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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 
       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
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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 



 

 

84 

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 



 

 

87 

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


