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11. ชีวติ นีทีคุ้มค่ า
ฉันมีชีวติ อยู่กบั ความฝัน และจินตนาการ มาตังแต่เป็ น
เด็กเล็กๆ ทุกอย่างทีคิดฝันไป มันถูกเก็บไว้ในความทรงจํา ยากที
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จะลืมเลือน ฉันฝัน อยากจะเป็ น อยากจะไป และอยากจะทําในสิ ง
ทีตนเองต้องการ และ วันนัน ทีหน้าตึกรัฐสภาฯ กรุ งแคนเบอร่ า
ประเทศ ออสเตรเลีย ฉันก็ได้ไปยืนอยูท่ ีนัน มีโอกาสได้ทาํ ในสิ งที
หวังอยูบ่ า้ งในบางครัง และได้ไป ได้ทาํ ในสิ งทีไม่เคยคิด หรื อ
คาดหวังมาก่อนอีกด้วย
ในเวลาทีไม่มากนัก ทีเราเกิดมาได้พบกัน คล้ายๆเพียงได้
พบผ่าน ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน บนถนนแห่งชีวติ นี…เหมือน
ความฝัน เหมือนเป็ นการบังเอิญ แต่กไ็ ม่น่าจะใช่ เพราะหลายๆ
ครัง เราตังใจทีจะทําให้มนั เกิดขึน เพือทําให้ชีวติ นีมีคุณค่า เป็ น
ชีวติ ทีได้เกิดมาอย่างมีความหวัง และจะใช้ชีวติ นีตามทีคาดหวัง
อย่างคุม้ ค่าทีสุ ด
แม้วา่ เราจะได้พบกันเพียง พบผ่าน นันคือบุญและวาสนาที
จะได้พบกันเพียงเท่านัน เพราะชีวติ นี มันสันเหลือเกิน! เกิดขึน
คงอยู่ ไม่นานก็ตอ้ งจากกันไป และคงอีกไม่นาน ก็คงจะต้องตาย
จากกันไปในทีสุ ด
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นีคือชีวติ ของคนเรา เราจะรักษาเอาไว้ หรื อ จะทอดทิงไปก็
ได้ แล้วแต่เราจะเลือกทางเดิน แต่จากประสบการณ์ทีผ่านมานัน
สอนให้เรารักษาชีวติ ไว้ดว้ ยสัญชาติญาณ และใช้ชีวติ นีให้คุม้ ค่า
ทีสุ ด เท่าทีเราจะทําได้
ฉันคิดเสมอว่า สิ งทีมีคุณค่าในชีวติ คือ ความรักทีฉันมีอยู่
ต่อสรรพสิ งทังหลายในธรรมชาตินนั ยิงใหญ่เหนือกว่าสิ งอืนใด
และเป็ นทางเลือกทีดีทีสุ ด ทีฉันได้เลือกแล้ว เพราะฉันถากถาง
เอาไว้นานมาแล้ว ด้วยความพอใจของฉันเอง!
นีต่างหาก คือพลังอันยิงใหญ่ ทีจะทําให้ฉนั ดํารงชีวติ อยู่
ต่อไป และ จะใช้ชีวติ นีอย่างคุม้ ค่า…เพราะ ไม่รู้จะเลือกทางไหน
ทีดีกว่านีอีกแล้ว
ส่ วนหนึงมาจาก เพราะ ฉันรักเธอ! (ไม่ ว่ารั กนันจะเป็ นสี ดาํ
สี แดงหรื อสี ชมพู ฉั นก็รักเธอ) คือ มิติของความรัก ทีเกิดขึนใน
ชีวติ !
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รักแท้ ทีมีเมตตาเอืออาทรอย่างเดียว หรื อ แม้จะมีศรัทธา
เพิมขึนมาอีกอย่าง คือรักแท้ ก็ยงั แพ้ความใกล้ชิดทีได้สมั ผัสซึ งกัน
และกันอยูด่ ี แต่ถา้ มีปัญญาทีจะรักแล้ว ย่อมได้รักแท้อย่างแน่นอน
แม้จะไม่เคยได้ใกล้ชิดกันเลยก็ตาม
ทีใดมีรักแท้ ทีนันไม่มีทุกข์
ทีใดมีรักทีอยูใ่ นโลกแห่งความหลงทีนันมีทุกข์อย่าง
แน่นอน
แต่ในชีวติ จริ งๆ หญิงชายหลายคู่แต่งงานกัน ด้วยความหลง
แห่งไฟราคะ มากกว่าความรักทีแท้จริ ง ทีเกิดจากจิตและใจของ
เขาทังสอง ดังนันชีวติ การครองคู่ จึงสุ ขบ้าง ทุกข์บา้ ง เป็ นไปตาม
วิถีชีวติ ของเธอและเขาเอง ดังคติของจีนทีว่าไว้ คบหากันเพราะ
รู ปโฉม ความงามร่ วงโรย ความรั กก็สลาย!
การทีจะทําให้ใครไม่เดือดร้อน คนผูน้ นจะต้
ั
องมีศีลมีธรรม
ประจําใจ เพราะเคยพูดอยูเ่ สมอว่า ในส่ วนตัวผมไม่มีอะไรกับใคร
อยูแ่ ล้ว แต่สิงทีท่านเดือดร้อนเป็ นทุกข์จากผม เพราะท่านคิดกัน
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ไปเอง ท่านทําของท่านเอง และอีกอย่างสิ งทีควรปฏิบตั ิของทุก
คนก็คือ ทุกคนจะต้องเสพย์กามบนความถูกต้องเท่านัน จึงจะไม่
ทําให้ความเดือดร้อนเกิดขึน เท่านีก็คงจะพอเพียงแล้ว สําหรับการ
รักษาศีล ให้ครบถ้วนสําหรับชีวติ ของคนคนหนึ ง ทียังต้องเวียน
วนอยูใ่ นโลกียว์ ถิ ี แต่การฏิบตั ิในเรื องนี จะต้องปฏิบตั ิให้
สอดคล้องกันทังกายและใจ จึงจะดํารงอยูไ่ ด้ ในสถานะดังกล่าว
แล้ว
โปรแกรมธรรมชาติทางฟิ สิ กส์ ชีวะวิทยา จิตวิทยา ปฏิกิริยา
ทางเคมีและกฎแห่งความสัมพันธ์ของทุกกฎนัน สร้างความเป็ น
มนุษย์ขึนมา
เป็ นสิ งมหัศจรรย์ทีเหนือกว่าสิ งอืนใด
เป็ น
เครื องจักรกลอัตโนมัติ ทีมีปฏิสนธิ วญ
ิ ญาณ (จิ ตแท้ ) เข้ามาสิ งสู่
ให้เป็ นชีวติ ทีสมบูรณ์มาตังแต่เกิด รวมทังมีขบวนการเพือการ
ดํารงเผ่าพันธุ์ของสิ งมีชีวติ ทังหมด เพือให้มีการเวียนว่ายตายเกิด
ให้เป็ นไปตามกฎแห่งกรรมอันเป็ นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เป็ น
วัฏฏะจักรหมุนเวียนเปลียนไป ไม่มีวนั สิ นสุ ด
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ซึงความเป็ นจริ ง คนไม่เคยตายเลย เพราะมีตวั แทนของทุก
ชีวติ (มีลกู ) ไว้แล้ว นันเอง การดํารงเผ่าพันธุ์ จึงเป็ นขบวนการแห่ง
ธรรมชาติทีงดงาม และยิงใหญ่ ทีสร้างชีวติ จิตใจให้เกิดความรัก
ใคร่ ใฝ่ หาซึ งกันและกัน ของชาย และ หญิง อันเป็ นธรรมชาติของ
ความรักความใคร่ ในโลกียว์ ถิ ี ทีจะทําให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏฏะสงสาร เพือให้เป็ นไปตามกฎแห่งกรรม ทีเคยทํากัน
เอาไว้
และ เพือให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตกันได้ ส่ วนหนึงทีควร
รู้ คือ ความงามของชีวิต ทีอยูใ่ นรู ปของงานศิลปะ ดนตรี และ
เสี ยงเพลง ทีเป็ นความงดงามของชีวติ ของฉันเองด้วย ทีชอบศิลปะ
ทุกแขนง ทีสร้างสรรค์ออกมา จากความรู ้สึกลึกๆของความมีชีวติ
และ จิตใจของฉันเอง ดังนันนําเสี ยงทีออกมาจากส่ วนลึกของ
จิตใจ เมือเวลาร้องเพลง จึงมีพลังและอํานาจทีทําให้ผฟู ้ ังอ่อนไหว
ไปตามได้ ทีอาจทําให้เกิดหลงตนเองได้ แต่กไ็ ม่มีอะไรสําหรับ
ฉัน เพราะแท้จริ งแล้ว ชีวติ และสรรพสิ ง ดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ยความ
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สมดุล อยูไ่ ด้ดว้ ย ความดี คือความพอดี จาก ความจริ ง ของชีวติ
ของคนเราทุกคน นันเอง นอกเหนือจากนี ก็ไม่มีสาระอะไร !
ดังนัน คนเราต้องมีชีวติ อยูด่ ว้ ยความเมตตา อยูด่ ว้ ยปั ญญา
เหมือนทีท่านพุทธทาส บอกไว้แล้ว และต้องมีศรัทธาอีกด้วย คือ
รักแท้ ทีได้มาจากพืนฐานของ อิทธิ บาท 4 (ฉั นทะ วิริยะ จิ ตตะ
วิมงั สา) ทีรองรับเอาไว้แล้วนันเอง ความงดงามของชีวติ จึงจะ
เกิดขึน! เราจึงจะมีโอกาสหนีไปจากอํานาจของวัตถุนิยมในระบบ
ทุน หรื อหนีไปจากระบบบริ โภคนิยม ทีพากันหลงใหลอยูใ่ น
ปั จจุบนั นีได้ เพือหนีไปจากความใคร่ ความกําหนัด และไฟราคะ
ทีไม่ใช่ รักแท้ กันได้.ในทีสุ ด นันเอง
ไม่วา่ ท่านจะอยูท่ ีไหน มีชีวติ อยูอ่ ย่างไร หรื อตายไปแล้ว
จากโลกนี จะอยูใ่ นนรก หรื อสวรรค์ชนฟ้
ั าใดใด ทุกอย่างอยูท่ ีใจ
ของท่านเองทีทุกคนจะเลือกได้ในการดํารงชีวติ เพือก้าวเดินกัน
ต่อไป และ คุณผูห้ ญิง (รวมทังคุณผู้ชายทังหลายที ใจเป็ นหญิง)
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โปรดอย่าลืมว่า ผูช้ ายทังหลายต้องการความมีนาใจ
ํ ต้องการ การ
ให้เกียรติ และความมีเหตุผล เท่านันพอแล้ว!
ถ้าขาดสิ งนีไปเมือใด ความรักก็เป็ นอันยุติ เขาจะจากเธอไป
เมือนัน แม้กายยังอยู่ แต่ใจเขาไปจนสุ ดหล้าฟ้ าเขียวแล้ว
ซึ งสิ งนีเอง ทีทําให้ความรักหมดไป เมือคนเราแต่งงานกัน
แล้ว เพราะ ผูห้ ญิงส่ วนมากจะลืมสิ งทีกล่าวมาแล้วนีทังหมด! (ถ้ า
ใครคิดได้ ไม่ ลืม ก็ถือว่ าโชคดีมีสุขไป)
แต่สิงทีผูห้ ญิงจดจําได้ดีทีสุ ดคือความเป็ นเจ้าของ ซึ งเรื องนี
ก็ไม่มีขอ้ ยกเว้นสําหรับท่านผูช้ ายทังหลายอีกด้วย ทีคนเราไม่มี
ความแตกต่างกันในความเห็นแก่ตวั โลกนีก็เลยเกิดความวุน่ วาย
เพราะความเป็ น “คน”
ทุกอย่างทีเกิดขึนในชีวติ แต่ละชีวติ ทีมีสาเหตุมาจากเหตุและ
ปัจจัยทังหลายนัน ส่ วนหนึงมาจากมิติแห่งความรัก ความชอบ
และความชัง ทีขึนอยูก่ บั กาลเวลา อย่างแท้จริ ง เป็ นตัวกําหนด
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ปัญหาทีเกิดขึน เหมือนไม่ใช่ปัญหา แต่เป็ นเรื องทีคาใจของ
คนเราอยูเ่ สมอตลอดมา จึงทําให้เราอยากทราบว่า ปั จจัยทีจะทําให้
ความรักมันคงได้นนั ควรจะมาจากอะไร?
ในเมือความชอบความพอใจหรื อไม่ชอบไม่พอใจของ
มนุษย์ เป็ นสิ งทีอยูเ่ หนื อเหตุผลทีเกิดขึนเฉพาะของแต่ละคน จึง
เป็ นเรื องยากทีทุกคนจะรู้จกั ตัวเองอย่างแท้จริ ง และ เป็ นเรื องจริ ง
อยูอ่ ย่างก็คือ คนทีเรารักเราชอบจะอยูใ่ นระดับมากน้อยทีแตกต่าง
กัน ในทีสุด ก็จะมีเพียงหนึงเดียวในจักรวาลนีเท่านันทีเราเลือก
เพราะ แต่ละคนธรรมชาติสร้างมา ไม่มีใครทีเหมือนกันเลย!
ดังนัน ถ้าใครได้ใครคนหนึงไปครอบครอง โอกาสของคน
อืนก็เป็ นอันหมดไป คนมีความสุ ขก็สุขไป คนมีความทุกข์ก็ทุกข์
ไป แต่อย่างไรก็ยงั มีเรื องทีน่ารื นรมย์มากกว่า สําหรับความรัก ก็
คือ ความรู้สึกทีถูกถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์อนั สุ นทรี ยะ ทีผ่าน
ออกมาทางเสี ยงเพลงและดนตรี ล้วนเป็ นความงดงาม แต่แฝงไว้

218

ด้วยไฟราคะ ทีแสดงถึงความเป็ นเจ้าของ และความเห็นแก่ตวั
ของคนเราอยูเ่ สมอ เท่านันเอง
ธรรมชาติเอาความงดงามของความรักทีเจือด้วยกามอันหอม
หวาน หลอกลวงมนุษย์มายาวนานแล้ว แต่ทุกชีวติ ก็เต็มใจให้
หลอก แม้แต่ตวั ฉันเองก็หนีไม่พน้ ทีโลกหยิบยืนความหอมหวาน
ความอบอุ่นในหัวใจ และทุกสิ งทุกอย่างมาให้ เมือได้รักกัน
แต่เมือพลาดหวัง ทุกหนแห่งมีแต่ความเหน็บหนาว มองไป
ทางไหนแทบไม่เห็นอะไร โลกนีช่างไม่น่าอยูเ่ ลย และส่ วนมาก
ความรักจะเป็ นความเศร้ามากกว่าอีกด้วย จนถึงวันนี บางครังฉัน
ยังสะอืนอยูล่ ึกๆอย่างคิดไม่ถึงและไม่รู้วา่ มันเกิดขึนมาได้
อย่างไร?
หรื อเป็ นเพราะว่า การพลัดพรากจากสิ งทีรักเป็ นทุกข์ การ
ได้พบกับสิ งทีไม่รักเป็ นทุกข์ ทีพระพุทธองค์ทรงตรัสความจริ งนี
ไว้นานมาแล้ว แต่ทาํ ไม? เราจึงต้องอยูใ่ นวังวนแห่งทุกข์นีด้วย
ทังๆทีรู้กนั ดีอยูแ่ ล้ว แต่ไม่มีใครคิดหนี!
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เมือรู้สึกผิดหวังสิ นหวัง หรื อพลัดพรากจากสิ งทีรักเป็ นทุกข์
เพราะไม่ได้รับการตอบสนองในสิ งทีต้องการจากคนทีเรารัก ย่อม
เป็ นทุกข์อยูแ่ ล้ว ความเหงาก็เริ มเข้ามาครอบงําจิตใจ จะหันหน้า
ไปมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใคร มองไม่เห็นใคร เกิดความรู ้สึก
อ้างว้าง เดียวดาย ว้าเหว่ เมือไม่สามารถทีจะหาใครมาทดแทนคน
ทีเรารักเราชอบได้ บางคนน้อยเนือตําใจ จนอาจจะฆ่าตัวตาย หรื อ
ตามฆ่าคนทีทําให้ผดิ หวังไปเลย ก็ได้!
โดยปกติแล้วคนเราจะเป็ นคนเหงาแทบทุกคน ถ้าต้องอยูค่ น
เดียว เพราะเป็ นธรรมชาติของสัตว์สังคม และ เราทุกคนก็เคยเหงา
มากๆมาแล้วทังนัน จะมากจะน้อยขึนอยูก่ บั เหตุและปัจจัย ทีทําให้
เราคิดไปเอง
การพลัดพรากจากสิ งทีรักเป็ นทุกข์ จึงเป็ นสาเหตุหนึงของ
ความเหงาของทุกๆคน แต่ถา้ เราได้เห็นเขายังร่ าเริ งด้วยความสุ ข
สนุกสนาน ในขณะทีเรากลับอยูก่ บั ความเศร้าเสี ยใจ ต้องมาเสี ยใจ
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และ คิดถึงเขาอยูฝ่ ่ ายเดียวตลอดเวลา แล้วเขายังจะมีคุณค่าต่อเรา
อีกหรื อ? เชือว่า ยังมีคนอืนอีกมากมาย ทีต้องการเรา !
เราจะต้องใช้ชีวติ อยูต่ ่อไป เพือค้นหาในสิ งทีดีกว่าเดิม เมือ
ได้พบแล้ว จะทําให้เราเห็นว่า สิ งทีเราสูญเสี ย เสี ยดาย ทีไม่ได้มา
ไว้ครอบครองด้วยความเสี ยใจนัน แท้ทีจริ งแล้ว เราไม่ได้เสี ย
อะไรมากมายเท่าทีเราคิดเลย
ความเงียบเหงาเป็ นเรื องปกติของคนทีทุกข์ใจ และ เป็ นเรื อง
ของคนทีเศร้าเสี ยใจ แต่ตรงกันข้าม ความวิเวก ทีได้อยูท่ ่ามกลาง
ความเงียบสงบ เป็ นความสุ ขอย่างยิง แต่จะอย่างไรก็ตาม ความ
เหงาก็เป็ นธรรมชาติทีสัตว์โลกหนีไม่พน้ อยูแ่ ล้ว และ ทุกคนคง
ต้องยอมรับว่า มันเป็ นเรื องปกติธรรมดา ทีทุกคนต้องพยายามมอง
ให้เห็นความจริ งด้วย สติ ทําให้เกิด ปั ญญา ให้ได้ และ หาทางออก
ทีดี เพือถ่วงดุลกับความเหงา ให้เกิด สมดุลของชีวติ เราก็จะผ่าน
พ้นวิกฤตนีไปได้ ในทีสุ ด ก็จะทําให้ไม่ทุกข์ และไม่เหงาอีกต่อไป
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ชีวติ คู่ แม้ตอนถูกใจ ใช่เลย ก็ดูดีมีความสุ ข แต่ นานไปทีรัก
จืดจางด้วยปั ญหาใดใดก็ตาม ทําให้ชีวติ คู่มีขอ้ ขัดแย้ง ต่างคนต่าง
แรง ไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กนั ไม่ยอมต่อกันเมือใด สุ ดท้าย
เมือนัน ทุกอย่างก็เป็ นอัน ยุติ!
ชีวติ คนเราอยูไ่ ด้ปกติ ด้วยปั จจัย 4 อันได้แก่ อาหาร
เครื องดืม ทีอยูอ่ าศัย เครื องนุ่งห่มและยารักษาโรค เท่านีก็อยูไ่ ด้
แล้ว แต่จริ งๆแล้ว คนเรามีความต้องการทีมากกว่าจุดนีด้วยกันทุก
คน เลยเกิดการแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น เพือให้ได้มาในสิ งดีๆทีตนเอง
ต้องการ (ที ใครๆก็ชอบก็อยากได้ เช่ นกัน) และจะพยายามทําทุก
อย่างเพือให้ได้สิงนันๆมา
เพือให้ชีวติ ดําเนินต่อไปอย่างมี
ความสุ ข ในแนวทางของตนเอง
ดังนัน จึงเห็นชีวติ ในปัจจุบนั ของทุกๆคน เกิดการไขว่คว้า
หาปัจจัยทีจําเป็ นและไม่จาํ เป็ นอืนๆ ตามยุคสมัยของการบริ โภค
วัตถุนิยม และ นําเอามาไว้ครอบครองกันอย่างมากมาย แค่เสื อผ้า
เครื องนุ่งห่มของแต่ละคน ก็ไม่รู้วา่ มากมายกันแค่ไหนแล้ว
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แต่กน็ ่าตกใจ! สําหรับคนไม่มี ก็ไม่มีจริ งๆ
ปัจจัยที 5 ทีจําเป็ นต้องมีอีกอย่าง ก็คือ เงิน เพือใช้ในการใช้
จ่ายในสิ งทีเราต้องการ จึงจําเป็ นต้องมี ถ้าไม่มีเงินใช้เราจะอยูก่ นั
อย่างไร มาถึงวันนี คงคิดกันไม่ออกแล้ว!
และส่ วนมากแล้วคนเราจะไม่มี ”เงิน” กันเสี ยด้วย จึงเป็ น
เรื องปกติธรรมดาๆ ทีเราเห็นผูค้ นตืนขึนมา ก็ตอ้ งออกไปทํางาน
เพือหาเงินด้วยกันทุกคน เพราะปัจจุบนั นี ไม่มีเงินเมือไร น่าจะอด
ตายกันได้ง่ายๆ
เนืองจากผูค้ นเกิดมาเพิมจํานวนขึนอีกมากมาย ในขณะทีคน
แก่กอ็ ายุยนื ยาวมากขึน แต่ทรัพยากรของโลกมีจาํ กัด การแก่งแย่ง
จึงเพิมความรุ นแรงขึนเรื อยๆ ในทีสุ ดก็เกิดการต่อสู ้กนั ไปโดย
ปริ ยาย แบบไม่รู้สึกตัว วิถีชีวติ และ สังคมของมนุษย์ยคุ ปัจจุบนั
จึงเปลียนไปจากเดิมจนสุ ดกู่ ด้วยความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านวัตถุ
นันเอง ทีทําให้มิติของชีวติ ต้องเปลียนไป และต้องแข่งกับเวลา
มากขึนอีก จนใครๆแทบทุกคนบอกว่า ไม่มีเวลาพอเพียงในการ
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ทํางานในแต่ละวัน ทังๆทีเวลาก็มีอยูเ่ ท่าเดิม เราจึงมีชีวติ อยูๆ่ กัน
ไป ตามทีเห็นๆกันอยูน่ ีเอง!
