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 ตอนนี้อายุก็เลย 60 ปไปมากแลว

 อายุขนาดนี้ ถารับราชการก็จะตองเกษียณไปนานแลว 

หรือแมแตทํางานเอ  กชน ก็จะตองถูกเลื่อนชั้นกลายเปนผูอาวุโส 

ซึ่งถามองกันใหชัดเจน ก็คือผูใหญที่ควรจะลาออกไปไดแลว 

 ถาถูกปลดเกษียณหรือจะตองลาออกจากอาชีพการงาน 

ชีวิตที่เหลืออยูควรจะทําอะไร นอนรอความตาย หรือวาจะ

ทําอะไรไวใหลกูหลานไดรูวา ชวีตินี้  เคยผานอะไรมาบาง ผานรอน 

ผานหนาว ผานถูก ผานผิด ผานสมหวังและไมสมหวัง ผาน

ชัยชนะและพายแพอยางไร

 จึงตกลงที่จะ ‘เขียนหนังสือ’...เพื่อใหลูกหลานหรือผูที่

สนใจในชีวิตไดอาน ที่อาจหาญเรียกวา คัมภีรชีวิต มิใชจะถือวา

ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใ  หญ เปนเพียงแตตองการใหอานแลว ฟงแลวดูขลัง 

นาเชื่อถือ เพื่อเรียกรองความสนใจ หากแวะมาอานสักหนอย 

 ขอเขียนนี้อาจจะเปนประโยชนในการดํารงชีวิตซึ่งเต็ม

ไปดวยอุปสรรคและมายา

 จึงขอปวารณาตัวเองเปนเพียง ‘เข็มทิศ’ เล็ก ๆ  ที่ชี้ทาง

ใหเรือเขาถึงฝง  เท  ียบทาไดตามที่ปรารถนาอยางปลอดภัย



ภาค1คัมภีรชีวิต



“อันสงครามนั้น 

เปนเรื่องสําคัญของประเทศชาติ

เปนเรื่องแหลงแหงความตาย 

เปนเหตุแหงการดํารงอยูหรือดับสูญ

จักไมพินิจพิจารณาไมได 

ฉะนั้น พึงพิจารณาจาก 5 ประการ 

เพื่อนํามาเปรียบเทียบประเมินสถานการณใหเขาใจทองแท

ประกอบดวย

หนึ่ง คุณธรรม 

สอง ลมฟาอากาศ

สาม ภูมิประเทศ

สี่ แมทัพ

และ หา กฎระเบียบวินัย”

 ซุนวู
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‘รูเขา รูเรา’
รับศึกกี่ครั้งก็ไมมีวันพาย
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บทแรกที่เรียกวา ‘รูเขา รูเรา’ ยกมาจาก ตําราพิชัยยุทธของ

ซุนวู แมทัพจีนในยุคชุนชวิ (กอน ค.ศ. 770 – 476)

 คํากลาวสั้นๆ แตมีความสําคัญของชีวิตที่ยาว  ของเรา 

ทานสรุปคํากลาวท ่ีวานี้ดวยสาระสําคัญเปน คัมภีรชีวิต บทแรก

ไดก็คือ...

 ‘รูเขา รูเรา รบศึกกี่ครั้งก็ไมมีวันพาย’

 โปรดพิจารณาเถิดวา ที่มีชีวิตอยูทุกวันนี้ รูตัวเองดีแลว 

หรือรูจักผูอื่นเขาอยางไร

 ขอความตอนหนึ่งในตาํราพชิยัยทุธ ที่นาํมากลาวถงึไวนั้น 

ก็เพื่อใหไดพิจารณาขอที่วา ‘รูเขา รูเรา’ ทานซุนวูสรุปไว 5 

ประการ ซึ่งจะทําใหประสบชัยชนะ...ไมเพียงสงครามเทานั้น ใน

ชีวิตก็ใชไดเชนกัน

 คุณธรรม ภาษาจีนเรียกวา ‘เตก’ ซึ่งหมายถึง สิ่งดีงาม 

ถกูตอง เปนประโยชน และเปนธรรมชาต ิคอืเกดิขึ้นเอง ไมเสแสรง

มารยา

 ลมฟาอากาศ และ ภูมิประเทศ ขอรวมสองส่ิงน้ี เรยีกวา 

‘เฟงสุย’ หรือ ‘ฮวงจุย’ ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลตอชีวิตทุกชีวิตเขา

ดวยกัน

 แมทพั และ กฎระเบ ียบวนิยั ขอรวมทั้งสองสิ่งนี้อ ีก รวม

เรียกวา ‘โหงวเฮง’ ซึ่งเปนสิ่งกําหนดวิถีชีวิตและชะตากรรมของ

แตละคนที่มีไมเหมือนกัน ไมเทากัน
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 เมื่อ 30 ปกอนไดมีโอกาสศึกษาเรื่องเฟ งสุ ยและ

