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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๖ กันยายน  ๒๕๖๐   •   1

	 “สไมย์	จ�ำปำแพง”
      ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

 (๑) “อาริยสัจ”นามเรียกนี้	 “อริยสัจ”	 	

ความประเสริฐยิ่งชัด	 	 “ยิ่ง”แท้

ความชั่วก็ตระบัด-	 	 สัตย์มิ	ได้เลย			

เป็นมนุษย์ไม่คิดแก้	 	 ยิ่งซ�้า“กรรมตน”

	 (๒)	“ลักษณะ”คนย่อมแท้	 ใน“กรรม”	

“ยิ่ง”ดัดจริตเป็นท�า	 	 ดีดดิ้น	 	 	

“ยิ่ง”ผิดยิ่งย�้าย�า		 	 “ลักษณ์”ผิด	เพิ่มแล						

“ยิ่งลักษณ์”ล้างสัตย์สิ้น	 	 ยิ่งล้วนตนท�า

	 (๓)	“กรรม”ใดท�าย่อมแท้	 เป็นผล

“วิบาก”เป็นของตน	 	 ครบสิ้น	

ทั้งกุศลอกุศล	 	 	 ถ้วน“สัจ”

ทุกมนุษย์ใครหลีกดิ้น	 	 ไป่ได้“เวรกรรม”

	 (๔) “ยิ่ง”ท�ากรรมชั่วไซร้	 “ยิ่ง”จริง

“ลักษณะ”ใดควรประวิง	 	 บ่รู้

“ยิ่ง”ผิด“ยิ่ง”ดิ้นชิง	 	 เพื่อชนะ	“ยิ่ง”ฤๅ	

“ลักษณ์”อย่างนั้น“ยิ่ง”ผู้	 	 โง่แท้อวิชชา

	 (๕)	ศึกษาพุทธรอดได้	 ด้วยกรรม

กรรมผิดแล้วอย่าท�า	 	 อย่าย�้า

“ยิ่ง”ผิด“ยิ่ง”โง่สัม-	 	 ประสิทธิ์ส่ง

หลงผิดว่าจักค�้า	 	 	 ยิ่งซ�้าเลวเสริม

	 (๖)	หยุดเหิมเกริมได้จัก		 ลด“ลักษณ์”

หากบ่หยุด“ยิ่ง”หนัก	 	 “ยิ่ง”ช�้า

“ยิ่งลักษณ์”รักพี่ทัก-	 	 ษิณ“ยิ่ง”	ถล�ารา				

พี่“ยิ่ง”หลอกลึกล�้า	 	 โง่ซ�้าระเริงหลง

	 (๗) ลงนรกตกกระทะต้ม	 จนสุก	 		 	

ชีพหกล้มหกลุก	 	 	 โหด	ร้าย

ยิ่ง“หนูไม่รู้”ทุก	 	 	 ใดถูก	ผิดเลย

“ยิ่งลักษณ์”จึงเป็นป้าย	 	 ตลกให้คนเห็น.	

“ยิ่งลักษณ์” คือ
ยิ่งท�ำยิ่งเป็นลักษณะแท้
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2 •   เราคิดอะไร
• จริงจัง ตามพ่อ

“ยิ่งลักษณ์” คือยิ่งท�ำยิ่งเป็นลักษณะแท้
	 อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย	ไม่ได้ปรากฏตัวที่
ศาลเช้าวันนี ้!	(๒๕	กย.)	 ในวันเดียวกันนี ้	 อดีต
ประธานาธบิดเีกาหลใีต้	“ปัก	กนึฮเย”	ผูน้�าหญงิคน
แรกของประเทศ	 ถูกน�าตัวมาที่ศาลเพื่อรับฟังการ
พิพากษาคดีของทายาทซัมซุง	 ในลักษณะถูก	
สวมกุญแจมือ	 ค�าแถลงของเธอต่อสาธารณะเป็น
ครัง้ที	่๒	นบัต้ังแต่สื่อเปิดเผยข่าวฉาวสะเทอืนแวดวง
การเมืองเกาหลีใต้		สะท้อนความส�านึกผิดอย่างยิ่ง
	 “..เรื่องต่าง	ๆ 	 ในช่วงนี้เป็นความผิดของดิฉัน
ทั้งหมด	 มันเกิดขึ้นจากความประมาท	 ดิฉันไม่อาจ
ให้อภยัตวัเองได้	และมันเป็นการยากท่ีจะข่มตาหลบั
ตอนกลางคืน	 ดิฉันรู้ว่าไม่ว่าจะท�าอะไรต่อจากนี้ไป				
คงไม่อาจเยียวยาจิตใจของประชาชนได้	 ดิฉันรู้สึก
ละอาย	 และเกิดค�าถามว่านี่คือเหตุผลที่ดิฉันเป็น
ประธานาธิบดีหรือ”	 น.ส.ปาร์กกล่าวด้วยเสียง 
สั่นเครือและน�้าตาคลอ	พร้อมโค้งศีรษะขอโทษ
	 จุดจบของ	“ปัก	กึนฮเย”	ที่ยอมรับค�าตัดสินของ
ศาลและยอมเข้าคุกแต่โดยดี	 	 น่าจะมีลักษณะที่แตก-
ต่างอย่างตรงกนัข้ามกับจุดไม่จบทีย่ิง่ท�ายิง่เป็นลักษณะ
แท้ของ	 “ยิ ่งลักษณ์”	 	 ซึ ่งเสื ้อแดงยกย่องดั ่งกับ	
อองซานซจู ีเพราะมภีาพลกัษณ์สง่างาม-	ทระนง-	สงบ
เยอืกเยน็!	แต่ความเหน็ของคอลัมนสิต์ในเมอืงไทยกลบั
เห็นว่า	 	 “..การหนีอย่างลอยนวลของ	 น.ส.ยิง่ลักษณ์	
สะท้อนให้เห็นว่าอดีตนายกฯ	หุ่นเชิดผู้นี้ส่อพฤติการณ์
สร ้างภาพลวงโลกตลอดเวลา	 โดยก ่อนหน ้านี ้
น.ส.ยิ่งลักษณ์ยืนยันหนักแน่นว่าจะเดินทางมาฟังค�า
พิพากษาในวันที่	๒๕	ส.ค.	อย่างแน่นอน	และพร้อมที่
จะยอมรับค�าพิพากษาของศาลโดยจะต ่อสู ้ตาม
กระบวนการยุติธรรมเพื ่อพิสูจน์ความบริสุทธิ ์ของ 
ตัวเอง	 	 การหลบหนีของ	น.ส.ยิ่งลักษณ์จึงถูกตั้งข้อ
สงัเกตว่าเป็นการสารภาพบาปว่ากระท�าผดิจรงิ	ตามท่ี
ถูกฟ้องร้อง	 ...รวมทั้งตอกย�้าว่าโครงการรับจ�าน�าข้าว	
เป็นโครงการประชานิยมทีล่้มเหลว	ลวงโลก	ออกแบบ
มาเพื่อการทจุรติอย่างมโหฬารและสร้างความล่มจมแก่
ประเทศอย่างร้ายแรง	(ทมีข่าวการเมือง	น.ส.พ.แนวหน้า)
	 ...ยิ่งลกัษณ์ก็ถ่ายเลือดมาจากพี่ชายนั่นแหละ....

อย่าว่าแต่ทรยศ-หักหลัง-ตลบตะแลง-หลอกลวง 
“คนทั้งโลก”	 เลย	 ถ้าดูให้ดีจะเห็นทั้งตัวพี่-ตัวน้อง	
ด้วยความคดในข้อ-งอในกระดูกที่ซ่อนในเสแสร้ง	
พฤตกิรรมหลาย	ๆ 	ครัง้		“ทรยศ-หักหลงั-หลอกลวง”	
กระทั่งตัวเอง!”	(จาก	เปลว	สีเงิน	น.ส.พ.ไทยโพสต์)
	 “...เป็นเรื ่องปกติที ่คนท�าผิดท�าชั่ว	 กับการ
โกหกมดเท็จตอหลดตอแหลเอาตัวรอดไปวัน	ๆ 	
เพราะว่าคนชนิดน้ีไม่มคีวามละอายใด	ๆ 	หลงเหลอื
ในมโนส�านึกแม้แต่น้อย		วันนี้สาธารณชนในสังคม
ไทยได้ประจกัษ์ชดัแล้วว่า	อดตีนายกรฐัมนตรหีญงิ
คนแรกของประเทศไทยมวีาจาที่สามารถเช่ือถอืได้
หรือไม่...(จาก	เฉลิมชัย	ยอดมาลัย	น.ส.พ.แนวหน้า)
	 ๑.	ตถาคตสอนว่า	“คนที่โกหก ไม่ท�ำช่ัวไม่มี” 
๑.๑	ยิ่งลักษณ์อ้างว่าป่วย	 น�้าในหูไม่เท่ากัน	 ๑.๒ 
ยิ ่งลักษณ์เคยแสดงจุดยืนไว้ชัดเจนหลายครั ้ง	 
ว่าไม่เคยคิดหลบหนี	 	 จะไม่หลบหนีแน่	ๆ 	ฯลฯ 
สุดท้ายยิ่งลักษณ์ก็หนี		การบอกว่าจะไม่หนีจึงเป็น 
การโกหก	 สะท้อนถึงสิ ่งที ่ตถาคตเคยสอนไว้	 
“คนโกหก	 ไม่ท�าชั่วไม่มี”	ก็เพราะอาจจะรู้ตัวว่า 
ท�ำอะไรไว้! (ดร.เจิมศักดิ์	ปิ่นทอง	น.ส.พ.แนวหน้า)
	 “รกัเกยีรต ิสขุธนะ”	ตวัอย่างของรฐัมนตรทีี่ทจุรติ
และได้รับโทษ	เขากล่าวหลังได้อิสรภาพว่า	ดีใจที่ได้รับ
โทษ	ท�าให้ยงัมแีผ่นดนิอยู	่	บทเรยีนจากชวิีตของเขาน่า
จะให้ข้อคิดดี	ๆ	แก่คนไทยว่า “...การหนีนี่เป็นอะไรที่
ทรมานมาก มันไปไหนไม่ได้... จะประสาท เคยคิดจะ
ฆ่าตัวตาย ขึ้นไปตึกสูง ๆ  อย่างตึกใบหยก โดดลงมา
ให้มนัตายไปเลย เพราะเสียชื่อเสยีงมาก ญาตพิี่น้อง
เดอืดร้อน ลกูเมยีเดอืดร้อน เวลาคนพลาดกม็แีต่คน
ซ�้าเติมนะ ไม่มีคนเห็นใจเราหรอก ...ถ้าได้รู้ธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า ผมคงไม่ติดคุก ชีวิตเราคงไม่
ย่อยยบัขนาดนี้ เราคดิว่ากรรมเวรมนัมจีรงิ ต้องเชื่อ
เรื่องเวยีนว่ายตายเกดิ ทกุคนมกีรรมเป็นของของตน 
มกีรรมเป็นผูใ้ห้ผล คนเราท�ากรรมใดไว้ต้องรบักรรม
นั้น  จะไปหนีกรรมไม่ได้ ล้างบาปไม่ได้ คุณสร้าง
กรรมไว้  กรรมจะเป็นทายาทติดตามตัวคุณไป 
ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า เราโดนชาตินี้เลย! 
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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐   •   3

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : “ยิ่งลักษณ์” คือยิ่งท�ายิ่งเป็นลักษณะแท ้ สไมย์ จ�ำปำแพง

              จริงจัง ตำมพ่อ

4 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

6 ชีวิตจ�าลอง  จ�ำลอง ศรีเมือง

12 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร

13 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

18 สีสันชีวิต (จ�าเนียร - พัชรีย์ อิ่มรส)   ทีม สมอ.

24 การ์ตูน  วิสูตร

26 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

32 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

35 จากใจถึงใจ  กลั่นแก่น

36 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

39 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๖)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

57 บทความพิเศษ(ประชาธิปไตยดีสุดต้อง“โลกุตระ”)  สมณะโพธิรักษ์

60 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

62 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

72 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

74 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

76 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

78 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
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี   นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ 
เลขที่  ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่	๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗	
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

ค ิ

ดคนละขั้ว
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พ่อครสูมณะโพธริกัษ์ให้ข้อคดิว่า	สงัคมใดมอีตัตาตัวตนมาก	สงัคม
นั้นจะมีประชาธปิไตยได้น้อย	แต่สงัคมใดมอีตัตาตวัตนน้อย	สงัคม
นั้นกจ็ะมปีระชาธปิไตยได้มาก	ดงัจะเหน็ได้จากสงัคมอเมรกินัชน 
ที่มมีอ็บขวาจดักบัมอ็บหวัก้าวหน้าเข่นฆ่ากนั		เพยีงเพราะจะรือ้-
ไม่รื้ออนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เมื่อ	๑๐๐	กว่าปีที่แล้ว
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ด้านลบที่พบเจอ 
	 ชวิีตที่เดนิทางไปไหนมาไหนด้วยการคมนาคม
แบบสาธารณะช่วยให้ได้พบคนแสดงออกในเชิง
บวกเป็นส่วนมากและคนแสดงออกในเชิงลบกับ
เราเป็นส่วนน้อย	แต่ทั้งส่วนบวกและส่วนลบ	ล้วน
น�ามาเป็นผัสสะเพื่อการฝึกจิตวางใจทั้งสิ้น	
	 คนที่แสดงออกกบัเราในเชงิบวกกจ็ะปรบัใจไม่
ให้หลงยนิดพีอใจ	หรอืหลงเหลงิกบัการแสดงออกนัน้	
คนท่ีแสดงออกกับเราในเชงิลบกน็�าไปสูก่ารอ่านใจ	
และปรับจิตวางใจในการแสดงออกของเขาคนนั้น	
	 ได้เล่าว่าช่วงที่มีการชุมนุมอยู่หลายปีก่อน
ตอนออกบิณฑบาตมีคนมาด่าว่าไอ้พระอัปรีย์	
และขณะเดินบิณฑบาตอยู่กลางตลาด	 มีคนมา
ด่าด้วยค�าหยาบคาย	 ที ่ไม่อาจอธิบายในที่นี ้ได	้
ขณะโดยสารรถไฟฟ้ามีชายคนหนึ่งมาด่าว่าพระ
นอกรีต	 ท่ามกลางคนแออัดยัดเยียด	 ขณะเดินที่
สวนสาธารณะใกล้สันตอิโศก	มชีายคนหน่ึงตะโกน
ใส่หน้าว่าไอ้บ้า	 และเมื่อเจอกันอีกจุดหนึ่งเขาก	็
ถ่มน�้าลายใส่ทางที่เราก�าลังจะเดินไปข้างหน้า	เรา
ต้องก้าวเท้าข้ามน�้าลายที่เขาถ่มต่อหน้าต่อตา	
	 การพบเหตุการณ์เหล่านี้ช่วยให้เราวางจิต
วางใจและท�าเป็นไม่รู ้ไม่ชี ้ต่อเรื่องที่เกิดขึ้น	 แต่
ก็ต้องระมัดระวังในการไปการมาเพื่อไม่ให้ได้รับ
อันตรายมากไปกว่าวาจาไม่ดีนั้น	
	 การมีผู้ติดตามเดินทางไปไหนมาไหนด้วย
จึงเป็นความอุ่นใจและน�ามาซึง่ความปลอดภัย
มากกว่าที ่จะเดินทางไปไหนมาไหนเพียงล�าพัง	
คนที่เดินทางไปกับเราจึงมีความส�าคัญเป็นอย่าง
มาก	ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มคีณุภาพชวิีตดมีากน้อย
แค่ไหนอย่างไรก็ตาม	 ขอให้เขาเป็นคนที่สามารถ
ไปไหนมาไหนกับเราได้ก็เป็นคนที่มีคุณค่ายิ่งแล้ว
ใครก็ตามที่มักเดินทางไปไหนไปไหนเพียงคนเดียว	
ขอให้หาคนร่วมเดินทางไปด้วยเถิด
	 	 	 	 •	สมณะ	....

	 - เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็น	“แดนพุทธ”	เพราะ
มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติตลอดมา	
และผู้น�าของชาติ	 ผู้ปกครองแผ่นดินก็ล้วนเป็น
พทุธศาสนกิชนทั้งสิ้น		แต่ทั้งนี้เรากใ็ห้สทิธเิสรภีาพ
แก่ประชาชนที่จะเลือกศรัทธาศาสนา	 ลัทธิใดๆ	
แต่ก็ต้องไม่ก่อปัญหาละเมิดสิทธิเสรีภาพ	 ผู้อื่น			
เรื่องแบบนี้ผู้เจริญด้วยธรรม	 ผู้มีการศึกษา	 ได้
ชื่อว่า	“คนเมืองหลวง-คนรุ่นใหม่”	 มีการศึกษา	
มิใช่ยุคหิน-ป่าเถื่อน	 	 น่าจะมีจิตส�านึกรู้ผิดชอบ
ชั่วดีได้	 	 นอกจากคนนั้นได้รับการอบรมบ่มเพาะ
จาก”พระที่ครองผ้าเหลอืงที่มใิช่ผ้า...กาสาวพสัตร์
แท้เพราะมิได้บวชจากอุปัชฌาย์ที่ถูกต้อง	 จึงมีแต่	
“รูปสงฆ์”ลวงโลกและมีศิษย์อันธพาลเป็นบริวาร
ก่อกวนสังคม

ร่วมด้วยช่วยพิมพ์ 
	 ดิฉันได้ทราบข่าวว่าพ่อท่านจะท�าหนังสือเพื่อ
แถมใน“เราคิดอะไร”	จึงอยากจะร่วมช่วยพิมพ์ค่ะ	
ถ้าไม่ได้มาวัดก็จะโอนเงินมา	๓,๐๐๐	บาท	 แต่ถ้า
ได้มาวัด	(ต้องอาศัยหลานขับรถมาส่ง)	ก็จะน�ามา	
บริจาคกับเจ้าหน้าที่เองค่ะ
	 	 										•	สมาชิกบุญนิยมทีวี	กทม.
	 - ถ้าพอมเีวลา	อยากให้เลอืกวิธีมาด้วยตวัเอง 
ให้หลานขับรถมาส่ง	 ถือโอกาสพาหลานมาวัด 
ด้วยไง	 	มาสัมผัสบรรยากาศวัดที่ร่มเย็นและอาจ
จะติดใจ	ติดตามมาบ่อยๆ	ไงล่ะ
	
แตะตรงไหนตรงนั้นโกง.. 
	 จะเรียกว่าเข้าสู่ยุคกวาดล้างครั้งใหญ่ได้ไหม
นี่	ไหนจะเรื่องเจ๊ประนอม	สาวสวยรอง	ผอ.ส�านัก
พุทธ	 พอถูกย้ายเข้ากรุกรณีเงินทอนวัด	 เธอก็ยื่น
ใบลาออกแล้ว	 	 	 แล้วยังเรื่องกรณีพนักงานการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย	รู้เห็นการโกงค่าล่วงเวลา
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บรรณาธิการ

หรอืโอท	ีสร้างความเสียหายปีละ	300-400	ล้าน
บาท	 	 ผู้กระท�าความผิดไม่ใช่ต�าแหน่งเล็กๆ	 เป็น
ถึง	ผอ.กอง	9	คน	ผู้อ�านวยการส�านัก	1	คน	และ	
ผช.ผอ.อีก	1	คน	เตรียมส่งส�านวนให้	ป.ป.ช.	หลัง
ใช้เวลาสอบนาน	3	 ปี	 	 เตรียมส่ง	 ส�านวนการ
สอบสวนหนากว่า	 400,000	 แผ่น	 ให้	 ป.ป.ช.		
ความเสียหายไม่ต�่ากว่า	3,000	 ล้านบาท	 โดยมี	
จนท.	ระดับสูงรู้เห็นเป็นใจ
																												•	ศรี	อีสาน	
	 - ปัญหาเกิดจาก	“ตณัหา”	ซ่ึงไม่ได้เกดิตาม
ป่าเขาล�าเนาไพรห้วยละหานไร่นา	 	 แต่เกิดจาก	
“คน”	 	 ที่ตอนคลอดจากท้องแม่ก็บริสุทธิ์ผุดผ่อง
ด้วยประการทั้งปวงทั้งกายและจิตวิญญาณ	 	 แต่
ในที่สดุก็ผนัแปรไปตามโลกย์ี	สิ่งที่จกัเหนี่ยวรั้งไว้ได้
ก็มีแต่	“อมตธรรม”	แห่งพุทธ		ซึ่งดับได้ทุกปัญหา
อย่างไม่น่าเชื่อ	

ตามเวรตามกรรม 
	 ผอ.ส�านกัพทุธ	พ.ต.ท.พงศ์พร	พราหมณ์เสน่ห์	
ตอบค�าถามนักข่าวที่ถามถึงการเรียกร้องให้มีการ
ย้ายท่านออกจากต�าแหน่ง	เนื่องจากมผีูม้องว่าท่าน
ท�างานไม่ปรึกษาคณะสงฆ์นั้น	 ท่านตอบว่า	 อะไร
จะเกิดก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรม	 ฟัง
ท่านตอบแล้วรู้สึกเห็นใจท่านจริงๆ	 อยู่ต�าแหน่งนี้
ต้องรับหน้าที่จัดการแก้ไขปัญหา	 ก็เรื่องเงินทอน
นี่เป็นเรื่องเล็กซะที่ไหน	นับเป็นเรื่องใหญ่และร้อน
ทะลุปรอทแตก	 ร้อนทั้งผู้ให้และผู้รับ	 เพราะผู้อยู่
ในวงการศาสนานี้ต้องซื่อสัตย์	 แล้วเรื่องมันแดงรู้
ทั่วเมือง..เขาก็ว่ามาจากท่านร่วมด้วยช่วยแฉ	 เฮ้อ	
วงการพทุธน่าจะเป็นเรื่องเยน็	กลบัมแีต่เรื่องชวนหดหู	่
	 	 	 £	แดน	ถิ่นดินไทย

	 - คอยติดตามดูต่อไป	 ในที่สุดคนที่ยืนหยัด
ท�าหน้าที่ตามหน้าที่ตามธรรม	 	 แม้จะถูกกดดัน

อย่างไร		แต่ในที่สดุจะพสิจูน์ตนเองได้		และบรรดา	
“อธรรม”	ทั้งหลาย	ทั้งครองผ้าศิษย์ตถาคต		และ
ครองเครื่องแบบข้าราชการก็จะค่อยๆ	 เผยโฉม
ออกมา		“ความจริง”	ย่อมยืนยงชั่วกาลนาน	และ
พทิกัษ์ผูย้นืหยดัสจัจะมั่นคง”		ส่วนคนบาปทั้งหลาย	
นรกเมนิหรอก		และพทุธศาสนิกชนทั้งหลายกค็วร
เลิกหลงใหลประดา“ยศช้างขุนนางพระ”	 เสียที	
เถิด	 คุณค่าของพระสงฆ์อยู่ที	่ “ธรรม”	 ประพฤติ
ปฏิบัติเป็นนิจได้จริงแท้นั่นแล

ล้อเล่น!
	 หัวหน้าแผนกหนึ่งในส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข	 กระท�าการอนาจารกับลูกจ้างต่อ
หน้าธารก�านัลนาน	๓	ปี	ผู้เสียหายเล่าว่า	ตั้งแต่
เข้ามาเข้ามาท�างานเมื่อปี	 57	 ก็ถูกนาย...	 ซึ่ง
เป็นหัวหน้า	 ท�าอนาจารมาโดยตลอด	 แรกๆ	 ก็
แค่หยอกล้อแตะเนื้อต้องตัว	 เริ ่มหนักข้อเป็นก
อดรัด	 ต่อมาก็ขย�าหน้าอก	 ตนทนไม่ไหวร้อง
เรียนไปยังผู้ใหญ่เรื่องก็เงียบ	 คราวนี้เพื่อนช่วย
ถ่ายคลิปไว้ให้	 จึงใช้เป็นหลักฐานในการแจ้ง
เพิ่ม	 รู้สึกทนไม่ได้ที ่ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงถูกย�่ายีถึง
ขนาดนี้	 เป็นไงเป็นกัน	 ไม่ยอมอีกต่อไปแล้ว...	
เออ	ยังงี้ก็มี	หัวหน้าท�าอนาจารนานนับ	3	ปีร้อง	
ผู้บังคับบัญชากลับเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย	 ก็แค่
หยอกล้อกันเล่น	จึงไม่ด�าเนินการอะไร	เรื่องเงียบ
หายไปกับสายลม		เอ๊...หัวหน้ามีลูกสาวหรือเปล่า	
นะ	ขอล้อเล่นด้วย	...แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละ...	
	 	 	 						•	ชาย	กระโปรง  
 - ผู้หญิงยุคนี	้ นอกจากวิทยายุทธ์“ร้อง-
เรีียน”แล้ว	 ขอแนะน�าให้เรียนรู้“วิทยายุทธ์ต่อสู้
ป้องกันตัว”	ไม่ยากเลย	รับรองเจ้านายไม่กล้าโวย
เพราะอับอายขายหน้า	 ยอมเจ็บตัวดีกว่า	 เรียน-
ฝึกฝนไม่ยาก	ได้ผลชะงัดนัก!
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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”

	 “เด็กๆในชั้นเรียนอยู่ด้วยกันที่บ้านสมเด็จ  ผมจนกว่าเพื่อน แต่เรา 
ก็ไม่ได้แบ่งว่าใครมีใครจน เพียงแต่ว่าเรามีของใช้ของกินไม่เท่ากันเท่านั้น”

๗. บ้านสมเด็จ

	 แม่ไม่มีอะไรขัดใจ	แต่แม่คงอยากพาลูกออกไปอยู่
อย่างอิสระ	จึงตัดสินใจลาออกจากบ้านคุณนาย	พาผม
ไปอยู่กับยายตามเดิม
	 แม่ลาออกทั้งๆที่ไม่รู้ว่า	ออกแล้วจะไปท�ามาหากิน
อะไร	แต่แม่ก็มั่นใจว่า	ด้วยความขยันและไม่เลือกงาน	
มีหาบ	มีไม้คาน	แม่คงพาชีวิตสองแม่ลูกรอดได้แน่
	 ผมทราบว่าตอนนั้นคุณนาย	 คุณหลวง	 และทุก
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คนในบ้านก็ไม่อยากให้แม่ผมออก	 เพราะแม่ขยันและ
ท�างานอะไรพิถีพิถัน	เป็นระเบียบเรียบร้อย	แม่เป็นคน
เจ้าระเบียบมาจนกระทั่งแก่	ใครท�าอะไรให้ไม่ถูกใจ	แม่
ตว่ิาไม่เป็นระเบียบ	ไม่เรยีบร้อยเหมอืนดงัใจ	แม่ก็มกัจะ
ท�าเสียเอง
	 ผมจ�าได้ว่า	 ตอนนั้นเป็นระยะปลายสงครามโลก	
ครั้งที่สอง	 กระสอบขาดตลาด	 น้าจ�าปาลูกพี่ลูกน้อง
ของแม่พาเถ้าแก่โรงปอไปเปิดโรงปั ่นที ่ใต้ถุนบ้าน
ยาย	 การปั่นปอด้วยเครือ่งทีใ่ช้เท้าถีบเป็นอาชีพใหม่ที่	
เราไม่เคยท�ากันมาก่อน	ต้องมาหัดกันใหม่หมด
	 ไปรับปอแก้วและปอกระเจาจากเถ้าแก่มาแช่น�้า	
แล้วเอาไปสางให้เป็นฝอยๆ	โดยครูดไปกับปลายตาปูที่
ตอกไว้เป็นแผง	เสร็จแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นให้เป็นเส้น	
ส่งให้เถ้าแก่น�าไปเข้าโรงงาน	ทอเป็นกระสอบอีกทีหนึ่ง
	 ปั่นปอหากินไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	 กว่าจะได้เงินมาซื้อ
ข้าว	 ล�าบากแทบแย่	 หัดอยู่หลายวันกว่าจะใช้ได้	 วัน
แรกๆ	หาไม่พอกิน	เพราะปอที่ป่ันออกมาเป็นตะปุ่มตะป�า่	
เส้นไม่เรยีบ	เส้นอ้วนไปบ้าง	ผอมไปบ้าง	จงึถูกตัดค่าแรง
	 แม่กับผมต้องทนฝึกปั่นปอไปร่วมเดือน	 ได้เงิน
นิดๆหน่อยๆ	 ค่าจ้างจากบ้านคุณนายที่แม่เก็บหอม	
รอมริบไว้ก็ร่อยหรอลงทุกที	 เราใกล้จะไม่มีอะไรกิน	
ต้องเปลี่ยนกับข้าว	 จากไข่เจียวมาเป็นไส้หมูผัดเค็ม	
	 ซื้อไส้หมู	 ๑	 ขีด	 มาผัดใส่น�้าปลา	 ให้เค็มๆ	 เคี้ยว
ไป	กลืนข้าวไป	แต่ไม่ยอมกลืนไส้หมูง่ายๆ	เพียง	๑	ขีด	
แม่กับผมก็กินข้าวไปได้หลายวัน
	 ส่วนขนมกไ็ม่พ้นแป้งเปียก	หรอืเมด็แมงลกัใส่น�้าตาล	
เป็นขนมที่ราคาถูกที่สุด	ไม่มีอะไรจะถูกไปกว่านี้อีกแล้ว
	 ซ ือ้แป ้งมันมาละลายน� ้าเอาขึ ้นตั ้งบนเตาไฟ	
แป้งเมื ่อสุกจะเปลี ่ยนจากสีขาวขุ ่นเป ็นสีใสๆ	 ก็
เอาน� ้าตาลปีบเติมลงไป	 หวานมากหวานน้อยตาม
ต้องการ	 ขนมอีกอย่างหนึ ่งก็ท�าไม่ยาก	 ไปซือ้เม็ด
แมงลักมาก�ามือหนึ่งก็เหลือที่จะพอ	 เวลาเอาแช่น� ้า	
จะพองโต	เติมน�้าตาลเข้าไปเป็นใช้ได้
	 เวลานี้ผมเห็นแป้งเปียก	 เห็นเม็ดแมงลัก	 ยังอด	
นึกถึงขนมในวัยเด็กไม่ได้
	 เดอืนต่อๆ	มา	มคีวามช�านาญในการป่ันปอมากข้ึน	
ค่าแรงค่อยพอซ้ือข้าวซ้ือกับ	ตอนหลังๆ	ผมป่ันปอคล่อง	

ถึงขนาดใช้เท้าถีบเท้าเดียว	 บางครั้งปั่นปอไปด้วย	 ดู
หนังสือไปด้วย
	 ผมเร่งหาเงินถึงขนาดนิ ้วชี ้นิ ้วมือซ้ายที ่รีดปอ	
ส่งเข้ากระสวยถกูปอครดูเนือ้สกึจนเกอืบถงึกระดกู	ต้อง
หยดุพกัเป็นครั้งคราว	เวลานิ้วถกูน�า้รูส้กึแสบๆ	ต้องทน
ไป	หยุดพักนานก็ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน	เหตุการณ์บังคับให้
ผมต้องเป็นคนอดทนมาตั้งแต่เด็ก

r r
	 โรงเรยีนบ้านสมเดจ็	นอกจากวิชาจะแขง็แล้ว	กฬีา
ยงัเก่งมากอีกด้วย	โดยเฉพาะฟตุบอล	สมกบัเพลงทีพ่วก
เราไปร้องเพื่อให้ก�าลังใจนักกีฬา
 “ม่วงขาวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยืนสง่าใน 
ท้องสนาม บ้านสมเด็จเจ้าพระยาลือนาม ไม่คร้าม
เข็ดต่อผู้ใด”	ผมยังจ�าได้ถึงเดี๋ยวนี้
	 ผมไม ่ ใคร ่มี เวลาไปดูฟุตบอลเหมือนเพื ่อน	
คนอื่น	 เย็นลงก็รีบกลับไปปั่นปอหาเงิน	 บางครั้งก็คิด
ตามประสาเด็กๆว่า	 โลกนี้ไม่ยุติธรรม	 ท�าไมผมถึงต้อง
ล�าบาก	ต้องเหนื่อย	ต้องยากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ

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 	คนหนึ ่ง	
ลกูแม่ค้าหาบเร่	ลกูพ่อค้าปลาสด	เลก็	ๆ 	เป็นเดก็รบัใช้ของ
ผู้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ่ง	โตขึ้น	รับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
	 ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา	และสละ
เวลาอันมีค่าของท่านอ่านหนังสือเล่มนี ้ที ่เขียนโดย	
นักเขียนจ�าเป็นชื่อ	“จ�าลอง”	

	 	 	 ขอบพระคุณครับ

					 				 	
	 	 	 							๗	มกราคม	๒๕๓๓
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 “ชีวิตบางคนรุ่งเรืองจ�าเริญ แสนเพลิน เหมือน
เดินอยู่บนหนทางวิมาน”
	 ผมยังจ�าได้	 เย็นวันหนึ่ง	 หาญ	 อั๋นวงศ์	 เพื่อนผม	
ซึ่งเป็นลูกนายต�ารวจ	เป็นเพื่อนร่วมชั้น	เป็นชาวส�าเหร่	
ด้วยกัน	แม่เราทั้งสองก็เป็นเพื่อนกัน	 วันนั้นหาญไปยืน
เกาะรั้วอยู่ที่โรงปอใต้ถุนบ้านยาย	ชวนผม	ดึงผมให้ไปดู	
ฟุตบอลนัดส�าคัญ	ระหว่างบ้านสมเด็จกับอัสสัมชัญ
	 “หาญไปเองเถดิ	เราอยากไป	แต่ไปไม่ได้จรงิๆ	ต้อง
ช่วยแม่ป่ันปอเพื่อเอาเงินไปซ้ือข้าวกนิ”	ผมบอกเพื่อนไป
ตรงๆ	ขอบใจเขาที่นึกถึงผม	อยากให้ผมได้สนุกเหมือน
คนอ่ืนบ้าง	หาญโตขึ้นเป็นนายต�ารวจ	เจรญิรอยตามพ่อ	
ผมพบหาญครั้งสุดท้ายตอนที่ผมเป็นเลขาธิการนายก-
รัฐมนตรี	ตอนนั้นหาญเป็นสารวัตรใหญ่ที่ห้วยขวาง
	 โรงเรียนเทศบาลวัดส�าเหร่	ไม่มเีรยีนภาษาอังกฤษ
เลย	 พอเข้าบ้านสมเด็จเรียนเอาๆ	 เพราะถือว่าทุกคน
เรียนมาแล้ว	 ผมอาศัยเรียนพิเศษกับตาซึง่เป็นบุรุษ
ไปรษณีย์	ขยันท่องศัพท์ท่องไวยากรณ์	พอสอบประจ�า
เดือน	 เดือนแรกผมได้คะแนนภาษาอังกฤษ	 เป็นที	่ ๔	
เดือนต่อไปเขยิบมาเป็นที่	 ๓	 ที่	 ๒	 และที่	 ๑	 มาเรื่อย	
ไม่ว่าจะเป็นการสอบประจ�าเดือน	 หรือสอบไล่ปลายปี	
จนกระท่ังจบ	ม.๖	ส่วนคะแนนรวมทกุวิชาในการสอบไล่	
ปลายปี	ผมสอบได้ที่	๑	ตลอด	๖	ปี
	 ขณะนี้	 บางครั ้งเวลาผมได้รับเชิญให้ไปพูดกับ
นักเรียน	ผมมักจะเสนอรางวัลที่น่าสนใจ
	 “หนูๆ ครับ วนันี้ลุงพกรางวลัมาเยอะ แจกไม่อั้น 
หนทูี่เรยีนเก่ง รบัรางวัลจากลุงได้ทกุคน” เด็กเก่งๆฟัง
กันหูผึ่ง
	 “ฟังให้ดีนะครับ ใครเรียนเก่งกว่าลุง ออกมา
รับรางวัลทันที ลุงเรียนชั้นมัธยม สอบได้ที่ ๑ ทุกปี” 
 พออยู่ชั ้นมัธยมเลิกใช้กระดานชนวน	 ต้องใช้
สมุดตามข้อบังคับ	 ตอนเลิกสงครามใหม่ๆ	 กระดาษ	
ขาดแคลน	 ราคาแพงมาก	 ผมได้อาศัยกระดาษ
ถงุเมล์ไปรษณยี์ทีเ่ขาทิง้แล้ว	 โดยขอให้ตาเกบ็มา	
ผมใช้ของหนักๆ	 ทับให้กระดาษหายย่นยู่ยี	่ แล้วเย็บ
เป็นเล่มด้วยเข็มและด้ายเย็บผ้า	 ตัดให้เท่ากับขนาด
ที่ทางโรงเรียนก�าหนด	 สมุดของผมต่างจากเพื่อนคน
อื่นๆ	ของเพื่อนสีขาวๆ	ส่วนของผม	กระดาษสีน�้าตาล	

