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

เข็มชาติ โคตวงจันทร์
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Belong to

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

เข็มชาติ โคตวงจันทร์
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ท่ามกลางความไม่มนคง
ั
ความหนักแน่นก็สูญไป
ท่ามกลางความรี บเร่ ง
ความสงบก็หมดไป
@ เหลาจือ
ผูป้ ระพฤติแต่กรรมดี
โดยทีตัวเองมีศรัทธามัน
แน่นอนทีสุ ด
การขวานขวายของเขาย่อมไม่สูญเปล่า
@ อัลเลาะฮ์
คนเหล่าใดยินดีในความสงบแห่งจิต
มีความยินดีในการอบรมจิต ทังกลางวันและกลางคืน
คนเหล่านันย่อมได้ แม้สิงทีได้โดยยาก
@ สมณะโคดม
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คํานํา
หนังสื อเล่มนีในชือเรื อง “ชีวติ นีทีคุ้มค่ า” เป็ นความรู้สึกนึกคิด
ของผูเ้ ขียนบนพืนฐานของชีวติ ซึงจะพาท่านทังหลายท่องเทียวไป
ในโลกแห่งความเป็ นจริ งของชีวติ ของการเกิดขึน คงอยู่ และแล้ว
ก็ตายไปในทีสุ ดของคนเรา เป็ นมิติของชีวติ ทีเป็ นไปตามกาลเวลา
โดยทีหนังสื อเล่มนีมีเจตนาพิมพ์ เพือแจกจ่ายให้แก่ญาติมิตร และ
ห้องสมุดต่างๆ และ อีกส่ วนหนึงจําหน่ายแก่ผอู ้ ่านทัวไป ในราคา
ใกล้เคียงกับต้นทุน-เพือผูท้ ีสนใจสามารถหาอ่านได้
การเขียนหนังสื อเป็ นความมุ่งมันและเป็ นความต้องการของ
ผมเอง ทีเขียนด้วยความชอบ และ เป็ นความต้องการทีจะให้ทุก
คนได้รับรู้ในสิ งทีเกิดขึนในชีวติ ของคนเรา ทีมาจากองค์ความรู ้ที
มี รวมทังประสบการณ์ทีผ่านมา ทีหลายๆครังได้พิสูจน์แล้วว่า
เป็ นความจริ ง ทีทุกคนทีอยูใ่ นเหตุการณ์ได้ประจักษ์ และ หลายๆ
ครัง สิ งทีเกิดขึน ก็อยูเ่ หนือกฎเกณฑ์ทวๆไป
ั
ทีไม่ทราบว่าเกิดขึน
ได้อย่างไร?
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หนังสื อเล่มนีจึงถูกเรี ยบเรี ยงขึนด้วยแรงบันดาลใจ จากการ
ทีได้อ่าน และได้รับฟัง แนวคิดทีแตกต่างหลากหลาย ทีคนเรายัง
เคลือบแคลงสงสัยในสิ งทีไม่รู้ ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะในเรื องของ
ศาสนาและความเชือต่างๆ ทีสื บทอดต่อๆกันมา ในการนําคําสัง
สอนไปใช้ปฏิบตั ิให้เหมาะสม ต่อการดําเนินชีวติ ของตนเอง ใน
สิ งแวดล้อมและภูมิประเทศทีแตกต่างกัน
อีกประการหนึงก็คือ เพือนําความจริ งทีผมได้เห็นมาแล้ว
ปฏิบตั ิมาแล้ว และได้มีประสบการณ์มาแล้วตังแต่อายุได้ 7 ปี
(พ.ศ. 2497) ทีชอบไปอยูว่ ดั เป็ นเด็กวัด เพราะโรงเรี ยนก็คือ ศาลา
วัด นันเอง จึงมีโอกาสเดินสะพายย่ามตามหลวงพ่อ ทีท่านพา
ธุดงค์ไปตามป่ าเขาลําเนาไพรมาโดยตลอด จนกระทังมีโอกาสได้
เรี ยนหนังสื อจบในระดับหนึงเมือปี 2512 เพือมาทํางาน โดยได้
อาศัยอยูท่ งวั
ั ดทังบ้าน ไปๆมาๆตลอดเวลาตังแต่เล็กจนโต มา
เสนอแนวคิด และมุมมองทีแตกต่าง ทีท่านผูอ้ ่านจะได้พิจารณาถึง
ความเป็ นจริ งทีปรากฏ ด้วยเหตุดว้ ยผล เพือให้ทราบและยอมรับ
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ว่า ความจริ งเป็ นเช่นทีเห็น นันเอง โดยเฉพาะอย่างยิง ทางด้าน
จิตใจ ทีใครๆต่างก็คน้ หากันมานาน ว่า จิต ของเราอยูท่ ีไหน และ
จิต คืออะไรทีแท้จริ ง กันแน่!
เมือใด ทีรู้จกั จิตและใจของตนเองได้ เมือนัน ท่านจะได้รู้จกั
ตัวเอง ย่อมนําพาตนเองไปสู่ เป้ าหมายของชีวติ ทีตนเองต้องการ
คือการสร้างชีวติ (ที ไม่ ใช่ การสะสมทรั พย์ สิน หรื อ สมบัติใดๆ
ทังสิ น) ด้วยความคิดเห็นทีถูกต้องได้โดยง่าย จะได้รู้วา่ ความสุ ขที
แท้จริ งทีคนเราต้องการนันคืออะไร อยูท่ ีไหนกันแน่ อีกทังจะได้รู้
แนวทางในการปล่อยวางความทุกข์ทีมี ให้หมดสิ นไปจากใจได้
อีกด้วย
ในมุมมองทีเห็นๆกันอยูใ่ นขณะนี สังคมโลกปัจจุบนั เห็น
แก่ตวั กันมากขึน และ สอนการดําเนินชีวิตกันแบบผิดๆว่า
ความสุ ขเกิดขึนได้จากการทํางาน ทีหาเงินได้มากๆ เมือมีเงินมาก
แล้วย่อมแสวงหาความสุ ขได้โดยง่าย แต่เราลืมกันไปว่า บางสิ ง
บางอย่างไม่สามารถหาซื อได้ดว้ ยเงิน และทีสําคัญทีสุ ด คือ ความ
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ต้องการของคนไม่มีวนั สิ นสุ ด! อีกทังโอกาสทีทุกคนจะทําเช่นนัน
ได้ ก็ไม่ง่ายเลย และส่ วนมากก็หาเงินกันไม่ค่อยได้อีกด้วย ซึ งใน
ความเป็ นจริ งแล้ว เงินเป็ นเพียงปั จจัยให้เกิดความสุ ข ไม่ใช่
ความสุ ขโดยตรง แต่ถา้ เราหาเงินไม่ได้ ทําไม่ได้อย่างทีคิดทีหวัง
ก็จะกลับกลายเป็ นความทุกข์มหาศาล หลายคนจึงต้องทํางาน
ทํางาน จนไม่มีเวลาให้แก่ตนเองและผูอ้ ืน ทําไปเรื อยๆจนหมด
เรี ยวแรงทีจะทําได้ เพือให้มีชีวติ ทีพอจะทนได้ง่ายๆเหมือนคนอืน
เขาบ้าง และสุ ดท้ายก็ลม้ หายตายจากกันไป โดยทียังไม่รู้ดว้ ยซําว่า
ความสุ ขทีแท้จริ ง ทีแต่ละคนไขว่คว้าแสวงหาอยูท่ ุกวันนัน คนเรา
ได้มาจากอะไร?
มาถึงวันนีจึงมีคาํ ถามว่า เราจะทําอย่างไร จึงจะทําให้เด็กๆ
ได้เรี ยนรู้การใช้ชีวติ อย่างถูกวิธี และถูกทาง เพือจะนําพาชีวติ ไปสู่
วิถีแห่งความสุ ขได้ อย่างถูกต้อง เป็ นเรื องทีสําคัญทีสุ ดในปัจจุบนั
นี และ การเรี ยนรู ้นนจะดี
ั
ได้สาํ เร็ จได้ ก็ตอ้ งอยูใ่ นบรรยากาศของ
ความสุ ขอีกด้วย ใครรับผิดชอบเรื องนี คงต้องหาวิธีมาดําเนินการ
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แก้ไขกันได้แล้ว และอย่าลืมว่า ความสุ ขทีงดงาม เกิดขึนจาก
ความรักทีแท้ จริง ทีมาจากจิตใจทีดีงามของคนเราโดยแท้ ทีจะ
สร้ างสุ ขขึนมาได้ เองไม่ใช่ได้มาจากสิ งของนอกกายเท่านัน เพราะ
สิ งของนอกกายทีเราต้องการทีได้มาเหล่านันเป็ นความสุ ขชัวคราว
ทีคนเราต้องดินรนแสวงหามา ด้วยความยากลําบากทังใจและกาย
กว่าจะได้มา จึงเป็ นความสุ ขทีได้มาจากความทุกข์โดยแท้ และ
ส่ วนมากแล้ว จะได้มาจากความทุกข์ของคนอืนอีกด้วย แต่คนเรา
ก็จาํ เป็ นต้องต่อสู้แสวงหา ตามทีใจเราต้องการ เพือให้ได้มาในสิ ง
ดังกล่าวทีเราต้องการด้วยกันทุกคน เนืองจากเราพากันขีดเส้นทาง
ชีวติ ให้อยูใ่ นมิติเช่นนี เรากําหนดกันไว้แบบนีมานานแล้ว ด้วย
ความอยากโดยไม่รู้ตวั เลยต้องเดินตามกันไปไม่สินสุ ด
ถ้าใครยอมแพ้ชีวติ เช่นนีแล้ว ยังจะอยูไ่ ด้อีกหรื อ? ถ้าอยูไ่ ด้
จะอยู่อย่ างไร จึงจะมีความสุ ข และ...เรื องราวต่อไปนี คือคําตอบ!
เข็มชาติ โคตรวงจันทร์
31 ตุลาคม 2550
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เธอทังหลายจงมองดูโลกนีด้วยความว่างเปล่า มีสติ
อยูท่ ุกเมือ ถอดถอนอัตตานุทิฏฐิ คือความยึดมันถือมัน
เรื องตัวตนเสี ย ด้วยประการฉะนี เธอจะเบาสบายคลาย
ทุกข์คลายกังวล ไม่มีความสุ ขใดยิงไปกว่าการปล่อยวาง
และการสํารวมตนอยูใ่ นธรรม
@ สมณะโคดม
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ชีวติ เป็ นลาภอันประเสริ ฐสําหรับสัตว์โลกทังปวงทีมี
ความเมตตา เพราะ ความเมตตาเสริ มโลกให้ร่มเย็นต่อผู ้
อ่อนแอเสมอ และเป็ นเกียรติศกั ดิสําหรับผูม้ ีกาํ ลัง เช่นกัน
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1. ชีวติ คือภาพมายา
บนเส้ นทางการต่ อสู้ เพือเอาตัวรอดของมวลมนุษยชาติ ที
ผ่านมา เกิดขึนจากความเชือและการแสวงหาสิ งยึดเหนียวจิตใจ ที
นําไปสู่ ความเป็ นศาสนาทีผูค้ นพากันนับถืออย่างแท้จริ งนัน ไม่ได้
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วางอยูบ่ นพืนฐานของความรู ้สึก ทีเกิดจากความหวาดกลัวความ
ตาย หรื อ เกิดจากความรู ้สึกทีไม่อยากตาย หรื อ หวาดกลัวชีวติ
ทุกข์ทีจะเกิดขึนกับตนเอง หรื อ เกิดจากความศรัทธาต่อบุคคล
และสิ งของ อย่างไม่มีเหตุผล แบบไม่ลืมหูลืมตาแต่ประการใด แต่
เกิดจากความพากเพียรอย่างมีเหตุมีผล ของมนุษย์ทีชาญฉลาด
แรงจูงใจอันยิงใหญ่ของมนุษย์ ก็คือ จินตนาการ คือความ
ต้องการอยากรู ้ อยากเห็น เอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาล ทีประกอบ
ไปด้วยจักรวาลน้อยใหญ่ ทีมนุษย์ยงั ไม่รู้ และยังไปไม่ถึงนันเอง
เป็ นแรงจูงใจทีทําให้มนุษย์ไขว่คว้าแสวงหาความจริ ง ในสิ งทีไม่รู้
ไม่เห็นเหล่านัน เพือค้นหาความจริ ง อันเป็ นเส้นทางนําไปสู่ การ
สร้างความเชือทางศาสนา (Religion) ให้เกิดขึน เพือเป็ นสิ งยึด
เหนียวจิตใจ ทําให้เกิดศรัทธา เชือและมันใจว่า สิ งนันคือความ
จริ ง ทีจะนําพาชีวติ ไปสู่ ความสุ ข
ความรู้ทีเกิดขึนในศาสนาพุทธ ทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงค้นพบนัน เป็ นความรู ้จากธรรมชาติ ทีเกิดโดยธรรมชาติ
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เป็ นศาสนาสากล (Cosmic Religion) ทีตังอยูบ่ นพืนฐานความ
เป็ นจริ งด้วยเหตุดว้ ยผล การปฏิบตั ิสามารถพิสูจน์ให้เห็นความ
จริ งได้ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ คือความเป็ นธรรมชาติ
ความเป็ นปกติธรรมดา ทีเกิดขึนในจักรวาลนี นันเอง
ทุกสิ งทุกอย่างเกิดขึน คงอยู่ แต่ไม่เสถียรแล้วก็ดบั ลง เป็ น
วัฏฏะเป็ นปกติธรรมดา เป็ นเช่นนีมาชัวนาตาปี และจะเป็ นเช่นนี
ตลอดไป
แต่สิงสําคัญทีสุ ดทีควรจะรู ้กค็ ือ สิ งทีเกิดขึน และ มีอยูใ่ น
ขณะนี คืออะไร? มนุษย์จะมีความสามารถแค่ไหนทีจะพิสูจน์ทีมา
ทีไปของสรรพสิ ง และ จะสามารถค้นพบความจริ งได้มากน้อยแค่
ไหน อย่างไร เท่านันเอง
ความจริ งแล้วคนเราเกิดมา ต่างก็ตกอยูใ่ นวิถีทีน่าสังเวช หาก
ต้องตกอยูก่ บั กฎเกณฑ์ทีถูกกําหนดโดยสังคม มีชีวติ อยูด่ ว้ ยความ
หวาดกลัวการลงโทษจากผูท้ ีเหนือกว่า และหรื อ ความหวังทีจะ
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ได้รับรางวัลหลังความตาย มันจึงเป็ นเรื องทีแปลกมาก ว่า คนเรา
คิดกันเช่นนีได้อย่างไร?
ทําไมเราจึงพากันคิดหรื อหวัง ในสิ งทียังไม่ได้เกิดขึน ไป
ไกลกันขนาดนัน เราควรจะขอให้ได้มาซึ งความสุ ขในชีวติ ทีเป็ น
ปัจจุบนั นี ด้วยกันทุกคนเท่านัน ก็น่าจะพอแล้ว พากันดํารงชีวิตอยู่
ด้วยความพอดี พอเหมาะพอควรแก่ตนเอง โดยให้อยูบ่ นพืนฐาน
แห่งความจริ ง! เท่านีก็น่าจะพอเพียงแล้ว หรื อว่า ถ้าคิดเช่นนีแล้ว
ไม่ใช่คน! เพราะถ้าเป็ นคนจะพากันคิดคาดหวังกันมากกว่านีจนไม่
มีทีสิ นสุ ด เนืองจากธรรมชาติของคนเรา ไม่เคยมีความพอเพียง
ด้วยกันทุกคนอยูแ่ ล้ว!