โหงวเฮงจากซินแสจีนทานหนึ่งซึ่งลวงลับไปแลว และไดสาบาน

กับอาจารยวา ถาอายุยังไมถึง 50 ปจะไมยอมพูด เลา เขียน 

หรือทํานายในสิ่งที่เรียนรูกับอาจารยมา

 บัดนี้ชีวิตลวงเลย 50 มา  หลายปแลว จึงตกลงใจวาจะ

ขอนําสิ่งที่ไดมาเปดเผย เพื่อใหเปนประโยชนแกทานผูสนใจโดย

ไมหวังอามิสสินจางร างวัลหรือผลประโยชนใดตอบแทน

 หากทาํไดและสาํเรจ็ตามที่ตั้งใจ ขออทุศิความดคีวามงาม

นี้ใหแกดวงวิญญาณของอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาให  

  หากทําไมสําเร็จ ก็ขอรั บผิดแตผูเดียว ที  ่บ  ังอาจทอง

มหาสมุทรชีวิตโดยติดเข็มทิศไมตรงทาง

โปรดอภัยใหแกขาผูนอยดอยปญญาดวยเถิด
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‘ศุภลักษณ’ (โหงวเฮง) 
ของ ‘จักรพรรดิจีน’

“คนถอยใชวาจะไมมีความดีเสียเลย วิญูชนก็ใชจะไรความผิด

สิ่งเล็กนอย  เหลานี้เปรียบไดกับรอยตําหนิเล็กๆ 

ในเนื้อหยกบริสุทธิ์ แตความดีเพียงนอยของคนถอย

เหมือนกับมีดที่ทําจากตะกั่ว หั่นเนื้อทีสองทีก็ใช  ไมไดแลว

สวนความบกพรองเล็กๆ นอยๆ ที่ประดุจรอยตําหนิบนหยก

พอคาฉลาดจะไมโยนทิ้ง เพราะตําหนิเพียงเทานั้น 

ไมไดทําใหหยกดอยคาแตอยางไร”

พระเจาถังไทจงฮองเต

ทานอาจารยกลาววา ชวีติทั้งหลายนั้นประกอบดวยชะตากรรมอยู 2 ประการคือ
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 ประ  การที่ 1 เปนกรรมเกาที่ทํามาแตในอดีตกาล ไม

สามารถจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดในปจจุบันกาล

 ประการที ่2 เปนกรรมปจจุบัน ซึ่งชีวิตนั้นเปนผูกระทํา

เอง

 อันวากรรมปจจุบันที่บ  ังเกิดขึ้นนั้น ก็เปนไปตามบัญชา

ของฟาดินที่สงใหเกิดขึ้นมา แตละชีวิตจึงมีนิสัยแตกตางกันไป

 ทานอาจารยไดกลาวเปนประโยคที่ง  ายแกการจดจํา ไว

วา...

 “คนคิดอยางไร  ก็เชื่ออยางนั้น

 คนเชื่ออยางไร  ก็ทําอยางนั้น

 คนทําอยางไร  ก็จะมีนิสัยอยางนั้น

 คนมีนิสัยอยางไร ก็จะมีสันดานอยางนั้น

 คนมีสันดานอยางไร ก็จะมีชะตากรรมอยางนั้น”

 ฉะนั้น อาจารยจึงสอนใหระมัดระวังเรื่องกรรม เพราะ

สิ่งทั้งหล  ายที่เกดิมา เปนเพราะผลของการกระทาํของเราเองทั้งสิ้น

 กรรมเกาหรือกรรมที่เกิดจากการกระทําในชาติที่แลว 

 จะสงผลใหเราเกิดมามีรูปราง นิสัยใจคอแตกตางกันไป
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 สิ่งนี้ปราชญโบราณจึงไดพยายามสังเกตและบันทึก

เอาไว โดยสรุปเปนศาสตรใหผูสนใจไดศึกษาแบบงายๆ คือ

 การสงัเกตใบหนาของผูคน รวมทั้งรปูรางทาทาง นํา้เสยีง 

ฯล ฯ ที่คนสวนใหญรูจกักนัดกีค็อื วชิา ‘โหงวเฮง’ หรอื ‘ศภุลกัษณ

ปญจะ’ จุดด ี5 จุดบนใบหนา อันประกอบดวย คิ้วหนึ่ง ตาหนึ่ง 

จมูกหนึ่ง ปากหนึ่ง และหูอีกหนึ่ง

 ซึ่งความจริงแลว ‘ศุภลักษณ’ คือลักษณะที่ดี และ 

‘ทุรลักษณ’ คือลักษณะที่เลวนั้น ยังมีอีกมากมายที่จะสังเกตได 

เพยีงแตเปนศาสตรท่ีลึกซ้ึงจนอาจตองใชเวลาในการเรียนรูและ

คนควาดวยตัวเอง

 ขอยกเอาศุภลักษณของจักรพรรดิจีน ที่บันทึกไวใน

ประวัติศาสตรใหไดศึกษาดูวา โอรสแหงสวรรค ฮองเตเหลานี้ 

มีจ  ุดศุภลักษณที่ดีอยางไรกัน

 ‘หลวิปง’ ซึ่งมชีื่อเร ียกแตกตางกนัไป เชน เลาปง, ฮั่นโกโจ 

พระองคเปนจักรพรรดิผูสถ  าปนาราชวงศฮ่ัน ตนขาของพระองค

มีไฝดํา 72 เมด็

 ‘เลาป’ ผูสรางอาณาจักรจกกก มีแขนยาวถึงเ  ขา

 ‘เชียวเตาเฉิง’ ฮองเตอีกพระองค ทั่วพระวรกายมีเกล็ด

คลายมังกร

 ‘หลิวอี๋’ จักรพรรดิผูส  ถาปนาราชวงศหลิวซง เมื่อตอน

ประสูติมีฉัพพรรณรังสีสวางไปทั่วพระองค
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 ‘เอี๋ยนเจียน’ หรือ ‘สุยเหวินตี้’ แหงราชวงศสุย ที่ฝ า

