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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   •   1

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๔ เมษายน ๒๕๖๐

   (๑)  “ปรองดอง”ต้องขัดแย้ง   ธรรมดา

จึ่งจักชื่อ“ประชา-    ธิปัตย์”แท้     

ต่างเห็นต่างค้านหา    ต่างเหตุ ผลเฮย 

ทั้งรัฐทั้งประชาแล้    ถกแก้ช่วยกัน

	 	 	(๒) “ปรองดอง”นั้นขัดแย้ง   พอเหมาะ

ซึ่งต่างจากทะเลาะ    อย่าตื้น

ประชาธิปไตยเสาะ    หา“เหตุ” 

ต้องขัดขาวสาวฟื้น    ฟอกให้โปร่งใส 

	 	 	(๓)  ใจประชาธิปัตย์ต้อง   เป็นกลาง

รู้จักรับจักวาง    พินิจแผ้ว

หากเอียงจิตถือหาง    ฝักฝ่าย

นั่นยึดอัตตาแล้ว    เพิ่มซ�้าเติมเลว

	 	 	(๔)  เหวแห่งอ�านาจนี้    ฆ่าคน

มานักแล้ว เผลอตน    พลาดได้

พุทธศาสตร์หัดฝึกฝน    มีสติ เสมอแฮ

อาชีพ,กรรม,วจี,ให้    ขบถ้วน“สัมมา”

	 	 	(๕)  พุทธพาไทยรอดพ้น   ไว้เสมอ

จากอดีตไทยเคยเจอ    หลากร้าย

อย่าหลงอ�านาจเผลอ    อาริยสัจ 

แม้ยากแต่สุดท้าย    สงบได้“ปรองดอง”

	 	 	(๖)  ต้องท�าลาย“เหตุ”แท้   ดับสนิท

ปราบเด็ดขาดผู้ผิด      อย่าไว้

เชื้อชั่วเล่ห์ร้ายพิษ    มันมาก

ฤทธิ์กิเลสท�าให้    ไม่แล้ว“ปรองดอง”

	 	 	(๗)	มองลึกคมแม่นให้    ถ้วนเห็น

“อิสระ”พุทธถือเป็น    วิเศษฟ้า

“เมตตา”ยอดประเด็น    พุทธยก เลิศเลย

ยิ่ง“เพื่อประชา”ท้า    ยิ่งแท้“อธิปไตย”

 “ปรองดอง”
ขั้นยอดของพุทธ
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2 •   เราคิดอะไร

•	จริงจัง	ตามพ่อ

 มันน่าค ิดไหมว่า แม้ไทยจะไม่ได ้ใส ่เสื ้อ
ประชาธิปไตย ตามที่ฝรั่งได้ออกแบบไว้ให้ แต่หลัง
จาก คสช.เข้ามาบริหาร ประเทศไทยถูกจัดอันดับ
ให้เป็นประเทศที่มีทุกข์น้อยที่สุดในโลกอยู่หลายปี     
และแถมปีนี ้ ๒๕๖๐ ทางเครือข่ายการพัฒนา
ที ่ยัง่ยืนของสหประชาชาติ	 ก็ยังเลื ่อนอันดับ
ประเทศท่ีมีความสขุมากที่สดุในโลก จดัอนัดบัของ
ประเทศไทยที่ ๓๓ ขึ้นมาเป็น ๓๒ ซึ่งเป็นอันดับที่ ๒ 
ในอาเซียน	รองจากสิงคโปร์ และเป็นอันดับที่ ๔ ใน 
“เอเซีย-แปซิฟิก” แทบไม่น่าเชื่อว่าไทยจะแซงญี่ปุ่น 
(๕๑) เกาหลีใต้ (๕๙) และจีน (๗๙) อย่างห่างไกล 
 ต้องถือว่าประเทศไทยได้ปฏวัิตมิาถกูทางแล้ว 
คนไทยที่รักในหลวงได้ปรองดองกันแล้ว  เพียงแค่
คสช. ยึดตามพระบรมราโชวาท “....การท�าให้
บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การ
ท�าให้ทุกคนเป็นคนดี  หากแต่อยู่ที่การส่งเสริม
คนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุม
คนไม่ดีไม่ให้มีอ�านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
วุ่นวายได้...” เท่านี้บ้านเมืองก็สงบสุขขึ้นมาทันที
 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เห็นว่า การปรองดองที่
ควรท�าเบื้องต้นนั้นคือ “สังคมประเทศไทยตอนนี ้
อยู่ ในภาวะที ่ต ้องการการปรองดอง	 การ
ปรองดองเป็นความลกึซึง้มาก	 ถ้าเอาเชือ้ร้าย
มาปรองดองด้วย	เช่น	ผูท้ี่ดื้อด้านดงึดนั	มอีตัตา
แรง	เห็นแก่ตวัเหน็แก่ได้สงู	เอาเชื้อร้ายนี้มาร่วม 
ไม่ได้		หากเข้ามาร่วม	ก็พัง!”

 และอย่าได้เข้าใจผดิว่า การปรองดองคอืเรื่อง
ที่เรียบราบ เรียบร้อยหมดแล้ว พ่อครูเน้นย�า้ว่า 
“ปรองดองที่ดีต้องมีความขัดแย้งอันพอเหมาะ	
การปรองดองเป็นสจัจะของมนษุยชาติ	คอื	ให้อยู่
อย่างอบอุ่นสบายใจ	 และธรรมชาติของมนุษย์
ไม่มีอะไรไม่ขัดแย้ง	 การขัดกันจะบอกเราว่า 
มนัควรจะมอีะไรเพิ่มเตมิ	หรอืควรจะท�าให้อะไร
หายไป	เมื่อมันยังไม่ลงตัวดีทีเดียว	เรียกว่ามัน
ยังขัดแย้งกันอยู่	 แต่มันท�าให้เราเห็นมุมที่จะ
ปรบัปรงุแก้ไขให้มันเจรญิๆๆๆ	ถ้าหากไม่มีความ
ขัดแย้ง	ความเจริญไม่มี	ขอยืนยันว่า	ไม่มีความ
ขัดแย้ง	ความเจริญไม่มี”
 และการปรองดองขั ้นยอดของพุทธก็คือ 
“จริงๆ	 จะต้องปฏิบัติธรรม	 แล้วให้จิตใจลด
ความเห็นแก่ตัว	 ให้มาเห็นแก่ส่วนรวม	 ลด
กิเลสจริงๆ	 จึงจะเกิดความปรองดองที ่จริง	
เป็นการปรองดองกัน	 ด้วยสภาวะของจิตที่มี
ธรรมะ	 จะไปใช้อันอื่นใด	 อาตมาว่าไม่จริง	 มัน
กดข่ม	 แต่แน่นอนว่า	 หากไม่ได้จิตเป็นธรรมะ	
กจ็�าเป็นต้องกดข่มไว้ก่อน	ไม่ให้เอาแต่ใจตัวเอง 
แต ่หากได ้ปฏิบัติ ธรรม	 จนจิตใจลดความ 
เหน็แก่ตวัได้จรงิ	ๆ 		จึงจะเกดิเจตนาท่ีจะปรองดอง		
เป ็นความปรองดองที ่เก ิดจริง	 มันก ็จะเป ็น 
ความจรงิที่ท�าให้เกดิความกลมกลืน	อยูก่นัอย่าง
สันติ		ที่แปลว่า	ราบรื่น	เรียบร้อย	ง่าย	งาม”

ปรองดองขั้นยอดของพุทธ
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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   •   3

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : “ปรองดอง”ขั้นยอดของพุทธ  สไมย์ จ�ำปำแพง

              จริงจัง ตำมพ่อ

4 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

6 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร 

7 ชีวิตจ�าลอง  จ�ำลอง ศรีเมือง

10 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

15 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

16 สีสันชีวิต (เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว 

 โดย แมนเฟรด คราเมส)  ทีม สมอ.

22 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

27 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

32 การ์ตูน  วิสูตร

34 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

38 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

56 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

58 บทความพิเศษ  ทศพนธ์ นรทัศน์

62 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

64 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

67 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

70 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

74 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

76 คาบข่าวมาขับขาน  พิรำบไท

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

16
“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”
มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมสเขียนหนังสือเล่มนี้
เพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี 



4 •   เราคิดอะไร

e-mail : roj1941@gmail.com

บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์...
 ชาวบ้าน อ.ศรสีาคร จ.นราธิวาส พบน�า้ในบ่อ
ผุดสีด�าสนิท เมื่อตักมาเก็บไว้สักพัก น�้าตกตะกอน
ใสสะอาด เชือ่กนัว่าเป็นน�้าศักดิ์สิทธิร์ักษาโรคได้ 
แห่เดินทางขึ้นเขาเพื่อตักน�้าดื่ม ลือกันว่าแพทย์ได้
เอาน�้าไปพิสูจน์ พบว่า เป็นน�้าบริสุทธิ์สะอาด ยิ่ง
กว่าน�า้แร่ ปากต่อปากเล่าลอืว่าสามารถรกัษาโรค
ต่างๆ เคยมีคนตาบอดมาล้างหน้าแล้วหายบอด 
สตัว์ป่าบาดเจบ็ก็จะมาดื่มในน�้าบ่อนี้และท�าให้บาด
แผลค่อยๆหายไป สุดท้ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตรวจพบเชื้อโรคจากอุจจาระ ! เออ...คนหนอคน
    • แก้ว กลางป่า

 - ลือกันว่าแพทย์ตรวจพิสูจน์แล้วเป็นน�้า
บริสุทธิ์  แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบเชื้อ
โรคจากอุจจาระ   ไยผลจากสองหน่วยงานรัฐจึง
ต่างกันสุดขั้วในด้านวิทยาการ  แต่ปัญหานี้ยังไม่
น่าห่วงใยยิง่ไปกว่าความแตกตื่น “หลงเชื่อเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์” ทั้ง ๆ  ทียุ่คนีก้ารศึกษารุดหน้า
ออกไปนอกโลกแล้ว  จะกล่าวโทษฝ่ายใดดีหนอ  
ฝ่ายโลกให้การศึกษาทางวิชาการ  หรือฝ่ายธรรม
ให้การศึกษาทางปัญญา ที่ส่วนหนึ่งยังมัวเมาสัก
เสกเลขยนัตร์มนตร์ขลังเป็นวตัรยิง่กว่าสาธยาย
ธรรมให้ซาบซึง้จิตวิญญาณชาวพุทธและน�าพาให้
ปฏิบัติตามธรรมจนเป็นปกติในชีวิต

หลับใน
 ทราบข่าวรถตู้สังฆสถานทะเลธรรมประสบ
อุบัติเหตุพุ ่งชนต้นไม้ มีผู้เสียชีวิตเเละบาดเจ็บ 
คาดกันว่าคนขับอ่อนเพลียเนื่องจากเดินทางไกล 
ท�าให้หลับใน เป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งลงข้างทาง
ชนต้นไม้ขนาดสองคนโอบ จากเหตกุารณ์นี้มผีูเ้สยี
ชีวิต ๔ คน เป็นสมณะ ๑ ญาติธรรม ๓ สมณะท่าน
นั้นคือ ท่านดินดี สันตจิตโต  รู้สึกเศร้าใจ ขอกราบ
นมสัการทา่นมา ณ ที่นี้ด้วย รวมทั้งขอแสดงความ

เสียใจกับญาติธรรมที่เสียชีวิตด้วย  และมีสมณะ
อีกท่านหนึ่ง คือ ท่านแด่ธรรม ธัมมรักขิโต อยู่ที่ 
โรงพยาบาล อาการดีขึ้นเรื่อย ๆ  ขอให้ท่านหาย
เร็ว ๆ
    • ญาติทางใจ

 - เสร็จจากงาน “ตลาดอาริยะ” ที่ “บ้าน
ราชเมืองเรือ” อุบลราชธานี และเดินทางกลับ 
ระหว่างทางแวะที่สมีาอโศก เราเพิ่งสญูเสยีนกัรบผู้
แข็งแกร่งไป กต้็องสญูเสยีเพิ่มเตมิอกี  แต่อย่างไร
กต็าม ถงึจะ “สญูเสยีก�าลงัพล  แต่มเิสยีศนูย์ก�าลงั
ชน” เคยร่วมงาน
 เมื่องานพุทธาฯที่ปฐมฯ  แวะไปเยี่ยมท่าน 
นึกนบฉันทโส เห็นแล้วก็รู้ว่ารอดยาก  ต่อมาก็ได้
ข่าวมรณภาพ  ระลึกถึงเมื่อครั้งได้ร่วมงาน เพราะ
ท่านแข็งแกร่ง เอาภาระงานหนัก  ไม่หลบเลี่ยง
ภาระ   เป็นก�าลังส�าคัญของอโศก  ถือเป็นความ
สูญเสียก�าลังงานฝ่ายช่างและแรงงานทีส่�าคัญไป
คนหนึ่ง
 
เคำรพ-ร�ำลึก ท่ำนนึกนบ ฉันทโส  
 ในที่สุดก็สิ้นสุดตามกาละ
สิ้นสมณะนึกนบฉันทโส
สมชาติชายสมชาติเกิดในร่มโพธิ์
รู้แจ้งสัมมาสัมพุทโธถูกตรงธรรม
 ได้ร่วมงานรื้อขนสัตว์เดรัจฉาน
ฝืนต้านทานทวนกระแสโลกตกต�่า
มั่นยืนหยัดพิสูจน์สัจธรรม
“นึกนบ”น�าชาตินี้...สู่ดีเทอญ.
   • ญาติธรรม รุ่นเก่า

 - ไม่เสียทีมีโอกาสได้มาเกิด
ร่วมชูเชิดศึกษาธรรมน�าชีวิต
ทั้งร่วมงานรับใช้สรรพประสิทธิ์
นิรมิตสังคมใหม่ไกลอบายภูมิ
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บรรณาธิการ

สนามมวยราชด�าเนิน-ลุมพินี
 ได้รับฉบับแรก “รอยฤๅจะลบ” ค�าถามกึ่ง
บทความ “สามคนพูดถึงเสือถูกต้องหรือไม่” และ
เพือ่นได้เขียนค�าถามกึง่บทความ” ปัญหา ๓ 
จังหวัด ทางออกที่ถูกปิดหรือเปล่า” ให้ บ.ก.ตอบ
เหมือนกันด้วย  จึงน�าส่งมาพร้อมกัน ให้ตอบใน
ฉบับหน้า
    • สมบติั  ตั้งก่อเกียรติ  กทม.          

 - ยังไม่ทันได้ขึ้นเวทีสวมนวมร่ายมนตร์ไหว้
ครู ก็พรั่งพรูตามมาอีก ๒  พินิจและหารือกับกอง
งานแล้วแม้อยากรองรับเพราะเห็นคุณค่า แต่จน
ปัญญาเพราะหนงัสอืเล็ก ๆ   สมาชิกน้อย แจกจ่าย
เป็นธรรมทานส่วนใหญ่ มีหน้าจ�ากดั จงึไม่อาจหาญ
รองรบังานระดบันี้ได้  เปรยีบเหมอืนนักมวยระดบั
เวทีราชด�าเนิน-ลุมพินี จะมาขึ้นเวทีงานวัดได้ไง
หนอ?

ผักสวนครัว
 สนใจการปลูกผักสวนครัวเลยเริ่มท�าเล็ก ๆ
น้อย ๆ  รู้สึกดีที่เห็นผักเติบโตขึ้น หลายวันก่อน
แยกต้นแมงลักไปปลูกหลุมใหม่ ผ่านไป ๒-๓ วัน
ตื่นเช้ามาดู ปรากฏว่ายอดหายหมด คิดว่าฝีมือ
เจ้าหอยทากเป็นแน่  ไม่เป็นไรต้นอื่นยังเหลือยอด
อยู่ ค่อยดูแลไป มีอยู่คืนหนึ่งคิดได้ เอ๊ะ หอยทาก
มนัชอบมากลางคืน ลกุไปดสูวนเสยีหน่อย เกอืบ ๔ 
ทุม่แล้ว ไปดทูี่สวน เจอจรงิ ๆ  หอยทากก�าลงัคลาน
ต้วมเตี้ยม ก็จบัไปปล่อย  เรื่องปลกูผักนี่น่าจะมกีาร
ส่งเสรมิจากโรงเรียนต่าง ๆ  ให้เดก็หดัปลกูผัก ปลกู
ผักกระถางก็ได้  คิดว่าปลูกผักนี่มีส่วนท�าให้ใจเย็น
ยิง่ถ้าโรงเรยีนไหนมทีีเ่ยอะ แบ่งแปลงปลกูผกัเป็น
เรื่องเป็นราว  ยิ่งเป็นผักไร้สารพิษยิ่งดีใหญ่ สร้าง
ค่านิยมหัดปลูกผักกินเองด้วยการลงมือปฏิบัติ
        • จาก มือใหม่ หัดปลูก 

 - เคยเห็นเขาจัดการกันมาบ้างก็มี ๒ วิธี
ง่ายๆ วิธีแรกใช้น�้าส้มควันไม้ฉีดบางๆตอนย�่าค�่า 
อีกวิธีหนึ่งขวดดีท็อกซ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่าทิ้ง ปิดฝา-
แขวนไว้ตามต้นไม้ในสวน กลางคืน เข้าก็จับหอย
ทากใส่ขวด หากะลาปิดก้นขวด ตอนเช้าก็เทใส่ถุง
ลงถังขยะส่ง อบต. เทศบาล กทม.จัดการต่อไป ไม่
นานก็สูญพันธ์ุครับ
 บางคนใช้วิธีปลูกพืชผักกลิ่นฉุน ร้อน ผสม
ผสานหรอืใช้น�้าผิวมะกรดู-ข่า-ตะไคร้-ขิง-กระชาย 
หัวแก่จัด บอระเพ็ด ทุบให้แตกแช่หมักไว้ฉีดเป็น
ละอองกพ็อแก้ปัญหาได้เหมอืนกนัครบั ลองดกูแ็ล้ว
กันว่าจะได้ผลหรือไม่ครับ!

คดีมาราธอน
 คดีทายาทกระทิงแดง ควบรถสปอร์ตหรู 
เฟอร์รารี่ชนต�ารวจตาย ลากร่างผู้ตายครูดกับถนน
ไปไกลเกือบ ๑๐๐ เมตร จนป่านนี้ยังน�าตัวเข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมายไม่ได้ เหตเุกดิตั้งแต่กนัยา 
ปี ๕๕ ขนาดผู้ตายเป็นต�ารวจนะนีเ่รือ่งยังไม่เดิน
ไปถึงไหนเลย เพราะผู้ก่อเหตุเป็นทายาทแสนล้าน
เครื่องดื่มชูก�าลังใช่ไหม 
 ขณะนี ห้นุ ่ มหล ่อนายวรยุทธ หรือบอส
ตีนผียังลอยนวลใช้ชีวิตเสพสุขแสนสบ๊ายสบาย 
ในคฤหาสน์หรหูราราคาแพงตามปกตทิี่ต่างประเทศ 
บินเที ่ยวรอบโลกข้ามหัวต�ารวจไปมาไม่รู ้กี ่เที ่ยว 
นายบอสไม่ได้สะทกสะท้านอย่างใด ไม่รู้สึกส�านึก
ผิดแม้สักนิด ว่ากันว่า..คุกมีไว้ขังหะ-มากับคนจน.. 
    • ข้องใจ ไทยแลนด์

 - ต�ารวจเป็นทั้ง “กระบวนการยตุธิรรมและ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” การยินยอมให้ผู้ใดบังอาจ
ย�่ายีกติกาบ้านเมืองได้ก็ไร้ค่ากับค�า “ข้าราชการ” 
ซึ่งหมายถึงผู้ท�าการโดยธรรมแทนพระองค์ เพื่อ
ประโยชน์สุขสาธุชน



6 •   เราคิดอะไร

 ฉบับนี้ “ท่านจันทร์” แผ่เมตตาหลั่งน�้ามนต์
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ให้ “เราคดิอะไร” เป็นกรณี
พิเศษ ด้วยบทกวี “ยุ่งเหมือนยุง...ยอมขัดอัตตา”

 ยุ่งเหมือนยุงเติมไม้เอก
ถ้าไม่มีเบรกตนเองบ้าง 
มีแต่วุ่นไม่คุ้นปล่อยวาง 
แบกทุกอย่างบนหัวตัวดี 
 ไม่มีเรา-เขาก็อยู่ได้นี่นะ
ไม่มีเขา-เบาภาระก็ได้นี่ 
ลดอัตตารักษาใจผู้ไม่มี
เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ใจพอ
 ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง 
ไม่ปล่อยวางเปิดรถหวอ 
รักเรื่องร้อนเร็วรี่ไร้รีรอ 
ถูกใครขัดคอก็ขัดเคือง 
 ยอมให้เป็นท�าใจเย็นได้ 
มีปัญญามิใหญ่..ไร้เรื่อง 
ค่อยเป็นค่อยไปมิเปลือง 
ติดเครื่อง-มิติดขัดอัตตา

 “เราคดิอะไร” ขอน้อมรบัน�้ามนต์ทีเ่มตตาหลั่ง
รินมาด้วยความซาบซึ้งยิ่งขอรับ
 เพราะเป็นคนคนไม่ทั่วผสมผสาน
ดั่งสันดานเดิมค้างคาแฝงฝัง
ยามขาดสติเกรี้ยวกราดหลงพลาดพลั้ง
มิยับยั้งโอ่ยิ่งใหญ่สุดเทียมทาน
 หาคิดไม่ใหญ่แค่ไหนก็ยังด้อย
ยังใหญ่น้อยกว่า ”โลง” ใส่สังขาร
อันยศศักดิ์ทรัพย์สินศฤงคาร
สุดท้ายแค่ “เหรียญโปรยทาน” เท่านั้นเอง
 จึ่งวันนี้ช�าระใจให้พิสุทธิ์
สมค่า “มนุษย์” ใจสูงสิ้นข่มเหง
แผ่เมตตาแต่ยืนหยัดมิขลาดเกรง
รักคนอื่นดังตนเองเสมอกัน
 สรรค์สังคมสงบสุขสันติทั่ว
ละยึดตัวตนเองผูกพันมั่น
เอื้ออาทรสังคมเกื้อกูลกัน
ล้างอัตตากู-มันประสานใจ.
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“ชีวิตจ�าลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้าถึงสามครั้ง
เป็นจ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ.๒๕๓๓
และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้หาอ่านยากมาก
กอง บ.ก.“เราคิดอะไร” จึงขอน�าเสนอ “ชีวิตจ�าลอง”
เพื่อเป็นการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมาก 
สมณะโพธิรักษ์เคยกล่าวถึง พล.ต. จ�าลอง ศรีเมือง ว่า
“อาตมาซาบซึ้งก็คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมในตัวคุณจ�าลอง
เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐที่ต้องเคารพนับถือ”

 “คุณหลวงฝึกบุตรชายไว้เพื่อเป็นทหารตามพ่อ 
ให้มีลักษณะทหารตั้งแต่เด็กๆ ผมเลยพลอยตามอย่าง
ไปด้วย รักทหาร ชอบทหาร อยากเป็นทหาร แต่ไม่
กล้าบอกให้ใครรู้”

	 ๓.	สมัยหวอ

 อยู่บ้านคุณนายตอนสงครามโลกครั้งที ่  ๒ 
อะไร ๆ  กน่็าสนกุ  มน่ีาเบื่ออยูอ่ย่างเดยีวคอื “หวอ” 
กลางวันก็ไม่หวอ ชอบหวอตอนกลางคืนเป็น
ประจ�า เรารึอยู่ในวัยก�าลังกินก�าลังนอน ไม่อยาก
จะตื่นไปลงหลุมหลบภัยเลย คิดตามประสาเด็ก ๆ  
ว่า ตายดกีว่าง่วง แต่แม่ไม่ยอม อตุส่าห์ลากผมถลููถ่กูงั 
ไปถึงหลุมหลบภัย ผมยังยืนหลับอยู่ปากหลุมอีก 
แม่ต้องเอามือผลักจึงลงหลุมได้ ใคร ๆ  ในบ้าน
คุณนายอดหัวเราะไม่ได้ บางทีรุ่งขึ้นผมรู้สึกคล้าย
กับว่าฝันไป ฝันว่าถูกแม่ผลักลงหลุม 
 ที่จรงิผมกก็ลวัลกูระเบิดเหมอืนกนั ได้ยนิเสยีง
เครื่องบนิทิ้งระเบดิทไีร นกึว่าลงหวัผมทกุท ีมนัดงั
ลั่นสั่นสะเทือนไปหมด หลุมหลบภัยนั้นคุณหลวง
ท่านเป็นนายทหารเก่า ท่านออกแบบเอง หลมุหน่ึง
อยู่นอกบ้าน ดัดแปลงมาจากท้องร่อง เอาดินกั้น 
หวัท้าย วิดน�้าออก ตดัต้นไม่ต้นโต ๆ  มาพาดปิด เอา
ดนิทบัอกีทหีน่ึง แล้วเอาไม้กระดานปูใต้หลมุ บางวัน
น�า้ซมึเข้ามาเพราะไม่ได้วิดไว้ก่อน เวลาหวอมาต้อง 
ไปนั่งยอง ๆ  แช่น�้าตั้งนาน ยุงรึชุมน่าดู เราถูกรังแก 
รอบด้าน ข้างบนข้าศกึทิ้งระเบดิ  ทิ้งเอาทิ้งเอา จะให้ลง
หัวเราให้ได้ ข้างล่างมีน�้าขัง รอบ ๆ  ตัวยุงบินกันให้ว่อน
 หลมุหลบภยัอกีแห่งหนึ่งอยูใ่นบ้าน มไีว้ส�าหรบั
กรณีเร่งด่วน เมื่อวิ่งไปลงหลุมนอกบ้านไม่ทัน ลง
หลุมหลบภัยที่ขุดไว้ใต้ถุนบ้านทีไร ทุกคนไม่ว่าใคร 
กลัวว่าบ้านจะพังเพราะแรงระเบิดล้มทับเราตาย
อีกทีหนึ ่ง คุณหลวงพูดปลอบใจว่า จะไม่เป็น
อันตรายเพราะมีพระดีอยู่บนบ้าน
 พระที่ไหนขลงั ทรายที่ไหนด ีเสื้อยนัต์ที่ไหนเหนยีว 
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แม่จะไปเที ่ยวหามาให้ผมเอาไว้ป้องกันลูกระเบิด 
ตอนนั้นทรายหลวงพ่อจาด เสื้อยันต์หลวงพ่อจง 
คนขึ้นมาก ทรายศักดิ์สิทธิ์ แม่จะเย็บถุงผ้าเล็ก ๆ  
ส�าหรับห้อยกับสายสร้อย ส่วนเสื้อยันต์แม่จะต้อง
บังคับให้ใส่ก่อนนอนทุกคืน เวลาหวอมาจะได้ไม่ต้อง
คว้า ยงักบัว่าจะแต่งตวัผมออกท�าศกึสงคราม เหมอืน
เพลงท�านองมอญดดูาวที่แม่ร้องกล่อมน้องผมเสมอ ๆ
 “แล้วจัดแจงแต่งกายพลายชุมพล
 ปลอมตนเป็นมอญใหม่ดูคมสัน
 นุ่งผ้าตาหมากรุกของรามัญ
 ใส่เสื้อลงยันต์ย้อมว่านยาเอย...”

q q

 บางคืนผมไปนอนเป็นเพื่อนน้าบุญรอด ซึง่
เป็นน้องสาวคนเดียวของแม่ น้าบุญล้อมลูกของ
ยายก็ไปนอนเป็นเพื่อนด้วย น้าบุญรอดเช่าเรือนแพ
อยู่ในคลองส�าเหร่ ไม่ไกลจากบ้านคุณนายเท่าไรนัก 
น่าสบายมาก ได้ยินเสียงน�า้ในคลองไหลตลอดคืน 
ตอนนั้นผมอายุประมาณ ๖ ขวบ เคร่งมาก ไม่ยอมให้
น้าทั้งสองเข้าใกล้ กลัวเส้ือยันต์เสื่อม เป็นท่ีหัวเราะ
ขบขันมาก
 คุณหลวงมกัจะเปิดวิทยรุบัฟังข่าวต่างประเทศ 
แล้วเล่าสถานการณ์การสู้รบให้คนในบ้านฟัง ผม
ชอบฟังหูผึ่ง รู้บ้างไม่รู้บ้าง ใหม่ ๆ  ก็สนุกดี เหมือน
เล่นอะไร ๆ  สนกุ ๆ  ไฟฟ้าเปิดสว่าง ๆ  ไม่ได้ ต้องมกีาร
พรางไฟ เอาผ้าบังไม่ให้แสงลอดออกไป ประเดี๋ยว
เครื่องบินจะทิ้งระเบิดใส่เอา นอนบนบ้านสบาย ๆ  
ไม่ได้ ต้องลงไปเล่นนอนในหลุม พอนานเข้า ๆ  
ซักไม่สนุก เมื่อไรจะเลิกมีหวอมีสงครามเสียที
 วันหนึ่งได้ข่าวเครื่องบินฝรั่งถูกยิงตกที่บางสะแก 
คุณนายไม่กล้าไปด ูแต่แม่ผมไป ไปแล้วมาเล่าให้ฟัง 
แม่บอกว่าฝรั่งนกับนิตวัอ้วน ๆ  ขาว ๆ  เครือ่งบนิตก
เนื้อฉีกออกเป็นชิ้น ๆ  มทีั้งมนัขาว ๆ  และเนื้อแดง ๆ  
ผมกินหมไูม่ได้ไปหลายวัน กนิหมทูไีรนกึถงึเนื้อฝรั่ง
ที่แม่เล่าทุกที
 ทางราชการก็ดเีหมอืนกนั เครื่องบนิทิ้งระเบดิ

เสรจ็ทไีร เปิดเพลงปลอบใจทางวิทยกุระจายเสยีง
ทุกที จนถึงวันนี้ผมจ�าได้
 “ขอพุทธคุณปกป้องคุ้มครองไทย...”
 ในตอนกลางวันยังเปิดเพลงปลุกใจให้ฟังบ่อย ๆ  
สมัยนั้นทุกบ้านมีรูปจอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่ง
เครื่องแบบทหารเต็มยศ ห้อยกระบี่เสียโก้เลย ผม
เอาบ้าง เอาไม้ไผ่มาเหลาท�าเป็นกระบี่เหน็บเข้ากบั
เข็มขัด พอได้ยินเพลง “รักเมืองไทย	ชูชาติไทย
ทะนุบ�ารุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย	 เรา
ชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย” ผมเหลียว
ซ้ายแลขวา ถ้าไม่มีใครอยู่ ผมเป็นต้องออกเดิน
สวนสนาม ก้าวฉับ ๆ รับกับจังหวะเพลง โก้ดีพิลึก 
ผมเล่นเป็นทหารตั้งแต่ตอนนั้น
 ไม่นึกว่าต่อมาจะได้เป็นนายร้อยห้อยกระบี่จริงๆ 
ตอนเป็นนักเรียนนายร้อยปีที่ ๕ ได้เป็นหัวหน้า
นักเรียน คาดกระบี่เดินน�านักเรียนนายร้อย เดิน
จากหน้าสนามมวยราชด�าเนิน ไปหน้ากระทรวง

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
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ศึกษาธิการ และเดินน�าสวนสนามในวันส�าคัญ ๆ  
 คณุวินยัอายมุากกว่าผมเลก็น้อย เรยีนอะไรมา 
รู้อะไรมา มักจะมาถ่ายทอดให้ผมบ่อย ๆ  คุณวินัย 
หัดยูโดให้ผม ทั้ง ๆ  ที่ผมตัวเล็กนิดเดียว บอกว่า 
เอาไว้ต่อสู้กับญี่ปุ่น เพราะมีข่าวว่า ญี่ปุ่นก�าลังจะ
บกุเมืองไทย ญีปุ่่นหน้าตาเป็นอย่างไร ผมก็ไม่รู้ 
คุณวินัยหัดยูโดให้ ผมก็หัดไปอย่างนั้น
 เย็นวันหนึ่งที่ถนนตากสิน ได้ยินเสียงกึกก้อง
ทั้งท้องถนน ผมนึกในใจว่า ใช่แล้ว เสียงนั้นต้อง
เป็นรถตีนตะขาบ ญี่ปุ่นบุกเมืองไทยแน่ ๆ  ทั้ง ๆ  
ที่ผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นรถตีนตะขาบเลย รีบวิง่
ออกไปที่ถนนก็จริงอย่างที่ผมคิด รถตีนตะขาบหุ้ม
เกราะหยุดพกัระหว่างทาง จอดเป็นทางยาวเตม็ไป
หมด บนรถมกีิง่ไม้ปักเพือ่พรางไม่ให้เครือ่งบนิเหน็ 
ทหารญีปุ่่นตัวเตี้ย ๆ  หน้าตาน่ากลัว ผมไม่รอช้า 
รีบวิ่งกลับเข้าบ้าน กลับญี่ปุ่นจับ ขบวนรถเกราะ
จอดรวมพลอยู่สักพัก ก็ได้ยินเสียงติดเครื่องออก
เดินทางต่อไป ไม่ได้จับใครไปอย่างที่ผมกลัว

q q

   
 ตอนเด็ก ๆ  ผมชอบเล่นหมากรุก ตามอย่าง
คุณวินัย และคุณกวี ซ ึง่เป ็นลูกพี ่ลูกน้องกับ 
คุณวินัย คุณกวีคือนายแพทย์กวี  ทังสุบุตร ผู้ม ี
ชื่อเสยีงและเคยเป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแก่น 
คุณกวีเล่นหมากรกุเก่งทีส่ดุ เอาชนะคนเฒ่าคนแก่
ได้อย่างสบาย นอกจากน้ันยงัเล่นแบดมินตันเก่งอกี
ด้วย ผมติดตามไปดูคุณกวีแข่งที่วัดส�าเหร่บ่อย ๆ  
จ�าได้ว่าคุณกวีชนะทุกที
 ผมหลงหมากรุก วนัหยุดหนีไปขลุกอยู่ที่ร้าน อ่านต่อฉบับหน้า

ตดัผมหน้าบ้านคณุนาย จมอยูท่ี่น่ันทั้งวัน แม่ไปตาม 
ให้มาช่วยท�างานบ้านก็หนีกลับไปเล่นอีก บางครั้ง
แม่เอาไม้เรียวซ่อนข้างหลัง เดินตรงไปที่กระดาน
หมากรุก ซึ่งผมกับเพื่อนก�าลังเล่นกันอยู่อย่างเอา
เป็นเอาตาย พอไปถึงก็หวดผมไม่นับ หมากรุก
เกลื่อนกระจาย ผมและตัวหมากรุกกระเด็นไปกัน
คนละทิศละทาง
 พอญี่ปุ ่นบุกเมืองไทย ผมไม่ได้ออกไปเล่น
หมากรุกที ่ร ้านตัดผมเหมือนอย่างเคย เพราะ 
คณุวินยัดดัแปลงหมากรกุเป็นหมากรบ แทนที่จะมี
ขุน โคน ม้า เรือ กลับมีนายพล นายพัน นายร้อย 
นายสิบ รถถัง ปืนใหญ่ ผมรู้สึกว่าหมากรบของ 
คุณวินัยไม่สนุกเลย สู้หมากรุกอย่างเก่าไม่ได้
 คณุหลวงฝึกบตุรชายไว้เพื่อเป็นทหารตามพ่อ 
ให้มีลักษณะทหารตัง้แต่เด็ก ๆ  ผมเลยพลอยตาม
อย่างไปด้วย รักทหาร ชอบทหาร อยากเป็นทหาร 
แต่ไม่กล้าบอกให้ใครรู้  บอกแล้วกลัวจะไม่ได้เป็น
จะอายเขา 
 เด็กส�าเหร่โตขึน้เป็นทหารเสียเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่ทหารเรือก็ทหารบก “คุณอุดม” ต่อมาท่านเป็น
ถึงรองผู้บัญชาการทหารเรือ แต่งงานกับคุณหญิง
ละออ บุตรสาวคนโตของคุณนาย  “คุณมงคล” 
น้องพลเรือเอกอุดม เป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นก่อน
ผม ๒ ปี ไปรบที่เวยีดนามพร้อมกัน ต�าแหน่ง
เดียวกัน คือผู้ช่วยหัวหน้ายุทธการกองพลอาสา
สมัครไทยในเวียดนาม ผลัดที่ ๓ ส่วนที่ ๑ เป็น
เสมือนพี่ ซึ่งใคร ๆ  ไม่รู้ว่าผมสนิทสนมกับพี่มงคล
มาตั้งแต่ดกึด�าบรรพ์ ผมรูจ้กัพี่มงคลตั้งแต่จ�าความ
ได้ พี่มงคลเข้าโรงเรียนวัดส�าเหร่ก่อนผมหลายปี

ผมหลงหมากรุก	วันหยุดหนีไปขลุกอยู่ที่ร้านตัดผมหน้าบ้านคุณนาย
จมอยู่ที่นั่นทั้งวัน	แม่ไปตามให้มาช่วยท�างานบ้านก็หนีกลับไปเล่นอีก
บางครั้งแม่เอาไม้เรียวซ่อนข้างหลัง	เดินตรงไปที่กระดานหมากรุก

ซึ่งผมกับเพื่อนก�าลังเล่นกันอยู่อย่างเอาเป็นเอาตาย
พอไปถึงก็หวดผมไม่นับ	หมากรุกเกลื่อนกระจาย

••

2
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๑

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

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 เก่าสมัย ใหม่เสมอ

2
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ฉบับนี ้ เราขอย้อนย�้าเรือ่ง“การท�าใจ 

ในใจ”กันให้ละเอียดชัดๆยิ่งขึ้นอีกที

คนผู้ไม่รู้ใน“การท�าใจในใจ”(มนสิการ)ของ

ตน หรือ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนไม่เป็น  

หรอืไม่ได้มรรคผล ผู้นั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรม 

ของพุทธไม่มีผลถึงขั้น“ปรมัตถธรรม” นัน่ 

คือ ผู้ปฏิบัติแบบนั้นไม่สามารถท�าให้จิตใจ

ของตน ลดละกิเลสลงได้จริง นั่นเอง

“การท�าใจในใจ”(มนสิการ)มีทั้งที่“มิจฉา

ทิฏฐิ” และทั้ง“สัมมาทิฏฐิ” ต้องศึกษาดีๆ

การหลับตาท�า“สมาธิ”คือการสะกด

จติตนให้กิเลสระงบัไว้ชัว่คราว เรียกว่า ท�า 

“เจโตสมาธิ” ก็จะได้แต่เรียนรู้ใน“อดีต ๑๘  

และอนาคต ๔๔” เป็น“ฌานแบบสมถะ”เท่า 

นั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่ายัง“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่

 ไม่ใช่“ฌาน”ที่สัมมาทิฏฐิแบบของ

พุทธตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“สามัญญ

ผลสูตร” หรือตามแบบ“มหาจัตตารีสก

สูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๘๑) ที่เรียน 

รู้ ในขณะเป็น“ปัจจุบัน”ทั้งเรื่องของ“กาม 

คุณ ๕” และทั้งเรื่องของ“ฌาน ๔”

“ท�าใจในใจ”นั้นก็คือ ท�าให้เกิด“ฌาน” 

นัน่เอง ซึง่“ฌานทั้ง ๔”ที่สัมมาทิฏฐิก็คือ 

ฌานทีป่ฏิบัติตามค�าตรสัใน“สามัญญผล

สูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ สูตรที ่๒) หรือ“ฌาน”ที่

เกิดจากการปฏิบัติ“จรณะ ๑๕” เรียนรู้ใน

ปัจจุบัน ขณะมีสัมผัสทั้งภายนอกภายใน ๖   

ซ่ึงเป็น“ฌาน”ที่เกิดจากการปฏิบัติ“ศีล 

อันเป็นอาริยะ-ส�ารวมอินทรีย์ ๖ อันเป็น 

อาริยะ-สติส ัมปชัญญะอันเป็นอาริยะ-

สันโดษอันเป็นอาริยะ

มิใช่เป็นได้“แค่ปุถุชนแบบสามัญ” 

แต่เป็นได้ถึงขัน้“อาริยชนแบบวิสามัญ”

“จรณะ ๑๕”จะต้องมีต้ังแต่มี“ศีล”เป็น

อาริยะไปตามล�าดบั โดยเฉพาะต้องปฏิบัติิ

มี“อปัณณกปฏปิทา ๓”อันเป็น “การปฏิบัติท่ี 

ไม่ผดิของศาสนาพุทธ”(ส�ารวมอินทรีย์ ๖-โภชเน 

มัตตัญญุตา-ชาคริยานุโยคะ)เป็นต้น ซ่ึงจะต้อง“ลืม 

ตา”มีสัมผัสเป็นปัจจัยในการปฏิบัติ แล้วจะ

เกดิ“สัทธรรม ๗” ได้แก่ ศรัทธา หริิ โอตตัปปะ 

พหุสูต วิริยะ สติ ปัญญา และเป็นฌาน ๑ 

ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ ครบ“จรณะ ๑๕”

น่ีคือ “การท�าใจในใจ”(มนสิการ)ให้เป็น 

“ฌาน” ตามสัมมาทิฏฐิของพุทธ 

กล่าวคือ ผู้ น้ัน“รู้จกัรู้แจ้งรู้จริง”ความ 

เป็น“กาย” หรือิ“จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณ

บ้าง” แล้วก็จดัการปรับปรุงเปลีย่นแปลง(อภิ

สังขาร)“กาย” ซึ่งก็คือ ใจหรือจิตใจ หรือ“จิต

บ้าง มโนบ้าง วญิญาณบ้าง”ของตนให้กิเลส

ลดละจางคลาย หรือหมดสิน้ไปจาก“กาย” 

หรอืจากจิตบ้าง จากมโนบ้าง จากวิญญาณ

บ้าง ก็จากใจ จากจิตใจ นั่นเอง ได้ส�าเร็จจริง 

ครบครัน“จรณะ ๑๕” จงึจะชื่อว่า“ฌาน”ของ

ศาสนาพุทธที่สัมมาทิฏฐิ

“ฌาน”ของพุทธต้องมี“สติสัมโพชฌงค์” 

ที่สัมผัส“วิโมกข์ ๘“ด้วยกาย รู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ทัง้ภายนอกและทัง้ภายใน และทีส่ �าคัญ

ต้องมี“ธ ัมมวิจัยสัมโพชฌงค์” ในความ
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เป็น“กาย”ก็ดี เป็น“จิต”ก็ดี ชนิดที่แยกแยะ
ท�าใจวนใจได้ถ ่องแท้(โยนิโสมนสิการ)แล้ว
ท�า“เวทนา ๒”(ภาวะ ๒)ให้เป็น“เวทนา ๑” 
เรียกว่า ท�า“จิตให้เป็นหนึ่ง”(เอกัคคตาจิต)

“ฌาน”ของพุทธจึงไม่ใช่เกิดจากการ 
“หลับตา”สะกดจติเข้าไปให้“เป็นหน่ึง”แค่นั้น 

ซึ่ง“จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง”นี้ 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ 
ข้อ  ๒๓๐ ว่า “ดกูรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูม้ไิด้
สดบั จะพึงเบ่ือหน่ายบ้าง คลายก�าหนัดบ้าง 
หลุดพ้นบ้าง ในร่างกายอันเป็นที่ประชุม
แห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร

เพราะเหตุว่า ความเจริญก็ดี ความ
เสือ่มก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของร่าง 
กายนัน้เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้
ย่อมปรากฏ(ย่อมมีให้เหน็ได้ ใครๆก็เหน็ได้) ปุถุชน
ผู้มิได้สดับ จึงเบื่อหน่ายบ้าง คลายก�าหนัด
บ้าง หลุดพ้นบ้าง ในร่างกายนั้น 

แต่ตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่เป็น
ที่ประชุมแห่งมหาภูตทั ้ง ๔ นีว้ ่า จิตบ้าง 
มโนบ้าง วิญญาณบ้าง ปุถุชนผู้มิได้สดับ  
ไม่อาจเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด หลุดพ้นใน
จิต เป็นต้นนั้นได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร

เพราะว่า จิตเป็นต้นนี้ อันปุถุชนมิได้
สดับ รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ยึดถือด้วย
ทิฏฐิ ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัว
ตนของเรา ดังนี้

ตลอดกาลช้านานฉะนัน้ ปุถุชนผู ้ 
มไิด้สดับค�าสอนของพระพทุธเจ้าองค์ใด
องค์หน่ึง จงึไม่อาจเบ่ือหน่าย คลายก�าหนัด 

หลุดพ้นในจิต เป็นต้นนั้นได้เลย ฯ”
ผู ้เข้าใจความเป็น“กาย”ไม่“สัมมา

ทิฏฐิ” หรือเข้าใจความเป็น“กาย”มิจฉา
ทิฏฐิ”อยู ่  ก ็ย ่อมไม ่สามารถจะปฏิบ ัต ิ
ต้ังแต่“ข้ันต้น”ไปตามล�าดบั อนัได้แก่ “กาย” 
และ“กายในกาย” ซึง่เป็น“โลกุตระ”ข้อที่ ๑ 
เริ่มล�าดับที่ ๑ (พระไตรปิฎก เล่ม ๔๓ ข้อ ๖๒๐) ได้
บรรลุผลอย่างเป็นอัศจรรย์ (พระไตรปิฎก เล่ม 

