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ธรรมชาติ ด้วยเหตดุ้วยผล จึงจะช่วยได้) ความจริง ตายแลว้สบาย
ทีสุดในโลกเลย จริงๆ (อาจจะเป็นเพราะตายตอนเดก็ๆทียงัไม่ได้
สร้าง “กรรม” มากนัก กเ็ลยสบาย) 
       เขาเลยเขา้ใจไดว้า่เป็นเพราะตรงนีนีเองทีทาํใหฉ้นัมีความคิด
แปลกๆ และมีลกัษณะท่าทางไม่เหมือนชาวบา้นชาวเมือง ทาํให้
เขาสนใจฉนัมากวา่ ความคิดเช่นนีเกิดขึนไดอ้ยา่งไร  

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

ชีวติ ของคุณ!  

สาํหรับฉนัแลว้ เกียรติศกัดิ คุณงามความดี สามารถสร้างได้
ดว้ยคุณธรรมทีเรามีอยูใ่นตวัเราเอง เราจึงสามารถสร้างสรรคทุ์ก
อยา่งได ้ ดว้ยแรงกาย แรงใจ และแรงความคิด ดว้ยจิตทีมุ่งมนั ทาํ
ใหส้าํเร็จได ้ เพือประโยชน์ตน และ ประโยชนต่์อผูอื้น ซึงฉนักไ็ด้
ทาํมาแลว้หลายๆอยา่งตามหนา้ที ทีเคยรับผดิชอบ และรวมทงักาํลงั
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ทาํอยูใ่นขณะนีอีกดว้ย เห็นวา่ตรงนี นีเอง คือ คุณค่าของชีวติ ที
แทจ้ริง ทีไดเ้กิดมาเป็นมนุษยใ์นชาตินี ซึงสิงทีทาํไปดว้ยความดีงาม
ของจิตใจ ทีผา่นมา ไม่อาจซือหาไดด้ว้ยเงิน! อีกดว้ย 

เราจะเห็นไดว้า่…ความเป็นธรรมชาตขิองชีวตินันเอง คือ คุณ

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

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

คิดๆและเลือกทางเดิน กนัเอาเองไดแ้ลว้ 

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

แลว้ ไดอ้ยา่งไร 

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

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

เป็นศาสนาสากล ทีสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงหยงัรู้ไปทุกๆ
อณูของบรรยากาศ แบบไม่มีอะไรใหต้อ้งสงสยั คา้งคาใจ 

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

 

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

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

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

จนกวา่จะตายจากกนัไป ในทีสุด 

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

เช่นนนัจริงๆ ทีทางวทิยาศาสตร์เองก็กา้วล่วงไปไม่ถึง วา่เป็นเพราะ
อะไร? ไม่ใช่ใครๆกจ็ะตายไดง่้ายๆนะ 

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

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

วถีิแบบเดิมๆทีเคยปฏิบติั ทงัๆทีเจบ็ป่วยเดียวดีเดียวหายมาตลอด-

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

หายไป 10 กวา่กิโลกรัม และรู้แลว้วา่จะตอ้งตาย เพราะทอ้งร่วง

วนัละ 4-5 ครัง ติดต่อกนั แต่ละครังกเ็จบ็ปวดในลาํไส้ใหญ่สุด

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

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

เมือถึงวดัในตอนบ่ายวนันนั คณะของพวกเราพากนัเดินไป
ทีศาลารับแขกของท่าน ฉนัเห็นท่านนงัรออยูก่่อนแลว้ พร้อมกบั
กวกัมือเชือเชิญ เรียกชือเดิมของฉนัมาแต่ไกล  

ท่านอาจารย์เขม็เพชรมาแล้ว มาแล้ว เชิญๆ… 

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

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

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

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

อีก 5 ปีต่อมา มีเรืองทีไม่น่าเชือยงิกวา่เดิมเกิดขึน ในปลายปี 

2545 ฉนัไดส้ร้างกฐินไปทอดทีวดัป่าถาํหมูบของพระอาจารย-์

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

เพชรฯ” จากเขือนอุบลรัตน์ เป็นประธานมาทอดกฐินในครังนี ทาํ



 

 

114 

ใหทุ้กคนแปลกใจไปตามๆกนั ทีคุณลุงชวนพดูชือเก่าฉนัซาํไปมา 
จนฉนัตอ้งบอกใหท้ราบวา่ พระอาจารยณ์รงค ์ชยะมงัคโล แห่งวดั
ภูค่าว ท่านเรียกชือนีของฉนั มาก่อนแลว้  

แต่ในครังนีฉนัเชือวา่มีสิงดลใจคุณลุงชวนใหเ้ห็นชือ “ท่าน

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

จากวนันนัมาจนถึงวนันี ฉนัพยายามทาํทุกอยา่งเพือรักษา
สงัขารเอาไว ้ เพือจะใชเ้ป็นสะพานในการขา้มไปสู่ แดนเกษม อนั
เป็นมงคลอนัสูงสุดในชีวติเท่าทีจะทาํได!้ เพราะทีผา่นมาแลว้เป็น
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เวลาถึง 35 ปีเตม็ๆ ทีหลงทรมานตวัเองมานานพอสมควรแลว้ จึง

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

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

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

อายไุม่เท่ากนั นนัคือ คาํถามของผูไ้ม่รู้ทงัหลายทีสงสยัและขอ้งใจ 

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

คงมีโอกาสยนืมือลงมาพาเธอทงัหลาย (ทีมีความดีงาม มีจิตใจทีดี

งาม) ไปอยูส่วรรคด์ว้ยกนัได ้ถา้คิดไดแ้บบนีกดี็เหมือนกนันะ! จะ

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

(ความยึดมนัถือมนัทีคิดว่าตนเองเก่งและถกูต้องแล้ว) อาจจะสูง

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

สุดทา้ยทุกชีวติต่างกน็าํตวัเองไปสู่ความเครียด ความวุน่วาย 
และความทุกขท์งักายและใจ อยา่งไม่รู้สึกตวั เพราะทาํตามทีคิดที
หวงัไวไ้ม่ไดด้งัใจตนเองเสมอไป เป็นผลนาํไปสู่การเจบ็ป่วยทาง
ใจ และ ตามมาดว้ยการเจบ็ป่วยทางกาย ทีทรุดโทรมลงทุกวนัๆ  

