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3

ผมเกิดในครอบครัวคนจีน ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย (และอีกหลาย 

ความเชื่อ)  จึงแวดล้อมรอบตัวผมตั้งแต่ยังเด็ก และความเชื่อ 

ประเภทนี้ก็ฝังอยู่ในสมองของผมมากพอสมควร

จำได้ว่าตอนต่อเติมบ้านที่ต่างจังหวัด ผมต้องรับผิดชอบ 

เรื่องการออกแบบเพราะเรียนจบวิศวกรรมโยธามา ซึ่งผมต้อง 

ออกแบบโดยยึดหลักฮวงจุ้ยควบคู่ไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น บันได 

ควรพาดไปทางซ้ายหรือขวา ห้องน้ำควรอยู่ตำแหน่งไหนของบ้าน  

นอกจากจะทำให้การออกแบบยุ่งยากขึ้นแล้ว การพยายามทำตาม 

หลักฮวงจุ้ยยังทำให้เกิดข้อถกเถียงและข้อขัดแย้งกับคนในบ้าน 

มากขึ้นด้วย

และก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อบ้านใหม่ในกรุงเทพฯ ผมก็ 

พาซินแสสองคนมาดูฮวงจุ้ยให้ นอกจากเสียค่าดูเป็นหมื่นแล้ว  

ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  อีกพอสมควรเพื่อปรับปรุงบ้านให้ 

๑

ฮวงจุ้ยกับความสุข
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สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย และต้องทำให้สอดคล้องกับฤกษ์ยาม 

อีกด้วย

ผมจำได้ว่าต้องเอากระดาษมาปิดหน้าต่างทุกบานไม่ให้ 

แสงแดดส่องเข้าไปในบ้าน เพื่อให้ดูเหมือนไม่เคยมีคนเข้าไป 

ก่อนถึงวันฤกษ์ดีที่ผมต้องเป็นคนแรกที่ก้าวเท้าเข้าไปในบ้าน (ตาม 

ความเชื่อ) 

ผมต้องขุดดินในวันที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดพลังงานด้านบวก  

และต้องขุดต้นไม้บางต้นออกเพื่อให้กระแสพลังผ่านเข้ามาในบ้าน 

ได้สะดวกขึ้น กับต้องติดไฟเพิ่มตรงประตูทางเข้าและเปิดทิ้งไว้ 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมงเพื่อดึงดูดพลังพิเศษ ที่สวนหน้าบ้านก็ต้องติด 

อ่างน้ำรินเพื่อให้พลังงานที่ดีวิ่งเข้าบ้าน ต้องติดเครื่องปรับอากาศ 

ให้ถูกหลัก อีกทั้งห้ามเปิดหน้าต่างบางบานในบ้านเพราะเชื่อว่า 

ป้องกันไม่ให้เงินไหลออก และต้อง...อื่น ๆ อีกมากมาย

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะศึกษาและ 

เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันหลายอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว  

ไม่มีอ่างน้ำวางที่สวนอีกแล้ว เพราะการทำความสะอาดอ่างน้ำเป็น 

ภาระมาก และในชว่งทีป่ัม๊นำ้เสยี นำ้ในอา่งจะเปน็แหลง่เพาะพนัธุ ์

ยุง ส่วนไฟดวงที่เคยเปิดตลอดเวลา ผมก็เปิดเฉพาะเวลาใช้งาน 

เทา่นัน้ เพราะวา่แสงไฟจะดงึดดูใหแ้มลงและจิง้จกมาอยูห่นา้ประต ู 

ทำให้แมลงและสัตว์อื่น  ๆ มีโอกาสเข้าไปในบ้านได้ ส่วนหน้าต่าง 

ที่เคยปิดตลอดนั้นทำให้อากาศไม่ค่อยหมุนเวียนและร้อนอบอ้าว  

พอเปลี่ยนมาเปิดหน้าต่างทุกวันก็ทำให้อุณหภูมิในบ้านเย็นลง  



ณัฐพบธรรม

5

พอต่อเติมบ้าน ผมก็เลือกวันที่ตนเองสะดวกเป็นหลัก ไม่ได้ 

สนใจฤกษ์ยามใด ๆ อีกแล้ว 

สรุปว่า หลังจากศึกษาพระพุทธศาสนาแล้ว อะไรที่ทำแล้ว 

ไม่เกิดประโยชน์ เกิดโทษ เป็นทุกข์ ผมก็เลิกเชื่อ เลิกทำ  

แม้ว่าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยบางอย่างจะมีเหตุมีผล เช่น เรื่องของ 