พระหัตถมีรอยเสนขีดไปมาคลายตัว ‘ออง’

 ‘ห  ลี่ซือหมิง’ หรือ ‘พระเจาถังไทจงฮองเต’ แหงราชวงศ

ถัง เมื่อตอนประสูติ ประวัติศาสตรบันทึกวา มีมังกร 2 ตัว

โผลมาที่หนาบาน

 เรื่องทั้งหมดเปนสวนหนึ  ่งที่อาจารยเลามาวา คนที่จะมี

บุญบารมีนั้นจะตองมีศุภลักษณแตกต างไปจากคนทั่วไป ทั้งๆ ที่

ฮองเตซึ่งเอยพระนามมานี้ ลวนแลวแตเกิดมาจากครอบครัว

ธรรมดาสามัญชนทั้งสิ้น
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สุยเหวินตี้

หลิวปง

หลี่ซือห มิง

 จักรพรรดิจีน...โอรสแหงสวรรค
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‘เฟงสุย’ (ฮวงจุย)
ศาสตรแหงการกลมกลืนธรรมชาติ

“สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไมมีอะไรยาก 

หากมีความมุงหมายและตั้งใจจริง”

ปรัชญาจีน

ในวรรณกรรมเอกเรื่อง สามกก ของจีนนั้น มีการกลาวถึง 

‘ขงเบง’ ผูเปนเสนาธิการใหพระเจาเลาป จนสามารถตั้ง

อาณาจักรจกกกไดสําเร็จ วาเปนผูหยั่งรูฟาดิน

 ความสามารถเชนนี้ หากจะกลาวถึงศาสตรวา ถึงฟาดิน 

หรือเฟงสุย (‘เฟง’ หมายถึง ‘ฟา’ อันรวมไปถึงพระอาทิตย 

พระจนัทร ดวงดาว และกระแสลม เชนเดยีวกบั ‘สุย’ ซึ่งหมายถงึ 

‘นํ้า’ อันรวมไปถึง ‘แผนดิน ภูเขา ปาไม หวยละหานลําธาร และ

แมนํ้า’)
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 ขงเบง...ทานนี้คือผูรอบรูในวิชาเฟงสุยนั่นเอง

 ‘เฟงสุย’ ในภาษาจีนกลาง หรือ ‘ฮวงจุย’ ในภาษาแตจิ๋ว

คือศาสตรวาดวยธรรมชาติ

 ทั้งนี้เพราะสังคมชาวจีน ผูคิดคนวิชานี้ขึ้นมาเปนสังคม

เกษตร การเพาะปลูก ความอุดมสมบูรณหรือความแหงแลง

ขึ้นอยูกับธรรมชาติ อันหมายถึงสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ดิน 

นํ้า ลม ไฟ ซึ่งเปนธาตุ   4 ในโลก (แตคติจีนเชื่อวาในโลกม ี5  ธาตุ 

คือ ดิน นํ้า ไฟ ไม และทอง)

 การเขยีนตาํราเรื่องเฟงสุยเพื่อใหศกึษาคนควา เรยีบเรยีง

ปรับปรุงกัน มาเปนเวลานับพันปนั้น ปราชญจีนถือสาระสําคัญ

ในศาสตรนี้วา... 

 เพื่อการกลมกลืนธรรมชาติ ไมทําลายธรรมชาต ิเพราะ

ธรรมชาติเปนสิ่งที่ประเสริฐสุด และยุติธรรมที่สุดแ  ลว

 ผูที่รูจักธรรมชาติ ยอมเขาใจในชีวิต

 ผูที่เขาใจในชีวิต ก็จะเปนผูประสบความสําเร็จ

 เรื่องความรอบรูในธรรมชาตขิองขงเบงนั้น ตอนหนึ่งของ 

สามกก พรรณนาไววา มีอยูครั้งหนึ่ง ขงเบงสามารถเรียกลมได 
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ความตอนนี้อยูในสงครามกับโจโฉ และเ ปนที่มาของคําวา ‘โจโฉ

แตกทัพเรือ’

 เมื่อขงเบงสั่งใหจิวยี่ ซึ่งเปนพันธมิตรกันในตอนนั้น ให

ปลกูรานทําพิธีเรียกลม จึงเกิดลมพายุสลาตันข้ึน จิวย่ีใชเวลาน้ั  น

โจมตีทัพเรือของโจโฉ เผากองทัพเรือของขาศ ึกยอยยับ

 ผูท่ีอานวรรณกรรมเร่ืองน้ีจะแซซองยกยองขงเบงวาเปน

ผูหยั่งรูฟารูดิน หรือจะเรียกวาเปน ‘อาจารยแหงเฟงสุย’ ก็วาได 

แตอกีหลายพนัปตอมา ผูศกึษาศาสตรลกึลบัของขงเบงกพ็บรหสั

คําตอบว า...