แต่กแ็ปลกดีเหมือนกนั ทีบางคนกเ็ป็นสุขไดจ้าการสะสม
ทรัพยสิ์นเงินทอง ทีเขาไดม้าจากการไดท้าํงานไม่หยดุไม่หยอ่น 

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

จึงเป็นคาํถามวา่ คนเราจะมีชีวติใหย้นืยาวอยูเ่พืออะไรไม่
ทราบ มีประโยชน์ทีตรงไหนเมืออยูไ่ปนานๆ เพราะแก่แลว้แก่เลย 
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ถึงวนัหนึงจะแก่จนไปไหนไม่ไดใ้นทีสุด กไ็ม่รู้จะอยูไ่ปทาํไมถา้
ตนเองกย็งัช่วยเหลือตวัเองไม่ได!้ นอนอยูดี่ๆพอลุกขึนยนืทนัที

เหมือนตอนเป็นหนุ่มกห็นา้มืดแลว้ อยูไ่ปจะมีประโยชน ์ มี
ความหวงัอะไร เมือโรคชรากาํลงัคืบคลานมาเยอืน นอกจากเป็น
ภาระของคนอืน ตายไปจะไม่ดีกวา่หรือ? หรือวา่ เราตอ้งอยูเ่พือ

ใชห้นีกรรม! 

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

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

พาเราไปดูใหเ้ห็นจริงได ้เท่านนั และจิตวญิญาณมีจริงไหม? คนที

จะบอกไดต้อ้งเคยสมัผสัมาก่อนเท่านนั ถา้เราสมัผสัดินแดนแห่ง
สวรรคไ์ดด้ว้ยตาเนือจริงๆ กค็งจะเป็นเรืองอศัจรรยเ์ป็นทีสุด! คิด

วา่ พวกเราคงจะตอ้งจองคิวกนัไปชม อยา่งไม่ตอ้งสงสยั! 

ฉนัเคยไปทาํงานอยูที่จงัหวดันครสวรรคม์าคนเดียว อยา่ง
โดดเดียว ในการติดตงัและปรับแต่งอุปกรณ์สือสาร ทีซือมาจาก
สหรัฐอเมริกาเขา้ใชง้าน ในปี 2516 ช่วงเวลาที กฟผ จะนาํเขือน

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



 

 

124 

ถาม เพือนาํทางในการเปลียนแปลงแนวคิดกนัใหม่ของคนไทย 
เพือเป็นแบบอยา่งสาํหรับทุกคน และ ทาํใหผู้เ้ขา้งานทีหลงัสุข
สบายไปตามๆกนั ไม่ตอ้งปวดหวักบัเรืองไร้สาระดงักล่าว ปัญหา
หลายๆอยา่งกเ็ลยนอ้ยลงในทีสุด 

แลว้นรกล่ะเป็นยงัไงบา้ง ยงัไม่มีใครพดูถึงใหช้ดัเจนเลยวา่
อยูที่ไหน? เวลาเป็นอยา่งไร? ไม่เป็นไร ฉนับอกใหก้ไ็ด ้เพราะคิด

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

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

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

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

เพียงแต่ไปเจอเมืองทีคิดวา่เป็นนรกเท่านนัเอง ทีแมจ้ะเป็น
นรกระดบัตน้ๆทีไม่โหดร้ายมากนกั (เวลากเ็ลยใกล้เคียงกับโลก

มนุษย์) พอเติบใหญ่ขึนจะไดแ้ต่งงานกบัลูกสาวเจา้เมือง ทีไปรับ

วญิญาณฉนักบัแม่ของเธอวนันนั และจะไดค้รองเมืองสืบต่อไป
อีกดว้ย กไ็ม่อยากอยู ่ เพราะไม่ชอบ กเ็ลยหนีกลบัมาเท่านนัเอง! 

ถึงวนันี กย็งัไม่รู้เลยวา่-เขาจะมาตามกลบัไปหรือเปล่า 

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

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

ถา้มีบา้ง กเ็ป็นส่วนนอ้ยนิดทีบางคนจะหลุดพน้ไปได ้ แต่ดู
แลว้แทบไม่มีเลย เมือเทียบกบัพลเมืองโลกเป็นพนัๆลา้นคน ทีมี
อยูใ่นปัจจุบนั 

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

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

แต่อยา่งไรกต็าม ทุกชีวติทีเกิดมา จะตกอยูใ่นมิติหนึงเดียว และ
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กาลเวลาเดียวเท่านนั กต็อ้งสินสลายไปในทีสุด! สิงทีเกิดขึนเป็น

เพียงภาพลวงตา เป็นภาพมายาทีลวงใจ ทีฉายใหเ้ห็นในเวลาที
สนัๆ เท่านนัเอง เมือเทียบกบัอายขุองโลก และจกัรวาลคือ ชีวติ! 