เพราะฉะนัน การทีคนเราทําอะไรยังไม่สาํ เร็ จในแต่ละวัน ก็
ยังเป็ นทุกข์ ทีจะต้องทํา ทีจะต้องรับผิดชอบต่อไป ความกังวลใน
งานและปั ญหาต่างๆ ย่อมเกิดขึนได้เสมอ และร่ างกายจิตใจ ที
เจ็บป่ วย ส่ วนหนึงก็มาจากความกังวลใจ นีเอง
ความเสื อมสมรรถนะทางเพศ ก็มาจากความกังวลใจนีเอง
เมือมีความขัดข้องในอารมณ์ จะกุ๊กกิกก็ใจฝ่ อไปก่อนแล้ว
ถ้าสนใจเรื องงานมากจนเกินไป จนทําให้ลืมเรื องส่ วนตัว
ไม่มีเวลาสนใจตัวเอง ก็เลยมีโอกาสทําให้สุขภาพกายอ่อนแอตาม
ไปด้วย อันเนืองมาจากสุ ขภาพจิตทีเมือยล้าไม่มีกะจิตกะใจ หมด
เรี ยวหมดแรง เรื องบนเตียง ก็ไม่มีโดยปริ ยาย!
ดังนันการพักผ่อนกายใจ จึงเป็ นเรื องทีทุกคนต้องให้รางวัล
ชีวติ แก่ตนเองบ้าง ควรไปในสถานที ทีสวยงามเพือเปลียน
บรรยากาศ ท่องเทียวไปในทีต่างๆเพือปลุกเร้าอารมณ์เสี ยบ้าง เพือ
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เติมพลังชีวติ ให้แก่ตนเองบ้าง หาบรรยากาศทีแปลกใหม่ ไม่ให้
ซําซากจําเจ และ ต้องออกกําลังกายให้ได้เหงือเสมอทุกๆวัน เพือ
ปลดปล่อยความเหน็ดเหนือย เมือยล้า และทีจุดนี ความมี สมาธิ
จะเกิดขึนตามมาด้วยเสมอ พร้อมทีจะสลัดสิ งทีค้างคาใจออกไป
ได้อย่างไม่น่าเชือ เพราะว่าเมือมี สมาธิ แล้ว ปัญญา จะเกิดตามมา
นันเอง
เมือใจสงบ ความสุ ข ความสบาย ก็ยอ่ มจะเกิดขึน
และ…เมือถึงเวลาเข้านอน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ให้เต็ม
อิม ตืนขึนมาแต่เช้าๆ เพือรับความสดชืนเบิกบานทังใจและกาย มี
พละกําลังพร้อมทีจะต่อสู ้กบั ชีวติ และพร้อมทีจะทําเรื องต่างๆ ด้วย
ความสุ ขใจ สุ ขกาย ด้วยความพอใจของเราเอง
ชีวติ ย่อมดําเนินไปด้วยความสุ ขสบายด้วยความพอใจทีเรามี
อยู่ เพราะร่ างกายและจิตใจของเราดีแล้ว นันเอง
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นีคือมิติหนึงของชีวติ ทีต้องอาศัยกาลเวลาทีเหมาะสมและมี
ความพอดีๆกับสภาพการณ์ ไม่เช่นนัน มิตินีไปไม่ถึงดวงดาว
อย่างแน่นอน!
มาถึงวันนี ฉันมีความรู ้สึกอยากจะหนีไปจากสภาพความ
ทุกข์ ทีเกิดจากความไม่พอดี ในชีวติ ของตนเอง ทีทําให้เกิดความ
ไม่พอใจนีเสี ยแล้วเพราะสุ ขภาพทีไม่ดีพอ
เลยทําอะไรไม่ได้
ตามทีใจคาดหวัง รวมทังเรื องบางอย่างทีกล่าวถึงแล้วก็ทาํ ไม่ได้
เช่นกัน ดังนันถ้าจะอยูเ่ ช่นนีต่อไปเรื อยๆ ก็คงหนีไปไหนไม่พน้
แน่ การแสวงหาความหลุดพ้นของใจ จึงแทบจะไม่มีโอกาสทําได้
เลย ด้วยปัจจัยทีฉันสร้างไว้เอง มันผูกมัดแทบดินไม่ได้เลยทีเดียว
และ สําหรับตัวท่านเอง ลองมองกลับไปดูซิวา่ ท่านสร้างอะไรไว้
มากมายแค่ไหน ยังจําได้วา่ นานมาแล้ว เคยนิมนต์ หลวงปู่ ภูพาน
ท่านเมตตามาทีบ้าน และท่านบอกไว้วา่ เจ้ าสร้ างไว้ ขนาดนี เจ้ าไป
บ่ ได้ หร๊ อก!
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ฉันพิจารณาดูอย่างดีแล้ว คนเราคงเกิดมาเพือใช้หนี เวร
กรรม แน่ๆเลย เพราะชัวชีวติ จนถึงวันนี ส่ วนมากฉันไม่เคยได้ใน
สิ งทีคาดหวัง และ ไม่เคยได้ในสิ งทีต้องการเลย แต่กลับได้ในสิ ง
ทีไม่คาดคิดมาก่อน ซึงบางอย่างได้มาโดยไม่ได้ตงใจที
ั อยากจะได้
อย่างแท้จริ งด้วยซําไป ดูเหมือนสิ งทีผ่านมา มันเป็ นเพียงการ
ปล่อยชีวติ ไปตามกรรม ตามกระแสของโลก เท่านันเอง
แล้วฉันก็ตอ้ งมาชดใช้หนีกรรม และหนีเสน่หา ทีหลงปล่อย
ชีวติ ให้เป็ นไปเช่นนัน! อะไรๆหลายๆอย่าง ทังๆทีมีสิทธิ ทีจะ
ได้มาไว้ครอบครอง แต่กลับไม่ได้ดงใจ
ั มันจะเป็ นเพราะอะไร ถ้า
ไม่ใช่เพราะกรรม! และสําหรับตัวท่านเอง ลองสํารวจตัวเองดูซิวา่
ได้ปล่อยชีวติ มาก่อนบ้างไหม? หรื อลืมกันไปหมดแล้ว!
ถ้าฉันรู้เช่นนี เข้าใจสิ งนี มาตังแต่จาํ ความได้ ฉันคงไม่ให้
ใครหลอกได้ง่ายๆ ฉันอาจจะไม่แต่งงานเลยก็ได้ เหมือนทีใครบาง
คนเคยบอกฉันไว้เช่นเดียวกันนีเอง แน่นอน ฉันคงต้องห้ามใจไว้
แม้ธรรมชาติจะหลอกล่ออย่างไร ถ้าเรารู้ได้เท่าทัน ก็คงจะสบาย
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ไปแล้ว แต่นี…มันคืออะไรกันแน่! ชีวติ ของแต่ละคนจึงพากันหนี
ไม่พน้ !
เมือได้พบเธอ ได้เจอคนทีถูกใจ ได้พบรักแท้ทีมีแต่ความ
หอมหวาน(อย่ างแท้ จริ ง) ชีวติ นีคงจะสุ ขสมหวังไปแล้ว เพราะฉัน
เกิดมา คนอย่างฉันมีความพร้อมเสมอ ทีจะต่อสู ้ในทุกวิถีทางของ
ชีวติ ด้วยความพอดี โดยไม่ให้ใครเดือดร้อน ซึ งฉันก็ได้ทาํ มาแล้ว
ทําเพือทุกๆคนทีอยูร่ อบข้าง ทีใครๆก็ตอ้ งชอบต้องรักเป็ นธรรมดา
ในเมือเป็ นผูใ้ ห้ ย่อมเป็ นทีรักของทุกคนเสมอ และย่อมเป็ นทีหวง
แหนของผูไ้ ด้สิทธิครอบครอง จนแทบไม่ให้คลาดสายตาไปไหน
ได้ ในขณะเดียวกันก็มีคนทีไม่ชอบเราเป็ นอย่างมากเหมือนกัน
เพราะเราทําเกินหน้าเขา และ บางครังเราก็มีโอกาสทีจะพลาดพลัง
เพราะหลงทางได้ เช่นกัน นีคือความจริ ง!
แล้วมัน (ฉั น) จะไปไหนรอด!
โดยธรรมชาติ คนเราชอบความเป็ นอิสรเสรี นีคือสิ งทีฉัน
ต้องการมากทีสุ ด เชือว่าท่านทังหลายก็คงต้องการเช่นเดียวกัน

228

เพราะเราไม่อยากเป็ นทาสของใครอยูแ่ ล้ว แต่เมือมีชีวติ ครอบครัว
ทีต้องถูกครอบเอาไว้เป็ นปกติของทุกครอบครัว มันก็เลยต้องทุกข์
เพราะทังชีวติ ถูกครอบ เอาไว้หมดแล้ว และ นอกจากนีสังคมยัง
เอากฎกติกาต่างๆอีกมากมาย มาครอบงํากันไว้อีกชันหนึงด้วย
แล้วคนเราจะมีสุขกันได้ทีตรงไหน เมือขาดอิสรภาพ เสรี ภาพ
นีแหละคน ความจริ งเป็ นเช่ นนีเอง แต่ ไม่ ค่อยมีใครพูดถึง
เรื องจริ งนี เท่ านัน!
ฉันรู้วา่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของทังหลาย ย่อมรักและหวงแหนของ(ทีมี
คุณค่ า) ของตนเองเป็ นเรื องธรรมดา แม้บางคนไม่ได้เป็ นเจ้าของ
อย่างแท้จริ ง ก็ยงั รู้สึกไม่ดีเลย ทีเห็นคนทีตนรักใคร่ พูดคุยดีๆกับ
คนอืนมากกว่า แล้วคนทีเป็ นเจ้าของจริ งๆจะขนาดไหนก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน (คุณผู้หญิงหลายๆคน บอกว่ า นันคือ ความเป็ นผู้หญิง
ของทุกๆคน เป็ นเช่ นนัน นันเอง)
เวรกรรมจริ งๆ คนเราเกิดมาทําไมก็ไม่รู้นะ ถ้าไม่ใช่เพราะ
การเกิดมาเพือใช้กรรมแล้ว คงไม่มีเรื องอย่างอืนแน่นอน ทีทําให้
คนเราต้องไล่ล่าหาความรักความสุ ขกันต่อไป...และต่อไป คงไม่มี
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วันหยุดชัวชีวติ นีด้วยกันทุกคน เพือค้นหาความพอใจมาให้แก่
ตนเองจนกว่าจะถึงวาระสุ ดท้าย (ถ้ าจะหยุดได้ ก็คงได้ พบแล้ วใน
สิ งทีตนเองต้ องการอย่ างแท้ จริ ง หรื อเบือแล้ วพอแล้ วไม่ เอาอีก
แล้ ว)
คงไม่ใช่เพราะความไม่พอเพียงในรัก หรื อในกาม
แต่มนั เป็ นเพราะ คนส่ วนมากไม่เคยได้รัก และสมหวังใน
รัก ทีเขาต้องการอย่างแท้จริ งมาก่อนเลย เท่านันเอง (เพราะไม่ มี
ใครทีจะสมบูรณ์ แบบ เป็ นทีถูกใจ ตามทีใครๆต้ องการอยู่แล้ ว)
แล้วคนอืนๆล่ะ...ก็ไม่น่าจะแตกต่าง และเป็ นเรื องทีแปลกมากเลย
ทีคนเราชอบ ใกล้ เกลือกินด่ าง อยากได้ในสิ งทีคนอืนเขามี ทีคิดว่า
ดีกว่าทีตนเองมีอยู่ ลืมมองของดีทีมีคุณค่าทีอยูก่ บั ตนเอง ทีคนอืน
ก็อยากได้ไปจากเรา เช่นกัน นีแหละคนเป็ นเช่นนีเอง
หรื อความรักเช่นนัน ความรักทีแท้จริ ง ไม่มีสาํ หรับใครๆได้
ง่ายๆ! ถ้าใครมี! คนนันก็ถือว่า เกิดมาโชคดีทีสุ ดในโลกเลย
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แล้วเราจะใช้ชีวติ กันอย่างไรจึงจะคุม้ ค่า ทีได้เกิดมาในชีวติ
นีชาตินี เพราะถ้าเป็ นเช่นนี เรามิตอ้ งไล่ล่าหาความรัก ความสุ ข
กันไปตลอดชีวติ กันเลยหรื อ?
แล้วเราจะหามันได้ทีไหน?
ถึงจุดนี พอจะเห็นกันได้หรื อยังว่า ปั จจัยทีจะทําให้เกิดความ
รัก ทําให้รักมันคงมาจากอะไร? เราจะหาความรักและความสุ ขได้
ทีไหน?
เมือพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วมันมาจากจิตและใจของเรา
นีเอง! ทุกคนเมือทราบแล้วก็คงต้องทําใจ ฝึ กใจ และหักห้ามใจ
ตัวเองให้ได้ ด้วยการรู ้ให้เท่าทันธรรมชาติ
ปัจจัยหลัก คือการทีต้องรู ้เท่าทันธรรมชาติ ทีจะควบคุมจิต
และใจของเรานีเอง ถ้าควบคุมได้สามารถทีจะรอคอยได้ หยุดเวลา
หยุดความต้องการได้กจ็ ะหมดทุกข์ได้ ถ้าสามารถอดทนรอคอย
ต่อไปเรื อยๆได้ ถึงวันหนึง ก็จะค้นพบความรักทีแท้จริ งได้ รักนัน
ก็จะมันคงเท่านันเอง
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เพราะ เมือรู้ธรรมชาติของตนเองแล้ว ย่อมรู ้ได้ดีวา่ ตนเอง
ต้องการอะไร แต่สาํ หรับคนทีมีราคะจริ ตมากๆ คนทีชอบกีฬาทุก
ชนิด ชอบร้องรําทําเพลง ทีจะทําให้เกิดความฮึกเหิ ม อันจะ
นําไปสู่ กาม และยังชอบศิลปะทุกแขนงนัน ยากมากทีจะหนีจาก
ความรักความหลงไปสู่ความหลุดพ้น เพราะ ศิลปะทังหลาย คือ
เครื องประโลมโลก ไม่วา่ จะเป็ นความชอบในการวาดรู ป ร้องรํา
ทําเพลง เล่นดนตรี ต่างๆ รวมทังการเขียนหนังสื อวรรณกรรม
เหล่านี ทีเราชอบ ล้วนนํากระแสจิตไปสู่ราคะตัณหาทังสิ น
แล้วเราจะหลุดพ้นไปได้อย่างไร?
เมือเป็ นเช่นนี มีทางบ้างไหมทีจะหลุดพ้นไปได้ ก็คงมีทาง
อยูแ่ ล้วล่ะทีจะหลุดพ้นไปได้ ถ้าอยากจะหลุดพ้นไปจริ งๆนันก็คือ
จะต้องอิมแล้ว อิมเอมในราคะตัณหาทุกอย่าง ทีโลกประเคนให้
เรามา มากจนเกินไปแล้ว คือจนเบือแล้ว นันเอง
เกิดความเบือหน่ายขึนเมือใด เราจึงจะหลุดพ้นไปได้! เมือ
นัน ดังนัน ในวิถีของการดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ คนทีสวยทีสุ ด
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น่ารักทีสุ ดในสมัยโบราณ หรื อแม้แต่ในปั จจุบนั ส่ วนมากจะอยู่
ในวังวนของ กาม ราคะ ตันหา และ ความอยากของทุกคน
โดยเฉพาะผูม้ ีอาํ นาจจะสรรค์งานศิลปะต่างๆมาไว้ ทุกเมือเชือวัน
เพือปรุ งแต่งบรรยากาศของงานศิลปะ ทีจะช่วยโหมไฟราคะให้
กระพือพัดมากยิงขึนและยิงขึน และเธอทังหลายเหล่านันทีเป็ น
องค์ประกอบ ย่อมตกเป็ นของผูม้ ีอาํ นาจวาสนาเสมอมา และ ย่อม
เป็ นทีพอใจของสตรี ทงหลายอี
ั
กด้วย ทีทุกคนต่างก็ยนิ ดีทีจะอยูก่ บั
เกียรติยศ ชือเสี ยง และความสุ ข ดังนัน บุรุษผูย้ งใหญ่
ิ
ทงหลายย่
ั
อม
ได้ในสิ งทีปรารถนาในทุกประการ ส่ วนมากมักจะเป็ นเช่นนันอีก
ด้วย เพราะมหาบุรุษดังกล่าวแล้ว ส่ วนมากจะมีชีวติ ทีสง่างามและ
ยิงใหญ่ได้ดว้ ยผลบุญ ด้วยปั ญญา เสมอมา
แต่...ถ้าเบือทางโลกย์เมือใด ก็จะหลุดพ้นได้โดยง่ายเมือนัน
ซึงก็คงไม่ต่างจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีท่านสละทุกสิ ง
ทุกอย่างได้ดว้ ยบุญบารมี และสุ ดท้าย ก็มาจากความเบือหน่าย
นีเอง ทีนําท่านไปสู่ ความหลุดพ้นได้ ในทีสุ ด
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การหลุดพ้นวัฏฏะสงสารนีไปได้ จึงเป็ นความยิงใหญ่ของ
มนุษย์จริ งๆ เพราะการทีจะเกิดสิ งนีได้โดยง่าย ก็ดว้ ย การเอาชนะ
ใจตนเองได้ เท่านัน
การเอาชนะใจตนเองก็ไม่ใช่เรื องจะทําได้ง่ายๆ เพราะต้องมี
สิ งทีจะช่วยให้ชนะ คือมีปัจจัยทีจะนําไปสู่ ชยั ชนะ มีสิงสนับสนุน
และทีสําคัญอย่างยิงก็คือ ต้องมีปัญญา มีความคิดทีไม่หยุดนิง
และมีความคิดเห็นทีถูกต้องอีกด้วย คือถูกต้องทังใจเขาและใจเรา
ทีเราจะเอาตัวรอดได้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล ไม่ให้ใครเดือดร้อน (แม้ แต่
ตัวเราเอง) ถ้ามีในสิ งทีกล่าวแล้วในตนเองจริ ง จึงจะชนะใจตนเอง
ได้!
ธรรมชาติทีเป็ นผูก้ าํ หนด จึงหาสิ งมาหลอกล่อให้มวลมนุษย์
ติดกับดักเพือการดํารงเผ่าพันธุ์ อันเป็ นโปรแกรมทีขีดเขียนไว้แล้ว
จึงเป็ นเรื องทียากมากๆ ในการทีคนเราจะไปสู่ ความหลุดพ้นได้
โดยเฉพาะวิถีชีวติ ชาวบ้านปั จจุบนั ยิงไปได้ยาก เพราะทุกหนทุก
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แห่งล้วนมีแต่สิงประโลมโลก ทีมนุษย์พากันสร้างขึนมา เพือ
สนองตัณหา ความอยากของตนเอง!
ดังนัน เราจะหลุดพ้นไปได้ หรื อไม่ได้ มันอยูท่ ีใจของเรา
นีเอง ว่าอยากจะไป หรื อไม่ อย่างไร?
เบือเมือไหร่ คิดว่าจะไปแน่นอน แต่ เราอย่าไปคิดเบือ ก่อน
วันใกล้จะตายก็แล้วกันน่ะ! เพราะถึงวันนัน ถึงมิตินนั กาลเวลา
มันหมดไปแล้ว เราไม่มีเวลาอีกแล้ว
ชีวติ นีทีคุ้มค่ า จึงขึนอยูก่ บั ตัวท่านเองว่าจะเลือกเดินไปทาง
ไหน จึงจะได้ในสิ งทีตนเองต้องการ! และ สามารถใช้ชีวติ นีได้
อย่างคุม้ ค่าทีสุ ด! และมีความสุ ขทีสุ ด
สําหรับทางทีฉันเลือกเดินมาจนถึงวันนี รู ้สึกว่า คุม้ ค่าทีสุ ด
แล้ว! สําหรับตัวฉันเอง
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12. ความฝัน
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เนืองจากเพ้ อฝันมานานแล้ ว ว่าอยากจะเป็ นนัน เป็ นนี เป็ น
ทุกอย่างทีอยากจะเป็ น ไปทุกแห่งทีอยากจะไป เพราะเชือมัน
ตนเองว่า ทําได้ทุกอย่างทีอยากจะทํา และ บอกใครๆเสมอว่า ไม่
มีอะไรทีเราจะทําไม่ได้นอกจากไม่พากันทําเท่านัน เพราะความ
จริ งแล้ว ทุกอย่างมันอยูท่ ีใจเรานีเอง!
แต่จนถึงวันนีเราก็ไม่เคยได้ทาํ อะไรเป็ นชินเป็ นอัน ทําอะไร
ไม่ได้ดงใจคิ
ั ดใจฝันเลย ไม่รู้มนั เป็ นเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้
ทําอะไรอย่างจริ งจังใช่ไหม? หรื อ มันเป็ นเพียงความฝันเท่านัน!
ความจริ งแล้วในโลกของการตืน ความฝันคือจินตนาการ
ของคนเรา แต่ในโลกของการหลับ ความฝันคือจิตใต้สาํ นึ กของ
คนเราทีไม่แตกต่าง เพียงแต่ มิติแห่ งความฝัน เป็ นเรื องทีลึกลับ
พอสมควรเท่านันเอง
เรานอนหลับฝันได้อย่างไร ทังฝันดี และฝันร้าย ฝันบางครัง
ใกล้ความเป็ นจริ ง บางครังฝันอยูร่ ะหว่างการหลับและการตืนได้
อย่างไม่น่าเชือ แต่บางคนหลับแล้วไม่เคยฝันเลยก็มี!
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มันคืออะไร? ตอนนันคนเราอยูใ่ นมิติไหน? สัมผัสทีได้คือ
อะไร? หรื อความฝันเกิดจากความรู ้สึกทีฝังลึกในจิตทีจดจํามาจาก
ทวารทัง 6 ทีเราเคยสัมผัสมาแล้วในเวลาตืน หรื อ เป็ นเพราะอะไร
กันแน่ ทีทําให้เราฝัน! แต่กแ็ ปลก บางครังเป็ นระยะเวลาที
ยาวนานมากพอสมควร ทีเราไม่ฝันเลยก็มีเช่นกัน! และบางครัง
ฝันเห็นทีเดิม 3-4 ครัง ในระยะเวลาทีห่างกัน 5 ปี 10 ปี ก็มี
เช่นกัน ซึ งทําให้เกิดความแปลกใจไม่นอ้ ย ว่าจิตเราทําไมต้องไปที
นัน!
แต่คนเราโดยทัวไปแล้ว ไม่ได้คิดถึงเรื องเหล่านีกันมากนัก
เพราะไม่รู้จะคิดไปทําไม? แค่คิดถึงเรื องส่ วนตัว เรื องการเรื อง
งาน เรื องของคนรอบข้าง ก็ปวดหัวพอแรงแล้ว หลายๆชีวติ คิดแค่
พรุ่ งนีจะกินอะไร ก็คิดไม่ออกแล้ว เพราะความยากจน ขาดแคลน
ต้องหาเช้ากินเช้า หาเช้ากินคํา จะเอาแรงใจทีไหนมาคิดถึงเรื องอืน
นอกจากเรื องปากท้องของตนเอง เพือความอยูร่ อดของชีวติ ทีต้อง
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กินต้องใช้ และสําคัญทีสุ ด คือค่ายารักษาโรคภัยต่างๆทีจะเกิดกับ
ตนเอง เป็ นเรื องทีจะต้องดินรน หามาให้ได้!