ดังนัน นับจากนีไป สังคมเราน่าจะตืนมาพบกับความจริ งกัน
ได้แล้ว เพือมาช่วยกันพัฒนาเส้นทางชีวติ ทีสวยงามกันต่อไป ทัง
ในปัจจุบนั และ อนาคต เพือทําให้ชีวติ ดียงๆขึ
ิ น และ ให้มี
ความหวังมากขึนกว่าทีเคยคิดเคยหวัง ให้สามารถรักษาสภาพชีวติ
อย่างเป็ นสุ ขทียาวนาน และ มีชีวติ อยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง!
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การเกิดขึน เสื อมสลาย แล้วก็ดบั ไปในทีสุ ด คืออะไร? คือ
มิติของทุกสรรพสิ ง กับกาลเวลา ไม่ใช่หรื อ?
ความลึกลับซับซ้อนของกาลเวลา ทีทับเหลือมกัน สามารถ
พิสูจน์ให้มองเห็นความจริ งได้ ด้วยสัจธรรมของพระพุทธศาสดา
โดยง่าย ทีทุกท่านจะเห็นความจริ งและยอมรับได้อย่างสนิทใจ เมือ
ท่านสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรม อย่างแท้จริ ง!
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวถึง แรงทีมีในจักรวาล
สามารถรวมกันเป็ นหนึงเดียวได้ทีจุดเริ มต้นของกาลเวลา ดังนัน
ถ้าหยุดเวลาลงได้ ก็จะสามารถหาคําตอบได้ทนั ทีวา่ ทีจุดเริ มต้น
ของกาลเวลา เอกภพมีสภาพอย่างไร? และ ณ เวลานัน ถ้าเราอยาก
รู้อยากเห็น เราจะต้องเดินทางด้วยความเร็ วเท่ากับแสง หรื อทํา
ความเร็ วให้ได้มากกว่าแสง จึงจะเป็ นการหยุดเวลาได้ และ
สามารถทีจะย้อนกลับไปยังจุดเริ มต้นได้ดว้ ย ด้วยความเร็ วดังกล่าว
แล้ว เราก็จะหายตัวไปได้เลยจากสายตาของมนุษย์ดว้ ยกัน และ
พร้อมทีจะกลับไปสู่ อดีตทีผ่านมา และหรื อ เดินทางไปในอนาคต
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ทีเรายังไปไม่ถึงได้เสมอ เพราะ แสงก่อให้เกิดเวลา เนืองจากแสง
ทําให้เกิดความเสื อม เมือมีความเสื อมจึงทําให้มีเวลา เมือนํามา
พิจารณาในทางกายภาพแล้ว มนุษย์จะทําอะไรไม่ได้เลยในเรื อง
ดังกล่าวนี คือไม่สามารถควบคุมอะไรได้นนเอง
ั
แต่ พระพุทธเจ้า
สามารถหยังรู้ดว้ ย ปั ญญาญาณแห่งจิต หยุดกาลเวลาได้ ด้วย
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ทีทรงกล่าวแสดง และ ยืนยันให้รับทราบกัน
มานานกว่า 2500 ปี ส่ วนนักวิทยาศาสตร์ทีเราคิดว่าฉลาดทีสุ ด
อย่าง “ไอน์สไตน์”นัน คิดเป็ นสูตรมายืนยันความจริ งได้บางอย่าง
เท่านัน จากสมมุติฐานทีมาจากการหยังรู ้ ด้วยจินตนาการของเขา
เอง ด้วยเหตุดว้ ยผล ตามความคิดของชาวตะวันตก ทีวางอยูบ่ น
พืนฐานของคณิ ตศาสตร์ฟิสิ กค์ เหมือนทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
นานแล้ว เมือไม่นานมานีเอง ถ้า ไอน์สไตน์ รู้จกั การนังวิปัสสนา
กัมมัฏฐานเพิมเข้ามาอีก มาถึงวันนี ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโลกเรา
จะเป็ นแบบไหนเช่นกัน
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แต่กแ็ ปลก ทีมนุษย์ผฉู ้ ลาดอย่าง “ไอน์ สไตน์ ** กล่าวว่า มี
เพียงสองสิ งเท่านันทีไม่มีทีสิ นสุ ด คือ จักรวาล กับความโง่ของ
มนุษย์ (ความโง่ ในแง่ ของพุทธ คือ อวิชชา ความไม่ ร้ ู ในอริ ยสั จจะ
4 ทีเป็ นเหตุของความทุกข์ และวิธีแก้ ทุกข์ พอโง่ เพราะความไม่
รู้ เท่ านัน ก็เลยไม่ ร้ ู วิธีแก้ ไขปั ญหาจากอกุศลกรรม) ทีธรรมชาติ
สร้างเป็ นโปรแกรมมาให้คนเราตังแต่เกิด แต่ของทังสองสิ งนี นัน
พระพุทธเจ้าสามารถหยุดให้สินสุ ดได้ดว้ ย ธรรม ทีมีสิงเดียวรวด
คือจะหยุดสิ งนันๆให้หมดสิ นไปได้ ด้วยตัวของเราเอง และ สิ งนัน
ก็คือการหยุดทีจิต ทีใจของเรา นีเอง
อัลเบิร์ต ไอน์ สไตน์ ** เป็ นชาวยิว เกิดในเยอรมนี เมือ 14
มีนาคม 1879 ถึงแก่กรรม 18 มิถุนายน 1955 เป็ นนักคณิ ตศาสตร์
ฟิ สิ กส์ ทีมีอจั ฉริ ยะภาพมาก ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิ สิ กส์ ปี
1921 เป็ นผูก้ าํ หนดทฤษฎี สัมพันธภาพ (Relativity Theory) ที
นําไปสู่ การสร้างระเบิดปรมาณูได้สาํ เร็ จ ในสมัยสงครามโลกครัง
ที 2 ในช่วงเวลาทีอพยพไปอยูส่ หรัฐอเมริ กา
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เขากล่าวว่า “อากาศ เป็ นส่ วนโค้ง (ตามรู ปทรงของเอกภพ)
และอนุภาค (แสง) ทีเคลือนไหวเข้าไปในอากาศ ก็จะมีความโค้ง
อนันต์ (Infinity) ตามไปด้วย
ทําให้ฉนั คิดเสมอว่า จักรวาล ความโง่ ความฉลาด และจิต
ประสาท ก็คือ สมองของมนุษย์เรานีเอง ทีเจริ ญเติบโตหลังการ
ปฏิสนธิก่อนส่ วนอืนๆของร่ างกายทีบ่งบอกถึงรู ปทรงสัณฐานของ
เอกภพทีทรงตัวอยู่ รวมถึงสภาพการสะท้อนไปมาแห่งความคิด!
และจินตนาการของคนเรา ก็เหมือนกับการสะท้อนไปมาของแรง
ทังหลายในจักรวาล ทีดึงดูดกันไว้ ให้จกั รวาลทรงตัวอยูไ่ ด้ เหมือน
จักรวาลสิ นสุ ดอยูเ่ พียงแค่นี ทีเราได้เห็น
ตังแต่โลกเกิดขึนมาจนถึงวันนี ก็ยงั ไม่แน่ชดั ว่าเกิดมานาน
เท่าใดแล้ว แต่จะดําเนินต่อไปอีกจนถึง หนึงหมืนสี พันล้านปี ที
โลกจะสิ นสลาย (ตามการคํานวณทางวิทยาศาสตร์ ทีอายุของสุริยะ
จักรวาลจะจบสิ นไป) ถึงเวลานัน เมือมองไปในท้องฟ้ ายามคําคืน
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เชือว่า ดวงดาวต่างๆ ก็คงจะไม่แตกต่างไปจากทีเคยเป็ นอยูใ่ น
ขณะนีมากนัก หรื อแทบจะไม่เปลียนแปลงไปจากสายตาของเรา
เลย และ สายตาคู่สุดท้ายทีมองไปในท้องฟ้ า ก็คงจะเห็นกาแล็กซี
ทางช้างเผือกพาดผ่านไปในท้องฟ้ าในยามคําคืนเหมือนเดิม เพราะ
ดูเหมือนเอกภพมันสิ นสุ ดของมันอยูแ่ ล้ว เมือเทียบกับอายุของ
สุ ริยะจักรวาล และสรรพสิ งในโลกเรา ทีมีอายุสนนิ
ั ดเดียว!
สําหรับเรื องทีเกียวกับวิถีชีวติ ของคนเรา ชีวติ แต่ละชีวติ ของ
คนเรา จะมีทิศทางทีไม่เหมือนกัน จะเป็ นของตนเองโดยเฉพาะ
ใครมัน ทีเกิดจากแรงดลใจและแรงจูงใจจากความชอบ ทีซ่อนอยู่
ภายในจิตใจของตนเอง ด้วยความคาดหวังอยูเ่ สมอว่า วันข้างหน้า
ทุกอย่างจะต้องเป็ นไปตามจิตทีคิดทีหวัง! ทีจะได้พบกับความสุ ข
ทําให้ทุกคนเดินมุ่งหน้าไปทีจุดนัน และ ทุกคนก็อยากจะปล่อย
วางความทุกข์ทุกอย่างไว้กบั ความหลังให้เป็ นความว่างเปล่า เพือ
เป็ นการปรับสภาพของจิตใจ ทีจะต้องอาศัย กาย เป็ นฐานรองรับ!
เพือนําจิตไปสู่ความสุ ข อันเป็ นนิรันดร์
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ความสุ ขทางกาย คือ การทํามวลสารของคนเราให้อยูใ่ น
สภาวะทีสมดุลตามธรรมชาติ และมีภูมิคุม้ กันตนเอง ความสุ ขทาง
ใจ คือ การปรับสภาพจิตให้สงบนิงและเย็นสบายไม่ร้อนรน ทีมา
จากพืนฐานของความสุ ขกาย ซึ งใครๆพูดกันอยูเ่ สมอว่า สุ ขกาย
สบายใจ นันเอง
ดังนัน ความสุ ขทางใจ จึงเป็ นพลังงานแห่งความสุ ขทีมาจาก
พลังจิต เป็ นความสุ ขทีมาจาก กระแสจิต บนพืนฐานของกายที
เป็ นสุ ข ถ้าคนเราสามารถควบคุมได้ ก็จะทําให้คนเราเกิดความสุ ข
ใจได้อย่างต่อเนืองตลอดไป (แต่ กย็ ากมากเพราะกายของสั ตว์ โลก
ไม่ เคยมีความสุขที แท้ จริ งเลย)
ความสุ ขความทุกข์ของใจและกาย ทีคนเรารู้สึกได้นนั จึง
เกิดขึนจากสภาวะทีมีความสมดุลของสสาร และพลังงานในตัวเรา
นันเอง ทีมีความเหมาะสม และไม่มีความเหมาะสมกัน ดังนัน
ความสุ ขหรื อความทุกข์ทีเกิดขึนจากสภาวะต่างๆ ซึ งเกิดขึนใน
ช่วงเวลาทีต่างกันนัน จึงเกิดจากการเปลียนแปลงปฏิกิริยาทางเคมี
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ในร่ างกายของคนเราในขณะเดียวกันก็เป็ นการปรับเปลียนสภาพ
ของร่ างกายและจิตใจให้เกิดสมดุลกันไปด้วย
ด้วยเหตุนี ความสุ ข กับความทุกข์ทีแท้จริ งของทัง กาย และ
ใจ จะเกิดขึนพร้อมๆกันเสมอ มีความสุ ขมาก ทุกข์กน็ อ้ ย สุ ขน้อย
ก็ทุกข์มาก เป็ นธรรมดา จะเจือปนกันอยูต่ ลอดเวลา นันเอง
เพียงแต่คนเรา เมือมีสุขก็ไม่ได้คิดถึงความทุกข์ แต่พอทุกข์
มากๆ ก็คิดว่ามีแต่ความทุกข์อย่างเดียว เท่านันเอง
การทีจิตนิง จิตสงบ อยูเ่ หนือกาลเวลา จะเป็ นแบบไหนนัน
ผูท้ ีรู ้ตรงนีได้จริ ง ย่อมเป็ นผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิมาอย่างยิงยวด จนสามารถ
อยูเ่ หนือโลกธรรม 8 ได้ คือไม่ติดอยูก่ บั ความสุ ขความทุกข์ ลาภ
เสื อมลาภ ยศ เสื อมยศ สรรเสริ ญและนินทา ด้วยการละ ราคะ
โลภะ โทสะ และโมหะ ได้อย่างแท้จริ งเท่านัน แล้วจะรู ้วา่ จิตสงบ
ทีอยูเ่ หนือกาลเวลา เป็ นเช่นไร
เนืองเพราะ จิตและกาย อาศัยซึ งกันและกัน เป็ นทีตังและ
อาศัยอยูข่ องมารทัง 5 ทีพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ อันได้แก่

24

ร่ างกาย (รู ป) เวทนา สัญญา สังขาร (จิ ต) วิญญาณ ถ้าเราสามารถ
ปล่อยวางรู ปลงได้ เพือไม่ให้เกิดอีกต่อไป คือปลดปล่อยความเป็ น
ธรรมชาติธรรมดาของชีวิตมนุษย์เราลงได้ เราก็จะปล่อยวางกิเลส
ทีมาจากจิตและใจลงได้ จิตก็วา่ ง อวิชชา (ความโง่ ของมนุษย์ ) ก็
จะสิ นสุ ดทีตรงนีนีเอง!
สิ งทีปรากฏอยูก่ บั ใจ อันได้แก่เวทนา หรื อ สิ งทีปรากฏ
ออกมาจากใจ อันได้แก่ สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จะหมดสิ นไป
เพราะไม่มีฐาน คือร่ างกาย (รู ป) รองรับอีกแล้ว
ดังนันคาถา “พระพุทธเจ้ าชนะมาร” ของ หลวงปู่ มัน ภูริทตั
โต จึงศักดิสิ ทธิยิงนัก เมือท่านท่องบ่นด้วยจิตทีมุ่งมันด้วยความ
เชือ จะเป็ นมงคลอันสู งสุ ดแก่ชีวติ เลยทีเดียว และ ยิงถ้าท่านได้รู้
ความหมายของทังหมดแล้ว จะมองเห็นความยิงใหญ่ ทีไม่มีอะไร
เทียบได้เลย
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“ปัญจมาเร ชิโนนาโถ สั ตโตสั มโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะ
กาเสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สั จจะ วัตเชนะ โหตุเต
ชะยะมังคะลัง”
แต่เมือเรายังปล่อยวางร่ างกายไม่ได้ในชีวติ นีในเวลานี ก็
ต้องปล่อยวาง สิ งทีอยูก่ บั จิตและใจ หรื อ สิ งทีออกมาจากจิตและ
ใจ ให้ได้ก่อน ในทีสุ ด-เมือสังขารร่ วงโรย รู ปกายก็จะถูกปล่อย
วางโดยธรรมชาติ เมือจิตไม่ยดึ ติดต่อไปอีกแล้ว นันคือจิตว่าง
สิ นสุ ดไปแล้ว เราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป เพราะ ปัญจะมาเร
มาร 5 ตัว หรื อทีเรี ยกว่ า ขันธ์ 5 อันได้แก่ รู ป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ หมดสิ นไปแล้ว ความโง่ของมนุษย์ ก็เป็ นอัน
สิ นสุ ด!
