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                                      11. ชีวตินีทคุ้ีมค่า 

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

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

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

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

นีต่างหาก คือพลงัอนัยงิใหญ่ ทีจะทาํใหฉ้นัดาํรงชีวติอยู่
ต่อไป และ จะใชชี้วตินีอยา่งคุม้ค่า…เพราะ ไม่รู้จะเลือกทางไหน
ทีดีกวา่นีอีกแลว้ 

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

ทีใดมีรักแท ้ทีนนัไม่มีทุกข ์
ทีใดมีรักทีอยูใ่นโลกแห่งความหลงทีนนัมีทุกขอ์ยา่ง

แน่นอน  
แต่ในชีวติจริงๆ หญิงชายหลายคู่แต่งงานกนั ดว้ยความหลง 

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

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

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

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

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

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

ถา้ขาดสิงนีไปเมือใด ความรักกเ็ป็นอนัยติุ เขาจะจากเธอไป
เมือนนั แมก้ายยงัอยู ่แต่ใจเขาไปจนสุดหลา้ฟ้าเขียวแลว้ 

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

แต่สิงทีผูห้ญิงจดจาํไดดี้ทีสุดคือความเป็นเจา้ของ ซึงเรืองนี
กไ็ม่มีขอ้ยกเวน้สาํหรับท่านผูช้ายทงัหลายอีกดว้ย ทีคนเราไม่มี
ความแตกต่างกนัในความเห็นแก่ตวั โลกนีกเ็ลยเกิดความวุน่วาย 
เพราะความเป็น “คน” 

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

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

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

ธรรมชาติเอาความงดงามของความรักทีเจือดว้ยกามอนัหอม
หวาน หลอกลวงมนุษยม์ายาวนานแลว้ แต่ทุกชีวติกเ็ตม็ใจให้
หลอก แมแ้ต่ตวัฉนัเองก็หนีไม่พน้ ทีโลกหยบิยนืความหอมหวาน 
ความอบอุ่นในหวัใจ และทุกสิงทุกอยา่งมาให ้เมือไดรั้กกนั 

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

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

โดยปกติแลว้คนเราจะเป็นคนเหงาแทบทุกคน ถา้ตอ้งอยูค่น
เดียว เพราะเป็นธรรมชาติของสัตวส์ังคม และ เราทุกคนกเ็คยเหงา
มากๆมาแลว้ทงันนั จะมากจะนอ้ยขึนอยูก่บัเหตุและปัจจยั ทีทาํให้
เราคิดไปเอง 

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

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

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

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

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

จ่ายในสิงทีเราตอ้งการ จึงจาํเป็นตอ้งมี ถา้ไม่มีเงินใชเ้ราจะอยูก่นั
อยา่งไร มาถึงวนันี คงคิดกนัไม่ออกแลว้! 

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

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

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

ความเสือมสมรรถนะทางเพศ กม็าจากความกงัวลใจนีเอง 
เมือมีความขดัขอ้งในอารมณ์ จะกุ๊กกิกกใ็จฝ่อไปก่อนแลว้ 

ถา้สนใจเรืองงานมากจนเกินไป จนทาํใหลื้มเรืองส่วนตวั 
ไม่มีเวลาสนใจตวัเอง กเ็ลยมีโอกาสทาํใหสุ้ขภาพกายอ่อนแอตาม
ไปดว้ย อนัเนืองมาจากสุขภาพจิตทีเมือยลา้ไม่มีกะจิตกะใจ หมด
เรียวหมดแรง เรืองบนเตียง กไ็ม่มีโดยปริยาย!  

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

เมือใจสงบ ความสุข ความสบาย กย็อ่มจะเกิดขึน 
และ…เมือถึงเวลาเขา้นอน ควรพกัผอ่นใหเ้พียงพอ ใหเ้ตม็

อิม ตืนขึนมาแต่เชา้ๆ เพือรับความสดชืนเบิกบานทงัใจและกาย มี
พละกาํลงัพร้อมทีจะต่อสู้กบัชีวติและพร้อมทีจะทาํเรืองต่างๆ ดว้ย
ความสุขใจ สุขกาย ดว้ยความพอใจของเราเอง 

ชีวติยอ่มดาํเนินไปดว้ยความสุขสบายดว้ยความพอใจทีเรามี
อยู ่เพราะร่างกายและจิตใจของเราดีแลว้ นนัเอง 
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นีคือมิติหนึงของชีวติทีตอ้งอาศยักาลเวลาทีเหมาะสมและมี
ความพอดีๆกบัสภาพการณ์ ไม่เช่นนนั มิตินีไปไม่ถึงดวงดาว 
อยา่งแน่นอน! 

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

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

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

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

แลว้มนั (ฉัน) จะไปไหนรอด! 
โดยธรรมชาติ คนเราชอบความเป็นอิสรเสรี นีคือสิงทีฉนั

ตอ้งการมากทีสุด เชือวา่ท่านทงัหลายกค็งตอ้งการเช่นเดียวกนั 



 

 

228 

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

นีแหละคน ความจริงเป็นเช่นนีเอง แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง
เรืองจริงนี เท่านัน! 

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

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

คงไม่ใช่เพราะความไม่พอเพียงในรัก หรือในกาม 
แต่มนัเป็นเพราะ คนส่วนมากไม่เคยไดรั้ก และสมหวงัใน

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

หรือความรักเช่นนนั ความรักทีแทจ้ริง ไม่มีสาํหรับใครๆได้
ง่ายๆ! ถา้ใครมี! คนนนักถื็อวา่ เกิดมาโชคดีทีสุดในโลกเลย 
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แลว้เราจะใชชี้วติกนัอยา่งไรจึงจะคุม้ค่า ทีไดเ้กิดมาในชีวติ
นีชาตินี เพราะถา้เป็นเช่นนี เรามิตอ้งไล่ล่าหาความรัก ความสุข 
กนัไปตลอดชีวติ กนัเลยหรือ? 

แลว้เราจะหามนัไดที้ไหน? 
ถึงจุดนี พอจะเห็นกนัไดห้รือยงัวา่ ปัจจยัทีจะทาํใหเ้กิดความ

รัก ทาํใหรั้กมนัคงมาจากอะไร? เราจะหาความรักและความสุขได้
ทีไหน? 

เมือพิจารณาใหถ่้องแทแ้ลว้มนัมาจากจิตและใจของเรา
นีเอง! ทุกคนเมือทราบแลว้กค็งตอ้งทาํใจ ฝึกใจ และหกัหา้มใจ
ตวัเองใหไ้ด ้ดว้ยการรู้ใหเ้ท่าทนัธรรมชาติ 

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

แลว้เราจะหลุดพน้ไปไดอ้ยา่งไร? 
เมือเป็นเช่นนี มีทางบา้งไหมทีจะหลุดพน้ไปได ้ กค็งมีทาง

อยูแ่ลว้ล่ะทีจะหลุดพน้ไปได ้ ถา้อยากจะหลุดพน้ไปจริงๆนนักคื็อ 
จะตอ้งอิมแลว้ อิมเอมในราคะตณัหาทุกอยา่ง ทีโลกประเคนให้
เรามา มากจนเกินไปแลว้ คือจนเบือแลว้ นนัเอง 

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

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

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

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

ดงันนั เราจะหลุดพน้ไปได ้ หรือไม่ได ้ มนัอยูที่ใจของเรา
นีเอง วา่อยากจะไป หรือไม่ อยา่งไร? 

