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ชีวติ คือความจริงทีคนเราจะตอ้งเขา้ใจ ชีวิตคือทงัหมดทงัมวล จะรักจะ
ชอบ หรือไม่ชอบอยา่งไร จะไปจะมาอยา่งไร ยอ่มไม่ไดด้งัใจเราเสมอไป และคนเรา
กค็วรจะยอมรับในสิงทีเป็นแบบนนั เป็นอยา่งนนั… มนัเป็นเช่นนนั นนัเอง 

ตอนเชา้ตรู่ของกลางเดือนสิงหาคม 2550 หนา้บา้นรับรอง”ดาหลา” เขือน

รัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นภาพมายาของ “มติแิห่งกาลเวลา” ทีสวยงาม แต่อยู่

ไดไ้ม่นานกจ็างหายไป และจะหาภาพเช่นนีอีกสักครัง คงไม่มีอีกแลว้ ทุกสรรพสิง 
เกิดขึน คงอยู ่(ชวัคราว) แลว้กด็บัสินไป ธรรมชาติและชีวติ เป็นเช่นนีเอง 

เข็มชาติ โคตวงจันทร์             
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Belong to 

My mother and my father with love 
                   Kemchat Kotwongjantra 
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“ชีวตินีทคุ้ีมค่า” (ฉบับสมบูรณ์) 
เรียบเรียงโดย เขม็ชาติ โคตวงจนัทร์ 

สงวนลขิสิทธ์ 
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ไปเยยีมชมเมืองหลวงพระบาง ในปีสุดทา้ยของการทาํงาน (อาย ุ 60 ปี) ไดเ้ห็น
ความเป็นธรรมชาติและผูค้นของ สปป.ลาว มีชีวิตอยูก่นัอยา่งเรียบง่าย ซึงเป็น
ความชอบทีสุดในชีวิตของผมดว้ย และเป็นส่วนหนึงทีคิดวา่ ชีวิตนีคุม้ค่า จริงๆ ที
มีโอกาสไดไ้ปสัมผสักบัความชอบ ทาํใหเ้กิดสุขอยา่งยงิในชีวิต 

 เขม็ชาติ โคตวงจนัทร์ 
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  ท่ามกลางความไม่มนัคง 
  ความหนกัแน่นกสู็ญไป 
  ท่ามกลางความรีบเร่ง 
  ความสงบกห็มดไป 
       @ เหลาจือ 
  ผูป้ระพฤติแต่กรรมดี 
  โดยทีตวัเองมีศรัทธามนั 
  แน่นอนทีสุด 
  การขวานขวายของเขายอ่มไม่สูญเปล่า 
                                                       @ อลัเลาะฮ ์
 คนเหล่าใดยนิดีในความสงบแห่งจิต 
 มีความยนิดีในการอบรมจิต ทงักลางวนัและกลางคืน 
 คนเหล่านนัยอ่มได ้แมสิ้งทีไดโ้ดยยาก 
      @ สมณะโคดม 
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                             คาํนํา 
หนงัสือเล่มนีในชือเรือง “ชีวตินีทคุ้ีมค่า” เป็นความรู้สึกนึกคิด

ของผูเ้ขียนบนพืนฐานของชีวติ ซึงจะพาท่านทงัหลายท่องเทียวไป
ในโลกแห่งความเป็นจริงของชีวติ ของการเกิดขึน คงอยู ่และแลว้
กต็ายไปในทีสุดของคนเรา เป็นมิติของชีวติทีเป็นไปตามกาลเวลา 
โดยทีหนงัสือเล่มนีมีเจตนาพิมพ ์ เพือแจกจ่ายใหแ้ก่ญาติมิตร และ 
หอ้งสมุดต่างๆ และ อีกส่วนหนึงจาํหน่ายแก่ผูอ่้านทวัไป ในราคา
ใกลเ้คียงกบัตน้ทุน-เพือผูที้สนใจสามารถหาอ่านได ้

การเขียนหนงัสือเป็นความมุ่งมนัและเป็นความตอ้งการของ
ผมเอง ทีเขียนดว้ยความชอบ และ เป็นความตอ้งการทีจะใหทุ้ก
คนไดรั้บรู้ในสิงทีเกิดขึนในชีวติของคนเรา ทีมาจากองคค์วามรู้ที
มี รวมทงัประสบการณ์ทีผา่นมา ทีหลายๆครังไดพิ้สูจน์แลว้วา่ 
เป็นความจริง ทีทุกคนทีอยูใ่นเหตุการณ์ไดป้ระจกัษ ์และ หลายๆ
ครัง สิงทีเกิดขึน กอ็ยูเ่หนือกฎเกณฑท์วัๆไป ทีไม่ทราบวา่เกิดขึน
ไดอ้ยา่งไร? 
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หนงัสือเล่มนีจึงถูกเรียบเรียงขึนดว้ยแรงบนัดาลใจ จากการ
ทีไดอ่้าน และไดรั้บฟัง แนวคิดทีแตกต่างหลากหลาย ทีคนเรายงั
เคลือบแคลงสงสยัในสิงทีไม่รู้ ไม่เขา้ใจ โดยเฉพาะในเรืองของ
ศาสนาและความเชือต่างๆ ทีสืบทอดต่อๆกนัมา ในการนาํคาํสงั
สอนไปใชป้ฏิบติัใหเ้หมาะสม ต่อการดาํเนินชีวติของตนเอง ใน
สิงแวดลอ้มและภูมิประเทศทีแตกต่างกนั 

อีกประการหนึงกคื็อ เพือนาํความจริงทีผมไดเ้ห็นมาแลว้ 
ปฏิบติัมาแลว้ และไดมี้ประสบการณ์มาแลว้ตงัแต่อายไุด ้ 7 ปี 
(พ.ศ. 2497) ทีชอบไปอยูว่ดั เป็นเดก็วดั เพราะโรงเรียนกคื็อ ศาลา
วดั นนัเอง จึงมีโอกาสเดินสะพายยา่มตามหลวงพอ่ ทีท่านพา
ธุดงคไ์ปตามป่าเขาลาํเนาไพรมาโดยตลอด จนกระทงัมีโอกาสได้
เรียนหนงัสือจบในระดบัหนึงเมือปี 2512 เพือมาทาํงาน โดยได้
อาศยัอยูท่งัวดัทงับา้น ไปๆมาๆตลอดเวลาตงัแต่เลก็จนโต มา
เสนอแนวคิด และมุมมองทีแตกต่าง ทีท่านผูอ่้านจะไดพิ้จารณาถึง
ความเป็นจริงทีปรากฏ ดว้ยเหตุดว้ยผล เพือใหท้ราบและยอมรับ
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วา่ ความจริงเป็นเช่นทีเห็น นนัเอง โดยเฉพาะอยา่งยงิ ทางดา้น
จิตใจ ทีใครๆต่างกค็น้หากนัมานาน วา่ จิต ของเราอยูที่ไหน และ 
จิต คืออะไรทีแทจ้ริง กนัแน่!  

เมือใด ทีรู้จกัจิตและใจของตนเองได ้เมือนนั ท่านจะไดรู้้จกั
ตวัเอง ยอ่มนาํพาตนเองไปสู่เป้าหมายของชีวติ ทีตนเองตอ้งการ 
คือการสร้างชีวติ(ทีไม่ใช่การสะสมทรัพย์สิน หรือ สมบัติใดๆ 
ทังสิน) ดว้ยความคิดเห็นทีถูกตอ้งไดโ้ดยง่าย จะไดรู้้วา่ความสุขที
แทจ้ริงทีคนเราตอ้งการนนัคืออะไร อยูที่ไหนกนัแน่ อีกทงัจะไดรู้้
แนวทางในการปล่อยวางความทุกขที์มี ใหห้มดสินไปจากใจได้
อีกดว้ย 

ในมุมมองทีเห็นๆกนัอยูใ่นขณะนี สังคมโลกปัจจุบนั เห็น
แก่ตวักนัมากขึน และ สอนการดาํเนินชีวิตกนัแบบผดิๆวา่ 
ความสุขเกิดขึนไดจ้ากการทาํงาน ทีหาเงินไดม้ากๆ เมือมีเงินมาก
แลว้ยอ่มแสวงหาความสุขไดโ้ดยง่าย แต่เราลืมกนัไปวา่ บางสิง
บางอยา่งไม่สามารถหาซือไดด้ว้ยเงิน และทีสาํคญัทีสุด คือ ความ
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ตอ้งการของคนไม่มีวนัสินสุด! อีกทงัโอกาสทีทุกคนจะทาํเช่นนนั
ได ้กไ็ม่ง่ายเลย และส่วนมากกห็าเงินกนัไม่ค่อยไดอี้กดว้ย  ซึงใน
ความเป็นจริงแลว้ เงินเป็นเพียงปัจจยัใหเ้กิดความสุข ไม่ใช่
ความสุขโดยตรง แต่ถา้เราหาเงินไม่ได ้ ทาํไม่ไดอ้ยา่งทีคิดทีหวงั 
กจ็ะกลบักลายเป็นความทุกขม์หาศาล หลายคนจึงตอ้งทาํงาน 
ทาํงาน จนไม่มีเวลาใหแ้ก่ตนเองและผูอื้น ทาํไปเรือยๆจนหมด
เรียวแรงทีจะทาํได ้ เพือใหมี้ชีวติทีพอจะทนไดง่้ายๆเหมือนคนอืน
เขาบา้ง และสุดทา้ยกล็ม้หายตายจากกนัไป โดยทียงัไม่รู้ดว้ยซาํวา่ 
ความสุขทีแทจ้ริง ทีแต่ละคนไขวค่วา้แสวงหาอยูทุ่กวนันนั คนเรา
ไดม้าจากอะไร? 

มาถึงวนันีจึงมีคาํถามวา่ เราจะทาํอยา่งไร จึงจะทาํใหเ้ดก็ๆ
ไดเ้รียนรู้การใชชี้วติอยา่งถูกวธีิ และถูกทาง เพือจะนาํพาชีวติไปสู่
วถีิแห่งความสุขได ้อยา่งถูกตอ้ง เป็นเรืองทีสาํคญัทีสุดในปัจจุบนั
นี และ การเรียนรู้นนัจะดีไดส้าํเร็จได ้ กต็อ้งอยูใ่นบรรยากาศของ
ความสุขอีกดว้ย ใครรับผดิชอบเรืองนี คงตอ้งหาวธีิมาดาํเนินการ
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แกไ้ขกนัไดแ้ลว้ และอยา่ลืมวา่ ความสุขทงีดงาม เกดิขนึจาก
ความรักทแีท้จริง ทมีาจากจติใจทดีงีามของคนเราโดยแท้ ทจีะ
สร้างสุขขนึมาได้เองไม่ใช่ไดม้าจากสิงของนอกกายเท่านนั เพราะ
สิงของนอกกายทีเราตอ้งการทีไดม้าเหล่านนัเป็นความสุขชวัคราว 
ทีคนเราตอ้งดินรนแสวงหามา ดว้ยความยากลาํบากทงัใจและกาย 
กวา่จะไดม้า จึงเป็นความสุขทีไดม้าจากความทุกขโ์ดยแท ้ และ
ส่วนมากแลว้ จะไดม้าจากความทุกขข์องคนอืนอีกดว้ย แต่คนเรา
กจ็าํเป็นตอ้งต่อสู้แสวงหา ตามทีใจเราตอ้งการ เพือใหไ้ดม้าในสิง
ดงักล่าวทีเราตอ้งการดว้ยกนัทุกคน เนืองจากเราพากนัขีดเส้นทาง
ชีวติใหอ้ยูใ่นมิติเช่นนี เรากาํหนดกนัไวแ้บบนีมานานแลว้ ดว้ย
ความอยากโดยไม่รู้ตวั เลยตอ้งเดินตามกนัไปไม่สินสุด 

ถา้ใครยอมแพชี้วติเช่นนีแลว้ ยงัจะอยูไ่ดอี้กหรือ? ถา้อยูไ่ด ้
จะอยู่อย่างไร จงึจะมีความสุข และ...เรืองราวต่อไปนี คือคาํตอบ! 
เขม็ชาต ิโคตรวงจนัทร์ 
31 ตุลาคม 2550  
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เธอทงัหลายจงมองดูโลกนีดว้ยความวา่งเปล่า มีสติ
อยูทุ่กเมือ ถอดถอนอตัตานุทิฏฐิ คือความยดึมนัถือมนั
เรืองตวัตนเสีย ดว้ยประการฉะนี เธอจะเบาสบายคลาย
ทุกขค์ลายกงัวล ไม่มีความสุขใดยงิไปกวา่การปล่อยวาง 
และการสาํรวมตนอยูใ่นธรรม 

 

     @ สมณะโคดม 
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ชีวติเป็นลาภอนัประเสริฐสาํหรับสตัวโ์ลกทงัปวงทีมี
ความเมตตา เพราะ ความเมตตาเสริมโลกใหร่้มเยน็ต่อผู ้
อ่อนแอเสมอ และเป็นเกียรติศกัดิสาํหรับผูมี้กาํลงั เช่นกนั 
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       1.  ชีวติคือภาพมายา 

บนเส้นทางการต่อสู้ เพือเอาตวัรอดของมวลมนุษยชาติ ที
ผา่นมา เกิดขึนจากความเชือและการแสวงหาสิงยดึเหนียวจิตใจ ที
นาํไปสู่ความเป็นศาสนาทีผูค้นพากนันบัถืออยา่งแทจ้ริงนนั ไม่ได้
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วางอยูบ่นพืนฐานของความรู้สึก ทีเกิดจากความหวาดกลวัความ
ตาย หรือ เกิดจากความรู้สึกทีไม่อยากตาย หรือ หวาดกลวัชีวติ
ทุกขที์จะเกิดขึนกบัตนเอง หรือ เกิดจากความศรัทธาต่อบุคคล
และสิงของ อยา่งไม่มีเหตุผล แบบไม่ลืมหูลืมตาแต่ประการใด แต่
เกิดจากความพากเพียรอยา่งมีเหตุมีผล ของมนุษยที์ชาญฉลาด  

แรงจูงใจอนัยงิใหญ่ของมนุษย ์ กคื็อ จินตนาการ คือความ
ตอ้งการอยากรู้ อยากเห็น เอกภพอนักวา้งใหญ่ไพศาล ทีประกอบ
ไปดว้ยจกัรวาลนอ้ยใหญ่ ทีมนุษยย์งัไม่รู้ และยงัไปไม่ถึงนนัเอง 
เป็นแรงจูงใจทีทาํใหม้นุษยไ์ขวค่วา้แสวงหาความจริง ในสิงทีไม่รู้
ไม่เห็นเหล่านนั เพือคน้หาความจริง อนัเป็นเส้นทางนาํไปสู่การ
สร้างความเชือทางศาสนา (Religion) ใหเ้กิดขึน เพือเป็นสิงยดึ

เหนียวจิตใจ ทาํใหเ้กิดศรัทธา เชือและมนัใจวา่ สิงนนัคือความ
จริง ทีจะนาํพาชีวติไปสู่ความสุข 

ความรู้ทีเกิดขึนในศาสนาพทุธ ทีสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ทรงคน้พบนนั เป็นความรู้จากธรรมชาติ ทีเกิดโดยธรรมชาติ 
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เป็นศาสนาสากล (Cosmic Religion) ทีตงัอยูบ่นพืนฐานความ

เป็นจริงดว้ยเหตุดว้ยผล การปฏิบติัสามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นความ
จริงได ้ ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ คือความเป็นธรรมชาติ 
ความเป็นปกติธรรมดา ทีเกิดขึนในจกัรวาลนี นนัเอง 

ทุกสิงทุกอยา่งเกิดขึน คงอยู ่ แต่ไม่เสถียรแลว้กด็บัลง เป็น
วฏัฏะเป็นปกติธรรมดา เป็นเช่นนีมาชวันาตาปี และจะเป็นเช่นนี
ตลอดไป 

แต่สิงสาํคญัทีสุดทีควรจะรู้กคื็อ สิงทีเกิดขึน และ มีอยูใ่น
ขณะนี คืออะไร? มนุษยจ์ะมีความสามารถแค่ไหนทีจะพิสูจน์ทีมา

ทีไปของสรรพสิง และ จะสามารถคน้พบความจริงไดม้ากนอ้ยแค่
ไหน อยา่งไร เท่านนัเอง 

ความจริงแลว้คนเราเกิดมา ต่างกต็กอยูใ่นวถีิทีน่าสงัเวช หาก
ตอ้งตกอยูก่บักฎเกณฑที์ถูกกาํหนดโดยสงัคม มีชีวติอยูด่ว้ยความ
หวาดกลวัการลงโทษจากผูที้เหนือกวา่ และหรือ ความหวงัทีจะ
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ไดรั้บรางวลัหลงัความตาย มนัจึงเป็นเรืองทีแปลกมาก วา่ คนเรา
คิดกนัเช่นนีไดอ้ยา่งไร? 

ทาํไมเราจึงพากนัคิดหรือหวงั ในสิงทียงัไม่ไดเ้กิดขึน ไป
ไกลกนัขนาดนนั เราควรจะขอใหไ้ดม้าซึงความสุขในชีวติทีเป็น
ปัจจุบนันี ดว้ยกนัทุกคนเท่านนั กน่็าจะพอแลว้ พากนัดาํรงชีวิตอยู่
ดว้ยความพอดี พอเหมาะพอควรแก่ตนเอง โดยใหอ้ยูบ่นพืนฐาน
แห่งความจริง! เท่านีกน่็าจะพอเพียงแลว้ หรือวา่ ถา้คิดเช่นนีแลว้

ไม่ใช่คน! เพราะถา้เป็นคนจะพากนัคิดคาดหวงักนัมากกวา่นีจนไม่

มีทีสินสุด เนืองจากธรรมชาติของคนเรา ไม่เคยมีความพอเพียง
ดว้ยกนัทุกคนอยูแ่ลว้! 

ดงันนั นบัจากนีไป สงัคมเราน่าจะตืนมาพบกบัความจริงกนั
ไดแ้ลว้ เพือมาช่วยกนัพฒันาเส้นทางชีวติทีสวยงามกนัต่อไป ทงั
ในปัจจุบนั และ อนาคต เพือทาํใหชี้วติดียงิๆขึน และ ใหมี้
ความหวงัมากขึนกวา่ทีเคยคิดเคยหวงั ใหส้ามารถรักษาสภาพชีวติ
อยา่งเป็นสุขทียาวนาน และ มีชีวติอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง! 
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การเกิดขึน เสือมสลาย แลว้กด็บัไปในทีสุด คืออะไร? คือ 

มิติของทุกสรรพสิง กบักาลเวลา ไม่ใช่หรือ? 

ความลึกลบัซบัซอ้นของกาลเวลา ทีทบัเหลือมกนั สามารถ
พิสูจน์ใหม้องเห็นความจริงได ้ ดว้ยสจัธรรมของพระพทุธศาสดา
โดยง่าย ทีทุกท่านจะเห็นความจริงและยอมรับไดอ้ยา่งสนิทใจ เมือ
ท่านสามารถเขา้ถึงแก่นแทข้องสัจธรรม อยา่งแทจ้ริง! 

ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ กล่าวถึง แรงทีมีในจกัรวาล 
สามารถรวมกนัเป็นหนึงเดียวไดที้จุดเริมตน้ของกาลเวลา ดงันนั 
ถา้หยดุเวลาลงได ้ กจ็ะสามารถหาคาํตอบไดท้นัทีวา่ ทีจุดเริมตน้
ของกาลเวลา เอกภพมีสภาพอยา่งไร? และ ณ เวลานนั ถา้เราอยาก
รู้อยากเห็น เราจะตอ้งเดินทางดว้ยความเร็วเท่ากบัแสง หรือทาํ
ความเร็วใหไ้ดม้ากกวา่แสง จึงจะเป็นการหยดุเวลาได ้ และ 
สามารถทีจะยอ้นกลบัไปยงัจุดเริมตน้ไดด้ว้ย ดว้ยความเร็วดงักล่าว
แลว้ เรากจ็ะหายตวัไปไดเ้ลยจากสายตาของมนุษยด์ว้ยกนั และ 
พร้อมทีจะกลบัไปสู่อดีตทีผา่นมา และหรือ เดินทางไปในอนาคต
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ทีเรายงัไปไม่ถึงไดเ้สมอ เพราะ แสงก่อใหเ้กิดเวลา เนืองจากแสง
ทาํใหเ้กิดความเสือม เมือมีความเสือมจึงทาํใหมี้เวลา เมือนาํมา
พิจารณาในทางกายภาพแลว้ มนุษยจ์ะทาํอะไรไม่ไดเ้ลยในเรือง
ดงักล่าวนี คือไม่สามารถควบคุมอะไรไดน้นัเอง แต่ พระพทุธเจา้
สามารถหยงัรู้ดว้ย ปัญญาญาณแห่งจิต หยดุกาลเวลาได ้ ดว้ย
วปัิสสนากมัมฏัฐาน ทีทรงกล่าวแสดง และ ยนืยนัใหรั้บทราบกนั
มานานกวา่ 2500 ปี ส่วนนกัวทิยาศาสตร์ทีเราคิดวา่ฉลาดทีสุด

อยา่ง “ไอน์สไตน์”นนั คิดเป็นสูตรมายนืยนัความจริงไดบ้างอยา่ง

เท่านนั จากสมมุติฐานทีมาจากการหยงัรู้ ดว้ยจินตนาการของเขา
เอง ดว้ยเหตุดว้ยผล ตามความคิดของชาวตะวนัตก ทีวางอยูบ่น
พืนฐานของคณิตศาสตร์ฟิสิกค ์ เหมือนทีพระพทุธเจา้ไดต้รัสไว้
นานแลว้ เมือไม่นานมานีเอง ถา้ ไอน์สไตน์ รู้จกัการนงัวปัิสสนา
กมัมฏัฐานเพิมเขา้มาอีก มาถึงวนันี กไ็ม่ทราบเหมือนกนัวา่โลกเรา
จะเป็นแบบไหนเช่นกนั 
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แต่กแ็ปลก ทีมนุษยผ์ูฉ้ลาดอยา่ง “ไอน์สไตน์** กล่าววา่ มี

เพียงสองสิงเท่านนัทีไม่มีทีสินสุด คือ จกัรวาล กบัความโง่ของ
มนุษย ์(ความโง่ในแง่ของพทุธ คือ อวิชชา ความไม่รู้ ในอริยสัจจะ 
4 ทีเป็นเหตขุองความทุกข์และวิธีแก้ทุกข์ พอโง่เพราะความไม่
รู้เท่านัน กเ็ลยไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาจากอกศุลกรรม) ทีธรรมชาติ

สร้างเป็นโปรแกรมมาใหค้นเราตงัแต่เกิด แต่ของทงัสองสิงนีนนั 

พระพทุธเจา้สามารถหยดุใหสิ้นสุดไดด้ว้ย ธรรม ทีมีสิงเดียวรวด 
คือจะหยดุสิงนนัๆใหห้มดสินไปได ้ดว้ยตวัของเราเอง และ สิงนนั
กคื็อการหยดุทีจิต ทีใจของเรา นีเอง 

 อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์** เป็นชาวยวิ เกิดในเยอรมนี เมือ 14 

มีนาคม 1879 ถึงแก่กรรม 18 มิถุนายน 1955 เป็นนกัคณิตศาสตร์

ฟิสิกส์ ทีมีอจัฉริยะภาพมาก ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 
1921 เป็นผูก้าํหนดทฤษฎี สมัพนัธภาพ (Relativity Theory) ที

นาํไปสู่การสร้างระเบิดปรมาณูไดส้าํเร็จ ในสมยัสงครามโลกครัง
ที 2 ในช่วงเวลาทีอพยพไปอยูส่หรัฐอเมริกา  
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เขากล่าววา่ “อากาศ เป็นส่วนโคง้ (ตามรูปทรงของเอกภพ) 

และอนุภาค (แสง) ทีเคลือนไหวเขา้ไปในอากาศ กจ็ะมีความโคง้
อนนัต ์(Infinity) ตามไปดว้ย 

 

ทาํใหฉ้นัคิดเสมอวา่ จกัรวาล ความโง่ ความฉลาด และจิต
ประสาท กคื็อ สมองของมนุษยเ์รานีเอง ทีเจริญเติบโตหลงัการ
ปฏิสนธิก่อนส่วนอืนๆของร่างกายทีบ่งบอกถึงรูปทรงสณัฐานของ
เอกภพทีทรงตวัอยู ่ รวมถึงสภาพการสะทอ้นไปมาแห่งความคิด! 

และจินตนาการของคนเรา กเ็หมือนกบัการสะทอ้นไปมาของแรง
ทงัหลายในจกัรวาล ทีดึงดูดกนัไว ้ใหจ้กัรวาลทรงตวัอยูไ่ด ้เหมือน
จกัรวาลสินสุดอยูเ่พียงแค่นี ทีเราไดเ้ห็น 

ตงัแต่โลกเกิดขึนมาจนถึงวนันี กย็งัไม่แน่ชดัวา่เกิดมานาน
เท่าใดแลว้ แต่จะดาํเนินต่อไปอีกจนถึง หนึงหมืนสีพนัลา้นปีที
โลกจะสินสลาย (ตามการคาํนวณทางวิทยาศาสตร์ทีอายขุองสุริยะ

จักรวาลจะจบสินไป) ถึงเวลานนั เมือมองไปในทอ้งฟ้ายามคาํคืน 
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เชือวา่ ดวงดาวต่างๆ กค็งจะไม่แตกต่างไปจากทีเคยเป็นอยูใ่น
ขณะนีมากนกั หรือแทบจะไม่เปลียนแปลงไปจากสายตาของเรา
เลย และ สายตาคู่สุดทา้ยทีมองไปในทอ้งฟ้า กค็งจะเห็นกาแลก็ซี
ทางชา้งเผอืกพาดผา่นไปในทอ้งฟ้าในยามคาํคืนเหมือนเดิม เพราะ 
ดูเหมือนเอกภพมนัสินสุดของมนัอยูแ่ลว้ เมือเทียบกบัอายขุอง
สุริยะจกัรวาล และสรรพสิงในโลกเรา ทีมีอายสุนันิดเดียว! 

สาํหรับเรืองทีเกียวกบัวถีิชีวติของคนเรา ชีวติแต่ละชีวติของ
คนเรา จะมีทิศทางทีไม่เหมือนกนั จะเป็นของตนเองโดยเฉพาะ
ใครมนั ทีเกิดจากแรงดลใจและแรงจูงใจจากความชอบ ทีซ่อนอยู่
ภายในจิตใจของตนเอง ดว้ยความคาดหวงัอยูเ่สมอวา่ วนัขา้งหนา้ 
ทุกอยา่งจะตอ้งเป็นไปตามจิตทีคิดทีหวงั! ทีจะไดพ้บกบัความสุข 

ทาํใหทุ้กคนเดินมุ่งหนา้ไปทีจุดนนั และ ทุกคนกอ็ยากจะปล่อย
วางความทุกขทุ์กอยา่งไวก้บัความหลงัใหเ้ป็นความวา่งเปล่า เพือ
เป็นการปรับสภาพของจิตใจ ทีจะตอ้งอาศยั กาย เป็นฐานรองรับ! 

เพือนาํจิตไปสู่ความสุข อนัเป็นนิรันดร์ 
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ความสุขทางกาย คือ การทาํมวลสารของคนเราใหอ้ยูใ่น
สภาวะทีสมดุลตามธรรมชาติ และมีภูมิคุม้กนัตนเอง ความสุขทาง
ใจ คือ การปรับสภาพจิตใหส้งบนิงและเยน็สบายไม่ร้อนรน ทีมา
จากพืนฐานของความสุขกาย ซึงใครๆพดูกนัอยูเ่สมอวา่ สุขกาย
สบายใจ นนัเอง 

ดงันนั ความสุขทางใจ จึงเป็นพลงังานแห่งความสุขทีมาจาก 
พลงัจิต เป็นความสุขทีมาจาก กระแสจิต บนพืนฐานของกายที
เป็นสุข ถา้คนเราสามารถควบคุมได ้กจ็ะทาํใหค้นเราเกิดความสุข
ใจไดอ้ยา่งต่อเนืองตลอดไป (แต่กย็ากมากเพราะกายของสัตว์โลก

ไม่เคยมีความสุขทีแท้จริงเลย) 

ความสุขความทุกขข์องใจและกาย ทีคนเรารู้สึกไดน้นั จึง
เกิดขึนจากสภาวะทีมีความสมดุลของสสาร และพลงังานในตวัเรา
นนัเอง ทีมีความเหมาะสม และไม่มีความเหมาะสมกนั ดงันนั 
ความสุขหรือความทุกขที์เกิดขึนจากสภาวะต่างๆ ซึงเกิดขึนใน
ช่วงเวลาทีต่างกนันนั จึงเกิดจากการเปลียนแปลงปฏิกิริยาทางเคมี
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ในร่างกายของคนเราในขณะเดียวกนักเ็ป็นการปรับเปลียนสภาพ
ของร่างกายและจิตใจใหเ้กิดสมดุลกนัไปดว้ย  

ดว้ยเหตุนี ความสุข กบัความทุกขที์แทจ้ริงของทงั กาย และ 
ใจ จะเกิดขึนพร้อมๆกนัเสมอ มีความสุขมาก ทุกขก์น็อ้ย สุขนอ้ย
กทุ็กขม์าก เป็นธรรมดา จะเจือปนกนัอยูต่ลอดเวลา นนัเอง  

เพียงแต่คนเรา เมือมีสุขกไ็ม่ไดคิ้ดถึงความทุกข ์ แต่พอทุกข์
มากๆ กคิ็ดวา่มีแต่ความทุกขอ์ยา่งเดียว เท่านนัเอง 

การทีจิตนิง จิตสงบ อยูเ่หนือกาลเวลา จะเป็นแบบไหนนนั 
ผูที้รู้ตรงนีไดจ้ริง ยอ่มเป็นผูฝึ้กปฏิบติัมาอยา่งยงิยวด จนสามารถ
อยูเ่หนือโลกธรรม 8 ได ้ คือไม่ติดอยูก่บัความสุขความทุกข ์ ลาภ 

เสือมลาภ ยศ เสือมยศ สรรเสริญและนินทา ดว้ยการละ ราคะ 
โลภะ โทสะ และโมหะ ไดอ้ยา่งแทจ้ริงเท่านนั แลว้จะรู้วา่ จิตสงบ
ทีอยูเ่หนือกาลเวลา เป็นเช่นไร 

เนืองเพราะ จิตและกาย อาศยัซึงกนัและกนั เป็นทีตงัและ
อาศยัอยูข่องมารทงั 5 ทีพระพทุธเจา้ไดท้รงกล่าวไว ้ อนัไดแ้ก่ 
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ร่างกาย (รูป) เวทนา สญัญา สงัขาร (จิต) วญิญาณ ถา้เราสามารถ

ปล่อยวางรูปลงได ้เพือไม่ใหเ้กิดอีกต่อไป คือปลดปล่อยความเป็น
ธรรมชาติธรรมดาของชีวิตมนุษยเ์ราลงได ้ เรากจ็ะปล่อยวางกิเลส
ทีมาจากจิตและใจลงได ้ จิตกว็า่ง อวชิชา (ความโง่ของมนษุย์) ก็

จะสินสุดทีตรงนีนีเอง! 

สิงทีปรากฏอยูก่บัใจ อนัไดแ้ก่เวทนา หรือ สิงทีปรากฏ
ออกมาจากใจ อนัไดแ้ก่ สญัญา สงัขาร วญิญาณ กจ็ะหมดสินไป 
เพราะไม่มีฐาน คือร่างกาย (รูป) รองรับอีกแลว้ 

ดงันนัคาถา “พระพทุธเจ้าชนะมาร” ของ หลวงปู่มัน ภูริทตั

โต จึงศกัดิสิทธิยงินกั เมือท่านท่องบ่นดว้ยจิตทีมุ่งมนัดว้ยความ
เชือ จะเป็นมงคลอนัสูงสุดแก่ชีวติเลยทีเดียว และ ยงิถา้ท่านไดรู้้
ความหมายของทงัหมดแลว้ จะมองเห็นความยงิใหญ่ ทีไม่มีอะไร
เทียบไดเ้ลย 
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“ปัญจมาเร ชิโนนาโถ สัตโตสัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจงั ปะ
กาเสสิ ธัมมะจกักงั ปะวตัตะย ิ เอเตนะ สัจจะ วตัเชนะ โหตุเต 
ชะยะมังคะลงั” 

แต่เมือเรายงัปล่อยวางร่างกายไม่ไดใ้นชีวตินีในเวลานี ก็
ตอ้งปล่อยวาง สิงทีอยูก่บัจิตและใจ หรือ สิงทีออกมาจากจิตและ
ใจ ใหไ้ดก่้อน ในทีสุด-เมือสงัขารร่วงโรย รูปกายกจ็ะถูกปล่อย

วางโดยธรรมชาติ เมือจิตไม่ยดึติดต่อไปอีกแลว้ นนัคือจิตวา่ง 
สินสุดไปแลว้ เรากจ็ะไม่กลบัมาเกิดอีกต่อไป เพราะ ปัญจะมาเร 
มาร 5 ตวั หรือทีเรียกว่า ขนัธ์ 5 อนัไดแ้ก่ รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ หมดสินไปแลว้ ความโง่ของมนุษย ์ กเ็ป็นอนั
สินสุด! 

การสงบจิตเป็นการหยดุเวลา หยดุเวลาไดก้ห็ยดุความเสือม
ได ้ ทาํใหค้นเราสามารถต่ออายใุหย้นืยาวขึน จึงเป็นเรืองธรรมดา
ทีจิตของผูส้งบแลว้ หรือของผูที้จิตเคยสงบมาก่อน จึงเป็นจิตที
เคยไดรั้บการพกัผอ่น เป็นจิตทีหยดุนิง ไม่วงิตามกาลเวลา จิตนนั
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จะมีพลงัมหาศาล ทีจะเป็นผลทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงปฏิกิริยา
ทางเคมีในร่างกาย ทีมีผลต่อการปรับสภาพของเซลลร่์างกายใหดี้
ขึนกวา่เดิม คือเป็นการสร้างชีวติใหม่ ทีจะทาํใหเ้กิดความสดชืน
เบิกบานอยูต่ลอดเวลา และ ชีวติยอ่มจะยนืยาว มีใหเ้ห็นเป็นที
ประจกัษก์นัอยูแ่ลว้ ในปัจจุบนันีนีเอง วา่เป็นจริงตามนี สาํหรับ
ชีวติของผูที้มี จิตสงบ และเยน็แลว้ อายจุะยนืยาวกวา่บุคคล
ทวัๆไป อยา่งเห็นไดช้ดั! 

“ทาํอย่างไรชีวติจะยนืยาว และมีความสุข”** จึงเป็นเรืองที

ทุกคนจะทาํได ้และไม่ยากจนเกินไป นนักคื็อ ทาํกายให้สบาย ทาํ

จติให้สงบเป็น สมาธิ ได้เท่านัน กบ็รรลวุตัถปุระสงค์ดังกล่าวได้
แล้ว 

ทาํอย่างไรชีวติจะยนืยาว และมีความสุข” เป็นหนงัสือทีดี

เล่มหนึง ที นพ เฉก ธนะสิริ ผูมี้ความตงัใจจะมีชีวติทียนืยาวถึง 
120 ปี ไดเ้ขียนไวน้านพอสมควรแลว้ (เป็นหนังสือทีน่าอ่าน ซึงมี
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รายละเอียดทีจะทาํความเข้าใจได้ ถึง 310 หน้า) สามารถสรุปได้
สนัๆ ดงัทีกล่าวแลว้ นนัเอง 

 

ดงันนัอาํนาจจากพลงัจิตทีมหาศาลของมวลมนุษย ์ จึงเป็น
อาํนาจแห่งจกัรวาล ทีมีผลต่อสรรพสิงทงัหลายในโลก และ
จกัรวาล (อาํนาจดังกล่าวจะเกิดขึนได้ จึงขึนอยู่กับมวลมนุษย์ทัง
โลกมีพลงัจิตกันบ้างหรือไม่ เท่านันเอง) เพราะพลงัจิต กระแสจิต 
หรือคลืนจิตอนัมหาศาลของมวลมนุษย ์ สามารถแผข่ยายไปทวั
จกัรวาลได ้ภายในพริบตา! 

เป็นเรืองทีแปลกมากๆในวนันี ทีฉนักาํลงันงัทาํงานกบั
หนงัสืออยูที่บา้น ดว้ยความเงียบสงบ (ของจิตใจ)และสภาวะรอบ
ขา้ง อยูใ่นขณะนี ทีไม่มีแมแ้ต่ลมพดัพา แต่แดดจา้และร้อนเปรียง
เลย อยู่ๆ ฝนกลบัเทลงมาเฉยๆ และตกหนกัพอสมควร เมือหนัไป
มองนาฬิกา 16.00 น. เป็นเวลาเลิกงานพอดี ซึงปกติแลว้ ฉนั

จะตอ้งทาํอะไรทีใจตอ้งการอยูเ่ป็นประจาํเสมอ ทุกๆวนั ที-ที
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ทาํงาน ก่อนจะกลบับา้น แต่วนันีลาพกัผอ่น เพือเตรียมตวัเตรียม
ใจ ทีจะวา่งงาน! 

นบัจากวนันี 26 กนัยายน 2550 เป็นตน้ไป ใครๆกจ็ะมอง

ไม่เห็นฉนัอยูที่-ทีลงเวลาเลิกงานในตอนเยน็ๆอีกแลว้ เพราะ ฉนั

ออกมาเพือเตรียมความพร้อมของใจ และพร้อมแลว้ทีจะมาเป็นตวั
ของตวัเอง เมือ อายเุกิน 60 ปี 

ทุกคนเมือถึงเวลาเช่นนี ควรพร้อมทีจะปล่อยวาง และลืม
เรืองเก่าๆทีเกาะกินใจ ทีทาํใหเ้กิดทุกขโ์ดยเร็วทีสุด! และ เวลา

นีเองทีเป็นตวัชีบอกวา่ ทุกสิงทุกอยา่งไม่มีโอกาสเกิดขึน หรือ ล่ม
สลาย (ตาย) ไปพร้อมๆกนัไดเ้ลย และ เวลานนัเอง ทีทาํใหโ้ลก

เปลียนแปลงอยูต่ลอดกาล 

แต่ฉนัจะใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในวนันี เพือตวัเอง 
เพือทุกคน และเพือทุกสรรพสิงทีปรากฏอยูร่อบกายและใจ ของ
ฉนัเอง 
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โลกมหศัจรรยจ์ากการเขียน เป็นแรงบนัดาลใจ ทีไดม้าจาก
การคิด และการทีไดอ่้านมามากแลว้ นนัเอง ทีทาํใหฉ้นัมีชีวติอยู่
กบัโลกอืน-ในระหวา่งการเขียน ทีมาจากความคิดของฉนัเอง ดว้ย

สมาธิจติ และ โลกของฉนักอ็ยูต่รงนีนีเอง ทีทาํใหฉ้นัอยูอ่ยา่งโดด
เดียวตวัคนเดียวไดจ้ริงๆ จึงไม่รู้สึกแปลกใจ ทีเหมือนกบัไม่ไดน้งั
อยูที่บา้นในตวัเมืองขอนแก่นเลย 

ฉนัเคยบอกทุกคนมาแลว้วา่ ฉนัท่องเทียวไปมาทวัโลกแลว้
(จริงๆ) ไปตามจินตนาการ ทีไดม้าจากการอ่าน ทีฉนัชอบมาตงัแต่

เดก็ๆ ทีจบัหนงัสืออะไรได ้ กจ็ะอ่านไปทุกเรืองราว (เพราะพ่อ
สอน ก ข สระ อะ สระ อา และเลข 1 2 3...มาตังแต่อาย ุ 6 ขวบ 
ภายใน 2 เดือน ฉันกอ่็านออก เขียนได้ บวก ลบ คูณ หาร ได้ด้วย 
พอถึงเวลาเข้าโรงเรียนตามเกณฑ์อาย ุ7 ปี ทีวดับ้านแก่งผกักูด เลย
สบายไปเลย ไม่ต้องวุ่นวายเหมือนเพือนๆ ย่อมสอบได้ที 1 เสมอ 
ฉันกเ็ลยไปอยู่วดัเสียเลย ด้วยความชอบ เพราะมีแต่ของดีๆทีญาติ
โยมนาํเอามาถวายพระ และฉันกไ็ด้กินด้วย แต่อย่าได้สงสัยเลยว่า
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ทาํไมฉันจึงเรียนหนังสือได้ง่ายเช่นนัน ความจริงฉันกพึ็งมารู้ตอน
หลงัเมือโตแล้วว่า ทีทาํได้ เพราะใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ ตาม
ธรรมชาติของตนเองทีมีอยู่ คือชอบการสังเกตและจดจาํ อย่างมี
ระบบ และ เป็นระเบียบโดยอัตโนมติั รวมทังจินตนาการไป
ข้างหน้าแบบไม่สินสุดง่ายๆอีกด้วย ซึงตรงนีจุดนีนีเอง ทีทาํให้
ฉันเขียน-อ่านหนังสือได้โดยง่าย และ เมือมาทาํงานกส็ามารถใช้
หลกัการดังกล่าว ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆได้ โดยไม่มีปัญหาอะไรมาก
นัก แต่น่าเสียดายทีตอนอาย ุ14 ปี ฉันป่วยเป็นโรคไซนัสขึนสมอง
อยู่กว่า 2 เดือน ปวดจมูกแทบจมกูยบุ ปวดหัวแทบระเบิด จนจาํ
ตัวเองไม่ได้อยู่ช่วงหนึง ในขณะทีการแพทย์กย็งัไม่เจริญ กว่าจะ
ทุเลาและหายได้จริงๆจนกระทังอายไุด้ 19 ปี-ทีฉันหยดุเรียน
หนังสือไปเฉยๆ1ปี ตังแต่บัดนันมาความเสือมของสมองกป็รากฏ
ให้เห็นอย่างชัดเจน) และ จากเหตุผลทีกล่าวแลว้นีเอง เมือฉนั
เดินทางไปถึงทีไหน ทุกหนทุกแห่งกเ็หมือนไดไ้ปมาหมดแลว้ จึง
ไม่แปลกอะไร เมือมาทาํงานตามอาชีพทีเรียนมา จึงไดอ้าศยั
ความรู้จากการทีไดอ่้านมามาก ประสบการณ์จากการทาํงาน และ 
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การทีมีโอกาสไดท่้องไปในโลกกวา้ง นาํมาเขียนหนงัสือในอีก
หลายๆแง่มุมของชีวติ เพือใหเ้พือนร่วมงานไดอ่้านเสมอมา ดว้ย
ความชอบทีจะเขียน ตามทีไดรู้้และเขา้ใจในเรืองราวต่างๆ จาก
การทีเคยไดพ้บเห็นมาแลว้นนัเอง มานงัเขียนอยูที่โตะ๊หนา้เครือง
คอมพิวเตอร์ พร้อมกบัมีหนงัสือ และขอ้มูลเลก็ๆนอ้ยๆอยูร่อบตวั 
มนัคืออาณาจกัรของฉนัคนเดียว 

หลายๆสิง หลายๆอยา่ง แมแ้ต่ผูค้นในจินตนาการ กาํลงัคอย
ใหฉ้นักลบัไปหาเขา เพือทาํใหเ้ขาโลดแล่นไปตามจินตนาการ
ของฉนั อยา่งมีชีวติชีวา และคุณกคื็อคนหนึง ทีกาํลงัโลดแล่นอยู่
ในจินตนาการของฉนัดว้ยเช่นกนั (ทีจะทาํให้หนังสือเล่มนีสาํเร็จ
ลงได้ ) 

ทีตรงนนั มุมสงบ สบาย ภายในบา้น ตรงนนัทีมีความรัก 
ความอบอุ่นใจ และตรงนนั ทีมีลมพดัตน้ไมพ้ลิวใบไหวเอน ที
ตรงนนัสายนาํใสสะอาดตากาํลงัหลงัไหล ไปจนสุดสายตา และ 
เมือกวาดสายตามองไปยงัทอ้งฟ้าสีครามอนัสดใส ทีเวงิวา้ง และ
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กวา้งไกล มีกอ้นเมฆทงัสีขาวสีเทา ลอยฟ่องกระจายอยา่งสวยงาม 
โลกนีช่างน่าอภิรมยจ์ริงๆ 

ฉนัท่องเทียวไปกบัตวัหนงัสือ ดว้ยจินตนาการ มิใช่เพียง
ท่องไปในโลกกวา้ง เหมือนทีฉนัเขียนเป็นตวัหนงัสือเป็นเรืองราว
ต่างๆไวเ้ท่านนั แต่ทีจริงแลว้ ฉนัชอบทีจะกลบัมาเรียนรู้ตวัเอง 
เพือทีจะรู้จกัตวัเองใหม้ากขึน วา่ชีวิตเรานี คืออะไร เราตอ้งการ
อะไร วาดหวงัสิงใด และแทจ้ริงแลว้ เราเป็นใคร? มาจากไหน? 

และ เราจะไปทีไหน ในทีสุด 

เมือเติบใหญ่ มีโอกาสไดม้าทาํงานกบัองคก์รระดบัชาติ ได้
ผจญภยัไปในโลกกวา้ง ฉนัจึงไดรู้้วา่ หลายสิงหลายอยา่ง รวมทงั
ผูค้นในสงัคม บางทีกมี็ท่าทีเป็นศตัรู บางครังกดู็ท่าทีเป็นมิตร บาง
คนกช็อบเราทีเราเป็นผูใ้ห ้ แต่บางคนกอิ็จฉาตาร้อน ทีเราทาํเกิน
หนา้เขา โลกยนี์จึงไม่มีอะไรทีแน่นอนเลย  

ทุกหนทุกแห่ง ไม่วา่ประเทศไหนชาติไหนในโลกนี ต่างก็
เป็นเหมือนๆกนั ไม่มีความแตกต่างกนัเลย! 
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การทีฉนัชอบอยูล่าํพงัตวัเองมาเรือยๆ ดูเหมือนจะทาํใหเ้รา
เหมือนเป็นคนโดดเดียว และ เดียวดาย รวมทงัการทีฉนัไม่ชอบ
สะสมทรัพยส์มบติัใดใด อีกทงัไม่มีเครืองประดบั (แม้แต่นาฬิกา
ใส่ข้อมือ) การไม่สงัสรรคก์บัผูค้นมากนกั รวมทงัการทีสามารถ
พดูคุยกบัคนสติเฟือง ปําๆ เป๋อๆได ้แบบสบายๆ ทีบางคนบอกวา่
พอๆกนัเลย และนีเองทีฉนัคิดวา่ คงเป็นเรืองแปลกของคนอืนๆ
บา้งพอสมควร ในเรืองดงักล่าวนี 

แต่การไดอ้ยูก่บัหนงัสือทีมีองคค์วามรู้อยูม่ากมายทีชืนชอบ 
ทาํใหมี้ความสุข เพราะองคค์วามรู้ทีหลากหลายเหล่านนั ลว้นมา
จากความคิดของคนทีเฉลียวฉลาดทงัสิน มนัจึงทาํใหเ้รามีความ
ทะเยอทะยานและใฝ่ฝัน ทีจะแสวงหาสิงแปลกใหม่ และเป็นแรง
บนัดาลใจ ใหค้น้คิดต่อไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมากมายมหาศาล ทาํให้
โลกแห่งจินตนาการของฉนั เกิดขึนอยูเ่นืองๆ 

ในเรืองการคิดการเขียนนีเอง ทีทาํใหฉ้นัชอบอยูเ่งียบๆคน
เดียว อีกทงั ชอบฟังเพลงบรรเลงแบบคลาสสิคมาตงัแต่เดก็ๆ ทีได้
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ยนิครังแรกกช็อบเลย จึงไม่อยากอยูใ่นสงัคมทีวุน่วาย ดว้ยความ
ไม่พอใจในผูค้นทงัหลายรอบขา้ง ทีชอบมากา้วก่ายโลกส่วนตวั
ของฉนัเอง เพียงแค่ฉนัร้องเพลง  หรือ ฮมัเพลงเบาๆไดต้ลอดเวลา 
ทาํใหห้ลายๆคนทีไดเ้ห็น ทีพบผา่น มองดว้ยความรู้สึกแปลกใจ 
คงคิดวา่ฉนัมีความสุขอยูเ่สมอ และมกัจะไดย้นิคาํวา่ อารมณ์ดีจงั
เลยนะ จากทุกๆคนทีพบผา่น จึงดูเหมือนคนอืนๆไม่มีความ
สุนทรียะในจิตใจทีตรงนีกนัเลยหรืออยา่งไร กไ็ม่เขา้ใจเหมือนกนั 
หรือมี แต่เขาเกบ็กดเอาไวต้ามเหตุผลของเขาเอง หรือ เขาไม่ชอบ
ร้องรําทาํเพลง หรือเขาวุน่วายกบัชีวติ จนไม่มีโอกาสคิดถึงเรือง
เหล่านี (ทีจะช่วยผ่อนคลายความฟุ้ งซ่านของจิตใจ พอทีจะทาํให้
เกิดความสงบสุขได้บ้าง) เขากเ็ลยชอบทีจะมอง และ คอยจอ้ง
จบัผดิจบัถูกฉนัอยูต่ลอดเวลา ทงัๆทีบางวนัฉนัแทบไม่ไดพ้ดูคุย
กบัใครเลย กมี็เช่นกนั มนัเลยกลายเป็นเรืองแปลกทีใครๆไม่เขา้ใจ 

(แต่เวลาได้พูด ฉันอาจจะพูดไปเรือยๆเหมือนไม่รู้จบ จนคนฟังใจ
หาย ว่าจะจบลงได้อย่างไร อีกด้วย กมี็เหมือนกัน) 
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แต่ในบางเรืองทีคนอืนๆทีอยูร่อบขา้ง ดึงเราเขา้ไปเกียวขอ้ง
ดว้ย แบบทีเรากคิ็ดไม่ถึง จนบางครังทาํใหเ้กิดเรืองทีไม่เป็นเรือง
ทงัหลายขึนมาจนได ้ ดว้ยกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมของ
เขาทงัหลาย แต่ลงทา้ยกม็าตกทีฉนัเองทีอยูใ่กล้ๆ ในกรรมเหล่านนั 
วา่ฉนัมีส่วนเป็นตน้เหตุ! ทงัๆทีเรืองหลายๆเรืองเหล่านนั ทุกคนก็

รู้วา่ มนัเป็นเรืองปกติธรรมดาของโลกยที์เกิดขึนเป็นประจาํ ทีฉนั
เองกไ็ม่สนใจอยูแ่ลว้ แต่กต็อ้งมาวุน่วายเกียวขอ้งดว้ย จนเป็นทุกข์
อยูเ่นืองๆ บางครังและหลายๆครัง บางคนทีไม่ชอบเรากม็กัจะใช้
วาจาทีไม่สุภาพกบัเรา ยงิผูมี้อาํนาจทีเหนือกวา่ ส่วนมาก เคยดุด่า 
ตาํหนิ และดูถูกฉนับ่อยๆ คิดวา่-คงมาจากความอหงัการของฉนั
เองดว้ย กส็มควรแลว้ แต่ฉนักไ็ม่ไดโ้กรธตอบท่านเหล่านนัหรอก 
เพราะสิงทีวา่ใหเ้รานนั ความจริงแลว้เป็น โมหะ โทสะ และความ
หลงลืมตวัของเขาเอง จากการทีเขา ถูกอํานาจครอบงํา ต่างหาก 
ฉนัจึงรู้สึกสงสารเขา มากกวา่ทีจะโกรธตอบ และตอ้งขอขอบคุณ
ทุกท่านดว้ย ทีช่วยบอกช่วยเตือนใหฉ้นัไดป้รับปรุงตวัเอง เพือ
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ยกระดบัจิตใจให ้ สูงขึนๆ จนสามารถอยูเ่หนือโลกธรรม 8 ได ้
(เพราะฉะนัน อย่าได้สงสัยเลยว่า ฉันโกรธใครไม่เป็นเพราะอะไร 
แม้จะถกูด่าเสียๆหายๆ กย็งัเฉย จนคนด่าบอกว่า คนบ้าอะไรถกูด่า
กย็งัเฉยๆ แต่แปลกทีฉันดดุ่าใครไม่ได้ เพราะมนัย้อนมาหาตัวเอง
เสมอ ซึงเคยเผลอตัวมาครังหนึง แค่คิดเท่านันเอง เหลียวมองฟ้า
เห็นเมฆก่อตัวมืดครึมขึนมาทันที ฟ้าดินปันป่วน ไม่นานลมกพั็ด
กระพือมาอย่างรุนแรง ตกใจคิดว่าจะเกิดอันตรายกับตนเองอย่าง
แน่นอน แต่ฉันกข็บัรถหนีไปไหนไม่พ้น ลกูเห็บขนาดเท่ากาํปันที
ตกลงมาในบริเวณทีทาํการ กฟผ. ขอนแก่น อย่างมากมาย จน
มองเห็นสนามขาวโพลนเตม็ไปด้วยก้อนนาํแขง็ เหมือนมีหิมะ
ยกัษ์ตกในเมืองไทย ตกกระหนาํมาโดนรถของฉันทีขบัหนีไม่ทัน
จนกระจกด้านหลงัแตก และ มีรอยบบุทัวคัน มาจนถึงวนันีทีฉัน
ไม่ได้ซ่อมสี หรือไม่เช่นนัน คนทีถกูฉันดหุรือว่ากล่าวจะถกูฟ้า
ดินลงโทษ ตามทีฉันว่าให้ว่าเขาทาํในสิงทีไม่ถกูต้องนัน เท่า
นันเอง ฉันจึงไม่มีโอกาสว่าให้ใครได้ง่ายๆ แม้แต่จะคิดอีกด้วย 
และเรืองดังกล่าวเกิดขึนจริงทีผู้อยู่ในเหตกุารณ์ทุกท่านทราบดีอยู่
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แล้ว) และเรืองทีทาํใหไ้ม่สบายใจเช่นนี เชือวา่เคยเกิดขึนกบัทุกๆ
คน ทุกวนัเวลา มากบา้งนอ้ยบา้งเช่นกนั แมบ้างคนบอกวา่ไม่เป็น
ทุกข ์ และไม่สนใจกบัเรืองแบบนีอยูแ่ลว้ กย็นิดีดว้ยทีเขาเห็นเป็น
เรืองปกติธรรมดาๆได ้ คงเป็นเพราะบุญเก่าของเขาเองทีปล่อยวาง
ไดแ้ละทาํใจได ้ แต่ฉนัคิดวา่เรืองทีไม่เป็นเรืองทงัหลายเหล่านีเอง
ทีสร้างความสบัสนวุน่วายใหเ้กิดขึนในสงัคม อยา่งทีไม่ควรจะ
เกิด ยงิเกียวกบัเรืองเอาแพเ้อาชนะของคนบางคน ทีอตัตาสูงมากๆ 
จนขาดเหตุขาดผล เพราะมีความโง่ (อวิชชา) และความหลง
ครอบงาํ แลว้ยงัยกตนข่มท่าน กมี็ใหเ้ห็นอยูท่วัไป มนักน่็ารําคาญ
เหมือนกนันะ! 

กค็งเหมือนเพือนของฉนัในระดบั ดอกเตอร์ เถียงกนัในวง
เหลา้ คนหนึงบอกโลกนีมีแต่ Sine กบั Cos อีกคนบอกวา่มีแต่ 0 

กบั 1 เพราะเรียนมาคนละดา้นกนั พอถามฉนั กเ็ลยบอกวา่มีตอน
เมากบัไม่เมา แค่นนัเอง เถียงกนัไปทาํไม เพราะบางสภาวะ 0 กมี็
ค่าเท่ากบั 1 และ Sine กบั Cos กเ็ช่นกนั 
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และนีเองคือเรืองทีน่าเบือหน่ายในชีวติประจาํวนัของคนเรา
แต่ละคน เพราะหลายๆอยา่งลว้นแต่นาํความทุกขม์าสู่ใจและกาย
ของเรา ในทีสุด นนัเอง 

ฉนัใฝ่ฝันอยากจะมีชีวติอยูแ่บบง่ายๆสบายๆ เหมือนชีวติใน
หนงัสือทีใครๆเขียนไว ้ อยากมีชีวติเหมือนทีฉนัจินตนาการไปใน
โลกกวา้งดว้ยความสุข ทงัๆทีในโลกแห่งความเป็นจริงนนั เราไม่
สามารถทีจะเป็นแบบนนัไดเ้ลย หรือเป็นไปได ้กมี็ส่วนนอ้ยมากๆ 

กต็าม เพราะแทบทุกอยา่งมนัติดอยูที่สงัคม ทีคนเราเป็นผูก้าํหนด
กฎเกณฑก์นัขึนมา นนัเอง! 

ดงันนัเมือฉนัคิดจะติดปีกโบยบิน ไปแบบไร้ร่องรอย ฉนัจึง
ไดเ้พียงแต่จินตนาการใหจิ้ตใจมนัล่องลอยไป ในโลกแห่งความ
ฝัน เท่านนักโ็บยบินไปไดแ้ลว้ และ ฉนัชอบทีจะทาํเช่นนีเสมอ 
เพือหนีไปจากผูค้น และหนีไปจากความทุกขข์องใจ ทีเกิดขึนกบั
ตนเอง ทีบางครังกเ็กิดความไม่พอใจไม่ชอบใจขึนมาเฉยๆ แบบ
ไม่มีเหตุผลอีกดว้ย 
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ดว้ยเหตุนีเอง การเขียนหนงัสือ จึงเป็นจุดหมายปลายทางใน
การเดินทาง ทีวเิศษทีสุดสาํหรับฉนัเอง ทีฉนัจะพาทุกคนทีไดอ่้าน 
ท่องไปในโลกกวา้งและตามฉนัไปดว้ย ดว้ยความสุขสดชืน และ
เบิกบานในหวัใจ! 

ฉนัคิดวา่ นีคือ ชีวติทีมีคุณค่าต่อสรรพสิงและผูค้นทงัหลาย 

ทีฉนัมองเห็นมาจากส่วนลึกของจิตใจฉนัเอง และ คุณค่าดงักล่าว
นี น่าจะนาํไปสร้างคุณค่าของชีวติดา้นอืนๆ ของทุกๆคนไดด้ว้ย 
เพือ ชีวติทุกข ์ของแต่ละคนจะไดห้มดสินไป 

มนัเป็นเรืองแปลก แต่จริง ทีชีวติคนเราเป็นเพียงภาพมายา 
แต่เป็นภาพมายาทีคงอยูไ่ดเ้นินนานพอสมควร เท่านนัเอง วนัหนึง
ภาพนนักจ็ะหายไป วนัหนึงชีวติหนึงกเ็กิดขึน และแลว้กด็บัไป 
เป็นไปตามกฎแห่งกรรมทีเป็นกฎแห่งธรรมชาติ ถา้พิจารณาใหดี้
แลว้ เป็นชีวติทีทุกคนมีความรู้สึกตลอดเวลาวา่ เป็นชีวติทุกข์ ไม่

อย่างใดกอ็ย่างหนึง  
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ความจริงกคื็อ เมือจิตวา่งจากการทีเราไดอ้ยูก่บัสิงทีรักที
ชอบ หรือ จิตวา่งจากการใชค้วามคิดในการสร้างสรรค ์ หรือ จิต
วา่งจากการงานทีรับผดิชอบ มีโอกาสไดอ้ยูล่าํพงัคนเดียว พอได้
อยูเ่ฉยๆเลยคิดวา่สบายแลว้ แต่กแ็ปลกจริงๆ ไม่นานชีวติกจ็ะเริม
ทุกขขึ์นมาแทนทีทนัที เมือจิตของคนคนนนั ไม่ยอมปล่อยวางทุก
สิงทุกอยา่งทีอยูร่อบกายและใจของเขาเอง 

ชีวติของคนเรากไ็ม่ต่างไปจากรูปแบบของคลืนนาํ ซึงใน
มุมมองทางดา้นวทิยาศาสตร์เรียกรูปคลืนนนัวา่ Sine wave 

(ซายน์ เวฟ) ทีมีจุดเริมตน้จากศูนย ์ แลว้ไต่ระดบัขึนไปจนถึง
จุดสูงสุด ทีเป็นยอดคลืน แลว้กล็ดระดบัลงมาดว้ยความเหมาะสม
ของกาลเวลาทีผา่นไป ซึงไม่มีความแตกต่างกนัเลย ทงัขาขึนและ
ขาลงของคลืนแต่ละลูก ทีเกิดต่อเนืองกนัไปเรือยๆ 

ถา้จุดสูงสุดของชีวติคือ 50 ปี คนเรากค็วรจะมีอายไุดร้้อยปี 

ถา้ไม่มีอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางชีวติ ดงันนั ถา้อยากอายยุนื
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ยาวมากนอ้ยแค่ไหน เราตอ้งสามารถยดื และหดเวลาใหไ้ดต้ามที
ใจเราตอ้งการ 

คนเราพอจะทาํกนัไดไ้หม? คือคาํถามทีจะตอ้งคน้หาคาํตอบ! 

นีคือมุมมองในดา้นบวกของภาพมายาทีปรากฏใหเ้ห็น แต่
เมือชีวติเกิดขึนตามทีกล่าวมาแลว้ และเจริญเติบโตไปเรือยๆ ถึง
วนัหนึง ทุกชีวติกจ็ะกลบัไปสู่ทีเดิมคือจุดเริมตน้ทีศูนยต์ามเวลาที
กาํหนด เช่นเดียวกบัคลืนนาํ นนัเอง ทีเซลลร่์างกายของแต่ละคน
เจริญเติบโตได ้ ในเวลาทีไม่เท่ากนั เป็นไปตาม พนัธุกรรม** ที

กาํหนดอีกดว้ย การเกิดและการตายจึงไม่มีใครเกิดและตายได้
พร้อมๆกนัจริงๆ รวมทงัอายทีุเป็นไปตามปกติของกาลเวลา กจ็ะ
ยนืยาวไม่เท่ากนัอีกดว้ย 

เมือนาํเรืองนีมาพิจารณาใหดี้ๆแลว้ กจ็ะเห็นความจริงวา่ 
ธรรมชาติไดส้ร้างสรรคทุ์กอยา่งขึนมาดว้ยความพอดี เพือใหเ้กิด
ความสมดุล ใหทุ้กสิงทุกอยา่งสามารถทรงตวัอยูไ่ดใ้นเอกภพนี 

ดว้ยความพอดี เพือทาํใหชี้วติสตัวโ์ลกทงัหลายทีเป็นภาพมายา
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นนั คงอยูใ่นโลกนีไดต้ามกาลเวลาทีเหมาะสม อยา่งลงตวั ดว้ย
เหตุดว้ยผลทีกล่าวแลว้ นนัเอง 

พนัธุกรรม** ในทางการแพทย ์ หมายถึง การถ่ายทอด
คุณลกัษณะนิสยั ของ พอ่และแม่ ไปสู่ลูก โดยอาศยัคุณลกัษณะ
ของ ยนีส์ (DNA) และ โครโมโซมจากเชืออสุจิของชายกบัไข่ของ

หญิงในการถ่ายทอดคุณลกัษณะนิสยั เมือมีการผสมพนัธ์ุระหวา่ง
ชายและหญิง 

 

ดงันนัไม่ยากเลย ไม่ตอ้งอวยพร หรือออ้นวอนใหอ้ายมุนั
ขวญัยนืกนัอีกต่อไปแลว้ เพียงแต่ ถา้คนเรามีความสามารถทาํให้
เซลลร่์างกายเจริญเติบโตอยา่งชา้ๆ ยงินานไดเ้ท่าไร ชีวติกจ็ะยนื
ยาวไปไดเ้ท่าทีตอ้งการ 

ถา้เราสามารถบงัคบัร่างกายใหค้งอยูไ่ด ้ ในรูปแบบทีแทบ
จะไม่ใหเ้จริญเติบโตเลย เมือถึงช่วงเวลาหนึงของชีวติ (ทีคนเรา
ต้องการ) คือใหค้งทีอยูไ่ด ้อายหุรือชีวติกมี็โอกาสถึง (Infinity) ไม่
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มีจุดจบ เป็นชีวตินิรันดร...แน่นอน แต่ถา้ทาํเช่นนนัไดแ้ลว้ ได้
ประโยชน์อะไรไม่ทราบ! 

ดว้ยเหตุนี สญัชาติญาณจากการเกิด ตามกฎเกณฑข์องพลงั
แห่งธรรมชาติทีกาํหนดมา จึงทาํใหม้นุษยต์อ้งแสวงหาเพือนคู่ใจ 

เมือถึงวยัเจริญพนัธ์ุ และเสาะหาคนทีมีความเหมาะสม มีความ
พอดี ดว้ยความพอใจของตนเอง เป็น ตณัหา คือความอยากของ
คนเรา เป็น ราคะ(ความกาํหนัดยินดี) คือความใคร่ ความตอ้งการ

สืบสานเผา่พนัธ์ุ เพือใหมี้ชีวติใหม่เกิดขึนต่อไป เพราะความไม่
อยากตายทีเกิดขึนกบัทุกคนนนัเอง ในขณะทีปัจจยัแห่งสุขเพือสิง
นีกมี็จาํกดัพอดีๆกบัชีวติของคนเราอีกดว้ย เลยเกิดปัญหา ตามมา 
เพราะความไม่เคยพอของคนเรา ในทีสุด 

แต่บางชีวติและหลายๆชีวติ ส่วนมากไม่เคยมีความพอเพียง
และพอดีอยูแ่ลว้ ทุกคนยงัอยากไดแ้ละตอ้งการมากขึนกวา่เดิมไม่
มีวนัสินสุด จึงเป็นสาเหตุของ ชีวติทุกข์ เพราะเกิดการแยง่ชิง ถา้
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อยากไดใ้นสิงเดียวกนั หรือ ชีวติทุกข์ เพราะเกิดความเงียบเหงา
เศร้าใจ เมือไม่ไดใ้นสิงทีตอ้งการ! 

