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ถาม : ข้อ ๒๓๑๔. เร่ือง “ค าถามพลีชีพค่ะ” 

หลวงพ่อ : เขารู้เลยว่าเขาเขียนมาโดยที่ว่าอยากรู้อยากเห็นไง 

ถาม : สืบเนื่องจากข้อมลูข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ทราบถึงปรากฏการณ์ในเร่ือง
ของการเปล่ียนแปลงในระบบสริุยจกัรวาล อนัส่งผลกระทบต่อโลก ท าให้เกิดภยัพิบตัิในรูปแบบ
ต่างๆ ขึน้ เหตกุารณ์ดงักล่าวถกูค านวณและกล่าวถึงโดยนกัวิทยาศาสตร์ พระ มนษุย์ต่างดาว 
ท าให้เกิดความสบัสนวุ่นวายขึน้ในจิตใจของมนษุย์ 

ขอนมสัการถามว่า ท่านจะให้ข้อคิดเห็นในเร่ืองนีอ้ยา่งไรคะ และควรปฏิบตัิตวัอย่างไร
ถึงจะเหมาะสม 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ไอ้นีเ้ร่ืองนีม้นัเร่ืองโลก เวลาเร่ืองโลก เร่ืองวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
เวลาสมยัก่อน สมยัก่อนนะ ทางวิทยาศาสตร์ยงัไม่เจริญ กาลิเลโอ เวลาเขาค้านในเร่ืองศาสนา 
เร่ืองโลกกลม โลกแบน มีปัญหามาก สิ่งต่างๆ ในเร่ืองนีม้นัมีปัญหามา มีปัญหามาใช่ไหม ถ้ามี
ปัญหามา นัน่มนัมีแต่ความเชื่อในสมยัโบราณ แต่ในพระพทุธศาสนาไม่เป็นอย่างนัน้เลย 

ในพระพทุธศาสนาพดูล า้ยคุ ล า้ยคุกว่าวิทยาศาสตร์ เร่ืองการเกิดของมนษุย ์ ตัง้แต่
น า้มนัใส น า้มนัข้น สวดมนต์กนัมาตลอด มนุษย์เกิดอย่างไร มนษุย์มาจากไหน มนษุย์ตายแล้ว
ไปไหน มนษุย์สิน้กิเลสอย่างไร ในพระพทุธศาสนาสอนไว้หมดสิน้แล้ว 

แต่พดูถึงทางวิทยาศาสตร์ ทางโลก ทางโลกที่ความเจริญ เจริญเพราะการพิสจูน์ พิสจูน์
มนัเกิดมาทางซกีโลกตะวนัตกก่อน ทางซีกโลกตะวนัตก เวลาทางวิทยาศาสตร์เจริญขึน้มา 
บอกว่า วิทยาศาสตร์กบัธรรมะจะมีการขดัแย้งกนัมาตลอด 
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มีการขดัแย้งกนัมาตลอด การขดัแย้งกนัตลอด เวลาโลกมนัเจริญแล้ว ธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัยิ่งแวววาว ยิง่ชดัเจน ยิ่งเป็นสจัจะความจริงขึน้มา ถ้าสจัจะ
ความจริงขึน้มา 

นี่พดูถึงทางวิทยาศาสตร์ๆ ใช่ ทางวิทยาศาสตร์เป็นการพิสจูน์ มนัมีการทดสอบในทาง
วิทยาศาสตร์ชดัเจน แล้วอธิบายได้ ตอบได้ทกุกระทงความ 

นี่ก็เหมือนกนั พทุธศาสน์ พทุธศาสน์ตอบได้หมด แต่ตอบได้หมดมนัตอบได้ในใจของผู้
ที่ประพฤติปฏิบตัิ ตอบได้ตามความเป็นจริงอนันัน้ ถ้าตอบได้ตามความเป็นจริงอนันัน้ ครูบา
อาจารย์ที่เป็นธรรมๆ เวลาท่านเทศน์ ท่านเทศนเ์ป็นวิทยาศาสตร์ ท่านเทศนเ์ป็นวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้ความเข้าใจไง ถ้าทางโลก ความเข้าใจ เพราะคนมีการศึกษา ทางวทิยาศาสตร์ พทุธ
ศาสน์ 

วิทยาศาสตร์ เวลาพดูธรรมะเป็นทางวิทยาศาสตร์ ก็เลยวิทยาศาสตร์เป็นใหญ ่

พทุธศาสน์ พทุธศาสน์มนัอยู่ในใจของครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงๆ เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั 
เป็นสนัทิฏฐิโก ถ้าออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นทางโลกมนัก็สมมตุิไง สมมตุิบญัญัติ ถ้าเป็น
ความจริง ความจริงมนัเป็นใจอนันัน้ ถ้าเป็นใจอนันัน้ 

ทางวิทยาศาสตร์เขาพดูกนั ความเจริญ มนัก็เจริญจริงๆ นัน่แหละ เวลาเจริญทางโลก 
สิ่งที่มีความเจริญขึน้มา แล้วความเจริญนัน้ทางวิทยาศาสตร์ เราต้องเวลาใช้ชีวิตหรือทางโลก
มนัต้องเป็นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพ่ือมนัเป็นข้อเท็จจริงๆ แล้วข้อเท็จจริงขึน้มาแล้ว เวลา
มนัมีความสขุความทกุข์ขึน้มา นัน่น่ะธรรมะ 

สิ่งที่จะเป็นธรรมๆ ขึน้มา ถ้าความสขุความทกุข์ ธรรมะมนัไปแก้สขุแก้ทกุข์ในใจอนันัน้ 
แล้วถ้าแก้สขุแก้ทกุข์ในใจอนันัน้ เวลามนัพิจารณาไปแล้ว มนัประพฤติปฏิบตัิไปจนถึงที่สดุแห่ง
ทกุข์ มนัพ้นความสงสยัทัง้สิน้ไง มนัวางไว้หมด ถ้าเป็นทางโลก รู้แล้วเข้าใจ รู้แล้วเข้าใจ 

ทางโลกมนัมีความจ าเป็นนะ วิทยาศาสตร์นีจ่ าเป็นมาก อย่างเช่นพายปุาบึก แต่เดิม
แหลมตะลมุพกุเข้ามา ตายเป็นพนันะ เพราะอะไร เพราะเราไม่เข้าใจนะ เวลาอตุฯุ เขาเตือนมา 
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เวลาเขาเตือนมา แล้วพดูถึงในความสามคัคี อ านาจรัฐมนับงัคบัใช้ได้สมบูรณ์แบบ อพยพ
ขึน้มา 

