
 

๙๘ 

แผ่นดิน  มีคุณลักษณะพิเศษ  ๔  ประการคือ  ๑. แผ่นดิน  เป็นบ่อเกิดของ
ทรัพย์สินและรัตนชาติ  ๒. แผ่นดิน  เป็นท่ีรองรับของหนกัทกุชนิด  ต้องถกูขดุเจาะ ชอนไช  
๓. แผ่นดิน  มีหน้าท่ีเปลี่ยนโทษให้เป็นคณุ  ๔. แผ่นดิน  มีความสมดลุและหนักแน่นเป็น
พืน้ฐาน. 

๑.แผ่นดิน  เป็นบ่อเกิดของทรัพย์สินและรัตนชาติ .  ทรัพย์ในดิน  แร่ธาต ุ
ทัง้ปวง  เช่น  แร่ทองค า  เงิน  น า้มนั  น า้ดื่ม  ล้วนเกิดในดิน  ชีวิตมนุษย์ก็มาจากดิน และ
สุดท้ายก็กลับคืนสู่ดิน  แผ่นดิน เป็นท่ีเกิดของต้นไม้ พืชพันธุ์ ธัญญาหารทุกชนิด  
เพ่ือเลีย้งโลก  เป็นท่ีอยู่อาศยัของมวลสรรพสตัว์  ท่ีอาศยัอยู่บนโลกใบนี.้  

แผ่นดินมีอยู่ก่อนเรามาเกิด  แผ่นดิน  มีเทพผู้ มีศกัด์ิใหญ่ปกปักษ์รักษา แผ่นดิน
เป็นสมบตัิของเทพยดาฟ้าดิน.  การท่ีเราครอบครองสิ่งนัน้สิ่งนีไ้ว้ได้  เป็นเจ้าของโฉนดท่ีดิน
มากมายหรือน้อยนิด  ก็เป็นเพียงเทพยดาให้โอกาสเป็นเจ้าของท ามาหากิน  อยู่อาศัย
ชัว่คราว  วนัหนึง่ต้องสง่คืน สดุท้ายกลายเป็นดิน.   

ปิยโสภณ 
( พระราชญาณกว ี, ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัพระรามเกา้กาญจนาภเิษก ) 



 

๙๙ 

มนษุย์ทกุเชือ้ชาติ  ทกุเผ่าพนัธุ์  เกิดมาก็แย่งดินกนั  แย่งสมบตัิในดินสินในน า้กนั  
แย่งกนัครอบครอง  แบ่งซีกโลก  ใครมีอ านาจมาก ก็ครอบครองได้มากกว่า ทรัพย์สินและ
รัตนชาติ  คือเป้าหมาย  คือความต้องการของมนุษย์ท่ีอยู่อาศยับนดิน.  สงครามแย่งชิง
ดินแดน  มีมาทกุยคุทกุสมยั  ก็เพ่ือแสวงหาทรัพย์สินและรัตนชาติในดินน่ีเอง. 

๒.แผ่นดิน  เป็นที่ รองรับของ
หนักทุกชนิด  ต้องถูกขุดเจาะชอนไช   
ไม่ว่าตึกรามบ้านช่อง  สิ่งก่อสร้างใดๆ  
บนแผ่นดิน    ก่อนก่อสร้าง  ดินจะต้องถกู
มนุษ ย์ ขุ ด เ จ าะ ชอน ไ ช   ถู ก ร ะ เ บิ ด 
ท าอโุมงค์  ท ารถไฟใต้ดิน ท าท่อระบายน า้  
ท าถนนหนทาง ระเบิดภูเขาน าหินอ่อน 
มาขาย น าหินมาท าอาคารบ้านเรือน  
บางครัง้ ก็น่าเจ็บปวดแทนดิน ท่ีถกูมนษุย์
ตอกเสาเข็มสร้างตึกสงูเฉียดฟ้า แผ่นดิน
ต้องรอง รับสิ่ ง ท่ีหนัก ท่ีสุดคือรอง รับ 
น า้ทะเล ท่ีเต็มไปด้วยสัตว์น า้นานาชนิด
อ ยู่ อ า ศั ย เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย ค ลื่ น ล ม แ ร ง 
บนความสขุส าราญของสรรพสตัว์บนดิน  