ครูก็ไม่ว่าอะไร
	 แต่ที่ครูว่า	 และผมแก้ไขไม่ได้อยู่นาน	 ต้องถูกครู
เฆีย่นกค็อืเรือ่งไม่ใส่รองเท้า	รองเท้าผ้าใบ	แม้จะถกูกว่า	
รองเท้าหนัง	 ผมก็ไม่มีเงินซื้อ	 ไม่มีจริงๆ	 ข้าวก็แทบจะ	
ไม่มีเงินซื้อกินอยู่แล้ว	ผมจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อรองเท้า
	 ไม่ใส่รองเท้าต้องถูกครูตี	 ระเบียบมีว่าอย่างนั้น	
ครูตี	ผมก็ต้องทนและโกรธไม่ได้	ครูตีตามระเบียบ	ครู
ไม่ได้ตเีพราะโกรธผม	ผมใส่กางเกงที่ท�าด้วยผ้าใบหนาๆ	
ไม่ใคร่เจ็บเท่าไร	กางเกงอย่างนั้นสมัยเลิกสงครามโลก	
ครั้งที่สองใหม่ๆ	นิยมใส่กันมาก	ทั้งหนา	ทั้งแข็ง	เวลา
ถอดออกมา	วางตั้งบนพื้นได้เอง
	 ผมถกูครตูหีลายครั้ง	เมื่อทางบ้านมเีงนิพอที่จะซ้ือ
รองเท้า	ผมก็รอดตัว	รองเท้าผ้าใบสีน�้าตาลคู่แรก	ผม
ยังจ�าลักษณะได้	 ตรงหัวรองเท้ามียางหุ้มหนาๆ	 แต่ใส่
จริงไม่นานนิ้วก้อยก็โผล่ทะลุผ้าใบ	มีคู่เดียว	ไม่มีคู่อื่นใส่
เปลี่ยน	แม้จะซักบ่อยๆ	ก็เหม็นอยู่ดี	เห็นรองเท้าหนัง	ที่
เพื่อนๆเขาใส่กัน	ไม่มีกลิ่นเลย	ไม่อบ	ใส่สบาย
	 พ่อโชตน์ใจดี	 พาไปซื้อรองเท้าหนังคู่แรกในชีวิต	
ที่เว้ิงนครเกษม	แม้จะเป็นรองเท้าเก่าที่ใช้แล้ว	แต่ดกีว่า	
รองเท้าผ้าใบใหม่ๆมาก	ใช้ไปๆ	พื้นสึกเท่านั้น	นิ้วไม่โผล่	
ใช้สบายไปนาน
	 นึกถึงเรื่องนี้ทีไร	 บางครั้งผมก็ภูมิใจเพราะครูที่ตี
ผมท่านเป็นถงึอาจารย์ใหญ่	และต่อมา	ได้ด�ารงต�าแหน่ง	
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	คืออาจารย์จรูญ	วงศายัณห์
	 ผมเรียนเก่งเพราะขยัน	 ว่างเป็นท�าการบ้าน	 ว่าง
เป็นดูหนังสือ	 อยู่บ้านเสียงจ้อกแจ้กจอแจ	 ผมก็ปีนขึ้น
ไปดูหนังสือบนต้นตะขบสูงใหญ่หน้าบ้านน้าสาว	 ความ
ตั้งใจของผมก็คือ	 จะต้องสอบที่	 ๑	 ให้ได้	 ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อนผมบางคนแอบลอกแบบเวลาสอบ	
ผมเฉย	ไม่ฟ้องคร	ูแต่ขยนัเพิ่มข้ึน	และเอาชนะได้ทกุครั้ง
	 ต่อมาเมื่อกระสอบหายขาดแคลน	โรงงานปอใต้ถนุ
บ้านยายเลิกกิจการ	ผมและญาติๆ	ตกงานไปตามๆกัน	
น้าบุญรอด	น้องสาวคนเดียวของแม่เป็นคนหัวไว	ถนัด
ในการท�ามาค้าขาย	 แนะให้เย็บกระทงใบตองแห้ง	 มี
เท่าไรรบัซื้อหมด	โดยน้าบญุรอดหาบไปขายส่งตามร้าน
อาหารแถวเวิ้งนครเกษม	และแถววรจักร
 “คนเฒ่าคนแก่บอกว่า หมายังไม่อดตาย แล้ว
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เราจะกลัวไปท�าไม ขอให้ขยันและไม่เลือกงาน 
เป็นใช้ได้”	น้าบุญรอดสอนและให้ก�าลังใจผม
	 เยบ็กระทงใบตองแห้งต่างกบัการป่ันปอ	เช้าขึ้นต้อง
รีบออกไปตัดใบตองแห้ง	 ไปกันเป็นสายๆ	 สายละสามสี่
คน	 จากส�าเหร่	 เราเดินไปตัดใบตองแห้งถึงดาวคะนอง	
บางปะกอก	 บางปะแก้ว	 บางขุนเทียน	 มัดเป็นกองโตๆ	
แล้วเอาไม้คานหาบกลบัมา	ถงึบ้านกเ็อามดีคมๆ	มาเจียน
เป็นแผ่นกลมๆบ้าง	เหลี่ยมบ้าง	ตามขนาดที่ตลาดต้องการ	
เอาไม้ไผ่มาเหลาและตัดเป็นไม้กลัด
	 วันธรรมดาแม่จะออกไปหาใบตอง	 ผมไปไม่ได้	
เพราะกว่าจะกลับก็สาย	ไปโรงเรียนไม่ทัน	ผมช่วยเย็บ
กระทงทั้งก่อนไปโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน	 เย็บๆ
ไปผมก็มีความช�านาญเหมือนกับปั่นปอ	 คือดูหนังสือ	
ควบคู่กันไปด้วย	ผมก�าหนดเอาเองว่า	ก่อนไปโรงเรียน	
จะต้องเย็บกระทงให้ได้เท่าไร	กลับจากโรงเรียนจะต้อง
มาเย็บเพิ่มอีกเท่าไร	 วันหนึ่งๆ	 ได้เป็นพันๆใบ	 พอค่า
ข้าวค่ากับ
	 ขณะนี ้หลายคนแปลกใจที ่เห็นผมเย็บกระทง
ห่อหมกเก่ง	 ผมท้าทายได้เลยว่า	 ไม่มีใครในชมรม	
มังสวิรัติฯ	ที่เย็บกระทงได้เร็วและสวยเท่าผม	แม้ผมจะ
เป็นผู้ชายกต็ามเพราะผมเคยท�ามามากแล้ว	 เรียกว่า
เคยสั่งสมมาตั้งแต่ปางก่อน
	 วันหยุดผมมนีดักับน้าชาย	ช่ือบุญลอบ	ลูกของยาย
ผมอีกคนหนึ่ง	น้าบุญลอบแก่กว่าผมปีเดียว	เป็นทั้งน้า	
เป็นทั้งเพื่อน	 น้าบุญลอบเรียนที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ	
เราไปตัดใบตองแห้งกัน	 เดินจากส�าเหร่ไปตามถนน
ตากสินถึงดาวคะนองเป็นอย่างน้อย	ต้องเข้าไปในสวน
ลกึๆ	ใบตองแห้งส่วนใหญ่เขาไม่เอาไปใช้	ชาวสวนทิ้งไว้
เป่ือยคาต้น	เราก็ถือวิสาสะไปตดัมา	ที่จรงิก็ต้องเรยีกว่า	
ขโมย	เพราะไม่ได้ขอเขาก่อน	นึกเอาเองว่าขโมยของที่
เขาไม่ใช้ไม่น่าจะผิด
	 เวลาตัดใบตองแห้ง	 บางครั้งเจ้าของออกมาเจอ	
ยิ้มไม่ว่าอะไร	ถ้าเจอเจ้าของที่หวงมากๆ	เขาก็ด่า	เขา
ก็ไล่	วิธีดีท่ีสดุก็คืออย่าให้เหน็ได้เป็นด	ีเพราะไม่รูว่้าหวง
หรือไม่หวง
	 อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือหมา	หมาสวน
ไหนดุทั้งนั้น	ทั้งเห่าทั้งไล่กัด	วิ่งหนีขึ้นต้นไม้เกือบไม่ทัน	

บางทีหนีขึ้นต้นไม้ไปแล้ว	 ไม่รกหูรกตามันแล้ว	 ก็ยังไม่
วายเฝ้าอยู่โคนต้นไม้ตั้งนานกว่าจะเลิกรากันไป
	 ตัดใบตองแห้งเสร็จ	 ถ้าไม่มากนัก	 เราก็เอา	
ขึ้นหัวเดินแบกกลับบ้าน	 กว่าจะถึงส�าเหร่ก็พักหลาย
หนเพราะระยะทางไกลไม่น้อย	 เดินฝ่าแดดมาบนถนน
คอนกรีตร้อนน่าดู

r r
	 เด็กๆ	ในชั้นที่เรียนอยู่ด้วยกันที่บ้านสมเด็จ	 ผม
จนกว่าเพื่อน	แต่เรากไ็ม่ได้แบ่งว่าใครมใีครจน	เพยีงแต่
ว่าเรามีของใช้ของกินไม่เท่ากันเท่านั้น
	 สมจ�านงค์	 ฐานะทางบ้านดีกว่าเพื่อน	 เป็นลูก
หลานท่านขุน	 ตอนอยู ่ชัน้มัธยมต้นมีคนไปส่งถึง
โรงเรียนทุกวัน	 สะดวกสบายเกินไปจึงไม่ใคร่ตั ้งใจ
เรียน	 อกีคนหนึง่คือไพโรจน์	 หรือชือ่เล่นๆ	 เรียกว่า	
“แบะ”	นี่ก็ฐานะทางบ้านดีเช่นกัน
	 ในปีแรกๆที ่ผมเป็นผู ้ว่าฯ	 ออกพบประชาชนที ่
วดัใหญ่ศรีสุพรรณ	 เขตธนบุรี	 ขณะที่ประชาชนก�าลัง
นั ่งฟ ังดนตรีก ่อนผมจะขึ ้นไปตอบปัญหาชาวบ้าน	
นั้น	 มีชายคนหนึ่งเมาสิ้นดี	 ยืนแอ่นไปแอ่นมา	 ร�าป้อ	
อยู่กลางหมู่ประชาชน
	 ผมจ�าได้แม่น	 ไม่ใช่ใคร	 ไพโรจน์เพื่อนผมนั่นเอง	
เขาเรียนไม่จบ	งานการไม่ท�า	เอาแต่เมาทุกวัน	จากกัน
ไป	๔๐	กว่าปี	เพิ่งจะมาเจอกัน
	 ผมเดนิเข้าไปทกั	แบะดใีจมากที่ผมยงัจ�าเขาได้	แต่
ดีใจอย่างไรก็ท�าให้เขาหายเมาไม่ได้
	 “พี่น้องประชาชนเขตธนบุรีครับ	ผู้ที่เมาเอะอะอยู่
ในขณะนี้	เขาเมาไปอย่างนั้นเองครับ	ไม่ท�าร้าย	ไม่เป็น
พิษเป็นภัยกับใคร	ผมรู้จักเขามานาน	ชื่อไพโรจน์	เพื่อน
ผมเอง	 เราเรียนอยู่โรงเรียนบ้านสมเด็จด้วยกัน	 ผม
ดีใจที่วันนี้นอกจากได้พบปะท่านทั้งหลายแล้ว	ยังได้พบ	
เพื่อนเก่าผมอีก”
	 เย็นวันนั้นตอนเดินทางกลับบ้าน	 ผมคิดถึงแบะ
ตลอดทาง	แบะเป็นเด็กที่แม่รักมาก	ต้องการอะไรก็ซื้อ
หามาให้	 เขาเคยพูดถึงแม่ให้ผมฟัง	 เขารักบูชาแม่มาก	
แต่อะไรไม่รู้ท�าให้เสียคนในเวลาต่อมา
	 ผมกลบัไปพบประชาชนที่นั่นอกีท	ีเมื่อครบสามปีของ
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การเป็นผู้ว่าฯ	 แต่ผมไม่เจอแบะ	 เขาอาจจะติดธุระ	 ไม่มี
เวลาไปพบเพือ่นเก่าของเขา	 หรือเขาอาจจะเป็นอะไรไป
แล้วก็ได้	 ถึงอย่างไรเราก็เป็นเพื่อนกัน	 เคยเรียนเคยเล่น
มาด้วยกัน	ผู้ว่าฯหรือชาวบ้านธรรมดาๆ	ก็เหมือนกัน

r r 
	 เมื่อสองปีก่อน	 คุณพูนศรี	 เจริญพงศ์	 นักร้องชื่อ
ดังชวนผมไปอัดเทปสนทนากับคุณไพบูลย์	 สุภวารี	
อดีตนายกสมาคมนักดนตรี	 ซึง่เป็นที่รู ้จักกันทั่วบ้าน	
ทั่วเมือง	 ทั้งสองท่านคะยั้นคะยอจะฝึกร้องเพลงให้ผม	
โดยยนืยนัว่าเสียงอย่างผมนีร้้องเพลงได้แน่	 แม้ผมจะ
ชอบเพลงแต่ก็ไม่คิดจะร้อง	 ยิง่มาถือศีล	 ๘	 ยิง่หมด
สิทธิ์	 อย่างดีก็ร้องเพลงชาติ	 และเพลงสรรเสริญพระ
บารมีตามหน้าที่
	 ผมก็ยืนยันว่า	 ถ้าผมร้องเพลงละก็เกิดเรื่องแน่	
ข้าวเปลือกจะถูก	 ข้าวสารจะแพง	 ชาวเมืองจะวุ่นวาย	
ไปหมด
	 พี่โจ๊ว	คุณเพ็ญศรี	พุ่มชูศรี	ก็อีกคนหนึ่ง	จะให้ผม
ร้องเพลงให้ได้	ผมก็ต้องขอบพระคุณและขอตวั	ผมรูต้วั
ดว่ีา	บางอย่างนั้นผมท�าไม่ได้	ต่อให้ใครต่อใครช่วย	ผมก็
ท�าไม่ได้	เช่น	ถ้าจะให้ผมร้องเพลงให้ไพเราะเพราะพริ้ง	
เพียงครึ่งหนึ่งของคุณสุเทพ	วงศ์ก�าแหง	ชาตินี้ทั้งชาติ
ผมก็ท�าไม่ได้
	 สมัยเป็นเด็กผมร้องเพลงมานักต่อนักแล้ว	 ผม
เป็นลูกศิษย์ครูเจริญ	 ครูสอนขับร้องของโรงเรียน
บ้านสมเด็จ	 หลังเลิกเรียนครูพาพวกเราไปออกงาน	
บ่อยๆ	 ไม่ว่าจะเป็นงานศพหรืองานบวชนาค	 ไปกับ
วงแตรวงของโรงเรียน	 ผมและเพื่อนๆ	 ร้องเพลงหมู่	
เวลาร้องต้องมีครูเจริญคอยให้จังหวะด้วย	 ไม่อย่างนั้น		
ร้องไม่ได้อีก
	 เป็นนกัร้องดีอยู่อย่างหนึ่ง	ไปงานไหนเจ้าภาพงาน
นั้นเป็นต้องเลี้ยง	ประหยัด	 ไม่ต้องกินข้าวที่บ้าน	แถม
บางทีเขาสงสารเด็กๆอย่างพวกเรา	ร้องเสร็จให้เงินไป
ซื้อขนมกินอีกด้วย
	 เป็นผู้ว่าฯ	 ผมสนใจทุกเรื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	
เรื่องการศึกษาของเด็กชั้นประถมในสังกัด	 กทม.	 ผม
ริเริ่มอะไรๆ	 หลายอย่างให้การสนับสนุนอย่างเต็มที	่

อะไรที่ผู้ว่าฯ	คนก่อนๆ	เขาริเริ่มไว้ดี	ผมก็สานต่อ
	 เดก็นกัเรยีน	กทม.	เล่นดนตรเีก่ง	เหน็การแต่งเนือ้
แต่งตวัปอนๆ	อย่างนั้นเถอะ	เอาวงดนตรไีทย	๔๐	กว่าวง	
นักดนตรีประมาณ	๔๐๐	คน	มาบรรเลงพร้อมกันอย่าง
เพราะพริ้ง	สมกับชื่อ	“มหกรรมดนตรีไทย”	จริงๆ
	 ในปีสุดท้ายที่ผมเป็นผู้ว่าฯ	การแสดงของนักเรียน	
ที่คั่นการแสดงดนตรนีั้น	นอกจากจะมรีะบ�าร�าฟ้อนตาม
ปกติแล้ว	ยังมีโขนอีกด้วย
	 โขนผู้ใหญ่มาเจอโขนเด็กเข้าต้องชิดซ้าย	เด็ก
เล่นได้แคล่วคล่องว่องไว	สมบทบาทอย่างไม่น่าเช่ือ	
น่าดูกว่า	น่ารักกว่าโขนผู้ใหญ่เป็นไหนๆ	 	
	 นักเรียนทีเ่ล่นโขนมาจากโรงเรียนวัดมหรรณพ์	
เกือบทั้งหมด	มีผู้แสดงเป็นตัวนางเพียงคนเดียวที่มา
จากโรงเรียนวัดมกุฏฯ	 ครูสมศักดิ์เป็นผู้ฝึกซ้อม	 กิน
นอนอยู่กับเด็ก	 ยิ่งใกล้วันแสดงยิ่งเหมือนกับนักกีฬา
ทีมชาติเตรียมลงแข่งขัน
	 ป ีหนึ่ งมีการแสดงที ่โรงละครแห ่งชาต	ิ
๓	 วัน	 นอนนั ้นครูสมศักดิ ์ก็พาเด็กไปแสดงใน
ที ่ต ่างๆ	 เล่นกลองยาวบ้าง	 หมากรุกคนบ้าง	
เจ้าภาพนอกจากจะจัดอาหารเลี้ยงแล้ว	 ยังแถม
แจกเงินกับเด็กๆ	ด้วยความเอ็นดู	 เห็นครูสมศักดิ์
ทีไรก็นึกถึงครูเจริญของผมทีนั้น
	 ผมอยากเป็นนักดนตรี	 อยากเป่าแตรอย่าง
เพื่อนๆบ้าง	 ครูเจริญสอนเท่าไรๆ	 ผมก็เป่าไม่ได้	 เป่า
แล้วเวียนหัว	 สู้อ�าพลเพื่อนผมไม่ได้	 ตัวเล็กกว่าผม	
เป่าได้ทั้งแคริเน็ทและแซ็กโซโฟน	ผมคิดเข้าข้างตัวเอง
ว่าเป่าแตรใช้ลมมาก	กว่าจะเป่าออกมาเป็นเสียงแต่ละ
ทีลมหมดไปไม่รู้เท่าไร	ไม่คุ้มกันเลย	เป่าไม่เป็นก็ดีแล้ว	
	 ผมอยากตรีะนาดเอก	นอกจากจะเพราะแล้ว	เวลา
นั่งตีดูสง่าไม่น้อย	 จนแล้วจนรอดผมก็ไม่มีโอกาสหัด	
ได้แต่ฟังมาจนบัดนี้	 เคยหัดเองอยู่ครั้งหนึ่ง	 เมื่อตอน
น้าสายหยุดไปหาไม้ไผ่มาท�าเป็นรางระนาด	 ผมตีเพลง	
สรรเสริญพระบารมีได้ไม่ถึงครึ่งเพลงก็เลิก
	 เวลานี้เดก็ๆถามว่าผมชอบดนตรไีทยอะไร	ผมกย็งั
ยืนยันอย่างเดิมว่า	ชอบระนาด
	 นอกจากอยากเป็นนักดนตรีแล้ว	 ผมก็ยังอยาก
เป็นนักกีฬาอีกด้วย	 ผมชอบเล่นฟุตบอล	 ซึง่สมัยก่อน
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ท�าด้วยหนังควายแท้ๆ	 ลูกเบ้อเริ่ม	 เป็นเพราะตอนนั้น
ผมตัวเล็กหรืออย่างไรไม่รู้	 จึงเหน็ลูกฟุตบอลใหญ่กว่า
เดี๋ยวนี้มาก	ผมเล่นฟุตบอลใช้แต่ก�าลังอย่างเดียว	โถม
เข้าไป	 พยายามเท่าไรก็เล่นไม่ได้ดี	 เงือ้เท้าเสียเต็มที	่
เตะไปได้ใกล้นิดเดียว	 สู้ประยงค์เพื่อนผมไม่ได้	 ผิดกัน
ลบิลบั	ประยงค์ย้ายมาจากอัสสัมชญั	เป็นดาราฟตุบอล
ของบ้านสมเด็จ
	 เล่นฟุตบอลไม่ได้เรื ่อง	 หันมาลองบาสเก็ตบอล	
ครูไมตรีนอกจากจะสอนคณิตศาสตร์เก่งแล้ว	 ยังสอน	
บาสเก็ตบอลเก่งอีกด้วย	 ผมเรียนและฝึกพร้อมๆ	 กับ
เพื่อน	 แต่ผมดูเหมือนจะเล่นได้โหล่สุด	 นิรดมตัวเท่าๆ	
กับผม	เรียนรู้ได้เร็วกว่า	เล่นได้ดีกว่า	นิรดมเป็นนายพล
ต�ารวจ	ตอนนีค้งเล่นสูผ้มไม่ได้	เพราะถกูผูก่้อการร้ายยงิ
นิ้วขาดไปนิ้วหนึ่งเมื่อตอนไปเป็นต�ารวจอยู่ที่สตูล
	 ผมเล่นกีฬาอะไรไม่ได้ดีสักอย่างแม้จะชอบ	 และ
พยายามฝึกเท่าไรก็ตาม	 ฝืนเท่าไรๆ	 ไปไม่ไหว	 เลย	
เลิกล้มความตั้งใจ	อยู่เป็นคนดูดีกว่า
	 ตอนอยู่บ้านคุณนาย	 อาจารย์สุวรรณ	 สมัยที่ยัง
เรียนหนังสือที่อ�านวยศิลป์อยู่	เคยเอ่ยชื่อนักกีฬาดีเด่น	
ให้ผมฟังด้วยความชื่นชมบ่อยๆ	 บางคนชื่อเดียวกับผม	
แต่คนละนามสกุล	ผมจึงใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเยี่ยมๆ	
ให้คนอื่นรู้จักบ้าง
	 แม่ให้เงินผมไปโรงเรียนวันละ	 ๕	 สตางค์	 ผม
ใช้	 ๓	 สตางค์	 เหลือวันละ	 ๒	 สตางค์	 เอาข้าวไป	
จากบ้าน	 ซือ้ก๋วยเตีย๋วเนือ้เปื ่อยชามหนึง่ราคา	 ๒	
สตางค์เพื ่อกินกับข้าว	 ที ่จริงเป็นก๋วยเตี ๋ยวเศษเนื้อ	
มีเอ็นเหนียวๆ	ติดมาด้วย	 ยิง่เหนียวยิง่ดี	 ยิง่พาข้าว
เข้าท้องได้มาก	 เหมือนอย่างที ่กินข้าวกับตือฮวน
ผัดเค็มที่บ้าน	 ส่วนอีกสตางค์หนึ่งซือ้มันเชื ่อมเสียบ
ไม้	 เป็นมันเทศแผ่นกลมๆ	 ผ่าตามขวางบางๆ	 ๓	
แผ่น	 อาหารกลางวันของผมซ�า้กันอย่างนั ้นทุกวัน	
ไม่มีเบื่อ	กลัวอย่างเดียว	คือ	ไม่มีกิน
	

r r
	 รุ่นผมโชคดีที่มีครูแข็งๆ	 โดยเฉพาะครูไมตรีกับ	
ครูสุภร	 ซึง่ผลัดกันเป็นครูประจ�าชั ้นผม	 คนละปี	
คณิตศาสตร์ที่ยากๆ	 ท่านสอนให้เราเข้าใจง่ายๆ	 แบบ

ฝึกหัดยากแค่ไหน	 เราท�าได้หมด	 ท่านทุ ่มเทจริงๆ	
เวลาเราจบ	ม.๖	จึงสอบเข้าเรียนต่อสูงๆ	ได้ทันทีหลาย
คน	 ซึง่นักเรียนทั้งชั้นของเรามีทั้งหมดประมาณ	 ๓๐	
คนเท่านั้น
	 “ช.ช้าง”	ตอนต้นชอบต�ารวจมาก	อยากเป็นต�ารวจ
เหมอืนพี่ชาย	ซ่ึงยศครั้งสดุท้ายคอื	พลต�ารวจโทประยรู	
โกมารกุล	 ชอบร้องเพลงมาร์ชต�ารวจ	 “ชาติชายต้อง
ไว้ลายต�ารวจไทย”	ก่อนจบจากบ้านสมเด็จ	ช.ช้าง	จึง
เปลี่ยนชื่อเป็นชาติชาย	เปลี่ยนได้เก๋ไก๋มาก	แต่ไม่น่าทึ่ง
เหมือนชื่อแรก	 สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม	 แล้วต่อ
โรงเรียนนายเรืออากาศ	 แทนที่จะต่อนายร้อยต�ารวจ	
ต่อมาเป็นครโูรงเรยีนการบนิ	เคยขบัเฮลคิอปเตอร์ให้ผม
นัง่	เมื่อตอนที่ผมฝึกอยูท่ี่เมอืงกาญจน์	เพื่อเตรยีมตวัไป
รบที่เวียดนาม	ผมกลับจากเวียดนามได้ไม่นาน	ช.ช้างก็
เสียชีวิตเพราะเครื่องบินตก
	 “สุขา”	 เป็นอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนชื่อ	 ซึง่ใครๆเห็น
ด้วยทั้งนั้น	ถ้ายงัขนืชื่อเดมิ	เป็นผู้ใหญ่คงไม่สวยแน่	สขุา
เปลี่ยนเป็นโกวิทย์	ส่วนที่เปลี่ยนนามสกุลมีคนเดียวคือ
ผม	เพราะจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม
	 โกวิทย์	 ประพันธ์	 นิรดม	 ผม	 เข้าเตรียมนาย
ร้อย	สัจจาและเฉลียว	สอบเข้าได้ในปีต่อมา	ส่วนหาญ	
พีระ	และวีระ	อีกสองวีระเข้าเป็นนายต�ารวจได้	อ�าพล	
ประสิทธิ์	และวราห์	เรียนอยู่ในเกณฑ์เยี่ยม	จะสอบเข้า
อะไรก็เข้าได้	แต่ไม่เอา
	 โดยสัดส่วนที่เทียบจากนักเรียนทั้งชั้นแล้ว	 จะมี	
นักเรียนสักกี่รุ่นที่เรียนเก่งเท่ากับรุ่นผม	ทั้งนี้เพราะเรา
โชคดีได้โรงเรียนดี	ครูดี	ซึ่งเราภูมิใจอยู่จนถึงวันนี้
	 ครูดีอย่างครูไมตรี	 และครูสุภรนั ้น	 ท่านไม่ได้	
เข้มงวดแต่วชิาความรู้อย่างเดียว	 ท่านกวดขันเรือ่ง
ความประพฤตขิองศษิย์อย่างเคร่งครดั	เมื่อท�าผดิเตอืน
แล้วไม่เข็ดหลาบก็ลงโทษ	 นักเรียนจะโกรธจะเกลียด	
ท่านไม่ค�านงึถงึ	ขอให้ลกูศษิย์เป็นคนมคีวามรู้	คูค่วามดี
	 อยากให้ชาติของเรามีอนาคตดี
 โรงเรียนดี ครูดี ต้องช่วยให้มีมากๆ

r r

อ่านต่อฉบับหน้า
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หวังสุดท้าย
	 เมื่อ	คสช.ถงึวาระวางอ�านาจหน้าที่	 และจะ
เข้าสู่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยไทย	
ตามกฎหมายเลือกตั้ง
	 ณ	บัดนี้		สังคมทุกภาคส่วนต่างตื่นตัวรองรับ
การเคล่ือนไหวทางการเมอืง	ทัง้ในด้านสร้างสรรค์
และสร้างฝัน	 ด้วยวถิีนานา	 เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย
ในทางการเมือง	 โดยมิค�านึงถึงคุณค่าของความ	
ดีงามที่สังคมจะพึงได้รับ			ขอแต่เพียง	“ชัยชนะ” 
ที่พรรคการเมืองจะได้รับเป็นที่หวังอันส�าคัญ
	 นบัแต่นีไ้ป	สงัคมกจ็ะมโีอกาสได้เหน็	“ธาตแุท้” 
ของผู้ส�าแดงตนเป็นนักการเมือง	 ซึง่ต้องเป็น	
ผู้เสยีสละตนเพื่อสงัคม	เพ่ือสาธารณประโยชน์	มิใช่
เพื่อตนเอง	ครอบครัว	วงศาคณาญาติ	มิตรสหาย	
และขณะเดียวกัน	 ก็จะได้เห็นนักฉวยโอกาส
แสวงประโยชน ์จากนักการเมืองทุกค ่ายทุก

พรรคไม่เลือกหน้า!	 ทุกยุคสมัยที ่มีการเลือกตั ้ง	
คือยุคสมัยแสวงหาประโยชน์จากนักการเมือง	
“นักแจกนักทุ่ม”
	 ชนเผ่าพนัธุน์ีไ้ม่อยากให้	คสช.อยูน่าน	ต้องการ
ให้เลือกตั้งไวๆ			ยุบสภาบ่อยๆ		เลือกตั้งบ่อยๆ		มี
พรรคลงแข่งกันเยอะๆ	 	 แข่งกันหาเสียงดุเดือด	
ทุ่มเทมากๆ	
	 คิดดูเอาเองก็แล้วกัน	หากสนามการเมืองไทย
แข่งกนัหาเสยีงแบบนี้	เราจะได้นกัการเมอืงแบบไหน
เข้าสภา	 	 ได้พรรคการเมืองแบบไหนจัดตั้งรัฐบาล
บริหารแผ่นดินก�ากับ	“ข้าราชการ”				
	 หากการเมืองไทยยังเวียนว่ายอยู่ในวังวนนี	้
ปวง “ข้าราชการ” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู่หัว คือหลักชัยของแผ่นดิน.	

เมื่อ คสช.ถึงวำระวำงอ�ำนำจหน้ำที่... 
สังคมก็จะมีโอกำสได้เห็น “ธำตุแท้” 

ของผู้ส�ำแดงตนเป็นนักกำรเมือง
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• ต่อจากฉบับที่	๓๒๕

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 เก่ำสมัย ใหม่เสมอ
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ฉบับที่ ๓๒๕ เราก�าลังอธิบายกันให้ 

ลึกซึง้ถึงความเป็น“กาย”กันอีก ต้องพูดซ�า้

พูดซากย�้ากันไปทุกเหลีย่มทุกมุม กว่าจะ

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในค�าว่า“กาย”กันได้จริงๆ

ส�าคญัยิง่ ส�าคญัมาก เฉพาะอย่างยิ่ง 

ในคนไทย “กาย”ค�าน้ีได้กลายมาเป็นภาษา 

“ไทย”ไปแล้ว และได้เบีย้วบิดผิดเพีย้นจาก 

ความหมายเดิมของ“ศาส

ตร์”พุทธไปสนิท

ที่จริงในพจนานุกรม“บาลี-ไทย”ก็ยัง 

มีค�าแปลกันไว้ ถูกต้องอยู่ทั้งนั้นแหละ

กาย = กอง,ฝงู,หมู่,ประชมุ ; หมวดแห่ง 

เจตสิกธรรม คอื  เวทนา สัญญา และสังขาร 

ซึง่มันก็คือ “กาย” และแปลว่า องค์

ประชมุหรือหมวดหรือกองของเจตสิกธรรม 

อันม ีเวทนา สัญญา และสังขาร นัน่เอง

ก็ยนืยนัชดัเจน ค�าว่า “กาย”น้ัน ไม่ใช่ค�า

ที่มีหมายความแค่“ร่างภายนอก” ที่ประกอบ

ด้วยดนิ,น�้า,ไฟ,ลมประชมุกันอยูเ่ท่าน้ัน แต่

ยังชี้บ่งถึงความเป็น“นามธรรม”เป็นหลัก  

คือ เจตสิกทั้งหลายเป็นองค์รวมอยู่ด้วย   

ซึง่แสดงให้เห็นว่า ความถูกต้องของ

ความหมายแท้ของค�าว่า“กาย” ก็ยังยืนยัน

มีหลักฐานอยู่ว่า “กาย”คือ องค์ประชุม 

หรือกองหรือองค์รวมของเจตสิกธรรม อัน

มี เวทนา สัญญา และสังขาร เป็นต้น

ค�าว่า “กาย”ในศาสนาพุทธนัน้เป็น

บาลี อนัมีนยัส�าคญัยิ่งยวด เพราะเป็น“โพธิ

ปักขยิธรรม”ข้อต้นกันทเีดยีว ที่ผูป้ฏิบัติธรรม

ต้องเรียนรู้ให้รูจ้กัรู้แจ้งรู้จริงอย่างสัมมาทฏิฐิ 

กันให้ได้ ก่อนค�าว่า“เวทนา” ก่อนค�าว่า “จิต” 

ก่อนค�าว่า“ธรรม”ใด เพราะ“กาย”เป็น“ธรรม” 

ภาวะข้อแรก ที่ผู ้ปฏิบัติจะต้องรู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริงก่อนอื่นใดของ“พุทธธรรม”  อันเป็น 

“ธรรม”ที่มีคุณวิเศษถึงขัน้“โลกุตระ” ซึง่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงๆชัดๆ ว่า “โลกุตร 

ธรรม ๓๗”มีอะไรบ้าง? หรือ“โลกุตรธรรม 

๙”นั้น ได้แก่ อะไรกันแน่? (ผู้สนใจตรวจได้จาก

พระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐ แล้วปฏิบัติให้เกิดดู)

หากไม่มีต้น-มีกลาง-มีปลายเป็นไป

ตามล�าดับดังสาธยายมานี ้ นั่นก็คือ ผู ้นัน้

ปฏิบัตธิรรมที่ ไม่ ใช่แบบพุทธ  เพราะไม่เริ่ม

ต้นเป็นล�าดับ ตรงจุดแรกของการปฏิบัติ

แบบพุทธที่ส�าคัญยิ่งได้ถูกแน่ แม่นแท้จริง 

ผู้นัน้ก็จะเสียเวลามาก จะสับสนวน 

เวียน จะวกไปวนมา ท�าแล้ว กจ็ะต้อง

กลับมาท�าอีก กลายเป็นคน“วิตักกจริต” 

ทีจ่ะต้องใช้เวลาปฏิบัติเสียเวลาสูญเปล่า 

ยาวนานเยิน่เย้อเกนิไปกว่าที่ควรจะเป็น 

ท�าแล ้ว  ไม่ร ู้แล้วรู้เสร็จ ท�าได้ผล 

หรือไม่ได้ผล ก็ไม่มีกรอบขอบเขตก�าหนด 

“สัจจญาณ-กิจจญาณ-กตญาณ” 

ผู ้ปฏิบัติที ่ไม่มี“วิธีปฏิบัติ”ที ่ถูกต้อง

อย่างเป็นล�าดับของ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา- 

วิมุติ-วิมุติญาณทัสสนะ” อันเป็นของพุทธ

นั่นก็คือ ผู้ปฏิบัติที่ไม่เป็น“ไตรสิกขา”

เช่น ผู้มี“ความเหน็”(ทิฏฐิ )ว่า การปฏบัิติ

ธรรม คอื“การหลับตาท�าสมาธิ” แล้วก็สอน
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กนัว่า หลับตาท�าสมาธิไปเถอะ หลับตา 

น่ีแหละ จะเกิด“ศลีบริสุทธ์ิ”ตามมาเอง! ! ! . .?  

มีสอนกันแบบน้ีจริงๆ คดิดเูถิด! ศลี 

จะเกิดได้ในหลับตา ..มันจะเกิดได้ยังไง?

ในเมือ่“ศีล”นัน้คือ ข้อก�าหนดเป็น 

ข้อๆ เช่น ข้อ ๑ อย่าฆ่าสัตว์ ข้อ ๒ อย่าลัก

ทรัพย์ของคนอื่น ข้อ ๓ อย่าละเมิดในกาม

ทุจริต เป็นต้น  และอีกเยอะแยะมากมาย

แต่ไปปฏิบัตินัง่“หลับตา” ไม่มีกิริยา

เคลื่อนไหวภายนอกเลย ซึง่ไม่ได้สัมผัส 

“สัตว์”ที่มีสัตว์อยู่ภายนอกจริงๆ หรือไม่

ได้สัมผัสกับ“สิง่ของ”ที่เป็นของมีอยู่ภาย

นอกจริงๆ  แล้วจะยืนยันว่าบริสุทธิ์แล้ว  

จิตใจเราจะ“อยากท�าร้ายสัตว์”หรือ

เปล่า.. ก็ไม่มี“ความจริง”นัน้ให้เรารู้จริง ให้

เราได้สังวรระวังปฏิบัติอะไร หรือจิตใจเรา

จะเกิด“อยากได้ของที่ไม่ใช่ของเรา”ขึน้มา

จริงๆ ก็ไม่มี“ความจริง”น้ันให้เราพสิจูน์เลย 

ไม่มีอะไรให้เราได้ปฏิบัติสังวรระวังเลย

ไม่มีสังวรศลี ไม่มีส�ารวมอนิทรีย์อะไร

“หลับตา”เข้าไป ไม่“สัมผัส”อะไรเลย 

แล้ว“ตีขลุม”ว่า ไม่ได้ละเมิดศีลข้อใดเลย 

นีค่ือ ..บริสุทธิ์แล้ว  อุ๊บอิ๊บมากไป!

ไอ้แบบนี้มันได้ปฏิบัติ“ศีล”ข้อไหน

กันล่ะ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ฯลฯ 

มันจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกนัได้ยังไง..หา?  

“ศีล”มีแตกต่างออกไปสารพัดอีก

มากมาย เรายังหลงติดยึดในอะไรต่างๆ

น้ันอยู่บ้าง? อย่างน้อยก็ปฏิบัติตาม“จุลศลี” 

ซึ่งมีแค ่๒๖ ข้อ ก็ยังจะพอพิสูจน์ยืนยันได้

๒๖ ข้อน้ี หรอืทั้ง“จุลศีล-มัชฌิมศีล- 

มหาศีล”นี ้พระพุทธเจ้าก็ทรงคัดสรรมา 

แล้ว ด้วยพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ 

ว่า เป็น“ธรรมนูญอนัเพยีงพอจะยนืยนัแล้ว” 

มัน“พอเพียง”เป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญ 

ของพุทธศาสตร์ เป็น“ตัวอย่าง”( specimen) 

แทนสารพัดสิ่งในโลก ครอบคลุมสารพัด 

กิเลสได้อย่าง“เพียงพอ”ทีเดียว ที่ผู้ปฏิบัติ 

อย่างสมัมาทฏิฐ ิ จะใช้ปฏบิตับิรรลธุรรมจน 

ชื่ออรหนัต์ ส�าหรบัความเป็น“คน”แต่ละคน

อันจะถือได้ว่า เป็นผู้บรรลุพ้น“ทุกขอาริย

สัจ” จริงแท้ พอเพียงได้แล้ว(efficiency )  

นี่อะไร? ...“สมมุติธรรม”ก็ไม่มี 

“ปรมตัถธรรม”ยิ่งเลอะใหญ่ จะฝันเฟ้อ

เพ้อพกยงัไงไปกบั‘ภพน้อยภพใหญ่’ได้ทั้งน้ัน

เห็นได้มั้ยว่ามันโมเม  มันมิจฉาทิฏฐิ

เพราะ“ศีล”นัน้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกัน 

ตอนมีชีวิตปกตินี่แหละ เป็นชีวิตสามัญ 

ลมืตา เมื่อสัมผัสอะไร กับสิ่งนัน้ก็มีสติรู้ตัว 

ทั่วพร้อม แล้วสังวรอย่าท�าทุจริตให้ผิดศลี  

โดยไม่ ให้“ผิดศีล”ไปตั้งแต่ภายนอกนีแ่หละ 

ก่อน แต่ที่จะนับว่าบรรล“ุการมศีลี”หรอืผูน้ั้น 

บรรลธุรรมคอื บรรล“ุอธศิลี-อธจิติ(สมาธ)ิ-อธิ 

ปัญญา-อธิมตุ”ินัน้คอื“ในจติในใจ”ของผู้น้ัน 

ต้อง“ไม่มีกิเลสในใจ”ที่จะละเมิด“ศีล”นั้นๆ 

..ก็ไม่สอนกันแบบนี ้อย่างนี้   

หรอืไม่กห็ลงผดิไปว่า ถอืศลี ปฏบิตัศิลี 

จะมีผลแค่ควบคมุกาย กบัวาจา อย่าให้กาย
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ให้วาจาผิดข้อที่“ศีล”ก�าหนดไว้ เป็นอันจบ

กิจของศีล คือแค่หมายเอาว่า “ศีลจะมีผล 

ไม่ท�าทุจริตทาง‘กาย’กับ ‘วาจา’ เท่านั้น”

สอนกันว่า“ผล”ของศีล มีอยู่เท่านี้

ทั ้งๆที ่ใน“กิมัตถิยสูตร”(พระไตรปิฎก 

เล่ม ๒๔ ข้อ ๑ กับข้อ ๒๐๘) พระพุทธเจ้าตรัสไว้

โต้งๆว่า “ศีลที่เป็นกุศล ย่อมยังอรหัตตผล

ให้บริบูรณ์โดยล�าดับ ดังนี้  ได้แก่

๑.อวิปปฏิสาร(ไม่เดือดร้อนใจ) ๒.ปา

มุชชะ(เบิกบานยินดี) ๓.ปีติ(อิ่มใจ) ๔.ปัสสัทธิ

(สงบระงบักิเลส) ๕.สุข(ความสุขอนัเกิดจากความสงบ) 

๖.สมาธิ(จิตตัง้มัน่) ๗.ยถาภูตญาณทัสสนะ(รู้

แจ้งเหน็จริงตามความเป็นจริง) ๘.นิพพิทา(เบ่ือกิเลส) 

๙.วิราคะ(จางคลายจากความยึดมัน่) ๑๐.วิมุตติ

ญาณทัสสนะ(เห็นแจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้น ) 

ก็อ่านดแูล้วไตร่ตรองตามดีๆ ทั้ง ๑๐ 

อย่างนัน้ ตัง้แต่ข้อ ๑ “อวิปปฏิสาร” ไป

จนถึงข้อ ๑๐“วิมุตติญาณทัสสนะ”นัน้ มัน

คอื อะไร? คอื“อาการ”ของกาย-วาจา หรือ? 

