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 ตั้งทิศกันนิดหน่อย
 ลงุอ๋อย  ตอนทีต่ดิต่ออาจารย์ได้รบัความรูส้กึว่าอาจารย์คงจะไม่ม ีpercep-

tion แบบคนอืน่ๆ คอือาจารย์เป็นผูท้ีข่อบคณุเราทีใ่ห้ได้คยุนะ และกบ็อกว่า

พูดได้ทุกเรื่องนะ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เกษตรหรืออะไรต่างๆ นานา เอ...ฟังดู

เหมือนท้าทายว่าพูดได้ทุกเรื่อง งั้นลองถามเรื่องการโรงแรมสิ (หัวเราะกัน)

 เท่าทีล่งุเคยคยุ อาจารย์ใช้เวลาสือ่สารหรอืเรยีนรูท้างอนิเตอร์เนต็ 

มีเพื่อนที่เป็นปราชญ์ในต่างประเทศ มีเพื่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์หลายคน 

และหลายคนกม็ชีือ่อยูใ่นท�าเนยีบของนกัเขยีนหรอืนกัเสนอความคดิ ใหม่ๆ 

สู่โลก เวลาที่ใช้ศึกษาก็คงเป็นช่วงกลางคืน แล้วก็ยังเขียนบทความลงใน

หนังสือพิมพ์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ

 อาจารย์บอกว่า จะดีมากเลยถ้าอาจารย์ได้เห็นค�าถามจากพวก

เรา ไม่ใช่แค่อาจารย์มาเล่าอะไรบางอย่าง เดิมทีตั้งโจทย์ไว้เป็นเรื่องของ

นิเวศ แต่เรื่องนั้นเป็นข้ออ้างในการติดต่อ ความจริงเราคิดว่า 80 ปีกับการ

มีชีวิตอยู่ แล้วศึกษาสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดจนถึงปัจจุบัน น่าจะมีอะไรเล่าให้เรา

ฟัง สิง่ทีอ่าจารย์เหน็ว่าส�าคญักบัยคุสมยั กเ็ลยคยุกบัอาจารย์ว่าเอาเรือ่งนัน้

เป็นโจทย์ตั้งแล้วกัน แต่ถ้าอาจารย์เห็นว่ามีอะไรที่คนรุ่นใหม่น่าจะได้รับรู้

ก็ตามอัธยาศัย ซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าจะให้ผมพูดแค่ชั่วโมงเดียวนี่ยากมาก

เลย  เลยถามว่าเวลาที่เหมาะอยู่ที่เวลาสักประมาณเท่าไหร่ แกบอกว่าถ้า

เป็นไปได้ซัก 4 ชั่วโมงน่าจะดี (หัวเราะ) 4 ชั่วโมงนี่คนฟังจะหลับหรือเปล่า 

แต่ก็ต้องคิดกับตัวสาระด้วยนะ ซึ่งโทนของอาจารย์เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งถ้าเราจ�ากัดค�าว่าวิทยาศาสตร์เป็นแค่ฟิสิกส์ เคมี คงไม่ใช่อย่างนั้น แต่

ทุกๆ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในความหมายของแก อย่างจิตหรือนิพพาน ก็

เป็นวิทยาศาสตร์อะไรท�านองนี้

 มีคนพูดถึง String Theory บางคนคงเคยได้ยินค�านี้ ลุงก็ไม่รู้จัก

มันหรอก ไปเปิดหนังสือ History of Time ของสตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง แล้วก็ดูใน

จักรวาลในเปลือกนัท จะเห็นค�าหรือทฤษฎีอะไรต่างๆ เยอะมากเลย แต่ก็

ไม่รูจ้กัมนั แต่ค�าเหล่านีก้ม็าเหมอืนกบัเป็นโจทย์ว่า มนัพยายามพาเราเข้าไป

(The Universe in a Nutshell)

(Stephen Hawking)

(การรับรู้หรือเข้าใจ)
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รูจ้กัโลกหรอืจกัรวาล เคยเป็นค�าทีเ่รารูส้กึว่าไปทางความเชือ่หรอืไสยศาสตร์

เรือ่งจติจกัรวาล ซึง่ถ้ารวมความในทกุมติ ิแล้วเอาความเป็นวทิยาศาสตร์คอื 

ความเป็นเหตุเป็นผลเข้ามาอธิบายคงต้องใช้ความรู้เยอะ ก็ผู้ฟังอาจต้องมี

พื้นฐานบางอย่างที่จะรับฟังด้วย เลยกลายเป็นเรื่องที่มีความลักลั่นในเรื่อง

ของการให้ข้อมูลหรือการรับสารอยู่ แต่พวกเราก็น่าที่จะได้ลองเข้าไปรู้จัก

กับอะไรพวกนี้บ้าง

 ในฐานะของคนที่ร่วมสมัยกับยุคที่ก�าลังค้นหาเรื่องของธรรมชาติ

ทัง้ในมติทิีเ่ป็นรปูธรรมและมติทิีเ่ป็นนามธรรม ซึง่ปัจจุบุนัมตินิามธรรมก�าลงั

ถูกค้นหาอย่างมากเลย เคยถามอาจารย์ว่า “ควอนตัมคืออะไร เออ...คือนัก

ดนตรีหรือเปล่า” มีคณะดนตรีเอามาตั้งเป็นชื่อวงด้วย แล้วมันรู้จักไอ้ตัวนี้

ด้วยเหรอ หรอืกลายเป็นชือ่ทีเ่ป็นแฟชัน่ไปแล้วในตอนนี ้อาจารย์กพ็ยายาม

อธิบายสั้นๆ ว่าถ้าวิทยาศาสตร์ปรกติจะอธิบายสิ่งที่ใหญ่กว่าอะตอม ถ้า

วิทยาศาสตร์พูดถึงสิ่งที่เล็กกว่าอะตอม ก็คือควอนตัม เราก็ยังงงอยู่ดีว่า 

วิทยาศาสตร์ที่พูดถึงสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมคืออะไร แล้วเราก็ค่อยๆ แคะไป

 เรื่องของนามธรรมหรือจิตก็ถูกอธิบายด้วยสิ่งนี้เหมือนกัน เราก็

นกึถงึภเูขาน�้าแขง็ ทีข้่างบนเป็นลกูทีเ่ราจบัต้องได้ 1 ส่วน แต่อกี 3 ส่วนทีอ่ยู่

ใต้น�้า คือนามธรรม เรื่องของจิต ซึ่งเรารู้ในส่วนนี้กลับกัน เรารู้เรื่องนี้ 1 ใน 

4 ของมัน เราเห็นภูเขาน�้าแข็งที่เป็นรูปธรรม แต่ส่วนที่เป็นนามธรรมอีก 3 

ส่วน เราไม่รูจ้กั เลยเป็นยคุทีพ่ยายามจะรูจ้กัส่วนทีอ่ยูใ่ต้น�า้กนัมากขึน้ หนงั

ก็ยังเอามาท�าเพื่อเอ็นเตอร์เทนเลย เรื่องเทวากับซาตาน พูดถึงเซิร์นที่ก�าลัง

ค้นหาฮิกส์ เป็นอนุภาคที่...

 มคีนเสรมิ  เขาก�าลงัหาอนภุาคทีอ่ยูใ่กล้กบัจดุก�าเนดิของจกัรวาลมากทีส่ดุ

 ลุงอ๋อย  เออ อะไรพวกนี้

 คนเสริม  เป็นอนุภาคที่ท�าให้เรามีมวลขึ้นมาได้ คือ ฮิกส์ ซึ่งเขาคาดว่าเป็น

อนุภาคที่ขาดหายไปในสมการที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถ้าเกิดเจอก็แปลว่า

ทฤษฎีที่ใช้อยู่นี่ก็น่าจะจริง

 ลงุอ๋อย  ชดุความรู้พวกนีก้เ็กีย่วกบัชวีติ จกัรวาลทีเ่ราอยูแ่ต่ว่าไม่ค่อยได้รูจ้กั 

ซึง่การจะรูจ้กักต้็องมพีืน้ความรูบ้างอย่างเพือ่ไปรูจ้กัใช่ไหม ตรงนีก้เ็ป็นสิง่ที่

อยากจะขยายความ เพือ่ท้ายทีส่ดุ เราอาจจะมวีธิตีดัสนิการด�าเนนิชวีติของ

(quantum)

(Angels & Demons)

(Higgs boson)
(CERN 
ชื่อเดิมจาก
ภาษาฝรั่งเศส 
Conseil 
Européen 
pour la Re-
cherche Nu-
cléaire หรือ 
European 
Organization 
for Nuclear 
Research.)
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เราได้ละเอียดอ่อนขึ้น หรือจากความรู้ทางด้านนี้ อาจท�าให้เราเข้าสู่มิติของ

สนุทรยีศาสตร์กไ็ด้ เพราะว่าความเป็นเหตแุละผลของมนั ไม่ใช่ฮกิส์เพือ่ฮกิส์ 

 มคีนเคยให้ค�าอธบิายว่า “มนษุย์มวีวิฒันาการตัง้แต่เป็นเซลล์เลก็ๆ 

จนถึงเป็นมนุษย์ ถูกจ�าลองไว้ใน 9 เดือนของการอยู่ในครรภ์ แล้วก็เกิดออก

มา” ใช่ไหม ค�าพูดเหล่านี้เป็นของคนที่มีรายละเอียดในความรู้ที่เยอะ ขึ้นๆ 

ใช่ไหม ทีพ่ยายามจะอธบิายทกุอย่างให้เข้าใจง่ายๆ แต่กม็าถงึรอยต่อทีค่วาม

รู้บางอย่างต้องใช้ญาณรู้ ใช้ intuition ใช้จิตเห็น เรื่องแบบนี้มันละเอียดถึง

ขนาดที่ว่า ท้ายสุดเรามีคุณภาพของภาษาไม่พอที่จะอธิบายธรรมชาติจริงๆ

 เรากถ็อืเป็นโอกาสได้ลองแลกเปลีย่นกบัคนทีรู่ ้รูใ้นส่วนทีเ่ป็นอดตี 

ที่เราไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องเลย อย่างพวกเราก็คงอายุไม่เกิน 25 กันใช่ไหม 

แล้วส่วนที่เกินจากตรงนั้นไปในเส้นของอดีตก็มีความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมา

ตลอด ตรงนี้คนที่อายุมากพอที่จะเล่าให้เราฟัง เอารอยต่อในช่วงนั้นมาต่อ

กับช่วงปัจจุบัน แล้วก็เชื่อมให้เกิดจินตนาการไปอนาคตได้ เราก็พยายามที่

จะถามถงึอนาคตกนัมากกว่าอดตี เพราะคนในอดตีกบัเราคงถามถงึอนาคต

ต่างกัน

 สมัยก่อนเชื่อว่าโลกแบนก็คงถามถึงอนาคตอีกแบบหนึ่ง แต่สมัย

นี้อาจจะถามค�าถามแบบเดียวกันก็ได้นะ ว่าจริงๆ โลกมันแบนหรือเปล่า 

(หัวเราะ) เพราะมันมีความคิดในเรื่องของ illusion คือ การที่เราเห็นว่า

มันมีเพราะว่าเราคิดว่ามันมี ใช่ไหม ไม่รู้วิทยาศาสตร์จะอธิบายบริบทของ

จักรวาลกันยังไงต่อไป

 เพราะฉะนั้น ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าที่ยัง

ตดิต่อกบัความรูใ้หม่ๆ กอ็าจจะกระจาย ถ่ายทอด แลกเปลีย่นกนั ซึง่อาจารย์

หมอประสานกม็บีคุลกิหรอืลกัษณะทีเ่ชือ่ว่าเป็นผูท้ีเ่รยีนรูต้ลอดเวลา ซึง่น่า

สนใจส�าหรับเราเหมือนกัน

 ในส่วนของลุงที่เล่าให้ฟังว่า เรามีภาพยังไงแล้วคาดหวังยังไงกับ

บรรยากาศของกิจกรรมนี้ ส่วนของโครงการ Hatch-U ของมูลนิธิฯ ท�าเพื่อ

ที่จะต่อกับคนรุ่นใหม่ที่ก�าลังศึกษาในระดับขั้นที่เป็นรอยต่อก่อนที่จะออก

ไปสู่สังคมจริงๆ แต่บางคนก็ไม่ยอมออกนะ บางคนก็เรียนไปเลย ปริญญา

(ภาพลวงตา)

(ความสามารถเข้าถึง
หรือเข้าใจได้ทันทีโดย
ไม่ต้องใช้เหตุผล)
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โท ปริญญาเอก เอกของเอก ไม่ยอมออก บางคนก็อยากออกเร็วๆ สมัย

ที่ลุงเรียนที่ศิลปากร คณะจิตรกรรมฯ เรียน 5 ปี ตอนที่เรียนใกล้จะจบก็

จินตนาการถึงการจบ แล้วคิดไปว่าจบแล้วจะไม่มีทางกลับมาตรงนี้อีกแน่ๆ 

สถานการณ์ตรงนัน้ มตีวักระท�าทีท่�าให้เราไม่อยากอยูอ่ย่างนีอ้กีแล้ว แต่ไม่ใช่

ไม่ต้องจบกไ็ด้นะ (หวัเราะ) คอืยงัไงกต้็องจบ แล้วกท็�าการจบของเราให้มนัดู

ว่ามศีกัดิศ์รขีึน้มาหน่อยด้วยซ�้าไป คอื มรีะดบัของวฒุบิตัรทีเ่ป็นเกยีรตนิยิม 

นี่เราก็ได้นะ แต่ท�าไมถึงเกิดความรู้สึกไม่อยากกลับไปที่ตรงนั้นอีกกับเราได้ 

ตอนนั้นเป็นช่วงวัยที่ใกล้เคียงกับพวกเรามากเลย

 แต่เดี๋ยวนี้ ท�าไมบางคนไม่อยากออกจากขอบเขตของการศึกษา

เลย จบแล้วยังไม่พร้อมไปสู่โลกที่ท�างานดูแลตัวเอง ก็ยังศึกษากันอีกศึกษา

กันไป บางคนบอกว่าเพื่อวุฒิหรืออะไรก็ตามแต่ แม้กระทั่งอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยที่ก�าลังจะเกษียณก็ยังบอกว่า อีกหน่อยอาจารย์มหาวิทยาลัย

ต้องจบปริญญาเอกถึงจะควอลิฟายด์เข้าไปได้ (หัวเราะ) ก็โอเค เป็นบริบท

ทางสงัคมทีต้่องไปเกีย่วข้อง ไม่รูท้างตรงหรอืทางอ้อมมาเกีย่วกบัเราหรอืเรา

ไปเกี่ยวกับมันอยู่ตลอดเวลา

 เอาเป็นว่า เดีย๋วพออาจารย์มา ส่วนแรกกอ็ยากให้อาจารย์พดูอะไร

ทีอ่ยากจะพดู ด้วยความหวงัของตวัลงุกอ็ยากจะเหน็สิง่ทีพ่วกเราเคยคดิหรอื

คิดอยู่เอามาถามคนๆ หนึ่ง ผ่านการตอบแล้วก็กระจายกลับมาสู่พวกเราได้ 

เหมือนนึกว่าเป็นประธานสภาแล้วกัน จะว่าใครก็ผ่านประธานสภาแล้วกัน

 กิจกรรมก็เป็นไปภายใต้โครงการ Hatch-U ก็ยินดีที่มีความเชื่อม

โยงกบั Hatch-U แอนเขาเป็นเอเยนต์ทีผ่่านการเทรนกบัซพูรมีมาสเตอร์ เขา

ก็ท�าหน้าที่เป็นเอเยนต์ แอนแนะน�ากันหน่อยไหม

(แนะน�าเพื่อนๆ ที่มาร่วมงานด้วย และกลุ่ม Hatch-U ก็แนะน�า

ตัวด้วย และอาจารย์ก็เข้ามา)

 

(qualified / มีคุณวุฒิเหมาะสม)
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 อายุ / ความจ�า / ค�าถาม
 อ.ประสาน  ไหนเรียนที่ไหน แนะน�าอีกที

 (แนะน�าตัวกันอีกที)

 ก็คงจ�าชื่อกันไม่ได้หรอก แต่เวลาคุยกัน พยายามทุกคน พยายาม

ท�าใจให้สบาย พยายามให้เป็นสุนทรียสนทนา ผมชื่อประสาน ต่างใจ อายุ 

81 ปีนี้ ย่างเข้า 82 แล้ว

 ลุงอ๋อย  อาจารย์เกิดเดือนกันยาเหรอครับ

 อ.ประสาน  กันยา ...จะให้พูดเรื่องอะไร จะให้มีการแลกเปลี่ยนอย่างไร 

หรอืจะอะไร ขออย่างเดยีวขอให้การพดูเป็นเรือ่งเป็นราว ทกุคนจะได้เอาจติ

ของทุกคนมาร่วมในห้องนี้ การท�าจิตให้ว่างจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล 

บางทเีราอาจจะไม่ต้องคยุอะไรมาก แต่เราจะรูท้นัทว่ีาเขาจะคยุอะไร มนัเป็น

จติ จติมนัเป็นหนึง่เดยีวกนั ชนดิทีเ่รยีกว่าสามารถไปฟังความคดิของคนนัน้

เหมือนของเรา ความคิดของคนนี้ก็เหมือนของเรา ก็จะค่อยๆ รู้ไปทีละนิดๆ 

 เดวิด โบห์มไดอะล็อคเป็นอย่างนั้น ไม่โต้เถียงกัน ใครจะคิดเรื่อง

อะไรตามใจ จะเล่าเรื่องอะไรก็เล่า จะเป็นคนละเรื่องก็ได้ แต่ถ้าเป็นค�าถาม

ถามอาจารย์ อาจารย์ก็จะตอบทุกค�าถาม คือความรู้ของอาจารย์มันเยอะ 

เยอะชนิดว่าไม่มีสิ้นสุดนะ มันแยะจริงๆ ไม่รู้จะพูดยังไง อะไรๆ ก็รู้หมด ก็

เลยว่ามันล�าบากเหมือนกันนะ รู้มากขนาดนั้น ชักจะไม่ใช่คนแล้ว (หัวเราะ) 

ใครจะเริ่มเรื่องอะไร มา!

 ลุงอ๋อย  ใครอยากจะถามเรื่องอะไร หรืออยากจะให้อาจารย์พูดเรื่องอะไร 

เสนอมาเลย

 พี่หนู  คาดหวังอะไร อยากฟังอะไร วันนี้กลับไปอยากจะได้อะไร

 ลุงอ๋อย  เนื่องจากอาจารย์ก็แนะน�าตัวแล้วว่ารู้ทุกเรื่องจนจะพูดอะไรก็ได้ 

เราลองตัง้เป็นค�าถามทีเ่ราอยากจะถามอะไรขึน้มากไ็ด้ แล้วให้อาจารย์เลอืก

ค�าถามไหนนะ เทพอยากถามอาจารย์เรื่องอะไร หรืออยากให้อาจารย์พูด

เรื่องอะไร

(David Bohm Dialogue)
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 เทพ  คือมีคนบอกผมว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ เขาใช้ค�าว่า surreality เหมือนเป็น

ค่าเฉลี่ยของภาพลวงตา หมายถึงว่า Surreality is the average of the 

illusions. ในความเห็นของอาจารย์คิดว่ายังไงครับ

 อ.ประสาน   ค�าถามหนึ่งแล้วนะ 

 ลุงอ๋อย  บันทึกค�าถามกันไว้ด้วยนะ (หัวเราะ) 

 อ.ประสาน  อะไรก็ได้ทั้งหมดนะ

 ลงุอ๋อย  ใครอยากจะถามอะไร  ใครจดค�าถามก่อนว่าใครอยากจะถามเรือ่ง

อะไร ไล่ไปทางนู้นเลย ทวนเข็มนาฬิกา หรืออยากจะถามอะไร ถ้ายังนึกไม่

ออกก็ข้ามไปก่อนได้นะ

 แอน  ความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไร

 อ.ประสาน  ความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไร... สนุกมาก วันนี้สนุกมาก

 จูน  การที่เราตกอยู่ในห้วงภวังค์ กับค�าว่าอาการที่เราอยู่ในอาการฟุ้งซ่าน 

เหมือนหรือต่างกันยังไงคะ

 อ.ประสาน  ดีๆ แต่อย่าลืมนะ (ค�าถาม) อันนี้มันเป็นเรื่องของคนบ้า 

(หัวเราะ) ภวังค์ก็อยู่ในสมาธิ ถ้าจะถามจะตอบให้

 ป่าน  คิดเหมือนพี่จูน ท�าไงให้หายฟุ้งซ่าน (หัวเราะ) ท�าไงให้จิตมันว่างได้ 

ให้สงบบ้าง 

 อ.ประสาน  รู้สึกจะมีค�าถามคล้ายกันนะ ใครอยากถามอะไรอีก จดไว้ ตอบ

ก่อนกไ็ด้นะ พวกเรากจ็ะต้องคอยถามสอดแทรก คอืจะมช่ีวงทีอ่าจารย์อาจ

จะไปของอาจารย์ สมองเร็วกว่าปากเยอะ อย่าลืมว่าอาจารย์ 80 กว่าปีนี่

มันมีความหมายนะ คน 70 คน 60 จะไม่รู้เลย จะไม่รู้ว่าพอเลย 8 ขึ้นมา 

ขอโทษนะ เคยเป็นทัง้ 70-60-50 มาใช่ไหม จากเดก็จน 40 กว่าๆ ไม่มคีวาม

เปลี่ยนแปลงเลยแต่ประสบการณ์ก็มากขึ้น พอมาอายุ 70 เราเปลี่ยนแปลง

แล้ว เราเปลี่ยนแปลงทางกาย พอ 80 ขึ้นมา ก็มักจะมีความหลงลืม  
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 หน้าที่ของจักรวาล
 อ.ประสาน  ชาญชัยตอนนี้อายุเท่าไหร่

 ลุงอ๋อย  57

 อ.ประสาน  ยงัหนุม่นะ (ทกุคนหวัเราะกนัเสยีงดงั) ครัง้แรกทีม่คีนบอกหนุม่

เหรอ จรงิๆ ผมย่าง 82 พอเลข 8 ขึน้ มนัเปลีย่นแปลงไปทกุวนั เปลีย่นแปลง

ไปทางลบทุกวัน ก็ต้องพยายามออกก�าลัง เดินเหินมากขึ้นต้องมีคนคอยจับ 

ที่บ้านจะมีคนใช้คอยจับ มีคนใช้ 2 คน ก็จะคอยพยุง คนแก่ห้ามล้มเด็ดขาด 

เลย 75 ไปแล้วห้ามล้มเด็ดขาด ถ้าล้มคือตาย เราเคยท�าอะไรว่องไวด้วย

ตนเองตลอดชีวิต (ถอนหายใจ) มันเปลี่ยนไปทุกวันๆ เวลาค่อยๆ น้อยลงๆ 

แต่อาจารย์ดอีย่าง คอืไม่กลวัตาย ความตายความเกดิเป็นเรือ่งเดยีวกนั แล้ว

ก็เชื่อในพุทธศาสนา เชื่อในท่านดาไลลามะ พุทธถือว่าการตายกับเกิดเป็น

เรือ่งเดยีวกนั ตายแล้วกเ็กดิ เกดิแล้วกต็าย มนัเป็นอย่างนัน้แหละ ธรรมชาติ

เป็นอย่างนั้น เราเลยไม่กลัว เพราะเรารู้ว่าเราจะไปไหน เราปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบมาตลอดชีวิต ก็จะไปสู่ทางที่ดีขึ้น แต่ดีขึ้นขนาดไหนเราไม่รู้ รู้ว่าดีขึ้น 

คือถ้าเราคิดซะอย่างว่าไม่มีอะไรในโลก

 ทกุคนทกุสิง่ทกุอย่างในจกัรวาล 
มนัมเีป้าหมายชดัเจน เป็นเป้าหมาย
อย่างเดยีว คอื ววิฒันาการ
 จกัรวาลมหีน้าทีอ่ย่างเดยีว คอื
ววิฒันาการ
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 วิวัฒนาการมี 2 อย่าง คือ กายวิวัฒนาการ กับ จิตวิวัฒนาการ 

กายมาก่อนมีพลังงานเป็นเครื่องมือ พลังงานมีหน้าที่ เป็นตัวทั้งจิตทั้งกาย 

ทัง้ 2 อย่างต้องววิฒันาการไปจนจบ คนเราเกดิมามเีป้าหมายคอืววิฒันาการ 

เพราะเราอยู่ในจักรวาล

 เราเพิ่งมีชีวิตในโลกนี้
 โฮโมเซเปี้ยน เซเปี้ยน มีขึ้นมาแค่ 160,000 ปีเท่านั้น แต่ถ้ามอง

ตั้งแต่เป็นเอปแมน ก็อาจจะ 2-3 ล้านปีได้ แต่โฮโมเซเปี้ยน เซเปี้ยน มีมาแค่ 

160,000 ปี แต่คนเราก็มีวิวัฒนาการทางกายเกือบจะหมดแล้ว เราเกิดมา

จากสัตว์ก่อน เป็นแมมมอล เป็นไพรเมต แล้วก็มาเอป เมื่อเราวิวัฒนาการ

มาเสร็จแล้วก็ต้องมีวิวัฒนาการทางอื่นต่อ

 ก่อนตอบค�าถาม สังเกตไหมว่าตอนนี้มีคนสนใจเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ วิธีคิดใหม่ หรือกระบวนทัศน์ใหม่ มากกว่าแต่

ก่อน สังเกตไหมว่าคนที่ไปพบปะพูดคุยกันจะมีความรู้สึกคล้ายๆ กันว่า 

แสวงหาบางอย่าง ท�างานตรงนู้นตรงนี้ชั่วครั้งชั่วคราวว่าอันไหนจะถูกกับ

นิสัยถูกกับจริตของเรา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ เป็นเรื่องที่จักรวาลท�าของมัน 

จกัรวาลมชีวีติในแบบทีไ่ม่ใช่อย่างเรา แต่มชีวีติอย่างมกีารสนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา

 การเปลี่ยนแปลง คือ อนิจจัง ในจักรวาลมีวิวัฒนาการตลอด 

วิวัฒนาการที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ

จิตภาพของจักรวาล การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของจักรวาลคืออะไร 

เดี๋ยวจะยกตัวอย่าง นักเรียนคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเข้าใจนะ แต่ถ้า

หนูไม่เข้าใจต้องถาม (ชี้ไปที่คนเรียนศิลป์) 

 จักรวาลมีการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวที่สุด ก็คือ พระอาทิตย์ 

พระอาทิตย์มีหน้าที่ท�าอะไร ดวงอาทิตย์มีหน้าที่ให้แสงสว่าง มีหน้าที่ให้ 

(apeman)

(mammal / สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)

(primate / มีกระดูกสันหลังตั้งฉากกับพื้น)

(ape / ลิงไม่มีหาง) 

(Homo sapiens sapiens)
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electromagnetic มีหน้าที่ให้ชีวิตสู่ทั้งหลายทั้งปวง เชื่อไหม ว่า 8-9 ปีมา

นี้ ดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลง แต่เราไม่รู้สึกตัว คือ มีช่องโหว่เกิดขึ้น ใน 

magnetosphere ของโลก ในโลกมันมี magnetosphere หมายความ

ว่าเป็นสนามแม่เหล็ก ไม่ใช่สนามไฟฟ้านะ (สนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้า

เป็นอันเดียวกัน แต่ว่าวิ่งคนละทาง มีช่องทางของการวิ่งไม่เหมือนกัน) แต่

อย่างไรก็ตามที เราตีว่าเป็นอันเดียวกัน magnetosphere มันป้องกันรังสี

ที่ร้ายๆ กับเรา แต่ในขณะเดียวกันก็เอื้อต่อการดูดซับรังสี ที่เป็นประโยชน์

กับเรา รังสีที่เป็นประโยชน์กับเราคือ รังสีที่กระตุ้นเร้าให้คนคิด
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 ความรู้มี 2 อย่าง
 ความรูม้ ี2 อย่าง เป็นความรูท้ีเ่มือ่ก่อนเราเรยีกว่าความเชือ่ ได้แก่ 

ศาสนา philosophy ลทัธคิวามเชือ่ทัง้หลายแหล่ เป็นความรูห้นึง่ซึง่เราเคย

มี ตั้งแต่สมัยปู่ๆๆๆๆ ทวดๆๆๆๆ นานมาแล้ว มีอย่างนั้นเป็นความรู้อย่าง

เดียว ต่อมามีเหตุผลเกิดขึ้น เหตุก็คือ reason ประมาณ 500 ปีมาแล้ว 

เป็นการให้ความรู้ชนิดหนึ่งที่มีเหตุมีผล จากการที่ตาเราเห็น จมูกเราสัมผัส 

ลิ้นสัมผัส กายสัมผัส การเรียนของเรา ความรู้ของเราที่เรารู้กันก็พัฒนาไป

กลายเป็นวทิยาศาสตร์ สมยัก่อนเรยีกว่า natural philosophy หรอืว่าเป็น

ฟิสิกส์ มีอย่างเดียว ต่อมาถึงได้มี 3 อย่าง เป็น biology เป็น chemistry 

และ physics

 ทั้งหมดเป็นความรู้ที่เราคิดว่าเป็นความจริงแท้ เพราะมันถูกกับ

นิสัยใจคอของเรา ถูกกับสามัญส�านึกของเรา ถูกกับที่เรามองเห็น ทุกสิ่งทุก

อย่างเลย แต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่ผิด

 เหตุเพราะว่าเป็นความรู้ที่ผิด
นีเ่อง ทีท่�าให้เราไม่สงสยั ไม่สงสยัเลย 
เราเรยีนมาผดิ ทกุอย่างทีเ่รารบัรู้กนั
อยูร่อบตวัเรา ระบบสงัคม เศรษฐกจิ  
การเมอืง หรืออะไรกต็ามท.ี..ผดิ ผดิ
เพราะอะไร ผดิเพราะเราไปคดิว่ามนั
เป็นความจริงแท้

(ปรัชญา)
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 ทกุสิง่ทกุอย่างมคีวามจรงิ 2 อนั 

 คือ ความจริงทางโลก กับ ความจริงที่เรามองไม่เห็น

 การอยู่ของเรามีความรู้ที่เราจะต้องเรียนรู้อยู่ 3 อย่าง

 1. รู้รอด

 2. รู้เพื่อรู้ (intelligence) 

