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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๑ เมษายน  ๒๕๖๐   •   1

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

[“เงาฟ้าที่ท่าน�้า”นี้..*มีกลบท“นาคบริพันธ์”บทที่ (๒)]

	 		(๑)	ส่งสวัสดิแด่ด้าว  แดนศาสน์ 
โลกุตระศิลป์ผงาด  งัดฟ้า
โอ่ฟื้นพุทธกล่าวกราด  ทิฏฐิเก่า
ด้วยเทศน์ที่ชัดท้า  อย่างกล้าบารนี 
	 	(๒)	*ตีปริศนาผ่าให้  หายเขลา
หายขลาดหัดขัดเกลา  กิเลสแท้
ก็แหละทุกข์ที่เรา  เรียนดับ
รู้เดชแห่งเหตุแม้  หมักซ้อนอนุสัย 
  (๓) เถอะใครยังอยากแจ้ง  จริงฤๅ
ต้องติดตามอย่าถือ  แต่รู้
ฟังตรึกตรวจลงมือ  ปฏิบัติ
ให้หัดสัมผัสสู้  จักสิ้นกิเลสตาย
   (๔)	หมายแต่หลับเนตรพริ้ม  สมาธิ
นั่นมิจฉาทิฏฐิ  อย่างร้าย
หาใช่สัจจ์พุทธตริ  ตรึกตรัส ไม่เลย
ติด“ผิดเก่า”จัดย้าย  ยากแท้เพราะหลง
   (๕) คงถนัด“ผิดเก่า”ค้าง  คามา
ปฏิบัติด้วยหลับตา  ว่ารู้
แต่พระพุทธศาสดา  กลับตรัส 
“สัมผัสหก”ตะหากสู้  กิเลสสิ้นอนุสัย
	 		(๖)	ไทยพุทธที่ถูกต้อง  สัมมา
สมาธินั้นลืมตา  “สัมผัส”พร้อม
ใน,นอกจึ่งศึกษา  สังขารครบ สามแฮ
พุทธถูกเดียรถีย์ย้อม  เสื่อมแล้วนานมา
	 	(๗) หลับตาก็ได้แต่  หลงใหล
เพ้อพกแค่ภพไป  ไป่รู้
จมหลงผิดอยู่ใน  แดน“อดีต” นั่นแล
ไม่ก็“อนาคต”ผู้  หลับรู้เป็นพาล
	 		(๘) อ่านพรหมชาลสูตรให้  หายพาล
ในสูตรนั้นแจงจาร  ชัดแจ้ง
 “สัมผัส”สัจจะกาล  “ปัจจุ- บัน”รา
 หากขัดดัดจริตแสร้ง  สู่รู้ค�าสอน. 
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2 •   เราคิดอะไร

• จริงจัง ตามพ่อ

	 ๘๔	ปีของประชาธิปไตยที ่ไทยเราอุตส่าห์ดิ ้นรน
กระเสือกกระสน	 ตัดเท้าของเราให้เข ้ากับรองเท้า
ย ีห่ ้อประชาธิปไตย	 แต่ยิ ่งดิ ้นรนไขว่คว ้ายิ ่งว ุ่นวาย
หนักหน ้าขึ ้นไปเรื ่อย	ๆ 	ท ่านพุทธทาส นิยามค�าว ่า 
“ประชาธิปไตย” คือ “ประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่ 
ประชาชนเป็นใหญ่” ซึง่สอดคล้องกับพ่อครูสมณะ 
โพธิรักษ์	 ทีเ่ห็นว่า “ประชาธิปไตย คือการท�าเพือ่
ประชาชน ดังนั้น ประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ 
คือประเทศไทย ขอให้นายกฯ ท�างานอย่างมั่นใจ เป็น
นายกทีบ่ริหารประเทศด้วยประชาธิปไตยทีด่ีทีสุ่ด 
ไม่ได้ท�าเพื่อตัวเอง ไม่ได้ท�าเพื่อแม้แต่อัตตาตัวเอง 
จริงใจ แสดงออก ไม่ค่อยรักษามาดนายกฯ ซึ่งมัน 
เป็นอัตตาอย่างหนึ่ง ไม่เต๊ะท่า ไม่มฟีอร์ม ไม่รกัษาฟอร์ม 
เหมือนนายกคนอื่น จริงใจก็ว่า โกรธก็บอกโกรธ แล้ว
บอกขอโทษ มันโกรธเมื่อกี้นี้ อาตมาเห็นว่าผู้ใหญ่ท�าได้
จริงใจเท่าที่ตนเองแสดง แม้แต่ในความจริงใจก็ชนะ
ทกุคนแล้ว แม้ความรูเ้รื่องประชาธปิไตยกช็นะทกุคน!”
	 นี่เพียงแค่ประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา	 ก็ไม่ต่าง
จากเงาฟ้าที่ต้องเพ่งมองจงึเหน็ได้ในท่าน�า้	หากเป็นเรื่อง
ของศาสนาแบบสันติอโศก	และธรรมกาย	ก็ยิ่งรู้ได้ยาก
หนักขึ้นไปอีก	ดังที่มีพิธีกรชื่อดังไล่บี้พ่อครู	เอาไว้ดังนี้			
 พธิกีร A : ย้อนไปในอดีต คร้ังที่สันติอโศกถูกกล่าวหาว่าท�า

ผิดธรรมวินัย จนท่านเองถูกด�าเนินคดีทางโลก ครั้งนั้นผ่านวิกฤติ

มาได้อย่างไรครับ ถอดบทเรียนจากครั้งนั้นนิดหนึ่งครับ ?

 พ่อครู...สันติอโศกผ่านมาได้ด้วย	 “ความจริง” 
เป็นสัจจะ	 ที ่โชคดีที ่ยังมีพระไตรปิฎก	 ต�าราของ
พระพุทธเจ้าเป็นตัวหลัก	 ที่ยึดถือทั้งฝ่ายเถรสมาคม 
ทั้งฝ่ายเรา...	แต่ทางธรรมกายเขาไม่เอาเลยนะ	ถ้าขืน
เขาเอาพระไตรปิฎกเขาแพ้	เขาทิ้งเลย	แต่ของเรามัน
มีหลักยึดของสังคมที่เป็นพระไตรปิฎก
 พธิกีร A : หลักยึดของสังคมที่ท่านพดูถึงตรงนี้ หมายความ

ว่ายอมเข้าสู่กระบวนการยุตธิรรม ยอมเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย 

ยอมขึ้นศาล ไม่หนคีด ีหนศีาล  และถงึแม้จะแพ้คดถึีงชั้นศาลฎีกา 

แต่ศาลฎีกาก็ให้รอลงอาญาถูกไหมครับ?

 พ่อครสูมณะโพธริกัษ์...เราก็ยอมแพ้ทางกฎหมาย	
เพราะว่ากฎหมายเป็นของมนุษย์	 แต่พระไตรปิฎกหรือ
ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของพระพุทธเจ้า	ซึ่ง

มันเป็นโลกุตระ	 มนุษย์นั้นเป็นโลกียะ	 ฉะนั้นความผิด 
และความถูกต้องอยู ่คนละบริบท ความผิดกับ
สัจธรรมมนัไม่ใช่อนัเดยีวกนั ความผดิความถกูมนัเป็น 
เรื่องของสมมุติสัจจะ แต่ความจริงของสัจธรรม มัน
เป็นเรื่องของปรมัตถสัจจะ มันสัจจะกันคนละอย่าง
 พิธีกร A : นอกจากยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ยอม

ข้ึนศาล อกีด้านหนึ่งนั้น เข้าใจว่าเป็นเพราะท่านโพธริกัษ์ยอมที่จะ

ถอดผ้าเหลือง นี่ก็เป็นอกีเงือ่นไขหนึ่งใช่ไหมครบัที่ท�าให้สันตอิโศก

สามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้?

 พ่อคร.ู.. อยูไ่ด้เพราะปรมตัถสจัจะ	หรอือยูไ่ด้เพราะ
โลกตุรธรรม	ที่เป็นค�าสอนค�ากล่าวของพระพทุธเจ้าที่มี
ในพระไตรปิฎก	ซึ่งเมืองไทยยังโชคดีที่นักบริหาร	อยู่ใน
ต�าแหน่งหน้าที่ด้านบนมภีมูปัิญญา	มปีฏภิาณฉลาดที่จะ
เข้าใจได้	จงึจ�านนต่อสจัจะ	นี่แหละเป็น	“ธมัโม หเว รกัขติ 
ธัมมจาริง ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม” อยู่ไง	
 พธิกีร A : ผมเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างท่านโพธริกัษ์กบั

พระธัมมชโย อยู่ตรงนี้หรือไม่ครับ ก็คือตัวท่านโพธิรักษ์เองปล่อยได้

วางได้ เข้าใจ ยอมเข้าสู่กระบวนการของสังคม ศาลตัดสินอย่างไรก็

รับ จะให้ถอดผ้าเหลืองก็ถอด จึงท�าให้อยู่ได้ แต่พระธัมมชโยปล่อย

ไม่ได้วางไม่ได้ ดงันั้นจงึท�าให้เกมมนัผกูปมแน่น จนกระทั่งหาทางออก

ยาก ถูกต้องไหมครับ? (ถามย�้าใน “สมมุติสัจจะ”เป็นครั้งที่ ๓)

	 จะเหน็ได้ว่าโลกตุรธรรมของพระพทุธเจ้านัน้		เป็น
ดั่งกับเงาฟ้า	 หากไม่พยายามที่จะเข้าใจท่าน�า้ที่เป็นดั่ง
ตัวเองก็ไม่สามารถรับติดได้		ยกเว้นผู้ที่ไม่มีอคติ		เพ่ง
พจิารณาด้วยใจเป็นกลาง	เช่น	พธิกีร B	ให้ค�าตอบเรื่อง
ธมัมชโย สามารถเลยีนแบบสันตอิโศกได้หรอืไม่?	เอา
ไว้ดุจดัง	“เงาฟ้าที่ท่าน�้า”....
 “ผมเรยีนย�้าว่า พ่อท่านโพธริกัษ์ไม่หน ีไม่ท�าให้เกดิ
ความเดอืดร้อนวุ่นวายต่อสงัคม ยอมเข้าสูก่ระบวนการ
ยุติธรรม ท้ายที่สุดจบสิ้นกันในคดีอาญา ซึ่งไม่ใช่เป็น
ความผิดที่ร้ายแรงทางด้านการฉ้อโกงหรือไปเอา
ทรพัย์สนิของผูอ้ื่นอย่างธรรมกาย นีสู่ก้นัเรื่องความเชือ่ 
เพราะสันติอโศกเป็นพระมีคิ้ว ปฏิบัติตามแนวที่ตัว-
เองคิดว่าเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า และตีความ
มา วันนี้สันติอโศกจึงไม่ขึ้นกับคณะสงฆ์ไทยเป็นไปตาม
รฐัธรรมนญู แล้วมองเหน็อะไรครบั เราเหน็สงัคมที่อยูด้่วย
ความสงบสุข พอเพียง”

เงาฟ้าที่ท่าน�้า
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หนังสือพิมพ์	“เราคิดอะไร”	ปีที่		๒๓	ฉบับที่	๓๒๑	เดือนเมษายน	๒๕๖๐

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1	 นัยปก	:	เงาฟ้าที่ท่าน�้า  สไมย์ จ�ำปำแพง

              จริงจัง ตำมพ่อ

4	 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

6	 คุยนิดคิดหน่อย	  บรรณำธิกำร 

7	 ชีวิตจ�าลอง  จ�ำลอง ศรีเมือง

10	เปิดยุคบุญนิยม	 	เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

16	สีสันชีวิต	(เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว	

	 โดย	แมนเฟรด	คราเมส)  ทีม สมอ.

24	คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

31	ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

34	การ์ตูน  วิสูตร

36	ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

40	ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42	คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52	บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

56	เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

58	เรื่องสั้น	(จาตุมหาราช)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

62	เวทีความคิด  นำยหนุนดี 

64	เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่  ทศพนธ์ นรทัศน์

66	ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา	  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

70	แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

72	ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

74	ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

77	กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80	ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

อัตราค่าสมาชิก  
๒	ปี		๒๔	ฉบับ	๕๐๐	บาท	
๑		ปี	๑๒	ฉบับ		๒๕๐	บาท
ส่งธนาณัติ	หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย	นางสาวศีลสนิท	น้อยอินต๊ะ	
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔ 
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔	ซ.นวมินทร์	๔๔		ถ.นวมินทร์	
แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กทม.๑๐๒๔๐	
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี   นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ 
เลขที่  ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่	๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕	
หรือ		farinkwan@gmail.com
line	-	id	baiyanang2514

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

e-mail : roj1941@gmail.com
: farinkwan@gmail.com

กองรับใช้บรรณภพ
สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง
สมพงษ์  ฟังเจริญจิตต์
สงกรานต์  ภาคโชคดี  
แซมดิน  เลิศบุศย์
อ�านวย  อินทสร

น้อมค�า  ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม  อโศกตระกูล

น้อมนบ  ปัฐยาวัต

กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�านานไท  ธานี

แสงศิลป์  เดือนหงาย
วิสูตร  นวพันธุ

ดินหิน  รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ  เทพไพฑูรย์

เพชรพันศิลป์ มุนีเวช

กองรับใช้ธุรการ
ศีลสนิท  น้อยอินต๊ะ
สู่เสรี  สีประเสริฐ

ดอกบัวน้อย  นาวาบุญนิยม

ผู้รับใช้ฝ่ายโฆษณา
ศีลสนิท  น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕, 
๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗ 

จัดจ�าหน่าย
กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยนวมินทร์ ๔๔

ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ 
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕   

พิมพ์ที่ 
บริษัท ฟ้าอภัย จ�ากัด  โทร.๐-๒๓๗๕-๘๕๑๑

ส ี

สันชีวิต
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“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”
มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมสเขียนหนังสือเล่มนี้
เพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี 
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ช้างประสานงา 
	 ข่าวทหาร	ต�ารวจ	ตรวจค้นบ้านของ	 “โกตี๋”	
อดีตแกนน�าแดงปทุมฯ	 พบอาวุธมากมายถึง	 ๒๐	
รายการ	ทั้งระเบิด	ปืน	กระสุนปืน	เป็นคลังอาวุธ
ย่อมๆ	ที่น่าสนใจคือระเบิดขว้าง	RGD	๕	จ�านวน	
๑๐	ลูก			คุณ	Kajonsak	....		ให้ความเห็นว่า	เป็น
อาวุธชนิดเดียวกันกับที่มีผู้เอามาก่อเหตุท�าร้าย 
ผู้ชุมนุม	กปปส.บาดเจ็บ	เสียชีวิต	จ�านวนมาก	ทั้ง	
M	๗๙	 และระเบิดขว้าง	 RGD	 ๕	 เฉพาะระเบิด
ขว้างชนดิ	RGD-๕	ในช่วงนั้นมกีารน�ามาใช้ขว้างใส่
ผู้ชุมนุม	กปปส.ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	และขบวน
ลงุก�านนัสเุทพ	ช่วงที่เดนิผ่านตกึร้าง	ถ.บรรทดัทอง	
ต้องสาวต่อครบั	ดทีี่ทหารเข้าตรวจค้น	ข่าวถงึไม่รั่ว	
ถ้าเป็นยุคของต�ารวจสมัยโน้นคงเป็นไปไม่ได้เลย		
	 คุณ	Jirayus	...	ให้ความเห็นว่า	แนวขอนแก่น
โมเดลเป็นกลุ่มสนับสนุนพรรคการเมืองที่เน้นการ
ใช้ความรุนแรงและอาวุธในการต่อสู้	 สร้างความ
กลัวให้กับมวลชนฝ่ายตรงข้าม	 และสร้างกระแส
ความรุนแรงว่ารัฐไม่สามารถควบคุมได้...เพื่อไป
สู่จุดมุ่งหมายที่ฝ่ายพรรคการเมืองวางไว้	 น่ากลัว
มาก		นักการเมืองแบบนี้	ท�าได้ทุกอย่าง			
	 ใครจะคิดยังไงไม่รู้	 	 แต่ฉันเชียร์ลุงตู่อยู่ยาว
ไปเลย	 	 คิดดูเถอะ	 	 อาวุธสงครามทั้งนั้น	 	 ยัง 
จ�าได้	ตอนเหตุการณ์แดงอหังการ	ปี	๕๓	พวกนั้น
ขับรถเป็นเจ้าถนนเลย		ไหนจะเหตุการณ์ที่ศิริราช
อีก		สมเด็จพระสังฆราชทั้งที่ทรงอาพาธและชรา
มากก็ต้องย้ายหนี	 พยาบาลเจอเหตุการณ์ถูกค้น
กระเป๋าตังค์	ถูกยึดเงิน	ถูกลวนลาม	น่ากลัวจริงๆ
   •	ใบไม้	บ้านนอก

 - สาธยายมายังกะใบไม้บ้านนอกใบหนึ่ง
ใน “สนามสัประยุทธ์ประชาธิปไตย” ครานั้น  แล
บัดนี้ “ใบไม้” ใบนั้นแม้จะร่วงโรยแต่ก็ไม่มี “เชื้อ

รา” แปดเป้ือน  ถงึนานปีกย็งัส�านกึในพระคณุของ
แผ่นดนิ  ต่างกบั “กาฝากแผ่นดนิ” ที่ส�าแดงหลาก
ลลีาเนรคณุบ้านเกดิเมอืงนอน...แต่ในวาระสดุท้าย
ก็มิอาจรอดพ้นวิบากกรรม 

พระ – สงฆ์
	 วันหนึ่ง	 เมื ่อกลางเดือนเมษายน	 ไปกราบ
พระบรมศพ	 ระหว่างเดินผ่านแยกอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย	 เห็นพระยืนอยู่หน้าแผงสลากกิน
แบ่ง	 	 ท่าทางเหมือนก�าลังเลือกจะซือ้	 เห็นแล้ว
เสียความรู้สึกมาก	 ครองผ้าเหลืองแต่ยังยืนหน้า
แผงลอตเตอรี่เลอืกตวัเลข		กค็อืเล่นการพนันชัดๆ	
นั่นเอง			คิดแล้วก็เสียความรู้สึก	หมดความหวัง
กับองค์กรศาสนาในเมืองไทย	 ที่มีพระดีๆ	 อยู่ไม่กี่
องค์	 แต่คนก็ไม่ค่อยนิยม	 นับถือแต่พระนอกพุทธ
นอกรตีนอกธรรม		ท�าพธิกีรรมไสยกรรมนอกพทุธ
ใหญ่โตว่าศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มหัศจรรย์	มีลูกศิษย์
เป็นข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่		ร�าพงึร�าพนัมาแค่นี้แหละ
เพราะสิ้นหวังกับวงการสงฆ์ในบ้านเมืองเรา
               	•	ไทยพุทธ		หน่ายวัด			กทม.
 - เราน่าจะเผ่าพนัธุเ์ดยีวกนั  แต่ต่างวิถชีีวิต
กัน   ผมหน่ายวัดหน่ายพระที่ไม่เป็นวัดไม่เป็นพระ  
เพราะขาด “วัตร” ปฏบิตัติามหลกัศาสนา ผูท้ี่ครอง
ผ้า “กาสาวพสัตร์” กแ็ค่ “คนหวัโล้นห่มผ้าเหลอืง”  
มใิช่ “สงฆ์” ผู้ประพฤตธิรรม อนัเป็นพทุธสาวก จึง
มิใช่เนื้อนาบุญของชาวโลก  ดังนั้น องค์กรที่รับ 
ผิดชอบต้องเอาภาระจัดการเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จ 
เด็ดขาด เพื่อจรรโลงพุทธศาสนาให้ด�ารงมั่นคง
สืบไป
 อกีส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นพลงัเสรมิได้ คอืระบบ
การศึกษาในสถาบันศึกษา ถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ศาสนาที่ถูกต้องทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้
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บรรณาธิการ

นักเรียน นักศกึษาซึมซบัรับรู้จนเป็นปกติในชีวติ  
ซ่ึงก็จะเป็นการขบัถ่ายเลอืดเก่าออกไปเรื่อยๆ และ
ในที่สุดเลือดใหม่ก็จะเข้าไปทดแทน  ถึงวาระนั้น
เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้  ซึง่คงไม่
นานเกินรอถ้าเริ่มแต่บัดนี้  องค์กรหลักที่จะเป็น 
แกนน�า คือ มหาเถรสมาคม  และองค์กรการศกึษา   
อาจหาญท�าหน้าที่ศิษย์ตถาคตไหมM

เลียนแบบจากละคร
	 เมื่อปลายปี	๒๕๕๕	มีข่าวเด็กหญิงเลียนแบบ
ละครดงัเรื่องแรงเงา	และรายการคนอวดผ	ีที่เกี่ยว
กับการผูกคอตาย		เด็กหญิงไม่ได้คิดจะผูกคอตาย	
เพียงแต่จะลองเล่นสนุกเฉยๆ	 โดยน�าเศษผ้าและ
เชอืกมาผูกเป็นห่วงกับต้นหูกวางที่สูงจากพ้ืน	๑๒๐	
ซม.	พร้อมกับปีนปากโอ่งสงูประมาณ	๖๐	ซม.		เอา
ศีรษะไปแขวนกับห่วงท�าท่าแขวนคอ	แต่เกิดพลัด
ตกลงไปในโอ่งโดยเท้าแตะไม่ถึงพื้น	 ท�าให้เด็กถูก
แขวนคอนานกว่า	๑๐	นาท	ีเพ่ือนที่เล่นอยูใ่กล้ๆ	คดิ
ว่าเดก็เล่นอยูจ่งึไม่ได้สนใจอะไร	จนเดก็หมดสตจิงึ
ว่ิงไปตามพ่อของเดก็มาช่วยน�าส่งโรงพยาบาล	แต่
ยังคงไม่รู้สึกตัว	 กรณีเด็กหญิงไม่ทราบว่าสุดท้าย
อาการเป็นอย่างไร
	 แต่มกีรณี	เกิดเมื่อเรว็ๆนี	้ที่กาญจนบรุ	ีเดก็ชาย
อายุ	๘	ปีผูกคอ	เป็นการเล่นตามละคร	แต่เด็กเกิด
เสียชีวิตจริงๆ	 โดยใช้สายน�้าหยดเล่นแสดงละคร
เป็นฉากผูกคอเสียชีวิตให้เพื่อนดู	 แต่พลาดเลย 
เกิดเหตุสลดขึ้น…
	 ยังมีเหตุการณ์นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย	กลัวหลับ	เอาเชือกผูกคล้องคอ
ตวัเองไว้กบัลูกกรงหน้าต่าง	ถ้าโงกเชอืกจะกระตกุ	
แต่ปรากฏว่าด้วยความเพลียในที่สุดก็หลับไป	 แม่
มาเรียกให้ไปสอบตอนเช้า	 ก็พบเป็นศพไปซะแล้ว	

ไม่รูเ้ชอืกกระตกุอย่างไร		แพทย์บอกว่าสาเหตกุาร
เสียชีวิตคือ	ขาดอากาศหายใจ
	 อ่านข่าวท�านองนี้แล้วสลดใจ	 เกิดซ�้าแล้วซ�า้
อีกกับการเลียนแบบตามละคร	 ที่จริงเรื ่องการ
เอาเชือกผูกคอเล่น	 ผู้ใหญ่สมัยก่อนจะห้ามเด็ด
ขาด	 ดุแรงมากไม่ให้เด็กๆ	เล่นกันแบบนี้เลย	 ไม่
ให้เล่นผูกคอตัวเอง	 ไม่ให้เล่นไปผูกคอคนอื่นด้วย	
เพราะพลาดง่าย		ผูใ้หญ่สมยันั้นจะใช้ค�าว่า	เดี๋ยวผี
ผลกั	...เดก็ยคุนี้คงไม่ได้รบัการบอกเตอืน	ห้ามเล่น 
เด็ดขาด
     •	นงนาง		โบราณ

 - คนรุ่นใหม่มีครอบครัวมีลูกเต้า แต่ไม่รู้จัก
ครองเรือน  ท�าครอบครัวให้อบอุ่น  เลี้ยงดูลูกเต้า
ให้มีความรู้สึกว่าอยู่กับ“ครอบครัว”
 เหตุยุคนี้ครอบครัวแห้งแล้ง เด็กขาดความ
อบอุ่น-ใกล้ชิดกับพ่อแม่...ต้องออกจากบ้านไป
โรงเรียน พบเพื่อนฝูงสังคมนอกบ้านสารพัดรูป
แบบ เย็นกลับเข้าบ้าน พบพ่อแม่ที ่กลับจากที่
ท�างานพร้อมกบัขยะสงัคมอกีส่วนหนึ่ง  ถ้าต่างคน
ไม่ทิ้งขยะไว้นอกบ้าน ก็ลองคิดดู...บ้านคือถังขยะ
 วัด- องค์กรด้านศาสนาจึงมีบทบาทส�าคัญ
ยิ่งที่จะคานกระแสสังคมให้ด�ารงอยู่ในจุด“สังคม
คุณธรรม”
 อรุณฉานเบิกฟ้า แสงน�า
ดุจดั่งประทีปธรรม ส่องหล้า
ช�าระจิตมนุษย์น�า กระจ่าง
ใสสะอาดจ้า  แจ่มแจ้งตามกรรม
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	 ในยุคที่นักการเมืองส่วนหนึ่งร�่าร้องหาความ
ปรองดอง	 เพื่อปลดเปลื้อง	“พันธนาการ”	 จาก
รัฐบาล	 นอกระบอบประชาธิปไตยที่มาขัดจังหวะ
การสัประยุทธ์ในสมรภูมิการเมืองการปกครอง 
ซึง่ส่วนหนึ่งคือ	“นักการเมือง”	 ที่ท�าหน้าที ่เพื ่อ
ชาติบ้านเมือง	 	 แต่อีกส่วนหนึ่งคือ	“นักธุรกิจ
การเมือง” หรือ	“นักกานเมือง”	 	 คนส่วนนี้แม้
เป็นไทยก็เสียชาติเกิดมารกแผ่นดิน	 	 ไร้ศักดิ์ศรี
คณุค่าความเป็นมนุษย์	 	 ยอมทอดตัวลงเป็นทาส
รับใช้คนคิดคดฉ้อฉลชาติโดยขาดจิตส�านึกว่าตน
คอื	 ส.ส.-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...ตัวแทนของ
ปวงชน	มิใช่ทาสสยบยอมรับใช้นายทุนฉ้อฉลชาติ
	 วันนี้....เรามีอาสาสมัครยอมเปลืองตัวเข้ามา
แก้ไขสถานการณ์	ประคบัประคองให้บ้านเมอืงฟ้ืน

คืนสู่กระบวนการ	 “การเมือง”	 ตามรัฐธรรมนูญ
ต่อไป	อีกไม่นานเกินรอก็จะเป็นหน้าที่ของปวงชน
เจ้าของอ�านาจอธิปไตย			จักใช้อ�านาจ	“อธิปไตย”	
อ�านาจสงูสดุ	สรรค์สร้าง	หรอืท�าลายชาตไิทย	กส็ดุ
แล้วแต่ทิฐิ
	 ในท�านองเดียวกัน	 ในขณะที ่ธรรมย ่อม
คุม้ครองโลก	ผูล้ะเมดิธรรมจงึมอิาจผ่านพ้นโทษอนั
พงึมพีงึได้รบัเรยีนรูไ้ด้		เป็นการฝึกฝนเรยีนรูพ้ฒันา
ตนและย่อมมีโอกาสบรรลุธรรมได้ในทีสุด	ฉันใดก็
ฉันนั้น		นักการเมืองการปกครอง	และข้าราชการ	
พนักงานรัฐ	ทั้งปวง	ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน		ณ วาระนี้ 
ตราบที ่เรายังมีลมหายใจ...มีโอกาสที ่จะท�า
หน้าที่ “คนไทย” สนองคณุแผ่นดนิ ยงัไม่สายเกนิ 
ถ้าลงมือแทนคุณแผ่นดินแต่บัดนี้.

 วันนี้....เรามีอาสาสมัครยอมเปลืองตัว
เข้ามาประคับประคองให้บ้านเมืองฟื้นคืนสู่กระบวนการ “การเมือง” 
ตามรัฐธรรมนูญ  อีกไม่นานเกินรอก็จะเป็นหน้าที่ของปวงชนเจ้าของ

อ�านาจอธิปไตย จักใช้อ�านาจ “อธิปไตย” อ�านาจสูงสุด
สรรค์สร้าง หรือท�าลายชาติไทย ก็สุดแล้วแต่ทิฐิ
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“ชีวิตจ�าลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้าถึงสามครั้ง
เป็นจ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ.๒๕๓๓
และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้ หาอ่านยากมาก
กอง บ.ก.“เราคิดอะไร” จึงขอน�าเสนอ “ชีวิตจ�าลอง”
เพื่อเป็นการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมาก 
สมณะโพธิรักษ์เคยกล่าวถึง พล.ต. จ�าลอง ศรีเมือง ว่า
“อาตมาซาบซึ้งก็คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมในตัวคุณจ�าลอง
เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐ ที่ต้องเคารพนับถือ”

๒. น�้าท่วมใหญ่
 
 “คุณหลวง”	สามีคุณนาย	เป็นบุคคลที่ผมรัก
และเคารพมาก	ชื่อเต็มของท่านคือ	เรือเอกหลวง
ยทุธวินัยพิเนตร	 เป็นนายทหารเรือเก่า	ย้ายไป
รับราชการที่กรมพลศึกษาสมัยเป็นเรือเอก	 และ
เกษียณที่นั่น	 ที่ประตูบ้านจึงมีรูปสมอเรือกับสาม
ห่วงซึ่งหมายถึงทหารเรือและกรมพลศึกษา
	 ท่านเสียไปนานแล้ว	แต่ผมยังจดจ�าท่าทาง
อันสง่างามของท่านได้	 คุณหลวงอารมณ์ดีเสมอ	
รักครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจ	 ผมรับใช้อยู ่ที ่บ้าน
ท่านหลายปี	 เคยเห็นท่านเถียงกับคุณนายเพียง 
ครั้งเดียวเท่านั้น

บ ้านรวมทั้งตัวผมด้วยออกมามุงดูเรือล�านั้น
เป็นการใหญ่	คณุนายไม่เหน็ด้วยที่คณุหลวงซื้อเรอื
ทั้งทีกลับไปซื้อเรือหัวผุมา	 ผุจนหัวไม่มี	 มีแต่ท้าย
เรือ	 คุณหลวงก็มีเหตุผลของท่าน	 เนื่องจากปีนั้น 
น�้าท่วมมากจริง	ๆ 	 ท่วมเจิ่งไปหมดทั้งเมือง	 ไม่มี
ที่ไหนที่น�้าไม่ท่วม	ท่วมมิดศีรษะเป็นอย่างน้อย	รถ
วิง่ไม่ได้เลย	 ไปไหนมาไหนต้องใช้เรืออย่างเดียว	
ใคร	ๆ 	ก็ออกเที่ยวหาซื้อเรือไว้ใช้	เรือจึงหาซื้อยาก
และมีราคาแพงลิบลิ่ว
 ส่วนผมและเด็ก	ๆ 	 ในบ้านคุณหลวงไม่เดือด
ร้อน	เราสนกุกบัน�้ามาก	ช่วยกนัตดัต้นกล้วยต้นโต	ๆ 	
มาสี่ห้าต้น	เอาไม้ไผ่เสียบกลางท�าเป็นแพ	หาไม้ไผ่ 
อนัยาว	ๆ 	มาเป็นถ่อค�้า	ไปไหนมาไหนสนกุ	แต่แล่น 
ช้ากว่าเรอืคณุหลวงมาก	และต้องเปลี่ยนแพบ่อย	ๆ  
เวลาต้นกล้วยเน่า
	 โรงเรียนทุกโรงเรียนปิดไม่มีก�าหนดจนกว่า 
น�้าจะลด	เด็ก	ๆ 	อย่างเราชอบนัก	อยากให้น�้าท่วม
นาน	ๆ 	สนุกดี
	 ที่หน้าบ้านคณุนายมมีะขามเทศต้นใหญ่	โคนต้น 
มีแคร่ไม้ปลูกไว้สูง	ๆ 	เป็นท�าเลดีมาก	ผมจองเป็นที่
น่ังตกปลาทกุวัน	วันหน่ึง	ๆ 	ตกได้ปลาหมอเป็นไห	ๆ  
ผมท�าบาปขึ้นดีนัก	 ไม่มีเบื่อ	 ยิ่งตกปลายิ่งสนุก	
นั่งตกปลาอยู่คนเดียว	 ไม่ต้องมีใครอยู่เป็นเพื่อน 

	 เมื่อคราวน�้าท่วมใหญ่ปี	 ๒๔๘๕	 เย็นวันหนึ่ง 
คุณหลวงพายเรือล�าเบ้อเริ่มกลับบ้าน	 ทุกคนใน
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เพลินอยู่ทั้งวัน
	 เหยือ่ส�าหรับตกปลามีหลายอย่าง	ผมจับ
ไส้เดอืนมาเป็นก�ามอื	ๆ 	เอามดีมาห่ันเป็นท่อนส้ัน	ๆ  
เหมือนกับมันไม่มีชีวิตจิตใจ	 ไม่เจ็บไม่ปวด	 ใครจะ
เจ็บใครจะตายก็ช่าง	 ขอให้ผมสนุกก็แล้วกัน	 เมื่อ
น�้าท่วมนาน	ๆ 	 หาไส้เดือนยากเข้าทุกที	 ตรงไหน
น�้าท่วม	 ตรงนั้นไส้เดือนตายหมด	 มันไม่ใช่ปลา
จะได้ด�าอยู่ใต้น�้าได้	 ผมหาเหยื่อชนิดใหม่	 ไล่จับ
แมลงสาบ	แมงมุม	เอาเบ็ดเกี่ยวทั้งเป็น	ๆ 	หย่อน
ลงไปในน�้า	ขณะท่ีมนัเจบ็ปวดเจยีนตายเพราะเบด็
เกี่ยว	ต้องตะเกียกตะกายหนีน�้า	ว่ายไปได้ไม่นาน
ก็ถึงกาลอวสาน	 ถูกปลาฮุบ	 กงเกวียนก�าเกวียน	
ปลาฮุบเหย่ือติดเบด็เข้าไปด้วย	กลายมาเป็นเหย่ือ
ของผมอีกทีหนึ่ง
	 ตอนปลากินเบ็ดนี่สนุกอย่าบอกใครเชียว	ทุ่น
กาบมะพร้าวชิ้นเล็ก	ๆ 	 ที่ผูกอยู่เหนือเบ็ดถูกปลา
ลากไป	 จมน�า้ผลุบ	ๆ 	 โผล่	ๆ 	 ต้องใจเย็น	 อย่าไป 
ตื่นเต้น	 รอจนกระทั่งปลาติดเบ็ดแน่	ๆ 	 จึงตวัดขึ้น
มาตอนที่ปลาดึงเบ็ด	ก็คาดคะเนเอาจากแรงดึงว่า
ปลาจะตัวใหญ่ขนาดไหน	ทั้งตื่นเต้นทั้งสนุก	 สนุก 
บนความทุกข์ของผู้อื่น

q q

   
	 มะละกอสวนคุณนายปลูกไว้หลายร้อยต้น 
ถูกน�้าท่วมตายหมด	 มะละกอเป็นต้นไม้ใจเสาะ 
น�า้ท่วมไม่ก่ีวันก็ไปเสียแล้ว	ต้องเกบ็ลูกดิบ	ๆ 	มากวน 
ขาย	 กวนไปเสียดายไป	 มะละกอ	“สายน�้าผึ้ง”	
หวาน	 มีชือ่เสียงมาก	 ขายได้ราคาดี	 สวนฝั ่ง
ธนดินดีเหลือเกิน	 ผมไม่เคยเห็นใส่ปุ ๋ยเลยแต ่
โตเอา	ๆ 	 ต้นสูงใหญ่	 ลูกเต็มคอ	 ต้องใช้บันไดปีน
ขึ้นไปเก็บ	สวนมะละกอล่มเพราะน�้าท่วม	ผมไม่ใช่
เจ้าของยังเสียดายมากขนาดนั้น	 แล้วคุณนายจะ
เสียดายขนาดไหน	 แต่ท่านไม่ได้ปริปากบ่นให้เรา
ได้ยินเลย
	 น�้าท่วมได้ก็ท่วมไป	 ก่อนที่ลูกจะเหี่ยวคาต้น	
ท่านก็สั่งให้พวกเราโค่นลงหมด	 กวนไว้กินไว้ขาย	

ผมยังจ�าได้	 ตอนนั้นเราตั้งกระทะใบใหญ่	ๆ 	 วาง
เรยีงกนัเป็นตบั	กวนทั้งกลางวันกลางคนื	มะละกอ
กวนของคุณนายขายดีอีกนั่นแหละ	คุณนายท�ามา 
ค้าขึ ้นเพราะท่านขยันเอาจริงเอาจัง	 เป็นที ่รัก
เคารพของลูกจ้างทุกคน
	 คุณนายมีบุตร	๕	คน	มีคนใช้อีกหลายคน	
นอกจากป้าเหลี่ยน	ป้าหงดั	แม่	ววั	และผมแล้ว	ยงัม ี
ลุงเพชรคนท�าสวนอีกซึ ่งมีลูกหลายคน	 ปลูก
กระต๊อบอยู่ที่สวนหลังบ้าน	 ลุงเพชรเป็นคนวัดไทร
เมียเย็บงอบเก่ง	แม้คุณหลวงคุณนายจะมีที่ทางเป็น
มรดกตกทอดมาบ้าง	เงนิกไ็ม่พอใช้	เพราะคณุหลวง 
ท�างานคนเดียว	 คุณนายจึงไม่เหมือนคุณนาย
คนอื ่น	 ต้องท�างานหาเงินช่วยคุณหลวงเลี ้ยง 
ลูก	ๆ 	 และบริวาร	 นอกจากปลูกมะละกอขาย 
เป็นล�่าเป็นสันแล้ว	 คุณนายยังท�าหวานเย็นขาย
อีกด้วย
	 แต่ก่อนนี้ตู้เย็นไม่ใคร่จะมีใช้กัน	 หลาย	ๆ 	สิบ

จากใจถึงใจ
 
 แม้จะมีการพูดถึงผม	 เขียนถึงผม	 ไว้ในหลายแห่ง	
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า	ผมเป็นใคร	มาจากไหน
	 ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว	 ความตายได้
ย่างใกล้เข้ามาทุกที	 ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราวบางแง่
บางมุมไว้บ้าง	เพื่อให้หลาย	ๆ 	ท่านได้ทราบ
 “ชวีติจ�าลอง”	จงึเกดิขึ้น	และอยูใ่นสายตาของท่าน	
ณ	บัดนี้	
 ชีวิตจ�าลอง	 จ�าลองชีวิตของเด็กจน	ๆ 	คนหนึ่ ง 
ลูกแม่ค ้าหาบเร ่	 ลูกพ ่อค ้าปลาสด	 เล็กๆ	 เป ็น 
เด็กรับใช้ของผู ้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ ่ง	 โตขึ ้น 
รับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
	 ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา	และสละ
เวลาอันมีค่าของท่านอ่านหนังสือเล่มนี ้ที ่เขียนโดย 
นักเขียนจ�าเป็นชื่อ	“จ�าลอง”	

	 	 	 ขอบพระคุณครับ

          
          ๗ มกราคม ๒๕๓๓



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๑ เมษายน  ๒๕๖๐   •   9

บ้านจงึจะมตีูเ้ย็นสกับ้าน	คณุนายมตีูเ้ยน็ขนาดใหญ่ 
ถึง	๗	ตู้	 วิธีท�าหวานเย็นไม่ยาก	 เอาถาดส�าหรับ
ท�าน�้าแขง็ในตู้เย็นมาใส่น�้าอ่ืน	ๆ 	เช่น	น�า้สละ	โซดา	
กะท	ิสังขยา	และมะพร้าวอ่อน	ขายดบิขายด	ีใคร	ๆ  
กินหวานเย็นคุณนายเป็นต้องติดใจ	 ทั้งสะอาดทั้ง
อร่อย	ช่วยให้คนแถวนั้นทั้งเดก็และผูใ้หญมงีานท�า
ไปตาม	ๆ 	 กัน	 ใครตัวใหญ่แข็งแรงหน่อยก็สะพาย
ไปขาย	๒	กระติก	คนขายหวานเย็นส่วนมากจะไป
ขายแถวโรงสีคลองสาน	วัดเศวตฉัตร	และบุคคโล	
	 บางครั้ง	คุณวินยัลูกคนเล็กของคณุนายกไ็ปน่ัง
ขายหวานเยน็ท่ีรมิถนนตากสนิหน้าบ้าน	ผมตวัเลก็
กว่าสะพายกระติกไม่ไหวก็ไปนั่งเป็นผู้ช่วย	 พี่เป้า 
ลกูของลงุผมขายหวานเยน็เก่งมาก		เอาไปเท่าไร	ๆ 	
ขายหมดทุกที	ต่อมาพี่เป้าเรียนสูง	ได้เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 ผมพลอยสนุกไปกับเขาด้วย	 คอยเมื่อไรพี่	ๆ  
ที่ออกไปขายหวานเย็นจะกลับมา	 เย็น	ๆ 	 เขาจะ
สะพายกระติกมาคืนที ่บ้านคุณนาย	 นั่งนับเศษ อ่านต่อฉบับหน้า

สตางค์พร้อมกับคุยกันถึงลูกค้ารายแปลก	ๆ	ที่ไป
พบเห็นมา	 ที่จริงขายหวานเย็น	 ดู	ๆ 	 ก็สนุก	 เดิน
ไปสั่นกระดิ่งไป	 และร้องขายไป	 “หวานเย็นครับ  
หวานเยน็ หวานเยน็กะท ิสละ มะพร้าวอ่อน สงัขยา 
ครมีโซดาครบั”	พอลกูค้าเรยีกกว็างกระตกิ	เอาคมี
คีบหวานเย็น	 พร้อมกับเอากระดาษแผ่นเล็ก	ๆ  
จับยื่นส่งให้
	 คูแ่ข่งของหวานเยน็คอืไอตมิ	หวานเยน็ใส่อะไร
อร่อย	ๆ 	ไอตมิกใ็ส่อย่างนั้น	แถมยงัมกีารจบัไม้แดง	
ใครโชคดีก็ได้กินไอติมฟรี	 ไม่ต้องเสียเงิน	 คนขาย
จะมีไม้แท่งกลม	ๆ 	เล็ก	ๆ 	ขนาดตะเกียบยาว	๑	คืบ 
มีประมาณ	 ๑๐	 อัน	 ใส่กระบอกสังกะสีติดตัวไว้	
พอคนซื้อจ่ายเงินซื้อไอติม	 คนขายจะยื่นไม้ให้จับ	
ส่วนใหญ่คนซื้อแพ้เกือบทุกครั้ง	 แต่ก็สนุกเพราะ 
ซื้อของด้วย	เล่นการพนันไปด้วย

q q

2
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• ต่อจากฉบับที่	๓๒๐

¨¹áµ‹ÁÕà¡ÕÂÃµÔ (ÊØ¨ÃÔµ)
´Õ¡Ç‹ÒÃíèÒÃÇÂáµ‹ÍÑ»ÂÈ (¢Õéâ¡§)

ระบบ“บุญนิยม”นี้ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในใจจริงๆ ว่า 
จะช่วยสังคมมนุษยชาติที่ถูกพิษและฤทธิ์ของระบบ
“ทุนนิยม” ก�าลังต้อนเข้ามุมอับอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แน่ๆ หาก
ประชาชนได้ศึกษาช่วยวิจัยกันต่อ และอบรมฝึกฝนร่วมมือ
สร้างสรรให้เกิดให้เป็นผู้เจริญตามระบบ“บุญนิยม”
นี้กัน จนมีคุณภาพ(quality) และปริมาณ(quantity)
เพียงพอ ตอนนี้คนจะเห็นจะรู้ยังยากอยู่ ยิ่งจะเชื่อตาม
ยิ่งยากใหญ่ เพราะยังมีผู้พอรู้พอเป็น หรือ ด�ำเนินชีวิตใน
ระบบ“บุญนิยม”ได้แล้ว จ�ำนวนน้อยเหลือเกิน
 เฉพำะอย่ำงยิ่ง คนทั้งหลำยเกือบทั้งโลกทุกวันนี้
ก็ล้วนด�ำเนินชีวิตกันอยู่ ด้วยระบบ“ทุนนิยม”
อย่างสนิทสนมและตายใจว่า 
ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น 
ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ“ทุนนิยม”ก�ำลัง
เข้ำมุมอับ ไปไม่รอด ช่วยมนุษยชำติในโลกให้เกิดสุขสันติ
อย่ำงอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตำมอุดมกำรณ์ ไม่ได้นั้น 
ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ  
แต่ข้ำพเจ้ำก็ยังไม่เห็นทำงออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่ำ 
ต้องปรับตัวมำเป็นระบบ“บุญนิยม”นี้ให้ได้
แล้วสังคมมนุษยชำติในโลกไปรอดแน่ๆ
     • สมณะโพธิรักษ์

๑. ศาสนาบุญนิยม

๒. ชุมชนบุญนิยม 

๓. การศึกษาบุญนิยม

๔. บริโภคบุญนิยม 

๕. พาณิชย์บุญนิยม

๖. กสิกรรมบุญนิยม

๗. อุตสาหกิจบุญนิยม

๘. การเมืองบุญนิยม 

๙. ศิลปวัฒนธรรมบุญนิยม

๑๐. สื่อสารบุญนิยม 

๑๑. สุขภาพบุญนิยม

๑๒. สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ

Z à¡‹ÒÊÁÑÂ ãËÁ‹àÊÁÍ
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ก�าลังพูดย�้าละเอียดซ�้าความพิเศษ 

ของ“บุญ”ในศาสนาพุทธว่า ทุกวันนี้ชาว

พุทธท้ังหลายเข้าใจค�าว่า“บุญ” หรือเข้าใจ

ความเป็น“บุญ”เพี้ยนผิดออกไปจากสัจจะ  

ผิดอย่างตรงกันข้าม หน้ามือเป็นหลังมือ 

กัน  ปานนั้นทีเดียว

นัน่คอื หลงผดิว่า การ“ท�าบญุ”แล้วจะ 

“มี”ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,เป็น“ผล”ของ“บุญ”  

หรือแม้แต่“มี”โลกียสุขเกิดในจิตใจของผู  ้

“ท�าบุญ” ผู้เข้าใจอย่างนี้ผิดทั้งนั้น เพราะ 

เชื่ออย่างนั้น ท�าใจอย่างนั้นล้วนเป็น“ภพ” 

เป็น“ชาติ”ท้ังสิ้น จิตใจยังไม่ตัด“ความต่อ” 

คือ “สันตติ”  แต่ยัง“ต่อ”สันตติ”ไปอีก 

จึงมี“อุปจยะ”(เริ่มมีความเกิด) ยังไม่จบ

ท่ี“สันตติ”เป็นที่สุดเด็ดขาด ยังมี“ลักษณะ

ของ“ความเกิด”(ชาติ)อยู่  จึงต้องมี“ชรตา”  

และ“อนิจจตา”อยู่  “ทุกข์”ก็ยังไม่สิ้นเศษ

นิยาม(def ine)ความหมายค�าว่า“บุญ” 

ท่ีเสร็จสัมบูรณ์สุดจริง  จะไม่เหลือแม้แต่ 

“ชรตา-อนจิจตา” เพราะไม่ม“ีอปุจยะ”ใดอกี

แล้ว จะยุติเด็ดขาด จบที่“สันตติ”

ถ้าแม้นผู้ใดเข้าใจไม่ครบอย่างนี้ ผู ้ 

นั้นชื่อว่า ยังมีส่วน“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่ คือยัง

เหลือส่วนที่ยังเข้าใจผิด เชื่อผิด จากความ

หมายของค�าว่า“บุญ”ที่สัมบูรณ์สุด 
จงึไม่ชดัเจนครบใน“ทฏิฐ”ิว่า “บญุ”คอื 

ต้องเป็น“การช�าระกิเลส”ออกไปจากจิตใจ

เม่ือท�าบุญแล้วเสร็จ ก็ไม่มีอะไร“เกิด

ต่อ”เลยเป็นอันขาด “บุญ”จะหายไป สิ้นไป

ทันที ไม่มีอะไร“ก่อการเกิด”(อุปจยะ)ต่อเลย 

กล่าวคอื ผู้ใดท�า“กรรม”ใด “กรรม”นัน้

ท�าให้ จิตเกิด“บุญ” ผู้นั้น“มีผลบุญ” “ผล

บุญ”คือ กิเลส“ถูกช�าระ” จะเรียกว่า“เกิดผล

บุญหรือมีผลบุญ”ก็ได้  แต่ ไม่ใช่“ได้”อะไรที่

เป็น“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุข” ไม่มีทั้ง 

“รูป”ทั้ง“นาม”ใดๆเกิดต่อเลย จิตว่างเปล่า 

“ผลบุญ”นัน้คือ กเิลส“เส่ือม” ถงึทีสุ่ด

ก้อ..“กิเลสสิ้นสูญ”ไปจากจิต เท่านี้เท่านั้น

คือ“บุญ” แล้วก็“จบกิจ-จบเรื่อง”ของ“บุญ” 

หากปฏิบัติมี“ผลบุญ”ส�าเร็จเสร็จลง  

แล้ว จากนั้นไม่มีอะไรเกิดต่อ ไม่ม่ี“ภาวะ” 

ใดเหลือต่อจากการปฏิบัติที่ส�าเร็จ“การท�า 

บุญ”มีผล ไม่ว่า“วตัถธุรรม”หรอื“นามธรรม” 

ใดๆจะ“อุปจยะ”(เริ่มมีความเกิด)ต่อจากเมื่อ

ท�า“บุญ”เสร็จส้ินหน้าที่บริบูรณ์แล้ว..ไม่มี 

จึงชื่อว่า ไม่มี“ภพ-ชาติ”ใดๆในจิต

นั่นคอื ไม่ม“ีการได้อะไร”จาก“การท�า 

บุญ”หากสัมมาทิฏฐิ ที่มีผลส�าเร็จเต็มบุญ

แต่จะ“เสียกิเลสไปจากจิตตน”เท่านั้น

ถ่ายเดียว ในจิตจะเป็น“สูญ” คือว่างเปล่า  

ดังนัน้ ผูย้งัเข้าใจผดิไปจากทีว่่านี ้ กค็อื

ผูย้งั“มจิฉาทฏิฐิ”ตามส่วนผดิทีเ่หลือนัน้ๆอยู่  

เพราะผูน้ัน้ปฏบิตัธิรรมของพุทธแล้ว

ประโยชน์ทีเ่กดิไม่เป็น“พทุธ”ก็ด ีเพราะปฏิบัต ิ

ไม่ถกูต้องตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าก็ได้

คอืประพฤต“ิกรรม”ไม่เป็น“บญุ” ตาม 
“สัมมาทิฏฐิ”ของพระพุทธเจ้า ท�า“บุญ”ผิด

“บญุ”จงึต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ และต้อง 
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“กระท�าใจตน”ให้ตรงตามสัมมาทิฏฐิให้ได้

นอกจาก“บุญ”แล้ว ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จรงิ 

ในความเป็น“ชาต”ิ และความเป็น“ภพ”อกี

“ชาติ”และ“ภพ”ในที่นี้คือ “การเกิด 

ของจติใจ” มิ ใช่“การเกดิของสตัว์ทีป่ระกอบ 

ไปด้วยดินน�้าไฟลมที่ก่อตัวในมดลูก”(ชลา 

พุชะ) ไม่ใช่“การเกิดของสัตว์ที่เกิดเป็นไข ่

ก่อนแล้วค่อยเกิดเป็นตวัอกีที”(อณัฑชะ) มิ ใช่ 

“การเกดิของสตัว์เลก็ทีต่วัเองแตกตวัเกดิได้ 

เลยแบบจุลินทรีย์”(สงัเสทชะ) แต่คอื การเกดิ

ของ“สัตว์โอปปาติกะ”คอื สตัว์ทางวญิญาณ

“ชาติ“หรือ“การเกิด”ท่ีว่านี้จึงหมาย

ถงึ“การเกดิของวญิญาณหรือจิต”โดยเฉพาะ

ไม่ใช่สัตว์ที่มีตัวตน“ร่างกาย”คลอด

ออกจากท้องแม่ ที่หมายถึง“ชลาพุชโยนิ”

หรือสัตว์ที่“เกิด ๒ คร้ัง”(ทวิชาติ)เป็น 

“ไข่”ก่อน แล้วค่อยมาฟักตัวตนเป็นรูปร่าง

อีกที ที่หมายถึง“อัณฑชโยนิ”

แม้แต่การเกิดของสัตว์เล็กจุลินทรีย์

แบ่งตวัแตกตวัเกดิ ทีห่มายถงึ“สงัเสทชโยน”ิ

แต่เป็น“การเกิดของนามธรรม”คอืจิต

คอื“วิญญาณ” ที่หมายถงึ“โอปปาติกโยนิ” 

ซึง่เกดิในตวัเอง โดยมเีหตมุปัีจจยั มีที่ไปทีม่า 

เหต-ุปัจจยันั้นสามารถสืบสาวที่ ไปที่มาได้

ต้องชัดเจนใน“การเกดิ ๔”ชนิดนีอ้ย่าง

สัมมาทิฏฐ ิว่า การเกิดใด คอื อย่างไรกันแท้ 

เพราะความไม่ รู้จัก“การเกิด”คือชาติ 

และไม่รูใ้นความเป็น“ภพ”ของจิต นัน่เพราะ

ไม่มคีวามรูใ้น“กรรมนยิาม” ไม่มีความรู้ใน 

“กรรม”ทั้งหลาย ที่สั่งสมทั้งเป็น“อดีต”ทั้ง

เป็น“อนาคต” โดยเฉพาะ“มโนกรรมปัจจุบัน” 

พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นให้คนเรียนรู้

ความเป็นมโน-จิต ในกรรมปัจจุบัน” ให้ได้

การจะรู้จกัรูแ้จ้งรู้จรงิในความเป็น“จิต” 

เป็น“มโน” เป็น“วญิญาณ” จงึเป็นจดุแท้ของ 

การศึกษาพุทธศาสนา เพือ่บรรลนุิพพาน

“จติ,มโน,วญิญาณ”ศกึษาได้ที่ไหนล่ะ?

