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คํานํา
เมื่อพวกเราเป็ นเด็กปู่ ย่าตายายมักเล่าเรื่ องราวต่างๆ ที่คละเคล้าด้วยปาฏิหาริ ย ์ ความมหัศจรรย์ และความ
เหลือเชื่อต่างๆ เมื่อได้ศึกษาคําสอนของศาสนาที่มีเรื่ องราวที่พวกเราสัมผัสและพิสูจน์ไม่ได้ อาทิ สภาวะนรก สวรรค์
ชาติก่อน ชาติหน้า ปาฏิหาริ ย ์ ที่ศาสนาทั้งหลายแสดง พวกเราก็รับฟัง เชื่อ และไม่สงสัย
แต่เมื่อเติบใหญ่ข้ ึน ได้รับการศึกษาเล่าเรี ยนสู งขึ้นตามหลักสูตรและเนื้อหาสาระแบบตะวันตก ความเชื่อของ
พวกเราเริ่ มลางเลือนและหายไป ยิง่ สําเร็ จปริ ญญาได้ไปเรี ยนต่อเมืองนอก หวนนึกถึงสิ่ งที่ตนเองเชื่อก็อดขําไม่ได้ว่า
ทําไมได้งมงายอย่างนั้น กระหยิม่ ลําพอง และภาคภูมิใจว่าตนเองได้ประสบความสําเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่ ไม่ไปหลงเชื่อสิ่ งที่
คนรุ่ นก่อนหรื อที่พระสงฆ์พรํ่าสอน ร้ายกว่านั้นหลายคนหัวเราะเยอะกฎแห่ งกรรมและความเชื่อที่ว่า “ทําดีได้ ดี ทํา
ชั่วได้ ชั่ว”
เส้นทางชีวิตที่ผา่ นมาเปรี ยบได้กบั การเดินทางสู่ ยอดเขาที่มองเห็นสว่างเรื องรองจากข้างล่างด้วยความมุ่งมัน่
ที่จะแสวงหาความร่ มเย็นเป็ นสุ ขและชีวิตที่ประเสริ ฐในบั้นปลายชีวิต พวกเราจึงมุ่งหน้าสู่ เชิงเขา และตั้งหน้าตั้งตา
ปี นภูเขาลูกนั้นตามผูค้ นทั้งหลายที่เดินทางลํ้าหน้าเราไป เมื่อมองหันหังก็มีคนอื่นและรุ่ นน้องเดินตามมาเป็ นแถวยาว
เหยียดเส้นทางแห่ งการปี นสู่ ยอดเขาก็แสนลําบาก
แต่เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วจึงได้ทราบว่า ภูเขาลูกนี้ หาใช่ภูเขาที่มีความสว่างไสวเรื องรองไม่ แต่ทว่าเต็ม
ไปด้วยความมืดมนร้อนรุ่ ม หลายคนพลาดตกหกล้มหรื อตกลงไปในเหว ส่ วนแสงสว่างที่เห็นกลับอยูบ่ นภูเขาอีกลูก
หนึ่ง ยอดเขาที่เห็นดวงประทีปสว่างไสวอยูน่ ้ นั หาได้เป็ นขอดเขาที่ตนได้อุตส่ าห์เสี ยเวลา แรงกายและแรงใจปี นป่ าย
ขึ้นมาไม่ ภูเขาอีกลูกหนึ่งต่างหากที่เป็ นจุดหมายของเรา เมื่อได้คิดจึงต้องหวนกลับและรี บเดินทางใหม่ นึกดีใยแทน
เพื่อนบางคนที่ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเหมือนตนเองและอาจจะได้บรรบุจุดหมายปลายทางระดับใดระดับหนึ่งไปแล้ว
ข้าพเจ้าเป็ นผูห้ นึ่ งที่ได้ประสบความจริ งในชีวิตข้อนี้ หลังจากการห่ างเหิ นจากความเชื่อที่เป็ นความจริ งและ
เรื่ องถูกตราว่า “งมงาย” ข้าพเจ้าก็กลับมาสนใจเรื่ องราวคําสั่งสอนที่เคยได้ยินได้ฟังมา แต่ก็ยงั หาคําตอบไม่ได้ว่า
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถพิสูจน์ได้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สอนในสถาบันการศึกษา
นั้น มีอะไรอยู่เบื้องหลังที่พอจะเป็ นคําอธิ บายได้ จนกระทัง่ ข้าพเจ้าได้เกิดความคิดเกี่ยวกับ “ชี วิต ๖ ประการ” ที่
เรี ยกว่า “ทฤษฎีแอลวี” เกิดความมัน่ ใจว่า ปรากฏการณ์ท้ งั หลายทั้งปวงนั้น ที่จริ งเป็ นสิ่ งที่สามารถจะพิสูจน์ได้ดว้ ย
กระบวนการทางจิตโดยอาศัยพลังชีวิตเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อน
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หนังสื อเล่มนี้เกิดจากผลของการเดินทางเส้นใหม่ที่จะนําชีวิตของข้าพเจ้าไปสู่ จุดหมายปลายทาง แม้ในระยะ
นี้ ก็ยงั เดิ นได้ไม่เต็มที่เพราะยังมีภารกิ จทางโลกที่ตอ้ งการกระทําให้สําเร็ จลุล่วงไป แต่ก็เชื่ อมัน่ ว่าสักวันหนึ่ งก็คง
สามารถถอนเท้าทั้งสองข้างขึ้นจากบ่อโคลนแห่งนี้ได้
เมื่อข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ร่วมรายการวิทยุ “ลมหายใจของชี วิตและสิ่ งแวดล้ อม” ของสตูดิโอ ๑๐๗ ที่มีคุณ
สุ พร มณี เวทย์พนั ธ์ เป็ นผูด้ าํ เนินรายการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เวลา ๑๓.๑๐ น. – ๑๔.๒๐ น. และ
รายการ “มิดไนท์ สเปเซี ยล” ในคืนวันที่ ๑๒ และ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ในหัวเรื่ อง “แอลวี : ทฤษฎีพลัง
ชี วิต” ทางสถานี วิทยุกระจายเสี ยง FM ๙๗.๐ กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีผฟู ้ ั งติดต่อมาทางโทรศัพท์หรื อได้เขียน
จดหมายมาเพื่อขอเอกสารเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ เป็ นจํานวนมาก ข้าพเจ้าได้นาํ หนังสื อที่เขียนและตีพิมพ์แจกจ่ายตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาจัดพิมพ์เป็ นฉบับสํารองให้ได้ศึกษากันก่อน ส่ วนฉบับสมบูรณ์ อยู่ในระหว่างการรวบรวมและ
เผยแพร่ ในภายหลัง
หวังว่าหนังสื อเล่มนี้ คงเป็ นประโยชน์สําหรับเป็ นฐานของการสร้างศรัทธา ที่มุ่งมัน่ สั่งสมบารมี ชดใช้หนี้
กรรม และเตรี ยมจิตเพื่อการเดินทางสู่ ภพชาติที่ประเสริ ฐกว่า จนบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดคือ “พระนิพพาน” โดยทัว่
กัน
ขอขอบคุณและอนุ โมทนาบุญแด่คณะผูด้ าํ เนิ นงานสตูดิโอ ๑๐๗ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจันทรา ไชยนาม
และ คุณสุ พร มณีเวทยพันธ์ ที่ทาํ ให้แนวคิดเกี่ยวกับ “แอลวี และพลังชี วิต” แพร่ กระจายอย่างกว้างขวาง ช่วยสื บต่อ
ธรรมรังสี แห่งพุทธศาสนาให้ยนื ยาวสื บไป
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จุดเริ่มต้ นทฤษฎีแอลวี
เดิ มข้าพเจ้าก็เหมื อนคนส่ วนใหญ่ที่นับถือพุทธศาสนาแต่ผิวเผิน มิ ได้ปฏิ บตั ิ เป็ นพุทธศาสนิ กชนจริ งจัง
จนกระทัง่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. ได้มีปรากฏการณ์ บางอย่างเกิ ดขึ้น
กล่าวคืด ขณะข้าพเจ้ากําลังครุ่ นคิดเกี่ยวกับภาระงานบางอย่างได้แว่บ เห็นสู ตรของ ไอน์สไตน์ E=m2 ซึ่งข้าพเจ้าไม่
เคยสนใจมาก่อน เมื่อลองใคร่ ครวญตามความสัมพันธ์ของสู ตรว่า “พลังงานเป็ นปัจจัยทําให้ เกิดมวล มวลเป็ นปัจจัย
ทําให้ เกิดพลังงาน” และเที ย บกับที่ เคยได้ยินมาว่า “วิญญาณเป็ นปั จจัยทําให้ เกิดนามรู ป มวลเป็ นปั จจัยให้ เกิด
วิญญาณ” และก็ได้ผดุ รู ้สมมติฐานเกี่ยวกับ “ชีวิต ๖ ประการ” เป็ นความรู ้ที่ตนเองไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อน
เมื่อได้นาํ ไปเล่าให้ผอู ้ ื่นฟัง เช่น ครั้งที่อบรมสัมมนาระดับผูอ้ าํ นวยการกองการประปานครหลวงที่พทั ยา ก็
มีผสู ้ นใจสมมติฐานทั้ง ๖ ข้อ เป็ นอย่างมาก และในจํานวนผูฟ้ ังเหล่านั้นได้มีผรู ้ ู ้ซ่ ึงยืนยันว่าสมมติฐานที่ขา้ พเจ้าเล่าให้
ฟั งนั้นมีอยูแ่ ล้วในพระไตรปิ ฎก ตอนแรกก็ไม่ได้ถือสมมติฐานอย่างจริ งจังนัก แต่เมื่อมีผยู ้ ืนยันข้าพเจ้าจึงเริ่ มเสาะ
แสวงหาหนังสื อเกี่ยวกับธรรมะทุกประเภทมาศึกษาด้วยความสนใจ และเริ่ มปฏิบตั ิฝึกสมาธิ อย่างจริ งจังตั้งแต่เดือน
สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความเป็ นวิทยาศาสตร์ของหลักพระพุทธศาสนาเท่าที่สติปัญญาจะ
อํานวย แม้จะยังศึกษาได้ไม่ทะลุปรุ โปร่ งนัก แต่ก็ได้พยายามจัดประเด็นสําคัญของพุทธศาสตร์ เพื่อเป็ นรากฐาน
สําหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป
สมมติฐาน ๖ ประการนี้ เกี่ยวข้องกับพลังงานที่จิตใช้ในการทํางานของจิต และเป็ นพลังงานที่ขาดไม่ได้ จึง
เรี ยกว่า “พลังชีวิต หรื อ Life Vitalis (LV)” หรื อมีผเู ้ รี ยกว่า “Life Votage” บ้าง แต่ก็ไม่ตรงนัก เพราะพลังรู ปนี้ไม่ใช้
พลังไฟฟ้ า แต่จะเป็ นแรงรู ปที่ ๕ เพิ่มจากแรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กไฟฟ้ า แรงนิวเคลียร์อ่อน และแรงนิวเคลียร์
หลังปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่ องราวเกี่ยวกับพลังงานรู ปนี้ จนได้สมั ผัสและทําให้เกิดความ
มัน่ ใจในความมีอยู่ของพลังแอลวีไม่ว่าจะเรี ยกโดยชื่ อใดก็ตาม พลังแอลวีเป็ นพลังที่จาํ เป็ นสําหรับชีวิตและมีความ
เชื่ อว่าจะต้องสามารถสร้างความเป็ นรู ปธรรมให้เกิ ดขึ้นจนได้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหากปราศจากการนําพลังแอลวีมาใช้
แล้ว มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปนอกระบบสุ ริยะหรื อทางช้างเผือกเพราะพลังแอลวีมีความเร็ วและอํานาจสู ง อาจ
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นําไปสู่ การสร้างวิชาฟิ สิ กส์แขนงใหม่ที่เรี ยกว่า “พุทธฟิ สิ กส์ (Buddhist Physics)” ขึ้น เฉกเช่นวิชาไฟฟ้ าและ
นิวเคลียร์ถือกําเนิดขึ้นท่างกลางเสี ยงเยาะหยันของนักวิทยาศาสตร์หวั เก่าบางคน
พลังแอลวีที่ว่านี้ เป็ นพลังที่ทุกศาสนาสอนศาสนิ กของตนเพื่อให้ปฏิบตั ิตนและก็จะได้รับอานิ สงฆ์คือพลัง
รู ปนี้ในการดํารงชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต การทํางาน และการบํารุ งรักษาสุ ขภาพ
เพื่อให้เป็ นพื้นฐานของการทําความเข้าใจพลังแอลวี ขออภิปรายความแตกต่างระหว่างพุทธศาสตร์ และพุทธ
ศาสน์เสี ยก่อน
คําว่า “พุทธศาสตร์ (Buddhist Science)” และ “พุทธศาสน์ (Buddhism)” มักมีผใู ้ ช้ปะปนกัน โดยเข้าใจว่า
มีความหมายเหมือนกัน แต่ที่จริ งแล้วทั้งสองคํามีความแตกต่างกัน ซึ่งพอจะแยกให้เห็นได้ชดั เจนคือ
คําว่า “พุทธศาสตร์ ” มาจากคําว่า “พุทธ” และคําว่า “ศาสตร์ ” ดังนั้น พุทธ แปลว่า ผูร้ ู ้ ผูต้ ืน ผูเ้ บิกบาน หรื อ
โดยย่อคือ ผูร้ ู ้แจ้ง (Buddha=the Enlinghtened one) ความเป็ นผูร้ ู ้แจ้งมีหลายระดับโดยเริ่ มนับตั้งแต่ (๑) ผูเ้ ข้าถึง
กระแสของความเป็ นผูร้ ู ้ “โสดาบัน” (๒) ผูเ้ ข้าถึงกระแสแต่กลับมาเกิ ดเพียงครั้ งเดี ยว “สกทาคามี” (๓) ผูเ้ ข้าถึง
กระแสแล้วไม่กลับมาเกิดอีก “อนาคามี” (๔) ผูไ้ ปไกลสุ ดบรรลุหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของจักรวาลแล้ว “อรหันต์ ”
(๕) ผูร้ ู ้แจ้งเฉพาะตนแต่สอนคนอื่นไม่ได้ “ปัจเจกพุทธ” และ (๖) ผูร้ ู ้แจ้งโดยรอบ สั่งสอนผูอ้ ื่นได้ “สั มมาสั มพุทธ”
ความเป็ นผูร้ ู ้แจ้งทั้ง ๖ ระดับนี้ จะเกิดขึ้นได้จากการศึกษาสั่งสมความรู ้ มีหลักสู ตร หรื อมวลประสบการณ์ที่เป็ นหลัก
ทฤษฎีและหลักปฏิบตั ิเรี ยกว่า “พุทธศาสตร์ (Buddhist Sciences)” คือ ศาสตร์ที่วา่ ด้วยสภาวะความเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น
ผูเ้ บิกบาน หรื อ ผูร้ ู ้แจ้ง หรื อสภาวะที่รู้เท่าทันสภาพที่เป็ นจริ ง
ส่ ว นคําว่า “พุ ทธศาสน์ ” มาจากคําว่า พุทธ และ ศาสนะ ซึ่ งหมายถึ งคําสั่งสอนของผูร้ ู ้ แ จ้ง และมุ่ ง
หมายถึงหลักปฏิบตั ิเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมุ่งให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้ถึงซึ่งสภาวะความเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน
การที่จะเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น และผูเ้ บิกบานได้น้ นั มนุ ษย์จาํ เป็ นต้องมีพลังบุญมากพอที่จะทําให้เกิดปั ญญา (แสง
สว่าง) พลังแอลวีจึงมีส่วนหนุนนําให้มนุษย์ไปสู่ จุดหมายปลายทางนั้น...
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ทฤษฎีพลังชีวติ
สมมติฐานที่ ๑
สิ่ งมีชีวติ ทุกรู ปแบบทั้งพืช คน และสัตว์
มีพลังชีวติ ซึ่งมีธรรมชาติเหมือนกัน แต่มีระดับของพลังในการเกิดมาเป็ นสิ่ งมีชิวติ ที่ต่างกัน
ข้าพเจ้าขอให้พลังดังกล่าวมีหน่วยเป็ น “Life Vitalis (LV) หรื อ Life Voltage” 1 เช่น เกิดเป็ นหญ้าต้องมี
พลังชี วิต ๕ แอลวี เกิดเป็ นมดมี ๑ แอลวี แมว ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ แอลวี สุ นัข ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ แอลวี คน
๓๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ แอลวี เป็ นต้น หมายความว่าแมวบางตัวอาจถือกําเนิ ดได้โดยมีพลังชีวิตเพียง ๑๐,๐๐๐ แอลวี
บางตัวอาจมี ๑๕,๐๐๐ แอลวี บางทีคนอาจมีเพียง ๓๐,๐๐๐ แอลวี ซึ่งหมิ่นเหม่ต่อการเกิดเป็ นสุ นขั คนพวกนี้แม้เป็ น
คนก็มีพลังชีวิตไม่สูงไปกว่าสุ นขั จึงมีคาํ กล่าวว่า “ชิงหมาเกิด..”