 3. รู้แจ้ง

 ทั้งหมดเป็นเป้าหมายของจักรวาลของวิวัฒนาการ วิวัฒนาการ

ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรต้องผ่านทั้ง 3 

อย่างนี้ ต้องผ่านวิวัฒนาการทั้งนั้น

 มนษุย์จะต้องผ่าน 3 รู ้สตัว์โลกผ่านรูเ้ดยีว เราส่วนมากผ่านเฉพาะ

รู้รอด เรารู้เฉพาะเรียนเอาตัวรอด ประกอบไปด้วยสัญชาตญาณพื้นฐาน 3 

อย่าง มีอะไรบ้าง 

 1. สืบพันธุ์มาเป็นอันดับหนึ่ง

 2. อันดับสองอาหาร

 3. อันดับสามความปลอดภัย ความปลอดภัยก็แบ่งออกมาเป็น 2 

อย่าง คือ การต่อสู้หรือวิ่งหนี fight or fright  ตกลงก็มี 4 อย่างนั่นแหละ

 ทุกคนเรียนรู้เฉพาะรู้รอด รู้รอดพอแล้ว อย่างดีที่สุดก็รู้เพื่อรู้ ให้

รู้มากขึ้น แล้วเราก็นั่งเถียงกัน นั่งเถียงว่าฉันรู้มากกว่าเธอ เธอก็รู้มาก แต่

ฉันเรียนมาจากโรงเรียนนี้ ดีกว่าโรงเรียนนั้น โรงเรียนบ้านนอกในประเทศนี้ 

ประเทศนั้น ก็มาเถียงกัน ทั้งที่ไอ้สองคนนั้น ไม่ถูกทั้งคู่ (หัวเราะกัน) เพราะ

เหตุว่าสองคนนั้นเห็นแก่ความจริงทางโลกหรือความจริงทางสังคม

 ขณะนีเ้ราก�าลงัขวนขวาย โหยหา แสวงหาความจรงิใหม่ อะไรคอื

ความจริงแท้ ไม่ว่าอะไรในโลกนี้ ถ้าหากพวกเรารู้ว่าอันนั้นคือความจริงแท้ 

ทันทีทันใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสะดวกมันง่าย ง่ายมาก แต่เรายังไม่รู้กันว่า

เราแสวงหาความจรงิแท้อยูท่ีไ่หน แล้วเป็นยงัไง ความจรงิแท้ทางศาสนาเขา

ค้นพบแล้ว เรียก อนิทัศสนานัง วิญญาณานัง สัพพโตอนันตมัง สัพพโตป

พามัง หมายความว่า วิญญาณคือการรู้ มีเฉพาะวิญญาณหรือการรู้ซึ่งมอง
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ไม่เห็น ความจริงนั้นมองไม่เห็น มองไม่เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ค่อยๆ งอก

ขึ้นมา โผล่ขึ้นมา ปรากฏขึ้นมา เห็นขึ้นมา มีหลากหลาย จากหนึ่งไปหลาก

หลาย ทั้งหมดในตอนนี้

 อนันตมัง คือ หลากหลาย

 สัพพโตพพานัง แปลว่า ทั้งหมดคือแสง คือโปรตอน เดี๋ยวนี้เรา

เรียกแสงเป็นโปรตอน ถ้าหากว่าเป็นแม็กฯ เป็นแสงสว่างเป็นคลื่นอย่างไฟ

ฟลูออเรสเซนต์ ถ้าหากเป็นแมก็ฯ ก็เหมือนดูโทรทัศนเ์ป็นเม็ดๆ ไป ร่างกาย

ของคนเรา โทรทัศน์ เป็นการรวมกันของเม็ดๆ ทั้งหลาย

 ไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านไปเอาความรู้จากไหน ไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้า

นะ ศาสนาอื่นก็เหมือนกัน ทุกศาสนาจะมีความหมายทางสัญลักษณ์เท่า

เทยีมกนั ให้ความจริงอย่างเดียวกัน เพยีงแต่เขาจะเรียกว่าพระเจ้าหรือไม่มี

พระเจ้าเท่านัน้เอง ศาสนาพทุธ ศาสนาเต๋า กไ็ม่มพีระเจ้า แต่ศาสนาอืน่ๆ เขา

มีพระเจ้า แต่การมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้า เราทิ้งไป เอาแต่เพียงว่า ทุกคน

ให้เห็นความจริง

 ถ้าทุกคนเห็นความจริงแล้ว 
ทุกคนก็จะพยายามปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี 
เพราะเหตุว่า ความดีงามกับความ
จริงนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน
 ความจรงิ 2 ระดบันี ้เรยีกว่า “dual reason หมายถงึ การมอง” 

อย่างทีถ่าม คอื เรามองทกุสิง่ทกุอย่างทีม่องเหน็ เรยีกอย่างหนึง่แต่สิง่ทีม่อง

ไม่เห็นเรียกอีกอย่าง การมองเห็นหรือไม่เห็น ไม่ได้แปลว่า เห็นด้วยตาเนื้อ

ธรรมดานะ การใช้กล้องโทรทัศน์ แว่นขยาย อย่างไรก็ตาม ก็เป็นการเห็น

เหมือนกัน การใช้ตาเราก็เหมือนกัน คือ เห็นด้วยตาเนื้อกับเห็นด้วยตาใน

(proton)

(magnetro)
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ทีนี้ก็ค�าถาม...หนูถามว่าอะไรนะ (ถามไปที่แอน)

 แอน  หนูถามว่า ความสุขที่แท้จริง...

 อ.ประสาน  ความสขุทีแ่ท้จรงิ ก่อนจะถงึตาเนือ้ตาในนะ อาจารย์จะพดูเรือ่ง

ของการรู้ ความรู้นี่ส�าคัญที่สุด ความรู้มี 2 อันเท่านั้นแหละ คือ

 1. ความรู้ที่ได้จากความเชื่ออันหนึ่ง เป็นศาสนา เป็นความคิด 

ความเชื่อ เล่าต่อๆ ไป ผู้ใหญ่บอกต่อๆ ไปว่าอย่างนั้น เราก็เชื่อกันอย่างนั้น 

เพยีงผูใ้หญ่บอกอย่างนัน้เรยีกสามญัส�านกึ อะไรกต็ามทีม่าจากสามญัส�านกึ 

อันนี้ก็เป็นความรู้ทางโลก

 2. ความรู้ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ พิสูจน์ได้ที่เป็น

ความจริงก็เป็นวิชาที่ผิด! เผอิญเขาไปใช้ methodology ชนิดที่มัดมือชก

ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะเป็นความจริง ซึ่งมันตรงกันข้าม

กับความจริงแท้

 มาพบตอนสมัยไอน์สไตน์เกิดขึ้น ตอนปี 1905 ไอน์สไตน์เสนอ

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษขึ้นมา แล้วก็มีทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปขึ้นในปี 

1915 ที่ส�าคัญที่สุด คือ ควอนตัมแมกคานิค หรือ ควอนตัมฟิสิกส์ ทั้งหมด

เป็นฟิสกิส์ใหม่ ประกอบด้วย 2 ทฤษฎ ีคอื ทฤษฎสีมัพทัธภาพของไอน์สไตน์ 

กับทฤษฎีควอนตัม ตัวทฤษฎีควอนตัมก็คล้ายๆ กับจิต แต่ไม่ละเอียดอย่าง

จิต นักฟิสิกส์คนหนึ่งเป็นเพื่อนอาจารย์ชื่อ แอริส เขาบอกว่า “ควาก” ที่

เป็นอนภุาคทีเ่ลก็ทีส่ดุแต่ควากกเ็ป็นเพยีงทพัหน้าของพลงัของจติ ถ้าพดูถงึ

ความละเอียดจริงแล้วยังถือว่าหยาบที่สุดเลย แต่ก็เล็กที่สุดเท่าที่เรามีแล้ว 

แต่ที่จริงแล้วยังหยาบ จิตมันละเอียดกว่านั้นเยอะ นี่คือ เขาเรียก settle 

energy พลังงานทุกอย่าง settle ที่แปลว่าละเอียดลออนะ

 ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกนีต้้องมพีลงังานถงึจะท�าหน้าทีไ่ด้ แต่สิง่ทีจ่ะ

ท�าหน้าที่ท�างานได้ มี 2 อย่างคือมีกายกับจิต นามกับรูป ในจิตกับกายจะ

ต้องมี energy มาประกอบ energy คือตัวท�างานท�าหน้าที่ energy ทั้ง 3 

อัน คือ 1. กาย / matter 2. จิต / mind 3. พลังงาน / energy ทั้ง 3 อัน 

เกิดมาเป็นอันเดียวกัน ความรู้นี้เขาเรียกว่า คล้ายกับ ปัททมามัง ปฐมพัง

(quantum mechanics)

(quantum theory)

(quantum physics)

(quark)
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โน หมายความว่า มีความจริงที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ คือ จิต กาย และ

พลังงาน เป็นเนื้อใน 3 อย่างนี้แยกจากกันไม่ได้ตลอดกาล โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งตอนจักรวาลเกิดใหม่ๆ ก็ให้ทั้ง 3 อย่างนี้ นั่นคือ สาเหตุของการบิ๊กแบง 

หรอื การเกดิครัง้แรกของจกัรวาล ถ้าหากเราเข้าใจว่าทีเ่กดิมาทกุคนน่ะ มนั

ต้องท�าบางอย่างกับจักรวาล ซึ่งจักรวาลมีหน้าที่อย่างเดียวคือวิวัฒนาการ 

เราก็ต้องวิวัฒนาการ ทุกสิ่งทุกอย่างวิวัฒนาการทั้งนั้นเลย จากวัตถุใหญ่

จากหยาบไปสู่ละเอียด จาก simple ไปสู่ความซับซ้อน แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่

เป็น time machine นะ มันเป็นวัฏจักร เป็นวัฏจักรที่ใหญ่ขึ้นๆ จากเล็กไป

หาใหญ่ จากหนึ่งไปหาหลากหลาย เป็นความจริงที่สุด และเป็นความจริงที่

สามารถพิสูจน์ได้

 ทุกอย่างพิสูจน์ได้ทั้งหมด การพิสูจน์นั้นได้ 2 ทาง ทางที่ 1 คือ

ทางวทิยาศาสตร์ เราท�าซ�า้ได้ เราคดิ methodology ของเราขึน้มา มทีฤษฎี

ขึ้นมา ทฤษฎีเสร็จแล้ว พิสูจน์ทฤษฎีนั้นด้วยการท�าในห้องทดลอง ท�าการ

ทดลองอันนั้น แล้วก็ถือว่าทั้งหมดนี้เป็นความจริง หรือไม่ก็เป็นทฤษฎีที่นัก

วิทยาศาสตร์หรือชมรมวิทยาศาสตร์ยอมรับ เช่น ชีววิทยาเชื่อว่าทุกสิ่งทุก

อย่างเกิดจาก chance และ natural selection ใช่ไหม ชีววิทยาไม่มีอย่าง

อืน่ มแีต่จาก chance ความบงัเอญิ อกีอนัหนึง่ ความบงัเอญินัน้เป็นการคดั

เลือกทางธรรมชาติซึ่งหยาบที่สุด แต่ว่าโอเคส�าหรับเราเรียนนะ เราก็เรียน 

แต่เรื่องการเรียนกับความจริงมันคนละเรื่องกัน

 ความจริงเป็นเรื่องที่เราต้องคิด กาลามสูตรของพระพุทธเจ้าว่า

ไว้ ความรู้ทั้ง 2 อย่าง มีความรู้ที่ได้จากความเชื่ออันหนึ่ง ความรู้ที่ได้จาก

วิทยาศาสตร์อันหนึ่ง จนกระทั่งมีควอนตัมแมคคานิคขึ้นมาซึ่งเป็นความรู้

ใหม่ที่เราไม่รู้ แม้เดี๋ยวนี้ นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความรู้เรื่อง

ทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือทฤษฎีควอนตัมก็มีอยู่น้อยเต็มที เราถือว่าทุกสิ่งทุก

อย่างเป็นเรือ่งกาย ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอวยัวะ พวกหมอเวลาเรยีนโรคตบั ไต 

หัวใจ ปอด ทั้งหมดตั้งขึ้นมาเป็นอวัยวะก่อน แล้วแต่ละอวัยวะมีหน้าที่แตก

ต่างกันโดยสิ้นเชิง อวัยวะประกอบด้วยเซลล์ เซลล์ประกอบด้วยโมเลกุล 

โมเลกลุประกอบด้วยอะตอม แต่กร็ูถ้งึอะตอมถงึโมเลกลุเท่านัน้แหละ ความ

(Big Bang)
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จริงถึงแค่โมเลกุลแพทย์ก็ไม่รู้แล้ว รู้ได้อย่างเดียวคือโมเลกุล ไม่รู้จักอะตอม 

อะตอมเป็นยงัไงไม่สนใจ นีค่อืวทิยาศาสตร์ทีเ่ราใช้อยู ่คอืความรูท้ีเ่ราเรยีนๆ 

มา 6 ปี 7 ปี เป็นสิ่งที่ผิด ไม่ได้ประโยชน์

 แล้วความที่เราเรียนชีววิทยา นักสังคมวิทยาจะพยายามมองทุก

สิ่งทุกอย่างตามชีววิทยา มนุษย์จึงใหญ่จริงๆ เขาเรียก anthropocentric 

มนุษย์ใหญ่จริงๆ ทุกคนใหญ่หมด เมื่อใหญ่หมดมันก็ต้องแตกแยกกันวันยัง

ค�่า อย่างเสื้อเหลืองเสื้อแดง (หัวเราะกัน) ก็มันใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ ความจริง 

มันไม่มีอะไรใหญ่ ไม่มีอะไรเล็ก ทั้งหมดเป็นส่วนขององค์รวม องค์รวมเล็ก

ไม่ต้ององค์รวมใหญ่ แล้วค่อยองค์รวมใหญ่ขึน้ แล้วเรายิง่ใหญ่กว่า (หวัเราะ) 

ที่สุดคือ unity/all เท่ากับ diversity/many all กับ many หรือ diversity 

กับ unity คืออันเดียวกัน ถ้าหากเราจ�าอย่างนั้นได้ เราก็สามารถไปถึงแก่น

แท้ ลงไปถงึแก่นแท้ของทกุสิง่ทกุอย่างว่าเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนัและกนั พึง่พา

อาศัยกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปฏิจสมุปบาท เป็นอิทัปปัจจยตาเท่านั้น ไม่มี

อะไรซักอย่าง ถ้าหากเรามีความรู้อย่างนี้ เราก็สามารถรู้ได้ อย่างน้อยก็คิด

ออก ใช้หลักการนี้ ใช้ทฤษฎีนี้ สูตรนี้ พิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งปวง ไม่ได้

มีอะไรเลย มีอยู่ 8-9 อย่างเท่านั้นแหละ เป็นต้นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยง

ซึ่งกันและกัน แยกจากกันไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากองค์รวม อันนี้เป็น 

1 อันที่ 2 ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ participation ของตัวเองเข้าไป ทั้งหมด

พระพุทธเจ้าพูดมาแล้วทั้งนั้นแหละ ปัจจัตตังเว ทิปตโพวิญญูหิติ ก็อัน

เดียวกัน คือการ experience ทุกอันที่คุณเข้าใจแล้วนั้นแหละ ก็เป็นเรื่อง

ของจิตของเราเข้าไป participation ในการเห็นอันนั้น

(วิธีคิดแบบเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางที่สำาคัญที่สุด)

(มีส่วนร่วม)
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 ความสุขที่แท้จริง
 ความสุขมีความสุขแบบชั่วคราวกับถาวร ความสุขทางกายกับ

ความสขุทางจติ ทัง้หมดเป็นความสขุทีไ่ม่จรงิทัง้นัน้ แต่ความสขุทีแ่ท้จรงิจะ

ต้องเป็นความสขุทีท่ัง้กายและจติ ความสขุของผูท้ีอ่ยูใ่นสมาธ ินัน่คอื จติ ไม่

ว่าสมาธนิัน้จะเป็นสมาธจิากศาสนาหรอืสมาธจิากคนไม่นบัถอืศาสนาเลยกม็ี

การท�าสมาธนิะ ทีเ่มอืงนอกกม็ศีนูย์ปฏบิตัสิมาธโิดยทีเ่ป็นของ community 

เขาจะพูดว่า center of contemplative studies in community เขามี

มาตั้งนานแล้ว มีมา 10 ปีแล้ว 20 ปีแล้ว มีในปี 1991

 ตอนนี ้เดีย๋วนี ้เป็นความสขุทางกายอย่างหนึง่ (มกีารกนิขนมแบ่ง

กัน, หัวเราะกัน) ความสุขทางกายคืออะไรก็ตามที่ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัว

เองปรารถนานั้นได้บรรลุถึง นั่นคือความสุขทางกาย

 ความสุขทางใจคือได้สิ่งซึ่งตัวเองได้รับทางใจ ทางใจแบ่งเป็น 2 มี

จิตไร้ส�านึกกับจิตส�านึก

 ความสุขมี 2 อย่าง
 เป็นความสุขทางกายกับความสุขทางใจ แบ่งได้เป็นปัจเจกของ

บุคคลหรือของส่วนรวม เป็นต้นว่า ความสุขของตัวเอง ความสงบของ

โรงเรียน ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่ง

 ความสขุคอืความสขุทีท่ัง้กายและใจรวมกนั พบในคนทีอ่ยูใ่นสมาธิ 

ผมบอกว่าไม่จ�าเป็นต้องเป็นสมาธขิองศาสนา แต่ว่าศาสนาใดกป็ฏบิตัสิมาธิ

ทัง้นัน้ จะเป็นวปัิสนา กสณิ สมถะสมาธ ิอะไรกแ็ล้วแต่ ทัง้หมดเป็นสมาธทิัง้

นั้น ดีทั้งนั้น มันมีความสุขเหลือล้น

 ความสุขที่ได้เป็นความสุขทั้งกายและจิต ความสุขโดยคนที่ใน

นิยามอายตนะฌาน ถึงเป็นอรูปฌาณ อรูปฌานเรามี 4 ตั้งแต่อากาสานัญ

จายตนะ อันที่สอง อากิญจัญญายตนะ อากิญ แปลว่า เป็นความว่างเปล่า 

อันที่สามก็เป็น วิญญาณัญจายตนะ แล้วก็เนวสัญญานาสัญญายนตะ คนที่
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อยู่ในสมาธิอย่างนี้ คือมีความสุขที่เหลือล้นจริงๆ คือ ความสุขทั้งกายทั้งใจ 

และไม่มีอะไรนั่นคือความสุขของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแหล่ 

 ความสุขของการเป็น spirituality เราทุกคนเกิดมาแสวงหาสิ่ง

ที่ spirituality ไม่รู้ตัว ทุกคนแสวงหาความดีไหม ทุกคนอยากจะดี อยาก

จะเก่ง อยากจะดีแล้วก็อยากจะดีมากกว่า ทุกคนเลยท�าดี และการจะดีได้

ต้องมกีารท�างานทีต้่องมคีวามสขุ ความสขุทีจ่ะดไีด้น่ะเป็นความสขุทางกาย 

ความปิติปราโมทย์มันยินดีก็จริงแต่ยังไม่ถึงความสุขที่แท้จริง

 ความสุขที่แท้จริงที่หนูถามเป็นความสุขที่จิตกับกายรวมกัน เป็น

ความสขุสดุยอด และมกัจะพบในคนเป็นสมาธถิงึฌาน เขาเรยีกเป็นฌานทัง้ 

4 อรปูฌาน เป็นความสขุทีแ่ท้จรงิ ความสงบ ความไม่มทีกุข์ ทกุสิง่ทกุอย่าง

หลดุพ้นไปหมด แต่เราทัง้หลายทีอ่ยูโ่ลกนี ้เรากม็คีวามสขุชนดิทีท่�าแต่ความ

สุขทางกายกับความสุขที่จิตส�านึก

 พดูเรือ่งจติสกันดินงึ จกัรวาลมจีติอยูอ่นัหนึง่ จติเป็นองคาพยพ  1 

ใน 3 อย่างซึ่งแยกจากกันไม่ได้ 3 อย่างนี้ได้แก่ จิต / นาม, กาย / รูป แล้ว

ก็พลังงาน 3 อย่างนี้แยกจากกันไม่ได้ เป็นสิ่งที่พอระเบิดบิ๊กแบงออกมาปั๊บ 

ก็กระจาย 3 อย่างนี้มา เป็นกาย เป็นจิต เป็นพลังงาน

 แอน  การก�าเนิดจักรวาลให้ก�าเนิดจิตได้ยังไงคะ

 อ.ประสาน  การก�าเนิดจักรวาลไม่มีจบไม่มีสิ้นนะหนู มันมีของมันเองจาก

ความว่างเปล่า “ความว่างเปล่าคือสาเหตุของการเป็น” แต่เราไม่พูดว่า

มันเป็นควอนตัมแวคคูอัม คือความว่างเปล่าที่แท้จริง ควอนตัมแวคคูอัมมี

พลังงานหลงเหลือจากอันเก่าที่ท�าให้กลายมาเป็น virtual particle ซึ่งก็

คือพลังงานของอันเก่าที่มา พอ virtual particle นานเข้าก็กลายเป็น true 

particle กก็ลายเป็นวตัถุนัน่แหละ เปน็วตัถเุป็นพลงังานเป็นจติทั้ง 3 อย่าง 

เพราะฉะนัน้ความว่างเปล่าทีพ่ระพทุธเจ้าพดู สญุญตากต็ามท ีหรอืความว่าง

เปล่าที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกควอนตัมแวคคูอัมก็ตามที เกิดจากการ suck-

tuation หรือ vibration ของสสารซึ่งเกิดจากพลังงานเก่า พลังงานเหล่านี้

มาจากไหน ก็มาจากจักรวาลเก่า จักรวาลเก่าที่ดูดหายไปแล้ว พลังงานมัน

ยังมีอีก พลังงานเกิดตามเทอร์โมไดนามิคส์

(quantum vacuum)

(thermodynamics) 
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 มีกฎอยู่ข้อหนึ่ง บอกว่าพลังงานไม่มีการสิ้นสูญไปไหน นอกจาก

จะเปลี่ยนแปลงสภาพไป จากอันหนึ่งไปเป็นอีกอันหนึ่งอีกข้อหนึ่ง พลังงาน

สามารถจะท�าให้ม ีentropy  พลงังานเป็นสิง่ตรงข้ามกบั entropy คอืความ

ไร้ระเบียบ มีความซับซ้อนมากเยอะ ก็คือมี entropy ขึ้นมา

 เพราะฉะนัน้ กฎข้อทีส่องเลยท�าให้คนทัว่ไปคดิว่าจกัรวาลจะต้อง

กลายเป็น heat dead คอืตายด้วยความร้อน แต่ความจรงิไม่ใช่หรอก เพราะ

กฎข้อที่สองมีข้อบังคับอยู่ว่าความจริงของเทอร์โมไดนามิคส์ ข้อนั้นจะเป็น

ความจริงต่อเมื่อมันอยู่ในระบบปิดหรือ closed system ไม่ใช่ระบบเปิด 

opened system และจักรวาลเป็น opened system ไม่สิ้นสุด

 เอาล่ะ...ความสุขที่แท้จริงจะต้อง
เป็นความสุขที่กายกับใจรวมกัน
 แต่ความสุขทางกายหรือความสุขทางใจก็เป็นประโยชน์ในการ

ท�างานทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้องพูดว่างานนั้นสร้างความสุขอย่างนี้ไหม ถ้าไม่

สร้างความสุขอย่าท�าดีกว่า

 กษตัรย์ิภฏูานคณุพ่อของจกิมี ่วงัชกุ บอกว่า ความสขุทีแ่ท้จรงิจะ

วดัได้ด้วยการเป็น Gross Happiness Product แทนทีจ่ะเป็นอย่างต่างชาติ 

GDP เป็นเงินอย่างเดียว แทนที่จะแสวงหาก�าไรสูงสุดจากทุกสิ่งทุกอย่าง 

แทนที่ efficiency ของบริษัท เราถึงยังแสวงหาเพราะโลกแย่ลงๆ นี่เราถึง

แสวงหาว่าความจริง เราสงสัยแล้วว่าเราคงจะเรียนผิด ท�าไมระบบอะไร

ก็ตามที สถาบันอะไรก็ตามที องค์กรอะไรก็ตามที จนกระทั่งถึงปัจเจกอะไร

กต็ามททีีเ่ราท�าทกุอย่างมนัผดิหมด เพราะฉะนัน้เรากต้็องสงสยัแน่ๆ ทกุคน

ต้องการความมั่นคงปลอดภัย จะสืบพันธุ์ก็ดี จะมีอาหารกินก็ดีต้องมีความ

ปลอดภยั ไม่งัน้กนิอาหารไม่ได้หรอกหน ูถ้าไม่มคีวามมัน่คงปลอดภยั เพราะ

มนัเป็นสญัชาตญาณของการอยูร่อด แต่พออยูร่อดแล้ว เรากต้็องพฒันาต้อง

เรียนรู้เพื่อรู้

(Gross Domestic Product)

(ประสิทธิผล)
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 อันที่สองที่จะใช้ intelligence ศาสตร์จากคนต่อคน แต่คนไหน

ที่เรียนอ่านมาก ไม่พูดมาก ประชุมมาก ได้ยินมาก ธรรมเทศนายากมาก ก็

ฉลาดมาก ความฉลาดของเราจงึประกอบไปด้วยการเรยีนรูห้นงัสอืจากผูอ้ืน่ 

ที่เป็นสุตมยปัญญา เป็นสิกขาอันที่สอง

 อันที่สาม เป็นสิ่งที่ข้ามภพข้ามชาติ เราไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัว 

อาจารย์มีหน้าที่สอนนักเรียน สอนคนที่อยู่โรงพยาบาล คนแก่ แก่กว่า

อาจารย์ยงัมนีะ สอนไม่ให้เขากลวัตาย กไ็ม่เหน็ว่ามใีครกลวัตาย ส่วนมากที่

กลัวตายมีแต่เด็กๆ ยิ่งอายุ 40-50 นี่กลัวตายที่สุดเลยนะ (หัวเราะ) มีคนไข้

คนหนึง่อาย ุ90 กว่าปี บอกผมว่า “คณุหมอ เมือ่ไหร่ผมจะตายซกัท”ี รกัษา

อะไรก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้น ไตไม่ดี อยากจะตาย นั่นแหละคนทุกคนพอแก่

จริงๆ ไม่กลัวตาย แต่ว่าต้องให้เขาท�าหน้าที่กับตัวเองให้ถูกหน้าที่ คือ ไม่ติด

กบัตวัเอง ไม่ยดึตดิอนัโน้น ไม่ห่วงอนันัน้ กต็ายแล้วไปรวมกบัแสง สพัพโตป

ภามัง ไปแล้ว ก็ต้องมาเกิดวันยังค�่า เกิดๆ ตายๆ ตายๆ เกิดๆ อยู่อย่างนั้น

แหละ ผมถึงไม่กลัวตายไง

 ใครมีอะไรจะเล่ามั่งไหม ขณะที่ผมพักผ่อน (หัวเราะ) แก่แล้วนี่

นะ (มีคนพูดว่า พักดื่มน�้าก่อน) ใครมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังบ้าง คือ ถ้า

เรารู้ความจริงว่ามีเพียงหนึ่งเดียว เราก็หมดหน้าที่เราแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่าง

เป็นวิวัฒนาการของเรา ส�าคัญที่สุดคือเราต้องรู้ความจริง ตามหาให้รู้ความ

จริง การที่เรารู้ความจริงไม่ใช่ความจริงที่ตาเห็น ตาเป็นส่วนหนึ่งของสมอง 

สมองเป็นอวัยวะชนิดหนึ่งที่ท�าหน้าที่บริหารจิตของจักรวาลของส่วนรวม

ให้เป็นจิตปัจเจก ก็จิตปัจเจกก่อนแล้วก็มาเป็นจิตส�านึก จิตใต้ส�านึก และ

จิตไร้ส�านึก คนละอย่างกันนะ จิตไร้ส�านึกจะมีส่วนที่เป็นเกี่ยวกับส่วนรวม 

ส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ค่อยอยู่ในคน สมองมีหน้าที่บริหารจัดการ เหมือนบริษัทนั่น

แหละ สมองเป็นบริษัทที่ท�างานบริหารจิตจักรวาลซึ่งเป็นของส่วนรวม ทุก

คนมีจิตอย่างหนึ่ง บางคนมี extra sensually  การรับรู้ที่ไม่จ�าเป็นจะต้อง

มองเห็นก็ได้ บางคนมีทิพยโสต บางคนมีทิพยจักษุ ไม่เหมือนกัน ทั้งหมด

เป็นความสามารถทีเ่ราสามารถไปแตะกบัจติจกัรวาล จติจกัรวาลนีเ่ป็นหนึง่

เดียว จิตจักรวาลจะเข้ามาในสมอง...