 ขงเบงไมใชผูวิเศษ สามารถเรียกลมไดตามความใน

หนังสือ หากแตในยุทธภูมิศึกครั้งกระนั้น กระทํากันที่แมนํ้า

หวงเหอ ซึ่งขงเบงไดเรียนรูวา ในแมนํ้านี้จะมีปลาดุกชนิดหนึ่ง

มีลักษณะพิเศษคือ ในเด ือนสิบ หากเห็นปลาดุกหงายทองลอย

ขึ้นมาเหนือแมนํ้าหวงเหอ ก ็ จะเกิดลมพายุแรงทางทิศตะวันออก

ในวันรุงขึ้น

 การรูและเขาใจธรรมชาติของนํ้าหรือสุยนี้เอง ขงเบงจึง

นํามาใชเปนยุทธวิธีเผาเรือของโจโฉดวยลมตะวันออกสําเร็จ

 ศึกครั้งนี้ทําใหขงเบงไดรับการยกยองวาเปน ‘ปรมา-

จารยแหงเฟงสุย’ เพราะเปนผูลวงรูความลับของธรรมชาติน่ันเอง
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สงคราม ‘เฟงสุย’ บนเกาะฮองกง

 ใครที่สนใจเรื่อง ‘เฟงสุย’ และมีโอกาสเดินทางไปเกาะ

ฮ องกง ซินแสท่ีน่ันจะพาไปดตูกึ 2 แหงท่ีต้ังติดกัน และกลายเปน

เรื่องกลาวขานกันมาจนถึงทุกวันนี้

 ตึกธนาคารไชนา ซึ่งกอสรางเปนรปูใบมีดโกน เมื่อสราง

เสร็จแลวมีผลกระทบกับตึกของ ‘ธนาคารฮองกง’ ซึ่งอยูตรง

ใ  บมีดโกน

ตึกใบมีดโกนของ ‘ธนาคารไชนา’
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 ซินแสจึงแกเคล็ดดวยการใหธนาคารฮองกงปรับปรุง

ตึกใหมใหเปนปอมปน และบนยอดตึกใหสรางเปนปนใหญ 

โดยหันปากกร  ะบอกเขาใสธนาคารไชนา คราวน ี ้จึงเ  สมอกัน ไมมี

ใครขมกันได

ตึกปอมปนใหญของ ‘ธนาคารฮองกง’



- 4 -

แมนํ้าพึ่งภูเขา
(เรา พึ่งกัน)

“ดอกโบตั๋นแมจะงาม 

แตก็ตองอาศัยใบสีเขียวขับดอกสีเหลืองใหดูเดนงามตา”

คติจีน

ทานอาจารยสอนวา ในวิชาฮวงจุยนั้น ทั้งฮวงคือลม และนํ้าคือจุย จะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เปนของคูกัน

และสงผลตอกัน

 ทานอาจารยยกตัวอยางวา ผูคนจะตองอาศัยนํ้าในการ

เพาะปลกู แตนํา้กต็องอาศยัภเูขาในการปองกนัไมใหทวมทน  และ

ภูเขาก็ตองการผูคนดูแลไมใหถูกทําลาย
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 คนจนีเชื่อกนัมาตัง้แตครัง้โบราณกาลวา บนภเูขานัน้เปน

ที่สถิตของเทพเจาหรือเซียนผูวิเศษ ทั้งนี้เพราะวาบนยอดภูเขา

นั้นเปนที่บรรจบพบกันของฟากับดิน

 ฮวง  กับจุย หรือ เฟงกับสุย

 คําท่ีเรยีกภเูขา  เรยีกวา ‘ซาน’ ในภาษาจีนกลาง และ ‘ซัว’ 

ในภาษาแตจิ๋ว ทั้งสองคํานี้มีความหมายเชนเดียวกันวา ความ

มีอายุยืน เทพเจาหรือเซียนผูสถิตอยูบนภูเขาลวนแลวแตเปน

ผูที่มีอายุยืนทั้งสิ้น

 ประวัติศาสตรพงศาวดารจีน มักจะมีเรื่องของภูเขา

เกี่ยวของกับฮองเตอยูเสมอ

 ในสมยัราชวงศฮัน่บนัทกึไววา การทีส่ถาปนาราชวงศฮัน่

ไมสําเร็จ ก็เพราะจักรพรรดิฉินสื่อหวงตี้ขึ้นไปบวงสรวงเทพเจา

บนภูเขาไทซานไมถึงยอดสุด เกิดมีพายุพัดพระองคตกลงมา

จากยอดเขา ขณะที่จักรพรรดิหวูแหงราชวง ศฮั่นสามารถขึ้นไป

ถึงยอดภูเขาไทซาน กราบไหวเทพเจาและเซียนผูศักดิ์สิทธิ์

ไดสําเร็จหลายครั้ง

 ในประเทศจีนจะมีเทือกเขาใหญอยู   5 แหง เรียกวา 

‘โหงวเง็ก’ หรือภูเขาศั  กดิ์สิทธิ์ เชื่อกันวาเปนที่สถิตของเทพเจา

และเซียนผูวิเศษ
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 คําวา ‘เงก็’ หมายถึงยิ่งใหญ พระเจาเง็กเซียนฮองเต ซึ่ง