พระพทุธเจ้าตรัสว่า เรียนรู้ได้ท่ี“กาย“ 

เพราะ“กาย”นัน้แหละมคีวามเป็น“จติ-มโน-

วญิญาณ”อยู่ประชมุพร้อมท่ีจะให้เรียน และ

ให้ปฏบิตัจิดัการกนัตรง“จติ,มโน,วญิญาณ”นี้

เองเป็นส�าคัญ เป็น“แดนเกิด”(สัมภวะ) ให้มี 

“การท�ากันที่ ใจที่ จิต”นี้ เรียกว่า“มนสิการ” 

ซ่ึงมีท้ัง“ร่างกายและจิตใจ”รวมอยู่ท้ัง ๒
จงึต้องเรียนแลว้ท�าให้“ถ่องแท”้ภาษา

บาลีว่า โยนโิส คือ ถ่องแท้ “การท�าใจในใจให้

ถ่องแท้”จึงเรียกเต็มๆว่า “โยนิโสมนสิการ”
และ“กาย”ก็หมายถึง “ธรรมะ ๒” ซึ่ง 

“ต้องมีภายนอก”ด้วยเสมอ ขาดไม่ได้ 

แต่ไม่ใช่ไปจดัการอยูแ่ค่“ภายนอก”ทีม่ี 

เฉพาะ“ร่าง”อันคือดิน-น�า้-ไฟ-ลม กนัเท่านั้น

ชาวพุทธทุกวันนี้ เพราะฟังค�าสอน 

หรืออ่านค�าตรัสของพระพุทธเจ้าไม่แตก

และเรยีนรูไ้ม่ถ่องแท้ กเ็ลยพากนัมุง่ปฏบิตัิ 

“สุดโต่ง”ลัดไปเอาแต่ “จิต-มโน-วิญญาณ”

โดยทิง้ภายนอกไปเลย นัน่คือ หลับตา-

ปิดหู-ปิดทวารภายนอก ๕ ทวารท้ังหมด   

ค�าว่า“กาย”นัน้เป็น“องค์ประชมุ” เป็น 
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“องค์รวม” เป็น“องค์ประกอบ”ของ“ธรรมะ” 

คือ“สิ่งที่ถูกรู้”นี ้๑ ชื่อว่า “รูป”ซึ่งก็เน้น“จิต” 

เน้น“มโน”  และ ๒ นั้นคอื“ตวัรู”้ที่เป็น“นาม”   

นี้คอื “กาย” พระพทุธเจ้าให้ศกึษาเข้าไป

ตรงที่ความเป็น“จิต-มโน-วิญญาณ”ตามที่

ได้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกมาบ่อยๆ นั่น 

ต่างหากเป็นตัวแท้ ตัวส�าคัญที่จะเรียนรู้

แต่ยงัเนือ่งต่ออยู่กับภายนอกเสมอนะ

ถ้าใครเข้าใจว่า ความเป็น“กาย”คอื แค่ 

“ร่าง”ทีห่มายเอาเฉพาะภายนอก ได้แก่ ดนิ-

น�า้-ไฟ-ลม ประกอบกนัอยูเ่ท่านัน้ ไม่เกีย่ว 

มาถึงจิต ไม่เกี่ยวมโน ไม่เกี่ยววิญญาณเลย

ผู้นั้นคอื มิจฉาทิฏฐ ิ๑๐๐ % 
ผู้ไปหลงผิดงมโข่งอยูว่่า “กาย”หมาย

เอาแค่“ร่างภายนอก”ของคน ผู้นั้นศึกษา

ศาสนาพุทธไม่ได้อานิสงส์แน่ หรือไม่เกิด

มรรคผลถึงนิพพานแน่ยิ่งกว่าแน่เลย 

พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่า “กาย”นั้น  

ให้ตัง้ใจศกึษาหมายเอา“จิต-มโน-วญิญาณ”  

ตามที่ได้อ้างอิงค�าตรัสในพระไตรปิฎก  

เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐ ว่า “ร่างกาย”ถ้าหมายถงึ 

แค่“ดนิ-น�า้-ไฟ-ลม”ประชมุกนัอยูเ่ป็น“กาย” 

นัน้ ความเจรญิกด็ ี ความเสือ่มกด็ ี การเกดิ 

กด็ ีการตายก็ด ีของร่างกาย อันเป็นที่ประชุม 

ของมหาภตูทัง้ ๔ นี ้“ย่อมปรากฏ”ให้เห็นอยู่ 

เป็นของหยาบ เป็น“การปรากฏ”ให้รู้ ให้เหน็ 

ได้ง่าย ได้ชัด จึงเห็นความไม่เที่ยงได้ง่าย 

เห็นความเป็นทุกข์ได้โต้งๆ และสุดท้ายมัน

ก็จะตาย ไม่มีตัวตนให้เห็นกันเม่ือร่างตาย

แยกสลายเป็นอืน่ไปสดุท้ายทกุคนไม่ยกเว้น 

ร่างกาย จงึไม่มีใครสงสยันี ่ต้องทิง้แน่       

จึงเบ่ือหน่าย คลายก�าหนดั หลุดพ้น

ใน“ร่างกาย” กันได้ง่าย ไม่ยึดว่าเป็นเรา  

เป็นของเราทีถ่าวร ได้ไม่ยาก เพราะเป็น 

“รูปหยาบ” เป็นภายนอก มี“สัมผัส”ทาง 

ตาหูจมูกลิ้นกายภายนอก  ให้เห็นให้รู้ชัดๆ  

เพราะเหน็“ความเจรญิกด็ ีความเสือ่ม 

ก็ด ีการเกิดก็ดี การตายก็ดี” ของร่างกาย  

ใครๆกอ็าจสามารถร่วมรู้ ร่วมยืนยันพูดกัน 

รู้เรือ่ง“รปูหยาบ”จบัต้องร่วมกนัได้ มนัเสือ่ม

ก็ดี มันเจริญก็ดี เห็นด้วยกันได้ เป็นรูป 

เป็นร่างเสื่อมไป ตายไปเห็นๆด้วยตา ก็ชัด

ยิ่ง มันไม่เท่ียง ยึดไม่ได้ ก็ต้องจ�านนต่อ

สัจจะ ย่อมเบื่อหน่าย ย่อมคลายก�าหนัด

แต่“กาย”ทีห่มายถงึ“จติบ้าง-มโนบ้าง-

วิญญาณบ้าง”นั้น มันเป็น“รูปละเอียด”ที่

ปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟัง ไม่ได้ศึกษาค�าสอน

ของพระพทุธเจ้า จะไม่อาจเบ่ือหน่าย คลาย

ก�าหนัด หลุดพ้นใน“จิต” เป็นต้นนั้นได้เลย 

ข้อนั้นเพราะเหตุว่า “จิต”เป็นต้นนี้  

อันปุถุชนผู้มิได้ฟังไม่ได้ศึกษา รวบรัดถือไว้

ด้วยตัณหา ยึดถือด้วยทิฏฐิ ว่า นั่นของเรา 

นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้    

ดังนั้น เริ่มต้นการศึกษาพุทธศาสนา 

พระพทุธเจ้าทรงชี้ว่า ต้องเริม่ต้นการศึกษา 

ให้มี“ผัสสะ” แล้วเกิด“เวทนา” จึงจะท�าใจ 

ในใจกันได้ก็ที“่เวทนา”นี่แหละ ตามทฤษฎ ี

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งมีทั้ง“โพชฌงค์ ๗  
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และมรรค ๘” ปฏิสัมพัทธ์กันอย่างมีระบบ 

ความเป็น“จติใจ”(เจโต) แต่ไม่มี“วชิชา” 

(ปัญญา)จนสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของ 

ตนให้เป็น“บุญ”ได้ จึงต้องเกิด“ภพ”ข้ึนในใจ 

ตน ก็ท�าความเป็น“ชาติ”ข้ึนในใจตนอยู่ร�่าไป

ถ้าผู้ใดสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ) 

ของตนให้ไม่มีความเป็น“ชาติ”ได้จริง “ภพ” 

ก็ไม่มีในใจของผู้น้ัน จึงต้อง“ท�าใจในใจ”ให้ได้

ฉะนี้ คือ การปฏิบัติธรรม มีผลส�าเร็จ

“ภพ”น้ันได้แก่ นรก กับ สวรรค์ ในจติตน

“ชาติ”คือ จิตใจมันเกิดเป็นสัตว์นรก- 

เกิดเป็นสัตว์สวรรค์ หรอืแม้แต่“ชาต”ิทีต่น

หลงท�า“จิตว่าง”ด้วย“มโนมยอัตตา”(อรูปแห่ง

ความว่างที่ส�าเร็จด้วยจิต) เพราะยัง“อวิชชา”อยู่

“ภพจิตว่าง”ดังกล่าวนีม้ันปั้น“รปู”ขึน้

มาหลงติดกัน เป็น“มโนมยอัตตา”ขั้น“อรูป

ธรรม”ที่ส�าเร็จด้วยจิตตน“ปั้นเอง”(นิรมาน

กาย)แท้ๆ จนส�าเร็จเป็น“มโนมยอัตตา”  

จึงชื่อว่า ยังมี“ชาติ” และมี“ภพ”อยู่ !!

ผู้“ไม่รู้”ความเป็น“ภพ-ชาติ” สอนกัน

แต่ว่า “มีสติ”..แล้วท�า“จิตว่าง” อย่าให้ม ี

“จติทกุข์-จติเศร้าหมอง”ใดๆ ท�า“จิตให้ใส- 

ให้สบาย-ให้สดชืน่เบกิบานอยู่ตลอดเวลา” 

ให้ได้ เม่ือพากเพยีรท�าก็ป้ันสภาพนี้ ใส่จิตกนั 

จนได้ มันกไ็ด้“ภพจิตว่าง”ส�าเร็จขึ้นมาแน่ๆ

ซึ่ง“ผู้ไม่รู้”(ผู้อวิชชา) ย่อมไม่รู้ว่านี่คือ 

“มโนมยอัตตา”(อัตตาที่เป็นรูปส�าเร็จด้วยจิตตน 

เองปั้นขึน้เอง เนรมติขึน้เอง) เพราะไม่ได้เรยีนรู้ 

ความเป็น“อัตตา”มาอย่างเป็น“สัมมาทิฏฐิ” 

ไม่ได้ศึกษามาตามล�าดับ“โอฬาริก

อัตตา” แล้วก็“มโนมยอัตตา” และสุดท้าย 

“อรปูอัตตา” ทีต่้องก�าจัด“อัตตา”มาตัง้แต่

อัตตาหยาบขั้นต้น อัตตาขั้นกลาง และขั้น

ปลาย แต่ ไปหลง“รีบลัด” ฝึก“ปั้นภพ”จนได้

ยังหลง“อยากได้ความรู้สึกอย่างใด” 

แม้แต่“จิตว่าง”แล้วก็“ท�า”เพือ่ให้เกิด“ความ

รู้สึก”อย่างนัน้ จน“กระท�า”ขึ้นส�าเร็จ บัดใด 

“กรรม”กเ็กิด ณ บัดนัน้ ทันทีที่“ท�า”ได้ไง ! ! ! 

พอมี“การกระท�า”เกิดขึน้กับมี“ความ

หวงัในภพ”ว่า น่าได้-น่ามี “การเกิด”ก็อบัุติ

ข้ึนในใจ เม่ือ“ใจ”มี“กิริยา” มี“อาการ”ตาม 

ที“่ส�าคัญมัน่หมาย”(สัญญา)นี้ ตามที่ตนยดึ” 

(อปุาทาน) ก็คอื“ชาติ” เป็น“การเกิด”ปรากฏขึ้ น                
“ชาติ”กับ“ภพ”นัน้ เมือ่“ชาติ”(โอกกันติ)

เกดิขึน้ในใจ ก็หยั่งลงเป็น“ภพ”ตามมาทันที

“ชาติ”ที่เรียกว่า“โอกกนัติ”นั้นคือจิต

ทีมี่อาการ“หยัง่ลง”หรือ“รวมตวักันลงในใจ” 

เป็น“การเกิด” ๑ ใน ๕ ซ่ึงได้แก่ ชาติ-สัญชาติ-

โอกกนัติ-นิพพัตติ-อภินิพพัตติ ที่ต้องเรียน 

รู้อย่างสัมมาทิฏฐิ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๗ )    

“ชาติ”เกิด..“ภพ”ก็เกิด ทุกคน ส�าหรบัผู้

ยงัไม่มภีูมิธรรมถงึขั้นท�า“วิภวตณัหา”ส�าเร็จ 

ยกเว้น“อรหนัต์”ผู้ไม่ต่อ“พุทธภูมิ”ก็จะ 

ม“ีชาติ”(อภินิพพัตติ )ที่เป็น“โลกุตรจิต”ขั้นสูง 

สุด ที่เกิดแค่อาศัยใช้ไปกับการด�าเนินชีวิต 

ท�าประโยชน์แก่ผู ้ อ่ืนจนกว่าจะตายเท่าน้ัน

ผู้นี้ จึงจะไม่มี“จิตตกผลึกลงเป็นภพ” 

  [ เก่าสมัย	ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า
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    “ตลาดอาริยะ” เป็นเรื่องสังคมมนุษยชาติ	 ที่ได้
ประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่าน	 ชาวอโศกทั่วประเทศมี
โอกาสมาร่วมกันท�า	 ลงมือปฏิบัติ	 เพือ่ให้เจริญขึน้...
ท�าทานต้องมีปัญญา	 ของเหล่านี้ออกไปสู่บุคคลที่ควร
จะได้	 ก็ต้องเลือกคนให้	 แหล่งให้	 เป็นกุศลยิ่ง	ๆ 	ขึ้น	
นี่คือเศรษฐศาสตร์ที่ลึกซึ้งมาก	 บุญนิยมจะต้องเป็น
เศรษฐศาสตร์อย่างนี้จะครองโลก	 พอ	 ๕๐๐	 ปีไปแล้ว	
จะเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมที่รุ ่งเรือง	 จะสุขสบาย	
ไปอีก	จนถึง	๑,๐๐๐	กว่าปี	 รุ่งเรืองที่สุด	จากพันกว่า
ปีลงไป	 ก็จะเริ่มลด	 เริ่มเสื่อมไป	ๆ 	 จนที่สุดก็จะหยาบ
ลงๆ		สดุท้าย	ศาสนาพทุธกห็มด	ทกุอย่างกส็ญูสิน้	หมด
ประมาณ	๕,๐๐๐	ปี	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้	ซึ่งจะเป็น
จริงตามหลักเกณฑ์นี้...”	
       • สมณะโพธิรักษ์
     สารอโศก ฉบับ ๒๔๓ ธันวาคม ๒๕๔๔
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ทีม สมอ.สีสันชีวติ
“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”

มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี

เป็นฉบับเฉลิมฉลองพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

(ขอบคุณภำพจำกเฟซบุ๊ก ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ)
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ท�าใจให้บริสุทธิ์
	 ผมทราบดีว่า	 การใช้ชีวติอยู่อย่างมีเกียรติ
และถูกต้องตามท�านองคลองธรรมนั้นยาก		แทบ
ทุกวันเราจะต้องประสบกับปัญหาและภาวะของ
ความยุ่งยากล�าบาก	ซึ่งท�าให้เราต้องห่างเหินการ
ปฏิบตัิตามแนวทางของพระพุทธศาสนา	 หลาย
คนประสบกับความปวดร้าวตลอดชีวิต	 และหา
ทางออกเพื่อความสุขทางวตัถนุยิมในสิ่งที่เป็นการ
ยึดติด	 หรือไม่ก ็ปกปิดความปวดร้าวของตน
ด้วยการใช้อ�านาจทางการเมือง	 หรืออ�านาจเงิน 
หลายต่อหลายสภาวการณ์ท�าให้เราต้องตกอยู่ใน
ความโกรธและไม่มีความสุข	 เมื่อนึกถึงความผิด
หวังซึ่งอาจจะเป็นความทรงจ�าตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย
และคงติดอยู่ในห้วงของจิตใต้ส�านึก	 เช่น	การถูก
ปฏเิสธ	การไม่เป็นท่ียอมรบั	สิ่งใดหรอืสภาวการณ์
ที่เราขาดความรักเมื่อเราต้องการความรักมาก
ที่สุด	 ไม่ว่าจะเป็นความรักจากพ่อแม่หรืออกหัก
จากรักครั้งแรก	 หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ

ถูกหลอกลวงโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่เรายังไม่ให้อภัยหรือ
แม้แต่สิ่งที่เราไม่ยอมรับ	 เราจะต้องมีความโกรธ
และความเกลียดชัง	 (หรือความผิดหวังและความ
หวาดกลัว)	 ฝังแน่นอยู่ในใจ	 ความทรงจ�าและ
ประสบการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นผลท�าให้เกิด
สภาวะของหวัใจปิด และล่อแหลมต่อการตดัสนิใจ 
และการกระท�าใดๆ ในชีวิตที่ไม่ถูกต้อง	 นักจิต
วิทยาสมัยใหม่เรียกสิ่งนั้นว่า	 “ปมปัญหา”	 สิ่งที่ 
เป็นมลภาวะทางจิตเหล่านี ้จะระเบิดขึ ้นเมื ่อใด
ก็ได้เมื ่อใจเราหวนไปคิดถึงมันอีก	 ตราบใดที ่
เราไม่สามารถขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากจิตได้ 
เราจะไม่มีความสุข และจะมองไม่เห็นจุดหมาย
ปลายทางที่แท้จริงในชีวิตได้อย่างชัดเจนเลย

	 ระหว่างพวกเรา	ๆ	ท่าน	ๆ	มีคนอีกเป็นจ�านวน
มากที่ไม่ต้องการอะไรเลยในชีวิตนอกจากความรัก
และความเมตตากรุณา	แต่ประสบการณ์ในอดีตและ	
“ปมปัญหา”	ในจติของบคุคลดงักล่าวปฏเิสธไม่ให้เขา
ท�าเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักและความกรุณา	 เมื่อเกิด
ปฏกิริยิาที่กลนืไม่เข้าคายไม่ออก	(หากเกดิความเศร้า
เสียใจและข้องใจควบคู่กันไป)	 ก็อาจท�าให้เขากลาย
เป็นคนโหดร้ายป่าเถื่อน	 (หากมีความเกลียดชังเกิด
ควบคูก่นัไปกบัพลงัที่สามารถก่อให้เกดิอาชญากรรมได้)
 ส�าหรับผู้ประสบ	“ปมปัญหา”	เล็กน้อย	ก่อน
อื่นเราต้องเปิดปมนั้น	ถ้าปราศจากการช�าระจิตใจ	
เราจะไม่สามารถพบหนทางแห่งชวิีตและจดุหมาย
ปลายทางที่แท้จริงได้	 ถ้าหากจะอธิบายถึงเรื่อง
การช�าระจติใจ	ณ	ที่นี้กค็งต้องใช้หน้ากระดาษเพิ่ม
ขึ้นอีกพอสมควรซึ่งจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
หนังสือเล่มนี้	 แต่อยากขอให้ค�าแนะน�าสั้น	 ๆ	 ว่า 
การท�าสมาธิและการพิจารณาการกระท�าในชีวิต
ของเราเป็นครั้งคราวจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้
เราสามารถค้นหาปมปัญหาของเราได้ เพราะถ้า
มองไม่เห็นเรากจ็ะไม่สามารถช�าระสิ่งน้ันให้สะอาด
บริสุทธิ์ได้
	 การได้สนทนาธรรมหรือพูดอย่างเปิดอกกับ
พระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้อย่างแตกฉาน	 จะเป็นอีก
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วิธีที่สามารถช่วยเหลือได้
	 หากท่านโชคดีมีพ่อแม่ที่ให้ความรัก	 ความ
เอาใจใส่ดูแลท่าน	 ท�านุบ�ารุงหล่อเลีย้งหัวใจและ 
จิตวิญญาณของท่าน	 ท่านควรให้ความรักและ
เอาใจใส่แก่คนอื่นด้วย	 (ไม่เฉพาะแก่พ ่อแม  ่
ของท่าน)	 โดยเฉพาะผู้ที่โชคไม่ดี	ด้อยโอกาสและ
ต้องการความช่วยเหลือ	 เมื่อผมได้อ่านพระราช-
ประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯเมื ่อครั ้งยังทรงพระเยาว์และสาย
สัมพันธ์ที่ทรงมีกับพระราชชนนีของพระองค์	 ผม
สรุปได้เลยว่าพระองค์ทรงได้รับความรักท่วมท้น
จากพระราชชนนีและบุคคลอื ่น	 โดยเหตุผล 
ดังกล่าว	 พระองค์จึงทรงพระราชทานความรักที่
พระองค์ทรงได้รบักลับไปให้ผู้อื่นซ่ึงไม่เฉพาะเพียง
บุคคลเดียว	 แต่รวมทั้งพสกนิกรของพระองค์โดย
ทั่วหน้ากัน	 ความรักที่แท้จริงคือการให้-ไม่ใช่การ
รับ	 แต่การให้ดังกล่าวต้องไม่หวัง	“ผลตอบแทน”	
ใด	ๆ 	ทั้งสิ้น	 เมื่อท่านได้รับประสบการณ์ในการให้
ด้วยความสุขและความรกัโดยการเปิดใจผูอ้ื่น	ท่าน

จะไม่ต้องการสิ่งทดแทนใดเลย	เมื่อท่านท�าได้อย่าง
นี้แล้ว	นบัว่าท่านประสบผลส�าเรจ็อย่างแท้จรงิ	ซึง่
ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ก�าลังไขว่คว้าหาสิ่งเหล่านี้
ชั่วชีวิตของเขา	 แต่ก็หาไม่พบ	 ผมจึงขอพูดสั้น	ๆ 	
ว่าจงดูพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่าง

เราได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์
หรือไม่?

	 ระหว่างวกิฤตนิ�้ามนัในปี	พ.ศ.๒๕๑๗	พระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงตัดสิน
พระทัยในการเสด็จพระราชด�าเนินเพื่อทรงปฏิบัติ
พระราชภารกิจพร้อมด้วยที่ปรึกษาในพระองค์
โดยทางรถไฟไปจังหวัดนครศรีธรรมราช	 แทนที่
จะเป็นเครื่องบินตามหมายก�าหนดการเหตุผลก็
คือถ้าพระองค์เสด็จโดยทางเครือ่งบินจะเป็นการ
สิ้นเปลืองน�้ามันมากกว่าทางรถไฟมากมาย	 ซึ่ง
การเสดจ็โดยทางรถไฟครั้งน้ันใช้เวลามากกว่า	๑๐	
ชั่วโมง	 แต่ถ้าเสด็จโดยทางเครื่องบินจะใช้เวลา

3
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ประมาณ	 ๑	 ชัว่โมงเท่านัน้การตัดสินพระทัยของ
พระองค์น่าสรรเสริญโดยแท้จริง	 ผมหมายความ
ว่าพระองค์ทรงเป็นถงึพระมหากษัตรย์ิและแน่นอน
พระองค์ทรงสามารถที ่จะใช้น� ้ามันเบนซินหรือ
น�้ามันก๊าดจ�านวนเท่าใดก็ได้	 และถ้าหากทรง
ประสงค์ที่จะจ่ายค่าน�้ามันดังกล่าวย่อมไม่มีปัญหา
อย่างแน่นอน	 ผู้น�าประเทศอื่น	ๆ 	 ในโลกหรือนัก
ธุรกิจผู้มั่งคัง่ไม่ได้เดือดร้อนใด	ๆ 	 เลยจากสภาวะ
การขึ้นราคาของน�้ามัน	 และราคาตั๋วเครื่องบิน
ที่พุ ่งกระฉูด	 แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ทรงตัดสินพระทัยเสด็จโดยทางรถไฟพร้อมด้วย 
คณะท�างานในพระองค์	เหตผุลง่าย	ๆ 	กค็อืพระองค์
ทรงใช้วิจารณญาณว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็น
ช่วงที่น�้ามันขาดแคลน	 แต่เหนือสิ่งอืน่ใดพระองค์
ทรงประสงค์ให้เป็นตัวอย่างแก่พสกนิกรของ
พระองค์
   
	 สิง่ที ่พระเจ้าอยู ่หัวทรงกระท�าสะท้อนให้
เห็นภาพพระราชส�านักเป็นอย่างดีในเรื ่องของ

เศรษฐกิจพอเพียงและความมัธยัสถ์	 ซึ่งการทรง
ใช้จ่ายแม้แต่เพียง “สตางค์แดงเดียว”	ก็จะไม่เกิด
ข้ึนหากว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์	ในเมื่อพระเจ้าอยูหั่ว
ทรงด�าเนินชีวิตในแนวทางที่ประหยัดโดยทรงใช้
รถไฟเป็นพระราชพาหนะเพื่อทรงประหยัดน�้ามัน
อันมีค่าแล้ว	 ไยคนหนุ่มสาวอนุชนรุ่นใหม่ของไทย
จงึมแิยแสที่จะด�าเนนิรอยตามเบื้องพระยคุลบาทที่
พระองค์ทรงกระท�าเป็นตวัอย่างในการด�าเนนิชวิีต
ประจ�าวันให้เกิดเป็นนิสัย

	 บ่อยครั้งในภัตตาคารที่ผมเห็นคนสั่งอาหาร
มากมายเหลือเฟือ	 แต่รับประทานเพียงครึ่งเดียว	
อีกครึ ่งหนึ ่งก็ทิ ้งไปตัวอย่างของความฟุ่มเฟือย
ในสังคมไทยมีมากมายอย่างเช่น	 การก่อสร้างใน
กรงุเทพฯ	ที่ไม่มคีวามจ�าเป็นอะไรเลย	แต่กลบัต้อง
ใช้เงินภาษีเป็นพัน	ๆ 	ล้านอย่างไร้ประโยชน์
   
	 เป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างที่สุดที่ประเทศนี้มี
พระมหากษตัรย์ิซึ่งทรงเป็นผู้น�าทางที่สดุประเสรฐิ	

http://www.gotonakhon.com/wp-content/uploads/2011/10/Picture-355.jpg
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ซึ่งไม่ว่าเราจะเดินทางไป	ณ	แห่งหนต�าบลใด	เรา
จะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ประดับ-
ประดาท่ัวทุกแห่ง	แต่การถวายความจงรกัภกัดแีด่
พระองค์ดังกล่าวจะมีประโยชน์อะไรเล่า	หากผู้คน
ไม่พยายามท่ีจะรบัรูแ้ละเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรง
เพียรพยายามบอกให้ทุกคนปฏิบัติ

	 หากพระราชประวติัและพระราชภารกจิของ
พระองค์จะได้รับการบรรจุเข้าในหลักสูตรการ
เรียนการสอนโดยถือเป็นเรื่องส�าคัญในเชิงการ
ศึกษามากขึ้น (โดยที่ไม่เป็นไปในลักษณะของ
งานพธิหีรือการตกแต่ง)	โดยเน้นไปที่สาระว่าเรา
สามารถเรยีนอะไรได้บ้างจากพระองค์	ผมคดิว่า
ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องไม่บังควรและความ
สูญเปล่าน่าจะลดลงได้	 อย่าลืมว่าเด็กนักเรียน
เป็นอนาคตของชาติ

	 เมื ่อเป็นดั่งนี ้แล้ว	 มิเพียงองค์พระประมุข
พระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงได้รับการยกย่องให้
ทรงเป็นตวัอย่าง	และได้รบัการแซ่ซร้องสรรเสรญิ
ไปทั่วโลก	 แต่สังคมไทยโดยถ้วนทั่วก็จะได้รับการ
ยกย่องให้เป็นตัวอย่าง	 และได้รับการแซ่ซร้อง
สรรเสริญไปทั่วโลกเช่นเดียวกัน

	 จงอย่ามัวรีรอให้คนอื่นมาท�า	 ขอให้พวกเรา
จงมาร่วมกันท�าเดี๋ยวนี้เลย
   
ความตั้งใจ คือกุญแจส�าคัญ
 
 “ผลส�าเร็จจะเกิดขึ ้นไม่ได้หากไม่มีการ 
เสียสละ” เป็นค�ากล่าวบ่อยครั้งของนักปราชญ์
   
	 บางท่านอาจจะต้องสละเวลา	 เงินทอง	 แม้
กระทั่งชีวิตดังเช่น	พระเยซูคริสต์	องค์พระศาสดา
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สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละความสุขทางทางโลกียะ 
เพื ่อแลกเปลี่ยนกับการทรงเป็นสมณะและทรง
เสียสละตลอดพระชนม์ชีพ	 (ซึง่เป็นการเสีย่งภัย
อันตรายด้วย)	 เพื่อที่จะทรงค้นหาค�าตอบให้เป็นที่
พอพระทัย	 เมื่อพิจารณาถึงผลที่ได้รับ	 เราจะเห็น
ว่าทุกพระองค์ประสบ	“ผลส�าเร็จ”	

	 ในสมัยก่อนมารดาผู้ให้ก�าเนิดบุตรจะแขวน
ชีวิตอยู่บนเส้นด้าย	 (ถึงแม้ว่าน้อยมากที่จะเสีย
ชีวิตเพราะได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์)	แต่
อย่างไรก็ตามการเสียสละต้องไม่หมายความว่า
เป็นความทุกข์	 หรือการไม่มีความสุขในชีวิตเป็น
ระยะเวลายาวนาน	 บางครั้งรางวัลที่จะได้รับอาจ
เป็นในชีวิตนี้หรือในสัมปรายภพ	 แต่ไม่ว่าผลจะ
เป็นอย่างไรก็ตาม	 หากเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อ 
ผู้อืน่	(ด้วยหวัใจและปราศจากความเห็นแก่ตัว)	
กุศลกรรมย่อมบังเกิดแก่เราเป็นแน่แท้ไม่โดยวิธีใด
ก็วิธีหนึ่งและกฎนี้เป็นกฎแห่งสากลจักรวาล

	 การเสียสละแก่ผู้อื่นเป็นเกียรยศอันสูงส่ง	

เป็นสิ่งที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ	 และเป็น
คณุงามความดทีีป่ระเสรฐิที่สดุกว่าคณุงามความด ี
ทั้งมวล	แต่สิ่งนี้จะเกดิขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความรกั 
ปราศจากการพินิจไตร่ตรอง	 และความเลื่อมใส
ศรัทธา
	 ขอให้ดูแนวทางการทรงด�าเนินชีว ิตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	
พระราชวิริยะอุตสาหะของพระองค์และการที ่
พระองค์สละเวลาเพื่อทรงเยี ่ยมเยียนพสกนิกร
ในถิน่ทุรกันดารอันไกลโพ้นของประเทศเพือ่ทรง
ให้การช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรของพระองค์	 ซึ่ง
หลายครัง้ทีพ่ระองค์ต้องพระราชด�าเนินเข้าไป
ในถิ่นทุรกันดารดังกล่าวโดยไม่มีการถวายการ
อารักขา	ทั้งนี้ก็เพื่อความผาสุกของเหล่าพสกนิกร
อันจะได้รับประโยชน์จากโครงการส่วนพระองค์
เท่านั้น	ผมสามารถพดูโดยสรปุได้ว่า	พระราชภารกจิ
ของพระองค์ดังกล่าวนั้นเกินกว่าพระราชภาระ
หน้าที่และความห่วงใยที่พึงทรงปฏิบัติ	เป็นเพราะ
พระองค์ทรงรักษาค�ามั ่นสัญญาที ่ทรงให้ไว้แก่ 
พสกนิกรเมือ่ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ

http://welovethaiking.com/blog/author/thetor/page/131/
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เมื่อ	 ๖๑	 ปีทีผ่่านมาซึง่ไม่มีข้อกังขาใดเลยว่าสิง่ที่
พระองค์ทรงกระท�านั้นเกิดจากพระเมตตา	 ความ
ห่วงใยที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์	 และความ
พร้อมที่จะเสียสละของพระองค์โดยแท้จริง

	 อย่างน้อยที่สุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
ผมมีความรู้สึกว่าพระองค์ควรจะมีเวลาได้ทรง 
พักผ่อนพระอิริยาบถโดยไม่ต้องทรงกังวลถึง 
พระราชภารกิจ	 และความส�าเร็จในโครงการส่วน
พระองค์	 และควรจะได้ทรงเฉลิมฉลองเป็นการ
ส่วนพระองค์ดังที่บุคคลผู้มีชื่อเสียงอื่น ๆ 	 กระท�า
กัน	 แต่พระองค์หาได้ทรงเป็นเช่นนั ้นไม่	 กลับ 
ทรงงานแม้กระทั่งในวันอันเป็นมหามงคลนั้น	

	 ดังที่ทุกคนทราบ	 ทั้ง ๆ  ที่พระองค์ทรงมีพระ
ชนมายุมากแล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงมีพระ
ราชด�ารัสแก่พสกนิกรของพระองค์ทั ่วประเทศ
เนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาเนื่องจากพระราช-
ด�ารัสของพระองค์มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์	

พระองค์จงึต้องทรงมสีมาธแิละความสนพระทยัใน
พระราชด�ารัสของพระองค์อย่างสูงสุด	 ซึ่งไม่รวม
ถึงเวลาที่พระองค์ทรงใช้ในการเตรียมการหลาย
สัปดาห์นี้อย่างรอบคอบ	 หลังจากทรงมีพระราช-
ด�ารัสและทรงทักทายผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ	 พระองค์
จะทรงขับรถพระทีน่ั่งเพือ่เสด็จกลับด้วยพระองค์
เองเสมอ ๆ 	 วิถีทางที่พระองค์ทรงด�าเนินชีวิตและ
สิ ่งที ่พระองค์ทรงอุทิศเกินกว่าที ่ผู ้น�าหรือพระ- 
มหากษัตริย์ในต่างประเทศถือปฏิบัติหรือทรงถือ
ปฏบิตั	ิด้วยพระอจัฉรยิะที่สขุุมคมัภีรภาพและพระ
หทยัที่เยอืกเยน็และสมดลุอย่างเตม็เป่ียม	ผลลพัธ์
ก็คือ	ความหวังและความมั่นคงย่อมเกิดขึ้นแก่ประเทศ
ชาตแิม้ในยามที่บ้านเมอืงสบัสนวุ่นวาย	เสถยีรภาพ
ทางการเมอืงไม่แน่นอน	เกดิวิกฤตแิละภยัอนัตราย	
นอกจากนีโ้ครงการส่วนพระองค์หลายโครงการ
จะต้องเดินรุดหน้าต่อไปจนกว่าพระองค์จะทรง
แน่พระทัยว่าโครงการเหล่านั้นส�าเร็จลุล่วงและ 
ยังประโยชน์สมดังพระราชปณิธาน

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aumteerama&month=12-2016&group=33
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	 	ทั ้ง	ๆ 	ที ่พระองค์ทรงประสบผลส�าเร็จใน
พระราชภารกิจน้อยใหญ่	 แต่พระองค์มิได้ทรง
ภูมิใจหรือทรงโอ้อวดความส�าเร็จของพระองค์
แม้แต่น้อย	 แต่กลับตรงกันข้าม	 พระองค์ทรง
สงบเสงี่ยมและทรงถ่อมพระองค์โดยมิทรงให้
ความส�าเร็จหรือความนิยมชมชอบในพระองค์
โดยมิทรงให้ความส�าเร็จหรือความนิยมชม
ชอบในพระองค์มีอิทธิพลแม้แต่น้อยเหนือพระ- 
ราชวิริยะอุตสาหะและความต่อเนือ่งในการ
ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อประเทศชาติและ 
พสกนกิรท่ีต้องการความช่วยเหลอืจากพระองค์

	 นอกจากองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระเยซูครสิต์แล้ว	 ผมนึกไม่ออกเลยว่าจะยงัมี 
ท่านใดอีกที ่ควรค่าแก่การสรรเสริญและความ 
ภมูใิจ	 ชีวิตขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯได้ทรงน�าพระธรรมค�าสอน 
ของทั้ง	๒	พระองค์มาทรงปรับใช้
 

	 หันกลับมามองผู ้น�าในวงการการเมือง 
บางท่านหรือบุคคลในวงการสังคมชั ้นสูงหรือ 
ไฮโซบางคนพยายามใกล้ชิดพระองค์	 แต่บุคคล
ดังกล่าวมิได ้พยายามที ่จะเดินตามรอยเบื ้อง 
พระยุคลบาทเลยแม้แต่น้อย	 แม้แต่การเข้าใจใน
พระราชด�ารัสของพระองค์	 ผมจึงมีความสงสาร
พวกเขาเป็นอย่างยิ่ง
 
	 ขอให้สิ่งนั้นจงเป็นสิ่งนั้นต่อไปเถิด	 แต่ท่าน
ผู้อ่านที่รัก	 ท่านอาจจะต้องตัดสินใจด้วยตัวของ 
ท่านเองว่าต้องการที ่จะเรียนรู ้และปรับปรุง
แก้ไขชีว ิตของท่านเองหรือไม่	 หรือต้องการ
ที ่จะให้อว ิชชานั ้นครอบง�าท่านต่อไปเหมือนคน
อื่น	 แต่เรื ่องนี ้พระสุรเสียงขององค์พระศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าดังก้องในโสตประสาทของ
ผมเสมอว่า	 “จงอย่าทุกข์ร ้อนไปเลย	 เพราะ
นั ่นคื อธรรมดาของ โลกซึ่ ง จะต ้ อง เป ็ น ไป 
เช่นนั้น	และจะต้องเป็นไปเช่นนั้นต่อไปเรื่อย	ๆ

อ่านต่อฉบับหน้า
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	 เธอเป็นเช่นท่ีเธอกนิ!	(You	are	what	you	eat) 
เรากินอาหารหรืออาหารกินเรา	คงต้องมาดูกันว่า					
ปราชญ์กับเปรตมีวิธีกินอาหารต่างกันอย่างไร
	 “เราควรถือการรับประทานอาหารเป็นหน้าที่อย่าง
หนึ่ง		หรอืถอืเป็นยารกัษาโรคเพื่อให้สงัขารนี้ทรงอยู	่ไม่ใช่
เพื่อความสุขและความพอใจของปากและลิ้น”	-คานธี 
	 “มีคนบอกว่า	 คนจนกินข้าวกล้อง	 เรากิน
ข้าวกล้องทุกวัน	เรานี้ก็คนจน...”	(พระราชด�ารัส 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่

สื่อมวลชน วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑) 
	 “โต๊ะหนึ ่งตัว	 เก้าอี ้หนึ ่งตัว (ไว้ส�าหรับขีด ๆ  
เขียน ๆ  สูตร สมการต่าง ๆ  ทางวิทยาศาสตร์) ผลไม้
หนึ่งถาด	 และไวโอลินหนึ่งตัว	 จะมีอะไรอีกเล่าที่
จะสามารถท�าให้ชายคนหนึ่งมคีวามสขุมากกว่านี้”	 
-ไอน์สไตน์  
	 อาตมาก็เคยอร่อยเคยติดนะ	 แต่อาตมาก็หมดได	้
อย่ารู้สึกท้อแท้	ใครท�าได้บ้างแล้วก็คือความจริง.....เมื่อ
มาลดละล้างแล้วจะเห็นจิตตนสบาย”	สมณะโพธิรักษ์

 อาหารของพระโพธิสัตว์

ที่แปลก คือเรื่องเสวยนี่ จะเย็นจะร้อน 
ท่านไม่สนพระทัยเลย เอามาตั้งนี่ ไม่เคยขอเลย
เติมน�้าปลาไม่เคยเลย นี่มหาดเล็กที่อยู่นี่ทราบ
เป็นพยานได้เลยท่านไม่เอา ไม่สนพระทัยเลย
“ -สมเด็จพระราชินี ตรัสเล่าการดูแลในหลวง ร.๙”
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	 เปิดคลังอาหาร	“ธรรมกาย”	โต้พระมุสา	แฉ!	
พระเปิบเมนสูดุอลงั	โซเชยีลถาม	วัดหรอืโรงแรม?
(๒๐	ก.พ.๖๐)	
	 โลกโซเชียลจับพิรุธวัดพระธรรมกาย	 พบโรง
ครัวกักตุนอาหารไว้เป็นจ�านวนมาก	 พร้อมเมนู
อาหารประจ�าวันสุดอลังการ	 ทั้งเช้าเพล	 อาทิ 
วันอาทิตย์มื ้อเช้า จะเป็นเมนูข้าวต้มซี่โครงหมู 
เห็ดหอม ส่วนมื ้อเพลจะมีอาหารถึง ๔ อย่าง
ประกอบด้วย ไก่บ้านต้มขมิ้น น�า้พริกปลาดุกฟู
ผักสด หมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง ไข่ต้ม ผัดยอด 
ฟักแม้วไฟแดง
 วันจนัทร์เช้า จะเป็นเมนูเส้นหมี่เยน็ตาโฟเกี๊ยว
กรอบ และมื้อเพลจะมีอาหาร ๔ อย่าง เช่น ไข่
พะโล้เต้าหูพ่้วงคาก ิน�้าพรกิหนุม่ ผกัสด ปลาทบัทมิ
สมุนไพร ผัดเผ็ดสามสหายน�้า วันอังคาร จะ
มีเมนูมื้อเช้าคือข้าวต้มไก่ธัญพืช ส่วนเมนูเพลจะ
ประกอบด้วยอาหาร ๔ อย่างเช่นกัน ประกอบ
ด้วย แกงคั่วหอยขมใบชะพลู ย�าวุ้นเส้นผักรวม ไข่
ลูกเขยทรงเครื่อง ผัดฉ่าลูกชิ้นปลากราย เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ภายหลังกระทู้ดังกล่าวได้เผยแพร่
ออกไป มผู้ีเข้ามาแสดงความคดิเหน็เป็นจ�านวน
มาก โดยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี ่คือ
วัด โรงแรม หรือห้างสรรพสินค้ากันแน่ ดังนั้น
ข่าวที่ว่าวัดพระธรรมกายขาดอาหาร พระออก
บิณฑบาตไม่ได้ จึงไม่ใช่ความจริง

