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ธรรมชาติ ด้ วยเหตุด้วยผล จึ งจะช่ วยได้ ) ความจริ ง ตายแล้วสบาย
ทีสุ ดในโลกเลย จริ งๆ (อาจจะเป็ นเพราะตายตอนเด็กๆที ยังไม่ ได้
สร้ าง “กรรม” มากนัก ก็เลยสบาย)
เขาเลยเข้าใจได้วา่ เป็ นเพราะตรงนีนีเองทีทําให้ฉนั มีความคิด
แปลกๆ และมีลกั ษณะท่าทางไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมือง ทําให้
เขาสนใจฉันมากว่า ความคิดเช่นนีเกิดขึนได้อย่างไร
คําตอบก็คือ มันเกิดขึนเพราะ พระพุทธศาสนา ทีฉันนับถือ
นันเอง ทีเป็ นศาสนาสากล ทีว่าด้วยเหตุและผล เป็ นวิทยาศาสตร์
อย่างเต็มตัว เป็ นของจริ ง! เขาถามว่า อยากรู้วา่ อะไรคือ คุณค่าของ
ชีวติ ของคุณ!
สําหรับฉันแล้ว เกียรติศกั ดิ คุณงามความดี สามารถสร้างได้
ด้วยคุณธรรมทีเรามีอยูใ่ นตัวเราเอง เราจึงสามารถสร้างสรรค์ทุก
อย่างได้ ด้วยแรงกาย แรงใจ และแรงความคิด ด้วยจิตทีมุ่งมัน ทํา
ให้สาํ เร็ จได้ เพือประโยชน์ตน และ ประโยชน์ต่อผูอ้ ืน ซึงฉันก็ได้
ทํามาแล้วหลายๆอย่างตามหน้าที ทีเคยรับผิดชอบ และรวมทังกําลัง
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ทําอยูใ่ นขณะนีอีกด้วย เห็นว่าตรงนี นีเอง คือ คุณค่าของชีวติ ที
แท้จริ ง ทีได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ในชาตินี ซึ งสิ งทีทําไปด้วยความดีงาม
ของจิตใจ ทีผ่านมา ไม่อาจซือหาได้ดว้ ยเงิน! อีกด้วย
เราจะเห็นได้วา่ …ความเป็ นธรรมชาติของชีวติ นันเอง คือ คุณ
ค่ าทีแท้ จริง ทีเป็ น แก่ นของสั จธรรม ทีพระพุทธเจ้าท่านทรงรู ้เห็น
มาก่อน เป็ นของจริ งที ไอน์สไตน์ สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ทาง
วิทยาศาสตร์ ในบางเรื องเท่านัน และยอมรับได้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล เมือ
ไม่นานมานี เอง จึงเป็ นเรื องทีน่าสนใจเป็ นอย่างยิง และ เป็ นเรื องที
น่าคิด
ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงรู ้เห็นมาก่อนได้
อย่างไร ในทุกอย่างทีเคยอุบตั ิขึนมาในโลกของเรา และ เชือว่า
ไอน์สไตน์ ก็ตอ้ งยอมรับในความจริ งนี เช่นกัน เมือเขาเห็นจริ งว่า
พุทธศาสนา เป็ นศาสนาสากล
คําตอบก็คงจะเป็ นเพราะ พระพุทธศาสนา ทีพระพุทธเจ้าทรง
ค้นพบด้วยการหยังรู้ คือ ศาสนาแห่ งปัญญา อย่างแท้จริ ง เมือมาถึง
วันนี คนทีหลงทางไปแล้ว อาจจะกลับมาคิดใหม่ได้วา่ จะเดินไป
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ทางไหนทีถูกต้องทีสุ ด! ทีสามารถยึดเหนียวจิตใจเราไว้ได้ ก็ตอ้ ง
คิดๆและเลือกทางเดิน กันเอาเองได้แล้ว
ฉันคิดว่า คนทีไม่รู้แก่นแท้ของศาสนาพุทธเท่านัน ทีจะแปลก
ใจ ว่าศาสนาพุทธเป็ นวิทยาศาสตร์ทีว่าด้วยเหตุดว้ ยผล หรื อคนทีไม่
รู้จกั ธรรมชาติ ไม่รู้จกั ตัวเอง ไม่รู้วา่ วิทยาศาสตร์ คืออะไรเท่านัน ที
จะต้องแปลกใจ เมือใดได้รู้วา่ วิทยาศาสตร์ ทีว่าด้วยเหตุและผล มัน
เหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้อย่างไม่น่าเชือ ว่า พระพุทธเจ้า
ท่านตรัสรู้ความจริ งเหล่านี เป็ นเวลายาวนานมากว่า 2500 ปี ก่อน
แล้ว ได้อย่างไร
แต่ทุกอย่างทีเกิดขึน คงอยู่ เสื อมสลาย และดับไปในทีสุ ด ก็
เป็ นเรื องปกติธรรมดาของโลก และ ของคนอยูแ่ ล้ว แม้แต่ศาสนา
เองก็มีโอกาสดับสูญไปได้เช่นกัน ดังนันทีกล่าวมาแล้วทังหมด ผิด
ถูกอย่างไร ก็คงไม่มีใครกล่าวโทษต่อกัน
เชือว่าผูท้ ีนับถือศาสนาพุทธทุกคน ต้องภูมิใจอย่างแน่นอน
ว่าตนเองได้เดินถูกทางแล้ว ทีได้เดินตามผูร้ ู ้มาก่อน โอกาสทีจะ
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หลงทางไม่มีในชีวติ นีอย่างแน่นอน เพราะแม้แต่ ไอน์สไตน์ ยัง
ยอมรับว่าศาสนาพุทธเป็ นศาสนาแห่งจักรวาล (Cosmic Religion)
เป็ นศาสนาสากล ทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหยังรู้ไปทุกๆ
อณูของบรรยากาศ แบบไม่มีอะไรให้ตอ้ งสงสัย ค้างคาใจ
ท่านทังหลายก็ลองคิดไต่ตรองดู ด้วย ปั ญญาของท่านเอง ลอง
คิดดูวา่ ความจริ งคืออะไร คุณค่าของชีวติ คืออะไร มีหนทางไหนที
เราจะสร้างคุณค่าให้แก่ชีวติ ของตนเองได้บา้ ง ท่านก็ตดั สิ นใจทําได้
แล้ว ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป ฉันเชือ และมันใจว่า ท่านจะประสบ
ผลสําเร็ จในชีวติ และเป็ นส่ วนหนึงทีจะช่วยให้สงั คมของชาวโลก
มีแต่ความสงบสุ ขไปทัว แล้วโลกนีจะน่าอยูส่ กั เพียงไหน ท่านก็
ต้องคิด และลงมือทําด้วยตัวท่านเองได้แล้ว
เพราะเป็ นโอกาสของท่ านแล้ ว ในวันนี !
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การไม่ ทาํ บาปทังปวง การทํากุศลให้ ถึงพร้ อม
การชําระจิตของตนให้ ขาวรอบ
นีคือคําสอนของพระพุทธเจ้ า
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6. มีชีวติ ทียืนยาวเพืออะไร?
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ในตอนแรกเริมของชีวติ นัน มนุษย์จะพัฒนาการเพิมมากขึน
ในช่วงของการเจริ ญเติบโต ในช่วงของการเจริ ญพันธุ์ ในการเรี ยนรู้
ทุกอย่าง เพือเอาตัวรอด เหมือนสัตว์โลกทัวๆไป แต่ดว้ ยความฉลาด
ทีเหนือกว่า ทีสมองมีส่วนทีทําให้เกิดจินตนาการอันกว้างไกล ชีวติ
คนเราก็เลยต้องมีการเล่าเรี ยน ตามความคิดความใฝ่ ฝันทีอยากรู้
อยากเห็น เรี ยนแล้วก็อยากจะเรี ยนให้สูงขึนๆ แล้วเราจะขอใครได้
ล่ะ สําหรับชีวติ ทีเราต้องการ ขอได้จริ งหรื อเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
สังคมของคนทัวโลกเลียนแบบซึงกันและกัน และดําเนิน
ชีวติ ไปบนพืนฐานเดียวกันทังโลก อย่างไม่น่าเชือ เมือมองไปแลไป
รอบโลก ชีวติ มีการเกิดขึน เจริ ญเติบโต เป็ นหนุ่มเป็ นสาว และ สื บ
สานเผ่าพันธุ์ ทํางานเพือหาเลียงชีวติ แสวงหาสิ งทีตนเองต้องการ
ให้ได้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้ และท่องไปในโลกกว้าง แล้วแต่
โอกาสใครมัน พากันท่องไป ด้วยความอยากรู ้ อยากเห็น จนกระทัง
แก่เฒ่าชรา แล้วก็ลม้ หายตายจากกันไป
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เราเรี ยนเพือให้รู้มากขึน จนจบปริ ญญาตรี โท เอก ทีคิดว่าจบ
แล้ว แต่ความจริ งยังเลย ยังต้องออกมาผจญชีวติ เรี ยนรู้กนั อีก
ต่อไปทุกวันเวลา จนกระทังวันตายจากโลกนีไป ก็ยงั เรี ยนไม่จบ
เพราะยังหาคําตอบให้ตวั เองไม่ได้เลยว่า เราเป็ นใคร มาจากไหน
เมือตายแล้ว เราจะไปทีไหนต่อไป
ถ้าชาติต่อไปมีจริ ง ถ้าเราได้กลับมาเกิดเป็ นคนอีกครัง ก็คงไม่
หนีไปจากวัฏฏะสงสารเดิมๆนี นีเอง เพราะชีวติ ของคนเรามีกนั แค่
นี เท่านีจริ งๆ เท่าทีเห็นๆกันอยูใ่ นทุกวันนี จําเจ ซําซาก คู่ใครคู่มนั
ครอบครัวใครมัน เป็ นเช่นนัน อยูเ่ ช่นนัน หาอยูห่ ากินกันไป
จนกว่าจะตายจากกันไป ในทีสุ ด
แต่คาํ ตอบในการขอให้มีชีวติ ทียืนยาว ต้องมีแน่นอน และ
คําตอบทีควรนัน ทีทุกคนต้องการก็คือ ขอให้มีชีวติ อยูต่ ่อไปเพือจะ
ได้ทาํ ความดีงาม เพือประโยชน์ตน และ เพือประโยชน์ต่อคนรอบ
ข้าง อยูอ่ ย่างผูม้ ีคุณค่าต่อแผ่นดินทีอาศัยเกิด รวมทังมีคุณค่าต่อ
สังคม และ มวลมนุษย์ดว้ ยกัน คือทีหมาย!
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นันก็คือ การเกิดมาเป็ นคนทีมีคุณค่าในชีวติ คนทีควรยกไว้
เพือกราบไหว้บูชาเท่านัน ทีควรจะอยูต่ ่อไปนานๆ เพือประโยชน์
ตน และประโยชน์ต่อผูอ้ ืน สําหรับคนทีทําให้คนอืนเดือดร้อน คน
ทีไร้ค่าแล้ว เมือแก่ชราลงไปมากๆ ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ ฉันเชือ
ว่า แม้แต่ตวั เขาเองก็ไม่อยากจะอยูต่ ่อไปอีกแล้ว เมือสังคมทอดทิง
แต่ คนเราก็ตายยากเหมือนกันนะ ทีเห็นส่ วนมาก จะเป็ นไปตามบุญ
ตามกรรม อย่างไม่น่าเชือ ว่าเป็ นเช่นนันได้อย่างไร? แต่มนั เป็ น
เช่นนันจริ งๆ ทีทางวิทยาศาสตร์เองก็กา้ วล่วงไปไม่ถึง ว่าเป็ นเพราะ
อะไร? ไม่ใช่ใครๆก็จะตายได้ง่ายๆนะ
ในช่วงเวลาทีฉันหลุดออกมาจากวัด สภาพของบ้านเมือง
และสังคมเวลานัน มีแต่สิงประโลมโลก (อยู่ในช่ วงสมัยสงคราม
เวียตนาม) ทําให้ฉนั สูบบุหรี ดืมสุ รายาเมาแทบทุกชนิด (ในช่ วงที
ไม่ เจ็บป่ วย) แล้วก็ตามมาด้วยนารี ทีเป็ นของคู่กนั มาตังแต่อายุได้
15 ปี ทีส่วนมากได้มาแบบฟรี ๆ (เหมือนคนถูกคําสาบ) เมือ
กลับไปอยูว่ ดั อีกครัง (พ่ อนําไปฝากให้ เป็ นเด็กวัดปทุมวนาราม)
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เพือเรี ยนต่อทีเมืองกรุ งฯ ก็ยงั ประพฤติเหมือนเดิม ทังๆทีไม่ค่อยมี
เงินใช้ ก็ยงั มีโอกาสทําได้ (เคยมีเงินเหลือ 15 บาท ไปกินข้ าวต้ ม
กุ้ยที ร้ านเฮี ยเบียวหลังวัดปทุมวนาราม ตอนเย็น กับน้ องชาย เพียง
5 บาท อีก 10 บาทเสี ยงซื อลอตเตอรี เพราะพ่ อยังไม่ ส่งเงินมาให้
เลยเสี ยงตาย อดเป็ นอด และเย็นนันตรงกับวันเลขออกพอดี ไม่ ถึง
อึดใจ เด็กวิงมาขายผลสลาก เหลือบมองถูกเลข 3 ตัว อย่ างไม่ น่า
เชื อ เลยพากันเดินไปขึนเงินทีตลาดประตูนาํ ไม่ สนใจว่ าจะถูก
รางวัลอะไรอีกแล้ ว มีเงินเกือบ 500 บาท อุ่นใจไม่ ต้องอดอีกแล้ ว
(ค่าของเงินเวลานัน 10 บาท ก็ประมาณ 100 บาท ของปัจจุบนั นี)
เลยเข้ าร้ านข้ าวต้ มในตลาดประตูนาต่
ํ อ สังเหล้ าแม่ โขงมาดืมเป็ น
ขวดกลม (ขวดละ 28 บาทแค่นนเอง)
ั
พร้ อมอาหาร วันนันเลยอิม
สบายไปเลย) พอได้ออกมาทํางาน ยิงหนักมากขึนกว่าเดิม จนถึงปี
2539 อายุ 49 ปี ทีใช้ชีวติ ตามแบบฉบับของช่างและวิศวกร ตาม
วิถีแบบเดิมๆทีเคยปฏิบตั ิ ทังๆทีเจ็บป่ วยเดียวดีเดียวหายมาตลอดและโชคร้าย ทีเกิดมาเป็ นคนขีโรคมาตังแต่เป็ นเด็กๆ พอโตขึน
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ได้มาทํางาน-พอเงยหน้าจากงาน ชีวติ ก็ไปจมอยูก่ บั อบายมุขเป็ น
ส่ วนใหญ่ ใช้ชีวติ แบบสุ ดๆทุกอย่าง แบบไม่สงสารสังขารร่ างกาย
ของตัวเองเลย น่าสมเพชตัวเองจริ งๆ และในทีสุ ดสังขารก็ทน
ไม่ได้จริ งๆด้วย จนหมอทีโรงพยาบาลหมดทางรักษา ปล่อยทิง
ให้กลับไปรักษาตัวเองทีบ้านตามอาการ เพือไปสู่ความตาย ฉัน
ทนทรมานอยูไ่ ด้ 3 เดือน หน้าซี ด ผอมโซ ผิวคลําดําไหม้ นําหนัก
หายไป 10 กว่ากิโลกรัม และรู ้แล้วว่าจะต้องตาย เพราะท้องร่ วง
วันละ 4-5 ครัง ติดต่อกัน แต่ละครังก็เจ็บปวดในลําไส้ใหญ่สุด
แสนทรมาน เวลาถ่ายทุกข์ปวดแสบปวดร้อน รู้สึกเหมือนลําไส้
ถูกเล็บครู ดออกมา อันเป็ นทุกขเวทนาของสังขาร จนแทบจะทน
ไม่ไหวอยูแ่ ล้ว ( ทีคิดว่ าเหมือนตกนรก ในขณะที ยังมีลมหายใจ)
แต่กไ็ ม่สะทกสะท้านใดใด เพราะคิดว่าได้ทาํ ความดีงามมามาก
พอสมควรแล้ว ถึงจะตายก็ไม่เสี ยดายชีวติ แล้ว ถึงแม้วา่ จะเป็ นคน
ขีเหล้าเมายาด้วยความชอบ แต่เมาแล้วจะร้องเพลงด้วยความชอบ
คุยสนุกทุกเรื องราวทีดีงาม เป็ นสัจจะ ครองสติได้เสมอ และ
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กระทําทุกอย่างในทางทีดี ด้วยจิตใจทีดีงามทีเรามีอยู่ (เพราะมี
สมาธิ และมีสติตลอดเวลาอยู่แล้ วนันเอง) ซึงมันเป็ นคนละส่ วนกัน
เรื องของคน มันตายยาก เพราะยังต้องรับกรรมอีกมากมาย
เลยต้องอยูต่ ่อไป แม้จะไม่มีใครให้ศีลให้พร ขอให้มีชีวติ ทียืนยาว
ก็ตาม ไม่ถึงทีตาย คนเราจะไม่ตายง่ายๆ อย่างแน่นอน ฉันเลยผ่าน
พ้นความตายมาได้เพราะได้ไปกราบ พระอาจารย์ ณรงค์ ชยะมังค
โล ทีวัดภูค่าว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ในช่วงทีป่ วยอยู่
นันเอง
เมือถึงวัดในตอนบ่ายวันนัน คณะของพวกเราพากันเดินไป
ทีศาลารับแขกของท่าน ฉันเห็นท่านนังรออยูก่ ่อนแล้ว พร้อมกับ
กวักมือเชือเชิญ เรี ยกชือเดิมของฉันมาแต่ไกล
ท่ านอาจารย์ เข็มเพชรมาแล้ ว มาแล้ ว เชิ ญๆ…
ซึ งเหตุการณ์ตอนนันทําให้ทุกคนแปลกใจไปตามๆกัน ว่า
เกิดอะไรขึน เพราะในเวลาทีผ่านมา มีเพียงพนักงานธุรการของ
ฉันคนเดียวทีเคยมากราบท่าน มาก่อน ทีเธอบอกฉันว่าท่านรักษา
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มะเร็ งได้ พอคิดได้ ก็เลยพาฉันมาในวันนีทันที เพราะเห็นอาการ
ฉันจะไปไม่รอดอยูแ่ ล้ว
ท่านช่วยให้กาํ ลังใจด้วยความเมตตา บอกฉันว่า ตอนเย็นจะ
สวดมนต์ภาวนาขอชีวติ ให้นะ เพือทดแทนบุญคุณทีเคยมีต่อกันมา
แต่ก่อนเก่า ทีทําให้ฉนั เกิดความเชือมันว่าจะยังมีชีวติ อยูต่ ่อไป
และ ท่านแนะนําบอกทางชีวติ ให้ได้ไปเจอหมอซินแส ทีอําเภอ
แก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ จัดยาจีนให้ 2 ชุด นํามาต้มดืมกิน เลยหาย
ป่ วยมาจนถึงทุกวันนี แล้วก็เลยปฏิญาณตนเองว่า จะเลิกสิ งทีเคย
ปฏิบตั ิมาแต่ก่อนเก่าทังหมด เท่าทีจะห้ามใจได้ (เพือนทีป่ วยเป็ น
มะเร็ งต่ อมไทย์ รอย ทีผ่ านการฉายแสงมาแล้ ว ทีไปกราบท่ าน
พร้ อมกันในวันนัน สิ นชี วิตไปแล้ ว เมือปี 2553)
ท่านจะเชือหรื อไม่ ก็ไม่เป็ นไร แต่กแ็ ปลกพอสมควร
ในช่วงเวลาก่อนวันที 1 เมษายน 2540 ทีฉันและแม่พาญาติพีน้อง
และเพือนๆทีทํางานไปทอดผ้าป่ าหลังจากทีหายป่ วย ได้เงินถวาย
วัดไม่มาก ได้เพียง เจ็ดหมืนกว่าบาท(ทีแม่ ต่อยอดเพิมให้ 5,000
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บาท) เมือเลขรางวัลทีหนึง (หกหลัก) ออกมา เป็ นตัวเลขทังหมด
ในจํานวนเลข 5 ตัว ของเงินทีถวายผ้าป่ าวันนัน อย่างไม่น่าเชือ ซึ ง
เลขท้ายก็ตรงกับวันทอดผ้าป่ าคือวันที 29 มีนาคม 2540 อีกด้วย
ไม่ทราบเหมือนกันว่า อะไรทําให้ทุกอย่างลงตัวเช่นนัน ฉันคิดว่า
หลายคนคงถูกเลขท้าย 3 ตัว (629) เพราะฉันเองก็ยงั ถูกเลย แต่เมือ
ฉันไปกราบเรี ยนให้ท่านทราบภายหลัง ท่านบอกถ้าหยุดได้กด็ ี
เพราะ นันเป็ นเพียงเหยือล่อ เท่านันเอง อย่าไปหลง งมงายเลย!