การสงบจิตเป็ นการหยุดเวลา หยุดเวลาได้กห็ ยุดความเสื อม
ได้ ทําให้คนเราสามารถต่ออายุให้ยนื ยาวขึน จึงเป็ นเรื องธรรมดา
ทีจิตของผูส้ งบแล้ว หรื อของผูท้ ีจิตเคยสงบมาก่อน จึงเป็ นจิตที
เคยได้รับการพักผ่อน เป็ นจิตทีหยุดนิ ง ไม่วงตามกาลเวลา
ิ
จิตนัน
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จะมีพลังมหาศาล ทีจะเป็ นผลทําให้เกิดการเปลียนแปลงปฏิกิริยา
ทางเคมีในร่ างกาย ทีมีผลต่อการปรับสภาพของเซลล์ร่างกายให้ดี
ขึนกว่าเดิม คือเป็ นการสร้างชีวติ ใหม่ ทีจะทําให้เกิดความสดชืน
เบิกบานอยูต่ ลอดเวลา และ ชีวติ ย่อมจะยืนยาว มีให้เห็นเป็ นที
ประจักษ์กนั อยูแ่ ล้ว ในปั จจุบนั นีนีเอง ว่าเป็ นจริ งตามนี สําหรับ
ชีวติ ของผูท้ ีมี จิตสงบ และเย็นแล้ว อายุจะยืนยาวกว่าบุคคล
ทัวๆไป อย่างเห็นได้ชดั !
“ทําอย่ างไรชีวติ จะยืนยาว และมีความสุ ข”** จึงเป็ นเรื องที
ทุกคนจะทําได้ และไม่ยากจนเกินไป นันก็คือ ทํากายให้ สบาย ทํา
จิตให้ สงบเป็ น สมาธิ ได้ เท่ านัน ก็บรรลุวตั ถุประสงค์ ดังกล่ าวได้
แล้ ว
ทําอย่ างไรชีวติ จะยืนยาว และมีความสุ ข” เป็ นหนังสื อทีดี
เล่มหนึง ที นพ เฉก ธนะสิ ริ ผูม้ ีความตังใจจะมีชีวติ ทียืนยาวถึง
120 ปี ได้เขียนไว้นานพอสมควรแล้ว (เป็ นหนังสื อที น่ าอ่ าน ซึ งมี
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รายละเอียดที จะทําความเข้ าใจได้ ถึง 310 หน้ า) สามารถสรุ ปได้
สันๆ ดังทีกล่าวแล้ว นันเอง
ดังนันอํานาจจากพลังจิตทีมหาศาลของมวลมนุษย์ จึงเป็ น
อํานาจแห่งจักรวาล ทีมีผลต่อสรรพสิ งทังหลายในโลก และ
จักรวาล (อํานาจดังกล่ าวจะเกิดขึนได้ จึ งขึนอยู่กับมวลมนุษย์ ทัง
โลกมีพลังจิ ตกันบ้ างหรื อไม่ เท่ านันเอง) เพราะพลังจิต กระแสจิต
หรื อคลืนจิตอันมหาศาลของมวลมนุษย์ สามารถแผ่ขยายไปทัว
จักรวาลได้ ภายในพริ บตา!
เป็ นเรื องทีแปลกมากๆในวันนี
ทีฉันกําลังนังทํางานกับ
หนังสื ออยูท่ ีบ้าน ด้วยความเงียบสงบ (ของจิ ตใจ)และสภาวะรอบ
ข้าง อยูใ่ นขณะนี ทีไม่มีแม้แต่ลมพัดพา แต่แดดจ้าและร้อนเปรี ยง
เลย อยูๆ่ ฝนกลับเทลงมาเฉยๆ และตกหนักพอสมควร เมือหันไป
มองนาฬิกา 16.00 น. เป็ นเวลาเลิกงานพอดี ซึ งปกติแล้ว ฉัน
จะต้องทําอะไรทีใจต้องการอยูเ่ ป็ นประจําเสมอ ทุกๆวัน ที-ที
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ทํางาน ก่อนจะกลับบ้าน แต่วนั นีลาพักผ่อน เพือเตรี ยมตัวเตรี ยม
ใจ ทีจะว่างงาน!
นับจากวันนี 26 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป ใครๆก็จะมอง
ไม่เห็นฉันอยูท่ ี-ทีลงเวลาเลิกงานในตอนเย็นๆอีกแล้ว เพราะ ฉัน
ออกมาเพือเตรี ยมความพร้อมของใจ และพร้อมแล้วทีจะมาเป็ นตัว
ของตัวเอง เมือ อายุเกิน 60 ปี
ทุกคนเมือถึงเวลาเช่นนี ควรพร้อมทีจะปล่อยวาง และลืม
เรื องเก่าๆทีเกาะกินใจ ทีทําให้เกิดทุกข์โดยเร็ วทีสุ ด! และ เวลา
นีเองทีเป็ นตัวชีบอกว่า ทุกสิ งทุกอย่างไม่มีโอกาสเกิดขึน หรื อ ล่ม
สลาย (ตาย) ไปพร้อมๆกันได้เลย และ เวลานันเอง ทีทําให้โลก
เปลียนแปลงอยูต่ ลอดกาล
แต่ฉนั จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในวันนี เพือตัวเอง
เพือทุกคน และเพือทุกสรรพสิ งทีปรากฏอยูร่ อบกายและใจ ของ
ฉันเอง
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โลกมหัศจรรย์จากการเขียน เป็ นแรงบันดาลใจ ทีได้มาจาก
การคิด และการทีได้อ่านมามากแล้ว นันเอง ทีทําให้ฉนั มีชีวติ อยู่
กับโลกอืน-ในระหว่างการเขียน ทีมาจากความคิดของฉันเอง ด้วย
สมาธิจติ และ โลกของฉันก็อยูต่ รงนีนีเอง ทีทําให้ฉนั อยูอ่ ย่างโดด
เดียวตัวคนเดียวได้จริ งๆ จึงไม่รู้สึกแปลกใจ ทีเหมือนกับไม่ได้นงั
อยูท่ ีบ้านในตัวเมืองขอนแก่นเลย
ฉันเคยบอกทุกคนมาแล้วว่า ฉันท่องเทียวไปมาทัวโลกแล้ว
(จริ งๆ) ไปตามจินตนาการ ทีได้มาจากการอ่าน ทีฉันชอบมาตังแต่
เด็กๆ ทีจับหนังสื ออะไรได้ ก็จะอ่านไปทุกเรื องราว (เพราะพ่ อ
สอน ก ข สระ อะ สระ อา และเลข 1 2 3...มาตังแต่ อายุ 6 ขวบ
ภายใน 2 เดือน ฉั นก็อ่านออก เขียนได้ บวก ลบ คูณ หาร ได้ ด้วย
พอถึงเวลาเข้ าโรงเรี ยนตามเกณฑ์ อายุ 7 ปี ที วัดบ้ านแก่ งผักกูด เลย
สบายไปเลย ไม่ ต้องวุ่นวายเหมือนเพือนๆ ย่ อมสอบได้ ที 1 เสมอ
ฉั นก็เลยไปอยู่วดั เสี ยเลย ด้ วยความชอบ เพราะมีแต่ ของดีๆทีญาติ
โยมนําเอามาถวายพระ และฉั นก็ได้ กินด้ วย แต่ อย่ าได้ สงสั ยเลยว่ า
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ทําไมฉั นจึ งเรี ยนหนังสื อได้ ง่ายเช่ นนัน ความจริ งฉั นก็พึงมารู้ ตอน
หลังเมือโตแล้ วว่ า ทีทําได้ เพราะใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ ตาม
ธรรมชาติของตนเองทีมีอยู่ คือชอบการสังเกตและจดจํา อย่ างมี
ระบบ และ เป็ นระเบียบโดยอัตโนมัติ รวมทังจิ นตนาการไป
ข้ างหน้ าแบบไม่ สินสุดง่ ายๆอีกด้ วย ซึ งตรงนีจุดนีนีเอง ทีทําให้
ฉั นเขียน-อ่ านหนังสื อได้ โดยง่ าย และ เมือมาทํางานก็สามารถใช้
หลักการดังกล่ าว ซ่ อมอุปกรณ์ ต่างๆได้ โดยไม่ มีปัญหาอะไรมาก
นัก แต่ น่าเสี ยดายทีตอนอายุ 14 ปี ฉั นป่ วยเป็ นโรคไซนัสขึนสมอง
อยู่กว่ า 2 เดือน ปวดจมูกแทบจมูกยุบ ปวดหั วแทบระเบิด จนจํา
ตัวเองไม่ ได้ อยู่ช่วงหนึง ในขณะที การแพทย์ กย็ งั ไม่ เจริ ญ กว่ าจะ
ทุเลาและหายได้ จริ งๆจนกระทังอายุได้ 19 ปี -ทีฉั นหยุดเรี ยน
หนังสื อไปเฉยๆ1ปี ตังแต่ บัดนันมาความเสื อมของสมองก็ปรากฏ
ให้ เห็นอย่ างชัดเจน) และ จากเหตุผลทีกล่าวแล้วนีเอง เมือฉัน
เดินทางไปถึงทีไหน ทุกหนทุกแห่งก็เหมือนได้ไปมาหมดแล้ว จึง
ไม่แปลกอะไร เมือมาทํางานตามอาชีพทีเรี ยนมา จึงได้อาศัย
ความรู้จากการทีได้อ่านมามาก ประสบการณ์จากการทํางาน และ
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การทีมีโอกาสได้ท่องไปในโลกกว้าง นํามาเขียนหนังสื อในอีก
หลายๆแง่มุมของชีวติ เพือให้เพือนร่ วมงานได้อ่านเสมอมา ด้วย
ความชอบทีจะเขียน ตามทีได้รู้และเข้าใจในเรื องราวต่างๆ จาก
การทีเคยได้พบเห็นมาแล้วนันเอง มานังเขียนอยูท่ ีโต๊ะหน้าเครื อง
คอมพิวเตอร์ พร้อมกับมีหนังสื อ และข้อมูลเล็กๆน้อยๆอยูร่ อบตัว
มันคืออาณาจักรของฉันคนเดียว
หลายๆสิ ง หลายๆอย่าง แม้แต่ผคู ้ นในจินตนาการ กําลังคอย
ให้ฉนั กลับไปหาเขา เพือทําให้เขาโลดแล่นไปตามจินตนาการ
ของฉัน อย่างมีชีวติ ชีวา และคุณก็คือคนหนึง ทีกําลังโลดแล่นอยู่
ในจินตนาการของฉันด้วยเช่นกัน (ทีจะทําให้ หนังสื อเล่ มนีสําเร็ จ
ลงได้ )
ทีตรงนัน มุมสงบ สบาย ภายในบ้าน ตรงนันทีมีความรัก
ความอบอุ่นใจ และตรงนัน ทีมีลมพัดต้นไม้พลิวใบไหวเอน ที
ตรงนันสายนําใสสะอาดตากําลังหลังไหล ไปจนสุ ดสายตา และ
เมือกวาดสายตามองไปยังท้องฟ้ าสี ครามอันสดใส ทีเวิงว้าง และ
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กว้างไกล มีกอ้ นเมฆทังสี ขาวสี เทา ลอยฟ่ องกระจายอย่างสวยงาม
โลกนีช่างน่าอภิรมย์จริ งๆ
ฉันท่องเทียวไปกับตัวหนังสื อ ด้วยจินตนาการ มิใช่เพียง
ท่องไปในโลกกว้าง เหมือนทีฉันเขียนเป็ นตัวหนังสื อเป็ นเรื องราว
ต่างๆไว้เท่านัน แต่ทีจริ งแล้ว ฉันชอบทีจะกลับมาเรี ยนรู ้ตวั เอง
เพือทีจะรู้จกั ตัวเองให้มากขึน ว่าชีวิตเรานี คืออะไร เราต้องการ
อะไร วาดหวังสิ งใด และแท้จริ งแล้ว เราเป็ นใคร? มาจากไหน?
และ เราจะไปทีไหน ในทีสุ ด
เมือเติบใหญ่ มีโอกาสได้มาทํางานกับองค์กรระดับชาติ ได้
ผจญภัยไปในโลกกว้าง ฉันจึงได้รู้วา่ หลายสิ งหลายอย่าง รวมทัง
ผูค้ นในสังคม บางทีกม็ ีท่าทีเป็ นศัตรู บางครังก็ดูท่าทีเป็ นมิตร บาง
คนก็ชอบเราทีเราเป็ นผูใ้ ห้ แต่บางคนก็อิจฉาตาร้อน ทีเราทําเกิน
หน้าเขา โลกย์นีจึงไม่มีอะไรทีแน่นอนเลย
ทุกหนทุกแห่ง ไม่วา่ ประเทศไหนชาติไหนในโลกนี ต่างก็
เป็ นเหมือนๆกัน ไม่มีความแตกต่างกันเลย!