อาหารค�่ามื้อพิเศษ   
เลี้ยงครบรอบในวันเกิดของไอน์สไตน์	
 
	 ตามปกติอาหารมื้อค�า่ของเพื่อน	ๆ 	และไอน์สไตน	์ 
ที ่ร ่วมกันจัดตั ้งสภาวิชาการโอลิมเปีย	 จะเป็น 
อาหารถูก	ๆ 	จ�าพวกไส้กรอก	ชีสกรูแยร์	ผลไม้และ
น�า้ชา	แต่ในวันเกดิของไอน์สไตน์	เพื่อน	ๆ 	ได้นดักนั
สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยไข่ปลาคาเวียร์		๓	จานบนโต๊ะ
อาหาร		 ไอน์สไตน์ก�าลังง่วนอยู่กับการวิเคราะห์
หลักการเรื ่องความเสี ่ยงของกาลิเลโอ	 ขณะที่
พูดก็ตักไข่ปลาคาเวียร์เต็มปากค�าแล้วค�าเล่า 
เหมือนไม่ได้สังเกตว่าก�าลังกินอะไร
 ฮาบชิท์ กบัโซโลวเีนอร์	แอบมองกนัไปมา	จน
ในที่สุด	โซโลวีเนอร์ต้องถามออกไปว่า	รู้หรือเปล่า
ว่าก�าลังกินอะไรอยู่?	 “อ้าว….เหรอ!”	 ไอน์สไตน์ 
อุทาน	 นั่นไข่ปลาคาเวียร์อันลือชื่อหรือนั่น!	 เขา
หยุดครู่หนึ่ง	 แล้วจึงพูดต่อไปว่า	 “ถ้าเอาอาหาร
ชั้นเลิศมาให้พวกชาวนาอย่างผมกิน คุณก็รู้ว่า 
พวกนั้นไม่เห็นค่าของมันหรอก” 

บ้านไอน์สไตน์ที่เมืองคาพุท 
	 ไอน์สไตน์ได้เดินทางไปทั่วโลก	และได้รับเชิญ
เป็นผู้บรรยาย	 ณ	 มหาวิทยาลัยส�าคัญ	 ๆ	 เกือบ
ทุกมหาวิทยาลัย	ต่อมา ค.ศ.๑๙๒๙	ซึ่งเป็นปีที่เขา
มีอายุครบ	 ๕๐	 ปี	 ถึงแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงก้อง
โลก	แต่ช่ือเสยีงน้ันไม่ได้ท�าให้เขาร�่ารวยแต่อย่างใด	 
เพราะไอน์สไตน์เป็นคนสมถะ	ไม่ได้เป็นคนประเภท

4



26 •   เราคิดอะไร

รักของ ๒ พระองค์...รักแห่งแผ่นดิน!
	 สมเด็จพระราชินีตรัสเล่าการดูแลในหลวง	 ร.๙ 
และจริยวัตรเมื่อในหลวงทรงอยู่ล�าพัง
 (Publish2017-02-1415:10:45	Facebook6,887	TwitterGoogle+LineShare)

	 เมื่อ	๑๖.๓๐	น.	วันที่	๒๘	สงิหาคม	๒๕๒๓	สมเดจ็
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้นักข่าวหญิงจากสโมสร 
นักข่าวหญิงแห่งประเทศไทยจ�านวน	 ๒๙	 คนเข้า
เฝ้าฯรับพระราชกระแส	 ณ	 พระต�าหนักจิตรดา- 
รโหฐาน	และในโอกาสนีท้รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานเลี้ยงน�้าชาแก่คณะที่มาเข้าเฝ้าฯ	ด้วย	
ซึ่งนบัเป็นเกยีรตปิระวัตแิละเป็นวนัประวัตศิาสตร์
ของวิชาชีพสื่อสารมวลชนไทยวันหนึ่ง
	 ในการนี ้ทรงมีพระราชกระแสเกี ่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นักข่าวหญิงบาง
คนบันทึกไว้	มีข้อที่น่าสนใจ	ดังนี้
 
	 (ทูลถาม)	ในฐานะที่ทรงเป็นแม่บ้าน	ทรงดูแล	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรบ้าง
	 (ทรงตอบ)	 ต้องดูแลเพราะว่าบางครั้งท่าน
เพลินกับงาน	 กว่าจะออกมาเสวยก็ช้า	 ต้องคอย
เคาะประตู	 คอยเข้าไปเฝ้าฯ	 แล้วก็เวลาหลังจาก
ที่ประชวรเป็นปอดบวมเลยคอยห่วง	ตอนนี้ท่านก็
ย่างพระชนม์มากขึ้น	ยิ่งท�างานหนักใหญ่

วัตถนุยิม		เนื่องในโอกาสที่เขามอีายคุรบ	๕๐	ปี	เขา
จงึได้รบัเรอืใบท�าด้วยไม้มะฮอกกานยีาว	๒๑	ฟตุ	๑	ล�า 
เป็นของขวัญวันเกิดที่เพื่อน ๆ 	 รวบรวมเงินซื้อให้
ไอน์สไตน์	เขาได้ถอนตวัออกจากกจิกรรมการเดนิ-
ทางในต่างประเทศ	 ไปพ�านักในบ้านตากอากาศที่
ล้อมรอบด้วยป่าที่เงียบสงบที่เมืองคาพุท	 ซึง่บ้าน
นี้เพิ่งสร้างเมื่อไอน์สไตน์มีอายุครบ	 ๕๐	 ปีเช่นกัน	
บ้านนี้อยู่ไม่ห่างจากเบอร์ลินมากนัก	ตัวบ้านอยูบ่น
เนนิเขา	และท�าด้วยไม้ให้กลมกลนืกบัสิ่งแวดล้อมที่
เป็นป่าสน				ที่บ้านหลังนี้ไม่มีเครื่องอ�านวยความ
สะดวกใด ๆ 	 แม้แต่โทรศัพท์	 หรือวทิยุ	 ไอน์สไตน์ 
เองไม่มีรถยนต์ส่วนตัว	และขับรถไม่เป็น

	 ไอน์สไตน์กล่าวถงึบ้านไม้หลงันี้เมื่อ	ค.ศ.	๑๙๒๙	
ว่าหรูหราแต่เรียบง่าย	 อยู่ไม่ห่างจากทะเลสาบที่
แล่นเรือใบท่ามกลางทิวทัศน์อนัสวยงาม	 เหมาะ
ส�าหรับเดินเล่นในฤดูใบไม้ร่วง	 มีความเงียบสงบ
เหมือนแดนสวรรค์	 ไอน์สไตน์ได้มาพ�านักพักผ่อน	
เดนิเล่นในป่าสน	แล่นเรอืใบในทะเลสาบของแม่น�้า
ฮาเวลส์ทั้ง	ๆ 	ที่ว่ายน�้าไม่เป็น	 และท�างานพร้อม
ทั้งเล่นไวโอลินด้วยสันติสุขพร้อมกันไปในระหว่าง 
ฤดูร้อน	ที่บ้านฤดูร้อนเรียบง่าย เขารับประทาน
อาหารจากป่า เช่น เห็ดที่เก็บมาได้จากป่า หรือ
ถั่ว มะเขือเทศ ผัก ผลไม้ เช่นสตรอเบอรี่ และ
หน่อไม้ฝรั่งจากสวนของเพื่อนบ้าน	(	จากหนังสือ 
แกะรอยไอน์สไตน์เล่ม	๒	ของ	ศ.ศักดา	ศิริพันธ์)

ภาพจาก	:	http://women.sanook.com/53681/

wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Albert_Einstein_home_Berlin_100.JPG
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	 ในส่วนของจริยวัตรส่วนพระองค์	สมเด็จพระ
ราชินีได้เคยตรัสเล่าไว้ว่า	...
	 พระเจ้าอยู่หัวนี่	แม้แต่อยู่ล�าพัง	ไม่เคยเห็นท่าน
เคยรับสั่งอะไรที่ไม่ควร	 ไม่เคยโปรดเลยที่จะว่าใคร 
นินทาใคร	 ท่านไม่มีเลย	 ท่านไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์
ใครเลย	แม้แต่อยู่ล�าพงันี่	ท่านกจ็ะพดูสิ่งที่สร้างสรรค์
ทั้งนั้น	 	 ท่านจะสนุก	 อย่างเรื่องดนตรี	 เรื่องเรือใบ	
ตอนนีท้่านก็สนุกกับการพัฒนา	 ท่านก็พูดแต่พัฒนา
แผนที่ของท่าน	 ท่านไม่รับสั่งเรื่องที่ไปกระทบหรือ
ไปใส่ร้าย	 หรืออะไรกับใคร	 ต้องคนอยู่ใกล้พระองค์
นี่ถึงจะเห็น	แล้วท่านท�าอะไร	ท่านก็ท�าเองหมดเลย
	 อย่างจะเสด็จฯภาคใต้นี่	 ท่านก็แพ็คของเอง	
ในการแต่งพระองค์ก็ไม่สนพระทัยเลย	 ข�า	 เมื่อ
ตอนท่านหนุม่	ๆ 	บอกว่าท่านดดัผม	(ทรงพระสรวล)	
ในหลวงดดัผม	ที่แท้แม้แต่จะส่องกระจกนาน	ๆ 	กไ็ม่
ส่อง	ไม่สนพระทัย	แล้วก็อย่างกระดุม	กระดุมของ
รชักาลที่	๕	ที่ทรงใส่	๕	เม็ดน่ี	สวย	เป็นไพลิน	งาม	ๆ  
ทั้งนั้น	ฉันเอามาให้ท่านไว้ใส่	ท่านก็ไม่ชอบใช้
	 นาฬิกา	ซื้อถวายเมื่อวันเฉลิมฯ	ซื้อเป็นเรือนทอง	
ท่านก็ไม่ชอบ	 เพราะท่านบอกว่า	 “ต้องแกะเข้าแกะ
ออก	 ฉันไม่ชอบ	 ชอบเวลาล้างมืออะไรมันได้ทั้งนั้น”	
ตกลงเสด็จฯ	ออกสเตทวิสิท	(การเสด็จพระราชด�าเนิน
เยอืนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ)	ก็นาฬิกาเหลก็นั่น	
เสด็จฯลงเรือใบก็นาฬิกาเหล็กเรือนนั้น

 ที่แปลก คอืเรื่องเสวยนี่ จะเยน็จะร้อน ท่าน
ไม่สนพระทยัเลย เอามาตั้งนี่ ไม่เคยขอเลย เตมิ
น�า้ปลา ไม่เคยเลย นี่มหาดเลก็ที่อยูน่ี่ทราบ เป็น
พยานได้เลย ท่านไม่เอา ไม่สนพระทัยเลย

	 เรื่องในหลวงบางเรื่องเราไม่เคยรู้เลย	 “ทรง
พระเจริญ”…ฯลฯ….

 ๕๔. อาหาร ทรงโปรด : ผัดผักทุกชนิด เช่น 
ผัดคะน้า ผัดถั่วงอก ผัดถั่วลันเตา

 ๕๕. ผักที่ไม่โปรด : ผักชี ต้นหอม และตังฉ่าย

 ๕๖. ทรงเสวยข้าวกล้องเป็นพระกระยาหารหลัก

 ๕๗. ไม่เสวยปลานลิ  ด้วยเหตผุลง่าย ๆ  “เลี้ยง
มาเหมือนลูก จะไปกินลงได้อย่างไร” (ถ้อยค�า
จากค�าบอกเล่า) เพราะทรงเป็นผู้เลี ้ยงปลานิล
คนแรกในประเทศไทย โดยใช้สระว่ายน�้าในพระ
ต�าหนักสวนจิตรลดาเป็นบ่อเลี้ยง แล้วแจกจ่าย 
พันธุ์ไปให้กรมประมง

 ๕๘. เครื่องดื่มทรงโปรด : โอวัลตินเป็นพิเศษ 
เคยเสวยวันหนึ่งหลายครั้ง
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มหาตมะ คานธีกับอาหาร
	 เราควรถอืการรับประทานอาหารเป็นหน้าที่
อย่างหนึ่ง		หรือถือเป็นยารกัษาโรค	เพื่อให้สงัขารนี้
ทรงอยู	่ไม่ใช่เพือ่ความสขุและความพอใจของปาก
และลิ้น
	 ในปัจจุบันมีการโฆษณาของหวานกันอย่าง
ผิด	ๆ 	โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง	รับประทาน
น�้าตาลกันมากเกินควร	 โดยบริโภคในรูปของขนม
นมเนยนานาชนิด		ซึ่งเป็นการบริโภคความหวาน
มากเกินความจ�าเป็น	และอาจจะก่อให้เกดิอนัตราย
ต่อสุขภาพ	 คงจะเป็นสิ่งที่ไม่เกินความจริง	 ถ้าจะ
กล่าวว่าในประเทศที่คนนับล้าน ๆ 	 ไม่สามารถรับ
ประทานอาหารธรรมดา ๆ 	ให้เต็มมื้อได้	
 การรับประทานของหวานอย่างดีและ
ฟุม่เฟือยดงักล่าว เป็นการปล้นสะดมอกีรปูแบบ
หนึ่งทีเดียว
 ดังที ่ได ้กล่าวมาแล้วในกรณีของหวาน  
ในกรณีของเนยและน� า้มันก็ เช ่นกัน การ 
รับประทานอาหารที่ผัดหรือทอดด้วยน�้ามันนั้น 
เป็นสิ่งไม่จ�าเป็น 
	 โดยทั่วไปเครื ่องเทศหลายอย่างไม่จ�าเป็น
ส�าหรับร่างกาย	เช่น	พริกทั้งสดและแห้ง	พริกไทย	
ขมิ้น	เมลด็ผักช	ีมสัตาด	ใบต้นเทยีน	มหาหงิค์	ฯลฯ	
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องชูรส	 จากประสบการณ์
ตลอด	 ๕๐	 ปีของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเห็น

ว่าเครื ่องชูรสเหล่านี ้ไม่ได้มีส่วนท�าให้สุขภาพ
ดีเลย	ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร	อาจจะ 
รับประทานสิ่งเหล่านี้	เพื่อใช้เสมือนยาไปสักระยะ
หนึ่ง	 แต่ถ้ารับประทานเพื่อความอร่อยลิ้นแล้ว 
ละก็ควรจะหลีกเลี่ยง	
	 เครือ่งปรุงรสทัง้หมด	 แม้แต่เกลือแกงต่าง
ท�าลายรสชาติตามธรรมชาติของพืชผักและ
ธญัญาหาร	ส�าหรบัผูท้ี่มปีระสาทรบัรสในปากยงัไม่
ถูกท�าลาย	จะสามารถเอร็ดอร่อยกับรสธรรมชาติ
ของอาหาร	 โดยไม่ต้องปรุงด้วยเกลือหรือเครื่อง
ปรุงใด	ๆ	นี้เป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้ากล่าวว่า	เราควร
จะรับประทานเกลือในกรณีจ�าเป็น	 ในฐานะเป็น
เครื่องประกอบเท่านั้น	ส�าหรับพริกนั้น	ท�าให้ปาก
มีความเผ็ดร้อน	 และรบกวนกระเพาะอาหาร	 คน
ที่ไม่ได้รับประทานพริกเป็นประจ�า	จะทุกข์ทรมาน
มากถ้าลองรับประทานพริกในครั้งแรก ๆ 	

	 ชา	กาแฟ	และโกโก้	ไม่มีความจ�าเป็นอย่างไร
เลยต่อร่างกาย	 ข้าพเจ้าเคยลองดื่มทั้งชา	 กาแฟ	
และโกโก้	 และข้าพเจ้าก็ต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอ 
ไม่โรคใดกโ็รคหนึง่	ระหว่างที่ดื่มสิง่เหล่านั้น	แต่พอ
ข้าพเจ้าเลิกได้	 ก็ไม่ท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอะไรขาด
หายไป	กลบัมผีลดเีสยีอกี	เพราะข้าพเจ้าได้รบัความ
พึงพอใจจากรสชาติของน�้าซุปผัก	เช่นเดียวกับรส
ของน�้าชาเช่นแต่ก่อน	 เครื่องดื่มที่ทดแทนน�้าชา 
กาแฟได้	ได้แก่ น�า้ร้อนใส่น�้าผึ้งบบีมะนาว	ซึ่งเป็น
เครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมาก.	
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กินนั้นส�าคัญใฉน?
สมณะโพธิรักษ์
        
	 “ทีนี้เรื่องการกิน	 อาตมารู้ว่าเรื่องกินนี่ก็เรื่องยุ่ง 
เพราะเราเป็นขี้ข้าลิ้น	 ขี้ข้าตา	 ขี้ข้าจมูก	 สัมผัส	
กลิ่นหอมน่ากิน	ตาเห็นอย่างนี้	 สวยน่ากิน	 	 แตะ
ลิ้นอย่างนี้	รสอย่างนี้ก็น่ากิน	มันติด”
	 “อาตมาปฏิบัติตอนแรกก็กินผสมเลย	อาหาร
อย่างไรก็ตาม	เขาจัดมาให้	ของหวาน	ของคาว	ไม่
ว่าเอาอะไร	เอามารวมใส่จานเดียวกันหมด”
	 “ตามธรรมดา	แต่ก่อนนี้ส�ารบัที่จดัมาให้อาตมา
รบัประทานนัน้	มีโอวลัตนิ	ของคาว	ของหวาน	ข้าว	
กับข้าว	 น�้าพริก	 น�้าแกง	 มีอะไรต่ออะไรก็เอามา	
อาตมาก็ตักใส่จานนั้นทั้งหมด	 โอวัลตินก็เทลงไป	
ขนมก็ใส่ลงไป	ของหวาน	ของคาว	น�า้พรกิ	น�า้แกง	
ไม่ว่าอะไรก็ใส่ลงไปด้วย	 ก็กินมันอย่างนัน้แหละ	
กินจริง ๆ 	 เอาอย่างนั้นจริง ๆ 	 นี่ตอนแรกปฏิบัติ	
กินอย่างนี	้ กินโดยตัดรูปตัดรส	 รสที่เขาบอกว่า 
นี่แกงนะ	 นี่น�้าพริกนะ	 นี ่ของหวานนะ	 ปนกัน 
แล้ว	มนัรสเดยีวกันหมด	คน ๆ 	เละ	ๆ 	เหมอืนข้าวหมา 
คนเละ ๆ 	นั่นแหละเหมือนข้าวหมาเลย”
    				“กินอย่างนี้	อาตมาปฏิบัติตั้งแต่เป็นฆราวาสนะ 
น่ีเล่าสู่ฟัง	ปฏบิติัอย่างนี้จรงิ	ๆ 	กินจนกระทั่งมคีวามรูว่้า	

โอ!	สบายด	ีเพราะเราโง่	ไปหลงว่านี่จะต้องผัด	นี่จะต้อง
แกง	นี่จะต้องต้มน�้าพริก	มารู้ทีหลัง	มาฉลาดทีหลัง”
	 “ตอนหลัง ๆ 	 อาตมาก็เลิกกินเนื้อสัตว์	 ไม่กิน
เนื้อสัตว์	 เขาก็มีผัด	 มีแกงมากินอย่างเก่า	 ลดมื้อ
อาหาร	กิน	๒	มื้อ	กินเช้ากับเย็น	กินเช้าออกจาก
บ้านแล้วก็ไปท�างาน	 หนักเข้าก็ลดอาหารมื้อเย็น	
กินแต่เช้ามื้อเดียว	เย็นไม่กิน	กินคาบเดียว	กินมื้อ
เดียว	กินแต่ตอนเช้า”	
	 “ในขณะกนิอาหารนี่	อาตมาจะเล่าสูฟั่ง	ว่าเรา
ไปติดอะไร	ติดรูปอย่างไร	ติดรสอย่างไร	มันมาได้
ปัญญาจากการกิน	คือ	พอไม่กินเนื้อสัตว์แล้ว	แม่
ครัวก็ซื้อแต่ผักมาส�าหรับท�ากับข้าวให้กิน	 บางที
เขาซื้อผักกาดมา	 เขาก็เอามาแกง	 แบ่งแกงเสีย
ชามหนึ่ง	 แบ่งไปผัดเสียชามหนึ่ง	 นอกนั้นก็สด	ๆ 	
หรือไม่ก็ลวกมากินกับน�้าพริก	ผักกาดนะ	!	ผักกาด
เหมือนกันหมดเลย	แกงหน่อยหนึ่ง	ผัดหน่อยหนึ่ง	
ต้มจิ้มน�้าพริกหน่อยหนึ่ง”
								“อาตมาเหน็เข้า	เอ!	นี่เราจะบ้าหรอือย่างไรนี่ 
จะกนิผกักาดท�าไมจะต้องเป็นผดัด้วย		ท�าไมจะต้อง
เป็นแกงด้วย		ท�าไมจะต้องเป็นน�้าพริกด้วย	เพราะ
เอามาแล้ว	เราก็เอามาใส่จานเดียวกัน	อย่างที่ได้
เล่าแล้วว่า	ผัดก็ตักใส่	แกงก็ตักใส่	ผักจิ้มน�้าพริกก็
ตกัใส่	แม้แต่ของหวาน		กต็กัใส่รวมในจานเดยีวกนั	



30 •   เราคิดอะไร

เอ๊ะ!	นี่เราบ้าหรืออย่างไร?	ไปหลงผัด	หลงแกง	ก็
จะกินผักกาดนั่นอย่างเดียวแท ้ๆ !	”
	 “ปัญญามันเกิด	 เห็นความหลงสมมุติ	 หลง
รูปผัด	 รูปแกง	 รสผัด	 รสแกง	 เมื่อรู้ก็บอกแม่ครัว	
หยุด!	 ไม่ต้องผัด	 ไม่ต้องแกง	 จะท�า	 ท�าอย่างเดียว	
เพราะเขาท�าอะไรก็มาลงรวมกันหมดอยู่แล้ว	 แต่
เขาอยู่หน้าเตาไฟ	 โอย!	 กว่าจะได้กิน	 ผัดเอย	 เอ้า 
ล้างกระทะ!	 แกงอีก	 เอ้า!	 ล้างหม้อ	 เอ้า!	 ต้ม 
จิ้มน�้าพริกอีก	 ยุ่งกันใหญ่!!	 ทุกข์อยู่ตรงนี้	 เราทุกข์
เพราะหลงรปู	เพราะหลงรสว่านี่รสผดั	ว่านี่รสแกง	นี่
ความบ้าของคน	มนัโง่	เพราะฉะนั้น	คนพ้นอวิชชาแล้ว	
ไม่ต้องแกง	ไม่ต้องผัด	หรอืจะผัดจะแกงกใ็ห้ง่ายที่สดุ	
ให้เบาที่สุด	ให้พ้นภาระ	ให้เบาภาระ	เลิกยุ่ง	บอกกับ 
แม่ครัวเขาจะแกงก็แกงอย่างเดียว	 จะผัดก็ผัด 
อย่างเดียว	ไม่ต้องท�าอะไรมาก	ให้เขาท�ามาอย่างนี้”
	 “แล้วตอนหลังอาตมาก็กินข้าวสบาย	อาหาร
อย่างเดียว	กินสบาย	หนักเข้าท�าไมเราจะต้องผัด	
ผักน่ะกินสด ๆ 	ก็ได้นี่	ตอนหลังก็ไม่ให้เขาผัด	หนัก
เข้าไปอีก	อาหารของอาตมากนิไม่ยากเลย	นี่เล่าถึง
อาหารที่อาตมากิน	นี่! ตอนเป็นฆราวาสนะ ท่าน
ให้พจิารณารูอ้าหาร	รูว่้าเราเป็นทาสอาหาร	ถ้าเรา
ไม่เป็นทาสอาหารแล้ว	เราก็อยู่เหนือมัน	เราก็กิน
ข้าวเพยีงเพื่อยังชวิีต	เพราะงั้นต่อไปกบ็อกแม่ครวั	
เลิก!	ไม่ต้องท�ากับข้าวให้อาตมา”	
	 “เกลืออย่างหนึ่งใส่กระปุกไว้	 น�้าตาลอย่าง
หนึ่งใส่กระปุกไว้	 เอางามาคั่ว	 บดพอแตก	 ๆ	 ใส่
กระปุกไว้	ถั่วลิสงมาคั่ว	ต�าใส่กระปุกไว้	ตั้งบนโต๊ะ	
แม่ครวัไปซ้ือมาแต่ผกัสดจะได้กีอ่ย่างกช่็าง	ล้างน�้า
ใส่จานมา	หั่นมา	นอกนั้นก็ข้าว	ทุกวันก็หุงแต่ข้าว	
กับซื้อผักสด	ๆ	มา	ล้างสะอาดแล้วก็เอามาตั้งโต๊ะ	
อาตมาก็กินข้าวกับผัก	 ถั่ว	 งา	 เกลือ	น�้าตาล	 ได้
อาหารครบ	กินอย่างนั้นทุกวัน	สบาย”
	 “วันหนึ่งไม่ถึง	๓	บาท	 แล้วอาตมาหาเงินได้
เดือนหนึ่งสองหมื่นบาท	อาหารกินวันหนึ่ง	๓	บาท
และครั้งเดียว	 กลางวันก็ไม่กินอีก	 กินเช้าแล้ว	
กลางวัน	เย็น	ไม่กิน	น�้าเปรี้ยว	น�้าหวาน	น�้าขวด	
น�้าปานะใด ๆ 	หรือขนม	ผลไม้	ของว่างอะไรไม่กิน

กนัแล้ว	ตดั	เลกิ	ไม่กนิเล่นกนิหวั	เพราะฉะนัน้หลงั
จากกนิข้าวอิม่มือ้หนึง่	วันละมือ้	หรอืแม้ตอนทีย่งักนิสอง
มื้อนี่	ไม่กินเล่นแล้ว	มาเหลือมื้อเดียวก็ไม่มีกินเล่น	เลิก	
บาทหนึ่งก็ไม่ได้เงินอาตมา	โอเลี้ยงแก้วละ	๗๕	สตางค์
ก็ไม่ได้	หรือแก้วละบาทก็ไม่ได้เงินอาตมา”	
	 “วันหนึ่ง ๆ 	 เสียค่าอาหารส�าหรับเลี้ยงตัวเองนี่นะ 
ไม่เกิน	 ๓	 บาท	 กินข้าวสองจาน	 ผักจานหนึ่ง	 เกลือ	
น�้าตาล	ถั่ว	งา	ทุกวัน	กินอย่างนี้ขี้สวย	ท้องไส้ดีที่สุด	
สุขภาพร่างกายแข็งแรง	ของไม่จ�าเป็น	ไม่กิน	เลิก”
	 นี่	มื้ออาหารการกิน	อาตมาปฏิบัติอย่างนี้	เรา
เห็นจริง ๆ 	ว่าเรานี่เป็นขี้ข้าปาก	เป็นขี้ข้าลิ้น	เป็น
ขี้ข้าจมูก	เป็นขี้ข้าตา	ตาเห็นอย่างนี้	รูปชวนกิน	ที่
จรงิถกูเขาหลอก	รสมนัชวนกนิ	จมกูได้กลิ่นชวนกนิ	
สัมผัสอย่างนี้กรอบดี	 อย่างนี้นิ่มดี	 ชวนกิน	 ต้อง
อ่านจิตใจของตนเองเลย	มีส�ารวมอินทรีย์	ธรรมะ
พระพุทธเจ้าต้องมาล้างไม่ให้อร่อย	 แล้วจะลดได้
จริงไหม?	แล้วที่ว่านี่ลดได้ไหมของตนเอง	ก็ลดได้	
แล้วที่ลดหมดเลยมีไหม	 บางคนมีได้นะ	 ไม่หมดก็
ต้องพิจารณาต่อ	 ความเพียรคือเพียรส่งตนไปอยู่	
น่ีคอืเพยีรพจิารณาเมื่อผัสสะในอาหาร	เรากนิข้าว
ทกุวันไม่ต้องไปหาที่อยูไ่หน ๆ 	เลย	อยูใ่นชวิีตประจ�า
วันนี่แหละจะได้เป็นอรหันต์	
	 อาตมากเ็คยอร่อย	เคยตดินะ	แต่อาตมากห็มด
ได้	อย่ารูส้กึท้อแท้	ใครท�าได้บ้างแล้วกค็อืความจรงิ	
แม้จะท�าได้ไม่มากนัก	แต่ถ้าใครเห็นได้มากหรือว่า
หมดจริงได้เลยในเรื่องใด	 การหมดที่ว่านี้เป็นการ
หมดในการเรียนรู้อย่างมีสภาวะ	มีสติสัมปชัญญะ	
เป็นญาณปัญญาชัดว่ามันเป็นตัวไม่จริงไม่แท้	 ไม่อยู่
อย่างนั้น	 มันเป็นเหตุให้เราติดยึดเป็นภาระ	 การจะ
ได้มาก็ต้องแสวงหา	แย่งชิง	ฆ่าแกงกัน	ท�าร้ายกัน
	 เมื ่อมาลดละล้างแล้วจะเห็นจิตตนสบายอย่าง
อาตมา	 อาหารเขาก็ท�ามาให้กินทุกวัน	 ก็กินไปตามนั้น	
นานมาแล้วกว่า	๖๐	ปีก็กินมาตามที่เขาท�ามาให้กิน	เขา
ก็ลดรสจัดลง	 จนมาเป็นทุกวนันี้	 เราละได้แล้ว	 เราไม่
เคยโหยหาอาวรณ์	 เราละได้แล้ว	 แต่ว่ามันยังจ�าได้อยู่
ว่าอร่อยชื่นใจมีอยู่	เราก็จ�าได้			แต่แท้จริงเราขาดแล้ว
มันไม่มี	เราก็ไม่เคยเรียกร้องหา
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เรียนรู้มาหลอกลวง
(อุททาลกชาดก)

k  เรียนรู้มาหลอกลวง
   หอบหวงลาภยศหนอ
   มักมากไม่มีพอ
   รวยล่อไร้ศีลธรรม.

 มภีกิษรุปูหนึง่	แม้บวชอยู่ในพระพทุธศาสนาแล้ว 
แทนที ่จะฝึกฝนความมักน้อยสันโดษ	 แต่กลับ
ประพฤติหลอกลวง	เพื่อต้องการปัจจัย	๔	(ผ้าจีวร,	
อาหารบิณฑบาต,	ที่อาศัย,	ยารักษาโรค)	
	 เหล่าภิกษุจึงสนทนากันในธรรมสภาว่า
	 “ภิกษุนี้ยังอาศัยการหลอกลวงเลี้ยงชีวิต”
	 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมา	 ทรงได้รู้เรื่องที่
เหล่าภิกษุสนทนากันแล้ว	ตรัสว่า
 “ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย มใิช่ในบดันีเ้ท่านัน้ แม้
ในกาลก่อน ภิกษุรูปนี้ก็เคยประพฤติหลอกลวง
มาแล้วเหมือนกัน”
	 ทรงเล่าเรื่องราวนั้นแก่เหล่าภิกษุ

................................

 ในอดีตกาล	 เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวย
ราชสมบัติ	 ณ	 นครพาราณสี มีบัณฑิตผู้เฉลียว-
ฉลาดคนหนึ ่งเป ็นปุโรหิต(พราหมณ์ที ่เป ็น
อาจารย์หรือที่ปรึกษาของพระราชา)
	 มีอยู่วันหนึ่ง	 ปุโรหิตได้ไปเที่ยวเล่นในอุทยาน	
พบเห็นหญิงแพศยา(ส�าส่อน)รูปงามนางหนึ่ง 
บังเกิดความพึงพอใจแก่กัน	 จึงได้ร่วมประเวณีกัน	
ต่อมา...ครั้นหญิงแพศยานั้นรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์	
นางได้บอกกับปุโรหิตให้รับรู้
	 “เจ้านาย	ดิฉันตั้งครรภ์แล้ว	ถึงเวลาเด็กเกิด
มาจะตั้งชื่ออย่างไรดี”
	 ได้ยินอย่างนั้น	ปุโรหิตคิดอยู่ในใจว่า
	 “เด็กเกิดกับหญิงชั้นต�่าพวกนางทาส	 เราไม่

อาจให้ชื่อตามสกุลได้”
	 จึงเอ่ยกับนางอย่างหลบเลี่ยง
	 “แม่นางเอ๋ย	เราพบกนัที่ใต้ต้นคณู(อทุทาลกะ) 
ฉะนั้นเด็กนี้ควรมีนามว่า อุททาลกะ”
	 แล้วมอบแหวนมีค่าวงหนึ่งแก่นาง	สั่งไว้ว่า
	 	 	 “หากเกิดเป็นเด็กหญิง	 เธอจงเลี้ยงดูเด็กโดย
อาศัยแหวนวงนี้	 แต่ถ้าเป็นเด็กชายพอรู้เดียงสา	
จงส่งตัวไปหาฉัน”
	 ครัน้ถงึก�าหนด	นางกค็ลอดทารกชายคนหนึ่ง 
ตั้งชื่อว่า	อุททาลกะ	นางเลี้ยงดูลูกชายจนกระทั่ง
เติบใหญ่	ลูกได้ถามนางว่า
	 “แม่จ๋า	ใครเป็นพ่อของฉัน”
	 “ปโุรหติแห่งพาราณสนีี้แหละ	เป็นพ่อของเจ้า”	
	 “ถ้าอย่างน้ัน	ฉนัต้องมคีวามรู	้ต้องไปเล่าเรยีน
พระเวท(คัมภีร์ของพราหมณ์)เอาไว้”
	 “เขารับแหวนจากมารดา	เดินทางไปยังเมือง
ตักสิลา	 เพื่อหวังร�่าเรียนวิชาต่างๆ	ในส�านักของ
อาจารย์ทิศาปาโมกข์(อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)	
เขาได้บวชเป็นชฎิล(นักบวชที่เกล้าผมมุ่นเป็น
มวยสูง ถือลัทธิบูชาไฟ)	 อยู่ในส�านักของชฎิล
คณะหนึ่ง	 ตั้งใจศึกษาหาความรู้เป็นอย่างยิ่ง	 ใน
บรรดาชฎิลทั้ง	 ๕๐๐	 นั้น	 ไม่มีใครเลยที่จะเรียนรู้
ฉลาดได้ยิ่งกว่าอุททาลกะ	ในที่สุดเหล่าชฎิลพากัน
ประชมุแล้ว	ยกต�าแหน่งอาจารย์ให้แก่อทุทาลกะ
	 เมื่อได้เป็นใหญ่แล้ว	อุททา]กชฎิลได้กล่าวกับ
บริวารของตน
 “ท่านทั้งหลาย	อย่ามัวบริโภคเผือกมัน	อยู่กัน
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แต่ในบรเิวณป่าเลย	พวกเราพากนัไปสูเ่ขตนครเถดิ”
	 แต่บรรดาชฎิลทั้งหลายได้บอกกับอาจารย์
ของตน
 “ท่านอาจารย์ ทีพ่วกเราอยูป่่า เพราะเกรง
ต่อชาวเมือง ที่มักจะให้ทาน แล้วขอให้พวก
เรากล่าวอธิบายธรรม พากันถามปัญหาต่างๆ 
มากมาย”
	 “ไม่ต้องกลัวอนัใดเลย	อย่าว่าแต่ชาวเมอืง	แม้
เป็นพระราชาเอง	 เราก็จะพูดโต้ตอบให้จับใจได	้ 
เรื่องนี้ให้เป็นภาระของเราเอง”
	 ชฎิลทั้งหมดจึงยอมออกจากป่า	 พากันท่อง-
เที่ยวไปจนบรรลุถึงนครพาราณสี	 แวะพักอยู่ที ่
พระราชอุทยาน
	 ตอนเช้า	 อุททาลกชฎิลก็พาบริวารเที่ยว
ภิกขาจาร(บิณฑบาต)ในพระนคร	 ชาวบ้าน- 
ชาวเมอืงท�ากศุลให้ทานกนัมากมาย	อทุทาลกชฎิลก็ 
กระท�าอนุ โมทนา(แสดงความชื่นชม)กล ่าว 
แสดงธรรม	ตอบปัญหาอย่างฉะฉาน	เป็นทีเ่ลือ่มใส
แก่ผู ้คนทั้งหลาย	 กระทั่งชื่อเสียงล�่าลือไปถึง 
พระราชาว่า
	 	 	 “มีชฎิลผู้ทรงธรรมเป็นบัณฑิต	 ได้มาถึงยังที่นี้
แล้ว	พร้อมด้วยคณะหมู่ใหญ	่พระเจ้าข้า”
	 พระราชาจึงตรัสถามด้วยความสนพระทัย
	 “ชฎิลพ�านักกันที่ไหนเล่า”
	 “ในพระราชอุทยาน	พระเจ้าข้า”
	 “ดีละ	วันนี้เราจะไปพบชฎิลเหล่านั้น”
	 พออุททาลกชฎิลรู้ข่าวน้ีแล้ว	 ได้บอกกับพวก
ชฎิลทั้งหมด	ถึงประโยชน์ที่จะบังเกิดขึ้น
 “ข่าวว่าพระราชาจะเสด็จมา หากท�าให้
พระราชาพอพระทัยได้เพียงวันเดียว ก็จะทรง 
พอพระทยัไปตลอดพระชนมายเุลยทีเดยีว พวก
เราจะสุขสบายด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ”
	 “ท่านอาจารย์	พวกผมจะต้องท�าอย่างไรกัน”
	 “พวกท่านบางพวกจงประพฤติวัคคุลีวัตร	
(ห้อยหัวลงอย่างค้างคาว)	 บางพวกนั่งกระโหย่ง	
บางพวกนอนบนหนาม	 บางพวกผิงไฟ	 ๕	 กอง 
บางพวกแช่อยูใ่นน�า้	บางพวกสงัวัธยายมนต์ (สวด 
ท่องมนต์เสียงดังให้จ�าได้)”
	 เหล่าชฎิลพากันไปกระท�าตบะผิดๆตามนั้น	

ส่วนอทุทาลกชฎลิกช็วนผู้ทีม่ไีหวพรบิ	เฉลยีวฉลาด	
มีวาทะคมคาย	ประมาณ	๑๐	รูป	จัดฉากวางคัมภีร์
ไว้ให้สวยงาม	รอคอยอยู่
	 ขณะนั้น	 พระราชากับปุโรหิต	 พร้อมด้วย
บริวารขบวนใหญ่ก็มาถึง	พระราชาทอดพระเนตร
เห็นชฎิลเหล่าน้ันแล้ว	 ก็บังเกิดความเลื่อมใสด้วย
ความเห็นผิด	ได้ตรัสกับปุโรหิตว่า
	 “ชฎิลเหล่าใดครองหนังเสือพร้อมทั้งเล็บ	ฟัน
เขลอะเพราะไม่เคี้ยวไม้สีฟัน	 ร่างกายเลอะเทอะ
เพราะไม่อาบน�้า	 พากันร่ายมนต์อยู่	 ชฎิลเหล่า
นั้นย่อมเป็นผู ้รู ้การประพฤติตบะ(ความเพียร 
เผาผลาญกิเลส)	 รู้การสาธยายมนต์	 รู้ในความ
เพียรที่มนุษย์พึงกระท�า	อันจะพ้นจากอบายได้”
	 ปุโรหิตได้ยินพระราชาตรัสเช่นนั้น	คิดว่า
	 “พระราชาทรงเลื่อมใสผิดเสียแล้ว	 เราจะนิ่ง
เสียไม่ได้”
	 จึงทูลสัจจะ(ความจริง)ให้ทรงทราบ
	 “ข้าแต่พระราชา	ถ้าบุคคลเป็นพหูสูต	(รู้มาก
ศึกษามาก)	 แต่ไม่ประพฤติถูกธรรม	 ก็จะกระท�า
กรรมอนัลามก(หยาบช้าเลวทราม)ทัง้หลายได้	แม้
จะเรียนรู้พระเวทตั้งพัน ก็อาศัยแต่ความเป็น
พหสูตูเท่านัน้ ยงัไม่บรรลจุรณธรรม (การปฏบิตัิ
ธรรม) จะพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เลย”
	 อุททาลกชฎิลได้ยินค�าของปุโรหิตแล้ว	 ให้คิด
ไม่ชอบใจขึ้นมาทันที
	 “พระราชาทรงเลื่อมใสคณะของเรา	 แต่
พราหมณ์ผู้เป็นบิดาเรากลับขัดลาภของเราเสียได้	
เห็นทีเราจะต้องกล่าวแก้”
	 จึงกล่าวกับปุโรหิตอย่างแสดงภูมิของตน
	 “หากบุคคลเรียนรู้พระเวทตั้งพัน	 อาศัยแต่
ความเป็นพหสูตูเท่านัน้	ยงัไม่บรรลจุรณธรรมแล้ว	
จะพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้	ถ้าอย่างนั้นอาตมภาพย่อม
ส�าคัญว่า	พระเวททั้งหลายย่อมไม่มีผล	จรณธรรม
อันมีความส�ารวมเท่านั้น	ที่เป็นความจริง”
	 ปุโรหิตได้ยินแล้ว	ก็รีบตอบทันทีทันใด
	 “ไม่ใช่พระเวททั้งหลายจะไม่มีผล	 ผู้เรียนรู้
พระเวทย่อมได้รบัเกยีรตคิณุ แต่ผูฝึ้กฝนตนด้วย
จรณธรรม(การปฏิบัติธรรม)แล้ว ย่อมบรรลุถึง
สันติ(นิพพาน)”
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	 อุททาลกชฎิลได้ฟังค�าโต้ตอบแล้ว	คิดในใจ
	 “เราไม่อาจโต้กับปุโรหิตได้	เห็นทีจะต้องบอก
ฐานะจริงให้รู้กันเสียแล้ว”
	 จึงได้เปิดเผยออกไปว่า
	 “บุตรที่เกิดจากบิดามารดาใด	 เผ่าพันธุ ์ใด
ก็ตาม	บุตรนั้นสมควรได้รับการเลี้ยงดู	อาตมภาพ
ก็เป็นเช่นบุตรนั้น มีชื่อว่า อุททาลกะ เป็นเชื้อ
สายของวงศ์สกุลโสตถิยะแห่งท่านพราหมณ์
ปุโรหิตนั่นแหละ”
	 “จริงหรือนี่	ท่านมีหลักฐานใดหรือไม่”
	 อุททาลกชฎิลจึงเอาแหวนนั้นให้ดู	 ปุโรหิตก็ 
จ�าแหวนของตนได้	 จึงยอมรับด้วยดี	 แล้วไถ่ถาม 
อุทาลกชฎิลเพื่อทดสอบภูมิธรรมความรู้
 “ดกู่อนท่านผูเ้จรญิ	บคุคลเป็นพราหมณ์ได้อย่างไร	
เป็นพราหมณ์บริบูรณ์ได้อย่างไร	 ความดับรอบจะมีได้
อย่างไร	ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม	บัณฑิตเรียกว่าอะไร”
	 “บุคคลเป็นพราหมณ์ต้องบชูาไฟเป็นนติย์	ต้อง
รดน�้า	 เมื่อจะบูชาพิธีกรรม	ต้องยกเสาเจว็ด	 (รูป
เทพารักษ์)	 ผู้กระท�าอย่างนี้จึงจะเป็นพราหมณ์
ผู้เกษม	 ชนทั้งหลายจึงพากันสรรเสริญว่า	 เป็น 
ผู้ตั้งอยู่ในธรรม”
	 ปุโรหิตฟังแล้ว	เห็นว่าไม่ถูกต้อง	จึงได้ติเตียน
สั่งสอนว่า
 “ความหมดจด ย่อมไม่มีด้วยการรดน�้า จะ
เป็นพราหมณ์บริบูรณ์ ก็ไม่ใช่ด้วยการรดน�้า ถ้า
ไม่มีข ันติ(ความอดทนอดกลั ้น)และโสรัจจะ 
(ความส�ารวมกิรยิาวาจาด้วยเจยีมตวั) แล้ว ผูน้ั้น 
จะเป็นผู้ดับรอบ(นิพพาน)ไม่ได้เลย”
	 ได้ฟังแล้ว	อุททาลกชฎิลจึงย้อนถามกลับไปบ้าง
 “ถ้าอย่างนั้น	 บุคคลเป็นพราหมณ์ได้อย่างไร	
เป็นพราหมณ์บริบูรณ์ได้อย่างไร	ความดับรอบจะมีได้
อย่างไร	ผูท้ี่ต้ังอยูใ่นธรรม	บณัฑติเรยีกว่าอะไรกนัเล่า”
 “บุคคลผู้ไม่มีไร่นา ไม่มีพวกพ้อง ไม่ถือว่า
สิง่ต่างๆเป็นของเรา ไม่มีความหวัง ไม่มีบาป
คือความโลภ ส้ินความละโมบในภพ(สภาพท่ีเป็น
อยู่)แล้ว  ผู้กระท�าอย่างนี้ชื่อว่า	 เป็นพราหมณ์
ผู ้เกษม	 เพราะเหตุนั ้นชนทั้งหลายจึงได้พากัน
สรรเสริญว่า	เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม”

	 อุททาลกชฎิลยังคงไม่ลดละที่จะเอาชนะ	 ได้
ถามต่อไปอีก
	 “กษัตริย์	 พราหมณ์	 แพศย์(พ่อค้า)	 ศูทร	
(กรรมกร)	คนจัณฑาล(ชนชั้นที่ถูกเหยียดหยามว่า
ต�่าทรามที่สุดในอินเดีย)	 ทั้งปวงนี้หากสงบเสงี่ยม	
ฝึกฝนตนแล้ว	ย่อมดับรอบได้ทั้งหมด	 เมื่อทุกคนเป็นผู้
สงบเย็น(นิพพาน)แล้ว	ยังจะมีคนดีคนเลวอีกหรือ”
 “เมื่อทุกคนเป็นผู้สงบเย็นได้แล้ว ย่อมไม่มี
คนดีคนเลวเลย”
	 “ก็ถ้าไม่มีคนดีคนเลวเลย	 ท่านย่อมได้ชือ่ว่า
เป็นผู้ท�าลายเชื้อสายพราหมณ์แห่งสกุลโสตถิยะ	
ให้เสมอกับพวกจัณฑาล	แล้วท่านจะประพฤติเพศ
พราหมณ์ที่เขาสรรเสริญกันท�าไม”
	 “วิมานนั้น	 แม้เขาคลุมด้วยผ้ามีสีต่างๆกัน	
แต่เงาของผ้าเหล่านัน้	 ย่อมเป็นสีเดียวกันหมด	
เป็นความไร้สี	 บริสุทธิ์เหมือนมาณพ(ชายหนุ่ม
ในวรรณะพราหมณ์)ทั ้งหลาย เป็นผู ้มีความ
ประพฤติดีเพราะรู้ทั่วถึงธรรม  ย่อมเป็นมาณพ
ที่บริสุทธิ์ ย่อมละชาติ(สกุล)ของตนได้”
	 อุททาลกชฎิลฟังแล้ว	ไม่สามารถจะถามอะไร
อีก	 นั่งนิ่งจ�านนอยู่	 พราหมณ์ปุโรหิตจึงถือโอกาส
กราบทูลพระราชา
	 “ข้าแต่มหาราชเจ้า	ชฎลิพวกนี้ทั้งหมดเป็นผู้
หลงผิดหลอกลวง ไม่สมควรเป็นนักบวช	เพราะ
จะพากันท�าลายชมพูทวีปนี้ไปเสีย	ขอให้พระองค์
โปรดสึกเสียทั้งหมด	 แล้วข้าพระองค์จะช่วยสั่ง
สอน	ให้อทุทาลกะมาเป็นปโุรหติของพระองค์	ส่วน
พวกที่เหลือก็ให้เป็นข้าราชการในราชส�านัก	 เถิด
พระเจ้าข้า”
	 พระราชากท็รงเช่ือถอืในปุโรหิต	จึงทรงกระท�า
ตามนั้น	 ซึ่งอุททาลกะก็ต้องสึกกลายเป็นข้ารับใช้
พระราชาในที่สุด

..........................
	 พระศาสดาตรัสจบแล้ว	ทรงเปิดเผยว่า
 “อุททาลกะในครั้งนั้น ได้มาเป็นภกิษผุูห้ลอก-
ลวงในบัดนี้ พระราชาได้มาเป็นพระอานนท์ใน
บัดนี้ ส่วนพราหมณ์ปุโรหิตได้มาเป็นเราตถาคต”
	 (พระไตรปิฎกเล่ม	๒๗	ข้อ	๑๙๐๗	อรรถกถาแปลเล่ม	๖๐		หน้า	๓๘๙)
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36 •   เราคิดอะไร

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ลัทธิพุทธ สุดแตกต่าง อย่างชาวอโศก

ห  ยั ่ ง  ฟ้  า  ท  ะ  ลุ ดิ  น

 แม้ชาวอโศก	ฐานะสมณะสิกขมาตแุละญาตธิรรม	
ต่างยืนหยัดประกาศตนเป็นพุทธบริษัทเต็ม	ๆ 	ด้วย
เช่นเดียวกับหมู่คณะชาวพุทธทั้งหลาย
	 และแล้วถึงจะเป็นชาวพุทธด้วยกัน	 แน่นอน
ย่อมมีสาระสัจจะแตกต่างกันอย่างส�าคัญเชียว	
เกีย่วกับข้อเปรียบเทียบกับลัทธิธรรมกายและ 
สวนโมกข์	เป็นต้น	เราเริ่มวิจัยวิจารณ์ไปตอนหนึ่ง
แล้ว	เช่น	ไตรสิกขา	ศีล	สมาธิ	ปัญญา
	 ส�าหรบัประเดน็เอกลกัษณ์ส�าคญัอื่นๆ	ข้าพเจ้า
จะทยอยหยิบยกขึ้นมาแจกแจงเป็นเบื้องต้นบ้าง

ตามภูมิพอให้สาธุชนได้เทียบเคียง	 เพื่อสามารถ
ตดัสนิเอาเองว่า	ส�านกัลทัธไิหนใครผดิถกูตรงธรรม
วินัย	ตื้นลึกอย่างไรไฉนกันแน่.....