อีก 5 ปี ต่อมา มีเรื องทีไม่น่าเชือยิงกว่าเดิมเกิดขึน ในปลายปี
2545 ฉันได้สร้างกฐินไปทอดทีวัดป่ าถําหมูบของพระอาจารย์สมพงษ์ ทีอยูช่ ายเขาคนละด้านกับวัดท่านพระอาจารย์ชวนฯ วัด
ป่ าภูคาํ น้อย อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี คุณลุงชวน (ชื อเดียวกัน
กับพระอาจารย์ ชวน วัดป่ าภูคาํ น้ อย) เป็ นทายกทายิกา วัดป่ าโนน
พระ (วัดท่ านพระอาจารย์ สมฯ) ได้ติดตามท่านอาจารย์สมไปร่ วม
ทอดกฐินด้วย ประกาศท่ามกลางญาติโยมทังหลายว่า “ท่ านเข็ม
เพชรฯ” จากเขือนอุบลรัตน์ เป็ นประธานมาทอดกฐินในครังนี ทํา
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ให้ทุกคนแปลกใจไปตามๆกัน ทีคุณลุงชวนพูดชือเก่าฉันซําไปมา
จนฉันต้องบอกให้ทราบว่า พระอาจารย์ณรงค์ ชยะมังคโล แห่ งวัด
ภูค่าว ท่านเรี ยกชือนีของฉัน มาก่อนแล้ว
แต่ในครังนีฉันเชือว่ามีสิงดลใจคุณลุงชวนให้เห็นชือ “ท่ าน
เข็มเพชร” มาทอดกฐิน ทังๆทีชือฉัน (นายเข็มชาติ โคตวงจันทร์ )
อยูห่ ลังชือญาติผใู้ หญ่ทีท้ายบัตรเชิญมาร่ วมงานนี (แล้ วชื อเก่ าของ
ฉั นมาโผล่ อยู่ด้านหน้ า เป็ นประธานงานนีได้ อย่ างไร) เหมือนจะ
บอกให้ฉนั และทุกคนทราบว่า ชือนี-คือ ชือเก่าของฉันจริ งๆ
เหมือนทีท่านพระอาจารย์ณรงค์ฯเรี ยกฉันมาก่อนแล้วนันเอง แต่
ฉันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนัก เพราะรู้แก่ใจตนเองอยูแ่ ล้วว่า
เกิดขึนเพราะอะไร? (ซึ งจะเล่ ารายละเอียดให้ ทราบต่ อไป ใน
ตอนท้ ายเรื อง)
จากวันนันมาจนถึงวันนี ฉันพยายามทําทุกอย่างเพือรักษา
สังขารเอาไว้ เพือจะใช้เป็ นสะพานในการข้ามไปสู่ แดนเกษม อัน
เป็ นมงคลอันสูงสุ ดในชีวติ เท่าทีจะทําได้! เพราะทีผ่านมาแล้วเป็ น
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เวลาถึง 35 ปี เต็มๆ ทีหลงทรมานตัวเองมานานพอสมควรแล้ว จึง
ได้รู้แก่ใจว่าสังขารร่ างกาย เครื องจักรกลอัตโนมัตินี ช่างแข็งแกร่ ง
และทนทายาดจริ งๆ ดีกด็ ีมาแล้ว ชัวก็ชวมาแล้
ั
ว คิดว่าสุ ดๆแล้วใน
ทุกเรื องราวมากกว่าใครๆ ก็คงอยูท่ ีเรานีเอง ถ้าใครไม่รู้ภูมิหลังก็
คงคิดว่า ฉันดีเลิศประเสริ ฐศรี แต่เท่าทีได้เห็นกันมานัน เป็ นเพียง
ภาพมายา เท่านันเอง! ไม่ใช่ตวั ตนทีแท้จริ งของฉันเลย!
มาถึงวันนีคงต้องพอได้แล้ว ถ้าบุญมีมากพอหรื อมีวาสนาอยู่
บ้างวันข้างหน้า อาจจะได้ไปบวชช่วยท่าน (พระอาจารย์ ณรงค์ ฯ)
บํารุ งพระพุทธศาสนา ตามทีท่านชักชวนไว้กไ็ ด้ เพราะท่านบอก
ฉันว่าถ้าฉันบวช “ธรรม” ทุกอย่างทีเคยมีมาก่อน จะกลับคืนมาหา
ฉันทังหมด (ทีฉั นเองก็คิดว่ าน่ าจะเป็ นเช่ นนันจริ ง เพราะได้ เห็น
จากเหตุการณ์ ต่างๆที เกิดขึนในชี วิตทีผ่ านมาของฉั นเอง บอกให้
ทราบ และ มีหลายๆเรื องที เกิดขึน ที อยู่เหนือกฎเกณฑ์ และ
กาลเวลา ทีไม่ อาจเขียนลงในหนังสื อนีได้ แต่ ผ้ อู ยู่ในเหตุการณ์
ย่ อมทราบกันดีอยู่แล้ วว่ า หลายๆเรื องทีเกิดขึน อยู่เหนือกฎเกณฑ์
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ทีไม่ น่าเชื อว่ าจะเกิดเช่ นนันได้ ทีฉั นเองก็ไม่ ควรเขียนถึงเรื องของ
คนอืนๆอยู่แล้ วด้ วย เพราะแค่ เรื องของตนเองก็ว่ นุ วายมากมายจน
น่ าเบือหน่ าย แต่ กแ็ ปลก ที บางคนบอกว่ าฉั นวาจาสิ ทธิ ห้ ามฟ้ า ขอ
ฝนได้ พูดอย่ างไรเป็ นอย่ างนัน เพราะมีตัวอย่ างเรื องจริ งทีเขาได้
เห็นก็คือ เพือนฝูงทีฉั นเห็นว่ าทําบาปมาก บอกไม่ เชื อฟั ง และ ทํา
ให้ ฉันเดือดร้ อนไปด้ วย ไม่ ข้ามวัน ก็จะมีอันเป็ นไปตามที ฉั นคิด
ว่ าเขาต้ องรั บกรรม เกิดอุบตั ิเหตุ แข้ งขาหั กไปตามๆกัน บางคน
ถึงกับล้ มป่ วย และตายไปเลยก็มี) จึงมีเหตุการณ์หลายๆครัง
เกิดขึน เหมือนมีใครสังให้เกิดเรื องขึน ทีผูร้ ับกรรมต้องยอมรับ
“กรรม” จากทีได้ทาํ ความผิดมาจริ ง เพือให้ผคู ้ นได้เห็น แล้วจะได้
เกรงกลัวต่อบาปกรรมกันบ้าง (ดังนัน บางเหตุการณ์ ทีเกิดขึนใน
ชี วิตของท่ าน ที ทําให้ ท่านเป็ นทุกข์ ก็ขออภัยให้ ฉันด้ วย ถ้ าฉั นมี
ส่ วนเกียวข้ อง แต่ขอให้ทราบว่า นันคือความจริ งทีท่ านทําของ
ท่ านเอง แต่ กแ็ ปลก -ในส่ วนที ฉั นมีโอกาสได้ ทาํ ความดีบ้าง ก็ไม่
ค่ อยมีใครพูดถึงกันบ้ างเลย... คงเป็ นเพราะวาสนาของฉั นเอง)
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มีใครสงสัยบ้างไหมทีใครๆพูดกันว่า ทําไมมนุษย์เรามีอายุ
100 ปี กลับเป็ นเวลาชัวครู่ เดียวบนสรวงสวรรค์ ทําไมสัตว์โลกจึง
อายุไม่เท่ากัน นันคือ คําถามของผูไ้ ม่รู้ทงหลายที
ั
สงสัยและข้องใจ
และเชือว่าท่านก็คงจะไม่แตกต่างกัน แต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ว่าเขารู้ได้อย่างไร ว่าแต่ละแห่งมีความแตกต่างของกาลเวลา เป็ น
เช่นนันจริ งหรื อ สวรรค์มีจริ งตามทีเขาว่ากันหรื อ แต่ทีฉันสงสัย
มากกว่านันก็คือ สิ งทีอยูใ่ กล้ๆตัว คนเราเกิดมาทําไม และมีชีวติ
อยูเ่ พืออะไรกันแน่ ตรงนีต่างหากทียังค้างคาใจ ยังไม่อยากคิดถึง
นรกหรื อสวรรค์ให้ไกลตัวขนาดนันเลย เพราะถ้าคิดแบบนัน ถ้า
ฉันตายไปอยูส่ วรรค์ คงเพลิดเพลินอยูไ่ ด้ไม่ถึงเดือน คนทีเกิดที
หลัง 20-30 ปี คงตายตามฉันไป ถ้าฉันรักใครชอบใครมาก่อน ก็
คงมีโอกาสยืนมือลงมาพาเธอทังหลาย (ทีมีความดีงาม มีจิตใจที ดี
งาม) ไปอยูส่ วรรค์ดว้ ยกันได้ ถ้าคิดได้แบบนีก็ดีเหมือนกันนะ! จะ
ได้ทาํ แต่กรรมดีดว้ ยกาย วาจาและใจ จะได้ไม่ทาํ กรรมชัวต่อกัน
ตอนทีมีชีวติ อยูด่ ว้ ยกันในขณะนี
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แต่ได้เห็นหลายๆคนทีเคยทํางานด้วยกัน และ เขาก็ทาํ งาน
กับฉันมานานแล้วด้วย ปรับตัวไม่ทนั กับการเปลียนแปลง ค้นหา
ตัวเองไม่เจอ เลยเกิดความเครี ยด จนกลายเป็ นคนเงียบเหงา เพราะ
ความทุกข์ใจ ทีทําอะไรไม่ได้เหมือนคนอืน เนืองเพราะเขาวิงตาม
โลกย์ทีพัฒนาการไปเรื อยๆอย่างรวดเร็ วไม่ทนั จนบางคนเขาทน
ไม่ไหวทีจะอยูใ่ นสังคมอีกต่อไป เลยลาออกจากงาน เพือไปค้นหา
เส้นทางชีวติ ใหม่ ทีจะเดินต่อไป ตามความคิดและความสามารถที
ตนเองมีอยู่ ฉันคิดว่า ถ้าทุกข์ยากลําบากแบบนี คนเราอยากจะมี
ชีวติ ทียืนยาวกันไปทําไม? คนบางคนอาจจะเก่งเกินไป อัตตา
(ความยึดมันถือมันทีคิดว่ าตนเองเก่ งและถูกต้ องแล้ ว) อาจจะสู ง
เกินไป จนทําให้คนส่ วนมาก ทีเขามีความเป็ นคน แค่คนธรรมดา
ทัวๆไป ยอมรับไม่ได้ ก็อยูไ่ ม่ได้กบั สังคมเขาเช่นกัน บางคนปลด
เกษียณไปแล้วเป็ นปี ๆ ยังหยุดทํางานไม่ได้ ต้องไปหางานใหม่ทาํ
ต่อ ด้วยความเคยชิน และ ความชอบของเขาเอง (แต่ ลึกๆคือความ
อยากได้ ที ยังไม่ พอของเขานันเอง) อย่างมีความสุ ข ลืมคิดถึง
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สังขารทีร่ วงโรยลงไปทุกวัน จนทําให้ลม้ ป่ วยไปไม่ไหว ก็มีให้
เห็น!
สุ ดท้ายทุกชีวติ ต่างก็นาํ ตัวเองไปสู่ ความเครี ยด ความวุน่ วาย
และความทุกข์ทงกายและใจ
ั
อย่างไม่รู้สึกตัว เพราะทําตามทีคิดที
หวังไว้ไม่ได้ดงั ใจตนเองเสมอไป เป็ นผลนําไปสู่การเจ็บป่ วยทาง
ใจ และ ตามมาด้วยการเจ็บป่ วยทางกาย ทีทรุ ดโทรมลงทุกวันๆ
แต่กแ็ ปลกดีเหมือนกัน ทีบางคนก็เป็ นสุ ขได้จาการสะสม
ทรัพย์สินเงินทอง ทีเขาได้มาจากการได้ทาํ งานไม่หยุดไม่หย่อน
เพราะเป็ นความชอบของเขาเอง ทีจะอยูก่ บั การทํางาน ถึงจะ
ยากลําบากแค่ไหนก็ตาม เพราะมันได้มาในสิ งทีเขาพอใจ ก็เป็ น
สุ ขแล้ว จะเห็นได้วา่ คนกลุ่มนีอาจจะลืมหลายสิ งหลายอย่าง ทีอยู่
รอบๆตัว หรื อ ไม่เคยคิดถึงวิมานสวรรค์ใดๆเลย และ อาจจะลืม
แม้กระทังความตายก็ได้
จึงเป็ นคําถามว่า คนเราจะมีชีวติ ให้ยนื ยาวอยูเ่ พืออะไรไม่
ทราบ มีประโยชน์ทีตรงไหนเมืออยูไ่ ปนานๆ เพราะแก่แล้วแก่เลย
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ถึงวันหนึงจะแก่จนไปไหนไม่ได้ในทีสุ ด ก็ไม่รู้จะอยูไ่ ปทําไมถ้า
ตนเองก็ยงั ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้! นอนอยูด่ ีๆพอลุกขึนยืนทันที
เหมือนตอนเป็ นหนุ่มก็หน้ามืดแล้ว อยูไ่ ปจะมีประโยชน์ มี
ความหวังอะไร เมือโรคชรากําลังคืบคลานมาเยือน นอกจากเป็ น
ภาระของคนอืน ตายไปจะไม่ดีกว่าหรื อ? หรื อว่า เราต้องอยูเ่ พือ
ใช้หนีกรรม!