30

 มนุษย์ยืนอยู่ระหว่างสัตว์ร้ายกับ
เทวดา
 ป่าน  ทิพยโสตสามารถฝึกกันได้ไหมคะ 

 อ.ประสาน  ได้สิ

 รู้จักโพลตินัสไหม รู้จักพลาโตไหม โพลตินัสเป็นพลาโตตัวเล็กๆ 

โพลตินัสเขาบอกว่า มนุษย์ยืนอยู่ระหว่างสัตว์ร้ายกับเทวดา เราเป็นได้ทั้ง 

2 อย่าง คือเป็นเทวดาก็ได้เป็นสัตว์ร้ายก็ได้ เราถ้าเป็นสัตว์ร้ายก็เป็นสัตว์

ร้ายที่ดุเดือดมาก สกปรกมาก แม้แต่ลูกตัวเองก็ข่มขืนได้ ถ้าเมาไม่รู้สึกตัว 

แต่ขณะเดียวกัน ความรู้สึกไม่เอาแต่ใจตัว อยากเสียสละ อยากช่วยคนอื่น

มนัเป็นสิง่ทีไ่ม่ได้ต้องหดันะหน ูเป็นมาจากก�าเนดิ เป็นจากการเป็นคน สตัว์

ก็เหมือนกัน

 มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนออสเตรเลียไปช่วยลิงกอริลล่าที่ก�าลังจะจม

น�า้ตาย มนัจมน�า้อยูใ่กล้ๆ เขากเ็กดิความรูส้กึทนัทว่ีาต้องช่วย ไม่ได้คดิอย่าง

อืน่เลย ทัง้ทีท่กุคนรูว่้ากอรลิล่าหรอืชมิแปนซทีีม่นี�้าหนกัเท่ากนักบัคน มนัมี

ความแข็งแรงกว่าคน 4-5 เท่า ทั้งที่ตัวเท่าๆ กันนะ กอริลล่าสามารถฆ่าฝรั่ง

ตัวใหญ่ๆ นั่นได้สบายมาก แต่ฝรั่งคนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลย ช่วยยกกอริลล่า

ซึ่งกินน�้าเข้าไปเยอะแล้วขึ้นมาจากน�้า แล้วเอาไปวางไว้ริมตลิ่ง กอริลล่าพอ

รู้สึกตัวขึ้นมา มันไม่ไปไหน ไม่ยอมกลับบ้าน มันมองแต่ผู้ชายคนที่ช่วยมัน 

คือความดีที่อยู่ในในผู้ชายคนนั้นก็เป็นความดีที่อยู่ในเราทุกคน ทุกคนยินดี

จะช่วยคนอื่นทั้งนั้น ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือรูปหนึ่งรูปใด แต่ต้องการ

ช่วยคนอื่น นั่นคือความดีความงามของเรา เราจึงมีทั้งสัตว์ร้ายหรือเทวดา

อยู่ในตัวเราเองอย่างที่โพลตินัสว่า

 รู้จัก ศรีอรพินโท ใช่ไหม (เด็กๆ ส่ายหัว) ว้าย ไม่รู้จักเลย ตายแล้ว 

(หัวเราะ) 

 ป่าน  คือใครคะ

 (Plotinus)  (Plato)
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 อ.ประสาน  ศรีอรพินโทเป็นยอดของยอดของยอดนักปรัชญาของอินเดีย  

ใครจะพดูบ้าง ถ้าอาจารย์พดูคนเดยีวอาเจยีนออกมาเป็นเลอืดแน่ๆ (หวัเราะ

กัน) ใครมีอะไรแชร์กับเพื่อน เรื่องอะไรก็ได้มาเล่าที่เป็นความจริง อันนี้คือ

สุนทรียสนทนา คือ เราพูดกันด้วยความจริง แล้วความจริงนั้นมันจะอยู่ใน

ห้องนี ้มนัจะล่องลอย ทกุคนสามารถจะจบัเข้ามา ถ้าหากเรามสีมาธดิีๆ  ตัง้ใจ

กันดีๆ แล้วเราไม่มีทิฐิ ไม่ต้องตั้งทฤษฎีของเรานะ คนที่พูดมายังไงก็ได้ ใคร

อยากจะเล่าอะไร โอเค (เด็กผู้ชายคนหนึ่งยกมือ)
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 Global Warming
 นุ๊ก (เพื่อนแอน)  อยากชวนคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ เรื่อง global warm-

ing ทีม่กีารโปรโมตให้ท�าอย่างนูน้อย่างนีเ้พือ่จะดแูลโลก แต่ขณะเดยีวกนัมี

หลายคนบอกว่าไม่ทนัหรอก อย่าง เจมส์ เลฟิลอ็ค อย่างทีบ่อกว่า ‘sustain-

able living is scam’ หรือ ‘recycling is waste of time’ อย่างนี้น่ะครับ

 อ.ประสาน  แล้วเราว่ายังไง

 นุ๊ก  ผมคิดว่า ก็ไม่ทันหรอก คือจะทันไม่ทันก็เป็นเรื่องของมัน แต่ว่าคนก็

เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดขึ้นอย่างนี้ แล้วผมก็ได้ยินอาจารย์หลายท่านพูดว่าสิ่ง

ที่ทันคือให้ทันตัวเองกับเราเอง สมมติว่าโลกร้อนมากอยู่ไม่ได้ ใกล้ตาย เรา

ก็ต้องทันตัวเอง

 อ.ประสาน  มีใครจะตอบหรือคอมเมนท์อะไรก็ตามที

 จูน  หนูสงสัยค่ะ อ่านในอินเตอร์เน็ต ส่วนมากจะเจอเกี่ยวกับ 2012 ว่าจะ

สิน้โลก ตกลงมนัเป็นการโปรโมทของภาพยนตร์หรอืว่าเป็นการแสดงความ

คิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์กันแน่

 อ.ประสาน  หนูคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นความจริงเหรอ

 จูน  คือไม่แน่ใจเพราะมันก็ใกล้เคียงกัน

 อ.ประสาน  อันนี้คนละเรื่องละนะ หนูพูด2012 อีกคนเรื่องโลกร้อนนะ

 ฮัลเลย์  สิ้นโลกไม่จริงหรอก เพราะ 2029 มีคนเหล็ก (หัวเราะกันทั้งห้อง)

 อ.ประสาน  (หันไปพูดกับลุงอ๋อย) สนุกนะ สนุก  มีความเห็นยังไง กับคน

ไหนก็ได้ ให้ความเห็นเพื่อนจะได้รู้ว่าเราคิดยังไง แล้วมีทางแก้ไขยังไง ที่นุ๊ก

เล่าให้ฟังก็มีความส�าคัญว่าโลกร้อนจะท�ายังไง แล้วคิดว่าโลกร้อนเพราะ

อะไร (หันไปทางนุ๊ก)

 นุ๊ก  ผมคิดเหรอครับ

 อ.ประสาน  เออ

 นุ๊ก  ที่ผมเชื่อนะครับ ก็มนุษย์ผลิตก๊าซออกมา content ของ leak out 

gas ก็สัมพันธ์กับอุณหภูมิของโลกที่มันเปลี่ยนไป

 อ.ประสาน  คิดว่ามีอย่างนั้นอย่างเดียวเหรอ มีอย่างอื่นอีกไหม

(James Lovelock)
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 นุ๊ก  มีคนบอกว่า ดวงอาทิตย์ก็ร้อนขึ้นด้วย ดาวอังคารก็ร้อนขึ้นก็อยู่ใน

เทรนด์นี้เหมือนกัน ทั้งที่ดาวอังคารก็ไม่มีคนไปอยู่ ไม่มีกิจกรรมของมนุษย์

 อ.ประสาน  มีใครมีความคิดอย่างอื่นๆ ไหม

 นิว  เคยได้ยินมาว่า มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในยุโรป เขาบอกว่าจริงๆ แล้ว

การที่เรารณรงค์เพื่อโลกร้อน เป็นเหมือนกับประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่ม 

เพราะว่ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในยุโรป จ�าชื่อสถาบันไม่ได้ แต่ว่าก็เป็นหลาย

สิบประเทศเลย กลุ่มนี้บอกว่า จริงๆ แล้วโลกมันร้อนก็เป็นวัฏจักรของ

จักรวาล มันมีวัฏจักรของคาร์บอนแล้วก็เรื่องของสนามแม่เหล็ก เรื่องของ

ดวงอาทิตย์ อะไรที่ท�าให้โลกร้อนเป็นปกติ โดยที่มนุษย์กับก๊าซเรือนกระจก

มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นตรงนี้น้อยเกินกว่าที่จะแก้อะไรได้

 อ.ประสาน   ตกลงมีความเห็นไม่เหมือนกันกับนุ๊กนะ คนหนึ่งมีความเห็น

ว่ามนุษย์เป็นตัวสาเหตุนะ นิวบอกว่าเป็นวัฏจักรของมันเอง ใช่ไหม

 นิว  ก็ไม่เชิงว่าเชื่อเขา แต่บางทีก็เป็นส่วนที่น่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ของ

คนบางกลุ่มหรือเปล่า ที่มาท�าอย่างนี้

 อ.ประสาน  ดี ดี ดี

 พี่ปัทมา  ที่อาจารย์บอกว่า จักรวาลมีเป้าหมายวิวัฒนาการใช่ไหมคะ ถ้า

มองว่าอนันีก้เ็ป็นการววิฒันาการ กเ็ป็นจดุหนึง่ของววิฒันาการ ววิฒันาการ

ก็คือไปเรื่อยๆ ใช่ไหมคะ แต่ไม่รู้ว่ามีเส้นมีเกณฑ์แบ่งหรือมีนัยยะอะไรหรือ

เปล่าที่บอกว่าสิ่งนี้ ไม่ได้เรียกว่าวิวัฒนาการ เช่นว่า วิวัฒนาการมันจะต้อง

น�าไปสู่การอยู่ร่วมกันได้ขององค์ประกอบต่างๆ ของจักรวาล อย่างนี้เลยไม่

สามารถเรยีกว่าววิฒันาการ หรอืว่ามนักค็อืววิฒันาการนัน่แหละ ววิฒันาการ

อย่างหนึ่ง ไม่ต้องมีนัยยะอะไรมาบอก แต่ก็คือ สิ่งที่มันด�าเนินไป

 อ.ประสาน  ตกลงคนละอย่างกนัล่ะนะ ปัทก�าลงัพดูในเรือ่งว่า ทัง้หมดนีเ่ป็น

วิวัฒนาการของจักรวาลนะ แต่ว่าวิวัฒนาการอย่างนี้จะเรียกว่าวิวัฒนาการ

หรือไม่ ก็แล้วแต่เราจะคิดเอา อาจารย์มีความเห็นยังไง ใช่ไหม คือนุ๊กมี

ความเหน็ว่าทัง้หมดหรอืส่วนมากเป็นคนท�าขึน้ ทีเ่หน็ว่าท�าขึน้เพราะเหตวุ่า

อุณหภูมิร้อนขึ้น ท�าให้โลกร้อน แล้วนิวมีความเห็นว่าเป็นวัฏจักรธรรมชาติ 

ของมัน ตกลงมี 3 อัน
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 ลุงอ๋อย  ผมมี ขอแสดงความเห็นต่อนะครับ สิ่งที่พูดมาถูกรู้ด้วยความรู้ชุด

หนึ่งที่ท�าให้รู้ อาศัยเครื่องมือไปตรวจจับหรืออะไรก็ตามแต่ที่ท�าให้เรารู้ว่า 

ไอ้นั่นมันเพิ่มไอ้นี่มันลดหรืออะไรก็ตามแต่ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักอย่างนี้ 

ไม่มีเครื่องมือจับอย่างนี้ อย่างค�าว่า “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” ชาวบ้านก็

อาจยงัไม่รูจ้กั แล้วเขาจะรูค้วามหมาย หรอืสิง่ทีเ่ราเรยีกว่าเป็นความรูอ้ย่าง

ปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร ก็ลองตั้งค�าถามจากที่เห็นอย่างนี้นะ

 แล้วมันก็มีสิ่งที่พูดกันต่อว่า ข้าวจะไม่ออกดอกนะ ในฐานะอย่าง

ชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงว่าข้าวไม่ออกดอก ถ้ามองเป็นเรื่องของชาวบ้านกับ

ปัญหาโลกร้อน อย่างตัวเรารู้ด้วยความรู้ แต่ไม่ได้ด้วยความรู้สึกแบบที่นั่ง  

อยู่แล้วรู้สึกว่า โลกมันร้อนขึ้นหรืออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น คือเราไม่รู้

สึกว่าเรามีความสามารถใช้เซ้นส์ของเรารู้เรื่องแบบนี้ได้ ถ้าสมมติเขาบอก

ว่าข้าวจะไม่ออกดอก เพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น นี่คือเหตุและ

ผลของมัน ก็คงต้องนั่งเฝ้าดูว่าถ้าเขาบอกว่าอีก 50 ปีข้าวจะไม่ออกดอก 

เราก็ต้องนั่งรอดูว่าจริงหรือเปล่าที่ข้าวจะไม่ออกดอกตามเงื่อนไขนี้ เพราะ

เราไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆ ก็ไม่มีค�าตอบนะ แต่ก็เฝ้าดูว่าจะจริงหรือเปล่า 

เพราะความสามารถในการรูด้้วยเซ้นส์หรอืด้วยความรูส้กึสมัผสั ไม่ได้มคีวาม

รู้อย่างที่ว่า เรารู้ต่อๆ กันมาจากคนนั้นคนนี้บอกหรือจากอ่าน ดูหนัง หรือ

ฟังนักวิทยาศาสตร์ เราฟังองค์กรที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมพูดว่า โลก

ร้อน เราก็รู้ตามจากข้อมูลที่เขาบอกว่าโลกร้อน ใช่ไหมครับ แต่ว่าเราเอง

ส�านึกหรือในส่วนที่เป็นเซ้นส์น่ะ เรารู้แบบนั้นหรือเปล่า รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่

ได้รูเ้พราะว่าเซ้นส์ทีเ่ราจะต้องรู ้แต่รูเ้พราะว่าความรูท้ีถ่กูบอกมา (เงยีบไป)

 อ.ประสาน  จบแล้วหรือยัง

 ลุงอ๋อย  จบแล้วครับ (หัวเราะกัน)

 บอล  ผมว่าโลกร้อนเป็นกระแสหนึ่งครับ ที่คนกลุ่มหนึ่งบนโลกที่มีอิทธิพล

มาก เป็นการสร้างขึ้นมาหรือเปล่า อย่างที่ลุงอ๋อยพูด ตัวเราอาจยังไม่รู้สึก

อะไร มันอาจจะไม่ร้อนจริงๆ ก็ได้

 อ.ประสาน   เป็นความเห็นที่เหมือนกันของคนก่อนหน้า มีใครอีก

 เทพ  อยากเสริมจากของลุงอ๋อย เห็นว่าคงยากที่จะรับรู้ว่าโลกมันร้อน
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ขึ้นนะ แบบที่จะรับรู้ได้โดยไม่ต้องใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ อุณหภูมิเพิ่ม

แค่นิดหน่อยเท่านั้นก็คงไม่ท�าให้มนุษย์อย่างเรารับรู้ได้ด้วยตัวเราเอง แต่

ถ้าเป็นแมลงรับรู้ได้ คิดว่าจะมีภูมิปัญญาอะไรหรือเปล่าที่จะสังเกตเห็น

ความเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะว่าได้คุยกับครูภูมิปัญญา เขาก็ไม่ได้เรียน

วทิยาศาสตร์ แต่กเ็ข้าใจได้ว่าท�าไมโลกร้อน เพราะว่าพฤตกิรรมแมลงเปลีย่น

ไป ต้นข้าวฉันแปลกๆ เขาพูดในแง่ของเขาแล้วก็มาโยงเข้าใจได้ว่ามันเป็น

อย่างนี ้แต่ในอกีแง่หนึง่กต้็องการความรูเ้หมอืนกนัว่า ครภูมูปัิญญาเขาหรอื

คนธรรมดาที่เขาสั่งสมภูมิปัญญามาสังเกต อย่างนั้นทางออกที่จะท�าให้คน

ธรรมดาทั่วไปรู้ว่าโลกร้อนคืออะไรหรือเปล่า สมมติว่าเป็นโลกร้อนจริง เรา

รู้ว่าร้อนจะท�ายังไง

 อ.ประสาน  มีอีกไหม

 นวิ  คอื วทิยาศาสตร์เป็นเครือ่งมอืทีช่ีว้ดัได้ชดัเจนขึน้ คอืรูส้กึว่าคนธรรมดา

หรือชาวบ้าน คนที่มีองค์ความรู้น้อยกว่าก็สามารถรับรู้ถึงโลกร้อนได้ตลอด

เวลา

 อ.ประสาน  หนูอันนี้ แล้วหนูคิดว่าโลกมันร้อนไหม

 นิว  ...มันร้อนค่ะ

 อ.ประสาน  นุ๊ก

 นุ๊ก  ร้อนมากครับ

 อ.ประสาน  เออ เจ้าอ้วนน่ะ ชื่ออะไรนะ (ผมบอลครับ) เออ บอลว่าไง

 บอล  ธรรมดาครับ มันก็มีลมอยู่แล้ว

 อ.ประสาน  แล้วหนูล่ะ (หันไปทางปัท)

 พี่ปัทมา  ไม่รู้ค่ะ หนูยังไม่แน่ใจค่ะ

 อ.ประสาน  ฟังแล้วเชื่อไหม เดี๋ยวอาจารย์จะตอบนะ แต่ว่าตอบกว้างๆ 

โดยไม่ได้ไปคิดเข้าข้างใดข้างหนึ่ง ตอบจากประสบการณ์จากการอ่านแล้ว

ก็การคิด คือ คนเรารู้จักคิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ยิ่งอายุมากๆ ขึ้นที่เขาเรียก

ประสบการณ์เยอะๆ ไม่ได้ประสบการณ์จากอย่างอื่นนะ ประสบการณ์จาก

การคดิ ยิง่มอีายมุากเท่าไหร่ คนนัน้กย็ิง่มคีวามคดิ เคยคดิมามากขึน้เท่านัน้ 

แต่ทั้งหมดนี้ ไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงนะ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเซ้นส์ที่คน
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แก่กบัคนหนุม่ม ีประสบการณ์คนแก่กบัคนหนุม่ม ีหรอือะไรกต็ามท ีมคีวาม

แตกต่างอยู่พอสมควร

 เรือ่งจกัรวาลทีผ่มบอกว่ามนัมอียูน่ดิเดยีว นัน่คอืมวีวิฒันาการ เรา

รู้โดยอะไร มีเหตุผลอะไร เหตุผลของเราก็คือเหตุผลของวิทยาศาสตร์ที่เรา

สังเกต เด็กกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันตรงไหน ไม่เหมือนกันตรง

วิวัฒนาการ เด็กมันโตต่อ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วมีตาย มีแก่แล้วมีตาย 

ต้นไม้ก็เช่นเดียวกัน มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน สัตว์ก็เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ไม่

จ�าเป็นต้องมีใครมาบอก เราสังเกตเห็นเอง เพราะฉะนั้นที่บอกว่าทุกสิ่งทุก

อย่างในจกัรวาลมเีป้าหมายอย่างเดยีวเท่านัน้คอืววิฒันาการ อนันัน้ไม่จ�าเป็น

ต้องพสิจูน์ มนัอยูท่ีเ่ราสงัเกตหรอืไม่สงัเกต ถ้าหากสงัเกตแล้วลองดวู่ามอีะไร

บ้างที่ไม่มีวิวัฒนาการ ไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิด มีตั้งอยู่ สืบเนื่อง ดับไป 

เกิด ตั้งอยู่ สืบเนื่อง ดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้น นี่คือลักษณะของ

จักรวาล สิ่งทั้งหลายแหล่ในโลกมันจะต้องเป็นอย่างนั้น ต้องเกิด ตั้งอยู่ ดับ

ไป คนเรามันต้องแก่ต้องตายวันยังค�่า

 ทีพ่ดูว่าจกัรวาลมหีน้าทีอ่ย่างเดยีวว่าววิฒันาการ นัน่อาจารย์ไม่ได้

พูดถึงตัวจักรวาลโดยตรง คนที่จะเห็นวิวัฒนาการของจักรวาลโดยตรงต้อง

เป็นนกัจกัรวาลวทิยาถงึจะรู ้ทกุสิง่ทกุอย่างในจกัรวาลต้องมวีวิฒันาการ มา

จากการสงัเกตของเรา observation กเ็ป็นวทิยาศาสตร์แขนงหนึง่นะ ทีผ่ม

พูดว่าจักรวาลมีหน้าที่วิวัฒนาการเพียงอย่างเดียว มีใครจะถามหรือจะแย้ง

ไหม

 นุก๊  กไ็ม่ได้จะแย้งนะครบั แต่อยากแชร์มากกว่า โดยส่วนตวักค็อืว่า จกัรวาล

มหีน้าทีอ่ย่างเดยีวกค็อื ววิฒันาการ โดยส่วนตวักค็อื อาจจะยงัไม่ได้ย่อยหรอื

อะไรมากนกั พอถ้าเกดิพดูถงึจกัรวาล สิง่ทีผ่มรูส้กึว่ามนัใช่ กค็อืว่า ประโยค

ที่ว่าไม่มีเหตุบังเอิญในจักรวาล คือทุกอย่าง...

 อ.ประสาน  ถูกต้อง ค�าว่าบังเอิญไม่มี อาจารย์เองก็ไม่เชื่อ ค�าว่า chance 

ไม่มคี�าอย่างนีแ้น่นอน นอกจากขีเ้กยีจคดิ ถ้าหากคนคดิมนัต้องเป็นเหตเุป็น

ผลวนัยงัค�า่ ต้องหาได้ ไม่มบีงัเอญิหรอก บงัเอญิเพราะมนัขีเ้กยีจ คอืคดิแล้ว

ตนั กข็ีเ้กยีจคดิต่อกเ็ท่านัน้ล่ะ ถ้าหากว่าคดิ ไม่มบีงัเอญิหรอก ทีพ่ดูกนัเผอญิ

(การสังเกต)
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นั้นเผอิญนี้ เป็นเรื่องของภาษาอาจารย์จะพูดทีหลัง ถ้ามีเวลานะ

 เรื่องภาษา เรื่องพลังงาน เรื่อง information เป็นเรื่องใหญ่นะ 

แต่อาจยังไม่รู้สึก กลับมาเรื่องของถามๆ มี 4 สิ่ง คือ การที่เราใช้ sensory 

motor กับทุกสิ่งทุกอย่าง นั้นเป็นสิ่งที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดทุกคน สัตว์

ทุกตัวด้วย เป็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเรื่องการรู้รอด เราต้องรู้ รู้เพราะอะไร 

ก็เซ้นส์บอกเรา ไม่ได้แปลว่าจริงหรือไม่จริงนะ

 อันที่ 2 ใช้ intelligence เราใช้สุตมยปัญญา มาเรียนขึ้น อ่าน

หนังสือขึ้น หรือพูดกันกับเพื่อนๆ มากขึ้นๆ เพื่อนๆ ที่มีความรู้ด้วยกันมาก

ขึ้น บอกว่าวัดได้ด้วย thermometer ว่าร้อนหรือไม่ร้อน จะได้หมดเรื่อง

หมดราวสักที ตัวเครื่องมือมันไม่ได้ร้อนได้หนาวอะไรกับเขา มีหน้าที่อย่าง

เดียวคือบอกความจริงว่าร้อนหรือไม่ร้อน ก็ตอบเรื่องนุ๊กนะ

 ทนีีต้อบลงุอ๋อยนดินงึว่า sensory motor เป็นการเรารูเ้พือ่รูร้อด 

เรารูเ้พราะเราต้องการอยูร่อด ปูย่่าตายายสงัเกตมา จนกระทัง่ถงึเรา มนัเป็น

อย่างนัน้ เรากต็ว่ีาอนันีค้อืความจรงิ หรอือย่างน้อยทีส่ดุกใ็กล้เคยีงกบัความ

จริง 

 เป็นต้นว่า บอลว่า โลกไม่ร้อน ไม่รู้สิ เฉยๆ ไม่ร้อนขึ้น อาจจะ

คล้ายกับที่นิวพูดว่าเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือเปล่า ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน 

ต้องบอกอย่างหนึ่งว่า เงินกับวิทยาศาสตร์ คนละเรื่องกัน แต่ economy 

พยายามจะเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ แต่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นของไม่มีหัวมีท้าย 

ไม่ว่าใครจะยังไงมันก็บอกตรงไปตรงมา
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 เพราะฉะนัน้นุก๊กพ็ดูถกู บอลกพ็ดู
ถกู อาจารย์กพ็ดูถกู คณุอ๋อยกพ็ดูถกู 
ปัทกพ็ดูถกู นวิกพ็ดูถกู แต่ว่าอะไรเป็น
ความจริงล่ะ
 ความจริงก็คือว่า เราจะต้องยอมรับการท�างานของทุกๆ คน 

ยอมรับว่าทุกคนมีความสามารถ ความสามารถที่ได้มาก็ขึ้นกับสติปัญญา

ของแต่ละคน ใช้อันไหนเป็นตัวตั้ง บางคนใช้ sensory เป็นตัวตั้ง แต่บาง

คนใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวตั้ง บางคนใช้ความเชื่อเป็นตัวตั้ง ซึ่งทั้งหมดไม่มี

อะไรเป็นความจริงทั้งนั้น

 วิทยาศาสตร์ ถ้าเป็นเรื่องของกายของรูปเป็นสิ่งที่เรายอมรับกัน 

แต่ยอมรับกับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนละเรื่องกัน แปลว่าเป็นสิ่งที่เรา

ยอมรับกัน เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนอันนี้ ถ้าเราถามทุกคนที่ไปเรียนมา

แล้วเขาพูดอย่างเดียวกัน เราก็ชักจะเชื่อ ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคน ที่ทุก

คนมีส่วนถูก 

 ในฐานะทีผ่มเป็นนกัวทิยาศาสตร์และเป็นผูอ่้านมาก กจ็ะตอบว่า

อย่างนี้ ตอบในความเห็นของอาจารย์ว่า

 ที่โลกร้อนขึ้นไม่ใช่เกิดจากการ
เผาผลาญอย่างเดียว แต่ว่าเกิดมา
จากมีคนมากเกินไป
 ถ้าหากไปดูหนังสือสถาบันจับตาโลก หรือ Worldwatch Insti-

(WWI)
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tute คนที่เขียนเรื่องเหล่านี้มาหลายๆ ครั้ง เขามี state of the world จะ

พูดอย่างนี้ว่า โลกร้อนขึ้นเพราะเหตุว่าคนมีมากขึ้น จนโลกที่สามารถจะ

รองรับมนุษย์เพียง 2,000-2,500 ล้านคน ต้องมารองรับคน 7,000 ล้านคน 

แล้วการเพิ่มนี่เกิดขึ้นภายใน 50 ปีเท่านั้นนะ 50 ปีก่อน ตอนอาจารย์ไป

เมืองนอกใหม่ๆ ทั้งโลกมีประชากร 2,212 ล้านคน แล้วเพิ่มมาเป็น 7,000 

ล้าน ดบัเบิล้ดบัเบิล้ แล้วคนเราเป็นไง กนิ กนิ กนิกค็อืกนิทรพัยากรธรรมชาติ 

เมื่อก่อนกม็ีเวลา พอจะดบักม็ีตวัใหม่ มีต้นไม้ใหมเ่กดิขึน้เรียกว่าฟ้ืนฟไูด้ทัน 

ส�าหรับคน 2,000 ล้านคน มันสมดุลกัน แต่ขณะนี้ไม่สมดุลแล้วเพราะว่า

ประชากรมากเกินไป คนที่ไม่เชื่อ อย่างนิวไม่เชื่อคิดว่าเป็นเพราะผล

ประโยชน์บงัตาหรอืบอลไม่เชือ่ กม็สีทิธไิม่เชือ่ ถ้าหากเทอร์โมมเิตอร์วดัแล้ว

ไม่ร้อนไม่หนาว แต่มนัร้อนขึน้จรงิๆ ยกตวัอย่าง อเมรกิาไม่เคยทีจ่ะร้อนเกนิ 

50 �c ปีนี้มี เชื่อไหม ขนาดเราแค่ 39 �c ก็แทบตายแล้ว (หัวเราะกัน)

 โดยสรปุ วทิยาศาสตร์มเีครือ่งมอื
วัดว่าโลกร้อนขึ้นแน่ๆ
 ทางยุโรปมีนักวิทยาศาสตร์หลายคน มีกลุ่มหนึ่งที่น�าโดยเจมส์ 

เลิฟล็อค ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด โด่งดังที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด ทั้ง

จกัรภพองักฤษ เรากค็ดิเอาเองแล้วกนัว่าเขาจะเหน็กว้างขนาดไหน จกัรภพ

อังกฤษนี่กว้างพอสมควรนะ แทบจะทั้งโลก เจมส์ เลิฟล็อคให้สัมภาษณ์

หนังสือพิมพ์การ์เดียน ฉบับวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2009 เขาบอกว่า ถ้าหาก

โลกนี้ยังเป็นอย่างนี้ ก็อยู่ได้แค่ 30 ประมาณปี 2040 เป็นอย่างมาก

 

(The Guardian)
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 2012 หลายคนบอกว่านี่เป็น
เรื่องจริง
 เราไม่เชื่อหรือเราเชื่อโดยไม่มีหูรูดเลยก็ได้ แล้วแต่

 1. เป็นศาสนา

 2. เป็นวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์

 3. เป็นการท�างานของบคุคล นกัโหราศาสตร์ นกัต่างๆ ทัง้ 3 อย่าง

นี้มาตกลงตรงช่อง 2012 พอดีเป๊ะ

 แต่ 2012 ไม่ได้แปลว่าเราตายนะ เราตายไปตอนที่ประชากรของ

โลกจะสามารถอยู่กันอย่างสมดุล พอกินพอดีกับทรัพยากรธรรมชาติ แต่ใน

ขณะเดียวกันเราจะต้องมีจิตวิญญาณที่ดี ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งสรรปันส่วน

กัน ที่เราท�างานกันอยู่อย่างนี้คือสิ่งนั้น ที่เราแสวงหากันอยู่ก็คือสิ่งนั้น คือ

ความเพียงพอ พอดี ยั่งยืน คือสิ่งที่เราต้องท�า

 เรื่อง 2012 ไม่มีศาสนาใดในโลกที่ไม่พูดอย่างนี้ โดยเฉพาะ 

“มายา” ที่ศึกษาค่อนข้างละเอียด หรือศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ไล่ไปถึง

อยีปิต์ เราไม่เชือ่กไ็ด้ ว่าไม่มเีหตผุล...กถ็กู แต่ว่าทัง้ 3 ศาสนาใหญ่ๆ พดูอย่าง

นี้ มีอยู่ศาสนาอันหนึ่งเรียกว่า นิทราอิสซึ่มเป็นศาสนาของปาเรเชีย มีตั้งแต่

สมัยพระพุทธเจ้าหรือก่อนพระพุทธเจ้า แล้วก็ดึงมาจนถึงสมัยพระเยซู...

