวนี
แต่การได้อยูก่ บั หนังสื อทีมีองค์ความรู ้อยูม่ ากมายทีชืนชอบ
ทําให้มีความสุ ข เพราะองค์ความรู้ทีหลากหลายเหล่านัน ล้วนมา
จากความคิดของคนทีเฉลียวฉลาดทังสิ น มันจึงทําให้เรามีความ
ทะเยอทะยานและใฝ่ ฝัน ทีจะแสวงหาสิ งแปลกใหม่ และเป็ นแรง
บันดาลใจ ให้คน้ คิดต่อไปข้างหน้าได้อย่างมากมายมหาศาล ทําให้
โลกแห่งจินตนาการของฉัน เกิดขึนอยูเ่ นืองๆ
ในเรื องการคิดการเขียนนี เอง ทีทําให้ฉนั ชอบอยูเ่ งียบๆคน
เดียว อีกทัง ชอบฟังเพลงบรรเลงแบบคลาสสิ คมาตังแต่เด็กๆ ทีได้
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ยินครังแรกก็ชอบเลย จึงไม่อยากอยูใ่ นสังคมทีวุน่ วาย ด้วยความ
ไม่พอใจในผูค้ นทังหลายรอบข้าง ทีชอบมาก้าวก่ายโลกส่ วนตัว
ของฉันเอง เพียงแค่ฉนั ร้องเพลง หรื อ ฮัมเพลงเบาๆได้ตลอดเวลา
ทําให้หลายๆคนทีได้เห็น ทีพบผ่าน มองด้วยความรู้สึกแปลกใจ
คงคิดว่าฉันมีความสุ ขอยูเ่ สมอ และมักจะได้ยนิ คําว่า อารมณ์ดีจงั
เลยนะ จากทุกๆคนทีพบผ่าน จึงดูเหมือนคนอืนๆไม่มีความ
สุ นทรี ยะในจิตใจทีตรงนีกันเลยหรื ออย่างไร ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
หรื อมี แต่เขาเก็บกดเอาไว้ตามเหตุผลของเขาเอง หรื อ เขาไม่ชอบ
ร้องรําทําเพลง หรื อเขาวุน่ วายกับชีวติ จนไม่มีโอกาสคิดถึงเรื อง
เหล่านี (ทีจะช่ วยผ่ อนคลายความฟุ้ งซ่ านของจิ ตใจ พอทีจะทําให้
เกิดความสงบสุขได้ บ้าง) เขาก็เลยชอบทีจะมอง และ คอยจ้อง
จับผิดจับถูกฉันอยูต่ ลอดเวลา ทังๆทีบางวันฉันแทบไม่ได้พดู คุย
กับใครเลย ก็มีเช่นกัน มันเลยกลายเป็ นเรื องแปลกทีใครๆไม่เข้าใจ
(แต่ เวลาได้ พูด ฉั นอาจจะพูดไปเรื อยๆเหมือนไม่ ร้ ู จบ จนคนฟั งใจ
หาย ว่ าจะจบลงได้ อย่ างไร อีกด้ วย ก็มีเหมือนกัน)
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แต่ในบางเรื องทีคนอืนๆทีอยูร่ อบข้าง ดึงเราเข้าไปเกียวข้อง
ด้วย แบบทีเราก็คิดไม่ถึง จนบางครังทําให้เกิดเรื องทีไม่เป็ นเรื อง
ทังหลายขึนมาจนได้ ด้วยกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมของ
เขาทังหลาย แต่ลงท้ายก็มาตกทีฉันเองทีอยูใ่ กล้ๆในกรรมเหล่านัน
ว่าฉันมีส่วนเป็ นต้นเหตุ! ทังๆทีเรื องหลายๆเรื องเหล่านัน ทุกคนก็
รู้วา่ มันเป็ นเรื องปกติธรรมดาของโลกย์ทีเกิดขึนเป็ นประจํา ทีฉัน
เองก็ไม่สนใจอยูแ่ ล้ว แต่กต็ อ้ งมาวุน่ วายเกียวข้องด้วย จนเป็ นทุกข์
อยูเ่ นืองๆ บางครังและหลายๆครัง บางคนทีไม่ชอบเราก็มกั จะใช้
วาจาทีไม่สุภาพกับเรา ยิงผูม้ ีอาํ นาจทีเหนือกว่า ส่ วนมาก เคยดุด่า
ตําหนิ และดูถูกฉันบ่อยๆ คิดว่า-คงมาจากความอหังการของฉัน
เองด้วย ก็สมควรแล้ว แต่ฉนั ก็ไม่ได้โกรธตอบท่านเหล่านันหรอก
เพราะสิ งทีว่าให้เรานัน ความจริ งแล้วเป็ น โมหะ โทสะ และความ
หลงลืมตัวของเขาเอง จากการทีเขา ถูกอํานาจครอบงํา ต่างหาก
ฉันจึงรู้สึกสงสารเขา มากกว่าทีจะโกรธตอบ และต้องขอขอบคุณ
ทุกท่านด้วย ทีช่วยบอกช่วยเตือนให้ฉนั ได้ปรับปรุ งตัวเอง เพือ
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ยกระดับจิตใจให้ สู งขึนๆ จนสามารถอยูเ่ หนือโลกธรรม 8 ได้
(เพราะฉะนัน อย่ าได้ สงสั ยเลยว่ า ฉั นโกรธใครไม่ เป็ นเพราะอะไร
แม้ จะถูกด่ าเสี ยๆหายๆ ก็ยงั เฉย จนคนด่ าบอกว่ า คนบ้ าอะไรถูกด่ า
ก็ยงั เฉยๆ แต่ แปลกทีฉั นดุด่าใครไม่ ได้ เพราะมันย้ อนมาหาตัวเอง
เสมอ ซึ งเคยเผลอตัวมาครั งหนึง แค่ คิดเท่ านันเอง เหลียวมองฟ้ า
เห็นเมฆก่ อตัวมืดครึ มขึนมาทันที ฟ้ าดินปั นป่ วน ไม่ นานลมก็พัด
กระพือมาอย่ างรุ นแรง ตกใจคิดว่ าจะเกิดอันตรายกับตนเองอย่ าง
แน่ นอน แต่ ฉันก็ขบั รถหนีไปไหนไม่ พ้น ลูกเห็บขนาดเท่ ากําปั นที
ตกลงมาในบริ เวณทีทําการ กฟผ. ขอนแก่ น อย่ างมากมาย จน
มองเห็นสนามขาวโพลนเต็มไปด้ วยก้ อนนําแข็ง เหมือนมีหิมะ
ยักษ์ ตกในเมืองไทย ตกกระหนํามาโดนรถของฉั นที ขับหนีไม่ ทัน
จนกระจกด้ านหลังแตก และ มีรอยบุบทัวคัน มาจนถึงวันนี ที ฉั น
ไม่ ได้ ซ่อมสี หรื อไม่ เช่ นนัน คนทีถูกฉั นดุหรื อว่ ากล่ าวจะถูกฟ้ า
ดินลงโทษ ตามทีฉั นว่ าให้ ว่าเขาทําในสิ งทีไม่ ถกู ต้ องนัน เท่ า
นันเอง ฉั นจึ งไม่ มีโอกาสว่ าให้ ใครได้ ง่ายๆ แม้ แต่ จะคิดอีกด้ วย
และเรื องดังกล่ าวเกิดขึนจริ งทีผู้อยู่ในเหตุการณ์ ทุกท่ านทราบดีอยู่
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แล้ ว) และเรื องทีทําให้ไม่สบายใจเช่นนี เชือว่าเคยเกิดขึนกับทุกๆ
คน ทุกวันเวลา มากบ้างน้อยบ้างเช่นกัน แม้บางคนบอกว่าไม่เป็ น
ทุกข์ และไม่สนใจกับเรื องแบบนีอยูแ่ ล้ว ก็ยนิ ดีดว้ ยทีเขาเห็นเป็ น
เรื องปกติธรรมดาๆได้ คงเป็ นเพราะบุญเก่าของเขาเองทีปล่อยวาง
ได้และทําใจได้ แต่ฉนั คิดว่าเรื องทีไม่เป็ นเรื องทังหลายเหล่านีเอง
ทีสร้างความสับสนวุน่ วายให้เกิดขึนในสังคม อย่างทีไม่ควรจะ
เกิด ยิงเกียวกับเรื องเอาแพ้เอาชนะของคนบางคน ทีอัตตาสู งมากๆ
จนขาดเหตุขาดผล เพราะมีความโง่ (อวิชชา) และความหลง
ครอบงํา แล้วยังยกตนข่มท่าน ก็มีให้เห็นอยูท่ วไป
ั มันก็น่ารําคาญ
เหมือนกันนะ!
ก็คงเหมือนเพือนของฉันในระดับ ดอกเตอร์ เถียงกันในวง
เหล้า คนหนึ งบอกโลกนีมีแต่ Sine กับ Cos อีกคนบอกว่ามีแต่ 0
กับ 1 เพราะเรี ยนมาคนละด้านกัน พอถามฉัน ก็เลยบอกว่ามีตอน
เมากับไม่เมา แค่นนเอง
ั
เถียงกันไปทําไม เพราะบางสภาวะ 0 ก็มี
ค่าเท่ากับ 1 และ Sine กับ Cos ก็เช่นกัน
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และนีเองคือเรื องทีน่าเบือหน่ายในชีวติ ประจําวันของคนเรา
แต่ละคน เพราะหลายๆอย่างล้วนแต่นาํ ความทุกข์มาสู่ ใจและกาย
ของเรา ในทีสุ ด นันเอง
ฉันใฝ่ ฝันอยากจะมีชีวติ อยูแ่ บบง่ายๆสบายๆ เหมือนชีวติ ใน
หนังสื อทีใครๆเขียนไว้ อยากมีชีวติ เหมือนทีฉันจินตนาการไปใน
โลกกว้างด้วยความสุ ข ทังๆทีในโลกแห่งความเป็ นจริ งนัน เราไม่
สามารถทีจะเป็ นแบบนันได้เลย หรื อเป็ นไปได้ ก็มีส่วนน้อยมากๆ
ก็ตาม เพราะแทบทุกอย่างมันติดอยูท่ ีสังคม ทีคนเราเป็ นผูก้ าํ หนด
กฎเกณฑ์กนั ขึนมา นันเอง!
ดังนันเมือฉันคิดจะติดปี กโบยบิน ไปแบบไร้ร่องรอย ฉันจึง
ได้เพียงแต่จินตนาการให้จิตใจมันล่องลอยไป ในโลกแห่งความ
ฝัน เท่านันก็โบยบินไปได้แล้ว และ ฉันชอบทีจะทําเช่นนีเสมอ
เพือหนีไปจากผูค้ น และหนีไปจากความทุกข์ของใจ ทีเกิดขึนกับ
ตนเอง ทีบางครังก็เกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจขึนมาเฉยๆ แบบ
ไม่มีเหตุผลอีกด้วย
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ด้วยเหตุนีเอง การเขียนหนังสื อ จึงเป็ นจุดหมายปลายทางใน
การเดินทาง ทีวิเศษทีสุ ดสําหรับฉันเอง ทีฉันจะพาทุกคนทีได้อ่าน
ท่องไปในโลกกว้างและตามฉันไปด้วย ด้วยความสุ ขสดชืน และ
เบิกบานในหัวใจ!
ฉันคิดว่า นีคือ ชีวติ ทีมีคุณค่าต่อสรรพสิ งและผูค้ นทังหลาย
ทีฉันมองเห็นมาจากส่ วนลึกของจิตใจฉันเอง และ คุณค่าดังกล่าว
นี น่าจะนําไปสร้างคุณค่าของชีวติ ด้านอืนๆ ของทุกๆคนได้ดว้ ย
เพือ ชีวติ ทุกข์ ของแต่ละคนจะได้หมดสิ นไป
มันเป็ นเรื องแปลก แต่จริ ง ทีชีวติ คนเราเป็ นเพียงภาพมายา
แต่เป็ นภาพมายาทีคงอยูไ่ ด้เนินนานพอสมควร เท่านันเอง วันหนึง
ภาพนันก็จะหายไป วันหนึงชีวติ หนึ งก็เกิดขึน และแล้วก็ดบั ไป
เป็ นไปตามกฎแห่งกรรมทีเป็ นกฎแห่งธรรมชาติ ถ้าพิจารณาให้ดี
แล้ว เป็ นชีวติ ทีทุกคนมีความรู ้สึกตลอดเวลาว่า เป็ นชีวติ ทุกข์ ไม่
อย่ างใดก็อย่ างหนึง
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ความจริ งก็คือ เมือจิตว่างจากการทีเราได้อยูก่ บั สิ งทีรักที
ชอบ หรื อ จิตว่างจากการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ หรื อ จิต
ว่างจากการงานทีรับผิดชอบ มีโอกาสได้อยูล่ าํ พังคนเดียว พอได้
อยูเ่ ฉยๆเลยคิดว่าสบายแล้ว แต่กแ็ ปลกจริ งๆ ไม่นานชีวติ ก็จะเริ ม
ทุกข์ขึนมาแทนทีทันที เมือจิตของคนคนนัน ไม่ยอมปล่อยวางทุก
สิ งทุกอย่างทีอยูร่ อบกายและใจของเขาเอง
ชีวติ ของคนเราก็ไม่ต่างไปจากรู ปแบบของคลืนนํา ซึงใน
มุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ เรี ยกรู ปคลืนนันว่า Sine wave
(ซายน์ เวฟ) ทีมีจุดเริ มต้นจากศูนย์ แล้วไต่ระดับขึนไปจนถึง
จุดสูงสุ ด ทีเป็ นยอดคลืน แล้วก็ลดระดับลงมาด้วยความเหมาะสม
ของกาลเวลาทีผ่านไป ซึ งไม่มีความแตกต่างกันเลย ทังขาขึนและ
ขาลงของคลืนแต่ละลูก ทีเกิดต่อเนืองกันไปเรื อยๆ
ถ้าจุดสู งสุ ดของชีวติ คือ 50 ปี คนเราก็ควรจะมีอายุได้ร้อยปี
ถ้าไม่มีอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางชีวติ ดังนัน ถ้าอยากอายุยนื
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ยาวมากน้อยแค่ไหน เราต้องสามารถยืด และหดเวลาให้ได้ตามที
ใจเราต้องการ
คนเราพอจะทํากันได้ไหม? คือคําถามทีจะต้องค้นหาคําตอบ!
นีคือมุมมองในด้านบวกของภาพมายาทีปรากฏให้เห็น แต่
เมือชีวติ เกิดขึนตามทีกล่าวมาแล้ว และเจริ ญเติบโตไปเรื อยๆ ถึง
วันหนึง ทุกชีวติ ก็จะกลับไปสู่ ทีเดิมคือจุดเริ มต้นทีศูนย์ตามเวลาที
กําหนด เช่นเดียวกับคลืนนํา นันเอง ทีเซลล์ร่างกายของแต่ละคน
เจริ ญเติบโตได้ ในเวลาทีไม่เท่ากัน เป็ นไปตาม พันธุกรรม** ที
กําหนดอีกด้วย การเกิดและการตายจึงไม่มีใครเกิดและตายได้
พร้อมๆกันจริ งๆ รวมทังอายุทีเป็ นไปตามปกติของกาลเวลา ก็จะ
ยืนยาวไม่เท่ากันอีกด้วย
เมือนําเรื องนีมาพิจารณาให้ดีๆแล้ว ก็จะเห็นความจริ งว่า
ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ทุกอย่างขึนมาด้วยความพอดี เพือให้เกิด
ความสมดุล ให้ทุกสิ งทุกอย่างสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้ในเอกภพนี
ด้วยความพอดี เพือทําให้ชีวติ สัตว์โลกทังหลายทีเป็ นภาพมายา
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นัน คงอยูใ่ นโลกนีได้ตามกาลเวลาทีเหมาะสม อย่างลงตัว ด้วย
เหตุดว้ ยผลทีกล่าวแล้ว นันเอง
พันธุกรรม** ในทางการแพทย์ หมายถึง การถ่ายทอด
คุณลักษณะนิสยั ของ พ่อและแม่ ไปสู่ ลูก โดยอาศัยคุณลักษณะ
ของ ยีนส์ (DNA) และ โครโมโซมจากเชืออสุ จิของชายกับไข่ของ
หญิงในการถ่ายทอดคุณลักษณะนิสยั เมือมีการผสมพันธุ์ระหว่าง
ชายและหญิง
ดังนันไม่ยากเลย ไม่ตอ้ งอวยพร หรื ออ้อนวอนให้อายุมนั
ขวัญยืนกันอีกต่อไปแล้ว เพียงแต่ ถ้าคนเรามีความสามารถทําให้
เซลล์ร่างกายเจริ ญเติบโตอย่างช้าๆ ยิงนานได้เท่าไร ชีวติ ก็จะยืน
ยาวไปได้เท่าทีต้องการ
ถ้าเราสามารถบังคับร่ างกายให้คงอยูไ่ ด้ ในรู ปแบบทีแทบ
จะไม่ให้เจริ ญเติบโตเลย เมือถึงช่วงเวลาหนึงของชีวติ (ทีคนเรา
ต้ องการ) คือให้คงทีอยูไ่ ด้ อายุหรื อชีวติ ก็มีโอกาสถึง (Infinity) ไม่
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มีจุดจบ เป็ นชีวติ นิรันดร...แน่นอน แต่ถา้ ทําเช่นนันได้แล้ว ได้
ประโยชน์อะไรไม่ทราบ!
ด้วยเหตุนี สัญชาติญาณจากการเกิด ตามกฎเกณฑ์ของพลัง
แห่งธรรมชาติทีกําหนดมา จึงทําให้มนุษย์ตอ้ งแสวงหาเพือนคู่ใจ
เมือถึงวัยเจริ ญพันธุ์ และเสาะหาคนทีมีความเหมาะสม มีความ
พอดี ด้วยความพอใจของตนเอง เป็ น ตัณหา คือความอยากของ
คนเรา เป็ น ราคะ(ความกําหนัดยินดี) คือความใคร่ ความต้องการ
สื บสานเผ่าพันธุ์ เพือให้มีชีวติ ใหม่เกิดขึนต่อไป เพราะความไม่
อยากตายทีเกิดขึนกับทุกคนนันเอง ในขณะทีปัจจัยแห่งสุ ขเพือสิ ง
นีก็มีจาํ กัดพอดีๆกับชีวติ ของคนเราอีกด้วย เลยเกิดปั ญหา ตามมา
เพราะความไม่เคยพอของคนเรา ในทีสุ ด
แต่บางชีวติ และหลายๆชีวติ ส่ วนมากไม่เคยมีความพอเพียง
และพอดีอยูแ่ ล้ว ทุกคนยังอยากได้และต้องการมากขึนกว่าเดิมไม่
มีวนั สิ นสุ ด จึงเป็ นสาเหตุของ ชีวติ ทุกข์ เพราะเกิดการแย่งชิง ถ้า
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อยากได้ในสิ งเดียวกัน หรื อ ชีวติ ทุกข์ เพราะเกิดความเงียบเหงา
เศร้าใจ เมือไม่ได้ในสิ งทีต้องการ!
ฉันเองก็เป็ นคน มีชีวติ จิตใจทีไม่ต่างจากทีกล่าวเลย อยาก
ได้ในสิ งทีเคยรักเคยชอบทีคนอืนเขามีไว้ เพราะ ตนเองไม่มี
เหมือนเขา แต่กลับไม่มองของตนเอง ทีคนอืนก็อยากได้ไปไว้
คอบครองเช่นเดียวกัน ทําให้เกิดความไม่พอดี เพราะความไม่
พอใจทีไม่มีวนั สิ นสุ ด จึงเห็นว่า ชีวิตทุกข์ จริ ง ตามที พระบรม
ศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงเห็นมาก่อนแล้ว กว่า
2500 ปี
แต่ถา้ มองกลับไปอีกมุมหนึงของคลืนนํา Sine wave
ทางด้านลบ คือชีวติ หลังความตายทีมืดมน ซึงไม่มีใครทีจะล่วงรู ้
และมองเห็น ว่าจะเป็ นเช่นไร ทุกชีวติ เลยเกิดความกลัวในอนาคต
ทีไม่สามารถหยังรู้ได้ ไม่รู้วา่ เมือตายไปแล้วจะเป็ นเช่นไร
จากสัญชาติญาณของความเป็ นคน ทุกคนต่างก็มีความหวัง
และคาดหวังกันอยูเ่ สมอ ว่าชีวติ ในอนาคตหลังความตายนัน ทุก
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คนควรจะได้รับรางวัล ตามทีเราได้ทาํ ความดีไว้ในปั จจุบนั นี บ้าง
และเชือว่าถ้ามีโอกาสเกิดมาใหม่ ได้เป็ นคน เช่นเดิม ชีวติ ก็ควรจะ
ดีขึน มีบุญวาสนามากขึนกว่าเดิม เหมือน Sine wave หรื อคลืน
นําลูกต่อไปทีเป็ นคลืนตัวใหม่ ทีแสดงให้เห็นเป็ นข้อพิสูจน์ได้
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ วา่ ทุกสิ งทุกอย่างทีเกิดขึน และ
เปลียนแปลงไปตามกาลเวลานัน จะเกิดขึนได้อย่างต่อเนือง เป็ น
กฎเกณฑ์ธรรมชาติ และ เป็ นคําตอบทีพอจะมองเห็นได้วา่ เมือ
ตายไปแล้วเราจะต้องมาเกิดใหม่ เกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วก็กลับมา
เกิดใหม่ไปเรื อยๆ อย่างแน่นอน เป็ นไปตามวัฏฏะทีสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสไว้แล้ว นันเอง และ อะไรคือสิ งที
จะมาเกิดใหม่ ตามแกนเวลาทีเคลือนทีไปเรื อยๆนัน!
ถ้าจะหยุดการเกิด ก็คือหยุดกาลเวลา นันเอง เพราะฉะนัน
อริ ยะบุคคลผูบ้ รรลุแล้ว จะไม่กลับมาเกิดต่อไปอีกแล้ว ท่าน
ทังหลายเหล่านัน สามารถหยุดกาลเวลาได้แล้ว คือ ทําจิตใจให้
หยุดนิง และเย็นสบายได้ตลอดกาลเวลา แม้เวลาจะผ่านพ้นไป
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แล้วก็ตาม แต่จิตนันก็ไม่ได้ตามกาลเวลาไปเลย คือ นิพพาน
นันเอง Sine wave ลูกใหม่ ชีวติ ใหม่กจ็ ะไม่เกิดขึน เพราะ จิต
แท้ (ปฏิ สนธิ วิญญาณ) ทีจะมาเกิดใหม่ มันหยุดไว้แล้วทีศูนย์
ของแกนเวลา ทีจะไม่มีการเกิดใหม่ เราก็ไม่ตอ้ งคิดว่าโลก
อนาคตจะไปทางไหน หรื อ ไม่ตอ้ งไปกังวลกับชีวติ หลังความ
ตาย อีกต่อไป ชีวติ ก็เป็ นอันสิ นสุ ด!
หลวงปู่ ฝัน อาจาโร ท่านบอกว่า คนตายไปแล้ วจะอยู่ยงั ไง
พอขาดแป๊ บทีนีก็ขาดปั บ (จิ ตแท้ ) ไปติดเกาะที ใหม่ แล้ ว ไม่ อยู่
แล้ ว จะอยู่ทาํ ไมนัน ยังงันหร็ อก
เราไม่ ต้องคํานึงถึงอดีตอนาคต อดีตล่ วงไปแล้ ว ดีกด็ ีมาแล้ ว
ชัวก็ชัวมาแล้ ว อนาคตก็ยงั มาไม่ ถึง ทําปั จจุบันนีให้ ดี อนาคตก็จะ
ดีเอง หลวงปู่ ท่านว่าไว้เช่นนี
แต่ถา้ หยุดการเกิดได้ ชีวติ ทุกข์ ก็จะจบสิ นไป เพราะเหตุ
มันจบสิ นไปแล้วนันเอง การทีจะหยุดการเกิด จึงเป็ นเรื องยากมาก
ทีปุถุชนคนทัวไปจะทําได้ เมือยังพากันติดอยูใ่ นรสชาติแห่งกาม
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คือความสุ ขทางโลกย์ทีเป็ นภาพมายากันอยู่ พระพุทธเจ้าท่านทรง
เมตตาสงสารในสิ งนีเอง ท่านจึงได้ประกาศสิ งทีได้รู้ได้เห็นมาว่า
ชีวติ ทุกข์ จึงหาทางดับทุกข์ให้แก่สตั ว์โลกทังหลาย เหมือนทีท่าน
ได้ดบั ทุกข์ของท่านไปแล้ว ตามวิธีทีท่านปฏิบตั ิมา ดังนัน ศาสนา
พุทธ ทีแท้จริ ง ก็คือ การดับทุกข์ นันเอง! เมือดับทุกข์ได้แล้ว
ความจริ งก็จะปรากฏ ภาพมายาก็จะเลือนหายไป แล้วเราจะได้รู้ได้
เห็นความจริ งของ ชีวติ ของเราเอง และ มีชีวติ อยูก่ บั ความจริ ง กัน
เสี ยที! เมือรู้จกั ชีวติ รู้จกั ตนเองได้ เมือใด เมือนัน ท่ านจะพบ
ความสุ ข!
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สติปัฏฐาน 4 คือการเจริ ญสติระลึกรู ้ธรรมะ 4 หมวด คือ
กายานุปัสนาสติปัฏฐาน
เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน
จิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสนาสติปัฏฐาน
เป็ นข้อปฏิบตั ิทีมี สติ เป็ นประธานเพือระลึกรู ้ความจริ ง
ของชีวติ ทีจะไม่ไปหลงยึดมันถือมัน
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(ริ มสายธารทีนํา ใสสะอาดตา ทีไหลมาจากแชงกีร่า เทือกเขาสู ง สู่ กุย้ หลิน)

2. เป้าหมายแห่ งชีวติ
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อะไรคือเป้าหมายชีวติ ของคนเรา? มีใครทราบไหมว่าเรา
จะพากันไปไหน? หรื อ เกิดมาเพียงเพือหาอยูห่ ากินกันไป เสพย์
สุ ขกันไปเป็ นวันๆ แล้วก็ลม้ หายตายจากกันไป ตามอายุไข!
เมือมาถึงตรงนี วันนี คงต้องกลับมามองเป้ าหมายของชีวติ
กันบ้างแล้วว่า สิ งทีเราคาดหวัง ใช่เป้ าหมายชีวติ หรื อไม่ ทีเราพา
กันทําทุกอย่าง เพือนําไปสู่ การสะสมทรัพย์สินเงินทองด้วยกันทุก
คน สอนแนวทางให้ผเู ้ กิดทีหลังคือลูกหลาน ดําเนินชีวติ ตาม
แนวทางทีเราเคยทํากันมายาวนาน ทีทุกคนเชือว่าจะทําให้รํารวย
มีเกียรติยศ มีศกั ดิศรี มีอาํ นาจ มีชือเสี ยง และมีชีวติ ทีจะเหนือกว่า
คนอืนๆในสังคม ยิงใหญ่กว่าใครๆได้ ทีจะนําไปสู่ การแสวงหา
ความสุ ขความเพลิดเพลินเจริ ญใจได้โดยง่าย ด้วยสัญชาติญาณ
แห่งความอยาก ทีไม่มีวนั สิ นสุ ดของคนเรา หรื อสิ งทีทําไปใน
วันนี เกิดจากสาเหตุทีเราพากันหลอกลวงกันเองด้วยภาพมายา ที
เราพากันสร้างกันขึนมาโดยไม่ได้ตงใจ
ั
ทีเราใช้หลอกลวงกันมา
ยาวนานพอสมควรแล้ว และ สามารถหลอกลวงได้แม้กระทังตัว
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เราเอง อย่างไม่น่าเชือ เพือให้ได้มาในสิ งทีเราต้องการ คือ
ทรัพย์สินเงินทอง และ ความสุ ข! เพราะเราพากันคิดว่า เส้นทางดัง
กล่าวคือ การสร้างชีวติ ของเราตามความใฝ่ ฝันทีทุกคนต้องการ ที
จะนํามาซึ งความสุ ข และ ความเพลิดเพลินเจริ ญใจ ทีเราพากัน
แสวงหากันอยู่ เป็ นอาจินต์
ฉันเคยหลับใหลไปในโลกแห่งความฝัน และ จินตนาการที
เกิดขึน ในขณะทียังตืนอยู่ ด้วยความสุ ข ในช่วงทีจิตล่องลอยไป
โดยปล่อยกายทิงไว้ ณ จุดทีควรจะอยู่ และกายก็อยูไ่ ด้เป็ นปกติ
แล้วเราก็ตืนมาพบกับโลกแห่งความจริ ง ว่าชีวติ เราเป็ นเช่นไร
ชีวติ ไม่เคยหยุดนิงเลย เหมือนพยับแดดทีระยิบระยับ เต้น
ไปมาอยูต่ ลอดเวลา
เหมือนการเต้นของหัวใจทีไม่มีวนั หยุด
จนกว่าจะตาย เหมือนลมหายใจทีมีเข้ามีออกอยูต่ ลอดเวลา จนกว่า
จะหายใจเข้าเป็ นครังสุ ดท้าย และไม่หายใจออกมาอีกเลย
นันคือ ตายไปแล้ว!
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ชีวติ ทีผ่านๆมาสับสนวุน่ วายจริ งๆ จนไม่รู้จะก้าวเดินไปทาง
ไหนดี มีคาํ ถามทีเคยถามตัวเองมานานว่า เป้ าหมายของเราอยูท่ ี
ไหน? เป้ าหมายชีวติ ของคนเรามันอยูท่ ีตรงไหนกันแน่? ไปถาม
ใคร ก็ไม่มีใครทีจะตอบให้เข้าใจ ให้เกิดความพอใจ ทีจะเดินไปสู่
เป้ าหมายนันๆ เพราะ มันอาจจะไม่ใช่เป้ าหมายชีวติ ของเราอย่าง
แน่นอน มันเป็ นความคิดของเขา มันน่าจะเป็ นเป้ าหมายชีวติ ของ
เขาเท่านัน ฉันก็เลยต้องค้นหาตัวเอง เพือจะหาตัวเองให้เจอให้ได้
และต้องใช้เวลานานมากพอสมควร ดูเหมือนไม่นอ้ ยกว่า 7-8 ปี
จึงได้คน้ เจอตัวเอง (ด้ วยการนังภาวนา วิปัสสนากัมมัฏฐาน จนจิ ต
สงบ) จึงได้รู้วา่ เราต้องการอะไร เป็ นใคร มาจากไหน และเราจะ
ไปทีไหน
เมือมาถึงวันหนึง ฉันจึงกล้าบอกทุกๆคนได้อย่างสนิทใจว่า
คนเราไม่มีใครสักกีคนทีรู้จกั ตัวเองอย่างแท้จริ ง ว่าความจริ ง ชีวติ
คือภาพมายาทีหลอกหลอนตัวเองมานานแล้ว จนถึงวันหนึง ทํา
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ให้หลายๆคนเกิดความสงสัยว่า ภาพมายานันมาจากไหน และแล้ว
วันหนึงก็หายไป หายไปไหน? แต่สุดท้าย ก็ไม่มีใครรู ้เลย!
ปกติเราจะมองเห็นสสารบางอย่าง หรื อ ของบางสิ ง
บางอย่าง ในสภาพหนึงมิติ หรื อ สองมิติ สามมิติ เป็ นเรื องปกติ
ธรรมดา เหมือนทีเราเรี ยนคณิ ตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร
ธรรมดาๆ ในมิติทีหนึง ไปสู่ คณิ ตศาสตร์ พีชคณิ ต เลขาคณิ ต สอง
มิติ คือเรื องต่างๆทีเป็ นมุมมองเพียงด้านเดียว ไปสู่ มุมมองสอง
ด้าน ทีสามารถพิสูจน์ได้ถึงความเป็ นจริ ง ทีนํามาเปรี ยบเทียบและ
อธิบายให้ทราบมาแล้ว เกียวกับ การเกิดขึน การทรงอยู่ และการ
ตายไป ทีไม่ต่างกับคลืนของ Sine และเรื องอืนๆ ทีเราชอบ
เปรี ยบเทียบกันอยูเ่ สมอนันเอง
จาก กว้าง x ยาว ของสองมิติ นําไปสู่การคํานวณเชิง
ปริ มาตร สามมิติ กว้าง x ยาว x สู ง เกียวกับการอินทรี เกรด และ
ดิฟริ เรนจิเอท อันเป็ นสมการคณิ ตศาสตร์ ชนสู
ั งขึนไปอีกระดับ
หนึง ตามทีสายตาและประสาทสัมผัสรวมทังสมองของคนเรา
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ได้รับทราบและพากันคิดขึนมาได้ เป็ นรู ปทรงทัวๆไปนันเอง ที
จุดนีเองทีธรรมชาติได้ประมวลมาอย่างลงตัว ในการสร้างสรรค์
สิ งทีมีชีวติ ขึนมาในโลก ทีมี คน พืช สัตว์ เป็ นต้น และนําไปสู่ มิติ
ที 4 ทีมีตวั แปรในการเปลียนแปลง คือ เอาความเร็ วของแสงทีทํา
ให้เกิดความเสื อม และ ทําให้เกิดเวลามาเกียวข้องด้วย เพือสร้าง
สมดุลของโลกและชีวติ ให้เกิดขึนในทีสุ ดนันเอง ซึ งแท้ทีจริ งแล้ว
กระบวนการดังกล่าว เกิดขึนพร้อมๆกับการเกิดของจักรวาล คือ
ทุกสิ งทุกอย่างอยูใ่ นมิติที 4 ด้วยกันทังหมด ตังแต่โลกเกิด
ศึกษาเล่าเรี ยนกันแค่สามมิติ ก็วา่ ยากพอสมควรแล้ว สมอง
น้อยๆของแต่ละคน แทบจะหาคําตอบไม่ได้จากโจทย์ทงหลายที
ั
กําหนดมาให้แก้สมการ แต่กไ็ ม่น่าเชือว่า สมการคณิ ตศาสตร์สาม
มิติ สามารถอ้างอิงจากจุดเริ มต้นคือ ศูนย์ ไปยัง จุดทีไม่มีจุดจบ
คือนิรันกาล (อินฟิ นีตี) ได้อย่างลงตัว และเป็ นไปตามธรรมชาติที
เกิดขึนจริ ง อย่างไม่น่าเชือ!
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เมือเอาแสงมาเกียวข้อง นันคือกาลเวลา เพราะแสงเกียวกับ
ความเร็ ว และทําให้เกิดความเสื อม ตามทีกล่าวแล้ว นันเอง
“อัลเบิร์ต ไอน์ สไตน์ ” จึงค้นพบทฤษฎีสมั พันธภาพทีเป็ น
สมการคณิ ตศาสตร์ มิติที 4 ทีสามารถพิสูจน์ได้วา่ พลังงาน ที
เกิดขึนจะเท่ากับค่าของ มวลสาร x ความเร็วของแสง(ยกกําลัง
สอง) นันคือ E=m(CxC) ทําให้นกั วิทยาศาสตร์ รุ่นต่อๆมาที
ทําการศึกษาโดยตรง ต่อเนืองจาก-ไอน์สไตน์สามารถสร้างระเบิด
ปรมาณูได้สาํ เร็ จ และ เมือมองออกไปยังสุ ริยะจักรวาล ทีเป็ นหนึง
ระบบ (ทีอยู่ส่วนล่ างสุดของกาแล็กซี ) ในกาแล็กซี ทางช้างเผือกที
มองเห็นดวงดาวพาดผ่านไปในท้องฟ้ ายามคําคืนนัน (ซึ งถ้ าท่ าน
อยากจะเห็นความสวยงามของดวงดาวในท้ องฟ้ ายามคําคืนได้ นัน
ปั จจุบันนี คงต้ องเดินทางไปอยู่ในท้ องทุ่งกว้ างหรื อป่ าเขาห่ างไกล
ไปจากแสงสี ในวันคืนที เดือนมืดเท่ านัน) เราต่างมองเห็นกันว่า
ตลอดเวลาดวงอาทิตย์กาํ ลังมีการระเบิด เกิดขึนอย่างต่อเนือง เป็ น
กระบวนการเดียวกันกับระเบิดปรมาณู นันเอง ในขณะเดียวกัน
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นัน ก็ปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาอย่างมากมายมหาศาล
จึงทําให้มีชีวิตเกิดขึนในโลกและวิวฒั นาการไปเรื อยๆ จนมาถึง
ปัจจุบนั นี จากสภาพและองค์ประกอบทีเหมาะสมของธรรมชาติ
นันเอง และ คนเราก็คือส่ วนหนึงทีถูกสร้างขึนมาของจักรวาล ที
เหมือนฝุ่ นละอองเล็กๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล แค่นนเอง
ั
นีคือความจริ ง ทีปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั นี ทีสามารถพิสูจน์ได้
ทางคณิ ตศาสตร์ฟิสิ กส์ ของมิติที 4 ทียังขึนอยูก่ บั กาลเวลา เท่านัน
ถ้าจะมีองค์ความรู้ทีมากกว่านีของคณิ ตศาสตร์ เป็ นมิติ ที 5,
6, 7, 8, 9, 10 ก็ตอ้ งเป็ นวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีอยูเ่ หนือกาลเวลา ที
ไอน์สไตน์ ยังไม่มีเวลาคิด หรื อยังคิดไม่ออก เพราะเขาตายไป
ก่อนทีจะค้นพบได้ และหลายๆคนก็คงอยากจะรู ้วา่ อะไรทีอยู่
เหนือกาลเวลา และคณิ ตศาสตร์ จะสามารถพิสูจน์ แก้สมการเพือ
แสดงผลลัพธ์ได้หรื อไม่
เมือหันมามองดูตวั เราเอง ทีเป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึงของ
จักรวาล แต่ละคน ก็ไม่ต่างไปจากศูนย์กลางของจักรวาล ที
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สามารถเป็ นศูนย์รวมของบริ วาร คือผูค้ นรอบข้างได้ ด้วยพลังของ
ความดีงามและความถูกต้อง
ทีสมองและร่ างกายสะสมมาได้
พลังงานส่ วนนีเองทีออกมาจาก จิตแท้ และ พลังจิต นีเอง ทีอยู่
เหนือกาลเวลา ดังนัน ณ วันนี จึงเป็ นความสามารถของมนุษย์ใน
ยุคปัจจุบนั ทีจะต้องสร้างเครื องมือมาเพือตรวจจับและวัดพลังจิต
ให้ได้ เพือให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้ และ คณิ ตศาสตร์มิติที 5 จะ
เริ มต้นทีจุดไหน และ สามารถทีจะสร้างสมการมาแก้ปัญหานี ได้
หรื อไม่ จะทําอย่างไรและมีวธิ ีการแบบไหน แต่ละคนจึงจะ
สามารถสร้างพลังจิตให้แก่ตนเองได้มากขึนๆไปเรื อยๆ ตามทีใจ
เราต้องการ และ สามารถนําเอาพลังจิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดต่อมวลมนุษย์ดว้ ยกันได้ ในระดับทีสามารถเบียงเบนทุกสิ ง
ทุกอย่างไปจากกฎธรรมชาติได้ ถึงวันนัน ชีวติ อาจจะอยูไ่ ด้
นิรันดรกาล และ ต้องเป็ นชีวติ ทีสามารถท่องไปในจักรวาลได้
ภายในพริ บตา เพราะเป็ นชีวติ ทีอยูเ่ หนือกาลเวลา นันเอง
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ทีกล่าวถึงแล้ว เป็ น เป้ าหมายแห่งชีวติ ของมวลมนุษยชาติ
หรื อไม่? อาจจะใช่หรื อไม่ใช่ คงไม่ใช่คาํ ตอบทีต้องการ เพราะได้
กล่าวถึงแล้วว่า ชีวติ อยูใ่ นมิติที 3 เป็ นเพียงภาพมายา ทีดําเนินไป
ตามวิถีมิติที 4 ของกาลเวลาเท่านันเอง
เป้าหมายแห่ งชีวติ ทีแท้จริ งที สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงชีทางให้เดิน คือ การดับทุกข์ เพือเอาชนะความทุกข์ในชีวติ
ให้ได้เท่านัน ไม่ใช่เรื องทีมนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติ หรื อ
แสวงหาทรัพย์สินเงินทองสิ งของ เพือให้ได้มาซึงความสุ ขตามที
กล่าวแล้ว เพียงแต่คนเราจะหนี ไปจากทุกข์ เอาตัวเองให้รอดพ้น
ไปจากพลังธรรมชาติ ทีผูกมัดเราไว้ให้ได้ ก็น่าจะพอเพียง และ
พอใจได้แล้ว เหตุผลก็คือ ธรรมชาติเป็ นผูส้ ร้างชีวติ สร้างคนเรา
ขึนมา นันเอง สังขารทังหลายจึงไม่มีโอกาสทีจะอยูเ่ หนือกาลเวลา
เป็ นสัจธรรม ตลอดกาล เพราะฉะนัน มีทางเดียวทีจะเอาชนะได้ ก็
คือการหยุดเวลา เมือหยุดเวลาไม่ได้ ก็ตอ้ งหยุดตัวเราไว้ดว้ ยจิต
และใจ ณ เวลาใดๆ เท่านันเอง!
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แม้พระพุทธศาสนาจะบอกไว้วา่ ในเรื องเกียวกับความเร้น
ลับของจักรวาลน้อยใหญ่ หรื อเรื องอืนๆทังหลายทีไม่มีขอ้ ยุติ เป็ น
เรื องอจินไตย ไม่ควรคิดหรื อนํามาจินตนาการ ก็ตาม
แต่ใครจะรับรองได้วา่ นันเป็ นพุทธวจนะจริ ง เพราะ มีเรื อง
เหล่านีมากมายปรากฏอยูใ่ นองค์ความรู ้ของพระพุทธศาสนาหลาย
แห่ง พระพุทธองค์อาจจะตรัสไว้วา่ คนเราไม่ควรจะจินตนาการ
ในเรื องเหล่านีให้มากจนเกินไป เพราะว่าเรื องในทางโลกย์นนั ไม่
มีอะไรทีจะสิ นสุ ดลงได้อย่างแท้จริ ง! และถึงจะหาคําตอบในเรื อง
เหล่านีได้ มนุษย์เราก็คงทําอะไรไม่ได้อยูด่ ี!
มาถึงวันนีลองหันกลับมามองตัวท่านเอง ดูบา้ งว่า เป้ าหมาย
ทีแท้จริ งในชีวติ ของท่านเคยมีบา้ งไหม? ถ้ามีมนั คืออะไร? จริ งๆ
แล้วท่านต้องการอะไร? หรื อเพียงได้อยูไ่ ปวันๆ เท่านันก็พอแล้ว!
ฉันคิดว่าตรงนี คงไม่ใช่อย่างแน่นอน!
เพราะท่ านทังหลายก็ยงั มีไม่ พออยู่แล้ ว ใช่ ไหม?

60

สัมมัปธาน 4 คือความพยายามอันยิงยวด ต้อง
เป็ นไปในธรรม 4 ประการ ทีต้องอาศัย สติ เป็ นตัวกํากับ
จึงจะสัมฤทธิ ผลได้ คือ
เพียรพยายามระวังอกุศลทียังไม่เกิดไม่ไห้เกิดขึน
เพียรพยายามละอกุศลทีเกิดแล้วให้หมดไป
เพียรพยายามสร้างกุศลธรรม ให้บงั เกิดขึน
เพียรพยายามให้กศุ ลธรรมทีมีอยูใ่ ห้เจริ ญยิงขึน
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3. พุทธ คือ ความเป็ นธรรมชาติ
ฉันเขียนเรืองนีให้เพือนๆที-ทีทํางานมีโอกาสได้อ่าน
และได้เก็บไว้นานมาแล้ว เพือจะบอกให้หลายๆคนรู้วา่ ความรู ้
เกียวกับเรื อง พุทธศาสตร์ หรื อพระพุทธศาสนา สามารถทีจะหา
ศึกษาได้อย่างมากมายหลายวิธีทีจะได้ความรู ้นนมา
ั
อีกทังมีอยู่
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เพียงแห่งเดียวเท่านันในปั จจุบนั ทีจะหาศึกษาได้อย่างกว้างขวาง
คือ ประเทศไทย ทีสามารถหาศึกษา และปฏิบตั ิได้ อย่างไม่มี
ขอบเขต ฉันมีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง ทีจะเสนอแนวคิดที
หลากหลายเพือเผยแพร่ ต่อๆไป สําหรับท่านผูอ้ ่านและผูใ้ ฝ่ ศึกษา
ทีต้องการหาความรู้ทุกคนทุกท่าน เพือให้ท่านทังหลายเกิดความ
รอบรู้ ยอมรับ และมองเห็นความเป็ นจริ งแห่งธรรมชาติ เพือทําให้
เกิดความคิดเห็นทีถูกต้อง นันก็คือ จะได้ทาํ อะไรให้ถูกใจเขาและ
ถูกใจของเราด้วย นันเอง
ความรู้ทงหลายที
ั
นํามาเผยแพร่ เกิดจากการอ่าน การฟัง การ
คิด การทําจิตใจให้สงบและเย็น และเกิดจากจินตนาการของฉัน
เอง ซึ งในความเป็ นจริ งแล้ว พอจะกล่าวได้วา่ ไม่รู้เอาเวลาไปทํา
อะไรบ้าง แต่ไม่มีโอกาสและเวลาทีจะศึกษา “ธรรมะ” จากคัมภีร์
ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ งมาก่อน (รู้ สึ กเสี ยดายเวลาทีสูญ
ไปไม่ น้อยเลย) ไม่ได้เรี ยนรู ้อะไร ไม่วา่ จะเป็ นพระไตรปิ ฎก หรื อ
อรรถคาถาฎีกาทังหลายทังปวง เพียงแต่ ฉันมีความชอบ ทีจะคิด
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จะทํา เช่นทีกล่าวมาแล้ว ทีทํามาแล้ว และได้ทาํ มาแล้วเนินนาน
เท่านันเอง
และเมือถึงวันหนึง (ที จิ ตและใจผ่ านการฝึ กจนสงบลงแล้ ว)
มีคนร้องขอให้ช่วยเหลือในการแข่งขันทีจะสู้เขาไม่ได้ จึงเกิด
ความรู ้ผดุ ขึนมาเองว่า หัวใจของพระไตรปิ ฎก มีอยูเ่ พียง 3 คําเท่า
นันเอง คือ “มะ อะ อุ” ถ้ารู ้จกั วิธีนาํ เอาไปใช้ จะเกิดความศักดิสิ ทธิ
และมีคุณค่ามหาศาลเลยทีเดียว! และ วันนันฉันก็ได้ใช้ไปแล้ว
ตามทีได้รู้ และคิดวิธีใช้ได้เอง ในแว๊บเดียวกับทีความรู ้เกิดขึน
นันเอง และ ทุกคนก็ได้เห็นความศักดิสิ ทธิเกิดขึนจริ งๆ ราว
ปาฏิหาริ ยม์ าแล้ว ทีทีมของหน่วยงานชนะ 1 ต่อ 0 เป็ นครังแรก
ตังแต่เคยแข่งขันกันมาทุกปี วันนีคู่แข่งเตะลูกบอลชนคาน ชนเสา
หรื อ ไม่กเ็ หิ นออกไปเลยจากกรอบประตู เพราะได้เป่ าคาถา “มะ
อะ อุ” ปิ ด-อัดไว้หมดแล้ว ในวันแข่งขันฟุตบอลประเพณี ที
สนามแข่งเขือนสิ รินธร เนืองในวาระงานฉลองครบรอบวันเปิ ด
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เขือนสิ รินธร เมือปี 2545 (ในช่ วงเวลาทีฉั นทํางานประจําอยู่ที
สํานักงานอุบลราชธานี)
นอกจากนีเมือมีความจําเป็ น ทีไม่อยากให้ใครเห็นเรา ก็
สามารถท่องคาถา และเป่ าปิ ดอัดตัวเองไว้ได้ อย่างไม่น่าเชือ (ซึ ง
ฉั นเคยใช้ มาแล้ ว ได้ ผลจริ งๆ แต่ ไม่ เคยใช้ พรําเพือ เพือการทดลอง
ใดใดทีจะเป็ นการล่ วงเกิน ด้ วยความประมาท คือต้ องรู้ จักใช้ ตาม
สถานการณ์ ทีบีบคันและกาลเวลา ทีเหมาะสม นันเอง จึ งจะได้ ผล)
และเชือว่าหลายๆคน หลายๆท่าน อาจจะรู ้มาก่อนแล้วสําหรับ
คาถานี และคงจะใช้ได้บา้ งพอสมควร ตามจิตตานุภาพของตนเอง
ทีมี แต่ ต้องรู้ จักวิธีใช้ จริ งๆ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดได้!
อีกประการหนึง ก็ไม่ใช่คนทีทําตัวเป็ นนกแก้วนกขุนทอง
เลยจําข้ออรรถ ข้อธรรม เป็ นภาษาบาลีไม่ค่อยได้ จึงทําให้ฉนั
ตระหนักอยูเ่ สมอว่า การตีความ “ธรรมะ” นัน เป็ นความสามารถ
เฉพาะตัว (ความเป็ นอัจฉริ ยะ) ของแต่ละบุคคล ซึ งเป็ นเรื องทีไม่
ง่ายเลย สําหรับตัวฉันเอง
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พระพุทธวจนะ สมบูรณ์ดว้ ย ข้ออรรถข้อธรรมอยูแ่ ล้ว แต่
การทีจะตีความได้อย่างดี จะต้องเข้าใจความหมายนันๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเสี ยก่อน จึงจะสามารถนํามาปฏิบตั ิ และพิสูจน์ให้เห็น
ความจริ งในสัจธรรมนันๆได้ ด้วยเหตุดว้ ยผล ซึ งเป็ นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะ พุทธ คือความเป็ นธรรมชาติ อยูแ่ ล้ว นันเอง
ผูร้ ู้ ผูเ้ ข้าใจ เข้าถึง “ธรรมะ” อย่างแท้จริ งแล้ว จะรู ้ได้ทนั ทีวา่
ไอน์สไตน์ พึงค้นพบความจริ งเหมือนพระพุทธเจ้าได้ เมือไม่นาน
มานีเอง (ตามช่ วงเวลาที เกิดทีหลัง) และอาจจะมีผสู้ งสัยว่า ทําไม
เขาจึงได้คน้ พบในเชิงวิทยาศาสตร์ ฟิสิ กส์ทียิงใหญ่เช่นนัน คําตอบ
ง่ายๆก็คือ เขาหยังรู ้บนพืนฐานแห่งความคิดของชาวตะวันตกที
เป็ น Relative ว่าด้วยเหตุและผล ต่างจากความคิดของชาติ
ตะวันออกทีเป็ น Alternative คือความคิดอันสู งส่ ง เพือนําไปสู่
ความหลุดพ้นของใจ (นิ พพาน) มันต่างกันตรงนี นันเอง
ดังนัน ท่านทีต้องการศึกษา “ธรรมะ” อย่างเข้าใจทีถูกต้อง
ด้วยเหตุดว้ ยผล ซึ งอยูใ่ นรู ปแบบของวิทยาศาสตร์ กายภาพนัน
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จะต้องเข้าใจในธรรมชาติ และ มีความรู ้พืนฐานต่างๆมาแล้ว
พอสมควร รวมทังต้องมีจิตใจทีมุ่งมัน ทีจะทําเพือความดีงามอยู่
เสมอ เป็ นเนืองนิตย์ จึงจะเข้าใจได้ง่ายขึน ไม่ใช่ใครๆก็จะเข้าใจ
ได้โดยง่าย! (นีคือเหตุผลทีผู้คนที นับถือศาสนาพุทธทังหลาย ไม่
สามารถทําให้ เกิดปั ญญาขึนมาได้ ในการฟั งธรรม เพราะขาด
พืนฐานทางปั ญญา นันเอง) คงไม่ต่างไปจากการขาดองค์ความรู ้
ทางด้าน การบ้าน การเมือง การปกครองของประชาชนส่ วนใหญ่
ของประเทศนี ทังๆทีความจริ ง ข้าราชการต้องรับใช้ประชาชน
(ยิงเป็ น ส.ส. ด้ วยแล้ ว ทีเป็ นข้ าราชการ-การเมือง ถือว่ าเป็ นหน้ าที
โดยตรง ทีจะทําทุกอย่ างเพือประชาชน) แต่นีกลับเป็ นตรงกันข้าม
ไปหมด ฉันเคยได้รับเชิญไปพูดในสายงานอาชีพ ตามหน้าทีความ
รับผิดชอบทีมีอยูใ่ นขณะนัน ทีศาลาประชาคม อ. คําชะอี จ.
มุกดาหาร ให้ชาวบ้านและข้าราชการได้รับฟัง เลยแถมท้ายถึง
เรื องหน้าที และ ความรับผิดชอบของข้าราชการ ว่า ข้ าราชการ
(เหมือนทีฉั นก็เป็ นข้ าราชการรั ฐวิสาหกิจ เช่ นกัน) คําว่า ข้ า มา
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จากคําว่า...(ขี)ข้ าฯ(ม้ าใช้ ) แต่มนั ไม่สุภาพ ก็เลยใช้คาํ ว่า ข้ าฯ คํา
เดียว ราช หมายถึง ราชะ=พระราชา และ การ ก็คือ การงาน
นันเอง รวมกันแล้ว ข้ าราชการ หมายถึง ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
แผ่นดิน ทีอาสามาทํางานทําการ แทนพระองค์ท่าน นันเอง ย่อม
มาทํางานเพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เพราะฉะนัน
ประชาชนทุกคนคือ เจ้ านาย ทีข้าราชการต้องทํางานเพือบริ การ
ตามหน้าที-ทีรับเงินเดือนมาจากภาษีของประชาชน (ใครควรเป็ น
นาย ใครคือ ลูกน้ อง ก็ขอให้ ไปคิดกันเอาเอง)
เม◌ื◌่อชาวบ้านรู ้ความจริ ง ทีไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังทีไหนมา
ก่อน ถึงกับบอกให้ฉนั ไปสมัครผูแ้ ทนทีนัน โดยเขาบอกว่าพวก
เขาจะกระจายความจริ งนี ไปให้ทราบกันอย่างทัวถึง
แล้วจะ
ลงคะแนนให้ฉนั ได้เป็ นผูแ้ ทนของเขาทังหลาย
ฉันจึงกล่าวขอบคุณมากๆกับความหวังดีของทุกๆท่าน แล้วบอกว่า ”ผม
พอแล้ ว” แค่นีก็พอเพียงแล้วในชีวติ ของตนเอง (อย่ าให้ ฉันต้ องไป
ลําบากในการเป็ น ส.ส. เลย แค่ นีก็ลาํ บากมากเกินไปอยู่แล้ ว)
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ท่านผูใ้ ดเดินผ่านทางธรรมแล้ว จะไม่ขอ้ งเกียวกับทางโลกย์
มากนัก เพราะรู้แล้วว่าชีวติ ในทางโลกย์ไม่มีขอ้ ยุติ มีทางเดียวที
ชีวติ จะเป็ นสุ ขได้ คือ การศึกษา “ธรรมะ” ก็คือการศึกษา
ั
อรรถาธิ บาย ในอรรถคาถาและฎีกาต่างๆ ตามทีท่านผูร้ ู ้ทงหลาย
ได้รวบรวมคําสอนของพระศาสดาไว้แล้ว แล้วนํามาปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง เพือเป็ นการพิสูจน์ในความเป็ นจริ งตามคําสอนนัน นันเอง
พระพุทธศาสนาจึงเป็ นวิทยาศาสตร์ ทีสามารถพิสูจน์ความจริ งได้
ในความเป็ นธรรมชาติของสรรพสิ งในจักรวาล
ดังนัน การตีความเอาเองตามลําพังของฉันเอง เป็ นอัตโนมัติ
อาจจะทําให้ความหมายของธรรม ผิดเพียนไปบ้าง ความหมาย
อาจจะไม่ใช่ สัทธรรม อย่างแท้จริ ง อาจเป็ นเพียง สัทธรรมแปร
รู ป เท่านัน ซึงในความเป็ นจริ งแล้ว ผูท้ ีจะเผยแพร่ ออกไป จะต้อง
รู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงจะควรทําสิ งนีได้
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ด้วยเหตุนี จึงต้องขออภัยด้วย ทีบังอาจกระทําการนีโดย
ลําพัง ก็ดว้ ยเหตุและผลของฉันเอง ทีเคยกล่าวไว้วา่ ไม่มีใคร
ถูกต้อง และผิดจริ ง!
สิ งทีปรากฏให้เห็น สิ งทีเกิดขึน เป็ นเพียงภาพมายา เป็ น
เพียงสมมุติ ทีเป็ นสัจธรรม ซึ งธรรมทังหลาย พระพุทธองค์ทรง
ตรัสไว้แล้ว ทรงสังสอนไว้แล้ว เท่าทีท่านทังหลายจะสามารถรับ
เอาไว้ได้ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ดว้ ย เท่านัน
สําหรับธรรมเบืองสู งนัน ยังมีอยูอ่ ีกมากมายมหาศาลอย่าง
แน่นอน เพียงแต่เรายังไม่รู้ไม่เห็น เหมือนคณิ ตศาสตร์ในมิติที
สูงขึนไปอีก ทีคนเรายังไปไม่ถึงนันเอง เชือ และเห็นเป็ นความ
จริ งว่า ธรรมทังหลาย มีอยูใ่ นทุกๆ อณูของบรรยากาศ เพียงแต่
คนเราไม่รู้ ไม่เห็น และแยกแยะไม่ออก เท่านันเอง
พระพุทธองค์ได้ทรงปูพืนฐานและแนวทางทีถูกต้องไว้ให้
หมดแล้ว เท่าทีเราๆท่านๆจะนําไปปฏิบตั ิกนั ได้ เมือท่านทังหลาย
รู้แล้วว่า เป็ นความจริ งในเชิงวิทยาศาสตร์ ทีสามารถพิสูจน์ได้ ก็
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ควรจะคิดเอง ปฏิบตั ิเองเสี ยบ้าง และเมือใดทีคิดเองปฏิบตั ิเองได้
แล้ว ท่านจะเห็นความอัศจรรย์เกิดขึนในชีวติ ของท่านเอง ทีพากัน
สงสัยว่า จิตเกษม จิตทีอยูเ่ หนือโลกธรรมและกาลเวลานันเป็ น
อย่างไร ก็จะได้ทราบได้เห็น จะได้รู้ถึง การหลุดพ้ นแห่ งใจ อันจะ
ไม่กลับมากําเริ บอีก คือ แก่ นสารของชีวติ ในความหมายของพุทธ
ศาสนา เพือการดับทุกข์อนั เป็ นนิรันดร นัน เป็ นอย่างไร
จะได้หายสงสัยเสี ยที!
ฉันเขียนเรื องนีไว้เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็ น
เวลานานมากกว่า10 ปี ทีผ่านมา ในช่วงเวลาทีสังขารร่ างกายรอด
พ้นความตายมาได้อย่างหวุดหวิด เพราะช่วงเวลานันป่ วยอย่าง
หนัก ชีวติ เกือบๆจะกลับไปสู่ดิน หรื อรู ปคลืนของ Sine ในด้าน
ลบ ทีเป็ นมิติของจิตและวิญญาณ โลกแห่งความมืด! โลกอนาคต
ทีน่าหวาดกลัว ทีคนเราเกิดแล้ว ไม่มีใครอยากกลับไปอีกเลย โลก
นัน คือโลกแห่งความตาย!
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เพราะลึกๆของจิตใจ เรากลัวความตาย ด้วยความไม่รู้ ว่าจะ
เกิดอะไรต่อไปในอนาคตบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคนเราสามารถ
เข้าถึง มิติที 4 ได้จริ ง เราก็สามารถรับรู้ถึงสัมผัสที 6 ได้อย่าง
แน่นอน ซึงในช่วงเวลาเช่นนัน เราก็จะเห็นอนาคตได้เป็ น
บางส่ วนอย่างไม่ตอ้ งสงสัยใดใดทังสิ น เพียงแต่เราจะเอาทฤษฎี
อะไรมาอ้างอิงในเชิงวิทยาศาสตร์ ให้คนยอมรับกันได้ เท่านันเอง
ทีเป็ นปัญหา!
ความเป็ นธรรมชาติ คือความจริ งทีปรากฏ คือหลักการของ
พุทธ ทีจะพามวลมนุษย์ไปสู่สนั ติสุขได้ เป็ นสิ งทีสามารถยึด
เหนียวเอาไว้ได้ ด้วยความสนิทใจอย่างแน่นอน เพราะแนวทางใน
การปฏิบตั ิดงั กล่าวแล้วนัน จะทําให้ทุกคนเข้าถึงความเป็ นจริ ง
แห่งธรรมชาติทงหมดทั
ั
งมวลได้ ในทีสุ ด นันเอง
เมือรู้และเข้าใจในความเป็ นจริ งของธรรมชาติแล้ว ความ
คิดเห็นทีถูกต้องย่อมเกิดขึน ความกังขาสงสัยใดๆก็จะหมดไปโดย
สิ นเชิง และคนเราก็จะยอมรับในเหตุผลซึงกันและกัน ให้เกียรติ
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กัน เมตตาปราณี และเอือเฟื อต่อกัน สังคมของมนุษย์กจ็ ะสงบสุ ข
ไปทัวหล้า เป้ าหมายของพุทธศาสนา คือ การดับทุกข์ ก็จะทํากัน
ได้ง่ายขึน ด้วยพืนฐานของคนเราทีอยูใ่ นระดับเดียวกันนันเอง
เหมือนกับของไหลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นนํา เป็ นไฟฟ้ า เป็ นจิตของ
สัตว์ของคน ถ้าระดับเสมอกัน ก็ยอ่ มจะนิงสงบ ไม่มีการไหล ทีจะ
ทําให้เกิดผลอืนๆตามมา เพราะไม่วา่ จะเป็ น สสาร** หรื อ
พลังงาน** เมือเคลือนทีแล้ว เวลาจะเร็ วจะช้าอย่างไร ก็มี
ผลกระทบกับสิ งทีมันผ่านไปอย่างหลีกเลียงไม่ได้ สิ งทีตามมาก็
คือความทุกข์ ของสัตว์โลกทังหลาย นันเอง
จากทีกล่าวแล้วจะเห็นได้วา่ คําสอนของพระพุทธศาสนา
เป็ นหลักการของวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยเหตุและผลโดยแท้
เพราะ พุทธ คือ ความเป็ นธรรมชาติ นันเอง