ในสมัยเด็กๆทีพ่อแม่พาอาศัยอยูห่ มู่บา้ นริ มลุ่มนําป่ าสัก ชาย
ป่ าดงพญาเย็น เคยได้เห็นช้างตายจากการถูกล่าเอาแค่งาสวยๆ เท่า
นันเอง ได้เห็นพวกนายพรานล่าสัตว์ เขาแล่เนือช้างออกมาเป็ น
บางส่ วน เพือแบ่งกันนําไปทําอาหาร เป็ นเรื องทีไม่น่าเชือว่า ใน
ตัวช้าง มีเนือของสัตว์โลกแทบทุกชนิด ทังเนือหมูเนือวัวควาย
และอืนๆ นีต่างหากทีน่าอัศจรรย์และน่าสงสัยเป็ นทีสุ ด ว่ามัน
เกิดขึนได้อย่างไร? ไม่เคยมีใครให้คาํ ตอบได้เลย!
แล้วสิ งทีเราพากันคิดฝันกันไปนัน มันมีจริ งๆหรื อเปล่า มัน
เป็ นไปได้จริ งแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้? ใครจะให้คาํ ตอบได้วา่ สวรรค์
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มีจริ งไหม? คนทีจะบอกได้ ก็ตอ้ งเป็ นคนไปสวรรค์มาก่อน และ
พาเราไปดูให้เห็นจริ งได้ เท่านัน และจิตวิญญาณมีจริ งไหม? คนที
จะบอกได้ตอ้ งเคยสัมผัสมาก่อนเท่านัน ถ้าเราสัมผัสดินแดนแห่ง
สวรรค์ได้ดว้ ยตาเนือจริ งๆ ก็คงจะเป็ นเรื องอัศจรรย์เป็ นทีสุ ด! คิด
ว่า พวกเราคงจะต้องจองคิวกันไปชม อย่างไม่ตอ้ งสงสัย!
ฉันเคยไปทํางานอยูท่ ีจังหวัดนครสวรรค์มาคนเดียว อย่าง
โดดเดียว ในการติดตังและปรับแต่งอุปกรณ์สือสาร ทีซื อมาจาก
สหรัฐอเมริ กาเข้าใช้งาน ในปี 2516 ช่วงเวลาที กฟผ จะนําเขือน
สิ ริกิติเดินเครื องกําเนิดไฟฟ้ า เข้าสู่ ระบบส่ งเป็ นครังแรก เพือส่ ง
กําลังไฟฟ้ าตามสายส่ งมายัง จังหวัดนครสวรรค์ และ ฉันก็อยูท่ ี
นันเป็ นแรมเดือน ด้วยการนังรถสองแถวจากโรงแรมทีพักในตัว
เมืองไปทํางานทีสถานีไฟฟ้ าแรงสู ง ฉันมองหาสวรรค์อยูท่ ีไหนก็
ไม่เคยเห็นเลย เพราะมีแต่ความเหน็ดเหนือย ลําบากทังกายและใจ
จากการทํางาน ทีตกเป็ นหนูทดลองของ คน กฟผ.ในสมัยนัน (ที
ประเทศไทยพึงจะเริ มการพัฒนา โทรทัศน์ ยงั เป็ นระบบ ขาว-ดํา
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อยู่เลย ผู้คนก็ยงั หวงความรู้ และ เห็นแก่ ตัวกันมากพอสมควร) เลย
จําไม่ลืม เหมือนตกนรก ทังๆทียังมีลมหายใจ แต่กเ็ อาตัวรอดมา
ได้ ด้วยความมันใจในตนเอง ซึ งเชือเสมอว่าเราทําได้ทุกอย่างอยู่
แล้ว (โดยเฉพาะปั ญหาที ใครๆทํากันไม่ ได้ ฉั นจะคิดได้ และแก้ ไข
ได้ เสมอ คิดว่ าคงมีใครช่ วยคิดช่ วยทํา ! เพราะความจริ งฉั นก็ไม่ ได้
เก่ งอะไร และคิดว่ าจากจุดนีเองเป็ นส่ วนหนึงทีทําให้ ฉันมีโอกาส
ได้ ไปดูงานทีประเทศสหรั ฐอเมริ กา) เพราะว่า วิศวกรผูร้ ับผิดชอบ
งานในขณะนัน ทีจะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งในอนาคตเดินทาง
มาจากเขือนสิ ริกิตติกับเจ้านายอีกคน มาดูวธิ ี การปรับแต่งเครื องว่า
ฉันทําอย่างไร เพือนําวิธีการไปใช้กบั เครื องทีเขือนสิ ริกิตติ ซึงอยู่
ฝังตรงกันข้ามกัน นันเอง และนอกจากนี ต่อๆมา ยังมีปัญหาอีก
หลายๆแห่งทีใครๆแก้ปัญหากันไม่ได้ หรื อทําได้แต่กเ็ บียวนาย
แกล้งไม่ทาํ เอาเฉยๆ ฉันก็ได้ช่วยเหลือทําให้งานสําเร็ จลงได้ทุก
ครัง แม้จะมีใครบางคนด่าว่าให้บา้ ง ว่าเป็ นวัวลืมตีน ก็ไม่สนใจ
เพราะฉันไม่ได้เป็ นเช่นนันอยูแ่ ล้ว ทีบางครังตัวเองก็งงเหมือนว่า
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เราทําได้อย่างไร (แต่ จะบอกเคล็ดลับที ไม่ ควรจะลับให้ กไ็ ด้ เพราะ
วันหนึงฉั นถามเจ้ านายที ใครๆมองว่ าไม่ ค่อยรู้ เรื องงานเท่ าไร แต่
ฉั นคิดว่ าท่ านอยู่มานานแล้ ว ย่ อมมีประสบการณ์ ติดต่ องานกับชาว
ต่ างประเทศมาตลอด เขาคงจะบอกอะไรต่ างๆให้ บ้าง ถึงความคิด
ของคนออกแบบระบบว่ า (ฝรังหรื อญีปุ่ น) เขาคิ ดยังไง มีหลักการ
คิดแบบไหน ในการสร้ างเครื องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆ มาขายให้
เรา คําตอบที ได้ ทําให้ ฉันมองทะลุปรุ โปร่ งในระบบไปทังหมดว่ า
เขามีความคิดเป็ นพืนฐานเดียวกันทัวโลก ในการสร้ างเครื องต่ างๆ
มาให้ เราใช้ งาน โดยจัดทํา เป็ นกลุ่ม เป็ นหมวดหมู่ เป็ นขันเป็ น
ตอน ด้ วยเหตุด้วยผล แยกแยะแบ่ งแยกขันตอนต่ างๆให้ เครื อง
ทํางานได้ ทุกรู ปแบบ ตามความต้ องการที เราจะใช้ แต่ คนไทยโบ
ราญ อาจจะไม่ ร้ ู หรื อ รู้ แต่ ไม่ ร้ ู วิธีทีจะนํามาใช้ ถ้ ามีคนรู้ อยู่บ้าง
ส่ วนมากก็หวงความรู้ ด้ วยความเห็นแก่ ตัว จนไม่ ยอมบอกใครๆ
เพราะกลัวคนอืนจะได้ ดีกว่ าตน จึ งเป็ นเรื องทีฉั นสงสารประเทศ
ไทยจังเลย และ สงสารมาจนกระทังวันนีทีสังคมเรา ยังใจแคบกัน
อยู่) ซึ งต่อๆมาฉันจะบอกทุกเรื องทีฉันรู ้กบั ทุกคนทีถาม หรื อไม่
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ถาม เพือนําทางในการเปลียนแปลงแนวคิดกันใหม่ของคนไทย
เพือเป็ นแบบอย่างสําหรับทุกคน และ ทําให้ผเู้ ข้างานทีหลังสุ ข
สบายไปตามๆกัน ไม่ตอ้ งปวดหัวกับเรื องไร้สาระดังกล่าว ปั ญหา
หลายๆอย่างก็เลยน้อยลงในทีสุ ด
แล้วนรกล่ะเป็ นยังไงบ้าง ยังไม่มีใครพูดถึงให้ชดั เจนเลยว่า
อยูท่ ีไหน? เวลาเป็ นอย่างไร? ไม่เป็ นไร ฉันบอกให้กไ็ ด้ เพราะคิด
ว่าได้ไปนรกมาแล้ว เคยเป็ นไข้ความร้อนสูงมาก จนคอแห้งผาก
อยากดืมนํามากๆ เลยขอแม่ดืม พอดืมได้อึกเดียว คงไม่ถึงท้อง
ด้วยซํา เลยตายไปจริ งๆ ตอนเมืออายุได้ 9 ปี กว่าๆ(ตอนนัน
ครอบครั วยังอยู่ที บ้ านแก่ งผักกูด ริ มแม่ นาป่
ํ าสั ก ชายป่ าดงพญา
เย็น) ตายไปอยูเ่ มืองเขา 6 วัน เป็ นเวลาบ้านเราประมาณ 6 ชัวโมง
(ถ้ าเป็ นเหมือนทุกวันนี ถูกฉี ดยากันศพเน่ าเหม็น วิญญาณคงจะ
กลับเข้ าร่ างไม่ ได้ ฉั นก็คงตายไปแล้ ว จึ งขอเตือนว่ า ถ้ าเด็กหรื อ
คนหนุ่มป่ วยตายในเวลาทีไม่ สมควรที จะตาย ควรปล่ อยศพไว้
เฉยๆ ไม่ น้อยกว่ า 1 วัน เผือเขาจะมีโอกาสฟื นคืนชี พมาได้ )
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เพราะฉะนัน ทีพระท่านเทศน์วา่ ทําบาปมาก ตกนรกนานมากเป็ น
แสนเป็ นโกษฐ์ปีนัน ทีแท้แล้ว เวลามันน่าจะสันนิดเดียว เดียวก็
กลับมาเกิดใหม่อีกแล้ว อาจจะเกิดไปใช้กรรม ไปเป็ นหมูหมา เป็ ด
ไก่ให้คนเลียง คนเชือดกิน ใช้กรรมหมด ก็อาจจะเกิดมาเป็ นคน
หรื อเล็ดลอดจากนรก หลบมาเกิดเป็ นคนได้ทนั ที ด้วย จิตแท้ อัน
เป็ นจิตใต้สาํ นึก นันเอง ทีตายไม่เป็ น ต้องกลับมาเกิดใหม่ ทําให้
นิสยั สันดานเก่าๆทีจิตยึดมันเอาไว้ ยังต้องติดตามมาเกิดด้วย คนที
จิตใจไม่ค่อยดีจึงมีอย่างมากมายตามสัดส่ วนของคนดี ทีเห็นๆกัน
อยูใ่ นปัจจุบนั นี นีเอง
ทีเขียนบอกกล่าวไว้นี ไม่ได้บอกให้เชือหรื อหลงงมงายแต่
อย่างใด เพียงแต่มีเหตุการณ์เกิดขึนและได้สมั ผัสมาแล้วจริ งๆเท่า
นันเอง เพียงแต่จะบอกว่า ตายแล้ว สบายทีสุ ดในโลกเลย ไม่มี
เจ็บปวดทุกข์กายทุกข์ใจใดใดทังสิ น (คิดว่ ามาจากผลบุญเก่ าที ตน
เคยทําไว้ แล้ ว จึ งไม่ มีความทุกข์ ใดใด) และการทีจะตายได้นนั เรา
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จะหายใจเข้าเป็ นครังสุ ดท้าย แล้วจะไม่หายใจออกมาอีกเลย นีคือ
ความจริ ง ทีฉันเคยตายมาแล้ว
เพียงแต่ไปเจอเมืองทีคิดว่าเป็ นนรกเท่านันเอง ทีแม้จะเป็ น
นรกระดับต้นๆทีไม่โหดร้ายมากนัก (เวลาก็เลยใกล้ เคียงกับโลก
มนุษย์ ) พอเติบใหญ่ขึนจะได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าเมือง ทีไปรับ
วิญญาณฉันกับแม่ของเธอวันนัน และจะได้ครองเมืองสื บต่อไป
อีกด้วย ก็ไม่อยากอยู่ เพราะไม่ชอบ ก็เลยหนีกลับมาเท่านันเอง!
ถึงวันนี ก็ยงั ไม่รู้เลยว่า-เขาจะมาตามกลับไปหรื อเปล่า
จะอย่างไรก็ตาม ถ้าสังขารร่ างกายอันเป็ นมิติหนึง ทีเสื อม
ไปตามกาลเวลา สามารถคงอยูไ่ ด้ยาวนาน คนเราก็อยากจะมีชีวติ
อยู่ เพืออยูด่ ูโลกทีสิ วไิ ลนีต่อไปด้วยกันทุกคน เพราะว่ายังมี
อะไรๆอีกมากมายทีเราสงสัยข้องใจ และเรายังไปไม่ถึง รวมทัง
สถานทีต่างๆทีมีอยูใ่ นโลกนีอีกมากมาย ทีเราอยากจะไป อยากจะ
รู ้ อยากจะเห็น! และความอยาก ความต้องการทังหลาย นันเอง ที
ทําให้เราเกิดมาแล้วไม่อยากตายด้วยกันทุกคน โดยเฉพาะมนุษย์
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หรื อสัตว์โลกทังหลาย ปฏิเสธไม่ได้วา่ ยังติดอยูใ่ นรสชาติแห่งการ
เสพย์สุข ในเรื อง กิน กาม และเกียรติ ย่อมไม่มีใครอยากตาย และ
ไม่มีทางหลุดพ้นไปได้ง่ายๆ จากวัฏฏะสงสารนี อย่างแน่นอน
ถ้ามีบา้ ง ก็เป็ นส่ วนน้อยนิดทีบางคนจะหลุดพ้นไปได้ แต่ดู
แล้วแทบไม่มีเลย เมือเทียบกับพลเมืองโลกเป็ นพันๆล้านคน ทีมี
อยูใ่ นปัจจุบนั
ดังนัน การมีชีวติ ทียืนยาวได้นนั หมายถึงสภาพร่ างกายและ
จิตใจ มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ และสภาวการณ์ต่างๆของ
โลก ของจักรวาล อันเป็ นทีเกิดของสรรพสิ ง รวมทังคนเราด้วย ก็
นับว่าเป็ นผูโ้ ชคดี ถ้าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จนสิ นอายุไขไปตาม
กาลเวลา! นันก็คือ ทุกคนไม่วา่ จะยากดีมีจนแค่ไหน หล่อเหลาแค่
ไหนอย่างไร สดสวยขีริ วขีเหล่เพียงใดก็ตาม ทุกคนก็ตอ้ งการมี
ชีวติ ทียืนยาว มีชีวติ อยู่ เพือสนองความอยากความต้องการของ
ชีวติ ตนเอง และ ไม่มีใครอยากตายด้วยกันทุกคน คือ ความจริ ง!
แต่อย่างไรก็ตาม ทุกชีวติ ทีเกิดมา จะตกอยูใ่ นมิติหนึงเดียว และ
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กาลเวลาเดียวเท่านัน ก็ตอ้ งสิ นสลายไปในทีสุ ด! สิ งทีเกิดขึนเป็ น
เพียงภาพลวงตา เป็ นภาพมายาทีลวงใจ ทีฉายให้เห็นในเวลาที
สันๆ เท่านันเอง เมือเทียบกับอายุของโลก และจักรวาลคือ ชีวติ !
ทียังยึดมัน และปล่อยวางอะไรลงไม่ได้ของคนเรา เพราะ เมือได้
เกิดมาแล้ว คนเราทุกคนต้องการมีทรัพย์สินเงินทองสิ งของให้มนั
มากมายเข้าไว้ ขอให้มีรูปเป็ นทรัพย์ คือมีรูปสมบัติทีหล่อเหลา
สวยๆงามๆเป็ นทุนไว้ก่อน และ นอกจากนีก็ยงั ต้องการมี
สติปัญญาทีเฉลียวฉลาดอีกด้วย และสุ ดท้ายสิ งทีต้องการมากทีสุ ด
คือสุ ขภาพของร่ างกายทีดี ทีเป็ นลาภอันประเสริ ฐ ถ้าใครมีสิงที
กล่าวแล้วครบถ้วนบริ บูรณ์ ก็ได้ชือว่า เกิดมามีบุญวาสนาเกินกว่า
ใครๆ ถ้าใครไม่มีในสิ งทีกล่าวแล้ว หรื อมีบา้ งไม่มีบา้ ง ย่อมเป็ น
ทุกข์ เพราะ หนีไม่พน้ ทีจะต้องแสวงหา และ ไขว่คว้าหามาให้แก่
ตนเอง เหมือนทีกล่าวมาแล้วทังหมดนันเอง และสุ ดท้ายก็คือ
ต้องการมีชีวิตทียืนยาว เพือเสพย์สุขในสิ งทีตนเองมีไว้ และ หามา
ได้ ตามเหตุผลทีกล่าว นันเอง แล้วเราจึงจําเป็ นต้องอยูก่ นั ต่อไป
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อยูเ่ พือสนองตัณหา ความอยาก ความอยากรู้อยากเห็น ตามความ
ต้องการของตนเอง! เพราะเรายังไม่อิมในกาม ไม่อิมในโลกียส์ ุ ข
และ เรายังไม่มีคาํ ว่า “พอเพียง” เราจึงพากันไต่เต้าไปให้ถึงทีสุ ด
ของทีสุ ด เพือแสวงหากามสุ ข อันสูงสุ ดยอด นันคือ-คนเรา
ต้องการมีชีวิตทียืนยาว ก็เพือตรงนี นีเอง! ทีทุกคนไม่อาจปฏิเสธ
ได้เลย
แต่ สําหรับ อริยะบุคคล แล้ ว ไม่ ใช่ ทตรงนี
ี
อย่ างแน่ นอน!