บางครัง้  ก็มีความร้อนระอุอยู่ภายใน
กลางใจลกูโลก  นาน ๆ ก็เกิดแผ่นดินไหว  
ภูเขาไฟระเบิด  น าความหายนะมาสู่ 
มวลมนุษย์และสรรพสัตว์เกินคณานับ  
ก็ยังคงปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ให้เห็น
อยู่ทุกมมุโลก. แม้สิ่งเหล่านีจ้ะหนัก  แต่ก็
อาจมีน า้หนักน้อยกว่าคนชั่วรกแผ่นดิน.
แผ่นดิน  มีทัง้ท่ีลุ่ม  ท่ีราบ  ท่ีลาด  ท่ีโล่ง  
และสูงชัน  แตกต่างกันไปโดยธรรมชาติ  
ไม่ต่างจากบุญบาปท่ีเราท า  ซึ่งท าให้
มนุษย์แตกต่างกัน.  มนุษย์จึงไม่ควรท า
พืน้โลกให้ราบเรียบ  หรือเปรียบเทียบให้
เท่ากัน  เพราะนั่นเป็นการฝืนธรรมชาติ
อย่างท่ีสดุ.   

 “ มนุษย์ควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ 

คือมีสูง  ต ่า  ลุ่ม  ดอน  ไปตามธรรมชาติ 

เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิทา ” 



 

๑๐๐ 

มนุษย์ควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ  คือ 
มีสูง  ต ่า  ลุ่ม  ดอน  ไปตามธรรมชาติ   เราเรียกว่า 
มัชฌิมาปฏิทา.  การฝืนธรรมชาติ จะท าให้ฟ้าดินพิโรธ
ลงโทษมวลมนุษย์    ดูตัวอย่างเวลานี  ้แผ่นดินไหว 
น า้ท่วมใหญ่  ภเูขาถลม่  สนึามิน า้  เขื่อนแตก สนึามิบก. 

๓. แผ่นดิน  มีหน้าที่ เปล่ียนโทษให้เป็นคุณ   
เช่น   เม่ือเราถ่ายอจุจาระปัสสาวะลงไปในดิน   แผ่นดินก็
กลัน่กรอง  เปลี่ยนสภาพกลิ่นสีให้เป็นปุ๋ ยไปตามธรรมชาติ  
เม่ือเราฝังซากศพลงไป  ดินก็จะย่อยสลายให้กลายเป็นดิน  
บางครัง้  คนโบราณใช้ดินดูดพิษงู  โดยฝังตัวคนลงไปใน
ดิน  ปัจจบุนั  มีการใช้ดินทรายบ าบดัโรค  ขดัผิวด้วย.   

การท่ีทกุชีวิตซึง่เกิดมาบนโลกนี ้แตกต่างกนัสิน้เชิง    
เพราะมีวิธีคิดตา่งกนั  มีวิธีท างานตา่งกนั.บางคนอยู่บนดิน  
ขยนัท ามาหากิน  เพราะถือวา่  การมีแผ่นดินอยู่อาศยั เป็น
พรจากสวรรค์ ท่ีให้เรามีท่ีท ากินอยู่อาศัย เม่ือรู้ว่าเป็นพร   
ก็ ขยันหมั่น เ พียร เ รียน รู้  สู้ งาน  ผ่ านอุปสรรคให้ ไ ด้  
บางคนจึ ง เจ ริญรุ่ ง เ รือง  ร ่ ารวย มียศศัก ด์ิอัครฐาน   
มีต านานชีวิตท่ีย่ิงใหญ่  ควรแก่การจดจ า ในประวตัิศาสตร์
โลก  แตบ่างคนกลบัตกต ่าด าด่ิง  ย่ิงกวา่เทพนิยาย.   

อะไร  ท าให้บางคนเป็นเช่นนัน้  บางคนอาจคิดว่า  
เป็นเพราะฟ้าดินลงโทษ  เ น่ืองจากท าผิดกฎสวรรค์    
แตต่ามหลกัพระพทุธศาสนา เราเช่ือวา่ทกุอย่างท่ีเกิดขึน้หา
ใช่ฟ้าดินลิขิตไม่แตเ่ป็นเพราะกรรมลิขิตโดยแท้.   