บุญโลกียะ ห่างชั้นโลกุตระ
	 เรื่องบุญเป็นปัญหาใหญ่โตถึงขนาดคอขาด-
บาดตายของศาสนาก็ใช่	 ดูวัดพระธรรมกาย	 พา
เมาบญุนอกรตี	เป็นยงัไงล่ะ	ฉนัเปล่านะ	เค้าท�าพงั 
ตัวเอง	ตั้งแต่หัวโจกขอให้ข้าชนะ	ชิตังเม	โป้ง	รวย	
	 มนักซ็วยด้วยเงินเป็นอสรพษิตามพระพทุธเจ้า	

 แทนที่จะไปหลงเพ่งกสิณดินน�้าลมไฟ อะไร ๆ  นอกตัว
สู้หันมาจับงานเป็นกสิณ อ่านผัสสะก่อกิเลสเวทนา

เวลาท�างานร่วมหมู่ขัดแย้งขัดคอ
จะได้แก้ขี้เกียจ ลดอัตตา
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ตรัสไว้ชัด	ๆ 	
	 เงินทองเป็นของอันตรายร้ายแรงขนาดไหน	
ถงึข้ันอวดเก่งบ้าดีเดอืด	เจ้ากจูะสู้ชนกบัอ�านาจรฐั
ไปโน่น
	 เงินทองเป็นของไม่ควรแก่สมณเพศเลย	 มัน
เป็นเส้นแบ่งฐานะชาวบ้านหรือบรรพชิต	
	 แม้กระทั่งก้อนข้าว	 ท่านยังให้ฝากท้องไว้กับ
สาธารณะเลย	 ให้มีชีวิตด้วยอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอด	
กล่าวไปไยกับเงินทองของต้องห้ามสมณะเล่า
	 กลบัมาต่อประเดน็ท�าบญุ	โดนหลอกล่อยัว่ย	ุให้
ทุ่มหมดกระเป๋าไม่พอ	ให้กู้หนี้ไปท�าบุญ	วาดฝันซื้อ
สวรรค์วิมานหรูเริด	จัดสรรแดนสวรรค์เป็นเฟส	๑ 
เฟส	๒	ซะด้วย	คิดพิลึกออกมาได้	ร้ายกาจจริง	ๆ 	
ไม่เคยเห็น
	 อนึ่ง	พระสอนท�าบุญท�าทาน	เพื่อให้ตัดขี้โลภ
โกรธหลง	ชาวพุทธทั่วไปคงพลาดเป้านี้	เลยมักจะ
อธิษฐานขอให้ได้นั่นโน่นนี่
	 เมื่อตั้งจิตไว้ผิด	 จะเอาคืนเป็นก�าไรกี่ร้อยพัน
เท่า	มันไม่ใช่แล้ว	อย่างธรรมกายพาเมาบุญ	ยอม
จนเพื่อรวยล้นอู้ฟู	่ยิ่งออกนอกเขตพุทธไปไกล
	 การท�าบุญแล้วหวังผลให้มั่งมี	 ไม่พ้นนรก
สวรรค	์ โลกธรรมวังวนโลกียะ	 พระให้พรกันแบบ
นี้	แทบทั้งนั้น
	 พ่อครสูมณะโพธิรักษ์ต้องมาให้สมัมาทิฐิ	กลับ
ทิศทางเส้นใหม่ บญุคอืเครือ่งมอืตดักเิลส	ปุญญ-
ภาคิยา	เป็นส่วนแห่งบุญ	ที่ก�าจัดกิเลสบาปออกไป
ได้ขาดสิ้น	ผลสัมฤทธิ์ของบุญอยู่ตรงนี้....
	 ฉะนั้น	พอท�าบุญแล้วต้องเสียออกไป	ไม่ใช่ได้
อะไรกลับคืนเพิ่มเข้ามาหอบหวง
	 ชาวพุทธต้องมาล้างสมองมิจฉาทิฐิทิ้งไป	 จะ
ท�าอะไรให้เป็นบุญ	 ต้องตัดขาดกิเลสออกเสมอถึง
จะเป็นบุญโลกุตระ
	 คงไม่ง่ายทีจ่ะมาเข้าใจบุญนิยมโลกตุระถ่องแท้
แทนทุนนิยมโลกียะดังว่านี้
	 ผู้เขียนขออุปมา	 ท�าบุญเหมือนใช้น�า้ช�าระสิ่ง
โสโครกในร่างกายให้หายสกปรก	พอสะอาดดแีล้ว	
เชด็แห้งกจ็บภารกจิของน�้า	เรากไ็ด้ตวัสะอาดกลบั

คืนมาเท่านั้นเอง

สมาธิแท้ หรือแค่สมถะ
	 ประเด็นสมาธิเป็นปัญหาใหญ่มาก	ใครๆ	ล้วน
อยากได้สมาธิสงบจิตอารมณ์ดี	 มีสมรรถนะ	 ใช้
ปัญญาคิดอ่านท�างานการสบายๆ	 ไม่ต้องเครียด	
นี้เป็นผล
	 แล้วจะใช้วธิปีฏบิตัอิย่างไรดล่ีะ	ทีน่�าพาสอนๆ	
กัน	มันแค่หาทางสะกดจิตนิ่งๆ	คือ	จิตมันคิดได้ที
ละเรื่อง	หยุดคิดได้พักหนึ่งก็หายกลุ้มช่วงนั้น
	 เพือ่ให้ง่าย	เลยมกัจะหลบไปอยูใ่นบรรยากาศ
สงบ	ห่างไกลสิ่งรบกวน	ว่างเว้นการงาน	จะได้นั่ง
นิ่ง	 ท�าจิตนิ่ง	 อย่างเก่งก็นิ่งได้ตื้นๆ	 หินทับหญ้า	
กลบัมาใช้ชวีติปกติ	หนไีม่พ้นต้องวุ่นวายไปตามสิง่
แวดล้อมเหมือนเดิม
	 เปรียบน�้าขุุ่นตะกอนก้นแก้ว	 ตั้งนิ่ง	ๆ 	 น�้าใส
ได้	 ทั่วไปมักจะท�าอยู่แค่นั้น	 ส่วนวิธีพ่อครูสอนให้
เอาตะกอนออกจากแก้วน�้าขุ่นนั้น	 ออกได้เท่าใดก็
ใสไปตามนั้นตลอดเลย
	 การสกดักเิลสออกจากจติจงึเหนอืชัน้	แน่นอน
กว่าสะกดจิตชั่วแล่น
	 กรรมวิธีท�าสมาธิสากลทั่วไป	 อย่างฤๅษีหนี
สังคม	 สะกดจิต	 เพ่งกสิณรวมจิตจดจ่อทั้งหลาย
แหล่ไม่มีอะไรซับซ้อนให้ต้องอธิบาย	 ไปนั่งท�าเอา	
ดูเหมือนง่าย	ท�าจริงยากกว่าที่คิด
	 คนละเชิงชั้นกับสมาธิพุทธลืมตา	 น�าพาโดย
สัมมาทิฐิเป็นประธาน	 ควบคู ่สัมมาสติ	 สัมมา
วายามะ	 เป็นองค์	 ๓	 น�าองค์	 ๔	 ขับเคลื่อนชีวิต
ประจ�าวันด้วยสัมมาสังกัปปะ	 สัมมาวาจา	 สัมมา
กัมมันตะและสัมมาอาชีโว
	 กระบวนการมรรคองค์	๗	ดังกล่าว	ถึงจะเกิด
สัมมาสมาธิ	ตัวยอดองค์รวมในมรรคองค์	๘	
	 นี่คือสมาธิพุทธที่ตรัสรู้
	 ฟังดูออกยุ่งยากมากกลไกลึกซึ้ง	 แต่ลงมือ
ปฏบิตัเิกดิผลทนัตาเหน็ตัง้แต่ต้นง่าย	ๆ 	เช่น	สมาธิ
ในศีลห้า	 โดยลดละอบายมุขทีละอย่าง	 เริ่มจาก
มังสวิรัติเป็นต้น	จนเลือดเนื้อเหล้ายา	อดแล้วหาย
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อยากน้อยลง	สมาธจิติเริม่ดขีึน้เรือ่ย	ๆ 	ประมาณนัน้
	 มันต้องใช้อธิปัญญารักษาศีล	 ยกระดับจิตให้
ตั้งมั่นสูงขึ้นคือสมาธิ	หรืออธิจิต	กระบวนของศีล
สมาธปัิญญา	การถอืศลีแค่รกัษากายวาจา	การนิง่
สมาธิหลับตาสะกดจิตสงบนิ่ง	ค่อยด�่าดิ่งวิปัสสนา 
วิปัสสนึกดังกระแสหลักพาปฏิบัติอยู่ดาษดื่นนั้น	
มันถึงไม่เข้ามรรค	 ไม่บังเกิดผลวิมุติหลุดพ้นกิเลส 
เด็ดขาดอะไรเลยรึเปล่าหนอ	!

ท�าแต่ใจไม่ท�าทั่วกายไม่พอกิน
	 แม้ว่าทกุข์ทัง้หลายแหล่มันลงทีใ่จ	สายหลับตา
มักจะตั้งหน้าท�าใจให้สงบ	หรือใช้ปัญญาขบคิดแก้
ปัญหาอารมณ์	 คอยเฝ้าตามดูใจเป็นส�าคัญ	 มอง
ข้ามกายสัมผัสสัมพันธ์เหมือนจะตัดปัญหาไฟ 
แต่ต้นลม
	 ผลของการปฏบิตัติดัตอน	แวดระวงัแต่ใจเป็น
หลกั	ถงึจะเข้าใจทะลุตามคดิได้ขนาดไหนกย็งัลม	ๆ
แล้ง	ๆ 	ใช่ว่าจะท�าได้ดังใจหมายรู้	เพราะไม่ทันเห็น
ปรากฏการณ์ประจักษ์สิทธิ์	จับต้องได้ถูกฝาถูกตัว
ในโลกแห่งความเป็นจรงิเท่าทีเ่ข้าใจตามภมู	ิรบัฟัง 
พ่อครูโพธิรักษ์สอน	ท�าใจต้องถึงกาย	จัดการกาย
เป็น	ๆ 	ต้องพร้อมด้วยใจเสมอ
	 อย่างสติปัฏฐาน	๔		มกีาย	เวทนา	จติ	ธรรมารมณ์ 
คู่แรกคือ	 กายกับเวทนา	 ต้องมีสัมผัสหรือผัสสะ 
น�าพาเวทนา	 เป็นธรรมะสอง	คือ	เคหสิตเวทนา	
หรือเนกขัมมสิตเวทนา
	 เราต้องจัดการเวทนาให้เป็นหนึ่งเดียว	 เป็น
สโมสรณาที่ประชุมลง	 สัตว์โลกจะเป็นจะตายไป
กบัตัวเวทนานีแ่หละ	ดงัพระพุทธภาษติ	เวทนาเป็น
ทางไปของสัตว์ทั้งหลาย
	 ท�าอย่างไรเราถึงจะไม่ตกเป็นทาสของเวทนา
อารมณ์เสพติดกินอยู่หลับนอนนานาสารพัด	 ก็คง
ต้องจัดคิดลดละบรรเทาเวทนาที่หลงเสพในแต่ละ
เหตุปัจจัย	อันเป็นสักกายทิฐิล�าดับต้นๆ	
	 เพราะฉะนั้นจะเรียนลัดข้ามกายกับเวทนา	
ไปจัดการจิตกับธรรมารมณ์เป็นหลักส�าคัญก่อน	
คงจะข้ามขั้นตอน	ไม่เรียนรู้ฝึกฝนจากหยาบไปหา

ละเอยีด	จากรปูธรรมไปหานามธรรม	ดงันีห้รอืไม่...
	 จะเห็นได้ว่า	สติปัฏฐาน	๔	ไม่อาจตัดขาดแยก
ปฏบิตัเิป็นส่วน	ๆ 	ได้		ดงัทีก่ระท�ากนัอยูท่ัว่ไปซึง่เกดิ
ผลน้อยเกินไปกระมัง
	 ดงัค�าสอนบางท่าน	พาฝึกสต	ิกไ็ด้แค่สตโิดด	ๆ 	
ไม่ควบคูธั่มมวจัิย	พร้อมวริิยะครบเครือ่งขับเคลือ่น
โพชฌงค์	๓	ยุบหนอพองหนอ	หายใจเข้าท้องพอง	
หรือยกหนอย่างหนอ	 เหยียบหนอ	 เท่ากับฝึกสติ
อารมณ์สมถะ	 ตามรู้อารมณ์อยู่ในกรอบแคบๆ	
เสร็จแล้วยังไงต่อ	ไปไม่เป็น	ก็ยังห่างไกลจากภาค
สติสมบูรณ์ในบทบาทชีวิตจริงเป็นแน่แท้

กรรมฐานหญ้าปากคอก
	 ถึงชาวพุทธนักปฏิบัติธรรม	 จะรู้จักอริยสัจ
สี่ตามประสาดีอย่างไร	 ทั่วไปมักจะรู ้แค่ภาษา
มากกว่ามากเท่าน้ันกระมัง	 ในภาคปฏิบัติจริง	 ไม่
ปรากฏส�านักไหนจะน�าพาเข้าใจสัมมาอาริยมรรค 
มอีงค์	๘	ได้ชัดเจน	เฉพาะอย่างยิง่อรโิยสมัมาสมาธ	ิ
ตามหลกัมหาจตัตารสีกสตูร	(สตุตนัต.ล.๖)	ไม่ยกัมี
ผู้รู้ใดเอ่ยถึงก่อนหน้าสมณะโพธิรักษ์เลย
	 ตรงกนัข้าม	ส�าหรบัคมัภร์ีวสิทุธมิรรคของพระ
พุทธโฆษาจารย์ยุคพุทธศตวรรษที่	 ๗	 กลับเป็นที่
รู้จักศึกษาถือปฏิบัติแบบฤๅษ	ีมีกสิณ	๔๐	เป็นต้น	
อันไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเลยด้วยซ�้า	 ซึ่งไม่ควร
น�าพาให้ค่าเป็นกรรมฐานหลักส�าคัญตรงไหนได้
	 ในขณะที่ชาวอโศกกลับให้ความส�าคัญถึง
กรรมฐานกินอยู่หลับนอน	 ซึ่งเป็นแม่บทพื้นฐาน
ของการด�าเนนิชีวติประจ�าวนัตามอปัณณกปฏปิทา	
๓	อันได้แก่
	 ๑.	 อนิทรยีสงัวร	 ส�ารวมอนิทรย์ี	 ๒.	 โภชเน-
มัตตัญญุตา	รู้ประมาณบริโภค	๓.	ชาคริยานุโยคะ	
เพียรตื่นรู้อยู่เสมอ	
	 พ่อครสูอนเน้นให้ยดึถอืหลกัการปฏบิตัไิม่มผีดิ	
๓	อย่างข้างต้น	เป็นกรรมฐานชาวอโศก	การกนิอยู่
หลับนอนนี่แหละ	เป็นบทฝึกฝนตัดกิเลสประจ�าวัน
อันจะน�าพาให้บรรลุถึงอรหันต์นั่นเทียว
	 เฉพาะอย่างยิ่ง	 เรื่องกินเรื่องใหญ่	 กินอยู่กับ
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ปาก	อยากอยู่กับท้องนี่แหละ	เป็นประตูหน้าด่าน
อรหันต์ชัน้หนึง่	เพือ่ดกัคอยจบัตวักเิลสสด	ๆ 	เบ้ง	ๆ 	
ซึง่ควรจะต้องพรากไม้ชุ่มยางออกจากน�้ามาท�าให้
แห้ง	ค่อยสีไฟติดขึ้นมาได้
	 มังสว ิรัติจึงเป ็นอธิศีลของปาณาติปาตา	
เวรมณ	ี เพื่อเว้นขาดเลือดเนื้อสัตว์	 อันเคยเป็น
ของอร่อยปากคอลิ้น	 รสอร่อยในหมู่เห็ดเป็ดไก่ 
ไม่เที่ยง	 ไม่มีอยู่จริงแท้	 เป็นของหลอกตัวเองให้
หลงนิยมตาม	ๆ 	กันไป
	 เวทนาท่ีเคยหลงตดิรสเลอืดเนื้อเป็นวรรคเวร
พาขึ้นสวรรค์ลวง	ลงนรกซ�้าซาก		จากเวทนาสอง
เลยเป็นเคหสิตเวทนา	พอหมดตัณหาในรสชาติ	ก็
เป็นเนกขัมมสิตเวทนา	สักแต่รับรู้รสตามจริง
	 อนึ่ง	 แทนที่จะไปหลงเพ่งกสิณดินน�า้ลมไฟ	
อะไร	ๆ 	 นอกตัว	 สู้หันมาจับงานเป็นกสิณ	 อ่าน 
ผัสสะก่อกิเลสเวทนา	 เวลาท�างานร่วมหมู่ขัดแย้ง
ขัดคอจะได้แก้ขี้เกียจ	ลดอัตตา	อ่อนน้อมยอมคน
บ้าง
	 ปฏิบัติธรรม	 ต้องท�างานไปด้วย	 ไม่เหมือน
หลายส�านัก	ต้องหยุดทิ้งงานไปปฏิบัติอย่างเดียว
	 วิถีพุทธต้องมีการงานร่วมหมู่	 เหมือนแม่วัว
เล็มหญ้าพลาง	ตาช�าเลืองดูลูกวัวไปด้วยนั่นเอง

แบบคนจน มีปาฏิหาริย์!
	 ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ	 เมื่อเป็นจริงตามเรื่อง
ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ทรงชูธงเศรษฐกิจพอเพียง 
แก้จนโดยพึ่งตนเอง	 แก้ปัญหาแบบคนจน	 เป็น 
ผลส�าเร็จ	 ไล่เลี ่ยกับการเดินหน้าลัทธิบุญนิยม 
ของพ่อครู
	 เหมือนแม่น�า้สองสายไหลมาบรรจบเป็นหนึ่ง
เดียว	 ทัง้ลัทธพิอเพียง	 และบุญนิยมของพ่อครู 
ของสองพระโพธิสัตว์	 ในหลวงทรงให้ถือขาดทุน
เป็นก�าไร		Our	Loss	is	Our	Gain	
	 ในขณะที่พ่อครูก็ประกาศขายขาดทุนได้เป็น
ก�าไรบุญนิยม	 เราต้องให้ก�าไรแก่ผู้คนตัวเอง	 ถึง
จะมีคณุค่า	ช่างสอดคล้องต้องกนัดเีป๊ียบเหลอืเกนิ
	 ทั้งนับเป็นบุญญาธิการอันวิเศษ	 เมื่อในหลวง 

ร.๙	 ทรงชี้ทางสว่างเศรษฐกิจพอเพียงท�าให้โลก 
รับรู้เห็นด้วยไม่น้อย
	 ล�าพังพ่อครูชูลัทธิบุญนิยม	 กล้าจนกล้าให้	
ย่อมไม่ทันมีฤทธิ์แรงกว้างไกลเท่าในหลวงทรง
น�าทางเป็นแน่
	 อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นน่ามหัศจรรย์อย่าง
มาก	 จากแบบคนจนของในหลวงนั่นแหละ	 ชาว
อโศกสามารถแสดงตัวเป็นหมู่มวลสักขีพยาน	เรา
ท�าได้แล้วก�าลังท�าอยู่	ทั้งก�าลังพาท�าด้วย		จนเป็น
ที่น่าภาคภูมิใจเหลือล้น	เป็นได้ยังไงเนี่ย	ด้วยฝีมือ
คนจนนี่แหละแก้ปัญหาสารพัด	แทนที่ความจนจะ
เป็นปัญหาเศรษฐกิจ	แก้ไม่ตกแบบทุนนิยม
	 ส�าหรับบุญนิยม พากล้าจน กลับท�าให้หมด
ปัญหา เกดิเหลอืกนิเกนิใช้ รวยล้นทนัตาเหน็ จน
กระทั่งเอื้อมเอื้อเกื้อกว้างได้ไม่ใช่เล่น ๆ  เพราะ
มีสาธารณโภคีรองรับสนับสนุน
	 เพราะฉะนั้นน่าจะต้องหันมาเข้าใจสัมมาทิฐิ
กันใหม่หมด	 แบบคนจนนี่แหละถึงจะแก้ปัญหา
ยากจนได้จริง	 โดยพาคนให้หายจน	 แล้วพออยู่ 
พอกินพอดีอย่างรู้จักเพียงพอสมเหมาะสมควร	
	 ตรงกันข้าม	 พูดตรงไม่ต้องเกรงใจกัน	 แบบ
คนมีไม่รู้จักพอ	 มันช่วยแก้จนอะไรไม่ได้จริงดอก	
เพราะตัวเขาก็ยังจนอยู่นั่นแหละ	 และความรวย 
ดีแต่ช่วยให้คนจนหนักมากขึ้น	 ตื ้นลึกอย่างไร 
ชวนตรองดูดี	ๆ 	เถอะ
	 ทั ้งนี ้และทั ้งนั ้น	 เคล็ดไม่ลับแบบคนจนมี
ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้	 เพราะขยันท�าแล้วไม่สะสม	
เจ้าตัวจนแหงแก๋	 แต่ไปล้นกองอยู่ที่สาธารณโภคี
ง่าย	ๆ
	 ทางสองแพร่ง	แข่งกันรวยสะสม	อย่างเก่งก็
รวยสมใจไม่เสร็จ
 อีกทาง ไม่ขอรวยสะสม ขอรวยสะพัดแทน 
แม้นต้องจนกลับชื่นชมตัวเองได้ทุกเมื่อเชิญเลือก
ทางตัวเองตามสบายใจเถิด
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	 ทางโลกกับทางธรรม	แม้จะคนละเรื่อง	แต่ก็
เป็นแบบคนละเรื่องเดียวกัน!
	 แม้จะคนละทาง	 แต่ก็มิใช่ไปซ้ายไปขวา	 แต่
เป็นทางคู่ขนานที่ไปทิศทางเดียวกัน!
	 โลกไม่มีธรรมก็ไปไม่รอด
	 ธรรมไม่มีโลกก็ไปไม่ได้
	 เป็นคู่แฝดคนละฝาที่แสนมหัศจรรย์!
	 หาก	“คอรัปชั่น”	เป็นวาระแห่งชาติของทางโลก 

“การท�าบุญ”	ก็เป็นวาระแห่งชาติของทางธรรม!
	 ทั้ง	“คอรปัช่ัน”	ทั้ง	“การท�าบุญ”	บ่ันทอนความ
เจริญของประเทศชาติอภิมหาอักโข!
	 วันนี้....เพราะชั่วช่างชี-ดีช่างสงฆ์	การท�าบุญ
ที่มุ่งเป้าหมายผิด	ๆ 	มีทัศนคติที่ผิด	ๆ
	 	 	 ได้บ่อนท�าลายสังคมไทยไปอย่างมากมาย
มหาศาล
			และขอประกาศ	คู่แฝดอินกับจันที่บ่อนท�าลาย

   การท�าบุญที่ผิด ๆ
 ควรเป็นวาระแห่งชาติได้แล้ว!

เราลืมปราบคอมมิวนิสต์ในผ้าเหลือง ที่สอนให้พุทธศาสนิกชน
 ขี้โลภ-ขี้โอ่ มัวเมาในลาภยศสรรเสริญ
 ฝันลม ๆ  แล้ง ๆ  ในโลกแห่งอนาคต
 และแม้จะยากจนเพียงใด ก็ต้องส่งส่วย

บริจาคให้ท่านตลอดชีวิต



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๑  เมษายน  ๒๕๖๐   •   41

สังคมไทยคู่ใหม่	 ....	“คอรัปชั่น”	กับ	“การท�าบุญ
ที่ผิด	ๆ ”	นี่แหละ
			แรก	ๆ 	ใหม่	ๆ 	ก็เป็นล�าไม้ไผ่	พอนานไปกลบักลาย
เป็นบ้องกัญชา!
			แรก	ๆ 	“กลองอานกะ”	เนื้อแท้แน่น	ๆ 	แต่ตัดปะ
ซ่อมแซมวันแล้ววันเล่า	วันนี้ไม่เหลือเนื้อแท้!
 รปูแบบยงัดแีต่เนื้อหาเปลี่ยนไป....ต�า่ลง	ๆ 	ทกุวนั
	 ยิ่งท�าบุญ	 จิตใจยิง่มืดมัว	 เป็นอย่างนีไ้ด้
อย่างไร?
	 เชื่อหรือไม่	มลูค่าของการท�าบญุผุกร่อนลงไป
ทุกที	ๆ ๆๆ
 หาก “บุญ” คือการให้ คือการช�าระล้าง
จิตใจ จะมีสักกี่คนได้ตรงเป้า?
	 หากสมัยพุทธกาล	 เส้นทางชีวิตถูกบิดเบือน
โดยอลัชชีมากมาย
	 สมัยนี.้...เส้นทางบุญก็ถูกบิดเบือนโดยในร่าง
ของภิกษุสงฆ์	นับจ�านวนมากมายเช่นเดียวกัน!
	 เราพฒันาบ้านเมอืงไปไปไหน	เพราะเรามกีาร
โกงกินคอรัปชั่นยั้วเยี้ย!
	 เราพฒันาจติใจผูค้นไม่ส�าเรจ็	เพราะเรามกีาร
สอนทิศทางการท�าบุญที่ผิด	ๆ 	เต็มบ้านเต็มเมือง
	 การปราบคอรัปชั่น	เขาเริ่มขยับ	เริ่มเพิ่มโทษ
เริ่มตัดสินรวดเร็ว	เริ่มตั้งหน่วยงานป้องกันดูแล!
	 แต่การสร้างทศันคตกิารท�าบญุ	ยงัไม่มใีครเปิด
ประเด็น!....ยังไม่มีใครตระหนัก!
 ข้อ๑ เป้าหมายการท�าบุญ	 จะเน้นแต่สถาน
ที่ต้องเป็น	“วัด”	เน้นบุคคลต้องเป็น	“พระ”
	 บางวัดจึงรวยล้นเกินจ�าเป็น!
	 บางพระจึงมีทรัพย์สินส่วนตัวอู้ฟู่!	
	 ค�าโบราณที่กล่าวว่า	“เนื้อนาบุญ”	ย่อมหมาย
ถึงการสะพัด	แจกจ่ายออกไป
	 วันนี้	“สิ้นมนต์ขลงั”	จะมก็ีแต่	“ตวักู-ของกู	ๆ ๆๆกนั
ระงม!
	 หากทรัพยากรในโลกมีจ�ากัด	 ทรัพยากร 
เหล่านี้ก็ไปเบียดเสยีดอัดกนัแน่นในวัดของท่าน	ใน 
ย่ามของท่าน!	
	 วัดรวย	–	พระก็รวย!

 ข้อ ๒ เนื้อหาการท�าบุญ	 จะเน้นที่	 “การให้”	
“การสละออก”	ก็พากันไม่เข้าใจ
	 หลาย	ๆ 	คนยังมอง	“การท�าบุญ”	เป็นการค้า
การขาย	หวังสิ่งตอบแทนกลับมา
	 และมิใช่ให้	๑	กลับมาแค่	๒	แค่	๓	เท่านั้น	แต่
หวังขนาดเป็น	๑๐	เป็น	๑๐๐	เป็น	๑,๐๐๐	....ช่าง
น่ากลัวเสียจริง!
	 ใครบอกคนคนไทย	ค้าขายไม่เป็น	ความจริง
เราก็เก่งเท่าคนจีนคนฝรั่ง	!
	 แต่การขายของเรามิใช่เงินทองกลับเข้ามา
แต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่กลับเข้ามามากมายกว่า
เก่า....ได้ร�่ารวย....ได้ถกูรางวัล....	ได้ขึ้นสวรรค์หลงั
ตาย!....
	 นักการเมืองท�าบุญ	เขาก็หวังคะแนนเสียง
	 แต่ชาวบ้านท�าบุญ	 ก็หวังร�่าหวังรวย	 หวังว่า
ตายแล้วได้อยู่สวรรค์ดี	ๆ 	สวย	ๆ 	
	 ใครกันแน่ที่โลภกว่ากัน?
	 แต่ใครกันแน่ที่เป็นคนสั่งสอนให้คิดแบบนี้?
 บาปของคนฟังธรรม คงไม่เท่าบาปของคน
สอนธรรม!
	 มิจฉา	 ปณิหิตตัง	 จิตตัง	 ...บาปจากมิจฉาทิฐิ	
ร้ายเสียยิ่งกว่าโจรปล้นโจรเสียอีก!
	 พุทธภาษิตบทนี้เริ่มร่ายมนตรา	ความหายนะ
อุบัติขึ้นแล้ว
	 สังคมไทยจะฉิบหายแน่	ถ้าไม่ช่วยกัน!
	 เราปราบคอมมิวนิสต์จนส�าเร็จ	 เขาสอนให้
เกลียดชังคนมั่งมี
	 แต่เราลมืปราบคอมมวินสิต์ในผ้าเหลอืง	ที่สอน 
ให้พุทธศาสนิกชนขี้โลภ-ขี้โอ่
	 มัวเมาในลาภยศสรรเสริญ
	 ฝันลม	ๆ 	แล้ง	ๆ 	ในโลกแห่งอนาคต
	 และแม้จะยากจนเพยีงใด	กต้็องส่งส่วยบรจิาค
ให้ท่านตลอดชีวิต
	 ท�าบุญกับท่าน	ถวายเงินทองให้ท่านเยอะๆ
 ชาตินี้ก็จะโชคดีศรีสุข! 
 ชาตินี้ไม่ได้ ตายแล้วก็จะได้แน่นอน - ฟันธง!
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ฉบบัที่แล้ว ๓๒๐ เรากไ็ด้วจิยัลกึเจาะ

ละเอียดลงไปถึงความเป็น “ปัญญา” ก็จะ

เห็นว่ามันแตกต่างกับ“เฉกะ”อย่างไร?

“ปัญญา”นัน้จะเกิดได้ ต้องประกอบ

ไปด้วย“องค์ ๖” ได้แก่ ปัญญา-ปัญญนิทรย์ี 

-ปัญญาพละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมา

ทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค ๘” ซึ่งเป็นหลักการที่

ก�าหนดไว้ชดัเจน แน่นอน เป็น“ศาสตร์”ของ

พุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่มี ใน“ศาสตร์”อื่น 

หรือไม่มี ในศาสนาใดๆเลย นอกจากพุทธ

เพราะศาสตร์หรือศาสนาใดๆก็ไม่มี 

“สัมมาอาริยมรรค อันมีองค์ ๘” ศาสตร์

หรือศาสนาที่ไม่มีทฤษฎี(ทิฏฐิ)“มรรค อันมี 

องค์  ๘” ก็ไม่สามารถมี“ความรู ้” ที ่เรียก

ว่า “ปัญญา”ได้(มีความฉลาดทีเ่รียกในภาษาบาลี

ว่า“เฉโก” เท่านั้น ) เพราะ“ศาสตร์หรอืศาสนา”ที่

ไม่ม“ีมรรค อนัมอีงค์ ๘”เป็นทฤษฎสี�าคญัอนั

เอก จึงไม่สามารถม“ีปัญญา”อนัเกดิจากการ

ปฏิบัติที่เกิดปฏิสัมพัทธ์ของ“องค์ ๖” ได้  

และทีส่�าคญัมากยิ่งๆกค็อื ภาษาค�า 

ว่า “ปัญญา”น้ี คอื“ธาตุรูห้รอืความรู ้”ที่เกดิ 

ขึ้นในศาสนาพทุธเฉพาะของความเป็นพทุธ 

เท่าน้ัน  เป็น“บญัญัต”ิของพทุธแต่เดมิมา  

ไม่ ใช่“ธาตุรู้ ”สามญัทั่วไป ทีห่มายถึง 

“ความฉลาดเฉลียว”ที่รูอ้ะไรต่ออะไรในโลกย์ี 

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๐

ทั้งสิ้นทั้งหลายได้มากมายสารพัดไปหมด

ยกเว้น“ความฉลาดที่รู้โลกุตระ”

แต่ตอนหลังมาถูกคนทั้งหลายทั่วไป

ยึดเอาค�าว่า “ปัญญา”ไปใช้แทน“เฉโก”เสีย 

จนกระทั่งคนลืมค�าว่า“เฉโก” หลงเอาค�า

ว่า“ปัญญา”ไปใช้กับ“ความฉลาดเฉลียว”ทั่ว 

ไปของโลกีย์เสียจนตามหาจุดเริ ่มต้นแห่ง

ร่องรอยของความเพ้ียนไม่ได้ เพราะมัน

คอ่ยๆกลนื แลว้เลอืนๆๆๆๆ นานจนยากที่

จะสืบค้นหา“ที่ต้น”ได้

โลกุตระแยก“ความรู้หรือความเฉลียว

ฉลาด”ออกเป็น ๒ นัยส�าคัญชัดเจน แม่น

คม ลึกล�้า ละเอียด แน่แท้    
โลกียะไม่ได้แยก“ความเฉลียวฉลาด” 

ออกเป็น“โลกียะกับโลกุตระ” มีแต่โลกุตระ 

เท่าน้ันที่แยก“ความเฉลยีวฉลาด”ออกเป็น 

“สองชนิด”โดยเฉพาะ แยกสองอย่างน้ันคอื  

ฉลาดอย่างหนึง่เป็น“โลกียะ” กับฉลาดอีก 

อย่างหนึง่นัน้เป็น“โลกุตระ”

ที่ก�าลังอธิบายนี ้ ไม่ได้ก่อความแตก 

แยกดอกนะ เป็นวิชาการแท้ๆ และไม่ใช่

การยกว่า “โลกุตระสูง” แล้วกดข่ม“โลกียะ” 

ว่าต�่าเป็นอันขาด

แต่เป็น“ความจริง”แท้ๆ ที่“โลกุตระ” 

ก็“จริงใจ”กับ“ที่ตนเห็นจริงกับ“ความเป็น

โลกุตระ” เช่น เห็นจริงว่า ความจนดีกว่า

ความรวย ขาดทุนของเราคือก�าไรของเรา 
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เป็นต้น มันเป็น“ความรู้ที่จริงใจ” 

ทัง้ๆทีโ่ดยทัว่ไปปกตสิามญัของมนษุย์

ในโลกทั้งหลายทั้งปวงหรือส่วนใหญ่แล้ว  

จะเห็นหรือเข้าใจว่า “ความจนหรือคนจน” 

นั้นเจริญกว่า“ความรวยหรือคนรวย”ไม่ได้ 

แม้แต่จะเข้าใจว่า“ขาดทุนของเราคือ

ก�าไรของเรา” คนโลกียะก็เข้าใจไม่ได้  ซึ่ง

มันก็เป็นธรรมดาสามัญของคนโลกียะ

แต่คนโลกุตระนั้นเข้าใจได้ดีแท้ เห็น

อย่างรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิด้วย“ความจรงิใจ”จรงิๆ 

ซึง่มันมี“ใจที่จริง”ที่เป็น“ใจแท้ๆ”อัน

มี“อาการจริง”และมันมี“ตัวรู ้คือปัญญา” 

รู ้จักรู ้แจ้งรูจ้ริงชัดเจนอกีด้วยใน“ความจรงิ” 

นั้นว่า มาเป็น“คนจน”นัน้ควรเป็นยิง่กว่าไป 

เป็น“คนรวย”  หรอืเรามาเป็น“คนขาดทนุ” 

นั้นควรกว่าไปเป็น“คนเอาก�าไร”

เพราะ“โลกุตระ”จะมีความรู้ที่ชัดเจน 

ในใจไปถงึ“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน” 

และ“โลกตุระ”จะสามารถแยกความเป็น 

“พลังงาน”ทัง้ทีเ่ป็น“อตุนุยิาม-พชีนยิาม-จติ

นิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”ได้ อย่าง

เป็น“ปรมัตถสัจจะ”(สัจจะขั้นสูงสุด)กันจรงิๆ

ซึ่งสามารถท�า“จิตนิยาม”ของตนให้

มี“คุณธรรมที่วิเศษ” นั่นคือ ท�า“จิต”ของตน

ส่วนหนึ่งให้เป็น“พีชนิยาม”ที่ ไม่มี“เวทนา 

๒”เพราะก�าจดั“เวทนาเก๊”ดบัสนทิไปได้แล้ว

อย่างถาวรยั่งยืนตลอดกาล จริงแน่แท้ 

แล้วยังมี“จิตนิยาม”ส่วนที่เหลือที่เป็น 

“จติ”เป็น“ปัญญาอนัยิง่”ทีส่ามารถรูจ้กัรูแ้จ้ง 

รู้จริงความจริงทั้ง“สมมุติสัจจะ”ทั้ง“ปรมัตถ 

สจัจะ” ว่า“เป็น“คนจน”นัน้ควรเป็นยิง่กว่าไป

เป็น“คนรวย”  หรอืเรา“มาเป็นคนขาดทุน” 

นั้นควรกว่าไปเป็น“คนเอาก�าไร”

เพราะใน“สมมตุสิจัจะ”กไ็ม่ต้องไปแข่ง

แย่งคนอื่น เลือกเอาการมีน้อยกว่าเขา-เอา

น้อยกว่าเขาดกีว่า เรากไ็ม่ไปแย่งชงิ กไ็ม่เป็น

ศัตรู อย่างใดกับใครแล้ว เราคือผู้สงบแล้ว

ด้าน“ปรมัตถสัจจะ”คือ จิตใจของเรา 

ก็เป็นเช่นนี้ ไม่เสแสร้ง ไม่ต้องฝืนใดเลย ไม่

ต้องกดข่ม เรายนิดเีป็นเช่นนีเ้องอย่างเตม็ใจ

มน้ีอย ยนิดเีป็นคนจน แม้ตนจะจนขัน้“สญู”  

ก็สุขใจอยู่กับหมู่สังคมที่อบอุ่นเกื้อกูลกันนี้

“ปัญญา”ของเราเป็นเช่นนี้จริงๆ

ซึง่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ความจรงิ”ชนดินีอ้ย่าง

ซื่อสัตย์ และเป็น“สงัคมจรงิ”ทีม่จีรงิเป็นจรงิ 

อยู่ในโลกปัจจบุนันีอ้ย่างมั่นคงถาวรย่ังยืน

ตลอดตั้งแต่เราเริ่มมีเริ่มเป็นจากอดีตมาจน

ลมหายใจเฮือกนี้ แถมมีอัตราการก้าวหน้า

ไปกับกาละมาตลอดอีกด้วย

เพราะชาวโลกตุระมคีวามสามารถแยก 

“ความฉลาดเฉลียว”ออกเป็น ๒ แบบได้   

ส่วนโลกยีะม“ีความเฉลยีวฉลาด”แบบ 

เดียวชนิดเดียวเท่านั้น นั่นคือ “ฉลาดมาก 

ที่สุด-สูงสดุๆในความเป็นอัจฉริยะ”แล้วไล ่

ล�าดับลงไปหา“ฉลาดน้อยลงๆๆๆ” กระทั่ง 

ถึง“น้อยที่สุดแห่งที่สุด” แล้วเรยีกภาวะน้อย
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สุดๆนี้ว่า“โง่ เง่าดักดานที่สุด”  ..ก็มีเท่านี้

นั่นก็คือ ความเป็น“โลกียภูมิ”สามัญ

ปุถุชนเป็นความฉลาดแบบ“เฉโก”อยู่อย่าง

นี้ เท่านี้ ยังไม่มี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตรภูมิ”  

แต่คนทั้งหลายในโลกได้“หลงผิด”ไป

กบั“ความเฉลยีวฉลาด”อย่างไม่รูป้ระสีประสา 

(คอืไม่รู้จริงในทัง้ภาษาทัง้เนือ้แท้ของสจัจะนัน่เอง) หลง

ผิดว่า “ปัญญา”แปลว่า “ความฉลาด”สามัญ

ทั่วไป จึงน�าภาษาค�าว่า“ปัญญา” ซ่ึงเป็น 

“ความเฉลยีวฉลาด”ชนดิพเิศษทีเ่ป็น“ความ

เฉลยีวฉลาดของคนโลกอืน่”(อญัญะ แปลว่า อืน่) 

โลกใหม่ คือ“โลกุตระ” เป็นโลกที่แตกต่าง

จาก“โลกเก่า”ที่ชื่อว่า “โลกีย์”แล้ว

ซึง่เป็น“ความฉลาด”ทีต่่างกนัคนละขัว้

กลบักนักบั“ความฉลาดแบบคนโลก“โลกยีะ” 

นั่นก็คือ โลกอื่น ชื่อว่า“โลกุตระ” ซึ่ง

เป็นโลก“อัญญะ” (อื่น)นั่นเอง

“ความเฉลียวฉลาด”แบบ“อ่ืน”(อัญญะ) 

ที่เฉลียวฉลาดตรงกันข้ามกับ“โลกีย์เก่า” 

พระพุทธเจ้าทรงน�าค�าว่า“อัญญ”นี้

มาใช้กับ“โกณฑัญญะ”เป็นคนแรก ซึ่งเป็นผู้

เกิด“ความรู้สึกอ่ืน”อีกชนิดหนึ่ง คือ“ความ

รู้สึกที่เฉลียวฉลาด”แตกต่างไปจาก“ความ

รูส้กึแบบโลกย์ี”ทีม่เีพยีงยนิด-ียนิร้ายอยูก่บั 

“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุข”เท่านั้น

เป็น“ความรู้สึก”ที่กลับขั้วหรือ“ทวน 

กระแส”(ปฏิโสต)กับ“ความรู้สึกโลกียธรรม”  

โดย“จิตใจ”ได้กลายมาเป็นผู้ “ไม่รู้สึกยนิด-ี 

ยินร้าย,ไม่รู็สึกชอบ-ไม่ชังความเป็น“ลาภ, 

ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุข” คือ มีจิตกลางๆ”  

ไม่เกิดอาการสุข-อาการทุกข์ ”กับ“ลาภ,ยศ, 

สรรเสริญ,โลกียสขุ”ได้จรงิ ภมูจิติเปลี่ยนเป็น 

“ผู้อยู่กับโลกธรรม ๘”ได้อย่างไม่เกิดอาการ

สุข-ทุกข์อย่างแท้จริง

พระพทุธเจ้าทรงเปล่งพระวาจาอทุาน

ว่า “อัญญาสิ วต โภ โกณฑัญโญ”

ซึ่งก็คือ พระพุทธทรงหย่ังรู้ในจิตใจ

ของโกณฑัญญะ ว่า “จิตใจของโกณฑัญญะ

ได้เกิด“จิตชนิดอื่น”จากจิตชนิดเป็น“โลกีย

จติ”เก่าเดมิของปถุชุนไปแล้ว ม“ีความเฉลยีว

ฉลาด”อย่างอืน่ ทีแ่ตกต่างจาก“เฉโก”ไปเลย  

“อัญญา” จึงหมายถึง “ความเฉลียว

ฉลาด”ชนิด“อื่น”ที่แปลกแตกต่างไปจาก 

“เฉกะหรือเฉโก” คนละทิศ คนละโลก

ผูท่ี้ม“ีอญัญา” กจ็ะพฒันาตนไปกบัภมูิ

ที่เป็น“อัญญา”นี้ นั่นคือ จะมี“สัญญา”ไป

กับกรรม(การกระท�า)ทั้งหลายที่ปฏิบัติพัฒนา

ก็จะเจริญขึ้นเป็น“ปัญญา”ตาม“องค ์๖”ตาม

ทฤษฎีอันเอกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

“อัญญา”ของศาสนาพุทธจึงหมายถึง 

“ความเฉลียวฉลาดอย่างอื่น (อัญญา)”ที่แตก

ต่างไปจาก“ความเฉลียวฉลาดแบบโลกีย์”

“โลกย์ี”คอื ความฉลาดทีเ่รยีกว่า “เฉกะ

หรอืเฉโกหรอืเฉกา” ยงัไม่ใช่“ปัญญา”นัน่เอง 
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“ปัญญา”จงึเป็น“ความฉลาด”ชนดิ“อ่ืน” 

ที่มีความแตกต่างจาก“ความฉลาด”แบบ

โลกย์ีไปคนละโลก  เป็น“ความฉลาด”ทีเ่รยีก

ตามพระพุทธเจ้าว่า แบบ“โลกุตระ”อย่างมี

นัยส�าคัญ ด้วยประการฉะนี้ 

ซ่ึงมี“ลักษณะพิเศษ”แยกเป็น“อื่น”ไป

จาก“ความฉลาดเก่า” จึงเป็น“อัญญะ” คือ

เป็น“ความฉลาดอ่ืน-ความฉลาดแบบใหม่” 

