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“ชีวิตนั้นเป็นไปตามระบบเหตุระบบปัจจัย

 สร้างเหตุดีก็ ได้สภาพชีวิตที่ดี

 สร้างเหตุไม่ดีก็ ได้สภาพชีวิตที่ไม่ดี

 หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น”ต
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ย
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เมื่อกล่าวถึงชื่อของ   ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ   อยุธยา  

คิดว่า  ทุกท่านก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้ว  เม่ือคร้ังอาตมภาพยังเป็น 

นักเรียนชั้นประถม  ได้เรียนประวัติบุคคลสำคัญของไทย  

อาตมาจำได้ดีว่ามีชื่อของท่านอาจารย์ผ่านหูผ่านตาเข้ามาด้วย  

แล้วก็รู ้ว่าท่านอาจารย์เคยเป็นบุคคลสำคัญของไทย  ที่ไป 

ทำงานอยู่ในองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ  หรือท่ี 

เราเรียกกันว่า  นาซา  ของสหรัฐอเมริกา  เป็นผู้ที่มีบทบาท 

อย่างย่ิงในการคิดระบบลงจอดบนดาวอังคาร  ดังน้ันชีวประวัติ 

ของอาจารย์นั้นจึงบรรจุอยู่ในหลักสูตรให้นักเรียนนักศึกษา 

ให้ลูกไทยหลานไทยได้เรียน

ปัญญาชน 
คนสำคัญกับวันเกิด
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เกิดอย่างไรให้เป็นยอดคน� Y

อาตมภาพรู้สึกชื่นชมว่า  ในเวทีโลกก็มีคนไทยไปเดิน 

เบียดไหล่กับเขาเหมือนกัน  รู้สึกปลื้ม  รู้สึกยินดีปรีดา  และ 

ปรารถนาว่า  สักวันหน่ึงคงจะได้เจอนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ 

ของโลกและของไทยคนนี้  และวันนั้นก็มาถึง 

จริง  ๆ  มาถึงเมื่อหลายปีมาแล้ว  อาตมภาพเคยมาจำวัด 

กับคณะของท่านผู้ใหญ่  เช่น  ศาสตราจารย์  นายแพทย์ประเวศ  

วะสี  ศาสตราจารย์  นายแพทย์ประสาน  ต่างใจ  และคณะ 

ของผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการศึกษาไทยอีกกว่า  ๑๐   คน  

มาพักมาดูงานการศึกษาที่โรงเรียนสัตยาไส  ของ  ดร.อาจอง  

ชุมสาย  ณ  อยุธยา 

นอกจากนั้น  เมื่ออาจารย์พูด  อาจารย์เขียน  อาจารย์ 

ให้สัมภาษณ์ที่ไหน  เมื่อไหร่  และอย่างไร  อาตมภาพก็ติดตาม 

องค์การนาซา  (National  Aeronautics  and  Space 
Administration  -  NASA)


องค์การนาซา คือ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๕๘ ตามพระราชบัญญัติการ

บินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ เป็นหน่วยงานส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ

อวกาศและงานวิจัยห้วงอากาศอวกาศ (aerospace) ระยะยาว คอยจัดการ ควบคุม

ระบบงานวิจัยทั้งกับฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๖ 

องค์การนาซาได้ประกาศภารกิจหลักคือการบุกเบิกอนาคตแห่งการสำรวจอวกาศ 

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยทางการบินและอวกาศ 
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อ่าน  ติดตามฟัง  ติดตามดูอยู ่เสมอ  กระทั ่งวันหนึ ่งเมื ่อ 