 

๑๐๑ 

การลิ ขิ ตของกร รม  ไล่ ล่ า เ ร า 
ข้ามภพข้ามชาติ  เหมือนสุนัขล่าเนือ้  แต่
เราจ าอดีตข้ามภพชาติไม่ได้   เพียงแตว่นันี ้ 
เห็นผลกรรมอนัเลวร้ายเกิดขึน้กับตนแบบ
ไม่น่าเช่ือ  โดยไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุ
อะไร   เราก็อาจคิดว่าไม่ยุติธรรม  ไม่เป็น
ธรรม   แตอ่ านาจกรรมยตุิธรรมเสมอ. 

กรรมลิขิต  ย่ิงใหญ่กว่าฟ้าดินลิขิต  
เพราะเป็นการสอนให้ย้อนกลับมาดูท่ีตัว
เราเอง   พิจารณาดูกายกรรม  วจีกรรม  
มโนกรรม  ท่ีเราท าเอง  มิใช่โทษอ านาจ
ภายนอก. 

คิดดเูถิด  คนท่ีขยนั  ฉลาด  ศกึษา
เ รี ยน รู้   ทดสอบ   ทดลอง   ค้ นค ว้ า   
คบเพ่ือนดี   ก็เจริญรุ่งเรือง  ร ่ ารวย เห็น 
ทันตา  ส่วนคนเกียจคร้าน  คบเพ่ือนชั่ว  
เล่นการพนัน  งอมืองอเท้า  หนักไม่เอา  
เบาไม่สู้    ก็ยากจน  อัตคัตขัดสนทันตา
เช่นกัน   มิใช่ฟ้าดินลงโทษ  แต่เป็นเพราะ
ตัวเองลงโทษตัวเอง   ตัวเองต่างหากท่ี 
ก่อร่างสร้างชีวิตให้ตวัเอง เจริญรุ่งเรือง. 

๔. แผ่นดิน  มีความสมดุลและ
หนักแน่นเป็นพื ้นฐาน  ไม่ ว่าจะเ กิด 
อะไรขึน้  แผ่นดินก็ไม่หวัน่ไหว  การไหวตวั

ของแผ่นดินแตล่ะครัง้  อาจท าให้เกิดสนึามิ  
คลื่นทะเลยักษ์วิ่งเข้าฝ่ัง   ท าลายมวล
มนุษย์   และสรรพสิ่ ง ใ ห้พัง พินาศใน
พริบตาเดียว  เช่นเวลานี ้ เกิดภูเขาไฟ
ระเบิด  น า้ท่วมใหญ่ทั่วโลก  ท าความ
เดือดร้อนแก่มนุษย์อย่างมาก  นั่นแปลว่า  
โลกก าลงัเสียสมดลุ.   

ความสมดุล  และความหนักแน่น
ของแผ่นดิน  จึงหมายถึงความอดุมร่มเย็น
เป็นสขุของทกุชีวิตท่ีพึ่งดิน.  ความจริงแล้ว   
ต่างคนต่างพึ่งกัน  เราพึ่งดิน  ดินก็พึ่งเรา  
เราเหยียบย่างบนดิน  ปลูกกินท ากิน   
 มีพืชพนัธุ์ธัญญาหารเลีย้งชีวิต   ก็ควรคืน
ก าไรให้แผ่นดิน.  การแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อแผ่นดิน  จึงเป็นการท าดินให้ 
ช่ืนใจ  ดินก็ให้ความอุดมสมบูรณ์คืนแก่
มนุษย์   นั่นคือให้เกิดความสมดุล  ไม่ให้
แกนโลกเอียง. 

เวลานี ้ มีการพดูถงึเร่ืองภาวะเรือน
ก ร ะ จ ก   คื อ ก า ร ท่ี ม นุ ษ ย์ เ ข้ า สู่ ยุ ค
อตุสาหกรรมหนัก  มีโรงงานมาก  พัฒนา
อย่ า งรวดเ ร็ ว   ท า ใ ห้อากาศเ ป็นพิษ   
น า้เป็นพิษ  สว่นลกึของดิน  ก็ถกูมนษุย์ขดุ
เจาะดูดน า้มันดึงแร่ธาตุทรัพย์สินต่างๆ
ขึน้มาใช้   ด้วยอ้างว่า  “เพ่ือการพัฒนา”  



 

๑๐๒ 

มนษุย์เช่ือวา่การพฒันา   จะท าให้เกิดความสะดวกสบาย  อยู่ดีกินดี  แต่เพราะความโลภ
เกินประมาณ   ท าให้มนุษย์ลืมนึกถึงความสมดลุของลกูโลก  ลืมนึกถึงการเสียศนูย์ของ
ระบบสริุยจกัรวาลนีไ้ป. 