ถือวาเปนอธิบดีใหญของบรรดาเซียนท้ังหล  าย ก็สถิตอยูบนภเูขา

เหลานี้

 โหงวเง็ก หรือภูเขาใหญทั้ง 5 ประกอบดวย

 ตังซัว คือ เทือกเขาทางทิศตะวันออก

 ไซซัว คือ เทือกเขาทางท ิศตะวันตก

 นํ่าซัว คือ เทือกเขาทางทิศใต

 ปกซัว คือ เทือกเขาทางท ิศเหนือ

 ตงซัว คือ เทือกเขาทางตอนกลาง

 คตคิวามเชื่อวาเทพเจาและเซยีนอยูบนเขานี้ ชา วจนีกลาววา

...หนาผาที่มีความสูงบนภูเขาที่เรียกวา ‘ถงเทียน’ นั้น จะเปน

ที่สถติอยูของเซยีนใหญ 10 องค สวนหนาผาที่มขีนาดเลก็จะมเีซยีน

ผูนอยสถิตอยู 30 องค

 ในลัทธิเตากลาววา..  .เซยีนใหญช่ือ ไทเสียงเลากนุ ซ่ึงเปน

อาจารยของโปยเซียนหรือแปดเซียนนั้น สถิตอยูบนภูเขาชื่อ 

เลงหวยหวย ซึ่งเปนยอดเขาสูงเทียมเมฆ สวนโปยเซียนทั้ง  แปด

อยูบนเขาชื่อ เฮาะฮง
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 ทั้งหมดนี้จึงทําใหเกิดเปนรหัสสัญญาณในวิชาเฟงสุยวา 

ภเูข าท่ีถกูโฉลกโชคดีมีอยู 3 ลักษณะคือ ภเูขาเสือขาว ภเูขามังกร

เขยีว และภูเขาเตาดํา  

 แตถึงอยางน้ัน ความถูกโฉลกโชคดี ของภูเขาก็จะตองพ่ึง

สายนํ้าที่ไหลผานดวย
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ลักษณะ 5 ประการของภูเขา

1. ภูเขาตังซัว ยอดเขาจะมน เปน

สัญลักษณของธาตุไมและฤดูใบไมผลิ

  2. ภูเขาไซซัว ยอดเขาจะลาดโคง 

เปนสญัลกัษณของธาต ุ ทองหรอืโลหะ และ

ฤดูใบไมรวง

3. ภเูขานํา่ซวั ย อดเขาจะสงูแหลม

พุง เสียดฟา เปนสัญลักษณของ ธาตุไฟ

และฤดูรอน

4. ภูเขาตงซัว ยอดเขาจะเปน

ที  ่ราบ (แบบภูเรือ และภูกระดึง) เปน

สัญลักษณของธาตุดินและฤดูฝน

5. ภเูขาปกซวั ยอดเข าจะลด หลั่น

เรียงรายกันประดุจเกลียวคลื่น เปน

สัญลักษณ  ของธาตุนํ้าและฤดูหนาว
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เหนือกวา ‘ฮวงจุย’
ดีกวา ‘โหงวเฮง’

“เปนคนตองรักเกียรต ิเปนคนตองมีคุณธรรม”

คติจีน

ทานอาจารยเคยถามวา “ทําไมเธอจึงตองการเรียนวิชานี้” 
เหตุการณผานมาเกือบ 40 ป แตก็ยังจําไดดี

 เรื่องมีอยู  วา โรงพิมพไทยพณิชยการ ซึ่งเปนเจาของ

หนงัสอืพมิพ พมิพไทย ตั้งอยูที่ถนนดนิแดง ประสบปญหาการเงนิ

ถึงขั้นวิกฤติจนอาจจะถึงกับตองปดกิจการ
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 ทานผูอํานวยการ ไชยยงค ชวลิต ถามวาจะชวยอะไร

โรงพิมพไดบาง ในขณะนั้นคิดอยู 2 ประการคือ

 ประการที ่1 จะตองหาผูมอีาํนาจทัง้การเงนิและการเมอืง

มาชวยสถานการณของโรงพิมพ จึงไปติดตอกับคุณสุรัตน 

โอสถานุเคราะห แหงบริษัท โอสถสภา (เตกเฮงหยู) จํากัด

 ประการที ่ 2 จะตองไปหาซินแสหมอดูฮวงจุย มาชวย

ตรวจดูชัยภูมิของโรงพิมพวาดีรายประการใด จึงไดมากราบ

ทานอาจารย

 เมือ่อาจารยมาตรวจดูฮวงจุยของโรงพิมพให ทานกลาว

วา... 

 “ท่ีดินเปนรปูชายธงสามเหล่ียม ดานหนาหันไปทางทิศใต 

ดานปลายหนัไปทางทศิเหนอื ดานขางหนัไปทางทศิตะวนัออกและ

ทศิตะวนัตก ที่ดนิเปนรปูชายธงสามเหลี่ยม ออนไหว ถกูกระแสลม 

(ฮวง) รบกวนก ็พลิ้วไปไมเปนขบวน จงึเกดิปญหารบกวนตลอดมา 

แมวาดานหนาโรง  พิมพจะหันไปทางทิศใตซึ่งเปนทิศชัยภูมิที่ด ี

แตก็มีเมรุศพของวัดสะพานตั้งตระหงานขวางทาง ไมเปนมงคล 

ที่สําคัญ โตะทํางานของทานผูอํานวยการหันไปทางทิศตะวันตก

จึงพบกับอุปสรรค ชัยภูมิเชนนี้ไมดีเลย”

 จึงกราบเรียนทานอาจารยวา เมื่อเปนเชนนี้จะแกได

อยางไร 
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 ทานอาจารยตอบวา...