ฉนัเองก็เป็นคน มีชีวติจิตใจทีไม่ต่างจากทีกล่าวเลย อยาก
ไดใ้นสิงทีเคยรักเคยชอบทีคนอืนเขามีไว ้ เพราะ ตนเองไม่มี
เหมือนเขา แต่กลบัไม่มองของตนเอง ทีคนอืนกอ็ยากไดไ้ปไว้
คอบครองเช่นเดียวกนั ทาํใหเ้กิดความไม่พอดี เพราะความไม่

พอใจทีไม่มีวนัสินสุด จึงเห็นวา่ ชีวิตทุกข์ จริง ตามที พระบรม
ศาสดาสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดท้รงเห็นมาก่อนแลว้ กวา่ 
2500 ปี 

แต่ถา้มองกลบัไปอีกมุมหนึงของคลืนนาํ Sine wave 

ทางดา้นลบ คือชีวติหลงัความตายทีมืดมน ซึงไม่มีใครทีจะล่วงรู้
และมองเห็น วา่จะเป็นเช่นไร ทุกชีวติเลยเกิดความกลวัในอนาคต
ทีไม่สามารถหยงัรู้ได ้ไม่รู้วา่ เมือตายไปแลว้จะเป็นเช่นไร 

จากสญัชาติญาณของความเป็นคน ทุกคนต่างก็มีความหวงั
และคาดหวงักนัอยูเ่สมอ วา่ชีวติในอนาคตหลงัความตายนนั ทุก
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คนควรจะไดรั้บรางวลั ตามทีเราไดท้าํความดีไวใ้นปัจจุบนันีบา้ง 
และเชือวา่ถา้มีโอกาสเกิดมาใหม่ ไดเ้ป็นคน เช่นเดิม ชีวติกค็วรจะ
ดีขึน มีบุญวาสนามากขึนกวา่เดิม เหมือน Sine wave หรือคลืน

นาํลูกต่อไปทีเป็นคลืนตวัใหม่ ทีแสดงใหเ้ห็นเป็นขอ้พิสูจน์ได้
ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์วา่ ทุกสิงทุกอยา่งทีเกิดขึน และ
เปลียนแปลงไปตามกาลเวลานนั จะเกิดขึนไดอ้ยา่งต่อเนือง เป็น
กฎเกณฑธ์รรมชาติ และ เป็นคาํตอบทีพอจะมองเห็นไดว้า่ เมือ
ตายไปแลว้เราจะตอ้งมาเกิดใหม่ เกิดแลว้กต็าย ตายแลว้กก็ลบัมา
เกิดใหม่ไปเรือยๆ อยา่งแน่นอน เป็นไปตามวฏัฏะทีสมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ ท่านไดต้รัสไวแ้ลว้ นนัเอง และ อะไรคือสิงที
จะมาเกิดใหม่ ตามแกนเวลาทีเคลือนทีไปเรือยๆนนั!  

ถา้จะหยดุการเกิด กคื็อหยดุกาลเวลา นนัเอง เพราะฉะนนั 
อริยะบุคคลผูบ้รรลุแลว้ จะไม่กลบัมาเกิดต่อไปอีกแลว้ ท่าน
ทงัหลายเหล่านนั สามารถหยดุกาลเวลาไดแ้ลว้ คือ ทาํจิตใจให้
หยดุนิง และเยน็สบายไดต้ลอดกาลเวลา แมเ้วลาจะผา่นพน้ไป
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แลว้กต็าม แต่จิตนนักไ็ม่ไดต้ามกาลเวลาไปเลย คือ นิพพาน 
นนัเอง Sine wave ลูกใหม่ ชีวติใหม่กจ็ะไม่เกิดขึน เพราะ จติ

แท้ (ปฏิสนธิวิญญาณ) ทีจะมาเกิดใหม่ มนัหยดุไวแ้ลว้ทีศูนย์

ของแกนเวลา ทีจะไม่มีการเกิดใหม่ เรากไ็ม่ตอ้งคิดวา่โลก
อนาคตจะไปทางไหน หรือ ไม่ตอ้งไปกงัวลกบัชีวติหลงัความ
ตาย อีกต่อไป ชีวติกเ็ป็นอนัสินสุด! 

หลวงปู่ฝัน อาจาโร ท่านบอกวา่ คนตายไปแล้วจะอยู่ยงัไง 
พอขาดแป๊บทีนีกข็าดปับ (จิตแท้) ไปติดเกาะทีใหม่แล้ว ไม่อยู่
แล้ว จะอยู่ทาํไมนัน ยงังันหร็อก 

เราไม่ต้องคาํนึงถึงอดีตอนาคต อดีตล่วงไปแล้ว ดีกดี็มาแล้ว 
ชัวกชั็วมาแล้ว อนาคตกย็งัมาไม่ถึง ทาํปัจจุบันนีให้ดี อนาคตกจ็ะ
ดีเอง  หลวงปู่ ท่านวา่ไวเ้ช่นนี 

แต่ถา้หยดุการเกิดได ้ ชีวติทุกข์ กจ็ะจบสินไป เพราะเหตุ 
มนัจบสินไปแลว้นนัเอง การทีจะหยดุการเกิด จึงเป็นเรืองยากมาก
ทีปุถุชนคนทวัไปจะทาํได ้ เมือยงัพากนัติดอยูใ่นรสชาติแห่งกาม 
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คือความสุขทางโลกยที์เป็นภาพมายากนัอยู ่ พระพทุธเจา้ท่านทรง
เมตตาสงสารในสิงนีเอง ท่านจึงไดป้ระกาศสิงทีไดรู้้ไดเ้ห็นมาวา่ 

ชีวติทุกข์ จึงหาทางดบัทุกขใ์หแ้ก่สตัวโ์ลกทงัหลาย เหมือนทีท่าน
ไดด้บัทุกขข์องท่านไปแลว้ ตามวธีิทีท่านปฏิบติัมา ดงันนั ศาสนา
พทุธ ทีแทจ้ริง กคื็อ การดบัทุกข์ นนัเอง! เมือดบัทุกขไ์ดแ้ลว้ 

ความจริงกจ็ะปรากฏ ภาพมายากจ็ะเลือนหายไป แลว้เราจะไดรู้้ได้
เห็นความจริงของ ชีวติของเราเอง และ มีชีวติอยูก่บัความจริง กนั
เสียที! เมือรู้จกัชีวติรู้จกัตนเองได้เมือใด เมือนัน ท่านจะพบ

ความสุข! 
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   สติปัฏฐาน 4 คือการเจริญสติระลึกรู้ธรรมะ 4 หมวด คือ 

  กายานุปัสนาสติปัฏฐาน 

  เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน 

  จิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน 

  ธมัมานุปัสนาสติปัฏฐาน 
 

 เป็นขอ้ปฏิบติัทีมี สติ เป็นประธานเพือระลึกรู้ความจริง
ของชีวติ ทีจะไม่ไปหลงยดึมนัถือมนั 
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                   (ริมสายธารทีนาํ ใสสะอาดตา ทีไหลมาจากแชงกีร่า เทือกเขาสูง สู่ กุย้หลิน) 

 

                         2. เป้าหมายแห่งชีวติ 
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อะไรคอืเป้าหมายชีวติของคนเรา? มีใครทราบไหมวา่เรา

จะพากนัไปไหน? หรือ เกิดมาเพียงเพือหาอยูห่ากินกนัไป เสพย์

สุขกนัไปเป็นวนัๆ แลว้กล็ม้หายตายจากกนัไป ตามอายไุข!  

เมือมาถึงตรงนี วนันี คงตอ้งกลบัมามองเป้าหมายของชีวติ
กนับา้งแลว้วา่ สิงทีเราคาดหวงั ใช่เป้าหมายชีวติหรือไม่ ทีเราพา
กนัทาํทุกอยา่ง เพือนาํไปสู่การสะสมทรัพยสิ์นเงินทองดว้ยกนัทุก
คน สอนแนวทางใหผู้เ้กิดทีหลงัคือลูกหลาน ดาํเนินชีวติตาม
แนวทางทีเราเคยทาํกนัมายาวนาน ทีทุกคนเชือวา่จะทาํใหรํ้ารวย 
มีเกียรติยศ มีศกัดิศรี มีอาํนาจ มีชือเสียง และมีชีวติทีจะเหนือกวา่
คนอืนๆในสงัคม ยงิใหญ่กวา่ใครๆได ้ ทีจะนาํไปสู่การแสวงหา
ความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจไดโ้ดยง่าย ดว้ยสญัชาติญาณ
แห่งความอยาก ทีไม่มีวนัสินสุดของคนเรา หรือสิงทีทาํไปใน
วนันี เกิดจากสาเหตุทีเราพากนัหลอกลวงกนัเองดว้ยภาพมายา ที
เราพากนัสร้างกนัขึนมาโดยไม่ไดต้งัใจ ทีเราใชห้ลอกลวงกนัมา
ยาวนานพอสมควรแลว้ และ สามารถหลอกลวงไดแ้มก้ระทงัตวั
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เราเอง อยา่งไม่น่าเชือ เพือใหไ้ดม้าในสิงทีเราตอ้งการ คือ 
ทรัพยสิ์นเงินทอง และ ความสุข! เพราะเราพากนัคิดวา่ เส้นทางดงั
กล่าวคือ การสร้างชีวติของเราตามความใฝ่ฝันทีทุกคนตอ้งการ ที
จะนาํมาซึงความสุข และ ความเพลิดเพลินเจริญใจ ทีเราพากนั 
แสวงหากนัอยู ่เป็นอาจินต ์

ฉนัเคยหลบัใหลไปในโลกแห่งความฝัน และ จินตนาการที
เกิดขึน  ในขณะทียงัตืนอยู ่ ดว้ยความสุข ในช่วงทีจิตล่องลอยไป 
โดยปล่อยกายทิงไว ้ ณ จุดทีควรจะอยู ่ และกายกอ็ยูไ่ดเ้ป็นปกติ 
แลว้เรากตื็นมาพบกบัโลกแห่งความจริง วา่ชีวติเราเป็นเช่นไร 

ชีวติไม่เคยหยดุนิงเลย เหมือนพยบัแดดทีระยบิระยบั เตน้
ไปมาอยูต่ลอดเวลา เหมือนการเตน้ของหวัใจทีไม่มีวนัหยดุ 
จนกวา่จะตาย เหมือนลมหายใจทีมีเขา้มีออกอยูต่ลอดเวลา จนกวา่
จะหายใจเขา้เป็นครังสุดทา้ย และไม่หายใจออกมาอีกเลย 

นนัคือ ตายไปแลว้! 
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ชีวติทีผา่นๆมาสบัสนวุน่วายจริงๆ จนไม่รู้จะกา้วเดินไปทาง
ไหนดี มีคาํถามทีเคยถามตวัเองมานานวา่ เป้าหมายของเราอยูที่
ไหน? เป้าหมายชีวติของคนเรามนัอยูที่ตรงไหนกนัแน่? ไปถาม

ใคร กไ็ม่มีใครทีจะตอบใหเ้ขา้ใจ ใหเ้กิดความพอใจ ทีจะเดินไปสู่
เป้าหมายนนัๆ เพราะ มนัอาจจะไม่ใช่เป้าหมายชีวติของเราอยา่ง
แน่นอน มนัเป็นความคิดของเขา มนัน่าจะเป็นเป้าหมายชีวติของ
เขาเท่านนั ฉนักเ็ลยตอ้งคน้หาตวัเอง เพือจะหาตวัเองใหเ้จอใหไ้ด ้
และตอ้งใชเ้วลานานมากพอสมควร ดูเหมือนไม่นอ้ยกวา่ 7-8 ปี 

จึงไดค้น้เจอตวัเอง (ด้วยการนังภาวนา วิปัสสนากัมมฏัฐาน จนจิต
สงบ) จึงไดรู้้วา่เราตอ้งการอะไร เป็นใคร มาจากไหน และเราจะ
ไปทีไหน 

เมือมาถึงวนัหนึง ฉนัจึงกลา้บอกทุกๆคนไดอ้ยา่งสนิทใจวา่ 
คนเราไม่มีใครสกักีคนทีรู้จกัตวัเองอยา่งแทจ้ริง วา่ความจริง ชีวติ
คือภาพมายาทีหลอกหลอนตวัเองมานานแลว้ จนถึงวนัหนึง ทาํ
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ใหห้ลายๆคนเกิดความสงสยัวา่ ภาพมายานนัมาจากไหน และแลว้
วนัหนึงกห็ายไป หายไปไหน? แต่สุดทา้ย กไ็ม่มีใครรู้เลย! 

ปกติเราจะมองเห็นสสารบางอยา่ง หรือ ของบางสิง
บางอยา่ง ในสภาพหนึงมิติ หรือ สองมิติ สามมิติ เป็นเรืองปกติ
ธรรมดา เหมือนทีเราเรียนคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร 
ธรรมดาๆ ในมิติทีหนึง ไปสู่คณิตศาสตร์พีชคณิต เลขาคณิต สอง
มิติ คือเรืองต่างๆทีเป็นมุมมองเพียงดา้นเดียว ไปสู่มุมมองสอง
ดา้น ทีสามารถพิสูจน์ไดถึ้งความเป็นจริง ทีนาํมาเปรียบเทียบและ
อธิบายใหท้ราบมาแลว้ เกียวกบั การเกิดขึน การทรงอยู ่ และการ
ตายไป ทีไม่ต่างกบัคลืนของ Sine และเรืองอืนๆ ทีเราชอบ

เปรียบเทียบกนัอยูเ่สมอนนัเอง  
จาก กวา้ง x ยาว ของสองมิติ นาํไปสู่การคาํนวณเชิง

ปริมาตร สามมิติ กวา้ง x  ยาว x สูง เกียวกบัการอินทรีเกรด และ 

ดิฟริเรนจิเอท อนัเป็นสมการคณิตศาสตร์ชนัสูงขึนไปอีกระดบั
หนึง ตามทีสายตาและประสาทสัมผสัรวมทงัสมองของคนเรา 
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ไดรั้บทราบและพากนัคิดขึนมาได ้ เป็นรูปทรงทวัๆไปนนัเอง ที
จุดนีเองทีธรรมชาติไดป้ระมวลมาอยา่งลงตวั ในการสร้างสรรค์
สิงทีมีชีวติขึนมาในโลก ทีมี คน พืช สตัว ์ เป็นตน้ และนาํไปสู่มิติ
ที 4 ทีมีตวัแปรในการเปลียนแปลง คือ เอาความเร็วของแสงทีทาํ

ใหเ้กิดความเสือม และ ทาํใหเ้กิดเวลามาเกียวขอ้งดว้ย เพือสร้าง
สมดุลของโลกและชีวติใหเ้กิดขึนในทีสุดนนัเอง ซึงแทที้จริงแลว้
กระบวนการดงักล่าว เกิดขึนพร้อมๆกบัการเกิดของจกัรวาล คือ
ทุกสิงทุกอยา่งอยูใ่นมิติที 4 ดว้ยกนัทงัหมด ตงัแต่โลกเกิด 

ศึกษาเล่าเรียนกนัแค่สามมิติ กว็า่ยากพอสมควรแลว้ สมอง
นอ้ยๆของแต่ละคน แทบจะหาคาํตอบไม่ไดจ้ากโจทยท์งัหลายที
กาํหนดมาใหแ้กส้มการ แต่กไ็ม่น่าเชือวา่ สมการคณิตศาสตร์สาม
มิติ สามารถอา้งอิงจากจุดเริมตน้คือ ศูนย ์ ไปยงั จุดทีไม่มีจุดจบ 
คือนิรันกาล (อินฟินีตี) ไดอ้ยา่งลงตวั และเป็นไปตามธรรมชาติที

เกิดขึนจริง อยา่งไม่น่าเชือ! 
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เมือเอาแสงมาเกียวขอ้ง นนัคือกาลเวลา เพราะแสงเกียวกบั
ความเร็ว และทาํใหเ้กิดความเสือม ตามทีกล่าวแลว้ นนัเอง  

“อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์” จึงคน้พบทฤษฎีสมัพนัธภาพทีเป็น
สมการคณิตศาสตร์ มิติที 4 ทีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ พลงังาน ที

เกิดขึนจะเท่ากบัค่าของ มวลสาร x ความเร็วของแสง(ยกกาํลงั

สอง) นันคอื E=m(CxC) ทาํใหน้กัวทิยาศาสตร์รุ่นต่อๆมาที
ทาํการศึกษาโดยตรง ต่อเนืองจาก-ไอน์สไตน์สามารถสร้างระเบิด

ปรมาณูไดส้าํเร็จ และ เมือมองออกไปยงัสุริยะจกัรวาล ทีเป็นหนึง
ระบบ (ทีอยู่ส่วนล่างสุดของกาแลก็ซี) ในกาแลก็ซีทางชา้งเผือกที
มองเห็นดวงดาวพาดผา่นไปในทอ้งฟ้ายามคาํคืนนนั (ซึงถ้าท่าน
อยากจะเห็นความสวยงามของดวงดาวในท้องฟ้ายามคาํคืนได้นัน 
ปัจจุบันนี คงต้องเดินทางไปอยู่ในท้องทุ่งกว้างหรือป่าเขาห่างไกล
ไปจากแสงสี ในวนัคืนทีเดือนมืดเท่านัน) เราต่างมองเห็นกนัวา่ 
ตลอดเวลาดวงอาทิตยก์าํลงัมีการระเบิด เกิดขึนอยา่งต่อเนือง เป็น
กระบวนการเดียวกนักบัระเบิดปรมาณู นนัเอง ในขณะเดียวกนั
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นนั กป็ลดปล่อยพลงังานความร้อนออกมาอยา่งมากมายมหาศาล 
จึงทาํใหมี้ชีวิตเกิดขึนในโลกและววิฒันาการไปเรือยๆ จนมาถึง
ปัจจุบนันี จากสภาพและองคป์ระกอบทีเหมาะสมของธรรมชาติ 
นนัเอง และ คนเรากคื็อส่วนหนึงทีถูกสร้างขึนมาของจกัรวาล ที
เหมือนฝุ่ นละอองเลก็ๆในจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ไพศาล แค่นนัเอง  

นีคือความจริง ทีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนันี ทีสามารถพิสูจน์ได้
ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ ของมิติที 4 ทียงัขึนอยูก่บักาลเวลา เท่านนั 

ถา้จะมีองคค์วามรู้ทีมากกวา่นีของคณิตศาสตร์ เป็นมิติ ที 5, 

6, 7, 8, 9, 10 กต็อ้งเป็นวชิาคณิตศาสตร์ ทีอยูเ่หนือกาลเวลา ที 

ไอน์สไตน์ ยงัไม่มีเวลาคิด หรือยงัคิดไม่ออก เพราะเขาตายไป
ก่อนทีจะคน้พบได ้ และหลายๆคนกค็งอยากจะรู้วา่ อะไรทีอยู่
เหนือกาลเวลา และคณิตศาสตร์ จะสามารถพิสูจน์ แกส้มการเพือ
แสดงผลลพัธ์ไดห้รือไม่ 

เมือหนัมามองดูตวัเราเอง ทีเป็นองคป์ระกอบส่วนหนึงของ
จกัรวาล แต่ละคน กไ็ม่ต่างไปจากศูนยก์ลางของจกัรวาล ที
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สามารถเป็นศูนยร์วมของบริวาร คือผูค้นรอบขา้งได ้ดว้ยพลงัของ
ความดีงามและความถูกตอ้ง ทีสมองและร่างกายสะสมมาได ้
พลงังานส่วนนีเองทีออกมาจาก จิตแท ้ และ พลงัจติ นีเอง ทีอยู่
เหนือกาลเวลา ดงันนั ณ วนันี จึงเป็นความสามารถของมนุษยใ์น
ยคุปัจจุบนั ทีจะตอ้งสร้างเครืองมือมาเพือตรวจจบัและวดัพลงัจิต
ใหไ้ด ้ เพือใหเ้กิดการพฒันาต่อไปได ้และ คณิตศาสตร์มิติที 5 จะ

เริมตน้ทีจุดไหน และ สามารถทีจะสร้างสมการมาแกปั้ญหานีได้
หรือไม่ จะทาํอยา่งไรและมีวธีิการแบบไหน แต่ละคนจึงจะ
สามารถสร้างพลงัจิตใหแ้ก่ตนเองไดม้ากขึนๆไปเรือยๆ ตามทีใจ
เราตอ้งการ และ สามารถนาํเอาพลงัจิตไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อมวลมนุษยด์ว้ยกนัได ้ ในระดบัทีสามารถเบียงเบนทุกสิง
ทุกอยา่งไปจากกฎธรรมชาติได ้ ถึงวนันนั ชีวติอาจจะอยูไ่ด้
นิรันดรกาล และ ตอ้งเป็นชีวติทีสามารถท่องไปในจกัรวาลได้
ภายในพริบตา เพราะเป็นชีวติทีอยูเ่หนือกาลเวลา นนัเอง 
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ทีกล่าวถึงแลว้ เป็น เป้าหมายแห่งชีวติ ของมวลมนุษยชาติ 
หรือไม่? อาจจะใช่หรือไม่ใช่ คงไม่ใช่คาํตอบทีตอ้งการ เพราะได้

กล่าวถึงแลว้วา่ ชีวติอยูใ่นมิติที 3 เป็นเพียงภาพมายา ทีดาํเนินไป

ตามวถีิมิติที 4 ของกาลเวลาเท่านนัเอง 

เป้าหมายแห่งชีวติ ทีแทจ้ริงที สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ทรงชีทางใหเ้ดิน คือ การดบัทุกข์ เพือเอาชนะความทุกขใ์นชีวติ
ใหไ้ดเ้ท่านนั ไม่ใช่เรืองทีมนุษยจ์ะเอาชนะธรรมชาติ หรือ 
แสวงหาทรัพยสิ์นเงินทองสิงของ เพือใหไ้ดม้าซึงความสุขตามที
กล่าวแลว้ เพียงแต่คนเราจะหนีไปจากทุกข ์ เอาตวัเองใหร้อดพน้
ไปจากพลงัธรรมชาติ ทีผกูมดัเราไวใ้หไ้ด ้ กน่็าจะพอเพียง และ
พอใจไดแ้ลว้ เหตุผลกคื็อ ธรรมชาติเป็นผูส้ร้างชีวติ สร้างคนเรา
ขึนมา นนัเอง สงัขารทงัหลายจึงไม่มีโอกาสทีจะอยูเ่หนือกาลเวลา 
เป็นสจัธรรม ตลอดกาล เพราะฉะนนั มีทางเดียวทีจะเอาชนะได ้ก็
คือการหยดุเวลา เมือหยดุเวลาไม่ได ้ กต็อ้งหยดุตวัเราไวด้ว้ยจิต
และใจ ณ เวลาใดๆ เท่านนัเอง!  
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แมพ้ระพทุธศาสนาจะบอกไวว้า่ ในเรืองเกียวกบัความเร้น
ลบัของจกัรวาลนอ้ยใหญ่ หรือเรืองอืนๆทงัหลายทีไม่มีขอ้ยติุ เป็น
เรืองอจินไตย ไม่ควรคิดหรือนาํมาจินตนาการ กต็าม 

แต่ใครจะรับรองไดว้า่นนัเป็นพทุธวจนะจริง เพราะ มีเรือง
เหล่านีมากมายปรากฏอยูใ่นองคค์วามรู้ของพระพทุธศาสนาหลาย
แห่ง พระพทุธองคอ์าจจะตรัสไวว้า่ คนเราไม่ควรจะจินตนาการ
ในเรืองเหล่านีใหม้ากจนเกินไป เพราะวา่เรืองในทางโลกยน์นั ไม่
มีอะไรทีจะสินสุดลงไดอ้ยา่งแทจ้ริง!  และถึงจะหาคาํตอบในเรือง

เหล่านีได ้มนุษยเ์รากค็งทาํอะไรไม่ไดอ้ยูดี่! 

มาถึงวนันีลองหนักลบัมามองตวัท่านเอง ดูบา้งวา่ เป้าหมาย
ทีแทจ้ริงในชีวติของท่านเคยมีบา้งไหม? ถา้มีมนัคืออะไร? จริงๆ

แลว้ท่านตอ้งการอะไร? หรือเพียงไดอ้ยูไ่ปวนัๆ เท่านนักพ็อแลว้! 

ฉนัคิดวา่ตรงนี คงไม่ใช่อยา่งแน่นอน!  

 

เพราะท่านทังหลายกย็งัมไีม่พออยู่แล้ว ใช่ไหม? 
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สมัมปัธาน 4 คือความพยายามอนัยงิยวด ตอ้ง
เป็นไปในธรรม 4 ประการ ทีตอ้งอาศยั สติ เป็นตวักาํกบั 
จึงจะสมัฤทธิผลได ้คือ 

      เพียรพยายามระวงัอกศุลทียงัไม่เกิดไม่ไหเ้กิดขึน 

      เพียรพยายามละอกุศลทีเกิดแลว้ใหห้มดไป 

      เพียรพยายามสร้างกศุลธรรม ใหบ้งัเกิดขึน 

      เพียรพยายามใหก้ศุลธรรมทีมีอยูใ่หเ้จริญยงิขึน 
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                  3. พทุธ คือ ความเป็นธรรมชาติ 

              ฉันเขยีนเรืองนีใหเ้พือนๆที-ทีทาํงานมีโอกาสไดอ่้าน 
และไดเ้กบ็ไวน้านมาแลว้ เพือจะบอกใหห้ลายๆคนรู้วา่ ความรู้  
เกียวกบัเรือง พทุธศาสตร์ หรือพระพทุธศาสนา สามารถทีจะหา
ศึกษาไดอ้ยา่งมากมายหลายวธีิทีจะไดค้วามรู้นนัมา อีกทงัมีอยู่
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เพียงแห่งเดียวเท่านนัในปัจจุบนั ทีจะหาศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
คือ ประเทศไทย ทีสามารถหาศึกษา และปฏิบติัได ้ อยา่งไม่มี
ขอบเขต ฉนัมีความภาคภูมิใจเป็นอยา่งยงิ ทีจะเสนอแนวคิดที
หลากหลายเพือเผยแพร่ต่อๆไป สาํหรับท่านผูอ่้านและผูใ้ฝ่ศึกษา 
ทีตอ้งการหาความรู้ทุกคนทุกท่าน เพือใหท่้านทงัหลายเกิดความ
รอบรู้ ยอมรับ และมองเห็นความเป็นจริงแห่งธรรมชาติ เพือทาํให้
เกิดความคิดเห็นทีถูกตอ้ง นนักคื็อ จะไดท้าํอะไรใหถู้กใจเขาและ
ถูกใจของเราดว้ย นนัเอง 

ความรู้ทงัหลายทีนาํมาเผยแพร่ เกิดจากการอ่าน การฟัง การ
คิด การทาํจิตใจใหส้งบและเยน็ และเกิดจากจินตนาการของฉนั
เอง ซึงในความเป็นจริงแลว้ พอจะกล่าวไดว้า่ ไม่รู้เอาเวลาไปทาํ
อะไรบา้ง แต่ไม่มีโอกาสและเวลาทีจะศึกษา “ธรรมะ” จากคมัภีร์
ของพระพทุธศาสนาอยา่งแทจ้ริงมาก่อน (รู้สึกเสียดายเวลาทีสูญ
ไปไม่น้อยเลย) ไม่ไดเ้รียนรู้อะไร ไม่วา่จะเป็นพระไตรปิฎก หรือ 
อรรถคาถาฎีกาทงัหลายทงัปวง เพียงแต่ ฉนัมีความชอบ ทีจะคิด



 

 

63 

จะทาํ เช่นทีกล่าวมาแลว้ ทีทาํมาแลว้ และไดท้าํมาแลว้เนินนาน 
เท่านนัเอง 

และเมือถึงวนัหนึง (ทีจิตและใจผ่านการฝึกจนสงบลงแล้ว) 

มีคนร้องขอใหช่้วยเหลือในการแข่งขนัทีจะสู้เขาไม่ได ้ จึงเกิด
ความรู้ผดุขึนมาเองวา่ หวัใจของพระไตรปิฎก มีอยูเ่พียง 3 คาํเท่า

นนัเอง คือ “มะ อะ อ”ุ ถา้รู้จกัวธีินาํเอาไปใช ้จะเกิดความศกัดิสิทธิ 

และมีคุณค่ามหาศาลเลยทีเดียว! และ วนันนัฉนักไ็ดใ้ชไ้ปแลว้

ตามทีไดรู้้ และคิดวธีิใชไ้ดเ้อง ในแวบ๊เดียวกบัทีความรู้เกิดขึน
นนัเอง และ ทุกคนกไ็ดเ้ห็นความศกัดิสิทธิเกิดขึนจริงๆ ราว
ปาฏิหาริยม์าแลว้ ทีทีมของหน่วยงานชนะ 1 ต่อ 0 เป็นครังแรก 
ตงัแต่เคยแข่งขนักนัมาทุกปี วนันีคู่แข่งเตะลูกบอลชนคาน ชนเสา 
หรือ ไม่กเ็หินออกไปเลยจากกรอบประตู เพราะไดเ้ป่าคาถา “มะ 
อะ อุ” ปิด-อดัไวห้มดแลว้ ในวนัแข่งขนัฟตุบอลประเพณี ที
สนามแข่งเขือนสิรินธร เนืองในวาระงานฉลองครบรอบวนัเปิด
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เขือนสิรินธร เมือปี 2545 (ในช่วงเวลาทีฉันทาํงานประจาํอยู่ที
สาํนักงานอุบลราชธานี)  
        นอกจากนีเมือมีความจาํเป็น ทีไม่อยากใหใ้ครเห็นเรา ก็
สามารถท่องคาถา และเป่าปิดอดัตวัเองไวไ้ด ้ อยา่งไม่น่าเชือ (ซึง
ฉันเคยใช้มาแล้ว ได้ผลจริงๆ แต่ไม่เคยใช้พรําเพือ เพือการทดลอง
ใดใดทีจะเป็นการล่วงเกิน ด้วยความประมาท คือต้องรู้จักใช้ตาม
สถานการณ์ทีบีบคันและกาลเวลา ทีเหมาะสม นันเอง จึงจะได้ผล) 
และเชือวา่หลายๆคน หลายๆท่าน อาจจะรู้มาก่อนแลว้สาํหรับ 
คาถานี และคงจะใชไ้ดบ้า้งพอสมควร ตามจิตตานุภาพของตนเอง
ทีมี แต่ต้องรู้จักวิธีใช้จริงๆ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดได!้ 

อีกประการหนึง กไ็ม่ใช่คนทีทาํตวัเป็นนกแกว้นกขนุทอง 
เลยจาํขอ้อรรถ ขอ้ธรรม เป็นภาษาบาลีไม่ค่อยได ้ จึงทาํใหฉ้นั
ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ การตีความ “ธรรมะ” นนั เป็นความสามารถ
เฉพาะตวั (ความเป็นอัจฉริยะ) ของแต่ละบุคคล ซึงเป็นเรืองทีไม่

ง่ายเลย สาํหรับตวัฉนัเอง 
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พระพทุธวจนะ สมบูรณ์ดว้ย ขอ้อรรถขอ้ธรรมอยูแ่ลว้ แต่
การทีจะตีความไดอ้ยา่งดี จะตอ้งเขา้ใจความหมายนนัๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเสียก่อน จึงจะสามารถนาํมาปฏิบติั และพิสูจน์ใหเ้ห็น
ความจริงในสจัธรรมนนัๆได ้ดว้ยเหตุดว้ยผล ซึงเป็นหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ เพราะ พทุธ คือความเป็นธรรมชาติ อยูแ่ลว้ นนัเอง 
ผูรู้้ ผูเ้ขา้ใจ เขา้ถึง “ธรรมะ” อยา่งแทจ้ริงแลว้ จะรู้ไดท้นัทีวา่ 
ไอน์สไตน์ พึงคน้พบความจริงเหมือนพระพทุธเจา้ได ้ เมือไม่นาน
มานีเอง (ตามช่วงเวลาทีเกิดทีหลงั) และอาจจะมีผูส้งสยัวา่ ทาํไม

เขาจึงไดค้น้พบในเชิงวทิยาศาสตร์ฟิสิกส์ทียงิใหญ่เช่นนนั คาํตอบ
ง่ายๆกคื็อ เขาหยงัรู้บนพืนฐานแห่งความคิดของชาวตะวนัตกที
เป็น Relative วา่ดว้ยเหตุและผล ต่างจากความคิดของชาติ

ตะวนัออกทีเป็น Alternative คือความคิดอนัสูงส่ง เพือนาํไปสู่

ความหลุดพน้ของใจ (นิพพาน) มนัต่างกนัตรงนี นนัเอง 
ดงันนั ท่านทีตอ้งการศึกษา “ธรรมะ” อยา่งเขา้ใจทีถูกตอ้ง

ดว้ยเหตุดว้ยผล ซึงอยูใ่นรูปแบบของวทิยาศาสตร์กายภาพนนั 
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จะตอ้งเขา้ใจในธรรมชาติ และ มีความรู้พืนฐานต่างๆมาแลว้
พอสมควร รวมทงัตอ้งมีจิตใจทีมุ่งมนั ทีจะทาํเพือความดีงามอยู่
เสมอ เป็นเนืองนิตย ์ จึงจะเขา้ใจไดง่้ายขึน ไม่ใช่ใครๆกจ็ะเขา้ใจ
ไดโ้ดยง่าย! (นีคือเหตผุลทีผู้คนทีนับถือศาสนาพทุธทังหลาย ไม่

สามารถทาํให้เกิดปัญญาขึนมาได้ ในการฟังธรรม เพราะขาด
พืนฐานทางปัญญา นันเอง) คงไม่ต่างไปจากการขาดองคค์วามรู้
ทางดา้น การบา้น การเมือง การปกครองของประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศนี ทงัๆทีความจริง ขา้ราชการตอ้งรับใชป้ระชาชน 
(ยิงเป็น ส.ส. ด้วยแล้ว ทีเป็นข้าราชการ-การเมือง ถือว่าเป็นหน้าที
โดยตรง ทีจะทาํทุกอย่างเพือประชาชน) แต่นีกลบัเป็นตรงกนัขา้ม
ไปหมด ฉนัเคยไดรั้บเชิญไปพดูในสายงานอาชีพ ตามหนา้ทีความ
รับผดิชอบทีมีอยูใ่นขณะนนั ทีศาลาประชาคม อ. คาํชะอี จ. 
มุกดาหาร ใหช้าวบา้นและขา้ราชการไดรั้บฟัง เลยแถมทา้ยถึง
เรืองหนา้ที และ ความรับผดิชอบของขา้ราชการ วา่ ข้าราชการ 
(เหมือนทีฉันกเ็ป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เช่นกัน) คาํวา่ ข้า มา
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จากคาํวา่...(ขี)ข้าฯ(ม้าใช้) แต่มนัไม่สุภาพ กเ็ลยใชค้าํวา่ ข้าฯ คาํ
เดียว ราช หมายถึง ราชะ=พระราชา และ การ กคื็อ การงาน 

นนัเอง รวมกนัแลว้ ข้าราชการ หมายถึง ผูรั้บใชข้องพระเจา้
แผน่ดิน ทีอาสามาทาํงานทาํการ แทนพระองคท่์าน นนัเอง ยอ่ม
มาทาํงานเพือประโยชนสุ์ขแห่งมหาชนชาวสยาม เพราะฉะนนั 
ประชาชนทุกคนคือ เจ้านาย ทีขา้ราชการตอ้งทาํงานเพือบริการ
ตามหนา้ที-ทีรับเงินเดือนมาจากภาษีของประชาชน (ใครควรเป็น 
นาย ใครคือ ลกูน้อง กข็อให้ไปคิดกันเอาเอง) 

เม◌ื◌่อชาวบา้นรู้ความจริง ทีไม่เคยไดย้นิไดฟั้งทีไหนมา

ก่อน ถึงกบับอกใหฉ้นัไปสมคัรผูแ้ทนทีนนั โดยเขาบอกวา่พวก
เขาจะกระจายความจริงนีไปใหท้ราบกนัอยา่งทวัถึง แลว้จะ
ลงคะแนนใหฉ้นัไดเ้ป็นผูแ้ทนของเขาทงัหลาย ฉนัจึงกล่าว-

ขอบคุณมากๆกบัความหวงัดีของทุกๆท่าน แลว้บอกวา่ ”ผม

พอแล้ว” แค่นีกพ็อเพียงแลว้ในชีวติของตนเอง (อย่าให้ฉันต้องไป
ลาํบากในการเป็น ส.ส. เลย แค่นีกล็าํบากมากเกินไปอยู่แล้ว) 
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ท่านผูใ้ดเดินผา่นทางธรรมแลว้ จะไม่ขอ้งเกียวกบัทางโลกย์
มากนกั เพราะรู้แลว้วา่ชีวติในทางโลกยไ์ม่มีขอ้ยติุ มีทางเดียวที
ชีวติจะเป็นสุขได ้ คือ การศึกษา “ธรรมะ” กคื็อการศึกษา 
อรรถาธิบาย ในอรรถคาถาและฎีกาต่างๆ ตามทีท่านผูรู้้ทงัหลาย 
ไดร้วบรวมคาํสอนของพระศาสดาไวแ้ลว้ แลว้นาํมาปฏิบติัดว้ย
ตนเอง เพือเป็นการพิสูจน์ในความเป็นจริงตามคาํสอนนนั นนัเอง 
พระพทุธศาสนาจึงเป็นวิทยาศาสตร์ ทีสามารถพิสูจน์ความจริงได ้
ในความเป็นธรรมชาติของสรรพสิงในจกัรวาล  

ดงันนั การตีความเอาเองตามลาํพงัของฉนัเอง เป็นอตัโนมติั 
อาจจะทาํใหค้วามหมายของธรรม ผดิเพียนไปบา้ง ความหมาย 
อาจจะไม่ใช่ สทัธรรม อยา่งแทจ้ริง อาจเป็นเพียง สทัธรรมแปร
รูป เท่านนั ซึงในความเป็นจริงแลว้ ผูที้จะเผยแพร่ออกไป จะตอ้ง
รู้และเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง จึงจะควรทาํสิงนีได ้
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ดว้ยเหตุนี จึงตอ้งขออภยัดว้ย ทีบงัอาจกระทาํการนีโดย
ลาํพงั กด็ว้ยเหตุและผลของฉนัเอง ทีเคยกล่าวไวว้า่ ไม่มีใคร
ถูกตอ้ง และผดิจริง! 

สิงทีปรากฏใหเ้ห็น สิงทีเกิดขึน เป็นเพียงภาพมายา เป็น
เพียงสมมุติ ทีเป็นสจัธรรม ซึงธรรมทงัหลาย พระพทุธองคท์รง
ตรัสไวแ้ลว้ ทรงสงัสอนไวแ้ลว้ เท่าทีท่านทงัหลายจะสามารถรับ
เอาไวไ้ด ้และสามารถนาํไปปฏิบติัไดด้ว้ย เท่านนั 

สาํหรับธรรมเบืองสูงนนั ยงัมีอยูอี่กมากมายมหาศาลอยา่ง
แน่นอน เพียงแต่เรายงัไม่รู้ไม่เห็น เหมือนคณิตศาสตร์ในมิติที
สูงขึนไปอีก ทีคนเรายงัไปไม่ถึงนนัเอง เชือ และเห็นเป็นความ
จริงวา่ ธรรมทงัหลาย มีอยูใ่นทุกๆ อณูของบรรยากาศ เพียงแต่
คนเราไม่รู้ ไม่เห็น และแยกแยะไม่ออก เท่านนัเอง 

พระพทุธองคไ์ดท้รงปูพืนฐานและแนวทางทีถูกตอ้งไวใ้ห้
หมดแลว้ เท่าทีเราๆท่านๆจะนาํไปปฏิบติักนัได ้ เมือท่านทงัหลาย
รู้แลว้วา่ เป็นความจริงในเชิงวทิยาศาสตร์ ทีสามารถพิสูจน์ได ้ ก็
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ควรจะคิดเอง ปฏิบติัเองเสียบา้ง และเมือใดทีคิดเองปฏิบติัเองได้
แลว้ ท่านจะเห็นความอศัจรรยเ์กิดขึนในชีวติของท่านเอง ทีพากนั
สงสยัวา่ จติเกษม จิตทีอยูเ่หนือโลกธรรมและกาลเวลานนัเป็น
อยา่งไร กจ็ะไดท้ราบไดเ้ห็น จะไดรู้้ถึง การหลุดพ้นแห่งใจ อนัจะ
ไม่กลบัมากาํเริบอีก คือ แก่นสารของชีวติ ในความหมายของพทุธ
ศาสนา เพือการดบัทุกขอ์นัเป็นนิรันดร นนั เป็นอยา่งไร 

จะไดห้ายสงสยัเสียที! 

ฉนัเขียนเรืองนีไวเ้มือวนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2540 เป็น

เวลานานมากกวา่10 ปีทีผา่นมา ในช่วงเวลาทีสงัขารร่างกายรอด

พน้ความตายมาไดอ้ยา่งหวดุหวดิ เพราะช่วงเวลานนัป่วยอยา่ง
หนกั ชีวติเกือบๆจะกลบัไปสู่ดิน หรือรูปคลืนของ Sine ในดา้น

ลบ ทีเป็นมิติของจิตและวญิญาณ โลกแห่งความมืด! โลกอนาคต

ทีน่าหวาดกลวั ทีคนเราเกิดแลว้ ไม่มีใครอยากกลบัไปอีกเลย โลก
นนั คือโลกแห่งความตาย! 
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เพราะลึกๆของจิตใจ เรากลวัความตาย ดว้ยความไม่รู้ วา่จะ
เกิดอะไรต่อไปในอนาคตบา้ง แต่อยา่งไรกต็าม ถา้คนเราสามารถ
เขา้ถึง มิติที 4 ไดจ้ริง เรากส็ามารถรับรู้ถึงสมัผสัที 6 ไดอ้ยา่ง

แน่นอน ซึงในช่วงเวลาเช่นนนั เรากจ็ะเห็นอนาคตไดเ้ป็น
บางส่วนอยา่งไม่ตอ้งสงสัยใดใดทงัสิน เพียงแต่เราจะเอาทฤษฎี
อะไรมาอา้งอิงในเชิงวทิยาศาสตร์ ใหค้นยอมรับกนัได ้ เท่านนัเอง 
ทีเป็นปัญหา! 

ความเป็นธรรมชาติ คือความจริงทีปรากฏ คือหลกัการของ 
พทุธ ทีจะพามวลมนุษยไ์ปสู่สนัติสุขได ้ เป็นสิงทีสามารถยดึ
เหนียวเอาไวไ้ด ้ดว้ยความสนิทใจอยา่งแน่นอน เพราะแนวทางใน
การปฏิบติัดงักล่าวแลว้นนั จะทาํใหทุ้กคนเขา้ถึงความเป็นจริง
แห่งธรรมชาติทงัหมดทงัมวลได ้ในทีสุด นนัเอง 

เมือรู้และเขา้ใจในความเป็นจริงของธรรมชาติแลว้ ความ
คิดเห็นทีถูกตอ้งยอ่มเกิดขึน ความกงัขาสงสยัใดๆกจ็ะหมดไปโดย
สินเชิง และคนเรากจ็ะยอมรับในเหตุผลซึงกนัและกนั ใหเ้กียรติ
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กนั เมตตาปราณี และเอือเฟือต่อกนั สงัคมของมนุษยก์จ็ะสงบสุข
ไปทวัหลา้ เป้าหมายของพทุธศาสนา คือ การดบัทุกข์ กจ็ะทาํกนั
ไดง่้ายขึน ดว้ยพืนฐานของคนเราทีอยูใ่นระดบัเดียวกนันนัเอง 
เหมือนกบัของไหลต่างๆ ไม่วา่จะเป็นนาํ เป็นไฟฟ้า เป็นจิตของ
สตัวข์องคน ถา้ระดบัเสมอกนั กย็อ่มจะนิงสงบ ไม่มีการไหล ทีจะ
ทาํใหเ้กิดผลอืนๆตามมา เพราะไม่วา่จะเป็น สสาร** หรือ 

พลงังาน** เมือเคลือนทีแลว้ เวลาจะเร็วจะชา้อยา่งไร กมี็

ผลกระทบกบัสิงทีมนัผา่นไปอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ สิงทีตามมาก็
คือความทุกข ์ของสตัวโ์ลกทงัหลาย นนัเอง 

จากทีกล่าวแลว้จะเห็นไดว้า่ คาํสอนของพระพทุธศาสนา 
เป็นหลกัการของวทิยาศาสตร์ วา่ดว้ยเหตุและผลโดยแท ้ 

 

เพราะ พทุธ คอื ความเป็นธรรมชาต ินันเอง 
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สสาร** คือ ทุกอยา่งทีสามารถจบัตอ้งได ้ มีนาํหนกั มีมวล 

ตอ้งการทีอยู ่ และ มองเห็นไดด้ว้ยตาในรูปของมิติต่างๆ ทีเป็น 
รูปธรรม เหมือนร่างกายของเรา นนัเอง 

พลงังาน** คือ ปริมาณของงาน บนพืนฐานทางกายภาพ ที

อยูใ่นรูปของคลืนและของไหล ทีมองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน เช่น 
สายฟ้าทีมองเห็นเวลาฟ้าแลบ ทีเป็นการเปลียนแปลงของพลงังาน
อยา่งหนึง ทีทาํใหเ้กิดฟ้าร้องตามมา หรือมองไม่เห็น เช่นพลงังาน
ไฟฟ้า เคมี ความร้อน แต่มี พลงั ต่อสิงต่างๆ สามารถทาํลายลา้ง 
และสร้างความรู้สึกใหเ้กิดขึนกบัคนเราได ้ เช่น แม่เหลก็-ไฟฟ้า 

ความร้อน นาํตก ลม ฯลฯ เป็นลกัษณะของ นามธรรมทีจบัตอ้ง
ไม่ไดเ้หมือนจิตใจคนเรา นีเอง ทีพร้อมจะเปลียนแปลง แต่ไม่ได้
สูญหายไปไหน และ มีความสัมพนัธ์กบัสสาร ตามทฤษฎี

สมัพนัธภาพ (Relativity Theory), E=m(CxC) คือพลงังานที
เกิดขึนจะมีค่าเท่ากับ มวลสาร คูณด้วยความเร็วของแสงยกกาํลงั
สอง นนัเอง 
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อทิธิบาท 4 คือ ธรรมทีมีฤทธิเดชมากในกิจอนั
เป็นกศุลมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

ฉันทะ –ความพอใจหรือเตม็ใจ 

วริิยะ –ความเพียรพยายาม 

จิตตะ –ความเอาใจใส่ จิตใจจดจ่อ 

วมิงัสา –ใชปั้ญญาพิจารณาใคร่ครวญ หาเหตุผล 
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              4. พอ่แม่คือ พระอรหนัตข์องลูก 

เมือได้ยนิได้ฟัง และได้อ่าน ความคิดของคนอืนๆครังแรก 

ตามหวัขอ้เรืองนีแลว้ กเ็กิดความสงสยัในเรืองดงักล่าวขึนมาทนัที
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เพราะเป็นเรืองทีน่าสนใจไม่นอ้ยเลย ซึงในตอนทีฉนัยงัไม่เขา้ใจ 
ยงัคิดดว้ยความแปลกใจ วา่ใครกนันะทีคิดไดแ้บบนี! เพราะ เคย

ไดย้นิไดฟั้งบ่อยๆวา่ พอ่แม่คือพรหมของลูก เท่านนัเอง! 

แต่เมือคิดถึง การทีไดไ้ปกราบนมสัการหลวงปู่ บุญมี ณ วดั
แห่งหนึง ทีอยูท่างดา้นตะวนัออกของสนามบินเมืองอุบลราชธานี 
ท่านบอกหนา้ตาเฉยวา่ อยา่ลืมเณรทีบา้น อยา่ปล่อยใหอ้ดใหอ้ยาก 
(มนัจะเป็นบาปเป็นกรรม-ฉนัคิดในใจต่อ เพราะรู้อยูแ่ลว้วา่ เณรที

บา้นท่านหมายถึง พอ่แม่ ของเรา นนัเอง)  

ท่านคงเห็นญาติโยมไปวดักนัมาก ส่วนมากกอ็ายกุลางๆคน 
แต่คนแก่มากๆเหมือนท่านจะไม่ค่อยมี เพราะไปมาลาํบาก และที
วดั ขา้วปลาอาหารกบ็ริบูรณ์ ลน้เหลือ ดว้ยบุญบารมีของท่านเอง 
แลว้ทีบา้นล่ะ จะเป็นยงัไงไม่ทราบ?  

ชีวติครอบครัวของลูกผูช้าย ส่วนมากแลว้ เมือไดเ้มียกม็กัจะ
ลืมแม่ ยงิเมียแยย่งิลืมแม่ไปเลย เป็นเรืองปกติธรรมดาทีเราๆ
ท่านๆเห็นๆกนัอยูแ่ลว้ ยงิพอ่แม่มีลูกมากๆ ลูกทุกคนกคิ็ดวา่คน
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นนัคนนีจะเลียงจะดูแลท่าน แต่ในทีสุดทุกคน อาจจะปล่อยคนแก่
ใหเ้หงาอยูเ่พียงลาํพงั 

ท่านจึงบอกใหเ้ราอยา่พากนัลืมเณรทีบา้น อยา่ปล่อยใหท่้าน
อยูอ่ยา่งโดดเดียว อยา่ลืมวา่ สามเณร ทีบวชแมจ้ะอายยุงันอ้ย แต่
ท่านถือศีล 10 นะ มีศีลมากกวา่ อุบาสกอุบาสิกา ทีถือศีล 8 ไป

นอนอยูที่วดัทุกวนัพระ (ถ้าท่านไปบวชเป็นสามเณรจริงๆ ทีไม่ใช่

พ่อแม่พาไปบวชแก้บน หรือ แก้ซุกซนเท่านัน) 

เพราะฉะนนั คงไม่ผดิ ทีผูรู้้ถึงบุญคุณอนัสูงส่งของพอ่แม่ 
จะยกท่านขึนไวใ้นระดบัพระอรหนัตข์องลูก 

พระอรหนัต ์ คือใคร? ใครจะเป็นผูรั้บรองวา่ พระองคไ์หน

คือพระอรหนัต ์ จะตอ้งมีการแสดงฤทธิใหเ้ห็นก่อนหรือไม่ จึงจะ
เชือวา่เป็น อรหนัต ์

ฉนัไดค้วามหมายทีน่าเชือถือของผูรู้้กล่าววา่ ผูเ้ป็นอรหนัต ์
ยอ่มละไดห้มดสินในกิเลสตณัหาทงัปวง และ เป็นผูเ้ปิดเผยเสมอ
ในทุกสภาวการณ์ เพราะเป็นผูที้มีมงคลอนัสูงสุด คือ จิตเกษม ไป
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แลว้นนัเอง ยอ่มไม่ติดขอ้งกบัสิงใด ตามที พระพทุธองคท์รงตรัส
ไวว้า่ ผูป้ระกอบกามโยคะ ยงัอยูก่บักิจกรรมแห่งกาม อยูก่บัความ
รัก ความลุ่มหลง และความใคร่ เป็นผูต้อ้งมาเกิด (อคามี) หมด

โอกาสไปสู่ความหลุดพน้ คือความเป็น อรหนัต ์

แต่ถา้หลุดพน้จากสิงนีไปได ้ไปสู่ความเป็นผูไ้ม่มีกิเลส เป็น 
อนาคามี (ไม่มาเกิดอีกแล้ว) ยอ่มดาํเนินไปสู่ความเป็น อรหนัต!์ 

ไดอ้ยา่งแน่นอน 

สาํคญัอยูที่วา่ ท่านอยากจะไปหรือไม่ เท่านนัเอง! 

ท่านทงัหลายลองมองไปในปฐพี ดูซิวา่ พอจะเห็น อรหนัต ์
ในปัจจุบนันีไดบ้า้งหรือไม่? ถา้ถามตวัฉนัเอง กข็อบอกไดเ้ลยวา่ 

น่าจะพอมีอยูบ่า้ง แต่กค็งมีเป็นส่วนนอ้ยนิดเดียวเท่านนั สาเหตุที
มีนอ้ย เพราะ พระผูที้จะไปสู่ความหลุดพน้ บรรลุเป็นอรหนัต์
มกัจะมีสิงทา้ทาย และเป็นทีชืนชมของผูค้น(ธรรมดาๆ) และเหล่า

ทวยเทพเทวา (จิตทีอยู่ในโลกทิพย์และคนทัวๆไป ทีมีจิตเมตตา

กรุณาขึนไป) ต่างกมี็ความยนิดีในความสง่างามของศีลทีบริสุทธิ
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ของท่าน แลว้พากนัเขา้ไปวุน่วายในวิถีของท่าน และ ส่วนมากแต่
ละท่านจะมีมารผจญอีกดว้ย จะถูกรบกวนจากสิงแวดลอ้ม และ
ผูค้นทีทุกขย์ากทงัหลาย ทีมีอยูม่ากมายในแผน่ดิน ไปแสวงหา
ท่าน เพือใหเ้ป็นหลกัในการยดึเหนียวจิตใจ ถา้จิตใจท่านยงัไม่
สงบนิงพอ กมี็โอกาสหวนัไหวไปกบัโลกธรรม 8 ไดเ้สมอ 

โอกาสทีจะบรรลุอรหนัต ์จึงมีไดน้อ้ยมาก 

อีกอยา่ง กคื็อ ปัจจยัในการดาํรงชีพของพระสงฆอ์งคเ์จา้ 
จะตอ้งอาศยั อุบาสก อุบาสิกาเป็นผูเ้กือหนุน เพือใหชี้วติเจริญใน
ธรรมต่อไปได ้ ทีตรงนีเอง ถา้กรรมเก่ายงัไม่หมดไปจริงๆ กย็งัมี
โอกาสสร้างกรรมใหม่ไดอี้ก โอกาสทีจะไปสู่ขนัสูงสุดได ้ จึงเป็น
เรืองทียากมาก  

จะเทียบกนัไม่ไดเ้ลยกบัสมยัโบราณ เพราะคนยงัมีไม่มาก 
ปัญหาของสังคมกแ็ทบไม่มีเลย นอกจากความอดอยาก เพราะขาด
ความรู้เท่านนัเอง อีกทงัจิตใจของคนกย็งัไม่โสมมมากนกั ผูที้เคย
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สร้างสมบุญบารมีมาก่อน จึงสาํเร็จอรหนัตไ์ดโ้ดยง่าย แมว้า่กรรม
เก่ายงัไม่หมดไปกต็าม 

แต่ในปัจจุบนั ผูค้นมากขึน ปัญหาทีสลบัซบัซอ้นของสังคม
ทบัถมกนัมากขึน จนคนเราไม่สามารถแกไ้ขใหจ้บสินได ้ เพราะ
เราก่อปัญหากนัไม่หยดุไม่หยอ่น เพือการเอาตวัรอด ดว้ยความ
อยากทีไม่เคยพอของเรา อยากใหมี้ชีวติทีไดดี้กวา่คนอืน หรือไม่ก็
ขอใหไ้ดเ้หมือนคนอืนๆบา้ง เพือทาํใหชี้วติของตนเอง ทนอยูไ่ด้
ง่ายทีสุดในโลกปัจจุบนั ดว้ยความตอ้งการความสุขทางโลกยข์อง
คนเรา นนัเอง โอกาสทีคนเราจะหลุดไปจากกงกรรมทีทาํกนัไว ้
จึงเป็นเรืองทีไม่ง่ายเลย คือเหตุผลทีเราหาพระอรหนัตก์นัไม่ค่อย
เจอ ในปัจจุบนันี! 

ถา้ท่านอยากรู้วา่ มีพระอรหนัต ์ มากนอ้ยแค่ไหน ท่านตอ้ง
หาวธีิไปสู่ความเป็นอรหนัตข์องท่านเองใหไ้ด ้ แลว้ท่านจะรู้เอง 
วา่เผา่พนัธ์ุของท่านมีใครบา้ง? ซึงเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ ทีจะรู้กนั

ไดเ้อง 
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แต่สาํหรับคนเรา ส่วนมากแลว้ เราต่างกไ็ม่มีใครคิดทีจะไป
ตรงนนัสกัเท่าไรหรอก เพราะวา่จิตและใจของเราส่วนมาก ยงัพา
กนัติดอยูใ่นรสชาติของการกิน การเสพยก์าม และ เกียรติยศ
ชือเสียงกนัอยู ่ มนัเป็นความสุขทางโลกย ์ ทีสตัวโ์ลกหลีกเวน้ได้
ยากทีสุดเลย เพราะจิตใจเป็นของไหล และของไหลยอ่มไหลไปสู่
ทีตาํเสมอ การทีจะไหลขึนคงไม่มี นอกจากจะมีแรงมาหนุน 
เหมือนนาํพทีุพุง่ขึนไดก้เ็พราะมีแรงดนั จิตใจกเ็ช่นกนั ตอ้งมีแรง
มาช่วยส่ง จึงจะยกระดบัจิตใจขึนมาได ้

แรงหนุนนนัจะมาจากไหนไม่ได ้ ถา้ไม่มาจากแรงบุญ ทงั
บุญเก่า บุญใหม่ และ บุญในปัจจุบนั เราพากนัทาํพอเพียงหรือยงัก็
ไม่ทราบ ถา้ยงัไม่เคยทาํบุญทาํทานเลย แลว้เราจะฝันเป็นอรหนัต ์
ไดอ้ยา่งไร? 

อยา่งมากกเ็อาดีทางโลกยใ์หไ้ดเ้สียก่อน กค็งจะดีไม่นอ้ยเลย 
เผอืจะมีโอกาสสร้างบุญสร้างกศุลกบัเขาบา้ง หนทางขา้งหนา้ทีจะ
เดินไปแบบสบายๆกค็งพอจะมีบา้งสาํหรับเรา เมือบุญมาถึงกค็งมี
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โอกาสเหมือนคนอืนๆบา้ง อยูว่า่งๆในวนัทีจิตใจและร่างกายเบา
สบายๆ เราอาจจะเขียนกว ี เล่นดนตรี ตามวถีิชีวติริมฝังแม่นาํ
สุพรรณทีเขาวา่กนักไ็ด ้ เพือนาํจิตใจไปสู่ความอ่อนโยนเยน็สบาย
มากขึน และในทีสุด ยอ่มนาํไปสู่การสร้างความดีงาม ทีจะเป็น
สะพานกา้วเดินต่อไป สู่อาณาจกัรแห่ง “ธรรม” อนัสูงส่งไดใ้น
ทีสุด 

ในความเป็นจริง เรายงัอยูห่่างไกลพระพทุธเจา้ พระอริยะ
เจา้อยูม่าก ดว้ยการขาดการสาํรวมของกาย วาจาและใจ คือขาด
การสาํรวมจากสิงทีไดส้ัมผสัดว้ย ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ และยงัมี
ความติดใจแรงกลา้ในกามทงัหลาย จึงยากมากทีจะไปสู่ “โลกตุระ

ปัญญา” โอกาสทีจะเห็น “ธรรม” จึงแทบจะไม่มีเลย 

ผูใ้ดเห็น “ธรรม” ผูน้นัยอ่มเห็นเรา “ตถาคต” ผูน้นัยอ่มมี
โอกาสเขา้ใกลพ้ระพทุธเจา้ อยา่งแน่นอน แต่เมือยงัเป็นปุถุชนคน
ธรรมดาทวัๆไปอยูเ่ช่นนีเราจึงยงัอยูห่่างไกลอีกมากมายเลยทีเดียว 
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การทีจะกา้วเดินไปสู่ความเป็น อริยะบุคคล เป็นอรหนัตน์นั 
บางคนอาจจะหลุดพน้ไปไดจ้าก เจโตวมุิต ิ คือความหลุดพน้ไป
ไดจ้าก สมาธิ หรือ หลุดพน้ไปไดด้ว้ย ปัญญาวมุิต ิ คือหลุดพน้
เพราะ ปัญญา แต่กค็งไม่ง่ายสาํหรับใครๆเลย เพราะ ธรรมอนั
นําไปสู่ความหลุดพ้นเพอืการตรัสรู้**นนั ตอ้งอาศยั บารมี 10, 

อิทธิบาท 4, สติปัฏฐาน 4, สมัมปัธาน (ความเพียร) 4, อินทรีย ์5, 

พละ 5, โพชฌงค ์7 และ อริยะมรรค 8  

มีใครบา้งทีจะมีสิงเหล่านี อยา่งบริบูรณ์ พอทีจะเดินไปได!้ 

นีคือ ความยากทีจะกา้วไปสู่ การตรัสรู้ เป็นอรหนัต!์ 
 

ธรรมอนันําไปสู่ความหลุดพ้น เพอืการตรัสรู้ สามารถหา

อ่านไดจ้ากหนงัสือ ธรรมะโดยทวัไป (ในหนังสือ สติเป็นธรรม

เอก ของพระอาจารย์มิตซุโอะ คเวสโก แห่งวดัสุนันทวนาราม ก็
ได้กล่าวไว้อย่างครบถ้วนแล้ว) ซึงธรรมแต่ละหมวดหมู่ มี
ความหมายอยูใ่นตวัเองอยูแ่ลว้ ทีสามารถนาํไปปฏิบติัไดทุ้กคน 
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ส่วนผลทีไดน้นัไดแ้น่นอน จะไดม้ากไดน้อ้ยแค่ไหน ขึนอยูก่บั
บุญและบารมี ทีท่านทงัหลายไดส้ะสมมา ก่อนหนา้นี! 

 

คงไม่ใช่เห็นพระทีมีองคค์วามรู้มากกวา่ และ ปฏิบติัดีปฏิบติั
ชอบมากกวา่ แลว้จะเป็น อรหนัต ์ได!้ ไม่ใช่เช่นนนัอยา่งแน่นอน 

เมือมาถึงจุดนีแลว้ ทุกท่านพอจะมองเห็นหนทางเดินของ
ตนเอง บา้งหรือยงั?  

ถา้ยงั! กล็องหนักลบัไปหาพระอรหนัตที์บา้น ลองถามท่าน

ดูวา่ จะเดินไปทางไหนทีดีทีสุดในชีวติ (ถ้าท่านยงัมีชีวิตอยู่) 

คาํตอบทีไดจ้ากท่าน ทุกคนจะเห็นวา่ มนัง่ายนิดเดียวจริงๆ 
นนักคื็อ จะไปทาํอะไรกไ็ด้ทีเป็นสัมมาอาชีพ แต่อย่าลืม ช่วยเลียง
ดูพ่อแม่ให้ถึงทีสุดด้วย นีคือทางเดินทีดีทีสุดของความเป็นมนุษย ์ 
ถึงท่านไม่พดู ท่านกจ็ะคิดเช่นเดียวกนันีเอง 

การไดรั้บการตอบแทนคุณ คือความสุขสูงสุดในชีวติของ 
พอ่และแม่ เพราะท่านแก่แลว้ ท่านหมดเรียวหมดแรงทีจะต่อสู้กบั
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ชีวติและสงัขารของตวัเอง ทีเสือมและร่วงโรยไปตามกาลเวลา 
ท่านจะเหมือนเดก็ กลบัไปสู่การเกิดใหม่ คือช่วยเหลือตวัเอง
ไม่ได ้ เหมือนเราๆท่านๆ ทีอยูใ่นครรภม์ารดา มามากกวา่ 9 เดือน 

เมือไดเ้กิดมาตามบุญและกรรมแลว้ แมจ้ะมีอายเุป็นสิบๆปีเรากย็งั
ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย หรือบางคนช่วยเหลือตวัเองไม่ไดต้งัแต่
เกิดจนกระทงัวนัตายกมี็ ชีวติเช่นนนั เพียงเกิดมาเพือสร้างกรรม 
และชดใชห้นีกรรม เท่านนัเอง 

โดยพฤติกรรมแลว้พอ่แม่คือพรหมของลูก เป็น “อาหุเนย
ยะ” เช่นเดียวกบัพระรัตนตรัย ตามทีกล่าวไวใ้นบทสวดมนต ์ทีเรา
สวดกนัเป็นประจาํ คือเป็น ผู้ควรนํามาบูชา เป็นสิงศกัดิสิทธิของ
วงศต์ระกลู เพราะท่านมีพร้อมเสมอสาํหรับลูกทุกคน ไม่วา่ลูกจะ
ดีจะเลวอยา่งไร กคื็อลกูของท่านอยูน่นัเอง นนัคือท่านจะให ้
ความรัก ความเมตตากรุณา มีมุทิตาจิต และมีอุเบกขา ใหแ้ก่ลูก
ทุกๆคนเสมอ และตลอดไป อนัเป็นขนัตอนของจิตทีเกือบจะ
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สูงสุด คือพรหมวหิาร หมายถึงท่านมีวถีิอยูอ่ยา่งพรหม ทีจะ
นาํไปสู่ อริยะบุคคล และ อรหนัต ์ไดใ้นทีสุด  

ดว้ยความรักจากจิตวญิญาณ ของพอ่และแม่ อนัเป็น
ธรรมชาติของสตัวโ์ลกนนั เป็นความรักทียงิใหญ่กวา่แผน่ดิน 
กวา้งไกลกวา่แผน่ฟ้ามหาสมุทร ซึงคนเรากเ็ป็นส่วนหนึงทีมีความ
รักต่อลูก ตงัแต่ยงัไม่ไดเ้ห็นหนา้ลูกดว้ยซาํไป เป็นไปตามสญัชาติ
ญาณ แลว้เราทงัหลายผูเ้ป็นลูกจะตอบแทนความรักและบุญคุณ
ของท่านทีเลียงดูเรามา ไดม้ากนอ้ยแค่ไหนนนั ขึนอยูก่บัคุณธรรม
ทีมีในจิตใจของแต่ละคน ทีสงัสมมาวนัละเลก็ละนอ้ยตงัแต่เกิด
จนถึงวนันี ซึงกขึ็นอยูก่บัผลบุญและวาสนาของเราเองดว้ย และ
โปรดอยา่ลืมวา่ แค่ระดบัจิตมีความเมตตา กรุณา เท่านนั ท่านกอ็ยู่
ในระดบัของเทวดาแลว้ นนัคือ คนจึงเป็นเทวดาได ้ ตงัแต่ยงัไม่
ตาย! อยูใ่นชนัพรหมได ้เป็นพรหมได ้ในขณะทียงัมีลมหายใจ 
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ตรงนีเอง ทีน่าจะเป็นคาํตอบวา่ พอ่แม่คือพระอรหนัตข์อง
ลูก ตามทีไดก้ล่าวนาํไปแลว้ แต่อยา่งไรกต็าม เราผูเ้ป็นลูกทุกคน
อยูแ่ลว้ ไดท้ดแทนบุญคุณท่านบา้งหรือยงั? 