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การทีฉันชอบอยูล่ าํ พังตัวเองมาเรื อยๆ ดูเหมือนจะทําให้เรา
เหมือนเป็ นคนโดดเดียว และ เดียวดาย รวมทังการทีฉันไม่ชอบ
สะสมทรัพย์สมบัติใดใด อีกทังไม่มีเครื องประดับ (แม้ แต่ นาฬิกา
ใส่ ข้อมือ) การไม่สงั สรรค์กบั ผูค้ นมากนัก รวมทังการทีสามารถ
พูดคุยกับคนสติเฟื อง ปํ าๆ เป๋ อๆได้ แบบสบายๆ ทีบางคนบอกว่า
พอๆกันเลย และนีเองทีฉันคิดว่า คงเป็ นเรื องแปลกของคนอืนๆ
บ้างพอสมควร ในเรื องดังกล่าวนี
แต่การได้อยูก่ บั หนังสื อทีมีองค์ความรู ้อยูม่ ากมายทีชืนชอบ
ทําให้มีความสุ ข เพราะองค์ความรู้ทีหลากหลายเหล่านัน ล้วนมา
จากความคิดของคนทีเฉลียวฉลาดทังสิ น มันจึงทําให้เรามีความ
ทะเยอทะยานและใฝ่ ฝัน ทีจะแสวงหาสิ งแปลกใหม่ และเป็ นแรง
บันดาลใจ ให้คน้ คิดต่อไปข้างหน้าได้อย่างมากมายมหาศาล ทําให้
โลกแห่งจินตนาการของฉัน เกิดขึนอยูเ่ นืองๆ
ในเรื องการคิดการเขียนนี เอง ทีทําให้ฉนั ชอบอยูเ่ งียบๆคน
เดียว อีกทัง ชอบฟังเพลงบรรเลงแบบคลาสสิ คมาตังแต่เด็กๆ ทีได้
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ยินครังแรกก็ชอบเลย จึงไม่อยากอยูใ่ นสังคมทีวุน่ วาย ด้วยความ
ไม่พอใจในผูค้ นทังหลายรอบข้าง ทีชอบมาก้าวก่ายโลกส่ วนตัว
ของฉันเอง เพียงแค่ฉนั ร้องเพลง หรื อ ฮัมเพลงเบาๆได้ตลอดเวลา
ทําให้หลายๆคนทีได้เห็น ทีพบผ่าน มองด้วยความรู้สึกแปลกใจ
คงคิดว่าฉันมีความสุ ขอยูเ่ สมอ และมักจะได้ยนิ คําว่า อารมณ์ดีจงั
เลยนะ จากทุกๆคนทีพบผ่าน จึงดูเหมือนคนอืนๆไม่มีความ
สุ นทรี ยะในจิตใจทีตรงนีกันเลยหรื ออย่างไร ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
หรื อมี แต่เขาเก็บกดเอาไว้ตามเหตุผลของเขาเอง หรื อ เขาไม่ชอบ
ร้องรําทําเพลง หรื อเขาวุน่ วายกับชีวติ จนไม่มีโอกาสคิดถึงเรื อง
เหล่านี (ทีจะช่ วยผ่ อนคลายความฟุ้ งซ่ านของจิ ตใจ พอทีจะทําให้
เกิดความสงบสุขได้ บ้าง) เขาก็เลยชอบทีจะมอง และ คอยจ้อง
จับผิดจับถูกฉันอยูต่ ลอดเวลา ทังๆทีบางวันฉันแทบไม่ได้พดู คุย
กับใครเลย ก็มีเช่นกัน มันเลยกลายเป็ นเรื องแปลกทีใครๆไม่เข้าใจ
(แต่ เวลาได้ พูด ฉั นอาจจะพูดไปเรื อยๆเหมือนไม่ ร้ ู จบ จนคนฟั งใจ
หาย ว่ าจะจบลงได้ อย่ างไร อีกด้ วย ก็มีเหมือนกัน)
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แต่ในบางเรื องทีคนอืนๆทีอยูร่ อบข้าง ดึงเราเข้าไปเกียวข้อง
ด้วย แบบทีเราก็คิดไม่ถึง จนบางครังทําให้เกิดเรื องทีไม่เป็ นเรื อง
ทังหลายขึนมาจนได้ ด้วยกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมของ
เขาทังหลาย แต่ลงท้ายก็มาตกทีฉันเองทีอยูใ่ กล้ๆในกรรมเหล่านัน
ว่าฉันมีส่วนเป็ นต้นเหตุ! ทังๆทีเรื องหลายๆเรื องเหล่านัน ทุกคนก็
รู้วา่ มันเป็ นเรื องปกติธรรมดาของโลกย์ทีเกิดขึนเป็ นประจํา ทีฉัน
เองก็ไม่สนใจอยูแ่ ล้ว แต่กต็ อ้ งมาวุน่ วายเกียวข้องด้วย จนเป็ นทุกข์
อยูเ่ นืองๆ บางครังและหลายๆครัง บางคนทีไม่ชอบเราก็มกั จะใช้
วาจาทีไม่สุภาพกับเรา ยิงผูม้ ีอาํ นาจทีเหนือกว่า ส่ วนมาก เคยดุด่า
ตําหนิ และดูถูกฉันบ่อยๆ คิดว่า-คงมาจากความอหังการของฉัน
เองด้วย ก็สมควรแล้ว แต่ฉนั ก็ไม่ได้โกรธตอบท่านเหล่านันหรอก
เพราะสิ งทีว่าให้เรานัน ความจริ งแล้วเป็ น โมหะ โทสะ และความ
หลงลืมตัวของเขาเอง จากการทีเขา ถูกอํานาจครอบงํา ต่างหาก
ฉันจึงรู้สึกสงสารเขา มากกว่าทีจะโกรธตอบ และต้องขอขอบคุณ
ทุกท่านด้วย ทีช่วยบอกช่วยเตือนให้ฉนั ได้ปรับปรุ งตัวเอง เพือ
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ยกระดับจิตใจให้ สู งขึนๆ จนสามารถอยูเ่ หนือโลกธรรม 8 ได้
(เพราะฉะนัน อย่ าได้ สงสั ยเลยว่ า ฉั นโกรธใครไม่ เป็ นเพราะอะไร
แม้ จะถูกด่ าเสี ยๆหายๆ ก็ยงั เฉย จนคนด่ าบอกว่ า คนบ้ าอะไรถูกด่ า
ก็ยงั เฉยๆ แต่ แปลกทีฉั นดุด่าใครไม่ ได้ เพราะมันย้ อนมาหาตัวเอง
เสมอ ซึ งเคยเผลอตัวมาครั งหนึง แค่ คิดเท่ านันเอง เหลียวมองฟ้ า
เห็นเมฆก่ อตัวมืดครึ มขึนมาทันที ฟ้ าดินปั นป่ วน ไม่ นานลมก็พัด
กระพือมาอย่ างรุ นแรง ตกใจคิดว่ าจะเกิดอันตรายกับตนเองอย่ าง
แน่ นอน แต่ ฉันก็ขบั รถหนีไปไหนไม่ พ้น ลูกเห็บขนาดเท่ ากําปั นที
ตกลงมาในบริ เวณทีทําการ กฟผ. ขอนแก่ น อย่ างมากมาย จน
มองเห็นสนามขาวโพลนเต็มไปด้ วยก้ อนนําแข็ง เหมือนมีหิมะ
ยักษ์ ตกในเมืองไทย ตกกระหนํามาโดนรถของฉั นที ขับหนีไม่ ทัน
จนกระจกด้ านหลังแตก และ มีรอยบุบทัวคัน มาจนถึงวันนี ที ฉั น
ไม่ ได้ ซ่อมสี หรื อไม่ เช่ นนัน คนทีถูกฉั นดุหรื อว่ ากล่ าวจะถูกฟ้ า
ดินลงโทษ ตามทีฉั นว่ าให้ ว่าเขาทําในสิ งทีไม่ ถกู ต้ องนัน เท่ า
นันเอง ฉั นจึ งไม่ มีโอกาสว่ าให้ ใครได้ ง่ายๆ แม้ แต่ จะคิดอีกด้ วย
และเรื องดังกล่ าวเกิดขึนจริ งทีผู้อยู่ในเหตุการณ์ ทุกท่ านทราบดีอยู่
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แล้ ว) และเรื องทีทําให้ไม่สบายใจเช่นนี เชือว่าเคยเกิดขึนกับทุกๆ
คน ทุกวันเวลา มากบ้างน้อยบ้างเช่นกัน แม้บางคนบอกว่าไม่เป็ น
ทุกข์ และไม่สนใจกับเรื องแบบนีอยูแ่ ล้ว ก็ยนิ ดีดว้ ยทีเขาเห็นเป็ น
เรื องปกติธรรมดาๆได้ คงเป็ นเพราะบุญเก่าของเขาเองทีปล่อยวาง
ได้และทําใจได้ แต่ฉนั คิดว่าเรื องทีไม่เป็ นเรื องทังหลายเหล่านีเอง
ทีสร้างความสับสนวุน่ วายให้เกิดขึนในสังคม อย่างทีไม่ควรจะ
เกิด ยิงเกียวกับเรื องเอาแพ้เอาชนะของคนบางคน ทีอัตตาสู งมากๆ
จนขาดเหตุขาดผล เพราะมีความโง่ (อวิชชา) และความหลง
ครอบงํา แล้วยังยกตนข่มท่าน ก็มีให้เห็นอยูท่ วไป
ั มันก็น่ารําคาญ
เหมือนกันนะ!
ก็คงเหมือนเพือนของฉันในระดับ ดอกเตอร์ เถียงกันในวง
เหล้า คนหนึ งบอกโลกนีมีแต่ Sine กับ Cos อีกคนบอกว่ามีแต่ 0
กับ 1 เพราะเรี ยนมาคนละด้านกัน พอถามฉัน ก็เลยบอกว่ามีตอน
เมากับไม่เมา แค่นนเอง
ั
เถียงกันไปทําไม เพราะบางสภาวะ 0 ก็มี
ค่าเท่ากับ 1 และ Sine กับ Cos ก็เช่นกัน
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และนีเองคือเรื องทีน่าเบือหน่ายในชีวติ ประจําวันของคนเรา
แต่ละคน เพราะหลายๆอย่างล้วนแต่นาํ ความทุกข์มาสู่ ใจและกาย
ของเรา ในทีสุ ด นันเอง
ฉันใฝ่ ฝันอยากจะมีชีวติ อยูแ่ บบง่ายๆสบายๆ เหมือนชีวติ ใน
หนังสื อทีใครๆเขียนไว้ อยากมีชีวติ เหมือนทีฉันจินตนาการไปใน
โลกกว้างด้วยความสุ ข ทังๆทีในโลกแห่งความเป็ นจริ งนัน เราไม่
สามารถทีจะเป็ นแบบนันได้เลย หรื อเป็ นไปได้ ก็มีส่วนน้อยมากๆ
ก็ตาม เพราะแทบทุกอย่างมันติดอยูท่ ีสังคม ทีคนเราเป็ นผูก้ าํ หนด
กฎเกณฑ์กนั ขึนมา นันเอง!
ดังนันเมือฉันคิดจะติดปี กโบยบิน ไปแบบไร้ร่องรอย ฉันจึง
ได้เพียงแต่จินตนาการให้จิตใจมันล่องลอยไป ในโลกแห่งความ
ฝัน เท่านันก็โบยบินไปได้แล้ว และ ฉันชอบทีจะทําเช่นนีเสมอ
เพือหนีไปจากผูค้ น และหนีไปจากความทุกข์ของใจ ทีเกิดขึนกับ
ตนเอง ทีบางครังก็เกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจขึนมาเฉยๆ แบบ
ไม่มีเหตุผลอีกด้วย
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ด้วยเหตุนีเอง การเขียนหนังสื อ จึงเป็ นจุดหมายปลายทางใน
การเดินทาง ทีวิเศษทีสุ ดสําหรับฉันเอง ทีฉันจะพาทุกคนทีได้อ่าน
ท่องไปในโลกกว้างและตามฉันไปด้วย ด้วยความสุ ขสดชืน และ
เบิกบานในหัวใจ!
ฉันคิดว่า นีคือ ชีวติ ทีมีคุณค่าต่อสรรพสิ งและผูค้ นทังหลาย
ทีฉันมองเห็นมาจากส่ วนลึกของจิตใจฉันเอง และ คุณค่าดังกล่าว
นี น่าจะนําไปสร้างคุณค่าของชีวติ ด้านอืนๆ ของทุกๆคนได้ดว้ ย
เพือ ชีวติ ทุกข์ ของแต่ละคนจะได้หมดสิ นไป
มันเป็ นเรื องแปลก แต่จริ ง ทีชีวติ คนเราเป็ นเพียงภาพมายา
แต่เป็ นภาพมายาทีคงอยูไ่ ด้เนินนานพอสมควร เท่านันเอง วันหนึง
ภาพนันก็จะหายไป วันหนึงชีวติ หนึ งก็เกิดขึน และแล้วก็ดบั ไป
เป็ นไปตามกฎแห่งกรรมทีเป็ นกฎแห่งธรรมชาติ ถ้าพิจารณาให้ดี
แล้ว เป็ นชีวติ ทีทุกคนมีความรู ้สึกตลอดเวลาว่า เป็ นชีวติ ทุกข์ ไม่
อย่ างใดก็อย่ างหนึง
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ความจริ งก็คือ เมือจิตว่างจากการทีเราได้อยูก่ บั สิ งทีรักที
ชอบ หรื อ จิตว่างจากการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ หรื อ จิต
ว่างจากการงานทีรับผิดชอบ มีโอกาสได้อยูล่ าํ พังคนเดียว พอได้
อยูเ่ ฉยๆเลยคิดว่าสบายแล้ว แต่กแ็ ปลกจริ งๆ ไม่นานชีวติ ก็จะเริ ม
ทุกข์ขึนมาแทนทีทันที เมือจิตของคนคนนัน ไม่ยอมปล่อยวางทุก
สิ งทุกอย่างทีอยูร่ อบกายและใจของเขาเอง
ชีวติ ของคนเราก็ไม่ต่างไปจากรู ปแบบของคลืนนํา ซึงใน
มุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ เรี ยกรู ปคลืนนันว่า Sine wave
(ซายน์ เวฟ) ทีมีจุดเริ มต้นจากศูนย์ แล้วไต่ระดับขึนไปจนถึง
จุดสูงสุ ด ทีเป็ นยอดคลืน แล้วก็ลดระดับลงมาด้วยความเหมาะสม
ของกาลเวลาทีผ่านไป ซึ งไม่มีความแตกต่างกันเลย ทังขาขึนและ
ขาลงของคลืนแต่ละลูก ทีเกิดต่อเนืองกันไปเรื อยๆ
ถ้าจุดสู งสุ ดของชีวติ คือ 50 ปี คนเราก็ควรจะมีอายุได้ร้อยปี
ถ้าไม่มีอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางชีวติ ดังนัน ถ้าอยากอายุยนื
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ยาวมากน้อยแค่ไหน เราต้องสามารถยืด และหดเวลาให้ได้ตามที
ใจเราต้องการ
คนเราพอจะทํากันได้ไหม? คือคําถามทีจะต้องค้นหาคําตอบ!
นีคือมุมมองในด้านบวกของภาพมายาทีปรากฏให้เห็น แต่
เมือชีวติ เกิดขึนตามทีกล่าวมาแล้ว และเจริ ญเติบโตไปเรื อยๆ ถึง
วันหนึง ทุกชีวติ ก็จะกลับไปสู่ ทีเดิมคือจุดเริ มต้นทีศูนย์ตามเวลาที
กําหนด เช่นเดียวกับคลืนนํา นันเอง ทีเซลล์ร่างกายของแต่ละคน
เจริ ญเติบโตได้ ในเวลาทีไม่เท่ากัน เป็ นไปตาม พันธุกรรม** ที
กําหนดอีกด้วย การเกิดและการตายจึงไม่มีใครเกิดและตายได้
พร้อมๆกันจริ งๆ รวมทังอายุทีเป็ นไปตามปกติของกาลเวลา ก็จะ
ยืนยาวไม่เท่ากันอีกด้วย
เมือนําเรื องนีมาพิจารณาให้ดีๆแล้ว ก็จะเห็นความจริ งว่า
ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ทุกอย่างขึนมาด้วยความพอดี เพือให้เกิด
ความสมดุล ให้ทุกสิ งทุกอย่างสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้ในเอกภพนี
ด้วยความพอดี เพือทําให้ชีวติ สัตว์โลกทังหลายทีเป็ นภาพมายา
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นัน คงอยูใ่ นโลกนีได้ตามกาลเวลาทีเหมาะสม อย่างลงตัว ด้วย
เหตุดว้ ยผลทีกล่าวแล้ว นันเอง
พันธุกรรม** ในทางการแพทย์ หมายถึง การถ่ายทอด
คุณลักษณะนิสยั ของ พ่อและแม่ ไปสู่ ลูก โดยอาศัยคุณลักษณะ
ของ ยีนส์ (DNA) และ โครโมโซมจากเชืออสุ จิของชายกับไข่ของ
หญิงในการถ่ายทอดคุณลักษณะนิสยั เมือมีการผสมพันธุ์ระหว่าง
ชายและหญิง
ดังนันไม่ยากเลย ไม่ตอ้ งอวยพร หรื ออ้อนวอนให้อายุมนั
ขวัญยืนกันอีกต่อไปแล้ว เพียงแต่ ถ้าคนเรามีความสามารถทําให้
เซลล์ร่างกายเจริ ญเติบโตอย่างช้าๆ ยิงนานได้เท่าไร ชีวติ ก็จะยืน
ยาวไปได้เท่าทีต้องการ
ถ้าเราสามารถบังคับร่ างกายให้คงอยูไ่ ด้ ในรู ปแบบทีแทบ
จะไม่ให้เจริ ญเติบโตเลย เมือถึงช่วงเวลาหนึงของชีวติ (ทีคนเรา
ต้ องการ) คือให้คงทีอยูไ่ ด้ อายุหรื อชีวติ ก็มีโอกาสถึง (Infinity) ไม่
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มีจุดจบ เป็ นชีวติ นิรันดร...แน่นอน แต่ถา้ ทําเช่นนันได้แล้ว ได้
ประโยชน์อะไรไม่ทราบ!