 “กิจการทั้งหลายก็เปนประดุจคน คือมี เกิด แก เจ็บ

ตาย การแกนั้นไมมี เพราะทุกสิ่งเปนไปตามกฎของธรรมชาต ิ

การเปลี่ยนแปล  งเทานั้นเปนสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลง หากใครบอกวา

จะแกได ก็หมายถึงวา เขามีความ สามารถเหนือฟาดิน เหนือ

ธรรมชาติ คนผูท่ีกลาวเชนน้ันไรสัจจะ อาจารยชวยไดเพียงชะลอ

ใหชาลงเพียงระยะสั้นๆ เทานั้น”

 เมื่อเกดิวกิฤตกิารณครั้งใหญของหนงัสอืพมิพ พมิพไทย

ตรงกับ พ.ศ. 2509 ซึ่งอา จารยชวยชะลอไว ทําใหมีอายุยืนยาว

จนถึง พ.ศ. 2515 หลังจากนั้นก็ลมสลาย

 แตคําของอาจารยท่ีวาไวยังกองอยู ‘ฮวงจุยท่ีวามีอาํนาจ

ก  ็ยังเปนรองตอ 5 สิ่ง’

 คํากลาวของอาจารยยากที่จะเขาใจ จึงกราบเรียนทาน

ใหชวยอธิบาย ทานอาจารยกลาววา นับตั้งแตมีศาสตรฮวงจุย

มาเปนเวลาหลายพันป อาจารยทุกทานทุกสํานักตางยอมรับ

คํากลาวที่วา...

 “จี๋เตอ เออมิ่ง ซนัเฟงสุย ลื้อจอีนิกง อูตูหวุน” แปลเปนไทย

ไดวา “หนึ่งคุณธรรม สองบุญวาสนา สามชัย ภูม ิ(ฮวงจุย  หรือ

เฟงสุย) สี่ความด ีและหาศึกษาเลาเ รียน”
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 กราบอาจารยตั้งแตคราวน  ้ัน และปวารณาตัวเปนลูก

ศิษ  ย เลาเรียนวิชานี้กับอาจารย โดยยึดถือมั่นมาจนทุกวันนี้วา...

 แมจะมวีชิาฮวงจุย–โหงวเฮงอยูบาง แตกจ็ะถอืวาความมี

คุณธรรมเปนธงชัยนํากองทัพชีวิต
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การเปลี่ยนแปลงคือ

การกลมกลืนธรรมชาติ

“ ‘เตอ ปู กู ขี๋ อิ่ว หลิน’ – 

ผูมีคุณธรรมยอมไมโดดเ  ดี่ยว เพราะจะมีผูรวมเดินทาง”

ภาษิตจีน

ทานอาจารยกลาววา...
“สิบคนท่ีมาขอคาํทํานาย เกาคนกลัวการเปล่ียนแปลง” 

เพราะฉะนั้นการถอดรหัสเพื่อใหคําพยากรณกับคน

ทั้งเกานั้นเปนสิ่งที่ยุงยาก เ พราะตางก็จะฝนธรรมชาติ
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 ทานอ  าจารยกลาวตอวา...

“แท  จริงการเปลี่ยนแปลงนั้นละคือธรรมชาต  ิ”

 วิชาฮวงจุย–โหงวเฮงที่กําเนิดเกิดข ้ึนจากการศึกษา

เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เพราะธรรมชาติมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิชาฮวงจุย–โหงวเฮงจึงตองเรียนรูให

เทาทัน อาจารยยกตัวอยางว  า...

 “ตนไมเปลี่ยนแปลงปละครั้ง 

 คนเปลี่ยนแปลงสิบปครั้ง

 ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงรอยปครั้ง 

 โลกเปลี่ยนแปลงพันปครั้ง”

 เพราะการสังเกตสิ่งนี้ ทําใหปรมาจารย ‘ขงจื้อ’ นิพนธ

หนังสือ อี้จิง หรือ คัมภีรอนิจจลักษณ อันวาดวยเรื่องราวของ

การเปลี่ยนแปลง ไมเที่ยงแทตามธรรมชาติขึ้นสําเร็จ

 เรือ่งมีอยูวา ในบ้ันปลายชีวิตของทานขงจ้ือ ทานปลีกตัว

ออกจากการรับราชการเพ่ือใชเวลาท่ีเหลืออยูชําระหนังสือ 4 เลม

ที่ทานตองทําใหสําเร็จกอนเสียชีวิตคือ

 ซือจิง -  ตําราวาดวยการแตงฉันทลักษณ

 หลี่จิง - ตํา  ราวาดวยขนบธรรมเนียมประเพณี

 ชุนชิว  - ตําราวาดวยประวัติศาสตร
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 อี้จ ิง - ตาํราวา ดวยความไมเที่ยงแท มแีตความเปลี่ยนแปลง

 เหตุประการนี้ อาจารยรุนหลังจึงตางพากันยกยองวา 

อี้จงิ เปนคมัภรีแหงการพยากรณโชคชะต  าใหมนุษยทั้งหลาย เพราะ

ชีวิตของมนุษยไซรลวนแลวแตมีความเปลี่ยนแปลง หามีความ

แนนอนไม

 ทานอาจารยกลาววา...