โลกอนาคตจึงมืดมนพอสมควรกับหลายๆชีวติ หรื อแทบจะ
ทุกชีวติ ในโลกใบนี ทีต้องต่อสู ้เพือความอยูร่ อดกันอยูใ่ นขณะนี
หลายๆชีวติ ทีเคยได้สมั ผัสมาแล้ว โดยทัวไป ล้วนเป็ นชีวติ ทุกข์
ทังสิ น อีกอย่างคนเราก็เกิดเพิมมากขึนทุกๆปี และอายุกย็ นื ยาว
มากขึน ด้วยความรู ้ความสามารถในการรักษาสุ ขภาพของตนเอง
และ ถ้าทุกคนสามารถมีชีวติ อยูก่ บั ธรรมทีมีฤทธิ เดช คือ อิทธิบาท
4 ของพระพุทธเจ้าด้วยแล้ว ยิงจะอายุยนื ยาวไปได้ถึง 120 ปี ตาม
คุณสมบัติของเซลล์ร่างกายทีจะอยูไ่ ด้ และโอกาสทีโรคภัยจะ
เบียดเบียนก็แทบจะไม่มี ถ้ารู ้รักษาตัวเองตาม”ธรรม”ทีกล่าวแล้ว
แล้วเราจะไม่หาวิธีทีจะอยูร่ อดได้อย่างสุ ขสบายตลอดไป มา
ใช้กนั บ้างหรื อ? (คิดได้ พอดีกับได้ รับของขวัญจากท่ านผู้ใจบุญ ที
มอบหนังสื อให้ ในวันเกษียณ เรื อง ทําอย่ างไรชีวติ จะยืนยาวและมี
ความสุ ข (ฉบับสมบูรณ์) พิมพ์ ครั งที 86 ของนายแพทย์ เฉก ธนะ
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สิริ) ว่างๆจะอ่านดู เพราะมันตรงกันข้ามกับทีฉันคิดฉันเขียนไว้
แล้วว่า คนเราอยากจะมีชีวติ ทียืนยาวไปเพืออะไรกัน (อยากจะรู้
เหมือนกันว่ าคนอืนคิดยังไง)
ขณะนีโลกมี คน อยูร่ าวๆ หกพันล้านกว่าคน ก็ยงั วุน่ วายกัน
ขนาดนี อีก 20 ปี ข้างหน้า อาจจะเพิมเป็ น แปดพันล้านคน คนจะ
ล้นโลกแล้ว แล้วเราจะอยูก่ นั อย่างไร
เป็ นคําถามจากคนทัวโลก ทีต้องการคําตอบจากทุกคนจริ งๆ
เพือจะได้มีการเตรี ยมความพร้อม
เพือให้ทุกคนพร้อมรับกับ
สภาพความเป็ นจริ ง แต่กแ็ ปลกมาก พอพูดถึงคนทีจะเพิมมากขึน
ทีจะทําให้เกิดมลภาวะโลกร้อนมากขึนๆทุกวัน
เพราะการใช้
พลังงานของพลโลกมากขึน ทําให้มองเห็นกลุ่มคนทีเห็นแก่ตวั
มากๆ รวมทังคนทีมีการศึกษาน้อย หรื อคนทีไม่มีภูมิปัญญา ทีมี
เป็ นส่ วนมากในโลกและในบ้านเมืองเรา เขาบอกหน้าตาเฉยว่า
โอ้ ย! (ร้องเหมือนเจ็บปวด) ไปสนใจทําไม อีกหน่ อยเราก็ตาย
แล้ ว!
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ก็เลยสงสัยว่า คนเราพออายุมากขึนถึงระดับหนึง จิตใจมัน
ร้อนรนจนไม่รู้ทีจะไป อีกหน่อยก็จะตาย ไม่รู้จะไปทีไหนหรื อจะ
ทําอะไร? จะทําอย่างไร? ไม่มีทีจะไปก็เลยหันหน้าไปหาความ
เย็น ความสงบ คือ ไปเข้าวัดฟังธรรม โดยไม่สนใจใยดีกบั เรื องใด
ใดทังสิ น แต่ถา้ คนเข้าวัดฟังธรรม คิดแบบเห็นแก่ตวั เช่นทีกล่าว
แล้ว ก็คงเสี ยเวลาไปเปล่าๆ เพราะไปวัดมาแล้ว ก็ไม่ได้ปัญญา
อะไรกลับมาเลย ศาสนาพุทธ ทีเป็ นศาสนาแห่งปั ญญา ไม่สามารถ
ช่วยอะไรได้เลย จึงเป็ นเรื องทีน่าเป็ นห่วง ถ้าสังคมไทยส่ วนใหญ่
หรื อคนทังโลกทีต้องเป็ นแบบนี
หลายคนฝันลมๆแล้งๆ ไปเรื อยๆ ปล่อยชีวติ ไปกับความเพ้อ
ฝัน ถ้าสามารถทําตามทีคิดทีฝันได้ ก็น่าจะได้รับความสําเร็ จและมี
ความสุ ขบ้าง แต่หลายๆคนก็ไม่รู้จกั ทํางานเพือช่วยเหลือตัวเอง
และ คนอืนๆอย่างจริ งจัง สําคัญทีสุ ด ทีทําๆกันอยูท่ ุกวันนี ก็ไม่
ทราบว่าเป็ นงานหรื อไม่ อย่างไร? เพียงแต่ขอให้ได้เงินมาเพือใช้
จ่าย เพือการดํารงชีวติ ไปวันๆเท่านัน ทุกคนก็พอใจแล้ว และ…ที
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สําคัญกว่านัน ก็คือ อัตตา ทีไม่เคยพากันปล่อยวาง ความต้องการ
เอาชนะของผูย้ ดึ ติดทังหลาย ความต้องการเอาชนะของผูม้ ีอาํ นาจ
รวมถึงความเห็นแก่หมู่เหล่าและชาติพนั ธุ์ของมนุษย์ สามารถ
สร้างความสับสนวุน่ วายให้เกิดขึนได้ตลอดเวลา นีคือสาเหตุและ
ต้นเหตุ ทีเป็ นอันตรายมากทีสุ ดสําหรับประเทศชาติบา้ นเมือง
นีคือความจริ งในชีวติ ของคนส่ วนใหญ่ในประเทศของเรา
และ ของโลก
สําหรับประเทศไทยเคยคิดเคยฝัน ทีจะเป็ นเสื อหนึงตัวใน
ห้าตัวของแถบถินอาเซียน แต่จนแล้วจนรอด เราก็เป็ นเสื อไม่ได้
แม้กาลเวลาจะผ่านไป
เราก็ยงั พากันอยูใ่ นมิติเดิมๆ
ไม่
เปลียนแปลง เพราะสังคมพืนฐาน ไม่มีระบบการศึกษาทีดีรองรับ
เป็ นสังคมทีขาดภูมิคุม้ กันตัวเอง
เรายังเป็ นสังคมทีขาดการ
เสี ยสละอย่างถูกวิธี ขาดความมุ่งมัน ขาดขวัญกําลังใจ ขาด
จิตสํานึก และ เป็ นสังคมทีขาดคุณธรรมพอสมควร เป็ นประเภท
ปากว่าตาขยิบเสี ยส่ วนมาก อะไรหลายๆอย่างมันจึงไปไม่ค่อยจะ
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เป็ น ในทีสุ ด เราก็พากันวนเวียนอยูท่ ีเดิม เหมือน...กัดหางตัวเอง
วนเวียนอยูเ่ ช่นเดิมอย่างนัน ไม่ตอ้ งไปไหน เป็ นประเทศทีคนพูด
กันไม่รู้เรื อง และ พึงทราบว่า ประเทศทีด้อยการพัฒนาเท่านัน ที
ต้องใช้กาํ ลังทหารมาตัดสิ น!
และดูเหมือน เราจะเป็ นประเทศเช่นทีกล่าวแล้ว จริ งๆ!
ความฝันอันสดใสของบ้านเมืองเรา ก็เลยล่มสลายไป ทังๆที
คนไทย ไม่ใช่คนโง่ ไม่ใช่ไม่เก่ง หลายๆคนมีความเฉลียวฉลาด
สามารถทีจะแข่งขันได้ในระดับโลกเลยทีเดียว แต่เราก็ไปไหนไม่
รอด เพราะมันติดอยูท่ ี กรรม (ทีไม่ ดี) จากการกระทําของทุกคน
ในสังคมเรา นีเอง!
นีคือโลกแห่งความฝันในมิติความเป็ นจริ ง!ของบ้านเมืองเรา
แต่สาํ หรับความฝันในมิติของจิตใต้สาํ นึกนัน มันเป็ นเรื อง
เฉพาะตัวของใครของมัน ทีมาจากพืนฐานชีวติ มาจากกรรมเก่า
และกรรมใหม่ ทีคนเราสร้างกันขึนมา เป็ นเรื องทีน่าสนใจไม่นอ้ ย
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ว่ามันคืออะไร? และเราจะสามารถนําความฝันเหล่านันมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้หรื อไม่?
คําว่าจิตใต้สาํ นึก ใครหลายคนอาจจะไม่เข้าใจ รวมทังตัวเรา
เองด้วย ก็เช่นกัน เพราะแต่ละคน ยังไม่เคยเห็นจิตของตัวเองเลย
แล้วจะไปรู้ได้หรื อว่า สํานึกแห่งจิตเป็ นอย่างไร? และสิ งทีมันอยู่
ใต้ลงไปอีก คืออะไร? เกิดขึนได้อย่างไร? และ มันมาจากไหน?
คงต้องมารู้จกั จิต กันเสี ยก่อน แล้วค่อยไปพูดถึงเรื องความ
ฝันในมิติของจิต จากนันเราคงต้องย้อนกลับไป บริ หารจิตใจ ที
เป็ นพืนฐานทีสําคัญมากทีสุ ดนี เพือยกระดับจิตให้สูงขึน เพือ
นํามาแก้ไขมิติแห่งความเป็ นจริ งของชีวติ เรา ของบ้านเมืองเรา ให้
ความฝันกลายเป็ นความจริ งกันต่อไป ให้ได้เสี ยที
จิต คือคิด คือจินตนาการ คือการปรุ งแต่ง คืออะไรทังหมด
ทังมวล ทีสามารถเปลียนแปลงสภาพธรรมชาติของสัตว์โลก ให้
คล้อยตามอํานาจของจิตได้ จิตใจจึงเป็ นรากฐานของการกระทํา
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ทังปวงทีเราทํากันอยู่ ทุกอย่างทีถูกสร้างและทําลาย ล้วนมาจากจิต
และใจของมนุษย์ นีเอง
เราต้องไม่ลืมความจริ งว่า สังขารร่ างกายจะไม่มีอะไรเลย ถ้า
ขาดจิตวิญญาณเข้าครองก็ไร้ค่า เพราะฉะนัน จิตจึงเป็ นร่ างทรง
ในร่ างกายของคนเรา ทีทําให้เรามีชีวติ ชีวา และมีสาํ นึกอยูเ่ สมอ
ในความเป็ นใหญ่ เป็ นเจ้า ก็จิตใจนีเอง ทีสร้างจิตสํานึกร่ วมของ
ดวงจิตคนทังโลก ในการสร้างสรรค์ เมือจิตเบิกบานผ่องใส และ
จะทําลาย เมือจิตเศร้าหมอง
จิตใจของคนเรา จึงเป็ นรากฐานของแต่ละชีวติ คนจะดีจะ
เลว ก็อยูท่ ีจิตและใจนีเอง ไม่ใช่อืนไกลเลย! และจิตนีเองทีทําให้
เกิดการรับรู้ มีสติ มีความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสของทวารทัง 6
ของคนเรา (เรื องทวารทัง 6 มีบางท่ านนําเอาไปเขียนเป็ นหนังสื อ
เป็ นเล่ มๆเผยแพร่ เรี ยบร้ อยไปแล้ ว)
ด้วยเหตุนีนีเอง จิตจึงต้องมีการแปรเปลียนอยูต่ ลอดเวลา
เนืองจากการทีจิตได้สมั ผัสความเปลียนแปลงของโลกอยูต่ ลอด
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นันเอง จิตจึงไม่เคยหยุดนิงเพราะเป็ นของไหล เพียงแว๊บเดียวก็ไป
ได้ถึงขอบจักรวาล เพราะจิตว่องไวทีสุ ด ไม่มีอะไรทีจะเทียบได้
อยูแ่ ล้ว
โดยธรรมชาติแล้ว จิตเป็ นธาตุรู้ มีคุณสมบัติเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ืน ผู ้
เบิกบาน อยูเ่ สมอ เพราะฉะนันท่านทังหลายเมือทราบแล้ว จะต้อง
ไม่ทาํ ให้จิตเศร้าหมองโดยเด็ดขาด จะเป็ นอันตรายทังตนเอง และ
ผูอ้ ืน ด้วยอํานาจอันมืดมัวของจิต นันเอง
แต่ถา้ จิตต้องรับความรู ้สึกทีหลากหลาย มากเกินไป ทีมีแต่
ความเศร้าหมองสุ ดจะทน ต้องทุกข์ทรมานไปถึงกาย จิตก็จะ
เปรอะเปื อนสกปรกโสมม และสับสน จนพิการได้ในทีสุ ด คือทํา
ให้ขาดความรู้สึกนึกคิด เสี ยสติ เสี ยความรู ้สึก ก็จะบ้าๆบอๆไป
เลย จึงเป็ นเรื องทีน่าสงสารทีสุ ด และโรคชนิดนี ปัจจุบนั วันนีก็
เป็ นเพิมขึนเรื อยๆ ทีบางคนอาจจะไม่รู้ตวั เองว่าป่ วยโรคนีด้วยซํา
ไป!
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ถ้าเด็กๆคิดไม่ออกก็ลองคิดถึงเครื องคอมพิวเตอร์ ดูกไ็ ด้ ถ้า
ใส่ คาํ สังข้อมูลเข้าไปมากๆ ถึงจุดหนึงมันจะรับไม่ไหว ยิงใส่ เข้า
ไปมันยิงจะสับสนวุน่ วาย ประมวลข้อมูลไม่ได้ตามขบวนการ ถ้า
คุณภาพของเครื องมันตํา ในทีสุ ดก็หยุดการทํางาน ทีเราบอกมัน
แฮ้ ง ( Hang) ไปเฉยๆ นันเอง ซึ งมันก็ไม่ต่างจากจิตและใจของ
คนเราเลย! ถ้ารับข้อมูลมากเกินขีดจํากัด ก็มีโอกาสล่มสลาย
(Hang) ได้เช่นกัน
จิต Hang เมือไร คนก็ บ้า เมือนัน!
สําหรับจิตใต้สาํ นึกนัน คือ จิตแท้ ของคนเรานีเอง เป็ นจิตที
อยูน่ อกการควบคุมใดๆ และมักจะสวนกระแสความนึกคิดของ
คนเราเสมอ ซึงเป็ นเรื องทีแปลกพอสมควรทีฉันได้เขียนอธิบายไว้
แล้วในหนังสื อเรื อง เพือให้เกิดการทํางานทีดี (For the good
time) เป็ นหนังสื อเล่มแรก ทีได้กระจายองค์ความรู ้แบบนี ออก
ไปสู่ สาธารณะทางสื ออีเลคโทรนิกส์นานมาแล้ว ท่านลองเปิ ดดูได้
ที www.kmitl6.com คิดว่าหลายๆท่านคงได้อ่าน และ นําบางสิ ง
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บางอย่างทีคิดว่าเป็ นประโยชน์ เอาไปใช้ได้กบั การทํางานและ
ชีวติ ส่ วนตัว ด้วยกันทุกคน (ตามทีใครๆหลายคน ส่ งคําขอบคุณ
มาให้ ทราบ ให้ ได้ ปลืมใจ ได้ สุขใจบ้ างแล้ ว มาถึงวันนีอาจจะถูก
ยกเลิกไปแล้ วก็ได้ เพราะลงไว้ นานมาแล้ ว)
จึงขอนําบางส่ วนมาลงไว้ ณ ทีนีด้วย เผือบางท่านทีหาอ่าน
เรื องดังกล่าวไม่ได้ จะได้เกิดความเข้าใจในเรื อง จิต เพิมมากขึน
ดังนี… คือ
ลองมาเรียนรู้ ตวั เราเองดูบ้าง ลองมาดูซิวา่ ในคนเรามีร่าง
ทรงซ่อนอยูอ่ ีกชันหนึงจริ งหรื อไม่? และสิ งนันดูเหมือนจะเป็ น
ความคิด หรื อ จิตแท้ ของตัวเรา นันเอง
ซึงในสภาวะปกติ เราจะคิดๆกันในเรื องนัน เรื องนี อยูเ่ สมอ
ในขณะเดียวกัน ความคิดทีเกิดจาก จิตแท้ ทีซ่อนอยู่ มันก็จะ
ติดตามไปด้วย นันคือ ความจริ ง คือ ความคิดทีเกิดจาก จิตแท้
ดังเดิม! อันเป็ นจิตใต้สาํ นึก ทีอยูเ่ หนือ การควบคุม!
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ดังนันเมือถึงตรงนี เราต้องหยุดคิด หยุดแยกแยะความจริ ง
ให้ได้ อย่าเอาความคิดทีเข้าไปปรุ งแต่ง จิต มาดูกนั อย่างเดียว ต้อง
เอาความคิดจาก จิต ทีปรุ งแต่ง มาดูดว้ ย ว่ามันคืออะไร?
จิตกับความคิด บางครังก็เป็ นอันเดียวกัน บางครังก็เป็ นคน
ละตัว คนละอย่างกัน สมองสร้างความคิด จิตสร้างความรู ้สึก
จะต้องทําความเข้าใจให้ดี บางท่านบอกไว้ในหนังสื อว่า จิต คือ
คิด ก็คงไม่ผดิ หรอกครับ แต่จะถูกจริ งหรื อไม่ ก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน !
แต่ เราควรจะ แยกจิต แยกความคิด ให้ได้ ด้วย สติ โดยการ
พิจารณาดูที กาย เวทนา จิต(แท้ ) และ ธรรม คือพิจารณาจากสติ
ปัฏฐาน 4 จะดูตวั ไหนก็ได้ทีชัดเจนกว่าสําหรับเรา เพือให้เกิด
มหาสติ คุม้ ครองตัวเราเอง จิต ก็จะว่าง และได้พกั ผ่อน ปล่อยให้
สติ ทํางานแทน แล้วท่านก็จะหนีไปจาก ทุกข์ ได้ในทีสุ ด
อย่าให้ จิต มาสังสมองให้ทาํ งาน ให้คิดนันคิดนี เกิดความ
ฟุ้ งซ่าน มันเหนือยมันหนักจริ งๆนะ ควรให้ สติ มาสังการแทน
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เพือให้ จิต ได้พกั ผ่อนบ้าง ท่านจะได้มีชีวติ ทีสดชืนแจ่มใส
หน้าตาเบิกบาน เพราะ จิต ได้พกั ได้ผอ่ นจากการทํางาน นันเอง
เหมือนตัวฉันเอง ทีโกรธใครไม่เป็ นมานานแล้ว และไม่เคยเก็บ
ความทุกข์ใดใดไว้เกิน 4-5 นาที มานานแล้ว เพือให้จิตได้พกั ผ่อน
และผลทีเกิดขึนก็คือ ความสดชืนแจ่มใส ความสุ ขกาย สบายใจ
อย่างแท้จริ ง!