เวลาพายอ่ืุนขึน้มา ตายห้าร้อย ตายพนันึง เวลาตาย ตายมหาศาล แต่นี่ขึน้มา ปาบึก 
เขาอพยพก่อน นี่วิทยาศาสตร์ไหม มนัเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วเราบริหารจดัการทางวิทยาศาสตร์ 
มนัมีความปลอดภยั เห็นไหม 

ใช่ เวลาพายมุนัเข้า พวกวตัถสุิ่งต่างๆ มนัต้องมีความเสียหายอยู่แล้วเป็นเร่ืองธรรมดา 
ถ้าเป็นซีกโลก โลก สิ่งที่มีผลกระทบมาก เวียดนาม อินโดฯ ฟิลิปปินส์ พายเุข้าปีหนึ่งกี่ลกู 
เพราะอะไร เพราะประเทศของเขา 

เราเกิดในประเทศอนัสมควร เวลาพายเุข้ามาก็ผ่านเวียดนามก่อน พอจะเข้ามาถึงไทย 
มนัอ่อนแรงลงแล้ว นี่คนเกิดในประเทศอนัสมควร นีก่็เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า มงคล ๓๘ ประการ เกิดในประเทศอนัสมควร แล้วเกิดในประเทศอนัสมควรมี ๒ 
รูปแบบ 

พอเกิดในประเทศอนัสมควร ประเทศที่เป็นภูมิประเทศ เป็นภูมิศาสตร์ 

เกิดในประเทศอนัสมควร เกิดจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เป็นสมัมาทิฏฐิ เป็นพ่อแม่ที่ดีงาม 
ลกูเกิดมามีแต่ความสขุ ความดีงาม นี่เกิดในประเทศอนัสมควร สิ่งที่เกิดในประเทศอนัสมควร 
นี่เป็นธรรมะนะ 

นี่พดูถึงทางวิทยาศาสตร์ที่เขามีผลกระทบต่อโลก เกดิภยัพิบตัิ มนัเกิดมาตัง้แต่เกิดโลก
นู่นน่ะ ธรณีวิทยา ทวีปมนัแยกปีละ ๑ นิว้ ในธรณีวิทยา ๔,๐๐๐ ล้านปี ๕,๐๐๐ ล้านปีกว่าโลก
จะเย็นลง แล้วในยคุในสมยัมนัเป็นของมนัอยู่แล้ว นี่พดูถึงระบบสริุยจกัรวาล แล้ว
นกัวิทยาศาสตร์ก็เอามาอธิบาย วิทยาศาสตร์อธิบาย มนัต้องอธิบายเป็นทางวชิาการ 
นกัวิทยาศาสตร์ พระ พวกที่ว่าเวลาเขาอธิบายแล้วมนัเป็นเหยื่อ อธิบายแบบหาเหยื่อ โลกจะ
แตก ภาคใต้ทัง้ภาคจะหายไป...อู้ฮู! ท าไมมนักระต่ายตื่นตมูกนัขนาดนัน้นะ เวลามนัพดู มนัพดู
ให้เป็นเหยื่อนะ 
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เม่ือวานนีก้็เกิดแผ่นดินไหวทีเ่ชยีงใหม่ เมืองกาญจน์ เชียงใหม่ ๒.๑ เมืองกาญจน์ ๒.๐ 
โลกมนัเคลื่อนไหวตลอด แล้วถ้าเรารู้ทางวทิยาศาสตร์ รู้มาเพ่ืออะไร รู้มาเพ่ือเราปกครองตวัเอง 
ดแูลตวัเอง ส่ิงใดจะเป็นประโยชน์ เราก็แก้ไขอย่างนัน้ เร่ืองของโลกมนัก็เป็นเร่ืองของโลกไง 

แต่ถ้าเป็นโลก ถ้าสิ่งที่ดีงาม สิง่ที่ว่าเป็นวทิยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เรามีไว้เพ่ืออะไร ผู้น า
ที่ดี ผู้น าที่มีธรรม มีไว้เพ่ือปกป้องดแูล คุ้มครองดแูลมวลชนของเรา ชุมชนของเรา ประเทศชาติ
ของเรา เรารู้ไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาของเรา 

แต่ถ้าทางสงัคม โลกจะแตก ๒๕๒๕ โอ้โฮ! เราฟังแล้ว “พทุธพจน์ๆ”...เหยื่อทัง้นัน้ มนั
เป็นธุรกจิ มนัจะขายที่กนั พอที่ตรงนัน้ ใครเวลามนัป่ันป่วน มันเหมือนทางอีสาน อีสานมนัเป็น
วฒันธรรมของเขานะ เราไม่ได้ไปติเตียนเขา เขาจะบอกเลยนะ ไอ้เร่ืองผีปอบ ไอ้เร่ืองอย่างนี ้
มนัเป็นการเมือง ถ้าคนคนนีเ้ป็นคนที่ขวางโลก คนคนนีเ้ป็นคนที่มีปัญหานะ เขาจะใส่ไคล้ว่า
เป็นผีปอบ เป็นอะไรไป เพ่ืออะไร เพ่ือไล่ออกจากหมูบ้่านนัน้ไป เพ่ือยึดทรัพย์ยึดสินนัน่น่ะ นี่มนั
เอาสิ่งนีเ้อามาใส่ไคล้กนั 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาวิทยาศาสตร์ว่ามนัจะเกิดภยัพิบตัิ มนัจะเกิด...มนัจะเกิด เราก็
ป้องกนัสิ มนัเกิดอยู่แล้ว ชายฝ่ังโดนกดัเซาะไป บางขนุเทียนหมดเป็นอ าเภอๆ ไปเลยนัน่น่ะ ทกุ
ที่มนัเกิดเพราะอะไร มนัเกิดเพราะว่าสรรพสิ่งในโลกนีเ้ป็นอนิจจงั เกิดขึน้ ตัง้อยู่ แล้วดบัไป มนั
แปรปรวนตลอด มนัมีอะไรคงที่ วิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์สิ 