สมมติฐานที่ ๒
ระดับของพลังชีวติ ของมนุษย์แต่ละคนเป็ นผลรวมของ ๓ องค์ประกอบ คือ
(๑) ได้ จากพลังชีวติ ของพ่ อแม่ หากพ่อแม่มีจาํ นวนแอลวีสูง ก็มีโอกาสให้กาํ เนิดได้เฉพาะลูกที่มีแอลวีสูง
คือ ได้บุตรที่มีสติปัญญาและเป็ นคนดี หากพ่อแม่มีแอลวีต่าํ (แม้จะรํ่ารวยจากการประกอบมิจฉาชีพ คอรัปชัน่ ฯลฯ)
ก็จะได้ลูกที่มีแอลวีต่าํ เปรี ยบได้กบั ภาชนะที่ลา้ งไม่สะอาดจึงมีหนอนหรื อสิ่ งเน่าบูดฉันนั้น
(๒) ได้ จากสภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ รังสี ของดวงดาวที่ตกลงมา ณ จุดกําเนิดโดยที่จกั รวาลเต็มไป
ด้วยดวงดาวที่มีการแผ่รังสี อยูต่ ลอดเวลา รังสี ที่แผ่ออกมานั้นเป็ นพลังธรรมชาติชนิ ดเดียวกับพลังชีวิต โดยดวงดาว
ต่างๆ ส่ งพลังงานมาสู่ ผกู ้ าํ เนิ ดด้วยระดับสู งตํ่าต่างกัน อยูก่ บั ระยะไกลใกล้ มุมตกระทบและขนาดของดวงดาว เช่น
ผูท้ ี่เกิดในขณะที่ดาวพุธซึ่ งอยูใ่ กล้โลกมากที่สุด ตั้งฉากกับจุดกําเหนิ ดก็จะได้รับพลังชีวิตระดับแอลวีสูงกว่าเวลาที่
ดาวพุธโคจรทํามุมไกลออกไป ดาวบางดวงแผ่รังสี มีปฏิภาคตรงกันข้างกับพลังชีวิตทําให้ระดับแอลวีลดลงได้
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------- เหตุที่ใช้หน่วยเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Life Vitalis” หรื อ “Life Votage” นั้น ก็เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจธรรมชาติของพลังงาน ซึ่ งมีลกั ษณะเหมือน
ไฟฟ้ า มีกมั มันตภาพรังสี และเคลื่อนที่ได้รวดเร็ วมาก ตอนแรกก็เรี ยกกันง่ายๆ ว่า “แอลวี (LV)” ซึ่ งเป็ นคําฟังบางคนเรี ยกว่า “ทฤษฎีแอลวี” ก็มี จึงขอใช้คาํ
“แอลวี” เป็ นหน่วยของพลังงานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ มิได้มีเจตนาเห็นภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาไทย

(๓) ได้ จากพลังชีวติ ของคนๆ นั้น ก่อนมาเกิดเป็ นพลังงานที่สะสมไว้ในจิต รวมทั้งสะสมความทรงจําต่างๆ
ไว้ในความถี่ต่างกัน หากจิตมีพลังชีวิตตํ่าก็จะเกิดเป็ นแมลง เป็ นเดรัจฉาน ฯลฯ หากมีพลังชีวิตสู งหน่อยก็จะเป็ นคน
พิการ คนยากจน คนสติปัญญาเลอะเลือน ฯลฯ และหากมีพลังชีวิตสู งมากก็เกิดเป็ นลูกผูด้ ีหรื อบุตรเจ้าพระยา
ระดับพลังงานที่เป็ นต้นทุน (Input) ของชีวิตนี้จะผสมผสนกัน เช่น นาย ก. ได้รับจากพ่อแม่ ๒๐,๐๐๐ แอลวี
จากดวงดาวต่างๆ ขณะที่เกิด ๑๐,๐๐๐ แอลวี และตัวนาย ก. เองมีพลังอยูแ่ ล้ว ๓๐๐,๐๐๐ แอลวี รวมทั้งสิ้ นนาย ก. มี
ต้นทุน ๓๓๐,๐๐๐ แอลวี เป็ นต้น

สมมติฐานที่ ๓
พลังชีวติ ที่ได้รับตอนกําเนิดเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงได้จากการแบ่งอะตอมในร่ างกาย
เป็ นสัดส่ วนกับการกระทํา (Process) ทําให้มีระยะพิสยั ตํ่าสุ ดและสู งสุ ดของพลังชีวติ
กล่าวคือ หากพลังชี วิตลดลงเลยขีดพิสัยตํ่าสุ ดร่ างกายก็ดาํ รงอยู่ไม่ได้ เช่ นกันคนที่มีแอลวีต่าํ ลงมากก็จบ
ชี วิต คนที่แอลวีเพิ่มสู งมากก็ตอ้ งตาย เช่ น นาย ก. อาจมีพลังชี วิต ๕๘,๐๐๐ – ๖๕,๐๐๐ แอลวี หากนาย ก. ตาย
เพราะแอลวีต่าํ กว่า ๕๘,๐๐๐ แอลวี ก็เรี ยกว่า “ตายไม่ ดี” หากตายเพราะแอลวีสูงกว่า ๖๕,๐๐๐ แอลวี ก็เรี ยกว่า
“ตายดี”
โดยที่ร่างกายประกอบด้วยอะตอมของธาตุท้ งั ๔ คือ ดิ น (ของแข็งทั้งปวง) นํ้า (ของเหลวทุกชนิ ด) ลม
(แก๊สทุกประเภท) และไฟ (พลังงานทุกอย่าง) อะตอมของธาตุต่างๆ มีการแบ่งตัวแตก ดับ เพิ่มขึ้นทุกขณะ ทุกครั้งที่
มีการแบ่งอะตอมจะมีพลังงานเหลือ (Surplus Energy) นําไปเก็บไว้วที่ “ต่อมอินซูลิน” จิตจะเป็ นผูใ้ ช้พลังงานนี้เมื่อ
ต้องการทั้งขณะดํารงชีวิตอยูแ่ ละเมื่อร่ างกายดับไปแล้ว โดยที่ร่างกายเป็ นมวลสารที่ตอ้ งเคลื่อนไหวโดยใช้พลังงานนี้
ดังนั้นร่ างกายจึงต้องมีระดับแอลวีต่าํ สุ ดไว้ หากพลังแอลวี (ไม่ใช่แคลรอลี่ที่ได้จากอาหาร) ตํ่าเกินไปร่ างกายก็ดาํ รง
อยู่ไม่ได้ จิ ตต้องผละไปด้วยพลังงานปวกเปี ยก ในทางตรงกันข้ามหากร่ างกายสะสมแอลวีไว้มากเกิ นระดับที่
ทนทานได้ ร่ างกายก็จะแตก ดับ จิตออกจากร่ างกายด้วยพลังงานที่เข้มแข็งเพื่อไปหาร่ างอื่นที่มีคุณภาพดีกว่าการ
กระทํา (Process) ที่ทาํ ให้แอลวีลดตํ่าลงมีหลายประการ อาทิ (๑) การทําลายชีวิต ซึ่งแอลวีอาจจะลดลงเท่ากับแอลวี
ของผูถ้ ูกฆ่าตาย เช่น เราขยี้มด ๑ ตัว เราอาจเสี ยไป ๑ แอลวี ทั้งนี้ อาจเป็ นกฏธรรมชาติที่ตอ้ งรักษาสมดุลชอง
ธรรมชาติ (๒) การเสพกาม ร่ างกายต้องใช้แอลวีสูงเพื่อทําให้อวัยวะเพศใช้งานได้ จะเห็นว่าเวลาร่ วมรักจะมีความ
ร้อนสูง โดยเฉพาะ “ไฟรัก” ของหนุ่มสาวแรกรุ่ นจะมีพลังมากทําให้แรงราคะเพิ่มสู ง โปรดสังเกตว่าเวลาอยูใ่ กล้เพศ
ตรงข้ามแม้มิได้แตะต้องเนื้ อตัวกันก็รู้สึกว่า “ร้อนวูบ” โดยเฉพาะผูท้ ี่ไม่เคยผ่านเกมรักมาก่อน หรื อนานๆ พบพาน
สักที (๓) ความวิตกกังวัลต่ างๆ ทําให้การแตกดับของอะตอมหยุดชะงัก สมองนําพลังงานแอลวีที่สะสมไว้แล้วมาใช้
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จึงหมดไป (๔) การเสพสุ ราแอลกอฮอล์ อาจมี ส่วนทําให้กระบวนการแตกดับของอะตอมลดความถี่ลงทําให้ได้
พลังงานน้อย และทําให้เสี ยสติจนอาจกระทําการอย่างอื่นที่จะลดแอลวีของตนเอง
การเพิ่มแอลวีก็กระทําได้ดว้ ย (๑) การทําบุญทําทาน (๒) การรั กษาสภาวะปกติของความเป็ นคนที่ใจ
สะอาด “ศีล” (๓) การปฏิบตั ิตนและศึกษาหาความรู ้ทางธรรม “ภาวนา” (๔) การกําหนดจิตและฝึ กอบรมจิตให้สงบ
“สมาธิ ” ต้องทําให้ได้ และ (๕) เกิดความรู ้ ความสว่าง “ปั ญญา” ขึ้น รวมทั้งการตั้งตนอยูใ่ นสภาวะที่เสริ มพลังงาน
“อกุศลธรรม” 2 พลังงานทั้งหลายมีจิตเป็ นผูส้ ะสม (จิต แปลว่า ผูส้ ะสม ผูร้ ู ้อารมณ์ ส่ วนอารมณ์ (Information)
ครอบคลุมข้อมูล ประสบการณ์ และพลังงานที่โปรแกรมไว้ในจิต)
คําสอนที่เป็ นหัวใจของพุทธศาสนาที่วา่ “ละชั่วทําดี ทําจิตใจให้ ผ่องใส” ก็เป็ นการประยุกต์หลักพุทธศาสตร์
ตามมติฐานข้อนี้ เพราะเป็ นวิธีที่จะเพิ่มพลังงานให้มนุ ษย์สามารถดึงตัวเองให้หลุดจากแรงดึงดูดของจักรวาลทุก
รู ปแบบ ทั้งแรงดึงดูดตามกาละ (Time) เทศะ (Space) และอุปทาน (Attachment to Metter)