ด้วยเหตุนี สัญชาติญาณจากการเกิด ตามกฎเกณฑ์ของพลัง
แห่งธรรมชาติทีกําหนดมา จึงทําให้มนุษย์ตอ้ งแสวงหาเพือนคู่ใจ
เมือถึงวัยเจริ ญพันธุ์ และเสาะหาคนทีมีความเหมาะสม มีความ
พอดี ด้วยความพอใจของตนเอง เป็ น ตัณหา คือความอยากของ
คนเรา เป็ น ราคะ(ความกําหนัดยินดี) คือความใคร่ ความต้องการ
สื บสานเผ่าพันธุ์ เพือให้มีชีวติ ใหม่เกิดขึนต่อไป เพราะความไม่
อยากตายทีเกิดขึนกับทุกคนนันเอง ในขณะทีปัจจัยแห่งสุ ขเพือสิ ง
นีก็มีจาํ กัดพอดีๆกับชีวติ ของคนเราอีกด้วย เลยเกิดปั ญหา ตามมา
เพราะความไม่เคยพอของคนเรา ในทีสุ ด
แต่บางชีวติ และหลายๆชีวติ ส่ วนมากไม่เคยมีความพอเพียง
และพอดีอยูแ่ ล้ว ทุกคนยังอยากได้และต้องการมากขึนกว่าเดิมไม่
มีวนั สิ นสุ ด จึงเป็ นสาเหตุของ ชีวติ ทุกข์ เพราะเกิดการแย่งชิง ถ้า
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อยากได้ในสิ งเดียวกัน หรื อ ชีวติ ทุกข์ เพราะเกิดความเงียบเหงา
เศร้าใจ เมือไม่ได้ในสิ งทีต้องการ!
ฉันเองก็เป็ นคน มีชีวติ จิตใจทีไม่ต่างจากทีกล่าวเลย อยาก
ได้ในสิ งทีเคยรักเคยชอบทีคนอืนเขามีไว้ เพราะ ตนเองไม่มี
เหมือนเขา แต่กลับไม่มองของตนเอง ทีคนอืนก็อยากได้ไปไว้
คอบครองเช่นเดียวกัน ทําให้เกิดความไม่พอดี เพราะความไม่
พอใจทีไม่มีวนั สิ นสุ ด จึงเห็นว่า ชีวิตทุกข์ จริ ง ตามที พระบรม
ศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงเห็นมาก่อนแล้ว กว่า
2500 ปี
แต่ถา้ มองกลับไปอีกมุมหนึงของคลืนนํา Sine wave
ทางด้านลบ คือชีวติ หลังความตายทีมืดมน ซึงไม่มีใครทีจะล่วงรู ้
และมองเห็น ว่าจะเป็ นเช่นไร ทุกชีวติ เลยเกิดความกลัวในอนาคต
ทีไม่สามารถหยังรู้ได้ ไม่รู้วา่ เมือตายไปแล้วจะเป็ นเช่นไร
จากสัญชาติญาณของความเป็ นคน ทุกคนต่างก็มีความหวัง
และคาดหวังกันอยูเ่ สมอ ว่าชีวติ ในอนาคตหลังความตายนัน ทุก
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คนควรจะได้รับรางวัล ตามทีเราได้ทาํ ความดีไว้ในปั จจุบนั นี บ้าง
และเชือว่าถ้ามีโอกาสเกิดมาใหม่ ได้เป็ นคน เช่นเดิม ชีวติ ก็ควรจะ
ดีขึน มีบุญวาสนามากขึนกว่าเดิม เหมือน Sine wave หรื อคลืน
นําลูกต่อไปทีเป็ นคลืนตัวใหม่ ทีแสดงให้เห็นเป็ นข้อพิสูจน์ได้
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ วา่ ทุกสิ งทุกอย่างทีเกิดขึน และ
เปลียนแปลงไปตามกาลเวลานัน จะเกิดขึนได้อย่างต่อเนือง เป็ น
กฎเกณฑ์ธรรมชาติ และ เป็ นคําตอบทีพอจะมองเห็นได้วา่ เมือ
ตายไปแล้วเราจะต้องมาเกิดใหม่ เกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วก็กลับมา
เกิดใหม่ไปเรื อยๆ อย่างแน่นอน เป็ นไปตามวัฏฏะทีสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสไว้แล้ว นันเอง และ อะไรคือสิ งที
จะมาเกิดใหม่ ตามแกนเวลาทีเคลือนทีไปเรื อยๆนัน!
ถ้าจะหยุดการเกิด ก็คือหยุดกาลเวลา นันเอง เพราะฉะนัน
อริ ยะบุคคลผูบ้ รรลุแล้ว จะไม่กลับมาเกิดต่อไปอีกแล้ว ท่าน
ทังหลายเหล่านัน สามารถหยุดกาลเวลาได้แล้ว คือ ทําจิตใจให้
หยุดนิง และเย็นสบายได้ตลอดกาลเวลา แม้เวลาจะผ่านพ้นไป
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แล้วก็ตาม แต่จิตนันก็ไม่ได้ตามกาลเวลาไปเลย คือ นิพพาน
นันเอง Sine wave ลูกใหม่ ชีวติ ใหม่กจ็ ะไม่เกิดขึน เพราะ จิต
แท้ (ปฏิ สนธิ วิญญาณ) ทีจะมาเกิดใหม่ มันหยุดไว้แล้วทีศูนย์
ของแกนเวลา ทีจะไม่มีการเกิดใหม่ เราก็ไม่ตอ้ งคิดว่าโลก
อนาคตจะไปทางไหน หรื อ ไม่ตอ้ งไปกังวลกับชีวติ หลังความ
ตาย อีกต่อไป ชีวติ ก็เป็ นอันสิ นสุ ด!
หลวงปู่ ฝัน อาจาโร ท่านบอกว่า คนตายไปแล้ วจะอยู่ยงั ไง
พอขาดแป๊ บทีนีก็ขาดปั บ (จิ ตแท้ ) ไปติดเกาะที ใหม่ แล้ ว ไม่ อยู่
แล้ ว จะอยู่ทาํ ไมนัน ยังงันหร็ อก
เราไม่ ต้องคํานึงถึงอดีตอนาคต อดีตล่ วงไปแล้ ว ดีกด็ ีมาแล้ ว
ชัวก็ชัวมาแล้ ว อนาคตก็ยงั มาไม่ ถึง ทําปั จจุบันนีให้ ดี อนาคตก็จะ
ดีเอง หลวงปู่ ท่านว่าไว้เช่นนี
แต่ถา้ หยุดการเกิดได้ ชีวติ ทุกข์ ก็จะจบสิ นไป เพราะเหตุ
มันจบสิ นไปแล้วนันเอง การทีจะหยุดการเกิด จึงเป็ นเรื องยากมาก
ทีปุถุชนคนทัวไปจะทําได้ เมือยังพากันติดอยูใ่ นรสชาติแห่งกาม
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คือความสุ ขทางโลกย์ทีเป็ นภาพมายากันอยู่ พระพุทธเจ้าท่านทรง
เมตตาสงสารในสิ งนีเอง ท่านจึงได้ประกาศสิ งทีได้รู้ได้เห็นมาว่า
ชีวติ ทุกข์ จึงหาทางดับทุกข์ให้แก่สตั ว์โลกทังหลาย เหมือนทีท่าน
ได้ดบั ทุกข์ของท่านไปแล้ว ตามวิธีทีท่านปฏิบตั ิมา ดังนัน ศาสนา
พุทธ ทีแท้จริ ง ก็คือ การดับทุกข์ นันเอง! เมือดับทุกข์ได้แล้ว
ความจริ งก็จะปรากฏ ภาพมายาก็จะเลือนหายไป แล้วเราจะได้รู้ได้
เห็นความจริ งของ ชีวติ ของเราเอง และ มีชีวติ อยูก่ บั ความจริ ง กัน
เสี ยที! เมือรู้จกั ชีวติ รู้จกั ตนเองได้ เมือใด เมือนัน ท่ านจะพบ
ความสุ ข!
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สติปัฏฐาน 4 คือการเจริ ญสติระลึกรู ้ธรรมะ 4 หมวด คือ
กายานุปัสนาสติปัฏฐาน
เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน
จิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสนาสติปัฏฐาน
เป็ นข้อปฏิบตั ิทีมี สติ เป็ นประธานเพือระลึกรู ้ความจริ ง
ของชีวติ ทีจะไม่ไปหลงยึดมันถือมัน
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(ริ มสายธารทีนํา ใสสะอาดตา ทีไหลมาจากแชงกีร่า เทือกเขาสู ง สู่ กุย้ หลิน)

2. เป้าหมายแห่ งชีวติ
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อะไรคือเป้าหมายชีวติ ของคนเรา? มีใครทราบไหมว่าเรา
จะพากันไปไหน? หรื อ เกิดมาเพียงเพือหาอยูห่ ากินกันไป เสพย์
สุ ขกันไปเป็ นวันๆ แล้วก็ลม้ หายตายจากกันไป ตามอายุไข!
เมือมาถึงตรงนี วันนี คงต้องกลับมามองเป้ าหมายของชีวติ
กันบ้างแล้วว่า สิ งทีเราคาดหวัง ใช่เป้ าหมายชีวติ หรื อไม่ ทีเราพา
กันทําทุกอย่าง เพือนําไปสู่ การสะสมทรัพย์สินเงินทองด้วยกันทุก
คน สอนแนวทางให้ผเู ้ กิดทีหลังคือลูกหลาน ดําเนินชีวติ ตาม
แนวทางทีเราเคยทํากันมายาวนาน ทีทุกคนเชือว่าจะทําให้รํารวย
มีเกียรติยศ มีศกั ดิศรี มีอาํ นาจ มีชือเสี ยง และมีชีวติ ทีจะเหนือกว่า
คนอืนๆในสังคม ยิงใหญ่กว่าใครๆได้ ทีจะนําไปสู่ การแสวงหา
ความสุ ขความเพลิดเพลินเจริ ญใจได้โดยง่าย ด้วยสัญชาติญาณ
แห่งความอยาก ทีไม่มีวนั สิ นสุ ดของคนเรา หรื อสิ งทีทําไปใน
วันนี เกิดจากสาเหตุทีเราพากันหลอกลวงกันเองด้วยภาพมายา ที
เราพากันสร้างกันขึนมาโดยไม่ได้ตงใจ
ั
ทีเราใช้หลอกลวงกันมา
ยาวนานพอสมควรแล้ว และ สามารถหลอกลวงได้แม้กระทังตัว
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เราเอง อย่างไม่น่าเชือ เพือให้ได้มาในสิ งทีเราต้องการ คือ
ทรัพย์สินเงินทอง และ ความสุ ข! เพราะเราพากันคิดว่า เส้นทางดัง
กล่าวคือ การสร้างชีวติ ของเราตามความใฝ่ ฝันทีทุกคนต้องการ ที
จะนํามาซึ งความสุ ข และ ความเพลิดเพลินเจริ ญใจ ทีเราพากัน
แสวงหากันอยู่ เป็ นอาจินต์
ฉันเคยหลับใหลไปในโลกแห่งความฝัน และ จินตนาการที
เกิดขึน ในขณะทียังตืนอยู่ ด้วยความสุ ข ในช่วงทีจิตล่องลอยไป
โดยปล่อยกายทิงไว้ ณ จุดทีควรจะอยู่ และกายก็อยูไ่ ด้เป็ นปกติ
แล้วเราก็ตืนมาพบกับโลกแห่งความจริ ง ว่าชีวติ เราเป็ นเช่นไร
ชีวติ ไม่เคยหยุดนิงเลย เหมือนพยับแดดทีระยิบระยับ เต้น
ไปมาอยูต่ ลอดเวลา
เหมือนการเต้นของหัวใจทีไม่มีวนั หยุด
จนกว่าจะตาย เหมือนลมหายใจทีมีเข้ามีออกอยูต่ ลอดเวลา จนกว่า
จะหายใจเข้าเป็ นครังสุ ดท้าย และไม่หายใจออกมาอีกเลย
นันคือ ตายไปแล้ว!
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ชีวติ ทีผ่านๆมาสับสนวุน่ วายจริ งๆ จนไม่รู้จะก้าวเดินไปทาง
ไหนดี มีคาํ ถามทีเคยถามตัวเองมานานว่า เป้ าหมายของเราอยูท่ ี
ไหน? เป้ าหมายชีวติ ของคนเรามันอยูท่ ีตรงไหนกันแน่? ไปถาม
ใคร ก็ไม่มีใครทีจะตอบให้เข้าใจ ให้เกิดความพอใจ ทีจะเดินไปสู่
เป้ าหมายนันๆ เพราะ มันอาจจะไม่ใช่เป้ าหมายชีวติ ของเราอย่าง
แน่นอน มันเป็ นความคิดของเขา มันน่าจะเป็ นเป้ าหมายชีวติ ของ
เขาเท่านัน ฉันก็เลยต้องค้นหาตัวเอง เพือจะหาตัวเองให้เจอให้ได้
และต้องใช้เวลานานมากพอสมควร ดูเหมือนไม่นอ้ ยกว่า 7-8 ปี
จึงได้คน้ เจอตัวเอง (ด้ วยการนังภาวนา วิปัสสนากัมมัฏฐาน จนจิ ต
สงบ) จึงได้รู้วา่ เราต้องการอะไร เป็ นใคร มาจากไหน และเราจะ
ไปทีไหน
เมือมาถึงวันหนึง ฉันจึงกล้าบอกทุกๆคนได้อย่างสนิทใจว่า
คนเราไม่มีใครสักกีคนทีรู้จกั ตัวเองอย่างแท้จริ ง ว่าความจริ ง ชีวติ
คือภาพมายาทีหลอกหลอนตัวเองมานานแล้ว จนถึงวันหนึง ทํา
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ให้หลายๆคนเกิดความสงสัยว่า ภาพมายานันมาจากไหน และแล้ว
วันหนึงก็หายไป หายไปไหน? แต่สุดท้าย ก็ไม่มีใครรู ้เลย!