ผลท่ีตามมาคือ  โลกร้อนแรง  ภเูขาน า้แข็งหลายล้านปี   ต้องละลายกลายเป็นน า้  
ท าให้อากาศแปรปรวน  หนาวจดั  ร้อนจดั    ดินถลม่  ภเูขาไฟระเบิด  ฝนตกมากกว่าปกติ   
ตกนอกฤดกูาล  จนเกิดน า้ท่วมเมืองใหญ่  เขื่อนแตก  พงัพินาศ  น่ีคือผลจากการท่ีแผ่นดิน
เสียสมดลุ.   จากเหตกุารณ์สญัญาณเตือนภยั  เพียงพอท่ีจะเป็นสญัญาณเตือนใจให้สติ   
แก่มวลมนษุยชาติได้หรือยงั   หากยงัเพิกเฉย  ทอดธุระ  ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้
อยู่ร่วมกนัได้   ฟ้าดินก็จะลงโทษมนษุย์  เพราะรู้แล้วว่ามนษุย์เห็นแก่ตวั  มนษุย์โลภมาก   
เอาเปรียบฟ้าดินมายาวนาน.   

ฟ้าดินให้โอกาส   แต่มนุษย์ฉวยโอกาส    สุดท้ายหายนภยัท่ีนับวนัจะรุนแรงขึน้    
ก็จะหันกลับมาท าร้ายมนุษย์   กระทั่งบีบให้อยู่บนผืนโลกใบนีไ้ม่ได้   พึงระลึกว่า    
หากมนุษย์ยังหลงระเริงตายใจในสิ่งจอมปลอม   อาจไม่มีแผ่นดินดี  ให้เราอยู่อาศัย  
อีกตอ่ไป. 



 

๑๐๓ 

 เราจ าเป็นต้องช่วยกันสร้างแผ่นดินใหม่  แผ่นดินท่ีไร้คนเห็นแก่ตัว  แผ่นดินท่ีมี  
คนกตัญญูรู้คุณอยู่อาศัย    แผ่นดินแห่งน า้ใจ   แผ่นดินแห่งความหวังขึน้มาให้ได้.    
หากสญัญาณเตือนภัยครัง้แล้วครัง้เล่า   ไม่ได้เป็นสัญญาณเตือนใจ   ไม่ได้ก้องกังวาน  
ในโสตสมัผสัของมวลมนษุย์เลย   คนเดือดร้อนมิใช่ดิน  แตค่ือมนษุย์อย่างพวกเราน่ีเอง. 

 แผ่นดินใหม่   นับแต่นีไ้ป  หากมนุษย์ร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงความคิด   และ
พฤติกรรมใหม่    จะต้องเป็นแผ่นดินท่ีงดงามตามจินตนาการ   จะต้องเป็นสรวงสวรรค์ท่ีมี
ความสะดวก   ปลอดภัย   ผู้ อยู่อาศัยจิตใจอ่อนโยน   จะต้องเป็นแผ่นดินท่ีถ้อยที  
ถ้อยอาศยั  ให้ผู้มา  ผู้ ไป  มีก าลงัใจในชีวิต.  

แผ่นดินใหม่  นับแต่นีไ้ป  จะต้องมีความศิวิไลซ์  ทัง้กายใจ   มีการปรับเปลี่ยน  
แก้ไขของเก่าท่ีล้าสมยั   ให้ก้าวไกลไปทนัโลกท่ีเปลี่ยนแปลง. 

 บนแผ่นดนิใหม่ในวันนี ้  จงึถงึเวลาปรับใจ แก้ไของค์กร ให้สถาพรพัฒนา. 

 

  “ หลักพระพทุธศาสนา  เราเชื อว่า  
ทุกอย่างที เกิดขึ้น  หาใชฟ่้าดินลิขิตไม่   
แต่เป็นเพราะกรรมลิขิตโดยแท้ ” 