ถา้ยงั ท่านจะตอ้งทาํไดแ้ลว้ ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป! พอเขียน

มาถึงตรงนี ทาํใหฉ้นัคิดถึงพอ่แม่ทีท่านล่วงลบัไปแลว้ เกิด
ความรู้สึกวา่ เราไดท้ดแทนคุณท่านไม่มากเท่าทีควร ดูเหมือนจะ
ไดดู้แลพอ่มากกวา่ เนืองเพราะวา่เราเป็นลูกชาย  โอกาสทีพอ่จะ
เรียกใชมี้อยูเ่สมอ แต่เมือออกจากบา้นมามีครอบครัว มาทาํงาน
แลว้ กมี็เวลาไม่มากทีจะไดไ้ปดูแลท่าน ตอนท่านแก่แลว้ เห็นทีไร
กอ็ดสงสารไม่ได ้จากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคชราของท่าน ไม่รู้จะทาํ
ยงัไงดี กไ็ด ้ แต่อาศยัแพทยเ์ท่านนัทีจะช่วยได ้ ฉนัจึงคิดวา่ ถา้เรา
ประพฤติปฏิบติัตวัเองใหเ้ป็นลูกทีดี เป็นคนดี ทีเชือฟังคาํสังสอน
ของท่าน มาตงัแต่เลก็แต่นอ้ย โตขึนมาเป็นคนดีในสงัคม เป็นที
ภาคภูมิใจของพอ่แม่ ทาํใหท่้านมีความสุข ถา้ทาํไดเ้ช่นนีกถื็อวา่
ไดแ้ทนคุณท่านพอสมควรในระดบัหนึง ดงันนัลูกทุกคนควรทาํ
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ตรงนีใหไ้ด ้ เมือถึงเวลาตายท่านจะไดไ้ปอยา่งสงบ ไม่ตอ้งห่วง
ใครๆอีกแลว้ เราทาํกนัหรือยงั ถา้ยงักไ็ม่สายทีจะทาํไดต้ลอดเวลา 
ทาํใหท่้านไดเ้ห็น ในขณะทีเราและท่านยงัมีชีวติอยู ่

ฉนัเห็นบางคนอาบนาํใหสุ้นขัทุกสปัดาห์ ดว้ยความรักทีได้
เลียงดูมนัมาแต่เลก็แต่นอ้ย ลองถามดูวา่ เคยอาบนาํใหพ้อ่แม่ ที
แก่ๆบา้งไหม เป็นคาํถามทีไม่ตอ้งการคาํตอบ แต่ผูถู้กถามเขาจะ
ตอบเองโดยอตัโนมติั วา่ใครทาํหรือไม่ทาํมาบา้ง เพราะรู้จาก 
อาการทีเขาแสดงออกมาใหเ้ห็น แต่ส่วนมากแลว้จะสารภาพ
โดยตรง กนัเลยทีเดียววา่ ไม่เคย อยา่งเก่งกแ็ค่เตรียมนาํให ้ แลว้
ท่านกอ็าบเอง หรือถา้เคยทาํ กท็าํแบบขอไปที เราลืมกนัทีตรงนี
ไดอ้ยา่งไร มนัเป็นเรืองทีแปลก แต่จริง! ทงัๆทีพอ่แม่ท่านอาบนาํ

ใหเ้รามาตงัแต่เกิด !  

กค็งเป็นเรืองเดียวกนั ทีหลวงปู่บุญมี ท่านบอกวา่ ทาํบญุทาํ
ทานกันแล้ว ก ็อย่าลืมเณรทีบ้านเด้อ! นนัเอง แต่คนเราส่วนมากก็
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ลืมท่านสนิทไปเลย เพราะเห็นท่านเงียบๆเป็นปกติ นึกวา่ท่าน
สบายไปแลว้  

 

     เป็นเหมือนกนัทุกคนหรือเปล่ากไ็ม่รู้! 
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โพชฌงค์ 7 คือองคธ์รรมสาํคญัทีทาํใหก้ารตรัสรู้ 
การบรรลุธรรมเกิดขึน มี สติ เป็นบาทฐาน มี 7 ประการ 

1   สติ –ความระลึกได ้

2 ธมัมะวจิยะ –การวจิยัธรรม ความรู้ลกัษณะที

แทจ้ริงของสภาวธรรม  
3 วริิยะ –ความเพียร 

4 ปีติ –ความอิมใจ สุขใจในการปฏิบติัธรรม 

5 ปัสสทัธิ –ความสงบกาย สงบใจ ความผอ่น

คลายกายและใจ 

6 สมาธิ –ความตงัใจมนัของจิตทีมีอารมณ์เดียว 

คือ ความสงบระงบัของจิต 

7 อุเบกขา –ความสงบระงบัของจิต เป็นอยา่งยงิ 

ทีจะไม่กระเพือมไหวไปตามอารมณ์ 
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     ริมถนนสู่เมืองหลวงพระบาง เมือมองยอ้นกลบัไปยงัเมือง วงัเวยีงและกาสี ตามเส้นทางทีผา่นมา 

                   5. คุณค่าของชีวติ 
เคยได้ยนิได้อ่านและได้ฟังมาวา่ คนทีจะเป็นนกัข่าวไดน้นั

จะตอ้งมีจิตนาการ มีคาํถามอยูเ่สมอ ตอ้งรู้จกัวา่อะไรคือเรืองราวที
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ควรจะนาํเสนอออกสู่สาธารณะ เพือสงัคมจะไดรั้บทราบ เพือ
ผูค้นจะไดป้รับสภาพชีวติใหท้นัเหตุการณ์ นนัคือตวัอยา่ง มุมมอง
ของสายงานอาชีพ ทีเรียนกนัมาโดยตรงสาขาหนึง แต่อาชีพอยา่ง
เราๆทีเรียนรู้มาทางดา้น อีเลค-ตรอน ทีเลก็เกือบทีสุด กค็งมอง
คลา้ยกนั เพียงแต่ตอ้งรู้วา่ มนุษยผ์ูมี้มนัสมองสีนาํเงินส่วนหนึง ที
ทาํให ้ ทุกคนมีจินตนาการอยูแ่ลว้ เพราะธรรมชาติสร้างมาเช่นนนั 

สาํคญัอยูที่วา่ จะจินตนาการไปในทิศทางไหน เท่านนัเอง 
เชือวา่ ทุกสายอาชีพต่างกมี็คาํถามอยูเ่สมอเช่นเดียวกนั และ 

บางคาํถามก็ไม่ตอ้งการคาํตอบอีกดว้ย เพราะคาํถามเหล่านนัมี
คาํตอบในตวัเองอยูแ่ลว้ ทีมาจากการกระทาํของคนเรา นนัเอง 

ผูที้ซึงใจและเขา้ถึงแก่นแทข้องศาสนาพทุธไดแ้ลว้ จะคิดอยู่
เสมอวา่ ศาสนาพทุธ คือความเป็นธรรมชาติ เป็นวทิยาศาสตร์ ทีมี
ทงัเหตุและผล ใหท้ดลองปฏิบติัไดจ้ริง เพือหาคาํตอบดว้ยตวัของ
ตวัเอง ความสงสยัขอ้งใจในเรืองต่างๆ จึงสามารถปฏิบติั เพือ
พิสูจน์ความจริงไดเ้สมอ 
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พระพทุธศาสนา เป็นศาสนา อเทวนิยม ไม่ออ้นวอนนบัถือ
สิงศกัดิสิทธิ ทุกอยา่งจะเกิดขึน คงอยู ่ แลว้กด็บัลง เป็นไปตาม
กรรม ทีมีเหตุและปัจจยัเป็นอาคนัตุกะ สิงทียงัหลงเหลือทีเราท่าน
ไดเ้ห็นอยูทุ่กวนันี คือพิธีกรรมต่างๆนนั เป็นของพราหมณ์ ที
พระพทุธเจา้ท่านกน็บัถือพราหมณ์มาก่อน ท่านจึงไม่ไดป้ฏิวติั
โดยเดด็ขาดไปเลยทีเดียว เพราะ ถา้ทาํเช่นนนัท่านจะประกาศ
ศาสนาไม่ได ้ (พระพทุธองค์จึงเป็นนักปฏิวติัทีหาใครเทียบมิได้
เลย) ดว้ยการหยงัรู้ ดว้ยปัญญาญาณขององคพ์ทุธ ท่านเลง็เห็นวา่ 
ในความเชือเก่าๆ ทีเป็นสิงยดึเหนียวทางใจนนั เป็นสิงทีจะกา้ว
ล่วงไดย้าก ศาสนาพทุธ จึงยงัมีพิธีพราหมณ์ติดมาจนถึงปัจจุบนั ก็
เป็นของดีอีกอยา่งทีจะไดช่้วยเสริมสร้าง สิงทีดีงามใหดี้ยงิๆขึน 

สิงใดสิงหนึงมีเกิดขึนเป็นธรรมดาของโลก ถึงวนัหนึงกด็บั
สินไป เป็นเช่นนีมาตงัแต่โลกเกิด เมือสิงเหล่านนัเกิดขึนได ้ สิง
นนัทงัหมดกย็อ่มมีความดบัเป็นธรรมดา เช่นเดียวกนั เพราะความ
เป็นธรรมชาติ ทีทุกอยา่งถูกสร้างมาโดยวถีิแห่งธรรมชาติ เป็นสจั
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ธรรมอยูแ่ลว้ ทีจะเป็นเช่นนนั ผูที้ไม่รู้ความจริงของธรรมชาติ ก็
เลยยกผลประโยชน์ใหแ้ก่พระเจา้ไป ทงัๆทีไม่รู้เลยวา่ พระเจา้คือ
ใคร? เทพเจา้คือใคร? แต่เขาคิด เชือ และมนัใจวา่ พระเจา้คือ

ผูส้ร้างโลก เป็นผูก้าํหนดชะตาชีวติ! 

การทีคนเรา เอาไมก้างเขนมาแขวนคอ การเอาจตุคามราม
เทพมาแขวนคอ การเอาพระพทุธรูปมาแขวนคอ เอาเหรียญพระ
อาจารยต่์างๆมาแขวนคอ หรือเอาสญัลกัษณ์อืนๆมาแขวนคอ นนั 
คงไม่มีใครผิดทีตรงไหน เพราะเป็นความเชือของแต่ละบุคคล 
รวมทงัตวัฉนัเองดว้ย ทีไดอ้าศยัเป็นสิงยดึเหนียวจิตใจ  

ฉนัเคยคุยกบัชาวยโุรป ทีอาศยัอยูต่อนกลางๆของทวปี วา่
จิตใจของคนเรานีเอง คือเทพพระเจา้ พระเจา้กคื็อคนเรานีเอง คือ 
คนทีมีจิตใจสูงส่งดีงาม คนทีมีพลงัจิตมากมหาศาล คนทีสามารถ
เปลียนแปลงโลกและสงัคมของมนุษยไ์ด ้ คือพระเจา้ทีแทจ้ริง ที
คนโบราณคิดวา่พระเจา้สร้างโลก กเ็ป็นความจริงอยูแ่ลว้ ถา้ไม่ใช่
มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างและทาํลายโลกแลว้ จะมีใครทีไหนทีจะสร้าง
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และทาํลายโลกได!้ มาจนถึงในขณะนี ทุกวนันีกเ็ช่นกนัทีพระเจา้

กคื็อคนนนัเอง ทีพากนัสร้างและทาํลายโลกอยูต่ลอดเวลา 
คงตอ้งทาํความเขา้ใจกบัพระเจา้ของศาสนาต่างๆกนัใหดี้ๆ 

เพราะทุกอยา่งเกิดดว้ยความไม่รู้ของคนมาก่อนทงัสิน สิงทีไดรั้บ
ผลดี คือการไดรั้บรางวลัจากพระเจา้ สิงทีเราประสบกบัความ
เลวร้ายในชีวติ คือการลงโทษจากพระเจา้ ดว้ยความกลวัการถูก
ลงโทษ และตอ้งการรางวลัในโลกอนาคต (โลกหลงัความตาย) 

มนุษยก์เ็ลยสอนกนัใหเ้ชือพระเจา้ดว้ยความไม่รู้เท่านนั กไ็ม่น่าจะ
ผดิทีตรงไหน เพราะถา้เชือตามคาํสอนได ้ ทุกคนกจ็ะไดส้บายใจ
ไม่เป็นทุกข ์เพราะ ทุกศาสนาลว้นมีแต่สิงดีๆทงันนั! 

เทพเจา้จึงเป็นความเชือทียงิใหญ่ของมวลมนุษยท์งัโลกอยา่ง
แทจ้ริง 

แต่ถา้มองอีกมุมหนึง จะเห็นชดัเจนวา่ พระเจา้ทีแทจ้ริงกคื็อ 
ธรรมชาติ นนัเอง ธรรมชาติสร้างโลกใหเ้กิดมา สร้างมนุษย ์และ 

สตัวโ์ลกอืนๆใหเ้กิดขึน ดว้ยจิตวญิญาณทีมาจากธรรมชาติ และ มี
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กระบวนการสืบสานเผา่พนัธ์ุเกิดขึนตามมา ดว้ยสญัชาติญาณของ
ความไม่อยากตายของทุกชีวติ ทีทุกอยา่งตงัอยูบ่นพืนฐานทาง
วทิยาศาสตร์ และความเป็นธรรมชาติ นนัเอง 

แต่เรืองทางโลกยท์งัหลายนนัไม่มีขอ้ยติุ หรือจบลงไดจ้ริง 
คือไม่มีใครสามารถจดัการธรรมชาติทางกายภาพได ้ดว้ยฝีมือของ
มนุษยเ์ราเอง เหตุผลง่ายๆกคื็อ ธรรมชาติเป็นผูส้ร้างมนุษย ์ ไม่ใช่
มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง หรือกาํหนดเอง! แต่พระพทุธองคท์รงหยงัรู้ทุก

วถีิดว้ยจิต และ หยดุกาลเวลาไวไ้ดด้ว้ยใจทีบริสุทธิ จากการทาํ
วปัิสสนากมัมฏัฐาน มา กวา่ 2500 ปีแลว้ เมือหยดุกาลเวลาได ้ทุก

อยา่งกเ็ป็นอนัสินสุด ชีวติกจ็ะไม่เกิดอีกต่อไป เรืองทางโลกยก์็
เป็นอนัยติุ! 

ถา้นกัวทิยาศาสตร์ทีฉลาดเลิศลาํอยา่ง ไอน์สไตน์ ถา้สามารถ
พฒันาการไปไดท้งัทางโลก และ ทางธรรม พร้อมๆกนัมาก่อน กไ็ม่
ทราบวา่วนันีโลกจะเป็นเช่นไรเหมือนกนัและไม่วา่นกัวทิยาศาสตร์
จะคิดเช่นไร แต่องคพ์ทุธะท่านบอกวา่ มีสิงเดียวรวดเท่านนัทีหยดุ
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ทุกอยา่งได ้ คือ “ธรรม” ทีเป็นกฎเกณฑจ์ากธรรมชาติ ทุกอยา่ง
เกิดขึน คงอยู ่ แลว้กด็บัลงไป เป็นธรรมดา จากอนุภาคทีเลก็ทีสุด 
ไปจนถึงจกัรวาลทีใหญ่โตไม่มีทีสินสุด ยอ่มมีเกิดดบัเป็นธรรมดา  

เท่าทีเรารู้ๆกนัอยูใ่นปัจจุบนันีนนั ไม่มีใครคาดคะเนในความ
กวา้งใหญ่ไพศาลของจกัรวาล เพียงแต่ฉนัคิดวา่คงไม่ต่างจากสมอง
ของคนเรา ทีธรรมชาติจาํลองมาไวใ้ห ้ ในรูปทรง และการทรงอยู ่
ลอยตวัอยูเ่ช่นนนั ตามทีกล่าวมาแลว้ในเบืองตน้เท่านนัเอง และไม่
น่าเชือวา่สิงทีเร็วกวา่แสง กคื็อ จิต ทีสถิตอยูก่บัสมองนนัเอง เพราะ
แวบ๊เดียวเท่านนั จิต กไ็ปไดไ้กลถึงขอบของเอกภพแลว้ (คิดดูกแ็ล้ว
กันว่า แค่สุริยะจักรวาลทีอยู่ในกาแลก็ซีทางช้างเผือก ยงักว◌้าง
ใหญ่มากๆ จนกระทังบัดนี คนเรากย็งัสาํรวจไปไม่ถึงขอบจักรวาล
นีเลย แล้วเอกภพทีประกอบไปด้วยกาแลก็ซีอย่างมากมาย จะ
กว้างไกลไพศาลแค่ไหน แต่ จิต กส็ามารถไปได้ถึงเพียงแว๊บเดียว
เท่านัน นันกคื็อ ไม่มีอะไรรวดเร็วเท่า จิต อีกแล้ว) ดงันนั ถา้หยดุ 
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จิต ได ้กส็ามารถหยดุกาลเวลา หยดุการเกิด การดบั นนัคือทุกสรรพ
สิงจะหยดุตามไปดว้ยโดยอตัโนมติั! 

วนันนั ผูฟั้ง (ชาวตะวนัตก) ไดฟั้งการวสิชันาเพียงเท่านี ทาํ

ใหเ้ขาถามดว้ยความแปลกใจวา่ ถา้เกิดอะไรขึนกบัชีวติของคุณอยู่
ทีนี จนไม่สามารถกลบัไปเมืองไทยได ้ จะทาํยงัไง กเ็ลยบอกเขาวา่
ไม่ยากเลย ถึงจะตอ้งตายไป อยู ่ณ ทีใดกต็าม กาํหนดจิตไดแ้ลว้ จิต 
กจ็ะโผบินขา้มฟากฟ้ากลบับา้น กลบัไปในสถานทีทีตอ้งการ ไปได้
ในพริบตา ไปก่อนลมหายใจเฮือกสุดทา้ยดว้ยซาํไป (เหมือนที
หลวงปู่ฝัน ท่านได้บอกไว้แล้วว่า จิตจะไปก่อน ก่อนทเีราจะตาย 

มันจะอยู่ไปทาํไมกบัซากศพทไีม่มีคุณค่า) 
ถา้อยากไปสวรรค ์ก่อนตายกต็อ้งกาํหนด จิต เพือไปสู่สวรรค ์

ใหไ้ด ้แต่ท่านตอ้งรู้มาก่อน วา่สวรรคเ์ป็นอยา่งไร อยูที่ไหน? รู้ทาง

ทีจะไป จึงจะไปถึงได!้ 

       เขาถามวา่ ยเูคยตายมาแลว้หรือ เคยไปสวรรคม์าแลว้หรือ ? 

ใช่แลว้ ฉนัเคยตาย (เคยปางตาย และ เฉียดตายมาหลายครัง) จาก
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การเกิดอุบติัเหตุมาครังหนึง ทีเขาขบัรถมาชนประสานงากบัรถตู ้
ของเรา ทีฉนันงัอยูด่า้นหนา้คู่คนขบั หนา้รถพงัยบัเยนิ อดักอปปี 
จนคนขบัขาหกั แต่ฉนัเจบ็เพียงเลก็นอ้ยเท่านนั (ทังๆทีคนขบัรถ
ของเรา หลบจนจะตกถนนอยู่แล้ว รถเขากย็งัแฉลบลอยมาชนจน
ได้) เคยโดนเงียงปลาดุกปักไตร้าวนมตรงหวัใจ (เพราะหลงไป
อุ้มมนั ทีมนักระโดดออกจากข้องโดยเอาหน้าอกรองรับไว้ด้วย) 
และ เคยโดนสุนขังบักรามสะบดัไปมา ตอนเดก็ๆเจบ็ปวดปาง
ตาย จนเป็นแผลเป็นมาจนถึงวนันี (ถ้ามนักัดตรงคอ หรือ เป็น
หมาบ้า กค็งตายไปแล้ว) และฉนัเคยตายมาหลายครังแลว้ ตก
ควายคอหกัตายบา้ง ตกนาํ(แม่นาํป่าสัก) ตายบา้ง ป่วยเป็นไขต้าย
บา้ง แต่ยงัทาํธุระไม่เสร็จ คงเป็นเพราะตอ้งอยูเ่พือใชห้นีกรรม 
จึงมีคนทียงัไม่อยากใหต้ายช่วยไว ้ คือยงัมีกรรมทีตอ้งทาํ ทีตอ้ง
ชดใชอ้ยู ่ กเ็ลยตอ้งกลบัมา จึงไดรู้้วา่ ก่อนจะตายเป็นยงัไง? (วิธี

แก้ปัญหาการตายจากอุบัติเหต ุ ทีไม่ใช่เกิดจากการเจบ็ป่วย ผู้ช่วย
เหลือต้องรู้และเข้าใจในธรรมชาติ และ ต้องใช้วิธีช่วยเหลือแบบ
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ธรรมชาติ ด้วยเหตดุ้วยผล จึงจะช่วยได้) ความจริง ตายแลว้สบาย
ทีสุดในโลกเลย จริงๆ (อาจจะเป็นเพราะตายตอนเดก็ๆทียงัไม่ได้
สร้าง “กรรม” มากนัก กเ็ลยสบาย) 
       เขาเลยเขา้ใจไดว้า่เป็นเพราะตรงนีนีเองทีทาํใหฉ้นัมีความคิด
แปลกๆ และมีลกัษณะท่าทางไม่เหมือนชาวบา้นชาวเมือง ทาํให้
เขาสนใจฉนัมากวา่ ความคิดเช่นนีเกิดขึนไดอ้ยา่งไร  

คาํตอบก็คือ มนัเกิดขึนเพราะ พระพทุธศาสนา ทีฉนันบัถือ
นนัเอง ทีเป็นศาสนาสากล ทีวา่ดว้ยเหตุและผล เป็นวทิยาศาสตร์ 
อยา่งเตม็ตวั เป็นของจริง! เขาถามวา่ อยากรู้วา่อะไรคือ คุณค่าของ

ชีวติ ของคุณ!  

สาํหรับฉนัแลว้ เกียรติศกัดิ คุณงามความดี สามารถสร้างได้
ดว้ยคุณธรรมทีเรามีอยูใ่นตวัเราเอง เราจึงสามารถสร้างสรรคทุ์ก
อยา่งได ้ ดว้ยแรงกาย แรงใจ และแรงความคิด ดว้ยจิตทีมุ่งมนั ทาํ
ใหส้าํเร็จได ้ เพือประโยชน์ตน และ ประโยชนต่์อผูอื้น ซึงฉนักไ็ด้
ทาํมาแลว้หลายๆอยา่งตามหนา้ที ทีเคยรับผดิชอบ และรวมทงักาํลงั



 

 

101 

ทาํอยูใ่นขณะนีอีกดว้ย เห็นวา่ตรงนี นีเอง คือ คุณค่าของชีวติ ที
แทจ้ริง ทีไดเ้กิดมาเป็นมนุษยใ์นชาตินี ซึงสิงทีทาํไปดว้ยความดีงาม
ของจิตใจ ทีผา่นมา ไม่อาจซือหาไดด้ว้ยเงิน! อีกดว้ย 

เราจะเห็นไดว้า่…ความเป็นธรรมชาตขิองชีวตินันเอง คือ คุณ

ค่าทแีท้จริง ทีเป็น แก่นของสัจธรรม ทีพระพทุธเจา้ท่านทรงรู้เห็น 
มาก่อน เป็นของจริงที ไอน์สไตน์ สามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นไดท้าง
วทิยาศาสตร์ ในบางเรืองเท่านนั และยอมรับไดด้ว้ยเหตุดว้ยผล เมือ
ไม่นานมานีเอง จึงเป็นเรืองทีน่าสนใจเป็นอยา่งยงิ และ เป็นเรืองที
น่าคิด วา่สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านทรงรู้เห็นมาก่อนได้
อยา่งไร ในทุกอยา่งทีเคยอุบติัขึนมาในโลกของเรา และ เชือวา่ 
ไอน์สไตน์ กต็อ้งยอมรับในความจริงนี เช่นกนั เมือเขาเห็นจริงวา่
พทุธศาสนา เป็นศาสนาสากล 

คาํตอบก็คงจะเป็นเพราะ พระพทุธศาสนา ทีพระพทุธเจา้ทรง
คน้พบดว้ยการหยงัรู้ คือ ศาสนาแห่งปัญญา อยา่งแทจ้ริง เมือมาถึง
วนันี คนทีหลงทางไปแลว้ อาจจะกลบัมาคิดใหม่ไดว้า่ จะเดินไป
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ทางไหนทีถูกตอ้งทีสุด! ทีสามารถยดึเหนียวจิตใจเราไวไ้ด ้ กต็อ้ง

คิดๆและเลือกทางเดิน กนัเอาเองไดแ้ลว้ 

ฉนัคิดวา่ คนทีไม่รู้แก่นแทข้องศาสนาพทุธเท่านนั ทีจะแปลก
ใจ วา่ศาสนาพทุธเป็นวทิยาศาสตร์ทีวา่ดว้ยเหตุดว้ยผล หรือคนทีไม่
รู้จกัธรรมชาติ ไม่รู้จกัตวัเอง ไม่รู้วา่วิทยาศาสตร์ คืออะไรเท่านนั ที
จะตอ้งแปลกใจ เมือใดไดรู้้วา่ วทิยาศาสตร์ ทีวา่ดว้ยเหตุและผล มนั
เหมือนคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดอ้ยา่งไม่น่าเชือ วา่ พระพทุธเจา้
ท่านตรัสรู้ความจริงเหล่านี เป็นเวลายาวนานมากวา่ 2500 ปีก่อน

แลว้ ไดอ้ยา่งไร 

แต่ทุกอยา่งทีเกิดขึน คงอยู ่ เสือมสลาย และดบัไปในทีสุด ก็
เป็นเรืองปกติธรรมดาของโลก และ ของคนอยูแ่ลว้ แมแ้ต่ศาสนา
เองกมี็โอกาสดบัสูญไปไดเ้ช่นกนั ดงันนัทีกล่าวมาแลว้ทงัหมด ผดิ
ถูกอยา่งไร กค็งไม่มีใครกล่าวโทษต่อกนั 

เชือวา่ผูที้นบัถือศาสนาพทุธทุกคน ตอ้งภูมิใจอยา่งแน่นอน 
วา่ตนเองไดเ้ดินถูกทางแลว้ ทีไดเ้ดินตามผูรู้้มาก่อน โอกาสทีจะ
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หลงทางไม่มีในชีวตินีอยา่งแน่นอน เพราะแมแ้ต่ ไอน์สไตน์ ยงั
ยอมรับวา่ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งจกัรวาล (Cosmic Religion) 

เป็นศาสนาสากล ทีสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงหยงัรู้ไปทุกๆ
อณูของบรรยากาศ แบบไม่มีอะไรใหต้อ้งสงสยั คา้งคาใจ 

ท่านทงัหลายกล็องคิดไต่ตรองดู ดว้ย ปัญญาของท่านเอง ลอง
คิดดูวา่ ความจริงคืออะไร คุณค่าของชีวติ คืออะไร มีหนทางไหนที
เราจะสร้างคุณค่าใหแ้ก่ชีวติของตนเองไดบ้า้ง ท่านกต็ดัสินใจทาํได้
แลว้ ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป ฉนัเชือ และมนัใจวา่ ท่านจะประสบ
ผลสาํเร็จในชีวติ และเป็นส่วนหนึงทีจะช่วยใหส้งัคมของชาวโลก 
มีแต่ความสงบสุขไปทวั แลว้โลกนีจะน่าอยูส่กัเพียงไหน ท่านก็
ตอ้งคิด และลงมือทาํดว้ยตวัท่านเองไดแ้ลว้  

 

เพราะเป็นโอกาสของท่านแล้ว ในวนันี ! 
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 การไม่ทาํบาปทงัปวง การทาํกศุลให้ถึงพร้อม 
 การชําระจติของตนให้ขาวรอบ 
 
     นีคอืคาํสอนของพระพทุธเจ้า 
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             6. มชีีวติทียนืยาวเพอือะไร? 
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ในตอนแรกเริมของชีวตินัน มนุษยจ์ะพฒันาการเพิมมากขึน
ในช่วงของการเจริญเติบโต ในช่วงของการเจริญพนัธ์ุ ในการเรียนรู้
ทุกอยา่ง เพือเอาตวัรอด เหมือนสตัวโ์ลกทวัๆไป แต่ดว้ยความฉลาด
ทีเหนือกวา่ ทีสมองมีส่วนทีทาํใหเ้กิดจินตนาการอนักวา้งไกล ชีวติ
คนเรากเ็ลยตอ้งมีการเล่าเรียน ตามความคิดความใฝ่ฝันทีอยากรู้
อยากเห็น เรียนแลว้กอ็ยากจะเรียนใหสู้งขึนๆ แลว้เราจะขอใครได้
ล่ะ สาํหรับชีวติทีเราตอ้งการ ขอไดจ้ริงหรือเปล่ากไ็ม่รู้เหมือนกนั  

สงัคมของคนทวัโลกเลียนแบบซึงกนัและกนั และดาํเนิน
ชีวติไปบนพืนฐานเดียวกนัทงัโลก อยา่งไม่น่าเชือ เมือมองไปแลไป
รอบโลก ชีวติมีการเกิดขึน เจริญเติบโต เป็นหนุ่มเป็นสาว และ สืบ
สานเผา่พนัธ์ุ ทาํงานเพือหาเลียงชีวติ แสวงหาสิงทีตนเองตอ้งการ 
ใหไ้ดม้ากทีสุดเท่าทีจะมากได ้ และท่องไปในโลกกวา้ง แลว้แต่
โอกาสใครมนั พากนัท่องไป ดว้ยความอยากรู้ อยากเห็น จนกระทงั 
แก่เฒ่าชรา แลว้กล็ม้หายตายจากกนัไป 
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เราเรียนเพือใหรู้้มากขึน จนจบปริญญาตรี โท เอก ทีคิดวา่จบ
แลว้ แต่ความจริงยงัเลย ยงัตอ้งออกมาผจญชีวติ เรียนรู้กนัอีก
ต่อไปทุกวนัเวลา จนกระทงัวนัตายจากโลกนีไป กย็งัเรียนไม่จบ 
เพราะยงัหาคาํตอบใหต้วัเองไม่ไดเ้ลยวา่ เราเป็นใคร มาจากไหน 
เมือตายแลว้ เราจะไปทีไหนต่อไป 

ถา้ชาติต่อไปมีจริง ถา้เราไดก้ลบัมาเกิดเป็นคนอีกครัง กค็งไม่
หนีไปจากวฏัฏะสงสารเดิมๆนี นีเอง เพราะชีวติของคนเรามีกนัแค่
นี เท่านีจริงๆ เท่าทีเห็นๆกนัอยูใ่นทุกวนันี จาํเจ ซาํซาก คู่ใครคู่มนั 
ครอบครัวใครมนั เป็นเช่นนนั อยูเ่ช่นนนั หาอยูห่ากินกนัไป 

จนกวา่จะตายจากกนัไป ในทีสุด 

แต่คาํตอบในการขอใหมี้ชีวติทียนืยาว ตอ้งมีแน่นอน และ 
คาํตอบทีควรนนั ทีทุกคนตอ้งการกคื็อ ขอใหมี้ชีวติอยูต่่อไปเพือจะ
ไดท้าํความดีงาม เพือประโยชน์ตน และ เพือประโยชน์ต่อคนรอบ
ขา้ง อยูอ่ยา่งผูมี้คุณค่าต่อแผน่ดินทีอาศยัเกิด รวมทงัมีคุณค่าต่อ
สงัคม และ มวลมนุษยด์ว้ยกนั คือทีหมาย! 
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นนักคื็อ การเกิดมาเป็นคนทีมีคุณค่าในชีวติ คนทีควรยกไว้
เพือกราบไหวบู้ชาเท่านนั ทีควรจะอยูต่่อไปนานๆ เพือประโยชน์
ตน และประโยชน์ต่อผูอื้น สาํหรับคนทีทาํใหค้นอืนเดือดร้อน คน
ทีไร้ค่าแลว้ เมือแก่ชราลงไปมากๆ ช่วยเหลือตวัเองกไ็ม่ได ้ฉนัเชือ
วา่ แมแ้ต่ตวัเขาเองกไ็ม่อยากจะอยูต่่อไปอีกแลว้ เมือสงัคมทอดทิง 
แต่ คนเรากต็ายยากเหมือนกนันะ ทีเห็นส่วนมาก จะเป็นไปตามบุญ
ตามกรรม อยา่งไม่น่าเชือ วา่เป็นเช่นนนัไดอ้ยา่งไร? แต่มนัเป็น

เช่นนนัจริงๆ ทีทางวทิยาศาสตร์เองก็กา้วล่วงไปไม่ถึง วา่เป็นเพราะ
อะไร? ไม่ใช่ใครๆกจ็ะตายไดง่้ายๆนะ 

ในช่วงเวลาทีฉนัหลุดออกมาจากวดั สภาพของบา้นเมือง
และสงัคมเวลานนั มีแต่สิงประโลมโลก (อยู่ในช่วงสมยัสงคราม
เวียตนาม) ทาํใหฉ้นัสูบบุหรีดืมสุรายาเมาแทบทุกชนิด (ในช่วงที
ไม่เจบ็ป่วย) แลว้กต็ามมาดว้ยนารีทีเป็นของคู่กนั มาตงัแต่อายไุด ้
15 ปี ทีส่วนมากไดม้าแบบฟรีๆ (เหมือนคนถกูคาํสาบ) เมือ

กลบัไปอยูว่ดัอีกครัง (พ่อนาํไปฝากให้เป็นเดก็วดัปทุมวนาราม) 
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เพือเรียนต่อทีเมืองกรุงฯ กย็งัประพฤติเหมือนเดิม ทงัๆทีไม่ค่อยมี
เงินใช ้ กย็งัมีโอกาสทาํได ้ (เคยมีเงินเหลือ 15 บาท ไปกินข้าวต้ม
กุ้ยทีร้านเฮียเบียวหลงัวดัปทุมวนาราม ตอนเยน็ กับน้องชาย เพียง 
5 บาท อีก 10 บาทเสียงซือลอตเตอรี เพราะพ่อยงัไม่ส่งเงินมาให้ 
เลยเสียงตาย อดเป็นอด และเยน็นันตรงกับวนัเลขออกพอดี ไม่ถึง
อึดใจ เดก็วิงมาขายผลสลาก เหลือบมองถกูเลข 3 ตัว อย่างไม่น่า
เชือ เลยพากันเดินไปขึนเงินทีตลาดประตูนาํ ไม่สนใจว่าจะถกู
รางวลัอะไรอีกแล้ว มีเงินเกือบ 500 บาท อุ่นใจไม่ต้องอดอีกแล้ว
(ค่าของเงินเวลานนั 10 บาท กป็ระมาณ 100 บาท ของปัจจุบนันี) 
เลยเข้าร้านข้าวต้มในตลาดประตูนาํต่อ สังเหล้าแม่โขงมาดืมเป็น
ขวดกลม (ขวดละ 28 บาทแค่นนัเอง) พร้อมอาหาร วนันันเลยอิม
สบายไปเลย) พอไดอ้อกมาทาํงาน ยงิหนกัมากขึนกวา่เดิม จนถึงปี 
2539 อาย ุ 49 ปีทีใชชี้วติตามแบบฉบบัของช่างและวศิวกร ตาม

วถีิแบบเดิมๆทีเคยปฏิบติั ทงัๆทีเจบ็ป่วยเดียวดีเดียวหายมาตลอด-

และโชคร้าย ทีเกิดมาเป็นคนขีโรคมาตงัแต่เป็นเดก็ๆ พอโตขึน
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ไดม้าทาํงาน-พอเงยหนา้จากงาน ชีวติกไ็ปจมอยูก่บัอบายมุขเป็น
ส่วนใหญ่ ใชชี้วติแบบสุดๆทุกอยา่ง แบบไม่สงสารสงัขารร่างกาย
ของตวัเองเลย น่าสมเพชตวัเองจริงๆ และในทีสุดสงัขารกท็น
ไม่ไดจ้ริงๆดว้ย จนหมอทีโรงพยาบาลหมดทางรักษา ปล่อยทิง 
ใหก้ลบัไปรักษาตวัเองทีบา้นตามอาการ เพือไปสู่ความตาย ฉนั
ทนทรมานอยูไ่ด ้3 เดือน หนา้ซีด ผอมโซ ผวิคลาํดาํไหม ้นาํหนกั

หายไป 10 กวา่กิโลกรัม และรู้แลว้วา่จะตอ้งตาย เพราะทอ้งร่วง

วนัละ 4-5 ครัง ติดต่อกนั แต่ละครังกเ็จบ็ปวดในลาํไส้ใหญ่สุด

แสนทรมาน เวลาถ่ายทุกขป์วดแสบปวดร้อน รู้สึกเหมือนลาํไส้
ถูกเลบ็ครูดออกมา อนัเป็นทุกขเวทนาของสงัขาร จนแทบจะทน
ไม่ไหวอยูแ่ลว้ ( ทีคิดว่าเหมือนตกนรก ในขณะทียงัมีลมหายใจ) 
แต่กไ็ม่สะทกสะทา้นใดใด เพราะคิดวา่ไดท้าํความดีงามมามาก
พอสมควรแลว้ ถึงจะตายกไ็ม่เสียดายชีวติแลว้ ถึงแมว้า่จะเป็นคน
ขีเหลา้เมายาดว้ยความชอบ แต่เมาแลว้จะร้องเพลงดว้ยความชอบ 
คุยสนุกทุกเรืองราวทีดีงาม เป็นสจัจะ ครองสติไดเ้สมอ และ
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กระทาํทุกอยา่งในทางทีดี ดว้ยจิตใจทีดีงามทีเรามีอยู ่ (เพราะมี
สมาธิและมีสติตลอดเวลาอยู่แล้วนันเอง) ซึงมนัเป็นคนละส่วนกนั 

เรืองของคน มนัตายยาก เพราะยงัตอ้งรับกรรมอีกมากมาย 
เลยตอ้งอยูต่่อไป แมจ้ะไม่มีใครใหศี้ลใหพ้ร ขอใหมี้ชีวติทียนืยาว
กต็าม ไม่ถึงทีตาย คนเราจะไม่ตายง่ายๆ อยา่งแน่นอน ฉนัเลยผา่น
พน้ความตายมาไดเ้พราะไดไ้ปกราบ พระอาจารย ์ณรงค์ ชยะมงัค
โล ทีวดัภูค่าว อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในช่วงทีป่วยอยู่
นนัเอง 

เมือถึงวดัในตอนบ่ายวนันนั คณะของพวกเราพากนัเดินไป
ทีศาลารับแขกของท่าน ฉนัเห็นท่านนงัรออยูก่่อนแลว้ พร้อมกบั
กวกัมือเชือเชิญ เรียกชือเดิมของฉนัมาแต่ไกล  

ท่านอาจารย์เขม็เพชรมาแล้ว มาแล้ว เชิญๆ… 

ซึงเหตุการณ์ตอนนนัทาํใหทุ้กคนแปลกใจไปตามๆกนั วา่
เกิดอะไรขึน เพราะในเวลาทีผา่นมา มีเพียงพนกังานธุรการของ
ฉนัคนเดียวทีเคยมากราบท่าน มาก่อน ทีเธอบอกฉนัวา่ท่านรักษา
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มะเร็งได ้ พอคิดได ้ กเ็ลยพาฉนัมาในวนันีทนัที เพราะเห็นอาการ 
ฉนัจะไปไม่รอดอยูแ่ลว้ 

ท่านช่วยใหก้าํลงัใจดว้ยความเมตตา บอกฉนัวา่ ตอนเยน็จะ
สวดมนตภ์าวนาขอชีวติใหน้ะ เพือทดแทนบุญคุณทีเคยมีต่อกนัมา
แต่ก่อนเก่า ทีทาํใหฉ้นัเกิดความเชือมนัวา่จะยงัมีชีวติอยูต่่อไป 
และ ท่านแนะนาํบอกทางชีวติ ใหไ้ดไ้ปเจอหมอซินแส ทีอาํเภอ
แกง้คอ้ จงัหวดัชยัภูมิ จดัยาจีนให ้ 2 ชุด นาํมาตม้ดืมกิน เลยหาย

ป่วยมาจนถึงทุกวนันี แลว้กเ็ลยปฏิญาณตนเองวา่ จะเลิกสิงทีเคย
ปฏิบติัมาแต่ก่อนเก่าทงัหมด เท่าทีจะหา้มใจได ้ (เพือนทีป่วยเป็น
มะเร็งต่อมไทย์รอย ทีผ่านการฉายแสงมาแล้ว ทีไปกราบท่าน
พร้อมกันในวนันัน สินชีวิตไปแล้ว เมือปี 2553) 

ท่านจะเชือหรือไม่ กไ็ม่เป็นไร แต่กแ็ปลกพอสมควร 
ในช่วงเวลาก่อนวนัที 1 เมษายน 2540 ทีฉนัและแม่พาญาติพีนอ้ง
และเพือนๆทีทาํงานไปทอดผา้ป่าหลงัจากทีหายป่วย ไดเ้งินถวาย
วดัไม่มาก ไดเ้พียง เจด็หมืนกวา่บาท(ทีแม่ต่อยอดเพิมให้ 5,000 
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บาท) เมือเลขรางวลัทีหนึง (หกหลกั) ออกมา เป็นตวัเลขทงัหมด
ในจาํนวนเลข 5 ตวั ของเงินทีถวายผา้ป่าวนันนั อยา่งไม่น่าเชือ ซึง
เลขทา้ยกต็รงกบัวนัทอดผา้ป่าคือวนัที 29 มีนาคม 2540 อีกดว้ย 
ไม่ทราบเหมือนกนัวา่ อะไรทาํใหทุ้กอยา่งลงตวัเช่นนนั ฉนัคิดวา่
หลายคนคงถูกเลขทา้ย 3 ตวั (629) เพราะฉนัเองก็ยงัถูกเลย แต่เมือ
ฉนัไปกราบเรียนใหท่้านทราบภายหลงั ท่านบอกถา้หยดุไดก้ดี็ 
เพราะ นนัเป็นเพียงเหยอืล่อ เท่านนัเอง อยา่ไปหลง งมงายเลย! 

อีก 5 ปีต่อมา มีเรืองทีไม่น่าเชือยงิกวา่เดิมเกิดขึน ในปลายปี 

2545 ฉนัไดส้ร้างกฐินไปทอดทีวดัป่าถาํหมูบของพระอาจารย-์

สมพงษ ์ ทีอยูช่ายเขาคนละดา้นกบัวดัท่านพระอาจารยช์วนฯ วดั
ป่าภูคาํนอ้ย อ. หนองววัซอ จ. อุดรธานี คุณลุงชวน (ชือเดียวกัน
กับพระอาจารย์ชวน วดัป่าภูคาํน้อย) เป็นทายกทายกิา วดัป่าโนน
พระ (วดัท่านพระอาจารย์สมฯ) ไดติ้ดตามท่านอาจารยส์มไปร่วม
ทอดกฐินดว้ย ประกาศท่ามกลางญาติโยมทงัหลายวา่ “ท่านเขม็

เพชรฯ” จากเขือนอุบลรัตน์ เป็นประธานมาทอดกฐินในครังนี ทาํ
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ใหทุ้กคนแปลกใจไปตามๆกนั ทีคุณลุงชวนพดูชือเก่าฉนัซาํไปมา 
จนฉนัตอ้งบอกใหท้ราบวา่ พระอาจารยณ์รงค ์ชยะมงัคโล แห่งวดั
ภูค่าว ท่านเรียกชือนีของฉนั มาก่อนแลว้  

แต่ในครังนีฉนัเชือวา่มีสิงดลใจคุณลุงชวนใหเ้ห็นชือ “ท่าน

เขม็เพชร” มาทอดกฐิน ทงัๆทีชือฉนั (นายเขม็ชาติ โคตวงจันทร์) 
อยูห่ลงัชือญาติผูใ้หญ่ทีทา้ยบตัรเชิญมาร่วมงานนี (แล้วชือเก่าของ
ฉันมาโผล่อยู่ด้านหน้า เป็นประธานงานนีได้อย่างไร) เหมือนจะ
บอกใหฉ้นัและทุกคนทราบวา่ ชือนี-คือ ชือเก่าของฉนัจริงๆ 
เหมือนทีท่านพระอาจารยณ์รงคฯ์เรียกฉนัมาก่อนแลว้นนัเอง แต่
ฉนักไ็ม่ไดแ้ปลกใจอะไรมากนกั เพราะรู้แก่ใจตนเองอยูแ่ลว้วา่ 
เกิดขึนเพราะอะไร? (ซึงจะเล่ารายละเอียดให้ทราบต่อไป ใน
ตอนท้ายเรือง) 

จากวนันนัมาจนถึงวนันี ฉนัพยายามทาํทุกอยา่งเพือรักษา
สงัขารเอาไว ้ เพือจะใชเ้ป็นสะพานในการขา้มไปสู่ แดนเกษม อนั
เป็นมงคลอนัสูงสุดในชีวติเท่าทีจะทาํได!้ เพราะทีผา่นมาแลว้เป็น



 

 

115 

เวลาถึง 35 ปีเตม็ๆ ทีหลงทรมานตวัเองมานานพอสมควรแลว้ จึง

ไดรู้้แก่ใจวา่สงัขารร่างกาย เครืองจกัรกลอตัโนมติันี ช่างแขง็แกร่ง 
และทนทายาดจริงๆ ดีกดี็มาแลว้ ชวักช็วัมาแลว้ คิดวา่สุดๆแลว้ใน
ทุกเรืองราวมากกวา่ใครๆ กค็งอยูที่เรานีเอง ถา้ใครไม่รู้ภูมิหลงัก็
คงคิดวา่ ฉนัดีเลิศประเสริฐศรี แต่เท่าทีไดเ้ห็นกนัมานนั เป็นเพียง
ภาพมายา เท่านนัเอง! ไม่ใช่ตวัตนทีแทจ้ริงของฉนัเลย! 

มาถึงวนันีคงตอ้งพอไดแ้ลว้ ถา้บุญมีมากพอหรือมีวาสนาอยู ่
บา้งวนัขา้งหนา้ อาจจะไดไ้ปบวชช่วยท่าน (พระอาจารย์ณรงค์ฯ)
บาํรุงพระพทุธศาสนา ตามทีท่านชกัชวนไวก้ไ็ด ้ เพราะท่านบอก
ฉนัวา่ถา้ฉนับวช “ธรรม” ทุกอยา่งทีเคยมีมาก่อน จะกลบัคืนมาหา
ฉนัทงัหมด (ทีฉันเองกคิ็ดว่าน่าจะเป็นเช่นนันจริง เพราะได้เห็น

จากเหตกุารณ์ต่างๆทีเกิดขึนในชีวิตทีผ่านมาของฉันเอง บอกให้
ทราบ และ มีหลายๆเรืองทีเกิดขึน ทีอยู่เหนือกฎเกณฑ์และ
กาลเวลา ทีไม่อาจเขียนลงในหนังสือนีได้ แต่ผู้อยู่ในเหตกุารณ์
ย่อมทราบกันดีอยู่แล้วว่า หลายๆเรืองทีเกิดขึน อยู่เหนือกฎเกณฑ์
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ทีไม่น่าเชือว่าจะเกิดเช่นนันได้ ทีฉันเองกไ็ม่ควรเขียนถึงเรืองของ
คนอืนๆอยู่แล้วด้วย เพราะแค่เรืองของตนเองกว็ุ่นวายมากมายจน
น่าเบือหน่าย แต่กแ็ปลก ทีบางคนบอกว่าฉันวาจาสิทธิ ห้ามฟ้า ขอ
ฝนได้ พูดอย่างไรเป็นอย่างนัน เพราะมีตัวอย่างเรืองจริงทีเขาได้
เห็นกคื็อ เพือนฝงูทีฉันเห็นว่าทาํบาปมาก บอกไม่เชือฟัง และ ทาํ
ให้ฉันเดือดร้อนไปด้วย ไม่ข้ามวนั กจ็ะมีอันเป็นไปตามทีฉันคิด 
ว่าเขาต้องรับกรรม เกิดอบุติัเหต ุ แข้งขาหักไปตามๆกัน บางคน
ถึงกับล้มป่วย และตายไปเลยกมี็)  จึงมีเหตุการณ์หลายๆครัง 
เกิดขึน เหมือนมีใครสงัใหเ้กิดเรืองขึน ทีผูรั้บกรรมตอ้งยอมรับ 
“กรรม” จากทีไดท้าํความผดิมาจริง เพือใหผู้ค้นไดเ้ห็น แลว้จะได้
เกรงกลวัต่อบาปกรรมกนับา้ง (ดังนัน บางเหตกุารณ์ทีเกิดขึนใน
ชีวิตของท่าน ทีทาํให้ท่านเป็นทุกข์ กข็ออภัยให้ฉันด้วย ถ้าฉันมี
ส่วนเกียวข้อง แต่ขอใหท้ราบวา่ นันคือความจริงทีท่านทาํของ
ท่านเอง แต่กแ็ปลก -ในส่วนทีฉันมีโอกาสได้ทาํความดีบ้าง กไ็ม่
ค่อยมีใครพูดถึงกันบ้างเลย... คงเป็นเพราะวาสนาของฉันเอง) 
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มีใครสงสยับา้งไหมทีใครๆพดูกนัวา่ ทาํไมมนุษยเ์รามีอาย ุ
100 ปี กลบัเป็นเวลาชวัครู่เดียวบนสรวงสวรรค ์ทาํไมสตัวโ์ลกจึง

อายไุม่เท่ากนั นนัคือ คาํถามของผูไ้ม่รู้ทงัหลายทีสงสยัและขอ้งใจ 

และเชือวา่ท่านกค็งจะไม่แตกต่างกนั แต่เรากไ็ม่ทราบเหมือนกนั
วา่เขารู้ไดอ้ยา่งไร วา่แต่ละแห่งมีความแตกต่างของกาลเวลา เป็น
เช่นนนัจริงหรือ สวรรคมี์จริงตามทีเขาวา่กนัหรือ แต่ทีฉนัสงสยั
มากกวา่นนักคื็อ สิงทีอยูใ่กล้ๆ ตวั คนเราเกิดมาทาํไม และมีชีวติ
อยูเ่พืออะไรกนัแน่ ตรงนีต่างหากทียงัคา้งคาใจ ยงัไม่อยากคิดถึง
นรกหรือสวรรคใ์หไ้กลตวัขนาดนนัเลย เพราะถา้คิดแบบนนั ถา้
ฉนัตายไปอยูส่วรรค ์ คงเพลิดเพลินอยูไ่ดไ้ม่ถึงเดือน คนทีเกิดที
หลงั 20-30 ปี คงตายตามฉนัไป ถา้ฉนัรักใครชอบใครมาก่อน ก็

คงมีโอกาสยนืมือลงมาพาเธอทงัหลาย (ทีมีความดีงาม มีจิตใจทีดี

งาม) ไปอยูส่วรรคด์ว้ยกนัได ้ถา้คิดไดแ้บบนีกดี็เหมือนกนันะ! จะ

ไดท้าํแต่กรรมดีดว้ยกาย วาจาและใจ จะไดไ้ม่ทาํกรรมชวัต่อกนั 
ตอนทีมีชีวติอยูด่ว้ยกนัในขณะนี 
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แต่ไดเ้ห็นหลายๆคนทีเคยทาํงานดว้ยกนั และ เขากท็าํงาน
กบัฉนัมานานแลว้ดว้ย ปรับตวัไม่ทนักบัการเปลียนแปลง คน้หา
ตวัเองไม่เจอ เลยเกิดความเครียด จนกลายเป็นคนเงียบเหงา เพราะ
ความทุกขใ์จ ทีทาํอะไรไม่ไดเ้หมือนคนอืน เนืองเพราะเขาวงิตาม
โลกยที์พฒันาการไปเรือยๆอยา่งรวดเร็วไม่ทนั จนบางคนเขาทน
ไม่ไหวทีจะอยูใ่นสงัคมอีกต่อไป เลยลาออกจากงาน เพือไปคน้หา
เส้นทางชีวติใหม่ ทีจะเดินต่อไป ตามความคิดและความสามารถที
ตนเองมีอยู ่ ฉนัคิดวา่ ถา้ทุกขย์ากลาํบากแบบนี คนเราอยากจะมี
ชีวติทียนืยาวกนัไปทาํไม? คนบางคนอาจจะเก่งเกินไป อตัตา   

(ความยึดมนัถือมนัทีคิดว่าตนเองเก่งและถกูต้องแล้ว) อาจจะสูง

เกินไป จนทาํใหค้นส่วนมาก ทีเขามีความเป็นคน แค่คนธรรมดา
ทวัๆไป ยอมรับไม่ได ้กอ็ยูไ่ม่ไดก้บัสงัคมเขาเช่นกนั บางคนปลด
เกษียณไปแลว้เป็นปีๆ ยงัหยดุทาํงานไม่ได ้ ตอ้งไปหางานใหม่ทาํ
ต่อ ดว้ยความเคยชิน และ ความชอบของเขาเอง (แต่ลึกๆคือความ
อยากได้ ทียงัไม่พอของเขานันเอง) อยา่งมีความสุข ลืมคิดถึง
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สงัขารทีร่วงโรยลงไปทุกวนั จนทาํใหล้ม้ป่วยไปไม่ไหว กมี็ให้
เห็น! 

สุดทา้ยทุกชีวติต่างกน็าํตวัเองไปสู่ความเครียด ความวุน่วาย 
และความทุกขท์งักายและใจ อยา่งไม่รู้สึกตวั เพราะทาํตามทีคิดที
หวงัไวไ้ม่ไดด้งัใจตนเองเสมอไป เป็นผลนาํไปสู่การเจบ็ป่วยทาง
ใจ และ ตามมาดว้ยการเจบ็ป่วยทางกาย ทีทรุดโทรมลงทุกวนัๆ  

แต่กแ็ปลกดีเหมือนกนั ทีบางคนกเ็ป็นสุขไดจ้าการสะสม
ทรัพยสิ์นเงินทอง ทีเขาไดม้าจากการไดท้าํงานไม่หยดุไม่หยอ่น 

เพราะเป็นความชอบของเขาเอง ทีจะอยูก่บัการทาํงาน ถึงจะ
ยากลาํบากแค่ไหนกต็าม เพราะมนัไดม้าในสิงทีเขาพอใจ กเ็ป็น
สุขแลว้ จะเห็นไดว้า่ คนกลุ่มนีอาจจะลืมหลายสิงหลายอยา่ง ทีอยู่
รอบๆตวั หรือ ไม่เคยคิดถึงวมิานสวรรคใ์ดๆเลย และ อาจจะลืม
แมก้ระทงัความตายกไ็ด ้ 

จึงเป็นคาํถามวา่ คนเราจะมีชีวติใหย้นืยาวอยูเ่พืออะไรไม่
ทราบ มีประโยชน์ทีตรงไหนเมืออยูไ่ปนานๆ เพราะแก่แลว้แก่เลย 
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ถึงวนัหนึงจะแก่จนไปไหนไม่ไดใ้นทีสุด กไ็ม่รู้จะอยูไ่ปทาํไมถา้
ตนเองกย็งัช่วยเหลือตวัเองไม่ได!้ นอนอยูดี่ๆพอลุกขึนยนืทนัที

เหมือนตอนเป็นหนุ่มกห็นา้มืดแลว้ อยูไ่ปจะมีประโยชน ์ มี
ความหวงัอะไร เมือโรคชรากาํลงัคืบคลานมาเยอืน นอกจากเป็น
ภาระของคนอืน ตายไปจะไม่ดีกวา่หรือ? หรือวา่ เราตอ้งอยูเ่พือ

ใชห้นีกรรม! 

ในสมยัเดก็ๆทีพอ่แม่พาอาศยัอยูห่มู่บา้นริมลุ่มนาํป่าสกั ชาย
ป่าดงพญาเยน็ เคยไดเ้ห็นชา้งตายจากการถูกล่าเอาแค่งาสวยๆ เท่า
นนัเอง ไดเ้ห็นพวกนายพรานล่าสตัว ์ เขาแล่เนือชา้งออกมาเป็น
บางส่วน เพือแบ่งกนันาํไปทาํอาหาร เป็นเรืองทีไม่น่าเชือวา่ ใน
ตวัชา้ง มีเนือของสัตวโ์ลกแทบทุกชนิด ทงัเนือหมูเนือววัควาย 
และอืนๆ นีต่างหากทีน่าอศัจรรยแ์ละน่าสงสยัเป็นทีสุด วา่มนั
เกิดขึนไดอ้ยา่งไร? ไม่เคยมีใครใหค้าํตอบไดเ้ลย! 

แลว้สิงทีเราพากนัคิดฝันกนัไปนนั มนัมีจริงๆหรือเปล่า มนั
เป็นไปไดจ้ริงแค่ไหนกไ็ม่มีใครรู้? ใครจะใหค้าํตอบไดว้า่ สวรรค์
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มีจริงไหม? คนทีจะบอกได ้ กต็อ้งเป็นคนไปสวรรคม์าก่อน และ 

พาเราไปดูใหเ้ห็นจริงได ้เท่านนั และจิตวญิญาณมีจริงไหม? คนที

จะบอกไดต้อ้งเคยสมัผสัมาก่อนเท่านนั ถา้เราสมัผสัดินแดนแห่ง
สวรรคไ์ดด้ว้ยตาเนือจริงๆ กค็งจะเป็นเรืองอศัจรรยเ์ป็นทีสุด! คิด

วา่ พวกเราคงจะตอ้งจองคิวกนัไปชม อยา่งไม่ตอ้งสงสยั! 

ฉนัเคยไปทาํงานอยูที่จงัหวดันครสวรรคม์าคนเดียว อยา่ง
โดดเดียว ในการติดตงัและปรับแต่งอุปกรณ์สือสาร ทีซือมาจาก
สหรัฐอเมริกาเขา้ใชง้าน ในปี 2516 ช่วงเวลาที กฟผ จะนาํเขือน

สิริกิติเดินเครืองกาํเนิดไฟฟ้า เขา้สู่ระบบส่งเป็นครังแรก เพือส่ง
กาํลงัไฟฟ้าตามสายส่งมายงั จงัหวดันครสวรรค ์ และ ฉนักอ็ยูที่
นนัเป็นแรมเดือน ดว้ยการนงัรถสองแถวจากโรงแรมทีพกัในตวั
เมืองไปทาํงานทีสถานีไฟฟ้าแรงสูง ฉนัมองหาสวรรคอ์ยูที่ไหนก็
ไม่เคยเห็นเลย เพราะมีแต่ความเหน็ดเหนือย ลาํบากทงักายและใจ 
จากการทาํงาน ทีตกเป็นหนูทดลองของ คน กฟผ.ในสมยันนั (ที
ประเทศไทยพึงจะเริมการพัฒนา โทรทัศน์ยงัเป็นระบบ ขาว-ดาํ
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อยู่เลย ผู้คนกย็งัหวงความรู้ และ เห็นแก่ตัวกันมากพอสมควร) เลย
จาํไม่ลืม เหมือนตกนรก ทงัๆทียงัมีลมหายใจ แต่กเ็อาตวัรอดมา
ได ้ ดว้ยความมนัใจในตนเอง ซึงเชือเสมอวา่เราทาํไดทุ้กอยา่งอยู่
แลว้ (โดยเฉพาะปัญหาทีใครๆทาํกันไม่ได้ ฉันจะคิดได้และแก้ไข
ได้เสมอ คิดว่าคงมีใครช่วยคิดช่วยทาํ ! เพราะความจริงฉันกไ็ม่ได้
เก่งอะไร และคิดว่าจากจุดนีเองเป็นส่วนหนึงทีทาํให้ฉันมีโอกาส
ได้ไปดูงานทีประเทศสหรัฐอเมริกา) เพราะวา่ วิศวกรผูรั้บผดิชอบ
งานในขณะนนั ทีจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงในอนาคตเดินทาง
มาจากเขือนสิริกิตติกบัเจา้นายอีกคน มาดูวธีิการปรับแต่งเครืองวา่
ฉนัทาํอยา่งไร เพือนาํวธีิการไปใชก้บัเครืองทีเขือนสิริกิตติ ซึงอยู่
ฝังตรงกนัขา้มกนั นนัเอง และนอกจากนี ต่อๆมา ยงัมีปัญหาอีก
หลายๆแห่งทีใครๆแกปั้ญหากนัไม่ได ้ หรือทาํไดแ้ต่กเ็บียวนาย 
แกลง้ไม่ทาํเอาเฉยๆ ฉนักไ็ดช่้วยเหลือทาํใหง้านสาํเร็จลงไดทุ้ก
ครัง แมจ้ะมีใครบางคนด่าวา่ใหบ้า้ง วา่เป็นววัลืมตีน กไ็ม่สนใจ 
เพราะฉนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนนัอยูแ่ลว้ ทีบางครังตวัเองกง็งเหมือนวา่
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เราทาํไดอ้ยา่งไร (แต่จะบอกเคลด็ลบัทีไม่ควรจะลบัให้กไ็ด้ เพราะ
วนัหนึงฉันถามเจ้านายทีใครๆมองว่าไม่ค่อยรู้เรืองงานเท่าไร แต่
ฉันคิดว่าท่านอยู่มานานแล้ว ย่อมมีประสบการณ์ติดต่องานกับชาว
ต่างประเทศมาตลอด เขาคงจะบอกอะไรต่างๆให้บ้าง ถึงความคิด
ของคนออกแบบระบบว่า (ฝรังหรือญีปุ่น) เขาคิดยงัไง มีหลกัการ
คิดแบบไหน ในการสร้างเครืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ มาขายให้
เรา คาํตอบทีได้ ทาํให้ฉันมองทะลปุรุโปร่งในระบบไปทังหมดว่า
เขามีความคิดเป็นพืนฐานเดียวกันทัวโลก ในการสร้างเครืองต่างๆ
มาให้เราใช้งาน โดยจัดทาํ เป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ เป็นขนัเป็น
ตอน ด้วยเหตดุ้วยผล แยกแยะแบ่งแยกขนัตอนต่างๆให้เครือง
ทาํงานได้ทุกรูปแบบ ตามความต้องการทีเราจะใช้ แต่คนไทยโบ
ราญ อาจจะไม่รู้ หรือ รู้ แต่ไม่รู้วิธีทีจะนาํมาใช้ ถ้ามีคนรู้อยู่บ้าง
ส่วนมากกห็วงความรู้ด้วยความเห็นแก่ตัว จนไม่ยอมบอกใครๆ 
เพราะกลวัคนอืนจะได้ดีกว่าตน จึงเป็นเรืองทีฉันสงสารประเทศ
ไทยจังเลย และ สงสารมาจนกระทังวันนีทีสังคมเรา ยงัใจแคบกัน
อยู่) ซึงต่อๆมาฉนัจะบอกทุกเรืองทีฉนัรู้กบัทุกคนทีถาม หรือไม่
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ถาม เพือนาํทางในการเปลียนแปลงแนวคิดกนัใหม่ของคนไทย 
เพือเป็นแบบอยา่งสาํหรับทุกคน และ ทาํใหผู้เ้ขา้งานทีหลงัสุข
สบายไปตามๆกนั ไม่ตอ้งปวดหวักบัเรืองไร้สาระดงักล่าว ปัญหา
หลายๆอยา่งกเ็ลยนอ้ยลงในทีสุด 

แลว้นรกล่ะเป็นยงัไงบา้ง ยงัไม่มีใครพดูถึงใหช้ดัเจนเลยวา่
อยูที่ไหน? เวลาเป็นอยา่งไร? ไม่เป็นไร ฉนับอกใหก้ไ็ด ้เพราะคิด

วา่ไดไ้ปนรกมาแลว้ เคยเป็นไขค้วามร้อนสูงมาก จนคอแหง้ผาก 
อยากดืมนาํมากๆ เลยขอแม่ดืม พอดืมไดอึ้กเดียว คงไม่ถึงทอ้ง
ดว้ยซาํ เลยตายไปจริงๆ ตอนเมืออายไุด ้ 9 ปีกวา่ๆ(ตอนนัน

ครอบครัวยงัอยู่ที บ้านแก่งผกักูด ริมแม่นาํป่าสัก ชายป่าดงพญา
เยน็) ตายไปอยูเ่มืองเขา 6 วนั เป็นเวลาบา้นเราประมาณ 6 ชวัโมง 

(ถ้าเป็นเหมือนทุกวนันี  ถกูฉีดยากันศพเน่าเหมน็ วิญญาณคงจะ
กลบัเข้าร่างไม่ได้ ฉันกค็งตายไปแล้ว จึงขอเตือนว่า ถ้าเดก็หรือ
คนหนุ่มป่วยตายในเวลาทีไม่สมควรทีจะตาย ควรปล่อยศพไว้
เฉยๆ ไม่น้อยกว่า 1 วนั เผือเขาจะมีโอกาสฟืนคืนชีพมาได้) 
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เพราะฉะนนั ทีพระท่านเทศน์วา่ ทาํบาปมาก ตกนรกนานมากเป็น
แสนเป็นโกษฐปี์นนั ทีแทแ้ลว้ เวลามนัน่าจะสันนิดเดียว เดียวก็
กลบัมาเกิดใหม่อีกแลว้ อาจจะเกิดไปใชก้รรม ไปเป็นหมูหมา เป็ด
ไก่ใหค้นเลียง คนเชือดกิน ใชก้รรมหมด กอ็าจจะเกิดมาเป็นคน 
หรือเลด็ลอดจากนรก หลบมาเกิดเป็นคนไดท้นัที ดว้ย จิตแท ้อนั
เป็นจิตใตส้าํนึก นนัเอง ทีตายไม่เป็น ตอ้งกลบัมาเกิดใหม่ ทาํให้
นิสยัสนัดานเก่าๆทีจิตยดึมนัเอาไว ้ยงัตอ้งติดตามมาเกิดดว้ย คนที
จิตใจไม่ค่อยดีจึงมีอยา่งมากมายตามสัดส่วนของคนดี ทีเห็นๆกนั
อยูใ่นปัจจุบนันี นีเอง 

ทีเขียนบอกกล่าวไวนี้ ไม่ไดบ้อกใหเ้ชือหรือหลงงมงายแต่
อยา่งใด เพียงแต่มีเหตุการณ์เกิดขึนและไดส้มัผสัมาแลว้จริงๆเท่า
นนัเอง เพียงแต่จะบอกวา่ ตายแลว้ สบายทีสุดในโลกเลย ไม่มี
เจบ็ปวดทุกขก์ายทุกขใ์จใดใดทงัสิน (คิดว่ามาจากผลบญุเก่าทีตน
เคยทาํไว้แล้ว จึงไม่มีความทุกข์ใดใด) และการทีจะตายไดน้นั เรา
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จะหายใจเขา้เป็นครังสุดทา้ย แลว้จะไม่หายใจออกมาอีกเลย นีคือ
ความจริง ทีฉนัเคยตายมาแลว้ 

เพียงแต่ไปเจอเมืองทีคิดวา่เป็นนรกเท่านนัเอง ทีแมจ้ะเป็น
นรกระดบัตน้ๆทีไม่โหดร้ายมากนกั (เวลากเ็ลยใกล้เคียงกับโลก

มนุษย์) พอเติบใหญ่ขึนจะไดแ้ต่งงานกบัลูกสาวเจา้เมือง ทีไปรับ

วญิญาณฉนักบัแม่ของเธอวนันนั และจะไดค้รองเมืองสืบต่อไป
อีกดว้ย กไ็ม่อยากอยู ่ เพราะไม่ชอบ กเ็ลยหนีกลบัมาเท่านนัเอง! 