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

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

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

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

ตอ้งการมีชีวิตทียนืยาว กเ็พือตรงนี นีเอง! ทีทุกคนไม่อาจปฏิเสธ

ไดเ้ลย  
 

แต่สําหรับ อริยะบุคคล แล้ว ไม่ใช่ทตีรงนี อย่างแน่นอน! 
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7. อดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

อดตีประธานาธิบด ี สหรัฐอเมริกา ทีมีชือเสียงโด่งดงัไปทวั
โลกในยคุหนึงทีชือ จอห์นเอฟ. เคนเนดี กล่าวไวว้า่ “Change is 



 

 

131 

the law of life and those who look only the pass or the 

present are certain to miss the future.” ความเปลียนแปลง

เป็นกฎของชีวติ ใครหลงติดอยูก่บัอดีตและปัจจุบนั ยอ่มพลาด
โอกาสในอนาคตอยา่งแน่นอน 

สุนทรพจน์ดงักล่าวน่าจะเป็นความจริงแทแ้น่นอน 

เนืองจากทุกอยา่งดาํเนินไปตามกฎเกณฑแ์ห่งธรรมชาติอยูแ่ลว้ 
ฉะนนั การยดึติด หรือหลงติดอยูก่บัสิงใดกต็าม โอกาสทีใครๆจะ
เดินต่อไปขา้งหนา้อยา่ไดค้าดหวงัเลย เพราะความคิดจิตใจมนัจบ
ลงทีตรงนนัแลว้ นนัเอง 

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

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

หลวง ทีค่อยๆคืบคลาน มาตามล่าเอาชีวติของมนุษยทุ์กคน ใน
อนาคต ในทีสุด นนัเอง! 

อดีตคือมิติปัจจุบนั ณ ช่วงเวลานนัๆทีเคยปรากฏอยู ่ และ
ผา่นพน้มาตามกาลเวลา จนถึงปัจจุบนั ถา้ใครติดอยูต่รงนนัดว้ย
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ความชอบ หรือ ความชงั ยอ่มมีผลต่อปัจจุบนัอยา่งไม่ตอ้งสงสยั 

เพราะ กาลเวลาแมจ้ะผา่นเลยไปเนินนานเท่าใด กไ็ม่สามารถทีจะ
เปลียนแปลงจิตใจของคนไดโ้ดยง่าย เนืองจากสภาวะของจิต
โดยทวัไปแลว้ มีความเป็นเอกเทศ ไม่มีใครควบคุมไดง่้ายๆ แมแ้ต่
ตวัของเราเอง 

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

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

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

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

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

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

ชีวติคนเรามนัสนันิดเดียว และสภาวะของ”ปัจจุบนั” มนัยงิสนันิด

เดียวเท่านนั จนเรามองไม่ออกวา่ปัจจุบนัทีแทจ้ริงของคนเรามนั
อยูที่จุดไหน  
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ความจริงแลว้ “ปัจจุบนั” ทีสนันิดเดียวนนั กคื็อการ

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

จิต) แทบไม่เจอเลย วา่อยู ่ณ จุดใด! แต่สิงทีพอจะมองเห็นเป็นเงา

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

 แลว้มิติแห่งอนาคตล่ะ ท่านจะเห็นไดไ้หม?   

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

เมือท่านกาํหนดจิตได!้ 

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

ลงได ้ เพราะธรรม 4 ขอ้นี มีฤทธิเดชมาก ผูป้ฏิบติัสามารถทาํให้

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

ปริศนาธรรมนนั   พระพทุธองค ์เลยละสงัขารไปเมือ พระชนมาย ุ
ได ้ 81 พรรษา ตามเวลาทีร่างกายทาํปฏิกิริยาทางเคมี ทีมีความ

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

สุดทา้ยทีท่านเตือนไวก้คื็อ ขอใหทุ้กชีวติดาํรงชีพอยูด่ว้ยความไม่
ประมาท เพียงเท่านี สรรพสิงในโลกกแ็ทบจะไม่มีปัญหาใดใด 

แต่โลกนีใครสร้างใครทาํลาย มนุษยส่์วนใหญ่ชอบทีจะฝัน 
และหลงระเริงไปกบัความคิดความฝันของตนเองเสมอมา เพือหนี
ไปจากความทุกขข์องชีวิต เพือใหไ้ดสุ้ขบา้งสกัเลก็นอ้ยกย็งัดี 

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

ทนัที นนัคือ สิงทีจะรู้และไดรั้บตามมาอีกส่วนหนึงของคนเรา 
ตามทีพระศาสดาสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสไว ้กคื็อ ทุกคน



 

 

139 

จะตอ้งรู้จกั ศีล มีศีล ประพฤติศีล เพือนาํไปสู่การสร้าง สมาธิ (คือ

การทาํจิตให้สงบระงับ) ใหเ้กิดขึนกบัจิตใจใหไ้ด ้สต ิ กจ็ะเกิดขึน

ตามมา ความประมาท กจ็ะไม่เกิดขึนอยา่งแน่นอน จากการมี สต ิ
คอยกาํกบัดูแลตวัเองอยูต่ลอดเวลา นนัเอง 

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

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

ความจริงแลว้ ถา้เรารู้วา่เราเลก็กวา่ สิงทีอยูน่อกเหนือจาก
ตวัเรากย็อ่มจะใหญ่กวา่ เป็นธรรมดา เรากจ็ะอยูอ่ยา่งสงบเสงียม
เจียมตวั แต่นี เราทุกคนต่างรู้สึกวา่เราใหญ่ทีสุด(เพราะใจเราจิตเรา 

มนับอกเช่นนัน) เผลอๆใหญ่กวา่โลกดว้ยซาํไป นนัคือ คน! 

ตรงนี นีเอง ทีทาํใหค้นเราเกิดความประมาท! (ทุกคนอย่า

ลืมบอกและเตือนตัวเองด้วย) 

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

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

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

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

ปัจจุบนันีมากขึนๆ มีโอกาสทีจะเห็นอดีตไดด้ว้ย และ ยอ่มมี
โอกาสทีจะเห็นอนาคตของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 
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เมือมาถึงตรงนีเชือวา่ทุกคนต่างกอ็ยากจะเห็นอนาคตของ
ตนเองเพือจะไดป้รับเปลียนวถีิชีวติของตวัเองในการทีจะเดินไปสู่
สิงทีคาดหวงัใหไ้ดด้ว้ยความสุขและสะดวกสบาย  หรือ หลบหลีก
ไปจากสิงทีไม่ตอ้งการทงัหลายไดด้ว้ย 

ท่านอยากรู้ไหมวา่ อนาคตของท่านจะเป็นเช่นไร? 