ทิศทางลม ทิศทางแดด ตำแหน่งของห้อง ตำแหน่งของประตู 

หน้าต่างที่ช่วยให้มีลมพัดผ่าน ช่วยให้บ้านไม่โดนแดดมากเกินไป  

ทำให้บ้านไม่ร้อนไม่เย็นเกินไป สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราอยู่บ้านได้ 

สุขสบายมากขึ้น แต่ความเชื่อบางอย่างก็ไม่มีเหตุผลและทำให้เรา 

อยู่อย่างมีความทุกข์มากขึ้น การพยายามทำตามฮวงจุ้ยทุกอย่าง 

จึงทำให้ผมต้องทำอะไรหลาย ๆ อย่างฝืนธรรมชาติ และสร้างความ 

ทุกข์กายทุกข์ใจให้เกิดขึ้น เหมือนเช่นเมื่อก่อนที่ผมยอมอดทน 

ที่จะอยู่อย่างเป็นทุกข์เพื่อให้ถูกหลักฮวงจุ้ย 

หลังจากที่ผมเชื่อพระพุทธเจ้า  เชื่อกฎแห่งกรรม  ผม 

จึงมั่นใจว่าชีวิตของเราจะดีก็เพราะเราทำกรรมดี ไม่ดีก็เพราะ 

กรรมไม่ดีที่เราทำ ฉะนั้น ไม่ว่าผมจะทำตามหลักฮวงจุ้ยหรือไม่  

หากผมทำบุญละบาป ผมก็สามารถมีความสุขความเจริญได้ 

เหมือนกัน

เมื่อยึดหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเหนียวแน่นแล้ว  

ผมจึงไม่ยึดหลักฮวงจุ้ยในเรื่องที่ไม่มีเหตุผลอีกต่อไป สิ่งใดก็ตาม 

ที่ทำให้เป็นสุขน้อยลง เป็นทุกข์มากขึ้น ผมจะปรับเปลี่ยนให้มี 

ความสุขมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลง และในอนาคตหากจะต้อง 
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ต่อเติมบ้าน ผมก็สามารถเลือกต่อเติมในรูปแบบที่ทำให้อยู่อย่าง 

เป็นสุขที่สุดโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะถูกหลักฮวงจุ้ยไหม 

ผมสร้างกระแสพลังด้านบวกด้วยการทำกุศลกรรม และ 

หลีกเลี่ยงกระแสพลังด้านลบด้วยการไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรม 

โดยไม่ต้องกังวลว่า ชีวิตจะล้มเหลวเพราะการจัดบ้าน เพราะผม 

มั่นใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราเป็นไปในทาง 

ที่ดีที่ เจริญอย่างแน่นอน  และเมื่อผมไม่กังวลถึงหลักฮวงจุ้ย  

จึงทำให้ภาระทางกายและทางใจของผมลดลงมาก ทั้งยังเป็นสุข 

มากขึ้นอีกด้วย

บางคนอาจคิดว่า การทำบุญละบาปตามคำสั่งสอนของ 

พระพุทธเจ้านั้นยากลำบาก เพราะต้องใช้ความพยายามมาก แต่ 

สำหรับผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างแท้จริงและตาม 

คำสั่งสอนของพระองค์ เขาจะเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าจิตใจจะเบา 

สบายและมีความสุขแค่ไหน 

ถ้าใครไม่เชื่อ ต้องลองดูครับ



หลังจากศึกษาพระพุทธศาสนาแล้ว
อะไรที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์

เกิดโทษ เป็นทุกข ์
ผมก็เลิกเชื่อ เลิกทำ



ชีวิตของเราเป็นไปตามกฎแห่งกรรม
ไม่ได้เป็นไปตามกฎแห่งดวงดาว

หรือปีนักษัตร 
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พอใกล้เทศกาลปีใหม่ทุกปีจะมีหนังสือโหราศาสตร์วางจำหน่าย 