 ศาสนานิทราอิสซึ่ม
 ศาสนานทิราอมิซึม่เป็นศาสนาของโซโรแอสเตอร์มอีายอุย่างน้อย

พันปีก่อนศาสนาคริสต์

 มีใครเป็นคริสต์มั่ง ภรรยาผมเป็นโรมันคาทอลิก โรมันคาทอลิก

เป็นศาสนาทีแ่ข่งกบันทิราอสิซึม่ 2 ศาสนานีม้คีวามคล้ายคลงึกนัหลายอย่าง 

แบบตสิซึม่ แบบเดยีวกนันะ แบบตสิซึม่คอืการล้างบาป ช�าระบาป ส่วนมาก

(Nitraism)

(Zoroaster)

(Parechia)
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มีในเด็กๆ เกิดมาต้องมีแบบติสซึ่ม แล้วก็อีกอันหนึ่ง คือ วันที่ 25 ธันวาคม 

ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส วันเกิดพระเยซู จริงๆ เอามาจากศาสนานิทราอิสซึ่ม 

นะ ในออโธดอกซ์ ศาสนาคริสเตียน ออโธดอกซ์ในกรีกในรัสเซียไม่มีวันที่ 

25 มีวันที่ 8 ตุลาคม เพราะฉะนั้นวันที่ 25 นี่คือคิดเอาเอง แต่อย่างไรก็ตาม 

เพราะเนือ่งจากเป็นเวลานานแล้ว ประชาชนกเ็ลยถอืว่า 25 ธนัวาคม หลาย

คนไม่รู้ ทีนี้เรื่องศาสนานิทราฯ มีเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับ 2012 คือในปี 2012 

จะมีปรากฏการณ์ 2 อย่างเกิดขึ้น อันนี้ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่คือ หนึ่ง 

ทุกศาสนาพูดเหมือนกัน สอง วิทยาศาสตร์ก็พูดอย่างเดียวกัน สาม ท�าไม

ค�าท�านายทายทักก็อย่างเดียวกัน

 

 โลกนี้มีพระอาทิตย์ 2 ดวง
 ศาสนานิทราอิสซึ่มเน้นพระอาทิตย์ 2 ดวง การมีพระอาทิตย์ 2 

ดวง ทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็น binary system

 ระบบสุริยจักรวาลของเราเป็น binary system มีดวงอาทิตย์ 2 

ดวง แต่อีกดวงเรามองไม่เห็นเพราะอยู่ไกล 26-30 ล้านปี ถึงจะเข้ามาใกล้

เราทีหนึ่ง 

 เรือ่งพระอาทติย์ 2 ดวง ในศาสนานทิราอสิซึม่กพ็ดูเรือ่งนี ้ศาสนา

ของอียิปต์จาก Book of Dead ก็พูดอย่างนี้ และก็รู้สึกจะเป็นศาสนามายัน

กพ็ดูอย่างเดยีวกนั คอืเขาท�าปฏทินิมา 13 ผนื ในปฏทินิของเขาเป็นการนบั

เวลายาวนานมาก เป็น 6,000 ปี ทั้งหมด 5,000-6,000 ปี ในศาสนามายันมี

ปฏิทินอยู่ 13 อัน โดยปฏิทินแต่ละอันจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบ

สุริยจักรวาลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไม่มีตรงไหนแม้แต่นิดเดียวที่ดาราศาสตร์

หรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์สงสัย ทั้งหมดเป็นไปตามนั้น

 ยกตัวอย่างปฏิทินมายันบอกว่า โลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ใน 

365.2224 วัน ทางวิทยาศาสตร์บอกว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใน 

365.2220 วัน ผิดกันนิดเดียว หรือการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของดาวพระ
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ศุกร์ทุกดวงก็ 217 วัน ก็เป็นตามนั้นเป๊ะๆ ก็ท�าให้กลุ่มนิวเอจคือคนที่บอก

ว่าโลกเราถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ กลุ่มนิวเอจเชื่อระบบ

มายามาก แม้ว่ามายาไม่ได้พูดถึงดวงอาทิตย์ 2 ดวง แต่เขาจะเริ่มนับเลย ปี 

2012 ตรงกับวันที่ 22 เดือนธันวาคม ปี 2012 จะหยุดชะงักหมด เขาบอก

ว่าโลกหมดแล้ว ก็ตอนนั้นคนในปี 2012 คนส่วนใหญ่จะมีจิตวิญญาณที่ดี มี

ความเอื้อเฟือเผื่อแผ่เอื้ออาทรเป็นห่วงคนอื่น อย่างเดียวกับที่เราขณะนี้มี

มากขึ้นๆ คนอย่างพวกเราจะมีมากขึ้นๆ สมัยก่อนใครๆ ก็บอกว่าพวกนี้มัน

บ้าจรงิๆ พวกเอน็จโีอเป็นบ้าทัง้นัน้ คนไหนทีเ่ป็นห่วงคนอืน่ ห่วงสิง่แวดล้อม 

เป็นห่วงหมา เป็นห่วงช้างเป็นพวกบ้า สมัยนี้คนมากขึ้นแสวงหาความจริง

แท้ แต่เพราะไม่รู้ว่าที่เขาแสวงหาเป็นเพราะเขาไม่มีความสุขในบ้าน ไม่มี

ความสขุในโรงเรยีน ไม่มคีวามสขุเพราะหน้าตาไม่ด ีไม่มคีวามสขุเพราะอย่าง

หนึ่งอย่างใด สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ความทุกข์ทรมานเหล่านี้เป็นเรื่องทางจิตใจ

ให้เขาแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องกว่านี้ ที่คนทั้งโลกจะมีความเมตตาเอื้ออาทรต่อ

กนัและให้อภยักนั สิง่นีม้นัจะต้องเกดิครบัต้องเกดิร้อยเปอร์เซน็ต์ มายนับอก

อย่างนั้น มายันไม่ได้พูดถึงพระอาทิตย์ 2 ดวง แต่พูดเรื่องโลกจะมีจิตใจที่ดี

งาม แต่จ�านวนคนในโลกคนจะตายไปเยอะ

 ทางวิทยาศาสตร์มี ดร.ริชาร์ด มูลเลอร์ เป็นศาสตราจารย์ด้าน

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กเลย์ (เบิร์กเลย์เป็น

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันหนึ่งของอเมริกา) เขาตั้งทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่ง 

เพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ 2 คน คนหนึ่งชื่อ เดวิด แมคเคอร์ดี้ กับอีกคน

ชื่อ เจมส์ สแปรดลี่ ทั้ง 2 คนเป็นนักมนุษยวิทยาทีี่ศึกษาเรื่องดึกด�าบรรพ์

วิทยา ว่ามนุษย์มาจากไหน 2 คนนี้ ท�า plot chart ขึ้นมาอันหนึ่ง บอกว่า

โลกมีอุกกาบาตมาตกทุกๆ 30 ล้านปี 30 ล้านปีมาที เขาท�าชาร์ทไว้ทั้งหมด 

260 ล้านปี ใน 360 ล้านปีมีถึง 8 ครั้ง ใน 10 ครั้งที่โลกพัง ประชากรโลก

ตอนนั้นคือสัตว์ทั้งหลายแหล่ตาย รวมทั้งสมัยไดโนเสาร์ตาย รวมทั้งแมม

มอลตัวยักษ์ๆ ตาย แล้วมาตอนนี้ โลกเราผ่านจากยุคอีโอซีน ซึ่งมีสัตว์ที่เกิด

ความพินาศโลกมา 30 ล้านปีพอดี

 ผมเคยพดูเรือ่งนีใ้นจติววิฒัน์ มอีาจารย์บอกว่า 30 ล้านปี ถ้าสมมติ

(New Age)

(Richard Muller)

(David W.McCurdy)

(James Spradley)

(Eocene)

(anthropologist)
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ว่าผดิไปได้แค่ 0.3% -0.1% กเ็ป็นล้านปีนะ คนบนโลกเพิง่มมีาแค่ 160,000 

ปี ไม่อยากเชื่อหรืออยากเชื่อ เราก็ไม่อยู่ก็ช่างมันปะไร เราจะคิดอะไรก็ตาม

ที ตัวเองเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนี้นี่แหละคือความเป็นจริง 

 พอริชาร์ด มูเลอร์ ขึ้นเป็นศาสตราจารย์ที่เบิร์กเลย์ ตั้งทฤษฎีแล้ว

กท็�าเป็นหนงัสอืขึน้มาเพือ่อธบิายให้หลยุส์ อเวเรสต์ กค็อืคนทีเ่ป็นนกัฟิสกิส์

รางวัลโนเบลของเบิร์กเลย์เหมือนกัน มูเลอร์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าถ้ามีดวง

อาทิตย์ 2 ดวง จะเชื่อไหม 30 ล้านปีมาทีนึง พอมาก็เกี่ยวดาวหางกับ

อุกกาบาตมาด้วย แล้วอุกกาบาตก็เข้ามาในวงโคจรของระบบสุริยะ ภายใน

ระบบสุริยะก็มี 3 โลก เราเป็นโลกที่ 3 ภายนอกก็ตั้งแต่ดาวอังคารเป็นต้น

ไป ทีนี้จะเชื่อไหม หลุยส์ อเวเรสต์ก็นั่งคิด เป็นไปได้...เป็นไปได้อย่างมาก

เลย

 เรื่องของเรื่องมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ 2 คนที่เป็นคนพูดว่า โลก

มนัพงั 2012 เพราะเหตวุ่าดวงอาทติย์อกีดวงหนึง่มนัมา ดวงอาทติย์อกีดวง

มาก็ส่งดาวหางหรืออุกกาบาตมา คราวนี้ 2 ครั้งใน 10 ครั้ง เขาสันนิษฐาน

ว่าเป็นเพราะดาวหางหรืออุกกาบาตมาเฉียดโลกไป สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเป็น

วทิยา- ศาสตร์ร้อยเปอร์เซน็ต์ เพราะฉะนัน้วทิยาศาสตร์กบัศาสนาพดูเหมอืน

กัน เรามาดูเหตุผล...

 พี่หนู  ตอนที่เขาคิดอะไรกันมา เขาคุยกันบ้างไหมคะ

 อ.ประสาน  ก็คุยกันเป็นกลุ่มนิวเอจไง

 พี่หนู  หมายถึงในสมัยนั้น ที่เขาคิดกัน เขามีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมคะ

 อ.ประสาน  เจอ

 พี่หนู  คิดว่าเขาขัดแย้ง

 อ.ประสาน  ไม่มีการขัดแย้งเพราะว่ามันตรงกันไป ตรงกัน 2012 ตรงกัน

 เสียงพูดคุย  คนเรา 7 พันล้าน หรือ 4 ร้อยล้าน

 อ.ประสาน  ไม่ใช่ เป็นพันล้านสิ 

 เสียงพูดคุย  7 พันล้าน ให้เหลือ 2 พันล้าน

 อ.ประสาน  เออ ใช่ ถูกต้อง

 เสียงพูดคุย  ตายประมาณ 5 พันล้าน แล้วเราจะเป็น 2 พันล้านได้ยังไง 
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(หัวเราะ)

 อ.ประสาน  2 พันล้านมาจากไหนล่ะ 2 พันล้านมาจาก Worldwatch In-

stitute เขาท�ารายงาน ก็มีนักวิทยาศาสตร์ของยุโรป เขาบอกว่าโลกนี้ขยาย

ไม่ได้ คนเราสมัยก่อนกินข้าวคนละจาน สมัยนี้ 3 คนกินจาน หมายความว่า 

ข้าวมีน้อยลง ของแพงขึ้น เพราะอะไร เพราะคนมากกว่า ทาง WWI บอก

ว่า ท�าการวิจัยละเอียดละออ โลกนี้สามารถจะมีประชากรทั้งโลกได้ไม่เกิน 

2 พันล้านคน

 แอน  ทีนี้หนูคิดว่า การที่เราพัฒนาการแพทย์ เป็นการขัดต่อระบบ...

 อ.ประสาน  ใช่ๆ เดี๋ยวจะพูดถึง...(หัวเราะกัน)

 เรื่อง 2012 นี่

 1. ทุกศาสนาบอกอย่างเดียวกัน

 2. ลัทธิความเชื่อพูดถึง นิทราอิสซึ่มพูดถึงเรื่องดวงอาทิตย์ 2 ดวง 

 3. วิทยาศาสตร์พูดถึงดวงอาทิตย์ 2 ดวง ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ไม่

ว่าต�าราไหนๆ จะต้องมีค�าว่า “เป็นไปได้ว่าดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ 2 

ดวง” ดวงหนึ่งเห็นอีกดวงหนึ่งไม่เห็น ดวงไม่เห็นนั่นเพราะมันอยู่ไกล จะ

เข้ามาที่นี่ทุก 26-30 ล้านปี ตามหลักเหตุผล ก็ไม่ได้มีทุกครั้ง มีอยู่ 2 ครั้ง

ใน 10 ครั้งที่ไม่มี แต่ 2 ครั้งใน 10 ครั้ง คนที่เขียนเข้าใจว่ามันเฉียดลากไป 

สรุปคือ 2012 จะมีเหตุการณ์อย่างนี้ พร้อมๆ กันนั้น มนุษย์จะมีการเจริญ

เติบโตของจิตวิญญาณมากขึ้น คือ ทุกคนแสวงหา โหยหา ค้นคว้า พยายาม

จะช่วยคนอื่นมากขึ้น ทั้งหมดนี้ ถ้าหากเรามองในด้านหนึ่ง ก็มองได้ว่าเป็น

สาขาของววิฒันาการของจกัรวาล แต่ทีจ่รงิเป็นเพราะตวัมนษุย์เองคดิว่ายงั

งั้นยังงี้ เพราะความรู้เรา เอาความรู้ของเรา mathematic ของเรามาจาก

ไหน บอลรู้ไหม

 บอล  เพราะเราต้องการค้นหา 

 อ.ประสาน  ค้นหาจากไหน

 บอล  ไม่ทราบ

 อ.ประสาน  เดีย๋วจะเล่าให้ฟัง เอา 2012 ก่อนนะ ถ้าเป็นไปตามโหราศาสตร์ 

นอสตราดามุส หรือเอ็ดการ์ เคย์ซี่ บอกว่าดวงอาทิตย์ 2 ดวงเป็นเรื่อง
(Nostradamus) (Edgar Caycy)
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ธรรมดา ดวงอาทิตย์ 2 ดวงจะมีขึ้นมาหลังจากที่เรามีสุริยคราสครั้งนึงกับ

จนัทรคราสครัง้นงึ จนัทรคราสหรอืสรุยิคราสจะมใีน 2012 พอด ีอกีอนัหนึง่

ทางดาราศาสตร์จะบอกว่า เนือ่งจากโลกเราอยูใ่นระบบสรุยิะซึง่เคลือ่นทีไ่ป

มาตลอดเวลา ต�าแหน่งทีแ่ท้จรงิคอือยูท่ีป่ลายแขนอนัหนึง่ของกาแลก็ซีท่าง

ช้างเผือกของเรา การเคลื่อนไหวของมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆๆ การเคลื่อน 

ไหวครัง้นีจ้ะเคลือ่นไหวไปตรงต�าแหน่งทีด่วงอาทติย์ของเราทีภ่าษาองักฤษ

เขาเรียกว่า Solitis นะ หมายความว่า ดวงอาทิตย์ไม่ไปเหนือไม่ไปใต้อยู่กับ

ที่ ดวงอาทิตย์ของเราจากศูนย์กลางของกาแล็คซี่ทางช้างเผือก มันเป็นแถว

เดยีวกนั พร้อมกนันัน้จะมแีกน alignment มดีาวเคราะห์ต่างๆ มา เข้าแถว

เป็นแถวเดียว ในวันที่ 21 เดือนธันวาคม ทางดาราศาสตร์นะ ทีนี้ก็

ดาราศาสตร์เอย วิทยาศาสตร์เอย การท�านายเอยมันตรงกัน แต่ว่าก็ไม่ได้

แปลว่าจะเกดิร้อยเปอร์เซน็ต์ เป็นแต่เพยีง “เป็นไปได้ทีจ่ะเกดิขึน้” เราต้อง

มาดูการค�านวณของเรา

 การค�านวณทีเ่ราใช้อยูข่ณะนี ้มอียู ่2-3 แบบนะ แบบหนึง่เป็นการ

ค�านวณโดยใช้หลักการของอริสโตเติล หลักการของไอแซค นิวตัน อีกแบบ

หนึง่คอืการค�านวณแบบควอนตมัแมคคานคิและกม็ขีองไอน์สไตน์ ทัง้ 2 อนั

นีแ้ตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ ควอนตมับอกว่าทกุสิง่ทกุอย่างมแีต่ความเป็นไปได้ 

ไม่มีจริงซักอย่าง เพราะฉะนั้นที่เราเห็นไม่จริง สมมติว่าบอลบอกว่าจริง มัน

อาจจะเป็นไปได้อย่างนั้น แต่ไม่เป๊ะๆ อย่างนั้น มีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 

แล้วตัวแปรไหนที่มาเกี่ยวข้อง เป็นต้นว่าอย่างที่นิวถามเมื่อกี้ คือ เงิน ความ

โกหกของคนบางกลุ่มที่ต้องการจะให้ประชาชนตกใจหรือต้องการที่จะให้

คนคดิไปอกีอย่างหนึง่ โลกร้อนทัง้ทีโ่ลกไม่ร้อนมนัมผีลประโยชน์อยูต่รงนัน้

อยู่มาก ผลประโยชน์คือเงิน ไล่ต่อไปคือระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยมเสรี ระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี มีเท่าไหร่ กูรวยคนเดียว maximize profit control 

และ command และ competition การแข่งขันกัน ทีนี้ลักษณะการที่หนู

ยกตัวอย่างจึงถูกต้อง หลอกให้เราคิดว่าการเอาชนะการแข่งขันเพื่อเราตัว

เดียว เพื่อเงินตัวเดียว บ้านเราคนเดียวนั้น มีความถูกต้องชอบธรรมตั้งแต่

ต้นหรือไม่

(Milky Way) 

(Sir Isaac Newton)(Aristotle)
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 แล้วตกลง 2010 จะเกิดขึ้นไหม
 จากการพสิจูน์โดยแมคคาเนตกิกเ็ป็นไปได้ทีจ่ะเกดิและเป็นไปได้ที่

จะไม่เกิด แต่โอกาสจะเกิดมากเพราะทั้ง 3 อย่างมันเป๊ะๆ มีโอกาสจะเกิด

มากขึ้นเท่านั้นเอง ดร.เจมส์ เลิฟล็อค บอกว่ามนุษยชาติจะเหลือแค่ 18% 

ปี 2040 นะ จากโลกร้อน ความเห็นของเขาคือ ถ้าตราบใดที่อุณหภูมิเฉลี่ย

ของโลกเพิ่มขึ้น 4 �C สิ่งมีชีวิตจะอยู่ไม่ได้ยกเว้นบริเวณที่ยังอยู่ใกล้ๆ กับขั้ว

โลกเหนือหรือขั้วโลกใต้

 ถ้าเราเปิดอนิเตอร์เนต็ไปทีไ่ฮเดอร์ลาบตัหรอืทีค่ณุวสฐิ เดชกญุชร 

เอามาเขยีนในหนงัสอืมตชินพดูว่า โลกจะพงัในปี 2012 เวลาตรงกนั คอื วนั

ที่ 21 22 ธันวาคม 2012 ไปดูอินเตอร์เน็ตก็ได้ ดูไฮเดอร์ลาบัตหรือนาซ่า 

กไ็ด้ นาซ่าขอเอาไปท�า simulate พอคอมพวิเตอร์ท�าแล้วผลปรากฏว่า 2012 

วันที่ 22 จะมีการตายของประชาชนจะตายอย่างมหาศาลทันทีทันใด

 เสียงพูดคุย  ตายด้วยอะไร อุกกาบาตเหรอ

 อ.ประสาน  นั่นสิ ถูกต้อง อะไรก็ตามทีที่จะท�าให้คนตายเป็นพันล้านคน

ก็มีอยู่ 3 อย่าง

 1. ดาวหางอุกกาบาต

 2. โรคระบาด

 3. น�า้ท่วมโลก น�า้ท่วมโลกเกดิขึน้แน่ เมือ่ไรกต็ามทีน่�้าแขง็ละลาย

หมด เราไม่รูว่้าละลายหมดเมือ่ไหร่ รูแ้ต่ว่าแต่ว่าละลายตลอดเวลาแต่ไม่รูว่้า

ละลายหมดไหม ตอนนีห้ดเลก็ลง เทา่ทีอ่.วสิฐพูดในมติชน แล้วนาซา่พสิจูน์ 

โลกจะเหมอืนกบัเกดิสนึาม ิแต่ตอนสนึามเิรยีกว่าเลก็ๆ นะ เพราะว่าตายแค่ 

3 แสนคน เที่ยวนี้จะตาย 3 พันล้านคน 4 พันล้านคน เพราะเหตุว่าน�้าท่วม 

น�้าท่วมโลกนี่จะเกิดกระทันหันนะ วสิฐ เดชกุญชรบอกว่ากระทันหันแบบ

เราหนีไม่ทัน จะท่วมฉับพลัน มาปื้ดๆ แบบเดียวกับสึนามิ อันนี้ก็เป็นไปได้ 

อย่าลืมนะว่าที่ผมพูดทั้งหมดนี้ แปลว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าตีความว่าเป็นไป

ได้ที่จะเป็นอย่างนี้ 

 ขณะเดียวกัน ดร.เจมส์ เลิฟล็อคบอกว่าในปี 2040 ประชากรจะ

(จำาลองเหตุการณ์)
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เหลือ 18% ก็อีก 20-30 ปี อีก 30 ปีข้างหน้าเราจะยังอยู่ใช่ไหม ต้องคิด

อย่างนี้ เอาตัวรอดยังไง การจะเอาตัวรอดได้มีวิธีอยู่เยอะแยะจริงๆ แต่วิธี

ทั้งหมดเป็นวิธีท�าผิดทั้งนั้น คือ โลกเรา ถ้าตัวเราคิดถึงตัวเราเองเป็นปัจเจก 

ตัวเองเป็นใหญ่ แต่ถ้าเราคิดถึงสังคม วัฒนธรรม วัฒนธรรมคือจิตวิญญาณ

ของสังคม คือเป็นอันเดียวกัน สังคมเกิดประกบ แต่จิตวิญญาณยังมี มีจิต

วิญญาณอยู่ เราก็ต้องคิดกันดูว่าท�าอย่างไรถึงจะมีจิต

 จะบอกให้พวกเราเดินทางมาถูกแล้ว เพราะว่ามีแต่จิตเท่านั้นที่

จะช่วยให้เราบรรลุธรรม คนที่เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่สนใจเลย ว่าอะไรจะ

เกิดมันก็เกิด มันไม่เกิดก็ดี มันเกิดก็ช่างปะไร เราจะเป็นอย่างนั้นได้เมื่อเรา

บรรลุธรรม ตอนนี้เรายังนึกไม่ออก เราจะบรรลุธรรมได้ยังไง ไม่เห็นจะจริง

ตราบใดที่เราแสวงหาทางรอด ขณะเดียวกันเราก็แสวงหาความดีงามของ

จิตใจ ความรัก ความเมตตา ความอภัย ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งดีงาม

และทุกคนมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นทาง เรายังไม่มีวิวัฒนาการของ

จิตไปถึงขนาดนั้น แต่วันหนึ่งเราจะไปถึงขนาดนั้น

 2012 เป็นวันที่...อย่างที่อาจารย์เล่าตั้งแต่แรก เมื่อ magneto-

sphere ของโลกซึ่งเป็นศูนย์ป้องกันอันตรายจาก electromagnetic 

radiation ของดวงอาทิตย์ อย่าลืมว่า electromagnetic radiation ของ

ดวงอาทติย์มทีัง้อนัตราย อย่าง ultraviolet เป็นอนัตรายกบัมนษุย์ แต่กม็มีี 

vibration ที่ดี หมายความถึงคลื่นความถี่หรือ radiation ที่ดีๆ อย่าง x-ray 

หรือ gamma ray อันตราย แต่ cosmic เป็นของดี เพราะฉะนั้นคนที่รับ

ดวงอาทติย์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป แก่ลงไปจะร้อนมากขึน้ แต่ว่าเนือ่งจากรอยโหว่

ของ magnetosphere ที่ดวงอาทิตย์ มีลมสุริยะมากขึ้นและแรง ขึ้นๆ อ้อ 

อีกอันหนึ่งที่ผมลืมเล่าให้ฟัง ลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ก็จะมา 2012 เหมือน

กัน

 นิว  ตายชัวร์

 อ.ประสาน  ไม่ใช่ เดีย๋วๆ ไม่ใช่ตาย (หวัเราะกนั) มนัมโีอกาสทีเ่ราจะเป็นคนดี

 พี่หนู  1 เป็น 2 พันนั้น

 อ.ประสาน  ใช่ เป็น 2 พันล้านนั้น เพราะฉะนั้นการที่เราแสวงหาโหยหา

 พี่หนู  อาจารย์คะ ถ้าอีก 3 ปี เป็นคนสุจริตไม่ทัน แต่เขาไปซื้อที่เชียงราย 
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ก็ได้ (หัวเราะกันใหญ่)

 อ.ประสาน  ฟัง จริง ปีนี้ยิ่งแปลก หลังจากอาจารย์อ่านของวสิฐ เดชกุญชร 

อ่านจากอินเตอร์เน็ต แล้วรู้ว่า 2012 นี่พังแน่ แต่ขณะที่คนยังไม่เป็นพระ

อรหันต์ มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะ ทางนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาบอก

ว่า จริงๆ แล้วขั้วโลกของเรา กลับหัวกลับหางทุกๆ 30 ล้านปี

 คุยกัน  ขั้วแม่เหล็กโลก 

 อ.ประสาน  พอดวงอาทิตย์เข้ามา มันเกี่ยวเอาอุกกาบาตมา มาตกโลกเรา 

ในขณะเดียวกันก็มาท�าให้ดวงอาทิตย์ของเราสลับขั้วแม่เหล็ก ดวงอาทิตย์

สลับขั้วแม่เหล็กก่อน แล้วท�าให้โลกสลับขั้วแม่เหล็ก เพราะฉะนั้น 2012 

อกีเหมอืนกนั เราจะไปอยูไ่หน อนันัน้เขาเรยีกว่า  geographic uphealval 

หมายความว่า การเปลี่ยนย้ายสถานที่โลก เราก็จะไปอยู่ที่หนาวๆ 

 พี่หนู  เราก็หนาวมากสิคะ

 อ.ประสาน  หนาวยังดีกว่าตาย (หัวเราะ) 

 คุยกัน  ขั้วโลกก็จะกลายเป็นเส้นศูนย์สูตรที่เราอยู่ / ก็ดี เผื่อร้อน

 อ.ประสาน  เป็นเพราะว่าเราอยู่ในละติจูดที่ 25 ตอนนี้เหนือเส้นศูนย์สูตร 

ต่อไปเราจะไปอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร เส้นศูนย์สูตรจะอยู่ที่เดิม แต่ว่าโลกเรา 

เนื่องจากมันเอียงจะสลับแกน เราจะหนาวลง  22 degree ใต้ 22 degree 

เหนือ มีโอกาสมีหิมะได้ มีโอกาสได้ที่จะเห็น

 คุยกัน  เผื่อหลินปิง เตรียมซื้อพวกเสื้อหนาวไว้นะ

 อ.ประสาน  พวกที่มีความโหยหา มีความรักมีความเมตตา ไม่ตายหรอก

 คุยกัน  ไม่ตาย ตายยาก (หัวเราะกัน) 

 นิว  5 พันล้านคน ที่ตายเป็นคนประเภทไหน

 อ.ประสาน  ไม่รู้สิ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 พี่หนู  เป็นลักษณะว่าคนที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ บนสภาพที่เปลี่ยนแปลง

กะทันหันอย่างนั้น

 อ.ประสาน  ใช่ๆ การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างเร็ว

 พี่หนู  คนดีของอาจารย์ นี่หมายถึงว่าเขาก็จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 

ไม่ได้หมายถึงคนดีเขาถึงอยู่รอดได้ แต่หมายถึง เขาทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
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อย่างนั้นหรือเปล่าคะ

 อ.ประสาน  ไม่ค่อยทราบ แต่รู้แต่เพียงแต่ว่าคนจาก 7 พันล้าน จะเหลือ 2 

พันล้านคน ก็คือ 18-20% พุทธท�านายจะฟังไหมล่ะ

 ทุกคน  ฟัง!