สมมติฐานที่ ๔
เมื่อร่ างกายดับไปแล้ว จิตจะถูกดึงดูดไปยังแหล่งพลังงานที่เหนื อกว่า
พลังงานที่ดูดจิตไปนี้อาจเป็ นพลังงานโน้มถ่วง (Gravity)
และพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic) ตามระดับพลังงานของจิต
แหล่งพลังงานที่ดูดจิตไปนี้กระจายอยูท่ วั่ ไปในจักรวาล 3 ซึ่งแบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วนคือ
ก. ส่ วนทีอ่ ยู่ในสภาวะติดกับมวล (Mass-M) คือ ส่ วนที่เรี ยกว่า “กามภพ” ได้แก่ ดาวนักขัตฤกษ์ ดาว
เคราะห์ หลุมมืด (Blackholes) ต่างฟ ที่อาเป็ นนรกภูมิ เปรตภูมิ สวรรค์ ฯลฯ สัตว์ที่เกิดในส่ วนนี้ติดแน่นอยูก่ บั สัมผัส
คือ หู ตา จมูก ลิ้น และกาย
ข. ส่ วนทีอ่ ยู่ในสภาวะมวลซึ่งเริ่มเป็ นพลังงาน (Mass-m) เป็ นสภาวะที่ละเอียดอ่นมาก มีความเป็ น ทิพย์สูง
ได้แก่ ภูมิของพรหมทั้ง ๑๖ เรี ยกว่า “รูปภาพ” เป็ นภพของสัตว์ผเู ้ ข้าถึงฌาน
ค. ส่ วนทีอ่ ยู่ในสภาวะพลังงาน (Energy-E) เป็ นสภาวะที่ดาํ รงได้ดว้ ยพลังงานอย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งเกาะ
รู ปหรื อมวล เรี ยกว่า “อรูปภพ” เป็ นที่อยูข่ องสัตว์เข้าถึงอรู ปฌาน ได้แก่ อรู ปธรรม 4
2

------- คําว่า “กุศล” “บุญ” “บารมี” “ศักดิ์ศรี ” “พร” ล้วนเป็ นคําที่แสดงพลังงานบวก (+) บุญี่ได้กลัน่ ตัวแล้วกลายเป็ น “บารมี” เช่น ๑ บุญมีระดับ
๑,๐๐๐ แอลวี ๑๐ บุญเท่ากับ ๑ บารมี (๑๐,๐๐๐ แอลวี) ๑๐ บารมีเท่ากับ ๑ พร (๑๐๐,๐๐๐ x แอลวี ผูท้ ี่มีแอลวีสูงเกิน ๑๐๐,๐๐๐ แอลวีข้ ึนไป จนสมควร
ได้รับเรี ยกว่า “พระ” เป็ นต้น การรับ “พร” จากพระก็คือ รับแอลวีจากพระนั่นเอง ได้ “บุญ” ได้ “กุศล” ก็คือได้แอลวีเพิ่มขึ้ น จิ ตที่ ฝึกดี แล้วจึ งมี
ธรรมชาติเหมือนคอมพิวเตอร์ แต่มีประสิ ทธิภาพและความเร็งสูงกว่านับอนันต์ เช่น สามารถนับเม็ดฝนที่ตกแต่ละห่าได้
8

3

--------

โปรดสังเกตว่า บรรดาศัพท์ที่เราใช้กนั ทัว่ ไปในโลกกับที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกมีความหมายไม่เหมือนกัน ในทางพุทธศาสตร์ คาํ ว่า “โลก”

หมายถึง “จักรวาล (Universe) “ทวีป” หมายถึง “(Hemi Sphere)” “จักรวาล” หมายถึง ระบบ เช่น ระบบสุ ริย และ “โลกธาตุ” หมาถึง “โลกที่มีสัตว์อยูอ่ าศัย
(Planets) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในบทความนี้ใช้ศพั ท์ตามที่พวกเราใช้กนั อยูท่ วั่ ๆ ไป ไม่ได้ใช้ศพั ท์ในพระไตรปิ ฎก

อย่างไรก็ตามทั้ง ๓ ส่ วนนี้ ยังอยูใ่ นแรงดึงดูดของจักรวาลคือ แม้จะไปถึงส่ วนที่ ๓ (อรู ปภพ) แล้ว หากแอลวี
ลดตํ่าก็ตกลงมาเกิดในส่ วนที่ ๑ หรื อ ๒ ได้อีก
แหล่งพลังงานดูดจิตไป แบ่งเป็ นกบุ่มได้ ๓๑ กลุ่ม เรี ยกว่า ๓๑ ภูมิ แต่ละกลุ่มก็แบ่งออกเป็ นหลายแหล่ง ซึ่ ง
แต่ละแหล่งก็ดาวที่บางดวงอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าโลกโลกมนูษย์และมีอาํ นาจดึงดูดแรงต่างๆ กัน เช่น

แหล่ งดึงดูดจิต

พลังงาน (แอลวี)

มหาอเวจี
มหาตาปนรก
ตาปาเรก
มหาโรรุ พนรก
โรรุ พนรก
สั งฆฎนรก
กาลสู ตรนรก
เดรัจฉานภูมิ
เปรตภูมิ
อสุ รกายภูมิ
มนุษย์ ภูมิ
จาตุมหาราชาภูมิ
ดาวดึงส์
ยามา
ดุสิต
นิมมานรดี
ปรนิมมิตวสวัตตี
พรหมโลก

๐ – ๕๐๐
๕๐๐ – ๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐
๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐
๒,๐๐๐ – ๒,๕๐๐
๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐
๓,๐๐๐ – ๓,๕๐๐
๔,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐- ๓,๐๐๐,๐๐๐
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หากใครมีพลังจิ ตสู งเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ แอลวี ก็สามารถหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของจักรวาลไปอยู่สภาวะที่เป็ น
4

พลังงานนิจนิรันดร์ ซึ่ งเรี ยกว่า “บรรลุนิพพาน”

ตามสมมติฐานนี้หมายความว่า เมื่อสัตว์ตายจิตจะแยกจากร่ างกาย หากจิตมีพลังเหลือเพียง ๕๐๐ แอลวี ก็
จะถูกดึงดูดไปยังอเวจีนรก แต่ถา้ หากมีพลังชีวิต ๕๐,๐๐๐ แอลวี เมื่อตายแล้วก็มีกาํ ลังถีบตัวไปยังสวรรค์ช้ นั จาตุมฯ
เมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีลาภ ยศ บริ วาร ผูเ้ ป็ นเจ้าพระยามหากษัตริ ยอ์ าจมีพลังชี วิต ๓๐๐,๐๐๐ แอลวี หรื อสู งขึ้นไป คนที่มี
ระดับพลังงานลดลงเพียง ๒๕,๐๐๐ แอลวี เมื่อตายแล้วอาจได้เกิดเป็ นคนพิการ คนขอทาน คนสติไม่ดี ฯลฯ ดังนั้น
เมื่อมีผถู ้ ามว่า เป็ นความผิดของเขาหรื อที่เกิดมาพิการหรื อเป็ นคนจนตามสมมติฐานนี้ คําตอบก็คือ “ถูกต้อง..เพราะ
ในกาลก่อนคนพวกนี้มิได้สร้างสมพลังชีวิตให้สูงไว้ มัวตระหนี่เหนียวแน่น หรื อโลภ หลง คดโกงคนอื่น เมื่อมาเกิด
ในชาติน้ ีจึงเป็ นผูอ้ าภัพและเป็ นปั ญหาเดือดร้อนของสัมคมโดยทัว่ ไป” จึงชวนให้ท่านคิดว่า หากประชาชนพยายาม
ทําแต่ความดีสร้างสมพลังงานให้ระดับแอลวีสูงขึ้น ก็เป็ นการกลัน่ กรองมิให้สตั ว์นครที่ยงั มีเศษกรรมหลงเหลืออยูไ่ ด้
มีโอกาสในฝื นแผ่นดินไทย แต่ถา้ ประชาชนมีแต่คดโกงทรัพย์ใส่ ตนอยูก่ ็เหมือนภาชนะสกปรก ย่อมมีหนอนมาเกิด
หรื อแมลงวันมาไต่ตอน มีเฉพาะบุตรธิดาที่ระดับแอลวีต่าํ เกิดมาก็มาสร้างปั ญหาเดือดร้อนวุน่ วานในสังคม

สมมติฐานที่ ๕
สมมติฐานที่ ๕.๑ พลังชีวติ ที่จิตใจใช้เป็ นพลังงานรู ปหนึ่งที่มีธรรมชาติเป็ นกัมมันตะภาพรังสิ
และมีความเร็ วสูงจนเทียบอัตราความเร็ วต่อเวลาไม่ได้ (อกาลิโก)
พลังงานนี้ใช้พลังงานปรมาณูเป็ นเชื้อเพลิง
แต่เป็ นพลังานปรมาณูที่เกิดจากการแตกดับของอะตอมในร่ างกาย
สรี ระของมนุษย์มีการแตกดับของอะตอม (ดิน นํ้า ลม และไฟ) ที่ให้พลังงานสู งที่สุดในบรรดาสัตว์ท้ งั หลาย
พลังงานเหล่านี้ จะกลัน่ ตัวมี อนุ ภาพสู งขึ้นเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นพลังงานในสภาวะนามธรรม ชี วิตในอรู ปภูมิ และ
นิ พพานจึงอยูใ่ นสภาวะนามธรรมที่เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่ งยึดรู ปธรรมดังที่ใช้กนั ในโลกมนุษย์ของเราไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ เพราะหยาบ และโบราณเกินไป
ทุกวันนี้ มนุ ษย์เรารู ้จกั พลังงานเพียงไม่กี่ชนิ ด เช่น แม่เหล็กไฟฟ้ า พลังงานดึงดูด พลังงานปรมาณู ฯลฯ
งสี ของแสงที่มนุ ษย์รู้จึกก็มีจาํ กัดระหว่างแดงกับม่วง รังสี เหนื อม่วงขึ้นไปที่มนุ ษย์คน้ พบก็มีไม่กี่อย่าง เช่น รังสี
แกมมารังสี เอ็กซ์ รังสี คอสมิค ฯลฯ แต่รังสี ที่มีควอนตรัมและความเร็ วสู งกว่านั้น ยังไม่มีใครค้นพบนักวิทยาศาสตร์
บางคนปฏิเสธและไม่รับรู ้วา่ จริ ง มนุษย์ทวั่ ไปจึงถือเอาสิ่ งที่ตนสัมผัสได้ดว้ ยตา หู จมูก และกาย ว่าเป็ นความจริ ง
และปฏิเสธสิ่ งที่สมั ผัสได้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ตอ้ งใช้พลังงานไฟฟ้ าทํางานฉันใด “จิต” ก็ตอ้ งใช้พลังชีวิตเพื่อเก็บ
4