ปกติเราจะมองเห็นสสารบางอย่าง หรื อ ของบางสิ ง
บางอย่าง ในสภาพหนึงมิติ หรื อ สองมิติ สามมิติ เป็ นเรื องปกติ
ธรรมดา เหมือนทีเราเรี ยนคณิ ตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร
ธรรมดาๆ ในมิติทีหนึง ไปสู่ คณิ ตศาสตร์ พีชคณิ ต เลขาคณิ ต สอง
มิติ คือเรื องต่างๆทีเป็ นมุมมองเพียงด้านเดียว ไปสู่ มุมมองสอง
ด้าน ทีสามารถพิสูจน์ได้ถึงความเป็ นจริ ง ทีนํามาเปรี ยบเทียบและ
อธิบายให้ทราบมาแล้ว เกียวกับ การเกิดขึน การทรงอยู่ และการ
ตายไป ทีไม่ต่างกับคลืนของ Sine และเรื องอืนๆ ทีเราชอบ
เปรี ยบเทียบกันอยูเ่ สมอนันเอง
จาก กว้าง x ยาว ของสองมิติ นําไปสู่การคํานวณเชิง
ปริ มาตร สามมิติ กว้าง x ยาว x สู ง เกียวกับการอินทรี เกรด และ
ดิฟริ เรนจิเอท อันเป็ นสมการคณิ ตศาสตร์ ชนสู
ั งขึนไปอีกระดับ
หนึง ตามทีสายตาและประสาทสัมผัสรวมทังสมองของคนเรา
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ได้รับทราบและพากันคิดขึนมาได้ เป็ นรู ปทรงทัวๆไปนันเอง ที
จุดนีเองทีธรรมชาติได้ประมวลมาอย่างลงตัว ในการสร้างสรรค์
สิ งทีมีชีวติ ขึนมาในโลก ทีมี คน พืช สัตว์ เป็ นต้น และนําไปสู่ มิติ
ที 4 ทีมีตวั แปรในการเปลียนแปลง คือ เอาความเร็ วของแสงทีทํา
ให้เกิดความเสื อม และ ทําให้เกิดเวลามาเกียวข้องด้วย เพือสร้าง
สมดุลของโลกและชีวติ ให้เกิดขึนในทีสุ ดนันเอง ซึ งแท้ทีจริ งแล้ว
กระบวนการดังกล่าว เกิดขึนพร้อมๆกับการเกิดของจักรวาล คือ
ทุกสิ งทุกอย่างอยูใ่ นมิติที 4 ด้วยกันทังหมด ตังแต่โลกเกิด
ศึกษาเล่าเรี ยนกันแค่สามมิติ ก็วา่ ยากพอสมควรแล้ว สมอง
น้อยๆของแต่ละคน แทบจะหาคําตอบไม่ได้จากโจทย์ทงหลายที
ั
กําหนดมาให้แก้สมการ แต่กไ็ ม่น่าเชือว่า สมการคณิ ตศาสตร์สาม
มิติ สามารถอ้างอิงจากจุดเริ มต้นคือ ศูนย์ ไปยัง จุดทีไม่มีจุดจบ
คือนิรันกาล (อินฟิ นีตี) ได้อย่างลงตัว และเป็ นไปตามธรรมชาติที
เกิดขึนจริ ง อย่างไม่น่าเชือ!
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เมือเอาแสงมาเกียวข้อง นันคือกาลเวลา เพราะแสงเกียวกับ
ความเร็ ว และทําให้เกิดความเสื อม ตามทีกล่าวแล้ว นันเอง
“อัลเบิร์ต ไอน์ สไตน์ ” จึงค้นพบทฤษฎีสมั พันธภาพทีเป็ น
สมการคณิ ตศาสตร์ มิติที 4 ทีสามารถพิสูจน์ได้วา่ พลังงาน ที
เกิดขึนจะเท่ากับค่าของ มวลสาร x ความเร็วของแสง(ยกกําลัง
สอง) นันคือ E=m(CxC) ทําให้นกั วิทยาศาสตร์ รุ่นต่อๆมาที
ทําการศึกษาโดยตรง ต่อเนืองจาก-ไอน์สไตน์สามารถสร้างระเบิด
ปรมาณูได้สาํ เร็ จ และ เมือมองออกไปยังสุ ริยะจักรวาล ทีเป็ นหนึง
ระบบ (ทีอยู่ส่วนล่ างสุดของกาแล็กซี ) ในกาแล็กซี ทางช้างเผือกที
มองเห็นดวงดาวพาดผ่านไปในท้องฟ้ ายามคําคืนนัน (ซึ งถ้ าท่ าน
อยากจะเห็นความสวยงามของดวงดาวในท้ องฟ้ ายามคําคืนได้ นัน
ปั จจุบันนี คงต้ องเดินทางไปอยู่ในท้ องทุ่งกว้ างหรื อป่ าเขาห่ างไกล
ไปจากแสงสี ในวันคืนที เดือนมืดเท่ านัน) เราต่างมองเห็นกันว่า
ตลอดเวลาดวงอาทิตย์กาํ ลังมีการระเบิด เกิดขึนอย่างต่อเนือง เป็ น
กระบวนการเดียวกันกับระเบิดปรมาณู นันเอง ในขณะเดียวกัน
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นัน ก็ปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาอย่างมากมายมหาศาล
จึงทําให้มีชีวิตเกิดขึนในโลกและวิวฒั นาการไปเรื อยๆ จนมาถึง
ปัจจุบนั นี จากสภาพและองค์ประกอบทีเหมาะสมของธรรมชาติ
นันเอง และ คนเราก็คือส่ วนหนึงทีถูกสร้างขึนมาของจักรวาล ที
เหมือนฝุ่ นละอองเล็กๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล แค่นนเอง
ั
นีคือความจริ ง ทีปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั นี ทีสามารถพิสูจน์ได้
ทางคณิ ตศาสตร์ฟิสิ กส์ ของมิติที 4 ทียังขึนอยูก่ บั กาลเวลา เท่านัน
ถ้าจะมีองค์ความรู้ทีมากกว่านีของคณิ ตศาสตร์ เป็ นมิติ ที 5,
6, 7, 8, 9, 10 ก็ตอ้ งเป็ นวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีอยูเ่ หนือกาลเวลา ที
ไอน์สไตน์ ยังไม่มีเวลาคิด หรื อยังคิดไม่ออก เพราะเขาตายไป
ก่อนทีจะค้นพบได้ และหลายๆคนก็คงอยากจะรู ้วา่ อะไรทีอยู่
เหนือกาลเวลา และคณิ ตศาสตร์ จะสามารถพิสูจน์ แก้สมการเพือ
แสดงผลลัพธ์ได้หรื อไม่
เมือหันมามองดูตวั เราเอง ทีเป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึงของ
จักรวาล แต่ละคน ก็ไม่ต่างไปจากศูนย์กลางของจักรวาล ที
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สามารถเป็ นศูนย์รวมของบริ วาร คือผูค้ นรอบข้างได้ ด้วยพลังของ
ความดีงามและความถูกต้อง
ทีสมองและร่ างกายสะสมมาได้
พลังงานส่ วนนีเองทีออกมาจาก จิตแท้ และ พลังจิต นีเอง ทีอยู่
เหนือกาลเวลา ดังนัน ณ วันนี จึงเป็ นความสามารถของมนุษย์ใน
ยุคปัจจุบนั ทีจะต้องสร้างเครื องมือมาเพือตรวจจับและวัดพลังจิต
ให้ได้ เพือให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้ และ คณิ ตศาสตร์มิติที 5 จะ
เริ มต้นทีจุดไหน และ สามารถทีจะสร้างสมการมาแก้ปัญหานี ได้
หรื อไม่ จะทําอย่างไรและมีวธิ ีการแบบไหน แต่ละคนจึงจะ
สามารถสร้างพลังจิตให้แก่ตนเองได้มากขึนๆไปเรื อยๆ ตามทีใจ
เราต้องการ และ สามารถนําเอาพลังจิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดต่อมวลมนุษย์ดว้ ยกันได้ ในระดับทีสามารถเบียงเบนทุกสิ ง
ทุกอย่างไปจากกฎธรรมชาติได้ ถึงวันนัน ชีวติ อาจจะอยูไ่ ด้
นิรันดรกาล และ ต้องเป็ นชีวติ ทีสามารถท่องไปในจักรวาลได้
ภายในพริ บตา เพราะเป็ นชีวติ ทีอยูเ่ หนือกาลเวลา นันเอง
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ทีกล่าวถึงแล้ว เป็ น เป้ าหมายแห่งชีวติ ของมวลมนุษยชาติ
หรื อไม่? อาจจะใช่หรื อไม่ใช่ คงไม่ใช่คาํ ตอบทีต้องการ เพราะได้
กล่าวถึงแล้วว่า ชีวติ อยูใ่ นมิติที 3 เป็ นเพียงภาพมายา ทีดําเนินไป
ตามวิถีมิติที 4 ของกาลเวลาเท่านันเอง
เป้าหมายแห่ งชีวติ ทีแท้จริ งที สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงชีทางให้เดิน คือ การดับทุกข์ เพือเอาชนะความทุกข์ในชีวติ
ให้ได้เท่านัน ไม่ใช่เรื องทีมนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติ หรื อ
แสวงหาทรัพย์สินเงินทองสิ งของ เพือให้ได้มาซึงความสุ ขตามที
กล่าวแล้ว เพียงแต่คนเราจะหนี ไปจากทุกข์ เอาตัวเองให้รอดพ้น
ไปจากพลังธรรมชาติ ทีผูกมัดเราไว้ให้ได้ ก็น่าจะพอเพียง และ
พอใจได้แล้ว เหตุผลก็คือ ธรรมชาติเป็ นผูส้ ร้างชีวติ สร้างคนเรา
ขึนมา นันเอง สังขารทังหลายจึงไม่มีโอกาสทีจะอยูเ่ หนือกาลเวลา
เป็ นสัจธรรม ตลอดกาล เพราะฉะนัน มีทางเดียวทีจะเอาชนะได้ ก็
คือการหยุดเวลา เมือหยุดเวลาไม่ได้ ก็ตอ้ งหยุดตัวเราไว้ดว้ ยจิต
และใจ ณ เวลาใดๆ เท่านันเอง!
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แม้พระพุทธศาสนาจะบอกไว้วา่ ในเรื องเกียวกับความเร้น
ลับของจักรวาลน้อยใหญ่ หรื อเรื องอืนๆทังหลายทีไม่มีขอ้ ยุติ เป็ น
เรื องอจินไตย ไม่ควรคิดหรื อนํามาจินตนาการ ก็ตาม
แต่ใครจะรับรองได้วา่ นันเป็ นพุทธวจนะจริ ง เพราะ มีเรื อง
เหล่านีมากมายปรากฏอยูใ่ นองค์ความรู ้ของพระพุทธศาสนาหลาย
แห่ง พระพุทธองค์อาจจะตรัสไว้วา่ คนเราไม่ควรจะจินตนาการ
ในเรื องเหล่านีให้มากจนเกินไป เพราะว่าเรื องในทางโลกย์นนั ไม่
มีอะไรทีจะสิ นสุ ดลงได้อย่างแท้จริ ง! และถึงจะหาคําตอบในเรื อง
เหล่านีได้ มนุษย์เราก็คงทําอะไรไม่ได้อยูด่ ี!
มาถึงวันนีลองหันกลับมามองตัวท่านเอง ดูบา้ งว่า เป้ าหมาย
ทีแท้จริ งในชีวติ ของท่านเคยมีบา้ งไหม? ถ้ามีมนั คืออะไร? จริ งๆ
แล้วท่านต้องการอะไร? หรื อเพียงได้อยูไ่ ปวันๆ เท่านันก็พอแล้ว!
ฉันคิดว่าตรงนี คงไม่ใช่อย่างแน่นอน!
เพราะท่ านทังหลายก็ยงั มีไม่ พออยู่แล้ ว ใช่ ไหม?
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สัมมัปธาน 4 คือความพยายามอันยิงยวด ต้อง
เป็ นไปในธรรม 4 ประการ ทีต้องอาศัย สติ เป็ นตัวกํากับ
จึงจะสัมฤทธิ ผลได้ คือ
เพียรพยายามระวังอกุศลทียังไม่เกิดไม่ไห้เกิดขึน
เพียรพยายามละอกุศลทีเกิดแล้วให้หมดไป
เพียรพยายามสร้างกุศลธรรม ให้บงั เกิดขึน
เพียรพยายามให้กศุ ลธรรมทีมีอยูใ่ ห้เจริ ญยิงขึน
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3. พุทธ คือ ความเป็ นธรรมชาติ
ฉันเขียนเรืองนีให้เพือนๆที-ทีทํางานมีโอกาสได้อ่าน
และได้เก็บไว้นานมาแล้ว เพือจะบอกให้หลายๆคนรู้วา่ ความรู ้
เกียวกับเรื อง พุทธศาสตร์ หรื อพระพุทธศาสนา สามารถทีจะหา
ศึกษาได้อย่างมากมายหลายวิธีทีจะได้ความรู ้นนมา
ั
อีกทังมีอยู่
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เพียงแห่งเดียวเท่านันในปั จจุบนั ทีจะหาศึกษาได้อย่างกว้างขวาง
คือ ประเทศไทย ทีสามารถหาศึกษา และปฏิบตั ิได้ อย่างไม่มี
ขอบเขต ฉันมีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง ทีจะเสนอแนวคิดที
หลากหลายเพือเผยแพร่ ต่อๆไป สําหรับท่านผูอ้ ่านและผูใ้ ฝ่ ศึกษา
ทีต้องการหาความรู้ทุกคนทุกท่าน เพือให้ท่านทังหลายเกิดความ
รอบรู้ ยอมรับ และมองเห็นความเป็ นจริ งแห่งธรรมชาติ เพือทําให้
เกิดความคิดเห็นทีถูกต้อง นันก็คือ จะได้ทาํ อะไรให้ถูกใจเขาและ
ถูกใจของเราด้วย นันเอง
ความรู้ทงหลายที
ั
นํามาเผยแพร่ เกิดจากการอ่าน การฟัง การ
คิด การทําจิตใจให้สงบและเย็น และเกิดจากจินตนาการของฉัน
เอง ซึ งในความเป็ นจริ งแล้ว พอจะกล่าวได้วา่ ไม่รู้เอาเวลาไปทํา
อะไรบ้าง แต่ไม่มีโอกาสและเวลาทีจะศึกษา “ธรรมะ” จากคัมภีร์
ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ งมาก่อน (รู้ สึ กเสี ยดายเวลาทีสูญ
ไปไม่ น้อยเลย) ไม่ได้เรี ยนรู ้อะไร ไม่วา่ จะเป็ นพระไตรปิ ฎก หรื อ
อรรถคาถาฎีกาทังหลายทังปวง เพียงแต่ ฉันมีความชอบ ทีจะคิด
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จะทํา เช่นทีกล่าวมาแล้ว ทีทํามาแล้ว และได้ทาํ มาแล้วเนินนาน
เท่านันเอง
และเมือถึงวันหนึง (ที จิ ตและใจผ่ านการฝึ กจนสงบลงแล้ ว)
มีคนร้องขอให้ช่วยเหลือในการแข่งขันทีจะสู้เขาไม่ได้ จึงเกิด
ความรู ้ผดุ ขึนมาเองว่า หัวใจของพระไตรปิ ฎก มีอยูเ่ พียง 3 คําเท่า
นันเอง คือ “มะ อะ อุ” ถ้ารู ้จกั วิธีนาํ เอาไปใช้ จะเกิดความศักดิสิ ทธิ
และมีคุณค่ามหาศาลเลยทีเดียว! และ วันนันฉันก็ได้ใช้ไปแล้ว
ตามทีได้รู้ และคิดวิธีใช้ได้เอง ในแว๊บเดียวกับทีความรู ้เกิดขึน
นันเอง และ ทุกคนก็ได้เห็นความศักดิสิ ทธิเกิดขึนจริ งๆ ราว
ปาฏิหาริ ยม์ าแล้ว ทีทีมของหน่วยงานชนะ 1 ต่อ 0 เป็ นครังแรก
ตังแต่เคยแข่งขันกันมาทุกปี วันนีคู่แข่งเตะลูกบอลชนคาน ชนเสา
หรื อ ไม่กเ็ หิ นออกไปเลยจากกรอบประตู เพราะได้เป่ าคาถา “มะ
อะ อุ” ปิ ด-อัดไว้หมดแล้ว ในวันแข่งขันฟุตบอลประเพณี ที
สนามแข่งเขือนสิ รินธร เนืองในวาระงานฉลองครบรอบวันเปิ ด
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เขือนสิ รินธร เมือปี 2545 (ในช่ วงเวลาทีฉั นทํางานประจําอยู่ที
สํานักงานอุบลราชธานี)
นอกจากนีเมือมีความจําเป็ น ทีไม่อยากให้ใครเห็นเรา ก็
สามารถท่องคาถา และเป่ าปิ ดอัดตัวเองไว้ได้ อย่างไม่น่าเชือ (ซึ ง
ฉั นเคยใช้ มาแล้ ว ได้ ผลจริ งๆ แต่ ไม่ เคยใช้ พรําเพือ เพือการทดลอง
ใดใดทีจะเป็ นการล่ วงเกิน ด้ วยความประมาท คือต้ องรู้ จักใช้ ตาม
สถานการณ์ ทีบีบคันและกาลเวลา ทีเหมาะสม นันเอง จึ งจะได้ ผล)
และเชือว่าหลายๆคน หลายๆท่าน อาจจะรู ้มาก่อนแล้วสําหรับ
คาถานี และคงจะใช้ได้บา้ งพอสมควร ตามจิตตานุภาพของตนเอง
ทีมี แต่ ต้องรู้ จักวิธีใช้ จริ งๆ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดได้!