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7. อดีต ปั จจุบนั และอนาคต
อดีตประธานาธิบดี สหรัฐอเมริ กา ทีมีชือเสี ยงโด่งดังไปทัว
โลกในยุคหนึงทีชือ จอห์นเอฟ. เคนเนดี กล่าวไว้วา่ “Change is
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the law of life and those who look only the pass or the
present are certain to miss the future.” ความเปลียนแปลง
เป็ นกฎของชีวติ ใครหลงติดอยูก่ บั อดีตและปัจจุบนั ย่อมพลาด
โอกาสในอนาคตอย่างแน่นอน
สุ นทรพจน์ดงั กล่าวน่าจะเป็ นความจริ งแท้แน่นอน
เนืองจากทุกอย่างดําเนินไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติอยูแ่ ล้ว
ฉะนัน การยึดติด หรื อหลงติดอยูก่ บั สิ งใดก็ตาม โอกาสทีใครๆจะ
เดินต่อไปข้างหน้าอย่าได้คาดหวังเลย เพราะความคิดจิตใจมันจบ
ลงทีตรงนันแล้ว นันเอง
ความเปลียนแปลงอาจจะเป็ นกฎแห่งชีวติ ก็จริ งแต่
การ
เปลียนแปลง ก็เป็ นเรื องปกติธรรมดาของโลกอยูแ่ ล้ว สําหรับ
มนุษย์ผเู้ กิดมาพร้อมกับการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลานัน ต่างเกิด
มาเป็ นเพียงส่ วนประกอบทีชอบท้าทายธรรมชาติ และ เกิดมาเพือ
ทําลายธรรมชาติ โดยทีตัวเองก็ไม่รู้สึกอะไรเลย อีกทังพากันทําให้
สภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลียนแปลงทีรวดเร็ วยิงขึน จนโลก
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ร้อนขึนอย่างน่าหวาดกลัว ว่าทุกสรรพสิ งจะต้องเปลียนแปลงไป
อย่างมากมายแค่ไหน จากการใช้ทรัพยากรของโลกทีมีอยูข่ อง
คนเราโดยลืมคิดไปว่า สิ งทีจําเป็ นสําหรับการใช้ในชีวติ ประจําวัน
คือนําจืดทีสะอาด นํามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น และทรัพยากร
อืนๆทีมีอยูจ่ าํ กัด กําลังจะหมดไปในเวลาอีกไม่เนินนาน นีเอง
มาถึงวันนี ผลทีเกิดจากการเปลียนแปลงของมนุษย์ จึงทําให้
โลกร้อนขึนกว่าเดิมมาก และ เป็ นผลกระทบต่อสรรพสิ ง ทําให้
ระบบนิเวศน์ทีเคยเป็ นปกติตามธรรมชาติ เปลียนแปลงไปอย่าง
มากมาย ฝนฟ้ าอากาศวิปริ ตไปทังหมด เพราะโลกจะรักษาสภาพ
สมดุลให้กบั ตนเอง และทีสําคัญทีสุ ดก็คือ ชีวติ และจิตใจของคนก็
ย่อมจะเปลียนตามไปด้วย โดยอัตโนมัติ! คืออันตรายอันใหญ่
หลวง ทีค่อยๆคืบคลาน มาตามล่าเอาชีวติ ของมนุษย์ทุกคน ใน
อนาคต ในทีสุ ด นันเอง!
อดีตคือมิติปัจจุบนั ณ ช่วงเวลานันๆทีเคยปรากฏอยู่ และ
ผ่านพ้นมาตามกาลเวลา จนถึงปั จจุบนั ถ้าใครติดอยูต่ รงนันด้วย
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ความชอบ หรื อ ความชัง ย่อมมีผลต่อปัจจุบนั อย่างไม่ตอ้ งสงสัย
เพราะ กาลเวลาแม้จะผ่านเลยไปเนินนานเท่าใด ก็ไม่สามารถทีจะ
เปลียนแปลงจิตใจของคนได้โดยง่าย
เนืองจากสภาวะของจิต
โดยทัวไปแล้ว มีความเป็ นเอกเทศ ไม่มีใครควบคุมได้ง่ายๆ แม้แต่
ตัวของเราเอง
อีกทังตัวเราเองก็ยงั ไม่รู้อย่างแท้จริ ง ว่าจิตคืออะไร มันอยูท่ ี
ไหนทีแท้จริ งอีกด้วย แต่ถา้ จิต คือความคิดเมือใด เมือนันมัน
อาจจะอยูท่ ีมันสมองของคนเราก็ได้ แล้วเราจะใช้อะไร ทีจะไป
ควบคุมจิตและความคิดได้?
ดังนันการทีจะเห็นอดีตและอนาคตได้ คงจะต้องหดเวลาลง
ไปให้ได้ทงด้
ั านบวก(อนาคต) และด้านลบ(อดีต) เพือให้อดีตใกล้
เข้ามา และอนาคตก็จะเห็นได้โดยไวตามไปด้วย ถ้าจะเห็นอดีตได้
โดยไม่ตอ้ งหดเวลา เราก็ตอ้ งสร้างยานทีมีความเร็ วมากกว่าแสงให้
ได้ เพือใช้ในการเดินทางไปหาอนาคต หรื อ เดินทางย้อนกลับไป
หาอดีต หรื อไม่ คนเราก็ตอ้ งควบคุมจิตให้วงย้
ิ อนไปในกาลเวลา
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ไปหาอดีตให้ได้นนเอง
ั เพราะจิตว่องไวกว่าสิ งใดใดในจักรวาลอยู่
แล้ว มันจึงสามารถทีจะวิงย้อนเวลาไปหาอดีตได้ และคนผูน้ นั
ย่อมเห็นอดีตของตนเอง หรื อระลึกชาติได้ดว้ ย จิต นีเอง
ทีกล่าวแล้วนัน กล่าวด้วยเหตุดว้ ยผล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยตรง และไม่แต่เฉพาะจิตเท่านัน ทีจะกลับไปสู่
อดีตได้ แม้แต่ตวั ตนคนเราเองก็จะสามารถกลับไปสู่ อดีตได้ ถ้า
หากมียานพาหนะทีมีความเร็ วมากกว่าแสง เร็ วมาก-กว่าเท่าไร เรา
ก็จะกลับไปสู่ อดีตได้เร็ วไว มากขึนเท่านัน!
ด้วยเหตุนี องค์ความรู้ทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วนัน มี
เหตุผลทีเชือถือได้ และเป็ นความจริ งอย่างแน่นอน เพราะผูท้ ีจะ
หยังรู้ และบรรลุธรรมวิเศษได้ ย่อมหยุดจิต และกําหนดจิตได้
อย่างแน่นอน เพือกลับไปสู่ มิติในอดีตทีผ่านมา และ เมือรู ้แล้ว
ท่านก็ไม่ได้ยดึ ติดกับอดีตทีได้เห็น ทรงปล่อยวางทุกสิ งทุกอย่าง
ลงได้ ซึ งก็คือเหตุผลส่ วนหนึง ทีทําให้ดบั ทุกข์ได้ในทีสุ ด คือท่าน
ไม่หลงติดอยูก่ บั อดีต เพียงแต่ท่านเอาอดีตมายกตัวอย่างให้ทราบ
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ถึงผลแห่งกรรมเท่านัน เพือประกาศสัจธรรม ให้ศาสนาพุทธ
ปรากฏขึนในโลก จนถึงปั จจุบนั
เราท่านทังหลายจึงได้ยนิ ได้ฟัง เรื องราวต่างๆทีพระพุทธ
องค์ตรัสถึงอดีตชาติของพระองค์เอง เพือเป็ นอุทาหรณ์ อยูเ่ สมอ
ในการเทศน์โปรดสัตว์โลก อย่างเราๆ ท่านๆ มาจนถึงทุกวันนี นี
คือเหตุผล ทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเห็นอดีตชาติ
ของพระองค์เอง ทีผ่านมาแล้วทังหมด ทีท่านได้ตรัสรู้เป็ น สัมมา
สัมโพธิญาณ สังสอนโลกมาจนบัดนี
มิติปัจจุบนั คือการเปลียนแปลง ซึ งความเป็ นจริ งนัน อดีต
ปั จจุบนั และอนาคต มันอยูห่ ่างกันนิ ดเดียว จนเราไม่อยากแยกแยะ
ความเป็ นอดีตในชัวชีวติ หนึง ทีไม่ถึง 100 ปี เพราะความเป็ นจริ ง
ชีวติ คนเรามันสันนิดเดียว และสภาวะของ”ปัจจุบนั ” มันยิงสันนิด
เดียวเท่านัน จนเรามองไม่ออกว่าปั จจุบนั ทีแท้จริ งของคนเรามัน
อยูท่ ีจุดไหน
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ความจริ งแล้ว “ปั จจุบนั ” ทีสันนิดเดียวนัน ก็คือการ
เปลียนแปลงของสังขาร ทีพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วว่า สังขาร
ไม่เทียง ตรงนันแหละ คือปัจจุบนั ของศาสนาพุทธ สําหรับอย่าง
อืนขึนอยูก่ บั จิตใจของเรา ทีเราเองหาปั จจุบนั ของเขา (โดยเฉพาะ
จิ ต) แทบไม่เจอเลย ว่าอยู่ ณ จุดใด! แต่สิงทีพอจะมองเห็นเป็ นเงา
พอลางๆบ้าง ก็คือ มิติของชีวติ ปั จจุบนั ก็ไม่ต่างไปจากพยับแดด
ระยิบระยับ(ในวันที อากาศร้ อนจัดๆ) ทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าไม่รู้จกั สังเกตหรื อพินิจพิจารณาให้ดี ก็แทบจะมองไม่เห็นอะไร
เลย ตามทีฉันบอกทุกคนไปแล้วว่า ชีวติ คือภาพมายา นันเอง
แล้วมิติแห่งอนาคตล่ะ ท่านจะเห็นได้ไหม?
ท่านทังหลายอาจจะเห็นอนาคตได้ ถ้ารู ้หนทางทีจะไป แต่
ส่ วนมากแล้วคนเรา ไม่รู้หรอกว่า พรุ่ งนี ชีวติ ทีแท้จริ งจะเป็ นเช่น
ไร?
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แต่ พระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงเล็งเห็น และไม่วา่ จะเป็ น
ยุคใดสมัยใด ผูท้ ีบรรลุธรรมวิเศษแล้ว ย่อมเล็งเห็นอย่างแน่นอน
เมือท่านกําหนดจิตได้!
พระพุทธประวัติ กล่าวไว้วา่ ในช่วงท้ายแห่งชีวติ ของพระ
ศาสดา พระองค์ท่านได้ตรัสถามพระอานนท์เป็ นปริ ศนาธรรม
เพือให้ พระอานนท์ อาราธนาต่ออายุสงั ขาร กล่าวคือ ผูท้ ีดํารงชีพ
อยูด่ ว้ ย อิทธิบาท 4 มาตลอดชีวติ ย่อมดูแลสังขารให้เสื อมสลายช้า
ลงได้ เพราะธรรม 4 ข้อนี มีฤทธิเดชมาก ผูป้ ฏิบตั ิสามารถทําให้
ปฏิกิริยาเคมีในร่ างกายของคนเรา อยูใ่ นสภาวะทีสมดุลอยูเ่ สมอ
เซลล์ร่างกายจึงสามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้ยนื ยาวมากขึนอีก ซึ งจะมีชีวติ
อยูไ่ ด้ไม่นอ้ ยกว่า 100-120 ปี เพียงแต่ พระอานนท์ ไม่เข้าใจใน
ปริ ศนาธรรมนัน พระพุทธองค์ เลยละสังขารไปเมือ พระชนมายุ
ได้ 81 พรรษา ตามเวลาทีร่ างกายทําปฏิกิริยาทางเคมี ทีมีความ
พอดีทีสุ ดของชีวติ ของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง สําหรับผู้
ทีประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยความเหมาะสมทังกาย วาจา และใจ ทีเป็ นผู้
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ละได้ในความ โลภ โกรธ หลงโดยสิ นเชิงแล้ว วิถีชีวติ ย่อม
เป็ นไปตามกาลเวลา ตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ และ...ธรรมข้อ
สุ ดท้ายทีท่านเตือนไว้กค็ ือ ขอให้ทุกชีวติ ดํารงชีพอยูด่ ว้ ยความไม่
ประมาท เพียงเท่านี สรรพสิ งในโลกก็แทบจะไม่มีปัญหาใดใด
แต่โลกนีใครสร้างใครทําลาย มนุษย์ส่วนใหญ่ชอบทีจะฝัน
และหลงระเริ งไปกับความคิดความฝันของตนเองเสมอมา เพือหนี
ไปจากความทุกข์ของชีวิต เพือให้ได้สุขบ้างสักเล็กน้อยก็ยงั ดี
ทุกคนถูกความโลภ โกรธ หลง ครอบงํา มาตังแต่จาํ ความ
ได้ ด้วยสัญชาติญาณจากการเกิด ทีไม่มีใครอยากตาย และ จาก
การถูกครอบงําจากกิเลสตัณหานีเอง อวิชชา จึงติดตัวมากับพวก
เราทุกคน และในทีสุ ด ทําให้คนทุกคนมีความประมาทโดยไม่ได้
ตังใจ ประมาทเพราะขาด สติ ทีทุกคนก็ยงั ไม่รู้จกั มันด้วยซําไป ว่า
สติ คืออะไร? ต่อเมือรู ้ สติ ได้ดีแล้วเมือใด ปัญญา ก็จะเกิดตามมา
ทันที นันคือ สิ งทีจะรู ้และได้รับตามมาอีกส่ วนหนึงของคนเรา
ตามทีพระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ก็คือ ทุกคน
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จะต้องรู ้จกั ศีล มีศีล ประพฤติศีล เพือนําไปสู่ การสร้าง สมาธิ (คือ
การทําจิ ตให้ สงบระงับ) ให้เกิดขึนกับจิตใจให้ได้ สติ ก็จะเกิดขึน
ตามมา ความประมาท ก็จะไม่เกิดขึนอย่างแน่นอน จากการมี สติ
คอยกํากับดูแลตัวเองอยูต่ ลอดเวลา นันเอง
ดังนัน การทีเราจะดํารงชีวติ อยูใ่ นความไม่ประมาท ได้นนั
ไม่ใช่เรื องง่ายเลย และพึงเข้าใจเสี ยตอนนีเลยว่า ความประมาท ก็
คือ การขาด สติ (ความระลึกได้ อยู่ตลอดเวลา) นันเอง
หลวงปู่ ขาว อนาลโย แห่งวัดถํากลองเพล จังหวัด
หนองบัวลําภู ท่านบอกไว้วา่ มี สติ ตัวเดียว ก็พอเพียงแล้ ว
สําหรั บคนเรา ที จะดํารงชี วิตอยู่ได้ ด้วยความสุข ฉันยอมรับในสิ ง
ทีหลวงปู่ ได้บอกไว้วา่ เป็ นความจริ งแท้แน่นอน เพราะเป็ นคําสอน
ของพระพุทธเจ้าทีสามารถใช้ได้อย่างครอบคลุมจริ ง จึงคิดเห็นว่า
ไม่จาํ เป็ นเลยทีจะนํากระบวนการบางอย่าง ของฝรัง หรื อ ญีปุ่ น
เกียวกับระบบคุณภาพ (QC) ทีเขาพากันคิดได้ไม่นานมานีเอง มา
ใช้ดว้ ยซําไป เสี ยเงินเสี ยทอง เสี ยเวลาศึกษาเรี ยนรู้กนั เปล่าๆ
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เพราะของจริ ง เราก็มีของทีดีกว่าอยูแ่ ล้ว มีมานานแล้วด้วย แต่
พวกเราไม่รู้จกั นํามาใช้กนั เท่านันเอง
ความจริ งแล้ว ถ้าเรารู ้วา่ เราเล็กกว่า สิ งทีอยูน่ อกเหนือจาก
ตัวเราก็ยอ่ มจะใหญ่กว่า เป็ นธรรมดา เราก็จะอยูอ่ ย่างสงบเสงียม
เจียมตัว แต่นี เราทุกคนต่างรู ้สึกว่าเราใหญ่ทีสุ ด(เพราะใจเราจิ ตเรา
มันบอกเช่ นนัน) เผลอๆใหญ่กว่าโลกด้วยซําไป นันคือ คน!