ทางวิทยาศาสตร์นะ เวลาเกิดภยัพิบตัิ เกิดต่างๆ สภาวิทยาศาสตร์ นายกสมาคมเขา
ต้องให้เข้าไปตรวจสอบ เกิดตึกถล่ม นี่เวลาข้าราชการไว้ใจไม่ได้ นายทนุไว้ใจไม่ได้ เจ้าของตึก
ไว้ใจไม่ได้ ผู้ที่จะเข้ามาตรวจสอบต้องเป็นนายกสภาวศิวกรรม 

นี่ไง เวลาทางวิชาการเป็นประโยชน์ไหม เป็น เวลาเกิดภยัพิบตัิ เกิดต่างๆ เขาต้องให้
นายกสภามหาวิทยาลยั นายกของวิศวะเข้าไปตรวจสอบว่าตึกหลงันีย้งัมีความมัน่คงพออยู่
อาศยัได้หรือไม่ ต้องทบุทิง้หรือไม่ ตึกหลงันี ้นีเ่ขาเอาไปตรวจสอบกนัไง นี่วิทยาศาสตร์ 

แต่วิทยาศาสตร์ เห็นไหม ตึกเก่าๆ นี่นะ การบ ารุงรักษามนัแพงกว่าการสร้างตึกใหม่นะ 
ไอ้ตึกเก่าๆ ที่ดแูลๆ กนั ไอ้ที่สวยงามๆ การซ่อมบ ารุงรกัษามนัแพงกว่า แพงกว่าตึกสร้างใหม่อีก 
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วิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มนัเป็นทางวิชาการที่ตรวจสอบได้ แต่ทาง
โลกขอให้มนัพดูเป็นเชิงบวก ถ้ามนัจะเกิดภยัพิบตัิ มนัจะเกิดสิ่งต่างๆ เราก็เตือน แล้วอพยพ 
แล้วพยายามดแูลรักษา ถ้าอย่างนีม้นัจะเป็นประโยชน์กบัโลก 

แต่ออกมากระทุ้งตลอด ออกมาทิ่มมาต าตลอด ออกมาท าลายสงัคมตลอด ออกมาท า
ให้สงัคมตื่นตวัตลอด สงัคมมีแต่ความทกุข์ความยาก อนันัน้ควรไหม วิทยาศาสตร์ควรหรือ ควร
แล้วหรือ ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มนัต้องมีคณุธรรม คณุธรรมนะ 

ไอ้เร่ืองกรณีนี ้ จะบอกว่า ทางวิทยาศาสตร์ ทางพระ พระนี่ตวัร้ายเลย อวดรู้อวดเห็น 
พระ เวลาบวชพระนะ พระคืออะไร พระผู้ประเสริฐ ประเสริฐที่ไหน ประเสริฐในหวัใจของตน 
พระมีแต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้ช าระล้าง
กิเลสในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ารือ้สตัว์
ขนสตัว์ ปรารถนาเพ่ือให้โลกมีความสงบร่มเย็น เขาพดูเพ่ือความสงบร่มเย็น พดูเพ่ือความ
สามคัคี ไม่ใช่พดูเพ่ือทิ่มเพ่ือต า พดูเพ่ือตวัเองมีคณุค่า พดูเพ่ือตวัเองมีญาณวิเศษ มีความรู้ 
พระน่ะตวัดีเลยล่ะ 

เวลาเม่ือก่อน ๒๕๒๕ บอกโลกจะแตก เขาไปถามหลวงตาว่าหลวงตามีความเห็น
อย่างไร หลวงตาบอกว่าหวัใจของคนจะแตก โลกไม่แตกหรอก โลกไม่มีวนัแตก 

หวัใจของคนหวัใจของคนมนัโดนเขายเุขาแหย่ เขาเป่าหจูนมนัตื่นตมู พวกเหยื่อ 
สงัคมไทยเป็นสงัคมอ่อนแอ สงัคมไทยเป็นสงัคมให้คนมายมุาแหย่ สงัคมไทยสงัคมให้คนป่ัน
หวั มนัไม่มีวฒุิภาวะ ไม่มีจุดยืนเลย สงัคมไทยนี่ แล้วสงัคมไทยบอกว่า นี่สงัคมชาวพทุธ 
พระพทุธศาสนาเป็นพระพทุธศาสนาแห่งปัญญา แล้วปัญญามนัอยู่ที่ไหน ปัญญาอะไร มนัมีส่ิง
ใดที่มนัจะเป็นอย่างนัน้ 

สิ่งที่มนัจะเป็นความจริง ทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นทางวทิยาศาสตร์ สรรพสิ่งในโลกนีเ้ป็น
อนิจจงั แล้วสิ่งใดเป็นอนิจจงั สิ่งนัน้เป็นทกุข์ สิ่งใดเป็นทกุข์ สิ่งนัน้เป็นอนตัตา สิ่งที่เป็นอนตัตา
ในพระพทุธศาสนา 
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ถ้าเป็นพระนะ พระมีหน้าที่อะไร เวลาพระบวช อปัุชฌาย์บวชมาแล้วให้อะไร เกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ ให้กรรมฐาน ๕ หน้าที่ของพระ หน้าที่เอาใจของพระให้รอดพ้นจากกเิลส 
ให้รอดพ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง 

พดูด้วยความหลงใหล พดูด้วยความเคลิบเคลิม้ พดูด้วยโทสะ พดูด้วยความอยากให้
เขานบัหน้าถือตา พดูเพ่ืออะไร 

ถ้าพดูถึงว่า ทางวิทยาศาสตร์ ทางพระ พดูถึงมนษุย์ต่างดาวท าให้เกิดภยัพิบตัิๆ เขา
บอกว่า “แล้วท่านมีความเห็นอย่างไร” 

สรรพสิ่งในโลกนีเ้ป็นอนิจจงั โดยธรรมชาติของมนษุย ์มนษุย์เกิดมา อยากเกิดมาพร้อม
พระพทุธเจ้า แล้วอยากให้พระพทุธเจ้าเอามือลบูหวัให้เป็นพระอรหนัต์หมดเลย มนัไม่มีหรอก 
เกิดมาพร้อมพระพทุธเจ้า เอ็งก็ไม่เชื่อพระพทุธเจ้าอีก พระพทุธเจ้าสอนให้เอ็งอยู่ในศีลในธรรม 
เอ็งก็ไม่ยอม พระพทุธเจ้าสอนให้ท าความดี ท าความดีแล้วจะอดตาย ตวัเองจะไม่มีเงินมีทอง 