จ่ายแจกมากมาย มีทั้งทำนายดวงแยกตามวัน  เดือน ปีเกิด  

รวมไปถึงหนังสือเกี่ยวกับความเชื่ออีกหลายอย่าง และความเชื่อ 

ที่คนให้ความสนใจไม่แพ้การทำนายดวงคือเรื่อง  “ปีชง” ซึ่งเป็น 

ความเชื่อของจีนที่จะบอกว่า ปีชงใดมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต 

ของผู้คนอย่างไรบ้าง

ปีชง ก็คือการระบุว่าคนที่เกิดปีนักษัตรใดบ้างที่จะไม่ถูกกับ 

เจ้าของปีนักษัตรนั้น  ๆ ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใน 

แต่ละปี เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดในปีชงจะส่งผลให้ดวงไม่ดีในปีนั้น  ๆ  

มากบ้างน้อยบ้างตามตำรา 

ผมเห็นว่า ไม่ว่าปีนี้จะเป็นปีนักษัตรอะไร ไม่ว่าเราจะเกิด 

ปีนักษัตรใด ก็เป็นเรื่องที่เราชาวพุทธไม่ควรใส่ใจ ทำไมเราจึง 

ไม่ควรใส่ใจ ก็เพราะว่าชีวิตของเราเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ไม่ได ้

ปีชงในมุมมอง
ของลูกศิษย์พระพุทธเจ้า
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เป็นไปตามกฎแห่งดวงดาวหรือปีนักษัตร คนที่ทำบุญมามากพอ 

และขยันขันแข็ง  ไม่ว่ าจะเป็นปีชงหรือไม่  เขาก็ยังร่ ำรวย 

เหมือนเดิม ปีชงบางปีเขาอาจรวยมากขึ้นหรือรวยน้อยลง แต่ 

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี โดยรวมแล้วเขาก็ยังรวยเหมือนเดิม

คนที่ทำบุญมาน้อยและไม่ขยันทำมาหากิน ไม่ว่าจะเป็นปีชง 

หรือไม่ เขาก็ยังจนเหมือนเดิม บางปีเขาอาจจนมากขึ้น บางปี 

เขาอาจจนน้อยลง แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี โดยรวมเขาก็ยังจน 

เหมือนเดิม

คนที่ทำทาน รักษาศีล ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และทำตามที่ 

พระพุทธเจ้าสอน ไม่ว่าจะเป็นปีชงหรือไม่ เขาก็จะมีความสุขใจ  

แม้ในบางปีเขาอาจมีความสุขมากขึ้น บางปีมีความสุขน้อยลง  

แต่โดยรวมก็จะมีความสุขใจและมีจิตที่มั่นคงเพราะตั้งมั่นอยู่ใน 

สิ่งที่ดี 

คนที่ไม่ทำทาน ไม่รักษาศีล เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ 

ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ว่าจะเป็นปีชงหรือไม่ เขาก็จะมี 

ความทุกข์ใจเหมือนเดิม บางปีเขาอาจมีความทุกข์มากขึ้น บางปี 

อาจมีความทุกข์น้อยลง แต่โดยรวมก็จะมีความทุกข์ใจ และมีจิต 

ที่ไม่มั่นคงเพราะไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวที่ดี 

ด้วยเหตุที่จิตใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทำให้เขาต้องแสวงหาที่ 

ยึดเหนี่ยว ด้วยหวังว่าสิ่งนั้นจะช่วยอธิบายความทุกข์กายทุกข์ใจ 

ได้ว่าเกิดจากอะไร และหวังว่าสิ่งนั้นจะช่วยป้องกันแก้ไขสิ่งร้าย ๆ  

ที่เกิดขึ้นกับเขา อย่างเช่นความเชื่อเรื่องปีชงและการแก้ชง ซึ่ง 
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ความเชื่อลักษณะนี้ทำให้คนคนนั้นหาสาเหตุของความทุกข์ด้วย 