73

สสาร** คือ ทุกอย่างทีสามารถจับต้องได้ มีนาหนั
ํ ก มีมวล
ต้องการทีอยู่ และ มองเห็นได้ดว้ ยตาในรู ปของมิติต่างๆ ทีเป็ น
รู ปธรรม เหมือนร่ างกายของเรา นันเอง
พลังงาน** คือ ปริ มาณของงาน บนพืนฐานทางกายภาพ ที
อยูใ่ นรู ปของคลืนและของไหล ทีมองเห็นได้ไม่ชดั เจน เช่น
สายฟ้ าทีมองเห็นเวลาฟ้ าแลบ ทีเป็ นการเปลียนแปลงของพลังงาน
อย่างหนึง ทีทําให้เกิดฟ้ าร้องตามมา หรื อมองไม่เห็น เช่นพลังงาน
ไฟฟ้ า เคมี ความร้อน แต่มี พลัง ต่อสิ งต่างๆ สามารถทําลายล้าง
และสร้างความรู ้สึกให้เกิดขึนกับคนเราได้ เช่น แม่เหล็ก-ไฟฟ้ า
ความร้อน นําตก ลม ฯลฯ เป็ นลักษณะของ นามธรรมทีจับต้อง
ไม่ได้เหมือนจิตใจคนเรา นีเอง ทีพร้อมจะเปลียนแปลง แต่ไม่ได้
สูญหายไปไหน และ มีความสัมพันธ์กบั สสาร ตามทฤษฎี
สัมพันธภาพ (Relativity Theory), E=m(CxC) คือพลังงานที
เกิดขึนจะมีค่าเท่ ากับ มวลสาร คูณด้ วยความเร็ วของแสงยกกําลัง
สอง นันเอง
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อิทธิบาท 4 คือ ธรรมทีมีฤทธิ เดชมากในกิจอัน
เป็ นกุศลมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
ฉันทะ –ความพอใจหรื อเต็มใจ
วิริยะ –ความเพียรพยายาม
จิตตะ –ความเอาใจใส่ จิตใจจดจ่อ
วิมงั สา –ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ ครวญ หาเหตุผล
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4. พ่อแม่คือ พระอรหันต์ของลูก
เมือได้ ยนิ ได้ ฟัง และได้ อ่าน ความคิดของคนอืนๆครังแรก
ตามหัวข้อเรื องนีแล้ว ก็เกิดความสงสัยในเรื องดังกล่าวขึนมาทันที
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เพราะเป็ นเรื องทีน่าสนใจไม่นอ้ ยเลย ซึงในตอนทีฉันยังไม่เข้าใจ
ยังคิดด้วยความแปลกใจ ว่าใครกันนะทีคิดได้แบบนี! เพราะ เคย
ได้ยนิ ได้ฟังบ่อยๆว่า พ่อแม่คือพรหมของลูก เท่านันเอง!
แต่เมือคิดถึง การทีได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่ บุญมี ณ วัด
แห่งหนึง ทีอยูท่ างด้านตะวันออกของสนามบินเมืองอุบลราชธานี
ท่านบอกหน้าตาเฉยว่า อย่าลืมเณรทีบ้าน อย่าปล่อยให้อดให้อยาก
(มันจะเป็ นบาปเป็ นกรรม-ฉันคิดในใจต่อ เพราะรู้อยูแ่ ล้วว่า เณรที
บ้านท่านหมายถึง พ่อแม่ ของเรา นันเอง)
ท่านคงเห็นญาติโยมไปวัดกันมาก ส่ วนมากก็อายุกลางๆคน
แต่คนแก่มากๆเหมือนท่านจะไม่ค่อยมี เพราะไปมาลําบาก และที
วัด ข้าวปลาอาหารก็บริ บูรณ์ ล้นเหลือ ด้วยบุญบารมีของท่านเอง
แล้วทีบ้านล่ะ จะเป็ นยังไงไม่ทราบ?
ชีวติ ครอบครัวของลูกผูช้ าย ส่ วนมากแล้ว เมือได้เมียก็มกั จะ
ลืมแม่ ยิงเมียแย่ยงลื
ิ มแม่ไปเลย เป็ นเรื องปกติธรรมดาทีเราๆ
ท่านๆเห็นๆกันอยูแ่ ล้ว ยิงพ่อแม่มีลูกมากๆ ลูกทุกคนก็คิดว่าคน
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นันคนนีจะเลียงจะดูแลท่าน แต่ในทีสุ ดทุกคน อาจจะปล่อยคนแก่
ให้เหงาอยูเ่ พียงลําพัง
ท่านจึงบอกให้เราอย่าพากันลืมเณรทีบ้าน อย่าปล่อยให้ท่าน
อยูอ่ ย่างโดดเดียว อย่าลืมว่า สามเณร ทีบวชแม้จะอายุยงั น้อย แต่
ท่านถือศีล 10 นะ มีศีลมากกว่า อุบาสกอุบาสิ กา ทีถือศีล 8 ไป
นอนอยูท่ ีวัดทุกวันพระ (ถ้ าท่ านไปบวชเป็ นสามเณรจริ งๆ ที ไม่ ใช่
พ่ อแม่ พาไปบวชแก้ บน หรื อ แก้ ซุกซนเท่ านัน)
เพราะฉะนัน คงไม่ผดิ ทีผูร้ ู ้ถึงบุญคุณอันสู งส่ งของพ่อแม่
จะยกท่านขึนไว้ในระดับพระอรหันต์ของลูก
พระอรหันต์ คือใคร? ใครจะเป็ นผูร้ ับรองว่า พระองค์ไหน
คือพระอรหันต์ จะต้องมีการแสดงฤทธิ ให้เห็นก่อนหรื อไม่ จึงจะ
เชือว่าเป็ น อรหันต์
ฉันได้ความหมายทีน่าเชือถือของผูร้ ู้กล่าวว่า ผูเ้ ป็ นอรหันต์
ย่อมละได้หมดสิ นในกิเลสตัณหาทังปวง และ เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยเสมอ
ในทุกสภาวการณ์ เพราะเป็ นผูท้ ีมีมงคลอันสู งสุ ด คือ จิตเกษม ไป
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แล้วนันเอง ย่อมไม่ติดข้องกับสิ งใด ตามที พระพุทธองค์ทรงตรัส
ไว้วา่ ผูป้ ระกอบกามโยคะ ยังอยูก่ บั กิจกรรมแห่งกาม อยูก่ บั ความ
รัก ความลุ่มหลง และความใคร่ เป็ นผูต้ อ้ งมาเกิด (อคามี) หมด
โอกาสไปสู่ความหลุดพ้น คือความเป็ น อรหันต์
แต่ถา้ หลุดพ้นจากสิ งนีไปได้ ไปสู่ ความเป็ นผูไ้ ม่มีกิเลส เป็ น
อนาคามี (ไม่ มาเกิดอีกแล้ ว) ย่อมดําเนินไปสู่ ความเป็ น อรหันต์!
ได้อย่างแน่นอน
สําคัญอยูท่ ีว่า ท่านอยากจะไปหรื อไม่ เท่านันเอง!
ท่านทังหลายลองมองไปในปฐพี ดูซิวา่ พอจะเห็น อรหันต์
ในปัจจุบนั นีได้บา้ งหรื อไม่? ถ้าถามตัวฉันเอง ก็ขอบอกได้เลยว่า
น่าจะพอมีอยูบ่ า้ ง แต่กค็ งมีเป็ นส่ วนน้อยนิดเดียวเท่านัน สาเหตุที
มีนอ้ ย เพราะ พระผูท้ ีจะไปสู่ ความหลุดพ้น บรรลุเป็ นอรหันต์
มักจะมีสิงท้าทาย และเป็ นทีชืนชมของผูค้ น(ธรรมดาๆ) และเหล่า
ทวยเทพเทวา (จิ ตที อยู่ในโลกทิพย์ และคนทัวๆไป ที มีจิตเมตตา
กรุ ณาขึนไป) ต่างก็มีความยินดีในความสง่างามของศีลทีบริ สุทธิ
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ของท่าน แล้วพากันเข้าไปวุน่ วายในวิถีของท่าน และ ส่ วนมากแต่
ละท่านจะมีมารผจญอีกด้วย จะถูกรบกวนจากสิ งแวดล้อม และ
ผูค้ นทีทุกข์ยากทังหลาย ทีมีอยูม่ ากมายในแผ่นดิน ไปแสวงหา
ท่าน เพือให้เป็ นหลักในการยึดเหนียวจิตใจ ถ้าจิตใจท่านยังไม่
สงบนิงพอ ก็มีโอกาสหวันไหวไปกับโลกธรรม 8 ได้เสมอ
โอกาสทีจะบรรลุอรหันต์ จึงมีได้นอ้ ยมาก
อีกอย่าง ก็คือ ปัจจัยในการดํารงชีพของพระสงฆ์องค์เจ้า
จะต้องอาศัย อุบาสก อุบาสิ กาเป็ นผูเ้ กือหนุน เพือให้ชีวติ เจริ ญใน
ธรรมต่อไปได้ ทีตรงนีเอง ถ้ากรรมเก่ายังไม่หมดไปจริ งๆ ก็ยงั มี
โอกาสสร้างกรรมใหม่ได้อีก โอกาสทีจะไปสู่ ขนสู
ั งสุ ดได้ จึงเป็ น
เรื องทียากมาก
จะเทียบกันไม่ได้เลยกับสมัยโบราณ เพราะคนยังมีไม่มาก
ปั ญหาของสังคมก็แทบไม่มีเลย นอกจากความอดอยาก เพราะขาด
ความรู้เท่านันเอง อีกทังจิตใจของคนก็ยงั ไม่โสมมมากนัก ผูท้ ีเคย
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สร้างสมบุญบารมีมาก่อน จึงสําเร็ จอรหันต์ได้โดยง่าย แม้วา่ กรรม
เก่ายังไม่หมดไปก็ตาม
แต่ในปัจจุบนั ผูค้ นมากขึน ปัญหาทีสลับซับซ้อนของสังคม
ทับถมกันมากขึน จนคนเราไม่สามารถแก้ไขให้จบสิ นได้ เพราะ
เราก่อปัญหากันไม่หยุดไม่หย่อน เพือการเอาตัวรอด ด้วยความ
อยากทีไม่เคยพอของเรา อยากให้มีชีวติ ทีได้ดีกว่าคนอืน หรื อไม่ก็
ขอให้ได้เหมือนคนอืนๆบ้าง เพือทําให้ชีวติ ของตนเอง ทนอยูไ่ ด้
ง่ายทีสุ ดในโลกปั จจุบนั ด้วยความต้องการความสุ ขทางโลกย์ของ
คนเรา นันเอง โอกาสทีคนเราจะหลุดไปจากกงกรรมทีทํากันไว้
จึงเป็ นเรื องทีไม่ง่ายเลย คือเหตุผลทีเราหาพระอรหันต์กนั ไม่ค่อย
เจอ ในปั จจุบนั นี!
ถ้าท่านอยากรู ้วา่ มีพระอรหันต์ มากน้อยแค่ไหน ท่านต้อง
หาวิธีไปสู่ความเป็ นอรหันต์ของท่านเองให้ได้ แล้วท่านจะรู ้เอง
ว่าเผ่าพันธุ์ของท่านมีใครบ้าง? ซึ งเป็ นธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ทีจะรู ้กนั
ได้เอง
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แต่สาํ หรับคนเรา ส่ วนมากแล้ว เราต่างก็ไม่มีใครคิดทีจะไป
ตรงนันสักเท่าไรหรอก เพราะว่าจิตและใจของเราส่ วนมาก ยังพา
กันติดอยูใ่ นรสชาติของการกิน การเสพย์กาม และ เกียรติยศ
ชือเสี ยงกันอยู่ มันเป็ นความสุ ขทางโลกย์ ทีสัตว์โลกหลีกเว้นได้
ยากทีสุ ดเลย เพราะจิตใจเป็ นของไหล และของไหลย่อมไหลไปสู่
ทีตําเสมอ การทีจะไหลขึนคงไม่มี นอกจากจะมีแรงมาหนุน
เหมือนนําพุทีพุง่ ขึนได้กเ็ พราะมีแรงดัน จิตใจก็เช่นกัน ต้องมีแรง
มาช่วยส่ ง จึงจะยกระดับจิตใจขึนมาได้
แรงหนุนนันจะมาจากไหนไม่ได้ ถ้าไม่มาจากแรงบุญ ทัง
บุญเก่า บุญใหม่ และ บุญในปั จจุบนั เราพากันทําพอเพียงหรื อยังก็
ไม่ทราบ ถ้ายังไม่เคยทําบุญทําทานเลย แล้วเราจะฝันเป็ นอรหันต์
ได้อย่างไร?
อย่างมากก็เอาดีทางโลกย์ให้ได้เสี ยก่อน ก็คงจะดีไม่นอ้ ยเลย
เผือจะมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลกับเขาบ้าง หนทางข้างหน้าทีจะ
เดินไปแบบสบายๆก็คงพอจะมีบา้ งสําหรับเรา เมือบุญมาถึงก็คงมี
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โอกาสเหมือนคนอืนๆบ้าง อยูว่ า่ งๆในวันทีจิตใจและร่ างกายเบา
สบายๆ เราอาจจะเขียนกวี เล่นดนตรี ตามวิถีชีวติ ริ มฝังแม่นาํ
สุ พรรณทีเขาว่ากันก็ได้ เพือนําจิตใจไปสู่ ความอ่อนโยนเย็นสบาย
มากขึน และในทีสุ ด ย่อมนําไปสู่ การสร้างความดีงาม ทีจะเป็ น
สะพานก้าวเดินต่อไป สู่ อาณาจักรแห่ง “ธรรม” อันสู งส่ งได้ใน
ทีสุ ด
ในความเป็ นจริ ง เรายังอยูห่ ่างไกลพระพุทธเจ้า พระอริ ยะ
เจ้าอยูม่ าก ด้วยการขาดการสํารวมของกาย วาจาและใจ คือขาด
การสํารวมจากสิ งทีได้สัมผัสด้วย ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ และยังมี
ความติดใจแรงกล้าในกามทังหลาย จึงยากมากทีจะไปสู่ “โลกุตระ
ปัญญา” โอกาสทีจะเห็น “ธรรม” จึงแทบจะไม่มีเลย
ผูใ้ ดเห็น “ธรรม” ผูน้ นย่
ั อมเห็นเรา “ตถาคต” ผูน้ นย่
ั อมมี
โอกาสเข้าใกล้พระพุทธเจ้า อย่างแน่นอน แต่เมือยังเป็ นปุถุชนคน
ธรรมดาทัวๆไปอยูเ่ ช่นนีเราจึงยังอยูห่ ่ างไกลอีกมากมายเลยทีเดียว
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การทีจะก้าวเดินไปสู่ความเป็ น อริ ยะบุคคล เป็ นอรหันต์นนั
บางคนอาจจะหลุดพ้นไปได้จาก เจโตวิมุติ คือความหลุดพ้นไป
ได้จาก สมาธิ หรื อ หลุดพ้นไปได้ดว้ ย ปัญญาวิมุติ คือหลุดพ้น
เพราะ ปัญญา แต่กค็ งไม่ง่ายสําหรับใครๆเลย เพราะ ธรรมอัน
นําไปสู่ ความหลุดพ้นเพือการตรัสรู้ **นัน ต้องอาศัย บารมี 10,
อิทธิ บาท 4, สติปัฏฐาน 4, สัมมัปธาน (ความเพียร) 4, อินทรี ย ์ 5,
พละ 5, โพชฌงค์ 7 และ อริ ยะมรรค 8
มีใครบ้างทีจะมีสิงเหล่านี อย่างบริ บูรณ์ พอทีจะเดินไปได้!
นีคือ ความยากทีจะก้าวไปสู่ การตรัสรู้ เป็ นอรหันต์!
ธรรมอันนําไปสู่ ความหลุดพ้น เพือการตรัสรู้ สามารถหา
อ่านได้จากหนังสื อ ธรรมะโดยทัวไป (ในหนังสื อ สติเป็ นธรรม
เอก ของพระอาจารย์ มิตซุโอะ คเวสโก แห่ งวัดสุนันทวนาราม ก็
ได้ กล่ าวไว้ อย่ างครบถ้ วนแล้ ว) ซึ งธรรมแต่ละหมวดหมู่ มี
ความหมายอยูใ่ นตัวเองอยูแ่ ล้ว ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ทุกคน
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ส่ วนผลทีได้นนได้
ั แน่นอน จะได้มากได้นอ้ ยแค่ไหน ขึนอยูก่ บั
บุญและบารมี ทีท่านทังหลายได้สะสมมา ก่อนหน้านี!
คงไม่ใช่เห็นพระทีมีองค์ความรู้มากกว่า และ ปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิ
ชอบมากกว่า แล้วจะเป็ น อรหันต์ ได้! ไม่ใช่เช่นนันอย่างแน่นอน
เมือมาถึงจุดนีแล้ว ทุกท่านพอจะมองเห็นหนทางเดินของ
ตนเอง บ้างหรื อยัง?
ถ้ายัง! ก็ลองหันกลับไปหาพระอรหันต์ทีบ้าน ลองถามท่าน
ดูวา่ จะเดินไปทางไหนทีดีทีสุ ดในชีวติ (ถ้ าท่ านยังมีชีวิตอยู่)
คําตอบทีได้จากท่าน ทุกคนจะเห็นว่า มันง่ายนิดเดียวจริ งๆ
นันก็คือ จะไปทําอะไรก็ได้ ทีเป็ นสั มมาอาชี พ แต่ อย่ าลืม ช่ วยเลียง
ดูพ่อแม่ ให้ ถึงที สุดด้ วย นีคือทางเดินทีดีทีสุ ดของความเป็ นมนุษย์
ถึงท่านไม่พดู ท่านก็จะคิดเช่นเดียวกันนีเอง
การได้รับการตอบแทนคุณ คือความสุ ขสู งสุ ดในชีวติ ของ
พ่อและแม่ เพราะท่านแก่แล้ว ท่านหมดเรี ยวหมดแรงทีจะต่อสู้กบั
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ชีวติ และสังขารของตัวเอง ทีเสื อมและร่ วงโรยไปตามกาลเวลา
ท่านจะเหมือนเด็ก กลับไปสู่ การเกิดใหม่ คือช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ เหมือนเราๆท่านๆ ทีอยูใ่ นครรภ์มารดา มามากกว่า 9 เดือน
เมือได้เกิดมาตามบุญและกรรมแล้ว แม้จะมีอายุเป็ นสิ บๆปี เราก็ยงั
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย หรื อบางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตงแต่
ั
เกิดจนกระทังวันตายก็มี ชีวติ เช่นนัน เพียงเกิดมาเพือสร้างกรรม
และชดใช้หนีกรรม เท่านันเอง
โดยพฤติกรรมแล้วพ่อแม่คือพรหมของลูก เป็ น “อาหุเนย
ยะ” เช่นเดียวกับพระรัตนตรัย ตามทีกล่าวไว้ในบทสวดมนต์ ทีเรา
สวดกันเป็ นประจํา คือเป็ น ผู้ควรนํามาบูชา เป็ นสิ งศักดิสิ ทธิของ
วงศ์ตระกูล เพราะท่านมีพร้อมเสมอสําหรับลูกทุกคน ไม่วา่ ลูกจะ
ดีจะเลวอย่างไร ก็คือลูกของท่านอยูน่ นเอง
ั
นันคือท่านจะให้
ความรัก ความเมตตากรุ ณา มีมุทิตาจิต และมีอุเบกขา ให้แก่ลูก
ทุกๆคนเสมอ และตลอดไป อันเป็ นขันตอนของจิตทีเกือบจะ
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สูงสุ ด คือพรหมวิหาร หมายถึงท่านมีวถิ ีอยูอ่ ย่างพรหม ทีจะ
นําไปสู่ อริ ยะบุคคล และ อรหันต์ ได้ในทีสุ ด
ด้วยความรักจากจิตวิญญาณ ของพ่อและแม่ อันเป็ น
ธรรมชาติของสัตว์โลกนัน เป็ นความรักทียิงใหญ่กว่าแผ่นดิน
กว้างไกลกว่าแผ่นฟ้ ามหาสมุทร ซึ งคนเราก็เป็ นส่ วนหนึงทีมีความ
รักต่อลูก ตังแต่ยงั ไม่ได้เห็นหน้าลูกด้วยซําไป เป็ นไปตามสัญชาติ
ญาณ แล้วเราทังหลายผูเ้ ป็ นลูกจะตอบแทนความรักและบุญคุณ
ของท่านทีเลียงดูเรามา ได้มากน้อยแค่ไหนนัน ขึนอยูก่ บั คุณธรรม
ทีมีในจิตใจของแต่ละคน ทีสังสมมาวันละเล็กละน้อยตังแต่เกิด
จนถึงวันนี ซึงก็ขึนอยูก่ บั ผลบุญและวาสนาของเราเองด้วย และ
โปรดอย่าลืมว่า แค่ระดับจิตมีความเมตตา กรุ ณา เท่านัน ท่านก็อยู่
ในระดับของเทวดาแล้ว นันคือ คนจึงเป็ นเทวดาได้ ตังแต่ยงั ไม่
ตาย! อยูใ่ นชันพรหมได้ เป็ นพรหมได้ ในขณะทียังมีลมหายใจ
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ตรงนีเอง ทีน่าจะเป็ นคําตอบว่า พ่อแม่คือพระอรหันต์ของ
ลูก ตามทีได้กล่าวนําไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เราผูเ้ ป็ นลูกทุกคน
อยูแ่ ล้ว ได้ทดแทนบุญคุณท่านบ้างหรื อยัง?
ถ้ายัง ท่านจะต้องทําได้แล้ว ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป! พอเขียน
มาถึงตรงนี ทําให้ฉนั คิดถึงพ่อแม่ทีท่านล่วงลับไปแล้ว เกิด
ความรู ้สึกว่า เราได้ทดแทนคุณท่านไม่มากเท่าทีควร ดูเหมือนจะ
ได้ดูแลพ่อมากกว่า เนืองเพราะว่าเราเป็ นลูกชาย โอกาสทีพ่อจะ
เรี ยกใช้มีอยูเ่ สมอ แต่เมือออกจากบ้านมามีครอบครัว มาทํางาน
แล้ว ก็มีเวลาไม่มากทีจะได้ไปดูแลท่าน ตอนท่านแก่แล้ว เห็นทีไร
ก็อดสงสารไม่ได้ จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคชราของท่าน ไม่รู้จะทํา
ยังไงดี ก็ได้ แต่อาศัยแพทย์เท่านันทีจะช่วยได้ ฉันจึงคิดว่า ถ้าเรา
ประพฤติปฏิบตั ิตวั เองให้เป็ นลูกทีดี เป็ นคนดี ทีเชือฟังคําสังสอน
ของท่าน มาตังแต่เล็กแต่นอ้ ย โตขึนมาเป็ นคนดีในสังคม เป็ นที
ภาคภูมิใจของพ่อแม่ ทําให้ท่านมีความสุ ข ถ้าทําได้เช่นนีก็ถือว่า
ได้แทนคุณท่านพอสมควรในระดับหนึง ดังนันลูกทุกคนควรทํา
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ตรงนีให้ได้ เมือถึงเวลาตายท่านจะได้ไปอย่างสงบ ไม่ตอ้ งห่วง
ใครๆอีกแล้ว เราทํากันหรื อยัง ถ้ายังก็ไม่สายทีจะทําได้ตลอดเวลา
ทําให้ท่านได้เห็น ในขณะทีเราและท่านยังมีชีวติ อยู่
ฉันเห็นบางคนอาบนําให้สุนขั ทุกสัปดาห์ ด้วยความรักทีได้
เลียงดูมนั มาแต่เล็กแต่นอ้ ย ลองถามดูวา่ เคยอาบนําให้พอ่ แม่ ที
แก่ๆบ้างไหม เป็ นคําถามทีไม่ตอ้ งการคําตอบ แต่ผถู้ ูกถามเขาจะ
ตอบเองโดยอัตโนมัติ ว่าใครทําหรื อไม่ทาํ มาบ้าง เพราะรู้จาก
อาการทีเขาแสดงออกมาให้เห็น
แต่ส่วนมากแล้วจะสารภาพ
โดยตรง กันเลยทีเดียวว่า ไม่เคย อย่างเก่งก็แค่เตรี ยมนําให้ แล้ว
ท่านก็อาบเอง หรื อถ้าเคยทํา ก็ทาํ แบบขอไปที เราลืมกันทีตรงนี
ได้อย่างไร มันเป็ นเรื องทีแปลก แต่จริ ง! ทังๆทีพ่อแม่ท่านอาบนํา
ให้เรามาตังแต่เกิด !
ก็คงเป็ นเรื องเดียวกัน ทีหลวงปู่ บุญมี ท่านบอกว่า ทําบุญทํา
ทานกันแล้ ว ก็ อย่ าลืมเณรที บ้ านเด้ อ! นันเอง แต่คนเราส่ วนมากก็
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ลืมท่านสนิทไปเลย เพราะเห็นท่านเงียบๆเป็ นปกติ นึกว่าท่าน
สบายไปแล้ว
เป็ นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่ าก็ไม่ ร้ ู!
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โพชฌงค์ 7 คือองค์ธรรมสําคัญทีทําให้การตรัสรู ้
การบรรลุธรรมเกิดขึน มี สติ เป็ นบาทฐาน มี 7 ประการ
1 สติ –ความระลึกได้
2 ธัมมะวิจยะ –การวิจยั ธรรม ความรู ้ลกั ษณะที
แท้จริ งของสภาวธรรม
3 วิริยะ –ความเพียร
4 ปี ติ –ความอิมใจ สุ ขใจในการปฏิบตั ิธรรม
5 ปั สสัทธิ –ความสงบกาย สงบใจ ความผ่อน
คลายกายและใจ
6 สมาธิ –ความตังใจมันของจิตทีมีอารมณ์เดียว
คือ ความสงบระงับของจิต
7 อุเบกขา –ความสงบระงับของจิต เป็ นอย่างยิง
ทีจะไม่กระเพือมไหวไปตามอารมณ์

91

ริ มถนนสู่เมืองหลวงพระบาง เมือมองย้อนกลับไปยังเมือง วังเวียงและกาสี ตามเส้นทางทีผ่านมา

5. คุณค่ าของชีวติ
เคยได้ ยนิ ได้ อ่านและได้ ฟังมาว่า คนทีจะเป็ นนักข่าวได้นนั
จะต้องมีจิตนาการ มีคาํ ถามอยูเ่ สมอ ต้องรู ้จกั ว่าอะไรคือเรื องราวที
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ควรจะนําเสนอออกสู่สาธารณะ เพือสังคมจะได้รับทราบ เพือ
ผูค้ นจะได้ปรับสภาพชีวติ ให้ทนั เหตุการณ์ นันคือตัวอย่าง มุมมอง
ของสายงานอาชีพ ทีเรี ยนกันมาโดยตรงสาขาหนึ ง แต่อาชีพอย่าง
เราๆทีเรี ยนรู้มาทางด้าน อีเลค-ตรอน ทีเล็กเกือบทีสุ ด ก็คงมอง
คล้ายกัน เพียงแต่ตอ้ งรู้วา่ มนุษย์ผมู้ ีมนั สมองสี นาเงิ
ํ นส่ วนหนึ ง ที
ทําให้ ทุกคนมีจินตนาการอยูแ่ ล้ว เพราะธรรมชาติสร้างมาเช่นนัน
สําคัญอยูท่ ีว่า จะจินตนาการไปในทิศทางไหน เท่านันเอง
เชือว่า ทุกสายอาชีพต่างก็มีคาํ ถามอยูเ่ สมอเช่นเดียวกัน และ
บางคําถามก็ไม่ตอ้ งการคําตอบอีกด้วย เพราะคําถามเหล่านันมี
คําตอบในตัวเองอยูแ่ ล้ว ทีมาจากการกระทําของคนเรา นันเอง
ผูท้ ีซึงใจและเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาพุทธได้แล้ว จะคิดอยู่
เสมอว่า ศาสนาพุทธ คือความเป็ นธรรมชาติ เป็ นวิทยาศาสตร์ ทีมี
ทังเหตุและผล ให้ทดลองปฏิบตั ิได้จริ ง เพือหาคําตอบด้วยตัวของ
ตัวเอง ความสงสัยข้องใจในเรื องต่างๆ จึงสามารถปฏิบตั ิ เพือ
พิสูจน์ความจริ งได้เสมอ
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พระพุทธศาสนา เป็ นศาสนา อเทวนิยม ไม่ออ้ นวอนนับถือ
สิ งศักดิสิ ทธิ ทุกอย่างจะเกิดขึน คงอยู่ แล้วก็ดบั ลง เป็ นไปตาม
กรรม ทีมีเหตุและปัจจัยเป็ นอาคันตุกะ สิ งทียังหลงเหลือทีเราท่าน
ได้เห็นอยูท่ ุกวันนี คือพิธีกรรมต่างๆนัน เป็ นของพราหมณ์ ที
พระพุทธเจ้าท่านก็นบั ถือพราหมณ์มาก่อน ท่านจึงไม่ได้ปฏิวตั ิ
โดยเด็ดขาดไปเลยทีเดียว เพราะ ถ้าทําเช่นนันท่านจะประกาศ
ศาสนาไม่ได้ (พระพุทธองค์ จึงเป็ นนักปฏิ วตั ิทีหาใครเที ยบมิได้
เลย) ด้วยการหยังรู้ ด้วยปัญญาญาณขององค์พทุ ธ ท่านเล็งเห็นว่า
ในความเชือเก่าๆ ทีเป็ นสิ งยึดเหนียวทางใจนัน เป็ นสิ งทีจะก้าว
ล่วงได้ยาก ศาสนาพุทธ จึงยังมีพิธีพราหมณ์ติดมาจนถึงปั จจุบนั ก็
เป็ นของดีอีกอย่างทีจะได้ช่วยเสริ มสร้าง สิ งทีดีงามให้ดียงๆขึ
ิ น
สิ งใดสิ งหนึ งมีเกิดขึนเป็ นธรรมดาของโลก ถึงวันหนึงก็ดบั
สิ นไป เป็ นเช่นนีมาตังแต่โลกเกิด เมือสิ งเหล่านันเกิดขึนได้ สิ ง
นันทังหมดก็ยอ่ มมีความดับเป็ นธรรมดา เช่นเดียวกัน เพราะความ
เป็ นธรรมชาติ ทีทุกอย่างถูกสร้างมาโดยวิถีแห่งธรรมชาติ เป็ นสัจ
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ธรรมอยูแ่ ล้ว ทีจะเป็ นเช่นนัน ผูท้ ีไม่รู้ความจริ งของธรรมชาติ ก็
เลยยกผลประโยชน์ให้แก่พระเจ้าไป ทังๆทีไม่รู้เลยว่า พระเจ้าคือ
ใคร? เทพเจ้าคือใคร? แต่เขาคิด เชือ และมันใจว่า พระเจ้าคือ
ผูส้ ร้างโลก เป็ นผูก้ าํ หนดชะตาชีวติ !
การทีคนเรา เอาไม้กางเขนมาแขวนคอ การเอาจตุคามราม
เทพมาแขวนคอ การเอาพระพุทธรู ปมาแขวนคอ เอาเหรี ยญพระ
อาจารย์ต่างๆมาแขวนคอ หรื อเอาสัญลักษณ์อืนๆมาแขวนคอ นัน
คงไม่มีใครผิดทีตรงไหน เพราะเป็ นความเชือของแต่ละบุคคล
รวมทังตัวฉันเองด้วย ทีได้อาศัยเป็ นสิ งยึดเหนียวจิตใจ
ฉันเคยคุยกับชาวยุโรป ทีอาศัยอยูต่ อนกลางๆของทวีป ว่า
จิตใจของคนเรานีเอง คือเทพพระเจ้า พระเจ้าก็คือคนเรานีเอง คือ
คนทีมีจิตใจสูงส่ งดีงาม คนทีมีพลังจิตมากมหาศาล คนทีสามารถ
เปลียนแปลงโลกและสังคมของมนุษย์ได้ คือพระเจ้าทีแท้จริ ง ที
คนโบราณคิดว่าพระเจ้าสร้างโลก ก็เป็ นความจริ งอยูแ่ ล้ว ถ้าไม่ใช่
มนุษย์เป็ นผูส้ ร้างและทําลายโลกแล้ว จะมีใครทีไหนทีจะสร้าง
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และทําลายโลกได้! มาจนถึงในขณะนี ทุกวันนีก็เช่นกันทีพระเจ้า
ก็คือคนนันเอง ทีพากันสร้างและทําลายโลกอยูต่ ลอดเวลา
คงต้องทําความเข้าใจกับพระเจ้าของศาสนาต่างๆกันให้ดีๆ
เพราะทุกอย่างเกิดด้วยความไม่รู้ของคนมาก่อนทังสิ น สิ งทีได้รับ
ผลดี คือการได้รับรางวัลจากพระเจ้า สิ งทีเราประสบกับความ
เลวร้ายในชีวติ คือการลงโทษจากพระเจ้า ด้วยความกลัวการถูก
ลงโทษ และต้องการรางวัลในโลกอนาคต (โลกหลังความตาย)
มนุษย์กเ็ ลยสอนกันให้เชือพระเจ้าด้วยความไม่รู้เท่านัน ก็ไม่น่าจะ
ผิดทีตรงไหน เพราะถ้าเชือตามคําสอนได้ ทุกคนก็จะได้สบายใจ
ไม่เป็ นทุกข์ เพราะ ทุกศาสนาล้วนมีแต่สิงดีๆทังนัน!
เทพเจ้าจึงเป็ นความเชือทียิงใหญ่ของมวลมนุษย์ทงโลกอย่
ั
าง
แท้จริ ง
แต่ถา้ มองอีกมุมหนึง จะเห็นชัดเจนว่า พระเจ้าทีแท้จริ งก็คือ
ธรรมชาติ นันเอง ธรรมชาติสร้างโลกให้เกิดมา สร้างมนุษย์ และ
สัตว์โลกอืนๆให้เกิดขึน ด้วยจิตวิญญาณทีมาจากธรรมชาติ และ มี
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กระบวนการสื บสานเผ่าพันธุ์เกิดขึนตามมา ด้วยสัญชาติญาณของ
ความไม่อยากตายของทุกชีวติ
ทีทุกอย่างตังอยูบ่ นพืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และความเป็ นธรรมชาติ นันเอง
แต่เรื องทางโลกย์ทงหลายนั
ั
นไม่มีขอ้ ยุติ หรื อจบลงได้จริ ง
คือไม่มีใครสามารถจัดการธรรมชาติทางกายภาพได้ ด้วยฝี มือของ
มนุษย์เราเอง เหตุผลง่ายๆก็คือ ธรรมชาติเป็ นผูส้ ร้างมนุษย์ ไม่ใช่
มนุษย์เป็ นผูส้ ร้าง หรื อกําหนดเอง! แต่พระพุทธองค์ทรงหยังรู้ทุก
วิถีดว้ ยจิต และ หยุดกาลเวลาไว้ได้ดว้ ยใจทีบริ สุทธิ จากการทํา
วิปัสสนากัมมัฏฐาน มา กว่า 2500 ปี แล้ว เมือหยุดกาลเวลาได้ ทุก
อย่างก็เป็ นอันสิ นสุ ด ชีวติ ก็จะไม่เกิดอีกต่อไป เรื องทางโลกย์ก็
เป็ นอันยุติ!
ถ้านักวิทยาศาสตร์ทีฉลาดเลิศลําอย่าง ไอน์สไตน์ ถ้าสามารถ
พัฒนาการไปได้ทงทางโลก
ั
และ ทางธรรม พร้อมๆกันมาก่อน ก็ไม่
ทราบว่าวันนีโลกจะเป็ นเช่นไรเหมือนกันและไม่วา่ นักวิทยาศาสตร์
จะคิดเช่นไร แต่องค์พทุ ธะท่านบอกว่า มีสิงเดียวรวดเท่านันทีหยุด
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ทุกอย่างได้ คือ “ธรรม” ทีเป็ นกฎเกณฑ์จากธรรมชาติ ทุกอย่าง
เกิดขึน คงอยู่ แล้วก็ดบั ลงไป เป็ นธรรมดา จากอนุภาคทีเล็กทีสุ ด
ไปจนถึงจักรวาลทีใหญ่โตไม่มีทีสิ นสุ ด ย่อมมีเกิดดับเป็ นธรรมดา
เท่าทีเรารู้ๆกันอยูใ่ นปั จจุบนั นีนัน ไม่มีใครคาดคะเนในความ
กว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาล เพียงแต่ฉนั คิดว่าคงไม่ต่างจากสมอง
ของคนเรา ทีธรรมชาติจาํ ลองมาไว้ให้ ในรู ปทรง และการทรงอยู่
ลอยตัวอยูเ่ ช่นนัน ตามทีกล่าวมาแล้วในเบืองต้นเท่านันเอง และไม่
น่าเชือว่าสิ งทีเร็ วกว่าแสง ก็คือ จิต ทีสถิตอยูก่ บั สมองนันเอง เพราะ
แว๊บเดียวเท่านัน จิต ก็ไปได้ไกลถึงขอบของเอกภพแล้ว (คิดดูกแ็ ล้ ว
กันว่ า แค่ สุริยะจักรวาลที อยู่ในกาแล็กซี ทางช้ างเผือก ยังกว◌้าง
ใหญ่ มากๆ จนกระทังบัดนี คนเราก็ยงั สํารวจไปไม่ ถึงขอบจักรวาล
นีเลย แล้ วเอกภพที ประกอบไปด้ วยกาแล็กซี อย่ างมากมาย จะ
กว้ างไกลไพศาลแค่ ไหน แต่ จิ ต ก็สามารถไปได้ ถึงเพียงแว๊ บเดียว
เท่ านัน นันก็คือ ไม่ มีอะไรรวดเร็ วเท่ า จิ ต อีกแล้ ว) ดังนัน ถ้าหยุด
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จิต ได้ ก็สามารถหยุดกาลเวลา หยุดการเกิด การดับ นันคือทุกสรรพ
สิ งจะหยุดตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ!
วันนัน ผูฟ้ ัง (ชาวตะวันตก) ได้ฟังการวิสชั นาเพียงเท่านี ทํา
ให้เขาถามด้วยความแปลกใจว่า ถ้าเกิดอะไรขึนกับชีวติ ของคุณอยู่
ทีนี จนไม่สามารถกลับไปเมืองไทยได้ จะทํายังไง ก็เลยบอกเขาว่า
ไม่ยากเลย ถึงจะต้องตายไป อยู่ ณ ทีใดก็ตาม กําหนดจิตได้แล้ว จิต
ก็จะโผบินข้ามฟากฟ้ ากลับบ้าน กลับไปในสถานทีทีต้องการ ไปได้
ในพริ บตา ไปก่อนลมหายใจเฮือกสุ ดท้ายด้วยซําไป (เหมือนที
หลวงปู่ ฝั น ท่ านได้ บอกไว้ แล้ วว่ า จิตจะไปก่ อน ก่ อนทีเราจะตาย
มันจะอยู่ไปทําไมกับซากศพทีไม่ มีคุณค่ า)
ถ้าอยากไปสวรรค์ ก่อนตายก็ตอ้ งกําหนด จิต เพือไปสู่สวรรค์
ให้ได้ แต่ท่านต้องรู้มาก่อน ว่าสวรรค์เป็ นอย่างไร อยูท่ ีไหน? รู ้ทาง
ทีจะไป จึงจะไปถึงได้!
เขาถามว่า ยูเคยตายมาแล้วหรื อ เคยไปสวรรค์มาแล้วหรื อ ?
ใช่แล้ว ฉันเคยตาย (เคยปางตาย และ เฉี ยดตายมาหลายครั ง) จาก
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การเกิดอุบตั ิเหตุมาครังหนึง ทีเขาขับรถมาชนประสานงากับรถตู ้
ของเรา ทีฉันนังอยูด่ า้ นหน้าคู่คนขับ หน้ารถพังยับเยิน อัดกอปปี
จนคนขับขาหัก แต่ฉนั เจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านัน (ทังๆที คนขับรถ
ของเรา หลบจนจะตกถนนอยู่แล้ ว รถเขาก็ยงั แฉลบลอยมาชนจน
ได้ ) เคยโดนเงียงปลาดุกปั กไต้ราวนมตรงหัวใจ (เพราะหลงไป
อุ้มมัน ที มันกระโดดออกจากข้ องโดยเอาหน้ าอกรองรั บไว้ ด้วย)
และ เคยโดนสุ นขั งับกรามสะบัดไปมา ตอนเด็กๆเจ็บปวดปาง
ตาย จนเป็ นแผลเป็ นมาจนถึงวันนี (ถ้ ามันกัดตรงคอ หรื อ เป็ น
หมาบ้ า ก็คงตายไปแล้ ว) และฉันเคยตายมาหลายครังแล้ว ตก
ควายคอหักตายบ้าง ตกนํา(แม่ นาป่
ํ าสัก) ตายบ้าง ป่ วยเป็ นไข้ตาย
บ้าง แต่ยงั ทําธุระไม่เสร็ จ คงเป็ นเพราะต้องอยูเ่ พือใช้หนีกรรม
จึงมีคนทียังไม่อยากให้ตายช่วยไว้ คือยังมีกรรมทีต้องทํา ทีต้อง
ชดใช้อยู่ ก็เลยต้องกลับมา จึงได้รู้วา่ ก่อนจะตายเป็ นยังไง? (วิธี
แก้ ปัญหาการตายจากอุบัติเหตุ ทีไม่ ใช่ เกิดจากการเจ็บป่ วย ผู้ช่วย
เหลือต้ องรู้ และเข้ าใจในธรรมชาติ และ ต้ องใช้ วิธีช่วยเหลือแบบ
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ธรรมชาติ ด้ วยเหตุด้วยผล จึ งจะช่ วยได้ ) ความจริ ง ตายแล้วสบาย
ทีสุ ดในโลกเลย จริ งๆ (อาจจะเป็ นเพราะตายตอนเด็กๆที ยังไม่ ได้
สร้ าง “กรรม” มากนัก ก็เลยสบาย)
เขาเลยเข้าใจได้วา่ เป็ นเพราะตรงนีนีเองทีทําให้ฉนั มีความคิด
แปลกๆ และมีลกั ษณะท่าทางไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมือง ทําให้
เขาสนใจฉันมากว่า ความคิดเช่นนีเกิดขึนได้อย่างไร
คําตอบก็คือ มันเกิดขึนเพราะ พระพุทธศาสนา ทีฉันนับถือ
นันเอง ทีเป็ นศาสนาสากล ทีว่าด้วยเหตุและผล เป็ นวิทยาศาสตร์
อย่างเต็มตัว เป็ นของจริ ง! เขาถามว่า อยากรู้วา่ อะไรคือ คุณค่าของ
ชีวติ ของคุณ!
สําหรับฉันแล้ว เกียรติศกั ดิ คุณงามความดี สามารถสร้างได้
ด้วยคุณธรรมทีเรามีอยูใ่ นตัวเราเอง เราจึงสามารถสร้างสรรค์ทุก
อย่างได้ ด้วยแรงกาย แรงใจ และแรงความคิด ด้วยจิตทีมุ่งมัน ทํา
ให้สาํ เร็ จได้ เพือประโยชน์ตน และ ประโยชน์ต่อผูอ้ ืน ซึงฉันก็ได้
ทํามาแล้วหลายๆอย่างตามหน้าที ทีเคยรับผิดชอบ และรวมทังกําลัง
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ทําอยูใ่ นขณะนีอีกด้วย เห็นว่าตรงนี นีเอง คือ คุณค่าของชีวติ ที
แท้จริ ง ทีได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ในชาตินี ซึ งสิ งทีทําไปด้วยความดีงาม
ของจิตใจ ทีผ่านมา ไม่อาจซือหาได้ดว้ ยเงิน! อีกด้วย
เราจะเห็นได้วา่ …ความเป็ นธรรมชาติของชีวติ นันเอง คือ คุณ
ค่ าทีแท้ จริง ทีเป็ น แก่ นของสั จธรรม ทีพระพุทธเจ้าท่านทรงรู ้เห็น
มาก่อน เป็ นของจริ งที ไอน์สไตน์ สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ทาง
วิทยาศาสตร์ ในบางเรื องเท่านัน และยอมรับได้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล เมือ
ไม่นานมานี เอง จึงเป็ นเรื องทีน่าสนใจเป็ นอย่างยิง และ เป็ นเรื องที
น่าคิด
ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงรู ้เห็นมาก่อนได้
อย่างไร ในทุกอย่างทีเคยอุบตั ิขึนมาในโลกของเรา และ เชือว่า
ไอน์สไตน์ ก็ตอ้ งยอมรับในความจริ งนี เช่นกัน เมือเขาเห็นจริ งว่า
พุทธศาสนา เป็ นศาสนาสากล
คําตอบก็คงจะเป็ นเพราะ พระพุทธศาสนา ทีพระพุทธเจ้าทรง
ค้นพบด้วยการหยังรู้ คือ ศาสนาแห่ งปัญญา อย่างแท้จริ ง เมือมาถึง
วันนี คนทีหลงทางไปแล้ว อาจจะกลับมาคิดใหม่ได้วา่ จะเดินไป
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ทางไหนทีถูกต้องทีสุ ด! ทีสามารถยึดเหนียวจิตใจเราไว้ได้ ก็ตอ้ ง
คิดๆและเลือกทางเดิน กันเอาเองได้แล้ว
ฉันคิดว่า คนทีไม่รู้แก่นแท้ของศาสนาพุทธเท่านัน ทีจะแปลก
ใจ ว่าศาสนาพุทธเป็ นวิทยาศาสตร์ทีว่าด้วยเหตุดว้ ยผล หรื อคนทีไม่
รู้จกั ธรรมชาติ ไม่รู้จกั ตัวเอง ไม่รู้วา่ วิทยาศาสตร์ คืออะไรเท่านัน ที
จะต้องแปลกใจ เมือใดได้รู้วา่ วิทยาศาสตร์ ทีว่าด้วยเหตุและผล มัน
เหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้อย่างไม่น่าเชือ ว่า พระพุทธเจ้า
ท่านตรัสรู้ความจริ งเหล่านี เป็ นเวลายาวนานมากว่า 2500 ปี ก่อน
แล้ว ได้อย่างไร
แต่ทุกอย่างทีเกิดขึน คงอยู่ เสื อมสลาย และดับไปในทีสุ ด ก็
เป็ นเรื องปกติธรรมดาของโลก และ ของคนอยูแ่ ล้ว แม้แต่ศาสนา
เองก็มีโอกาสดับสูญไปได้เช่นกัน ดังนันทีกล่าวมาแล้วทังหมด ผิด
ถูกอย่างไร ก็คงไม่มีใครกล่าวโทษต่อกัน
เชือว่าผูท้ ีนับถือศาสนาพุทธทุกคน ต้องภูมิใจอย่างแน่นอน
ว่าตนเองได้เดินถูกทางแล้ว ทีได้เดินตามผูร้ ู ้มาก่อน โอกาสทีจะ

103

หลงทางไม่มีในชีวติ นีอย่างแน่นอน เพราะแม้แต่ ไอน์สไตน์ ยัง
ยอมรับว่าศาสนาพุทธเป็ นศาสนาแห่งจักรวาล (Cosmic Religion)
เป็ นศาสนาสากล ทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหยังรู้ไปทุกๆ
อณูของบรรยากาศ แบบไม่มีอะไรให้ตอ้ งสงสัย ค้างคาใจ
ท่านทังหลายก็ลองคิดไต่ตรองดู ด้วย ปั ญญาของท่านเอง ลอง
คิดดูวา่ ความจริ งคืออะไร คุณค่าของชีวติ คืออะไร มีหนทางไหนที
เราจะสร้างคุณค่าให้แก่ชีวติ ของตนเองได้บา้ ง ท่านก็ตดั สิ นใจทําได้
แล้ว ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป ฉันเชือ และมันใจว่า ท่านจะประสบ
ผลสําเร็ จในชีวติ และเป็ นส่ วนหนึงทีจะช่วยให้สงั คมของชาวโลก
มีแต่ความสงบสุ ขไปทัว แล้วโลกนีจะน่าอยูส่ กั เพียงไหน ท่านก็
ต้องคิด และลงมือทําด้วยตัวท่านเองได้แล้ว
เพราะเป็ นโอกาสของท่ านแล้ ว ในวันนี !
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การไม่ ทาํ บาปทังปวง การทํากุศลให้ ถึงพร้ อม
การชําระจิตของตนให้ ขาวรอบ
นีคือคําสอนของพระพุทธเจ้ า
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6. มีชีวติ ทียืนยาวเพืออะไร?
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ในตอนแรกเริมของชีวติ นัน มนุษย์จะพัฒนาการเพิมมากขึน
ในช่วงของการเจริ ญเติบโต ในช่วงของการเจริ ญพันธุ์ ในการเรี ยนรู้
ทุกอย่าง เพือเอาตัวรอด เหมือนสัตว์โลกทัวๆไป แต่ดว้ ยความฉลาด
ทีเหนือกว่า ทีสมองมีส่วนทีทําให้เกิดจินตนาการอันกว้างไกล ชีวติ
คนเราก็เลยต้องมีการเล่าเรี ยน ตามความคิดความใฝ่ ฝันทีอยากรู้
อยากเห็น เรี ยนแล้วก็อยากจะเรี ยนให้สูงขึนๆ แล้วเราจะขอใครได้
ล่ะ สําหรับชีวติ ทีเราต้องการ ขอได้จริ งหรื อเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
สังคมของคนทัวโลกเลียนแบบซึงกันและกัน และดําเนิน
ชีวติ ไปบนพืนฐานเดียวกันทังโลก อย่างไม่น่าเชือ เมือมองไปแลไป
รอบโลก ชีวติ มีการเกิดขึน เจริ ญเติบโต เป็ นหนุ่มเป็ นสาว และ สื บ
สานเผ่าพันธุ์ ทํางานเพือหาเลียงชีวติ แสวงหาสิ งทีตนเองต้องการ
ให้ได้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้ และท่องไปในโลกกว้าง แล้วแต่
โอกาสใครมัน พากันท่องไป ด้วยความอยากรู ้ อยากเห็น จนกระทัง
แก่เฒ่าชรา แล้วก็ลม้ หายตายจากกันไป
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เราเรี ยนเพือให้รู้มากขึน จนจบปริ ญญาตรี โท เอก ทีคิดว่าจบ
แล้ว แต่ความจริ งยังเลย ยังต้องออกมาผจญชีวติ เรี ยนรู้กนั อีก
ต่อไปทุกวันเวลา จนกระทังวันตายจากโลกนีไป ก็ยงั เรี ยนไม่จบ
เพราะยังหาคําตอบให้ตวั เองไม่ได้เลยว่า เราเป็ นใคร มาจากไหน
เมือตายแล้ว เราจะไปทีไหนต่อไป
ถ้าชาติต่อไปมีจริ ง ถ้าเราได้กลับมาเกิดเป็ นคนอีกครัง ก็คงไม่
หนีไปจากวัฏฏะสงสารเดิมๆนี นีเอง เพราะชีวติ ของคนเรามีกนั แค่
นี เท่านีจริ งๆ เท่าทีเห็นๆกันอยูใ่ นทุกวันนี จําเจ ซําซาก คู่ใครคู่มนั
ครอบครัวใครมัน เป็ นเช่นนัน อยูเ่ ช่นนัน หาอยูห่ ากินกันไป
จนกว่าจะตายจากกันไป ในทีสุ ด
แต่คาํ ตอบในการขอให้มีชีวติ ทียืนยาว ต้องมีแน่นอน และ
คําตอบทีควรนัน ทีทุกคนต้องการก็คือ ขอให้มีชีวติ อยูต่ ่อไปเพือจะ
ได้ทาํ ความดีงาม เพือประโยชน์ตน และ เพือประโยชน์ต่อคนรอบ
ข้าง อยูอ่ ย่างผูม้ ีคุณค่าต่อแผ่นดินทีอาศัยเกิด รวมทังมีคุณค่าต่อ
สังคม และ มวลมนุษย์ดว้ ยกัน คือทีหมาย!
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นันก็คือ การเกิดมาเป็ นคนทีมีคุณค่าในชีวติ คนทีควรยกไว้
เพือกราบไหว้บูชาเท่านัน ทีควรจะอยูต่ ่อไปนานๆ เพือประโยชน์
ตน และประโยชน์ต่อผูอ้ ืน สําหรับคนทีทําให้คนอืนเดือดร้อน คน
ทีไร้ค่าแล้ว เมือแก่ชราลงไปมากๆ ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ ฉันเชือ
ว่า แม้แต่ตวั เขาเองก็ไม่อยากจะอยูต่ ่อไปอีกแล้ว เมือสังคมทอดทิง
แต่ คนเราก็ตายยากเหมือนกันนะ ทีเห็นส่ วนมาก จะเป็ นไปตามบุญ
ตามกรรม อย่างไม่น่าเชือ ว่าเป็ นเช่นนันได้อย่างไร? แต่มนั เป็ น
เช่นนันจริ งๆ ทีทางวิทยาศาสตร์เองก็กา้ วล่วงไปไม่ถึง ว่าเป็ นเพราะ
อะไร? ไม่ใช่ใครๆก็จะตายได้ง่ายๆนะ
ในช่วงเวลาทีฉันหลุดออกมาจากวัด สภาพของบ้านเมือง
และสังคมเวลานัน มีแต่สิงประโลมโลก (อยู่ในช่ วงสมัยสงคราม
เวียตนาม) ทําให้ฉนั สูบบุหรี ดืมสุ รายาเมาแทบทุกชนิด (ในช่ วงที
ไม่ เจ็บป่ วย) แล้วก็ตามมาด้วยนารี ทีเป็ นของคู่กนั มาตังแต่อายุได้
15 ปี ทีส่วนมากได้มาแบบฟรี ๆ (เหมือนคนถูกคําสาบ) เมือ
กลับไปอยูว่ ดั อีกครัง (พ่ อนําไปฝากให้ เป็ นเด็กวัดปทุมวนาราม)
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เพือเรี ยนต่อทีเมืองกรุ งฯ ก็ยงั ประพฤติเหมือนเดิม ทังๆทีไม่ค่อยมี
เงินใช้ ก็ยงั มีโอกาสทําได้ (เคยมีเงินเหลือ 15 บาท ไปกินข้ าวต้ ม
กุ้ยที ร้ านเฮี ยเบียวหลังวัดปทุมวนาราม ตอนเย็น กับน้ องชาย เพียง
5 บาท อีก 10 บาทเสี ยงซื อลอตเตอรี เพราะพ่ อยังไม่ ส่งเงินมาให้
เลยเสี ยงตาย อดเป็ นอด และเย็นนันตรงกับวันเลขออกพอดี ไม่ ถึง
อึดใจ เด็กวิงมาขายผลสลาก เหลือบมองถูกเลข 3 ตัว อย่ างไม่ น่า
เชื อ เลยพากันเดินไปขึนเงินทีตลาดประตูนาํ ไม่ สนใจว่ าจะถูก
รางวัลอะไรอีกแล้ ว มีเงินเกือบ 500 บาท อุ่นใจไม่ ต้องอดอีกแล้ ว
(ค่าของเงินเวลานัน 10 บาท ก็ประมาณ 100 บาท ของปัจจุบนั นี)
เลยเข้ าร้ านข้ าวต้ มในตลาดประตูนาต่
ํ อ สังเหล้ าแม่ โขงมาดืมเป็ น
ขวดกลม (ขวดละ 28 บาทแค่นนเอง)
ั
พร้ อมอาหาร วันนันเลยอิม
สบายไปเลย) พอได้ออกมาทํางาน ยิงหนักมากขึนกว่าเดิม จนถึงปี
2539 อายุ 49 ปี ทีใช้ชีวติ ตามแบบฉบับของช่างและวิศวกร ตาม
วิถีแบบเดิมๆทีเคยปฏิบตั ิ ทังๆทีเจ็บป่ วยเดียวดีเดียวหายมาตลอดและโชคร้าย ทีเกิดมาเป็ นคนขีโรคมาตังแต่เป็ นเด็กๆ พอโตขึน
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ได้มาทํางาน-พอเงยหน้าจากงาน ชีวติ ก็ไปจมอยูก่ บั อบายมุขเป็ น
ส่ วนใหญ่ ใช้ชีวติ แบบสุ ดๆทุกอย่าง แบบไม่สงสารสังขารร่ างกาย
ของตัวเองเลย น่าสมเพชตัวเองจริ งๆ และในทีสุ ดสังขารก็ทน
ไม่ได้จริ งๆด้วย จนหมอทีโรงพยาบาลหมดทางรักษา ปล่อยทิง
ให้กลับไปรักษาตัวเองทีบ้านตามอาการ เพือไปสู่ความตาย ฉัน
ทนทรมานอยูไ่ ด้ 3 เดือน หน้าซี ด ผอมโซ ผิวคลําดําไหม้ นําหนัก
หายไป 10 กว่ากิโลกรัม และรู ้แล้วว่าจะต้องตาย เพราะท้องร่ วง
วันละ 4-5 ครัง ติดต่อกัน แต่ละครังก็เจ็บปวดในลําไส้ใหญ่สุด
แสนทรมาน เวลาถ่ายทุกข์ปวดแสบปวดร้อน รู้สึกเหมือนลําไส้
ถูกเล็บครู ดออกมา อันเป็ นทุกขเวทนาของสังขาร จนแทบจะทน
ไม่ไหวอยูแ่ ล้ว ( ทีคิดว่ าเหมือนตกนรก ในขณะที ยังมีลมหายใจ)
แต่กไ็ ม่สะทกสะท้านใดใด เพราะคิดว่าได้ทาํ ความดีงามมามาก
พอสมควรแล้ว ถึงจะตายก็ไม่เสี ยดายชีวติ แล้ว ถึงแม้วา่ จะเป็ นคน
ขีเหล้าเมายาด้วยความชอบ แต่เมาแล้วจะร้องเพลงด้วยความชอบ
คุยสนุกทุกเรื องราวทีดีงาม เป็ นสัจจะ ครองสติได้เสมอ และ
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กระทําทุกอย่างในทางทีดี ด้วยจิตใจทีดีงามทีเรามีอยู่ (เพราะมี
สมาธิ และมีสติตลอดเวลาอยู่แล้ วนันเอง) ซึงมันเป็ นคนละส่ วนกัน
เรื องของคน มันตายยาก เพราะยังต้องรับกรรมอีกมากมาย
เลยต้องอยูต่ ่อไป แม้จะไม่มีใครให้ศีลให้พร ขอให้มีชีวติ ทียืนยาว
ก็ตาม ไม่ถึงทีตาย คนเราจะไม่ตายง่ายๆ อย่างแน่นอน ฉันเลยผ่าน
พ้นความตายมาได้เพราะได้ไปกราบ พระอาจารย์ ณรงค์ ชยะมังค
โล ทีวัดภูค่าว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ในช่วงทีป่ วยอยู่
นันเอง
เมือถึงวัดในตอนบ่ายวันนัน คณะของพวกเราพากันเดินไป
ทีศาลารับแขกของท่าน ฉันเห็นท่านนังรออยูก่ ่อนแล้ว พร้อมกับ
กวักมือเชือเชิญ เรี ยกชือเดิมของฉันมาแต่ไกล
ท่ านอาจารย์ เข็มเพชรมาแล้ ว มาแล้ ว เชิ ญๆ…
ซึ งเหตุการณ์ตอนนันทําให้ทุกคนแปลกใจไปตามๆกัน ว่า
เกิดอะไรขึน เพราะในเวลาทีผ่านมา มีเพียงพนักงานธุรการของ
ฉันคนเดียวทีเคยมากราบท่าน มาก่อน ทีเธอบอกฉันว่าท่านรักษา