สําหรับผูม้ ีพลังจิตในตนเอง เป็ นการจับจิตให้อยู่ เป็ นการ
รวมพลัง เป็ นการพัฒนาของจิต เช่นเดียวกับการท่องบ่นคาถา ก็
คือการรวมพลังของจิต เพือให้ จิต เกิด จิตตานุภาพ เมือจิตนิงแล้ว
ก็เหมือนศิลาก้อนใหญ่ ย่อมไม่หวันไหวกับโลกธรรม 8 คือ ลาภ
เสื อมลาภ ยศ เสื อมยศ สรรเสริ ญ หรื อ นินทา สุ ขและทุกข์ เป็ น
เรื องธรรมดา ถึงจุดนันท่านจะเป็ นผูม้ ีพลังจิต ทีเหนือกว่าพลังใด
ใดทังมวล และอย่าลืม.มนตรา จะขลังได้ ก็ดว้ ย จิตตานุภาพ
นันเอง
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และด้วยพลังจาก จิตานุภาพ นีเอง เมือจิตสงบจริ งๆแล้ว ก็
สามารถออกจากร่ างไปปรากฏในทีอืนให้ผคู ้ นเห็นได้จริ ง ซึ งเป็ น
เรื องทีเกิดขึนจริ งกับตัวฉันเอง เมือกลางปี 2549 (พิมพ์ ครั งที1
บอกไว้ เป็ นปี 2547 ซึ งผู้เขียนจําผิดเอง ความจริ งตอนนันมี
พนักงาน กฟผ.บางส่ วน พึงเริ มชุมนุมต่ อต้ านการแปรรู ปเท่ านัน
และในทีสุดศาลปกครองได้ พิพากษาในวันที 23 มีนาคม 2549 ให้
ยกเลิกกฎหมายการแปรรู ป กฟผ.) ทีหน่วยงานขอนแก่นนิมนต์
พระป่ าจากวัดทีอยูห่ ่างจากถนนสายรอบเมือง ไปทางตะวันตก
ของเมืองขอนแก่น ไม่มากนัก ให้มารับบิณฑบาต เพือฉลองเนือง
ในโอกาสทีรัฐบาลยุติการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ กับ กฟผ ในเช้าวัน
นัน พระท่านก็สวดมนต์ตามประเพณี นิยมป็ นปกติ พอสวดถึงบท
“มงคล 38 ประการ” พวกเราจะเรี ยกกันไปใส่ บาตรพระ ฉันรู้สึก
ว่า พระก็สวดของท่านไป ดูเหมือนไม่มีใครสนใจเลย เพราะไม่รู้
ว่าท่านสวดอะไรให้ฟัง (จะเป็ นเช่ นนีทุกงาน และพระท่ านก็ไม่
ท้ วงติงอะไรกับการปฏิ บตั ิกันเป็ นประจํานี จนเป็ นประเพณี ว่ าพอ
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สวดถึงตรงนี ทุกคนต้ องพากันใส่ บาตร) ฉันนังนิงฟังสวด”คําสัง
สอนของพระพุทธเจ้ า”ด้วยจิตใจทีสงบ เย็นสบายไปกับคําสอน
เหล่านันทีเริ มจาก “อเสวนา จะ พาลานัง บัณฑิตตานัง จะ เสวนา
ปูชา จะ ปูชนี ยานัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง...ท่านสวดไปจนครบ
มงคล 38 ประการ ฉันจึงกราบพระและลุกขึนไปใส่ บาตรพระ
เมือใส่ เสร็ จเรี ยบร้อยเดินกลับทีนังผ่านคุณอ้วน(ฉั ตรชัย)พนักงาน
ศูนย์ควบคุมระบบฯ เขาถามว่า พีมาใส่ บาตรครั งที 2 หรื อ? ฉัน
บอกว่า พึงมา พลันก็ได้ยนิ เสี ยงคุณบุญฤทธิ หัวหน้าสถานี
ไฟฟ้ าแรงสู งขอนแก่น บอกว่า ผมก็เห็นเหมือนกัน เห็นจริ งๆ แล้ว
เขาพากันยิมๆ เหมือนไม่เชือทีฉันบอก คงคิดกันว่า ฉันพูดตลก
เล่นๆ เพราะฉันไม่ได้พดู อะไรอีกต่อไป เพียงเดินผ่านไปนังทีเดิม
เฉยๆ เพียงแต่คิดในใจว่า จิต เขาคงออกไปตอนทีฉันฟัง ธรรม
ด้วยความสงบกาย และสบายใจ นันเอง (ออกจากร่ างไปโดยที ฉั น
เองก็ไม่ ร้ ู สึ กผิดปกติอะไรเลย ก็คงเหมือนหลวงปู่ ชาทีท่านกําหนด
จิต ให้อยูร่ ับแขก เพือต้อนรับคณะของพ่ออยูใ่ นป่ า ภายในวัด
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หนองป่ าพง ด้วยการเรี ยกสัตว์ป่ามาให้ดู ท่านบอกจะฉายหนังให้
ดู นกหนูปูปีก ทังไก่ป่าไก่บา้ นทังร้องทังบินมาให้ดู รวมทังสัตว์
ชนิดอืนๆก็ตามมาด้วยเมือท่านเรี ยกในครังทีสอง แล้วท่านบอกให้
ดูไปเรื อยๆคอยท่านไปบิณฑบาตก่อน
ท่านไปไม่นานก็เดิน
นําหน้าพระลูกวัดกลับมาพร้อมกับข้าวและอาหารเต็มบาตร อย่าง
ไม่น่าเชือ พอไปทีกุฎีของท่าน แม่ไม่นาํ ไม้กวาดไปถวาย ท่านทัก
ว่า เอาของมีค่าไปทิ งไว้ ทาํ ไม นันล่ ะของดี ไม่ เอาถวายพระหรื อ
อุตส่ าห์ หอบหิ วมาตังไกลถึงอุดรฯ (เพราะแม่ คิดว่ า อายคนอืน ที
เขาพากันเอาของมีค่ามากมายมาถวายท่ าน) นีคือเหตุผลทีทําให้
ฉันเชือตามพ่อแม่วา่ พระท่านทีได้ อภิญญาญาณ สามารถกําหนด
จิต ออกจากร่ าง ไปปรากฏในทีอืนได้อย่างแน่นอน หรื อร่ างไปแต่
จิตยังอยูใ่ ห้เห็น ซึ งมีตวั อย่าง เช่น มีผ้ เู ห็นพระอาจารย์ บางรู ป
บิณฑบาต อยู่ทีเมืองๆหนึงในสหรั ฐอเมริ กา ในขณะที ตัวจริ งท่ าน
อยู่ทีวัดในป่ าในเขา (วัดนิโครธาราม) และวันนันท่ านบอกให้ โยม
ลูกชายกลับมาเยียมพ่ อแม่ ทีอุดรธานีบ้าง เพราะพ่ อแม่ คิดถึงมาก
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และแม่ ไม่ สบายอีกด้ วย พอเขากลับมา เพือนพ่อ และพ่อก็เลยได้
พาไปกราบหลวงปู่ หลายรู ปตามวัดป่ าต่างๆ ในเขตพืนที อุดรธานี
เพือพิสูจน์ความจริ ง จนพบองค์จริ ง คือ หลวงปู่ อ่ อน ญาณสิ ริ แห่ง
วัดป่ าหนองบัวบาน (วัดนิโครธาราม) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
บอกว่ าองค์ นีเองทีไปบิณฑบาตที หน้ าบ้ านในสหรั ฐอเมริ กา และ
บอกให้ กลับบ้ านมาเยียมพ่ อแม่ บ้าง ตามทีพ่อเล่าให้ฟังเมือกลับมา
จากวัด ว่าเป็ นเรื องลูกชายเพือนของพ่อเอง และหรื อดังที นักบิน
ขับไล่ กองทัพอากาศที อุดรธานี ฝึ กบินเครื องบินขับไล่ ร่ ุ นล่ าสุด
ของสงครามโลกครั งที 2 เครื องแบแคท (เครื องบินขับไล่โจมตี
แบบใบพัด) ผ่ านเหนือวัดถํากลองเพล ในสมัยสงครามเวียตนาม
มองเห็นหลวงปู่ องค์ หนึ ง นังสมาธิ อยู่เหนือก้ อนเมฆกลางอากาศ
จนต้ องได้ ไปสอบถามหา และในที สุดก็ได้ ไปกราบไหว้ หลวงปู่
ขาว อนาลโย ด้ วยความเคารพอย่ างสูง ชื อเสี ยงของท่ านเลยดัง
กระฉ่ อนไปทัวเมือง และในตอนเป็ นเด็ก ฉันเคยเห็นมากับตาว่า
หลวงตาขาเสี ยข้ างหนึ ง เวลาเดินขากระเผกๆ ทีวัดบ้ านแก่ งผักกูด
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ซึ งในปั จจุบันนีจมอยู่ใต้ นาหน้
ํ าเขือนป่ าสั กชลสิ ทธ์ นันเอง ท่ าน
พาไปสร้ างวัดป่ า ทีโนนมะกอก ชายป่ าดงพญาเย็น วันหนึง พ่ อมา
นิมนต์ ท่านไปวัดป่ า ท่ านบอกให้ ไปก่ อนเลย เดียวจะตามไปที
หลัง แต่ พอคณะญาติโยมไปถึง ต่ างก็เห็นท่ านนังรออยู่ก่อนแล้ ว
เป็ นทีอัศจรรย์ ใจเป็ นอย่ างยิง แทบไม่ เชื อสายตาตัวเองสําหรั บทุก
คน ว่ าเป็ นเช่ นนันได้ อย่ างไร)
จิตทีอยูก่ บั ความสงบ
จิตทีเป็ นสมาธิ
จึงเป็ นจิตที
ละเอียดอ่อนมาก มากกว่าความละเอียดอ่อนทังหลาย ทีคนเราเคย
ได้สมั ผัสโดยทัวไป ดังนัน สิ งทีเป็ นอันตรายอย่างยิง ทีอยูใ่ กล้
ความสงบมากทีสุ ด ก็คือเสี ยงกระซิ บ หรื อคําพูดเบาๆ โดยเฉพาะ
เสี ยงของ สตรี ทังหลาย นันเอง ทีมัดใจบุรุษไว้ทวหล้
ั า!
เสี ยงกระซิบ หรื อเสี ยงจากการร่ วมรัก จึงเป็ นอันตรายอย่าง
ยิง เป็ นมารของจิต ดังนันถ้าท่านคิดจะปราบมาร ก็คือการให้เพศ
ตรงกันข้ามหยุดพูด ยุดรําร้องครําครวญให้ได้ ถ้าหยุดได้ ทุกอย่าง
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ก็ยตุ ิได้ในทีสุ ด! และเมือคนเราอยูใ่ นความสงบได้เมือใด ชีวติ ก็
เป็ นสุ ข เท่านันเอง
ความจริ งแล้วฉากแห่งธรรมชาติทีถูกสร้างสรรค์เอาไว้ ส่ วน
ใหญ่ทาํ ให้คนเราเกิดความเงียบเหงาอ้างว้าง ถ้าเราต้องอยูค่ นเดียว
เพราะ คนเราเป็ นสัตว์สังคมทีต้องอยูร่ ่ วมกัน ดังนันเมือถึงวัยอัน
ควร ความคิดความต้องการทีจะมีภาวะคู่ทีเหมาะสม ความคิดเพ้อ
ฝันจึงเกิดขึน และ ราคะตัณหา ก็จะเกิดขึนตามมา มาจากความคิด
และจินตนาการของเราเองเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่ใช่เกิดจากการได้เห็น
ภาพยวนตา หรื อเกิดจากการได้สมั ผัส หรื อแตะต้องกันเสมอไป
และ คนเราเมือได้ กาม สมปรารถนาก็อิมใจ แต่เมือใด กาม เสื อม
ไป ก็จะกระวนกระวาย ไม่สบายเท่านันเอง! และทุกอย่างเกิดอยูท่ ี
จิต อยูท่ ีใจ ทังนัน ดังนัน ราคะ จึงเป็ นเหยือล่อทีทรงพลัง มีผลทํา
ให้ จิต เคลิบเคลิมเหม่อหา รอคอย และ มีความหวัง แต่ถา้ ได้ฝึก
จิต ดีแล้วจริ ง สติ นันเอง ทีจะบอกให้รู้ถึงความจริ ง ว่าอะไรคือ
อะไร ทีแท้จริ ง!
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เมือย้อนกลับมาหาความจริ งของชีวติ ทีจิตปรุ งแต่ง ใน
ความคิดทังหลายของคนเรา ความคิดจร ก็คือความคิดทีเกิดจาก
จิตแท้ นันเอง ทีเป็ นร่ างทรงในตัวตนของเราเอง และ ร่ างทรง
นีเอง ทีไม่เคยตาย ทีทําให้ท่านทังหลายทังปวง ต้องกลับมาเกิดใช้
กรรมกันไปไม่มีทีสิ นสุ ด!
การทีเราจะเกิดได้ จะต้องมีการสมสู่ ระหว่างชายหญิง ใน
สภาวะทีไข่สุกพอดี และเชือเพศชายทีเกิดจากพลังแห่งธรรมชาติ
ก็ตอ้ งแข็งแรงด้วย จึงจะเกิดปฏิสนธิขึนมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การปฏิสนธิจะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มี จิตแท้ ซึ งเป็ นจิตวิญญาณ มาสิ ง
สู่ให้มีการเกิดเป็ นชีวติ ขึนมาได้
สําหรับเรื องนีได้รับการพิสูจน์ทางแพทย์แล้ว ถ้าไม่เอาการ
ผสมของเชือเพศชาย และ ไข่ของเพศหญิงในหลอดแก้วทดลอง
ฉี ดเข้าไป เพือฝังตัวไว้ในโพลงมดลูกเหมือนธรรมชาติแล้ว การ
ปฏิสนธิ ก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึนได้เลย เพราะ จิตแท้ ทีเป็ นจิต
วิญญาณ ไม่สามารถผ่านเข้าสิ งสู่ทางใดในหลอดแก้วได้เลย ซึ งไม่
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เหมือนการเหนียวนําทีเกิดจากจิตสู่ จิต ทีสามารถส่ งผ่านไปทางจิต
ของผูเ้ ป็ นแม่ เข้าสู่สายเลือด คือผูเ้ ป็ นลูกได้นนเอง
ั (คิดดูง่ายๆ การ
สิ งสู่ของจิ ตวิญญาณจะเป็ นขบวนการเดียวกัน กับ การรั บส่ ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ นันเอง คือเมือเครื องรั บปรั บคลืนความถีได้
ตรงกัน ตรงช่ องทางแล้ ว ก็จะรั บสั ญญาณได้ )
องค์พทุ ธะท่านได้ชีบอกไว้นานแล้วว่า คนเราเกิดแต่กรรม
เก่าทีเคยได้ทาํ ไว้แต่ปางหลัง เพือกลับมาชดใช้หนีกรรมกันไป
เรื อยๆ จนกว่าจะหมดกรรม สําหรับขบวนการเกิดทีทรงตรัสไว้ ก็
ไม่แตกต่างไปจากเหตุผลทีวงการแพทย์ หรื อ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในปัจจุบนั กล่าวไว้ แต่อย่างใด
เป็ นเรื องทีไม่น่าเชือว่า พระพุทธองค์ทรงรู ้ความจริ งเรื องนี
มานานกว่า 2500 ปี แล้วว่า คนเราเกิดมาได้อย่างไร จึงเป็ นเรื องที
ไม่น่าสงสัยใดใดเลยในปัจจุบนั
แต่คนเราเกิดมาทําไม เกิดมาเพือใช้กรรมแค่นนหรื
ั อ? เรา
เกิดมาเพืออะไรกันแน่ จึงเป็ นเรื องทีน่าคิด ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว!
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วันนีเรามารู้จกั ตัวเองกันดีกว่าดีกว่าทีจะไปรู้จกั คนอืนให้
มันวุน่ วายใจ
พอได้ข่าวแค่ดาราบางคนทีตังท้องก่อนแต่งงาน
เท่านัน เราก็พากันวุน่ วายไปทัวหัวระแหงแล้ว ความจริ งโลกมัน
เป็ นเช่นนีมานานแล้วล่ะ ใครจะไปห้ามใครได้ เมือ จิต ของเรา
ต้องสัมผัสกับความรัก ความพิศวาส ในร่ างกายของเพศตรงกัน
ข้าม เกิดราคะตัณหาขึนมา ด้วยพลังกดดันแห่งธรรมชาติ ไม่มีแรง
อะไรทีจะต้านได้แล้ว เมือถึงเวลานันอะไรๆก็ตา้ นไม่อยู่ เพราะ
ธรรมชาติได้กาํ หนดให้คนเรา (สั ตว์ โลก) เกิดมา มีหน้าทีเพียง
สองอย่างเท่านัน คือ ทํางาน (หาอยู่หากิน) และสื บสานเผ่าพันธุ์
ซึ งก็คงไม่มีใครทีจะปฏิเสธได้
คือส่ วนหนึงจากหนังสื อ “เพือให้ เกิดการทํางานทีดี” (For
The good time) ทีได้กล่าวถึงแล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่านก็ควรไป
หาอ่านให้ได้ จะได้ไม่เสี ยโอกาส จะได้อ่านเรื องนี เข้าใจได้ง่ายขึน
ไม่ตอ้ งหาซื อเพราะไม่ได้พิมพ์ขาย แต่สามารถจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม
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มาเก็บไว้อ่านได้เลย ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย เพราะ
ตังใจทําเป็ นทาน! อยูแ่ ล้ว
จิตแท้ นีเอง ทีเป็ นส่ วนของจิตใต้สาํ นึก ทีซ่อนตัวอยู่ ถ้าได้
ฝึ กจิตดีพอสมควรแล้ว จิตแท้ จะออกมาเตือนเราเสมอ เมือเราขาด
สติ หรื ออยูใ่ นภวังค์ ดังนันผูฝ้ ึ กจิตดีแล้ว โอกาสทีจะเกิดอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิการณ์ทีมีสาเหตุมาจากตนเอง จะไม่มีเลย เพราะมีสติอยูเ่ สมอ
นันเอง โดยมีจิตแท้เป็ นตัวกํากับ คือความจริ ง ทีได้พิสูจน์มาแล้ว
ด้วยชีวติ ของฉันเอง ทีเดินทางชีวติ ในทุกรู ปแบบ (โดยเฉพาะการ
ขับรถยนต์ ทีฉั นชอบมากที สุด และเคยหลับในหลายครั งแต่ จิ ตแท้
เขาจะเตือนให้ ตืนทุกครั ง) ทีได้ใช้ชีวติ ในการเดินทางมาตลอด
เพือไปทํางานทัวประเทศ และต่างประเทศบ้าง ท่องเทียวไป
ส่ วนตัวบ้าง มาจนถึงวันนีอายุได้ 60 กว่าปี ด้วยความปลอดภัย
จากการทีได้ฝึกจิต (แท้ ) ไว้ดีแล้วในระดับหนึง เพือให้เขามาเตือน
สติ ให้เราตืนอยูเ่ สมอ ได้ตลอดเวลา นันเอง นอกจากนีฉันเชือมัน
เสมอว่าด้วยบุญและบารมีของหลวงปู่ ขาว อนาลโย ทีท่านเมตตา
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อนุญาตให้ฉนั ยกเอาฝ่ าเท้าของท่าน เหยียบกระหม่อมจอมขวัญ
(หั ว)ให้ฉนั ทําให้เกิดความเชือมันว่าท่านจะช่วยคุม้ ภัยให้ฉนั ได้
ตลอดไป(และเป็ นเช่ นนีจริ งๆ! มาโดยตลอด)
ข้อมูลใดก็ตาม ทีผ่านประสาทสัมผัส เข้าสู่ส่วนความจําของ
สมองคนเรา มันจะถูกประมวลออกมาในเวลาหลับ ทีจิตลอยตัว
แล้วจิตจะเอาส่ วนทีสําคัญมาเป็ นความฝัน
เพือเตือนสังขาร
ร่ างกาย และจิตสํานึกปกติ ให้ระวังตัวเอง! เพราะแท้ทีจริ งแล้ว จิต
แท้ ทีไม่เคยตายนีเอง ก็ห่วงสังขารทีได้อาศัยอยู่ เช่นกัน ไม่อยาก
ให้เสื อมสลาย หรื อถูกทําลายไป แล้วทําให้ตวั เองต้องระเหเร่ ร่อน
ไปหาร่ างทรงใหม่!
ดังนันความฝันทังหลาย จึงเป็ นเรื องจริ งทีผ่านมาแล้วใน
ชีวติ ทีคนเราไม่ได้ใส่ ใจกับมันมากนักแต่จิตแท้ทีเฝ้ าระวังอยู่ เขา
จะเก็บข้อมูลเอาไว้ ในลักษณะทีเราก็คาดไม่ถึง เพียงแต่การ
ปลดปล่อยข้อมูลออกมา จะเป็ นระบบระเบียบแค่ไหนนัน ขึนอยู่
กับคุณภาพของหน่วยความจําสมอง ของแต่ละคน และสิ งทีเป็ น
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ความฝันนันก็คือ สิ งทีจิตแท้มองเห็นเอง ว่าอะไรจะเกิดขึนต่อไป
ถ้าหากเราขาดสติ ทีจะทําให้ตดั สิ นใจแบบผิดๆเกิดขึน
นอกจากนีแล้ว จิตแท้ ยังสามารถประมวลเหตุการณ์อนาคต
ได้ ถ้าบุคคลคนนันสามารถควบคุม หรื อฝึ กหัดจิต ให้สงบระงับ
ลงได้แล้ว ให้จิตสามารถเดินทางไปก่อนล่วงหน้าในอนาคตได้
ตามทีจิตมีคุณสมบัติเฉพาะ ทีได้กล่าวมาแล้ว
ดังนัน…ความฝันหลายๆครัง จึงเป็ นการพยากรณ์อนาคตได้
จริ ง ถ้าคนเราได้ฝึกจิตดีแล้ว! เพราะ ผลจากการวิจยั พบว่า สมอง
ของผูฝ้ ึ กสมาธิ แบบชาวพุทธนัน จะมีคลืนแกมมาสูง ทีช่วยให้การ
ทํางานของสมองในส่ วนความจํา ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ทําให้
การเรี ยนรู ้ และความตังใจ มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ถึงจุดนี วันนี เราก็คงไม่มีใคร สงสัยข้องใจ กับ ตถาคต ที
พระองค์ท่านเห็นอดีตและอนาคตได้ หรื อว่ายังมีใครสงสัย ก็คง
เป็ นเพราะกรรมของแต่ละท่าน แต่ละคน นันเอง!
ทีกล่าวแล้วนัน คือ มิติแห่ง ความฝัน! และกาลเวลา!
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เมือรู้วา่ จิตเป็ นเช่นทีกล่าวแล้วทุกคนจึงจําเป็ นต้องมา
บริ หารจิตใจกันใหม่
เพือมาจัดระเบียบของจิตใจกันใหม่ให้
สวยงาม-กันได้แล้ว ถ้าไม่มีการฝึ กฝน เชือว่าทุกคนไม่มีใครทีจิต
จะสงบและเบิกบานได้อย่างแน่นอน เพราะว่าจิตของเราเคยถูก
รบกวนมามากแล้วด้วยกันทุกคน และ เท่าทีทุกคนได้สมั ผัสทุกสิ ง
ทุกอย่างกันมาจนถึงวันนี คิดว่า ใครๆก็คงสับสนไปหมดแล้วกับ
เรื องราวต่างๆ แต่ทีพอทนกันได้ เพราะมีทงสุ
ั ขและทุกข์คละเคล้า
กันไป และยังไม่ถึงกับเสี ยใจมากๆ เท่านันเอง
การฝึ กจิตในขันพืนฐานนัน ควรจะเริ มทีการพัฒนาจิตจาก
คุณสมบัติของจิตเอง จึงจําเป็ นต้องมาฝึ กจิต เพือพัฒนาความจํา
พัฒนาบุคลิกภาพ
ฝึ กจิตเพือนํามาใช้ในการทํางาน
เพือ
พัฒนาการ-การอยูร่ ่ วมกันด้วยความสุ ข และเพือความดีงามทีจะ
เกิดขึนกับชีวติ ของตัวท่านเอง ในทีสุ ด
เมือเราทํากันได้ทุกๆคน ทัวทังประเทศแล้ว ปั ญหาต่างๆก็
คงจะหมดไปเอง แต่การฝึ กจิตก็ไม่ใช่เป็ นเรื องง่ายเลย เพราะ ต้อง
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มีศรัทธาเป็ นเบืองต้น และ มีความมุ่งมันเป็ นเบืองปลาย จึงจะทํา
ได้ นอกจากนีจะต้องมีเวลาในการ บ่มนิสยั ให้เกิดความเคยชิน
ตามทีได้รับการฝึ กฝนมาแล้วอย่างดี และ ต้องปฏิบตั ิอย่าง
สมําเสมออีกด้วย จึงต้องใช้เวลาทียาวนานพอสมควร และ
สําหรับสิ งทีจะได้มาในการฝึ กฝน ก็คงเป็ นไปตามบุญวาสนาของ
แต่ละบุคคลอีกด้วย
จิตอาจจะหลุดพ้นไปได้ หรื อไม่ได้ ตรงนันคงไม่ใช่
เป้ าหมายเลยทีเดียว เพียงแต่คิดจะทําก็ดีแล้ว มีโอกาสได้ไปฟัง
ธรรม ได้ไปจัดระเบียบของจิตใจกันใหม่ ก็นบั ว่าดีทีสุ ดแล้ว เป็ น
บุญแก่เราแล้ว
เราจะได้เป็ นคนใหม่เสี ยที!