หรือว่ามันคือ“อาการ”ของจิตใจกันแน่?

ดังนั้น “ความรู้”แม้ในวงวิชาการพุทธ

ศาสตร์ที ่ม ีก ันดื ่นดาษในยุคนี ้ ที ่เชื ่อกัน

และสอนกันว่า “ศีลให้ผลแค่กายกับวาจา” 

เท่านั้น ส่วน“สมาธิ”หรือ“ปัญญา”นัน้ก็ให้

ไป“หลับตาท�าจิตสงบเข้าไปอยู่ในภวังค์” 

เอาอีกที  แบบนีม้ันแยก“ศีล”ต่างหากไป

จาก“สมาธิ” จาก“ปัญญา” จาก“วิมุติ” ชดัๆ

ไม่ใช่“ปฏิบัติศลี”น้ันแหละ แล้วจะเกดิ 

“ผล”จาก“ศีล”แต่ละข้อตามที่ตนสมาทาน

นัน้ๆ ได้“อธิจิต”หรือได้“สมาธิ”และได้“อธิ

ปัญญา”อย่างเป็น“กระบวนการ”(process)

แล้วเกิดการสังเคราะห์กัน-อภิสงัขารกัน

เป็น“ปุญญาภิสังขาร” ซึ่งเป็น“โลกุตระ”แท้

“ปุญญาภสิงัขาร”คือ การปฏิบตัทีิ ่

สมัมาทิฏฐิ แล้วสมัมาปฏบิตัจินกระทัง่ผู ้

ปฏิบัติสามารถจัดการกับจิตใจของตนเกิด 

“ผล”ช�าระกิเลสได้จริงขึ้นมาตามล�าดับๆ   

หรือไม่ก็สอนกันว่า “หลบัตาสะกดจติ

เข้าไปเถอะ ท�าให้สงบสนิทนิง่ให้ได้ แล้ว 

“ปัญญา”จะผุดเกิดขึน้มาเอง”ก็ตาม โดย

ไม่มี“เหตุ” ไม่มี“ปัจจัย”อะไร เป็น“ปัจจยา

การ”เลย  ซึ่งสอนอย่างนี้..ผิดทั้งนั้น 

มันน่าสงสารศาสนาพุทธทกุวนัน้ี ม้ัย?

“ศีล”ก็ไม่รู้จักกันแล้วว่า คืออะไร?  

มีเท่าไหร่?  ตามล�าดับอย่างไร? 

แต่ก็ยังดีนะ ที่ยังพอรู้ว่า ถือ“ศีล ๕-

ศีล ๘-ศีล ๑๐” แต่ไม่รู้ว่ามาจาก“ศีลอะไร” 

เพราะเดี๋ยวนีว้งการพุทธ ไม่สอน“จุลศีล-

มัชฌิมศีล-มหาศีล”กันเลย ไม่ว่าในส�านัก

พุทธไหน วงการพุทธใด ลืมกันทั้งโลกมั้ง!

โดยหลงผิดไปสนิทจริงๆว่า“ศีล”คือ 

“วินัย ๒๒๗”เท่านัน้ แม้แต่ภิกษุทุกวันนีก้็

ไม่มี“ศีล ๔๓ ข้อ”(จุลศีล ๒๖-มัชฌิมศีล ๑๐-มหา

ศีล ๗ )กันแล้ว โดยเฉพาะ“มหาศีล” ซึ่งเป็น 

“ศลีชี้ชัดพุทธ” เป็น“ศลี”ที่บ่งบอกความเป็น 

“ศาสนาพุทธ”ว่า นั่นคือ “เดรัจฉานวิชา”ทั้ง

หลาย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่“เว้นขาด” 

(เวรมณี )เดรัจฉานวชิาตามข้อห้ามทัง้หลายนี้
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อย่างเป็นจริง ต้องไม่มีประพฤติปฏิบัติอยู่

ในวงการศาสนาพุทธกัน ในยคุพระพุทธเจ้า

เป็นต้น มหาศีลในพุทธสะอาด และปฏิบัติ

จุลศีลจนเกิด“อธิศีล”กันจริงๆ แล้วเกิด“อธิ

จิต” และเกิด“อธิปัญญา” เกิด“อธิวิมุติ” ไป

ตาม“สัจจญาณ-กิจจญาณ-กตญาณ”กนัได้ 

อย่างเป็นจริงไปตามล�าดับๆ 

แต่ศาสนาพุทธทุกวันนี ้ “ละเมิดศีล

ใหญ่” คือ “มหาศีล ๗ ข้อ”นี้กันอย่างเต็มไป

ด้วยเดรจัฉานวชิาจริง จนเต็มสภาพแล้ว น่ัน

คอื ในวงการศาสนาพุทธปัจจบัุนน้ี“ทิ้งศีล” 

อนัเป็นธรรมนูญของศาสนาพุทธแท้ๆน้ีกัน

ไป อย่างสูญสิ้นสนิทแล้ว โดยเฉพาะ“มหา

ศลี” ซ่ึงในยคุพระพุทธเจ้านับว่า เป็นศาสนา

ที่โดดเด่นเป็นสง่ามาก เพราะเป็นศาสนา

ที่สะอาดบริสุทธิจ์าก“เดรัจฉานวิชา”อย่าง

จรงิจัง พสิจูน์ความเป็น“อุตรมินสุธรรม” 

ที่เป็น“อนุสาสนีปาฏิหาริย์”ที่อ้างอิงได้แท้

ไม่ต้องใช้“อิทธิปาฏิหาริย์-อาเทสนา

ปาฏิหาริย์”เรียกร้องความสนใจอย่างศาสนา

ลัทธิอื่นๆ แม้ในยุคโน้นมันกเ็ป็นธรรมดา 

ที่ปุถุชนทึ่งหรือนิยมเดรัจฉานวิชา ไม่แปลก

ศาสนาพุทธจึงยิ่งใหญ่ด้วยสารธรรม

อันประเสริฐที ่แก้ปัญหาชีวิตมนุษย์และ

สังคมแท้จริง ตลอดกาล ไม่ว่ายุคใดไหนๆ

ขอพักยก เรือ่ง“ศีล-สมาธิ-ปัญญา- 

วิมตุ”ิไว้แค่นีก้่อนแล้วกนั เรายังจะพดูต่อ 

กันอีกในโอกาสต่อไป  

ทีนีแ้วะไปหาเรือ่งที่ยังเห็นว่าน่าจะ 

พูดกันอยู่อีกเรือ่งหน่อยเถอะ  

มาพูดย�้าซ�้ากันอีกถึงค�าว่า“กาย”ที่

มีนัยส�าคัญยิ่งเหลือเกิน แต่ผู้ปฏิบัติธรรม 

ทั้งหลายหลงผดิกันไป อย่างน่าเหน็ใจจริงๆ

“กาย”นัน้ เป็นภาวะที่ปรากฏอยู่ของ 

“องค์ประชุม”  เป็น“องค์รวม”  เป็น“องค์

ประกอบ”ของ“ธรรมะ”ท้ังหลาย ต้ังแต่ ๒ ขึน้

ไป จนนับไม่ถ้วน และจะใช้ศึกษานัน้ต้อง

จับคู่มีธรรมะ ๒ ส�าคัญสุดคือ “รูป”กับ”นาม”

คือ “รูป=ภาวะที ่ถูกรู้”(ob jec t )  กับ 

“นาม=ภาวะผู้รู้หรอืประธาน”(subject) โดย

เฉพาะต้องมี“นามหรือตัวประธานผู้รู้”เสมอ

เพราะเป็นเรือ่งของ“จิตนิยาม” ที่จะ

ปฏิบัติให้มี“ความรู้ขัน้โลกุตระหรืออาริยะ” 

ซึ่งเป็น“ธาตุรู ้”ขั้น“อัญญา”หรือ“ปัญญา”

ดังนัน้ เราจะเรียกว่า“กาย”ได้ กต่็อ 

เมือ่มันต้องมี“ธาตุรู้”ร่วมอยู่ด้วยเสมอ

แต่ถ้าเข้าใจค�าว่า“กาย”ไม่สัมมาทิฏฐิ

แท้จริง จะเรียนรู้พุทธธรรม ซ่ึงมีค�าว่า “กาย” 

มากมายลักษณะอาการเหลือเกินที่จะต้อง 

“ศึกษา”สภาวะนั้นๆอย่างแยบคาย แล้ว

มนัจะรูจ้กัรู้แจ้งรู้จรงิ“กาย”ต่างๆได้ไหมล่ะ?

เช่น ค�าว่า กายสังขารก็ดี กายปัสสัทธ ิ

กด็ ี กายปาคุญญตาก็ดี กายกัมมัญญตาก็

ดี เป็นต้น ซึ่งมี“กาย”ต่างๆที่ไม่เหมือนกัน  

ก็ต้องเห็นภาวะแห่งความเป็น“กาย”ต่าง

กันให้ได้ แม้จะมี“สัญญา”อย่างเดียวกัน

จึงจะเรียนรู้“สัตว์โอปปาติกะ” ที่ต่าง

กัน ๙ อย่างได้ (พตปฎ. เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๒๘)          

  [	เก่าสมัย	ใหม่เสมอ	[
อ่านต่อฉบับหน้า

3
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ทีม สมอ.สีสันชีวติ
เขาและเธอตัดสินใจ

ละทิ้งชีวิตแบบเดิมๆ

จากมนุษย์เงินเดือน

หันมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

เติมเต็มด้วยศาสตร์พระราชา

ตามรอยเท้าพ่ออย่างมุ่งมั่น

พานพบชีวิตใหม่ที่สดใส พึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี

3
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	 ประมาณสิบป ีมาแล ้วที ่คุณจ�าเนียรและ	
คุณพัชรีย์	 อิม่รส	 สองสามีภรรยาอดีตพนักงาน
บริษัทผันตัวเองมาเป็นกสิกร	 จากจุดเริ่มต้นแบบ
ลองผดิลองถกู	 มุ่งท�าเกษตรเพือ่ขายจนกระทัง่	
หันมาท�าเกษตรอินทรีย์	 เศรษฐกิจพอเพียง	 หาก
ไม่เชือ่มัน่และศรัทธาต่อแนวทางนี้	 ก็ไม่ง่ายนักที	่
ทั้งสองคนจะประสบความส�าเร็จ
	 บนเนื้อที่ประมาณ	 ๔	 ไร่	 แปลงนี้รายรอบ
ไปด้วยการปลูกพืชเชิงเดีย่วซึง่คล้ายกับโอเอซสิ
กลางทะเลทราย	ในอดีต	พื้นที่นี้ก็ไม่ต่างจากพื้นที่	
ใกล้เคียงคือถูกใช้ปลูกพืชเชิงเดี ่ยวจนดินหมด
สภาพ	 ขาดความอุดมสมบูรณ์	 แต่หลังจากปรับ
มาเป็นแนวทางเกษตรอินทรีย์ก็ท�าให้ผืนดินกลับ

 จ�ำเนียร-พัชรีย์ อิ่มรส 

สวนพอดีมีสุข

มามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

	 คุณพัชรีย์	:	ก่อนที่จะมาสนใจท�าอย่างจริงจัง
เหมือนทุกวันนี้	 ดิฉันเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อน	
เป็นพนักงานโรงงานเอกชน	บริษัทญี่ปุ่น	ก็เหมือน
คนวัยท�างานทั่วไปที่เรยีนจบกต้็องท�างานมุง่หาเงิน	
เป้าหมายอย่างเดยีวคอืเงนิ	กเ็คยคดิว่าอย่างนั้นถกู
แล้ว	คือสังคมเป็นแบบนี้	แต่พอท�างานไป	เราเริ่ม
เห็นว่าเศรษฐกิจสังคมมันผันผวน	 พอสิ้นเดือนได้
เงินเดือนเยอะ	 แลกกับที่เรายอมท�าทุกอย่างเพื่อ
เลื่อนขั้น	 เพื่อต�าแหน่ง	 เพื่อเงินเดือนขึ้นเท่านั้น	
เท่านี้ที่เราเคยคิดว่ามันถูกแล้ว	มันคือวิถีชีวิต	แต่
วันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มั่นคง



20 •   เราคิดอะไร

	 จากการทีส่นใจศึกษาความเป็นไปใน
สังคม เรือ่งเศรษฐกิจและการเมืองอย่าง
สม�่าเสมอ เธอเริม่มองหาวถิีชวีติที่จะอยูอ่ย่าง
ยั่งยืน

	 คุณพัชรีย์	 :	 	 จุดเปลี่ยนที่หักมุมก็คือ	 ดิฉัน	
รักและศรัทธาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาล	
ที่	๙	มาก	ๆ 		เราเป็นคนไทย	แต่เราก็ยังท�างานกับ
ต่างชาติ	 ดิฉันเริ่มหันมาทบทวนตัวเองว่า	 ๑.	 เรา
รู้แล้วว่างานนี้ไม่มั่นคง	ไม่ใช่ทางนี้แน่	๒.	เราเป็น	
คนไทย	 เป็นพสกนิกร	 เป็นลูกของพ่อ	 แล้วเรา
ท�าอะไรเพื่อท่านบ้างหรือยัง	 และพระองค์ท่าน
ต้องการอะไร	 ค�าถามนี้อยู่ในใจมาเป็นปี	 และได	้
ค�าตอบว่าท่านต้องการให้เรามีความสุข	 พึ่งพา
ตนเองได้	 ไม่อย่างนั ้นคงไม่ทรงประกาศค�าว่า
เศรษฐกิจพอเพียงออกมาแน่	 ดิฉันเริ ่มหันมา
ศึกษาว่าเศรษฐกิจพอเพยีงคอือะไร	หมายความว่า
อย่างไร	และเราจะเดินตามรอยเท้าพ่อ	ซึ่งเป็นค�า
ที่คนพดูกันเยอะในสงัคม	แต่ถามว่าจะเดนิอย่างไร	
เราอยากเดิน	เรารักท่าน	เราเชื่อว่าพระองค์ท่าน
ไม่หลอกเรา	พระองค์ท่านรกัเราจรงิ	ๆ 	แล้วเราควร	
จะเดินตามท่านให้ได้จริง	ๆ 	ไม่ใช่แค่ลมปากพูด
	

	 เมื ่อได้บ่มเพาะความคิดจนตกผลึก จึง
ตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท 
แล้วลงมือท�าตามความเชื่อของเธอทันที

	 คุณพัชรีย์	 :	 	 ตอนตัดสินใจลาออก	 ดิฉัน	
คุยกับแฟนทั้งเรื ่องเศรษฐกิจ	 สังคมว่าเมื่อเป็น
อย่างนี้	ลองคดิด	ูเราไม่มลีกู	ตอนแก่จะเป็นอย่างไร	
เราจะท�างานบริษัทจนแก่	 มันเป็นไปไม่ได้	 บ้าน
ที่เราอยู่เป็นบ้านจัดสรร	 ไม่มีพื้นที่จะท�าอะไรได้	
ตอนนัน้สนใจศกึษาเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงจากสือ่
ต่าง	ๆ 	แล้วเอามาคยุกนั	ดฉินัเกดิความเชื่อมั่นมาก
ขึ้น	หลังจากนั้นแฟนก็บอกว่า	ถ้าอย่างนั้นก็เอาสิ
	 เนื ่องจากเราท�างานบริษัทกันทั้งคู ่	 เมื ่อถึง	
จุดเปลี่ยน	 ดิฉันก็ท�าตัวเป็นหน่วยกล้าตาย	 ขอลา
ออกจากงานมาท�าเรื่องนี้คนเดยีวก่อน	ส่วนแฟนยงั
ท�างานที่เดิมเพราะเราไม่อยากหักดิบ	 ก็ให้เขาเป็น
มนุษย์เงินเดือนต่อไป	พอคิดตก	เมื่อเลือกทางเดิน	
ใหม่	 ใจก็ไม่เดือดร้อนแล้ว	 เพราะเราได้ออกมา
ท�าพื้นฐานจริง	ๆ 	ของชีวิต	 ที่ทุกคนไม่ว่าจะเคยรับ	
เงินเดือนกี่แสน	ที่สุดคุณก็ต้องกลับมาอยู่บ้าน

	 คณุจ�าเนยีร	:		ช่วงแรกผมกเ็สยีดายนดิหน่อย	
แต่คดิว่าเรามาสร้างตรงนี้	ในอนาคตเราอาจจะได้
มากกว่า		เพราะถ้ารอไปสร้างตอนอายมุากกค็งไม่มี
แรงพอที่จะไปจับจอบฟันดิน	 หรือตัดต้นไม้	 ปลูก
ต้นไม้ได้
	
	 หลงัจากปลดเปลื้องพนัธนาการของมนษุย์
เงินเดือนออกแล้ว พวกเขาก็ขายบ้านจัดสรร
ในเมืองแล้ว มาซื้อที่ดิน ๔ ไร่

เรำเป็นคนไทยเป็นพสกนิกร เป็นลูกของพ่อ 
แล้วเรำท�ำอะไรเพื่อท่ำนบ้ำงหรือยัง

และพระองค์ท่ำนต้องกำรอะไร
ค�ำถำมนี้อยู่ในใจมำเป็นปี

••
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	 คุณพัชรีย์	:		ที่แปลงนี้เพื่อท�าเกษตรโดยตรง	
ผลพลอยได้คือหนีเมือง	เพราะรู้แล้วว่าเมืองที่เรา
รูส้กึมั่นคง	สะดวกสบาย	มนัไม่ใช่	เรารูแ้ล้วและเริ่ม
เดินตามรอยเท้าพ่อ	 น�าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
การต้องพึ่งพาตนเองได้อย่างน้อยหนึ่งในสี่มาใช้	
ดิฉันมองว่าเป็นวาสนาของตัวเองที่จะท�าตามรอย
เท้าพ่อ	 มาท�าการเกษตร	 ซึง่เป็นจังหวะเดียวกับ
ที่เพื่อนของแม่บอกขายที่	 จึงซื้อไว้และลงมือปลูก
แบบลองผิดลองถูก
	
	 ช่วงเริ่มต้นชีวิตเกษตรกร ผลไม่ได้ตามที่
คาดหมายไว้ แต่อาศัยความศรัทธาในทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงท�าให้เธอเดินทางไปศึกษา
อบรมต่อยอดองค์ความรูกั้บเครอืข่ายกสกิรรม
ธรรมชาต	ิจนมคีวามรูแ้ละประสบการณ์มากขึ้น
 พ ืน้ท ีเ่ป ็น ลักษณะดินลูก รังและเป ็น
ที่ราบสูง ไม่มีแหล่งน�้า อีกทั้งดินก็เสื่อมสภาพ
แล้ว พวกเขาจึงน�าความรู้ที่ได้จากการอบรม
มาทดลองปฎิบัติ ค่อย	ๆ 	ท�าตามหลักการทีว่่า 
เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค�า ท�าทีละอย่าง
	
	 คณุพชัรย์ี	:	เริ่มต้นจรงิ	ๆ 	คอื	เน้นเรื่องป่าสาม
อย่าง	ประโยชน์สี่อย่าง	 ดิฉันเขียนลงสมุดเลยว่า
มีอะไรบ้าง	 เพราะไม่รู้จริง	ๆ 	ว่าป่ามีอะไรบ้าง	 มี
ประโยชน์อย่างไร	ก็ได้รูว่้าป่าท�าให้ดนิด	ีน�า้ด	ีสภาพ
แวดล้อมดีต้องท�าอย่างไร	 เรามองลึกต่อไปอีกว่า	
ต้องท�าให้ดินดี	การเพาะปลูกถึงจะเป็นไปได้		แต่ที่
ตรงนี้ดินมันแย่มาก	ดินตาย	แห้งแล้ง	ก็ต้องท�าปุ๋ย	
จะท�าอย่างไรให้ดินดี	และเราต้องเรียนรู้การเลี้ยง
ดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช	 แล้วพืชจะเลี้ยงเรา	 เลี้ยง

อย่างไร	เรื่องส�าคัญคืออย่าปอกเปลือกเปลือยดิน

	 คุณจ�าเนียร	:		ผมดูจากทีวีบ้าง	อ่านหนังสือ
แนวกสิกรรมธรรมชาติบ้าง	 ก็พบว่าต้องปรับปรุง
บ�ารุงดินให้ดีโดยไม่ใช้สารเคมีมาฆ่าหญ้า	 ไม่ใช้
ปุ ๋ยเคมี	 แต่ต้องใช้วิธีธรรมชาติบ�าบัด	 และไม่	
ปอกเปลือกเปลือยดินตามพระราชด�ารัส
	
	 ขณะที่รอบข้างปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากมาย 
แต่วันนี้พื้นที่สี่ไร่แปลงน้ีมีพืชพันธุ์หลากหลาย
ชนิดอย่างแน่นขนัด เพิ่มความมั่นคงและมั่นใจ
ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก่พวกเขาอย่างยิ่ง

	 คณุพชัรย์ี	:		เดมิที่ตรงนีเ้ป็นที่ไร่ทีส่วน	เลยไป
ตรงนั้นเป็นนาทั้งหมด	แต่พอเปลี่ยนมือปุ๊บก็กลาย
เป็นไร่ยูคาอย่างนี้มา	 ๘	 ปีแล้ว	 และเพิ่งตัดไปรุ่น
เดียวเท่านั้น	แปลงนี้	๒	ปีแล้ว		ตอนเราเริ่มมาท�า	
โดนชาวบ้านวิจารณ์หนัก	 เพราะที่เราอยู่ข้างทาง	
ใครขับรถผ่าน	เขาจะถามว่าท�าอะไร	เราบอกปลูก
ป่า	 โดยซื้อฟางมากองไว้ข้างกระถาง	 ๒๐๐	 ก้อน
เพื่อปรับปรุงดิน	 พวกชาวบ้านว่าเราบ้าเพราะมา
ท�าสิ่งที่คนอื่นไม่ท�า	ไม่เห็นจะมอีะไรกนิได้	ที่จรงิถ้า

ดูจำกทีวีบ้ำง
อ่ำนหนังสือแนวกสิกรรมธรรมชำติบ้ำง 

ก็พบว่ำต้องปรับปรุงบ�ำรุงดินให้ดี
โดยไม่ใช้สำรเคมีมำฆ่ำหญ้ำ
ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่ต้องใช้วิธี

ธรรมชำติบ�ำบัด
••
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ดูละเอียดจะเห็น	 นี่ก้านตรงกินได้	 นั่นผักแต้วเพิ่ง
ตัดแต่งกิง่กินได้	 มีฤทธิ์ทางยาด้วย	 ด้านล่างเป็น	
กระชาย	 พืชอาหารทั้งนั้น	 	 ตรงนี้เป็นไม้ป่าผสม
ผสาน	เดิมที่ตรงนี้ดินไม่ดี	ก็ต้องปลูกไม้โตเร็วตาม
ที่พระองค์ท่านสอน	ป่าอย่างที่	๒	เป็นป่าพลังงาน	
เป็นไม้โตเร็วที่ปรับสภาพดิน	 นี่เป็นกระถินเทพาที่
รากจะดึงไนโตรเจนไว้ในดินได้ดี	 มันจะปรับสภาพ
ดินให้เราได้	 ใบที่ร่วงลงมาก็ช่วยห่มดิน	 ต้นมันก็
เป็นพี่เลี้ยงให้ไม้โตช้าด้วย

	 คุณจ�าเนยีร	:		ตรงน้ันเดิมเป็นไร่มนัส�าปะหลงั
ที่ไถไปแล้ว	 เหลือแต่พื้นดินที่เป็นกรวดและลูกรัง	
ไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยในละแวกนี	้ แต่หลังจากที่เรา
บ�ารุงดินแล้วก็ปลูกพืชหลายอย่างตามศาสตร์	
พระราชาที่ว่าไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน	 เราห่มดิน
ด้วยฟางก่อนเท่าทีเ่ราจะหาซือ้ได้	 เพราะหญ้าทีม่ี
อยู่ไม่พอ	และมันขึ้นน้อยมากเนื่องจากดินไม่ดี
	
	 ในช่วงเย็นหลังเลิกงาน เขาก็จะรีบกลับ
บ้านมาท�าเกษตร ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็น
เรีย่วแรงส�าคัญช่วยภรรยา ลืมวิถชีีวิตแบบ
เดิม	ๆ 	ไปเลย

	 คุณจ�าเนียร	 :	 	 ผมเคยย้อนคิดชีวิตในอดีต	
ก็ยังรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านไป	 ท�าไมเรารู้เรื่องนี้
ช้าจัง	 ถ้ารู้เร็วกว่านี้	 คงไม่ไปเสียเวลาเที่ยวเตร่
มากมาย	 ยุคนั ้นพอท�าเงินได้เราก็ไปเที ่ยวห้าง	
ชอปปิ้งวันหยุด	 ซึ่งมันสนุกอย่างเดียว	 เพลินตา
เฉย	ๆ 	 ไม่ใช่ความสุข	 แต่มาท�าอย่างนี้ได้ออกแรง	
มคีวามสขุกบัผลงาน		เดนิห้างนอกจากไม่มผีลงาน	
และหมดเงนิด้วย	ถงึไม่ซื้ออะไรกห็มดไปหลายตงัค์
เพราะสิง่ยัว่ยวนมเียอะ	เหน็อะไรกอ็ยากได้ไปหมด	
นี่ก็สวย	นั่นก็ดี	แต่ที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เลยก็มาก
	 มาท�าเกษตรตอนแรก	ๆ 	รู ้สึกเมื ่อยขบมาก
เพราะเราเคยอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรม	เลิกงาน
ก็พักผ่อน	 เดินเที่ยวห้าง	 วันอาทิตย์ก็ช็อปปิ้งบ้าง	
เที่ยวตามที่ต่าง	ๆ 	บ้าง	 ร่างกายไม่ถูกใช้งานหนัก	
แต่ได้ฉกุคดิว่า	ถ้าเราปล่อยชวิีตอยูก่บังานโรงงาน
ไปเรื่อย	ๆ 	 จนเกษียณหรือใกล้เกษียณแล้วค่อยมา
ท�างานนี้กค็งไม่ไหว	และคงจะไม่ทนัเหน็ผลงานด้วย
	 คุณพัชรีย์	:		จากวันจันทร์ถึงเสาร์เราท�างาน
คนเดียว	ก่อนถึงวันอาทิตย์ก็คิดล่วงหน้าว่าอะไรที่
เราท�าคนเดียวไม่ได้ก็วางแผนให้เขาท�า	อย่างงาน
หนักต่าง	ๆ 	ที่ต้องรบีหรอืต้องใช้แรงงาน	อย่างช่วง
นี	้สวนเราค่อนข้างทบึ	และมโีซนหนึ่งที่ต้องตกแต่ง
กิ่ง	เพราะตรงนั้นมีต้นมะม่วงที่ติดมาตอนซื้อที่		ก็
จะไปแต่งกิ่งเพื่อเปิดให้พืชระดับล่างได้รับแสง	ซึ่ง
มีผลต่อการเจริญเติบโต
	
	 เกษตรแนวทางนี ้ในช ่วงแรกแม ้ ไม ่
สามารถสร้างรายได้เป็นเม็ดเงิน แต่ในความ
เป็นจริงวันนี้พวกเขาสามารถเก็บดอกผลจาก

เสียดำยเวลำที่ผ่ำนไป ท�ำไมเรำรู้เรื่องนี้ช้ำจัง 
ถ้ำรู้เร็วกว่ำนี้คงไม่ไปเสียเวลำเที่ยวเตร่
ยุคนั้นพอท�ำเงินได้ก็ไปเที่ยวห้ำง ชอปปิ้ง

 มันสนุกอย่ำงเดียว เพลินตำเฉย ๆ
ไม่ใช่ควำมสุข แต่มำท�ำอย่ำงนี้ได้ออกแรง

มีควำมสุขกับผลงำน
••
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พื้นที่ ๔ ไร่อย่างสบาย การปลูกผักกระถางก็
สร้างรายได้ดี แต่เขายงัไม่ได้ท�าเพื่อขาย เพยีง
ท�าไว้กินเองและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจ

	 คุณพัชรีย์	 :	 ตอนนี้หลัก	ๆ 	คือเอาไว้กินเอง	
อีกอย่างก็คือเวลาเราแนะให้ใครท�าว่าเราปลูกผัก
กินเอง	เรามีอาหารปลอดภัย		ก็จะได้ยินค�าว่าไม่มี
ที่	 ปลูกไม่ได้	 ท�าไม่ได้หรอก	 เราจึงท�าแบบนี้เพื่อ	
๑.	ท�าไว้กินเอง	มันง่ายและสะดวก	ไม่ต้องรีบร้อน
ไปเข้าสวน	เด็ดได้เลยตามชายคา	๒.	เป็นต้นแบบ
ให้คนอื่นเห็นว่าถึงไม่มีที่ดินสักไร่ก็ไม่อด	อย่าสร้าง
เงื่อนไข	เพราะจริง	ๆ 	แล้วเราสามารถผลิตอาหาร
ปลอดภัยไว้กินเอง	 ถ้าไปซือ้ที่ตลาดก็อย่างที่รู้	ๆ 	
กันอยู่	 ทุกวันนี้มีสารเคมีที่เขาแถมมาให้เราเยอะ	
ต้องจ่ายเงินด้วย	 ชีวิตก็จะไม่ปลอดภัย	 เพราะ
ฉะนั้นท�าง่าย	ๆ 	 แค่มีขุยมะพร้าว	 ราคาถูก	ๆ 	หรือ
ถ้ามีมะพร้าวก็สับเปลือกเองแล้วน�ามูลสัตว์ที่ผ่าน
กระบวนการบ่มหมกัมาดแีล้วคลุกเคล้าใส่กระถาง	
ปลูกแป๊บเดียวก็ได้กิน
	
	 ผักกระถางเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่ไม่มากนัก 
วัสดุก็หาได้ในท้องถิ่น  ที่นี่เขาใช้ปุ๋ยคอกที่ผ่าน
การหมัก ๑ ส่วน ผสมกับขุยมะพร้าว ๔ ส่วน
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่กระถางตามใจชอบ ซึ่ง
ใช้ปลูกผักได้หลายชนิดไว้กินเองอย่างดี
	
	 คุณพัชรีย์	 :	 มีวอเตอร์เครสซึ่งเป็นผักกินใบ	
ผักฉลาดยิง่เด็ดยิง่แตก	 ไม่ว่าแกงส้มหรือชุบไข่
ทอดก็อร่อย	 หรือเด็ดกินสดได้เลย	 ปลูกง่ายมาก	
บางทีหล่นลงบนพื้น	มนักข็ึ้น	ขอแนะน�าตวันี	้เพราะ

ไม่รดน�้าสักวันสองวันก็ยังอยู่ได้	ขยายพันธุ์ก็ง่าย
	
	 ท�าสวนของตัวเองจนอยู ่ตัวแล้ว พวก
เขาก็เสียสละเวลาไปช่วยเป็นวิทยากรอบรม
ที ่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อ�าเภอ 
แกลง จังหวัดระยอง อย่างสม�่าเสมอ

	 คุณพัชรีย์	:		การไปช่วยเป็นวิทยากรอบรมก็
คงต้องย้อนไปถงึช่วงที่เราเข้าไปฝึกอบรมกสกิรรม
ธรรมชาติครั้งแรก	 วันสุดท้ายเขาจะมอบใบงาน	
กลุ่มเครือข่ายเราเรียกใบงาน	 แต่คนทั่วไปเรียก
วุฒิบัตร	 เราเห็นว่าใบงานบ่งบอกภาระหน้าที่ที่
เรารับต่อมาจากครูบาอาจารย์ของเครือข่ายว่า
เราต้องแบ่งเบางาน	 แบ่งเบาความห่วงใยของ
พระเจ้าแผ่นดิน	 เมื ่อเราได้เรียนรู ้ศาสตร์ของ	
พระราชาและเอามาท�าจนได้ผลแล้ว	เราต้องแบ่ง-
ปันให้คนอื่นด้วย	 อย่างที่พระเจ้าอยู่หัวทรงบอก
ว่า	ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา	เมื่อเรารู้	ท�า	และรอดแล้ว	
เราก็ต้องแบ่งปันออกไป	 ดังนั้นการไปช่วยผู้ใหญ	่
สมศักดิ์	เครือวัลย์	ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วย
คนอืน่	ๆ 	 และแบ่งเบาภาระของในหลวงรัชกาลที่	๙	
ได้	 ดิฉันเชื ่ออย่างนั ้น	 ท�าทุกอย่างเพื ่อบอกให	้
ทุกคนรู้ว่าเราพึ่งพาตนเองได้อย่างไร	 แบบไหน	
เพราะการบอกให้คนอื่นพึ่งพาตนเองได้	มนัเหมอืน
การแบ่งเบาความรักความห่วงใยที่พระองค์ท่านม	ี
ให้ประชาชนของพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ

เมื่อได้เรียนรู้ศำสตร์ของพระรำชำ
และเอำมำท�ำจนได้ผลแล้ว
เรำต้องแบ่งปันให้คนอื่นด้วย

••
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	 หัวใจของประชาธปิไตยย่อมมคีวามแตกต่างกบัหัวใจของฉนั	แต่คนเรากม็กัจะเอาหัวใจประชาธปิไตย
ให้เป็นไปตามหัวใจของฉัน	 เมื่อฉันเห็นอย่างนี้	 ฉันเชื่ออย่างนี้	(ทิฐิ)	 หรือฉันยึดถือไว้อย่างนี้	(อัตตา)	ฉันก็	
อยากให้ประชาธิปไตยเป็นไปได้อย่างใจ	ตามทิฐิหรืออัตตาของฉัน
					พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ให้ข้อคิดไว้ว่า	สังคมใดมีอัตตาตัวตนมาก		สังคมนั้นก็จะมีประชาธิปไตยได้น้อย	
แต่สังคมใดที่มีอัตตาตัวตนน้อย		สังคมนั้นก็จะมีประชาธิปไตยได้มาก	ดังจะเห็นได้จากสังคมของอเมริกัน
ชนในปัจจุบัน			ที่มีม็อบขวาจัดกับม็อบหัวก้าวหน้าลุกขึ้นมาเข่นฆ่ากัน		เพียงเพราะจะรื้อ-ไม่รื้ออนุสาวรีย์	
ทางประวัติศาสตร์เมื่อ	๑๐๐	กว่าปีที่แล้ว		ซึ่งถ้าหากเทียบกับการชุมนุมของพี่น้องคนไทยเป็นร้อย	ๆ 	วัน	มี	
“สันติ	–	อหิงสา”	กว่ากันเยอะเลย		
	 เราลองมาพจิารณาเทยีบเคยีงกนัดวู่า	ประชาธปิไตยต้นแบบอย่างอเมรกิา		กบัประชาธปิไตยแบบวิถไีทย	
อย่างไหนจะเข้าถึงหัวใจของประชาธิปไตย	ตามแนวคิดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้มากกว่ากัน
					

หัวใจของประชาธิปไตย

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ให้ข้อคิดไว้ว่ำ..
สังคมใดมีอัตตำตัวตนมำก  สังคมนั้นก็จะมีประชำธิปไตยได้น้อย

แต่สังคมใดที่มีอัตตำตัวตนน้อย  สังคมนั้นก็จะมีประชำธิปไตยได้มำก
ดังจะเห็นได้จำกสังคมของอเมริกันชนที่มีม็อบขวำจัดกับม็อบหัวก้ำวหน้ำ

ลุกขึ้นมำเข่นฆ่ำกัน เพียงเพรำะจะรื้อ-ไม่รื้ออนุสำวรีย์ทำงประวัติศำสตร์...