 อ.ประสาน  พทุธท�านายมพีดูไว้อย่างเดยีวกนันะว่า ปีมะโรง 2012 ปีมะโรง 

ผมเกิดปีมะโรง ผมรู้ว่าผมตายปีนั้นแหละ แต่ผมไม่กลัว

 2012 ปีมะโรง พระอรหันต์องค์หนึ่งที่อัตตปือ ประเทศลาว เขา

บอกว่า โลกนีจ้ะตายด้วยน�า้ท่วม น�า้ท่วมโลกอย่างปัจจบุนัทนัด่วน กรงุเทพฯ 

จะท่วมกะทันหันเลย ภายใน 3-4 ชั่วโมง ฝนตกหนัก ภายในอาทิตย์เดียว

น�า้จะเจิง่นองไปจนถงึลพบรุถีงึโคราช จะเชือ่หรอืไม่เชือ่กแ็ล้วแต่เราในฐานะ

เป็นพุทธศาสนิกชน ก็ต้องฟังค�าเตือนทุกอย่าง คือ ไม่ประมาท โอกาสที่จะ

เกิด มีหรือไม่มีเท่าๆ กัน คือมันมีความเป็นไปได้ แต่ว่าถ้าเราฝึกจิต ปฏิบัติ

จติปฏบิตัสิมาธ ิทกุๆ คน ทกุๆ อย่าง จากร้ายจะกลายเป็นด ีทีห่ลวงพ่อฤาษี

ผึง้เขยีนท�านายน่ะ มขีายเยอะแยะไปตามตลาด ฤาษผีึง้จากอตัตปือ ประเทศ

ลาว ก็บอกไว้อย่างเดียวกันว่าให้ระวัง  ปีมะโรง ประชาชนทั้งโลกจะเหลือ

แค่ 20% แต่ประเทศไทยจะเหลือ 30%

ทุกคน  อื๋อ

 อ.ประสาน  ไม่รู ้อย่าคดิว่าเรือ่งจรงินะ อาจารย์เล่ามาให้ฟังเฉยๆ ประกอบ

ปัญญาของเรา ไม่มีอะไรเหนือกว่าปัญญา แต่ปัญญาอันนั้นไม่ใช่ intel-

ligence ปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่ได้จากการท�าสมาธิ

 สมาธินี่ประหลาดจริงๆ อาจารย์ท�าสมาธิมา 20 ปี แต่ว่าเพิ่งท�า

หนักๆ ตอนนี้ วันละ 3-4 ชั่วโมง ถ้าหากเราทุกคนท�าสมาธิ เราจะได้เห็น 

อาจารย์หลับตาแล้วเห็นคนตายเยอะแยะ หลับตาไป แต่ว่ามันไม่ได้แปล

ว่าจริงหรือไม่จริงนะ อาจจะเป็นไปจากคิดเอาเองก็ได้ แต่ยังไงก็ตามที นั่น

เป็นสิ่งที่เราควรจะสังวรณ์ แล้วก็ปฏิบัติดี พูดถึงความงามความดี จงท�าดี

ไว้เถิดจะเกิดผลจริงๆ การท�าดีหมายความว่า มีความรักความเมตตา อะไร

กต็ามท ีเพือ่นท�าอะไรเรา เรากอ็ภยัเขา อภยัภายในจรงิๆ นะ อภยัจากหวัใจ

เลย ไม่ใช่ของง่ายนะครับ ของยาก อย่างจูนนี่ แกล้งเราชัดๆ เลย แกล้งเรา
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สารพัด เราจะไปให้อภัยมันได้ยังไง (สมมติ) ต้องอภัยจริงๆ แล้วจะบอกว่า

เป็นความสุขที่หนูท�า ความสุขอย่างแท้จริง ความสุขของการอภัย ความสุข

ของประสบการณ์ทีเ่ป็นปัญญาอนัล�า้เลศิ เป็นเมือ่กายกบัจติรวมกนัเป็นหนึง่ 

เมื่อนั้นเราก็สามารถที่จะมีจิตใจที่ดีงาม มีขันติตลอด

 ยกตวัอย่างโรงเรยีนทีโ่รงเรยีนสตัยาศยั ใครเคยไปไหม ผมไปอยูท่ี่

นัน่ 2 วนั ประหลาดมาก ตัง้แต่เดก็เลก็ๆ อนบุาลไปจนโตมแีต่ความรกัความ

เมตตา มีแต่ช่วย “คุณปู่แก่แล้วนะ มีใครดูแลไหม หนูจะดูแลให้” (หัวเราะ) 

อายุเท่าไหร่รู้ไหม 5 ขวบ มันจะดูแลเรา (หัวเราะกัน) เราซาบซึ้งใจและมี

ความสุข มีแต่เด็กอย่างนี้ทั้งนั้นเลย ไม่มีใครซักคนที่มองเป็นศัตรู โรงเรียน

สัตยาศัยอยู่ที่ล�านารายณ์ มีทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู 

มุสลิม คริสต์ พอตีห้าเป๊งมานั่งสมาธิ ตั้งแต่เด็กจนถึงโต มานั่งสมาธิเป็น

สมาธิของใครของมัน ใครนับถือศาสนาไหน ก็สมาธิของศาสนาเขา เขาก็ท�า

เป็นสถานทีไ่ว้ อนันีจ้ะต้องหนัทางตะวนัตกตะวนัออกอะไรๆ กแ็ล้วแต่ เสรจ็

แล้วก็ให้สวด สมาธิ อ.อาจองก็เล่นเปียโนเพลงคลาสสิคโบราณๆ เพราะๆ 

ขณะเดียวกัน เด็กก็จะ โอม สันติ สันติ สันติ อะไร หรือไม่ก็ โอม แล้วแต่

ใครจะสวดอะไรกไ็ด้ พร้อมกนัน่ะ ดีด๊ ีดตีรงไหน ดตีรงทีไ่ม่เคยมใีครทะเลาะ

เบาะแว้งกันเลย ไม่เคยเห็นมีใครเล่นใครทะเลาะ ทุกคนมีความสุขมีความ

สบายใจ กระทรวงศึกษาธิการส่งคนไปดู รัฐมนตรีช่วยอะไรสักคนบอกว่า

ไม่มีโรงเรียนไหนในโลกเป็นอย่างนี้ ถ้าประเทศไทยมีโรงเรียนอย่างนี้ มีสัก 

5% ประเทศไทยก็สามารถจะสร้างคนผู้น�าของโลกได้ นี่โรงเรียนวิถีพุทธ

อย่างแท้จริง จริงๆ ไม่ใช่วิถีพุทธหรอกเป็นวิถีทุกศาสนา ไม่มีการพูดพร�่า

ท�าเพลงอะไรทั้งนั้น มีอย่างเดียว สวด สมาธิ สวด สมาธิ สวด สมาธิ แล้วก็

เรยีนหนงัสอื ห้องเรยีนทัง้วชิาการกบัเรยีนทัง้จติ ฝึกจติกบัฝึกวชิาการพร้อมๆ 

กนั ปรากฏว่าวชิาการของเขาน่ะ นกัเรยีนทกุคนไปสอบเข้ามหาวทิยาลยั ได้

มหาวิทยาลัยดีๆ ทั้งนั้น ไม่ใช่จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ไม่ก็มหิดล ทุกคนเลย ได้ 

100%  เลย เรานั่งนึกในใจว่าเพราะเหตุว่าเขาไม่มีความพวกเขาพวกเรา นี่

เรื่องของกู นี่เรื่องของเขา ไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความอภัย กับความรัก

ความเมตตา อาจารย์อยากให้พวกเราเป็นอย่างนั้น
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 แล้วก็จริงๆ นะ อาจารย์มานี่มีความสุข มีความสุขอย่างยิ่งเลย 

เห็นเด็กๆ ส�าหรับอาจารย์นะ เด็กทั้งนั้นแหละ แม้แต่นี่ก็ยังเด็ก (หันไปทาง

ลุงอ๋อย ทุกคนหัวเราะร่า) 

 ลุงอ๋อย  ใช่ฮะ อาจารย์ (ทุกคนหัวเราะเสียงดัง) 

 อ.ประสาน  อายุ 82 กับ 57-58 เด็กมากๆ แต่ว่าอาจารย์ยังดีๆ เมื่อไหร่ที่

ให้อาจารย์มาอย่างนี้ มีคนอย่างนี้ มีนักเรียนอย่างนี้ มีความรักความเมตตา

กันอย่างนี้ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะช่วยโลกด้วยกันอย่างนี้ อาจารย์ยินดี 

ทุกครั้งที่มา ไม่ต้องบอกว่า ไม่ต้องดูหนังสืออะไร ไม่จ�าเป็น อ่านหนังสือมา

เยอะ อ่านมาเยอะจริงๆ เยอะ ทุกอย่างด้วย พูดมามากแล้ว อาจารย์ขอให้

อ๋อยพูดบ้าง

 ลุงอ๋อย  ฟังเด็กๆ ตะกี้ เขาก�าลังหาหรือท�าความเข้าใจกับเรื่องของบังเอิญ

ใช่ไหม ตัวเองท�าความเข้าใจกับปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น สมัยก่อนเรา

ใช้ค�านี้บ่อยมาก ค�าว่า “บังเอิญ” ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า ถ้ามันขี้เกียจคิด

ต่อนะ กจ็ะสรปุเอาว่า อาจจะบงัเอญิ อาจารย์ครบัการทีไ่ม่คดิต่อ แล้วเราใช้

วธิตีัง้ค�าถามให้คนอืน่ตอบนี ่เหมอืนไปใช้ให้คนอืน่คดิต่อหรอืเปล่า (หวัเราะ) 

 อ.ประสาน  ใช่

 ลงุอ๋อย  บางทเีรากไ็ปใช้ให้คนอืน่คดิต่อ เพราะเหน็ว่า เขาน่าจะคดิได้ดกีว่า

เรา ก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า เออ บางทีเราไม่สามารถจะคิดต่อได้จริงๆ 

แล้วเห็นว่ามีคนที่คิดต่อจากเราได้ เราก็เอาความสามารถที่ไม่ถึงแล้วทิ้งไป

เป็นค�าถามให้เขาคดิต่อ แล้วเรากเ็ฝ้าดกูารคดิต่อของเขา เฝ้ารอการกลบัมา

ซึง่ค�าตอบทีเ่ขาคดิให้ ซึง่อนันีเ้รากค็ดิว่า กโ็อเคนะ กย็ตุธิรรมดนีะ (หวัเราะ) 

เพราะเราคิดต่อไม่ได้จริงๆ แต่ว่ามันเกิดผลจากการคิดต่อจากโจทย์ของเรา 

จากคนทีส่ามารถคดิต่อได้ กบัอกีทางนงึกค็อื ถ้าจะมคีวามจดจ่อหรอืมสีมาธิ

ที่จะคิดต่อกับมันได้ ก็คิดได้ แต่พอเจอกับค�าว่าขี้เกียจคิด ก็หาทางช่วยหรือ

ไม่กล้าที่จะคิดหรืออะไรก็ตามแต่ ก็หาตัวช่วยก็ดูว่าจะไปเป็นภาระของคน

อื่นต่อหรือเปล่า ก็แค่ค�านึงถึงเฉยๆ นะครับ ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะ อย่า

เพิ่งตัดสินผมนะ ฟังๆ (หัวเราะ)

 คราวนี้เรื่องความบังเอิญ ถ้าขยันคิดเราก็อาจจะทิ้งค�าๆ นี้ไปได้ 

แล้วมีค�าๆ นึงที่ผมก็พยายามปะติดปะต่อ จากที่อ่านต�าราทางด้านพุทธ
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ศาสตร์ ผมขอใช้ค�าว่า พทุธ-สาด-ตะ-ระ ก่อนนะ เขาบอกว่าเป็นเรือ่งของเหตุ

และปัจจัย เราจะรู้ได้หรือยังรู้ไม่ได้ถึงตัวเหตุและตัวปัจจัย ก็เป็นอีกเรื่องนึง

นะครับ แต่ว่าข้อสรุปหรือข้อยุติที่ว่า เออ มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหรอก 

ไม่ใช่อย่างที่เรารู้สึกว่าเหมือนไม่มีที่มาที่ไป เลยคิดว่าบางทีเราพยายามหา

สูตรหรือหาการท�าความเข้าใจกับเรื่องเหตุที่มันเกิดขึ้นหรือความน่าจะเป็น

หรืออะไรก็ตามแต่ ในแนวคณิตศาสตร์ ในแนวตรรกะ ในแนวปรัชญา หรือ

ในแนวทางอะไรก็ตามที่บันดาลความรู้ที่มนุษย์บอกว่ามันเป็นชุดเนื้อหา

ความรู้ที่เราจะต้องเข้าไปรู้กัน เลยคิดว่าเหมือนมาสรุปรวมกันตรงค�าง่ายๆ 

คือ

 มีเหตุกับปัจจัย จึงได้มีผลอย่างหนึ่งขึ้นมา เหมือนเป็นหลักแต่ใน

รายละเอียดของเหตุ ปัจจัย และผลที่ว่าสารพัดที่จะเกิดขึ้น ในทุกๆ เวลา 

ในทุกๆ นาที อะไรก็ตามแต่

 ในฐานะของความเป็นมนษุย์ เมือ่กีไ้ด้ฟังมากเ็ป็นเรือ่งววิฒันาการ 

นะครบั จกัรวาลมหีน้าทีอ่ย่างเดยีวคอืววิฒันาการ เรากเ็ป็นส่วนหนึง่ทีอ่ยูใ่น

กระบวนการวิวัฒนาการ แต่ค�าว่าวิวัฒนาการก็มีเรื่องละเอียดลึกลงไปอีก

หรือเรื่องระดับหยาบก็มีอีก เพราะฉะนั้นที่เราได้มาได้ยินกันหรือมาแสดง

ความคิดจะเรื่องใดก็ตามแต่ที่เกิดขึ้น สมมติว่าเวลานี้ บางทีเราก็นึกว่ามัน

ไม่เกี่ยวกัน อย่างพูดถึงเรื่องภาวะจิตที่มีความฟุ้งซ่านกับภวังค์ ในขณะที่

อีกฝั่งหนึ่งพูดถึงเรื่องโลกร้อน เรื่องของเศรษฐศาสตร์ โอ้โห เหมือนว่าแตก

ต่างกนัมากเลย แต่บนความแตกต่างทัง้หมดนี.่..ในสมองลงุตอนนีเ้หมอืนว่า

พยายามหาทางเชือ่มกนัอยู ่แม้กระทัง่เมือ่กี ้พาอาจารย์มานัง่ตรงนี ้อาจารย์

บอกว่าผมเคยมาพูดที่ตรงนี้นะ เมื่อซัก 10 ปีที่แล้ว เราก็ตกใจเหมือนกันนะ 

เอ๊ะ กเ็ท้าความกนัแบบ เราเพิง่มาอยูน่ีไ่ม่ถงึปีนะ แต่อาจารย์เหมอืนคบัคล้าย

คับคลาว่าเคยมาพูด นะฮะ อันนี้มันก็เข้ามาสู่ในการรับรู้ของผมเหมือนกัน 

แล้วก็เหมือนกับว่าก�าลังหาทางเชื่อมต่อกันเพื่ออธิบายภาพอะไรซักอย่าง

หนึ่งนะฮะ เหมือนกับว่าเราเอง เรามีภาวะที่รับเข้ามาแล้วก็งงกับมัน แล้วก็

พยายามที่จะท�าความรู้จักกับมัน แล้วพยายามที่จะหาภาพที่ชัดเจน เพื่อที่

จะอธิบายเราต่อไป ก็เป็นวนๆๆ อย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะ ก็หมดแค่นี้ (หัวเราะ) 

มันยังเชื่อมไม่ได้
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 เหตผุลและตรรกะถกูมนษุย์คดิขึน้
เพื่อประโยชน์ของมนุษย์เท่านั้น
 อ.ประสาน  จริงๆ ก็ที่ผมอยากจะพูดต่อ คือเรื่องที่จูนถามไว้

 ลุงอ๋อย  เรื่องภวังค์ เรื่องความฟุ้งซ่าน

 อ.ประสาน  ความจริงเรื่องของเหตุผลมี 2 เรื่องนะครับ

 ตรรกะเป็นปรัชญาที่ใช้ส�าหรับ 
solve หรอืแก้ปัญหา เป็นววิฒันา- 
การของภาษา
 ส่วนเหตุผลเป็นวิวัฒนาการ
ของความคิด เหตุผลและตรรกะทั้ง 
2 อย่างเป็นของขวัญของมนุษย์ 
มนุษย ์คิดขึ้นเพื่อประโยชน ์ของ
มนุษย์เท่านั้นเอง
 แล้วท่านได้เหตุผลมาจากไหน มาจากอวัยวะเซ้นส์ที่บอกเราเช่น 

ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กายสัมผัสทั้งหมดนั่นแหละ เราเอามาเรียงเข้า ถ้าหาก

เหตุผลอันไหนที่ไม่ตรง เราวิ่งกันทันทีเพราะไม่มีเหตุผลหมดเหตุผลแล้ว 
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โดยที่ทั้งหมดไม่เคยมีใครจะคิดถึงว่า มีใครคนไหนบงการเราอีกที รับรอง

ไม่มีใคร ถ้าไม่เห็นด้วยสายตาของกู ตาอีก 30 คนก็ไม่เห็น ทุกคนไม่เห็น ก็

ไม่มีสิ แต่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี

 เดี๋ยวนี้คนเราเห็นเล็กลงๆ ทุกวัน ทุกครั้งที่เราเห็นเราเห็นเล็กลง 

ก่อนนี้เคยไม่เห็น คุณปู่คุณย่าคุณทวดของเราก็เป็นเช่นเดียวกับเราแหละ 

อะไรทีรู่ก้บ็อกว่า perceive และอะไรทีไ่ม่รูก้บ็อกว่าไม่ perceive นัน่แหละ 

แล้วเรามาเรยีงกนัเข้าเป็นเหตผุล ความจรงิมนัไม่มเีหตผุลหรอก เราต่างหาก

ทีไ่ปเน้น ไปบงัคบัมนั ไม่ต้องเชือ่คร ูไม่ต้องมเีหตผุล หมาจะเห่า กไ็ม่มทีางจะ

มีเหตุผล มันจะเห่าโฮ่งๆๆ ตลอดเวลา เราก็โกรธมันละหมา ลองคิดดูสิ นก

อินทรีบินบนฟ้าสูงจากพื้นดิน 1 กม. แต่เห็นหนูตัวนิด มันเห็นได้ยังไง เรา

มองไม่เห็นแน่ๆ เลย เราส่งเสียงเรียกลูก อย่างดีที่สุดเราได้ 300 เมตร แต่

ช้างส่งเสียงเรียกลูกได้ 5 กม. เราบอกว่าช้างผิด นกอินทรีผิด มึงต้องเห็น

อย่างเดียวกับกู

 เพราะฉะนัน้การเหน็กด็ ีเหตผุล
ก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นสิ่งที่
เราสมมติขึ้นเข้ากับตัวเราเอง เพื่อ
ประโยชน์ของตัวเราเอง ไม่ใช่เป็น
ความจริง
 นั่งกันอยู่ตรงนี้คนละคนๆๆ มาจากไหนกันแน่ ถ้าลงไปละเอียด

จรงิๆ เราประกอบด้วยอะไร ประกอบด้วยอวยัวะ อวยัวะประกอบด้วยอะไร 

ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อประกอบด้วยอะไร ประกอบด้วยเซลล์ เซลล์

ประกอบด้วยอะไร ประกอบด้วยมาโครโมเลกุล มาโครโมเลกุลประกอบ
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ด้วยอะไร ประกอบด้วยโมเลกุล โมเลกุลประกอบด้วยอะไร ประกอบด้วย

อะตอม อะตอมประกอบด้วยอะไร พอถึงขั้นที่ลงใต้อะตอมไป ไม่สามารถ

ที่จะแยกได้ระหว่างเม็ดๆ ที่เป็นวัตถุ single particle หรือ wave ซึ่งเป็น

คลื่น ซึ่งเชื่อมกันทั้งหมด ถ้าหากเราเอากระแสไฟฟ้าไปผ่านขดลวดที่งอๆ 

เป็นต้นว่า คลิปที่เราใช้ติดกระดาษ เราจะเห็นทีเดียวว่ามีอิเล็คตรอนที่เป็น

ไฟฟ้ามันวิ่งไปตรงไหนไม่มีทางต่อก็หยุดแล้ว แต่คลื่นจะต่อเนื่องไป เพราะ

ฉะนัน้อเิลก็ตรอนเป็นคลืน่ในขณะเดยีวกนักเ็หมอืนเป็นเมด็ เช่นเดยีวกบัโฟ

ตอน คือแสง เราดูจากทีวี ก็เห็นชัดๆ เป็นเม็ดๆ แล้วเม็ดๆๆ ก็มารวมกันเข้า

ก็กลายเป็นคน เป็นเรื่องทีวีขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกันแสงจริงๆ ไม่เป็นเม็ด

แต่เป็น wave เหมือนกับ wave ในน�้าทะเล ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการสั่น

สะเทือน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ การสั่นสะเทือนท�าให้เกิดวิวัฒนาการหรือ

การอาศัยซึ่งกันและกัน
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 ธรรมชาติมี 2 ระดับ
 อ.ประสาน  แพทย์ไม่ยอมรับการฝังเข็มแบบสมัยก่อน บอกว่าเป็นเรื่อง

โกหก แต่เดีย๋วนี ้เรารูแ้ล้วการฝังเขม็ได้ประโยชน์ แล้วกเ็ป็นเรือ่ง vibration 

ของสสารที่ vibrate นั้น ยิ่งเป็นลักษณะโมเลกุลหรืออะตอม ก็มี vibration 

เหมือนกันทั้งนั้น ไม่มีอะไรอยู่เฉยๆ ภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า String 

Theory เป็นหวัใจของการค�านวณในอนาคต ทีผ่มพดูทัง้หมดบางทอีาจะล�้า

ไปส�าหรบัคนทีไ่ม่เรยีน แต่ว่าทัง้หมดทีผ่มพดูเป็นสิง่ซึง่ผมเหน็ว่าเป็นธรรมดา

 สิ่งที่ เป ็นธรรมดาที่สุด คือ 
ธรรมชาติ
 สิ่งที่เป็นธรรมชาติ มี 2 ระดับ

 ระดับที่หนึ่งคือระดับหยาบๆ เช่น ต้นไม้ ใบหญ้า ภูเขา แม่น�้า นี่

เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติอีกระดับเป็นธรรมชาติระดับละเอียด อาจจะเรียก

ว่าธรรมชาติอันนี้เป็นพระ เป็นผี เป็นเจ้า หรือเป็นพระก็แล้วแต่

 ลุงอ๋อย  เป็นจิตได้ไหม

 อ.ประสาน  เป็นจติ ทกุอย่างเป็นจติ แต่เป็นจติไร้ส�านกึนะฮะ ไม่ใช่จติส�านกึ 

จิตไร้ส�านึกต่างกับจิตใต้ส�านึก คือ สมองมีหน้าที่อย่างเดียวคือบริหารให้

จิตไร้ส�านึกของจักรวาลให้เป็นจิตส�านึก จิตส�านึกของเราก็คิดตลอดเวลา 

จิตส�านึก เราในฐานะปัจเจกอยู่กับจิตส�านึก ถ้าหากเราในฐานะโดยรวม

จิตส�านึกนั้นก็จะการเป็นวิวัฒนาการ ขณะเดียวกัน...

 พี่ซัง  คุณหมอคะ ที่บอกว่าเหมือนกายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ สืบเนื่อง และดับไป 

แล้วจิตอยู่ในสภาพนั้นไหมคะ

 อ.ประสาน  เหมือน...ทุกอย่างเป็นอย่างนั้น วิวัฒนาการเป็นอย่างนั้น

เสมอ เป็นเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยกับเหตุผลไม่เหมือนกันนะ เหตุปัจจัยนี่มัน

เสริมกัน อันนี้ตั้งอยู่จึงมีอยู่ได้ ไม่ใช่เหตุผล ไม่ใช่ cause and effect แต่

(การสั่น การเขย่า การแกว่ง)
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เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นอิทัปปจยตา พุทธศาสนาพูดอย่าง

ชัดเจน แล้วอันนี้ไม่มีกาลเวลานะ อย่างผมไม่กลัวตายเพราะผมรู้ว่าผมไม่

ตาย จิตไม่ตาย ตัวรู้ไม่ตาย ไม่มีตายไปไหน เพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวอะไร 

จะน�า้ท่วมอะไรจะอะไรกช่็างมนัปะไร จะจมกช่็างมนัปะไร ไม่เหน็เป็นไรเลย 

จิตมันไม่ดับครับ จิตเป็นพลังงาน ในฐานะของพลังงานมันไม่สูญสิ้นไปไหน 

มันเปลี่ยนเป็นรูปร่าง

 แอน  แล้วจักรวาลมันจะมีดับได้ไหมคะ

 อ.ประสาน  จักรวาลก็มีดับก็เกิดใหม่ มันเหมือนกับคน 

 พี่หนู  ที่น้องเขาถาม กายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ สูญสลายดับไปใช่ไหม แต่จิตนี่ การ

ตั้งอยู่ของจิตกับตัวรู้ที่อาจารย์พูดมันคือตัวเดียวกันไหมคะ

 อ.ประสาน  ไม่ใช่ จิตเราต้องแบ่งเป็นอย่างนี้ จิตมี 2 อย่าง คือ จิตรวมกับ

จิตร่วม กับจิตปัจเจก จิตร่วมกับจิตปัจเจกจะร่วมก็ดีจะจิตปัจเจกก็ดี มา

จากจิตไร้ส�านึกทั้งนั้น 

 พี่หนู  จิตรวมกับจิตร่วมต่างกันยังไงคะ

 อ.ประสาน  คนละจติ จติไร้ส�านกึมหีนึง่เดยีว หนึง่อนันีป้ระกอบใน 3 อย่าง 

แยกจากกนัไม่ได้ หนึง่อนันี้มเีป็นจติไรส้�านกึ ทัง้จักรวาลมีอนัเดยีวซึมแทรก

ไปทั่วทุกหนทุกแห่ง อย่างเต๋าว่าเป๊ะเลย เต๋ามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ซึมแทรก

อยู่ทุกหนทุกแห่ง จิตของจักรวาลเข้ามาในสมอง สมองย่อมต้องมีสมองอยู่

ทุกที่ เพราะอยู่ทุกที่ก็ไม่มีอะไรบังคับมันได้ ตรงไหนมีที่ว่าง ที่ว่างที่ส�าคัญ

ที่สุดตรงไหนรู้ไหม ที่ว่างระหว่างอะตอม ขอบเขตของอะตอมกับนิวเคลียส

ของอะตอม ถ้าหากเราเอาลูกบอลหรือลูกเทนนิสลูกเล็กๆ ลูกหนึ่งเข้าไปใน

สนามฟุตบอล ทั้งสนามนั่นคือนิวเคลียส ซึ่งนิวเคลียสของอะตอมประกอบ

ไปด้วยนวิตรอนกบัโปรตอนนะ แต่กม็อีเิลก็ตรอนวิง่อยูข้่างนอก อเิลก็ตรอน

ที่วิ่งอยู่ข้างนอกก็มีความว่างระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอน นิวตรอนที่อยู่

ในนิวเคลียส โปรตอนกับนิวตรอนที่อยู่ในนิวเคลียสจะถูกดึงดูดเข้าหากัน มี

การเชื่อมต่อโดยกาว เรียกว่า gluon ถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้ ที่ว่างในร่างกาย

มีเยอะ ตัวเราเองประกอบไปด้วยส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง เพราะว่ามีสนาม มีลูก

เทนนิสเล็กนิดเดียวอยู่กลางสนาม
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 พี่หนู  คนเล่นฟุตบอลคือใครคะ (หัวเราะ)

 อ.ประสาน  อย่าไปคิดอย่างนั้นสิ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียงความจริงที่พิสูจน์

แล้วพิสูจน์อีก เป็นความจริงทางควอนตัมแมกคานิค ถ้าเรารู้ชัดอย่างนี้ เรา

ก็ไม่ยึดติดอะไร ทุกอย่างเป็นความจริงที่เราสามารถจะอธิบายได้ทั้งหมด

เกลี้ยงเลย

 พี่ซัง  อย่างนี้ ถ้าบอกว่าจิตไม่ตายใช่ไหมคะ มีวิวัฒนาการของจิตขึ้นไป

เรื่อยๆ แล้วที่มีชีวิต เหมือนอย่างจาก 2 พันล้านเป็น 7 พันล้านคน ไอ้ 5 

พันล้านของจิตมาจากไหน

 อ.ประสาน  จิตทั้งหมดเป็นจิตรู้ เราทุกคนอยู่กับจิตรู้ จิตรู้คือจิตส�านึก แต่

หลกัการรูว่้าวนันีก้�าลงัท�าอะไรอยู ่นัน่คอืจติรู ้จติรูอ้นันัน้เป็นการบรหิารผ่าน

สมองกบัจติทีม่หีนึง่เดยีว จติทัง้หมดของคนตายทัง้หมดเป็นหนึง่เดยีวกนัทัง้

นั้นแหละ มีจิตอยู่อย่างเดียว แต่พอมาอยู่ในสมองแต่ละคน เป็นปัจเจกแล้ว 

แต่ละคนจะบริหารไปเป็นจิตรู้ของเรา

 ส�าคัญนะเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ต้องรู้ เราต้องรู้ว่า cognition หรือ

การรูข้องเรา หรอื knowing เป็นเพราะการบรหิารของสมองต่อจติโดยรวม 

จติไร้ส�านกึ คาร์ล จงุ เรยีกว่า unconscious continuum หรอื archetype 

เป็นรายละเอียดแต่ถ้าใครถามก็ยินดีจะตอบให้ แต่ให้รู้เสียก่อนว่า การอ่าน

หนงัสอืท�าให้เราแตกฉาน แต่กเ็ป็น intelligence เหมอืนธรรมดาๆ แต่ความ

รู้ที่ได้มาจากความฝัน อาจารย์ฝันมาทุกวันเลย แล้วฝันนะ ถ้าหากฝันตอน

เช้ามืด ตอนเช้ามืดนี่เป็นความฝันที่เราติดต่อกับจิตสากล บางทีมันต้องมี 

interception of dream เหมือนกันนะ แต่ไม่ได้ง่ายๆ นะ

(Gustav Carl Jung)

(รูปแบบที่เหมือนๆ กัน

ของจิตไร้สำานึกที่มนุษย์

รวมทั้งสัตว์โลกทั้ง

หลายได้รับเป็นมรดก

ตกทอดมา)

(จิตไร้สำานึกสากลของจักรวาล)
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 ความจ�าก็เป็นจิต
 พี่ซัง  แล้วจิตกับความจ�าละคะ

 อ.ประสาน  ความจ�ากเ็ป็นจติเหมอืนกนัหน ูเซลล์ของสมองประกอบไปด้วย

มาโครโมเลกุล มาโครโมเลกุลประกอบไปด้วยโมเลกุล โมเลกุลประกอบไป

ด้วยอะตอม อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสกับอิเล็กตรอน

 ตอนทีเ่ราจ�า จติจะออกไปข้างนอก ไปดไูปรบัสิง่ทีเ่รามองดหูรอืหู

ฟังกไ็ด้ เมือ่รบัป๊ับตวัอเิลก็ตรอนจะกลบัมาเป็นความจ�า ความจ�าแล้วไปเกบ็

ไว้ในสมอง เห็นดอกไม้บอกกูเห็นดอกไม้ แล้วก็ไปเป็นความจ�า ความจ�าอัน

นั้น เมือ่ผ่านไปซักประเดี๋ยว เมื่อเราคิดถึงดอกไม้ขึ้นมาปั๊บ กูจ�าได้ว่าดอกไม้

อนันัน้มลีกัษณะอย่างนีอ้ย่างนี ้เราจ�าทัง้หมด เราไม่เลอืกจ�าเฉพาะกลิน่หอม

ของมัน รูปร่างของมัน นั่นคือข้อมูลที่เราได้รับจากการจ�า

 ความจ�าเป็นจติชนดิหนึง่ เป็นสญัญา ไม่มอีะไรฉลาดไม่มใีครในโลก

ฉลาดเท่าสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าหนศูกึษาแล้วจะประหลาดใจว่าคน

มีอย่างนี้ด้วยหรือ คือผมไม่ได้หลับหูหลับตาเชื่อนะ ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ 

จริงๆ แล้ว เชื่อเรื่องจิตนิยมไม่มี เชื่อทุกอย่างมีเหตุผล พระพุทธเจ้าต้องเป็น

คนแน่ แต่ว่าเป็นคนฉลาดเหลือเกิน ฉลาดมหาศาล

 ลุงอ๋อย  นักวิทยาศาสตร์ในโลกทั้งหมด เชื่ออย่างอาจารย์หรือเปล่า

 อ.ประสาน  ใช่ๆ ส่วนหนึง่ นกัวทิยาศาสตร์ชัน้น�านะ แต่อาจารย์ไม่ใช่ชัน้น�า

หรอก นกัวทิยาศาสตร์ชัน้น�าทกุคนทีเ่ป็นนกัฟิสกิส์รุน่ใหม่ทกุคน เอาเป็นว่า

ส่วนใหญ่จะนบัถอืพระพทุธเจ้าว่าฉลาดลกึล�า้ นบัถอืพระพทุธเจ้าว่ามคีวาม

รู้แล้วความรู้ที่ท่านมีไม่ใช่ความรู้ที่เราเห็นด้วยตาแล้วจ�า ไอ้ความจ�ากับการ

เห็นด้วยตามันเหมือนกันอยู่ เพียงแต่ว่าอันแรกมันจ�ามันเก็บไว้ อีกอันมัน

เห็นชัดๆ ขณะนี้เท่านั้นเอง

 พี่ซัง  แล้วเมื่อจิตรู้มันออกไปแล้ว ความจ�าไม่อยู่แล้ว

 อ.ประสาน  ไม่อยู่ จิตรู้ทั้งหมดผลิตจากสมอง คนตายก็สมองไม่มีแล้ว แต่

ยังมีจิตไร้ส�านึกซึ่งต้องการการบริหารของรูปร่างคล้ายๆ สมอง สมองคน
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มีที่ว่างเยอะแยะ คล้ายๆ กับบ้าน มีทางลมเข้า มีทางเข้าทางลัด จิตที่เข้า

มาถูกบริหาร พอลมออกเป็นลมเย็นชนิดหนึ่ง เหมือนเราหายใจเข้าหรือเรา

หายใจออก

 พี่หนู  อาจารย์คะ การนั่งสมาธิ เราก�าลังฝึกบริหารจิตรู้ด้วยแล้วก็จิต...