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

 

ชีวตินีทคีุ้มค่า จึงขึนอยูก่บัตวัท่านเองวา่จะเลือกเดินไปทาง
ไหน จึงจะไดใ้นสิงทีตนเองตอ้งการ! และ สามารถใชชี้วตินีได้
อยา่งคุม้ค่าทีสุด! และมีความสุขทีสุด 

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

แต่จนถึงวนันีเรากไ็ม่เคยไดท้าํอะไรเป็นชินเป็นอนั ทาํอะไร
ไม่ไดด้งัใจคิดใจฝันเลย ไม่รู้มนัเป็นเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้
ทาํอะไรอยา่งจริงจงัใช่ไหม? หรือ มนัเป็นเพียงความฝันเท่านนั! 

ความจริงแลว้ในโลกของการตืน ความฝันคือจินตนาการ
ของคนเรา แต่ในโลกของการหลบั ความฝันคือจิตใตส้าํนึกของ
คนเราทีไม่แตกต่าง เพียงแต่ มิติแห่งความฝัน เป็นเรืองทีลึกลบั
พอสมควรเท่านนัเอง 

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

อะไร? หรือความฝันเกิดจากความรู้สึกทีฝังลึกในจิตทีจดจาํมาจาก

ทวารทงั 6 ทีเราเคยสมัผสัมาแลว้ในเวลาตืน หรือ เป็นเพราะอะไร

กนัแน่ ทีทาํใหเ้ราฝัน! แต่กแ็ปลก บางครังเป็นระยะเวลาที

ยาวนานมากพอสมควร ทีเราไม่ฝันเลยกมี็เช่นกนั! และบางครัง

ฝันเห็นทีเดิม 3-4 ครัง ในระยะเวลาทีห่างกนั 5 ปี 10 ปี กมี็

เช่นกนั ซึงทาํใหเ้กิดความแปลกใจไม่นอ้ย วา่จิตเราทาํไมตอ้งไปที
นนั! 

แต่คนเราโดยทวัไปแลว้ ไม่ไดคิ้ดถึงเรืองเหล่านีกนัมากนกั 
เพราะไม่รู้จะคิดไปทาํไม? แค่คิดถึงเรืองส่วนตวั เรืองการเรือง

งาน เรืองของคนรอบขา้ง กป็วดหวัพอแรงแลว้ หลายๆชีวติคิดแค่
พรุ่งนีจะกินอะไร กคิ็ดไม่ออกแลว้ เพราะความยากจน ขาดแคลน 
ตอ้งหาเชา้กินเชา้ หาเชา้กินคาํ จะเอาแรงใจทีไหนมาคิดถึงเรืองอืน 
นอกจากเรืองปากทอ้งของตนเอง เพือความอยูร่อดของชีวติทีตอ้ง
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กินตอ้งใช ้ และสาํคญัทีสุด คือค่ายารักษาโรคภยัต่างๆทีจะเกิดกบั
ตนเอง เป็นเรืองทีจะตอ้งดินรน หามาใหไ้ด!้ 

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

คุณสมบติัของเซลลร่์างกายทีจะอยูไ่ด ้ และโอกาสทีโรคภยัจะ
เบียดเบียนกแ็ทบจะไม่มี ถา้รู้รักษาตวัเองตาม”ธรรม”ทีกล่าวแลว้ 

แลว้เราจะไม่หาวธีิทีจะอยูร่อดไดอ้ยา่งสุขสบายตลอดไป มา
ใชก้นับา้งหรือ? (คิดได้พอดีกับได้รับของขวญัจากท่านผู้ใจบญุ ที

มอบหนังสือให้ในวนัเกษียณ เรือง ทาํอย่างไรชีวติจะยนืยาวและมี

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

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

ลน้โลกแลว้ แลว้เราจะอยูก่นัอยา่งไร 

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

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

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

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

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

รวมถึงความเห็นแก่หมู่เหล่าและชาติพนัธ์ุของมนุษย ์ สามารถ
สร้างความสับสนวุน่วายใหเ้กิดขึนไดต้ลอดเวลา นีคือสาเหตุและ
ตน้เหตุ ทีเป็นอนัตรายมากทีสุดสาํหรับประเทศชาติบา้นเมือง 

นีคือความจริงในชีวติของคนส่วนใหญ่ในประเทศของเรา 
และ ของโลก 

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

วนเวยีนอยูเ่ช่นเดิมอยา่งนนั ไม่ตอ้งไปไหน เป็นประเทศทีคนพดู
กนัไม่รู้เรือง และ พึงทราบวา่ ประเทศทีดอ้ยการพฒันาเท่านนั ที
ตอ้งใชก้าํลงัทหารมาตดัสิน! 

และดูเหมือน เราจะเป็นประเทศเช่นทีกล่าวแลว้ จริงๆ! 

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

นีคือโลกแห่งความฝันในมิติความเป็นจริง!ของบา้นเมืองเรา 

แต่สาํหรับความฝันในมิติของจิตใตส้าํนึกนนั มนัเป็นเรือง
เฉพาะตวัของใครของมนั ทีมาจากพืนฐานชีวติ มาจากกรรมเก่า
และกรรมใหม่ ทีคนเราสร้างกนัขึนมา เป็นเรืองทีน่าสนใจไม่นอ้ย 
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วา่มนัคืออะไร? และเราจะสามารถนาํความฝันเหล่านนัมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ไดห้รือไม่? 

คาํวา่จิตใตส้าํนึก ใครหลายคนอาจจะไม่เขา้ใจ รวมทงัตวัเรา
เองดว้ย กเ็ช่นกนั เพราะแต่ละคน ยงัไม่เคยเห็นจิตของตวัเองเลย 

แลว้จะไปรู้ไดห้รือวา่ สาํนึกแห่งจิตเป็นอยา่งไร? และสิงทีมนัอยู่

ใตล้งไปอีก คืออะไร? เกิดขึนไดอ้ยา่งไร? และ มนัมาจากไหน? 

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

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

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

จิตใจของคนเรา จึงเป็นรากฐานของแต่ละชีวติ คนจะดีจะ
เลว กอ็ยูที่จิตและใจนีเอง ไม่ใช่อืนไกลเลย! และจิตนีเองทีทาํให้

เกิดการรับรู้ มีสติ มีความรู้สึกผา่นประสาทสมัผสัของทวารทงั 6 

ของคนเรา (เรืองทวารทัง 6 มีบางท่านนาํเอาไปเขียนเป็นหนังสือ

เป็นเล่มๆเผยแพร่ เรียบร้อยไปแล้ว) 

ดว้ยเหตุนีนีเอง จิตจึงตอ้งมีการแปรเปลียนอยูต่ลอดเวลา 
เนืองจากการทีจิตไดส้มัผสัความเปลียนแปลงของโลกอยูต่ลอด
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นนัเอง จิตจึงไม่เคยหยดุนิงเพราะเป็นของไหล เพียงแวบ๊เดียวกไ็ป
ไดถึ้งขอบจกัรวาล เพราะจิตวอ่งไวทีสุด ไม่มีอะไรทีจะเทียบได้
อยูแ่ลว้ 

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

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

คนเราเลย! ถา้รับขอ้มูลมากเกินขีดจาํกดั กมี็โอกาสล่มสลาย 

(Hang) ไดเ้ช่นกนั 

จิต Hang เมือไร คนก ็บา้ เมือนนั! 