4
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 “พอสมควร”นั้นเป็นหัวใจของประชาธิปไตย  ในหลวง	ร.๙

	 ดังพระราชด�ารัสฯที่พระราชทานแก่นักศึกษาเมื่อปี	พ.ศ.๒๕๑๒	 เกี่ยวกับเรื่อง	“ประชาธิปไตย” 
มีใจความว่า	“...ค�าว่าพอสมควรนั้นเป็นหัวใจของประชาธิปไตย	เพราะว่าการเลือกตั้งก็ตาม	หรือการ	
ถกเถียงอะไรทกุสิ่งทุกอย่างกต็าม	ต้องได้ผลพอสมควรทั้งนัน้	เพราะทกุคนมผีลประโยชน์	มคีวามต้องการ
แตกต่างกัน	และก็มีเสรีภาพ	ความแตกต่างนั้นอาจท�าให้เบียดเบียนกันได้	 ก็ต้องมีผลพอสมควร	จึงจะมี
ความเรียบร้อย	มีความเงียบสงบ
	 แต่ถ้าแต่ละคนเห็นแก่ตัว มีแต่จะเอาผลเต็มที่ส�าหรับตัว เชื่อว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เดือดร้อน 
ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติ อยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควร จะได้ไม่
เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผย...”		
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     พอสมควรในชีวิตของ...คานธี

ข้าพเจ้าถูกกล่าวหาอยู่บ่อยว่าเป็นคน	“หัวแข็ง!”	
มีผู้กล่าวว่า	ข้าพเจ้าไม่ยอมฟังเสียงของคนข้างมาก	และว่าข้าพเจ้าเป็นเผด็จการ	
ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกว่าตนเองเป็นเช่นนั้น	ตรงกันข้าม	ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจว่า
ในเรื่องที่ไม่สลักส�ำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำเป็นคนออมชอมได้เสมอ
ข้าพเจ้าชิงชังเผด็จการ		ข้าพเจ้ารักเสรีภาพ	และอิสรภาพฉันนั้น	
หากไม่สามารถจูงใจได้ด้วยเหตุและผล	ข้าพเจ้าก็ไม่อยากบังคับใคร	
ข้าพเจ้าหัวแข็งพอที่จะไม่เห็นด้วยกับค�าสอนในคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด	
หากค�าสอนนั้นไม่ชอบด้วยเหตุและผลตามที่ข้าพเจ้าคิด	
แต่ประสบการณ์สอนข้าพเจ้าว่า	หากต้องการจะอยู่ในสังคมด้วยอิสรภาพแล้วไซร้
ข้าพเจ้าจ�าเป็นจะต้องมีอิสรภาพในเรื่องที่มีความส�าคัญในอันดับหนึ่ง
ส่วนเรื่องอื่นที่ไม่ขัดกับหลักค�าสอนของศาสนาหรือศีลธรรม
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ เรำควรคล้อยตำมเสียงของคนข้ำงมำก
						 	 	 	 	 	 (จาก...โลกทั้งผองพี่น้องกัน)
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 พอสมควรในชีวิตของ...ไอน์สไตน์
					
	 ..แม้เขาจะไม่ชอบหลาย	 ๆ	 อย่างที่ไม่เป็นธรรมในอเมริกา	 (ลัทธิทุนนิยม	 ลัทธิเหยียดผิว	-	ลัทธิชาตินิยม 
สงคราม	ฯลฯ)	แต่เขาก็ภูมิใจที่ได้เป็นพลเมืองอเมริกันและชื่นชมความงดงามในเสรีภาพที่ชาวอเมริกันมี	 ...	แม้จะ
ประณามผู้น�าเผดจ็การของรสัเซีย	แต่ไอน์สไตน์ก็ช่ืนชมกับการปฏวัิตทิางชนชั้นในรสัเซีย)		เขำจงึไม่ใช่คนตทีิ้งอะไร ๆ  
ไปหมด เพียงเพรำะยึดเอำตำมควำมไม่ชอบใจของตนเป็นหลัก!
	 เพื่อนของไอน์สไตน์ได้สรุปจุดยืนของเขาไว้ว่า	ไอน์สไตน์เป็นทั้งนักมนุษยนิยม	นักสังคมนิยม	และผู้นิยมระบอบ
ประชาธิปไตย	เขาต่อต้านการใช้อ�านาจบังคับทกุรปูแบบ	ไม่ว่าจะเป็นแบบรสัเซีย	เยอรมนั	หรอือเมรกิาใต้	แต่ยอมรบั
การผสมผสานระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยม	และเกลียดเผด็จการทุกชนิด	 ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายก็ตาม	
	 เขาเคยประณามผู้น�าสังคมนิยมเอาไว้ว่า	 “ในความเห็นของผมทั้งสตาลินและทร็อตสกี	 ต่างก็เป็นอันธพาล
การเมือง”	แต่เมื่อเพื่อนของไอน์สไตน์ที่มีงานเขียนต่อต้านคอมมิวนิสต์	 และไอน์ไสตน์ก็เคยสนับสนุนงานเขียน	
ของเขา	 เพื่อนคนนี้ได้มาขอให้ไอน์สไตน์ร่วมลงชื่อในการประณามสตาลินกรณีสังหารนักโทษทางการเมือง	 คราวนี้
เขาวางเฉย	โดยเขียนตอบเพื่อนไปว่า
	 “ผมเองก็เศร้าใจมากเหมือนกันที่ผู้น�าทางการเมืองของรัสเซียปล่อยให้ตัวเองเหลิงอ�านาจ	แต่กระนั้นผมก็
ไม่สามารถร่วมมือกับคุณได้	 มันจะไม่เกิดผลกระทบใด	ๆ 	 ทั้งสิ้นในรัสเซีย	 เพราะชาวรัสเซียได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 
เป้าหมายเดียวที่เขาต้องการอย่างแท้จริง คือ การท�าให้ประชาชนชาวรัสเซียอยู่ดีกินดีขึ้น”
	 และเมื่อดูภาพรวมทั้งหมดแล้ว	ไอน์สไตน์ก็มีบางแง่มุมของรัสเซียที่เขาชื่นชอบอยู่
	 “ผมเห็นว่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงชนชั้นเป็นเรื่องขัดต่อควำมยุติธรรม
 กำรใช้ชีวิตอย่ำงเรียบง่ำยเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับทุกคน ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ”
	 เมื่อไอน์สไตน์ได้เป็นพลเมืองอเมริกันเต็มขั้น				เขาก็เป็นพลเมืองที่สวนกระแสสังคม	(เขาต่อต้านลัทธิเหยียด
ผิว-	ลัทธิชาตินิยม	สงคราม-ยุยงให้ชาวอเมริกันท้าทายอ�านาจเจ้าหน้าที่รัฐผู้ทรงอิทธิพลในสภาครองเกรส	ฯลฯ)			
					เขาถือว่าการที่ตนเองไม่สยบยอมต่อกระแสส่วนใหญ่ในสังคมอเมริกันนั้น	มิได้ท�าให้ตนกลายเป็นอเมริกันชนที่
ช่ัวร้าย	แต่เป็นอเมรกัินชนที่ดต่ีางหาก	แม้บทบาทจะแสดงตวัออกไปทางสวนกระแส		แต่เมื่อดคู่ารวมแล้ว	ไอน์สไตน์	
ได้พูดถงึความภูมิใจทีไ่ด้เป็นอเมริกนัชนไว้ว่า	 “ตอนนัน้ผมไม่เข้าใจหรอกว่าตัวเองท�าถูกต้องหรือไม่ทีเ่ลือกมาอยู่
สหรัฐอเมริกา	 แต่ผมได้ยินชายหญิงที่ยืนอยู่รอบข้างพูดแสดงความคิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับผู้สมัครชิงต�าแหน่ง
ต่างๆ	และปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยไม่เกรงกลัวผลลัพธ์ที่จะตามมา”
					ไอน์สไตน์บอกว่าความงดงามของสหรัฐอเมริกา	อยู่ที่ความสามารถในการยอมรับและอดกลั้นต่อความคิดเห็น
ของบคุคลต่างๆ	โดยปราศจากการบังคับและความกลัว	ไม่เหมอืนในยโุรป “เท่าที่ได้เหน็คนอเมรกินั ผมคดิว่าส�าหรบั
พวกเขาชีวิตคงไม่น่าอยู่ ถ้าปราศจากเสรีภาพในการแสดงออก”  
	 ซึ่งทัศนะของเขาเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ปัญญาชนอเมริกัน
	 	 	 	 	 	 	 (จาก ไอน์สไตน์ ฉบับสมบูรณ์)
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					พอสมควรในชีวิตของ...พ่อครูสมณะโพธิรักษ์	

 สมณะเดินดิน...	ในหลวงตรัสไว้ว่า	หัวใจของระบอบประชาธิปไตยคือ	“พอสมควร”
 พ่อครู...	ใช่!	ค�าว่า		“พอเพียง..	พอสมควร”	นั้น	กลางที่สุด	และรวมที่สุดเลย	แข็งแรงที่สุด	หมู่ใหญ่
ทีส่ดุ	โดยเฉพาะตอนนี้ประเทศไทยมอีงค์รวมของมวลที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณรบัรูก้นัไปทั่วโลก	๒๐๐	กว่า	
ประเทศ	เมืองไทยกลายเป็นจุดรวมศูนย์เลยตอนนี้	ทั้งเชิงปัญญา	เชิงทัศนคติ	และเชิงความรอบรู้	รวม
หมดแล้วตอนนี้
	 สมณะเดินดิน...สิ่งที่ในหลวงตรัสไว้	 	 ตอนแรกผมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ	 ท�าไมประชาธิปไตยอยูที่”	
พอสมควร”	แต่พอได้ทบทวนสิ่งที่ในหลวงได้ตรสัไว้		“...แต่ถ้าแต่ละคนเหน็แก่ตวั	มแีต่จะเอาผลเตม็ที่ส�าหรบัตวั 
เชื่อว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เดือดร้อน	 ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติ	 อยู่ที่แต่ละคนมี 
ความสุขพอสมควร	จะได้ไม่เบียดเบียนกัน”	ท�าให้เข้าใจได้ว่าจะไปยึดเอาแต่ตัวเราไม่ได้		จะต้องพิจารณา
ถึงองค์รวมของผู้คนในสังคมด้วย”		
 การที่ยึดเอาแต่ความเหน็ของเราเป็นใหญ่ จงึท�าให้หลาย ๆ  คนไม่ชอบญาตธิรรมที่ไปเล่นการเมอืงกนั!
	 พ่อคร.ู..พวกเรามกัแขง็	มนัต้องยดืหยุน่เป็น	ยคุน้ีต้องอ่อนน้อมถ่อมตน	ถ้ายงัแข็งกระด้าง	ๆ 	อยู	่มนัก็
ยังยึดมั่นถือมั่น		สังคมทุกวันนี้		ผ่านการยึดมั่นถือมั่นกันไปแล้วตอนนี้	เป็นโลกไร้พรมแดน	ทุก	ๆ 	ประเทศ
พยายามหันเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกัน		หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน
	 คนที่ยังยึดแรงแขง็โป๊ก	กย็งัยดึสญัญาว่า	“ตถูกู ๆ ” เป็น	“สญัญาย นจิจาน ิ(ฝังใจจ�า-ปักหวัดิ่ง)” จดั
อยู่	โดยที่เขายังไม่รู้จักว่าความจริงมี	“หนึ่ง”เดียวเป็นองค์รวม	มีสองไม่ได้		ที่แตกแยกออกไปไม่ใช่สัจจะ	
แต่คนที่ยังยึด	“สัญญาย	นิจจานิ”	จัดอยู่	ก็จะหลงว่า	“ตัวกู-ของกู!” นี่แหละถูกต้องกว่าใคร ๆ	(เหมือน
พวกนกัวิชาการในเมอืงไทยกจ็ะยดึว่าประชาธปิไตยจะต้องเป็นอย่างต�าราฝรั่งที่เขาไปเรยีนมาจงึจะถกูต้อง		
แต่ผลของประชามติสะท้อนว่า	คนไทยส่วนใหญ่ต้องการประชาธิปไตยแบบวิถีไทย)
	 พระพุทธเจ้ำได้ตรัสไว้อย่ำงส�ำคัญในจูฬวิยูหสูตรที่ ๑๒	(พระไตรปิฎกเล่ม	๒๕)	ว่ำ
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	 ๑. ควำมจริงไม่มีเลย (ผิด-ถูก	ล้วนเป็นเรื่องสมมุติ	เช่น	ยุคหนึ่งถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับธงเขียวดีที่สุด
แต่เม่ือกลายเป็นเครื่องมอืให้นกัการเมอืงโกงกนิประเทศได้อย่างสะดวกโยธนิแล้ว	รฐัธรรมนูญฉบบัดทีี่สดุ
ก็ตกไป	ต้องเปลี่ยนใหม่)	
	 ๒. ควำมจรงิมหีนึง่เดยีว	(ตามมตทิี่เสียงส่วนใหญ่ได้ตกลงกนั		เช่น	รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัประชาชน
จ�านวนมาก	๑๖.๘	ล้านเสียงได้แสดงเจตนาสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างถล่มทลาย	 นี่คือความจริง 
มีหนึ่งเดียว)	
	 ๓. สัญญำย นิจจำนิ	 (คนที่ยึดมั่นถือมั่นก็จะยึดว่าของฉันเท่านั้นที่เที่ยง	ที่ถูก	ที่จริง!	ๆ	ตามสัญญา
ของตนที่ได้ส�าคัญมั่นหมายไว้	หรือตามที่เคยฝังใจจ�า-ปักหัวดิ่งไว้)
	 ก็ต้องส�าคัญ ๓ เส้านี้ !	ถ้าใครสังเคราะห ์๓ เส้านี้ออกก็จบ	ทุก	ๆ 	บรรยากาศ	ทุก	ๆ 	องค์รวมเลย	เอา	
๓	เส้านี้ไปสังเคราะห์		ถ้าหากมันไม่เข้ากันได้	ทะเลาะกันอยู่	แตกแยกกันอยู่	นั้นคือไม่ใช่สัจจะ
	 สัจจะคือองค์รวม		แล้วสัจจะก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียว	กูคนเดียว	ก็ไม่ใช!่   ถ้าใครทะลุทะลวง ๓ เส้า
นี้ได้ ก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใคร ๆ  อีกต่อไป																																																																																																				
	 สัญญาย นิจจานิ นี่เอาเข้าจริงก็คือ	“จริง” ของใครของมัน	ตามแต่ที่ได้ฝังใจจ�าเอาไว้นั่นแหละ	ตาม
แต่ใครจะไปยึดไว้ตามภมูขิองตวัเอง		โดยยดึเอาตวัเองเป็นหลกั	(เมื่อใดที่เรายดึไว้น่ันกค็อื	“อตัตา”	ของเรา 
และธรรมใดที่เราเข้าไปรู้ตามเชื่อตามที่เรายึดไว้	นั่นก็คือ	“ทิฐิ”)		ถ้าเผื่อว่าไม่รู้จักยืดหยุ่น	โดยไม่รู้จักว่า
เฮ้ย!..สิ่งที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวจริง	ๆ	นั้นคือองค์รวม		เป็นองค์รวมที่ประนีประนอมอย่างลงตัว	ต้องเป็น
มวลรวม	ไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ตัวกูของกู	เดี่ยวๆๆๆ	ออกไปเลยไม่ใช่!
	 กลางจริงๆ คือองค์รวม (ที่พอสมควร)  เพราะงั้นถ้าใครที่เข้าองค์รวมไม่ได้คือพวกตกขอบ พวก
นี้ก็ต้องทะเลาะกัน  พวกนี้กลายเป็นพวกเศษเสี้ยว นี่คือความจริงไม่มี    ก็เลยต้องทะเลาะกันเพราะ
ยึดใครยึดมันที่ต่างกัน  เมื่อไม่ใช่ความจริง มันรวมกันไม่ได้หรอก  และไอ้ที่รวมกับเขาไม่ได้นั่นคือ
ความผิด! และไม่ใช่สัจจะ!
	 สรปุ	ฟังวนันีไ้ปแล้ว	ถ้าเข้าใจดกีแ็ล้วไป	แต่ถ้าไม่เข้าใจกอ็ย่าเพิ่งเอาไปตกีนิว่าสจัจะไม่มหีรอกในโลก
นี้	 	 	ความจริงแม้มันเป็นสมมุติสัจจะ	แต่โลกนี้อยู่กับสมมุติสัจจะ	อรหันต์นั้นปรมัตถสัจจะสูญแล้ว	ท่าน
ไม่มี	แต่ท่านมีสมมุติสัจจะ	จะบอกว่าสมมุตติสัจจะไม่มีไม่ได้	มันมี!		ค�าโกหกเป็นสิ่งมีจริง	แต่ค�าโกหกเป็น
ค�าไม่จริง	 แล้วคนโกหกมีในโลกมากด้วย	 คุณก็ต้องอยู่กับคนที่เขามีสิ่งไม่ดี	 แล้วก็ต้องประมาณเอาตาม	
พอสมควรควรนี่แหละ
	 การประมาณนั้นหากผู้ไม่มีตัวตน	ไม่อยากใหญ่	ไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญ	จึงถ่อมตนเสมอ	ไม่ท�า
อะไรเกินตน	คนอวดดีมีเยอะ		แต่คนที่ไม่อวดดีก็ไม่มีอะไรเสียหาย			อย่างเราไปท�างานกับสังคม	มีทั้งคน
ชอบใจและไม่ชอบใจ	เราต้องรูอ้งค์รวมว่าคนโง่มมีาก	คนฉลาดมน้ีอย	เราเหน็ว่าจะเกดิประโยชน์ถ้าท�าต่อ
เราก็ท�า		หากเสียผลแล้วเราก็ควรเลิก			
	 ต้องกระท�าอย่างระมัดระวัง	 เป็นผู้บริหารต้องใช้ “สัปปุริสธรรม” (รู้บริษัท	รู้ประมาณ	รู้กาลเวลา	
รู้เนื้อหา	 รู้ธรรมะ	 รู้ตัวเราก็เท่านี้	 เราจะท�าได้แค่ไหน?)	และต้องใช้	 “มหาปเทส” (มันควรไหมกาละ
นี้	 คือไม่ใช้ว่าถูกหรือผิด	 แต่ใช้ค�าว่าควรหรือไม่ควร	 เพราะค�าว่าผิดหรือถูกมันกลับไปกลับมาได้	 แต่ควร	
หรือไม่ควร	ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งหมด	ไม่เป็นอัตตาตัวตน		แต่เป็นโลกุตระ	ไม่มีตัวตน		หากบอกว่า
ถูกหรือผิดมันเป็นตัวตน)
	 หากพิจารณาแล้วอย่างไม่ล�าเอียง	 	 	 เมื่อเห็นว่าท�าไปแล้วคุ้ม	(เขารับเราได้)	 	และ	“ควร”	ท�าตาม
หลักมหาปเทสก็ท�ากันไปจน	“พอสมควร!”
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ท�าดีได้ดีที่ไทยนี้ ท�าชั่วได้อัปรีย์หนีไหนพ้นกรรม!!
กรรมคือพระเจ้าตัวจริง
	 เมื่อเอ่ยถึงพระเจ้า	 ตามความหมายว่า	 คือ	
พระผู้สร้าง	 พระผู้ประทาน	 และพระจิตวิญญาณ
ผู้บริสุทธิ์
	 คุณลกัษณะดงักล่าวของพระเจ้า	เราสามารถ
พิสูจน์	พระเจ้ามีตัวตนจริงได้ในตัวเราทุกคนนี่เอง
	 และขณะจิตวิญญาณเราเป็นฝ่ายพระเจ้าอยู	่
แน่นอน	ย่อมไม่เป็นตัวมารเลยด้วย
	 ฉะนั้น	จ�าเป็นอยูเ่องจะต้องก�าจดัมารเพื่อผ่าน
เข้าถึงพระเจ้าจนกระทั่งเต็มตัวบริบูรณ์ตามล�าดับ
โดยตลอดให้จงได้
	 พระเจ้ากับมารคู่ปรับ	 นับเป็นธรรมะคู่สอง	
อันต้องเลือกข้างสรรสร้างยิ่งลักษณ์กุศลเสียสละ	
แทนที่จะสาระทรามยิ่งเละอย่างนักเลือกตั้ง
	 ส�าหรับชาวพุทธ	 พึงเชื่อถือการบ�าเพ็ญตนให้

บริสุทธิด์ุจพระพรหม	 เป็นสหายชาวพรหมโลกได้	
พระเจ้าของพุทธไม่ผูกขาดต้องหนึ่งเดียว	 ใคร	ๆ 	
ก็เป็นได้จริงในโลกปัจจุบัน	 ส่วนจะก้าวถึงขั้นต้น	
กลาง	สูงยอดปานใด	พิสูจน์ไปตามภูมิ
	 เรยีกว่า	เราจะเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัพระเจ้า	
หรอืเข้าพรรคมาร	มนัอยูท่ี่กรรมบนัดาลสั่งสมของ
ตนเองทั้งนั้นแหละ
	 หลาย	ๆ 	คนยังเชื่อพรหมลิขิต	 หรือมีพระเจ้า
อทิธฤิทธิ์	ให้คณุคนขอพรอ้อนวอน	หรอืให้โทษฐาน
สั่งสอนนั่นนี่	เช่น	จะให้ใครไปอยู่กับพระเจ้าที่ไหน
อย่างไร	 เมื่อไหร่ดี	 จะส่งคนไหนไปลงนรกรับโทษ
ยังไงบ้าง....
	 เอาเถอะ	 ต่อให้มีพระเจ้าทรงมหิทธานุภา	
พยิง่ใหญ่ยิง่ยอดปานนั้น	 ครัน้จะประทานพรอะไร

คนไทยเชื่อบุญกรรม กฎหมำยมีช่องหมำลอดเป็นธรรมดำ
พวกเนรเทศตัวเองไปทั้งชำติย่อมตกนรกในใจ ไม่ต้องแช่ง

แต่น่ำสมเพชสลดสังเวชจนชวนสงสำร

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ต า ม ห ยั ่ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น
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แต่ละคนต่าง	ๆ 	นานา	มากน้อยหนกัเบาจะเอาข้อมลู
จากไหน	 หนีไม่พ้นผลกรรมเจ้าตัวนั่นแหละสั่งสม	
ไว้เอง	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์จัดให้เหมาะสมทีละคนไป
	 คงพอชัดเจนแล้วมัง	 ไม่มีพระเจ้าไหนดอก	
นอกจากกรรมเท่านั ้นเป็นตัวลิขิตชีว ิตข้าเอง	
ดังพุทธภาษิต	สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ท�าดีจนเด่นเห็นทั่วโลกา
	 คนไทยอยู ่ ในแผ่นดินพุทธโดยสายเลือด	
ศรัทธากฎแห่งกรรมแต่ไหนแต่ไรมา	 เพิ่งจะวิปริต
อย่างแรงยุคได้รัฐบาลโคตรโกงก่อนหน้า	คสช.
	 กระทั่งเกิดวาทะประชดส่ง	 ท�าดีได้ดีมีที่ไหน	
ท�าชั่วได้ดีมีถมไป	 นับว่าสังคมเป๋	 เซตามมิจฉาทิฐิ
ในกลุ่มคนอ่อนวุฒิภาวะ	ถึงขนาดเห็นผิดเป็นชอบ
ว่าได้รัฐบาลเลือกตั้งโกงบ้างไม่เป็นไร	 ถ้าพวกเขา
ได้ส่วนแบ่งเงินโกงนั้นด้วยคน
	 นับว่าเป็นค่านิยมอันตราย	 อันแพร่เชื้อต่อ-
เนื่อง	 แล้วยังมีนัยส�าคัญอยู่	 ย่อมไม่ควรปล่อย
ละเลยเด็ดขาด
	 อย่างไรก็ดี	ในขวบปีที่ผ่านมา	นบัจากในหลวง	ร.๙	
ทรงสิ้นพระชนม์	 คนไทยตื่นตัวส�านึกท�าดีเพื่อพ่อ
กันอย่างขนานใหญ่ทั ่วไทย	 ให้ความส�าคัญกับ
เศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรอินทรีย์	สิ่งแวดล้อม
	 ต่างตื ่นรู ้บ ุญคุณในหลวงทรงทุ ่มโถมอ้ ุมชู
ประชาชนทั ่วแผ่นดิน	 เกิดกระแสบอมป์ออฟ
เลิฟ	 ระเบิดแห่งรัก	 สมัครจิตอาสาท�าประโยชน์
สาธารณะ	 เสียสละเพื่อประชาชนด้วยน�้าใจรู้รัก
สามัคคีน่าชื่นชม
	 ใช่เฉพาะไว้อาลัยในประเทศ	 นานาประเทศ
ต่างรับรู้พระเกียรติคุณซาบซึ้งยิ่งนัก	รวมทั้งยูเอ็น
โดยยูเนสโก	 มีมติให้	 ๕	 ธันวาคมของทุกปี	 เป็น	
วันดินโลกเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย
	 แม้ในหลวงจะทรงงานปิดทองหลังพระ	 ท�า
แบบคนจน	 อดทนเหมือนพระมหาชนก	 อุตสาหะ
ว่ายสดุก�าลงักลางทะเลไม่เห็นฝ่ัง	พ่อทรงท�าด	ีย่อม
ดีวันยังค�่า	 ลูก	ๆ 	 ขอให้ตามท�าเพื่อประชาชนไม	่
เสียชาติเกิด

ยี่สิบห้าสิงหา แผ่นดินไทยสูงขึ้น
	 ๒๕	 ส.ค.	 ถึงวันนัดส�าคัญ	 อ่านค�าพิพากษา
มหากาพย์คดีจ�าน�าข้าว	 จ�าเลยยิ่งลักษณ์จู่	ๆ 	เกิด	
เบี้ยว	ไม่ยอมมาศาลตามนดั	อ้างน�้าในรหูไูม่เท่ากนั
	 ศาลชี้ฟังไม่ขึ้น	 ออกหมายจับ	 ริบเงินประกัน	
๓๐	ล้าน	เลื่อนฟังพิพากษาไป	๒๗	ก.ย.
	 ขณะเดยีวกนั	ในคดทีจุรติโครงการระบายข้าว	
แบบรัฐต่อรัฐ	 ศาลอ่านค�าพิพากษาคดีทุจริต
โครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ	 จ�าเลยนายภูม	ิ
สาระผล	อดตี	รมช.พานิชย์	นายบุญทรง	เตรยิาภิรมย์	
อดีต	รมว.พาณิชย์	 เป็นต้น	 ผลของคดีจีทูจีนี	้
สะท้อนจ�าน�าข้าวทุจริตจริง
	 มิน่าเล่า	 น.ส.ยิ่งลักษณ์คงรู้อยู่เต็มอกว่าท�า
อะไร	ๆ 	ไป	 เลยไม่อยากเสีย่งอยู่ฟังศาลพิพากษา		
รีบเผ่นหนีไปตั้งแต่คืน	๒๓	ส.ค.	
	 ผู้คนจึงอดตั้งค�าถามไม่ได้ว่า	ถ้าไม่ผิดจริง	รีบ
หนีท�าไมจ๊ะ......
	 อาจได้ค�าตอบว่า	 กลัวโดนแกล้ง	 รึแก้ตัว
ส่งเดชไปเรื่อย	เพื่อสร้างภาพดงึคะแนนสงสารตาม
ที่เคยท�ามาตลอด
	 อย่างไรก็ตาม	ในเมื่อจ�าเลยยิ่งลักษณ์หนีศาล	
เท่ากับประจานตัวเองขี้ขลาดที่จะสู้ความจริงใน
ศาลให้ถึงที่สุด	คดีจ�าน�าข้าวคงจะยื้อซื้อเวลาออก
ไปยากแล้ว	
	 ข้อส�าคัญกลายเป็นปิดฉากนายก	รมต.หญิง	
คนแรก	 พร้อมกับดับอนาคตเพื่อไทยเสร็จสรรพ	
เชื่อว่าประมาณนั้น	 เพราะคงไม่มีใครโง่อยากเป็น
หุ่นเชิดตาม	น.ส.ยิ่งลักษณ์อีกเป็นแน่แท้
	 มาถึงวันนี้	ฤทธิ์เดชสองพี่น้องชินวัตรคงหมด
ทางฟื้นคืนเวทีการเมืองแน่	ๆ 	
	 น่าเสียดายที่ทั้งคู่ไม่ยอมแพ้ซะตั้งแต่ปีมะโว้	
ยิ ่งดิ ้นจะเอาชนะ	 ยิ่งเจ็บตัวไม่รู ้จบสิ้น	 ซ�้าร้าย
ท�าบาปเพิ่มไม่มีวันเสร็จซักที
	 เป็นอนัว่า	คดจี�าน�าข้าวโคตรพลิกึ	ศาลอ่านค�า
ตัดสินวันที่	 ๒๗	กันยานี้	 ในขณะที่คดีระบายข้าว
จีทูเจี๊ยะ	 จ�าเลยโดนเข้าคุกยกโขยงแทบหมด	 ค�า
ประชด	ท�าชั่วได้ดมีถีมไป	ในยคุโคตรโกงหลงระเรงิ
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ในรูหูไม่เท่ากัน	 ทั้ง	ๆ 	 ที่เผ่นหนีเรียบร้อยแล้วค่ะ	
ไม่อยากเสี่ยง	ศาลจะให้ประกนัร	ึคนฉลาดรูท้นัเกม	
มันต้องเอาตัวรอดคุก	 หนีไปไกล	ๆ 	 ไม่รู้แม่หญิง
เจ้าน�้าตาจะเล่นละครลวงโลกยังไงต่อ	 กรรมใคร	
ก็บาปใคร
	 คนไทยต้องเสยีรู	้จ่ายค่าโง่แพงชะมดั	กบันาย
หญิงสมองกลวงคนแรก	 หลังจากโดนโคตรโกง	
ผู้แหล	รวยแล้วไม่โกง	ผ่าโกงมโหฬารไร้เทียมทาน
เป็นประวัติศาสตร์สร้างชาติมา
	 ไม่จ�าเป็นต้องท�าซ�้า	 แค่ย�้าบทเรียนโคตรแพง	
ประชาธิปไตยพวกมากลากมาเลือกตั ้งส่งเดช	
เข้าทางผีเปรตทุนนิยมสามานย์เต็ม	ๆ 	 น่าจะรีบ
ปฏริปูนักการเมอืง	เลอืกตั้งเลกิหาเสยีง	เลอืกแบบ
คนจนตามศาสตร์พระราชา	 พักสิทธิน์ักเลือกตัง้	
สิบปี	การเมืองใหม่เกิดใช่เลยครับท่าน	คสช.
	 เคราะห์ดีเหลือล้น	 คนไทยเชือ่บุญกรรม	
กฎหมายมีช่องหมาลอดเป็นธรรมดา	พวกเนรเทศ
ตัวเองไปทั้งชาติย่อมตกนรกในใจ	ไม่ต้องแช่ง	แต่
น่าสมเพชสลดสังเวชจนชวนสงสาร
	 เพราะแม้ติดคุกย่อมเห็นทุกข์	เข็ดหลาบไว	มี
โอกาสเกิดดวงตาเห็นธรรมในตารางได้ง่ายกว่า
เมื่อฉลาดคิดบวก	 พลิกวิกฤตเป็นโอกาส	 บ�าเพ็ญ
ศีลประพฤติธรรม	 จ�าเริญสติ	 รับใช้งานเสียสละ	
ท�าได้ทุกเมื่อตามควรกาลเทศะ
	 ดังนั้น	ท่านว่าชีวิตคือการศึกษา ทั้งจากคน
โง่ฉลาด ทั้งจากคนผิดหรือถูก ล้วนเป็นครู เป็น
โจทย์ของจรงิ	เพื่อไม่ต้องท�าซ�า้	ผิดพลาดประมาท
ตาม	 มองคนตกนรกทันตาให้เห็นเป็นกระจกเงา
อย่าเหมาเป็นกระสอบทราย
	 ไม่ว่าใคร	กว่าจะฉลาดล้วนต้องเรยีนรูต้วัโง่ให้
ได้ก่อน	 จึงไม่ควรดูถูกกัน	 ทุกคนมีสิทธิ์ท�าซ�้าโง่	ๆ 	
ต่าง	ๆ 	 นานาจนกว่าจะสามารถเข้าสู่มรรคามิตรดี
สหายดี	 สังคมสิ่งแวดล้อมดี	 เป็นที่พึ่งพิงสัตบุรุษ	
รับฟังเทศนาความจริง	ลงมือตัดกิเลสส่วนเกิน	มี 
ชีวิตสะอาด	สว่าง	สงบกับความบริสุทธิ์ยิ่ง	ๆ 	ทุก
เมื่อตามวิสัยสั่งสมอินทรีย์พละ	 อุตสาหะ	 ศรัทธา	
ไม่ประมาท	ไม่ขาดประมาณดังนี้เป็นต้น

อ�านาจ	บัดนี้หมดเวลาประชานิยมลวงโลกแล้ว
	 กระบวนการยตุธิรรม	เฉพาะอย่างยิ่งศาลสถติ
ยุติธรรม	 ยังเป็นเสาหลักขื่อแปของบ้านเมืองนี	้
เพื่อจ�าก ัดคนเลว	 ส่งเสริมคนดีให ้มากมีเต็ม	
แผ่นดินพุทธ

หนีกฎหมาย ใช่หนีกรรมพ้น
	 เมื่อจ�าเลยยิง่ลักษณ์ชิงหนีคดี	 ศาลออก	
หมายจับ	เท่ากับรู้ดีว่าต้องแพ้ความ	รับโทษอาญา
หนกัเบา	ซ่ึงต้องรอศาลนัด	๒๗	กนัยา	ค่อยทราบชดั	
	 ยิง่คดีขายข้าวจีทูจี	 มีค�าตัดสินจ�าคุกไม่รอ
ลงอาญากับจ�าเลยส�าคัญคนละสามสี่สิบปี
	 การเมืองที ่เคยเกิดขัดแย้งรุนแรง	 ย่อม
เปลี่ยนแปลงดีขึ ้น	 ปัญหาแตกแยกจนต้องหา
ทางปรองดองโดยเกาไม่ถูกทีค่ัน	 คงคลี่คลายโดย
ปริยาย
	 การจัดระเบียบให้กระบวนยุติธรรมเดินหน้า
ไปตามครรลองคลองธรรม	ดังที่คดีส�าคัญ	ๆ 	ไม่ว่า
ฝ่ายไหน	มีข้อยุติตามล�าดับ	
	 คนผิดก็ว่าไปตามโทษานุโทษ	ไม่เห็นจ�าเป็นต้อง
ท�าสัญญาประชาคมพิเศษอืน่อะไรในหมู่พลเมืองด	ี
มีส�านึก
	 อย่างคนท�าผิด	 แล้วหาญกล้าสารภาพผิด	
กลับเนื ้อกลับตัว	 ย่อมมีวันคืนสู ่ปกติสุขเหมือน	
ดวงจันทร์ผ่านพ้นราคีแห่งเมฆหมอก	
	 ในธรรมวินัยจึงมีการเปิดเผยปลงอาบัติ
รับโทษ	 สังคมไทยให้อภัยได้ง่ายกับผู้ส�านึกผิด	
มีตวัอย่างจรงิ	เช่น	องคลุมีาล	เทวทตั	เป็นอทุาหรณ์
	 ชาวพทุธเราไม่มยีั่วยใุห้แก้แค้น	แค้นต้องอภยั	
สลายพษิร้ายโทสะให้หมดโทษหายภยั	วางอเุบกขา	
ไม่เป็นไร	 ลืมเสียเถิด	 นับเป็นน�า้ใจเมตตาสูง	
อะลุ่มอล่วยแบบไทย	ๆ 	สบาย	ๆ
	 แม้ยิง่ลักษณ์จะหนีคุก	 เนรเทศตัวเองระเห็จ	
พ้นแผ่นดนิไทย	ก่อนถงึวันฟังค�าพิพากษาต้ังสองวัน	
มันก็ดี	 พาสังคมสงบสุขได้ง่ายทันที	 คือยกธงขาว
งานสู้คดีในศาล
	 ขอหนีคุกก่อนค่ะ	ส่งทนายโกหกศาล	อ้างน�้า
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	 เนื่องในวาระ	 ๔๗ พรรษา เส้นทางสัมมาอาริยมรรค  พ่อครูสมณะโพธิรักษ์	 	ผู้น�าชาวอโศก	 		ใน

วันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 	๒๕๖๐	 และ	 “เราคิดอะไร”	ย่างสู่ปีที	่ ๒๔	 	ในฉบับที่	 ๓๒๘	 ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	

๒๕๖๐	 นี้	 	เพือ่ขอบคุณมวลสมาชิกและผู ้มีอุปการคุณทีส่นับสนุนตลอดมา	 	ส�านักพิมพ์จึงได้จัดพิมพ์

หนังสือ	“รวมคนจะมีธรรมะได้อย่ำงไร เล่ม ๑”		เป็นบรรณาการในรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊คขนาด	๑๖	หน้ายกพิเศษ

	 “รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร	 เล่ม	๑”	 เป็นคอลัมน์ประจ�าในหนังสือพิมพ์	“เราคิดอะไร”	 เขียนโดยสมณะ	

โพธริกัษ์	หลายท่านได้ประโยชน์จากการตดิตามอ่าน	เพราะอ่านเข้าใจง่าย	ช่วยให้มองเห็นความซับซ้อนของกเิลส

ได้ชัดเจนลึกซึ้งขึ้น	และสามารถน�าไปปฏิบัติฝึกฝนขัดเกลาตนเองให้เจริญในกุศลธรรมขึ้นได้

	 ในวาระนี้ท่านมีโอกาสร่วมสื่อสาระแก่สังคมด้วยการร่วมแสดงความยินดีหรือสนับสนุนลงโฆษณา	 องค์กร	

หน่วยงานของท่าน	ตามรายละเอียดดังนี้	 	

				อัตราโฆษณา “เราคิดอะไร”	 	 	 	 	 อัตราโฆษณา ฉบับพิเศษ
				ขนาดหนังสือ	๑๙๐	x	๒๗๐	มม.	 	 			 					“รวมคนจะมีธรรมได้อย่ำงไร(เล่ม ๑)”	ขนาด	๑๕๐	x	๒๑๐	มม.