การมองไปนอกตัว โดยลืมหันกลับมามองว่า ชีวิตเราจะดีหรือ 

ไม่ดี เราจะมีความสุขหรือไม่ แท้จริงแล้วอยู่ที่การกระทำและ 

วิธีคิดของตัวเราเอง

ลองคิดดูสิครับว่า ในชีวิตเราผ่านปีชงมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว มี 

สักกี่ครั้งที่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะปีชง 

หรือไม่ หากเราลองใช้เวลาไตร่ตรองและใช้สติกลับไปทบทวน 

อดีตที่ผ่านมาก็จะค้นพบความจริงด้วยตนเอง

สำหรับผมซึ่งเกิดมาในตระกูลที่ปลูกฝังเรื่องปีชงมามาก 

พอสมควร ผมเคยไปไหว้ศาลเจ้าหลายแห่งเพื่อแก้ชง จำได้ว่า 

ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้น ได้แต่พยายามปลอบใจตัวเองว่า ดีแค่ไหนแล้ว 

ที่ชีวิตไม่แย่ลง

แต่ตอนนี้ผมไม่สนใจและไม่เชื่อถือหมอดูที่ทำนายทายทัก 

ตามฤกษ์ยาม และไม่เชื่อเรื่องปีชงอีกแล้ว  เพราะผมมีพระ- 

รัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยว ผมเชื่อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า โลก 

ย่อมเป็นไปเพราะกรรม หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรม สัตว์ 

ทั้งหลายถูกผูกไว้ในกรรม (วาเสฏฐสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓  

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ข้อ ๗๐๗)  

ฉะนั้น สิ่งที่ผมจะทำเพื่อให้ชีวิตได้เจอแต่สิ่งดี  ๆ  ก็คือ ทำแต่ 

กรรมดี ละเว้นกรรมชั่ว แล้วกรรมดีจะช่วยเราเอง 

ส่วนการกราบไหว้เทพต่าง  ๆ  เพื่อขอให้ช่วยนั้น วิธีการ 

แบบนี้ไม่มีในพุทธศาสนา และพระพุทธเจ้าตรัสว่า เราไม่ 
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สามารถได้สิ่งที่ต้องการด้วยการอ้อนวอนขอ  (อิฏฐสูตร พระ- 

ไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก- 

ฉักกบาต ข้อ ๔๓) คิดง่าย  ๆ  ครับว่า หากการอ้อนวอนขอทำให้ 

สมหวังได้ ในโลกนี้ก็ต้องไม่มีคนผิดหวัง หรือการที่ในโลกนี้ยังมี 

คนที่ผิดหวังจากการอ้อนวอนขอจำนวนมากมายมหาศาล นั่นเป็น 

สิ่งยืนยันว่า การอ้อนวอนขอนั้นไม่สามารถช่วยให้เราสมหวังได้  

ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจึงไม่สวดอ้อนวอนขอครับ

ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าและด้วยเหตุผลที่กล่าวมาใน 

ข้างต้น ทำให้ผมไม่เชื่อว่าคนที่ไปไหว้เทพต่าง  ๆ แล้วยังทำบาป  

ไม่ทำบุญ ไม่ขยันทำงาน จะมีชีวิตที่ดีในอนาคต  หรือจะพบ 

ความสุขใจอย่างแท้จริง ผมเชื่อมั่นอย่างไม่สั่นคลอนว่า คนที่ 

ทำบุญ ละบาป ขยันทำงาน จะมีชีวิตที่ดี และจะพบความสุขใจ 

อย่างแท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปีเกิดหรือปีชง



คนที่ทำบุญ ละบาป ขยันทำงาน  
จะมีชีวิตที่ดี และจะพบความสุขใจ 
อย่างแท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 

ปีเกิดหรือปีชง



เหตุการณ์ในอนาคต
เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก 
สิ่งที่  “เลือก”  กระทำ  

ทั้งที่ทำไว้ ในอดีตและในปัจจุบัน
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๓

สำหรับบางคน วันคล้ายวันเกิดอาจเป็นวันพิเศษที่ต้องให้ความ 

สำคัญเป็นอย่างมาก จึงต้องเฉลิมฉลองด้วยการจัดงานให้ยิ่งใหญ ่

และมีความสุขสนุกสนานด้วยการรับประทานอาหารและดื่มของ 

มึนเมากันให้สุดเหวี่ยง

แต่สำหรับบางคน วันคล้ายวันเกิดก็เป็นเพียงวันธรรมดา 

วันหนึ่ง ไม่ได้มีเรื่องน่ายินดีอะไรที่จะต้องฉลอง อาจมีบางคน 

ที่ย้ำเตือนตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำ เช่น เตือนตัวเองว่าเมื่อ 