อาจารย์นิมนต์อาตมภาพมาร่วมงานกฐินสามัคค ี จึงตอบรับ 

ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง 

การท่ีท่านอาจารย์ทำบุญวันเกิด  ด้วยการสร้างประโยชน์ 

สุขให้กับชุมชน  เป็นส่ิงท่ีประเสริฐมาก  ตามปกติคนส่วนใหญ่ 

เวลาทำบุญวันเกิดมักจะคิดถึงตัวเอง  วันคล้ายวันเกิดของฉัน  

ฉันสำคัญที่สุด  พ่อแม่ต้องให้ของขวัญฉัน  พี่น้องต้องให้ 

ของขวัญฉัน  เพ่ือนต้องให้ของขวัญฉัน  แฟนต้องให้ของขวัญ 

ฉัน  และต้องให้ของที่ดีขึ ้นทุกปี   ๆ   ด้วย  นี่เป็นเหตุให้แฟน 

หลายคนขอเลิก  เพราะบางคนเรียกร้องของขวัญเพิ ่มขึ ้น 

ทุกป ี ๆ 

คนส่วนใหญ่เมื่อวันคล้ายวันเกิดมาถึง  คิดถึงแต่ว่า 

ตัวเองจะได้รับการพะเน้าพะนออย่างไร  คิดถึงแต่ว่าคนอื่น 

จะยกย่องส่งเสริมฉันอย่างไร  คิดอยู ่แต่ว่าฉันจะสำคัญ 

กว่าปีที่แล้วได้อย่างไร  และคิดอยู่แต่ว่าปีนี้ฉันจะได้ของขวัญ 

เป็นอะไร  เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง  อยากให้คนอื่นนั้นมา 

พะนออัตตาของตัวเอง  อยากเป็นพระเอกนางเอกอยู่ชั ่วนา 

ตาปี

แต่คนสำคัญไม่คิดเช่นนั้น  ปัญญาชนไม่ได้คิดเช่นนั้น  

ปัญญาชนคิดเสมอว่าวันน้ีเป็นวันคล้ายวันเกิดของฉัน  วันคล้าย 
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วันเกิดของฉันวันน้ีเป็นวันคล้ายวันเกิดท่ีดีกว่าปีท่ีแล้วหรือเปล่า 

ปัญญาชนคิดอย่างน้ี  ฉะน้ันเม่ือวันคล้ายวันเกิดเดินทางมาถึง 

ปัญญาชนจะคิดเสมอว่า  ฉันจะทำวันคล้ายวันเกิดปีน้ีให้ดีกว่า 

ปีที่แล้วได้อย่างไร  วันคล้ายวันเกิดปีหน้าจะดีกว่าวันคล้าย 

วันเกิดปีน้ีได้อย่างไร  ปัญญาชนจะคิดแต่ว่าจะพัฒนาวันคล้าย 

วันเกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนอื่นได้อย่างไร 

ดังน้ันท่านอาจารย์ของเราจึงไม่ได้คำนึงถึงตัวเอง  คำนึง 

อยู่แต่ว่าถ้าศาลาการเปรียญที่วัดยังไม่เสร็จจะช่วยให้เสร็จได้ 

อย่างไร  คนธรรมดากับปัญญาชนต่างกันตรงนี้  คนธรรมดา 

ทำอะไรก็ตามมักจะปรารภประโยชน์ส่วนตน  ส่วนปัญญาชน 

ทำอะไรก็ตามมักจะปรารภประโยชน์ส่วนรวม 

พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า  บัณฑิตจะคิดอะไรก็ตาม 

ก็คิดเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น  จะคิดก็คิดเพื่อประโยชน์สุข 

ของผู้อื่น  จะพูดก็พูดเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น  จะทำก็ทำ 

เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น  ส่วนพาลชนนั้น  จะคิดก็คิดเพื่อ 

ประโยชน์ของตัวเอง  จะทำก็ทำเพ่ือประโยชน์ของตัวเอง  จะพูด 

ก็พูดเพื่อประโยชน์ของตัวเอง  บัณฑิตชนกับพาลชนต่างกัน 

ตรงนี้  บัณฑิตชนมุ่งมั่นอุทิศชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น 

ส่วนพาลชนนั้นมุ่งมั่นใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของตัวเอง 

ดังนั้นเมื่อวันคล้ายวันเกิดของปัญญาชนมาถึง  แทนที่ 
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ตัวปัญญาชนคนเดียวจะได้รับประโยชน์ก็กลายเป็นว่าชุมชน 