เอ็งเชื่อพระพทุธเจ้าหรือเปล่า ถ้าเอ็งเกิดมาพบพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าสอนเอ็ง แล้ว
เอ็งประพฤติปฏิบตัิตามที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอน แล้วพยายามฝึกหดัปฏิบตัิของ
เราขึน้มา ในหวัใจของเราขึน้มา เอ็งจะเห็นคณุธรรมเหมือนองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
เอ็งเชื่อหรือเปล่า 

นี่ไง เวลาว่า ท่านมีความเห็นอย่างไร 

เพราะวิทยาศาสตร์กเ็ป็นวิทยาศาสตร์นะ เร่ืองทางโลกนะ ไอ้ค าว่า “โลกแตก น า้จะท่วม
โลก” ไร้สาระ แล้ว แหม! เขาท าในคอมพิวเตอร์ โอ๋ย! น่าตื่นเต้นน่าตกใจ 

มนัเป็นมาก่อนหน้านีห้ลายพนัปี หลายหม่ืนปีมาแล้ว แล้วภยัพิบตัิมนัมีของมนัอยู่แล้ว 
มนัมีของมนัอยู่ทกุปี ถ้ามีของมนัอยู่ปี เพราะอะไร เพราะมนษุย์สร้าง มนษุย์เป็นผู้ท า สภาวะ
แวดล้อมมนษุย์ท าทัง้นัน้น่ะ ถ้าบอกว่าโลกร้อน เราก็เห็นด้วยทัง้สิน้ สิ่งที่เกิดขึน้ เกิดขึน้มาจาก
ของเสีย มาจากการสะสม มาจากคนเห็นแก่ตวั นี่คนเห็นแก่ตวั 
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ตอนนีส้ะใจมาก ไอ้ฝุ่ นละอองในกรุงเทพฯ สะใจมาก เวลาไอ้พวกที่เอารัดเอาเปรียบเขา
ก็ท าของเขา รถติด ๑ สภาวะอากาศ ๑ มนักระทบเหมือนกนัหมด เวลามนักระทบ กระทบ
ด้วยกนัทัง้สิน้ แต่เวลาคนที่มีก าปัน้ใหญ่ เวลาเห็นแกต่วั มีแต่ท าลายเขาทัง้นัน้น่ะ 

ถ้ามนัไม่เห็นแก่ตวันะ จะท าสิง่ใดนะ ท าเพ่ือประโยชน์ ประโยชน์โลกมนัจะเป็น
ประโยชน์ ถ้าท าประโยชน์โลกนะ แล้วไม่ต้องไปหวงัให้คนอ่ืนท าก่อนแล้วเราท าพร้อมเขา เราท า
ของเราทกุวนัทกุเวลาของเรา เราท าของเรา ไอ้เร่ืองของเขาเป็นเร่ืองของเขา แล้วใครจะว่าเราโง่
เราฉลาด มนัก็เป็นมมุมองของเขา แตเ่ราจะท าคณุงามความดีของเรา เพราะหวัใจของเรามนัมี
คณุค่า หวัใจของเรามีคณุค่าเพราะเราได้ท าคณุงามความดีมา เราได้เกิดเป็นมนษุย์ พอเกิดขึน้
เป็นมนษุย์ ในชาติหนึ่งของเรา เราจะสร้างสมบุญญาธิการให้จิตใจของเรามีคณุค่ามากขึน้ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพระโพธิสตัว์ เสียสละมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย 
๑๖ อสงไขย จนบารมีเต็มขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถงึได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัต
ถะ ถึงได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านสร้างคณุงามความดีของท่านมา พอสร้างคณุงามความ
ดีของท่านมา ท่านมาเกิดในกึ่งพทุธกาล เกิดในสมยัปัจจุบนันี ้ ท่านเคยเห็นสงัคมเหมือนเราที่
เราเหน็นี่แหละ แต่ท่านก็พยายามท าตวัของท่าน ท่านพยายามปลีกวิเวกของท่าน พยายาม
ฝึกหดัในใจของท่านให้ในใจของท่านพ้นไปจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของทา่น
ก่อน พอพ้นจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของท่านไปแล้วมนัจะเป็นประโยชน์ 

ในสมยัพทุธกาลนะ มนัมีอยู่เมืองหนึ่งมนัเป็นโรคระบาด ตายหมดเลย แล้วมนัแก้ไข
ไม่ได้ สมยัโบราณวิทยาศาสตร์ยงัไม่เจริญ วคัซีนไม่มี ยาป้องกนัไม่มี เป็นสมนุไพรทัง้สิน้ 
สดุท้ายแล้วเขาไปนิมนต์พระพทุธเจ้ามา พอพระพทุธเจ้ามา พระพทุธเจ้าส่งพระอานนท์ไปก่อน 
เวลาไปถึงก็สวดมนต์ไง พอสวดมนต์ ฝนตกมา โอ้โฮ! มนัชะล้างพวกซากศพ พวกเชือ้โรคไปนะ 
หายไปหมดเลย ไอ้นี่มนัเป็นบุญ เป็นบุญขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ที่เวลาเราสวดขอฝนกนั เราสวดเพ่ือบ าบดัความจงัไรกนัอยู่นี่ มนัเกิดมาในสมยั
พทุธกาลแล้ว แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้ให้สวดบทนัน้ๆ แล้วมนัมีการกระท า 
อนันัน้มนัมีการกระท าเพราะบารมีธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
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เพราะบารมีธรรม เห็นไหม หลวงตาท่านพดูถึง พดูถึงว่าหลวงปู่ มัน่ เจ้าคณุอบุาลีฯ สมยั
ที่เชียงใหม่เกิดภยัแล้ง เวลาหลวงปู่ มัน่กบัหลวงตาท่านสวดขอฝน ฝนตกมา โอ้โฮ! นองไปหมด
เลย นี่เวลาคาถาขอฝนๆ นี่พดูถงึว่า คนทีจ่ะขอฝน คนที่มีอ านาจวาสนาบารมี จะท าสิง่ใดเพ่ือ
ประโยชน์กบัสงัคมโลกๆ นีพ่ดูถึงเร่ืองพระนะ 