บอกใหก้ไ็ด…้  
 

             คอื…ปัจจุบันของท่าน นันเอง! 
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           (ริมเสน้ทางจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สู่อาํเภอปาย ในวนัทีอากาศเยน็สบาย) 

                      8. มติทิไีม่เคยเปลยีนแปลง!  
เป็นเรืองไม่ง่ายเลย ทีจะใหค้นไทยรักในการอ่านหนงัสือ 

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

การอ่านจึงเป็นการเสริมสร้างองคค์วามรู้ เพือทาํใหเ้กิด
ความคิดเห็นทีดีในการสร้างสรรค ์ และ ยงัเป็นการวดัสภาพของ
สงัคม และ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนนัๆ ไดอี้กดว้ย 

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

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

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

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

พทุธศาสนากนัอยา่งดีแลว้ แต่ขาดการปฏิบติักนัอยา่งจริงจงั ใช่
หรือไม่ หรือเราพากนันบัถือไปเฉยๆตามทีพอ่แม่ปู่ ยา่ตายายพา
นบัถือเท่านนั กเ็ลยไม่รู้ดว้ยวา่ศาสนาพทุธ คืออะไร? จึงไม่เกิด

ปัญญาใดๆขึนมาไดเ้ลย! 

มาถึงวนันีถา้คนไทยส่วนมากเป็นแบบทีกล่าวแลว้นีจริงๆ ก็
คิดวา่ เป็นเรืองทีน่าตกใจพอสมควร เพราะมนัแสดงถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของคนไทยโดยตรงวา่ คืออะไร? ! 

เมือคิดใหดี้ๆแลว้ มนักน่็าเศร้าใจเหมือนกนั สงสารประเทศ
ไทยจงัเลย ! 

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

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

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

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

ไปสู่มิติใหม่ ทีตรงนนักนัไดแ้ลว้ มิติทีไม่เคยเปลียนแปลง จะตอ้ง
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ถูกเปลียนจากเดิมๆทีผา่นมา ใหเ้ป็นไปตามกาลเวลาใหดี้ขึน ให้
ได!้ นนักคื็อ ประเทศชาติบา้นเมืองจะตอ้งมีการเปลียนแปลง

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

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

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

อะไรคือสิงทีจะตอ้งรีบแกไ้ขทีจะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง 
หรืออะไรคือปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลง มีอะไรบา้ง นีคือ-

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

อะไรทีถูกตอ้ง และผดิจริง อยูแ่ลว้ 

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

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

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

มาถึงปัจจุบนัวนันี เราจะมองเห็นผูที้เจริญแลว้ ประเทศที
เจริญแลว้ทงัหลายพากนักา้วกระโดดในการบริหารจดัการ รวมทงั
มีการแข่งขนัและพฒันากนัไป แบบไม่หยดุยงั(ในทางโลกย์) ทวั

ทุกหนทุกแห่ง พากนัวิงมาแทบจะสุดกาํลงัอยูแ่ลว้ แต่ถา้เมือใด 
สะดุดหยดุลงอยา่งกะทนัหนั ยอ่มจะพากนัหกลม้หวัทิมหวัตาํ 
บาดเจบ็ไปตามๆกนัอยา่งแน่นอน! เหมือนระบบเศรษฐกิจของ

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

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

มาถึงวนันีจึงตอ้งขอผูมี้อาํนาจกนัไวบ้า้งแลว้วา่ อยา่เห็นแก่
ตวัมากจนเกินไป อยา่พากนัตงักฎเกณฑม์ากด (หัว) ตวัเองใหม้นั
มากนกัเลย ธรรมดาๆกพ็ากนัโงหวัไม่ขึนอยูแ่ลว้ เพราะ ทุกวนั
เวลา เราพากนักม้หนา้กม้ตาหาเงินหาทองมาเลียงชีพกนัไม่หยดุ
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ไม่หยอ่น ทุกคนลว้นตกเป็นทาสของเงินโดยไม่รู้สึกตวั เพราะใน
ปัจจุบนันี ถา้ไม่มีเงินแลว้ รู้สึกจะไม่สบาย และมีโอกาสอดตายได้
ทุกคน นนัเอง 

เรามามีชีวติ อยูก่นัแบบสบายๆตามทีกล่าวมาแลว้ จะไม่
ดีกวา่หรือ? นีคือคาํถามทีขอใหไ้ปคิดกนัเอาเอง และไม่ตอ้งการ

คาํตอบอีกดว้ย! 

พึงเขา้ใจดว้ยกนัทุกคนวา่ ความเปลียนแปลงอาจจะเป็นกฎ
แห่งชีวติกจ็ริง (สังขารา อนิจจา) แต่การเปลียนแปลงกเ็ป็นเรือง

ปกติธรรมดาของโลกอยูแ่ลว้ มนุษยเ์กิดมาเพือเป็นส่วนประกอบ
เท่านนั ในการสร้างสรรคแ์ละทาํลาย เพือใหเ้กิดการเปลียนแปลง
รวดเร็วขึนเท่านนัเอง และกส็ร้างปัญหาตามมาอีกมากมายหลาย
เรืองราว จนแกไ้ขกนัไดไ้ม่จบสินเสียที 

ดงันนั การมองอดีตและปัจจุบนั แต่มองไม่เห็นอยา่งแทจ้ริง 
กค็งไม่ตอ้งคิดทีจะวาดหวงัอนาคตได!้ 
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ผูที้มองเห็นอดีต เห็นปัจจุบนัไดอ้ยา่งดีแลว้ ยอ่มไม่ยดึติด
กบัสิงใดใดทงัมวล กย็อ่มจะเห็นอนาคตไดอ้ยา่งดี 

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

เพียงแต่ในปัจจุบนันี ชาวโลกพากนัแข่งขนักนัมากเกินไป
หรือไม่ ถา้ไม่มีความจาํเป็นจริงๆแลว้ ขอใหพ้ากนัเดินไป
แบบชา้ๆ แต่มนัคง จะไม่ดีกวา่หรือ จะรีบพากนัไปไหนไม่ทราบ? 