ที“่หมดสิน้ความเหน็แก่ตวั” จรงิๆแท้ๆ แน่ๆ  

“ความฉลาดแบบใหม่”ชือ่ว่า“อัญญะ”นี ้

จึงมีคุณธรรมที่วิเศษเจริญจากชั้นสามัญขึ้น 

ไปอีกจึง เป็น“อุตตระ”จริงๆ ที่ถือว่า“เจริญ” 

พฒันามคีณุค่ามปีระโยชน์แก่ผูอ้ืน่ แก่สงัคม 

แก่โลกจกัรวาล พ้นไปจาก“เหน็แก่ตวั”จรงิๆ 

แน่ๆ ซึง่แตกต่างจาก“ความฉลาดเก่า”แท้ๆ

“อญัญะ”ก็จะพฒันาเป็น“ปัญญา” โดย

ม“ีสัญญา”ท�าหน้าทีก่�าหนดหมายหรือส�าคญั 

มัน่หมายในภาวะ“รปู-นาม”ต่างๆแล้วก่อตวั 

เตมิอาการ“เฉลียวฉลาด”ที่เป็น“โลกุตระ” 

เจริญพัฒนาเพิ่มขึ้นไปๆตามล�าดับๆๆๆๆ 

“อัญญะ”ซึง่เป็น“ความฉลาดใหม่หรอื

ความรู้แบบโลกุตระ”ที่แตกต่างจาก“เฉกะ-

เฉโก-เฉกา”คนละตระกลู จงึแยกเป็น“อืน่”ไป

อีก“ต่างหาก” ก็เจริญใหม่ จากแบบโลกียะ

ซึ่งเริ่มจากอักษรตัวแรกคือ “ก” ก็เป็น 

“กัญญะหรือกัญญา”อันหมายถึง พลังงาน

เพศหญงิ สาวน้อย หรอืเดก็หญงิก่อน ฉลาดก็ 

ฉลาดอย่างเพศหญิง ยงัเป็น“เวทนา”ทีเ่ป็น 

เพศหญงิ เพศหญงิยงัเป็น“ตวัให้ก�าเนดิ”อยู่  

ก็จะต้องปรับสร้างให้เป็นเวทนา“เพศชาย” 

แต่หนึ่งเดียวเท่านั้น อย่างถาวรยั่งยืนอีก 

จนส�าเร็จ (ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ )     

ดงันัน้ ค�าว่า“กญัญะ”นี ้เป็น“โลกีย์”อยู่

ก็ได้ ถ้ายงั“อวิชชา”อยู ่  แต่ถ้าสามารถเริ่ม

ปฏิบัติให้“พ้นอวิชชา”ได้ เป็น“อัญญะ” แม้

ตัวแรกก็แน่นอน จิตนั้นเริ่มเป็น“โลกุตระ”

“อัญญะ”จึงเป็น“ความฉลาดโลกุตระ” 

แรก ตามทีพ่ระพทุธเจ้าโคตมะสามารถสร้าง

ขึน้ในคนปถุชุนได้ คอื ปถุชุน“โกณทญัญะ” 

เป็นคนแรกของพระองค์

ผู้ม“ีอญัญะ”จะเริม่ม“ีความรูอ้ารยิะ”ที่ 

เป็น“โลกตุรธรรม”จรงิๆ นัน่คอื รูจ้กัรูแ้จ้งรู้ จรงิ 

ใน“ธรรมะ ๒”(เทวฺ ธมัมา)ทีเ่ป็น“อตัตา”(nucleus) 

หรอื“รูปกับนาม” ซึ่งก็คือ “กาย”

“รปูกบันาม”เป็น“ธรรมะ ๒“คอื ความ

เป็นกาย”(รูป=ภาวะที่ถูกรู้ )กับ“ความเป็นกาย” 

(นาม=ภาวะทีเ่ป็นผู้ รู้ )นัน่เอง ซึ่ง“กาย ๑”นัน้คอื 

“รูป”เป็นสภาวะที่ถูกรู ้ ” ( ob j ec t )  และอีก 

“กาย ๑”ก็คอื“นาม”เป็นสภาวะของ“ตัวผู้รู้” 

(subject ) โดยเฉพาะความเป็น“กาย”จะต้อง 

มี“นาม”ประกอบอยู่ด้วยเสมอ  ขาดไม่ได้ 

เมื่อใดส่วนที่เป็น“กาย”ขาดความมี 

“ธาตุรู้ ” ไป เหลอืเพยีง“ธาตวุตัถ”ุหรอื“ธาตทุี่ 

ไม่มี“ธาตุรู ้” เมื่อนั้นส่วนนั้นก็ไม่ชื่อว่า“กาย” 
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เพราะส่วนนัน้ไม่มีความเป็นจิตร่วมอยู่ 

ด้วย เช่น ผู้ใดเข้าใจว่า “กาย”คือ “ธาตุของ 

มหาภูต”เท่านั้น ที่เป็นแค่ดิน แค่น�า้ แค่ลม 

แค่ไฟ หรอืแค่องค์ประกอบของดนิ-น�า้-ลม- 

ไฟ เท่านัน้ ไม่มคีวามเป็น“นามธรรมหรอืธาตุ

รู้”ร่วมอยู่ด้วย

ผู้นั้นปฏิบัติธรรมของพุทธล้มเหลวแน่ 

ยิง่กว่าแน่ ไม่สามารถจะ“รูธ้รรมะ”บรบิรูณ์ ถกู

พทุธธรรมครบถ้วน หรอืถึงข้ันสูงส�าเรจ็ได้แน่ๆ

หากใครมี“ความรู”้เช่ือว่า “กาย”นัน้ต้อง

ไม่มี “จติ” ความเป็น“กาย”มแีต่“วตัถ”ุ ผูน้ัน้ 

“มจิฉาทิฏฐิ-มิจฉาปฏิบัติ”ทนัที 

ทุกวันนี้ภาษาค�าว่า“กาย” มันกลาย

มาเป็นภาษาไทยไปแล้วอย่างสนทิสนม และ

ค�าว่า“กาย”ก็ได้เข้าใจผิดไปแล้วคือหมายถึง 

“ร่าง”ภายนอกของคนเท่านัน้ด้วย

ก็เกิดจากความเข้าใจผิดเพี้ยนทาง 

พุทธศาสนานั่นเอง เป็นเหตุ จึงพลอยให ้

ภาษาไทยกเ็ลยผดิเพีย้นไปด้วย เตม็ความรู้  

เต็มความเข้าใจ”แล้ว ในคนไทยทุกวันนี้ 

ว่า “กาย”นัน้คอื ร่างภายนอกของคน

ทีเ่ป็นองค์รวมของธาตดุนิ-น�า้-ลม-ไฟ ทีเ่ป็น 

“อุตุนิยาม” ร้อยเปอร์เซ็นต์  ไม่มี“ธาตุรู้ ” 

หรอืความเป็น“จติ”ประสมอยูใ่นองค์ประกอบ 

ด้วย เดด็ขาด  ปานนัน้เลย 

ค�าว่า “กาย”ทีเ่ป็น“ธรรมะ ๒”ไม่ม“ีจิต 
หรอืนามธรรม”ร่วมอยู ่ท�างานด้วย ความเป็น 

“กาย”เช่นนีแ้ล ที่ ไม่มี“ธาตุรู”้อนัมคีณุสมบตั ิ

ถึงขั้นเป็น“อารมณ์หรือความรู้สึก” (เวทนา)

เมื่อยังไม่มี“อารมณ์”หรือไม่มี“ความ

รู้สึก” (ไม่มีเวทนา) เช่น ไม่มี“ความรู้สึกทุกข ์

หรอืรูส้กึสขุ” ไม่ม“ีความรูส้กึโกรธหรอืโลภ”  

ภาวะเช่นนั้น ก็ไม่ใช่“กาย”ของความเป็น 

“จิตนิยาม”แล้ว จะเป็นได้ก็แค่“รูปร่าง”หรือ 

“สังขาร”ของ“พีชนิยาม”หรือไม่ก็เป็น“อุตุ 

นิยาม”ไปเลย

ซึ่ง“พีชนิยาม”และ“อุตุนิยาม”นั้น ไม่ 

มีความเป็น“กาย” มันมีรูปร่าง มีรูปทรง 

ของมัน แต่ไม่เรียกว่า“กาย”เพราะใน“รูป

ร่าง”ของมัน ไม่มี“จิต-มโน-วิญญาณ”

ดังนั้น การศึกษา“ธรรมะ ๒”ต้องเป็น 

“กาย” คือ ใน“ร่าง”ต้องมี“จิตหรือมโนหรือ 

วญิญาณ”ร่วมอยูด้่วย จงึจะสามารถก�าหนดรู ้

ภาวะใดได้ว่า เป็น“โลกตุรธรรม”หรอื“โลกยี 

ธรรม”จึงต้องมี“ความเป็น“กาย”ให้ศึกษา 

และสามารถท�า“ธรรมะ ๒”อันแยกได ้

ว่า “อาการ”อย่างไรในจติเรานัน้แหละทีเ่ป็น 

โลกยีะ และ“อาการ”อย่างไรที่เป็นโลกุตระ 

แล้วเรากป็ฏบิตั“ิก�าจดั”หรอื“ดบัอาการ”ทีเ่ป็น 

โลกยีะนัน้ให้ได้ ตามหลกั“วิธีปฏิบัติ”(ปฏิปทา)

นั่นคือ ต้องมี“รูปกับนาม”เป็น“กาย” 

หรอืม“ีธรรมะ ๒” และ“ธรรมะ ๒”กต้็องม“ีจติ

หรอืมโนหรอืวญิญาณ”ร่วมด้วยเสมอ

ผู้ม“ีธาตรุู”้ทีเ่ป็นเพยีงแค่“ความรู”้หรอื
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แบบโลกียะเท่านั้น ยังไม่เป็นโลกุตระเลย

เพราะมันยัง“รู้ยอดรู้เยี่ยม”หรือมันยัง

เป็น“อจัฉรยิะ”หรอืเป็น“ปราชญ์”อยูก่แ็ค่ทีม่ ี

“ความฉลาด”แบบ“เฉกะ,เฉโก” ฉลาดแบบ

โลกีย์อยู่เท่านั้น ยังไม่เกิด“ธาตุรู้”แบบอ่ืน 

หรือแบบใหม่ที่ เป ็น“ปัญญา”อันจะเริ่ม

มี“ธาตุรู้”แบบ“อื่น”แบบใหม่   
ผู้มีธาตุรู้แบบ“อัญญะ”จะเป็น“ธาตุรู้” 

ที่มีพลังพิเศษถึงข้ันมีอ�านาจ(อธิปไตย=สติ) 

“ควบคุม”หรอื“จัดการ”เจ้า“ธรรมะ ๒”นี้ได้ 

ด้วย“ความฉลาดที่เป็นอุตตระเหนือกว่า 

ความฉลาดแบบเฉโก”(เพราะเป็นอัญญะท่ีพฒันา 

ขึ้นเป็นปัญญา) ที่วิเศษจริง จงึชือ่ว่า เป็น“นาย” 

ของ“ธรรมะ ๒”(ผูท้�าหน้าทีช่่วย  ไม่ใช่ผู้ข่มเหงเอาเปรยีบ

ดอกนะ) จึงเป็น“หวัหน้าหรอืประธาน”ผู้เมตตา    

“ธรรมะ ๒”เรยีกในฟิสิกส์ว ่า nucleas 

ซึ่งได้แก่  nuclea fusion(รูป ) กับ nuclea fis-

sion(อรูป) สองหน่วยนี้จบัตวักันอยู ่และเรียก

กันว่า  nucleas นั่นเป็น“อุตุนิยาม” 

ส�าหรับ“จิตนิยาม”ก็เป็น“ธรรมะ ๒”ที่

ร่วมกนัท�างาน คือ “พลงัแห่งอ�านาจ”(อธปิไตย) 

กค็รบครนัพร้อมพรัง่รอบถ้วน และ“พลงัแห่ง

ความฉลาด”(อุตตระ)ก็รู้ยิ่งรู้มากกว่าแท้จริง

ซึ่ง“อาริยบุคคล”ของพุทธมี“อญัญะ” 

คอื มีทัง้พลงังาน“สต”ิทีเ่ป็นอ�านาจรูจ้กัรูแ้จ้ง 

รู้จริงพร้อมองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดทั้ง

ภายนอกทัง้ภายในสัมผัสสัมพนัธ์อยูค่รบครนั 

ในปัจจุบันนั้น และมีทั้งพลงังาน“ปัญญา”ที่ 

เป็นความรูย้ิ่งเหนอืกว่าโลกย์ี เพราะ“ปัญญา” 

รู้ทัง้ ๒ แบบ คอื รูท้ัง้แบบโลกย์ีและรูท้ัง้แบบ  

โลกตุระ จงึครบ“ความรู้ในธรรมะ ๒”(โลกยี 

ธรรม-โลกุตรธรรม)

ทีน่บัว่า“เหนอืกว่า” กเ็พราะรูร้อบถ้วน 

องค์ประกอบเหล่านั้นมากกว่าจริง 

นั่นก็คือ รู้ทั้งธรรมะที่เป็นโลกียะ ทั้ง 

ธรรมะที่เป็นโลกุตระ เป็น“ธรรมะ ๒”  

ซึ่งปกติคนปุถุชนทั่วไปก็รู้เฉพาะธรรม

ทีเ่ป็น“โลกยีะ”อยูเ่พยีงอย่างเดยีวมาแต่ไหน 

แต่ ไร ตลอดกาลนาน ไม่สามารถที่จะม ี

“ความรู้”แบบ“อืน่” ทีเ่ป็นแบบ“อญัญะ”ออก

ไปจาก“โลกยีธรรม”ได้ จรงิๆ

ถ้าหากไม่ได้ยนิ-ได้ฟัง หรอืได้ซบัทราบ 

“ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นโลกุตรธรรม”จากผู้ที่

มี“ภูมิธรรมโลกุตระ”อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”แล้ว

จรงิๆ  มาก่อน กไ็ม่มีสทิธิจ์ะมีโลกตุรธรรมนี้ ได้ 

เพราะ“ความรู”้ชนดินีแ้บบนีน้ัน้มนัเป็น 

“ความรู้พิเศษเฉพาะ”ที่พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าทุกพระองค์ในศาสนาพทุธเท่านัน้ทีเ่ป็นผู้

สามารถมีได้  ในศาสนาอืน่ใด ศาสดาอืน่ใด 

ไม่สามารถมีอย่างนี้ ได้เลย 

ทกุศาสนายงัวนอยู่ในกรอบของ“โลกยี

ธรรม”เท่านัน้เพราะยงัไม่สามารถม“ีความรู”้ 

ที่เป็น“กระบวนทัศน์”(paradigm)ใหม่ ที่เป็น 

“กระบวนการ”(process)ใหม่ ซึง่มนัแตกต่าง 
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ไปจากแบบเก่าอย่างส้ินเชิง ชนิดสวนทางกนั  

๑๘๐  องศา ทีเดียว 

กล่าวคือ ไม่เสพ-ไม่ตดิ-ไม่ยึด แม้แต่

ไม่ยนิดีกบั“ลาภ,ยศ,สรรเสรญิ,สุข”จริงๆใน 

“จิตใจ”ของเราแท้ๆ 

แต่จะมีผู้อุดหนุนจุนเจือ“ลาภ,ยศ,สรร 

เสรญิ,สุข”มาให้เรา ยิง่กว่าแต่ก่อนทีต่นเคย 

“อยากได้”เสียอีก โดยเราไม่ต้องอยากได้

เลย ไม่ต้องเรีย่ไร ไม่ต้องใช้วธิทีีเ่ป็นกลเมด็ 

อนัฉลาดเล่หน้็อยเล่ห์มากใด แม้แต่จะใช้ชั้น

เชิงและเล็มเลียบเคียง

แล้วเราก็จะเลอืก“รบัเอา”แต่พอด ีพอ

เพยีง ทีเ่หมาะสมกาละนัน้ๆ ในองค์ประกอบ

ที่จ�าเป็นเท่านัน้ไว้ เพือ่ใช้ท�างานให้แก่ส่วนรวม 

แก่ส่วนกลางอย่างเหมาะสมเหมาะควร

เท่าทีจ่ะเป็นประโยชน์สงู-ประหยดัสดุ  

โดยใช้“ครน.(คูณร่วมน้อย)”และ“หรม.(หารร ่วม 

มาก)” ตาม“สมัมาสมาธ”ิและ“สมัมาปัญญา” 

ของแต่ละคนที่มี “สัมประสิทธิ์ ”ของตน

แต่ละคน  

“สัมประสิทธิ์”(coefficient)คือ ความจริง

ของแต่ละคนที่มี“แกนสมาธิ”(จิตที่ตั้งมั่นอย่าง

คงตวัคงทีแ่ล้วเป็นหลกัยนื) กบั“ประสทิธภิาพ”ของ

แต่ละคน เมื่อท�างานในปัจจุบันใด ก็จะเกิด

เป็น“ตวัแปร”ทีเ่พิม่พนูความก้าวหน้าพฒันา 

“ประสิทธิภาพ”ของ“โลกุตรบุคคล”มี

ได้ด้วยประการอย่างนี้ 

ฉะนีแ้ล คอื ภาวะทีเ่ปลีย่นไปเป็น ๑๘๐ 

องศา เป็นคนละเรือ่งกนัเลยกบั“โลกยีะ”เดมิ  

ทีเ่ป็น“อญัญะ” คอืเป็น“อืน่”(อัญญะ)ไป

จากอย่างเดมิ คอืจากโลกยีะชนดิ“ทวนกระแส”

ทั้งปรมิาณ(quantity )ทัง้คณุภาพ(quan l i ty)  

ผู้มี“อญัญะ”จะมีทัง้ ๒ สภาพสามารถใช้พฒันา

และด้วย“สญัญา”ก�าหนดหมายรูส้มัผสั

ของจรงิได้อยู่ โทนโท่หลดัๆ ปัจจบุันนี ้ไม่ลบั 

ไม่ลึก ไม่หลง ไม่ลวง แต่อย่างใด

และทัง้“ปัญญา”ที่ฉลาดจรงิฉลาดกว่า

นั้นเอง สร้าง“โลกุตรภูมิ”ไปตามล�าดับ

โดย“การก�าจัดอัตตาของตน”ไปตาม

ล�าดับอีกด้วย      

“จิต”เรา จงึ“ว่าง”จาก“อตัตา”อย่างเป็น

ปัจจตัลกัษณะให้เรารูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิในตนแท้

เป็นการเกดิขึน้ของความเป็น“อนตัตา”จรงิไง! 

ไปเป็นล�าดับๆอย่างอศัจรรย์ 

จาก“โอฬาริกอัตตา”ลดลงๆๆๆ แล้ว

ก็“มโนมยอัตตา” และที่สุดก็“อรูปอัตตา”

ในจติใจของเรากจ็ะ“ว่าง”จาก“อตัตา”ไป

ตามล�าดบั ชนดิทีเ่ป็นจรงิ  

ไม่ใช่แค่หลงเพ้อกนัอยูแ่ต่กบั“ตรรกะ” 

ที่เป็นจินตนาการแค่ปั้น“ภพ” ปัน้“ชาติ”ว่า  

“ว่าง”อย่างนัน้อย่างนี ้ ซึง่ยงัเป็นแค่“อรูปของ 

ความว่างที่ปั้นสร้างจากอุปาทาน”(คือยังเป็น 

ภาวะลมๆแล้งๆที่ตนเองหลงอยู ่คนเดียว)โดยใช ้

“สญัญา”ก�าหนดรูเ้ท่านั้น มนักย็งัเป็นภพ 
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อยู ่ในจิตของตน ที่“ถูกรู้”

มันยังไม่ใช่“ตัวผู้รู้ว่างจากกิเลส”อย่าง

สมัผสัภาวะทีเ่ป็น“จติจรงิของตนทีท่�าส�าเรจ็” 

นัน่กแ็ค่ตนป้ัน“อรูปภพ”ด้วย“มโนมย 

อตัตา”ของตนเอง แล้วกไ็ด้“ภพทีป้ั่นเอง”ขึน้

มาหลงยึดกนัว่า“ว่าง”อย่างนี ้ “ว่าง”อย่างนัน้ 

ตามตรรกะ คือ แค่ตามภาพของเหตุของผล 

เท่านัน้ ทีม่แีต่“อรปู”เป็นคุง้เป็นแคว สารพดั

เพราะท่านผู้นี้ยังแยก“ชาติ ๕”ไม่ออก  

โดยเฉพาะท�า“ชาต”ิขัน้โลกตุระคอื “นพิพตัติ 

-อภนิพิพตัต”ิยงัไม่เป็น ยงัไม่ม“ีภมูโิลกตุระ”

จึงเป็นแค่“ความว่าง”ที่เพ้อพกอยู่ใน

จนิตนาการ เวิง้ๆ ว้างๆ ซ่ึงก็คอื “ภพ”ทีต่นเอง

สร้าง“ภพว่าง”นีท้ีเ่ป็น“อรปูอตัตา”ของตนอยู่

นัน่เอง ด้วยการกระท�าของตนจนส�าเรจ็เรยีก

ว่า“มโนมยอัตตา”(อัตตาท่ีส�าเร็จด้วยจิตตนเองท�า

ขึ้นเอง ) ซ่ึงจะเกิดเป็น“โอฬาริกอััตตา”ก็ได้ 

เป็น“รูปอัตตา-อรูปอัตตา”ก็ได้

เพราะตนยังไม่รู้“อัตตา ๓”ที่ถ่องแท้ 

อันหมายถึง “ธาตุรู้”ที่เป็น“เวทนา”(ความรู้สึก)

ของตน ซึ่งมี“อกุศลจิต”หรือ“กิเลส”เป็น“ตัว

เหตุ”ให้เกิดเวทนา แล้วตนก็ก�าจัด“อกุศล

จิต”ตัวนี้ ให้ได้ ไปตามล�าดับ ตั้งแต่เรียนรู้ 

“กิเลสตัวหยาบ”ที่รู้ง่าย แล้วก�าจัดจนส�าเร็จ

จริง ก�าจัดให้มันตายได้แท้ แล้วจึงจะไป

ก�าจัดตัวที่ละเอียดขึ้นๆได้เป็นขั้นเป็นตอน

เขายงัไม่มคีวามเป็น“ล�าดบั”แท้จรงิ ที ่

ถูกขั้นถูกตอนอย่างเรียบราบวิเศษแท้ มนั 

วกไปวกมา ลดัไปลดัมา ยงัสบัสน มนัจงึยงั 

ไม่ เป็นล�าดับที่เรียบร้อยราบรื่นจริง

พระพทุธเจ้าตรสั ความมหศัจรรย์ของ

มหาสมทุรกบัธรรมะของพระองค์ ว่า มคีวาม

มหศัจรรย์เหมอืนกนั ในข้อต้นเลย ว่า ธรรมะ

กบัมหาสมทุรย่อมมคีวามลาด ลุม่ ลกึลงไป

ตามล�าดบั ย่อมศกึษาไปตามล�าดบั กระท�าไป

ตามล�าดบั ปฏบิตัไิปตามล�าดบั ไม่ใช่จะบรรลุ

อรหนัต์ได้แบบลดัตดัตอน หรอืแบบไม่เรยีง

ล�าดบั ท�าไปเลอะๆเทอะๆ หรอืแบบหลบัตา

ด�าน�า้ มวัๆ มดืๆ งมๆ คล�าๆเอายงัไงกไ็ด้  

(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙) 

ที่มันไม่สอดคล้องตรงตามพระวจนะ 

เพราะมนัยงัไม่ใช่“ปรมตัถสจัจะ”ทีเ่ป็น“ภาวะ

ว่างจากกิเลส” ซึ่งผู้ปฏิบัติบรรลุแต่ละภาวะ

แต่ละขั้น เป็นล�าดับๆไป คือว่างจากภาวะ

กิเลสหยาบก่อน ได้แล้วจึงจะปฏิบัติให้ว่าง

จากกิเลสขั้นต่อไป จนเป็นขั้นกลาง กระทั่ง

ละเอียดขั้นปลายสุด แต่ประการใดเลย

จึงจะเป็น“การหมดสิ้นกามกิเลส”ใน 

“กามภพ” เหลือกิเลสใน“รูปจิต-อรูปจิต”จึง

จะปฏิบัติก�าจัดกิเลสขั้น“รูปจิต”ให้หมดสิ้น

ไป เป็น 

มนัเป็นแค่“ภพ”ที่ผู้หลงผิดนั้นป้ันขึน้ 

ท�า“ความเกดิ”(ชาติ)ขึ้นใส่จิตตนเองต่างหาก

เพราะผูป้ฏบิตัคินนัน้ ไม่สามารถรูจ้กั 
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รูแ้จ้งรูจ้รงิใน“อาการ-ลงิคะ-นมิติ-อเุทศ”ของ 

“กาย”หรือ“รู้”ในภาวะที่เป็น“รูป”และ“รู้”ใน 

ภาวะทีเ่ป็น“นาม” 

ซึง่เป็นการศกึษาจาก“ธรรมะ ๒”เสมอ

“กาย”จะเป็น“ภาวะ ๒ หรอื“ธรรมะ ๒” 

เสมอ ทีผู่ป้ฏบิตัต้ิองใช้“กาย”เป็นฐานปฏบิตัิ 

แล้วก็ปฏิบัติให้เกิด“ธรรมะ ๑”(เอกัคคตธรรม)  

ให้ได้ ด้วยการ“วจิยัธรรม”อย่างส�าคญั(ธมัมวจิยั 

สมัโพชฌงค์) จงึจะสามารถเลอืกเฟ้น“อาการ”ที่

เป็น“ตัณหา”เหตุแห่งทุกข์ได้ถูกภาวะที่ตรง

แท้ในตน เรียกว่า ต้อง“พ้นความรู้ความ

เห็นที่ว่าตัวตนของตน”(คือ พ้น“สักกายทิฏฐิ” พ้น

แค่ความรู้) เป็นผู้ปฏิบัติจนมี“ญาณหยั่งรู้ด้วย

การ“สัมผัส“อาการของ

ตามพระวจนะของพระศาสดาเจ้าแห่ง 

พทุธ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ 

“ฐาน”ทีต้่อง“กระท�า”หรอืทีต้่อง“ปฏิบตั”ิ 

นัน้ ได้แก่ “เวทนา”นัน่เอง ตามค�าตรสัในพระ

ไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ โดยเฉพาะ ด้วย และ

ในเล่ม ๙ ข้อ ๕๙-๙๐   

กล่าวคือ “ผูน้ัน้ป้ัน‘ภาพแห่งความว่าง’ 

เอาเองด้วย“อวิชชาของตน”แท้ๆ แล้วคน

ผู้น้ีก็“หลงผิด”ว่า ตนเอง“บรรลุความว่าง” 

หลงว่าตนเองปฏิบัติได้“มรรคผล” ต่างหาก    

“ความว่าง”คือ สุญญตา ซึ่งเป็นความ

ตรสัรูพ้ระพทุธเจ้านี ้จงึไม่ใช่“ตรรกะ”ทีเ่ป็นแค่

การขบคิดกันไป หรือตามจินตนาการอย่าง

นั้นอย่างนี้ ที่คาดที่ปั้นความเวิ้งๆว้างๆ ว่า 

“ว่าง” ซึง่เป็นตรรกะ เป็นลมๆแล้งๆ เป็นการ

ขบคิด เป็นการปั้นตัวปั้นตนขึ้น ด้วยการ

ค�านึงคะเนไปต่างๆเท่านั้น 

แต่“ความว่าง”นี้คือ “ความว่างจากกิเลส” 

ตัวนั้นๆ ซึ่งเป็น“ตัวเหตุ” ชนิดที่มี“ตัวตน” 

(สักกาย..ที่เป็นโอฬาริกอัตตา-มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา)  

เป็น“ตวัเหต”ุ เป็น“ตวัปัจจยั” ซึง่ผู้ปฏบิัตจิะ 

รู้จกัรู้แจ้งรู้จรงิอย่างมี“ของจริง”กันทีเดียว  

ซึง่จะต่างกนัมากในความเป็นจรงิของ

ผูป้ฏบิัตทิีส่มัมาทฏิฐ ิ จะม“ีสภาวธรรม”สมัผสั 

ได้จริง แต่ผู้ใช้ตรรกะคาดคะเนไปต่างๆจะ 

เวิง้ๆว้างๆ ผกผันไป ตามแต่ละคนจะปั้นเอา

พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง“สุญญตา”นี้ ไว ้

ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๓๓๓-๓๔๒ หา 

อ่านได้จาก“จฬูสญุญตสตูร”กบั“มหาสญุญต 

สูตร” เล่มเดียวกัน ข้อ ๓๔๓-๓๕๖ ต่อไป

ถ้าเข้าใจได้เท่าที่อธบิายมานี้  ก็สามารถ 

จะศกึษาปฏบิตัธิรรมจากทกุ“กรรม”ที่เราท�า  

มมีรรคผล ไม่ว่าในขณะท�างาน“อาชพีอยู่”ก็ดี 

ก็ปฏิบัติให้เกิด“สัมมาอาชีวะ” ได้ 

ในขณะมี“การกระท�าทัง้หลายทัง้หมด” 

ก็ด ีก็ปฏิบัติให้เกิด“สัมมากัมมันตะ” ได้

ในขณะมี“การพดูจาอยู่”ก็ด ีกป็ฏบิัติให้

เกิด“สัมมาวาจา” ได้ 

ในขณะม“ีความนกึคดิ”กป็ฏบิัติให้เกดิ 

“สัมมาสังกัปปะ” ได้ 
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ตามที่ผู้นัน้มี“สมัมาทิฏฐิ”

ก็จะเข้าใจได้ และปฏิบัติก�าจัด“มิจฉา

อาชวีะ ๕”ได้ ก�าจดั“มิจฉากัมมันตะ ๓”ได้

ก�าจดั“มจิฉาวาจา ๔”ได้

ก�าจดั“มจิฉากมัสังกัปปะ ๓”ได้

ภาวะของกเิลส“มิจฉา”ทั้งหลายถกูก�าจดั

ไปได้ กเ็ป็น“ผลธรรม”ที่แท้ ที่สุดส้ินไปได้ตาม

ล�าดบัที่ ได้ปฏบิตัเิป็น“สัมมาอารยิผล”

โดยมี“โคตรภูญาณ”ก�าจัดกิเลสจนสิ้น

ด้วย“มคัคญาณ”และส�าเรจ็มี“ผลญาณ”

รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิด้วย“ปัจจเวกขณญาณ” 

บรบิรูณ์ และสมับรูณ์เป็นที่สุด 

การสงัเคราะห์กันเพื่อเกิด“ปัญญา”ตาม

กระบวนทัศน์ (paradigm)อันมี“มรรค ๘ กับ

โพชฌงค์ ๗”นั้น วิจัยได้ตามพรรณนามานี้

ผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธาน เมื่อเกิด

การปฏิบัติโดยมี“สัมผัส ๖” เช่น ตากระทบ

รูป เกิด“เวทนา ๒”เป็น“ทุกขเวทนา”ก็ตาม 

เป็น“สุขเวทนา”ก็ตาม 

เมื ่อเรามี“สติสัมสัมปชัญญะ” แล้ว

พยายาม“วิจัยธรรม”(ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์) ก็

คอื วจิยั“เวทนาในเวทนา”น่ันเอง หรอืวิจยั 

ทัง้“กาย-เวทนา-จิต-ธรรม”ให้ลึกให้ละเอียด 

ในลกึเข้าไปเรื่อยๆ กระทัง่สามารถสังเคราะห์

เอาเฉพาะ“ตวัเหต”ุ(สมทุยัอาริยสัจ) คือ “อกุศล

จิต”หรือ“ตัวบาป” ให้แม่นคมถูกตัวให้ได้

ได้แล้ว ก็ท�าการ“ประหาร”ด้วย“การ

ปหาน ๕” กระทั่งส�าเร็จ อกุศลจิตนั้น“ดับ

สนิท”(นิโรธ)บริบูรณ์ สัมบูรณ์ 

ตวั“สมัมาทฏิฐ”ิที่เป็น“ตวัประธาน”มา

แต่แรก ก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามล�าดับ 

ที“่ก�าหนดรู้”(อภสิญัญา)ได้ว่า การปฏสิงัเคราะห์ 

ของอาชพี(อาชวีะ)กด็ ี การกระท�าต่างๆ(กัมมันตะ) 

ก็ดี การพูด(วาจา)กด็ ี การนึกคดิ(สงักปัปะ)กด็ี  

เราสามารถก�าจัดกิเลสตัวนัน้ได้จริง เราก ็

หยั่งรู ้“กระบวนการ”(process)ของมนัได้ชัดเจน 

อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริง( สัจฉิกรณะ)เป็น“สัมมา 

ทฏิฐ”ิที่มีผลก้าวหน้าขึ้นตามการปฏิบัติไป 

เสมอๆ (สัมมาปฏิบัติ) 

“สมัมาทฏิฐ”ิกจ็ะพฒันาขึ้นไปทกุพฤติ 

กรรมของการปฏบิัต“ิสมัมาอารยิมรรค”ทั้ง ๘  

ตามพระพทุธเจ้าตรสัว่า ให้“ปฏิบัติมรรค ๗ 

องค์” ปฏสิมัพทัธไปพร้อมกบั“โพชฌงค์”ทั้ง ๗ 

เช่น เราสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)

ได้ส�าเรจ็ด้วยการมี“สติสัมปชัญญะ”เสมอ 

ส�ารวมอินทรีย ์๖ ไดเ้สมอ  “สัมมาทิฏฐิ”ของ

เราก็จะพัฒนาขึ้นไปเสมอๆ เป็น“โยนิโส

มนสิการ” ที่มี“สัมมาทิฏฐิเป็นประธาน”แท้

เมื่อ“สัมมาทิฏฐิ”ในกระบวนการใดที่

ก้าวหน้าขึ้นๆ ก็สัง่สมเจรญิเป็น“ปัญญา”ไป

ตามล�าดบัเรยีกว่า“ปัญญนิทรย์ี”สงูขึ้นๆ จน

กระทั่งเตม็ครบ“ปัญญนิทรย์ี”สดุท้าย จบสดุ 

ก็เรียกว่า“ปัญญาพละ”(ผล) 

“ปัญญา”จงึแตกต่างจาก“ความรูเ้ฉโก”
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• พิมลวัฑฒ์ ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน ประชาธิปไตย

(Democracy)

•	ต่อจากฉบับที่	๓๒๐

 พอล คอลลิเออร์	 ศาสตราจารย์ทางเศรษฐ-
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด	 	 ประเทศ
อังกฤษ	กล่าวว่า	:
	 “พบหลักการที่ชัดเจนจาการส�ารวจว่า	 การ
เลือกตั้งที่โปร่งใส	(ไม่ทุจริตและไม่ซื้อเสียง)	 จะ
ส่งผลให้รัฐบาลใช้นโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน	 ในขณะที่การเลือกตั้งที่
เตม็ไปด้วยการทจุรติแสดงให้เหน็ว่า	การตรวจสอบ
และถ่วงดุล	(check	 and	 balance)	 ตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้สูญหายไป”

 โทมัส เจฟเฟอร์สัน		ประธานาธิบดีคนที่ 3	
ของสหรัฐฯ	(พ.ศ.2344-2352)	กล่าวว่า	:
	 “นักประชาธิปไตยจะเชื่อในการควบคุมของ
ประชาชน....คะแนนเสียงของคนร้อยละ	51		ไม่
ได้ท�าให้พวกเขามีสิทธิเหนือคนร้อยละ	49”
	 นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะไม	่
“ควบคุม”	 ประชาชนด้วยการใช้เงินหรืออามิส 
สินจ้างใด	ๆ 	ซื ้อ	“อ�านาจอธิปไตย”	(มีจิตส�านึก
สาธารณะ)		ไม่ยึดถือระบบผู้ชนะได้หมด(winner-
take-all)	แต่จะค�านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมและการ

นักการเมืองไทยก็พยายามฝังหัวประชาชนไทยว่า
เมื่อเลือกแล้วควรจะปล่อยให้ผู้แทนอยู่จนครบวาระ

และให้รัฐบาลบริหารได้ตามที่เห็นควร
ทั้ง ๆ  ที่โดยหลักการ รัฐบาลที่เป็น “ขบถ”

ควรถูกคัดค้านหรือถูกขับไล่
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“ข้าพเจ้าเป็นผู้นิยมลัทธิมาร์กซ์ เพราะลัทธินี้มีเป้าหมายทางจริยธรรม (สร้างความเท่าเทียม)

ในขณะที่ระบบทุนนิยมสร้างแต่ก�าไร”
					 	 	 	 	 	 	 	 องค์ดาไล	ลามะ
					 	 	 	 	 	 	 			ผู้น�าทางศาสนาของธิเบต
					 	 	 	 	 	 	 								พฤษภาคม	2010

อ้างอิง	:	William	Blum,	“America’s	Deadliest	Export	:	Democracy”,	2013

เคารพสิทธิของสมาชิกร่วมสังคม
 โทมัส เจฟเฟอร์สัน	 ยังเตือนด้วยว่านัก
ประชาธิปไตยมีน้อยลงทุกที		เขาเจาะจงเตือนถึง
อนัตรายของ	“กลุ่มธนาคารและการเงนิ”		ในทีส่ดุ		
การใช้เงินซ้ือนักการเมืองเพื่อหล่อหลอมนโยบาย
ของประเทศและกฎระเบียบให้เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มของตน	 และการฉ้อฉลอย่างหนักในภาคการ
เงินก็ท�าให้สหรัฐฯเผชิญวิกฤติอย่างร้ายแรงทาง
เศรษฐกิจในปี	พ.ศ.2551		และส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของโลกพลอยซวนเซไปด้วยตลอดห้าปีที่ผ่านมา

 ดร.โจเซฟ อี.สติกลิตส์	 	 ศาสตราจารย์
ทางเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันของมหาวิทยาลัย
โคลัมเบียผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี	 พ.ศ.2544 
กล่าวว่า	:
	 “ประชาธิปไตยหมายความว่าไม่มีผู ้ใดหรือ
หมู่คณะใดจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองต้องการ		
ประชาธิปไตยเป็นระบบท่ีใช้เหตุผลชักจูงให้ผู้อื่น
เห็นด้วยและปฏิบัติตาม....ประชาธิปไตยที่แท้จริง
ต้องการมากกว่าแค่การไปออกเสียงเลือกตั้งทุก	ๆ 	
2-4	ปี	นักการเมืองต้องฟังเสียงประชาชน”
	 ผู้ที่ใช้การโกหก	 หลอกลวง	 บิดเบือน	 ใช้เงิน
จ้าง	สัญญาว่าจะให้	ข่มขู	่คุกคาม	ท�าร้าย	ใช้ก�าลัง
บังคบั	เข่นฆ่าเพือ่นร่วมชาต	ิปล้นชงิ	ท�าลายสมบตัิ
สาธารณะและละเมิดหลักนิติธรรมเพ่ือให้ได้สิ่งที่
ตนเองต้องการนั้นเรียกว่า	ทรราช(tyrant)

 ดร.เดวิด ซีคอร์เทน	อดีตศาสตราจารย์ด้าน
บรหิารธรุกจิของมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด	กล่าวว่า	:	

	 “เสรีภาพที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย	
คือ	 เสรีภาพท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศ	 ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ท�าอะไรได้ตามชอบใจ
และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่น�าพาต่อ
ส่วนรวม		แต่มันเป็นโอกาสที่จะท�าหน้าที่พลเมือง
อย่างมคีวามรบัผดิชอบในฐานะสมาชกิคนหนึง่ของ
สังคม”
	 เสรีภาพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติไม่ใช่เสรีภาพที่จะบุกขว้างปา	 และ
ด่าทอบุคคลท่ีตนไม่พอใจอย่างหยาบคาย	 	 บุก 
โรงพยาบาล	 เผาศาลากลาง	 ยิงเสาไฟฟ้าแรงสูง	
เข่นฆ่าทหารที่ปราศจากอาวุธ	 	 เผาห้างสรรพ-
สินค้าและปล้นชิงทรัพย์สิน	 ฯลฯ	 ปรากฏการณ์
เช่นนี้จะเกิดขึ้นในประเทศที่ล้มเหลวหรือใกล้จะ
ล้มเหลวเท่านั้น

 ดร.ชาร์ล ทิลลี่	ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดกล่าวถงึการตรวจสอบ
ความเป็นประชาธิปไตยนั้นให้ดูว่า	:
 1.	“ประมขุของรฐัหรอืหวัหน้ารฐับาล	รฐัมนตรี	
และผู้ท�าหน้าที่นิติบัญญัติได้รับการเลือกเข้ามา
อย่างอิสระและถูกต้องชอบธรรมหรือไม่
 2.	ประชาชนปลอดจากการครอบง�าของกอง
ทัพ		อ�านาจจากต่างประเทศ	คณาธิปไตยหรือการ
บริหารโดยคนกลุ่มเล็ก(oligarchy)	 	 กลุ่มศาสนา
(theocracy)	นายทนุหรอืกลุม่คนรวย(plutocracy)	
หรือกลุ่มอิทธิพลอื่น	ๆ 	หรือไม่
 3.	รัฐบาลท�าให้ประชาชนพึ่งพิงรัฐบาลหรือไม่
	 รฐับาลมหีน้าทีใ่ห้ความรู	้ข้อมลูข่าวสาร	ความ
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เป็นธรรม	 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
ความเสมอภาคและการช่วยเหลือที่จ�าเป็น	 เช่น	
ถนน	ไฟฟ้า	แหล่งน�้า	ฯลฯ		ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน
เข้มแข็ง	 พึ่งตนเองได้	 มีศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย	์	มีศีลธรรมและสามารถใช้อ�านาจอธิปไตย
ของตนได้อย่างอสิระและมปีระสทิธิภาพ		ประเทศ
จะเจริญต้องมีประชาชนที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและ
สมอง	 	 “ประชานิยม”	 ท�าให้เกิดการเสพติดและ
ยอมจ�านน		นักการเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยม
มักไม่มีเจตนาดีต่อประชาชนและประเทศชาต	ิ	
พวกเขาใช้นโยบายนีเ้พือ่ให้ได้คะแนนเสยีงและการ
สนับสนุน		นักการเมืองที่ดีต้องให้	“สิ่งที่ถูกต้อง”	
ไม่ใช่	“สิ่งที่ถูกใจ”
 4.	ในระบบกษัตรย์ิซ่ึงไม่มีพรรคการเมืองหรอื
ระบบเลือกตั้ง	 มีการสร้างระบบเพ่ือการประชา-
พิจารณ์	 	 หรือมีการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการ 
“ถกเถียง”	 ในเรื่องนโยบายการบริหารและการ
ยินยอมให้มีการร้องทุกข์หรือไม่”
	 เป้าหมายของการบรหิารประเทศคอืการอยูด่ี
มีสุขของประชาชนและความเจริญของประเทศ
ชาติ	 	 จึงไม่ควรหลงหรือยึดติดกับชื่อของระบบ
หรือตัวระบบ		ควรมุ่งบรรลุผลของการใช้ระบบ

 ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร		ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางรฐัศาสตร์ของมหาวทิยาลยันเรศวร	กล่าวว่า	:
	 “พรรคการเมืองหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีแนว
ความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองคล้ายกัน
หรือเหมือนกัน		มาร่วมกันจัดตั้งองค์กรด้วยความ
สมัครใจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง		โดยมีจุด
ประสงค์จะเข้าไปมีอ�านาจทางการเมืองเพ่ือการ
จัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม”
	 สมาชิกพรรคการเมืองมีหน ้าที่จัดหางบ
ประมาณและบริหารพรรคการเมืองร ่วมกัน		
พรรคการเมอืงต้องไม่มลีกัษณะของ	“บรษิทัจ�ากดั”	
ทีเ่จ้าของหุน้ใหญ่มอี�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดในการ
ตัดสินใจสั่งการ	 	 และด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	เพื่อ
ประโยชน์ของตนและพรรคพวกแทนทีจ่ะเพ่ือสังคม

 พอล ครกุแมน		ศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยพรินสตัน		ผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ในป	ี2551	กล่าวว่า	“ประเทศไม่ใช่บริษัท”
	 การบริหารประเทศท�าเพื่อประชาชน	 การ
บริหารบริษัทท�าเพื่อผู้ถือหุ้น

 ศาสตราจารย์โนม ชอมสก้ี	 ของสถาบัน 
เอ็มไอที	สหรัฐฯ	กล่าวว่า	:
	 “นักการเมืองอเมริกันพยายามปลูกฝังความ
คิดให้ชาวอเมริกันว่า	 	 เมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้ว	
ควรปล่อยให้นกัการเมอืงรวมทัง้ประธานาธบิดอียู่
ในต�าแหน่งจนกว่าจะครบเทอมของตน”
	 นายทุนที่นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชาว
อเมรกินัเรยีกว่า	“นายทนุโจร”(robber	baron)	หรอื	
“นายทุนสามานย์”		ได้เข้าควบคุมพรรคการเมือง
และนักการเมืองอเมริกันตั้งแต่ทศวรรษ	 1870 
(พ.ศ.2413)	 	 นักการเมืองจึงร่วมมือกับนายทุน
ควบคุมความคิดของประชาชนโดยใช้สื่อมวลชน
ซึ่งเป็นของนายทุน	(สื่อมวลชนซึ่งเคยมี	 40-50 
บริษัทเหลือเพียง	8	 บริษัทขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
และทั้งหมดเป็นของนายทุน)		ศาสตราจารย์	โนม	
ชอมสกี้เรียกการโฆษณาชวนเชื่อของนักการเมือง
และนายทุนนี้ว่า	“media	control”	ในปี	1867 
(พ.ศ.2410)	 ประธานาธิบดีโทมัส	 บี.เฮส์	 ถึง
กับกล่าวว่า	 “นี่ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชน	 	 โดย
ประชาชน	และเพื่อประชาชนอีกต่อไป			มันเป็น
รัฐบาลของบริษัท	 	 โดยบริษัทและเพื่อบริษัท”		
ในปัจจุบันเงินจ�านวนพันล้านดอลล่าร์ถูกบริจาค
ให้นักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการ
รณรงค์ทางการเมือง	 	 และเงินอีกนับหมื่นล้าน
และนักล็อบบี้อีกนับหมื่นคนท�างานอย่างหนักใน
กรงุวอชิงตนัเพือ่ผลกัดนัให้นักการเมอืงท�างานเพือ่
นายทุน
	 นักการเมืองไทยก็พยายามฝังหัวประชาชน
ไทยเช่นเดียวกันว่า	เมื่อเลือกแล้วควรจะปล่อยให้ 
ผู้แทนอยู ่จนครบวาระและให้รัฐบาลบริหารได้
ตามที่เห็นควร		ทั้ง	ๆ 	ที่โดยหลักการ	รัฐบาลที่เป็น	
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“ขบถ”	ควรถูกคัดค้านหรือถูกขับไล่
 ประเทศไทยตกอยูใ่นภาวะที่เลวร้ายกว่าสหรฐัฯ
เพราะ“นายทุน”	 ได้ใช้ธนาธิปไตยหรืออ�านาจเงิน
เข้ายึดอ�านาจรัฐฯเสียเองแล้วอ้าง“ความชอบ-
ธรรม”ในการบรหิารประเทศด้วยระบบ“เผดจ็การ
เสียงส่วนใหญ่”(tyranny	of	the	majority)

 โรเบิร์ต ดี แคลบแลน และซีมัวร์ มาร์ติน 
ลิปเซ็ต	นักวิชาการชั้นน�าชาวอเมริกัน	กล่าวว่า	:
	 “ประเทศใดประเทศหนึ ่งจะไม่พร้อมที ่จะ
ใช้ระบอบประชาธิปไตยได้ดีจนกว่าฐานะทาง
เศรษฐกิจจะอยู่ในระดับที ่ประชาชนไม่ต้องหา
เช้ากินค�า่	(มีคนชั้นกลางมาก)	 และมีเวลาสนใจ
ประชาธิปไตยและข่าวสารบ้านเมือง	 	 นอกจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจแล้ว	 การศึกษาต้องดีพอที่
ประชาชนจะรู้จักรับผิดชอบในระบบนี้ด้วย”
	 ประชาชนที่รู้ข้อมูลข่าวสารและมีการศึกษา
จะไม่ถูกหลอกถูกซ้ือได้ง่าย	ๆ 	และจะรบัผิดชอบใน
การควบคุมคัดค้านและขับไล่นักการเมือง	“ขบถ”	
ตามหน้าทีข่องประชาชนในระบอบประชาธิปไตย		
ประชาชนที่ขาดข้อมูลข่าวสารหรือขาดการศึกษา
มักตกเป็นเหยือ่นักการเมืองเลว	 	 ประชาธิปไตย
จะงอกงามและยัง่ยืนในประเทศที ่ประชาชนมี
ความรู้	 	 มีรายได้ที่ไม่แตกต่างกันมากและเข้าถึง
ข่าวสารและข้อมูลเช่นในประเทศสแกนดิเนเวีย		
สวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น	 	 ส�าหรับประเทศที่มี
ความแตกต่างด้านรายได้สูง	 เช่น	 ประเทศใน 
ลาตินอเมริกา	 อัฟริกาและไทย	(แตกต่างมากขึ้น
เรื่อย	ๆ )		ประชาธิปไตยยากจะงอกงามและยั่งยืน
เพราะความแตกต่างด้านรายได้จะน�าไปสู่ความ 
ไม่เท่าเทียมทางสังคมและการเมือง
    
 แซมวล  ฮันทิงตัน	 	 ศาสตราจารย์ทาง
รัฐศาสตร์ผู้มีอิทธิพลสูงทางความคิดของมหา- 
วิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่า	:
	 “การเร่งเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงจะก่อให้เกิดผลเสีย”

	 ระบอบประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที ่
มีหลายองค์ประกอบซึ ่งท�างานร่วมกันเพื ่อผล
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ	 	 ไม่ใช่
เฉพาะเพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงคะแนนเสียงกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง		ความเข้าใจในระบอบ	กระบวนการ
และการมีจิตส�านึกสาธารณะเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่าง
ยิ่งต่อความส�าเร็จของประชาธิปไตย	 ประชาชน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม	 	 การเข้าสู่
ระบอบประชาธปิไตยอย่างรวดเรว็และรนุแรงโดย
ขาดสาระส�าคญัดงักล่าวจะท�าให้ประเทศแตกแยก		
อ่อนแอและล้มลุกคลุกคลาน	(เหมือนหัดขี่จักร-
ยานใหม่ๆ)	 	 จะเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก	 แย่ง
ชิงอ�านาจและผลประโยชน์	 เปลี่ยนนโยบายบ่อย		
รัฐบาลไม่มั่นคง		การบริหารไม่ต่อเนื่อง		ทุกฝ่าย
ไม่มวีาระแห่งชาตร่ิวมกนั	ง่ายต่อการถกูแทรกแซง		
ครอบง�าและหาผลประโยชน์โดยพลังอ�านาจจาก
ภายนอก	 	 เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหันไปพึ่งพิง
มหาอ�านาจเพื่อให้ได้การสนบัสนนุ	ในที่สดุมกักลาย
เป็นประเทศทีท่นัสมยัแต่ไม่พฒันา		ด้วยเหตนุีอ้ดตี
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ
หนึ่งจากระบบกษตัรย์ิให้เป็นระบอบประชาธปิไตย
อย่างกะทันหันจึงกล่าวในภายหลังว่า	:
	 “เมื ่อข ้าพเจ ้ามีอ�านาจ	 	 ข ้าพเจ ้าก็ไม ่มี
ประสบการณ์	เมื่อข้าพเจ้ามปีระสบการณ์	ข้าพเจ้า
ก็ไม่มีอ�านาจ”
	 เมื่อรสัเซยีเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากระบอบ
คอมมิวนิสต์ให้เป็นระบบทุนนิยมอย่างกะทันหัน
ตามหลัก	 “The	 Shock	 Doctine”	 	 ที่แนะน�า
โดยสหรัฐฯโดยเริ่มด้วยการขายกิจการของรัฐให้
เอกชนหลังปี	พ.ศ.2534	 	 เศรษฐกิจของรัสเซีย
ก็ล่มสลายเพราะประเทศไม่มีความรู้ความเข้าใจ
และไม่มีโครงสร้างใด	ๆ 	ที่จะรองรับเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม
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ณวมพุทธ

m ศาสดาจอมปลอม
    หวังผู้มาปกป้องตน
    ศาสดาดีจริง
    ยิ่งปกป้องผู้อื่นมากกว่าตน.