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

time) เป็นหนงัสือเล่มแรก ทีไดก้ระจายองคค์วามรู้แบบนี ออก

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

จึงขอนาํบางส่วนมาลงไว ้ ณ ทีนีดว้ย เผอืบางท่านทีหาอ่าน
เรืองดงักล่าวไม่ได ้ จะไดเ้กิดความเขา้ใจในเรือง จิต เพิมมากขึน 
ดงันี… คือ 

ลองมาเรียนรู้ตวัเราเองดูบ้าง ลองมาดูซิวา่ ในคนเรามีร่าง
ทรงซ่อนอยูอี่กชนัหนึงจริงหรือไม่? และสิงนนัดูเหมือนจะเป็น 

ความคิด หรือ จิตแท ้ของตวัเรา นนัเอง 
ซึงในสภาวะปกติ เราจะคิดๆกนัในเรืองนนั เรืองนี อยูเ่สมอ 

ในขณะเดียวกนั ความคิดทีเกิดจาก จิตแท ้ ทีซ่อนอยู ่ มนักจ็ะ
ติดตามไปดว้ย นนัคือ ความจริง คือ ความคิดทีเกิดจาก จิตแท ้

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

จิตกบัความคิด บางครังกเ็ป็นอนัเดียวกนั บางครังกเ็ป็นคน
ละตวั คนละอยา่งกนั สมองสร้างความคิด จิตสร้างความรู้สึก 
จะตอ้งทาํความเขา้ใจใหดี้ บางท่านบอกไวใ้นหนงัสือวา่ จิต คอื

คดิ กค็งไม่ผดิหรอกครับ แต่จะถูกจริงหรือไม่ กไ็ม่ทราบ
เหมือนกนั ! 

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

ปัฏฐาน 4 จะดูตวัไหนกไ็ดที้ชดัเจนกวา่สาํหรับเรา เพือใหเ้กิด 

มหาสต ิ คุม้ครองตวัเราเอง จติ กจ็ะวา่ง และไดพ้กัผอ่น ปล่อยให ้
สต ิทาํงานแทน แลว้ท่านกจ็ะหนีไปจาก ทุกข ์ไดใ้นทีสุด 

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

และผลทีเกิดขึนกคื็อ ความสดชืนแจ่มใส ความสุขกาย สบายใจ 
อยา่งแทจ้ริง! 

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

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

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

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

สอนของพระพุทธเจ้า”ดว้ยจิตใจทีสงบ เยน็สบายไปกบัคาํสอน

เหล่านนัทีเริมจาก “อเสวนา จะ พาลานัง บัณฑิตตานัง จะ เสวนา 

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

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

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

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

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

เป็นสุข เท่านนัเอง 
ความจริงแลว้ฉากแห่งธรรมชาติทีถูกสร้างสรรคเ์อาไว ้ ส่วน

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

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

จติแท้ นนัเอง ทีเป็นร่างทรงในตวัตนของเราเอง และ ร่างทรง
นีเอง ทีไม่เคยตาย ทีทาํใหท่้านทงัหลายทงัปวง ตอ้งกลบัมาเกิดใช้
กรรมกนัไปไม่มีทีสินสุด! 

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

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

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

เป็นเรืองทีไม่น่าเชือวา่ พระพทุธองคท์รงรู้ความจริงเรืองนี
มานานกวา่ 2500 ปีแลว้วา่ คนเราเกิดมาไดอ้ยา่งไร จึงเป็นเรืองที

ไม่น่าสงสยัใดใดเลยในปัจจุบนั 

แต่คนเราเกิดมาทาํไม เกิดมาเพือใชก้รรมแค่นนัหรือ? เรา

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

สองอยา่งเท่านนั คือ ทาํงาน (หาอยู่หากิน) และสืบสานเผา่พนัธ์ุ 

ซึงกค็งไม่มีใครทีจะปฏิเสธได ้

คือส่วนหนึงจากหนงัสือ “เพอืให้เกดิการทาํงานทดี”ี (For 

The good time) ทีไดก้ล่าวถึงแลว้ ถา้ใครยงัไม่ไดอ่้านกค็วรไป

หาอ่านใหไ้ด ้จะไดไ้ม่เสียโอกาส จะไดอ่้านเรืองนีเขา้ใจไดง่้ายขึน 

ไม่ตอ้งหาซือเพราะไม่ไดพิ้มพข์าย แต่สามารถจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม
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มาเกบ็ไวอ่้านไดเ้ลย ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอะไรมากมาย เพราะ
ตงัใจทาํเป็นทาน! อยูแ่ลว้ 

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

ขบัรถยนต์ทีฉันชอบมากทีสุด และเคยหลบัในหลายครังแต่ จิตแท้ 
เขาจะเตือนให้ตืนทุกครัง) ทีไดใ้ชชี้วติในการเดินทางมาตลอด 

เพือไปทาํงานทวัประเทศ และต่างประเทศบา้ง ท่องเทียวไป
ส่วนตวับา้ง มาจนถึงวนันีอายไุด ้ 60 กวา่ปี ดว้ยความปลอดภยั 

จากการทีไดฝึ้กจิต (แท้) ไวดี้แลว้ในระดบัหนึง เพือใหเ้ขามาเตือน 

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

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

แท ้ ทีไม่เคยตายนีเอง กห่็วงสงัขารทีไดอ้าศยัอยู ่ เช่นกนั ไม่อยาก
ใหเ้สือมสลาย หรือถูกทาํลายไป แลว้ทาํใหต้วัเองตอ้งระเหเร่ร่อน 
ไปหาร่างทรงใหม่! 

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

นอกจากนีแลว้ จิตแท ้ยงัสามารถประมวลเหตุการณ์อนาคต
ได ้ ถา้บุคคลคนนนัสามารถควบคุม หรือฝึกหดัจิต ใหส้งบระงบั
ลงไดแ้ลว้ ใหจิ้ตสามารถเดินทางไปก่อนล่วงหนา้ในอนาคตได ้
ตามทีจิตมีคุณสมบติัเฉพาะ ทีไดก้ล่าวมาแลว้ 

ดงันนั…ความฝันหลายๆครัง จึงเป็นการพยากรณ์อนาคตได้

จริง ถา้คนเราไดฝึ้กจิตดีแลว้! เพราะ ผลจากการวิจยัพบวา่ สมอง

ของผูฝึ้กสมาธิแบบชาวพทุธนนั จะมีคลืนแกมมาสูง ทีช่วยใหก้าร
ทาํงานของสมองในส่วนความจาํ ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน ทาํให้
การเรียนรู้ และความตงัใจ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

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

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

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

เกิดขึนกบัชีวติของตวัท่านเอง ในทีสุด 

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

จิตอาจจะหลุดพน้ไปได ้ หรือไม่ได ้ ตรงนนัคงไม่ใช่
เป้าหมายเลยทีเดียว เพียงแต่คิดจะทาํกดี็แลว้ มีโอกาสไดไ้ปฟัง
ธรรม ไดไ้ปจดัระเบียบของจิตใจกนัใหม่ กน็บัวา่ดีทีสุดแลว้ เป็น
บุญแก่เราแลว้ 

เราจะไดเ้ป็นคนใหม่เสียที! 

สงัคมกจ็ะมีแต่คนดีๆ ทีมีความคิดเห็นทีถูกตอ้ง สงัคมไทย
ทีเคยวาดฝันเอาไว ้ทีเคยล่มสลายไป กค็งจะฟืนคืนชีพไดใ้นทีสุด 

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

มาถึงวาระนี วนันี  ดว้ยผลทีเราไดท้าํแต่กรรมดีกนัมาตลอด 
 

กข็อให้ทุกท่านโชคด ี  
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               13. ตถาคต 

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

ชืนชมยนิดีในตนเอง และ ตอ้งการ อะไรๆ อีกหลายๆอยา่ง อนั
เป็นความภาคภูมิใจ ทีจะนาํสุขมาใหท้งัใจและกายในทีสุด นนัเอง 

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

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

ลาํไยชอบอุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส และบอกใหท้ราบวา่ พระ

เจา้ของคนเรา มองเห็นวา่: - 

ปัจจุบนัโลกขาดหวัใจทีดีงาม และ ทุกวนันีจึงหาผูน้าํยาก
เหลือเกิน เพราะผูน้าํทีดีจริงตอ้งมาจากผูที้มีฐานของจิตใจทีดี หา
คนแบบนีไม่ไดแ้ลว้ในสถานการณ์ปัจจุบนั! 