-------- ระดับพลังงานชีวติ ของจิตที่กล่าวนี้เป็ นเพียวตัวเลขที่สมมติข้ ึนเท่านั้น และพลังงานชีวติ ในนิพพานเป็ นพลังงานในสภาวะนามธรรม มิใช้พลังงาน
ที่เกิดจากรู ปธรรมที่พวกเรารู ้เห็นกันอยู่
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ข้อมูลต่างๆ ดังนั้นพลังงานไฟฟ้ าอาจได้มาจากพลังงานความร้อน พลังงานปรมาณู พลังงานนํ้าตก หรื อพลังงาน
จากดวงอาทิตย์ พลังงานชีวิตก็อาจได้จากพลังงานที่มาจากดาวดวงอื่น (ตามสมมติฐานที่ ๒) และมาจากพลังงาน
ปรมาณู แต่พลังงานปรมาณู ที่ว่านี้ มิใช่ปรมาณู จากการแตกดับ อะตอมของมวลจากเครื่ องเตรี ยมปฏิกรขนาดใหญ่
กว่าเป็ นพลังงานปรมาณูที่เกิดจากแตกดับของอะตอมในร่ างกาย การแตกดับนี้เกิดขึ้นด้วยความเร็ วสูงมาก
เราจะ “ตามเห็น” ได้กต็ ่อเมื่อเราได้ฝึกจิตไว้ดีแล้วเท่านั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ ผู ้
อายุร้อยปี แต่ไม่สามารถ “ตามเห็น” ความแตกดับของสังขาร มีความประเสริ ฐสู ้คนมีอายุเพียงวันเดียวแต่สามารถ
ตามเห็นความแตกดับของสังขารมิได้ การตามเห็น (Speed up) จึงเป็ นขบวนการทางพุทธศาสตร์ ที่จะให้มนุษย์เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็ วช้าต่างกัน เช่น บางอย่างเกิดขึ้นและดับไปใช้เวลาหนึ่งในล้านวินาที บางอย่างใช้เวลา
หนึ่งใน ๕๐ ของวินาที (ไฟฟ้ า) บางชนิดใช้เวลา ๒ วัน (ดอกไม้) บางชนิดใช้เวลา ๖๐ ปี (ชีวิตคน) บางชนิดใช้เวลา ๑
มหากัป (อายุของจักรวาล) ฯลฯ ผูม้ ีจิตที่ฝึกดีแล้วจะตามเห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในพริ บตา เช่น เห็นคนเกิด
ตายไป เห็นดอกไม้บานและร่ วมใน ๑๐ นาที เห็นจักรวาลระเบิดโดยสะเก็ดถูกเหวี่ยวไปรอบทิศ (กลายเป็ นกาแล็กซี่)
และสะเก็ดระเบิดครั้งที่สองเหวี่ยงไปรอบทิศ (เป็ นดาวฤกษ์ต่างๆ) เห็นสะเก็ดระเบิดอีกเป็ นครั้งที่ ๓ (กลายเป็ นดาว
เคราะห์) เห็นแรงเหวี่ยงและแรงดึงดูดต่อต้านกันจนทําให้สะเก็ดขนาดใหญ่น้ นั โครจรเป็ นวงรี เห็นแรงเหวี่ยงหมด
แรงและสะเก็ดนั้นถูกดูดกลับศูนย์กลางจักรวาลรวมตัวเป็ นหมอกเพลิงขนาดใหญ่อีก แล้วก็ระเบิดอีกต่อไปรวมอายุ
หลายหมื่นล้านปี แต่ผฝู ้ ึ กจิตแล้วจะตามเห็นได้เหมือนเราเห็น ดอกไม้ไฟที่ยงิ บนอากาศระเบิดแล้วหายไป ฉะนั้นคน
ที่ไม่ตามเห็นเท่าทันสภาพที่เกิดขึ้นจริ งเรี ยกว่า “ผู้มีอวิชา”
ผูท้ ี่ฝึกจิตดีแล้วเท่านั้นจึงสามารถตามทันเห็นการแตกดับของอะตอมของธาตุท้ งั ๔ ในร่ างกาย เมื่อตามทันก็
สามารถควบคุมการแตกดับได้ เมื่อควบคุมการแตกดับได้ก็สามารถทําให้ได้พลังปรมาณู สูง พลังงานส่ วนนี้ ก็จะ
แปลงเป็ นพลังงานชีวิตสําหรับจิตใจในภายหลัง และเป็ นสิ่ งที่จะติดตัวเราไปได้เมื่อเราตาย เมื่อมีพลังสู งก็จะสามารถ
ขับเคลื่อน “ยาน” ในที่น้ ีอยูใ่ นสภาพพลังงานมิใช่ธาตุท้ งั ๔ ที่มาประชุมกันเป็ นนายเกษม ปรี ชา ฯลฯ แต่เป็ นสภาพที่
ไม่ มี ต ัว ตนคื อ “อั ต ตา” ต่ อ เมื่ อ ไปพระนิ พ พานแล้ว จึ ง มี “อั ต ตา” ซึ่ ง เป็ นสภาพที่ เ ป็ นปรมัต ถ์ (บรม + อัต ถ—
Ultlmatereality) พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้สัตว์ท้ งั หลายได้สร้างสมพลังชีวิตเพื่อจะให้สามารถเดินทางไปไกลสุ ด
เป็ นทางไกลที่เกษม (สัมมาอรหัง) ผูไ้ ปไกลสุ ดเรี ยกว่า “พระอรหันต์ (มาจากคําว่า อรห + อันตะ) “อรหัง” แปลว่า
“ไกล” เหตุน้ ี เองนิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนาจึงมีคาํ ว่า “ยาน (Space + Craft)” อยูด่ ว้ ย เช่น หิ นยาน (One-men
space craft) ขนสัตว์ไปนอกจักรวาล (นิพพาน) เฉพาะตนทีละคน มุ่งอรหันตภูมิ จึงเรี ยกอีกอย่างว่า “สาวกยาน”
มหายาน (Mass transportation space craft) ขนสัตว์ให้เข้าวัฏฏสงสาร 5 ไปนอกจักรวาลได้จาํ นวนมากๆ คือ มุ่งไป
ยังพุทธภูมิ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “โพธิสัตว์ ยาน” หรื อ “พุทธยาน” ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ การเดินทางมุ่งไปยังพุทธภูมิมี
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เส้นทางเดี ยวเท่านั้น แต่พาหนะหรื อยานที่นาํ ไปมีหลายแบบ แต่ละแบบจําเป็ นต้องใช้พลังชี วิต จึ งเห็ น พลังงาน
ธรรมชาติขบั เคลื่อนทั้งนั้น 6
เมื่อครั้งที่ขา้ พเจ้าได้ไปจัดฝึ กอบรมเรื่ อง “การจัดห้องเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยน” ที่วิทยาลัยครู พิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุ โลก ข้าพเจ้ามีโอกาสได้กราบเยี่ยมพระอาจารย์ไพริ น ที่วดั ธรรมจักร และได้เล่าสมมติฐานให้ท่านฟั ง
ท่านจึงได้ข้ ึนไปนําภาพสี ขนาดโปสเตอร์ การ์ ดลงมาให้ขา้ พเจ้าดู แล้วพูดว่า “ภาพไม่ค่อยชัดนักกล้องไหวกระมัง”
ข้าพเจ้าพิจารณาดูภาพนั้นแล้ว เป็ นภาพพิธีพุทธาภิเษกรู ปเหมือนหลวงพ่อวัดดอนตัน จังหวัดน่าน มีพระภิกษุเข้าพิธี
๒ รู ป คือ พระอาจารย์ไพริ น (ท่านอายุราว ๓๐ ปี เศษ) นัง่ อยู่ดา้ นซ้าย และหลวงพ่อวัดดอนตันนั่งอยู่ขา้ งขวา ตรง
กลางภาพเป็ นรู ปเหมือนของหลวงพ่อและกล่องกระดาษ (สุ ราแม่โขง)ใส่ เหรี ยญเพื่อรับการปลุกเสก ในภาพนั้นภาพ
หลวงพ่อวัดดอนตันหายไป เห็นแต่อาสนะแต่มีลกั ษณะเหมือนสายฟ้ าฟาดจากบนลงมา พระอาจารย์ไพริ นมีภาพ
ซ้อนรวมทั้งสายสิ นน์กม็ ีภาพซ้อน จึงทําให้คนดูคิดว่ากล้องไหว แต่ขา้ พเจ้าได้ให้อาจารย์สมเชาว์ เนตรประเสริ ฐ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ ดา สิ นสกุล ที่ไปด้วยกันดู ก็ลงความเห็นว่ากล้องไม่ได้ไหว เพราะอักษรคําว่า “แม่โขง”
บนกล่องกระดาษยังชัดเจนดีทุกกล่อง จึงสรุ ปได้ว่า พลังชีวิตทําให้ปฏิกิริยากับสารเคมีและคงมีแรงสู งมาก ข้าพเจ้า
ได้เห็นภาพประเภทเดียวกันอีก ๒ ภาพ คือ (๑) จากหนังสื อต่วยตูน บทความเรื่ อง “ลําแสงประหลาด” ของคุณเสรี
น้อ ยบัว ทิ พ ย์ ซึ่ ง กล่ า วถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราชเสด็ จ ไปในพิ ธี พุท ธาภิ เ ษกที่ ว ดั แห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด
สมุทรปราการ ในภาพจะเห็นสมเด็จพระสังฆราชกําลังทรงจุดธูปเทียนพระประธาน และมีลาํ แสงเหมือนฟ้ าแลบลง
มาจากเพดานเป็ นสองแฉก แฉกที่ ๑ พุง่ ไปยังพระพุทธรู ป และอีกแฉกพุ่งเข้าพระปฤษฎางค์ของสมเด็จพระสังฆราช
ภาพนี้ ถ่ายขณะที่พระเถระประมาณ ๙๙ รู ป กําลังทําพิธีพุทธาภิเษก และ (๒) เป็ นภาพหลวงปู่ เทียม สิ ริปัญโญ วัด
กษัตราธีราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีลาํ แสงปรากฏบนภาพเช่นกัน
สมมติฐาน ๕.๒ พลังงานชีวติ สามารถอัด (Change) ลด และแผ่ กมั มันตรังสี ได้
หมายความว่า ผูท้ ี่มีพลังชี วิตสามารถจะอัดพลังชีวิตลงไปในมวลสารทุกประเภท (ดิน เช่น พระเครื่ อง นํ้า
เช่น นํ้าพระพุทธมนต์ ลม และ ไฟ) ทําให้พลังในมวลสารเพิ่มปริ มาณขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเราสร้างพลังงานได้
๒๐๐,๐๐๐ แอลวี เราสามารถส่ งพลังชีวิตไปช่ วยคนอื่นได้ดว้ ยการ “แผ่ เมตตา” และสามารถอัดลงไปในวัตถุได้
เช่น เราอาจอัดพลังชีวิตลงในวัตถุชิ้นหนึ่ง (เป็ นพระพุทธรู ปหรื อรู ปบูชาอื่นๆ ได้) โดยอัดลงไป ๕๐,๐๐๐ แอลวี จะมี
ผลทําให้วตั ถุชิ้นนั้นมีพลังทันที ๑๕,๐๐๐ แอลวี แต่แล้วเราจะเหลือพลังแอลวีเพียง ๑๕,๐๐๐ แอลวี พระพุทธรู ปองค์
นี้จะมีกมั นตรังสี ซึ่งมีผลได้ ๒ ทาง คือ
(๑) ผูท้ ี่มีแอลวีต่าํ จะขาดภมิคุม้ กันกันมันตรังสี 7 จากพลังแอลวีน้ ี เช่น หากนําวัตถุมาไว้ที่บา้ นก็อาจเป็ น
5

-------- วัฏฏสาร มาจากคําว่า “วัฏฏ (Cycle) + (Lntegral) + สาร (Matter) หมายถึง สภาวะหมุนเวียนรวมตัวเป็ นมวล (The Cycle of Energy Interration
with Mass) คือ การที่พลังชีวิตจะต้องถูกดูดกลับมาเป็ นมวล พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าชีวิตที่เป็ น “ปรมัตถ์” คือชี วิตที่อยูไ่ ด้ในสภาพพลังาน มิใช้ตอ้ งมา
เกาะเกี่ ยวกับรู ปหรื อมวล และสภาวะนั้นคือ “นิ พพานหรื อพุทธภูมิ” คําว่า “วัฏฏสงสาร” จึงหมายถึง “จักรวาล (Universe) ซึ่ งทางพุทธศาสคร์ ใช้คาํ ว่า
“โลก” แปลว่า “แตกดับ หรื อ พึงแตกดับ”
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อันตรายต่อระบบประสาท สมอง อาจเกิดล้มป่ วยขึ้นได้ ท่านคงเคยได้ยนิ ได้ฟังมาว่า “บางครอบครั วไม่ สบาย หมอก็
หาสาเหตุของโรคไม่ พบ แต่ เมื่อมีผ้ บู อกว่ าให้ ขุดใต้ ถุนบ้ านก็พบพระพุทธรู ป เมื่อนําไปไว้ ที่วัด บางคนก็หายป่ วยไข้
(ไม่ ถูกกัมมันตรั งสีนานนัก) บางคนก็ไม่ หายเพราะสายเกินไป” จึงมีคาํ กล่าวว่า “คนไม่ มีบุญ ก็ไม่ มีวาสนาจะได้ ของ
มีค่าไว้ ครอบครอง” หากประชาชนทัว่ ไปมีแอลวีต่ าํ ประชาชาติ ก็แอลวีต่อด้วย บางประเทศจึ งไม่สามารถเก็บ
พระพุทธรู ปที่ศกั ดิ์สิทธิ์ (มีประจุแอลวีสูงมาก) เช่น พระแก้วมรกต ดังนั้นคนชัว่ จึงไม่มีอะไรปกป้ องได้ แม้จะมีพระ
ดีแค่ไหนก็ตาม จะแขวนคอหรื อไว้ที่บา้ นเป็ นสิ บๆ องค์กไ็ ม่มีประโยชน์
(๒) ผูท้ ี่มีแอลวีสูง พลังงานของพระพุทธรู ปจะเพิ่มพลังชีวิตให้สูงขึ้น แต่ถา้ เพิ่มแล้วระดับแอลวีสูงเกินพิสยั
สู งสุ ดแล้ว คนๆ นั้นก็จะดับชี วิตได้เช่ นกัน เรี ยกว่า “ตายดี (ดูสมมติฐานที่ ๓)” ดังนั้นการมีพระไว้ครอบครอง
มากๆ จึงควรระวัง เว้นแต่จะปฏิบตั ิธรรมเพื่อให้แอลวีของตนเองสู งขึ้น เพราะมีผทู ้ ี่ปฏิบตั ิธรรมและสามารถเห็นได้
ด้วยตาของจิต
จากสมมติ ฐาน ๕.๒ นี้ จึ งอธิ บายได้ว่า พระพุทธรู ปหรื อวัตถุนิยมที่ ผ่านการอัดพลังงานแล้ว มี ประจุ
พลังงานจริ ง เช่น พระกริ่ มที่ผา่ นการอัดพลังงานแล้ว มีประจุพลังงานจริ ง ตัวอย่างพระกริ่ งที่แขวนคออาจมีประจุ
พลังงาน ๔๕๐ แอลวี หรื อเหรี ยญหลวงปู่ บางองค์อาจมี ๓๐๐ แอลวี พระพุทธรู ปเหล่านี้มีส่วนเพิ่มแอลวีแก่เจ้าของ
ได้กเ็ ฉพาะเมื่อเจ้าของมีแอลวีสูงเท่านั้น โดยที่การอัดพลังชีวิตลงบนวัตถุกด็ ี การนําพลังชีวิตไปใช้ฟุ้มเฟื อย (เช่นใช้
ไปในทางแสดงปาฏิหารย์ ฯลฯ) ก็จะทําให้ระดับแอลวีลดลง พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสรรเสริ ฐด้วยเหตุ ๓ ประการ
คือ (๑) ทําให้พระภิกษุใช้พลังชีวิตที่มิใช่เพื่อการหลุดพ้น เพราะพระภุกษุที่มี ๒๐๐,๐๐๐ แอลวี หากใช้อดั วัตถุมงคล
ลงไปแล้ว ๕๐,๐๐๐ แอลวี เหลือเพียง ๑๕๐,๐๐๐ แอลวี หากเกิดมรณภาพขณะนั้น แทนที่จะได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ นั
ยามาก็ได้ไปเกิดแค่ดาวดึงส์ ซึ่ งถือว่าเป็ นการตั้งอยูใ่ นความประมาท (๒) เหรี ยญหรื อพระเครื่ องที่ปลุกเสกขึ้นนําไป
แจกจ่ายประชาชนก็ทาํ ให้ประชาชน “ชุมมือเปิ บ” แทนที่จะพยายามเพิ่มแอลวีให้ตนเองก็มวั รอการปกป้ องจากวัตถุ
มงคลเหล่านั้น เรี ยกว่า “เป็ นความประสาทชั้นที่ ๒” และ (๓) การแสดงปาฏิหาริ ยท์ ี่ใช้พลังชีวิตนี้ สามารถพิสูจน์
ด้วยตนเองได้เฉพาะผูป้ ฏิบตั ิธรรมอย่างจริ งจังเท่านั้น
คนที่ไม่ปฏิบตั ิธรรมไม่มีทางจะ “ได้ ร้ ู เห็นได้ ประจักษ์ ” ด้วยตนเองได้เลย ก็จะไม่เชื่อ หาว่าพระหลอกลวง
และไม่เป็ นไปเพื่อความหลุดพ้น ใครที่ทาํ การปลุกเสกและแสดงปาฏิหาริ ยจ์ ึงตั้งอยู่ในความประมาท ทําให้แอลวี
หมดไปไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนบานไปสู่พทุ ธภูมิหรื อพุทธโคดม ซึ่งจะสิ้ นสุ ดอายุพทุ ธศาสนาของพระองค์ในอีก
6