112

มะเร็ งได้ พอคิดได้ ก็เลยพาฉันมาในวันนีทันที เพราะเห็นอาการ
ฉันจะไปไม่รอดอยูแ่ ล้ว
ท่านช่วยให้กาํ ลังใจด้วยความเมตตา บอกฉันว่า ตอนเย็นจะ
สวดมนต์ภาวนาขอชีวติ ให้นะ เพือทดแทนบุญคุณทีเคยมีต่อกันมา
แต่ก่อนเก่า ทีทําให้ฉนั เกิดความเชือมันว่าจะยังมีชีวติ อยูต่ ่อไป
และ ท่านแนะนําบอกทางชีวติ ให้ได้ไปเจอหมอซินแส ทีอําเภอ
แก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ จัดยาจีนให้ 2 ชุด นํามาต้มดืมกิน เลยหาย
ป่ วยมาจนถึงทุกวันนี แล้วก็เลยปฏิญาณตนเองว่า จะเลิกสิ งทีเคย
ปฏิบตั ิมาแต่ก่อนเก่าทังหมด เท่าทีจะห้ามใจได้ (เพือนทีป่ วยเป็ น
มะเร็ งต่ อมไทย์ รอย ทีผ่ านการฉายแสงมาแล้ ว ทีไปกราบท่ าน
พร้ อมกันในวันนัน สิ นชี วิตไปแล้ ว เมือปี 2553)
ท่านจะเชือหรื อไม่ ก็ไม่เป็ นไร แต่กแ็ ปลกพอสมควร
ในช่วงเวลาก่อนวันที 1 เมษายน 2540 ทีฉันและแม่พาญาติพีน้อง
และเพือนๆทีทํางานไปทอดผ้าป่ าหลังจากทีหายป่ วย ได้เงินถวาย
วัดไม่มาก ได้เพียง เจ็ดหมืนกว่าบาท(ทีแม่ ต่อยอดเพิมให้ 5,000
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บาท) เมือเลขรางวัลทีหนึง (หกหลัก) ออกมา เป็ นตัวเลขทังหมด
ในจํานวนเลข 5 ตัว ของเงินทีถวายผ้าป่ าวันนัน อย่างไม่น่าเชือ ซึ ง
เลขท้ายก็ตรงกับวันทอดผ้าป่ าคือวันที 29 มีนาคม 2540 อีกด้วย
ไม่ทราบเหมือนกันว่า อะไรทําให้ทุกอย่างลงตัวเช่นนัน ฉันคิดว่า
หลายคนคงถูกเลขท้าย 3 ตัว (629) เพราะฉันเองก็ยงั ถูกเลย แต่เมือ
ฉันไปกราบเรี ยนให้ท่านทราบภายหลัง ท่านบอกถ้าหยุดได้กด็ ี
เพราะ นันเป็ นเพียงเหยือล่อ เท่านันเอง อย่าไปหลง งมงายเลย!
อีก 5 ปี ต่อมา มีเรื องทีไม่น่าเชือยิงกว่าเดิมเกิดขึน ในปลายปี
2545 ฉันได้สร้างกฐินไปทอดทีวัดป่ าถําหมูบของพระอาจารย์สมพงษ์ ทีอยูช่ ายเขาคนละด้านกับวัดท่านพระอาจารย์ชวนฯ วัด
ป่ าภูคาํ น้อย อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี คุณลุงชวน (ชื อเดียวกัน
กับพระอาจารย์ ชวน วัดป่ าภูคาํ น้ อย) เป็ นทายกทายิกา วัดป่ าโนน
พระ (วัดท่ านพระอาจารย์ สมฯ) ได้ติดตามท่านอาจารย์สมไปร่ วม
ทอดกฐินด้วย ประกาศท่ามกลางญาติโยมทังหลายว่า “ท่ านเข็ม
เพชรฯ” จากเขือนอุบลรัตน์ เป็ นประธานมาทอดกฐินในครังนี ทํา
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ให้ทุกคนแปลกใจไปตามๆกัน ทีคุณลุงชวนพูดชือเก่าฉันซําไปมา
จนฉันต้องบอกให้ทราบว่า พระอาจารย์ณรงค์ ชยะมังคโล แห่ งวัด
ภูค่าว ท่านเรี ยกชือนีของฉัน มาก่อนแล้ว
แต่ในครังนีฉันเชือว่ามีสิงดลใจคุณลุงชวนให้เห็นชือ “ท่ าน
เข็มเพชร” มาทอดกฐิน ทังๆทีชือฉัน (นายเข็มชาติ โคตวงจันทร์ )
อยูห่ ลังชือญาติผใู้ หญ่ทีท้ายบัตรเชิญมาร่ วมงานนี (แล้ วชื อเก่ าของ
ฉั นมาโผล่ อยู่ด้านหน้ า เป็ นประธานงานนีได้ อย่ างไร) เหมือนจะ
บอกให้ฉนั และทุกคนทราบว่า ชือนี-คือ ชือเก่าของฉันจริ งๆ
เหมือนทีท่านพระอาจารย์ณรงค์ฯเรี ยกฉันมาก่อนแล้วนันเอง แต่
ฉันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนัก เพราะรู้แก่ใจตนเองอยูแ่ ล้วว่า
เกิดขึนเพราะอะไร? (ซึ งจะเล่ ารายละเอียดให้ ทราบต่ อไป ใน
ตอนท้ ายเรื อง)
จากวันนันมาจนถึงวันนี ฉันพยายามทําทุกอย่างเพือรักษา
สังขารเอาไว้ เพือจะใช้เป็ นสะพานในการข้ามไปสู่ แดนเกษม อัน
เป็ นมงคลอันสูงสุ ดในชีวติ เท่าทีจะทําได้! เพราะทีผ่านมาแล้วเป็ น
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เวลาถึง 35 ปี เต็มๆ ทีหลงทรมานตัวเองมานานพอสมควรแล้ว จึง
ได้รู้แก่ใจว่าสังขารร่ างกาย เครื องจักรกลอัตโนมัตินี ช่างแข็งแกร่ ง
และทนทายาดจริ งๆ ดีกด็ ีมาแล้ว ชัวก็ชวมาแล้
ั
ว คิดว่าสุ ดๆแล้วใน
ทุกเรื องราวมากกว่าใครๆ ก็คงอยูท่ ีเรานีเอง ถ้าใครไม่รู้ภูมิหลังก็
คงคิดว่า ฉันดีเลิศประเสริ ฐศรี แต่เท่าทีได้เห็นกันมานัน เป็ นเพียง
ภาพมายา เท่านันเอง! ไม่ใช่ตวั ตนทีแท้จริ งของฉันเลย!
มาถึงวันนีคงต้องพอได้แล้ว ถ้าบุญมีมากพอหรื อมีวาสนาอยู่
บ้างวันข้างหน้า อาจจะได้ไปบวชช่วยท่าน (พระอาจารย์ ณรงค์ ฯ)
บํารุ งพระพุทธศาสนา ตามทีท่านชักชวนไว้กไ็ ด้ เพราะท่านบอก
ฉันว่าถ้าฉันบวช “ธรรม” ทุกอย่างทีเคยมีมาก่อน จะกลับคืนมาหา
ฉันทังหมด (ทีฉั นเองก็คิดว่ าน่ าจะเป็ นเช่ นนันจริ ง เพราะได้ เห็น
จากเหตุการณ์ ต่างๆที เกิดขึนในชี วิตทีผ่ านมาของฉั นเอง บอกให้
ทราบ และ มีหลายๆเรื องที เกิดขึน ที อยู่เหนือกฎเกณฑ์ และ
กาลเวลา ทีไม่ อาจเขียนลงในหนังสื อนีได้ แต่ ผ้ อู ยู่ในเหตุการณ์
ย่ อมทราบกันดีอยู่แล้ วว่ า หลายๆเรื องทีเกิดขึน อยู่เหนือกฎเกณฑ์
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ทีไม่ น่าเชื อว่ าจะเกิดเช่ นนันได้ ทีฉั นเองก็ไม่ ควรเขียนถึงเรื องของ
คนอืนๆอยู่แล้ วด้ วย เพราะแค่ เรื องของตนเองก็ว่ นุ วายมากมายจน
น่ าเบือหน่ าย แต่ กแ็ ปลก ที บางคนบอกว่ าฉั นวาจาสิ ทธิ ห้ ามฟ้ า ขอ
ฝนได้ พูดอย่ างไรเป็ นอย่ างนัน เพราะมีตัวอย่ างเรื องจริ งทีเขาได้
เห็นก็คือ เพือนฝูงทีฉั นเห็นว่ าทําบาปมาก บอกไม่ เชื อฟั ง และ ทํา
ให้ ฉันเดือดร้ อนไปด้ วย ไม่ ข้ามวัน ก็จะมีอันเป็ นไปตามที ฉั นคิด
ว่ าเขาต้ องรั บกรรม เกิดอุบตั ิเหตุ แข้ งขาหั กไปตามๆกัน บางคน
ถึงกับล้ มป่ วย และตายไปเลยก็มี) จึงมีเหตุการณ์หลายๆครัง
เกิดขึน เหมือนมีใครสังให้เกิดเรื องขึน ทีผูร้ ับกรรมต้องยอมรับ
“กรรม” จากทีได้ทาํ ความผิดมาจริ ง เพือให้ผคู ้ นได้เห็น แล้วจะได้
เกรงกลัวต่อบาปกรรมกันบ้าง (ดังนัน บางเหตุการณ์ ทีเกิดขึนใน
ชี วิตของท่ าน ที ทําให้ ท่านเป็ นทุกข์ ก็ขออภัยให้ ฉันด้ วย ถ้ าฉั นมี
ส่ วนเกียวข้ อง แต่ขอให้ทราบว่า นันคือความจริ งทีท่ านทําของ
ท่ านเอง แต่ กแ็ ปลก -ในส่ วนที ฉั นมีโอกาสได้ ทาํ ความดีบ้าง ก็ไม่
ค่ อยมีใครพูดถึงกันบ้ างเลย... คงเป็ นเพราะวาสนาของฉั นเอง)
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มีใครสงสัยบ้างไหมทีใครๆพูดกันว่า ทําไมมนุษย์เรามีอายุ
100 ปี กลับเป็ นเวลาชัวครู่ เดียวบนสรวงสวรรค์ ทําไมสัตว์โลกจึง
อายุไม่เท่ากัน นันคือ คําถามของผูไ้ ม่รู้ทงหลายที
ั
สงสัยและข้องใจ
และเชือว่าท่านก็คงจะไม่แตกต่างกัน แต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ว่าเขารู้ได้อย่างไร ว่าแต่ละแห่งมีความแตกต่างของกาลเวลา เป็ น
เช่นนันจริ งหรื อ สวรรค์มีจริ งตามทีเขาว่ากันหรื อ แต่ทีฉันสงสัย
มากกว่านันก็คือ สิ งทีอยูใ่ กล้ๆตัว คนเราเกิดมาทําไม และมีชีวติ
อยูเ่ พืออะไรกันแน่ ตรงนีต่างหากทียังค้างคาใจ ยังไม่อยากคิดถึง
นรกหรื อสวรรค์ให้ไกลตัวขนาดนันเลย เพราะถ้าคิดแบบนัน ถ้า
ฉันตายไปอยูส่ วรรค์ คงเพลิดเพลินอยูไ่ ด้ไม่ถึงเดือน คนทีเกิดที
หลัง 20-30 ปี คงตายตามฉันไป ถ้าฉันรักใครชอบใครมาก่อน ก็
คงมีโอกาสยืนมือลงมาพาเธอทังหลาย (ทีมีความดีงาม มีจิตใจที ดี
งาม) ไปอยูส่ วรรค์ดว้ ยกันได้ ถ้าคิดได้แบบนีก็ดีเหมือนกันนะ! จะ
ได้ทาํ แต่กรรมดีดว้ ยกาย วาจาและใจ จะได้ไม่ทาํ กรรมชัวต่อกัน
ตอนทีมีชีวติ อยูด่ ว้ ยกันในขณะนี
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แต่ได้เห็นหลายๆคนทีเคยทํางานด้วยกัน และ เขาก็ทาํ งาน
กับฉันมานานแล้วด้วย ปรับตัวไม่ทนั กับการเปลียนแปลง ค้นหา
ตัวเองไม่เจอ เลยเกิดความเครี ยด จนกลายเป็ นคนเงียบเหงา เพราะ
ความทุกข์ใจ ทีทําอะไรไม่ได้เหมือนคนอืน เนืองเพราะเขาวิงตาม
โลกย์ทีพัฒนาการไปเรื อยๆอย่างรวดเร็ วไม่ทนั จนบางคนเขาทน
ไม่ไหวทีจะอยูใ่ นสังคมอีกต่อไป เลยลาออกจากงาน เพือไปค้นหา
เส้นทางชีวติ ใหม่ ทีจะเดินต่อไป ตามความคิดและความสามารถที
ตนเองมีอยู่ ฉันคิดว่า ถ้าทุกข์ยากลําบากแบบนี คนเราอยากจะมี
ชีวติ ทียืนยาวกันไปทําไม? คนบางคนอาจจะเก่งเกินไป อัตตา
(ความยึดมันถือมันทีคิดว่ าตนเองเก่ งและถูกต้ องแล้ ว) อาจจะสู ง
เกินไป จนทําให้คนส่ วนมาก ทีเขามีความเป็ นคน แค่คนธรรมดา
ทัวๆไป ยอมรับไม่ได้ ก็อยูไ่ ม่ได้กบั สังคมเขาเช่นกัน บางคนปลด
เกษียณไปแล้วเป็ นปี ๆ ยังหยุดทํางานไม่ได้ ต้องไปหางานใหม่ทาํ
ต่อ ด้วยความเคยชิน และ ความชอบของเขาเอง (แต่ ลึกๆคือความ
อยากได้ ที ยังไม่ พอของเขานันเอง) อย่างมีความสุ ข ลืมคิดถึง
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สังขารทีร่ วงโรยลงไปทุกวัน จนทําให้ลม้ ป่ วยไปไม่ไหว ก็มีให้
เห็น!
สุ ดท้ายทุกชีวติ ต่างก็นาํ ตัวเองไปสู่ ความเครี ยด ความวุน่ วาย
และความทุกข์ทงกายและใจ
ั
อย่างไม่รู้สึกตัว เพราะทําตามทีคิดที
หวังไว้ไม่ได้ดงั ใจตนเองเสมอไป เป็ นผลนําไปสู่การเจ็บป่ วยทาง
ใจ และ ตามมาด้วยการเจ็บป่ วยทางกาย ทีทรุ ดโทรมลงทุกวันๆ
แต่กแ็ ปลกดีเหมือนกัน ทีบางคนก็เป็ นสุ ขได้จาการสะสม
ทรัพย์สินเงินทอง ทีเขาได้มาจากการได้ทาํ งานไม่หยุดไม่หย่อน
เพราะเป็ นความชอบของเขาเอง ทีจะอยูก่ บั การทํางาน ถึงจะ
ยากลําบากแค่ไหนก็ตาม เพราะมันได้มาในสิ งทีเขาพอใจ ก็เป็ น
สุ ขแล้ว จะเห็นได้วา่ คนกลุ่มนีอาจจะลืมหลายสิ งหลายอย่าง ทีอยู่
รอบๆตัว หรื อ ไม่เคยคิดถึงวิมานสวรรค์ใดๆเลย และ อาจจะลืม
แม้กระทังความตายก็ได้
จึงเป็ นคําถามว่า คนเราจะมีชีวติ ให้ยนื ยาวอยูเ่ พืออะไรไม่
ทราบ มีประโยชน์ทีตรงไหนเมืออยูไ่ ปนานๆ เพราะแก่แล้วแก่เลย

120

ถึงวันหนึงจะแก่จนไปไหนไม่ได้ในทีสุ ด ก็ไม่รู้จะอยูไ่ ปทําไมถ้า
ตนเองก็ยงั ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้! นอนอยูด่ ีๆพอลุกขึนยืนทันที
เหมือนตอนเป็ นหนุ่มก็หน้ามืดแล้ว อยูไ่ ปจะมีประโยชน์ มี
ความหวังอะไร เมือโรคชรากําลังคืบคลานมาเยือน นอกจากเป็ น
ภาระของคนอืน ตายไปจะไม่ดีกว่าหรื อ? หรื อว่า เราต้องอยูเ่ พือ
ใช้หนีกรรม!
ในสมัยเด็กๆทีพ่อแม่พาอาศัยอยูห่ มู่บา้ นริ มลุ่มนําป่ าสัก ชาย
ป่ าดงพญาเย็น เคยได้เห็นช้างตายจากการถูกล่าเอาแค่งาสวยๆ เท่า
นันเอง ได้เห็นพวกนายพรานล่าสัตว์ เขาแล่เนือช้างออกมาเป็ น
บางส่ วน เพือแบ่งกันนําไปทําอาหาร เป็ นเรื องทีไม่น่าเชือว่า ใน
ตัวช้าง มีเนือของสัตว์โลกแทบทุกชนิด ทังเนือหมูเนือวัวควาย
และอืนๆ นีต่างหากทีน่าอัศจรรย์และน่าสงสัยเป็ นทีสุ ด ว่ามัน
เกิดขึนได้อย่างไร? ไม่เคยมีใครให้คาํ ตอบได้เลย!
แล้วสิ งทีเราพากันคิดฝันกันไปนัน มันมีจริ งๆหรื อเปล่า มัน
เป็ นไปได้จริ งแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้? ใครจะให้คาํ ตอบได้วา่ สวรรค์
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มีจริ งไหม? คนทีจะบอกได้ ก็ตอ้ งเป็ นคนไปสวรรค์มาก่อน และ
พาเราไปดูให้เห็นจริ งได้ เท่านัน และจิตวิญญาณมีจริ งไหม? คนที
จะบอกได้ตอ้ งเคยสัมผัสมาก่อนเท่านัน ถ้าเราสัมผัสดินแดนแห่ง
สวรรค์ได้ดว้ ยตาเนือจริ งๆ ก็คงจะเป็ นเรื องอัศจรรย์เป็ นทีสุ ด! คิด
ว่า พวกเราคงจะต้องจองคิวกันไปชม อย่างไม่ตอ้ งสงสัย!
ฉันเคยไปทํางานอยูท่ ีจังหวัดนครสวรรค์มาคนเดียว อย่าง
โดดเดียว ในการติดตังและปรับแต่งอุปกรณ์สือสาร ทีซื อมาจาก
สหรัฐอเมริ กาเข้าใช้งาน ในปี 2516 ช่วงเวลาที กฟผ จะนําเขือน
สิ ริกิติเดินเครื องกําเนิดไฟฟ้ า เข้าสู่ ระบบส่ งเป็ นครังแรก เพือส่ ง
กําลังไฟฟ้ าตามสายส่ งมายัง จังหวัดนครสวรรค์ และ ฉันก็อยูท่ ี
นันเป็ นแรมเดือน ด้วยการนังรถสองแถวจากโรงแรมทีพักในตัว
เมืองไปทํางานทีสถานีไฟฟ้ าแรงสู ง ฉันมองหาสวรรค์อยูท่ ีไหนก็
ไม่เคยเห็นเลย เพราะมีแต่ความเหน็ดเหนือย ลําบากทังกายและใจ
จากการทํางาน ทีตกเป็ นหนูทดลองของ คน กฟผ.ในสมัยนัน (ที
ประเทศไทยพึงจะเริ มการพัฒนา โทรทัศน์ ยงั เป็ นระบบ ขาว-ดํา
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อยู่เลย ผู้คนก็ยงั หวงความรู้ และ เห็นแก่ ตัวกันมากพอสมควร) เลย
จําไม่ลืม เหมือนตกนรก ทังๆทียังมีลมหายใจ แต่กเ็ อาตัวรอดมา
ได้ ด้วยความมันใจในตนเอง ซึ งเชือเสมอว่าเราทําได้ทุกอย่างอยู่
แล้ว (โดยเฉพาะปั ญหาที ใครๆทํากันไม่ ได้ ฉั นจะคิดได้ และแก้ ไข
ได้ เสมอ คิดว่ าคงมีใครช่ วยคิดช่ วยทํา ! เพราะความจริ งฉั นก็ไม่ ได้
เก่ งอะไร และคิดว่ าจากจุดนีเองเป็ นส่ วนหนึงทีทําให้ ฉันมีโอกาส
ได้ ไปดูงานทีประเทศสหรั ฐอเมริ กา) เพราะว่า วิศวกรผูร้ ับผิดชอบ
งานในขณะนัน ทีจะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งในอนาคตเดินทาง
มาจากเขือนสิ ริกิตติกับเจ้านายอีกคน มาดูวธิ ี การปรับแต่งเครื องว่า
ฉันทําอย่างไร เพือนําวิธีการไปใช้กบั เครื องทีเขือนสิ ริกิตติ ซึงอยู่
ฝังตรงกันข้ามกัน นันเอง และนอกจากนี ต่อๆมา ยังมีปัญหาอีก
หลายๆแห่งทีใครๆแก้ปัญหากันไม่ได้ หรื อทําได้แต่กเ็ บียวนาย
แกล้งไม่ทาํ เอาเฉยๆ ฉันก็ได้ช่วยเหลือทําให้งานสําเร็ จลงได้ทุก
ครัง แม้จะมีใครบางคนด่าว่าให้บา้ ง ว่าเป็ นวัวลืมตีน ก็ไม่สนใจ
เพราะฉันไม่ได้เป็ นเช่นนันอยูแ่ ล้ว ทีบางครังตัวเองก็งงเหมือนว่า
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เราทําได้อย่างไร (แต่ จะบอกเคล็ดลับที ไม่ ควรจะลับให้ กไ็ ด้ เพราะ
วันหนึงฉั นถามเจ้ านายที ใครๆมองว่ าไม่ ค่อยรู้ เรื องงานเท่ าไร แต่
ฉั นคิดว่ าท่ านอยู่มานานแล้ ว ย่ อมมีประสบการณ์ ติดต่ องานกับชาว
ต่ างประเทศมาตลอด เขาคงจะบอกอะไรต่ างๆให้ บ้าง ถึงความคิด
ของคนออกแบบระบบว่ า (ฝรังหรื อญีปุ่ น) เขาคิ ดยังไง มีหลักการ
คิดแบบไหน ในการสร้ างเครื องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆ มาขายให้
เรา คําตอบที ได้ ทําให้ ฉันมองทะลุปรุ โปร่ งในระบบไปทังหมดว่ า
เขามีความคิดเป็ นพืนฐานเดียวกันทัวโลก ในการสร้ างเครื องต่ างๆ
มาให้ เราใช้ งาน โดยจัดทํา เป็ นกลุ่ม เป็ นหมวดหมู่ เป็ นขันเป็ น
ตอน ด้ วยเหตุด้วยผล แยกแยะแบ่ งแยกขันตอนต่ างๆให้ เครื อง
ทํางานได้ ทุกรู ปแบบ ตามความต้ องการที เราจะใช้ แต่ คนไทยโบ
ราญ อาจจะไม่ ร้ ู หรื อ รู้ แต่ ไม่ ร้ ู วิธีทีจะนํามาใช้ ถ้ ามีคนรู้ อยู่บ้าง
ส่ วนมากก็หวงความรู้ ด้ วยความเห็นแก่ ตัว จนไม่ ยอมบอกใครๆ
เพราะกลัวคนอืนจะได้ ดีกว่ าตน จึ งเป็ นเรื องทีฉั นสงสารประเทศ
ไทยจังเลย และ สงสารมาจนกระทังวันนีทีสังคมเรา ยังใจแคบกัน
อยู่) ซึ งต่อๆมาฉันจะบอกทุกเรื องทีฉันรู ้กบั ทุกคนทีถาม หรื อไม่
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ถาม เพือนําทางในการเปลียนแปลงแนวคิดกันใหม่ของคนไทย
เพือเป็ นแบบอย่างสําหรับทุกคน และ ทําให้ผเู้ ข้างานทีหลังสุ ข
สบายไปตามๆกัน ไม่ตอ้ งปวดหัวกับเรื องไร้สาระดังกล่าว ปั ญหา
หลายๆอย่างก็เลยน้อยลงในทีสุ ด
แล้วนรกล่ะเป็ นยังไงบ้าง ยังไม่มีใครพูดถึงให้ชดั เจนเลยว่า
อยูท่ ีไหน? เวลาเป็ นอย่างไร? ไม่เป็ นไร ฉันบอกให้กไ็ ด้ เพราะคิด
ว่าได้ไปนรกมาแล้ว เคยเป็ นไข้ความร้อนสูงมาก จนคอแห้งผาก
อยากดืมนํามากๆ เลยขอแม่ดืม พอดืมได้อึกเดียว คงไม่ถึงท้อง
ด้วยซํา เลยตายไปจริ งๆ ตอนเมืออายุได้ 9 ปี กว่าๆ(ตอนนัน
ครอบครั วยังอยู่ที บ้ านแก่ งผักกูด ริ มแม่ นาป่
ํ าสั ก ชายป่ าดงพญา
เย็น) ตายไปอยูเ่ มืองเขา 6 วัน เป็ นเวลาบ้านเราประมาณ 6 ชัวโมง
(ถ้ าเป็ นเหมือนทุกวันนี ถูกฉี ดยากันศพเน่ าเหม็น วิญญาณคงจะ
กลับเข้ าร่ างไม่ ได้ ฉั นก็คงตายไปแล้ ว จึ งขอเตือนว่ า ถ้ าเด็กหรื อ
คนหนุ่มป่ วยตายในเวลาทีไม่ สมควรที จะตาย ควรปล่ อยศพไว้
เฉยๆ ไม่ น้อยกว่ า 1 วัน เผือเขาจะมีโอกาสฟื นคืนชี พมาได้ )

125

เพราะฉะนัน ทีพระท่านเทศน์วา่ ทําบาปมาก ตกนรกนานมากเป็ น
แสนเป็ นโกษฐ์ปีนัน ทีแท้แล้ว เวลามันน่าจะสันนิดเดียว เดียวก็
กลับมาเกิดใหม่อีกแล้ว อาจจะเกิดไปใช้กรรม ไปเป็ นหมูหมา เป็ ด
ไก่ให้คนเลียง คนเชือดกิน ใช้กรรมหมด ก็อาจจะเกิดมาเป็ นคน
หรื อเล็ดลอดจากนรก หลบมาเกิดเป็ นคนได้ทนั ที ด้วย จิตแท้ อัน
เป็ นจิตใต้สาํ นึก นันเอง ทีตายไม่เป็ น ต้องกลับมาเกิดใหม่ ทําให้
นิสยั สันดานเก่าๆทีจิตยึดมันเอาไว้ ยังต้องติดตามมาเกิดด้วย คนที
จิตใจไม่ค่อยดีจึงมีอย่างมากมายตามสัดส่ วนของคนดี ทีเห็นๆกัน
อยูใ่ นปัจจุบนั นี นีเอง
ทีเขียนบอกกล่าวไว้นี ไม่ได้บอกให้เชือหรื อหลงงมงายแต่
อย่างใด เพียงแต่มีเหตุการณ์เกิดขึนและได้สมั ผัสมาแล้วจริ งๆเท่า
นันเอง เพียงแต่จะบอกว่า ตายแล้ว สบายทีสุ ดในโลกเลย ไม่มี
เจ็บปวดทุกข์กายทุกข์ใจใดใดทังสิ น (คิดว่ ามาจากผลบุญเก่ าที ตน
เคยทําไว้ แล้ ว จึ งไม่ มีความทุกข์ ใดใด) และการทีจะตายได้นนั เรา
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จะหายใจเข้าเป็ นครังสุ ดท้าย แล้วจะไม่หายใจออกมาอีกเลย นีคือ
ความจริ ง ทีฉันเคยตายมาแล้ว
เพียงแต่ไปเจอเมืองทีคิดว่าเป็ นนรกเท่านันเอง ทีแม้จะเป็ น
นรกระดับต้นๆทีไม่โหดร้ายมากนัก (เวลาก็เลยใกล้ เคียงกับโลก
มนุษย์ ) พอเติบใหญ่ขึนจะได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าเมือง ทีไปรับ
วิญญาณฉันกับแม่ของเธอวันนัน และจะได้ครองเมืองสื บต่อไป
อีกด้วย ก็ไม่อยากอยู่ เพราะไม่ชอบ ก็เลยหนีกลับมาเท่านันเอง!
ถึงวันนี ก็ยงั ไม่รู้เลยว่า-เขาจะมาตามกลับไปหรื อเปล่า
จะอย่างไรก็ตาม ถ้าสังขารร่ างกายอันเป็ นมิติหนึง ทีเสื อม
ไปตามกาลเวลา สามารถคงอยูไ่ ด้ยาวนาน คนเราก็อยากจะมีชีวติ
อยู่ เพืออยูด่ ูโลกทีสิ วไิ ลนีต่อไปด้วยกันทุกคน เพราะว่ายังมี
อะไรๆอีกมากมายทีเราสงสัยข้องใจ และเรายังไปไม่ถึง รวมทัง
สถานทีต่างๆทีมีอยูใ่ นโลกนีอีกมากมาย ทีเราอยากจะไป อยากจะ
รู ้ อยากจะเห็น! และความอยาก ความต้องการทังหลาย นันเอง ที
ทําให้เราเกิดมาแล้วไม่อยากตายด้วยกันทุกคน โดยเฉพาะมนุษย์
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หรื อสัตว์โลกทังหลาย ปฏิเสธไม่ได้วา่ ยังติดอยูใ่ นรสชาติแห่งการ
เสพย์สุข ในเรื อง กิน กาม และเกียรติ ย่อมไม่มีใครอยากตาย และ
ไม่มีทางหลุดพ้นไปได้ง่ายๆ จากวัฏฏะสงสารนี อย่างแน่นอน
ถ้ามีบา้ ง ก็เป็ นส่ วนน้อยนิดทีบางคนจะหลุดพ้นไปได้ แต่ดู
แล้วแทบไม่มีเลย เมือเทียบกับพลเมืองโลกเป็ นพันๆล้านคน ทีมี
อยูใ่ นปัจจุบนั
ดังนัน การมีชีวติ ทียืนยาวได้นนั หมายถึงสภาพร่ างกายและ
จิตใจ มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ และสภาวการณ์ต่างๆของ
โลก ของจักรวาล อันเป็ นทีเกิดของสรรพสิ ง รวมทังคนเราด้วย ก็
นับว่าเป็ นผูโ้ ชคดี ถ้าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จนสิ นอายุไขไปตาม
กาลเวลา! นันก็คือ ทุกคนไม่วา่ จะยากดีมีจนแค่ไหน หล่อเหลาแค่
ไหนอย่างไร สดสวยขีริ วขีเหล่เพียงใดก็ตาม ทุกคนก็ตอ้ งการมี
ชีวติ ทียืนยาว มีชีวติ อยู่ เพือสนองความอยากความต้องการของ
ชีวติ ตนเอง และ ไม่มีใครอยากตายด้วยกันทุกคน คือ ความจริ ง!
แต่อย่างไรก็ตาม ทุกชีวติ ทีเกิดมา จะตกอยูใ่ นมิติหนึงเดียว และ
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กาลเวลาเดียวเท่านัน ก็ตอ้ งสิ นสลายไปในทีสุ ด! สิ งทีเกิดขึนเป็ น
เพียงภาพลวงตา เป็ นภาพมายาทีลวงใจ ทีฉายให้เห็นในเวลาที
สันๆ เท่านันเอง เมือเทียบกับอายุของโลก และจักรวาลคือ ชีวติ !
ทียังยึดมัน และปล่อยวางอะไรลงไม่ได้ของคนเรา เพราะ เมือได้
เกิดมาแล้ว คนเราทุกคนต้องการมีทรัพย์สินเงินทองสิ งของให้มนั
มากมายเข้าไว้ ขอให้มีรูปเป็ นทรัพย์ คือมีรูปสมบัติทีหล่อเหลา
สวยๆงามๆเป็ นทุนไว้ก่อน และ นอกจากนีก็ยงั ต้องการมี
สติปัญญาทีเฉลียวฉลาดอีกด้วย และสุ ดท้ายสิ งทีต้องการมากทีสุ ด
คือสุ ขภาพของร่ างกายทีดี ทีเป็ นลาภอันประเสริ ฐ ถ้าใครมีสิงที
กล่าวแล้วครบถ้วนบริ บูรณ์ ก็ได้ชือว่า เกิดมามีบุญวาสนาเกินกว่า
ใครๆ ถ้าใครไม่มีในสิ งทีกล่าวแล้ว หรื อมีบา้ งไม่มีบา้ ง ย่อมเป็ น
ทุกข์ เพราะ หนีไม่พน้ ทีจะต้องแสวงหา และ ไขว่คว้าหามาให้แก่
ตนเอง เหมือนทีกล่าวมาแล้วทังหมดนันเอง และสุ ดท้ายก็คือ
ต้องการมีชีวิตทียืนยาว เพือเสพย์สุขในสิ งทีตนเองมีไว้ และ หามา
ได้ ตามเหตุผลทีกล่าว นันเอง แล้วเราจึงจําเป็ นต้องอยูก่ นั ต่อไป
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อยูเ่ พือสนองตัณหา ความอยาก ความอยากรู้อยากเห็น ตามความ
ต้องการของตนเอง! เพราะเรายังไม่อิมในกาม ไม่อิมในโลกียส์ ุ ข
และ เรายังไม่มีคาํ ว่า “พอเพียง” เราจึงพากันไต่เต้าไปให้ถึงทีสุ ด
ของทีสุ ด เพือแสวงหากามสุ ข อันสูงสุ ดยอด นันคือ-คนเรา
ต้องการมีชีวิตทียืนยาว ก็เพือตรงนี นีเอง! ทีทุกคนไม่อาจปฏิเสธ
ได้เลย
แต่ สําหรับ อริยะบุคคล แล้ ว ไม่ ใช่ ทตรงนี
ี
อย่ างแน่ นอน!
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7. อดีต ปั จจุบนั และอนาคต
อดีตประธานาธิบดี สหรัฐอเมริ กา ทีมีชือเสี ยงโด่งดังไปทัว
โลกในยุคหนึงทีชือ จอห์นเอฟ. เคนเนดี กล่าวไว้วา่ “Change is

131

the law of life and those who look only the pass or the
present are certain to miss the future.” ความเปลียนแปลง
เป็ นกฎของชีวติ ใครหลงติดอยูก่ บั อดีตและปัจจุบนั ย่อมพลาด
โอกาสในอนาคตอย่างแน่นอน
สุ นทรพจน์ดงั กล่าวน่าจะเป็ นความจริ งแท้แน่นอน
เนืองจากทุกอย่างดําเนินไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติอยูแ่ ล้ว
ฉะนัน การยึดติด หรื อหลงติดอยูก่ บั สิ งใดก็ตาม โอกาสทีใครๆจะ
เดินต่อไปข้างหน้าอย่าได้คาดหวังเลย เพราะความคิดจิตใจมันจบ
ลงทีตรงนันแล้ว นันเอง
ความเปลียนแปลงอาจจะเป็ นกฎแห่งชีวติ ก็จริ งแต่
การ
เปลียนแปลง ก็เป็ นเรื องปกติธรรมดาของโลกอยูแ่ ล้ว สําหรับ
มนุษย์ผเู้ กิดมาพร้อมกับการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลานัน ต่างเกิด
มาเป็ นเพียงส่ วนประกอบทีชอบท้าทายธรรมชาติ และ เกิดมาเพือ
ทําลายธรรมชาติ โดยทีตัวเองก็ไม่รู้สึกอะไรเลย อีกทังพากันทําให้
สภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลียนแปลงทีรวดเร็ วยิงขึน จนโลก
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ร้อนขึนอย่างน่าหวาดกลัว ว่าทุกสรรพสิ งจะต้องเปลียนแปลงไป
อย่างมากมายแค่ไหน จากการใช้ทรัพยากรของโลกทีมีอยูข่ อง
คนเราโดยลืมคิดไปว่า สิ งทีจําเป็ นสําหรับการใช้ในชีวติ ประจําวัน
คือนําจืดทีสะอาด นํามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น และทรัพยากร
อืนๆทีมีอยูจ่ าํ กัด กําลังจะหมดไปในเวลาอีกไม่เนินนาน นีเอง
มาถึงวันนี ผลทีเกิดจากการเปลียนแปลงของมนุษย์ จึงทําให้
โลกร้อนขึนกว่าเดิมมาก และ เป็ นผลกระทบต่อสรรพสิ ง ทําให้
ระบบนิเวศน์ทีเคยเป็ นปกติตามธรรมชาติ เปลียนแปลงไปอย่าง
มากมาย ฝนฟ้ าอากาศวิปริ ตไปทังหมด เพราะโลกจะรักษาสภาพ
สมดุลให้กบั ตนเอง และทีสําคัญทีสุ ดก็คือ ชีวติ และจิตใจของคนก็
ย่อมจะเปลียนตามไปด้วย โดยอัตโนมัติ! คืออันตรายอันใหญ่
หลวง ทีค่อยๆคืบคลาน มาตามล่าเอาชีวติ ของมนุษย์ทุกคน ใน
อนาคต ในทีสุ ด นันเอง!
อดีตคือมิติปัจจุบนั ณ ช่วงเวลานันๆทีเคยปรากฏอยู่ และ
ผ่านพ้นมาตามกาลเวลา จนถึงปั จจุบนั ถ้าใครติดอยูต่ รงนันด้วย
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ความชอบ หรื อ ความชัง ย่อมมีผลต่อปัจจุบนั อย่างไม่ตอ้ งสงสัย
เพราะ กาลเวลาแม้จะผ่านเลยไปเนินนานเท่าใด ก็ไม่สามารถทีจะ
เปลียนแปลงจิตใจของคนได้โดยง่าย
เนืองจากสภาวะของจิต
โดยทัวไปแล้ว มีความเป็ นเอกเทศ ไม่มีใครควบคุมได้ง่ายๆ แม้แต่
ตัวของเราเอง
อีกทังตัวเราเองก็ยงั ไม่รู้อย่างแท้จริ ง ว่าจิตคืออะไร มันอยูท่ ี
ไหนทีแท้จริ งอีกด้วย แต่ถา้ จิต คือความคิดเมือใด เมือนันมัน
อาจจะอยูท่ ีมันสมองของคนเราก็ได้ แล้วเราจะใช้อะไร ทีจะไป
ควบคุมจิตและความคิดได้?
ดังนันการทีจะเห็นอดีตและอนาคตได้ คงจะต้องหดเวลาลง
ไปให้ได้ทงด้
ั านบวก(อนาคต) และด้านลบ(อดีต) เพือให้อดีตใกล้
เข้ามา และอนาคตก็จะเห็นได้โดยไวตามไปด้วย ถ้าจะเห็นอดีตได้
โดยไม่ตอ้ งหดเวลา เราก็ตอ้ งสร้างยานทีมีความเร็ วมากกว่าแสงให้
ได้ เพือใช้ในการเดินทางไปหาอนาคต หรื อ เดินทางย้อนกลับไป
หาอดีต หรื อไม่ คนเราก็ตอ้ งควบคุมจิตให้วงย้
ิ อนไปในกาลเวลา
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ไปหาอดีตให้ได้นนเอง
ั เพราะจิตว่องไวกว่าสิ งใดใดในจักรวาลอยู่
แล้ว มันจึงสามารถทีจะวิงย้อนเวลาไปหาอดีตได้ และคนผูน้ นั
ย่อมเห็นอดีตของตนเอง หรื อระลึกชาติได้ดว้ ย จิต นีเอง
ทีกล่าวแล้วนัน กล่าวด้วยเหตุดว้ ยผล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยตรง และไม่แต่เฉพาะจิตเท่านัน ทีจะกลับไปสู่
อดีตได้ แม้แต่ตวั ตนคนเราเองก็จะสามารถกลับไปสู่ อดีตได้ ถ้า
หากมียานพาหนะทีมีความเร็ วมากกว่าแสง เร็ วมาก-กว่าเท่าไร เรา
ก็จะกลับไปสู่ อดีตได้เร็ วไว มากขึนเท่านัน!
ด้วยเหตุนี องค์ความรู้ทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วนัน มี
เหตุผลทีเชือถือได้ และเป็ นความจริ งอย่างแน่นอน เพราะผูท้ ีจะ
หยังรู้ และบรรลุธรรมวิเศษได้ ย่อมหยุดจิต และกําหนดจิตได้
อย่างแน่นอน เพือกลับไปสู่ มิติในอดีตทีผ่านมา และ เมือรู ้แล้ว
ท่านก็ไม่ได้ยดึ ติดกับอดีตทีได้เห็น ทรงปล่อยวางทุกสิ งทุกอย่าง
ลงได้ ซึ งก็คือเหตุผลส่ วนหนึง ทีทําให้ดบั ทุกข์ได้ในทีสุ ด คือท่าน
ไม่หลงติดอยูก่ บั อดีต เพียงแต่ท่านเอาอดีตมายกตัวอย่างให้ทราบ
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ถึงผลแห่งกรรมเท่านัน เพือประกาศสัจธรรม ให้ศาสนาพุทธ
ปรากฏขึนในโลก จนถึงปั จจุบนั
เราท่านทังหลายจึงได้ยนิ ได้ฟัง เรื องราวต่างๆทีพระพุทธ
องค์ตรัสถึงอดีตชาติของพระองค์เอง เพือเป็ นอุทาหรณ์ อยูเ่ สมอ
ในการเทศน์โปรดสัตว์โลก อย่างเราๆ ท่านๆ มาจนถึงทุกวันนี นี
คือเหตุผล ทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเห็นอดีตชาติ
ของพระองค์เอง ทีผ่านมาแล้วทังหมด ทีท่านได้ตรัสรู้เป็ น สัมมา
สัมโพธิญาณ สังสอนโลกมาจนบัดนี
มิติปัจจุบนั คือการเปลียนแปลง ซึ งความเป็ นจริ งนัน อดีต
ปั จจุบนั และอนาคต มันอยูห่ ่างกันนิ ดเดียว จนเราไม่อยากแยกแยะ
ความเป็ นอดีตในชัวชีวติ หนึง ทีไม่ถึง 100 ปี เพราะความเป็ นจริ ง
ชีวติ คนเรามันสันนิดเดียว และสภาวะของ”ปัจจุบนั ” มันยิงสันนิด
เดียวเท่านัน จนเรามองไม่ออกว่าปั จจุบนั ทีแท้จริ งของคนเรามัน
อยูท่ ีจุดไหน
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ความจริ งแล้ว “ปั จจุบนั ” ทีสันนิดเดียวนัน ก็คือการ
เปลียนแปลงของสังขาร ทีพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วว่า สังขาร
ไม่เทียง ตรงนันแหละ คือปัจจุบนั ของศาสนาพุทธ สําหรับอย่าง
อืนขึนอยูก่ บั จิตใจของเรา ทีเราเองหาปั จจุบนั ของเขา (โดยเฉพาะ
จิ ต) แทบไม่เจอเลย ว่าอยู่ ณ จุดใด! แต่สิงทีพอจะมองเห็นเป็ นเงา
พอลางๆบ้าง ก็คือ มิติของชีวติ ปั จจุบนั ก็ไม่ต่างไปจากพยับแดด
ระยิบระยับ(ในวันที อากาศร้ อนจัดๆ) ทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าไม่รู้จกั สังเกตหรื อพินิจพิจารณาให้ดี ก็แทบจะมองไม่เห็นอะไร
เลย ตามทีฉันบอกทุกคนไปแล้วว่า ชีวติ คือภาพมายา นันเอง
แล้วมิติแห่งอนาคตล่ะ ท่านจะเห็นได้ไหม?
ท่านทังหลายอาจจะเห็นอนาคตได้ ถ้ารู ้หนทางทีจะไป แต่
ส่ วนมากแล้วคนเรา ไม่รู้หรอกว่า พรุ่ งนี ชีวติ ทีแท้จริ งจะเป็ นเช่น
ไร?
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แต่ พระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงเล็งเห็น และไม่วา่ จะเป็ น
ยุคใดสมัยใด ผูท้ ีบรรลุธรรมวิเศษแล้ว ย่อมเล็งเห็นอย่างแน่นอน
เมือท่านกําหนดจิตได้!
พระพุทธประวัติ กล่าวไว้วา่ ในช่วงท้ายแห่งชีวติ ของพระ
ศาสดา พระองค์ท่านได้ตรัสถามพระอานนท์เป็ นปริ ศนาธรรม
เพือให้ พระอานนท์ อาราธนาต่ออายุสงั ขาร กล่าวคือ ผูท้ ีดํารงชีพ
อยูด่ ว้ ย อิทธิบาท 4 มาตลอดชีวติ ย่อมดูแลสังขารให้เสื อมสลายช้า
ลงได้ เพราะธรรม 4 ข้อนี มีฤทธิเดชมาก ผูป้ ฏิบตั ิสามารถทําให้
ปฏิกิริยาเคมีในร่ างกายของคนเรา อยูใ่ นสภาวะทีสมดุลอยูเ่ สมอ
เซลล์ร่างกายจึงสามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้ยนื ยาวมากขึนอีก ซึ งจะมีชีวติ
อยูไ่ ด้ไม่นอ้ ยกว่า 100-120 ปี เพียงแต่ พระอานนท์ ไม่เข้าใจใน
ปริ ศนาธรรมนัน พระพุทธองค์ เลยละสังขารไปเมือ พระชนมายุ
ได้ 81 พรรษา ตามเวลาทีร่ างกายทําปฏิกิริยาทางเคมี ทีมีความ
พอดีทีสุ ดของชีวติ ของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง สําหรับผู้
ทีประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยความเหมาะสมทังกาย วาจา และใจ ทีเป็ นผู้
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ละได้ในความ โลภ โกรธ หลงโดยสิ นเชิงแล้ว วิถีชีวติ ย่อม
เป็ นไปตามกาลเวลา ตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ และ...ธรรมข้อ
สุ ดท้ายทีท่านเตือนไว้กค็ ือ ขอให้ทุกชีวติ ดํารงชีพอยูด่ ว้ ยความไม่
ประมาท เพียงเท่านี สรรพสิ งในโลกก็แทบจะไม่มีปัญหาใดใด
แต่โลกนีใครสร้างใครทําลาย มนุษย์ส่วนใหญ่ชอบทีจะฝัน
และหลงระเริ งไปกับความคิดความฝันของตนเองเสมอมา เพือหนี
ไปจากความทุกข์ของชีวิต เพือให้ได้สุขบ้างสักเล็กน้อยก็ยงั ดี
ทุกคนถูกความโลภ โกรธ หลง ครอบงํา มาตังแต่จาํ ความ
ได้ ด้วยสัญชาติญาณจากการเกิด ทีไม่มีใครอยากตาย และ จาก
การถูกครอบงําจากกิเลสตัณหานีเอง อวิชชา จึงติดตัวมากับพวก
เราทุกคน และในทีสุ ด ทําให้คนทุกคนมีความประมาทโดยไม่ได้
ตังใจ ประมาทเพราะขาด สติ ทีทุกคนก็ยงั ไม่รู้จกั มันด้วยซําไป ว่า
สติ คืออะไร? ต่อเมือรู ้ สติ ได้ดีแล้วเมือใด ปัญญา ก็จะเกิดตามมา
ทันที นันคือ สิ งทีจะรู ้และได้รับตามมาอีกส่ วนหนึงของคนเรา
ตามทีพระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ก็คือ ทุกคน
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จะต้องรู ้จกั ศีล มีศีล ประพฤติศีล เพือนําไปสู่ การสร้าง สมาธิ (คือ
การทําจิ ตให้ สงบระงับ) ให้เกิดขึนกับจิตใจให้ได้ สติ ก็จะเกิดขึน
ตามมา ความประมาท ก็จะไม่เกิดขึนอย่างแน่นอน จากการมี สติ
คอยกํากับดูแลตัวเองอยูต่ ลอดเวลา นันเอง
ดังนัน การทีเราจะดํารงชีวติ อยูใ่ นความไม่ประมาท ได้นนั
ไม่ใช่เรื องง่ายเลย และพึงเข้าใจเสี ยตอนนีเลยว่า ความประมาท ก็
คือ การขาด สติ (ความระลึกได้ อยู่ตลอดเวลา) นันเอง
หลวงปู่ ขาว อนาลโย แห่งวัดถํากลองเพล จังหวัด
หนองบัวลําภู ท่านบอกไว้วา่ มี สติ ตัวเดียว ก็พอเพียงแล้ ว
สําหรั บคนเรา ที จะดํารงชี วิตอยู่ได้ ด้วยความสุข ฉันยอมรับในสิ ง
ทีหลวงปู่ ได้บอกไว้วา่ เป็ นความจริ งแท้แน่นอน เพราะเป็ นคําสอน
ของพระพุทธเจ้าทีสามารถใช้ได้อย่างครอบคลุมจริ ง จึงคิดเห็นว่า
ไม่จาํ เป็ นเลยทีจะนํากระบวนการบางอย่าง ของฝรัง หรื อ ญีปุ่ น
เกียวกับระบบคุณภาพ (QC) ทีเขาพากันคิดได้ไม่นานมานีเอง มา
ใช้ดว้ ยซําไป เสี ยเงินเสี ยทอง เสี ยเวลาศึกษาเรี ยนรู้กนั เปล่าๆ
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เพราะของจริ ง เราก็มีของทีดีกว่าอยูแ่ ล้ว มีมานานแล้วด้วย แต่
พวกเราไม่รู้จกั นํามาใช้กนั เท่านันเอง
ความจริ งแล้ว ถ้าเรารู ้วา่ เราเล็กกว่า สิ งทีอยูน่ อกเหนือจาก
ตัวเราก็ยอ่ มจะใหญ่กว่า เป็ นธรรมดา เราก็จะอยูอ่ ย่างสงบเสงียม
เจียมตัว แต่นี เราทุกคนต่างรู ้สึกว่าเราใหญ่ทีสุ ด(เพราะใจเราจิ ตเรา
มันบอกเช่ นนัน) เผลอๆใหญ่กว่าโลกด้วยซําไป นันคือ คน!
ตรงนี นีเอง ทีทําให้คนเราเกิดความประมาท! (ทุกคนอย่ า
ลืมบอกและเตือนตัวเองด้ วย)
แปลกแต่จริ ง วันนีเวลาช่างยาวนานเสี ยเหลือเกินสําหรับคน
ว่างงาน ท้องฟ้ ามืดหม่นและหมองมัวไปด้วยเมฆฝนและพายุ มา
ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2550 ตลอดมาจนถึงวันนี วันที 5 แล้ว
สภาพต่างๆก็ยงั เหมือนเดิม มันเหมือนฟ้ าร้องไห้ให้กบั ฉัน ทีฉัน
ไม่มีงานประจําทําอีกแล้ว แต่ทีฉันทําอยูน่ ี คิดว่า คืองาน คือ
อนาคตทีจะนําเสนอสู่สาธารณะต่อไป ด้วยความตังใจจริ ง ถ้ามอง
ในแง่ของ คณิ ตศาสตร์ฟิสิ กส์ เป็ นงานแน่นอน เมือมีผลทีเกิดจาก
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เวลา คูณ ด้ วยระยะทาง ทีฉันใช้ เวลา เขียนหนังสื อ จาก จุดเริ มต้น
มาจนถึงทีจุดนี เวลานี นีคืองานทีฉันได้ทาํ !
ใครจะเรี ยนจบอะไรมาจากไหน ใครจะเชืออย่างไร ก็คงเป็ น
เรื องความเชือของคน คนนันเท่านัน เพราะความรู ้ทางโลกย์ไม่มี
วันทีใครๆจะเรี ยนจบได้ สิ งทีพากันเรี ยนรู้อยูใ่ นปั จจุบนั ล้วนเป็ น
ของเก่า ทีคนโบราณศึกษาเอาไว้แล้วทังนัน และความรู ้ทงหลาย
ั
นัน ก็มีมาพร้อมๆกับโลกและชีวติ ทีอุบตั ิขึนมาอยูแ่ ล้ว ในส่ วนที
คนเรายังไม่รู้ ยังมีอีกมากมายมหาศาล เหมือนทีได้กล่าวถึงแล้ว
นันเอง
แต่ถา้ ท่านย้อนกลับมาศึกษา “ธรรมะ” ของพระพุทธเจ้า คือ
ความเป็ นธรรมดาๆของธรรมชาติทีปรากฏ ท่านจะได้พบจุดจบ
อย่างแน่นอน! นอกจากนี ยังมีโอกาสทีจะรู้จกั ตัวเอง ณ เวลา
ปัจจุบนั นีมากขึนๆ มีโอกาสทีจะเห็นอดีตได้ดว้ ย และ ย่อมมี
โอกาสทีจะเห็นอนาคตของตนเองได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
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เมือมาถึงตรงนีเชือว่าทุกคนต่างก็อยากจะเห็นอนาคตของ
ตนเองเพือจะได้ปรับเปลียนวิถีชีวติ ของตัวเองในการทีจะเดินไปสู่
สิ งทีคาดหวังให้ได้ดว้ ยความสุ ขและสะดวกสบาย หรื อ หลบหลีก
ไปจากสิ งทีไม่ตอ้ งการทังหลายได้ดว้ ย
ท่านอยากรู้ไหมว่า อนาคตของท่านจะเป็ นเช่นไร?
บอกให้กไ็ ด้…
คือ…ปัจจุบันของท่ าน นันเอง!
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(ริ มเส้นทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่อาํ เภอปาย ในวันทีอากาศเย็นสบาย)