๒๓ ข้อ ๑๐๙)แน่ๆ
กล่าวคือ จากพระไตรปิฎก ที่ได้อ่าน

ผ่านมาหยกๆนั้น มีความชัดเจนแจ่มแจ้ง
แล้วว่า “กาย”ที่หมายเอา ความเป็น“ร่างกาย
ภายนอก”นัน้ ใครๆก็เห็นความเจริญก็
ดี ความเสือ่มก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี 
ของร่างกายอันเป็นที่ประชุมของมหาภูต ๔ 

นี ้ ได้ ไม่ยากเลย แม้ไม่ได้ฟังค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า ก็เข้าใจได้ ได้ง่ายดายกว่า การ
จะเห็นความเจริญก็ดี ความเสือ่มก็ดี การ
เกิดก็ด ีการตายก็ด ีของ“จติ-มโน-วญิญาณ”         

จงึไม่ยดึม่ันถือม่ันว่า ร่างกาย เป็นเรา 
เป็นของเรา ได้ง่ายกว่า ที่จะไม่ยดึม่ันถอืม่ัน
ว่า “จติ-มโน-วญิญาณ” เป็นเรา เป็นของเรา         

ดังนัน้ ต้องฟังค�าสอน และศึกษาให้
รู้พระวจนะของพระพุทธเจ้า ให้ดีๆ ปฏิบัติ
ให้สมัมาทฏิฐจิริงๆ จงึจะไม่ยดึม่ันถอืม่ันว่า 
“จิต-มโน-วิญญาณ” เป็นเรา เป็นของเรา         

ความเจริญก็ดี ความเส่ือมก็ดี การเกดิ
ก็ดี การตายกดี็ ของ“ร่างกาย”น้ัน คนทุกคน

เห็นได้ ทุกคนรู้ ทุกคนพานพบกันมาทั้งนั้น 

ความเจริญก็ด ีความเส่ือมก็ด ีการเกิด
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ก็ด ีการตายก็ด ีของ“ร่างกาย” คนทกุคนเหน็

ง่าย ทุกคนรู้ ทุกคนพบ อยู่ประจ�า สัมผัสได้

ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย “ใจ”ก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

ได้  ง่ายดาย ชัดแจ้ง เป็นของหยาบ

แต่ความเจรญิก็ดี หรือความเส่ือมก็ด ี 

การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของ“จิต-มโน- 

วญิญาณ” คนทุกคนที่ไม่ได้เล่าเรียนศกึษา 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิ  

ย่อมไม่รู้จกัรู้แจ้งรู้จริงได้ง่ายๆ รู้ได้ยาก ไม่ 

ชดัแจ้ง เพราะลกึละเอยีด ยิ่งกว่ามาก 

ขนาดได้ยินได้ฟัง ได้เรียนรู้กันแท้ๆ 

ยังเห็นแจ้งความเจริญก็ดี หรือความเสือ่ม

ก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของ“จิต-มโน-

วิญญาณ”ไม่ได้ง่ายๆกันเลย

คูแ่รก ความเจริญ กับ ความเส่ือม ของ

ร่างกายภายนอก นับตัง้แต่“วัตถุทรัพย์สิน

เงินทอง”ของภายนอกทีย่ึดถอืเป็นของเรา 

เป็นเรา ยึดแน่นยึดเหนียวเท่าใดๆ ก็ยิ่ง

เป็น“ตัวเรา” เป็น“ของเรา”ยิ่งๆเท่านั้นๆ

ชาว“โลกย์ี”ทัง้หลาย เชือ่กนั นับถอืกนั  

มีความรู้กันแค่ว่า “ความเจริญ”คอื ตนยิง่มี 

“สมบัติวัตถุ”มากเท่าไหร่ๆ ก็ยิ่งหลงกันว่า 

“เจริญสูงส่ง”เท่านั้นๆ  

ส่วน“ความเสื่อม”ทางโลกีย์นั้น ถือว่า 

ยิ่งไม่มีสมบัติวตัถุ หรือสมบัตวิตัถุน้อยลงๆ 

ไปสู่ความไม่มีเลย หรือหมดเนื้อหมดตัว ก็

ยิ่งถือว่าตกต�่า ถือว่า“ไม่เจริญ” ชีวิตเสื่อม

ชาว“โลกีย์”จะเหน็“ความเจริญ”ว่า ตน

ต้องมีสมบัติวัตถุไว้เป็นของตนมากๆๆๆ 

เท่าใดก็เจริญยิ่งๆเท่านัน้ๆ คนอื่นจะขาด 

แคลน จะเดือดร้อนอย่างไรๆ ก็เป็นเร่ืองของ

เขา วิบากของเขา เขาจะเห็นแต่แก่ตัวเอง

แต่ชาว“โลกุตระ”ท้ังหลาย เชื่อกัน นับ 

ถือกัน มีความรู้กันว่า สมบัติวัตถุนั้น เป็น

แค่เครื่องใช้ตามความจ�าเป็นที่พอเหมาะ

พอด ีไม่ใช่เคร่ืองชี้บ่ง“ความเจริญ” ถ้ามีมาก

ก็เป็นภาระต้องรักษาดูแลระมัดระวัง หรือ

ตนกักตุนไว้ เศรษฐกิจฝืดเคอืง แต่ถ้ามีน้อย

เกินไปก็ไม่พอจะใช้สอยสร้างสรรอย่างเป็น

ประโยชน์ที่ควรจะเกิดจะเป็นขึ้นมา 

จึงต้องท�าให้ม ี ให้เก ิดขึน้มาจนพอ

ตามควร เพยีงพอส�าหรับการสร้างสรรค์ใน

ตน ในสังคม ที่เหมาะแก่ภาระแก่กิจ

แต่ถ้าไม่ท�าการท�างาน ก็ไม่มีผลอะไร 

เกิด ก็เบา ก็ว่าง ก็อยู่เปล่าๆไป ก็ไม่แปลก

จึงไม่เป็น“ผู้โต่งไปข้างเป็นคนจะมีแต่

อยู่เบาๆว่างๆ” โดยไม่ดูบริบท ไม่ดูองค์

ประกอบของชวีติตนกับสังคมที่ตนร่วมช่วย

กันสร้างสรร ใช้สอยอย่างพอเพียง    

ศาสนาพุทธน้ัน ต้องมีความรู้จกัรู้แจ้ง 

รู้จริงในความเป็น“ชาต”ิ และความเป็น“ภพ”

“ชาติ”นั้นคอื การเกิด นับตัง้แต่เริ่มมี

ลักษณะแห่งการก่อเกิดแรกสุด(อุปจยะ) แล้ว

ก็เชื่อมต่อการเกิดน้ันไป(สันตติ) เพ่ิมลักษณะ

แห่งการเกิดขึ้นอีกด้วยการรู้สึก(เวทนา) และ

ก�าหนดหมายรู้ความรู้สึกน้ันๆ(สญัญา) แล้วมี 

การก�าหนดหมายรู้จุดมุ่งหมาย(เจตนา)นั้นๆ

ให้ออกว่า จุดมุ่งหมายนัน้มันมีจุดหมาย
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ไปใน“อาการ”ใด เช่น มุ่งหมายให้“อาการ

ต้องการเสพรสในสัมผสัภายนอก”(กามตัณหา)

เกิดกับตน หรือมุง่หมายให้“อาการต้องการ

เสพรสในภายใน”(ภวตัณหา)เกิดกับตน ซึ่ง

เป็น“อาการ”ของโลกียจิตสามัญปุถุชนทั้ง

หลาย ที่เป็นธรรมดาของการเป็นอยู่ปกติ

หรือมุ่งหมายให้“อาการต้องการเสพ

รสในความไม่มีภพ”( วิภวตัณหา )เกิดกับตน 

ซึง่เป็น“อาการ”ของโลกุตรจิตวิสามัญของ 

ปุถุชน นัน่คือจิตมี“อาการ”ไม่สามัญของ 

ตามทีป่ถุชุนทั ้งหลายเป ็นก ันม ีก ันเป ็น

ธรรมดาปกติ เพราะจิตมี“อาการวิเศษ” 

(มีคุณวิเศษ = อุตตริมนุสสธรรม)แปลกแตกต่างไป

จาก“อาการของจิตปุถุชน”

หากสามารถท�าจิต“อาการวิเศษนี ้

ให้มันหยั่งลงในจิต”เรา( โอกกันติ ) และตาม 

รูว่้า มนัมี“อาการ”อย่างไร ได้จริง ผู้นัน้คือ 

ผู ้มี“ปัญญา”สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“มโน 

ปวิจาร ๑๘”ทีเ่ป็น“เนกขัมมสติเวทนา”ของ

คนขัน้โลกุตรภูมิ ซึง่แตกต่างจาก“เคหสิต

เวทนา ๑๘”ที่เป็นธรรมดาของคนโลกียภูมิ

ผู ้มี“ปัญญา”จึงสามารถแยกแยะได้

อย่างรู้จกัรู้แจ้งรู้จริงว่า “จิต-เจตสิก”ของตน 

มันเป็นจิตของปุถุชนสามัญทั่วไปที่มีกิเลส

พาเกิดชื่อว่า“โลกียจิต” หรือเป็น“จิตของ 

อาริยชน”ที่สามารถท�าให้เกิดการลดกิเลส

ลงได้ไปตามล�าดับ(นิพพัตติ) กระทั่งสามารถ

ท�าให้“การดับกิเลส”ส�าเร็จเด็ดขาดได้จริง

ส�าเร็จ เป็นอรหัตตผล(อภินิพพัตติ )     

ซึง่จะเรียนรู้“ชาต ิ๕”ทั้งหลาย ได้แก่ 

ชาติ-สัญชาติ-โอกกันติ-นิพพัตติ-อภินิพ

พัตติ โดยมีการสัมผัส(ผัสสะ)วิโมกข์ ๘ ด้วย 

“กาย” จงึจะมีการท�าใจในใจของตน(มนสิการ) 

ให้เป็นให้มีให้ส�าเร็จขึ้นมาได้

“ภพ”คือ ตัง้แต่“ จิต”เริม่ไหวเคลือ่น

ขึน้มาจากอาการ“ว่างๆ”จาก“ความหวัง”ที่

จะมีจะเกิดเป็น“ภพ”ข้ึนมาในข้างหน้า(สาเปก

โข) หรือ“ไม่มีความหวงั”ใดๆเลยในจติ ก็เร่ิม

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเป็น“อุปจยะ”กันทีเดียว ซึ่ง 

จะเป็น“ชาติ ๕” อย่างใดอย่างหน่ึงใน ๕ น้ัน ผู้

มี“ปัญญา”ก็สามารถแยกออก และสามารถ

ท�าได้ ถูกต้องเป็น“สัมมาผล”

แต่เพราะ“มจิฉาทฏิฐ”ิอยู ่ หรอือวชิชา 

อยู ่ ยงัไม่รู้จกัอาการของ“ชาติ ๕” และไม่รู ้ 

“เหต”ุที่ท�าให้เกิด“ภพ”ว่า คืออะไร จึง“ท�า 

เหตุ”นั้นด ้วย “อวิชชา” “ภพ”จึงเกิดจึงมี 

ข้ึน เพราะ“เหตุ”น้ัน  ๆ“ภพ”น้ันก็เป็น“วบิาก” 

(ผล)ในจิต ในอัตตา เป็นของตน(เพราะความไม่ รู้) 

ธรรมดาสามัญไม่มีใครต้องการ“ภพ

นรก”แน่นอน และแน่นอนว่า จะไม่สร้าง 

“ภพนรก”ให้ตนเด็ดขาด มีแต่ผู ้ต้องการ 

“ภพสวรรค์”ทัง้น้ัน จะสร้างก็แต่“ภพสวรรค์” 

กันทั้งน้ันๆ แล้วก็เผลอทั้งน้ันว่า“สวรรค์”ก็ดี  

“นรก”ก็ดี มันล้วนคือความเป็น“ภพ”ทั้งสิ้น

“ภพ”จงึเกิดจงึ“มี”ข้ึนในคนผู้“อวิชชา” 

ตามจริง แต่เพราะ“ภพสวรรค์”คอื “ภพเก๊”  

ภพเท็จ(อลิกะ)  “ภพ”จึงเป็น“อุปาทาน”แท้ๆ 

 [ เก่าสมัย ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า
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•	นายหนุนดี

 ขอชื่นชมนโยบายของรัฐบาลยุค คสช.ที่น�า
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า
คสช. และเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลยุคปัจจุบัน 
สามารถคืนความสุขให้แก่ประชาชนได้อีกเรื่องหนึ่ง
 ซึ ่งเรื ่องนี้ก็คิดว่าเป็นเรื ่องใหญ่มากส�าหรับ 
ชาวไทยทุกครัวเรือน
 จากการเปิดเผยของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาพร 
รมว.สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐ ว่า วันนี้
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีตอินมุตัหิลกัเกณฑ์ วิธกีาร
และเง่ือนไขการก�าหนดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งช่วยให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
สามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลทุก
แห่ง ไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชน ภายใน ๗๒ 
ชั่วโมง จากนั้นจึงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอืน่ที ่
ผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่ต่อไป

	 นโยบายนี้โดนใจมาก		ดูดีกว่าเอาเงินไปแจก
เปล่า	ๆ 	แล้วกห็มดไปอย่างน่าเสยีดาย ในการกระตุน้ 
การบริโภคของประชาชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
เกิดความอยาก (ตัณหา) อันเป็นการเพิ่มทุกข์ หลง
สุขมากขึ้น แล้วจะมาให้นโยบายประหยัด โดยให้
ประชาชนลดความอยากลงในภายหลังก็เป็นเรื่อง
ยากอย่างมาก แต่นโยบายนีด้จูะเป็นการบ�าบดัทกุข์ 
บ�ารงุสขุให้แก่ประชาชนอย่างถกูทศิถกูทางมากกว่า
 ก็ขอให้รัฐบาลช่วยประกาศใช้นโยบายนี้โดย
เรว็ และให้โรงพยาบาลทกุแห่งด�าเนนิตามนโยบาย
นี้ได้จริง ๆ  ด้วย (มิใช่เป็นแค่นโยบายดี ๆ  ที่มีแค่ตัว
หนงัสอืในกระดาษ ดงัเช่นรฐับาลหลายชดุที่ผ่านมา) 
 ขอให้รัฐบาลที่บริหารแบบนี้อยู่นาน ๆ  แค่นโย-
บายเรื่องนี้เรื่องเดียว ก็ช่วยให้ประชาชนสุขสันต์ 
หน้าใสแล้วละ สาธุ

นโยบายโดนใจ

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการก�าหนดค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

ซึ่งช่วยให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชน ภายใน ๗๒ ชั่วโมง 
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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)

•	ต่อจากฉบับที่	๓๒๑
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คุณงามความดี	ศีล	และกฎระเบียบ
 เรามักจะได้ยินพ่อแม่ ครูบาอาจารย์พูด หรือ
แม้แต่พระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสเสมอว่า “จงเป็นคนดี 
จงอย่าท�าในส่ิงท่ีไม่ด ี จงอย่ามคีวามโลภ  จงท�างาน 
ให้หนกัที่สดุและจงช่วยเหลอืผูอ่ื้น” ค�ากล่าวทั้งหมด
ช่างไพเราะเพราะพริ ้งและเป็นแรงบันดาลใจ 
ฉะน้ัน ผู้คนจึงมักชอบฟังพระเทศน์ด้วยโวหารที่
หยดย้อย แม้กระทัง่ค�าตรัสของพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว ประหนึ ่งว่าได้รับฟังค�าพูดของ
ผู้วิเศษ แต่วันต่อมาพวกเขากลับลืมสิ่งนั้นเสีย
ทั้งหมด ซึ่งเราคงไม่อาจต�าหนิพวกเขาได้
 บางครั้งบางคราวเราต้องการบางสิ่งมากกว่า
ที่ควรจะเป็น  และเราอาจเตะก้นเขาสักที ถ้าคน
นั้นท�าใจด�ากับเรา เราจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะ
เป็นคนดี เพราะคนอืน่ก็ไม่ได้เป็นคนดี และไม่ได้
ให้ความยุติธรรมแก่เรา

 หากท่านคดิเช่นนัน้กไ็ม่ควรมใีครต�าหนิท่านได้ 
เพราะนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการยากที่
ใครจะท�าตามค�าแนะน�าของคนอื่น ถ้าไม่ได้รับผล
ประโยชน์ตอบแทนเลย นั่นแหละเป็นเหตผุล จงเป็น 
คนซื ่อตรงต่องาน แม้ว่าอาจจะมีใครสักคนที ่
ประสงค์จะเดินตามผู้อื่นโดยไม่มีผลตอบแทน
 ทั่วทุกมุมโลกเป็นเช่นเดียวกันหมด  คริสต์
ศาสนิกชนเข้าโบสถ์ฟังบาทหลวงเทศน์ด้วยถ้อยค�า
ศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์  จนผู้ฟังธรรมเคลิบเคลิ้ม 
มคีวามรูส้กึว่าตวัเองเข้าใกล้สวรรค์ แต่ทนัททีีพ่วก
เขากลบัถงึบ้าน  และในวันรุง่ข้ึน เขากเ็ริ่มทะเลาะ- 
เบาะแว้งกัน และเริ่มแข่งขันกันในทางธุรกิจ ถึง
แม้ว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกสบายใจที่ได้รับค�า
อวยพรจากบาทหลวงที่โบสถ์  แต่พวกเขาไม่ได้
เรียนรู้หรือเข้าใจอะไรนอกจากการไปโบสถ์
 เราจะเข้าสู่สิ่งส�าคัญที่ขาดหายไป	 ได้แก ่

3
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ข้อพสิจูน์	ประสบการณ์และความเชื่อมั่นว่าควรจะ
ต้องมีกฎในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง	หรือดีกว่า
ที่จะไม่มีกฎระเบียบเลย	 เพราะเพียงเฉพาะค�าพูด
หรือทฤษฎีคงใช้ไม่ได้ผลและไม่สามารถแก้ปัญหาได้
 ทั้งสองวัฒนธรรม คือ ตะวันตกและตะวัน-
ออก ผู้คนขาดเสาหลักที่ส�าคัญ ๒ ประการ ได้แก่  
๑. การปฏิบตัิ วธิกีาร และเครือ่งมือเพื่อช่วยเรา
ในการพัฒนา และถ่วงดุล สิ่งที่จะช่วยให้เราเกิด
ปัญญาเฉียบคม และฝึกจิตวิญญาณของเราในวิถี
ทางอันจะเป็นประโยชน์อย่างชดัเจน ซึ่งอย่างน้อย
ที่สุดจะท�าให้ชีวิตเราดีขึ้น
 ในประเทศไทย พวกเราต้องขอขอบคุณที่มี
พุทธศาสนาซึง่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจ แม้แต่
พระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงปฏิบัติตาม นับว่าเราโชคดี
มาก เพราะการปฏิบัติตามแนวของพุทธศาสนา
ดังกล่าวนั้น  การปฏิบัติสมาธิถือเป็นแนวทางที่
เป็นประโยชน์อย่างจริงจัง ๒. ประสบการณ์  โดย
ผมขอถามท่านว่า ถ้าหากจะมใีครสกัคนรบัประกัน
ท่านอย่างเต็มที่ หรือท่านประสบด้วยตนเองว่า 
หากท่านใช้ชวิีตอย่างสมถะและซื่อสตัย์ สนัตสิขุใน
จิตใจ หรอืแม้การได้รบัความเคารพนบัถอืจากผูอ้ื่น 
จะเกิดขึน้แก่ท่านอย่างแน่นอน ท่านจะด�าเนินชวีติ
ตามแนวทางนั้นหรือไม่
 ในเรื่องการท�าสมาธิ  ท่านอาจจะประหลาด
ใจเมื่อทราบว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลามาก 
เพือ่ทรงปฏิบติัท�าสมาธิตลอดพระชนม์ชีพของ
พระองค์ซึง่บางครั้งหลายชั่วโมงต่อวัน  การทรง
ท�าสมาธินอกจากท�าให้พระองค์มีพระพลานามัย
ทางพระหฤทยัสมบรูณ์แล้ว ยงัทรงเพิ่มพนูคณุงาม
ความด ี และพลงัอ�านาจให้เกดิขึ้นอีกด้วย พระองค์
ไม่เคยประสบกับภาวะของความเครยีด หรอืความ
ไม่สมดุล แม้ในช่วงเวลาแห่งวิกฤติที่รุนแรง  ซึ่ง
พระองค์ต้องตัดสินพระทัยล�าบากยากเย็น  พระ
อัจฉริยภาพดังกล่าวมิเพียงท�าให้ข้าราชบริพาร
เกิดความประทับใจในพระองค์เท่านั้น แต่ยังทรง
เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหล่านั้นมีก�าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 เมื่อท่านทราบว่าการท�าสมาธิเป็นประจ�า ยัง
ประโยชน์ทางจิตให้แก่ท่านอย่างไรบ้าง  ท่านก็ไม่
ควรพลาดที่จะปฏิบัติเช่นนั้นวันละ ๑๕-๒๐ นาที ก็
เพยีงพอแล้ว  แต่ขอให้ปฏบิตัเิป็นประจ�า (ผมสงสยั
ว่าเหตใุดโรงเรยีนและวัดจงึไม่สอนการท�าสมาธใิห้
แก่นักเรียนหรือประชาชนทั่วไป)
 ในเรื่องของประสบการณ์กล่าวคือ  ถ้าเรา
หลอกลวงหรือกล่าวเท็จแก่ผู ้ใด  เราจะต้อง
กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาว่า สิ่งที ่เราหลอก-
ลวงหรือกล่าวเท็จนั ้นจะต้องปรากฏในเวลาใด 
เวลาหนึ่งถูกต้องหรือไม่  ด้วยเหตุนี้ท่านลองคิดดู
ด้วยเหตผุลว่าเราจะสามารถมจีติที่สงบในการท�างาน 
หรอืพกัผ่อนได้อย่างไร  หรอืเราจะสามารถสูห้น้าคน
ที่เราหลอกลวง หรือพูดเท็จกับเขาได้อย่างไร
 หากเราเป็นผูม้คีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้  หรอื
มีประสบการณ์ที่ดีโดยธรรมชาติแล้ว ปุถุชนอย่าง
เราจะต้องหลกีเลี่ยงการหลอกลวง  นอกจากบคุคล
นั้นจะมีสันดานชั่วช้าเลวทรามโดยธรรมชาติ
 ดังที ่ผมได้กล่าวแล้ว  ค�าพูดก็เป็นเพียง
ค�าพูด ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่เราควรจะมีกฎ
ระเบียบ  คือ กฎแห่งศีลธรรม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติบนพื ้นฐานแห่งความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ของเรา  พระราชด�ารัสและค�าสั่ง
สอนของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตั้งอยู่บน
พื้นฐานชีวิตจริงของพระองค์ จากการที่พระองค์
ทรงมคีวามสงัเกต และมสีายพระเนตรอนัยาวไกล 
ซึ่งเราคงไม่สามารถหาค�าพูดใด ๆ  มาพรรณนา
เปรียบเทียบได้
 มนัเป็นเรือ่งยากทีจ่ะร่างสนุทรพจน์เพือ่แสดง
ต่อสาธารณชน  แน่นอนที่สดุ ย่อมเป็นงานท้าทาย  
เพราะการแสดงสุนทรพจน์ต่อประชุมชน  ซึ่งมี
ทัง้นักการเมืองผู้ปราดเปรือ่ง และชาวนาซึง่ไม่
สามารถอ่านออกเขียนได้มาร่วมฟังอยู่ด้วยนั้น  
ย่อมเป็นงานที่ยุ่งยากพอสมควร ถึงแม้จะเป็นค�า
แนะน�าที่ง่าย เช่น จงเป็นคนดี  จงเป็นคนซื่อสัตย์ 
อาจเป็นค�าพูดที่ส�าคัญต่อนักการเมืองมากกว่า
ชาวนาเสียอีก

3
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 แม้เราจะไม่ชี้เป้าไปที่ผู้ประกอบอาชีพทางการ
แพทย์  แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือ บรรดาแพทย์
มักคิดว่าจะท�าอย่างไรให้เขาสามารถได้รับผล
ประโยชน์สูงสุดจากคนไข้รายนี้  ก่อนที่เขาจะพบ
กับคนไข้รายต่อไป โลกนีค้งจะเป็นดนิแดนที่น่าอยู่อย่าง
อัศจรรย์  ถ้าหากว่าบรรดาแพทย์ดงักล่าวจะมคีวามคิดว่า 
“ผมจะช่วยเหลือคนไข้ของผมได้มากที่สุดอย่างไร” 
 ทั ้งนี ้มิได้หมายความว่า แพทย์เหล่านั้นจะ
ต้องท�างานโดยปราศจากสิ่งตอบแทน  แต่ขอ
ให้ยดึเจตนาหลัก บางโอกาสแพทย์อาจได้รับค่า
ตอบแทนมากหรือน้อยกว่า แต่สิง่ทีเ่ขาจะได้รับ
จากสังคมคือเกียรติยศและชื่อเสียง แทนที่จะ
เป็นความเกลียดชัง  เขาจะท�าให้ผู้คนได้รับความ
สุขแทนความทุกข์จากโรคที่รุมเร้า และแพทย ์
เหล่านั้นจะพบกับสันติสุขในชีวิต และมีความรู้สึก
ว่าเป็นสิ่งที่ย่ิงใหญ่ที่ได้ช่วยเหลอืคนบางคนที่ก�าลงั
จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง
 “แพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ ต่าง
ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้น”

 จะดหีรอืไม่ถ้าจะมกีารบรรจุหัวข้อน้ีในหลกัสตูร
ของส�านกัแพทย์ หรอืมหาวทิยาลยัต่าง ๆ   เราไม่ควร
พดูว่าสิ่งน้ีเป็นไปไม่ได้ เราต้องท�าได้ และเมื่อท�าได้
แล้ว โลกก็จะสรรเสริญประเทศไทย
 ดงัน้ัน เราทกุคนจึงเลื่อมใสศรทัธาในค�าแนะน�า 
และค�าสั่งสอนมากมายที่พระองค์ทรงพระราชทาน
ให้แก่พวกเรา การมีศรัทธาเลื่อมใสอย่างหลับหู-
หลับตาจะไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าปราศจากการ
ปฏิบัติ ถ้าเราทุกคนเลื่อมใส ศรัทธาในพระองค์
อย่างแท้จริง  เราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์
ทรงท�าเป็นตัวอย่าง ซึ่งเราได้เห็นด้วยตัวเองแล้ว
ว่าบังเกิดผลดียิ่ง  ถ้าการสวมเสื้อสีเหลืองเป็น
สัญลักษณ์แห่งการปฏิบัติตามพระองค์ท่าน ทุก
ประเทศกจ็ะหนัมามอง และยกย่องท่าทขีองคนไทย
 ตวัอย่างเช่น เมื่อเราประจกัษ์แล้วว่า รกัแท้อยู่
ที่การให้ หรอืเราได้รบัความเพลดิเพลนิ มคีวามสขุ
จากการที่ได้ช่วยเหลอืบคุคลอื่น แล้วท�าไมเราจงึไม่
ปฏบิตัใินสิ่งดงักล่าวนัน้ สร้าง “ความรกั” ที่เกดิขึน้
จากสัมพันธภาพให้ยิ่งใหญ่ แล้วแผ่ขยายออกไป
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   รางวัลที่ได้รับจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิต
ตามแนวทางที่ซือ่ตรงและซื่อสัตย์สุจริต  จะเป็น
ยิ่งกว่ารางวัลใด ๆ  ทั้งสิ้น โดยธรรมชาติแล้ว เรา
จะไม่ย้อนกลับไปสู่สภาพและการด�าเนินชีวิตแบบ
เดิม ๆ  อีก
 นอกจากกฎระเบียบและศีลธรรมซึ่งก�าหนด
โดยผู้อ่ืนที่สามารถท�าให้เป็นคนดไีด้ คณุงามความ-
ดีที่พฒันาตวัเราโดยธรรมชาต ิกส็ามารถท�าให้เรา
เป็นคนดีได้เช่นเดียวกัน การเทศน์ของพระสงฆ์
และพระราชด�ารสัอนัชาญฉลาดของพระเจ้าอยูห่วั
ที่กระตุ้นเตือนเราตลอดเวลานั้น มีผลในทางบวก 
ช่วยหล่อเลี้ยงก�าลงัใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน 
และการด�าเนินชีวติของเรา เพียงแต่ค�าพูดนัน้จะ
ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ  ถ้าไม่น�าไปสู่การปฏิบัติจริง 
ดงันั้นการปฏบัิตแิละการพิสูจน์จงึถอืเป็นส่ิงส�าคญั
อย่างยิ่ง
 ถ้าหากผมจะอ้างค�าสอนของพระศาสดาสัมมา-
สัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่า “จงอย่าเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะ
ว่าสิ่งนั้นได้รับการบอกกล่าวโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง
และจงอย่าเชื ่อสิ ่งใดเพียงเพราะสิ่งนั ้นได้รับ
ความเชือ่ถอืมาโดยตลอด หรือคนส่วนใหญ่เชือ่
ในสิง่นัน้ แม้แต่ค�าสอนของตถาคตเองก็จงอย่า 
เชื่ออย่างหลับหูหลับตา สิ่งที่ท่านค้นพบและได้รับ

ประสบการณ์ด้วยตัวท่านเองเท่านั้น คือสิ่งที่ท่าน
ควรจะเชื่อ แล้วเราก�าลังท�าอะไรอยู่เล่า ท�าไมไม่
น�าค�าสอนของพระพุทธองค์มาใช้ในชีวิตประจ�า
วัน และปฏิบัติให้เห็นด้วยตาของท่านเอง ในสิ่งที่
พระพทุธองค์ทรงสั่งสอน ซึ่งเป็นข้อรบัประกนัและ
ข้อพิสูจน์ที่ท่านก�าลังมองหาอยู่ในตัวเองมิใช่หรอื

อวิชชา
 
 ในโลกมีบุคคลบางคนมั ่งคั ่งและมีอิทธิพล 
บางรายร�า่รวยมหาศาลบนหยาดเหงื่อและน�า้ตา
ของผู้อื่นซึ่งสูญเสียบางสิ่งหรือถูกกระท�าโดยไร้
ความยุติธรรม หรือโดยความโหดร้ายป่าเถื่อน ผู้
กระท�าเหล่านี้แสร้งท�าเป็นว่า “มีทุกสิ่งทุกอย่าง” 
แต่เมื่อดูให้ถ่องแท้จะเห็นว่าพวกเขาไม่มีความสุข
ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและมีศัตรูมาก แต่ก็มี 
บางคนร�่ารวยมั่งคั่งได้ด้วยวิธทีี่มเีกียรตแิละซื่อสตัย์
สุจริต ในขณะเดียวกันก็มีความสุขและความ 
พงึพอใจที่ควรจะได้รบั บคุคลเหล่านี้จะมคีวามภมูใิจ 
ในเกียรติยศชื่อเสียง มีเพื ่อนพ้องมากมาย มี
อุปนิสัยที ่ดีงาม และมักจะพยายามให้ความ 
ช่วยเหลอืผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลอือยูเ่ป็นนิจ
 เท่าที่ผมสังเกต ปรากฏว่าบุคคลประเภทหลัง
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ทกุคน มีส่ิงหนึ่งท่ีเหมอืนกนั นั่นคอืการไม่ยดึตดิอยู่
กับความร�่ารวยมั่งค่ังของตนเอง  จะด้วยการศกึษา
หรอืการเห็นความทกุข์ของผู้อื่น หรอืด้วยสายตาที่
ยาวไกล และคุณลักษณะพิเศษของตนเอง ที่ท�าให้
บุคคลผู้ร�่ารวยมั่งค่ังเหล่านี้ตระหนกัดถีงึความเป็น
จริงที ่ว่า การยดึติดในความร�่ารวยมัง่คั ่งที ่เป็น
วัตถุนิยมนั้น  ไม่ได้ท�าให้เขาได้รับความสุขอย่าง
แท้จรงิ เขาระลกึและทราบเสมอว่า ความโลภและ
การต่อสู้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงอ�านาจนั้น เป็นกบัดกัความ
ชั่วร้ายที่เขาพึงระมัดระวัง
 ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวซ�้าอกี  พระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงอยู ่ เห นือสิ ่ง เหล ่า นี ้
ทั้งปวง ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในค�าสอนแห่ง
องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ท�าให้พระองค์
ทรงมีพระหทัยที่พร้อมจะสละราชทรัพย์ทั้งหมด
ของพระองค์เพือ่ช่วยเหลือประเทศชาติ ซึง่คือ
คุณสมบัติของผู้มีอ�านาจที่พร้อมด้วยปัญญา ซึง่
เป็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่ง คือ บุคคลดังกล่าว
จะเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้สังเกตที่รอบคอบ
 ท่านคดิว่าปัญญามาจากไหน ไม่มใีครเลยที่จะ
ถือก�าเนิดมาพร้อมด้วยปัญญา บุคคลที่ฉลาดปราด-
เปรื่องก็มิได้ฉลาดปราดเปรื่องโดยก�าเนิด  แต่
เป็นเพราะเขาเป็นผู้ฟังที่รอบคอบ โดยข้อเท็จจริง
แล้วบุคคลผู้หนึ่งสามารถเรียนรู้จากบุคคลใดก็ได้
แม้กระทั่งศัตรู ตรงกันข้าม คนดื้อรั้นหรือประสบ
ความส�าเร็จน้อยมักเสแสร้งว่าตนเองเข้าใจทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้ฟังในสิ่งที่คน
อื่นพูดเลย เรามักจะได้ยินบุคคลประเภทนี้พูดเสมอ ๆ  
ว่า “ฉันรู้แล้ว” รู้แล้ว ๆ  และยังจะติดนิสัยชอบ
พูดสอด พูดขัดคอ และอวดภูมิของตนเองซึ่งมีอยู่
อย่างจ�ากัด
 ถ้าเราศึกษาเอกลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ แม้เพียงผิวเผนิ
เราจะพบว่า ขณะที่พระองค์ทรงรับฟังผู้หนึ่งผู้ใด  
พระองค์จะทรงมีพระทัยจดจ่อ  มั่นคง และไม่ทรง
ปล่อยพระทยัไปตามอ�าเภอใจ เพ่ือทรงแสดงความ
คิดเห็นหรอืตดัสนิพระทยัสอดแทรกเข้ามา แต่ทรง

ซึมซับเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระในข่าวสารอย่างเต็มที่ 
จะเห็นได้ว่าพระองค์พุ่งพระทัยไปที่ผู้พูดเต็มเปี่ยม 
๑๐๐% ไม่ว่าผู้พดูน้ันจะเป็นนักการเมอืง หรอืชาวไร่
ชาวนาธรรมดา
 จึงน ่าสนใจและน่าศึกษาอย่างยิ ่งที ่บุรุษ
พระองค์หนึ่งผูช้าญฉลาดและมปีระสบการณ์อย่าง
สูง ทรงรับการศึกษาจากสถาบันในระดับแนว-
หน้าจากสามประเทศ ทรงมีวิธีการอย่างไรในการ
พยายามศึกษาหาความรู้จากทุก ๆ  คนทีห่้อมล้อม
พระองค์ โดยที่พระองค์ทรงมีความอดกลั้นและ
เต็มพระทัยเฉกเช่นนักศึกษาอื่น ๆ  ทั่วไป ซึ่งแตก-
ต่างจากคนบางคนในยุคใหม่  ซึ่งมีอ�านาจแต่ไร้ซึ่ง
ปัญญา ที่ไม่ยอมรับว่ายังมีคนอื่น (โดยเฉพาะผู้ใต้
บังคับบัญชา) รู้ดีกว่าเขาเสียอีก บุคคลประเภท
นี้จะเรียนรู้เฉพาะอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่
ทะนงตนว่ารู้มากมายประหนึ่งเป็นผู้ช�านาญการ รู้ 
ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
 พระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสัว่า “ในโลกนี้ 
มีโอสถส�าหรับรักษาทุกโรค ยกเว้นโอสถใช้รักษาโรค
อวิชชา เพราะอวิชชาไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
ดังนั้นเราจึงควรอยู่ให้ห่างจากผู้ที่มีอวิชชา”
 โปรดอย่าเข้าใจผมผิด ผมไม่ได้พูดตลกและ
ตัดสินหรือดูถูกบุคคลดังกล่าวนั้น แต่ผมสงสาร
พวกเขาต่างหาก สาเหตุแห่งอวิชชานั้นมิใช่ว่าเขา
ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ แต่เขาไม่ต้องการที่จะ
เรียนรู้ต่างหาก ถ้าท่านพยายามทีจ่ะชักน�าให้เขา
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือศึกษาเล่าเรียน ท่านคงต้อง
เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์  ความส�าเร็จของพวก
เขาหากจะมีคงเป็นชั่วระยะเวลาอันสั้น และถ้าหาก
มีสิ่งใดไม่ถูกไม่ควรเกิดขึ้น เขามักจะต�าหนิผู้อื่น
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ 
ทรงเป็นตวัอย่างที่ยิง่ใหญ่ของพวกเราในเรื่องของ
การฟังอย่างมีสติรอบคอบ และด้วยจิตใจที่จดจ่อ
มั่นคง ซึ่งเราสามารถเดินตามรอยพระบาทของ
พระองค์ในเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง พระราชจริยา-
วัตรของพระองค์ในเรื่องน้ี ถอืได้ว่าเป็นปัญญาทาง
พระพุทธศาสนาที่ก�าลังมีบทบาทส�าคัญยิ่ง.

อ่านต่อฉบับหน้า
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การปรองดองในมุมมองของพระโพธิสัตว์
 ...ส�าหรับกระบวนการปรองดองที่จะเกิดขึ้นใน
เรว็วันนี้ ผมขอให้ทกุฝ่ายโปรดตดัผมออกจากสมการ
ไปได้เลยครับ ผมไม่ต้องการให้ใครมาเสนออะไรเพื่อ
ช่วยตัวผม และในทางกลับกัน ผู้มีอ�านาจก็ไม่ควร
ใช้อภินิหารและกระท�าทุกวถิีทางเพื่อขจัดผมเพียงคน
เดยีว โดยไม่ค�านงึถงึหลกันติธิรรม และต้องไม่เลีย้งไข้
ความ “ขดัแย้ง” ให้ยดืเยื้อ เพื่อเป็นข้ออ้างที่จะอยู่ใน 
อ�านาจต่อไป ดังเช่นที่หลายๆ คนรู้สึกได้อยู่ทุกวันนี้
 .......ผมหยุดแล้วครับ ท่านล่ะ เมื่อไหร่จะหยุด
สักที อย่ารักชาติ รักสถาบันฯ เพียงแค่ค�าพูดกัน
เลยครับ (วันที่	๓๑	มี.ค.	๖๐	นายทักษิณ	ชินวัตร	อดีตนายกรัฐมนตรี	
โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก	Thaksin	Shinawatra)

 โดยสรุป	ไม่มีอะไรมากครับ	แค่	“คนไกลบ้าน” 
ที่ร้อนรนคนหนึ่ง	ขึ้นเพลงท่อนแรกให้	“ลูกน้องร้อง
ต่อ”	โดยใช้	“บรรยากาศปรองดอง”	เป็นตัวประกัน 
ส่วนที่	“แม้ว”	บอกว่าเขาหยดุแล้ว	เราจะหยุดยุ่ง 
หรือสนใจเขากันได้หรือยัง	 ตอบเลยว่า	 ยังครับ 
มีคดีที่เขาท�าไว้	 ยงัไม่ได้ช�าระสะสางค้างคาอยู่มาก 

หยดุไป	บ้านเมืองจะได้อะไร	นอกจากงดเว้นการ
บังคับใช้กฎหมายกับ	“นักต่อรอง”	มากบริวาร
คนหนึ่ง!!	(จิตรกร บุษบา น.ส.พ.แนวหน้า)
 นักวิชาการเสื้อแดงตีแผ่ธาตุแท้นายทักษิณ
 “ส�าหรับทักษิณมวลชนเสื้อแดงเป็นเพียง
เบี้ยในมือเอาไว้บลัฟ  เอาไว้ต่อรองกับอีกฝ่าย 
และถ้าได้ดีล (ข้อตกลง)  เหมาะๆ  มีสิ่งแลกที่
คุ ้มค่าก็พร้อมที่จะโยนไปแลก  เหมือนกับวิธี
ต่อรองทางธุรกิจนั่นแหละ”  ดร.พิชิต  ลิขิตกิจ-
สมบรูณ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ นกัวิชาการเสือ้แดงตแีผ่ธาตแุท้อดตี
นายกฯนักโทษหนีคุกจนล่อนจ้อน พร้อมทั้งย�้าว่า
ปัญหาบ้านเมืองทีบ่อบช�้าอย่างแสนสาหัสตลอด
ช่วงที่ผ่านมา นายทักษิณมีส่วนรับผิดชอบอย่าง
ส�าคญัและปฏเิสธไม่ได้ วนันีจ้งึไม่ใช่ก้าวข้ามทกัษณิ
ด้วยการไม่พูดถึง แต่ต้องวิพากษ์นายทักษิณอย่าง
ตรงไปตรงมาเพื่อสรุปบทเรียนจึงจะเดินหน้าต่อไปได้ 
และนักวิชาการเสื้อแดงอย่าง สมศกัดิ์ เจียมธรีสกลุ 

“แม้ว” บอกว่าเขาหยุดแล้ว เราจะหยุดสนใจเขาได้หรือยัง
ตอบเลยว่า ยัง  มีคดีที่เขาท�าไว้ ยังไม่ได้ช�าระสะสางค้างคาอยู่มาก

หยุดไป บ้านเมืองจะได้อะไร
นอกจากงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับ “นักต่อรอง” มากบริวาร
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วิเคราะห์ ๒ บทบาทของทักษิณ ชินวัตร “ชี้
ล้มเหลวด้านบทบาทผู้น�าขบวนการการเมือง 
ระบุ  โง่และไร้คุณธรรมท่ีสุด” (เฟซบุ๊กส่วนตัว 
“Somsak Jeamteerasakul” ระบุ)

แล้วการปรองดองในมมุมองของพระโพธสิตัว์
ทั้งหลายนั้นเป็นฉันใด?
      พระราชด�ารัส ร.๙ เรื่อง... การปรองดอง 

 “สามัคค ีหรอืการปรองดองกนั ไม่ได้หมายความ
ว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกัน
หมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความ 
แตกต่างกัน แต่ต้องท�างานให้สอดคล้องกัน แม้จะ
ขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน” พระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะ

บุคคลต่าง ๆ  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธ.ค.๓๖  

 “ความสามคัคนีั้น อาจหมายความถงึเหน็ชอบ
เห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน 
 ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคม
ย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกันซึ่งไม่
เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชา
และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้ง
ต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ 
 หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน 
	 รากฐานของความคิดนั้นคือ	 แต่ละคนจะ
ต้องท�าให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่น”
 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

 ความปรองดองของไทยแก้ได้โดย....
 “ความสามัคคีปรองดองเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบั
ความรกัใคร่	เผื่อแผ่	ช่วยเหลอืกนัฉนัญาตพิี่น้อง	
๒ ประการนี้ คือคุณลักษณะส�าคัญของไทย ที่ช่วย
ให้ชาตบ้ิานเมอืงอยู่รอดเป็นอสิระ  และเจรญิมัน่คง 
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”
 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื ่องในวันขึ้น 