 อ.ประสาน  ไม่ๆ มันได้จิตส�านึกอย่างเดียว

 พี่หนู  จะได้แค่จิตส�านึกอย่างเดียว

 อ.ประสาน  โดยใช้จิตให้นิ่ง มีการอธิบายอยู่ 3 อย่าง คิดโดยโรเบิร์ต ยาน 

สมมติเอาก้อนหินเล็กๆ หย่อนลงไปในน�า้ พอหย่อนลงไปน�า้แล้วจะมีคลื่น

แล้วคลื่นหายไปไหน คลื่นนี้จะเล็กๆๆๆๆ เล็กหายไปจนมองไม่เห็นด้วยตา

แต่ยังมีคลื่นอยู่มีพลังงานอยู่ พลังงานนั้นไปตรงขอบสระ ขอบสระมันท�า

อะไร เปลีย่นพลงังานเป็นท�าให้มหีญ้าตรงขอบสระ มชีชู่อทีย่งัใบอ่อนนัน้ขึน้

มา มดกม็ากนิใบอ่อน กก็นิพลงังานนัน้ขึน้มา พลงังานทีไ่ด้จากก้อนหนิก้อน

นัน้แหละ ทกุสิง่ทกุอย่างเปลีย่นแปลงไป เราจงึเป็นทกุสิง่ทกุอย่าง ความรวม

ของเป็นหนึ่ง ปวดหัวแล้วเหรอ (หัวเราะ)

 พี่หนู  ก�าลังคิดตามค่ะ

 ทกุอยา่งเป็นเรา เราเป็นทกุอยา่ง
 ลุงอ๋อย  อาจารย์ครับ เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรานี่ 

เหมือนกันไหมฮะ

 อ.ประสาน  เหมือนกันฮะ ทุกอย่างเป็นเรา เราเป็นทุกอย่าง

 พี่หนู  ที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน

 อ.ประสาน  วิวัฒนาการเกิดขึ้นจากหนึ่งเป็นหลากหลาย แต่ละอันก็ต้อง

พึ่งพากัน
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 ชาตินี้ชาติหน้า
 แอน  อาจารย์จะอธิบายเรื่องชาตินี้ ชาติหน้า การระลึกชาติได้ ว่าอย่างไร

บ้างคะ

 อ.ประสาน  ชาตินี้ คนเราทุกคนไม่ตาย ที่ไม่ตายนั้นไม่ใช่ว่าความรู้เรื่อง

ไม่ตาย ความรู้เรื่องว่าจิตมีอยู่ตลอดไป มีตั้งแต่มนุษย์แรกเกิดขึ้นมาในโลก 

มนษุย์เกดิขึน้มาในโลกไปลองไอ้นูน่ไอ้นี ่ไปเคีย้วกญัชากต็ดิกห็ลงฝันเหน็นูน่

เหน็นี ่ฝันเหน็นูน่เหน็นีก่ม็าเขยีนตอนตืน่ กจ็�าได้กเ็ขยีนขึน้มา อกีคนหนึง่นัง่

เฉยๆ อยู่ใกล้ต้นไม้มองดูสัตว์ เป็นคนพิจารณาเรื่องวิทย์ฯ พินิจพิจารณาก็

มาเขียนหนังสือ คนเขียนหนังสือคนแรกกับคนเขียนหนังสือคนที่สองมีส่วน

คล้ายกัน เพราะเหตุว่าแต่ละคนไปถึงความจริงที่แท้

 ที่เทพพูดเมื่อเช้าเรื่อง dualism หรือการเห็นของเราเป็นการเห็น

จริงๆ กับเห็นปลอมๆ เราเห็นเพื่ออยู่รอด เราเรียน เรียนรู้ รู้รอด แล้วเราก็

คิดว่าเรารู้หมดแล้ว โลกนี้กูรู้หมด ตัวตนกูรู้หมด ความสัมพันธ์ระหว่างตัว

ตนกับทั้งโลกก็รู้หมด จบ เรารู้รอด รู้อย่างนั้นเป็นรู้อันแรกที่สุด ส�าหรับคน

ไม่พอนะ แต่ส�าหรับหมามันรู้แล้วรอดแล้ว นกก็รอดแล้ว สัตว์ทุกชนิดรอด

เพราะมันรู้รอด แต่ของคนไม่พอ เราต้องรู้เพื่อรู้ ต้องใช้อะไร ใช้สมอง สมอง

ที่บริหารจิตสากลมาเป็นจิตปัจเจก

 กูรู้คนเดียว อันนั้นน่ะ เรารู้เพราะความจ�า เรารู้เพราะสัญญา เรา

รู้เพราะเราเรียนมา เรารู้เพราะคนนัน้บอกคนนีบ้อก แต่ความจรงิเป็นความ

รู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีจิตส�านึกที่ถูกบริหารเรียบร้อยแล้ว การรู้แจ้ง

หมายความว่าอะไร เราต้องเกิดมาแล้วตายไปอีก ไม่รู้กี่ชาติ บางคนก็เป็น

สิบชาติ บางคนเป็นอสงไขยชาติ พระพุทธเจ้าเองยัง 500 ชาติ เกิดยังงั้น

แหละ ชาติหนึ่งก็ได้นิดนึง ชาตินี้อาจารย์อาจจะได้มากนิดนึง แต่ตายแล้วก็

เกิดใหม่ ก็เกิดไปเรื่อย เกิดๆๆ ดับๆๆ ทุกคนไม่มีตายนะ

 พี่หนู  เราไม่จ�าเป็นต้องเป็นมนุษย์หรือเปล่าคะ

 อ.ประสาน  ไม่ใช่ ต้องเป็นมนุษย์และสูงกว่ามนุษย์ ในพระไตรปิฎกบอก

ว่า พระอรหนัต์องค์หนึง่รกัจวีรมาก กเ็ลยเกดิมาเป็นเลน เกดิมาเป็นเลน ศลี
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ไม่ใช่จีวร เพราะติดยึดอยู่ในจีวรนั้น เลยย้ายเลย ติดยึด ในทางศาสนามีการ

ตีความ 2 หลัก หนึ่งเป็นการตีความของพระอภิธรรมปิฎก อีกหนึ่งเป็นการ

ตีความของนักคิดระยะหลังซึ่งเป็นพวกจิตอย่างเดียว

 พระอภิธรรมปิฎกเราเรียนมา เรียนมาก็บอกว่าคนกลับไปเป็น

หมาก็ได้ กลับไปแมลงก็ได้ แต่ว่าถ้าหากศาสนานั้น ในศาสนาพุทธเหมือน

กันนะ อย่างดาไลลามะไม่เชื่ออย่างนั้น ไม่เชื่ออภิธรรมปิฎก ว่าเป็นไปไม่ได้

ว่า ววิฒันาการมาจนถงึมนษุย์ ความซบัซ้อนเกนิครึง่แล้ว อยู่ๆ  จะหายความ

ซับซ้อนไปเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหรือเป็นแมลงชนิดหนึ่งก็เลยเป็นไปไม่ได้ และ

อีกอย่าง เราตายแป๊บเดียวก็ไปเกิดแล้ว ตายแล้วไปเกิดเป็นแมลง แสดงว่า

ต้องมี recreation อย่างมหาศาลเลย

 นี้เป็นศาสนาที่เขาพูดกัน มีการตีความ 2 อัน เราจะเชื่ออันไหน

อยู่ที่เรา นี่เป็นการตีความ พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงมนุษย์ไปเกิดเป็นอันนั้น 

ไม่ได้พดูถงึในรปูแบบทีเ่ป็นสอน อาจพดูถงึในพระสตูร ยกตวัอย่างเล่าให้ฟัง

แต่ไม่ใช่เป็นคนสอน ถ้าเราไม่ใช้โยนิโสมนสิการ พระพุทธเจ้าถึงบอกให้ใช้ 

กาลามสูตรต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรกะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ดี แม้ว่าคนนั้นจะ

เป็นสมณะ เป็นครูของครูของพระพุทธเจ้าเองก็อย่าไปเชื่อ

 ถ้าถามอาจารย์นะ อาจารย์เชือ่ในอนัทีส่อง แต่ไม่ถอืว่าอนัแรกผดิ

หมดนะ เชือ่กบัค�าว่าผดิหมดเป็นคนละเรือ่งกนันะ ทัง้หมดทีเ่ล่าให้ฟังกเ็ป็น

การเกิดๆ ตายๆ การเกิดในชาตินี้ มีผ่าน 4 ช่วง ในชาตินี้ ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่

จนกระทั่งถึงจะตาย ตอนก่อนจะตายหนูรู้ไหม ซังรู้ไหมว่าคนจะตายไม่ใช่

ตายง่ายๆ นะ ทรมาน บางคนเป็นมะเร็งทรมานทั้งชาติเลย เป็นเดือนเป็น

ปี ทน ทนแล้วทนอีก แต่บางคนแป๊บเดียวตายเลย เพราะฉะนั้นไอ้การตาย

ของคนทั้งหมด หมายความถึงการป่วย bardo of dying การป่วยเพื่อจะ

ตาย คนเป็นมะเร็งจะป่วยนานหน่อย คนเป็นโรคหัวใจสั้นหน่อย ตายด้วย

กันจริงแต่ตายแตกต่างกัน แล้วแต่กรรม อันนี้สรุปมาก เหนื่อยมาก

 ลุงอ๋อย  อาจารย์ดื่มน�้านิดนึงครับ ต้องอาศัยพวกชูก�าลังไหมครับอาจารย์ 

(หัวเราะ)
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 ความฝัน
 ถาม  คนฝันได้ สัตว์ฝันได้ไหมคะ

 อ.ประสาน  เท่าที่รู้นะ

 เสียงพูดคุย  นกเพนกวินอะไรอย่างนี้

 อ.ประสาน  ฝันได้เหมือนกัน แต่ว่าต้องเป็นแมมมอล สัตว์เลี้ยงลูกด้วย

นมชั้นสูง 

 พี่หนู  พอสังเกตเห็นได้ค่ะ เพราะนอนแล้วเห็นหมาเขาละเมอ

 อ.ประสาน  หมาก็แมมมอลชั้นสูง ความฝันมี 2 ชนิด เป็นความฝันที่เกิด

ขึ้นในช่วงที่เรากินอิ่มเกินไป พวกนี้จะฝันตอนกลางคืน หลับปั๊บจะฝันเลย 

หมาก็เป็นเช่นเดียวกันแหละ (หัวเราะกัน) ฝันตอนเช้าตอนพระบิณฑบาต 

ฝันตอนนัน้เป็นความสามารถในการตดิต่อจติของผูท้�าสมาธ ิคอื จติไร้ส�านกึ

ของสมองของปัจเจกกับจิตไร้ส�านึกสากลเชื่อมต่อกัน ท�าให้เรารู้คนนั้นตาย

คนนี้ตายคนนั้นยังอยู่ เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เรื่องเป็นความสามารถชนิด

หนึ่ง ผมฝันทุกเช้าความฝันจะเป๊ะๆ เลย

 ถาม  ที่อาจารย์พูดว่าเมื่อมีความรู้สึกปวดท้องขณะหลับแล้วจะท�าให้ฝัน 

ท�าไมไม่ฝันว่าปวดท้องไปฝันเรื่องอื่นเป็นเรื่องเป็นราว ท�าไมต้องฝันแบบ

 อ.ประสาน  เท่าที่อาจารย์รู้นะ ฝันเป็นการรบกวนของประสาทรับรู้ คือ

ประสาทรับรู้ เป็นปัญหาที่ควบคุม ถูกเคี่ยว ประสาทควบคุมกระเพาะ

ปัสสาวะก็ส่งไปที่สมอง ก็แล้วแต่สมองจะจัดการให้คิดเรื่องอะไร จึงไม่ได้

หมายความว่าคนที่ปวดท้องต้องฝันเรื่องปวดท้อง แต่ฝันก็ฝันไปอย่างนั้น 

บางคนฉี่ออกมาเลยบางคนถ่ายออกมาเลยยังมี

 เทพ  หรือเป็นไปได้ว่าก�าลังคิดอยู่ในขณะที่หลับ แต่พอดีว่ามีอาการ...

 อ.ประสาน  คอืการหลบัหรอืการตืน่จติส�านกึจะไม่ท�างานแต่เป็นจติใต้ส�านกึ

ที่ท�างานนะ มีถูกกันกับปัจเจกนะ แต่จิตไร้ส�านึกจะถูกกับทั้งปัจเจกทั้งโดย

รวม ไม่ใช่ด้วยกัน

 พี่ฝน  แล้วคนตาบอด เขาไม่เคยเห็นภาพมาก่อน เขาฝันได้ไหม
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 อ.ประสาน  ก็ฝัน แต่คล้ายการ perceiving อะไรที่เป็น perception ของ

เขา แทนที่จะเห็นก็เป็นความรู้สึก

 บอล  เกิดจินตนาการของภาพขึ้นมา

 อ.ประสาน  เออๆ 

 แอน  ไม่รู้เป็นหรือเปล่าค่ะ รู้สึกตอนเด็กๆ ฝันเยอะ พอโตขึ้นมาไม่ค่อยฝัน 

ไม่รู้ว่าพอแก่ๆ จะฝันเยอะอีกหรือเปล่า เป็นเพราะว่าเราหลับไม่พอหรือจิต

เราไม่บริสุทธิ์เหมือนอย่างเด็กๆ แล้ว ท�าไมเราถึงไม่ฝันแล้ว

 อ.ประสาน  ไม่ใช่ไม่ฝันหรอก แต่ฝันแล้วจ�าไม่ได้

 นิว  ไม่ได้นอนมากกว่ามั้ง (หัวเราะกัน)

 อ.ประสาน  ฝันทุกคนแหละ
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 ท�าสมาธิ
 อ.ประสาน  ผมยงัฝันชนดิว่าต่อได้ด้วยซ�า้ ต่อได้ทีฝั่นค้างๆ อยู ่(หวัเราะกนั) 

(ทุกคนคุยกันเอง)

 ลุงอ๋อย  ใครมีค�าถามถามยาวๆ หน่อยนะครับ อาจารย์จะได้พัก (หัวเราะ) 

 บับเบิ้ล  ขอย้อนกลับไปเรื่องสมาธินะคะ เป็นคนนั่งสมาธิตั้งแต่ ป.4 แล้วก็

นั่งทุกวันเป็นกิจวัตร แล้วเคยไปบวชชีพราหมณ์อยู่ที่วัดเลย ท�าวัตรเช้าวัตร

เยน็ตัง้แต่ประถมท�าทกุวนั แต่ตอนนีม้ภีาระหน้าทีม่ากขึน้กใ็ช้เป็นตอนก่อน

นอน สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาแทน ก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่าง อาจเป็น

เพราะเริ่มท�าตั้งแต่เด็กๆ ด้วย ตอนวันหยุดปกติที่บ้าน ตามงานวิสาขบูชาก็

ไปที่วัด ปีใหม่ก็ไปวัดตลอด รู้สึกว่าตัวเองจะนิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนที่ เหมือน

ตอนที่ก่อนจะเข้าวัดด้วย รู้สึกว่าเหมือนจะมีตัวช่วยเราในสิ่งต่างๆ เวลาที่

เราเจอปัญหาหรือว่าไปที่ที่เราไม่คุ้นเคย จะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกได้เลย

ว่าจะมาช่วยเราเสมอ เหมือนเป็นการน�าพาเราไปสู่สิ่งที่ดีๆ ด้วย อันนี้ไม่รู้

ว่าตัวเองคิดเองหรือเปล่า

 อ.ประสาน  ไม่ๆ

 บับเบิ้ล  ทุกครั้งเลยจริงๆ แล้วก็มีพักหลังมา ปกติจะถ้าอยู่ที่บ้านก็จะนอน

ห้องนอนรวม ห้องนอนใหญ่ มีคุณแม่ มีน้อง พอไปอยู่หอนอนคนเดียว 

อาจารย์ที่สอนก็แนะมาว่า ไม่ควรจะนั่งสมาธิคนเดียว เพราะว่าเคยมีแบบ

นั่งแล้วจิตหลุด อันนี้ไม่มีข้อมูล แล้วก็ไม่รู้จริงๆ ว่าอันตรายไหม หรือว่าเกิด

อะไรกับเรา แต่โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี แล้วยังท�าอยู่เสมอ ตลอด 

 อ.ประสาน  แล้วนี่จะถามอะไรน่ะ

 บับเบิ้ล  จะถามว่าจริงๆ มันก็ท�าได้ใช่ไหมคะ

 ลุงอ๋อย  นั่งสมาธิคนเดียวใช่ไหม

 อ.ประสาน  ผมก็นั่งคนเดียวตลอด อิจฉาหนูนะนั่งตั้งแต่เล็กๆ อาจารย์

อาจองแกเป็นคนชอบนั่งสมาธิ ตอนนี้แกอายุ 67-68 แล้ว แกนั่งมาตั้งแต่

อายุ 12 แล้วก็นั่งมาตลอดเลย ตอนที่แกท�างานที่นาซ่า แกเป็นคนเดียวที่

ไปนั่งสมาธิแล้วก็คิดยานอวกาศ นาซ่าไม่สามารถจะคิดได้ แกเป็นคนคิดมา
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จากสมาธ ิสมาธขิองแกท�าตัง้แต่เดก็ๆ เลย จนกระทัง่ได้ปัญญา เพราะฉะนัน้

คนที่ได้สมาธ ิอยา่งหนนูี่ไม่ได้ธรรมดา นัน่คอืความรู้ทีแ่ท้จริง ประสบการณ์

ที่แท้จริง อย่างอาจารย์ยังต้องใช้ฝัน คือมองไม่เห็น เห็นคล้ายๆ กับน�้าท่วม

โลก แต่ว่าไม่เห็น ไม่เห็นอย่างอื่น แต่ว่าถ้าหากฝันแต่ฝันก็ไม่ได้มาทุกวันทุก

คืนนะ มีเฉพาะตอนเช้ามืด ถ้าจะให้อาจารย์สังเกตนะ หนูจะนั่งสมาธิคน

เดียวก็ไม่เป็นไรนะ แสดงว่าอาจารย์ที่สอนยังไม่ถึงขั้น (หัวเราะกัน) อย่าไป

คิดว่าเราไม่รู้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อจ�ากัด ทั้งนั้น ใช่ว่าใครๆ เป็นยังงี้ ไม่ใช่นะ 

ต้องคิดว่าเรามีบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่น

 ลงุอ๋อย  นอกจากมอีะไรพเิศษต่างจากคนอืน่นะ มเีบรคด้วยตอนนี ้เดีย๋วจะ

ให้อาจารย์พกัสกันดินงึ กส็นกุกบัเหนือ่ยนี ่เรากต้็องพจิารณาด้วยเหมอืนกนั

แหละ (หัวเราะ) มีเบรคอยู่ข้างหน้านะครับ อาจารย์รับอะไรอุ่นๆ ไหมครับ
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 คนเราระลึกชาติได้
 อ.ประสาน  คนเราระลกึชาตไิด้นะหน ูได้ตอน 3-4 ขวบ แล้วหลงัจากนัน้จะ

ค่อยๆ ลืม ค่อยๆ มีอะไรอย่างอื่นเข้ามาในสมอง คิดมากขึ้นๆ ค่อยๆ ลืม แต่

ว่าในตอนเดก็ 2 ขวบกเ็ริม่มแีล้ว เขาจ�าได้แต่พดูไม่ได้ อนันีค้อืการระลกึชาติ

ทัว่ๆ ไป ทนีีก้ารระลกึชาตขิองการนัง่สมาธ ิเหมอืนเป็น rejection therapy 

คือเป็นสะกดจิตตัวเองอย่างหนึ่ง สะกดจิตตัวเองมากๆ เข้าก็ท�าให้สามารถ

ที่จะคิด ที่จะรู้ความหลังทั้งหมด ความหลังก็ไล่ไป ตั้งแต่จิตส�านึกกับความ

จ�าโบราณ ไปจนถึงจิตใต้ส�านึก ไปถึงจิตไร้ส�านึก ข้ามภพข้ามชาติไปเลย 

 แอน  แล้วท�าไมบางคนเขาถึงเห็นอดีตชาติของคนอื่นด้วยล่ะคะ

 อ.ประสาน  ไม่น่าจะเห็น นอกจากพระพุทธเจ้านะ คนธรรมดาไม่น่าจะ

เห็น หนูเอามาจากไหนล่ะ

 แอน  สแกนกรรม (หัวเราะกันทั้งห้อง) แค่สงสัยว่า เอ๊ะ ท�าไม บางคนไม่

ได้ฝึกไม่ได้นั่งสมาธิ แต่เขาก็บอกว่าเขาระลึกชาติได้

 อ.ประสาน  ไม่ทราบ ตอบไม่ได้บางอย่าง แต่ที่รู้ก็คือระลึกชาติได้ในการ

ท�าสมาธินั้น โดยที่คิดถึงในเรื่องนั้นๆ แล้วมันออกมาเอง พระพุทธเจ้าบอก

ไว้อย่างนั้นนะ

 แอน  แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่า ที่เรารู้ที่เราเห็นเป็นการระลึกชาติ เรา

ไม่ได้จินตนาการขึ้นมาเอง

 อ.ประสาน  รูเ้พราะทกุสิง่ทกุอย่างจะไม่เป็นอย่างทีเ่รารู้ๆ  กนั คนทีพ่ดูภาษา

คนละอย่าง อย่างอาจารย์มีเพื่อนชาวแคนาดาคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ เขา

บอกว่าชาติก่อนอาจารย์อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ สวิสฯ อาจารย์ไม่ได้กระดิก

ภาษาเลย สวิสฯ มี 3 ภาษา เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี อาจารย์ไม่ได้พูดทั้งสา

มน่ะ แต่พอไอ้ดอ็กเตอร์คงิบอก อาจารย์ไปฝันว่าพดูภาษาเยอรมนัคล่องเลย

 แอน  แล้วก็เข้าใจ

 อ.ประสาน  เข้าใจด้วย ใครพูดก็เข้าใจ ก็แปลกดี เขาบอกว่าอาจารย์กลัว

ความสูง เขาอธิบายว่าเพราะว่าคุณเคยตกภูเขา ตอนนั้นเคยไปปีนเขาที่

สวิสเซอร์แลนด์แล้วตกลงมาตาย
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 อ.ประสาน  จริงเท็จไม่รู้นะ แต่ว่าตอนฝันรู้ว่าพูดภาษาเยอรมันได้ แต่ก็

เคยเรียนเหมือนกันนะ

 พี่ซัง  แล้วเหมือนอย่างองค์ดาไลลามะหรือเปล่าคะ ที่ว่าเหมือนจิตสืบต่อ

 อ.ประสาน  องค์ดาไลลามะ ไม่ใช่ธรรมดา คือศาสนาธิเบตเขาพยายาม

จะบอกว่า คนที่เป็นลามะทุกคนเป็นโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็น candidate ของ

พระพุทธเจ้าในอนาคต แต่ว่าเขาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้ ในฐานะ

เป็นพระโพธิสัตว์ของธิเบต องค์ดาไลลามะจะเป็นคนเดียวกัน เกิดแล้วเกิด

อีก เกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่น ดังนั้นเป็นค�าถามหนูหรือเปล่า

 พี่ซัง  แล้วรู้ได้ยังไงว่าคนนี้คือ...

 อ.ประสาน  ก็วิธีแสวงหาของผู้ที่เป็นดาไลลามะ เป็นวิธีที่ประหลาดมาก 

ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ อาจจะเป็นการเตี๊ยมกันก็ได้ แล้วแต่เราจะคิด แต่

ความเป็นจริงก็คือว่า ตั้งแต่เด็กๆ เขาจะไปเยี่ยมอยู่เรื่อยๆ จะมีทีมไปเยี่ยม 

ทีมที่เป็นลามะอาวุโสไปเยี่ยม แล้วก็ถามประเด็นทางธรรม หากตอบได้ทุก

อย่างและแสดงความสนใจก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดา เขาจะไปไม่ใช่หนเดียว

นะ ไปหลายครั้ง ไปหลายครั้งจนมั่นใจว่าคนนี้เป็นพระโพธิสัตว์ที่กลับชาติ

มาเกิด มีรินโปเชอย่างหนึ่งล่ะ เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะ ถึงจะเป็นดาไลลามะ

นะ รินโปเชแปลว่าคุณเกิดชาตินี้นะ ไม่ใช่ชาติใหม่นะ แต่ว่าเป็นชนเก่า ริน

โปเชไม่ใช่เป็นดาไลลามะหมด แต่ว่าดาไลลามะทุกคนเป็นรินโปเชอันหนึ่ง 

 พี่ต้อม  ต้องไปถามซ�้าๆ ในวัยเด็กหรือเปล่า

 อ.ประสาน  ใช่ ซ�้าแล้วซ�้าอีก

 พี่ปัทมา  กับคนเดียว หรือว่าไปหลายคนคะ

 อ.ประสาน  ไปหลายคน หลายทีม ไปถามคนเดิม ไปถามหลายๆ คนนั่น

แหละ แต่ไปถามคนไหนที่มันตอบเป๊ะๆ จริงเท็จไม่รู้นะ แต่นี่เป็นสิ่งที่ทุก

คนบอกว่ายังงั้น

 พี่ซัง  แต่หมายถึงว่าดาไลลามะองค์เดิมเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว

 อ.ประสาน  ก็มาเกิดใหม่

 พี่ซัง  แล้วก็นับเป็นกี่ปีๆ อย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ไปตาม

 อ.ประสาน  ในศาสนาวัชรยานนะ เกิดใน 49 วัน ภาษาจีนเหมือนคนจีน

(ผู้สมัครแข่งขัน)
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เป็นมหายาน ในเถรวาทจะแป๊บเดียวไปเกิดเลย แต่เรื่องเวลา เรื่อง space 

and time ต้องเทยีบเคยีงกบัวทิยาศาสตร์ คอื space and time ของศาสนา

เป็น space and time คนละมิติกับเรา
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 จักรวาลคล้ายพวงองุ่น
 อ.ประสาน  ผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง พิมพ์ในปี 2005 โดยศาสตราจารย์        

มชิโิอะ กาก ุของมหาวทิยาลยันวิยอร์คซติี ้เขาบอกว่าจกัรวาลไม่ได้มจีกัรวาล

เดียว มีลักษณะคล้ายกับพวงองุ่น แต่ว่าจักรวาลแต่ละจักรวาลมีมิติของตัว

เอง บางจักรวาลยังไม่มีคน แต่บางจักรวาลก็มีคน มิชิโอะ กากุ ก็บอกว่า

เขาใช้ทฤษฎี ไม่ใช่คาดเดานะฮะ เขาเขียนโดยใช้ String Theory และ M 

Theory เขาใช้ดาวเทียม 4-5 ดวง ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาคิดพิจารณาแล้ว

ก็ปรากฏว่ามันเป็นมิติคนละมิติ มิติของเราถ้าผ่าไปมีมิติอีกมิติหนึ่งซ้อนๆๆ 

มิติอยู่ เรามองไม่เห็นมิติของเขา แต่เขาเห็นเรา สมมติว่าเขามี 6 มิติ 5 มิติ 

เรามี 4 ใช่ไหม มี 3 มิติ มี space 3 มิติแล้วก็ time อีก 1 มิติ เป็น space 

and time ทั้งหมดมี 4 มิติ ใช่ไหม สมมติของเขามี 5 มิติ 6 มิติ เขาจะเห็น

เราแต่เราไม่เห็นเขา นั่นแหละคือมนุษย์ต่างดาว สมัยนี้นักวิทยาศาสตร์ของ

มหาวทิยาลยัต่างๆ บอกว่า ไม่ใช่มนษุย์ต่างดาวนะแต่มนษุย์ต่างมติ ิมนัมมีติิ

ที่มีรอยโหว่ ตอนนี้เรามีรอยโหว่ที่ magnetosphere ของโลก

 อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อเช้า อันนั้น magnetosphere ที่มีรอย

โหว่ ถ้าหากรอยโหว่อนันัน้เป็นรอยโหว่ของมติกิท็�าให้เราหายไปในช่องนัน้ได้ 

หรือกลายเป็นติดต่อกับช่องนั้นได้ เพราะฉะนั้นคนที่มาเยี่ยมเรา มนุษย์ต่าง

ดาวทีม่าเยีย่มเราไม่ได้มาจากมติเิดยีวกนั แต่ว่าใช้จติเดยีวกนันะ จติเดยีวกนั

คือดวงเดียวกัน ผมเองก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่หลังจากอ่านจาก

หนังสือของมิชิโอะ กากุ ชักจะเชื่อ เพราะว่าคนระดับนั้นของมหาวิทยาลัย

ขนาดนั้นของอเมริกาก็ต้องมีความรู้พอสมควร แล้วการใช้เหตุผลของ M 

Theory หรือ String Theory ซึ่งผมไม่รู้เรื่องเลย รู้แค่เล็กๆ น้อยๆ แล้วก็

ค่อนข้างเชื่อ เขาบอกนิพพานคือมิติที่ 11 มิติที่ 10+1 น่ะ คือกว้างหรือยาว

เป็น space ใช้ไหม space and time รวมกนักเ็ป็นมติทิีเ่ป็นนพิพานคอืเป็น

มิติที่ 11 หรือ 10+1

 มิติที่ 11 หรือนิพพานเขาบอกว่าสสารทั้งหมด โมเลกุลทั้งหมด 

เซลล์ทั้งหมด รวมทั้ง particle ทั้งหมดมีแต่การสั่นสะเทือน โดยใช้

(Michio Kaku)
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ความยาวคลื่นที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่าเราได้ยินเสียงวิทยุ มันใช้คลื่นยาว