คิดวา่ คงไม่พากนัลืมเนือเรืองทีผา่นมา ทีฉนัเคยบอก(ฝรัง) 

ไปแลว้วา่ พระเจา้ก็คือ จิตและใจของคนเรา นีเอง 
ธรรม คือชีวิต คือธรรมชาติ คือทงัหมดทีปรากฏใหเ้ห็น คือ

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

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

ว ิ= เห็น, วิปัสสนา = เห็นแจง้, รู้แจง้ เช่นรู้วา่จุดกลางของ

ดวงอาทิตยร้์อน 13 ลา้นองศาเซนเซียต เปลวจากขา้งนอกแผรั่งสี

มายงัโลก ทาํใหโ้ลกร้อนประมาณ 30 – 40 องศาเซนเซียต และ

ทาํใหค้นมีอุณหภูมิปกติ 37.8 องศาเซนเซียต เป็นตน้ 

อาย ุแปลวา่ ชีวติ = ลมหายใจ = ลมปราณ 

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

และต่อจากนนั อีก 576 ปีต่อมา 

พระเยซูคริสต์เจ้า ตรัสไวว้า่ ทุกอยา่งในโลกนีลว้นเป็น
อวยัวะซึงกนัและกนั 

นานมาแลว้ทีคนโบราณมอง และคิดวา่ คนเราเป็นเพียงผู ้
อาศยั(โลก) เท่านนั ไม่ใช่ผูส้ร้าง เขาทงัหลายมีความเชือและคิดวา่ 

พระเจา้เป็นผูส้ร้างโลก ซึงกค็งไม่ผิด ในเมือความเป็นธรรมชาติ
นนัเอง ทีเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริง แต่สาํหรับวนันีแลว้ มนุษยเ์ป็น
ผูส้ร้างโลกย ์ คือความคิดเห็นของคนปัจจุบนั เพราะเรากเ็ห็นกนั
เช่นนีจริงๆ 

ทุกวนันีคนเรากเ็ลยหลงตวัเองวา่ เป็นผูส้ร้าง! ความจริงพา

กนัทาํลายหรือเปล่า กต็อ้งลองคิดกนัใหดี้ๆ 

คิดอะไร ทาํอะไร ใหม้นัใหญ่กวา่ตน คือความคิดของคน 
คนเลยใหญ่กวา่โลกโดยไม่รู้ตวั แต่เมือใดกต็าม ทีคนเรา
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สามารถ…ลดความสาํคัญของตนเองลงเสียบ้าง เพือเอา

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

ข้อความบ้างเลก็น้อย) 

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

ปี 1930 ทีเขามีอาย ุ62 ปี เป็นต้นมา จนสินชีวิตเมือปี 1947) 

แต่ความคิดของคนตะวนัตก สร้างความสาํคญัใหก้บัตนเอง 
มีความพยายามจะเอาชนะธรรมชาติ และเอาชนะทุกอยา่งเท่านนั 

ดว้ยการปลูกฝังความคิดพืนฐานกนัมาตงัแต่เดก็ แบบผูช้นะ เขาก็
เลยเอาชนะในหลายๆอยา่งไดจ้ริงๆ จากแรงจูงใจนนั โลกกเ็ลย
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เป็นเหมือนทีเห็นๆกนัอยูใ่นวนันี ทีทุกคนพากนัเอาเป็น
แบบอยา่ง! 

เต๋า** เกิดยคุเดียวใกลเ้คียงกนักบั อริสโตเตลิ** และ เต๋า ก็

คิดแบบคนตะวนัออกโดยทวัไปคือคิดแบบคนเหนือโลก”
โลกตุระ” (Alternative) ส่วน อริสโตเตลิ คิดแบบชาวตะวนัตก คือ 

คิดแบบเหตุผล (Relative) ต่อมายคุหลงั คือ ขงจอื จะมองสังคม

เป็นเรืองใหญ่ วา่คนเราจะอยูก่นัอยา่งไร ในสงัคมทีมีแต่ความ
สบัสนวุน่วายนี! (อย่างมีความสุข) 

มหาตมะ คานท*ี* ผูน้าํชาวอินเดีย ทีเกิดมาเพือทาํใหโ้ลกนีมี

สนัติ เมืออาย ุ 62 ปี (1930) พาชาวอินเดียต่อตา้นขบัไล่องักฤษ

ดว้ยหลกัการ อหิงสา จนเป็นทีกล่าวขวญักนัไปทวัโลก แมแ้ต่ 
ไอน์สไตน์ ยงัตอ้งกล่าวถึงวา่ ต่อไปโลกอาจจะตลึง วา่คนแบบนีก็
มีมาก่อนในโลกนีดว้ย 

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

อริสโตเตลิ** เป็นนกัวิทยาศาสตร์และนกัปรัชญาชาวกรีก

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

ก่อนคริสตกาล (เป็นพระอาจารย์สอน อเลคซานเดอร์มหาราช 

ของกรีก ตอนเยาวยัด้วย) ซึงผูน้าํคนต่อมา คือ “ปโตเลมี” ได้

รวบรวมความรู้ทงัหลายในยคุนนัไวที้เมืองอเลคซานเดรีย อยา่ง
มากมาย 

 

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

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

ทวัไป ทีหน่วยงานต่างๆ กาํหนดใหป้ฏิบติักนัอยูใ่นปัจจุบนันีนนั 

พึงรู้วา่ – 

-หวัหนา้ทีดีนนั เมือลูกนอ้งทาํงานเสร็จแลว้ ลกูนอ้งบอกวา่ 

งานของฉนัเสร็จแลว้ นนัคือเขาทาํงานใหน้ายดว้ยใจ 

-หวัหนา้ทีไม่ดีนนั เมือลูกนอ้งทาํงานเสร็จแลว้ ลูกนอ้งจะ

บอกวา่ งานของหวัหนา้เสร็จแลว้ นนัหมายถึง เขาทาํงานแบบ
ซงักะตาย! 
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ดูซิวา่ หวัหนา้สองคนนีต่างกนัตรงไหน? ผูเ้ป็นหวัหนา้

ทงัหลาย เอาไปใช ้ ไปดูไดเ้ลย นาํไปคิดดู แลว้จะรู้อะไรดีดี อีก
มากมาย! 

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

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

เชือวา่หลายๆท่านคงเคยดินรนเรียกร้องในสิงทีท่านตอ้งการ
มาแลว้ รวมทงัใฝ่ฝันหาสิงนนัๆอยูต่ลอดเวลาอยา่งแน่นอน และ 
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เขาทงัหลายกเ็คยตระโกนเรียกร้องแมแ้ต่กบัความวา่งเปล่าของ
โลกทีเวงิวา้งมาก่อนอีกดว้ย...ช่างน่าสงสารจงัเลย 

แหละ-แลว้วนัหนึง ความคิดนีกเ็กิดขึนมากบัฉนัจนได ้

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

ตอ้งการอิสรภาพ เสรีภาพ เป็นตวัของตวัเอง และไม่อยากอยูใ่น
อาํนาจของใคร! คือธรรมชาติของคน! 

ถึงวนัหนึง คนทุกคนควรจะใหร้างวลัชีวติแก่ตนเองบา้ง! มี

อิสรเสรี และมีโลกส่วนตวัของตวัเองบา้ง เพราะ เป็นสิงจาํเป็นที
ท่านจะพบกบัความสุขทีแทจ้ริงได ้ ซึงจะมีความหมายทีสุด
สาํหรับทุกชีวติ ถา้ท่านอยากจะคน้พบตวัท่านเองไดจ้ริง! 