ถึงวนันี กย็งัไม่รู้เลยวา่-เขาจะมาตามกลบัไปหรือเปล่า 

จะอยา่งไรก็ตาม ถา้สงัขารร่างกายอนัเป็นมิติหนึง ทีเสือม
ไปตามกาลเวลา สามารถคงอยูไ่ดย้าวนาน คนเรากอ็ยากจะมีชีวติ
อยู ่ เพืออยูดู่โลกทีสิวไิลนีต่อไปดว้ยกนัทุกคน เพราะวา่ยงัมี
อะไรๆอีกมากมายทีเราสงสยัขอ้งใจ และเรายงัไปไม่ถึง รวมทงั
สถานทีต่างๆทีมีอยูใ่นโลกนีอีกมากมาย ทีเราอยากจะไป อยากจะ
รู้ อยากจะเห็น! และความอยาก ความตอ้งการทงัหลาย นนัเอง ที

ทาํใหเ้ราเกิดมาแลว้ไม่อยากตายดว้ยกนัทุกคน โดยเฉพาะมนุษย์
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หรือสตัวโ์ลกทงัหลาย ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ยงัติดอยูใ่นรสชาติแห่งการ
เสพยสุ์ข ในเรือง กิน กาม และเกียรติ ยอ่มไม่มีใครอยากตาย และ
ไม่มีทางหลุดพน้ไปไดง่้ายๆ จากวฏัฏะสงสารนี อยา่งแน่นอน 

ถา้มีบา้ง กเ็ป็นส่วนนอ้ยนิดทีบางคนจะหลุดพน้ไปได ้ แต่ดู
แลว้แทบไม่มีเลย เมือเทียบกบัพลเมืองโลกเป็นพนัๆลา้นคน ทีมี
อยูใ่นปัจจุบนั 

ดงันนั การมีชีวติทียนืยาวไดน้นั หมายถึงสภาพร่างกายและ
จิตใจ มีความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ และสภาวการณ์ต่างๆของ
โลก ของจกัรวาล อนัเป็นทีเกิดของสรรพสิง รวมทงัคนเราดว้ย ก็
นบัวา่เป็นผูโ้ชคดี ถา้ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ จนสินอายไุขไปตาม
กาลเวลา! นนักคื็อ ทุกคนไม่วา่จะยากดีมีจนแค่ไหน หล่อเหลาแค่

ไหนอยา่งไร สดสวยขีริวขีเหล่เพียงใดกต็าม ทุกคนกต็อ้งการมี
ชีวติทียนืยาว มีชีวติอยู ่ เพือสนองความอยากความตอ้งการของ
ชีวติตนเอง และ ไม่มีใครอยากตายดว้ยกนัทุกคน คือ ความจริง! 

แต่อยา่งไรกต็าม ทุกชีวติทีเกิดมา จะตกอยูใ่นมิติหนึงเดียว และ
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กาลเวลาเดียวเท่านนั กต็อ้งสินสลายไปในทีสุด! สิงทีเกิดขึนเป็น

เพียงภาพลวงตา เป็นภาพมายาทีลวงใจ ทีฉายใหเ้ห็นในเวลาที
สนัๆ เท่านนัเอง เมือเทียบกบัอายขุองโลก และจกัรวาลคือ ชีวติ! 

ทียงัยดึมนั และปล่อยวางอะไรลงไม่ไดข้องคนเรา เพราะ เมือได้
เกิดมาแลว้ คนเราทุกคนตอ้งการมีทรัพยสิ์นเงินทองสิงของใหม้นั
มากมายเขา้ไว ้ ขอใหมี้รูปเป็นทรัพย ์ คือมีรูปสมบติัทีหล่อเหลา
สวยๆงามๆเป็นทุนไวก่้อน และ นอกจากนีกย็งัตอ้งการมี
สติปัญญาทีเฉลียวฉลาดอีกดว้ย และสุดทา้ยสิงทีตอ้งการมากทีสุด 

คือสุขภาพของร่างกายทีดี ทีเป็นลาภอนัประเสริฐ ถา้ใครมีสิงที
กล่าวแลว้ครบถว้นบริบูรณ์ กไ็ดชื้อวา่ เกิดมามีบุญวาสนาเกินกวา่
ใครๆ ถา้ใครไม่มีในสิงทีกล่าวแลว้ หรือมีบา้งไม่มีบา้ง ยอ่มเป็น
ทุกข ์ เพราะ หนีไม่พน้ทีจะตอ้งแสวงหา และ ไขวค่วา้หามาใหแ้ก่
ตนเอง เหมือนทีกล่าวมาแลว้ทงัหมดนนัเอง และสุดทา้ยกคื็อ 

ตอ้งการมีชีวิตทียนืยาว เพือเสพยสุ์ขในสิงทีตนเองมีไว ้และ หามา
ได ้ ตามเหตุผลทีกล่าว นนัเอง แลว้เราจึงจาํเป็นตอ้งอยูก่นัต่อไป 
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อยูเ่พือสนองตณัหา ความอยาก ความอยากรู้อยากเห็น ตามความ
ตอ้งการของตนเอง! เพราะเรายงัไม่อิมในกาม ไม่อิมในโลกียสุ์ข 

และ เรายงัไม่มีคาํวา่ “พอเพยีง” เราจึงพากนัไต่เตา้ไปใหถึ้งทีสุด
ของทีสุด เพอืแสวงหากามสุข อนัสูงสุดยอด นนัคือ-คนเรา

ตอ้งการมีชีวิตทียนืยาว กเ็พือตรงนี นีเอง! ทีทุกคนไม่อาจปฏิเสธ

ไดเ้ลย  
 

แต่สําหรับ อริยะบุคคล แล้ว ไม่ใช่ทตีรงนี อย่างแน่นอน! 
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7. อดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

อดตีประธานาธิบด ี สหรัฐอเมริกา ทีมีชือเสียงโด่งดงัไปทวั
โลกในยคุหนึงทีชือ จอห์นเอฟ. เคนเนดี กล่าวไวว้า่ “Change is 
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the law of life and those who look only the pass or the 

present are certain to miss the future.” ความเปลียนแปลง

เป็นกฎของชีวติ ใครหลงติดอยูก่บัอดีตและปัจจุบนั ยอ่มพลาด
โอกาสในอนาคตอยา่งแน่นอน 

สุนทรพจน์ดงักล่าวน่าจะเป็นความจริงแทแ้น่นอน 

เนืองจากทุกอยา่งดาํเนินไปตามกฎเกณฑแ์ห่งธรรมชาติอยูแ่ลว้ 
ฉะนนั การยดึติด หรือหลงติดอยูก่บัสิงใดกต็าม โอกาสทีใครๆจะ
เดินต่อไปขา้งหนา้อยา่ไดค้าดหวงัเลย เพราะความคิดจิตใจมนัจบ
ลงทีตรงนนัแลว้ นนัเอง 

ความเปลียนแปลงอาจจะเป็นกฎแห่งชีวติกจ็ริงแต่ การ
เปลียนแปลง กเ็ป็นเรืองปกติธรรมดาของโลกอยูแ่ลว้ สาํหรับ
มนุษยผ์ูเ้กิดมาพร้อมกบัการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลานนั ต่างเกิด
มาเป็นเพียงส่วนประกอบทีชอบทา้ทายธรรมชาติ และ เกิดมาเพือ
ทาํลายธรรมชาติ โดยทีตวัเองกไ็ม่รู้สึกอะไรเลย อีกทงัพากนัทาํให้
สภาพแวดลอ้มต่างๆมีการเปลียนแปลงทีรวดเร็วยงิขึน จนโลก
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ร้อนขึนอยา่งน่าหวาดกลวั วา่ทุกสรรพสิงจะตอ้งเปลียนแปลงไป
อยา่งมากมายแค่ไหน จากการใชท้รัพยากรของโลกทีมีอยูข่อง
คนเราโดยลืมคิดไปวา่ สิงทีจาํเป็นสาํหรับการใชใ้นชีวติประจาํวนั 
คือนาํจืดทีสะอาด นาํมนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และทรัพยากร
อืนๆทีมีอยูจ่าํกดั กาํลงัจะหมดไปในเวลาอีกไม่เนินนาน นีเอง  

มาถึงวนันี ผลทีเกิดจากการเปลียนแปลงของมนุษย ์จึงทาํให้
โลกร้อนขึนกวา่เดิมมาก และ เป็นผลกระทบต่อสรรพสิง ทาํให้
ระบบนิเวศน์ทีเคยเป็นปกติตามธรรมชาติ เปลียนแปลงไปอยา่ง
มากมาย ฝนฟ้าอากาศวปิริตไปทงัหมด เพราะโลกจะรักษาสภาพ
สมดุลใหก้บัตนเอง และทีสาํคญัทีสุดกคื็อ ชีวติและจิตใจของคนก็
ยอ่มจะเปลียนตามไปดว้ย โดยอตัโนมติั! คืออนัตรายอนัใหญ่

หลวง ทีค่อยๆคืบคลาน มาตามล่าเอาชีวติของมนุษยทุ์กคน ใน
อนาคต ในทีสุด นนัเอง! 

อดีตคือมิติปัจจุบนั ณ ช่วงเวลานนัๆทีเคยปรากฏอยู ่ และ
ผา่นพน้มาตามกาลเวลา จนถึงปัจจุบนั ถา้ใครติดอยูต่รงนนัดว้ย
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ความชอบ หรือ ความชงั ยอ่มมีผลต่อปัจจุบนัอยา่งไม่ตอ้งสงสยั 

เพราะ กาลเวลาแมจ้ะผา่นเลยไปเนินนานเท่าใด กไ็ม่สามารถทีจะ
เปลียนแปลงจิตใจของคนไดโ้ดยง่าย เนืองจากสภาวะของจิต
โดยทวัไปแลว้ มีความเป็นเอกเทศ ไม่มีใครควบคุมไดง่้ายๆ แมแ้ต่
ตวัของเราเอง 

อีกทงัตวัเราเองกย็งัไม่รู้อยา่งแทจ้ริง วา่จิตคืออะไร มนัอยูที่
ไหนทีแทจ้ริงอีกดว้ย แต่ถา้ จิต คือความคิดเมือใด เมือนนัมนั
อาจจะอยูที่มนัสมองของคนเรากไ็ด ้ แลว้เราจะใชอ้ะไร ทีจะไป
ควบคุมจิตและความคิดได?้ 

ดงันนัการทีจะเห็นอดีตและอนาคตได ้ คงจะตอ้งหดเวลาลง
ไปใหไ้ดท้งัดา้นบวก(อนาคต) และดา้นลบ(อดีต) เพือใหอ้ดีตใกล้
เขา้มา และอนาคตกจ็ะเห็นไดโ้ดยไวตามไปดว้ย ถา้จะเห็นอดีตได้
โดยไม่ตอ้งหดเวลา เรากต็อ้งสร้างยานทีมีความเร็วมากกวา่แสงให้
ได ้ เพือใชใ้นการเดินทางไปหาอนาคต หรือ เดินทางยอ้นกลบัไป
หาอดีต หรือไม่ คนเรากต็อ้งควบคุมจิตใหว้งิยอ้นไปในกาลเวลา
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ไปหาอดีตใหไ้ดน้นัเอง เพราะจิตวอ่งไวกวา่สิงใดใดในจกัรวาลอยู่
แลว้ มนัจึงสามารถทีจะวงิยอ้นเวลาไปหาอดีตได ้ และคนผูน้นั
ยอ่มเห็นอดีตของตนเอง หรือระลึกชาติไดด้ว้ย จิต นีเอง 

ทีกล่าวแลว้นนั กล่าวดว้ยเหตุดว้ยผล ตามหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์โดยตรง และไม่แต่เฉพาะจิตเท่านนั ทีจะกลบัไปสู่
อดีตได ้ แมแ้ต่ตวัตนคนเราเองกจ็ะสามารถกลบัไปสู่อดีตได ้ ถา้
หากมียานพาหนะทีมีความเร็วมากกวา่แสง เร็วมาก-กวา่เท่าไร เรา
กจ็ะกลบัไปสู่อดีตไดเ้ร็วไว มากขึนเท่านนั! 

ดว้ยเหตุนี องคค์วามรู้ทีพระพทุธเจา้ไดต้รัสไวแ้ลว้นนั มี
เหตุผลทีเชือถือได ้ และเป็นความจริงอยา่งแน่นอน เพราะผูที้จะ
หยงัรู้ และบรรลุธรรมวเิศษได ้ ยอ่มหยดุจิต และกาํหนดจิตได้
อยา่งแน่นอน เพือกลบัไปสู่มิติในอดีตทีผา่นมา และ เมือรู้แลว้ 
ท่านกไ็ม่ไดย้ดึติดกบัอดีตทีไดเ้ห็น ทรงปล่อยวางทุกสิงทุกอยา่ง
ลงได ้ซึงกคื็อเหตุผลส่วนหนึง ทีทาํใหด้บัทุกขไ์ดใ้นทีสุด คือท่าน
ไม่หลงติดอยูก่บัอดีต เพียงแต่ท่านเอาอดีตมายกตวัอยา่งใหท้ราบ
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ถึงผลแห่งกรรมเท่านนั เพือประกาศสจัธรรม ใหศ้าสนาพทุธ
ปรากฏขึนในโลก จนถึงปัจจุบนั  

เราท่านทงัหลายจึงไดย้นิไดฟั้ง เรืองราวต่างๆทีพระพทุธ
องคต์รัสถึงอดีตชาติของพระองคเ์อง เพือเป็นอุทาหรณ์ อยูเ่สมอ 
ในการเทศน์โปรดสตัวโ์ลก อยา่งเราๆ ท่านๆ มาจนถึงทุกวนันี นี
คือเหตุผล ทีสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่านทรงเห็นอดีตชาติ
ของพระองคเ์อง ทีผา่นมาแลว้ทงัหมด ทีท่านไดต้รัสรู้เป็น สมัมา
สมัโพธิญาณ สงัสอนโลกมาจนบดันี 

มิติปัจจุบนั คือการเปลียนแปลง ซึงความเป็นจริงนนั อดีต 
ปัจจุบนัและอนาคต มนัอยูห่่างกนันิดเดียว จนเราไม่อยากแยกแยะ
ความเป็นอดีตในชวัชีวติหนึง ทีไม่ถึง 100 ปี เพราะความเป็นจริง

ชีวติคนเรามนัสนันิดเดียว และสภาวะของ”ปัจจุบนั” มนัยงิสนันิด

เดียวเท่านนั จนเรามองไม่ออกวา่ปัจจุบนัทีแทจ้ริงของคนเรามนั
อยูที่จุดไหน  
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ความจริงแลว้ “ปัจจุบนั” ทีสนันิดเดียวนนั กคื็อการ

เปลียนแปลงของสังขาร ทีพระพทุธเจา้ท่านบอกไวแ้ลว้วา่ สงัขาร
ไม่เทียง ตรงนนัแหละ คือปัจจุบนั ของศาสนาพทุธ สาํหรับอยา่ง
อืนขึนอยูก่บัจิตใจของเรา ทีเราเองหาปัจจุบนัของเขา (โดยเฉพาะ

จิต) แทบไม่เจอเลย วา่อยู ่ณ จุดใด! แต่สิงทีพอจะมองเห็นเป็นเงา

พอลางๆบา้ง กคื็อ มิติของชีวติปัจจุบนักไ็ม่ต่างไปจากพยบัแดด
ระยบิระยบั(ในวนัทีอากาศร้อนจัดๆ) ทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
ถา้ไม่รู้จกัสงัเกตหรือพินิจพิจารณาใหดี้ กแ็ทบจะมองไม่เห็นอะไร
เลย ตามทีฉนับอกทุกคนไปแลว้วา่ ชีวติคือภาพมายา  นนัเอง 

 แลว้มิติแห่งอนาคตล่ะ ท่านจะเห็นไดไ้หม?   

ท่านทงัหลายอาจจะเห็นอนาคตได ้ ถา้รู้หนทางทีจะไป แต่
ส่วนมากแลว้คนเรา ไม่รู้หรอกวา่ พรุ่งนี ชีวติทีแทจ้ริงจะเป็นเช่น
ไร? 
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แต่ พระพทุธเจา้ พระองคท่์านทรงเลง็เห็น และไม่วา่จะเป็น
ยคุใดสมยัใด ผูที้บรรลุธรรมวเิศษแลว้ ยอ่มเลง็เห็นอยา่งแน่นอน 

เมือท่านกาํหนดจิตได!้ 

พระพทุธประวติั กล่าวไวว้า่ ในช่วงทา้ยแห่งชีวติของพระ
ศาสดา พระองคท่์านไดต้รัสถามพระอานนทเ์ป็นปริศนาธรรม 
เพือให ้พระอานนท ์อาราธนาต่ออายสุงัขาร กล่าวคือ ผูที้ดาํรงชีพ
อยูด่ว้ย อิทธิบาท 4 มาตลอดชีวติ ยอ่มดูแลสงัขารใหเ้สือมสลายชา้

ลงได ้ เพราะธรรม 4 ขอ้นี มีฤทธิเดชมาก ผูป้ฏิบติัสามารถทาํให้

ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของคนเรา อยูใ่นสภาวะทีสมดุลอยูเ่สมอ 
เซลลร่์างกายจึงสามารถมีชีวติอยูไ่ดย้นืยาวมากขึนอีก ซึงจะมีชีวติ
อยูไ่ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100-120 ปี เพียงแต่ พระอานนท ์ ไม่เขา้ใจใน

ปริศนาธรรมนนั   พระพทุธองค ์เลยละสงัขารไปเมือ พระชนมาย ุ
ได ้ 81 พรรษา ตามเวลาทีร่างกายทาํปฏิกิริยาทางเคมี ทีมีความ

พอดีทีสุดของชีวติของพระพทุธองค ์ โดยเฉพาะอยา่งยงิ สาํหรับผู ้
ทีประพฤติปฏิบติัดว้ยความเหมาะสมทงักาย วาจา และใจ ทีเป็นผู ้
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ละไดใ้นความ โลภ โกรธ หลงโดยสินเชิงแลว้  วถีิชีวติยอ่ม
เป็นไปตามกาลเวลา  ตามกฎเกณฑแ์ห่งธรรมชาติ และ...ธรรมขอ้

สุดทา้ยทีท่านเตือนไวก้คื็อ ขอใหทุ้กชีวติดาํรงชีพอยูด่ว้ยความไม่
ประมาท เพียงเท่านี สรรพสิงในโลกกแ็ทบจะไม่มีปัญหาใดใด 

แต่โลกนีใครสร้างใครทาํลาย มนุษยส่์วนใหญ่ชอบทีจะฝัน 
และหลงระเริงไปกบัความคิดความฝันของตนเองเสมอมา เพือหนี
ไปจากความทุกขข์องชีวิต เพือใหไ้ดสุ้ขบา้งสกัเลก็นอ้ยกย็งัดี 

ทุกคนถูกความโลภ โกรธ หลง ครอบงาํ มาตงัแต่จาํความ
ได ้ ดว้ยสญัชาติญาณจากการเกิด ทีไม่มีใครอยากตาย และ จาก
การถูกครอบงาํจากกิเลสตณัหานีเอง อวชิชา จึงติดตวัมากบัพวก
เราทุกคน และในทีสุด ทาํใหค้นทุกคนมีความประมาทโดยไม่ได้
ตงัใจ ประมาทเพราะขาด สต ิทีทุกคนกย็งัไม่รู้จกัมนัดว้ยซาํไป วา่ 
สต ิคืออะไร? ต่อเมือรู้ สต ิไดดี้แลว้เมือใด ปัญญา กจ็ะเกิดตามมา

ทนัที นนัคือ สิงทีจะรู้และไดรั้บตามมาอีกส่วนหนึงของคนเรา 
ตามทีพระศาสดาสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสไว ้กคื็อ ทุกคน
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จะตอ้งรู้จกั ศีล มีศีล ประพฤติศีล เพือนาํไปสู่การสร้าง สมาธิ (คือ

การทาํจิตให้สงบระงับ) ใหเ้กิดขึนกบัจิตใจใหไ้ด ้สต ิ กจ็ะเกิดขึน

ตามมา ความประมาท กจ็ะไม่เกิดขึนอยา่งแน่นอน จากการมี สต ิ
คอยกาํกบัดูแลตวัเองอยูต่ลอดเวลา นนัเอง 

ดงันนั การทีเราจะดาํรงชีวติอยูใ่นความไม่ประมาท ไดน้นั 
ไม่ใช่เรืองง่ายเลย และพงึเขา้ใจเสียตอนนีเลยวา่ ความประมาท ก็
คือ การขาด สต ิ(ความระลึกได้อยู่ตลอดเวลา) นนัเอง 

หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวดัถาํกลองเพล จงัหวดั
หนองบวัลาํภู ท่านบอกไวว้า่ มี สต ิ ตัวเดียว กพ็อเพียงแล้ว 
สาํหรับคนเรา ทีจะดาํรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข ฉนัยอมรับในสิง
ทีหลวงปู่ ไดบ้อกไวว้า่เป็นความจริงแทแ้น่นอน เพราะเป็นคาํสอน
ของพระพทุธเจา้ทีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งครอบคลุมจริง จึงคิดเห็นวา่ 
ไม่จาํเป็นเลยทีจะนาํกระบวนการบางอยา่ง ของฝรัง หรือ ญีปุ่น 
เกียวกบัระบบคุณภาพ (QC) ทีเขาพากนัคิดไดไ้ม่นานมานีเอง มา
ใชด้ว้ยซาํไป เสียเงินเสียทอง เสียเวลาศึกษาเรียนรู้กนัเปล่าๆ 
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เพราะของจริง เรากมี็ของทีดีกวา่อยูแ่ลว้ มีมานานแลว้ดว้ย แต่
พวกเราไม่รู้จกันาํมาใชก้นัเท่านนัเอง 

ความจริงแลว้ ถา้เรารู้วา่เราเลก็กวา่ สิงทีอยูน่อกเหนือจาก
ตวัเรากย็อ่มจะใหญ่กวา่ เป็นธรรมดา เรากจ็ะอยูอ่ยา่งสงบเสงียม
เจียมตวั แต่นี เราทุกคนต่างรู้สึกวา่เราใหญ่ทีสุด(เพราะใจเราจิตเรา 

มนับอกเช่นนัน) เผลอๆใหญ่กวา่โลกดว้ยซาํไป นนัคือ คน! 

ตรงนี นีเอง ทีทาํใหค้นเราเกิดความประมาท! (ทุกคนอย่า

ลืมบอกและเตือนตัวเองด้วย) 

แปลกแต่จริง วนันีเวลาช่างยาวนานเสียเหลือเกินสาํหรับคน
วา่งงาน ทอ้งฟ้ามืดหม่นและหมองมวัไปดว้ยเมฆฝนและพาย ุ มา
ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2550 ตลอดมาจนถึงวนันี วนัที 5 แลว้ 

สภาพต่างๆกย็งัเหมือนเดิม มนัเหมือนฟ้าร้องไหใ้หก้บัฉนั ทีฉนั
ไม่มีงานประจาํทาํอีกแลว้ แต่ทีฉนัทาํอยูนี่ คิดวา่ คืองาน คือ 
อนาคตทีจะนาํเสนอสู่สาธารณะต่อไป ดว้ยความตงัใจจริง ถา้มอง
ในแง่ของ คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ เป็นงานแน่นอน เมือมีผลทีเกิดจาก 
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เวลา คูณ ด้วยระยะทาง ทีฉนัใช ้เวลา เขียนหนงัสือ จาก จุดเริมตน้ 
มาจนถึงทีจุดนี เวลานี นีคืองานทีฉนัไดท้าํ! 

ใครจะเรียนจบอะไรมาจากไหน ใครจะเชืออยา่งไร กค็งเป็น
เรืองความเชือของคน คนนนัเท่านนั เพราะความรู้ทางโลกยไ์ม่มี
วนัทีใครๆจะเรียนจบได ้ สิงทีพากนัเรียนรู้อยูใ่นปัจจุบนัลว้นเป็น
ของเก่า ทีคนโบราณศึกษาเอาไวแ้ลว้ทงันนั และความรู้ทงัหลาย
นนั กมี็มาพร้อมๆกบัโลกและชีวติทีอุบติัขึนมาอยูแ่ลว้ ในส่วนที
คนเรายงัไม่รู้ ยงัมีอีกมากมายมหาศาล เหมือนทีไดก้ล่าวถึงแลว้ 
นนัเอง 

แต่ถา้ท่านยอ้นกลบัมาศึกษา “ธรรมะ” ของพระพทุธเจา้ คือ 
ความเป็นธรรมดาๆของธรรมชาติทีปรากฏ ท่านจะไดพ้บจุดจบ
อยา่งแน่นอน! นอกจากนี ยงัมีโอกาสทีจะรู้จกัตวัเอง ณ เวลา

ปัจจุบนันีมากขึนๆ มีโอกาสทีจะเห็นอดีตไดด้ว้ย และ ยอ่มมี
โอกาสทีจะเห็นอนาคตของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 



 

 

142 

เมือมาถึงตรงนีเชือวา่ทุกคนต่างกอ็ยากจะเห็นอนาคตของ
ตนเองเพือจะไดป้รับเปลียนวถีิชีวติของตวัเองในการทีจะเดินไปสู่
สิงทีคาดหวงัใหไ้ดด้ว้ยความสุขและสะดวกสบาย  หรือ หลบหลีก
ไปจากสิงทีไม่ตอ้งการทงัหลายไดด้ว้ย 

ท่านอยากรู้ไหมวา่ อนาคตของท่านจะเป็นเช่นไร? 

บอกใหก้ไ็ด…้  
 

             คอื…ปัจจุบันของท่าน นันเอง! 
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           (ริมเสน้ทางจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สู่อาํเภอปาย ในวนัทีอากาศเยน็สบาย) 

                      8. มติทิไีม่เคยเปลยีนแปลง!  
เป็นเรืองไม่ง่ายเลย ทีจะใหค้นไทยรักในการอ่านหนงัสือ 

ดงันนัเมือผูค้นไม่ชอบการอ่าน การเขียน ปัญญากเ็กิดไม่ไดง่้ายๆ
เช่นกนั เพราะ การอ่านเป็นการประเทืองปัญญา และการเขียนเป็น
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การกาํหนด สมาธิจิต ทีจะทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ โดยเฉพาะ
ความคิดเห็นของคนอืน ทีมีความหลากหลาย ซึงส่วนมากผูเ้ขียน
จะเอาความคิดเห็นทีถูกตอ้งทีสุดมานาํเสนอ  

การอ่านจึงเป็นการเสริมสร้างองคค์วามรู้ เพือทาํใหเ้กิด
ความคิดเห็นทีดีในการสร้างสรรค ์ และ ยงัเป็นการวดัสภาพของ
สงัคม และ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนนัๆ ไดอี้กดว้ย 

ชาวญีปุ่น ยโุรปและสหรัฐอเมริกา ทีเจริญแลว้ จึงเป็นนกั
อ่าน เมือมีคนอ่านมาก กย็อ่มจะมีคนเขียนมาก องคค์วามรู้กจ็ะ
เกิดขึนอยา่งมากมาย ประเทศทีเจริญแลว้ กย็งิเจริญมากยงิๆขึน 
ความรู้ของประชาชน ยอ่มแผข่ยายไปอยา่งทวัถึงกนั ทาํใหเ้กิด
ความเจริญ กา้วไปขา้งหนา้ ในวทิยาการต่างๆ ไม่มีทีสินสุด และ
เมือ สิงคโปร์ เกาหลี เอาเป็นแบบอยา่งในสิงนีไดไ้ม่นาน ประเทศ
เขากเ็จริญรุ่งเรืองไดใ้นทนัที เช่นกนั! 

นนักคื็อ ประเทศทีดอ้ยการพฒันาทงัหลาย กบัประเทศที
พฒันาแลว้ จึงมองเห็นความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งชดัเจน ทีสามารถ
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ดูไดจ้าก การอ่าน การศึกษาของประชาชน นีเอง  ทีจะทาํให้
ประชาชนมีความรู้ และความเขา้ใจ ในหนา้ที ความรับผดิชอบ 
และ ความเสมอภาพในสงัคม ยอ่มสามารถทีจะช่วยกนัดูแลการ
ปกครอง ประเทศชาติ บา้นเมืองใหส้งบสุขได ้ดว้ยความคิดเห็นที
ถูกตอ้ง ในทีสุด 

เมือมองกลบัมาทีบา้นเมืองของเรา จากอดีตทีผา่นมา จนถึง
ปัจจุบนั และคาดวา่ในอนาคตอีกดว้ย กค็งไม่มีอะไรทีแตกต่างไป
จากเดิมๆ เมือเราไม่พากนัอบรมบ่มนิสยั ใหเ้กิดรักการอ่าน การ
เขียน การศึกษาของบา้นเมืองเรากค็งหมุนวนอยูที่เดิม กไ็ม่ทราบ
วา่ จะพฒันากนัไดอ้ยา่งไร? 

บา้นเมืองเรากค็งอยูใ่นมิติแบบดงัเดิม ทีทุกคนพากนัไป
ไหนไม่รอด เพราะไม่ยอมไปไหน จึงสงสยัไม่หายเหมือนกนัวา่ 
ศาสนาพทุธ ทีเป็นศาสนาแห่งปัญญา ทาํไมคนไทยเกือบทงั
ประเทศนบัถือศาสนาพทุธ จึงไม่เกิดปัญญาทีจะมาแกไ้ขปัญหา
ตรงนีกนัได!้  
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เรายงัติดขดักนัทีตรงไหนบา้ง? จริงหรือไม่ ทีเราคิดวา่เรารู้ 

พทุธศาสนากนัอยา่งดีแลว้ แต่ขาดการปฏิบติักนัอยา่งจริงจงั ใช่
หรือไม่ หรือเราพากนันบัถือไปเฉยๆตามทีพอ่แม่ปู่ ยา่ตายายพา
นบัถือเท่านนั กเ็ลยไม่รู้ดว้ยวา่ศาสนาพทุธ คืออะไร? จึงไม่เกิด

ปัญญาใดๆขึนมาไดเ้ลย! 

มาถึงวนันีถา้คนไทยส่วนมากเป็นแบบทีกล่าวแลว้นีจริงๆ ก็
คิดวา่ เป็นเรืองทีน่าตกใจพอสมควร เพราะมนัแสดงถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของคนไทยโดยตรงวา่ คืออะไร? ! 

เมือคิดใหดี้ๆแลว้ มนักน่็าเศร้าใจเหมือนกนั สงสารประเทศ
ไทยจงัเลย ! 

ถา้มองในมุมของฉนั ในฐานะทีเคยมีอาํนาจในระดบัหนึง
ในกลุ่มคน พอจะมองเห็นวา่ ผู้มีอาํนาจในการปกครองและการ
บริหารจัดการ ถ้า ขาดคุณธรรมนําทางชีวติ งานและคน  ย่อมไม่
มีโอกาสทีจะเจริญก้าวหน้า อย่างแน่นอน เหมือนที CEO มือ

อาชีพของไทยคนหนึง ใหส้มัภาษณ์ วา่ สังคมไทยปัจจุบัน 
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ส่วนมากมกัจะเป็นแบบมือถือสากปากถือศีล พวกเรากเ็ลยพากัน
ไปไหนไม่เป็น! ดงันนัปัญหาต่างๆในสงัคมไทย จึงน่าจะมาจาก
ตรงนีค่อนขา้งแน่นอน การแกไ้ขปัญหาต่างๆในบา้นเราเมืองเรา 
จึงทาํกนัไดย้าก มาจนถึงทุกวนันี! 

เมือทุกคนทราบแลว้วา่ พระพทุธศาสดา สอนใหพิ้จารณา
โลกยด์ว้ยเหตุดว้ยผล ซึงเป็นหลกัการทางวทิยาศาสตร์โดยตรง 
ดงันนัผูอ้ยูก่บัพทุธศาสนาจึงเป็นผูอ้ยูก่บัความเป็นจริงทีจะนาํไปสู่
ความสง่างามทีสุดในการดาํรงชีวติ ดว้ยเหตุดว้ยผล ศาสนาไม่ได้
สอนใหด้าํเนินการทุกอยา่งไป เพืออนาคตอนัสูงส่ง คือ นิพพาน 
อยา่งเดียว เท่านนั แต่แทจ้ริงแลว้ตอ้งพิจารณาถึง การทีคนเราดิน
รนแสวงหากนัอยูต่งัแต่อดีต จนถึงปัจจุบนันี คืออะไรกนัแน่?  

คือความตอ้งการ ความพอดี ความพอเพียง ทีบา้นเมืองเรา
จะอยูดี่กินดีกนัไปทวัหนา้ ตอ้งการความสุขสนุกสนาน รืนเริง
บนัเทิงใจ ไม่ใช่หรือ? ถา้ใช่ มาถึงวนันีเราคงตอ้งหาวธีิการทีจะ

ไปสู่มิติใหม่ ทีตรงนนักนัไดแ้ลว้ มิติทีไม่เคยเปลียนแปลง จะตอ้ง



 

 

148 

ถูกเปลียนจากเดิมๆทีผา่นมา ใหเ้ป็นไปตามกาลเวลาใหดี้ขึน ให้
ได!้ นนักคื็อ ประเทศชาติบา้นเมืองจะตอ้งมีการเปลียนแปลง

ตงัแต่เบืองตน้ของระบบต่างๆในการทาํงานและการดาํรงชีวติ คือ
แกไ้ขทีประชาชนโดยตรง (เลิกถกเถียงโต้แย้งกันได้แล้ว) ทีสงัคม
เราไม่เคยนาํเอาวถีิชีวติขนัพืนฐานมาใชก้นัเลย เพราะ สงัคม
มองขา้มการรู้จกัตวัเอง ขาดการหาความพอดีพอควรใหแ้ก่ตนเอง 
และขาดการนาํเอาความรู้ทีเรียนมา มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
เลยกลายเป็นสงัคมทีขาดภูมิคุม้กนัตวัเองในทีสุด ตามทีไดเ้ห็นกนั
อยูใ่นปัจจุบนันี ! 

อีกอยา่งหนึงทีไม่ควรลืม กคื็อ เราขาด การบ่มนิสยัทีดี กนัมา
ตงัแต่เกิด แต่ถา้มีกเ็ป็นการบ่มนิสยัใหเ้ห็นแก่ตวักนัมากขึนๆ โดย
ทีพอ่แม่แต่ละคนกค็าดไม่ถึงในการสงัสอนลูกๆใหเ้ห็นแก่ตวั และ
ลืมคิดไปวา่ ทุกคนตอ้งเปลียนแปลงทีตวัเราเองก็พอแลว้ ทาํตวัเอง
ใหถู้กตอ้งและดีทีสุดกน่็าจะพอแลว้ ไม่ใช่ไปเปลียนแปลงคน
อืนๆ เหมือนทีคนในสงัคมเราปฏิบติัการกนัมายาวนาน  
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เพราะทีทาํกนัมาแลว้นนั ไม่ใช่วธีิการทีถูกตอ้งอยา่งแน่นอน! 

การเปลียนแปลงใดใด ยอ่มทีผลทงัทางทีดีขึน และหรือเลว
ลงเสมอ อีกทงัจะมีปัญหาหลายอยา่งเกิดขึนตามมา อยา่งไม่ตอ้ง
สงสยั จึงจาํเป็นทีทุกคนจะตอ้งมองใหเ้ห็นระบบส่วนใหญ่ของ
ประเทศ วา่ทีโครงสร้างต่างๆ จะตอ้งเปลียนไปตามความสาํคญั
เป็นลาํดบัๆ ตอ้งรู้วา่ปัญหาคืออะไรทีมีความจาํเป็น ทีจะตอ้ง
ปรับเปลียนแกไ้ขก่อนและจะมีกระบวนการในการจดัการอยา่งไร
บา้ง แลว้กอ็ยา่พากนัลืม กลบัมาพิจารณาสิงทีใชป้ฏิบติัการกนัอยู่
ในขณะนีดว้ย วา่เราพากนัทาํในแนวทางทีถูกตอ้งกนัแลว้หรือยงั? 

อะไรคือสิงทีจะตอ้งรีบแกไ้ขทีจะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง 
หรืออะไรคือปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลง มีอะไรบา้ง นีคือ-

สิงทีทุกคนจะตอ้งช่วยกนัคิดและเสนอแนะ อาจจะถูกบา้ง ผดิบา้ง 
ไม่ใช่ปัญหา และไม่จาํเป็นตอ้งทอ้ใจ ถา้ความคิดของเรา ไม่เป็นที
ยอมรับของคนทวัไป เพียงแต่ตอ้งมีความเชือมนัเสมอวา่ วนัหนึง
ขา้งหนา้ อาจจะมีส่วนถูกตอ้งจากความคิดของเราบา้ง ถา้ไม่ลองก็
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ไม่รู้วา่อะไรคืออะไร คงไม่มีอะไรเกิดขึนใหเ้ราไดเ้ห็น กค็งไม่ต่าง
อะไรกบัการปิดโอกาสของตนเอง เพราะความจริง กคื็อ…ไม่มี

อะไรทีถูกตอ้ง และผดิจริง อยูแ่ลว้ 

ความคิดเห็นเช่นนีคือความคิดเห็นของนกัวทิยาศาสตร์ และ 
นกัประดิษฐคิ์ดคน้โดยทวัไป ทีท่านทงัหลายไดป้ระดิษฐคิ์ดคน้สิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ มาใหเ้ราไดใ้ชก้นัอยูใ่นปัจจุบนันี ดว้ย
การลองทาํผิดทาํถูกมาก่อนเช่นเดียวกนั เห็นชดัเจนกนัอยูแ่ลว้วา่ 
แมแ้ต่ปัจจุบนันี กไ็ม่มีอะไรทีคนเราจะทาํใหส้มบูรณ์แบบไดอ้ยา่ง
ร้อยเปอร์เซ็นต ์โดยไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข  

พระพทุธองคเ์อง ท่านกเ็ป็นนกัวทิยาศาสตร์ มีความคิดเห็น
ดว้ยเหตุดว้ยผล ดงัทีกล่าวมาแลว้ นนัเอง ท่านจึงสามารถคน้หาสจั
ธรรมมาเผยแพร่ใหช้าวโลกไดรั้บทราบ ดว้ยความมุ่งมนั อุตสาหะ 
และขยนัหมนัเพียรเหมือนนกัประดิษฐคิ์ดคน้หรือนกัวทิยาศาสตร์
โดยทวัไป แมไ้ดม้าแลว้กย็งัตอ้งฝึกฝน ปฏิบติัตนอยา่งสมาํเสมอ 
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จนตลอดพระชนมชี์พอีกดว้ย เพือทาํใหทุ้กคนมองเห็นวา่ อะไรก็
ตามทีมีคุณค่าแลว้ ตอ้งรู้รักษาไวใ้หดี้ ใหส้มกบัคุณค่าทีมี! 

อยา่ลืม ชีวติของทุกคนตอ้งกา้วไปขา้งหนา้ และดีขึน
กวา่เดิม พรุ่งนีจะตอ้งดีขึนกวา่วนันีอยา่งแน่นอน มองใหเ้ห็น
ความจริงทีวา่ ทุกๆอยา่งมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และ 
ยอ่มจะมีจุดจบ เป็นธรรมดา เหมือนกบัวถีิชีวติของคนเรานีเอง 

มาถึงปัจจุบนัวนันี เราจะมองเห็นผูที้เจริญแลว้ ประเทศที
เจริญแลว้ทงัหลายพากนักา้วกระโดดในการบริหารจดัการ รวมทงั
มีการแข่งขนัและพฒันากนัไป แบบไม่หยดุยงั(ในทางโลกย์) ทวั

ทุกหนทุกแห่ง พากนัวิงมาแทบจะสุดกาํลงัอยูแ่ลว้ แต่ถา้เมือใด 
สะดุดหยดุลงอยา่งกะทนัหนั ยอ่มจะพากนัหกลม้หวัทิมหวัตาํ 
บาดเจบ็ไปตามๆกนัอยา่งแน่นอน! เหมือนระบบเศรษฐกิจของ

บา้นเราทีเคยสะดุด ทาํใหค้นจนไปตามๆกนั แบบคาดไม่ถึง ให้
เห็นมาแลว้ นนัเอง  นีคือ อนัตรายทีแทจ้ริงของระบบทุนนิยม ! 
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ดงันนั จึงมีความจาํเป็น เป็นอยา่งยงิ ทีผูน้าํทงัหลาย ตอ้งหา
วธีิการทุกรูปแบบมาใช ้ เพือใหเ้กิดการเปลียนแปลงทีเหมาะสมที
จะนาํไปสู่เป้าหมายทีเรากาํหนดไวใ้หจ้งได ้ โดยใหอ้ยูบ่นพืนฐาน
แห่งความพอดีของกาลเวลา! เพือใหมี้ความเสียงนอ้ยทีสุด แม้

ความเปลียนแปลงจะเป็นกฎแห่งชีวติกจ็ริง และ ถึงแมจ้ะเป็น
กฎเกณฑที์ทาํใหทุ้กคน และทุกสิงทุกอยา่ง ดาํเนินไปตามวถีิแห่ง
ธรรมชาติ กจ็ริง แต่บนพืนฐานของชีวติคนเรา เราต่างกมี็ดีมีชวั มี
ผดิมีถูก ดว้ยกนัทงันนั ไม่มีมนุษยค์นไหนทีจะสมบูรณ์ไปทงัหมด
ได ้ ดงันนั ถา้ทุกคนมีความเมตตาสงสารซึงกนัและกนั รู้จกั
เสียสละและแบ่งปันกนับา้ง ใหอ้ภยักนัได ้ เพียงเท่านีโลกเรากจ็ะ
เยน็ และสุขสบายกนัไปทวัหลา้! 

มาถึงวนันีจึงตอ้งขอผูมี้อาํนาจกนัไวบ้า้งแลว้วา่ อยา่เห็นแก่
ตวัมากจนเกินไป อยา่พากนัตงักฎเกณฑม์ากด (หัว) ตวัเองใหม้นั
มากนกัเลย ธรรมดาๆกพ็ากนัโงหวัไม่ขึนอยูแ่ลว้ เพราะ ทุกวนั
เวลา เราพากนักม้หนา้กม้ตาหาเงินหาทองมาเลียงชีพกนัไม่หยดุ



 

 

153 

ไม่หยอ่น ทุกคนลว้นตกเป็นทาสของเงินโดยไม่รู้สึกตวั เพราะใน
ปัจจุบนันี ถา้ไม่มีเงินแลว้ รู้สึกจะไม่สบาย และมีโอกาสอดตายได้
ทุกคน นนัเอง 

เรามามีชีวติ อยูก่นัแบบสบายๆตามทีกล่าวมาแลว้ จะไม่
ดีกวา่หรือ? นีคือคาํถามทีขอใหไ้ปคิดกนัเอาเอง และไม่ตอ้งการ

คาํตอบอีกดว้ย! 

พึงเขา้ใจดว้ยกนัทุกคนวา่ ความเปลียนแปลงอาจจะเป็นกฎ
แห่งชีวติกจ็ริง (สังขารา อนิจจา) แต่การเปลียนแปลงกเ็ป็นเรือง

ปกติธรรมดาของโลกอยูแ่ลว้ มนุษยเ์กิดมาเพือเป็นส่วนประกอบ
เท่านนั ในการสร้างสรรคแ์ละทาํลาย เพือใหเ้กิดการเปลียนแปลง
รวดเร็วขึนเท่านนัเอง และกส็ร้างปัญหาตามมาอีกมากมายหลาย
เรืองราว จนแกไ้ขกนัไดไ้ม่จบสินเสียที 

ดงันนั การมองอดีตและปัจจุบนั แต่มองไม่เห็นอยา่งแทจ้ริง 
กค็งไม่ตอ้งคิดทีจะวาดหวงัอนาคตได!้ 
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ผูที้มองเห็นอดีต เห็นปัจจุบนัไดอ้ยา่งดีแลว้ ยอ่มไม่ยดึติด
กบัสิงใดใดทงัมวล กย็อ่มจะเห็นอนาคตไดอ้ยา่งดี 

ฉนัคิดวา่ คงไม่มีใครพลาดโอกาส ทงัในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต ตามทีท่านอดีตประธานาธิบดีสหรัฐวา่ไว ้ เพราะโอกาส
ทงัหลายนนั คือ กาลเวลาทีคนหนึงไดไ้ป คนอืนยอ่มไม่ไดใ้นสิง
นนัๆ ในเวลาเดียวกนันนั เท่านนัเอง 

เพียงแต่ในปัจจุบนันี ชาวโลกพากนัแข่งขนักนัมากเกินไป
หรือไม่ ถา้ไม่มีความจาํเป็นจริงๆแลว้ ขอใหพ้ากนัเดินไป
แบบชา้ๆ แต่มนัคง จะไม่ดีกวา่หรือ จะรีบพากนัไปไหนไม่ทราบ? 

เราพากนัหลงทาง-เดินไปตามระบบบริโภคนิยม ทุนนิยม กนั
หรือไม่ ไม่ทราบหรืออยา่งไรวา่ ระบบดงักล่าวเป็นการทาํลายโลก 
ยงิรีบพากนัทาํลายโลก การสูญสินเผา่พนัธ์ุของสตัวโ์ลกทงัหลาย 
กจ็ะปรากฏเร็วยงิขึน! ทุกอยา่งเมือถึงทีสุด ยอ่มมีจุดจบอยูแ่ลว้ 

อยา่พากนัคิดมาก และรีบร้อนไปเลย 
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        ความจริงแลว้โลกกมี็ชีวติเช่นกนั มีเกิดขึน คงอยู ่ และแลว้
วนัหนึงกจ็ะเสือมสลาย หมดสินไป เมือโลกถกูเชือโรค คือมนุษย์
คุกคามทาํลายโดยตงัใจหรือไม่ตงัใจหรือดว้ยความไม่รู้กต็าม โลก
กเ็ลยตอ้งปรับสภาพตวัเองเพือความอยูร่อด เพราะยงัเหลือเวลาอีก
จนถึง หนึงหมืนสีพนัลา้นปี ทีจะคงอยู ่ เราจึงไดเ้ห็นความ
แปรปรวนเกิดขึนกบัโลกอยา่งทีไม่เคยปรากฏมาก่อน ทาํใหภ้ยั
ธรรมชาติเกิดขึนทวัโลกอยูใ่นขณะนี เพราะการปรับสภาพของ
โลก นนัเอง   

จะอยูต่รงนี อยูที่นี หรือจะไปทีไหน กห็นีไม่พน้ เพราะ
สุดทา้ย ทุกอยา่งกจ็ะจบลงเช่นเดิมๆ ทีปรากฏมาแลว้ นนัคือ ดบั
สินไป 

  
เป็น มิตทิไีม่เคยเปลยีนแปลง ของปัจจุบนั และอนาคต เป็นกฎ
แห่งธรรมชาติ เป็นกฎแห่งชีวติ ทีเป็นเช่นนีอยูแ่ลว้! 
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     9. เรืองของกรรม และกาลเวลา 
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เสียอะไรเสียได้แต่อยา่ใหเ้สียใจ ใครกนันะช่างพดูได ้ แต่
ใครล่ะจะทาํใจได ้ เมือตอ้งเสียของรักของหวงไป มีหรือจะไม่
เสียใจ เพราะความเป็นเจา้ของของสัตวโ์ลกนนั มนัเกิดมาดว้ย
สญัชาติญาณทีพระพทุธเจา้ท่านบอกวา่ มนัเป็น อตัตา ทีคนยดึมนั
วา่ คือตวักขูองก ูใครจะแตะตอ้งไม่ได ้นนัคือ จติ นนัคือ ความคิด
ของคนและสตัวโ์ลกทงัหลายไม่เลือกสูงเลือกตาํ และไม่เลือกชนั
วรรณะ อีกดว้ย  

รัก โลภ โกรธ หลง เกิดขึนจากพลงัของจิต เกิดเพราะ จิต 

ของเราเอง มนัเกิดขึนมาเองโดยธรรมชาติของแต่ละคน และปรุง
แต่งมาให ้เรียบร้อยไปแลว้ ตงัแต่เกิด ! 

การสูญเสียของรักของหวง การพลดัพรากจากสิงทีรัก ไม่มี
ใครทีจะไม่เป็นทุกข ์ไม่โศกเศร้าเสียใจ นอกจากผูที้ไดฝึ้กจิตฝึกใจ
ไดอ้ยา่งดี มาแลว้เท่านนั ทีจะไม่หวนัไหวกบัเรืองใดๆ เพราะท่าน
ปล่อยวางแลว้ เห็นแลว้ และรู้มาก่อนแลว้วา่เป็น กรรม ทีเป็นเรือง
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ธรรมดาของโลกยอ์ยูแ่ลว้ เป็นเช่นนีมานานแลว้ และจะเป็นเช่นนี
ตลอดไป 

แต่จะมีใครสักกีคน ทีจะรู้จกัตน้สายปลายเหตุแห่ง “กรรม” 

จริง และมีกีคนทีคิดวา่ “กรรม” ตอ้งชดใช ้ เมือเกิดมาเป็นมนุษย์
แลว้ จุดหมายปลายทางของผูบ้าํเพญ็ธรรม คือสาํเร็จเป็น พทุธ 
หรือเป็น พระอริยะเจา้ผูป้ระเสริฐ หรืออยา่งนอ้ยทีสุดกข็อเป็นคน
ดีในสงัคม กข็อใหทุ้กคนทุกท่านอยา่ไดป้ระมาท ตามทีสมเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไดท้รงตรัสไวแ้ลว้ แลว้ท่านยอ่มจะมี
ทางเดินไปสู่ความดีงาม และความสาํเร็จไดใ้นทีสุด 

เมือไดเ้กิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ กอ็ยา่หลงตวัเองใหม้ากเกินไป 
อยา่คิดลาํพองคะนองตนจนเกินไป อยา่คิดหรือมองวา่ตวัเองเป็นผู ้
ประเสริฐแลว้ สูงส่งแลว้ ดีแลว้ งามแลว้ เพราะแทที้จริงแลว้ 
ธรรมชาติสร้างความเป็นมนุษยใ์หมี้อยูห่ลายระดบั ตามบุญตาม
กรรมของจิตแท ้ ทีมาเกิดใหม่ รวมทงัมาจากความเป็นจริงทีผา่น
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มาจากอดีต ทีมาจากพืนฐานชีวิตของแต่ละคน ทีเกิดมาใน
สภาพแวดลอ้มทีไม่เหมือนกนั และต่างถินฐานกนัอีกดว้ย  

อีกอยา่งหนึงกคื็อ ความเป็นจริงคนเราต่างกว็ิวฒันาการมา
จากสตัวเ์ดรัจฉาน เช่นกนั ยอ่มมีความป่าเถือนซ่อนอยูใ่นส่วนลึก
ของจิตใจทุกคน เพียงแต่รอเวลาทีถูกบีบคนั มนักจ็ะฉายออกมา
ใหเ้ห็นเท่านนั! 

ดงันนัหนา้ทีของทุกคน กคื็อการพฒันาตนเอง เพือใหเ้ป็น
มนุษยที์สมบูรณ์ และจะเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ไดด้ว้ยสมองของ
คนเราแต่ละคน ทีจะบนัทึกเรืองราวนิสยัต่างๆ รวมทงัความชอบ 
ไม่ชอบของตนเองไว ้ ในความทรงจาํตลอดเวลา และ จาก
คุณสมบติัแห่งใจ นีเอง ทีทาํใหก้ารเกิดของแต่ละคนแตกต่างกนั
ออกไป รวมทงัสภาพสงัคมและสิงแวดลอ้มของชีวติในวยัเดก็
นนัเอง ทีจะฝังรากหยงัลึกสิงทีไดส้มัผสัเอาไวใ้นจิตใจของเขา
ตลอดไป และ พร้อมทีจะแสดงออกไดทุ้กเวลา เมือเติบใหญ่ขึน 
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ทีกล่าวแลว้ คือขอ้จาํกดัของชีวติลูกหลานของท่านทงัหลาย 
ทีพอ่แม่พีนอ้งพากนัขีดเส้นทางชีวติใหเ้ขาเดิน ทีทาํใหส้งัคมเกิด
ความแตกต่างกนัอยา่งมากมาย มาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และจะ
เป็นปัญหาในอนาคต ทีตอ้งแกไ้ขกนัไปไม่จบสิน จึงมีคาํกล่าววา่ 
อย่าเลยีงลกูดจีนเกนิไป เขาจะไม่รู้จกัรสชาติของชีวติ! ขอใหพ้อ่
แม่ทุกท่านทุกคนอยา่ลืมคาํเตือนนี ลกูจะไดเ้รียนรู้และเป็นคนทีมี
เหตุมีผล โตขึนจะไดเ้ป็นคนดีของสงัคม อนัจะนาํไปสู่ความ
คิดเห็นทีถูกตอ้ง ในทีสุด นนัเอง 

ดงันนัสิงทีจะแกไ้ขปัญหาในจุดนีได ้กคื็อ มนุษยจ์าํเป็นตอ้ง
พยายามรักษาคุณธรรมของจิตใจ ทีประเสริฐกวา่สตัวเ์ดรัจฉานไว้
ใหไ้ด ้ และ ตอ้งพยายามพฒันาตนเองใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ ให้
ไดอี้กดว้ย 

มนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบส่วนหนึง และ มีส่วนร่วมของ
ระบบววิฒันาการแห่งธรรมชาติ ดงัทีท่านทงัหลายทราบและเห็น
กนัอยูแ่ลว้ทีเรากล่าวถึงกนัอยูเ่สมอนนั ทีจริงแลว้ ความสมัพนัธ์
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ทงัหลาย นนั เกิดขึน คงอยู ่ และเสือมสลายไปตามเหตุและปัจจยั 

ทุกอยา่งเมือมีการเปลียนแปลงเกิดขึน ยอ่มมีผลต่อกนัทงัหมด 
และยงิมีการเปลียนแปลงมากๆ กย็อ่มจะกระทบกระเทือนกนัไป
ทงัโลก ดงันนัเราจึงไดเ้ห็นกนัอยูเ่สมอวา่ ความเดือดร้อนวุน่วาย
ทงัหลายทีปรากฏอยูท่วัโลกในขณะนี ทงัหมดนนักคื็อ ผลของ
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยูท่วัโลกตลอดเวลา นนัเอง 

เมือมีชีวติอยูโ่ดยไม่รู้จกั “วจิารณญาณ” ขาดทกัษะในการ
ฝึกฝนใหรู้้ดีรู้ชวั รู้ผดิรู้ถูก ขาดจิตวญิญาณแห่งจินตนาการ และ
คนเรา ถา้หากขาดสติปัญญาในการคิดหาเหตุผล กค็งเหมือนสัตว์
โลกทวัๆไป ซึงจะไม่มีความแตกต่างกนั ทีมีเพียงวิญญาณแห่งการ
เจริญเติบโต และสืบสานเผา่พนัธ์ุกนัไปตามธรรมชาติ เท่านนั เมือ
มีชีวติอยูก่จ็ะเดือดร้อน วุน่วาย ใครอยูใ่กลก้เ็ดือดร้อนตามไปดว้ย 
เมือตายไปแลว้ ยอ่มไม่รู้เบืองบน เบืองตาํ ชดใชเ้วรกรรมไปตาม
วถีิ โดยไม่มีโอกาสรู้เหตุ รู้ผลอะไรเลย! คนเช่นนีมีมากนอ้ยแค่

ไหน เรากไ็ม่อาจจะทราบได ้ แต่เชือมนัวา่ คนทีมีความคิดเห็นที
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ถูกตอ้ง ดว้ยเหตุดว้ยผล ยอ่มจะมีเป็นของคู่กนัเสมอ ไม่เช่นนนั
สงัคมของมนุษยค์งดาํเนินมาไม่ไดจ้นถึงวนันีอยา่งแน่นอน 

เพราะในความเป็นจริงแลว้ ทุกสิงทุกอยา่งในโลกเรานีลว้น
มีของคู่กนัอยูเ่สมอ เพียงแต่อาจจะอยูค่นละสภาวะกนัเท่านนัเอง 
ดงัเช่น ความสุข ความสะอาดของจิตใจ จะลอยตวัอยูเ่บืองบน แต่
ความชวัชา้ตาํทรามจะจมอยูเ่บืองล่างเสมอ เสมอเหมือนแอ่งนาํที
เบืองบนใสสะอาดตา แต่ตรงกนัขา้ม เบืองล่างจะมีแต่โคลนตม 
และเฉกเช่นเดียวกนั ไม่วา่จะเป็น คลอง บึง ทะเลสาบ และมหา
นทีทงัหลาย ทุกหนแห่งทวัโลก ทีทุกคนยอ่มทราบ และเห็นกนั
มาแลว้ เพียงแต่เราพากนัมองขา้ม และมองผา่นๆไปเท่านนัเอง 

ตลอดชีวติ เราพากนัมองแต่ผวินอกทีสวยงามเป็นส่วนมาก 
และ มองดว้ยตณัหา ราคะ มองดว้ยความใคร่ ทีซ่อนตวัอยูใ่น
จิตใจ เพือเติมพลงัใจพลงัชีวติใหแ้ก่ตนเอง เพือใหชี้วติคงอยูไ่ด้
อยา่งสุขกายสบายใจ ตามทีใจตอ้งการ เท่านนัเอง 
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ลองมองใหลึ้กๆบา้ง ถา้มองใหดี้ๆแลว้ ทุกคนจะเห็นความ
แตกต่างราวฟ้ากบัดิน ระหวา่งความดีและความชวั อยา่งชดัเจน 
เหมือนนาํแขง็ นาํชากาแฟทงัหลาย ทีเราเอาใส่แกว้ไวดื้มกิน ถา้
ปล่อยทิงไว ้ความใสสะอาดตา จะลอยตวัอยูเ่บืองบน กบัความขุ่น
มวั จะจมอยูเ่บืองล่าง แยกกนัใหเ้ห็น เป็นสจัธรรม! 