เป็นกโิลๆ ใช่มะ แต่พอเป็นคลืน่ไมโครเวฟ คลืน่อลุตร้าไวโอเลต็ กเ็ลก็ลงมาๆ  

สมมตคิลืน่แสงทีท่�าให้เราเหน็ คอืคลืน่แสง หมายความว่าแสงมนัไปกระทบ

ทีต่วัหนแูล้วสะท้อนมาถงึตาอาจารย์เป็นตวัเดยีวกนั มนัเป็นโฟตอน โฟตอน

นี่อาจารย์ยิงไปแล้วสะท้อนกลับมา นั่นแหละโฟตอนตัวเดียวกัน แต่

หมายความว่า อย่างนี้ สิ่งที่หมอมองเห็นหนูหรือหมอมองเห็นทุกคน อย่าง

เห็นบอล เหตุเพราะว่าโฟตอนส่งมาจากบอล อันนั้นเป็นแสงที่อยู่ในสภาพ

ของเม็ดๆ หรือเป็น particle ทีนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล อย่างที่มิชิโอะ 

กากเุขาพดู จะบอกว่าคนเราทกุคนอาจารย์มคีวามหนา ความลกึ ความกว้าง 

เป็นชั้นหนึ่ง เป็น space ของอาจารย์ อาจารย์ถึงมานั่งที่เก้าอี้นี้ได้ อาจารย์

และทกุคนเหน็อย่างเดยีวกนัว่านัง่เก้าอีน้ีไ้ด้ เพราะว่าทกุคนรบัรูโ้ฟตอนของ

อาจารย์ที่กระทบกับเรตินาของเราใช่ไหม แต่ 3 โมงเย็น ถึงจะมีเก้าอี้ตัวนี้ 

space อันนี้ ไม่รู้ใครจะมานั่งต่อไป เราไม่เคยคิด เขาบอกว่า ทั้งโลกมัน  

ซ้อนๆๆๆๆ เราไม่มีทางติดต่อได้ โลกแต่ละโลกหรือจักรวาลแต่ละจักรวาล

มันซ้อนกัน หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Parellel Worlds

 เพราะฉะนั้น โลกนี่ห่างไปแค่มิลลิเมตรก็เป็นมิติอีกมิติหนึ่งแล้ว 

พวกมนษุย์ต่างดาวทีม่าคอืมนษุย์ต่างมติทิีม่าเยีย่มเราเป็นครัง้คราว เพราะรู

โหว่ท�าให้มาหาได้ ทนีีร้โูหว่จะเกดิขึน้เมือ่ไหร่ ส�าหรบัเขาเขาท�าได้ เช่นเดยีว

กับเรา เราจะไม่เห็นนรก ก็รู้ว่ามีนรกในระบบ เพราะเหตุว่านรกก็คือมิติที่

ต่างจากเรา คือมิติที่น้อยกว่าเรา เรามี 4 มิติ นรกนี่อาจเป็น 3 มิติ 2 มิติ 

คือเหมือนเป็นแผ่นกระดาษ กระดาษนี่ 2 มิติใช่ไหม นี่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ว่า

ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พอสมควร อาจารย์เอาเรื่องพวกนี้มาเล่าอาจ

จะก้าวหน้าไปนิดนึง คนที่เรียนวิทยาศาสตร์อาจจะเข้าใจ

 พี่ตา  อย่างที่เขาพูดถึงสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ที่เครื่องบินหายไปเรือหาย

ไป จริงๆ แล้วเป็นยังไงคะ

 อ.ประสาน  ไม่รู้ฮะ คือเขาก็พยายามอธิบายกัน แล้วแต่คน บางคนก็คิดว่า

มันเป็นรอยโหว่ของมิติ คนหายไป อันนี้ไม่เฉพาะส่วนนี้นะฮะ เยอะแยะไป

(Parallel Worlds : 
A Journey Through 
Creation, Higher 
Dimensions, and 
the Future of the 
Cosmos)
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หมดเลย ทีว่่าคนหายๆๆ คนโผล่มา นัน่กเ็ป็นเพราะเหตวุ่ามรีอยโหว่ระหว่าง

มิติ แต่ว่าถ้าจริงๆ ตอบจริงๆ คงตอบไม่รู้

 บอล  แล้วตัวเราไปอีกมิติหนึ่งได้หรือป่าว

 อ.ประสาน  ตัวเราไปได้นะ หายไปนะ หายไปจากโลกนี้ (หัวเราะกันใหญ่)

 เสียงพุดคุย  เอาไหม เอาหน่อยไหม

 อ.ประสาน  จะหายไปเลย ไปเบอร์มิวด้า เครื่องบินหายไปหมด แต่ไม่รู้ อัน

นั้นเป็นเรื่อง... บอลอยากจะไป (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  บอลอยากจะไป บอลหายไปไหน ใครเห็นบอลมั่ง (หัวเราะ)

 อ.ประสาน  ไม่เห็นบอลจริงๆ นะ (หัวเราะ)
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 โลกนี้ไม่มีความบังเอิญ
 เทพ  อาจารย์ครับ อยากย้อนไปค�าถามเมื่อเช้า ไปไกลมากเลย เปลี่ยน

อารมณ์นดินงึ คอือยากแลกเปลีย่นเรือ่งความบงัเอญิกบัค�าว่าโอกาส เพราะ

ว่าส�าหรับผมเองคิดว่าบังเอิญ ค�าว่า spontaneously นี่ อยู่ดีๆ ก็ปิ๊งขึ้น

มา ในขณะที่โอกาส chance น่าจะหมายถึง probability โอกาสที่จะเกิด

อะไรขึ้นมา

 อ.ประสาน  ถ้าหากตอบได้อย่างปัจจุบันนี้ที่เราคุยกันขนาดนี้ คือว่าความ

บังเอิญนั้นไม่มี แต่ว่าเป็นเรื่องของ potentiality ของความเป็นอย่างนี้ก็ได้ 

เป็นอย่างนัน้กไ็ด้ เป็นอย่างนูน้กไ็ด้ แล้วแต่ อย่างเป็นต้นว่า อเิลก็ตรอนหรอื

โปรตรอนนี่ ถ้าหากไปขังมัน มันจะรอดก�าแพงไป มันจะขุดอุโมงค์ของมัน

เองไปเจอะข้างนอก คุณจะขังมันยังไงๆ มันจะขุดไปทั้งนั้น ตัวหนึ่งจะหมุน

ไปทางซ้าย อีกตัวหนึ่งจะหมุนไปทางขวา เหมือนฝาแฝด คนหนึ่งก็เป็นแขน

หนึง่ คนหนึง่แขนซ้ายคนหนึง่แขนขวา การด�ารงอยูก่บัวกิฤตคิอืโอกาสทีเ่ขา

พูดถึง หมายความว่า ถ้าหากแปลเจตนาตามประสบการณ์ของเราให้วิกฤติ

เป็น chance เป็นโอกาส แต่ไม่มีใครพูดเรื่องบังเอิญกับโอกาส ผมไม่รู้เรื่อง

นี้ เพราะว่าบังเอิญกับโอกาสเป็นคนละเรื่องกัน

 บอล  อาจารย์ครับ คือไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ เหมือนทุกคนเลือกที่จะ

มาตรงนี้ เดินผ่านกันก็คือเลือกที่จะมาเจอกัน ใช่ไหมครับ

 อ.ประสาน  ใช่ๆ

 บอล  มันไม่ใช่ความบังเอิญที่จะเจอกันใช่ไหมครับ ทุกอย่างมีจุดที่จะ...

 อ.ประสาน  มันมี มันมีอะไรบางอย่างที่ท�าให้เราท�าอย่างนั้น เชื่อมอย่างนั้น

 แอน  แล้ว random เป็นความบังเอิญไหมคะ

 อ.ประสาน  ก็เป็นบังเอิญเหมือนกัน แต่ว่าบังเอิญที่เราคิดว่าเป็น random 

ถ้าหนูให้ท�าไปถึงล้านครั้ง random ไปล้านครั้งมันจะเกิดความเท่ากัน มัน

ไม่ม ีrandom random เกดิขึน้เมือ่ใดกต็ามท ี50 ครัง้ 100 ครัง้ อะไรแบบนี้

 พีห่น ู ถ้ามองในแง่ของภาษานะคะ มคี�าพดูของนกัเขยีนท่านใดจ�าไม่ได้เขา

พดูหรอืเขยีนเอาไว้ว่า เวลาคนมาเจอกนัหรอืว่าเวลามเีหตกุารณ์อะไรเกดิขึน้

เขาบอกว่า ดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นคนก�าหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

(ศักยภาพ)



80

 อ.ประสาน  ก็เคยได้ยินเหมือนกัน รู้สึกจะเป็นสวีเดนบอกมั้ง

 พี่หนู  แล้วถ้าแปลค�าว่า spontaneous แปลภาษาอังกฤษแบบ เข้าไปดู

ในรากของมัน

 อ.ประสาน  คือมีอย่างนี้ครับ ในการพิจารณาการมองเห็นอนาคต ยก

ตัวอย่าง เครื่องบินชนกันที่นิวยอร์ค เรามองเห็นนะ เรามองเห็นว่ามีเครื่อง

บนิขึน้หรอืความบงัเอญิอาจจะ...แทนทีจ่ะเป็นเวลาเดยีวกนั อกีอนัคอืความ

บังเอิญที่เป็นหลายเวลา เป็นต้นว่าเครื่องบินชนที่นิวยอร์ค แต่แทนที่จะชน

ที่นิวยอร์คเป็นชนที่ไหนก็ไม่รู้ แต่ว่าเกิดมาจริงๆ เมื่อ 10 ปีก่อน แล้วอีก 

10 ปีหลังถึงจะเกิดขึ้น เขาเรียก synchronicity คือการจับตัวกันระหว่าง

จิตไร้ส�านึกของจักรวาลกับจิตไร้ส�านึกของตัวเอง ในนี้เราอธิบายด้วยควอน

ตัมแมคคานิคได้ เพราะว่ามันหมุนกันไปคนละทาง ตัวนี้หมุนซ้ายตัวนั้น

หมุนขวา

 พี่หนู  อาจารย์จะอธิบายว่ามันเหมือนกับ random ที่ล้านครั้งแล้วมันก็

เกิดขึ้นมาอีก

 อ.ประสาน  อือ ถ้าหากเกิดแล้วเกิดอีก ซ�้าแล้วซ�้าอีก ก็จะเป็นอย่างนั้น

 พี่หนู  หนูนึกย้อนไปที่เราคุยกันเมื่อเช้าเรื่องของไดอะล็อกนะคะ ไม่รู้ว่า

อันนี้เป็นความบังเอิญได้หรือเปล่า สมมติเรามีความคิดหนึ่งแต่เราอยากให้

ทุกคนในที่ประชุมนี้รับความคิดเรา แต่เราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเอง คือ เรา

ยังไม่พูด ทุกคนพูดจนกระทั่งค�าพูดของคนๆ นั้นคือความคิดเดียวกับเรา

 อ.ประสาน  ใช่ๆๆ

 พี่หนู  มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ

 อ.ประสาน  ก็อันเดียวกันนะ เป็นเพราะว่าจิตทั้งหมดนั้นเป็นหนึ่ง จิตมัน

เป็นหนึ่ง

 โรเบิร์ต ยาน อธิบายว่ามี 3 อย่าง หนึ่งก็คือการสั่นสะเทือน การ

สัน่สะเทอืนอธบิายโดยใช้น�้า มคีลืน่ไปถงึขอบสระ คลืน่กลายเป็นกระตุน้ท�า

ให้รากหญ้างอกขึน้มา รากกนิพลงังาน นัน้อนัหนึง่ อกีอนัหนึง่ทีผ่มคดิว่าน่า

จะเป็นจริง คือ เรื่องการท�าสมาธิ การท�าสมาธิคือการท�าใจให้เป็นหนึ่ง การ

ท�าสมาธิคือการท�าให้นิ่ง ท�าให้สงบสันติ
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 พี่หนู  หนูเคยเรียนวิชาการต่อรองกับวิชาเขียนบทละคร มีความคล้าย

กันตรงที่ สมมติว่าเราอยากให้คนนี้หรือต้องการให้ที่ประชุมคิดอย่างที่เรา

อยากจะบอกในใจ ก็จะมีการเขียนริธึ่ม หรือการเขียนบทว่าลองให้คนนี้พูด

คีย์เวิร์ดนี้ขึ้นมา แล้วให้อีกคนพูด คีย์เวิร์ดอีกค�าหนึ่งขึ้นมา แล้วสองคนนี้ 

แล้วคนตรงกลางเขาจะแคลคูเลท หรือว่าคิดประมวลคีย์เวิร์ด 2 ค�านี้ คน

ตรงกลางก็จะเกิดความคิดอันนั้นขึ้นมา คือมันเป็นการตั้งใจนะคะ หนูก็

เลยไม่แน่ใจว่า ที่เรียนวิชาการต่อรองและวิชาเขียนบทนี่คล้ายๆ กับเราไป

สร้างให้มันเกิดน่ะค่ะ

 อ.ประสาน  ใช่ คือ creativity ที่เราคิดว่าเราไปท�าอย่างนั้นท�าอย่างนี้ขึ้น

มา เหมือนกัน ส่วนมากที่สุดเป็น creativity หรือการฝันสร้างในสิ่งเก่าใน

บริบทเก่า แต่สิ่งที่เราท�าสิ่งที่เราคิดมาใหม่ บริบทใหม่และสรรค์สร้างใหม่ 

นัน่เป็นสิง่ทีจ่กัรวาลเป็นคนสร้าง ฉะนัน้ทกุครัง้ทีค่ดิว่าตวัเองคดิอะไร คดิว่า

อันนี้ชั้นท�าขึ้นมา มันไม่ใช่ มีคนท�ามาแล้ว แต่ว่าคนท�าอย่างอะคิมิดีสพบวิธี

ง่ายๆ ส�าหรับวัดปริมาตรของสิ่งที่มีมวล ก็ลองไปนั่งในน�้า

 เสียงกระซิบ  ยูเรก้าไง

 อ.ประสาน  ยูเรก้า ยูเรก้า

 ถาม  อย่าง order ใหม่ๆ complexity ใหม่ๆ มนัเป็นแบบเราสร้างให้เกดิขึน้

 อ.ประสาน  เราไม่เคยสร้างอะไรเลย ไม่เคย เราสร้างบนบริบทเก่า

(อ.ประสานรับโทรศัพท์ภรรยา)

 ลุงอ๋อย  อาจารย์ถูกโทร.ตามละ (หัวเราะกัน) 

 อ.ประสาน  เดี๋ยวเลยเวลานั่งสมาธิของอาจารย์ (อ๋อ) ห้าโมงกว่าๆ ห้าโมง

ถึงหกโมง แล้วก็นั่งอีกทีสองทุ่มถึงสามทุ่ม ตอนกลางวันพอว่างก็นั่งแล้ว 

 ลุงอ๋อย  เดี๋ยว 4 โมงแล้ว อาจารย์ก็จะเหนื่อย

 อ.ประสาน  ไม่เหนื่อยหรอก (หัวเราะกันเสียงดัง)

 ลงุอ๋อย  คดิแทนๆ (หวัเราะ) อาจารย์ไม่เหนือ่ยงัน้เดีย๋วถามต่อ (หวัเราะ) เมือ่

กี้นี้เทพได้ค�าตอบเรื่องของบังเอิญกับเรื่องของโอกาส แล้วได้ค�าตอบแล้วใช่

 (Archimedes)

(rhythm / จังหวะ)

(calculate / คิด คาดการณ)์
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ไหม งัน้กเ็ดีย๋วอธบิายให้เพือ่นฟังด้วย อย่างนีไ้หม อกีสกั 2 ค�าถามแล้วกพ็อ

 แอน  2 ค�าถามก็ 2 ชั่วโมงเลยนะคะ (หัวเราะกันใหญ่)

 ลุงอ๋อย  2 ค�าถามไง แต่ให้สิทธิอาจารย์ที่จะตอบหรือไม่ตอบ
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 โรคประสาท
 ลุงอ๋อย  ค�าถามที่หนึ่ง

 บอล  คนที่เป็นโรคประสาทที่เป็นจิตประสาท ที่เราเรียกว่าเขาเสียสติไป 

เหมือนเขาเสียจิตตัวเองไปหรือยังไง หรือเขาเป็นอะไรครับ ที่เขาดูเหมือน

เพ้อฝัน

 อ.ประสาน  เข้าใจๆ คนเป็นโรคประสาท เป็น Schizophrenia หรือเป็น 

Bipolar อย่างแรงกบัคนทีน่ัง่สมาธ ิมลีกัษณะคล้ายกนัในการสแกน ผลจาก

การสแกนคล้ายๆ กัน แต่ว่าอันหนึ่งเป็นเพราะว่าค�าว่านั่งจิตแตกคืออันนั้น

 บอล  จิตแตกคือคนแบบนั้นเรื่องที่เขาพูดอาจมาจากเพ้อก็ได้

 อ.ประสาน  เรื่องจริงๆ

 บอล  เรื่องจริงเหรอครับ

 อ.ประสาน  หมายความว่านั่งสมาธิแล้วจิตแตก จิตแตกเป็นเนื่องจากการ

คิดซ�้าแล้วซ�้าอีกจนกระทั่งจิตตัวเองไม่สามารถทนตัวเองได้ เขาตรวจดูโดย

การท�าสแกน ทั้งคนที่จิตแตกและคนที่บริสุทธิ์จากการท�าสมาธิ ปรากฏว่า

ผลเหมือนกัน สมองท�างานเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันตรงที่คนหนึ่ง

ไม่สามารถจะพูดอะไรมีเหตุมีผล พูดออกมาแล้วลอยๆ ไป อีกคนหนึ่งคิด

อย่างมีเหตุผล คล้ายๆ กัน

 บอล  คือการท�างานเหมือนกัน

 อ.ประสาน  การท�างานเหมือนกัน การท�างานของสมองเหมือนกัน คือ

การบริหารจิตไร้ส�านึกมาเป็นจิตส�านึกเหมือนกัน แต่ว่าการใช้เหตุผลไม่

เหมือนกัน

 บอล  แต่เขาคือควบคุมไม่ได้

 อ.ประสาน  ควบคุมไม่ได้ จิตแตกควบคุมไม่ได้

 บับเบิ้ล  เป็นอย่างไง นั่งแล้วจิตแตก

 เสียงพูดคุย  กลัว บับเบิ้ลกลัว (หัวเราะกันใหญ่)

 ลุงอ๋อย  อันนี้จะถือว่าเป็นค�าถามที่สองหรือเปล่า (หัวเราะ)

 บอล  แล้วถ้าคนที่ไม่ได้นั่งแล้วไปคิดเรื่องนั้นซ�้าๆๆๆ รับในความเป็นจริง

ที่พบเจอไม่ได้

(โรคจิตเภท)

(อารมณ์แปรปรวน)
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 อ.ประสาน  ทุกคนที่นั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ อยู่กับอะไรต่างๆ ที่...

 บอล  หมายถึงคนในสังคมที่เขาเป็นน่ะครับ

 อ.ประสาน  คนที่เขามีสมาธิประกอบด้วย 3 อย่าง

 1. intention

 2. attention ไม่เหมือนกันนะ อันหนึ่งเจตนา ใช้จิต อีกอันหนึ่ง

ใช้กาย ตั้งใจจะท�า

 3. repetition การท�าสมาธิจะต้องมีทุกอย่าง repetition คือว่า

ไม่คิดถึงตัวนั้น แต่ว่าคิดอยู่ตัวเดียว ไม่คิดเป็นเรื่องเป็นราว คิดอยู่เฉพาะลม

หายใจหรือกสิณแล้วแต่ หนูใช้อะไร

 บับเบิ้ล  ลมหายใจ

 อ.ประสาน  อาจารย์กเ็หมอืนกนั ใช้อาณาปนสตธิรรมดานีแ่หละ กไ็ด้เหมอืน

กันลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราตามไปเรื่อยเลย

 บอล  คนประเภทนั้นเขาอาจจะใช้อีกอย่างหนึ่ง ไม่ใช้ลมหายใจใช่ไหมครับ

 อ.ประสาน  ได้เหมือนกัน

 บอล  คนที่เขาเป็นโรคประสาทเขาไม่ได้ใช้ลมหายใจใช่ไหมครับ เขาไม่ได้

จดจ่อกับ

 อ.ประสาน  ไม่ได้จดจ่อเลย ไม่มเีจตนาเลย ไม่ม ีintention ไม่ม ีattention 

มีแต่ repetition อย่างเดียว

 พี่ฝน  เข้าใจตัวเองรึยังบอล (หัวเราะกันเสียงดัง) 
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 มีความรู้แบบไหนที่ยังพอจะเรียก
ว่าคน
 ลุงอ๋อย   ค�าถามที่สอง

 อ.ประสาน  เมื่อกี้ฝ่ายชาย ทีนี้ฝ่ายหญิงมั่ง ฝ่ายหญิงมั่ง

 ลุงอ๋อย  เสมอภาคนะ

 อ.ประสาน  ฝ่ายชายถามแล้วนี ่(เงยีบกนัไป) ไม่มใีครอยากถามเหรอ ว่าไง?

 พี่ปัทมา  ที่ตอนแรกเริ่มเลยน่ะค่ะ ที่อาจารย์มานั่ง แล้วอาจารย์บอกว่ามี

ความรู้เยอะแยะเลย รู้จนจะไม่ใช่คนอยู่แล้ว (หัวเราะกัน) อยากรู้ว่าถ้าแบบ

ว่า ความรู้ที่มันรู้พอจะเรียกว่าคน อาจารย์คิดว่าน่าจะรู้อะไรบ้าง แบบที่คน

ที่เป็นเกษตรกร หรือคนที่ต่างกันมากก็น่าจะรู้สิ่งนี้ค่ะ

 อ.ประสาน  ความรู้มาจากไหน มาจาก 2 สิ่ง ความรู้ทางกาย objective 

 1. เป็นความรู้ที่ได้จากศาสนา ความเชื่อ ความเชื่อฟังจากคุณพ่อ

หรือใครๆ เล่าก็เหมือนกัน เราก็เชื่อ

 2. เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุมีผล

 ความรู้ทั้ง 2 อย่าง เป็นความรู้ทางกาย เป็น objective reality 

ส่วน subjective awareness หรือ subjective reality เป็นความรู้ที่ได้

มาจาก 2 อย่าง ทั้ง intelligence และ intuition

 intuition คือสิ่งที่เราได้มาอย่างยูเรก้าคือบริบทจะเปลี่ยนไปโดย

สิน้เชงิ เป็นความคดิทีเ่ป็น creativity เป็นความคดิทีส่ร้างขึน้มาจากจกัรวาล 

หมายถึงจิตจักรวาลซึ่งเป็นหนึ่งเดียว บางคนเรียกจิตพระเจ้าอะไรก็ตามใจ 

ถ้าหากว่าเรามีศาสนาที่นับถือพระเจ้า อาจารย์ไม่ได้รังเกียจ คือ อาจารย์

ถือว่าดี คืออันเดียวกัน จะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า ที่ไม่มีพระเจ้า จะ

พูดว่าคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความซับซ้อนเป็นวัฏจักรของมัน

 ทุกสิ่งทุกอย่างจากหยาบไปสู่ละเอียด จากความง่ายไปสู่ความ

ซับซ้อน มันหมุนไปๆ ใหญ่ขึ้นตลอดเวลา จาก unity เป็น diversity เป็น

ธรรมชาติ ธรรมดาคือธรรมชาติ ธรรมชาติมี 2 อย่าง อันหนึ่งคือ ธรรมชาติ
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ป่าไม้ ป่าที่เราเห็นกับอีกธรรมชาติที่เป็นพระเจ้า หมายถึงจิตจักรวาลซึ่งมี

หนึ่งเดียว พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระเจ้า แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธโดย

สิ้นเชิงนะ ถ้าหากพระเจ้านั้นหมายถึงความจริงแท้ก็โอเค ก็เรียกว่าพระเจ้า 

ฉะนั้นจะดูที่ความจริง

 ความจริงเรามีชีวิตอยู่ขณะนี้เพราะเราไม่รู้ความจริง ขณะนี้ที่เรา

โหยหาแสวงหาค้นหากันอยู่ทุกวันว่า ที่เราเรียนมานี่ไม่จริง ถ้าไม่งั้นมันต้อง

สอบได้ ถ้างั้นต้องไม่วุ่นวายขนาดนี้ ถ้างั้นต้องไม่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไร

เลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเหมาะเจาะสมบูรณ์พอดีพอเพียงยั่งยืนด้วย 

ต้องเป็น...จริง (มีเสียง...เฮ้อ) เหนื่อยไหม จริงๆ ชอบ แต่เมียเขาเป็นห่วง มี

ใครมีครอบครัวหรือยัง อย่ามี มีไม่ได้หรอก (หัวเราะกันใหญ่)

 ลุงอ๋อย  อันนี้เป็นค�าตอบที่ไม่มีค�าถาม (หัวเราะกันเสียงดังลั่น) ไม่มีค�าถาม

แต่อาจารย์ตอบ (หัวเราะกัน)

 บอล  แถม

 นิว  เป็นความรู้รอบตัว
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 ผงชูรส
 ลุงอ๋อย  ก็ได้ครบสองค�าถามนะครับ ทีนี้ผมถือสิทธิ์นั่งใกล้ อีกหนึ่งค�าถาม 

(หัวเราะกันใหญ่) อาจารย์...ท�าไมคนเขากลัวการกินผงชูรสล่ะครับ

 อ.ประสาน  ผงชูรส คนกลัวเพราะมีหมอบางคน หมอบางคนที่เขาท�าวิจัย

ใช้ผงชรูสให้หนกูนิ หนกูนิแล้วปรากฏว่าขนมนัร่วง แล้วมนัไม่สบายน่ะ อายุ

มนัสัน้ กบ็อกเรือ่งนีก้นัมา สมยัผมเรยีนอยูม่หาวทิยาลยั เรือ่งจรงินะฮะ แล้ว

ทีวีเอาไปออก ประชาชนก็เลยกลัวเรื่องผงชูรสเป็นต้นมา ทั้งๆ ที่ผงชูรสถ้า

กินในขนาดปกติธรรมดา แล้วก็คนไม่ใช่หนูนี่ แต่ว่าหนูเป็นจริงๆ คนไม่รู้

 พี่หนู  ต้องท�าการทดลองกับคนก่อนไหมคะ 

 อ.ประสาน  ไม่รู้

 พี่หนู  แล้วเราก็กินกันเนาะ ทุกวันนี้

 นิว  แต่ถ้าเลือกได้ก็จะไม่กิน

 พี่หนู  คนญี่ปุ่น ลุงอ๋อยถามเพราะคนญี่ปุ่นที่เขามากินร้านอาหารไทย เขา

บอกมันเป็นอะไรเหรอ เขาถามยังนี้ 

 อ.ประสาน  มันเป็นอย่างนั้นน่ะ คนท�ามันรู้จักด้วย คนจีนเป็นคนท�า

 คนถาม  อายิโนะโมะโต๊ะเหรอคะ

 อ.ประสาน  ท�าอย่างอายิโนะโมะโต๊ะ ขายมา 40 ปีแล้วมั้ง

 ลุงอ๋อย  หมายถึงเป็นคนที่ท�าการทดลองกับหนู แล้วหนูขนร่วง

 อ.ประสาน  ใช่ๆ

 ลุงอ๋อย  แล้วก็ไปออกทีวี แล้วเลยท�าให้คนกลัวผงชูรส

 พี่หนู  คนญี่ปุ่นเขามีการท�าวิจัยของญี่ปุ่นไหมคะ

 อ.ประสาน  ญี่ปุ่นไม่รู้ แต่ในประเทศไทยมีคนท�า

 พี่หนู  ท�าไมลุงอ๋อยถึงถามค�าถามนี้คะ

 ลุงอ๋อย  เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะรู้จริงๆ คือเรื่องจิต คุยแต่เรื่องจิตมา แต่อัน

นี้มันกลัวมันก็เป็นเรื่องจิตนะ

 พี่หนู  ใช่ๆ แต่บางคนก็เซนซิทีฟมากเลยนะ

 อ.ประสาน  บางคนมีแพ้ แต่ไอ้แพ้นี่ เป็นเพราะแพ้เคมี สารเคมีนี่เป็นอีก
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เรื่องนะ มีสารเคมีที่มีโอกาสแพ้นะ เพราะสารเคมีคนบางคนกินไม่ได้ บาง

คนดมเฉยๆ ยังไม่ได้ บางคนแพ้ถั่ว ไปเดินในศูนย์ถั่วนี่ตายนะ เห็นไหม ไม่

เหมือนกันหรอก มันมีกรรม (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  นะ...ก็เป็นอันว่าเราจะรบกวนอาจารย์เท่านี้นะฮะ 4 โมงแล้ว ให้

อาจารย์พักผ่อน อันนี้ก็เป็นเรื่องจิตอย่างหนึ่งนะ วันนี้เราส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

จิตนะ

 อาจารย์ครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้แล้วหรือยัง ผมอยากจะให้

เป็นที่ระลึกของพวกเรานะฮะ ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ได้ท�าเก็บไว้เป็น 

chronology ของพุทธศาสนา

 อ.ประสาน  ดีๆ ยังไม่เคยได้ยิน

 พี่หนู  คนออกแบบนั่งอยู่ข้างๆ อาจารย์น่ะค่ะ

 ลุงอ๋อย  ท่านประยุตต์เขียนเอาไว้เพื่อประกอบความเรื่องจาริกบุญจารึก

ธรรมครบั แล้วผมไปขออนญุาตท่านเอาเนือ้หามาแล้วกม็าแต่งรปูประกอบ 

จัดรูปแบบให้เป็นการเทียบระหว่างในอินเดียและนอกอินเดีย แล้วถ้า

อาจารย์อ่านแล้วอาจารย์อยากเอาไปให้ใคร

 อ.ประสาน  ไม่ๆๆๆ

 ลุงอ๋อย  ผมมีหลายเล่มน่ะครับ ก็พวกเราก็

 อ.ประสาน  มีความสุข

 ลุงอ๋อย  มาขอบคุณอาจารย์นะครับ

 พูดพร้อมกัน  ขอบคุณค่า ขอบคุณครับ

 อ.ประสาน  โอ๊ย สาธุๆ (หัวเราะเสียงดัง)