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

อย่าว่าเราเจ้าข้าฯ อยู่พืนเดียวกัน…เพราะทุกคนไม่มีความแตกต่าง

กนัในความอยาก และ ความตอ้งการ นนัเอง เพียงแต่อยากไม่
เหมือนกนัไปเสียทงัหมด เพือถ่วงดุลยตามธรรมชาติทีกาํหนดโดย
อตัโนมติัไวแ้ลว้ เพราะถา้ชอบเหมือนกนัมากๆ โลกคงจะสับสน
วุน่วายพอสมควร 

การใชอ้าํนาจของตนเอง เพือสนบัสนุนผูอื้น เพือใหเ้ขาได้
ใชอ้าํนาจของเขาอยา่งเตม็ที เป็นกฎเกณฑธ์รรมชาติ ทีทาํให้
คนเรามีอาํนาจอยา่งแทจ้ริง!  

ดงันนั “ผู้นํา” ควรบริหารอยา่งเป็นธรรมชาติ และอยา่ลืมวา่ 
“ถ้าอยากได้อาํนาจ กต้็องให้อาํนาจ คนอืนไป” 

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

บงัคบัมากๆ 
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ดงันนัการจะเป็นนายทีดีได ้ ควรจะมองการทาํงานผา่นทาง
สายตา(ความคิดเห็น) ของลูกนอ้งบา้ง และอยา่ลืมวา่การทาํงาน ที

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

หวัหนา้เก่งคนเดียวไม่มี มีแต่หวัหนา้ทีจะเอือเฟือใหค้นอืน
เก่งบา้ง ลดตวัเองลง และ เพิมความสาํคญัใหค้นอืนแทนเท่านนั ที
เก่งจริง! 

ขงจอื** กล่าวไวว้า่ “มหาสมทุรวางตนไว้ทีตาํ ย่อมได้หยด

นาํไหลมาเสมอ” ดงันนั”ผูน้าํ”ทีทาํตนเช่นนีได ้ ยอ่มไดม้าซึงการ

สร้างสรรคร่์วมกนั (Co-Creation) ดงันนั ใหล้ดความสาํคญัของ

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

ขงจอื** เป็นนกัปรัชญาเมธีทีมีชือเสียงทีสุดของจีน เกิด

ก่อนทีพระพทุธเจา้ปรินิพพาน 8 ปี (551 ปี ก่อนคริสตกาล) เป็น

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

ขึนมาในระดบัใกลเ้คียงกนัทวัโลก  
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ไม่ควรลบสีดาํในชีวติ เพราะลบไม่ออกจริงๆหรอก! ควร

เติมสีอืนๆลงไปใหส้วยงาม ดงันนั อยา่ลบความไม่ดี มนัลบยาก 
เติมความดีลงไปเรือยๆ แลว้จะดีเอง! 

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

เช่นเดียวกนั ไม่มีความแตกต่าง! ในการทีจะปรุงแต่ง 

ในโลกแห่งความเป็นจริงของชีวติ ชีวติ คือทงัหมดทงัมวล 
ไม่มีอะไรทีเราจะหามาได ้ ตามทีใจเราตอ้งการเสมอไป คนเราจะ
ทาํอะไรไดอ้ยา่งดีทีสุด เพียงอยา่งเดียวเท่านนั  

ดงันนั อยา่แต่งงานบนความฝันนะ! กไ็ม่ทราบเหมือนกนัวา่ 

ตอนแต่งงานเราพากนัฝันหรือเปล่า คงตอ้งกลบัไปคิดกนัเอาเอง
วา่ พอจะจาํกนัไดไ้หม 



 

 

280 

ในยคุพนัปีนานมาแลว้ พระพทุธโฆษาจารย์ เป็นนกัปราชญ์
แห่งยคุโบราณ และอีกหนึงพนัปีผา่นมาถึงปัจจุบนันี (ปี 2500) 

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

 

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

ของความฉลาด คือ อํานาจ ซึงกไ็ด้มาจาก ความรู้ นันเอง) จะไม่มี

ความรู้อีกต่อไป กไ็ม่ทราบวา่ เราอยูใ่นข่ายนีกนัหรือไม่ แต่ท่าน
อยา่ลืมเตือนตวัเองใหดี้ ถา้คิดวา่เราเป็นผูมี้อาํนาจ เพราะผูมี้อาํนาจ
ยอ่มมีโอกาสถูกอาํนาจครอบงาํไดเ้สมอ 

อยา่งไรกต็าม มนัเป็นเรืองแปลกแต่จริง…คนไม่รู้ชอบทีจะ

สอนคนรู้แลว้ เสมอมา ไม่รู้ คือใจทีวา่งจากความรู้ (เท่านันนะ) 

แต่จิตใจทีบริสุทธิประภสัสรแลว้ จะเกิดความรู้ขึนมาเอง มีปัญญา
และมีความคิดทีเกิดขึนไดเ้อง จึงสาํคญักวา่การมีความรู้โดยทวัไป 

(ทีเราเรียนรู้มาจากทีต่างๆ หรือเรียนรู้มาจากคนอืน) อยา่งมากมาย 

และอยา่ลืมวา่ 
 

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

ดงันนั เมือไดอ้อกมาโลดแล่นในโลกกวา้งแลว้ จะเห็นวา่ ทงัหมด 
คือชีวติของคุณ! 

การเรียนธรรมศาสตร์ คือ การเรียนศาสตร์แห่งชีวติ คือ 
เรียนทงัหมด ที อรหนัตธาตุ (ตถาคต) ผูเ้ห็นแจง้ในอนาคตแลว้ 

ไดรั้บรู้ ทุกอยา่งเป็นองคร์วม เป็นส่วนเกียวขอ้งทีเป็นความจริง
ของทงัหมด คือ ชีวติ! 

พระพทุธเจา้ตรัสรู้ “อทิปัปัจจยะตา” คือรู้ความจริงทีเป็น
ธรรมชาติ ทีลึกซึงทีสุด ไม่มีใครเทียบไดท้งัอดีต และปัจจุบนั! 

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

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

เป็นส่วนหนึงของธรรมชาติ นนัๆ ทีเป็น อนิจจงั! 

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

ทีสุด กว่าสิงอืนใดทังมวล ในโลกนี! 

พระพทุธเจา้ตรัสวา่ ชีวิตเป็นโลกธรรม เอาอะไรให้แน่นอน
ไม่ได้ แต่เมือล่วงพน้เขา้สู่ “โลกตุระ” ไดแ้ลว้ นนัหมายถึง การมี

ชีวติทีอยูเ่หนือโลกธรรม 8 ประการ นนัเอง 

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

เอง และในทีสุด สงัคมกเ็ลยเกิดความวุน่วายจากใจของคน นนัเอง 
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สิงทีควรรู้เป็นอยา่งยงิ ก็คือ – 

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

ทุกๆคน) คือ: - 

ความรัก เคารพ และ เอืออาทรต่อกนั 

เขา้ใจและมีความรู้สึกทีดีต่อกนั ไวว้างใจกนั 

ใหค้วามเคารพ รัก ในตวัเรา 
มีความจริงใจ ดว้ยรักและเคารพ 

รักใคร่ นบัถือ มีความรู้สึกทีดีต่อกนั 

มีความเป็นมิตร รัก และศรัทธาในกนัและกนั 

ทาํใหเ้ขาทงัหลายรู้วา่ เราต่างกมี็คุณค่า! 
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เหล่านี คือสิงทงัหลายทีคนเราตอ้งการ ทุกคนตอ้งการเช่นนี 
และความตอ้งการจะเป็นเช่นนีเสมอ! นีคือ สิงทีทุกคนจะตอ้งมี

ใหแ้ก่กนัและกนั! 