สังคมก็จะมีแต่คนดีๆ ทีมีความคิดเห็นทีถูกต้อง สังคมไทย
ทีเคยวาดฝันเอาไว้ ทีเคยล่มสลายไป ก็คงจะฟื นคืนชีพได้ในทีสุ ด
ถ้ามีบุญวาสนา จิตหลุดพ้นไปได้จริ ง จิตไปสู่ แดนเกษม อัน
เป็ นมงคลสูงสุ ด ทีจะนําท่านไปสู่ มิติแห่งความเย็น คือ “นิพพาน”
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ทีเป็ นการ หยุดกาลเวลา และหยุดชีวติ เราก็จะได้ตืนจากโลกแห่ง
ความฝัน กันเสี ยที ท่านสุ ภาพสตรี และสุ ภาพบุรุษทังหลาย ย่อม
ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว ชีวติ ทุกข์ ก็จะได้หมดสิ นไป
และจะได้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ ในทีสุ ด
มาถึงวาระนี วันนี ด้วยผลทีเราได้ทาํ แต่กรรมดีกนั มาตลอด
ก็ขอให้ ทุกท่ านโชคดี
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13. ตถาคต
สั มพันธภาพ ทีจะนําไปสู่มิงขวัญ และกําลังใจ เป็ นสิ งที
สังคมมนุษย์ตอ้ งการเป็ นอย่างยิง เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม ทีมี
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ความต้องการ-การยอมรับในสังคม ต้องการ การยกย่องสรรเสริ ญ
ชืนชมยินดีในตนเอง และ ต้องการ อะไรๆ อีกหลายๆอย่าง อัน
เป็ นความภาคภูมิใจ ทีจะนําสุ ขมาให้ทงใจและกายในที
ั
สุ ด นันเอง
สิ งทีจะได้มาเมือถึงตรงนี คือการนับถอยหลัง ไปสู่ มิติแห่ง
ความเป็ นจริ งทีผ่านมาแล้ว ทีจะทําให้เห็นความจริ งของชีวติ ของ
แต่ละคน ในส่ วนทีเป็ นความดีงาม ทีเป็ นความสุ ขและเป็ น
กําลังใจ ให้ยนื หยัดต่อสู้ชีวติ ไปได้ อย่างสง่างาม ต่อไป
เป็ นเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถอยูโ่ ดดเดียวลําพังได้ในโลก
นี ความเหงาจะพาให้ผคู ้ นแสวงหาเพือนคู่ใจ และทําให้คนเรา
ใฝ่ ฝันหาซึงกันและกัน แต่ถา้ มีอะไรทีเราชอบและทําไปเรื อยๆ ก็
จะลืมทุกสิ งทุกอย่างได้ในทีสุ ดเช่นกัน ดังนัน ถ้าอยากลืมใครสัก
คน ก็หาคนชอบหรื อทําในสิ งทีชอบใหม่ ก็จะทําใจได้ง่ายขึน แล้ว
จะลืมใครคนนันได้ในทีสุ ด ฉันเชือว่าจะเป็ นเช่นทีกล่าวนี ที
สามารถทําได้จริ ง เพราะได้ทดลองดูแล้วด้วยตนเอง แต่ถา้ ท่านไม่
เชือ ก็ลองดูกไ็ ด้ แล้วท่านจะเห็นความจริ งได้เอง!
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แต่ ดร.โสรี ช์ โพธิ แก้ว ท่านเป็ นผูท้ ีเคยพูดกับต้นลําไย ว่า
ลําไยชอบอุณหภูมิ 16 องศาเซลเซี ยส และบอกให้ทราบว่า พระ
เจ้าของคนเรา มองเห็นว่า: ปัจจุบนั โลกขาดหัวใจทีดีงาม และ ทุกวันนีจึงหาผูน้ าํ ยาก
เหลือเกิน เพราะผูน้ าํ ทีดีจริ งต้องมาจากผูท้ ีมีฐานของจิตใจทีดี หา
คนแบบนีไม่ได้แล้วในสถานการณ์ปัจจุบนั !
คิดว่า คงไม่พากันลืมเนือเรื องทีผ่านมา ทีฉันเคยบอก(ฝรั ง)
ไปแล้วว่า พระเจ้าก็คือ จิตและใจของคนเรา นีเอง
ธรรม คือชีวิต คือธรรมชาติ คือทังหมดทีปรากฏให้เห็น คือ
จักรวาลทีใหญ่โตมโหฬารทีไม่มีทีสิ นสุ ด และท่ามกลางธรรมชาติ
สิ งทีอุบตั ิขึนแต่ละอย่างต้องใช้เวลาทียาวนาน การเกิดจึงเป็ นเรื อง
ยาก ไม่วา่ จะเป็ นคนหรื อสัตว์ แต่เมือได้เกิดแล้ว ในความเป็ นจริ ง
ไม่มีมนุษย์คนไหนสร้างอะไรเลย!
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นอกจากทําการเปลียนแปลงสิ งทีมีอยู่ จากสิ งหนึงไปเป็ นอีก
สิ งหนึง ทีจริ งแล้วคนเราเกิดมาเพือทําลาย เท่านันเอง และไม่มี
ใครอยากตายอีกด้วย!
เมือได้เกิดมาแล้ว ชีวติ ก็ตอ้ งพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน เอือ
ต่อกัน จิตใจก็จะอ่อนโยนเอือต่อกันตามไปด้วย เพราะทุกอย่างมา
จากธรรมชาติ เมือรู้จกั รักษาผูอ้ ืนก็คือรู ้จกั รักษาตนเอง การรักษา
ตนเอง ก็คือ รักษาผูอ้ ืน พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เช่นนี
วิ = เห็น, วิปัสสนา = เห็นแจ้ง, รู ้แจ้ง เช่นรู้วา่ จุดกลางของ
ดวงอาทิตย์ร้อน 13 ล้านองศาเซนเซี ยต เปลวจากข้างนอกแผ่รังสี
มายังโลก ทําให้โลกร้อนประมาณ 30 – 40 องศาเซนเซียต และ
ทําให้คนมีอุณหภูมิปกติ 37.8 องศาเซนเซี ยต เป็ นต้น
อายุ แปลว่า ชีวติ = ลมหายใจ = ลมปราณ
ดังนัน พวกทีฝึ กวิปัสสนากัมมัฏฐานผ่านทางลมหายใจ ก็คือ
การฝึ กการสร้างชีวติ ใหม่ ทีจะนําไปสู่การมองเห็นตนเอง และ
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รู ้จกั ตัวเอง และการทีจะสําเร็ จมรรคผลได้นนั ก็มาจากตรงนีนีเอง
ทีพระพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสรู้ “ธรรม” มาก่อนแล้ว
และต่อจากนัน อีก 576 ปี ต่อมา
พระเยซู คริสต์ เจ้ า ตรัสไว้วา่ ทุกอย่างในโลกนีล้วนเป็ น
อวัยวะซึ งกันและกัน
นานมาแล้วทีคนโบราณมอง และคิดว่า คนเราเป็ นเพียงผู้
อาศัย(โลก) เท่านัน ไม่ใช่ผสู ้ ร้าง เขาทังหลายมีความเชือและคิดว่า
พระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างโลก ซึ งก็คงไม่ผิด ในเมือความเป็ นธรรมชาติ
นันเอง ทีเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง แต่สาํ หรับวันนีแล้ว มนุษย์เป็ น
ผูส้ ร้างโลกย์ คือความคิดเห็นของคนปัจจุบนั เพราะเราก็เห็นกัน
เช่นนีจริ งๆ
ทุกวันนีคนเราก็เลยหลงตัวเองว่า เป็ นผูส้ ร้าง! ความจริ งพา
กันทําลายหรื อเปล่า ก็ตอ้ งลองคิดกันให้ดีๆ
คิดอะไร ทําอะไร ให้มนั ใหญ่กว่าตน คือความคิดของคน
คนเลยใหญ่กว่าโลกโดยไม่รู้ตวั
แต่เมือใดก็ตาม ทีคนเรา
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สามารถ…ลดความสําคัญของตนเองลงเสี ยบ้ าง
เพือเอา
ความสําคัญไปให้ แก่ คนอืน คือ ความรั กที แท้ จริ ง! ซึ งเกิดจาก
ความจริ งทีว่ า ชี วิต คือทังหมด เมือคุณรู้ จักการให้ คุณก็จะได้ รับ
ความรั ก! เป็ นคําพูดของ มหาตมะ คานที** (ที ฉั นเพิมเติม
ข้ อความบ้ างเล็กน้ อย)
เมือหั วใจของมนุษย์ ปิด คุณก็ไม่ อาจสัมผัสความคิดของเขา
ได้ ไม่ มีประโยชน์ อะไรที จะใช้ เหตุผลกับคนเหล่ านี เขาบอกชาว
อินเดียให้รับทราบ ในการต่อสู้เพือการปลดปล่อยอินเดีย จากการ
ปกครองของอังกฤษ จนสําเร็ จ โดยใช้เวลาทังหมด 17 ปี (เริ มจาก
ปี 1930 ทีเขามีอายุ 62 ปี เป็ นต้ นมา จนสิ นชี วิตเมือปี 1947)
แต่ความคิดของคนตะวันตก สร้างความสําคัญให้กบั ตนเอง
มีความพยายามจะเอาชนะธรรมชาติ และเอาชนะทุกอย่างเท่านัน
ด้วยการปลูกฝังความคิดพืนฐานกันมาตังแต่เด็ก แบบผูช้ นะ เขาก็
เลยเอาชนะในหลายๆอย่างได้จริ งๆ จากแรงจูงใจนัน โลกก็เลย
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เป็ นเหมือนทีเห็นๆกันอยูใ่ นวันนี
ทีทุกคนพากันเอาเป็ น
แบบอย่าง!
เต๋ า** เกิดยุคเดียวใกล้เคียงกันกับ อริสโตเติล** และ เต๋ า ก็
คิดแบบคนตะวันออกโดยทัวไปคือคิดแบบคนเหนือโลก”
โลกุตระ” (Alternative) ส่ วน อริสโตเติล คิดแบบชาวตะวันตก คือ
คิดแบบเหตุผล (Relative) ต่อมายุคหลัง คือ ขงจือ จะมองสังคม
เป็ นเรื องใหญ่ ว่าคนเราจะอยูก่ นั อย่างไร ในสังคมทีมีแต่ความ
สับสนวุน่ วายนี! (อย่ างมีความสุข)
มหาตมะ คานที** ผูน้ าํ ชาวอินเดีย ทีเกิดมาเพือทําให้โลกนีมี
สันติ เมืออายุ 62 ปี (1930) พาชาวอินเดียต่อต้านขับไล่องั กฤษ
ด้วยหลักการ อหิ งสา จนเป็ นทีกล่าวขวัญกันไปทัวโลก แม้แต่
ไอน์สไตน์ ยังต้องกล่าวถึงว่า ต่อไปโลกอาจจะตลึง ว่าคนแบบนีก็
มีมาก่อนในโลกนีด้วย
เต๋ า** คือ เล่ าจือ นักปราชญ์จีน ผูพ้ ดู ความจริ งในเชิง
วิทยาศาสตร์ ทีเราเข้าใจยากพอสมควร โดยมีหลักการสอนให้ทาํ
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ความเข้าใจเกียวกับชีวติ และโลก ด้วยการใช้ความคิดและเหตุผล
เป็ นคําสอนเพือเรี ยกขวัญและกําลังใจของผูต้ าต้
ํ อยให้เกิดความฮึก
เหิ ม ให้มีกาํ ลังใจทีจะฟันฝ่ าอุปสรรคในชีวติ ต่อไปได้ แบบไม่ยอ่
ท้อใดใด
อริสโตเติล** เป็ นนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวกรี ก
โบราณ เป็ นนักคิดและนักสังเกตทียิงใหญ่ทีสุ ดคนหนึง เกิดเมือ
พ.ศ. 159 คือ เกิดก่อนคริ สตกาล 348 ปี และถึงแก่กรรม 322 ปี
ก่อนคริ สตกาล (เป็ นพระอาจารย์ สอน อเลคซานเดอร์ มหาราช
ของกรี ก ตอนเยาวัยด้ วย) ซึ งผูน้ าํ คนต่อมา คือ “ปโตเลมี” ได้
รวบรวมความรู้ทงหลายในยุ
ั
คนันไว้ทีเมืองอเลคซานเดรี ย อย่าง
มากมาย
เมือได้อ่าน และพินิจพิจารณา เรื องราวต่างๆของท่านเหล่านี
มาแล้ว จะมองเห็นระบบการคิดของคนโบราณอย่างชัดเจน ว่าจะ
พาเราไปทางไหน? ดังนัน ท่านชอบอย่างไรก็เลือกทางเดินเองได้
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แต่อย่างไรก็อย่าทําให้ตนเองและคนอืนๆ เขาเดือดร้อนก็แล้วกัน
ถ้าสังเกตกันให้ดีๆแล้ว เราจะเห็นว่า โลกปัจจุบนั มันวุน่ วาย จนพา
กันหลงทางไปแล้วหรื ออย่างไร กลับมาคิดกันใหม่บา้ ง จะไม่ดี
หรื อ!
ชีวติ คือ การทํางาน หาอยูห่ ากิน การพักผ่อน หลับนอน
และสื บสานเผ่าพันธุ์ พอตืนขึนมาก็ ทํางาน ทํางาน ทํางาน นีคือ
มนุษย์นะ (จะบอกให้ ทราบ) และ ด้วยหลักการของการทํางาน
ทัวไป ทีหน่วยงานต่างๆ กําหนดให้ปฏิบตั ิกนั อยูใ่ นปั จจุบนั นีนัน
พึงรู้วา่ –
-หัวหน้าทีดีนนั เมือลูกน้องทํางานเสร็ จแล้ว ลูกน้องบอกว่า
งานของฉันเสร็ จแล้ว นันคือเขาทํางานให้นายด้วยใจ
-หัวหน้าทีไม่ดีนนั เมือลูกน้องทํางานเสร็ จแล้ว ลูกน้องจะ
บอกว่า งานของหัวหน้าเสร็ จแล้ว นันหมายถึง เขาทํางานแบบ
ซังกะตาย!
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ดูซิวา่ หัวหน้าสองคนนีต่างกันตรงไหน? ผูเ้ ป็ นหัวหน้า
ทังหลาย เอาไปใช้ ไปดูได้เลย นําไปคิดดู แล้วจะรู ้อะไรดีดี อีก
มากมาย!
มนุษย์ผโู้ ชคดี เมือเกิดมาแล้วได้ทาํ ในสิ งทีเคยวาดฝันเอาไว้
ได้ในสิ งทีหวัง และได้ในสิ งทีอยากจะได้ นับว่าโชคดีจริ งๆ แต่
เมือได้สมั ผัส ได้รู้จกั ชีวติ ทีผ่านมาแล้วของหลายๆคน มีนอ้ ยมาก
ทีมีโอกาสเช่นนัน แม้แต่ตวั ฉันเองก็ไม่เคยมีเลย! แล้วท่าน
เป็ น
ทังหลายลองตรวจสอบดูตวั เองบ้างเผือจะได้ความภูมิใจ
กําลังใจให้กบั ตนเองบ้าง ทีเรามีในสิ งทีคนอืนไม่มี โอกาสใน
อนาคตย่อมจะเป็ นของท่านทังหลาย มากกว่าใครๆ และท่านจะ
เป็ นได้ทงผู
ั น้ าํ และผูต้ ามทีดีได้ในทีสุ ด และนันคือ ความต้องการ
ในชีวติ ของทุกคน ทีจะมีพร้อมทุกอย่าง เป็ นชีวติ สุ ข มากกว่าคน
อืน อย่างแน่นอน!
เชือว่าหลายๆท่านคงเคยดินรนเรี ยกร้องในสิ งทีท่านต้องการ
มาแล้ว รวมทังใฝ่ ฝันหาสิ งนันๆอยูต่ ลอดเวลาอย่างแน่นอน และ
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เขาทังหลายก็เคยตระโกนเรี ยกร้องแม้แต่กบั ความว่างเปล่าของ
โลกทีเวิงว้างมาก่อนอีกด้วย...ช่างน่าสงสารจังเลย
แหละ-แล้ววันหนึง ความคิดนีก็เกิดขึนมากับฉันจนได้
ฉันทําให้แล้วนะ ในทุกๆอย่างทีเธอทังหลายต้องการ ชีวติ ที
เหลือ ขอให้ฉนั บ้างเถอะนะ นีคือความจริ งแท้แน่นอนของตัวฉัน
เอง และ อาจจะเป็ นความต้องการของท่านผูอ้ ่านอีกหลายๆท่าน
ด้วยเช่นกัน เพราะทุกชีวติ (ไม่ ว่าหญิงหรื อชาย) เกิดมาแล้ว
ต้องการอิสรภาพ เสรี ภาพ เป็ นตัวของตัวเอง และไม่อยากอยูใ่ น
อํานาจของใคร! คือธรรมชาติของคน!
ถึงวันหนึง คนทุกคนควรจะให้รางวัลชีวติ แก่ตนเองบ้าง! มี
อิสรเสรี และมีโลกส่ วนตัวของตัวเองบ้าง เพราะ เป็ นสิ งจําเป็ นที
ท่านจะพบกับความสุ ขทีแท้จริ งได้
ซึ งจะมีความหมายทีสุ ด
สําหรับทุกชีวติ ถ้าท่านอยากจะค้นพบตัวท่านเองได้จริ ง!
โปรดจําไว้วา่ “รางเนือชอบรางยา” เป็ นสุ ภาษิตไทย ซึงมัน
เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ ใครจะชอบใครชอบอะไร ก็เป็ นอย่างที
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เขาชอบ! คงไปบังคับกันไม่ได้ เหมือน ศรีปราชญ์ ทีท่านพูดไว้
อย่ าว่ าเราเจ้ าข้ าฯ อยู่พืนเดียวกัน…เพราะทุกคนไม่มีความแตกต่าง
กันในความอยาก และ ความต้องการ นันเอง เพียงแต่อยากไม่
เหมือนกันไปเสี ยทังหมด เพือถ่วงดุลยตามธรรมชาติทีกําหนดโดย
อัตโนมัติไว้แล้ว เพราะถ้าชอบเหมือนกันมากๆ โลกคงจะสับสน
วุน่ วายพอสมควร
การใช้อาํ นาจของตนเอง เพือสนับสนุนผูอ้ ืน เพือให้เขาได้
ใช้อาํ นาจของเขาอย่างเต็มที เป็ นกฎเกณฑ์ธรรมชาติ ทีทําให้
คนเรามีอาํ นาจอย่างแท้จริ ง!
ดังนัน “ผู้นํา” ควรบริ หารอย่างเป็ นธรรมชาติ และอย่าลืมว่า
“ถ้ าอยากได้ อาํ นาจ ก็ต้องให้ อาํ นาจ คนอืนไป”
แต่ คนก็ไปตังกฎเกณฑ์กนั เอง เอาอํานาจไปใช้เอง และยึด
ตัวเองเป็ นใหญ่อนั เป็ น อัตตา ลืมคิดไปว่าทุกคนรวมทังตัวเราเอง
ด้วย! มีขีดจํากัดของตนเอง ทีจะอดทน และอดกลัน เมือถูกบีบ
บังคับมากๆ
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ดังนันการจะเป็ นนายทีดีได้ ควรจะมองการทํางานผ่านทาง
สายตา(ความคิดเห็น) ของลูกน้องบ้าง และอย่าลืมว่าการทํางาน ที
ทําอย่างเต็มทีด้วยกาย วาจา และใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน ควร
จะมองทีตัวเขาและตัวเราเองให้ชดั เจนให้ได้และ มองให้เห็นว่า
ทุกคนต้องการอะไร เขาทําได้แค่ไหน และอย่าลืมว่า คนทีมี
ความสุ ขสงบและเยือกเย็น ทําอะไรได้ยงใหญ่
ิ
เสมอ
หัวหน้าเก่งคนเดียวไม่มี มีแต่หวั หน้าทีจะเอือเฟื อให้คนอืน
เก่งบ้าง ลดตัวเองลง และ เพิมความสําคัญให้คนอืนแทนเท่านัน ที
เก่งจริ ง!
ขงจือ** กล่าวไว้วา่ “มหาสมุทรวางตนไว้ ทีตํา ย่ อมได้ หยด
นําไหลมาเสมอ” ดังนัน”ผูน้ าํ ”ทีทําตนเช่นนีได้ ย่อมได้มาซึ งการ
สร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation) ดังนัน ให้ลดความสําคัญของ
ตนเองลงให้มาก มากได้เท่าไรยิงดีสาํ หรับผูท้ ีเป็ นหัวหน้าทังหลาย
อย่าลืม!
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ในการใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกัน หรื อทํางานร่ วมกันกับผูอ้ ืน การถูก
ตําหนิหรื อถูกลงโทษ อาจทําให้กลับกลายเป็ นคนทีโชคดีกไ็ ด้
และการลงโทษใครก็ตอ้ งดูให้ดี เพราะในอีกมุมหนึงมักจะมีอะไร
ซ่อนอยูเ่ สมอ และ คนเรา ดีไม่ดีอย่างไร ควรจะยกย่องและมองใน
มุมดี (Success) มากกว่า
ขงจือ** เป็ นนักปรัชญาเมธี ทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของจีน เกิด
ก่อนทีพระพุทธเจ้าปริ นิพพาน 8 ปี (551 ปี ก่ อนคริ สตกาล) เป็ น
ผูส้ อนแนวทางปฏิบตั ิเพือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในสังคมนี
และชีวติ นี ไม่ทราบว่าคําสอนของ พุทธะ ได้แผ่ขยายเข้าไปยังจีน
หรื อยัง ในช่วงที ขงจือ เจริ ญวัย ถ้ายังเข้าไปไม่ถึง ก็เป็ นการบ่ง
บอกถึงวิวฒั นาการของชีวติ มนุษย์เมือ 2500 ปี ทีผ่านมาเจริ ญ
ขึนมาในระดับใกล้เคียงกันทัวโลก

279

ไม่ควรลบสี ดาํ ในชีวติ เพราะลบไม่ออกจริ งๆหรอก! ควร
เติมสี อืนๆลงไปให้สวยงาม ดังนัน อย่าลบความไม่ดี มันลบยาก
เติมความดีลงไปเรื อยๆ แล้วจะดีเอง!