จะบอกว่า โอ๋ย! ภยัแล้งนี่ก็เอาพระมาสวดเลย เมืองไทยจะไม่มีเกิดภยัแล้งเลย เพราะ
พระเต็มประเทศไทย ขอฝนมนัทัง้ปีทัง้ชาติ ให้พระไปอยู่กระทรวงเกษตร คอยพิจารณาเร่ือง
ฤดกูาลเลย แล้วถ้าพระเก่งๆ ก็ไปอยู่กระทรวงสาธารณสขุรักษาโรค เมืองไทยจะไม่มีใครเจ็บไข้
ได้ป่วยเลย ถ้าพระเก่งๆ กไ็ปอยู่กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวได้ ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง 

นี่ไง ท าสิ่งใดก็แล้วแต่ มนัมีนะ มนัมีกรรมของสตัว์ๆ สตัว์โลกเป็นไปตามกรรม สตัว์โลก
เห็นแก่ตวั ท าลายทรัพยากร ท าลายทกุๆ อย่าง เอารดัเอาเปรียบเขา แล้วจะให้เป็นคนดีเป็นคน
เด่นได้อย่างไร เวลาดีก็ดีด้วยมารยาสาไถยไง ดีด้วยใครได้ผลประโยชน์ร่วมด้วยไง สิ่งที่มีการ
กระท า ถ้าเป็นคนดีท าๆ สตัว์โลกเป็นไปตามกรรม เขามีเวรมีกรรมของเขา เขาได้ท าสิ่งนัน้ของ
เขา มนัเป็นยคุเป็นคราว นี่กรรมของสตัว์ๆ 

หลวงตาเวลาท่านมาโครงการช่วยชาติ ท่านบอกเลย ลกูศิษย์ลกูหาที่เห็นด้วยกบัท่านนี่
สายบุญสายกรรม ไอ้คนทีไ่ม่เห็น คนที่ต่อต้านเยอะแยะไปหมด ท าไมไม่มีคนเห็นพร้อมไปกบั
หลวงตามากมายมหาศาล 

ไอ้คนที่เห็นพร้อม เห็นพร้อมไป ท่านก็พยายามขวนขวายมีการกระท าของท่าน ท่าน
บอกว่าท่านท าให้ลกูศิษย์ของท่านบอบช า้ๆ 

ค าว่า “บอบช า้” คือเราต้องพยายามขวนขวายของเรา เราต้องมีชีวิตด ารงชีพของเรา เรา
ต้องหาอาหารปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเรา เรายงัต้องเจยีดก าลงัของเราเพ่ือไปช่วยสงัคม ช่วยคน
อ่ืน ไอ้คนที่มนัเห็นแก่ตวั ที่มนัไม่ยอมรับส่ิงต่างๆ มนัก็กีดมนัก็ขวางไปตลอด นี่พดูถึงเวลาถ้ามี
ผู้น าที่ดีพาท าคณุงามความดี มนัยงักีดมนัยังขวางเลย 

แล้วนี่บอกว่า พระที่ดีแล้วจะขอฝน พระที่ดีแล้วจะท าให้เกษตรรุ่งเรือง 
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มนัจะรุ่งเรืองได้ด้วยชุมชนนัน้ในมวลชนนัน้เขาเห็นดเีห็นงามร่วมกนั แล้วเขาท าสิ่งใดท า
ด้วยต้นทนุที่ต ่าลง เขาหาตลาดของเขาที่ดีงามของเขา แล้วเขาซื่อสตัย์ ตรงนีส้ าคญัมาก 

สหกรณ์ที่ดีงาม สหกรณ์ที่ดีๆ เขามีคนเข้าไปยไุปแหย่ให้มนัเสียหายซะ ชุมชนทีไ่หนที่
เขาเข้มแข็ง ชุมชนใดที่ดีนะ การเมืองจะไปป่ันหวั ไปยไุปแหย่ให้มนัแตกแยกกนัเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ต่อกนั ความสามคัคี ความร่วมมือกนั สิ่งนัน้จะท าให้สงัคมนัน้เข้มแข็ง ที่ดงีาม สิ่ง
ที่ดีงามๆ ไอ้พวกที่มนัยมุนัแหย่ มนัยใุห้ร า ต าให้รั่ว มันเข้าไปท าให้แตกแยก เพ่ือมนัจะได้เข้ามา
บริหารจดัการหาผลประโยชน์ของมนั 

นี่พดูถึงว่า เราจะท าคณุงามความดีของเรา เราท าคณุงามความดีเพ่ือตวัของเราไง สิ่งที่
เป็นประโยชน์มนักเ็ป็นประโยชน์อย่างนี ้ ถ้าเป็นนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์นะ ธรณีวิทยา
เขารู้หมดแล้ว ไอ้ภูเขาที่สงูที่สดุในโลก ภูเขาเอเวอเรสต์ แต่เดิมมนัอยู่ใต้สมทุรนะ ไอ้สงูที่สดุใน
โลกปัจจุบนันี ้ แต่เดิมมนัอยู่ในท้องทะเล แล้วตอนนีจ้ากท้องทะเลมนัขึน้มาสงูที่สดุในโลก นี่มนั
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

นกัวิทยาศาสตร์ ท าไม นกัวิทยาศาสตร์จะมาพดูอะไรให้ประชาชนชาวไทยเราตื่นเต้น 
ตอนนีท้างของเราเกิดพาย ุทางออสเตรเลีย ร้อนที่สดุในรอบปี ในตะวนัตก หิมะตกทีหนึ่ง ๓-๔ 
เมตร นี่มนัอะไรล่ะ ทางวิทยาศาสตร์ไง เราก็รู้ เขากเ็ตอืนประชาชน ประชาชนมนัวิปริต โลกมนั
วิปริต โลกมนัมีการเปล่ียนแปลงไปเพราะพวกมึง เพราะพวกมนษุย์นัน่น่ะ เห็นโทษมนัไหมล่ะ 
ถ้าเห็นโทษของมนัก็รู้จกัให้ยบัยัง้ชัง่ใจ อย่าบริโภคกนัจนเกนิกว่าเหต ุ อาหารเหลือให้มนัเน่า 
แล้วพยายามจะหาก าไร นี่พดูถงึทางโลกนะ ถ้าพดูถึงนกัวิทยาศาสตร์ 