ปกติแลว้ คนเรามี ”กรรม” เป็นการกระทาํ และถึงวนัหนึงก็
ตอ้งใชห้นีกรรม คือหนีในการกระทาํนนัๆ โปรดอยา่ลืมวา่ สตัว์
โลกทีเกิดมาแลว้ ลว้นมีจิตวญิญาณ มีความรู้สึกดว้ยกนัทงันนั ที
ต่างกก็ลวัความตาย และไม่อยากตาย จะทาํอะไรแก่สตัวท์งัหลาย 
กข็อใหนึ้กสงสารเขาบา้งนะ เพราะสัตวท์งัหลายไม่ต่างจากเราเลย 
ในความมีชีวิต เกิด แก่ เจบ็ และตายเช่นเดียวกนั แต่ชีวติทีเกิด
มาทนทุกขท์รมานมากกวา่คนเรามากมาย จึงเป็นเรืองทีน่าเศร้าใจ 
และน่าสงสารทีสุด ไม่จาํเป็นอยา่ไปสร้างกรรมกบัเขา เป็นดีทีสุด 

สาํหรับหนีกรรม ไม่ใชห้นีอยา่งหนึง กต็อ้งใชอี้กอยา่งหนึง
จนได ้ ใหแ้ก่เจา้กรรมนายเวร ทีเราเคยติดหนีคา้งไว ้ ถา้มีกรรม
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หนกัมากๆ จนหาอะไรมาชดใชไ้ม่ไหว เจา้กรรมนายเวร เขาจะ
ตามมาทวงดว้ยความอาฆาต ถึงกบัฆ่าเราใหต้ายไปเลย! เพือชดใช้

หนีกรรม เหมือนกบัทีเห็นๆกนัอยูเ่สมอ ในวถีิชีวติของคนเราใน
ปัจจุบนันี นีเอง 

มีสิงเดียวเท่านนัทีเจา้กรรมนายเวรตอ้งการ คือ บุญกศุล เพือ
นาํไปเกือหนุนใหพ้น้กรรม ไปสู่สุคติในภพหนา้ ความจริงแลว้ไม่
มีใครตดักรรมได ้นอกจากการทาํบุญใหท้าน เพือใหก้รรมเบาบาง
ลงเท่านนัเอง ถา้สร้างบุญมากๆจนกรรมตามไม่ทนั กเ็ลยดูเหมือน
เป็นการตดักรรมไปได ้ ตามทีใครๆคิด และไดเ้ห็นในชีวติจริงใน
วนันี 

ความจริงแลว้ไม่ใช่เลย เพราะอยา่งไรท่านกต็อ้งชดใชห้นี
กรรมแน่ๆ ไม่อยา่งใดกอ็ยา่งหนึง แมก้รรมนนัจะเหลือนอ้ยแค่
ไหนกต็าม เพียงแต่วนันี กรรมนนั ยงัมาไม่ถึงเท่านนัเอง 

การตดักรรมทาํไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน แต่ถา้จะดบักรรมทาํได ้
เมือท่านสามารถทาํจิตใหเ้กิดสมาธิได ้ ซึงกค็งไม่ง่ายทีใครๆจะทาํ
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ได ้ เช่นกนั! เพราะผูที้จะทาํสมาธิจนสามารถสงบจิตได ้ตอ้งสร้าง

สมบุญบารมีมามากพอสมควรแลว้ นนัเอง แต่ถึงอยา่งไร กต็อ้ง
ชดใชห้นี กรรม อยูดี่ 

ดงันนั เมือยงัมีชีวติอยู ่ คนเราควรจะทาํบุญใหท้าน ไม่ควร
ตระหนี ใหม้ากนกั เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยสาํหรับสิงของ
นอกกายเรา อนัมีอยูเ่หลือเฟือ ทีเราพากนัสะสมเอาไวห้ลงัจาก
เหลือกินเหลือใช ้ ทีมีอยูน่อกเหนือไปจากปัจจยัสีทีจาํเป็นสาํหรับ
การดาํรงชีวติ เพราะของนอกนนัลว้นเป็นสมบติัของโลกเขา
ทงัสิน เราตายแลว้ เอาไปดว้ยไม่ไดเ้ลย กไ็ม่ควรจะหวงใหม้นัมาก
นกั ทาํบุญทาํทานกนัเสียบา้ง เพือจะไดไ้ถ่บาปกรรมทีเคยทาํเคย
สร้างไว ้ กค็งไม่ต่างจากฉนัทีเคยคิดจะยงิบางคนทิง ในช่วงเวลาที
เขา้งานใหม่ๆ ทีจิตใจยงัไม่ไดถู้กขดัเกลา ดว้ยความหลงทีเกิดจาก
โมหะ และโทสะทีสุดจะอดกลนัได ้ เมือถูกกระทาํบ่อยๆ เพราะ
คนเราจะมีขีดจาํกดัอยูใ่นระดบัหนึงเท่านนั ทีจะอดกลนัได ้พอพอ่
ทราบเรือง(เพราะไปขอยืมปืนจากพ่อ) เลยถูกสงัสอนเสียยกใหญ่ 
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อีกทงัท่านบอกวา่ พอ่อุตส่าห์พายา้ยครอบครัวหนีมาจากแดนโจร 
(อ.ไชยบาดาล จ.ลพบรีุ) เพือใหห่้างไกลจากการฆ่าฟัน เจา้ยงัจะ
หวนกลบัไปอีกหรือ ขณะเดียวกนัก็ตอบคาํถามพอ่ไม่ไดด้ว้ยวา่ 
เมือยงิเขาทิงแลว้ จะไดป้ระโยชน์อะไร พอไดคิ้ด คิดได ้กเ็ลยไม่มี
โอกาสสร้างกรรม  

แต่ถึงกระนนักต็าม กย็งัตอ้งใชห้นีกรรมจากการคิดในครังนี  
เพราะมีบางคนโมโหโทโสฉนั ทีไปขดัใจเขา เลยเอาปืนมาจะยงิ
อยูแ่ลว้ คนอยูใ่นเหตุการณ์บอกใหฉ้นัรีบหนี แต่ฉนักไ็ม่ไดห้นีไป
ไหน ในทีสุดเขากไ็ม่กลา้ยงิ บางคนชกัปืนใส่จะยงิฉนั เพียงการ
แพช้นะทีโตะ๊สนุกเกอร์ ทีลงทุนกนัเพียงบาทเดียวเท่านนั พอฉนั
เดินเขา้หาดว้ยความไม่กลวั ทาํใหเ้ขาตกใจรีบเก็บปืนเขา้กระเป๋า
ทนัที (เขาคงคิดว่าฉันกมี็ปืนเช่นกัน จึงกล้าเดินเข้าหาเขาอย่างไม่
ยาํเกรง) แต่พอถึงตอนทีฉนัไดโ้อกาส เป็นนายปกครองคนบา้ง 
เพียงแค่ระดบัหวัหนา้แผนกแค่นนัเอง ยงัมีบางคนโกรธ ทีฉนัไป
ขดัใจเขา เลยไปหาปืนจะมายงิฉนัทิงบา้ง (ทีคนช่วยหาซือปืน มา
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บอกฉันเองให้ทราบในภายหลงั)แต่คงเป็นเพราะฉนัไม่เคยมีกรรม
กบัใครมาก่อนในเรืองแบบนี เขากเ็ลยหาปืนไม่ได ้ เพราะคนทีจะ
ขายปืนใหค้งมีคุณธรรมพอสมควร เมือเขารู้วา่จะเอามายงิใคร เลย
บอกราคาแพงกวา่ทีผูซื้อจะมีเงินซือได ้ ฉนักเ็ลยโชคดีทีไม่มี
โอกาสฆ่าคน เช่นกนั 

ท่านจะเชือหรือไม่วา่ คนแรกเกิดอุบติัเหตุในตอนกลางคืน
ขบัรถมอเตอร์ไซคไ์ปปีนกองหินในทางทีกาํลงัก่อสร้าง(ถนนสาย
ขอนแก่น-ชุมแพ ทีถนนทางแยกไปภูเวียง) ถึงกบัตายไปเลย 
(อาจจะคอหัก หรือหัวฟาดพืน) อีกสองคนหลงั แพภ้ยัตวัเอง(แพ้
กรรม) ลาออกจากงาน หายจากวงจรชีวติของฉนัไปเลย และทราบ
วา่ ลว้นตกระกาํลาํบากไปตามกรรม (แต่กอ็ย่าแปลกใจอะไรเลย
กับเหตกุารณ์ทีกล่าวถึงแล้ว ว่าทาํไมฉันจึงไม่กลวัอะไร เพราะ
ตอนเดก็ๆ เล่นปืนพกแบบจุดแก๊ปกัน เพือนเผลอยิงมาใส่ฉันเตม็ๆ 
แต่ลกูปืนทีทาํกันเองจากตะกัวอัดด้วยดินปืน ก่อนทีจะยิง เบน
ออกซ้ายขวา เสือกยุเฮงย้อมครามขาดเป็นรู 3-4 รู ข้างตัวทังซ้าย
และขวา พอพ่อรู้เรืองพ่อตกใจมาก บอกไม่ให้ฉันไปเล่นแบบนัน
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อีกต่อไป เพราะถ้าลกูปืนเข้าไปฝังในตัวจริงๆ กค็งตายไปแล้ว 
เนืองจากเป็นบ้านอยู่ชายป่าดงพญาเยน็ทีห่างไกลหมอมากๆ ยงัไม่
มีสะพานทีจะข้ามแม่นาํป่าสัก รถยนต์จึงยงัเข้าไปไม่ถึงด้วยซาํไป 
แต่คงเป็นเพราะ “ครองปัญญาบารมี 30 ทศั”** ทีเป็น”ธรรม”ของ
พ่อเอง เป่าปิดอัดป้องกันตัวในสมยัทีอยู่ อ. ไชยบาดาล จ. ลพบรีุ 
ทีฉันอยู่ด้วย ไปไหนมาไหนด้วย ทาํให้แคล้วคลาดจากการทีพ่อ
ถกูลอบยิงเป็นสิบๆครัง คงเป็นเพราะคาถานันคุ้มครองฉันได้ด้วย 
ฉันกเ็ลยไม่เคยกลวัใคร หรือไม่กลวัอะไรเลยในชีวิต คิดเพียงว่า
อะไรทีมนัจะเกิดมนัเกิดเพราะกรรมเก่าของฉันเอง ทีเคยทาํไว้ทัง
ชาตินีและชาติก่อนเก่า จะหนีไปไหนกค็งหนีไม่พ้น กรรม ไปได้ 
เพราะเคยคิดจะหนีกรรม ก่อนรถชนกันมาแล้ว ทังๆทีรู้ล่วงหน้า
ก่อนเป็นเดือนๆ และ จิตเขามาบอกในฝันในคืนก่อนทีรถจะชน
กันเพียงวนัเดียวอีกครัง กย็งัหนีไม่พ้นอยู่ดี เพราะ กรรม บังคับให้
เดินทางไปทาํงาน เพือให้รถชนกันทีคลองเตง็ จ. ตรัง อยู่ดี) 
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ครองปัญญาบารม ี 30 ทศั** เป็นบทสวดมนตส์รรเสริญ 

และอญัเชิญขอพระบารมีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ใหม้าปกปักรักษา อนัไดแ้ก่บททีเริมตน้จาก ทานะปารมี สัมปัน
โน...สีละปารมี สัมปันโน...เนกขมัมะปารมี สัมปันโน...ปัญญา
ปารมี สัมปันโน...วิริยะปารมี สัมปันโน...ขนัตีปารมี สัมปันโน...
สัจจะปารมี สัมปันโน...อะธิฏฐานะปารมี สัมปันโน...เมตตาปารมี 
สัมปันโน...อุเปกขาปารมี สัมปันโน...ทะสะปารมี สัมปันโน...อิ
ติปิโสภะคะวะ ฯ ยา่เฒา้กฮู็ว้า่ พระพทุธเจา้มีบุญสมพานต ์ จึงตงั
บารมี 30 ทศั 

(โดยหวัใจของพระคาถา มี ดงันี) 
ตะถา ธะนะ  ตงัไว้เบืองหน้าและหลงั กม็ี 9 ชัน 

ชะสาชะ ชะยะ ตงัไวเ้บืองซา้ย กไ็ด ้9 ชนั 
คะถา ธะ ทะนะ ตงัไวเ้บืองขวา 
ยะระวะ สะหา ระองั ฯ ตงัไวป้ลายตีน กไ็ด ้ 9 ชนัแสนวา 

ลูกปืนมา เสมอฝนแสนห่ากเ็ขา้มาบ่ไดแ้ลฯ 
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พทุธะคุณนงั ธมัมะคุณนงั สงัฆะคุณนงั พทุธะอินตา ธมัมะ
อินตา สงัฆะอินตา อบัพระอินทรีย ์ อบัโส อบัพระวตัทะ ยงัแต่
พระนางธรณีอยูเ่หนือฝังนาํ ผูอ้ยูค่าํแผน่ดิน ขอคุณพระบิดามารดา 
ปกเกลา้ งาํหวั กข็า้เทอญฯ สาธุ สาธุ 

 

ทีพอ่สวดภาวนาเป็นภาษาอีสานพืนบา้นทงัหมด (แต่คาถาที
มอบให้นี เป็นเพียงบทย่อทีเป็นหัวใจทีสาํคัญๆ เท่านัน ) เพือเสก
เป่าปิดอดัป้องกนัตนเองไวด้ว้ยกาํแพง 9 ชนั ทีลูกปืนจะเขา้มา
เสมอฝนแสนห่า กเ็ขา้มาบ่ไดแ้ลฯ (แปลกใจจังพอพิมพ์ หัวใจของ
พระคาถา ปรากฏพระคาถาบาทแรก ตัวหนังสือ ดีดขึนเป็น
ตัวหนาเองโดยอัตโนมติั) 

 

และโปรดรับทราบวา่... พระคาถานีจะศกัดิสิทธ์ได ้ ในกิจที
เป็นกศุล เท่านนั ถา้ท่านตงัจิตใหม้นั เป็นสมาธิได ้ มีความศรัทธา
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เชือมนั แลว้ไซร้ จิตท่านจึงจะมีพลงัมหาศาล คนรอบขา้งจะรู้สึก
เกรงกลวัในบุญญาบารมี ไม่มีใครล่วงเกินได ้! 

แต่จะอยา่งไรกต็าม อยา่ไดป้ระมาทโดยเดด็ขาด เพราะไม่มี
ใครหนีพน้บาปกรรมทีเคยทาํไวใ้นชาตินี หรือชาติก่อนเก่าไปได ้
อยา่งแน่นอน นอกจากจะไถ่บาปดว้ยการสร้างบุญกศุล มีความ
เมตตาปราณีใหแ้ก่สตัวโ์ลกดว้ยกนัเท่านนั ทีพอจะผอ่นหนกัให้
เป็นเบาไดบ้า้ง มีแต่บุญกศุลเท่านนั ทีจะช่วยผอ่นคลายความทุกข์
ยากลาํบากของชีวติคนเราได ้ และ ผูที้จะเปลียนแปลงวถีิชีวติของ
ตนเองได ้ จะเป็นผูอ้ยูใ่นวถีิของ “อนุตระธรรม”** ทีเห็นแจง้ใน 

“โลกตุระปัญญา”** ดว้ยการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบของตนเองเท่านนั 

จึงจะมีโอกาส พน้บ่วงกรรม! 

ท่านจึงกล่าวไวว้า่ เมือปราศจาก “ศีล”** คนกไ็ม่มีอะไร

เหนือกวา่สตัวท์งัหลายในโลกนี “ศีล” จึงทาํใหม้นุษยเ์ป็น “สัตว์ผู้
ประเสริฐ” กวา่สตัวใ์ดใดทงัมวล เป็นสตัวโ์ลกทีสูงค่า มี
จินตนาการ และมีความเฉลียวฉลาด ดว้ยกนัทุกคน  
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 “อนุตระธรรม**  

คือวถีิแห่งธรรมทีจะนาํไปสู่ความหลุดพน้  
“โลกตุระปัญญา** 
คือ เห็นแจง้โลกย ์(ความรอบรู้ในกองสังขาร) ดว้ยปัญญาบารมี  

“ศีล** 

คือสิงทีใชช้าํระจิตใจ ใหสู้งส่ง ดีงาม เป็นพืนฐานทีจะนาํบุคคลไปสู่
ความหลุดพน้ของใจ ทีจะไม่กลบัมากาํเริบอีก 

 

แต่เนืองดว้ย ผูค้นในปัจจุบนั ไม่ค่อยมีศีล มีธรรม ประจาํใจ 
ไม่ค่อยมีความละอายแก่ใจกนั และ ไม่เกรงกลวัต่อบาปกรรมกนั
เสียส่วนมาก เลยดาํเนินชีวติไม่ต่างจากสตัวโ์ลกทวัๆไปมากนกั 

จึงทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆตามมาอยา่งมากมาย กด็ว้ยเหตุผล
ดงักล่าวแลว้ นีเอง (ถามว่า ทุกคนรู้ดีรู้ชัวไหม? คาํตอบกคื็อ รู้ แต่
เรากย็งัทาํผิดกันอยู่เสมอ มนัเป็นเช่นนีมานานแล้วจริงๆ) กค็งเป็น
เรืองธรรมดาของโลก เพราะอยา่งไร โลกเรา คนเรา กมี็ดีมีชวัคละ
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เคลา้กนัไป แต่เมือมี “ความพอด”ี เกิดขึนเมือใด โลกกจ็ะอยูไ่ดเ้ท่า
นนัเอง 

โลกสวรรค ์ โลกมนุษย ์ หรือโลกนรกอเวจี จึงอยูใ่นโลก
ปัจจุบนั อยูใ่นชีวติของเราขณะนีนีเอง คืออยูใ่นปัจจุบนัชาตินีดว้ย 
ดงัที ท่านพุทธทาส เคยกล่าวถึงอยูเ่สมอ นนัเอง “ศีล” จึงทาํให้
มนุษยเ์ป็น “สตัวผ์ูป้ระเสริฐ” กวา่สตัวใ์ดใดทงัมวล เป็นสตัวโ์ลก
ทีสูงค่า มีจินตนาการ และมีความเฉลียวฉลาด ดว้ยกนัทุกคน 

ตามทีกล่าวมาแลว้ 
กต็อ้งขอใหท่้านทงัหลายอยา่ลืม ฆราวาสธรรม คือธรรม

ของผูค้รองเรือน ทีพระพทุธองคไ์ดท้รงตรัสสงัสอนไวใ้ห ้สาํหรับ
ชาวโลกทงัหลายใหน้าํไปปฏิบติั ใหมี้ความรัก ความเมตตาซึงกนั
และกนั ถา้เราทาํได ้ และช่วยกนัทาํใหไ้ดอ้ยา่งดีแลว้ กจ็ะทาํให้
สงัคมของชาวโลก อยูด่ว้ยกนัได ้ ดว้ยความสงบสุข ชวันิรันดร
กาล  
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“เรืองของกรรมและกาลเวลา” นี ฉนัเขียนไวต้อนทีเจบ็ป่วย

อยา่งหนกั เมือปลายปี 2539 ทีทอ้งร่วงติดต่อกนัวนัละ 4-5 ครัง 

แต่ไม่ทราบสาเหตุ เกือบจะกลบัไปสู่ดิน คือกลบัไปสู่ความตายอยู่
แลว้ หมอตอ้งทิงเพราะไม่รู้วา่ อาการป่วยมีสาเหตุมาจากอะไรที
แทจ้ริง จะวา่เป็นโรคมะเร็งกห็าไม่เจอ หรือเป็นเอดส์ก็ไม่ใช่ 
เพราะตรวจเลือดกเ็ป็นปกติ เลยใหม้ารักษาตามอาการดว้ยตวัเองที
บา้น แต่พอแกไ้ขปัญหาเจบ็ป่วยไดเ้ท่านนัเอง กเ็ลยถูกปลดออก
จากตาํแหน่งหนา้ที ในการทาํงาน 

กเ็ลยเกิดความสงสยัวา่ ทาํไมชีวติคนเราจึงเป็นเช่นนี ถา้ไม่
ถูกปลดจากตาํแหน่งแลว้จะป่วยไม่หายหรือ? เพราะ ตอนป่วยนนั 

เจบ็ปวดเตม็ทีแทบทนไม่ไหวแลว้ ตอ้งแยกจิตใจออกจากความ
เจบ็ปวด ไปไวค้นละส่วนกบักาย เพือใหห้ายเจบ็ปวดไดบ้า้ง ทาํ
ใหจิ้ตหยดุและนิงตามทีไดฝึ้กมาดีแลว้ จนทาํใหฝั้นเห็นมิติแห่ง
อนาคต เป็นตวัเลขทีน่าจะเป็นเลขทา้ยรางวลัที 1 ทีลูกนอ้งซือ 

863 แลว้มาถามวา่จะถูกไหม เพราะเขาฝันเห็นฉนั ในรูปฤๅษี
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ชีปะขาวไปบอกเขาในคืนเดียวกนั บอกวา่เลขจะออกตวันี เมือฉนั
ให ้ พระคาถาชินบัญชร เขาไป เมือตอนเยน็วานนีเอง เพือนาํไป
สวดมนตก่์อนนอนใหเ้ป็นทียดึเหนียวจิตใจ เพราะเขาบอกไม่
สบายใจมาหลายวนัแลว้ เพือเขาจะไดค้ลายทุกขใ์จไดบ้า้ง  

เมือเขาถามเรืองความฝัน กไ็ดบ้อกไปแลว้ล่ะวา่ ถูก (แต่
ไม่ได้บอกว่าถกูโต๊ด หรือเตง็) 

เพราะตามทีฉนัฝันในคืนทีผา่นมาเช่นกนั รู้วา่เลขทา้ย 3 ตวั

หลงัของรางวลัที 1 จะออกตรงกนัขา้มกบัทีเขาซือ คือ 368 เพราะ

ฝันวา่ขบัรถส่วนตวัเลขทะเบียน 6486 ถอยหลงัออกจากบา้นไป

ตลอดทาง จนไปจอดหนา้ตึกทีทาํงาน เลขทา้ยรางวลัที 1 จะตอ้ง

ออก 68 อยา่งแน่นอน คือตวักลบักบัเลขทะเบียนรถ แต่วนันนั
เป็นวนัจนัทร์ หลกัร้อยตอ้งเป็น 3 ไม่ใช่ 4 ตามทะเบียนรถ ยงิได้
ทราบวา่ บอก”คุณหล่อง”เขาไปในฝัน 863 ตามทีเขาฝันดว้ย ยงิ

แน่ใจวา่ เลขตอ้งออกตวักลบันนัทงัหมด แต่ตดัสินใจไม่ซือ  
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ฉนัอธิษฐานจิต เพียงขอแลกเอาไวก้บัชีวติ แค่นนัเอง ถา้ซือ
ไปทวัตามจงัหวดัต่างๆทีเคยฝากเพือนซือซกั 4-5 พนับาท คงได้

เงินเป็นลา้นๆ แต่ขอแลกเอาชีวติไวก่้อนดว้ยการไม่ซือเลย แต่คิด
อีกที เอาใหแ้น่ใจ เลยเขียนฝากไปใหค้นขา้งกายซือ 86 (เพือ

ไม่ให้มนัถกู) พอเลขออก เธอโทรมาบอกวา่ คุณคิดยงัไงซือเลขตวั

เดียวไม่กลบั กเ็ลยกลบัให ้ ไดเ้งิน หา้พนับาทนะ…ฉนัรู้สึกเฉยๆ 

เพราะฉนัไม่ไดซื้อถูกอยูแ่ลว้! 

และแลว้…ทุกอยา่งกเ็ป็นไปตามทีฝันจริงๆ คุณหล่อง ยุง่

เรืองงานทีเจา้นายใชส้อย กเ็ลย ลืมซือไปเลยเช่นกนั บ่ายวนันนั
เขาตาลีตาเหลือกมาถามฉนัวา่ หวัหนา้ถูกกีแสน ฉนัยมิๆบอกไม่
ถูก เพราะวนันนั วนัจนัทร์ท ี16 กนัยายน 2539 เลขทา้ยรางวลัที
หนึง 3 ตวัหลงั ออก 368 จริงๆ และ ฉนักข็อชีวติไวไ้ดจ้ริง! 

จึงเชืออยา่งสนิทใจวา่ สิงทีเกิดขึนในชีวติของตนเอง เกิด
จากผลบุญทีไดท้าํมาแลว้ ดว้ยการนงัภาวนา วปัิสสนากมัมฏัฐาน 
ทาํจิตใหส้งบลงได ้ ในระดบัหนึง(ด้วยความไม่อยากได้ เพราะท้อ
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ใจทีฝึกมานานแล้วไม่ได้อะไรเลย พอคิดไม่อยากได้เท่านัน จิต ก็
สงบไปเลย ไม่ฟุ้ งซ่านไปไหนอีกแล้ว ฉันจึงนังสมาธิด้วยจิตทีว่าง
เปล่า ลอยตัวอยู่เช่นนันจนรุ่งสาง เหมือนไม่มีตัวตน เมือออกจาก
สมาธิในตอนเช้าแล้ว รู้สึกสดชืน เป็นสุขกายและเบิกบานใน
หัวใจ เป็นอย่างยิง เยน็กายสบายใจ แบบทีไม่เคยพบมาก่อน) 
ตงัแต่ปลายปี 2527 มาแลว้ นนัเอง! และผลจากตรงนีกคื็อ การได ้

สมาธิ คือไดค้วามสุข ความสงบสบาย และ มีความรู้สึกเป็นสุข
อยา่งยงิทีมนุษยอ์ยา่งเราสามารถสร้างขึนมาไดด้ว้ยตนเอง และ คิด
วา่ไม่เหลือวิสยัทีทุกคนจะปฏิบติัไดโ้ดยง่าย!อีกดว้ย ถา้ท่านรู้จกั

วธีิปฏิบติัทีตรงกบัจริตของท่านเอง 
มีเรืองจริงบางเรืองทีอดเล่าใหฟั้งไม่ไดเ้กียวกบั พลงัจติ จาก

การได้สมาธิ คือเยน็วนัหนึงไปส่ง ท่านผูว้า่การฯ กฟผ ทีสนามบิน 
อากาศแปรปรวนดว้ยลมและฝน ฉนัจึงอธิษฐานจิตขอใหฝ้นหยดุ
ตกเพือให ้ ผวก. กฟผ นงัเครืองบินจากอุบล เขา้กรุงเทพฯ โดย
สวสัดิภาพ ซึงฝนและพายกุห็ยดุจริงๆ เหมือนเช่นทีฉนันงัเครือง
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จากดอนเมืองไปอุบลฯในเยน็วนัหนึง นกับินประกาศวา่ อีก 15 

นาที จะถึงสนามบินอุบลฯ (ตอนนันเครืองคงบินอยู่ราวๆเหนือ
น่านฟ้า จ.ศรีษะเกต) ถา้เครืองลงไม่ไดก้จ็ะบินกลบัดอนเมือง 
เพราะมีฝนและพาย ุ ทีสนามบินอุบลฯ จนหอบงัคบัการบินไม่
อนุญาตใหเ้ครืองลง ฉนันงันิงริมหนา้ต่างดา้นขวา มองเมฆ และ
ทอ้งฟ้ามืดหม่นดว้ยละอองฝนทีโปรยปราย จินตนาการไปเรือยๆ 
เห็นวมิานแห่งสวรรคแ์ละเหล่าเทวาล่องลอยอยูใ่นม่านเมฆ มอง
ลงขา้งล่างเห็นแม่นาํมูลอยูใ่นความมืดสลวัเลือนลาง คิดวา่ถา้ตอ้ง
กลบักรุงเทพฯ วนัพรุ่งนี ลูกนอ้งคงคอยเกอ้ คงไม่ไดป้ระชุมกองที
สถานีไฟฟ้าแรงสูง สกลนคร ตามกาํหนดแน่เลย กเ็ลยตงั จิต 
อธิษฐานขอทวยเทพเทวาฟ้าดินใหห้ยดุลมและฝน เหมือนทีเคย
ขอมาแลว้ เมือถึงคราวจาํเป็น พลางพดูออกมาวา่ ฝนจะหยดุตก 
ลมจะเลิกพัด เครืองจะลงได้แล้ว จนคนนงัขา้งๆทีอยูด่า้นซา้ย มอง
หนา้ฉนัดว้ยความแปลกใจ จากนนันกับินกป็ระกาศวา่ จะลงได้
แลว้ เมือเครืองบินลงเรียบร้อย เห็นคุณพลูพนัธ์ฯ ลูกนอ้งฉนั ยนื
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คอยฉนัอยูใ่นขณะทีรุ่นพีคนหนึง ทีจะกลบักรุงเทพฯ (พีจรรยงค์ 
รังสรรค์ เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์เขือนปากมลู) เดินมาหาฉนัดว้ย
ความดีใจ พลางบอกวา่ ผมได้กลบัเพราะคุณจริงๆ คุณพลูพนัธ์
บอกวา่ หัวหน้ากองผมอยู่บนเครือง ไม่ต้องห่วง เดียวกล็งได้ ลง
ได้จริงๆ จนผมไม่อยากเชือเลย อยู่เฉยๆลมกห็ยดุ ! 

แต่สาํหรับคุณพลูพนัธ์ฯ เขาคงไม่ตืนเตน้อะไร เพราะเขาเคย
อยูใ่นเหตุการณ์แบบนีกบัฉนัมาก่อนแลว้ ซึงตอนนนัมีคุณหล่อง
เป็นคนขบัรถไปทาํงานดว้ยกนั ทีพงัโคน ซึงอยูใ่นช่วงเวลาทีคุณ
พลูพนัธ์เขา้งานใหม่ๆ พอเสร็จงานในตอนเยน็ เดินทางต่อเขา้ จ. 
สกลนคร เพือจะไปเสนอความกา้วหนา้และปัญหาของงาน ใน
การประชุมฝ่ายในวนัพรุ่งนีต่อไปอีกดว้ย ตลอดทางเจอพายฝุน
รุนแรงมาก มองเห็นถนนขา้งหนา้ไม่เกิน 10-15 เมตรแน่ๆ ทงัลม
แรงจนตน้ไมข้า้งทางถนนหกัโค่น ทงัฟ้าแลบฟ้าร้องจนน่ากลวั จะ
ถอยกลบักค็งเหมือนเดิม เพราะออกมาไกลแลว้  จนกระทงั อีก
ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนจะถึงสกลนคร กจ็ะ 3 ทุ่มอยูแ่ลว้ 
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เพราะรถวงิเหมือนคลานมา ฉนักลวัจะหาขา้วกินยากถา้ฝนไม่
หยดุตก กเ็ลยตงัจิตอธิษฐาน รําพึงในใจวา่ ถ้าแผ่นดินนีข้าฯเคย
ครองมาก่อนจริง (ทีเป็นส่วนหนึงของอาณาจักรโคตรบูรณ์) กข็อ
เทพยดาฟ้าดิน โปรดช่วยหยดุลมและฝนให้ด้วยเทอญฯ ฉนักลนั
ลมหายใจอึดใจหนึง แลว้บอกเขาทงัสองวา่ เดียวฝนกจ็ะหยดุตก
หรอก...และทนัใดนนั รถกว็งิออกจากลมและฝนทนัที ขา้งหนา้
ถนนเงียบสงบ ไม่มีลม และฝน แมแ้ต่เมด็เดียว ฉนัมองไป
ขา้งหนา้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งเงียบสงบดว้ยแสงจนัทร์ พอหนัไป
มองดา้นหลงั ลมและฝนหยดุอยูแ่ค่นนัเอง 

นอกจากนียงัมีเรืองทีไม่น่าเชือเหมือนฉนัมีตาทิพย ์ ในคราว
เปิดเขือนปากมูล เพือเดินเครืองจ่ายไฟฟ้า ฉนัไปทาํงานกบั
ลูกนอ้งทีสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลฯ 2 ทีสายส่งไฟฟ้าจากเขือนปาก

มูลผา่น พองานใกลจ้ะเสร็จในตอนบ่าย ลูกนอ้งหายหนา้ไปทีละ
คนสองคน จนฉนัตอ้งเก็บเครืองมือซ่อมเอง และฉนัรู้วา่พวกเขา
หายไปไหน จึงไดต้ามไปดู และคิดวา่จะกาํหลาบเสียใหเ้ขด็หลาบ 
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ฉนักเ็ลยไดเ้ล่นไฮโล โดยแทงเองเสียเลย ลูกนอ้งตอ้งผลดัเปลียน
กนัจบัคู่เป็นเจา้ 2-3 ครัง (เนืองจากมีเค้าทีหน้าตักน้อย) ซึงฉนัก็
แทงถูกทุกครัง เป็น เพราะ จิตแท ้ ทีฝึกมาดีแลว้บอกฉนัวา่ใหแ้ทง 
5 ตาํ หรือเอียวตาํ(ได้หลายต่อด้วย) ไฮโลมนัจะตายอยูต่รงนี เงิน

ของทุกคนเลยมาอยูใ่นกระเป๋าของฉนัจนหมด ตอนเยน็ทุกคน
ตอ้งเดินตามฉนัตอ้ยๆ เพราะเงินหมดไม่มีเงินซือขา้วกิน ซึงกไ็ม่
ต่างไปจากเหตุการณ์ในวนัเปิด สถานีไฟฟ้าแรงสูงบึงกาฬ วนันนั
เลย(วนัที 16 สิงหาคม 2530 เลขท้ายรางวลัทีหนึงออก 262 แต่ฉัน
แทง 362 และเลขท้ายสองตัว 62 ด้วย) ทีฉนัถูกเพียงเลขทา้ยสอง
ตวั 62 ไดเ้งินไปดืมเหลา้คนเดียว เพราะตอนเยน็พรรคพวกจาก 
กทม. ทีไปร่วมงานดว้ยเป็นเจา้มือ เขยา่ไฮโล ลกูนอ้งฉนัเลยไม่
ห่วงอะไร แมแ้ต่ฉนัจะเลียงขา้วปลาอาหารและเหลา้ฟรี เขากไ็ม่
สนใจ สุดทา้ยกเ็ลยหมดกนัเป็นพนัๆ เมือฉนักลบัมาตามใหเ้ลิก
(เพราะเงินกห็มดกันอยู่แล้ว) ก่อนจะชวนไปกินเหลา้ต่อ ฉนัเลย
แทง และยกัทุกคนทีลงเงินแบบเดาสุ่ม ไดเ้งินคืนกนัทวัหนา้ 
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(เพราะฉันแทงให้เฉยๆ ไม่คิดอยากได้เงินใครเลย) แลว้ค่อยเลิก
กนั แต่ท่านกต็อ้งเชืออีกเช่นกนัวา่ เขาทงัหลายไม่ยอมเขด็หลาบ
เลย (ทังๆทีเจ้านายเบืองสูงตาํหนิฉันเรืองนีบ่อยๆ แต่ฉันกห้็าม
พวกเขาไม่ได้) เพราะ การพนนั เป็นสมบติัของมนุษยชาติ นนัเอง 

และพึงทราบวา่ ร่างกายยงิเคลือนไหว ยงิแขง็แรง เราจึง
จาํเป็นตอ้งออกกาํลงักาย เพือไม่ตอ้งไปซือยากิน แต่ จิตกบัใจ ยงิ
นิงสงบ ยงิมีพลงั และดว้ย “จติตานุภาพ” นนัเอง ทีทาํใหห้นา้ตา
ฉนัสดชืนผอ่งใสอยูต่ลอดเวลา ทาํใหใ้ครๆทีไม่รู้จกั จะดูเรา
เหมือนอายนุอ้ยกวา่ความจริงไม่ตาํกวา่ 5-10 ปี อยา่งไม่น่าเชือ! 

พอกลบัมาพิจารณาดู เหตุการณ์ต่างๆทีผา่นมาในชีวติ เมือ
ครบรอบ 12 ปี จะเกิดเหตุซาํแบบเดิมๆเสมอ เลยทาํใหฉ้นัรู้

อนาคตของตวัเองไดโ้ดยอตัโนมติั ดงันนัเมือวนัเวลามาถึงฉนัจึง
จาํเป็นตอ้งระวงั ใช ้ สต ิ เตือนตนอยูเ่สมอ แต่ถึงกระนนัก็
พลงัเผลอจนได ้ มนัคงเป็นเรืองของกรรมและกาลเวลานนัเองที
เกียวขอ้งกนั ทีทาํใหเ้วลาลงตวักบัเหตุการณ์ทีซาํรอยเดิมเหมือน
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พรหมลิขิตชีวติไวแ้ลว้ ทาํใหค้นเราไม่สามารถหลีกเวน้ไปจาก 
“กรรม” ได ้

เมือปี 2524 ไดไ้ปตรวจรับอุปกรณ์สือสาร (Close 

numbering system) ไปทาํงานทีเมืองโยโกฮามา ประเทศญีปุ่น 
เดือนกวา่ๆ เลยไดท่้องเทียวไปทุกแห่งทงัโตเกียว เกียวโต โอสุโอ
ซากา้ โกเบ อาจจะเป็นคนแรกทีไดร้้องเพลง แบบ“คาราโอเกะ” 

กบัชาวญีปุ่น กเ็ป็นได ้เพราะมีวนัหนึงวศิวกรของบริษทั OEC อด

หลบัอดนอนแกไ้ขปัญหาของเครืองไม่ไดอ้ยู ่ 2 วนั 2 คืน รุ่นนอ้ง
ทีไปทาํงานดว้ยกนัถามวา่...พีมนัเสียเพราะอะไร? และเท่าทีฉนั
สงัเกตดูแลว้เห็นวา่ตวัรีเลยท์าํงานผดิปกติ กเ็ลยไดบ้อกทุกคนวา่ 
เขาต่อไดโอด(diode)กลบัขวัไปตวัหนึง กเ็ลยต่อสายในวงจรผดิ
ตามกนัไปดว้ย คุณมาซูดะ อนิาอชิิ(วิศวกรของ บ.OEC) ใชเ้วลา

ไม่ถึง 15 นาที กแ็กไ้ขไดเ้รียบร้อย ตอนเยน็เขาเลยพาไปเลียงเสีย
ยกใหญ่ ไปดืมที Topless girl bar (สาวๆญีปุ่นเปลือยอกเดิน

เสิร์ฟอาหาร-สวยจริงๆ) แลว้ไปต่อทีอืนๆอีกดว้ย นอกจากนีวนั
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ต่อมา ยงัพาพวกเราไปกินอาหารไทยแพงๆ ตม้ยาํปลาช่อน (ที
เพือนซึงเดินทางตามไปดูงาน(PLC)ทีหลงั เห็นมสัตาดสีเหลืองๆ
ทีวางอยู่ขอบถ้วย นึกว่าไข่ปลาช่อน เลยหลงกินเข้าไปทังหมดจน
นาํตาไหลพราก แต่ไม่มีใครกล้าหัวเราะ ฉันรู้สึกสงสารเขาจังเลย 
เพราะมสัตาดกินเพียงเลก็น้อยกฉุ็นขึนจมกู ในแบบทีบอกไม่ถกู
เหมือนกัน)ไดอ้าหารทีถูกปาก แทน เทมปุระ ทีกินอยูทุ่กวนัจน
ร้อนใน (ปากเจบ็ปากพองไปหมด) แถมวนัหลงัต่อมาเขาชวนให้
ฉนัอยูท่าํงานดว้ย จะไดเ้งินเดือน 1 แสนบาท แต่ฉนัไม่ตกลง 
เพราะตอนนนัฉนักไ็ดเ้งินเดือนๆละ 1 หมืนบาท ทีเมืองไทยอยู่
แลว้ คิดดูแลว้ค่าครองชีพกพ็อๆกนักบัเงินทีจะไดรั้บ แถมสุขภาพ
ของตนเองก็ไม่ค่อยดีอีกดว้ย (จริงๆแล้วกไ็ม่ดีเลย ไปได้อาทิตย์
เดียวไปดืม-กิน(ปลาดิบ) ทีบ้านคุณชิโมฮารา ท้องร่วงจนต้องเข้า
โรงพยาบาล เกือบตายไปแล้ว) เลยไม่เอาดีกวา่ กลบัเมืองไทย
ดีกวา่  
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ท่านรู้ไหมวา่ทาํไมเขาจึงแกไ้ขปัญหากนัไม่ได ้ ไม่ใช่เขาไม่
ฉลาดนะ! แต่ฉนัคิดวา่เขาคิดไม่ถึงวา่ ช่างเทคนิค (คนของเขา) จะ

ทาํงานผดิพลาด เลยมองขา้มปัญหาไปเท่านนัเอง 
 

และ อีก 12 ปีถดัมา (ปี 2536) ไดไ้ปดูงานทียโุรป ทีประเทศ

สโลเวเนีย ทงัๆทีนายทงัหลายกไ็ม่ค่อยชอบขีหนา้เราเท่าไร ซึง
นายในพืนทีเสนอชือคนอืนไป แต่ฉนัตอ้งไดไ้ป เพราะนายที
ใกลชิ้ด(ในสายงาน)ตงัใจใหฉ้นัไป เพือกลบัมาทาํงานใหอ้งคก์ร
อยูแ่ลว้ และพอกลบัมาไม่นาน นายทีตงัใจส่งไปเพือใหก้ลบัมา
ทาํงานใหก้บัองคก์ร กล็าออกจากงานไปทาํงานทีอืนทีดีกวา่(แถม
ชวนฉันไปทาํงานด้วยและบอกฉันว่า คนแบบฉันไม่มีโอกาสรุ่ง
ในองค์กรแห่งนีแน่ๆ ถ้าไม่ติดเรืองสุขภาพของตนเอง ฉันคงไป
ไกลแล้ว) แปลกจงันายลาออกเหมือนกนัทงัสองครัง เลยคิดวา่ อีก 
12 ปีขา้งหนา้ ก่อนปลดเกษียณ จะมีนายคนไหน พาไปเทียวไปดู

งานเมืองนอกหรือเปล่า ถา้เป็นแบบนี จะมีใครใหไ้ปหรือ เพราะ
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เราชอบทวนกระแส ดว้ยนิสยัทียอมใครไม่ค่อยจะเป็น ไม่ดีเลย 

จนเป็นทีกล่าวขานกนัวา่ชอบเบียวนาย (แม้วนัไปเผาศพ-ไพศาล 
เพือนรัก-ทีเมืองนนทบรีุ “นาย” (ระดับรองผู้ว่าการฯ) ทีมาเป็น
ประธานยงับ่นให้เพือน-สกลธรฯ ได้ยินเลย) ทงัๆทีเราไม่เคยเบียว
ใครเลย เพียงแต่เคยบอกนายบางคนวา่ใหก้ลบัไปเรียน ป. 4 ใหม่

น่าจะดี และเคยบอกบางคนวา่ บางเรืองทีพากนัทาํอยูน่นั มนัไม่
ถูกตอ้งเท่านนัเอง (แต่อาจจะมีหลายๆอย่างทีเราทาํเกินหน้าเขา ก็
ไม่แน่ใจเหมือนกัน) นายเขาเลยโกรธไม่ชอบเราสกัเท่าไร 

แต่กเ็ป็นจริงตามทีเจา้นายท่านนนัทกัทว้งไวจ้ริง วา่ ฉนัจะ
ไม่รุ่งในหนา้ทีการงาน แมว้นัหนึงจะไดเ้ป็นถึงระดบัหวัหนา้กอง
ดูแลคนร่วม 100 แลว้กต็าม อีกทงัไดรั้บทราบจากรองผูว้า่การฯ

ท่านหนึง กล่าวไวว้า่ กุญแจทีจะไขไปสู่ความสาํเร็จในงานส่วน
ใหญ่นัน มาจากการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (ซึงฉันก็
ทาํอยู่แล้ว ทาํมานานแล้วด้วย) ทีผู้บริหารต้องนาํเสนอถึงเหตผุล 
ความจาํเป็น และรายละเอียดขนัตอนในการปฏิบัติงาน เปิด
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โอกาสให้เสนอความคิดเห็น และนาํความเห็นในทีประชุมมาใช้
งาน ให้โอกาสทุกคนทีอยากจะทาํงาน โดยผู้บริหารต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด สอบถามถึงอุปสรรคและปัญหา คอยแก้ไขปัญหาที
เกิดขึน และเป็นผู้ตัดสินใจ (ทีหลายๆครัง ฉันต้องสังการเอง 
ตัดสินใจเอง ในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบใจหายใจควาํทุก
ครัง ถ้าผิดพลาดกมี็โอกาสทีบางคนอาจถึงแก่ชีวิต หรืออุปกรณ์
เสียหายหลายสิบล้านบาท) เพราะเป็นความรับผดิชอบในงาน
ทงัหมดอยูแ่ลว้ (แต่กแ็ปลก ทีนายบางท่านบ่นบอกว่า ฉันควรจะ
อยู่ทีออฟฟิตเพือบริหารงานมากกว่า ทีจะออกไปติดตามงานใน
โครงการฯ หรือว่าเขาอยากให้ฉันล่มสลายในการทาํงาน ! กไ็ม่

แน่ใจ) 
และ เมืองานสาํเร็จลลุ่วงไปด้วยดีแล้ว จัดเป็นโอกาสพิเศษ

เพือเชิญผู้บริหารระดับสูงสุดในสายงาน มาชืนชมในความสาํเร็จ
ของงาน เพือขวญัและกาํลงัใจ ทีจะได้รับการชมเชย  ซึงจะเป็น
ความภาคภูมิใจหาทีสุดมิได้ (ทีต่อไปลกูน้องจะทาํงานให้นายอย่าง
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สุดชีวิตจิตใจเลยทีเดียว) แต่กไ็ม่แปลกใจอะไร ทีฉนัเชิญใหน้ายมา 
ร่วมแสดงความยนิดีดว้ยแต่ละครัง ไม่มีใครมาเลย ! (ไม่ว่าจะเป็น

ระดับไหน เพราะ ท่านบอกไม่ว่างทีจะมาร่วมงานได้ คิดว่าบางท่าน
อาจจะว่าง แต่ท่านไม่ค่อยชอบเรากเ็ลยไม่มา)  การสรุปงานเพือ
ฉลองความยนิดีในความสาํเร็จทุกครังกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ฉนักเ็ลย

ตอ้งเป็นประธานของงานเอง (คงเป็นเพราะ อาณาจกัรโคตรบูรณ์ ที
ฉันเคยครองมาก่อน ณ ทีแห่งนี ฉันจึงเป็นนายสูงสุดคนเดียวเท่านัน 
(จะเชิญใครอยา่งไร กไ็ม่มีใครมา) และไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทาํไมฉัน
จึงได้ไปเป็นหัวหน้ากองดูแลแถบถินนัน เพราะความจริงกคื็อ ฉัน
ไปเพือใช้หนีกรรม เท่านันเอง) 

แต่กเ็กิดเรืองจริง เหมือนเดิม ทีไม่น่าเชือ! พอวนัเวลามาถึง 

เจา้นายระดบัสูงกพ็าไปดูงาน ทีประเทศสหรัฐอเมริกา จริงๆดว้ย 

โดยมีนายทีใกลชิ้ดในสายงานโดยตรงไปดว้ย และพอกลบัมาไม่
นานนายใกล้ๆ ตวั ท่านกล็าออกไปก่อน เหมือนๆเดิม ซึงไม่
ต่างกนัเลยกบัสองครังแรกทีผา่นมา อยา่งไม่น่าเชือ กต็อ้งเชือ 
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เพราะ มนัเกิดขึนจริงๆเหมือนกนัทงั 3 ครังเลย มนัเหมือนกบัชีวติ

ของเราและผูเ้กียวขอ้ง ไดถู้กขีดเส้นไวห้มดแลว้ (ในรอบ 12 ปี 

ของการเกิดของฉันเอง) 

จึงเหมือนๆกบัเห็นอนาคตของตนเองได ้ ในทุกเรืองราวอีก
ดว้ย มนัคงเป็นเรืองของกรรมกบักาลเวลา ทีเลือนไหลไปตาม
วฏัฏะของธรรมชาติทีกาํหนดมา อยา่งลงตวั! เมือเห็นอนาคตได ้

แลว้ทาํไมเราจะไม่เห็นอดีตไดเ้ช่นกนั! ตอ้งเห็นไดอ้ยา่งแน่นอน! 

แต่ ทีสาํคญัมากกวา่ อยูที่ เห็นแลว้ไดอ้ะไร? และอะไรทาํใหเ้กิด

เหตุการณ์ เช่นนีได ้ มนัตอ้งมาจาก มิติกบักาลเวลา ทีเคยสร้าง
กรรมไว ้อยา่งแน่นอน! 

สุดทา้ยกพ็อสรุปออกมาไดว้า่ หลายๆครังทีฝืนกระแสสงัคม 
ทาํใหเ้ราเดือดเนือร้อนใจและลาํบากตรากตรําทุกครังไป ฉะนนั
บางครังก็ตอ้งปล่อยชีวติของเราไปตามกระแส ใหล่้องลอยไปตาม
กรรมเก่า กรรมใหม่บา้ง ปลดปล่อยชีวติไปตามกาลเวลาบา้ง 
อะไรจะเกิดกต็อ้งปล่อยใหม้นัเกิด! เพือชดใชห้นี กรรม! เพราะ 



 

 

190 

มนัเป็นเรืองของกรรม และกาลเวลาทีไม่ควรจะฝืน เราควรชดใช้
หนีกรรมเขาไป จะไดห้มดเวรหมดกรรมกนัเสียที! พอถึงจุดๆ

หนึง เมือทุกอยา่งสงบลงไดแ้ลว้ ทุกอยา่งกย็ติุเท่านนัเอง! และถา้

ทุกคนยอมรับความจริง และเขา้ใจในความเป็นจริงนีได ้ กจ็ะไม่
เป็นทุกข!์ (แล้วใครบ้างล่ะ ทีจะยอมรับกันได้ง่ายๆ) ลองหนั

กลบัไปมองชีวติของท่านเอง กจ็ะเห็นเองวา่เรืองของกรรมกบั
กาลเวลา ไดถู้กกาํหนดไวแ้ลว้สาํหรับทุกชีวติทีเกิดมา ทาํใหเ้รา
ตอ้งเชือไดเ้สมอวา่ 

 

 เมือถงึเวลา เราต้องชดใช้ หนีกรรม!  

(แล้วใครบ้างล่ะทีคิดว่ามีกรรมเก่ากับฉัน กอ็ย่าลืมชดใช้หนีกรรม
กันด้วย จะได้หมดเวรหมดกรรมกันเสียที ชาติหน้าฟ้าใหม่ต่างคน
จะได้ต่างไป) 
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      10. เมอืชีวติยงัอยู่ 
เราจะมีชีวติอยู่อย่างไร อยา่งมีความสุขสบายในชีวติได้

ตลอดไป เพราะวา่ แมแ้ต่องคสุ์ลต่านชาวอาหรับผูย้งิใหญ่ ทีมี
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พร้อมสรรพในทางโลกย ์ เมือหลายร้อยปีทีผา่นมาแลว้ยงัเคย
บอกไวว้า่ ตลอดชีวติจนแก่เฒ่า มีความสุขจริงๆ เพียง 14 วนั

เท่านนั ทีไดจ้ดบนัทึกไวใ้หท้ราบ 

สาํหรับตวัเราและท่านทงัหลาย ต่างเกิดมาตวัเปล่าดว้ยกนั
ทงันนั พอ่แม่ฉนัเองทีท่านพาอาศยัอยูต่ามบา้นนอกบา้นนา ใน
เขตพืนที จ. ลพบุรี ตอนแรกๆชีวติครอบครัวของเรา กแ็ทบไม่มี
สมบติัพสัถานอะไรเลยจริงๆ (เพราะไม่มีความจาํเป็นอะไรทีจะ
มีสมบัติมากๆเมือในนาํยงัมีปลาในนายงัมีข้าว ถ้ายิงมีมากเดียวก็
โดนโจรปล้นเท่านันเองเพราะปี 2499 อันธพาลกาํลงัครองเมือง)  
เนืองจากในระยะเวลา 60 ปี ทีผา่นมา สมบติัในแผน่ดินยงัมีอยู่

มากมาย และผูค้นกย็งัมีนอ้ย ท่านจึงไม่จาํเป็นตอ้งสะสมอะไร
ใหวุ้น่วาย แต่ต่อจากนนัอีกไม่นาน ในช่วงระยะเวลา 50 ปีมา

นีเอง ทีโลกเปลียนแปลงไปอยา่งมากมาย ผูค้นเริมมากขึนๆ
เรือยๆ เป็นผลใหเ้กิดการแก่งแยง่ทีอยูอ่าศยั และความอยูดี่กินดี 
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การสะสมทรัพยจึ์งเกิดขึนจนกลายเป็นสงัคมบริโภคนิยม กนัอยู่
ในปัจจุบนันี ทีเราไดเ้ห็น 

ดงันนั ใครทีตามโลกเขาไม่ทนั เพราะปล่อยวนัเวลาใหสู้ญ
เปล่า มาถึงปัจจุบนัวนันี ยอ่มแสวงหาอะไรโดยง่ายไม่ไดอี้กแลว้ 

เพราะทรัพยากรของโลกมีจาํกดั ปัจจยัในการดาํรงชีวติหายาก
ขึนทุกวนั ทุกคนเลยตอ้งดินรนแสวงหา แลว้เราจะมีความสุขกนั
ไดอ้ยา่งไร จะหาความสุขไดที้ไหน จึงเป็นเรืองทียากมาก ไม่
ตอ้งคิดถึงวา่จะมีความสุขไดต้ลอดไป ไดอ้ยา่งไรอีกดว้ย! 

มาถึงวนันี หนทางและวนัเวลายงัอีกยาวไกล ทีเราจะเดิน
กนัต่อไปในชีวติ แต่หนทางทีเดินผา่นมาแลว้ ถา้คิดวา่ยาว กย็าว
ไกลพอสมควร แต่ถา้คิดวา่สนั กส็นันิดเดียว เพราะเรายงัไม่ได้
ทาํอะไรเป็นชินเป็นอนั พอทีจะภูมิใจไดเ้ลยจริงๆ กถึ็งวยัแก่เฒ่า
ไปแลว้ น่าเสียดายชีวติ และวนัเวลาทีหมดไปนะ! 

คนเราเกิดมาทาํไมกไ็ม่รู้… 
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แต่ทุกคนกไ็ดรู้้ ไดเ้ห็นวฏัฏะจกัรของชีวติ กนัอยูแ่ลว้ เกิด
มาแลว้เจริญเติบโต เรียนรู้ ทาํงาน สืบสานเผา่พนัธ์ุ แก่เฒ่าชรา 
แลว้กล็ม้หายตายจากกนัไป ลูกหลานทีเกิดใหม่กจ็ะมีวฏัฏะของ
ชีวติทีไม่ต่างไปจากนี และ คงเป็นเช่นนีไปตลอดกาล ถา้ไม่เกิด
อุบติัเหตุกบัชีวติในระหวา่งทาง อายเุฉลียของคนเรากป็ระมาณ 3 

หมืนวนั หรือประมาณ 80 ปี ไม่เกิน 100 ปี เป็นส่วนมาก ท่าน

ลองมองยอ้นไปในอดีตของตนเองดูซิ วา่มีอะไรบา้งในชีวติทีผา่น
มา  เชือวา่ แต่ละท่านก็คงไม่มีอะไรทีแตกต่างกนัมากนกั ทุกคน
คงจะเห็นแลว้วา่หลายๆอยา่งกแ็ค่นนัเอง เราวา่กนัไปตามความ
อยากมีอยากดี และอยากได ้ เพือใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข ดว้ย
ความพอใจของตนเอง ถา้ไดดี้กวา่ ไดม้ากกวา่คนอืนๆกย็งิจะดี 
เหมือนกบัเราไดรั้บชยัชนะ ซึงเป็นเรืองปกติของมนุษยที์จะดีใจ 
สุขใจ และความสุขส่วนหนึงของคนเรากม็าจากความรู้สึกแห่งชยั
ชนะนีเอง (ในขณะทีผู้แพ้กเ็ป็นทุกข์ด้วยความเสียใจเช่นกัน) ขอ
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เพียงแต่ผูมี้อาํนาจวาสนาทงัหลาย อยา่พากนัหลงลาํพองคะนอง
ตนเท่านนัเป็นพอ สงสารคนอืนทีเขาตาํตอ้ยกวา่บา้ง 

เมือเกิดมามีพร้อมดว้ยทรัพยส์มบติั และ คุณสมบติัทีดี ที
ธรรมชาติท่านประทานมาใหเ้ธอทงัหลาย ดว้ยสุขภาพทีดี มี
รูปร่าง หนา้ตา ผวิพรรณทีสวยงามมากกวา่ สง่างามมากกวา่ 
เฉลียวฉลาดมากกวา่ ไดดี้กวา่ และเก่งกวา่คนอืนแลว้ ทุกคนกจ็ะมี
ความสุขใจ รู้สึกภูมิใจในชีวติตนเอง แบบไม่มีทีสินสุดเป็น
ธรรมดา แลว้รู้ไหมวา่ สิงทีไดม้าทงัหมดนนัไดม้าจากไหน?  

แต่ถา้เกิดความหลงระเริงในเรืองเหล่านีมากจนเกินไป หลง
มากๆเขา้ อาจถึงกบัลืมตวัลืมตาย เพราะสิงทีไดม้า คือสิงทีคนอืน
เขาไม่ไดเ้ขาไม่มี ในกาลเวลาเดียวกนันนั นนัเอง และ คนเหล่านนั
ทีมีชีวติแบบธรรมดาทวัไป กมี็เป็นจาํนวนมากกวา่อีกดว้ย ที
สาํคญักคื็อ หลายๆสิงหลายๆอยา่ง ทีไดม้านนั เป็นการสะสม
อาํนาจของคนโดยอตัโนมติั แบบไม่ไดต้งัใจดว้ยซาํไป คนทีไม่
ชอบเรามีไหม ตอ้งมีอยา่งแน่นอน! 
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เรืองนีจึงเป็นอนัตรายต่อสงัคมมาก และ เป็นปัญหาที
ปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนันีดว้ย สาํหรับการดาํเนินชีวติที
แตกต่างกนัมากๆของผูค้น เพราะ ถา้ถึงวนัหนึงทีผูมี้อาํนาจ
เหนือกวา่ทาํอะไรไม่ไดด้งัใจ ความเดือดร้อนวุน่วายยอ่มเกิด
ขึนกบัตวัเขาเองและคนอืนๆ อยา่งแน่นอน! เป็นสจัธรรมของ 

ความโลภ โกรธ หลง ทีพระพทุธองคไ์ดท้รงตรัสไวแ้ลว้ ซึง
ปรากฏชดัเจนอยูใ่นสงัคมไทยในปัจจุบนันีทีไดเ้ห็น จนมีบางคน
เคยถามฉนัวา่ ผูมี้อาํนาจทีจิตใจมืดบอดปานนนั โกงบา้นโกงเมือง
อยา่งไม่ละอายแก่ใจ ยงัพากนัเสวยสุขอยูไ่ด ้ ไหนวา่ทาํดีไดดี้ ทาํ
ชวัตอ้งไดช้วั เมือไหร่เขาจะถูกฟ้าดินลงโทษเสียที อยากจะดูจริงๆ 
วา่จะเป็นยงัไง 

ฉนัรู้สึกเห็นใจท่านผูถ้ามเป็นอยา่งยงิ จึงขอใหท่้านใจเยน็ๆ
สาํหรับเรืองแบบนี ทาํดีตอ้งไดดี้ ทาํชวัตอ้งไดช้วัแน่นอนอยูแ่ลว้ 
ตอนทียงัเสวยบุญเก่าอยู ่กเ็ป็นเช่นทีเห็นๆกนันีแหละ หมดบุญเก่า
เมือใด บุญใหม่กไ็ม่ไดส้ร้าง กรรมทงัหลายกจ็ะตามมาทนัเอง ขอ
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เพียงแต่ท่านอยา่พึงตายก่อนกแ็ลว้กนั แลว้ท่านจะเห็นเองในชาติ
นีแหละ ไม่ตอ้งรอไปถึงชาติหนา้หรอก  

เพราะฉะนนั ในเมือใครยงัติดอยูก่บัความสุขทางโลกยแ์บบ
ไม่ลืมหูลืมตา กต็อ้งปล่อยเขาไปตามความโลภ โกรธ หลง ทีเป็น
กรรมเก่าของเขา เพราะมนัเป็นธรรมชาติของเขา เป็นกรรมของ
เขาทีติดมากบัจิต ยากทีจะแกไ้ขไดอ้ยูแ่ลว้ เมือถึงเวลาไดช้ดใชห้นี
กรรมเมือไหร่ เขากจ็ะหยดุไปเอง! ดีไปเอง เมือถูกธรรมชาติสงั

สอนไปแลว้ 

แต่สิงทีสาํคญักวา่กคื็อ ถา้คนเราไม่ติดอยูก่บัความสุขทาง
โลกยม์ากจนเกินไป ละความโลภลงได ้ ชีวติกเ็ป็นสุข เท่านนัเอง 
เพราะความโลภเป็นตน้เหตุของความโกรธ และ ความหลง ทีจะ
หมุนเวยีนตามกนัไปไม่มีทีสินสุด 

สาํหรับผูรู้้แลว้ ผูเ้จริญแลว้ทงัหลาย ยอ่มแสวงหาสัจจะ
ธรรม อนัเป็นพืนฐานของชีวติ เพือนาํทางไปสู่ความหลุดพน้ของ
ใจ และ จากสิงทีกล่าวแลว้ ทีเป็นสาเหตุแห่งทุกข ์ทีทาํใหค้นเรามี



 

 

198 

ความลบั มีการปิดบงั เกิดความไม่ซือ มีการหลอกลวงกนัและกนั 
ทีเป็นตวับ่อนทาํลายความเป็นมิตรภาพ ความเป็นสามีภรรยา และ
ความเป็นคนดี  ทงัๆทีรู้ แต่คนเรากย็งัฝืนทาํตามเหตุปัจจยั เพราะ 
“กรรม” พาไป  

สาํหรับผูที้ยงัขอ้งติดอยูด่ว้ยกรรมใดๆกต็าม กค็งตอ้ง
ยอมรับกรรมนนัๆ ชดใชห้นีกรรมกนัไป! 

เชือวา่หลายๆชีวติทีเดินทางอยูใ่น “โลกยีวตัร” จนถึงวนันีได ้
กค็งไดส้มัผสัเรืองของกรรมดงักล่าวกนัมาบา้งแลว้พอสมควร จะ
มากบา้งนอ้ยบา้ง-ดว้ยกนัทุกคน ซึงเรืองแบบนีใครๆกไ็ม่อยากให้

เกิดขึนในชีวติของตนเอง แต่เมือมนัเกิดขึนแลว้ เพราะ กรรม พา
ไป กต็อ้งยอมรับความจริง ถึงแมไ้ม่อยากพบเห็นกนัต่อไปอีกดว้ย
กต็าม 

แต่สิงทีกล่าวแลว้ กไ็ม่เคยหมดไปจากโลก เพราะมนุษยเ์ป็น
สตัวส์งัคม ตอ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตอ้งการอยูกิ่น พกัผอ่นหลบั
นอน และสืบสานเผา่พนัธ์ุ ตามกฎเกณฑข์องธรรมชาติ ทาํใหทุ้ก
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ชีวติ ตอ้งการความเป็นใหญ่ ตอ้งการชยัชนะ และ มีอาํนาจที
เหนือกวา่ ทาํใหเ้กิดการแก่งแยง่ ชิงดีชิงเด่น เพือใหไ้ดม้าในสิงที
ตนเองตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นคนหรือสิงของ คนดีๆ ของดีๆ ของ
สวยของงาม ของทีมีคุณค่า ทุกคนต่างกอ็ยากไดไ้วค้รอบครอง
เช่นเดียวกนั ดงันนั ถา้คนเราไม่มีคุณธรรมอยูใ่นจิตใจแลว้ สงัคม
กจ็ะวุน่วายไม่มีทีสินสุดลงไดอ้ยา่งแน่นอน 

ดว้ยเหตุดงักล่าวมาแลว้นนัเอง ทีทาํใหเ้พือนมนุษยท์งัหลาย 

ทีเกิดมาร่วมโลกกบัเรา ตอ้งลุ่มหลง พากนัติดขอ้งอยูใ่นความโลภ 
ความโกรธ และความหลง มีกนัอยูอี่กมากมายมหาศาล มีมากกวา่
ผูที้รู้แลว้วา่อะไรคือผดิ อะไรคือถูก อยา่งมากมายเทียบกนัไม่ได้
เลยทีเดียว 

เราจึงไดเ้ห็น โลกยแ์ละสงัคมปัจจุบนั เหมือนทีเห็นๆกนัอยู่
ในขณะนี นีเอง ทีทุกชีวติตอ้งต่อสู้เพือเอาตวัรอด ไม่มีอะไรที
พอดีพอควร ส่วนเกินนนัมีไม่มาก แต่ส่วนขาดนนั ทุกคนลว้นแต่
ขาดเขินดว้ยกนัทงัสิน ในทีสุดกเ็ลยตอ้งแสวงหาในส่วนทีขาด
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หายไปในชีวติของแต่ละคน และทุกอยา่งทีหาไดม้า ลว้นไดม้า
จากความทุกขย์ากลาํบากทงัใจและกายของเราเอง ท่านจึงบอกวา่ 
ชีวิตทุกข์ นนัเอง  

ดว้ยเหตุนีเอง เมือเราเกิดมาแลว้ จึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ทุก
อยา่ง เพือความอยูร่อดของชีวติ เพือใหรู้้เท่าทนัธรรมชาติแห่ง
ความเป็นจริง! หลายคนบอกวา่ เรียนจนทาํงานไดแ้ลว้ เรียนมา

มากแลว้ แต่นนัคือการเรียนจบมา ตามทีสงัคมกาํหนดเท่านนัเอง 
จะเรียนจบมาสูงสุดแค่ไหนอยา่งไร เรากเ็รียนรู้กนัไม่จบ ซึงจะ
สงัเกตไดจ้ากการทาํงานทีมีปัญหาใหต้อ้งเรียนรู้เพิมเติมไปเรือยๆ 
เพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนอยูทุ่กวนัเป็นประจาํ ในความเป็นจริง
แลว้ เราตอ้งเรียนรู้กนัต่อไปอีกตลอดชีวติ จนกระทงัวนัตาย ก็
เรียนกนัไม่จบ! 

ในสมยัโบราณ ถา้ใครมีโอกาสไดศึ้กษาเล่าเรียน ยอ่มมี
โอกาสทีดีกวา่คนอืนๆในการดาํรงชีวติในสงัคม จนมีคาํกล่าวไว้
วา่ มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน ซึงโอกาสทีตรงนีมีทางเดียว
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เท่านนั คือการบวชเป็นพระ คนแก่ท่านจึงพดูกนัติดปากวา่ บวช
เรียนเขียนอ่าน เมือสึกเพือออกมาครองเรือน เขากจ็ะเรียกชือ
นาํหนา้วา่ “ทดิ” กคื็อ “บณัฑิต” แปลวา่ ผูรู้้แลว้ นนัเอง 

ดงันนัไม่วา่ใครจะเรียนจบมาสูงแค่ไหน ถา้ไม่ไดบ้วช หรือ
ไม่ไดใ้ส่ใจเรียนรู้สจัธรรม คาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ เรากย็งั
ไม่ไดชื้อวา่ เป็นบณัฑิต อยา่งเตม็ภาคภูมิ และคงไม่หลงตวัเอง วา่ 
เป็นผูรู้้แลว้ ยงิถา้คิดวา่ ตนเองรู้แลว้ เก่งแลว้ นนัคือ เรายงัไม่รู้
อะไรเลย! (มีแต่คนโง่เท่านัน ทีจะคิดได้เช่นนี) 

สาํหรับการทีจะเจริญรอยตามบาทของสมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ต่อไป เพือใหไ้ดธ้รรมวเิศษ ทีจะสามารถพาใจใหห้ลุดพน้
ไปไดน้นั คงไม่ใช่เรืองทีใครๆจะทาํกนัไดง่้ายๆ เอาแค่ธรรมอนั
เป็นพืนฐานของชีวติ ทีมีอยู ่กคิ็ดวา่สังคมเราพากนัลืมไปหมดแลว้ 
หรือไม่รู้ดว้ยซาํไปวา่คืออะไร? ยงิเดก็ๆสมยัใหม่ อาจจะไม่รู้เลย

วา่ ทีสงัคมอยูไ่ดด้ว้ยความสงบเรียบร้อยพอสมควร ในปัจจุบนันี
นนั มาจากอะไร เป็นเพราะอะไร? จึงมีเรืองวุน่วาย ชกต่อย ฆ่ารัน
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ฟันแทงกนัทุกรุ่นทุกวยั ทุกเมือเชือวนัในขณะนี มนัเป็นเพราะ
อะไรกนัแน่? ใครเสียมใครสอนใหพ้ากนัคิด กนัทาํแบบนนั! 

การทีสงัคมจะเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความสิวไิล ใหไ้ดม้ากนอ้ย
แค่ไหน คงไม่ตอ้งฝันถึงยคุพระศรีอาริยะฯ วา่จะเป็นอยา่งนนั จะ
เป็นอยา่งนี แต่ควรจะรู้พืนฐานทีแทจ้ริงทีจะนาํพาไปสู่จุดนนัได ้
จะตอ้งอาศยั สังคหะวตัถุธรรม อนัเป็นธรรมทีพระพทุธเจา้ตรัส
ไวแ้ลว้ ดีแลว้ สมบูรณ์แลว้ ถา้นาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดให้
ไดใ้นวนันี กค็งจะพอเพียงแลว้ ทีจะอยูเ่หมือนยคุพระศรีอริยะฯที
พากนัฝันถึง เพราะเป็น ธรรม ทีจะช่วยสงเคราะห์ใหส้งัคมอยู่
ร่วมกนัได ้ดว้ยความสงบสุข 

อนัไดแ้ก่ จาคะ คือการเสียสละ บริจาคใหท้าน ถา้ใหด้ว้ย
ความจริงใจ ดว้ยใจจริง ดว้ยจิตศรัทธา ดว้ยความเบิกบานผอ่งใส
ของจิตใจผูใ้หแ้ลว้ ยอ่มนาํสุขมาใหท้งัผูใ้หแ้ละผูรั้บ เพราะการให้
ทาน  เป็นการแสดงออกถึงความเมตตาปราณี ทีมีต่อกนัใหป้รากฏ 
อยา่ลืมวา่ ผูใ้หย้อ่มเป็นทีรักเสมอ และทีใดมีความรัก ทีนนัยอ่มมี
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แต่ความสุข สดชืนรืนรมย ์ เปียมสุขอยูเ่สมอ เพราะการไดรั้บ
ความรัก เป็นการใหเ้กียรติต่อกนั ทีใครๆกต็อ้งการ 

ดว้ยอาํนาจแห่งการบริจาคใหท้านนีนนั ยอ่มส่งผลใหเ้กิด
ความสุข และ ความสงบร่มเยน็จะแผไ่พศาลไปในหมู่ชน 

ธรรมทีจะตามมากคื็อ ปิยะวาจา ทีเป็นคาํพดูยกยอ่ง
สรรเสริญ กย็อ่มจะขจรกระจายไปทวัในการทาํความดีนนัๆ 
บรรยากาศแห่งความสุขยอ่มปรากฏขึน เพราะ ทุกคนตอ้งการ
ความชืนชมยนิดี ตอ้งการการยอมรับจากคนอืน ตอ้งการการยก
ยอ่งสรรเสริญ ทีจะนาํมาซึงความสุข ความภาคภูมิใจในชีวติของ
คนเราอยูแ่ลว้ 

ดงันนัการใหท้าน เราสามารถใหไ้ด ้ดว้ยสิงของเงินทอง ให้
ทานไดด้ว้ยวาจาทีเป็น ปิยะวาจา ใหท้านไดด้ว้ยใจ ทีเตม็เปียมไป
ดว้ยความรัก ความเมตตาปราณี ยงิจะนาํความสุขสดชืนเบิกบาน
ใจมาใหผู้รั้บ สุดทีจะประมาณได ้
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การใหท้าน นอกจากจะใหป้ระโยชนแ์ก่คนอืนแลว้ ยงัเป็น
การแสดงออกถึงความมีนาํใจ ทีไม่เอาเปรียบสงัคม อนัแสดงออก
ถึง อตัถะจริยา ทีจะตามมาดว้ย สมานัตตา คือมีการช่วยเหลือ 
แบ่งปันซึงกนัและกนั อนัจะนาํไปสู่ความสมานสามคัคี ไม่เอารัด
เอาเปรียบกนัในหมู่ชน ธรรมทงั 4 ขอ้นีนีเอง ทีเป็นพืนฐานชีวติ

ของคนเรา ทีจะอยูด่ว้ยกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข ซึงเราจะเห็น
ไดว้า่ ธรรมอนัดบัแรก คือ จาคะ สาํคญัทีสุด เพราะมีจาคะเกิดขึน
เมือใด ธรรมอืนๆกจ็ะตามมาเอง พระพทุธเจา้ท่านจึงให ้ ทาน 
นาํหนา้ธรรมทุกขอ้เสมอ ในการโนม้นาํจิตใจของคน ใหสู้งขึนๆ 
กวา่ทีเป็นอยูเ่ดิม! เพือลดละความตระหนี และความเห็นแก่ตวั ที

ฝังลึกอยูใ่นจิตใจของคนมาตงัแต่เกิดใหน้อ้ยลงหรือใหห้มดไปเลย
แมแ้ต่ “ฆราวาสธรรม” อนัเป็นธรรมสาํหรับผูค้รองเรือน คือธรรม

ของปุถุชนคนทวัไปทีมีครอบครัวแลว้ จะนาํมาใชเ้พือจรรโลง
ครอบครัวใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขไดน้นั จะตอ้งนาํมาใชอ้ยา่งสมาํเสมอ
อีกดว้ย ทมะ-อดทน ขนัต-ิอดกลนั สัจจะ-ซือตรง และ จาคะ-
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เสียสละ แค่ธรรม 4 อยา่งนี ถา้สามีภรรยานาํมาใชไ้ดอ้ยา่งพอดีๆ

แลว้ ชีวติครอบครัวกจ็ะพบกบัความสุขสบาย ทีจะนาํไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองของสังคม และประเทศชาติบา้นเมือง ไดใ้นทีสุด  

สาํคญัอยูที่ เราไม่เคยใชอ้ยา่งถูกตอ้งกนัมาก่อน เพราะเราไม่
รู้ หรืออยา่งไรกไ็ม่ทราบ หรือทราบอยูแ่ลว้แต่กไ็ม่อยากทาํ เพราะ
อดทน อดกลนัไม่ได ้เนืองจากอาํนาจกิเลสมนัครอบงาํจิตใจเอาไว้
หมดแลว้ ทาํใหไ้ม่มีใครยอมอด ยอมทน ชีวติกเ็ลยตอ้งทุกขท์งัใจ
และกาย อนัเนืองมาจากการ ขาดการบ่มนิสยั ขาดการฝึกฝนของ
เราเอง ตามทีไดก้ล่าวมาแลว้ เรากต็อ้งยอมรับความจริง! วา่เราพา

กนัหนีทุกขไ์ม่ได ้ ดว้ยเหตุผลตามทีกล่าวแลว้จริงๆ เพราะบาง
เรืองกเ็ป็นกรรมเก่า ทีตอ้งชดใชห้นีกรรมกนัใหห้มดไป 

ถา้ท่านหนีทุกข ์ ตรงนีไม่ได ้ ถึงจะไปอยูใ่นโลกของพระศรี
อริยะฯ ท่านกจ็ะทุกขเ์หมือนเดิม หรือในวนันีหนีทุกขนี์ไดด้ว้ยกนั
ทุกคน กเ็หมือนไดอ้ยูใ่นยคุพระศรีอริยะฯแลว้ คิดสิงใดหวงัสิงใด 
ยอ่มไดสิ้งนนัแน่นอน! 
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อาจจะไม่มีใครรู้ความจริงจึงพากนัมองขา้ม หรือมองไม่
เห็นความสาํคญัทีตรงนี จึงไม่เคยเห็นการอวยพร สงัสอน
ลูกหลานคู่แต่งงานในส่วนนีกนัเลย วา่จะครองเรือนกนัอยา่งไร? 
จึงจะไปตลอดรอดฝังได!้  

แมมี้การพดูถึงกนัอยูบ่า้ง กเ็อามาจากปัญหาทีเคยใชป้ฏิบติั
ในชีวติคู่ของตนเอง เท่านนั (จึงไม่ครบถ้วน กระบวนความ) ไม่รู้
เลยวา่ องคพ์ระศาสดาสัมมาสมัพทุธเจา้ ไดต้รัสสงัสอนเรืองนี
อยา่งครอบคลุมมาแลว้ กวา่ 2500 ปี 

ธรรมดงักล่าวแลว้ทงัหมดนี จาํเป็นทีทุกคนตอ้งรู้และนาํมา
ปฏิบติั เพราะ เป็น พนืฐานของชีวติ เป็นวถีิของผูบ้าํเพญ็เพียร 
และเป็นพืนฐานชีวติของทุกๆคน ทีจะสร้างความดีงาม และ
ความถูกตอ้งใหเ้กิดขึนในชีวติหนึงของตนเอง! ถา้สามารถปฏิบติั

ได ้ทาํไดอ้ยา่งสมาํเสมอแลว้ ยอ่มนาํสุขมาใหอ้ยา่งแน่นอน! 

เนืองจากเป็นพืนฐานของ ธรรม ตามทีกล่าวแลว้ ดงันนั ถา้
ทาํตรงนีไดจ้ริง ผลบุญยอ่มปรากฏใหเ้ห็น และ ธรรมทงัหลายที
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ท่านไม่รู้ไม่เห็นมาก่อน จะเกิดขึนกบัท่านเองเป็นลาํดบัๆ เป็น
ปัจจตัตงั! 

เมือชีวติยงัอยู ่จะอยูอ่ยา่งไร? นีคือสิงทีทุกคนควรจะรู้ และ

นาํไปปฏิบติั อยา่ไปคิดเรียนลดั อยา่ไปนงัสมาธิโดยไม่รู้เหนือรู้ใต ้
เหนือยเปล่าๆ เหมือนคนเทา้ไม่ดี พืนฐานไม่ดี เดินไปไหนมาไหน
ลาํบากยากเขญ็ แต่ถา้เทา้ ขา แขง็แรงดี ยอ่มเดินไดอ้ยา่งสง่างาม 
ไปไหนมาไหนกส็ามารถไปไดม้าไดอ้ยา่งสะดวก แบบสบายๆ ก็
คงไม่ต่างจากครอบครัวทีมีฐานทีดี คือ มีฐานะทีดี ยอ่มสามารถ
แสวงหาสิงทีตอ้งการมาเพิมพนูไดโ้ดยง่าย เพราะมีทุนทรัพยใ์น
การดาํเนินการอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งไปกูย้มืใครมาทาํ เพราะความไม่มี 
ใหเ้ป็นหนีเป็นสิน ความสุขความเจริญในชีวติยอ่มจะมีมากกวา่
คนอืนๆเป็นธรรมดา ดงันนั ถา้ใครยงัคิดผดิ หรือลืมสิงทีกล่าว
แลว้นีไป กโ็ปรดกลบัมาเรียนรู้กนัใหม่ มาตงัหลกัใหม่ได ้ ไม่
เสียหายอะไร เพราะ เมือชีวติยงัอยู่ เราตอ้งสู้กนัต่อไปอยูแ่ลว้ 
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ไม่ใช่หรือ? และอยา่ลืมนาํเอา สงัคหะวตัถุธรรม และฆราวาส

ธรรม มาใชใ้นชีวติประจาํวนันะ 
เมือทาํดี ทาํถูกตอ้ง ถึงทีสุดแลว้ เราจะไดพ้บกบัความสุขที

นิรันดร ไดเ้อง! เพราะความสุขทีแทจ้ริงอยูที่ความพอใจต่อสรรพ

สิงทีอยูร่อบกายและใจของเรา นีเอง! อยา่ลืมวา่ชีวตินีมนัสนัยงินกั 

ถา้พากนัหลงทางเพือแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินกนั
ไปเรือยๆ แบบไม่มีทีสินสุด จนลืมคิดถึงความจริงอีกหลายๆส่วน
ทีเรามองขา้มไป วนัสุดทา้ย(ก่อนสินใจ)ท่านจะรู้สึกเสียใจ เพราะ 
ท่านไม่มีโอกาสทีจะกลบัคืนมาแกต้วัไดอี้กแลว้  

 
เมือชีวติยงัอยู่ กอ็ยา่พากนัหลงลืมตวัเองนะ ! 
 

อย่าปล่อยมิตนีิของชีวติไปกบักาลเวลา ให้สูญเปล่านะ! 
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                                      11. ชีวตินีทคุ้ีมค่า 

ฉันมีชีวติอยู่กบัความฝัน และจินตนาการ มาตงัแต่เป็น
เดก็เลก็ๆ ทุกอยา่งทีคิดฝันไป มนัถูกเกบ็ไวใ้นความทรงจาํ ยากที
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จะลืมเลือน ฉนัฝัน อยากจะเป็น อยากจะไป และอยากจะทาํในสิง
ทีตนเองตอ้งการ และ วนันนั ทีหนา้ตึกรัฐสภาฯ กรุงแคนเบอร่า 
ประเทศ ออสเตรเลีย ฉนักไ็ดไ้ปยนือยูที่นนั มีโอกาสไดท้าํในสิงที
หวงัอยูบ่า้งในบางครัง และไดไ้ป ไดท้าํในสิงทีไม่เคยคิด หรือ
คาดหวงัมาก่อนอีกดว้ย 

ในเวลาทีไม่มากนกั ทีเราเกิดมาไดพ้บกนั คลา้ยๆเพียงได้
พบผา่น ไดร่้วมเดินทางไปดว้ยกนั บนถนนแห่งชีวตินี…เหมือน
ความฝัน เหมือนเป็นการบงัเอิญ แต่กไ็ม่น่าจะใช่ เพราะหลายๆ
ครัง เราตงัใจทีจะทาํใหม้นัเกิดขึน เพือทาํใหชี้วตินีมีคุณค่า เป็น
ชีวติทีไดเ้กิดมาอยา่งมีความหวงั และจะใชชี้วตินีตามทีคาดหวงั
อยา่งคุม้ค่าทีสุด 

แมว้า่เราจะไดพ้บกนัเพียง พบผา่น นนัคือบุญและวาสนาที
จะไดพ้บกนัเพียงเท่านนั เพราะชีวตินี มนัสนัเหลือเกิน! เกิดขึน 
คงอยู ่ ไม่นานกต็อ้งจากกนัไป และคงอีกไม่นาน กค็งจะตอ้งตาย
จากกนัไปในทีสุด 
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นีคือชีวติของคนเรา เราจะรักษาเอาไว ้หรือ จะทอดทิงไปก็
ได ้ แลว้แต่เราจะเลือกทางเดิน แต่จากประสบการณ์ทีผา่นมานนั 
สอนใหเ้รารักษาชีวติไวด้ว้ยสญัชาติญาณ และใชชี้วตินีใหคุ้ม้ค่า
ทีสุด เท่าทีเราจะทาํได ้

ฉนัคิดเสมอวา่ สิงทีมีคุณค่าในชีวติ คือ ความรักทีฉนัมีอยู ่
ต่อสรรพสิงทงัหลายในธรรมชาตินนั ยงิใหญ่เหนือกวา่สิงอืนใด 
และเป็นทางเลือกทีดีทีสุด ทีฉนัไดเ้ลือกแลว้ เพราะฉนัถากถาง
เอาไวน้านมาแลว้ ดว้ยความพอใจของฉนัเอง! 

นีต่างหาก คือพลงัอนัยงิใหญ่ ทีจะทาํใหฉ้นัดาํรงชีวติอยู่
ต่อไป และ จะใชชี้วตินีอยา่งคุม้ค่า…เพราะ ไม่รู้จะเลือกทางไหน
ทีดีกวา่นีอีกแลว้ 

ส่วนหนึงมาจาก เพราะ ฉนัรักเธอ! (ไม่ว่ารักนันจะเป็นสีดาํ 
สีแดงหรือสีชมพู ฉันกรั็กเธอ) คือ มิติของความรัก ทีเกิดขึนใน
ชีวติ! 
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รักแท ้ ทีมีเมตตาเอืออาทรอยา่งเดียว หรือ แมจ้ะมีศรัทธา
เพิมขึนมาอีกอยา่ง คือรักแท ้กย็งัแพค้วามใกลชิ้ดทีไดส้มัผสัซึงกนั
และกนัอยูดี่ แต่ถา้มีปัญญาทีจะรักแลว้ ยอ่มไดรั้กแทอ้ยา่งแน่นอน 
แมจ้ะไม่เคยไดใ้กลชิ้ดกนัเลยกต็าม 

ทีใดมีรักแท ้ทีนนัไม่มีทุกข ์
ทีใดมีรักทีอยูใ่นโลกแห่งความหลงทีนนัมีทุกขอ์ยา่ง

แน่นอน  
แต่ในชีวติจริงๆ หญิงชายหลายคู่แต่งงานกนั ดว้ยความหลง 

แห่งไฟราคะ มากกวา่ความรักทีแทจ้ริง ทีเกิดจากจิตและใจของ
เขาทงัสอง ดงันนัชีวติการครองคู่ จึงสุขบา้ง ทุกขบ์า้ง เป็นไปตาม
วถีิชีวติของเธอและเขาเอง ดงัคติของจีนทีวา่ไว ้ คบหากันเพราะ
รูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักกส็ลาย! 

การทีจะทาํใหใ้ครไม่เดือดร้อน คนผูน้นัจะตอ้งมีศีลมีธรรม
ประจาํใจ เพราะเคยพดูอยูเ่สมอวา่ ในส่วนตวัผมไม่มีอะไรกบัใคร
อยูแ่ลว้ แต่สิงทีท่านเดือดร้อนเป็นทุกขจ์ากผม เพราะท่านคิดกนั
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ไปเอง ท่านทาํของท่านเอง และอีกอยา่งสิงทีควรปฏิบติัของทุก
คนกคื็อ ทุกคนจะตอ้งเสพยก์ามบนความถูกตอ้งเท่านนั จึงจะไม่
ทาํใหค้วามเดือดร้อนเกิดขึน เท่านีกค็งจะพอเพียงแลว้ สาํหรับการ
รักษาศีล ใหค้รบถว้นสาํหรับชีวติของคนคนหนึง ทียงัตอ้งเวยีน
วนอยูใ่นโลกียว์ถีิ แต่การฏิบติัในเรืองนี จะตอ้งปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกนัทงักายและใจ จึงจะดาํรงอยูไ่ด ้ ในสถานะดงักล่าว
แลว้ 

โปรแกรมธรรมชาติทางฟิสิกส์ ชีวะวทิยา จิตวทิยา ปฏิกิริยา
ทางเคมีและกฎแห่งความสมัพนัธ์ของทุกกฎนนั สร้างความเป็น
มนุษยขึ์นมา เป็นสิงมหศัจรรยที์เหนือกวา่สิงอืนใด เป็น
เครืองจกัรกลอตัโนมติั ทีมีปฏิสนธิวญิญาณ (จิตแท้) เขา้มาสิงสู่
ใหเ้ป็นชีวติทีสมบูรณ์มาตงัแต่เกิด รวมทงัมีขบวนการเพือการ
ดาํรงเผา่พนัธ์ุของสิงมีชีวติทงัหมด เพือใหมี้การเวยีนวา่ยตายเกิด 
ใหเ้ป็นไปตามกฎแห่งกรรมอนัเป็นกฎเกณฑข์องธรรมชาติ เป็น
วฏัฏะจกัรหมุนเวยีนเปลียนไป ไม่มีวนัสินสุด 
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ซึงความเป็นจริง คนไม่เคยตายเลย เพราะมีตวัแทนของทุก
ชีวติ(มีลกู) ไวแ้ลว้ นนัเอง การดาํรงเผา่พนัธ์ุ จึงเป็นขบวนการแห่ง
ธรรมชาติทีงดงาม และยงิใหญ่ ทีสร้างชีวติจิตใจใหเ้กิดความรัก
ใคร่ใฝ่หาซึงกนัและกนั ของชาย และ หญิง อนัเป็นธรรมชาติของ
ความรักความใคร่ในโลกียว์ถีิ ทีจะทาํใหเ้กิดการเวยีนวา่ยตายเกิด
ในวฏัฏะสงสาร เพือใหเ้ป็นไปตามกฎแห่งกรรม ทีเคยทาํกนั
เอาไว ้

และ เพือใหเ้ราเขา้ถึงแก่นแทข้องชีวิตกนัได ้ส่วนหนึงทีควร
รู้ คือ ความงามของชีวิต ทีอยูใ่นรูปของงานศิลปะ ดนตรี และ 
เสียงเพลง ทีเป็นความงดงามของชีวติของฉนัเองดว้ย ทีชอบศิลปะ
ทุกแขนง ทีสร้างสรรคอ์อกมา จากความรู้สึกลึกๆของความมีชีวติ 
และ จิตใจของฉนัเอง ดงันนันาํเสียงทีออกมาจากส่วนลึกของ
จิตใจ เมือเวลาร้องเพลง จึงมีพลงัและอาํนาจทีทาํใหผู้ฟั้งอ่อนไหว
ไปตามได ้ ทีอาจทาํใหเ้กิดหลงตนเองได ้ แต่กไ็ม่มีอะไรสาํหรับ
ฉนั เพราะแทจ้ริงแลว้ ชีวติและสรรพสิง ดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยความ
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สมดุล อยูไ่ดด้ว้ย ความดี คือความพอดี จาก ความจริง ของชีวติ
ของคนเราทุกคน นนัเอง นอกเหนือจากนี กไ็ม่มีสาระอะไร ! 

ดงันนั คนเราตอ้งมีชีวติอยูด่ว้ยความเมตตา อยูด่ว้ยปัญญา 
เหมือนทีท่านพทุธทาส บอกไวแ้ลว้ และตอ้งมีศรัทธาอีกดว้ย คือ 
รักแท ้ ทีไดม้าจากพืนฐานของ อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมงัสา) ทีรองรับเอาไวแ้ลว้นนัเอง ความงดงามของชีวติจึงจะ
เกิดขึน! เราจึงจะมีโอกาสหนีไปจากอาํนาจของวตัถุนิยมในระบบ
ทุน หรือหนีไปจากระบบบริโภคนิยม ทีพากนัหลงใหลอยูใ่น
ปัจจุบนันีได ้ เพือหนีไปจากความใคร่ ความกาํหนดั และไฟราคะ 
ทีไม่ใช่ รักแท ้กนัได.้ในทีสุด นนัเอง 

ไม่วา่ท่านจะอยูที่ไหน มีชีวติอยูอ่ยา่งไร หรือตายไปแลว้
จากโลกนี จะอยูใ่นนรก หรือสวรรคช์นัฟ้าใดใด ทุกอยา่งอยูที่ใจ
ของท่านเองทีทุกคนจะเลือกไดใ้นการดาํรงชีวติ เพือกา้วเดินกนั
ต่อไป และ คุณผูห้ญิง (รวมทังคุณผู้ชายทังหลายทีใจเป็นหญิง) 
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โปรดอยา่ลืมวา่ ผูช้ายทงัหลายตอ้งการความมีนาํใจ ตอ้งการ การ
ใหเ้กียรติ และความมีเหตุผล เท่านนัพอแลว้! 

ถา้ขาดสิงนีไปเมือใด ความรักกเ็ป็นอนัยติุ เขาจะจากเธอไป
เมือนนั แมก้ายยงัอยู ่แต่ใจเขาไปจนสุดหลา้ฟ้าเขียวแลว้ 

ซึงสิงนีเอง ทีทาํใหค้วามรักหมดไป เมือคนเราแต่งงานกนั
แลว้ เพราะ ผูห้ญิงส่วนมากจะลืมสิงทีกล่าวมาแลว้นีทงัหมด! (ถ้า
ใครคิดได้ไม่ลืม กถื็อว่าโชคดีมีสุขไป) 

แต่สิงทีผูห้ญิงจดจาํไดดี้ทีสุดคือความเป็นเจา้ของ ซึงเรืองนี
กไ็ม่มีขอ้ยกเวน้สาํหรับท่านผูช้ายทงัหลายอีกดว้ย ทีคนเราไม่มี
ความแตกต่างกนัในความเห็นแก่ตวั โลกนีกเ็ลยเกิดความวุน่วาย 
เพราะความเป็น “คน” 

ทุกอยา่งทีเกิดขึนในชีวติแต่ละชีวติทีมีสาเหตุมาจากเหตุและ
ปัจจยัทงัหลายนนั ส่วนหนึงมาจากมิติแห่งความรัก ความชอบ 
และความชงั ทีขึนอยูก่บักาลเวลา อยา่งแทจ้ริง เป็นตวักาํหนด 
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ปัญหาทีเกิดขึน เหมือนไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นเรืองทีคาใจของ
คนเราอยูเ่สมอตลอดมา จึงทาํใหเ้ราอยากทราบวา่ ปัจจยัทีจะทาํให้
ความรักมนัคงไดน้นั ควรจะมาจากอะไร? 

ในเมือความชอบความพอใจหรือไม่ชอบไม่พอใจของ
มนุษย ์ เป็นสิงทีอยูเ่หนือเหตุผลทีเกิดขึนเฉพาะของแต่ละคน จึง
เป็นเรืองยากทีทุกคนจะรู้จกัตวัเองอยา่งแทจ้ริง และ เป็นเรืองจริง
อยูอ่ยา่งกคื็อ คนทีเรารักเราชอบจะอยูใ่นระดบัมากนอ้ยทีแตกต่าง
กนั ในทีสุด กจ็ะมีเพียงหนึงเดียวในจกัรวาลนีเท่านนัทีเราเลือก 
เพราะ แต่ละคนธรรมชาติสร้างมา ไม่มีใครทีเหมือนกนัเลย! 

ดงันนั ถา้ใครไดใ้ครคนหนึงไปครอบครอง โอกาสของคน
อืนกเ็ป็นอนัหมดไป คนมีความสุขก็สุขไป คนมีความทุกขก์็ทุกข์
ไป แต่อยา่งไรกย็งัมีเรืองทีน่ารืนรมยม์ากกวา่ สาํหรับความรัก ก็
คือ ความรู้สึกทีถูกถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์อนัสุนทรียะ ทีผา่น
ออกมาทางเสียงเพลงและดนตรี ลว้นเป็นความงดงาม แต่แฝงไว้
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ดว้ยไฟราคะ ทีแสดงถึงความเป็นเจา้ของ และความเห็นแก่ตวั 
ของคนเราอยูเ่สมอ เท่านนัเอง 

ธรรมชาติเอาความงดงามของความรักทีเจือดว้ยกามอนัหอม
หวาน หลอกลวงมนุษยม์ายาวนานแลว้ แต่ทุกชีวติกเ็ตม็ใจให้
หลอก แมแ้ต่ตวัฉนัเองก็หนีไม่พน้ ทีโลกหยบิยนืความหอมหวาน 
ความอบอุ่นในหวัใจ และทุกสิงทุกอยา่งมาให ้เมือไดรั้กกนั 

แต่เมือพลาดหวงั ทุกหนแห่งมีแต่ความเหน็บหนาว มองไป
ทางไหนแทบไม่เห็นอะไร โลกนีช่างไม่น่าอยูเ่ลย และส่วนมาก
ความรักจะเป็นความเศร้ามากกวา่อีกดว้ย จนถึงวนันี บางครังฉนั
ยงัสะอืนอยูลึ่กๆอยา่งคิดไม่ถึงและไม่รู้วา่มนัเกิดขึนมาได้
อยา่งไร? 

หรือเป็นเพราะวา่ การพลดัพรากจากสิงทีรักเป็นทุกข ์ การ
ไดพ้บกบัสิงทีไม่รักเป็นทุกข ์ ทีพระพทุธองคท์รงตรัสความจริงนี
ไวน้านมาแลว้ แต่ทาํไม? เราจึงตอ้งอยูใ่นวงัวนแห่งทุกขนี์ดว้ย 
ทงัๆทีรู้กนัดีอยูแ่ลว้ แต่ไม่มีใครคิดหนี! 
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เมือรู้สึกผดิหวงัสินหวงั หรือพลดัพรากจากสิงทีรักเป็นทุกข ์
เพราะไม่ไดรั้บการตอบสนองในสิงทีตอ้งการจากคนทีเรารัก ยอ่ม
เป็นทุกขอ์ยูแ่ลว้ ความเหงากเ็ริมเขา้มาครอบงาํจิตใจ จะหนัหนา้
ไปมองซา้ยมองขวากไ็ม่มีใคร มองไม่เห็นใคร เกิดความรู้สึก
อา้งวา้ง เดียวดาย วา้เหว ่ เมือไม่สามารถทีจะหาใครมาทดแทนคน
ทีเรารักเราชอบได ้บางคนนอ้ยเนือตาํใจ จนอาจจะฆ่าตวัตาย หรือ
ตามฆ่าคนทีทาํใหผ้ดิหวงัไปเลย กไ็ด!้  

โดยปกติแลว้คนเราจะเป็นคนเหงาแทบทุกคน ถา้ตอ้งอยูค่น
เดียว เพราะเป็นธรรมชาติของสัตวส์ังคม และ เราทุกคนกเ็คยเหงา
มากๆมาแลว้ทงันนั จะมากจะนอ้ยขึนอยูก่บัเหตุและปัจจยั ทีทาํให้
เราคิดไปเอง 

การพลดัพรากจากสิงทีรักเป็นทุกข ์ จึงเป็นสาเหตุหนึงของ
ความเหงาของทุกๆคน แต่ถา้เราไดเ้ห็นเขายงัร่าเริงดว้ยความสุข
สนุกสนาน ในขณะทีเรากลบัอยูก่บัความเศร้าเสียใจ ตอ้งมาเสียใจ 
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และ คิดถึงเขาอยูฝ่่ายเดียวตลอดเวลา แลว้เขายงัจะมีคุณค่าต่อเรา
อีกหรือ? เชือวา่ ยงัมีคนอืนอีกมากมาย ทีตอ้งการเรา ! 

เราจะตอ้งใชชี้วติอยูต่่อไป เพือคน้หาในสิงทีดีกวา่เดิม เมือ
ไดพ้บแลว้ จะทาํใหเ้ราเห็นวา่ สิงทีเราสูญเสีย เสียดาย ทีไม่ไดม้า
ไวค้รอบครองดว้ยความเสียใจนนั แทที้จริงแลว้ เราไม่ไดเ้สีย
อะไรมากมายเท่าทีเราคิดเลย 

ความเงียบเหงาเป็นเรืองปกติของคนทีทุกขใ์จ และ เป็นเรือง
ของคนทีเศร้าเสียใจ แต่ตรงกนัขา้ม ความวเิวก ทีไดอ้ยูท่่ามกลาง
ความเงียบสงบ เป็นความสุขอยา่งยงิ แต่จะอยา่งไรกต็าม ความ
เหงาก็เป็นธรรมชาติทีสตัวโ์ลกหนีไม่พน้อยูแ่ลว้ และ ทุกคนคง
ตอ้งยอมรับวา่ มนัเป็นเรืองปกติธรรมดา ทีทุกคนตอ้งพยายามมอง
ใหเ้ห็นความจริงดว้ย สติ ทาํใหเ้กิด ปัญญา ใหไ้ด ้และ หาทางออก
ทีดี เพือถ่วงดุลกบัความเหงา ใหเ้กิด สมดุลของชีวติ เรากจ็ะผา่น
พน้วกิฤตนีไปได ้ในทีสุด กจ็ะทาํใหไ้ม่ทุกข ์และไม่เหงาอีกต่อไป 
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ชีวติคู่ แมต้อนถูกใจ ใช่เลย กดู็ดีมีความสุข แต่ นานไปทีรัก
จืดจางดว้ยปัญหาใดใดกต็าม ทาํใหชี้วติคู่มีขอ้ขดัแยง้ ต่างคนต่าง
แรง ไม่ยอมลดราวาศอกใหแ้ก่กนั ไม่ยอมต่อกนัเมือใด สุดทา้ย
เมือนนั ทุกอยา่งกเ็ป็นอนั ยติุ! 

ชีวติคนเราอยูไ่ดป้กติ ดว้ยปัจจยั 4 อนัไดแ้ก่ อาหาร
เครืองดืม ทีอยูอ่าศยั เครืองนุ่งห่มและยารักษาโรค เท่านีกอ็ยูไ่ด้
แลว้ แต่จริงๆแลว้ คนเรามีความตอ้งการทีมากกวา่จุดนีดว้ยกนัทุก
คน เลยเกิดการแก่งแยง่ชิงดี ชิงเด่น เพือใหไ้ดม้าในสิงดีๆทีตนเอง
ตอ้งการ (ทีใครๆกช็อบกอ็ยากได้เช่นกัน) และจะพยายามทาํทุก
อยา่งเพือใหไ้ดสิ้งนนัๆมา เพือใหชี้วติดาํเนินต่อไปอยา่งมี
ความสุข ในแนวทางของตนเอง  

ดงันนั จึงเห็นชีวติในปัจจุบนัของทุกๆคน เกิดการไขวค่วา้
หาปัจจยัทีจาํเป็นและไม่จาํเป็นอืนๆ ตามยคุสมยัของการบริโภค
วตัถุนิยม และ นาํเอามาไวค้รอบครองกนัอยา่งมากมาย แค่เสือผา้
เครืองนุ่งห่มของแต่ละคน กไ็ม่รู้วา่มากมายกนัแค่ไหนแลว้ 
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แต่กน่็าตกใจ! สาํหรับคนไม่มี กไ็ม่มีจริงๆ 
ปัจจยัที 5 ทีจาํเป็นตอ้งมีอีกอยา่ง กคื็อ เงิน เพือใชใ้นการใช้

จ่ายในสิงทีเราตอ้งการ จึงจาํเป็นตอ้งมี ถา้ไม่มีเงินใชเ้ราจะอยูก่นั
อยา่งไร มาถึงวนันี คงคิดกนัไม่ออกแลว้! 

และส่วนมากแลว้คนเราจะไม่มี ”เงิน” กนัเสียดว้ย จึงเป็น
เรืองปกติธรรมดาๆ ทีเราเห็นผูค้นตืนขึนมา กต็อ้งออกไปทาํงาน 
เพือหาเงินดว้ยกนัทุกคน เพราะปัจจุบนันี ไม่มีเงินเมือไร น่าจะอด
ตายกนัไดง่้ายๆ 

เนืองจากผูค้นเกิดมาเพิมจาํนวนขึนอีกมากมาย ในขณะทีคน
แก่กอ็ายยุนืยาวมากขึน แต่ทรัพยากรของโลกมีจาํกดั การแก่งแยง่
จึงเพิมความรุนแรงขึนเรือยๆ ในทีสุดกเ็กิดการต่อสู้กนัไปโดย
ปริยาย แบบไม่รู้สึกตวั วถีิชีวติ และ สงัคมของมนุษยย์คุปัจจุบนั 
จึงเปลียนไปจากเดิมจนสุดกู่ ดว้ยความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นวตัถุ
นนัเอง ทีทาํใหมิ้ติของชีวติตอ้งเปลียนไป และตอ้งแข่งกบัเวลา
มากขึนอีก จนใครๆแทบทุกคนบอกวา่ ไม่มีเวลาพอเพียงในการ
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ทาํงานในแต่ละวนั ทงัๆทีเวลากมี็อยูเ่ท่าเดิม เราจึงมีชีวติอยู่ๆ กนั
ไป ตามทีเห็นๆกนัอยูนี่เอง! 

เพราะฉะนนั การทีคนเราทาํอะไรยงัไม่สาํเร็จในแต่ละวนั ก็
ยงัเป็นทุกข ์ ทีจะตอ้งทาํ ทีจะตอ้งรับผดิชอบต่อไป ความกงัวลใน
งานและปัญหาต่างๆ ยอ่มเกิดขึนไดเ้สมอ และร่างกายจิตใจ ที
เจบ็ป่วย ส่วนหนึงกม็าจากความกงัวลใจ นีเอง 

ความเสือมสมรรถนะทางเพศ กม็าจากความกงัวลใจนีเอง 
เมือมีความขดัขอ้งในอารมณ์ จะกุ๊กกิกกใ็จฝ่อไปก่อนแลว้ 

ถา้สนใจเรืองงานมากจนเกินไป จนทาํใหลื้มเรืองส่วนตวั 
ไม่มีเวลาสนใจตวัเอง กเ็ลยมีโอกาสทาํใหสุ้ขภาพกายอ่อนแอตาม
ไปดว้ย อนัเนืองมาจากสุขภาพจิตทีเมือยลา้ไม่มีกะจิตกะใจ หมด
เรียวหมดแรง เรืองบนเตียง กไ็ม่มีโดยปริยาย!  

ดงันนัการพกัผอ่นกายใจ จึงเป็นเรืองทีทุกคนตอ้งใหร้างวลั
ชีวติแก่ตนเองบา้ง ควรไปในสถานที ทีสวยงามเพือเปลียน
บรรยากาศ ท่องเทียวไปในทีต่างๆเพือปลุกเร้าอารมณ์เสียบา้ง เพือ
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เติมพลงัชีวติใหแ้ก่ตนเองบา้ง หาบรรยากาศทีแปลกใหม่ ไม่ให้
ซาํซากจาํเจ และ ตอ้งออกกาํลงักายใหไ้ดเ้หงือเสมอทุกๆวนั เพือ
ปลดปล่อยความเหน็ดเหนือย เมือยลา้ และทีจุดนี ความมี สมาธิ 
จะเกิดขึนตามมาดว้ยเสมอ พร้อมทีจะสลดัสิงทีคา้งคาใจออกไป
ไดอ้ยา่งไม่น่าเชือ เพราะวา่เมือมี สมาธิ แลว้ ปัญญา จะเกิดตามมา 
นนัเอง 

เมือใจสงบ ความสุข ความสบาย กย็อ่มจะเกิดขึน 
และ…เมือถึงเวลาเขา้นอน ควรพกัผอ่นใหเ้พียงพอ ใหเ้ตม็

อิม ตืนขึนมาแต่เชา้ๆ เพือรับความสดชืนเบิกบานทงัใจและกาย มี
พละกาํลงัพร้อมทีจะต่อสู้กบัชีวติและพร้อมทีจะทาํเรืองต่างๆ ดว้ย
ความสุขใจ สุขกาย ดว้ยความพอใจของเราเอง 

ชีวติยอ่มดาํเนินไปดว้ยความสุขสบายดว้ยความพอใจทีเรามี
อยู ่เพราะร่างกายและจิตใจของเราดีแลว้ นนัเอง 
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นีคือมิติหนึงของชีวติทีตอ้งอาศยักาลเวลาทีเหมาะสมและมี
ความพอดีๆกบัสภาพการณ์ ไม่เช่นนนั มิตินีไปไม่ถึงดวงดาว 
อยา่งแน่นอน! 

มาถึงวนันี ฉนัมีความรู้สึกอยากจะหนีไปจากสภาพความ
ทุกข ์ ทีเกิดจากความไม่พอดี ในชีวติของตนเอง ทีทาํใหเ้กิดความ
ไม่พอใจนีเสียแลว้เพราะสุขภาพทีไม่ดีพอ เลยทาํอะไรไม่ได้
ตามทีใจคาดหวงั รวมทงัเรืองบางอยา่งทีกล่าวถึงแลว้กท็าํไม่ได้
เช่นกนั ดงันนัถา้จะอยูเ่ช่นนีต่อไปเรือยๆ กค็งหนีไปไหนไม่พน้
แน่ การแสวงหาความหลุดพน้ของใจ จึงแทบจะไม่มีโอกาสทาํได้
เลย ดว้ยปัจจยัทีฉนัสร้างไวเ้อง มนัผกูมดัแทบดินไม่ไดเ้ลยทีเดียว 
และ สาํหรับตวัท่านเอง ลองมองกลบัไปดูซิวา่ ท่านสร้างอะไรไว้
มากมายแค่ไหน ยงัจาํไดว้า่นานมาแลว้ เคยนิมนต ์ หลวงปู่ภูพาน 
ท่านเมตตามาทีบา้น และท่านบอกไวว้า่ เจ้าสร้างไว้ขนาดนี เจ้าไป
บ่ได้หร๊อก! 
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ฉนัพิจารณาดูอยา่งดีแลว้ คนเราคงเกิดมาเพือใชห้นี เวร
กรรม แน่ๆเลย เพราะชวัชีวติจนถึงวนันี ส่วนมากฉนัไม่เคยไดใ้น
สิงทีคาดหวงั และ ไม่เคยไดใ้นสิงทีตอ้งการเลย แต่กลบัไดใ้นสิง
ทีไม่คาดคิดมาก่อน ซึงบางอยา่งไดม้าโดยไม่ไดต้งัใจทีอยากจะได้
อยา่งแทจ้ริงดว้ยซาํไป ดูเหมือนสิงทีผา่นมา มนัเป็นเพียงการ
ปล่อยชีวติไปตามกรรม ตามกระแสของโลก เท่านนัเอง 

แลว้ฉนักต็อ้งมาชดใชห้นีกรรม และหนีเสน่หา ทีหลงปล่อย
ชีวติใหเ้ป็นไปเช่นนนั! อะไรๆหลายๆอยา่ง ทงัๆทีมีสิทธิทีจะ
ไดม้าไวค้รอบครอง แต่กลบัไม่ไดด้งัใจ มนัจะเป็นเพราะอะไร ถา้
ไม่ใช่เพราะกรรม! และสาํหรับตวัท่านเอง ลองสาํรวจตวัเองดูซิวา่ 
ไดป้ล่อยชีวติมาก่อนบา้งไหม? หรือลืมกนัไปหมดแลว้! 

ถา้ฉนัรู้เช่นนี เขา้ใจสิงนี มาตงัแต่จาํความได ้ ฉนัคงไม่ให้
ใครหลอกไดง่้ายๆ ฉนัอาจจะไม่แต่งงานเลยกไ็ด ้เหมือนทีใครบาง
คนเคยบอกฉนัไวเ้ช่นเดียวกนันีเอง แน่นอน ฉนัคงตอ้งหา้มใจไว ้
แมธ้รรมชาติจะหลอกล่ออยา่งไร ถา้เรารู้ไดเ้ท่าทนั กค็งจะสบาย
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ไปแลว้ แต่นี…มนัคืออะไรกนัแน่! ชีวติของแต่ละคนจึงพากนัหนี
ไม่พน้ ! 

เมือไดพ้บเธอ ไดเ้จอคนทีถูกใจ ไดพ้บรักแทที้มีแต่ความ
หอมหวาน(อย่างแท้จริง) ชีวตินีคงจะสุขสมหวงัไปแลว้ เพราะฉนั
เกิดมา คนอยา่งฉนัมีความพร้อมเสมอ ทีจะต่อสู้ในทุกวถีิทางของ
ชีวติดว้ยความพอดี โดยไม่ใหใ้ครเดือดร้อน ซึงฉนักไ็ดท้าํมาแลว้ 
ทาํเพือทุกๆคนทีอยูร่อบขา้ง ทีใครๆกต็อ้งชอบตอ้งรักเป็นธรรมดา
ในเมือเป็นผูใ้ห ้ ยอ่มเป็นทีรักของทุกคนเสมอ และยอ่มเป็นทีหวง
แหนของผูไ้ดสิ้ทธิครอบครอง จนแทบไม่ใหค้ลาดสายตาไปไหน
ได ้ ในขณะเดียวกนัก็มีคนทีไม่ชอบเราเป็นอยา่งมากเหมือนกนั 
เพราะเราทาํเกินหนา้เขา และ บางครังเรากมี็โอกาสทีจะพลาดพลงั 
เพราะหลงทางได ้เช่นกนั นีคือความจริง! 

แลว้มนั (ฉัน) จะไปไหนรอด! 
โดยธรรมชาติ คนเราชอบความเป็นอิสรเสรี นีคือสิงทีฉนั

ตอ้งการมากทีสุด เชือวา่ท่านทงัหลายกค็งตอ้งการเช่นเดียวกนั 



 

 

228 

เพราะเราไม่อยากเป็นทาสของใครอยูแ่ลว้ แต่เมือมีชีวติครอบครัว 
ทีตอ้งถูกครอบเอาไวเ้ป็นปกติของทุกครอบครัว มนักเ็ลยตอ้งทุกข ์
เพราะทงัชีวติถูกครอบ เอาไวห้มดแลว้ และ นอกจากนีสงัคมยงั
เอากฎกติกาต่างๆอีกมากมาย มาครอบงาํกนัไวอี้กชนัหนึงดว้ย 
แลว้คนเราจะมีสุขกนัไดที้ตรงไหน เมือขาดอิสรภาพ เสรีภาพ 

นีแหละคน ความจริงเป็นเช่นนีเอง แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง
เรืองจริงนี เท่านัน! 

ฉนัรู้วา่ผูเ้ป็นเจา้ของทงัหลาย ยอ่มรักและหวงแหนของ(ทีมี
คุณค่า) ของตนเองเป็นเรืองธรรมดา แมบ้างคนไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ
อยา่งแทจ้ริง กย็งัรู้สึกไม่ดีเลย ทีเห็นคนทีตนรักใคร่ พดูคุยดีๆกบั
คนอืนมากกวา่ แลว้คนทีเป็นเจา้ของจริงๆจะขนาดไหนกไ็ม่ทราบ
เหมือนกนั (คุณผู้หญิงหลายๆคน บอกว่า นันคือ ความเป็นผู้หญิง
ของทุกๆคน เป็นเช่นนัน นันเอง) 

เวรกรรมจริงๆ คนเราเกิดมาทาํไมกไ็ม่รู้นะ ถา้ไม่ใช่เพราะ
การเกิดมาเพือใชก้รรมแลว้ คงไม่มีเรืองอยา่งอืนแน่นอน ทีทาํให้
คนเราตอ้งไล่ล่าหาความรักความสุขกนัต่อไป...และต่อไป คงไม่มี
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วนัหยดุชวัชีวตินีดว้ยกนัทุกคน เพือคน้หาความพอใจมาใหแ้ก่
ตนเองจนกวา่จะถึงวาระสุดทา้ย (ถ้าจะหยดุได้ กค็งได้พบแล้วใน
สิงทีตนเองต้องการอย่างแท้จริง หรือเบือแล้วพอแล้วไม่เอาอีก
แล้ว) 

คงไม่ใช่เพราะความไม่พอเพียงในรัก หรือในกาม 
แต่มนัเป็นเพราะ คนส่วนมากไม่เคยไดรั้ก และสมหวงัใน

รัก ทีเขาตอ้งการอยา่งแทจ้ริงมาก่อนเลย เท่านนัเอง (เพราะไม่มี
ใครทีจะสมบูรณ์แบบ เป็นทีถกูใจ ตามทีใครๆต้องการอยู่แล้ว) 
แลว้คนอืนๆล่ะ...กไ็ม่น่าจะแตกต่าง และเป็นเรืองทีแปลกมากเลย 
ทีคนเราชอบ ใกล้เกลือกินด่าง อยากไดใ้นสิงทีคนอืนเขามี ทีคิดวา่
ดีกวา่ทีตนเองมีอยู ่ ลืมมองของดีทีมีคุณค่าทีอยูก่บัตนเอง ทีคนอืน
กอ็ยากไดไ้ปจากเรา เช่นกนั นีแหละคนเป็นเช่นนีเอง 

หรือความรักเช่นนนั ความรักทีแทจ้ริง ไม่มีสาํหรับใครๆได้
ง่ายๆ! ถา้ใครมี! คนนนักถื็อวา่ เกิดมาโชคดีทีสุดในโลกเลย 



 

 

230 

แลว้เราจะใชชี้วติกนัอยา่งไรจึงจะคุม้ค่า ทีไดเ้กิดมาในชีวติ
นีชาตินี เพราะถา้เป็นเช่นนี เรามิตอ้งไล่ล่าหาความรัก ความสุข 
กนัไปตลอดชีวติ กนัเลยหรือ? 

แลว้เราจะหามนัไดที้ไหน? 
ถึงจุดนี พอจะเห็นกนัไดห้รือยงัวา่ ปัจจยัทีจะทาํใหเ้กิดความ

รัก ทาํใหรั้กมนัคงมาจากอะไร? เราจะหาความรักและความสุขได้
ทีไหน? 

เมือพิจารณาใหถ่้องแทแ้ลว้มนัมาจากจิตและใจของเรา
นีเอง! ทุกคนเมือทราบแลว้กค็งตอ้งทาํใจ ฝึกใจ และหกัหา้มใจ
ตวัเองใหไ้ด ้ดว้ยการรู้ใหเ้ท่าทนัธรรมชาติ 

ปัจจยัหลกั คือการทีตอ้งรู้เท่าทนัธรรมชาติ ทีจะควบคุมจิต
และใจของเรานีเอง ถา้ควบคุมไดส้ามารถทีจะรอคอยได ้หยดุเวลา 
หยดุความตอ้งการไดก้จ็ะหมดทุกขไ์ด ้ ถา้สามารถอดทนรอคอย
ต่อไปเรือยๆได ้ถึงวนัหนึง กจ็ะคน้พบความรักทีแทจ้ริงได ้ รักนนั
กจ็ะมนัคงเท่านนัเอง 
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เพราะ เมือรู้ธรรมชาติของตนเองแลว้ ยอ่มรู้ไดดี้วา่ ตนเอง
ตอ้งการอะไร แต่สาํหรับคนทีมีราคะจริตมากๆ คนทีชอบกีฬาทุก
ชนิด ชอบร้องรําทาํเพลง ทีจะทาํใหเ้กิดความฮึกเหิม อนัจะ
นาํไปสู่กาม และยงัชอบศิลปะทุกแขนงนนั ยากมากทีจะหนีจาก
ความรักความหลงไปสู่ความหลุดพน้ เพราะ ศิลปะทงัหลาย คือ
เครืองประโลมโลก ไม่วา่จะเป็นความชอบในการวาดรูป ร้องรํา
ทาํเพลง เล่นดนตรีต่างๆ รวมทงัการเขียนหนงัสือวรรณกรรม
เหล่านี ทีเราชอบ ลว้นนาํกระแสจิตไปสู่ราคะตณัหาทงัสิน 

แลว้เราจะหลุดพน้ไปไดอ้ยา่งไร? 
เมือเป็นเช่นนี มีทางบา้งไหมทีจะหลุดพน้ไปได ้ กค็งมีทาง

อยูแ่ลว้ล่ะทีจะหลุดพน้ไปได ้ ถา้อยากจะหลุดพน้ไปจริงๆนนักคื็อ 
จะตอ้งอิมแลว้ อิมเอมในราคะตณัหาทุกอยา่ง ทีโลกประเคนให้
เรามา มากจนเกินไปแลว้ คือจนเบือแลว้ นนัเอง 

เกิดความเบือหน่ายขึนเมือใด เราจึงจะหลุดพน้ไปได!้ เมือ
นนั ดงันนั ในวถีิของการดาํรงเผา่พนัธ์ุของมนุษย ์ คนทีสวยทีสุด 
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น่ารักทีสุดในสมยัโบราณ หรือแมแ้ต่ในปัจจุบนั ส่วนมากจะอยู่
ในวงัวนของ กาม ราคะ ตนัหา และ ความอยากของทุกคน 
โดยเฉพาะผูมี้อาํนาจจะสรรคง์านศิลปะต่างๆมาไว ้ ทุกเมือเชือวนั 
เพือปรุงแต่งบรรยากาศของงานศิลปะ ทีจะช่วยโหมไฟราคะให้
กระพือพดัมากยงิขึนและยงิขึน และเธอทงัหลายเหล่านนัทีเป็น
องคป์ระกอบ ยอ่มตกเป็นของผูมี้อาํนาจวาสนาเสมอมา และ ยอ่ม
เป็นทีพอใจของสตรีทงัหลายอีกดว้ย ทีทุกคนต่างกย็นิดีทีจะอยูก่บั
เกียรติยศ ชือเสียง และความสุข ดงันนั บุรุษผูย้งิใหญ่ทงัหลายยอ่ม
ไดใ้นสิงทีปรารถนาในทุกประการ ส่วนมากมกัจะเป็นเช่นนนัอีก
ดว้ย เพราะมหาบุรุษดงักล่าวแลว้ ส่วนมากจะมีชีวติทีสง่างามและ
ยงิใหญ่ไดด้ว้ยผลบุญ ดว้ยปัญญา เสมอมา 

แต่...ถา้เบือทางโลกยเ์มือใด กจ็ะหลุดพน้ไดโ้ดยง่ายเมือนนั 
ซึงกค็งไม่ต่างจากสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ทีท่านสละทุกสิง
ทุกอยา่งไดด้ว้ยบุญบารมี และสุดทา้ย กม็าจากความเบือหน่าย
นีเอง ทีนาํท่านไปสู่ความหลุดพน้ได ้ในทีสุด 
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การหลุดพน้วฏัฏะสงสารนีไปได ้ จึงเป็นความยงิใหญ่ของ
มนุษยจ์ริงๆ เพราะการทีจะเกิดสิงนีไดโ้ดยง่าย กด็ว้ย การเอาชนะ
ใจตนเองได ้เท่านนั 

การเอาชนะใจตนเองกไ็ม่ใช่เรืองจะทาํไดง่้ายๆ เพราะตอ้งมี
สิงทีจะช่วยใหช้นะ คือมีปัจจยัทีจะนาํไปสู่ชยัชนะ มีสิงสนบัสนุน 
และทีสาํคญัอยา่งยงิก็คือ ตอ้งมีปัญญา มีความคิดทีไม่หยดุนิง 
และมีความคิดเห็นทีถูกตอ้งอีกดว้ย คือถูกตอ้งทงัใจเขาและใจเรา 
ทีเราจะเอาตวัรอดไดด้ว้ยเหตุดว้ยผล ไม่ใหใ้ครเดือดร้อน (แม้แต่
ตัวเราเอง) ถา้มีในสิงทีกล่าวแลว้ในตนเองจริง จึงจะชนะใจตนเอง
ได!้ 

ธรรมชาติทีเป็นผูก้าํหนด จึงหาสิงมาหลอกล่อใหม้วลมนุษย์
ติดกบัดกัเพือการดาํรงเผา่พนัธ์ุ อนัเป็นโปรแกรมทีขีดเขียนไวแ้ลว้ 
จึงเป็นเรืองทียากมากๆ ในการทีคนเราจะไปสู่ความหลุดพน้ได ้
โดยเฉพาะวิถีชีวติชาวบา้นปัจจุบนัยงิไปไดย้าก เพราะทุกหนทุก
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แห่งลว้นมีแต่สิงประโลมโลก ทีมนุษยพ์ากนัสร้างขึนมา เพือ
สนองตณัหา ความอยากของตนเอง! 

ดงันนั เราจะหลุดพน้ไปได ้ หรือไม่ได ้ มนัอยูที่ใจของเรา
นีเอง วา่อยากจะไป หรือไม่ อยา่งไร? 

เบือเมือไหร่ คิดวา่จะไปแน่นอน แต่ เราอยา่ไปคิดเบือ ก่อน
วนัใกลจ้ะตายกแ็ลว้กนัน่ะ! เพราะถึงวนันนั ถึงมิตินนั กาลเวลา 
มนัหมดไปแลว้ เราไม่มีเวลาอีกแลว้ 

 

ชีวตินีทคีุ้มค่า จึงขึนอยูก่บัตวัท่านเองวา่จะเลือกเดินไปทาง
ไหน จึงจะไดใ้นสิงทีตนเองตอ้งการ! และ สามารถใชชี้วตินีได้
อยา่งคุม้ค่าทีสุด! และมีความสุขทีสุด 

สาํหรับทางทีฉนัเลือกเดินมาจนถึงวนันี รู้สึกวา่ คุม้ค่าทีสุด
แลว้! สาํหรับตวัฉนัเอง 
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         12. ความฝัน 
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เนืองจากเพ้อฝันมานานแล้ว วา่อยากจะเป็นนนั เป็นนี เป็น
ทุกอยา่งทีอยากจะเป็น ไปทุกแห่งทีอยากจะไป เพราะเชือมนั
ตนเองวา่ ทาํไดทุ้กอยา่งทีอยากจะทาํ และ บอกใครๆเสมอวา่ ไม่
มีอะไรทีเราจะทาํไม่ไดน้อกจากไม่พากนัทาํเท่านนั เพราะความ
จริงแลว้ ทุกอยา่งมนัอยูที่ใจเรานีเอง!  

แต่จนถึงวนันีเรากไ็ม่เคยไดท้าํอะไรเป็นชินเป็นอนั ทาํอะไร
ไม่ไดด้งัใจคิดใจฝันเลย ไม่รู้มนัเป็นเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้
ทาํอะไรอยา่งจริงจงัใช่ไหม? หรือ มนัเป็นเพียงความฝันเท่านนั! 

ความจริงแลว้ในโลกของการตืน ความฝันคือจินตนาการ
ของคนเรา แต่ในโลกของการหลบั ความฝันคือจิตใตส้าํนึกของ
คนเราทีไม่แตกต่าง เพียงแต่ มิติแห่งความฝัน เป็นเรืองทีลึกลบั
พอสมควรเท่านนัเอง 

เรานอนหลบัฝันไดอ้ยา่งไร ทงัฝันดี และฝันร้าย ฝันบางครัง
ใกลค้วามเป็นจริง บางครังฝันอยูร่ะหวา่งการหลบัและการตืนได ้
อยา่งไม่น่าเชือ แต่บางคนหลบัแลว้ไม่เคยฝันเลยกมี็! 
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มนัคืออะไร? ตอนนนัคนเราอยูใ่นมิติไหน? สมัผสัทีไดคื้อ

อะไร? หรือความฝันเกิดจากความรู้สึกทีฝังลึกในจิตทีจดจาํมาจาก

ทวารทงั 6 ทีเราเคยสมัผสัมาแลว้ในเวลาตืน หรือ เป็นเพราะอะไร

กนัแน่ ทีทาํใหเ้ราฝัน! แต่กแ็ปลก บางครังเป็นระยะเวลาที

ยาวนานมากพอสมควร ทีเราไม่ฝันเลยกมี็เช่นกนั! และบางครัง

ฝันเห็นทีเดิม 3-4 ครัง ในระยะเวลาทีห่างกนั 5 ปี 10 ปี กมี็

เช่นกนั ซึงทาํใหเ้กิดความแปลกใจไม่นอ้ย วา่จิตเราทาํไมตอ้งไปที
นนั! 

แต่คนเราโดยทวัไปแลว้ ไม่ไดคิ้ดถึงเรืองเหล่านีกนัมากนกั 
เพราะไม่รู้จะคิดไปทาํไม? แค่คิดถึงเรืองส่วนตวั เรืองการเรือง

งาน เรืองของคนรอบขา้ง กป็วดหวัพอแรงแลว้ หลายๆชีวติคิดแค่
พรุ่งนีจะกินอะไร กคิ็ดไม่ออกแลว้ เพราะความยากจน ขาดแคลน 
ตอ้งหาเชา้กินเชา้ หาเชา้กินคาํ จะเอาแรงใจทีไหนมาคิดถึงเรืองอืน 
นอกจากเรืองปากทอ้งของตนเอง เพือความอยูร่อดของชีวติทีตอ้ง



 

 

238 

กินตอ้งใช ้ และสาํคญัทีสุด คือค่ายารักษาโรคภยัต่างๆทีจะเกิดกบั
ตนเอง เป็นเรืองทีจะตอ้งดินรน หามาใหไ้ด!้ 

โลกอนาคตจึงมืดมนพอสมควรกบัหลายๆชีวติ หรือแทบจะ
ทุกชีวติในโลกใบนี ทีตอ้งต่อสู้เพือความอยูร่อดกนัอยูใ่นขณะนี 
หลายๆชีวติทีเคยไดส้มัผสัมาแลว้ โดยทวัไป ลว้นเป็นชีวติทุกข์
ทงัสิน อีกอยา่งคนเราก็เกิดเพิมมากขึนทุกๆปี และอายกุย็นืยาว
มากขึน ดว้ยความรู้ความสามารถในการรักษาสุขภาพของตนเอง 
และ ถา้ทุกคนสามารถมีชีวติอยูก่บัธรรมทีมีฤทธิเดช คือ อิทธิบาท 
4 ของพระพทุธเจา้ดว้ยแลว้ ยงิจะอายยุนืยาวไปไดถึ้ง 120 ปี ตาม

คุณสมบติัของเซลลร่์างกายทีจะอยูไ่ด ้ และโอกาสทีโรคภยัจะ
เบียดเบียนกแ็ทบจะไม่มี ถา้รู้รักษาตวัเองตาม”ธรรม”ทีกล่าวแลว้ 

แลว้เราจะไม่หาวธีิทีจะอยูร่อดไดอ้ยา่งสุขสบายตลอดไป มา
ใชก้นับา้งหรือ? (คิดได้พอดีกับได้รับของขวญัจากท่านผู้ใจบญุ ที

มอบหนังสือให้ในวนัเกษียณ เรือง ทาํอย่างไรชีวติจะยนืยาวและมี

ความสุข (ฉบบัสมบูรณ์) พิมพ์ครังที 86 ของนายแพทย์เฉก ธนะ
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สิริ) วา่งๆจะอ่านดู เพราะมนัตรงกนัขา้มกบัทีฉนัคิดฉนัเขียนไว้
แลว้วา่ คนเราอยากจะมีชีวติทียนืยาวไปเพืออะไรกนั (อยากจะรู้
เหมือนกันว่าคนอืนคิดยงัไง)  

ขณะนีโลกมี คน อยูร่าวๆ หกพนัลา้นกวา่คน กย็งัวุน่วายกนั
ขนาดนี อีก 20 ปีขา้งหนา้ อาจจะเพิมเป็น แปดพนัลา้นคน คนจะ

ลน้โลกแลว้ แลว้เราจะอยูก่นัอยา่งไร 

เป็นคาํถามจากคนทวัโลก ทีตอ้งการคาํตอบจากทุกคนจริงๆ 
เพือจะไดมี้การเตรียมความพร้อม เพือใหทุ้กคนพร้อมรับกบั
สภาพความเป็นจริง แต่กแ็ปลกมาก พอพดูถึงคนทีจะเพิมมากขึน 
ทีจะทาํใหเ้กิดมลภาวะโลกร้อนมากขึนๆทุกวนั เพราะการใช้
พลงังานของพลโลกมากขึน ทาํใหม้องเห็นกลุ่มคนทีเห็นแก่ตวั
มากๆ รวมทงัคนทีมีการศึกษานอ้ย หรือคนทีไม่มีภูมิปัญญา ทีมี
เป็นส่วนมากในโลกและในบา้นเมืองเรา เขาบอกหนา้ตาเฉยวา่ 
โอ้ย! (ร้องเหมือนเจบ็ปวด) ไปสนใจทาํไม อีกหน่อยเรากต็าย

แล้ว! 
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กเ็ลยสงสยัวา่ คนเราพออายมุากขึนถึงระดบัหนึง จิตใจมนั
ร้อนรนจนไม่รู้ทีจะไป อีกหน่อยกจ็ะตาย ไม่รู้จะไปทีไหนหรือจะ
ทาํอะไร? จะทาํอยา่งไร? ไม่มีทีจะไปกเ็ลยหนัหนา้ไปหาความ

เยน็ ความสงบ คือ ไปเขา้วดัฟังธรรม โดยไม่สนใจใยดีกบัเรืองใด
ใดทงัสิน แต่ถา้คนเขา้วดัฟังธรรม คิดแบบเห็นแก่ตวั เช่นทีกล่าว
แลว้ กค็งเสียเวลาไปเปล่าๆ เพราะไปวดัมาแลว้ กไ็ม่ไดปั้ญญา
อะไรกลบัมาเลย ศาสนาพทุธ ทีเป็นศาสนาแห่งปัญญา ไม่สามารถ
ช่วยอะไรไดเ้ลย จึงเป็นเรืองทีน่าเป็นห่วง ถา้สงัคมไทยส่วนใหญ่
หรือคนทงัโลกทีตอ้งเป็นแบบนี 

หลายคนฝันลมๆแลง้ๆ ไปเรือยๆ ปล่อยชีวติไปกบัความเพอ้
ฝัน ถา้สามารถทาํตามทีคิดทีฝันได ้กน่็าจะไดรั้บความสาํเร็จและมี
ความสุขบา้ง แต่หลายๆคนกไ็ม่รู้จกัทาํงานเพือช่วยเหลือตวัเอง 
และ คนอืนๆอยา่งจริงจงั สาํคญัทีสุด ทีทาํๆกนัอยูทุ่กวนันี กไ็ม่
ทราบวา่เป็นงานหรือไม่ อยา่งไร? เพียงแต่ขอใหไ้ดเ้งินมาเพือใช้

จ่าย เพือการดาํรงชีวติไปวนัๆเท่านนั ทุกคนกพ็อใจแลว้ และ…ที
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สาํคญักวา่นนั กคื็อ อตัตา ทีไม่เคยพากนัปล่อยวาง ความตอ้งการ
เอาชนะของผูย้ดึติดทงัหลาย ความตอ้งการเอาชนะของผูมี้อาํนาจ 

รวมถึงความเห็นแก่หมู่เหล่าและชาติพนัธ์ุของมนุษย ์ สามารถ
สร้างความสับสนวุน่วายใหเ้กิดขึนไดต้ลอดเวลา นีคือสาเหตุและ
ตน้เหตุ ทีเป็นอนัตรายมากทีสุดสาํหรับประเทศชาติบา้นเมือง 

นีคือความจริงในชีวติของคนส่วนใหญ่ในประเทศของเรา 
และ ของโลก 

สาํหรับประเทศไทยเคยคิดเคยฝัน ทีจะเป็นเสือหนึงตวัใน
หา้ตวัของแถบถินอาเซียน แต่จนแลว้จนรอด เรากเ็ป็นเสือไม่ได ้
แมก้าลเวลาจะผา่นไป เรากย็งัพากนัอยูใ่นมิติเดิมๆ ไม่
เปลียนแปลง เพราะสงัคมพืนฐาน ไม่มีระบบการศึกษาทีดีรองรับ 
เป็นสงัคมทีขาดภูมิคุม้กนัตวัเอง เรายงัเป็นสงัคมทีขาดการ
เสียสละอยา่งถูกวธีิ ขาดความมุ่งมนั ขาดขวญักาํลงัใจ ขาด
จิตสาํนึก และ เป็นสงัคมทีขาดคุณธรรมพอสมควร เป็นประเภท
ปากวา่ตาขยบิเสียส่วนมาก อะไรหลายๆอยา่งมนัจึงไปไม่ค่อยจะ
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เป็น ในทีสุด เรากพ็ากนัวนเวยีนอยูที่เดิม เหมือน...กดัหางตวัเอง

วนเวยีนอยูเ่ช่นเดิมอยา่งนนั ไม่ตอ้งไปไหน เป็นประเทศทีคนพดู
กนัไม่รู้เรือง และ พึงทราบวา่ ประเทศทีดอ้ยการพฒันาเท่านนั ที
ตอ้งใชก้าํลงัทหารมาตดัสิน! 

และดูเหมือน เราจะเป็นประเทศเช่นทีกล่าวแลว้ จริงๆ! 

ความฝันอนัสดใสของบา้นเมืองเรา กเ็ลยล่มสลายไป ทงัๆที
คนไทย ไม่ใช่คนโง่ ไม่ใช่ไม่เก่ง หลายๆคนมีความเฉลียวฉลาด 
สามารถทีจะแข่งขนัไดใ้นระดบัโลกเลยทีเดียว แต่เรากไ็ปไหนไม่
รอด เพราะมนัติดอยูที่ กรรม (ทีไม่ดี) จากการกระทาํของทุกคน 
ในสงัคมเรา นีเอง! 

นีคือโลกแห่งความฝันในมิติความเป็นจริง!ของบา้นเมืองเรา 

แต่สาํหรับความฝันในมิติของจิตใตส้าํนึกนนั มนัเป็นเรือง
เฉพาะตวัของใครของมนั ทีมาจากพืนฐานชีวติ มาจากกรรมเก่า
และกรรมใหม่ ทีคนเราสร้างกนัขึนมา เป็นเรืองทีน่าสนใจไม่นอ้ย 
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วา่มนัคืออะไร? และเราจะสามารถนาํความฝันเหล่านนัมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ไดห้รือไม่? 

คาํวา่จิตใตส้าํนึก ใครหลายคนอาจจะไม่เขา้ใจ รวมทงัตวัเรา
เองดว้ย กเ็ช่นกนั เพราะแต่ละคน ยงัไม่เคยเห็นจิตของตวัเองเลย 

แลว้จะไปรู้ไดห้รือวา่ สาํนึกแห่งจิตเป็นอยา่งไร? และสิงทีมนัอยู่

ใตล้งไปอีก คืออะไร? เกิดขึนไดอ้ยา่งไร? และ มนัมาจากไหน? 