ตรงนี นีเอง ทีทําให้คนเราเกิดความประมาท! (ทุกคนอย่ า
ลืมบอกและเตือนตัวเองด้ วย)
แปลกแต่จริ ง วันนีเวลาช่างยาวนานเสี ยเหลือเกินสําหรับคน
ว่างงาน ท้องฟ้ ามืดหม่นและหมองมัวไปด้วยเมฆฝนและพายุ มา
ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2550 ตลอดมาจนถึงวันนี วันที 5 แล้ว
สภาพต่างๆก็ยงั เหมือนเดิม มันเหมือนฟ้ าร้องไห้ให้กบั ฉัน ทีฉัน
ไม่มีงานประจําทําอีกแล้ว แต่ทีฉันทําอยูน่ ี คิดว่า คืองาน คือ
อนาคตทีจะนําเสนอสู่สาธารณะต่อไป ด้วยความตังใจจริ ง ถ้ามอง
ในแง่ของ คณิ ตศาสตร์ฟิสิ กส์ เป็ นงานแน่นอน เมือมีผลทีเกิดจาก
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เวลา คูณ ด้ วยระยะทาง ทีฉันใช้ เวลา เขียนหนังสื อ จาก จุดเริ มต้น
มาจนถึงทีจุดนี เวลานี นีคืองานทีฉันได้ทาํ !
ใครจะเรี ยนจบอะไรมาจากไหน ใครจะเชืออย่างไร ก็คงเป็ น
เรื องความเชือของคน คนนันเท่านัน เพราะความรู ้ทางโลกย์ไม่มี
วันทีใครๆจะเรี ยนจบได้ สิ งทีพากันเรี ยนรู้อยูใ่ นปั จจุบนั ล้วนเป็ น
ของเก่า ทีคนโบราณศึกษาเอาไว้แล้วทังนัน และความรู ้ทงหลาย
ั
นัน ก็มีมาพร้อมๆกับโลกและชีวติ ทีอุบตั ิขึนมาอยูแ่ ล้ว ในส่ วนที
คนเรายังไม่รู้ ยังมีอีกมากมายมหาศาล เหมือนทีได้กล่าวถึงแล้ว
นันเอง
แต่ถา้ ท่านย้อนกลับมาศึกษา “ธรรมะ” ของพระพุทธเจ้า คือ
ความเป็ นธรรมดาๆของธรรมชาติทีปรากฏ ท่านจะได้พบจุดจบ
อย่างแน่นอน! นอกจากนี ยังมีโอกาสทีจะรู้จกั ตัวเอง ณ เวลา
ปัจจุบนั นีมากขึนๆ มีโอกาสทีจะเห็นอดีตได้ดว้ ย และ ย่อมมี
โอกาสทีจะเห็นอนาคตของตนเองได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
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เมือมาถึงตรงนีเชือว่าทุกคนต่างก็อยากจะเห็นอนาคตของ
ตนเองเพือจะได้ปรับเปลียนวิถีชีวติ ของตัวเองในการทีจะเดินไปสู่
สิ งทีคาดหวังให้ได้ดว้ ยความสุ ขและสะดวกสบาย หรื อ หลบหลีก
ไปจากสิ งทีไม่ตอ้ งการทังหลายได้ดว้ ย
ท่านอยากรู้ไหมว่า อนาคตของท่านจะเป็ นเช่นไร?
บอกให้กไ็ ด้…
คือ…ปัจจุบันของท่ าน นันเอง!
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(ริ มเส้นทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่อาํ เภอปาย ในวันทีอากาศเย็นสบาย)

8. มิตทิ ไม่
ี เคยเปลียนแปลง!
เป็ นเรืองไม่ ง่ายเลย ทีจะให้คนไทยรักในการอ่านหนังสื อ
ดังนันเมือผูค้ นไม่ชอบการอ่าน การเขียน ปัญญาก็เกิดไม่ได้ง่ายๆ
เช่นกัน เพราะ การอ่านเป็ นการประเทืองปั ญญา และการเขียนเป็ น

144

การกําหนด สมาธิ จิต ทีจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะ
ความคิดเห็นของคนอืน ทีมีความหลากหลาย ซึงส่ วนมากผูเ้ ขียน
จะเอาความคิดเห็นทีถูกต้องทีสุ ดมานําเสนอ
การอ่านจึงเป็ นการเสริ มสร้างองค์ความรู้ เพือทําให้เกิด
ความคิดเห็นทีดีในการสร้างสรรค์ และ ยังเป็ นการวัดสภาพของ
สังคม และ ความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศนันๆ ได้อีกด้วย
ชาวญีปุ่ น ยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ทีเจริ ญแล้ว จึงเป็ นนัก
อ่าน เมือมีคนอ่านมาก ก็ยอ่ มจะมีคนเขียนมาก องค์ความรู้กจ็ ะ
เกิดขึนอย่างมากมาย ประเทศทีเจริ ญแล้ว ก็ยงเจริ
ิ ญมากยิงๆขึน
ความรู ้ของประชาชน ย่อมแผ่ขยายไปอย่างทัวถึงกัน ทําให้เกิด
ความเจริ ญ ก้าวไปข้างหน้า ในวิทยาการต่างๆ ไม่มีทีสิ นสุ ด และ
เมือ สิ งคโปร์ เกาหลี เอาเป็ นแบบอย่างในสิ งนีได้ไม่นาน ประเทศ
เขาก็เจริ ญรุ่ งเรื องได้ในทันที เช่นกัน!
นันก็คือ ประเทศทีด้อยการพัฒนาทังหลาย กับประเทศที
พัฒนาแล้ว จึงมองเห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน ทีสามารถ
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ดูได้จาก การอ่าน การศึกษาของประชาชน นีเอง ทีจะทําให้
ประชาชนมีความรู ้ และความเข้าใจ ในหน้าที ความรับผิดชอบ
และ ความเสมอภาพในสังคม ย่อมสามารถทีจะช่วยกันดูแลการ
ปกครอง ประเทศชาติ บ้านเมืองให้สงบสุ ขได้ ด้วยความคิดเห็นที
ถูกต้อง ในทีสุ ด
เมือมองกลับมาทีบ้านเมืองของเรา จากอดีตทีผ่านมา จนถึง
ปัจจุบนั และคาดว่าในอนาคตอีกด้วย ก็คงไม่มีอะไรทีแตกต่างไป
จากเดิมๆ เมือเราไม่พากันอบรมบ่มนิสยั ให้เกิดรักการอ่าน การ
เขียน การศึกษาของบ้านเมืองเราก็คงหมุนวนอยูท่ ีเดิม ก็ไม่ทราบ
ว่า จะพัฒนากันได้อย่างไร?
บ้านเมืองเราก็คงอยูใ่ นมิติแบบดังเดิม ทีทุกคนพากันไป
ไหนไม่รอด เพราะไม่ยอมไปไหน จึงสงสัยไม่หายเหมือนกันว่า
ศาสนาพุทธ ทีเป็ นศาสนาแห่งปั ญญา ทําไมคนไทยเกือบทัง
ประเทศนับถือศาสนาพุทธ จึงไม่เกิดปั ญญาทีจะมาแก้ไขปั ญหา
ตรงนีกันได้!
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เรายังติดขัดกันทีตรงไหนบ้าง? จริ งหรื อไม่ ทีเราคิดว่าเรารู้
พุทธศาสนากันอย่างดีแล้ว แต่ขาดการปฏิบตั ิกนั อย่างจริ งจัง ใช่
หรื อไม่ หรื อเราพากันนับถือไปเฉยๆตามทีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพา
นับถือเท่านัน ก็เลยไม่รู้ดว้ ยว่าศาสนาพุทธ คืออะไร? จึงไม่เกิด
ปัญญาใดๆขึนมาได้เลย!
มาถึงวันนีถ้าคนไทยส่ วนมากเป็ นแบบทีกล่าวแล้วนีจริ งๆ ก็
คิดว่า เป็ นเรื องทีน่าตกใจพอสมควร เพราะมันแสดงถึงคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพของคนไทยโดยตรงว่า คืออะไร? !
เมือคิดให้ดีๆแล้ว มันก็น่าเศร้าใจเหมือนกัน สงสารประเทศ
ไทยจังเลย !
ถ้ามองในมุมของฉัน ในฐานะทีเคยมีอาํ นาจในระดับหนึง
ในกลุ่มคน พอจะมองเห็นว่า ผู้มีอาํ นาจในการปกครองและการ
บริ หารจัดการ ถ้ า ขาดคุณธรรมนําทางชีวติ งานและคน ย่ อมไม่
มีโอกาสทีจะเจริ ญก้ าวหน้ า อย่ างแน่ นอน เหมือนที CEO มือ
อาชีพของไทยคนหนึง ให้สมั ภาษณ์ ว่า สั งคมไทยปั จจุบัน
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ส่ วนมากมักจะเป็ นแบบมือถือสากปากถือศีล พวกเราก็เลยพากัน
ไปไหนไม่ เป็ น! ดังนันปั ญหาต่างๆในสังคมไทย จึงน่าจะมาจาก
ตรงนีค่อนข้างแน่นอน การแก้ไขปั ญหาต่างๆในบ้านเราเมืองเรา
จึงทํากันได้ยาก มาจนถึงทุกวันนี!
เมือทุกคนทราบแล้วว่า พระพุทธศาสดา สอนให้พิจารณา
โลกย์ดว้ ยเหตุดว้ ยผล ซึ งเป็ นหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยตรง
ดังนันผูอ้ ยูก่ บั พุทธศาสนาจึงเป็ นผูอ้ ยูก่ บั ความเป็ นจริ งทีจะนําไปสู่
ความสง่างามทีสุ ดในการดํารงชีวติ ด้วยเหตุดว้ ยผล ศาสนาไม่ได้
สอนให้ดาํ เนินการทุกอย่างไป เพืออนาคตอันสู งส่ ง คือ นิพพาน
อย่างเดียว เท่านัน แต่แท้จริ งแล้วต้องพิจารณาถึง การทีคนเราดิน
รนแสวงหากันอยูต่ งแต่
ั อดีต จนถึงปั จจุบนั นี คืออะไรกันแน่?
คือความต้องการ ความพอดี ความพอเพียง ทีบ้านเมืองเรา
จะอยูด่ ีกินดีกนั ไปทัวหน้า ต้องการความสุ ขสนุกสนาน รื นเริ ง
บันเทิงใจ ไม่ใช่หรื อ? ถ้าใช่ มาถึงวันนีเราคงต้องหาวิธีการทีจะ
ไปสู่ มิติใหม่ ทีตรงนันกันได้แล้ว มิติทีไม่เคยเปลียนแปลง จะต้อง
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ถูกเปลียนจากเดิมๆทีผ่านมา ให้เป็ นไปตามกาลเวลาให้ดีขึน ให้
ได้! นันก็คือ ประเทศชาติบา้ นเมืองจะต้องมีการเปลียนแปลง
ตังแต่เบืองต้นของระบบต่างๆในการทํางานและการดํารงชีวติ คือ
แก้ไขทีประชาชนโดยตรง (เลิกถกเถียงโต้ แย้ งกันได้ แล้ ว) ทีสังคม
เราไม่เคยนําเอาวิถีชีวติ ขันพืนฐานมาใช้กนั เลย เพราะ สังคม
มองข้ามการรู้จกั ตัวเอง ขาดการหาความพอดีพอควรให้แก่ตนเอง
และขาดการนําเอาความรู้ทีเรี ยนมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เลยกลายเป็ นสังคมทีขาดภูมิคุม้ กันตัวเองในทีสุ ด ตามทีได้เห็นกัน
อยูใ่ นปัจจุบนั นี !
อีกอย่างหนึ งทีไม่ควรลืม ก็คือ เราขาด การบ่มนิสยั ทีดี กันมา
ตังแต่เกิด แต่ถา้ มีกเ็ ป็ นการบ่มนิสยั ให้เห็นแก่ตวั กันมากขึนๆ โดย
ทีพ่อแม่แต่ละคนก็คาดไม่ถึงในการสังสอนลูกๆให้เห็นแก่ตวั และ
ลืมคิดไปว่า ทุกคนต้องเปลียนแปลงทีตัวเราเองก็พอแล้ว ทําตัวเอง
ให้ถูกต้องและดีทีสุ ดก็น่าจะพอแล้ว ไม่ใช่ไปเปลียนแปลงคน
อืนๆ เหมือนทีคนในสังคมเราปฏิบตั ิการกันมายาวนาน
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เพราะทีทํากันมาแล้วนัน ไม่ใช่วธิ ี การทีถูกต้องอย่างแน่นอน!
การเปลียนแปลงใดใด ย่อมทีผลทังทางทีดีขึน และหรื อเลว
ลงเสมอ อีกทังจะมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึนตามมา อย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย จึงจําเป็ นทีทุกคนจะต้องมองให้เห็นระบบส่ วนใหญ่ของ
ประเทศ ว่าทีโครงสร้างต่างๆ จะต้องเปลียนไปตามความสําคัญ
เป็ นลําดับๆ ต้องรู ้วา่ ปั ญหาคืออะไรทีมีความจําเป็ น ทีจะต้อง
ปรับเปลียนแก้ไขก่อนและจะมีกระบวนการในการจัดการอย่างไร
บ้าง แล้วก็อย่าพากันลืม กลับมาพิจารณาสิ งทีใช้ปฏิบตั ิการกันอยู่
ในขณะนีด้วย ว่าเราพากันทําในแนวทางทีถูกต้องกันแล้วหรื อยัง?
อะไรคือสิ งทีจะต้องรี บแก้ไขทีจะทําให้เกิดการเปลียนแปลง
หรื ออะไรคือปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลง มีอะไรบ้าง นีคือสิ งทีทุกคนจะต้องช่วยกันคิดและเสนอแนะ อาจจะถูกบ้าง ผิดบ้าง
ไม่ใช่ปัญหา และไม่จาํ เป็ นต้องท้อใจ ถ้าความคิดของเรา ไม่เป็ นที
ยอมรับของคนทัวไป เพียงแต่ตอ้ งมีความเชือมันเสมอว่า วันหนึง
ข้างหน้า อาจจะมีส่วนถูกต้องจากความคิดของเราบ้าง ถ้าไม่ลองก็

150

ไม่รู้วา่ อะไรคืออะไร คงไม่มีอะไรเกิดขึนให้เราได้เห็น ก็คงไม่ต่าง
อะไรกับการปิ ดโอกาสของตนเอง เพราะความจริ ง ก็คือ…ไม่มี
อะไรทีถูกต้อง และผิดจริ ง อยูแ่ ล้ว
ความคิดเห็นเช่นนีคือความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์ และ
นักประดิษฐ์คิดค้นโดยทัวไป ทีท่านทังหลายได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ มาให้เราได้ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นี ด้วย
การลองทําผิดทําถูกมาก่อนเช่นเดียวกัน เห็นชัดเจนกันอยูแ่ ล้วว่า
แม้แต่ปัจจุบนั นี ก็ไม่มีอะไรทีคนเราจะทําให้สมบูรณ์แบบได้อย่าง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีการปรับปรุ งแก้ไข
พระพุทธองค์เอง ท่านก็เป็ นนักวิทยาศาสตร์ มีความคิดเห็น
ด้วยเหตุดว้ ยผล ดังทีกล่าวมาแล้ว นันเอง ท่านจึงสามารถค้นหาสัจ
ธรรมมาเผยแพร่ ให้ชาวโลกได้รับทราบ ด้วยความมุ่งมัน อุตสาหะ
และขยันหมันเพียรเหมือนนักประดิษฐ์คิดค้นหรื อนักวิทยาศาสตร์
โดยทัวไป แม้ได้มาแล้วก็ยงั ต้องฝึ กฝน ปฏิบตั ิตนอย่างสมําเสมอ
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จนตลอดพระชนม์ชีพอีกด้วย เพือทําให้ทุกคนมองเห็นว่า อะไรก็
ตามทีมีคุณค่าแล้ว ต้องรู้รักษาไว้ให้ดี ให้สมกับคุณค่าทีมี!
อย่าลืม ชีวติ ของทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้า และดีขึน
กว่าเดิม พรุ่ งนีจะต้องดีขึนกว่าวันนี อย่างแน่นอน มองให้เห็น
ความจริ งทีว่า ทุกๆอย่างมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และ
ย่อมจะมีจุดจบ เป็ นธรรมดา เหมือนกับวิถีชีวติ ของคนเรานี เอง
มาถึงปัจจุบนั วันนี เราจะมองเห็นผูท้ ีเจริ ญแล้ว ประเทศที
เจริ ญแล้วทังหลายพากันก้าวกระโดดในการบริ หารจัดการ รวมทัง
มีการแข่งขันและพัฒนากันไป แบบไม่หยุดยัง(ในทางโลกย์ ) ทัว
ทุกหนทุกแห่ง พากันวิงมาแทบจะสุ ดกําลังอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ เมือใด
สะดุดหยุดลงอย่างกะทันหัน ย่อมจะพากันหกล้มหัวทิมหัวตํา
บาดเจ็บไปตามๆกันอย่างแน่นอน! เหมือนระบบเศรษฐกิจของ
บ้านเราทีเคยสะดุด ทําให้คนจนไปตามๆกัน แบบคาดไม่ถึง ให้
เห็นมาแล้ว นันเอง นีคือ อันตรายทีแท้จริ งของระบบทุนนิยม !