-------- ข้าพเจ้ามีโอกาสกราบเรี ยนถามพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบตั ิธรรมได้ระดับสู ง ท่านบอกว่า “พลังที่ทาํ ให้รู้แจ้งก็เป็ นพลังธรรมชาตินี่เอง” จึงชวนให้คิดว่า
“พลังชีวติ ที่จิตใช้” ก็เป็ นพลังที่ควบคุมการเจริ ญเติบโตของสรรพสิ ตว์และสมดุลของธรรมชาติ และสามารถที่จะสร้างสมพลังนี้ ได้หากพยายามอย่างจริ งจัง
การสร้างสมพลังธรรมชาติน้ ีกก็ ระทําได้ดว้ ยการ “ปฏิบตั ิกรรมฐาน (Base for Energy Generation)” แล้วเท่านั้น จึงจะมีประสบการณ์ดงั กล่าวนี้ได้
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๒,๔๗๙ ปี ข้างหน้า จากนั้นก็จะเข้าสู่ “พุทธันดร (สภาวะว่ างเว้ นจากพุทธศาสนา)” เป็ นเวลาประมาณ ๘ ล้านปี
และจึงเข้าสู่ “สมัยพระศรี อารยเมตตรั ย” ซึ่ งเป็ นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ของโลกธาตุน้ ี สมัยพระพุทธศรี อาร์ ยจึง
มิใช่อีก ๒ พันกว่าปี ตามที่ใครบางคนเข้าใจ นอกจากพระพุทธโคดมแล้ว ยังมีพระพุทธเจ้าที่ชาวมหายานนับถืออีก
หลายพระองค์ คือ “พระพุทธอมิตาภะ” ตรัสรู ้ในโลกชื่อ “สุ ขาวดี” พุทธเกษตร พุทธไภษัชยคุรุ (พระปฏิมาของ
องค์คือ พระกริ่ ง) ตรัสูท้ ี่โลกมีชื่อว่า “วิสุทธิไพฑูรย์ ”
สมมติฐาน ๕.๓ พลังชีวติ มีอนุภาพและความเร็วสู งมาก
ดังที่มีพระพุทธดํารังไว้วา่ “ไม่ มีแรงใด เหนือแรงกรรม” พลังชีวิตนี้น่าจะเป็ น “พลังงานกรรม” ซึ่งพลังงาน
นี้ สามารถทะลุ ท ะลวงผ่า นอิ เ ล็ค ตรอนเข้า ไปทํา ลายแบ่ ง โปรตรอนของมวลได้ นั่น คื อ เมื่ อ จํา นวนโปรตรอน
เปลี่ยนไปสารบางอย่างก็เปลี่ยนประเภท เช่น ดินอาจเป็ นเป็ นทองคําได้ อะตอมของมะเร็ งในร่ างกายจึงถูกทําลาย
ไปด้วยพลังชีวิตนี้ ดว้ ยความเร็ วปานใจนึ ก โดยที่พลังชีวิตหรื อ “กรรม” นี้ มีอาํ นาจมหาศาล จึงสามารถปกป้ องสัตว์
ให้ดาํ รงชีวิตอยู่ได้แม้ในสภาวะที่ร้อนที่สุดคือ “อเวจีนรก” เปลวเพลิงของอเวจีนรกเป็ นเปลวเพลิงปรมาณู ที่ร้อน
แรกล่าเปลวเพลิงของแสงอาทิตย์หลายร้อยเท่า แต่ก็มีสัตว์ไปเกิ ดในภพอเวจี น้ นั ผูป้ ฏิบตั ธรรมจนได้ฌาณชั้นสู ง
สามารถจะเดินทางไปถึงเวจี และพระเทวทัตกําลังถูกตรึ งด้วยเครื่ องพันธนาการที่มีลกั ษณะคล้ายกางเขน สัตว์โลก
อเวจีมีลาํ ตัวสู ง ๕๐๐ ไมล์ (๕๐ โยชน์) สันนิ ษฐานว่า ดาวอเวจีอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ เท่า หรื อมากกว่านั้น ความร้อนจากอเวจีจะแผ่กมั มันตรังสี ไปไกลแสนไกลแม้โลกของเราก็แผ่มาถึงได้
แต่กมั มันตรังสี น้ นั ไม่สามารถทําร้ายสัตว์โลกที่มีพลังชี วิตสู งได้ เพราะผูม้ ีแอลวีสูงจะมีอุณหภูมิในร่ างกายสู งกว่า
ความร้อนจากดาวอเวจี จึงไม่เดือดร้อน แต่บุคคลที่มีแอลวีต่าํ กว่า ๕๐๐ แอลวี (โปรดดูสมมติฐาน ๔) ผูน้ ้ นั ก็จะถูก
ไฟอเวจีเผาผลาญล้มป่ วยดิ้นทุรนทุรายเมื่อสิ้ นใจตายและลงไปเกิดในอเวจีนรกทันที รู ปแบบของชีวิตสัตว์มี ๓๐
รู ปแบบ เป็ นรู ปแบบที่อาศัยมวล มีเนื้ อ หนังหยาบ ละเอียดต่างกันถึง ๒๖ แบบ และมีชีวิตที่ไม่อาศัยมวล แต่จะ
อยูใ่ นประเภท “ไก่เห็นตีนงู งูเห็นตีนไก่” คือ สัมผัสสื่ อสารกันได้เฉพาะรู ปแบบเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน มวลบาง
ชนิ ดสามารถอยูไ่ ด้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรื อตํ่า เช่น ในดวงอาทิตย์ หรื อ ดวงจันทร์ เมื่อกล่าวถึงสิ่ งมีชีวิตขอได้โปรด
อย่านึกถึงตนเอง หรื อสุ นขั ที่กาํ ลังนอนเลียขนของมันอยูเ่ ท่านั้น เพราะยังมีสิ่งมีชีวิตแตกต่างไปหลายสิ บรู ปแบบ9

7

-------- คําว่า “กัมมันรังสี ” ในที่น้ ีหมายถึง “สภาวะที่พลังงานแผ่ออกไปโดยรอบ มีลกั ษณะคล้ายสนามแม่เหล็ก ผูม้ ีพลังชีวิตสู งจะมีกมั มันตรังสี แผ่ขยาย
ออกมาไกลและแสงเรื องสว่าง เนื่ องจากเป็ นรังสี เหนือม่วงประเภท ๑ ตามนุษย์ทวั่ ไปจึงมองไม่เห็น แต่จะเห็นได้ดว้ ยสภาวะจิตเข้าสมาธิ เท่านั้น ภาพรังสี ที่
อยูร่ อบตัวพระพุทธเจ้าหรื อพระศาสดาในศาสนาอื่นๆ จึงมิใช่เขียนขึ้นเพื่อแสดงว่า “ศักดิ์สิทธิ์” แต่เขียนขึ้นจากที่ได้สมั ผัสด้วยตาของจิตแล้ว
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สมมติฐาน ๖
ชีวติ มี “จิต” เป็ นตัวขับเคลื่อน
จิตเป็ นสภาวะนามธรรม หากปราศจากจิต ชีวติ จะดําเนินไปไม่ได้
ร่ างกายจึงเปรี ยบเสมือนรถยนต์ที่มีจิตเป็ นผูข้ บั เคลื่อน
จิตที่มี “กรรมเป็ นพลังงาน” เมื่อร่ างดับจิตก็ออกจากร่ าง
จิตที่มีพลังอ่อนอาจถูกจิตภายนอกที่มีพลังสู งกว่าเข้ามาแทนได้
กรณี ของการเข้าทรงผีทรงเจ้าก็ดี ผูม้ ีบุคลิกตั้งแต่ ๒ ขึ้น (Multiple Personality) ซึ่งถือว่า “เป็ นโรคจิต” ชนิด
หนึ่ ง ก็เ กิ ด จากการที่ จิ ต ของคนๆ นั้น อ่ อ นมาก จิ ต ของผูท้ ี่ ม าเข้า ทรงแข็ง กว่า จึ ง ผลัก จิ ต เดิ ม ออกไปแล้ว เข้า ไป
ขับเคลื่อนร่ างกายแทน บางรายมีจิตที่แกร่ งกว่าถึง ๑๖ ดวงผลัดกันเข้าขับเคลื่นร่ างกายของคนเดียวกัน ดังกรณี ของ
วิลเลี่ยม เบอริ แกน ซึ่ งมี ๑๖ บุคลิกคือ เป็ นเด็กหญิงอายุ ๓ ขวบ เป็ นผูช้ ายและผูห้ ญิงอายุต้ งั แต่ ๑๐ ขวบขึ้นไป
จนถึง ๓๐ ปี เศษ ตามที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์ไทม์ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๑
จิตจะรักษาเอกภาพ (Identity) ของตนเอง และจะจดจําเหตุการณ์ในอดีตชาติได้หมด แต่เมื่อมายึดกับมวล
(สิ่ งในร่ างกาย) หากพลังชีวิตอ่อนลงก็จะลืม ระลึกชาติก่อนไม่ได้ แต่ขอ้ มูลทุกอย่างที่ผา่ นเข้าไปในจิตย่อมฝังแน่นไม่
ลืมเลือนหายไป หากปฏิบตั ิสมาธิดีแล้วย่อมระลึกเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตได้เสมอ นอกจากที่กล่าวมาแล้วจิตมี
ลักษณะสําคัญดังนี้
(๑) จิต แปลว่า “ผู้สะสม” ทําการเก็บความรู ้ ประสบการณ์ที่ผา่ นเข้ามา ๒ ทางคือ (ก) ระบบปิ ด ได้แก่ หู
ตา จมูก ลิ้น กาย และ (ข) ระบบเปิ ด ได้แก่ ทางจิตและกระแสความรู ้ที่ผา่ นเข้ามา เรี ยกว่า “วิญญาณ ๑๐” ซึ่ งมี ๕
ประการคือ
๑. กระแสที่เข้าทางตา (คลื่นแสงจักษุวิญญาณ)
๒. กระแสที่เข้าทางหู (คลื่นเสี ยง โสตวิญญาณ)
๓. กระแสที่เข้าทางลิ้น (คลื่นรสชิวหวิญญาณ)
๔. กระแสที่เข้าทางกาย (คลื่นสัมผัส กายวิญญาณ)
๕. กระแสที่เข้ามาจากจิต (คลื่นกรรม หรื อ กระแสจิต มโนวิญญาณ)
กระแสทั้ง ๕ ประการนี้ เข้ามาสู่ จิตตลอดเวลา และเก็บความจําไว้ตรงกลางจิ ตใจในระดับความถี่สูงตํ่าต่างกัน
เปรี ยบได้กบั การบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ใน “แทรค” ต่างๆ ข้อมูลบางอย่างมนุษย์รับเมาทางมโนวิญญาณ โดยที่เจ้าตัว
ไม่รู้สึกหรื อรับทราบ ข้อมูลใหม่จะมาผสมผสานกับข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว หากแรงพอก็มีอาํ นาจทําให้เจ้าตัวฉุ กคิดถึง
หรื อกระทําการบางอย่างได้ ชนิดที่วา่ “ไม่น่าเป็ นไปได้” หรื อเหมือนมีอะไรสังหรณ์จิตจึงเก็บความทรงจําไว้ใน ๒
9