 เมื่อเริ่มฤดูใบไมผล ิเมลด็พชืจะแตกหนอ ตนไมจะเบกิบาน

 เมื่อเ ขาฤดูรอน พืชพันธุจะเติบโตออกดอกออกผล

 เมือ่เขาฤดใูบไมรวง ไมเลก็ไมใหญจะอบัเฉา โปรยใบแหง 

เมล็ดดอกและผลจะลงสูพื้นดิน

 เมือ่ถึงฤดหูนาว ตนไมท้ังหลายก็จะคอยๆ ตาย แตเมล็ด

ซึ่งอยูในผลและดอกทั้งหลายจะฝงตัวลงใตดิน รอคอยฤดูใบไม

ผล ิหมุนเวียนกล ับมาใหม เพื่อจะไดมีชีวิตอีกครา

 ชีวิตคนเราก็ไมแตกตางอะไรไป จากตนไม คือเกิดการ

เปลี่ยนแปลง แตกดับ และกลับคืนมาใหมไดเชนนี้ตลอดมา

 ผูมีปญญายอมเขาใจในรหัสท่ีธรรมชาติประกาศไว เขา

จะไมยินดีเมื่อไดชัยชนะ เขาจะไมเสียใจเมื่อพายแพ   เพราะ

ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดมายอมมีการแปรผันได แมเพีย งช่ัวพริบตา
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 ผูรูยอมเขาใจถึง  การเปลี่ยนแปลง เขารูตอไปอีกดวยวา

  เขาจะทําตัวใหกลมกลืนตามธรรม ชาติไดอยางไร

 ดังนั้นเขาจึ  งจําเปนที่จะตองเรียนรูและเขาใจ ฮวงจุย–

โหงวเฮง ศาสตรแหงการก ลมกลืนตามธรรมชาติที่บรรพจารย

คนพบมา



- 7 -

 รูโดยไมศึกษา...อันตราย
ศึกษาแลวไมรู...อันตรา  ย

“ผูที่ฉลาด แตไมยกตนขมทาน 

เปนปูชนียบุคคลควรคาแกกา  รเคารพ

ผูที่ฉลาด แตหยิ่งวาฉลาดกวาผูอื่น เปนบุคคลที่ควรหลีกเลี่ยง

ผูที่โง แลวรูตัวเองวาโง เปนบุคคลที่สมควรใหการชวยเหลือ

ผูที่โง แลวยังหยิ่งในความโง 

เปนบุคคลที่ควรแกการดูถูกเหยียดหยาม”

“รูโดยไมศึกษา...อันตราย ศึกษาแลวไมรู...อันตราย”

ภาษิตจีน

มีพระภิกษุรูปหนึ่งถูกสึกเพราะแตงกายเปนทหาร และกระทําสิ่งที่ทําใหเสื่อมเสียตอพระศาสนา ซึ่งอดีตพระ
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รูปนี้นั้นมีลักษณะคลายกับเรื่องราวที่เมื่อเริ่มเรียนวิชาฮวงจุย–

โหงวเฮง

   ลักษณะที่วานั้นก็คือ ที่ตั้งของไฝ ไฝของพระภิกษุหรือ

อดีตพระภิกษุรูปนั้นจะเห็นที่ตั้ง 2 แหงคือ บริเวณใตคิ้ว และ

บริเวณเหนือริมฝปากดานขวาของทาน

 เมือ่สามสิบปกอน ทานอาจารยเคยสอนเร่ืองท่ีต้ังไฝตาม

รางกายซึ่งเปนรหัสลับที่กําเนิดขึ้นตามธรรมชาติ อาจารยสอน

ใหรูถึงความหมายของรหัสเหลาน้ี  เพยีงไดเรียนรูในขั้นตนก็อวด

อุตริคิดจะทํานายตามความหมายที่ไดเลาเรียนมา ผลก็คือ ทาย

ผิดบางถูกบาง ไมเคยตรงตามที่เลาเรียน จึงนําเรื่องไปปรึกษา

กับทานอาจารย 

 ทานอาจารยกลาววา...

 “ชะตากรรมของมนุษยไมไดขึ้นเพียงที่ไฝฝาเทานั้น การ

กระทําของเขาเปนสวนประกอบชะตากรรมเขาดวย ฉะน้ันเมือ่เธอ

เห็นเพียงหนาตาไฝฝาของเขาแลว จะดวนพยากรณทํานายไมได 

ควรจะตองศึกษากรรมของเขาพิจารณาประก อบ”

 สจัจะที่รบัปากไวแกอาจารยวา จะขอเลาเรยีนวชิานี้ 20 ป

โดยไมทํานายทายทักใคร จึงตองรักษาไว
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 ตอมาอีก 10 ป จึงกลาที่จะกลาวแนะนําไดบาง แตก็ยัง