อีกประการหนึง ก็ไม่ใช่คนทีทําตัวเป็ นนกแก้วนกขุนทอง
เลยจําข้ออรรถ ข้อธรรม เป็ นภาษาบาลีไม่ค่อยได้ จึงทําให้ฉนั
ตระหนักอยูเ่ สมอว่า การตีความ “ธรรมะ” นัน เป็ นความสามารถ
เฉพาะตัว (ความเป็ นอัจฉริ ยะ) ของแต่ละบุคคล ซึ งเป็ นเรื องทีไม่
ง่ายเลย สําหรับตัวฉันเอง
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พระพุทธวจนะ สมบูรณ์ดว้ ย ข้ออรรถข้อธรรมอยูแ่ ล้ว แต่
การทีจะตีความได้อย่างดี จะต้องเข้าใจความหมายนันๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเสี ยก่อน จึงจะสามารถนํามาปฏิบตั ิ และพิสูจน์ให้เห็น
ความจริ งในสัจธรรมนันๆได้ ด้วยเหตุดว้ ยผล ซึ งเป็ นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะ พุทธ คือความเป็ นธรรมชาติ อยูแ่ ล้ว นันเอง
ผูร้ ู้ ผูเ้ ข้าใจ เข้าถึง “ธรรมะ” อย่างแท้จริ งแล้ว จะรู ้ได้ทนั ทีวา่
ไอน์สไตน์ พึงค้นพบความจริ งเหมือนพระพุทธเจ้าได้ เมือไม่นาน
มานีเอง (ตามช่ วงเวลาที เกิดทีหลัง) และอาจจะมีผสู้ งสัยว่า ทําไม
เขาจึงได้คน้ พบในเชิงวิทยาศาสตร์ ฟิสิ กส์ทียิงใหญ่เช่นนัน คําตอบ
ง่ายๆก็คือ เขาหยังรู ้บนพืนฐานแห่งความคิดของชาวตะวันตกที
เป็ น Relative ว่าด้วยเหตุและผล ต่างจากความคิดของชาติ
ตะวันออกทีเป็ น Alternative คือความคิดอันสู งส่ ง เพือนําไปสู่
ความหลุดพ้นของใจ (นิ พพาน) มันต่างกันตรงนี นันเอง
ดังนัน ท่านทีต้องการศึกษา “ธรรมะ” อย่างเข้าใจทีถูกต้อง
ด้วยเหตุดว้ ยผล ซึ งอยูใ่ นรู ปแบบของวิทยาศาสตร์ กายภาพนัน
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จะต้องเข้าใจในธรรมชาติ และ มีความรู ้พืนฐานต่างๆมาแล้ว
พอสมควร รวมทังต้องมีจิตใจทีมุ่งมัน ทีจะทําเพือความดีงามอยู่
เสมอ เป็ นเนืองนิตย์ จึงจะเข้าใจได้ง่ายขึน ไม่ใช่ใครๆก็จะเข้าใจ
ได้โดยง่าย! (นีคือเหตุผลทีผู้คนที นับถือศาสนาพุทธทังหลาย ไม่
สามารถทําให้ เกิดปั ญญาขึนมาได้ ในการฟั งธรรม เพราะขาด
พืนฐานทางปั ญญา นันเอง) คงไม่ต่างไปจากการขาดองค์ความรู ้
ทางด้าน การบ้าน การเมือง การปกครองของประชาชนส่ วนใหญ่
ของประเทศนี ทังๆทีความจริ ง ข้าราชการต้องรับใช้ประชาชน
(ยิงเป็ น ส.ส. ด้ วยแล้ ว ทีเป็ นข้ าราชการ-การเมือง ถือว่ าเป็ นหน้ าที
โดยตรง ทีจะทําทุกอย่ างเพือประชาชน) แต่นีกลับเป็ นตรงกันข้าม
ไปหมด ฉันเคยได้รับเชิญไปพูดในสายงานอาชีพ ตามหน้าทีความ
รับผิดชอบทีมีอยูใ่ นขณะนัน ทีศาลาประชาคม อ. คําชะอี จ.
มุกดาหาร ให้ชาวบ้านและข้าราชการได้รับฟัง เลยแถมท้ายถึง
เรื องหน้าที และ ความรับผิดชอบของข้าราชการ ว่า ข้ าราชการ
(เหมือนทีฉั นก็เป็ นข้ าราชการรั ฐวิสาหกิจ เช่ นกัน) คําว่า ข้ า มา
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จากคําว่า...(ขี)ข้ าฯ(ม้ าใช้ ) แต่มนั ไม่สุภาพ ก็เลยใช้คาํ ว่า ข้ าฯ คํา
เดียว ราช หมายถึง ราชะ=พระราชา และ การ ก็คือ การงาน
นันเอง รวมกันแล้ว ข้ าราชการ หมายถึง ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
แผ่นดิน ทีอาสามาทํางานทําการ แทนพระองค์ท่าน นันเอง ย่อม
มาทํางานเพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เพราะฉะนัน
ประชาชนทุกคนคือ เจ้ านาย ทีข้าราชการต้องทํางานเพือบริ การ
ตามหน้าที-ทีรับเงินเดือนมาจากภาษีของประชาชน (ใครควรเป็ น
นาย ใครคือ ลูกน้ อง ก็ขอให้ ไปคิดกันเอาเอง)
เม◌ื◌่อชาวบ้านรู ้ความจริ ง ทีไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังทีไหนมา
ก่อน ถึงกับบอกให้ฉนั ไปสมัครผูแ้ ทนทีนัน โดยเขาบอกว่าพวก
เขาจะกระจายความจริ งนี ไปให้ทราบกันอย่างทัวถึง
แล้วจะ
ลงคะแนนให้ฉนั ได้เป็ นผูแ้ ทนของเขาทังหลาย
ฉันจึงกล่าวขอบคุณมากๆกับความหวังดีของทุกๆท่าน แล้วบอกว่า ”ผม
พอแล้ ว” แค่นีก็พอเพียงแล้วในชีวติ ของตนเอง (อย่ าให้ ฉันต้ องไป
ลําบากในการเป็ น ส.ส. เลย แค่ นีก็ลาํ บากมากเกินไปอยู่แล้ ว)
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ท่านผูใ้ ดเดินผ่านทางธรรมแล้ว จะไม่ขอ้ งเกียวกับทางโลกย์
มากนัก เพราะรู้แล้วว่าชีวติ ในทางโลกย์ไม่มีขอ้ ยุติ มีทางเดียวที
ชีวติ จะเป็ นสุ ขได้ คือ การศึกษา “ธรรมะ” ก็คือการศึกษา
ั
อรรถาธิ บาย ในอรรถคาถาและฎีกาต่างๆ ตามทีท่านผูร้ ู ้ทงหลาย
ได้รวบรวมคําสอนของพระศาสดาไว้แล้ว แล้วนํามาปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง เพือเป็ นการพิสูจน์ในความเป็ นจริ งตามคําสอนนัน นันเอง
พระพุทธศาสนาจึงเป็ นวิทยาศาสตร์ ทีสามารถพิสูจน์ความจริ งได้
ในความเป็ นธรรมชาติของสรรพสิ งในจักรวาล
ดังนัน การตีความเอาเองตามลําพังของฉันเอง เป็ นอัตโนมัติ
อาจจะทําให้ความหมายของธรรม ผิดเพียนไปบ้าง ความหมาย
อาจจะไม่ใช่ สัทธรรม อย่างแท้จริ ง อาจเป็ นเพียง สัทธรรมแปร
รู ป เท่านัน ซึงในความเป็ นจริ งแล้ว ผูท้ ีจะเผยแพร่ ออกไป จะต้อง
รู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงจะควรทําสิ งนีได้
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ด้วยเหตุนี จึงต้องขออภัยด้วย ทีบังอาจกระทําการนีโดย
ลําพัง ก็ดว้ ยเหตุและผลของฉันเอง ทีเคยกล่าวไว้วา่ ไม่มีใคร
ถูกต้อง และผิดจริ ง!
สิ งทีปรากฏให้เห็น สิ งทีเกิดขึน เป็ นเพียงภาพมายา เป็ น
เพียงสมมุติ ทีเป็ นสัจธรรม ซึ งธรรมทังหลาย พระพุทธองค์ทรง
ตรัสไว้แล้ว ทรงสังสอนไว้แล้ว เท่าทีท่านทังหลายจะสามารถรับ
เอาไว้ได้ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ดว้ ย เท่านัน
สําหรับธรรมเบืองสู งนัน ยังมีอยูอ่ ีกมากมายมหาศาลอย่าง
แน่นอน เพียงแต่เรายังไม่รู้ไม่เห็น เหมือนคณิ ตศาสตร์ในมิติที
สูงขึนไปอีก ทีคนเรายังไปไม่ถึงนันเอง เชือ และเห็นเป็ นความ
จริ งว่า ธรรมทังหลาย มีอยูใ่ นทุกๆ อณูของบรรยากาศ เพียงแต่
คนเราไม่รู้ ไม่เห็น และแยกแยะไม่ออก เท่านันเอง
พระพุทธองค์ได้ทรงปูพืนฐานและแนวทางทีถูกต้องไว้ให้
หมดแล้ว เท่าทีเราๆท่านๆจะนําไปปฏิบตั ิกนั ได้ เมือท่านทังหลาย
รู้แล้วว่า เป็ นความจริ งในเชิงวิทยาศาสตร์ ทีสามารถพิสูจน์ได้ ก็
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ควรจะคิดเอง ปฏิบตั ิเองเสี ยบ้าง และเมือใดทีคิดเองปฏิบตั ิเองได้
แล้ว ท่านจะเห็นความอัศจรรย์เกิดขึนในชีวติ ของท่านเอง ทีพากัน
สงสัยว่า จิตเกษม จิตทีอยูเ่ หนือโลกธรรมและกาลเวลานันเป็ น
อย่างไร ก็จะได้ทราบได้เห็น จะได้รู้ถึง การหลุดพ้ นแห่ งใจ อันจะ
ไม่กลับมากําเริ บอีก คือ แก่ นสารของชีวติ ในความหมายของพุทธ
ศาสนา เพือการดับทุกข์อนั เป็ นนิรันดร นัน เป็ นอย่างไร
จะได้หายสงสัยเสี ยที!
ฉันเขียนเรื องนีไว้เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็ น
เวลานานมากกว่า10 ปี ทีผ่านมา ในช่วงเวลาทีสังขารร่ างกายรอด
พ้นความตายมาได้อย่างหวุดหวิด เพราะช่วงเวลานันป่ วยอย่าง
หนัก ชีวติ เกือบๆจะกลับไปสู่ดิน หรื อรู ปคลืนของ Sine ในด้าน
ลบ ทีเป็ นมิติของจิตและวิญญาณ โลกแห่งความมืด! โลกอนาคต
ทีน่าหวาดกลัว ทีคนเราเกิดแล้ว ไม่มีใครอยากกลับไปอีกเลย โลก
นัน คือโลกแห่งความตาย!
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เพราะลึกๆของจิตใจ เรากลัวความตาย ด้วยความไม่รู้ ว่าจะ
เกิดอะไรต่อไปในอนาคตบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคนเราสามารถ
เข้าถึง มิติที 4 ได้จริ ง เราก็สามารถรับรู้ถึงสัมผัสที 6 ได้อย่าง
แน่นอน ซึงในช่วงเวลาเช่นนัน เราก็จะเห็นอนาคตได้เป็ น
บางส่ วนอย่างไม่ตอ้ งสงสัยใดใดทังสิ น เพียงแต่เราจะเอาทฤษฎี
อะไรมาอ้างอิงในเชิงวิทยาศาสตร์ ให้คนยอมรับกันได้ เท่านันเอง
ทีเป็ นปัญหา!