-------- “มีอกั ษรห้อย 9 แต่ไม่มีคาํ อธิบาย”
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ระดับคือ (๑) ระดับที่นึกถึงไม่ ได้ ทันที หรื อ นึกไม่ ค่อยออก นักจิตวิทยาเรี ยกว่า “จิตใต้ สํานึก” และ (๒) ระดับที่
สามารถนึกถึงได้ เสมอ “จิตสํานึก”
(๒) การสะสมข้อมูลต่างๆ ของจิต กระทําสื บต่อกันมาทุกชาติทุกภาพ เป็ นข้อมูลเข้า (Input) ที่ตอ้ งเข้าไป
ในกระบวนการ (Process) และให้ผลลัพธ์ (Output) ที่แตกต่างกันไปไม่คงที่ ไม่มีขอ้ มูลหรื อการประทําใดๆ ที่ทาํ
แล้วดับหายไป การกระทําทุกอย่างต้องส่ งมากระบวนการและให้ผลลัพธ์เสมอ เรี ยกว่า “วิบากกรรม (Output Of
Action)” ข้อมูลที่เก็บไว้ในจิตจะเริ่ มจากความถี่ต่าํ ขึ้นมาสู ง เช่ น ตอนเกิดเป็ นมดเก็บความจําไว้ช่วงความถี่ที่ ๓
เกิดเป็ นไดโนเสาร์ ช่วงที่ ๒๐ เกิดเป็ นงูเห่ าเก็บไว้ช่วงที่ ๓๐๐ ฯลฯ ชาติ ปั จจุบนั เก็บไว้ช่อง ๙๐๐ เป็ นต้น ความถี่
แต่ละช่วงก็ยงั แบ่งออกไปได้อีก
(๓) การระลึกข้อมูลที่เก็บไว้ในช่วงความถี่ต่างๆ อาจกระทําได้ดว้ ยการปรับความถี่ของจิตไปยังช่วงที่
ต้องการเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ที่ตอ้ งมี “โปรแกรม” ใส่ เข้าไป จึงจะทําให้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ขอ้ มูลออกมาได้ตาม
ความต้อ งการ จิ ต ก็เ ช่ น กัน เราต้อ งฝึ กจิ ต และมี “โปรแกรมสํ า หรั บ จิ ต ” เพื่ อ ให้จิ ต ปรั บ ความถี่ ต ามต้อ งการ
โปรแกรมสําหรับจิตเรี ยกว่า “มนต์ คาถา” เช่น เมื่อเราสวดมนต์หนึ่ งบทจิตจะปรับความถี่ไปช่วงที่ ๒๐ สภาวะจิต
กลับสู่ ชาติที่เคยเป็ นไดโนเสาร์ เนื้ อนังจะมีอะตอมบีบแน่นจนแทงไม่เข้า เรี ยกว่า “คาถาบทนั้นทําให้ หนังเหนียว”
เป็ นต้น จิตจะปรับความถี่ตามความต้องการของเจ้าของที่ได้ฝึกจิตแล้ว เวลานอนหลับและฝันจิตจะปรับความถี่รับ
ข้อมูลจากอดีต เช่น เราฝันว่ากลับบ้านเดิมได้พบกับพ่อ แม่ ญาติ มิตร แต่ไม่ใช่พอ่ แม่ของตนในชาติปัจจุบนั นี้ บ้าน
เดิ มนั้นก็ไม่ใช่ บา้ นในปั จจุ บนั ข้อมูลในอดี ตอาจกลับมาอีกครั้ ง บางครั้ งจิ ตเดิ นทางไปในอนาคตได้รับรู ้ขอ้ มูล
บางอย่างและนํามาสะสมไว้ และมาเป็ นความจริ งตามที่ฝัน หลังจากเวลาผ่านไปเป็ นแรมเดือนหรื อปี ก็มีปรากฏ
(๔) เวลาของจิตไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต มีแต่ปัจจุบนั เวลาในจักรวาลไม่สามารถเทียบเป็ นเวลาของโลกได้
เพราะไม่มีเวลาคงที่ (Absolute Time) เวลาในโลกที่สมมติเป็ น ๑ นาที (มีความยาวเพียงอึดใจ) ก็เป็ นเวลาที่ไม่
แน่ นอนเพราะโลกหมุนด้วยตัวเอง ด้วยความเร็ ว ๓๐ กิ โลกเมตรต่อวินาที ซึ่ งผ่านไปเพียง ๕ นาที อาจเป็ น
เหตุ การณ์ ที่เ กิ ด ขึ้ นเป็ นแรมเดื อน เวลา และขนาดของมวลขึ้น อยู่กับความเร็ ว ที่ มวลเคลื่ อนที่ ด้วย เช่ น มวลที่
เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว ๒๙๙,๐๐๐ กิโลเมตรต่อวินาที เคลื่อนที่ไปในอวกาศเป็ นเวลา ๒ ปี มนุษย์อวกาศจะสู งเพียง
๒ เซนติเมตร และเวลาของโลกผ่านไปแล้ว ๒๐๐ ปี เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี คนที่ตายไปแล้วจิตออกจากร่ างไป แม้
ตั้งใจจะกลับมาเล่าเรื่ องภายหลังตายให้ลูกเมียได้ฟัง แต่กว่าจะกลับมาบอกลูกเมียก็ตายไปแล้ว ทั้งๆ ที่ตามความรู ้สึก
ของผูต้ ายอาจจะเพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่วนั
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แอลวี : กับหลักการทางพุทธศาสตร์
สมมติฐานทั้ง ๖ ที่กล่าวมานี้ อาจทําให้ผอู ้ ่านที่สนใจพุทธศาสนาบางท่านได้นาํ ไปครุ่ นคิดถึงความที่น่าจะ
เป็ นไปได้ เพื่อะได้ใคร่ ครวญให้ความเป็ นธรรมแก่เรื่ องราวในพระไตรปิ ฎก โดยเฉพาะอภิธรรมซึ่ งยากแก่การที่คน
ทัว่ ไปจะเข้าใจได้ จนทําให้พทุ ะศาสนิกชนแบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่ม ๑ เชื่อว่า เรื่ องราวความรู ้และความจริ งในพระไตรปิ ฎก ตลอดจนเรื่ องราวต่างๆ เช่น ชาดก และ
พุทธวิสยั (ความสามารถเหนือสัตว์ท้ งั หลายของพระพุทธเจ้า) เป็ นเรื่ องที่ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมสามารถจะตรวจสอบได้
กลุ่ม ๒ เชื่อว่า เรื่ องราวความรู ้และคําสัง่ สอนในพระไตรปิ ฎกบางส่ วน โดยเฉพาะพระอภิธรรมเป็ นเรื่ องที่
พระคัน ถจรนาจารย์รุ่ น หลัง เขี ย นขึ้ น เพื่ อ ชี้ ช วนให้คนทํา ความดี ชาดกเรื่ อ งราวบางเรื่ องจึ ง ไม่ น่ า จะเป็ นไปได้
พระสงฆ์บางรู ป เช่น ท่านเขมานันทะ ยังเคยยกกล่าวที่คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่ า “ความเชื่อเรื่ อง
วิบากกรรมทําให้ คนลําบากใจ พระภิกษุที่เคร่ งในศีลและสมาธิ อาจเป็ นคนที่โง่ ที่สุด” ซึ่ งกลุ่ม ๒ นี้ ไม่เชื่อในภพนี้
ภาพหน้า หรื อโดยสรุ ปไม่เชื่อในพระธรรม ไม่เชื่อว่า “พุทธวิสัย” มีลกั ษณะเหนือกว่า “มนุษยวิสัย”

หลักในพุทธศาสนาเป็ น “ศาสตร์ ” อย่ างไร?
เพื่อนบางคนของข้าพเจ้าฯ มีความสงสัยว่า “พุทธศาสนาเป็ นความเชื่อ ทําไมจึงเรี ยกว่ า พุทธศาสตร์ ” ก่อน
อื่นน่าจะถามย้อนกลับไปก่อนว่า คําว่า “ศาสตร์ ” หรื อ “วิทยาศาสตร์ ” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า “Science” นั้น
มีขอบข่ายเพียงใดเท่าที่ยอมรับกันอยูใ่ นปั จจุบนั “ศาสตร์ ” จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สาํ คัญคือ
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) กล่าวคือ มีการสํารวจปั ญหารวบรวมข้อมูล
ตั้งสมมติฐาน ดําเนินการวิจยั เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และสรุ ปผลการวิจยั เพื่อนํามาแก้ปัญหา
๑. มีความซื่อตรง (Validity) กล่าวคือ เมื่อตรวจสอบและทดลองได้ผลอย่างไร หากทําหลายๆ ครั้งก็จะ
ได้ผลเหมือนเดิม เช่น ทดลองครั้งที่ ๑ ได้ผล ๑๐ และทดลองครั้งที่ ๒, ๓ และ ๔ ก็ควรได้ผล ๑๐ ครั้งเช่นกัน
๒. มีความเป็ นปรนัย (Objectivity) กล่าวคือ เมื่อนาย ก. ทดลองได้ผลเป็ น ๑๐ ส่ วนนาย ข. และนาย ค. ก็
ควรนําวิธีการตามสมมติฐานนั้นไปทดลองได้ผลออกมาเป็ น ๑๐ เช่นกัน
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จากลักษณะทั้ง ๓ ข้อนี้ ก็ยนื ยันได้วา่ หลักการทางศาสนาพุทธเป็ นวิทยาศาสตร์ จึงเรี ยกว่า “พุทธศาสตร์ ”
ได้อย่างเต็มที่ดว้ ยเหตุลดังต่อไปนี้
(๑) พุทธศาสตร์ เป็ นศาสตร์ที่วา่ ด้วยสภาวะความเป็ นผูร้ ู ้แจ้ง สร้างสมพลังงานของจิตใจให้มีระดับสูงจน
ทําให้ผูฝ้ ึ กเกิ ดแสงสว่าง (ปั ญญา) รู ้ เห็ นสิ่ งต่างๆ โดยปราศจากความเคลือบแคลงจนในที่ สุดพ้นจากทุกข์ หลัก
อริ ยสัจ ๔ ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ
(ก) ทุกข์
บ่งว่ามีทุกข์
(ข) สมุทยั
ชี้สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดทุกข์
(ค) นิโรธ
กําหนดวิถีทางดับทุกข์
และ (ง) มรรค
ดําเนินการดับทุกข์ตามทางที่ถูกต้อง
(๒) ผูท้ ี่ปฏิบตั ิธรรมะโดยสมํ่าเสมอจะมีดวงตาห็นธรรม กล่าวคือ ปฏิบตั ิสมถะและวิปัสสนา จนมองเห็น
ดวงจิตของตนสว่างไสว ได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์ความจริ งที่เป็ นสัจธรรมด้วยตนเองไม่ว่าจะปฏิบตั ิครั้งที่เท่าไรก็ยอ่ ม
ได้ผลเหมือนกันเช่นนี้เรี ยกว่า “มีความเทีย่ งตรง”
(๓) ผูต้ ้ งั ใจปฏิบตั ิจนบรรบุแล้วแนะนําวิธีการให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิ ผูป้ ฏิบตั ิตามด้วยความเต็มใจ (มีความถี่สูงพอ
มิใช่ทาํ ๒ – ๓ ครั้งก็เลิก) ย่อมบรรลุผลตรงกันกับที่ผมู ้ าแนะนํา ซึ่งเรี ยกว่า “มีความเป็ นปรนัย”
(๔) หลักกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนา เน้นวิธีการจัดระบบ (systems Approach) เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิบรรลุความ
เป็ นผูร้ ู ้ แ จ้ง พุ ท ธศาสตร์ คื อ ผลลัพ ธ์ (Output) ขึ้ น อยู่กับ ข้อ มู ล ที่ ใ ส่ เ ข้า ไป (Input) และการกระทํา (Process)
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมายากจนก็สามารถจะรํ่ารวยได้หากมีขอ้ มูล (ภาวนา) ปฏิบตั ิตน รักษาระบบปกติของความ
เป็ นคน (ศีล)11 แล้วอบรมจิตใจให้หยุดนิ่ง (สมาธิ) ในที่สุดก็จะเกิดความรู ้แจ้ง ได้แสงสว่าง (ปั ญญา) ทั้งนี้ ลว้ นเน้น
กระบวนการจัดระบบอย่างยิง่ ข้อมูลที่ใส่ เข้าไปนั้นครอบคลุมข้อมูลในอดีตชาติและข้อมูลปั จจุบนั ซึ่งจะให้ผลลัพธ์
ออกมาแตกต่างกนไป เรี ยกว่า “วิบากกรรม”