8. มิตทิ ไม่
ี เคยเปลียนแปลง!
เป็ นเรืองไม่ ง่ายเลย ทีจะให้คนไทยรักในการอ่านหนังสื อ
ดังนันเมือผูค้ นไม่ชอบการอ่าน การเขียน ปัญญาก็เกิดไม่ได้ง่ายๆ
เช่นกัน เพราะ การอ่านเป็ นการประเทืองปั ญญา และการเขียนเป็ น
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การกําหนด สมาธิ จิต ทีจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะ
ความคิดเห็นของคนอืน ทีมีความหลากหลาย ซึงส่ วนมากผูเ้ ขียน
จะเอาความคิดเห็นทีถูกต้องทีสุ ดมานําเสนอ
การอ่านจึงเป็ นการเสริ มสร้างองค์ความรู้ เพือทําให้เกิด
ความคิดเห็นทีดีในการสร้างสรรค์ และ ยังเป็ นการวัดสภาพของ
สังคม และ ความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศนันๆ ได้อีกด้วย
ชาวญีปุ่ น ยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ทีเจริ ญแล้ว จึงเป็ นนัก
อ่าน เมือมีคนอ่านมาก ก็ยอ่ มจะมีคนเขียนมาก องค์ความรู้กจ็ ะ
เกิดขึนอย่างมากมาย ประเทศทีเจริ ญแล้ว ก็ยงเจริ
ิ ญมากยิงๆขึน
ความรู ้ของประชาชน ย่อมแผ่ขยายไปอย่างทัวถึงกัน ทําให้เกิด
ความเจริ ญ ก้าวไปข้างหน้า ในวิทยาการต่างๆ ไม่มีทีสิ นสุ ด และ
เมือ สิ งคโปร์ เกาหลี เอาเป็ นแบบอย่างในสิ งนีได้ไม่นาน ประเทศ
เขาก็เจริ ญรุ่ งเรื องได้ในทันที เช่นกัน!
นันก็คือ ประเทศทีด้อยการพัฒนาทังหลาย กับประเทศที
พัฒนาแล้ว จึงมองเห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน ทีสามารถ
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ดูได้จาก การอ่าน การศึกษาของประชาชน นีเอง ทีจะทําให้
ประชาชนมีความรู ้ และความเข้าใจ ในหน้าที ความรับผิดชอบ
และ ความเสมอภาพในสังคม ย่อมสามารถทีจะช่วยกันดูแลการ
ปกครอง ประเทศชาติ บ้านเมืองให้สงบสุ ขได้ ด้วยความคิดเห็นที
ถูกต้อง ในทีสุ ด
เมือมองกลับมาทีบ้านเมืองของเรา จากอดีตทีผ่านมา จนถึง
ปัจจุบนั และคาดว่าในอนาคตอีกด้วย ก็คงไม่มีอะไรทีแตกต่างไป
จากเดิมๆ เมือเราไม่พากันอบรมบ่มนิสยั ให้เกิดรักการอ่าน การ
เขียน การศึกษาของบ้านเมืองเราก็คงหมุนวนอยูท่ ีเดิม ก็ไม่ทราบ
ว่า จะพัฒนากันได้อย่างไร?
บ้านเมืองเราก็คงอยูใ่ นมิติแบบดังเดิม ทีทุกคนพากันไป
ไหนไม่รอด เพราะไม่ยอมไปไหน จึงสงสัยไม่หายเหมือนกันว่า
ศาสนาพุทธ ทีเป็ นศาสนาแห่งปั ญญา ทําไมคนไทยเกือบทัง
ประเทศนับถือศาสนาพุทธ จึงไม่เกิดปั ญญาทีจะมาแก้ไขปั ญหา
ตรงนีกันได้!
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เรายังติดขัดกันทีตรงไหนบ้าง? จริ งหรื อไม่ ทีเราคิดว่าเรารู้
พุทธศาสนากันอย่างดีแล้ว แต่ขาดการปฏิบตั ิกนั อย่างจริ งจัง ใช่
หรื อไม่ หรื อเราพากันนับถือไปเฉยๆตามทีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพา
นับถือเท่านัน ก็เลยไม่รู้ดว้ ยว่าศาสนาพุทธ คืออะไร? จึงไม่เกิด
ปัญญาใดๆขึนมาได้เลย!
มาถึงวันนีถ้าคนไทยส่ วนมากเป็ นแบบทีกล่าวแล้วนีจริ งๆ ก็
คิดว่า เป็ นเรื องทีน่าตกใจพอสมควร เพราะมันแสดงถึงคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพของคนไทยโดยตรงว่า คืออะไร? !
เมือคิดให้ดีๆแล้ว มันก็น่าเศร้าใจเหมือนกัน สงสารประเทศ
ไทยจังเลย !
ถ้ามองในมุมของฉัน ในฐานะทีเคยมีอาํ นาจในระดับหนึง
ในกลุ่มคน พอจะมองเห็นว่า ผู้มีอาํ นาจในการปกครองและการ
บริ หารจัดการ ถ้ า ขาดคุณธรรมนําทางชีวติ งานและคน ย่ อมไม่
มีโอกาสทีจะเจริ ญก้ าวหน้ า อย่ างแน่ นอน เหมือนที CEO มือ
อาชีพของไทยคนหนึง ให้สมั ภาษณ์ ว่า สั งคมไทยปั จจุบัน
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ส่ วนมากมักจะเป็ นแบบมือถือสากปากถือศีล พวกเราก็เลยพากัน
ไปไหนไม่ เป็ น! ดังนันปั ญหาต่างๆในสังคมไทย จึงน่าจะมาจาก
ตรงนีค่อนข้างแน่นอน การแก้ไขปั ญหาต่างๆในบ้านเราเมืองเรา
จึงทํากันได้ยาก มาจนถึงทุกวันนี!
เมือทุกคนทราบแล้วว่า พระพุทธศาสดา สอนให้พิจารณา
โลกย์ดว้ ยเหตุดว้ ยผล ซึ งเป็ นหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยตรง
ดังนันผูอ้ ยูก่ บั พุทธศาสนาจึงเป็ นผูอ้ ยูก่ บั ความเป็ นจริ งทีจะนําไปสู่
ความสง่างามทีสุ ดในการดํารงชีวติ ด้วยเหตุดว้ ยผล ศาสนาไม่ได้
สอนให้ดาํ เนินการทุกอย่างไป เพืออนาคตอันสู งส่ ง คือ นิพพาน
อย่างเดียว เท่านัน แต่แท้จริ งแล้วต้องพิจารณาถึง การทีคนเราดิน
รนแสวงหากันอยูต่ งแต่
ั อดีต จนถึงปั จจุบนั นี คืออะไรกันแน่?
คือความต้องการ ความพอดี ความพอเพียง ทีบ้านเมืองเรา
จะอยูด่ ีกินดีกนั ไปทัวหน้า ต้องการความสุ ขสนุกสนาน รื นเริ ง
บันเทิงใจ ไม่ใช่หรื อ? ถ้าใช่ มาถึงวันนีเราคงต้องหาวิธีการทีจะ
ไปสู่ มิติใหม่ ทีตรงนันกันได้แล้ว มิติทีไม่เคยเปลียนแปลง จะต้อง
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ถูกเปลียนจากเดิมๆทีผ่านมา ให้เป็ นไปตามกาลเวลาให้ดีขึน ให้
ได้! นันก็คือ ประเทศชาติบา้ นเมืองจะต้องมีการเปลียนแปลง
ตังแต่เบืองต้นของระบบต่างๆในการทํางานและการดํารงชีวติ คือ
แก้ไขทีประชาชนโดยตรง (เลิกถกเถียงโต้ แย้ งกันได้ แล้ ว) ทีสังคม
เราไม่เคยนําเอาวิถีชีวติ ขันพืนฐานมาใช้กนั เลย เพราะ สังคม
มองข้ามการรู้จกั ตัวเอง ขาดการหาความพอดีพอควรให้แก่ตนเอง
และขาดการนําเอาความรู้ทีเรี ยนมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เลยกลายเป็ นสังคมทีขาดภูมิคุม้ กันตัวเองในทีสุ ด ตามทีได้เห็นกัน
อยูใ่ นปัจจุบนั นี !
อีกอย่างหนึ งทีไม่ควรลืม ก็คือ เราขาด การบ่มนิสยั ทีดี กันมา
ตังแต่เกิด แต่ถา้ มีกเ็ ป็ นการบ่มนิสยั ให้เห็นแก่ตวั กันมากขึนๆ โดย
ทีพ่อแม่แต่ละคนก็คาดไม่ถึงในการสังสอนลูกๆให้เห็นแก่ตวั และ
ลืมคิดไปว่า ทุกคนต้องเปลียนแปลงทีตัวเราเองก็พอแล้ว ทําตัวเอง
ให้ถูกต้องและดีทีสุ ดก็น่าจะพอแล้ว ไม่ใช่ไปเปลียนแปลงคน
อืนๆ เหมือนทีคนในสังคมเราปฏิบตั ิการกันมายาวนาน
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เพราะทีทํากันมาแล้วนัน ไม่ใช่วธิ ี การทีถูกต้องอย่างแน่นอน!
การเปลียนแปลงใดใด ย่อมทีผลทังทางทีดีขึน และหรื อเลว
ลงเสมอ อีกทังจะมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึนตามมา อย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย จึงจําเป็ นทีทุกคนจะต้องมองให้เห็นระบบส่ วนใหญ่ของ
ประเทศ ว่าทีโครงสร้างต่างๆ จะต้องเปลียนไปตามความสําคัญ
เป็ นลําดับๆ ต้องรู ้วา่ ปั ญหาคืออะไรทีมีความจําเป็ น ทีจะต้อง
ปรับเปลียนแก้ไขก่อนและจะมีกระบวนการในการจัดการอย่างไร
บ้าง แล้วก็อย่าพากันลืม กลับมาพิจารณาสิ งทีใช้ปฏิบตั ิการกันอยู่
ในขณะนีด้วย ว่าเราพากันทําในแนวทางทีถูกต้องกันแล้วหรื อยัง?
อะไรคือสิ งทีจะต้องรี บแก้ไขทีจะทําให้เกิดการเปลียนแปลง
หรื ออะไรคือปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลง มีอะไรบ้าง นีคือสิ งทีทุกคนจะต้องช่วยกันคิดและเสนอแนะ อาจจะถูกบ้าง ผิดบ้าง
ไม่ใช่ปัญหา และไม่จาํ เป็ นต้องท้อใจ ถ้าความคิดของเรา ไม่เป็ นที
ยอมรับของคนทัวไป เพียงแต่ตอ้ งมีความเชือมันเสมอว่า วันหนึง
ข้างหน้า อาจจะมีส่วนถูกต้องจากความคิดของเราบ้าง ถ้าไม่ลองก็
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ไม่รู้วา่ อะไรคืออะไร คงไม่มีอะไรเกิดขึนให้เราได้เห็น ก็คงไม่ต่าง
อะไรกับการปิ ดโอกาสของตนเอง เพราะความจริ ง ก็คือ…ไม่มี
อะไรทีถูกต้อง และผิดจริ ง อยูแ่ ล้ว
ความคิดเห็นเช่นนีคือความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์ และ
นักประดิษฐ์คิดค้นโดยทัวไป ทีท่านทังหลายได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ มาให้เราได้ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นี ด้วย
การลองทําผิดทําถูกมาก่อนเช่นเดียวกัน เห็นชัดเจนกันอยูแ่ ล้วว่า
แม้แต่ปัจจุบนั นี ก็ไม่มีอะไรทีคนเราจะทําให้สมบูรณ์แบบได้อย่าง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีการปรับปรุ งแก้ไข
พระพุทธองค์เอง ท่านก็เป็ นนักวิทยาศาสตร์ มีความคิดเห็น
ด้วยเหตุดว้ ยผล ดังทีกล่าวมาแล้ว นันเอง ท่านจึงสามารถค้นหาสัจ
ธรรมมาเผยแพร่ ให้ชาวโลกได้รับทราบ ด้วยความมุ่งมัน อุตสาหะ
และขยันหมันเพียรเหมือนนักประดิษฐ์คิดค้นหรื อนักวิทยาศาสตร์
โดยทัวไป แม้ได้มาแล้วก็ยงั ต้องฝึ กฝน ปฏิบตั ิตนอย่างสมําเสมอ
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จนตลอดพระชนม์ชีพอีกด้วย เพือทําให้ทุกคนมองเห็นว่า อะไรก็
ตามทีมีคุณค่าแล้ว ต้องรู้รักษาไว้ให้ดี ให้สมกับคุณค่าทีมี!
อย่าลืม ชีวติ ของทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้า และดีขึน
กว่าเดิม พรุ่ งนีจะต้องดีขึนกว่าวันนี อย่างแน่นอน มองให้เห็น
ความจริ งทีว่า ทุกๆอย่างมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และ
ย่อมจะมีจุดจบ เป็ นธรรมดา เหมือนกับวิถีชีวติ ของคนเรานี เอง
มาถึงปัจจุบนั วันนี เราจะมองเห็นผูท้ ีเจริ ญแล้ว ประเทศที
เจริ ญแล้วทังหลายพากันก้าวกระโดดในการบริ หารจัดการ รวมทัง
มีการแข่งขันและพัฒนากันไป แบบไม่หยุดยัง(ในทางโลกย์ ) ทัว
ทุกหนทุกแห่ง พากันวิงมาแทบจะสุ ดกําลังอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ เมือใด
สะดุดหยุดลงอย่างกะทันหัน ย่อมจะพากันหกล้มหัวทิมหัวตํา
บาดเจ็บไปตามๆกันอย่างแน่นอน! เหมือนระบบเศรษฐกิจของ
บ้านเราทีเคยสะดุด ทําให้คนจนไปตามๆกัน แบบคาดไม่ถึง ให้
เห็นมาแล้ว นันเอง นีคือ อันตรายทีแท้จริ งของระบบทุนนิยม !
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ดังนัน จึงมีความจําเป็ น เป็ นอย่างยิง ทีผูน้ าํ ทังหลาย ต้องหา
วิธีการทุกรู ปแบบมาใช้ เพือให้เกิดการเปลียนแปลงทีเหมาะสมที
จะนําไปสู่เป้ าหมายทีเรากําหนดไว้ให้จงได้ โดยให้อยูบ่ นพืนฐาน
แห่งความพอดีของกาลเวลา! เพือให้มีความเสี ยงน้อยทีสุ ด แม้
ความเปลียนแปลงจะเป็ นกฎแห่งชีวติ ก็จริ ง และ ถึงแม้จะเป็ น
กฎเกณฑ์ทีทําให้ทุกคน และทุกสิ งทุกอย่าง ดําเนินไปตามวิถีแห่ง
ธรรมชาติ ก็จริ ง แต่บนพืนฐานของชีวติ คนเรา เราต่างก็มีดีมีชวั มี
ผิดมีถูก ด้วยกันทังนัน ไม่มีมนุษย์คนไหนทีจะสมบูรณ์ไปทังหมด
ได้ ดังนัน ถ้าทุกคนมีความเมตตาสงสารซึ งกันและกัน รู ้จกั
เสี ยสละและแบ่งปันกันบ้าง ให้อภัยกันได้ เพียงเท่านีโลกเราก็จะ
เย็น และสุ ขสบายกันไปทัวหล้า!
มาถึงวันนีจึงต้องขอผูม้ ีอาํ นาจกันไว้บา้ งแล้วว่า อย่าเห็นแก่
ตัวมากจนเกินไป อย่าพากันตังกฎเกณฑ์มากด (หั ว) ตัวเองให้มนั
มากนักเลย ธรรมดาๆก็พากันโงหัวไม่ขึนอยูแ่ ล้ว เพราะ ทุกวัน
เวลา เราพากันก้มหน้าก้มตาหาเงินหาทองมาเลียงชีพกันไม่หยุด
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ไม่หย่อน ทุกคนล้วนตกเป็ นทาสของเงินโดยไม่รู้สึกตัว เพราะใน
ปัจจุบนั นี ถ้าไม่มีเงินแล้ว รู้สึกจะไม่สบาย และมีโอกาสอดตายได้
ทุกคน นันเอง
เรามามีชีวติ อยูก่ นั แบบสบายๆตามทีกล่าวมาแล้ว จะไม่
ดีกว่าหรื อ? นีคือคําถามทีขอให้ไปคิดกันเอาเอง และไม่ตอ้ งการ
คําตอบอีกด้วย!
พึงเข้าใจด้วยกันทุกคนว่า ความเปลียนแปลงอาจจะเป็ นกฎ
แห่งชีวติ ก็จริ ง (สั งขารา อนิจจา) แต่การเปลียนแปลงก็เป็ นเรื อง
ปกติธรรมดาของโลกอยูแ่ ล้ว มนุษย์เกิดมาเพือเป็ นส่ วนประกอบ
เท่านัน ในการสร้างสรรค์และทําลาย เพือให้เกิดการเปลียนแปลง
รวดเร็ วขึนเท่านันเอง และก็สร้างปัญหาตามมาอีกมากมายหลาย
เรื องราว จนแก้ไขกันได้ไม่จบสิ นเสี ยที
ดังนัน การมองอดีตและปัจจุบนั แต่มองไม่เห็นอย่างแท้จริ ง
ก็คงไม่ตอ้ งคิดทีจะวาดหวังอนาคตได้!
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ผูท้ ีมองเห็นอดีต เห็นปั จจุบนั ได้อย่างดีแล้ว ย่อมไม่ยดึ ติด
กับสิ งใดใดทังมวล ก็ยอ่ มจะเห็นอนาคตได้อย่างดี
ฉันคิดว่า คงไม่มีใครพลาดโอกาส ทังในอดีต ปั จจุบนั และ
อนาคต ตามทีท่านอดีตประธานาธิ บดีสหรัฐว่าไว้ เพราะโอกาส
ทังหลายนัน คือ กาลเวลาทีคนหนึงได้ไป คนอืนย่อมไม่ได้ในสิ ง
นันๆ ในเวลาเดียวกันนัน เท่านันเอง
เพียงแต่ในปั จจุบนั นี ชาวโลกพากันแข่งขันกันมากเกินไป
หรื อไม่ ถ้าไม่มีความจําเป็ นจริ งๆแล้ว ขอให้พากันเดินไป
แบบช้าๆ แต่มนคง
ั จะไม่ดีกว่าหรื อ จะรี บพากันไปไหนไม่ทราบ?
เราพากันหลงทาง-เดินไปตามระบบบริ โภคนิยม ทุนนิยม กัน
หรื อไม่ ไม่ทราบหรื ออย่างไรว่า ระบบดังกล่าวเป็ นการทําลายโลก
ยิงรี บพากันทําลายโลก การสู ญสิ นเผ่าพันธุ์ของสัตว์โลกทังหลาย
ก็จะปรากฏเร็ วยิงขึน! ทุกอย่างเมือถึงทีสุ ด ย่อมมีจุดจบอยูแ่ ล้ว
อย่าพากันคิดมาก และรี บร้อนไปเลย
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ความจริ งแล้วโลกก็มีชีวติ เช่นกัน มีเกิดขึน คงอยู่ และแล้ว
วันหนึงก็จะเสื อมสลาย หมดสิ นไป เมือโลกถูกเชือโรค คือมนุษย์
คุกคามทําลายโดยตังใจหรื อไม่ตงใจหรื
ั
อด้วยความไม่รู้กต็ าม โลก
ก็เลยต้องปรับสภาพตัวเองเพือความอยูร่ อด เพราะยังเหลือเวลาอีก
จนถึง หนึงหมืนสี พันล้านปี ทีจะคงอยู่ เราจึงได้เห็นความ
แปรปรวนเกิดขึนกับโลกอย่างทีไม่เคยปรากฏมาก่อน ทําให้ภยั
ธรรมชาติเกิดขึนทัวโลกอยูใ่ นขณะนี เพราะการปรับสภาพของ
โลก นันเอง
จะอยูต่ รงนี อยูท่ ีนี หรื อจะไปทีไหน ก็หนีไม่พน้ เพราะ
สุ ดท้าย ทุกอย่างก็จะจบลงเช่นเดิมๆ ทีปรากฏมาแล้ว นันคือ ดับ
สิ นไป
เป็ น มิตทิ ไม่
ี เคยเปลียนแปลง ของปั จจุบนั และอนาคต เป็ นกฎ
แห่งธรรมชาติ เป็ นกฎแห่งชีวติ ทีเป็ นเช่นนีอยูแ่ ล้ว!

156

9. เรืองของกรรม และกาลเวลา
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เสี ยอะไรเสี ยได้ แต่อย่าให้เสี ยใจ ใครกันนะช่างพูดได้ แต่
ใครล่ะจะทําใจได้ เมือต้องเสี ยของรักของหวงไป มีหรื อจะไม่
เสี ยใจ เพราะความเป็ นเจ้าของของสัตว์โลกนัน มันเกิดมาด้วย
สัญชาติญาณทีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า มันเป็ น อัตตา ทีคนยึดมัน
ว่า คือตัวกูของกู ใครจะแตะต้องไม่ได้ นันคือ จิต นันคือ ความคิด
ของคนและสัตว์โลกทังหลายไม่เลือกสู งเลือกตํา และไม่เลือกชัน
วรรณะ อีกด้วย
รัก โลภ โกรธ หลง เกิดขึนจากพลังของจิต เกิดเพราะ จิต
ของเราเอง มันเกิดขึนมาเองโดยธรรมชาติของแต่ละคน และปรุ ง
แต่งมาให้ เรี ยบร้อยไปแล้ว ตังแต่เกิด !
การสูญเสี ยของรักของหวง การพลัดพรากจากสิ งทีรัก ไม่มี
ใครทีจะไม่เป็ นทุกข์ ไม่โศกเศร้าเสี ยใจ นอกจากผูท้ ีได้ฝึกจิตฝึ กใจ
ได้อย่างดี มาแล้วเท่านัน ทีจะไม่หวันไหวกับเรื องใดๆ เพราะท่าน
ปล่อยวางแล้ว เห็นแล้ว และรู ้มาก่อนแล้วว่าเป็ น กรรม ทีเป็ นเรื อง
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ธรรมดาของโลกย์อยูแ่ ล้ว เป็ นเช่นนีมานานแล้ว และจะเป็ นเช่นนี
ตลอดไป
แต่จะมีใครสักกีคน ทีจะรู้จกั ต้นสายปลายเหตุแห่ ง “กรรม”
จริ ง และมีกีคนทีคิดว่า “กรรม” ต้องชดใช้ เมือเกิดมาเป็ นมนุษย์
แล้ว จุดหมายปลายทางของผูบ้ าํ เพ็ญธรรม คือสําเร็ จเป็ น พุทธ
หรื อเป็ น พระอริ ยะเจ้าผูป้ ระเสริ ฐ หรื ออย่างน้อยทีสุ ดก็ขอเป็ นคน
ดีในสังคม ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาท ตามทีสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสไว้แล้ว แล้วท่านย่อมจะมี
ทางเดินไปสู่ ความดีงาม และความสําเร็ จได้ในทีสุ ด
เมือได้เกิดมาเป็ นมนุษย์แล้ว ก็อย่าหลงตัวเองให้มากเกินไป
อย่าคิดลําพองคะนองตนจนเกินไป อย่าคิดหรื อมองว่าตัวเองเป็ นผู ้
ประเสริ ฐแล้ว สูงส่ งแล้ว ดีแล้ว งามแล้ว เพราะแท้ทีจริ งแล้ว
ธรรมชาติสร้างความเป็ นมนุษย์ให้มีอยูห่ ลายระดับ ตามบุญตาม
กรรมของจิตแท้ ทีมาเกิดใหม่ รวมทังมาจากความเป็ นจริ งทีผ่าน
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มาจากอดีต ทีมาจากพืนฐานชีวิตของแต่ละคน ทีเกิดมาใน
สภาพแวดล้อมทีไม่เหมือนกัน และต่างถินฐานกันอีกด้วย
อีกอย่างหนึ งก็คือ ความเป็ นจริ งคนเราต่างก็วิวฒั นาการมา
จากสัตว์เดรัจฉาน เช่นกัน ย่อมมีความป่ าเถือนซ่อนอยูใ่ นส่ วนลึก
ของจิตใจทุกคน เพียงแต่รอเวลาทีถูกบีบคัน มันก็จะฉายออกมา
ให้เห็นเท่านัน!
ดังนันหน้าทีของทุกคน ก็คือการพัฒนาตนเอง เพือให้เป็ น
มนุษย์ทีสมบูรณ์ และจะเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ได้ดว้ ยสมองของ
คนเราแต่ละคน ทีจะบันทึกเรื องราวนิสยั ต่างๆ รวมทังความชอบ
ไม่ชอบของตนเองไว้ ในความทรงจําตลอดเวลา และ จาก
คุณสมบัติแห่งใจ นีเอง ทีทําให้การเกิดของแต่ละคนแตกต่างกัน
ออกไป รวมทังสภาพสังคมและสิ งแวดล้อมของชีวติ ในวัยเด็ก
นันเอง ทีจะฝังรากหยังลึกสิ งทีได้สมั ผัสเอาไว้ในจิตใจของเขา
ตลอดไป และ พร้อมทีจะแสดงออกได้ทุกเวลา เมือเติบใหญ่ขึน
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ทีกล่าวแล้ว คือข้อจํากัดของชีวติ ลูกหลานของท่านทังหลาย
ทีพ่อแม่พีน้องพากันขีดเส้นทางชีวติ ให้เขาเดิน ทีทําให้สงั คมเกิด
ความแตกต่างกันอย่างมากมาย มาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และจะ
เป็ นปัญหาในอนาคต ทีต้องแก้ไขกันไปไม่จบสิ น จึงมีคาํ กล่าวว่า
อย่ าเลียงลูกดีจนเกินไป เขาจะไม่ ร้ ูจกั รสชาติของชีวติ ! ขอให้พอ่
แม่ทุกท่านทุกคนอย่าลืมคําเตือนนี ลูกจะได้เรี ยนรู้และเป็ นคนทีมี
เหตุมีผล โตขึนจะได้เป็ นคนดีของสังคม อันจะนําไปสู่ความ
คิดเห็นทีถูกต้อง ในทีสุ ด นันเอง
ดังนันสิ งทีจะแก้ไขปั ญหาในจุดนีได้ ก็คือ มนุษย์จาํ เป็ นต้อง
พยายามรักษาคุณธรรมของจิตใจ ทีประเสริ ฐกว่าสัตว์เดรัจฉานไว้
ให้ได้ และ ต้องพยายามพัฒนาตนเองให้เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ให้
ได้อีกด้วย
มนุษย์เป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึง และ มีส่วนร่ วมของ
ระบบวิวฒั นาการแห่งธรรมชาติ ดังทีท่านทังหลายทราบและเห็น
กันอยูแ่ ล้วทีเรากล่าวถึงกันอยูเ่ สมอนัน ทีจริ งแล้ว ความสัมพันธ์

161

ทังหลาย นัน เกิดขึน คงอยู่ และเสื อมสลายไปตามเหตุและปั จจัย
ทุกอย่างเมือมีการเปลียนแปลงเกิดขึน ย่อมมีผลต่อกันทังหมด
และยิงมีการเปลียนแปลงมากๆ ก็ยอ่ มจะกระทบกระเทือนกันไป
ทังโลก ดังนันเราจึงได้เห็นกันอยูเ่ สมอว่า ความเดือดร้อนวุน่ วาย
ทังหลายทีปรากฏอยูท่ วโลกในขณะนี
ั
ทังหมดนันก็คือ ผลของ
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยูท่ วโลกตลอดเวลา
ั
นันเอง
เมือมีชีวติ อยูโ่ ดยไม่รู้จกั “วิจารณญาณ” ขาดทักษะในการ
ฝึ กฝนให้รู้ดีรู้ชวั รู้ผดิ รู้ถูก ขาดจิตวิญญาณแห่งจินตนาการ และ
คนเรา ถ้าหากขาดสติปัญญาในการคิดหาเหตุผล ก็คงเหมือนสัตว์
โลกทัวๆไป ซึงจะไม่มีความแตกต่างกัน ทีมีเพียงวิญญาณแห่งการ
เจริ ญเติบโต และสื บสานเผ่าพันธุ์กนั ไปตามธรรมชาติ เท่านัน เมือ
มีชีวติ อยูก่ จ็ ะเดือดร้อน วุน่ วาย ใครอยูใ่ กล้กเ็ ดือดร้อนตามไปด้วย
เมือตายไปแล้ว ย่อมไม่รู้เบืองบน เบืองตํา ชดใช้เวรกรรมไปตาม
วิถี โดยไม่มีโอกาสรู้เหตุ รู ้ผลอะไรเลย! คนเช่นนีมีมากน้อยแค่
ไหน เราก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่เชือมันว่า คนทีมีความคิดเห็นที
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ถูกต้อง ด้วยเหตุดว้ ยผล ย่อมจะมีเป็ นของคูก่ นั เสมอ ไม่เช่นนัน
สังคมของมนุษย์คงดําเนิ นมาไม่ได้จนถึงวันนีอย่างแน่นอน
เพราะในความเป็ นจริ งแล้ว ทุกสิ งทุกอย่างในโลกเรานีล้วน
มีของคู่กนั อยูเ่ สมอ เพียงแต่อาจจะอยูค่ นละสภาวะกันเท่านันเอง
ดังเช่น ความสุ ข ความสะอาดของจิตใจ จะลอยตัวอยูเ่ บืองบน แต่
ความชัวช้าตําทรามจะจมอยูเ่ บืองล่างเสมอ เสมอเหมือนแอ่งนําที
เบืองบนใสสะอาดตา แต่ตรงกันข้าม เบืองล่างจะมีแต่โคลนตม
และเฉกเช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ น คลอง บึง ทะเลสาบ และมหา
นทีทงหลาย
ั
ทุกหนแห่งทัวโลก ทีทุกคนย่อมทราบ และเห็นกัน
มาแล้ว เพียงแต่เราพากันมองข้าม และมองผ่านๆไปเท่านันเอง
ตลอดชีวติ เราพากันมองแต่ผวิ นอกทีสวยงามเป็ นส่ วนมาก
และ มองด้วยตัณหา ราคะ มองด้วยความใคร่ ทีซ่อนตัวอยูใ่ น
จิตใจ เพือเติมพลังใจพลังชีวติ ให้แก่ตนเอง เพือให้ชีวติ คงอยูไ่ ด้
อย่างสุ ขกายสบายใจ ตามทีใจต้องการ เท่านันเอง
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ลองมองให้ลึกๆบ้าง ถ้ามองให้ดีๆแล้ว ทุกคนจะเห็นความ
แตกต่างราวฟ้ ากับดิน ระหว่างความดีและความชัว อย่างชัดเจน
เหมือนนําแข็ง นําชากาแฟทังหลาย ทีเราเอาใส่ แก้วไว้ดืมกิน ถ้า
ปล่อยทิงไว้ ความใสสะอาดตา จะลอยตัวอยูเ่ บืองบน กับความขุ่น
มัว จะจมอยูเ่ บืองล่าง แยกกันให้เห็น เป็ นสัจธรรม!
ปกติแล้ว คนเรามี ”กรรม” เป็ นการกระทํา และถึงวันหนึงก็
ต้องใช้หนีกรรม คือหนีในการกระทํานันๆ โปรดอย่าลืมว่า สัตว์
โลกทีเกิดมาแล้ว ล้วนมีจิตวิญญาณ มีความรู ้สึกด้วยกันทังนัน ที
ต่างก็กลัวความตาย และไม่อยากตาย จะทําอะไรแก่สตั ว์ทงหลาย
ั
ก็ขอให้นึกสงสารเขาบ้างนะ เพราะสัตว์ทงหลายไม่
ั
ต่างจากเราเลย
ในความมีชีวิต เกิด แก่ เจ็บ และตายเช่นเดียวกัน แต่ชีวติ ทีเกิด
มาทนทุกข์ทรมานมากกว่าคนเรามากมาย จึงเป็ นเรื องทีน่าเศร้าใจ
และน่าสงสารทีสุ ด ไม่จาํ เป็ นอย่าไปสร้างกรรมกับเขา เป็ นดีทีสุ ด
สําหรับหนีกรรม ไม่ใช้หนีอย่างหนึง ก็ตอ้ งใช้อีกอย่างหนึง
จนได้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ทีเราเคยติดหนีค้างไว้ ถ้ามีกรรม
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หนักมากๆ จนหาอะไรมาชดใช้ไม่ไหว เจ้ากรรมนายเวร เขาจะ
ตามมาทวงด้วยความอาฆาต ถึงกับฆ่าเราให้ตายไปเลย! เพือชดใช้
หนีกรรม เหมือนกับทีเห็นๆกันอยูเ่ สมอ ในวิถีชีวติ ของคนเราใน
ปั จจุบนั นี นีเอง
มีสิงเดียวเท่านันทีเจ้ากรรมนายเวรต้องการ คือ บุญกุศล เพือ
นําไปเกือหนุนให้พน้ กรรม ไปสู่สุคติในภพหน้า ความจริ งแล้วไม่
มีใครตัดกรรมได้ นอกจากการทําบุญให้ทาน เพือให้กรรมเบาบาง
ลงเท่านันเอง ถ้าสร้างบุญมากๆจนกรรมตามไม่ทนั ก็เลยดูเหมือน
เป็ นการตัดกรรมไปได้ ตามทีใครๆคิด และได้เห็นในชีวติ จริ งใน
วันนี
ความจริ งแล้วไม่ใช่เลย เพราะอย่างไรท่านก็ตอ้ งชดใช้หนี
กรรมแน่ๆ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึง แม้กรรมนันจะเหลือน้อยแค่
ไหนก็ตาม เพียงแต่วนั นี กรรมนัน ยังมาไม่ถึงเท่านันเอง
การตัดกรรมทําไม่ได้อย่างแน่นอน แต่ถา้ จะดับกรรมทําได้
เมือท่านสามารถทําจิตให้เกิดสมาธิ ได้ ซึงก็คงไม่ง่ายทีใครๆจะทํา
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ได้ เช่นกัน! เพราะผูท้ ีจะทําสมาธิจนสามารถสงบจิตได้ ต้องสร้าง
สมบุญบารมีมามากพอสมควรแล้ว นันเอง แต่ถึงอย่างไร ก็ตอ้ ง
ชดใช้หนี กรรม อยูด่ ี
ดังนัน เมือยังมีชีวติ อยู่ คนเราควรจะทําบุญให้ทาน ไม่ควร
ตระหนี ให้มากนัก เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับสิ งของ
นอกกายเรา อันมีอยูเ่ หลือเฟื อ ทีเราพากันสะสมเอาไว้หลังจาก
เหลือกินเหลือใช้ ทีมีอยูน่ อกเหนือไปจากปัจจัยสี ทีจําเป็ นสําหรับ
การดํารงชีวติ
เพราะของนอกนันล้วนเป็ นสมบัติของโลกเขา
ทังสิ น เราตายแล้ว เอาไปด้วยไม่ได้เลย ก็ไม่ควรจะหวงให้มนั มาก
นัก ทําบุญทําทานกันเสี ยบ้าง เพือจะได้ไถ่บาปกรรมทีเคยทําเคย
สร้างไว้ ก็คงไม่ต่างจากฉันทีเคยคิดจะยิงบางคนทิง ในช่วงเวลาที
เข้างานใหม่ๆ ทีจิตใจยังไม่ได้ถูกขัดเกลา ด้วยความหลงทีเกิดจาก
โมหะ และโทสะทีสุ ดจะอดกลันได้ เมือถูกกระทําบ่อยๆ เพราะ
คนเราจะมีขีดจํากัดอยูใ่ นระดับหนึงเท่านัน ทีจะอดกลันได้ พอพ่อ
ทราบเรื อง(เพราะไปขอยืมปื นจากพ่ อ) เลยถูกสังสอนเสี ยยกใหญ่
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อีกทังท่านบอกว่า พ่ออุตส่ าห์พาย้ายครอบครัวหนีมาจากแดนโจร
(อ.ไชยบาดาล จ.ลพบุรี) เพือให้ห่างไกลจากการฆ่าฟัน เจ้ายังจะ
หวนกลับไปอีกหรื อ ขณะเดียวกันก็ตอบคําถามพ่อไม่ได้ดว้ ยว่า
เมือยิงเขาทิงแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร พอได้คิด คิดได้ ก็เลยไม่มี
โอกาสสร้างกรรม
แต่ถึงกระนันก็ตาม ก็ยงั ต้องใช้หนีกรรมจากการคิดในครังนี
เพราะมีบางคนโมโหโทโสฉัน ทีไปขัดใจเขา เลยเอาปื นมาจะยิง
อยูแ่ ล้ว คนอยูใ่ นเหตุการณ์บอกให้ฉนั รี บหนี แต่ฉนั ก็ไม่ได้หนีไป
ไหน ในทีสุ ดเขาก็ไม่กล้ายิง บางคนชักปื นใส่ จะยิงฉัน เพียงการ
แพ้ชนะทีโต๊ะสนุกเกอร์ ทีลงทุนกันเพียงบาทเดียวเท่านัน พอฉัน
เดินเข้าหาด้วยความไม่กลัว ทําให้เขาตกใจรี บเก็บปื นเข้ากระเป๋ า
ทันที (เขาคงคิดว่ าฉั นก็มีปืนเช่ นกัน จึ งกล้ าเดินเข้ าหาเขาอย่ างไม่
ยําเกรง) แต่พอถึงตอนทีฉันได้โอกาส เป็ นนายปกครองคนบ้าง
เพียงแค่ระดับหัวหน้าแผนกแค่นนเอง
ั
ยังมีบางคนโกรธ ทีฉันไป
ขัดใจเขา เลยไปหาปื นจะมายิงฉันทิงบ้าง (ที คนช่ วยหาซื อปื น มา
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บอกฉั นเองให้ ทราบในภายหลัง)แต่คงเป็ นเพราะฉันไม่เคยมีกรรม
กับใครมาก่อนในเรื องแบบนี เขาก็เลยหาปื นไม่ได้ เพราะคนทีจะ
ขายปื นให้คงมีคุณธรรมพอสมควร เมือเขารู้วา่ จะเอามายิงใคร เลย
บอกราคาแพงกว่าทีผูซ้ ือจะมีเงินซือได้
ฉันก็เลยโชคดีทีไม่มี
โอกาสฆ่าคน เช่นกัน
ท่านจะเชือหรื อไม่วา่ คนแรกเกิดอุบตั ิเหตุในตอนกลางคืน
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปปี นกองหิ นในทางทีกําลังก่อสร้าง(ถนนสาย
ขอนแก่ น-ชุมแพ ที ถนนทางแยกไปภูเวียง) ถึงกับตายไปเลย
(อาจจะคอหั ก หรื อหั วฟาดพืน) อีกสองคนหลัง แพ้ภยั ตัวเอง(แพ้
กรรม) ลาออกจากงาน หายจากวงจรชีวติ ของฉันไปเลย และทราบ
ว่า ล้วนตกระกําลําบากไปตามกรรม (แต่ กอ็ ย่ าแปลกใจอะไรเลย
กับเหตุการณ์ ทีกล่ าวถึงแล้ ว ว่ าทําไมฉั นจึ งไม่ กลัวอะไร เพราะ
ตอนเด็กๆ เล่ นปื นพกแบบจุดแก๊ ปกัน เพือนเผลอยิงมาใส่ ฉันเต็มๆ
แต่ ลกู ปื นทีทํากันเองจากตะกัวอัดด้ วยดินปื น ก่ อนทีจะยิง เบน
ออกซ้ ายขวา เสื อกุยเฮงย้ อมครามขาดเป็ นรู 3-4 รู ข้ างตัวทังซ้ าย
และขวา พอพ่ อรู้ เรื องพ่ อตกใจมาก บอกไม่ ให้ ฉันไปเล่ นแบบนัน
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อีกต่ อไป เพราะถ้ าลูกปื นเข้ าไปฝั งในตัวจริ งๆ ก็คงตายไปแล้ ว
เนืองจากเป็ นบ้ านอยู่ชายป่ าดงพญาเย็นที ห่ างไกลหมอมากๆ ยังไม่
มีสะพานที จะข้ ามแม่ นาป่
ํ าสั ก รถยนต์ จึงยังเข้ าไปไม่ ถึงด้ วยซําไป
แต่ คงเป็ นเพราะ “ครองปัญญาบารมี 30 ทัศ”** ทีเป็ น”ธรรม”ของ
พ่ อเอง เป่ าปิ ดอัดป้ องกันตัวในสมัยที อยู่ อ. ไชยบาดาล จ. ลพบุรี
ทีฉั นอยู่ด้วย ไปไหนมาไหนด้ วย ทําให้ แคล้ วคลาดจากการที พ่ อ
ถูกลอบยิงเป็ นสิ บๆครั ง คงเป็ นเพราะคาถานันคุ้มครองฉั นได้ ด้วย
ฉั นก็เลยไม่ เคยกลัวใคร หรื อไม่ กลัวอะไรเลยในชี วิต คิดเพียงว่ า
อะไรทีมันจะเกิดมันเกิดเพราะกรรมเก่ าของฉั นเอง ทีเคยทําไว้ ทัง
ชาตินีและชาติก่อนเก่ า จะหนีไปไหนก็คงหนีไม่ พ้น กรรม ไปได้
เพราะเคยคิดจะหนีกรรม ก่ อนรถชนกันมาแล้ ว ทังๆที รู้ ล่วงหน้ า
ก่ อนเป็ นเดือนๆ และ จิ ตเขามาบอกในฝั นในคืนก่ อนทีรถจะชน
กันเพียงวันเดียวอีกครั ง ก็ยงั หนีไม่ พ้นอยู่ดี เพราะ กรรม บังคับให้
เดินทางไปทํางาน เพือให้ รถชนกันทีคลองเต็ง จ. ตรั ง อยู่ดี)
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ครองปัญญาบารมี 30 ทัศ** เป็ นบทสวดมนต์สรรเสริ ญ
และอัญเชิญขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้มาปกปักรักษา อันได้แก่บททีเริ มต้นจาก ทานะปารมี สัมปั น
โน...สี ละปารมี สั มปั นโน...เนกขัมมะปารมี สัมปั นโน...ปั ญญา
ปารมี สัมปั นโน...วิริยะปารมี สัมปั นโน...ขันตีปารมี สัมปั นโน...
สัจจะปารมี สัมปั นโน...อะธิ ฏฐานะปารมี สั มปั นโน...เมตตาปารมี
สัมปั นโน...อุเปกขาปารมี สัมปั นโน...ทะสะปารมี สั มปั นโน...อิ
ติปิโสภะคะวะ ฯ ย่าเฒ้าก็ฮูว้ า่ พระพุทธเจ้ามีบุญสมพานต์ จึงตัง
บารมี 30 ทัศ
(โดยหัวใจของพระคาถา มี ดังนี)
ตะถา ธะนะ
ตังไว้ เบืองหน้ าและหลัง ก็มี 9 ชัน
ชะสาชะ ชะยะ ตังไว้เบืองซ้าย ก็ได้ 9 ชัน
คะถา ธะ ทะนะ ตังไว้เบืองขวา
ยะระวะ สะหา ระอัง ฯ ตังไว้ปลายตีน ก็ได้ 9 ชันแสนวา
ลูกปื นมา เสมอฝนแสนห่าก็เข้ามาบ่ได้แลฯ
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พุทธะคุณนัง ธัมมะคุณนัง สังฆะคุณนัง พุทธะอินตา ธัมมะ
อินตา สังฆะอินตา อับพระอินทรี ย ์ อับโส อับพระวัตทะ ยังแต่
พระนางธรณี อยูเ่ หนือฝังนํา ผูอ้ ยูค่ าแผ่
ํ นดิน ขอคุณพระบิดามารดา
ปกเกล้า งําหัว ก็ขา้ เทอญฯ สาธุ สาธุ
ทีพ่อสวดภาวนาเป็ นภาษาอีสานพืนบ้านทังหมด (แต่ คาถาที
มอบให้ นี เป็ นเพียงบทย่ อที เป็ นหั วใจที สําคัญๆ เท่ านัน ) เพือเสก
เป่ าปิ ดอัดป้ องกันตนเองไว้ดว้ ยกําแพง 9 ชัน ทีลูกปื นจะเข้ามา
เสมอฝนแสนห่า ก็เข้ามาบ่ได้แลฯ (แปลกใจจังพอพิมพ์ หั วใจของ
พระคาถา ปรากฏพระคาถาบาทแรก ตัวหนังสื อ ดีดขึนเป็ น
ตัวหนาเองโดยอัตโนมัติ)
และโปรดรับทราบว่า... พระคาถานี จะศักดิสิ ทธ์ได้ ในกิจที
เป็ นกุศล เท่านัน ถ้าท่านตังจิตให้มนั เป็ นสมาธิได้ มีความศรัทธา

171

เชือมัน แล้วไซร้ จิตท่านจึงจะมีพลังมหาศาล คนรอบข้างจะรู ้สึก
เกรงกลัวในบุญญาบารมี ไม่มีใครล่วงเกินได้ !
แต่จะอย่างไรก็ตาม อย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาด เพราะไม่มี
ใครหนีพน้ บาปกรรมทีเคยทําไว้ในชาตินี หรื อชาติก่อนเก่าไปได้
อย่างแน่นอน นอกจากจะไถ่บาปด้วยการสร้างบุญกุศล มีความ
เมตตาปราณี ให้แก่สตั ว์โลกด้วยกันเท่านัน ทีพอจะผ่อนหนักให้
เป็ นเบาได้บา้ ง มีแต่บุญกุศลเท่านัน ทีจะช่วยผ่อนคลายความทุกข์
ยากลําบากของชีวติ คนเราได้ และ ผูท้ ีจะเปลียนแปลงวิถีชีวติ ของ
ตนเองได้ จะเป็ นผูอ้ ยูใ่ นวิถีของ “อนุตระธรรม”** ทีเห็นแจ้งใน
“โลกุตระปัญญา”** ด้วยการปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบของตนเองเท่านัน
จึงจะมีโอกาส พ้นบ่วงกรรม!
ท่านจึงกล่าวไว้วา่ เมือปราศจาก “ศีล”** คนก็ไม่มีอะไร
เหนือกว่าสัตว์ทงหลายในโลกนี
ั
“ศีล” จึงทําให้มนุษย์เป็ น “สั ตว์ ผ้ ู
ประเสริ ฐ” กว่าสัตว์ใดใดทังมวล เป็ นสัตว์โลกทีสู งค่า มี
จินตนาการ และมีความเฉลียวฉลาด ด้วยกันทุกคน
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“อนุตระธรรม**
คือวิถีแห่งธรรมทีจะนําไปสู่ ความหลุดพ้น
“โลกุตระปัญญา**
คือ เห็นแจ้งโลกย์ (ความรอบรู้ ในกองสังขาร) ด้วยปัญญาบารมี
“ศีล**
คือสิ งทีใช้ชาํ ระจิตใจ ให้สูงส่ ง ดีงาม เป็ นพืนฐานทีจะนําบุคคลไปสู่
ความหลุดพ้นของใจ ทีจะไม่กลับมากําเริ บอีก
แต่เนืองด้วย ผูค้ นในปั จจุบนั ไม่ค่อยมีศีล มีธรรม ประจําใจ
ไม่ค่อยมีความละอายแก่ใจกัน และ ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมกัน
เสี ยส่ วนมาก เลยดําเนิ นชีวติ ไม่ต่างจากสัตว์โลกทัวๆไปมากนัก
จึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมาย
ก็ดว้ ยเหตุผล
ดังกล่าวแล้ว นีเอง (ถามว่ า ทุกคนรู้ ดีร้ ู ชัวไหม? คําตอบก็คือ รู้ แต่
เราก็ยงั ทําผิดกันอยู่เสมอ มันเป็ นเช่ นนีมานานแล้ วจริ งๆ) ก็คงเป็ น
เรื องธรรมดาของโลก เพราะอย่างไร โลกเรา คนเรา ก็มีดีมีชวคละ
ั
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เคล้ากันไป แต่เมือมี “ความพอดี” เกิดขึนเมือใด โลกก็จะอยูไ่ ด้เท่า
นันเอง
โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ หรื อโลกนรกอเวจี จึงอยูใ่ นโลก
ปัจจุบนั อยูใ่ นชีวติ ของเราขณะนีนีเอง คืออยูใ่ นปั จจุบนั ชาตินีด้วย
ดังที ท่ านพุทธทาส เคยกล่าวถึงอยูเ่ สมอ นันเอง “ศีล” จึงทําให้
มนุษย์เป็ น “สัตว์ผปู้ ระเสริ ฐ” กว่าสัตว์ใดใดทังมวล เป็ นสัตว์โลก
ทีสูงค่า มีจินตนาการ และมีความเฉลียวฉลาด ด้วยกันทุกคน
ตามทีกล่าวมาแล้ว
ก็ตอ้ งขอให้ท่านทังหลายอย่าลืม ฆราวาสธรรม คือธรรม
ของผูค้ รองเรื อน ทีพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสังสอนไว้ให้ สําหรับ
ชาวโลกทังหลายให้นาํ ไปปฏิบตั ิ ให้มีความรัก ความเมตตาซึงกัน
และกัน ถ้าเราทําได้ และช่วยกันทําให้ได้อย่างดีแล้ว ก็จะทําให้
สังคมของชาวโลก อยูด่ ว้ ยกันได้ ด้วยความสงบสุ ข ชัวนิรันดร
กาล
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“เรืองของกรรมและกาลเวลา” นี ฉันเขียนไว้ตอนทีเจ็บป่ วย
อย่างหนัก เมือปลายปี 2539 ทีท้องร่ วงติดต่อกันวันละ 4-5 ครัง
แต่ไม่ทราบสาเหตุ เกือบจะกลับไปสู่ ดิน คือกลับไปสู่ ความตายอยู่
แล้ว หมอต้องทิงเพราะไม่รู้วา่ อาการป่ วยมีสาเหตุมาจากอะไรที
แท้จริ ง จะว่าเป็ นโรคมะเร็ งก็หาไม่เจอ หรื อเป็ นเอดส์ก็ไม่ใช่
เพราะตรวจเลือดก็เป็ นปกติ เลยให้มารักษาตามอาการด้วยตัวเองที
บ้าน แต่พอแก้ไขปัญหาเจ็บป่ วยได้เท่านันเอง ก็เลยถูกปลดออก
จากตําแหน่งหน้าที ในการทํางาน
ก็เลยเกิดความสงสัยว่า ทําไมชีวติ คนเราจึงเป็ นเช่นนี ถ้าไม่
ถูกปลดจากตําแหน่งแล้วจะป่ วยไม่หายหรื อ? เพราะ ตอนป่ วยนัน
เจ็บปวดเต็มทีแทบทนไม่ไหวแล้ว ต้องแยกจิตใจออกจากความ
เจ็บปวด ไปไว้คนละส่ วนกับกาย เพือให้หายเจ็บปวดได้บา้ ง ทํา
ให้จิตหยุดและนิงตามทีได้ฝึกมาดีแล้ว จนทําให้ฝันเห็นมิติแห่ง
อนาคต เป็ นตัวเลขทีน่าจะเป็ นเลขท้ายรางวัลที 1 ทีลูกน้องซือ
863 แล้วมาถามว่าจะถูกไหม เพราะเขาฝันเห็นฉัน ในรู ปฤๅษี
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ชีปะขาวไปบอกเขาในคืนเดียวกัน บอกว่าเลขจะออกตัวนี เมือฉัน
ให้ พระคาถาชินบัญชร เขาไป เมือตอนเย็นวานนี เอง เพือนําไป
สวดมนต์ก่อนนอนให้เป็ นทียึดเหนียวจิตใจ เพราะเขาบอกไม่
สบายใจมาหลายวันแล้ว เพือเขาจะได้คลายทุกข์ใจได้บา้ ง
เมือเขาถามเรื องความฝัน ก็ได้บอกไปแล้วล่ะว่า ถูก (แต่
ไม่ ได้ บอกว่ าถูกโต๊ ด หรื อเต็ง)
เพราะตามทีฉันฝันในคืนทีผ่านมาเช่นกัน รู้วา่ เลขท้าย 3 ตัว
หลังของรางวัลที 1 จะออกตรงกันข้ามกับทีเขาซื อ คือ 368 เพราะ
ฝันว่าขับรถส่ วนตัวเลขทะเบียน 6486 ถอยหลังออกจากบ้านไป
ตลอดทาง จนไปจอดหน้าตึกทีทํางาน เลขท้ายรางวัลที 1 จะต้อง
ออก 68 อย่างแน่นอน คือตัวกลับกับเลขทะเบียนรถ แต่วนั นัน
เป็ นวันจันทร์ หลักร้อยต้องเป็ น 3 ไม่ใช่ 4 ตามทะเบียนรถ ยิงได้
ทราบว่า บอก”คุณหล่อง”เขาไปในฝัน 863 ตามทีเขาฝันด้วย ยิง
แน่ใจว่า เลขต้องออกตัวกลับนันทังหมด แต่ตดั สิ นใจไม่ซือ
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ฉันอธิษฐานจิต เพียงขอแลกเอาไว้กบั ชีวติ แค่นนเอง
ั
ถ้าซื อ
ไปทัวตามจังหวัดต่างๆทีเคยฝากเพือนซื อซัก 4-5 พันบาท คงได้
เงินเป็ นล้านๆ แต่ขอแลกเอาชีวติ ไว้ก่อนด้วยการไม่ซือเลย แต่คิด
อีกที เอาให้แน่ใจ เลยเขียนฝากไปให้คนข้างกายซื อ 86 (เพือ
ไม่ ให้ มนั ถูก) พอเลขออก เธอโทรมาบอกว่า คุณคิดยังไงซื อเลขตัว
เดียวไม่กลับ ก็เลยกลับให้ ได้เงิน ห้าพันบาทนะ…ฉันรู้สึกเฉยๆ
เพราะฉันไม่ได้ซือถูกอยูแ่ ล้ว!
และแล้ว…ทุกอย่างก็เป็ นไปตามทีฝันจริ งๆ คุณหล่อง ยุง่
เรื องงานทีเจ้านายใช้สอย ก็เลย ลืมซือไปเลยเช่นกัน บ่ายวันนัน
เขาตาลีตาเหลือกมาถามฉันว่า หัวหน้าถูกกีแสน ฉันยิมๆบอกไม่
ถูก เพราะวันนัน วันจันทร์ ที 16 กันยายน 2539 เลขท้ายรางวัลที
หนึง 3 ตัวหลัง ออก 368 จริ งๆ และ ฉันก็ขอชีวติ ไว้ได้จริ ง!
จึงเชืออย่างสนิทใจว่า สิ งทีเกิดขึนในชีวติ ของตนเอง เกิด
จากผลบุญทีได้ทาํ มาแล้ว ด้วยการนังภาวนา วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ทําจิตให้สงบลงได้ ในระดับหนึง(ด้ วยความไม่ อยากได้ เพราะท้ อ