 สมัยหนึ่ง	พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับ
เหล่าภิกษุว่า
	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ศาสดา(ผู้น�าในการตั้ง
ลัทธิศาสนา) ๕ จ�าพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก	คือ
 ๑. ศาสดาบางคนในโลกนี ้ เป็นผู้มีศีลไม่
บรสุิทธิ์ แต่ปฏญิาณ(ให้ค�าม่ันสัญญา)ว่า	เราเป็นผูม้ี
ศลีบรสิทุธิ	์ศลีของเราบรสิทุธิผ์ดุผ่อง	ไม่เศร้าหมอง 
	 แม้พวกสาวกทั้งหลายก็รู้จักศาสดานั้นอย่างนี้ว่า 
ศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์	 แต่ปฏิญาณว่า	
เราเป็นผู้มศีีลบรสิทุธิ์	ศลีของเราบรสิทุธิ์ผดุผ่อง	ไม่
เศร้าหมอง	ก็ถ้าหากว่าพวกเราน่ีแหละ	บอก(ความ
จริง)แก่พวกคฤหัสถ์	 ศาสดาน้ันย่อมไม่พึงพอใจ	
อย่างนี้แล้วพวกเราจะกล่าวให้ศาสดานั้นไม่พอใจ
ไปท�าไม	ในเมื่อศาสดานั้นยกย่องนบัถอืพวกเราด้วย
จวีร(ผ้านุง่ห่ม)	บิณฑบาต(อาหาร)	เสนาสนะ	(ที่อยู่
อาศัย)	และคิลานปัจจยัเภสชับรขิาร(ยารกัษาโรค) 
	 ฉะนั้น	หากศาสดานั้นกระท�ากรรมใดไว้	ก็จะ
ปรากฏด้วยกรรมนั้นเอง
	 	 	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 พวกสาวกนั้นจึงรักษา
(ปกป้อง)ศาสดาจ�าพวกนี ้โดยศีล	 และศาสดา
จ�าพวกนี้ก็หวังการรักษาโดยศีลจากพวกสาวก
 ๒. ศาสดาบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีอาชีพ 
(ความเป็นอยู่)ไม่บริสุทธิ์	แต่ปฏิญาณว่า	เราเป็น
ผู้มีอาชีพบริสุทธิ์	อาชีพของเราบริสุทธิ์ผุดผ่อง	ไม่

เศร้าหมอง
	 แม้พวกสาวกทั้งหลายก็รู้จักศาสดานั้นอย่าง
นีว้่า	 ศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์	 แต่
ปฏิญาณว่า	 เราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์	 อาชีพของ
เราบริสุทธิ์ผุดผ่อง	ไม่เศร้าหมอง	ก็ถ้าหากว่าพวก
เรานีแ่หละ	บอก(ความจรงิ)แก่พวกคฤหสัถ์	ศาสดา
นั้นย่อมไม่พงึพอใจ		อย่างนี้แล้วพวกเราจะกล่าวให้
ศาสดานั้นไม่พอใจไปท�าไม	ในเมื่อศาสดานั้นยกย่อง
นับถือพวกเราด้วยจีวร	บิณฑบาต	เสนาสนะ	และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
	 ฉะนั้น	หากศาสดานั้นกระท�ากรรมใดไว้	ก็จะ
ปรากฏด้วยกรรมนั้นเอง
	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 พวกสาวกนั้นจึงรักษา
(ปกป้อง)ศาสดาจ�าพวกนี้โดยอาชีพ	 และศาสดา
จ�าพวกนี้ก็หวังการรักษาโดยอาชีพจากพวกสาวก
 ๓. ศาสดาบางคนในโลกนี ้ เป็นผู้มีธรรมเทศนา
(การบรรยายธรรม)ไม่บริสุทธิ์ แต่ปฏิญาณว่า	 เรา
เป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์	 ธรรมเทศนาของเรา
บริสุทธิ์ผุดผ่อง	ไม่เศร้าหมอง
	 แม้พวกสาวกทั้งหลายก็รู้จักศาสดานั้นอย่างนี้ว่า 
ศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์	 แต่
ปฏิญาณว่า	เราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์	ธรรม
เทศนาของเราบริสุทธิ์ผุดผ่อง	ไม่เศร้าหมอง	ก็ถ้า
หากว่าพวกเรานี่แหละ	 บอก(ความจริง)แก่พวก

ปกป้องศาสดา
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คฤหัสถ์	 ศาสดานั้นย่อมไม่พึงพอใจ	 อย่างนี้แล้ว
พวกเราจะกล่าวให้ศาสดานั้นไม่พอใจไปท�าไม	
ในเมื่อศาสดานั้นยกย่องนับถือพวกเราด้วยจีวร 
บิณฑบาต	เสนาสนะ	และคิลาปัจจัยเภสัชบริขาร
	 ฉะนั้น	หากศาสดานั้นกระท�ากรรมใดไว้	ก็จะ
ปรากฏด้วยกรรมนั้นเอง
	 ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย	 พวกสาวกนั ้นรักษา	
(ปกป้อง)ศาสดาจ�าพวกนี้โดยธรรมเทศนา	 และ
ศาสดาจ�าพวกนี ้ก็หวังการรักษาโดยธรรม- 
เทศนาจากพวกสาวก
 ๔. ศาสดาบางคนในโลกนี้ เป็นผูม้ไีวยากรณ์
(ภาษาอธิบาย)ไม่บริสุทธิ์	แต่ปฏิญาณว่า	เราเป็น
ผู้มีไวยากรณ์บริสุทธิ	์ ไวยากรณ์ของเราบริสุทธิ์
ผุดผ่อง	ไม่เศร้าหมอง
	 แม้พวกสาวกทั้งหลายก็รู้จักศาสดานั้นอย่างนี้ว่า 
ศาสดาท่านนีเ้ป็นผู้มีไวยากรณ์ไม่บริสุทธิ ์	 แต่
ปฏญิาณว่า	เราเป็นผู้มไีวยากรณ์บรสิทุธิ์	ไวยากรณ์
ของเราบริสุทธิ์ผุดผ่อง	ไม่เศร้าหมอง	ก็ถ้าหากว่า
พวกเรานี่แหละ	 บอก(ความจริง)แก่พวกคฤหัสถ์	
ศาสดานั้นย่อมไม่พึงพอใจ	อย่างนี้แล้วพวกเราจะ
กล่าวให้ศาสดานั้นไม่พอใจไปท�าไม	 ในเมื่อศาสดา
นั ้นยกย่องนับถือพวกเราด้วยจีวร	 บิณฑบาต	
เสนาสนะ	คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
	 ฉะนั้น	หากศาสดานั้นกระท�ากรรมใดไว้	ก็จะ
ปรากฏด้วยกรรมนั้นเอง
	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 พวกสาวกนั้นจึงรักษา	
(ปกป้อง)ศาสดาจ�าพวกนี้โดยไวยากรณ์	 และ
ศาสดาจ�าพวกนีก้็หวังการรักษาโดยไวยากรณ์
จากพวกสาวก
 ๕. ศาสดาบางคนในโลกนี้ เป็นผู ้มีญาณ- 
ทสัสนะ(ความรูแ้จ้งเหน็จรงิในสจัธรรม)ไม่บรสิทุธิ ์
แต่ปฏิญาณว่า	 เราเป็นผู ้มีญาณทัสสนะบริสุทธิ ์
ญาณทัสสนะของเราบรสิทุธิ์ผดุผ่อง	ไม่เศร้าหมอง
	 แม้พวกสาวกทัง้หลายกร็ูจ้กัศาสดานั้นอย่างนี้
ว่า	ศาสดาท่านนี้เป็นผู้มญีาณทสัสนะไม่บรสิทุธิ	์แต่
ปฏิญาณว่า	เราเป็นผู้มีญาณทัสสนะบริสุทธิ์	ญาณ
ทัสสนะของเราบริสุทธิ์ผุดผ่อง	 ไม่เศร้าหมอง	 ก็
ถ้าหากว่าพวกเรานี่แหละ	บอก(ความจริง)แก่พวก

คฤหสัถ์	ศาสดานัน้ย่อมไม่พงึพอใจ	อย่างนีแ้ล้วพวก
เราจะกล่าวให้ศาสดานั้นไม่พอใจไปท�าไม	 ในเมือ่
ศาสดานั้นยกย่องนบัถอืพวกเราด้วยจวีร	บณิฑบาต	
เสนาสนะ		และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
	 ฉะนั้น	หากศาสดานั้นกระท�ากรรมใดไว้	ก็จะ
ปรากฏด้วยกรรมนั้นเอง
	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 พวกสาวกนั้นจึงรักษา
(ปกป้อง)ศาสดาจ�าพวกนี้โดยญาณทัสสนะ	 และ
ศาสดาจ�าพวกนี้กห็วงัการรกัษาโดยญาณทสัสนะจาก
พวกสาวก
 เหล่าน้ีแลเป็นศาสดา	๕	จ�าพวก	มีปรากฏอยู่ในโลก
 ส่วนเราตถาคต(ค�าแทนชื่อที่ตรัสถึงพระองค์
เองซึง่หมายถึงผู้ตรัสรู้แล้ว)นั้น เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ ์
ก็ปฏิญาณว่า	เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์	ศีลของเราบริสุทธิ์
ผดุผ่อง	 ไม่เศร้าหมอง	 สาวกทัง้หลายไม่ต้องรักษาเรา
โดยศีล	และเราก็ไม่หวังการรักษาโดยศีลจากสาวก
 เราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์	 ก็ปฏิญาณว่า	 เรา
เป็นผูม้อีาชพีบรสิทุธิ	์อาชพีของเราบรสิทุธิ์ผดุผ่อง	
ไม่เศร้าหมอง	 สาวกทั้งหลายไม่ต้องรักษาเราโดย
อาชีพ	และเราก็ไม่หวังการรักษาโดยอาชีพจากสาวก
 เราเป็นผูม้ธีรรมเทศนาบรสิทุธิ์	กป็ฏญิาณว่า	
เราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์	 ธรรมเทศนาของ
เราบริสุทธิ์ผุดผ่อง	 ไม่เศร้าหมอง	 สาวกทั้งหลาย
ไม่ต้องรักษาเราโดยธรรมเทศนา	และเราก็ไม่หวัง
การรักษาโดยธรรมเทศนาจากสาวก
 เราเป็นผู้มีไวยากรณ์บริสุทธิ์	 ก็ปฏิญาณว่า	
เราเป็นผู้มีไวยากรณ์บริสุทธิ์	 ไวยากรณ์ของเรา
บริสุทธิ์ผุดผ่อง	 ไม่เศร้าหมอง	 สาวกทั้งหลายไม่
ต้องรักษาเราโดยไวยากรณ์	 และเราก็ไม่หวังการ
รักษาโดยไวยากรณ์จากสาวก
 เราเป็นผู้มีญาณทัสสนะบริสุทธิ์	ก็ปฏิญาณว่า 
เราเป็นผู้มีญาณทัสสะบริสุทธิ์	 ญาณทัสสนะของ
เราบริสุทธิ์ผุดผ่อง	 ไม่เศร้าหมอง	 สาวกทั้งหลาย
ไม่ต้องรกัษาเราโดยญาณทสัสนะ	และเรากไ็ม่หวงั
การรักษาโดยญาณทัสสนะจากสาวก
   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งปวงนั้น
พวกเธอไม่ต้องรักษา.
 (พระไตรปิฎกเล่ม	๗	“สังฆเภทขันธกะ”	ข้อ	๓๗๒)
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

• ต่อจากฉบับ ๓๒๐

	 สามัญเดินทางกลับมาบ้านอย่างเงียบเหงา
	 เขาเหยียบขึ ้นบันไดปูนเตี ้ย	ๆ 	 ข้างโรงจอดรถ
ขึน้บ้าน	ผ่านชานกระเบื ้องเคลือบสีขาวโปร่งโล่ง 
มีระเบียงไม้แกะสลักล้อมอยู ่โดยรอบ	 ขนาดกว้าง 
สี่เมตร	 ยาวแปดเมตร	 เหนือชานชั้นบนคือห้องนอน 
ปิดด้วยฝ้าแผ่นเรยีบสีขาวควันบุหรี่	เขายืนนิ่งหน้าประตู
ไม้แกะสลักบานใหญ่ชั่วขณะ	เหมือนจะสดับความเงียบ
งันที่ผ่านเข้ามาอย่างช้า	ๆ 	ก่อนไขกุญแจลูกบิดเปิดประตู
	 	ลมตะวันออกพัดผ่านหน้าต่างหลังบ้านเข้ามาวูบ
หนึ่ง	สามัญถงึกับเย็นสะท้าน	อาการเหงาเงียบจบัความ
รู้สึกมากยิ่งขึ้น	
	 .....มันเงยีบนะ	 เหมือนบ้านร้าง	 เขาไม่คิดเลยว่า 
บ้านจะใหญ่โตโอฬารถึงปานนี้	 ชานหน้าบ้านเป็นพื้นที่
ส�าหรับต้อนรับผู้มาเยือน	 ตั้งเก้าอีชุ้ดรับแขกไม้สักรูป
ทรงเรยีบ	ๆ 	ชดิผนงั	จะใช้นั่งรบัลมเย็น	อ่านหนงัสือ	หรอื
เขยีนหนงัสอืในสิ่งที่เขาถนดัมากกว่าการเป็นนายอ�าเภอ
กย็่อมได้	ชานหน้าบ้านคือพืน้ที่โล่ง	ๆ 	สูงกว่าทีจ่อดรถ
หนึ่งเมตร		มันได้ใช้ประโยชน์จริง	ๆ 	ในระยะหลัง	ๆ
	 สามัญกวาดตามองเข้าไปในโถงชั้นล่าง	 	 อาการ
เหงา	ๆ 		แทรกผ่านเข้ามาอีกแล้วอย่างช้า	ๆ 	เงียบสงัด

เหมอืนอยูก่ลางป่ารกชฏั	แมลงป่า	หริ่งเรไร	กรดีเสยีงดงั
มาแผ่วเบา	ประสานเสียงลมหวีดหวิว		เพิ่มดีกรีความ
เงียบสงัดให้ทบทวีมากยิ่งขึ้น
		 เขาก้าวผ่านไปยืนกลางโถง	 ตู้ไม้ยาวแกะสลักสูง
ระดับสะเอว	 หลังคาตู้ตั ้งโทรทัศน์ขนาดยี่สิบนิ้วตรง
กลาง	ขนาบด้วยรปูป้ันองค์พระมหากษตัรย์ิ		ซ้ายสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช	ขวาสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช 
ประดิษฐานในกล่องพลาสติกใสวางชิดติดผนัง	เขาได้
รับก่อนวันเกษียณอายุราชการ	 ในวันเลี้ยงอ�าลาอาลัย		
เขาไม่ชอบที่จะเกบ็ไว้ในห้องบชูา	จงึน�ามาตัง้ไว้โถงกลาง
บ้านชั้นล่างนี่แหละ	ใครผ่านเข้ามาจะได้เหน็ความส�าคญั
ของพระองค์
	 กวาดสายตาผ ่านไปด ้านทิศใต ้ 	ห ้องน� ้าติด
เครื่องท�าน�้าอุ่น	พร้อมฝักบัวอาบน�้าพร้อมเสร็จ	 คาน
เหล็กยาวตอกตรึงติดผนัง	ให้แม่ไว้ใช้จับกันลื ่นล้ม 
เมื่อเข้าห้องน�้า	ทว่าแม่ก็มาเสียชีวิตลงเสียก่อน		เมื่อสี่
ปีผ่านมานี่เอง		แม่มาสิ้นชีวิต	เพราะเขาย้ายเข้ามาอยู่
ในบ้านหลังนี	้ 	 บ้านสามัญที่ปลูกให้แม่อยู่ในบั้นปลาย
ของชีวิต
	 สามัญเม้มริมฝีปาก	 กลัน้อารมณ์สะเทือนใจ

จาตุมหาราช
บทที่ ๑ “ลาภ-ยศ และความตาย”

เคยถูกห้อมล้อมด้วยผู้คน
ไม่ว่าเจ้านาย ลูกน้อง 
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน 
บัดนี้คนเหล่านั้นหายไปแล้วจากชีวิต 
เหลือเพียงเขาคนเดียวเท่านั้น 
ณ เวลาขณะนี้
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ที่แล ่นขึ้นมาจุกล�าคอ	รีบเดินไปเปิดสวิตช์ไฟข้าง 
เสาปูนกลางโถงติดห้องน�้า	 	 กั้นผนังเป็นห้องเล็ก	ๆ  
เปิดโล่งด้านหลัง	 ตั้งโต๊ะเขียนหนังสือไว้ที่นั่น	 	 พร้อม
จอคอมพิวเตอร์
	 โถงห้องสว่างขึ้นฉับพลัน	ไล่เงาหม่นมัวให้หมดสิ้น
เกือบทุกมุม	ไฟหลอดบนเพดาน	สิบกว่าดวง	หลอดโค้ง
กลมในฝาครอบใส	 อีกสามจุดบนเพดาน	 แต่ละมุมทั่ว
ห้องกว้าง	ท�าให้บ้านคลายความมืดหม่น	 	 สามัญกวาด
มองรอบ	ๆ 	สะท้อนสะท้านในหัวอก
	 นับแต่นี้	 	 ชีวิตเขาน่าจะอยู่กับความเดียวดาย	
ก่อนหน้านี้	 เมื่อไม่กี่วันผ่านมา	 เขายังอยู่ในต�าแหน่ง
นายอ�าเภอ	 เคยถูกห้อมล้อมด้วยผู้คน	 ไม่ว่าเจ้านาย 
ลูกน้อง	ก�านันผู้ใหญ่บ้าน	ประชาชน	บัดนี้คนเหล่านั้น
หายไปแล้วจากชีวิต	เหลือเพียงเขาคนเดียวเท่านั้น	 ณ	
เวลาขณะนี้
	 พลัน...เขาก็คิดถึงลูกและเมีย	ที่บ้านจังหวัดรอบ
ปริมณฑลกรุงเทพฯ		เธอยังไม่เกษียณราชการ		เหลือ
เวลาอีกตั้งสามปี	จะให้ลาออกกลางคันหรือ	 	 	 เดี๋ยว
ก็มานั่งเหงาเจ่าจุก	มองหน้ากันอยู ่ในบ้านเท่านั้น 
ลูกชายมีด้วยกันอีกสองคน		คือห่วงโซ่ที่เขาและภรรยา
จะต้องรับผิดชอบ
	 สามัญต้องตั้งหลักอยู่คนเดียวให้ได้	อยู่กับความ
เงียบให้ได้		เขาให้สัญญากับตนเอง
	 ก่อนหน้านี้	สามัญไม่ค่อยได้มาพัก	 แม้สร้างบ้าน
เสร็จใหม่	ๆ 	เมือ่สีปี่ก่อน	เขาให้แม่ย้ายจากบ้านน้องสาว	
ซึ่งปลูกอยู่ติด	ๆ 	กัน	 มานอนพักอาศัยเฝ้าบ้านให้		 ช่วง
เสาร์อาทิตย์โน่นแหละ		เขาจงึจะกลบัมานอนเป็นเพือ่น
ผู้เป็นแม่
	 เขาชอบพักนอนบ้านพักนายอ�าเภอ	มันสะดวก
ที่ชาวบ้านจะมาติดต่อ	 	 ใครเชิญไปงานพิธีใด	 	 ตรวจ
งานที่ไหน	ๆ 	 สะดวกรวดเร็วอย่างใจนึก	เขาเคยจัดงาน
ในบ้านพักหลายครั้ง	ไม่ว่าท�าบุญเล้ียงพระ	 	 วันเกิด
ตนเอง	รวมถึงงานประเพณีสงกรานต์ที่ชาวบ้านทุก
ต�าบลหมูบ้่านรวมตัวกันทัง้อ�าเภอ	จดัขบวนแห่ประเพณี
สงกรานต	์มารดน�า้ด�าหัวให้เขาเป็นประเพณีทุกปีมา
	 มันแสดงถึงความย่ิงใหญ่	 	 ผู้มากบารมีอ�านาจ
ในพื้นท่ีอย่างแท้จริงของผู้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอ 
ชาวบ้านสมัยก่อน	 จะยกย่องให้เป็นถึงเจ้าเมือง	 	 เจ้า

เมืองเล็ก	ๆ 	ในแถบภูธรที่ปกครองดูแลพื้นถิ่นทุกต�าบล
หมูบ้่าน		ไม่ว่าก�านนัผูใ้หญ่บ้าน		เทศบาลต�าบล	องค์การ
บริหารส่วนต�าบล	ล้วนขึ้นอยู่ในการปกครองดูแลของ
เขาเกือบทั้งสิ้น
	 บางครั้งเขาเผลอนึกไปว่า	ตนเองคือคนในชนชั้น
ภพภูมิเทวดา
	 มีบริวารห้อมล้อม	นับจ�านวนประชาชนทั้งอ�าเภอ
ร่วมแสนกว่าคน	ก�านันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการ		
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	สมาชกิสภาเทศบาล	
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 อีกเกือบพันกว่าคน		
ล้วนน่าจะเป็นเครือข่ายบริวารว่านเครือ	ที่เขาสามารถ
ไหว้วานเรียกใช้ได้อย่างไม่ติดขัด
	 อ�านาจเขาสามารถเขย ่าบัลลังก ์ลูกน ้องให  ้
สั่นสะเทือน	 	ให้ยศต�าแหน่งกระเด็นออกจากบ่าในบาง
กรณีก็ยังได้		 อย่างนี้แล้วจะไม่ให้เขาคิดได้อย่างไรว่า	
เขาอยู่ในภพภูมิที่สูงส่งพอสมควร
	 แต่นั่นแหละเขาคือ	 นายอ�าเภอเล็ก	ๆ 	ห่างจาก
กรงุเทพฯ	หลายร้อยกโิลเมตร	เขาไม่อยากจะคดิมากนกั
หรอก		เพราะตลอดชีวิตการรับราชการ		ผ่านมาอย่าง
ลุม่	ๆ 	ดอน		ๆ 	ไม่ประสบผลส�าเรจ็สกัเท่าไร		ถ้าบญุบารมี
เขาสั่งสมมาเพียงพอ	 	 เขาน่าจะขึ้นถึงต�าแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด	หรืออธิบดีกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวง
มหาดไทยเป็นอย่างต�่า	แต่นี่...คิดไปก็มีแต่จะหดหู่ใน
ความรู้สึกเท่านั้น
	 แล้วความคดิกว็กคดิถงึแม่....บ้านหลงันี	้สร้างเพือ่
แม่โดยเฉพาะ	 รวมถึงเขาและครอบครัวจะได้อยู่อาศัย
ยามบั้นปลายของชีวิต	 จ�าได้ว่า	 	 สมัยก่อน	 แม่อยู่กับ
เขาที่บ้านทาวน์เฮาส์หลังเล็ก	ๆ ปริมณฑลใกล้กรุงเทพ
เมือ่ห้าปีผ่านมานีเ่อง	ทัง้ชวีติแม่ตดิตามสามญัมาตลอด		
ทว่าช่วงท้าย	ๆ  บัน้ปลายของชวีติ		แม่ขอกลบัมาอยู่บ้าน
เกิดชนบท				ท�าให้ต้องตัดสินใจสร้างบ้านหลังนี้ให้แม่
	 ชีวิตมีแต่ความพลัดพราก...ก่อนที่แม่จะตัดสินใจ 
กลบับ้านเกดิ	แม่อยูก่บัสามญัมาโดยตลอด	มคีนอยู่สอง
คนทีต่ดิตามเขาและครอบครวัมาเกอืบทัง้ชวีติ	นัน่คอืแม่
กบัน้องชายอกีคนหนึง่	อายหุ่างจากเขาเกอืบสบิปี	ทว่า	
เพิ่งมาเสียชีวิตลงเมื่อก่อนหน้าแม่เพียงสองปีเท่านั้น
	 นั่นคือเหตุของการที่แม่ขอกลับบ้านเกิด
	 ทั้งที่ชีวิตในกรุงเทพฯ	 หลาย	ๆ 	คนเปรียบดัง 
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สวรรค์	ผู ้คนเดินทางเข้ามาอาศัยอยู ่เป็นมดปลวก 
กับค่านิยมของคนไทยที่อยากนั่งท�างานในส�านักงาน	
หนีห่างจากท้องไร่ท้องนา	หลักสูตรการเรียนการสอน	
เน้นให้คนไทยเป็นเจ้าคนนายคนเหมอืนอย่างทีเ่ขาด�ารง
ต�าแหน่งราชการมาเกือบตลอดทั้งชีวิต
	 น้องชายเรียนจบมาทางด้านการเกษตร	 	 ระดับ
อนุปริญญา	 หมุนคว ้างกับการหางานท�า	 	 จึง
ดิ้นรนมาอยู ่กับเขา	นั่นน่าจะเป็นเพราะน้องอยาก
จะเป็นเจ้าคนนายคน	ยามนั้น	สามัญดันให้น้องเข้า
ท�างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาก�ากับ
และดูแลอยู ่แห่งหนึ่ง	ขอร้องให้นายอ�าเภอในฐานะ
ประธานสุขาภิบาลในยุคนั้นช ่วยกรุณาบรรจุ ให  ้
น้องได้เป็นข้าราชการสมใจนึก	ในต�าแหน่งข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น	มีหน้าที่จัดเก็บค่าขยะในท้องถิ่นของ
เทศบาลในระยะต่อมา	ทัง้ทีเ่ล่าเรยีนมาด้านเกษตรกรรม		
ควรจะกลับไปเป็นชาวไร่ชาวนาอยู่ต่างจังหวัด
	 ไม่เฉพาะน้องชายของเขาเท่านั้นหรอก	 ที่คิด
อย่างนี้		 สามัญคิดว่า		 น่าจะเป็นคนไทยครึ่งค่อน
ประเทศก็คิดอย่างนี้กันทั้งนั้น	 	 กรุงเทพฯ	และรอบ
ปริมณฑล	 จึงเป็นที่รองรับผู ้คนเหล่านั้นที่เดินทาง
เข ้ามาหางานท�า	 	 จนท�าให ้กรุงเทพฯเกิดสภาพ
ความแออัด	 ถ ้าเป ็นปลากระป ๋องก็น ่าจะอัดล ้น 
กรุงเทพฯ	เมืองสวรรค์จงึกลับกลายเป็นกรงขังห้องใหญ่	
ๆ	ที่ผู้คนแย่งกันเข้ามาหางานท�า
	 จงึเป็นทีม่าของแหล่งแออดั	น�า้ท่วม	รถติด		อากาศ
เริม่จะไม่พอหายใจในยุคปัจจบัุน	นีคื่ออกีสาเหตทุีส่ามญั
ไม่คิดอยากจะอยู่กรุงเทพฯ
	 พอเขาก้าวขึ้นสู ่ต�าแหน่งนายอ�าเภอเท่านั้น			
สามัญก็ได้รับการบรรจุโยกย้ายไปเป็นนายอ�าเภอไกล
ปืนเที่ยงเกือบสุดหล้าฟ้าเขียว
	 สงสารแต่น้องชาย	 	 ที่ยังใช้รถจักรยานยนต์ขับ
ตะลอน	 ๆ	 จัดเก็บค่าขยะในหมู่บ้านจัดสรร	 	 อาคาร
พาณิชย์ริมถนนหนทางที่ผู้คนเนืองแน่นแย่งกันอยู่แย่ง
กันอาศัย	รับควันพิษอย่างเต็ม	ๆ 	ตามถนนหนทาง	แล้ว
วันหนึ่ง	น้องก็หัวใจวายกะทันหันในที่พักครอบครัวของ
เขา		มันเกือบจะเช้ามืดอยู่แล้ว		เป็นลมชักตาตั้งและ
จากไปอย่างเงียบ	ๆ
	 อายุเพิ่งจะเข้าห้าสิบปี	ต้องน�าไปผ่าตัดที่โรง

พยาบาลต�ารวจ	เพื่อพิสูจน์ศพว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะ
ฆาตกรรม	สามญั	ไปรบัศพน้องชายด้วยตนเอง	หมอบอก
ว่า	เหตุที่น้องเสียชีวิตอย่างกะทันหันนั้น		เป็นเพราะมีขี้
เสลดไปจุกคอหอยท่อลมหายใจ
	 น้องน่าจะเป็นภมูแิพ้ในระยะหลงั	ๆ 	แต่ไม่คดิว่ามนั
จะรุนแรงถึงกับคร่าชีวิตไปทั้งชีวิต	แต่ก็ดีที่น้องจบชีวิต
อย่างง่าย	ๆ 	ไม่ทรมาน	 เพียงแต่สามัญนึกเสียดาย
เท่านั้น		ว่าอายุเขาสั้นเกินไป
	 แม่นิ่งงันไม่พูดไม่จา	น�้าตาไม่ไหลแม้เพียงหยด 
เพียงบ่นว ่าน ้องชายมันไม ่เชื่อแม่เท ่านั้น	ที่ ไปได ้
ภรรยาไม่เอาไหน	ทะเลาะกับเมียเกือบไม่เว ้นแต  ่
ละวัน	แท้จริงแม่กลบเกลื่อนความรู้สึกแท้จริงของแม่
เท่านั้นเอง	เพราะแม่ผูกพันกับน้องของผมมากกว่าใคร
	 ในระยะหลัง	เมื่อชีวิตสามัญกระเด็นกระดอนไป
รับราชการต่างจังหวัด	น้องชายช่วยมานั่งเป็นเพื่อนแม่
ยามเงยีบเหงา		มาคยุกบัแม่		ช่วยดแูลแม่แทนสามญักบั
ภรรยาที่แทบจะไม่มีเวลาอยู่กับแม่ในวันเวลาราชการ
	 แม่จงึเริม่เป็นโรคซมึเศร้า		จากคนอ้วนท้วม	ผวิผ่อง
อย่างคนท่ีวนัวยัอายยุ่างเข้าแปดสบิปี		แม่กลบัผ่ายผอม
จนสามญัต้องพาแม่ไปตรวจรกัษาในโรงพยาบาลมชีือ่ใน
กรงุเทพฯ		หมอให้ยาบ�ารุงรกัษาเป็นประจ�า	ทว่าถงึทีส่ดุ	
แม่ก็ร้องขอ	จะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด		พี่สาวกับน้องสาว
จงึเป็นผูม้ารบัแม่กลบับ้าน		ต้องพยงุปีกท้ังสองข้างของ
แม่ขึ้นรถกลับบ้านอย่างค่อนข้างล�าบากพอสมควร
	 แม่กลบัมาอยูบ้่านไม่ถงึสองปี	กส็ิน้ชวีติอย่างไม่น่า
จะเป็นไปได้	ทั้งที่สามัญได้ปลูกบ้านให้แม่อาศัยแล้ว
	 เขากวาดตาดูห้องน�้าชั้นล่างอย่างช้า	ๆ 	ไฟบน 
เพดาน	สาดเข้าไปภายในห้องเลก็	ๆ 	สขีาว	เหน็คานเหลก็
ตดิผนงั	เหลก็สเตนเลส	สะท้อนประกาย		ร่างงองุม้ของ
แม่เคยจบัราวเหลก็เดนิอยูใ่นนัน้อย่างช้า	ๆ 	แม่เข้าไปใน
ห้อง	ท�าธุระส่วนตวัอย่างงก	ๆ 	เงิน่	ๆ 		คนวยัแปดสิบกว่า
ปีต้น	ๆ 	ยางเหนยีวกลางฝ่าเท้าก�าลงัเริม่เหือดหาย		ก้าว
ย่างแต่ละก้าวจึงต้องระมัดระวัง
	 ภาพแม่ผ่านเข้ามาในห้วงนึก....จากร่างที่เคยท้วม	
อมูอ่ิม	ท้องแขนอ่อนย้วยน่าจบัเล่น	เส้นผมสขีาวดอกเลา
หรอืไม่กป็ยุฝ้าย	เมตตาเป่ียมล้นในแววตา	รอยยิม้เยอืน
บนริมฝีปากบางเฉียบ	เผยฟันที่เต็มแน่น	แม่จะสวมฟัน
ปลอมทกุคร้ังเมือ่จะเดนิทางไปไหนไกล	ๆ ....	ทว่ายามวนั
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เวลาความบอบช�้าผ่านเข้ามาในชีวิต	ร่างของแม่ผอมลง
ทนัตาเห็น	ปากงุ้มหุบไร้ฟันฟางแม้เพยีงซ่ี....ไม่ถงึปีด้วยซ�้า 
ที่แม่แปรเปลี่ยน		แมกไม้เคยชุม่น�า้กลบักลายเป็นไม้ซีก
แห้งผาก	เหมือนไม้ใกล้ฝั่งเต็มทน
	 คืนวันหนึ่ง	 	 สามัญตื่นขึ้นเมื่อเกือบค่อนรุ่ง	 	 เขา
นอนอยู่กับลูกในบ้านต่างจังหวัด	ภรรยาไม่อยู่	เดินทาง
ไปราชการ	แม่นอนอยู่หน้าโถงชั้นล่างอย่างเดียวดาย	
เขาอดเป็นห่วงแม่ไม่ได้	มกัจะเดนิลงบันไดมาดแูม่เกอืบ
ทุกครั้ง	เมื่อผุดลุกขึ้นยามดึกสงัดเพื่อเข้าห้องน�้า
	 คนืนั้น	เขายังจ�าได้	เขาถึงกับสะดุ้ง	ใจหายวาบ	ถลา
ว่ิงเข้าหาร่างแม่อย่างสดุก�าลังในชีวติ		เมื่อเห็นเรอืนร่าง
ของแม่นอนฟุบอยู่หน้าห้องน�้า
	 ไฟในห้องเล็ก	ๆ 	สาดผ่านออกมาจากช่องประตูไม้	
เน้นขับเรือนร่างของแม่ชัดเจน	สามัญยังจ�าได้	  
	 “แม่...แม่เป็นอะไร”	 เขาตะโกนก้องในความเงียบ		
ร่างแม่นอนคว�่าจมอยู่กับพื้นกระเบื้องสีขาว	ห่างประตู
ห้องน�า้ไม่ถึงเมตร	แกก�าลังตะเกียกตะกายแหงนเงยอยู่
อย่างอ่อนล้า	 เหมือนก�าลังแหวกว่ายใช้ความพยายาม
ครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะพยุงเรือนร่างให้ลุกขึ้นนั่ง
	 “แม่ล้ม...พ้ืนมันเปียก	แม่เย่ียวรดผ้าลุกไม่ได้		ช่วย
แม่ด้วย...มัญ”เสียงแม่เอ่ยบอกน�้าเสียงแผ่วโหย
	 “นานหรอืยังแม่”	เขาตะโกนก้องไปทั้งบ้าน		อาการ
สามัญลนลานตกใจอย่างสุดขีด	 สั่นสะเทือนเข้าไปใน
หัวใจ	คล้ายจะช็อกกับภาพที่เผชิญ
	 “แม่ต้องลกุ...ลกุให้ได้	แม่พยายามหน่อย”	เขาถลา
เข้าไปหาแม่	พยายามจับ	ดันปีกแขนสองข้างของแม่ให้
ลุกขึ้น	แล้วพยุงพลิกร่างแม่ให้นอนหงาย
	 แม่ร้องลั่นขึ้นอย่างเจ็บปวด”แม่เจ็บ...ไม่ไหวแล้ว	
ช่วยแม่ด้วย”
	 เขาชะงัก	วางแม่ลงอย่างช้า	ๆ 		สัญชาตญาณท�าให้
สามัญรับรู้ว่า	ขาของแม่		น่าจะตรงต้นขาหรือไม่ก็แผ่น
หลังตรงสะเอว	น่าจะหักแล้ว
	 “แม่นอนอยู่นี่นานไหม”	 เขาเอ่ยถามน�้าเสียงสั่น
ระรัว	 วบูหนึ่งเขานึกถึงความผดิตนเองผ่านเข้ามาใน
จิตส�านึก	 	 สามัญปล่อยให้แม่นอนอยู่คนเดียวชั้นล่าง	
ไม่มีใครนอนเป็นเพื่อนแม่
 “ต้ังแต่เที่ยงคืน...มญั	แม่ลกุขึ้นฉี่	แม่ปวดท้องเยี่ยว”
	 เขามองรอบกาย		ตื่นตะลึงนิ่งงัน		ไร้สติ		ทว่าก็

ยังมีส�านึกเล็ก	ๆ	ผุดแวบ..	เขาจะช่วยแม่อย่างไรดีนะ
	 พลันเขารีบวางศีรษะแม ่ เบา	ๆ 	เดินไปหยิบ
หมอนข้างประตูบ้านมาดันเข้าไปตรงศีรษะแม่	 จาก
นั้นก็เปิดประตูหน้าบ้าน	ตะโกนเรียกพี่สาวน้องสาว
ให้มาช่วยพยุงร่างแม่อย่างเร่งด่วน	 ช่วยกันคนละ
ไม้คนละมือ	พยุงแกให้ห ่างจากห้องน� ้ามาวางบน
ที ่นอนผืนเล็ก	ๆ 	 ใกล้	ๆ 	ประตูทางเข้าบ้านชั ้นล่าง 
แม่ชอบนอนทีน่ัน่	เพราะคือทางลม	 	 เหมือนพยายาม
ท�าตนเองเป็นยามคอยเฝ้าบ้าน	และบางทีในระยะหลัง	
ๆ	ในบางค�่าคนื	เหมอืนแกก�าลงัรอคอยพี่น้องที่ตายจาก
ไป		เข้ามาเยี่ยมเยือนถึงในบ้าน	ในค�่าคืนที่แกหลับฝัน
	 หลานสาวรีบโทรแจ้งรถพยาบาลให้มารับแม่เข้า
โรงพยาบาลอย่างรีบด่วน	 	 นั่นคือการจากไปของแม่
ครั้งสุดท้าย		และแกก็ไม่ได้กลับมาบ้านของเขาอีก		นับ
ตั้งแต่วันนั้น
 นายอ�าเภอแก่	ๆ 	อายเุพ่ิงจะหกสบิปีเต็มเม่ือเมษายน
ผ่านมา	หย่อนกายลงนั่งบนโซฟาหน้าจอโทรทัศน์
	 ภาพแม่ที่รักยังแจ่มชัดในมะโนส�านึก		เขารู้สึกถึง
การจากไปของผู้คนรอบข้าง...
	 น้องชายคนเล็กที่เคยช่วยเหลือเขามาโดยตลอด	
ข้าราชการเทศบาลในเมืองใหญ่จากไปเป็นคนแรก	เขา
ต้องจัดงานศพขึ้นที่นั่น	 เชิญข้าราชการระดับผู้ใหญ่ใน
กระทรวงมาเป็นประธาน	 	 ทว่ามันไม่คุ้มหรอกกับชีวติ
หนึ่งที่สูญเสียอย่างไม่มีวันกลับ
	 แม่ที่รัก	 อยู่กับเขามาทั้งชีวิต	 ขึ้นอยู่บนบ้านหลัง
ใหญ่		บ้านของแม่ไม่ถงึขวบปีด้วยซ�้า...แล้วแม่กจ็ากเขา
ไปอย่างง่าย	ๆ 	ล้มลงหน้าห้องน�้า	หมอผ่าดามกระดกูให้
แม่	ทว่าเกิดติดเชื้อในกระแสโลหิต		ก็เท่านั้น
	 ลมยามเยน็ย�า่....กระโชกผ่านเข้ามาอกีครั้ง		สามญั
ถึงกับขนลุก	หนาวเฉียบเข้าไปในหัวใจ
	 แล้วต�าแหน่งก็จากเขาไป...ต�าแหน่งที ่เหมือน
เทวดา
	 ไม่มีลูกน้อง		ข้าราชการมาส่งเขา	จบสิ้นกันทีกับ
ต�าแหน่งพ่อเมืองเล็ก	ๆ 	ในพื้นที่ชนบท
	 ประชาชนหายไปแล้ว	คนแวดล้อมหายไปแล้ว		ทกุ
อย่างหมดสิ้นจากชีวิต...เลือนหายจนหมดสิ้น	 	
	 ในบ้านเหลือเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น...ชายที่เริ่ม
ชรา		ก�าลังรอความตายอย่างแน่นอน. อ่านต่อฉบับหน้า
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• นายหนุนดี

	 จากประสบการณ์ที่ได้รับเกี่ยวกับรัฐบาลที่มี
โครงการใหญ่	ๆ 	 หรือมีเรื่องที่ส�าคัญ	ๆ 	 รัฐบาลจะ
ต้องจัดประชาพิจารณ์	 หรือตรวจสอบผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมหากเกิดโครงการนั้น	ๆ 	ขึ้น	
	 แต่ก่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก	 เพราะเรา
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 แต่พอมีกรณีเกี่ยวกับการถูก
บุกรุกดินแดนจากคนต่างชาติ	 ซึง่มีความสัมพันธ์
กบันักการเมืองขีโ้กง	 หรือไม่รักสถาบัน	 ก็เลยได้
มีโอกาสติดตามการท�าประชาพิจารณ์ของฝ่าย
รัฐบาล	 สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือ	 ฝ่ายรัฐบาลมีความ
พยายามทุกวถิีทางที่จะกันชาวบ้านทีเ่ห็นต่างใน
โครงการนั้น	ๆ 	 ไม่ให้เข้ามาแสดงความเห็นและ

แสดงหลักฐานความจริงต่าง	ๆ 	อีกด้านหนึ่ง
	 รัฐถึงขนาดใช้ก�าลังทหาร	 ต�ารวจเข้าปะทะ 
หรือจ้างวานชาวบ้านที่มีความเห็นแนวเดียวกับ
รัฐบาลออกมาต่อต้านประชาชนหรือชาวบ้านที่มี
ความเห็นต่าง	
	 ดังกรณีมีชาวกัมพูชาบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ที ่
เป็นของชาวบ้านคนไทย	ที่มั่นใจว่าเป็นของชาวบ้าน 
คนไทยกต็รงทีช่าวบ้านมหีลกัฐานการเสยีภาษทีีด่นิ
ของตนเองทุกปี	 แต่กลับไม่สามารถเข้าท�ากินใน
พื้นที่ของตนที่เคยท�ากันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวด
ตกทอดจนมาถึงรุ่นของตัวเองได้
	 ชาวบ้านที ่เป็นเจ้าของที ่ดินเหล่านั ้นกลับ

การสร้างศรัทธาที่ยั่งยืน

ความศรัทธาในรัฐบาลที่ท�างานตรงไปตรงมา ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ชาวบ้านได้ความรู้ชัดเจนว่ามีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

โดยรัฐบาลไม่ได้เป็นคู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งเสียเอง
นี่แหละที่จะช่วยให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจ

ในการท�างานของรัฐบาลที่ไม่ลุแก่อ�านาจ
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ไม่มีโอกาสเข้าไปแสดงหลักฐานว่า	 ผืนดินดัง
กล่าวเป็นของตัวเองจริง	ๆ 	 	 เพราะตัวเองท�านา 
ท�าไร่	ปลูกยางจริง	ๆ 		มาหลายปีในผืนดินนี้	ใครที่ 
รบัรูเ้รื่องราวเหล่านี้กค็งรูส้กึแปลกใจกบัการกระท�า 
ของรัฐบาลเป็นอย่างมาก
	 แทนที่รัฐบาลจะกระท�าโครงการต่าง	ๆ 	 หรือ
พิจารณาเรื ่องต่าง	ๆ 	 อย่างรอบคอบ	 โปร่งใส	
และเป็นธรรม	 แต่การณ์กลับเป็นอีกอย่าง	 ท�าให้ 
ชาวบ้านรู้สึกกดดัน	 เครียดที่ตนเองไม่ได้รับความ
เป็นธรรม	จนท�าให้เกดิความรูส้กึกลวัและไม่ศรทัธา
ในการบริหารงานของรัฐบาลในยุคนั้น	ๆ
	 กค็ิดว่าในกรณกีารสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน
ที่	จ.กระบี่	ที่มีการประท้วงมาตลอด	ก็เป็นเรื่องที่
น่ายินดีที่รัฐบาลไม่มองความส�าเร็จแค่โครงการ
ของตนเท่านั้น	แต่พร้อมรบัฟังชาวบ้านที่ระบุว่า	ตน 
และครอบครัวได ้รับผลกระทบจากโครงการ 
ดังกล่าวอย่างไร	 และฟังนักวิชาการที่มีข้อมูลว่า 
หลายประเทศยกเลกิโรงไฟฟ้าถ่านหินทัง้ในปัจจบัุน
และที่จะสร้างขึ้นใหม่
	 ยังมโีครงการอ่ืน	ๆ 	อีกหลายโครงการที่รฐับาล
ควรตรวจสอบหรือส่งคนที่ไว้ใจได้	 (จริง	ๆ )	 ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน	(จริง	ๆ )		 ในโครงการต่าง	ๆ 	
เข้าไปดูแล	 และสังเกตการณ์การกระท�าประชา-
พิจารณ์	 หรือท�า	 EHIA	 ของลูกน้องหรือคนใน
รัฐบาล	 เพื่อให้มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ไม่ 
ปิดกั้นความเห็นที่แตกต่างจริง	ๆ 	
	 ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	นายกรัฐมนตรีในยุคคืน
ความสุขให้ประชาชน	จะให้ความส�าคญัในเรือ่งการ
ท�าประชาพจิารณ์	และการรกัษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ส�าคัญ	 เพือ่ประโยชน์ของส่วนรวมอย่างจริงจัง
มากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา	 โดยจะได้รับความ
ศรัทธาจากชาวบ้านทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
	 ซึ ่งความศรัทธาในรัฐบาลที ่ท�างานอย่าง 
ตรงไปตรงมา	ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ชาวบ้าน 
ได้รับความรู้ที่ชัดเจนว่ามีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร	จน
พวกเขาหาข้อยตุทิี่เหมาะสมได้	โดยรฐับาลไม่ได้เป็น 
คู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งเสียเอง	 นี่แหละที่จะช่วยให ้

ชาวบ้านและประชาชนเกิดความสบายใจในการ
ท�างานของรัฐบาลที่ไม่ลุแก่อ�านาจ	
	 แน่นอน	 ประชาชนย่อมเกิดความศรัทธาใน
การท�างานของรฐับาลอย่างยั่งยนืถาวรกว่ารฐับาล 
ที่ผ่าน	ๆ 	มา
	 นี่กเ็ป็นเสยีงจากประชาชนตวัเลก็	ๆ 	คนหนึ่งที่
ไม่อยากเหน็ชาวบ้านและประชาชนเกดิความเสื่อม
ศรทัธาในรฐับาลของนายกรฐัมนตร	ีพล.อ.ประยทุธ์	
จนัทร์โอชา	และหวัหน้า	คสช.ในยคุนี้ที่สร้างผลงาน
ด	ีๆ 	กว่ารฐับาลยคุที่ได้รบัการเลอืกตั้งเข้ามาหลาย
เรื่องหลายโครงการ	จริง	ๆ 	นะ	

	 อย่างน้อยก็กรณีการจับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ที่โกง	การถอนพาสปอร์ตมหาเศรษฐีของเมอืงไทย 
ที่หนีคดีไปต่างประเทศ	 และกรณีธรรมกายที่ศาล
ออกหมายจับคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน	 ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างนุ่มนวล	 ไม่เสียเลือดเนื้อแบบ
ไทย	ๆ 	 ที่กษัตริย์ไทยในรัชกาลที่	 ๕	 และรัชกาล 
ที่	๙	ได้ทรงกระท�าเป็นแบบอย่าง
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	 ผู้เขียนได้รับอภินันทนาการหนังสือ	“เหนือ-
แนวคิด”	 	 ๔๖	 ปี	 บนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์	 ย่างเข้าสู ่ป ีที ่	 ๒๓	
หนังสือพิมพ์เราคิดอะไร	ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น	ซึ่ง
รวบรวมเรียบเรียง	 โดย	 “แรงรวม ชาวหินฟ้า” 
(พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙)	 ผู้รวบรวมเรียบเรียงได้
ระบุว่าใน	“ค�าน�า”	 ว่า	“แรงบันดาลใจของการท�า
หนังสือเล่มนี้	 เกิดจากการได้ฟังพ่อครูสมณะโพธิ
รักษ์	พูดถึงไอน์สไตน์	และคานธี	ว่าเป็นโพธิสัตว์	
จงึท�าให้อยากรูว่้าทั้งสองท่านน้ีมชีีวิตและความคดิ
กันอย่างไร?	เมือ่ลองค้นคว้าหาอ่านทั้งจากหนังสอื
ต่าง	ๆ 	ที่ได้พิมพ์ขึ้นมา	และทั้งจากอาจารย์กู(เกิ้ล)	
ที ่ผู ้รู ้กับผู้รักและศรัทธา	 ได้น�าเอาชีวิตบางแง ่
บางมมุของท่านทั้งสองมาลงไว้ในทางเนต็กด็	ีท�าให้
เกิดความรู้สึกทึ่ง	 มหัศจรรย์	 ในแนวคิดของทั้ง
สองท่านที่มองโลก	มองสังคม	และมองศาสนาได้

อย่างลกึซึ้ง	และยงัทะลทุะลวงถงึแก่นแท้ของพทุธ
ศาสนาในระดบั	‘โลกตุระและอเทวนยิม’	อกีด้วย	
...	 วิถีชีวิตทวนกระแสของแต่ละท่าน ซึ่งต่างก็
ไม่ยอมสยบต่ออ�านาจชัว่ร้ายทีส่ังคมต่างพากัน
ยอมจ�านน ...”
	 ข้อคิดส�าคัญที่ผู ้เขียนได้เรียนรู้จากหนังสือ	
“เหนือแนวคิด”	 ก็คือ	 “การด�ารงชีวิตที่เรียบ
ง่าย และการมีชีวิตเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้อื่น” 
ดังทัศนะของแต่ละท่านดังนี้
 ไอน์สไตน์	 :	 “ไอน์สไตน์ แม้จะมีชื ่อเสียง 
ก้องโลก แต่ก็ด�ารงชีวิตอย่างสมถะ เขาไม่ชอบ
การแต่งตัวหรือหวีผม เขาเคยกล่าวเอาไว้ว่า ‘ผม
มีความสุขอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะผมไม่เคยอยาก
ได้อะไร ไม่สนใจเงินทอง ต�าแหน่ง ค�ายกย่อง 
เหรียญประดับ หรืออ�านาจเกียรติยศใดๆ สิ่งที่
ท�าให้ผมมีความสขุคอืการได้ท�างาน ได้สไีวโอลนี

• ทศพนธ์ นรทัศน์
 นักวิชาการอิสระ

ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ “เหนือแนวคิด”

หนึ่งชีวิตอันน้อยนิดที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ 
ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามากไปกว่าการอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และสังคม

โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ
ทั้งเกียรติยศ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง
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และแล่นเรือใบ’…”	(หน้า	๓๙)
 “อย่าเป็นคนที่มุ่งหวังเพียงความมส�าเร็จ 
แต่จงมุ่งหวังความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า. มีเพียง
ชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้น ที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต. 
 คณุค่าของมนษุย์ควรมองตรงจดุที่ว่า เขาได้ให้
สิ่งใดแก่สังคม ไม่ใช่ตรงสิ่งที่เขาได้รับ”	(หน้า	๑๑๖)
 คานธี	 	 : “...ข้าพเจ้ารักมนุษยชาติทั้งมวล 
เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้ารักเพื่อนร่วมชาติของ
ข้าพเจ้าเอง ทั้งนี้เพราะว่า พระผู้เป็นเจ้าประทับ
อยู่ในหัวใจของมนษุย์ทุกรปูทุกนาม และข้าพเจ้า
มุง่มาดปรารถนาที่จะบรรลุภาวะท่ีสูงสดุในชีวิต 
ด้วยการรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน” (หน้า ๒๕)
 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์	: “คนผู้มี ‘ความรัก’ 
ประเสริฐที่สุด สูงที่สุด จึงได้แก่ ผู้ที่หมดตัวตน
ชนดิไม่มกีเิลสถงึขัน้สิน้อาสวะ เหน็แก่ผูอ้ืน่ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ เสียสละ เกื้อกูล ช่วยเหลือเผื่อ
แผ่ออกไปให้ผู้อื ่นอยู่อย่างภูมิใจ สุขใจ และ
ยืนยาวหาประมาณมิได้และเต็มไปด้วยความ
ปรารถนาดีที่ตัวเราจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
ให้มากๆ ให้ยิง่ๆ ให้กว้างที่สุดเท่าที่จะท�าได้” 
(หน้า ๖๒)
 การมุ ่งมั ่นท�าความดีให ้ถึงพร ้อม ท�า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผล
ตอบแทน ย่อมเป็นการสั่งสมความดีให้กับจิต
ของเรา เมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากโลกใบนี้ไปสู่
ภพภมูอิื่น ก็ไม่มเีหตใุห้ต้องกลัวว่าจะต้องไปสูภ่พ
ภูมิที่ไม่ดี ดังที่ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ได้กล่าวไว้
ว่า “... ‘สัพพปาปัสส อกรณงั (ไม่ท�าบาปท้ังปวง) 
กุสลัสสูปสัมปทา (ท�าแต่กุศลให้ถึงพร้อม) และ
จิตก็ สจิตตปริโยทปนัง (บริสุทธิ์ขาวรอบแล้ว)’ 
จิตตัวนี้ก็เป็นจิตที่มันไม่ได้ท�าชั่ว...มันมีแต่ดีกับดี	
คุณก็เกิดมาซี้!	ทุกข์ก็ไม่ทุกข์	ตกต�่าก็ไม่ตกต�่า	จะ
เกิดมาอีกกี่ชาติก็มีแต่ดีกับดี	...	”
	 เมื ่ออ่านหนังสือเล่มนี ้	 จบลงแล้ว	 ท�าให้ผู ้
เขียนได้ข้อคิดส�าหรับการก้าวเดินต่อไปในอนาคต
ว่า	 “หนึ่งชีวิตอันน้อยนิดที่ได้เกิดมาบนโลกใบ
นี้ ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามากไปกว่าการอุทิศตน

เพือ่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และสังคม โดย
ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ  ทั้งเกียรติยศ ชื่อเสียง 
ทรัพย์สินเงินทอง …สิ่งเหล่านี้ จะตามมาเอง
หากเราท�าความดีให้ถึงพร้อม และเมื่อถึงวันที่
เราต้องจากโลกนี้ไป เราก็จะจากโลกนี้ไปด้วย
ความเบิกบาน ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ตาม
เหตุปัจจัยแห่งบุญกุศลที่เราได้สะสมไว้ และ
คุณูปการที่เราท�าไว้กับเพื่อนมนุษย์” 
 
 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน  เป็นที่สอง
 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์  เป็นกิจที่หนึ่ง
 ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
 ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชพี    ไว้ให้บรสิทุธิ์”
 พระอนศุาสน์สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุย-
เดชวิกรม	พระบรมราชชนก

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลกัษณ์อคัรราชกมุาร ีได้ตรสัถงึพระบาทสมเดจ็
พระปรมิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ผูท้รงเป็นแบบ
อย่างของความดีทั้งปวง	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 ตุลาคม	
๒๕๕๙	ในโอกาสเสดจ็พระราชด�าเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	ประจ�าปี	
๒๕๕๙	ความตอนหนึ่งว่า	“...ข้าพเจ้าเป็นลูกท่าน
ตั้งแต่เด็กจนวาระสุดท้ายของท่าน ข้าพเจ้าไม่
เคยเหน็ท่านทรงท�างานอะไรเพื่อตวัเองเลย ทกุ
อย่างเพื่อสังคม เพื่อประชาชน และความเป็น
อยูข่องท่านกเ็ป็นทกุอย่างอย่างพอเพยีงที่สดุ...”
 
 บดันี้ ผูเ้ขียนชัดเจนแจ่มแจ้งในเส้นทางเดิน
ของชีวิตทีเ่หลืออยู่แล้วว่า “จะมุ่งมั่นอุทิศตน 
ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีอยู่ในการให้ปัญญา
กับสังคมผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่
จะท�าได้ เพื่อให้คนในสังคมมีวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาท-
สมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรง
พระคุณอันประเสริฐอันหาที่สุดมิได้”
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๐

กฎปฏิจจสมุปบาท

ทั ้งนี ้ชื ่อเรียกอีกชื่อของกฎอิทัปปัจจยตา
คือ	“กฎปฏิจจสมุปบาท”		จะเป็นการวิเคราะห์
กระบวนการปรุงแต่งของจิตสังขาร	 จนก่อรูป
เป ็นแบบจ�าลองที ่สะท้อนภาพความจริงของ
สรรพสิ่งในโลกตามที่มนุษย์รู้สึกนึกคิด	 การที่
มนุษย์เกิด	 “อุปาทาน”		ยึดถือเอามโนทัศน์ที่
สะท้อนผ่าน	 “ภาษา”	(วจีสังขาร)	 	 มาเป็นอัตตา
ตัวตนที่ด�ารงอยู ่จริงอย่างเป็นวัตถุวิสัยของสิ ่ง
นั้น	ๆ 	 ก็คือสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่า	“อัตตวาทุ
ปาทาน” (อัตตา	 +	 วาทะ	 +	 อุปาทาน)	 	 ซึ่งเป็น
อุปาทานระดับที่	 ๔(นอกเหนือจากกามุปาทาน	
ทิฏฐุปาทาน	 สีลัพพตุ-ปาทาน)	 	 โดยทั้งนี้กฎปฏิ
จจสมุปบาทชี้ให้เห็นว่า	“อุปาทานเป็นปัจจัยให้

เกิดภพ”		(อันได้แก่	 โลกแห่งความหมายคุณค่าที่
มีอิทธิพลก�าหนดพฤติกรรมต่างๆ	 ของชีวิตแต่ละ
ชีวิต)	 	และ	“ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ”		(อันคือ
การเกิดขึ้นของบทบาทเรื่องราวทั้งหลายในโลก
แห่งความหมายคุณค่าตามความรู้สึกนึกคิดที่ถูก
ก�าหนดโดยภพนั้นๆ)		ตลอดจน	“ชาติเป็นปัจจัย
ให้เกิดชรา มรณะ  โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
อุปายาส” (กล่าวคือเมื่อมีบทบาทเรื่องราวต่าง	
ๆ	 ตามความรู้สึกนึกคิดที่ยึดถือเกิดขึ้นแล้ว	 ภาวะ
ความบีบคั้นเป็นทุกข์ทั้งหลายก็จะเกิดตามมา	 อัน
เนื่องจากความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก
ที่พอใจตามที่ยึดถือนั้น	ๆ 	บ้าง	 การประสบกับสิ่ง
อันไม่เป็นที่รักที่พอใจตามที่ยึดถือนั้นๆ	บ้าง		หรือ
มีความปรารถนาในสิ่งที่ยึดถือใดๆ	 แล้วไม่ได้สิ่ง
นั้นสมปรารถนาบ้าง	ฯลฯ)

ภูมิหลังของแบบชีวิต(form  of   life)ที่แตกต่างกัน
จะท�าให้เราคุ้นเคยกับความหมายของมโนทัศน์

ที่สะท้อนผ่าน “ภาษา” แบบใดแบบหนึ่ง 
อันอาจมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน
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กระรอกอยู่วงนอกรอบต้นไม้	 โดยวิ่งด้วยอัตรา
ความเร็วที่เท่ากับกระรอกพอดี	 ฉะนั้นถึงจะวิ่ง
ตามกี่รอบๆ	 	 ก็เห็นแต่หางของกระรอก	 	 โดยไม่
เห็นด้านหัวของกระรอก		ค�าถามก็คือ		ชายคนนี้
ก�าลัง	“วิ่งรอบ” ตัวกระรอกหรือไม่

ผู้คนส่วนหนึ่งดูภาพนี้แล้วคงจะตอบว่า		ชาย
คนดังกล่าวก�าลังวิ่งรอบตัวกระรอก	 เพราะในเมื่อ
กระรอกวิ่งวนรอบต้นไม้เป็นรัศมีอยู่วงใน	 	 และ
ชายคนนี้วิง่รอบต้นไม้เป็นรัศมีวงนอกที่กว้างกว่า	
จึงย่อมเป็นการวิ่งล้อมรอบตัวกระรอก	 (ซึ่งก�าลัง
วิง่อยู ่ในวงรัศมีที่แคบกว่าดังกล่าว)		อันเท่ากับ
เป็นการ	“วิ่งรอบ”	ตัวกระรอกโดยปริยาย

ขณะที่ผู้คนอีกส่วนหนึ่งดูภาพนี้แล้วอาจจะ
ยืนยันวา่ชายคนดังกล่าวไม่ได้วิง่รอบตัวกระรอก		
เพราะเมื่อวิ่งด้วยความเร็วที่เท่ากับกระรอก	 	 อัน
ท�าให้เห็นแต่ส่วนหาง		โดยไม่สามารถวิ่งแซงหน้า
ไปเห็นด้านหัวของตัวกระรอกได้เลย	 	 แล้วจะ
ถือว่า	“วิ่งรอบ”	ตัวกระรอกได้อย่างไร

ยิ่งพิจารณาต่างฝ่ายก็จะยิ่งเห็น	“เหตุผล”	ที่
ยืนยันความคิดในมุมมองของตน	 	 แต่เมื่อหันมา
มองในอีกมุมหนึ่ง	 	 ก็เห็น	“เหตุผล”	ซึ่งสามารถ
สนับสนุนมุมมองอีกด้านได้อย่างน่าเชื ่อถือเช่น
กัน		จนเริ่มรู้สึกงวยงงสับสนกับความจริงในเรื่อง
นี้	 	ว่าตกลงชายคนดังกล่าวก�าลัง	“วิ่งรอบ”	ตัว
กระรอกหรือไม่

ทั้งนี้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นความขัดแย้งใน	 “โลก
แห่งความจริง”	 ดังกล่าว	 	 อันที่จริงเป็นเพียง
ความสับสนที่เกิดจาก	“โลกแห่งความคิด”  ของ
การยึดอัตตวาทุปาทานที่สะท้อนผ่านภาษาค�าว่า	
“วิ่งรอบ”	ภายใต้ความหมายที่แตกต่างกันเท่านั้น

       
   

“อัตตวาทุปาทาน” จึงเปรียบได้กับยีนส์หรือ
รหัสพันธุกรรมซึ่งท�าหน้าที่ก�าหนด	“ภพภูมิ”	หรือ
คุณลักษณะสายพันธุ์แห่งกระบวนทัศน์ของความ
รู้		(ทีเ่ปน็แบบจ�าลองความจริงทางตรรกะของโลก
หรือ	“ภพ”	ที่ถูกรับรู้นั้น	ๆ 	)	ในแต่ละกระบวนทัศน์		
ถ้าความยึดถือในมโนทัศน์ที ่สะท้อนผ่านภาษา	
(อตัตวาทุปาทาน)		เปลีย่นแปลงความหมาย
ไป	 	“โลก”	หรือ	“ภพภูมิ”	ที่มนุษย์รับรู้ผ่านแบบ
จ�าลองความจริงที ่สร้างขึ้นในความรู ้สึกนึกคิด
ของมนุษย์	 	 ก็จะเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่าความ
หมายตามไปด้วย	 (เหมือนเมื่อต�าแหน่งแห่งที่ 
ของกรดอะมิโมในสาย	DNA	เปลี่ยนแปลงไป		รหัส
พันธุกรรมหรือยีนส์ที่เปลี่ยนไปนั้น	ๆ 	 จะก�าหนด
ให้สายพันธุข์องสิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ 			เปลี ่ยนแปลง
คุณลักษณะบางอย่างตามไปด้วย		มากบ้าง		น้อย
บ้าง		ขึ้นกับนัยส�าคัญของต�าแหน่งกรดอะมิโนบน
สาย	DNA	ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว)

ตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่อาจช่วยให้เข้าใจอิทธิพล
ของการยึด	“อัตตวาทุปาทาน”	 ที่ต่างกัน	 ใน
การสร้าง	“แบบจ�าลอง”	หรือ	“กรอบความคิด”  
เพื่อการเข้าใจโลกด้วยภพภูมิของกระบวนทัศน์ที่
ไม่เหมือนกัน	 	 จนน�าไปสู่ความขัดแย้งทางความ
คิดในการมองปรากฏการณ์สิ่งเดียวกันด้วยระบบ
ความหมายที่ต่างกัน	 ก็คือข้อถกเถียงเรื่องการ	
“วิ่งรอบ” ตัวกระรอกของคนๆ	หนึ่ง		

 

จากภาพข้างต้น		มีกระรอกตัวหนึ ่งก�าลัง
วิง่รอบต้นไม้อยูว่งใน		ขณะที ่มีคนผู ้หนึ ่งวิง่ตาม

กระรอก

คนที่วิ่งตามกระรอก

ต้นไม้
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ของเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในระบบสังคม
การเมืองมนุษย์ได้	(เหมือนยีนส์ในเซลล์ของสิ่ง
มีชีวิตที่ดูเหมือนเป็นเพียงสิ่งเล็ก	ๆ 	 ซึ่งไม่น่าจะมี
บทบาทความส�าคัญอะไร	 	 แต่กลับกลายเป็นตัว
ก�าหนดคุณลักษณะของสายพันธุ์สิ ่งมีชีวิตต่างๆ		
ตลอดจนก่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตอีกมากมายที่
ติดตามมากับบทบาทของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นั้นๆ)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 	 ภาษาที่มีระดับความ
เป็นนามธรรมสูง	อันง่ายต่อการเข้าใจความหมาย
แตกต่างกันได้	 เช่น	 ภาษาศาสนาที่ศาสนิกของ
ศาสนาเดียวกันเข้าใจความหมายไม่ตรงกัน	 	 จน
สามารถน�าไปสู่ความแตกแยกทางศาสนาถึงขั้น
แยกลัทธินิกาย		แล้วสุดท้ายก็ขยายความขัดแย้ง
ไปสูก่ารท�าสงครามทางศาสนาระหวา่งกลุ่มคนที่
นับถือศาสนาเดียวกันแต่ยึดถือคนละลัทธินิกาย		
เป็นต้น

ความขัดแย้งแตกแยกของระบบสังคม
การเมืองไทยระหว่างฝ่าย	“เสื้อเหลือง”	กับฝ่าย	
“เสื้อแดง”	 ในทุกวันนี้	 ก็มีสาเหตุหนึ่งมาจาก
การยึดอัตตาตัวตนที่สะท้อนผ่านความหมายของ	
“ภาษา”	 บางค�าแตกต่างกัน	 เช่น	 	 ความหมาย
ของค�าว่า	 	 ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์		สิทธิเสรีภาพของประชาชน		ความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศไทย		ประชาธิปไตย		ความ
มั่นคงของชาติ	 ฯลฯ	 	 การเข้าใจความหมายของ
ค�าเหล่านี้ไม่ตรงกัน	 	 จะน�าไปสู่กระบวนทัศน์ใน
การมอง	“ความจริง”	ของโลกแตกต่างกัน	และ	
“ความกลัว”	 ที่เกิดจากการเข้าใจความจริงของ
โลกไม่ตรงกันนั้น	ๆ 		ก็จะก�าหนดให้ผู้คนแต่ละฝ่าย
แสดงพฤติกรรมของความขัดแย้ง	(อันเนื ่องมา
จากความกลัวดังกล่าว)	ตามมาในที่สุด

	 ดังเช ่นคนที ่เชื ่อว ่า	“โลกแบน”			แล้วเกิด
ความกลัวว่าถ้าแล่นเรือไปข้างหน้าเรื่อย	ๆ 		ในท้อง
มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล	 ทุกคนในเรือทั้งหมด

ถ้าเราใช้ภาษาค�าว ่า	“วิ ่งรอบ”	ในความ
หมายของ	“รอบทิศ”  คือวิ่งรอบทิศเหนือ	 	 ทิศ
ตะวันตก		ทิศใต้		และทิศตะวันออกของกระรอก
ตัวนี้	 	 ชายคนดังกล่าวก็ก�าลังวิ่งรอบตัวกระรอก	
แต่ถ้าเราใช้ภาษาค�าว่า	“วิ่งรอบ” ในความหมาย
ของ	“รอบด้าน”		คือวิ่งรอบด้านหน้า		ด้านซ้าย		
ด้านหลัง		และด้านขวาของกระรอกตัวนี้		ชายคน
ดังกล่าวก็ไม่ได้วิ่งรอบตัวกระรอก

ภูมิหลังของแบบชีวิต	(form	of	life)	ที่แตก- 
ต่างกัน	 จะท�าให้เราคุ้นเคยกับความหมายของ
มโนทัศน์ที ่สะท้อนผ่าน	“ภาษา”	แบบใดแบบ
หนึ่ง		อันอาจมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน	ซึ่งถ้าไม่
ตระหนักถึงการปรุงแต่งของความคิดที่เป็นแบบ
จ�าลองความจริงเกี่ยวกับโลกที่เรารับรู้	 	 แล้วไป
ยึดมั่นถือมั่นความหมายของมโนทัศน์ที ่สะท้อน
ผ่านภาษานั้น	ๆ 	ว่าเป็นอัตตาตัวตนของความจริง 
ต่าง	ๆ 	(อัตตวาทุปาทาน)	 	 เรื่องเล็ก	ๆ 	 ที่เกิดจาก
การเข้าใจความหมายของ	“ภาษา”	ไม่ตรงกัน
บางเรื่อง	 ก็อาจกลายเป็นสาเหตุน�าไปสู่เรื่องใหญ่

กระรอก

คนที่วิ่งตามกระรอก

ต้นไม้

กระรอก

คนที่วิ่งตามกระรอก

ต้นไม้

เหนือ

ใต้

ออกตก

หน้า

หลัง

ขวาซ้าย
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จะต้องประสบกับความหายนะอันเนื่องจากเรือจะ
ตกจากพื้นโลกเหมอืนสิง่ของที่ถกูกระแสน�า้พดัพามา
ถึงปลายน�้าตก	 	 แล้วจะตกลงสู่หุบเหวลึกเบื้องล่าง
ตามการตกของสายน�้า	 	 แต่โคลัมบัสเชี่อว่า	 “โลก
กลม” จึงไม่กลัวที่จะแล่นเรือจากทวีปยุโรปไปทาง
ทิศตะวันตก	 	 เพราะเชื่อว่าจะได้พบกับฝั่งทิศตะวัน- 
ออกของประเทศอินเดียฉันใด	 	 “ความกลัว”	 ของ
ผู้คนซึ่งเกดิจากการมองโลกด้วย	“แบบจ�าลอง” หรอื	
“กระบวนทัศน์”	ที่แตกต่างกัน		จนมีพฤติกรรมของ
ความขัดแย้งเกิดขึ้น	 	 ก็มีลักษณะดุจเดียวกันฉันนั้น

“อุปาทาน”	(อัตตวาทุปาทาน)	 	 ซึ่งยึดแบบ
จ�าลองความจริงของโลกตามมโนทัศน์ที่สะท้อน
ผ่านภาษาค�าว่า	“โลกแบน”		มาเป็นอัตตาตัวตน
แห่งความหมายของ	 “โลก”	 ที่ด�ารงอยู่จริงอย่าง
เป็นวัตถุว ิสัยหรือภววิสัย		จึงเป็นปัจจัยให้เกิด	
“ภพ”	ของความกลัวขึ้น	 	 และภพก็เป็นปัจจัยให้
เกิด	“ชาติ” อันคือการเกิดพฤติกรรมความขัด
แย้งรุนแรงต่าง	ๆ 	 ของกะลาสีบนเรือ	 	 ที่ต่อต้าน
โคลัมบัสไม่ให้ล่องเรือส�ารวจต่อไป		เพราะกลัวว่า
จะตกโลกตายกันหมดทั้งล�าเรือ		เป็นต้น

วิวาทะเรื่อง	 “พระพุทธเจ้าน้อย”	 ที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทย	 	ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความขัด
แย้งอันเนื่องมาจากการยึด	“อัตตวาทุปาทาน” 
ที่สะท้อนผ่านภาษาในความหมายที่แตกต่างกัน		
ขณะที่โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติ
ของพระพุทธเจ้า			ได้หล่อองค์	“พระพุทธเจ้า
น้อย”		(อันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าปาง
ประสูติ)	 เพื่อไปประดิษฐาน		 ณ	 อุทยานลุมพินี		
ประเทศเนปาล	 ก็มีผู้ท้วงติงว่าในเมื่อเจ้าชายสิทธั
ตถะตอนประสูตินั ้นยังเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนที ่
ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า	 จึงไม่ควรจะเรียกว่า
เป็น	“พระพุทธเจ้า (น้อย)”		และสร้างกระแสให้
ผูค้นไปกราบไหว้บูชารูปเคารพของเด็กซึ่งยังไม่ได้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดังกล่าว

ถ้ายึดค�าว่า	“พระพุทธเจ้า”	ในความหมายที่
เป็น	“คุณลักษณะหรือคุณธรรม”	(ธรรมาธิษฐาน)
แห่งสภาวะการตรัสรู ้ด้วยตนเองจนหมดกิเลส
ตัณหาอุปาทานอย่างบริบูรณ์	 	 เจ้าชายสิทธัตถะ
เมื่อตอนประสูติซึ่งยังไม่ได้มีคุณธรรมระดับนี้	 	 ก็
ไม่ควรจะเรียกว่าเป็น	“พระพุทธเจ้า (น้อย)”		แต่
ถ้าค�าว่า	“พระพุทธเจ้า”	หมายถึง	“บุคคลตัว
ตน”	 ในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดมามีสภาวะของ
คุณธรรมระดับ	“มหาโพธิสัตว์”	แต่ยังไม่ถึงระดับ	
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”			ต่อเมือ่ได้ออกบวช
และบ�าเพ็ญเพียรจนตรัสรู้	จึงมีคุณธรรมที่บริบูรณ์
เป็นพระพุทธเจ้า		การเรียกชื่อพระพุทธเจ้าใน
ความหมายของตัวตนบุคคล	(บุคลาธิษฐาน)	 เมื่อ
ตอนประสูติว ่า	“พระพุทธเจ้าน้อย”		ก็ไม่ใช่
เรื อ่งผิดอะไร		เหมือนที เ่ราพูดว ่า	“พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประสูติเมื่อวันที่ ๕ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐”	ทั้ง	ๆ 	ที่ตอนประสูติทรงมี
สถานะเป็นเพียงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพล		
ยังไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 แต่
ถ้าค�าว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ใน
ประโยคนี้หมายถึงชื่อเรียกบุคคลผู้หนึ่ง		โดยไม่ใช่
หมายถึงสถานะทางสังคมของการเป็นพระมหา
กษัตริย์พระองค์หนึ่ง	 (ซึ่งตอนเกิดยังไม่มีสถานะ
ดังกล่าว)		ค�าพูดประโยคนี้ก็ไม่ผิด		เป็นต้น

วิตเกนสไตน์ซึ ่งความคิดช่วงแรกของชีวิต
พยายามจะสร้างภาษาทางตรรกวิทยาที่สามารถ
สะท้อนภาพความหมายอันชัดเจนของสิ่งต่างๆ	
(อันมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาระบบตรรกวิทยา
สัญลักษณ์)		แต่เมื ่อได้ขบคิดอย่างลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น		
ความคิดของวิตเกนสไตน์ก็เปลี่ยนไป	 	 และได้ข้อ
สรุปในระบบความคิดช่วงหลังของชีวิตว่า	“อย่า
ถามถึงความหมาย (ที ่แน่นอนตายตัวของ
ภาษา) แต่ให้ถามถึงการใช้”	 (Don’t	 ask	 for	
the	meaning,	ask	for	the	use.)

อ่านต่อฉบับหน้า
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• นายธิง วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

 ๑. ต้องปลุกทกุวนั!	ดชันี
คอรัปชั่นไทย	ตกอันดับร่วง
หนัก	๗๖	มา	๑๐๑	ของโลก!	
(เดลินิวส์	๒๖	ม.ค.๖๐)

 ๘ .  สื ่อชอบเสี ้ยม
โปรดระวัง!	 ‘ใหม่’	 วอน
อย่าเทียบ	‘ปู’	โกอินเตอร์	
(เดลินิวส์	๒๓	ม.ค.๖๐)

 ๙. ๑๐%เยี่ยม แล้วอีก ๙๐% อยู่ระดับไหน? 
สุดเจ๋ง	 เด็กไทยกวาด	 ๑๙	
รางวัล...ระดับอาเซียน
(มติชน	๒๒	ม.ค.๖๐)

 ๒. หลับตานกึถงึอนาคต
ของชาติ!	 ชี้วัยรุ่นก่อหนี้เสีย
ล้นทะลัก	
(เดลินิวส์	๒๗	ม.ค.๖๐)

 ๓. ฝรั่งเขารู้ทัน! ยูทาห์
ประกาศสื ่อลามก	 เป็น
วิกฤติสาธารณสุข
(ไทยโพสต์	๒๑	เม.ย.๕๙)

 ๔. อย่าไว้ใจทาง อย่า
วางใจธุรกิจ!	 บิ๊ก	 บจ.	 โดน
ปรับ	 “ปั่นหุ้น	 –	 อนิไซด์”	
เจตนาหรือเสียค่าโง่”
(ไทยโพสต์	๑๘	เม.ย.๕๙)

 ๕. ทีเ่จอยังขนาดนี ้ ที ่ไม่เจอขนาดไหน? 
ฮอืฮางบก�าจัดผกัตบ	 ๕	 ปี	
ถลุงไป	๒.๕	พันล้าน
	(เดลินิวส์	๓	ม.ค.๖๐)

 ๖. เมื่อโลกหมดความ
อดทน! ๘	จงัหวัดภาคใต้	จม
แล้ว	๔๖	อ� าเภอ	๒๙๓	ต�าบล	
(ไทยโพสต์	๖	ม.ค.๖๐)

 ๗. ศาลฎีกาดุจริง! 
ศาลฎีกาเปลี่ยนโทษกักขัง
เป็นโทษจ�าคกุ	๑	เดอืน	และ
ไม่รอลงอาญา	 (มติชนสุด
สปัดาห์	ฉบบั	๑๑-๑๗	พ.ย.๕๙)

 ๑๐. ธรรมะต้องเริ่มสอน
ตั้งแต่วัยเด็ก!	หนุ่มวิศวกร
หึงโหด ฆ่ารัดคอแฟนสาว
นกับญัชดีบั	(เดลนิวิส์	๘	ม.ค.๖๐)

 ๑๑. อาชีพต้องห้ามของชาว
พุทธ!	เลี้ยงกบในกระชังลงทุนน้อย	
อัตราการรอดสูง
(เดลินิวส์	๑๖	ม.ค.๖๐)

 ๑๒. EQ คุณครู!	โพลชี้จุดเด่นครูไทย	
“เสียสละ”	จุดด้อย	“การ
ควบคุมอารมณ์”
(มติชน	๑๖	ม.ค.๖๐)

 ๑๓. คนจนก็ชนะได้!	 ศาล
ยกฟ้องขบัไล่ชาวเลราไวย์	เอกชน	
ออกโฉนดไม่ชอบ	
(ไทยโพสต์	๑-๒	ก.พ.๖๐)
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 ๑๔. เขาทนไม่ไหวกัน
แล้ว!	 ๒๖	 ม.ค.๖๐	 มีการ
เสวนาเรื่อง	“ต�ารวจไทยมีไว้
ท�าอะไร”	จัดโดยองค ์กร 
ต่อต้าน	คอรัปชั่นที่ศูนย์สิริกิติ	์(มติชน	๓๑	ม.ค.๖๐)

 ๑๕. มาหาเหยือ่ปีละครั ้ง
กับเดก็ๆ! “เจนนี่”	สาวลูกครึ่งวัย	
๑๖	 ปี	 คว้า	 ‘มิสทีนไทยแลนด์	
๒๐๑๖’	(ไทยโพสต์	๑-๒	ก.พ.๖๐)

 ๑๖. ส ิง่ที ่ต ้องท�าในวงการ
ธุรกิจ!	‘ซีพี	–	ไทยเบฟ’	๒๐	ล้าน	
ควักบริจาค	‘บิ๊กตู่’	ช่วยท่วมใต้
(มติชน	๑๖	ม.ค.๖๐)

 ๑๗. คนเมอืงช่วยคนชนบท!	เผยคนแห่เที่ยว
เชิงเกษตรคึกคัก
(ไทยโพสต์	๑๖-๑๗	ม.ค.๖๐)

 ๑๘. อุ ๊แม่เจ้า! ๘	เศรษฐี
รวยเท่าคนจนสุดครึ่งโลก
(มติชน	๑๗	ม.ค.๖๐)

 ๑๙. ใครได้ประโยชน์! วิพากษ์ระเบิดแก่ง
แม่น�า้โขง	ชี้ไทยเสียประโยชน์
หลายด้าน	 (ไทยโพสต์	 ๑๘	–	
๑๙	ม.ค.	๖๐)

 ๒๐. ชาวอโศกก็ท�าด้วย!	การเลิกใช้ถุงพลาสติก
อย่างถาวรเป็นความ
หวงัที่หลายรฐัในสหรฐัฯ
รอ	 อยากให ้ เกิดขึ ้น	
(เดลินิวส์	๘	ม.ค.๖๐)

 ๒๑. ความเชื่อในโลกมนุษย์! 
เปิดเคล็ดลับฮวงจุ้ยดันธุรกิจปีระกา
เจริญรุ่งเรือง	(เดลินิวส์	๒	ม.ค.๖๐)

 ๒๒. นักปฏบัิตธิรรมย่อมไม่
ละเมิดกฎหมายของบ้านเมือง! 
ธรรมกายอ่วมโดน	๓๐๘	คดี
(ไทยโพสต์	๑๙	ม.ค.๖๐)

 ๒๓. ไม่มีใครแนะถือศีล
ปฏิบัติธรรม!	 เสริมสิริมงคล
ตลอดปีไก่	 ท่องเที่ยวไหว้พระ	
๑๐	วัด	เมืองกรุงเก่า
(ไทยโพสต์	๑๘-๑๙	ม.ค.๖๐)

 ๒๔. ความหลงใหลในโลก
มนุษย์! ประธานเครือร้านซูชิ	
“ซันไม”	ของญี่ปุน	ถ่ายภาพกับ
ปลาทูน่าน�้าหนัก	 ๒๑๒	 กก.	 ซึ่งชนะการประมูลด้วยราคา	
๗๔.๒	ล้านเยน	(เดลินิวส์	๖	ม.ค.๖๐)

 ๒๕. สิง่ยั่วยุมีมากมาย
โปรดระวัง!	 หมอฟันฝรั่งเศส	
คว้า	‘มิสยูนิเวอร์ส’
(เดลินิวส์	๓๑	ม.ค.๖๐)

 ๒๖. ๒๐-๓๐ ปีก่อนพ่อท่าน
เตือนเรื่องขยะ!	 	 ‘อบต.	 แก่ง
เสี้ยน’	เดินหน้าแก้ปัญหาขยะ	จับ
มือทหาร	 เร่งก�าจัดให้หมดจาก
พื้นที่	(เดลินิวส์	๒	ก.พ.๖๐)

 ๒๗. ทางออกของคนมีเงิน 
ว ิสดอมฯ	 จับมือรักบี ้สคูลเป ิด
ร.ร.นานาชาติ	(เดลินิวส์	๒	ก.พ.๖๐)

 ๒๘. คิดง่ายๆ เกินไปไหม ?
ขอ	๕๐	ล้านซื้อรถยก	“จยย.”	
บนฟุตปาธ	 ส่งประจ�า	สนง.เขต-
เทศกิจ	(ข่าวสด	๖	ก.พ.๖๐)
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	 ข่าวดังเมื่อต้นมีนาปี	๖๐	ว่า	หนุ่ม	๑๘	คนยก
พวกรมุฆ่าคู่อรท่ีิหอพกั	โดยหนึ่งในกลุม่นั้นใช้เหลก็
ไขควงทิ่มแทงหนุ่มเคราะห์ร้ายเข้าที่ศีรษะอย่าง
อ�ามหิตจนเสียชีวิต
	 เริม่แรกก็จากความไม่พอใจของหนุ่มหนึง่
ในกลุ่มว่า	“มันมาคิดจีบแฟนกู”	 ฉะนั้นมันต้องมี
โทษหนัก	กูต้องฆ่ามันสถานเดียว	 	นี่คือค�าตัดสิน
แบบศาลเตี ้ยของหนุ ่มยุคนี ้	 และทั ้งกลุ ่มเห็น
สอดคล้องกัน	 ไม่มีใครเตือนใครเลย	 	หนุ่มกลุ่มนี้
คงลืมไปว่ายุคนี้มีกล้องวงจรปิดหลายจุด	 ต�ารวจ
จับหนุ่มทั้ง	๑๘	คนได้แล้ว	คดีก�าลังด�าเนินไปตาม
กฎหมาย	
	 มสีารคดทีี่ควรศกึษาถงึคณุค่าวิถชีวิีตแบบสตัว์
โลก	 จ่าฝูงต้องมีเขี้ยวเล็บพร้อมสู้เพื่อให้อยู่เหนือ

หมู	่ในเขตแคว้นของทุง่หญ้าหรอืในป่าใหญ่	มนักจ็ะ
ฆ่าสตัว์อื่นเพยีงเป็นอาหาร	หรอืจ�าเป็นต้องฆ่าสตัว์
ทีจ่ะมาท้าชงิเพือ่แสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขต
เท่านั้น	
	 แต่สตัว์โลกที่ช่ือว่าคนน้ีส	ิหากว่าเกดิมาแล้วไร้
ศลีธรรม	คนเหล่านั้นกจ็ะมแีต่ความเหน็แก่ตวั	วัน	ๆ 	
หมกมุ่นอยู่แต่กับสวรรค์ลวง คือ การกินสูบดื่ม
เสพ บ�าเรอตนเองทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ไม่รูจ้กัอิ่มจกัพอ	ดงัที่พระพทุธเจ้าตรสัว่า สิ่งที่เสพ
ไม่รู้อิ่ม ๓ อย่างคือ ๑.ความหลับ ๒.สุราและเมรัย 
๓.เมถนุธรรม	คนผู้เสพสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นผู้เห็นแก่ตวั
จัดจ้าน	เพราะคิดแต่ความสุขสมใจแบบโลกีย์ของ
ตัวเอง	แทนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์	มีคุณค่า
อย่างแท้จรงิ	แต่กลบัปล่อยชวีติไปตามแรงขบัของ

คบคนพาลพาลพาไปหาฉิบหาย

ผู้ร�่าเรียนมาสูง ทั้งมีทรัพย์มากมียศมาก
หากว่าจิตส�านึกเขาไร้ศีลธรรม

เขาก็จะใช้ความรู้ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือ
สนองความต้องการอย่างล�าพอง
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กิเลส	ถ้าท�ามาไม่พอเสพก็จะเริ่มเบียดเบียนผู้อื่น
	 คนเห็นแก่ตัวจัด	 จิตใจจะหยาบแข็งกระด้าง 
อ�ามหิตไร้ความปรานี	 ฆ่าได้ทั้งหมู่สัตว์	(เกมล่าสัตว์) 
และยังฆ่าได้แม้กระทั่งคนด้วยกัน
	 คนเห็นแก่ตัวจัด	 จิตใจมีเล่ห์เหลี่ยมคดโกงมี
ทัศนะว่า	 คดโกงเอาของคนอื่นมาได้มากเท่าไหร ่
ก็ยิง่ดีมีความสุขเพราะมีความสามารถยอดเหนือ
คนอืน่ได้	 เพียงแต่ต้องท�าแนบเนียน	 อย่าให้ใคร
จับได้
	 คนเห็นแก่ตัวจัดก็ยิ่งมักมาก	ชอบคิดแย่งของ
รกัของหวงของคนอ่ืนมาให้ตน	ชนดิที่ว่าฆ่าสามมีนั
เสียแล้วเอาเมียมันมาก็ท�าได้	ใจชั่วเกินมนุษย์
	 คนเห็นแก่ตัวจัด		มักจะใช้ค�าพูดโกหกน�าเป็น
ช่องทางที่จะน�าพาเอาความร�่ารวยมาให้ตน
	 และคนเห็นแก่ตัวจัด	 ก็จะมีจิตที ่เลวร้าย
ถึงระดับต�า่แล้วน�ายาเสพติดทุกชนิดมาลอบ
จ�าหน่าย	ใครจะเสพติดจนเสียสติ	ฆ่าคนอื่น	หรือ
ฆ่าตัวตาย	สังคมจะเดือดร้อนเช่นไรก็ไม่ค�านึง	 ไม่
รับผิดชอบ	รู้แต่ว่าท�าแบบนี้รวยเร็ว	  
	 สุภาษิตที ่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดนั้น	
ผู้คนไม่น้อยต่างคิดว่าคนพาลคือผู้แสดงบทบาท
ของชีวติในฉากร้าย	ๆ 	 เช่น	 ฉกชิงวิง่ราว	 ปล้นจี	้
หรือท�าตนส�ามะเลเทเมา	 ข่มเบ่งเป็นนักเลงหัวไม้	
เห็นกันชัด	ๆ	จะแจ้ง	นั่นแหละคือคนพาล	
	 แต่แท้จริงแล้วผู้ที่ร�า่เรียนมาสูง	 ทั้งมีทรัพย์
มากมียศมากก็ตาม	 แต่หากว ่าจิตส�านึกเขา 
ไร้ศีลธรรม	เขาก็จะใช้ความรูใ้ช้เงนิทองเป็นเครื่อง-
มอืสนองความต้องการอย่างล�าพองด้วยซ�้า	ไม่ต้อง
ระมัดระวังศีลทั้งห้าข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามไว้ 
ผู้ที่มีพร้อมครบทั้งความรู้	ลาภและยศนั้น	ก็ยิ่งจะ
เป็นยอดคนพาลร้ายกาจ		เสมือนเสือติดปีก	เป็น
ผู้น�าที่ครอบง�าพาคนอื่นเลวตามได้
	 คนอืน่ที่ถูกครอบง�าตามฤทธิ์แรงของคนพาล
จะเห็นสิ่งเหล่านี้เหมอืนดอกบวังามยิ่งข้ึน	ๆ 	เมื่อใด
ที่ไม่พอใจ	ผิดใจ	น้อยใจ	แค้นใจก็จะน�าไปสู่การฆ่า
การท�าลายฝ่ายตรงข้ามอย่างง่ายดาย	เพราะจติใจ
ไร้การควบคุม	 จิตใจตกอยู่ในมืดมนหาแสงสว่าง 