10

--------

11

--------

12

--------

“ไม่มีอกั ษรห้อย 10”
“มีอกั ษรห้อย 11 แต่ไม่มีคาํ อธิบาย”
“ไม่มีอกั ษรห้อย 12”
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(๕) หลักพุทธศาสตร์เน้นการตรวจสอบ (Verification) ด้วยตนเอง เพื่อให้ตนได้รู้ได้เห็นเองโดยไม่ตอ้ งเชื่อ
อะไรทั้งสิ้ น สิ่ งที่พระพุทธเจ้าห้ามเชื่อมี ๑๐ อย่าง ตามที่ปรากฏใน “กาลามสู ตร” ได้แก่
(ก) ไม่เชื่อเพราะฟังตามกันมา
(ข) ไม่เชื่อเพราะถือว่าเป็ นของเก่าปรัมปรา
(ค) ไม่เชื่อเพราะว่าข่าวลือ
(ง) ไม่เชื่อตํารา
(จ) ไม่เชื่อโดยคาดคะเน
(ฉ) ไม่เชื่อเพราะตรงตามลัทธิความเชื่อของตน
(ช) ไม่เชื่อเพราะตรึ กในอาการแบบกระต่ายตื่นตูม
(ซ) ไม่เชื่อเพราะผูพ้ ดู ไม่น่าเชื่อถือ
และ (ฌ) ไม่เชื่อเพราะเพียงคิดว่าผูพ้ ดู เป็ นครู อาจารย์ของตน
จึงเห็นได้ว่า “พุทะศาสนา” มีความเป็ น “วิทยาศาสตร์ ” ที่เน้นการใคร่ ครวญ รวบรมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ
และสรุ ปก่อนที่จะตัดสิ นใจเชื่อหรื อไม่เชื่อ
(๖) สาระทางพุทธศาสตร์ครอบคลุมเรื่ องราวต่างๆ ของสัตว์ และสิ่ งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง โดยสรุ ป
ความจริ ง ๒ อย่างคือ
๑) ความจริ งที่เกี่ยวกับสิ่ งที่ไม่มนั่ คงถาวรเปลี่ยนแปลงแตกดับได้ เรี ยกว่า “โลกิยธรรม”
๒) ความจริ งที่เกี่ยวกับสิ่ งที่มงั่ คงถาวรเหนือสภาพที่ไม่ตอ้ งแตกดับ เรี ยกว่า “โลกุตรธรรม” 13
สรุ ปโดยย่อ สาระพุทธศาสตร์ กล่าวถึงวิชาที่เป็ นศาสตร์หรื อสาขาต่างๆ คือ
๑) โครงสร้างจักรวาล
๒) กําเนิดของมนุษย์ 14
๓) วิทยาศาสตร์อะตอมฟิ สิ กส์ช้ นั สูง การสร้างพลังงานจากพลังงานปรมาณูในร่ างกายการแปร
ธาตุ เช่น แปรดินเป็ นทองคําด้วยการใช้พลังกรรมยิงโปรตรอนของดินให้กลายเป็ นโปรตรอนของทองคํา เป็ นต้น
13

--------

14

--------

คําว่า

“ธรรม”

หมายถึง “ความรู้ ความจริ ง สภาวะ สมดุล”

“โลกิยะ”
“โลกิยะรรม”
“โลกุตตรธรรม”

หมายถึง “สภาพที่พึงแตกดับ”
หมายถึง “ความจริ งเกี่ยวกับสภาพที่ตอ้ งแตกดับ”
หมายถึง “ความจริ งเกี่ยวกับสภาพที่เหนือความแตกดับ”

ในพระอภิธรรมกล่าวไว้วา่ “ในการที่โลกยังเป็ นหมอกเพลิงอยูน่ ้ นั มีพรหมประเภทหนึ่ งที่มีแสงเรื องรอง เรี ยกว่า “อภัสราพรหม” เดินทางมา

เห็นหมอกเพลิงจึงมาตั้งรกราก เวลาผ่านไปแสนนานลูกหลานของพรหมเหล่านี้มีแอลวีต่าํ ลง และกิน “ง้ วนดิน” เข้าไป แสงเรื องรองก็หายไป กลายเป็ น
“เนื้อหนัง” ขึ้นมา อภัสราพรหมจึงเป็ นบรรพบุรุษของมนุ ษย์ จะเรี ยกว่า มนุษย์มีบรรพบุรุษอาวกาศก็ได้ ท่านลองใคร่ ครวญดูว่าจะเชื่อดาร์ วินชี่ที่สอนว่า
“มนุษย์ วิวัฒนาการจากสัตว์ ” หรื อเชื่อว่า “มนุษย์ เกิดจากความเสื่อมสภาวะทีส่ ู งกว่ าคือ พรหม”
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๔) ระบบไมโครเวฟชั้นสูงสําหรับการโทรคมนาคม เวลาพระศาสดาเทศนานั้นความรู ้ส่วนหนึ่ง
ออกอากาศโดยกระแสจิต เพื่อให้ผทู ้ ี่ฝึกจิตดีแล้วได้รับไว้อีกส่ วนหนึ่ง ตรัสออกมาทางพระโอษฐ์ ส่ วนที่ได้ยนิ จาก
พระโอษฐ์คงมีเสี ยงดังไปได้ไม่ไกลนักเพราะไม่มีเครื่ อขยายเสี ยง แต่พระพุทธองค์เน้นกระแสจิต ส่ วนใหญ่ผปู ้ รับ
กระแสจิตตรงความถี่ก็สามารถได้ยินไม่ว่าจะอยูแ่ ห่ งหนในจักรวาล เพราะกระแสจิตส่ งโดยระบบไมโครเวฟไปยัง
ศูนย์กลางของจักรวาลโลกก่อน แล้วส่ งต่อไปยังศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ศูนย์กลางกาแลกซี่ และศูนย์กลางของ
จักรวาลตามลําดับ
๕) ศึกษาศาสตร์ พระพุทธเจ้าทรงเป็ นบรมครู ที่สอนทั้งมนุษย์และเทวดา ทรงยึดหลักความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทรงสอนคนต่างระดับสติปัญญาแบ่งออกเป็ น ๔ ระดับ โดยเปรี ยบเทียบกับดอกบัว ๔ ดอก
คือ (ก) บัวเหนื อนํ้าบานแล้ว (ข) บัวเหนื อนํ้ายังไม่บาน (ค) บัวที่ยงั อยูใ่ นนํ้า และ (ง) บัวที่อยูใ่ นโคลนตม ซึ่งเวลา
แสดงพระธรรมเทศนาก็ทาํ การตรวจสอบสติปัญญา (ระดับแอลวีก่อน) หากเห็นว่าใครพอที่จะบรรลุก็มุ่งเทศนาสอน
คนๆ นั้น แม้จะมีพุทธบริ ษทั กําลังฟั งอยู่เป็ นร้อยๆ ก็ตาม ทรงใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์
และวิธีการต่างๆ อาทิเช่น รับสั่งให้พระภิกษุรูปหนึ่ งซึ่ งหลงรู ปตัวเองว่า “หล่อ” ให้ไปหาดอกกุหลาบแดงมาเพ่ง
ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย และบริ กรรมว่า “โลหิตกัง” จนดอกไม้ที่สดสวยเริ่ มเหี่ ยวแห้ง ภิกษุรูปนั้นก็บรรลุเป็ น “พระ
อรหันต์ ”
๖) รัฐศาสตร์ เช่น พรหมวิหาร ๔ ความรู ้สาํ หรับผูป้ กครอง
๗) สังคมศาสตร์ เช่น ความรู ้เกี่ยวกับมนุษย์ มาตุคาม การครองเรื อน และหลักสังคมนิยม
ศาสนาพุทธเน้นหลักสังคมนิ ยม โดยมุ่งให้สมาชิกของสังคมทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความสมัครใจ มิใช่ให้ใคร
ต้องเอาอาวุธบังคับ ให้คิดถึงส่ วนรวม
๘) จิตวิทยา พระไตรปิ ฎกได้บรรจุหลักจิตวิทยาชั้นสู ง สูงกว่าที่นกั จิตวิทยาฝรั่งที่มีชื่อเขียนไว้
หลายเท่า ไม่ว่าจะเป็ นจิตวิทยาทัว่ ไป จิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ และจิ ตวิทยาสังคม หากจะประมวลหลักจิ ตวิทยาจาก
พระไตรปิ ฎกก็คงได้หลายเล่มเพียงเพื่อที่จะนํามาสั่งสอนนักศึกษาปริ ญญาระดับต่างๆ โดยไม่ตอ้ งไปศึกษาจิตวิทยา
ฝรั่ง ซึ่งอาจนํามาประยุกต์กบั สภาพบ้านเมืองไทยไม่ได้ดีนกั
๙) ปรัชญา แนวคิดทางพุทธศาสตร์ถูกยัดเยียดให้เป็ น “ปรั ชญา” โดยถือว่าเป็ นเรื่ องความเชื่อที่
พิสูจน์ไม่ได้ (ข้าพเจ้าฯ ใครเรี ยนถามว่า พิสูจน์ไม่ได้โดยใช้เครื่ องมืออะไร? วัด และใครเป็ นผูพ้ ิสูจน์?) หลักศาสนา
ต่างๆ จึ งจัดอยู่ในวิชาปรัชญา นี่ เป็ นจุดอ่อนข้อหนึ่ งในการเผยแพร่ หลักพุทธศาสตร์ เพราะเมื่อคนทึกทักว่าเป็ น
ปรัชญาแล้วก็ไม่คิดที่จะพิสูจน์ให้เห็นจริ งจึงมองข้ามไป เมื่อมีที่ปฏิบตั ิได้แล้วนํามาประกาศก็มีเสี ยงคัดค้าน ไม่เชื่อ
จึงเรี ยกว่า “ไสยศาสตร์ ” หรื อ “งมงาย”
๑๐) เกษตรศาสตร์ มีขอ้ ความที่เกี่ยวกับวิชาเกษตรและกสิ กรรมอยูม่ าก ซึ่งตอนหนึ่งกล่าวว่า “เอา
นํ้าเชื่ อมรดต้ นไม้ แล้ วย่ อมบันดาลให้ เป็ นเผ่ าพันธุ์ใหม่ ” อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยทดลองปลูกมะเขือ
เทศในหน้าร้อนโดยใช้ตวั ยาบางอย่างผสมนํ้าเชื่ อมฉี ดรด ปรากฏว่า แปลงทดลองให้ผลดอกและมีปริ มาณสู งกว่า
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แปลงดทดลองในฤดูฝน อีกท่านหนึ่ งทดลองกับกล้วยนํ้าว้าออกดอกผลมาเป็ นกล้วยไข่ หลักการนี้ คงเป็ นหลักการ
เดียวกับการฉี ดฮอร์โมนในพืช
๑๑) รังสี วิทยา หลักทางพุทธศาสตร์ ได้ช้ ีให้เห็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับรังสี ซึ่ งเป็ นรัศมีของพลัง
ชีวิตหลายอย่าง เช่น เรื่ องฆรวาสตอนหนึ่ งว่า “เดี๋ยวนี้มีเครื่ องฉายรั งสี เลเซอร์ (Laser) ฉาย
สไลด์ ๓ แผ่ น ซึ่ งถ่ ายรู ปของพระพุทธเจ้ าก็สามารถฉายแสงเลเซอร์ ของจิตให้ ตัดกับแสง
เลเซอร์ จากจิตของพระภิกษุรูปนั้นเป็ นภาพสระบัวขึ้นมาได้ เช่ นกัน”