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

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

จะอยูต่รงนี อยูที่นี หรือจะไปทีไหน กห็นีไม่พน้ เพราะ
สุดทา้ย ทุกอยา่งกจ็ะจบลงเช่นเดิมๆ ทีปรากฏมาแลว้ นนัคือ ดบั
สินไป 

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

รัก โลภ โกรธ หลง เกิดขึนจากพลงัของจิต เกิดเพราะ จิต 

ของเราเอง มนัเกิดขึนมาเองโดยธรรมชาติของแต่ละคน และปรุง
แต่งมาให ้เรียบร้อยไปแลว้ ตงัแต่เกิด ! 

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

แต่จะมีใครสักกีคน ทีจะรู้จกัตน้สายปลายเหตุแห่ง “กรรม” 

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

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

อีกอยา่งหนึงกคื็อ ความเป็นจริงคนเราต่างกว็ิวฒันาการมา
จากสตัวเ์ดรัจฉาน เช่นกนั ยอ่มมีความป่าเถือนซ่อนอยูใ่นส่วนลึก
ของจิตใจทุกคน เพียงแต่รอเวลาทีถูกบีบคนั มนักจ็ะฉายออกมา
ใหเ้ห็นเท่านนั! 

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

ดงันนัสิงทีจะแกไ้ขปัญหาในจุดนีได ้กคื็อ มนุษยจ์าํเป็นตอ้ง
พยายามรักษาคุณธรรมของจิตใจ ทีประเสริฐกวา่สตัวเ์ดรัจฉานไว้
ใหไ้ด ้ และ ตอ้งพยายามพฒันาตนเองใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ ให้
ไดอี้กดว้ย 

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

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

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

ไหน เรากไ็ม่อาจจะทราบได ้ แต่เชือมนัวา่ คนทีมีความคิดเห็นที
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ถูกตอ้ง ดว้ยเหตุดว้ยผล ยอ่มจะมีเป็นของคู่กนัเสมอ ไม่เช่นนนั
สงัคมของมนุษยค์งดาํเนินมาไม่ไดจ้นถึงวนันีอยา่งแน่นอน 

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

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

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

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

หนีกรรม เหมือนกบัทีเห็นๆกนัอยูเ่สมอ ในวถีิชีวติของคนเราใน
ปัจจุบนันี นีเอง 

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

ความจริงแลว้ไม่ใช่เลย เพราะอยา่งไรท่านกต็อ้งชดใชห้นี
กรรมแน่ๆ ไม่อยา่งใดกอ็ยา่งหนึง แมก้รรมนนัจะเหลือนอ้ยแค่
ไหนกต็าม เพียงแต่วนันี กรรมนนั ยงัมาไม่ถึงเท่านนัเอง 

การตดักรรมทาํไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน แต่ถา้จะดบักรรมทาํได ้
เมือท่านสามารถทาํจิตใหเ้กิดสมาธิได ้ ซึงกค็งไม่ง่ายทีใครๆจะทาํ



 

 

165 

ได ้ เช่นกนั! เพราะผูที้จะทาํสมาธิจนสามารถสงบจิตได ้ตอ้งสร้าง

สมบุญบารมีมามากพอสมควรแลว้ นนัเอง แต่ถึงอยา่งไร กต็อ้ง
ชดใชห้นี กรรม อยูดี่ 

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

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

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

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

(โดยหวัใจของพระคาถา มี ดงันี) 
ตะถา ธะนะ  ตงัไว้เบืองหน้าและหลงั กม็ี 9 ชัน 

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

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

 

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

 

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

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

“โลกตุระปัญญา”** ดว้ยการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบของตนเองเท่านนั 

จึงจะมีโอกาส พน้บ่วงกรรม! 

ท่านจึงกล่าวไวว้า่ เมือปราศจาก “ศีล”** คนกไ็ม่มีอะไร

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

คือวถีิแห่งธรรมทีจะนาํไปสู่ความหลุดพน้  
“โลกตุระปัญญา** 
คือ เห็นแจง้โลกย ์(ความรอบรู้ในกองสังขาร) ดว้ยปัญญาบารมี  

“ศีล** 

คือสิงทีใชช้าํระจิตใจ ใหสู้งส่ง ดีงาม เป็นพืนฐานทีจะนาํบุคคลไปสู่
ความหลุดพน้ของใจ ทีจะไม่กลบัมากาํเริบอีก 

 

แต่เนืองดว้ย ผูค้นในปัจจุบนั ไม่ค่อยมีศีล มีธรรม ประจาํใจ 
ไม่ค่อยมีความละอายแก่ใจกนั และ ไม่เกรงกลวัต่อบาปกรรมกนั
เสียส่วนมาก เลยดาํเนินชีวติไม่ต่างจากสตัวโ์ลกทวัๆไปมากนกั 

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

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

ตามทีกล่าวมาแลว้ 
กต็อ้งขอใหท่้านทงัหลายอยา่ลืม ฆราวาสธรรม คือธรรม

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

อยา่งหนกั เมือปลายปี 2539 ทีทอ้งร่วงติดต่อกนัวนัละ 4-5 ครัง 

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

กเ็ลยเกิดความสงสยัวา่ ทาํไมชีวติคนเราจึงเป็นเช่นนี ถา้ไม่
ถูกปลดจากตาํแหน่งแลว้จะป่วยไม่หายหรือ? เพราะ ตอนป่วยนนั 

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

863 แลว้มาถามวา่จะถูกไหม เพราะเขาฝันเห็นฉนั ในรูปฤๅษี



 

 

175 

ชีปะขาวไปบอกเขาในคืนเดียวกนั บอกวา่เลขจะออกตวันี เมือฉนั
ให ้ พระคาถาชินบัญชร เขาไป เมือตอนเยน็วานนีเอง เพือนาํไป
สวดมนตก่์อนนอนใหเ้ป็นทียดึเหนียวจิตใจ เพราะเขาบอกไม่
สบายใจมาหลายวนัแลว้ เพือเขาจะไดค้ลายทุกขใ์จไดบ้า้ง  