การทีท่านจะไม่พดูกเ็ป็นจุดเด่นทีสุดได ้ และ การทีท่านไม่
ฟังกเ็ป็นจุดอ่อนทีสุดไดเ้ช่นกนั ใหพึ้งรับรู้และเขา้ใจกนัดว้ยการ
สมัผสั (Touching) ซึงเป็นภาษาแรกของมนุษย ์ ทีแสดงออกได้

อยา่งลึกซึงถึงความรัก ความเขา้ใจ และการยอมรับกนัอยา่ง
แทจ้ริง เหมือนดงัแม่ทีปฏิบติัต่อลูกนอ้ย นนัเอง! ไม่จาํเป็นตอ้งใช้

ภาษาพดูเลย! 

การปฏิบติัเช่นนนัได ้ จะใหค้วามรู้สึกทีซาบซึง และอบอุ่น
ในหวัใจ อบอุ่นไดแ้มแ้ต่คนมอง 

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

จะตอ้งใหห้วัใจเขาไปก่อน แลว้จะไดก้ายมาเอง! 

เพราะวา่ ผูใ้หย้อ่มเป็นทีรักเสมอ! 

ทาน หมายถึงการเสียสละ (การให้แก่คนอืน) จึงอยูห่นา้

ธรรมะ ทุกขอ้ของพระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ (ตามทีได้กล่าว

มาแล้วในบทต้นๆ นันเอง) ดงันนั การทาํบุญใหท้าน จึงเป็นการ

ปฏิบติัเบืองตน้ ในขนัพืนฐาน เพือยกระดบัจิตใจของคนเราให้
สูงขึน และ สิงทีจะไดก้ลบัคืนมาจากผลแห่งทานนนั มีค่ายงิใหญ่
เหนือกวา่สิงอืนใดทงัมวล ทีทุกคนไดเ้ห็นกนัอยูแ่ลว้ 

มีเรืองจริงทีถูกมองขา้มอยา่งหนึงกคื็อ คน คือตาํรา ฉะนนั 
ตาํราจึงมีอยูร่อบๆตวัเรา ทุกคนจึงเป็นครูไดเ้สมอในชีวติของเรา 
และตลอดเวลาทีดาํรงชีวติอยู ่ หลายๆคนมกัจะพบจุดทีอนัตราย
สุดยอดในชีวติ เป็นธรรมดา 
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ณ จุดนนั ทุกชีวติจะมีพลงัมหาศาล คือแรงดินรนเพือความ
อยูร่อด นนัคือ ช่วงเวลาวกิฤต ทีเฉียดๆความตาย! ท่านเคยเจอ

มาแลว้หรือยงั! 

เชือวา่ทุกคนเคยเจอกนัมาแลว้…และ ผา่นช่วงเวลานนัมาได ้

อยา่งไม่น่าเชือ! 

สาํหรับวกิฤต (Crisis) เป็นวบูหนึงในช่วงเวลาสันๆ ทีทาํให้

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

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

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

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

แต่ การทาํอะไรทีมีเงือนไขมากๆจะทาํใหไ้ม่มีการตดัสินใจ 

เกิดความลงัเล กเ็หมือนทีหลวงปู่ ชา ท่านวา่ “จังหว่า” ไม่ทราบวา่

จะเอาอะไรกนัแน่ ลงัเลสงสยัไม่มีทีสินสุด คงหาความจริงแท้
แน่นอนไม่ไดส้าํหรับคน คนนนั เพราะถา้มองเห็นแต่ ถา้ (If) 

อยา่งนนัอยา่งนี กค็งหาขอ้ยติุไม่ได ้ ไม่มีทีสินสุดลงไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

มีใครบา้งในหน่วยงานของท่าน มีใครบา้งทีใกลชิ้ดท่าน ที
เป็นเช่นนี กช่็วยๆดูแลเขาบา้งนะ! สงัคมจะไดส้งบสบายกนัเสียที 
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มนุษย์ คือผูแ้สวงหาความเพลิดเพลินเจริญใจอยูเ่ป็นอาจินต ์

และ ลึกๆแลว้ คือความไม่อยากตายไปจากโลกนีของทุกๆคน 
ธรรมชาติจึงกาํหนดใหมี้การสืบสานเผา่พนัธ์ุ เพือใหมี้ตวัแทนไว้
ในโลกต่อไป ความจริงแลว้ ทีจุดนีเอง ทีคนไม่เคยตายเลย! 

(เพราะมีตัวแทนคือลกู ทียงัมีชีวิตอยู่ไปเรือยๆ และเรือยๆ จากลกู
ไปยงัลกูของลกู... ไม่มีสินสุดง่ายๆ) 

การมีเพศสมัพนัธ์ระดบัสูง หมายถึง การสมัผสัดว้ยความ
นิมนวล สมรสสมรัก เสมอกนัทงัสองฝ่าย เกิดขึนเพราะความรักที
แทจ้ริง เท่านนันะ! 

แต่เพศสมัพนัธ์ระดบัตาํทีปฏิบติัต่อกนั เป็นการปลดปล่อย 
(นาํกาม) แลว้กจ็ากไปอยา่งไม่มีเยอืใยไมตรี 

ดงันนั คนเรากอ็ยา่ไปรักไปหลงกนัใหม้ากนกั อยา่ไปหลง
หมกมุ่นอยูก่บัมนัมากจนเกินไป จะทาํใหคิ้ดสร้างสรรคอ์ยา่งอืน
ไม่ได ้ขอใหใ้ชชี้วติอยูก่บัความจริง (ทีฉันบอกตนเองเสมอเช่นกัน 

แต่ถึงเวลานัน มนักลื็มทุกที เหมือนกัน) 
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ถา้คน้หาความจริงจากธรรมชาติรอบตวัเราไดเ้มือใด เมือนนั 
ท่านทงัหลายกจ็ะพบตวัเอง และมีความสุข! ไม่ตอ้งไปดินรน

แสวงหาความเพลิดเพลินเจริญใจทีไหนอีกแลว้ 

ในสภาวะปัจจุบนั ทีมิติต่างๆเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา
นนั ศาสนาแปลง เพือทาํลายศาสนาอืนๆมีมากมาย โดยเอาคาํ
สอนของคนอืนไปเป็นของตนเอง! 

ในใบเบิลของพระเยซูคริสตที์แทจ้ริงนนั พระธรรมมีเฉพาะ 
“ลูก้า กบั แมททวิ” เท่านนัเอง เพราะเคยอยูใ่กลชิ้ด ทีสามารถพดู

แทนศาสดาได ้ นอกนนัอาศยัธรรมจากพทุธทงัสิน! และลทัธิ

ต่างๆ ทีพากนันาํมาเผยแพร่กเ็ช่นกนั เป็นศาสนาแปลง ทีกาํลงั
แพร่หลายอยูใ่นเมืองไทย กไ็ม่ทราบวา่ ผูก้ระทาํตอ้งการอะไร? 