สภาวะนิพพาน
“นิพพาน” เป็ นจุดหมายของผูร้ ู ้ แจ้ง เป็ น “พุทธภูมิ” หรื อแดนของผูร้ ู ้ พระพุทธเจ้าได้ช้ ี มรรคมีองค์ ๘
เพื่อให้สาวกได้ปฏิบตั ิ ตาม และสร้ างยานเพื่อนขนสัตว์ผ่านห้วงวัฏฏสงสารหลุ ดพ้นออกไป พ้นแรงดึ งดู ดของ
จักรวาลที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
คําว่า “นิพพาน” มีการตีความหมายแตกต่างกันดังนี้
๑) สภาวะที่พน้ จากโลกที่แตกดับเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ (ทุกข์) สภาวะนั้นข้าพเจ้าฯ หมายเอา
สภาวะที่อยูน่ อกจักรวาลและอยูเ่ หนือความแตกดับทั้งปวง
๒) สภาวะที่ดบั ความปรารถนาทั้งปวง (นิ=ดับ พาน=ปรารถนา)
๓) สภาวะที่เผาไหม้ไปแล้ว (นิ=ไม่มี พานะ=ไหม้มอดหรื อพัดหายไป) หมายเอาว่า ตะเกียงชีวิต
(มวล) ได้ไหม้มอดไปแล้ว
๔) สภาวะสิ้ นเป่ าแห่ งต้นปัญจขันธ์ (นิ=ไม่มี วนะ=ป่ า) หมายถึง ต้นไม้แห่งขันธ์ ๕ (รู ป=เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ) ดับหมดแล้ว
๕) สภาวะที่ไม่สานต่อีกแล้ว การสานต่อคือ ตัณหาดับสิ้ นไม่เหลืออีกเลย อย่างไรก็ตามโดยสรุ ป
มีผเู ้ ชื่ อว่าสภาวะนิ พพานมีอยู่ ๓ สภาวะคือ (๑) กลุ่มที่เชื่ อว่านิ พพานเป็ นสภาวะที่เป็ นบรมสุ ข (๒) กลุ่มที่เชื่ อว่า
นิ พ พานเป็ นสภาวะที่ สิ้ น สู ญ่ แ ตกดับ หมด และ (๓) กลุ่ ม ที่ เ ชื่ อ ว่า นิ พ พานเป็ นสภาวะที่ บ รรยายไม่ ไ ด้ แต่ จ ะมี
ประสบการณ์ได้ดว้ ยการปฏิบตั ิช้ นั สู ง
สภาวะ “นิพพาน” เป็ นสภาวะที่ผปู ้ ฏิบตั ิพึงเห็นเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมเหล่านั้น การคาดคะเนต่างๆ จึงไม่ใช่
วิธีการที่ดี เพราะทําให้แตกแยกทางความคิดออกเป็ นหลายกลุ่ม/ฝ่ าย/พวก เป็ นเรื่ องที่พุทธศาสนิ กชนต้องพยายาม
ปฏิบตั ิให้บรรลุ ซึ่งข้าพเจ้าฯ เชื่อว่า “นิพพาน” เป็ นสภาวะที่เราดํารงอยูใ่ นสภาวะพลังงานนิจนิรันดร์ ผูท้ ี่สะสมบุญ
บารมี (พลังชีวิต : แอลวี) สู งย่อมมีโอกาสบรรลุ “นิพพาน” ทุกคน โดยเฉลี่ยนแล้วต้องผ่านชี วิตมาประมาณ ๑๖
อสงไขย
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สถานภาพของพุทธศาสตร์ (ในประเทศไทย)
สถานภาพของพุทธศาสตร์ในประเทศไทยได้ฝังรากแน่นในคน ๒ จําพวก คือ
๑) ชาวบ้านที่ได้รับการศึกษาทางโลกมาระดับ “ปานกลาง” กลุ่มนี้อาจมีความเชื่อที่ลึกซึ้งหรื อ
เพียงเชื่อต่อๆ กันมา อธิบายเหตุผลไม่ได้ แต่อาจกล้าพูดออกมาเมื่อพบเห็นอะไรมาแล้ว
๒) ผูท้ ี่เรี ยนทางโลกมาสูงแล้วเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผล หลายท่านได้
ปฏิบตั ิธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมะแต่ไม่พดู ให้คนอื่นฟัง เพราะไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไร เมื่อพูดไปคนอื่นก็ไม่เชื่อ
คนทั้ง ๒ พวกนี้ มีจาํ นวนมาก แม้ประเภทที่ ๑ ก็อยู่ในกลุ่มคนสู งจนมีคาํ กล่าวว่า “แก่ แล้ วเข้ าวัดเข้ าวาเสี ยบ้ าง”
ส่ วนคนหนุ่ ม-สาวตามหัวเมืองไปวัดก็เพื่อสังคมเป็ นส่ วนใหญ่ ดัน้ ี ผทู ้ ี่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและปฏิบตั ิตาม
อย่างจริ งจังมีจาํ นวนน้อยเหลือเกิน ชาวไทยส่ วนใหญ่เป็ นพุทธศาสนิกชนเพียงชื่อเท่านั้น รักษาสภาพปกติของความ
เป็ นคน (ศีล) ก็ไม่ได้แม้แต่ขอ้ เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนที่ร่ ํารวย เรี ยนมาทางโลกสู ง ก็มีแนวโน้มจะมอง
หลักทางพุทธศาสนาว่า “โบราณครํ่ าครึ ” ดูถูกบรรพบุรุษที่สร้างวัดวาอารามว่า “งมงาย” ซํ้ายังพูดว่า “ทําไมไม่ เอา
เงินไปสร้ างโรงเรี ยน สร้ างโรงพยาบาล ฯลฯ”
สาเหตุที่หลักพระพุทธศาสนาไม่แพร่ หลาย มีหลายประการที่พอกล่าวได้โดยสังเขปคือ
๑) หลักการพุทธศาสตร์ถูกจัดอยูใ่ นปรัชญา และวิชาปรัชญามักมองเป็ นวิชาเพ้อฝัน ใช้เหตุผลทาง
ตรรกวิทยามากเกินไป คนส่ วนมากจึงไม่พยายามศึกษาหลักพุทธศาสตร์อย่างจริ งจัง
๒) หลักสูตรการศึกษาทุกระดับนําศาสตร์ของฝรุ่ งมาเป็ นเนื้อหาสาระสอนในโรงเรี ยน ส่ วนหลัก
พุทธศาสนาที่ สอนกัน ในวิชาศิ ลธรรมนั้น มี คะแนนเพีย ง ๒๐ – ๓๐ คะแนน หลัก สู ตร พ.ศ. ๒๕๒๐ ในระดับ
มัธยมศึกษาไม่มีวิชาศีลธรรมไว้เลย เพราะอ้างว่าเด็กเรี ยนมามากแล้วในระดับประถมศึกษา
๓) ผูท้ ี่ผา่ นการเรี ยนจากต่างประเทศและเรี ยกตัวเองว่า “เป็ นนักวิทยาศาสตร์ ” มักจะมองสิ่ งต่างๆ
แคบว่า สิ่ งที่ตนเองจะเชื่อหรื อไม่น้ นั ต้องมองเห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ฯลฯ อาจไม่ฉุกคิดว่า “นัยต์ ตา” ของมนุ ษย์มี
ขอบเขตจํากัดเพราะมองเห็ นได้เฉพาะวัตถุ ที่สะท้อนแสง สี แดงถึ งม่วงเท่านั้น เราจึ งมักได้ยินคนพูดว่า “เรี ยน
ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก ไม่ น่าจะมาเชื่อเรื่ องพรรค์ นี้เลย”
๔) พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่เป็ นนักปริ ยตั ิ (ศึกษาภาคทฤษฎี) แต่ไม่ได้เน้นหลักปฏิบตั ิธรรมอย่าง
จริ งจัง เมื่อไม่ได้ปฏิบตั ิก็ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรม พิสูจน์ขอ้ ความในพระอภิธรรมไม่ได้ จึงปฏิเสธดังเช่นพระเถรชั้น
ผูใ้ หญ่ที่มีชื่อบางรู ป มิหนําซํ้าพระภุกษุจาํ นวนไม่นอ้ ยไม่ได้ปฏิบตั ิตนตามพระวินยั ทําให้ชาวบ้านขาดความเลื่อมใส
ศรัทธาในพุทธศาสนา
๕) ยังไม่มีผใู ้ ดพยายามนําเอาหลักพุทธศาสตร์มาทดลองและพิสูจน์ให้เห็นอย่างจริ งจัง นักวิชากา
ส่ วนใหญ่มุ่งไปทดลองตามหลักฝรั่งมากกว่าหลักการบางอย่างของศาสนาพุทธที่ฝรั่งนําไปทดลองได้ผลแล้ว คน
ไทยจึงฮือฮาตอนหลัง เข้าทํานองที่วา่ “ใกล้ เกลือ..กินด่ าง”
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๖) ปรากฏการณ์ทางพุทธศาสตร์บางอย่างมีความเป็ นรู ปธรรมที่ละเอียดอ่อนจนคนส่ วนมากคิดไป
ว่าเป็ นนามธรรม เช่น เทวดาซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีชีวิตประเภทหนึ่ ง มีรูปมีมวล แต่ละเอียดมาก ดังนี้ จึงต้องใช้สติปัญญา
และการศึกษาค่อนข้างสู งที่จะเข้าใจได้ หลักพุทะศาสตร์ จึงอยูใ่ นแวดวงของคนเพียงร้อยละ ๑๐ – ๒๐ เท่านั้น
๗) หลักพุทธศาสตร์อาจเป็ นส่ วนเกิน (อาจินไตย) สําหรับบางคน เพราะเพียงปฏิบตั ิตามหลักคํา
สอนคือ “พุทธศาสน์” ก็บรรลุความเป็ นผูร้ ู ้ได้เช่นกัน โดยไม่ตอ้ งไปศึกษาพระอภิธรรม

สรุป
“พุทธศาสตร์ ” เป็ นหลักการและทฤษฎี ที่ครอบคลุมสภาวะธรรมชาติ โดยมุ่งให้ผูศ้ ึกษาได้เข้าสู่ สภาวะ
ความเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่ต ผูเ้ บิกบาน มีเนื้อหาสาระที่กว้างขวาง ด้วยการพัฒนาพลังแอลวี (LV) ให้เกิดขึ้นกับตนเอง
หลักปฏิบตั ิที่ประยุกต์ตามหลักพุทธศาสตร์ ซึ่ งเรี ยกว่า “พุทธศาสน์ ” นั้น มีจุดมุ่งหมายให้ผปู ้ ฏิบตั ิบรรลุ
ความเป็ นผูร้ ู ้ แ จ้งโดยไม่ ตอ้ งเสี ยเวลาศึ กษาตามหลักการและทฤษฎี อี ก นัยหนึ่ ง “หลักพุ ทธศาสตร์ ” อาจเป็ น
ส่ วนเกิ นสําหรั บคนทัว่ ไป แต่ผูท้ ี่มีความสามารถเมื่อศึกษาแล้วก็ทาํ ให้มีศรั ทธาในพุทธศาสนาแกร่ งกล้ามากขึ้น
การศึกษาพุทธศาสตร์ จึงต้องใช้ “ปัญญาระดับสู ง” โดยเฉพาะ “ภาวนามยปัญญา” จะใช้เพียงแค่สติปัญญา (จาก
การเห็ น ได้ฟัง) หรื อจิ ตนาปั ญญา (จากการจิ ตนาการ) เท่านั้นไม่พอ จึ งเหลือวิสัยที่ จะให้ปุถุชนทัว่ ไปเข้าใจ
ใคร่ ครวญให้เห็นตามได้
ผึ้กษาหลักพุทธศาสตร์ ท้ งั ด้านปริ ยตั ิและการปฏิบตั ิจึงไม่ควรท้อถอย เมื่อถูกผูอ้ ื่นเหล่านั้นมองด้วยสายตู
แคลนว่าผูท้ ี่มุ่งความหลุดพ้นเป็ นคนเห็นแก่ตวั โบราณครํ่าครึ และงมงาย แต่เมื่อปฏิบตั ิจนได้ดวงตามเห็นธรรมะ
แล้ว ก็ควรเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นได้ทราบบ้าง เพราะในจํานวนคนที่ฟังเรา ๑๐๐ คน อาจจะมีเพียง ๑ – ๓ คนที่ได้สั่งสม
บารมี แ ล้ว ในอดี ต ชาติ ซึ่ ง อาจนํา ข้อ คิ ด จากเราไปใคร่ ค รวญและนํา ไปปฏิ บ ัติ ต ามจนมี ด วงตาเห็ น ธรรมะได้
เช่นเดียวกัน ส่ วนอีก ๙๐ คนเศษๆ ที่เหลือนั้น ต้องมีสกั วันหนึ่งในอนาคตอันใกล้ที่พวกเขาจะสํานึกได้ แต่ที่น่าเป็ น
ห่ วงมากที่สุดก็คือ “บางคนได้ สํานึกก่ อนตายเพียงเล็กน้ อย” และ “บางคนเชื่ อเรื่ องนรกสวรรค์ เมื่อตนเองเกิดเป็ น
สัตว์ นรกไปแล้ ว” เท่านั้น
กว่าจะมีโอกาสมาเกิดเป็ น “มนุษย์ ” ได้อีกนั้น โลกธาตุกด็ บั ไปแล้ว หลายแสนครั้งนับเวลาได้หลายล้าน
โกฏิ ปี การศึกษาหลักการทางพุทธศาสตร์ จึงทําให้เรารู ้ว่าเท่าทันสภาพที่เกิดขึ้นจริ ง กล่าวคือ พ้นจากอวิชชา เพื่อจะ
ระลึกเสมอว่าเราได้สะสมเสบียงอาหารคือ “พลังงาน” ไว้เพียงพอสําหรับการเดิ นทางอันแสนไกลแล้วหรื อยัง?
เมื่อเราตายไปแล้ว เพราะสภาวะหลังตายต่างหากที่เป็ น “ชี วิตจริ ง” ชี วิตที่มาเกิดเป็ นพวกเราๆ ทั้งหลายนี้ เป็ น
เพียง “ความฝัน” เท่านั้น ซึ่งอาจตื่น (คือตายแล้ว) ได้ทุกเมื่อ
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เมื่อเราได้คิดอย่างนี้ เราจึงควรถือเอา “ความตาย” เป็ นการตื่นจาก “ความฝัน” เป็ นเรื่ องที่ควรตื่นเต้นยินดี
ที่ผตู ้ ายจะได้เดินทางต่อไป หรื ออาจบรรลุสภาวะ “นิพพาน” อันเป็ นบรมสุ ข ผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังจึงไม่ควรเศร้าโศกพิร่ ํา
พิไรตามให้เกิด “ความทุกข์ ” ทว่าควรเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่า สักวันหนึ่ งเราเองก็ตอ้ งเดินทางต่อไปเพื่อจะได้
สร้างสมพลังงานบุญเอาไว้ แทนที่จะมาเกิดเพื่อเสพกามที่แสนจะโสโครกของโลกธาตุน้ ี โดยการคดโกงหรื อเอาแต่
ได้เห็ นแก่ ตวั เราก็เก็บพลังงานเอาไว้เพื่อเสพความสุ ขที่ละเอียดอ่อนในสภาวะของชี วิตที่สูงขึ้น คือ “สวรรค์
พรหมโลก และนิพพาน” ตามลําดับ โอกาสที่จะได้ “กินหวาน” จะมีข้ ึนก็เมื่อเราละความชัว่ ทําแต่ความดี และยัง
จิตใจให้ผอ่ งใสตลอดเวลา ซึ่งเป็ นหัวใจของ “หลักพุทธศาสน์ ” นัน่ เอง
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