ไมถงึกบักลาทาํนาย หากไมรูจกับุคคลนั้นถองแทเสยีกอน เหมอืน

ที่เ  คยเห็นไฝของดาราสาวภาพยนตรคนหนึ่งตั้งอยูที่ซอกจมู ก

ดานขวา

 ทานอาจารยกลาววา ตําแหนงน้ีไมเปนมงคล จะนําความ

เดือดรอนมาให ดาราสาวคนนั้นเดือดรอนมาตลอด โดยเฉพาะ

เรื่องขาวชูสาว จนกระทั่งเธอตัดสินใจตัดไฝเม็ดนั้นทิ้ง ตอมา

ไมเทาไรเธอก็ไดแตงงานมีครอบครัวที่เปนสุขมาจนถึงทุกวันนี้

 เมื่อชวงอายุ 40 ปเศษ มีนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คนหนึ่ง มีความสามารถดานการรองเพลงสูง เปนนักรองประจํา

มหาวิทยาลัย เปนผูที่ผานการประกวดรองเพลงระดับชาต ิและ

ไดรับชัยชนะมา  แลวหลายแหง ม  าขอคําปรึกษา

 เธอสงสัยวา ทําไมเธอจึงไมประสบความสําเรจ็ในการเขา

คายเพลง เธอใชเวลานานนับปสมัครกับบริษัทเทปเพลงมากมาย 

แตไมมีใคร ติดตอกลับมา

 พิจารณาใบหนาเธอ เหน็มไีฝเมด็ให  ญอยูใตตาดานซาย 

ทานอาจารยเคยสอนวาตําแหนงนี้ไมดีนัก จึงไดทายทักเธอวา

นาจะตัดไฝเม ็ดนี้ทิ้งเสีย

 หลายวันตอมา นักรองดังในปจจบัุนคนนีโ้ทรศัพทมาถึง

บานแลวเลาวา เธอไดเขาคายเพลงบริษัทแกรมมี่เปนที่เรียบรอย
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แลว เธอเลาในตอนนั้นดวยวา ในวันที่บริษัทแกรมมี่ติดตอเธอ

ใหไปเซ็นสัญญาเขาสังกัด เปนวันเดียวกับที่เธอตัดไฝเม็ดนั้นทิ้ง

 ขอความเปนมงคลแดทานอาจารยที่เคยสอนมา และขอ

เอยนามถึง ‘คุณศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์’ เพื่อบูชาทานอาจารย
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‘มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ’

 ในตําราโหงวเฮงของจีนกําหนดวา ลักษณะ 5 ประการ

บนใบหนา จะบงบอกถึงนิสัยใจคอและชะตากรรมของบุคคล

ผูนั้นได

 แตในพระพทุธศาสนามกีารกลาวถงึลกัษณะ 32 ประการ 

เพื่อสังเกตความเปน ‘มหาบุรุษ’ ของบุคคลได อันประกอบดวย

 มพีื้นเทาเสมอกนั หนึ่ง · ที่เทามรีปูจกัรมซีี่ทั้งพนั พรอม
ทั้งกงและดม หนึ่ง · มีสนเทายาว หนึ่ง · มีขอนิ้วยาว  หนึ่ง · 
มีฝาเทาละมุน หนึ่ง · มีลายฝาเทาดุจตาขาย หนึ่ง · มีขอเทา
อยูสูง หนึ่ง · มีแขงประดุจแขงเนื้อทราย หนึ่ง · ยืนตรงแลว
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เอามือแตะเขาไดโดยไมยอตัว หนึ่ง  มีองคชาตอยูในฝก หนึ่ง · มีกายและผิวกายดุจสีทอง หนึ่ง · มีผิวหนังละเอียดฝุนจับ
ไมติด หนึ่ง · มีขนขุมละเสน หนึ่ง · มีปลายขนชอนขึ้นสีดุจ
ดอกอัญชันเวียนขวา หนึ่ง · มีกายดุจกายพรหม หนึ่ง · มี
เนื้อนูนหนาในที่ 7 แหง (หลังมือ หลังเทา บาทั้งสองขาง และคอ) 

หนึ่ง · มกีายขางหนาดจุราชสหี หนึ่ง · มหีลงัเตม็ ไมมรีอง หนึ่ง · มีทรวดทรงดุจตนไทร หนึ่ง · มีคอกลมเกลี้ยง หนึ่ง · มี
ประสาทรับรสเลิศ หนึ่ง · มีคางดุจราชสีห หนึ่ง · มีฟน 40 ซี่
สมบูรณ หนึ่ง · มีฟนเรียบเสมอ หนึ่ง · มีฟนสนิทชิดกัน หนึ่ง · มีเขี้ยวสีขาวงาม หนึ่ง · มีลิ้นใหญและยาวเพียงพอ หนึ่ง · 
มเีสยีงดุจเสยีงพรหม หนึ่ง · มตีาสนีลิ หนึ่ง · มตีาดุจตาววั หนึ่ง · มีอุณาโลมระหวางคิ้วสีขาวดุจสําลี หนึ่ง · มีศีรษะรับกับ
กรอบหนา หนึ่ง

 ...มหาปุริส 32 ประการนี ้ บุคคลผูยิ่งใหญและสําคัญ

จะตองพึงม.ี..

 ลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ เปนคติที่ชางโบราณ

ในประเทศอินเดียเชื่อวาเปนลักษณะของพระพุทธเจา ซึ่งนํามา

ตีความตามความเชื่อผสมผสานกับคติความงามของทองถิ่น 

เปนลักษณะตามพุทธศิลปที่เกิดสุนทรีทั้งภายนอก คือความงาม

จากการที่ไดมองเห็น และภายใน คือควา  มอิ ่มเอิบของจิต ใจ 

ที่ทําใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธา