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ดังนัน จึงมีความจําเป็ น เป็ นอย่างยิง ทีผูน้ าํ ทังหลาย ต้องหา
วิธีการทุกรู ปแบบมาใช้ เพือให้เกิดการเปลียนแปลงทีเหมาะสมที
จะนําไปสู่เป้ าหมายทีเรากําหนดไว้ให้จงได้ โดยให้อยูบ่ นพืนฐาน
แห่งความพอดีของกาลเวลา! เพือให้มีความเสี ยงน้อยทีสุ ด แม้
ความเปลียนแปลงจะเป็ นกฎแห่งชีวติ ก็จริ ง และ ถึงแม้จะเป็ น
กฎเกณฑ์ทีทําให้ทุกคน และทุกสิ งทุกอย่าง ดําเนินไปตามวิถีแห่ง
ธรรมชาติ ก็จริ ง แต่บนพืนฐานของชีวติ คนเรา เราต่างก็มีดีมีชวั มี
ผิดมีถูก ด้วยกันทังนัน ไม่มีมนุษย์คนไหนทีจะสมบูรณ์ไปทังหมด
ได้ ดังนัน ถ้าทุกคนมีความเมตตาสงสารซึ งกันและกัน รู ้จกั
เสี ยสละและแบ่งปันกันบ้าง ให้อภัยกันได้ เพียงเท่านีโลกเราก็จะ
เย็น และสุ ขสบายกันไปทัวหล้า!
มาถึงวันนีจึงต้องขอผูม้ ีอาํ นาจกันไว้บา้ งแล้วว่า อย่าเห็นแก่
ตัวมากจนเกินไป อย่าพากันตังกฎเกณฑ์มากด (หั ว) ตัวเองให้มนั
มากนักเลย ธรรมดาๆก็พากันโงหัวไม่ขึนอยูแ่ ล้ว เพราะ ทุกวัน
เวลา เราพากันก้มหน้าก้มตาหาเงินหาทองมาเลียงชีพกันไม่หยุด
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ไม่หย่อน ทุกคนล้วนตกเป็ นทาสของเงินโดยไม่รู้สึกตัว เพราะใน
ปัจจุบนั นี ถ้าไม่มีเงินแล้ว รู้สึกจะไม่สบาย และมีโอกาสอดตายได้
ทุกคน นันเอง
เรามามีชีวติ อยูก่ นั แบบสบายๆตามทีกล่าวมาแล้ว จะไม่
ดีกว่าหรื อ? นีคือคําถามทีขอให้ไปคิดกันเอาเอง และไม่ตอ้ งการ
คําตอบอีกด้วย!
พึงเข้าใจด้วยกันทุกคนว่า ความเปลียนแปลงอาจจะเป็ นกฎ
แห่งชีวติ ก็จริ ง (สั งขารา อนิจจา) แต่การเปลียนแปลงก็เป็ นเรื อง
ปกติธรรมดาของโลกอยูแ่ ล้ว มนุษย์เกิดมาเพือเป็ นส่ วนประกอบ
เท่านัน ในการสร้างสรรค์และทําลาย เพือให้เกิดการเปลียนแปลง
รวดเร็ วขึนเท่านันเอง และก็สร้างปัญหาตามมาอีกมากมายหลาย
เรื องราว จนแก้ไขกันได้ไม่จบสิ นเสี ยที
ดังนัน การมองอดีตและปัจจุบนั แต่มองไม่เห็นอย่างแท้จริ ง
ก็คงไม่ตอ้ งคิดทีจะวาดหวังอนาคตได้!
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ผูท้ ีมองเห็นอดีต เห็นปั จจุบนั ได้อย่างดีแล้ว ย่อมไม่ยดึ ติด
กับสิ งใดใดทังมวล ก็ยอ่ มจะเห็นอนาคตได้อย่างดี
ฉันคิดว่า คงไม่มีใครพลาดโอกาส ทังในอดีต ปั จจุบนั และ
อนาคต ตามทีท่านอดีตประธานาธิ บดีสหรัฐว่าไว้ เพราะโอกาส
ทังหลายนัน คือ กาลเวลาทีคนหนึงได้ไป คนอืนย่อมไม่ได้ในสิ ง
นันๆ ในเวลาเดียวกันนัน เท่านันเอง
เพียงแต่ในปั จจุบนั นี ชาวโลกพากันแข่งขันกันมากเกินไป
หรื อไม่ ถ้าไม่มีความจําเป็ นจริ งๆแล้ว ขอให้พากันเดินไป
แบบช้าๆ แต่มนคง
ั จะไม่ดีกว่าหรื อ จะรี บพากันไปไหนไม่ทราบ?
เราพากันหลงทาง-เดินไปตามระบบบริ โภคนิยม ทุนนิยม กัน
หรื อไม่ ไม่ทราบหรื ออย่างไรว่า ระบบดังกล่าวเป็ นการทําลายโลก
ยิงรี บพากันทําลายโลก การสู ญสิ นเผ่าพันธุ์ของสัตว์โลกทังหลาย
ก็จะปรากฏเร็ วยิงขึน! ทุกอย่างเมือถึงทีสุ ด ย่อมมีจุดจบอยูแ่ ล้ว
อย่าพากันคิดมาก และรี บร้อนไปเลย
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ความจริ งแล้วโลกก็มีชีวติ เช่นกัน มีเกิดขึน คงอยู่ และแล้ว
วันหนึงก็จะเสื อมสลาย หมดสิ นไป เมือโลกถูกเชือโรค คือมนุษย์
คุกคามทําลายโดยตังใจหรื อไม่ตงใจหรื
ั
อด้วยความไม่รู้กต็ าม โลก
ก็เลยต้องปรับสภาพตัวเองเพือความอยูร่ อด เพราะยังเหลือเวลาอีก
จนถึง หนึงหมืนสี พันล้านปี ทีจะคงอยู่ เราจึงได้เห็นความ
แปรปรวนเกิดขึนกับโลกอย่างทีไม่เคยปรากฏมาก่อน ทําให้ภยั
ธรรมชาติเกิดขึนทัวโลกอยูใ่ นขณะนี เพราะการปรับสภาพของ
โลก นันเอง
จะอยูต่ รงนี อยูท่ ีนี หรื อจะไปทีไหน ก็หนีไม่พน้ เพราะ
สุ ดท้าย ทุกอย่างก็จะจบลงเช่นเดิมๆ ทีปรากฏมาแล้ว นันคือ ดับ
สิ นไป
เป็ น มิตทิ ไม่
ี เคยเปลียนแปลง ของปั จจุบนั และอนาคต เป็ นกฎ
แห่งธรรมชาติ เป็ นกฎแห่งชีวติ ทีเป็ นเช่นนีอยูแ่ ล้ว!
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9. เรืองของกรรม และกาลเวลา
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เสี ยอะไรเสี ยได้ แต่อย่าให้เสี ยใจ ใครกันนะช่างพูดได้ แต่
ใครล่ะจะทําใจได้ เมือต้องเสี ยของรักของหวงไป มีหรื อจะไม่
เสี ยใจ เพราะความเป็ นเจ้าของของสัตว์โลกนัน มันเกิดมาด้วย
สัญชาติญาณทีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า มันเป็ น อัตตา ทีคนยึดมัน
ว่า คือตัวกูของกู ใครจะแตะต้องไม่ได้ นันคือ จิต นันคือ ความคิด
ของคนและสัตว์โลกทังหลายไม่เลือกสู งเลือกตํา และไม่เลือกชัน
วรรณะ อีกด้วย
รัก โลภ โกรธ หลง เกิดขึนจากพลังของจิต เกิดเพราะ จิต
ของเราเอง มันเกิดขึนมาเองโดยธรรมชาติของแต่ละคน และปรุ ง
แต่งมาให้ เรี ยบร้อยไปแล้ว ตังแต่เกิด !
การสูญเสี ยของรักของหวง การพลัดพรากจากสิ งทีรัก ไม่มี
ใครทีจะไม่เป็ นทุกข์ ไม่โศกเศร้าเสี ยใจ นอกจากผูท้ ีได้ฝึกจิตฝึ กใจ
ได้อย่างดี มาแล้วเท่านัน ทีจะไม่หวันไหวกับเรื องใดๆ เพราะท่าน
ปล่อยวางแล้ว เห็นแล้ว และรู ้มาก่อนแล้วว่าเป็ น กรรม ทีเป็ นเรื อง
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ธรรมดาของโลกย์อยูแ่ ล้ว เป็ นเช่นนีมานานแล้ว และจะเป็ นเช่นนี
ตลอดไป
แต่จะมีใครสักกีคน ทีจะรู้จกั ต้นสายปลายเหตุแห่ ง “กรรม”
จริ ง และมีกีคนทีคิดว่า “กรรม” ต้องชดใช้ เมือเกิดมาเป็ นมนุษย์
แล้ว จุดหมายปลายทางของผูบ้ าํ เพ็ญธรรม คือสําเร็ จเป็ น พุทธ
หรื อเป็ น พระอริ ยะเจ้าผูป้ ระเสริ ฐ หรื ออย่างน้อยทีสุ ดก็ขอเป็ นคน
ดีในสังคม ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาท ตามทีสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสไว้แล้ว แล้วท่านย่อมจะมี
ทางเดินไปสู่ ความดีงาม และความสําเร็ จได้ในทีสุ ด
เมือได้เกิดมาเป็ นมนุษย์แล้ว ก็อย่าหลงตัวเองให้มากเกินไป
อย่าคิดลําพองคะนองตนจนเกินไป อย่าคิดหรื อมองว่าตัวเองเป็ นผู ้
ประเสริ ฐแล้ว สูงส่ งแล้ว ดีแล้ว งามแล้ว เพราะแท้ทีจริ งแล้ว
ธรรมชาติสร้างความเป็ นมนุษย์ให้มีอยูห่ ลายระดับ ตามบุญตาม
กรรมของจิตแท้ ทีมาเกิดใหม่ รวมทังมาจากความเป็ นจริ งทีผ่าน
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มาจากอดีต ทีมาจากพืนฐานชีวิตของแต่ละคน ทีเกิดมาใน
สภาพแวดล้อมทีไม่เหมือนกัน และต่างถินฐานกันอีกด้วย
อีกอย่างหนึ งก็คือ ความเป็ นจริ งคนเราต่างก็วิวฒั นาการมา
จากสัตว์เดรัจฉาน เช่นกัน ย่อมมีความป่ าเถือนซ่อนอยูใ่ นส่ วนลึก
ของจิตใจทุกคน เพียงแต่รอเวลาทีถูกบีบคัน มันก็จะฉายออกมา
ให้เห็นเท่านัน!
ดังนันหน้าทีของทุกคน ก็คือการพัฒนาตนเอง เพือให้เป็ น
มนุษย์ทีสมบูรณ์ และจะเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ได้ดว้ ยสมองของ
คนเราแต่ละคน ทีจะบันทึกเรื องราวนิสยั ต่างๆ รวมทังความชอบ
ไม่ชอบของตนเองไว้ ในความทรงจําตลอดเวลา และ จาก
คุณสมบัติแห่งใจ นีเอง ทีทําให้การเกิดของแต่ละคนแตกต่างกัน
ออกไป รวมทังสภาพสังคมและสิ งแวดล้อมของชีวติ ในวัยเด็ก
นันเอง ทีจะฝังรากหยังลึกสิ งทีได้สมั ผัสเอาไว้ในจิตใจของเขา
ตลอดไป และ พร้อมทีจะแสดงออกได้ทุกเวลา เมือเติบใหญ่ขึน
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ทีกล่าวแล้ว คือข้อจํากัดของชีวติ ลูกหลานของท่านทังหลาย
ทีพ่อแม่พีน้องพากันขีดเส้นทางชีวติ ให้เขาเดิน ทีทําให้สงั คมเกิด
ความแตกต่างกันอย่างมากมาย มาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และจะ
เป็ นปัญหาในอนาคต ทีต้องแก้ไขกันไปไม่จบสิ น จึงมีคาํ กล่าวว่า
อย่ าเลียงลูกดีจนเกินไป เขาจะไม่ ร้ ูจกั รสชาติของชีวติ ! ขอให้พอ่
แม่ทุกท่านทุกคนอย่าลืมคําเตือนนี ลูกจะได้เรี ยนรู้และเป็ นคนทีมี
เหตุมีผล โตขึนจะได้เป็ นคนดีของสังคม อันจะนําไปสู่ความ
คิดเห็นทีถูกต้อง ในทีสุ ด นันเอง
ดังนันสิ งทีจะแก้ไขปั ญหาในจุดนีได้ ก็คือ มนุษย์จาํ เป็ นต้อง
พยายามรักษาคุณธรรมของจิตใจ ทีประเสริ ฐกว่าสัตว์เดรัจฉานไว้
ให้ได้ และ ต้องพยายามพัฒนาตนเองให้เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ให้
ได้อีกด้วย
มนุษย์เป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึง และ มีส่วนร่ วมของ
ระบบวิวฒั นาการแห่งธรรมชาติ ดังทีท่านทังหลายทราบและเห็น
กันอยูแ่ ล้วทีเรากล่าวถึงกันอยูเ่ สมอนัน ทีจริ งแล้ว ความสัมพันธ์
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ทังหลาย นัน เกิดขึน คงอยู่ และเสื อมสลายไปตามเหตุและปั จจัย
ทุกอย่างเมือมีการเปลียนแปลงเกิดขึน ย่อมมีผลต่อกันทังหมด
และยิงมีการเปลียนแปลงมากๆ ก็ยอ่ มจะกระทบกระเทือนกันไป
ทังโลก ดังนันเราจึงได้เห็นกันอยูเ่ สมอว่า ความเดือดร้อนวุน่ วาย
ทังหลายทีปรากฏอยูท่ วโลกในขณะนี
ั
ทังหมดนันก็คือ ผลของ
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยูท่ วโลกตลอดเวลา
ั
นันเอง
เมือมีชีวติ อยูโ่ ดยไม่รู้จกั “วิจารณญาณ” ขาดทักษะในการ
ฝึ กฝนให้รู้ดีรู้ชวั รู้ผดิ รู้ถูก ขาดจิตวิญญาณแห่งจินตนาการ และ
คนเรา ถ้าหากขาดสติปัญญาในการคิดหาเหตุผล ก็คงเหมือนสัตว์
โลกทัวๆไป ซึงจะไม่มีความแตกต่างกัน ทีมีเพียงวิญญาณแห่งการ
เจริ ญเติบโต และสื บสานเผ่าพันธุ์กนั ไปตามธรรมชาติ เท่านัน เมือ
มีชีวติ อยูก่ จ็ ะเดือดร้อน วุน่ วาย ใครอยูใ่ กล้กเ็ ดือดร้อนตามไปด้วย
เมือตายไปแล้ว ย่อมไม่รู้เบืองบน เบืองตํา ชดใช้เวรกรรมไปตาม
วิถี โดยไม่มีโอกาสรู้เหตุ รู ้ผลอะไรเลย! คนเช่นนีมีมากน้อยแค่
ไหน เราก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่เชือมันว่า คนทีมีความคิดเห็นที
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ถูกต้อง ด้วยเหตุดว้ ยผล ย่อมจะมีเป็ นของคูก่ นั เสมอ ไม่เช่นนัน
สังคมของมนุษย์คงดําเนิ นมาไม่ได้จนถึงวันนีอย่างแน่นอน
เพราะในความเป็ นจริ งแล้ว ทุกสิ งทุกอย่างในโลกเรานีล้วน
มีของคู่กนั อยูเ่ สมอ เพียงแต่อาจจะอยูค่ นละสภาวะกันเท่านันเอง
ดังเช่น ความสุ ข ความสะอาดของจิตใจ จะลอยตัวอยูเ่ บืองบน แต่
ความชัวช้าตําทรามจะจมอยูเ่ บืองล่างเสมอ เสมอเหมือนแอ่งนําที
เบืองบนใสสะอาดตา แต่ตรงกันข้าม เบืองล่างจะมีแต่โคลนตม
และเฉกเช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ น คลอง บึง ทะเลสาบ และมหา
นทีทงหลาย
ั
ทุกหนแห่งทัวโลก ทีทุกคนย่อมทราบ และเห็นกัน
มาแล้ว เพียงแต่เราพากันมองข้าม และมองผ่านๆไปเท่านันเอง
ตลอดชีวติ เราพากันมองแต่ผวิ นอกทีสวยงามเป็ นส่ วนมาก
และ มองด้วยตัณหา ราคะ มองด้วยความใคร่ ทีซ่อนตัวอยูใ่ น
จิตใจ เพือเติมพลังใจพลังชีวติ ให้แก่ตนเอง เพือให้ชีวติ คงอยูไ่ ด้
อย่างสุ ขกายสบายใจ ตามทีใจต้องการ เท่านันเอง
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ลองมองให้ลึกๆบ้าง ถ้ามองให้ดีๆแล้ว ทุกคนจะเห็นความ
แตกต่างราวฟ้ ากับดิน ระหว่างความดีและความชัว อย่างชัดเจน
เหมือนนําแข็ง นําชากาแฟทังหลาย ทีเราเอาใส่ แก้วไว้ดืมกิน ถ้า
ปล่อยทิงไว้ ความใสสะอาดตา จะลอยตัวอยูเ่ บืองบน กับความขุ่น
มัว จะจมอยูเ่ บืองล่าง แยกกันให้เห็น เป็ นสัจธรรม!