ถ้าพดูถึงพระ พระทีเ่ป็นธรรมนะ พระที่เป็นธรรมท่านรู้เร่ืองนี ้ท่านเห็นเร่ืองนี ้แล้วภาษา
เรา ต้องรักษาหวัใจของมนษุย์ หวัใจของมนษุย์นะ อยา่ตื่นกลวัจนกลวัลนลานไปทัง้สิน้ ตัง้ใจให้
สงบ เพราะมนษุย์ท าทัง้นัน้น่ะ 

ถ้ามนษุย์ไม่ท า มนัก็มีความเปล่ียนแปลงของมนั เห็นไหม โลกนีพ้ร่องอยู่เป็นนิจ มนัจะ
เปล่ียนแปลงของมนัไปตลอด ช้าหรือเร็วมนัต้องเปล่ียนแปลงของมนัไปตลอดเวลาอยู่แล้ว ถ้า
การเปล่ียนแปลงไปของโลก แล้วเราก็ดแูลรักษา อย่าใช้ทรัพยากรจนเกินกว่าเหต ุ แล้วสิ่งใดจะ
เกิดขึน้ มนัไม่ได้เกิดขึน้ที่เรา 
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นี่เขาบอกเลย ระบบสริุยจกัรวาล ในพระไตรปิฎก ยงัไม่ต้องพดูถึง ๗ โลกธาตนุะ นีเ่พ่ิง
จะเห็นดาวฤกษ์ใหม่ ตื่นเต้น เห็นดวงอาทิตย์ใหม่ ตื่นเต้น นี่ในระบบสริุยะ อนันัน้เป็นเร่ืองหนึ่ง
นะ แล้วพดูถึงระบบสริุยะขึน้มา ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ แล้วตอนนีบ้างประเทศเขาจะตัง้
กองทพัอวกาศ แล้วถ้ามนัรบกนัในอวกาศ มนัจะตัง้กองทพัอวกาศด้วยความโลภของมนษุย์ไง 
นี่พดูถึงทางวิทยาศาสตร์ ถ้าทางวิทยาศาสตร์นะ 

สิ่งใดจะเกิดขึน้มนัเป็นเวรกรรมของสตัว์ทัง้สิน้ ฉะนัน้ เรารักษาใจของเรา เพราะเราเกิด
เป็นมนษุย์ แล้วเรามีอายขุยัของเรา เราต้องตายไป ถ้ามีบุญกุศลจะได้เกิดเป็นมนษุย์อีก ได้เกิด
เป็นมนษุย์อีก โลกมนัจะเจริญรุ่งเรืองไปทางไหน 

ฉะนัน้ ในทางสงัคม เขาบอกว่า เราจะส่งต่อโลกของเราให้อนชุนรุ่นหลงัด้วยความอดุม
สมบูรณ์หรือด้วยความวิบตัิ มนัอยู่ที่เราจะสง่ต่อโลกของเราต่อไป ถ้าส่งต่อโลกของเราต่อไป 
เราเหน็แก่ตวั หรือเราจะสง่ต่อให้ลกูหลานของเรา ให้ระบบความเป็นอยู่ให้มนัพออยู่กนัได้ นี่พดู
ถึงทางวิทยาศาสตร์นะ 

ถ้าพดูถึงเร่ืองพระ แล้วก็พดูถึงเร่ืองมนษุย์ต่างดาว จะท าให้เกิดความสบัสนวุ่นวายขึน้
ในจิตใจของมนษุย ์

ก็มนษุย์ของเรา พระพทุธศาสนาสอนอย่างไรล่ะ พระพทุธศาสนานะ เวลา
พระพทุธศาสนาสอน เวลาไปวดัไปวาก็ฟังพระ ฟังพระท่านพดู ท่านพูดถึงกาลามสตูร อย่าเพ่ิง
เชื่อๆ อย่าไปเชื่อใครทัง้สิน้ว่าจะชกัจูงไปทางใด 

ถ้าเรามีเวลาของเรา พระไตรปิฎกฉบบัประชาชน เราก็ค้นอ่านได้ พระไตรปิฎกฉบบั
ประชาชนนีเ้ป็นทีเ่ขาย่อลงมาให้เหลือภายในเล่มเดียว นัน่คือค าสัง่สอนขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ค าสัง่สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสิ่งนัน้ นัน่เป็นสจัจะเป็น
ความจริง 

ถ้าเป็นสจัจะความจริง ศึกษาแล้วเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีความเข้าใจ
หรือมีจุดยืนขึน้มา เราจะวดัได้เลยว่าพระองค์ไหนพดูถกู พระองค์ไหนพดูผิด พระองค์ไหนเป็น
นกัแสวงหาผลประโยชน์ พดูเพ่ือตวัตน พดูเพ่ือสงัคมของตน 
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ถ้าพดูเพ่ือประโยชน์ เวลาครูบาอาจารย์ของเรา เราไปวดัไปวา เราเสียสละของเราเพ่ือ
หวัใจของเรา การเสียสละอย่างนี ้ เสียสละเพ่ือให้จิตใจของเรามัน่คง จิตใจของเรามีจุดยืนของ
เรา เราศึกษาแล้ว เราได้เสียสละแล้ว ให้เรามีบุญกศุลของเรา ให้มีจุดยนืของเรา จิตใจมนัไม่
ทกุข์ไม่ร้อน ไม่สบัสนวุ่นวาย ถ้าไม่สบัสนวุ่นวาย สิ่งที่เสียสละไปแล้วเป็นของเล็กน้อย ของ
เล็กน้อยขึน้มา เพราะมนัต้องมีปฏิกริิยา มนัต้องมีการกระท าไง พอใจมีการกระท าไปแล้ว 
เสียสละไปเป็นทาน เวลาทานขึน้มา เกิดบุญกุศลขึน้มาให้จิตใจมนัอบอุ่นของมนัๆ 

แล้วศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าพดูถึงเร่ืองอริยสจั ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค พดูถึงสจัจะพดูถงึความจริง 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาพดูถงึนะ ท่านพดูถึงว่าโลกนีเ้ป็นอจินไตยๆ 
ถ้าโลกนีเ้ป็นอจินไตย อจินไตยมนัเหนือการคาดหมาย เหนือการต่างๆ มนัยงัก้าวหน้าไปอีก
มากมายมหาศาล แล้วเราตื่นเต้น เราทกุข์ยากไปกบัมนัด้วยวิทยาศาสตร์ เดี๋ยวทวีปมนัจะมา
รวมกนัเป็นมหาทวีปเหมือนเดิม เดีย๋วมนัจะแยกออกไปโดยสจัจะ นี่เวลาธรณีวิทยามนัรับรู้ได้
เป็นล้านๆๆๆ ปี มนัจะไปวุ่นวายอะไรจิตใจของมนษุย ์