ครบรอบวันคล้ายวันเกิด นั่นหมายถึงเราใกล้ความตายเข้าไปอีก 

หนึ่งปี ดังนั้นจะต้องทำบุญให้มาก หรือไม่ก็นึกถึงบุญคุณของ 

ผู้ให้กำเนิด พาพ่อแม่ไปรับประทานอาหารกันในครอบครัว

และสำหรับบางคนจะให้ความสำคัญกับวันและเวลาตกฟาก 

มากเป็นพิเศษ  เพราะเชื่อว่าอนาคตได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว  

หลายคนจึงอยากรู้อนาคตของตนด้วยการให้หมอดูช่วยทำนาย 

วันเกิด
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ดวงเกิด 

แม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงได้รับคำทำนายจากพราหมณ์ 

ทัง้ ๗ วา่ พระองคจ์ะไดเ้ปน็พระเจา้จกัรพรรดิ หรอืหากทรงผนวช  

พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนโกณฑัญญะ  

พราหมณ์คนที่  ๘  ทำนายว่า พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า หรือแม้แต่องคุลิมาลที่กำเนิดในฤกษ์ดาวโจร ปุโรหิต 

ผู้เป็นพ่อก็ทำนายไว้ว่า ท่านจะเป็นมหาโจรทำร้ายผู้คน 

แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า คำทำนายสำหรับเจ้าชายสิทธัตถะ 

น้ัน ทำนายจากลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการท่ีปรากฏ (ลักขณสูตร  

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  

ข้อ ๑๓๐) ไม่ได้อ้างอิงจากวันและเวลาที่พระองค์ประสูติ ส่วน 

คำทำนายสำหรับองคุลิมาลนั้น ก็ทำนายตามนิมิตที่เกิดขึ้นจาก 

เหตุอาวุธในเมืองส่องแสงเป็นประกายพร้อมกัน และไม่ปรากฏ 

คำทำนายว่าองคุลิมาลจะบรรลุอรหันต์ในอนาคต ซึ่งที่สุดแล้ว 

ชีวิตกลับพลิกผันตรงกันข้ามกับคำทำนายที่ว่าเป็นมหาโจรราวฟ้า 

กับเหว (แม้จะเป็นจริงอยู่ช่วงหนึ่งก็ตาม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) 

ที่น่าสังเกตคือ มีบุคคลผู้เป็นสหชาติ หรือเกิดในวันและ 

เวลาเดยีวกนักบัเจา้ชายสทิธตัถะ (เฉพาะทีเ่ปน็มนษุย)์ อกี ๔ ทา่น  

(อรรถกถาเล่มที่ ๗๓ พระสุตตันตปิฎก พุทธวงศ์ หน้า ๖๙๙)  

คือ เจ้าหญิงยโสธรา เจ้าชายอานนท์ กาฬุทายีอำมาตย์ และ 

นายฉันนะ ซึ่งแต่ละท่านมีลักษณะนิสัยและฐานะความเป็นอยู่ 

ที่แตกต่างกัน  [พระไตรปิฎกเล่มที่  ๓๓/๒ พระสุตตันตปิฎก  
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พุทธวงศ์ รัตนะจงกรมกัณฑ์ ว่าด้วยพระพุทธองค์ทรงเนรมิต 

ที่จงกรมแก้ว ข้อ  ๑, อรรถกถาเล่มที่  ๕๐ พระสุตตันตปิฎก  

ขุททกนิกาย เถรคาถา หน้า  ๓๔๕) เช่น มีปัญญาที่ต่างกัน  

มีอายุขัยที่ต่างกัน (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓/๑ พระสุตตันตปิฎก  

ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์  -  จริยาปิฎก ข้อ ๑๖๘,  

อรรถกถาเลม่ที ่ ๔๑ พระสตุตนัตปฎิก ขทุทกนกิาย ขทุทกปาฐะ -  

สุตตนิบาต หน้า ๒๗๗] สิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่า วันและ 