177

ใจทีฝึ กมานานแล้ วไม่ ได้ อะไรเลย พอคิดไม่ อยากได้ เท่ านัน จิ ต ก็
สงบไปเลย ไม่ ฟงซ่
ุ้ านไปไหนอีกแล้ ว ฉั นจึ งนังสมาธิ ด้วยจิ ตที ว่ าง
เปล่ า ลอยตัวอยู่เช่ นนันจนรุ่ งสาง เหมือนไม่ มีตัวตน เมือออกจาก
สมาธิ ในตอนเช้ าแล้ ว รู้ สึ กสดชื น เป็ นสุขกายและเบิกบานใน
หั วใจ เป็ นอย่ างยิง เย็นกายสบายใจ แบบที ไม่ เคยพบมาก่ อน)
ตังแต่ปลายปี 2527 มาแล้ว นันเอง! และผลจากตรงนีก็คือ การได้
สมาธิ คือได้ความสุ ข ความสงบสบาย และ มีความรู้สึกเป็ นสุ ข
อย่างยิงทีมนุษย์อย่างเราสามารถสร้างขึนมาได้ดว้ ยตนเอง และ คิด
ว่าไม่เหลือวิสยั ทีทุกคนจะปฏิบตั ิได้โดยง่าย!อีกด้วย ถ้าท่านรู ้จกั
วิธีปฏิบตั ิทีตรงกับจริ ตของท่านเอง
มีเรื องจริ งบางเรื องทีอดเล่าให้ฟังไม่ได้เกียวกับ พลังจิต จาก
การได้ สมาธิ คือเย็นวันหนึงไปส่ ง ท่านผูว้ า่ การฯ กฟผ ทีสนามบิน
อากาศแปรปรวนด้วยลมและฝน ฉันจึงอธิ ษฐานจิตขอให้ฝนหยุด
ตกเพือให้ ผวก. กฟผ นังเครื องบินจากอุบล เข้ากรุ งเทพฯ โดย
สวัสดิภาพ ซึงฝนและพายุกห็ ยุดจริ งๆ เหมือนเช่นทีฉันนังเครื อง
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จากดอนเมืองไปอุบลฯในเย็นวันหนึง นักบินประกาศว่า อีก 15
นาที จะถึงสนามบินอุบลฯ (ตอนนันเครื องคงบินอยู่ราวๆเหนือ
น่ านฟ้ า จ.ศรี ษะเกต) ถ้าเครื องลงไม่ได้กจ็ ะบินกลับดอนเมือง
เพราะมีฝนและพายุ ทีสนามบินอุบลฯ จนหอบังคับการบินไม่
อนุญาตให้เครื องลง ฉันนังนิงริ มหน้าต่างด้านขวา มองเมฆ และ
ท้องฟ้ ามืดหม่นด้วยละอองฝนทีโปรยปราย จินตนาการไปเรื อยๆ
เห็นวิมานแห่งสวรรค์และเหล่าเทวาล่องลอยอยูใ่ นม่านเมฆ มอง
ลงข้างล่างเห็นแม่นามู
ํ ลอยูใ่ นความมืดสลัวเลือนลาง คิดว่าถ้าต้อง
กลับกรุ งเทพฯ วันพรุ่ งนี ลูกน้องคงคอยเก้อ คงไม่ได้ประชุมกองที
สถานีไฟฟ้ าแรงสูง สกลนคร ตามกําหนดแน่เลย ก็เลยตัง จิต
อธิษฐานขอทวยเทพเทวาฟ้ าดินให้หยุดลมและฝน เหมือนทีเคย
ขอมาแล้ว เมือถึงคราวจําเป็ น พลางพูดออกมาว่า ฝนจะหยุดตก
ลมจะเลิกพัด เครื องจะลงได้ แล้ ว จนคนนังข้างๆทีอยูด่ า้ นซ้าย มอง
หน้าฉันด้วยความแปลกใจ จากนันนักบินก็ประกาศว่า จะลงได้
แล้ว เมือเครื องบินลงเรี ยบร้อย เห็นคุณพูลพันธ์ฯ ลูกน้องฉัน ยืน
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คอยฉันอยูใ่ นขณะทีรุ่ นพีคนหนึง ทีจะกลับกรุ งเทพฯ (พีจรรยงค์
รั งสรรค์ เจ้ าหน้ าที ประชาสัมพันธ์ เขือนปากมูล) เดินมาหาฉันด้วย
ความดีใจ พลางบอกว่า ผมได้ กลับเพราะคุณจริ งๆ คุณพูลพันธ์
บอกว่า หั วหน้ ากองผมอยู่บนเครื อง ไม่ ต้องห่ วง เดียวก็ลงได้ ลง
ได้ จริ งๆ จนผมไม่ อยากเชื อเลย อยู่เฉยๆลมก็หยุด !
แต่สาํ หรับคุณพูลพันธ์ฯ เขาคงไม่ตืนเต้นอะไร เพราะเขาเคย
อยูใ่ นเหตุการณ์แบบนีกับฉันมาก่อนแล้ว ซึ งตอนนันมีคุณหล่อง
เป็ นคนขับรถไปทํางานด้วยกัน ทีพังโคน ซึ งอยูใ่ นช่วงเวลาทีคุณ
พูลพันธ์เข้างานใหม่ๆ พอเสร็ จงานในตอนเย็น เดินทางต่อเข้า จ.
สกลนคร เพือจะไปเสนอความก้าวหน้าและปัญหาของงาน ใน
การประชุมฝ่ ายในวันพรุ่ งนีต่อไปอีกด้วย ตลอดทางเจอพายุฝน
รุ นแรงมาก มองเห็นถนนข้างหน้าไม่เกิน 10-15 เมตรแน่ๆ ทังลม
แรงจนต้นไม้ขา้ งทางถนนหักโค่น ทังฟ้ าแลบฟ้ าร้องจนน่ากลัว จะ
ถอยกลับก็คงเหมือนเดิม เพราะออกมาไกลแล้ว จนกระทัง อีก
ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนจะถึงสกลนคร ก็จะ 3 ทุ่มอยูแ่ ล้ว
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เพราะรถวิงเหมือนคลานมา ฉันกลัวจะหาข้าวกินยากถ้าฝนไม่
หยุดตก ก็เลยตังจิตอธิ ษฐาน รําพึงในใจว่า ถ้ าแผ่ นดินนีข้ าฯเคย
ครองมาก่ อนจริ ง (ทีเป็ นส่ วนหนึงของอาณาจักรโคตรบูรณ์ ) ก็ขอ
เทพยดาฟ้ าดิน โปรดช่ วยหยุดลมและฝนให้ ด้วยเทอญฯ ฉันกลัน
ลมหายใจอึดใจหนึง แล้วบอกเขาทังสองว่า เดียวฝนก็จะหยุดตก
หรอก...และทันใดนัน รถก็วงออกจากลมและฝนทั
ิ
นที ข้างหน้า
ถนนเงียบสงบ ไม่มีลม และฝน แม้แต่เม็ดเดียว ฉันมองไป
ข้างหน้าท้องฟ้ าปลอดโปร่ งเงียบสงบด้วยแสงจันทร์ พอหันไป
มองด้านหลัง ลมและฝนหยุดอยูแ่ ค่นนเอง
ั
นอกจากนียังมีเรื องทีไม่น่าเชือเหมือนฉันมีตาทิพย์ ในคราว
เปิ ดเขือนปากมูล เพือเดินเครื องจ่ายไฟฟ้ า ฉันไปทํางานกับ
ลูกน้องทีสถานีไฟฟ้ าแรงสู งอุบลฯ 2 ทีสายส่ งไฟฟ้ าจากเขือนปาก
มูลผ่าน พองานใกล้จะเสร็ จในตอนบ่าย ลูกน้องหายหน้าไปทีละ
คนสองคน จนฉันต้องเก็บเครื องมือซ่อมเอง และฉันรู้วา่ พวกเขา
หายไปไหน จึงได้ตามไปดู และคิดว่าจะกําหลาบเสี ยให้เข็ดหลาบ
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ฉันก็เลยได้เล่นไฮโล โดยแทงเองเสี ยเลย ลูกน้องต้องผลัดเปลียน
กันจับคู่เป็ นเจ้า 2-3 ครัง (เนืองจากมีเค้ าทีหน้ าตักน้ อย) ซึ งฉันก็
แทงถูกทุกครัง เป็ น เพราะ จิตแท้ ทีฝึ กมาดีแล้วบอกฉันว่าให้แทง
5 ตํา หรื อเอียวตํา(ได้ หลายต่ อด้ วย) ไฮโลมันจะตายอยูต่ รงนี เงิน
ของทุกคนเลยมาอยูใ่ นกระเป๋ าของฉันจนหมด ตอนเย็นทุกคน
ต้องเดินตามฉันต้อยๆ เพราะเงินหมดไม่มีเงินซือข้าวกิน ซึ งก็ไม่
ต่างไปจากเหตุการณ์ในวันเปิ ด สถานีไฟฟ้ าแรงสู งบึงกาฬ วันนัน
เลย(วันที 16 สิ งหาคม 2530 เลขท้ ายรางวัลทีหนึงออก 262 แต่ ฉัน
แทง 362 และเลขท้ ายสองตัว 62 ด้ วย) ทีฉันถูกเพียงเลขท้ายสอง
ตัว 62 ได้เงินไปดืมเหล้าคนเดียว เพราะตอนเย็นพรรคพวกจาก
กทม. ทีไปร่ วมงานด้วยเป็ นเจ้ามือ เขย่าไฮโล ลูกน้องฉันเลยไม่
ห่วงอะไร แม้แต่ฉนั จะเลียงข้าวปลาอาหารและเหล้าฟรี เขาก็ไม่
สนใจ สุ ดท้ายก็เลยหมดกันเป็ นพันๆ เมือฉันกลับมาตามให้เลิก
(เพราะเงินก็หมดกันอยู่แล้ ว) ก่อนจะชวนไปกินเหล้าต่อ ฉันเลย
แทง และยักทุกคนทีลงเงินแบบเดาสุ่ ม ได้เงินคืนกันทัวหน้า
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(เพราะฉั นแทงให้ เฉยๆ ไม่ คิดอยากได้ เงินใครเลย) แล้วค่อยเลิก
กัน แต่ท่านก็ตอ้ งเชืออีกเช่นกันว่า เขาทังหลายไม่ยอมเข็ดหลาบ
เลย (ทังๆทีเจ้ านายเบืองสู งตําหนิฉันเรื องนีบ่ อยๆ แต่ ฉันก็ห้าม
พวกเขาไม่ ได้ ) เพราะ การพนัน เป็ นสมบัติของมนุษยชาติ นันเอง
และพึงทราบว่า ร่ างกายยิงเคลือนไหว ยิงแข็งแรง เราจึง
จําเป็ นต้องออกกําลังกาย เพือไม่ตอ้ งไปซื อยากิน แต่ จิตกับใจ ยิง
นิงสงบ ยิงมีพลัง และด้วย “จิตตานุภาพ” นันเอง ทีทําให้หน้าตา
ฉันสดชืนผ่องใสอยูต่ ลอดเวลา ทําให้ใครๆทีไม่รู้จกั จะดูเรา
เหมือนอายุนอ้ ยกว่าความจริ งไม่ตากว่
ํ า 5-10 ปี อย่างไม่น่าเชือ!
พอกลับมาพิจารณาดู เหตุการณ์ต่างๆทีผ่านมาในชีวติ เมือ
ครบรอบ 12 ปี จะเกิดเหตุซาแบบเดิ
ํ
มๆเสมอ เลยทําให้ฉนั รู ้
อนาคตของตัวเองได้โดยอัตโนมัติ ดังนันเมือวันเวลามาถึงฉันจึง
จําเป็ นต้องระวัง ใช้ สติ เตือนตนอยูเ่ สมอ แต่ถึงกระนันก็
พลังเผลอจนได้ มันคงเป็ นเรื องของกรรมและกาลเวลานันเองที
เกียวข้องกัน ทีทําให้เวลาลงตัวกับเหตุการณ์ทีซํารอยเดิมเหมือน
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พรหมลิขิตชีวติ ไว้แล้ว ทําให้คนเราไม่สามารถหลีกเว้นไปจาก
“กรรม” ได้
เมือปี 2524 ได้ไปตรวจรับอุปกรณ์สือสาร (Close
numbering system) ไปทํางานทีเมืองโยโกฮามา ประเทศญีปุ่ น
เดือนกว่าๆ เลยได้ท่องเทียวไปทุกแห่งทังโตเกียว เกียวโต โอสุ โอ
ซาก้า โกเบ อาจจะเป็ นคนแรกทีได้ร้องเพลง แบบ“คาราโอเกะ”
กับชาวญีปุ่ น ก็เป็ นได้ เพราะมีวนั หนึ งวิศวกรของบริ ษทั OEC อด
หลับอดนอนแก้ไขปั ญหาของเครื องไม่ได้อยู่ 2 วัน 2 คืน รุ่ นน้อง
ทีไปทํางานด้วยกันถามว่า...พีมันเสี ยเพราะอะไร? และเท่าทีฉัน
สังเกตดูแล้วเห็นว่าตัวรี เลย์ทาํ งานผิดปกติ ก็เลยได้บอกทุกคนว่า
เขาต่อไดโอด(diode)กลับขัวไปตัวหนึง ก็เลยต่อสายในวงจรผิด
ตามกันไปด้วย คุณมาซูดะ อินาอิชิ(วิศวกรของ บ.OEC) ใช้เวลา
ไม่ถึง 15 นาที ก็แก้ไขได้เรี ยบร้อย ตอนเย็นเขาเลยพาไปเลียงเสี ย
ยกใหญ่ ไปดืมที Topless girl bar (สาวๆญีปุ่ นเปลือยอกเดิน
เสิ ร์ฟอาหาร-สวยจริ งๆ) แล้วไปต่อทีอืนๆอีกด้วย นอกจากนีวัน
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ต่อมา ยังพาพวกเราไปกินอาหารไทยแพงๆ ต้มยําปลาช่อน (ที
เพือนซึ งเดินทางตามไปดูงาน(PLC)ทีหลัง เห็นมัสตาดสี เหลืองๆ
ทีวางอยู่ขอบถ้ วย นึกว่ าไข่ ปลาช่ อน เลยหลงกินเข้ าไปทังหมดจน
นําตาไหลพราก แต่ ไม่ มีใครกล้ าหั วเราะ ฉั นรู้ สึกสงสารเขาจังเลย
เพราะมัสตาดกินเพียงเล็กน้ อยก็ฉุนขึนจมูก ในแบบทีบอกไม่ ถกู
เหมือนกัน)ได้อาหารทีถูกปาก แทน เทมปุระ ทีกินอยูท่ ุกวันจน
ร้อนใน (ปากเจ็บปากพองไปหมด) แถมวันหลังต่อมาเขาชวนให้
ฉันอยูท่ าํ งานด้วย จะได้เงินเดือน 1 แสนบาท แต่ฉนั ไม่ตกลง
เพราะตอนนันฉันก็ได้เงินเดือนๆละ 1 หมืนบาท ทีเมืองไทยอยู่
แล้ว คิดดูแล้วค่าครองชีพก็พอๆกันกับเงินทีจะได้รับ แถมสุ ขภาพ
ของตนเองก็ไม่ค่อยดีอีกด้วย (จริ งๆแล้ วก็ไม่ ดีเลย ไปได้ อาทิ ตย์
เดียวไปดืม-กิน(ปลาดิบ) ที บ้ านคุณชิโมฮารา ท้ องร่ วงจนต้ องเข้ า
โรงพยาบาล เกือบตายไปแล้ ว) เลยไม่เอาดีกว่า กลับเมืองไทย
ดีกว่า
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ท่านรู ้ไหมว่าทําไมเขาจึงแก้ไขปัญหากันไม่ได้ ไม่ใช่เขาไม่
ฉลาดนะ! แต่ฉนั คิดว่าเขาคิดไม่ถึงว่า ช่างเทคนิค (คนของเขา) จะ
ทํางานผิดพลาด เลยมองข้ามปั ญหาไปเท่านันเอง
และ อีก 12 ปี ถัดมา (ปี 2536) ได้ไปดูงานทียุโรป ทีประเทศ
สโลเวเนีย ทังๆทีนายทังหลายก็ไม่ค่อยชอบขีหน้าเราเท่าไร ซึง
นายในพืนทีเสนอชือคนอืนไป แต่ฉนั ต้องได้ไป เพราะนายที
ใกล้ชิด(ในสายงาน)ตังใจให้ฉนั ไป เพือกลับมาทํางานให้องค์กร
อยูแ่ ล้ว และพอกลับมาไม่นาน นายทีตังใจส่ งไปเพือให้กลับมา
ทํางานให้กบั องค์กร ก็ลาออกจากงานไปทํางานทีอืนทีดีกว่า(แถม
ชวนฉั นไปทํางานด้ วยและบอกฉั นว่ า คนแบบฉั นไม่ มีโอกาสรุ่ ง
ในองค์ กรแห่ งนีแน่ ๆ ถ้ าไม่ ติดเรื องสุขภาพของตนเอง ฉั นคงไป
ไกลแล้ ว) แปลกจังนายลาออกเหมือนกันทังสองครัง เลยคิดว่า อีก
12 ปี ข้างหน้า ก่อนปลดเกษียณ จะมีนายคนไหน พาไปเทียวไปดู
งานเมืองนอกหรื อเปล่า ถ้าเป็ นแบบนี จะมีใครให้ไปหรื อ เพราะ
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เราชอบทวนกระแส ด้วยนิสยั ทียอมใครไม่ค่อยจะเป็ น ไม่ดีเลย
จนเป็ นทีกล่าวขานกันว่าชอบเบียวนาย (แม้ วนั ไปเผาศพ-ไพศาล
เพือนรั ก-ที เมืองนนทบุรี “นาย” (ระดับรองผู้ว่าการฯ) ทีมาเป็ น
ประธานยังบ่ นให้ เพือน-สกลธรฯ ได้ ยินเลย) ทังๆทีเราไม่เคยเบียว
ใครเลย เพียงแต่เคยบอกนายบางคนว่าให้กลับไปเรี ยน ป. 4 ใหม่
น่าจะดี และเคยบอกบางคนว่า บางเรื องทีพากันทําอยูน่ นั มันไม่
ถูกต้องเท่านันเอง (แต่ อาจจะมีหลายๆอย่ างที เราทําเกินหน้ าเขา ก็
ไม่ แน่ ใจเหมือนกัน) นายเขาเลยโกรธไม่ชอบเราสักเท่าไร
แต่กเ็ ป็ นจริ งตามทีเจ้านายท่านนันทักท้วงไว้จริ ง ว่า ฉันจะ
ไม่รุ่ งในหน้าทีการงาน แม้วนั หนึงจะได้เป็ นถึงระดับหัวหน้ากอง
ดูแลคนร่ วม 100 แล้วก็ตาม อีกทังได้รับทราบจากรองผูว้ า่ การฯ
ท่านหนึง กล่าวไว้วา่ กุญแจที จะไขไปสู่ความสําเร็ จในงานส่ วน
ใหญ่ นัน มาจากการมีส่วนร่ วมของผู้ปฏิ บัติงานทุกระดับ (ซึ งฉั นก็
ทําอยู่แล้ ว ทํามานานแล้ วด้ วย) ที ผู้บริ หารต้ องนําเสนอถึงเหตุผล
ความจําเป็ น และรายละเอียดขันตอนในการปฏิ บัติงาน เปิ ด
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โอกาสให้ เสนอความคิดเห็น และนําความเห็นในทีประชุมมาใช้
งาน ให้ โอกาสทุกคนที อยากจะทํางาน โดยผู้บริ หารต้ องติดตาม
อย่ างใกล้ ชิด สอบถามถึงอุปสรรคและปั ญหา คอยแก้ ไขปั ญหาที
เกิดขึน และเป็ นผู้ตัดสิ นใจ (ที หลายๆครั ง ฉั นต้ องสังการเอง
ตัดสิ นใจเอง ในช่ วงเวลาหน้ าสิ วหน้ าขวานแบบใจหายใจควําทุก
ครั ง ถ้ าผิดพลาดก็มีโอกาสทีบางคนอาจถึงแก่ ชีวิต หรื ออุปกรณ์
เสี ยหายหลายสิ บล้ านบาท) เพราะเป็ นความรับผิดชอบในงาน
ทังหมดอยูแ่ ล้ว (แต่ กแ็ ปลก ที นายบางท่ านบ่ นบอกว่ า ฉั นควรจะ
อยู่ทีออฟฟิ ตเพือบริ หารงานมากกว่ า ที จะออกไปติดตามงานใน
โครงการฯ หรื อว่ าเขาอยากให้ ฉันล่ มสลายในการทํางาน ! ก็ไม่
แน่ใจ)
และ เมืองานสําเร็ จลุล่วงไปด้ วยดีแล้ ว จัดเป็ นโอกาสพิเศษ
เพือเชิ ญผู้บริ หารระดับสู งสุดในสายงาน มาชื นชมในความสําเร็ จ
ของงาน เพือขวัญและกําลังใจ ที จะได้ รับการชมเชย ซึ งจะเป็ น
ความภาคภูมิใจหาทีสุดมิได้ (ที ต่ อไปลูกน้ องจะทํางานให้ นายอย่ าง
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สุดชี วิตจิ ตใจเลยทีเดียว) แต่กไ็ ม่แปลกใจอะไร ทีฉันเชิญให้นายมา
ร่ วมแสดงความยินดีดว้ ยแต่ละครัง ไม่มีใครมาเลย ! (ไม่ ว่าจะเป็ น
ระดับไหน เพราะ ท่ านบอกไม่ ว่างที จะมาร่ วมงานได้ คิดว่ าบางท่ าน
อาจจะว่ าง แต่ ท่านไม่ ค่อยชอบเราก็เลยไม่ มา) การสรุ ปงานเพือ
ฉลองความยินดีในความสําเร็ จทุกครังกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ฉันก็เลย
ต้องเป็ นประธานของงานเอง (คงเป็ นเพราะ อาณาจักรโคตรบูรณ์ ที
ฉั นเคยครองมาก่ อน ณ ทีแห่ งนี ฉั นจึ งเป็ นนายสู งสุดคนเดียวเท่ านัน
(จะเชิญใครอย่างไร ก็ไม่มีใครมา) และไม่ ต้องสงสั ยเลยว่ า ทําไมฉั น
จึ งได้ ไปเป็ นหั วหน้ ากองดูแลแถบถินนัน เพราะความจริ งก็คือ ฉั น
ไปเพือใช้ หนีกรรม เท่ านันเอง)
แต่กเ็ กิดเรื องจริ ง เหมือนเดิม ทีไม่น่าเชือ! พอวันเวลามาถึง
เจ้านายระดับสูงก็พาไปดูงาน ทีประเทศสหรัฐอเมริ กา จริ งๆด้วย
โดยมีนายทีใกล้ชิดในสายงานโดยตรงไปด้วย และพอกลับมาไม่
นานนายใกล้ๆตัว ท่านก็ลาออกไปก่อน เหมือนๆเดิม ซึ งไม่
ต่างกันเลยกับสองครังแรกทีผ่านมา อย่างไม่น่าเชือ ก็ตอ้ งเชือ
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เพราะ มันเกิดขึนจริ งๆเหมือนกันทัง 3 ครังเลย มันเหมือนกับชีวติ
ของเราและผูเ้ กียวข้อง ได้ถูกขีดเส้นไว้หมดแล้ว (ในรอบ 12 ปี
ของการเกิดของฉั นเอง)
จึงเหมือนๆกับเห็นอนาคตของตนเองได้ ในทุกเรื องราวอีก
ด้วย มันคงเป็ นเรื องของกรรมกับกาลเวลา ทีเลือนไหลไปตาม
วัฏฏะของธรรมชาติทีกําหนดมา อย่างลงตัว! เมือเห็นอนาคตได้
แล้วทําไมเราจะไม่เห็นอดีตได้เช่นกัน! ต้องเห็นได้อย่างแน่นอน!
แต่ ทีสําคัญมากกว่า อยูท่ ี เห็นแล้วได้อะไร? และอะไรทําให้เกิด
เหตุการณ์ เช่นนีได้ มันต้องมาจาก มิติกบั กาลเวลา ทีเคยสร้าง
กรรมไว้ อย่างแน่นอน!
สุ ดท้ายก็พอสรุ ปออกมาได้วา่ หลายๆครังทีฝื นกระแสสังคม
ทําให้เราเดือดเนือร้อนใจและลําบากตรากตรําทุกครังไป ฉะนัน
บางครังก็ตอ้ งปล่อยชีวติ ของเราไปตามกระแส ให้ล่องลอยไปตาม
กรรมเก่า กรรมใหม่บา้ ง ปลดปล่อยชีวติ ไปตามกาลเวลาบ้าง
อะไรจะเกิดก็ตอ้ งปล่อยให้มนั เกิด! เพือชดใช้หนี กรรม! เพราะ
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มันเป็ นเรื องของกรรม และกาลเวลาทีไม่ควรจะฝื น เราควรชดใช้
หนีกรรมเขาไป จะได้หมดเวรหมดกรรมกันเสี ยที! พอถึงจุดๆ
หนึง เมือทุกอย่างสงบลงได้แล้ว ทุกอย่างก็ยตุ ิเท่านันเอง! และถ้า
ทุกคนยอมรับความจริ ง และเข้าใจในความเป็ นจริ งนีได้ ก็จะไม่
เป็ นทุกข์! (แล้ วใครบ้ างล่ ะ ที จะยอมรั บกันได้ ง่ายๆ) ลองหัน
กลับไปมองชีวติ ของท่านเอง ก็จะเห็นเองว่าเรื องของกรรมกับ
กาลเวลา ได้ถูกกําหนดไว้แล้วสําหรับทุกชีวติ ทีเกิดมา ทําให้เรา
ต้องเชือได้เสมอว่า
เมือถึงเวลา เราต้ องชดใช้ หนีกรรม!
(แล้ วใครบ้ างล่ ะที คิดว่ ามีกรรมเก่ ากับฉั น ก็อย่ าลืมชดใช้ หนีกรรม
กันด้ วย จะได้ หมดเวรหมดกรรมกันเสี ยที ชาติหน้ าฟ้ าใหม่ ต่างคน
จะได้ ต่างไป)
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10. เมือชีวติ ยังอยู่
เราจะมีชีวติ อยู่อย่ างไร อย่างมีความสุ ขสบายในชีวติ ได้
ตลอดไป เพราะว่า แม้แต่องค์สุลต่านชาวอาหรับผูย้ งใหญ่
ิ
ทีมี
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พร้อมสรรพในทางโลกย์ เมือหลายร้อยปี ทีผ่านมาแล้วยังเคย
บอกไว้วา่ ตลอดชีวติ จนแก่เฒ่า มีความสุ ขจริ งๆ เพียง 14 วัน
เท่านัน ทีได้จดบันทึกไว้ให้ทราบ
สําหรับตัวเราและท่านทังหลาย ต่างเกิดมาตัวเปล่าด้วยกัน
ทังนัน พ่อแม่ฉนั เองทีท่านพาอาศัยอยูต่ ามบ้านนอกบ้านนา ใน
เขตพืนที จ. ลพบุรี ตอนแรกๆชีวติ ครอบครัวของเรา ก็แทบไม่มี
สมบัติพสั ถานอะไรเลยจริ งๆ (เพราะไม่ มีความจําเป็ นอะไรทีจะ
มีสมบัติมากๆเมือในนํายังมีปลาในนายังมีข้าว ถ้ ายิงมีมากเดียวก็
โดนโจรปล้ นเท่ านันเองเพราะปี 2499 อันธพาลกําลังครองเมือง)
เนืองจากในระยะเวลา 60 ปี ทีผ่านมา สมบัติในแผ่นดินยังมีอยู่
มากมาย และผูค้ นก็ยงั มีนอ้ ย ท่านจึงไม่จาํ เป็ นต้องสะสมอะไร
ให้วนุ่ วาย แต่ต่อจากนันอีกไม่นาน ในช่วงระยะเวลา 50 ปี มา
นีเอง ทีโลกเปลียนแปลงไปอย่างมากมาย ผูค้ นเริ มมากขึนๆ
เรื อยๆ เป็ นผลให้เกิดการแก่งแย่งทีอยูอ่ าศัย และความอยูด่ ีกินดี
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การสะสมทรัพย์จึงเกิดขึนจนกลายเป็ นสังคมบริ โภคนิยม กันอยู่
ในปัจจุบนั นี ทีเราได้เห็น
ดังนัน ใครทีตามโลกเขาไม่ทนั เพราะปล่อยวันเวลาให้สูญ
เปล่า มาถึงปัจจุบนั วันนี ย่อมแสวงหาอะไรโดยง่ายไม่ได้อีกแล้ว
เพราะทรัพยากรของโลกมีจาํ กัด ปัจจัยในการดํารงชีวติ หายาก
ขึนทุกวัน ทุกคนเลยต้องดินรนแสวงหา แล้วเราจะมีความสุ ขกัน
ได้อย่างไร จะหาความสุ ขได้ทีไหน จึงเป็ นเรื องทียากมาก ไม่
ต้องคิดถึงว่าจะมีความสุ ขได้ตลอดไป ได้อย่างไรอีกด้วย!
มาถึงวันนี หนทางและวันเวลายังอีกยาวไกล ทีเราจะเดิน
กันต่อไปในชีวติ แต่หนทางทีเดินผ่านมาแล้ว ถ้าคิดว่ายาว ก็ยาว
ไกลพอสมควร แต่ถา้ คิดว่าสัน ก็สนนิ
ั ดเดียว เพราะเรายังไม่ได้
ทําอะไรเป็ นชินเป็ นอัน พอทีจะภูมิใจได้เลยจริ งๆ ก็ถึงวัยแก่เฒ่า
ไปแล้ว น่าเสี ยดายชีวติ และวันเวลาทีหมดไปนะ!
คนเราเกิดมาทําไมก็ไม่รู้…
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แต่ทุกคนก็ได้รู้ ได้เห็นวัฏฏะจักรของชีวติ กันอยูแ่ ล้ว เกิด
มาแล้วเจริ ญเติบโต เรี ยนรู้ ทํางาน สื บสานเผ่าพันธุ์ แก่เฒ่าชรา
แล้วก็ลม้ หายตายจากกันไป ลูกหลานทีเกิดใหม่กจ็ ะมีวฏั ฏะของ
ชีวติ ทีไม่ต่างไปจากนี และ คงเป็ นเช่นนีไปตลอดกาล ถ้าไม่เกิด
อุบตั ิเหตุกบั ชีวติ ในระหว่างทาง อายุเฉลียของคนเราก็ประมาณ 3
หมืนวัน หรื อประมาณ 80 ปี ไม่เกิน 100 ปี เป็ นส่ วนมาก ท่าน
ลองมองย้อนไปในอดีตของตนเองดูซิ ว่ามีอะไรบ้างในชีวติ ทีผ่าน
มา เชือว่า แต่ละท่านก็คงไม่มีอะไรทีแตกต่างกันมากนัก ทุกคน
คงจะเห็นแล้วว่าหลายๆอย่างก็แค่นนเอง
ั
เราว่ากันไปตามความ
อยากมีอยากดี และอยากได้ เพือให้อยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข ด้วย
ความพอใจของตนเอง ถ้าได้ดีกว่า ได้มากกว่าคนอืนๆก็ยงจะดี
ิ
เหมือนกับเราได้รับชัยชนะ ซึ งเป็ นเรื องปกติของมนุษย์ทีจะดีใจ
สุ ขใจ และความสุ ขส่ วนหนึงของคนเราก็มาจากความรู้สึกแห่งชัย
ชนะนีเอง (ในขณะที ผู้แพ้ กเ็ ป็ นทุกข์ ด้วยความเสี ยใจเช่ นกัน) ขอ
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เพียงแต่ผมู้ ีอาํ นาจวาสนาทังหลาย อย่าพากันหลงลําพองคะนอง
ตนเท่านันเป็ นพอ สงสารคนอืนทีเขาตําต้อยกว่าบ้าง
เมือเกิดมามีพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ และ คุณสมบัติทีดี ที
ธรรมชาติท่านประทานมาให้เธอทังหลาย ด้วยสุ ขภาพทีดี มี
รู ปร่ าง หน้าตา ผิวพรรณทีสวยงามมากกว่า สง่างามมากกว่า
เฉลียวฉลาดมากกว่า ได้ดีกว่า และเก่งกว่าคนอืนแล้ว ทุกคนก็จะมี
ความสุ ขใจ รู้สึกภูมิใจในชีวติ ตนเอง แบบไม่มีทีสิ นสุ ดเป็ น
ธรรมดา แล้วรู้ไหมว่า สิ งทีได้มาทังหมดนันได้มาจากไหน?
แต่ถา้ เกิดความหลงระเริ งในเรื องเหล่านีมากจนเกินไป หลง
มากๆเข้า อาจถึงกับลืมตัวลืมตาย เพราะสิ งทีได้มา คือสิ งทีคนอืน
เขาไม่ได้เขาไม่มี ในกาลเวลาเดียวกันนัน นันเอง และ คนเหล่านัน
ทีมีชีวติ แบบธรรมดาทัวไป ก็มีเป็ นจํานวนมากกว่าอีกด้วย ที
สําคัญก็คือ หลายๆสิ งหลายๆอย่าง ทีได้มานัน เป็ นการสะสม
อํานาจของคนโดยอัตโนมัติ แบบไม่ได้ตงใจด้
ั วยซําไป คนทีไม่
ชอบเรามีไหม ต้องมีอย่างแน่นอน!
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เรื องนีจึงเป็ นอันตรายต่อสังคมมาก และ เป็ นปัญหาที
ปรากฏให้เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั นีด้วย
สําหรับการดําเนินชีวติ ที
แตกต่างกันมากๆของผูค้ น เพราะ ถ้าถึงวันหนึงทีผูม้ ีอาํ นาจ
เหนือกว่าทําอะไรไม่ได้ดงใจ
ั
ความเดือดร้อนวุน่ วายย่อมเกิด
ขึนกับตัวเขาเองและคนอืนๆ อย่างแน่นอน! เป็ นสัจธรรมของ
ความโลภ โกรธ หลง ทีพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้แล้ว ซึ ง
ปรากฏชัดเจนอยูใ่ นสังคมไทยในปั จจุบนั นีทีได้เห็น จนมีบางคน
เคยถามฉันว่า ผูม้ ีอาํ นาจทีจิตใจมืดบอดปานนัน โกงบ้านโกงเมือง
อย่างไม่ละอายแก่ใจ ยังพากันเสวยสุ ขอยูไ่ ด้ ไหนว่าทําดีได้ดี ทํา
ชัวต้องได้ชวั เมือไหร่ เขาจะถูกฟ้ าดินลงโทษเสี ยที อยากจะดูจริ งๆ
ว่าจะเป็ นยังไง
ฉันรู้สึกเห็นใจท่านผูถ้ ามเป็ นอย่างยิง จึงขอให้ท่านใจเย็นๆ
สําหรับเรื องแบบนี ทําดีตอ้ งได้ดี ทําชัวต้องได้ชวแน่
ั นอนอยูแ่ ล้ว
ตอนทียังเสวยบุญเก่าอยู่ ก็เป็ นเช่นทีเห็นๆกันนีแหละ หมดบุญเก่า
เมือใด บุญใหม่กไ็ ม่ได้สร้าง กรรมทังหลายก็จะตามมาทันเอง ขอ
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เพียงแต่ท่านอย่าพึงตายก่อนก็แล้วกัน แล้วท่านจะเห็นเองในชาติ
นีแหละ ไม่ตอ้ งรอไปถึงชาติหน้าหรอก
เพราะฉะนัน ในเมือใครยังติดอยูก่ บั ความสุ ขทางโลกย์แบบ
ไม่ลืมหูลืมตา ก็ตอ้ งปล่อยเขาไปตามความโลภ โกรธ หลง ทีเป็ น
กรรมเก่าของเขา เพราะมันเป็ นธรรมชาติของเขา เป็ นกรรมของ
เขาทีติดมากับจิต ยากทีจะแก้ไขได้อยูแ่ ล้ว เมือถึงเวลาได้ชดใช้หนี
กรรมเมือไหร่ เขาก็จะหยุดไปเอง! ดีไปเอง เมือถูกธรรมชาติสงั
สอนไปแล้ว
แต่สิงทีสําคัญกว่าก็คือ ถ้าคนเราไม่ติดอยูก่ บั ความสุ ขทาง
โลกย์มากจนเกินไป ละความโลภลงได้ ชีวติ ก็เป็ นสุ ข เท่านันเอง
เพราะความโลภเป็ นต้นเหตุของความโกรธ และ ความหลง ทีจะ
หมุนเวียนตามกันไปไม่มีทีสิ นสุ ด
สําหรับผูร้ ู้แล้ว ผูเ้ จริ ญแล้วทังหลาย ย่อมแสวงหาสัจจะ
ธรรม อันเป็ นพืนฐานของชีวติ เพือนําทางไปสู่ ความหลุดพ้นของ
ใจ และ จากสิ งทีกล่าวแล้ว ทีเป็ นสาเหตุแห่งทุกข์ ทีทําให้คนเรามี
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ความลับ มีการปิ ดบัง เกิดความไม่ซือ มีการหลอกลวงกันและกัน
ทีเป็ นตัวบ่อนทําลายความเป็ นมิตรภาพ ความเป็ นสามีภรรยา และ
ความเป็ นคนดี ทังๆทีรู ้ แต่คนเราก็ยงั ฝื นทําตามเหตุปัจจัย เพราะ
“กรรม” พาไป
สําหรับผูท้ ียังข้องติดอยูด่ ว้ ยกรรมใดๆก็ตาม
ก็คงต้อง
ยอมรับกรรมนันๆ ชดใช้หนีกรรมกันไป!
เชือว่าหลายๆชีวติ ทีเดินทางอยูใ่ น “โลกียวัตร” จนถึงวันนีได้
ก็คงได้สมั ผัสเรื องของกรรมดังกล่าวกันมาบ้างแล้วพอสมควร จะ
มากบ้างน้อยบ้าง-ด้วยกันทุกคน ซึ งเรื องแบบนีใครๆก็ไม่อยากให้
เกิดขึนในชีวติ ของตนเอง แต่เมือมันเกิดขึนแล้ว เพราะ กรรม พา
ไป ก็ตอ้ งยอมรับความจริ ง ถึงแม้ไม่อยากพบเห็นกันต่อไปอีกด้วย
ก็ตาม
แต่สิงทีกล่าวแล้ว ก็ไม่เคยหมดไปจากโลก เพราะมนุษย์เป็ น
สัตว์สงั คม ต้องอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ต้องการอยูก่ ิน พักผ่อนหลับ
นอน และสื บสานเผ่าพันธุ์ ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ทําให้ทุก
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ชีวติ ต้องการความเป็ นใหญ่ ต้องการชัยชนะ และ มีอาํ นาจที
เหนือกว่า ทําให้เกิดการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น เพือให้ได้มาในสิ งที
ตนเองต้องการ ไม่วา่ จะเป็ นคนหรื อสิ งของ คนดีๆ ของดีๆ ของ
สวยของงาม ของทีมีคุณค่า ทุกคนต่างก็อยากได้ไว้ครอบครอง
เช่นเดียวกัน ดังนัน ถ้าคนเราไม่มีคุณธรรมอยูใ่ นจิตใจแล้ว สังคม
ก็จะวุน่ วายไม่มีทีสิ นสุ ดลงได้อย่างแน่นอน
ด้วยเหตุดงั กล่าวมาแล้วนันเอง ทีทําให้เพือนมนุษย์ทงหลาย
ั
ทีเกิดมาร่ วมโลกกับเรา ต้องลุ่มหลง พากันติดข้องอยูใ่ นความโลภ
ความโกรธ และความหลง มีกนั อยูอ่ ีกมากมายมหาศาล มีมากกว่า
ผูท้ ีรู้แล้วว่าอะไรคือผิด อะไรคือถูก อย่างมากมายเทียบกันไม่ได้
เลยทีเดียว
เราจึงได้เห็น โลกย์และสังคมปั จจุบนั เหมือนทีเห็นๆกันอยู่
ในขณะนี นีเอง ทีทุกชีวติ ต้องต่อสู้เพือเอาตัวรอด ไม่มีอะไรที
พอดีพอควร ส่ วนเกินนันมีไม่มาก แต่ส่วนขาดนัน ทุกคนล้วนแต่
ขาดเขินด้วยกันทังสิ น ในทีสุ ดก็เลยต้องแสวงหาในส่ วนทีขาด
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หายไปในชีวติ ของแต่ละคน และทุกอย่างทีหาได้มา ล้วนได้มา
จากความทุกข์ยากลําบากทังใจและกายของเราเอง ท่านจึงบอกว่า
ชี วิตทุกข์ นันเอง
ด้วยเหตุนีเอง เมือเราเกิดมาแล้ว จึงจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ทุก
อย่าง เพือความอยูร่ อดของชีวติ เพือให้รู้เท่าทันธรรมชาติแห่ง
ความเป็ นจริ ง! หลายคนบอกว่า เรี ยนจนทํางานได้แล้ว เรี ยนมา
มากแล้ว แต่นนคื
ั อการเรี ยนจบมา ตามทีสังคมกําหนดเท่านันเอง
จะเรี ยนจบมาสู งสุ ดแค่ไหนอย่างไร เราก็เรี ยนรู ้กนั ไม่จบ ซึงจะ
สังเกตได้จากการทํางานทีมีปัญหาให้ตอ้ งเรี ยนรู้เพิมเติมไปเรื อยๆ
เพือแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนอยูท่ ุกวันเป็ นประจํา ในความเป็ นจริ ง
แล้ว เราต้องเรี ยนรู้กนั ต่อไปอีกตลอดชีวติ จนกระทังวันตาย ก็
เรี ยนกันไม่จบ!
ในสมัยโบราณ ถ้าใครมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรี ยน ย่อมมี
โอกาสทีดีกว่าคนอืนๆในการดํารงชีวติ ในสังคม จนมีคาํ กล่าวไว้
ว่า มีวิชาเหมือนมีทรั พย์ อยู่นับแสน ซึ งโอกาสทีตรงนีมีทางเดียว
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เท่านัน คือการบวชเป็ นพระ คนแก่ท่านจึงพูดกันติดปากว่า บวช
เรี ยนเขียนอ่ าน เมือสึ กเพือออกมาครองเรื อน เขาก็จะเรี ยกชือ
นําหน้าว่า “ทิด” ก็คือ “บัณฑิต” แปลว่า ผูร้ ู ้แล้ว นันเอง
ดังนันไม่วา่ ใครจะเรี ยนจบมาสูงแค่ไหน ถ้าไม่ได้บวช หรื อ
ไม่ได้ใส่ ใจเรี ยนรู้สจั ธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็ยงั
ไม่ได้ชือว่า เป็ นบัณฑิต อย่างเต็มภาคภูมิ และคงไม่หลงตัวเอง ว่า
เป็ นผูร้ ู้แล้ว ยิงถ้าคิดว่า ตนเองรู ้แล้ว เก่งแล้ว นันคือ เรายังไม่รู้
อะไรเลย! (มีแต่ คนโง่ เท่ านัน ที จะคิดได้ เช่ นนี)
สําหรับการทีจะเจริ ญรอยตามบาทของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าต่อไป เพือให้ได้ธรรมวิเศษ ทีจะสามารถพาใจให้หลุดพ้น
ไปได้นนั คงไม่ใช่เรื องทีใครๆจะทํากันได้ง่ายๆ เอาแค่ธรรมอัน
เป็ นพืนฐานของชีวติ ทีมีอยู่ ก็คิดว่าสังคมเราพากันลืมไปหมดแล้ว
หรื อไม่รู้ดว้ ยซําไปว่าคืออะไร? ยิงเด็กๆสมัยใหม่ อาจจะไม่รู้เลย
ว่า ทีสังคมอยูไ่ ด้ดว้ ยความสงบเรี ยบร้อยพอสมควร ในปั จจุบนั นี
นัน มาจากอะไร เป็ นเพราะอะไร? จึงมีเรื องวุน่ วาย ชกต่อย ฆ่ารัน
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ฟันแทงกันทุกรุ่ นทุกวัย ทุกเมือเชือวันในขณะนี มันเป็ นเพราะ
อะไรกันแน่? ใครเสี ยมใครสอนให้พากันคิด กันทําแบบนัน!
การทีสังคมจะเจริ ญรุ่ งเรื องไปสู่ ความสิ วไิ ล ให้ได้มากน้อย
แค่ไหน คงไม่ตอ้ งฝันถึงยุคพระศรี อาริ ยะฯ ว่าจะเป็ นอย่างนัน จะ
เป็ นอย่างนี แต่ควรจะรู ้พืนฐานทีแท้จริ งทีจะนําพาไปสู่จุดนันได้
จะต้องอาศัย สั งคหะวัตถุธรรม อันเป็ นธรรมทีพระพุทธเจ้าตรัส
ไว้แล้ว ดีแล้ว สมบูรณ์แล้ว ถ้านํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดให้
ได้ในวันนี ก็คงจะพอเพียงแล้ว ทีจะอยูเ่ หมือนยุคพระศรี อริ ยะฯที
พากันฝันถึง เพราะเป็ น ธรรม ทีจะช่วยสงเคราะห์ให้สงั คมอยู่
ร่ วมกันได้ ด้วยความสงบสุ ข
อันได้แก่ จาคะ คือการเสี ยสละ บริ จาคให้ทาน ถ้าให้ดว้ ย
ความจริ งใจ ด้วยใจจริ ง ด้วยจิตศรัทธา ด้วยความเบิกบานผ่องใส
ของจิตใจผูใ้ ห้แล้ว ย่อมนําสุ ขมาให้ทงผู
ั ใ้ ห้และผูร้ ับ เพราะการให้
ทาน เป็ นการแสดงออกถึงความเมตตาปราณี ทีมีต่อกันให้ปรากฏ
อย่าลืมว่า ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรักเสมอ และทีใดมีความรัก ทีนันย่อมมี
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แต่ความสุ ข สดชืนรื นรมย์ เปี ยมสุ ขอยูเ่ สมอ เพราะการได้รับ
ความรัก เป็ นการให้เกียรติต่อกัน ทีใครๆก็ตอ้ งการ
ด้วยอํานาจแห่งการบริ จาคให้ทานนีนัน ย่อมส่ งผลให้เกิด
ความสุ ข และ ความสงบร่ มเย็นจะแผ่ไพศาลไปในหมู่ชน
ธรรมทีจะตามมาก็คือ ปิ ยะวาจา ทีเป็ นคําพูดยกย่อง
สรรเสริ ญ
ก็ยอ่ มจะขจรกระจายไปทัวในการทําความดีนนๆ
ั
บรรยากาศแห่งความสุ ขย่อมปรากฏขึน เพราะ ทุกคนต้องการ
ความชืนชมยินดี ต้องการการยอมรับจากคนอืน ต้องการการยก
ย่องสรรเสริ ญ ทีจะนํามาซึ งความสุ ข ความภาคภูมิใจในชีวติ ของ
คนเราอยูแ่ ล้ว
ดังนันการให้ทาน เราสามารถให้ได้ ด้วยสิ งของเงินทอง ให้
ทานได้ดว้ ยวาจาทีเป็ น ปิ ยะวาจา ให้ทานได้ดว้ ยใจ ทีเต็มเปี ยมไป
ด้วยความรัก ความเมตตาปราณี ยิงจะนําความสุ ขสดชืนเบิกบาน
ใจมาให้ผรู ้ ับ สุ ดทีจะประมาณได้
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การให้ทาน นอกจากจะให้ประโยชน์แก่คนอืนแล้ว ยังเป็ น
การแสดงออกถึงความมีนาใจ
ํ ทีไม่เอาเปรี ยบสังคม อันแสดงออก
ถึง อัตถะจริยา ทีจะตามมาด้วย สมานัตตา คือมีการช่วยเหลือ
แบ่งปันซึ งกันและกัน อันจะนําไปสู่ ความสมานสามัคคี ไม่เอารัด
เอาเปรี ยบกันในหมู่ชน ธรรมทัง 4 ข้อนีนีเอง ทีเป็ นพืนฐานชีวติ
ของคนเรา ทีจะอยูด่ ว้ ยกันในสังคมอย่างมีความสุ ข ซึ งเราจะเห็น
ได้วา่ ธรรมอันดับแรก คือ จาคะ สําคัญทีสุ ด เพราะมีจาคะเกิดขึน
เมือใด ธรรมอืนๆก็จะตามมาเอง พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ ทาน
นําหน้าธรรมทุกข้อเสมอ ในการโน้มนําจิตใจของคน ให้สูงขึนๆ
กว่าทีเป็ นอยูเ่ ดิม! เพือลดละความตระหนี และความเห็นแก่ตวั ที
ฝังลึกอยูใ่ นจิตใจของคนมาตังแต่เกิดให้นอ้ ยลงหรื อให้หมดไปเลย
แม้แต่ “ฆราวาสธรรม” อันเป็ นธรรมสําหรับผูค้ รองเรื อน คือธรรม
ของปุถุชนคนทัวไปทีมีครอบครัวแล้ว จะนํามาใช้เพือจรรโลง
ครอบครัวให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขได้นนั จะต้องนํามาใช้อย่างสมําเสมอ
อีกด้วย ทมะ-อดทน ขันติ-อดกลัน สั จจะ-ซื อตรง และ จาคะ-
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เสี ยสละ แค่ธรรม 4 อย่างนี ถ้าสามีภรรยานํามาใช้ได้อย่างพอดีๆ
แล้ว ชีวติ ครอบครัวก็จะพบกับความสุ ขสบาย ทีจะนําไปสู่ ความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของสังคม และประเทศชาติบา้ นเมือง ได้ในทีสุ ด
สําคัญอยูท่ ี เราไม่เคยใช้อย่างถูกต้องกันมาก่อน เพราะเราไม่
รู้ หรื ออย่างไรก็ไม่ทราบ หรื อทราบอยูแ่ ล้วแต่กไ็ ม่อยากทํา เพราะ
อดทน อดกลันไม่ได้ เนืองจากอํานาจกิเลสมันครอบงําจิตใจเอาไว้
หมดแล้ว ทําให้ไม่มีใครยอมอด ยอมทน ชีวติ ก็เลยต้องทุกข์ทงใจ
ั
และกาย อันเนืองมาจากการ ขาดการบ่มนิสยั ขาดการฝึ กฝนของ
เราเอง ตามทีได้กล่าวมาแล้ว เราก็ตอ้ งยอมรับความจริ ง! ว่าเราพา
กันหนีทุกข์ไม่ได้ ด้วยเหตุผลตามทีกล่าวแล้วจริ งๆ เพราะบาง
เรื องก็เป็ นกรรมเก่า ทีต้องชดใช้หนีกรรมกันให้หมดไป
ถ้าท่านหนีทุกข์ ตรงนีไม่ได้ ถึงจะไปอยูใ่ นโลกของพระศรี
อริ ยะฯ ท่านก็จะทุกข์เหมือนเดิม หรื อในวันนีหนีทุกข์นีได้ดว้ ยกัน
ทุกคน ก็เหมือนได้อยูใ่ นยุคพระศรี อริ ยะฯแล้ว คิดสิ งใดหวังสิ งใด
ย่อมได้สิงนันแน่นอน!
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อาจจะไม่มีใครรู้ความจริ งจึงพากันมองข้าม หรื อมองไม่
เห็นความสําคัญทีตรงนี จึงไม่เคยเห็นการอวยพร สังสอน
ลูกหลานคู่แต่งงานในส่ วนนีกันเลย ว่าจะครองเรื อนกันอย่างไร?
จึงจะไปตลอดรอดฝังได้!
แม้มีการพูดถึงกันอยูบ่ า้ ง ก็เอามาจากปัญหาทีเคยใช้ปฏิบตั ิ
ในชีวติ คู่ของตนเอง เท่านัน (จึ งไม่ ครบถ้ วน กระบวนความ) ไม่รู้
เลยว่า องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสสังสอนเรื องนี
อย่างครอบคลุมมาแล้ว กว่า 2500 ปี
ธรรมดังกล่าวแล้วทังหมดนี จําเป็ นทีทุกคนต้องรู้และนํามา
ปฏิบตั ิ เพราะ เป็ น พืนฐานของชีวติ เป็ นวิถีของผูบ้ าํ เพ็ญเพียร
และเป็ นพืนฐานชีวติ ของทุกๆคน ทีจะสร้างความดีงาม และ
ความถูกต้องให้เกิดขึนในชีวติ หนึงของตนเอง! ถ้าสามารถปฏิบตั ิ
ได้ ทําได้อย่างสมําเสมอแล้ว ย่อมนําสุ ขมาให้อย่างแน่นอน!
เนืองจากเป็ นพืนฐานของ ธรรม ตามทีกล่าวแล้ว ดังนัน ถ้า
ทําตรงนีได้จริ ง ผลบุญย่อมปรากฏให้เห็น และ ธรรมทังหลายที
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ท่านไม่รู้ไม่เห็นมาก่อน จะเกิดขึนกับท่านเองเป็ นลําดับๆ เป็ น
ปั จจัตตัง!
เมือชีวติ ยังอยู่ จะอยูอ่ ย่างไร? นีคือสิ งทีทุกคนควรจะรู้ และ
นําไปปฏิบตั ิ อย่าไปคิดเรี ยนลัด อย่าไปนังสมาธิ โดยไม่รู้เหนือรู ้ใต้
เหนือยเปล่าๆ เหมือนคนเท้าไม่ดี พืนฐานไม่ดี เดินไปไหนมาไหน
ลําบากยากเข็ญ แต่ถา้ เท้า ขา แข็งแรงดี ย่อมเดินได้อย่างสง่างาม
ไปไหนมาไหนก็สามารถไปได้มาได้อย่างสะดวก แบบสบายๆ ก็
คงไม่ต่างจากครอบครัวทีมีฐานทีดี คือ มีฐานะทีดี ย่อมสามารถ
แสวงหาสิ งทีต้องการมาเพิมพูนได้โดยง่าย เพราะมีทุนทรัพย์ใน
การดําเนินการอยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งไปกูย้ มื ใครมาทํา เพราะความไม่มี
ให้เป็ นหนีเป็ นสิ น ความสุ ขความเจริ ญในชีวติ ย่อมจะมีมากกว่า
คนอืนๆเป็ นธรรมดา ดังนัน ถ้าใครยังคิดผิด หรื อลืมสิ งทีกล่าว
แล้วนีไป ก็โปรดกลับมาเรี ยนรู ้กนั ใหม่ มาตังหลักใหม่ได้ ไม่
เสี ยหายอะไร เพราะ เมือชีวติ ยังอยู่ เราต้องสู ้กนั ต่อไปอยูแ่ ล้ว
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ไม่ใช่หรื อ? และอย่าลืมนําเอา สังคหะวัตถุธรรม และฆราวาส
ธรรม มาใช้ในชีวติ ประจําวันนะ
เมือทําดี ทําถูกต้อง ถึงทีสุ ดแล้ว เราจะได้พบกับความสุ ขที
นิรันดร ได้เอง! เพราะความสุ ขทีแท้จริ งอยูท่ ีความพอใจต่อสรรพ
สิ งทีอยูร่ อบกายและใจของเรา นีเอง! อย่าลืมว่าชีวติ นีมันสันยิงนัก
ถ้าพากันหลงทางเพือแสวงหาความสุ ขและความเพลิดเพลินกัน
ไปเรื อยๆ แบบไม่มีทีสิ นสุ ด จนลืมคิดถึงความจริ งอีกหลายๆส่ วน
ทีเรามองข้ามไป วันสุ ดท้าย(ก่ อนสิ นใจ)ท่านจะรู ้สึกเสี ยใจ เพราะ
ท่านไม่มีโอกาสทีจะกลับคืนมาแก้ตวั ได้อีกแล้ว
เมือชีวติ ยังอยู่ ก็อย่าพากันหลงลืมตัวเองนะ !
อย่ าปล่ อยมิตนิ ีของชีวติ ไปกับกาลเวลา ให้ สูญเปล่ านะ!
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11. ชีวติ นีทีคุ้มค่ า
ฉันมีชีวติ อยู่กบั ความฝัน และจินตนาการ มาตังแต่เป็ น
เด็กเล็กๆ ทุกอย่างทีคิดฝันไป มันถูกเก็บไว้ในความทรงจํา ยากที
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จะลืมเลือน ฉันฝัน อยากจะเป็ น อยากจะไป และอยากจะทําในสิ ง
ทีตนเองต้องการ และ วันนัน ทีหน้าตึกรัฐสภาฯ กรุ งแคนเบอร่ า
ประเทศ ออสเตรเลีย ฉันก็ได้ไปยืนอยูท่ ีนัน มีโอกาสได้ทาํ ในสิ งที
หวังอยูบ่ า้ งในบางครัง และได้ไป ได้ทาํ ในสิ งทีไม่เคยคิด หรื อ
คาดหวังมาก่อนอีกด้วย
ในเวลาทีไม่มากนัก ทีเราเกิดมาได้พบกัน คล้ายๆเพียงได้
พบผ่าน ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน บนถนนแห่งชีวติ นี…เหมือน
ความฝัน เหมือนเป็ นการบังเอิญ แต่กไ็ ม่น่าจะใช่ เพราะหลายๆ
ครัง เราตังใจทีจะทําให้มนั เกิดขึน เพือทําให้ชีวติ นีมีคุณค่า เป็ น
ชีวติ ทีได้เกิดมาอย่างมีความหวัง และจะใช้ชีวติ นีตามทีคาดหวัง
อย่างคุม้ ค่าทีสุ ด
แม้วา่ เราจะได้พบกันเพียง พบผ่าน นันคือบุญและวาสนาที
จะได้พบกันเพียงเท่านัน เพราะชีวติ นี มันสันเหลือเกิน! เกิดขึน
คงอยู่ ไม่นานก็ตอ้ งจากกันไป และคงอีกไม่นาน ก็คงจะต้องตาย
จากกันไปในทีสุ ด