ในความสมบูรณ์แท้ๆนันดูเหมือนจะมีความบกพร่ องอยู่
บ้าง ส่ วนทีบกพร่ องนันก็ดูเหมือนจะสมบูรณ์ เหมือนต้นไม้ ทีมี
ทังใบเขียว ใบแห้ง แต่มองไกลๆ เขียวไปหมดทังต้น เหมือนภาพ
ลวงตา แต่กย็ งั มีบางต้นทีถูกตบแต่งให้ใบเขียวตลอดปี และ
ตลอดไปได้ดว้ ย (เหมือนต้ นดอกแก้ วที บ้ านฉั นเอง) และคน ก็เฉก
เช่นเดียวกัน ไม่มีความแตกต่าง! ในการทีจะปรุ งแต่ง
ในโลกแห่งความเป็ นจริ งของชีวติ ชีวติ คือทังหมดทังมวล
ไม่มีอะไรทีเราจะหามาได้ ตามทีใจเราต้องการเสมอไป คนเราจะ
ทําอะไรได้อย่างดีทีสุ ด เพียงอย่างเดียวเท่านัน
ดังนัน อย่าแต่งงานบนความฝันนะ! ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
ตอนแต่งงานเราพากันฝันหรื อเปล่า คงต้องกลับไปคิดกันเอาเอง
ว่า พอจะจํากันได้ไหม
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ในยุคพันปี นานมาแล้ว พระพุทธโฆษาจารย์ เป็ นนักปราชญ์
แห่งยุคโบราณ และอีกหนึงพันปี ผ่านมาถึงปัจจุบนั นี (ปี 2500)
ท่าน พุทธทาสภิกขุ เป็ นนักปราชญ์ชาวพุทธ ในรอบถัดมา ท่าน
กล่าวไว้วา่ อย่ ามีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง ให้ มีชีวิตอยู่ด้วยปั ญญา คือ
ต้องรู้จกั ใช้สติปัญญา ในสภาวะทีดีของจิตใจในช่วงนันๆ เพือใช้
พิจารณา สัจธรรม ให้เข้าใจในความเป็ นจริ ง จะได้มีชีวติ อยูก่ บั
ธรรมชาติได้ อย่างมีความสุ ข
นอกเหนือจากนียังมีคาํ สอน และปรัชญาชีวติ อีกมากมาย ที
หลวงพ่อพุทธทาส ท่านได้กล่าวเปรี ยบเทียบเอาไว้ เพือให้อนุชน
รุ่ นหลังได้อ่านได้ศึกษา เพือจะได้นาํ ไปใช้ในการดําเนินชีวติ ให้
เป็ นไปตามธรรมชาติ อยูก่ บั ธรรมชาติ และรู้เท่าทันธรรมชาติอีก
ด้วย และเป็ นความจริ งอยูอ่ ีกอย่างก็คือ คนรู้จะไม่รู้อีกต่อไป แต่
คนไม่รู้ จะมีโอกาสรู้ได้ดีกว่า ถ้ายอมรับคนอืนบ้าง เพราะความ
กว้างของใจ คือ สติปัญญานันเอง
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แต่สาํ หรับผูม้ ีความรู ้ครอบงํา (Intelligent Trap= กับดัก
ของความฉลาด คือ อํานาจ ซึ งก็ได้ มาจาก ความรู้ นันเอง) จะไม่มี
ความรู ้อีกต่อไป ก็ไม่ทราบว่า เราอยูใ่ นข่ายนีกันหรื อไม่ แต่ท่าน
อย่าลืมเตือนตัวเองให้ดี ถ้าคิดว่าเราเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ เพราะผูม้ ีอาํ นาจ
ย่อมมีโอกาสถูกอํานาจครอบงําได้เสมอ
อย่างไรก็ตาม มันเป็ นเรื องแปลกแต่จริ ง…คนไม่รู้ชอบทีจะ
สอนคนรู ้แล้ว เสมอมา ไม่รู้ คือใจทีว่างจากความรู้ (เท่ านันนะ)
แต่จิตใจทีบริ สุทธิ ประภัสสรแล้ว จะเกิดความรู ้ขึนมาเอง มีปัญญา
และมีความคิดทีเกิดขึนได้เอง จึงสําคัญกว่าการมีความรู ้โดยทัวไป
(ทีเราเรี ยนรู้ มาจากที ต่ างๆ หรื อเรี ยนรู้ มาจากคนอืน) อย่างมากมาย
และอย่าลืมว่า
ทิฐิ คือการไม่ยอมปล่อยวาง ในความคิดทีผิดๆ ด้วย อัตตา
ของคน!
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ท่านพุทธทาสภิกขุ วัดป่ าสวนโมกข์(ห้วยนําริ น) อําเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
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ถึงวาระหนึงทีคนเราอยูใ่ นมิติหนึงของกาลเวลา ต้องไม่ลืม
ว่า เมือจะจากกันก็ต้องจากกัน จะยือยุดไว้ อย่ างไรได้ เมือจะได้ พบ
กัน ถึงอย่ างไรก็ต้องได้ พบกัน ขอแต่เพียงอย่าลืมว่า ชีวติ มีทุก
ฤดูกาล แต่ทีโรงเรี ยนครู ไม่เคยสอนวิถีชีวติ ให้แก่ใครเท่านันเอง!
ดังนัน เมือได้ออกมาโลดแล่นในโลกกว้างแล้ว จะเห็นว่า ทังหมด
คือชีวติ ของคุณ!
การเรี ยนธรรมศาสตร์ คือ การเรี ยนศาสตร์แห่งชีวติ คือ
เรี ยนทังหมด ที อรหันตธาตุ (ตถาคต) ผูเ้ ห็นแจ้งในอนาคตแล้ว
ได้รับรู้ ทุกอย่างเป็ นองค์รวม เป็ นส่ วนเกียวข้องทีเป็ นความจริ ง
ของทังหมด คือ ชีวติ !
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ “อิทปั ปัจจยะตา” คือรู้ความจริ งทีเป็ น
ธรรมชาติ ทีลึกซึงทีสุ ด ไม่มีใครเทียบได้ทงอดี
ั ต และปั จจุบนั !
อิทปั = นี, ปัจจะ = ปั จจัย, ยะตา = ภาวะ, คือ รู ้ภาวะ และ
ปัจจัยทังหลายทังปวงของชีวติ รู ้วา่ ชีวติ คือธรรมชาติของการ
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เปลียนแปลง นีคือ กฎ (Law) ของความจริ งแห่งชีวติ และคนเราก็
เป็ นส่ วนหนึ งของธรรมชาติ นันๆ ทีเป็ น อนิจจัง!
เมือจากสิ งเก่ า ต้ องพบสิ งใหม่ เสมอ! เป็ นสัจธรรม ดังนัน
อย่าอยูก่ บั สิ งต่างๆด้วยความรัก ความชอบ ความชังหรื อความหลง
แต่ให้อยูก่ บั ความจริ ง! และพึงระลึกเสมอ ว่า ชี วิตเป็ นสิ งที มีค่า
ทีสุด กว่ าสิ งอืนใดทังมวล ในโลกนี!
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชี วิตเป็ นโลกธรรม เอาอะไรให้ แน่ นอน
ไม่ ได้ แต่เมือล่วงพ้นเข้าสู่ “โลกุตระ” ได้แล้ว นันหมายถึง การมี
ชีวติ ทีอยูเ่ หนือโลกธรรม 8 ประการ นันเอง
อิสรภาพทีแท้จริ ง จะเกิดได้จากความรักทีบริ สุทธิ ถ้าขาด
อิสรภาพเมือแต่งงาน ก็คือ การขาดความรั กที แท้ จริ ง! และ ความ
รั กจะหมดลงเรื อยๆ หลังจากแต่ งงาน! นีคือ ความจริ ง ทีคนเราไม่
ยอมรับกันมานานแล้วและพากันโกหกตัวเองเสมอมา ซึ งความ
จริ งแล้ว ผูค้ นส่ วนมากในสังคมพากันผิดศีลตลอดเวลา!จากเรื องนี
เอง และในทีสุ ด สังคมก็เลยเกิดความวุน่ วายจากใจของคน นันเอง
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สิ งทีควรรู้เป็ นอย่างยิง ก็คือ –
ในวิถีชีวติ แห่งการอยูร่ ่ วมกันของครอบครัว หรื อ การ
ทํางาน ทีคนเราใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันเป็ นส่ วนมากในแต่ละวันนัน พึง
ทราบว่า การทํางานและการใช้ชีวติ ร่ วมกับคนอืนๆนัน อะไรคือ
สิ งทีคนเราทุกคนต้องการมากทีสุ ด (เป็ นความรู้ สึ กทีมาจากใจของ
ทุกๆคน) คือ: ความรัก เคารพ และ เอืออาทรต่อกัน
เข้าใจและมีความรู้สึกทีดีต่อกัน ไว้วางใจกัน
ให้ความเคารพ รัก ในตัวเรา
มีความจริ งใจ ด้วยรักและเคารพ
รักใคร่ นับถือ มีความรู ้สึกทีดีต่อกัน
มีความเป็ นมิตร รัก และศรัทธาในกันและกัน
ทําให้เขาทังหลายรู้วา่ เราต่างก็มีคุณค่า!
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เหล่านี คือสิ งทังหลายทีคนเราต้องการ ทุกคนต้องการเช่นนี
และความต้องการจะเป็ นเช่นนีเสมอ! นีคือ สิ งทีทุกคนจะต้องมี
ให้แก่กนั และกัน!
การทีท่านจะไม่พดู ก็เป็ นจุดเด่นทีสุ ดได้ และ การทีท่านไม่
ฟังก็เป็ นจุดอ่อนทีสุ ดได้เช่นกัน ให้พึงรับรู้และเข้าใจกันด้วยการ
สัมผัส (Touching) ซึ งเป็ นภาษาแรกของมนุษย์ ทีแสดงออกได้
อย่างลึกซึ งถึงความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับกันอย่าง
แท้จริ ง เหมือนดังแม่ทีปฏิบตั ิต่อลูกน้อย นันเอง! ไม่จาํ เป็ นต้องใช้
ภาษาพูดเลย!
การปฏิบตั ิเช่นนันได้ จะให้ความรู ้สึกทีซาบซึง และอบอุ่น
ในหัวใจ อบอุ่นได้แม้แต่คนมอง
ด้วยเหตุนีเอง เรื องบางอย่าง โดยเฉพาะเรื องของคนรักกัน
จึงไม่จาํ เป็ นต้องพูดเลย เพียงแค่มองสบตา ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความ
พึงพอใจในกันและกัน ก็ให้ความรู ้สึกทีดีแล้ว!
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ผูใ้ ดเป็ นผูใ้ ห้ ผูน้ นจะได้
ั
รับ ผูใ้ ดเรี ยกหาความรัก ผูน้ นจะ
ั
สู ญเสี ยความรัก! โปรดอย่าลืมว่า หากจะได้หวั ใจของเขามา เจ้าก็
จะต้องให้หวั ใจเขาไปก่อน แล้วจะได้กายมาเอง!
เพราะว่า ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรักเสมอ!
ทาน หมายถึงการเสี ยสละ (การให้ แก่ คนอืน) จึงอยูห่ น้า
ธรรมะ ทุกข้อของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตามที ได้ กล่ าว
มาแล้ วในบทต้ นๆ นันเอง) ดังนัน การทําบุญให้ทาน จึงเป็ นการ
ปฏิบตั ิเบืองต้น ในขันพืนฐาน เพือยกระดับจิตใจของคนเราให้
สูงขึน และ สิ งทีจะได้กลับคืนมาจากผลแห่งทานนัน มีค่ายิงใหญ่
เหนือกว่าสิ งอืนใดทังมวล ทีทุกคนได้เห็นกันอยูแ่ ล้ว
มีเรื องจริ งทีถูกมองข้ามอย่างหนึงก็คือ คน คือตํารา ฉะนัน
ตําราจึงมีอยูร่ อบๆตัวเรา ทุกคนจึงเป็ นครู ได้เสมอในชีวติ ของเรา
และตลอดเวลาทีดํารงชีวติ อยู่ หลายๆคนมักจะพบจุดทีอันตราย
สุ ดยอดในชีวติ เป็ นธรรมดา
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ณ จุดนัน ทุกชีวติ จะมีพลังมหาศาล คือแรงดินรนเพือความ
อยูร่ อด นันคือ ช่วงเวลาวิกฤต ทีเฉี ยดๆความตาย! ท่านเคยเจอ
มาแล้วหรื อยัง!
เชือว่าทุกคนเคยเจอกันมาแล้ว…และ ผ่านช่วงเวลานันมาได้
อย่างไม่น่าเชือ!
สําหรับวิกฤต (Crisis) เป็ นวูบหนึงในช่วงเวลาสันๆ ทีทําให้
มนุษย์เป็ นอิสรภาพ คือปลดชีวติ ออกจากทุกสภาวะได้ นันเอง
เพราะฉะนันจําเป็ นต้องปล่อยชีวติ ให้ล่องลอยไปตามกระแสของ
กรรมบ้าง จึงจะเจอภาวะวิกฤตได้ จึงจะมีโอกาสปลดปล่อยชีวติ
ให้เป็ นอิสระได้ และจงอย่าเลียงให้สุขมากเกินไป อย่ารักลูกรัก
หลาน รักผัวรักเมียมากเกินไป ถ้าสุ ขเกินไป เขาและเราจะไม่รู้จกั
รสชาดของชีวติ ทีแท้จริ ง
หลวงปู่ ชา สุ ภทั โธ แห่งวัดหนองป่ าพง จ. อุบลราชธานี ท่าน
บอกว่า อะไรทีเกินไป มันไม่ ดีทังนัน ทุกอย่ างมันต้ องพอดี ทํา
ความดี ก็ต้องทําให้ ความพอดีเกิดขึน
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ทังหมด คือ ชีวติ ! ทีต้องอาศัยใจ เป็ น สมาธิ – สะอาด –
สงบ และเย็น (นิพพาน) เพือให้รับรู้ทุกอย่างในโลกนีด้วยความ
คิดเห็นทีถูกต้องและเป็ นจริ ง และพึงระลึกเสมอว่า หู ตา จมูก ลิน
ทําอะไรเองไม่ได้หรอก จิต และใจต่างหาก เป็ นผูก้ ระทํา!
งาน คือชีวติ ทีเป็ นอันเดียวกัน ทําให้สุขก็สุข อยากทุกข์กไ็ ม่
ยาก เป็ นอะไรได้ทุกอย่าง ทุกอย่างอยูท่ ีจิตใจของเราทังนัน และ
การทํางาน ทําทุกอย่างทีดีงาม เป็ นการปฏิบตั ิธรรม!
แต่ การทําอะไรทีมีเงือนไขมากๆจะทําให้ไม่มีการตัดสิ นใจ
เกิดความลังเล ก็เหมือนทีหลวงปู่ ชา ท่านว่า “จังหว่ า” ไม่ทราบว่า
จะเอาอะไรกันแน่ ลังเลสงสัยไม่มีทีสิ นสุ ด คงหาความจริ งแท้
แน่นอนไม่ได้สาํ หรับคน คนนัน เพราะถ้ามองเห็นแต่ ถ้า (If)
อย่างนันอย่างนี ก็คงหาข้อยุติไม่ได้ ไม่มีทีสิ นสุ ดลงได้อย่าง
แน่นอน
มีใครบ้างในหน่วยงานของท่าน มีใครบ้างทีใกล้ชิดท่าน ที
เป็ นเช่นนี ก็ช่วยๆดูแลเขาบ้างนะ! สังคมจะได้สงบสบายกันเสี ยที
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มนุษย์ คือผูแ้ สวงหาความเพลิดเพลินเจริ ญใจอยูเ่ ป็ นอาจินต์
และ ลึกๆแล้ว คือความไม่อยากตายไปจากโลกนีของทุกๆคน
ธรรมชาติจึงกําหนดให้มีการสื บสานเผ่าพันธุ์ เพือให้มีตวั แทนไว้
ในโลกต่อไป ความจริ งแล้ว ทีจุดนีเอง ทีคนไม่เคยตายเลย!
(เพราะมีตัวแทนคือลูก ทียังมีชีวิตอยู่ไปเรื อยๆ และเรื อยๆ จากลูก
ไปยังลูกของลูก... ไม่ มีสินสุดง่ ายๆ)
การมีเพศสัมพันธ์ระดับสู ง หมายถึง การสัมผัสด้วยความ
นิมนวล สมรสสมรัก เสมอกันทังสองฝ่ าย เกิดขึนเพราะความรักที
แท้จริ ง เท่านันนะ!
แต่เพศสัมพันธ์ระดับตําทีปฏิบตั ิต่อกัน เป็ นการปลดปล่อย
(นํากาม) แล้วก็จากไปอย่างไม่มีเยือใยไมตรี
ดังนัน คนเราก็อย่าไปรักไปหลงกันให้มากนัก อย่าไปหลง
หมกมุ่นอยูก่ บั มันมากจนเกินไป จะทําให้คิดสร้างสรรค์อย่างอืน
ไม่ได้ ขอให้ใช้ชีวติ อยูก่ บั ความจริ ง (ทีฉั นบอกตนเองเสมอเช่ นกัน
แต่ ถึงเวลานัน มันก็ลืมทุกที เหมือนกัน)
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ถ้าค้นหาความจริ งจากธรรมชาติรอบตัวเราได้เมือใด เมือนัน
ท่านทังหลายก็จะพบตัวเอง และมีความสุ ข! ไม่ตอ้ งไปดินรน
แสวงหาความเพลิดเพลินเจริ ญใจทีไหนอีกแล้ว
ในสภาวะปั จจุบนั ทีมิติต่างๆเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา
นัน ศาสนาแปลง เพือทําลายศาสนาอืนๆมีมากมาย โดยเอาคํา
สอนของคนอืนไปเป็ นของตนเอง!
ในใบเบิลของพระเยซูคริ สต์ทีแท้จริ งนัน พระธรรมมีเฉพาะ
“ลูก้า กับ แมททิว” เท่านันเอง เพราะเคยอยูใ่ กล้ชิด ทีสามารถพูด
แทนศาสดาได้ นอกนันอาศัยธรรมจากพุทธทังสิ น! และลัทธิ
ต่างๆ ทีพากันนํามาเผยแพร่ กเ็ ช่นกัน เป็ นศาสนาแปลง ทีกําลัง
แพร่ หลายอยูใ่ นเมืองไทย ก็ไม่ทราบว่า ผูก้ ระทําต้องการอะไร?
การทีจะเชิดชู องค์ เยซู คริสต์ เจ้ า ง่ายนิดเดียว เพราะพระองค์
ไม่ใช่คนธรรมดา เพียงแต่มีเวลาเผยแพร่ ความเชือ ความจริ งของ
คน ของพระองค์ท่านไม่นาน คือเพียง 3 ปี เท่านัน ก็ถูกปลงพระ
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ชนม์ พระองค์มีเวลาน้อยเท่านันเอง จึงทําได้เพียงแค่นนั (ในขณะ
ทีพระพุทธเจ้ าทรงเผยแพร่ ศาสนาอยู่ถึง 45 ปี )
ถ้าหากท่าน (พระเยซู คริสต์ ) มีเวลาเผยแพร่ คาํ สอนนานๆ
เหมือน นักปราชญ์ศาสดาองค์อืนๆ ก็ไม่ทราบว่า โลกปั จจุบนั จะ
เป็ นเช่นไรเหมือนกัน สําหรับเรื องนีก็พากันนําไปคิดไต่ตรองดูเอา
เอง! ว่าท่านยิงใหญ่แค่ไหน
ยิงมองไปยังศาสนาอิสลามแล้ว เราจะเห็นว่า องค์ อลั เลาะย์
ยิงใหญ่จริ งๆยิงกว่าเทพพระเจ้า พระองค์ทรงเห็นธรรมชาติแห่ง
ความเป็ นจริ ง และทรงสังสอนการดํารงชีวติ เพือความอยูร่ อดใน
ท่ามกลางทะเลทรายด้วยเหตุดว้ ยผล เมือนํามาพิจารณาให้ดีๆแล้ว
คําสอนและแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ เป็ นวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกันกับ
ศาสนาพุทธเลยทีเดียว แม้แต่การตาย ท่านยังให้นาํ ศพไปฝังในวัน
เดียวหลังจากทีตาย
เพือไม่ตอ้ งให้มีการเหม็นเน่าของซากศพ
ท่ามกลางอากาศทีร้อนอบอ้าวของทะเลทราย และ การถือศีลอด ก็
คือการฝึ กความอดทน เพือให้คนทีหลงทาง มีโอกาสรอดชีวติ
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ได้มากขึน หรื อ เมือมีปัญหาอยูก่ ลางทะเลทราย จะได้มีความ
อดทนอดกลันมากขึน ความจริ งก็คือ เป็ นการปฏิบตั ิดว้ ยเหตุดว้ ย
ผล นันเอง นอกจากนียังให้ละเว้นการรับประทานเนือหมูดว้ ยเหตุ
ของความจําเป็ นทีจะนําไปสู่ความทุกข์ของผูค้ น(ในทะเลทราย)
ได้ เพราะเนือหมูรสชาติดี-อร่ อยและเป็ นของหายากในทะเลทราย
(เพราะพืนที ของทะเลทรายในไม่ ว่าจะสมัยใด ก็ไม่ มีโอกาสที จะ
เลียงหมูได้ เลย) คือเหตุผลทีศาสนาอิสลามห้ามกินเนือหมู แต่ท่าน
ไม่ได้บอกว่าพืนทีอืนๆทีมีหมูอยูไ่ ด้โดยธรรมชาติ จะมีขอ้ ห้ามนี
แต่อย่างใด ก็ฝากให้นาํ ไปคิดกันเอาเองถึงความจริ ง ด้วยเหตุดว้ ย
ผลของมนุษย์ผชู้ าญฉลาดทุกท่านทุกคน !
ทีสําคัญทีสุ ดก็คือ แต่ละศาสนานัน มักจะมีศาสดาใหม่ๆที
เลียนแบบ แล้วยกตนข่มท่าน! เพืออวดอ้างในสิ งทีดีกว่าเก่งกว่า
ของตนเอง เพือเป็ นศาสดาองค์ใหม่ให้คนนับถือ!
เพราะฉะนันคําถามเกียวกับศาสนาเพียงเพือการเปรี ยบเทียบ
กัน ทีไม่ตอ้ งการคําตอบทีแท้จริ ง คําถามทีไม่เป็ นประโยชน์ ถาม
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แล้วก็ไม่ได้อะไร? ถามไปทําไมก็เท่านัน เพราะผูไ้ ม่รู้จริ งย่อมไม่
มีคาํ ตอบใดๆให้ผถู้ ามได้ และ สําหรับศาสนาพุทธแล้วไม่ควรถาม
ให้เสี ยเวลา ไม่ใช่แนวทางของพุทธะ ทีมีเป้ าหมาย คือ เพือดับ
ทุกข์ เท่านัน ดังนันคําถามทีเป็ นลบ คือไม่ถามก็รู้คาํ ตอบอยูแ่ ล้ว
จึงไม่ควรถามเป็ นอย่างยิง มันเป็ นการทําลายความเป็ นมิตรภาพ
ของกันและกัน และเป็ นการทําลายผูถ้ ามเองด้วย!
พุทธ ทีแท้ จริง คําตอบคือ: ศาสนาเป็ นเพียงวัตถุ คือเปลือกนอกเท่านัน ทีมีตวั แทน คือ
ศาลา โบสถ์ วิหารธรรม เป็ นต้น
พิธีกรรมต่างๆเป็ นเปลือกนอกทีลึกเข้าไปอีกเล็กน้อย (ที มา
จากพราหมณ์ )
ภิกษุ อุบาสก อุบาสิ กา เป็ นชันนอกทีลึกเข้าไปอีกระดับ
หนึง
พระไตรปิ ฎก คือเงาแห่งความจริ ง!
วิปัสสนา คือการเห็นแจ้ง ชัดเจน

295

การทําใจให้ บริ สุทธิผ่ องใส และเบิกบาน คือ พุทธ ทีแท้ จริ ง!
นันคือศาสนาพุทธ ทีแท้จริ งก็คือตัวของเรา อยูท่ ีตัวเรา นีเอง
เมือบริ สุทธิแล้ว พุทธธรรม ศาสนาธรรม ไม่เคยเสื อม แต่
ท่าน (ใจของคน) ต่างหากทีเสื อม! เสื อมเพราะใจของคนทีไหล
ไปสู่ เบืองตําเสมอ นันเอง
ในขณะเดียวกันก็มีเรื องทีแปลกมากกว่า ด้วยความอยาก
และความต้องการทีไม่เคยพอ มนุษย์จึงสร้าง “ความเครี ยด” ในวิถี
ชีวติ ของตนขึนมาเอง ด้วยการกระทําตามกรรมของตนเอง เป็ น
ตัวกําหนดมาให้ และหลายๆคนก็ไม่รู้ตวั เองด้วยซําไปว่า ตนเองมี
ความเครี ยดหรื อไม่ เพราะไม่รู้ทีมาทีไปทีชัดเจน และไม่รู้วา่ มัน
มาอยูก่ บั ตัวเองเมือไหร่ อีกด้วย เลยทําให้คนเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
แบบไม่ทราบสาเหตุ และ เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีก อย่างมากมาย
แล้วก็สร้างงานของแพทย์ของหมอ (ทังหมอไข้ หมอความ) ให้มี
อาชีพสบายๆ รํารวยไปเลย!