มนัวุ่นวายที่คนเขียนนี่ มนัวุ่นวายที่คนถามนี่ คนอ่ืนเขาไม่เห็นวุ่นวายเลย คนอ่ืนชีวิตเขา
ร่ืนรมย์ ชีวิตของเขา เขาพยายามจะสร้างคณุงามความดีของเขา ไอ้เราจะสร้างคณุงามความด ี
ความดีคือการสร้าง การกระท าของเราขึน้มา แล้วถ้าจิตใจมนัมีหลกัมีเกณฑ์ขึน้มา มนัอบอุ่น
ของมนั แล้วพออบอุ่นขึน้มามนัจะสบัสนที่ไหน มนัจะวุ่นวายที่ไหน 

ฉะนัน้ เขาถามว่า แล้วท่านมีความคิดเห็นเร่ืองนีอ้ย่างไร 

มีความคิดเห็นเร่ืองนี ้ มนัเป็นเร่ืองกะล่อนปลิน้ปล้อนของสงัคม ถ้าความเห็นของเรานะ 
ไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่เห็นมีอะไร มนักะล่อน ถ้านกัวทิยาศาสตร์จะพดูถึงเป็นสจัจะเป็นความจริง
ขึน้มา เราพดูเตือนสงัคมไง 

นกัวิทยาศาสตร์ที่พดูนะ เขาบอกว่า จะเกิดแผ่นดินไหว จะเกิดสึนาม ิ
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เศรษฐกจิมีปัญหาไปหมด สงัคมที่มีความสขุ ความสงบของเขา ไปพดูให้เขาตื่นกลวั 
ความตื่นกลวัขึน้มา ประกนัภยัไม่รับ ประกนัภยัมนัไม่รับแล้ว แล้วเอ็งพดูไปท าไม พดูอวดเก่งใช่
ไหม 

เวลาพดูให้พดูทางรัฐบาลสิ รฐับาลเขาเตือน ให้รัฐบาลเขาเตือน แล้วรัฐบาลจะเตือน
ไหม รัฐบาลมนัเตือน มนักลวัจีดีพีมนัตกนะ รฐับาลไม่กล้าเตือนหรอก รัฐบาลมนัจะพดูเป็นการ
ภายใน 

นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์พดูอะไร เวลากรณีอย่างนี ้เวลานกัวิทยาศาสตร์เขาพดู
เลย ไอ้พดูนี่พดูให้หุ้นตก แล้วมนัก็มาช้อนซือ้ แล้วพอหุ้นขึน้มนัก็ขายอีก เราก็เป็นเหยื่อ 
นกัวิทยาศาสตร์ การโฆษณาแอบแฝง การท าร้ายโดยการแอบแฝง มนัไม่มีความสะอาดบริสทุธ์ิ
ในใจไง 

ถ้ามนัมีความสะอาดบริสทุธ์ิในหวัใจนะ เขาเตือน เหน็ไหม ปาบึก เราเห็นพายคุราวนีช้ื่น
ชมมาก รัฐบาลบริหารจดัการได้ดีมาก บริหารจดัการโดยความสญูเสีย สญูเสียโดยบ้านเรือน
โดยวตัถนุี่เร่ืองธรรมดา แต่สญูเสียด้วยชีวิตน้อยมาก ๓ ศพ ๓ ศพนีม้นัไม่ได้เกิดด้วยพาย ุ มนั
เกิดด้วยต้นไม้ล้มทบั นี่ไง ด้วยการบริหารจดัการที่ด ี

ถ้าการบริหารจดัการที่ดี วิทยาศาสตร์มนัมีประโยชน์อย่างนี ้ มีประโยชน์เพ่ือให้เรา
บริหารจดัการคุ้มครองดแูลประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์ ด้วยอ านาจรฐั ด้วยการคุ้มครองดแูล 
อย่างนีเ้ราชื่นชม 

แต่ออกมาเตือน ออกมายอุอกมาแหย่ ออกมาท าให้สงัคมตื่นกลวั อนันีเ้ราติเตยีน เรา
เห็นแล้วเรารับไม่ได้ แต่มนัก็เป็นความเห็นของสงัคม ความเห็นของโลก ความเห็นของ
นกัวิทยาศาสตร์ 

นกัวิทยาศาสตร์ที่ดี เอ็งมีความรู้ เอ็งมีปัญญาของเอ็ง เอ็งท าไมไม่เอาความรู้ปัญญา
ของเอ็งเพ่ือประโยชน์กบัชุมชนล่ะ ชุมชนใด สงัคมใดที่เขาขาดแคลนแหล่งน า้ เขาขาดแคลน
เร่ืองสิ่งใด เอ็งไม่เข้าไปเป็นที่ปรึกษา เข้าไปเพ่ือช่วยเหลือสงัคมล่ะ ถ้าเอ็งจะเป็น
นกัวิทยาศาสตร์ที่ด ี



โลกต่ืนตูม ๑๓ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

นกัวิทยาศาสตร์ สิ่งทีก่ารบริหารจดัการ สหกรณ์ ชุมชนใด เขาจะท าเศรษฐกจิของเขา 
ถ้าเอ็งมีสติปัญญา เอ็งเจียดเวลาเอ็งเพ่ือประโยชน์กบัสงัคมสิ ชุมชนที่เขาพยายามขวนขวาย
เพ่ือความสงบสขุของเขาน่ะ อย่างนีกู้ยกย่อง อย่างนีก้ชูื่นชม 

แต่เอ็งพดูเพ่ือหน้าตาของเอ็งไง “จะเกิดแผ่นดินไหว จะเกิดสึนามิ เกิดริมฝ่ังมนัจะพดั
หายไป” พดูไปร้อยแปด พดูให้คนตกใจ นกัวิทยาศาสตร์ที่ดีหรือ 

นกัวิทยาศาสตร์ที่ดี นายกสภาวิศวกรรม เวลาเกิดสิ่งใดขึน้ เขาต้องไปเชิญมาเพ่ือส ารวจ 
เพ่ือวิเคราะห์ เราไม่ได้คดัค้านเร่ืองวิทยาศาสตร์ ธรรมะ ครูบาอาจารย์ท่านกเ็ทศน์ให้เป็น
วิทยาศาสตร์ ให้พวกโลกเข้าใจได้ 