	 ๔ สี	 	 	 	 	 	 ๔ สี	
	 ปกหลังนอก	 	 	 ๒๕,๐๐๐	.-	 ปกหลังนอก	 	 ๑๕,๐๐๐	 .-	 	
ปกหน้าใน	 	 	 	 ๒๐,๐๐๐	.-	 ปกหน้าใน	 	 ๑๐,๐๐๐	 .-
	 ปกหลังใน	 	 	 ๑๘,๐๐๐	 .-	 ปกหลังใน	 	 ๘,๐๐๐	.-
	 หน้ารองปกหน้า-หลัง	 	 ๒๕,๐๐๐	.-	 หน้าสาม		 	 ๑๒,๐๐๐	.-
	 หน้ากลางคู่	 	 	 ๒๘,๐๐๐	.-	 เนื้อใน	 ๑	หน้า	 	 ๕,๐๐๐	.-
	 ๑/๒		หน้า	 	 	 ๑๐,๐๐๐	 .-	 ๑/๒		หน้า	 	 ๓,๐๐๐	.-
	 ๑/๔		หน้า	 	 	 ๖,๐๐๐.-	 	 ๑/๔		หน้า	 	 ๑,๕๐๐.-	

	 ขาว-ด�า		 	 	 	 	 ขาว-ด�า		 	 	 	 	
	 ขาวด�า	๑	หน้า	 	 ๘,๐๐๐.-		 	 ขาวด�า	๑	หน้า	 	 ๓,๐๐๐.-		
	 ขาวด�า	๑/๒	หน้า		 ๕,๐๐๐.-		 	 ขาวด�า	๑/๒	หน้า		 ๑,๕๐๐.-		 	
	 ขาวด�า	๑/๔	หน้า	 	 ๓,๐๐๐.-		 	 ขาวด�า	๑/๔	หน้า	 	 ๑,๐๐๐.-	

	 ลงโฆษณาต่อเนื่อง	๔	ครั้ง	แถมฟรี	๑	ครั้ง
	 ลงโฆษณาต่อเนื่องตลอดปี	ลด	๑๐	%	และลงโฆษณาฟรี	๒	ครั้ง
	 สั่งจองโฆษณาติดต่อ	:
	 นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ โทร. ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗

	 •	ส�านักพิมพ์“กลั่นแก่น”		๖๔๔	ซ.นวมินทร์	๔๔		ถ.นวมินทร์		แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม		กทม.		๑๐๒๔๐
	 โทร./แฟกซ์		๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕

จากใจถึงใจ
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ตั้งตนบนความล�าบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง
ตอน ร�าลึกถึงความล�าบากที่แสนงดงาม

• ฟ้าสาง

	 ในสมัยที่ฉันยังเป็นเด็กนักเรียนสัมมาสิกขา	
ตอนนั้นคิดว่า	ท�าไมเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกิน	
กว่าจะผ่านแต่ละปี	ๆ 	มาได้ช่างยาวนาน	 พอเรียน
จบเป็นศิษย์เก่านี่แหละถึงได้รู ้สึกว่า	 เวลาช่าง
ผ่านไปเรว็เหลือเกนิ	เผลอแป๊บเดยีวกผ่็านชวิีตวยั
มัธยมมาได้เกือบจะสิบปีแล้ว	
	 เด็กน ้อยที ่เราเคยอุ้ม	 เคยเห็นพวกเขา
ตั ้งแต ่อยู ่ ในท ้องแม ่	 เห็นเขาเติบโตมาในว	ั
ตอนนี้ต่างก็เติบโตจนมาเป็นรุ่นน้องสัมมา-สิกขา
ของเราซะแล้ว	 และมันท�าให้ฉันกลับมาครุ่นคิด
ถึง	“ค่าของเวลา”	อีกครั้ง	ซึ่งจริง	ๆ 	แล้ว	“เวลา”	
กท็�าหน้าที่ของมนัอย่างสม�่าเสมอ	เที่ยงตรงและไม่

เคยบดิพลิ้ว	เวลาเดนิไปอย่างซือ่ตรง	ไม่ได้ช้าเกนิ
ไปและไม่ได้เร็วเกินไป	แต่ปัญหาอยู่ที่	“จิต”	ของ
เรานี่แหละ	ที่รู้สึกหรือมโนไปเองตามภูมิของตน
	 ฉนันึกถึงตวัเองในสมยักอ่นทีเ่คยคิดวา่	“การ
อยูวั่ดมนัยากซะเหลอืเกนิ”	และนั่นกท็�าให้วันเวลา
แต่ละวัน	แต่ละเดือน	แต่ละปี		ช่างผ่านไปอย่าง
เชือ่งช้า	 นึกถึงกระดาษปฏิทินที่เราเคยขีดเมือ่
หมดวันและนับวันรอปิดเทอม	เพื่อที่จะได้ไปเสพ
สุขตามใจตัวเอง
	 แต ่นั ่นก็ เป ็นเพียงช ่วงชีว ิตสัมมาสิกขา	
เริ่มแรกที่ยังไม่รู้เดียงสา	 ไม่รู้จักธรรมะ	และการ
ฝึกปฏิบัติธรรม	 จนเมื่อได้มาพบครูบาอาจารย	์

 เมื่อเข้ำใจถึงประโยชน์  ก็เหมือนได้แรงขับ
ที่เป็นพลังในกำรสร้ำงสรรยิ่งขึ้น ขยันมำกขึ้น 

และตรงกันข้ำมกิเลสก็ลดลง
เพรำะได้ปฏิบัติธรรม

ได้ฝืน ได้ฝึก ได้ลดละ ขัดเกลำ
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ท่านสมณะที่ให้เวลา	ให้ความเข้าใจ	ให้อภัย	และ
ไม่ถือสาในข้อบกพร่อง	 มาคอยช่วยอบรมบ่ม
ธรรมะให้	 จากวนัจากเดือนจนเป็นปีและหลายปี	
กท็�าให้ฉนัได้เริ่มค้นพบ	“เวลา”	ของตัวเอง	“เวลา”	
ของการฝึกฝน	ขดัเกลา	และเอาชนะความเห็นแก่
ตัวในตัวเรา
	 มีสุภาษิตว่า	 “ความล�าบากสร้างคน”	 ฉันก็
โชคดทีี่ได้มาเป็นสมัมาสกิขาภผูาฟ้าน�้า	(สส.ภ.)	ใน
ยุคแรก	คือ	รุ่นที่	๒	การสร้าง	การก่อตั้ง	การเริ่ม
นั้นแน่นอนว่าจะต้องพบเจอกับความล�าบากและ
อุปสรรคนานาประการ	 	 และนั่นก็น�ามาซึง่ความ
ภมูใิจท่ีเราได้ผ่านความล�าบากมา	จนโรงเรยีนของ
เราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเติบโตมาถึงทุกวันนี้
	 ฉันจ�าได้ว่าในยุคแรกเราเป็นโรงเรียนแบบ
ครอบครวั	เพราะยังมคีรุแุละนักเรยีนไม่มากระบบ
ยังไม่ลงตัว	 สถานที่ยังไม่พร้อมนัก	 เราต้องย้าย
ที่นอน	ย้ายห้องเรียนกนัตลอด	เรยีกได้ว่าบางช่วง
ก็ย้ายทกุอาทติย์	ย้ายไป-ย้ายมา	บางทย้ีายไปแล้ว
แต่ไม่ลงตัว	ก็ให้ย้ายกลับที่เดิม
	 แรก	ๆ 	ฉันก็ไม่ค่อยชิน	 เบ่ือบ้าง	 เซ็งบ้าง
ที ่จะย้ายเพราะเริ่มติดยึด	 แต่พอได้ฝึกสลาย
ภพบ่อย	ๆ 	ไปโดยปริยาย	 มันก็เริ ่มสนุกดีนะ	
ชีวิตร่อนเร่พเนจรเหมือนเราฝึกวินัย	 ฝึกเป็น
ทหาร	(กองทัพธรรม)	 ที ่จะต้องพร้อมรบ	(กับ
กิเลส)	พร้อมเคลื่อนที่อยู่เสมอ	ได้ฝึกไม่ติดยึดกับ	
สถานที่	 มันท�าให้ฉันได้พบว่าต้องสละสิ่งของส่วน
ตัวให้มีน้อยที่สุด	 เพื่อจะได้เคลื่อนตัวได้เร็ว	 การ
มีของเยอะจะเป็นภาระมากในการย้ายไปย้ายมา	
ฉันจึงได้อานิสงส์จากเรื่องนี้	
	 จากที่เป็นคนชอบเก็บของ	 ชอบสะสมโดย
หลายส่ิงก็ไม่ได้จ�าเป็น	แต่เพราะความหวงแหน	จงึ
ท�าให้มีข้าวของเต็มไปหมด	ฉนักไ็ด้ฝึกคดิพจิารณา	
แยกแยะว่าสิ่งไหนควรเก็บไว้ใช้ประโยชน์	สิ่งไหน
ควรสละออกเพื่อให้คนอ่ืนได้ใช้ประโยชน์แทน	จาก
หน่ึงชิ้นก็ค่อย	ๆ 	ละ	ลด	สละออกไปได้มากขึ้น	และ
เริ่มได้พบกับความเบาสบายในการมีภาระน้อย	มี
ของน้อยชิ้นกส็บายตัว	ไม่ต้องเหน่ือยมาก	จติใจได้
ลดละความเห็นแก่ตัวออกไปด้วย

	 การท�างานในยุคแรก	ๆ 	ส่วนใหญ่จะเป็น
งานสร้าง	 ทั ้งสร้างสถานที	่ สร้างงาน	 และ
สร้างคน	 ฉันเข้าเรียน	สส.ภ.ในตอนที่มีการงาน	
ทั้งหนักและใหญ่	 และตัวฉันท�าอะไรไม่เป็นเลย	
ฉันเป็นเด็กเมืองกรุงเพียงคนเดียวในโรงเรียน	
ที ่ไม่ประสีประสาในการท�างาน	 แต่มันก็ช่วย
สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันอย่างมหาศาลในการ
ที ่จะเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาตนให ้ขยันที ่จะ	
เรียนรู ้	 ไม่เป็นงานก็ต้องเรียนรู ้	 ไม่เคยท�าก็
ต้องฝึกฝน	 เพียรให้มากกว่าคนอื่น	 เพราะคน
อื่นมีพื้นฐานแล้ว	 มีเพียงแต่ฉันที่จะต้องมาเริ่ม	
นับหนึ่งใหม่
	 งานในช่วงนั้นที่บ่อยสุด	 คือ	 งานกสิกรรม	
ท�านา	 ปลูกผัก	 ท�าปุ๋ย	 งานสีข้าวด้วยมือ	 งาน
ก่อสร้าง	 ฉันจ�าได้ว่า	 ครั้งแรกที่ได้ฝึกจับจอบท�า
กสิกรรม	 ขุดดินท�าแปลงผัก	 มือแตกจนเลือด
ออกซิบๆ	ต้องหาผ้ามาพัน	 และพยายามฝืนท�า
ต่อไป	 เพราะไม่อยากให้ใครดูถูกว่าเราไม่สู้งาน
ด้วยโลกธรรมและอัตตา	 จนเมื ่อท�าไปบ่อย	ๆ 	
จากมอืที่เคยอ่อนปวกเปียก	มอืกด้็านข้ึน	และแข็ง
แรงขึ้นเรื่อย	ๆ
	 ครั้งหนึ่งฉันฝึกปลูกกะหล�่าปลีในหน้าหนาว
เพื่อให้คนมางานฉลองหนาวได้กินกะหล�่าปลี	
ไร้สารพิษ	 แต่ด้วยอากาศที่หนาวจนเกือบติดลบ	
แต่เราต้องตื่นตั ้งแต่ตี	 ๔	 เพื่อมาใส่ปุ ๋ย	 รดน�้า	
พรวนดิน	 เป ็นเรื ่องทรมานมากส�าหรับเด็ก	
ม.	๒	 ในตอนนั ้น	 เพราะมือก็แข็งจนขยับแทบ	
ไม่ได้	 และน� ้าเย็นจัดจนสะดุ้งโหยง	 เช่นเดียว
กับการเกี ่ยวข ้าวในฤดูหนาว	 เป ็นสภาวะ	
ที ่ต ้องฝืนมาก	ๆ 	 ทั ้งอากาศหนาวและต้องทน	
โดนข้าวบาดแขนจนเป็นลายพร้อยไปหมด
	 แต่เมื่อผ่านอปุสรรคและความยากล�าบากมา
ได้ก็กลายเป็นประสบการณ์ที่งดงาม	 จากเด็ก
กรุงเทพฯ	ที่ไม่รู้จักพืชผักอะไร	 พอเริ่มฝึกท�าจน
เพาะปลูกได้ส�าเร็จ	 ความรู้สึกที่เราสามารถเพาะ
ปลูกจากเมล็ดน้อย	ๆ 	จนเป็นกะหล�่าปลีหัวใหญ่ได้
ส�าเร็จ	หรือการท�านาซึ่งจากที่ไม่เคยท�าเลยก็กลับ
กลายมาเป ็นความชอบ	 เพราะอยู ่ที ่ภูผา-	
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ฟ้าน�้า	 ได้ฝึกท�านาทุกขั้นตอน	ตั้งแต่เตรียมแปลง	
ท�าคันนา	ไถนา	หว่านกล้า	ถอนกล้า	มัดกล้า	ขน
กล้า	ด�านา	ถอนหญ้า	เกี่ยวข้าว		มัดข้าว	ตีข้าว	
ตากข้าว	จนเอาไปสีด้วยมือหรือเท้า	(ต�าข้าว)	ฝัด
ข้าว	 กระทายข้าว	 จนออกมาเป็นเมล็ดข้าวสาร	
น�าไปหุง	มนัให้แรงบันดาลใจขึ้นไปอกีขั้นว่า	แท้จรงิ
แล้วมนุษย์สามารถเรียนรู ้	 และท�าอะไรได้อีก
มากมาย
	 อีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจ�าอย่างยิ่งใน
ชีวิตวัยเรียนสัมมาสิกขาก็คือ	การตักส้วม	เพราะ
เราเป็นเด็กดอย	ห่างไกลความสะดวกสบาย	ไม่มี
รถดูดส้วม	 ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจตักกันเอง	
โดยใช้ถังน�า้ตกัส้วมขึ้นมา	แล้วเข้าแถวต่อสายพาน	
จ�าได้ว่า	บางครั้งทั้งอาทติย์ท�าแต่งานตกัส้วมอย่าง
เดียว	วันนี้ไปตักส้วมที่โรงครัว	พรุ่งนี้ไปตักส้วมที่
ศาลา	 มะรืนไปตักส้วมที่บ้านบัวสวรรค์	(บ้านพัก
ฝ่ายหญิง)	ฯลฯ	
	 แรก	ๆ 	การตักส้วมน่าขยะแขยงมาก	 ต้อง
ท�าใจมากเวลาลงงาน	 ต้องระมัดระวังขั้นสูงสุด
ทั้งใส่ถุงมือเพื่อไม่ให้มือเปื้อน	 ต้องพยายามยกถัง
ออกห่าง	ๆ 	ตัวเพื่อไม่ให้โดนเสื้อผ้า	แต่พอได้ฝึกท�า
บ่อย	ๆ 	ฉนัก็เริ่มได้คดิ	ได้พินิจพิจารณาว่าส้วมหรอื
อจุจาระนีม่ันกอ็อกมาจากร่างกายมนุษย์นีแ่หละ	
เป็นของเราเองทั้งนั้น	 แต่เรากลับรังเกียจเพราะ
มันเหม็น	มันสกปรก
	 จริง	ๆ แล้วร่างกายก็สกปรก	 จึงต้องหมั ่น	
อาบน�้า	 แปรงฟัน	 ล้างหน้าทุกวันเพื่อไม่ให้มีกลิ่น
เหม็น	 ถ้าจะรังเกียจอุจจาระหรือการตักส้วม	
ร่างกายของเราก็น่ารังเกียจเช่นเดียวกัน
	 พอเริม่ค ิดเป็น	 การตักส้วมก็กลับกลาย
เป็นเรื ่องปกติธรรมดา	 	 เพราะได้ฝ ึกท�าอยู ่
บ่อยๆ	 จนฉันสามารถจับถังน�า้ที ่เปื ้อนอุจจาระ
ได้ด้วยมือเปล่า	 หรือตอนโดนอุจจาระหกเลอะ	
เปรอะเปื ้อนเสื้อผ้าก็ลืมจิตที ่นึกรังเกียจไปเลย	
เพราะก�าลังเริ่มสนุกกับการท�างาน
	 ฉันคิดว่านี่คืออานิสงส์ของการได้ฝึกปฏิบัติ
ธรรมในการท�างาน	 ใช ้งานเป ็นตัวขัดเกลา

กิเลส	 ขัดเกลาจิตที ่ติดยึดของสวยของงามที ่
จอมปลอม	 มาสู ่จิตที ่รู ้จริงเห็นจริง	 เข้าใจใน
ความสวยงามที่แท้จริงของชีวิต	 จากการที ่ได้
ท�างานเสียสละ	 และได้รับสัมมาทิฏฐิอยู่เนือง	ๆ 	
ก็ท�าให้เราได้เห็นคุณค่าของการงานที่ท�าว ่า
สามารถสร้างประโยชน์	สร้างคุณค่า	และได้ช่วย
เหลือผู้อื่น	ช่วยเหลือชุมชนได้อีกด้วย	
	 เมื ่อเข้าใจถึงประโยชน์	 ก็เหมือนได้แรง
ขับที่เป็นพลังในการสร้างสรรยิ่งขึ ้น	 ขยันมาก
ขึ้น	 พากเพียรหนักขึ้น	 และตรงกันข้ามกิเลสก	็
ลดลงเพราะได้ปฏิบัติธรรม	 ได้ฝืน	 ได้ฝึก	 ได้
ลดละ	 ขัดเกลา	 จากจุดเล็ก	ๆ 	หลายจุดในระหว่าง
เรียนสัมมาสิกขา	 ท�าให้เริ ่มรู ้สึกว่าเวลาไม่ได	้
เดินช้าอีกแล้ว	
	 และบางครั้งกเ็พลดิเพลนิกบัการฝึกฝนจนลมื
วันเวลาที่ผ่านไปเลยทีเดียว     
	 	 	 	 					อ่านต่อฉบับหน้า

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ

๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่ ๒๓

วิมำน-มำน คือ จิต จิตที่ไม่รู้เรื่อง โง่ยิ่ง

อบำยมุขนี่เป็นวิมำน 

สวรรค์อย่ำงนี้หยำบต�่ำ

ต้องเลิก ละ คลำย ปลดปล่อย 

นี่คือควำมหลอกลวง ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริกำรพยุหะ

ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง

และน�้ำมันเครื่องคุณภำพมำตรฐำน 
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คนไทยไม่โง่
• นายหนุนดี

	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 ถือเป็นประวัติศาสตร์
ทางการเมอืงไทย	เมื่อ	น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชนิวัตร	อดตี
นายกรัฐมนตร	ีได้หลบหนคี�าพพิากษาของศาล	จน
ศาลต้องออกหมายจับ	และเลื่อนอ่านค�าพิพากษา
ไปเป็นวันที่	๒๗	ก.ย.	๒๕๖๐	ในคดีทุจริตจ�าน�าข้าว	
ที่ถูกฟ้องว่า	ละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่	ท�าให้ประเทศ
ชาติต้องเสียหายหลายแสนล้านบาท
	 ส่วนนายบุญทรง	 เตริยาภิรมย์	 อดีต	รมว.
กระทรวงพาณิชย์	 รับโทษคดีทุจริตในโครงการ
ระบายข้าวแบบจทีจู	ีหรอืรฐัต่อรฐั	โดยศาลมคี�าสัง่	
ให้จ�าคุก	๔๒	ปี	โดยไม่รอลงอาญา

	 ๓.	ชาวนาทั้งประเทศม	ี๔	ล้านครวัเรอืน	แต่	ธกส.บอก
ว่าเข้าโครงการจ�าน�าข้าวได้แค่	๑	ล้านครวัเรอืน	อีก	๓	ล้าน	
ครัวเรือนไม่ได้เข้าโครงการ	แต่ได้รับผลกระทบ
		 ๔.	 ชาวนาส่วนใหญ่นั้นไม่ได้	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	
เพราะโดนหักจากโรงสีสารพัดอย่าง
	 ๕.	ผลวิจยัของ	TDRI	ระบวุ่า	จากเมด็เงนิภาษี	
๙	แสนล้านบาทนั้น	ตกกับชาวนาแค่	๓๐%	เท่านั้น	
อีก	๗๐%	ที่เหลือรั่วไหลไปตามส่วนต่าง	ๆ
	 ๖.	 หน่วยงานอิสระอย่างส�านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินยื่นหนังสือด่วนเตือนทั้งสิ้น	๔	ครั้ง
	 ๗.	ปปช.	ส่งเตือน	๒	ครั้ง	แต่มีครั้งหนึ่งระบุ
ชดัว่าให้	“ยตุ”ิ	โครงการเพราะพบทจุรติคาหลกัฐาน	
แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ไม่ฟัง

	 ในขณะที่พวกที่ร่วมด�าเนินการทุจริตในคดีนี	้
ศาลได้พพิากษาให้นายภูมิ	สาระผล	อดีต	รมช.พาณชิย์	
จ�าคุก	๓๖	ปี	นายมนัส	สร้อยพลอย	อดีตอธิบดีกรม
การค้าต่างประเทศ	จ�าคกุ	๔๐	ปี	นาฑฆิมัพร	นาทวรทตั	
อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจ�าคุก	 ๓๒	 ปี	
นายอคัรพงศ์	ทปีวชัระ	อดตีผูอ้�านวยการส�านกัการค้า
ข้าวต่างประเทศ	จ�าคกุ	๒๔	ปี		นายอภชิาต	ิจนัทร์สกลุพร	
(เสี่ยเปี๋ยง)	 จ�าคุก	 ๔๘	 ปี	 และให้ร่วมกับ	 บ.สยาม-	
อินดิก้า	จ�ากัด	 และนายนิมล	 รักดี	 ชดใช้ค่าเสียหาย	
๑๖,๙๑๒,๑๒๘,๒๗๓	บาท	พร้อมดอกเบี้ย
	 ถ้าพูดถึงความเสียหายที่ส่งผลถึงชาติบ้าน-
เมืองในคดีนี้	 คุณพัสณช	 เหาตะวานิช	ได้เผยแพร่
ในแนวหน้าออนไลน์	เมื่อ	๒๖	ส.ค.	น้ีว่าเป็นตวัเลข
ทีค่นไทยต้องจดจ�า	 จากโครงการจ�าน�าข้าวใน
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไว้	๘	ข้อ	ดังนี้
	 ๑.	ใช้เงินรวมกว่า	๙๐๐,๐๐๐	ล้านบาท
	 ๒.	ตอนปิดบัญช	ีกระทรวงการคลัง	ตอบว่าขาดทนุ
แน่	ๆ 	๕๐๐,๐๐๐	ล้านบาท

	 ๘.	เงินจ�านวน	๙๐๐,๐๐๐	ล้านบาทที่ผลาญไป
กบัจ�าน�าข้าวน้ัน	หากหารแล้วแจกชาวนาแบบไม่มี
เงื่อนไขเลย		ชาวนา	๔	ล้านครัวเรือน	จะได้เงิน
ครัวเรือนละ	๒	แสนกว่าบาทเลยทีเดียว
	 จากการที่	น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ที่ถูกศาลฎีกา
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงออก
หมายจบั		เคยให้สมัภาษณ์กบัส�านกัข่าว	INN	เมื่อ	๑๗	
ก.พ.	๒๐๑๖	ว่า
	 “ดิฉันมีหน้าที ่และความรับผิดชอบที ่จะ
ต่อสู ้ทกุสายตากจ้็องมองดฉินัอยู ่ดฉัินยนืยนัว่า 
ดิฉันไม่มีความคิดหนี”	
	 จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ในครั ้งนี	้ ที ่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
ประเทศไทย	 ที่เป็นนายกฯหญิงคนแรกที่ถูกฟ้อง-
ร้องมีคดีขึน้ศาล	 และเป็นนายกฯหญิงคนแรกทีถู่ก
ออกหมายจับเพราะคดีทุจริตกรณีละเลยในหน้าที	่
กค็งให้แง่คดิดีๆ กบันกัการเมอืงที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที	่
ทั้งหลายว่า	คนไทย	(ส่วนใหญ่)	ไม่โง่......”
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นักสู้กู้แผ่นดิน...ไม่กลัวคุก!
	 “ไม่กลัวคุก!”	 มิใช่แค่ค�าขวัญปลอบใจ	
นกัสู	้แต่เป็นเลือดเน้ือ	เป็นจติวญิญาณของท่าน!
	 ประดุจดังนักรบไม่กลัวเจ็บ	 แม้เสียเลือด
แม้จะบาดเจ็บก็ไม่พรั่น!
	 จิตวิญญาณฮึกเหิมดุจไฟป่า	ดุจกระแสน�้า	
ยามฝนตกหนัก
	 “เสยีสละ”	มใิช่ต้องได้ผลตอบแทนแซ่ซ้อง!
	 “เสียสละ”	มิใช่จะได้ร�่ารวยอู้ฟู่.!	 	
	 “เสียสละ”	มิใช่	จะไม่ถูกก่นด่าทั่วแผ่นดิน!
	 “กงล้อชวีติ”	หมนุไป	เขม็รางวลัจะตกช่อง
ไหน	ไม่มีใครรู้

	 ไม่ยินดาปรีดาก็ต้องผิดหวัง
	 ไม่เจ็บช�้ารันทดก็รื่นเริงยินดี
	 ก็สุดแต่วาสนา	 ก็สุดแต่วิบากแห่งอดีต	
แห่งอดีตๆๆ	ที่คนธรรมดายากจะตอบได้
	 ปล่อยให้กงล้อกฎแห่งกรรมบดย�่า	เคารพใน
กติกาแห่งกงล้อ	ท�าดีย่อมได้ดี	ท�าชั่วย่อมได้ชั่ว	
	 แม้รู้ว่า	“กรรมที่ท�า”	อาจส่งผลร้ายต่อตัว
ท่าน	แต่ท่านก็ยินดี	“พลีอุทิศ”
	 พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
	 พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
	 พึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม

มองรอบตัว มองต่ำงประเทศ
มองสุดจักรวำลขอบฟ้ำ...
วีรบุรุษมำกมำยถูกฆ่ำ ถูกทำรุณ
ติดคุกมำกมำยมหำศำล!
แต่เผ่ำพันธุ์วีรบุรุษเพื่อสังคม
ท่ำนก็ยืนหยัด จับมือต่อเชื้ออุดมกำรณ์ ผ่ำนดีเอ็นเอกันและกัน!
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	 เพื่อรักษาความถูกต้อง...เพื่อรักษาความ
เป็นธรรม!
	 อย่าส�าคญัผดิ	ท�าดใีห้บ้านเมอืงจะได้รางวลั
ตอบแทนทุกครั้ง!
	 ถูกกินรวบก็เยอะไป!
	 มองรอบตัว	 มองต่างประเทศ	 มองสุด
จักรวาลขอบฟ้า...
	 วีรบุรุษมากมายถูกฆ่า	 ถูกทารุณ	 ติดคุก
มากมายมหาศาล!
	 แต่เผ่าพันธุ ์วีรบุรุษเพื ่อสังคม ท่านก ็
ยืนหยัด จับมือต่อเชื ้ออุดมการณ์ ผ่าน
ดีเอ็นเอกันและกัน!
	 แสงหิง่ห้อยเลก็ๆ	รอคอยจงัหวะเวลา	รวม
พลังเป็นแสงสุริยันในบางประเทศ	บางพื้นที่
	 แต่นั่นแหละ	 ในบางแห่ง	 แสงหิ่งห้อยก็ได้
แต่กะพริบ	รอคอยว่าสักวันฝันจะเป็นจริง!
	 อดีตเมื ่อหลายปี	 นักการเมืองสอบตก
แทนที่จะยอมรับในกติกา	 กลับกราดเกรี ้ยว
ต�าหนิประชาชน...	 “นี่หรือผลตอบแทนที่ได	้
เสียสละ...”
	 โอหนอ	นาร้ายณ์...นารายณ์...เข้าใจผดิกนั
ยกใหญ่
	 “เสียสละ”	ท�าไมต้องได้	“ผลดี”	กลับมา
	 “เสียสละ”	อาจได้	“ผลร้าย”	ก็ได้นะเออ
	 “ผลดี-ผลร้าย”	เป็นสมมติของโลก	สุดแต่
กาลเทศะ	 สุดแต่วิบากบารมี	 ไม่มีใครฟันธง	
ตอบได้
	 “ท�าดี”	ท�าไมตัวเองต้องได้สมปรารถนา?
	 “ท�าดี”	ท�าไมจะต้องได้สวรรค์วิมาน?
	 มิจฉาทิฏิฐิทั้งเพ!
	 นักสู ้กู ้แผ่นดินย่อมไม่หลงประเด็น	“ท�า
ดีย่อมได้ดี”	 มิฉะนั้น	 ท่านอาจเป็นนักสู้ครึ่ง
แผ่นดิน!	...นักสู้สามสลึง!
	 มผีูใ้ห้นยิาม	“ท�างานเพื่อสงัคมมแีต่บอบช�้า
และเสียเลือดเนื้อ...”

	 อาจดหูดหู	่แต่เราจะหวงัอะไรในสมมตโิลก
นักสู้ขนานแท้ท่านมีแต่มุ่งมั่นและมุ่งมั่น!
	 ลูกของเทพเจ้ามีแค่	๓	คน
	 คนเล็กอยู่ไปวันๆ	แค่เอาตัวรอดก็บุญโข
	 ลูกคนกลาง	 เขาเอาตัวรอดได้	 เขายังมี
คุณธรรมประจ�าตนอีกต่างหาก
	 ส่วนลูกคนหัวปี	 เขาจะมุ่งมั่นแต่การอุทิศ	
ชีวิตเพื่อมนุษยชาติ...เพื่อสังคม!
	 ใครเป็นลูกคนไหน	โปรดพิจารณาเอง...
	 เมือ่วันเวลาผ่านไป	เหล่านกัสู้จะกลายเป็น
สัญลักษณ์ให้ผู้คนในสังคมเป็นแบบอย่าง
	 ถ้าพูดถึงท่านนี้	หมายถึงซื่อสัตย์
	 ถ้าพูดถึงท่านนี้	หมายถึงความกล้าหาญ
	 ถ้าพูดถึงท่านนี้	กินน้อยใช้น้อย
	 ถ้าพูดถึงท่านนี้	กตัญญู.......
	 กสุ็ดแต่ใครจะตั้งจิตอธษิฐานขอแสดงธรรม	
บทไหน
	 บทแห่งความอาฆาตพยาบาท
	 บทแห่งความแตกแยกร้าวฉาน
	 บทแห่งการโกงกินมโหฬาร
	 บทแห่งการเห็นแก่ตัว.......
	 สัญลักษณ์แห่งเชิงลบก็มีไม่น้อย!
	 ชวีติเป็นของเรา	พอใจฝ่ายไหนกเ็ลอืกตาม
สบาย....
	 จุ๊ย์ๆๆ	 กรุณาเงียบสักนิด	 นอกจากจะมี
สัญลักษณ์ประจ�าตัวให้ผู้คนเลื่องลือ
	 ยังมีเสียงเพลงบรรเลงประจ�ากายอีก	
ต่างหาก!
	 เคยดูหนังหลายเรื่อง	เมื่อตัวละครปรากฏ
ตวั	เสยีงเพลงจะกระหึ่ม	จะครวญคราง	จะชวน
สยอง	สุดแต่ดี-ชั่วของตัวละคร
	 โปรดหลับตา	 ยืนใกล้ๆ	 เอียงหูเล็กน้อย	
ท�าใจให้ว่าง	 ฟังซิ	 ฟังเถิด	 ฟังเพลงบรรเลง 
ประจ�าตัวของท่าน	และถ้ามีเวลา	ลองฟังของ
ตัวเองบ้างก็จะดี!.....



42 •   เราคิดอะไร

ฉบับที่แล้ว ๓๒๕ เราได้อธิบายมาถึง 

ว่า ผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธาน เมื่อเกิด

การปฏิบัติโดยมี“สัมผัส ๖” เช่น ตากระทบ

รูป เกิด“เวทนา ๒”เป็น“ทุกขเวทนา”ก็ตาม 

เป็น“สุขเวทนา”ก็ตาม

     [ฉบับนีก้็อ่านต่อไปได้เลย] 

เมื อ่ เรามี “สติ สัมปชัญญะ” แล ้ว

พยายาม“วิจัยธรรม”(ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์) ก็ 

คอื วจิยั“เวทนาในเวทนา”น่ันเอง หรอืวิจยั 

ทัง้“กาย-เวทนา-จิต-ธรรม”ให้ลึกให้ละเอียด 

ในลกึเขา้ไปเรือ่ยๆ กระทั่งสามารถสังเคราะห์

เอาเฉพาะ“ตวัเหต”ุ(สมทุยัอาริยสัจ) คือ “อกุศล

จิต”หรือ“ตัวบาป” ให้แม่นคมถูกตัวให้ได้

ได้แล้ว ก็ท�าการ“ประหาร”ด้วย“การ

ปหาน ๕” กระทั่งส�าเร็จ อกุศลจิตนั้น“ดับ

สนิท”(นิโรธ)บริบูรณ์ สัมบูรณ์ 

ตวั“สมัมาทฏิฐ”ิทีเ่ป็น“ตวัประธาน”มา

แต่แรก ก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามล�าดับ 

ที“่ก�าหนดรู้”(อภสิญัญา)ได้ว่า การปฏิสังเคราะห์ 

ของอาชพี(อาชีวะ)กด็ ี การกระท�าต่างๆ(กมัมนัตะ) 

ก็ดี การพดู(วาจา)กด็ ี การนึกคดิ(สงักปัปะ)กด็ ี 

เราสามารถก�าจัดกิเลสตัวนัน้ได้จริง เราก ็

หยั่งรู ้“กระบวนการ”(process)ของมันได้อย่าง 

ชดัเจน อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริง(สัจฉิกรณะ)เป็น 

“สัมมาทิฏฐ”ิมีผลก้าวหน้าขึน้ตามทีเ่ราได้

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๕

พากเพียรปฏิบัติไปเสมอๆ (สัมมาปฏิบัติ) 

“สมัมาทฏิฐ”ิกจ็ะพฒันาขึ้นไปทกุพฤติ 

กรรมของการปฏบิัต“ิสมัมาอารยิมรรค”ทั้ง ๘  

ตามพระพทุธเจ้าตรสัว่า ให้“ปฏิบัติมรรค ๗ 

องค์”ปฏสิมัพทัธไปพร้อมกบั“โพชฌงค”์ทัง้  ๗ 

เช่น เราสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)

ได้ส�าเรจ็ด้วยการมี“สติสัมปชัญญะ”เสมอ 

ส�ารวมอินทรีย ์๖ ไดเ้สมอ  “สัมมาทิฏฐิ”ของ

เราก็จะพัฒนาขึ้นไปเสมอๆ เป็น“โยนิโส

มนสิการ” ที่มี“สัมมาทิฏฐิเป็นประธาน”แท้

เมื่อ“สัมมาทิฏฐิ”ในกระบวนการใดที่

ก้าวหน้าขึ้นๆ ก็สัง่สมเจรญิเป็น“ปัญญา”ไป

ตามล�าดบัเรยีกว่า“ปัญญนิทรย์ี”สงูขึ้นๆ จน

กระทั่งเตม็ครบ“ปัญญนิทรย์ี”สดุท้าย จบสดุ 

กเ็รยีกว่า“ปัญญาพละ”(ภวนัติ ) จบ“ปัญญาผล”

“ปัญญา”เกิดจาก“ทฏิฐ”ิที่ม“ีกระบวน

ทัศน์”(paradigm)อนั“สมัมาทฏิฐ”ิมาก่อน จึง 

จะสามารถมี“โยนิโสมนสิการ” คือสามารถ

มี“การท�าใจในใจอย่างแยบคายถ่องแท้”ได้

ปัจจัยให้เกิด“สัมมาทิฏฐิ”อีกข้อคือ 

“การได้สดับแต่บุคคลอื่น” พูดง่ายๆก็คือ 

“การฟังเสียงผู้อื่น”จึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิ 

ถ้าผู้อื่นนัน้เขาไม่“สัมมาทิฏฐิ” เราไป

ฟังแต่เสียงของผู้อื่นคนนัน้ มันก็ไม่“สัมมา

ทิฏฐิ”ไปตลอดกาล ..ใช่มั้ย?