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

ทีพระพทุธเจ้าทรงเผยแพร่ศาสนาอยู่ถึง 45 ปี) 

ถา้หากท่าน (พระเยซูคริสต์) มีเวลาเผยแพร่คาํสอนนานๆ 

เหมือน นกัปราชญศ์าสดาองคอื์นๆ กไ็ม่ทราบวา่ โลกปัจจุบนัจะ
เป็นเช่นไรเหมือนกนั สาํหรับเรืองนีกพ็ากนันาํไปคิดไต่ตรองดูเอา
เอง! วา่ท่านยงิใหญ่แค่ไหน 

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

ทีสาํคญัทีสุดกคื็อ แต่ละศาสนานนั มกัจะมีศาสดาใหม่ๆที
เลียนแบบ แลว้ยกตนข่มท่าน! เพืออวดอา้งในสิงทีดีกวา่เก่งกวา่

ของตนเอง เพือเป็นศาสดาองคใ์หม่ใหค้นนบัถือ! 

เพราะฉะนนัคาํถามเกียวกบัศาสนาเพียงเพือการเปรียบเทียบ
กนั ทีไม่ตอ้งการคาํตอบทีแทจ้ริง คาํถามทีไม่เป็นประโยชน ์ ถาม



 

 

294 

แลว้กไ็ม่ไดอ้ะไร? ถามไปทาํไมกเ็ท่านนั เพราะผูไ้ม่รู้จริงยอ่มไม่

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

พทุธ ทแีท้จริง คาํตอบคือ: - 

ศาสนาเป็นเพียงวตัถุ คือเปลือกนอกเท่านนั ทีมีตวัแทน คือ
ศาลา โบสถ ์วหิารธรรม เป็นตน้ 

พิธีกรรมต่างๆเป็นเปลือกนอกทีลึกเขา้ไปอีกเลก็นอ้ย (ทีมา

จากพราหมณ์) 

ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา เป็นชนันอกทีลึกเขา้ไปอีกระดบั
หนึง 

พระไตรปิฎก คือเงาแห่งความจริง! 

วปัิสสนา คือการเห็นแจง้ ชดัเจน 
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การทาํใจให้บริสุทธิผ่องใส และเบิกบาน คือ พทุธ ทีแท้จริง! 

นนัคือศาสนาพทุธ ทีแทจ้ริงกคื็อตวัของเรา อยูที่ตวัเรา นีเอง 
เมือบริสุทธิแลว้ พทุธธรรม ศาสนาธรรม ไม่เคยเสือม แต่

ท่าน (ใจของคน) ต่างหากทีเสือม! เสือมเพราะใจของคนทีไหล

ไปสู่เบืองตาํเสมอ นนัเอง 
ในขณะเดียวกนักมี็เรืองทีแปลกมากกวา่ ดว้ยความอยาก

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

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

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

จากโลกนีดว้ยความเห็นแก่ตวั กไ็ม่ทราบวา่ วนัไหนจะพาหนีไป
ไดจ้ริง! 

กาลครังหนึง 
พระศาสดาสัมมาสมัพทุธเจา้ ตรัส กาลามสูตร ทีเป็นสาระ

แห่งชีวติไวด้งันี 
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อยา่เชือสิงทีเขียนไวใ้นคมัภีร์พระเวทยข์องพราหมณ์ แต่ให้
ปฏิบติัดว้ยตนเอง ดีทีสุด                                     

        อยา่ใหค้วามรู้จากอดีตทีไกลโพน้ มาครอบงาํตวัเอง  
        อยา่เชือในสิงทีเขาวิพากษว์จิารณ์ 

        อยา่เชือตาํราใหม้ากนกั 

        อยา่ใหเ้หตุผลและตรรก (Logic) ทีเป็นเครืองปรุงแต่ง มา

ครอบงาํใจของเรา เพราะชีวติอธิบายไม่ไดจ้าก Logic เนืองจาก

ชีวติมีวญิญาณ (Conciseness) ซึงเป็นธาตุรู้ คือการรับรู้ รู้ตวั

เอง    
นยัเหตุทงัหลาย อยา่ใหก้ารคาดคะเน ครอบงาํใจ 

อยา่ใหค้วามรู้จากการเดา การคิดดว้ยความไม่เป็นจริง ครอบงาํใจ 

        อยา่ใหค้วามรู้ ทีสอดคลอ้งกบัสิงทีเรารู้มาก่อน ครอบงาํใจ 

        อยา่ใหค้วามรู้จากแหล่งใดใด ครอบงาํใจ 

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

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

หวา่” แบบทีหลวงปู่ ชาท่านยกตวัอยา่ง แบบนนัไม่เอานะ เพราะ

ไม่มีการตดัสินใจ จะตอบจะถามไปใยใหเ้สียเวลา ไร้สาระ ไม่ได้
อะไรเลย 

ฝรังใชค้าํวา่ Deep rest แทนความหมาย การทาํสมาธิ 

(Meditation) เพือทาํใหใ้จสงบ เมือมีศีล มีปัญญาแลว้ ในทีสุด จิต

กว็า่ง และจะเห็นไดว้า่ Life is over all (ชีวิตนีคือ ทังหมด ทัง

มวล) 
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สิงทีเราปฏิบติักนัอยูด่ว้ยความยดืหยุน่ ในปัจจุบนันี กเ็พือ
ความพอดี ควรทาํทุกอยา่งใหเ้กิดความพอดี ทีเป็นทางสายกลาง 
ตามทีพระพทุธองคไ์ดต้รัสไวแ้ลว้ โลกกจ็ะสงบ และเป็นสุขเอง 

 

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

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

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

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

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

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

ในความเป็นจริง ท่านคือ ใคร? แลว้ท่านไดอ้ะไรบา้งจาก

การกระทาํทงัหลาย ดว้ยใจ ดว้ยกาย และดว้ยวาจาทีผา่นมา เคย
ถามตวัเองกนับา้งหรือไม่ ไม่ทราบ? 

และโปรดอยา่ลืมวา่ ผูที้สามารถกล่าวร้ายต่อผูอื้นได ้ไดแ้ก่ผู ้
มีโทสะภายในใจ แต่ขณะเดียวกนั ผูที้มีศรัทธาต่อผูอื้น กส็ามารถ
กล่าวร้ายไดเ้ช่นกนั ถา้ไม่รู้จริงและมีความเขา้ใจทีผดิๆ ยอ่มมี
ความคิดเห็นทีไม่ถูกตอ้งไดเ้สมอ 

สรุปกคื็อทุกอยา่งอยูที่ตวัเราสงบระงบัได ้ กส็บายเท่านนั…

เป็นกฎ ธรรมชาติ 

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

คงไม่ตอ้งสงสยั ถา้รู้ความจริงวา่ ฉนัเป็นเดก็วดัมาตงัแต่อายุ
ได ้6 ปี จนกระทงัเรียนจบในระดบัหนึง ทีสามารถออกมาทาํงาน

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

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

แบ่งเป็นชนัใหญ่ๆ ได ้ 4 ชนั ตามการแบ่งมนุษยก์นัเอง ดว้ย 

“ระดบัจติใจ” จากสูงสุด ไปยงัตาํสุด ดงันี: - 

อริยะภูมิ โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี อรหนัต ์

พรหมภูมิ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
มนุษยภู์มิ เพลิดเพลิน ในความเพลิดเพลิน ร้องรําทาํเพลง 

เสพยก์าม! 

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

และ ความกลวั (พยาคติ -อสูรกาย) 

นีคือภูมิชนัของจิตใจคนทีเป็นจริง! แต่หลายๆตาํราแบ่งเป็น 

32 ชนั ชนัทีเกินกคื็อตวัของเขา นนัเอง ผูมี้อตัตาสูงยอ่มแบ่งตวั

เองไปอยูห่นึงเดียว! และตวัเลข 32 นีเป็น Logic (ทีใชใ้น

ภาษาคอมพิวเตอร์) ทีใชไ้ม่ไดก้บัชีวติจริง ทีมีจิตวญิญาณ! 