เวลาตกฟากไม่ได้มีผลต่อชีวิตมากอย่างที่บางคนเชื่อถือ 

และเหตุที่เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชและตรัสรู้เป็นพระ- 

พุทธเจ้า ก็เป็นเพราะพระองค์ทรง  “เลือก”  ที่จะกระทำในสิ่งที่ 

ทรงตั้งความปรารถนาไว้และได้รับพุทธพยากรณ์เมื่อ ๔ อสงไขย 

กับเศษแสนกัป  ส่วนเหตุที่องคุลิมาลกลายเป็นโจร  ก็เพราะ  

“เลือก” ที่จะเชื่ออาจารย์ซึ่งจงใจสอนในทางผิด จนทำให้กลายเป็น 

มหาโจร และเหตุที่ท่านบรรลุอรหันต์ ก็เพราะ “เลือก” สั่งสมบารม ี

เพื่อให้บรรลุธรรมตั้งแต่อดีตชาติ กับ  “เลือก”  ที่จะฟังคำสั่งสอน 

ของพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย 

กล่าวได้ว่า วันเวลาตกฟาก ลักษณะของมหาบุรุษ และ 

นิมิตที่ปรากฏ ไม่ได้กำหนดอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะและ 

องคุลิมาล แต่เหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากสิ่งที่   

“เลือก” กระทำ ทั้งที่ทำไว้ในอดีตและในปัจจุบัน ความเป็นผู้เลิศ  

ผู้ประเสริฐของพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะวันและเวลา 

ประสูติ แต่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่พระองค์ “เลือก” กระทำต่างหาก
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เช่นเดียวกันกับเราทุกคน วันเกิดอาจจะมีความสำคัญใน 

ระดับหนึ่ง เพราะหากไม่มีวันเกิดก็จะไม่มีเราเกิด แต่สิ่งที่สำคัญ 

กว่าวันเวลาตกฟาก เพราะจะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตและคุณค่า 

ของเราก็คือ สิ่งที่เรา  “เลือก”  ทำหลังจากเราเกิดมาจนถึงวันที่เรา 

ตายไปต่างหาก

หากเราเลือกที่จะทำผิดศีล ๕ เป็นประจำ เบียดเบียนผู้อื่น 

อยู่เสมอ  บุญก็ไม่ทำ  สิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ไม่สนใจ  

วัน  ๆ  เอาแต่สร้างความทุกข์ใจให้ผู้อื่น ด่าว่าผู้อื่น อิจฉาคนอื่น  

ฯลฯ เป็นเรื่องน่าคิดว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไร  คุณค่าของ 

การมีชีวิตอยู่ของเราคืออะไร เรากำลังฉลองให้กับอะไรกันแน่ 

ในวันคล้ายวันเกิด  คงเป็นเรื่องแปลกที่ เราฉลองให้กับการ 

เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเพิ่มขึ้นอีกปี

แต่ถ้าเรา  “เลือก”  ที่จะเป็นคนที่มีศีล  ๕ พยายามทำบุญ  

ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ คลาย 

ทุกข์ สร้างความสุขใจให้ผู้อื่นเป็นประจำ ฯลฯ เราก็จะมีอนาคต 

ที่ดี  (โดยเฉพาะในภพภูมิต่อ  ๆ  ไป) และการมีชีวิตอยู่ของเรา 

จะเป็นการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและสังคมได้เป็นอย่างดี ดังนั้น  

การฉลองในวันคล้ายวันเกิดจึงไม่ได้มีความสำคัญมากไปกว่า 

สิ่งดี  ๆ  ที่เรา  “เลือก”  ทำ และทำทุกวันให้เป็นการเฉลิมฉลองการม ี

ชีวิตอยู่ของเราอย่างดีที่สุด 



สิ่งที่สำคัญกว่าวันเวลาตกฟาก
เพราะจะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคต

และคุณค่าของเราก็คือ
สิ่งที่เรา  “เลือก”  ทำ 

หลังจากเราเกิดมาจนถึง
วันที่เราตายไปต่างหาก