เพราะฉะนั้น เมื่อเรายังไม่สัมมาทิฏฐิ 

เราก็ต้องฟังผู้อื่นที่เขา“สัมมาทิฏฐิ”
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แล้วใครล่ะทีส่มัมาทฏิฐ ิน่ีแหละส�าคญั     

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก  

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๖ “มหาจัตตารีสกสูตร” ว่า 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฏฐิ เป็น

ไฉน ดูกรภกิษทุัง้หลาย เรากล่าวสมัมาทฏิฐ ิ

เป็น ๒ อย่าง คือ สมัมาทฏิฐทิีย่งัเป็นสาสวะ 

เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันธ์ อย่าง ๑ 

สัมมาทิฏฐิของพระอริยะ ที่เป็นอนา

สวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค(อีก)อย่าง ๑

พระพุทธเจ้าท่านแบ่ง“สัมมาทิฏฐิ”ไว้  

๒ อย่าง อย่างที ่๑ เป็นสาสวะ คนผู้ใดก็ตาม 

เริ่มศึกษามีความรู้ความเห็น (ทิฏฐิ )ถูกต้อง  

คือ รู ้จักทางปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิ และได้

ปฏิบตัิกระทั่งสามารถ“ท�าบญุ”มีฤทธิ์ของบญุ

ผู้น้ีก็ปฏบิตั“ิเป็นบญุ”แต่กไ็ด้แค่“บญุ”ที่ 

มฤีทธิ์ช�าระกเิลสไปเพยีงส่วนหน่ึง หรอื“บญุ” 

ที่ มีฤทธิ์ก�าจัดกิเลสไปได้บางส่วนเท่านัน้  

กเิลสนัน้ยังไม่หมดไปจนสิ้นบริบูรณ์ กระทั่ง

เกลี้ยงสนิท  ไม่เหลือ“อาสวะ”เลย

ค�าว่า“บญุ”นี้แหละ ที่ชาวพทุธในยคุนี้  

ยากที่จะเข้าใจกนัแล้ว เพราะความหมายของ 

“บุญ”ได้ผิดเพี้ยนไปจนน่าจะสิ้นหมดแล้ว 

ชาวพุทธทุกวันนี้ ไม่ได้เข้าใจว่า “บุญ

เป็นเครื่องช�าระกิเลสในจติสนัดานให้สะอาด

หมดจด(สันตานัง ปุนาติ วิโสเธติ )”กันแล้ว  

ดงันั้น แม้ค�าว่า “ส่วนแห่งบญุหรอืส่วน

บุญ”( ปุญญภาคหรือปุญญภาคิยา) ซึ่งเป็น“ส่วน 

ของบุญ”เท่าทีผู่ ้ได้ท�า“บุญ”อย่างสมัมาทฏิฐิ 

และสัมมาปฏิบัติ ชนิดที่“บุญ”สามารถท�า 

หน้าที่ส�าแดงประสิทธิภาพได้แค่มี“ส่วน” 

ช�าระกิเลสลดลงไปบ้างบางส่วนนั้น 

ชาวพุทธทุกวันนีก้็หลงผิดเข้าใจไปว่า 

ตนได้“สมบัติ”ที่เป็นกุศลหรือเป็นสวรรค์ 

กันไปแล้ว ทั ้งๆที ่“บุญ”นีม้ีหน้าที ่ท�าให้

กิเลสมัน“วิบัติ”ไปเท่านัน้ ที่“บุญ”มีหน้าที่ 

และมีกิจ  กิจเดียวแท้ๆ(เอกังสะ)ด้วย

“บุญ”ใดที่ท�าหน้าที่ก�าจัดกิเลสนัน้ๆ

ลงไปเสร็จแล้ว “บุญ”นัน้ก็ดับสิ้นไปด้วย

ไม่มี“บุญ”ใดให้สะสมอีกแล้ว   

“บุญ”ไม่ ใช่“สมบัติ”ที่จะสั่งสมกันได้   

“ส่วนแห่งบุญ” หมายความว่า ส่วน 

ที่กิเลสถูกช�าระไปบางส่วน “บุญ”ได้ส�าแดง 

ฤทธิ์ช�าระกิเลส ท�าให้กเิลสลดละจางคลาย 

ลงไปเป็นส่วนๆบ้างตามล�าดบั แต่กเิลสน้ัน 

ยังไม่หมดสิ้น“อาสวะ”จนสุดจบนั่นเอง

“บุญ”ยังไม่สิ้นสุดหน้าที่  “บุญ” ในผู้

นี้จึงยังไม่“หมดสิ้นไป”(ปุญญปริกฺขี โณ)  

ก็ชือ่ว่า  มี“ส่วนบญุ”บ้าง(ส่วนที่กเิลสลดลง) 

“บุญ”ยังจะต้องท�าหน้าทีส่�าแดงฤทธิ ์

เป็น“บญุ”ต่อไปอกี ยังไม่หมดกิจ ยังไม่สิ้น

หน้าที่“บญุ” ผู ้ปฏบิัติธรรมนี้ยงัจะต้อง“ท�า 

บญุ”ให้ประหารกเิลสตอ่ไปให้สิ้นอาสวะอยู่

ฉะนี้คือ มี“ส่วนแห่งบุญ”(ปุญญภาคิยา) 

และ“ให้ผลแก่ขันธ์ ”(อุปธิเวปักกา) คือ

ขันธ์ของผู้มี“ส่วนแห่งบุญ”นีก้็จะเป็นขนัธ์ที่

สะอาดขึ้นไปเรือ่ยๆ ตามทีก่เิลสลดไปตาม
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ล�าดับ ที่“ท�าบญุ”มีส่วนก�าจดักเิลสนัน้ได้บ้าง 

ถ้าผู้ใดยัง“มิจฉาทิฏฐิ”ในค�าว่า“บุญ” 

อยู่ แน่นอนว่า ผู้นั ้นแม้จะมี“สัมมาทิฏฐิ 

๑๐ ข้อ”นี้ ก็จะเข้าใจ“สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็น 

“สาสวะ”  เป็น“ส่วนแห่งบุญ” ให้ผลแก่

ขันธ์ ไม่ได้แน่นอนที่สุด

ค�าตรัสในข้อ ๒๕๗ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่ง

บุญ ให้ผลแก่ขันธ์ เป็นไฉน คือ ความเห็น

ดังนีว้่า “ทานที่ให้แล้ว มีผล -ยัญที่บูชา

แล้ว มีผล -สังเวยที่บวงสรวงแล้ว มีผล 

-ผลวิบากของกรรมที ่ท�าดี ท�าชั ่วแล้ว มี

อยู่ -โลกนีม้ี -โลกหน้ามี -มารดามี -บิดา

มี -สัตว์ที่เป็นอุปปาติกะมี -สมณพราหมณ์

ทั ้งหลาย ผู ้ด�าเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่ง

ประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้

ยิ ่งด้วยตนเอง ในโลก มีอยู่” นีเ้ป็นสัมมา

ทิฏฐิ   ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้

ผลแก่ขันธ์ ฯ(หมดเนื้อความของข้อ ๒๕๗)

ในข้อ ๒๕๗ น้ี พระพทุธเจ้าตรสัไว้ชดั

ว่า ผู“้สมัมาทฏิฐ”ิที่ยงัเป็นสาสวะ ซึ่งหมาย

ถึง ผู้นีม้ีความรู้หรือความเห็นถูกต้องตาม

ค�าสอนของพระพทุธจ้าแล้วหละ แต่ยงัเป็น 

ผู้ปฏิบัติทียั่งมี“สาสวะ”อยู่ ยังไม่หมดสิน้ 

“อาสวะ” ยังเป็นเสขบุคคล ปฏิบัติไปมีผล

ตามล�าดับ เป็น“ส่วนแห่งบุญ”ไปเป็นขั้นๆ 

“ให้ผลแก่ขันธ์”สูงขึ้นๆ เป็นโสดาบัน -เป็น

สกิทาคามี -เป็นอนาคามี ก็ไต่ ไปตามขัน้ 

ตอน ยังไม่บรรลุถึงขั้นสิ้นกิเลสาสวะ คือ 

“บุญ”ช�าระกิเลสยังไม่ถึงขั้นสิ้นอาสวะ จบ

เป็นอรหัน ต์

เรยีกผูน้ี้ว่า สมัมาทฏิฐทิีย่งัเป็นสาสวะ

และข้อ ๒๕๘  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก ็

สมัมาทฏิฐขิองพระอรยิะที่เป็นอนาสวะ เป็น

โลกตุระ เป็นองค์มรรค เป็นไฉน ดกูรภกิษุ 

ทั้งหลาย ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญพละ 

ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์ ความเห็นชอบ องค์

แห่งมรรค ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึก มีจิต

หาอาสวะมิได้ พรั ่งพร้อมด้วยอริยมรรค 

เจริญอริยมรรคอยู่ นีแ้ล สัมมาทิฏฐิของ

พระอรยิะทีเ่ป็นอนาสวะ เป็นโลกตุระ เป็น

องค์มรรค ฯ 

ภิกษุนัน้ ย่อมพยายามเพื่อละมิจฉา

ทิฏฐิ เพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิ ความพยายาม

ของเธอนัน้ เป็นสัมมาวายามะ ฯ

ภิกษุนัน้มีสติ ละมิจฉาทิฏฐิได้ มีสติ

บรรลุสัมมาทิฏฐิอยู่ สติของเธอนัน้ เป็น

สัมมาสติ ฯ

ด้วยอาการน้ี ธรรม ๓ ประการน้ี คือ  

สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ย่อม 

ห้อมล้อม เป็นไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุ 

นั้น ฯ (หมดเนื้อความของข้อ ๒๕๘) 

ในข้อ ๒๕๘ นี ้กค็อื คน“สมัมาทฏิฐ”ิผู้น้ี 

ได้ศกึษาปฏบิตัิมคีวามรูค้วามเหน็(ทิฏฐิ ) เป็น
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อาริยบุคคลแล้ว จึงรู้จักผลของการปฏิบัติที่

สมัมาทฏิฐ ิว่าตนปฏบิตัไิด้ผล“เป็นบญุ” และ

ถึงขั้นส�าเร็จเสร็จสิ้น“บญุ” คอืละลดกเิลสได้ 

หมดสิ้นแล้ว กเ็ป็น“อนาสวะ”แล้ว “บญุ”ก็หมด

หน้าที ่ก็ชือ่ว่าเป็นคนผู้จบหน้าที่ เสรจ็งาน

คนผู้นี้ก็“จบกจิ”ในการ“ท�าบญุ” 

คนผู้นี้ก็ไม่ต้อง“ท�าบญุ”อีกต่อไปแล้ว

“บุญ”ในคนผู้นี้ก็“ไม่มี”ในตนอีกแล้ว 

เพราะเป็น“ผู ้สิ ้นบุญสิ ้นบาป”(ปุญญ

ปาปปริกฺขีโณ)แล้ว อย่าง“เที่ยงแท้(นิจจงั) ยัง่ยนื 

(ธวุงั) ตลอดกาล(สัสสตะ) ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 

(อวิปริณามธัมมัง) ไม่มีอะไรหักล้างได้ (อสังกุปปัง)  

ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง )” 

พระอรหันต์คือ ผู้สิ้นบุญสิน้บาปแล้ว  

บาลีว่า “ปุญญปาปปริกฺขีโณ”นีท้ี่แปลเป็น

ไทยว่า “ผู้สิ้นบุญสิ้นบาป” มีประการฉะนี้

น่ันก็คือ คนผูนี้ี้เ่ป็นคนที่ไม่มี“บญุ”และ

ไม่ม“ีบาป”น่ันเอง

เป็นคนหมด“บาป” ใครได้ยินได้ฟังก็

ไม่สงสยัแน่ เข้าใจได้ว่า เป็น“คนไม่มบีาป-ไม่

ท�าบาป”แล้ว ซึ่งเป็นความเจรญิของเป้าหมาย

ที่ประเสริฐยิ่งในความเป็นคน 

แต่พอใครได้ยนิได้ฟังความว่า เป็นคน 

“หมดบญุ” เป็นคน“สิน้บญุ”แล้ว 

นี่ส.ิ. ที่คนยงัไม่สัมมาทิฏฐิกันอยู่มาก  

ซึ่งคนไทยเข้าใจกันผิด โดยใช้ค�าว่า  

“สิน้บุญหรอืหมดบุญ” หมายถงึ คนๆนัน้

ตายลง และหมายเอา การตายที่เป็นการ

สิ้นชีวิต สิ้นลมหายใจแค่นั้นด้วย

แต่แท้จริงค�าว่า “สิ้นบุญ-หมดบุญ” 

นี้ หมายถึง “การสิ้นบุญ”ของคนผู้นั้นจริงๆ 

และเป็นการสิ้นบุญเพราะเป็นก�าจัด“บาป” 

ในจิตตนจนสิ ้นหมดไปจริงๆด้วยเช่นกัน 

ไม่มี“บุญ”และไม่มี“บาป”ในคนผู้นีอ้ีก คน

ผู้นีก้็บรรลุธรรมเป็น“อรหันต์” แต่ชีวิตยัง 

ไม่ตาย ยังไม่สิ้นลมหายใจ

ทว่าเป็นคน“ไม่มบีญุ”ในชีวติอกีต่อไป

แล้ว เมื่อคนผู้นี้ยังไม่ตายสิ้นลมหายใจย่อม

ม“ีกรรมกริยิา”อยู ่จงึเป็นผูไ้ม่ท�าบาปทั้งปวง

(สัพพปาปสัสะ อกรณัง) “กรรมกิริยา”ใดหรือการ 

กระท�าใดที่ยังมีอยู่ของคนผู้นีจ้ึงถึงพร้อม

แต่“กุศล”ทั้งสิ้น (กุสลัสสูปสัมปทา) ไม่มีอกุศล

หรือไม่มีบาปทั้งปวงแล้ว

เพราะได้มี“การท�าจิตของตนให้ผ่อง 

แผ้วสะอาดหมดจดจากกิเลส”(สจิตตปริโยท

ปนัง )แล้ว ส�าเร็จได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัส

ไว้ นั่นเอง

คนผู ้นีจ้ึงเป็น“ผู้สิ้นบุญสิ้นบาป”(ปุญญ

ปาปปริกฺขี โณ ) จบกิจ เป็นอรหันต์ 

“อรหันต์”เป็นคนหมด“บุญ”สิ้นเกลี้ยง

จริงๆ แม้จะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี หรือชีวิตจะ

เกิดมีร่างกายขึน้มาในโลกอีกกี่ชาติ ก็เป็น

คน“ไม่มีบุญ”อีกแล้ว 

 “การหมดบญุหรอืสิ้นบญุ”แท้ๆที่เป็น 
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ปรมัตถธรรม จึงไม่ ใช่“ความตาย”ของชีวิต

แห่งสรีระร่าง ที่หมดลมหายใจไปเท่านั้น 

แต่เป็น“ความตาย”ของ“กิเลส,บาป, 

อกุศล” ของทุจริต,ชั่ว,ร้าย,เลว,ทราม

โดยเฉพาะต้องเข้าใจคุณวิเศษของ 

“บญุ”น่ันแหละให้สัมมาทฏิฐิดีๆ  ว่า “บุญ” 

มิ ใช่“สมบัติ”เหมอืน“กศุล” ไม่ตกผลึกสะสม

“บุญ”เป็นแค่“พลังงาน”วิเศษ “บุญ” 

ท�าหน้าที่เสร็จจบกิจก็หายตัวสูญสลายไป

“บญุ”เป็น“วบิัต”ิโดยส่วนเดยีว(เอก�เสน)

ทีเ่ป็น“คุณวิเศษ”(อุตตริมนุสสธรรม)อันเกิดได้

ด้วยความฉลาดที่เป็น“ปัญญา”ของ“อาริย

บุคคล”เท่านั้น อย่างน้อยต้อง“สัมมาทิฏฐิ”

“บุญ”จะมีขึ้นในคนผู ้ยังมีมิจฉาทิฏฐิ 

ค�าว่า“บุญ” ไม่ได้เลยเป็นอันขาด 

“บุญ”จะมีขึ้นไม่ได้เด็ดขาดด้วยความ 

ฉลาดยิ่งยอดปานใดๆที่เป็น“เฉโก”ของปุถุชน

“บุญ”จะสัมฤทธิ์ผลช�าระกิเลสได้ต้อง

ฉลาดเป็น“ปัญญา”ของอาริยชนเท่านั้น

และที่ส�าคญัยิ่งๆ ก็คอื “บญุ”ท�าหน้าที่

ส�าเร็จเสร็จกิจแล้ว “บุญ”สูญสิ้นไปทันที 

“บุญ”สะสมไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง       

ก็ขอย�า้ซ�า้แล้วซ�้าอกีว่า “บญุ”ท�าหน้าที่

เสร็จส�าเร็จงานจบกิจ “บุญ”ก็สูญสลายหาย

ไปทันที  ไม่มี“บุญ”ใดสะสมเป็น“สมบัติ”ได้

เลยเป็นแน่นอนเด็ดขาด 

ความหมาย“นัยส�าคัญ”อย่างยวดยิง่

ของ“บญุ”ดงักล่าวน้ี ชาวพทุธทกุวนัน้ี“มจิฉา

ทฏิฐ”ิกนัไปเกอืบสิ้นสญูจากศาสนาพทุธแล้ว  

ถ้ายงัม“ีมจิฉาทฏิฐ”ิทีท่รงพลงัในผูใ้ด มนั

กเ็ป็น“ประธาน”บงการจติวญิญาณของผูน้ัน้     

สัมมาทิฏฐิ นัน้หมายถึง ความเข้าใจ

ความเห็น หรือความรู้ ของผู้ใด ย่อมเป็น

ประธานของมรรคทั้ง ๘ องค์ ของผู้นัน้

และจะมี สัมมาวายามะ ซึ่งเป็นความ

พยายาม กับ สัมมาสติ เป็นความระลึกรู้

ที่รู้ตัวทั้งภายนอกทั้งภายในพร้อมอยู่ครบ 

ท�างานช่วยสัมมาทิฏฐิ ตัวประธานอยู่เสมอ   

ธรรมะที่เป็น ๓ เส้านี้ของผู้สัมมาทิฏฐิ

จะท�างานเปน็สามัคคธีรรมช่วยกนัไปตลอด 

โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธาน และอีก ๒ เส้า

ต่างพรักพร้อมช่วยประธานอยู่ตลอด

ถ้า“สมัมาทฏิฐ”ิเป็นประธานในจติแล้ว 

ความพยายาม กบัสต ิย่อมเป็น“สมัมา”ตาม

ความพยายามต้องมีให้ดเีสมอ อย่าให้

น้อย สติก็อย่าให้ตกแล้วกัน มันจะไม่มีผล

สัมมาทิฏฐ ิจงึส�าคญัมาก ที่จะน�าพาผู้ 

ปฏิบัติธรรม บรรลุธรรมของพุทธเป็นมรรค 

ผล “สัมมาผล”ตามธรรมะของพระพุทธเจ้า

ดงันั้น ถ้าใครมิจฉาทิฏฐิเสยีแต่ต้น ก ็

แน่ยิง่กว่าแน่ว่า คนน้ันไม่อาจจะบรรลธุรรม 

ของพุทธได้เป็นอนัขาด   ขอยนืยัน

แต่ก็มีคนผู้“หลงว่าตนบรรลธุรรม”อยู ่

มาก ซึ่ง“ผล”นั้นมนัคอื“มิจฉาผล”ต่างหาก  
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มันยังไม่ ใช่ “สัมมาผล”ของพระพุทธเจ้าเลย 

เพราะ“ผล”คอื ความเกิดจากความเป็น

เหต ุถ้าท�าเหตน้ัุนครบมันก็เป็น“ผล”ครบ 

อยูท่ี่ว่า “เหต”ุน้ันมนั“สมัมาทฏิฐ”ิหรอื

เปล่า เท่าน้ันเอง

จรงิ-เทจ็ ถกู-ผิด มันส�าคญัที่“เหต”ุ

“เหต”ุนัน้จรงิ-เทจ็อย่างไร “ผล”กต้็อง 

เกิดตรงตาม“เหตุ”นั้นๆ ไม่ว่าศาสนาใด

แต่ก็ยังมีลัทธิที่เชื่อว่า ใดๆทั้งหลาย

ล้วนไม่มเีหตไุม่มปัีจจยัเลย(อเหตุอปัปัจยวาทะ)

คนทกุคน ใครกต็าม ศาสนาไหนกเ็ถอะ  

ถ้าท�าอะไรกระทั่ง“มีภาวะที่ตรงตามนิยาม 

น้ันๆ หรอืครบจ�านวน หรอืมีมวลกระทัง่ 

บรบิรูณ์ ลกัษณะนั้น แบบนั้น ธาตนุั้น ขันธ์นั้น  

รปูนัน้ ร่างนัน้ จิตนั้น วิญญาณนัน้ คณุวเิศษ 

น้ัน  กย่็อมบรรลผุลที่เขา“ท�าน้ัน”ทั้งน้ันแหละ 

เพราะ“การกระท�า”เป็น“กรรม” “กรรม” 

แม้เล็กแม้น้อยล้วนเป็นอนั“ท�า” เขาก็ต้องมี 

“ภาวะอาการ”ที่เขา“ท�า”นัน้ๆบันทึกลงไป 

เป็นของตน เป็นผลวิบากของเขา แน่นอน 

“สกุตทกุกฏานัง กัมมานัง ผลัง วปิาโก” 

ตามสมัมาทฏิฐ ิ ข้อ ๔ ที่พระพทุธเจ้าตรสัไว้  

ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๗ ที่แปล 

ว่า “ผลวบิากของกรรมที่ท�าด ีท�าชั่วแล้ว มีอยู”่   

แต่ก็มีชาวพุทธ มีนักปฏิบัติธรรมชาว 

พุทธมากมายเยอะแยะหลากหลาย ที่เขา 

กไ็ด้“ผล” และยนืยนัว่าเขาบรรลุธรรมด้วย ซึง่ 

“ผล”ที่เขาได้นัน้ มันไม่ใช่“สัมมาผล”ของ 

ศาสนาพทุธ ทว่าเป็น“ผล”ที่ต่างคนต่างได้ไป 

ต่างๆสารพดั หลากหลายมรรคผล นั่นต่างหาก 

ซึง่มีทัว่ไป ทุกยุคทุกสมัย ทุกกาละในโลก 

ดังนั้น “สัมมาทิฏฐิ”จึงเป็นตัวก�าหนด 

“สัมมาผล”แน่นอน

คน“มจิฉาทฏิฐ”ิปฏบิตักิม็“ีผล”ของเขา 

ได้นดิน้อย กผ็ลนิดน้อย ปฏบิตัจินครบมวล 

ตามนิยามใด ย่อมได้“ผล”ตามที่ตนมี“ทิฏฐิ” 

ที่มิจฉานั้นๆแน่ แต่เป็น“มิจฉาผล”ทั้งสิ้น  

ด้วยประการฉะนีเ้อง ผู้ที่เป็นผู้บอก

ธรรม หรอืสอนธรรม หรอือาจารย์จงึส�าคญั

ยิ่งยวด ถ้าไม่ใช่“สัตบุรุษ”หรือ“ผู้รู้ธรรมของ

พระพุทธเจ้าที่สัมมาทิฏฐิ”จริง ก็แน่ยิ่งกว่า

แน่ว่า หมดหวังที่จะบรรลุ“พุทธธรรม”อัน

เป็น“สัทธรรม”ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่

ถูกต้องแน่ๆ เป็นเด็ดขาด 

และศาสนาพทุธน้ัน คนปถุชุนหรอืคน

โลกีย์ทั้งหลาย ใครก็ตามผู้ไม่เคยได้ยินได้ 

ฟังและได้ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดความรู้ความ

เข้าใจเป็น“สัมมาทิฏฐิ”นั้น เป็นไปไม่ได้

ต้องได้พบ“สัตบุรุษ”หรือผู้มีเชื ้อแท้

ของพระพุทธเจ้าที่เป็น“ตัวจริง”ให้ได้

ดังนั้น จึงต้อง“พบสัตบุรุษ”ให้แม่นคน 

จริงๆ เพราะผู้แสดงตัวเป็นสัตบุรุษมีมาก  

ทั้งที่แสดงตัวโต้งๆ ทั้งที่แสดงอย่างอ้อมๆ

และต้อง“ฟังธรรมจากสัตบุรุษ”ให้ดีๆ
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ละเอียดๆ กระทั่งบริบูรณ์

จึงจะมี“ศรัทธา”ที่เป็นความรู้ ความ

เชื่อ ความนับถือที่บริบูรณ์ 

จึงจะปฏิบัติ“ท�าใจในใจ”ของตนถูก

ต้องบริบูรณ์ คือ ปฏิบัติใจในใจของตนเป็น

และถกูต้องตรงตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

จริง เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” 

“โยนิโสมนสิการ”นัน้หมายถงึ“ท�าใจ

ในใจ” ส�าคญัเป็นหลกัใหญ่ ไม่ใช่ไปหลงผดิ 

ว่า “โยนิโสมนสิการ”คือ การคิดพจิารณาให้

ถ่องแท้เป็นส�าคญัหลกั หรอืส�าคญัถ่ายเดยีว

เท่านั้น ต้องมีทั้ง ๒ อย่าง แต่เน้นหนักไป

ที่“การท�าใจให้เกิดให้พัฒนาขึ้น”เป็นใหญ่

แค่ประเดน็การสอนเอยีงโต่งเน้น“การ 

ท�าที่ใจ”กันให้เกิดให้เป็นขึ้นมาเลย กับการ 

สอนที่เน้น“การพิจารณา” เท่านีแ้หละการ 

ปฏบิัติก็ไม่เกิดมรรคผลเท่ากันแล้ว

เพราะการศึกษาจะไปหลงงมอยู่แต่ 

“ความรู้,ความฉลาด” จะไม่เกิด“การท�าใจ

ในใจ”(มนสิการ)กันเป็นส�าคัญ

ใน“มูลสูตร ๑๐”พระพุทธเจ้าทรงจัด

ล�าดับความส�าคัญ“มนสิการ”อยู่อันดับ ๒ 

รองจาก“ความยินดีพอใจ”(ฉันทะ)ทีเดียว

หรือในอีกมากมายหลากหลายสูตรที่

พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า“โยนิโสมนสิการ” 

นีแ้หละที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวด

แม้แต่ผู ้จะปฏิบัติ“มรรค ๘”ได้เป็น 

มรรคได้ผลนัน้ ก็จะต้องมี“โยนิโสมนสิการ” 

มาแล้วก่อน ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัด

ใน“สุริยเปยยาลสูตร”(เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๒๙-๑๓๖)

ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องเป็นสัตบุรุษ หรือ

เป็นผู้มี“เชื้อแท้”ขั้นอาริยบุคคลมาก่อนจริง 

จึงจะสามารถสอนหรือถ่ายทอดบอกกล่าว

เป็น“สัมมาทิฏฐิ”ได้จริงแท้ ได ้
เพราะยิ่งสอน“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”ไปคน 

ละอย่าง คนละแคว แล้ว“จติ”จะม“ีโอปปาติก 

โยนิ”(การเกดิทางจติ,จติเกดิใหม่จากจติเดมิเป็นโลกย์ีก ็

เกดิเป็นโลกตุรจิต) เป็น“อารยิชน”น้ันเป็นไปไม่ได้ 

แม้จะเชื่อว่าตน“คดิค้นโลกตุรธรรมขึน้ 

มาได้เอง”หรือ“ตรัสรู ้พุทธธรรมไดเ้อง” ซึ่ง

ราวกับ“ตนเป็นเจ้าของพุทธศาสตร์”นั้น ยิ่ง 

เป็นไปไม่ ได้เลย ในโลกทุกกัปป์กาล

หรือแม้จะเคยได้ยินได้ฟังค�าตรัสค�า

สอนของพระพทุธเจ้า แต่ยงัไม่“สัมมาทฏิฐ”ิ  

ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะ“ขบคิดพิจารณาด้วย

ตนเอง”ให้ยิ่งๆ ต่อให้อุตสาหะพยายามกัน 

ปานใด แล้วจะท�า“สัมมาทิฏฐิ”เองขึ้นมาได้

เองนั้น เป็นไปไม่ได้ เด็ดขาด

“พทุธธรรม”ที่เป็นของศาสนาพทุธแท้ 

ต้อง“ต่อเชื้อโลกุตระ”จาก“คนผู้มีเชื้อพุทธ

ธรรมแท้มาแล้ว”เท่าน้ัน ทีเ่รยีกว่า “สัตบรุษุ” 

กด็ ี “ผู้ด�าเนินชอบตามสมัมาอรยิมรรค(สมัมัค

คตา)กด็-ี“ผู้ปฏิบัติถึงขั้นบรรลธุรรมของพทุธ

ได้แท้”(สัมมาปฏปัินนา)กด็ ี จงึจะสามารถบรรล ุ
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พทุธธรรมที่เป็น“สัมมาผล”ส�าเร็จได้  

คล้ายกับศาสนา“เทวนิยม”ที่ยืนยันว่า 

“ธรรมของแต่ละศาสนา”น้ัน กจ็ะยนืยนัว่า ผู ้

ที่จะเป็น“ศาสดา”ของแต่ละศาสนา เกิดมาใน

ร่างมนุษย์เป็นผู้ประกาศศาสนาของ“พระเจ้า” 

ได้น้ัน จะต้องเฉพาะ“พระบตุร”เท่าน้ัน ที่มี 

“พระเจ้า”บันดาลให้อุบัติขึ้นในโลก เฉพาะ 

“พระบุตรองค์เดียว” คนอื่นเป็น“ผู้ประกาศ

ธรรม”เทียมเท่า“พระบุตร”ไม่ได้ คนสามัญ 

มิบังอาจเป็นได้ ในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

มนุษย์ทั่วไปคนธรรมดาเป็น“พระบตุร”ไม่ได้  

อิสระเสรีภาพแห่งความเป็น“เชื้อไข

พระเจ้า”มี ได้เพียง“พระบุตร”ผู้เดียว

แต่ศาสนาพุทธนัน้ ความเป็น“บุตร” 

หรือ“ลูก”ของพระพุทธเจ้า ที่เป็น“ลูกทาง 

จติวิญญาณ”มีได้ไม่สงวนสิทธิ์เลย ข้ึนอยู ่

กบั“กรรม”ของแต่ละคน ที่สามารถ“กระท�า

กรรมดีขั้นโลกุตระ” เป็นบารมีของตนๆได้

ไหม? แค่ใด? ก็อยู่ที่“กรรมเป็นของของตน”

ฉะนีเ้อง ในเทวนิยมจึงมี“พระบุตร” 

องค์แท้องค์จริง องค์เดียวที่อุบัติในโลก 

ศาสนาเทวนิยม ก็จะต้องพิสูจน์ความ

เป็น“พระบุตร”กันให้ได้ ซึ่งเทวนิยมจะเน้น

อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทสนาปาฏิหาริย์

เป็นนัยะส�าคัญ เป็นหลักฐานเอก ที่ชี้ชัดวัด

ความเป็น“พระบุตร”กัน  

แต่ศาสนาพทุธ อนัเป็น“อเทวนิยม”จะ

พิสูจน์ความเป็น“ศาสดา”หรือ“สัตบุรุษ”กัน

ที่“การบรรลธุรรม”มคีณุวเิศษอนัประเสรฐิตาม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า อันเป็น“อนุสาสนี

ปาฏหิารย์ิ” ว่า ใครประพฤตปิฏบิตักินัได้จรงิ 

กจ็ะมีในคนทั่วไปนี่เอง ซึ่งมคีวามเป็น“อารยิ

ธรรม”เป็นขั้นเป็นตอน มกีารแยกแยะขดีขั้น

ที่ทรงวิจัยไว้ละเอียดลออด้วยพระปัญญาธิ

คุณของพระพุทธเจ้า

ส�าหรับศาสนาพุทธก็จะต้อง“พบ”สัต 

บุรุษหรือสัมมัคคตา-สัมมาปฏิปันนาที ่มี

หลายขั้น หลายระดบั หาให้“พบ”ให้ได้อย่าง

แท้จริงเถิด ซึ่งก็“คนเป็นๆ”ในโลกที่เราเกิด

มาร่วมยุคร่วมสมัยนี้แหละ

ฉะนี้คือ นัยส�าคัญของศาสนาพุทธ 

“อเทวนยิม” ทีม่ีความแตกต่างกับศาสนา 

“เทวนิยม”อื ่นๆที ่นับถือ“พระเจ้า” และ

ศาสนาพระเจ้าก็มีกันอยู ่มากมายหลาย

ศาสนากว่าศาสนาพุทธ ที่เป็น“อเทวนิยม” 

และ“อเทวนิยม”ที่สมัมาทฏิฐติรงกนั ก็

มีศาสนาเดียวเท่านั้น คือ ศาสนาพุทธ 

ซึ่งศาสนาที่เป็น“อเทวนิยม”อืน่ที่ ไม่ใช่ 

พุทธก็มีอยู่ในโลก แต่มีน้อยศาสนากว่า ที่

เป็น“เทวนิยม”มากกว่ามาก   

พทุธศาสนาไม่จ�ากดัสทิธิ์คนสามญัทั่ว 

ไป ใครๆกม็สีทิธิ์ตั้งจติปรารถนาเป็น“ศาสดา” 

ที่ประกาศศาสนาขึ้นในโลกมนุษย์ คือเป็น 

“พระบุตร”ในอนาคตได้ โดย“กรรม”ของตน 
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บ�าเพญ็บารมขีองตนเอง ไม่ใช่มี ใครบนัดาล

ให้เป็น ซ่ึงตนเองปฏบิตัเิองเป็นอาริยบุคคล

ไปตามล�าดับ เป็นสัตบุรุษ ไปตามขั้นตาม

ขีด ไม่สงวนสิทธิ์ว่า จะเป็นมนุษย์สามัญคน

ใด ทกุคนมสีทิธิ์เป็นได้มีได้ อยู่ที่แต่ละคนจะ

พึงประพฤติปฏิบัติเอง ถึงเอง เป็นเอง

“อิสระเสรีภาพ”นัยะนีก็้เป็นประเด็น 

ที่แตกต่างกนัยิ่งของพทุธกบัศาสนาเทวนยิม

นัยส�าคัญของพทุธที่ก�าลังสาธยายนี ้

ต่างกันกบัชาวเทวนิยม ก็คอื “สัตบรุษุหรอื 

สัมมัคคตา-สัมมาปฏิปันนา” หรือจะเรียก

ว่า“พระโพธิสัตว์”ก็ได้นั้น คือคนสามัญนี่แหละ

ที่เกดิร่วมยคุร่วมสมยัเราๆท่านๆน้ีเอง แต่ 

ท่านมี“ภูมิพุทธธรรม”เป็นโลกุตระมากน้อย 

ต่างกันตามระดับแห่งความเป็นโพธิสัตว์แต่ 

ละท่าน ที่ ได้สั่งสมบารมีมา 

ซ่ึงความเป็น“โพธสิตัว์”มีถงึ ๘-๙ ระดบั  

ได้แก่ “โสดาบัน”กเ็ริ่มนับได้ เป็น“โพธิสัตว์” 

ระดับ ๑ มี“พทุธภมู”ิแท้แล้ว-สกทิาคามีโพธิ 

สัตว์-อนาคามีโพธสิัตว์-อรหันตโพธิสัตว์ ก็ 

โพธิสตัว์จรงิทั้งน้ัน ถ้าจะแบ่งก็เป็น “โพธสัิตว์” 

ก็เป็น“โพธิสัตว์ขั้นประถม” 

เป็นอรหันต์แล้ว ยงัไม่ปรนิิพพานเป็น 

ปริโยสาน ตั้งจิตต่อ“พุทธภูมิ”อีก จึงเรียกว่า 

“อนโุพธิสัตว์-อนิยตโพธิสั ตว ์ ” ขั้ นนี้ก็เป ็น 

“โพธิสัตว์ขั้นมัธยม” 

ขั้นที ่๗ ขึ้นไป “นิยตโพธิสัตว ์- มหา 

โพธิสัตว์-ปัจเจกสัมมาสัมพุทธะ ขัน้นีน้ับ 

เป็น“โพธิสัตว์ขั้นอุดมศึกษา”

และยังมีขั ้นสูงละเอียดที ่เป็นอิสระ

เสรีภาพที่ยิ่งใหญ่เฉพาะตน ขั้นสุดท้าย

ผู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจริงแท้  

คือ ผู้เป็น“พระปัจเจกสมัมาสมัพทุธะ” บาง

พระองค์ทรงบรรลุ“สัมมาสัมโพธิญาณ” 

เท่ากันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์  

แต่นัยส�าคญันัน้คอื “ปัจเจกสมัมาสมัพทุธะ”  

บางพระองค์ ท่านไม่ได้ทรงประกาศศาสนา

ในโลกมนุษย์แค่นั้นเอง จึงไม่ได้ชื่อว่า พระ 

สัมมาสัมพุทธเจ้า“องค์ใดองค์หนึง่”ในโลก

มนษุย์ นัยส�าคัญก็มีเท่านี้เอง 

ดังนั้นค�าว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์ใดองค์หน่ึง”นัน้ มหีมายความ“อย่างน้ี”

หมายความถึง “พระปัจเจกสัมมาสัม

พุทธเจ้า”นีเ่อง ที่ท่านไม่ได้ทรงประกาศ 

“ศาสนาพทุธ”ข้ึนในโลกมนษุย์ ตามที่สาธยาย

มานัน้ แล้วพระองค์ก็ปรินิพพานเป็นปริโย

สานไป จบสิ้นอัตภาพของพระองค์เองไป

ก็เป็นอันจบสิ้นเด็ดขาดในความเป็น 

“อตัตาหรอือาตมนั”หน่ึง ที่มีในมหาเอกภพ

ไม่ใช่ว่า “พระปัจเจกพระพทุธเจ้า”น้ัน 

คอื ผู้ที่“สอนคนไม่ได้-สอนคนไม่เป็น” ตามที่

คนผู้มจิฉาทิฏฐิ เชือ่กันอยู่ ซึง่มีอยู่ไม่น้อย

ในชาวพทุธ ในวงการศาสนาพทุธที่เข้าใจผดิ  

โถ!..กว่าจะศึกษาเล่าเรียนบ�าเพ็ญจน
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อ่านต่อฉบับหน้า

บรรลุ“พระสัมมาสัมโพธิญาณ” แล้วจะสอน 

คนไม่ได้  มนัจะเป็นไปได้ยงัไง!  ก็น่าหวัเราะ 

น่ันมนัความคดิของนักตรรกะ ที่คดิไป 

ตามประสาของเขา คิดเพ้อๆพกๆไป ไม่ใช่

อารยิบคุคลแท้ จึงคดิเพ้อเจ้อห่างไกลสัจธรรม 

ความจริงไปเรื่อยๆ จนไม่มีความจริงเลย มี

เยอะแยะในสังคมมนุษย์ ที่เละเทะเลอะเทอะ

ด้วยความคิดฟุ้งไป ที่ผิดความจริงของพุทธ 

คิดดูความจริงง่ายๆ คนศึกษาธรรมะ

ผู้ ไม่บรรลุแม้แค่โสดาบนั มากมายก่ายกอง  

แต่สอนจงั สอนแจ้วๆ อยูเ่ตม็โลก ในวงการ

ศาสนาพุทธนีแ่หละ ต่างก็พูดเละเทะเลอะ 

เทอะกันไป ได้บาป ท�าบาปให้แก่ตนเอง  

เพราะ“สอนผดิ” มนักท็�าให้คนเข้าใจศาสนา

พุทธผิดเพี้ยนไป ผู้นัน้ก็ได้“บาป”ตามกรรม 

ที่คนผู้นั้น“ท�า”ผิด  เพราะกรรมเป็นอันท�า

ผดิหรอืถกู ก็ต้องเป็นของของตน(กมัมสั

สกะ) เป็นมรดกของตน(กัมมทายาท ฯลฯ)

ท�าความเข้าใจให้ชัดแจ้งคมๆแม่นๆ 

พระปัจเจกสัมมาสัมพทุธเจ้าน้ีท่านไม่ได้ทรง

ประกาศศาสนาเป็น“ศาสนาพุทธ”ข้ึนมาใน

โลกมนุษย์ จนได้ชื่อว่าเป็น“เจ้าของศาสนา

พุทธ”ในโลกมนุษย์ เหมือนกับ“พระสัมมา 

สมัพุทธเจ้า”ทั้งหลายทกุพระองค์ที่ประกาศ

ซึง่พระปัจเจกสมัมาสมัพทุธเจ้าบางองค์ 
มบีารมสีงูถึงขั้นบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว  
และประสูติเป็นมนุษย์ในโลกด้วยซ�า้ในบาง 

ยุค แต่พระองค์ตรวจดูโลกในยุคนัน้แล้ว  

เห็นว่า ณ กาละนั้นไม่ ใช่ “กาลอันควรที่จะ 

ประกาศศาสนาพุทธ”[พุทธุปบาทกาล] 

หากประกาศไปแล้ว..“ได้ ไม่คุ ้มเสีย” 

หรอื“เสยีของ”เปล่าๆ  เป็นต้น หรอืจะเหตุผล 

ใดก็สุดแท้ นยัส�าคญัคอืท่านไม่ได้ประกาศ 

ศาสนาในโลกมนุษย์ แล้วที่สุดท่านก็ปร ิ

นิพพานเป็นปริโยสานไปเสีย พระองค์จึง 

ไม่ได้ชือ่ว่าเป็น“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ 

องค์หนึง่” ที่มีขึ้นในโลกมนษุย์ ก็เท่านั้นเอง 

พระโพธิสัตว์นั้นคอื ผู้บรรลพุทุธธรรม

ทีเ่ป็นโลกตุระ เป็น“ผูม้ี โพธิ (ความตรสัรู)้” นั่น 

คือ มี“ภูมิตรัสรู้”ตามพระพุทธเจ้าจริง 

เริม่นบัได้ตั้งแต่เป็น“โสดาบนั”เป็นต้นไป

ปุถุชนผู้ที่ตั้งจิตมุ่งปฏิบัติสู่ความเป็น

พระพทุธเจ้า แต่ยงัไม่บรรลโุลกุตรธรรมใดเลย 

แม้ขั้นโสดาบัน จะเรียกว่า“โพธิสัตว์”ไม่ได ้

เพราะยังเป็นคนที่ยังไม่มี“โพธิ”ขึ้นใน 

ตนอย่างสัมมาทิฏฐิเลย ซึ่งมีคนที่หลงผิด

เช่นนี้อยู่ ไม่น้อย!  

“โพธสิตัว์”จงึหมายถงึ คนผูบ้รรลธุรรม 

“โพธิ(ความตรัสรู ้)”ในจิตตนแล้ว อย่างน้อย

ก็เป็น“โสดาบัน” ยิ่งผู้บรรลุอรหันต์ซึ่งเป็น 

“โพธสิตัว์”ขั้น ๔ เป็นผูม้สีทิธิ์จะปรนิิพพานเป็น 

ปรโิยสานได้แล้ว ทว่าตั้งจิตบ�าเพ็ญเป็น“อนุ

โพธสิตัว์ (ตามภมิูพระพุทธเจ้าไปอีกๆๆ ยงัไม่หยดุตาม)
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

จาตุมหาราช
บทที่ ๖ “สวรรค์คนละชั้น....ที่บุญบั้งไฟ”

• ต่อจากฉบับ ๓๒๕

	 ท่านชื่อว่าสามญั	นามสกลุ	“แสนด”ี	มตี�าแหน่ง
เป็นถึงสมาชกิสภาจงัหวดั		อ�าเภอตะวันออก		ผิวคล�้า	
เรือนกายเล็กสันทัดค่อนข้างบาง	 ขนคิ้วดกหนา		
แววตามรีอยย้ิม	รมิฝีปากบางเฉียบ	ตดัผมรองทรง	
เส้นผมสีด�าขลับ	อายุไม่น่าจะเกินห้าสิบปี
	 ทุกครั้งเมื่อสามัญเดินทางไปเป็นประธานใน
งานพิธีต่าง	ๆ 	 ไม่ว่างานหลวงหรืองานราษฎร์ใน
พื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน	 เมื่อเข้าไปนั่งบนเก้าอี้ไม้ยาว
เคียงข้างสมาชกิสภาจงัหวัดท่านนัน้	ชาวบ้านมกัจะ
ทกัผิดทกัถูก		เผลอ	ๆ 	เรยีกนายอ�าเภอว่าเป็น	ส.จ.		
ส่วน	ส.จ.	กลับกลายเป็นนายอ�าเภอตะวันออกไป	

เหตเุพราะชื่อเดยีวกนั		ฐานะต�าแหน่งพอ	ๆ 	กนั	แม้
การงานจะคนละเส้นทางก็ตาม
	 ท่าน	ส.จ.สามัญ	 เป็นคนโตตัวเล็ก	เหตุที่เรียก	
“คนโต”	ก็เพราะต�าแหน่งใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่ม	เป็นถึง
นักการเมืองท้องถิ่น		ต�าแหน่งสมาชิกสภาจังหวัด		
ชาวบ้านอ�าเภอตะวันออกให้เกียรติเคารพรัก		
ใบหน้าท่านแย้มยิ้มรื่นเริงเกือบตลอดเวลา	 	วาจา
ไพเราะ	สุภาพเป็นกันเองกับทุกผู้คน
	 สามัญพบเจอท่าน	ส.จ.เกือบทุกครั้ง		ในงาน
บญุประเพณ	ี	งานกจิกรรมที่จดัขึ้นในหมูบ้่านต�าบล
เขตพื้นที	่ ท่านมักจะมานั่งบนโซฟาแขกผู้มีเกียรติ

คืนนั้น...เขาฝันอีกแล้ว....ฝันถึงเก้าอี้ลวดลายวิจิตร	เบาะนุ่มน่านั่ง
มีเทวดาหรือยักษ์สองตน...เขาไม่แน่ใจ

เพราะมองเห็นอย่างรางเลือน
		ยักษ์ทั้งสองก�าลังวิ่งเข้าไปเพื่อจะแย่งกันนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้น
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ด้านหน้าปะร�าพิธีเคียงคู่กับนายอ�าเภอ	 	หากไม่มี
ผู้ว่าราชการจงัหวัดหรอืนายกองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดมานั่งเป็นประธาน
	 คนอ�าเภอตะวนัออกรักเคารพ	ส.จ.	 ยิง่กว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตพื้นที่	เพราะทุกวัน	
เกือบทกุเวลาในอ�าเภอ		สามญัมกัจะเห็นท่าน	ส.จ.	
ขับรถกระบะปิกอัพสีน�้าเงินเก่า	ๆ 	โฉบผ่านไปมา
เสมอ	 สิ่งส�าคัญคือท่านจะไปร่วมงานในหมู่บ้าน
เกือบทุกแห่ง		ไม่ว่างานศพ	งานบวช	งานแต่ง	แม้
กิจกรรมส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
เป็นไม่มีเว้น
	 ทว่ากบัสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร		นาน	ๆ 	ครั้ง		
ถึงจะผ่านเข้ามาให้แลเห็นสกัครั้งหน่ึง	ข้ออ้างกค็อื	
ติดประชุมสภาผู้แทนฯที่กรุงเทพฯ	 เผลอ	ๆ 	ก็ถูก	
กระแสการเมืองเล่นงาน	 	 ต้องเข้าไปพักผ่อนใน
สถานสงบสงัด		ไม่สามารถจะเดนิทางกลบัมาบ้าน
ต่างจังหวัดได้
	 สิ่งส�าคัญคือ	ส.จ.สามัญมีเงินงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู ่ในมืออย่างเป็น	
กอบเป็นก�า	 เหมือนจะคว้าได้ในอากาศก็ไม่ปาน	
โดยเฉพาะงบนั ้น	 จะต้องน�ามาพัฒนาอ�าเภอ
ตะวันออกต้องผ่านความเห็นของท่าน	ใครจะมา	
ล่วงล�้าอ�านาจนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีสาน		กร็ู	้ๆ 	กนัอยู	่
งบประมาณได้จากรัฐบาลปีหนึ่ง	ๆ 	ก้อนเล็ก	ๆ 	ใช้
เพียงเป็นเงินเดือนพนักงานในส�านักงานก็แทบจะ
หมดเกลี้ยงคลัง	ไม่ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล
หรือเทศบาล		 จะมีก็เฉพาะองค์การบริหารส่วน
จงัหวัด		ที่พอจะเห็นน�า้เห็นเน้ือให้อ�าเภอได้ต่อชีวิต
การพัฒนา		ท่าน	ส.จ.สามัญ	 จึงเป็นที่พึ่งหวังของ
ชาวบ้านในอ�าเภอตะวันออกเป็นอย่างยิ่ง
	 ท่าน	ส.จ.	 แบ่งสัดส่วนเงินให้ชาวบ้านอย่าง
เหมาะสม	โดยเฉพาะ	โรงเรียน	สาธารณสุข	ก�านัน
ผู้ใหญ่บ้าน	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เทศบาล
หรืองานวัฒนธรรมประเพณีที่โรงเรียนแต่ละโรง
จัดขึ้น	โดยเฉพาะ	งานบุญประเพณี		หรือบุญบั้งไฟ		
ของอ�าเภออันเป็นงานยิ่งใหญ่ของคนตะวันออก		

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดทุม่งบประมาณให้อย่าง
ไม่อั้นโดยต้องผ่านความเห็นของท่านส.จ.
	 แต่ผู้บริหารงบประมาณจริง	ๆ 	กลับเป็นนาย
อ�าเภอตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ต้อง
คอยตรวจสอบก�ากับดูแลว่าเงินทุกเม็ด	ได้ลงถึง
หมู่บ้านต�าบลอย่างแท้จริงหรือไม่	ท่านส.จ.สามัญ
จึงต้องเดินทางเข้าพบนายอ�าเภอสามัญบ่อย
ครั้ง	 เพื่อลงลึกถึงรายละเอียด	การบริหารเงินงบ
ประมาณบุญบั้งไฟให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
	 แรกพบ	สามัญยังจ�าได้		ในห้องท�างานเล็ก	ๆ	
ของนายอ�าเภอ	ห้องกระจกสเีข้มบนอาคารชั้นสอง	
มุขด้านหน้าที่ว่าการอ�าเภอ		
	 “นาย... .ชาวอ�าเภอตะวันออกจะจัดงาน
ประเพณบีญุบั้งไฟ	ถอืว่าเป็นงานประจ�าปีที่ยิง่ใหญ่
ที่สุดของอ�าเภอเราครับ”	 ส.จ.เกริ่นเรื ่องอย่าง
ตรงเป้า	หลังยกมือไหว้และนั่งลงบนโซฟาหนานุ่ม	
นัยน์ตาท่านระคนรอยยิ้มแฝงมิตรภาพอยู่ในที
	 “ผมทราบ”สามัญเอ่ยตอบสั ้น	ๆ 	เพื ่อเปิด
โอกาสให้ท่าน	ส.จ.เปิดประเดน็การมาพบในครั้งนั้น	
	 “องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ต้องจัดส่งงบ
ประมาณสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟผ่านมาให้
อ�าเภอ”	 ท่านอธิบายอย่างช้า	ๆ 	 เพื่อไม่ให้กระทบ
ชั้นยศ	อ�านาจและต�าแหน่งระหว่างนายอ�าเภอกับ
นักการเมืองส่วนท้องถิ่น
	 “ท�าไม	อบจ.ไม่ส่งให้ท่าน	ส.จ.โดยตรง	เลย
ล่ะ”	 เขาแกล้งแย้ง	แดกดันอยู่กลาย	ๆ 	 ต�าแหน่ง	
นายอ�าเภอกบันักการเมอืงท้องถิ่น	มวิีถแีห่งอ�านาจ
คนละเส้น	 จะเปรียบก็เหมือนเทวดาคนละชั ้น	
สามัญรู้สึกเช่นนั้น
	 “ผมเพียงแค่สมาชิกสภาจังหวัด	ไม่ใช่ฝ่าย
บริหาร	ผู ้รับผิดชอบในพื ้นที ่จริง	ๆ 	แทนนายก-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคือนายอ�าเภอ”	 ส.จ.	
พยายามอธิบายอย่างให้เกียรติ	แม้ลึก	ๆ	ในความ
รูส้กึจะขุ่น	ๆ 	กบัการย�า้บอกตนเองว่า	นักการเมอืง
ท้องถิ่นน่าจะใหญ่กว่านายอ�าเภอ	 	 เพราะมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนทั้งอ�าเภอ
	 “แล้วจะให้ผมช่วยอย่างไร”สามัญเอ่ยถาม	
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พยายามคลายความขุ่นให้จางหาย	 ระหว่างความ
ยิ่งใหญ่กับคนที่ยิ่งใหญ่ในพื้นที่	
	 “ผมอยากให้นายจัดประชุมคณะกรรมการ	
จดังาน		และพจิารณางบประมาณว่าจะลงส่วนไหน
บ้าง	 	 ส่วนรายละเอียดนั้นขอให้ยึดปีผ่านมาเป็น
หลัก”	ท่าน	ส.จ.	บอกเน้นในหลักการ
	 “จะให้ประชุมเมื ่อไหร่”	เขาเอ่ยถามอย่าง
พยายามให้เย็นในอารมณ์	ทั้งที่จริง	ๆ 	นายอ�าเภอ
ไม่อยากให้ผู้ใดมาก้าวก่ายงานในหน้าที่
	 “เร็วที่สุดครับท่าน		เพราะอีกไม่ถึงสองเดือน		
ก็จะถึงวันงาน”	ส.จ.สามัญเน้นน�้าเสียง
	 ว ันแรกที ่พูดคุย	ท ่าน	ส.จ.ตะว ันออกจบ	
ประเดน็เพยีงแค่นี้			สามญัเรยีกปลดัอาวุโสและปลดั
เทศบาลในพืน้ทีร่ับผดิชอบงานประเพณีเข้าพบ	
พร้อมน�ารายละเอียดเรื่องเดิมมาดูทั้งหมด	จึงรู้
ว่างานบุญบัง้ไฟของอ�าเภอใช้งบประมาณหลาย	
แสนบาท	ส่วนใหญ่จะหนักไปด้านการตบแต่ง
ขบวนแห่		 ช่างฟ้อนนางร�าทีเ่ข้าประกวดประขัน	
แต่ละต�าบล	 นัยว่าท�าให้งานประเพณีที่นี่ยิ่งใหญ่	
กว่าอ�าเภอเจ้าต�ารับบุญบั้งไฟดั้งเดิม
	 ประเพณีพุทธศาสนาไม่ว่าเรื่องใด	คือหัวใจใน
ท้องถ่ิน		คือส่ิงหลอมใจสามคัค	ี	วิถชีวิีตสงบงามใต้
เงาพุทธศาสนาที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดกันมานับ
พัน	ๆ 	ปี		สิ้นงบประมาณเท่าไร		ชาวบ้านไม่ค�านึง		
ขอให้จัดเพื่อรักษาประเพณีรากเหง้า		คนเป็นนาย
อ�าเภอหรือจะขัดการปฏิบัติ	 อย่าคิดว่าเป็นเรื่อง
การเมืองหรือจัดให้เสร็จ	ๆ 	 ตามใจชาวบ้านเพียง
เท่านั้น	เพราะมันคือสิ่งพึ่งพิงความหวังแห่งชีวิต
ของคนในพื้นถิ่นตั้งแต่เกิดจนวันตาย
	 สามัญเร่งให้ปลัดอาวุโสออกค�าสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท�างานแต่ละฝ่ายอย่างเร่งด่วน	ต้อง
เรียกประชุมในสัปดาห์ต่อมา	คณะกรรมการตั้งแต่
ก�านนัผู้ใหญ่บ้าน		นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	
เทศบาล		ครบูาอาจารย์	ปราชญ์ชาวบ้าน	หวัหน้าคุม้	
กลุ่มชายหญิง	ระดมมาให้หมด	งานทุกอย่างลงตัว
อยูแ่ล้ว	เพยีงเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	
กลุ่มบ้านท่ีจะมาร่วมงาน	รวมถงึงบประมาณทีอ่าจ

จะผันแปรตามความเหมาะสม	 	 ที่ประชุมตกลง
เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิด
งาน	เพราะถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดของอ�าเภอ
	 ไม่ยากเกินไปหรอกกับหน้าที่นายอ�าเภอแห่ง
พืน้ที	่	ส่งเสรมิประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น		เพยีง
ประสานทกุฝ่ายให้ท�างานอย่างกลมกลนื		กระจาย
เม็ดเงินสู่ชาวบ้านร่วมบริหารอย่างสมน�้าสมเนื้อ		
งานก็จะเดินอย่างลื่นไหล	 	แต่แปลก...วันประชุม
เพื่อลงมติอนุมัติ		ท่าน	ส.จ.	เจ้าภาพใหญ่	กลับติด
ภารกิจมาร่วมประชุมไม่ได้
	 สถานการณ์ชักตึงเครียด	เมื ่อสามวันก่อน
การจัดงานจะมาถึง	เมื่อ	ท่าน	ส.จ.	แวะมาหานาย
อ�าเภอที่ห้องท�างาน		พร้อมยื่นค�าขาดท�าให้เขาถึง
กับสะดุ้ง		งุนงงไปแปดตรลบ
	 “องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการให้ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเป็นประธาน
ในพิธี”	 น�้าเสียงท่านเย็นเยือก	 นิง่และสงบ	 ทว่า
ท�าให้สามญัถงึกบัอึง้	จ้องหน้า	ส.จ.ผูม้าเยอืนเขมง็
	 เขามองหน้า	ส.จ.อย่างไม่เข้าใจ	จ�าได้ว่าสามญั
ได้ท�าหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อม
ลงนามไปแล้วตั้งแต่เจ็ดวันผ่านมา		 จู่	ๆ 	สมาชิก
สภาจงัหวัดเขตอ�าเภอจะมาเปลี่ยนแปลงเอาดื้อ	ๆ 	
กระนั้นหรือ
	 “ผมเซน็หนังสอืเรยีนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
ไปแล้ว”	สามัญเอ่ยท้วงอย่างไม่พอใจ
	 “ถ้าไม่ให้นายก	อบจ.เป็นประธาน	อบจ.จะ
ยกเลิกเงินงบประมาณที่สนับสนุนงานบุญบั้งไฟ
ทั้งหมด”	ส.จ.ยื่นค�าขาด	ท�าเอาเส้นเลือดที่ขมับ	
นายอ�าเภอเต้นตุบ	ๆ
	 “จะท�าอย่างนั้นได้อย่างไร		ท�าไปก็เสียผู้ใหญ่	
น่ะซิ”	 สามัญแย้ง	 อารมณ์เดือดปุด	ๆ 	 อะไรกัน
นกัหนา		แย่งชงิแม้กระทั่งต�าแหน่งประธานงานพธิี
	 นักการเมืองไม่ว่าระดับไหน		เหมือนกันแทบ
ทั้งนั้น	เจ้ายศ	บ้าอ�านาจ		ต้องการโชว์กลางชุมชน	
ในพิธีการใหญ่	ๆ 	 เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นศักดิ์ศรี
ความยิ่งใหญ่ของตนเอง
	 ท่านส.จ.เรือนกายเล็กสันทัด	จ้องหน้าสามัญ
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ด้วยรอยยิม้	เหมือนจะหยั ่ง...นายอ�าเภอจะแก้
ปัญหาดังกล่าววิธีไหน
	 “นายต้องหาทางแก้	ผมเองกไ็ม่รูจ้ะท�าอย่างไร	
เบื้องบนส่ังมาอย่างนั้น”	ส.จ.ร่างบางกล่าวเรยีบ	ๆ 	
เบือ้งบน.....จะหมายถึงใคร	 พรรคการเมือง	 ส.ส.	
หรือตัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เจ้าของ
งบประมาณ	หรือเทวดาชั้นไหน	ๆ 	สามัญไม่เข้าใจ
	 เขาเรียกปลัดอาวโุสเข้ามาในห้องเดี๋ยวนั้น		
ปลัดเป็นคนพื้นที่	มีบทบาทการจัดงาน		อายุกว่า	
สี่สิบปี	 	 มองเห็นรูปงานทะลุปรุโปร่ง	 ต่างจาก
สามัญที่เป็นคนต่างภูมิภาค	บุญบั้งไฟก็เพิ่งจะรู้จัก
ครั้งแรกในชีวิต
	 ปลัดอาวุโสนั่งโต้ท่าน	ส.จ.อย่างจริงจัง	ท�าไม	
วันประชุมใหญ่ไม่เข้าประชุม	จู่	ๆ 	มาเปลี่ยนแปลง
มติ		 ทั้ง	ๆ 	นายอ�าเภอท�าหนังสือเชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดไปแล้ว	 	 ส.จ.ตอบอ้อม	ๆ 	แอ้ม	ๆ 	 ว่าไม่รู	้
เป็นการเสนอเรื ่องมาอย่างขอร้องแกมบังคับ
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เรื่องจบลง
กต็รงทีเ่ป็นอย่างไรเป็นกัน	 	 ไม่มีการเปลีย่นตัว
ประธาน	จะเกิดปัญหาสิ่งไรให้มันเกิด	แล้วค่อยให้
ชาวบ้านอ�าเภอตะวนัออกเป็นผู้ตัดสิน	จู่	 ๆ	จะมา
เปลี่ยนเรือกลางน�า้เชี่ยว	 เปลี่ยนม้ากลางศึก	 มัน
เรื่องผิดวิสัย
	 ถึงอย่างไร	ส.จ.ก็ไม่กล้าหักด้ามพร้าด้วยเข่า		
งบประมาณเริ่มทยอยสู่การจดังานเป็นละลอก		แต่
ก็เป็นบทเรยีนให้สามญัได้รู	้	ท�างานกบันกัการเมอืง
ท้องถิ่น	ต้องท�าใจให้หนักแน่น
	 ก่อนวนังานจะมาถงึเพยีงวันเดยีว	เยน็ย�่า		ผู้ว่า-	
ราชการจังหวัดโทรศัพท์มาถึงสามัญด้วยเรื่องราว
ที่คาดไม่ถึง
	 “นายอ�าเภอ	 วันเปิดงานบุญบั้งไฟ	 	 ผมติด
ราชการที่กรุงเทพฯ”	 เสียงผู้ว่าราชการจังหวัดดัง
มาทางมือถือ
	 “แล้วจะให้ผมท�าอย่างไรครบั”	สามัญย้อนถาม
กลับ
	 “ผมจะมอบให้นายอ�าเภอเป็นประธานแทน	จะ
ได้ไหม”

	 เขาเงียบงันไปชั่วครู่	 พลันนึกถึง	 ส.จ.สามัญ	
กับความต้องการให้นายก	อบจ.มาเป็นประธานใน
งานบุญบั้งไฟทันที		
	 “ท่านผู้ว่าน่าจะมอบให้นายก	อบจ.ดีกว่าครับ		
นักการเมืองเขาอยากจะมาเป็นประธานครับท่าน		
เขาเพิ่งจะมาขอร้องผม”	สามัญบอกตรง	ๆ
	 เสียงผู้ว่าราชการจังหวัดเงียบหายชั่วขณะ		
“นายอ�าเภอแน่ใจนะว่าจะเอาอย่างนั้น”	 เสียง
ถามย�้าและเน้น		การเป็นประธานในงานแต่ละครั้ง		
หมายถึงการแสดงตัว	 	 ชาวบ้านทั้งอ�าเภอได้รู้จัก	
ทว่าสามัญไม่วิตก	 เขาไม่ค�านึงถึงสักเท่าไร	 งาน
ชาวบ้านมีมากเกลื่อนกล่น		ถ้าขยันออกพื้นที่		
	 เขารีบโทรหาท่าน	 ส.จ.	บอกให้ประสาน	
นายก	 อบจ.เข ้าพบผู ้ว ่าราชการจังหวัดโดย	
เร่งด่วน	เพียงเท่านั ้นงานพิธีก็ไหลลื ่น	ได้ทั ้งใจ	
ทั้งงานอย่างไม่คาดคิด
	 และแล้ววันงานกม็าถงึ		สามญัจ�าได้ว่าเป็นวัน
ต้นเดือนพฤษภาคม		ท้องฟ้าแจ่มใส	แม้จะเป็นวัน
ในต้นฤดูฝน
	 หน้าที่ว่าการอ�าเภอเหมือนเอาสนามฟุตบอล
สามสนามมาตั้งเรียง		 แปดโมงเช้า	 ขบวนบั้งไฟก็
เริ่มทยอยกนัเข้ามา	ข้างสนาม	กึ่งกลางหน้าอาคาร
ที่ว่าการ		มศีาลาเรอืนไม้กระเบื้องลอนคูห่ลงัเลก็	ๆ 	
พื้นเทคอนกรตีตดิดนิ			ท�าระเบยีงระแนงล้อมรอบ
ระดับสะเอว	โปร่งโล่ง	ใช้จัดเลี้ยงงานเล็ก	ๆ	ที่พัก
ชาวบ้านยามแดดร้อนจัด	แต่กลบัเป็นปะร�าพธิเีมื่อ
จัดงานบุญบั้งไฟ
	 มดัผ้าประดบัชายหลงัคารอบทศิ		ขวามอื	เอา
เวทีเหล็กมาตั้งตบแต่งให้ประธานในพิธีและคณะ
ขึ้นไปยืนกล่าวปราศรัย	รวมถึงพิธีกล่าวเปิด	สอง
ฟากสนามตั้งเต็นท์กว่าสิบหลัง			ให้ชาวบ้านได้นั่ง
ชมขบวนแห่	ช่างฟ้อนอย่างไม่ห่วงว่าแดดจะร้อน
	 สามัญมานั ่งในร่มศาลาแต่เช้า	ถือโอกาส
รับแขกในฐานะเจ้าภาพและนั ่งชมขบวนแห่ที	่
ไม่เคยเห็นในชีวิต
	 บัง้ไฟพญานาค		ผงาดร่างบนรถบรรทกุเทรล-
เลอร์เปิดข้างขนาดยี่สบิสองล้อ	ล�าตวัเหมอืนงยูกัษ์
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สองตัว	 แกะสลักลวดลายแบบไทย	สีทองเหลือง
อร่าม		ผงกเศียรชูหงอนสง่าเต็มคันรถพอดี		ด้าน
หน้าขบวนช่างฟ้อน	 	 ส่วนหลัง	 รถกระบะตามมา
เป็นทิวแถว	 บอกเล่าเรื่องราวต�านานพระยาแถน
กับนางแอ่น	การขอฝน		วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพยีง
ชาวอีสาน	 	 ช่างฟ้อนนุ่งซิน่เหนือเข่า	 เสื้อแขน
กระบอกไหมอีสานเปล่งประกายมันวาว	 สีแดง	
สีเขียวสีเหลืองแล้วแต่คณะ	 	 แต่ละนางเกล้าผม	
แต่งหน้า	มองแล้วรื่นเรงิหวัใจ		แต่ละชมุชน		แต่ละ
ต�าบลทยอยกันเข้ามาจนเต็มสนาม		ตะวันออกว่า
เงียบเหงา		วันนี้ไม่เงียบอีกต่อไป
	 ผู้คนเริ่มคึกคัก	ชาวบ้านอ�าเภอข้างเคียงก็มา
เที่ยว	รวมถึงญาติพี่น้องท�างานในกรุงเทพฯ	 ไม่ว่า	
แท็กซี่	 คนขายไก่ย่างส้มต�า	 กลุ่มก่อสร้าง	 สาว
โรงงาน	 มากันถ้วนหน้า	เสียงแคนกังวานแว่ว		
สะบัดสายพิณเพลงร่วมสมัย	เร้าใจกระหึ่มดังจาก
ล�าโพงนับสิบตู้	ช่างฟ้อนพลิ้วสะเอวสะบัดรับ		คน
เที่ยวชมแทบจะกระโดดออกร่ายร�าตามจังหวะ
	 บุรุษหนึ่งแต่งกายพระเอกหมอล�า	โจงกระเบน
จีบระยับ	เสื้อประดบัเกลด็เพชรวาวแวว		สวมสาย
เพชรคาดศีรษะ	 	 ออกท่าร่ายร�าโยกกายเหมือน
พรมนิ้วกับสายลม	งานอย่างนี้ปีหนึ่งมีหนเดียว		มี
หรือ....จะไม่สนุกให้สุดเหวี่ยง	
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาถึงเกือบ
สบิโมงเช้า	นั่งชมคณะนางร�าเพยีงสองชดุ		พธิเีปิด
จึงเริ่มต้น
	 สามญัปล่อยให้ฝ่ายการเมืองด�าเนินการอย่าง
เตม็ที่		นายกเทศมนตรเีทศบาลต�าบลกล่าวรายงาน	
นายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดกล่าวเป ิด	
ทีมผู้แทนระดับท้องถิน่ขึน้ไปยืนเบียดบนเวทีแทบ
ล้นขอบ		ดนีะที่เขาท�างานต�าแหน่งนายอ�าเภอ		จงึ
ไม่ต้องดิ้นรนเปิดตัวในงานรื่นเริง		
	 กว่าขบวนแห่บุญบัง้ไฟจะพ้นออกจากหน้าที่
ว่าการ		เวลากเ็ลยเที่ยง		นายอ�าเภอกลบัเข้าบ้านพกั	
ว่าจะงีบสักครู่แล้วจะกลับไปใหม่	 ดูการจุดบั้งไฟ	
สักครั้งหนึ่งกลางท้องทุ่ง	เผลอหลับพักใหญ่	ๆ	ตื่น
ขึ้นมาเกือบสี่โมงเย็น

	 ให้	อ.ส.ขบัรถผ่านเข้าไป		ผูค้นนบัพนัชมุนมุกนั
ทีน่ัน่	ร้านขนมเตม็แน่น		ข้าวเหนยีวไก่ย่าง	น�า้แขง็ไส	
น�า้อดัลม	ข้าวเหนียวป้ิง	จิปาถะ	ขาดไม่ได้เบยีร์กบั
เหล้า	วนันีจ้�าหน่ายได้ทั้งวัน		แต่ที่ตั้งขายเกลื่อนอยู่
บนโต๊ะเป็นกอง	ๆ 	คือบั้งไฟคล้ายตะไลหรือประทัด	
เด็ก	ๆ 	กลุ ่มวัยรุ ่นจุดเล่นเฟี ้ยว	ๆ 	 ควันคลุ้งเป็น	
ม่านขาว		
	 นายอ�าเภอลงจากรถหน้าเวทีดนตรี	 พอเปิด
ประตูก้าวลง		 เพลงก็ดังลั่นแสบแก้วหู	 	ล�าโพงตู้
ขนาดยักษ์เต็มแน่นอยู่บนรถขนาดหกล้อ	 	 ก�าลัง
วัตต์เต็มพิกัดสะใจโก๋	 กลุ่มวัยรุ่นนอนเล่นโคลน	
คลุกร่างลงเกลือกกลิ้ง		พอชุ่มฉ�่าได้ที่ก็ลุกขึ้นเต้น
จังหวะร้อน	ๆ 	ตามเสียงกระหึ่ม		
	 แดดโพล้เพล้	สามัญก้าวย�่าไปตามคันนา		มุ่ง
ตรงเสาเหล็กตั ้งบั ้งไฟ	เสียงเชื ้อเชิญให้นายก-
เทศมนตรี	 	 ขึ้นกล่าวปราศรัยพร้อมมอบรางวัล
บั้งไฟที่ชนะเลิศการจุดพุ่งไปไกลสุดฟ้า
	 “นายอ�าเภอมาเยี่ยมพวกเรา	ขอเชิญด้านหน้า
ปะร�าพธิ	ีเชญิครบันาย....”		พธิกีรพดูผ่านไมค์ขยาย
เสียง	
	 “นาย...อยากให้นายมอบถ้วยรางวัลและกล่าว
พบปะพี่น้องชาวบ้าน”	 พลันที่เห็นสามัญ	 นายก-
เทศมนตรีก็รีบเข้ามาหาพร้อมยกมือไหว้
	 เขาโบกมือห้าม“...ใกล้จะเลือกตั้งแล้วไม่ใช่
หรือ	 	 เชิญนายกแสดงบทบาทให้เต็มที่ดีกว่า”	
สามัญเอ่ยบอกอย่างเห็นใจ		ถึงอย่างไร		นักการ-
เมอืงจ�าเป็นมากกว่าเขา	ที่จะต้องท�าให้ชาวบ้านได้
เห็นผลงานอย่างน้อย	ๆ 	ก็ในงานบุญบั้งไฟ
	 นายอ�าเภอคือข้าราชการ	 	 ต้องท�างานให	้
ชาวบ้านตามหน้าที	่ ท�าอย่างเงียบ	ๆ 	เขาไม่ใช่
นักการเมือง	ไม่ต้องหาเสียง	
	 คืนนัน้...เขาฝันอีกแล้ว....สามัญฝันถึงเก้าอี้
ลวดลายวิจิตร	เบาะนุ ่มน่านั ่ง	 	 มีเทวดาหรือ
ยักษ์สองตน...เขาไม่แน่ใจ	 เพราะมองเห็นอย่าง 
รางเลือนในความฝัน		ยักษ์ทั้งสองก�าลังวิ่งเข้าไป
เพื่อจะแย่งกันนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้น

อ่านต่อฉบับหน้า
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บทความพิเศษ
•  สมณะโพธิรักษ์

	 ๒๖.	หากสังคมประเทศใดมีกษัตริย์จึงจะ	

ชื่อว่า	 ประเทศนั้นมีมนุษย์ที ่ครบ“กาย”ครบ	

“จิตวิญญาณ”	 เป็น“ธรรมะ	๒”	 จึงจะเป็น

ประเทศที่มีประชาธิปไตย	๒	ขาได้จริง

	 ๒๗.	ส่วนสังคมประเทศใดที่“ไม่มีกษัตริย์”	

จะเรยีกว่า	ประเทศนั้นสมประกอบในความเป็น

มนุษย์และเป็นสังคมคนยังไม่ได้แน่ๆ	เพราะยัง
ไม ่มี“รูปกับนาม”	 หรือยังไม ่มี“อุตุนิยาม	

(มหาภูต๔=ดิน,น� ้า,ลม,ไฟ)กับชีวะขั ้นจิตนิยาม

(นาม๔=เวทนา,สัญญา,	 สังขาร,วิญญาณ)”ที่ครบถ้วน

บรบิรูณ์ในความเป็นมนุษย์ซึ่งต้องมี“กายกบัจติ”	
หรือมี“ธรรมะ	๒”จึงจะครบความเป็นมนุษย์ได้	

ไม่เช่นนั้นกย็งัไม่ใช่มนษุย์ที่เตม็สภาพตามความ

เป็นจริง
	 ๒๘.	หากกษัตริย ์ ในประเทศนั ้นทรงมี	

“จิตวญิญาณ”ที่เป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ

และประชาชนก็มีความเป็นประชาธิปไตยด	ี

แข็งแรงยิ่ง	ประเทศนั้นจะไม่ต้องมี“การเลือก-

ตั้ง”โดยประชาชนหรอก

	 ๒๙.	 แค่ใช้วิธี“การซาวเสียงกัน”ในหมู่ชน

นั้นๆที่รู้จักกันทั่วถึงอย่างสนิทชิดเชื้อก็ได้ผู้รับ

ผิดชอบแล้ว	และส่วนผู้ท�างานกว้างขวางขึ้นขั้น

บริหารประเทศ	 ก็มีวิธี	 “กษัตริย ์ทรงแต่ง
ตั้ง”ผู้รับผิดชอบขึ้นมารับหน้าที่	ก็ใช้ได้แล้ว	
	 ๓๐.	ทัง้	๒“วธิ”ีในข้อ	๒๙.	นี้ไม่ใช่“การเลอืกต้ัง”	

ทั้ง	๒	ประการ	 เพราะแตกต่างจากการใช้“วิธี”	
ให้ประชาชนทั ้งหมดทั ่วประเทศออกเสียง	

“เลือกตั้ง”อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง

	 ๓๑.	มีแค่“การซาวเสียงกัน”ในหมู่ชนนั้นๆ	

เลือกผู้เหมาะสมขึน้มาท�าหน้าที่ในแต่ละเขต

ชุมชน	แต่ละต�าแหน่งหน้าที่	ก็เป็นไปได้แล้ว
	 ๓๒.	ส่วนต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญๆสงูในขดีขั้น

ประชาธิปไตยดีสุดต้อง “โลกุตระ”

สังคมประเทศใดมีกษัตริย์จึงจะชื่อว่ำประเทศนั้น

มีมนุษย์ที่ครบ“กำย”ครบ“จิตวิญญำณ” เป็น“ธรรมะ ๒”

จึงจะเป็นประเทศที่มีประชำธิปไตย ๒ ขำได้จริง
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ต้องบริหารประเทศนั้น	 กษัตริย์ทรง“แต่งตั้ง”	

ก็เพียงพอแล้ว

	 ๓๓.	เพราะกษัตริย์นั้นจะมี	DNA	ที่สืบทอด

กันมาเป็น“สันตติวงศ์”

	 ๓๔.	การสืบทอด“สันตติวงศ์”คือ	 การ	

เสวยราชย์ต่อเนื่องตามเชื้อสาย

	 ๓๕.	กษัตริย์คือ	 ผู้เป็นประมุขของรัฐหรือ

ของประเทศนั้นๆมาแต่ไหนแต่ไร	แม้ประเทศนั้น

จะไม่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย	

	 ๓๖.	เมื่อทรงเป็นประมุขคู่รัฐ	 ในระบอบ

ประชาธิปไตยจึงชื่อว่าประชาธิปไตย	๒	ขา	

	 ๓๗.	และในคราที่ประเทศเรียกได้ว่าเป็น	
“ประชาธิปไตย”นัน้กษัตริย์จะทรงมี“ทศพิธราช-

ธรรม”ในพระจริยวัตรอย่างแท้จริง	 จึงชื่อว่า

กษัตริย์ที่ทรงธรรมแท้	

	 ๓๘.	เมื่อมีทั้งกษัตริย์ที่ทรงธรรมแท้	 และ

ประชาชนมีความรู้ประชาธิปไตยจริง	 สัมบูรณ์

ด้วย“ปัญญา”	 โดยเฉพาะส�าคัญยิ่งสัมบูรณ์

ด้วย“เลือดและวิญญาณ”ก็สัมบูรณ์ความเป็น

ประชาธิปไตย	๒	ขา

	 ๓๙.	ก็จะมี“ราชประชาสมาศัย”เป็นนาม-

รูป	นั่นคือ	กษัตริย์และประชาชนต่างอาศัยซึ่ง

กันและกัน	ครบครันเต็มความเป็น“สัตว์โขลง”	

และเป็น“สตัว์สงัคมมนษุย์”	ไม่เอยีงโต่งอยูแ่ค่..
เป็น“มนุษย์ที่มีแต่เลือด	 ทว่าไม่มีวิญญาณ”	

หรือ“มนษุย์หลงส�าคญัแต่วตัถ	ุทว่าไม่ส�าคญัจติ

วิญญาณ”
	 ๔๐.	ซึ่งส�าคัญมากเพราะเป็น“ธรรมะ	๒”	

ครบถ้วน“รูป”กับ“นาม”	คือ	“เลือดกับวิญญาณ”	

จงึจะสามารถม“ีธรรมะ”ขั้นโลกตุระได้		ฉะนี้จงึจะ
ชื่อว่า	ประชาธิปไตย	๒	ขา

	 ๔๑.	ธรรมะต้องเป็นโลกุตระจริงคือล้าง

ความเป็นตัวตน(อัตตา)ออกจากจิตให้มากเท่าที่

จะมากให้ได้ที ่สุดจนหมดตัวตนจึงจะรับใช้

ประชาชนด้วยธรรมะที่เป็นโลกุตระนั้นๆ	 ไม	่
อย่างน้ันจะต้องใช้วธีิ“เลือกตั้ง”ในสังคมน้ันอยูร่�่าไป

	 ๔๒.	 ซึง่ใน“การเลือกตั้ง”จะมีการโกงกัน

หรือใชก้ลเม็ดเลศเลห่ใ์นการจะเอาชนะให้ไดใ้น	

“การเลือกตัง้”กันไปตลอดกาลนาน	 เพราะคน

สามัญทั่วไปมีกิเลส	กิเลสย่อมไม่ซื่อสัตย์	กิเลส

ย่อมโกง	 อย่างน้อยก็มีเล่ห์เหลี่ยมที่จะเอาชนะ

ให้ได้	กเิลสจึงพาคนทจุรติเป็นธรรมดาดงัที่เป็น

กันอยู่ในโลกสามัญ	 ซึง่ปุถุชนคนมีกิเลสย่อม	

มุ่งมั่นแก่งแย่งเอาชนะคะคานกันให้ได้ตามที	่

ยึดถือว่า“ผู้ชนะ”จึงจะเป็นผู้เจริญอยู่นั่นเอง

	 ๔๓.	ถ้ากษัตริย์และประชาชนที่เป็นอาริย-

บุคคลในสังคมนั ้นๆไม่มีโลกุตรธรรมไม่เป็น	

โลกุตรบุคคลเลยก็จะไม่มีเชื้อโลกุตรธรรมใน	

สงัคมนั้นเลย	โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นนกับวช

ของพุทธคือผู้สืบทอด“โลกุตรธรรม”ที่จะสืบ

ศาสนาพุทธไปจนถึงสิ ้นพุทธกัปป์นั ้นก็ไม่มี

โลกตุรธรรม	สงัคมนั้นกไ็ม่มคีวามซ่ือสตัย์สจุรติ

ก็จะต้องอาศัย“การเลือกตั้ง”เป็นส�าคัญ

	 ๔๔ . 	“ โลกุตรธรรม”นั ้นสืบทอดทาง	

“กรรมพันธุ์”(กัมมพันธุ)เท่านั้นดังนั้นอาริยบุคคล	

และแม้กษัตริย์จึงจะมีการสืบทอด“โลกุตร-	

ธรรม”ที่สืบทอดทาง“กรรมพันธุ์”แท้จริง	 อา

ริย-บุคคลและกษัตริย์นั ้นสืบทอดทาง“สรีร
พันธุ์”(DNAหรือทางgene)ไม่ได้
	 ๔๕.	เพราะกษัตริย์นัน้ต้องมีสันตติวงศ์ที่

สืบทอดด้วย“กฎมณเฑียรบาล”	 หล่อหลอม

สร้างทั้งกายทั้งจิตวิญญาณมาทุกชาติทุกชาต	ิ
แต่ละชาติของผู้ได้เป็นกษัตริย์หรือแม้เป็นพระ

ประยูรวงศ์ก็จะต้องมีปุโรหิตผู้ทรงธรรม	 โดย

เฉพาะทรงโลกุตรธรรมก็ย่อมจะถวายความรู้

โลกุตรธรรมนั้นๆตามควรแน่นอน	 ทั้งกษัตริย์

และพระประยูรวงศ์ทัง้หลายก็จะได้ทรงศึกษา
เรยีนรูแ้ละทรงประพฤตปิฏบิตัใิห้ได้โลกตุรธรรม
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อ่านต่อฉบับหน้า

นั ้นๆตามธรรมสมควรแก่ธรรมของแต่ละ

พระองค์เอง	 ย ่อมมีผลมีวิบากของแต่ละ

พระองค์ไปตามสัจจะ

	 ๔๖.	ผู้จะได้เป็นกษตัรย์ิต้องมบีารมเีพยีงพอ	

อยู่ดีๆสัตวโลกที่ไม่ได้สั่งสมวิบากที่เป็นกุศลมา

แต่ปางบรรพ์	 มานานนับชาติมากเพียงพอจะ

เป็นกษัตริย์ไม่ได้	 แม้เป็นได้ก็ไม่มีทศพิธราช-

ธรรมเพียงพอ	ก็ยังไม่ดี	ใช่มั้ย?