เมือเขาถามเรืองความฝัน กไ็ดบ้อกไปแลว้ล่ะวา่ ถูก (แต่
ไม่ได้บอกว่าถกูโต๊ด หรือเตง็) 

เพราะตามทีฉนัฝันในคืนทีผา่นมาเช่นกนั รู้วา่เลขทา้ย 3 ตวั

หลงัของรางวลัที 1 จะออกตรงกนัขา้มกบัทีเขาซือ คือ 368 เพราะ

ฝันวา่ขบัรถส่วนตวัเลขทะเบียน 6486 ถอยหลงัออกจากบา้นไป

ตลอดทาง จนไปจอดหนา้ตึกทีทาํงาน เลขทา้ยรางวลัที 1 จะตอ้ง

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

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

เงินเป็นลา้นๆ แต่ขอแลกเอาชีวติไวก่้อนดว้ยการไม่ซือเลย แต่คิด
อีกที เอาใหแ้น่ใจ เลยเขียนฝากไปใหค้นขา้งกายซือ 86 (เพือ

ไม่ให้มนัถกู) พอเลขออก เธอโทรมาบอกวา่ คุณคิดยงัไงซือเลขตวั

เดียวไม่กลบั กเ็ลยกลบัให ้ ไดเ้งิน หา้พนับาทนะ…ฉนัรู้สึกเฉยๆ 

เพราะฉนัไม่ไดซื้อถูกอยูแ่ลว้! 

และแลว้…ทุกอยา่งกเ็ป็นไปตามทีฝันจริงๆ คุณหล่อง ยุง่

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

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

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

วธีิปฏิบติัทีตรงกบัจริตของท่านเอง 
มีเรืองจริงบางเรืองทีอดเล่าใหฟั้งไม่ไดเ้กียวกบั พลงัจติ จาก

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

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

แต่สาํหรับคุณพลูพนัธ์ฯ เขาคงไม่ตืนเตน้อะไร เพราะเขาเคย
อยูใ่นเหตุการณ์แบบนีกบัฉนัมาก่อนแลว้ ซึงตอนนนัมีคุณหล่อง
เป็นคนขบัรถไปทาํงานดว้ยกนั ทีพงัโคน ซึงอยูใ่นช่วงเวลาทีคุณ
พลูพนัธ์เขา้งานใหม่ๆ พอเสร็จงานในตอนเยน็ เดินทางต่อเขา้ จ. 
สกลนคร เพือจะไปเสนอความกา้วหนา้และปัญหาของงาน ใน
การประชุมฝ่ายในวนัพรุ่งนีต่อไปอีกดว้ย ตลอดทางเจอพายฝุน
รุนแรงมาก มองเห็นถนนขา้งหนา้ไม่เกิน 10-15 เมตรแน่ๆ ทงัลม
แรงจนตน้ไมข้า้งทางถนนหกัโค่น ทงัฟ้าแลบฟ้าร้องจนน่ากลวั จะ
ถอยกลบักค็งเหมือนเดิม เพราะออกมาไกลแลว้  จนกระทงั อีก
ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนจะถึงสกลนคร กจ็ะ 3 ทุ่มอยูแ่ลว้ 



 

 

180 

เพราะรถวงิเหมือนคลานมา ฉนักลวัจะหาขา้วกินยากถา้ฝนไม่
หยดุตก กเ็ลยตงัจิตอธิษฐาน รําพึงในใจวา่ ถ้าแผ่นดินนีข้าฯเคย
ครองมาก่อนจริง (ทีเป็นส่วนหนึงของอาณาจักรโคตรบูรณ์) กข็อ
เทพยดาฟ้าดิน โปรดช่วยหยดุลมและฝนให้ด้วยเทอญฯ ฉนักลนั
ลมหายใจอึดใจหนึง แลว้บอกเขาทงัสองวา่ เดียวฝนกจ็ะหยดุตก
หรอก...และทนัใดนนั รถกว็งิออกจากลมและฝนทนัที ขา้งหนา้
ถนนเงียบสงบ ไม่มีลม และฝน แมแ้ต่เมด็เดียว ฉนัมองไป
ขา้งหนา้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งเงียบสงบดว้ยแสงจนัทร์ พอหนัไป
มองดา้นหลงั ลมและฝนหยดุอยูแ่ค่นนัเอง 

นอกจากนียงัมีเรืองทีไม่น่าเชือเหมือนฉนัมีตาทิพย ์ ในคราว
เปิดเขือนปากมูล เพือเดินเครืองจ่ายไฟฟ้า ฉนัไปทาํงานกบั
ลูกนอ้งทีสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลฯ 2 ทีสายส่งไฟฟ้าจากเขือนปาก

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

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

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

พอกลบัมาพิจารณาดู เหตุการณ์ต่างๆทีผา่นมาในชีวติ เมือ
ครบรอบ 12 ปี จะเกิดเหตุซาํแบบเดิมๆเสมอ เลยทาํใหฉ้นัรู้

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

เมือปี 2524 ไดไ้ปตรวจรับอุปกรณ์สือสาร (Close 

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

กบัชาวญีปุ่น กเ็ป็นได ้เพราะมีวนัหนึงวศิวกรของบริษทั OEC อด

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

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

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

ทาํงานผดิพลาด เลยมองขา้มปัญหาไปเท่านนัเอง 
 

และ อีก 12 ปีถดัมา (ปี 2536) ไดไ้ปดูงานทียโุรป ทีประเทศ

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

งานเมืองนอกหรือเปล่า ถา้เป็นแบบนี จะมีใครใหไ้ปหรือ เพราะ
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เราชอบทวนกระแส ดว้ยนิสยัทียอมใครไม่ค่อยจะเป็น ไม่ดีเลย 