ปีใหม่ ๒๕๓๒

ชีวติที่ยอมพล	ีเพื่อความสามัคคีของคนในชาติ		
               คานธี

 วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๑๙๔๗ อินเดียก็ฉลอง
อิสรภาพของตน แต่คานธีมองเห็นความแตกแยก
ระหว่างชาวฮนิดกูบัมสุลมิ เขาถามเพื่อนของเขาว่า 
“เหตุใดคนเหล่านั้นจึงยินดี ข้าพเจ้ามองเห็นแต่
เลือดนองแผ่นดิน” 
 การแบ่งแยกก่อให้เกิดการอพยพ การแบ่ง
ฝ่ายทางศาสนาน�ามาซึ่งการท�าลายชีวิตกัน
 คานธเีริ่มอดอาหารประท้วง มคีวามโกรธแค้น
มากในหมู่ผู้อพยพในตอนนั้น ผู้ที่เดินขบวนร้องว่า 
‘คานธจีงลงนรก ปล่อยให้คานธตีายไป ให้เขาตาย
ไป ไปลงนรกซะ’ พอวันที่ ๒ ก็เริ่มมีผู้คนที่คัดค้าน
ฝ่ายแรก และวันที่ ๓ ฝ่ายคัดค้านเริ่มใหญ่ขึ้น 
และกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านคานธีก็เล็กลง วันที่ ๔  
แนวโน้มยังเป็นเช่นนั้นต่อไป จนในที่สุดทั่วทั้งถนน
นั้นก็มีแต่ผู้เชียร์คานธี และ ๑ สัปดาห์ผ่านไป พวก
มุสลิมก็สามารถจะเดินออกไปในท้องถนนของ 
กรงุนวิเดลไีด้อย่างปลอดภยั การอดอาหารประท้วง
ของคานธีช่วยชาวนิวเดลีเอาไว้ แต่ที่พรมแดน
อินเดีย-ปากีสถาน สงครามกลางเมืองยังคง 
ร้อนระอุ
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 คานธีออกจาริกเพื่อสันติภาพข้ามดินแดนซึ่ง
แตกแยกเพราะความเกลียดชัง เขาเดินเท้าเปล่า
จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง อดทนต่อฝูง
ชนผู้โกรธแค้น มีการขว้างปาหนามเข้าใส่ทางเดิน 
คานธีจะตื่นขึ้นเวลาตสีี่ของทกุเช้าเพื่อต่อสูก้บัคลื่น
แห่งการนองเลือด เขาเดินทางต่อไปโดยไม่มีการ
คุ้มกัน เข้าไปในเขตที่สถานการณ์ล่อแหลมที่สุด 
ซึง่ได้มีการขว้างระเบิดเพื่อสังหารชีวิตของเขา 
คานธีได้กล่าวกับเพื่อนคนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าอาจ
จะตายโดยน�้ามือของผู้ลอบสังหาร	และถ้าเป็น
อย่างนั้นให้จ�าไว้ว่า	 ข้าพเจ้ายอมรับลูกกระสุน
นั้นอย่างกล้าหาญด้วยพระนามของพระเป็นเจ้า	
และเมื่อนั้นข้าพเจ้าจงึจะเชื่อว่าตนคอื	มหาตมะ	
อย่างแท้จริง”	
 การประชุมสวดมนต์กลายเป็นวิธีปลดปล่อย
ของเขาทกุวนั และต�ารวจขอว่าให้มกีารค้นตวัผู้คน 
แต่คานธีว่า ...ไม่ พระเจ้าจะปกป้องฉัน ไม่ต้อง
ค้นตัวใคร ปล่อยเขาเข้ามา “หากมีการนองเลือด 
ปล่อยให้เป็นเลือดของฉัน เพราะตนต้องการจะมี
อยู่ชีวิตอย่างอิสระ หากพร้อมที่จะตายถ้าจ�าเป็น
ก็ขอตายด้วยมือของพี่น้องของเขา”
 ในที่สุดแผนลอบสังหารคานธีก็อุบัติขึ้น วันที่ 
๓๐ มกราคม ๑๙๔๘ คานธีในวัย ๗๘ ปี เดินเข้าไป
ในที่ประชุมสวดประจ�าวัน ในสวนเวอริฮาทร์ กรุง
นิวเดลี ท่ามกลางฝูงชนนัน้เอง ชายชาวฮนิดู 
คนหนึ่ง ‘นาฮูราน กอสซ่ี’ วัย ๓๖ ปี ก้าวออกมาก้ม
ลงคารวะคานธ ีแล้วพดูว่า ‘ท่านมาสายส�าหรบัการ
สวด’ คานธีก็พดูว่า ‘ใช่ ฉนัมาสายไป มาสายจรงิๆ’ 
แล้วกอสซีช่ักปืนเล็กๆ ออกจากเสื้อเชิ้ตของเขา 
แล้วยิงปืนใส่คานธ ี๓ นดั กระสนุเจาะทะลทุ้องของ
มหาตมะ และอีกนัดหนึ่งที่หน้าอก เขาไม่แสดงถึง
ความประหลาดใจหรอืความเจบ็ปวด ขณะสดุท้าย
ก่อนความตายจะพรากเขาไป คานธีพนมมือใน
ลักษณะสวดมนต์ แล้วพึมพ�าค�าว่า “ราม” พระ 
ผู้เป็นเจ้าในภาษาอินเดีย จบชีวิตที่ผ่านความทุกข์
โศก และท้ิงมรดกแห่งความคิดให้แก่คนรุ่นหลัง 
พร้อมกับความเป็นอมตะของเรื่องราว

 อนิเดยีทั้งประเทศคร�่าครวญนาน ๑๓ วัน ความ
เศร้าโศกและตื่นตระหนกจากการสังหารคานธี 
ดึงอินเดียให้หลุดออกจากความบ้าคลั ่ง ความ
รุนแรงยุติลงเพียงชั่วข้ามคืน ผู้คนนับล้านต่าง 
หลั่งไหลมายังกรุงเดลี เพื่อให้ได้อยู่ใกล้เขา ตลอด
ทั ้งคืนนั ้นทุกคนต่างมาที ่นี ่ คลื ่นมนุษย์พากัน 
หลั่งไหลติดตามร่างของชายร่างเล็กคนนี้จนมาถึง 
ลานเผาศพ ฝูงชนประมาณ ๓-๔ ล้านคนกลัน้
สะอื้นไม่อยู่

 ทั้งหมดเพื่อให้เกยีรตแิก่ชายคนหนึ่ง ซึ่งไม่เคย
มีต�าแหน่งส�าคัญในอินเดีย ชายซึ่งไม่ร�่ารวยและมี
ทรัพย์สินทั้งหมดไม่ถึง ๓ ดอลลาร์  การต่อสู้โดย
ไม่ใช้ความรนุแรงได้ปลดปล่อยอนิเดยีให้เป็นอสิระ 
อังคารของคานธีได้รับการอัญเชิญโดยรถไปชั้น
สามขบวนพิเศษ ไปยังชายฝั่งมหาสมุทรเพื่อโปรย
ลงบนคลื่น ที่พ�านักส�าหรับวิญญาณซึ่งไม่เคยสูญ
เสยีความศรทัธาต่อพระเป็นเจ้า หรอืต่อมนษุย์เลย
 ที ่มา : http ://www.bloggang.com/viewdiary .

php?id=zero00&month=02-2006&date=12&group=2&gblog=9

 ฝ่าวิกฤติด้วย  “สัจจะและเมตตาธรรม”	
 …...โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า 
อนิเดยียนืหยดัขึ้นต่อสูก้บัความหายนะที่จะบงัเกดิ
แก่โลกอันเนื่องมาจากการค้นพบระเบิดปรมาณู 
 “สจัจะและเมตตาธรรม” นั้นเป็นอาวุธที่มคีวาม
ขลงัและไม่เคยผิดพลาด ความผิดพลาดอยูท่ีต่วัเรา
ผู้ปฏิบัติ  
 ข้าพเจ้าได้ประสบกับวกิฤตการณ์ในชีวติมาก
พอสมควร แต่ครั้งนี้นับว่าเป็นวิกฤตร้ายแรงที่สุด 
(การฆ่าฟันกนัเองในระหว่างชาวอนิเดยีที่เป็นฮนิดู
กบัมสุลมิ)  แต่ข้าพเจ้าชอบเหตกุารณ์ร้ายแรงเช่นนี ้ 
เพราะข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า
ยิ่งขึ้น แล้วยิ่งท�าให้ข้าพเจ้าประจักษ์แจ้งในพระ
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากขึ้น    
 …... ณ บัดนี้บางสิ่งบางอย่างได้บอกข้าพเจ้า
ว่าเจ้าจะต้องยืนหยัดสู้กับโลกทั้งโลก แม้ว่าเจ้าจะ
ต้องยนืหยดัอยูโ่ดดเดี่ยวเดยีวดายกต็าม เจ้าจะต้อง 
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จับตาดูใบหน้าของโลก แม้ว่าโลกจะมองเจ้าด้วย
สายตาอันแดงก�่าไปด้วยเลอืดกต็าม เจ้าจะต้องไม่กลวั 
จงเชือ่มั่นในสิ่งน้อยกระจริดิในดวงใจของเจ้าที่พูด
กับเจ้าว่า   
     จงสละเพื่อนฝูงลูกเมียและทุกสิ่งทุกอย่าง 
และจงยืนหยดัอยู่กบัสิง่ทีเ่จ้าได้ต่อสู้มา  และที่
เจ้าได้ยอมอุทิศชีวิตให้แล้ว  (สัจจะและเมตตา
ธรรม) …......

จดหมายชื่นชมจากไอน์สไตน์ถึงคานธ ี

 ไอน์สไตน์ได้เขียนจดหมายถึงคานธีฉบับหนึง่
ซ่ึงมีใจความว่า ท่านได้แสดงให้เหน็ประจกัษ์แจ้งว่า 
เราสามารถท�าให้วิกฤตต่างๆ ยตุลิงได้อย่างส�าเรจ็ 
โดยปราศจากการใช้มาตรการรนุแรง เราสามารถ
ชนะผู้ที่ท�าทุกวิถีทางเพื่อความรุนแรงโดยใช้วิธีที่
ไม่รุนแรง ตัวอย่างของท่านจะกระตุ้นหรือดลใจ 
และรักษาให้มนุษยชาติยุติความขัดแย้งที่ใช้ความ
รนุแรง  ด้วยการช่วยเหลือและร่วมมอืกนัในระดับ
นานาชาติเพื่อคงไว้ซึง่สันติภาพของโลก ด้วยการ
แสดงออกของการอุทิศตน และการชื ่นชมของฉัน 
ฉันหวังว่าจะได้มีโอกาสพบกับท่านตัวต่อตัว

 
การปรองดอง		ในมุมมองของสมณะโพธิรักษ์	

 -เบื้องต้นของการปรองดอง.......
	 “สังคมประเทศไทยตอนนี้	 อยู่ในภาวะที่
ต้องการการปรองดอง	การปรองดองเป็นความ
ลกึซึ้งมาก	ถ้าเอาเชื้อร้ายมาปรองดองด้วย	เช่น
ผูท้ี่ดื้อด้านดงึดนั	มอีตัตาแรง	เหน็แก่ตวั	เหน็แก่
ได้สงู	เอาเชื้อร้ายนี้มาร่วมไม่ได้		หากเข้ามาร่วม	
ก็พัง!”
 ปรองดองเป็นเรือ่งสงัคมศาสตร์ทีย่ิง่ใหญ่........
     และอย่าได้เข้าใจผิดว่า การปรองดองคือ
เรื่องที่เรียบราบ เรียบร้อยหมดแล้ว พ่อครูเน้นย�้า
ว่า “เรื่องปรองดองเป็นเรื่องสังคมศาสตร์ที่ยิ่ง
ใหญ่	มันมีความเป็นไปได้	แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข 
ความขัดแย้งอันพอเหมาะ	 	การปรองดอง
เป็นสัจจะของมนุษยชาติ	 คือให้อยู่อย่างอบอุ่น
สบายใจ	 และธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีอะไรไม่
ขัดแย้ง			

4
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	 “เพราะฉะนั้น	สามัคคี	จึงคือความขัดแย้ง
อันพอเหมาะ”	
	 ความขัดแย้งเป็นการขัดเกลา	 หรือเป็น 
การขัดเพื ่อที ่จะให้เห็นมุมเห็นเหลีย่ม	 เห็น
ส่วนสัดต่าง	ๆ 	ได้เด่นชัด		ที่จะท�าให้เกิดความรู ้
ความฉลาด	 การขัดกันจะบอกเราว่า	 มันควร
จะมีอะไรเพิ่มเติม	 หรือควรจะท�าให้อะไรหาย
ไป	 	 เมื่อมันยังไม่ลงตัวดีทีเดียว	 เรียกว่ายัง 
ขัดแย้งกันอยู	่	แต่ท�าให้เราเหน็มมุทีจ่ะปรบัปรงุ
แก้ไขให้มันเจริญๆๆๆ	ถ้าหากไม่มีความขัดแย้ง	
ความเจรญิไม่ม	ี		ขอยนืยนัว่า	ไม่มคีวามขัดแย้ง
ความเจริญไม่มี”
 และปรองดองจริงต้องทิ้งกิเลส!........
 และการปรองดองขั ้นยอดของพุทธก็คือ 
“จริงๆ	 จะต้องปฏิบัติธรรม	 แล้วให้จติใจลด
ความเห็นแก่ตัว	ให้มาเห็นแก่ส่วนรวม	ลดกิเลส
จริงๆ	จึงจะเกิดความปรองดองที่จริง	 เป็นการ
ปรองดองกันด้วยสภาวะของจิตที่มีธรรมะ	 จะ
ไปใช้อันอื่นใด	 อาตมาว่าไม่จริง	 มันกดข่ม	 แต่
แน่นอนว่า	หากไม่ได้จติเป็นธรรมะ	กจ็�าเป็นต้อง
กดข่มไว้ก่อน	ไม่ให้เอาแต่ใจตัวเอง		แต่หากได้
ปฏิบตัธิรรมจนจติใจลดความเหน็แก่ตวัได้จรงิ	ๆ  
จึงจะเกิดเจตนาที ่จะปรองดอง	 	 เป็นความ
ปรองดองทีเ่กิดจรงิ	มนักจ็ะเป็นความจรงิทีท่�าให้ 

เกิดความกลมกลืน	อยู่กันอย่างสันติ		ที่แปลว่า	
ราบรื่น	เรียบร้อย	ง่าย	งาม	“
	 บทสรุป	 	 มีข้อคิดดี ๆ  ที่ส่งต่อ ๆ  กันมาทาง
เน็ต ซึ่งไม่สามารถอ้างองิแหล่งที่มาได้ (เพราะอ้าง
ว่ามาจากเบื้องสูง) แต่เนื่องจากมีเนื้อหาที่สูงส่ง 
ควรแก่ความสามัคคีปรองดองของคนไทย ซึ่งเป็น 
ทิฐานุคติที ่ปวงชนชาวไทยจะได้เจริญรอยตาม 
พ่อหลวงที่ทรงจากเราไป
 “....ไม่มีท่าน เราจะมานั่งทะเลาะกันเหมือน
ในอดีตไม่ได้ เพราะไม่มีใครที่จะมาห้ามเราได้ ไม่มี
ใครอีกแล้วที่เราจะเกรงใจ รับฟังเหมือนที่เคยรับ
ฟังท่าน ถ้าทุกฝ่ายไม่คิดถึงข้อนี้ให้มาก ยังเอาแต่
ความคิดตนเป็นใหญ่ ประเทศไทยที่เรารักย่อมตก
อยู่ในฐานะอันตราย เมื่อพ่อไม่อยู่แล้ว จงรักและ
ถนอมน�้าใจกันให้มากกว่าที่ผ่านมา
 พ่อเป็นผู้มีความเพียรดุจพระมหาชนก ท่าน
เป็นผู ้ว ่ายน� ้าข้ามมหาสมุทรโดยไม่เคยถามว่า 
เมื่อไหร่จะถึงฝั่ง  ความคิดเช่นนี้ท�าให้ท่านท�างาน
ที่ยิ่งใหญ่ได้ ฝากถึงคนไทย อย่าท�างานด้วยตัณหา 
อย่าขบัเคลื่อนชวิีตด้วยความอยากม ีอยากได้ อยาก
เป็น อย่าให้อ�านาจวัตถุบังตาจนไม่รู้จักผิดชอบ 
ชั่วด ี จงขบัเคลื่อนชวิีตและการงานด้วยฉนัทะ ความ
รัก ความเมตตา ด้วยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ 
เหมือนที่พ่อเคยท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง”

4
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•	พิมลวัฑฒ์	ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน ประชาธิปไตย

(Democracy)

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๑

 เบนจามิน	อาร์.	บาร์เบอร์  ศาสตราจารย์
ด้าน Civil Society ของมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ 
สหรัฐฯ กล่าวว่า :
 ประชาธปิไตยไม่ใช่ของขวัญที่สามารถหยบิยื่น 
ให้ผู้ที่ไม่เต็มใจจะรับหรือไม่พร้อมที่จะใช้ ปัจจัยที ่
ส�าคัญที ่สุดของระบอบประชาธิปไตยคือความ
อดทนอดกลั้น มันเป็นเงื ่อนไขของการพัฒนา
ระบอบนี้ ประชาธิปไตยต้องเติบโตจากภายใน
(inside-out) และจากล่างสูบ่น (bottom-up)  และ
นั่นท�าให้มันต้องใช้เวลาในการพัฒนา ข้อส�าคัญ 
คือ ต้องพัฒนาให ้สอดคล้องกับความเชื ่อ
วัฒนธรรมและประเพณี	(ภูมิสังคม)	ของแต่ละ
ประเทศ ตัวอย่างเช่นประเทศสวติเซอร์แลนด์
ให้ความส�าคัญกับสิทธิเสรีภาพของชุมชนและ

สังคม แต่ชาวแองโกลอเมริกันยึดติดกับปัจเจก
และสิทธิเสรีภาพของบุคคล (ตัวใครตัวมัน) 
สวิตเซอร์แลนด์ท�าประชามติระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น หรือใช้ direct democracy ปีละสิบ ๆ  ครั้ง
ในขณะทีส่หรัฐฯใช้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือ 
representative  democracy อย่างเดียว”
 ศาสตราจารย์เบนจามนิ อาร์ บาเบอร์ สรปุว่า 
“เมื่อกล่าวถงึประชาธปิไตยของตะวันตกต้องใช้ค�า 
democracies ที่เป็นพหูพจน์เพราะมหีลายรปูแบบ 
(ตามภูมิสังคมของแต่ละประเทศ) “นักวิชากลวง” 
ของไทยบางคนที่อ้างค�าว่า “สากล” คงต้องเข้าใจ
ไว้ว่าในความสากลกม็คีวามหลากหลาย  ข้อส�าคญั
ก็คือตลอด ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา “สากล” คือ “สิ่ง” ที่
ฝรั่งสร้างขึ้นเพื่อครอบง�าปัญญาให้ชาวโลกเดินตาม

ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวไว้นานแล้วว่า:
  “ระบบกษัตริย์ ระบบสังคมนิยม ระบบเผด็จการ

ระบบคอมมิวนิสต์ หรือระบบประชาธิปไตย ต่างก็ดีหมด
หากมีศีลธรรมอยู่ภายใน แต่ระบบประชาธิปไตย 

ที่ไร้ศีลธรรมนั้น ร้ายที่สุดยิ่งกว่าระบบใด 
เพราะคนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง

สามารถยื้อแย่งและกระท�าต่อผู้อื่น
อย่างป่าเถื่อนที่สุด
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 ไมเคิล	ไรท์ นักคิดนักเขียนชาวอังกฤษซึง่
พ�านักอยู่ในประเทศไทย (ถึงแก่กรรม) กล่าวว่า : 
 “ประชาธิปไตยของตะวันตกไม่มีกลไกให้
ประชาชนใช้ส�าหรับก�าจัดรัฐบาลเลว”
 สาระส�าคญัประการหนึ่งของนกัการเมอืงและ 
ข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยคือ “การมยีางอาย”  
ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว “ผูร้บัใช้ประชาชน” มกัลา 
ออกจากต�าแหน่งเมื่อมเีรื่องอ้ือฉาว อดตีประธานาธบิดี
ของเกาหลีใต้คนหนึ่งถงึกบักระโดดภเูขาฆ่าตวัตาย 
เพราะอับอายที่ภรรยาของเขารับสินบน แต่ใน
ประเทศที่ “ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา” นักการเมืองที่มี
ระดบัของศีลธรรมต�่าต่างถอืคต ิ“ด้านได้ อายอด” 
พวกเขายังพยายามซือ้หรือท�าลายองค์กรที่ท�าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น องค์กรกลางและศาลสถิต
ยุติธรรม แถมพยายามแก้รัฐธรรมนูญหรือเขียน
กฎหมายให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของตนด้วย
 เฮนรี	ไฮด์  สมาชิกรัฐสภาอเมริกันจากพรรค
รีพับลิกัน  กล่าวหลังสงครามเย็นสิ้นสุดเมื่อป ี
๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่า:
	 “เราสามารถใช้และได้ใช้ระบอบประชาธิปไตย
เป็นอาวุธท�าลายเสถียรภาพของศัตรขูองเราตลอดมา  
และเราควรท�าเช่นนั้นต่อไป”
 พร้อมกับการผลักดินลัทธิตลาดเสรีหรือ “ทุนนิยม
คาวบอย” ในระดับโลกเมื่อปี ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓)
 ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน ได้จัดตั้งองค์กร 
“National Endowment for Democracy-NED”  
ซึง่ได้เงินสนับสนุนจากบรรดานายทุนที่อยู่เบื้อง
หลังระบบ “ผู้ชนะได้หมด” (winner-take-all)  ทัง้นี้
เพื่อเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยไปพร้อม ๆ  กับ

ลัทธิตลาดเสรีทั้ง ๆ  ที่ทั้งสองระบบมีความขัดแย้ง 
กันในขั้นพื้นฐาน ทุนนิยมเสรีเป็นระบบที ่ใช้ “หนึ่ง
ดอลลาร์ หนึง่เสยีง” ในขณะทีร่ะบอบประชาธปิไตย
ใช้ “หนึ่งคนหรือหนึ่งประเทศ หนึ่งเสียง”
 ประเทศที่น�าประชาธปิไตยไปใช้โดยที่ผูบ้รหิาร 
ประเทศและประชาชนไม่มีความรู ้ความเข้าใจ 
ไม่มีจิตส�านึกสาธารณะ ไม่มีความรับผิดชอบและ
ไม่มีสถาบันพื้นฐานรองรับ มักเกิดความขัดแย้ง 
แตกแยก การบริหารไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนนโยบาย
บ่อย  เกดิการเล่นพรรคเล่นพวกและการคอร์รปัช่ัน  
ประเทศขาดเสถยีรภาพ ถกูแทรกแซงครอบง�าและ
ควบคุมโดยมหาอ�านาจโดยเฉพาะสหรัฐฯ
 ในเรื่องน้ี  ไนอลั  เฟอร์กสูนั  ศาสตราจารย์ด้าน 
ประวัติศาสตร์สากลของมหาวทิยาลัยอาร์วาร์ด 
กล่าวว่า “ในการสร้างจักรวรรดินิยมอเมริกัน	
สหรัฐฯแทนที ่การยึดครองดินแดนและการ
บริหารอาณานิคมอย่างเป ็นทางการแบบ
จักรวรรดิยุโรปในอดีต	 	 ด้วยการใช้พลังทาง
เศรษฐกจิและทางทหาร		สถาปนารฐับาลที่นยิม
วิถีอเมริกันและบริหารประเทศแบบอเมริกัน”
 ตลอดกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา  สหรัฐฯ สนับสนุน
ทัง้ประชาธิปไตยและเผด็จการในประเทศต่างๆ  
ขึน้อยูก่ับระบบใดในประเทศใดจะเอือ้ประโยชนใ์ห้
สหรัฐฯ มากกว่ากัน  ในปัจจุบัน สหรัฐฯยังสนับสนุน
เผดจ็การทัง้ในอฟัรกิา เอเชยีกลางและตะวันตกกลาง
 โทมัส	 คาโรเทอร์ ผู้ร่วมโครงการเผยแพร่
ประชาธิปไตยของประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน  
กล่าวว่า:
 “สหรัฐฯมุ่งสร้างประชาธิปไตยแบบ “top-

“ข้าพเจ้าเป็นผู้นิยมลัทธิมาร์กซ์	เพราะลัทธินี้มีเป้าหมายทางจริยธรรม	(สร้างความเท่าเทียม)

ในขณะที่ระบบทุนนิยมสร้างแต่ก�าไร”
            องค์ดาไล ลามะ
              ผู้น�าทางศาสนาของธิเบต
                   พฤษภาคม 2010

อ้างอิง : William Blum, “America’s Deadliest Export : Democracy”, 2013
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down”  หรอืบนสูล่่าง  โดยวางโครงสร้างของอ�านาจ
ไว้กับบรษิทัข้ามชาต ิ(การปกครองโดยคนรวยหรอื 
plutocracy) และการท้าทายจากรูปแบบอื่นเป็น 
สิ่งที่ยอมรับไม่ได้”
 เมื ่อถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จากเศรษฐกิจที ่ใหญ่
ที่สุดในโลก ๑๐๐ อันดับแรก บริษัทข้ามชาติครอง
ต�าแหน่งถึง ๕๓ อันดับ บริษัทดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นของตะวันตกโดยเฉพาะสหรฐัฯ บรษิทัเหล่านี้ได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของตนรวมทั้งองค์กร
ระดบัโลกเช่น  ธนาคารโลก ไอเอม็เอฟและองค์กร
การค้าโลก แม้แต่กฎระเบียบในเรื่องการค้าเสรี 
ก็ถูกร่างโดยส�านักงานกฎหมายของบริษัทข้าม
ชาติตะวันตก  ผลก็คือ อธิปไตยของประเทศ 
ต่าง ๆ  ถูกลดิรอนและสทิธใินการตดัสนิชะตากรรม 
ของประชาชนถูกช่วงชิงไปโดย“ยักษ์ข้ามชาติ”
 ด้วยเหตุนี้ คิสชอร์ มาห์บูบาน ีอดตีเอกอัครราชทตู
สิงคโปร์ประจ�าองค์การสหประชาชาติสองสมัย
จึงกล่าวไว้ในหนังสือของเขาชื่อ “The New Asian 
Hemisphere,๒๐๐๘” ว่า “ความเชื่อที่ว่าการ
ครอบง�าของตะวันตกสิ้นสุดลงเมื่อหมดยุคล่า
อาณานิคมและประเทศต่าง ๆ 	เป็นเอกราชและ
มีอิสระที่ก�าหนดชะตากรรมของตนเองนั้นผิด
อย่างส้ินเชงิ	ความจรงิกค็อืการครอบง�าทางการ
เมอืง	เศรษฐกิจและวฒันธรรมยงัคงด�าเนนิอยู”่
 การครอบง�าท�าโดยการใช้พลังนุ่ม (soft power)  
หรอืไม้นวม ได้แก่ การศกึษา สื่อมวลชน  ส�านกังาน
วัฒนธรรม ฯลฯ และพลงัแข็ง (hard power)  หรอื
ไม้แข็ง ได้แก่ ก�าลังทหาร
 โรเบร์ิตด.ีแคลบแลน  นักวิชาการที่มีช่ือเสียง
ชาวอเมริกัน กล่าวประณามสหรัฐฯว่า :
 “ตั้งแต่หลังสงครามเย็น สหรัฐฯ ผิดพลาด 
อย่างยิง่ที ่ส ่งออกระบอบประชาธิปไตยไปยัง
ประเทศต่าง ๆ  ท่ีไม่มีปัจจยัที่จะประสบความส�าเรจ็
ในเรื่องประชาธิปไตย”
 สหรัฐฯไม่ได้ผิดพลาด แต่สหรัฐฯ ส่งออก
ระบอบประชาธิปไตยพร้อม ๆ  กับลัทธิการค้าเสรี
ก็เพื่อท�าลายเสถียรภาพของประเทศต่าง ๆ  จะได้

ง่ายต่อการเข้าแทรกแซงครอบง�าและหาประโยชน์  
และนั่นท�าให้โจเซฟ อี.สติกลิตส์  นักเศรษฐศาสตร์
ชาวอเมริกันผู ้ ได ้รับรางวลัโนเบลถึงกับกล่าวว ่า 
“ผมมัน่ใจทีส่ดุว่าประเทศอตุสาหกรรมทัง้หลายไม่ใช่
แต่ไม่ช่วยประเทศก�าลังพัฒนาเท่านั้น	แต่กลับท�าให้
ชีวิตผู้คนในประเทศนั้นล�าบากยากเข็ญขึ้นด้วย”
 วิธีการหนึ่งของสหรัฐฯคือการส่งองค์การเอกชน 
(ร้อยละ  ๖๖  ของเอ็นจีโออเมริกันได้รับทุนจาก
รัฐบาล) ออกไปสร้างความขัดแย้งทางความคิด 
โดยเน้นหนักในเรื่องเสรีภาพ อิสรภาพ สิทธิมนุษย์ชน 
และความเป็นสากลมากกว่าความรักชาติวัฒนธรรม 
ประเพณีและความรับผิดชอบต่อสังคม วธิีได้
ผลดีกับ “นักวชิากลวง” ทีนิ่ยมพูดอย่างฝรัง่ 
เขียนอย่างฝรั ่งและคิดอย่างฝรั ่ง โดยไม่สนใจ
ความเหมาะสมทาง “ภูมิสังคม” ของตน อีกวิธีหนึ่ง 
คือการสนับสนุนทางการเงินแก่สื่อมวลชนที่นิยม
ตะวันตกเพื่อการ “ควบคุมความคิด” (mind control) 
ของประชาชน (ในยคุสงครามเยน็ ซไีอเอให้เงนิสนบัสนนุ 
หนังสือพิมพ์หลายฉบับในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ )
 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ประยุตโต) แห่ง
วัดญานเวศกวัน จังหวัดนครปฐมกล่าวว่า :
 “ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้อง
ถือธรรมเป็นใหญ่ ต้องนับถือนักการเมืองที่เป็น
ธรรมาธิปไตย ไม่นับถือนักการเมืองที่ประจบสอพลอ”
 ประชาชนต้องไม่นบัถอืและเลอืกนกัการเมอืง
ที่ซื้อเสียง แจกสิ่งของ พาไปเที่ยว ให้ต�าแหน่ง 
ให้งบประมาณเพื่อคะแนนนิยม สิ่งเหล่านี้นักการ
เมอืงท�าเพื่อมอมเมาและปิดปากประชาชนเพื่อการ  
“ฉ้อราษฎร์บังหลวง” ของตน
 ประเทศอาร์เจนตินาล่มสลายเพราะนักการ-
เมอืงโกงแล้วใช้เงนิภาษที�าโครงการ  “ประชานยิม” 
เพื่อปิดปากและครอบง�าประชาชนจนเผชญิวิกฤต
ทางเศรษฐกิจและต้องขายกิจการของรัฐบาลให้
ต่างชาติไปเกือบหมดเช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
น�า้มนั ที่ดนิครึ่งประเทศและอื่น ๆ  จนประเทศกลาย
เป็น “มรดกโลก” ต่างชาตปิลดพนักงานหลายแสน
คนและขึ้นค่าบริการเพื่อก�าไรสูงสุด เกิดจลาจล
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และการลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ คนรวยโอนเงินไป
ฝากในต่างประเทศเพราะค่าเงินอาร์เจนตินาลด
ลงเป็นพนั ๆ  เปอร์เซ็นต์ กจิการของต่างชาตเิข้าไป 
ตั ้งอยู่ทุกห ัวมุมถนน อาร์เจนตินาต้องกู ้ เงิน
ก้อนใหญ่ท่ีสุดในประวตัิศาสตร์ ต้องเปลีย่น
ประธานาธบิดีถงึ ๔ คนในเพียงสองเดือน  ครู
โรงเรียนใช้ “ธงชาติ” เช็ดโต๊ะและกล่าวว่า “ไม่มี
ประเทศอาร์เจนตินาเหลืออยู่แล้ว”
 ส�าหรับประเทศไทย ประธานหอการค้าไทย
เปิดเผยเมือ่เรว็ ๆ  น้ีว่าการคอร์รบัชั่นในอดีตมเีพียง 
ร้อยละ ๓-๔ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ แต่ใน
ปัจจบุนั มกีารเรยีกผลประโยชน์สูงถงึร้อยละ ๓๐ ของ
งบประมาณหรือคิดเป็นเงินจ�านวนหลายแสนล้าน 
บาทต่อปี จากดัชนีการคอร์รัปชั่นที่จัดโดยองค์กร
นิรโทษกรรมสากลหรอื Amnesty lntermational 
ประเทศไทยไม่เคยได้คะแนนสูงกว่า ๓.๘ จาก
คะแนนเตม็สบิ เลยตลอดมาตั้งแต่เริ่มมกีารท�าดชันี
และมแีนวโน้มว่าจะเลวร้ายยิ่งข้ึน ข้อส�าคญักค็อืยิ่ง
มกีารฉ้อราษฎร์บงัหลวงมากขึ้นเท่าใดกจ็ะมกีารท�า
ประชานิยมมากขึ้นเท่านั้น

ประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรมนั ้นร้ายที ่สุดยิ ่งกว่า
ระบบใด เพราะคนๆ หนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสามารถ 
ยื้อแย่งและกระท�าต่อผู้อื่นอย่างป่าเถื่อนที่สดุ อย่าง
นี้เรียกว่าประชาธิปไตยนายทุน ประชาธิปไตยมัน
เป็นระบบที่ครองโลก ถ้าระบบนี้มืดมิดโลกก็จะ 
มืดมิด แล้วมันก็ก�าลังมืดมิด ถ้าไม่มีศีลธรรมเป็น
พื้นฐานกเ็ป็นประชาธปิไตยโกง เพ่งหาของผูอ้ื่นมา
เป็นของตน.... ในระบอบประชาธิปไตย ประโยชน์
ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่
เพราะประชาชนอาจบ้าบอก็ได้”
 ในปัจจบุนั “นายทนุสามานย์” ของบางประเทศ
ก�าลังร่วมมือกับ “นายทุนโจร” ระดับโลกปล้นชิง
ความมั่งคั่งและทรพัยากรของประเทศตนผ่านลทัธิ
การค้าเสรีควบคู่กับระบอบ “ประชาธิปไตยโกง” 
ดังค�ากล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุ??
 เขียน	 ธีระวิทย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณของ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ:
 “ประเทศไทยใช้ระบอบ “ธนาธิปไตย” หรือ
ระบบที่นักการเมืองใช้เงินซื้อ (ประชาชน/ผู้แทนฯ 
/ต�ารวจ/อัยการ/ศาล ฯลฯ)......ระบอบประชาธิปไตย
ต้องการให้คนในชาตแิก้ไขข้อพพิาทกนัด้วยเหตผุล 
ไม่ใช่การข่มขู่เอาชนะกันด้วยก�าลัง....ใครมีอ�านาจ 
(ปืน/เสียงส่วนใหญ่ ฯลฯ) ฝ่ายนั้นย่อมเป็นผู้ชนะ 
แม้จะเป็นฝ่ายอธรรม ฉะนั้น คนไทยมีทางเลือก 
สามทางคือ ใช้สิทธิตามระบบธนาธิปไตย หรือ 
ออกไปใช้สิทธิไม่เลือกใคร (vote no) หนทาง
สุดท้ายคือไม่ออกไปใช้สิทธิ”
 โดยสรปุ ระบอบประชาธปิไตยเป็น “กระบวนการ” 
ดงัที่กล่าวข้างต้น ไม่ใช่องค์ประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งโดด ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ “การเลือก
ตัง้” ดังทีน่ักการเมืองมักเอ่ยอ้างเพือ่สร้างความ
ชอบธรรมให้ตนเองในการใช้อ�านาจอธิปไตยของ
ประชาชนตามชอบใจ นักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทน
ของประชาชนต้องท�าเพื่อประชาชนและประเทศ 
รวมทั้งต้องยอมรับการตรวจสอบและถ่วงดุล ไม่ใช้
อ�านาจตามอ�าเภอใจแต่ต้องฟังเสียงของประชาชน
อย่างสม�่าเสมอ พวกเขาต้องมีจิตส�านึกสาธารณะและ

 ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวไว้นานแล้วว่า:
 “ระบบกษตัรย์ิ ระบบสงัคมนยิม ระบบเผดจ็การ 
ระบบคอมมิวนิสต์ หรือระบบประชาธิปไตยต่าง 
ก ็ดีหมดหากมีศีลธรรมอยู ่ภายใน แต ่ระบบ
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ในฐานะเจ้าของอ�านาจอธิปไตย ย่อมเป็นการเปิด
โอกาสให้นักการเมืองซึง่เป็นเพียง “ลูกจ้างชั่วคราว” 
ฉวยโอกาสฉ้อราฎร์บังหลวงและแม้แต่ขายชาติ
 ท่านพุทธทาสภิกขุสรุปในเรื่องประชาธิปไตย
ไว้ว่า “ประชาธิปไตยที่ว่าของประชาชน เพือ่
ประชาชน โดยประชาชนนั้น ใช้ได้เฉพาะประชาชน
ที่มี “ธรรม” เท่านั้น ถ้าประชาชนไม่มีธรรม มันก็
กลายเป็น “ประชาธปิตาย” ดงัน้ัน มนัต้องหว่านพชื 
“ธรรม” ก่อนพืช “ประชาธิปไตย”
 ท่านกล่าวตบท้ายว่า “เสียงประชาชนไม่ใช่
เสยีงสวรรค์เสมอไป		อาจเป็นเสยีงนรกกไ็ด้เม่ือ
ไร้ศลีธรรม”....	การเลอืกต้ังทกุต�าแหน่งในสงัคม
โจรไม่ใช่ประชาธิปไตย
อ้างอิง
 ๑. Al Gore, “Earth in the Balance” , 
Rodale , lnc ., New York , ๒๐๐๖
 ๒. Benjamin R. Barber , “Fear’s Empire 
:War, Terrorism and Democracy”, w.w. Nor-
ton & Company , lnc ., New Yor , ๒๐๐๓
 ๓. Charles Tilly , “Democracy” , Cam-
bridge University Press , New york, ๒๐๐๗
 ๔. David Beetham, “Democracy”, One 
World Publications, England, ๒๐๐๖
 ๕. ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร “การเมืองการ
ปกครอง”, Punch Group , ปทุมธานี, พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๖. Krishore Mahbubani, “The New Asian 
Hemisphere”, Perseus Group, New York , 
๒๐๐๘
 ๗. Paul Kurgan, “A country is Not 
a Company,” Harvard Business Se-
hool Publishing Corp., Business ๒๐๐๙ 
 ๘. ท่านพุทธทาสภิกขุ, “ป่วย ๓ เดือน เกิด
สมุดเล่มนี้”, สถาบันบันลือธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๐
 ๙. Noam Chomsky, “How the World 
Works”, Soft Skull Press, USA, ๒๐๑๑
 ๑๐. Robert A. Dahl, “On Political Equality”, 
Yale University, USA, ๒๐๐๖ 

ปฎิบัติต่อประชาชนโดยเท่าเทียมกัน ไม่ปล้นอ�านาจ
อธปิไตยของประชาชนโดยใช้เงินซือ้และการมอมเมา
อื่นๆ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี 
ไม่บิดเบือนหลอกลวงและฉ้อราษฎร์บังหลวง ฯลฯ
 ข้อส�าคัญก็คือประชาธิไตยมีหลายรูปแบบ
จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ “ภูมิสังคม” ของ
แต่ละประเทศ อย่าหลงใหลและยึดติดกับรูป
แบบหนึ่ง อย่างงมงายทั้ง ๆ  ที ่ไม่สอดคล้องกับ
สังคม วัฒนธรรมและประเพณีของตน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ไม่ควรคลั่งไคล้ในระบอบนี้จนลืม
พัฒนาองค์ประกอบอื่นที่จะท�าให้ระบอบนี้ประสบ
ความส�าเร็จเช่น พลังทางศีลธรรม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ จิตส�านึกของประชาชน การท�าหน้าที่
ของสื่อมวลชน และนักวิชาการที่รู้เท่าทัน ฯลฯ
 อกีข้อที่ควรค�านึงคอืระบอบประชาธิปไตยเป็น
เพยีงระบอบหนึ่งในหลายระบอบ ที่ใช้ในการบรหิาร
ประเทศ ระบอบนี้จะให้ผลดีหรือเลวขึ้นอยู่กับผู้ใช้
ระบอบซ่ึงได้แก่นกัการเมอืงและประชาชน ระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกใช้อย่าง	 “ไร้ศีลธรรม”	 ก็จะ
เป็นระบอบที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ทั้งในระดับชาติและระดบัโลก ดงัค�ากล่าวของท่าน
พทุธทาสภกิขท่ีุว่า “ถ้าระบบนี้มดืมดิ โลกกจ็ะมดืมดิ 
แล้วมันก็ก �าลังมืดมิด เป็นประชาธิปไตยโกง 
เพ่งหาของผู้อืน่มาเป็นของตน” ในระดับโลก
ระบอบประชาธิไตย ถูกเผยแพร่เพื่อสร้างความ
ไม่มั่นคงให้ประเทศต่าง ๆ  เพื่อการเข้าแทรกแซง 
ครอบง�าและหาประโยชน์ของมหาอ�านาจ ใน
ระดับประเทศประชาธิปไตยก็ถูกใช้เพื่อการเข้า
ยึดอ�านาจรัฐและหาประโยชน์ให้ตนเองและพรรค
พวกอย่าง “ไร้ยางอาย” ฉะนั้น พลังทางศีลธรรม
คือกุญแจไปสู่ความส�าเรจ็ของการบรหิารไม่ว่าการ
บริหารนั้นจะเป็นในระบอบใดก็ตาม
 ในส่วนของประชาชนซึง่เป็นองค์ประกอบที่
ส�าคัญย่ิงต่อความส�าเรจ็ของระบอบประชาธปิไตย 
การขาดความรักชาติและการเห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนตวั การไม่รูเ้ท่าทัน การขาดจติส�านึกสาธารณะ
และขาดความรบัผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ



32 •   เราคิดอะไร
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34 •   เราคิดอะไร

•	ดังนั้น	วิมุตตินิยม

สมาธิพุทธ	สุดยอดต่าง	อย่างลัทธิอโศก

ห		ยั่		ง		ฟ้		า		ท		ะ		ลุ	ดิ		น

การเมืองเรื่องของคนสน(ธิ)
 ปรากฏการณ์กองทัพธรรมเข้าร่วมชุมนุม 
ต่อต้านรัฐบาลขี้โกง โดยสงบสันติอหิงสาที่ผ่าน ๆ  
มา  สาธชุนย่อมมีตาเห็นงานการเมืองตัวอย่าง 
ซ่ึงเราพาท�าด้วยบรสิทุธิ์ใจ เพื่อเสยีสละต่อแผ่นดนิ 
ให้เกิดประโยชน์สุขทั่วหน้า
 ไม่ได้เข้าไปยื้อแย่งอ�านาจผลประโยชน์อย่าง
นักการเมืองน�้าเน่าพาล่มจมจนน่าสาปส่ง
 บ้านเมอืงจะเจรญิอยูเ่ยน็ด ีต่อเมื่อธรรมะเป็น
หลกัน�าการเมอืง ไม่ใช่ปล่อยให้เสือสิงห์กระทงิแรด
ใช้เงินเดนิเข้าสภาอย่างแล้ว ๆ  มา จนพรรคทนุหนา
คุยโม้ส่งเสาไฟให้เลือกตั้งก็ชนะ ปานนั้น
 ถ้าใครยงัแคร์นักการเมืองน่าเบือ่เก่า ๆ  ต้อง
เอาใจไว้มาใช้งานเดินหน้าประเทศต่อก็คงลงเหว
นรกต่อไปเถอะพ่ะย่ะค่ะ!
 บ้านเมืองจะดีขึ้น ต่อเมื่อปฏิรูปคนน�าส�าเร็จ
มากพอ
 อย่างยุคพลังธรรม น�าโดยพลตรีจ�าลอง ศรี- 
เมือง ตั้งต้นท�าการเมืองท้องถิ่นได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 
กรุงเทพฯ สะอาดจัดอะไร ๆ  ดีขึ้นทันตาเห็น

 พอก้าวกระโดดไปเป็นพรรคพลงัธรรม ท�างาน
สภาระดับชาติ ญาติธรรมจ�าต้องตกกระไดพลอย-
โจนไปด้วย ทั้ง ๆ  ที่ไม่พร้อมเลยสักอย่าง จึงเป็นได้
แค่ไม้ซีกบังอาจไปงัดไม้ซุง
 พรรคพลงัธรรมไม่ทนัท�ากรงุเทพฯ ให้เป็นแก่น
แกนแน่นหนาสักสามสี่สมัยก่อนเพราะกรุงเทพฯ 
คอืประเทศไทย พลงัธรรมผงาดเรว็เกนิ ถงึร่วงเรว็
จบเห่ เพราะไม่รอสร้างคนจนเกดิหมูช่นสนธกิ�าลงั
พลพรรคมากมวลพอรองรับงานประเทศ
 ใจเรว็ด่วนพาพรรคพลงัธรรมมุง่เป้าการเมอืง
ระดับชาติ แน่นอน เกิดศัตรูสิบทิศรุมสกัดดาวเด่น 
ไม่พังแต่พลังธรรม น�าฟาดหางมาถึงสันติอโศก 
เต็ม ๆ  โทษฐานเป็นปราการใหญ่
 พุทธสถานสันติอโศกถึงโดนถล่ม หวังให้จมดิน 
ถือเป็นเสี้ยนหนามขบถต่อศาสนจักรมหาเถรสมาคม 
ด้วยฝีมือปราชญ์ใหญ่ จุดประกายกรณีสันติอโศก 
 ตามรุมด้วยประกาศปกาสนียกรรม ห้ามพระ
คบค้าสมาคมด้วย กระทั่งพระโพธริกัษ์ถกูฟ้องโดย
มหาเถรฯสั่งให้สึกแล้วไม่ยอมสึก ศาลพิพากษา

สมณะต่างมาจากตระกูลยากดีมีจน ชนชั้นสูงต�่าหลากหลาย
มาบวชอยู่เป็นหมู่สงฆ์ ท่านย่อมเป็นตัวอย่างสุปฏิปันโน

น�าพาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาตามอย่าง

5
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พระโพธริักษ์ผิด คดีสิน้สุด จ�าเลยยอมรับโทษ 
คุมประพฤติสองปี