211

นีคือชีวติ ของคนเรา เราจะรักษาเอาไว้ หรื อ จะทอดทิงไปก็
ได้ แล้วแต่เราจะเลือกทางเดิน แต่จากประสบการณ์ทีผ่านมานัน
สอนให้เรารักษาชีวติ ไว้ดว้ ยสัญชาติญาณ และใช้ชีวติ นีให้คุม้ ค่า
ทีสุ ด เท่าทีเราจะทําได้
ฉันคิดเสมอว่า สิ งทีมีคุณค่าในชีวติ คือ ความรักทีฉันมีอยู่
ต่อสรรพสิ งทังหลายในธรรมชาตินนั ยิงใหญ่เหนือกว่าสิ งอืนใด
และเป็ นทางเลือกทีดีทีสุ ด ทีฉันได้เลือกแล้ว เพราะฉันถากถาง
เอาไว้นานมาแล้ว ด้วยความพอใจของฉันเอง!
นีต่างหาก คือพลังอันยิงใหญ่ ทีจะทําให้ฉนั ดํารงชีวติ อยู่
ต่อไป และ จะใช้ชีวติ นีอย่างคุม้ ค่า…เพราะ ไม่รู้จะเลือกทางไหน
ทีดีกว่านีอีกแล้ว
ส่ วนหนึงมาจาก เพราะ ฉันรักเธอ! (ไม่ ว่ารั กนันจะเป็ นสี ดาํ
สี แดงหรื อสี ชมพู ฉั นก็รักเธอ) คือ มิติของความรัก ทีเกิดขึนใน
ชีวติ !
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รักแท้ ทีมีเมตตาเอืออาทรอย่างเดียว หรื อ แม้จะมีศรัทธา
เพิมขึนมาอีกอย่าง คือรักแท้ ก็ยงั แพ้ความใกล้ชิดทีได้สมั ผัสซึ งกัน
และกันอยูด่ ี แต่ถา้ มีปัญญาทีจะรักแล้ว ย่อมได้รักแท้อย่างแน่นอน
แม้จะไม่เคยได้ใกล้ชิดกันเลยก็ตาม
ทีใดมีรักแท้ ทีนันไม่มีทุกข์
ทีใดมีรักทีอยูใ่ นโลกแห่งความหลงทีนันมีทุกข์อย่าง
แน่นอน
แต่ในชีวติ จริ งๆ หญิงชายหลายคู่แต่งงานกัน ด้วยความหลง
แห่งไฟราคะ มากกว่าความรักทีแท้จริ ง ทีเกิดจากจิตและใจของ
เขาทังสอง ดังนันชีวติ การครองคู่ จึงสุ ขบ้าง ทุกข์บา้ ง เป็ นไปตาม
วิถีชีวติ ของเธอและเขาเอง ดังคติของจีนทีว่าไว้ คบหากันเพราะ
รู ปโฉม ความงามร่ วงโรย ความรั กก็สลาย!
การทีจะทําให้ใครไม่เดือดร้อน คนผูน้ นจะต้
ั
องมีศีลมีธรรม
ประจําใจ เพราะเคยพูดอยูเ่ สมอว่า ในส่ วนตัวผมไม่มีอะไรกับใคร
อยูแ่ ล้ว แต่สิงทีท่านเดือดร้อนเป็ นทุกข์จากผม เพราะท่านคิดกัน
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ไปเอง ท่านทําของท่านเอง และอีกอย่างสิ งทีควรปฏิบตั ิของทุก
คนก็คือ ทุกคนจะต้องเสพย์กามบนความถูกต้องเท่านัน จึงจะไม่
ทําให้ความเดือดร้อนเกิดขึน เท่านีก็คงจะพอเพียงแล้ว สําหรับการ
รักษาศีล ให้ครบถ้วนสําหรับชีวติ ของคนคนหนึ ง ทียังต้องเวียน
วนอยูใ่ นโลกียว์ ถิ ี แต่การฏิบตั ิในเรื องนี จะต้องปฏิบตั ิให้
สอดคล้องกันทังกายและใจ จึงจะดํารงอยูไ่ ด้ ในสถานะดังกล่าว
แล้ว
โปรแกรมธรรมชาติทางฟิ สิ กส์ ชีวะวิทยา จิตวิทยา ปฏิกิริยา
ทางเคมีและกฎแห่งความสัมพันธ์ของทุกกฎนัน สร้างความเป็ น
มนุษย์ขึนมา
เป็ นสิ งมหัศจรรย์ทีเหนือกว่าสิ งอืนใด
เป็ น
เครื องจักรกลอัตโนมัติ ทีมีปฏิสนธิ วญ
ิ ญาณ (จิ ตแท้ ) เข้ามาสิ งสู่
ให้เป็ นชีวติ ทีสมบูรณ์มาตังแต่เกิด รวมทังมีขบวนการเพือการ
ดํารงเผ่าพันธุ์ของสิ งมีชีวติ ทังหมด เพือให้มีการเวียนว่ายตายเกิด
ให้เป็ นไปตามกฎแห่งกรรมอันเป็ นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เป็ น
วัฏฏะจักรหมุนเวียนเปลียนไป ไม่มีวนั สิ นสุ ด
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ซึงความเป็ นจริ ง คนไม่เคยตายเลย เพราะมีตวั แทนของทุก
ชีวติ (มีลกู ) ไว้แล้ว นันเอง การดํารงเผ่าพันธุ์ จึงเป็ นขบวนการแห่ง
ธรรมชาติทีงดงาม และยิงใหญ่ ทีสร้างชีวติ จิตใจให้เกิดความรัก
ใคร่ ใฝ่ หาซึ งกันและกัน ของชาย และ หญิง อันเป็ นธรรมชาติของ
ความรักความใคร่ ในโลกียว์ ถิ ี ทีจะทําให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏฏะสงสาร เพือให้เป็ นไปตามกฎแห่งกรรม ทีเคยทํากัน
เอาไว้
และ เพือให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตกันได้ ส่ วนหนึงทีควร
รู้ คือ ความงามของชีวิต ทีอยูใ่ นรู ปของงานศิลปะ ดนตรี และ
เสี ยงเพลง ทีเป็ นความงดงามของชีวติ ของฉันเองด้วย ทีชอบศิลปะ
ทุกแขนง ทีสร้างสรรค์ออกมา จากความรู ้สึกลึกๆของความมีชีวติ
และ จิตใจของฉันเอง ดังนันนําเสี ยงทีออกมาจากส่ วนลึกของ
จิตใจ เมือเวลาร้องเพลง จึงมีพลังและอํานาจทีทําให้ผฟู ้ ังอ่อนไหว
ไปตามได้ ทีอาจทําให้เกิดหลงตนเองได้ แต่กไ็ ม่มีอะไรสําหรับ
ฉัน เพราะแท้จริ งแล้ว ชีวติ และสรรพสิ ง ดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ยความ
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สมดุล อยูไ่ ด้ดว้ ย ความดี คือความพอดี จาก ความจริ ง ของชีวติ
ของคนเราทุกคน นันเอง นอกเหนือจากนี ก็ไม่มีสาระอะไร !
ดังนัน คนเราต้องมีชีวติ อยูด่ ว้ ยความเมตตา อยูด่ ว้ ยปั ญญา
เหมือนทีท่านพุทธทาส บอกไว้แล้ว และต้องมีศรัทธาอีกด้วย คือ
รักแท้ ทีได้มาจากพืนฐานของ อิทธิ บาท 4 (ฉั นทะ วิริยะ จิ ตตะ
วิมงั สา) ทีรองรับเอาไว้แล้วนันเอง ความงดงามของชีวติ จึงจะ
เกิดขึน! เราจึงจะมีโอกาสหนีไปจากอํานาจของวัตถุนิยมในระบบ
ทุน หรื อหนีไปจากระบบบริ โภคนิยม ทีพากันหลงใหลอยูใ่ น
ปั จจุบนั นีได้ เพือหนีไปจากความใคร่ ความกําหนัด และไฟราคะ
ทีไม่ใช่ รักแท้ กันได้.ในทีสุ ด นันเอง
ไม่วา่ ท่านจะอยูท่ ีไหน มีชีวติ อยูอ่ ย่างไร หรื อตายไปแล้ว
จากโลกนี จะอยูใ่ นนรก หรื อสวรรค์ชนฟ้
ั าใดใด ทุกอย่างอยูท่ ีใจ
ของท่านเองทีทุกคนจะเลือกได้ในการดํารงชีวติ เพือก้าวเดินกัน
ต่อไป และ คุณผูห้ ญิง (รวมทังคุณผู้ชายทังหลายที ใจเป็ นหญิง)
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โปรดอย่าลืมว่า ผูช้ ายทังหลายต้องการความมีนาใจ
ํ ต้องการ การ
ให้เกียรติ และความมีเหตุผล เท่านันพอแล้ว!
ถ้าขาดสิ งนีไปเมือใด ความรักก็เป็ นอันยุติ เขาจะจากเธอไป
เมือนัน แม้กายยังอยู่ แต่ใจเขาไปจนสุ ดหล้าฟ้ าเขียวแล้ว
ซึ งสิ งนีเอง ทีทําให้ความรักหมดไป เมือคนเราแต่งงานกัน
แล้ว เพราะ ผูห้ ญิงส่ วนมากจะลืมสิ งทีกล่าวมาแล้วนีทังหมด! (ถ้ า
ใครคิดได้ ไม่ ลืม ก็ถือว่ าโชคดีมีสุขไป)
แต่สิงทีผูห้ ญิงจดจําได้ดีทีสุ ดคือความเป็ นเจ้าของ ซึ งเรื องนี
ก็ไม่มีขอ้ ยกเว้นสําหรับท่านผูช้ ายทังหลายอีกด้วย ทีคนเราไม่มี
ความแตกต่างกันในความเห็นแก่ตวั โลกนีก็เลยเกิดความวุน่ วาย
เพราะความเป็ น “คน”
ทุกอย่างทีเกิดขึนในชีวติ แต่ละชีวติ ทีมีสาเหตุมาจากเหตุและ
ปัจจัยทังหลายนัน ส่ วนหนึงมาจากมิติแห่งความรัก ความชอบ
และความชัง ทีขึนอยูก่ บั กาลเวลา อย่างแท้จริ ง เป็ นตัวกําหนด
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ปัญหาทีเกิดขึน เหมือนไม่ใช่ปัญหา แต่เป็ นเรื องทีคาใจของ
คนเราอยูเ่ สมอตลอดมา จึงทําให้เราอยากทราบว่า ปั จจัยทีจะทําให้
ความรักมันคงได้นนั ควรจะมาจากอะไร?
ในเมือความชอบความพอใจหรื อไม่ชอบไม่พอใจของ
มนุษย์ เป็ นสิ งทีอยูเ่ หนื อเหตุผลทีเกิดขึนเฉพาะของแต่ละคน จึง
เป็ นเรื องยากทีทุกคนจะรู้จกั ตัวเองอย่างแท้จริ ง และ เป็ นเรื องจริ ง
อยูอ่ ย่างก็คือ คนทีเรารักเราชอบจะอยูใ่ นระดับมากน้อยทีแตกต่าง
กัน ในทีสุด ก็จะมีเพียงหนึงเดียวในจักรวาลนีเท่านันทีเราเลือก
เพราะ แต่ละคนธรรมชาติสร้างมา ไม่มีใครทีเหมือนกันเลย!
ดังนัน ถ้าใครได้ใครคนหนึงไปครอบครอง โอกาสของคน
อืนก็เป็ นอันหมดไป คนมีความสุ ขก็สุขไป คนมีความทุกข์ก็ทุกข์
ไป แต่อย่างไรก็ยงั มีเรื องทีน่ารื นรมย์มากกว่า สําหรับความรัก ก็
คือ ความรู้สึกทีถูกถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์อนั สุ นทรี ยะ ทีผ่าน
ออกมาทางเสี ยงเพลงและดนตรี ล้วนเป็ นความงดงาม แต่แฝงไว้
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ด้วยไฟราคะ ทีแสดงถึงความเป็ นเจ้าของ และความเห็นแก่ตวั
ของคนเราอยูเ่ สมอ เท่านันเอง
ธรรมชาติเอาความงดงามของความรักทีเจือด้วยกามอันหอม
หวาน หลอกลวงมนุษย์มายาวนานแล้ว แต่ทุกชีวติ ก็เต็มใจให้
หลอก แม้แต่ตวั ฉันเองก็หนีไม่พน้ ทีโลกหยิบยืนความหอมหวาน
ความอบอุ่นในหัวใจ และทุกสิ งทุกอย่างมาให้ เมือได้รักกัน
แต่เมือพลาดหวัง ทุกหนแห่งมีแต่ความเหน็บหนาว มองไป
ทางไหนแทบไม่เห็นอะไร โลกนีช่างไม่น่าอยูเ่ ลย และส่ วนมาก
ความรักจะเป็ นความเศร้ามากกว่าอีกด้วย จนถึงวันนี บางครังฉัน
ยังสะอืนอยูล่ ึกๆอย่างคิดไม่ถึงและไม่รู้วา่ มันเกิดขึนมาได้
อย่างไร?
หรื อเป็ นเพราะว่า การพลัดพรากจากสิ งทีรักเป็ นทุกข์ การ
ได้พบกับสิ งทีไม่รักเป็ นทุกข์ ทีพระพุทธองค์ทรงตรัสความจริ งนี
ไว้นานมาแล้ว แต่ทาํ ไม? เราจึงต้องอยูใ่ นวังวนแห่งทุกข์นีด้วย
ทังๆทีรู้กนั ดีอยูแ่ ล้ว แต่ไม่มีใครคิดหนี!
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เมือรู้สึกผิดหวังสิ นหวัง หรื อพลัดพรากจากสิ งทีรักเป็ นทุกข์
เพราะไม่ได้รับการตอบสนองในสิ งทีต้องการจากคนทีเรารัก ย่อม
เป็ นทุกข์อยูแ่ ล้ว ความเหงาก็เริ มเข้ามาครอบงําจิตใจ จะหันหน้า
ไปมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใคร มองไม่เห็นใคร เกิดความรู ้สึก
อ้างว้าง เดียวดาย ว้าเหว่ เมือไม่สามารถทีจะหาใครมาทดแทนคน
ทีเรารักเราชอบได้ บางคนน้อยเนือตําใจ จนอาจจะฆ่าตัวตาย หรื อ
ตามฆ่าคนทีทําให้ผดิ หวังไปเลย ก็ได้!
โดยปกติแล้วคนเราจะเป็ นคนเหงาแทบทุกคน ถ้าต้องอยูค่ น
เดียว เพราะเป็ นธรรมชาติของสัตว์สังคม และ เราทุกคนก็เคยเหงา
มากๆมาแล้วทังนัน จะมากจะน้อยขึนอยูก่ บั เหตุและปัจจัย ทีทําให้
เราคิดไปเอง
การพลัดพรากจากสิ งทีรักเป็ นทุกข์ จึงเป็ นสาเหตุหนึงของ
ความเหงาของทุกๆคน แต่ถา้ เราได้เห็นเขายังร่ าเริ งด้วยความสุ ข
สนุกสนาน ในขณะทีเรากลับอยูก่ บั ความเศร้าเสี ยใจ ต้องมาเสี ยใจ
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และ คิดถึงเขาอยูฝ่ ่ ายเดียวตลอดเวลา แล้วเขายังจะมีคุณค่าต่อเรา
อีกหรื อ? เชือว่า ยังมีคนอืนอีกมากมาย ทีต้องการเรา !
เราจะต้องใช้ชีวติ อยูต่ ่อไป เพือค้นหาในสิ งทีดีกว่าเดิม เมือ
ได้พบแล้ว จะทําให้เราเห็นว่า สิ งทีเราสูญเสี ย เสี ยดาย ทีไม่ได้มา
ไว้ครอบครองด้วยความเสี ยใจนัน แท้ทีจริ งแล้ว เราไม่ได้เสี ย
อะไรมากมายเท่าทีเราคิดเลย
ความเงียบเหงาเป็ นเรื องปกติของคนทีทุกข์ใจ และ เป็ นเรื อง
ของคนทีเศร้าเสี ยใจ แต่ตรงกันข้าม ความวิเวก ทีได้อยูท่ ่ามกลาง
ความเงียบสงบ เป็ นความสุ ขอย่างยิง แต่จะอย่างไรก็ตาม ความ
เหงาก็เป็ นธรรมชาติทีสัตว์โลกหนีไม่พน้ อยูแ่ ล้ว และ ทุกคนคง
ต้องยอมรับว่า มันเป็ นเรื องปกติธรรมดา ทีทุกคนต้องพยายามมอง
ให้เห็นความจริ งด้วย สติ ทําให้เกิด ปั ญญา ให้ได้ และ หาทางออก
ทีดี เพือถ่วงดุลกับความเหงา ให้เกิด สมดุลของชีวติ เราก็จะผ่าน
พ้นวิกฤตนีไปได้ ในทีสุ ด ก็จะทําให้ไม่ทุกข์ และไม่เหงาอีกต่อไป
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ชีวติ คู่ แม้ตอนถูกใจ ใช่เลย ก็ดูดีมีความสุ ข แต่ นานไปทีรัก
จืดจางด้วยปั ญหาใดใดก็ตาม ทําให้ชีวติ คู่มีขอ้ ขัดแย้ง ต่างคนต่าง
แรง ไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กนั ไม่ยอมต่อกันเมือใด สุ ดท้าย
เมือนัน ทุกอย่างก็เป็ นอัน ยุติ!
ชีวติ คนเราอยูไ่ ด้ปกติ ด้วยปั จจัย 4 อันได้แก่ อาหาร
เครื องดืม ทีอยูอ่ าศัย เครื องนุ่งห่มและยารักษาโรค เท่านีก็อยูไ่ ด้
แล้ว แต่จริ งๆแล้ว คนเรามีความต้องการทีมากกว่าจุดนีด้วยกันทุก
คน เลยเกิดการแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น เพือให้ได้มาในสิ งดีๆทีตนเอง
ต้องการ (ที ใครๆก็ชอบก็อยากได้ เช่ นกัน) และจะพยายามทําทุก
อย่างเพือให้ได้สิงนันๆมา
เพือให้ชีวติ ดําเนินต่อไปอย่างมี
ความสุ ข ในแนวทางของตนเอง
ดังนัน จึงเห็นชีวติ ในปัจจุบนั ของทุกๆคน เกิดการไขว่คว้า
หาปัจจัยทีจําเป็ นและไม่จาํ เป็ นอืนๆ ตามยุคสมัยของการบริ โภค
วัตถุนิยม และ นําเอามาไว้ครอบครองกันอย่างมากมาย แค่เสื อผ้า
เครื องนุ่งห่มของแต่ละคน ก็ไม่รู้วา่ มากมายกันแค่ไหนแล้ว
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แต่กน็ ่าตกใจ! สําหรับคนไม่มี ก็ไม่มีจริ งๆ
ปัจจัยที 5 ทีจําเป็ นต้องมีอีกอย่าง ก็คือ เงิน เพือใช้ในการใช้
จ่ายในสิ งทีเราต้องการ จึงจําเป็ นต้องมี ถ้าไม่มีเงินใช้เราจะอยูก่ นั
อย่างไร มาถึงวันนี คงคิดกันไม่ออกแล้ว!
และส่ วนมากแล้วคนเราจะไม่มี ”เงิน” กันเสี ยด้วย จึงเป็ น
เรื องปกติธรรมดาๆ ทีเราเห็นผูค้ นตืนขึนมา ก็ตอ้ งออกไปทํางาน
เพือหาเงินด้วยกันทุกคน เพราะปัจจุบนั นี ไม่มีเงินเมือไร น่าจะอด
ตายกันได้ง่ายๆ
เนืองจากผูค้ นเกิดมาเพิมจํานวนขึนอีกมากมาย ในขณะทีคน
แก่กอ็ ายุยนื ยาวมากขึน แต่ทรัพยากรของโลกมีจาํ กัด การแก่งแย่ง
จึงเพิมความรุ นแรงขึนเรื อยๆ ในทีสุ ดก็เกิดการต่อสู ้กนั ไปโดย
ปริ ยาย แบบไม่รู้สึกตัว วิถีชีวติ และ สังคมของมนุษย์ยคุ ปัจจุบนั
จึงเปลียนไปจากเดิมจนสุ ดกู่ ด้วยความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านวัตถุ
นันเอง ทีทําให้มิติของชีวติ ต้องเปลียนไป และต้องแข่งกับเวลา
มากขึนอีก จนใครๆแทบทุกคนบอกว่า ไม่มีเวลาพอเพียงในการ