ความเป็ นธรรมชาติ คือความจริ งทีปรากฏ คือหลักการของ
พุทธ ทีจะพามวลมนุษย์ไปสู่สนั ติสุขได้ เป็ นสิ งทีสามารถยึด
เหนียวเอาไว้ได้ ด้วยความสนิทใจอย่างแน่นอน เพราะแนวทางใน
การปฏิบตั ิดงั กล่าวแล้วนัน จะทําให้ทุกคนเข้าถึงความเป็ นจริ ง
แห่งธรรมชาติทงหมดทั
ั
งมวลได้ ในทีสุ ด นันเอง
เมือรู้และเข้าใจในความเป็ นจริ งของธรรมชาติแล้ว ความ
คิดเห็นทีถูกต้องย่อมเกิดขึน ความกังขาสงสัยใดๆก็จะหมดไปโดย
สิ นเชิง และคนเราก็จะยอมรับในเหตุผลซึงกันและกัน ให้เกียรติ
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กัน เมตตาปราณี และเอือเฟื อต่อกัน สังคมของมนุษย์กจ็ ะสงบสุ ข
ไปทัวหล้า เป้ าหมายของพุทธศาสนา คือ การดับทุกข์ ก็จะทํากัน
ได้ง่ายขึน ด้วยพืนฐานของคนเราทีอยูใ่ นระดับเดียวกันนันเอง
เหมือนกับของไหลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นนํา เป็ นไฟฟ้ า เป็ นจิตของ
สัตว์ของคน ถ้าระดับเสมอกัน ก็ยอ่ มจะนิงสงบ ไม่มีการไหล ทีจะ
ทําให้เกิดผลอืนๆตามมา เพราะไม่วา่ จะเป็ น สสาร** หรื อ
พลังงาน** เมือเคลือนทีแล้ว เวลาจะเร็ วจะช้าอย่างไร ก็มี
ผลกระทบกับสิ งทีมันผ่านไปอย่างหลีกเลียงไม่ได้ สิ งทีตามมาก็
คือความทุกข์ ของสัตว์โลกทังหลาย นันเอง
จากทีกล่าวแล้วจะเห็นได้วา่ คําสอนของพระพุทธศาสนา
เป็ นหลักการของวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยเหตุและผลโดยแท้
เพราะ พุทธ คือ ความเป็ นธรรมชาติ นันเอง

73

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

5. คุณค่ าของชีวติ
เคยได้ ยนิ ได้ อ่านและได้ ฟังมาว่า คนทีจะเป็ นนักข่าวได้นนั
จะต้องมีจิตนาการ มีคาํ ถามอยูเ่ สมอ ต้องรู ้จกั ว่าอะไรคือเรื องราวที
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ควรจะนําเสนอออกสู่สาธารณะ เพือสังคมจะได้รับทราบ เพือ
ผูค้ นจะได้ปรับสภาพชีวติ ให้ทนั เหตุการณ์ นันคือตัวอย่าง มุมมอง
ของสายงานอาชีพ ทีเรี ยนกันมาโดยตรงสาขาหนึ ง แต่อาชีพอย่าง
เราๆทีเรี ยนรู้มาทางด้าน อีเลค-ตรอน ทีเล็กเกือบทีสุ ด ก็คงมอง
คล้ายกัน เพียงแต่ตอ้ งรู้วา่ มนุษย์ผมู้ ีมนั สมองสี นาเงิ
ํ นส่ วนหนึ ง ที
ทําให้ ทุกคนมีจินตนาการอยูแ่ ล้ว เพราะธรรมชาติสร้างมาเช่นนัน
สําคัญอยูท่ ีว่า จะจินตนาการไปในทิศทางไหน เท่านันเอง
เชือว่า ทุกสายอาชีพต่างก็มีคาํ ถามอยูเ่ สมอเช่นเดียวกัน และ
บางคําถามก็ไม่ตอ้ งการคําตอบอีกด้วย เพราะคําถามเหล่านันมี
คําตอบในตัวเองอยูแ่ ล้ว ทีมาจากการกระทําของคนเรา นันเอง
ผูท้ ีซึงใจและเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาพุทธได้แล้ว จะคิดอยู่
เสมอว่า ศาสนาพุทธ คือความเป็ นธรรมชาติ เป็ นวิทยาศาสตร์ ทีมี
ทังเหตุและผล ให้ทดลองปฏิบตั ิได้จริ ง เพือหาคําตอบด้วยตัวของ
ตัวเอง ความสงสัยข้องใจในเรื องต่างๆ จึงสามารถปฏิบตั ิ เพือ
พิสูจน์ความจริ งได้เสมอ
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พระพุทธศาสนา เป็ นศาสนา อเทวนิยม ไม่ออ้ นวอนนับถือ
สิ งศักดิสิ ทธิ ทุกอย่างจะเกิดขึน คงอยู่ แล้วก็ดบั ลง เป็ นไปตาม
กรรม ทีมีเหตุและปัจจัยเป็ นอาคันตุกะ สิ งทียังหลงเหลือทีเราท่าน
ได้เห็นอยูท่ ุกวันนี คือพิธีกรรมต่างๆนัน เป็ นของพราหมณ์ ที
พระพุทธเจ้าท่านก็นบั ถือพราหมณ์มาก่อน ท่านจึงไม่ได้ปฏิวตั ิ
โดยเด็ดขาดไปเลยทีเดียว เพราะ ถ้าทําเช่นนันท่านจะประกาศ
ศาสนาไม่ได้ (พระพุทธองค์ จึงเป็ นนักปฏิ วตั ิทีหาใครเที ยบมิได้
เลย) ด้วยการหยังรู้ ด้วยปัญญาญาณขององค์พทุ ธ ท่านเล็งเห็นว่า
ในความเชือเก่าๆ ทีเป็ นสิ งยึดเหนียวทางใจนัน เป็ นสิ งทีจะก้าว
ล่วงได้ยาก ศาสนาพุทธ จึงยังมีพิธีพราหมณ์ติดมาจนถึงปั จจุบนั ก็
เป็ นของดีอีกอย่างทีจะได้ช่วยเสริ มสร้าง สิ งทีดีงามให้ดียงๆขึ
ิ น
สิ งใดสิ งหนึ งมีเกิดขึนเป็ นธรรมดาของโลก ถึงวันหนึงก็ดบั
สิ นไป เป็ นเช่นนีมาตังแต่โลกเกิด เมือสิ งเหล่านันเกิดขึนได้ สิ ง
นันทังหมดก็ยอ่ มมีความดับเป็ นธรรมดา เช่นเดียวกัน เพราะความ
เป็ นธรรมชาติ ทีทุกอย่างถูกสร้างมาโดยวิถีแห่งธรรมชาติ เป็ นสัจ
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ธรรมอยูแ่ ล้ว ทีจะเป็ นเช่นนัน ผูท้ ีไม่รู้ความจริ งของธรรมชาติ ก็
เลยยกผลประโยชน์ให้แก่พระเจ้าไป ทังๆทีไม่รู้เลยว่า พระเจ้าคือ
ใคร? เทพเจ้าคือใคร? แต่เขาคิด เชือ และมันใจว่า พระเจ้าคือ
ผูส้ ร้างโลก เป็ นผูก้ าํ หนดชะตาชีวติ !
การทีคนเรา เอาไม้กางเขนมาแขวนคอ การเอาจตุคามราม
เทพมาแขวนคอ การเอาพระพุทธรู ปมาแขวนคอ เอาเหรี ยญพระ
อาจารย์ต่างๆมาแขวนคอ หรื อเอาสัญลักษณ์อืนๆมาแขวนคอ นัน
คงไม่มีใครผิดทีตรงไหน เพราะเป็ นความเชือของแต่ละบุคคล
รวมทังตัวฉันเองด้วย ทีได้อาศัยเป็ นสิ งยึดเหนียวจิตใจ
ฉันเคยคุยกับชาวยุโรป ทีอาศัยอยูต่ อนกลางๆของทวีป ว่า
จิตใจของคนเรานีเอง คือเทพพระเจ้า พระเจ้าก็คือคนเรานีเอง คือ
คนทีมีจิตใจสูงส่ งดีงาม คนทีมีพลังจิตมากมหาศาล คนทีสามารถ
เปลียนแปลงโลกและสังคมของมนุษย์ได้ คือพระเจ้าทีแท้จริ ง ที
คนโบราณคิดว่าพระเจ้าสร้างโลก ก็เป็ นความจริ งอยูแ่ ล้ว ถ้าไม่ใช่
มนุษย์เป็ นผูส้ ร้างและทําลายโลกแล้ว จะมีใครทีไหนทีจะสร้าง
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และทําลายโลกได้! มาจนถึงในขณะนี ทุกวันนีก็เช่นกันทีพระเจ้า
ก็คือคนนันเอง ทีพากันสร้างและทําลายโลกอยูต่ ลอดเวลา
คงต้องทําความเข้าใจกับพระเจ้าของศาสนาต่างๆกันให้ดีๆ
เพราะทุกอย่างเกิดด้วยความไม่รู้ของคนมาก่อนทังสิ น สิ งทีได้รับ
ผลดี คือการได้รับรางวัลจากพระเจ้า สิ งทีเราประสบกับความ
เลวร้ายในชีวติ คือการลงโทษจากพระเจ้า ด้วยความกลัวการถูก
ลงโทษ และต้องการรางวัลในโลกอนาคต (โลกหลังความตาย)
มนุษย์กเ็ ลยสอนกันให้เชือพระเจ้าด้วยความไม่รู้เท่านัน ก็ไม่น่าจะ
ผิดทีตรงไหน เพราะถ้าเชือตามคําสอนได้ ทุกคนก็จะได้สบายใจ
ไม่เป็ นทุกข์ เพราะ ทุกศาสนาล้วนมีแต่สิงดีๆทังนัน!
เทพเจ้าจึงเป็ นความเชือทียิงใหญ่ของมวลมนุษย์ทงโลกอย่
ั
าง
แท้จริ ง
แต่ถา้ มองอีกมุมหนึง จะเห็นชัดเจนว่า พระเจ้าทีแท้จริ งก็คือ
ธรรมชาติ นันเอง ธรรมชาติสร้างโลกให้เกิดมา สร้างมนุษย์ และ
สัตว์โลกอืนๆให้เกิดขึน ด้วยจิตวิญญาณทีมาจากธรรมชาติ และ มี
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กระบวนการสื บสานเผ่าพันธุ์เกิดขึนตามมา ด้วยสัญชาติญาณของ
ความไม่อยากตายของทุกชีวติ
ทีทุกอย่างตังอยูบ่ นพืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และความเป็ นธรรมชาติ นันเอง
แต่เรื องทางโลกย์ทงหลายนั
ั
นไม่มีขอ้ ยุติ หรื อจบลงได้จริ ง
คือไม่มีใครสามารถจัดการธรรมชาติทางกายภาพได้ ด้วยฝี มือของ
มนุษย์เราเอง เหตุผลง่ายๆก็คือ ธรรมชาติเป็ นผูส้ ร้างมนุษย์ ไม่ใช่
มนุษย์เป็ นผูส้ ร้าง หรื อกําหนดเอง! แต่พระพุทธองค์ทรงหยังรู้ทุก
วิถีดว้ ยจิต และ หยุดกาลเวลาไว้ได้ดว้ ยใจทีบริ สุทธิ จากการทํา
วิปัสสนากัมมัฏฐาน มา กว่า 2500 ปี แล้ว เมือหยุดกาลเวลาได้ ทุก
อย่างก็เป็ นอันสิ นสุ ด ชีวติ ก็จะไม่เกิดอีกต่อไป เรื องทางโลกย์ก็
เป็ นอันยุติ!
ถ้านักวิทยาศาสตร์ทีฉลาดเลิศลําอย่าง ไอน์สไตน์ ถ้าสามารถ
พัฒนาการไปได้ทงทางโลก
ั
และ ทางธรรม พร้อมๆกันมาก่อน ก็ไม่
ทราบว่าวันนีโลกจะเป็ นเช่นไรเหมือนกันและไม่วา่ นักวิทยาศาสตร์
จะคิดเช่นไร แต่องค์พทุ ธะท่านบอกว่า มีสิงเดียวรวดเท่านันทีหยุด
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ทุกอย่างได้ คือ “ธรรม” ทีเป็ นกฎเกณฑ์จากธรรมชาติ ทุกอย่าง
เกิดขึน คงอยู่ แล้วก็ดบั ลงไป เป็ นธรรมดา จากอนุภาคทีเล็กทีสุ ด
ไปจนถึงจักรวาลทีใหญ่โตไม่มีทีสิ นสุ ด ย่อมมีเกิดดับเป็ นธรรมดา
เท่าทีเรารู้ๆกันอยูใ่ นปั จจุบนั นีนัน ไม่มีใครคาดคะเนในความ
กว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาล เพียงแต่ฉนั คิดว่าคงไม่ต่างจากสมอง
ของคนเรา ทีธรรมชาติจาํ ลองมาไว้ให้ ในรู ปทรง และการทรงอยู่
ลอยตัวอยูเ่ ช่นนัน ตามทีกล่าวมาแล้วในเบืองต้นเท่านันเอง และไม่
น่าเชือว่าสิ งทีเร็ วกว่าแสง ก็คือ จิต ทีสถิตอยูก่ บั สมองนันเอง เพราะ
แว๊บเดียวเท่านัน จิต ก็ไปได้ไกลถึงขอบของเอกภพแล้ว (คิดดูกแ็ ล้ ว
กันว่ า แค่ สุริยะจักรวาลที อยู่ในกาแล็กซี ทางช้ างเผือก ยังกว◌้าง
ใหญ่ มากๆ จนกระทังบัดนี คนเราก็ยงั สํารวจไปไม่ ถึงขอบจักรวาล
นีเลย แล้ วเอกภพที ประกอบไปด้ วยกาแล็กซี อย่ างมากมาย จะ
กว้ างไกลไพศาลแค่ ไหน แต่ จิ ต ก็สามารถไปได้ ถึงเพียงแว๊ บเดียว
เท่ านัน นันก็คือ ไม่ มีอะไรรวดเร็ วเท่ า จิ ต อีกแล้ ว) ดังนัน ถ้าหยุด
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จิต ได้ ก็สามารถหยุดกาลเวลา หยุดการเกิด การดับ นันคือทุกสรรพ
สิ งจะหยุดตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ!
วันนัน ผูฟ้ ัง (ชาวตะวันตก) ได้ฟังการวิสชั นาเพียงเท่านี ทํา
ให้เขาถามด้วยความแปลกใจว่า ถ้าเกิดอะไรขึนกับชีวติ ของคุณอยู่
ทีนี จนไม่สามารถกลับไปเมืองไทยได้ จะทํายังไง ก็เลยบอกเขาว่า
ไม่ยากเลย ถึงจะต้องตายไป อยู่ ณ ทีใดก็ตาม กําหนดจิตได้แล้ว จิต
ก็จะโผบินข้ามฟากฟ้ ากลับบ้าน กลับไปในสถานทีทีต้องการ ไปได้
ในพริ บตา ไปก่อนลมหายใจเฮือกสุ ดท้ายด้วยซําไป (เหมือนที
หลวงปู่ ฝั น ท่ านได้ บอกไว้ แล้ วว่ า จิตจะไปก่ อน ก่ อนทีเราจะตาย
มันจะอยู่ไปทําไมกับซากศพทีไม่ มีคุณค่ า)
ถ้าอยากไปสวรรค์ ก่อนตายก็ตอ้ งกําหนด จิต เพือไปสู่สวรรค์
ให้ได้ แต่ท่านต้องรู้มาก่อน ว่าสวรรค์เป็ นอย่างไร อยูท่ ีไหน? รู ้ทาง
ทีจะไป จึงจะไปถึงได้!
เขาถามว่า ยูเคยตายมาแล้วหรื อ เคยไปสวรรค์มาแล้วหรื อ ?
ใช่แล้ว ฉันเคยตาย (เคยปางตาย และ เฉี ยดตายมาหลายครั ง) จาก
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การเกิดอุบตั ิเหตุมาครังหนึง ทีเขาขับรถมาชนประสานงากับรถตู ้
ของเรา ทีฉันนังอยูด่ า้ นหน้าคู่คนขับ หน้ารถพังยับเยิน อัดกอปปี
จนคนขับขาหัก แต่ฉนั เจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านัน (ทังๆที คนขับรถ
ของเรา หลบจนจะตกถนนอยู่แล้ ว รถเขาก็ยงั แฉลบลอยมาชนจน
ได้ ) เคยโดนเงียงปลาดุกปั กไต้ราวนมตรงหัวใจ (เพราะหลงไป
อุ้มมัน ที มันกระโดดออกจากข้ องโดยเอาหน้ าอกรองรั บไว้ ด้วย)
และ เคยโดนสุ นขั งับกรามสะบัดไปมา ตอนเด็กๆเจ็บปวดปาง
ตาย จนเป็ นแผลเป็ นมาจนถึงวันนี (ถ้ ามันกัดตรงคอ หรื อ เป็ น
หมาบ้ า ก็คงตายไปแล้ ว) และฉันเคยตายมาหลายครังแล้ว ตก
ควายคอหักตายบ้าง ตกนํา(แม่ นาป่
ํ าสัก) ตายบ้าง ป่ วยเป็ นไข้ตาย
บ้าง แต่ยงั ทําธุระไม่เสร็ จ คงเป็ นเพราะต้องอยูเ่ พือใช้หนีกรรม
จึงมีคนทียังไม่อยากให้ตายช่วยไว้ คือยังมีกรรมทีต้องทํา ทีต้อง
ชดใช้อยู่ ก็เลยต้องกลับมา จึงได้รู้วา่ ก่อนจะตายเป็ นยังไง? (วิธี
แก้ ปัญหาการตายจากอุบัติเหตุ ทีไม่ ใช่ เกิดจากการเจ็บป่ วย ผู้ช่วย
เหลือต้ องรู้ และเข้ าใจในธรรมชาติ และ ต้ องใช้ วิธีช่วยเหลือแบบ