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

น่าจะดี และเคยบอกบางคนวา่ บางเรืองทีพากนัทาํอยูน่นั มนัไม่
ถูกตอ้งเท่านนัเอง (แต่อาจจะมีหลายๆอย่างทีเราทาํเกินหน้าเขา ก็
ไม่แน่ใจเหมือนกัน) นายเขาเลยโกรธไม่ชอบเราสกัเท่าไร 

แต่กเ็ป็นจริงตามทีเจา้นายท่านนนัทกัทว้งไวจ้ริง วา่ ฉนัจะ
ไม่รุ่งในหนา้ทีการงาน แมว้นัหนึงจะไดเ้ป็นถึงระดบัหวัหนา้กอง
ดูแลคนร่วม 100 แลว้กต็าม อีกทงัไดรั้บทราบจากรองผูว้า่การฯ

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

แน่ใจ) 
และ เมืองานสาํเร็จลลุ่วงไปด้วยดีแล้ว จัดเป็นโอกาสพิเศษ

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

ระดับไหน เพราะ ท่านบอกไม่ว่างทีจะมาร่วมงานได้ คิดว่าบางท่าน
อาจจะว่าง แต่ท่านไม่ค่อยชอบเรากเ็ลยไม่มา)  การสรุปงานเพือ
ฉลองความยนิดีในความสาํเร็จทุกครังกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ฉนักเ็ลย

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

แต่กเ็กิดเรืองจริง เหมือนเดิม ทีไม่น่าเชือ! พอวนัเวลามาถึง 

เจา้นายระดบัสูงกพ็าไปดูงาน ทีประเทศสหรัฐอเมริกา จริงๆดว้ย 

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

ของเราและผูเ้กียวขอ้ง ไดถู้กขีดเส้นไวห้มดแลว้ (ในรอบ 12 ปี 

ของการเกิดของฉันเอง) 

จึงเหมือนๆกบัเห็นอนาคตของตนเองได ้ ในทุกเรืองราวอีก
ดว้ย มนัคงเป็นเรืองของกรรมกบักาลเวลา ทีเลือนไหลไปตาม
วฏัฏะของธรรมชาติทีกาํหนดมา อยา่งลงตวั! เมือเห็นอนาคตได ้

แลว้ทาํไมเราจะไม่เห็นอดีตไดเ้ช่นกนั! ตอ้งเห็นไดอ้ยา่งแน่นอน! 

แต่ ทีสาํคญัมากกวา่ อยูที่ เห็นแลว้ไดอ้ะไร? และอะไรทาํใหเ้กิด

เหตุการณ์ เช่นนีได ้ มนัตอ้งมาจาก มิติกบักาลเวลา ทีเคยสร้าง
กรรมไว ้อยา่งแน่นอน! 

สุดทา้ยกพ็อสรุปออกมาไดว้า่ หลายๆครังทีฝืนกระแสสงัคม 
ทาํใหเ้ราเดือดเนือร้อนใจและลาํบากตรากตรําทุกครังไป ฉะนนั
บางครังก็ตอ้งปล่อยชีวติของเราไปตามกระแส ใหล่้องลอยไปตาม
กรรมเก่า กรรมใหม่บา้ง ปลดปล่อยชีวติไปตามกาลเวลาบา้ง 
อะไรจะเกิดกต็อ้งปล่อยใหม้นัเกิด! เพือชดใชห้นี กรรม! เพราะ 
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มนัเป็นเรืองของกรรม และกาลเวลาทีไม่ควรจะฝืน เราควรชดใช้
หนีกรรมเขาไป จะไดห้มดเวรหมดกรรมกนัเสียที! พอถึงจุดๆ

หนึง เมือทุกอยา่งสงบลงไดแ้ลว้ ทุกอยา่งกย็ติุเท่านนัเอง! และถา้

ทุกคนยอมรับความจริง และเขา้ใจในความเป็นจริงนีได ้ กจ็ะไม่
เป็นทุกข!์ (แล้วใครบ้างล่ะ ทีจะยอมรับกันได้ง่ายๆ) ลองหนั

กลบัไปมองชีวติของท่านเอง กจ็ะเห็นเองวา่เรืองของกรรมกบั
กาลเวลา ไดถู้กกาํหนดไวแ้ลว้สาํหรับทุกชีวติทีเกิดมา ทาํใหเ้รา
ตอ้งเชือไดเ้สมอวา่ 

 

 เมือถงึเวลา เราต้องชดใช้ หนีกรรม!  

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

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

เท่านนั ทีไดจ้ดบนัทึกไวใ้หท้ราบ 

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

มากมาย และผูค้นกย็งัมีนอ้ย ท่านจึงไม่จาํเป็นตอ้งสะสมอะไร
ใหวุ้น่วาย แต่ต่อจากนนัอีกไม่นาน ในช่วงระยะเวลา 50 ปีมา

นีเอง ทีโลกเปลียนแปลงไปอยา่งมากมาย ผูค้นเริมมากขึนๆ
เรือยๆ เป็นผลใหเ้กิดการแก่งแยง่ทีอยูอ่าศยั และความอยูดี่กินดี 
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การสะสมทรัพยจึ์งเกิดขึนจนกลายเป็นสงัคมบริโภคนิยม กนัอยู่
ในปัจจุบนันี ทีเราไดเ้ห็น 

ดงันนั ใครทีตามโลกเขาไม่ทนั เพราะปล่อยวนัเวลาใหสู้ญ
เปล่า มาถึงปัจจุบนัวนันี ยอ่มแสวงหาอะไรโดยง่ายไม่ไดอี้กแลว้ 

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

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

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

หมืนวนั หรือประมาณ 80 ปี ไม่เกิน 100 ปี เป็นส่วนมาก ท่าน

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

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

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

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

ฉนัรู้สึกเห็นใจท่านผูถ้ามเป็นอยา่งยงิ จึงขอใหท่้านใจเยน็ๆ
สาํหรับเรืองแบบนี ทาํดีตอ้งไดดี้ ทาํชวัตอ้งไดช้วัแน่นอนอยูแ่ลว้ 
ตอนทียงัเสวยบุญเก่าอยู ่กเ็ป็นเช่นทีเห็นๆกนันีแหละ หมดบุญเก่า
เมือใด บุญใหม่กไ็ม่ไดส้ร้าง กรรมทงัหลายกจ็ะตามมาทนัเอง ขอ