ก่อนปรองดอง	ต้องขัดแย้งพอเหมาะ
 เพื่อบ้านเมืองเรื่องของมหาชนต่าง ๆ  นานา  
งานการเมืองดังว่านี้ หนีไม่พ้นมันต้องขัดแย้งกัน
ก่อน เป็นธรรมดาของสัตว์เมือง จะต้องหาเรื่อง
ตกลงกันดี ๆ  ให้จงได้ ขออย่าไปเอาอย่างสัตว์ป่า 
สันดานดิบ นิสัยเถื่อน ๆ  ก็แล้วกันนะจ๊ะพ่อจ๋า.....
 ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน อีแค่ขัดแย้งทาง 
การเมืองของพวกอาสาจะมารับใช้ประชาชน เสร็จ
แล้วไม่ทันไร ประเด็นขัดแย้งเกิดแรงร้าย กลายเป็น
ขัดแตก ทะเลาะวิวาทกระทั่งบาดหมาง สร้างศัตร ู
คู่กัดก่อเวรเป็นตายไปข้างหนึ่ง ถึงนรกโน่น...
 เมื่อเกดิขดัแย้งแรงร้ายบานปลายอย่างที่เป็น
มาก่อนหน้านี้ กลายเป็นศกึสงครามกลางเมอืง เกดิ
กลางใจพระนคร สาธารณะมหาชนต่างรบัรูเ้หน็อยู่
โทนโท่ ไผเป็นไผ....
 บ้านเมืองยังมีขื ่อแป แน่นอน จากข้อเท็จ 
ข้อจริง ต้องว่ากันไปตามพยานประจักษ์หลักฐาน
ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก ใครผิดน้อยผิดมาก ย่อม
แล้วแต่จะลงโทษานุโทษหนักเบา ไม่ใช่หาเรื่อง 
ฟื้นฝอยหาตะเข็บตรงไหนให้เมื่อยเปล่าดอก!
 ส�าหรับกรณีขัดแย้งร้ายแรง ถึงฆ่าแกงยิง
ระเบิดเผาเมือง เป็นเรื่องจบที่ศาลยุติธรรม....
 ฝ่ายพวกขัดแย้งทางการเมือง โดยสงบสันติ
อหิงสา สามารถยืนหยััดอดทน เสียสละ ยอมรับ
ผลกระทบพิการหรือตายศพแล้วศพเล่า กลับไม่มี
ตอบโต้ก่อเวรแข่งร้ายด้วยเลย
 ใครเคยเห็นธรรมฤทธิ์ปาฏิหาริย์เห็นปานนี ้
น่าบูชาขนาดไหนเนี่ย..คนท�าร้ายผู้ไม่ต่อสู้ด้วย 
ต้องละอายแก่ใจซักวัน มั่นใจ.. 
 เวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ไหนแต่ไรมา
 สติปัญญาจะแก่กล้า ไม่ขอจองเวรอะไรกับใคร ๆ  
อยู่ที่น�้าใจศรัทธาพาเพียรฝึกฝนให้มากเมตตาธรรม
 กองทัพธรรมน�าญาติธรรมเข้าร่วมชุมนุม 
ประท้วงอย่างสงบ ปราศจากอาวุธ เพื่อพลกิวิกฤต

เป็นโอกาส รับใช้บริการอาหารฟรี มีพยาบาล 
เป็นกองพลาธิการ และกาชาด
 เราท�าหน้าที ่พลเมืองดี ไม่ถือใครเป็นศัตรู 
หมู่มวลมหาประชาชนศรัทธาเข้าเป็นขบวนการ
ประชาธปิไตยทรงพลงัศกัดิ์สทิธิ์  พสิจูน์ธรรมะย่อม
ชนะอธรรม...
 ความบริสุทธิ์เท่านั้นจะชนะทุกสิ่งทั้งโลก
ในที่สุด นี่คือวาทะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ฐานะ
ปุโรหิต ผู้ชี้น�าชาวอโศก
 สรปุแล้ว ปัญหาขดัแย้งทางการเมอืงมนัน่าจะ
ต้องแยกแยะให้ชัดก่อนว่า ถ้าขัดแย้งถึงฆ่าแกงยิง
แทงระเบิดเผา มันต้องเก็บเข้าคุกขังยาว จะมีท่า
อะไร มัวคอยปรองดองด้วยท�าไม !?
 กับอีกพวกขัดแย้งโดยไร้อาวุธ สันติ อหิงสา 
เสี่ยงชีวิตเป็นตายเพื่อชาติแท้ ๆ  ตัวเขาจะได้อะไร
ก็เปล่า ใครเข้าใจดีแล้วจะมามั่วหาว่า เลวร้ายเท่า
ฝ่ายขัดแย้งอันธพาล จะใช้ได้หรือ.....
 จริงอยู่ รัฐบาลคงไม่อยากเห็นภาพประท้วง 
ชุมนุมบนถนน จราจรไม่สะดวกบ้างอย่างแล้ว ๆ
ท่านกต้็องฟังเสยีงประชาชนดี ๆ  หน่อย อย่าท�าตวั
หน้าหนาเหมือนพวกโคตรโกงก่อน ๆ  ก็แล้วกัน
 ประชาธิปไตยต้องเปิดพื้นที่ให้เห็นต่าง แลก
เปลี่ยนสติปัญญา ทั้งในสภาและนอกสภา เพื่อ
หาข้อยุติอันน่าพึงพอใจโดยหมู่มวลควรปรองดอง 
รู้รักสามัคคี

สาราณียธรรมน�าปรองดอง
 แม ้ ว ่ าคนไทยจักซาบซึ ้งสุดแสนอาลัย
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๙ สักปานใด ถึงขนาด 
ตื่นตัวพากันท�าดีเพื่อพ่อยกใหญ่  จะให้ดีลึกซึ้ง
ถึงทวีคูณยิ่ง ๆ  ขึ้น คือ ค้นหามรดกสุดวิเศษจาก
ตวัอย่างชวิีต พระราชด�ารสัสอนคนไทยไว้ เพื่อเรา
จะเข้าใจปฏิบัติ เกิดศรัทธาธรรมเป็นล้นพ้น
 ตัง้ต้นจากเศรษฐกิจพอเพยีง พระองค์ทรงให้พึง่ตน 
จนพอเพียงตัวเองเหลือก็เจือจานแบ่งปันเพื่อนบ้าน 
ใกล้ไกล ยิ่งมีก�าลังสามารถแจกจ่ายผลผลิตให้พวก
กินใช้ได้เท่าไหร่  เท่ากับเป็นก�าไรชวิีตเตม็ ๆ  คอื พ่ึงตน 
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 ญาติธรรม ไม่ใช่พี่ มิใช่น้อง ต่างมากันคนละ
ถิ่นที่ ร้อยพ่อพันแม่ แต่กลับอยู่รวมหมู่กัน สมัคร-
สมานปรองดองยิ่งกว่าพี่น้องท้องไส้เป็นไหน ๆ
 ท�านองเดียวกับสมณะ มาจากต่างตระกูล 
ยากดมีจีน ชนชั้นสงูต�่าหลากหลาย มาบวชอยูเ่ป็น 
หมู่สงฆ์ ท่านย่อมเป็นตัวอย่างสุปฏิปันโน น�าพา
พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาตามอย่าง
 ชาวพทุธจงึน่าจะตื่นรูป้ระจกัษ์แจ้ง สมาธพิทุธ
ลมืตา เลกิหลงหลบัหูหลบัตาน่ังสมาธนิอกพทุธ มวั
แต่สะกดจิตนิ่ง ดิ่งสงบเข้าเงียบแบบฤๅษีหนีโลก 
มันไม่ใช่

พุทธพจน์	๗	เผล็ดผลระเบิดรัก
 เมื ่อลงมือปฏิบัติก ่อเกิดระเบิดรัก ด ้วย
สาราณียธรรม ๖ เริ่มจากระเบิดสามลูกแรก  คือ
ปักหลักปลูกต้นเมตตาจิตในกายกรรม เมตตาจิต
ในวจกีรรม เมตตาจติในมโนกรรมให้งอกงามยั่งยนื
เจริญชีวิตจิตวิญญาณ เบิกบานตื่นรู้อยู่เสมอ
 ชาวพุทธทั่วไปมักแผ่เมตตา สัพเพ สัตตา 
อะเวรา โหนต ุสตัว์ทั้งหลายให้อยูเ่ป็นสขุ ๆ  เถดิ ไม่ทนั
ไร หันไปซัดเลือดเนื้อสัตว์หน้าตาเฉย แบบนี้ไม่ไหว
 เมตตาจริงต้องต่อเนื่องครบเครื่อง ทั้งเรื่อง
การงานกัมมันตะและอาชีพ ด�าเนินชีว ิตทุก
กิจกรรม ล้วนควรท�าด้วยสัมมาสมาธิ เช่น กสิกร
ปลูกผัก ท�านาไร่ ต้องท�าด้วยใจรักแผ่นดิน ผืนน�้า 
ธรรมชาติ ไม่มักง่ายใช้ยาฆ่าหญ้า ใส่สารพิษ คิด
แต่เงินเป็นตัวตั้ง ใจอ�ามหิตไม่รู้ตัว มัวเมาขี้โลภ 
หลงทางมิจฉาสมาธิ
 หรือเมื่อท�าแบบคนจน พึ่งตน ไม่ก่อหนี ้ ท�า
เกษตรอนิทรย์ี มผีลติผลเหลอืกนิ แจกจ่ายขายถกู
ได้ แล้วพอราคาตกเพราะล้นตลาดก็ฉลาดสะพัด
ไม่เสียของ ไม่ต้องเอาทิ้ง ท�าทุกสิ่งอันด้วยภูมิรู ้
สัมมาทิฐิ น�าสัมมาปฏิบัติในมรรคาสัมมาสมาธิ
 เข้าหลักลัทธิพอเพียง ช่วยเลี้ยงสังคมให้อุดม
พชืผล ถกู ๆ  ฟร ีๆ  ได้เท่าใดยิ่งเป็นสาธารณโภคอีนัวิเศษ
 กระบวนการกลุม่ซึ่งผนกึก�าลงัรวมตวับ่มเพาะ
สงัเคราะห์ด้วยเมตตาเป็นต้น จนเกดิสาธารณโภค ี
ย่อมมีผลพวง สร้างสรรจรรโลงคนให้จิตวิญญาณ

จนให้คนอื่น ๆ  พึ่งพิงได้ด้วย
 พ่อหลวงสอนให้เราเอาขาดทนุ เป็นก�าไร our 
loss is our gain แทนที่จะไปฟาดฟันล้วงตบักนิไส้
พวกพ้องมาเข้ากระเป๋าก�าไรของเรา ไม่รูจ้กัพออกี
ต่างหาก อันนี้คงหาคนใจถึงกล้าให้ได้ไม่ง่ายเลย
 เศรษฐกิจพอเพยีง ไม่ใช่เอาตวัเองรอดเท่านัน้ 
มันต้องให้พอเพียงเพื่อหมู่คนละแวกบ้านไปด้วย 
พระโพธิสัตว์จิตกว้างเกื้อปานนี้เชียว
 อุดมการณ์ยิง่ใหญ่เพื่อมนุษย์ดังกล่าว ชาว
อโศกทุกชุมชนท�าอยู่ตามพ่อครูน�าพา สอดคล้อง
พ่อหลวงโดยไม่ต้องนดัหมาย พระโพธสิตัว์สององค์
สอนตรงกัน
 นั่นคือท่านชี้ทางสว่างสวรรค์บนดิน แทนที่
จะแข่งกันกอบโกยเอาเข้ามา แล้วต้องยื้อแย่งจน 
ขัดแย้งไปถึงการเมือง ก็เรื่องเศรษฐกิจ
 สู้หันมาหัดกล้าให้ ให้กนัไปให้กนัมา วิน ๆ  ทั้งคู่ 
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ใคร ๆ  ก็ชอบใจ สังคมหมู่นั้น ๆ  
ย่อมมั่นคงเศรษฐกิจถ้วนหน้า
 เพราะแต่ละคนกักตุนไว้น้อย ส่วนเหลือกิน
เกินใช้ส่วนตัว มันจะไหลไปกองรวมเป็นกองกลาง
สาธารณโภคี เรียกว่าจนส่วนตัว แต่รวยส่วนรวม 
คอมมิวนิสต์ต้องชิดซ้าย ตกถนนไปเลยมั้ง
 เป็นอันว่า กระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามในหลวงน�าพา ท่านทรงให้ตั้งต้นด้วยเมตตา พระ
สูตรบ่งชี้ให้เมตตาในกายกรรม เมตตาในวจีกรรม 
และเมตตาในกายกรรม
 เมื่อท�ามาหากินด้วยเมตตา มากน�้าใจ กล้าให้ 
เข้าแบบคนจน คือ สะสมน้อยนับว่าจนเมด็เงนิ แต่
อีกด้านรวยสะพดั ชอบแจกจ่ายเจอืจาน มนัจะเอา
ที่ไหนมารวย
 สาราณียธรรมสองข้อท้าย ศีลสามัญญตา 
ทิฏฐิสามัญญตา ปรับตัวลดอัตตาเปลี่ยนแปลง 
ตวัเอง ให้เสมอสมานสามคัคอียูใ่นทศิทางเดยีวกบั
กระบวนการหมู่กลุ่ม
 สาราณียธรรมน�าทกุชวิีตให้เป็นหมูม่วลมติรด ี
สังคมสิ่งแวดล้อมดี เข้าเป้าหมายสูงสุดของสมาธิ
พุทธ พาตื่นรู้เบิกบาน อยู่ให้คนรัก จากไปให้คิดถึง 
จึงรู้รักสามัคคี มีน�้าหนึ่งใจเดียวกันอย่างวิเศษ
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ยกระดับเจริญขึ ้น (สมาธิ) เพิ ่มพูนคุณธรรม
ส�าคัญ (สปค.สอ.ชอ.) ได้แก่ สาราณียะ (ระลึก
ถึงกัน) ปิยกรณะ (รักกัน) ครุกรณะ (เคารพกัน) 
สังคหะ (เกือ้กูลกัน) อวิวาทะ (ไม่วิวาทกัน) สามัคคียะ 
(พร้อมเพรียงกัน) สุดท้าย เอกีภาวะ (เป็น 
น�้าหนึ่งใจเดียวกัน)

สมาธิพุทธพาหลุดพ้นอวิชชาอัตตากู
 ปฏิปทาชาวอโศกน�าพาประกาศชวนปฏิบัติ
โดยสมณะโพธิรักษ์มานาน ๔๗ ปีจวนจะเข้ารอบ
ขวบปีที ่๔๘ ท่านแสดงภูมิตื ่นรู ้ ประจักษ์แจ้ง
มรรคผลโลกุตระพร้อมกับมาในฐานะเป็นพระ
โพธิสัตว์เพื่อท�าหน้าที่สืบต่ออายุพุทธศาสนา ซึ่ง
เสื่อมทรุดจวนเจียนจะขาดเชื้อสายเต็มทน
 สาธุชนมิควรด่วนเชื่องมงายก่อนพิสูจน์ และ
ไม่บังควรด่วนชิงกวาดทิ้ง แล้วจะจริงเท็จอย่างไร 
รึเปล่า มันน่าเปิดตาดูหูฟังบ้างปะไร
 อย่างสมาธิพุทธลืมตาอันพระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ ผู้คนเหมือนไม่ประสาว่าเป็นจริงท�าได้อยู่ 
เพราะเห็นส�านกัไหน ๆ  ต่างพาน่ังน่ิงหลบัหูหลบัตา
สะกดจติแทบทั้งนั้น  ไม่มดีอกที่จะฉลาดสกดักเิลส
ทุกกาลเทศะ ตั้งแต่ตื่นถึงหลับ
 เรื ่องของสมาธิ เลยกลับไปท�าแบบฤๅษี 
เหมือนเดิมก่อนหน้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ ถอย
ไปหาภูมิเก่ารู้กันดีดาษดื่นสากล พ่อครูชี้ชัดให้ฟัง
 แม้อาจจะมีสมาธิลืมตา ฝึกสติชีวิตประจ�าวัน 
ไม่ทันเป็นสติสัมโพชฌงค์ที่ย่างก้าวเข้าทางมรรค
องค์แปดเต็มตัว อย่างเก่งเป็นแค่สมถะลืมตา 
กดข่มผสมตรรกะ ในสถานการณ์เบา ๆ  อยู่เงยีบ ๆ  
สบาย ๆ  ไม่เอาภาระงานการยุ่งเหยงิอะไรเทอืกนัน้
 ในขณะที่อโศกพาไปจุ้นจ้านการเมือง เพื่อ
หน้าที่พลเมือง ช่วยน�าเสนอการเมืองน�้าดีมิติใหม่ 
จะประท้วงด้วยสงบสันติอหิงสา ต้องพาสมาธ ิ
ติดใจกายทุกสถานการณ์ เสี่ยงระเบิดสนามรบ 
กลางกรุงปานนั้น
 นั่นคือการบ�าเพ็ญประโยชน์ตน มุ่งหลุดพ้นโดยงด
เว้นบาปเวรกรรม ท�าแต่กุศล ให้เกิดผลช�าระจิต อิสระ
จากกิเลสตัณหาตามโอวาทปาฏิโมกข์ ควรท�าพร้อมกับ

ประโยชน์สังคม ตามอุดมคติสมณะโพธิรักษ์นั่นเอง
 อโศกจึงตั้งหลักเดินตามอรหันต์ พร้อมฝึกงาน
โพธสิตัว์ไปด้วย เดนิหน้าจากเถรวาทต่อยอดมหายาน
ไปในตัวเสร็จ
 ประเด็นสมาธิพุทธถึงซับซ้อนลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่
สะกดจิต เพ่งกสิณ เป็นการ meditation เด็ก ๆ  
แต่เป็น concentration ในกระบวนชีวิตช�าระจิต
บรสิทุธิ์จากจดุกระทบผสัสะเกดิอารมณ์รบัรูเ้วทนา
สอง อันต้องมีปฏิกิริยาเท่าทันต่อเคหสิตเวทนา
เพื่อจัดเข้าเป้าเนกขัมมสิตเวทนา อันคือ สัญญา- 
เวทยิตนิโรธ ในแต่ละเหตุปัจจัยโดยล�าดับ  
 เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร
เมื่อไหร่ กับใคร เรื่องใหญ่น้อยกระจ้อยริดจ�าต้อง
ไม่ประมาทขาดสติ มีศีลสังวร  สังเคราะห์ด้วย
ปัญญา แจ่มแจ้งบาปบญุคณุโทษ ประโยชน์จ�าเป็น 
หรือเพื่อผลาญพร่าตามค่านิยมไร้สาระ
 อาศยัศลีเคร่งเข้ม ควบคูปั่ญญาพาสงัเคราะห์ ยก
ระดับจิตสูงส่งดีขึ้น ขนาดสะอาดสว่างสงบกายวาจา
ใจ ถงึนบัเป็นสมาธพิทุธของผูต้ื่นรู้เบกิบานอยู่เสมอ ๆ
 ทุกปัญหาชีวิตเกิดจากตัณหา พาประมาท
หลดุขาดสตสิมัปชัญญะ ไม่สามารถควบคมุภายใน 
ตัวเอง จ�าเป็นต้องเพิ่มภูมิคุ้มกัน พึ่งพิงมวลหมู่ 
มติรด ีสหายด ีสิ่งแวดล้อมด ีพร้อมกบัพึ่งตน สั่งสม
บ่มเพาะอินทรีย์พละให้แก่กล้ายิ่ง ๆ
 สรปุ ปัญหาขดัแย้งทางการเมอืง จนเป็นเรือ่ง
กังวล หวาดระแวงไม่จบซักที
 ขอตอกย�า้ซ�้าอีกหน	 มันต้องแยก	 ใคร 
ขัดแย้งจนแตกหักคอขาดบาดตาย	 ทหาร	
ต�ารวจมีไว้ปราบก็เรียบร้อย
	 ข้างขัดแย้งพอเหมาะ	 จ�าเพาะต้องมีให ้
ออกก�าลังปากคอบ้างอย่างในสภา	จะเป็นไรไป	
ใครแหลมเกินนั้น	มันต้องจัดหนักให้เลย
  ตามข่าว ทหารจะท�าสญัญาประชาคม ๓๘ พรรค 
ขออย่าให้เป็นเสอืกระดาษ จะสามารถปรองดองต้อง
แจกระเบิดรัก สาราณียธรรม ๖ ไว้ปกปักรักษาพุทธ
พจน์ ๗ จกัส�าเรจ็ตามพระพทุธเจ้าทรงสอนแน่นอน 
ผู้น้อยว่างั้น...
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ณวมพุทธ

m  ละวางความคิดของตน
	 ท�าตามความคิดของเพื่อน
	 ร่วมมือรวมใจปรองดอง
	 หลอมเป็นใจดวงเดียว.

 สมัยหนึ่ง	พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็พทุธ
ด�าเนินไปยังปาจีนวงัสทายวนั ทรงแวะที่สวนป่า
แห่งนั้นเพียงล�าพังพระองค์เดียว
 สมัยนั้นเอง พระอนุรุทธะ	พระนันทิยะ และ
พระกมิพลิะ  ทัง้สามสหายไดพ้กัอาศยักนัอยูท่ีป่่า
จีนวังสทายวัน
 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงสวนป่านี้
แล้ว	คนเฝ้าสวนได้พูดห้ามปรามพระองค์ว่า
 “ข้าแต่สมณะ ขอท่านโปรดอย่าได้เข้ามาใน
สวนนี้ เพราะข้างในสวนก็มีสมณะอยู่แล้ว ๓ รูป 
ซ่ึงต่างก็ก�าลงัมุง่บ�าเพ็ญประโยชน์ของตนอยู ่ท่าน
อย่าได้ท�าความไม่สงบแก่สมณะพวกนั้นเลย”
 ขณะนั ้นพระอนุรุทธะได ้ยินเสียงของคน 
เฝ้าสวน จงึออกมาด ูพอได้เห็นเป็นพระผูม้พีระภาคเจ้า 
ก็ได้กล่าวกับคนเฝ้าสวน

	 “นี่แน่ะท่านผู้รักษาป่า		อย่าได้ห้ามพระผู้มี
พระภาคเจ้าเลย	 พระองค์ทรงเป็นศาสดาของ
พวกเราเอง”
 แล้วพระอนุรุทธะก็รีบไปแจ้งแก่พระนันทิยะ
กับพระกิมพิละในทันใด
 “จงรีบออกไปกันเถิด จงรีบออกไปกันเถิด พระผู้ม ี
พระภาคเจ้าศาสดาของพวกเราได้เสด็จมาถึงที่นี้แล้ว”
 ทั้งสามจงึรบีออกไปรบัเสดจ็โดยพร้อมเพรยีง
กนั โดยสมณะรปูที่หนึ่งตรงเข้ารบับาตรและจวีร
ของพระผูมี้พระภาคเจ้า รปูที่สองปอูาสนะ(ที่นั่ง)
ถวาย แล้วรูปที่สามก็ตั้งน�้าล้างพระบาท	ตั่งรอง
พระบาท	กระเบื้องเช็ดพระบาท
 ครัน้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับบนอาสนะที่
ปูไว้ ได้ล้างพระบาทและเช็ดพระบาทเรียบร้อย 
พวกสมณะทั้งสามก็พากันถวายบังคมพระศาสดา 

ปรองดองด้วยวิธีใด?
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นั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่อันควรแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็
ตรัสถาม
 “อนุรุทธะ พวกเธอยังพอทนได้หรือไม่ ยัง
พอท�าให้อัตภาพ(ร่างกาย)นี้เป็นไปได้หรือไม่ ยาก
ล�าบากในอาหารบิณฑบาตหรือไม่”
 “พวกข้าพระพทุธเจ้า		ยงัพอทนได้ดอียู	่	ยงั
พอท�าให้อตัภาพนี้เป็นไปได้ด้วยด	ีไม่ยากล�าบาก
ในอาหารบิณฑบาตเลย	พระพุทธเจ้าข้า” 
 พระศาสดาทรงสดับอย่างนั้นแล้ว ตรัสถามอีกว่า
 “ก็แล ้วพวกเธอยังพร ้อมเพรียงกัน ยัง
ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน เป็นดุจน�้านมสดกับน�้า 
ได้มองดูกันด้วยดวงตาอันเป็นที่รักอยู่หรือไม่”
 “พวกข้าพระองค์ทั้งสาม		ยังพร้อมเพรียง
กัน		ยังปรองดองกัน	ไม่วิวาทกัน		เป็นดุจน�้านม
สดกับน�้า		ได้มองดกูนัด้วยดวงตาอนัเป็นท่ีรกัอยู่
โดยส่วนเดียว		พระพุทธเจ้าข้า”
 “ดูก่อนอนุรุทธะ  พวกเธอพร้อมเพรียงกัน  
ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน  เป็นดุจน�้านมสดกับน�้า  
ได้มองดูกันด้วยดวงตาอันเป็นที่รักอยู่นั้น  ด้วยวิธี
อย่างไรเล่า”
 “ในข้อนี้ ข้าพระองค์มคีวามคดิอย่างนี้ว่า เป็น
ลาภของเราหนอ		เราได้ดีแล้วหนอ	ที่เราได้อยู่
ร่วมกับเพื่อนสพรหมจาร(ีเพื่อนผูป้ระพฤตธิรรม
อันประเสริฐร่วมกัน)เห็นปานนี้
 ข้าพระองค์จึงได้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม	
(การช่วยเหลอืทางกาย) เมตตาวจีกรรม(การช่วย
เหลือทางวาจา) เมตตามโนกรรม(การช่วยเหลือ
ทางจติใจ)แก่เพื่อนทั้งหลายนัน้ ทั้งในทีแ่จ้งและที่ลบั 
 โดยข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่า ท�าไฉน
หนอเราจึงจะวางจิต(ความคดิ)ของตน	ให้เป็นไป
ตามอ�านาจจติ(ความคดิ)ของเพือ่นๆเท่านั้น	  คดิ
ดังนี้แล้ว ก็วางจิต(ความคิด)ของตน ท�าให้เป็นไป
ตามอ�านาจจติ(ความคดิ)ของเพ่ือนได้ แม้ร่างกาย
ของพวกข้าพระองค์ทั้งสามจะต่างกันก็จริง	แต่
จิตใจเป็นเหมือนดวงเดียวกัน พระพุทธเจ้าข้า”
 ทั้งพระนันทิยะและพระพระกิมพิละ  ต่างก็ได้
กราบทูลค�าตอบเดียวกันนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

เช่นกัน
 ทรงได้สดับอย่างนั้นแล้ว ก็ตรัสถามอีก
 “อนุรทุธะ  พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาท  มคีวาม
เพียรเผากิเลส มีตนส่งไปดีอยู่หรือไม่”
 “พวกข้าพระองค์เป็นไม่ประมาท	 มีความ
เพียรเผากิเลส	 มีตนส่งไปดีอยู่โดยส่วนเดียว		
พระพุทธเจ้าข้า”
 “พวกเธอกระท�าอยู่  ด้วยวิธีอย่างไรเล่า”
 “ก็โดยการทีส่มณะรูปใดบิณฑบาตกลับมา
ถึงที่นี้ก่อน รูปนั้นก็จะปูอาสนะ ตั้งน�้าล้างเท้า ตั่ง
รองเท้า กระเบื้องเชด็เท้าไว้ ล้างภาชนะเอาไว้  ตั้ง
น�้าฉันน�้าใช้ไว้
 ส่วนสมณะรปูใดกลบัมาภายหลงั	ถ้ามอีาหาร
ที่ฉนัแล้วเหลอือยู ่หากต้องการจะฉนักพ็งึฉนั  หาก
ไม่ต้องการฉนั กเ็ททิ้งไปในที่ปราศจากของเขียวสด 
แล้วล้างภาชนะในน�้าที่ไม่มีตัวสัตว์ เก็บอาสนะ  
เก็บน�้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า  เก็บ
น�้าฉันน�้าใช้  กวาดโรงฉัน
 โดยปกติแล้วถ้าสมณะรูปใดเห็นหม้อน�้าฉัน  
หม้อน�้าใช้  หรือหม้อน�้าในวัจกุฎี(ส้วม)ว่างเปล่า  
สมณะรูปนั้นก็จะตักน�้าใส่ไว้  แต่หากว่ารูปนั้นไม่
อาจจะกระท�าได้  พวกข้าพระองค์ก็จะกวักมือ
เรียกเพื่อนๆมา	 	 แล้วช่วยกันตักน�้ายกน�้าไปใส่
ไว้		โดยไม่ได้บ่นว่า	เพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุเลย
 เสร็จภาระนัน้แล้ว 	 พวกข้าพระองค์จะมา
นั่งประชุมสนทนาธรรมกัน	 	 ตลอดคืนยังรุ่งใน
ทุกๆ	๕	วัน  ก็การที่พวกข้าพระองค์ทั้งสามเป็นผู้
ไม่ประมาท  มคีวามเพยีรเผากเิลส  มตีนส่งไปดอียู่ 
ด้วยวิธีการอย่างนี้  พระพุทธเจ้าข้า”
 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องสมณะทั้งสาม  
และได้ทรงชี ้แจงให้พระอนุรุทธะ พระนันทิยะ 
และพระกิมพิละ  เห็นแจ้ง  สมาทาน(ถือปฏิบัติ) 
อาจหาญ ร่าเริงในธรรม แล้วทรงลุกจากที่ประทับ 
เสดจ็จารกิ(เดนิทาง)ไปยงัต�าบลบ้านปารไิลยกะ ใน
ป่ารักขิตวัน. 

 (พระไตรปิฎกเล่ม ๕ “โกสัมพิขันธกะ” ข้อ ๒๔๘)
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 ...อีกแล้วครับพี่น้อง  วาระแห่งชาติอีกแล้ว 
จะอะไรกันนักหนา!
 อาจมีเสียงบ่น  แต่ถ้าใครไม่เห็นความส�าคัญ
ก็ผ่านไปเลย แต่อยากจะบอกว่า..ผู้ใดเห็นเรื่องนี้ 
ไม่ส�าคัญ..ถือว่าผิด!
	 “วาระแห่งชาติ” เป็นเรื ่องต้องเอาจริง 
ตั้งใจท�า มิใช่แค่จัดฉาก-ถ่ายภาพ-หรือรายงาน
ประชาชนว่า	“ท�าแล้ว” ...กทู�าแล้ว ดไีม่ดี ไม่สนใจ!
 “วาระแห่งชาติ” เขาก็มีแค่ไม่กี่เรื่อง จึงมิใช่
เรื่องน่าท้อแท้ น่าเหน็ดเหนื่อย
 เราเจอลูกทรพี   ทุบรถชาวบ้าน ประท้วง 
พ่อแม่  ไม่ให้ซื้อมอ’ไซค์!
 เราเจอขโมย ไขนอตออกจากเสาไฟฟ้าแรงสงู!
 เราเจอคนอกหัก - ผิดหวัง  มันก็ไล่ฆ่าคนรัก
ไล่ฆ่าชาวบ้าน ท�าลายทรัพย์สินสาธารณะ!
 เราเจอคนท�าผิดกฎหมายแล้วหลบหนี แถม
ยังเยาะเย้ย   วางแผนให้ประเทศอื่น ๆ  ถล่ม
ประเทศไทย!
 กูไม่ได้ คนอื่นก็ไม่ได้!
 กไูม่มคีวามสขุ คนอืน่กอ็ย่าหวังว่าจะมคีวามสขุ!
 โหย...คิดได้ยังไง สุดจะเห็นแก่ตัว!
 จรงิ...มนษุย์ปุถชุนย่อมมคีวามเหน็แก่ตวัแต่ถงึ

ขั้นท�าร้ายท�าลายผู้อื่น แบบนี้ต�่ากว่าคนธรรมดา...
เข้าใจมั้ย?
 ตอบแบบฟันธง	 	 หากจะสร้างชาติ	 ต้อง
สร้างคนก่อน	 สร้างคนให้รู ้จักเสียสละ	 ให้มี
จติส�านกึเพือ่คนอื่น	เพื่อคนหมูม่าก	เพื่อส่วนรวม
 ....หรืออะไรก็ได้ที่มิใช่เพื่อ “ตัวเอง” (Mefirst)
 ค�าขวัญเห็นกันอยู่หลายที่ “ประโยชน์ตัวเอง
เป็นที่สอง ประโยชน์คนอื่นเป็นที่หนึ่ง”
 อ่านแล้วซึง้... อ่านแล้วซมึ... หรอือ่านแล้วต้าน? 
 “Our loss is our gain” มนตราแห่งเอกภพ
ที่ในหลวงรัฐกาลที่ ๙ ประทานให้
 เห็นให้ได้  เห็นให้จริิง... ขาดทุนของเรา
แท้จริงคือก�าไร....
 ใครเหน็จรงิ ใครคนนั้นเริ่มเข้าสู ่“อารยิชน” ฟันธง! 
 แล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรดี	 ท�าอย่างไรจะ
ท�าให้เกิดดวงตาที่	๓	เห็นสัจธรรมข้อนี้?
 ค�าตอบก็คือ ต้องสร้างบรรยากาศ ต้องสร้าง
กิจกรรมให้มาก ๆ ...ท�าให้หมดทั้งต้นน�า้-กลางน�้า- 
ปลายน�้า! (ได้อะไรก่อนก็รีบท�าก่อน อย่ามัวรอ)  
 วงการศึกษา ต้องใส่ “เรื่องนี้” ลงในทุกระดับ
ชั้น “ให้วิเคราะห์-วิจารณ์-และท�ากจิกรรม” กว่าจะ
จบก็ได้ฝังหัว ฝังจิตวิญญาณได้มากอักโข!

การสร้างจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม...
เป็นวาระแห่งชาติ

www.pinterest.com

หากจะสร้างชาติ ต้องสร้างคนก่อน
สร้างคนให้รู้จักเสียสละ
ให้มีจิตส�านึกเพื่อคนอื่น

เพื่อคนหมู่มาก เพื่อส่วนรวม
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 ยิงกระสุนคุณธรรมให้ฝังหัว!...
 พกัสักนดิ	ฟังนทิานจิตส�านกึสักหลายรปูแบบ....
 เรื ่องที ่๑ ‘ไม้ขีดไฟ’ ไปเที ่ยวกับเพื ่อน ๆ  ที่
ประภาคารริมทะเล และแล้วไฟประภาคารเกิด
ดับกะทันหัน พายุโหมกระหน�่า ท้องฟ้ามืดมัว เรือ 
ทั้งหลายเริ่มหลงทาง ใกล้จะชนหินโสโครก
 ‘ไม้ขีดไฟ’ ตัดสินใจจุดตัวเองส่องสว่าง เผา
ไหม้ตัวเองเพือ่รักษาชวิีตเรอื ชวิีตคน มใิห้ย่อยยบั!
 เรืี่องที่	๒ หนูน้อยเดินเข้าป่า ออกหาฟืน 
ตามค�าสั่งของแม่เลี้ยงผู้ใจร้าย ต้องหาได้เต็มหาบ 
ไม่เต็มห้ามกลับ
 ขณะพักผ่อน รุกขเทวดาแปลงกายเป็นหญิง
ชราผู้หิวโหยเดินมาขออาหารจากหนูน้อย ด้วย
ความสงสาร หนูน้อยตัดใจยกห่อข้าวให้หญิงชรากิน 
 หญิงชราขอบใจ พลันคืนร่างเป็นรุกขเทวดา 
“เธอมีน�้าใจงาม เราจะให้พรศักดิ์สิทธิ์ ๓ ข้อ...”
 เรื่องที่	 ๓ กษัตริย์แมนจูยกทัพถล่มชาวจีน 
และจับศิษย์ส�านักเสียวลิ้มยี่ขังคุกทุกคน เพราะ
กลัวพวกเขาจะระดมพลกู้ชาติ
 “ก�าเทียนโหมว’ ศิษย์ส�านักนี้แอบแฝงมาเป็น 
ผู้คุมคุก เขาจดัการทรมานนกัโทษอย่างแยบยล จน
นักโทษเริ่มแข็งแกร่ง มีก�าลังวังชา
 แต่เหล่านักโทษกลับก่นด่า ‘ก�าเทียนโหมว’ 
ไอ้ศิษย์ทรยศ! ไอ้ซาดิสม์! ไอ้จอมโหด! 
 วนัที่นกัโทษแหกคกุ ซ่ึงเป็นแผนของ ‘ก�าเทยีน-
โหมว’ พระเอกถูกทวนพุ่งปักอก ตายติดก�าแพง
 ยิ้มที่มุมปาก การกู้ชาติโดยศิษย์ส�านักเสียว-
ลิ้มยี่เริ่มมีทางเป็นไปได้ เขายิ้มอีกครั้ง แม้จะถูก
เข้าใจผิด ๆ
 ...โหยย...สุดยอด...สุดยอดจริง ๆ !
 เรื่องที่	๔  สมัยสงคราม ๙ ทัพ พม่าแบ่งก�าลัง
บุกโจมตีประเทศไทยทุกทิศทุกทาง  กาญจนบุร ี
ถือเป็นหน้าด่านที่ส�าคัญ ทหารไทยเตรียมพร้อม
 ‘ขุนรัตนาวุธ’ ขณะเดินทัพผ่านบ้านแม่ แต่กลับ
ไม่ยอมแวะเยี่ยม ทั้ง ๆ  ที่ทราบว่าแม่ป่วย
 “แม่รอได้ แต่ชาติบ้านเมืองรอไม่ได้!....”
 เรื่องที่	๕ เรือ่งนีสุ้ดจะลึกซึง้ ณ แผ่นดินชือ่ 
“ในน�า้มีปลาฯ” เมื่อมีการรวมพลังนักเรียนนอกที่ไป 

เรียนหนังสือยังต่างประเทศและเหล่าทหารบางส่วน 
ได้ก่อการกบฏล้มล้างการปกครองระบอบสมบรูณา- 
ญาสิทธิราชย์
 กษัตริย์แห่งประเทศ “ในน�้ามีปลาฯ” กลับยอม
สละราชบัลลังก์ให้อย่างสงบ ทัง้ ๆ  ที่ในขณะนั้น
กองทัพฝ่ายพระราชาก็มีมากมายมิใช่น้อย
 “เราไม่อยากให้มีการสูญเสีย ไม่ว่าฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใด.....ถ้าสู้เราอาจชนะ แต่ชีวิตที่สูญเสีย มัน
ประมาณค่ามิได้!....”
 โดยสรุปนิทานสร้างจิตส�านึก ต้องช่วยกันคิด
เยอะ ๆ  ให้สาดซัดลงจิตส�านึกของลูกหลาน...ให้
ฝังหัว ฝังจิตฝังใจ
 อพัเดทโปรแกรมใหม่ ให้ชื่นชมการเสยีสละให้
ฝังใจ การท�าเพื่อผู้อื่น...เป็นคุณค่าของชีวิต!
 สงัคมต้องสร้างกจิกรรม ขบัเคลื่อนตลอดเวลา
จึงจะบังเกิดผล
 ประวัติ “วีรษุรุษกู้ชาติ” ก็ต้องเอามาเรียน 
มาศึกษา มายกย่อง!....
 “ท�าแล้ว” ไม่พอ ต้องท�าให้มากๆ มฉิะนั้นกิจกรรม
ก็จะกลายเป็นแค่ “วาทกรรม” พดูเอาตวัรอดไปวัน ๆ  
 น�้านม ปั่น กวนอย่าหยุด เราก็จะได้เนยรสอร่อย
 กจิกรรมสร้างจิตส�านึก ต้องท�าให้มาก ๆ  เช่นเดยีวกนั
 ขอจบลงที่นิทานเรื่องสุดท้าย “อวสานเรือ 
ไททานิค”...เป็นเรื่องที่หวานแหวว!
 เมื่อเรือไททานิคจมลงสู่ก้นทะเล พระเอกได้
เกาะแผ่นไม้ นางเอกลอยคอ แต่แผ่นไม้เกาะได้
เพียงคนเดียว.....อากาศเริ่มหนาวเหน็บ...เริ่มชาแข็ง
 พระเอกดึงนางเอามาที ่แผ่นไม้  และตัว
เองค่อย ๆ  จมดิ่ง....นางเอกรอด พระเอกไม่รอด 
แต่พระเอกก็เต็มใจท�า....เพื่อคนที่รัก!
 จบนิทานเรื่องสุดท้าย
 อยากจะฝันว่าสักวันหนึ่งเมื่อพูดถึงการเสียสละ
 สิ่งแรกที่ประชาชนจะนึกถึงคือ “นักการเมือง!” 
 และขอเสนอค�าอธิษฐานแห่งชาติ ที่ทุกคนควร
ปฏญิาณทกุครั้งที่กราบไหว้สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ สิ่งที่เคารพบชูา
 “ขอให้คนอื่นมีความสุข...ส่วนข้าพเจ้าไว้ทีหลัง!”
 ค�าอธษิฐานเพื่อตวัเอง เลกิกนัเสยีท ีพ่อทนูหัว
ของบ่าว!....
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ฉบับที่แล้ว ๓๒๑ เราได้วิจัยลึกเจาะ 

ละเอียดลงไปหาเนือ้จริงรากแท้ของค�าว่า 

“ปัญญา” มนัหมายถงึ“ความรู”้หรอืยิ่งเรยีกว่า  

“ความฉลาด”ของอารยิชนก็ยิ่งชดัยิ่งตรงที่ถกู 

ต้อง ว่าเป็นโลกุตระ มันเกดิจากองค์ประกอบ 

อะไรบ้าง? แตกต่างจาก“เฉกะหรอืเฉโก”ที่

หมายถึง “ความฉลาดเฉลียว”ของปถุุชนทั้ง

หลายทั้งปวงที่เป็นโลกยีะ อย่างไรกนัแท้ๆ?