223

ทํางานในแต่ละวัน ทังๆทีเวลาก็มีอยูเ่ ท่าเดิม เราจึงมีชีวติ อยูๆ่ กัน
ไป ตามทีเห็นๆกันอยูน่ ีเอง!
เพราะฉะนัน การทีคนเราทําอะไรยังไม่สาํ เร็ จในแต่ละวัน ก็
ยังเป็ นทุกข์ ทีจะต้องทํา ทีจะต้องรับผิดชอบต่อไป ความกังวลใน
งานและปั ญหาต่างๆ ย่อมเกิดขึนได้เสมอ และร่ างกายจิตใจ ที
เจ็บป่ วย ส่ วนหนึงก็มาจากความกังวลใจ นีเอง
ความเสื อมสมรรถนะทางเพศ ก็มาจากความกังวลใจนีเอง
เมือมีความขัดข้องในอารมณ์ จะกุ๊กกิกก็ใจฝ่ อไปก่อนแล้ว
ถ้าสนใจเรื องงานมากจนเกินไป จนทําให้ลืมเรื องส่ วนตัว
ไม่มีเวลาสนใจตัวเอง ก็เลยมีโอกาสทําให้สุขภาพกายอ่อนแอตาม
ไปด้วย อันเนืองมาจากสุ ขภาพจิตทีเมือยล้าไม่มีกะจิตกะใจ หมด
เรี ยวหมดแรง เรื องบนเตียง ก็ไม่มีโดยปริ ยาย!
ดังนันการพักผ่อนกายใจ จึงเป็ นเรื องทีทุกคนต้องให้รางวัล
ชีวติ แก่ตนเองบ้าง ควรไปในสถานที ทีสวยงามเพือเปลียน
บรรยากาศ ท่องเทียวไปในทีต่างๆเพือปลุกเร้าอารมณ์เสี ยบ้าง เพือ
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เติมพลังชีวติ ให้แก่ตนเองบ้าง หาบรรยากาศทีแปลกใหม่ ไม่ให้
ซําซากจําเจ และ ต้องออกกําลังกายให้ได้เหงือเสมอทุกๆวัน เพือ
ปลดปล่อยความเหน็ดเหนือย เมือยล้า และทีจุดนี ความมี สมาธิ
จะเกิดขึนตามมาด้วยเสมอ พร้อมทีจะสลัดสิ งทีค้างคาใจออกไป
ได้อย่างไม่น่าเชือ เพราะว่าเมือมี สมาธิ แล้ว ปัญญา จะเกิดตามมา
นันเอง
เมือใจสงบ ความสุ ข ความสบาย ก็ยอ่ มจะเกิดขึน
และ…เมือถึงเวลาเข้านอน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ให้เต็ม
อิม ตืนขึนมาแต่เช้าๆ เพือรับความสดชืนเบิกบานทังใจและกาย มี
พละกําลังพร้อมทีจะต่อสู ้กบั ชีวติ และพร้อมทีจะทําเรื องต่างๆ ด้วย
ความสุ ขใจ สุ ขกาย ด้วยความพอใจของเราเอง
ชีวติ ย่อมดําเนินไปด้วยความสุ ขสบายด้วยความพอใจทีเรามี
อยู่ เพราะร่ างกายและจิตใจของเราดีแล้ว นันเอง
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นีคือมิติหนึงของชีวติ ทีต้องอาศัยกาลเวลาทีเหมาะสมและมี
ความพอดีๆกับสภาพการณ์ ไม่เช่นนัน มิตินีไปไม่ถึงดวงดาว
อย่างแน่นอน!
มาถึงวันนี ฉันมีความรู ้สึกอยากจะหนีไปจากสภาพความ
ทุกข์ ทีเกิดจากความไม่พอดี ในชีวติ ของตนเอง ทีทําให้เกิดความ
ไม่พอใจนีเสี ยแล้วเพราะสุ ขภาพทีไม่ดีพอ
เลยทําอะไรไม่ได้
ตามทีใจคาดหวัง รวมทังเรื องบางอย่างทีกล่าวถึงแล้วก็ทาํ ไม่ได้
เช่นกัน ดังนันถ้าจะอยูเ่ ช่นนีต่อไปเรื อยๆ ก็คงหนีไปไหนไม่พน้
แน่ การแสวงหาความหลุดพ้นของใจ จึงแทบจะไม่มีโอกาสทําได้
เลย ด้วยปัจจัยทีฉันสร้างไว้เอง มันผูกมัดแทบดินไม่ได้เลยทีเดียว
และ สําหรับตัวท่านเอง ลองมองกลับไปดูซิวา่ ท่านสร้างอะไรไว้
มากมายแค่ไหน ยังจําได้วา่ นานมาแล้ว เคยนิมนต์ หลวงปู่ ภูพาน
ท่านเมตตามาทีบ้าน และท่านบอกไว้วา่ เจ้ าสร้ างไว้ ขนาดนี เจ้ าไป
บ่ ได้ หร๊ อก!
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ฉันพิจารณาดูอย่างดีแล้ว คนเราคงเกิดมาเพือใช้หนี เวร
กรรม แน่ๆเลย เพราะชัวชีวติ จนถึงวันนี ส่ วนมากฉันไม่เคยได้ใน
สิ งทีคาดหวัง และ ไม่เคยได้ในสิ งทีต้องการเลย แต่กลับได้ในสิ ง
ทีไม่คาดคิดมาก่อน ซึงบางอย่างได้มาโดยไม่ได้ตงใจที
ั อยากจะได้
อย่างแท้จริ งด้วยซําไป ดูเหมือนสิ งทีผ่านมา มันเป็ นเพียงการ
ปล่อยชีวติ ไปตามกรรม ตามกระแสของโลก เท่านันเอง
แล้วฉันก็ตอ้ งมาชดใช้หนีกรรม และหนีเสน่หา ทีหลงปล่อย
ชีวติ ให้เป็ นไปเช่นนัน! อะไรๆหลายๆอย่าง ทังๆทีมีสิทธิ ทีจะ
ได้มาไว้ครอบครอง แต่กลับไม่ได้ดงใจ
ั มันจะเป็ นเพราะอะไร ถ้า
ไม่ใช่เพราะกรรม! และสําหรับตัวท่านเอง ลองสํารวจตัวเองดูซิวา่
ได้ปล่อยชีวติ มาก่อนบ้างไหม? หรื อลืมกันไปหมดแล้ว!
ถ้าฉันรู้เช่นนี เข้าใจสิ งนี มาตังแต่จาํ ความได้ ฉันคงไม่ให้
ใครหลอกได้ง่ายๆ ฉันอาจจะไม่แต่งงานเลยก็ได้ เหมือนทีใครบาง
คนเคยบอกฉันไว้เช่นเดียวกันนีเอง แน่นอน ฉันคงต้องห้ามใจไว้
แม้ธรรมชาติจะหลอกล่ออย่างไร ถ้าเรารู้ได้เท่าทัน ก็คงจะสบาย
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ไปแล้ว แต่นี…มันคืออะไรกันแน่! ชีวติ ของแต่ละคนจึงพากันหนี
ไม่พน้ !
เมือได้พบเธอ ได้เจอคนทีถูกใจ ได้พบรักแท้ทีมีแต่ความ
หอมหวาน(อย่ างแท้ จริ ง) ชีวติ นีคงจะสุ ขสมหวังไปแล้ว เพราะฉัน
เกิดมา คนอย่างฉันมีความพร้อมเสมอ ทีจะต่อสู ้ในทุกวิถีทางของ
ชีวติ ด้วยความพอดี โดยไม่ให้ใครเดือดร้อน ซึ งฉันก็ได้ทาํ มาแล้ว
ทําเพือทุกๆคนทีอยูร่ อบข้าง ทีใครๆก็ตอ้ งชอบต้องรักเป็ นธรรมดา
ในเมือเป็ นผูใ้ ห้ ย่อมเป็ นทีรักของทุกคนเสมอ และย่อมเป็ นทีหวง
แหนของผูไ้ ด้สิทธิครอบครอง จนแทบไม่ให้คลาดสายตาไปไหน
ได้ ในขณะเดียวกันก็มีคนทีไม่ชอบเราเป็ นอย่างมากเหมือนกัน
เพราะเราทําเกินหน้าเขา และ บางครังเราก็มีโอกาสทีจะพลาดพลัง
เพราะหลงทางได้ เช่นกัน นีคือความจริ ง!
แล้วมัน (ฉั น) จะไปไหนรอด!
โดยธรรมชาติ คนเราชอบความเป็ นอิสรเสรี นีคือสิ งทีฉัน
ต้องการมากทีสุ ด เชือว่าท่านทังหลายก็คงต้องการเช่นเดียวกัน
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เพราะเราไม่อยากเป็ นทาสของใครอยูแ่ ล้ว แต่เมือมีชีวติ ครอบครัว
ทีต้องถูกครอบเอาไว้เป็ นปกติของทุกครอบครัว มันก็เลยต้องทุกข์
เพราะทังชีวติ ถูกครอบ เอาไว้หมดแล้ว และ นอกจากนีสังคมยัง
เอากฎกติกาต่างๆอีกมากมาย มาครอบงํากันไว้อีกชันหนึงด้วย
แล้วคนเราจะมีสุขกันได้ทีตรงไหน เมือขาดอิสรภาพ เสรี ภาพ
นีแหละคน ความจริ งเป็ นเช่ นนีเอง แต่ ไม่ ค่อยมีใครพูดถึง
เรื องจริ งนี เท่ านัน!
ฉันรู้วา่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของทังหลาย ย่อมรักและหวงแหนของ(ทีมี
คุณค่ า) ของตนเองเป็ นเรื องธรรมดา แม้บางคนไม่ได้เป็ นเจ้าของ
อย่างแท้จริ ง ก็ยงั รู้สึกไม่ดีเลย ทีเห็นคนทีตนรักใคร่ พูดคุยดีๆกับ
คนอืนมากกว่า แล้วคนทีเป็ นเจ้าของจริ งๆจะขนาดไหนก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน (คุณผู้หญิงหลายๆคน บอกว่ า นันคือ ความเป็ นผู้หญิง
ของทุกๆคน เป็ นเช่ นนัน นันเอง)
เวรกรรมจริ งๆ คนเราเกิดมาทําไมก็ไม่รู้นะ ถ้าไม่ใช่เพราะ
การเกิดมาเพือใช้กรรมแล้ว คงไม่มีเรื องอย่างอืนแน่นอน ทีทําให้
คนเราต้องไล่ล่าหาความรักความสุ ขกันต่อไป...และต่อไป คงไม่มี
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วันหยุดชัวชีวติ นีด้วยกันทุกคน เพือค้นหาความพอใจมาให้แก่
ตนเองจนกว่าจะถึงวาระสุ ดท้าย (ถ้ าจะหยุดได้ ก็คงได้ พบแล้ วใน
สิ งทีตนเองต้ องการอย่ างแท้ จริ ง หรื อเบือแล้ วพอแล้ วไม่ เอาอีก
แล้ ว)
คงไม่ใช่เพราะความไม่พอเพียงในรัก หรื อในกาม
แต่มนั เป็ นเพราะ คนส่ วนมากไม่เคยได้รัก และสมหวังใน
รัก ทีเขาต้องการอย่างแท้จริ งมาก่อนเลย เท่านันเอง (เพราะไม่ มี
ใครทีจะสมบูรณ์ แบบ เป็ นทีถูกใจ ตามทีใครๆต้ องการอยู่แล้ ว)
แล้วคนอืนๆล่ะ...ก็ไม่น่าจะแตกต่าง และเป็ นเรื องทีแปลกมากเลย
ทีคนเราชอบ ใกล้ เกลือกินด่ าง อยากได้ในสิ งทีคนอืนเขามี ทีคิดว่า
ดีกว่าทีตนเองมีอยู่ ลืมมองของดีทีมีคุณค่าทีอยูก่ บั ตนเอง ทีคนอืน
ก็อยากได้ไปจากเรา เช่นกัน นีแหละคนเป็ นเช่นนีเอง
หรื อความรักเช่นนัน ความรักทีแท้จริ ง ไม่มีสาํ หรับใครๆได้
ง่ายๆ! ถ้าใครมี! คนนันก็ถือว่า เกิดมาโชคดีทีสุ ดในโลกเลย
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แล้วเราจะใช้ชีวติ กันอย่างไรจึงจะคุม้ ค่า ทีได้เกิดมาในชีวติ
นีชาตินี เพราะถ้าเป็ นเช่นนี เรามิตอ้ งไล่ล่าหาความรัก ความสุ ข
กันไปตลอดชีวติ กันเลยหรื อ?
แล้วเราจะหามันได้ทีไหน?
ถึงจุดนี พอจะเห็นกันได้หรื อยังว่า ปั จจัยทีจะทําให้เกิดความ
รัก ทําให้รักมันคงมาจากอะไร? เราจะหาความรักและความสุ ขได้
ทีไหน?
เมือพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วมันมาจากจิตและใจของเรา
นีเอง! ทุกคนเมือทราบแล้วก็คงต้องทําใจ ฝึ กใจ และหักห้ามใจ
ตัวเองให้ได้ ด้วยการรู ้ให้เท่าทันธรรมชาติ
ปัจจัยหลัก คือการทีต้องรู ้เท่าทันธรรมชาติ ทีจะควบคุมจิต
และใจของเรานีเอง ถ้าควบคุมได้สามารถทีจะรอคอยได้ หยุดเวลา
หยุดความต้องการได้กจ็ ะหมดทุกข์ได้ ถ้าสามารถอดทนรอคอย
ต่อไปเรื อยๆได้ ถึงวันหนึง ก็จะค้นพบความรักทีแท้จริ งได้ รักนัน
ก็จะมันคงเท่านันเอง
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เพราะ เมือรู้ธรรมชาติของตนเองแล้ว ย่อมรู ้ได้ดีวา่ ตนเอง
ต้องการอะไร แต่สาํ หรับคนทีมีราคะจริ ตมากๆ คนทีชอบกีฬาทุก
ชนิด ชอบร้องรําทําเพลง ทีจะทําให้เกิดความฮึกเหิ ม อันจะ
นําไปสู่ กาม และยังชอบศิลปะทุกแขนงนัน ยากมากทีจะหนีจาก
ความรักความหลงไปสู่ความหลุดพ้น เพราะ ศิลปะทังหลาย คือ
เครื องประโลมโลก ไม่วา่ จะเป็ นความชอบในการวาดรู ป ร้องรํา
ทําเพลง เล่นดนตรี ต่างๆ รวมทังการเขียนหนังสื อวรรณกรรม
เหล่านี ทีเราชอบ ล้วนนํากระแสจิตไปสู่ราคะตัณหาทังสิ น
แล้วเราจะหลุดพ้นไปได้อย่างไร?
เมือเป็ นเช่นนี มีทางบ้างไหมทีจะหลุดพ้นไปได้ ก็คงมีทาง
อยูแ่ ล้วล่ะทีจะหลุดพ้นไปได้ ถ้าอยากจะหลุดพ้นไปจริ งๆนันก็คือ
จะต้องอิมแล้ว อิมเอมในราคะตัณหาทุกอย่าง ทีโลกประเคนให้
เรามา มากจนเกินไปแล้ว คือจนเบือแล้ว นันเอง
เกิดความเบือหน่ายขึนเมือใด เราจึงจะหลุดพ้นไปได้! เมือ
นัน ดังนัน ในวิถีของการดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ คนทีสวยทีสุ ด
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น่ารักทีสุ ดในสมัยโบราณ หรื อแม้แต่ในปั จจุบนั ส่ วนมากจะอยู่
ในวังวนของ กาม ราคะ ตันหา และ ความอยากของทุกคน
โดยเฉพาะผูม้ ีอาํ นาจจะสรรค์งานศิลปะต่างๆมาไว้ ทุกเมือเชือวัน
เพือปรุ งแต่งบรรยากาศของงานศิลปะ ทีจะช่วยโหมไฟราคะให้
กระพือพัดมากยิงขึนและยิงขึน และเธอทังหลายเหล่านันทีเป็ น
องค์ประกอบ ย่อมตกเป็ นของผูม้ ีอาํ นาจวาสนาเสมอมา และ ย่อม
เป็ นทีพอใจของสตรี ทงหลายอี
ั
กด้วย ทีทุกคนต่างก็ยนิ ดีทีจะอยูก่ บั
เกียรติยศ ชือเสี ยง และความสุ ข ดังนัน บุรุษผูย้ งใหญ่
ิ
ทงหลายย่
ั
อม
ได้ในสิ งทีปรารถนาในทุกประการ ส่ วนมากมักจะเป็ นเช่นนันอีก
ด้วย เพราะมหาบุรุษดังกล่าวแล้ว ส่ วนมากจะมีชีวติ ทีสง่างามและ
ยิงใหญ่ได้ดว้ ยผลบุญ ด้วยปั ญญา เสมอมา
แต่...ถ้าเบือทางโลกย์เมือใด ก็จะหลุดพ้นได้โดยง่ายเมือนัน
ซึงก็คงไม่ต่างจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีท่านสละทุกสิ ง
ทุกอย่างได้ดว้ ยบุญบารมี และสุ ดท้าย ก็มาจากความเบือหน่าย
นีเอง ทีนําท่านไปสู่ ความหลุดพ้นได้ ในทีสุ ด
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การหลุดพ้นวัฏฏะสงสารนีไปได้ จึงเป็ นความยิงใหญ่ของ
มนุษย์จริ งๆ เพราะการทีจะเกิดสิ งนีได้โดยง่าย ก็ดว้ ย การเอาชนะ
ใจตนเองได้ เท่านัน
การเอาชนะใจตนเองก็ไม่ใช่เรื องจะทําได้ง่ายๆ เพราะต้องมี
สิ งทีจะช่วยให้ชนะ คือมีปัจจัยทีจะนําไปสู่ ชยั ชนะ มีสิงสนับสนุน
และทีสําคัญอย่างยิงก็คือ ต้องมีปัญญา มีความคิดทีไม่หยุดนิง
และมีความคิดเห็นทีถูกต้องอีกด้วย คือถูกต้องทังใจเขาและใจเรา
ทีเราจะเอาตัวรอดได้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล ไม่ให้ใครเดือดร้อน (แม้ แต่
ตัวเราเอง) ถ้ามีในสิ งทีกล่าวแล้วในตนเองจริ ง จึงจะชนะใจตนเอง
ได้!
ธรรมชาติทีเป็ นผูก้ าํ หนด จึงหาสิ งมาหลอกล่อให้มวลมนุษย์
ติดกับดักเพือการดํารงเผ่าพันธุ์ อันเป็ นโปรแกรมทีขีดเขียนไว้แล้ว
จึงเป็ นเรื องทียากมากๆ ในการทีคนเราจะไปสู่ ความหลุดพ้นได้
โดยเฉพาะวิถีชีวติ ชาวบ้านปั จจุบนั ยิงไปได้ยาก เพราะทุกหนทุก
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แห่งล้วนมีแต่สิงประโลมโลก ทีมนุษย์พากันสร้างขึนมา เพือ
สนองตัณหา ความอยากของตนเอง!
ดังนัน เราจะหลุดพ้นไปได้ หรื อไม่ได้ มันอยูท่ ีใจของเรา
นีเอง ว่าอยากจะไป หรื อไม่ อย่างไร?
เบือเมือไหร่ คิดว่าจะไปแน่นอน แต่ เราอย่าไปคิดเบือ ก่อน
วันใกล้จะตายก็แล้วกันน่ะ! เพราะถึงวันนัน ถึงมิตินนั กาลเวลา
มันหมดไปแล้ว เราไม่มีเวลาอีกแล้ว
ชีวติ นีทีคุ้มค่ า จึงขึนอยูก่ บั ตัวท่านเองว่าจะเลือกเดินไปทาง
ไหน จึงจะได้ในสิ งทีตนเองต้องการ! และ สามารถใช้ชีวติ นีได้
อย่างคุม้ ค่าทีสุ ด! และมีความสุ ขทีสุ ด
สําหรับทางทีฉันเลือกเดินมาจนถึงวันนี รู ้สึกว่า คุม้ ค่าทีสุ ด
แล้ว! สําหรับตัวฉันเอง
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12. ความฝัน
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เนืองจากเพ้ อฝันมานานแล้ ว ว่าอยากจะเป็ นนัน เป็ นนี เป็ น
ทุกอย่างทีอยากจะเป็ น ไปทุกแห่งทีอยากจะไป เพราะเชือมัน
ตนเองว่า ทําได้ทุกอย่างทีอยากจะทํา และ บอกใครๆเสมอว่า ไม่
มีอะไรทีเราจะทําไม่ได้นอกจากไม่พากันทําเท่านัน เพราะความ
จริ งแล้ว ทุกอย่างมันอยูท่ ีใจเรานีเอง!
แต่จนถึงวันนีเราก็ไม่เคยได้ทาํ อะไรเป็ นชินเป็ นอัน ทําอะไร
ไม่ได้ดงใจคิ
ั ดใจฝันเลย ไม่รู้มนั เป็ นเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้
ทําอะไรอย่างจริ งจังใช่ไหม? หรื อ มันเป็ นเพียงความฝันเท่านัน!
ความจริ งแล้วในโลกของการตืน ความฝันคือจินตนาการ
ของคนเรา แต่ในโลกของการหลับ ความฝันคือจิตใต้สาํ นึ กของ
คนเราทีไม่แตกต่าง เพียงแต่ มิติแห่ งความฝัน เป็ นเรื องทีลึกลับ
พอสมควรเท่านันเอง
เรานอนหลับฝันได้อย่างไร ทังฝันดี และฝันร้าย ฝันบางครัง
ใกล้ความเป็ นจริ ง บางครังฝันอยูร่ ะหว่างการหลับและการตืนได้
อย่างไม่น่าเชือ แต่บางคนหลับแล้วไม่เคยฝันเลยก็มี!
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มันคืออะไร? ตอนนันคนเราอยูใ่ นมิติไหน? สัมผัสทีได้คือ
อะไร? หรื อความฝันเกิดจากความรู ้สึกทีฝังลึกในจิตทีจดจํามาจาก
ทวารทัง 6 ทีเราเคยสัมผัสมาแล้วในเวลาตืน หรื อ เป็ นเพราะอะไร
กันแน่ ทีทําให้เราฝัน! แต่กแ็ ปลก บางครังเป็ นระยะเวลาที
ยาวนานมากพอสมควร ทีเราไม่ฝันเลยก็มีเช่นกัน! และบางครัง
ฝันเห็นทีเดิม 3-4 ครัง ในระยะเวลาทีห่างกัน 5 ปี 10 ปี ก็มี
เช่นกัน ซึ งทําให้เกิดความแปลกใจไม่นอ้ ย ว่าจิตเราทําไมต้องไปที
นัน!
แต่คนเราโดยทัวไปแล้ว ไม่ได้คิดถึงเรื องเหล่านีกันมากนัก
เพราะไม่รู้จะคิดไปทําไม? แค่คิดถึงเรื องส่ วนตัว เรื องการเรื อง
งาน เรื องของคนรอบข้าง ก็ปวดหัวพอแรงแล้ว หลายๆชีวติ คิดแค่
พรุ่ งนีจะกินอะไร ก็คิดไม่ออกแล้ว เพราะความยากจน ขาดแคลน
ต้องหาเช้ากินเช้า หาเช้ากินคํา จะเอาแรงใจทีไหนมาคิดถึงเรื องอืน
นอกจากเรื องปากท้องของตนเอง เพือความอยูร่ อดของชีวติ ทีต้อง
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กินต้องใช้ และสําคัญทีสุ ด คือค่ายารักษาโรคภัยต่างๆทีจะเกิดกับ
ตนเอง เป็ นเรื องทีจะต้องดินรน หามาให้ได้!
โลกอนาคตจึงมืดมนพอสมควรกับหลายๆชีวติ หรื อแทบจะ
ทุกชีวติ ในโลกใบนี ทีต้องต่อสู ้เพือความอยูร่ อดกันอยูใ่ นขณะนี
หลายๆชีวติ ทีเคยได้สมั ผัสมาแล้ว โดยทัวไป ล้วนเป็ นชีวติ ทุกข์
ทังสิ น อีกอย่างคนเราก็เกิดเพิมมากขึนทุกๆปี และอายุกย็ นื ยาว
มากขึน ด้วยความรู ้ความสามารถในการรักษาสุ ขภาพของตนเอง
และ ถ้าทุกคนสามารถมีชีวติ อยูก่ บั ธรรมทีมีฤทธิ เดช คือ อิทธิบาท
4 ของพระพุทธเจ้าด้วยแล้ว ยิงจะอายุยนื ยาวไปได้ถึง 120 ปี ตาม
คุณสมบัติของเซลล์ร่างกายทีจะอยูไ่ ด้ และโอกาสทีโรคภัยจะ
เบียดเบียนก็แทบจะไม่มี ถ้ารู ้รักษาตัวเองตาม”ธรรม”ทีกล่าวแล้ว
แล้วเราจะไม่หาวิธีทีจะอยูร่ อดได้อย่างสุ ขสบายตลอดไป มา
ใช้กนั บ้างหรื อ? (คิดได้ พอดีกับได้ รับของขวัญจากท่ านผู้ใจบุญ ที
มอบหนังสื อให้ ในวันเกษียณ เรื อง ทําอย่ างไรชีวติ จะยืนยาวและมี
ความสุ ข (ฉบับสมบูรณ์) พิมพ์ ครั งที 86 ของนายแพทย์ เฉก ธนะ
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สิริ) ว่างๆจะอ่านดู เพราะมันตรงกันข้ามกับทีฉันคิดฉันเขียนไว้
แล้วว่า คนเราอยากจะมีชีวติ ทียืนยาวไปเพืออะไรกัน (อยากจะรู้
เหมือนกันว่ าคนอืนคิดยังไง)
ขณะนีโลกมี คน อยูร่ าวๆ หกพันล้านกว่าคน ก็ยงั วุน่ วายกัน
ขนาดนี อีก 20 ปี ข้างหน้า อาจจะเพิมเป็ น แปดพันล้านคน คนจะ
ล้นโลกแล้ว แล้วเราจะอยูก่ นั อย่างไร
เป็ นคําถามจากคนทัวโลก ทีต้องการคําตอบจากทุกคนจริ งๆ
เพือจะได้มีการเตรี ยมความพร้อม
เพือให้ทุกคนพร้อมรับกับ
สภาพความเป็ นจริ ง แต่กแ็ ปลกมาก พอพูดถึงคนทีจะเพิมมากขึน
ทีจะทําให้เกิดมลภาวะโลกร้อนมากขึนๆทุกวัน
เพราะการใช้
พลังงานของพลโลกมากขึน ทําให้มองเห็นกลุ่มคนทีเห็นแก่ตวั
มากๆ รวมทังคนทีมีการศึกษาน้อย หรื อคนทีไม่มีภูมิปัญญา ทีมี
เป็ นส่ วนมากในโลกและในบ้านเมืองเรา เขาบอกหน้าตาเฉยว่า
โอ้ ย! (ร้องเหมือนเจ็บปวด) ไปสนใจทําไม อีกหน่ อยเราก็ตาย
แล้ ว!
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ก็เลยสงสัยว่า คนเราพออายุมากขึนถึงระดับหนึง จิตใจมัน
ร้อนรนจนไม่รู้ทีจะไป อีกหน่อยก็จะตาย ไม่รู้จะไปทีไหนหรื อจะ
ทําอะไร? จะทําอย่างไร? ไม่มีทีจะไปก็เลยหันหน้าไปหาความ
เย็น ความสงบ คือ ไปเข้าวัดฟังธรรม โดยไม่สนใจใยดีกบั เรื องใด
ใดทังสิ น แต่ถา้ คนเข้าวัดฟังธรรม คิดแบบเห็นแก่ตวั เช่นทีกล่าว
แล้ว ก็คงเสี ยเวลาไปเปล่าๆ เพราะไปวัดมาแล้ว ก็ไม่ได้ปัญญา
อะไรกลับมาเลย ศาสนาพุทธ ทีเป็ นศาสนาแห่งปั ญญา ไม่สามารถ
ช่วยอะไรได้เลย จึงเป็ นเรื องทีน่าเป็ นห่วง ถ้าสังคมไทยส่ วนใหญ่
หรื อคนทังโลกทีต้องเป็ นแบบนี
หลายคนฝันลมๆแล้งๆ ไปเรื อยๆ ปล่อยชีวติ ไปกับความเพ้อ
ฝัน ถ้าสามารถทําตามทีคิดทีฝันได้ ก็น่าจะได้รับความสําเร็ จและมี
ความสุ ขบ้าง แต่หลายๆคนก็ไม่รู้จกั ทํางานเพือช่วยเหลือตัวเอง
และ คนอืนๆอย่างจริ งจัง สําคัญทีสุ ด ทีทําๆกันอยูท่ ุกวันนี ก็ไม่
ทราบว่าเป็ นงานหรื อไม่ อย่างไร? เพียงแต่ขอให้ได้เงินมาเพือใช้
จ่าย เพือการดํารงชีวติ ไปวันๆเท่านัน ทุกคนก็พอใจแล้ว และ…ที
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สําคัญกว่านัน ก็คือ อัตตา ทีไม่เคยพากันปล่อยวาง ความต้องการ
เอาชนะของผูย้ ดึ ติดทังหลาย ความต้องการเอาชนะของผูม้ ีอาํ นาจ
รวมถึงความเห็นแก่หมู่เหล่าและชาติพนั ธุ์ของมนุษย์ สามารถ
สร้างความสับสนวุน่ วายให้เกิดขึนได้ตลอดเวลา นีคือสาเหตุและ
ต้นเหตุ ทีเป็ นอันตรายมากทีสุ ดสําหรับประเทศชาติบา้ นเมือง
นีคือความจริ งในชีวติ ของคนส่ วนใหญ่ในประเทศของเรา
และ ของโลก
สําหรับประเทศไทยเคยคิดเคยฝัน ทีจะเป็ นเสื อหนึงตัวใน
ห้าตัวของแถบถินอาเซียน แต่จนแล้วจนรอด เราก็เป็ นเสื อไม่ได้
แม้กาลเวลาจะผ่านไป
เราก็ยงั พากันอยูใ่ นมิติเดิมๆ
ไม่
เปลียนแปลง เพราะสังคมพืนฐาน ไม่มีระบบการศึกษาทีดีรองรับ
เป็ นสังคมทีขาดภูมิคุม้ กันตัวเอง
เรายังเป็ นสังคมทีขาดการ
เสี ยสละอย่างถูกวิธี ขาดความมุ่งมัน ขาดขวัญกําลังใจ ขาด
จิตสํานึก และ เป็ นสังคมทีขาดคุณธรรมพอสมควร เป็ นประเภท
ปากว่าตาขยิบเสี ยส่ วนมาก อะไรหลายๆอย่างมันจึงไปไม่ค่อยจะ
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เป็ น ในทีสุ ด เราก็พากันวนเวียนอยูท่ ีเดิม เหมือน...กัดหางตัวเอง
วนเวียนอยูเ่ ช่นเดิมอย่างนัน ไม่ตอ้ งไปไหน เป็ นประเทศทีคนพูด
กันไม่รู้เรื อง และ พึงทราบว่า ประเทศทีด้อยการพัฒนาเท่านัน ที
ต้องใช้กาํ ลังทหารมาตัดสิ น!
และดูเหมือน เราจะเป็ นประเทศเช่นทีกล่าวแล้ว จริ งๆ!
ความฝันอันสดใสของบ้านเมืองเรา ก็เลยล่มสลายไป ทังๆที
คนไทย ไม่ใช่คนโง่ ไม่ใช่ไม่เก่ง หลายๆคนมีความเฉลียวฉลาด
สามารถทีจะแข่งขันได้ในระดับโลกเลยทีเดียว แต่เราก็ไปไหนไม่
รอด เพราะมันติดอยูท่ ี กรรม (ทีไม่ ดี) จากการกระทําของทุกคน
ในสังคมเรา นีเอง!
นีคือโลกแห่งความฝันในมิติความเป็ นจริ ง!ของบ้านเมืองเรา
แต่สาํ หรับความฝันในมิติของจิตใต้สาํ นึกนัน มันเป็ นเรื อง
เฉพาะตัวของใครของมัน ทีมาจากพืนฐานชีวติ มาจากกรรมเก่า
และกรรมใหม่ ทีคนเราสร้างกันขึนมา เป็ นเรื องทีน่าสนใจไม่นอ้ ย
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ว่ามันคืออะไร? และเราจะสามารถนําความฝันเหล่านันมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้หรื อไม่?
คําว่าจิตใต้สาํ นึก ใครหลายคนอาจจะไม่เข้าใจ รวมทังตัวเรา
เองด้วย ก็เช่นกัน เพราะแต่ละคน ยังไม่เคยเห็นจิตของตัวเองเลย
แล้วจะไปรู้ได้หรื อว่า สํานึกแห่งจิตเป็ นอย่างไร? และสิ งทีมันอยู่
ใต้ลงไปอีก คืออะไร? เกิดขึนได้อย่างไร? และ มันมาจากไหน?
คงต้องมารู้จกั จิต กันเสี ยก่อน แล้วค่อยไปพูดถึงเรื องความ
ฝันในมิติของจิต จากนันเราคงต้องย้อนกลับไป บริ หารจิตใจ ที
เป็ นพืนฐานทีสําคัญมากทีสุ ดนี เพือยกระดับจิตให้สูงขึน เพือ
นํามาแก้ไขมิติแห่งความเป็ นจริ งของชีวติ เรา ของบ้านเมืองเรา ให้
ความฝันกลายเป็ นความจริ งกันต่อไป ให้ได้เสี ยที
จิต คือคิด คือจินตนาการ คือการปรุ งแต่ง คืออะไรทังหมด
ทังมวล ทีสามารถเปลียนแปลงสภาพธรรมชาติของสัตว์โลก ให้
คล้อยตามอํานาจของจิตได้ จิตใจจึงเป็ นรากฐานของการกระทํา
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ทังปวงทีเราทํากันอยู่ ทุกอย่างทีถูกสร้างและทําลาย ล้วนมาจากจิต
และใจของมนุษย์ นีเอง
เราต้องไม่ลืมความจริ งว่า สังขารร่ างกายจะไม่มีอะไรเลย ถ้า
ขาดจิตวิญญาณเข้าครองก็ไร้ค่า เพราะฉะนัน จิตจึงเป็ นร่ างทรง
ในร่ างกายของคนเรา ทีทําให้เรามีชีวติ ชีวา และมีสาํ นึกอยูเ่ สมอ
ในความเป็ นใหญ่ เป็ นเจ้า ก็จิตใจนีเอง ทีสร้างจิตสํานึกร่ วมของ
ดวงจิตคนทังโลก ในการสร้างสรรค์ เมือจิตเบิกบานผ่องใส และ
จะทําลาย เมือจิตเศร้าหมอง
จิตใจของคนเรา จึงเป็ นรากฐานของแต่ละชีวติ คนจะดีจะ
เลว ก็อยูท่ ีจิตและใจนีเอง ไม่ใช่อืนไกลเลย! และจิตนีเองทีทําให้
เกิดการรับรู้ มีสติ มีความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสของทวารทัง 6
ของคนเรา (เรื องทวารทัง 6 มีบางท่ านนําเอาไปเขียนเป็ นหนังสื อ
เป็ นเล่ มๆเผยแพร่ เรี ยบร้ อยไปแล้ ว)
ด้วยเหตุนีนีเอง จิตจึงต้องมีการแปรเปลียนอยูต่ ลอดเวลา
เนืองจากการทีจิตได้สมั ผัสความเปลียนแปลงของโลกอยูต่ ลอด
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นันเอง จิตจึงไม่เคยหยุดนิงเพราะเป็ นของไหล เพียงแว๊บเดียวก็ไป
ได้ถึงขอบจักรวาล เพราะจิตว่องไวทีสุ ด ไม่มีอะไรทีจะเทียบได้
อยูแ่ ล้ว
โดยธรรมชาติแล้ว จิตเป็ นธาตุรู้ มีคุณสมบัติเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ืน ผู ้
เบิกบาน อยูเ่ สมอ เพราะฉะนันท่านทังหลายเมือทราบแล้ว จะต้อง
ไม่ทาํ ให้จิตเศร้าหมองโดยเด็ดขาด จะเป็ นอันตรายทังตนเอง และ
ผูอ้ ืน ด้วยอํานาจอันมืดมัวของจิต นันเอง
แต่ถา้ จิตต้องรับความรู ้สึกทีหลากหลาย มากเกินไป ทีมีแต่
ความเศร้าหมองสุ ดจะทน ต้องทุกข์ทรมานไปถึงกาย จิตก็จะ
เปรอะเปื อนสกปรกโสมม และสับสน จนพิการได้ในทีสุ ด คือทํา
ให้ขาดความรู้สึกนึกคิด เสี ยสติ เสี ยความรู ้สึก ก็จะบ้าๆบอๆไป
เลย จึงเป็ นเรื องทีน่าสงสารทีสุ ด และโรคชนิดนี ปัจจุบนั วันนีก็
เป็ นเพิมขึนเรื อยๆ ทีบางคนอาจจะไม่รู้ตวั เองว่าป่ วยโรคนีด้วยซํา
ไป!
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ถ้าเด็กๆคิดไม่ออกก็ลองคิดถึงเครื องคอมพิวเตอร์ ดูกไ็ ด้ ถ้า
ใส่ คาํ สังข้อมูลเข้าไปมากๆ ถึงจุดหนึงมันจะรับไม่ไหว ยิงใส่ เข้า
ไปมันยิงจะสับสนวุน่ วาย ประมวลข้อมูลไม่ได้ตามขบวนการ ถ้า
คุณภาพของเครื องมันตํา ในทีสุ ดก็หยุดการทํางาน ทีเราบอกมัน
แฮ้ ง ( Hang) ไปเฉยๆ นันเอง ซึ งมันก็ไม่ต่างจากจิตและใจของ
คนเราเลย! ถ้ารับข้อมูลมากเกินขีดจํากัด ก็มีโอกาสล่มสลาย
(Hang) ได้เช่นกัน
จิต Hang เมือไร คนก็ บ้า เมือนัน!
สําหรับจิตใต้สาํ นึกนัน คือ จิตแท้ ของคนเรานีเอง เป็ นจิตที
อยูน่ อกการควบคุมใดๆ และมักจะสวนกระแสความนึกคิดของ
คนเราเสมอ ซึงเป็ นเรื องทีแปลกพอสมควรทีฉันได้เขียนอธิบายไว้
แล้วในหนังสื อเรื อง เพือให้เกิดการทํางานทีดี (For the good
time) เป็ นหนังสื อเล่มแรก ทีได้กระจายองค์ความรู ้แบบนี ออก
ไปสู่ สาธารณะทางสื ออีเลคโทรนิกส์นานมาแล้ว ท่านลองเปิ ดดูได้
ที www.kmitl6.com คิดว่าหลายๆท่านคงได้อ่าน และ นําบางสิ ง
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บางอย่างทีคิดว่าเป็ นประโยชน์ เอาไปใช้ได้กบั การทํางานและ
ชีวติ ส่ วนตัว ด้วยกันทุกคน (ตามทีใครๆหลายคน ส่ งคําขอบคุณ
มาให้ ทราบ ให้ ได้ ปลืมใจ ได้ สุขใจบ้ างแล้ ว มาถึงวันนีอาจจะถูก
ยกเลิกไปแล้ วก็ได้ เพราะลงไว้ นานมาแล้ ว)
จึงขอนําบางส่ วนมาลงไว้ ณ ทีนีด้วย เผือบางท่านทีหาอ่าน
เรื องดังกล่าวไม่ได้ จะได้เกิดความเข้าใจในเรื อง จิต เพิมมากขึน
ดังนี… คือ
ลองมาเรียนรู้ ตวั เราเองดูบ้าง ลองมาดูซิวา่ ในคนเรามีร่าง
ทรงซ่อนอยูอ่ ีกชันหนึงจริ งหรื อไม่? และสิ งนันดูเหมือนจะเป็ น
ความคิด หรื อ จิตแท้ ของตัวเรา นันเอง
ซึงในสภาวะปกติ เราจะคิดๆกันในเรื องนัน เรื องนี อยูเ่ สมอ
ในขณะเดียวกัน ความคิดทีเกิดจาก จิตแท้ ทีซ่อนอยู่ มันก็จะ
ติดตามไปด้วย นันคือ ความจริ ง คือ ความคิดทีเกิดจาก จิตแท้
ดังเดิม! อันเป็ นจิตใต้สาํ นึก ทีอยูเ่ หนือ การควบคุม!
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ดังนันเมือถึงตรงนี เราต้องหยุดคิด หยุดแยกแยะความจริ ง
ให้ได้ อย่าเอาความคิดทีเข้าไปปรุ งแต่ง จิต มาดูกนั อย่างเดียว ต้อง
เอาความคิดจาก จิต ทีปรุ งแต่ง มาดูดว้ ย ว่ามันคืออะไร?
จิตกับความคิด บางครังก็เป็ นอันเดียวกัน บางครังก็เป็ นคน
ละตัว คนละอย่างกัน สมองสร้างความคิด จิตสร้างความรู ้สึก
จะต้องทําความเข้าใจให้ดี บางท่านบอกไว้ในหนังสื อว่า จิต คือ
คิด ก็คงไม่ผดิ หรอกครับ แต่จะถูกจริ งหรื อไม่ ก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน !
แต่ เราควรจะ แยกจิต แยกความคิด ให้ได้ ด้วย สติ โดยการ
พิจารณาดูที กาย เวทนา จิต(แท้ ) และ ธรรม คือพิจารณาจากสติ
ปัฏฐาน 4 จะดูตวั ไหนก็ได้ทีชัดเจนกว่าสําหรับเรา เพือให้เกิด
มหาสติ คุม้ ครองตัวเราเอง จิต ก็จะว่าง และได้พกั ผ่อน ปล่อยให้
สติ ทํางานแทน แล้วท่านก็จะหนีไปจาก ทุกข์ ได้ในทีสุ ด
อย่าให้ จิต มาสังสมองให้ทาํ งาน ให้คิดนันคิดนี เกิดความ
ฟุ้ งซ่าน มันเหนือยมันหนักจริ งๆนะ ควรให้ สติ มาสังการแทน
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เพือให้ จิต ได้พกั ผ่อนบ้าง ท่านจะได้มีชีวติ ทีสดชืนแจ่มใส
หน้าตาเบิกบาน เพราะ จิต ได้พกั ได้ผอ่ นจากการทํางาน นันเอง
เหมือนตัวฉันเอง ทีโกรธใครไม่เป็ นมานานแล้ว และไม่เคยเก็บ
ความทุกข์ใดใดไว้เกิน 4-5 นาที มานานแล้ว เพือให้จิตได้พกั ผ่อน
และผลทีเกิดขึนก็คือ ความสดชืนแจ่มใส ความสุ ขกาย สบายใจ
อย่างแท้จริ ง!
สําหรับผูม้ ีพลังจิตในตนเอง เป็ นการจับจิตให้อยู่ เป็ นการ
รวมพลัง เป็ นการพัฒนาของจิต เช่นเดียวกับการท่องบ่นคาถา ก็
คือการรวมพลังของจิต เพือให้ จิต เกิด จิตตานุภาพ เมือจิตนิงแล้ว
ก็เหมือนศิลาก้อนใหญ่ ย่อมไม่หวันไหวกับโลกธรรม 8 คือ ลาภ
เสื อมลาภ ยศ เสื อมยศ สรรเสริ ญ หรื อ นินทา สุ ขและทุกข์ เป็ น
เรื องธรรมดา ถึงจุดนันท่านจะเป็ นผูม้ ีพลังจิต ทีเหนือกว่าพลังใด
ใดทังมวล และอย่าลืม.มนตรา จะขลังได้ ก็ดว้ ย จิตตานุภาพ
นันเอง
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และด้วยพลังจาก จิตานุภาพ นีเอง เมือจิตสงบจริ งๆแล้ว ก็
สามารถออกจากร่ างไปปรากฏในทีอืนให้ผคู ้ นเห็นได้จริ ง ซึ งเป็ น
เรื องทีเกิดขึนจริ งกับตัวฉันเอง เมือกลางปี 2549 (พิมพ์ ครั งที1
บอกไว้ เป็ นปี 2547 ซึ งผู้เขียนจําผิดเอง ความจริ งตอนนันมี
พนักงาน กฟผ.บางส่ วน พึงเริ มชุมนุมต่ อต้ านการแปรรู ปเท่ านัน
และในทีสุดศาลปกครองได้ พิพากษาในวันที 23 มีนาคม 2549 ให้
ยกเลิกกฎหมายการแปรรู ป กฟผ.) ทีหน่วยงานขอนแก่นนิมนต์
พระป่ าจากวัดทีอยูห่ ่างจากถนนสายรอบเมือง ไปทางตะวันตก
ของเมืองขอนแก่น ไม่มากนัก ให้มารับบิณฑบาต เพือฉลองเนือง
ในโอกาสทีรัฐบาลยุติการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ กับ กฟผ ในเช้าวัน
นัน พระท่านก็สวดมนต์ตามประเพณี นิยมป็ นปกติ พอสวดถึงบท
“มงคล 38 ประการ” พวกเราจะเรี ยกกันไปใส่ บาตรพระ ฉันรู้สึก
ว่า พระก็สวดของท่านไป ดูเหมือนไม่มีใครสนใจเลย เพราะไม่รู้
ว่าท่านสวดอะไรให้ฟัง (จะเป็ นเช่ นนีทุกงาน และพระท่ านก็ไม่
ท้ วงติงอะไรกับการปฏิ บตั ิกันเป็ นประจํานี จนเป็ นประเพณี ว่ าพอ
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สวดถึงตรงนี ทุกคนต้ องพากันใส่ บาตร) ฉันนังนิงฟังสวด”คําสัง
สอนของพระพุทธเจ้ า”ด้วยจิตใจทีสงบ เย็นสบายไปกับคําสอน
เหล่านันทีเริ มจาก “อเสวนา จะ พาลานัง บัณฑิตตานัง จะ เสวนา
ปูชา จะ ปูชนี ยานัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง...ท่านสวดไปจนครบ
มงคล 38 ประการ ฉันจึงกราบพระและลุกขึนไปใส่ บาตรพระ
เมือใส่ เสร็ จเรี ยบร้อยเดินกลับทีนังผ่านคุณอ้วน(ฉั ตรชัย)พนักงาน
ศูนย์ควบคุมระบบฯ เขาถามว่า พีมาใส่ บาตรครั งที 2 หรื อ? ฉัน
บอกว่า พึงมา พลันก็ได้ยนิ เสี ยงคุณบุญฤทธิ หัวหน้าสถานี
ไฟฟ้ าแรงสู งขอนแก่น บอกว่า ผมก็เห็นเหมือนกัน เห็นจริ งๆ แล้ว
เขาพากันยิมๆ เหมือนไม่เชือทีฉันบอก คงคิดกันว่า ฉันพูดตลก
เล่นๆ เพราะฉันไม่ได้พดู อะไรอีกต่อไป เพียงเดินผ่านไปนังทีเดิม
เฉยๆ เพียงแต่คิดในใจว่า จิต เขาคงออกไปตอนทีฉันฟัง ธรรม
ด้วยความสงบกาย และสบายใจ นันเอง (ออกจากร่ างไปโดยที ฉั น
เองก็ไม่ ร้ ู สึ กผิดปกติอะไรเลย ก็คงเหมือนหลวงปู่ ชาทีท่านกําหนด
จิต ให้อยูร่ ับแขก เพือต้อนรับคณะของพ่ออยูใ่ นป่ า ภายในวัด
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หนองป่ าพง ด้วยการเรี ยกสัตว์ป่ามาให้ดู ท่านบอกจะฉายหนังให้
ดู นกหนูปูปีก ทังไก่ป่าไก่บา้ นทังร้องทังบินมาให้ดู รวมทังสัตว์
ชนิดอืนๆก็ตามมาด้วยเมือท่านเรี ยกในครังทีสอง แล้วท่านบอกให้
ดูไปเรื อยๆคอยท่านไปบิณฑบาตก่อน
ท่านไปไม่นานก็เดิน
นําหน้าพระลูกวัดกลับมาพร้อมกับข้าวและอาหารเต็มบาตร อย่าง
ไม่น่าเชือ พอไปทีกุฎีของท่าน แม่ไม่นาํ ไม้กวาดไปถวาย ท่านทัก
ว่า เอาของมีค่าไปทิ งไว้ ทาํ ไม นันล่ ะของดี ไม่ เอาถวายพระหรื อ
อุตส่ าห์ หอบหิ วมาตังไกลถึงอุดรฯ (เพราะแม่ คิดว่ า อายคนอืน ที
เขาพากันเอาของมีค่ามากมายมาถวายท่ าน) นีคือเหตุผลทีทําให้
ฉันเชือตามพ่อแม่วา่ พระท่านทีได้ อภิญญาญาณ สามารถกําหนด
จิต ออกจากร่ าง ไปปรากฏในทีอืนได้อย่างแน่นอน หรื อร่ างไปแต่
จิตยังอยูใ่ ห้เห็น ซึ งมีตวั อย่าง เช่น มีผ้ เู ห็นพระอาจารย์ บางรู ป
บิณฑบาต อยู่ทีเมืองๆหนึงในสหรั ฐอเมริ กา ในขณะที ตัวจริ งท่ าน
อยู่ทีวัดในป่ าในเขา (วัดนิโครธาราม) และวันนันท่ านบอกให้ โยม
ลูกชายกลับมาเยียมพ่ อแม่ ทีอุดรธานีบ้าง เพราะพ่ อแม่ คิดถึงมาก
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และแม่ ไม่ สบายอีกด้ วย พอเขากลับมา เพือนพ่อ และพ่อก็เลยได้
พาไปกราบหลวงปู่ หลายรู ปตามวัดป่ าต่างๆ ในเขตพืนที อุดรธานี
เพือพิสูจน์ความจริ ง จนพบองค์จริ ง คือ หลวงปู่ อ่ อน ญาณสิ ริ แห่ง
วัดป่ าหนองบัวบาน (วัดนิโครธาราม) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
บอกว่ าองค์ นีเองทีไปบิณฑบาตที หน้ าบ้ านในสหรั ฐอเมริ กา และ
บอกให้ กลับบ้ านมาเยียมพ่ อแม่ บ้าง ตามทีพ่อเล่าให้ฟังเมือกลับมา
จากวัด ว่าเป็ นเรื องลูกชายเพือนของพ่อเอง และหรื อดังที นักบิน
ขับไล่ กองทัพอากาศที อุดรธานี ฝึ กบินเครื องบินขับไล่ ร่ ุ นล่ าสุด
ของสงครามโลกครั งที 2 เครื องแบแคท (เครื องบินขับไล่โจมตี
แบบใบพัด) ผ่ านเหนือวัดถํากลองเพล ในสมัยสงครามเวียตนาม
มองเห็นหลวงปู่ องค์ หนึ ง นังสมาธิ อยู่เหนือก้ อนเมฆกลางอากาศ
จนต้ องได้ ไปสอบถามหา และในที สุดก็ได้ ไปกราบไหว้ หลวงปู่
ขาว อนาลโย ด้ วยความเคารพอย่ างสูง ชื อเสี ยงของท่ านเลยดัง
กระฉ่ อนไปทัวเมือง และในตอนเป็ นเด็ก ฉันเคยเห็นมากับตาว่า
หลวงตาขาเสี ยข้ างหนึ ง เวลาเดินขากระเผกๆ ทีวัดบ้ านแก่ งผักกูด
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ซึ งในปั จจุบันนีจมอยู่ใต้ นาหน้
ํ าเขือนป่ าสั กชลสิ ทธ์ นันเอง ท่ าน
พาไปสร้ างวัดป่ า ทีโนนมะกอก ชายป่ าดงพญาเย็น วันหนึง พ่ อมา
นิมนต์ ท่านไปวัดป่ า ท่ านบอกให้ ไปก่ อนเลย เดียวจะตามไปที
หลัง แต่ พอคณะญาติโยมไปถึง ต่ างก็เห็นท่ านนังรออยู่ก่อนแล้ ว
เป็ นทีอัศจรรย์ ใจเป็ นอย่ างยิง แทบไม่ เชื อสายตาตัวเองสําหรั บทุก
คน ว่ าเป็ นเช่ นนันได้ อย่ างไร)
จิตทีอยูก่ บั ความสงบ
จิตทีเป็ นสมาธิ
จึงเป็ นจิตที
ละเอียดอ่อนมาก มากกว่าความละเอียดอ่อนทังหลาย ทีคนเราเคย
ได้สมั ผัสโดยทัวไป ดังนัน สิ งทีเป็ นอันตรายอย่างยิง ทีอยูใ่ กล้
ความสงบมากทีสุ ด ก็คือเสี ยงกระซิ บ หรื อคําพูดเบาๆ โดยเฉพาะ
เสี ยงของ สตรี ทังหลาย นันเอง ทีมัดใจบุรุษไว้ทวหล้
ั า!
เสี ยงกระซิบ หรื อเสี ยงจากการร่ วมรัก จึงเป็ นอันตรายอย่าง
ยิง เป็ นมารของจิต ดังนันถ้าท่านคิดจะปราบมาร ก็คือการให้เพศ
ตรงกันข้ามหยุดพูด ยุดรําร้องครําครวญให้ได้ ถ้าหยุดได้ ทุกอย่าง
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ก็ยตุ ิได้ในทีสุ ด! และเมือคนเราอยูใ่ นความสงบได้เมือใด ชีวติ ก็
เป็ นสุ ข เท่านันเอง
ความจริ งแล้วฉากแห่งธรรมชาติทีถูกสร้างสรรค์เอาไว้ ส่ วน
ใหญ่ทาํ ให้คนเราเกิดความเงียบเหงาอ้างว้าง ถ้าเราต้องอยูค่ นเดียว
เพราะ คนเราเป็ นสัตว์สังคมทีต้องอยูร่ ่ วมกัน ดังนันเมือถึงวัยอัน
ควร ความคิดความต้องการทีจะมีภาวะคู่ทีเหมาะสม ความคิดเพ้อ
ฝันจึงเกิดขึน และ ราคะตัณหา ก็จะเกิดขึนตามมา มาจากความคิด
และจินตนาการของเราเองเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่ใช่เกิดจากการได้เห็น
ภาพยวนตา หรื อเกิดจากการได้สมั ผัส หรื อแตะต้องกันเสมอไป
และ คนเราเมือได้ กาม สมปรารถนาก็อิมใจ แต่เมือใด กาม เสื อม
ไป ก็จะกระวนกระวาย ไม่สบายเท่านันเอง! และทุกอย่างเกิดอยูท่ ี
จิต อยูท่ ีใจ ทังนัน ดังนัน ราคะ จึงเป็ นเหยือล่อทีทรงพลัง มีผลทํา
ให้ จิต เคลิบเคลิมเหม่อหา รอคอย และ มีความหวัง แต่ถา้ ได้ฝึก
จิต ดีแล้วจริ ง สติ นันเอง ทีจะบอกให้รู้ถึงความจริ ง ว่าอะไรคือ
อะไร ทีแท้จริ ง!
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เมือย้อนกลับมาหาความจริ งของชีวติ ทีจิตปรุ งแต่ง ใน
ความคิดทังหลายของคนเรา ความคิดจร ก็คือความคิดทีเกิดจาก
จิตแท้ นันเอง ทีเป็ นร่ างทรงในตัวตนของเราเอง และ ร่ างทรง
นีเอง ทีไม่เคยตาย ทีทําให้ท่านทังหลายทังปวง ต้องกลับมาเกิดใช้
กรรมกันไปไม่มีทีสิ นสุ ด!
การทีเราจะเกิดได้ จะต้องมีการสมสู่ ระหว่างชายหญิง ใน
สภาวะทีไข่สุกพอดี และเชือเพศชายทีเกิดจากพลังแห่งธรรมชาติ
ก็ตอ้ งแข็งแรงด้วย จึงจะเกิดปฏิสนธิขึนมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การปฏิสนธิจะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มี จิตแท้ ซึ งเป็ นจิตวิญญาณ มาสิ ง
สู่ให้มีการเกิดเป็ นชีวติ ขึนมาได้
สําหรับเรื องนีได้รับการพิสูจน์ทางแพทย์แล้ว ถ้าไม่เอาการ
ผสมของเชือเพศชาย และ ไข่ของเพศหญิงในหลอดแก้วทดลอง
ฉี ดเข้าไป เพือฝังตัวไว้ในโพลงมดลูกเหมือนธรรมชาติแล้ว การ
ปฏิสนธิ ก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึนได้เลย เพราะ จิตแท้ ทีเป็ นจิต
วิญญาณ ไม่สามารถผ่านเข้าสิ งสู่ทางใดในหลอดแก้วได้เลย ซึ งไม่
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เหมือนการเหนียวนําทีเกิดจากจิตสู่ จิต ทีสามารถส่ งผ่านไปทางจิต
ของผูเ้ ป็ นแม่ เข้าสู่สายเลือด คือผูเ้ ป็ นลูกได้นนเอง
ั (คิดดูง่ายๆ การ
สิ งสู่ของจิ ตวิญญาณจะเป็ นขบวนการเดียวกัน กับ การรั บส่ ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ นันเอง คือเมือเครื องรั บปรั บคลืนความถีได้
ตรงกัน ตรงช่ องทางแล้ ว ก็จะรั บสั ญญาณได้ )
องค์พทุ ธะท่านได้ชีบอกไว้นานแล้วว่า คนเราเกิดแต่กรรม
เก่าทีเคยได้ทาํ ไว้แต่ปางหลัง เพือกลับมาชดใช้หนีกรรมกันไป
เรื อยๆ จนกว่าจะหมดกรรม สําหรับขบวนการเกิดทีทรงตรัสไว้ ก็
ไม่แตกต่างไปจากเหตุผลทีวงการแพทย์ หรื อ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในปัจจุบนั กล่าวไว้ แต่อย่างใด
เป็ นเรื องทีไม่น่าเชือว่า พระพุทธองค์ทรงรู ้ความจริ งเรื องนี
มานานกว่า 2500 ปี แล้วว่า คนเราเกิดมาได้อย่างไร จึงเป็ นเรื องที
ไม่น่าสงสัยใดใดเลยในปัจจุบนั
แต่คนเราเกิดมาทําไม เกิดมาเพือใช้กรรมแค่นนหรื
ั อ? เรา
เกิดมาเพืออะไรกันแน่ จึงเป็ นเรื องทีน่าคิด ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว!
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วันนีเรามารู้จกั ตัวเองกันดีกว่าดีกว่าทีจะไปรู้จกั คนอืนให้
มันวุน่ วายใจ
พอได้ข่าวแค่ดาราบางคนทีตังท้องก่อนแต่งงาน
เท่านัน เราก็พากันวุน่ วายไปทัวหัวระแหงแล้ว ความจริ งโลกมัน
เป็ นเช่นนีมานานแล้วล่ะ ใครจะไปห้ามใครได้ เมือ จิต ของเรา
ต้องสัมผัสกับความรัก ความพิศวาส ในร่ างกายของเพศตรงกัน
ข้าม เกิดราคะตัณหาขึนมา ด้วยพลังกดดันแห่งธรรมชาติ ไม่มีแรง
อะไรทีจะต้านได้แล้ว เมือถึงเวลานันอะไรๆก็ตา้ นไม่อยู่ เพราะ
ธรรมชาติได้กาํ หนดให้คนเรา (สั ตว์ โลก) เกิดมา มีหน้าทีเพียง
สองอย่างเท่านัน คือ ทํางาน (หาอยู่หากิน) และสื บสานเผ่าพันธุ์
ซึ งก็คงไม่มีใครทีจะปฏิเสธได้
คือส่ วนหนึงจากหนังสื อ “เพือให้ เกิดการทํางานทีดี” (For
The good time) ทีได้กล่าวถึงแล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่านก็ควรไป
หาอ่านให้ได้ จะได้ไม่เสี ยโอกาส จะได้อ่านเรื องนี เข้าใจได้ง่ายขึน
ไม่ตอ้ งหาซื อเพราะไม่ได้พิมพ์ขาย แต่สามารถจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม
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มาเก็บไว้อ่านได้เลย ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย เพราะ
ตังใจทําเป็ นทาน! อยูแ่ ล้ว
จิตแท้ นีเอง ทีเป็ นส่ วนของจิตใต้สาํ นึก ทีซ่อนตัวอยู่ ถ้าได้
ฝึ กจิตดีพอสมควรแล้ว จิตแท้ จะออกมาเตือนเราเสมอ เมือเราขาด
สติ หรื ออยูใ่ นภวังค์ ดังนันผูฝ้ ึ กจิตดีแล้ว โอกาสทีจะเกิดอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิการณ์ทีมีสาเหตุมาจากตนเอง จะไม่มีเลย เพราะมีสติอยูเ่ สมอ
นันเอง โดยมีจิตแท้เป็ นตัวกํากับ คือความจริ ง ทีได้พิสูจน์มาแล้ว
ด้วยชีวติ ของฉันเอง ทีเดินทางชีวติ ในทุกรู ปแบบ (โดยเฉพาะการ
ขับรถยนต์ ทีฉั นชอบมากที สุด และเคยหลับในหลายครั งแต่ จิ ตแท้
เขาจะเตือนให้ ตืนทุกครั ง) ทีได้ใช้ชีวติ ในการเดินทางมาตลอด
เพือไปทํางานทัวประเทศ และต่างประเทศบ้าง ท่องเทียวไป
ส่ วนตัวบ้าง มาจนถึงวันนีอายุได้ 60 กว่าปี ด้วยความปลอดภัย
จากการทีได้ฝึกจิต (แท้ ) ไว้ดีแล้วในระดับหนึง เพือให้เขามาเตือน
สติ ให้เราตืนอยูเ่ สมอ ได้ตลอดเวลา นันเอง นอกจากนีฉันเชือมัน
เสมอว่าด้วยบุญและบารมีของหลวงปู่ ขาว อนาลโย ทีท่านเมตตา
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อนุญาตให้ฉนั ยกเอาฝ่ าเท้าของท่าน เหยียบกระหม่อมจอมขวัญ
(หั ว)ให้ฉนั ทําให้เกิดความเชือมันว่าท่านจะช่วยคุม้ ภัยให้ฉนั ได้
ตลอดไป(และเป็ นเช่ นนีจริ งๆ! มาโดยตลอด)
ข้อมูลใดก็ตาม ทีผ่านประสาทสัมผัส เข้าสู่ส่วนความจําของ
สมองคนเรา มันจะถูกประมวลออกมาในเวลาหลับ ทีจิตลอยตัว
แล้วจิตจะเอาส่ วนทีสําคัญมาเป็ นความฝัน
เพือเตือนสังขาร
ร่ างกาย และจิตสํานึกปกติ ให้ระวังตัวเอง! เพราะแท้ทีจริ งแล้ว จิต
แท้ ทีไม่เคยตายนีเอง ก็ห่วงสังขารทีได้อาศัยอยู่ เช่นกัน ไม่อยาก
ให้เสื อมสลาย หรื อถูกทําลายไป แล้วทําให้ตวั เองต้องระเหเร่ ร่อน
ไปหาร่ างทรงใหม่!
ดังนันความฝันทังหลาย จึงเป็ นเรื องจริ งทีผ่านมาแล้วใน
ชีวติ ทีคนเราไม่ได้ใส่ ใจกับมันมากนักแต่จิตแท้ทีเฝ้ าระวังอยู่ เขา
จะเก็บข้อมูลเอาไว้ ในลักษณะทีเราก็คาดไม่ถึง เพียงแต่การ
ปลดปล่อยข้อมูลออกมา จะเป็ นระบบระเบียบแค่ไหนนัน ขึนอยู่
กับคุณภาพของหน่วยความจําสมอง ของแต่ละคน และสิ งทีเป็ น
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ความฝันนันก็คือ สิ งทีจิตแท้มองเห็นเอง ว่าอะไรจะเกิดขึนต่อไป
ถ้าหากเราขาดสติ ทีจะทําให้ตดั สิ นใจแบบผิดๆเกิดขึน
นอกจากนีแล้ว จิตแท้ ยังสามารถประมวลเหตุการณ์อนาคต
ได้ ถ้าบุคคลคนนันสามารถควบคุม หรื อฝึ กหัดจิต ให้สงบระงับ
ลงได้แล้ว ให้จิตสามารถเดินทางไปก่อนล่วงหน้าในอนาคตได้
ตามทีจิตมีคุณสมบัติเฉพาะ ทีได้กล่าวมาแล้ว
ดังนัน…ความฝันหลายๆครัง จึงเป็ นการพยากรณ์อนาคตได้
จริ ง ถ้าคนเราได้ฝึกจิตดีแล้ว! เพราะ ผลจากการวิจยั พบว่า สมอง
ของผูฝ้ ึ กสมาธิ แบบชาวพุทธนัน จะมีคลืนแกมมาสูง ทีช่วยให้การ
ทํางานของสมองในส่ วนความจํา ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ทําให้
การเรี ยนรู ้ และความตังใจ มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ถึงจุดนี วันนี เราก็คงไม่มีใคร สงสัยข้องใจ กับ ตถาคต ที
พระองค์ท่านเห็นอดีตและอนาคตได้ หรื อว่ายังมีใครสงสัย ก็คง
เป็ นเพราะกรรมของแต่ละท่าน แต่ละคน นันเอง!
ทีกล่าวแล้วนัน คือ มิติแห่ง ความฝัน! และกาลเวลา!
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เมือรู้วา่ จิตเป็ นเช่นทีกล่าวแล้วทุกคนจึงจําเป็ นต้องมา
บริ หารจิตใจกันใหม่
เพือมาจัดระเบียบของจิตใจกันใหม่ให้
สวยงาม-กันได้แล้ว ถ้าไม่มีการฝึ กฝน เชือว่าทุกคนไม่มีใครทีจิต
จะสงบและเบิกบานได้อย่างแน่นอน เพราะว่าจิตของเราเคยถูก
รบกวนมามากแล้วด้วยกันทุกคน และ เท่าทีทุกคนได้สมั ผัสทุกสิ ง
ทุกอย่างกันมาจนถึงวันนี คิดว่า ใครๆก็คงสับสนไปหมดแล้วกับ
เรื องราวต่างๆ แต่ทีพอทนกันได้ เพราะมีทงสุ
ั ขและทุกข์คละเคล้า
กันไป และยังไม่ถึงกับเสี ยใจมากๆ เท่านันเอง
การฝึ กจิตในขันพืนฐานนัน ควรจะเริ มทีการพัฒนาจิตจาก
คุณสมบัติของจิตเอง จึงจําเป็ นต้องมาฝึ กจิต เพือพัฒนาความจํา
พัฒนาบุคลิกภาพ
ฝึ กจิตเพือนํามาใช้ในการทํางาน
เพือ
พัฒนาการ-การอยูร่ ่ วมกันด้วยความสุ ข และเพือความดีงามทีจะ
เกิดขึนกับชีวติ ของตัวท่านเอง ในทีสุ ด
เมือเราทํากันได้ทุกๆคน ทัวทังประเทศแล้ว ปั ญหาต่างๆก็
คงจะหมดไปเอง แต่การฝึ กจิตก็ไม่ใช่เป็ นเรื องง่ายเลย เพราะ ต้อง
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มีศรัทธาเป็ นเบืองต้น และ มีความมุ่งมันเป็ นเบืองปลาย จึงจะทํา
ได้ นอกจากนีจะต้องมีเวลาในการ บ่มนิสยั ให้เกิดความเคยชิน
ตามทีได้รับการฝึ กฝนมาแล้วอย่างดี และ ต้องปฏิบตั ิอย่าง
สมําเสมออีกด้วย จึงต้องใช้เวลาทียาวนานพอสมควร และ
สําหรับสิ งทีจะได้มาในการฝึ กฝน ก็คงเป็ นไปตามบุญวาสนาของ
แต่ละบุคคลอีกด้วย
จิตอาจจะหลุดพ้นไปได้ หรื อไม่ได้ ตรงนันคงไม่ใช่
เป้ าหมายเลยทีเดียว เพียงแต่คิดจะทําก็ดีแล้ว มีโอกาสได้ไปฟัง
ธรรม ได้ไปจัดระเบียบของจิตใจกันใหม่ ก็นบั ว่าดีทีสุ ดแล้ว เป็ น
บุญแก่เราแล้ว
เราจะได้เป็ นคนใหม่เสี ยที!
สังคมก็จะมีแต่คนดีๆ ทีมีความคิดเห็นทีถูกต้อง สังคมไทย
ทีเคยวาดฝันเอาไว้ ทีเคยล่มสลายไป ก็คงจะฟื นคืนชีพได้ในทีสุ ด
ถ้ามีบุญวาสนา จิตหลุดพ้นไปได้จริ ง จิตไปสู่ แดนเกษม อัน
เป็ นมงคลสูงสุ ด ทีจะนําท่านไปสู่ มิติแห่งความเย็น คือ “นิพพาน”
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ทีเป็ นการ หยุดกาลเวลา และหยุดชีวติ เราก็จะได้ตืนจากโลกแห่ง
ความฝัน กันเสี ยที ท่านสุ ภาพสตรี และสุ ภาพบุรุษทังหลาย ย่อม
ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว ชีวติ ทุกข์ ก็จะได้หมดสิ นไป
และจะได้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ ในทีสุ ด
มาถึงวาระนี วันนี ด้วยผลทีเราได้ทาํ แต่กรรมดีกนั มาตลอด
ก็ขอให้ ทุกท่ านโชคดี
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13. ตถาคต
สั มพันธภาพ ทีจะนําไปสู่มิงขวัญ และกําลังใจ เป็ นสิ งที
สังคมมนุษย์ตอ้ งการเป็ นอย่างยิง เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม ทีมี
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ความต้องการ-การยอมรับในสังคม ต้องการ การยกย่องสรรเสริ ญ
ชืนชมยินดีในตนเอง และ ต้องการ อะไรๆ อีกหลายๆอย่าง อัน
เป็ นความภาคภูมิใจ ทีจะนําสุ ขมาให้ทงใจและกายในที
ั
สุ ด นันเอง
สิ งทีจะได้มาเมือถึงตรงนี คือการนับถอยหลัง ไปสู่ มิติแห่ง
ความเป็ นจริ งทีผ่านมาแล้ว ทีจะทําให้เห็นความจริ งของชีวติ ของ
แต่ละคน ในส่ วนทีเป็ นความดีงาม ทีเป็ นความสุ ขและเป็ น
กําลังใจ ให้ยนื หยัดต่อสู้ชีวติ ไปได้ อย่างสง่างาม ต่อไป
เป็ นเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถอยูโ่ ดดเดียวลําพังได้ในโลก
นี ความเหงาจะพาให้ผคู ้ นแสวงหาเพือนคู่ใจ และทําให้คนเรา
ใฝ่ ฝันหาซึงกันและกัน แต่ถา้ มีอะไรทีเราชอบและทําไปเรื อยๆ ก็
จะลืมทุกสิ งทุกอย่างได้ในทีสุ ดเช่นกัน ดังนัน ถ้าอยากลืมใครสัก
คน ก็หาคนชอบหรื อทําในสิ งทีชอบใหม่ ก็จะทําใจได้ง่ายขึน แล้ว
จะลืมใครคนนันได้ในทีสุ ด ฉันเชือว่าจะเป็ นเช่นทีกล่าวนี ที
สามารถทําได้จริ ง เพราะได้ทดลองดูแล้วด้วยตนเอง แต่ถา้ ท่านไม่
เชือ ก็ลองดูกไ็ ด้ แล้วท่านจะเห็นความจริ งได้เอง!
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แต่ ดร.โสรี ช์ โพธิ แก้ว ท่านเป็ นผูท้ ีเคยพูดกับต้นลําไย ว่า
ลําไยชอบอุณหภูมิ 16 องศาเซลเซี ยส และบอกให้ทราบว่า พระ
เจ้าของคนเรา มองเห็นว่า: ปัจจุบนั โลกขาดหัวใจทีดีงาม และ ทุกวันนีจึงหาผูน้ าํ ยาก
เหลือเกิน เพราะผูน้ าํ ทีดีจริ งต้องมาจากผูท้ ีมีฐานของจิตใจทีดี หา
คนแบบนีไม่ได้แล้วในสถานการณ์ปัจจุบนั !
คิดว่า คงไม่พากันลืมเนือเรื องทีผ่านมา ทีฉันเคยบอก(ฝรั ง)
ไปแล้วว่า พระเจ้าก็คือ จิตและใจของคนเรา นีเอง
ธรรม คือชีวิต คือธรรมชาติ คือทังหมดทีปรากฏให้เห็น คือ
จักรวาลทีใหญ่โตมโหฬารทีไม่มีทีสิ นสุ ด และท่ามกลางธรรมชาติ
สิ งทีอุบตั ิขึนแต่ละอย่างต้องใช้เวลาทียาวนาน การเกิดจึงเป็ นเรื อง
ยาก ไม่วา่ จะเป็ นคนหรื อสัตว์ แต่เมือได้เกิดแล้ว ในความเป็ นจริ ง
ไม่มีมนุษย์คนไหนสร้างอะไรเลย!
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นอกจากทําการเปลียนแปลงสิ งทีมีอยู่ จากสิ งหนึงไปเป็ นอีก
สิ งหนึง ทีจริ งแล้วคนเราเกิดมาเพือทําลาย เท่านันเอง และไม่มี
ใครอยากตายอีกด้วย!
เมือได้เกิดมาแล้ว ชีวติ ก็ตอ้ งพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน เอือ
ต่อกัน จิตใจก็จะอ่อนโยนเอือต่อกันตามไปด้วย เพราะทุกอย่างมา
จากธรรมชาติ เมือรู้จกั รักษาผูอ้ ืนก็คือรู ้จกั รักษาตนเอง การรักษา
ตนเอง ก็คือ รักษาผูอ้ ืน พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เช่นนี
วิ = เห็น, วิปัสสนา = เห็นแจ้ง, รู ้แจ้ง เช่นรู้วา่ จุดกลางของ
ดวงอาทิตย์ร้อน 13 ล้านองศาเซนเซี ยต เปลวจากข้างนอกแผ่รังสี
มายังโลก ทําให้โลกร้อนประมาณ 30 – 40 องศาเซนเซียต และ
ทําให้คนมีอุณหภูมิปกติ 37.8 องศาเซนเซี ยต เป็ นต้น
อายุ แปลว่า ชีวติ = ลมหายใจ = ลมปราณ
ดังนัน พวกทีฝึ กวิปัสสนากัมมัฏฐานผ่านทางลมหายใจ ก็คือ
การฝึ กการสร้างชีวติ ใหม่ ทีจะนําไปสู่การมองเห็นตนเอง และ
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รู ้จกั ตัวเอง และการทีจะสําเร็ จมรรคผลได้นนั ก็มาจากตรงนีนีเอง
ทีพระพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสรู้ “ธรรม” มาก่อนแล้ว
และต่อจากนัน อีก 576 ปี ต่อมา
พระเยซู คริสต์ เจ้ า ตรัสไว้วา่ ทุกอย่างในโลกนีล้วนเป็ น
อวัยวะซึ งกันและกัน
นานมาแล้วทีคนโบราณมอง และคิดว่า คนเราเป็ นเพียงผู้
อาศัย(โลก) เท่านัน ไม่ใช่ผสู ้ ร้าง เขาทังหลายมีความเชือและคิดว่า
พระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างโลก ซึ งก็คงไม่ผิด ในเมือความเป็ นธรรมชาติ
นันเอง ทีเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง แต่สาํ หรับวันนีแล้ว มนุษย์เป็ น
ผูส้ ร้างโลกย์ คือความคิดเห็นของคนปัจจุบนั เพราะเราก็เห็นกัน
เช่นนีจริ งๆ
ทุกวันนีคนเราก็เลยหลงตัวเองว่า เป็ นผูส้ ร้าง! ความจริ งพา
กันทําลายหรื อเปล่า ก็ตอ้ งลองคิดกันให้ดีๆ
คิดอะไร ทําอะไร ให้มนั ใหญ่กว่าตน คือความคิดของคน
คนเลยใหญ่กว่าโลกโดยไม่รู้ตวั
แต่เมือใดก็ตาม ทีคนเรา
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สามารถ…ลดความสําคัญของตนเองลงเสี ยบ้ าง
เพือเอา
ความสําคัญไปให้ แก่ คนอืน คือ ความรั กที แท้ จริ ง! ซึ งเกิดจาก
ความจริ งทีว่ า ชี วิต คือทังหมด เมือคุณรู้ จักการให้ คุณก็จะได้ รับ
ความรั ก! เป็ นคําพูดของ มหาตมะ คานที** (ที ฉั นเพิมเติม
ข้ อความบ้ างเล็กน้ อย)
เมือหั วใจของมนุษย์ ปิด คุณก็ไม่ อาจสัมผัสความคิดของเขา
ได้ ไม่ มีประโยชน์ อะไรที จะใช้ เหตุผลกับคนเหล่ านี เขาบอกชาว
อินเดียให้รับทราบ ในการต่อสู้เพือการปลดปล่อยอินเดีย จากการ
ปกครองของอังกฤษ จนสําเร็ จ โดยใช้เวลาทังหมด 17 ปี (เริ มจาก
ปี 1930 ทีเขามีอายุ 62 ปี เป็ นต้ นมา จนสิ นชี วิตเมือปี 1947)
แต่ความคิดของคนตะวันตก สร้างความสําคัญให้กบั ตนเอง
มีความพยายามจะเอาชนะธรรมชาติ และเอาชนะทุกอย่างเท่านัน
ด้วยการปลูกฝังความคิดพืนฐานกันมาตังแต่เด็ก แบบผูช้ นะ เขาก็
เลยเอาชนะในหลายๆอย่างได้จริ งๆ จากแรงจูงใจนัน โลกก็เลย
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เป็ นเหมือนทีเห็นๆกันอยูใ่ นวันนี
ทีทุกคนพากันเอาเป็ น
แบบอย่าง!
เต๋ า** เกิดยุคเดียวใกล้เคียงกันกับ อริสโตเติล** และ เต๋ า ก็
คิดแบบคนตะวันออกโดยทัวไปคือคิดแบบคนเหนือโลก”
โลกุตระ” (Alternative) ส่ วน อริสโตเติล คิดแบบชาวตะวันตก คือ
คิดแบบเหตุผล (Relative) ต่อมายุคหลัง คือ ขงจือ จะมองสังคม
เป็ นเรื องใหญ่ ว่าคนเราจะอยูก่ นั อย่างไร ในสังคมทีมีแต่ความ
สับสนวุน่ วายนี! (อย่ างมีความสุข)
มหาตมะ คานที** ผูน้ าํ ชาวอินเดีย ทีเกิดมาเพือทําให้โลกนีมี
สันติ เมืออายุ 62 ปี (1930) พาชาวอินเดียต่อต้านขับไล่องั กฤษ
ด้วยหลักการ อหิ งสา จนเป็ นทีกล่าวขวัญกันไปทัวโลก แม้แต่
ไอน์สไตน์ ยังต้องกล่าวถึงว่า ต่อไปโลกอาจจะตลึง ว่าคนแบบนีก็
มีมาก่อนในโลกนีด้วย
เต๋ า** คือ เล่ าจือ นักปราชญ์จีน ผูพ้ ดู ความจริ งในเชิง
วิทยาศาสตร์ ทีเราเข้าใจยากพอสมควร โดยมีหลักการสอนให้ทาํ
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ความเข้าใจเกียวกับชีวติ และโลก ด้วยการใช้ความคิดและเหตุผล
เป็ นคําสอนเพือเรี ยกขวัญและกําลังใจของผูต้ าต้
ํ อยให้เกิดความฮึก
เหิ ม ให้มีกาํ ลังใจทีจะฟันฝ่ าอุปสรรคในชีวติ ต่อไปได้ แบบไม่ยอ่
ท้อใดใด
อริสโตเติล** เป็ นนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวกรี ก
โบราณ เป็ นนักคิดและนักสังเกตทียิงใหญ่ทีสุ ดคนหนึง เกิดเมือ
พ.ศ. 159 คือ เกิดก่อนคริ สตกาล 348 ปี และถึงแก่กรรม 322 ปี
ก่อนคริ สตกาล (เป็ นพระอาจารย์ สอน อเลคซานเดอร์ มหาราช
ของกรี ก ตอนเยาวัยด้ วย) ซึ งผูน้ าํ คนต่อมา คือ “ปโตเลมี” ได้
รวบรวมความรู้ทงหลายในยุ
ั
คนันไว้ทีเมืองอเลคซานเดรี ย อย่าง
มากมาย
เมือได้อ่าน และพินิจพิจารณา เรื องราวต่างๆของท่านเหล่านี
มาแล้ว จะมองเห็นระบบการคิดของคนโบราณอย่างชัดเจน ว่าจะ
พาเราไปทางไหน? ดังนัน ท่านชอบอย่างไรก็เลือกทางเดินเองได้
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แต่อย่างไรก็อย่าทําให้ตนเองและคนอืนๆ เขาเดือดร้อนก็แล้วกัน
ถ้าสังเกตกันให้ดีๆแล้ว เราจะเห็นว่า โลกปัจจุบนั มันวุน่ วาย จนพา
กันหลงทางไปแล้วหรื ออย่างไร กลับมาคิดกันใหม่บา้ ง จะไม่ดี
หรื อ!
ชีวติ คือ การทํางาน หาอยูห่ ากิน การพักผ่อน หลับนอน
และสื บสานเผ่าพันธุ์ พอตืนขึนมาก็ ทํางาน ทํางาน ทํางาน นีคือ
มนุษย์นะ (จะบอกให้ ทราบ) และ ด้วยหลักการของการทํางาน
ทัวไป ทีหน่วยงานต่างๆ กําหนดให้ปฏิบตั ิกนั อยูใ่ นปั จจุบนั นีนัน
พึงรู้วา่ –
-หัวหน้าทีดีนนั เมือลูกน้องทํางานเสร็ จแล้ว ลูกน้องบอกว่า
งานของฉันเสร็ จแล้ว นันคือเขาทํางานให้นายด้วยใจ
-หัวหน้าทีไม่ดีนนั เมือลูกน้องทํางานเสร็ จแล้ว ลูกน้องจะ
บอกว่า งานของหัวหน้าเสร็ จแล้ว นันหมายถึง เขาทํางานแบบ
ซังกะตาย!
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ดูซิวา่ หัวหน้าสองคนนีต่างกันตรงไหน? ผูเ้ ป็ นหัวหน้า
ทังหลาย เอาไปใช้ ไปดูได้เลย นําไปคิดดู แล้วจะรู ้อะไรดีดี อีก
มากมาย!
มนุษย์ผโู้ ชคดี เมือเกิดมาแล้วได้ทาํ ในสิ งทีเคยวาดฝันเอาไว้
ได้ในสิ งทีหวัง และได้ในสิ งทีอยากจะได้ นับว่าโชคดีจริ งๆ แต่
เมือได้สมั ผัส ได้รู้จกั ชีวติ ทีผ่านมาแล้วของหลายๆคน มีนอ้ ยมาก
ทีมีโอกาสเช่นนัน แม้แต่ตวั ฉันเองก็ไม่เคยมีเลย! แล้วท่าน
เป็ น
ทังหลายลองตรวจสอบดูตวั เองบ้างเผือจะได้ความภูมิใจ
กําลังใจให้กบั ตนเองบ้าง ทีเรามีในสิ งทีคนอืนไม่มี โอกาสใน
อนาคตย่อมจะเป็ นของท่านทังหลาย มากกว่าใครๆ และท่านจะ
เป็ นได้ทงผู
ั น้ าํ และผูต้ ามทีดีได้ในทีสุ ด และนันคือ ความต้องการ
ในชีวติ ของทุกคน ทีจะมีพร้อมทุกอย่าง เป็ นชีวติ สุ ข มากกว่าคน
อืน อย่างแน่นอน!
เชือว่าหลายๆท่านคงเคยดินรนเรี ยกร้องในสิ งทีท่านต้องการ
มาแล้ว รวมทังใฝ่ ฝันหาสิ งนันๆอยูต่ ลอดเวลาอย่างแน่นอน และ
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เขาทังหลายก็เคยตระโกนเรี ยกร้องแม้แต่กบั ความว่างเปล่าของ
โลกทีเวิงว้างมาก่อนอีกด้วย...ช่างน่าสงสารจังเลย
แหละ-แล้ววันหนึง ความคิดนีก็เกิดขึนมากับฉันจนได้
ฉันทําให้แล้วนะ ในทุกๆอย่างทีเธอทังหลายต้องการ ชีวติ ที
เหลือ ขอให้ฉนั บ้างเถอะนะ นีคือความจริ งแท้แน่นอนของตัวฉัน
เอง และ อาจจะเป็ นความต้องการของท่านผูอ้ ่านอีกหลายๆท่าน
ด้วยเช่นกัน เพราะทุกชีวติ (ไม่ ว่าหญิงหรื อชาย) เกิดมาแล้ว
ต้องการอิสรภาพ เสรี ภาพ เป็ นตัวของตัวเอง และไม่อยากอยูใ่ น
อํานาจของใคร! คือธรรมชาติของคน!
ถึงวันหนึง คนทุกคนควรจะให้รางวัลชีวติ แก่ตนเองบ้าง! มี
อิสรเสรี และมีโลกส่ วนตัวของตัวเองบ้าง เพราะ เป็ นสิ งจําเป็ นที
ท่านจะพบกับความสุ ขทีแท้จริ งได้
ซึ งจะมีความหมายทีสุ ด
สําหรับทุกชีวติ ถ้าท่านอยากจะค้นพบตัวท่านเองได้จริ ง!
โปรดจําไว้วา่ “รางเนือชอบรางยา” เป็ นสุ ภาษิตไทย ซึงมัน
เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ ใครจะชอบใครชอบอะไร ก็เป็ นอย่างที
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เขาชอบ! คงไปบังคับกันไม่ได้ เหมือน ศรีปราชญ์ ทีท่านพูดไว้
อย่ าว่ าเราเจ้ าข้ าฯ อยู่พืนเดียวกัน…เพราะทุกคนไม่มีความแตกต่าง
กันในความอยาก และ ความต้องการ นันเอง เพียงแต่อยากไม่
เหมือนกันไปเสี ยทังหมด เพือถ่วงดุลยตามธรรมชาติทีกําหนดโดย
อัตโนมัติไว้แล้ว เพราะถ้าชอบเหมือนกันมากๆ โลกคงจะสับสน
วุน่ วายพอสมควร
การใช้อาํ นาจของตนเอง เพือสนับสนุนผูอ้ ืน เพือให้เขาได้
ใช้อาํ นาจของเขาอย่างเต็มที เป็ นกฎเกณฑ์ธรรมชาติ ทีทําให้
คนเรามีอาํ นาจอย่างแท้จริ ง!
ดังนัน “ผู้นํา” ควรบริ หารอย่างเป็ นธรรมชาติ และอย่าลืมว่า
“ถ้ าอยากได้ อาํ นาจ ก็ต้องให้ อาํ นาจ คนอืนไป”
แต่ คนก็ไปตังกฎเกณฑ์กนั เอง เอาอํานาจไปใช้เอง และยึด
ตัวเองเป็ นใหญ่อนั เป็ น อัตตา ลืมคิดไปว่าทุกคนรวมทังตัวเราเอง
ด้วย! มีขีดจํากัดของตนเอง ทีจะอดทน และอดกลัน เมือถูกบีบ
บังคับมากๆ
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ดังนันการจะเป็ นนายทีดีได้ ควรจะมองการทํางานผ่านทาง
สายตา(ความคิดเห็น) ของลูกน้องบ้าง และอย่าลืมว่าการทํางาน ที
ทําอย่างเต็มทีด้วยกาย วาจา และใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน ควร
จะมองทีตัวเขาและตัวเราเองให้ชดั เจนให้ได้และ มองให้เห็นว่า
ทุกคนต้องการอะไร เขาทําได้แค่ไหน และอย่าลืมว่า คนทีมี
ความสุ ขสงบและเยือกเย็น ทําอะไรได้ยงใหญ่
ิ
เสมอ
หัวหน้าเก่งคนเดียวไม่มี มีแต่หวั หน้าทีจะเอือเฟื อให้คนอืน
เก่งบ้าง ลดตัวเองลง และ เพิมความสําคัญให้คนอืนแทนเท่านัน ที
เก่งจริ ง!
ขงจือ** กล่าวไว้วา่ “มหาสมุทรวางตนไว้ ทีตํา ย่ อมได้ หยด
นําไหลมาเสมอ” ดังนัน”ผูน้ าํ ”ทีทําตนเช่นนีได้ ย่อมได้มาซึ งการ
สร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation) ดังนัน ให้ลดความสําคัญของ
ตนเองลงให้มาก มากได้เท่าไรยิงดีสาํ หรับผูท้ ีเป็ นหัวหน้าทังหลาย
อย่าลืม!
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ในการใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกัน หรื อทํางานร่ วมกันกับผูอ้ ืน การถูก
ตําหนิหรื อถูกลงโทษ อาจทําให้กลับกลายเป็ นคนทีโชคดีกไ็ ด้
และการลงโทษใครก็ตอ้ งดูให้ดี เพราะในอีกมุมหนึงมักจะมีอะไร
ซ่อนอยูเ่ สมอ และ คนเรา ดีไม่ดีอย่างไร ควรจะยกย่องและมองใน
มุมดี (Success) มากกว่า
ขงจือ** เป็ นนักปรัชญาเมธี ทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของจีน เกิด
ก่อนทีพระพุทธเจ้าปริ นิพพาน 8 ปี (551 ปี ก่ อนคริ สตกาล) เป็ น
ผูส้ อนแนวทางปฏิบตั ิเพือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในสังคมนี
และชีวติ นี ไม่ทราบว่าคําสอนของ พุทธะ ได้แผ่ขยายเข้าไปยังจีน
หรื อยัง ในช่วงที ขงจือ เจริ ญวัย ถ้ายังเข้าไปไม่ถึง ก็เป็ นการบ่ง
บอกถึงวิวฒั นาการของชีวติ มนุษย์เมือ 2500 ปี ทีผ่านมาเจริ ญ
ขึนมาในระดับใกล้เคียงกันทัวโลก
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ไม่ควรลบสี ดาํ ในชีวติ เพราะลบไม่ออกจริ งๆหรอก! ควร
เติมสี อืนๆลงไปให้สวยงาม ดังนัน อย่าลบความไม่ดี มันลบยาก
เติมความดีลงไปเรื อยๆ แล้วจะดีเอง!
ในความสมบูรณ์แท้ๆนันดูเหมือนจะมีความบกพร่ องอยู่
บ้าง ส่ วนทีบกพร่ องนันก็ดูเหมือนจะสมบูรณ์ เหมือนต้นไม้ ทีมี
ทังใบเขียว ใบแห้ง แต่มองไกลๆ เขียวไปหมดทังต้น เหมือนภาพ
ลวงตา แต่กย็ งั มีบางต้นทีถูกตบแต่งให้ใบเขียวตลอดปี และ
ตลอดไปได้ดว้ ย (เหมือนต้ นดอกแก้ วที บ้ านฉั นเอง) และคน ก็เฉก
เช่นเดียวกัน ไม่มีความแตกต่าง! ในการทีจะปรุ งแต่ง
ในโลกแห่งความเป็ นจริ งของชีวติ ชีวติ คือทังหมดทังมวล
ไม่มีอะไรทีเราจะหามาได้ ตามทีใจเราต้องการเสมอไป คนเราจะ
ทําอะไรได้อย่างดีทีสุ ด เพียงอย่างเดียวเท่านัน
ดังนัน อย่าแต่งงานบนความฝันนะ! ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
ตอนแต่งงานเราพากันฝันหรื อเปล่า คงต้องกลับไปคิดกันเอาเอง
ว่า พอจะจํากันได้ไหม
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ในยุคพันปี นานมาแล้ว พระพุทธโฆษาจารย์ เป็ นนักปราชญ์
แห่งยุคโบราณ และอีกหนึงพันปี ผ่านมาถึงปัจจุบนั นี (ปี 2500)
ท่าน พุทธทาสภิกขุ เป็ นนักปราชญ์ชาวพุทธ ในรอบถัดมา ท่าน
กล่าวไว้วา่ อย่ ามีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง ให้ มีชีวิตอยู่ด้วยปั ญญา คือ
ต้องรู้จกั ใช้สติปัญญา ในสภาวะทีดีของจิตใจในช่วงนันๆ เพือใช้
พิจารณา สัจธรรม ให้เข้าใจในความเป็ นจริ ง จะได้มีชีวติ อยูก่ บั
ธรรมชาติได้ อย่างมีความสุ ข
นอกเหนือจากนียังมีคาํ สอน และปรัชญาชีวติ อีกมากมาย ที
หลวงพ่อพุทธทาส ท่านได้กล่าวเปรี ยบเทียบเอาไว้ เพือให้อนุชน
รุ่ นหลังได้อ่านได้ศึกษา เพือจะได้นาํ ไปใช้ในการดําเนินชีวติ ให้
เป็ นไปตามธรรมชาติ อยูก่ บั ธรรมชาติ และรู้เท่าทันธรรมชาติอีก
ด้วย และเป็ นความจริ งอยูอ่ ีกอย่างก็คือ คนรู้จะไม่รู้อีกต่อไป แต่
คนไม่รู้ จะมีโอกาสรู้ได้ดีกว่า ถ้ายอมรับคนอืนบ้าง เพราะความ
กว้างของใจ คือ สติปัญญานันเอง
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แต่สาํ หรับผูม้ ีความรู ้ครอบงํา (Intelligent Trap= กับดัก
ของความฉลาด คือ อํานาจ ซึ งก็ได้ มาจาก ความรู้ นันเอง) จะไม่มี
ความรู ้อีกต่อไป ก็ไม่ทราบว่า เราอยูใ่ นข่ายนีกันหรื อไม่ แต่ท่าน
อย่าลืมเตือนตัวเองให้ดี ถ้าคิดว่าเราเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ เพราะผูม้ ีอาํ นาจ
ย่อมมีโอกาสถูกอํานาจครอบงําได้เสมอ
อย่างไรก็ตาม มันเป็ นเรื องแปลกแต่จริ ง…คนไม่รู้ชอบทีจะ
สอนคนรู ้แล้ว เสมอมา ไม่รู้ คือใจทีว่างจากความรู้ (เท่ านันนะ)
แต่จิตใจทีบริ สุทธิ ประภัสสรแล้ว จะเกิดความรู ้ขึนมาเอง มีปัญญา
และมีความคิดทีเกิดขึนได้เอง จึงสําคัญกว่าการมีความรู ้โดยทัวไป
(ทีเราเรี ยนรู้ มาจากที ต่ างๆ หรื อเรี ยนรู้ มาจากคนอืน) อย่างมากมาย
และอย่าลืมว่า
ทิฐิ คือการไม่ยอมปล่อยวาง ในความคิดทีผิดๆ ด้วย อัตตา
ของคน!
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ท่านพุทธทาสภิกขุ วัดป่ าสวนโมกข์(ห้วยนําริ น) อําเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
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ถึงวาระหนึงทีคนเราอยูใ่ นมิติหนึงของกาลเวลา ต้องไม่ลืม
ว่า เมือจะจากกันก็ต้องจากกัน จะยือยุดไว้ อย่ างไรได้ เมือจะได้ พบ
กัน ถึงอย่ างไรก็ต้องได้ พบกัน ขอแต่เพียงอย่าลืมว่า ชีวติ มีทุก
ฤดูกาล แต่ทีโรงเรี ยนครู ไม่เคยสอนวิถีชีวติ ให้แก่ใครเท่านันเอง!
ดังนัน เมือได้ออกมาโลดแล่นในโลกกว้างแล้ว จะเห็นว่า ทังหมด
คือชีวติ ของคุณ!
การเรี ยนธรรมศาสตร์ คือ การเรี ยนศาสตร์แห่งชีวติ คือ
เรี ยนทังหมด ที อรหันตธาตุ (ตถาคต) ผูเ้ ห็นแจ้งในอนาคตแล้ว
ได้รับรู้ ทุกอย่างเป็ นองค์รวม เป็ นส่ วนเกียวข้องทีเป็ นความจริ ง
ของทังหมด คือ ชีวติ !
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ “อิทปั ปัจจยะตา” คือรู้ความจริ งทีเป็ น
ธรรมชาติ ทีลึกซึงทีสุ ด ไม่มีใครเทียบได้ทงอดี
ั ต และปั จจุบนั !
อิทปั = นี, ปัจจะ = ปั จจัย, ยะตา = ภาวะ, คือ รู ้ภาวะ และ
ปัจจัยทังหลายทังปวงของชีวติ รู ้วา่ ชีวติ คือธรรมชาติของการ
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เปลียนแปลง นีคือ กฎ (Law) ของความจริ งแห่งชีวติ และคนเราก็
เป็ นส่ วนหนึ งของธรรมชาติ นันๆ ทีเป็ น อนิจจัง!
เมือจากสิ งเก่ า ต้ องพบสิ งใหม่ เสมอ! เป็ นสัจธรรม ดังนัน
อย่าอยูก่ บั สิ งต่างๆด้วยความรัก ความชอบ ความชังหรื อความหลง
แต่ให้อยูก่ บั ความจริ ง! และพึงระลึกเสมอ ว่า ชี วิตเป็ นสิ งที มีค่า
ทีสุด กว่ าสิ งอืนใดทังมวล ในโลกนี!
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชี วิตเป็ นโลกธรรม เอาอะไรให้ แน่ นอน
ไม่ ได้ แต่เมือล่วงพ้นเข้าสู่ “โลกุตระ” ได้แล้ว นันหมายถึง การมี
ชีวติ ทีอยูเ่ หนือโลกธรรม 8 ประการ นันเอง
อิสรภาพทีแท้จริ ง จะเกิดได้จากความรักทีบริ สุทธิ ถ้าขาด
อิสรภาพเมือแต่งงาน ก็คือ การขาดความรั กที แท้ จริ ง! และ ความ
รั กจะหมดลงเรื อยๆ หลังจากแต่ งงาน! นีคือ ความจริ ง ทีคนเราไม่
ยอมรับกันมานานแล้วและพากันโกหกตัวเองเสมอมา ซึ งความ
จริ งแล้ว ผูค้ นส่ วนมากในสังคมพากันผิดศีลตลอดเวลา!จากเรื องนี
เอง และในทีสุ ด สังคมก็เลยเกิดความวุน่ วายจากใจของคน นันเอง
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สิ งทีควรรู้เป็ นอย่างยิง ก็คือ –
ในวิถีชีวติ แห่งการอยูร่ ่ วมกันของครอบครัว หรื อ การ
ทํางาน ทีคนเราใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันเป็ นส่ วนมากในแต่ละวันนัน พึง
ทราบว่า การทํางานและการใช้ชีวติ ร่ วมกับคนอืนๆนัน อะไรคือ
สิ งทีคนเราทุกคนต้องการมากทีสุ ด (เป็ นความรู้ สึ กทีมาจากใจของ
ทุกๆคน) คือ: ความรัก เคารพ และ เอืออาทรต่อกัน
เข้าใจและมีความรู้สึกทีดีต่อกัน ไว้วางใจกัน
ให้ความเคารพ รัก ในตัวเรา
มีความจริ งใจ ด้วยรักและเคารพ
รักใคร่ นับถือ มีความรู ้สึกทีดีต่อกัน
มีความเป็ นมิตร รัก และศรัทธาในกันและกัน
ทําให้เขาทังหลายรู้วา่ เราต่างก็มีคุณค่า!
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เหล่านี คือสิ งทังหลายทีคนเราต้องการ ทุกคนต้องการเช่นนี
และความต้องการจะเป็ นเช่นนีเสมอ! นีคือ สิ งทีทุกคนจะต้องมี
ให้แก่กนั และกัน!
การทีท่านจะไม่พดู ก็เป็ นจุดเด่นทีสุ ดได้ และ การทีท่านไม่
ฟังก็เป็ นจุดอ่อนทีสุ ดได้เช่นกัน ให้พึงรับรู้และเข้าใจกันด้วยการ
สัมผัส (Touching) ซึ งเป็ นภาษาแรกของมนุษย์ ทีแสดงออกได้
อย่างลึกซึ งถึงความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับกันอย่าง
แท้จริ ง เหมือนดังแม่ทีปฏิบตั ิต่อลูกน้อย นันเอง! ไม่จาํ เป็ นต้องใช้
ภาษาพูดเลย!
การปฏิบตั ิเช่นนันได้ จะให้ความรู ้สึกทีซาบซึง และอบอุ่น
ในหัวใจ อบอุ่นได้แม้แต่คนมอง
ด้วยเหตุนีเอง เรื องบางอย่าง โดยเฉพาะเรื องของคนรักกัน
จึงไม่จาํ เป็ นต้องพูดเลย เพียงแค่มองสบตา ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความ
พึงพอใจในกันและกัน ก็ให้ความรู ้สึกทีดีแล้ว!
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ผูใ้ ดเป็ นผูใ้ ห้ ผูน้ นจะได้
ั
รับ ผูใ้ ดเรี ยกหาความรัก ผูน้ นจะ
ั
สู ญเสี ยความรัก! โปรดอย่าลืมว่า หากจะได้หวั ใจของเขามา เจ้าก็
จะต้องให้หวั ใจเขาไปก่อน แล้วจะได้กายมาเอง!
เพราะว่า ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรักเสมอ!
ทาน หมายถึงการเสี ยสละ (การให้ แก่ คนอืน) จึงอยูห่ น้า
ธรรมะ ทุกข้อของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตามที ได้ กล่ าว
มาแล้ วในบทต้ นๆ นันเอง) ดังนัน การทําบุญให้ทาน จึงเป็ นการ
ปฏิบตั ิเบืองต้น ในขันพืนฐาน เพือยกระดับจิตใจของคนเราให้
สูงขึน และ สิ งทีจะได้กลับคืนมาจากผลแห่งทานนัน มีค่ายิงใหญ่
เหนือกว่าสิ งอืนใดทังมวล ทีทุกคนได้เห็นกันอยูแ่ ล้ว
มีเรื องจริ งทีถูกมองข้ามอย่างหนึงก็คือ คน คือตํารา ฉะนัน
ตําราจึงมีอยูร่ อบๆตัวเรา ทุกคนจึงเป็ นครู ได้เสมอในชีวติ ของเรา
และตลอดเวลาทีดํารงชีวติ อยู่ หลายๆคนมักจะพบจุดทีอันตราย
สุ ดยอดในชีวติ เป็ นธรรมดา
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ณ จุดนัน ทุกชีวติ จะมีพลังมหาศาล คือแรงดินรนเพือความ
อยูร่ อด นันคือ ช่วงเวลาวิกฤต ทีเฉี ยดๆความตาย! ท่านเคยเจอ
มาแล้วหรื อยัง!
เชือว่าทุกคนเคยเจอกันมาแล้ว…และ ผ่านช่วงเวลานันมาได้
อย่างไม่น่าเชือ!
สําหรับวิกฤต (Crisis) เป็ นวูบหนึงในช่วงเวลาสันๆ ทีทําให้
มนุษย์เป็ นอิสรภาพ คือปลดชีวติ ออกจากทุกสภาวะได้ นันเอง
เพราะฉะนันจําเป็ นต้องปล่อยชีวติ ให้ล่องลอยไปตามกระแสของ
กรรมบ้าง จึงจะเจอภาวะวิกฤตได้ จึงจะมีโอกาสปลดปล่อยชีวติ
ให้เป็ นอิสระได้ และจงอย่าเลียงให้สุขมากเกินไป อย่ารักลูกรัก
หลาน รักผัวรักเมียมากเกินไป ถ้าสุ ขเกินไป เขาและเราจะไม่รู้จกั
รสชาดของชีวติ ทีแท้จริ ง
หลวงปู่ ชา สุ ภทั โธ แห่งวัดหนองป่ าพง จ. อุบลราชธานี ท่าน
บอกว่า อะไรทีเกินไป มันไม่ ดีทังนัน ทุกอย่ างมันต้ องพอดี ทํา
ความดี ก็ต้องทําให้ ความพอดีเกิดขึน
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ทังหมด คือ ชีวติ ! ทีต้องอาศัยใจ เป็ น สมาธิ – สะอาด –
สงบ และเย็น (นิพพาน) เพือให้รับรู้ทุกอย่างในโลกนีด้วยความ
คิดเห็นทีถูกต้องและเป็ นจริ ง และพึงระลึกเสมอว่า หู ตา จมูก ลิน
ทําอะไรเองไม่ได้หรอก จิต และใจต่างหาก เป็ นผูก้ ระทํา!
งาน คือชีวติ ทีเป็ นอันเดียวกัน ทําให้สุขก็สุข อยากทุกข์กไ็ ม่
ยาก เป็ นอะไรได้ทุกอย่าง ทุกอย่างอยูท่ ีจิตใจของเราทังนัน และ
การทํางาน ทําทุกอย่างทีดีงาม เป็ นการปฏิบตั ิธรรม!
แต่ การทําอะไรทีมีเงือนไขมากๆจะทําให้ไม่มีการตัดสิ นใจ
เกิดความลังเล ก็เหมือนทีหลวงปู่ ชา ท่านว่า “จังหว่ า” ไม่ทราบว่า
จะเอาอะไรกันแน่ ลังเลสงสัยไม่มีทีสิ นสุ ด คงหาความจริ งแท้
แน่นอนไม่ได้สาํ หรับคน คนนัน เพราะถ้ามองเห็นแต่ ถ้า (If)
อย่างนันอย่างนี ก็คงหาข้อยุติไม่ได้ ไม่มีทีสิ นสุ ดลงได้อย่าง
แน่นอน
มีใครบ้างในหน่วยงานของท่าน มีใครบ้างทีใกล้ชิดท่าน ที
เป็ นเช่นนี ก็ช่วยๆดูแลเขาบ้างนะ! สังคมจะได้สงบสบายกันเสี ยที
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มนุษย์ คือผูแ้ สวงหาความเพลิดเพลินเจริ ญใจอยูเ่ ป็ นอาจินต์
และ ลึกๆแล้ว คือความไม่อยากตายไปจากโลกนีของทุกๆคน
ธรรมชาติจึงกําหนดให้มีการสื บสานเผ่าพันธุ์ เพือให้มีตวั แทนไว้
ในโลกต่อไป ความจริ งแล้ว ทีจุดนีเอง ทีคนไม่เคยตายเลย!
(เพราะมีตัวแทนคือลูก ทียังมีชีวิตอยู่ไปเรื อยๆ และเรื อยๆ จากลูก
ไปยังลูกของลูก... ไม่ มีสินสุดง่ ายๆ)
การมีเพศสัมพันธ์ระดับสู ง หมายถึง การสัมผัสด้วยความ
นิมนวล สมรสสมรัก เสมอกันทังสองฝ่ าย เกิดขึนเพราะความรักที
แท้จริ ง เท่านันนะ!
แต่เพศสัมพันธ์ระดับตําทีปฏิบตั ิต่อกัน เป็ นการปลดปล่อย
(นํากาม) แล้วก็จากไปอย่างไม่มีเยือใยไมตรี
ดังนัน คนเราก็อย่าไปรักไปหลงกันให้มากนัก อย่าไปหลง
หมกมุ่นอยูก่ บั มันมากจนเกินไป จะทําให้คิดสร้างสรรค์อย่างอืน
ไม่ได้ ขอให้ใช้ชีวติ อยูก่ บั ความจริ ง (ทีฉั นบอกตนเองเสมอเช่ นกัน
แต่ ถึงเวลานัน มันก็ลืมทุกที เหมือนกัน)
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ถ้าค้นหาความจริ งจากธรรมชาติรอบตัวเราได้เมือใด เมือนัน
ท่านทังหลายก็จะพบตัวเอง และมีความสุ ข! ไม่ตอ้ งไปดินรน
แสวงหาความเพลิดเพลินเจริ ญใจทีไหนอีกแล้ว
ในสภาวะปั จจุบนั ทีมิติต่างๆเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา
นัน ศาสนาแปลง เพือทําลายศาสนาอืนๆมีมากมาย โดยเอาคํา
สอนของคนอืนไปเป็ นของตนเอง!
ในใบเบิลของพระเยซูคริ สต์ทีแท้จริ งนัน พระธรรมมีเฉพาะ
“ลูก้า กับ แมททิว” เท่านันเอง เพราะเคยอยูใ่ กล้ชิด ทีสามารถพูด
แทนศาสดาได้ นอกนันอาศัยธรรมจากพุทธทังสิ น! และลัทธิ
ต่างๆ ทีพากันนํามาเผยแพร่ กเ็ ช่นกัน เป็ นศาสนาแปลง ทีกําลัง
แพร่ หลายอยูใ่ นเมืองไทย ก็ไม่ทราบว่า ผูก้ ระทําต้องการอะไร?
การทีจะเชิดชู องค์ เยซู คริสต์ เจ้ า ง่ายนิดเดียว เพราะพระองค์
ไม่ใช่คนธรรมดา เพียงแต่มีเวลาเผยแพร่ ความเชือ ความจริ งของ
คน ของพระองค์ท่านไม่นาน คือเพียง 3 ปี เท่านัน ก็ถูกปลงพระ