จะได้รับประโยชน์มากย่ิงข้ึนโดยท่ีตัวเขาเองน้ันแทบไม่เรียกร้อง 

อะไรเพ่ือตัวเอง  เม่ือมีปัญญาชนอยู่ในชุมชนไหน  เม่ือวันคล้าย 

วันเกิดของเขามาถึง  ชุมชนนั้น   ๆ  จะดีขึ้น  ดีขึ้น  วันคล้าย 

วันเกิดกลายเป็นวันก่อเกิดประโยชน์สุขแด่เพื่อนมนุษย์ 

เราทำบุญวันเกิดกันทุกปี  เคยคิดถึงเรื ่องนี ้หรือไม  ่ 

เราอาจจะเคยคิดแต่ว่า  จะให้คนอื่นมาห้อมล้อมเรา  แล้วก ็

ร้องเพลง   Happy  Birthday  เราไม่เคยร้องเพลง   Happy 

Dead  day  นะ  คิดแต่เรื่องเกิด  ไม่คิดเรื่องตาย

ในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่า  เม่ือวันคล้ายวันเกิด 

มาถึง  แทนที่จะคิดเฉลิมฉลองในโอกาสที่ได้เกิดมา  พระ 

พุทธองค์บอกว่าให้ค ิดว่า   เรากำลังจะตาย   มรณัง   เม  

ภวิสสติ  มรณัง  เม  ภวิสสติ  เรากำลังจะตาย  เรากำลังจะตาย 

เพราะคิดอย่างนี้แล้ว  เราจะรีบทำดี  แล้วหลีกหนีความชั่ว 

เมื ่อวันคล้ายวันเกิดมาถึงท่านให้เจริญมรณานุสติ  

คือ  ระลึกถึงความตายเพื่อจิตใจจะได้ไม่ประมาท 

ส่วนคนที่เป็นชาวพุทธครึ่ง  ๆ   กลาง   ๆ  เป็นพวกพุทธ- 

ศาสติ๊กชน  คือ  ติ๊กเอา  ไม่ใช่พุทธศาสนิกชน  พอวันคล้าย 

วันเกิดมาถึงก็ตั ้งอยู ่ในความประมาท  ร้อง  รำ  ทำเพลง  

กินเลี้ยง  ไชโย  โห่ร้อง  เมาหัวราน้ำ  ให้เพื่อนหามกลับบ้าน  
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วันคล้ายวันเกิดกลายเป็นวันที่ขาดสติที่สุด 

ส่วนปัญญาชนนั้นวันคล้ายวันเกิดกลายเป็นวันที่มีสติ 

มากที่สุด  เช่น  อาจารย์  ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ  อยุธยา  มี 

สติที ่สุด  เพราะมาสมโภชวันคล้ายวันเกิดที ่วัด  วัดก็คือ 

ชุมชนแห่งสตินั่นเอง 

ในเม่ือเราปรารภบุญวันคล้ายวันเกิด  อาตมภาพก็อยาก 

จะพูดถึงว่า  มนุษย์ในโลกนี้เกิดกันกี่แบบ  ไหน   ๆ   เราก็เกิด 

มาแล้วก็ควรจะมาทบทวนว่าเราเกิดมาแล้ว  เราเกิดมาแบบไหน 

อาตมภาพเรียงลำดับดูว่าในโลกนี้  มีรูปแบบของการเกิดอยู่  

๘  รูปแบบ  เรียกว่า  ๘  คู่ก็ว่าได้  ดังต่อไปนี้

คู่ที่ ๑ เกิดทางกาย เกิดทางใจ 

เกิดทางกาย  หมายความว่า  เราเกิดออกมาจากท้องพ่อ 

ท้องแม่ของเรา  แล้วก็เป็นตัวเป็นตนเป็นคนมาจนทุกวันนี้  

เกิดทางกายในชีวิตหนึ่งเกิดได้ครั้งเดียว

เกิดทางใจ  หมายความว่า  ทุก   ๆ   ครั้งที่เราเกิดกิเลส 

ขึ้นมา  ความโลภเกิดขึ้น  ความโกรธเกิดขึ้น  ความโง่เกิดขึ้น  

ความอิจฉาเกิดข้ึน  กามารมณ์เกิดข้ึน  ความหงุดหงิดฉุนเฉียว 

เกิดขึ้น  ความโกรธเกลียดชิงชังเกิดขึ้น  ทุก   ๆ   ครั้งที่กิเลส 

เกิดขึ้นมาคราหนึ่ง  เราก็กำลังเกิดทางใจกันหนึ่งครั้ง  นั่น 
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