ปกติแล้ว คนเรามี ”กรรม” เป็ นการกระทํา และถึงวันหนึงก็
ต้องใช้หนีกรรม คือหนีในการกระทํานันๆ โปรดอย่าลืมว่า สัตว์
โลกทีเกิดมาแล้ว ล้วนมีจิตวิญญาณ มีความรู ้สึกด้วยกันทังนัน ที
ต่างก็กลัวความตาย และไม่อยากตาย จะทําอะไรแก่สตั ว์ทงหลาย
ั
ก็ขอให้นึกสงสารเขาบ้างนะ เพราะสัตว์ทงหลายไม่
ั
ต่างจากเราเลย
ในความมีชีวิต เกิด แก่ เจ็บ และตายเช่นเดียวกัน แต่ชีวติ ทีเกิด
มาทนทุกข์ทรมานมากกว่าคนเรามากมาย จึงเป็ นเรื องทีน่าเศร้าใจ
และน่าสงสารทีสุ ด ไม่จาํ เป็ นอย่าไปสร้างกรรมกับเขา เป็ นดีทีสุ ด
สําหรับหนีกรรม ไม่ใช้หนีอย่างหนึง ก็ตอ้ งใช้อีกอย่างหนึง
จนได้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ทีเราเคยติดหนีค้างไว้ ถ้ามีกรรม
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หนักมากๆ จนหาอะไรมาชดใช้ไม่ไหว เจ้ากรรมนายเวร เขาจะ
ตามมาทวงด้วยความอาฆาต ถึงกับฆ่าเราให้ตายไปเลย! เพือชดใช้
หนีกรรม เหมือนกับทีเห็นๆกันอยูเ่ สมอ ในวิถีชีวติ ของคนเราใน
ปั จจุบนั นี นีเอง
มีสิงเดียวเท่านันทีเจ้ากรรมนายเวรต้องการ คือ บุญกุศล เพือ
นําไปเกือหนุนให้พน้ กรรม ไปสู่สุคติในภพหน้า ความจริ งแล้วไม่
มีใครตัดกรรมได้ นอกจากการทําบุญให้ทาน เพือให้กรรมเบาบาง
ลงเท่านันเอง ถ้าสร้างบุญมากๆจนกรรมตามไม่ทนั ก็เลยดูเหมือน
เป็ นการตัดกรรมไปได้ ตามทีใครๆคิด และได้เห็นในชีวติ จริ งใน
วันนี
ความจริ งแล้วไม่ใช่เลย เพราะอย่างไรท่านก็ตอ้ งชดใช้หนี
กรรมแน่ๆ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึง แม้กรรมนันจะเหลือน้อยแค่
ไหนก็ตาม เพียงแต่วนั นี กรรมนัน ยังมาไม่ถึงเท่านันเอง
การตัดกรรมทําไม่ได้อย่างแน่นอน แต่ถา้ จะดับกรรมทําได้
เมือท่านสามารถทําจิตให้เกิดสมาธิ ได้ ซึงก็คงไม่ง่ายทีใครๆจะทํา
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ได้ เช่นกัน! เพราะผูท้ ีจะทําสมาธิจนสามารถสงบจิตได้ ต้องสร้าง
สมบุญบารมีมามากพอสมควรแล้ว นันเอง แต่ถึงอย่างไร ก็ตอ้ ง
ชดใช้หนี กรรม อยูด่ ี
ดังนัน เมือยังมีชีวติ อยู่ คนเราควรจะทําบุญให้ทาน ไม่ควร
ตระหนี ให้มากนัก เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับสิ งของ
นอกกายเรา อันมีอยูเ่ หลือเฟื อ ทีเราพากันสะสมเอาไว้หลังจาก
เหลือกินเหลือใช้ ทีมีอยูน่ อกเหนือไปจากปัจจัยสี ทีจําเป็ นสําหรับ
การดํารงชีวติ
เพราะของนอกนันล้วนเป็ นสมบัติของโลกเขา
ทังสิ น เราตายแล้ว เอาไปด้วยไม่ได้เลย ก็ไม่ควรจะหวงให้มนั มาก
นัก ทําบุญทําทานกันเสี ยบ้าง เพือจะได้ไถ่บาปกรรมทีเคยทําเคย
สร้างไว้ ก็คงไม่ต่างจากฉันทีเคยคิดจะยิงบางคนทิง ในช่วงเวลาที
เข้างานใหม่ๆ ทีจิตใจยังไม่ได้ถูกขัดเกลา ด้วยความหลงทีเกิดจาก
โมหะ และโทสะทีสุ ดจะอดกลันได้ เมือถูกกระทําบ่อยๆ เพราะ
คนเราจะมีขีดจํากัดอยูใ่ นระดับหนึงเท่านัน ทีจะอดกลันได้ พอพ่อ
ทราบเรื อง(เพราะไปขอยืมปื นจากพ่ อ) เลยถูกสังสอนเสี ยยกใหญ่
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อีกทังท่านบอกว่า พ่ออุตส่ าห์พาย้ายครอบครัวหนีมาจากแดนโจร
(อ.ไชยบาดาล จ.ลพบุรี) เพือให้ห่างไกลจากการฆ่าฟัน เจ้ายังจะ
หวนกลับไปอีกหรื อ ขณะเดียวกันก็ตอบคําถามพ่อไม่ได้ดว้ ยว่า
เมือยิงเขาทิงแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร พอได้คิด คิดได้ ก็เลยไม่มี
โอกาสสร้างกรรม
แต่ถึงกระนันก็ตาม ก็ยงั ต้องใช้หนีกรรมจากการคิดในครังนี
เพราะมีบางคนโมโหโทโสฉัน ทีไปขัดใจเขา เลยเอาปื นมาจะยิง
อยูแ่ ล้ว คนอยูใ่ นเหตุการณ์บอกให้ฉนั รี บหนี แต่ฉนั ก็ไม่ได้หนีไป
ไหน ในทีสุ ดเขาก็ไม่กล้ายิง บางคนชักปื นใส่ จะยิงฉัน เพียงการ
แพ้ชนะทีโต๊ะสนุกเกอร์ ทีลงทุนกันเพียงบาทเดียวเท่านัน พอฉัน
เดินเข้าหาด้วยความไม่กลัว ทําให้เขาตกใจรี บเก็บปื นเข้ากระเป๋ า
ทันที (เขาคงคิดว่ าฉั นก็มีปืนเช่ นกัน จึ งกล้ าเดินเข้ าหาเขาอย่ างไม่
ยําเกรง) แต่พอถึงตอนทีฉันได้โอกาส เป็ นนายปกครองคนบ้าง
เพียงแค่ระดับหัวหน้าแผนกแค่นนเอง
ั
ยังมีบางคนโกรธ ทีฉันไป
ขัดใจเขา เลยไปหาปื นจะมายิงฉันทิงบ้าง (ที คนช่ วยหาซื อปื น มา
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บอกฉั นเองให้ ทราบในภายหลัง)แต่คงเป็ นเพราะฉันไม่เคยมีกรรม
กับใครมาก่อนในเรื องแบบนี เขาก็เลยหาปื นไม่ได้ เพราะคนทีจะ
ขายปื นให้คงมีคุณธรรมพอสมควร เมือเขารู้วา่ จะเอามายิงใคร เลย
บอกราคาแพงกว่าทีผูซ้ ือจะมีเงินซือได้
ฉันก็เลยโชคดีทีไม่มี
โอกาสฆ่าคน เช่นกัน
ท่านจะเชือหรื อไม่วา่ คนแรกเกิดอุบตั ิเหตุในตอนกลางคืน
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปปี นกองหิ นในทางทีกําลังก่อสร้าง(ถนนสาย
ขอนแก่ น-ชุมแพ ที ถนนทางแยกไปภูเวียง) ถึงกับตายไปเลย
(อาจจะคอหั ก หรื อหั วฟาดพืน) อีกสองคนหลัง แพ้ภยั ตัวเอง(แพ้
กรรม) ลาออกจากงาน หายจากวงจรชีวติ ของฉันไปเลย และทราบ
ว่า ล้วนตกระกําลําบากไปตามกรรม (แต่ กอ็ ย่ าแปลกใจอะไรเลย
กับเหตุการณ์ ทีกล่ าวถึงแล้ ว ว่ าทําไมฉั นจึ งไม่ กลัวอะไร เพราะ
ตอนเด็กๆ เล่ นปื นพกแบบจุดแก๊ ปกัน เพือนเผลอยิงมาใส่ ฉันเต็มๆ
แต่ ลกู ปื นทีทํากันเองจากตะกัวอัดด้ วยดินปื น ก่ อนทีจะยิง เบน
ออกซ้ ายขวา เสื อกุยเฮงย้ อมครามขาดเป็ นรู 3-4 รู ข้ างตัวทังซ้ าย
และขวา พอพ่ อรู้ เรื องพ่ อตกใจมาก บอกไม่ ให้ ฉันไปเล่ นแบบนัน
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อีกต่ อไป เพราะถ้ าลูกปื นเข้ าไปฝั งในตัวจริ งๆ ก็คงตายไปแล้ ว
เนืองจากเป็ นบ้ านอยู่ชายป่ าดงพญาเย็นที ห่ างไกลหมอมากๆ ยังไม่
มีสะพานที จะข้ ามแม่ นาป่
ํ าสั ก รถยนต์ จึงยังเข้ าไปไม่ ถึงด้ วยซําไป
แต่ คงเป็ นเพราะ “ครองปัญญาบารมี 30 ทัศ”** ทีเป็ น”ธรรม”ของ
พ่ อเอง เป่ าปิ ดอัดป้ องกันตัวในสมัยที อยู่ อ. ไชยบาดาล จ. ลพบุรี
ทีฉั นอยู่ด้วย ไปไหนมาไหนด้ วย ทําให้ แคล้ วคลาดจากการที พ่ อ
ถูกลอบยิงเป็ นสิ บๆครั ง คงเป็ นเพราะคาถานันคุ้มครองฉั นได้ ด้วย
ฉั นก็เลยไม่ เคยกลัวใคร หรื อไม่ กลัวอะไรเลยในชี วิต คิดเพียงว่ า
อะไรทีมันจะเกิดมันเกิดเพราะกรรมเก่ าของฉั นเอง ทีเคยทําไว้ ทัง
ชาตินีและชาติก่อนเก่ า จะหนีไปไหนก็คงหนีไม่ พ้น กรรม ไปได้
เพราะเคยคิดจะหนีกรรม ก่ อนรถชนกันมาแล้ ว ทังๆที รู้ ล่วงหน้ า
ก่ อนเป็ นเดือนๆ และ จิ ตเขามาบอกในฝั นในคืนก่ อนทีรถจะชน
กันเพียงวันเดียวอีกครั ง ก็ยงั หนีไม่ พ้นอยู่ดี เพราะ กรรม บังคับให้
เดินทางไปทํางาน เพือให้ รถชนกันทีคลองเต็ง จ. ตรั ง อยู่ดี)
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ครองปัญญาบารมี 30 ทัศ** เป็ นบทสวดมนต์สรรเสริ ญ
และอัญเชิญขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้มาปกปักรักษา อันได้แก่บททีเริ มต้นจาก ทานะปารมี สัมปั น
โน...สี ละปารมี สั มปั นโน...เนกขัมมะปารมี สัมปั นโน...ปั ญญา
ปารมี สัมปั นโน...วิริยะปารมี สัมปั นโน...ขันตีปารมี สัมปั นโน...
สัจจะปารมี สัมปั นโน...อะธิ ฏฐานะปารมี สั มปั นโน...เมตตาปารมี
สัมปั นโน...อุเปกขาปารมี สัมปั นโน...ทะสะปารมี สั มปั นโน...อิ
ติปิโสภะคะวะ ฯ ย่าเฒ้าก็ฮูว้ า่ พระพุทธเจ้ามีบุญสมพานต์ จึงตัง
บารมี 30 ทัศ
(โดยหัวใจของพระคาถา มี ดังนี)
ตะถา ธะนะ
ตังไว้ เบืองหน้ าและหลัง ก็มี 9 ชัน
ชะสาชะ ชะยะ ตังไว้เบืองซ้าย ก็ได้ 9 ชัน
คะถา ธะ ทะนะ ตังไว้เบืองขวา
ยะระวะ สะหา ระอัง ฯ ตังไว้ปลายตีน ก็ได้ 9 ชันแสนวา
ลูกปื นมา เสมอฝนแสนห่าก็เข้ามาบ่ได้แลฯ
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พุทธะคุณนัง ธัมมะคุณนัง สังฆะคุณนัง พุทธะอินตา ธัมมะ
อินตา สังฆะอินตา อับพระอินทรี ย ์ อับโส อับพระวัตทะ ยังแต่
พระนางธรณี อยูเ่ หนือฝังนํา ผูอ้ ยูค่ าแผ่
ํ นดิน ขอคุณพระบิดามารดา
ปกเกล้า งําหัว ก็ขา้ เทอญฯ สาธุ สาธุ
ทีพ่อสวดภาวนาเป็ นภาษาอีสานพืนบ้านทังหมด (แต่ คาถาที
มอบให้ นี เป็ นเพียงบทย่ อที เป็ นหั วใจที สําคัญๆ เท่ านัน ) เพือเสก
เป่ าปิ ดอัดป้ องกันตนเองไว้ดว้ ยกําแพง 9 ชัน ทีลูกปื นจะเข้ามา
เสมอฝนแสนห่า ก็เข้ามาบ่ได้แลฯ (แปลกใจจังพอพิมพ์ หั วใจของ
พระคาถา ปรากฏพระคาถาบาทแรก ตัวหนังสื อ ดีดขึนเป็ น
ตัวหนาเองโดยอัตโนมัติ)
และโปรดรับทราบว่า... พระคาถานี จะศักดิสิ ทธ์ได้ ในกิจที
เป็ นกุศล เท่านัน ถ้าท่านตังจิตให้มนั เป็ นสมาธิได้ มีความศรัทธา
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เชือมัน แล้วไซร้ จิตท่านจึงจะมีพลังมหาศาล คนรอบข้างจะรู ้สึก
เกรงกลัวในบุญญาบารมี ไม่มีใครล่วงเกินได้ !
แต่จะอย่างไรก็ตาม อย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาด เพราะไม่มี
ใครหนีพน้ บาปกรรมทีเคยทําไว้ในชาตินี หรื อชาติก่อนเก่าไปได้
อย่างแน่นอน นอกจากจะไถ่บาปด้วยการสร้างบุญกุศล มีความ
เมตตาปราณี ให้แก่สตั ว์โลกด้วยกันเท่านัน ทีพอจะผ่อนหนักให้
เป็ นเบาได้บา้ ง มีแต่บุญกุศลเท่านัน ทีจะช่วยผ่อนคลายความทุกข์
ยากลําบากของชีวติ คนเราได้ และ ผูท้ ีจะเปลียนแปลงวิถีชีวติ ของ
ตนเองได้ จะเป็ นผูอ้ ยูใ่ นวิถีของ “อนุตระธรรม”** ทีเห็นแจ้งใน
“โลกุตระปัญญา”** ด้วยการปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบของตนเองเท่านัน
จึงจะมีโอกาส พ้นบ่วงกรรม!