จึงไดย้นิคนโบราณพดูเสมอวา่ 16 ชนัฟ้า 15 ชนัดิน ตงัแต่

สวรรค ์ยนั นรกอเวจี รวมเป็น 31 ชนั ของระดบัจิตใจ ดงันนั ไม่



 

 

304 

วา่จะยงัคงมีชีวติอยู ่ หรือตายจากโลกนีไปแลว้ จะอยูใ่นนรกหรือ
สวรรคช์นัใด จึงอยูที่ 31 ชนัของใจ นีเอง ทีคุณๆจะเลือกได!้ 

เราจะเห็นคน…กลุ่มหนึง ถือไมไ้ปขวดิ ขวบัๆ กบัลูกสีขาว 

กลมๆ เลก็ๆ ในสนามหญา้ เพลิดเพลินไปเรือย คนพวกนนักเ็ป็น
มนุษยน์ะ เพราะ มนุษยจ์ะทาํเพือตนเองเสมอ! และบางครังก็

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

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

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

อุปะ = เพง่, อิกขะ = มอง, กคื็อ รู้เห็นดว้ยการเพง่มองแลว้ 

ยอ่มเป็น พระพรหม ตามคุณสมบติัดงักล่าวแลว้ นนัเอง (พระ = 

วร = ดี นันเอง) 

พระอริยะ ชนัโสดาบนั คือผูที้เขา้สู่กระแสความจริงได ้เป็น
ทีใจ อยูที่จิต ไม่ใช่อยูที่ตวับุคคลนะครับท่าน! อยา่เขา้ใจผดิ 

และคาํวา่ “ภิกษุ” แปลวา่ ผูไ้ดเ้กิด = ผูข้อเกิด (จาก

พระพทุธเจ้า) = ตุเจา้ = สาธุเจา้ = พระภิกษุ นนัเอง 

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

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

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

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

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

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

จะไดรู้้แจง้ขึนมาอีกหลายเท่าตวั หรือไม่กโ็ง่ไปเลย! เพราะอ่าน

แลว้กไ็ม่เจา้ใจง่ายๆ กไ็ม่ตอ้งไปเพง่โทษใคร! นนัคือบุญวาสนา

ของเราเองทีมีอยูเ่พียงเท่านนั แต่กย็งัดีกวา่อีกหลายๆคนทีไม่ได ้
สมัผสั อยา่งแน่นอน 

กลบัไป ภาวนา (เพือให้) ชนะจติ (ชือดาราแสดงหนัง ชือ

เพราะมาก) การภาวนา คือการพฒันา ชาํระจิตใจใหผ้อ่งใส 

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

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

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

และในทีสุดของทีสุดของวนันนั มีคาํถามถึงบทสรุปของ
ชีวติคนเรา มีหลายคนสรุปไปแลว้ (รวมทังท่านด้วย ในตอนนี 

ลองสรุปดูก่อนกไ็ด้ ก่อนจะอ่านต่อไป) วา่ชีวติ คืออะไร ชีวิต คือ

มิติหนึงทีขึนอยูก่บักาลเวลา ใช่หรือไม่ หรืออะไรกนัแน่ 
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แต่…หลายๆคนอยากใหฉ้นั (นายเขม็ชาติ โคตวงจันทร์) 

สรุปใหฟั้งก่อนจะจากกนั กเ็ลยไดบ้อกวา่ 
ในโอกาสทีเราไดม้าพบกนั ในครังนี สิงทีไดเ้หนือกวา่สิง

อืนใดกคื็อ 
 

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

วนันีถึงจะไม่ได้อยู่กับคนทีเรารัก กย็งัดีทีมีโอกาสอยู่กับคน
ทีรักเรา! 

ฉนัพึงรับรู้วา่ ฉนัเสียใจทีจะจากกนัในวนันี แต่ความทุกข์
ทงัหลายมนัจะอยูก่บัฉนัได ้ไม่ถึงนาที อยา่งแน่นอน! เพราะฉนัทาํ

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

แบบนีมานานแลว้! 

“ตถาคต” หมายถึงสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้ดต้รัสรู้

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

 

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

ปรากฏขึนมาในโลก คือ… 

สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ผูเ้ป็นศาสดาเอกของโลก! 
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และฉนัไดป้ระจกัษช์ดัเจนแลว้วา่ ชีวตินีทคุ้ีมค่า ทีสุด คือ
การทีฉนัมีโอกาสไดเ้กิดมา พบ พระพทุธเจา้!  

 

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

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

ความฝันทงัหลายตามทีใครๆใฝ่ฝัน สาํหรับสงัคมไทย และประเทศ 

ไทย ยอ่มไม่ไกลเกินทีจะควา้มาได ้อยา่งแน่นอน! 

 

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

ชีวติขา้พเจา้ใหฟื้นคืนมาจากการเจบ็ป่วย ทีกาํลงัจะตายอยูแ่ลว้ ให้
อยูไ่ดม้าจนถึงทุกวนันี คงเป็นดว้ยผลบุญและบารมีทีเคยไดส้ะสม



 

 

314 

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

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

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

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

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

แลว้ ในคืนหนึงก่อนเวลาสองยาม ทีฉนัสวดมนตภ์าวนาและจาํ
วดัแลว้ มีอาคนัตุกะ 2 ท่าน เดินขึนมากราบ ไดพ้ดูคุยกนัถึงทีมา

ทีไปของฉนัอยูป่ระมาณครึงชวัโมง และในทีสุด เขาทงัสองก็
นิมนตข์อไม่ใหฉ้นัสึก เพือจะไดพึ้งพาอาศยับุญบารมีต่อไป 
เพราะเขาบอกวา่ ยงัจะมีชีวติยาวนานอีก 150 ปี จึงจะไปจุติใหม่ 

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

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

เขม็ชาต ิโคตรวงจนัทร์     
21 พฤศจิกายน 2550 
 

    
 

 



 

 

321 

 

 

 

   เชือว่า จากผลของวิบากกรรมทาํให้เจบ็ป่วยไม่เคย
ขาดหายไปเลย แต่อาศัยผลจาก “วิบากบญุ” ช่วยเหลือ 
ด้วยการประพฤติธรรม เพิมเติมคุณความดีใส่ตนเสมอมา 
กส็ามารถหาย และทุเลาจากโรคได้ 

                                                  เขม็ชาติ โคตวงจนัทร์ 
 

 

 

 

 



 

 

322 

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

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

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

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

ไปรอเธอทงัหลายทีปลายฟ้าไกล จนกวา่จะไดพ้บกนั.... เข็มชาติ โคตวงจนัทร์ 
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และสุดทา้ย 

ชีวตินี กค็อื ความว่างเปล่า! 
Kemchat Kotwongjantra 

30 พฤศจิกายน 2554 
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เกียวกบัผูเ้ขียน 

เกิดเมือ วนัองัคารที 5 สิงหาคม 2490 ทีตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 

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

โทรคมนาคม จ. นนทบุรี 

ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยโีทรคมนาคม สถาบนัพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั 
ประสบการณ์ ช่างเทคนิคซ่อมบาํรุงอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์สือสาร กฟผ. 

ปี 2513-2543 (เป็นเวลายาวนานถึง 30 ปี) 

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

หวัหนา้กองระบบสือสาร (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) กฟผ ปี 2546 

หวัหนา้กองบริหาร (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) กฟผ ปี 2547- 2550 

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

ทงัหลายไปสู่ สุคติ ดว้ยเทอญฯ 
 

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

วนัคนเราควรจะมีเวลาสกัเลก็นอ้ย สาํหรับตนเองเช่นนีบา้ง แลว้ท่าน จะได้
พบความสุข 

Kemchat Kotwongjantra (Tel. 086-5800909)       