ไม่เจอ
	 ความรูค้วามเข้าใจความชดัเจนและการลงมอื
ปฏิบัติศีลธรรม	 คือสมบัติแท้	ๆ 	 ซึ่งจ�าเป็นที่สุดต่อ
ชีวิตและจิตใจ	เพราะศีลธรรมนั้นจะเป็นแสงสว่าง
ส่องทางให้ชีวติก้าวเดินไปสู่ความสงบสุขทางกาย
ใจได้อย่างแท้จริง	 และแผ่ขยายความรักความ
เมตตาออกไปสูห่มูญ่าตมิติรและสงัคมในรอบกว้าง
	 	ฉะนั ้นการได้มาคบคุ ้นกับคนที ่มีศีลธรรม 
(ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริง)	 ชีวิตในปัจจุบันและใน
อนาคตกจ็ะได้พบกบัความสขุกายสบายใจ	มุง่สูเ่ส้น
ทางของปัญญาชนอันแท้จริง	 และจะฉลาดรู้ได้ว่า
ตนนั้นยังคงเป็นคนพาลอยู่	 หรือรู้ว่าตนนั้นได้ข้าม
พ้นจากความเป็นคนพาลมาได้แล้ว	และยงัสามารถ
ป้องกันตนจากคนพาลที่จะหยิบยื่นภัยต่าง	ๆ 	ให้
 ทุกคนโปรดตัง้ใจ ท�าปัญญาให้แจ้ง ขออย่า 
ได้เผลอปล่อยใจให ้ความเป็นพาลครอบง�า หรือ 
อย่าปล่อยตนให้ตกอยู่ในอ�านาจของคนพาลเลย

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ

๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่ ๒๓

วิมาน-มาน คือ จิต จิตที่ไม่รู้เรื่อง โง่ยิ่ง

อบายมุขนี่เป็นวิมาน 

สวรรค์อย่างนี้หยาบต�่า

ต้องเลิก ละ คลาย ปลดปล่อย 

นี่คือความหลอกลวง ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน 
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• ฟ้าสาง

ชีวิตติดตามแม่ไก่

	 กลางเดือนมีนาคม	 ฉันมีโอกาสเดิน
ทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพมหานครเพื่อ 
ช่วยงานท�าอาหารของโรงบญุกองทพัธรรมที่ท้อง
สนามหลวง	 ซึง่เป็นวาระของญาติธรรมจาก 
ชุมชนทะเลธรรม	และได้ขอแรงงานชาวภูผา- 
ฟ้าน�้ามาช่วยเป็นแรงงานสมทบ	
 แต่เนื่องจากมสีนิค้าจากเครอืข่ายกสกิรรม 
ไร้สารพิษแห่งประเทศไทย	จ.เชียงใหม่	(คกร.
เชียงใหม่)	 ที่รับจากเกษตรกรที่ปลูกพืชผักไร้
สารพิษ	 และมีการแปรรูปสินค้าเพื่อกระจาย

สนิค้าไร้สารพษิสูผู่บ้รโิภคที่ทาง	คกร.เชยีงใหม่
รับผิดชอบอยู่	 ในการซื้อมาท�าอาหารที่ร้าน
ชมร.เชียงใหม่และเปิดตลาดไร้สารพิษ	
	 และทาง	คกร.	เชียงใหม่ได้ปิดร้านไปช่วย
งานส่วนกลางของชาวอโศก	 จึงได้น�าสินค้า
ของสมาชิกเครือข่ายฯมาจ�าหน่ายที่ตลาดนัด 
ไร้สารพษิ	 ซอยกลาง	 สนัตอิโศก	 เพื่อช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการท�ากสิกรรม
ไร้สารพิษต่อไป
	 ฉันจึงได้มาเปิดตลาดจ�าหน่ายสินค้าไร้

ตอน พาณิชย์บุญนิยม ณ ตลาดนัดไร้สารพิษ สันติอโศก

หากวันนี้ไม่มีการศึกษาระบบแม่ไก่-ลูกไก่ 
หนูก็คงเรียนรู้จิตใจตนเองไม่ได้มากเท่านี้ 

เพราะแม่ไก่สอนให้มองตนเองอยู่เสมอ
เมื่อเกิดปัญหาก็ให้มองตนเองก่อนเป็นอันดับแรก

ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหานั้นหรือไม่
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สารพิษจากเกษตรกร	จ.เชียงใหม่	โดยมีลูกไก่
ที่พร้อมมาฝึกอยู่ในความดูแลจ�านวน	 ๓	 คน	
คือ	น้องอิ๋ม	น้องปิ่น	สส.ภ.ชั้น	ม.๒	และน้อง
เพื่อฟ้า	สส.ภ.ชั้น	ม.๑	
	 น้องอิม๋ได้เขยีนประสบการณ์ชีวติตดิตาม
แม่ไก่	ในการฝึกฝนเรยีนรู้การพาณชิย์บญุนยิม	
ฉนัมองเหน็ว่าเป็นความรูส้กึของน้อง	ๆ 	ทีไ่ด้มา
ศึกษาการเรยีนรูต้ามวถิชีีวติแบบชาวบุญนิยม	
จึงขอน�ามาถ่ายทอดในคอลัมน์นี้
 
 “วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ หนูกับ
เพ่ือน ๆ  รวม ๑๑ คน ได้ติดตามแม่ไก่จาก
พุทธสถานภูผาฟ้าน�้า จังหวัดเชียงใหม่ เดิน
ทางมาที่พุทธสถานสันติอโศก จ.กรุงเทพฯ 
เพ่ือมาช่วยกนัท�าอาหารแจกประชาชนทีเ่ดนิ
ทางมาสักการะพระบรมศพของพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) บริเวณท้องสนาม
หลวง  การเดินทางมาเมืองกรุงในครั้งนี้ 
หนกูม็คีวามยนิดีเป็นอย่างมากทีจ่ะได้มาช่วย
กันท�าอาหารน�าไปแจกให้กับแขกของพระ
ราชา และหนูก็ตั้งใจที่จะมาช่วยงานพี่ยิ่งใน
การขายผักไร้สารพิษ ซ่ึงหนูก็พยายามไม่ยึด
ภพของตัวเองว่าจะต้องไปท�างานท่ีสนาม-
หลวงเท่าน้ัน แต่คิดว่าหนูต้องพร้อมปรับ
เปล่ียนงาน เปลี่ยนภพไปตามสถานการณ์
ค่ะ  หมายถึงไม่เอาแต่ใจ ไม่ยึึดงานที่เราตั้ง
ภพไว้ จดุไหนขาดคนหรอืขาดแรงงานก็พร้อม
ช่วยค่ะ 
 แล้วธรรมะก็จัดสรรให้หนูได้ท�างานท่ี 
สันติอโศกค่ะ งานนั้นก็คือ การท�าขนมวุ้น
ค่ะ ซึ่งหนูได้เคยฝึกท�าส่งร้าน ชมร.เชียงใหม่
มาก่อนแล้ว จึงขอน�าเสนอพี่ยิ่งอยากน�ามา
ท�าจ�าหน่ายที่นี่ดู หนูท�าขนมวุ้นกะทิ-ใบเตย, 
อัญชัน-กะทิ และก็ใบเตยแมงลัก-อัญชัน 
รวมแล้วก็ท�าได้ทั้งหมด ๑๕๐ กระปุกค่ะ หนู
พร้อมท�าขนมวุ้นแล้วค่ะ อีกทั้งจ�านวนชาว

ภูผาฟ้าน�้าที่ไปช่วยท�าอาหารในโรงบุญใกล้ 
สนามหลวงก็มีเพียงพอ และลึก ๆ  มันก็ตรง
กับที่หนูเองได้น�าเสนอพี่ยิ่งไปแต่แรก
 ลุย ลุย ลุย!! หนูกับเพื่อน ๑ คน และ
น้องชั้น ม.๑ อีก ๑ คน รวม ๓ คน ได้ร่วม
มอืร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัท�าวุน้ให้ส�าเร็จตาม
เป้าหมายทีว่างไว้โดยพีย่ิง่ (ฟ้าใกล้รุง่) เป็นแม่
ฐานและแม่ไก่คอยดูแลพวกหนูทั้ง ๓ คน 
 หนู รู ้ สึ ก ว ่ าตั วหนูนั้ น โชคดี มาก  ๆ 
ที่ได้มาพบเจอและได้เป็นส่วนหน่ึงในระบบ
การศึกษาแบบบุญนิยมของชาวอโศกค่ะ   
 เป็นการศึกษาที่ได้เรียนรู้ชีวิตตน 
 ฝึกมองตน เพื่อคนรอบข้าง 
 เพื่อพัฒนาสังคมโลกของเรา
 ที่ก�าลังแย่ลง
 โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อนคือ พยายาม
ไม่เป ็นส ่วนหน่ึงในการท�าให ้โลกมันแย่
ลงกว่าเดิมค่ะ นั่นก็คือ การลดกิเลส ไม่
ต ก เป ็ นทาสของกระแส โลกทุ นนิ ยม 
ทวนกระแสโลกตามค�าสอนของหลวงปู ่ 
หรือพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ โดยยึดโศลกธรรม
ของพ่อครูสมณะที่ว่า “การศึกษาที่ไม่ลด
กิเลส กู้ประเทศไม่ได้” 
 การที่หนูได้มาท�าวุ้น เพื่อขายในตลาด
นัดวันอาทิตย์ ซอยกลาง สันติอโศกนั้น แม้
จะต้องท�าเป็นจ�านวนมาก แต่หนูก็ไม่รู้สึกว่า
หนกัเกนิไป เพราะหนแูละเพือ่น ๆ  ได้ช่วยกนั
อย่างเต็มที่ และด้วยความยินดี จึงท�าให้งาน
ราบรืน่ไปได้ด้วยด ีแม้มีปัญหา มีอปุสรรคบ้าง 
แต่พวกเรากร่็วมกนัปรกึษา ร่วมกนัแก้ปัญหา 
พูดคุยกับแม่ไก่ที่ช่วยเหลือและดูแลอย่าง 
ใกล้ชิดมาโดยตลอด 
 แม้อุปสรรคจะเยอะหน่อย แต่ถ้าเราไม่
ทุกข์กับอุปสรรค ไม่คิดให้เป็นอุปสรรค การ 
ท�างานก็จะราบรื่นขึ้นเป็นกองเลยค่ะ หนู 
คดิว่าการท�าวุน้ในครัง้น้ี เป้าหมายหลกัไม่ใช่ 
เพียงแค ่การท�างานอย ่างเดียวค ่ะ แต ่
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เป ็นการเรียนรู ้งานควบคู ่กับการเรียนรู ้
แบบบ ูรณาการจากช ีวิตจริง จากเรื ่อง
ใกล้ตัวทีพ่วกหนูได้ลงมือปฏิบัติจริง ท�าให ้
เกิดกระบวนการคิด คิดอย่างสัมมาทิฏฐิ 
โดยอยู ่ในการดูแลของคุรุผู ้มีศีล หรือที ่
พวกหนูเรียกกันว่า “แม่ไก่” ค่ะ
 เช้าวนัอาทิตย์ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๐๕.๐๐ น. พวกหนูทั้ง ๓ คนพร้อมแม่ไก่คือ 
พี่ยิ่งนั้นได้ช่วยกันมาตั้งโต๊ะขายวุ้นสมุนไพร 
ขายพืชผักไร้สารพิษ และผลิตภัณฑ์อินทรีย์
จากเกษตรกร อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  ซึ่ง 
เครอืข่ายกสกิรรมไร้สารพษิแห่งประเทศไทย 
สาขา จ.เชียงใหม่ (คกร.เชียงใหม่) นั้นก็ได ้
ช่วยเหลือเกษตรกรทีท่�ากสิกรรมไร้สารพิษ
โดยการน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกร
นั้นปลูกเอง แปรรูปเองมาขายผู้บริโภค 
 และยังมีไฮไลท์อีกหนึ ่งอย่างคือ เรา
มีตลาดอาริยะเล็กๆ จ�าหน่ายไม้กวาดจาก 
จ.เชียงใหม่ จากทุน ๒๔ บาท เราขายในราคา 
๑๐ บาทเท่านั้น เป็นการเผยแพร่อุดมการณ์
บุญนิยมทีเ่ราฝึกเสียสละ แบ่งปันให้มากยิ่ง
ขึ้นๆ ตามค�าสอนของในหลวง ร.๙ ท่ีว่า “Our 
loss is our gain ขาดทุนของเรา นั่นคอืก�าไร
ของเรา” ค่ะ
 อีกทัง้ยังเป็นการช่วยหารายได้ให้ชุมชน
แม้เล็กแม้น้อย เพราะว่าชาวชุมชนภูผาฟ้า
น�้าและร้านค้าของชุมชน คือ ชมร.เชียงใหม่ 
ก็ปิดร้าน ปิดชุมชนกนัมาช่วยงานสนามหลวง 
ซึ่งชาวชุมชนรวมทัง้พวกหนูนักเรียนสัมมา-
สิกขาภูผาฟ้าน�้าเองก็รู้สึกยินดีทีค่รั้งหนึ่งใน
ชีวติ ได้มาร่วมกนัท�าดเีพื่อพ่อหลวง ท�าอาหาร
แจกประชาชนทีม่ากราบสักการะพระบรม
ศพ ที่บริเวณท้องสนามหลวง พระบรมมหา-
ราชวัง 
 แม้ว่าวันนี้พ่อหลวงจะไม่อยู่กับพวกเรา
อีกแล้ว แต่ค�าสอนและแบบอย่างที่ดีนั้นยัง
อยู่ในใจลูกไทยทุกคนค่ะ

 บรรยากาศตลาดนัดไร้สารพิษที่ซอยกลาง  
สันติอโศกในวันอาทิตย์นั้นคึกคักเป็นอย่าง
มาก เพราะพชืผักที่แม่ค้าน�ามาขายเป็นพชืผัก 
ไร้สารพิษทั้งหมด ซึ่งพืชผักที่ไร้สารพิษในทุก
วันนี้หาได้ยากมากค่ะ ท�าให้ผู้คนที่รักสุขภาพ
และอยากช่วยเหลอืเกษตรกรสนใจเป็นพเิศษ
และไม่นานสินค้าที่พวกหนูและแม่ไก่น�ามา
จ�าหน่ายก็หมดลง 
 การขายครั ้งนี ้ได ้ก�าไรเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น แต่ก�าไรชวีติของหนนูั้นได้มากมายจน
เทยีบมลูค่าไม่ได้เลย เพราะครั้งนี้หนไูด้ท�าจรงิ 
ขายจรงิ เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ และได้
ท�าประโยชน์ให้ชุมชนที่เราพักอาศัย สอนให้
เราฝึกถือศีล ๕ และได้เรียนหนังสือ 
 หนูคิดว่าได้กตัญญูต ่อชุมชน ต่อสังคม 
ที่เลี้ยงดูและช่วยขัดเกลากิเลสเรามาโดย 
ตลอดจริงๆ หนูคิดว่าหากวันนี้ไม่มีการศึกษา
ระบบแม่ไก่-ลกูไก่ หนูกค็งเรยีนรูจ้ติใจตนเอง
ไม่ได้มากเท่านี ้ เพราะแม่ไก่สอนให้มอง
ตนเองอยูเ่สมอ เมื่อเกดิปัญหากใ็ห้มองตนเอง
ก่อนเป็นอันดับแรก ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่
ท�าให้เกิดปัญหานั้นหรือไม่ เมื่อรู้ว่าเราผิด 
ก็พยายามปรับปรุงแก้ไข ปัญหาทั้งมวลที่จะ
ตามมาก็จบลงค่ะ 
 สดุท้ายนีก้ต้็องขอขอบคณุแม่ไก่ที่มาร่วม
กันฝึกฝนตนเองไปพร้อม ๆ  กับเด็ก ๆ  เพื ่อ
ท�าให้ศาสนาพุทธที่แท้จริงด�ารงอยู่ต่อไป 
 กราบขอบพระคุณพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
ที่ได้สร้างชาวอโศก สร้างชุมชน และการ
ศึกษาบุญนิยมของชาวอโศกให้พวกหนูได้มี
โอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพื่อเพิ่มความ
เป็นพุทธแท้ๆ ให้แก่ตัวเองต่อ ๆ  ไปค่ะ.
     
     ด.ญ. ญาณิดา สายทอง
  นักเรียนสัมมาสิกขา ภูผาฟ้าน�้า ชั้น ม.๒
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	 ๒๘.	กรณมีาตรวจพบภายหลังว่ายังไม่เคย
สอบค�าให้การ	 ส่วนใหญ่จะตรวจพบในขณะเขียน
ค�าพิพากษาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	คือ	ก่อนอ่าน
ค�าพิพากษานั้นให้สอบค�าให้การจ�าเลยก่อน	 และ
ส่วนใหญ่จ�าเลยกจ็ะให้การปฏเิสธเพราะได้สบืต่อสู้
มาตลอด	 ฉะนั้น	 การเขียนค�าพิพากษาล่วงหน้า
ก่อนสอบค�าให้การกส็ามารถเขียนล่วงหน้าได้ว่า
จ�าเลยให้การปฏิเสธ
	 ๒๙.	ค� าให้การไม่ชัดเจน	ต้องสอบให้ชัดว่า
จะรับหรือปฏิเสธ	โดยเฉพาะกรณีที่โจทก์ฟ้องลัก
ทรพัย์หรอืรบัของโจร	ต้องสอบให้ชัดว่ารบัข้อหาใด	
การยืน่ค�าให้การและมคี�าแถลงมาด้วยแต่ค�าแถลง
นั้นเป็นไปในท�านองปฏิเสธต้องสอบให้จ�าเลย
สละประเด็นดังกล่าวเสียและยืนยันว่าให้การรับ

สารภาพเต็มตามฟ้องทุกประการ
	 ๓๐.	ขอเพิม่โทษ	ขอบวกโทษ	การขอให้นบัโทษ
ต่อ	แต่มาตรวจพบภายหลงัในวันเขียนค�าพพิากษา
หรือมาพบในวันนัดใดนัดหนึ่งก็ให้สอบทันทีว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกับคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษหรือขอ
ให้บวกโทษหรือนับโทษต่อหรือไม่	 ถ้าพบขณะไม่มี
ตวัจ�าเลยให้เขยีนใส่กระดาษแปะไว้ให้ชดัเจนทีห่น้า
ปกส�านวนว่าให้สอบในเรื่องดังกล่าวนั้นด้วยก่อน
อ่านค�าพิพากษาหรือกรณีมีการแก้ฟ้อง	ยังไม่สอบ
ว่าจะคัดค้านหรือไม่	หรือยังไม่อนุญาตก็ให้ด�าเนิน
การเช่นเดียวกัน	 ส่วนค�าพิพากษานั้นก็เขียนล่วง
หน้าไปได้ว่า	จ�าเลยรบัว่าเป็นบคุคลเดยีวกบัจ�าเลย
ในคดทีี่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษ	บวกโทษหรอืนบัโทษต่อ
จริง	หรือการย่อฟ้องก็ย่อล่วงหน้าไปว่าโจทก์ฟ้อง

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพิจารณาคดี
•	ต่อจากฉบับที่	๓๒๐

ค�าให้การไม่ชัดเจน ต้องสอบให้ชัดว่าจะรับหรือปฏิเสธ 
โดยเฉพาะกรณีที่โจทก์ฟ้องลักทรัพย์หรือรับของโจร

ต้องสอบให้ชัดว่ารับข้อหาใด
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และแก้ไขค�าฟ้องว่า
	 ๓๑.	การแยกฟ้องจ�าเลยที่ให้การรับสารภาพ
หรือจ�าเลยที่ให ้การปฏิเสธสามารถแยกฟ้อง 
ทั้ง	๒	แบบ	อาจแยกคนที่ปฏิเสธหรือแยกคนที่รับ
สารภาพกไ็ด้	และควรก�าหนดให้ฟ้องใหม่ภายในก่ีวัน 
ด้วย	และก�าหนดไว้ว่าถ้าไม่ฟ้องให้จ�าหน่ายคดเีดด็
ขาดมฉิะนัน้จะขงัจนลืมเพราะโจทก์ไม่ได้ยืน่ค�าฟ้อง
เข้ามาใหม่จ�าเลยก็ไม่ได้เบิกมาที่ศาล	 ศาลก็จะลืม
จ�าเลยคนดังกล่าว	ควรจดรายงานให้เสนอส�านวน
เพื่อตรวจสอบว่ามีการฟ้องตามวันเวลานัดหรือไม่
ไว้ในรายงานด้วย
	 ๓๒.	ให้ระมัดระวังเรื่องการนับโทษต่อ	 การ
บวกโทษ	 และการเพิ่มโทษ	 ถ้าเป็นได้ควรตรวจดู
ส�านวนหรือส�าเนาค�าพิพากษาในเรื่องดังกล่าวให้
ชัดเจนเพราะบางครั้งอาจมีพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
หรือโจทก์ขอมาผิดส�านวน	 เช่น	พิมพ์เลขคดีสลับ
กันจ�าเลยไม่ทราบหรือจ�าหมายเลขคดีไม่ได้ก็รับ
ตามฟ้อง	 ศาลก็พิพากษาไปตามเลขที่โจทก์ขอแต่
เรือนจ�านับโทษต่อไม่ได้	 เพราะเลขดังกล่าวกลับ
เป็นจ�าเลยคนอื่น
	 ๓๓.	ศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษายกฟ้องในคดี
ที่ศาลสั่งให้นับโทษต่อ		 ถ้าเรือนจ�าสอบถามมาก็
ให้แจ้งไปด้วยว่าเมื่อคดีที่ขอให้นับโทษต่อน้ันศาล
อทุธรณ์มคี�าพิพากษาให้ยกฟ้องแล้วกใ็ห้เริม่นบัโทษ
คดใีหม่ไปก่อนรอศาลฎกีาจะมีค�าพิพากษาลงมา	ถ้า
ศาลฎีกามีค�าพพิากษากลบัในคดแีรกกส็ามารถนบั
โทษต่อได้	 แต่ถ้าศาลฎีกามีค�าพิพากษายืนในคด ี
ดังกล่าวนั้นก็ไม่อาจนับโทษต่อ
	 ๓๔.	กรณีท่ีอนุญาตให้แก้ไขค�าฟ้องนั้น	 ต้อง
สอบค�าให้การใหม่ทุกกรณีว่าจะรับหรือปฏิเสธ
ตามทีข่อแก้ฟ้องใหม่	ในการสัง่ค�าส่ังขอแก้ฟ้องนัน้
ต้องสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตเท่าน้ันไม่ใช่สั่งรวม 
ถ้าตรวจพบในส�านวนให้ด�าเนินการเสร็จสิ้นก่อน
อ่านค�าพิพากษา
	 ๓๕.	การขอแก้ฟ้องเรือ่งเพ่ิมโทษหลังจากสอบ
จ�าเลยและอนุญาตให้แก้ฟ้องไปแล้วนั้น	 ถ้ามีการ
ขอแก้ฟ้องอกีครัง้หน่ึงเพราะเลขคดีผิดพลาดกต้็อง
สอบจ�าเลยใหม่อกีครัง้หนึง่จะใช้ค�าให้การทีส่อบไว้

ครั้งแรกไม่ได้
	 ๓๖.	การขอแก้ไขค�าให้การนั้นเป็นดุลยพินิจ
ของศาลมิใช่บทบังคับที่ศาลต้องอนุญาตทุกกรณี	
บางครัง้มกีารขอผัดผ่อนเพือ่เจรจาหรอืมกีารผ่อน
ช�าระแต่หลังจากผัดผ่อนมาเป็นเวลานานแล้วไม่
สามารถด�าเนินการผ่อนช�าระหนี้ในทางแพ่งต่อไป
ได้กข็อเปลีย่นเป็นปฏเิสธ	กรณดีงักล่าวศาลไม่ควร
อนญุาตเพราะได้เคยให้การรบัสารภาพและให้ผ่อน
ช�าระหนี้มาเป็นเวลานานแล้ว
	 ๓๗.	การถอนฟ้องเป็นหนังสือหรือวาจาก็
ท�าได้	 เมื่อสอบโจทก์แล้วก่อนอนุญาตนั้นให้ตรวจ
ดูให้ชัดเจนว่าลายมือโจทก์จริงหรือไม่	 โดยเฉพาะ
ในวนัอ่านอุทธรณ์หรอืฎกีาถ้ามผีูร้บัมอบอ�านาจมา
ขอถอนฟ้องหรือมาขอยอมความ	 ต้องตรวจสอบ
ลายมือชื่อให้ชัดเจน	 มิฉะนั้นอาจจะมีผู้แอบอ้าง 
มายื่นค�าร้องขอถอนฟ้องหรือยอมความต่อศาลได้
	 ๓๘.	กรณีที่แถลงว่าไม่ติดใจด�าเนินคดีต่อไป
นั้น	อาจเป็นการยอมความไม่ใช่การถอนฟ้อง	แต่
ถ้าการถอนฟ้องน้ันจะเกิดข้ึนกรณีที่ผู้เสียหายเป็น
โจทก์ฟ้องเองแล้วแถลงขอถอนฟ้อง
 ๓๙.	การปลอมค�าร้องขอถอนฟ้อง	 ศาลเชื่อจึง
ให้ถอนไป	เมือ่ปรากฏความจรงิกใ็ห้เพกิถอนกระบวน
พิจารณาทั้งหมดแล้วน�าคดีขึ้นพิจารณาใหม่ต่อไป
	 ๔๐.	ผู้แทนโดยชอบธรรมถอนค�าร้องทุกข์เพื่อ
ให้คดีผู้เยาว์ระงับ	 ถ้าขัดต่อความประสงค์ของ 
ผู้เยาว์ไม่สามารถท�าได้
	 ๔๑.	กรณีโจทก์หลายคนถ้าโจทก์บางคนแถลง
ขอถอนฟ้องหรือยอมความคดีนั้นเป็นอันระงับไป
เฉพาะโจทก์คนนั้นเท่านั้น	 แต่คดีนั้นไม่ได้ระงับไป
ทัง้คดเีพราะมโีจทก์อกีบางคนยงัไม่ได้แถลงขอถอนฟ้อง 
ฉะนัน้ต้องให้โจทก์ทกุคนถอนฟ้องคดจีงึระงบัไปได้
	 ๔๒.	กรณีที่กองปราบปรามเป็นผู้ไปสอบสวน
หรือกรมสอบสวนพิเศษเป็นผู้ลงไปสอบสวนแล้ว
น�าคดีมาฟ้องยังส่วนกลางพยานส่วนใหญ่อยู่ต่าง
จังหวัด	 จ�าเลยก็ได้รับความเดือนร้อนเพราะไม่มี
ญาติพี่น้องและหาทนายความยุ่งยาก	ควรโอนคดี
กลบัไปพจิารณายงัทีเ่กดิเหตจุะเป็นการสะดวกกว่า	
ไม่ควรตรวจพยานในวันดังกล่าวและศาลที่เป็นที่
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เกิดเหตุต้องรับโอนไม่มีสิทธิใช้ดุลยพินิจ
	 ๔๓.	เดิมคดีที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลแขวง
นั ้นถ้าน�ามาฟ้องยังศาลจังหวัด	 ศาลจังหวัดมี
อ�านาจโอนลงไปยังศาลแขวงได้	 แต่ถ้าคดีอยู่ใน
อ�านาจของศาลจังหวัดแต่ไปฟ้องที่ศาลแขวง	ศาล
แขวงไม่มอี�านาจที่จะโอนไปยงัศาลจงัหวัดคงท�าได้
เพยีงจ�าหน่ายคดทีี่อยูใ่นเขตอ�านาจของศาลจงัหวัด
เพื่อให้โจทก์ไปยืน่ฟ้องใหม่ต่อศาลจังหวดัเท่านั้น	
แต่ถ้าคดีมีหลายข้อหาบางข้อหาอยู่ในศาลจังหวัด
บางข้อหาอยู่ในอ�านาจของศาลแขวงถ้าฟ้องรวม
กันมานั้นสามารถฟ้องยังศาลจังหวัดได้	ปัจจุบันให้
ดูกฎหมายใหม่
	 ๔๔.	การโอนคดี ไปยังศาลเยาวชนและ
ครอบครัวควรตรวจสอบทะเบียนบ้านให้ชัดเจน
ถึงวันเดือนปีเกิดของผู้ต้องหรือจ�าเลย	 มิฉะนั้น
เม่ือโอนไปแล้วทางฝ่ายศาลเยาวชนและครอบครวั
อาจจะโอนคดดีงักล่าวน้ันกลับมาอีกเพราะไม่อยูใ่น
อ�านาจของตนเอง
	 ๔๕.	กรณีพบจ�าเลยหรือผู้ต้องหามีอาการผิด
ปกติทางจิตในห้องพิจารณา	ควรส่งไปตรวจ	ต้อง
หมายขังไว้เพื่อจะได้หักวันต้องขังให้กับผู้ต้องหา
หรือจ�าเลยคนดังกล่าวได้	 ถ้าปล่อยชั่วคราวไป
แล้วส่งไปตรวจนั้นจะไม่ได้หักวันต้องขังควรแนะน�า
ญาติ	 ถ้าญาติมีความสามารถที่จะน�าตัวผู้ต้องหา
หรือจ�าเลยไปรักษาได้เองก็ควรให้ปล่อยชั่วคราว
ก่อน	 แต่ถ้าญาติไม่มีก�าลังทรัพย์หรือไม่มีความ
สามารถจะน�าตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไปรักษาหรือ
ไปพบแพทย์ควรถอนประกันออกหมายขังแล้วให้
ทางเรือนจ�าเป็นผูด้�าเนนิการ	ในคดดีงักล่าวนั้นควร
จะซกัถามในเรือ่งราวต่าง	ๆ 	ของผูต้้องหาจากตวัผู้
ต้องหาก่อนเพื่อจะได้ทราบในเบื้องต้นว่าอาการ
ของจ�าเลยหรือผู้ต้องหานั้นถึงขนาดวิกลจริตจน
ไม่สามารถพจิารณาพิพากษาคดต่ีอไปหรอืไม่	หลงั
จากส่งตัวไปแล้วควรนัดพร้อมเพื่อเรียกแพทย์มา 
สอบถามถึงอาการของจ�าเลยหรือผู้ต้องหา
	 ๔๖.	กรณีส่งหมายเรียกให้กับจ�าเลยหรือ
พยานไม่ได้นั้น	 ให้ตรวจดูหมายที่ไปถึงตัวจ�าเลย
หรือพยานหรือนายประกันว่าส่งถูกต้องตามที่แจ้ง

ไว้หรือไม่	 บางครั้งมีการแจ้งย้ายต่อศาลแต่เจ้า
หน้าที่ยังคงพิมพ์หมายไปที่เดิมหรือพิมพ์ผิดพลาด 
บางครั้งพิมพ์ตก	 ซอย	 หมู่ที่	 หรือต�าบล	 เป็นต้น	
จึงท�าให้ไม่สามารถส่งหมายให้กับพยานได้	 อย่า 
ด่วนรีบออกหมายจับ
	 ๔๗.	การตั้งทนายความขอแรงในวันนัด	 บาง
ครั้งก็จะมีปัญหาเพราะทนายขอแรงอ้างว่าเพิ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจึงขอเลื่อนคดี	 ถ้ามีจ�าเลยหลาย
คนในคดีเดียวกันและจ�าเลยบางคนมีทนายความ
แล้วควรแต่งตั ้งทนายความของจ�าเลยคนอื่นๆ
นั้นให้เป็นทนายความขอแรงของจ�าเลยคนที่ไม่มี
ทนายความด้วย	เพื่อความสะดวกในการพิจารณา
พิพากษาคดีและก�าหนดวันนัด	 เว้นแต่จ�าเลย 
ดังกล่าวได้น�าสืบต่อสู้ขัดแย้งกัน
	 ๔๘.	โจทก์ฟ้องว่าจ�าเลยพรากผู ้เยาว์โดย 
ผูเ้ยาว์ไม่เตม็ใจ	ถ้าจ�าเลยให้การรบัว่าได้สมคัรใจไป
เที่ยวกนัควรบนัทกึค�าให้การไว้ให้ชัดเจนมใิช่บนัทกึ
ว่าจ�าเลยให้การปฏิเสธลอยๆ	 เพราะถ้าจ�าเลยรับ
ว่ามีการพรากผู้เยาว์ไปจริงแต่พรากไปด้วยความ
เต็มใจ	 ถ้าทางพิจารณาได้ความตามทีจ่�าเลย
ให้การกส็ามารถเป็นประโยชน์ที่จ�าเลยจะได้รบัการ 
ลดหย่อนโทษหรือลดโทษได้
	 ๔๙.	กรณีที ่จ�าเลยให้การรับสารภาพและมี
การสืบประกอบไม่เห็นสมควรจะต้องสืบเต็มตาม
ฟ้องตามบัญชีระบุพยานโจทก์ทั้งหมด	 เพราะจะ
เสียเวลาในการท�าคดีอื่น	และกรณีที่จ�าเลยขอสืบ
พยานนั้นไม่ควรอนุญาตให้สืบพยานไปในท�านอง
ปฏิเสธฟ้องโจทก์	 ถ้าจ�าเลยน�าสืบไปในท�านอง
ดังกล่าวต้องสอบค�าให้การใหม่ให้ชัดเจนและถ้า
จ�าเลยยืนยันจะปฏิเสธต้องให้โจทก์สืบพยานใหม่
ได้	 ถ้าจ�าเลยสืบพยานควรให้สืบถึงสาเหตุการก
ระท�าความผิดหรือความผิดของผู้เสียหายที่เป็น
สาเหตุให้จ�าเลยกระท�าความผิด	ความเป็นอยู่ของ
จ�าเลย	 ความประพฤติ	 คุณงามความดี	 สุขภาพ	
ความรับผิดชอบอันดีของจ�าเลย	หรือถ้าจ�าเลยรับ
โทษแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดๆ
ที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของจ�าเลย	 เพื่อเป็น
ดุลยพินิจในการก�าหนดโทษหรือบรรเทาโทษ

อ่านต่อฉบับหน้า



80 •   เราคิดอะไร

	 ด้วยพรางตนพรางตา	“ศิษย์ตถาคต”

มวลปรากฏชัดแจ้งมหาศาล

ส่อส�าแดงชนศรัทธาเปี่ยมวิญญาณ

ด้วยหลงผิดแก่นสาร	“พุทธธรรม”

	 น่ากังขาไยสงฆ์ผู้น�าจิต

กลับมิอาจเป็นนิมิตอุปถัมภ์

ดุจแสงทองสาดส่องเบิกฟ้าน�า

ให้ทวยชนก่อกรรม...กุศลพลี

	 ทั้งฝ่ายรัฐฝ่ายสงฆ์ดังเพิกเฉย

ต่างละเลยปล่อยวางเลี่ยงหลีกหนี

จวบวาระ	คสช.	ยึดเวที

เหล่าบัดสีจ�าสยบขบวนการ

	 “สัจธรรม”	ด�ารงสถิตมั่น

หลักส�าคัญสังคมร่วมประสาน

ศูนย์ความดีสื่อความดีจิตวิญญาณ

หาใช่สวรรค์วิมานลวงโลกหลง

	 สวรรค์ชั้นฟ้าลวงโลกปัญญาอ่อน

ดังภาพหลอนติดตาตามประสงค์

ใฝ่ใจฝันสรรค์สร้างดังจ�านง

เสพสุขหลงมัวเมา...หมิ่นค่าคน

 ด�ารงตนครองผ้ากาสาวพัสตร์

ปฏิบัติพรางตาบุญฉ้อฉล

ด้วยสวรรค์ชั้นฟ้ามายากล

“ค่าของคน” จึงไร้ค่าเพราะ “ผ้าเหลือง”.

 หากไม่ “เดด็”....ไยจะ “ขาด”





( √âÕ¬)     ¿√“¥√¿“æ‡æ√“–§πÀ¬“∫∫“ª®÷ßÀπ“
¿√“¥√¿“æ —ß§¡∫“ª®÷ß‡À¡◊Õπ “ª
¿√“¥√¿“æ≈â“ß‡≈‘°∫“ª®÷ßæâπ “ª
¿√“¥√¿“æπ’È°”´“∫Õ“∫Ωíß„®

(‡π◊ÈÕ√âÕß)   ®–√Õ®–§Õ¬°Áæ≈Õ¬·µà®–æ“‡æâÕ
≈–‡¡Õ‡ πÕ‡æ’¬ßæ√Ë”
Õ«¥√Ÿâ™Ÿ‚™«å‚Õà∑ƒ…Æ’∑’Ë™’È®π©Ë”
µà“ß§≈”µà“ß∑”°Á¬È”°Á¬âÕπ

( Õ¥ √âÕ¬) ¿√“¥√¿“æ‡æ√“–§πÀ¬“∫∫“ª®÷ßÀπ“
¿√“¥√¿“æ —ß§¡∫“ª®÷ß‡À¡◊Õπ “ª

(‡π◊ÈÕ√âÕß)   Õ¬à“§Õ¬Õ¬à“√Õ¬ÿàß‡√“Õ¬à“‡¡“Ωíπ§â“ß
¡“‡≈¬ ¡ÿàß≈â“ßµπ°àÕπ
‡∑‘¥»’≈‡ªìπ∏ß àß§È”π”æ“Õ¬à“ß‡æ’È¬π‡æ’¬√ºàÕπ
¢◊πÀ¬“∫¢◊πÀ¬àÕπ‡¥’Î¬«‡∂Õ–ª√“™—¬

( Õ¥ √âÕ¬) ¿√“¥√¿“æ —ß§¡∫“ª®÷ß‡À¡◊Õπ “ª
¿√“¥√¿“æ≈â“ß‡≈‘°∫“ª®÷ßæâπ “ª

(‡π◊ÈÕ√âÕß)   ‡¡◊ËÕ∏√√¡§È”®ÿπ‡√“
‡≈‘°Õ∫“¬À“¬‡¡“·¡àπ»’≈¡—Ëπ‰«â
¡«≈„¥·¡âπ§π¥’ ‚°√∏√â“¬§≈“¬‰ª
°“¡‚≈¿„π„®®◊¥®“ß

( Õ¥ √âÕ¬) ¿√“¥√¿“æ≈â“ß‡≈‘°∫“ª®÷ßæâπ “ª
¿√“¥√¿“æπ’È°”´“∫Õ“∫Ωíß„®

(‡π◊ÈÕ√âÕß) ®–¬◊π®–¬—π®–æ≈—π‡°‘¥¡«≈™πºÕß
√«¡‡ªìπæ’ËπâÕßµ—«Õ¬à“ß
·®°πÈ”„®‡®◊Õ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡¡µµ“¢¬—π √√ √â“ß

      Ò. ≈â«π ≈–≈â«πµà“ß´÷ÈßµÕ∫µàÕ°—π
(√âÕß √âÕ¬) ¿√“¥√¿“æ‡æ√“–§πÀ¬“∫∫“ª®÷ßÀπ“

¿√“¥√¿“æ —ß§¡∫“ª®÷ß‡À¡◊Õπ “ª
¿√“¥√¿“æ≈â“ß‡≈‘°∫“ª®÷ßæâπ “ª
¿√“¥√¿“æπ’È°”´“∫Õ“∫Ωíß„®

Ú. ≈â«π ≈–≈â«πµà“ß´÷ÈßµÕ∫¢Õ∫§ÿ≥
(√âÕß √âÕ¬) ¿√“¥√¿“æ‡æ√“–§πÀ¬“∫∫“ª®÷ßÀπ“

¿√“¥√¿“æ —ß§¡∫“ª®÷ß‡À¡◊Õπ “ª
¿√“¥√¿“æ≈â“ß‡≈‘°∫“ª®÷ßæâπ “ª
¿√“¥√¿“æπ’È°”´“∫Õ“∫Ωíß„®.

‡æ≈ßç¿√“¥√¿“æéπ’È ·µàß‡π◊ÈÕ√âÕß‡ √Á® ÒÚ °—π¬“¬π ÚıÚ¯ ‚¥¬„™â∑”πÕß∑’Ë
ª√—∫ª√ÿß‡æ‘Ë¡∑”πÕß √âÕ¬  à«π∑”πÕß‡π◊ÈÕ√âÕß¡“®“°‡æ≈ßçºŸâ∂Ÿ° “ªé ¢Õß‡¥‘¡∑’Ë·µàß
‰«âµ—Èß·µà Ò¯ ∏—π«“§¡ ÚıÒ ·≈â«„Àâ ª√“®’π ∑√ß‡ºà“ ·¬°‡ ’¬ßª√– “π ·≈–√ÿàßæ‘√ÿ≥
‡¡∏“√¡≥å °—∫ºÿ ¥’ ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ(The Hot Pepper Singers) √âÕß √âÕ¬ ·≈– Õ¥ √âÕ¬
ª√– “π‡ ’¬ß „π«—π∑’Ë Ú˘ ‡¡…“¬π ÚıÚ˘ ‡ √Á®√âÕß √âÕ¬ ·≈â«®÷ß¡“„Àâ ®‘πµπ“  ÿ¢-
 ∂‘µ¬å,  ÿ‡∑æ «ß»å°”·Àß, ∑‘æ¬å«√√≥ ªîòπ¿‘∫“≈, æŸπ»√’ ‡®√‘≠æß…å,  —πµ‘ ≈ÿπ‡ºà ¢—∫√âÕß‡π◊ÈÕ
°—π Õ—¥‡ ’¬ßÕ¬ŸàÀ≈“¬«—π ‡ √Á® ¯ æƒ…¿“§¡ ÚıÚ˘ ‡«≈“ Ò¯.Ùˆ π. ‡∑ª§“ ‡´Á∑
Õ—≈∫—È¡™ÿ¥ç¢«—≠é ÕÕ°«“ßµ≈“¥‡¡◊ËÕ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÚ˘ ∑”‡ªìπ·ºàπ‡ ’¬ß long play ¥â«¬

‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡æ≈ßç¿√“¥√¿“æé°Á‡ªìπ‡æ≈ß¢—Èπç‚≈°ÿµ√–é °≈à“«§◊Õ ¡’‡π◊ÈÕÀ“™’È „Àâ‡ÀÁπ«à“
 —ß§¡∑’Ë®–Õ¬Ÿà√«¡°—πÕ¬ŸàÕ¬à“ßæ’ËÕ¬à“ßπâÕß §◊Õ ¡’¿√“¥√¿“æ “¡—§§’®√‘ßπ—Èπ  ”§—≠∑’Ë®‘µ„®
∑’Ë®√‘ß ∑’Ë®–‰¡à‡ÀÁπ·°àµ—« ®–¡’ç§«“¡√—°é„π¡‘µ‘∑’Ë‰¡à·§∫ ‰¡à‡ÀÁπ·°àµ—«®—¥®√‘ß ®÷ß®–‡ªìπ‰¥â
®√‘ß¥â«¬°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ „Àâ®‘µ∫√√≈ÿ∏√√¡ ‚¥¬‡©æ“–‚≈°ÿµ√∏√√¡ ´÷Ëß„π —ß§¡ç‚≈°’¬–é
π—Èπ ®–À≈ßç‚≈°∏√√¡é ™’«‘µ¢Õß§π¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡¡’≈“¿¬» √√‡ √‘≠ ÿ¢ ‡ªìπ·∫∫
ç‚≈°’¬åé “¡—≠ ®÷ß‰¡à “¡“√∂‡ªìπç¿√“¥√¿“æé∑’Ë π‘∑·∑â ‡æ√“–¡’ç§«“¡√—°é¡‘µ‘µâπÊ·§∫Ê
‰¡à‡Õ◊ÈÕ¡‡Õ◊ÈÕ‡°◊ÈÕ°«â“ß

 à«π·∫∫ç‚≈°ÿµ√–éπ—Èπ®–‡Õ◊ÈÕ¡‡Õ◊ÈÕ‡°◊ÈÕ°«â“ß¬‘ËßÊ¢÷ÈπÕÕ°‰ª‡º◊ËÕ·ºà„Àâ·°à —ß§¡
‡ÀÁπ·°à¡«≈¡πÿ…¬™“µ‘ ®√‘ß„®

æ√–æÿ∑∏‡®â“Õÿ∫—µ‘¢÷Èπ¡“ª√–°“»ç»“ π“æÿ∑∏é °Á¡’§«“¡‡ªìπç§π™π‘¥„À¡àé¢÷Èπ π—Ëπ
§◊Õ §π·∫∫ç‚≈°ÿµ√–é ´÷Ëß§π‚≈°ÿµ√–π’È®–¡’∑—»π§µ‘°Á¥’ ç„®∑’Ë∫√√≈ÿ®√‘ßé°Á¥’ «—≤π∏√√¡
 —ß§¡°Á¥’ ®–‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ç “√“≥’¬∏√√¡ ˆé§◊Õ Õ¬Ÿà°—πÕ¬à“ß¡’‡¡µµ“°“¬°√√¡-
‡¡µµ“«®’°√√¡-‡¡µµ“¡‚π°√√¡ ·≈–≈“¿∑’Ë‰¥â¡“‚¥¬∏√√¡°Á®–π”¡“√«¡°—π‡ªìπ°Õß°≈“ß
·≈â«°‘π„™â√à«¡°—π‡√’¬°«à“ç “∏“√≥‚¿§’é „π —ß§¡π’Èµà“ß§π≈â«π¡’»’≈‡ ¡Õ ¡“π
°—πÕ¬Ÿà(»’≈ “¡—≠≠µ“) ·≈–¡’’§«“¡‡ÀÁπ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß¢Õß™’«‘µ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π
‡ ¡Õ ¡“π°—πÕ¬Ÿà(∑‘Ø∞‘ “¡—≠≠µ“) π—Ëπ§◊Õ ¡ÿàß‚≈°ÿµ√– À√◊Õ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà·∫∫ç«√√≥– ̆ é§◊Õ
‡≈’È¬ßßà“¬( ÿ¿√–)-∫”√ÿßßà“¬( ÿ‚ª –)-¡—°πâÕ¬(Õ—ªªî®©–)- —π‚¥…( —πµÿØ∞‘)-¢—¥‡°≈“°‘‡≈ 
( —≈‡≈¢–)-¡’»’≈‡§√àß(∏Ÿµ–)-‰¡à – ¡(Õª®¬–)-¡’Õ“°“√∑’Ëπà“‡≈◊ËÕ¡„ (ª“ “∑‘°–)-
æ“°‡æ’¬√¢¬—πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ(«‘√‘¬“√—¡¿–)

 ë ç ¡≥–‚æ∏‘√—°…åé
(((((Úı °ÿ¡¿“æ—π∏å Úıˆ)

´÷Ëß —ß§¡„¥∑’Ë¡’ç —¡¡“∑‘Ø∞‘é·≈–ç —¡¡“ªØ‘∫—µ‘é°—π®√‘ß °Á®–‡°‘¥º≈®√‘ß
ª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ®√‘ß‰¥âÀ“°¬—ß¡’§πæ“ —ß§¡ªØ‘∫—µ‘¥â«¬ —¡¡“∑‘Ø∞‘‚≈°‰¡à«à“ß
®“°çÕ“√‘¬∏√√¡é ∑’Ë ‡ªìπç ‚≈°ÿµ√–é·πàπÕπ ‡™‘≠µ√«® Õ∫„Àâ‡ÀÁπ‡∂‘¥
‡æ√“–‡ªìπ∏√√¡∑’Ëæ√–æÿ∑∏‡®â“µ√— «à“ ç∑â“∑“¬„Àâ¡“æ‘ Ÿ®πå ‰¥â ‡ÕÀ‘ªí  ‘‚°
‰¡à«à“°“≈‰ÀπÊ Õ°“≈‘‚°é.

¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ßç¿√“¥√¿“æé ‰¥âø√’∑’Ë www.asoke.info-connect to www.bunniyom.com

‡æ≈ß ¿√“¥√¿“æ