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คนเราไปสนใจเรื องทีไม่เป็ นเรื องทังหลายเหล่านีได้อย่างไร
ไปสนใจมันทําไมก็ไม่รู้ ไม่มีใครบอกใครสอนให้เดินเข้าไปหาสิ ง
ทีไม่เป็ นเรื องนีได้ เพราะ ใครๆก็คงไม่ชอบอยูแ่ ล้ว แม้แต่ตวั ฉัน
เองก็หนีไม่พน้ ทีบางครังก็รู้สึกว่า เครี ยด ด้วยแรงกดดันจากปั ญหา
ต่างๆทีไม่มีทางออก ทังๆทีมีทางออกอยูม่ ากมาย แต่เราก็ไม่ทาํ
ไม่เดินไปทีทางออกนัน ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
มนุษย์แข่งขันกันมาก มีธุระมาก เป็ นนักธุรกิจ ผลิต จําหน่าย
ทําลาย ฉิ บหายไปเรื อยๆ ทรัพยากรของโลกก็จะหมดสิ นไปใน
ทีสุ ด แล้วฝรัง (ผู้พาทําลาย) ก็กาํ ลังสร้างยานอวกาศ จะพาหนีไป
จากโลกนีด้วยความเห็นแก่ตวั ก็ไม่ทราบว่า วันไหนจะพาหนีไป
ได้จริ ง!
กาลครังหนึง
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัส กาลามสู ตร ทีเป็ นสาระ
แห่งชีวติ ไว้ดงั นี
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อย่าเชือสิ งทีเขียนไว้ในคัมภีร์พระเวทย์ของพราหมณ์ แต่ให้
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ดีทีสุ ด
อย่าให้ความรู้จากอดีตทีไกลโพ้น มาครอบงําตัวเอง
อย่าเชือในสิ งทีเขาวิพากษ์วจิ ารณ์
อย่าเชือตําราให้มากนัก
อย่าให้เหตุผลและตรรก (Logic) ทีเป็ นเครื องปรุ งแต่ง มา
ครอบงําใจของเรา เพราะชีวติ อธิบายไม่ได้จาก Logic เนืองจาก
ชีวติ มีวญ
ิ ญาณ (Conciseness) ซึงเป็ นธาตุรู้ คือการรับรู ้ รู้ตวั
เอง
นัยเหตุทงหลาย
ั
อย่าให้การคาดคะเน ครอบงําใจ
อย่าให้ความรู้จากการเดา การคิดด้วยความไม่เป็ นจริ ง ครอบงําใจ
อย่าให้ความรู้ ทีสอดคล้องกับสิ งทีเรารู ้มาก่อน ครอบงําใจ
อย่าให้ความรู้จากแหล่งใดใด ครอบงําใจ
อย่าให้ความรู ้จากครู อาจารย์ ครอบงําใจ
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สรุ ปก็คอื อย่าให้ความรู ้ทีเรี ยนมาแล้วทังหลาย ครอบงําใจ
เรา รู ้สกั แต่วา่ รู้ นันเอง รู้ไว้เพือการอ้างอิง และเป็ นพืนฐานแห่ง
การแสวงหาความจริ งเท่านัน ผูร้ ู ้จริ งแล้ว ทําใจให้ผอ่ งใส ก็
พอเพียงแล้ว ความรู ้ทีแท้จริ งอืนๆ จะปรากฏให้เห็นเอง และ
พร้อมทีจะปล่อยวางได้ดว้ ย
ศาสนาพุทธ จะให้แก้ปัญหาทีภายใน (จิ ตใจ) เพือจะใช้เป็ น
แนวทางในการแก้ปัญหาภายนอก ได้ง่ายขึน คําถามทีเป็ น
อจินไตย ไม่มีคาํ ตอบ พระพุทธเจ้าไม่ให้มีการคาดคะเน คําว่า “จัง
หว่า” แบบทีหลวงปู่ ชาท่านยกตัวอย่าง แบบนันไม่เอานะ เพราะ
ไม่มีการตัดสิ นใจ จะตอบจะถามไปใยให้เสี ยเวลา ไร้สาระ ไม่ได้
อะไรเลย
ฝรังใช้คาํ ว่า Deep rest แทนความหมาย การทําสมาธิ
(Meditation) เพือทําให้ใจสงบ เมือมีศีล มีปัญญาแล้ว ในทีสุ ด จิต
ก็วา่ ง และจะเห็นได้วา่ Life is over all (ชี วิตนีคือ ทังหมด ทัง
มวล)
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สิ งทีเราปฏิบตั ิกนั อยูด่ ว้ ยความยืดหยุน่ ในปั จจุบนั นี ก็เพือ
ความพอดี ควรทําทุกอย่างให้เกิดความพอดี ทีเป็ นทางสายกลาง
ตามทีพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้ว โลกก็จะสงบ และเป็ นสุ ขเอง
การดํารงชี วิตอยู่อย่ างปราชญ์ ทีแท้ จริ ง ไม่ ต้องหลากหลาย
แนวทาง ไม่ มีรูปแบบตายตัว ปราศจากขอบเขต และไร้ กระบวน
ท่ า เป็ นเช่ นนีมายาวนาน ไม่ มีใครเหมือน และไม่ เหมือนใครอีก
ด้ วย และมักอยู่เหนือโลกเสมอ
การมีชีวิตที สงบ เรี ยบง่ าย ถือสั นโดษ ไม่ สะสมทรั พย์ สิน
เป็ นเส้ นทางไปสู่ความหลุดพ้ นในอนาคตได้ อย่ างแน่ นอน เพราะ
จะสละทุกสิ งทุกอย่ างได้ โดยง่ ายจากความไม่ มี นันเอง และที
กล่ าวแล้ วนัน คือ ฉั นเอง! (คือความต้ องการอย่ างแท้ จริ งของฉั น
เอง)
พึงเข้าใจว่า บ้ านเมืองเป็ นของเทพเจ้ า ไม่ มีท่านผู้ใดคิด
ครอบครองเป็ นเจ้ าของได้ คิดเมือใด ทําเมือใด ก็ล่มสลายเมือนัน

300

เหมือน นโปเลียน หรื อ ฮิตเลอร์ ทีคิดจะครองโลกมาแล้ว ย่อมถึง
การพินาศในทีสุ ด ไม่รู้วา่ ทุกวันนีในบ้านเมืองเรายังมีใครคิดแบบ
นีอยูบ่ า้ ง อย่าได้คิดเลยนะ เพราะท่านจะเป็ นทุกข์ไปจนตาย!
(ไม่ ใช่ คาํ สาปแช่ งนะ! แต่ มนั เป็ นความจริ ง เพราะเรื องดังกล่ าวจะ
นําท่ านไปสู่ การต่ อสู้แย่ งชิ งไม่ มีทีสิ นสุด คิดให้ ดีๆ...ตายแล้ วเอา
อะไรไปด้ วยไม่ ได้ เลย. แล้ วคนเราจะรบราฆ่ าฟั น แย่ งชิ งกันไป
ทําไม ได้ อะไรไม่ ทราบ อย่ าพากันโง่ นักเลยนะ)
การเกือกูลกัน โดยไม่กา้ วก่ายกัน คือรักแท้แน่นอน เป็ น
สภาวะธรรมชาติของคนเราทีมีผลต่อสรรพสิ งทังมวล เพราะการ
เกือกูลต่อกันนันเป็ นการแสดงออกถึงความเอืออาทร
ทีจะ
นําไปใช้ดูแลทุกผูท้ ุกคนได้เลย ซึ งการกระทําดังกล่าว จะมองเห็น
ได้ง่ายๆด้วยการสังเกตความดีทีเรากําลังทําๆ กันอยูใ่ นปัจจุบนั นี
นีเอง และลองกลับไปคิดใหม่อีกที ว่า
การประเมิน การเปรี ยบเทียบ การประณาม ทําให้เห็นความ
จริ ง หรื อทําให้ไม่เห็นความจริ งกันแน่! ความจริ งแล้ว โลกนี
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ประกอบด้วยหลายคนหลายรู ปแบบ จริ งๆแล้วล้วนเป็ นภาพมายา
ทีฉายภาพลักษณ์ออกมาให้เห็นเท่านัน ไม่ใช่ตวั จริ งของคนแต่ละ
คนเลย!
ในความเป็ นจริ ง ท่านคือ ใคร? แล้วท่านได้อะไรบ้างจาก
การกระทําทังหลาย ด้วยใจ ด้วยกาย และด้วยวาจาทีผ่านมา เคย
ถามตัวเองกันบ้างหรื อไม่ ไม่ทราบ?
และโปรดอย่าลืมว่า ผูท้ ีสามารถกล่าวร้ายต่อผูอ้ ืนได้ ได้แก่ผู ้
มีโทสะภายในใจ แต่ขณะเดียวกัน ผูท้ ีมีศรัทธาต่อผูอ้ ืน ก็สามารถ
กล่าวร้ายได้เช่นกัน ถ้าไม่รู้จริ งและมีความเข้าใจทีผิดๆ ย่อมมี
ความคิดเห็นทีไม่ถูกต้องได้เสมอ
สรุ ปก็คือทุกอย่างอยูท่ ีตัวเราสงบระงับได้ ก็สบายเท่านัน…
เป็ นกฎ ธรรมชาติ
วันหนึง มีผรู้ ู้ท่านถามว่าคนแบ่งระดับกันด้วยอะไร ไม่มี
ใครตอบได้ถูกต้อง อย่างแท้จริ งและอย่างเข้าใจจริ ง แต่คนทีตอบ
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ได้อย่างเข้าใจในความหมายจริ งๆ ก็คือฉันนันเอง ทีท่านผูถ้ าม
บอกว่า ถูกต้องด้วยแฮะ…รู้ได้ยงั ไง ท่านว่า
คงไม่ตอ้ งสงสัย ถ้ารู ้ความจริ งว่า ฉันเป็ นเด็กวัดมาตังแต่อายุ
ได้ 6 ปี จนกระทังเรี ยนจบในระดับหนึง ทีสามารถออกมาทํางาน
ประกอบอาชีพช่วยเหลือตัวเองได้ สําหรับชีวติ ในวัยเด็กอาศัยอยู่
กับพ่อแม่บา้ ง และ ขอพ่อแม่ไปอยูว่ ดั มาเรื อยๆด้วยความชอบ จึงมี
โอกาสเห็นการปฏิบตั ิของพระเณรอยูท่ ุกวัน เมือเติบใหญ่มาจนถึง
วันนีทีเห็นโลกย์มามากพอสมควร จึงทําให้มีโอกาสนําการปฏิบตั ิ
ตามทางสายกลางของพระพุทธเจ้า เหมือนทีพระท่านทํา นํามาใช้
ทํางานและเอาตัวรอด เพือให้มีชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ดว้ ยความพอดี
แม้จะเป็ นนกทีไม่มีขน คนทีไม่มีเพือนมากนัก เพราะชอบความ
สันโดษ โดดเดียว เหมือนตัวคนเดียวทีมาทํางานในตอนแรกๆก็
ตาม และ วันหนึง ก็คน้ พบสิ งทีหลายๆคนแสวงหาได้จริ งๆ ด้วย
ตนเอง สิ งนันก็คือการทําจิตให้เกิด สมาธิ ก่อนทีจะสิ นลมหายใจ
ได้เอง เป็ นสิ งทีมีค่ายิงในชีวติ ยิงกว่าสิ งใดใดในโลกนีเลยทีเดียว !

303

ตามหลักการของพุทธศาสนา ภพภูมิ แบ่งได้ 31 ชัน
แบ่งเป็ นชันใหญ่ๆ ได้ 4 ชัน ตามการแบ่งมนุษย์กนั เอง ด้วย
“ระดับจิตใจ” จากสูงสุ ด ไปยังตําสุ ด ดังนี: อริ ยะภูมิ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์
พรหมภูมิ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา
มนุษย์ภูมิ เพลิดเพลิน ในความเพลิดเพลิน ร้องรําทําเพลง
เสพย์กาม!
อบายภูมิ โลภะ(เปรต), โทสะ (ยักษ์), โมหะ (เดรัจฉาน)
และ ความกลัว (พยาคติ -อสู รกาย)
นีคือภูมิชนของจิ
ั
ตใจคนทีเป็ นจริ ง! แต่หลายๆตําราแบ่งเป็ น
32 ชัน ชันทีเกินก็คือตัวของเขา นันเอง ผูม้ ีอตั ตาสู งย่อมแบ่งตัว
เองไปอยูห่ นึงเดียว! และตัวเลข 32 นีเป็ น Logic (ทีใช้ใน
ภาษาคอมพิวเตอร์) ทีใช้ไม่ได้กบั ชีวติ จริ ง ทีมีจิตวิญญาณ!
จึงได้ยนิ คนโบราณพูดเสมอว่า 16 ชันฟ้ า 15 ชันดิน ตังแต่
สวรรค์ ยัน นรกอเวจี รวมเป็ น 31 ชัน ของระดับจิตใจ ดังนัน ไม่
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ว่าจะยังคงมีชีวติ อยู่ หรื อตายจากโลกนีไปแล้ว จะอยูใ่ นนรกหรื อ
สวรรค์ชนใด
ั จึงอยูท่ ี 31 ชันของใจ นีเอง ทีคุณๆจะเลือกได้!
เราจะเห็นคน…กลุ่มหนึง ถือไม้ไปขวิด ขวับๆ กับลูกสี ขาว
กลมๆ เล็กๆ ในสนามหญ้า เพลิดเพลินไปเรื อย คนพวกนันก็เป็ น
มนุษย์นะ เพราะ มนุษย์จะทําเพือตนเองเสมอ! และบางครังก็
กลายเป็ นเทวดาได้ ถ้ามี เมตตา คือ การเพิมสุ ขให้แก่คนอืน มี
กรุ ณา คือการลดทุกข์ให้แก่เขา (เน้ นการลดทุกข์ อย่ างเดียว) ก็จะ
แสดงออกถึงความมีไมตรี เป็ นมิตร คนพวกนีจะละความโลภ ได้
แล้ว ดังนัน มนุษย์ทีมีชีวติ อยูอ่ ย่างสบายๆในระดับนี ก็คือ เทวะ
บุตร เทพธิดา ดีๆ นีเอง
เมือมีความมุทิตาในจิต ชืนชมยินดี ไม่อิจฉาตาร้อน (เป็ น
ไฟ) ก็จะลดโทสะ ลงได้ หน้าตา ท่าทาง จิตใจก็จะดี อิมเอิบ
แจ่มใส มีสง่าราศี ผิวพรรณผุดผ่องเป็ นยองใย ความสวยและงาม
ตามมาทันที
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อุเบกขา ทีจะนําไปสู่ระดับอริ ยะภูมิ คือความไม่หวันไหว
อยูก่ บั ความจริ งด้วยปั ญญา คือการเห็นแล้ว ด้วย…
อุปะ = เพ่ง, อิกขะ = มอง, ก็คือ รู ้เห็นด้วยการเพ่งมองแล้ว
ย่อมเป็ น พระพรหม ตามคุณสมบัติดงั กล่าวแล้ว นันเอง (พระ =
วร = ดี นันเอง)
พระอริ ยะ ชันโสดาบัน คือผูท้ ีเข้าสู่กระแสความจริ งได้ เป็ น
ทีใจ อยูท่ ีจิต ไม่ใช่อยูท่ ีตัวบุคคลนะครับท่าน! อย่าเข้าใจผิด
และคําว่า “ภิกษุ” แปลว่า ผูไ้ ด้เกิด = ผูข้ อเกิด (จาก
พระพุทธเจ้ า) = ตุเจ้า = สาธุเจ้า = พระภิกษุ นันเอง
ถ้าอยากเป็ นอริ ยะบุคคล อยากจะยิงใหญ่ และมีชือเสี ยง ก็
ต้องลําบากหน่อย เพราะจะเป็ น เชน หรื อ “เซี ยน” เป็ น “อัศวิน”
มันลําบากก่อน จึงจะเป็ นได้ ต้องเอาใจทังหมดให้แก่มนั (เกิดจาก
“ฉั นทะ”) ไม่ใช่พอใจอย่างเดียว ต้องให้ทงใจเลย!
ั
โดยการทําทุก
อย่าง ทําทุกวิถีทางให้นึกถึงผลงาน อย่านึกถึงผลตอบแทน ใน
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ทีสุ ดผลงาน คือ ความเป็ นอัศวิน จะเกิดขึนและได้มาเอง จะเป็ น
ความยิงใหญ่ และความภาคภูมิใจของคน อย่างแท้จริ ง!
เฉกเช่นเดียวกันกับทีเขียนเรื อง “ชีวติ นีทีคุ้มค่ า” อยูน่ ีเอง ฉัน
ทําเพือให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่ วนรวม เพือประเทศชาติบา้ นเมือง
เหมือนทีเคยทํางานในสายอาชีพของตนเอง มาตลอดชีวติ ทําด้วย
ความมุ่งมัน ไม่เคยพูดถึงเรื องผลตอบแทนเลย ทังๆทีทํางานให้ผล
ประโยชน์กบั องค์กรมามากพอสมควร (ที คิดว่ าหลายๆส่ วน ฉั นมี
ส่ วนร่ วมในการสร้ างสรรค์ องค์ กรมา ตังแต่ กฟผ. ก่ อตังยังไม่ ถึง
ขวบปี ) ซึ งผูใ้ กล้ชิดได้เห็นมาแล้ว แม้จะไม่เคยได้สองขันมาตลอด
ชีวติ การทํางาน ก็ไม่นอ้ ยเนือตําใจใดใด แต่ทีทําอยูใ่ นขณะนี ทํา
เพืออยากมีชือเสี ยงหรื อ ก็คงไม่ใช่ ทําทุกอย่างเพราะอยากทําเท่า
นันเอง เพราะ เสี ยดายในสิ งทีรู ้ ทีคนอืนยังไม่รู้ดว้ ยกัน เท่านันเอง
อริยะ คือไกลไปจาก กิเลส ความเศร้าหมองทังปวง คือไกล
ไปจากอบายภูมิ ไกลไปจากศรัตรู นันเอง (อริ = ศัตรู , ยะ = ไกล)
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เพราะฉะนัน ผูเ้ ป็ นอริ ยะบุคคล ย่อมห่างไกลไปแล้ว จากกิเลส
ตัณหาทังปวง ทีเป็ นศัตรู ของจิต
ภูมิใจ คือความภาคภูมิอยูใ่ นใจ อยูท่ ีไหนก็ได้ หามุมสงบ
ของหัวใจและจิตใจให้ได้คือหนีได้จากกามคุณให้ได้นนเอง
ั
แล้ว
จะภูมิใจทีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ทีเป็ นศาสนาแห่ง ปัญญา
ถ้ายังไม่รู้ซึงถึงใจในเรื องนี ก็หาซื อหนังสื อ พุทธธรรม ของท่ าน
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทโต) มาอ่านเสี ยบ้าง พยายามศึกษาให้มาก
จะได้รู้แจ้งขึนมาอีกหลายเท่าตัว หรื อไม่กโ็ ง่ไปเลย! เพราะอ่าน
แล้วก็ไม่เจ้าใจง่ายๆ ก็ไม่ตอ้ งไปเพ่งโทษใคร! นันคือบุญวาสนา
ของเราเองทีมีอยูเ่ พียงเท่านัน แต่กย็ งั ดีกว่าอีกหลายๆคนทีไม่ได้
สัมผัส อย่างแน่นอน
กลับไป ภาวนา (เพือให้ ) ชนะจิต (ชื อดาราแสดงหนัง ชื อ
เพราะมาก) การภาวนา คือการพัฒนา ชําระจิตใจให้ผอ่ งใส
นําไปสู่ จิตใจทีสงบ เย็น และในทีสุ ด สําคัญทีสุ ดก็คือ ทําจิตใจที
บริ สุทธิให้ห่างไกลไปจาก กิเลส คือความขุ่นมัว ทังหลายทังปวง
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ไปสู่ “นิพพาน” คือความเย็น ว่างในจิต คือความไม่ร้อนรน คือ
“นิพพาน” (นิระ = ไม่ , พาน = ร้ อน) และจะ ชนะจิตใจตัวเองได้
ในทีสุ ด ดังนัน คนเราจะเข้าสู่ “นิพพาน” ได้ ในขณะทีมีชีวิตอยูน่ ี
เอง (อย่ าไปเข้ าใจผิดว่ าทําความดีแล้ ว จึ งจะปรารถนาขอให้ ถึงซึ ง
“พระนิพพาน” กันอีกเลย เพราะท่ านจะถึงพระนิพพานได้ เอง
ทําได้ เองตลอดเวลาอยู่แล้ วในวันนี นีเอง เมือท่ านได้ สมาธิ )
อย่าทําให้ความเบือหน่ายใดใดเกิดขึนในชีวติ จนกลายเป็ น
เซ็ง ซึ งจะเป็ นตระกอนของโทสะ คือจะเกิดความไม่พอใจขึนมา
ได้ เพราะจิตใจไม่ได้รับการตอบสนอง จากเหตุทีไม่ได้รับผลใน
ความอยาก (ความโลภ)) ของคนคนนัน
และในทีสุ ดของทีสุ ดของวันนัน มีคาํ ถามถึงบทสรุ ปของ
ชีวติ คนเรา มีหลายคนสรุ ปไปแล้ว (รวมทังท่ านด้ วย ในตอนนี
ลองสรุ ปดูก่อนก็ได้ ก่ อนจะอ่ านต่ อไป) ว่าชีวติ คืออะไร ชีวิต คือ
มิติหนึงทีขึนอยูก่ บั กาลเวลา ใช่หรื อไม่ หรื ออะไรกันแน่
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แต่…หลายๆคนอยากให้ฉนั (นายเข็มชาติ โคตวงจันทร์ )
สรุ ปให้ฟังก่อนจะจากกัน ก็เลยได้บอกว่า
ในโอกาสทีเราได้มาพบกัน ในครังนี สิ งทีได้เหนือกว่าสิ ง
อืนใดก็คือ
ชีวติ คือความจริ งที คนเราจะต้ องเข้ าใจ ชี วิตคือทังหมดทัง
มวล จะรั กจะชอบ หรื อไม่ ชอบอย่ างไร จะไปจะมาอย่ างไร ย่ อม
ไม่ ได้ ดังใจเราเสมอไป และคนเราก็ควรจะยอมรั บในสิ งทีเป็ น
แบบนัน เป็ นอย่ างนัน มันเป็ นเช่ นนัน นันเอง เป็ นเช่นนีมาตังแต่
โลกเกิด และ ชัวนิจนิรันดรกาล
วันนีถึงจะไม่ ได้ อยู่กับคนที เรารั ก ก็ยงั ดีทีมีโอกาสอยู่กับคน
ที รั กเรา!
ฉันพึงรับรู้วา่ ฉันเสี ยใจทีจะจากกันในวันนี แต่ความทุกข์
ทังหลายมันจะอยูก่ บั ฉันได้ ไม่ถึงนาที อย่างแน่นอน! เพราะฉันทํา
ใจได้ ฝึ กใจได้ ย่อมไร้ความทุกข์ ทังใจและกาย
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ฉันบอกทุกคนในวาระสุ ดท้ายของการสัมมนาในวันนัน ซึ ง
อาจารย์ ดร.โสรี ช์ บอกว่า เป็ นคําของพุทธะ…พุทธะท่านชีบอก
แบบนีมานานแล้ว!