แต่ธรรมะมนัลึกซึง้กว่านัน้นะ ธรรมะ สจัธรรม ถ้าคนมีคณุธรรม ใช้วิทยาศาสตร์นัน้เป็น
สิ่งที่เป็นจรรโลงโลก วิทยาศาสตร์แก้ไขวิกฤติของโลก ถ้ามีธรรมะในวิทยาศาสตร์นัน้ 
วิทยาศาสตร์นัน้เพ่ือให้โลกยัง่ยืน เพ่ือให้โลกน่าอยู่น่าอาศยั มีภยัพิบตัิสิ่งใด เราช่วยกนัปกป้อง
คุ้มครองดแูลจากชุมชนของเรา ถ้านกัวทิยาศาสตร์อย่างนีเ้ราชื่นชม นกัวิทยาศาสตร์คิดค้นสิ่ง
ใดขึน้มาเพ่ือประโยชน์กบัสงัคม ประโยชน์กบัโลก เราชื่นชม 

นกัวิทยาศาสตร์ที่เวลาพดูให้แตกตื่น พดูให้เห็นว่ากูแน่ กูรู้ กเูก่ง ถ้านกัวิทยาศาสตร์
อย่างนีเ้ราตเิตียน นกัวิทยาศาสตร์อย่างนีไ้ม่มีประโยชน์กบัสงัคม ไม่เป็นประโยชน์กบัใครทัง้สิน้ 
และไม่เป็นประโยชน์กบัตวัเขาด้วย เพราะตวัเขาได้สร้างเวรสร้างกรรมไว้ให้โลกนีแ้ตกตื่น 

พระ พระที่ดี ชุมชน พระก็แค่บิณฑบาตเลีย้งชีพ พระที่ดีรักษาใจของตนให้ชาวพทุธเขา
มัน่คงในพระพทุธศาสนา ให้เห็นว่า เออ! พระเป็นอย่างนี ้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็น
อย่างนี ้ให้ศาสนามัน่คงอย่างนี ้ถ้าพระอย่างนีเ้ราชื่นชม 

ถ้าพระแบบพระเสี่ย พระอวดดี พระจะไปเที่ยวรอบโลก จะไปเที่ยวดาวองัคาร พระ
อย่างนีไ้ม่สมควรเป็นพระ ถ้าเป็นมนษุย์ต่างดาว มีเมืองลบัแลนะ ดสูิ ค าชะโนด เขาจ้างหนงัไป
ฉายให้ผีด ูไม่ใช่ไม่มีนะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในวัฏฏะมนัมีของมนัอยู่ จิตนีม้นัละเอียดอ่อน
กว่านัน้เยอะ ฉะนัน้ ไอ้เร่ืองมนษุย์ต่างดงต่างดาวนัน่มนัเร่ืองของมนษุย์ต่างดาว 
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กามภพ รูปภพ อรูปภพ สิ่งนีม้นัลึกลบัซบัซ้อนกว่านัน้ แต่ในพระพทุธศาสนากระจ่าง
แจ้งหมด เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอน ๓ โลกธาต ุ สอนหมด ควบคมุทัง้หมด 
จิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มหศัจรรย์กว่านีเ้ยอะมาก ความมหศัจรรย์กว่านีเ้ยอะมาก แต่
มนัเข้าไปละเข้าไปถอนจนจบสิน้กระบวนการของการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย จบ นี่พดู
เร่ืองมนษุย์ต่างดาว 

มนษุย์ต่างดาว พดูถึงมนษุย์ต่างดาวแล้ววุ่นวาย สวรรค์ ๕ ชัน้ สวรรค์ ๖ ชัน้ พรหม ๑๖ 
ชัน้ แล้วนรกอเวจีล่ะ แล้วต่างๆ นี่มนัสถานที่ของใคร กามภพ รูปภพ อรูปภพ ผลของวฏัฏะ 
เวลาวฏัฏะ นีจ่ิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แล้วจิตที่พ้นไปจากวฏัฏะ วิทยาศาสตร์ยงัรู้ไม่ได้
นะ 

ไอน์สไตน์บอกเลยว่า ถ้าเลือกได้จะเลือกนบัถือศาสนาพทุธ เพราะศาสนาพทุธเป็น
ศาสนาแห่งเหตแุหง่ผล แล้วศาสนาที่เข้าไปสู่สจัจะความจริงได้ แห่งเหตแุห่งผลนัน้คือวิธีการ 
แต่เวลาถึงที่สดุแล้ว เหนือโลก พ้นจากวิธีการ พ้นจากผลอนันัน้ไป นี่ไง มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน 
๑ พ้นออกไปจากวฏัฏะ สิง่นีเ้ป็นวิวฏัฏะ เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือวิทยาศาสตร์ เหนือพระ 
เหนือมนษุย์ต่างดาว เหนือความแตกตื่นของสงัคม เหนือจกัรวาลนี ้ ให้มนัเป็นความจริงขึน้มา 
แล้วอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่ที่ในหวัใจของเรา อยู่ในพทุธะนี ้

พทุธะที่อ่อนแอ พทุธะที่หวัน่ไหว ก็ให้เขาหลอกกนัอยู่อย่างนี ้

พทุธะที่มีสติมีปัญญาแล้ว เหนือโลกเหนือสงสาร วางไว้กบัโลก เพราะเป็นผลของวฏัฏะ
ไง คนอ่อนแอ คนสร้างเวรสร้างกรรมมา คนที่เหลวไหล มนัก็เชื่อกนัไป คนที่มาเพ่ือผลประโยชน์
มนัก็เอาสิ่งนัน้มาโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือให้คนแตกตื่น มันจะได้เก็บผลประโยชน์ของมนั ไร้สาระ
มาก เราเห็นแล้วเราสงัเวช สงัเวชมาก แต่มนัเป็นผลของวฏัฏะ มนัเป็นผลของคนทีเ่ห็นอย่างนัน้ 
สงัเวชนะ สงัเวชจริงๆ พวกอ่อนแอ เชื่อเป็นกระต่ายตืน่ตมู เป็นเร่ืองที่ไร้สาระมาก เอวงั 