ท่านจึงกล่าวไว้วา่ เมือปราศจาก “ศีล”** คนก็ไม่มีอะไร
เหนือกว่าสัตว์ทงหลายในโลกนี
ั
“ศีล” จึงทําให้มนุษย์เป็ น “สั ตว์ ผ้ ู
ประเสริ ฐ” กว่าสัตว์ใดใดทังมวล เป็ นสัตว์โลกทีสู งค่า มี
จินตนาการ และมีความเฉลียวฉลาด ด้วยกันทุกคน
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“อนุตระธรรม**
คือวิถีแห่งธรรมทีจะนําไปสู่ ความหลุดพ้น
“โลกุตระปัญญา**
คือ เห็นแจ้งโลกย์ (ความรอบรู้ ในกองสังขาร) ด้วยปัญญาบารมี
“ศีล**
คือสิ งทีใช้ชาํ ระจิตใจ ให้สูงส่ ง ดีงาม เป็ นพืนฐานทีจะนําบุคคลไปสู่
ความหลุดพ้นของใจ ทีจะไม่กลับมากําเริ บอีก
แต่เนืองด้วย ผูค้ นในปั จจุบนั ไม่ค่อยมีศีล มีธรรม ประจําใจ
ไม่ค่อยมีความละอายแก่ใจกัน และ ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมกัน
เสี ยส่ วนมาก เลยดําเนิ นชีวติ ไม่ต่างจากสัตว์โลกทัวๆไปมากนัก
จึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมาย
ก็ดว้ ยเหตุผล
ดังกล่าวแล้ว นีเอง (ถามว่ า ทุกคนรู้ ดีร้ ู ชัวไหม? คําตอบก็คือ รู้ แต่
เราก็ยงั ทําผิดกันอยู่เสมอ มันเป็ นเช่ นนีมานานแล้ วจริ งๆ) ก็คงเป็ น
เรื องธรรมดาของโลก เพราะอย่างไร โลกเรา คนเรา ก็มีดีมีชวคละ
ั
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เคล้ากันไป แต่เมือมี “ความพอดี” เกิดขึนเมือใด โลกก็จะอยูไ่ ด้เท่า
นันเอง
โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ หรื อโลกนรกอเวจี จึงอยูใ่ นโลก
ปัจจุบนั อยูใ่ นชีวติ ของเราขณะนีนีเอง คืออยูใ่ นปั จจุบนั ชาตินีด้วย
ดังที ท่ านพุทธทาส เคยกล่าวถึงอยูเ่ สมอ นันเอง “ศีล” จึงทําให้
มนุษย์เป็ น “สัตว์ผปู้ ระเสริ ฐ” กว่าสัตว์ใดใดทังมวล เป็ นสัตว์โลก
ทีสูงค่า มีจินตนาการ และมีความเฉลียวฉลาด ด้วยกันทุกคน
ตามทีกล่าวมาแล้ว
ก็ตอ้ งขอให้ท่านทังหลายอย่าลืม ฆราวาสธรรม คือธรรม
ของผูค้ รองเรื อน ทีพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสังสอนไว้ให้ สําหรับ
ชาวโลกทังหลายให้นาํ ไปปฏิบตั ิ ให้มีความรัก ความเมตตาซึงกัน
และกัน ถ้าเราทําได้ และช่วยกันทําให้ได้อย่างดีแล้ว ก็จะทําให้
สังคมของชาวโลก อยูด่ ว้ ยกันได้ ด้วยความสงบสุ ข ชัวนิรันดร
กาล
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“เรืองของกรรมและกาลเวลา” นี ฉันเขียนไว้ตอนทีเจ็บป่ วย
อย่างหนัก เมือปลายปี 2539 ทีท้องร่ วงติดต่อกันวันละ 4-5 ครัง
แต่ไม่ทราบสาเหตุ เกือบจะกลับไปสู่ ดิน คือกลับไปสู่ ความตายอยู่
แล้ว หมอต้องทิงเพราะไม่รู้วา่ อาการป่ วยมีสาเหตุมาจากอะไรที
แท้จริ ง จะว่าเป็ นโรคมะเร็ งก็หาไม่เจอ หรื อเป็ นเอดส์ก็ไม่ใช่
เพราะตรวจเลือดก็เป็ นปกติ เลยให้มารักษาตามอาการด้วยตัวเองที
บ้าน แต่พอแก้ไขปัญหาเจ็บป่ วยได้เท่านันเอง ก็เลยถูกปลดออก
จากตําแหน่งหน้าที ในการทํางาน
ก็เลยเกิดความสงสัยว่า ทําไมชีวติ คนเราจึงเป็ นเช่นนี ถ้าไม่
ถูกปลดจากตําแหน่งแล้วจะป่ วยไม่หายหรื อ? เพราะ ตอนป่ วยนัน
เจ็บปวดเต็มทีแทบทนไม่ไหวแล้ว ต้องแยกจิตใจออกจากความ
เจ็บปวด ไปไว้คนละส่ วนกับกาย เพือให้หายเจ็บปวดได้บา้ ง ทํา
ให้จิตหยุดและนิงตามทีได้ฝึกมาดีแล้ว จนทําให้ฝันเห็นมิติแห่ง
อนาคต เป็ นตัวเลขทีน่าจะเป็ นเลขท้ายรางวัลที 1 ทีลูกน้องซือ
863 แล้วมาถามว่าจะถูกไหม เพราะเขาฝันเห็นฉัน ในรู ปฤๅษี
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ชีปะขาวไปบอกเขาในคืนเดียวกัน บอกว่าเลขจะออกตัวนี เมือฉัน
ให้ พระคาถาชินบัญชร เขาไป เมือตอนเย็นวานนี เอง เพือนําไป
สวดมนต์ก่อนนอนให้เป็ นทียึดเหนียวจิตใจ เพราะเขาบอกไม่
สบายใจมาหลายวันแล้ว เพือเขาจะได้คลายทุกข์ใจได้บา้ ง
เมือเขาถามเรื องความฝัน ก็ได้บอกไปแล้วล่ะว่า ถูก (แต่
ไม่ ได้ บอกว่ าถูกโต๊ ด หรื อเต็ง)
เพราะตามทีฉันฝันในคืนทีผ่านมาเช่นกัน รู้วา่ เลขท้าย 3 ตัว
หลังของรางวัลที 1 จะออกตรงกันข้ามกับทีเขาซื อ คือ 368 เพราะ
ฝันว่าขับรถส่ วนตัวเลขทะเบียน 6486 ถอยหลังออกจากบ้านไป
ตลอดทาง จนไปจอดหน้าตึกทีทํางาน เลขท้ายรางวัลที 1 จะต้อง
ออก 68 อย่างแน่นอน คือตัวกลับกับเลขทะเบียนรถ แต่วนั นัน
เป็ นวันจันทร์ หลักร้อยต้องเป็ น 3 ไม่ใช่ 4 ตามทะเบียนรถ ยิงได้
ทราบว่า บอก”คุณหล่อง”เขาไปในฝัน 863 ตามทีเขาฝันด้วย ยิง
แน่ใจว่า เลขต้องออกตัวกลับนันทังหมด แต่ตดั สิ นใจไม่ซือ
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ฉันอธิษฐานจิต เพียงขอแลกเอาไว้กบั ชีวติ แค่นนเอง
ั
ถ้าซื อ
ไปทัวตามจังหวัดต่างๆทีเคยฝากเพือนซื อซัก 4-5 พันบาท คงได้
เงินเป็ นล้านๆ แต่ขอแลกเอาชีวติ ไว้ก่อนด้วยการไม่ซือเลย แต่คิด
อีกที เอาให้แน่ใจ เลยเขียนฝากไปให้คนข้างกายซื อ 86 (เพือ
ไม่ ให้ มนั ถูก) พอเลขออก เธอโทรมาบอกว่า คุณคิดยังไงซื อเลขตัว
เดียวไม่กลับ ก็เลยกลับให้ ได้เงิน ห้าพันบาทนะ…ฉันรู้สึกเฉยๆ
เพราะฉันไม่ได้ซือถูกอยูแ่ ล้ว!
และแล้ว…ทุกอย่างก็เป็ นไปตามทีฝันจริ งๆ คุณหล่อง ยุง่
เรื องงานทีเจ้านายใช้สอย ก็เลย ลืมซือไปเลยเช่นกัน บ่ายวันนัน
เขาตาลีตาเหลือกมาถามฉันว่า หัวหน้าถูกกีแสน ฉันยิมๆบอกไม่
ถูก เพราะวันนัน วันจันทร์ ที 16 กันยายน 2539 เลขท้ายรางวัลที
หนึง 3 ตัวหลัง ออก 368 จริ งๆ และ ฉันก็ขอชีวติ ไว้ได้จริ ง!
จึงเชืออย่างสนิทใจว่า สิ งทีเกิดขึนในชีวติ ของตนเอง เกิด
จากผลบุญทีได้ทาํ มาแล้ว ด้วยการนังภาวนา วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ทําจิตให้สงบลงได้ ในระดับหนึง(ด้ วยความไม่ อยากได้ เพราะท้ อ
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ใจทีฝึ กมานานแล้ วไม่ ได้ อะไรเลย พอคิดไม่ อยากได้ เท่ านัน จิ ต ก็
สงบไปเลย ไม่ ฟงซ่
ุ้ านไปไหนอีกแล้ ว ฉั นจึ งนังสมาธิ ด้วยจิ ตที ว่ าง
เปล่ า ลอยตัวอยู่เช่ นนันจนรุ่ งสาง เหมือนไม่ มีตัวตน เมือออกจาก
สมาธิ ในตอนเช้ าแล้ ว รู้ สึ กสดชื น เป็ นสุขกายและเบิกบานใน
หั วใจ เป็ นอย่ างยิง เย็นกายสบายใจ แบบที ไม่ เคยพบมาก่ อน)
ตังแต่ปลายปี 2527 มาแล้ว นันเอง! และผลจากตรงนีก็คือ การได้
สมาธิ คือได้ความสุ ข ความสงบสบาย และ มีความรู้สึกเป็ นสุ ข
อย่างยิงทีมนุษย์อย่างเราสามารถสร้างขึนมาได้ดว้ ยตนเอง และ คิด
ว่าไม่เหลือวิสยั ทีทุกคนจะปฏิบตั ิได้โดยง่าย!อีกด้วย ถ้าท่านรู ้จกั
วิธีปฏิบตั ิทีตรงกับจริ ตของท่านเอง
มีเรื องจริ งบางเรื องทีอดเล่าให้ฟังไม่ได้เกียวกับ พลังจิต จาก
การได้ สมาธิ คือเย็นวันหนึงไปส่ ง ท่านผูว้ า่ การฯ กฟผ ทีสนามบิน
อากาศแปรปรวนด้วยลมและฝน ฉันจึงอธิ ษฐานจิตขอให้ฝนหยุด
ตกเพือให้ ผวก. กฟผ นังเครื องบินจากอุบล เข้ากรุ งเทพฯ โดย
สวัสดิภาพ ซึงฝนและพายุกห็ ยุดจริ งๆ เหมือนเช่นทีฉันนังเครื อง
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จากดอนเมืองไปอุบลฯในเย็นวันหนึง นักบินประกาศว่า อีก 15
นาที จะถึงสนามบินอุบลฯ (ตอนนันเครื องคงบินอยู่ราวๆเหนือ
น่ านฟ้ า จ.ศรี ษะเกต) ถ้าเครื องลงไม่ได้กจ็ ะบินกลับดอนเมือง
เพราะมีฝนและพายุ ทีสนามบินอุบลฯ จนหอบังคับการบินไม่
อนุญาตให้เครื องลง ฉันนังนิงริ มหน้าต่างด้านขวา มองเมฆ และ
ท้องฟ้ ามืดหม่นด้วยละอองฝนทีโปรยปราย จินตนาการไปเรื อยๆ
เห็นวิมานแห่งสวรรค์และเหล่าเทวาล่องลอยอยูใ่ นม่านเมฆ มอง
ลงข้างล่างเห็นแม่นามู
ํ ลอยูใ่ นความมืดสลัวเลือนลาง คิดว่าถ้าต้อง
กลับกรุ งเทพฯ วันพรุ่ งนี ลูกน้องคงคอยเก้อ คงไม่ได้ประชุมกองที
สถานีไฟฟ้ าแรงสูง สกลนคร ตามกําหนดแน่เลย ก็เลยตัง จิต
อธิษฐานขอทวยเทพเทวาฟ้ าดินให้หยุดลมและฝน เหมือนทีเคย
ขอมาแล้ว เมือถึงคราวจําเป็ น พลางพูดออกมาว่า ฝนจะหยุดตก
ลมจะเลิกพัด เครื องจะลงได้ แล้ ว จนคนนังข้างๆทีอยูด่ า้ นซ้าย มอง
หน้าฉันด้วยความแปลกใจ จากนันนักบินก็ประกาศว่า จะลงได้
แล้ว เมือเครื องบินลงเรี ยบร้อย เห็นคุณพูลพันธ์ฯ ลูกน้องฉัน ยืน
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คอยฉันอยูใ่ นขณะทีรุ่ นพีคนหนึง ทีจะกลับกรุ งเทพฯ (พีจรรยงค์
รั งสรรค์ เจ้ าหน้ าที ประชาสัมพันธ์ เขือนปากมูล) เดินมาหาฉันด้วย
ความดีใจ พลางบอกว่า ผมได้ กลับเพราะคุณจริ งๆ คุณพูลพันธ์
บอกว่า หั วหน้ ากองผมอยู่บนเครื อง ไม่ ต้องห่ วง เดียวก็ลงได้ ลง
ได้ จริ งๆ จนผมไม่ อยากเชื อเลย อยู่เฉยๆลมก็หยุด !
แต่สาํ หรับคุณพูลพันธ์ฯ เขาคงไม่ตืนเต้นอะไร เพราะเขาเคย
อยูใ่ นเหตุการณ์แบบนีกับฉันมาก่อนแล้ว ซึ งตอนนันมีคุณหล่อง
เป็ นคนขับรถไปทํางานด้วยกัน ทีพังโคน ซึ งอยูใ่ นช่วงเวลาทีคุณ
พูลพันธ์เข้างานใหม่ๆ พอเสร็ จงานในตอนเย็น เดินทางต่อเข้า จ.
สกลนคร เพือจะไปเสนอความก้าวหน้าและปัญหาของงาน ใน
การประชุมฝ่ ายในวันพรุ่ งนีต่อไปอีกด้วย ตลอดทางเจอพายุฝน
รุ นแรงมาก มองเห็นถนนข้างหน้าไม่เกิน 10-15 เมตรแน่ๆ ทังลม
แรงจนต้นไม้ขา้ งทางถนนหักโค่น ทังฟ้ าแลบฟ้ าร้องจนน่ากลัว จะ
ถอยกลับก็คงเหมือนเดิม เพราะออกมาไกลแล้ว จนกระทัง อีก
ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนจะถึงสกลนคร ก็จะ 3 ทุ่มอยูแ่ ล้ว
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เพราะรถวิงเหมือนคลานมา ฉันกลัวจะหาข้าวกินยากถ้าฝนไม่
หยุดตก ก็เลยตังจิตอธิ ษฐาน รําพึงในใจว่า ถ้ าแผ่ นดินนีข้ าฯเคย
ครองมาก่ อนจริ ง (ทีเป็ นส่ วนหนึงของอาณาจักรโคตรบูรณ์ ) ก็ขอ
เทพยดาฟ้ าดิน โปรดช่ วยหยุดลมและฝนให้ ด้วยเทอญฯ ฉันกลัน
ลมหายใจอึดใจหนึง แล้วบอกเขาทังสองว่า เดียวฝนก็จะหยุดตก
หรอก...และทันใดนัน รถก็วงออกจากลมและฝนทั
ิ
นที ข้างหน้า
ถนนเงียบสงบ ไม่มีลม และฝน แม้แต่เม็ดเดียว ฉันมองไป
ข้างหน้าท้องฟ้ าปลอดโปร่ งเงียบสงบด้วยแสงจันทร์ พอหันไป
มองด้านหลัง ลมและฝนหยุดอยูแ่ ค่นนเอง
ั
นอกจากนียังมีเรื องทีไม่น่าเชือเหมือนฉันมีตาทิพย์ ในคราว
เปิ ดเขือนปากมูล เพือเดินเครื องจ่ายไฟฟ้ า ฉันไปทํางานกับ
ลูกน้องทีสถานีไฟฟ้ าแรงสู งอุบลฯ 2 ทีสายส่ งไฟฟ้ าจากเขือนปาก
มูลผ่าน พองานใกล้จะเสร็ จในตอนบ่าย ลูกน้องหายหน้าไปทีละ
คนสองคน จนฉันต้องเก็บเครื องมือซ่อมเอง และฉันรู้วา่ พวกเขา
หายไปไหน จึงได้ตามไปดู และคิดว่าจะกําหลาบเสี ยให้เข็ดหลาบ
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ฉันก็เลยได้เล่นไฮโล โดยแทงเองเสี ยเลย ลูกน้องต้องผลัดเปลียน
กันจับคู่เป็ นเจ้า 2-3 ครัง (เนืองจากมีเค้ าทีหน้ าตักน้ อย) ซึ งฉันก็
แทงถูกทุกครัง เป็ น เพราะ จิตแท้ ทีฝึ กมาดีแล้วบอกฉันว่าให้แทง
5 ตํา หรื อเอียวตํา(ได้ หลายต่ อด้ วย) ไฮโลมันจะตายอยูต่ รงนี เงิน
ของทุกคนเลยมาอยูใ่ นกระเป๋ าของฉันจนหมด ตอนเย็นทุกคน
ต้องเดินตามฉันต้อยๆ เพราะเงินหมดไม่มีเงินซือข้าวกิน ซึ งก็ไม่
ต่างไปจากเหตุการณ์ในวันเปิ ด สถานีไฟฟ้ าแรงสู งบึงกาฬ วันนัน
เลย(วันที 16 สิ งหาคม 2530 เลขท้ ายรางวัลทีหนึงออก 262 แต่ ฉัน
แทง 362 และเลขท้ ายสองตัว 62 ด้ วย) ทีฉันถูกเพียงเลขท้ายสอง
ตัว 62 ได้เงินไปดืมเหล้าคนเดียว เพราะตอนเย็นพรรคพวกจาก
กทม. ทีไปร่ วมงานด้วยเป็ นเจ้ามือ เขย่าไฮโล ลูกน้องฉันเลยไม่
ห่วงอะไร แม้แต่ฉนั จะเลียงข้าวปลาอาหารและเหล้าฟรี เขาก็ไม่
สนใจ สุ ดท้ายก็เลยหมดกันเป็ นพันๆ เมือฉันกลับมาตามให้เลิก
(เพราะเงินก็หมดกันอยู่แล้ ว) ก่อนจะชวนไปกินเหล้าต่อ ฉันเลย
แทง และยักทุกคนทีลงเงินแบบเดาสุ่ ม ได้เงินคืนกันทัวหน้า

182

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