คงตอ้งมารู้จกั จิต กนัเสียก่อน แลว้ค่อยไปพดูถึงเรืองความ
ฝันในมิติของจิต จากนนัเราคงตอ้งยอ้นกลบัไป บริหารจิตใจ ที
เป็นพืนฐานทีสาํคญัมากทีสุดนี เพือยกระดบัจิตใหสู้งขึน เพือ
นาํมาแกไ้ขมิติแห่งความเป็นจริงของชีวติเรา ของบา้นเมืองเรา ให้
ความฝันกลายเป็นความจริงกนัต่อไป ใหไ้ดเ้สียที 

จติ คือคิด คือจินตนาการ คือการปรุงแต่ง คืออะไรทงัหมด
ทงัมวล ทีสามารถเปลียนแปลงสภาพธรรมชาติของสตัวโ์ลก ให้
คลอ้ยตามอาํนาจของจิตได ้ จิตใจจึงเป็นรากฐานของการกระทาํ
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ทงัปวงทีเราทาํกนัอยู ่ทุกอยา่งทีถูกสร้างและทาํลาย ลว้นมาจากจิต
และใจของมนุษย ์นีเอง 

เราตอ้งไม่ลืมความจริงวา่ สงัขารร่างกายจะไม่มีอะไรเลย ถา้
ขาดจิตวญิญาณเขา้ครองกไ็ร้ค่า เพราะฉะนนั จิตจึงเป็นร่างทรง 
ในร่างกายของคนเรา ทีทาํใหเ้รามีชีวติชีวา และมีสาํนึกอยูเ่สมอ
ในความเป็นใหญ่ เป็นเจา้ กจิ็ตใจนีเอง ทีสร้างจิตสาํนึกร่วมของ
ดวงจิตคนทงัโลก ในการสร้างสรรค ์ เมือจิตเบิกบานผอ่งใส และ 
จะทาํลาย เมือจิตเศร้าหมอง 

จิตใจของคนเรา จึงเป็นรากฐานของแต่ละชีวติ คนจะดีจะ
เลว กอ็ยูที่จิตและใจนีเอง ไม่ใช่อืนไกลเลย! และจิตนีเองทีทาํให้

เกิดการรับรู้ มีสติ มีความรู้สึกผา่นประสาทสมัผสัของทวารทงั 6 

ของคนเรา (เรืองทวารทัง 6 มีบางท่านนาํเอาไปเขียนเป็นหนังสือ

เป็นเล่มๆเผยแพร่ เรียบร้อยไปแล้ว) 

ดว้ยเหตุนีนีเอง จิตจึงตอ้งมีการแปรเปลียนอยูต่ลอดเวลา 
เนืองจากการทีจิตไดส้มัผสัความเปลียนแปลงของโลกอยูต่ลอด
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นนัเอง จิตจึงไม่เคยหยดุนิงเพราะเป็นของไหล เพียงแวบ๊เดียวกไ็ป
ไดถึ้งขอบจกัรวาล เพราะจิตวอ่งไวทีสุด ไม่มีอะไรทีจะเทียบได้
อยูแ่ลว้ 

โดยธรรมชาติแลว้ จิตเป็นธาตุรู้ มีคุณสมบติัเป็นผูรู้้ ผูตื้น ผู ้
เบิกบาน อยูเ่สมอ เพราะฉะนนัท่านทงัหลายเมือทราบแลว้ จะตอ้ง
ไม่ทาํใหจิ้ตเศร้าหมองโดยเดด็ขาด จะเป็นอนัตรายทงัตนเอง และ
ผูอื้น ดว้ยอาํนาจอนัมืดมวัของจิต นนัเอง 

แต่ถา้จิตตอ้งรับความรู้สึกทีหลากหลาย มากเกินไป ทีมีแต่
ความเศร้าหมองสุดจะทน ตอ้งทุกขท์รมานไปถึงกาย จิตกจ็ะ
เปรอะเปือนสกปรกโสมม และสบัสน จนพิการไดใ้นทีสุด คือทาํ
ใหข้าดความรู้สึกนึกคิด เสียสติ เสียความรู้สึก กจ็ะบา้ๆบอๆไป
เลย จึงเป็นเรืองทีน่าสงสารทีสุด และโรคชนิดนี ปัจจุบนัวนันีก็
เป็นเพิมขึนเรือยๆ ทีบางคนอาจจะไม่รู้ตวัเองวา่ป่วยโรคนีดว้ยซาํ
ไป! 
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ถา้เดก็ๆคิดไม่ออกกล็องคิดถึงเครืองคอมพิวเตอร์ดูกไ็ด ้ ถา้
ใส่คาํสงัขอ้มูลเขา้ไปมากๆ ถึงจุดหนึงมนัจะรับไม่ไหว ยงิใส่เขา้
ไปมนัยงิจะสบัสนวุน่วาย ประมวลขอ้มูลไม่ไดต้ามขบวนการ ถา้
คุณภาพของเครืองมนัตาํ ในทีสุดกห็ยดุการทาํงาน ทีเราบอกมนั 
แฮ้ง ( Hang) ไปเฉยๆ นนัเอง ซึงมนักไ็ม่ต่างจากจิตและใจของ

คนเราเลย! ถา้รับขอ้มูลมากเกินขีดจาํกดั กมี็โอกาสล่มสลาย 

(Hang) ไดเ้ช่นกนั 

จิต Hang เมือไร คนก ็บา้ เมือนนั! 

สาํหรับจิตใตส้าํนึกนนั คือ จิตแท ้ของคนเรานีเอง เป็นจิตที
อยูน่อกการควบคุมใดๆ และมกัจะสวนกระแสความนึกคิดของ
คนเราเสมอ ซึงเป็นเรืองทีแปลกพอสมควรทีฉนัไดเ้ขียนอธิบายไว้
แลว้ในหนงัสือเรือง เพือใหเ้กิดการทาํงานทีดี (For the good 

time) เป็นหนงัสือเล่มแรก ทีไดก้ระจายองคค์วามรู้แบบนี ออก

ไปสู่สาธารณะทางสืออีเลคโทรนิกส์นานมาแลว้ ท่านลองเปิดดูได้
ที www.kmitl6.com คิดวา่หลายๆท่านคงไดอ่้าน และ นาํบางสิง
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บางอยา่งทีคิดวา่เป็นประโยชน์ เอาไปใชไ้ดก้บัการทาํงานและ
ชีวติส่วนตวั ดว้ยกนัทุกคน (ตามทีใครๆหลายคน ส่งคาํขอบคุณ
มาให้ทราบ ให้ได้ปลืมใจ ได้สุขใจบ้างแล้ว มาถึงวนันีอาจจะถกู
ยกเลิกไปแล้วกไ็ด้ เพราะลงไว้นานมาแล้ว) 

จึงขอนาํบางส่วนมาลงไว ้ ณ ทีนีดว้ย เผอืบางท่านทีหาอ่าน
เรืองดงักล่าวไม่ได ้ จะไดเ้กิดความเขา้ใจในเรือง จิต เพิมมากขึน 
ดงันี… คือ 

ลองมาเรียนรู้ตวัเราเองดูบ้าง ลองมาดูซิวา่ ในคนเรามีร่าง
ทรงซ่อนอยูอี่กชนัหนึงจริงหรือไม่? และสิงนนัดูเหมือนจะเป็น 

ความคิด หรือ จิตแท ้ของตวัเรา นนัเอง 
ซึงในสภาวะปกติ เราจะคิดๆกนัในเรืองนนั เรืองนี อยูเ่สมอ 

ในขณะเดียวกนั ความคิดทีเกิดจาก จิตแท ้ ทีซ่อนอยู ่ มนักจ็ะ
ติดตามไปดว้ย นนัคือ ความจริง คือ ความคิดทีเกิดจาก จิตแท ้

ดงัเดิม! อนัเป็นจิตใตส้าํนึก ทีอยูเ่หนือ การควบคุม! 
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ดงันนัเมือถึงตรงนี เราตอ้งหยดุคิด หยดุแยกแยะความจริง
ใหไ้ด ้อยา่เอาความคิดทีเขา้ไปปรุงแต่ง จติ มาดูกนัอยา่งเดียว ตอ้ง
เอาความคิดจาก จติ ทีปรุงแต่ง มาดูดว้ย วา่มนัคืออะไร? 

จิตกบัความคิด บางครังกเ็ป็นอนัเดียวกนั บางครังกเ็ป็นคน
ละตวั คนละอยา่งกนั สมองสร้างความคิด จิตสร้างความรู้สึก 
จะตอ้งทาํความเขา้ใจใหดี้ บางท่านบอกไวใ้นหนงัสือวา่ จิต คอื

คดิ กค็งไม่ผดิหรอกครับ แต่จะถูกจริงหรือไม่ กไ็ม่ทราบ
เหมือนกนั ! 

แต่ เราควรจะ แยกจิต แยกความคิด ใหไ้ด ้ดว้ย สต ิโดยการ
พิจารณาดูที กาย เวทนา จิต(แท้) และ ธรรม คือพิจารณาจากสติ

ปัฏฐาน 4 จะดูตวัไหนกไ็ดที้ชดัเจนกวา่สาํหรับเรา เพือใหเ้กิด 

มหาสต ิ คุม้ครองตวัเราเอง จติ กจ็ะวา่ง และไดพ้กัผอ่น ปล่อยให ้
สต ิทาํงานแทน แลว้ท่านกจ็ะหนีไปจาก ทุกข ์ไดใ้นทีสุด 

อยา่ให ้ จิต มาสงัสมองใหท้าํงาน ใหคิ้ดนนัคิดนี เกิดความ
ฟุ้ งซ่าน มนัเหนือยมนัหนกัจริงๆนะ ควรให ้ สต ิ มาสงัการแทน 
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เพือให ้ จติ ไดพ้กัผอ่นบา้ง ท่านจะไดมี้ชีวติทีสดชืนแจ่มใส 
หนา้ตาเบิกบาน เพราะ จติ ไดพ้กัไดผ้อ่นจากการทาํงาน นนัเอง 
เหมือนตวัฉนัเอง ทีโกรธใครไม่เป็นมานานแลว้ และไม่เคยเกบ็
ความทุกขใ์ดใดไวเ้กิน 4-5 นาที มานานแลว้ เพือใหจิ้ตไดพ้กัผอ่น

และผลทีเกิดขึนกคื็อ ความสดชืนแจ่มใส ความสุขกาย สบายใจ 
อยา่งแทจ้ริง! 

สาํหรับผูมี้พลงัจิตในตนเอง เป็นการจบัจิตใหอ้ยู ่ เป็นการ
รวมพลงั เป็นการพฒันาของจิต เช่นเดียวกบัการท่องบ่นคาถา ก็
คือการรวมพลงัของจิต เพือให ้จิต เกิด จิตตานุภาพ เมือจิตนิงแลว้ 
กเ็หมือนศิลากอ้นใหญ่ ยอ่มไม่หวนัไหวกบัโลกธรรม 8 คือ ลาภ 

เสือมลาภ ยศ เสือมยศ สรรเสริญ หรือ นินทา สุขและทุกข ์ เป็น
เรืองธรรมดา ถึงจุดนนัท่านจะเป็นผูมี้พลงัจิต ทีเหนือกวา่พลงัใด
ใดทงัมวล และอยา่ลืม.มนตรา จะขลงัได ้ กด็ว้ย จิตตานุภาพ 

นนัเอง 
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และดว้ยพลงัจาก จติานุภาพ นีเอง เมือจิตสงบจริงๆแลว้ ก็
สามารถออกจากร่างไปปรากฏในทีอืนใหผู้ค้นเห็นไดจ้ริง ซึงเป็น
เรืองทีเกิดขึนจริงกบัตวัฉนัเอง เมือกลางปี 2549 (พิมพ์ครังที1 

บอกไว้เป็นปี 2547 ซึงผู้ เขียนจาํผิดเอง ความจริงตอนนันมี
พนักงาน กฟผ.บางส่วน พึงเริมชุมนุมต่อต้านการแปรรูปเท่านัน 
และในทีสุดศาลปกครองได้พิพากษาในวนัที 23 มีนาคม 2549 ให้
ยกเลิกกฎหมายการแปรรูป กฟผ.) ทีหน่วยงานขอนแก่นนิมนต์
พระป่าจากวดัทีอยูห่่างจากถนนสายรอบเมือง ไปทางตะวนัตก
ของเมืองขอนแก่น ไม่มากนกั ใหม้ารับบิณฑบาต เพือฉลองเนือง
ในโอกาสทีรัฐบาลยติุการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ กบั กฟผ ในเชา้วนั
นนั พระท่านกส็วดมนตต์ามประเพณีนิยมป็นปกติ พอสวดถึงบท 
“มงคล 38 ประการ” พวกเราจะเรียกกนัไปใส่บาตรพระ ฉนัรู้สึก
วา่ พระกส็วดของท่านไป ดูเหมือนไม่มีใครสนใจเลย เพราะไม่รู้
วา่ท่านสวดอะไรใหฟั้ง (จะเป็นเช่นนีทุกงาน และพระท่านกไ็ม่
ท้วงติงอะไรกับการปฏิบติักันเป็นประจาํนี จนเป็นประเพณี ว่าพอ
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สวดถึงตรงนี ทุกคนต้องพากันใส่บาตร) ฉนันงันิงฟังสวด”คาํสัง

สอนของพระพุทธเจ้า”ดว้ยจิตใจทีสงบ เยน็สบายไปกบัคาํสอน

เหล่านนัทีเริมจาก “อเสวนา จะ พาลานัง บัณฑิตตานัง จะ เสวนา 

ปชูา จะ ปชูนี ยานัง เอตัมมัง คะละมตุตะมัง...ท่านสวดไปจนครบ
มงคล 38 ประการ ฉนัจึงกราบพระและลุกขึนไปใส่บาตรพระ 

เมือใส่เสร็จเรียบร้อยเดินกลบัทีนงัผา่นคุณอว้น(ฉัตรชัย)พนกังาน
ศูนยค์วบคุมระบบฯ เขาถามวา่ พีมาใส่บาตรครังที 2 หรือ? ฉนั
บอกวา่ พึงมา พลนักไ็ดย้นิเสียงคุณบุญฤทธิ หวัหนา้สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น บอกวา่ ผมกเ็ห็นเหมือนกัน เห็นจริงๆ แลว้
เขาพากนัยมิๆ เหมือนไม่เชือทีฉนับอก คงคิดกนัวา่ ฉนัพดูตลก
เล่นๆ เพราะฉนัไม่ไดพ้ดูอะไรอีกต่อไป เพียงเดินผา่นไปนงัทีเดิม
เฉยๆ เพียงแต่คิดในใจวา่ จิต เขาคงออกไปตอนทีฉนัฟัง ธรรม 
ดว้ยความสงบกาย และสบายใจ นนัเอง (ออกจากร่างไปโดยทีฉัน
เองกไ็ม่รู้สึกผิดปกติอะไรเลย กค็งเหมือนหลวงปู่ ชาทีท่านกาํหนด 
จิต ใหอ้ยูรั่บแขก เพือตอ้นรับคณะของพอ่อยูใ่นป่า ภายในวดั
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หนองป่าพง ดว้ยการเรียกสตัวป่์ามาใหดู้ ท่านบอกจะฉายหนงัให้
ดู นกหนูปูปีก ทงัไก่ป่าไก่บา้นทงัร้องทงับินมาใหดู้ รวมทงัสตัว์
ชนิดอืนๆกต็ามมาดว้ยเมือท่านเรียกในครังทีสอง แลว้ท่านบอกให้
ดูไปเรือยๆคอยท่านไปบิณฑบาตก่อน ท่านไปไม่นานกเ็ดิน
นาํหนา้พระลูกวดักลบัมาพร้อมกบัขา้วและอาหารเตม็บาตร อยา่ง
ไม่น่าเชือ พอไปทีกฎีุของท่าน แม่ไม่นาํไมก้วาดไปถวาย ท่านทกั
วา่ เอาของมีค่าไปทิงไว้ทาํไม นันล่ะของดี ไม่เอาถวายพระหรือ 
อุตส่าห์หอบหิวมาตังไกลถึงอุดรฯ (เพราะแม่คิดว่า อายคนอืน ที
เขาพากันเอาของมีค่ามากมายมาถวายท่าน) นีคือเหตุผลทีทาํให้
ฉนัเชือตามพอ่แม่วา่ พระท่านทีได ้อภญิญาญาณ สามารถกาํหนด 
จิต ออกจากร่าง ไปปรากฏในทีอืนไดอ้ยา่งแน่นอน หรือร่างไปแต่
จิตยงัอยูใ่หเ้ห็น ซึงมีตวัอยา่ง เช่น มีผู้ เห็นพระอาจารย์บางรูป
บิณฑบาต อยู่ทีเมืองๆหนึงในสหรัฐอเมริกา ในขณะทีตัวจริงท่าน
อยู่ทีวดัในป่าในเขา (วดันิโครธาราม) และวนันันท่านบอกให้โยม
ลกูชายกลบัมาเยียมพ่อแม่ทีอุดรธานีบ้าง เพราะพ่อแม่คิดถึงมาก 
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และแม่ไม่สบายอีกด้วย พอเขากลบัมา เพือนพอ่ และพอ่กเ็ลยได้
พาไปกราบหลวงปู่ หลายรูปตามวดัป่าต่างๆ ในเขตพืนที อุดรธานี 
เพือพิสูจน์ความจริง จนพบองคจ์ริง คือ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ แห่ง
วดัป่าหนองบัวบาน (วดันิโครธาราม) อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี 
บอกว่าองค์นีเองทีไปบิณฑบาตทีหน้าบ้านในสหรัฐอเมริกา และ 
บอกให้กลบับ้านมาเยียมพ่อแม่บ้าง ตามทีพอ่เล่าใหฟั้งเมือกลบัมา
จากวดั วา่เป็นเรืองลูกชายเพือนของพอ่เอง และหรือดงัที นักบิน
ขบัไล่กองทัพอากาศทีอุดรธานี ฝึกบินเครืองบินขบัไล่รุ่นล่าสุด
ของสงครามโลกครังที 2 เครืองแบแคท (เครืองบินขบัไล่โจมตี
แบบใบพดั) ผ่านเหนือวดัถาํกลองเพล ในสมยัสงครามเวียตนาม 
มองเห็นหลวงปู่องค์หนึง นังสมาธิอยู่เหนือก้อนเมฆกลางอากาศ 
จนต้องได้ไปสอบถามหา และในทีสุดกไ็ด้ไปกราบไหว้ หลวงปู่

ขาว อนาลโย ด้วยความเคารพอย่างสูง ชือเสียงของท่านเลยดัง
กระฉ่อนไปทัวเมือง และในตอนเป็นเดก็ ฉนัเคยเห็นมากบัตาวา่ 
หลวงตาขาเสียข้างหนึง เวลาเดินขากระเผกๆ ทีวดับ้านแก่งผักกูด 
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ซึงในปัจจุบันนีจมอยู่ใต้นาํหน้าเขือนป่าสักชลสิทธ์ นันเอง ท่าน
พาไปสร้างวัดป่า ทีโนนมะกอก ชายป่าดงพญาเยน็ วนัหนึง พ่อมา
นิมนต์ท่านไปวดัป่า ท่านบอกให้ไปก่อนเลย เดียวจะตามไปที
หลงั แต่พอคณะญาติโยมไปถึง ต่างกเ็ห็นท่านนังรออยู่ก่อนแล้ว 
เป็นทีอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิง แทบไม่เชือสายตาตัวเองสาํหรับทุก
คน ว่าเป็นเช่นนันได้อย่างไร) 

จิตทีอยูก่บัความสงบ จิตทีเป็นสมาธิ จึงเป็นจิตที
ละเอียดอ่อนมาก มากกวา่ความละเอียดอ่อนทงัหลาย ทีคนเราเคย
ไดส้มัผสัโดยทวัไป ดงันนั สิงทีเป็นอนัตรายอยา่งยงิ ทีอยูใ่กล้
ความสงบมากทีสุด กคื็อเสียงกระซิบ หรือคาํพดูเบาๆ โดยเฉพาะ
เสียงของ สตรี ทงัหลาย นนัเอง ทีมดัใจบุรุษไวท้วัหลา้! 

เสียงกระซิบ หรือเสียงจากการร่วมรัก จึงเป็นอนัตรายอยา่ง
ยงิ เป็นมารของจิต ดงันนัถา้ท่านคิดจะปราบมาร กคื็อการใหเ้พศ
ตรงกนัขา้มหยดุพดู ยดุรําร้องครําครวญใหไ้ด ้ถา้หยดุได ้ ทุกอยา่ง
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กย็ติุไดใ้นทีสุด! และเมือคนเราอยูใ่นความสงบไดเ้มือใด ชีวติก็

เป็นสุข เท่านนัเอง 
ความจริงแลว้ฉากแห่งธรรมชาติทีถูกสร้างสรรคเ์อาไว ้ ส่วน

ใหญ่ทาํใหค้นเราเกิดความเงียบเหงาอา้งวา้ง ถา้เราตอ้งอยูค่นเดียว 
เพราะ คนเราเป็นสตัวส์ังคมทีตอ้งอยูร่่วมกนั ดงันนัเมือถึงวยัอนั
ควร ความคิดความตอ้งการทีจะมีภาวะคู่ทีเหมาะสม ความคิดเพอ้
ฝันจึงเกิดขึน และ ราคะตณัหา กจ็ะเกิดขึนตามมา มาจากความคิด
และจินตนาการของเราเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เกิดจากการไดเ้ห็น
ภาพยวนตา หรือเกิดจากการไดส้มัผสั หรือแตะตอ้งกนัเสมอไป 
และ คนเราเมือได ้กาม สมปรารถนากอิ็มใจ แต่เมือใด กาม เสือม
ไป กจ็ะกระวนกระวาย ไม่สบายเท่านนัเอง! และทุกอยา่งเกิดอยูที่

จิต อยูที่ใจ ทงันนั ดงันนั ราคะ จึงเป็นเหยอืล่อทีทรงพลงั มีผลทาํ
ให ้จติ เคลิบเคลิมเหม่อหา รอคอย และ มีความหวงั แต่ถา้ไดฝึ้ก 
จติ ดีแลว้จริง สต ิ นนัเอง ทีจะบอกใหรู้้ถึงความจริง วา่อะไรคือ 
อะไร ทีแทจ้ริง! 
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เมือยอ้นกลบัมาหาความจริงของชีวติ ทีจิตปรุงแต่ง ใน
ความคิดทงัหลายของคนเรา ความคดิจร กคื็อความคิดทีเกิดจาก 

จติแท้ นนัเอง ทีเป็นร่างทรงในตวัตนของเราเอง และ ร่างทรง
นีเอง ทีไม่เคยตาย ทีทาํใหท่้านทงัหลายทงัปวง ตอ้งกลบัมาเกิดใช้
กรรมกนัไปไม่มีทีสินสุด! 

การทีเราจะเกิดได ้ จะตอ้งมีการสมสู่ระหวา่งชายหญิง ใน
สภาวะทีไข่สุกพอดี และเชือเพศชายทีเกิดจากพลงัแห่งธรรมชาติ 
กต็อ้งแขง็แรงดว้ย จึงจะเกิดปฏิสนธิขึนมาได ้ แต่อยา่งไรกต็าม 
การปฏิสนธิจะเกิดไม่ได ้ถา้ไม่มี จิตแท ้ ซึงเป็นจิตวญิญาณ มาสิง
สู่ใหมี้การเกิดเป็นชีวติขึนมาได ้

สาํหรับเรืองนีไดรั้บการพิสูจน์ทางแพทยแ์ลว้ ถา้ไม่เอาการ
ผสมของเชือเพศชาย และ ไข่ของเพศหญิงในหลอดแกว้ทดลอง 
ฉีดเขา้ไป เพือฝังตวัไวใ้นโพลงมดลกูเหมือนธรรมชาติแลว้ การ
ปฏิสนธิ กจ็ะไม่มีโอกาสเกิดขึนไดเ้ลย เพราะ จิตแท ้ ทีเป็นจิต
วญิญาณ ไม่สามารถผา่นเขา้สิงสู่ทางใดในหลอดแกว้ไดเ้ลย ซึงไม่
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เหมือนการเหนียวนาํทีเกิดจากจิตสู่จิต ทีสามารถส่งผา่นไปทางจิต
ของผูเ้ป็นแม่ เขา้สู่สายเลือด คือผูเ้ป็นลูกไดน้นัเอง (คิดดูง่ายๆ การ
สิงสู่ของจิตวิญญาณจะเป็นขบวนการเดียวกัน กับ การรับส่ง
สัญญาณวิทยโุทรทัศน์นันเอง คือเมือเครืองรับปรับคลืนความถีได้
ตรงกัน ตรงช่องทางแล้ว กจ็ะรับสัญญาณได้) 

องคพ์ทุธะท่านไดชี้บอกไวน้านแลว้วา่ คนเราเกิดแต่กรรม
เก่าทีเคยไดท้าํไวแ้ต่ปางหลงั เพือกลบัมาชดใชห้นีกรรมกนัไป
เรือยๆ จนกวา่จะหมดกรรม สาํหรับขบวนการเกิดทีทรงตรัสไว ้ก็
ไม่แตกต่างไปจากเหตุผลทีวงการแพทย ์ หรือ หลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ในปัจจุบนักล่าวไว ้แต่อยา่งใด 

เป็นเรืองทีไม่น่าเชือวา่ พระพทุธองคท์รงรู้ความจริงเรืองนี
มานานกวา่ 2500 ปีแลว้วา่ คนเราเกิดมาไดอ้ยา่งไร จึงเป็นเรืองที

ไม่น่าสงสยัใดใดเลยในปัจจุบนั 

แต่คนเราเกิดมาทาํไม เกิดมาเพือใชก้รรมแค่นนัหรือ? เรา

เกิดมาเพืออะไรกนัแน่ จึงเป็นเรืองทีน่าคิด ไม่นอ้ยเลยทีเดียว! 
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วนันีเรามารู้จกัตวัเองกนัดีกวา่ดีกวา่ทีจะไปรู้จกัคนอืนให้
มนัวุน่วายใจ พอไดข่้าวแค่ดาราบางคนทีตงัทอ้งก่อนแต่งงาน
เท่านนั เรากพ็ากนัวุน่วายไปทวัหวัระแหงแลว้ ความจริงโลกมนั
เป็นเช่นนีมานานแลว้ล่ะ ใครจะไปหา้มใครได ้ เมือ จิต ของเรา
ตอ้งสมัผสักบัความรัก ความพิศวาส ในร่างกายของเพศตรงกนั
ขา้ม เกิดราคะตณัหาขึนมา ดว้ยพลงักดดนัแห่งธรรมชาติ ไม่มีแรง
อะไรทีจะตา้นไดแ้ลว้ เมือถึงเวลานนัอะไรๆกต็า้นไม่อยู ่ เพราะ
ธรรมชาติไดก้าํหนดใหค้นเรา (สัตว์โลก) เกิดมา มีหนา้ทีเพียง

สองอยา่งเท่านนั คือ ทาํงาน (หาอยู่หากิน) และสืบสานเผา่พนัธ์ุ 

ซึงกค็งไม่มีใครทีจะปฏิเสธได ้

คือส่วนหนึงจากหนงัสือ “เพอืให้เกดิการทาํงานทดี”ี (For 

The good time) ทีไดก้ล่าวถึงแลว้ ถา้ใครยงัไม่ไดอ่้านกค็วรไป

หาอ่านใหไ้ด ้จะไดไ้ม่เสียโอกาส จะไดอ่้านเรืองนีเขา้ใจไดง่้ายขึน 

ไม่ตอ้งหาซือเพราะไม่ไดพิ้มพข์าย แต่สามารถจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม
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มาเกบ็ไวอ่้านไดเ้ลย ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอะไรมากมาย เพราะ
ตงัใจทาํเป็นทาน! อยูแ่ลว้ 

จิตแท ้ นีเอง ทีเป็นส่วนของจิตใตส้าํนึก ทีซ่อนตวัอยู ่ถา้ได้
ฝึกจิตดีพอสมควรแลว้ จิตแท ้จะออกมาเตือนเราเสมอ เมือเราขาด
สติ หรืออยูใ่นภวงัค ์ดงันนัผูฝึ้กจิตดีแลว้ โอกาสทีจะเกิดอุบติัเหตุ 
อุบติัการณ์ทีมีสาเหตุมาจากตนเอง จะไม่มีเลย เพราะมีสติอยูเ่สมอ
นนัเอง โดยมีจิตแทเ้ป็นตวักาํกบั คือความจริง ทีไดพิ้สูจน์มาแลว้
ดว้ยชีวติของฉนัเอง ทีเดินทางชีวติในทุกรูปแบบ (โดยเฉพาะการ

ขบัรถยนต์ทีฉันชอบมากทีสุด และเคยหลบัในหลายครังแต่ จิตแท้ 
เขาจะเตือนให้ตืนทุกครัง) ทีไดใ้ชชี้วติในการเดินทางมาตลอด 

เพือไปทาํงานทวัประเทศ และต่างประเทศบา้ง ท่องเทียวไป
ส่วนตวับา้ง มาจนถึงวนันีอายไุด ้ 60 กวา่ปี ดว้ยความปลอดภยั 

จากการทีไดฝึ้กจิต (แท้) ไวดี้แลว้ในระดบัหนึง เพือใหเ้ขามาเตือน 

สติ ใหเ้ราตืนอยูเ่สมอ ไดต้ลอดเวลา นนัเอง นอกจากนีฉนัเชือมนั
เสมอวา่ดว้ยบุญและบารมีของหลวงปู่ขาว อนาลโย ทีท่านเมตตา
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อนุญาตใหฉ้นัยกเอาฝ่าเทา้ของท่าน เหยยีบกระหม่อมจอมขวญั
(หัว)ใหฉ้นั ทาํใหเ้กิดความเชือมนัวา่ท่านจะช่วยคุม้ภยัใหฉ้นัได้
ตลอดไป(และเป็นเช่นนีจริงๆ! มาโดยตลอด) 

ขอ้มูลใดกต็าม ทีผา่นประสาทสมัผสั เขา้สู่ส่วนความจาํของ
สมองคนเรา มนัจะถูกประมวลออกมาในเวลาหลบั ทีจิตลอยตวั 
แลว้จิตจะเอาส่วนทีสาํคญัมาเป็นความฝัน เพือเตือนสงัขาร
ร่างกาย และจิตสาํนึกปกติ ใหร้ะวงัตวัเอง! เพราะแทที้จริงแลว้ จิต

แท ้ ทีไม่เคยตายนีเอง กห่็วงสงัขารทีไดอ้าศยัอยู ่ เช่นกนั ไม่อยาก
ใหเ้สือมสลาย หรือถูกทาํลายไป แลว้ทาํใหต้วัเองตอ้งระเหเร่ร่อน 
ไปหาร่างทรงใหม่! 

ดงันนัความฝันทงัหลาย จึงเป็นเรืองจริงทีผา่นมาแลว้ใน
ชีวติ ทีคนเราไม่ไดใ้ส่ใจกบัมนัมากนกัแต่จิตแทที้เฝ้าระวงัอยู ่ เขา
จะเกบ็ขอ้มูลเอาไว ้ ในลกัษณะทีเรากค็าดไม่ถึง เพียงแต่การ
ปลดปล่อยขอ้มูลออกมา จะเป็นระบบระเบียบแค่ไหนนนั ขึนอยู่
กบัคุณภาพของหน่วยความจาํสมอง ของแต่ละคน และสิงทีเป็น
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ความฝันนนักคื็อ สิงทีจิตแทม้องเห็นเอง วา่อะไรจะเกิดขึนต่อไป 
ถา้หากเราขาดสติ ทีจะทาํใหต้ดัสินใจแบบผดิๆเกิดขึน  

นอกจากนีแลว้ จิตแท ้ยงัสามารถประมวลเหตุการณ์อนาคต
ได ้ ถา้บุคคลคนนนัสามารถควบคุม หรือฝึกหดัจิต ใหส้งบระงบั
ลงไดแ้ลว้ ใหจิ้ตสามารถเดินทางไปก่อนล่วงหนา้ในอนาคตได ้
ตามทีจิตมีคุณสมบติัเฉพาะ ทีไดก้ล่าวมาแลว้ 

ดงันนั…ความฝันหลายๆครัง จึงเป็นการพยากรณ์อนาคตได้

จริง ถา้คนเราไดฝึ้กจิตดีแลว้! เพราะ ผลจากการวิจยัพบวา่ สมอง

ของผูฝึ้กสมาธิแบบชาวพทุธนนั จะมีคลืนแกมมาสูง ทีช่วยใหก้าร
ทาํงานของสมองในส่วนความจาํ ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน ทาํให้
การเรียนรู้ และความตงัใจ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ถึงจุดนี วนันี เรากค็งไม่มีใคร สงสยัขอ้งใจ กบั ตถาคต ที
พระองคท่์านเห็นอดีตและอนาคตได ้ หรือวา่ยงัมีใครสงสยั กค็ง
เป็นเพราะกรรมของแต่ละท่าน แต่ละคน นนัเอง! 

ทีกล่าวแลว้นนั คือ มิติแห่ง ความฝัน! และกาลเวลา! 
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เมือรู้วา่จิตเป็นเช่นทีกล่าวแลว้ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งมา
บริหารจิตใจกนัใหม่ เพือมาจดัระเบียบของจิตใจกนัใหม่ให้
สวยงาม-กนัไดแ้ลว้ ถา้ไม่มีการฝึกฝน เชือวา่ทุกคนไม่มีใครทีจิต

จะสงบและเบิกบานไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะวา่จิตของเราเคยถูก
รบกวนมามากแลว้ดว้ยกนัทุกคน และ เท่าทีทุกคนไดส้มัผสัทุกสิง
ทุกอยา่งกนัมาจนถึงวนันี คิดวา่ ใครๆกค็งสบัสนไปหมดแลว้กบั
เรืองราวต่างๆ แต่ทีพอทนกนัได ้ เพราะมีทงัสุขและทุกขค์ละเคลา้
กนัไป และยงัไม่ถึงกบัเสียใจมากๆ เท่านนัเอง 

การฝึกจิตในขนัพืนฐานนนั ควรจะเริมทีการพฒันาจิตจาก
คุณสมบติัของจิตเอง จึงจาํเป็นตอ้งมาฝึกจิต เพือพฒันาความจาํ 
พฒันาบุคลิกภาพ ฝึกจิตเพือนาํมาใชใ้นการทาํงาน เพือ
พฒันาการ-การอยูร่่วมกนัดว้ยความสุข และเพือความดีงามทีจะ

เกิดขึนกบัชีวติของตวัท่านเอง ในทีสุด 

เมือเราทาํกนัไดทุ้กๆคน ทวัทงัประเทศแลว้ ปัญหาต่างๆก็
คงจะหมดไปเอง แต่การฝึกจิตกไ็ม่ใช่เป็นเรืองง่ายเลย เพราะ ตอ้ง
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มีศรัทธาเป็นเบืองตน้ และ มีความมุ่งมนัเป็นเบืองปลาย จึงจะทาํ
ได ้ นอกจากนีจะตอ้งมีเวลาในการ บ่มนิสยั ใหเ้กิดความเคยชิน 
ตามทีไดรั้บการฝึกฝนมาแลว้อยา่งดี และ ตอ้งปฏิบติัอยา่ง
สมาํเสมออีกดว้ย จึงตอ้งใชเ้วลาทียาวนานพอสมควร และ 
สาํหรับสิงทีจะไดม้าในการฝึกฝน กค็งเป็นไปตามบุญวาสนาของ
แต่ละบุคคลอีกดว้ย 

จิตอาจจะหลุดพน้ไปได ้ หรือไม่ได ้ ตรงนนัคงไม่ใช่
เป้าหมายเลยทีเดียว เพียงแต่คิดจะทาํกดี็แลว้ มีโอกาสไดไ้ปฟัง
ธรรม ไดไ้ปจดัระเบียบของจิตใจกนัใหม่ กน็บัวา่ดีทีสุดแลว้ เป็น
บุญแก่เราแลว้ 

เราจะไดเ้ป็นคนใหม่เสียที! 

สงัคมกจ็ะมีแต่คนดีๆ ทีมีความคิดเห็นทีถูกตอ้ง สงัคมไทย
ทีเคยวาดฝันเอาไว ้ทีเคยล่มสลายไป กค็งจะฟืนคืนชีพไดใ้นทีสุด 

ถา้มีบุญวาสนา จิตหลุดพน้ไปไดจ้ริง จิตไปสู่ แดนเกษม อนั
เป็นมงคลสูงสุด ทีจะนาํท่านไปสู่ มิติแห่งความเยน็ คือ “นิพพาน” 
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ทีเป็นการ หยดุกาลเวลา และหยดุชีวติ เรากจ็ะไดตื้นจากโลกแห่ง 
ความฝัน กนัเสียที ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทงัหลาย ยอ่ม
ไม่กลบัมาเวียนวา่ยตายเกิดอีกแลว้ ชีวติทุกข ์ กจ็ะไดห้มดสินไป 
และจะไดห้ลุดพน้ไปจากกองทุกข ์ในทีสุด 

มาถึงวาระนี วนันี  ดว้ยผลทีเราไดท้าํแต่กรรมดีกนัมาตลอด 
 

กข็อให้ทุกท่านโชคด ี  
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               13. ตถาคต 

สัมพนัธภาพ ทีจะนาํไปสู่มิงขวญั และกาํลงัใจ เป็นสิงที
สงัคมมนุษยต์อ้งการเป็นอยา่งยงิ เพราะมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม ทีมี
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ความตอ้งการ-การยอมรับในสงัคม ตอ้งการ การยกยอ่งสรรเสริญ

ชืนชมยนิดีในตนเอง และ ตอ้งการ อะไรๆ อีกหลายๆอยา่ง อนั
เป็นความภาคภูมิใจ ทีจะนาํสุขมาใหท้งัใจและกายในทีสุด นนัเอง 

สิงทีจะไดม้าเมือถึงตรงนี คือการนบัถอยหลงั ไปสู่มิติแห่ง
ความเป็นจริงทีผา่นมาแลว้ ทีจะทาํใหเ้ห็นความจริงของชีวติของ
แต่ละคน ในส่วนทีเป็นความดีงาม ทีเป็นความสุขและเป็น
กาํลงัใจ ใหย้นืหยดัต่อสู้ชีวติไปได ้อยา่งสง่างาม ต่อไป 

เป็นเพราะวา่มนุษยไ์ม่สามารถอยูโ่ดดเดียวลาํพงัไดใ้นโลก
นี ความเหงาจะพาใหผู้ค้นแสวงหาเพือนคู่ใจ และทาํใหค้นเรา
ใฝ่ฝันหาซึงกนัและกนั แต่ถา้มีอะไรทีเราชอบและทาํไปเรือยๆ ก็
จะลืมทุกสิงทุกอยา่งไดใ้นทีสุดเช่นกนั ดงันนั ถา้อยากลืมใครสกั
คน กห็าคนชอบหรือทาํในสิงทีชอบใหม่ กจ็ะทาํใจไดง่้ายขึน แลว้
จะลืมใครคนนนัไดใ้นทีสุด ฉนัเชือวา่จะเป็นเช่นทีกล่าวนี ที
สามารถทาํไดจ้ริง เพราะไดท้ดลองดูแลว้ดว้ยตนเอง แต่ถา้ท่านไม่
เชือ กล็องดูกไ็ด ้แลว้ท่านจะเห็นความจริงไดเ้อง! 
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แต่ ดร.โสรีช ์ โพธิแกว้ ท่านเป็นผูที้เคยพดูกบัตน้ลาํไย วา่ 

ลาํไยชอบอุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส และบอกใหท้ราบวา่ พระ

เจา้ของคนเรา มองเห็นวา่: - 

ปัจจุบนัโลกขาดหวัใจทีดีงาม และ ทุกวนันีจึงหาผูน้าํยาก
เหลือเกิน เพราะผูน้าํทีดีจริงตอ้งมาจากผูที้มีฐานของจิตใจทีดี หา
คนแบบนีไม่ไดแ้ลว้ในสถานการณ์ปัจจุบนั! 

คิดวา่ คงไม่พากนัลืมเนือเรืองทีผา่นมา ทีฉนัเคยบอก(ฝรัง) 

ไปแลว้วา่ พระเจา้ก็คือ จิตและใจของคนเรา นีเอง 
ธรรม คือชีวิต คือธรรมชาติ คือทงัหมดทีปรากฏใหเ้ห็น คือ

จกัรวาลทีใหญ่โตมโหฬารทีไม่มีทีสินสุด และท่ามกลางธรรมชาติ 
สิงทีอุบติัขึนแต่ละอยา่งตอ้งใชเ้วลาทียาวนาน การเกิดจึงเป็นเรือง
ยาก ไม่วา่จะเป็นคนหรือสตัว ์แต่เมือไดเ้กิดแลว้ ในความเป็นจริง
ไม่มีมนุษยค์นไหนสร้างอะไรเลย! 
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นอกจากทาํการเปลียนแปลงสิงทีมีอยู ่จากสิงหนึงไปเป็นอีก
สิงหนึง ทีจริงแลว้คนเราเกิดมาเพือทาํลาย เท่านนัเอง และไม่มี
ใครอยากตายอีกดว้ย!  

เมือไดเ้กิดมาแลว้ ชีวติกต็อ้งพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั เอือ
ต่อกนั จิตใจกจ็ะอ่อนโยนเอือต่อกนัตามไปดว้ย เพราะทุกอยา่งมา
จากธรรมชาติ เมือรู้จกัรักษาผูอื้นกคื็อรู้จกัรักษาตนเอง การรักษา
ตนเอง กคื็อ รักษาผูอื้น พระพทุธเจา้ท่านตรัสไวเ้ช่นนี 

ว ิ= เห็น, วิปัสสนา = เห็นแจง้, รู้แจง้ เช่นรู้วา่จุดกลางของ

ดวงอาทิตยร้์อน 13 ลา้นองศาเซนเซียต เปลวจากขา้งนอกแผรั่งสี

มายงัโลก ทาํใหโ้ลกร้อนประมาณ 30 – 40 องศาเซนเซียต และ

ทาํใหค้นมีอุณหภูมิปกติ 37.8 องศาเซนเซียต เป็นตน้ 

อาย ุแปลวา่ ชีวติ = ลมหายใจ = ลมปราณ 

ดงันนั พวกทีฝึกวปัิสสนากมัมฏัฐานผา่นทางลมหายใจ กคื็อ
การฝึกการสร้างชีวติใหม่ ทีจะนาํไปสู่การมองเห็นตนเอง และ
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รู้จกัตวัเอง และการทีจะสาํเร็จมรรคผลไดน้นั กม็าจากตรงนีนีเอง 
ทีพระพทุธเจา้ ท่านไดต้รัสรู้ “ธรรม” มาก่อนแลว้ 

และต่อจากนนั อีก 576 ปีต่อมา 

พระเยซูคริสต์เจ้า ตรัสไวว้า่ ทุกอยา่งในโลกนีลว้นเป็น
อวยัวะซึงกนัและกนั 

นานมาแลว้ทีคนโบราณมอง และคิดวา่ คนเราเป็นเพียงผู ้
อาศยั(โลก) เท่านนั ไม่ใช่ผูส้ร้าง เขาทงัหลายมีความเชือและคิดวา่ 

พระเจา้เป็นผูส้ร้างโลก ซึงกค็งไม่ผิด ในเมือความเป็นธรรมชาติ
นนัเอง ทีเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริง แต่สาํหรับวนันีแลว้ มนุษยเ์ป็น
ผูส้ร้างโลกย ์ คือความคิดเห็นของคนปัจจุบนั เพราะเรากเ็ห็นกนั
เช่นนีจริงๆ 

ทุกวนันีคนเรากเ็ลยหลงตวัเองวา่ เป็นผูส้ร้าง! ความจริงพา

กนัทาํลายหรือเปล่า กต็อ้งลองคิดกนัใหดี้ๆ 

คิดอะไร ทาํอะไร ใหม้นัใหญ่กวา่ตน คือความคิดของคน 
คนเลยใหญ่กวา่โลกโดยไม่รู้ตวั แต่เมือใดกต็าม ทีคนเรา
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สามารถ…ลดความสาํคัญของตนเองลงเสียบ้าง เพือเอา

ความสาํคัญไปให้แก่คนอืน คือ ความรักทีแท้จริง! ซึงเกิดจาก
ความจริงทีว่า ชีวิต คือทังหมด เมือคุณรู้จักการให้ คุณกจ็ะได้รับ
ความรัก! เป็นคาํพดูของ มหาตมะ คานท*ี* (ทีฉันเพิมเติม

ข้อความบ้างเลก็น้อย) 

เมือหัวใจของมนุษย์ปิด คุณกไ็ม่อาจสัมผสัความคิดของเขา
ได้ ไม่มีประโยชน์อะไรทีจะใช้เหตผุลกับคนเหล่านี เขาบอกชาว
อินเดียใหรั้บทราบ ในการต่อสู้เพือการปลดปล่อยอินเดีย จากการ
ปกครองขององักฤษ จนสาํเร็จ โดยใชเ้วลาทงัหมด 17 ปี (เริมจาก

ปี 1930 ทีเขามีอาย ุ62 ปี เป็นต้นมา จนสินชีวิตเมือปี 1947) 

แต่ความคิดของคนตะวนัตก สร้างความสาํคญัใหก้บัตนเอง 
มีความพยายามจะเอาชนะธรรมชาติ และเอาชนะทุกอยา่งเท่านนั 

ดว้ยการปลูกฝังความคิดพืนฐานกนัมาตงัแต่เดก็ แบบผูช้นะ เขาก็
เลยเอาชนะในหลายๆอยา่งไดจ้ริงๆ จากแรงจูงใจนนั โลกกเ็ลย
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เป็นเหมือนทีเห็นๆกนัอยูใ่นวนันี ทีทุกคนพากนัเอาเป็น
แบบอยา่ง! 

เต๋า** เกิดยคุเดียวใกลเ้คียงกนักบั อริสโตเตลิ** และ เต๋า ก็

คิดแบบคนตะวนัออกโดยทวัไปคือคิดแบบคนเหนือโลก”
โลกตุระ” (Alternative) ส่วน อริสโตเตลิ คิดแบบชาวตะวนัตก คือ 

คิดแบบเหตุผล (Relative) ต่อมายคุหลงั คือ ขงจอื จะมองสังคม

เป็นเรืองใหญ่ วา่คนเราจะอยูก่นัอยา่งไร ในสงัคมทีมีแต่ความ
สบัสนวุน่วายนี! (อย่างมีความสุข) 

มหาตมะ คานท*ี* ผูน้าํชาวอินเดีย ทีเกิดมาเพือทาํใหโ้ลกนีมี

สนัติ เมืออาย ุ 62 ปี (1930) พาชาวอินเดียต่อตา้นขบัไล่องักฤษ

ดว้ยหลกัการ อหิงสา จนเป็นทีกล่าวขวญักนัไปทวัโลก แมแ้ต่ 
ไอน์สไตน์ ยงัตอ้งกล่าวถึงวา่ ต่อไปโลกอาจจะตลึง วา่คนแบบนีก็
มีมาก่อนในโลกนีดว้ย 

เต๋า** คือ เล่าจอื นกัปราชญจี์น ผูพ้ดูความจริงในเชิง
วทิยาศาสตร์ ทีเราเขา้ใจยากพอสมควร โดยมีหลกัการสอนใหท้าํ
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ความเขา้ใจเกียวกบัชีวติและโลก ดว้ยการใชค้วามคิดและเหตุผล 
เป็นคาํสอนเพือเรียกขวญัและกาํลงัใจของผูต้าํตอ้ยใหเ้กิดความฮึก
เหิม ใหมี้กาํลงัใจทีจะฟันฝ่าอุปสรรคในชีวติต่อไปได ้ แบบไม่ยอ่
ทอ้ใดใด 

อริสโตเตลิ** เป็นนกัวิทยาศาสตร์และนกัปรัชญาชาวกรีก

โบราณ เป็นนกัคิดและนกัสงัเกตทียงิใหญ่ทีสุดคนหนึง เกิดเมือ 
พ.ศ. 159 คือ เกิดก่อนคริสตกาล 348 ปี และถึงแก่กรรม 322 ปี

ก่อนคริสตกาล (เป็นพระอาจารย์สอน อเลคซานเดอร์มหาราช 

ของกรีก ตอนเยาวยัด้วย) ซึงผูน้าํคนต่อมา คือ “ปโตเลมี” ได้

รวบรวมความรู้ทงัหลายในยคุนนัไวที้เมืองอเลคซานเดรีย อยา่ง
มากมาย 

 

เมือไดอ่้าน และพินิจพิจารณา เรืองราวต่างๆของท่านเหล่านี
มาแลว้ จะมองเห็นระบบการคิดของคนโบราณอยา่งชดัเจน วา่จะ
พาเราไปทางไหน? ดงันนั ท่านชอบอยา่งไรกเ็ลือกทางเดินเองได ้
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แต่อยา่งไรกอ็ยา่ทาํใหต้นเองและคนอืนๆ เขาเดือดร้อนกแ็ลว้กนั 
ถา้สงัเกตกนัใหดี้ๆแลว้ เราจะเห็นวา่ โลกปัจจุบนัมนัวุน่วาย จนพา
กนัหลงทางไปแลว้หรืออยา่งไร กลบัมาคิดกนัใหม่บา้ง จะไม่ดี
หรือ! 

ชีวติ คือ การทาํงาน หาอยูห่ากิน การพกัผอ่น หลบันอน 
และสืบสานเผา่พนัธ์ุ พอตืนขึนมาก ็ ทาํงาน ทาํงาน ทาํงาน นีคือ 
มนุษยน์ะ (จะบอกให้ทราบ) และ ดว้ยหลกัการของการทาํงาน

ทวัไป ทีหน่วยงานต่างๆ กาํหนดใหป้ฏิบติักนัอยูใ่นปัจจุบนันีนนั 

พึงรู้วา่ – 

-หวัหนา้ทีดีนนั เมือลูกนอ้งทาํงานเสร็จแลว้ ลกูนอ้งบอกวา่ 

งานของฉนัเสร็จแลว้ นนัคือเขาทาํงานใหน้ายดว้ยใจ 

-หวัหนา้ทีไม่ดีนนั เมือลูกนอ้งทาํงานเสร็จแลว้ ลูกนอ้งจะ

บอกวา่ งานของหวัหนา้เสร็จแลว้ นนัหมายถึง เขาทาํงานแบบ
ซงักะตาย! 
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ดูซิวา่ หวัหนา้สองคนนีต่างกนัตรงไหน? ผูเ้ป็นหวัหนา้

ทงัหลาย เอาไปใช ้ ไปดูไดเ้ลย นาํไปคิดดู แลว้จะรู้อะไรดีดี อีก
มากมาย! 

มนุษยผ์ูโ้ชคดี เมือเกิดมาแลว้ไดท้าํในสิงทีเคยวาดฝันเอาไว ้
ไดใ้นสิงทีหวงั และไดใ้นสิงทีอยากจะได ้ นบัวา่โชคดีจริงๆ แต่
เมือไดส้มัผสั ไดรู้้จกัชีวติทีผา่นมาแลว้ของหลายๆคน มีนอ้ยมาก
ทีมีโอกาสเช่นนนั แมแ้ต่ตวัฉนัเองกไ็ม่เคยมีเลย! แลว้ท่าน

ทงัหลายลองตรวจสอบดูตวัเองบา้งเผือจะไดค้วามภูมิใจ เป็น
กาํลงัใจใหก้บัตนเองบา้ง ทีเรามีในสิงทีคนอืนไม่มี โอกาสใน
อนาคตยอ่มจะเป็นของท่านทงัหลาย มากกวา่ใครๆ และท่านจะ
เป็นไดท้งัผูน้าํ และผูต้ามทีดีไดใ้นทีสุด และนนัคือ ความตอ้งการ
ในชีวติของทุกคน ทีจะมีพร้อมทุกอยา่ง เป็นชีวติสุข มากกวา่คน
อืน อยา่งแน่นอน! 

เชือวา่หลายๆท่านคงเคยดินรนเรียกร้องในสิงทีท่านตอ้งการ
มาแลว้ รวมทงัใฝ่ฝันหาสิงนนัๆอยูต่ลอดเวลาอยา่งแน่นอน และ 
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เขาทงัหลายกเ็คยตระโกนเรียกร้องแมแ้ต่กบัความวา่งเปล่าของ
โลกทีเวงิวา้งมาก่อนอีกดว้ย...ช่างน่าสงสารจงัเลย 

แหละ-แลว้วนัหนึง ความคิดนีกเ็กิดขึนมากบัฉนัจนได ้

ฉนัทาํใหแ้ลว้นะ ในทุกๆอยา่งทีเธอทงัหลายตอ้งการ ชีวติที
เหลือ ขอใหฉ้นับา้งเถอะนะ นีคือความจริงแทแ้น่นอนของตวัฉนั
เอง และ อาจจะเป็นความตอ้งการของท่านผูอ่้านอีกหลายๆท่าน
ดว้ยเช่นกนั เพราะทุกชีวติ (ไม่ว่าหญิงหรือชาย) เกิดมาแลว้

ตอ้งการอิสรภาพ เสรีภาพ เป็นตวัของตวัเอง และไม่อยากอยูใ่น
อาํนาจของใคร! คือธรรมชาติของคน! 

ถึงวนัหนึง คนทุกคนควรจะใหร้างวลัชีวติแก่ตนเองบา้ง! มี

อิสรเสรี และมีโลกส่วนตวัของตวัเองบา้ง เพราะ เป็นสิงจาํเป็นที
ท่านจะพบกบัความสุขทีแทจ้ริงได ้ ซึงจะมีความหมายทีสุด
สาํหรับทุกชีวติ ถา้ท่านอยากจะคน้พบตวัท่านเองไดจ้ริง! 

โปรดจาํไวว้า่ “รางเนือชอบรางยา” เป็นสุภาษิตไทย ซึงมนั
เป็นธรรมชาติของมนุษย ์ ใครจะชอบใครชอบอะไร กเ็ป็นอยา่งที
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เขาชอบ! คงไปบงัคบักนัไม่ได ้ เหมือน ศรีปราชญ์ ทีท่านพดูไว ้

อย่าว่าเราเจ้าข้าฯ อยู่พืนเดียวกัน…เพราะทุกคนไม่มีความแตกต่าง

กนัในความอยาก และ ความตอ้งการ นนัเอง เพียงแต่อยากไม่
เหมือนกนัไปเสียทงัหมด เพือถ่วงดุลยตามธรรมชาติทีกาํหนดโดย
อตัโนมติัไวแ้ลว้ เพราะถา้ชอบเหมือนกนัมากๆ โลกคงจะสับสน
วุน่วายพอสมควร 

การใชอ้าํนาจของตนเอง เพือสนบัสนุนผูอื้น เพือใหเ้ขาได้
ใชอ้าํนาจของเขาอยา่งเตม็ที เป็นกฎเกณฑธ์รรมชาติ ทีทาํให้
คนเรามีอาํนาจอยา่งแทจ้ริง!  

ดงันนั “ผู้นํา” ควรบริหารอยา่งเป็นธรรมชาติ และอยา่ลืมวา่ 
“ถ้าอยากได้อาํนาจ กต้็องให้อาํนาจ คนอืนไป” 

แต่ คนกไ็ปตงักฎเกณฑก์นัเอง เอาอาํนาจไปใชเ้อง และยดึ
ตวัเองเป็นใหญ่อนัเป็น อตัตา ลืมคิดไปวา่ทุกคนรวมทงัตวัเราเอง
ดว้ย! มีขีดจาํกดัของตนเอง ทีจะอดทน และอดกลนั เมือถกูบีบ

บงัคบัมากๆ 
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ดงันนัการจะเป็นนายทีดีได ้ ควรจะมองการทาํงานผา่นทาง
สายตา(ความคิดเห็น) ของลูกนอ้งบา้ง และอยา่ลืมวา่การทาํงาน ที

ทาํอยา่งเตม็ทีดว้ยกาย วาจา และใจของแต่ละคนมนัไม่เท่ากนั ควร
จะมองทีตวัเขาและตวัเราเองใหช้ดัเจนใหไ้ดแ้ละ มองใหเ้ห็นวา่
ทุกคนตอ้งการอะไร เขาทาํไดแ้ค่ไหน และอยา่ลืมวา่ คนทีมี
ความสุขสงบและเยอืกเยน็ ทาํอะไรไดย้งิใหญ่เสมอ 

หวัหนา้เก่งคนเดียวไม่มี มีแต่หวัหนา้ทีจะเอือเฟือใหค้นอืน
เก่งบา้ง ลดตวัเองลง และ เพิมความสาํคญัใหค้นอืนแทนเท่านนั ที
เก่งจริง! 

ขงจอื** กล่าวไวว้า่ “มหาสมทุรวางตนไว้ทีตาํ ย่อมได้หยด

นาํไหลมาเสมอ” ดงันนั”ผูน้าํ”ทีทาํตนเช่นนีได ้ ยอ่มไดม้าซึงการ

สร้างสรรคร่์วมกนั (Co-Creation) ดงันนั ใหล้ดความสาํคญัของ

ตนเองลงใหม้าก มากไดเ้ท่าไรยงิดีสาํหรับผูที้เป็นหวัหนา้ทงัหลาย 
อยา่ลืม! 
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ในการใชชี้วติอยูร่่วมกนั หรือทาํงานร่วมกนักบัผูอื้น การถูก
ตาํหนิหรือถูกลงโทษ อาจทาํใหก้ลบักลายเป็นคนทีโชคดีกไ็ด ้
และการลงโทษใครกต็อ้งดูใหดี้ เพราะในอีกมุมหนึงมกัจะมีอะไร
ซ่อนอยูเ่สมอ และ คนเรา ดีไม่ดีอยา่งไร ควรจะยกยอ่งและมองใน
มุมดี (Success) มากกวา่ 

ขงจอื** เป็นนกัปรัชญาเมธีทีมีชือเสียงทีสุดของจีน เกิด

ก่อนทีพระพทุธเจา้ปรินิพพาน 8 ปี (551 ปี ก่อนคริสตกาล) เป็น

ผูส้อนแนวทางปฏิบติัเพือทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในสงัคมนี 
และชีวตินี ไม่ทราบวา่คาํสอนของ พทุธะ ไดแ้ผข่ยายเขา้ไปยงัจีน
หรือยงั ในช่วงที ขงจือ เจริญวยั ถา้ยงัเขา้ไปไม่ถึง กเ็ป็นการบ่ง
บอกถึงววิฒันาการของชีวติมนุษยเ์มือ 2500 ปี ทีผา่นมาเจริญ

ขึนมาในระดบัใกลเ้คียงกนัทวัโลก  
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ไม่ควรลบสีดาํในชีวติ เพราะลบไม่ออกจริงๆหรอก! ควร

เติมสีอืนๆลงไปใหส้วยงาม ดงันนั อยา่ลบความไม่ดี มนัลบยาก 
เติมความดีลงไปเรือยๆ แลว้จะดีเอง! 

ในความสมบูรณ์แท้ๆ นนัดูเหมือนจะมีความบกพร่องอยู่
บา้ง ส่วนทีบกพร่องนนักดู็เหมือนจะสมบรูณ์ เหมือนตน้ไม ้ ทีมี
ทงัใบเขียว ใบแหง้ แต่มองไกลๆ เขียวไปหมดทงัตน้ เหมือนภาพ
ลวงตา แต่กย็งัมีบางตน้ทีถูกตบแต่งใหใ้บเขียวตลอดปี และ
ตลอดไปไดด้ว้ย (เหมือนต้นดอกแก้วทีบ้านฉันเอง) และคน กเ็ฉก

เช่นเดียวกนั ไม่มีความแตกต่าง! ในการทีจะปรุงแต่ง 

ในโลกแห่งความเป็นจริงของชีวติ ชีวติ คือทงัหมดทงัมวล 
ไม่มีอะไรทีเราจะหามาได ้ ตามทีใจเราตอ้งการเสมอไป คนเราจะ
ทาํอะไรไดอ้ยา่งดีทีสุด เพียงอยา่งเดียวเท่านนั  

ดงันนั อยา่แต่งงานบนความฝันนะ! กไ็ม่ทราบเหมือนกนัวา่ 

ตอนแต่งงานเราพากนัฝันหรือเปล่า คงตอ้งกลบัไปคิดกนัเอาเอง
วา่ พอจะจาํกนัไดไ้หม 
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ในยคุพนัปีนานมาแลว้ พระพทุธโฆษาจารย์ เป็นนกัปราชญ์
แห่งยคุโบราณ และอีกหนึงพนัปีผา่นมาถึงปัจจุบนันี (ปี 2500) 

ท่าน พทุธทาสภกิขุ เป็นนกัปราชญช์าวพทุธ ในรอบถดัมา ท่าน
กล่าวไวว้า่ อย่ามีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง ให้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา คือ
ตอ้งรู้จกัใชส้ติปัญญา ในสภาวะทีดีของจิตใจในช่วงนนัๆ เพือใช้
พิจารณา สัจธรรม ใหเ้ขา้ใจในความเป็นจริง จะไดมี้ชีวติอยูก่บั
ธรรมชาติได ้อยา่งมีความสุข 

 

นอกเหนือจากนียงัมีคาํสอน และปรัชญาชีวติอีกมากมาย ที
หลวงพอ่พทุธทาส ท่านไดก้ล่าวเปรียบเทียบเอาไว ้ เพือใหอ้นุชน
รุ่นหลงัไดอ่้านไดศึ้กษา เพือจะไดน้าํไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ ให้
เป็นไปตามธรรมชาติ อยูก่บัธรรมชาติ และรู้เท่าทนัธรรมชาติอีก
ดว้ย และเป็นความจริงอยูอี่กอยา่งกคื็อ คนรู้จะไม่รู้อีกต่อไป แต่
คนไม่รู้ จะมีโอกาสรู้ไดดี้กวา่ ถา้ยอมรับคนอืนบา้ง เพราะความ
กวา้งของใจ คือ สติปัญญานนัเอง 
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แต่สาํหรับผูมี้ความรู้ครอบงาํ (Intelligent Trap= กับดัก

ของความฉลาด คือ อํานาจ ซึงกไ็ด้มาจาก ความรู้ นันเอง) จะไม่มี

ความรู้อีกต่อไป กไ็ม่ทราบวา่ เราอยูใ่นข่ายนีกนัหรือไม่ แต่ท่าน
อยา่ลืมเตือนตวัเองใหดี้ ถา้คิดวา่เราเป็นผูมี้อาํนาจ เพราะผูมี้อาํนาจ
ยอ่มมีโอกาสถูกอาํนาจครอบงาํไดเ้สมอ 

อยา่งไรกต็าม มนัเป็นเรืองแปลกแต่จริง…คนไม่รู้ชอบทีจะ

สอนคนรู้แลว้ เสมอมา ไม่รู้ คือใจทีวา่งจากความรู้ (เท่านันนะ) 

แต่จิตใจทีบริสุทธิประภสัสรแลว้ จะเกิดความรู้ขึนมาเอง มีปัญญา
และมีความคิดทีเกิดขึนไดเ้อง จึงสาํคญักวา่การมีความรู้โดยทวัไป 

(ทีเราเรียนรู้มาจากทีต่างๆ หรือเรียนรู้มาจากคนอืน) อยา่งมากมาย 

และอยา่ลืมวา่ 
 

ทฐิิ คือการไม่ยอมปล่อยวาง ในความคิดทีผดิๆ ดว้ย อตัตา 
ของคน! 
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ท่านพทุธทาสภิกข ุวดัป่าสวนโมกข(์หว้ยนาํริน) อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ถึงวาระหนึงทีคนเราอยูใ่นมิติหนึงของกาลเวลา ตอ้งไม่ลืม
วา่ เมือจะจากกันกต้็องจากกัน จะยือยดุไว้อย่างไรได้ เมือจะได้พบ
กัน ถึงอย่างไรกต้็องได้พบกัน ขอแต่เพียงอยา่ลืมวา่ ชีวติมีทุก
ฤดูกาล แต่ทีโรงเรียนครูไม่เคยสอนวถีิชีวติใหแ้ก่ใครเท่านนัเอง! 

ดงันนั เมือไดอ้อกมาโลดแล่นในโลกกวา้งแลว้ จะเห็นวา่ ทงัหมด 
คือชีวติของคุณ! 

การเรียนธรรมศาสตร์ คือ การเรียนศาสตร์แห่งชีวติ คือ 
เรียนทงัหมด ที อรหนัตธาตุ (ตถาคต) ผูเ้ห็นแจง้ในอนาคตแลว้ 

ไดรั้บรู้ ทุกอยา่งเป็นองคร์วม เป็นส่วนเกียวขอ้งทีเป็นความจริง
ของทงัหมด คือ ชีวติ! 

พระพทุธเจา้ตรัสรู้ “อทิปัปัจจยะตา” คือรู้ความจริงทีเป็น
ธรรมชาติ ทีลึกซึงทีสุด ไม่มีใครเทียบไดท้งัอดีต และปัจจุบนั! 

อิทปั = นี, ปัจจะ = ปัจจยั, ยะตา = ภาวะ, คือ รู้ภาวะ และ

ปัจจยัทงัหลายทงัปวงของชีวติ รู้วา่ ชีวติ คือธรรมชาติของการ
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เปลียนแปลง นีคือ กฎ (Law) ของความจริงแห่งชีวติ และคนเราก็

เป็นส่วนหนึงของธรรมชาติ นนัๆ ทีเป็น อนิจจงั! 

เมือจากสิงเก่า ต้องพบสิงใหม่เสมอ!  เป็นสจัธรรม ดงันนั
อยา่อยูก่บัสิงต่างๆดว้ยความรัก ความชอบ ความชงัหรือความหลง 
แต่ใหอ้ยูก่บั ความจริง! และพึงระลึกเสมอ วา่ ชีวิตเป็นสิงทีมีค่า

ทีสุด กว่าสิงอืนใดทังมวล ในโลกนี! 