292

ชนม์ พระองค์มีเวลาน้อยเท่านันเอง จึงทําได้เพียงแค่นนั (ในขณะ
ทีพระพุทธเจ้ าทรงเผยแพร่ ศาสนาอยู่ถึง 45 ปี )
ถ้าหากท่าน (พระเยซู คริสต์ ) มีเวลาเผยแพร่ คาํ สอนนานๆ
เหมือน นักปราชญ์ศาสดาองค์อืนๆ ก็ไม่ทราบว่า โลกปั จจุบนั จะ
เป็ นเช่นไรเหมือนกัน สําหรับเรื องนีก็พากันนําไปคิดไต่ตรองดูเอา
เอง! ว่าท่านยิงใหญ่แค่ไหน
ยิงมองไปยังศาสนาอิสลามแล้ว เราจะเห็นว่า องค์ อลั เลาะย์
ยิงใหญ่จริ งๆยิงกว่าเทพพระเจ้า พระองค์ทรงเห็นธรรมชาติแห่ง
ความเป็ นจริ ง และทรงสังสอนการดํารงชีวติ เพือความอยูร่ อดใน
ท่ามกลางทะเลทรายด้วยเหตุดว้ ยผล เมือนํามาพิจารณาให้ดีๆแล้ว
คําสอนและแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ เป็ นวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกันกับ
ศาสนาพุทธเลยทีเดียว แม้แต่การตาย ท่านยังให้นาํ ศพไปฝังในวัน
เดียวหลังจากทีตาย
เพือไม่ตอ้ งให้มีการเหม็นเน่าของซากศพ
ท่ามกลางอากาศทีร้อนอบอ้าวของทะเลทราย และ การถือศีลอด ก็
คือการฝึ กความอดทน เพือให้คนทีหลงทาง มีโอกาสรอดชีวติ
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ได้มากขึน หรื อ เมือมีปัญหาอยูก่ ลางทะเลทราย จะได้มีความ
อดทนอดกลันมากขึน ความจริ งก็คือ เป็ นการปฏิบตั ิดว้ ยเหตุดว้ ย
ผล นันเอง นอกจากนียังให้ละเว้นการรับประทานเนือหมูดว้ ยเหตุ
ของความจําเป็ นทีจะนําไปสู่ความทุกข์ของผูค้ น(ในทะเลทราย)
ได้ เพราะเนือหมูรสชาติดี-อร่ อยและเป็ นของหายากในทะเลทราย
(เพราะพืนที ของทะเลทรายในไม่ ว่าจะสมัยใด ก็ไม่ มีโอกาสที จะ
เลียงหมูได้ เลย) คือเหตุผลทีศาสนาอิสลามห้ามกินเนือหมู แต่ท่าน
ไม่ได้บอกว่าพืนทีอืนๆทีมีหมูอยูไ่ ด้โดยธรรมชาติ จะมีขอ้ ห้ามนี
แต่อย่างใด ก็ฝากให้นาํ ไปคิดกันเอาเองถึงความจริ ง ด้วยเหตุดว้ ย
ผลของมนุษย์ผชู้ าญฉลาดทุกท่านทุกคน !
ทีสําคัญทีสุ ดก็คือ แต่ละศาสนานัน มักจะมีศาสดาใหม่ๆที
เลียนแบบ แล้วยกตนข่มท่าน! เพืออวดอ้างในสิ งทีดีกว่าเก่งกว่า
ของตนเอง เพือเป็ นศาสดาองค์ใหม่ให้คนนับถือ!
เพราะฉะนันคําถามเกียวกับศาสนาเพียงเพือการเปรี ยบเทียบ
กัน ทีไม่ตอ้ งการคําตอบทีแท้จริ ง คําถามทีไม่เป็ นประโยชน์ ถาม
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แล้วก็ไม่ได้อะไร? ถามไปทําไมก็เท่านัน เพราะผูไ้ ม่รู้จริ งย่อมไม่
มีคาํ ตอบใดๆให้ผถู้ ามได้ และ สําหรับศาสนาพุทธแล้วไม่ควรถาม
ให้เสี ยเวลา ไม่ใช่แนวทางของพุทธะ ทีมีเป้ าหมาย คือ เพือดับ
ทุกข์ เท่านัน ดังนันคําถามทีเป็ นลบ คือไม่ถามก็รู้คาํ ตอบอยูแ่ ล้ว
จึงไม่ควรถามเป็ นอย่างยิง มันเป็ นการทําลายความเป็ นมิตรภาพ
ของกันและกัน และเป็ นการทําลายผูถ้ ามเองด้วย!
พุทธ ทีแท้ จริง คําตอบคือ: ศาสนาเป็ นเพียงวัตถุ คือเปลือกนอกเท่านัน ทีมีตวั แทน คือ
ศาลา โบสถ์ วิหารธรรม เป็ นต้น
พิธีกรรมต่างๆเป็ นเปลือกนอกทีลึกเข้าไปอีกเล็กน้อย (ที มา
จากพราหมณ์ )
ภิกษุ อุบาสก อุบาสิ กา เป็ นชันนอกทีลึกเข้าไปอีกระดับ
หนึง
พระไตรปิ ฎก คือเงาแห่งความจริ ง!
วิปัสสนา คือการเห็นแจ้ง ชัดเจน
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การทําใจให้ บริ สุทธิผ่ องใส และเบิกบาน คือ พุทธ ทีแท้ จริ ง!
นันคือศาสนาพุทธ ทีแท้จริ งก็คือตัวของเรา อยูท่ ีตัวเรา นีเอง
เมือบริ สุทธิแล้ว พุทธธรรม ศาสนาธรรม ไม่เคยเสื อม แต่
ท่าน (ใจของคน) ต่างหากทีเสื อม! เสื อมเพราะใจของคนทีไหล
ไปสู่ เบืองตําเสมอ นันเอง
ในขณะเดียวกันก็มีเรื องทีแปลกมากกว่า ด้วยความอยาก
และความต้องการทีไม่เคยพอ มนุษย์จึงสร้าง “ความเครี ยด” ในวิถี
ชีวติ ของตนขึนมาเอง ด้วยการกระทําตามกรรมของตนเอง เป็ น
ตัวกําหนดมาให้ และหลายๆคนก็ไม่รู้ตวั เองด้วยซําไปว่า ตนเองมี
ความเครี ยดหรื อไม่ เพราะไม่รู้ทีมาทีไปทีชัดเจน และไม่รู้วา่ มัน
มาอยูก่ บั ตัวเองเมือไหร่ อีกด้วย เลยทําให้คนเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
แบบไม่ทราบสาเหตุ และ เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีก อย่างมากมาย
แล้วก็สร้างงานของแพทย์ของหมอ (ทังหมอไข้ หมอความ) ให้มี
อาชีพสบายๆ รํารวยไปเลย!

296

คนเราไปสนใจเรื องทีไม่เป็ นเรื องทังหลายเหล่านีได้อย่างไร
ไปสนใจมันทําไมก็ไม่รู้ ไม่มีใครบอกใครสอนให้เดินเข้าไปหาสิ ง
ทีไม่เป็ นเรื องนีได้ เพราะ ใครๆก็คงไม่ชอบอยูแ่ ล้ว แม้แต่ตวั ฉัน
เองก็หนีไม่พน้ ทีบางครังก็รู้สึกว่า เครี ยด ด้วยแรงกดดันจากปั ญหา
ต่างๆทีไม่มีทางออก ทังๆทีมีทางออกอยูม่ ากมาย แต่เราก็ไม่ทาํ
ไม่เดินไปทีทางออกนัน ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
มนุษย์แข่งขันกันมาก มีธุระมาก เป็ นนักธุรกิจ ผลิต จําหน่าย
ทําลาย ฉิ บหายไปเรื อยๆ ทรัพยากรของโลกก็จะหมดสิ นไปใน
ทีสุ ด แล้วฝรัง (ผู้พาทําลาย) ก็กาํ ลังสร้างยานอวกาศ จะพาหนีไป
จากโลกนีด้วยความเห็นแก่ตวั ก็ไม่ทราบว่า วันไหนจะพาหนีไป
ได้จริ ง!
กาลครังหนึง
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัส กาลามสู ตร ทีเป็ นสาระ
แห่งชีวติ ไว้ดงั นี
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อย่าเชือสิ งทีเขียนไว้ในคัมภีร์พระเวทย์ของพราหมณ์ แต่ให้
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ดีทีสุ ด
อย่าให้ความรู้จากอดีตทีไกลโพ้น มาครอบงําตัวเอง
อย่าเชือในสิ งทีเขาวิพากษ์วจิ ารณ์
อย่าเชือตําราให้มากนัก
อย่าให้เหตุผลและตรรก (Logic) ทีเป็ นเครื องปรุ งแต่ง มา
ครอบงําใจของเรา เพราะชีวติ อธิบายไม่ได้จาก Logic เนืองจาก
ชีวติ มีวญ
ิ ญาณ (Conciseness) ซึงเป็ นธาตุรู้ คือการรับรู ้ รู้ตวั
เอง
นัยเหตุทงหลาย
ั
อย่าให้การคาดคะเน ครอบงําใจ
อย่าให้ความรู้จากการเดา การคิดด้วยความไม่เป็ นจริ ง ครอบงําใจ
อย่าให้ความรู้ ทีสอดคล้องกับสิ งทีเรารู ้มาก่อน ครอบงําใจ
อย่าให้ความรู้จากแหล่งใดใด ครอบงําใจ
อย่าให้ความรู ้จากครู อาจารย์ ครอบงําใจ
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สรุ ปก็คอื อย่าให้ความรู ้ทีเรี ยนมาแล้วทังหลาย ครอบงําใจ
เรา รู ้สกั แต่วา่ รู้ นันเอง รู้ไว้เพือการอ้างอิง และเป็ นพืนฐานแห่ง
การแสวงหาความจริ งเท่านัน ผูร้ ู ้จริ งแล้ว ทําใจให้ผอ่ งใส ก็
พอเพียงแล้ว ความรู ้ทีแท้จริ งอืนๆ จะปรากฏให้เห็นเอง และ
พร้อมทีจะปล่อยวางได้ดว้ ย
ศาสนาพุทธ จะให้แก้ปัญหาทีภายใน (จิ ตใจ) เพือจะใช้เป็ น
แนวทางในการแก้ปัญหาภายนอก ได้ง่ายขึน คําถามทีเป็ น
อจินไตย ไม่มีคาํ ตอบ พระพุทธเจ้าไม่ให้มีการคาดคะเน คําว่า “จัง
หว่า” แบบทีหลวงปู่ ชาท่านยกตัวอย่าง แบบนันไม่เอานะ เพราะ
ไม่มีการตัดสิ นใจ จะตอบจะถามไปใยให้เสี ยเวลา ไร้สาระ ไม่ได้
อะไรเลย
ฝรังใช้คาํ ว่า Deep rest แทนความหมาย การทําสมาธิ
(Meditation) เพือทําให้ใจสงบ เมือมีศีล มีปัญญาแล้ว ในทีสุ ด จิต
ก็วา่ ง และจะเห็นได้วา่ Life is over all (ชี วิตนีคือ ทังหมด ทัง
มวล)
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สิ งทีเราปฏิบตั ิกนั อยูด่ ว้ ยความยืดหยุน่ ในปั จจุบนั นี ก็เพือ
ความพอดี ควรทําทุกอย่างให้เกิดความพอดี ทีเป็ นทางสายกลาง
ตามทีพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้ว โลกก็จะสงบ และเป็ นสุ ขเอง
การดํารงชี วิตอยู่อย่ างปราชญ์ ทีแท้ จริ ง ไม่ ต้องหลากหลาย
แนวทาง ไม่ มีรูปแบบตายตัว ปราศจากขอบเขต และไร้ กระบวน
ท่ า เป็ นเช่ นนีมายาวนาน ไม่ มีใครเหมือน และไม่ เหมือนใครอีก
ด้ วย และมักอยู่เหนือโลกเสมอ
การมีชีวิตที สงบ เรี ยบง่ าย ถือสั นโดษ ไม่ สะสมทรั พย์ สิน
เป็ นเส้ นทางไปสู่ความหลุดพ้ นในอนาคตได้ อย่ างแน่ นอน เพราะ
จะสละทุกสิ งทุกอย่ างได้ โดยง่ ายจากความไม่ มี นันเอง และที
กล่ าวแล้ วนัน คือ ฉั นเอง! (คือความต้ องการอย่ างแท้ จริ งของฉั น
เอง)
พึงเข้าใจว่า บ้ านเมืองเป็ นของเทพเจ้ า ไม่ มีท่านผู้ใดคิด
ครอบครองเป็ นเจ้ าของได้ คิดเมือใด ทําเมือใด ก็ล่มสลายเมือนัน

300

เหมือน นโปเลียน หรื อ ฮิตเลอร์ ทีคิดจะครองโลกมาแล้ว ย่อมถึง
การพินาศในทีสุ ด ไม่รู้วา่ ทุกวันนีในบ้านเมืองเรายังมีใครคิดแบบ
นีอยูบ่ า้ ง อย่าได้คิดเลยนะ เพราะท่านจะเป็ นทุกข์ไปจนตาย!
(ไม่ ใช่ คาํ สาปแช่ งนะ! แต่ มนั เป็ นความจริ ง เพราะเรื องดังกล่ าวจะ
นําท่ านไปสู่ การต่ อสู้แย่ งชิ งไม่ มีทีสิ นสุด คิดให้ ดีๆ...ตายแล้ วเอา
อะไรไปด้ วยไม่ ได้ เลย. แล้ วคนเราจะรบราฆ่ าฟั น แย่ งชิ งกันไป
ทําไม ได้ อะไรไม่ ทราบ อย่ าพากันโง่ นักเลยนะ)
การเกือกูลกัน โดยไม่กา้ วก่ายกัน คือรักแท้แน่นอน เป็ น
สภาวะธรรมชาติของคนเราทีมีผลต่อสรรพสิ งทังมวล เพราะการ
เกือกูลต่อกันนันเป็ นการแสดงออกถึงความเอืออาทร
ทีจะ
นําไปใช้ดูแลทุกผูท้ ุกคนได้เลย ซึ งการกระทําดังกล่าว จะมองเห็น
ได้ง่ายๆด้วยการสังเกตความดีทีเรากําลังทําๆ กันอยูใ่ นปัจจุบนั นี
นีเอง และลองกลับไปคิดใหม่อีกที ว่า
การประเมิน การเปรี ยบเทียบ การประณาม ทําให้เห็นความ
จริ ง หรื อทําให้ไม่เห็นความจริ งกันแน่! ความจริ งแล้ว โลกนี
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ประกอบด้วยหลายคนหลายรู ปแบบ จริ งๆแล้วล้วนเป็ นภาพมายา
ทีฉายภาพลักษณ์ออกมาให้เห็นเท่านัน ไม่ใช่ตวั จริ งของคนแต่ละ
คนเลย!
ในความเป็ นจริ ง ท่านคือ ใคร? แล้วท่านได้อะไรบ้างจาก
การกระทําทังหลาย ด้วยใจ ด้วยกาย และด้วยวาจาทีผ่านมา เคย
ถามตัวเองกันบ้างหรื อไม่ ไม่ทราบ?
และโปรดอย่าลืมว่า ผูท้ ีสามารถกล่าวร้ายต่อผูอ้ ืนได้ ได้แก่ผู ้
มีโทสะภายในใจ แต่ขณะเดียวกัน ผูท้ ีมีศรัทธาต่อผูอ้ ืน ก็สามารถ
กล่าวร้ายได้เช่นกัน ถ้าไม่รู้จริ งและมีความเข้าใจทีผิดๆ ย่อมมี
ความคิดเห็นทีไม่ถูกต้องได้เสมอ
สรุ ปก็คือทุกอย่างอยูท่ ีตัวเราสงบระงับได้ ก็สบายเท่านัน…
เป็ นกฎ ธรรมชาติ
วันหนึง มีผรู้ ู้ท่านถามว่าคนแบ่งระดับกันด้วยอะไร ไม่มี
ใครตอบได้ถูกต้อง อย่างแท้จริ งและอย่างเข้าใจจริ ง แต่คนทีตอบ
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ได้อย่างเข้าใจในความหมายจริ งๆ ก็คือฉันนันเอง ทีท่านผูถ้ าม
บอกว่า ถูกต้องด้วยแฮะ…รู้ได้ยงั ไง ท่านว่า
คงไม่ตอ้ งสงสัย ถ้ารู ้ความจริ งว่า ฉันเป็ นเด็กวัดมาตังแต่อายุ
ได้ 6 ปี จนกระทังเรี ยนจบในระดับหนึง ทีสามารถออกมาทํางาน
ประกอบอาชีพช่วยเหลือตัวเองได้ สําหรับชีวติ ในวัยเด็กอาศัยอยู่
กับพ่อแม่บา้ ง และ ขอพ่อแม่ไปอยูว่ ดั มาเรื อยๆด้วยความชอบ จึงมี
โอกาสเห็นการปฏิบตั ิของพระเณรอยูท่ ุกวัน เมือเติบใหญ่มาจนถึง
วันนีทีเห็นโลกย์มามากพอสมควร จึงทําให้มีโอกาสนําการปฏิบตั ิ
ตามทางสายกลางของพระพุทธเจ้า เหมือนทีพระท่านทํา นํามาใช้
ทํางานและเอาตัวรอด เพือให้มีชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ดว้ ยความพอดี
แม้จะเป็ นนกทีไม่มีขน คนทีไม่มีเพือนมากนัก เพราะชอบความ
สันโดษ โดดเดียว เหมือนตัวคนเดียวทีมาทํางานในตอนแรกๆก็
ตาม และ วันหนึง ก็คน้ พบสิ งทีหลายๆคนแสวงหาได้จริ งๆ ด้วย
ตนเอง สิ งนันก็คือการทําจิตให้เกิด สมาธิ ก่อนทีจะสิ นลมหายใจ
ได้เอง เป็ นสิ งทีมีค่ายิงในชีวติ ยิงกว่าสิ งใดใดในโลกนีเลยทีเดียว !
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ตามหลักการของพุทธศาสนา ภพภูมิ แบ่งได้ 31 ชัน
แบ่งเป็ นชันใหญ่ๆ ได้ 4 ชัน ตามการแบ่งมนุษย์กนั เอง ด้วย
“ระดับจิตใจ” จากสูงสุ ด ไปยังตําสุ ด ดังนี: อริ ยะภูมิ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์
พรหมภูมิ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา
มนุษย์ภูมิ เพลิดเพลิน ในความเพลิดเพลิน ร้องรําทําเพลง
เสพย์กาม!
อบายภูมิ โลภะ(เปรต), โทสะ (ยักษ์), โมหะ (เดรัจฉาน)
และ ความกลัว (พยาคติ -อสู รกาย)
นีคือภูมิชนของจิ
ั
ตใจคนทีเป็ นจริ ง! แต่หลายๆตําราแบ่งเป็ น
32 ชัน ชันทีเกินก็คือตัวของเขา นันเอง ผูม้ ีอตั ตาสู งย่อมแบ่งตัว
เองไปอยูห่ นึงเดียว! และตัวเลข 32 นีเป็ น Logic (ทีใช้ใน
ภาษาคอมพิวเตอร์) ทีใช้ไม่ได้กบั ชีวติ จริ ง ทีมีจิตวิญญาณ!
จึงได้ยนิ คนโบราณพูดเสมอว่า 16 ชันฟ้ า 15 ชันดิน ตังแต่
สวรรค์ ยัน นรกอเวจี รวมเป็ น 31 ชัน ของระดับจิตใจ ดังนัน ไม่
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ว่าจะยังคงมีชีวติ อยู่ หรื อตายจากโลกนีไปแล้ว จะอยูใ่ นนรกหรื อ
สวรรค์ชนใด
ั จึงอยูท่ ี 31 ชันของใจ นีเอง ทีคุณๆจะเลือกได้!
เราจะเห็นคน…กลุ่มหนึง ถือไม้ไปขวิด ขวับๆ กับลูกสี ขาว
กลมๆ เล็กๆ ในสนามหญ้า เพลิดเพลินไปเรื อย คนพวกนันก็เป็ น
มนุษย์นะ เพราะ มนุษย์จะทําเพือตนเองเสมอ! และบางครังก็
กลายเป็ นเทวดาได้ ถ้ามี เมตตา คือ การเพิมสุ ขให้แก่คนอืน มี
กรุ ณา คือการลดทุกข์ให้แก่เขา (เน้ นการลดทุกข์ อย่ างเดียว) ก็จะ
แสดงออกถึงความมีไมตรี เป็ นมิตร คนพวกนีจะละความโลภ ได้
แล้ว ดังนัน มนุษย์ทีมีชีวติ อยูอ่ ย่างสบายๆในระดับนี ก็คือ เทวะ
บุตร เทพธิดา ดีๆ นีเอง
เมือมีความมุทิตาในจิต ชืนชมยินดี ไม่อิจฉาตาร้อน (เป็ น
ไฟ) ก็จะลดโทสะ ลงได้ หน้าตา ท่าทาง จิตใจก็จะดี อิมเอิบ
แจ่มใส มีสง่าราศี ผิวพรรณผุดผ่องเป็ นยองใย ความสวยและงาม
ตามมาทันที
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อุเบกขา ทีจะนําไปสู่ระดับอริ ยะภูมิ คือความไม่หวันไหว
อยูก่ บั ความจริ งด้วยปั ญญา คือการเห็นแล้ว ด้วย…
อุปะ = เพ่ง, อิกขะ = มอง, ก็คือ รู ้เห็นด้วยการเพ่งมองแล้ว
ย่อมเป็ น พระพรหม ตามคุณสมบัติดงั กล่าวแล้ว นันเอง (พระ =
วร = ดี นันเอง)
พระอริ ยะ ชันโสดาบัน คือผูท้ ีเข้าสู่กระแสความจริ งได้ เป็ น
ทีใจ อยูท่ ีจิต ไม่ใช่อยูท่ ีตัวบุคคลนะครับท่าน! อย่าเข้าใจผิด
และคําว่า “ภิกษุ” แปลว่า ผูไ้ ด้เกิด = ผูข้ อเกิด (จาก
พระพุทธเจ้ า) = ตุเจ้า = สาธุเจ้า = พระภิกษุ นันเอง
ถ้าอยากเป็ นอริ ยะบุคคล อยากจะยิงใหญ่ และมีชือเสี ยง ก็
ต้องลําบากหน่อย เพราะจะเป็ น เชน หรื อ “เซี ยน” เป็ น “อัศวิน”
มันลําบากก่อน จึงจะเป็ นได้ ต้องเอาใจทังหมดให้แก่มนั (เกิดจาก
“ฉั นทะ”) ไม่ใช่พอใจอย่างเดียว ต้องให้ทงใจเลย!
ั
โดยการทําทุก
อย่าง ทําทุกวิถีทางให้นึกถึงผลงาน อย่านึกถึงผลตอบแทน ใน
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ทีสุ ดผลงาน คือ ความเป็ นอัศวิน จะเกิดขึนและได้มาเอง จะเป็ น
ความยิงใหญ่ และความภาคภูมิใจของคน อย่างแท้จริ ง!
เฉกเช่นเดียวกันกับทีเขียนเรื อง “ชีวติ นีทีคุ้มค่ า” อยูน่ ีเอง ฉัน
ทําเพือให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่ วนรวม เพือประเทศชาติบา้ นเมือง
เหมือนทีเคยทํางานในสายอาชีพของตนเอง มาตลอดชีวติ ทําด้วย
ความมุ่งมัน ไม่เคยพูดถึงเรื องผลตอบแทนเลย ทังๆทีทํางานให้ผล
ประโยชน์กบั องค์กรมามากพอสมควร (ที คิดว่ าหลายๆส่ วน ฉั นมี
ส่ วนร่ วมในการสร้ างสรรค์ องค์ กรมา ตังแต่ กฟผ. ก่ อตังยังไม่ ถึง
ขวบปี ) ซึ งผูใ้ กล้ชิดได้เห็นมาแล้ว แม้จะไม่เคยได้สองขันมาตลอด
ชีวติ การทํางาน ก็ไม่นอ้ ยเนือตําใจใดใด แต่ทีทําอยูใ่ นขณะนี ทํา
เพืออยากมีชือเสี ยงหรื อ ก็คงไม่ใช่ ทําทุกอย่างเพราะอยากทําเท่า
นันเอง เพราะ เสี ยดายในสิ งทีรู ้ ทีคนอืนยังไม่รู้ดว้ ยกัน เท่านันเอง
อริยะ คือไกลไปจาก กิเลส ความเศร้าหมองทังปวง คือไกล
ไปจากอบายภูมิ ไกลไปจากศรัตรู นันเอง (อริ = ศัตรู , ยะ = ไกล)
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เพราะฉะนัน ผูเ้ ป็ นอริ ยะบุคคล ย่อมห่างไกลไปแล้ว จากกิเลส
ตัณหาทังปวง ทีเป็ นศัตรู ของจิต
ภูมิใจ คือความภาคภูมิอยูใ่ นใจ อยูท่ ีไหนก็ได้ หามุมสงบ
ของหัวใจและจิตใจให้ได้คือหนีได้จากกามคุณให้ได้นนเอง
ั
แล้ว
จะภูมิใจทีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ทีเป็ นศาสนาแห่ง ปัญญา
ถ้ายังไม่รู้ซึงถึงใจในเรื องนี ก็หาซื อหนังสื อ พุทธธรรม ของท่ าน
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทโต) มาอ่านเสี ยบ้าง พยายามศึกษาให้มาก
จะได้รู้แจ้งขึนมาอีกหลายเท่าตัว หรื อไม่กโ็ ง่ไปเลย! เพราะอ่าน
แล้วก็ไม่เจ้าใจง่ายๆ ก็ไม่ตอ้ งไปเพ่งโทษใคร! นันคือบุญวาสนา
ของเราเองทีมีอยูเ่ พียงเท่านัน แต่กย็ งั ดีกว่าอีกหลายๆคนทีไม่ได้
สัมผัส อย่างแน่นอน
กลับไป ภาวนา (เพือให้ ) ชนะจิต (ชื อดาราแสดงหนัง ชื อ
เพราะมาก) การภาวนา คือการพัฒนา ชําระจิตใจให้ผอ่ งใส
นําไปสู่ จิตใจทีสงบ เย็น และในทีสุ ด สําคัญทีสุ ดก็คือ ทําจิตใจที
บริ สุทธิให้ห่างไกลไปจาก กิเลส คือความขุ่นมัว ทังหลายทังปวง
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ไปสู่ “นิพพาน” คือความเย็น ว่างในจิต คือความไม่ร้อนรน คือ
“นิพพาน” (นิระ = ไม่ , พาน = ร้ อน) และจะ ชนะจิตใจตัวเองได้
ในทีสุ ด ดังนัน คนเราจะเข้าสู่ “นิพพาน” ได้ ในขณะทีมีชีวิตอยูน่ ี
เอง (อย่ าไปเข้ าใจผิดว่ าทําความดีแล้ ว จึ งจะปรารถนาขอให้ ถึงซึ ง
“พระนิพพาน” กันอีกเลย เพราะท่ านจะถึงพระนิพพานได้ เอง
ทําได้ เองตลอดเวลาอยู่แล้ วในวันนี นีเอง เมือท่ านได้ สมาธิ )
อย่าทําให้ความเบือหน่ายใดใดเกิดขึนในชีวติ จนกลายเป็ น
เซ็ง ซึ งจะเป็ นตระกอนของโทสะ คือจะเกิดความไม่พอใจขึนมา
ได้ เพราะจิตใจไม่ได้รับการตอบสนอง จากเหตุทีไม่ได้รับผลใน
ความอยาก (ความโลภ)) ของคนคนนัน
และในทีสุ ดของทีสุ ดของวันนัน มีคาํ ถามถึงบทสรุ ปของ
ชีวติ คนเรา มีหลายคนสรุ ปไปแล้ว (รวมทังท่ านด้ วย ในตอนนี
ลองสรุ ปดูก่อนก็ได้ ก่ อนจะอ่ านต่ อไป) ว่าชีวติ คืออะไร ชีวิต คือ
มิติหนึงทีขึนอยูก่ บั กาลเวลา ใช่หรื อไม่ หรื ออะไรกันแน่
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แต่…หลายๆคนอยากให้ฉนั (นายเข็มชาติ โคตวงจันทร์ )
สรุ ปให้ฟังก่อนจะจากกัน ก็เลยได้บอกว่า
ในโอกาสทีเราได้มาพบกัน ในครังนี สิ งทีได้เหนือกว่าสิ ง
อืนใดก็คือ
ชีวติ คือความจริ งที คนเราจะต้ องเข้ าใจ ชี วิตคือทังหมดทัง
มวล จะรั กจะชอบ หรื อไม่ ชอบอย่ างไร จะไปจะมาอย่ างไร ย่ อม
ไม่ ได้ ดังใจเราเสมอไป และคนเราก็ควรจะยอมรั บในสิ งทีเป็ น
แบบนัน เป็ นอย่ างนัน มันเป็ นเช่ นนัน นันเอง เป็ นเช่นนีมาตังแต่
โลกเกิด และ ชัวนิจนิรันดรกาล
วันนีถึงจะไม่ ได้ อยู่กับคนที เรารั ก ก็ยงั ดีทีมีโอกาสอยู่กับคน
ที รั กเรา!
ฉันพึงรับรู้วา่ ฉันเสี ยใจทีจะจากกันในวันนี แต่ความทุกข์
ทังหลายมันจะอยูก่ บั ฉันได้ ไม่ถึงนาที อย่างแน่นอน! เพราะฉันทํา
ใจได้ ฝึ กใจได้ ย่อมไร้ความทุกข์ ทังใจและกาย
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ฉันบอกทุกคนในวาระสุ ดท้ายของการสัมมนาในวันนัน ซึ ง
อาจารย์ ดร.โสรี ช์ บอกว่า เป็ นคําของพุทธะ…พุทธะท่านชีบอก
แบบนีมานานแล้ว!
“ตถาคต” หมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูไ้ ด้ตรัสรู้
แล้ว หยังรู้แล้วในสรรพสิ งของโลกและจักรวาล จึงสามารถตรัส
องค์ความรู้อนั เป็ นสัจจะ เป็ นธรรมตลอดกาล พูดอย่างใด ทําได้
อย่างนัน ทําได้อย่างใด พูดได้อย่างนันเสมอ จึงเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ รู ้
เห็นตามจริ ง ยิงใหญ่ในธรรม ไม่มีผใู ้ ดครอบงําได้ จึงได้ชือว่า
“ตถาคต”
ตถาคต ผูเ้ ป็ นอรหันต์ธาตุ ผูเ้ ห็นแล้วทราบแล้วในอนาคต
กาล ย่อมชีบอกได้ถึงความเป็ นจริ ง เป็ นสัจธรรมทียืนอยูค่ ู่โลก
ตลอดกาล และมีอยูห่ นึงเดียวเท่านัน! ทีประกาศ พุทธศาสนา ให้
ปรากฏขึนมาในโลก คือ…
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้ ป็ นศาสดาเอกของโลก!
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และฉันได้ประจักษ์ชดั เจนแล้วว่า ชีวติ นีทีคุ้มค่ า ทีสุ ด คือ
การทีฉันมีโอกาสได้เกิดมา พบ พระพุทธเจ้า!
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นันเห็นเรา “ตถาคต”
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ท้ ายเล่ ม
เมือมาถึงจุดนี...ณ วันนี จึงเป็ นโอกาสอันดีของผูร้ ักการอ่าน ทีจะ
ได้ประโยชน์จากหนังสื อเล่มนี และผูท้ ีไม่ชอบการอ่าน เมือได้อ่านแล้ว
เชือว่าจะชอบและรักการอ่านมากขึนกว่าเดิม เพราะ ผูเ้ ขียนพยายามเขียน
ภาษาพืนๆ ทีไม่สลับซับซ้อนให้อ่าน เพือให้เข้าใจได้ง่ายทีสุ ด อยูแ่ ล้ว เมือ
คนรักการอ่านมากขึน การศึกษาก็จะกว้างขวางมากขึน โอกาสทีประเทศ
ไทยจะเจริ ญก้าวหน้า ย่อมมีโอกาสทีดีขึนกว่าเดิม และมีความเชือมันว่า
เมือท่านอ่านหนังสื อเล่มนีจบลงแล้ว (ท่านอาจจะอ่านซําเป็ นครังที 2 เพือ
จะได้พิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผลถึงความเป็ นจริ งด้วยจิตใจทีสงบ) ทีจะทําให้
ปั ญญาเกิดกับท่าน และ ท่านจะเข้าใจในวิทยาศาสตร์ กับ พระพุทธศาสนา
มากขึน รวมทังจะเข้าใจชีวิตมากขึน และ ทุกคนจะได้มีธรรมะมากขึน อีก
ทังจะเข้าใจในศาสนาต่างๆ และมีความคิดเห็นทีถูกต้องในทีสุ ด
ความฝันทังหลายตามทีใครๆใฝ่ ฝัน สําหรับสังคมไทย และประเทศ
ไทย ย่อมไม่ไกลเกินทีจะคว้ามาได้ อย่างแน่นอน!

เข็มชาติ โคตรรวงจันทร์
(14 พฤศจิกายน 2550)
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ณ วัดภูค่าว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ไปกราบ
นมัสการ พระอาจารย์ณรงค์ ชยะมังคโล ในวันฉลองสมโภชย์
โบสถ์ไม้ ทีสร้างเสร็ จใหม่ๆ เมือปี พ.ศ. 2546 ท่านคือพระผูช้ ุบ
ชีวติ ข้าพเจ้าให้ฟืนคืนมาจากการเจ็บป่ วย ทีกําลังจะตายอยูแ่ ล้ว ให้
อยูไ่ ด้มาจนถึงทุกวันนี คงเป็ นด้วยผลบุญและบารมีทีเคยได้สะสม
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ร่ วมกับท่านมา และเป็ นทีน่าสังเกตว่า ทุกครังทีไปกราบท่าน ท่าน
จะหยุดการพูดคุยกับทุกคนในทุกเรื องราว ไม่วา่ ท่านเหล่านันจะ
ใหญ่โตแค่ไหน หรื อมีเรื องสําคัญอย่างไร ท่านก็หยุดไว้ก่อน แล้ว
ท่านก็จะหันมาเชือเชิญ และพูดคุยกับข้าพเจ้าด้วยความยิมแย้ม
แจ่มใส อย่างมีความสุ ข แทบไม่สนใจใครอีกเลย แต่ท่านก็ไม่ได้
บอกใครๆว่า ฉันเป็ นใคร มาจากไหน เรี ยกเพียงแต่ชือ เท่านันเอง
เป็ นเพียงมิติทีอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์และกาลเวลาทีเคยเกิดขึนมา
ก่อนเท่านัน ทีทําให้ฉนั ยังมีชีวติ อยูไ่ ด้มาจนถึงวันนี ทังๆทีเคยป่ วย
อย่างหนัก แทบจะเอาชีวติ ไม่รอดอยูแ่ ล้ว จนนายแพทย์ทงหลาย
ั
หมดทางรักษาอาการท้องร่ วง ทีฉันเจ็บปวดในลําไส้ใหญ่สุดทีจะ
ทน ซึ งการเจ็บป่ วยก็เป็ นๆหายๆมานานเกือบปี ภาษาชาวบ้าน
เรี ยกว่า ป่ วยยืน ทีมีอาการเหมือนไม่ป่วยจริ ง เป็ นๆหายๆอยูต่ ลอด
จนฉันต้องกินกล้วยตีบตากแห้งเป็ นอาหารหลักและสุ ดท้ายอาการ
ก็ทรุ ดหนักลง (ในปลายปี 2539 - ต้ นปี 2540 ซึ งอยู่ในช่ วงเวลาที
ท่ านกําลังก่ อสร้ างโบสถ์ ไม้ ใหม่ ๆ ทีวัดภูค่าว) โดยหมอให้ฉนั
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กลับไปดูแลรักษาตัวเองทีบ้านตามอาการ (เพือรอความตาย) เมือ
คิดว่าไปไม่รอดแน่แล้ว เพราะเหนือยและหมดแรงลงเรื อยๆ ก็เลย
บอกแม่กบั พีสาวว่า อีก 2 เดือน ผมก็จะตายแล้ ว แม่เลยพาไปทํา
พิธีคาโพธิ
ํ คําไทรเพือขอต่อชีวติ ให้ และก็หวุดหวิดรอดชีวติ จาก
ความตายมาได้ อย่างไม่น่าเชือว่าจะเป็ นไปได้ ด้วยการทีท่าน
อาจารย์ได้ช่วยเหลือ และ ชีทางออกให้ นันเอง
อดทีจะบอกเล่าไม่ได้วา่ วันหนึงทีฉันไปกราบท่าน ก่อนวัน
จัดงานสมโภชย์โบสถ์ไม้ ฉันไปครึ งนังครึ งนอนอยูท่ ีฐานโบสถ์
ทางด้านทิศเหนือ ทีเป็ นฐานลาดชันก่อด้วยหิ นฉาบปูน เพือรอ
ท่านจะมาทีโบสถ์ในตอนเทียงวัน พลางรําพึงถึงบุญบารมีของ
ท่าน และฉันคิดได้ทนั ทีวา่ ปรากฏการณ์นนคื
ั ออะไร ทีเหลือบ
มองเห็นดวงอาทิตย์กาํ ลังทรงกลด อยูบ่ นท้องฟ้ า เปล่งรัศมี
สวยงามมาก เหมือนกับมีใครมากางกลดบังแดดให้บริ เวณนันซึง
เป็ นเหตุการณ์หนึงทีอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์
ทีทําให้ขา้ พเจ้าเขียน
หนังสื อเล่มนีขึนมา และนอกจากนียังได้เขียนอีกหลายๆเรื องไว้
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แล้ว บนพืนฐานแห่งความเป็ นจริ ง และทังหมดนันคือส่ วนหนึง
ในหลายๆส่ วนของ “ชีวติ นีทีคุ้มค่ า” ทีได้เกิดมาในครังนี และได้
ทําในสิ งทีต้องการจะทํา อีกทังได้ไปในทีๆคาดไม่ถึงอีกด้วย จึง
คิดว่าชีวติ นีคุม้ ค่าจริ งๆ
นอกจากนี ตอนทีฉันมีปํญหาชีวติ หาทางออกไม่เจอ เคย
ถามท่านว่า เป็ นเพราะอะไร? ท่านตอบสันๆว่า “จิต” คําเดียว
แล้วก็เฉยๆไม่พดู อะไรอีกเลย ซึ งก็ไม่ต่างจากท่าน พระอาจารย์
สม แห่งวัดป่ าโนนพระ ทีเป็ นศิษย์ของหลวงตามหาบัวฯ แห่ง
วัดป่ าบ้านตาด ท่านเคยถามฉันลอยๆ แบบทีไม่ตอ้ งการคําตอบ
ว่า เมือไหร่ จะไป และ ในวันเวลานัน ฉันก็รู้ทนั ทีวา่ ท่านรู ้วาระ
จิตของฉัน ฉันยิมและหัวเราะเบาๆแทนคําตอบ แล้วก็ไม่ได้พดู
อะไรมากมายเกียวกับคําถามดังกล่าวกันอีกต่อไป ก็เหมือนกับที
ฉันเคยไปกราบท่าน พระอาจารย์ ชวน แห่งวัดป่ าภูคาํ น้อย อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ไปเตรี ยมการเพือทอดผ้าป่ าในวันรุ่ งขึน
เลยมีโอกาสได้นอนวัดหนึงคืน และในคืนนัน ฉันตืนขึนมานัง
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ภาวนาตอนกลางดึก ท่ามกลางดวงจันทร์ส่องแสงสว่างไสว สุ ก
สกาวพราวพร่ าง จนมองเห็นป่ า-ขาวนวลสว่างไปทังเขาอย่าง
สวยงาม (เชื อว่ าเกิดจากการเนรมิตขึนมา อย่ างแน่ นอน) อย่างที
ฉันไม่เคยเห็นทีไหนมาก่อนอีกด้วย และ ระลึกได้ทนั ทีวา่ เป็ น
เพราะอะไร? ยังจดจําได้ไม่ลืมว่า ตอนวัยหนุ่มทีฉันลาบวชหนึง
พรรษา (เมือปี 2517) เคยมาอยูท่ ีเทือกเขา”ภูพานคํา” มาก่อน
แล้ว ในคืนหนึงก่อนเวลาสองยาม ทีฉันสวดมนต์ภาวนาและจํา
วัดแล้ว มีอาคันตุกะ 2 ท่าน เดินขึนมากราบ ได้พดู คุยกันถึงทีมา
ทีไปของฉันอยูป่ ระมาณครึ งชัวโมง และในทีสุ ด เขาทังสองก็
นิมนต์ขอไม่ให้ฉนั สึ ก
เพือจะได้พึงพาอาศัยบุญบารมีต่อไป
เพราะเขาบอกว่า ยังจะมีชีวติ ยาวนานอีก 150 ปี จึงจะไปจุติใหม่
จึงอยากอาศัยพึงบุญไปนานๆ เมือเขาทังสองจากไปแล้ว ฉัน
รู้สึกว่า ตัวเองนังอยูห่ น้ามุง้ ครองจีวรด้วยความเรี ยบร้อย เลยทํา
ให้ตกใจจนบอกไม่ถูกเหมือนกัน เพราะเดินตามไปมองหา ก็ไม่
เห็นเขาทังสอง ว่าไปไหนแล้ว ต้องใช้เวลานานพอสมควรจึง
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สงบสติอารมณ์ได้ (เมือฉั นรู้ เช่ นนี เมือสึ กแล้ ว กลับมาทํางาน
เวลาเข้ าไปซ่ อมเครื องไฟฟ้ า-สื อสาร ทีเขือนอุบลรั ตน์ ฉันจะ
ขอให้ ท่านช่ วยทุกครั ง และจะแก้ ปัญหาได้ อย่ างรวดเร็ ว คล้ ายๆ
เดินผ่ านเฉยๆเครื องก็จะดีขึนมาเองอยู่แล้ ว จนคนขับรถถึงกับ
บ่นว่า ไม่ เห็นทําอะไรเลยก็จะกลับแล้ ว แต่ ถ้าใคร(พนักงานกะ
โรงไฟฟ้ า) สังเกตดีๆจะเห็นว่ าฉั นจะใช้ เวลานานไม่ เกิน 10-15
นาที ในการซ่ อมแต่ ละครั ง) เพราะฉะนันสิ งทีเกิดขึนทังหลาย
ตามทีได้เล่าให้ทราบมาแล้วในบทต้นๆ นัน ฉันเชือว่าเป็ นการ
เนรมิต และการช่วยเหลือของเหล่าพระภูมิเจ้าที เทวาอารักษ์
หรื อจิตทิพย์ (เทวบุตร เทพธิ ดา) ท่านช่วยทําให้เกิดขึน จึงเป็ น
เรื องทีอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์ ! ทีไม่อาจอธิบายให้เข้าใจกันได้ง่ายๆ
แต่วนั นี พอถึงตอนเช้าก่อนการถวายผ้าป่ า เจ้านายทีไปเป็ น
ประธานเดินทางไปถึงทีหลัง ถามท่านพระอาจารย์วา่ เป็ นเพราะ
อะไร ที เช้ านีจึ งมีลมพัดเย็นสบายเหมือนหน้ าหนาว สบายจริ งๆ
ท่านอาจารย์ชีมาทีฉันบอกว่า เขาต้ อนรั บคนนี ทําให้ฉนั ไม่สงสัย
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ใน อภิญญาญาณ (ญาณหยังรู้ )ของพระอริ ยะเจ้าทีปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิ
ชอบทังหลาย เหล่านัน ทีท่านสามารถรู ้เห็นในสิ งทีปุถุชนคน
ทัวไปไม่อาจเอือมถึงได้ อย่างแน่นอน ต่างจากพระอาจารย์ทีโด่ง
ดังบางรู ป ทีท่านได้อภิญญาญาณเช่นกัน แต่บุญยังน้อย เลยไม่
เกิดปั ญญาบารมีตามมาด้วย ทีฉันได้ไปกราบมาแล้ว แล้วไม่ไป
อีกเลย เมือเห็นท่านแสดงออกท่ามกลางผูค้ นมากมายว่าฉันเป็ น
ใคร เหมือนประจานให้คนทัวไปรับทราบ แบบไม่เข้าใจในชีวติ
พูดไปก็มีแต่-จะทําให้เกิดความเดือดร้อน และ ไม่มีประโยชน์
อะไรแก่ใครเลย แต่ท่านก็ยงั พูดเหมือนป่ าวประกาศ หรื อ เพียง
เพือแสดงให้ผคู้ นและฉันได้เห็น และเชือถือท่าน ว่า ท่านเก่ง
เท่านัน เพือจะบอกว่าเรื องทีท่านพูดนันคือเรื องจริ งของฉันเอง
(ซึ งฉั นก็ร้ ู อยู่แล้ วว่ า เกิดจาก กรรม แต่ ปางหลัง ที ฉั นหลีกหนีไม่
พ้ นอยู่แล้ ว ทีต้ องกลับไปชดใช้ ถ้ าท่ านรู้ จริ ง ก็น่าจะสงสารสั ตว์
โลกผู้ทุกข์ ยาก อย่ างฉั นมากกว่ า) จึงเห็นว่าท่านยังหลงทาง ติด
อยูก่ บั โลกธรรม ความสุ ข ลาภ ยศ และสรรเสริ ญ ทีพระพุทธเจ้า
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ท่านไม่ให้ยดึ ติดกับเรื องทางโลกย์อยูแ่ ล้ว สําหรับผูบ้ าํ เพ็ญธรรม
จิตจึงจะหลุดพ้นไปได้ แค่เรื องภายในของตนเองก็มีมากมายอยู่
แล้ว ควรแก้ไขทีตัวเองให้ดีเสี ยก่อน ดูตวั เองให้แจ้ง แค่นนก็
ั
พอแล้ว ค่อยไปพูดถึงเรื องของคนอืน-ถ้าอยากพูด แต่ถา้ ไม่
จําเป็ นก็อย่าไปพูดถึงเรื องของคนอืนเลยเพราะจะทําให้เกิดความ
เดือดร้อนวุน่ วายขึน แบบไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครเลย แต่
โลกย์กเ็ ป็ นเช่นนีเอง ทีเราท่านได้เห็นกันอยูเ่ สมอมา ทีเป็ นปกติ
ธรรมดาอยูแ่ ล้ว จึงขอท่านทังหลาย อย่ากล่าวโทษต่อกันเลย !
เข็มชาติ โคตรวงจันทร์
21 พฤศจิกายน 2550

321

เชื อว่ า จากผลของวิบากกรรมทําให้ เจ็บป่ วยไม่ เคย
ขาดหายไปเลย แต่ อาศัยผลจาก “วิบากบุญ” ช่ วยเหลือ
ด้ วยการประพฤติธรรม เพิมเติมคุณความดีใส่ ตนเสมอมา
ก็สามารถหาย และทุเลาจากโรคได้
เข็มชาติ โคตวงจันทร์
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จากวันนันถึงวันนี ..ดูเหมือนสิ งทีเคยฝัน นันมันจบลงเสี ยแล้วในวันนี จาก
ธรรมดาปกติของกองสังขารทีวิงไปสู่ความร่ วงโรย แก่ลง ด้วยโรคภัยทีเป็ นไปตาม
วัย ทําอะไรนิดหน่อยก็เหนือยหมดแรงเสี ยแล้ว รู้ตวั ว่าเป็ นอัมพฤต เมือความดันสูง
มากในวันนัน ทําให้เส้นเลือดในสมองแตก มีลิมเลือดกดทับเนือสมองยาว 3 ซ.ม.
หมอบอก ถ้ามีปัญหา อาจจะต้องผ่าตัด พอรู้ตวั เลยกําหนดจิตทีได้ฝึกมาดีแล้วช่วย
รักษาให้ดว้ ย เพราะได้ตงใจมานานแล้
ั
วว่า จะไม่ผา่ ตัด ถ้าเจ็บป่ วยเป็ นอะไร จะขอ
ตายตามกรรมไปเลย เลยต้องนอนอยูโ่ รงพยาบาล 3 วัน จึงได้กลับบ้าน จากนันเป็ น
เวลาหนึงเดือนเต็มๆทีมีอาการอยากจะหลับ และหลับอย่างเดียวไม่เคยฝันเลย ไม่มี
อาการเจ็บหรื อปวดหัวใดๆทังสิ น
ถึงวันหนึงฝันว่ากลับไปทํางานเหมือนตอน
หนุ่มๆ จึงได้รู้วา่ จิต เขารักษาเสร็ จแล้ว ช่วยได้เท่านี ทียังรู้สึกชาแขน ขา และแผ่น
หลังในบางครัง โชคดีทียังมีบุญอยูบ่ า้ ง ยังพอมีแรงเดินไปมาได้ ไม่ถึงกับล้มหมอน
นอนแบเบาะ ป้ อนนํา ป้ อนข้าว เหมือนชาวบ้านทัวๆไป
ทุกอย่างจบลงแล้ว ทังๆที ไม่อยากเจอเลย ความแก่ ของสังขารนีทีมัน
(ยมทูต)บอกมาเรื อยๆตังแต่ ผมหงอก ฟันผุ ฟันร่ วง หนังเหี ยว หย่อนยาน ตาฟาง
แสบตา เจ็บนัน ปวดนี อยูต่ ลอด ลินแข็งพูดไม่ชดั แพ้แสงแดดมากๆเลย (เลยต้ องใส่
แว่ นดําอยู่เสมอ) ระบบการกินทีไม่มีความรู้สึกหิ ว รู้สึกเข็ดฟัน ขาดรสชาติ เหน็ด
เหนือยต่อความรู้สึกในการจินตนาการ และความคิดทีจะสร้างสรรค์ ทุกๆอย่างน่าจะ
จบลงแล้ว รู้สึกผิดหวังบ้างเล็กน้อย ทีทําตามทีเคยพูดไว้ไม่ได้ มันเป็ นอดีตไปแล้ว
วันหนึ ง ผม(เกิด) มาคนเดียว คงอีกไม่นานเมือใบไม้ร่วง(ตาย) ก็คงจะไปคนเดียว จะ
ไปรอเธอทังหลายทีปลายฟ้ าไกล จนกว่าจะได้พบกัน.... เข็มชาติ โคตวงจันทร์
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และสุ ดท้าย

ชีวติ นี ก็คอื ความว่ างเปล่ า!
Kemchat Kotwongjantra
30 พฤศจิกายน 2554
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เกียวกับผูเ้ ขียน
เกิดเมือ วันอังคารที 5 สิ งหาคม 2490 ทีตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
การศึกษา มศ. 5 โรงเรี ยนอุดรพิทยานุกลู จ. อุดรธานี, ปวส สาขาโทรคมนาคม วิทยาลัย
โทรคมนาคม จ. นนทบุรี
ปริ ญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บณั ฑิต สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ประสบการณ์ ช่างเทคนิคซ่อมบํารุ งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้ าแรงสูง และอุปกรณ์สือสาร กฟผ.
ปี 2513-2543 (เป็ นเวลายาวนานถึง 30 ปี )
หัวหน้ากองบํารุ งรักษาระบบส่ ง 3 (กอง CEO ในเขตพืนทีอีสานตะวันออก) กฟผ ปี
2544-2546
หัวหน้ากองระบบสื อสาร (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) กฟผ ปี 2546
หัวหน้ากองบริ หาร (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) กฟผ ปี 2547- 2550
ปั จจุบนั ทํางาน กฟผ. และ จะว่างงานในปลายปี 2550

325

-ขออุทิศส่ วนกุศลผลบุญในการให้ทานหนังสื อนี แก่
ผูว้ ายชนม์และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอผลบุญจาก
การให้”ธรรมะ”เป็ นทานในครังนี ช่วยเกือหนุนให้ท่าน
ทังหลายไปสู่ สุ คติ ด้วยเทอญฯ
-จาก......................................................
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การได้อยูล่ าํ พังคนเดียว(จะเป็ นทีไหนก็ได้ ) เป็ นโอกาสทีดีเป็ นอย่างยิง ที
ทุกคนจะได้พบกับความสุ ขทีแท้จริ ง ทีจะมีโอกาสพิจารณาความจริ งของชีวติ
และ สรรพสิ งรอบข้างได้อย่างลึกซึง ด้วยความมีเอกภาพในชีวิต นันเอง! ทุก
วันคนเราควรจะมีเวลาสักเล็กน้อย สําหรับตนเองเช่นนีบ้าง แล้วท่าน จะได้
พบความสุ ข
Kemchat Kotwongjantra (Tel. 086-5800909)