 

 

197 

เพียงแต่ท่านอยา่พึงตายก่อนกแ็ลว้กนั แลว้ท่านจะเห็นเองในชาติ
นีแหละ ไม่ตอ้งรอไปถึงชาติหนา้หรอก  

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

สอนไปแลว้ 

แต่สิงทีสาํคญักวา่กคื็อ ถา้คนเราไม่ติดอยูก่บัความสุขทาง
โลกยม์ากจนเกินไป ละความโลภลงได ้ ชีวติกเ็ป็นสุข เท่านนัเอง 
เพราะความโลภเป็นตน้เหตุของความโกรธ และ ความหลง ทีจะ
หมุนเวยีนตามกนัไปไม่มีทีสินสุด 

สาํหรับผูรู้้แลว้ ผูเ้จริญแลว้ทงัหลาย ยอ่มแสวงหาสัจจะ
ธรรม อนัเป็นพืนฐานของชีวติ เพือนาํทางไปสู่ความหลุดพน้ของ
ใจ และ จากสิงทีกล่าวแลว้ ทีเป็นสาเหตุแห่งทุกข ์ทีทาํใหค้นเรามี
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ความลบั มีการปิดบงั เกิดความไม่ซือ มีการหลอกลวงกนัและกนั 
ทีเป็นตวับ่อนทาํลายความเป็นมิตรภาพ ความเป็นสามีภรรยา และ
ความเป็นคนดี  ทงัๆทีรู้ แต่คนเรากย็งัฝืนทาํตามเหตุปัจจยั เพราะ 
“กรรม” พาไป  

สาํหรับผูที้ยงัขอ้งติดอยูด่ว้ยกรรมใดๆกต็าม กค็งตอ้ง
ยอมรับกรรมนนัๆ ชดใชห้นีกรรมกนัไป! 

เชือวา่หลายๆชีวติทีเดินทางอยูใ่น “โลกยีวตัร” จนถึงวนันีได ้
กค็งไดส้มัผสัเรืองของกรรมดงักล่าวกนัมาบา้งแลว้พอสมควร จะ
มากบา้งนอ้ยบา้ง-ดว้ยกนัทุกคน ซึงเรืองแบบนีใครๆกไ็ม่อยากให้

เกิดขึนในชีวติของตนเอง แต่เมือมนัเกิดขึนแลว้ เพราะ กรรม พา
ไป กต็อ้งยอมรับความจริง ถึงแมไ้ม่อยากพบเห็นกนัต่อไปอีกดว้ย
กต็าม 

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

ดว้ยเหตุดงักล่าวมาแลว้นนัเอง ทีทาํใหเ้พือนมนุษยท์งัหลาย 

ทีเกิดมาร่วมโลกกบัเรา ตอ้งลุ่มหลง พากนัติดขอ้งอยูใ่นความโลภ 
ความโกรธ และความหลง มีกนัอยูอี่กมากมายมหาศาล มีมากกวา่
ผูที้รู้แลว้วา่อะไรคือผดิ อะไรคือถูก อยา่งมากมายเทียบกนัไม่ได้
เลยทีเดียว 

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

ดว้ยเหตุนีเอง เมือเราเกิดมาแลว้ จึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ทุก
อยา่ง เพือความอยูร่อดของชีวติ เพือใหรู้้เท่าทนัธรรมชาติแห่ง
ความเป็นจริง! หลายคนบอกวา่ เรียนจนทาํงานไดแ้ลว้ เรียนมา

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

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

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

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

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

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

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

ดว้ยอาํนาจแห่งการบริจาคใหท้านนีนนั ยอ่มส่งผลใหเ้กิด
ความสุข และ ความสงบร่มเยน็จะแผไ่พศาลไปในหมู่ชน 

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

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

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

ฝังลึกอยูใ่นจิตใจของคนมาตงัแต่เกิดใหน้อ้ยลงหรือใหห้มดไปเลย
แมแ้ต่ “ฆราวาสธรรม” อนัเป็นธรรมสาํหรับผูค้รองเรือน คือธรรม

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

แลว้ ชีวติครอบครัวกจ็ะพบกบัความสุขสบาย ทีจะนาํไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองของสังคม และประเทศชาติบา้นเมือง ไดใ้นทีสุด  

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

กนัหนีทุกขไ์ม่ได ้ ดว้ยเหตุผลตามทีกล่าวแลว้จริงๆ เพราะบาง
เรืองกเ็ป็นกรรมเก่า ทีตอ้งชดใชห้นีกรรมกนัใหห้มดไป 

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

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

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

ได ้ทาํไดอ้ยา่งสมาํเสมอแลว้ ยอ่มนาํสุขมาใหอ้ยา่งแน่นอน! 

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

เมือชีวติยงัอยู ่จะอยูอ่ยา่งไร? นีคือสิงทีทุกคนควรจะรู้ และ

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

ธรรม มาใชใ้นชีวติประจาํวนันะ 
เมือทาํดี ทาํถูกตอ้ง ถึงทีสุดแลว้ เราจะไดพ้บกบัความสุขที

นิรันดร ไดเ้อง! เพราะความสุขทีแทจ้ริงอยูที่ความพอใจต่อสรรพ

สิงทีอยูร่อบกายและใจของเรา นีเอง! อยา่ลืมวา่ชีวตินีมนัสนัยงินกั 

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

 
เมือชีวติยงัอยู่ กอ็ยา่พากนัหลงลืมตวัเองนะ ! 
 

อย่าปล่อยมิตนีิของชีวติไปกบักาลเวลา ให้สูญเปล่านะ! 
 
 