พระพทุธเจา้ตรัสวา่ ชีวิตเป็นโลกธรรม เอาอะไรให้แน่นอน
ไม่ได้ แต่เมือล่วงพน้เขา้สู่ “โลกตุระ” ไดแ้ลว้ นนัหมายถึง การมี

ชีวติทีอยูเ่หนือโลกธรรม 8 ประการ นนัเอง 

อิสรภาพทีแทจ้ริง จะเกิดไดจ้ากความรักทีบริสุทธิ ถา้ขาด
อิสรภาพเมือแต่งงาน กคื็อ การขาดความรักทีแท้จริง! และ ความ
รักจะหมดลงเรือยๆ หลงัจากแต่งงาน! นีคือ ความจริง ทีคนเราไม่
ยอมรับกนัมานานแลว้และพากนัโกหกตวัเองเสมอมา ซึงความ
จริงแลว้ ผูค้นส่วนมากในสงัคมพากนัผดิศีลตลอดเวลา!จากเรืองนี

เอง และในทีสุด สงัคมกเ็ลยเกิดความวุน่วายจากใจของคน นนัเอง 
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สิงทีควรรู้เป็นอยา่งยงิ ก็คือ – 

ในวถีิชีวติแห่งการอยูร่่วมกนัของครอบครัว หรือ การ
ทาํงาน ทีคนเราใชชี้วติอยูร่่วมกนัเป็นส่วนมากในแต่ละวนันนั พึง
ทราบวา่ การทาํงานและการใชชี้วติร่วมกบัคนอืนๆนนั อะไรคือ
สิงทีคนเราทุกคนตอ้งการมากทีสุด (เป็นความรู้สึกทีมาจากใจของ

ทุกๆคน) คือ: - 

ความรัก เคารพ และ เอืออาทรต่อกนั 

เขา้ใจและมีความรู้สึกทีดีต่อกนั ไวว้างใจกนั 

ใหค้วามเคารพ รัก ในตวัเรา 
มีความจริงใจ ดว้ยรักและเคารพ 

รักใคร่ นบัถือ มีความรู้สึกทีดีต่อกนั 

มีความเป็นมิตร รัก และศรัทธาในกนัและกนั 

ทาํใหเ้ขาทงัหลายรู้วา่ เราต่างกมี็คุณค่า! 
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เหล่านี คือสิงทงัหลายทีคนเราตอ้งการ ทุกคนตอ้งการเช่นนี 
และความตอ้งการจะเป็นเช่นนีเสมอ! นีคือ สิงทีทุกคนจะตอ้งมี

ใหแ้ก่กนัและกนั! 

การทีท่านจะไม่พดูกเ็ป็นจุดเด่นทีสุดได ้ และ การทีท่านไม่
ฟังกเ็ป็นจุดอ่อนทีสุดไดเ้ช่นกนั ใหพึ้งรับรู้และเขา้ใจกนัดว้ยการ
สมัผสั (Touching) ซึงเป็นภาษาแรกของมนุษย ์ ทีแสดงออกได้

อยา่งลึกซึงถึงความรัก ความเขา้ใจ และการยอมรับกนัอยา่ง
แทจ้ริง เหมือนดงัแม่ทีปฏิบติัต่อลูกนอ้ย นนัเอง! ไม่จาํเป็นตอ้งใช้

ภาษาพดูเลย! 

การปฏิบติัเช่นนนัได ้ จะใหค้วามรู้สึกทีซาบซึง และอบอุ่น
ในหวัใจ อบอุ่นไดแ้มแ้ต่คนมอง 

ดว้ยเหตุนีเอง เรืองบางอยา่ง โดยเฉพาะเรืองของคนรักกนั 
จึงไม่จาํเป็นตอ้งพดูเลย เพียงแค่มองสบตา ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความ
พึงพอใจในกนัและกนั กใ็หค้วามรู้สึกทีดีแลว้! 
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ผูใ้ดเป็นผูใ้ห ้ ผูน้นัจะไดรั้บ ผูใ้ดเรียกหาความรัก ผูน้นัจะ
สูญเสียความรัก! โปรดอยา่ลืมวา่ หากจะไดห้วัใจของเขามา เจา้ก็

จะตอ้งใหห้วัใจเขาไปก่อน แลว้จะไดก้ายมาเอง! 

เพราะวา่ ผูใ้หย้อ่มเป็นทีรักเสมอ! 

ทาน หมายถึงการเสียสละ (การให้แก่คนอืน) จึงอยูห่นา้

ธรรมะ ทุกขอ้ของพระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ (ตามทีได้กล่าว

มาแล้วในบทต้นๆ นันเอง) ดงันนั การทาํบุญใหท้าน จึงเป็นการ

ปฏิบติัเบืองตน้ ในขนัพืนฐาน เพือยกระดบัจิตใจของคนเราให้
สูงขึน และ สิงทีจะไดก้ลบัคืนมาจากผลแห่งทานนนั มีค่ายงิใหญ่
เหนือกวา่สิงอืนใดทงัมวล ทีทุกคนไดเ้ห็นกนัอยูแ่ลว้ 

มีเรืองจริงทีถูกมองขา้มอยา่งหนึงกคื็อ คน คือตาํรา ฉะนนั 
ตาํราจึงมีอยูร่อบๆตวัเรา ทุกคนจึงเป็นครูไดเ้สมอในชีวติของเรา 
และตลอดเวลาทีดาํรงชีวติอยู ่ หลายๆคนมกัจะพบจุดทีอนัตราย
สุดยอดในชีวติ เป็นธรรมดา 



 

 

288 

ณ จุดนนั ทุกชีวติจะมีพลงัมหาศาล คือแรงดินรนเพือความ
อยูร่อด นนัคือ ช่วงเวลาวกิฤต ทีเฉียดๆความตาย! ท่านเคยเจอ

มาแลว้หรือยงั! 

เชือวา่ทุกคนเคยเจอกนัมาแลว้…และ ผา่นช่วงเวลานนัมาได ้

อยา่งไม่น่าเชือ! 

สาํหรับวกิฤต (Crisis) เป็นวบูหนึงในช่วงเวลาสันๆ ทีทาํให้

มนุษยเ์ป็นอิสรภาพ คือปลดชีวติออกจากทุกสภาวะได ้ นนัเอง 
เพราะฉะนนัจาํเป็นตอ้งปล่อยชีวติใหล่้องลอยไปตามกระแสของ
กรรมบา้ง จึงจะเจอภาวะวกิฤตได ้ จึงจะมีโอกาสปลดปล่อยชีวติ
ใหเ้ป็นอิสระได ้ และจงอยา่เลียงใหสุ้ขมากเกินไป อยา่รักลกูรัก
หลาน รักผวัรักเมียมากเกินไป ถา้สุขเกินไป เขาและเราจะไม่รู้จกั
รสชาดของชีวติทีแทจ้ริง 

หลวงปู่ชา สุภทัโธ แห่งวดัหนองป่าพง จ. อุบลราชธานี ท่าน
บอกวา่ อะไรทีเกินไป มนัไม่ดีทังนัน ทุกอย่างมนัต้องพอดี ทาํ
ความดี กต้็องทาํให้ความพอดีเกิดขึน 
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ทงัหมด คือ ชีวติ! ทีตอ้งอาศยัใจ เป็น สมาธิ – สะอาด – 

สงบ และเยน็ (นิพพาน) เพือใหรั้บรู้ทุกอยา่งในโลกนีดว้ยความ
คิดเห็นทีถูกตอ้งและเป็นจริง และพึงระลึกเสมอวา่ หู ตา จมูก ลิน 
ทาํอะไรเองไม่ไดห้รอก จิต และใจต่างหาก เป็นผูก้ระทาํ! 

งาน คือชีวติ ทีเป็นอนัเดียวกนั ทาํใหสุ้ขกสุ็ข อยากทุกขก์ไ็ม่
ยาก เป็นอะไรไดทุ้กอยา่ง ทุกอยา่งอยูที่จิตใจของเราทงันนั และ 
การทาํงาน ทาํทุกอยา่งทีดีงาม เป็นการปฏิบติัธรรม! 

แต่ การทาํอะไรทีมีเงือนไขมากๆจะทาํใหไ้ม่มีการตดัสินใจ 

เกิดความลงัเล กเ็หมือนทีหลวงปู่ ชา ท่านวา่ “จังหว่า” ไม่ทราบวา่

จะเอาอะไรกนัแน่ ลงัเลสงสยัไม่มีทีสินสุด คงหาความจริงแท้
แน่นอนไม่ไดส้าํหรับคน คนนนั เพราะถา้มองเห็นแต่ ถา้ (If) 

อยา่งนนัอยา่งนี กค็งหาขอ้ยติุไม่ได ้ ไม่มีทีสินสุดลงไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

มีใครบา้งในหน่วยงานของท่าน มีใครบา้งทีใกลชิ้ดท่าน ที
เป็นเช่นนี กช่็วยๆดูแลเขาบา้งนะ! สงัคมจะไดส้งบสบายกนัเสียที 
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มนุษย์ คือผูแ้สวงหาความเพลิดเพลินเจริญใจอยูเ่ป็นอาจินต ์

และ ลึกๆแลว้ คือความไม่อยากตายไปจากโลกนีของทุกๆคน 
ธรรมชาติจึงกาํหนดใหมี้การสืบสานเผา่พนัธ์ุ เพือใหมี้ตวัแทนไว้
ในโลกต่อไป ความจริงแลว้ ทีจุดนีเอง ทีคนไม่เคยตายเลย! 

(เพราะมีตัวแทนคือลกู ทียงัมีชีวิตอยู่ไปเรือยๆ และเรือยๆ จากลกู
ไปยงัลกูของลกู... ไม่มีสินสุดง่ายๆ) 

การมีเพศสมัพนัธ์ระดบัสูง หมายถึง การสมัผสัดว้ยความ
นิมนวล สมรสสมรัก เสมอกนัทงัสองฝ่าย เกิดขึนเพราะความรักที
แทจ้ริง เท่านนันะ! 

แต่เพศสมัพนัธ์ระดบัตาํทีปฏิบติัต่อกนั เป็นการปลดปล่อย 
(นาํกาม) แลว้กจ็ากไปอยา่งไม่มีเยอืใยไมตรี 

ดงันนั คนเรากอ็ยา่ไปรักไปหลงกนัใหม้ากนกั อยา่ไปหลง
หมกมุ่นอยูก่บัมนัมากจนเกินไป จะทาํใหคิ้ดสร้างสรรคอ์ยา่งอืน
ไม่ได ้ขอใหใ้ชชี้วติอยูก่บัความจริง (ทีฉันบอกตนเองเสมอเช่นกัน 

แต่ถึงเวลานัน มนักลื็มทุกที เหมือนกัน) 
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ถา้คน้หาความจริงจากธรรมชาติรอบตวัเราไดเ้มือใด เมือนนั 
ท่านทงัหลายกจ็ะพบตวัเอง และมีความสุข! ไม่ตอ้งไปดินรน

แสวงหาความเพลิดเพลินเจริญใจทีไหนอีกแลว้ 

ในสภาวะปัจจุบนั ทีมิติต่างๆเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา
นนั ศาสนาแปลง เพือทาํลายศาสนาอืนๆมีมากมาย โดยเอาคาํ
สอนของคนอืนไปเป็นของตนเอง! 

ในใบเบิลของพระเยซูคริสตที์แทจ้ริงนนั พระธรรมมีเฉพาะ 
“ลูก้า กบั แมททวิ” เท่านนัเอง เพราะเคยอยูใ่กลชิ้ด ทีสามารถพดู

แทนศาสดาได ้ นอกนนัอาศยัธรรมจากพทุธทงัสิน! และลทัธิ

ต่างๆ ทีพากนันาํมาเผยแพร่กเ็ช่นกนั เป็นศาสนาแปลง ทีกาํลงั
แพร่หลายอยูใ่นเมืองไทย กไ็ม่ทราบวา่ ผูก้ระทาํตอ้งการอะไร? 

การทีจะเชิดชู องค์เยซูคริสต์เจ้า ง่ายนิดเดียว เพราะพระองค์
ไม่ใช่คนธรรมดา เพียงแต่มีเวลาเผยแพร่ความเชือ ความจริงของ
คน ของพระองคท่์านไม่นาน คือเพียง 3 ปีเท่านนั กถ็ูกปลงพระ
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ชนม ์พระองคมี์เวลานอ้ยเท่านนัเอง จึงทาํไดเ้พียงแค่นนั (ในขณะ

ทีพระพทุธเจ้าทรงเผยแพร่ศาสนาอยู่ถึง 45 ปี) 

ถา้หากท่าน (พระเยซูคริสต์) มีเวลาเผยแพร่คาํสอนนานๆ 

เหมือน นกัปราชญศ์าสดาองคอื์นๆ กไ็ม่ทราบวา่ โลกปัจจุบนัจะ
เป็นเช่นไรเหมือนกนั สาํหรับเรืองนีกพ็ากนันาํไปคิดไต่ตรองดูเอา
เอง! วา่ท่านยงิใหญ่แค่ไหน 

ยงิมองไปยงัศาสนาอิสลามแลว้ เราจะเห็นวา่ องค์อลัเลาะย์
ยงิใหญ่จริงๆยงิกวา่เทพพระเจา้ พระองคท์รงเห็นธรรมชาติแห่ง
ความเป็นจริง และทรงสงัสอนการดาํรงชีวติเพือความอยูร่อดใน
ท่ามกลางทะเลทรายดว้ยเหตุดว้ยผล เมือนาํมาพิจารณาใหดี้ๆแลว้ 
คาํสอนและแนวทางปฏิบติัต่างๆ เป็นวทิยาศาสตร์เช่นเดียวกนักบั
ศาสนาพทุธเลยทีเดียว แมแ้ต่การตาย ท่านยงัใหน้าํศพไปฝังในวนั
เดียวหลงัจากทีตาย เพือไม่ตอ้งใหมี้การเหมน็เน่าของซากศพ 
ท่ามกลางอากาศทีร้อนอบอา้วของทะเลทราย และ การถือศีลอด ก็
คือการฝึกความอดทน เพือใหค้นทีหลงทาง มีโอกาสรอดชีวติ
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ไดม้ากขึน หรือ เมือมีปัญหาอยูก่ลางทะเลทราย จะไดมี้ความ
อดทนอดกลนัมากขึน ความจริงกคื็อ เป็นการปฏิบติัดว้ยเหตุดว้ย
ผล นนัเอง นอกจากนียงัใหล้ะเวน้การรับประทานเนือหมูดว้ยเหตุ
ของความจาํเป็นทีจะนาํไปสู่ความทุกขข์องผูค้น(ในทะเลทราย)
ได ้ เพราะเนือหมูรสชาติดี-อร่อยและเป็นของหายากในทะเลทราย
(เพราะพืนทีของทะเลทรายในไม่ว่าจะสมยัใด กไ็ม่มีโอกาสทีจะ
เลียงหมไูด้เลย) คือเหตุผลทีศาสนาอิสลามหา้มกินเนือหมู แต่ท่าน
ไม่ไดบ้อกวา่พืนทีอืนๆทีมีหมูอยูไ่ดโ้ดยธรรมชาติ จะมีขอ้หา้มนี
แต่อยา่งใด กฝ็ากใหน้าํไปคิดกนัเอาเองถึงความจริง ดว้ยเหตุดว้ย
ผลของมนุษยผ์ูช้าญฉลาดทุกท่านทุกคน ! 

ทีสาํคญัทีสุดกคื็อ แต่ละศาสนานนั มกัจะมีศาสดาใหม่ๆที
เลียนแบบ แลว้ยกตนข่มท่าน! เพืออวดอา้งในสิงทีดีกวา่เก่งกวา่

ของตนเอง เพือเป็นศาสดาองคใ์หม่ใหค้นนบัถือ! 

เพราะฉะนนัคาํถามเกียวกบัศาสนาเพียงเพือการเปรียบเทียบ
กนั ทีไม่ตอ้งการคาํตอบทีแทจ้ริง คาํถามทีไม่เป็นประโยชน ์ ถาม
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แลว้กไ็ม่ไดอ้ะไร? ถามไปทาํไมกเ็ท่านนั เพราะผูไ้ม่รู้จริงยอ่มไม่

มีคาํตอบใดๆใหผู้ถ้ามได ้และ สาํหรับศาสนาพทุธแลว้ไม่ควรถาม
ใหเ้สียเวลา ไม่ใช่แนวทางของพทุธะ ทีมีเป้าหมาย คือ เพอืดบั
ทุกข์ เท่านนั ดงันนัคาํถามทีเป็นลบ คือไม่ถามกรู้็คาํตอบอยูแ่ลว้ 
จึงไม่ควรถามเป็นอยา่งยงิ มนัเป็นการทาํลายความเป็นมิตรภาพ
ของกนัและกนั และเป็นการทาํลายผูถ้ามเองดว้ย! 

พทุธ ทแีท้จริง คาํตอบคือ: - 

ศาสนาเป็นเพียงวตัถุ คือเปลือกนอกเท่านนั ทีมีตวัแทน คือ
ศาลา โบสถ ์วหิารธรรม เป็นตน้ 

พิธีกรรมต่างๆเป็นเปลือกนอกทีลึกเขา้ไปอีกเลก็นอ้ย (ทีมา

จากพราหมณ์) 

ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา เป็นชนันอกทีลึกเขา้ไปอีกระดบั
หนึง 

พระไตรปิฎก คือเงาแห่งความจริง! 

วปัิสสนา คือการเห็นแจง้ ชดัเจน 



 

 

295 

การทาํใจให้บริสุทธิผ่องใส และเบิกบาน คือ พทุธ ทีแท้จริง! 

นนัคือศาสนาพทุธ ทีแทจ้ริงกคื็อตวัของเรา อยูที่ตวัเรา นีเอง 
เมือบริสุทธิแลว้ พทุธธรรม ศาสนาธรรม ไม่เคยเสือม แต่

ท่าน (ใจของคน) ต่างหากทีเสือม! เสือมเพราะใจของคนทีไหล

ไปสู่เบืองตาํเสมอ นนัเอง 
ในขณะเดียวกนักมี็เรืองทีแปลกมากกวา่ ดว้ยความอยาก

และความตอ้งการทีไม่เคยพอ มนุษยจึ์งสร้าง “ความเครียด” ในวถีิ
ชีวติของตนขึนมาเอง ดว้ยการกระทาํตามกรรมของตนเอง เป็น
ตวักาํหนดมาให ้และหลายๆคนกไ็ม่รู้ตวัเองดว้ยซาํไปวา่ ตนเองมี
ความเครียดหรือไม่ เพราะไม่รู้ทีมาทีไปทีชดัเจน และไม่รู้วา่มนั
มาอยูก่บัตวัเองเมือไหร่อีกดว้ย เลยทาํใหค้นเราเกิดโรคภยัไขเ้จบ็
แบบไม่ทราบสาเหตุ และ เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีก อยา่งมากมาย 
แลว้กส็ร้างงานของแพทยข์องหมอ (ทังหมอไข้หมอความ) ใหมี้

อาชีพสบายๆ รํารวยไปเลย! 



 

 

296 

คนเราไปสนใจเรืองทีไม่เป็นเรืองทงัหลายเหล่านีไดอ้ยา่งไร 
ไปสนใจมนัทาํไมกไ็ม่รู้ ไม่มีใครบอกใครสอนใหเ้ดินเขา้ไปหาสิง
ทีไม่เป็นเรืองนีได ้ เพราะ ใครๆกค็งไม่ชอบอยูแ่ลว้ แมแ้ต่ตวัฉนั
เองกห็นีไม่พน้ทีบางครังกรู้็สึกวา่ เครียด ดว้ยแรงกดดนัจากปัญหา
ต่างๆทีไม่มีทางออก ทงัๆทีมีทางออกอยูม่ากมาย แต่เรากไ็ม่ทาํ 
ไม่เดินไปทีทางออกนนั ไม่เขา้ใจตวัเองเหมือนกนั 

มนุษยแ์ข่งขนักนัมาก มีธุระมาก เป็นนกัธุรกิจ ผลิต จาํหน่าย 
ทาํลาย ฉิบหายไปเรือยๆ ทรัพยากรของโลกกจ็ะหมดสินไปใน
ทีสุด แลว้ฝรัง (ผู้พาทาํลาย) กก็าํลงัสร้างยานอวกาศ จะพาหนีไป

จากโลกนีดว้ยความเห็นแก่ตวั กไ็ม่ทราบวา่ วนัไหนจะพาหนีไป
ไดจ้ริง! 

กาลครังหนึง 
พระศาสดาสัมมาสมัพทุธเจา้ ตรัส กาลามสูตร ทีเป็นสาระ

แห่งชีวติไวด้งันี 
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อยา่เชือสิงทีเขียนไวใ้นคมัภีร์พระเวทยข์องพราหมณ์ แต่ให้
ปฏิบติัดว้ยตนเอง ดีทีสุด                                     

        อยา่ใหค้วามรู้จากอดีตทีไกลโพน้ มาครอบงาํตวัเอง  
        อยา่เชือในสิงทีเขาวิพากษว์จิารณ์ 

        อยา่เชือตาํราใหม้ากนกั 

        อยา่ใหเ้หตุผลและตรรก (Logic) ทีเป็นเครืองปรุงแต่ง มา

ครอบงาํใจของเรา เพราะชีวติอธิบายไม่ไดจ้าก Logic เนืองจาก

ชีวติมีวญิญาณ (Conciseness) ซึงเป็นธาตุรู้ คือการรับรู้ รู้ตวั

เอง    
นยัเหตุทงัหลาย อยา่ใหก้ารคาดคะเน ครอบงาํใจ 

อยา่ใหค้วามรู้จากการเดา การคิดดว้ยความไม่เป็นจริง ครอบงาํใจ 

        อยา่ใหค้วามรู้ ทีสอดคลอ้งกบัสิงทีเรารู้มาก่อน ครอบงาํใจ 

        อยา่ใหค้วามรู้จากแหล่งใดใด ครอบงาํใจ 

        อยา่ใหค้วามรู้จากครู อาจารย ์ครอบงาํใจ 
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สรุปกค็อื อยา่ใหค้วามรู้ทีเรียนมาแลว้ทงัหลาย ครอบงาํใจ
เรา รู้สกัแต่วา่รู้ นนัเอง รู้ไวเ้พือการอา้งอิง และเป็นพืนฐานแห่ง
การแสวงหาความจริงเท่านนั ผูรู้้จริงแลว้ ทาํใจใหผ้อ่งใส ก็
พอเพียงแลว้ ความรู้ทีแทจ้ริงอืนๆ จะปรากฏใหเ้ห็นเอง และ
พร้อมทีจะปล่อยวางไดด้ว้ย 

ศาสนาพทุธ จะใหแ้กปั้ญหาทีภายใน (จิตใจ) เพือจะใชเ้ป็น
แนวทางในการแกปั้ญหาภายนอก ไดง่้ายขึน คาํถามทีเป็น
อจินไตย ไม่มีคาํตอบ พระพทุธเจา้ไม่ใหมี้การคาดคะเน คาํวา่ “จงั

หวา่” แบบทีหลวงปู่ ชาท่านยกตวัอยา่ง แบบนนัไม่เอานะ เพราะ

ไม่มีการตดัสินใจ จะตอบจะถามไปใยใหเ้สียเวลา ไร้สาระ ไม่ได้
อะไรเลย 

ฝรังใชค้าํวา่ Deep rest แทนความหมาย การทาํสมาธิ 

(Meditation) เพือทาํใหใ้จสงบ เมือมีศีล มีปัญญาแลว้ ในทีสุด จิต

กว็า่ง และจะเห็นไดว้า่ Life is over all (ชีวิตนีคือ ทังหมด ทัง

มวล) 
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สิงทีเราปฏิบติักนัอยูด่ว้ยความยดืหยุน่ ในปัจจุบนันี กเ็พือ
ความพอดี ควรทาํทุกอยา่งใหเ้กิดความพอดี ทีเป็นทางสายกลาง 
ตามทีพระพทุธองคไ์ดต้รัสไวแ้ลว้ โลกกจ็ะสงบ และเป็นสุขเอง 

 

การดาํรงชีวิตอยู่อย่างปราชญ์ทีแท้จริง ไม่ต้องหลากหลาย
แนวทาง ไม่มีรูปแบบตายตัว ปราศจากขอบเขต และไร้กระบวน
ท่า เป็นเช่นนีมายาวนาน ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใครอีก
ด้วย และมกัอยู่เหนือโลกเสมอ 

การมีชีวิตทีสงบ เรียบง่าย ถือสันโดษ ไม่สะสมทรัพย์สิน 
เป็นเส้นทางไปสู่ความหลดุพ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน เพราะ
จะสละทุกสิงทุกอย่างได้โดยง่ายจากความไม่มี นันเอง และที
กล่าวแล้วนัน คือ ฉันเอง! (คือความต้องการอย่างแท้จริงของฉัน
เอง) 

พึงเขา้ใจวา่ บ้านเมืองเป็นของเทพเจ้า ไม่มีท่านผู้ใดคดิ
ครอบครองเป็นเจ้าของได้ คดิเมือใด ทาํเมือใด กล่็มสลายเมอืนัน 
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เหมือน นโปเลียน หรือ ฮิตเลอร์ ทีคิดจะครองโลกมาแลว้ ยอ่มถึง
การพินาศในทีสุด ไม่รู้วา่ทุกวนันีในบา้นเมืองเรายงัมีใครคิดแบบ
นีอยูบ่า้ง อยา่ไดคิ้ดเลยนะ เพราะท่านจะเป็นทุกขไ์ปจนตาย! 

(ไม่ใช่คาํสาปแช่งนะ! แต่มนัเป็นความจริง เพราะเรืองดังกล่าวจะ
นาํท่านไปสู่การต่อสู้แย่งชิงไม่มีทีสินสุด คิดให้ดีๆ...ตายแล้วเอา
อะไรไปด้วยไม่ได้เลย. แล้วคนเราจะรบราฆ่าฟัน แย่งชิงกันไป
ทาํไม ได้อะไรไม่ทราบ อย่าพากันโง่นักเลยนะ)  

การเกือกลูกนั โดยไม่กา้วก่ายกนั คือรักแทแ้น่นอน เป็น
สภาวะธรรมชาติของคนเราทีมีผลต่อสรรพสิงทงัมวล เพราะการ
เกือกลูต่อกนันนัเป็นการแสดงออกถึงความเอืออาทร ทีจะ
นาํไปใชดู้แลทุกผูทุ้กคนไดเ้ลย ซึงการกระทาํดงักล่าว จะมองเห็น
ไดง่้ายๆดว้ยการสงัเกตความดีทีเรากาํลงัทาํๆ กนัอยูใ่นปัจจุบนันี
นีเอง และลองกลบัไปคิดใหม่อีกที วา่ 

การประเมิน การเปรียบเทียบ การประณาม ทาํใหเ้ห็นความ
จริง หรือทาํใหไ้ม่เห็นความจริงกนัแน่! ความจริงแลว้ โลกนี
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ประกอบดว้ยหลายคนหลายรูปแบบ จริงๆแลว้ลว้นเป็นภาพมายา 
ทีฉายภาพลกัษณ์ออกมาใหเ้ห็นเท่านนั ไม่ใช่ตวัจริงของคนแต่ละ
คนเลย! 

ในความเป็นจริง ท่านคือ ใคร? แลว้ท่านไดอ้ะไรบา้งจาก

การกระทาํทงัหลาย ดว้ยใจ ดว้ยกาย และดว้ยวาจาทีผา่นมา เคย
ถามตวัเองกนับา้งหรือไม่ ไม่ทราบ? 

และโปรดอยา่ลืมวา่ ผูที้สามารถกล่าวร้ายต่อผูอื้นได ้ไดแ้ก่ผู ้
มีโทสะภายในใจ แต่ขณะเดียวกนั ผูที้มีศรัทธาต่อผูอื้น กส็ามารถ
กล่าวร้ายไดเ้ช่นกนั ถา้ไม่รู้จริงและมีความเขา้ใจทีผดิๆ ยอ่มมี
ความคิดเห็นทีไม่ถูกตอ้งไดเ้สมอ 

สรุปกคื็อทุกอยา่งอยูที่ตวัเราสงบระงบัได ้ กส็บายเท่านนั…

เป็นกฎ ธรรมชาติ 

วนัหนึง มีผูรู้้ท่านถามวา่คนแบ่งระดบักนัดว้ยอะไร ไม่มี
ใครตอบไดถู้กตอ้ง อยา่งแทจ้ริงและอยา่งเขา้ใจจริง แต่คนทีตอบ
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ไดอ้ยา่งเขา้ใจในความหมายจริงๆ กคื็อฉนันนัเอง ทีท่านผูถ้าม
บอกวา่ ถูกตอ้งดว้ยแฮะ…รู้ไดย้งัไง ท่านวา่ 

คงไม่ตอ้งสงสยั ถา้รู้ความจริงวา่ ฉนัเป็นเดก็วดัมาตงัแต่อายุ
ได ้6 ปี จนกระทงัเรียนจบในระดบัหนึง ทีสามารถออกมาทาํงาน

ประกอบอาชีพช่วยเหลือตวัเองได ้ สาํหรับชีวติในวยัเดก็อาศยัอยู่
กบัพอ่แม่บา้ง และ ขอพอ่แม่ไปอยูว่ดัมาเรือยๆดว้ยความชอบ จึงมี
โอกาสเห็นการปฏิบติัของพระเณรอยูทุ่กวนั เมือเติบใหญ่มาจนถึง
วนันีทีเห็นโลกยม์ามากพอสมควร จึงทาํใหมี้โอกาสนาํการปฏิบติั
ตามทางสายกลางของพระพทุธเจา้ เหมือนทีพระท่านทาํ นาํมาใช้
ทาํงานและเอาตวัรอด เพือใหมี้ชีวติอยูใ่นสงัคมไดด้ว้ยความพอดี 

แมจ้ะเป็นนกทีไม่มีขน คนทีไม่มีเพือนมากนกั เพราะชอบความ
สนัโดษ โดดเดียว เหมือนตวัคนเดียวทีมาทาํงานในตอนแรกๆก็
ตาม และ วนัหนึง กค็น้พบสิงทีหลายๆคนแสวงหาไดจ้ริงๆ ดว้ย
ตนเอง สิงนนักคื็อการทาํจิตใหเ้กิด สมาธิ ก่อนทีจะสินลมหายใจ
ไดเ้อง เป็นสิงทีมีค่ายงิในชีวติ ยงิกวา่สิงใดใดในโลกนีเลยทีเดียว ! 
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ตามหลกัการของพทุธศาสนา ภพภูมิ แบ่งได ้ 31 ชนั 

แบ่งเป็นชนัใหญ่ๆ ได ้ 4 ชนั ตามการแบ่งมนุษยก์นัเอง ดว้ย 

“ระดบัจติใจ” จากสูงสุด ไปยงัตาํสุด ดงันี: - 

อริยะภูมิ โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี อรหนัต ์

พรหมภูมิ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
มนุษยภู์มิ เพลิดเพลิน ในความเพลิดเพลิน ร้องรําทาํเพลง 

เสพยก์าม! 

อบายภูมิ โลภะ(เปรต), โทสะ (ยกัษ)์, โมหะ (เดรัจฉาน) 

และ ความกลวั (พยาคติ -อสูรกาย) 

นีคือภูมิชนัของจิตใจคนทีเป็นจริง! แต่หลายๆตาํราแบ่งเป็น 

32 ชนั ชนัทีเกินกคื็อตวัของเขา นนัเอง ผูมี้อตัตาสูงยอ่มแบ่งตวั

เองไปอยูห่นึงเดียว! และตวัเลข 32 นีเป็น Logic (ทีใชใ้น

ภาษาคอมพิวเตอร์) ทีใชไ้ม่ไดก้บัชีวติจริง ทีมีจิตวญิญาณ! 

จึงไดย้นิคนโบราณพดูเสมอวา่ 16 ชนัฟ้า 15 ชนัดิน ตงัแต่

สวรรค ์ยนั นรกอเวจี รวมเป็น 31 ชนั ของระดบัจิตใจ ดงันนั ไม่



 

 

304 

วา่จะยงัคงมีชีวติอยู ่ หรือตายจากโลกนีไปแลว้ จะอยูใ่นนรกหรือ
สวรรคช์นัใด จึงอยูที่ 31 ชนัของใจ นีเอง ทีคุณๆจะเลือกได!้ 

เราจะเห็นคน…กลุ่มหนึง ถือไมไ้ปขวดิ ขวบัๆ กบัลูกสีขาว 

กลมๆ เลก็ๆ ในสนามหญา้ เพลิดเพลินไปเรือย คนพวกนนักเ็ป็น
มนุษยน์ะ เพราะ มนุษยจ์ะทาํเพือตนเองเสมอ! และบางครังก็

กลายเป็นเทวดาได ้ ถา้มี เมตตา คือ การเพิมสุขใหแ้ก่คนอืน มี 
กรุณา คือการลดทุกขใ์หแ้ก่เขา (เน้นการลดทุกข์อย่างเดียว) กจ็ะ

แสดงออกถึงความมีไมตรี เป็นมิตร คนพวกนีจะละความโลภ ได้
แลว้ ดงันนั มนุษยที์มีชีวติอยูอ่ยา่งสบายๆในระดบันี กคื็อ เทวะ
บุตร เทพธิดา ดีๆ นีเอง 

เมือมีความมุทิตาในจิต ชืนชมยนิดี ไม่อิจฉาตาร้อน (เป็น
ไฟ) กจ็ะลดโทสะ ลงได ้ หนา้ตา ท่าทาง จิตใจกจ็ะดี อิมเอิบ
แจ่มใส มีสง่าราศี ผวิพรรณผดุผอ่งเป็นยองใย ความสวยและงาม 
ตามมาทนัที 
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อุเบกขา ทีจะนาํไปสู่ระดบัอริยะภูมิ คือความไม่หวนัไหว 
อยูก่บัความจริงดว้ยปัญญา คือการเห็นแลว้ ดว้ย… 

อุปะ = เพง่, อิกขะ = มอง, กคื็อ รู้เห็นดว้ยการเพง่มองแลว้ 

ยอ่มเป็น พระพรหม ตามคุณสมบติัดงักล่าวแลว้ นนัเอง (พระ = 

วร = ดี นันเอง) 

พระอริยะ ชนัโสดาบนั คือผูที้เขา้สู่กระแสความจริงได ้เป็น
ทีใจ อยูที่จิต ไม่ใช่อยูที่ตวับุคคลนะครับท่าน! อยา่เขา้ใจผดิ 

และคาํวา่ “ภิกษุ” แปลวา่ ผูไ้ดเ้กิด = ผูข้อเกิด (จาก

พระพทุธเจ้า) = ตุเจา้ = สาธุเจา้ = พระภิกษุ นนัเอง 

ถา้อยากเป็นอริยะบุคคล อยากจะยงิใหญ่ และมีชือเสียง ก็
ตอ้งลาํบากหน่อย เพราะจะเป็น เชน หรือ “เซียน” เป็น “อศัวนิ” 

มนัลาํบากก่อน จึงจะเป็นได ้ตอ้งเอาใจทงัหมดใหแ้ก่มนั (เกิดจาก 
“ฉันทะ”) ไม่ใช่พอใจอยา่งเดียว ตอ้งใหท้งัใจเลย! โดยการทาํทุก

อยา่ง ทาํทุกวถีิทางใหนึ้กถึงผลงาน อยา่นึกถึงผลตอบแทน ใน
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ทีสุดผลงาน คือ ความเป็นอศัวนิ จะเกิดขึนและไดม้าเอง จะเป็น
ความยงิใหญ่ และความภาคภูมิใจของคน อยา่งแทจ้ริง! 

เฉกเช่นเดียวกนักบัทีเขียนเรือง “ชีวตินีทคุ้ีมค่า” อยูนี่เอง ฉนั
ทาํเพือใหเ้กิดประโยชนสุ์ขต่อส่วนรวม เพือประเทศชาติบา้นเมือง 
เหมือนทีเคยทาํงานในสายอาชีพของตนเอง มาตลอดชีวติ ทาํดว้ย
ความมุ่งมนั ไม่เคยพดูถึงเรืองผลตอบแทนเลย ทงัๆทีทาํงานใหผ้ล
ประโยชน์กบัองคก์รมามากพอสมควร (ทีคิดว่าหลายๆส่วน  ฉันมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์องค์กรมา ตังแต่ กฟผ. ก่อตังยงัไม่ถึง
ขวบปี) ซึงผูใ้กลชิ้ดไดเ้ห็นมาแลว้ แมจ้ะไม่เคยไดส้องขนัมาตลอด
ชีวติการทาํงาน กไ็ม่นอ้ยเนือตาํใจใดใด แต่ทีทาํอยูใ่นขณะนี ทาํ
เพืออยากมีชือเสียงหรือ กค็งไม่ใช่ ทาํทุกอยา่งเพราะอยากทาํเท่า
นนัเอง เพราะ เสียดายในสิงทีรู้ ทีคนอืนยงัไม่รู้ดว้ยกนั เท่านนัเอง 

อริยะ คือไกลไปจาก กิเลส ความเศร้าหมองทงัปวง คือไกล
ไปจากอบายภูมิ ไกลไปจากศรัตรู นนัเอง (อริ = ศัตรู, ยะ = ไกล) 
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เพราะฉะนนั ผูเ้ป็นอริยะบุคคล ยอ่มห่างไกลไปแลว้ จากกิเลส 
ตณัหาทงัปวง ทีเป็นศตัรูของจิต 

ภูมิใจ คือความภาคภูมิอยูใ่นใจ อยูที่ไหนกไ็ด ้ หามุมสงบ
ของหวัใจและจิตใจใหไ้ดคื้อหนีไดจ้ากกามคุณใหไ้ดน้นัเอง แลว้
จะภูมิใจทีไดเ้กิดมาพบพระพทุธศาสนา ทีเป็นศาสนาแห่ง ปัญญา 
ถา้ยงัไม่รู้ซึงถึงใจในเรืองนี กห็าซือหนงัสือ พทุธธรรม ของท่าน
พระธรรมปิฎก (ประยทุโต) มาอ่านเสียบา้ง พยายามศึกษาใหม้าก 

จะไดรู้้แจง้ขึนมาอีกหลายเท่าตวั หรือไม่กโ็ง่ไปเลย! เพราะอ่าน

แลว้กไ็ม่เจา้ใจง่ายๆ กไ็ม่ตอ้งไปเพง่โทษใคร! นนัคือบุญวาสนา

ของเราเองทีมีอยูเ่พียงเท่านนั แต่กย็งัดีกวา่อีกหลายๆคนทีไม่ได ้
สมัผสั อยา่งแน่นอน 

กลบัไป ภาวนา (เพือให้) ชนะจติ (ชือดาราแสดงหนัง ชือ

เพราะมาก) การภาวนา คือการพฒันา ชาํระจิตใจใหผ้อ่งใส 

นาํไปสู่จิตใจทีสงบ เยน็ และในทีสุด สาํคญัทีสุดกคื็อ ทาํจิตใจที
บริสุทธิใหห่้างไกลไปจาก กิเลส คือความขุ่นมวั ทงัหลายทงัปวง 
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ไปสู่ “นิพพาน” คือความเยน็ วา่งในจิต คือความไม่ร้อนรน คือ 
“นิพพาน” (นิระ = ไม่, พาน = ร้อน) และจะ ชนะจิตใจตวัเองได ้

ในทีสุด ดงันนั คนเราจะเขา้สู่ “นิพพาน” ได ้ในขณะทีมีชีวิตอยูนี่
เอง (อย่าไปเข้าใจผิดว่าทาํความดีแล้ว จึงจะปรารถนาขอให้ถึงซึง 
“พระนิพพาน” กันอีกเลย เพราะท่านจะถึงพระนิพพานได้เอง  
ทาํได้เองตลอดเวลาอยู่แล้วในวนันี นีเอง เมือท่านได้ สมาธิ) 

อยา่ทาํใหค้วามเบือหน่ายใดใดเกิดขึนในชีวติ จนกลายเป็น
เซ็ง ซึงจะเป็นตระกอนของโทสะ คือจะเกิดความไม่พอใจขึนมา
ได ้ เพราะจิตใจไม่ไดรั้บการตอบสนอง จากเหตุทีไม่ไดรั้บผลใน
ความอยาก (ความโลภ)) ของคนคนนนั 

และในทีสุดของทีสุดของวนันนั มีคาํถามถึงบทสรุปของ
ชีวติคนเรา มีหลายคนสรุปไปแลว้ (รวมทังท่านด้วย ในตอนนี 

ลองสรุปดูก่อนกไ็ด้ ก่อนจะอ่านต่อไป) วา่ชีวติ คืออะไร ชีวิต คือ

มิติหนึงทีขึนอยูก่บักาลเวลา ใช่หรือไม่ หรืออะไรกนัแน่ 
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แต่…หลายๆคนอยากใหฉ้นั (นายเขม็ชาติ โคตวงจันทร์) 

สรุปใหฟั้งก่อนจะจากกนั กเ็ลยไดบ้อกวา่ 
ในโอกาสทีเราไดม้าพบกนั ในครังนี สิงทีไดเ้หนือกวา่สิง

อืนใดกคื็อ 
 

ชีวติ คือความจริงทีคนเราจะต้องเข้าใจ ชีวิตคือทังหมดทัง
มวล จะรักจะชอบ หรือไม่ชอบอย่างไร จะไปจะมาอย่างไร ย่อม
ไม่ได้ดังใจเราเสมอไป และคนเรากค็วรจะยอมรับในสิงทีเป็น
แบบนัน เป็นอย่างนัน มนัเป็นเช่นนัน นันเอง เป็นเช่นนีมาตงัแต่
โลกเกิด และ ชวันิจนิรันดรกาล 

วนันีถึงจะไม่ได้อยู่กับคนทีเรารัก กย็งัดีทีมีโอกาสอยู่กับคน
ทีรักเรา! 

ฉนัพึงรับรู้วา่ ฉนัเสียใจทีจะจากกนัในวนันี แต่ความทุกข์
ทงัหลายมนัจะอยูก่บัฉนัได ้ไม่ถึงนาที อยา่งแน่นอน! เพราะฉนัทาํ

ใจได ้ฝึกใจได ้ยอ่มไร้ความทุกข ์ทงัใจและกาย 
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ฉนับอกทุกคนในวาระสุดทา้ยของการสมัมนาในวนันนั ซึง
อาจารย ์ ดร.โสรีช ์ บอกวา่ เป็นคาํของพทุธะ…พทุธะท่านชีบอก

แบบนีมานานแลว้! 

“ตถาคต” หมายถึงสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้ดต้รัสรู้

แลว้ หยงัรู้แลว้ในสรรพสิงของโลกและจกัรวาล จึงสามารถตรัส
องคค์วามรู้อนัเป็นสจัจะ เป็นธรรมตลอดกาล พดูอยา่งใด ทาํได้
อยา่งนนั ทาํไดอ้ยา่งใด พดูไดอ้ยา่งนนัเสมอ จึงเป็นผูมี้อาํนาจ รู้
เห็นตามจริง ยงิใหญ่ในธรรม ไม่มีผูใ้ดครอบงาํได ้ จึงไดชื้อวา่ 
“ตถาคต” 

 

ตถาคต ผูเ้ป็นอรหนัตธ์าตุ ผูเ้ห็นแลว้ทราบแลว้ในอนาคต
กาล ยอ่มชีบอกไดถึ้งความเป็นจริง เป็นสจัธรรมทียนือยูคู่่โลก
ตลอดกาล และมีอยูห่นึงเดียวเท่านนั! ทีประกาศ พทุธศาสนา ให้

ปรากฏขึนมาในโลก คือ… 

สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ผูเ้ป็นศาสดาเอกของโลก! 
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และฉนัไดป้ระจกัษช์ดัเจนแลว้วา่ ชีวตินีทคุ้ีมค่า ทีสุด คือ
การทีฉนัมีโอกาสไดเ้กิดมา พบ พระพทุธเจา้!  

 

 ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นันเห็นเรา “ตถาคต” 
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ท้ายเล่ม 
เมือมาถึงจุดนี...ณ วนันี จึงเป็นโอกาสอนัดีของผูรั้กการอ่าน ทีจะ

ไดป้ระโยชน์จากหนงัสือเล่มนี และผูที้ไม่ชอบการอ่าน เมือไดอ่้านแลว้ 
เชือวา่จะชอบและรักการอ่านมากขึนกวา่เดิม เพราะ ผูเ้ขียนพยายามเขียน
ภาษาพนืๆ ทีไม่สลบัซบัซอ้นใหอ่้าน เพือใหเ้ขา้ใจไดง่้ายทีสุด อยูแ่ลว้ เมือ
คนรักการอ่านมากขึน การศึกษากจ็ะกวา้งขวางมากขึน โอกาสทีประเทศ
ไทยจะเจริญกา้วหนา้ ยอ่มมีโอกาสทีดีขึนกวา่เดิม และมีความเชือมนัวา่ 
เมือท่านอ่านหนงัสือเล่มนีจบลงแลว้ (ท่านอาจจะอ่านซาํเป็นครังที 2 เพือ
จะไดพ้ิจารณาดว้ยเหตุดว้ยผลถึงความเป็นจริงดว้ยจิตใจทีสงบ) ทีจะทาํให้
ปัญญาเกิดกบัท่าน และ ท่านจะเขา้ใจในวทิยาศาสตร์ กบั พระพทุธศาสนา
มากขึน รวมทงัจะเขา้ใจชีวิตมากขึน และ ทุกคนจะไดมี้ธรรมะมากขึน อีก
ทงัจะเขา้ใจในศาสนาต่างๆ และมีความคิดเห็นทีถูกตอ้งในทีสุด 

ความฝันทงัหลายตามทีใครๆใฝ่ฝัน สาํหรับสงัคมไทย และประเทศ 

ไทย ยอ่มไม่ไกลเกินทีจะควา้มาได ้อยา่งแน่นอน! 

 

          เขม็ชาต ิโคตรรวงจนัทร์ 
 (14 พฤศจิกายน 2550) 
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ณ วดัภูค่าว อาํเภอสหัสขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไปกราบ
นมสัการ พระอาจารยณ์รงค ์ ชยะมงัคโล ในวนัฉลองสมโภชย์
โบสถไ์ม ้ ทีสร้างเสร็จใหม่ๆ เมือปี พ.ศ. 2546 ท่านคือพระผูชุ้บ

ชีวติขา้พเจา้ใหฟื้นคืนมาจากการเจบ็ป่วย ทีกาํลงัจะตายอยูแ่ลว้ ให้
อยูไ่ดม้าจนถึงทุกวนันี คงเป็นดว้ยผลบุญและบารมีทีเคยไดส้ะสม
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ร่วมกบัท่านมา และเป็นทีน่าสงัเกตวา่ ทุกครังทีไปกราบท่าน ท่าน
จะหยดุการพดูคุยกบัทุกคนในทุกเรืองราว ไม่วา่ท่านเหล่านนัจะ
ใหญ่โตแค่ไหน หรือมีเรืองสาํคญัอยา่งไร ท่านกห็ยดุไวก่้อน แลว้
ท่านกจ็ะหนัมาเชือเชิญ และพดูคุยกบัขา้พเจา้ดว้ยความยมิแยม้
แจ่มใส อยา่งมีความสุข แทบไม่สนใจใครอีกเลย แต่ท่านกไ็ม่ได้
บอกใครๆวา่ ฉนัเป็นใคร มาจากไหน เรียกเพียงแต่ชือ เท่านนัเอง 

เป็นเพียงมิติทีอยูเ่หนือกฎเกณฑแ์ละกาลเวลาทีเคยเกิดขึนมา
ก่อนเท่านนั ทีทาํใหฉ้นัยงัมีชีวติอยูไ่ดม้าจนถึงวนันี ทงัๆทีเคยป่วย
อยา่งหนกั แทบจะเอาชีวติไม่รอดอยูแ่ลว้ จนนายแพทยท์งัหลาย
หมดทางรักษาอาการทอ้งร่วง ทีฉนัเจบ็ปวดในลาํไส้ใหญ่สุดทีจะ
ทน ซึงการเจบ็ป่วยกเ็ป็นๆหายๆมานานเกือบปี ภาษาชาวบา้น
เรียกวา่ ป่วยยนื ทีมีอาการเหมือนไม่ป่วยจริง เป็นๆหายๆอยูต่ลอด 
จนฉนัตอ้งกินกลว้ยตีบตากแหง้เป็นอาหารหลกัและสุดทา้ยอาการ
กท็รุดหนกัลง (ในปลายปี 2539 - ต้นปี 2540 ซึงอยู่ในช่วงเวลาที

ท่านกาํลงัก่อสร้างโบสถ์ไม้ใหม่ๆ ทีวดัภูค่าว) โดยหมอใหฉ้นั
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กลบัไปดูแลรักษาตวัเองทีบา้นตามอาการ (เพือรอความตาย) เมือ
คิดวา่ไปไม่รอดแน่แลว้ เพราะเหนือยและหมดแรงลงเรือยๆ กเ็ลย
บอกแม่กบัพีสาววา่ อีก 2 เดือน ผมกจ็ะตายแล้ว แม่เลยพาไปทาํ
พิธีคาํโพธิคาํไทรเพือขอต่อชีวติให ้ และกห็วดุหวดิรอดชีวติจาก
ความตายมาได ้ อยา่งไม่น่าเชือวา่จะเป็นไปได ้ ดว้ยการทีท่าน
อาจารยไ์ดช่้วยเหลือ และ ชีทางออกให ้นนัเอง  

อดทีจะบอกเล่าไม่ไดว้า่ วนัหนึงทีฉนัไปกราบท่าน ก่อนวนั
จดังานสมโภชยโ์บสถไ์ม ้ ฉนัไปครึงนงัครึงนอนอยูที่ฐานโบสถ์
ทางดา้นทิศเหนือ ทีเป็นฐานลาดชนัก่อดว้ยหินฉาบปูน เพือรอ
ท่านจะมาทีโบสถใ์นตอนเทียงวนั พลางรําพึงถึงบุญบารมีของ
ท่าน และฉนัคิดไดท้นัทีวา่ปรากฏการณ์นนัคืออะไร ทีเหลือบ
มองเห็นดวงอาทิตยก์าํลงัทรงกลด อยูบ่นทอ้งฟ้า เปล่งรัศมี
สวยงามมาก เหมือนกบัมีใครมากางกลดบงัแดดใหบ้ริเวณนนัซึง
เป็นเหตุการณ์หนึงทีอยูเ่หนือกฎเกณฑ ์ ทีทาํใหข้า้พเจา้เขียน
หนงัสือเล่มนีขึนมา และนอกจากนียงัไดเ้ขียนอีกหลายๆเรืองไว้
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แลว้ บนพืนฐานแห่งความเป็นจริง และทงัหมดนนัคือส่วนหนึง
ในหลายๆส่วนของ “ชีวตินีทคีุ้มค่า” ทีไดเ้กิดมาในครังนี และได้
ทาํในสิงทีตอ้งการจะทาํ อีกทงัไดไ้ปในทีๆคาดไม่ถึงอีกดว้ย จึง
คิดวา่ชีวตินีคุม้ค่าจริงๆ 

นอกจากนี ตอนทีฉนัมีปํญหาชีวติหาทางออกไม่เจอ เคย
ถามท่านวา่ เป็นเพราะอะไร? ท่านตอบสนัๆวา่  “จติ” คาํเดียว 
แลว้กเ็ฉยๆไม่พดูอะไรอีกเลย ซึงกไ็ม่ต่างจากท่าน พระอาจารย์
สม แห่งวดัป่าโนนพระ ทีเป็นศิษยข์องหลวงตามหาบัวฯ แห่ง
วดัป่าบา้นตาด ท่านเคยถามฉนัลอยๆ แบบทีไม่ตอ้งการคาํตอบ
วา่ เมือไหร่จะไป และ ในวนัเวลานนั ฉนักรู้็ทนัทีวา่ท่านรู้วาระ
จิตของฉนั ฉนัยมิและหวัเราะเบาๆแทนคาํตอบ แลว้กไ็ม่ไดพ้ดู
อะไรมากมายเกียวกบัคาํถามดงักล่าวกนัอีกต่อไป กเ็หมือนกบัที
ฉนัเคยไปกราบท่าน พระอาจารย์ชวน แห่งวดัป่าภูคาํนอ้ย อ. 
หนองววัซอ จ.อุดรธานี ไปเตรียมการเพือทอดผา้ป่าในวนัรุ่งขึน 
เลยมีโอกาสไดน้อนวดัหนึงคืน และในคืนนนั ฉนัตืนขึนมานงั
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ภาวนาตอนกลางดึก ท่ามกลางดวงจนัทร์ส่องแสงสวา่งไสว สุก
สกาวพราวพร่าง จนมองเห็นป่า-ขาวนวลสวา่งไปทงัเขาอยา่ง
สวยงาม (เชือว่าเกิดจากการเนรมิตขึนมา อย่างแน่นอน) อยา่งที
ฉนัไม่เคยเห็นทีไหนมาก่อนอีกดว้ย และ ระลึกไดท้นัทีวา่ เป็น
เพราะอะไร? ยงัจดจาํไดไ้ม่ลืมวา่ ตอนวยัหนุ่มทีฉนัลาบวชหนึง
พรรษา (เมือปี 2517) เคยมาอยูที่เทือกเขา”ภูพานคาํ” มาก่อน

แลว้ ในคืนหนึงก่อนเวลาสองยาม ทีฉนัสวดมนตภ์าวนาและจาํ
วดัแลว้ มีอาคนัตุกะ 2 ท่าน เดินขึนมากราบ ไดพ้ดูคุยกนัถึงทีมา

ทีไปของฉนัอยูป่ระมาณครึงชวัโมง และในทีสุด เขาทงัสองก็
นิมนตข์อไม่ใหฉ้นัสึก เพือจะไดพึ้งพาอาศยับุญบารมีต่อไป 
เพราะเขาบอกวา่ ยงัจะมีชีวติยาวนานอีก 150 ปี จึงจะไปจุติใหม่ 

จึงอยากอาศยัพึงบุญไปนานๆ เมือเขาทงัสองจากไปแลว้ ฉนั
รู้สึกวา่ ตวัเองนงัอยูห่นา้มุง้ครองจีวรดว้ยความเรียบร้อย เลยทาํ
ใหต้กใจจนบอกไม่ถูกเหมือนกนั เพราะเดินตามไปมองหา กไ็ม่
เห็นเขาทงัสอง วา่ไปไหนแลว้ ตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรจึง
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สงบสติอารมณ์ได ้ (เมือฉันรู้เช่นนี เมือสึกแล้ว กลบัมาทาํงาน  
เวลาเข้าไปซ่อมเครืองไฟฟ้า-สือสาร ทีเขือนอุบลรัตน์ ฉันจะ
ขอให้ท่านช่วยทุกครัง และจะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว คล้ายๆ
เดินผ่านเฉยๆเครืองกจ็ะดีขึนมาเองอยู่แล้ว จนคนขบัรถถึงกบั
บ่นวา่ ไม่เห็นทาํอะไรเลยกจ็ะกลบัแล้ว แต่ถ้าใคร(พนกังานกะ
โรงไฟฟ้า) สังเกตดีๆจะเห็นว่าฉันจะใช้เวลานานไม่เกิน 10-15 
นาที ในการซ่อมแต่ละครัง)  เพราะฉะนนัสิงทีเกิดขึนทงัหลาย 
ตามทีไดเ้ล่าใหท้ราบมาแลว้ในบทตน้ๆ นนั ฉนัเชือวา่เป็นการ
เนรมิต และการช่วยเหลือของเหล่าพระภูมิเจา้ที เทวาอารักษ ์
หรือจิตทิพย ์ (เทวบตุร เทพธิดา) ท่านช่วยทาํใหเ้กิดขึน จึงเป็น
เรืองทีอยูเ่หนือกฎเกณฑ ์! ทีไม่อาจอธิบายใหเ้ขา้ใจกนัไดง่้ายๆ 

แต่วนันี พอถึงตอนเชา้ก่อนการถวายผา้ป่า เจา้นายทีไปเป็น
ประธานเดินทางไปถึงทีหลงั ถามท่านพระอาจารยว์า่ เป็นเพราะ
อะไร ทีเช้านีจึงมีลมพัดเยน็สบายเหมือนหน้าหนาว สบายจริงๆ 
ท่านอาจารยชี์มาทีฉนับอกวา่ เขาต้อนรับคนนี ทาํใหฉ้นัไม่สงสัย
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ใน อภญิญาญาณ (ญาณหยงัรู้)ของพระอริยะเจา้ทีปฏิบติัดีปฏิบติั
ชอบทงัหลาย เหล่านนั ทีท่านสามารถรู้เห็นในสิงทีปุถุชนคน
ทวัไปไม่อาจเอือมถึงได ้อยา่งแน่นอน ต่างจากพระอาจารยที์โด่ง
ดงับางรูป ทีท่านไดอ้ภิญญาญาณเช่นกนั แต่บุญยงันอ้ย เลยไม่
เกิดปัญญาบารมีตามมาดว้ย ทีฉนัไดไ้ปกราบมาแลว้ แลว้ไม่ไป
อีกเลย เมือเห็นท่านแสดงออกท่ามกลางผูค้นมากมายวา่ฉนัเป็น
ใคร เหมือนประจานใหค้นทวัไปรับทราบ แบบไม่เขา้ใจในชีวติ 
พดูไปกมี็แต่-จะทาํใหเ้กิดความเดือดร้อน และ ไม่มีประโยชน์
อะไรแก่ใครเลย แต่ท่านกย็งัพดูเหมือนป่าวประกาศ หรือ เพียง
เพือแสดงใหผู้ค้นและฉนัไดเ้ห็น และเชือถือท่าน วา่ ท่านเก่ง
เท่านนั เพือจะบอกวา่เรืองทีท่านพดูนนัคือเรืองจริงของฉนัเอง 
(ซึงฉันกรู้็อยู่แล้วว่า เกิดจาก กรรม แต่ปางหลงั ทีฉันหลีกหนีไม่
พ้นอยู่แล้ว ทีต้องกลบัไปชดใช้ ถ้าท่านรู้จริง กน่็าจะสงสารสัตว์
โลกผู้ทุกข์ยาก อย่างฉันมากกว่า) จึงเห็นวา่ท่านยงัหลงทาง ติด
อยูก่บัโลกธรรม ความสุข ลาภ ยศ และสรรเสริญ ทีพระพทุธเจา้
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ท่านไม่ใหย้ดึติดกบัเรืองทางโลกยอ์ยูแ่ลว้ สาํหรับผูบ้าํเพญ็ธรรม 
จิตจึงจะหลุดพน้ไปได ้ แค่เรืองภายในของตนเองกมี็มากมายอยู่
แลว้ ควรแกไ้ขทีตวัเองใหดี้เสียก่อน ดูตวัเองใหแ้จง้ แค่นนัก็
พอแลว้ ค่อยไปพดูถึงเรืองของคนอืน-ถา้อยากพดู แต่ถา้ไม่
จาํเป็นกอ็ยา่ไปพดูถึงเรืองของคนอืนเลยเพราะจะทาํใหเ้กิดความ
เดือดร้อนวุน่วายขึน แบบไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครเลย แต่
โลกยก์เ็ป็นเช่นนีเอง ทีเราท่านไดเ้ห็นกนัอยูเ่สมอมา ทีเป็นปกติ
ธรรมดาอยูแ่ลว้ จึงขอท่านทงัหลาย อยา่กล่าวโทษต่อกนัเลย ! 
 

เขม็ชาต ิโคตรวงจนัทร์     
21 พฤศจิกายน 2550 
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   เชือว่า จากผลของวิบากกรรมทาํให้เจบ็ป่วยไม่เคย
ขาดหายไปเลย แต่อาศัยผลจาก “วิบากบญุ” ช่วยเหลือ 
ด้วยการประพฤติธรรม เพิมเติมคุณความดีใส่ตนเสมอมา 
กส็ามารถหาย และทุเลาจากโรคได้ 

                                                  เขม็ชาติ โคตวงจนัทร์ 
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จากวนันนัถึงวนันี ..ดูเหมือนสิงทีเคยฝัน นนัมนัจบลงเสียแลว้ในวนันี จาก
ธรรมดาปกติของกองสังขารทีวิงไปสู่ความร่วงโรย แก่ลง ดว้ยโรคภยัทีเป็นไปตาม
วยั ทาํอะไรนิดหน่อยกเ็หนือยหมดแรงเสียแลว้ รู้ตวัวา่เป็นอมัพฤต เมือความดนัสูง
มากในวนันนั ทาํใหเ้ส้นเลือดในสมองแตก มีลิมเลือดกดทบัเนือสมองยาว 3 ซ.ม. 

หมอบอก ถา้มีปัญหา อาจจะตอ้งผา่ตดั พอรู้ตวั เลยกาํหนดจิตทีไดฝึ้กมาดีแลว้ช่วย
รักษาใหด้ว้ย เพราะไดต้งัใจมานานแลว้วา่ จะไม่ผา่ตดั ถา้เจบ็ป่วยเป็นอะไร จะขอ
ตายตามกรรมไปเลย เลยตอ้งนอนอยูโ่รงพยาบาล 3 วนั จึงไดก้ลบับา้น จากนนัเป็น

เวลาหนึงเดือนเตม็ๆทีมีอาการอยากจะหลบั และหลบัอยา่งเดียวไม่เคยฝันเลย ไม่มี
อาการเจบ็หรือปวดหวัใดๆทงัสิน ถึงวนัหนึงฝันวา่กลบัไปทาํงานเหมือนตอน
หนุ่มๆ จึงไดรู้้วา่ จิต เขารักษาเสร็จแลว้ ช่วยไดเ้ท่านี ทียงัรู้สึกชาแขน ขา และแผน่
หลงัในบางครัง โชคดีทียงัมีบุญอยูบ่า้ง ยงัพอมีแรงเดินไปมาได ้ไม่ถึงกบัลม้หมอน 
นอนแบเบาะ ป้อนนาํ ป้อนขา้ว เหมือนชาวบา้นทวัๆไป  

ทุกอยา่งจบลงแลว้ ทงัๆที ไม่อยากเจอเลย  ความแก่ ของสังขารนีทีมนั
(ยมทูต)บอกมาเรือยๆตงัแต่ ผมหงอก ฟันผ ุ ฟันร่วง หนงัเหียว หยอ่นยาน ตาฟาง 
แสบตา เจบ็นนั ปวดนี อยูต่ลอด ลินแขง็พดูไม่ชดั แพแ้สงแดดมากๆเลย (เลยต้องใส่
แว่นดาํอยู่เสมอ) ระบบการกินทีไม่มีความรู้สึกหิว รู้สึกเขด็ฟัน ขาดรสชาติ เหน็ด
เหนือยต่อความรู้สึกในการจินตนาการ และความคิดทีจะสร้างสรรค ์ ทุกๆอยา่งน่าจะ
จบลงแลว้ รู้สึกผดิหวงับา้งเลก็นอ้ย ทีทาํตามทีเคยพดูไวไ้ม่ได ้ มนัเป็นอดีตไปแลว้ 
วนัหนึง ผม(เกิด) มาคนเดียว คงอีกไม่นานเมือใบไมร่้วง(ตาย) กค็งจะไปคนเดียว จะ

ไปรอเธอทงัหลายทีปลายฟ้าไกล จนกวา่จะไดพ้บกนั.... เข็มชาติ โคตวงจนัทร์ 
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และสุดทา้ย 

ชีวตินี กค็อื ความว่างเปล่า! 
Kemchat Kotwongjantra 

30 พฤศจิกายน 2554 
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เกียวกบัผูเ้ขียน 

เกิดเมือ วนัองัคารที 5 สิงหาคม 2490 ทีตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 

การศึกษา มศ. 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู จ. อุดรธานี, ปวส สาขาโทรคมนาคม วทิยาลยั

โทรคมนาคม จ. นนทบุรี 

ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยโีทรคมนาคม สถาบนัพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั 
ประสบการณ์ ช่างเทคนิคซ่อมบาํรุงอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์สือสาร กฟผ. 

ปี 2513-2543 (เป็นเวลายาวนานถึง 30 ปี) 

หวัหนา้กองบาํรุงรักษาระบบส่ง 3 (กอง CEO ในเขตพืนทีอีสานตะวนัออก) กฟผ ปี 
2544-2546 

หวัหนา้กองระบบสือสาร (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) กฟผ ปี 2546 

หวัหนา้กองบริหาร (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) กฟผ ปี 2547- 2550 

ปัจจุบนัทาํงาน กฟผ. และ จะวา่งงานในปลายปี 2550 
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-ขออุทิศส่วนกศุลผลบุญในการใหท้านหนงัสือนี แก่
ผูว้ายชนมแ์ละเจา้กรรมนายเวรของขา้พเจา้ ขอผลบุญจาก
การให”้ธรรมะ”เป็นทานในครังนี ช่วยเกือหนุนใหท่้าน

ทงัหลายไปสู่ สุคติ ดว้ยเทอญฯ 
 

-จาก...................................................... 
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การไดอ้ยูล่าํพงัคนเดียว(จะเป็นทีไหนกไ็ด้) เป็นโอกาสทีดีเป็นอยา่งยงิ ที
ทุกคนจะไดพ้บกบัความสุขทีแทจ้ริง ทีจะมีโอกาสพิจารณาความจริงของชีวติ 
และ สรรพสิงรอบขา้งไดอ้ยา่งลึกซึง ดว้ยความมีเอกภาพในชีวิต นนัเอง! ทุก

วนัคนเราควรจะมีเวลาสกัเลก็นอ้ย สาํหรับตนเองเช่นนีบา้ง แลว้ท่าน จะได้
พบความสุข 

Kemchat Kotwongjantra (Tel. 086-5800909)       