ในศาสนาพุทธถ้า“ธาตุรู”้พัฒนาเจรญิ 

ขึ้นๆเข้าขั้น“ฉลาด” ที่เป็น“ความฉลาด”เรียก 

ได้ว่า“ปัญญา”นัน้ มนัเป็น“ความฉลาด”ของ 

อารยิชนโดยเฉพาะ มิใช่ของปถุชุน ต้องเกดิ 

อย่างม“ีสมัผสั”ของ“รปูกบันาม” ต้องมี“กาย” 

ซึ่งน่ันกค็อื “ธรรมะ ๒”ที่มีปฏิกิริยาต่อกันอยู่

“ความฉลาด”ของปุถุชนนั้น คือ“เฉกะ

หรือเฉโกหรือเฉกตาหรือเฉกา”เท่านัน้ ไม่

ออกไปจาก“พลวตั”ของความเป็น“โลกยีภมู”ิ

“โลกียภูมิ”คือ ภูมิหรอื“ความรู้”ของ

สัตวโลกตั้งแต่ความเป็น“สัตว์”ที่ชื่อว่า“จิต

นิยาม” ก็จะเริ่มจาก“สัตว์เดรัจฉาน”ตั้งแต่

สัตว์เซลล์เดียว พัฒนามาจนเป็นล้านๆ

เซลล์ จนกระทั่งเป็น“คน” กเ็ริ่มจากความมี 

“โลกยีภมู”ิมาก่อนทั้งนั้น แม้จะเฉลยีวฉลาด 

มากมายขนาดอัจฉริยะสูงสุดเป็น“ศาสดา” 

องค์ใดองค์หนึ่ง สร้างศาสนาของตนได้กย็งั 

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๑

อยู่ในวังวนของ“โลกียะ”อยู่นัน่เอง ยังเอา 

ตวัเองหลดุพ้นออกจากวงัวนของโลกยีะไม่ได้  

เพราะยังไม่มี“อัญญธาตุ”ที่เป็นพลังงาน 

ตัวต้นแรกของ“จิตนิยาม”ขั้น“โลกุตรภูมิ”

แม้เป็น“คน”หรือจะเรียกว่า“มนุษย์” 

แล้ว จะเป็นผู้เฉลียวฉลาดถึงขั้นปราชญ ์

ผู้อจัฉรยิะปานใดๆก็ตาม กย็งัเป็น“มนุษย์” 

ที่ยังมี“อวิชชา”ตดิมากับจติวิญญาณของแต่ 

ละคนก่อน ตั้งแต่เกดิทัง้นัน้ทั้งสิ้น ไม่เว้นแม ้

แต่มหาโพธิสัตว์หรือผู้มีสัมมาสัมโพธญิาณ 

นัน่คือ สามัญทุกคนเกิดมาจะยังอยู่

ใน“วงวนหรอืพลวัต”ของโลกียภูมิ”มาก่อน 

ทัง้นัน้ๆ คือเริ่มจาก“อวิชชา” อย่างน้อยที่ 

สดุกจ็ะถกู“อ�านาจโลกยีะ”ที่มอียูค่รอบครอง

โลกเป็นธรรมชาตสิามญั ครอบง�าไว้เป็นเช่น 

“ลงิลมอมข้าวพอง”ก่อนทั้งน้ันทั้งสิ้น ไม่มาก

ก็น้อยทุกพระองค์ไม่มีละเว้น 

ดงัน้ัน ใครกต็ามแม้จะเล่าเรยีนจบขั้น

ปรญิญาเอกกด็ ี จบถึงขนาดเปรียญ ๙ ก็ดี 

ซึ่งผู้พอมีไหวพริบเฉลียวฉลาดปานนีก้็ตาม 

กค็งจะต้องรูไ้ด้ว่า ความชั่วคอือะไร ความไม่

ดีไม่งามคอือย่างไร อกศุล ทจุรติคอือย่างไร 

และสามารถจะไม่กระท�าชั่วนั้นได้ และท�าแต่ด ี

ยิ่งๆ จรงิๆ “ความรู”้ปานน้ีก็ยังไม่ใช่“ปัญญา” 

เพยีงแต่ม“ีความฉลาดที่เป็นโลกยีภมู”ิ  

คอื ม“ีเฉโก”ที่มีคุณสมบัติ“ด”ีเท่าน้ัน เพราะ 

ยงัเป็นความฉลาดที่เป็น“กุศลโลกย์ี”อยู ่ แม้
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จะสามารถ“กดข่มจติตน” ไม่ท�าชั่วน้ันได้ด ีได้

นานตลอดชาติของตนก็เถอะ ก็ยังไม่ ใช่ผู ้

มี“ปัญญา” ยงัเป็นความฉลาดขั้น“เฉโก”ของ

โลกีย์ ที่มีคุณสมบัติเป็น“กุศล”เท่านั้น

ยงัเป็นแค่ผูม้เีฉกะ“ความเฉลยีวฉลาด” 

ที่อยู่ในวงวน“โลกยีธรรม”ขั้น“กลัยาณธรรม” 

ซึ่งยังไม่หมดสิ้น“อนุสัย”หยุดวนเวียน“ต�่า-

สูง”อยูย่งัออกวงวนไม่ได้ ยงัม“ีวบิาก”จะต้อง 

“เกดิ-ตาย” และวน“ต�า่-สูง”หรอื“นรก-สวรรค์” 

อยู่ ไม่หยุดวนอยู่ตลอดกาลนาน ตราบที่ยงั

เป็น“โลกยีภมู”ิของปถุุชน ยงัไม่ม“ีอัญญธาต”ุ

ยงัไม่ใช่ความฉลาดถงึขั้น“ปัญญา”ของ

อาริยชน ที่เป็น“อาริยธรรม”ระดับ“โลกุตร

ภูมิ” อันมีทิศทางไปสู่นิพพาน ที่เป็นความ

เจริญพาไปสู่“สัมโพธิปรายณะ” นั่นคือ ไปสู่

ที่สงูที่สดุถงึขั้น“ปรนิิพพพานเป็นปรโิยสาน”

“ปรนิิพพพานเป็นปรโิยสาน”หมายถงึ 

การดบัรอบอนัเป็นครั้งสดุท้ายที่จะไม่มกีาร

เกดิใดๆอกีเลยในมหาเอกภพแล้ว อย่างเดด็

ขาด เป็นครั้งสดุท้ายจรงิๆ ไม่ม“ีวน”ใดๆอกี 

ซึ่งเป็นการจบสิ้น“การวน”ในความมี 

“อัตภาพ”อยู่ในสังสารวัฏฏ์กันอีกอย่างเด็ด 

ขาด สดุแห่งที่สดุ หรอืแม้บรรลุด้วย“ปัญญา” 

สงูสดุขั้น“อรหนัต์”สิ้นภพจบชาติได้เด็ดขาด

แล้ว เป็น“อมตบคุคล” สามารถ“ปรนิิพพาน 

เป็นปรโิยสาน”ได้แล้ว แต่จะยงัไม่“ปรนิิพพาน

เป็นปริโยสาน”เป็นที่สุดส�าหรับตนเท่านั้น 

จงึยงัจะเวยีนเกิด-เวยีนตายอยู่ใน“วิภว

ภพ”อยู่ เพื่อรื้อขนสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ หรือ 

ตัง้จิตบ�าเพญ็“พทุธภมู”ิพยายามเพื่อจะเป็น

พระพทุธเจ้าองค์ใดองค์หน่ึงในอนาคตให้ได้ 

“อตัภาพ”ของผู้น้ีมี“อรหนัตภมู”ิที่เป็น 

“คณุวเิศษ”อยู่ ในโลกอันประเสรฐิยิง่ เพราะ 

เป็น“พหุชนหิตายะ-พหุชนสุขายะ-โลกาน ุ

กัมปายะ”แล้วแท้ เน่ืองจากเจรญิขึ้นมี “จิต 

หลุดพ้น”ออกมาจาก“เฉกะ-เฉโก-เฉกา”ที ่

เปน็“ความฉลาด”ขั้นภูมิปุถุชน ได้แล้ว เป็น

ล�าดับๆ ตามบารมีของแต่ละท่าน

เป็นผู้เจริญขึ้นมี“ความฉลาด”แบบที ่

ชื่อว่า“ปัญญา”เข้าสู่“เรือนใจ”ของตนส�าเร็จ

ผลแล้วจริงๆ  

ซึ่ง“ความฉลาด”นั้น  มี“๒ ความฉลาด”

“ความฉลาด”แบบหนึง่ คือ ฉลาดที ่

เรียกในภาษาว่า “เฉกะ” ความฉลาดอย่าง

น้ีเป็นความฉลาดโลกยีะของปถุชุน หรอืคอื 

ความฉลาดอวิชชาที่ประกอบไปด้วยกิเลส

ซึ่ง“ความฉลาด”แบบน้ีแหละที่เป็นของ 

แท้ เป็นของจรงิที่คนปถุชุนทั้งหลายทั่วไปมี 

กนัเป็นปกตสิามญั เป็นเรื่องของคนจ�านวน

มากตลอดกาลนาน แต่คน“ไม่ฉลาดรู้จักมัน 

ด”ี กระทั่งถ้วนรอบบริบูรณ์ หรือสัมบูรณ์สุด

ทีม่นัพาคน“ฉลาด”กันอยู่เต็มสังคมมา 

ตลอด และยอมรับกันด้วยนะ ว่า นีแ่หละ 

คอื“ความฉลาด”ที่น่าได้น่าม ี น่าเป็น แล้วก็ 

สะสม“ความฉลาดแบบนี”้กัน มา“ท�าทุกข์” 

ให้แก่กันและกันไม่จบ ไม่สิ้นอยู่ ใน“สังคม
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คนอวิชชา”ทั้งหลาย นี้แบบหนึ่ง “เฉกะ”

“ความฉลาด”อีกแบบหนึง่ คอื ฉลาด 

ทีเ่รียกในภาษาว่า “ปัญญา” ฉลาดแบบนี้

เป็นความฉลาดโลกุตระของอาริยชน หรือ

ความฉลาดที่ประกอบไปด้วยการลดกเิลสได้

ไปตามขั้นตอน ม“ีวชิชา”เจรญิไปตามล�าดบั 

“เฉกะ”เป็น“ความฉลาด”ที่วนเวยีน”อยู่

ในกรอบการเอาแต่“เห็นแก่ตัว”(บ�าเรออัตตาตน 

เอง )อยูอ่ย่างนั้นตลอดกาล จงึยงัเป็นคนท�า 

“กรรม”ทุกกรรมมี“สาเปกโข”อยู่  ไม่จบสิ้น 

คอื ยงัเป็นคนผู้มีจิตไม่หมดสิ้น“ภพ” 

แห่ง“ความหวงั”มาให้“ตวัเอง,ของตนเอง”อยู่

ยังไม่หมดสิ้น“ความหวัง” 

ยังไม่หมด“ตัวกูของกู”นั่นเอง

ยัง“มีความหวัง” นี่แหละ“สาเปกโข”

ผู้ ใดยงัม“ีความหวงั”ภายใต้การบงการ

ของ“อวชิชา”ในตน ผู้นัน้ก็คือ ผู้ยังไม่หมด 

“ตัวกู,ของกู”อยู่แท้

“ความหวงั”นัน้ กเ็ป็น“ความหวงั”ที่ยงั

ไม่พ้น (๑)  กามภพ  (๒) รูปภพ  (๓)อรูปภพ

ซึีง่ใน“กามภพ”ท่านยังแบ่งขั้นต้นเป็น 

“อบายภพ”ที่ต้องก�าจดัก่อน ล�าดบัแรกด้วย

“ความเป็นล�าดบั”นี ้ ส�าคญัมากถงึขั้น

พระพทุธเจ้าตรสัว่า เป็น“ความน่าอศัจรรย์” 

ปานนั้นทีเดียว(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙)  

ต้องก�าจัดกเิลส“อบายภพ”ที่เกดิเพราะ

เหตภุายนอกแท้ๆนะ เป็นล�าดบัแรกก่อน ได้

แล้วจงึจะก�าจดัล�าดบัต่อไป ซึ่งก“็กามภพ”น้ัน

แหละ ให้หมดสิ้นขั้นกามภพ แล้วจึงจะต่อ

ไปก�าจัด“รูปภพ” และสุดท้ายจึงจะจัดการ

กับ“อรูปภพ” ปานนัน้แล้วยังมีการทบทวน

ย�า้อกีซ�า้อกี จนกระทัง่แน่สดุแน่ว่า เที่ยงแท้ 

(นิจจัง),ยั ่งยืน(ธุวัง ),ตลอดกาล(สัสสตัง),ไม ่

เปลี่ยนแปลงอีก(อวิปริณามธััมมัง),ไม่มีอะไรมา

หักล้างได้(อสังหิรัง),ไม่กลับก�าเริบเด็ดขาด(อสัง

กุปปัง)  และที่สุดถึงขั้น“นัตถิ อุปมา”ทีเดียว  

“นัตถิ อุปมา”หมายความว่า มันยก

อ้างอะไรขึ ้นมาเป็นภาษาพูดก็ตาม เป็น

ภาษาใบ้ก็ตาม ก็ไม่ได้แล้ว หรือยกเอาอะไร

ขึน้มาเปรียบเทียบหรือขึน้มาสือ่แสดงให้รู้

กันให้เข้าใจกันนัน้มันก็หมดสิ้นแล้ว เพราะ

มัน“ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบได้แล้ว จะพูดถึงได้

แล้ว” มันสุดสิ้นภาวะที่จะสื่อแสดงให้ผู้อื่นรู้

ได้ด้วย“สื่อใดๆทั้งสิ้น”แล้วแล

คือ มัน“ไม่มี”แล้ว ชนิดที่ไม่มีอะไร

จะใช้เปรียบเทียบอ้างอิงได้จริงๆ มันหมด

ภาษาจะพูดถึงได้แล้ว หรือมันไม่มีอะไรอีก

เลย ที่จะใช้มา“สื่อแสดง”แก่กันอีกแล้ว

เช่น “จะว่ามี ก็ไม่มี” ..เข้าใจไหมล่ะ?

“จะว่าไม่มี ก็มีได้” ..เข้าใจได้มั้ย? 

หรอื“จะว่าใช่ ก็ไม่ใช่”-“จะว่าไม่ใช่ กใ็ช่

นะ” -“จะว่าไม่ใช่ ก็ไม่ใช่” ..เออ เข้าใจมั้ย?  

และที่สุดแห่งที่สุดจริงๆคือ “จะว่ามี 

ก็ไม่มี-จะว่าไม่มี ก็ไม่มี ได้เป็นที่สุดท้ายสุด 
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แล้วเลิกกันนิรันดรไปเลย” 

ดงันี้เป็นต้น นี่คอื“ว่าง” นี่คือ“สูญ” 

นี่คือ หมดเกลี้ยงสิ้นสุดๆ สุดที่จะ 

เกลี้ยงยิ่งกว่ายิ่งกันแล้ว

ฉะน้ีแลคอื “ภาวะจติว่างจากกเิลสทั้ง

หลายทั้งปวงสูงสุดๆ” หรือ“ภาวะนิพพาน”

ซ่ึงมันเป็น“อจนิไตย”คอืเป็นเรื่องที่เกนิ

จะใช้การคาดคดิหรอื“ตรรกะ”เป็นการตดัสนิ

ได้ที่เรยีกว่า “ปฏนิิสสคัคะหรอืปฏนิิสสรณะ”

“ปัญญา”ฉลาดเข้าข้ัน“อารยิธรรม”หรือ 

“โลกุตรธรรม”จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกัน 

ปานฉะน้ี ที่สามารถเริ่มจากมธีาตุรู้ “อญัญา”  

ซึ ่งเป็น“พีชธาตุ”วิวัฒนาการจนเป็น“ธาตุ 

อืน่”ที ่แตกต่างจาก“พีชธาตุ”เดิม ชื ่อว่า 

“อัญญธาตุ”ตัวแรกได้จริง จึงจะพัฒนามา 

เป็น“ปัญญา”หรือ“วิชชา” ที่จะท�าให้เราเกิด-

ท�าให้เราเป็น ตรงตามศัพท์ที่ว่า“กรรมโยนิ”

ซึ่งผู้ยงั“มอีวชิชา”ท�าให้เกดิ-ท�าให้เป็น  

ด้วย“กรรม”(การกระท�า)ของตน ไม่ได้เดด็ขาด

ผู้มี“ปัญญา”น้ันหมายถงึ ผูท้ี่ม“ีความรู ้

ขัน้คุณวิเศษ”ที่เป็น“อุตตริมนุสสธรรม”ของ

ศาสนาพุทธ จะเกิดได้ก็ด้วยการมี“สัมมา

ทิฏฐิ”แล้วปฏิบัติ“มรรคอันมีองค์ ๘”พร้อม 

องค์ธรรม“โพชฌงค์ ๗”โดยเฉพาะมี“ธัมมวจิยั

สัมโพชฌงค์”เป็นพลังงานส�าคัญที่สามารถ

แยก“กิเลส”ในขณะประกอบอาชีพ(อาชีวะ)-

ในขณะที่ท�าการงานทุกอย่างครบทางกาย

(กัมมันตะ)-ในขณะพูด(วาจา) ในขณะคิดนึก

ตรึกตราไตร่ตรอง(สังกัปปะ)ให้เรารู้ให้เราเหน็ 

กระทั่งสามารถก�าจัด“กิเลส”นัน้ได้จริง จึง

เรียก“ธาตุรู้ ”ตัวนีว้่า “ปัญญา”ที่พระพทุธเจ้า 

ตรัสไว้ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘

ความเฉลียวฉลาดที่เป็น“ปัญญา”จึง

เป็น“ความเฉลียวฉลาดโลกุตระ” คนละทิศ 

คนละทาง คนละเรื่องกนัเลยกบั“ความเฉลยีว

ฉลาดโลกยีะ” เพราะมันไม่ใช่“ความเฉลียว

ฉลาด”ที่ถูกบงการด้วยความเฉลียวฉลาด

ที่ยังเป็น“เฉกะ”อย่างที่ปุถุชนเคยมีอวิชชา

“อวิชชา”เป็นเจ้าเรือนของจิต มันอยู่ 

ในจติฝังเป็น“อนุสยั” ไม่หมดไป ไม่หายไป 

ได้ง่ายๆเลย ถ้าไม่ปฏิบัติตามแบบ“พุทธที่

สมัมาทฏิฐแิละสมัมาปฏบิตั”ิจนถงึขั้น“ก�าจดั 

กิเลสถูกตัวแท้”ได้อย่างหมดสิ้น“ตัวอนุสัย” 

ปุถุชนทุกคนสามารถ“ชาญฉลาดด้วย 

ตัวบงการคอืกิเลส”อยู่ทั้งสิ้น  ยังไม่ ใช่การ 

บงการด้วย“ปัญญา”ที่เป็นจิตสะอาดจาก

ที่ ได้“ลดกิเลส”ไปเป็นล�าดับๆตามทฤษฎี

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และนับถือกันว่า “ด้วย

พระองค์เอง” อย่างสัมมาทิฏฐิ ไม่หรอก
“กิเลส”นั้น คือ พลงังานจิตนิยาม ที่ 

“จบัตวักนัอยู่”ด้วย“อวิชชา” มีลักษณะเป็น 

“ฆ”หรอื“ฆนะ” ซึ่งลกัษณะที่ ใช้ภาษาดงัว่าน้ี 

เป็นโวหารสื่อให้พอรูเ้ท่าน้ันว่า มนัมลีกัษณะ

เหมอืนก้อนที่แขง็หนาทบึ เพราะมนัเกาะกัน 
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แน่นมาก และมันก็ไม่ใช่“ธาตุดิน-ธาตุน�า้- 

ธาตุลม-ธาตุไฟ”แม้แต่“ธาตุอากาศ” มันอยู ่

ในภาวะของ“ธาตุจิต” เป็น“พลังงานจิต”ที ่

พเิศษเลก็ละเอยีดสขุมุ(นิปณุา)ยิ่งกว่าพลังงาน 

“ปรมาณ”ูของมหาภูต ๔  หรือทางฟิสิกส์

พลงังานที่ว่าน้ี อยู่ก้นบึ้งของ“จติ” จะ 

ไม่ยอมแตกตัว หรือสลายตัวออกจากกัน 

ง่ายๆเลย เป็น“nuclear fusion” ทีห่ลอม 

ละลายกันแล้วควบแน่นกันเข้ายากแก่การ

สลาย ภาษาวิชาการเรียกว่า “อาสวะ” หรือ 

ตัวเล็กสุดแห่งที่สุดเรียกว่า “อนุสัย” 

มพีระพทุธเจ้าเท่าน้ันที่ม“ีความตรสัรู”้  

ค้นพบ“ทฤษฎี”ที่สามารถสลาย“อาสวะ”ได้

และที่สุดก�าจัดได้สิ้นทั้ง“อนุสัย”ส�าเร็จจริง

วธีิการปฏบิตักิ�าจดั“อาสวะและอนุสยั” 

น้ี จะต้องเรยีนรูป้ฏบิตัด้ิวยการม“ีธรรมะ ๒” 

หรือมี“๒ ธาตุ”คือ “ธาตุรู้”ของตนเองเป็น

ประธาน (subject) นี ้๑ และต้องมอีกีธาตหุน่ึง

เป็น“ธาตุที่ถูกรู้” (object)อีก ๑ 

ต้องเป็น“สองธาตุ”ดังนีเ้สมอ ที่เรียก 

ว่า “ธรรมะ ๒”(เทวฺ ธมัมา) น่ันคอืต้องม“ีกาย”ให้

เรยีน การศกึษาของพทุธขาด“กาย”ไม่บรบิรูณ์

และการศกึษากม็ุง่เน้นเข้าไปวจิยัวจิาร 

ความเป็น“จิต”ที่มีกิเลสหุ้มอยู่ และก�าจัด

ออกไปเป็นล�าดับๆ กระทัง่กิเลสขัน้ปลาย

สุดคือ “ธาตุอาสวะ-ธาตุอนุสัย”

ดังนั้น การศึกษาจึงต้องมี“ธรรมะ ๒”  

หรอื“ธาต ุ๒” ใช้ศกึษา ด้วยประการฉะนี้ จงึ 

จะเกดิ“การรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ”ได้ เป็น“สจัธรรม”  

พสิจูน์กนัโต้งๆหลดัๆปัจจบุนัของความเป็น 

“ธาต”ุหรอืเป็น“ธรรม” ที่เปิดเผยยนืยนัและ 

เทยีบเคยีงให้คนอื่นพิสจูน์ได้ ผู้อื่นเป็นได้ ผู้ 

อืน่มีได้ เช่นเดยีวกนักบัที่ตนมี ได้ ถงึขัน้“สิน้ 

อาสวะ-สิ้นอนุสัย”บรรลุมรรคผลส�าเร็จนี้ 

มจีรงิชนิดที่เชญิใครๆมาดไูด้ มาพสิจูน์

ได้(เอหิปัสสิโก) ไม่จ�ากัดกาละเวลา ปัจจบุันนี้ก็ 

เป็นได้ มีได้ (อกาลิโก) เป็นสิ่งสงูจรงิแต่ไม่เกนิ

เอื้อมหรอก(โอปนยิโก) ถ้าหากผูน้ั้นสมัมาทฏิฐ ิ

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตามค�าสอนพระพทุธเจ้า

ให้ถูกตรงได้ โลกไม่ว่างจากอรหันต์ จริงๆ 

จึงจะชือ่ว่า“สัจธรรม”ทีเ่ป็น“สัจจะมี 

หนึง่เดียวเท่านั้น ไม่มีสอง”(เอกัง หิ สัจจัง น  

ทุติยมัตถิ  ; พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๔๑๙)ตรง 

กันได้แม “้เฉพาะตน”(ปัจจัตตัง)ก็สามารถเข้า 

ถงึ“สจัธรรม”ตามทฤษฎีพระพทุธเจ้าน้ีทกุคน 

ส่วนผู้มจิฉาทฏิฐทิี่ยงัแยกแค่ความเป็น 

“ปัญญาธาตุ”กับ“สัญญาธาตุ”ยังไม่ได้ ก็จะ 

แย้งจะเถยีงอยูน่ั่นแหละว่า หลบัตาท�าสมาธิ

ได้ที่แล้ว “ปัญญา”จะ“ผุดเกิด”ให้รู ้ ให้เห็น

เป็น“ปัญญา”ขึ้นมาเอง 

นัน่..ผิดแล้ว นัน่มันเป็นการปฏิบัติที่ 

“ปัญญา”ไม่เกิดด้วยวิธีปฏิบัติที่มี“ธรรมะ ๒”   

ไม่ ได้เกิดจากการปฏิบัติที่มีครบ ทั้ง 

ภายนอก(พหิทธา) ทั้งภายใน(อัชฌัตตัง) หรือ
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มี“กาย”หรือมี“รูปกับนาม”เป็น“ธรรมะ ๒”  

แล้วปฏิบัติศึกษาให้เกิด“ปัญญา”ไปตาม 

กระบวนการ“องค์ ๖”ดังที่พระวจนะตรัสไว ้

ในพระไตรปฎิก  เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘ เลย 

นัน่มันเป็นแค่“ธาตุตัวเดียว”หรือเป็น 

“ธรรมะ ๑” ที่ผู้รู้ชอบใช้ค�าเรยีก“เบี้ยวบาล”ี 

กนัไปว่า“ผดุเกดิ” หรอืมีอะไรโผล่ข้ึนเอง โดย 

ไม่มี “เหต”ุ ไม่มทีี่ ไปทีม่า ไม่มอีทิปัปัจจยตา   

หรอืไม่มีปฏิจจสมุปบาท ไม ่มี“กาย”(ไม่ม ี

ธรรมะ ๒) ไม่มี“สัมผัส”ภายนอกเชือ่มต่อเข้ามา

ภายใน  แล้วเกดิ“เวทนา”ให้ปฏบิตัแิละศกึษา

ถ้าเชือ่ว่า แค่เราหลบัตาท�า“สมาธ”ิได้ที่

ดีสุดแล้ว“ปัญญา”จะ“ผุดเกิด”ขึ้นมาให้รู้เอง 

ใครเหน็อย่างน้ี“มิจฉาทฏิฐ”ิแล้ว ถ้าใคร

ขนืยดึเอาว่าท�าอย่างน้ีจะเกิด“ปัญญา” ผิดแน่

“ธรรมะ”ที่”ผดุเกดิ”แบบน้ีแหละ เรียก 

ว่า “ธรรมะเดียว” ไม่ ใช่“ธรรมะ”ที่เกิดจาก 

“กระบวนการของธรรมะ ๒ หรอืมากกว่า ๒” 

ที่ได้บวกลบคูณหารกันหรืออภิสังขาร-ปฏิ

สังเคราะห์กันออกมาจนเกิด“ผลลัพธ์”  

แต่อยู่ๆก็มีอะไร“โผล่”ขึ้นมาให้รูเ้ลย   

เพราะภาวะ“ผุดเกิด”หรือ“โผล่ขึ้น”มา

ให้“รู ้”อย่างนี ้ มันคือ“สัญญา”แค่นัน้ มัน

เป็น“ภาวะเก่าของเราในคลังความจ�าของ

เราเอง” มัน“โผล่หรือผุดเกิด”ขึ้นมาให้เรารู้ 

มันไม่ ใช่ของใหม่ ไม่ใช่“ความรู้ใหม่”ที่เป็น

ความรู้“อื่น”(อัญญะ) ที่เรายังไม่เคยมี จริงๆ

มันไม่ได้“ก้าวหน้า”อะไร มันวนอยู่กับ

ความเป็น-ความมขีองตนเก่าๆเดมิๆเท่าน้ัน  

มันเป็นแค่“ความรู้”ที่เราเคยมีมาแล้ว 

แต่ปางไหนๆ ที่มันฝังอยู่ ใน“คลังความจ�า” 

คือ “สัญญา”(ความจ�า)นัน่เอง ที่โผล่หรือผุด

ขึ้นมาให้เรารู้ ทั้งหมดมีแค่“มิจฉาทิฏฐิ ๖๒”

มันไม่ใช่“ความจริงใหม่” ภาวะใหม่ที่

เราเพิ่งได้“รู้”ขึ้นมาใหม่ จากที่เราได้ศึกษา

ปฏิบัติตาม“องค์ ๖” จนเกิด“ผลใหม่”ทีเ่รา 

ยังไม่เคยมีความรู้อย่างนี้มาก่อนเลย  

มันยังเป็นแค่“ของเก่า”คืออดีตที่เรา

เป็น-เรามีมาก่อนแล้ว โผล่ขึ้นมาให้เรารู้อีก

ท ีและแค่“ของใหม่”คอือนาคตทีี่เป็นตรรกะ

มนัจงึไม่ใช่“ปัญญา”ที่เป็น“ภาวะใหม่” 

โดยเฉพาะเป็น“ภาวะใหม่ของธาตุโลกุตระ” 

ทีเดียว ที่“เกิดใหม่”เป็นความสามารถของ 

พลังงานจิตที่ท�างานแก้ปัญหา(solve ) จึง 

สามารถแก้ป ัญหา ได้ ( so l vent ) ตัวนี้คือ 

“ธาตุรู้” ตัวใหม่ที่เป็นผลของ“ธัมมวิจัยสัม

โพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค” จึง 

จะเป็น “ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาผล”

การศกึษากต้็องมคีรบ“องค์ ๖” น่ันคอื  

ม“ีมรรคองค์ ๘” ซึง่จะต้องปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิ  

“สมัมาสมาธ”ิด้วย“มรรค ๗ องค์”(Supra concen-

tration) ไม่ใช่“สมาธิ”ที่เกิดด้วยการหลับตา

สะกดจิต ( hypnotize หรือ meditation) 

และต้องมี“โพชฌงค์ ๗” ร่วมท�างาน
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ช่วยกันอยู่ด้วย ตั้งแต่“สติ”โน่นแหละ 

“โพชฌงค์”กต้็องท�า“สต”ิให้ส�าเรจ็เป็น

ผล“สัมโพชฌงค์”(ความรู้ขั้นพุทธที่เป็นอุตตริมนุสส 

ธรรม )คือ ต้อง“สัม”หรือ“สม”ขั้น“สมัญญา” 

(“สมัญญา”หมายถึง ขั้นที่เรามี“ความรู้ชนิดอื่น(อัญญะ= 

โลกุตระ”แล้ว และได้เผยแผ่ความรู้นี้ให้คนอื่นทั่วไปรู้ได้

ด้วย จนกระทั่งเป็นที่รู้กว้างขวางแพร่หลาย กลายเป็น

ความรู้ “สามญั”กนัทเีดยีว แม้ภาวะนั้นจะวเิศษสงูส่งยิง่)

และ“มรรค”ก็ต้องท�า“สติ”ให้ส�าเร็จผล

เป็น“สมัมาสต”ิ น่ันคอื ต้องรูพ้ร้อมอยูค่รบ 

ว่า เราได้ปฏิบัติเป็น“สัมมาปฏิบัติ  ๔”ทั้ง 

“อาชีวะ-กัมมันตะ-วาจา-สังกัปปะ” และถูก

ต้องบรบิรูณ์ ตาม“สมัมาทฏิฐ ิ๑๐”(ทินนงั-ยิฏฐงั-

หุตัง-กัมมานัง-อยังโลโก-ปโรโลโก-มาตา-ปิตา-สัตตา 

โอปปาติกา-สมณพราหมณาสยังอภิญญา) จริงๆนะ 

และต้องมี“ผล”ส�าเร็จด้วย 

ผู้ปฏิบัติจึงต้องมี“ธรรมะ”อย่างน้อย 

“ธรรมะ ๒”มี“รปู”(ภาวะทีถู่กรู้ =object)กบั“นาม” 

(ภาวะธาตรุูข้องผู้รู้=subject) แล้วก็มี“กระบวนการ” 

(process)ของ“องค์ ๖”นัน้ ท�างานปฏสิงัเคราะห์ 

กนั (sol ve)ออกมาให้ได้กระทั ่งส�าเร็จ ผล 

(solvent ) จึงจะเป็น“สัมมาทิฏฐิ”แบบพุทธ

เห็นชัดเจนมั้ยว่า“ธาตุเดียว”มันไม่ ใช่ 

“ปัญญา” มันไม่ ใช่มีแต่“ของเก่า”ที ่รู ้“ซ�า้ 

ย�้าของเก่า”ขึ่น้มาใหม่อีกแค่นัน้เอง แต่มัน

มี“ของใหม่”ที่เป็นชนิด“อื่น”(อัญญะ)เพิ่มขึ้น 

มาใหม่ จริงๆ จากที่เคยมีอยู่เก่า มาแล้ว

บางคนแม้มีผัสสะภายนอกกเ็ถอะ แต่ 

การปฏิบัติ ไม่มี“ธรรมวิจัยในธรรมะ ๒” (เทฺว  

ธมัมา) แล้วจัดการฆ่าเฉพาะ“กเิลส”ใน“ธรรมะ  

๒”ด้วย“ปหาน ๕”ให้เหลอืแค่“ธรรมะ ๑”ไม่ได้  

ก็ไม่ ใช่“ปัญญา”ที่รู้จักรู ้แจ้งรู้จรงิ“ความจรงิ  

ตามความเป็นจรงิ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐  

เทวฺ ธมัมา ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ )  

ซึ่งมันมีความละเอียดลาดลุ่ม เป็นล�าดับๆ

อย่างน่ามหัศจรรย์ยิ่ง ของทฤษฎีแบบพุทธ

พุทธแท้ผู้ปฏิบัติจะสามารถก�าจัดกเิลส 

ใน“ธรรมะ ๒”ให้ดบัส�าเรจ็ลงได้ เหลอื“ธรรมะ 

๑”บรบิรูณ์ (เอกัคคะ) ด้วย“ปหาน ๕”อย่างเป็น 

ล�าดบัลาด ลุ่ม เรียบ ไม่มีขรุขระ เหมือนฝั่ง

ทะเล(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙ ปหาราทสูตร ) 

ซึ่งมีที่ตั้งแห่งการปฏบิตั ิ คอื “เวทนา” 

นัน่เอง โดยมีสัมผัสเป็นปัจจัยของ“รูปกับ 

นาม” เวทนาจึงจะ“มี” จึงจะเกิดตามเหตุ

ตามปัจจัยแห่ง“ปฏิจจสมุปบาท”

เพราะถ้าไม่มี“สัมผัสเป็นปัจจยั”กไ็ม่ม ี

“ที่ตั้ง”(ฐาน)ให้ปฏิบัติได้เลย เพราะ“เวทนา” 

ไม่มี แม้จะมี“ธาตุรู้”ของเราเป็นประธาน

ปกติคนเราทุกคนก็มี“เวทนากับธาตุรู ้

ที่เป็นประธาน” อันหมายถงึ “กาย”น่ีเอง อยู่

ตลอดการปฏิบัติ (พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๕๑-๙๐)  

โดยมี“สัญญา”ก�าหนดรู้ ชนิดที่รู ้จัก

รู้แจ้งรู้จริง สัมผัสทุกสภาวะทั้งนอกและใน 

ตลอดสายตามล�าดับหยาบ-กลาง-ละเอยีด    
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ต้องมี “ธรรมะ ๒”สัมพันธ์สัมผัสกนั 

อยู ่ เช่น ต้องเกดิจาก“ตากระทบรูป”นั่นเอง  

หูกระทบเสียง”นั่นเอง จมูกกระทบกล่ิน” 

นัน่เอง ลิ้นกระทบรส”นัน่เอง ทั ้งกายที ่

กระทบสัมผัสภายนอก แล้วก็“รู้อาการ”นัน้ 

ด้วย“ธาตุรู ้”ได้นัน่เอง และกายทีก่ระทบ 

สัมผัสภายใน แล้วก็“รู้อาการ”นัน้ด้วย“ธาตุ 

รู้”ได้“ในภายใน”เป็นความละเอียดขั้นปลาย

สุด   จึงจะ“ฉลาด”บริบูรณ์ด้วย“ปัญญา”ได้

ไม่ว่าจะอยู่ในขณะท�างานอาชีพ(อาชีวะ) 

อยู่ ในขณะมีการกระท�าทุกอย่าง(กัมมันตะ)

อยู่ ในขณะพูด(วาจา) ทั้งอยู่ ในขณะนึกคิด

(สังกัปปะ)กต้็องมี “การสมัผสั”กนัของทวาร ๖”  

นัน่คอื วัตถุภายนอก กบั“อายตนะ”ภายนอก  

แล้วเกดินามธรรมภายใน ต้องกระทบกัน  

มี“อายตนะ”ภายในท�างานร่วมกันอยู่เสมอ 

(อายตนะ ๖) ด้วยกระบวนการของ“มรรค อนัม ี

องค์ ๘” และพร้อมด้วย“โพชฌงค ์ ๗” เสมอ 

โดยเฉพาะต้องมี“ธมัมวจิยัสัมโพชฌงค์”  

และ“สัมมาทิฏฐิ” ตามที่พระพุทธเจ้าทรง

ระบไุว้ใน“องค์ ๖”ของ“กระบวนการ”ที่จะเกดิ 

“ปัญญา”ในพระไตรปฎิก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘ 
“ความเฉลียวฉลาด”หรือ“ความรู้”ที ่

ถึงขั้นนบัว่าเป็น“ปัญญา”จงึจะเกดิได้ ธรรมะ 

ของพระพุทธเจ้าจึงจะถูกต้องครบถ้วน จึง 

จะมีมรรคผลเรียกถึงที่สุดว่า “สัมบูรณ์” ได้

ซึ่งต้องมี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”เป็น 

กิจหรือหน้าที่ส�าคัญท�างานอย่างมีผล โดย

มี“สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธานของกรรมจึงจะ

มีผล ครบ“องค์ ๖”  “ปัญญา”ถึงจะเกิดได้

และ“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”นั้นจะมี

การแยกแยะวิเคราะห์ถึงขั ้นเจาะลึก(ana-

lyse)เข้าไปในธรรมสัจจะกันทีเดียว ให้รู ้จัก

รู้แจ้งรู้จริงกระทั่งถึงวิมุตินิพพาน ปานนัน้ 

จะไม่ ใช ่ท�ากันแค่ผิวๆตื ้นๆอยู ่แค ่ 

การส�ารวจสอบสวนหรือแค่ไต่สวนสืบสวน

เรื่องราว( investigation )เท่านัน้ เป็นแน่แท้

จึงจะเกิด“ความรู้”หรือ“ความฉลาด” 

เข้าขั้นรู้แจ้งใน“ธรรมนิยาม ๕”กันได้ แทง

ทะลุรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริง“อุตุนิยาม-พีชนิยาม- 

จิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”บริบูรณ์ 

ต้องถึงขั้นปานฉะนี้จึงจะสามารถรู้จัก 

รู้แจ้งรู ้จริงหยั่งถึงความละเอียดลึกล�า้ของ 

ธาตุจิต(จิตนิยาม) ว่าแตกต่างจากธาตุพืช(พีช 

นิยาม) แตกต่างจากธาตุที่ยังไม่เป็นชีวะ ตั้ง 

แต่ดนิ,น�้า,ไฟ,ลม ไปกระทั่งอากาศ,ฤดูกาล, 

ดนิฟ้าอากาศ,สภาพแวดล้อม,อณุหภมู,ิภาวะ 

ร้อนเย็น,ไออุ่น แม้กระทั่งถึงขั้นความเป็น 

“ระดู”(เลือดที่เป็นระดู คือธาตุที่ ไม ่มีเชื้อชีวะแล ้ว  

เป็น“อุตุนิยาม”แล้ว)ว่า เป็นธาตุอุตุ (อุตุนิยาม ) 

อย่างไร ? และเป็น“ธาตุ”ที่เกิดจาก“กรรม” 

(กรรมนยิาม) ทีส่ดุ“ธาต”ุคอื ภาวะที่ทรงไว้-ทรง 

อยู่ ซึ ่งยังเป็นปรากฏการณ์ให้รู ้จักรู ้แจ้ง 

รูจ้รงิ ต้องสัมผัสจึงจะเห็น,ต้องสัมผัสจึง
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จะได้ยิน,ต ้องสัมผัสจึงจะได ้กลิ ่น,ต ้อง

สัมผัสจึงจะได้รส,ต้องสัมผัสจึงจะได้รู ้สึก

ภายนอก,ต้องสัมผัสจึงจะได้รู ้สึกภายใน

ฉะนีเ้องจึงจะต้องมี“ธรรมะ ๒”หรือ 

“กาย” คือ “รปูกบันาม”กระทบกนั สัมผัสกนั 

จงึจะสงัเคราะห์กันข้ึนเป็น“ปัญญา”ข้ึนมาได้

จึงจะเกิด“กระบวนการ”(process)ของ

การปฏบิตัธิรรมพทุธถกูต้องบรบิรูณ์ มมีรรค

มีผลอย่าง“สัมมาทิฏฐิ-สัมมาปฏิบัติ-สัมมา

ปฏิเวธ”สัมบูรณ์ขึ ้นได้ ก็ต้องมี“กระบวน

ทัศน์ ,องค์รวมของประดาความเห็น”(para-

d igm)“สัมมาทิฏฐิ”มาก่อน

“ความรู้”โดยเฉพาะทีเ่รียกว่า“ความ

ฉลาด”จึงต้องเกิดจากการกระทบสัมผัสที่มี

องค์ประกอบหรอืองค์รวมของ“รูปกับนาม” 

ที่เรียกว่า “กาย” แล้วเกิด“ปฏิกิริยา”กันขึ้น

มีสภาวธรรมเป็น“รูป” เป็น“เวทนา” เป็น 

“สัญญา” เป็น“สังขาร” เป็น“วิญญาณ” 

ผู้สามารถอ่าน“อาการ”ของ“รูป”ว่า 

ฉะนี้ๆคือ“รูป”  อ่าน“อาการ”ของ“เวทนา” 

ว่าฉะนี้ๆคือ“เวทนา”  อ่าน“อาการ”ของ 

“สญัญา”ว่าฉะนี้ๆคอื“สญัญา”  อ่าน“อาการ” 

ของ“สังขาร”ว่าฉะนี้ๆคือ“สังขาร”  และอ่าน 

“อาการ”ของ“วิญญาณ” ว่าฉะนี ้ๆ  คือ 

“วิญญาณ” และ“จิต-เจตสิก”อื่นๆทั้งหลาย

จงึจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“สงัขาร” 

แล้ว“จัดการปรงุแต่งสังขารให้สัมมา” 

(อภิสังขาร) ผู้สามารถ“จดัการปรงุแต่ง”เป็นผล 

“สัมมาปฏิบัติ”ได้ นัน่ก็คือ จัดการจนเกิด  

“ปญุญาภิสงัขาร” หมายความว่า มีผลของ 

“บุญเป็นส่วนๆ”หรือมี“ส่วนบุญ”(ปุญญภาคิ

ยา)ในขณะท�ากรรมใดๆ ก็มีผลจัดการปรับ

แต่งจิตตน ก�าจัดกิเลสออกไปได้ทีละส่วนๆ

น่ันคือ “บุญ”ยังไม่“จบกิจ” คนจึงยัง

ต้องท�า“บญุ”อยู ่ให้ขึ้นมา“ฆ่า”กเิลสของตน   

ให้หมดสิ้นเกลี้ยง  “บุญ”จึงยังต้องท�าอยู่

แต่ถ้า“บญุ”ท�าหน้าที่ก�าจดับาปกระทัง่ 

“หมดสิ้น”ถาวรแล้ว“จบกจิ”ลงเมื่อใด “บญุ” 

นั้นก็เป็นอัน“ไม่มี”ในตนหรือ“สูญไปหมด”  

เพราะก�าจดั“บาป”กด็ ี หรอื“กเิลส”ก็ด ี หรอื 

จะเรียกว่า“อกุศลจิต”ก็ตาม หมดสิ้นไปจาก

จิตตนแล้ว บริบูรณ์ ก็ไม่ต้องมี“บุญ”กันแล้ว

นี่คือ “ปุญญปาปปริกฺขีโณ”

“บญุ”กเ็ป็นอนั“ไม่ม”ีในตนหรอื“สญูไป

หมด” เพราะก�าจัด“บาป”หมดสิ้นไปจากจิต

ตนแล้ว ก็เป็นอัน“จบกิจ”การปฏิบัติธรรม

“หมดสิ้นบญุ-หมดสิ้นบาป”ไปด้วยกนั 

ภาษาบาลี คือ “ปุญญปาปปริกฺขีโณ”

การท�ากรรมของตนสามารถเลกิ“มจิฉา

อาชีวะ ๕-มิจฉากัมมันตะ ๓-มิจฉาวาจา ๔-

มจิฉาสงักปัปะ ๓”และสามารถ“ปรุงแต่งจิต

น้ันให้กเิลสหรอืบาป ลดละได้”ด้วย“ปัญญา”

การเกิด“ปัญญา”จะได้จริงหากปฏบิตัิ

ตาม“กระบวนการ”( process)ทีพ่ระพุทธเจ้า 
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อ่านต่อฉบับหน้า

ทรงสอนไว้บริบูรณ์ทุกอย่าง

“กระบวนการ”นั้นมี“องค์ ๖”คอื “ปญัญา-

ปัญญนิทรย์ี-ปัญญาผล-ธมัมวจิยัสมัโพชฌงค์-

สัมมาทิฏฐิ-องค์ประกอบทั้งหลายที่จะใช้

ปฏิบัติคือ มรรคมีองค์ ๘”(เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)

นักปฏิบัติธรรมที่มีความรู ้“กระบวน 

ทัศน์”(paradigm)ที่จะปฏิบัติสัมมาทิฏฐิแล้ว  

และสามารถปฏบิตัธิรรมไป “ธาตรุู”้ของตน

ก็“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ในรายละเอียดที่เป็นไป

ตาม“กระบวนการ”(process)ที่ตนปฏบิตั ิเมื่อ

ได้ผลช�าระกิเลสจริง ดังว่านี ้ ผู้นัน้ก็มี“ธาตุ

รู้”เจริญขึ้นๆ “ความรู้-ความฉลาด”ที่ตามรู้

ตามเห็น“ความจรงิตามความเป็นจรงิ-ความ 

เกิดจริง”อย่างนี้แหละ ที่ชื่อว่า “ปัญญา”

ฉะนีค้ือ กระบวนการ“องค์ ๖”เกิดผล

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘

ดังนั้น ค�าว่า“ฉลาด”จึงต้องหมายถึง 

“ความรู้”ที่ม“ีกระบวนทศัน์”(paradigm)“สัมมา 

ทิฏฐิ”ก่อน แล้วจึงปฏิบัติเป็น“กระบวนการ” 

(process)ที ่ประกอบด้วย“องค์ธรรม ๖”อัน

ได้แก่ “ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาผล-

ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-สัมมา

อาริยมรรคองค์ ๘”

ทุกวันนี ้ “ความฉลาด”ทีม่ีภาษาว่า  

“ปัญญา”ถกูโกงไป แทนค�าว่า“เฉโก” คนไทย 

ก็เลยพากันหลงผิดว่า“ความรู้”หรือ“ความ

ฉลาด”ของปุถุชนทั้งหลายประดามีทั้งหมด 

เหมาว่าเป็น“ความฉลาด”ทั้งหมดทั้งสิ้น

แม้“ความฉลาดเฉโก”แท้ๆ ก็ไปเรียก

ว่า“ปัญญา”กนัทั้งน้ัน “ปัญญา”เลย“เก๊”หมด 

อธิบายมาถึงบรรทัดนีแ้ล้วกจ็ะเหน็ 

ว่า ความแตกต่างของ“ความฉลาด”ปุถุชน 

ทัง้หลายประดามี ที ่เรียกในภาษาบาลีว่า 

“เฉกะหรือเฉโก”กบั“ปัญญา”อารยิชน มนัม ี

นัยส�าคัญยิ่ง ในการศึกษาธรรมะที่เป็นพุทธ

การจัดการ“บาป”หรือกิเลสนัน้ต้องม ี

พลงังานที่เป็น“บญุ” ซึง่เป็นอ�านาจ(อธปิไตย) 

พเิศษอย่างยิง่ชนิดหน่ึง เกดิด้วย“การปรงุแต่ง 

กนัขึน้มาฆ่าบาป เรียกว่า“อภิสังขาร” เรียก

เต็มค�าก็คือ  “ปุญญาภิสังขาร” จึงจะเป็น 

พลังงานเข้าไปท�าลาย“บาป”หรอื“กเิลส”ได้ 

“บุญ”มีหน้าที่ก�าจัด“บาป”เท่านั้น 

“บญุ”ไม่ใช่“ทาน” และแค่“กศุล”ก็มิใช่

“บญุ”เป็นพลงังานที่มหีน้าที่มา“ก�าจดั 

กิเลสหรือบาปหรืออกุศล”เท่านั้น เสร็จแล้ว

ก็หายไปทันที ไม่เหลืออะไรอยู่เป็น“สมบัติ”

“กุศล”เป็น“สมบัติ” ทั้งสมบัติดี(กุศล)