 ลุงอ๋อย  เดี๋ยวถ้าใครมีค�าถามอะไร ถามเทพ (หัวเราะกันเสียงดัง)



ความรู้สึกและสิ่งที่ได้ในวันนี้
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 หลงัอาจารย์ประสาน ต่างใจกลบั
 ลุงอ๋อย  อาจารย์หมอประสานก็เป็นผลจากการโหวตที่พวกเราลองเลือก

ประเดน็และเลอืกบคุคลทีจ่ะถกูเชญิให้มาพดู กผ่็านไปแล้ว ทีส่�าคญัคอืไม่ใช่

เรื่องว่าใครจ�าที่อาจารย์พูดได้ไม่ได้นะ ก็เป็นส่วนตัวนะ ไม่คิดว่าสิ่งนั้นเป็น

สาระของกิจกรรมนี้ แต่สาระส�าคัญของกิจกรรมนี้ คือเมื่อได้แลกเปลี่ยน

พูดคุยกับอาจารย์หรือได้ฟังค�าถามหรือปัญหาซึ่งกันและกัน มันเกิดอะไร

ใหม่ในตัวเราบ้าง ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มเหมือนกัน จะเป็นไปได้

ไหม ถ้าจะลองให้แสดงความเหน็กนัเลยตอนนี ้(หวัเราะกนั) หมายถงึวนันีก้บั

อาจารย์ แต่ถ้าคดิว่าอยากขอเวลาไปตกผลกึกว่็ากนั แต่อยากให้แต่ละคนได้

ลองเล่าหรอืได้บอกเพือ่นด้วยว่า เราได้อะไรบ้างในวนันี ้กเ็หน็ว่ามนัเป็นเรือ่ง

ที่มีระดับลึกระดับกว้าง และระดับที่ไม่รู้ว่ามันลึกหรือมันกว้างอยู่ (หัวเราะ) 

 เสียงกระซิบ  มิติที่ 11

 ลุงอ๋อย  เนื้อหาก็คงไม่สามารถสรุปได้ แต่ที่อยากให้เราแสดงความเห็นต่อ

สิ่งที่เราได้รับวันนี้นั่นแหละ คือข้อสรุป

 วันนี้เราได้อะไรบ้าง คือเราอาจจะรู้ตัวเอง แล้วลุงก็อยากจะรู้

เหมอืนกนัว่าได้อะไรบ้าง แน่นอนว่าได้ค�าตอบจากมาสเตอร์คนหนึง่ นัน่กถ็อื

เป็นสิง่ทีไ่ด้ แต่ถ้าเป็นโดยรวมเลยล่ะ ทีค่นนูน้ถามคนนีต้อบ ประมวลแล้วเรา

ได้อะไรบ้าง เหมือนผลรวมน่ะ วันนี้ที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของนามธรรม เรื่อง

ของจิต หรืออะไรพวกนี้นะ แต่ผลของมันหรือเรื่องราวของมัน บางคนมีพื้น

บางอย่างอยูแ่ล้ว ทางด้านวทิยาศาสตร์บางคนกเ็ป็นพืน้ทางด้านไสยศาสตร์

มา (หัวเราะ) ไม่เป็นไร มันเป็นสิ่งที่ปนเปกันได้

 เสีียงพูด  ไม่ใช่บอล เขาไม่ใช่บอลแล้ว

 ลุงอ๋อย  เอ๊ะ บอลหายไปไหน (หัวเราะกัน) รอดมิติไปได้ยังไง

 พี่ๆ  ไม่น่าเชื่อว่ารอดได้ อยู่มุมมืดด้วย เลยรอดได้

 ลุงอ๋อย  ถ้างั้นเดี๋ยวจะขอโฆษณาเรื่องของกิจกรรมถ่ายรูป

 Hatch-U  อ้าวๆๆ

 ลุงอ๋อย  ่ก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาขอตกผลึกก่อนในการบอกว่าเราได้อะไรบ้าง 

เพราะความจริงก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดโดยไม่ล�าดับนี่ก็ยากนะ
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 พี่ๆ  ต้องตกผลึกถึงเมื่อไหร่ แอน...ตกถึงเมื่อไหร่พี่จะได้รู้

 เทพ  วันนี้ผมได้อะไรบางอย่าง

 ทุกคน  อ่า...เอา (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เทพตกผลึกก่อน

 เทพ  วันนี้ดีใจอย่างหนึ่ง เหมือนเราได้มานั่งคุยกับคุณตาใจดีคนหนึ่ง เป็น

จดุเชือ่มระหว่างวยัทีต่่างกนักบัคนทีผ่่านอะไรหลายๆ อย่างมา นัน่คอืความ

ประทบัใจในแง่หนึง่ แต่ว่า อมื สิง่ทีช่อบคอืเรือ่งเกีย่วกบักระบวนการมอง re-

ality มองความจรงิทีจ่บัต้องได้ แล้วกเ็หน็ตรงกนัว่า เหมอืนกบัว่าความจรงิ

ของสิ่งที่เราเห็น ผมเรียกมันว่า procession อย่างเช่น แก้วที่เราเห็นจริงๆ 

อาจไม่ใช่แก้วอย่างนี ้แต่เราเหน็ procession ของมนั เรารูด้้วยอวยัวะทัง้ห้า

ในรปูของแก้ว แต่ว่าเราอาจท�าความเข้าใจมนัได้ในอกีแง่มมุหนึง่ เหมอืนกบั

มนัเชือ่มโยงกบัอย่างอืน่ได้ บอกว่าเป็นแก้วเป็นการมองอย่างวทิยาศาสตร์ว่า

แก้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ แต่ในทางศิลปะอาจจะบอกว่า เออมันงามซึ่งความ

งามอธิบายไม่ได้ด้วยนิยามทางวิทยาศาสตร์

 ลุงอ๋อย  กว้าง ยาว อะไรอย่างนี้ใช่มะ

 เทพ  แล้วผมก็ได้แนวคิดเกี่ยวกับการมองเรื่องจักรวาลใหม่อีก แล้วก็ชอบ

ทีอ่าจารย์ย่อยให้มนัง่ายขึน้ เวลาเราบอกว่าจกัรวาลม ีentropy เพิม่ขึน้ ฟัง

ดูยุ่งยาก (ทุกคนฮือฮา) ดูซับซ้อน แต่พอว่ามันมีการวิวัฒนาการมีเป้าหมาย 

ท�าให้เรามองภาพของจกัรวาลได้ง่ายขึน้ ในความหมายของคนทีไ่ม่ต้องเรยีน

วทิยาศาสตร์กน่็าจะเข้าใจได้ว่า มนัมลี�าดบัยงัไง แล้วอาจารย์กย็งัพดูถงึเรือ่ง

จิตนิยม การบอกว่าจักรวาลมีพลังงานมีจิตรวมกัน ก็ชอบที่จะรับฟังอะไรที่

ต่างออกไปเหมือนกัน โอเคครับ

 ลุงอ๋อย  ท่านเทพก็ได้บอกว่าตัวเองได้อะไรบ้างแล้ว  จ๋า ได้สิทธิ์เท่ากันใน

การบอกว่าตัวเองได้อะไรบ้าง

 พีจ๋่า  ความรูส้กึแว่บแรกคล้ายเทพตรงทีเ่หมอืนได้เจอญาตผิูใ้หญ่ ความรูส้กึ

ที่เราชอบฟังชอบคุยกับผู้สูงอายุ ก็เลยรู้สึกดี แต่เรื่องเนื้อหานี่เข้าๆ ออกๆ 
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 ลุงอ๋อย  ไม่เป็นไร รู้สึกเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ อ่ะ...บอลซะหน่อย

 บอล  ได้รู้ว่ามีมิติ (ทุกคนหัวเราะ) ได้ความรู้เรื่องจิต ผมไม่เชื่อว่าจะมีอะไร

อย่างนี้ ผมก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มี ก็ยังงงๆ อยู่ ฟังแต่ก็สนุกดีครับ ได้ฟัง

นายแพทย์ประสาน คุณลุงเขาคุยสนุกมาก ดูเป็นมีพลังในตัวสูง อยากจะ

ถ่ายทอดอะไรบางอย่าง ดูอยากจะให้ถามเยอะๆ เพราะอยากจะถ่ายทอด

ความรู้เยอะๆ

 ลุงอ๋อย  เหมือนคนเต็มล้นเนอะ

 บอล  ไม่อยากเก็บ ใครอยากรู้ เขาก็อยากให้ รู้สึกดีใจที่ได้คุยด้วย

 พี่แบด  เราเพิ่งเข้ามาช่วงบ่าย มาถึงก็งงๆ ก�าลังไปถึงดวงดาวถึงจักรวาล

กนัอยู ่แต่เท่าทีฟั่งแล้วรูส้กึว่าพดูถงึเรือ่งจติในแนววทิยาศาสตร์ด้วย ธรรมดา

เรื่องจิตเราคุยกันด้วยแนวพุทธมากกว่า ก็เหมือนอธิบายหาหลักทาง

วิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ ก็เลยได้เห็นอีกมุมหนึ่งขึ้นมา ช่วงเช้าเสียดายนิด

นงึทีไ่ม่ได้ฟังเรือ่งบงัเอญิกบัโอกาสทีว่่าไม่มเีรือ่งบงัเอญิหรอืโชคชะตามทีีม่า

ทั้งนั้น สนุกดีนะ ได้เห็นน้องๆ ถามกันด้วย ได้ถาม พี่ก็ได้อ๋อไปด้วย

 พี่ฝ้าย  ฝ้ายว่ามันเป็นความรู้ใหม่เพราะฝ้ายเป็นเด็กสังคมศาสตร์ ก็เรียน

อะไรที่ไม่ใช่อย่างนี้ เหมือนที่ลุงบอกว่ามันเป็นนามธรรม ส�าหรับฝ้ายรู้สึก

ว่าค่อนข้างสูงน่ะค่ะ อาจจะยังเข้าใจยากหน่อย ต้องไปทบทวนกับสิ่งที่ตัว

เองจดโน้ตไว้ แต่ก็ชอบเรื่องความบังเอิญ แต่ว่าตัวเองเชื่อว่าเรื่องบังเอิญก็

คือความบังเอิญ คือ ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไร พอมาฟังอันนี้แล้วก็ เออ เป็นอีก

มุมหนึ่งที่ว่ามีที่มาที่ไป เรื่องบังเอิญอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้ที่เราได้มา

เจอคนๆหนึ่ง อะไรประมาณนี้ค่ะ 

 พี่ต้อม  หลายๆ อย่างในวันนี้ ยังไม่ปักใจเชื่อ แต่สิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่า

มีประโยชน์กับตัวเอง คือแบบว่า เหมือนเห็นมุมหนึ่งที่กว้างไปกว่าที่เคย 

รูส้กึได้ถงึการมองทีอ่าจจะหลดุออกไปจากตวัเองนะ ได้ฟังบางมมุทีส่ะท้อน 

กว้างไปจากนอร์มทีต่วัเองเคยรบัรูจ้ากสงัคม ขณะนีค้ดิว่ามปีระโยชน์กบัตวั

เองในด้านนี้

(norm / บรรทัดฐาน)
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 พี่ปัทมา  จริงๆ ก็มีจุดที่คล้ายกับหลายคน แบบว่าได้ฟังอะไรที่ต่างออกไป

จากเดิม ท�าให้เราเหมือนกับมีความรู้ที่กว้างกว้างกว่าที่เราคิดว่ากว้าง หรือ

ว่าบางเรื่องที่ตอกย�้าความส�าคัญกับเรื่องที่ตัวเองเคยคิดว่าส�าคัญเช่นเรื่อง

ความเป็นหนึง่เดยีวกนัหรอืความเกีย่วข้อง อะไรอย่างนี ้เป็นต้น แต่โดยรวมๆ 

ฟงัแล้วกไ็ม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หลายเรื่อง ส่วนใหญ่เลยแหละ แตบ่างอันก็ได้

เป็นข้อมลูแต่ยงัดเูชือ่มกนัไม่ค่อยได้ แต่โอเคว่ากอ็าจเป็นอะไรทีท่�าให้เราต้อง

รู้มากกว่าเดิม ส�าหรับเรื่องที่ได้เป็นเรื่องที่ได้มาจากตัวของอาจารย์มากกว่า 

ได้เรื่องความใจกว้างซึ่งคือความกว้าง รู้สึกว่ากว้างทั้งเรื่องแบบใจ ทั้งเรื่อง

ของความรู้ การรับรู้ที่แบบว่าหลังจากนี้เราควรจะกว้างให้มากๆ อย่างนี้ค่ะ

 พี่แอม  ก็โดยรวมก็ฟังรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้างก็ประมาณอย่างที่พี่ปัทบอก 

ส่วนมากก็ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ก็อาจจะต้องไป

ตกผลึกอย่างที่แอนว่า

 พี่ฝน  สนุกดี เสียดาย ตอนเช้าไม่ได้มาฟัง ใจน่ะอยู่นี่แล้ว แต่กายมาไม่ได้ 

มีงานที่ต้องท�าอยู่ เราก็ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาจารย์มาก รู้มาบ้างว่า

อาจารย์เขาเป็นเรือ่งของจติ วทิยาศาสตร์ พอมาฟังปุบ๊ เหมอืนจะเอาตวัเอง

ไปแทนในเรื่องที่อาจารย์เล่า ค่อยเอาตัวเองไปเชื่อมเรื่องที่อาจารย์เล่า แล้ว

ค่อยเขยบิหาความสมัพนัธ์ของตวัเองกบัเรือ่งทีอ่าจารย์เล่าอย่างจกัรวาล ทกุ

อย่างมีเหตุปัจจัยอย่างที่อาจารย์บอก พอฟังอาจารย์พูดแล้วเราเข้าใจเรื่อง

ระบบความสมัพนัธ์มากขึน้ รูส้กึว่าอาจารย์เป็นคนน่าสนใจ ถ้าเกดิเราเหมอืน

แบบเป็นคนทีม่คีวามรู ้เสยีดายความรูท้ีอ่ยูก่บัตวัคนเยอะขนาดนี ้จะเอาออก

มาจากอาจารย์ได้ยงัไง เรารูส้กึว่า อย่างตอนเรยีนวทิยาศาสตร์ตอนม.ปลาย

เป็นเรือ่ง เอ๊ะ! ท�าไมอาจารย์สอนเราไม่รูเ้รือ่ง คอื ไม่รูว่้าเราตัง้ใจเรยีนพอหรอื

เปล่าในระยะเวลานั้น แต่คือมันนึกภาพไม่ออก เรื่องจักรวาล เรื่อง space 

อะตอมอะไรต่างๆ นานา นึกภาพไม่ออก แต่พออาจารย์หมอเขาพูด เราก็

นึกภาพตามได้เยอะ อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์

 ลุงอ๋อย  วทบ. นะครับ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (หัวเราะ)
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 พี่ฝน  ไม่เห็นมีความรู้อะไรเลย

 ลุงอ๋อย  มี มันก็ต้องมีบ้าง  บับเบิ้ล

 บบัเบิล้  มาทหีลงั มาถงึปุบ๊กถ็ามบอล ว่าอาจารย์พดูหวัข้ออะไรเหรอ ไม่รูจ้กั

อาจารย์มาก่อน ก.็..อ้อ อาจารย์เป็นหมอเหรอ แต่กร็ูส้กึต่างไปจากหมอแบบ

คือวิทยาศาสตร์ เป็นอีกด้านหนึ่งเรื่องศาสนาแล้วอาจารย์สามารถเชื่อมโยง

หลักความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรียนอยู่ ว่าเออเรื่องแบบนี้ก็อธิบายเรื่องศาสนา

ได้ หรือเรื่องเทอร์โมไดนามิคส์หรือว่าควอนตัม ตอนที่นั่งเรียนไม่เคยคิดว่า

มันศาสนาตรงไหน อาจมีพื้นฐานด้านนี้ก็เลยจินตนาการตามที่อาจารย์พูด

ได้ แล้วมีหลายอย่างที่ตรงกับตัวเองด้วย มีหลายเรื่องที่เป็นปรัชญาซึ่งปกติ

จะไม่ค่อยอ่านหนังสือปรัชญา เพราะรู้สึกว่าน่าเบื่อ เข้าใจยากย่อยยาก แต่

อาจารย์กใ็ช้หลกัง่ายๆ อธบิายให้ฟังเข้าใจสนกุด้วย ได้เพือ่นๆ ได้มมุมองใหม่

จากเพือ่นจากอาจารย์ด้วยต่างๆ ไป อย่างตวัเบิล้เองกล็องดวู่าทกุครัง้ทีจ่ะไป

จะพกเป็นเล่มทกุครัง้แล้วกจ็ด แต่กร็ูส้กึว่าไม่ได้ผ่านเข้ามาในหวั คราวนีเ้ลย

พยายามไม่จด นั่งฟังรับก่อน อันไหนที่เป็นค�าคมหรือเป็นอะไรที่ฟังปุ๊บสรุป

มาเป็นค�าสั้นๆ พยายามนั่งฟังแล้วเก็บหลายๆ อย่าง อาจารย์พูดยาว แต่ก็

รูส้กึไม่น่าเบือ่นะ แต่กเ็หน็เพือ่นแอบหลบั ไม่อยากบอกว่าเป็นใคร (หวัเราะ) 

 ลุงอ๋อย  เขาอาจมีความสามารถพิเศษก็ได้ เพราะจิตมันไม่หลับ (หัวเราะ)

 บับเบิ้ล  ต่างวัยค่ะ แล้วก็ 2012 ก็ได้ ความจริงวันนี้มีหลายค�าถามที่น่า

สนใจน่าคุยต่อคิดต่อ มีหลายอันที่น่าจะได้คุยกันต่อไป

 ลุงอ๋อย  ดี ก็เรื่องมันก็ใหญ่เนอะ เอ๊ะ เราห้อยกางเขน หรือห้อยอะไร

 บับเบิ้ล  จริงๆ มันเป็นตัวทีแต่ว่าหางมันยาว

 ฐา  ก็ดีใจที่มีคนไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเราด้วย (หัวเราะ) คิดว่าไม่รู้อยู่คน

เดียว อาจจะแบบว่าเราไม่มีพื้นฐานเรื่องวิทยาศาสตร์เลย ตามไม่ค่อยทัน

ในช่วงแรก แต่ว่าได้ในวิธีการมองของอาจารย์ อาจารย์มองทุกอย่างเป็น

เรื่องเดียวกันหมดเลย ไม่แยกส่วนกัน ถ้าเกิดว่าทุกคนมองเรื่องราวแต่ละ

เรื่องให้เชื่อมโยงกัน ความเห็นแก่ตัวจะน้อยลง มันก็เฮ้ยคนอื่นก็เหมือนเรา 

เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกแยก อีกจุดหนึ่งทีชอบคือตอนพูดกันเรื่องโลกร้อน

น่ะค่ะ ที่มีสามความคิดที่ต่างกันเลย แต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่า อันนี้ก็ถูก อัน
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นี้ก็ถูก อันนี้ก็ถูก คือถ้าเป็นอย่างนี้ มันก็ไม่ต้องฆ่าฟันกันน่ะ ชอบตรงนี้ค่ะ

 พี่เอม  เป็นตัวอาจารย์เองมากกว่า เพราะพอเข้ามาปุ๊บมาจะเจอจังหวะที่

ลุงอ๋อยบอกว่าอาจารย์เหนื่อยแล้ว แล้วอาจารย์ก็บอกว่า ยังไม่เหนื่อย ยัง

อยากให้ถาม อยากบอกอีก ก่อนหน้านี้ได้คุยกับพี่หนิงถึงบุคลิกอาจารย์ว่า

มีการประสานงานยังไง ซึ่งได้เห็นได้ยินก็คือ ดูเป็นคน ผู้ใหญ่ที่ใจดี ผู้ใหญ่ที่

อยากจะถ่ายทอด ใจเอมน่ะรู้สึกว่าอย๊ากอยากจะให้เป็นมาสเตอร์ให้เด็กๆ 

คีย์แคมป์ แต่พอเห็นอาจารย์ปุ๊บเอมก็ตัดใจได้เลยเพราะว่าก็รู้ว่าสภาพ

มาสเตอร์ที่ต้องดูแลเด็กเป็นยังไง

 ลุงอ๋อย   หนิงว่าไง

 พี่หนิง  เนื้อหาสาระอย่าไปพูดถึงมันเลยเนอะ (หัวเราะ) ข้ามมันไปซะ แต่

ก็อย่างที่เอมบอกว่า แพทย์ ลุงเขาโทร.ไปคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์บอก

ว่าขอบคุณที่เชิญอาจารย์มา เอ้ย คือแทนที่เราจะขอบคุณเขาก่อนใช่มะ แต่

อาจารย์เอ่ยปากที่จะขอบคุณเราก่อน ก็รู้สึกว่าน่าสนใจ

 นุ๊ก  ก็ดีแล้ว เคยได้อ่านบทความของอาจารย์ประสาน รู้สึกแกน่าสนใจ 

พอเลิฟล็อคที่ให้สัมภาษณ์การ์เดี้ยน ตอนเดือนสาม ประมาณเดือนเจ็ดมั้ง

แกก็เขียนบทความที่ต่อจากเลิฟล็อคมา เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแกผ่าน

บทความ วันนี้ได้มาเจอตัวจริงเสียงจริง แล้วก็ได้ถามค�าถามที่คั่งค้างในใจ 

ก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนแอนนะครับ (หัวเราะ) ขอบคุณเพื่อนแอนและพี่ฮัลเล่ย์

มากที่ชวนมา (หัวเราะ)

 ฮลัเล่ย์  ดใีจทีไ่ด้มามเีวลานัง่ฟังอาจารย์ประสานนานๆ กไ็ด้เหน็คนๆ หนึง่ที่

เข้าถึงธรรมชาติ เข้าใจถึงโลกความเป็นจริงได้ โดยผ่านวิทยาศาสตร์ ผมเคย

เจออาจารย์ระพี หรือว่าอาจารย์แต่ละคนก็มีวิถีทางเข้าถึงความจริงต่างกัน 

เหมือนกับเวลาไปเขาใหญ่ แต่ละคนก็ขึ้นเขาใหญ่ได้ต่างทางกัน คือ ก็เห็น

ตัวอย่างการเข้าถึงความจริงอย่างหนึ่ง ก็รู้สึกดีครับ
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 ลุงอ๋อย  โอเค พี่ตุลาสัญจร

 สเุชาว์  ความจรงิกไ็ด้สมัผสัสงัคมใหม่ๆ ทีผ่มไม่ค่อยได้พบมา ในเรือ่งวชิาการ

เรื่องวิทยาการ เราไม่ค่อยได้มีกัน ดีที่เห็นน้องๆ ที่เรียนวิทยาศาสตร์นั่งหน้า 

คนไทยเก่งๆ หลายคนเนาะ กบัส่วนของอาจารย์ประสานเองกด็คีรบั ฟังแล้ว

รู้สึกว่าศาสนาหรือแนวคิดหรือว่าที่พึ่งทางใจอะไรก็แล้วแต่สามารถอธิบาย

เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้ ท�าให้พวกเราเข้าไปง่ายขึ้น จับต้องง่าย เห็นเป็นรูป

ธรรมมากขึ้น ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ (หัวเราะ)

 ลงุอ๋อย  มากม็าตอนทีเ่รานัง่กนัแล้วนะ จรงิๆ กย็งัไม่รูจ้กั คอื ในรายละเอยีด

ซักหน่อย (หัวเราะ)

 สุเชาว์  เอายังไงดีครับ

 ลุงอ๋อย  แนะน�าตัวซักนิดนึงครับ อาชีพอะไร

 สุเชาว์  ชื่อ สุเชาว์ จริงๆ ก็มีชื่อเล่น เชาเชา (หัวเราะกัน)

 ฐา  ขออนุญาตนิดนึง ที่เรียกเขาเชาเชาเพราะว่า เขาชื่อสุเชาว์ นามสกุล 

เชาว์วัชรี ค่ะ

 ทุกคน  อ๋อ มิน่าล่ะ (หัวเราะ)

 สุเชาว์  มันเป็นการเว้นวรรคกัน ก็เลยมีชื่อที่น่ารักๆ (หัวเราะกันใหญ่) 

ปัจจุบันก็เป็นพนักงานอยู่บริษัทหนึ่ง ท�าเครื่องมือการแพทย์ อุปกรณ์การ

แพทย์ แล้วก็ของผมเอง กระตุกหัวใจเอย หัดดมยาสลบ เครื่องผ่าตัด ก็

ของเรานะครับ

 ทุกคน  ขายหมด...

 สุเชาว์  ตัวผมเองก็จะดูเรื่องของรถพยาบาล เป็นกรณีทางการแพทย์

ฉุกเฉิน ได้ฟังความคิดเห็นของผู้ใช้ เวลาไปเจอคน เจอเลือด เจออุบัติเหตุ 

เรื่องศาสนาก็ช่วยได้ อุบัติเหตุก็จ�าเป็นจะต้องแขนหักขาหัก อารมณ์หักไป

ใจตรงไหน (หัวเราะกัน)

 ลุงอ๋อย  เรียกรถพยาบาลได้ใช่ไหม เรียกเชาเชา อืม อารมณ์หัก ก็เป็น

ข้อมูลเบื้องต้นนะ เผื่อเราจะได้พึ่งเรื่องของเครื่องมือพยาบาล (หัวเราะกัน) 

 สุเชาว์  คือก็ฐาเขาพรีเซนต์ว่าลุงอ๋อยน่ารักมาก ให้มาพบตัวจริง
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 ลุงอ๋อย  เหรอ ก็จริงอย่างนั้น (หัวเราะเสียงดังลั่นทั้งห้อง) จริงป่าว

 สุเชาว์  จริงครับจริง

 เทพ  จริงจนพูดไม่ออกเลย (หัวเราะ)

 สุเชาว์  ถูกเกลี้ยกล่อมมา พอเจอตัวจริง ผมน่าจะเรียกพี่อ๋อย ท�าไมเรียก

ลุงอ๋อย (หัวเราะกันใหญ่)

 ลุงอ๋อย  เขาเริ่มเยียวยาแล้ว เห็นไหม (หัวเราะกัน)

 เทพ  แต่ว่าตอนแรก สารภาพครับ ผมยังว่า เอ๊ะ ท�าไมประธานมูลนิธิฯ ดู

หนุ่มจังเลย

 ทุกคน  นี่...(เสียงดังลั่น หัวเราะกันลั่น)

 เกียว  อาจารย์เป็นคนที่ดู...

 พี่ฝน  ใครคะ

 เกียว  เป็นเพื่อนแอน (หัวเราะกันใหญ่)

 พี่ฝน  แนะน�าเพื่อนมาเข้าเครือข่ายชิงไห่เหรอ

 เกยีว  อาจารย์ดเูป็นคนมคีวามรูม้ากๆ เพราะมหีลายประเดน็มากในการคยุ

ท�าให้เข้าใจยาก ท�าให้เรื่องมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆ ท�าให้จับลิงค์กัน

ได้ยากในแต่ละเรือ่ง แต่อาจารย์กล็งิค์ได้ด ีแต่โดยส่วนตวักย็งัไม่ได้อะไรมาก

กบัข้อมลูทีไ่ด้รบัในวนันี ้เนือ่งจากโดยส่วนตวักม็คีวามเชือ่โดยส่วนตวัอยูแ่ล้ว

 ลุงอ๋อย  หมายถึงว่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรู้มาก่อนหน้า

 เกียว  ฮะ คือมีทฤษฎี มีอะไร

 ลุงอ๋อย  สอดคล้องกันไหม หรือคนละอย่าง

 เกียว  บ้าง สอดคล้องกันบ้าง แต่ก็มีต่างกันออกไป

 ลุงอ๋อย  ก็ได้ฟังความต่าง

 เกียว  ก็เหมือนกับมาฟังอาจารย์พูดว่าความคิดเห็นอื่นเป็นยังไงบ้าง ซึ่งก็ดี

 ลุงอ๋อย  โอเค นั่นคือประโยชน์ที่ตัวเองได้ ตกผลึกยัง

 แอน  ก็แค่ลองฟังความคิดเห็นอาจารย์เฉยๆ เหมือนกัน ไม่ได้เชื่อไปแล้ว 

บางเรือ่งเขาหยบิหลายๆ เฟรมมามองในเรือ่งเดยีวกนั ท�าให้เรากย็งัไม่เคลยีร์ 
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ดูเหมือนเรางง หลายคนก็งง ชอบเรื่องแบบประเด็นแรกๆ ปูพื้นฐานมาว่า

จักรวาลคืออะไร เกิดมาเพื่อวิวัฒนาการ ความรู้ที่เราเรียนรู้แต่ละประเภท

เป็นยังไง แต่ว่าหลังๆ ก็แบบ เอาตรงๆ เลยนะ หลังๆ เริ่มรู้สึกเหมือนเป็น

ลัทธิอะไรก็ไม่รู้ (หัวเราะ) รู้สึกเหมือนแบบว่า เขาเป็นคนที่แบบสามารถมี

ความรูม้คีวามเชือ่ในตวัเอง แล้วกส็ามารถเชือ่มทกุอย่าง แล้วสดุท้ายกม็าลง

ว่าท�าความดีแล้วคุณจะไม่ตายในปี 2012 (หัวเราะ) ก็เลยรู้สึกแปลกๆ ตรง

นั้น นั่นแหละ แต่ว่าโดยรวมแล้วก็แตกต่าง ฟังความคิดของคนอื่น

 นิว  ก็ discuss กับแอนอยู่เรื่อยๆ รู้สึกว่าอาจารย์เขาเป็นคนมีความรู้เยอะ

มากในหลายๆ สาขา ทั้งพุทธศาสนา จิตวิทยา แล้วก็วิทยาศาสตร์ แล้วก็

รู้ลึกมากในทุกสาขา แล้วก็เชื่อมโยงของเขา แต่บางอย่างไม่ตรงกับความ

เข้าใจกับที่เคยคิดมา ไม่เหมือนกับที่เคยรู้มา อาจเพราะเรายังศึกษาไม่เท่า

เขา หรือว่าอาจจะเพราะอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าบางอย่างฟังแล้วก็ไม่เข้าใจในที

เดียว อาจเพราะมีส่วนที่แย้งในใจว่าใช่อย่างนั้นจริงๆ เหรอ แต่ตอนที่เขา

พูดว่าสมองเรามีช่องว่างระหว่างอะตอมกับนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนอะไร

อย่างนี้ก็ยังเข้าใจได้ จบแล้วค่ะ
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