“ตถาคต” หมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูไ้ ด้ตรัสรู้
แล้ว หยังรู้แล้วในสรรพสิ งของโลกและจักรวาล จึงสามารถตรัส
องค์ความรู้อนั เป็ นสัจจะ เป็ นธรรมตลอดกาล พูดอย่างใด ทําได้
อย่างนัน ทําได้อย่างใด พูดได้อย่างนันเสมอ จึงเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ รู ้
เห็นตามจริ ง ยิงใหญ่ในธรรม ไม่มีผใู ้ ดครอบงําได้ จึงได้ชือว่า
“ตถาคต”
ตถาคต ผูเ้ ป็ นอรหันต์ธาตุ ผูเ้ ห็นแล้วทราบแล้วในอนาคต
กาล ย่อมชีบอกได้ถึงความเป็ นจริ ง เป็ นสัจธรรมทียืนอยูค่ ู่โลก
ตลอดกาล และมีอยูห่ นึงเดียวเท่านัน! ทีประกาศ พุทธศาสนา ให้
ปรากฏขึนมาในโลก คือ…
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้ ป็ นศาสดาเอกของโลก!
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และฉันได้ประจักษ์ชดั เจนแล้วว่า ชีวติ นีทีคุ้มค่ า ทีสุ ด คือ
การทีฉันมีโอกาสได้เกิดมา พบ พระพุทธเจ้า!
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นันเห็นเรา “ตถาคต”
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ท้ ายเล่ ม
เมือมาถึงจุดนี...ณ วันนี จึงเป็ นโอกาสอันดีของผูร้ ักการอ่าน ทีจะ
ได้ประโยชน์จากหนังสื อเล่มนี และผูท้ ีไม่ชอบการอ่าน เมือได้อ่านแล้ว
เชือว่าจะชอบและรักการอ่านมากขึนกว่าเดิม เพราะ ผูเ้ ขียนพยายามเขียน
ภาษาพืนๆ ทีไม่สลับซับซ้อนให้อ่าน เพือให้เข้าใจได้ง่ายทีสุ ด อยูแ่ ล้ว เมือ
คนรักการอ่านมากขึน การศึกษาก็จะกว้างขวางมากขึน โอกาสทีประเทศ
ไทยจะเจริ ญก้าวหน้า ย่อมมีโอกาสทีดีขึนกว่าเดิม และมีความเชือมันว่า
เมือท่านอ่านหนังสื อเล่มนีจบลงแล้ว (ท่านอาจจะอ่านซําเป็ นครังที 2 เพือ
จะได้พิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผลถึงความเป็ นจริ งด้วยจิตใจทีสงบ) ทีจะทําให้
ปั ญญาเกิดกับท่าน และ ท่านจะเข้าใจในวิทยาศาสตร์ กับ พระพุทธศาสนา
มากขึน รวมทังจะเข้าใจชีวิตมากขึน และ ทุกคนจะได้มีธรรมะมากขึน อีก
ทังจะเข้าใจในศาสนาต่างๆ และมีความคิดเห็นทีถูกต้องในทีสุ ด
ความฝันทังหลายตามทีใครๆใฝ่ ฝัน สําหรับสังคมไทย และประเทศ
ไทย ย่อมไม่ไกลเกินทีจะคว้ามาได้ อย่างแน่นอน!

เข็มชาติ โคตรรวงจันทร์
(14 พฤศจิกายน 2550)
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ณ วัดภูค่าว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ไปกราบ
นมัสการ พระอาจารย์ณรงค์ ชยะมังคโล ในวันฉลองสมโภชย์
โบสถ์ไม้ ทีสร้างเสร็ จใหม่ๆ เมือปี พ.ศ. 2546 ท่านคือพระผูช้ ุบ
ชีวติ ข้าพเจ้าให้ฟืนคืนมาจากการเจ็บป่ วย ทีกําลังจะตายอยูแ่ ล้ว ให้
อยูไ่ ด้มาจนถึงทุกวันนี คงเป็ นด้วยผลบุญและบารมีทีเคยได้สะสม
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ร่ วมกับท่านมา และเป็ นทีน่าสังเกตว่า ทุกครังทีไปกราบท่าน ท่าน
จะหยุดการพูดคุยกับทุกคนในทุกเรื องราว ไม่วา่ ท่านเหล่านันจะ
ใหญ่โตแค่ไหน หรื อมีเรื องสําคัญอย่างไร ท่านก็หยุดไว้ก่อน แล้ว
ท่านก็จะหันมาเชือเชิญ และพูดคุยกับข้าพเจ้าด้วยความยิมแย้ม
แจ่มใส อย่างมีความสุ ข แทบไม่สนใจใครอีกเลย แต่ท่านก็ไม่ได้
บอกใครๆว่า ฉันเป็ นใคร มาจากไหน เรี ยกเพียงแต่ชือ เท่านันเอง
เป็ นเพียงมิติทีอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์และกาลเวลาทีเคยเกิดขึนมา
ก่อนเท่านัน ทีทําให้ฉนั ยังมีชีวติ อยูไ่ ด้มาจนถึงวันนี ทังๆทีเคยป่ วย
อย่างหนัก แทบจะเอาชีวติ ไม่รอดอยูแ่ ล้ว จนนายแพทย์ทงหลาย
ั
หมดทางรักษาอาการท้องร่ วง ทีฉันเจ็บปวดในลําไส้ใหญ่สุดทีจะ
ทน ซึ งการเจ็บป่ วยก็เป็ นๆหายๆมานานเกือบปี ภาษาชาวบ้าน
เรี ยกว่า ป่ วยยืน ทีมีอาการเหมือนไม่ป่วยจริ ง เป็ นๆหายๆอยูต่ ลอด
จนฉันต้องกินกล้วยตีบตากแห้งเป็ นอาหารหลักและสุ ดท้ายอาการ
ก็ทรุ ดหนักลง (ในปลายปี 2539 - ต้ นปี 2540 ซึ งอยู่ในช่ วงเวลาที
ท่ านกําลังก่ อสร้ างโบสถ์ ไม้ ใหม่ ๆ ทีวัดภูค่าว) โดยหมอให้ฉนั
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กลับไปดูแลรักษาตัวเองทีบ้านตามอาการ (เพือรอความตาย) เมือ
คิดว่าไปไม่รอดแน่แล้ว เพราะเหนือยและหมดแรงลงเรื อยๆ ก็เลย
บอกแม่กบั พีสาวว่า อีก 2 เดือน ผมก็จะตายแล้ ว แม่เลยพาไปทํา
พิธีคาโพธิ
ํ คําไทรเพือขอต่อชีวติ ให้ และก็หวุดหวิดรอดชีวติ จาก
ความตายมาได้ อย่างไม่น่าเชือว่าจะเป็ นไปได้ ด้วยการทีท่าน
อาจารย์ได้ช่วยเหลือ และ ชีทางออกให้ นันเอง
อดทีจะบอกเล่าไม่ได้วา่ วันหนึงทีฉันไปกราบท่าน ก่อนวัน
จัดงานสมโภชย์โบสถ์ไม้ ฉันไปครึ งนังครึ งนอนอยูท่ ีฐานโบสถ์
ทางด้านทิศเหนือ ทีเป็ นฐานลาดชันก่อด้วยหิ นฉาบปูน เพือรอ
ท่านจะมาทีโบสถ์ในตอนเทียงวัน พลางรําพึงถึงบุญบารมีของ
ท่าน และฉันคิดได้ทนั ทีวา่ ปรากฏการณ์นนคื
ั ออะไร ทีเหลือบ
มองเห็นดวงอาทิตย์กาํ ลังทรงกลด อยูบ่ นท้องฟ้ า เปล่งรัศมี
สวยงามมาก เหมือนกับมีใครมากางกลดบังแดดให้บริ เวณนันซึง
เป็ นเหตุการณ์หนึงทีอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์
ทีทําให้ขา้ พเจ้าเขียน
หนังสื อเล่มนีขึนมา และนอกจากนียังได้เขียนอีกหลายๆเรื องไว้
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แล้ว บนพืนฐานแห่งความเป็ นจริ ง และทังหมดนันคือส่ วนหนึง
ในหลายๆส่ วนของ “ชีวติ นีทีคุ้มค่ า” ทีได้เกิดมาในครังนี และได้
ทําในสิ งทีต้องการจะทํา อีกทังได้ไปในทีๆคาดไม่ถึงอีกด้วย จึง
คิดว่าชีวติ นีคุม้ ค่าจริ งๆ
นอกจากนี ตอนทีฉันมีปํญหาชีวติ หาทางออกไม่เจอ เคย
ถามท่านว่า เป็ นเพราะอะไร? ท่านตอบสันๆว่า “จิต” คําเดียว
แล้วก็เฉยๆไม่พดู อะไรอีกเลย ซึ งก็ไม่ต่างจากท่าน พระอาจารย์
สม แห่งวัดป่ าโนนพระ ทีเป็ นศิษย์ของหลวงตามหาบัวฯ แห่ง
วัดป่ าบ้านตาด ท่านเคยถามฉันลอยๆ แบบทีไม่ตอ้ งการคําตอบ
ว่า เมือไหร่ จะไป และ ในวันเวลานัน ฉันก็รู้ทนั ทีวา่ ท่านรู ้วาระ
จิตของฉัน ฉันยิมและหัวเราะเบาๆแทนคําตอบ แล้วก็ไม่ได้พดู
อะไรมากมายเกียวกับคําถามดังกล่าวกันอีกต่อไป ก็เหมือนกับที
ฉันเคยไปกราบท่าน พระอาจารย์ ชวน แห่งวัดป่ าภูคาํ น้อย อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ไปเตรี ยมการเพือทอดผ้าป่ าในวันรุ่ งขึน
เลยมีโอกาสได้นอนวัดหนึงคืน และในคืนนัน ฉันตืนขึนมานัง
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ภาวนาตอนกลางดึก ท่ามกลางดวงจันทร์ส่องแสงสว่างไสว สุ ก
สกาวพราวพร่ าง จนมองเห็นป่ า-ขาวนวลสว่างไปทังเขาอย่าง
สวยงาม (เชื อว่ าเกิดจากการเนรมิตขึนมา อย่ างแน่ นอน) อย่างที
ฉันไม่เคยเห็นทีไหนมาก่อนอีกด้วย และ ระลึกได้ทนั ทีวา่ เป็ น
เพราะอะไร? ยังจดจําได้ไม่ลืมว่า ตอนวัยหนุ่มทีฉันลาบวชหนึง
พรรษา (เมือปี 2517) เคยมาอยูท่ ีเทือกเขา”ภูพานคํา” มาก่อน
แล้ว ในคืนหนึงก่อนเวลาสองยาม ทีฉันสวดมนต์ภาวนาและจํา
วัดแล้ว มีอาคันตุกะ 2 ท่าน เดินขึนมากราบ ได้พดู คุยกันถึงทีมา
ทีไปของฉันอยูป่ ระมาณครึ งชัวโมง และในทีสุ ด เขาทังสองก็
นิมนต์ขอไม่ให้ฉนั สึ ก
เพือจะได้พึงพาอาศัยบุญบารมีต่อไป
เพราะเขาบอกว่า ยังจะมีชีวติ ยาวนานอีก 150 ปี จึงจะไปจุติใหม่
จึงอยากอาศัยพึงบุญไปนานๆ เมือเขาทังสองจากไปแล้ว ฉัน
รู้สึกว่า ตัวเองนังอยูห่ น้ามุง้ ครองจีวรด้วยความเรี ยบร้อย เลยทํา
ให้ตกใจจนบอกไม่ถูกเหมือนกัน เพราะเดินตามไปมองหา ก็ไม่
เห็นเขาทังสอง ว่าไปไหนแล้ว ต้องใช้เวลานานพอสมควรจึง
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สงบสติอารมณ์ได้ (เมือฉั นรู้ เช่ นนี เมือสึ กแล้ ว กลับมาทํางาน
เวลาเข้ าไปซ่ อมเครื องไฟฟ้ า-สื อสาร ทีเขือนอุบลรั ตน์ ฉันจะ
ขอให้ ท่านช่ วยทุกครั ง และจะแก้ ปัญหาได้ อย่ างรวดเร็ ว คล้ ายๆ
เดินผ่ านเฉยๆเครื องก็จะดีขึนมาเองอยู่แล้ ว จนคนขับรถถึงกับ
บ่นว่า ไม่ เห็นทําอะไรเลยก็จะกลับแล้ ว แต่ ถ้าใคร(พนักงานกะ
โรงไฟฟ้ า) สังเกตดีๆจะเห็นว่ าฉั นจะใช้ เวลานานไม่ เกิน 10-15
นาที ในการซ่ อมแต่ ละครั ง) เพราะฉะนันสิ งทีเกิดขึนทังหลาย
ตามทีได้เล่าให้ทราบมาแล้วในบทต้นๆ นัน ฉันเชือว่าเป็ นการ
เนรมิต และการช่วยเหลือของเหล่าพระภูมิเจ้าที เทวาอารักษ์
หรื อจิตทิพย์ (เทวบุตร เทพธิ ดา) ท่านช่วยทําให้เกิดขึน จึงเป็ น
เรื องทีอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์ ! ทีไม่อาจอธิบายให้เข้าใจกันได้ง่ายๆ
แต่วนั นี พอถึงตอนเช้าก่อนการถวายผ้าป่ า เจ้านายทีไปเป็ น
ประธานเดินทางไปถึงทีหลัง ถามท่านพระอาจารย์วา่ เป็ นเพราะ
อะไร ที เช้ านีจึ งมีลมพัดเย็นสบายเหมือนหน้ าหนาว สบายจริ งๆ
ท่านอาจารย์ชีมาทีฉันบอกว่า เขาต้ อนรั บคนนี ทําให้ฉนั ไม่สงสัย
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ใน อภิญญาญาณ (ญาณหยังรู้ )ของพระอริ ยะเจ้าทีปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิ
ชอบทังหลาย เหล่านัน ทีท่านสามารถรู ้เห็นในสิ งทีปุถุชนคน
ทัวไปไม่อาจเอือมถึงได้ อย่างแน่นอน ต่างจากพระอาจารย์ทีโด่ง
ดังบางรู ป ทีท่านได้อภิญญาญาณเช่นกัน แต่บุญยังน้อย เลยไม่
เกิดปั ญญาบารมีตามมาด้วย ทีฉันได้ไปกราบมาแล้ว แล้วไม่ไป
อีกเลย เมือเห็นท่านแสดงออกท่ามกลางผูค้ นมากมายว่าฉันเป็ น
ใคร เหมือนประจานให้คนทัวไปรับทราบ แบบไม่เข้าใจในชีวติ
พูดไปก็มีแต่-จะทําให้เกิดความเดือดร้อน และ ไม่มีประโยชน์
อะไรแก่ใครเลย แต่ท่านก็ยงั พูดเหมือนป่ าวประกาศ หรื อ เพียง
เพือแสดงให้ผคู้ นและฉันได้เห็น และเชือถือท่าน ว่า ท่านเก่ง
เท่านัน เพือจะบอกว่าเรื องทีท่านพูดนันคือเรื องจริ งของฉันเอง
(ซึ งฉั นก็ร้ ู อยู่แล้ วว่ า เกิดจาก กรรม แต่ ปางหลัง ที ฉั นหลีกหนีไม่
พ้ นอยู่แล้ ว ทีต้ องกลับไปชดใช้ ถ้ าท่ านรู้ จริ ง ก็น่าจะสงสารสั ตว์
โลกผู้ทุกข์ ยาก อย่ างฉั นมากกว่ า) จึงเห็นว่าท่านยังหลงทาง ติด
อยูก่ บั โลกธรรม ความสุ ข ลาภ ยศ และสรรเสริ ญ ทีพระพุทธเจ้า
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ท่านไม่ให้ยดึ ติดกับเรื องทางโลกย์อยูแ่ ล้ว สําหรับผูบ้ าํ เพ็ญธรรม
จิตจึงจะหลุดพ้นไปได้ แค่เรื องภายในของตนเองก็มีมากมายอยู่
แล้ว ควรแก้ไขทีตัวเองให้ดีเสี ยก่อน ดูตวั เองให้แจ้ง แค่นนก็
ั
พอแล้ว ค่อยไปพูดถึงเรื องของคนอืน-ถ้าอยากพูด แต่ถา้ ไม่
จําเป็ นก็อย่าไปพูดถึงเรื องของคนอืนเลยเพราะจะทําให้เกิดความ
เดือดร้อนวุน่ วายขึน แบบไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครเลย แต่
โลกย์กเ็ ป็ นเช่นนีเอง ทีเราท่านได้เห็นกันอยูเ่ สมอมา ทีเป็ นปกติ
ธรรมดาอยูแ่ ล้ว จึงขอท่านทังหลาย อย่ากล่าวโทษต่อกันเลย !
เข็มชาติ โคตรวงจันทร์
21 พฤศจิกายน 2550
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เชื อว่ า จากผลของวิบากกรรมทําให้ เจ็บป่ วยไม่ เคย
ขาดหายไปเลย แต่ อาศัยผลจาก “วิบากบุญ” ช่ วยเหลือ
ด้ วยการประพฤติธรรม เพิมเติมคุณความดีใส่ ตนเสมอมา
ก็สามารถหาย และทุเลาจากโรคได้
เข็มชาติ โคตวงจันทร์
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จากวันนันถึงวันนี ..ดูเหมือนสิ งทีเคยฝัน นันมันจบลงเสี ยแล้วในวันนี จาก
ธรรมดาปกติของกองสังขารทีวิงไปสู่ความร่ วงโรย แก่ลง ด้วยโรคภัยทีเป็ นไปตาม
วัย ทําอะไรนิดหน่อยก็เหนือยหมดแรงเสี ยแล้ว รู้ตวั ว่าเป็ นอัมพฤต เมือความดันสูง
มากในวันนัน ทําให้เส้นเลือดในสมองแตก มีลิมเลือดกดทับเนือสมองยาว 3 ซ.ม.
หมอบอก ถ้ามีปัญหา อาจจะต้องผ่าตัด พอรู้ตวั เลยกําหนดจิตทีได้ฝึกมาดีแล้วช่วย
รักษาให้ดว้ ย เพราะได้ตงใจมานานแล้
ั
วว่า จะไม่ผา่ ตัด ถ้าเจ็บป่ วยเป็ นอะไร จะขอ
ตายตามกรรมไปเลย เลยต้องนอนอยูโ่ รงพยาบาล 3 วัน จึงได้กลับบ้าน จากนันเป็ น
เวลาหนึงเดือนเต็มๆทีมีอาการอยากจะหลับ และหลับอย่างเดียวไม่เคยฝันเลย ไม่มี
อาการเจ็บหรื อปวดหัวใดๆทังสิ น
ถึงวันหนึงฝันว่ากลับไปทํางานเหมือนตอน
หนุ่มๆ จึงได้รู้วา่ จิต เขารักษาเสร็ จแล้ว ช่วยได้เท่านี ทียังรู้สึกชาแขน ขา และแผ่น
หลังในบางครัง โชคดีทียังมีบุญอยูบ่ า้ ง ยังพอมีแรงเดินไปมาได้ ไม่ถึงกับล้มหมอน
นอนแบเบาะ ป้ อนนํา ป้ อนข้าว เหมือนชาวบ้านทัวๆไป
ทุกอย่างจบลงแล้ว ทังๆที ไม่อยากเจอเลย ความแก่ ของสังขารนีทีมัน
(ยมทูต)บอกมาเรื อยๆตังแต่ ผมหงอก ฟันผุ ฟันร่ วง หนังเหี ยว หย่อนยาน ตาฟาง
แสบตา เจ็บนัน ปวดนี อยูต่ ลอด ลินแข็งพูดไม่ชดั แพ้แสงแดดมากๆเลย (เลยต้ องใส่
แว่ นดําอยู่เสมอ) ระบบการกินทีไม่มีความรู้สึกหิ ว รู้สึกเข็ดฟัน ขาดรสชาติ เหน็ด
เหนือยต่อความรู้สึกในการจินตนาการ และความคิดทีจะสร้างสรรค์ ทุกๆอย่างน่าจะ
จบลงแล้ว รู้สึกผิดหวังบ้างเล็กน้อย ทีทําตามทีเคยพูดไว้ไม่ได้ มันเป็ นอดีตไปแล้ว
วันหนึ ง ผม(เกิด) มาคนเดียว คงอีกไม่นานเมือใบไม้ร่วง(ตาย) ก็คงจะไปคนเดียว จะ
ไปรอเธอทังหลายทีปลายฟ้ าไกล จนกว่าจะได้พบกัน.... เข็มชาติ โคตวงจันทร์
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และสุ ดท้าย

ชีวติ นี ก็คอื ความว่ างเปล่ า!
Kemchat Kotwongjantra
30 พฤศจิกายน 2554
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เกียวกับผูเ้ ขียน
เกิดเมือ วันอังคารที 5 สิ งหาคม 2490 ทีตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
การศึกษา มศ. 5 โรงเรี ยนอุดรพิทยานุกลู จ. อุดรธานี, ปวส สาขาโทรคมนาคม วิทยาลัย
โทรคมนาคม จ. นนทบุรี
ปริ ญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บณั ฑิต สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ประสบการณ์ ช่างเทคนิคซ่อมบํารุ งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้ าแรงสูง และอุปกรณ์สือสาร กฟผ.
ปี 2513-2543 (เป็ นเวลายาวนานถึง 30 ปี )
หัวหน้ากองบํารุ งรักษาระบบส่ ง 3 (กอง CEO ในเขตพืนทีอีสานตะวันออก) กฟผ ปี
2544-2546
หัวหน้ากองระบบสื อสาร (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) กฟผ ปี 2546
หัวหน้ากองบริ หาร (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) กฟผ ปี 2547- 2550
ปั จจุบนั ทํางาน กฟผ. และ จะว่างงานในปลายปี 2550
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-ขออุทิศส่ วนกุศลผลบุญในการให้ทานหนังสื อนี แก่
ผูว้ ายชนม์และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอผลบุญจาก
การให้”ธรรมะ”เป็ นทานในครังนี ช่วยเกือหนุนให้ท่าน
ทังหลายไปสู่ สุ คติ ด้วยเทอญฯ
-จาก......................................................
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การได้อยูล่ าํ พังคนเดียว(จะเป็ นทีไหนก็ได้ ) เป็ นโอกาสทีดีเป็ นอย่างยิง ที
ทุกคนจะได้พบกับความสุ ขทีแท้จริ ง ทีจะมีโอกาสพิจารณาความจริ งของชีวติ
และ สรรพสิ งรอบข้างได้อย่างลึกซึง ด้วยความมีเอกภาพในชีวิต นันเอง! ทุก
วันคนเราควรจะมีเวลาสักเล็กน้อย สําหรับตนเองเช่นนีบ้าง แล้วท่าน จะได้
พบความสุ ข
Kemchat Kotwongjantra (Tel. 086-5800909)