และสมบัติไม่ดี(อกุศล) เป็นสภาวะที่สั่งสม

ไม่มีสิ้นสุด จึงเป็น“วิภัชชวาที” วนเวียนอยู่

กับ“มี”หรือ“ไม่มี” ไม่สิ้นสุดในปุถุชน

“บญุ”เป็น“วบิตั”ิ มหีน้าที“่ก�าจดัสมบตัิ

ไม่ดี”เท่านัน้ “สมบัติไม่ดี”หมดไป“สูญ”ไป

จากจิตตนสัมบูรณ์เมื่อใด “บุญ”ก็“สูญ”ไป
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•	เฉลิมศักดิ์	แหงมงาม

จาตุมหาราช
บทที่	๒	“วิมาน”

•	ต่อจากฉบับ	๓๒๑

 สามัญท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ เมื่อเวลาหนึ่งปีล่วงผ่าน  
ตึกเรือนไทยสีเหลืองไข่ไก่ หลังคาทรงปั้นหยา 
ใช้เวลาก่อสร้างเกือบเจ็ดเดือน มีการท�าพิธีลง
เสาเอกก่อนการก่อสร้างจะก่อเกิด แม่นั่นแหละ
สามัญขอร้องให้เป็นประธานในพิธีกรรมดังกล่าว 
ความเป็นจริง ช่างรับเหมาได้ขุดหลุมผูกเหล็กมัด
ฐานแผ่ เตรยีมเหล็กเส้นผูกเป็นเสา ก�าลังจะเทปนู
คอนกรีตไว้เรียบร้อย ช่างคนงานขุดไว้เป็นหลุม
ใหญ่ ขนาดกว้างลึกหนึ่งเมตร แม่ต้องเตรียมจอบ 
ต้นกล้วยขนาดไม่ใหญ่นัก ใบเงินใบทอง ข้าวตอก
ดอกไม้ ขนัน�้ามนต์ รวมทัง้เงนิเหรยีญ ธนบตัรใบละ
ยี่สิบบาทสีน�้าเงินคล�้า ๆ  ไว้ในขันเงินใบเล็ก ๆ  วาง
รวมกันในถาดส�ารับใบใหญ่ เตรียมไว้พร้อมสรรพ 
แล้วให้น้าทองค�าคนในหมู่บ้าน ชื่อมีความหมาย
เป็นเงินเป็นทอง จะได้เกดิสริมิงคล วานแกมาช่วย 
สับจอบโปรยเงินเหรียญ ใบเงินใบทองลงก้น
หลุมพร้อม ๆ  กับแม่ ตามความเชื่อแต่โบราณที่

ถือสืบทอดกันมา หากท�าพิธีลงเสาเอกก่อนการ
ก่อสร้าง เมือ่บ้านสร้างเสรจ็เจ้าของเข้ามาอยูอ่าศยั 
จะได้มั่งมีศรีสุข มีอันจะกิน เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 ร่างผ่ายผอมงองุม้ของแม่ยามนั้น  ในชดุเสื้อแขน
สั้นสีขาว ผ้าถุงลายดอกน�้าตาลเข้ม ค่อย ๆ  กระเย้อ- 
กระแหย่งเดินเข้าไปใกล้ปากหลุมเสาเอก  แล้วยก
แขนเล็กลีบเหี่ยวย่น เอื้อมมือไปจับขันเงินใส่เศษเงิน
เหรียญในถาดวางอยู่ข้าง ๆ  จากนั้นก็จับกอกล้วยปัก
ลงไป กอบมือ หว่านโปรยใบเงินใบทอง รวมถึงเศษ
เงินเหรียญทั้งหมดในขันเงินลงในหลุม  สามัญนิมนต์
ภิกษุให้สวดท�าพิธี
 ยามนั้น เขาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองอยู่
ในกรม ต้องวานญาตใิกล้ชดิฝ่ายภรรยาให้คอยตรวจสอบ 
เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน จากแผ่นดิน
โล่ง ๆ  มีไม้ยืนต้นประเภท มะม่วง มะยม ล�าไย สอง
สามต้นปลูกไว้เกือบติดรั้วเหล็กดัด ด้านหน้าติดถนน 
โครงเหล็ก ฐานคานก็เริ่มปรากฏเป็นตัวบ้านอย่างช้า ๆ  

ตามความเชื่อแต่โบราณ
ที่ถือสืบทอดกันมา
หากท�าพิธีลงเสาเอก
ก่อนการก่อสร้าง
เจ้าของเข้ามาอยู่อาศัย
จะได้มั่งมีศรีสุข
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 มันคือบ้านหลังที่สอง ที่ทั้งเขาและภรรยาค่อย ๆ
สะสมเงินออมมาร่วมสิบกว่าปี หลังผ่อนช�าระเช่าซือ้
บ้านทาวน์เฮาส์ใกล้กรงุเทพฯ เรยีบร้อย  ออมเงินมากว่า
สิบปี ถึงมีโอกาสได้สร้างวิมานในความฝันที่บ้านนอก                
 พลนั....เขากน็กึถึงแม่ แม่แท้ ๆ  เชยีวที่ชักชวน
ขอร้องให้เขาเริ่มต้นคิด
 “มัญ...มึงสร้างบ้านให้แม่นะ แม่อยากอยู่คนเดียว  
แม่เบือ่หลาน ๆ  ขี้เกียจก็ปานนั้น ดื้อรั้นก็ปานนั้น  
ไม่เคยฟังแม่ แม่อยู่กับพวกเขาไม่ได้หรอก” นั่นคือ
ค�าพูดแม่ที่เขายังจ�าได้ แม่หมายถึงหลาน ๆ  วัยรุ่น 
ลูกน้องสาวพี่สาวที่อยู่บ้านสองฟากซ้ายขวาข้างบ้าน 
บ้านเขาปลูกอยู่ตรงกลาง คนยคุก่อนกบัเด็กยุคใหม่  
ความคิดห่างไกลกัน  เหมอืนเกดิมาคนละยคุ สงัคม
คนละสังคม  มันคือช่องว่าง  ความไม่เข้าใจที่เริ่ม
ก่อเกิด  ค�าพูดแม่ ท�าให้เขาต้องคิดสร้างบ้าน
 หลงัจากย้ายมาเป็นนายอ�าเภอที่นั่น อ�าเภอเลก็ ๆ  
ใกล้บ้านเกิด บ้านก็สร้างเสร็จเรียบร้อย เขายังไม่
ได้เข้าอยู่ จะมานอนบ้านหลังใหม่กับแม่บ้างก็เฉพาะ
วันเสาร์อาทิตย์ นอกนั้น แม่เพียงคนเดียวอยู่อาศัย 
โดยมีพี่และน้องรวมถึงหลาน ๆ  คอยดูแลอยู่ห่าง ๆ  
แต่นั่นแหละ ถึงอย่างไร แม่ก็เดินไปเดินมาระหว่าง 
บ้านสามหลังที่ปลูกชิดติดกัน มันคือครอบครัวใหญ่
บ้านนอกที่แยกบ้านออกมาแต่ละครอบครัว 
 บ้านหลังใหญ่ ๆ  มกัจะมปัีญหาการก่อสร้างไม่
สิ้นสดุ สามัญเคยฝันอยากได้บ้านที่ดพีร้อม  มั่นคง 
แข็งแรง รูปทรงทันสมัย จึงจ้างนักออกแบบเขียน
แปลนบ้านอย่างประณีต 
 วิมานน่าจะใหญ่เกินไป เกินไปจริง ๆ  ท�าไม
มันถึงได้วุ่นวายนัก  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง   
ปัญหาจุกจิกตามมาไม่ส้ินสุด ญาติที ่คอยตรวจ
ตดิตาม รายงานให้เขาและภรรยาได้รบัทราบเกอืบ
ทุกครั้งที่เขากลับมา ช่วงหยุดงานเสาร์อาทิตย์ 
เขาขับรถเดินทางจากกรุงเทพฯ มาดูการก่อสร้าง  
บ้านท�าให้คนก�ากับดูแลกับผู้รับเหมาเริ ่มชักจะ
เขม่นกันมากขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะผู้รบัเหมาไม่ชอบให้
ใครจกุจกิกวนใจ รายละเอยีดบางอย่างเขาไม่เคยท�า 
เช่น การใส่เอ็นเหล็กยึดผนังไม่ให้แตกร้าว เป็น
นวัตกรรมสมัยใหม่ที่เขาไม่รู้จัก เขาคือช่างระดับ

หมูบ้่านต�าบล  สั่งสมความเป็นช่างด้วยการท�างาน
 ด้วยเหตุนี้ ท�าให้สามัญต้องจ้างช่างองค์การ
บริหารส่วนต�าบลมาคอยก�ากับอีกชั ้นหนึ ่งอย่าง 
ใกล้ชิด ช่างในพื้นที่กับผูร้บัเหมาน่าจะคยุกันได้รูเ้รื่อง
มากกว่าการให้ญาตฝ่ิายภรรยามาช่วยดแูล  เขาเพิ่ง
จะรู ้การสร้างบ้านหลงัใหญ่ ๆ  ปัญหามตีามมาไม่สิ้นสดุ 
อย่าไปคดิว่า แบบแปลนที่สถาปนิกออกแบบให้นั้นจะ
ถูกต้องได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม  
 ปัญหาหนัก ๆ  ที่ยังจ�าได้ติดตาติดใจก็คือ  ช่าง
เขียนแบบผิด เอาหลังคาเชิงชายชั้นล่างไปติดกับ
หน้าต่างชั้นบน  คราแรกเขามองไม่ออก ไม่เห็นสิ่งผิด
ปกติ ทว่าภรรยากับพี่ชายเธอกลับมองทะลุ ขอร้องให้
ช่างช่วยแก้ไข  เขยิบมันให้ต�่าลงในระดับที่พอสมควร
 “ผมเดนิตามแบบ  ผมไม่ผดิ”  ผูร้บัเหมายนืยนั
เสียงกร้าว แววตาวาววับอย่างหงุดหงิดไม่พอใจ 
นายช่างมั่นใจว่าตนเองไม่ใช่คนผิดอย่างแน่นอน  
เขาเดินตามแบบแปลน
 “กม็นัไม่สวย ไม่เหมาะ ขอร้องให้แก้ไม่ได้หรอื” 
ผู้ดูแลพูดขอร้องต่อหน้าภรรยาและสามัญ
 “ก็ผมไม่ผิด จะให้ผมแก้ได้อย่างไร แบบมัน
เขยีนมาอย่างนั้น  ผมผดิหรอื” ช่างก่อสร้างถามย�้า 
ลงเสียงกร้าว จ้องนัยน์ตาญาติภรรยา ผู้ท�าให้เกิด
อาการหงุดหงิดขุ่นมัวอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลา
การขึ้นเสา ขึ้นโครงหลังคา
 สามัญต้องเกลี้ยกล่อมวิงวอนอยู ่หลายวัน  
กว่าช่างจะยอมตดัคานเหลก็เชงิชายหลงัคาชั้นล่าง 
แล้วน�ามาท�าการเชื่อมต่อใหม่ใต้หน้าต่างในระดับ
ใกล้กับเพดานชั้นล่าง หากไม่แก้ วิมานที่สามัญ
ตั้งใจก่อสร้างมาแรมเดือน น่าจะมีรูปทรงแปลก
ประหลาดผิดเพีย้นเสียเป็นแน่ ชายหลังคาติดกับ
หน้าต่างชั้นบน  มองดูแล้วทะแม่ง ๆ  อย่างไรพิกล
 ต่างจากการซื้อบ้านทาวน์เฮาส์บ้านหลังแรก
ใกล้กรุงเทพฯ หลังมันเล็ก ๆ  กะทัดรัด สามัญเกือบ
จะไม่ต่อเตมิ เพราะหมูบ้่านท�าให้เสรจ็สรรพ ทว่ามนั
คบัแคบ มพีื้นที่เฉพาะเหมอืนรงัหนูกไ็ม่ปาน จ�าได้ว่า 
เขาต่อเติมเพียงห้องครัวและท�าห้องแคบ ๆ  ขนาด
เท่ากุฏิสงฆ์ให้แม่ได้ใช้นอนชั้นล่างเท่านั้น นอกนั้น
เขาไม่ต่อเติมสิ่งไรอีก
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 มันง่าย ๆ  สบาย ๆ  ใช้เวลาไม่ถึงเดอืน ก็ขนข้าวของ
เครื่องใช้เข้าบ้านได้ทนัท ี แม่อีกน่ันแหละที่ยใุห้เขา
ซื้อทาวน์เฮาส์อยู่อาศัย
 “เช่าเขาท�าไม...ซือ้เป็นของตนเอง ค่อย ๆ  ผ่อน 
เขาไป  ไม่กี่ปีก็ใช้หนี้หมด” แม่ให้แง่คิดอย่างคนอาบ
น�า้ร้อนมาก่อน ส่วนภรรยาเป็นผูส้นับสนุนความคดิแม่
 ความจริงแม่ยุให้เขาซ้ือทาวน์เฮาส์ไว้ทั ้งสอง
ห้องติดกัน  แม่กะเก็งก�าไรเอาไว้ขายต่อภายหลัง 
ตามจริตแม่ค้าที ่ติดนิสัยมาจากบ้านนอก  แม่เป็น
แม่ค้าขายผัก เซ้งร้านตลาดในตัวเมืองกลางอ�าเภอ
เป็นที่ขายผักสด สมัยสามัญยังเรียนหนังสือระดับ
มัธยมกเ็หมือนคนทีน่ี ่  นักค้าก�าไรกลางเมืองใหญ่ 
ซือ้บ้านไว้ขายเก็งก�าไรกันหลายหลัง  จากบ้านราคา
เริม่ต้นเพียงสามแสนบาท ช่วงสามัญเช่าซือ้ มันถบี 
ราคาขึ้นมาถึงแปดแสนแล้วยามนั้น ย่ิงปัจจบัุน  ไม่ต้อง
พูดถึง ราคาเหยียบระดับสองล้านบาทขึ้นไปแล้ว
 ถึงอย่างไร บ้านหลังเล็กก็ไม่ได้สร้างความ
วุ่นวายให้กับเขามากมายนัก  เพียงแต่สามัญต้อง
เอาค่าเช่าบ้านท่ีเบกิได้จากทางราชการ มาเปลี่ยน
เป็นค่าเช่าซื้อ  สิบกว่าปีที่เขาผ่อนส่ง รวมถึงทุ่ม
ด้วยเงินก้อนใหญ่ในบางครั้งคราที่เขามรีายได้งาน
พิเศษที่เพยีรท�า นานนะ...นานเหลอืเกนิ กว่าวิมาน
น้อย ๆ  หลังนี้จะหลุดพ้นจากหนี้สิน
 ในที่สุด วิมานบ้านนอกของเขาก็สร้างเสร็จ
อย่างสมบูรณ์  กลบักลายเป็นบ้านหลงัใหญ่  ท�าให้
ชาวบ้านในหมูบ้่านหลาย ๆ  คนที่ขบัรถผ่านไปผ่านมา 
ถนนหน้าบ้าน หันมามองแล้วเริ ่มจะตั้งค�าถาม 
ลือกันไปทั้งบาง “เมื่อก่อน  มันก็เป็นไอ้มัญกลาง
ท้องทุง่ อยู่บ้านไม้หลังเลก็ ๆ  กลางหมูบ้่าน  พอรบั
ราชการต�าแหน่งใหญ่โต สร้างบ้านหลังใหญ่โตกว่า
ใคร ๆ  ในหมูบ้่าน มนัเอาเงนิมาจากไหนวะ” น่ันคอื
ค�าถามที่ลอยมากับสายลมกลางหมู่บ้าน
 แรกค�าถามบ่นเข้าถึงหู สามัญถึงกับรู ้สึก
หงุดหงิด เขาไม่ใช่คนเห่อเหิมทะเยอทะยานหรือ
อยากจะเป็นเศรษฐีเทวดา  เขาไม่คิดว่ามนัจะใหญ่โต
โอฬารถงึปานนี ้ส่วนใหญ่สามญัจะให้ภรรยาเป็นผู้
ด�าเนนิการ จ้างช่างเขียนแบบ ออกความคดิวาดฝัน

เกือบทั้งหมด สามัญเพียงสนับสนุนดูแลอยู่ห่าง ๆ 
ไม่ให้งบก่อสร้างต้องบานปลาย ความคดิเขา ขอให้ 
มีที่อยู่พอซุกหัวนอน มีที่เก็บข้าวของบ้าง ก็น่าจะ
เพียงพอ  เขาคือข้าราชการตัวเล็ก ๆ  ต�าแหน่ง
ใช ่จะดลบันดาลเงินทองได้เหมือนการท�ามา
ค้าขาย  เมื่อก่อสร้างเสรจ็งบกเ็กอืบจะพอดกีบัเงนิ
ที่เก็บออมมาหลายปี  เกินออกไปบ้างก็เฉพาะการ 
ต่อเติมห้องครัวในภายหลัง
 แต่แม่นั้นเป็นปลื้มสุด ๆ  ดีใจที่ได้อยู่อาศัยบ้านหลัง
ใหญ่เสยีท ีแม่อุม้พระพทุธรปูหลวงพ่อขาวหน้าตกักว้าง
เก้านิ้ว เดินขึ้นบันไดหน้าบ้านอย่างภาคภูมิใจ และแม่ก็
เข้าไปอยูใ่นบ้านหลงัใหญ่อย่างสขุสงบตามวัยไม้ใกล้ฝ่ัง
 วันท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ สามัญได้ย้ายงานมา
ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายอ�าเภอใกล้บ้านเกิด จึง 
ไม่เป็นการยุง่ยาก เขาไม่เชญิแขกเหรื่อมาร่วมงาน  
จดัขึ้นอย่างเงยีบ ๆ  เชญิเฉพาะญาตใิกล้ชดิ  นมินต์
พระสงฆ์เก้ารูปมาเจริญพระพุทธมนต์ เจิมอักขระ
มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหนือประตูทางเข้าโถงบ้าน  เขาไม่
อยากให้ใครต้องมายุ่งกับบ้านของเขา  สามัญเคย
ไปงานขึ้นบ้านใหม่หลาย ๆ  แห่งเกือบทุกภูมิภาค  
มีการบอกบุญ แจกการ์ด งานโต๊ะจีน มอบของ-
ขวัญ ท�าบุญใส่ซอง  จัดเป็นมหกรรมสรวลเสเฮฮา  
ทว่าน่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้มาร่วมงาน 
ไม่น้อย เพราะแต่ละรายต้องหาเงินใส่ซอง หา
ของ-ขวัญชิ้นงาม ๆ  ไม่นาฬิกาแขวน ก็รูปภาพ
มงคลประจ�าบ้าน เว้นบางคนที่มีผลประโยชน์ร่วม 
แลกเปลี่ยน  ประเภทนี้มากันตั้งแต่หัวรุ่ง  
 ภิกษุ หลวงพี่วัยเพิ่งจะชนห้าสิบต้น ๆ  เส้นผมสี 
ดอกเลา เริ่มจะปรากฏหร็อมแหร็มเหนือศีรษะกลมมน 
ท่านคือสงฆ์เกจิดังระดับจังหวัด อดีตเคยเป็นลูกศิษย ์
เจ้าคณะจังหวดัรูปก่อน  เก่งเรือ่งพิธีกรรมดูฤกษ์ยาม 
อย่างหาตัวจับยาก  เพียงเดินผ่านขึ้นมาบนชานเรือน 
ตึกหลังใหญ่ของสามัญเท่านั้น  ท่านก็เอ่ยทักขึ้นทันที 
“ท�าไมท�าบนัไดเพยีงสองขั้น” นยัน์ตาปะหลบัปะเหลอืก 
จ้องเขม็งมายังเขา ขณะสามัญเข้าไปกราบเชื้อเชิญ
นิมนต์ท่านถึงประตูรถก่อนจะขึ้นบ้าน
 “ท�าไมหรอืครบัหลวงพี่...มนัไม่ถกูต้องใช่ไหม” 
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สามญัเอ่ยถาม น�้าเสยีงเริ่มชักจะปรวิิตก เขาไม่คดิ
เลยว่าบันไดขึ้นบ้านจะสร้างความยุง่ยากให้กบัเขา
 “เขาเรียกว่าทางผีเดิน ผีจะเดินเข้าบ้าน ถ้าเป็น
บันไดขึ้นบ้านคนจะต้องท�าอย่างน้อยสามข้ันบันได” ท่าน
ตอกย�้า ก่อนจะเดินอ้าว ๆ เข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 นี่คือความรู้ใหม่ที่สามัญไม่รู้ ไม่เคยเลยทีจ่ะมีใคร
บอกเขา แม้แต่ช่างก่อสร้างบ้านเองก็ตามก็ยังท�าสีหน้า
งุนงงไม่แน่ใจในความเชื่อที่สงฆ์เกจิทายทักในวันนั้น
 ก็หลวงพี่อีกนั่นแหละ เป็นผู้เจมิยนัต์หน้าประต ู 
ประพรมน�้าพระพทุธมนต์ เจมิประตหู้องนอนชั้นบน
ให้เสรจ็สรรพ กว่าจะเสรจ็สิ้นพิธี กร่็วมเกอืบจะเที่ยง 
ก่อนจะเดินทางกลับวัด  ท่านไม่วายหันมาถาม
 “ด้ายสายสิญจน์ที่หลวงปู่เคยมอบไว้  โยมยัง
เก็บไว้หรือเปล่า” ท่านกระซิบถาม
 “ครั้งไหนครับ” สามัญท�าสีหน้างุนงง เขายัง
นึกถึงความหลังตามหลวงพี่ไม่ทัน
 “บ้านหลงัเก่า หลวงปู่มาเจรญิพทุธมนต์ข้ึนบ้านใหม่
ให้ แล้วโยงด้ายสายสิญจน์รอบบ้าน โยมจ�าไม่ได้หรือ” 
ท่านแจงรายละเอียดจนเขานึกเห็นภาพขึ้นมาทันที
 สามัญแวบนึกไปถึงบ้านหลังเก ่าของแม่ 
ปัจจุบันเป็นบ้านพี่สาว  หลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดคน
ก่อนเคยมอบสายสญิจน์ให้เขาเส้นหนึ่ง ท่านดงึเป็น
ขยุ้มจากเหนอืประตบูานพบัหน้าบ้าน ใส่ให้ไว้กบัมอื
ของเขา  พร้อมย�้านกัย�า้หนาให้เกบ็รกัษาไว้อย่างด ี
เหมือนด้ายเส้นนั้น คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะน�าโชคดี 
มีชัยมาให้เขาทั้งชีวิต
 “ยังเก็บไว้ครับ” สามัญรับปากด้วยน� ้าเสียง
ไม่แน่ใจนัก เขาเก็บพระเครื ่อง ของศักดิส์ิทธิไ์ว้ใน 
ตู้ไม้สักในบ้านทาวน์เฮาส์ นานแล้วที่เขาไม่สนใจและ
ไม่เปิดดู ทั้งที่รู้ว่ามีพระเครื่องมีชื่ออยู่ในนั้นกล่องใหญ่
 “เก็บไว้ให้ดี...ของศักดิ์สิทธิ์นะ แล้วอย่าลืม
เสียล่ะ...แก้บันไดบ้านให้เป็นสามชั้นด้วย” ท่าน 
คงย�้า สายตาเหลือบมองตีนบันไดปูแผ่นแกรนิต 
สีนิลเข้ม ๆ  แวบหนึ่ง
 “จะให้แก้อย่างไรครับ...ต้องหาหมอเวทมนตร ์
มาแก้ไหม” ยามนั้น สามัญจนปัญญา ยังหาทางออก 
ไม่พบ เพราะบ้านทั้งหลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 “ไม่ต้องถึงขนาดนั้น...โยมท�าให้มันเป็นบันได
สามขั้นกแ็ล้วกนั” นั่นคอืค�าอธบิายง่าย ๆ  ก่อนท่าน
จะก้าวขึ้นรถ เดินทางกลับวัด
 ค�าพูดหลวงพี่ ท�าให้สามัญต้องครุ่นคิดอย่าง
ตรองไม่ตก เขาไม่เคยเชื ่อสิ ่งไรอย่างงมงาย 
บางสิ่งที่พอจะอนุโลม ก็ท�าตามไปเพื่อให้คนรอบ
ข้างมองเขาอย่างสบายความรู้สึก
 มาสะดุดหัวใจสั่นไหวอย่างแรง ก็เมื่อคืนที่แม่
ล้มลงหน้าห้องน�้าและเสียชีวิตลง  ไม่ทันที่เขาจะ
เสริมบันไดขึ้นบ้านขั้นที่สาม
 หรอืมนัจะเป็นทางผ่านของผเีดนิอย่างที่หลวงพี่บอก
 เขานกึถงึค�าบอกเล่าของแม่  แม่เล่าว่า แม่นอน 
อยู่หน้าห้องโถงหน้าบ้านหลังใหญ่ สายวันหนึ่ง 
ลุงพี่แม่ที่ตายไปแล้วหลายปีดีดัก เดินขึ้นมาหาแม่  
มายืนจ้องมองแม่ด้วยรอยยิ้ม เรือนร่างสูงใหญ่  
แบบชายไทยโบราณมองมาอย่างชื่นชม
 “บ้านมงึสวยนะ สวยกว่าใครในหมูบ้่าน ลกูมงึ 
มันดี เจริญก้าวหน้า เป็นถึงนายอ�าเภอ” ลุงเอ่ย
ยกย่องกับแม่เช่นนั้น 
 แม่ยนืยนัว่าลงุเดนิขึ้นมาบนบ้าน ก้าวเดนิผ่าน
เข้ามาหน้าห้องโถง จ้องมองแม่อยู่เป็นนานเจือรอยยิ้ม
 ลุงเป็นคนเรือนกายสูงใหญ่  ผมตัดสั้น ร่างด�าเข้ม
สีน�้าตาล  หน้าอกผายกว้าง เห็นกล้ามที่เริ่มจะแฟบ 
เคียนสะเอวด้วยผ้าขาวม้า สวมกางเกงขาสั้น แล้วลุง
ก็เดินจากไป  นั่นคือเรื่องราวที่แม่มองเห็นเพียงผู้เดียว
 หรือว่าบันไดจะเป็นทางผีเดินจริง ๆ ลุงถึงมา
หาแม่ได้ง่าย ๆ  แม้กระทั่งยามกลางวัน 
 เมื่อแม่จบชีวิตลง สามัญถึงหาแผ่นแกรนิตมาปูที่
ตีนบันไดเพิ่มขึ้น เท่ากับแผ่นแกรนิตขั้นบันได เสมือนมี
บนัไดเพิม่ขึน้อกีขัน้หนึง่ แผ่นมนัหนาเกอืบหนึง่นิว้ ถอืว่า
เป็นบนัไดขั้นที่สามได้สบาย  ทกุครั้งเมื่อก้าวขึ้นบ้าน เขา
ต้องเหยียบบันไดขั้นนี้เป็นเบื้องต้น
 เขาท�าตามหลวงพี่บอก ท�าแก้เคล็ดต่อเมื่อ
แม่เสียชีวิตผ่านไปแล้ว  บ้านแต่ละหลังเหมือน
จะสร้างความยุ่งยากให้กับเขาไม่น้อย แม้หลังจะ 
ใหญ่โตเพียงใดก็ตาม.

อ่านต่อฉบับหน้า
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•	นายธิง	วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

 ๑.	อารมณ์ชั่ววูบก�าลังจะเป็นปัญหาใหญ่ใน
สังคมไทย!	 อุกอาจบุกยิิงสาวซี ๔ ตายคา ศธ. มือปืน 
แค้นมีรักใหม่ (เดลินิวส์ ๒๙ มี.ค.๖๐)

	 ๓.	ประเพณคีนรวยท�าผดิกฎหมาย...หนอีอก
นอกประเทศ! ศาลฎีกาส่ังหมาย
จับ ‘ก�านันเซี้ย’ คดีบุกรุกครอบ-
ครองที่ดิน (มติชน ๑๑ มี.ค.๖๐)

	 ๒.	ปรากฏการณ์ฟองสบูเ่ริ่มตั้งเค้า! ‘คอนโดหร’ู 
เริ่มขายอืด คู่แข่งเยอะ เศรษฐีคิด 
นาน (มติชน ๑๑ มี.ค. ๖๐)

	 ๔.	อเมริกาถล่มอิรัค
ซีเรยีท�าไมวางเฉย? พม่า
เมินยูเอ็นสอบข่มเหงโร-
ฮีนจา(มติชน ๒๖ มี.ค.๖๐)

	 ๕.	โลกมนษุย์ส่งเสรมิยัว่ย้อมให้สวยให้หล่อ!		
‘แม็กซิม’ต่อยอดนิตยสาร- 
เวทีประกวด ร่วมมือ ‘เจเค-
เอ็น’ ตามติดสาวท�าศัลยกรรม
ที่เกาหลี (มติชน ๑๑ มี.ค.๖๐)

	 ๖.	 พระพรหมของโลกมนุษย์! 
ที่สุดของดีไซน์เนอร์เอเชีย ‘กัวเป่ย’ 
หน่ึงผู้ทรงอทิธพิล ‘ไทม์’ (บทสมัภาษณ์) 
(มติชน ๒๙ มี.ค.๖๐)

 ๗.	สุราเมรยมัชฌปมา!	.... ‘ซิกซ์บอมบ์’ ....
ตากลม ใบหน้าเรียว และหน้าอก
ใหญ่ขึ้น นั่นคอืการเสรมิสวยของเกิร์ล
กรุ๊ปในเกาหลใีต้ (เดลนิวิส์ ๒๖ ม.ีค.๖๐)

	 ๘.	 บทบาทแกนน�า	
‘ธรรมกาย’! หลกัฐานมดั 
‘ทัตตชีโว’ น�าเงินวัดเล่นหุ้น 
(ไทยโพสต์ ๑๖ มี.ค.๖๐)

	 ๙.	 การเมืองไม่ซื ่อตรง!	
คุก ๑ ปี-ยึด ๑๖๘ ล้าน คนขับรถ
เจ๊แดง (ไทยโพสต์ ๑๗ มี.ค.๖๐)

 ๑๐.	อายเขานะชาวพทุธ! ชายชาวพทุธเชื้อ-
สายจีน ๑ ใน ๒ รายถูกเจ้า-
หน้าที่ศาสนาของอาเจะห์โบย
ลงโทษกลางสาธารณะเพื่อลด
โทษจ�าคุกฐานเล่นพนันไก่ชน (ไทยโพสต์ ๑๑ มี.ค.๖๐)

	 ๑๑.	ขายแผ่นดินกับการท�าธุรกิจเริม่อยู่ใกล้กนั! 
ช ู‘ลสีโฮลด์’ บมูอสงัหา ให้สทิธิ
ต่างชาตถิอื ๕๐ ปีคลมุห้องชดุ-
บ้าน-ที่ดนิ ‘คลงั’ ดนัใช้-ดดูเงนิ
ต่างประเทศ (มติชน ๒๗ มี.ค.๖๐)
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 ๑๒.	ใครจะสู้เพื่อประชาชน	ไม่ให้ส่ือกล่ันแกล้ง!		
‘สู ้ก ับกฎหมายกดหัวสื ่อ’ 
สัมภาษณ์ นายกสมาคม 
นักข ่าวนักหนังสือพิมพ  ์
แห่งประเทศไทย (มติชน 
๑๒ มี.ค.๖๐)

 ๑๓.	 อาหารเป็นหนึ่งในโลก	 !	 จากแฟ้ม
รายงานสหประชาชาติ...
ขณะนี้ผู้คนกว่า ๒๐ ล้าน
คนทั่วโลกก�าลังเผชิญกับ
ความอดอยากและหิวโหย (มติชน ๑๒ มี.ค.๖๐)

	 ๑๔.	ศาสนาย่อมไม่
สร้างความเกลียดชัง! 
เมียนมาลงโทษพระหัว
รุนแรง ห้ามเทศน์ ๑ ปี 
ก่อความเกลียดชัง (เดลินิวส์ ๑๓ มี.ค.๖๐)

	 ๑๕.	 ผู ้น�าต้องมีวิสัยทัศน์ลึกซึง้-แม่นย�า!
“ในวาระที่จะปฏิรูปประเทศชาติ 
หากเราทอดทิ้งพระศาสนา การ
ปฏิรูปเรื่องอื่น ๆ  ก็จะผิดทางหมด...
บทสมัภาษณ์ ศจ.พเิศษ จรญั ภกัด-ี
ธนากุล (ไทยโพสต์ ๑๙-๒๕ ม.ีค.๖๐)

	 ๑๖.	 พูดส่งเดช! โพล
ประจาน ‘พอเพียง’แค ่
ปาก...ยังใช้ชีวิตฟ่ ุมเฟือย 
(ไทยโพสต์ ๑๓ มี.ค.๖๐)

	 ๑๗.	ทางลวง-ทางรอด! แนะวัดธรรมกาย ฟื้น
วิกฤตศรทัธา ทบทวน
การให้บริจาคเยอะๆ 
ทบทวนหลักค�าสอน-
ทศันคต ิที่สร้างความ
แตกแยก เลิกเน ้น 
อภินิหาร-ร�่ารวย
(มติชน ๑๓ มี.ค.๖๐)

 ๑๘.	 วัดดวงระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ! 
แห่ขออาชญาบัตรแร่
โพแทชอี สาน  ๔๖  
ราย.....๑.๒ แสนไร่....
๒ หมื่นไร่.....๑.๓ แสน
ไร่....๕.๒๔ หมื่นไร่...
ฯลฯ (มติชน ๑๓ มี.ค.
๖๐)

	 ๑๙.	 เรื่องจริงไม่อิง
นิยาย! แฉซ�้ามีนักการ
เมืองนับร้อย เลี่ยงภาษี 
(ไทยโพสต์ ๒๐ มี.ค.๖๐)

 ๒๐.	 อัสสาทะแห่งโลกีย์! มวยโลกตะลึง 
‘ศรีสะเกษ’แชมป์...
 คยูฮยอนหลังน� ้าตา
ปลาบปลืม้แฟนคลับแน่น
ฮอลล์

 ...ไทยแชมป์ตายบนถนนวันละ ๑๐๐ ศพ แฉ
สาเหตหุลกัเมาแล้วขับ-ซิ่ง 
(เดลินิวส์ ๒๐ มี.ค.๖๐)
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 นบัเนื่องจากสภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ได้มกีารก�าหนดวิสยัทศัน์ประเทศไทย สู	่“การเป็นประเทศใน
โลกที่หนึ่ง	(ประเทศที่พฒันาแล้ว)	ภายในปี	พ.ศ. ๒๕๗๕” และได้มกีารจดัท�าวาระพฒันาที่ ๗ : แนวทาง
ปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ เสนอรัฐบาล พร้อม ๆ  กับรายงาน
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
แนวทางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศโลกที่สอง ไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง
 คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดท�าวิสัยและออกแบบอนาคตประเทศไทย (ซึ่งมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น
ประธานฯ) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (๒๕๘๕) ได้น�าเสนอตัวแบบการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทย 
ภายใต้ตัวแบบ “ประเทศไทย ๔.๐” หรือ “Thailand ๔.๐” ซึ่งจะเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็น
ประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลาง เป็นประเทศรายได้สูง ปรับเปลี่ยนจาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามรายงานแนวคิด
วิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏริปูประเทศไทยและการปรบัเปลีย่นกลไกภาครฐั เสนอต่อนายกรฐัมนตร ีเมือ่
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  และมีการน�าเสนอเรื่องนี้ในหลายโอกาส น�ามาสู่การประกาศเป็นนโยบาย	
“ประเทศไทย	๔.๐”	โดย	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตร ีโดยปัจจุบัน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
มีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้บริหารจัดการกลไกส�าคัญในการผลักดันประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ 
Value Based Economy
	 ต่อมาจึงมีผู้น�าแนวคิดประเทศไทย	๔.๐	 นี้	 ไปขยายความ	 เพื่อประยุกต์ใช้ในขอบเขตงานของ
ตนเองเองอย่างกว้างขวาง	เช่น	อุตสาหกรรม	๔.๐	เกษตร	๔.๐	ท่องเที่ยว/บริการ	๔.๐	แรงงาน	๔.๐	
คนไทย	๔.๐	จังหวดั	๔.๐	เป็นต้น	รวมทั้งการน�าไปบรรจไุว้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

บทวิเคราะห์ประเทศไทย	๔.๐	
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทความพิเศษ
• ทศพนธ์ นรทัศน์
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 ทั้งนี้ ในจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน (ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๐, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) ยังได้
ระบุถึงทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่ประเทศไทย ๔.๐ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยพัฒนา	 “โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก	แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไป
สู่การเกษตรสมัยใหม่”	 สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 และสนับสนุนให้เกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการมากขึ้น	พร้อม ๆ  กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ที่รัฐ
ให้ความช่วยเหลือ	ไปสู่	SMEs	ที่มีศักยภาพสูง		การพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่าค่อนข้างต�่าไป 
สู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง	และการพัฒนาแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มีทักษะสูง	
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 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	:	กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย	๔.๐”
 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์ (๒๕๙๕) ได้กล่าวถึง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กระบวนทัศน์
การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐” ไว้ว่า ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั ่งทางเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) เป็นส�าคัญ โดยขาดการพัฒนาในมิติอื่นให้มีความสอดคล้องกัน จึงท�าให้เกิดผล 
กระทบเชงิลบในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ ความเหลื่อมล�้าของรายได้และโอกาสที่เพิ่มขึน้ ทรพัยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมถูกท�าลายมากขึ้น
 พูดง่ายๆ ก็คือ การพัฒนาดังกล่าว มิเพียงแต่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง “มนุษย์” กับ “มนุษย์” 
ยังก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง “มนุษย์” กับ “ธรรมชาติ” อีกด้วย
 ดังนั้น หากพวกเราต้องการก้าวสู่	“ประเทศไทย	๔.๐”	--	ประเทศที่มีความมั่งคั่ง	ความมั่นคง	และ
ความยั่งยืน	จะต้องมีการพัฒนาที่สมดุลใน	๔	มิติ	อันประกอบด้วย	(๑)	มิติความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	
(Economic	Wealth)	(๒)	มติกิารรกัษ์สิง่แวดล้อม	(Environmental	Wellness)	(๓)	มติกิารมสีงัคม
ที่อยู่ดีมีสุข	(Social	Well-Beings) และ	(๔)	มิติการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์	(Human	Wisdom) 
หรือ “๔	Ws	Model”	นั่นเอง
 การพัฒนาที่สมดุลนั้น ตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการส�าคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า
 v เมื่อพร่อง	ต้องรู้จักเติม	(Fulfilled)
 v เมื่อพอ	ต้องรู้จักหยุด	(Enough)
 v เมื่อเกิน	ต้องรู้จักปัน	(Sharing)
	 ในระดับจุลภาค	“การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท�าให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจสงัคม สร้างสังคมที่เกื้อกลูและแบ่งปัน ก่อให้เกดิการสร้างเสรมิพลงัทางสงัคม และการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา
 ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท�าให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับประเด็น
ท้าทายในพลวัตโลก เติมเต็มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างพลังจากการผนึกก�าลัง
ของทุกภาคส่วนผ่านกลไก “ประชารัฐ”
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     “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	จึงเป็น	“กระบวนทัศน์การพัฒนา”	(Developmental	Par-
adigm)	ที่จะขับเคลื่อนสู่	“ประเทศไทย	๔.๐”	--	ประเทศในโลกที่หนึ่ง	ที่มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	และ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง
 
บทวิเคราะห์ประเทศไทย	๔.๐	ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 จากกระบวนทศัน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยมปีรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาน�าทาง 
(Guiding Philosophy) ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ของการพัฒนาประเทศที่ด�าเนินมา
ในทศิทางที่ถกูต้องเหมาะสม สอดรบักบัวาระแห่งการพฒันาที่ยั่งยนื ค.ศ. ๒๐๓๐ แห่งสหประชาชาต ิอย่าง
ลงตัว สามารถเป็นแบบอย่างให้กับหลายประเทศทั่วโลก เฉพาะอย่างยิ่งประเทศก�าลังพัฒนา เนื่องจาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล จนถึงระดับ
ประเทศ หรือแม้กระทั่งในระดับโลก 
	 การน้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาประเทศย่อมจะท�าให้การ
พฒันาเกิดความสมดลุ	มคีวามเข้มแข็งจากภายใน แม้ว่าการพฒันาตามแนวทางน้ีจะต้องใช้ความอดทน 
ความเพียร และระยะเวลาพอสมควร จึงจะเห็นผลส�าเร็จได้ เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ที่เพาะจากเมล็ด
ย่อมจะมีรากแก้วทีห่ยัง่ลงลึก แม้จะเติบโตช้ากว่าต้นไม้ที่ปลูกจากกระบวนการตอนกิง่ แต่เมือ่ถึงเวลาที่
ต้องเผชญิกบัพายลุมแรง หรอืภาวะที่แห้งแล้งแล้ว ต้นไม้ที่ได้จากการเพาะเมลด็ย่อมที่จะสามารถยนืหยดั
ได้อย่างมั่นคงมากกว่า สอดคล้องกับที่ ศาสตราจารย์	 ดร.ณัฏฐพงศ์	 ทองภักดี	 ได้กล่าวไว้ในบทความ 
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความเป็นมาและความหมาย. วารสารพัฒนบริหารศาสตร ์ ปีที่ 
๔๗ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ หน้า ๓๐ ว่า “ความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล (Means and Ends) จากการ 
กระท�า โดยจะท�าให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงความ
สมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระท�าทั้งเหตุและผลจะน�าไปสู่ความ 
ยั่งยืนของการพัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ”
 การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนับตัง้แต่นีเ้ป็นต้นไป คงไม่สามารถใช้กระบวน-
ทัศน์การพัฒนาแบบเก่าที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิต การบริโภคเป็นจ�านวนมากอีกต่อไปไม ่
ได้แล้ว หากแต่จะต้องเน้นการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดที่สุด คุ้มค่าที่สุด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
ต่อสิ ่งแวดล้อม ประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตทีด่ีและมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  
เป็นจ�านวนมาก  สอดคล้องกับกระแสพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่	 ๔	 ธันวาคม พ.ศ.	 ๒๕๔๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภ
น้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด  ‘อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ’ 
มีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมาก คนเราก็
อยู่เป็นสุข. ...”
 ดังนั้น นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นกลไก
และเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engine) ที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศสู่วิสัยทัศน์? 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ได้อย่างแท้จริง หากทุกภาคส่วนมีการด�าเนินการอย่างจริงจัง



62 •   เราคิดอะไร

Z   ปรองดองต้องมีเมตตา
	 		รู้ว่าเราผิดตรงไหน
	 		ขอขมาขอโทษขออภัย
	 		จริงใจเริ่มใหม่ร่วมกัน.

  พระศาสดาประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร 
กรุงสาวัตถี นครหลวงของแคว้นโกศล ทรงกล่าว
ถึงเรื่องการผูกเวร (แค้นเคอืง) ของคนมเีวรต่อกนั
 มีมหาอ�ามาตย์	(ข้าราชการผู้ใหญ่)สองคน 
ซึง่เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดของพระเจ้าโกศล เวลาใด 
ได้พบปะเจอะเจอกันเข้า ก็มักจะทะเลาะกันเสมอ 
การจองเวรต่อกันนี้เป็นที่โจษขานกันทั่วพระนคร 
แม้แต่พระราชาและญาติมิตรทั ้งหลาย ก็ไม ่
สามารถท�าให้มหาอ�ามาตย์ทั ้งสองปรองดอง 
(ประนปีระนอมยอมตกลงกนัได้) เกดิความสามคัค ี
(ร่วมมือร่วมใจ)กันได้
 วันหนึง่ในเวลาใกล้รุง่ พระศาสดาทรงพจิารณา 
ตรวจดูว่า ใครเป็นผู้มีอุปนิสัยที่จะเห็นธรรมได้ 
ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตตมิรรค(ทางปฏบิติั
เพื ่อบรรลุความเป็นพระโสดาบัน)	 ของมหา
อ�ามาตย์ทั้งสองนั้น

 จึงเสด็จเข้าสู ่กรุงสาวตัถี บิณฑบาตเพียง
ล�าพงัพระองค์เดยีวเท่านั้น แล้วเสดจ็ไปประทบัยนื 
ทีห่น้าบ้านประตูเรือนของมหาอ�ามาตย์คนแรก 
เขาได้ออกมารับบาตรของพระศาสดาเอาถือไว้ 
นิมนต์พระศาสดาให้เสด็จเข้าไปภายในเรือน  ปู
อาสนะ(ที่นั่ง)ถวาย
 ครั ้นพระศาสดาประทับนั ่งแล้ว ได้ตรัสถึง 
อานิสงส์(ประโยชน์)ของการกระท�าให้มากใน

เมตตา(มีใจช่วยเหลือผู้อื่น)แก่เขาว่า
 “ดูก่อนมหาอ�ามาตย์	 จิตหลุดพ้นกิเลส
ทุกข์ได้ด้วยอ�านาจแห่งการเมตตา	 ซึ่ง
บุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ท�าให้มาก

แล้ว ท�าให้เป ็นดุจยาน(เครื ่องพาไป) ท�าให้
เป ็นที ่ตั ้ง ตั ้งไว ้อย ่างมั ่นคง อบรมบ ่มนิสัย 
แล้ว  กระท�าสม�่าเสมอดีแล้ว	 ย่อมเกิดผล
ประโยชน์	๑๑	ประการนี้คือ
 ๑. หลับเป็นสุข
 ๒. ตื่นเป็นสุข
 ๓. ไม่ฝันลามก(หยาบช้าเลวทราม)
 ๔.  เป็นที่รักของมนุษย์(คนใจประเสริฐ)
 ๕. เป็นที่รักของอมนุษย์(คนใจต�่า)
 ๖. เทวดา(คนใจสูง)ย่อมรักษา
 ๗. ไฟ ยาพิษ ของมีคม ย่อมไม่กล�้ากราย
 ๘. จิตเป็นสมาธิ(ตั้งมั่น)ได้รวดเร็ว
 ๙. สีหน้าผ่องใส
 ๑๐. ไม่หลงกระท�าความตาย(แก่ตนและผู้อื่น)
 ๑๑. แม้ยังไม่รู้แจ้งธรรมอันยิ่ง ก็ย่อมเข้าถึง 
พรหมโลก(โลกของคนใจบริสุทธิ์)”

ปรองดองต้องเมตตา
			(นกุลชาดก)
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 มหาอ�ามาตย์นั้นน้อมจิตตั้งใจฟังด้วยศรัทธา 
จติอ่อนโยนเหมาะควรแก่การดัดได้แล้ว พระศาสดา 
ทรงทราบวาระจิตของเขา จึงทรงแสดงอาริยสัจ	
(ความจริงอันประเสริฐสุดของชีวิต)แก่เขา เมื่อ 
จบอาริยสัจนั้น เขาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว
 ต่อจากนั้น พระศาสดารับสั่งให้เขาถือบาตร
ติดตามอยู่ด้านหลัง แล้วเสด็จไปยังเรือนของ
มหาอ�ามาตย์คู่กรณี	 มหาอ�ามาตย์นั้นเห็นพระ 
ศาสดาเสด็จมา ก็รีบถวายบังคม แล้วนิมนต์
 “ขอเชิญเสด็จเข้าไปในเรือนเถิด พระเจ้าข้า”
 พระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปประทับในเรือน 
พร้อมกับอ�ามาตย์ที่ถือบาตรติดตามมาด้วย
 ครั้นพระศาสดาทรงสนทนาสักครู ่ ก็ตรัส
พรรณนาถึงคุณของการเจรญิเมตตา	๑๑	ประการ
น้ัน แล้วทรงประกาศอารยิสัจ เมื่อแสดงอารยิสจัจบ 
มหาอ�ามาตย์นั้นก็ได้บรรลเุป็นพระโสดาบนัเช่นกนั
 เมื่อมหาอ�ามาตย์ทั้งสองต่างก็เป็นพระโสดาบัน
แล้ว ก็รู้สึกละอายแก่ใจในพฤติกรรมเก่าก่อน ที่
ทะเลาะเบาะแว้งกนั จงึได้กล่าวแสดงโทษความผิด
ของตน	 แล้วขอขมาต่อกันและกัน บังเกิดจิต
สมัครสมานสามัคคี บันเทิงใจ มีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อแก่กัน
 ก็ในวันนั้นเอง มหาอ�ามาตย์ทั้งสองได้ร่วม 
รับประทานอาหารด้วยกันอย่างสนิทสนม ต่อหน้า 
พระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
 แล้วในตอนเย็นวันนั้นแหละ ณ ธรรมสภา
 เหล่าภิกษุได้รู้เรื่องราวนั้น ต่างก็มาประชุม
สนทนากัน กล่าวถึงคุณอันยิ่งของพระศาสดา
 “ดูก่อนท่านทั้งหลาย พระศาสดาทรงฝึก
คนที่ใครๆก็ฝึกไม่ได้ ทรงฝึกมหาอ�ามาตย์ทั้งสอง 
ซึง่วิวาทบาดหมางกันมาช้านาน ภายในวันเดียว
เท่านั้น ทั้งๆที่พระราชาและญาติมิตรทั้งหลาย 
ไม่อาจท�าให้ทั้งสองปรองดองสามัคคีกันได้เลย” 
 พอดีในเวลานั้นพระศาสดาเสด็จมา ทรงได้
สดับแล้ว จึงตรัสว่า
 “ดกู่อนภกิษุท้ังหลาย	เรามใิช่ท�าให้คนท้ังสอง
นี้ปรองดองกันในบัดนี้เท่านั้น	แม้เมื่อก่อนเราก็
ท�าให้สามัคคีกันมาแล้ว”

 จากนั้นทรงน�าเรื่องเก่าก่อนมาตรัสเล่า
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  ในอดีตกาล  ยุคสมัยของพระเจ้ากรุง 
พาราณสี  มีมาณพคนหนึ่งในตระกูลพราหมณ์ 
ได้ไปศึกษาเล่าเรียนศิลปะแขนงต่างๆ ที ่กรุง 
ตักสิลา นครหลวงของแคว้นคันธาระ 
 ต่อมาเขาได้สละเพศฆราวาส ออกบวชเป็น 
ฤๅษี(นักบวชผู้บ�าเพ็ญพรตแสวงธรรม) จนกระทั่ง
ได้ส�าเร็จอภิญญา(ความรู้อันวิเศษยิ่งที่ท�าให้กิเลส
หมดสิ้นไป) และสมาบัติ(สภาวะสงบระงับกิเลส
อันประณีตยิ่ง) พ�านักอยู่ที่หิมวันตประเทศ (ป่า
หิมพานต์บริเวณภูเขาหิมาลัย)
 ณ บริเวณใกล้ๆ อาศรมที่อยู่ของพระฤๅษีนั้น 
มพีงัพอนตวัหนึ่งอาศยัจอมปลวกอยู ่และที่โคนไม้
ต้นหน่ึงไม่ไกลจอมปลวกนัก กม็ีงูเห่าตัวหนึ่งอาศยั
อยู ่ทั้งพงัพอนกบังเูห่าได้เหน็กนัคราใด กต้็องต่อสู้
ทะเลาะกันครานั้น เป็นศัตรูต่อกันเรื่อยมา

 จนกระทั ่งว ันหนึ ่ง พระฤๅษีได ้เล็งญาณ 
(พิจารณาเห็นแจ้งด้วยปัญญา)เห็นว่า สัตว์ทั ้ง
สองตัวนี้สามารถเป็นมิตรกันได้	 จึงเข้าไปหา
ทัง้พังพอนและงูเห่า แล้วอบรมสัง่สอน กล่าวถึง
โทษภัยของการทะเลาะเบาะแว้งกัน กล่าวถึงคุณ
ประโยชน์ของกระท�าเมตตาต่อกันให้มากๆ
 ในที่สุด	พระฤๅษีได้ท�าให้สัตว์ทั้งสองสลาย
ความเป็นศัตรู	กลายเป็นมิตรที่ปรองดองกัน	มี
ความสามัคคีต่อกันได้
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 อยู่มาวันหนึ่ง เมื่องูเห่าได้เลื้อยไปจากที่อยู่
ของตน เที่ยวแสวงหาอาหารกิน พังพอนเห็นแล้ว
ก็นอนพักอยู่ที่จอมปลวกของตน โดยนอนอ้าปาก
เอาไว้ หันหน้าออกไปทางช่องโพรงของจอมปลวก 
แล้วหลับได้อย่างสบายใจ
 พระฤๅษีเดินผ่านมา เห็นอาการท่านอนของ
พังพอนเป็นอย่างนั้น ก็อดสงสัยไม่ได้ ต้องซักถาม
เสียงดังออกไป
 “พงัพอนเอ๋ย เจ้าได้ท�ามติรภาพกบังเูห่าแล้ว
มิใช่หรือ ไฉนยังจะนอนแยกเขี้ยวอยู่อีก  ยังจะมี
ภัยที่ไหนมาถึงเจ้าได้เล่า”
 พอได้ยินเสียงของพระฤๅษี  พังพอนก็ลืมตา
ตื่นทันที  แล้วตอบ
 “พระคุณเจ้าผู้เจริญ ใครๆ ก็ไม่ควรดูหมิ่นศัตรู 
ต้องระวังภัยไว้เสมอ แม้แต่มิตรก็ไม่ควรวางใจเกินไป 
เพราะภัยก็อาจเกิดขึ้นจากมิตรได้ ฉะนั้นไม่พึงประมาท 
ควรป้องก ันโดยตัดต ้นเหตุแห ่งภัยทั ้งหลายเสีย” 
 ฟังเหตุผลนั้นแล้ว  พระฤๅษีได้กล่าวสอน
พังพอนว่า
 “เจ้าอย่ากลวัจนเกนิไปนกั  เราได้ก�าราบงเูห่า
จนส้ินฤทธ์ิ ไม่ให้ท�าร้ายเจ้าแล้ว ตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่า
ได้หวาดระแวงงูเห่าอีกเลย”
 แล้วสอนให้พังพอนกระท�าให้มากในพรหมวิหาร
(ธรรมประจ�าใจของผู้มีจิตบริสุทธิ์ด้วยเมตตา = 
มีใจช่วยผู้อืน่, กรุณา = ลงมือช่วยเขา, มุทิตา = 
ยินดีที่ได้ช่วยเขา, อุเบกขา = วางใจเฉยเมื่อได้ท�า
ดีนั้นแล้ว) เพื่อเข้าถึงพรหมโลก(โลกของคนจิตใจ
บริสุทธิ์)เป็นที่สุด
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 พระศาสดาทรงแสดงธรรมชาดกนี้แล้ว ได้
ตรัสเฉลยไว้
 “พังพอนกับงูเห่าในครั้งนั้น  ได้มาเป็นมหา
อ�ามาตย์ทั้งสองในบัดนี้  ส่วนฤๅษีนั้นก็คือ  เรา
ตถาคตนี้เอง”
 (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๑๗๙ พระไตรปิฎกเล่ม ๓๑ 

ข้อ ๕๗๔  อรรถกถาแปลเล่ม ๕๗ หน้า ๙๙)

• ฟ้าสาง

 ในช่วงที ่ผ่านมา ชีวิตของลูกอโศกเต็มไปด้วย
ภารกิจการงาน ทั้งการเดินทางจากจุดนั้นไปจุดนี้ จาก
งานนั้นไปงานนี้ ที่ท้าทายสติปัญญาและความสามารถ
ให้ต้องคอยบริหารเวลาและการงานให้ไปด้วยกันเท่า
ที่มีก�าลังความเพียร เพราะการงานในบ้านอโศกหลัง
น้อย ๆ  ของเรานี ้มีมากมายซะเหลือเกิน แต่ก�าลัง
พลของเรามีน้อยนัก ซึง่จะต้องแข่งกับเวลา แข่ง
กับวันคืนที่ล่วงไป ๆ  อย่างรวดเร็วจนแก่ไม่ทัน 
 ขณะทีโ่ลกทุนนิยมก�าลังพาผู ้คนหลงใหลเป็น
ทาสวัตถุนิยม หนุ ่มสาวหลงระเริงกับแสงสีเสียง
และความประมาท จนหลงลืมถึงความตายที ่เป็น
สัจจะของชีวิต โลกของบุญนิยมก็ยิ ่งต้องเร่งสร้าง
ความเพียร เร่งรัดพัฒนาตน ลด ละกิเลสให้น้อย
ลงๆๆ ลงไปให้มากถึงมากที่สุดตามบารมีธรรม และ
ความเอาจริงของแต่ละคน เพื่อช่วยกันเข็นกงล้อ
ธรรมจกัร สบืสานงานพระโพธสิตัว์ ต่ออายศุาสนาพทุธ 
เพ่ือช่วยตน ช่วยผู้อ่ืน ช่วยมวลมนษุยชาตใิห้ยนืยาวต่อไป
 ปลายเดือนมีนาคม เราเหล่าชาวภูผาฟ้าน�้าก็มี
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ภารกิจจัดค่ายให้แก่เยาวชนของชาวอโศกในทุกระดับ
ชั้น  ครั้งนี้ก็จะมี ๒ ค่ายด้วยกัน คือ ค่ายเด็กนักเรียน
สัมมาสิกขาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ปวช.ปี ๓ จาก
วิทยาลยัอาชวีะฯ ของชาวอโศกที่ก�าลงัจะจบการศึกษา 
ต่อด้วยค่ายยุวชนอโศกสัมพนัธ์ทีร่วมเด็กนกัเรยีนสัมมา- 
สิกขา และเด็กนักเรียนอาชีวะ (ปวช.) ทุกระดับชั้น
ปีมาเข้าค่ายร่วมกันเพื ่อเตรียมงานปลุกเสก “พระ” 
แท้ ๆ  ของพุทธ ครั้งที่ ๔๑ และงานปีใหม่ ตลาดอาริยะ 
ครั้งที่ ๓๘ ซึ่งจัดขึ ้น ณ พุทธสถานราชธานีอโศก 
ต.บุ่งไหม อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี  
 ฉันได้รับมอบหมายให้ช่วยจัดค่ายทั้ง ๒ ค่ายด้วย
เช่นกัน โดยรับหน้าที่พิธีกรประจ�าค่าย งานสื่อที่จะ
ต้องท�าสกู๊ป หรือมิวสิกวิดีโอในค่ายมาฉายประจ�าวัน 
อีกทั้งหน้าที่เป็นคุรุกลุ่มเด็กเล็กและชั้นประถม และคุรุ
กลุ่มสื่อบญุนิยมทีว ี ซ่ึงถอืว่าเป็นอกีหนึ่งภารกจิแห่ง
โอกาสที่จะได้ฝึกฝนและเพิ่มศักยภาพ เพิ่มความขยนั 
หมั่นเพียรมากขึ้น เพราะถ้าไม่ได้รับโอกาสฉันคงอยู่ใน
ภพ ท�าอะไรไปตามภพ ซึ่งหลงติดสุขมากมาย บางครั้ง

ก็อยากอยู่ในภพ อยากท�าอะไรตามใจ ไม่พากเพียร
พยายามที ่จะเร่งฝึกตนเองสักเท่าไหร่นัก เพราะ 
ตราบใดที่เรายังไม่หมดกเิลส กเิลสกจ็ะครอบง�าให้เป็นคน
เอาแต่ใจ ท�าสิ่งที่เราสบาย ที่ได้สมใจ ไม่ต้องฝึกฝนอะไร 
 นีแ่หละคือข้อดีของการอยู่ในมวลมิตรดี สหายดี 
สังคมสิ่งแวดล้อมดี ที ่คอยช่วยหล่อหลอมให้เราไป 
สู่ทิศทางที่ดีขึ้น สูงขึ้นเจริญขึ้นเสมอ ๆ  และที่ส�าคัญ
ตัวของเราเองก็ต้องมีความรักที่จะ (อยาก) ดีด้วย 
มิฉะนั ้นก็จะตกร่วงไปจากหมู ่มวลมิตรดี สหายดี 
ได้เช่นกัน  
 ก่อนหน้าที่ฉันจะมาช่วยจัดค่ายและในขณะที่ต้อง
ท�างานในการจัดค่ายครั้งนี้ ฉันรู้สึกตัวเองก�าลังต่อสู้
กับกิเลสอย่างหนักหน่วง ด้วยการเผลอใจ ห่างใจ 
ไม่ได้เพิม่สัมมาทิฏฐใิห้ตัวเองมากเพียงพอ ท�าให้
กิเลสแผลงฤทธิ์อยู่ลึก ๆ  ข้างใน จากการเจอผัสสะ
กับคน กับการดูแลน้องที่ดื้อบ้าง กับความยึดดีของ
ตัวเองบ้าง ที่เราไม่ได้ตามรู้อย่างเท่าทัน และปล่อย
ให้มันครอบง�าจิตวิญญาณนานเกินไป จนกิเลสมันตัว

m m 

หลวงปู่สมณะโพธิรักษ์พยายามสร้าง “คน” 
ให้มาเป็นคนของพระพุทธเจ้า มาเป็นนักรบแห่ง
กองทัพธรรมที่คอยต่อสู้กับกิเลสอย่างกล้าหาญ
จึงเป็นงานที่หลวงปู่เคยบอกไว้ว่า “มันท้อไม่ได้” 

m m
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ใหญ่ขึ้น เพราะเด็กคือโรงงานผลิตข้อบกพร่องทีท่�าให้
เราต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งข้อบกพร่องของเขาและของ 
ตัวเองไปด้วย เพื่อพากันพัฒนาให้ดียิง่ขึ้น แต่เมื่อเรา
เกิดความถือสา และหลงไปตามอารมณ์ ไปอินกับ
กเิลสมากเกนิไป จนท�าให้เกดิความรู้สึกทัง้ “เหนือ่ย” 
และ “เบ่ือ” เริ่มจากการเบ่ือเดก็ เบ่ือคน เหนื่อยกับงาน 
จนไม่อยากท�างานเกี่ยวกับการศึกษา อยากพักสมอง 
อยากท�างานด้านอื่น ๆ  บ้าง
 เมื่อจิตวิญญาณเริ่มเกิดอาการน่าเป็นห่วง ฉันก็
ไม่นิ่งนอนใจกับความคิดของตัวเอง คอยตามดู คอย
สังเกตอาการขึ้นลงของกิเลสอยู่ตลอดเวลา คอยเติม
สัมมาทิฏฐิเข้าไปต่อสู้บ้าง แต่บางครั้งก็เผลอคล้อย
ไปตามเสียงของกิเลสบ้าง ฉันจับความคิดที่ต่อสู้กัน
ไปมาในจิต เหมือนมีพระและผีที่ยืนอยู่ข้างซ้ายและ
ขวาคอยสู้กันอยู่ตลอดเวลา บางครั้งพระก็ชนะ แต่ 
บางครั้งผีก็ชนะ บางครั้งจิตก็เฉย ๆ  ไม่ต้องต่อสู้มาก 
บางครั้งก็ต้องใช้แรงก�าลังมากทีเดียว จนท�าให้เกิดจิต
ไม่อยากเอาภาระ อยากละทิ้งงาน อยากสบาย แต่ถึง
แม้จะอยากอย่างไรก็ตาม ฉันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง 
เป็นสิง่ไม่ดี ไม่ใช่เส้นทางทีจ่ะพาไปสู่ความเจริญอย่าง
แท้จริง ด้วยตัวรู้ที่คอยกระตุ้นเตือน คอยให้สัมมา-
ทิฏฐิ เหมือนเป็นชิพที่ถูกฝังอยู่ในจิตวิญญาณเสมอมา
 ด้วยภูมิปัญญาจากหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ ท่าน
สมณะ ท่านสิกขมาตุและคณะอา ที ่เคยพร� ่าสอน 
เคยให้ความรู้ และเป็นแบบอย่างทีด่ีเสมอมาในการ
ท�างานเกีย่วกับ “คน” ท�างานสร้าง “คน” ท�างาน
พัฒนา “คน” จากคนโลกยี์มาสู่คนโลกตุระ และเราก็
เป็นคนหนึ่งที่เคยได้รับโอกาสนั้น ได้รับความรู้ที่เป็น
พุทธแท้ เคยถูกสร้างมาด้วยการให้เวลา ให้ความ
เข้าใจ ให้อภัยและไม่ถือสา รอเวลาดอกไม้บานด้วย
ตัวเอง ด้วยการเติมเต็มปุ๋ยแห่งศีล แห่งธรรมะ จนถึง
รอบที่จะแตกหน่ออ่อนเป็นหน่อเนื้อเช้ือพทุธได้เองต่อไป
 ท�าให้ฉนัรูว่้านี่คืองาน “ส�าคัญ” งานที่เป็น “สาระ”	
อย่างยิง่ของชีวิต แม้เป็นงานที่เหนื่อย และน่าท้อซะ
เหลือเกิน เพราะกิเลสของมนุษย์รวมทั้งตัวเราเองยังมี
มากมาย เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดื้อ เดี๋ยวก็เอาแต่ใจเพราะ
ไปอยู่ฝั่งเดียวกับกิเลส ไปเป็นทีมเดียวกับกิเลส แต ่

หลวงปูส่มณะโพธริกัษ์พยายามสร้าง “คน” ให้มาเป็นคน
ของพระพุทธเจ้า มาเป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมที่ต่อสู้
กับกิเลสอย่างกล้าหาญ จึงเป็นงานที่หลวงปู่เคยบอก
ไว้ว่า “มันท้อไม่ได้” ความเหนื่อยก็เป็นจริงตามสภาพ
ร่างกาย พักผ่อนหายเหนื่อยก็มาสู้ใหม่แต่ไม่ท้อ เพราะ
ท่านเห็นสัจจะความจริงแล้วว่า นี่คืองานที่ส�าคัญที่สุด
 ด้วยความเป็นลูกหลานอโศก ฉันจดจ�าค�าสอน
ของหลวงปู่ ท่านสมณะ ท่านสิกขมาตุ และผู้ใหญ่ที่
เคยบอกเคยสอนได้เสมอ และทุกครั้งที่ฉันต้องต่อสู้กับ
กิเลส ก็จะได้รับสัมมาทิฏฐิที่เสมือนได้ถูกฝังชิพไว้แล้ว 
ออกมาเป็นอาวุธชั้นดีให้ฟาดฟันกับกิเลสได้อยู่เสมอ 
 ในขณะที่สองมือสองเท้าก้าวเดินไปท�างานเพื่อ
ล้างกิเลส จิตก็ต ้องต่อสู ้กับราคะ โทสะ โมหะที ่
คอยหลอกล่อให้ตกหลุมด�าอยู ่เนือง ๆ  ฉันไม่รู ้ว ่า
ฉันจะสามารถล ้างกิ เลสเหล ่านี ้ให ้หมดไปจาก 
จิตวญิญาณได้เมือ่ไหร่ ตอนไหน แต่สิง่ทีฉ่ันรู ้คือ 
ฉันไม่เคยยอมพ่ายแพ้ให้กับกิเลส แม้จะมีอ่อนแรง
บ้าง ท้อบ้าง แต่ก็ไม่เคยยอมถอยกลับไปสู ่วงวน 
ที่พาไปเสื่อมต�่าลง ฉันจะยื้อยุดฉุดกระชากกับกิเลสที่
คอยลากคอยดึงให้เราตกต�่า ด้วยการออกไปท�างาน 
ออกไปหามิตรดี สหายดี ออกไปบ�าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือส่วนร่วม เพราะฉันตระหนักรู ้อยู่เสมอว่า ทุก
วนิาทีคือวนิาทีแห่งบุญ แห่งกุศล และชีวิตนีป้ระมาท
ไม่ได้เลย แม้จะยังหนุ่มสาว ยังอายุน้อย แต่เราไม่
สามารถรู้ได้เลยว่า วิบากแห่งอกุศลกรรมจะมาไล่ล่า
เราเมื่อไหร่ เราเหลือเวลาที่จะลดละกิเลส และพาจิต
วญิญาณไปสู่ทีสู่งได้ถึงตอนไหน เพราะไม่ว่าจะอายุ
เท่าไหร่ ทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคในความตายเท่ากัน 
 เมื่อนึกถึงความตายทีไร ก็ท�าให้ฉันเกิดก�าลังใจ
ที ่จะพากเพียรลดละกิเลสได้มากขึ้นทุกครั ้ง เพราะ
ไม่ง่ายเลยที ่ชาติหนึ ่งเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ และ
ได้มาพบพระโพธิสัตว์ที ่มาช่วยให้ปัญญา ให้ความ
ตื่นรู้ ปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากกองกิลสที่ทับถม เพราะ-
ฉะนั ้นอย่าท�าให ้เสียชาติเกิดนะ! ฉันบอกตัวเอง 
เช่นนั้นเสมอ 
  ... ลุกข้ึนมาแล้วสูก้บักเิลสต่อไปด้วยหวัใจที่เบกิ
บานกันดีกว่า ...
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(ตอนที่ ๓๕)

	 				 ปอด
	 หน้าที่ของ‘ปอด’	มีดังนี้ คือ

	 ๑.	ควบคุมลมปราณ ซึ ่งเป็นสิ ่งจ�าเป็นต่อ 
การด�ารงชีวิต ควบคุมการหายใจ
	 ๒.	ควบคุมการแผ่กระจายของลมปราณ  
โดยแผ่กระจายขึน้  กระจายออก  ข้างนอกลงล่าง 
ช่วยให้‘เลือดและลมปราณ’ไหลเวียน พาสาร
อาหารและน�้าไปหล่อเลีย้งทัว่ร่างกาย และช่วย
ขับของเสีย ส่วนเกินต่างๆ ออกทาง‘ลมหายใจ 
ทางเหงื่อ’ และขับถ่ายของเสียออกทาง‘ทวาร’
	 ๓.	ควบคุมการล�าเลยีงของเหลวในร่างกาย
ให้เป็นไปอย่างสมดุล     
	 ๔.	สัมพนัธ์กับ‘ผวิหนงัและขน’	การขับเหง่ือ
และการต่อต้านอทิธิพลจากภายนอก ความร้อน  

เย็น ชื้น ลม ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยให้เกิดโรค
 ๕.	‘จมกู’เป็นประตขูอง‘ปอด’ เนื่องจากจมกู
เป็นทางผ่านเข้าออกของลมหายใจ และรับกลิ่น
	 ๖.	สัมพันธ์	 กับ‘ล�าไส้ใหญ่’  พลังปอดเคลื่อนที่
ลงล่าง ท�าหน้าที่ช่วยล�าไส้ใหญ่ขับถ่ายของเสียและ
ดูดซึมของเหลว  ถ้า‘ล�าไส้ใหญ่’เสียหน้าที่ ท�าให้‘พลัง
ปอด’ถูกขัดขวาง ลงล่างไม่ได้ จะเกิดอาการ‘หอบหืด’ 
    ~	ถ้า ‘ปอด’ ผิดปกติ ~
 จะเกิดอาการ ไอหอบ ไอมีเสมหะ ไอเป็นเลือด 
จากปอดร้อน หรือหยินพร่อง
 อาการทางจมูก เป็นหวัด คดัจมกู เลอืดก�าเดาออก 
คันคอ  หน้าบวม  หนังตาบวม  แขนขาบวม  อาจเกิด
จาก‘พลังปอด’ถูกขัดขวาง

ปอด  สัมพันธ์กับ‘ผิวหนังและขน’
	 		‘จมูก’	เป็นประตูของ‘ปอด’
ไต      สารจ�าเป็นของ‘ไต’		สร้างสมองและไขสันหลัง
   เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน
   เลี้ยงบ�ารุงเส้นผมและขน   ถ้า‘ไต’แข็งแรง
  จะท�าให้พละก�าลังดีและสมองเป็นปกติ
   ‘หู’เป็นประตูของ‘ไต’



68 •   เราคิดอะไร

       ไต
	 หน้าที่ของ‘ไต’ มีดังนี้ คือ
	 ๑.	สารจ�าเป็นของชีวิต	 ทั้งด้านการก�าเนิดชีวิต 
และการด�ารงชีวิต	 เกี่ยวกับการเผาผลาญ	 การ
สันดาปในร่างกาย(metabolism) จะหล่อเลี้ยง 
และไหลเวียนไปทั ่วร่างกาย ‘ไต’ สัมพันธ์กับ 
การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุ
	 ๒. ควบคุมการไหลเวียน และสมดุลของ
ปริมาณน�้าในร่างกาย ‘น�้าเสีย’ที่ไม่มีประโยชน์หรือ 
มีมากเกิน จะถูกส่งไปที่‘กระเพาะปัสสาวะ’และขับออก 
ไปเป็นปัสสาวะ ท�าให้‘ม้าม’ล�าเลียงของเหลวได้เป็นปกติ
 ๓.	สัมพนัธ์กบัการหายใจของปอด  ‘ไต’เป็น
ผู้รับลมปราณที่เคลื่อนที่ลงมาจาก‘ปอด’ ท�าให้
หายใจเข้าออกสะดวก มีจังหวะสม�่าเสมอ
	 ๔.	สารจ�าเป็นของ‘ไต’		สร้างสมองและไขสันหลัง 
เกีย่วกับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน  
เล้ียงบ�ารงุเส้นผมและขน  ถ้าไตแข็งแรงจะท�าให้
พละก�าลังดีและสมองเป็นปกติ
	 ๕.	‘หู’เป็นประตูของ‘ไต’ เกี่ยวข้องกับการ
ได้ยิน  และยังเกี่ยวข้องกับการท�าหน้าที่เกี่ยวกับ
การสบืพนัธุ ์และการขบัถ่ายปัสสาวะกบัอจุจาระ
	 ๖.	สัมพันธ์กับกระเพาะปัสสาวะ
         ~ ถ้า ‘ไต’ ผิดปกติ ~
 จะมีอาการ  ‘บวม’ คือ การคั่งค้างของของเหลว
ในร่างกาย(อุจจาระ-ปัสสาวะ)
-ไตหยางพร่อง ท�าให้กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ท้องร่วง 
-ไตหยนิพร่อง ท�าให ้ป ัสสาวะน้อย ท ้องผกู 
มีความผิดปกติของการสืบพันธ์ ุ เป็นหมัน น�า้อสุจิ 
เคลื่อน กามตายด้าน ปวดหลังปวดเอว เฉื่อย ซึม 
อ่อนเพลีย ขี ้ลืม เมื่อยเอว  มือเท้าอ่อนไม่มีแรง 
อ่อนเปลี้ย  ร้อนอุ้งมืออุ้งเท้า  คอแห้ง
       
      U ถุงน�้ำดี 
 ท�ำหน้ำที่ เก็บน�้ำดี  ท�ำหน้ำที่ ร่วมกับ‘ตับ’
ก�าหนดการตัดสินใจ	 หมายถึง  ความสามารถใน
จิตส�านกึจากการตดัสินปัญหา  ‘ถงุน�้าด’ีจดัเป็นอวัยวะ
พิเศษ โดยไม่เชื่อมโยงกับภายนอกโดยตรง  

 ~ ถ้า‘ถุงน�้ำดี’ ผิดปกติ ~ 
 จะมีอาการ ดีซ่าน ผิวเหลือง  ตาเหลือง  มึนงง  
การรับรสในปากเลวลง  ปวดสีข้าง  อาเจียนเป็นน�้าดี  
โกรธง่าย  หลับไม่สนิทและฝันร้าย  หนาวๆร้อนๆ
 
                 U ล�ำไส้เล็ก
 ท�ำหน้ำที่ รับอาหารบางส่วนผ่านจาก‘กระเพาะ-
อาหาร’ มา แล้วส่งไปยัง‘ม้าม’ และส่งส่วนทีเ่หลือ 
จากการย่อยไปยงั‘ล�าไส้ใหญ่’หรอื‘กระเพาะปัสสาวะ’ 
เพื่อขับถ่ายออกจากร่างกาย
  ~ ถ้า ‘ล�ำไส้เล็ก’ ผิดปกติ ~ 
 จะกระทบกระเทือนต่อการล�าเลียงของเหลว
 จะเกิดอาการ  เบาขัด หรือท้องเสีย 
	 ‘ล�ำไส้เล็ก’สัมพันธ์กับ‘หัวใจ’	ถ้าไฟ‘หัวใจ’มากเกินไป
ท�าให้มีเลือดออกในอุจจาระหรือปัสสาวะได้

             U กระเพำะอำหำร
 ท�ำหน้ำที ่ รบัและย่อยอาหารต่างๆ จนได้ ‘สำรจ�ำเป็น’  

มีควำมสัมพันธ์กับ ‘ม้ำม’

  ~ ถ้า‘กระเพำะอำหำร’ ผิดปกติ ~ 
 จะมีอาการ สะอกึ หายใจเสยีงดงั อาเจยีน ท้องผูก

             U ล�ำไส้  ให ่
 ท�ำหน ้ำที่  รับสิ ่งที ่ผ ่านการย่อยจาก ‘ล�ำไส ้ เล็ก’  

             ดูดซึม และขับถ่าย
  ~ ถ้า‘ล�ำไส้ให ่’  ผิดปกติ ~ 
 จะมีอาการ  ท้องร่วง  บิด ถ่ายอุจจาระเป็น 
       เลือด หรือท้องผูก

             U กระเพำะปัสสำวะ
 ท�ำหน้ำที่  รับและขับถ่ายปัสสาวะ โดยอำศัย ‘ไต’ 
 ถ้า‘กระเพำะปัสสำวะ’ ถูกกระทบกระเทือน
 จะเกิดอาการ  ปัสสาวะคั่ง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่  
ถ่ายปัสสาวะมาก  เบาเป็นเลือด

             U ซำนเจียว(พลังงานรวม)
 เป็นทางผ่านของของเหลว
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จาก   ส่วนบน ตั้งแต่ ปอด  หัวใจ และ หัว
ลงมา  ส่วนกลาง	คือ กระเพาะอาหาร และ ม้าม
ส่งต่อไปยัง ส่วนล่าง	คือ ตับ ไต และ อวัยวะเพศ  
 เพื ่อขจัดของเสียออกจากร่างกาย เป็น
แนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์โรค

      Z เวชกรรมไทย Z
	 หมำยถึง	กำรตรวจ กำรวินิจฉัย กำรบ�ำบัด หรือกำร

ป้องกันโรค ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย หรือ มัก
เป็นที่รู้จักกันว่า กำรแพทย์แผนโบรำณ 

 เป็นความพยายามจะอธิบายภาวะต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั 
สุขภาพ  ทัง้สภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ(เป็นโรค) 
โดยใช้ ทฤษฎีควำมสมดุลของธำตุต่ำงๆ ในร่ำงกำย 
 เนื้อหารายละเอียดของต�าราจะว่าด้วยความรู้
ในด้านการรักษาโรค(เวชกรรม)  เพราะถ้าไม่รู้จักโรค 
ไม่รูส้าเหตกุ่อโรค กไ็ม่สามารถจ่ายยาให้ถกูกบัโรคได้ 
ไม่สามารถรักษาตามล�าดับ ของอาการของโรค 
 ด้วยการรู้จัก คัมภีร์ของโรคต่างๆ	 และรู้ถึง
สาเหตกุารเจ็บป่วย การพฒันา	หรอืการด�าเนนิไป 
ของโรค เพื่อท�าการรักษาได้ทันและถูกต้อง
 ซึง่วธิกีารรกัษาแบบแผนไทยนั้น มทีั้งการใช้ 
ยา  นวด  ประคบ  อบ  และอื่นๆ เพื่อที่จะปรับ
สมดุลร่างกาย ด้วยการ รุ คือ ล้างเอาเลือดเสีย 
น�า้เหลืองเสยี ไขมนัเสียต่างๆ ที่ตกค้างในร่างกาย
ออกให้หมด แล้วท�าการบ�ารุงเลอืด	 บ�ารุงธาตุทั้ง	๔ 
เพื่อให้ร่างกายสร้างฮอร์โมน เอนไซม์ต่างๆ	ให้แข็งแรง
 ฉะนั้น การเรียนเวชกรรมไทยนั้น จึงมีความ
ส�าคัญ และเมื่อท่านสามารถสอบได้รับใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาเวชกรรมไทยแล้ว 
ท่านสามารถท่ีจะประกอบวชิาชพีด้านการแพทย์
แผนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย
 
  การวนิจิฉยัโรค คมัภีร์ท่ีเกี่ยวกบัสาเหตขุอง
               การเกิดโรคโดยทั่วไป
  คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย กล่าวถึง การค้นหา

สาเหตุแห่งไข้ การวินิจฉัยโรค  การตรวจโรค 
การพยากรณ์โรคและไข้ต่างๆ กองพกิดัสมฏุฐาน 
๔	ประการ	ธาตุ อุตุ อายุ และกาล
  คัมภีร์โรคนิทาน กล่าวถึง  สาเหตุของโรค 
และลักษณะพิการและแตก ของธาตุทั ้ง ๔ 
ความผิดปกติของธาตุต่างๆ
  คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คล้ายกับ‘คัมภีร์โรคนิทาน’ แต่
มีรายละเอียดแตกต่างกัน ยารักษา และรสยา ๔ รส
  คมัภร์ีธาตวุวิรณ์ กล่าวถงึ	สาเหตกุารเกดิโรค	โดย 
อาศัยปัจจัยแวดล้อม	และปัจจัยภายใน	ธาตุทั้ง ๔ พิการ 
ฤด ู๓  ฤด ู๔  ฤด ู๖ ให้ธาตพุกิาร วิปลาส และ เป็นตรโีทษ  
รวมถึงรสยา ๘ รส  รสยาประจ�าวัย และโลหิตฉวี 
  คัมภร์ีเวชศึกษา กล่าวถึง ความมรณะ และ 
วิธีการตรวจโรคต่างๆ

         ✳  คัมภีร์โรคนิทาน  ✳  
 ใน‘คัมภีร์พระบรมอรรถธรรม’ ว่าด้วย คนจะ 
ถึ งความมรณะสิ ้นอายุ   เทวทูตในธาตุทั ้ง  ๔  
ก็ส�าแดงออกมาให้ปรากฏโดยมโนทวารอินทรีย์ 
‘ธาตุ’  อันใดจะขาด  จะหย่อน  จะพิการ  อันตรธาน
ประการใดกด็ ีมแีจ้งอยูใ่น‘คมัภร์ีมรณะญาณสตูร’แล้ว
	 ความมรณะ	แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ
 - มรณะด้วยโบราณโรค
  - มรณะด้วยปัจจุบันโรค

 “โลกุตระภูมิ” เป็นภูมิจิต ซึ่งเกิด“ธาตุรู้” 
ตระกูลใหม่ ที ่ตั ้งหน้ามุ ่งลดละหรือ“ปหาน” 
กิเลสได้ เป็น“พลังงานวิเศษ”(อุตตริมนุสสธรรม) 
ที่ประเสริฐฤทธิ์ประจักษ์สิทธิ์สุดยอดอันติมะ 
 การเกิดของ “ปรโลก” ที่แปลว่า “โลกอื่น” 
เป็นโลกที ่พระพุทธเจ้าค้นพบ ชื ่อโลกนี ้คือ 
“โลกุตระ” คือ มนุษย์ต่างดาว
 ซึ่งต่างจาก“ปรโลก” ของชาวเทวนิยมอย่างนัย
ส�าคัญ เพราะมัน “ต่างดาว”แบบใหม่ แบบ “โลกุตระ” 
ที ่นิยามด้วย“ปัญญา” เป ็น“ความฉลาด” แบบ 
“อื่น”(อัญญะ) ที่เฉลียวฉลาดตรงกันข้ามกับ “โลกีย์เก่า”
       • 	สมณะโพธิรักษ์

ต่อฉบับหน้า
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๑

 ทั ้งนี ้การถกเถียงของชาวพุทธเรื ่องหนึ่งใน
ช่วงที ่ผ่านมาคือ “นิพพานเป็นอัตตาหรือเป็น
อนัตตา”  ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งของปัญหานี้  โดย
ถ้ามองจากแนวคิดเรื่อง	“เกมภาษา”	ของวิตเกน-
สไตน์และข้อเสนอให้ถามถึงการใช้  ยิ่งกว่าการ
แสวงหาความหมายที่แน่นอนตายตัวของภาษา  
(อันสอดคล้องกับเกณฑ์วินิจฉัยหลักพุทธธรรม
ตามแนวค�าสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลักมหา-
ปเทศและกฎอิทัปปัจจยตา)  ก็จะได้ข้อยุติว่า  หาก
ใครที่ยึดถือนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา  แล้ว
สามารถน�าไปสู่การลดละกิเลสตัณหาอุปาทานได้  
การยึดถือความหมายของภาษาเช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ 
“ถูก”		แต่ถ้าหากใครที่ไม่ว่าจะยึดถือนิพพานเป็น
อัตตาหรือยึดถือนิพพานเป็นอนัตตาก็ตาม  แล้ว
มัวแต่ถกเถยีงกนัด้วย “อัตตวาทุปาทาน” แห่ง

ความหมายของภาษา  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการลดละ
กิเลสตัณหาอุปาทานให้น้อยลงแต่ประการใด  ก็
ถือได้ว่าเป็นความเข้าใจที ่“ผิด” เสมอเหมือนเท่า
กัน และเสียเวลาเปล่าที่จะพยายามถกเถียงหาค�า
ตอบส�าหรับ “ค�าถามที่ตั้งโจทย์ไว้ผิด”  ดังกล่าว

ขั้นตอนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

 มนุษย์จะคิดเป็นภาษา  โดยอาจคิดเป็นภาษา
ภาพหรือภาษาพูดที่สื่อถึง “ความหมาย” ของสิ่ง
ต่าง ๆ  ที่ถูกรู้ (อาทิ คนที่ตาบอดมาแต่เกิดจะคิด
เป็นภาษาพูด คนที่หูหนวกมาแต่เกิดจะคิดเป็น
ภาษาภาพ  ส่วนคนปรกติทั่วไปจะคิดเป็นภาษา
พูดและภาษาภาพปะปนกัน)  ทั้งนี้หลักพุทธธรรม
ได้วิเคราะห์กระบวนการปรุงแต่งของความคิดไว้ 

หลักพุทธธรรมได้วิเคราะห์กระบวนการปรุงแต่งของความคิด
ไว้ 7 ขั้นตอนได้แก่  ความตรึก (ตักกะ)  ความนึกคิด (วิตักกะ) 

ความด�าริ (สังกัปป์) ความคิดแน่วแน่ (อัปปนา) 
ความคิดปักแน่นแฟ้น (พยัปปนา) 

ความเอาใจจดจ่อลง (เจตโสอภินิโรปนา)
สุดท้ายคือขั้นตกผลึกของความคิดเป็นระบบความหมายคุณค่า

ที่สะท้อนผ่านการปรุงแต่งของภาษา  (วจีสังขาร)



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   •   71

7 ขั้นตอนได้แก่  ความตรึก (ตักกะ)  ความนึกคิด 
(วิตักกะ) ความด�าริ (สังกัปป์) ความคิดแน่วแน่ 
(อ ัปปนา)  ความคิดปักแน่นแฟ้น (พยัปปนา)  
ความเอาใจจดจ่อลง (เจตโสอภินิโรปนา)  และขั้น
สุดท้ายก็คือการตกผลึกของความคิดเป็นระบบ
ความหมายคุณค่าที่สะท้อนผ่านการปรุงแต่งของ
ภาษา  (วจีสังขาร) (23)

 การที่แบบจ�าลองอันเกิดจากการปรุงแต่ง
ภายในโลกแห่งความคิดของ “จิตที่รับรู้” (นาม) 
ผ่านภาษาต่าง ๆ   สามารถสะท้อนภาพ “ความ
จริง” ในโลกภายนอกของ “สิ่งที่ถูกรู้” (รูป) ได้
นั้น ก็เพราะการปรุงแต่งในโลกแห่งความคิดได้
สะท้อน “ภาพทางตรรกะ” (logical picture) ที่
ตรงกันกับการปรุงแต่งของโลกแห่งความเป็น
จริงในธรรมชาติ  เช่น  การที ่เราเชื ่อว ่าภาพ
แผนที่ประเทศไทยที่อยู่ข้างหน้าตรงกับภาพแห่ง
ความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ก็
เพราะการปรุงแต่งของภาษาสัญลักษณ์ในแผนที่  
สอดคล้องตรงกับการปรุงแต่งของภูมิศาสตร์
ประเทศไทยตามประสบการณ์ที่เรารับรู้  โดยถ้า
เรามีประสบการณ์ใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพฯ 
ไปสระบุรี 1 ชั่วโมงครึ่ง  และใช้เวลาขับรถจาก
สระบุรีไปจังหวัดเพชรบูรณ์อีก 3 ชั่วโมง  แต่
ถ้าหากการปรุงแต่งของภาพสัญลักษณ์ในแผนที่  
แสดงความสัมพันธข์องสัดส่วนระยะห่างระหวา่ง
กรุงเทพฯ กับสระบุรี  มากกว่าหรือเท่ากับระยะ
ห่างระหว่างจังหวัดสระบุรีกับเพชรบูรณ์ เรา
ก็สรุปได้ว ่าแผนที่ดังกล่าว “ผิด”  เพราะไม่ได้
สะท้อน “ภาพทางตรรกะ” ของการปรุงแต่งใน
โลกแห่งความเป็นจริงอย่างถูกต้อง  เป็นต้น

 กฎการปรุงแต่งของความคิด (จิตสังขาร)  
จึงสอดคล้องกับกฎการปรุงแต่งของธรรมชาติ 
(สังขารธรรม หรือที่พุทธศาสนาเรียกว่า“ธรรม-

นิยาม”)  สิ่งที่เราคิดถึงไม่ได้เนื่องจากมีความขัด
แย้งทางตรรกะ (logical contradiction)  ใน
การปรุงแต่งของโลกแห่งความคิด เช่น  แมวด�า
ที่มีสีขาว  สีเหลี่ยมที่เป็นวงกลม ฯลฯ  สิ่งนั้นก็
ไม่อาจมีอยู ่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เรารับรู ้  
วิชาคณิตศาสตร์และตรรกวิทยาจึงเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญของมนุษย์ในการท�าความเข้าใจความจริง
เกี่ยวกับธรรมชาติ  จนกลายเป็นพื้นฐานส�าคัญที่
อยู่เบื้องหลังองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่าง ๆ

 ทั้งนี้การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในองค์ความรู้
ครั้งส�าคัญ ๆ  ของมนุษย์  จะเริ่มจากการที่มนุษย์
สังเกตเห็นปรากฏการณ์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้
ก่อน (pre – paradigm state)  และพยายามจะ
เข้าใจ “ความหมาย” ของปรากฏการณ์ที่สังเกต
เห็นนั้น ๆ   ด้วยการบัญญัติ “ภาษา” ที่ประกอบ
ขึ ้นเป็นแบบจ�าลองในโลกของความคิดซึ ่งช่วย
อธิบายภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ใน
โลกที ่เห็นจนเกิดเป็นทฤษฎีหรือองค์ความรู ้ชุด
หนึ่ง ๆ   โดยเมื่อมีคนยอมรับมากขึ้นก็จะกลายเป็น 
“กระบวนทัศน์”  ของความรู ้ความเข้าใจเรื ่อง 
นั้น ๆ  ร่วมกันในสังคม

 โทมัส คูน สังเกตพบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นภาย
ใต้พัฒนาการของแต่ละกระบวนทัศน์ซึ ่งคูนเรียก
ว่า “normal  science” ก็คือการเสาะแสวงหา 
“เหตุผล” ต่าง ๆ  เพ่ือมาสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าว  
ตลอดจนพยายามจะอาศัยทฤษฎีนัน้ ๆ  ช่วยตอบ 
ปัญหาที่มนุษย์สงสัย (puzzle  solving) ถ้ามีปรากฏ-
การณ์บางอย่างอธิบายไม่ได้ภายใต้กรอบทฤษฎีนั้น 
ก็จะเก็บไว้เป็นข้อยกเว้นของทฤษฎีไปก่อน (anor-
malies) เหมือนปรากฏการณ์บางอย่างที่ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้อธิบายไม่ได้ อาทิ การ
เข้าทรงแล้วเอามีดแทงลิน้ทะลุโดยไม่รูส้ึกเจ็บปวด  
ตลอดจนการระลึกชาติหรือการรู้อนาคตล่วงหน้า
ของคนบางคน  ก็ให้ถือเป็นเรื่องที่อยู่นอกทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ไปก่อน  เป็นต้น 23. ดู,  เพิ่งอ้าง, หน้า 749
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 จนกระทั่งถ้ามีปรากฏการณ์ที่ทฤษฎีหลักหรือ
กระบวนทัศน์หลักขององค์ความรู ้นั ้นๆอธิบาย
ไม่ได้สะสมเพิ ่มมากขึ ้น ๆ   และมีผ ูเ้สนอแบบ
จ�าลองของระบบความคิดใหม่ (อันอาจจะด้วย
การบัญญัติ “ภาษา” ค�าใหม่  หรือเปลี่ยนแปลง
ความหมายของค�าที ่เป็นกุญแจส�าคัญในภาษา
ที่ใช้อยู่เดิม) เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  แข่งกับทฤษฎีเดิม  โดยถ้ามี
คนให้การยอมรับจ�านวนหนึ่งก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอน
ของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์  สุดท้ายก็จะเป็น
ไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ  ถ้าหากสายพันธุ์แห่ง
ความรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่  มีผู้เชื่อถือและให้การ
ยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าความรู้ในกระบวน-
ทัศน์เดิมเมื่อนั้นก็จะมีการ “เปลี่ยนกระบวนทัศน์” 
(Paradigm Shift) เกิดขึ้น  เหมือนเช่นสายพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถปรับตัวเข้า
กับธรรมชาติได้ดีกว่าสิ ่งที ่มีชีว ิตสายพันธุ ์เดิม  
สายพันธุใ์หม่ของสิ ่งมีชีวิตนั้น ๆ  ก็จะเข้ามายึด
ครองพื้นที่บนโลกแทนสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตเดิม ซึ่ง
จะมีจ�านวนลดน้อยลงหรืออาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด

 การที่โทมัส คูน สังเกตพบว่าในขั้นตอนของ
การเปลี่ยนจากกระบวนทัศน์เก่าสู่กระบวนทัศน์
ใหม่นั้น   คนที ่เลือกเชื ่อกระบวนทัศน์ใหม่มักจะ
ไม่ใช่เชือ่เพราะ “เหตุผล” ภายในกระบวนทัศน์  
เนื่องจาก “เหตุผล” เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดตามมาภาย
หลัง  ในขั้นตอนของพัฒนาการภายในกระบวน
ทัศน์นั้น ๆ  (normal science) ปรากฏการณ์นี้
จึงสอดคล้องกับกฎปฏิจจสมุปบาทที ่ชี ้ให้เห็น
ว่า “ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน(อัตตวา- 
ทุปาทาน)”   กล่าวคือการที่มนุษย์ยึดถือความเชื่อ
ที ่เกิดจากการปรุงแต่งของ“อัตตวาทุปาทาน”  
ผ่านวาทกรรมชุดใดชุดหนึ่ง (เช่น ทุนนิยมสามานย์  
ความยุติธรรมสองมาตรฐาน  ขบวนการล้มเจ้า 
ฯลฯ) ก็เพราะ “สาเหตุ” ของผลประโยชน์บางอย่าง
ซึ่งผูกอยู่กับความเชื่อในกระบวนทัศน์ที ่ยึดถือนั้น 
มากกว่าเป็นเพราะ “เหตุผล” ภายในกระบวนทัศน์

ของความเชื่อนั้น ๆ  เอง (เนื่องจาก “เหตุผล” ต่าง ๆ  
นานาทีส่นับสนุนความเชือ่ในกระบวนทัศน์นั้น ๆ  
มักเป็นสิ ่งที ่เสาะแสวงหามาอธิบายเพิ ่มเติม
ภายหลัง เพื่อสนับสนุนความเชื่อที่มีอยู่แล้วให้
แน่นแฟ้นยิ่ง ๆ  ขึ้น)

 ตัวอย่างที่อาจจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์
ซึ ่งเกิดขึ ้นในช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อของการเปลี ่ยน
กระบวนทัศน์ตามที่กล่าวมานี้ก็คือ ภาพ Gestalt 
Switch ซึ่งสามารถมองความหมายได้สองแบบ

 

 
 

 จากภาพที่เห็นข้างต้น ถ้ามองให้ดีจะเห็นว่า
เป็นได้ท้ังภาพของหญิงสาวและภาพของหญิงชราอยู่
ในตัวเอง  ขึ้นกับการน�าจุดและเส้นในภาพมาปรุง
แต่งให้เห็นเป็น “แบบจ�าลอง”	ท่ีสะท้อนภาพของ
หญิงสาวหรือภาพของหญิงชราโดยเราไม่สามารถ
จะสรุปจาก “เหตุผล” ภายในกระบวนการปรุงแต่ง
ของภาพว่า มองแบบไหน “ถูก” แบบไหน “ผิด”

 ส�าหรับชายหนุม่บางคนเมื ่อมองภาพนี้ใน
ตอนแรกแล้วเห็นเป็นภาพ “หญิงสาว” ก็อาจ
เป็นเพราะแนวโน้มทางจิตวิทยาที่ชายหนุ่มมักจะ
ชอบหญิงสาวมากกว่าหญิงชรา  และถ้าไม่ชี้ชวน
ให้มองภาพนี้ดี ๆ  ในอีกมุมมองหนึ่ง ก็คงจะยึดถือ
ว่าภาพนี้เป็นภาพของ “หญิงสาว” อย่างปักมั่น 
เป็นต้น (อันเป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทที่ชี้ให้
เห็นว่า “ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน”)
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 ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของการเปล่ียนกระบวน- 
ทัศน์ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับปรากฏการณ์ Ge-
stalt Switch นี้  กล่าวคือมีกระบวนทัศน์ของ
ความรู ้มากกว่าหนึ ่งกระบวนทัศน์   ที ่สามารถ
สะท้อนภาพปรากฏการณ์ของธรรมชาติชุดหนึ่ง ๆ
ได้ใกล้เคียงกัน  โดยเราไม่สามารถจะตัดสินด้วย 
“เหตุผล” ภายในการปรุงแต่งของแต่ละกระบวน-
ทัศน์  เนื่องจากต่างเป็น “ภาพทางตรรกะ” ที่
มีความสมเหตุสมผลใกล้เคียงกัน อันต้องอาศัย
ปัจจัยอื่น ๆ  จากภายนอกมาเป็นเกณฑ์วินิจฉัย

 เช่น ทฤษฎกีารแพทย์แผนจีนที ่อธิบาย
สมุฏฐานและรักษาอาการของโรคด้วย “ภาษา” 
ชุดหนึ่ง  (อาทิ การจับชีพจรและพบว่ามีความไม่
สมดุลของพลังหยิน-หยาง  แพทย์แผนจีนจึงให้ยา
มาต้มกนิหรือฝงัเข็มเพือ่ปรับสมดุลของพลังชีวิต
ในร่างกาย)  แล้วสามารถช่วยให้คนไข้หายจาก
อาการเจ็บป่วยนั้นได้ ขณะที่ทฤษฎีการแพทย์แผน
ตะวันตก  อธิบายสมุฏฐานและรักษาอาการของ
โรคภัยไข้เจ็บเดียวกันนี้ด้วย “ภาษา” อีกชุดหนึ่ง 
(อาทิ ตรวจผลปัสสาวะ และพบอาการอักเสบติด
เชื้อในกระเพาะปัสสาวะ แพทย์จึงให้ยาแก้อักเสบ
มากิน) ซึ่งก็สามารถช่วยให้คนไข้หายจากโรคภัย
ไข้เจ็บนั้นได้เช่นกัน  ในกรณีเช่นนี้เราจะตัดสินได้
ยากว่ากระบวนทัศน์ขององค์ความรู้แพทย์แผน
จีนถูก หรือกระบวนทัศน์ขององค์ความรู้แพทย์
แผนตะวันตกถูก (คล้ายกับภาพ Gestalt Switch 
ข้างต้นที่มองว่าเป็นภาพของหญิงสาวก็ได้  หรือ
มองว่าเป็นภาพของหญิงชราก็ถูกเช่นกัน)  เป็นต้น  
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของความรู้จึงเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไป  โดยหลังจากที่มีข้อมูล 
ต่าง ๆ  มาสนับสนุนยืนยันมากขึ้นว่า กระบวนทัศน์
ใหม่ของความรู้นั้น ๆ  สามารถตอบปัญหาและแก้
ปัญหาของมนุษย์ได้ดีกว่ากระบวนทัศน์เดิม  เมื่อ
นัน้ถงึจะพัฒนาไปสูข่ัน้ตอนการเปลีย่นกระบวน-
ทัศน์อย่างสมบูรณ์

 ในแง่นี้ภาพของอดีตนายกฯ ทักษิณก็คงคล้าย
กับภาพ Gestalt Switch ข้างต้น โดยคนไทยฝ่าย
หน่ึงมองการกระท�าต่าง ๆ  ของอดีตนายกฯ ทักษิณ  
แล้วเห็นภาพอดีตนายกฯ ทักษิณเป็นผู้น�าที่กล้า
ตัดสินใจ  ก�าลังจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ  ในโลก
ยุคโลกาภิวัตน์แบบก้าวกระโดด ภาพของอดีต 
นายกฯ ทักษิณในแง่นี ้ก็คงจะเหมือนภาพหญิง
สาวที่สวยงามและก�าลังเติบโตไปสู่อนาคตที่สดใส  
ขณะที ่ผู ้คนอีกฝ่ายมองการกระท�าต่าง ๆ  ของ
อดีตนายกฯ ทักษิณ  แล้วเห็นภาพอดีตนายกฯ 
ทักษิณเป็นผู้น�าเผด็จการ  มุ่งใช้อ�านาจแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องด้วยการ
ทุจริตเชิงนโยบาย  ตลอดจนก�าลังจะน�าประเทศ
ชาติไปสู่ความหายนะเพราะนโยบายประชานิยม
ที่จะท�าให้บ้านเมืองล้มละลาย (เหมือนที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศอาร์เจนติน่าซึ่งกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยยกมาอ้างอิง)  หากมองในแง่
นี้ภาพของอดีตนายกฯ ทักษิณก็คงจะเป็นเหมือน
ภาพหญิงชราอัปลักษณ์ ที่ก�าลังก้าวเดินไปสู่วาระ
สุดท้ายของชีวิตที่รออยู่ข้างหน้า
 เมื ่อผู ้คนสองฝ่ายมีความเห็นขัดแย้งกัน
รุนแรง เพราะมองภาพของข้อมูลชุดเดียวกัน
ด้วยมุมมองที่แตกต่าง จนกลายเป็นการเห็นภาพ
คนละภาพเช่นนี้  ก็จ�าเป็นที่ต้องมีกฎกติกาของ
ระบบสังคมการเมืองมาช่วยสร้าง “ข้อยุติโดย
ธรรม” เพื่อให้ผู้คนในสังคมที่เห็นภาพแตกต่างกัน 
ดังกล่าวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปรกติสุข 
ระดับหนึ่ง และรอคอยจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ ๆ  
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  เพื่อเป็นเครื่องตัดสินยืนยัน
ว่าความคิดของฝ่ายใดถูกต้องกว่า  สามารถตอบ
ปัญหาและแก้ปัญหาของผู ้คนในสังคมได้ดีกว่า  
เมื ่อนั ้นความขัดแย้งของสังคมก็จะหมดสิ ้นไป
ได้ (ซึ่งประเด็นนี้จะขยายความในบทสุดท้ายของ
หนังสือต่อไป)

อ่านต่อฉบับหน้า
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 เมษาหน้าร้อนวันสงกรานต์เวียนมาถงึอกีครั้ง 
บรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวใหญ่สาวน้อยนัด
หมายรวมตัวริมถนนหน้าบ้าน เกาะกลุ่มเล่นสาด
น�้าในเขตชุมชนของอ�าเภอ
 แต่ละกลุ่มมีถังน�้าใบใหญ่พร้อมรดราดสาด 
ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาให้เปียกปอนกันได้ทัง้วัน มี
เครื่องเสียงป้อนเพลงในจังหวะที่เร่าร้อน กระแทก
ความรู้สึกให้เต้นโยกไปกับเสียงอย่างสุดฤทธิ์ ที่จะ
ขาดเสียมิได้ก็คือเหล้าเบียร์พร้อมทัง้อาหารรสเด็ด
จากท้องทะเลไกล และพวกสัตว์เลี้ยงตามคอก
 วันสงกรานต์ที ่ไหน ๆ  กลายเป็นวันสนุกสุด
เหว่ียง เป็นวันด่ืมกนิตลอดทั้งวัน ความสขุหลั่งไหล
เข้าสู่ปากหูตาสาสมใจดุจสรวงสวรรค์วิมานของ
คนเป็น ๆ  เป็นสุดยอดของความเป็นสุข ตักตวง
ไม่รู้เหน็ดเหนื่อย และอยากได้เพิ่ม ๆ  ๆ  สุขล�้าเลิศ 
สุขจริงสุขแท้ เป็นก�าไรวิเศษ ได้มาก ๆ  ยิ่งดี
 แต่วันสงกรานต์ที่ชุมชนราชธานอีโศก จ.อบุลฯ 
แตกต่างจากที่อืน่ ที่นี่จัดงานตลาดอาริยะ เพื่อ 
แบ่งปันกันด้วยใจ ญาติธรรมชาวอโศกถือเป็น
วาระส�าคัญ	ร่วมกันท�าดใีนวันปีใหม่ไทย	ขายของ 

ต�่ากว่าทุน	 โดยจัดหาสินค้าข้าวของจ�าเป็นมา
จ�าหน่าย เช่นเครื่องจักสาน พันธ์ุไม้ เครื่องใช้ใน
ครวัเรอืนแทบทกุชนิด ปุ๋ยชีวภาพน�ามารวมกนัขาย
ให้ชาวบ้านในราคาต�่ากว่าทุน (ต้นทุนแท้ ๆ  จากที่
ซื้อมาโดยตรง ไม่นับค่าขนส่ง) 
 ชาวอโศก จะไม่ใช้น�้าธรรมดามารดสาดกนั แต่
จะเอาน�้าใจ (ทั้งเงินทั้งแรงกาย) มาแบ่งปันชโลม
ไหลชื่นใจชื่นเย็นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งจะก่อเกิด
เป็นค่านิยมอนัดงีามที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตจิตใจ หยั่งลง
สืบทอดรุ่นต่อรุ่นอีกยาวไกล
 คัดมาจากหนังสือ อีคิวโลกุตระ หน้าที่ ๙๐ ว่า
 ผูม้ ี“ฌาน” แม้แค่ “รปูฌาน” ที่กล่าวถงึมานั้น
ก็เถอะ พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า “อารมณ์” ของ
ผู้ที่มี “ฌาน” แบบพุทธนี้ จะเป็นผู้มี “ความเบิกบานใจ 
และสุขใจ” ยิ่ง ๆ  (พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๑๒๖)
 เปรียบปานกับ คนหมดหนี้ แถมมีเหลือมาใช้
จ่ายอกีด้วย จึงม ี“ความเบิกบานใจ และสขุใจ” ยิ่ง ๆ  
 เปรยีบปานคนป่วยอาการหนกั หายป่วย แถมมี
ก�าลงัดเีสยีอกี จึง “ความเบกิบานใจ และสขุใจ” ยิ่ง ๆ  
 เปรียบปานคนถูกจ�าขัง ได้พ้นโทษโดยไม่ต้อง

สุขแท้-สุขเทียม

วันสงกรานต์ที่ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลฯ แตกต่างจากที่อื่น
ที่นี่จัดงานตลาดอาริยะ เพื่อแบ่งปันกันด้วยใจ

จัดหาสินค้าที่จ�าเป็นมาจ�าหน่ายในราคาต�่ากว่าทุน
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เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  จึงมี “ความเบิกบานใจ และ
สุขใจ” ยิ่ง ๆ
 เปรียบปานทาสที่พ้นจากความเป็นทาส มี
อิสระเสรีและพึ่งตนเองได้ จึงมี “ความเบิกบานใจ
และสุขใจ” ยิ่ง ๆ
 เปรียบปานคนมีทรัพย์ศฤงคาร เดินทางไกล 
กันดาร หาอาหารได้ยากแถมมีภัยเฉพาะหน้า บัดนี ้
ข้ามพ้นทางกนัดารถงึหมบู้านอนัสงบร่มเยน็ปลอดภยั
โดยสวัสดภิาพ เพราะการพบภมิูสถานอนัร่มเย็นเป็น
เหตุ จึงมี “ความเบิกบานใจ และสุขใจ” ยิ่ง ๆ  ......
 ไม ่ว ่าในยุคไหน ๆ  ทุกคนต่างก็จะพากัน
แสวงหาความสขุกนั ความสขุจงึพอจะแยกได้ออก
ไปสองกลุ่มความสุขของคนกลุ่มแรกก็ได้มาจาก
การสนองความต้องการทางกายโดยตรง เช่นสุข
เพราะได้เห็นภาพที่พอใจ สุขเพราะได้ฟังเสียงที่
ชอบใจสุขเพราะได้สูดดมกลิ่นที่ชอบใจ สุขเพราะ
ได้รสอาหารที่ชอบใจ สุขเพราะผิวกายได้สัมผัส
ตามใจที่ต้องการ แต่เมื่อเสพสมกันเต็มที่แล้วก็จะ
มีการพักยกสุขอยู่เป็นช่วง ๆ
 อกีกลุ่มคอืความสขุที่ได้มาจากการป้ันปรงุจติ
ให้หยุดนิ่งเฉพาะแต่ในหวานของใจ เช่นไปนั่งเพ่ง
ลูกแก้วที่ได้สมมุติตั้งไว้อยู่เหนือสะดือสองนิ้ว เพื่อ
จะได้ไปสู่ประตูวิมานในเมืองสวรรค์ จะเกิดความ
เป็นสวรรค์ในตอนที่ยังเป็น ๆ  และยงัส่งต่อเป็นบุญ
ใหญ่เมื่อล้มหายตายจากไปอีกครั้ง
 หรอืได้ความสขุจากการสะกดจติเพ่งลมหายใจ
เข้าออก เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์จิตที่หยุดนิ่งให้จิต
หมดพลังงานท่ีจะออกมาคบคดิเรื่องไกล ๆ  เหมอืน
ดัง่สะกดตะกอนในน�้าทีขุ่่นให้ตกลงไปนอนกองอยู่
ในก้นของแก้วได้เท่านั้น แล้วก็หลงเข้าใจว่านั้น
แหละคืออารมณ์จิตของพระอรหันต์
 ดงันั้นความสขุที่ได้มาในการเสพให้แก่ร่างกาย
กับความสุขที ่ได้มาจากการสะกดจิตให้หยุดนิ ่ง
เฉพาะให้อยู่แต่ในจิตเท่านั้นจึงยังคงเป็นความสุข
แบบ ยังคงมีเนือ้ของความติดยึดแบบเนือ้ ๆ  ยึด
มีความหวังที่จะได้มาก่อเป็นความสุข ที่ยังมีเกิด
เป็นภพมีชาติเข้าอยู่ซึง่จะตรงข้ามกับค�าตรัสของ

พระพุทธเจ้าที่ว่า ดวงจิตของพระอรหันต์จะหมด
ทั้งความทกุข์แบบโลกย์ีและจะหมดทัง้ความสขุจาก
พลังของกิเลสที่เข้ามาบงการ
 เพราะความสุขของพระอรหันต์นั้น จะเป็น
ความสุขอันยิ่ง ๆ  เป็นความสุขแบบไม่มีเนื้อของ
กิเลสเข้าไปผสมผสาน  สุขแบบไม่ได้หวังจะให้คง
อยูน่าน ๆ  เป็นสขุแบบไม่มภีพไม่มชีาตทิี่จะวนเวียน
เป็นสขุน้อยใหญ่ในอนาคตกนัอกี เช่นความสขุของ
คนป่วยอาการหนัก เมื่อเขาหายป่วย แถมมีก�าลัง
ดีเสียอีก จึงมี “ความเบิกบานใจ และสุขใจ” ยิ่ง ๆ  
เป็นความสุขที่บริสุทธิ์แท ้ๆ .....
 ความสุขที่ได้มาจากการเสียสละ ให้โดยไม่
คิดหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ  เลยนี้สิถึงจะเป็นความ
สุขที่ได้สร้างกุศล น�าพาไปด้วยให้ผู้คนอีกมากได้
รับผลเป็นความสุขในวงกว้างขึ้น ๆ  เป็นความสุข
ที่จะน�าพาไปสู่ความหมดภพจบชาติเป็นสุขที่ยิ่ง ๆ  
อย่างแท้จริง 

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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•	นายหนุนดี

• พิราบไท

 มีข่าวน่าสนใจจากส�านักข่าวซินหัว บอกว่า...
จีนรณรงค์เลิกชมการแสดงที่ฝืนพฤตกิรรมตาม
ธรรมชาติของสัตว์
 วันแรงงานสากล (๑ พ.ค.) ใกล้เข้ามาเยือน
ทุกที มีผู้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยที่ต้องการ
ดึงดูดเด็ก ๆ  และครอบครัวให้ไปเที่ยวในช่วงวัน
หยดุด้วยการแสดงของเหล่าเพือ่นร่วมโลก ไม่ว่า
จะเป็นลอดบ่วงไฟ ยืนสองขา เดินไต่ราวเหล็ก 
ซ่ึงเบ้ืองหลงัของการแสดงที่น่าตื่นเต้นเหล่าน้ีกค็อื
การฝึกให้สัตว์ท�าสิ่งที่ฝืนพฤติกรรมธรรมชาติของ
มันอย่างหนัก และมีการลงโทษเพื่อให้สัตว์เชื่อฟัง 
บ้างก็รุนแรงถึงขั้นท�าให้สัตว์ตายระหว่างการฝึก
 ขณะนี้จึงมีชาวจีนจ�านวนไม่น้อยที่เห็นด้วย
กับการไม่เข้าชมการแสดงสัตว์เหล่านี้ เพราะเห็น
ว่าเป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นบนความทุกข์ของ
พวกมัน
 ในเว็บพันทิปมีคนเล่าว่า... พอดูโชว์สัตว์จบ 
ก็เดินเล่นไปเรื่อย ๆ  เดินไปเดินมาดันเดินเข้าไป
ทีท่ี่เขาเก็บช้างที่เตรียมจะโชว์ เห็นควาญช้างใช้

ตะขอที่พกติดมือตลอด  ฟาดเข้าไปที่หัวช้าง ดัง 
โผลกๆๆๆๆ ฟาดแรงมาก ช้างก็สะบัด คงเจ็บมาก 
ช้างร้องเสยีงดงัมากแบบในหนงั แล้วสะบดั ๆ  ๆ  ยิ่ง
ช้างสะบัด ควาญช้างก็ยิ่งตี  เลือดไหลออกมาจาก
หน้าผาก ผ่านตามาถงึงวงเลย เป็นภาพที่ตดิตาผม
มาก ๆ  ไปถามควาญช้าง ท�าไมต้องตขีนาดนี ้ควาญ
ช้างตอบว่า ช้างมันดื้อ... เราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลัง
ของการฝึกสัตว์ให้มันแสดงนี่จะต้องท�าขนาดไหน 
นกเอย ม้าเอย ช้างเอย เสือเอย  พอมันแสดงเรา
เห็นมันน่ารัก เราปรบมือ มีรอยยิ้ม แต่น้อยคนที่
จะรู้ว่าเบื้องหลังมันทารุณจริง ๆ
 เคท นูสเท็ดท์ ผอ.ฝ่ายสัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์
สัตว์แห่งโลก บอกถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
แอฟริกาว่า สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างแอฟริกาถูก
ท�าลายสัญชาตญาณด้วยการฝึกอย่างโหดร้าย
เพื่อใช้ในการแสดงออกในสิ่งที่พวกมันไม่ต้องการ 
เราก�าลังด�าเนินการทุกว ิถีทางเพื ่อยุติความ 
โหดร้ายของการท่องเที่ยวแนวผจญภัยที่ใช้ช้าง 
เป็นเครื่องมือ ...

 สัตว์ป่าถูกท�าลายสัญชาตญาณ
ด้วยการฝึกอย่างโหดร้าย
เพื่อใช้ในการแส™ดงออก
ในสิ่งที่พวกมันไม่ต้องการ
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 ๕๐. การตั้งทนายขอแรงนั้นควรก�าหนดให้เบิกตัว
จ�าเลยจากเรือนจ�าให้พบทนายขอแรงก่อนถงึวันนดัเพื่อ
ตดัปัญหามใิห้มกีารขอเล่ือนในวันพจิารณาคดีนดัแรกอีก
 ๕๑. กรณีที ่คู ่ความฝ่ายใดแถลงต่อศาลว่า
เอกสารไม่พร้อมและขอเลื่อนคด ีถ้ามสี�าเนาเอกสาร
ดังกล่าวนั ้นแล้ว ให้ใช้ส�าเนาถามไปก่อนไม่ควร
พจิารณาให้เลื่อนคด ีแล้วเรยีกต้นฉบบัตวัจรงิมารวม
ส�านวนไว้ภายหลงักไ็ด้ ถ้าหมายเอกสารในส�านวนไป
แล้วเมื่อได้ตัวจริงมาให้หมายรวมไว้กับส�าเนา
 ๕๒. กรณีพยานเด็ก ถ้าแม่หรือพ่อเดินทางมา
ศาลพร้อมกบัเด็กหรือมีญาติผู้ใหญ่คนใดคนหนึง่
ที่ต้องเป็นพยานในคดีดังกล่าวนั้นเดินทางมาศาล
พร้อมกับเด็กด้วย ควรสืบไปในวันเดียวกันให้เสร็จ
สิ้นไม่ต้องเดินทางมาใหม่อีก

 ๕๓. ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ของนักจิตวิทยา
หรอืนกัสงัคมสงเคราะห์ไว้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละสามารถ
ตดิต่อประสานงานทางโทรศพัท์ได้ ในกรณทีี่ลมืจอง
ห้องเด็กไว้หรือไม่ได้มีหนังสือแจ้งแก่นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้า จะได้โทรศัพท์ไป
เรียกตัวมาได้ แล้วจัดท�าหนังสือแจ้งไปภายหลัง
เพราะมิฉะนั้นจะท�าให้คดีเลื่อนไปโดยใช่เหตุ
 ๕๔. การออกหมายเรียกนั้นในวันตรวจพยาน
หลักฐานควรพิมพ์หมายเรียกและลงนามในหมาย
ให้เรียบร้อยเพราะกรณีออกหมายเรียกในวนัหลัง
นั้นอาจจะลืมออกหมายเรียกได้และเมื่อถึงวันนัด
จะไม่มีพยานมาศาล
 ๕๕. ถ้าจ�าเลยไม่ให้ความร่วมมือโดยไม่แถลง
แนวทางการต่อสู้คดีให้บันทึกการโต้ตอบระหว่าง

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพิจารณาคดี
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๑

กรณีที่คู่ความฝ่ายใดแถลงต่อศาลว่าเอกสารไม่พร้อมและขอเลื่อนคดี
ถ้ามีส�าเนาเอกสารดังกล่าวนั้นแล้ว ให้ใช้ส�าเนาถามไปก่อน

ไม่ควรพิจารณาให้เลื่อนคดี 
แล้วเรียกต้นฉบับตัวจริงมารวมส�านวนไว้ภายหลัง
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ศาลกับทนายจ�าเลยไว้ในชัดเจนเพื่อให้เห็นถึงความไม่
ชัดเจนในการต่อสู้คดีของฝ่ายจ�าเลยและเพือ่ให้เห็น
แนวทางการท�างานของทนายจ�าเลยคนดังกล่าว และ
จะได้เป็นดุลยพินิจในการวินิจฉัยว่า จ�าเลยคน 
ดังกล่าวท�าความผิดจริงหรือไม่
 ๕๖. ทนายมักขอวันนัดจ�านวนมาก แต่ศาลจะ
ให้ไปตามสมควรและเพื่อจะไม่โต้เถียงกันในห้อง
พจิารณาควรจดรายงานว่า ศาลพิจารณาให้จ�านวน
กีว่ัน แต่ถ้าถึงวันเวลานัดดังกล่าวฝ่ายจ�าเลยน�า
พยานมาแล้วไม่สามารถจะเบิกความได้หมดศาล
ยินดีจะเพิ่มวันนัดให้ตามที่เห็นสมควรในภายหลัง 
 ๕๗. กรณมีายืน่บัญชีพยานในวนัตรวจพยาน
หลักฐานไม่ควรให้เลื่อนคดี เพียงแต่สอบฝ่ายหนึ่ง
ว่าไม่ค้านและรับบัญชีระบุพยาน มิฉะนั้นจะเลื่อน
คดีด้วยเหตุดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก 
 ๕๘. มีผู้อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจะขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ต้องสอบให้ชัดเจน
ว่าเป็นผู้เสียหายจริงหรือไม่ กรณีคดีพรากผู้เยาว์ 
บดิามารดานัน้เป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เยาว์เป็นผู้เสียหาย 
ถ้าคดีนั้นมีผู้เสียหายหลายคนทั้งผู้เยาว์และบิดา
มารดาด้วยก็ให้เรียงล�าดับเรียกผู้เสียหายที่ ๑ ที่ ๒ 
และที่ ๓ เป็นล�าดับไปเพื่อความสะดวกในการพิจารณา
 ๕๙. กรณบีคุคลต่างด้าวถูกฟ้องเป็นจ�าเลย 
ควรจดรายงานให้ชัดในวันตรวจพยานหลักฐาน
ว่าพูดหรืออ่านภาษาไทยได้หรือไม่ต้องการใช้ล่าม
หรือไม่ ถ้าต้องการล่ามใช้ล่ามภาษาใดและควรมี
หนังสือแจ้งขอล่ามไปยังส�านักงานศาลยุติธรรม
ในทันที กรณีดังกล่าวมิใช่ตัวจ�าเลยเท่าน้ันแม้แต่
ผู้เสียหายถ้าเป็นบุคคลต่างด้าวที่ต้องการใช้ล่ามก็
ต้องด�าเนินการให้ด้วย
 ๖๐. กรณีที่ทนายจ�าเลยยังไม่พร้อมที่จะแถลง
แนวทางต่อสูห้รอืยงัไม่มบัีญชีระบุพยานหรอืยงัไม่
ทราบว่าจะต่อสูป้ระเดน็ใดควรเลื่อนวันตรวจพยาน
หลักฐานไปในวันที่ทนายพร้อมหรือกรณีทนายไม่ยอม
เดินทางมาศาลในวันตรวจพยานหลักฐานมอบอ�านาจ
ให้กับเสมียนทนายมาและเสมยีนทนายไม่สามารถ
ให้ข้อเทจ็จริงใดๆได้ หรอืไม่สามารถรบัพยานที่ควร
รับได้ ให้เลื่อนการตรวจพยานหลักฐานไปก่อน

 ๖๑. ถ้าพยานเป็นชาวต่างชาติ ประสงค์จะ
เดินทางกลับประเทศในระยะเวลาอันใกล้ หรือ
พยานอายุมากแล้ว หรือเจ็บป่วยยังไม่แน่ว่าจะมี
ชีวิตต่อไปจนถึงวันสืบพยานหรือไม่ควรก�าหนดวัน 
สืบพยานล่วงหน้า
 ๖๒. การเผชญิสบืบางครั้งไม่จ�าเป็น ให้คูค่วาม
ถ่ายรูปมาส่งศาลก็สามารถท�าได้
 ๖๓. ถ้าคดพีจิารณาลบัหลงัได้ในวันประชมุหรอื 
ตรวจพยานหลกัฐานควรก�าหนดให้มกีารสบืพยาน
ลับหลังจ�าเลยได้เพื่อความสะดวก ถ้าจ�าเลยไม ่
เดนิทางมาศาลจะไม่เป็นเหตใุห้คดนีัน้ต้องเลื่อนคดี
 ๖๔. กรณทีี่ประจกัษ์พยานมากกว่า ๔ ปาก เหน็
เหตกุารณ์พร้อมๆ กนั ควรแยกเป็นคู่ๆ  ในกรณีทีเ่ข้า
เบิกความไม่จ�าเป็นต้องสบืตดิต่อไปมากกว่า ๔ ปาก 
เพราะในทางปฏิบัติไม่สามารถท�าได้และแจ้งให้
ทนายทราบว่าแม้จะเป็นพยานคู่กันก็ตาม แต่ศาล
ได้พยายามแยกพยานเป็นคู่ๆ เข้าสืบแล้ว
 ๖๕. การออกหมายจับ ถ้ายังไม่ได้พิมพ์เมื่อ
พยานมาศาลก็ให้งดแต่ถ้าออกไปแล้วก็ต้องเพิก
ถอน ถ้าวันฟังค�าพิพากษายังจับพยานไม่ได้ ให้
เพกิถอนหมายจบัพยานทัง้หมดให้เสรจ็สิ้นก่อนอ่าน
หรือนัดฟังค�าพิพากษา
 ๖๖. การอ้างส�านวนความในศาลนั้นสามารถ
ท�าได้ในศาลเดยีวกนัถ้าคดถีงึทีส่ดุแล้วกใ็ห้น�ามาผกู
พ่วงแต่ถ้ายังไม่ถึงที่สุดไม่ควรอนุญาตให้น�ามาผูก
พ่วงเพราะจะยุง่ยากในภายหลงั เหน็ควรให้คูค่วาม
ยื่นค�าร้องขอคัดถ่ายเอกสารต่างๆ ในส�านวนดัง
กล่าวน้ันให้ผู้อ�านวยการศาลรบัรองส�านวนถกูต้อง
แล้วมายื่นในคดหีลงั ศาลจะหมายเป็น จ.หรอื ล.ไป 
แต่ถ้าอ้างทั้งส�านวนไม่ต้องหมาย
 ๖๗. กรณีแถลงว่ามีการตายเกิดขึ้นถ้าโจทก์
ตายต้องหยดุการพจิารณาเพือ่หาผูเ้ข้ามาเป็นโจทก์
แทนที่ แต่ถ้าฝ่ายจ�าเลยตายคดีระงับ บางครั้ง
ทราบข่าวยังไม่ชัดเจน ก็ต้องด�าเนินการไต่สวนให้
ชัดเจนว่ามีการตายเกิดขึ้นจริงหรือไม่
 ๖๘. การสืบพยานที่เป็นเด็กนั้น ถ้าปรากฏใน
ภายหลงัว่าอายไุม่เกนิสบิแปดปี ต้องสบืพยานเดก็
กฎหมายไม่อนุญาตให้ศาลใช้ดุลยพินิจได้
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 ๖๙. พยานติดสอบหรือติดเดินทางไปต่างประเทศ 
ควรเลื่อนไปหลังสอบหรือกลับจากต่างประเทศ 
บางครั้งไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทษซาอุดิอาระเบีย 
หรือกรณีไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุหรือสามเณร 
ให้ตรวจสอบวันกลับประเทศหรือวันลาสิกขาบท
ให้ชดัเจนแล้วนดัหลังวันดงักล่าวเลก็น้อย แต่ถ้าไป 
ศึกษาต่อหรือไปนานๆ ก็ต้องงดสืบพยานปากนั้น
ให้โจทก์ส่งค�าให้การชั้นสอบสวนแทน
 ๗๐. การสืบพยานเด็กนั้นได้สืบผ่านจอภาพ 
กรณีท่ีโจทก์ประสงค์จะน�าเอกสารหรอืภาพถ่ายไป
ให้เด็กยืนยันหรือกรณีทนายจ�าเลยจะส่งเอกสาร
หรือภาพถ่ายให้เด็กยืนยันนั้น ควรผ่านนักสังคม
สมเคราะห์หรือนักจิตวิทยาไม่ควรให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งสวมครุยเดินเข้าไปในห้องเด็ก เพื่อพบเด็ก
โดยตรง ควรน�าเอกสารและภาพถ่ายไปฝาก 
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ไว้ก่อน
 ๗๑. การส่งประเด็นไปสืบพยานยังศาลอืน่
ถ้าเป็นพยานเด็กควรแจ้งไปในรายงานกระบวน
พจิารณาด้วยเพือ่ให้ศาลดังกล่าวน้ันนัดนักจติวิทยา
และจองห้องเด็กไว้เพราะมฉิะนั้นถงึวันดงักล่าวจะ
มีการเลื่อนคดีอีก
 ๗๒. การส่งประเด็นไปสืบพยานนั้นปัจจุบันมี
กฎหมายบังคับให้ส่งตัวจ�าเลยไปด้วย ฉะนั้นต้อง
มีหนังสือถึงเรือนจ�าเพ่ือให้ส่งตัวจ�าเลยไปยังเรือน
จ�าที่อยู่ในท้องที่ของศาลที่รับประเด็นและในวัน
ฟังประเด็นกลับนั้นก็ควรจดรายงานฯ บอกศาล
ดังกล่าวว่าให้มีหนังสือไปถึงเรือนจ�าดังกล่าวให้
ส่งตัวจ�าเลยไปยังเรือนจ�าทีอ่ยู่ในเขตอ�านาจของ
ศาลทีพ่ิจารณาคดีนัน้เพือ่จะเบิกมานัดฟังประเด็น
กลบัด้วย และควรก�าหนดไปในรายงานส่งประเดน็
ด้วยว่าถ้าพยานย้ายภูมิล�าเนาให้ส่งประเด็นต่อให้
ด้วยไม่ต้องส่งประเด็นกลับมาที่ศาลเดิมอีกเพราะ
ถึงอย่างไรก็ต้องส่งประเด็นใหม่อยู่ดี
 ๗๓. ควรส่งประเด็นไปสืบให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
ก�าหนดสืบพยานโจทก์ไว้ที่ศาลเดิมเพราะการสืบ
พยานที่ศาลเดิมนั้นไม่สามารถท�าได้ทันทีเพราะมี
คดีเดมินดัล่วงหน้าเป็นล�าดบัไว้แล้ว แต่คดปีระเดน็
ส่งไปสืบวันจันทร์ใดก็ได้เป็นล�าดับไป แต่ถ้าที่ศาล

เดิมนั้นคดีน้อย เรียงล�าดับแล้วนัดสืบพยานได้ใน
ระยะอันใกล้ควรสืบที่ศาลเดิมก่อนแล้วส่งประเด็น
ภายหลังแล้วจึงค่อยกลับมาสืบพยานจ�าเลย ฉะนั้น
การตรวจพยานหลักฐานจึงไม่อาจก�าหนดวันนัดสืบ
พยานจ�าเลยไว้ได้ เพราะคดีอาญาต้องสบืพยานโจทก์
ให้เสร็จก่อนแล้วจึงค่อยสืบพยานจ�าเลยภายหลัง และ
ควรก�าหนดในรายงานส่งประเด็นว่าให้เลื่อนได้กี่ครั้ง
แล้วให้ส่งประเด็นคืนเพื่อที่จะไม่ท�าให้คดีช้าโดยใช่เหตุ
 ๗๔. กรณทีี่พยานไม่มาศาลและมกีารจับพยาน
นั้น ควรปรึกษาหัวหน้าหรือท่านรองอธิบดีหรือ
อธิบดีเสียก่อน
 ๗๕. กรณีที ่คดีละเมิดอ�านาจศาลเกิดขึ ้น 
ต้องหยุดการพิจารณาคดีหลักและรายงานท่านผู้
พพิากษาหวัหน้าศาลหรอืท่านรองอธบิดหีรอือธบิดี
เพื่อด�าเนินการเรื่องละเมิดอ�านาจศาลก่อน
 ๗๖. กรณีมีการสัง่รวมคดีเข้าด้วยกันควร
ยกเลิกวันนัดของคดีเลขมากเสียด้วยเพื่อจะได้น�า
วันนัดดังกล่าวไปนัดคดีอื่น
 ๗๗. กรณีจ�าเลยเป็นพระภิกษุตั้งแต่เริ่มคดี
หรือมาอุปสมบทภายหลังก็ตามแต่ถ้าในวันฟัง 
ค�าพิพากษามีสมณเพศเป็นพระภิกษุ เมื ่ออ่าน 
ค�าพพิากษาแล้วต้องจ�าคกุ ควรส่งตวัให้เจ้าคณะอ�าเภอ
หรือเจ้าคณะต�าบลสึกตามที่สะดวกแต่ผู้ที่ท�าการ
สึกนั้นควรมีพรรษามากกว่าจ�าเลยบางครั้งถ้าเป็น
พระที่มีสมณศักดิ์ควรส่งเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้า
คณะภาคเพราะมีพรรษาและสมณศักดิ์สูงกว่า
 ๗๘. กรณีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาถูกฟ้อง ต้องขออนุญาตการพิจารณาจาก
สภาก่อนหากพิจารณาคดีในสมัยประชุม ทั้งต้อง
รายงานคดีดังกล่าวเมื่อคดีจบหรือมีการถอนฟ้อง
ยอมความหรือเสร็จไปโดยคดีอื่นๆ ให้ส�านักงานศาล
ยุติธรรมทราบด้วย จึงไม่ควรนัดคดีตรงสมัยประชุม
 ๗๙. กรณีวันฟังค�าพิพากษาในคดีที่จ�าเลยให้การ
รับสารภาพโดยไม่ต้องสืบประกอบนั้น หากมีการสืบ
เสาะแล้วจ�าเลยขอถอนค�าให้การเดิม กรณีอนุญาตให้
ถอนค�าให้การ ต้องผนึกซองสืบเสาะกลับเข้าที่เดิมเก็บ
เป็นความลับ แต่ถ้าศาลไม่อนุญาตให้ถอนค�าให้การก็
สามารถอ่านค�าพิพากษาไปได้ อ่านต่อฉบับหน้า



80 •   เราคิดอะไร

		ปรองดอง	....	ปองดี
  ช�าระจิตล่วงพ้น  พยาบาท
เคืองขุ่นเคียดอาฆาต  ขาดสิ้น
ธ�ารงมั่นสะอาด  พิสุทธิ์
ครัดเคร่งมิดีดดิ้น  ไขว่คว้าโลกธรรม
  หนุนน�าค�าพร�่าย�้า  ปฏิบัติ
มิใช่เพียงเจนจัด  รอบรู้
ถึงเจนจบสารพัด  ก็เถอะ
จักมิอาจกอบกู้  จิตพ้นภูมิอบาย
  มิสายเกินกอบกู้  สถานการณ์
หากร่วมรักสมัครสมาน  หมู่ได้
ละยึดมั่นประสาน  ประโยชน์
เสียสละตนมอบให้  ก่อเกื้อองค์กร
  ถอดถอนยึดยับยั้ง  ยาวนาน
แยกหมู่มิประสาน  เกี่ยวข้อง
เป็นไทยมิอาจสมาน  รวมหมู่
เพียงเหตุเพราะเรียกร้อง  สิทธิ์แย้งการเมือง
  ประเทืองประทีปแท้  ธรรมดา
เปลวส่องประกายตา  แจ่มแจ้ง
“ปรองดอง”สู่มรรคา  สันติสุข
ฤๅอาจละขัดแย้ง  แทรกซ้อนแทรกแซง.
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(‡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
∑’Ëª√—∫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 “¡—§§’®√‘ß
π—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‚≈°’¬–éπ—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’È
µà“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(«‘√‘¬“√—¡¿–)

´÷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.

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

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

‡æ≈ß ¿√“¥√¿“æ