	 ๔๗.	 โดยเฉพาะยิ่งเป็นกษัตริย์ที ่มีบารมี

ขั้น“โลกุตระ”	นั่นแล	จะท�าให้ประเทศชาติเป็น	

“ประชาธิปไตย”ที่แท้จริงตาม“ปรมัตถสัจจะ”	

ที่กษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงธรรมแท้	

	 ๔๘.	ดังนั้น	 ประเทศประชาธิปไตยทีม่ี

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และเมื่อกษัตริย์ทรงมี	

“ทศพิธราชธรรม”(กษัตริย์จริงคือมีทศพิธราชธรรม)	

จึงเป็นเครื่องยืนยันชี้บ่งได้ว่า	 ประเทศนั้นมี	

“ต้นทุน”ของความเป็น“รัฏฐาธิปัตย์”ที่เป็น

คุณธรรมอันประเสริฐของประเทศ

	 ๔๙.	ถ้าเป็นกษัตริย์ที ่มีพระจริยวัตรอัน

ประเสริฐอย่างเป็นจริงมีรูปธรรม	 เป็นสมมุติ-

ธรรมให้สมัผสัได้เป็นสากล	กจ็ะแพร่ไปท้ังสมมตุิ

ที ่เป ็นสากลและถ้ายิ ่งมีปรมัตถธรรมเป็น

โลกตุระ	และดทีั้งปรมตัถ์คอืคณุธรรมขั้นอารยิะ

ทีเ่ป็นโลกตุระ	กย็ิง่เป็นประชาธปิไตยที่ประเสรฐิ
วเิศษที่สากล	แม้คนไม่เป็นชาวพทุธกเ็ห็นได้รูไ้ด้

แน่นอน

	 ๕๐.	พระจริยวัตรนั ้นจะทรงงานเพื ่อ

ประชาชนทีมี่รูปธรรม	 ยืนยันจับต้องได้	 ยังมี
ปริมาณของสมมุติมากมายให้เห็นให้รู ้ได้จริง	

ส่วนปรมัตถ์ก็อยู่ในพระองค์

	 ๕๑.	 ทรงเป็นกษัตริย์ทีม่ีพระจริยวัตรอัน
ประเสริฐอย่างเป็นจริง	มีรูปธรรม	เป็นสมมุติ-

ธรรมให้สัมผัสได้เป็นสากล	 ในยุคนี้	 มีในหลวง	

ร.๙	ที่ทรงพระจริยวัตรมาตลอด	๗๐	พรรษา	ก็

สัมผัสพระจริยวัตร	 และหลักฐานที่ปรากฏจริง

ได้แท้		ค้านแย้งไม่ได้

	 ๕๒.	พระจริยวัตรนั ้นๆ	เมื ่อเป็นงานเพื ่อ

ประชาชนที ่เป ็นรูปธรรมที ่แท ้	 ก็จะต้องมี

นามธรรมเป็นประธานในพระองค์ที ่แท้จริง

ยนืยนัอยูแ่น่จงึเกดิคณุวเิศษขัน้ปรมตัถสจัจะขัน้

โลกุตรธรรม	 คือ	 คุณภาวะที ่สัมผัสได ้ถึง	

“ความไม่เพือ่ตวัตน	แต่เพือ่ผูอ้ืน่	เพือ่ประชาชน

ลกูของพระองค์ทั้งหลายโดยแท้”	ชนดิที่ปรากฏ

จริงแล้วยืนยันได้เพียงพอ	ซึ่งประเทศไทยนั้นมี

มาแต่ยคุบรุพกาลพ่อขนุรามค�าแหงมหาราชกม็ี

ต�านานยืนยันได ้ว ่า	 มีคุณลักษณะที ่เป ็น	

“โลกุตรธรรม”นี้อย่างแท้จริง	

	 ๕๓.	ซ่ึงเป็นโลกตุรธรรมที่ลกึซ้ึงมากมายให้

รู้ได้จริง	 ได้เท่าที่ทรงมีจริง	นั้น	มีรูปธรรมเห็น

ได้	อ่านออก	ประชาชนกจ็ะเทดิทนูนบัถอื	จนถงึ

ขัน้	แม้ขณะนี้กแ็สดงออกถงึขั้นฮอืฮา	แสดงออก

ถึ ง ความ เคารพบู ช า เทิ ดทู นความ เป ็ น

ประชาธิปไตยทีเ่ป็นโลกุตระนี้	 พระจริยวัตรที่

ทรงงานชนิดที่เรียกได้ตามภาษาง่ายๆทั่วไป

เข้าใจกันทันทีว่า“รับใช้ประชาชน”	มา	๗๐	ปี	

ประชาชนฮือฮา	 อย่างทีป่ระเทศไทยก�าลัง	

เป็นอยู ่	 ทีเ่ป็นประชาธิปไตยที ่มีธรรมะเป็น

โลกุตระ	ประชาชนที่ขานรับ	ด้วยความตั้งใจที่

จะท�าตามพ่อสอน	 เพราะท่านทั้งทรงท�า-ทรง
พูด-ทรงด�าริ(พระราชด�าริกว่า	๔	พันโครงการ)	ทรง

มาหมด	แม้จะทรงพูดน้อย	แต่ก็สอดคล้องเป็น

โลกุตระ	 โลกุตระคือไม่ได้ท�าเพื่อตัวเอง	 แต่ท�า
เพื่อส่วนรวม	เพื่อมวลประชาชนเพื่อโลก(โลกา-	
นุกัมปายะ)อย่างแท้จริง	 ฉะนี้แลประชาธิปไตย	
คือประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้ประโยชน์	 (พหุ-	
ชนหิตายะ)	 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู ้ได ้รับ	

ความสุข(พหุชนสุขายะ)
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• นายธิง วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

 ๑. อบายมุขทางแห่งความฉิบหาย!
บกุผบัจบั	๑๕๓	คนมั่วปาร์ตี้ยา-
เสพติด	(ไทยโพสต์	๑๙-๒๐	มิ.ย.๖๐)

 ๓. ผิด ก.ม ต้องติดคุก!
ยกค�าร้อง	ปล่อยตัว	๑๓	แดง	
นอนคุกต่อคดีบุกล้มประชุม	
สุดยอดผู้น�้าอาเซียน
(ไทยโพสต์	๒๓-๒๔	มิ.ย.๖๐)

 ๒. วิธีคิดของคนไทย.!
รุมทึ้งปลาไหลเผือก
สมุนไพรปลุกเซ็กซ์
(ไทยโพสต์	๒๓-๒๔	มิ.ย.๖๐)

	 ๔. ธรรมะนอนให้รู้กิน รู้อยู่!
คนไทยก่อหนี้เร็วขึ้น
ก่อนวัย	๒๕	ปี
(มติชน	๒๗	มิ.ย.๖๐)

 ๕. ขอร้องเสืออย่ากินเนื้อ!
ผิดหวังสร้างบ้านคนจนวืด
สมคิดวอน	เอกชนช่วย
ลดก�าไร	(มติชน	๒๙	มิ.ย.๖๐)

	 ๗. และแล้วความซวยก็
มาถึงเดก็! อสิลามมสิต์	ปินส์
บุกยึดโรงเรียน	
(ไทยโพสต์	๒๒	มิ.ย.๖๐)

 ๘. งานบรหิาร แต่เลอืกคนสอบข้อเขียนเก่ง!
รับสมัคร	ผอ.สพท.๑๐๐	อัตรา
(มติชน	๒๘	มิ.ย.๖๐)

 ๙. สิบเด้ง ก็ แก้ยากหากคุณภาพคนงาน
ย�่าแย่! สั่งเด้งทีมวิศวกรฯ	
เซ่นเหล็กตกใส่รถ
(เดลินิวส์	๑๔	มิ.ย.๖๐)

	 ๑๐. นายกกบัคนธรรมดาย่อมมมีมุมองที่ต่างกนั!
ใช้	 ม.๔๔	 แหกกฎเข็นรถไฟ
ไทย-จีน	(เดลินิวส	์๑๔	มิ.ย.๖๐)

 ๑๑. นี่เหรอ กีฬาๆเป็นยาวิเศษ!
ค�านวณแข้ง	‘เนยมาร์’	แพงสุด
โลก	(มติชน๑๔	มิ.ย.๖๐)

	 ๑๒. โลกใกล้ลุกเป็นไฟ!
สหรัฐฯสอยเครื ่องบินรบซีเรีย
ตก...รฐัเซียฉุน...อหิร่านซัลโวมสิ-
ไซล์..(ไทยโพสต์	๒๐	มิ.ย.๖๐)

	 ๑๓.โจทย์ซ�้าซาก เกษตรกรต้องพึง่ตนให้ได้! 
วอนช่วยชาวสวนสับปะรด	
เกษตรกรล้มทั้งยนืเจอราคาตก
(ไทยโพสต์	๒๐-๒๑	มิ.ย.๖๐)

	 ๖. นักธุรกิจย่อมมองประโยชน์ตัวเองเป็นหลกั 
ประโยชน์สังคมเป็นรอง !
ส�ารวจจุดก่อสร้าง	หอชมเมือง
กรงุเทพฯ...ยนัรายได้เพื่อสังคม
(เดลินิวส	์๓๐	มิ.ย.๖๐)
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 ๑๔. ความจรงิเริม่ปรากฏ!
บกุจบัอดตีวศิวกร	กฟผ.เสื้อแดง
วางระเบิด	รพ.พระมงกุฎ
(เดลินิวส์	๑๖	มิ.ย.๖๐)

 ๑๖. กามสุขัลลิกานุโยค
ปุถุชนยากจะรู้จัก!		
แม่คือแม่	‘บริทนีย์’	เต็มอิ่ม	
สมการรอคอย	๒๐	ปี
(เดลินิวส์		๒๗	มิ.ย.๖๐)

 ๑๗. บุญคือการช�าระล้างกิเลส!	
ฮือฮางานบวช	โปรยทาน
‘๒	ล้าน’	หลานเสี่ยก่อสร้าง
คนแห่รับแน่นวัด
(เดลินิวส์		๒๖	มิ.ย.๖๐)

 ๑๘. สตัว์โลกที่สกปรก ! 
มึนคนไทยสร้างขยะ	๒๗	ล้าน
ตันต่อปี	(เดลินิวส์	 ๑๔	มิ.ย.
๖๐)

	 		๒๑. ประชาชนปลื้มปีติ แต่ ผอ.เขตคิด
อย่างไร? ร.๑๐	ทรงห่วง
ส่งทหารร่วมก�าจัดขยะ
(ไทยโพสต์	๑๑	มิ.ย.๖๐)

๑๕. ควบคุมอารมณ์ต้องฝึกฝน!
ทะเลาะเรื่องหมา	ลกูจ่อยงิพ่อ	
(ไทยโพสต์		๒๑-๒๒	มิ.ย.๖๐)

   ๒๒. ห่างไกลพุทธจนสุดกู่!
หลวงปู่ทวด	ปลาเศรษฐี
ฮกลกซิ่ว	 โตมั่นคง	 เงิน
มั่งคั่ง	 ๓	บารมีในหนึ ่ง
เดียว	สร้างศาลาปฏิบัติ
ธรรมวันพะโคะ
(เดลินิวส์		๒๔	มิ.ย.๖๐)

   ๒๓. ท�าแล้วกับท�าจริง พลังขับเคลื่อน
ย่อมแตกต่างสุดกู่!
เดินหน้า	 ๕	 โครงการ	
น�าร่องเข้าร่วมcost	เพือ่
สกัดทุจริตในภาครัฐ
(มติชน	๒	มิ.ย.	๖๐)

   ๒๔. ฟักแฟงแตงโมไชโยโห่ฮิ้ว!
สวนยางขึ ้นป ้ ายทั ่ว
ประเทศ	 จี้	 ‘ประยุทธ์’	
แก้ราคาดิ่ง
(มติชน	๑๓	มิ.ย.	๖๐)

 ๑๙. คะแนนจัดตั้ง! จับแก๊งจีน...ลักลอบ
รับจ้างกดยอดไลท์-วิว	ให้แก่
สินค้ายี่ห้อต่างๆ
(เดลินิวส์	๑๒	มิ.ย.๖๐)	

	 	๒๐. โลกยีะมแีต่ขยายบานเบกิ! 
หนุ่มเมโทร...ไปไกลมาก	เปิดคอลเลค-	
ชั่น‘ลูกไม้’	(ไทยโพสต์	๑๒-๑๓	มิ.ย.	๖๐)
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	 สมัยหนึ่ง	พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่
พระวิหารเชตวัน		อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐี 
เขตกรุงสาวัตถี	นครหลวงของแคว้นโกศล
	 สมยันั้น	พระผู้มพีระภาคเจ้าตรสักบัเหล่าภกิษุ
ในที่นั้นว่า
	 ดกู่อนภกิษทุั้งหลาย	มหาบรุษุ	(บรุษุผู้ยิ่งใหญ่)	
ซึง่สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ(ลักษณะของ
มหาบุรุษ)	๓๒	ประการแล้ว	จะมีคติ(ความเป็นไป)	
เพียง	๒	อย่างเท่านั้น	ไม่เป็นอย่างอื่นได้เลย	คือ
 ๑. มหาบุรุษนั้น ถ้าเป็นฆราวาส จะได้เป็น
พระเจ้าจกัรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชย์โดยธรรม	
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน	 มีขอบเขตจรดมหาสมุทรทั้ง	
๔	ทรงได้ชัย	มีราชอาณาจักรมั่นคง	สมบูรณ์ด้วย	
แก้ว	๗	ประการ	(๑.	จกัรแก้ว	๒.	ช้างแก้ว	๓.	ม้าแก้ว	
๔.	มณแีก้ว	๕.	นางแก้ว	๖.	คหบดแีก้ว	๗.	ปรณิายกแก้ว)

	 จะมีพระราชโอรสมากกว่า	๑,๐๐๐	องค์	ล้วน
กล้าหาญสมเป็นวีรกษัตริย์	 สามารถย�่ายีกองทัพ
ข้าศึกได้	 พระองค์ทรงชนะโดยธรรม	 ไม่ต้องใช้
อาวุธ	 ไม่ต้องใช้อ�านาจลงโทษ	 ไม่มีอัปมงคล	
ครอบครองแผ่นดิน	 ไม่มีเสี้ยนหนาม	(ศัตรูสร้าง
ความเดือดร้อนให้)		มีแต่ความเกษมส�าราญ
	 ๒. มหาบุรุษนั้น ถ้าออกบวชเป็นบรรพชิต 
จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ผู้ไม่มี
กิเลสแล้วในโลก

	 ก็ลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒	ประการ	แม้พวก
ฤๅษีภายนอก(นักบวชผู้บ�าเพ็ญพรตนอกศาสนา
พุทธ)	 ก็ทรงจ�าลักษณะทั้ง	๓๒	ประการได้	 แต่พวก
ฤๅษีเหล่านั้น	 ย่อมไม่รู้ว่า	 เบื้องหน้าเมื่อบุคคลใด
จากตายเพราะกายแตก	แล้วเข้าถงึสุคต(ิการด�าเนิน

i  รูปลักษณ์เกิดมาในโลก
   อุปโลกน์เอาเองไม่ได้
   หากหมั่นท�าดีมากไว้
   จึงได้รูปลักษณ์เลิศจริง.

ณวมพุทธ

ลักษณะมหาบุรุษ
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ไปดี)เข้าถึงโลกสวรรค์(โลกของเทวดา)	 ก็เพราะ	
กรรม(การกระท�า)ที่ตนท�าสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ไว้
	 ดังนั้น เทวดา(คนที่ใจสูง)ที่บ�าเพ็ญกุศลธรรม
(กระท�าดี)อย่างไพบูลย์แล้ว	 ย่อมครอบง�าเทวดา
ทั้งหลายในโลกสวรรค์(โลกของคนใจสูง)	 ด้วย	
ฐานะ ๑๐ อย่างนี้ คือ	
	 -	อายุทิพย์(มีอายุยืนยาวเลิศเหนือใคร)
	 -	วรรณะทิพย์(มีผิวพรรณงามเลิศเหนือใคร)
	 -	สุขทิพย์(มีความสุขเลิศเหนือใคร)
	 -	ยศทิพย์(มียศสูงสุดเลิศเหนือใคร)
	 -	อธิบดีทิพย์(มีความเป็นใหญ่เลิศเหนือใคร)
	 -	รูปทิพย์(มีรูปกายงามเลิศเหนือใคร)
	 -	เสียงทิพย์(มีเสียงไพเราะเลิศเหนือใคร)
	 -	กลิ่นทิพย์(มีกลิ่นกายหอมเลิศเหนือใคร)
	 -	รสทิพย์(มีประสาทรับรสเลิศเหนือใคร)
	 -	โผฏฐัพพทิพย์(มีสัมผัสเลิศเหนือใคร)
	 ครั้นเทวดานั้นจุติ(ละทิ้ง)จากโลกสวรรค์แล้ว	
มาสู่ความเป็นมนุษย์(คนที่ใจประเสริฐสุด	 ซึง่ใน	
ที ่นี ้หมายถึงพระพุทธเจ้า)	 ย่อมจะได้ลักษณะ 
มหาบุรุษ ๓๒ ประการเหล่านี้	ได้แก่
	 (๑).		ฝ่าพระบาท(ฝ่าเท้า)ราบเสมอกัน
	 (๒).		พื้นฝ่าพระบาทเป็นลายจักร
	 (๓).		ส้นพระบาท(ส้นเท้า)ยาว
	 (๔).			นิ้วพระหตัถ์(นิ้วมอื)และนิ้วพระบาท(นิ้วเท้า)ยาว
	 (๕).		ฝ่าพระหัตถ์(ฝ่ามอื)และฝ่าพระบาทอ่อนนุม่
	 (๖).			ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย
	 (๗).	พระบาท(เท้า)นูนดุจสังข์คว�่า
	 (๘).		พระชงฆ์(แข้ง)เรยีวงามดจุแข้งเน้ือทราย
	 (๙).		ประทบัยืนตรง	พระหตัถ์ทั้งลบูจบัถงึพระ	
	 							ชานุ(เข่า)ได้
	 (๑๐).	พระคุยหะ(อวัยเพศชาย)เร้นอยู่ในฝัก
	 (๑๑).	พระฉวีวรรณ(ผวิพรรณ=สผีวิ)ดจุทองค�า	
	 (๑๒).	พระฉวี(ผิวหนัง)ละเอียด		ฝุ่นละอองไม่	
	 								ตดิพระกา ย
	 (๑๓).	พระโลมชาติ(ขน)เกิดขุมละเส้นเท่านั้น
	 (๑๔).	พระโลมชาตมิปีลายงอนขึ้นข้างบนขดเวียน	
	 								ขวาเป็นลอน	มีสีครามเข้มดุจดอกอัญชัน
	 (๑๕).	พระกาย(ร่างกายและจติใจ)ตรง	ดุจกาย	

	 							พรหม(ร่างกายและจติใจของผู้บรสิทุธ์ิจากกาม)
	 (๑๖).	พระมังสะ(เนื้อ)อูมเต็มในที	่๗	แห่งคือ	
	 								หลังพระหัตถ์ทัง้	 ๒	 หลังพระบาททัง้	๒		
	 								พระอังสา(บ่า)ทั้ง	๒	ล�าพระศอ(ล�าคอ)อีก	๑
	 (๑๗).	พระสรีระท่อนบนบริบูรณ์(ล�า่สัน)	 ดุจล�าตัว
	 								ท่อนหน้าของราชสีห์
	 (๑๘).	พระปฤษฎางค์(หลัง)เต็มไม่เป็นร่อง
	 (๑๙).	พระสรรีะมปีรมิณฑล(ขอบเขตโดยรอบ)	
	 								ดุจต้นไทร	คือ		วา(กางแขนเหยียดออกทั้ง	
	 								สองข้าง)ของพระองค์	กว้างเท่ากบัส่วนสงู	
	 								ของพระองค์
	 (๒๐).	ล�าพระศอ(คอ)กลมเสมอกัน
	 (๒๑).	ประสาทรบัรสพระกระยาหาร(อาหาร)ดเียี่ยม
	 (๒๒).	พระหนุ(คาง)ดุจคางของราชสีห์
	 (๒๓).	มีพระทนต์(ฟัน)	๔๐	ซี่
	 (๒๔).	พระทนต์เรียบเสมอกัน
	 (๒๕).	พระทนต์ชิดกันไม่มีห่าง
	 (๒๖).		พระทาฐะ(ฟันเขี้ยว)ขาวงดงาม
	 (๒๗).	พระชิวหา(ลิ้น)ใหญ่ยาว
	 (๒๘).	พระสรุเสยีง(เสยีงก้องกงัวาน)	ดจุเสยีง	
	 									พรหม(บรสิทุธิ์จากกาม)	ตรสั(พดู)ดจุเสยีง	
	 										ร้องของนกการเวก(ร้องไพเราะจนสตัว์	
	 									สตั ว์ใดๆได้ยิน	ต้องหยุดชะงักฟัง)
	 (๒๙).	พระเนตร(ดวงตา)ด�าสนิท
	 (๓๐).		พระเนตรแจ่มใสดุจดวงตาลูกโค
	 (๓๑).		มีพระอุณาโลม(ขนระหว่างคิ้ว)	สีขาว	
	 										ละเอียดอ่อนดุจนุ่น
	 (๓๒).		พระเศียร(ศีรษะ)กลมงาม	 ดุจประดับด้วย	
	 									กรอบพระพกัตร์(เครื่องประดบัขอบหน้าผาก)

กว่าจะได้ลักษณะมหาบุรุษ

	 ดกู่อนภิกษทุั้งหลาย	ตถาคต(ค�าที่พระพทุธเจ้า
ใช้ตรัสถึงพระองค์เอง	 ซึง่หมายถึงผู้ตรัสรู้แล้ว)	
เคยเกิดเป ็นมนุษย ์ในชาติก ่อนๆ ได ้ เป ็น
ผู ้สมาทาน(ถือปฏิบัติ)มั่นในกุศลธรรม(สิ ่งที ่
ถูกต้องดีงาม)ทั้งหลาย ได้แก่
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	 -	ปฏิบัติไม่ถอยหลังในกายสุจริต(ประพฤติ
ถูกต้องทางกายคือเว้นจากการฆ่าสัตว์	 เว้นจาก	
การลักทรัพย์	 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)	
ในวจีสุจริต(ประพฤติถูกต้องทางวาจาคือ	เว้นจาก	
การพูดเท็จ	เว้นจากการพูดส่อเสียด	เว้นจากการ
พูดค�าหยาบ	 เว้นจากการเพ้อเจ้อ)	 ในมโนสุจริต	
(ประพฤตถูิกต้องทางใจคอื	ไม่โลภอยากได้ของเขา	
ไม่พยาบาทปองร้ายเขา	 มีความเห็นที่ถูกต้องตรง
ธรรม)	
	 -		บ�าเพ็ญทาน	(เพิ่มพูนการให้	การเสียสละ)
	 -		ถือปฏิบัติศีล	รักษาอุโบสถ(ถือศีล๘)
	 -		ปฏิบัติดีต่อบิดามารดา
	 -		ปฏิบัติดีต่อสมณะ(ผู้สงบระงับกิเลส)	
	 			พราหมณ(์ผู้ประเสริฐ)
	 -		เคารพต่อผู้ใหญ่ในสกุล
	 -		เคารพธรรมท่ีเป็นอธกิศุล(ความดีอนัยิ่ง)อืน่ๆ
	 ก็เพราะตถาคตเคยกระท�าด ีสั่งสม พอกพนู
ให้ไพบูลย์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j	ฝ่ำพระบำท(ฝ่ำเท้ำ)รำบเสมอกัน
	 คือ	เวลาเสดจ็พระด�าเนนิ(ก้าวเดนิ)	ทรงเหยยีบ	
ฝ่าพระบาทลงราบเสมอกันกับพื้น	 โดยจรดฝ่า
พระบาททุกส่วนแตะพื้นพร้อมกัน	 แม้เวลาทรง
ยกพระบาทขึ้น	 	ก็ทรงยกฝ่าพระบาทขึ้นเสมอกัน
กับพื้น
	 หมายความว่า	ถ้ามหาบรุษุนั้นเป็นฆราวาส จะได้	
เป็นพระเจ้าจักรพรรด	ิผูท้ี่ไม่มข้ีาศกึศตัรใูดๆมาข่มได้	
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ผู้ไม่มีกิเลสแล้วในโลก	
ไม่มีข้าศึกภายในคือ	ราคะ(ความติดใจในกามคุณ)	
โทสะ(ความมุ่งร้าย)	โมหะ(ความหลงผดิ)	กเิลสใดๆ
ในโลกถูกข่มขี่ก�าจัดสิ้นเกลี้ยง
	 และไม่มีศัตรูภายนอกคือ	 สมณพราหมณ์
(นักบวช)	 เทวดา(คนใจสูง)	 มาร(คนใจต�่า)	พรหม
(คนใจบริสุทธิ์)	แม้ใครๆในโลกไม่อาจมาข่มได้

	 ดกู่อนภกิษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกดิเป็นมนษุย์
ในชาติก่อนๆ	ภพก่อนๆ	ได้เป็นผู้น�าความสุขมาให้

แก่ชนเป็นอันมาก
	 -	บรรเทาภยั		คอื	ความหวาดกลวั	ความหวาดเสยีว
	 -	จัดการรักษาคุ้มครองป้องกันโดยธรรม
	 -	บ�าเพญ็ทาน	พร้อมด้วยข้าวของมากมายเสมอๆ	
	 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าด ีสั่งสม พอกพนู
ให้ไพบูลย์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j	พื้นฝ่ำพระบำทเป็นลำยจักร
	 คอื	พื้นฝ่าพระบาททั้ง	๒	ข้าง	มลีายจกัร(กงล้อ
ธรรม)เกิดขึ้นเป็นอันมาก	 จักรมีก�า(ซี่ล้อ)	๑,๐๐๐	ซี่	
มีกง(วงรอบของล้อ)		มีดุม(ส่วนตรงกลางของล้อ)	
บริบูรณ์ครบถ้วน	 	 อันกุศลกรรม(การกระท�าดี)
จัดสรรแบ่งไว้เป็นอย่างดี
	 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีบริวารมาก	 ทั้ง
พราหมณ์	 คหบดี(คนฐานะดี)	 ชาวนิคม(คนใน
หมู ่บ ้านขนาดใหญ่)	 ชาวชนบท(คนนอกเขต	
เมืองหลวง)	 โหราจารย์(อาจารย์ผู้เป็นโหร)	มหา-
อ�ามาตย์(ข้าราชการผู้ใหญ่)	 แม่ทัพนายกอง	นาย
ประตู(ทหารชั้นผู้น้อย)	 อ�ามาตย์(ข้าราชการฝ่าย
พลเรือน)	 บริษัท(หม่ ูคณะ)	 พวกเจ้า(เชื ้อสาย
กษัตริย์)	เศรษฐี	แม้พวกเด็กๆมาเป็นบริวาร
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผู้บริวารมาก		ทั้งภิกษุ	
ภิกษณุ	ีอบุาสก	อบุาสกิา		เทวดา(คนใจสงู)		มนุษย์
(คนใจประเสรฐิ)		อสรู(คนใจต�่า)		นาค(ผู้ไม่ท�าบาป)	
แม้พวกคนธรรพ์(ผู ้ช�านาญดนตรีและขับร้อง)	
มาเป็นบริวาร

	 ดกู่อนภกิษทุั้งหลาย	ตถาคตเคยเกดิเป็นมนษุย์
ในชาติก่อนๆ	ภพก่อนๆ	ได้ละปาณาติบาต(การฆ่า
สัตว์)แล้ว
	 -		เว้นขาดจากปาณาติบาต
	 -		วางทัณฑะ(ความรุนแรง)
	 -		วางศัสตรา(อาวุธ)แล้ว
	 -		มีความละอาย(ต่อการท�าผิด)
	 -		มีความกรุณา(ช่วยเหลือผู้อื่น)
	 -		หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่
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	 ก็เพราะตถาคตเคยกระท�าด ีสัง่สม เพิม่พนู
ให้ไพบูลย์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j	ส้นพระบำท(ส้นเท้ำ)ยำว
	 j		นิ้วพระหัตถ์(นิ้วมือ)และนิ้วพระบำท(นิ้ว 
    เท้ำ)ยำว
	 j		พระกำย(ร่ำงกำยและจิตใจ)ตรง ดุจกำยพรหม 
    ร่ำงกำยและจิตใจของผู้บริสุทธิ์จำกกำม
	 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีพระชนมายุ(อายุ)
ยืน	ด�ารงอยู่ได้นาน	ทรงรักษาพระชนมายุได้ยาว	
ระหว่างที่ทรงมพีระชนม์ชพี(ชวีติ)อยูน้ั่น	ข้าศกึศตัรู
ใดๆ	ก็ไม่สามารถปลงพระชนม์ชีพได้เลย
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพทุธเจ้าผู้มพีระชนมายยุนื	ด�ารง
อยู่ได้นาน	 ทรงรักษาพระชนมายุได้ยาว	 ระหว่าง
ที่ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น	 ข้าศึกศัตรูใดๆแม้เป็น
สมณะ	พราหมณ์	เทวดา	มาร	พรหม	ก็ไม่สามารถ
ปลงประชนม์ชีพได้เลย

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาตก่ิอนๆ	ภพก่อนๆ	ได้เป็นผูใ้ห้ของแก่ชนเป็นอนัมาก
	 -		ให้ของรสดีที่ควรเคี้ยว
	 -		ให้ของอันประณีตที่ควรบริโภค
	 -		ให้น�้าที่ควรดื่ม	ควรซด
	 ก็เพราะตถาคตเคยกระท�าด ีสัง่สม เพิม่พนู
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึง่ลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j		พระมังสะ(เนื้อ)อูมเต็ม ในที่ ๗ แห่งคือ
 								หลังพระหัตถ์(หลังมือ)ทั้ง ๒
      หลังพระบำท(หลังเท้ำ)ทั้ง ๒
      พระอังสำ(บ่ำ)ทั้ง ๒
              ล�ำพระศอ(ล�ำคอ)อีก ๑
	 หมายความว่า	ถ้ามหาบรุษุนัน้เป็นฆราวาส	จะ
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ได้ของรสดีที่ควรเคี้ยว
	 -		ได้ของอันประณีตที่ควรบริโภค
	 -		ได้น�้าที่ควรดื่ม	ควรซด
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนััน้เป็นนักบวช	 จะได้เป็นพระ 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงได้ของรสดีที่ควรเคี้ยว	
-		ทรงได้ของอันประณีตที่ควรบริโภค
-		ทรงได้น�้าที่ควรดื่ม	ควรซด

	 ดกู่อนภกิษทุั้งหลาย	ตถาคตเคยเกดิเป็นมนษุย์
ในชาติก่อนๆ	 ภพก่อนๆ	 เป็นผู้สงเคราะห์(ช่วย
เหลือ)ประชาชน	ด้วยสังคหวัตถุ	๔	(การช่วยเหลือ
อันเป็นน�้าใจที่ยึดเหนี่ยวกันไว้มี	๔	อย่าง)	คือ
	 -	ทาน(การให้)
	 -	ปิยวาจา(การพูดวาจาเป็นที่รักที่นับถือ)
	 -	อัตถจริยา(การประพฤติให้เป็นประโยชน์)
	 -	สมานตัตตา(การวางตนให้เสมอสมานเข้ากนัได้)
	 ก็เพราะตถาคตเคยกระท�าดี สั่งสม เพิ่มพูน
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะมหา
บุรุษดังนี้ คือ
 j ฝ่ำพระหตัถ์(ฝ่ำมอื)และฝ่ำพระบำท(ฝ่ำเท้ำ) 
        อ่อนนุ่ม
	 j		ฝ่ำพระหัตถ์และฝ่ำพระบำทมลีำยดจุตำข่ำย
	 หมายความว่า	ถ้ามหาบรุษุนั้นเป็นฆราวาส		จะได้	
เป็นพระเจ้าจักรพรรดทิี่มีบริวารชน(คนแวดล้อม
ติดตาม)กว้างขวาง	 ซึ ่งทรงให้การช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี	 ทั้งที่เป็นพราหมณ์(นักบวช)	 คหบดี
(คนฐานะดี)	 ชาวนิคม(คนในหมู่บ้านขนาดใหญ่)	
ชาวชนบท(คนนอกเขตเมืองหลวง)	 โหราจารย์
(อาจารย์ผู้เป็นโหร)	 มหาอ�ามาตย์(ข้าราชการชั้น
ผูใ้หญ่)	แม่ทพันายกอง	นายประต(ูทหารชั้นผูน้้อย)	
อ�ามาตย์(ข้าราชการฝ่ายพลเรอืน)	บรษิทั(หมูค่ณะ)		
พวกเจ้า(เชื้อสายกษัตริย์)	เศรษฐี	แม้พวกเด็กๆ	
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั ้นเป็นนักบวช	 จะได้เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู ้มีบริวารชน
(พทุธศาสนกิชน=คนนบัถอืศาสนาพทุธ)กว้างขวาง	
ซึ่งทรงให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี	 ทั้งที่เป็นภิกษุ	
ภิกษุณี	 อุบาสก(ชายผู้นับถือพุทธศาสนาอย่าง
มั่นคง)	 	 อุบาสิกา(หญิงผู้นับถือพุทธศาสนาอย่าง
มั่นคง)	 เทวดา(คนใจสูง)	 มนุษย์(คนใจประเสริฐ)	
นาค(ผู้ไม่ท�าบาป)	 คนธรรพ์(ผู้ช�านาญดนตรีและ
ขับร้อง)	แม้พวกอสูร(คนใจต�่า)
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	 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย	 ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อนๆ	 ภพก่อนๆ	 เป็นผู้แนะน�าประชาชนเป็น
อันมาก
	 -	กล่าวแต่วาจาที่เป็นอรรถ(สาระ)	เป็นธรรม	
	 	(ความดี)
	 -	น�าประโยชน์และสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลาย
	 -	เป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติ
	 ก็เพราะตถาคตเคยกระท�าด ีสัง่สม เพิม่พนู
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึง่ลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
		 j		พระบำท(เท้ำ)นูนดุจสังข์คว�่ำ
	 j		พระโลมชำตมิปีลำยงอนขึ้นข้ำงบนเวยีนขวำ 
       เป็นลอน มีสีครำมเข้มดุจดอกอัญชัน
	 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ดีเลิศยอดประเสริฐ	
เป็นประมขุสงูสดุ	เหนือกว่าใครๆในหมู่ชนที่บรโิภค
กาม
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ดีเลิศยอดประเสริฐ	
เป็นประมุขสูงสุด	เหนือกว่าใครๆทั้งปวงในโลก

	 ดกู่อนภกิษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกดิเป็นมนษุย์
ในชาติก่อนๆ	 ภพก่อนๆ	 เป็นผู้ตั้งใจสอนความรู้
ต่างๆ	โดยมนสิการ(ก�าหนดไว้ในใจ)ว่า	ท�าอย่างไร
ผู้คนทั้งหลายนี้	 จะรู้ได้เร็ว	 จะส�าเร็จได้เร็ว	 จะไม่
ล�าบากนาน
	 -	จึงตั้งใจสอนศิลปะ(ฝีมือที่ดีงามเจริญสูงสุด)
	 -	สอนวิชชา(ความรู้แจ้งกิเลสและดับกิเลส)
	 -	สอนจรณะ(ข้อประพฤติปฏิบัติสู่การบรรลุธรรม)
	 -	สอนกรรม(การกระท�าดหีรอืชั่วล้วนมผีลแก่ตน)
 ก็เพราะตถาคตเคยกระท�าดี สั่งสม เพิ่มพูน
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ 
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j	พระชงฆ์(แข้ง)เรียวงำม ดุจแข้งเนื้อทรำย
	 หมายความว่า	ถ้ามหาบุรษุนั้นเป็นฆราวาส	จะได้	
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	ผู้ซึ่งทรงมีพาหนะที่คู่ควรแก่
จกัรพรรดิ	แก่กองทพัของจกัรพรรด	ิและทรงมเีครื่อง-

ใช้สอยอื่นๆอันสมควรแก่จักรพรรดิโดยเร็วพลัน
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนัน้เป็นนักบวช	 จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ผู้ซึ่งทรงได้จีวรผ้านุ่งห่ม
ที่สมควรแก่สมณะ(ผู้สงบระงับกิเลส)	 แก่บริษัททั้ง	
๔	 (ภิกษุ-ภิกษุณี-อุบาสก-อุบาสิกา)	 และจะทรงได้	
เครื่องใช้สอยอื่นๆอันสมควรแก่สมณะโดยเร็วพลัน

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อนๆ	 ภพก่อนๆ	 เป็นผู้เข้าหาสมณะ(ผู้สงบ
ระงบักเิลส)	หรอืพราหมณ์(ผูป้ระเสรฐิ)	แล้วซกัถามว่า
	 -	ข้าแต่ท่านผู้เจริญ	กรรม(การกระท�า)ส่วนกุศล	
	 		(ความดี)เป็นอย่างไร
	 -	กรรมส่วนอกุศล(ความชั่ว)เป็นอย่างไร
	 -	กรรมส่วนที่มีโทษ(ความผิด)เป็นอย่างไร
	 -	กรรมส่วนที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไร
	 -	กรรมที่ควรเสพ(ประพฤติ)เป็นอย่างไร
	 -	กรรมที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไร
	 -	กรรมอะไรท�าแล้ว	ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์	แต่	
	 		เป็นไปเพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน
	 -	กรรมอะไรท�าแล้ว	 พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์		
	 			เพื่อสุข(พ้นทุกข์)ตลอดกาลนาน
	 ก็เพราะตถาคตเคยกระท�าดี สั่งสม เพิ่มพูน
ให้บรบิรูณ์อย่างนี้ จงึย่อมได้เฉพาะซึ่งลกัษณะมหา
บุรุษดังนี้ คือ
 j	พระฉวี(ผิวหนังละเอียด ฝุ่นละอองไม่ติด 
     พระกำย
 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	 ผู้ทรงมีปัญญามาก	
แม้บรรดากามโภคีชน(คนเสพกาม)คนใดๆ	 ก็ไม่มี
ปัญญาเสมอ(เทียบเท่า)ได้	 ไม่มีปัญญาประเสริฐ
กว่าพระองค์ได้
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช 	 จะได้เป็น	
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า		ผูท้รงมปัีญญามาก	
ปัญญากว้างขวาง	 ปัญญาร่าเริง	 ปัญญาว่องไว	
ปัญญาเฉียบแหลม	 	 ปัญญาท�าลายกิเลส	 	 แม้
บรรดาสรรพสัตว์(ชาวโลกทั้งปวง)คนใดๆ	 	 ก็ไม่มี
ปัญญาเสมอ(เทียบเท่า)ได้	 ไม่มีปัญญาประเสริฐ
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กว่าพระองค์ได้เลย

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อนๆ	 ภพก่อนๆ	 เป็นผู้ไม่มีความโกรธ(จิตใจ
ละเอียดอ่อนโยน)	 ไม่มีความแค้นใจ	 แม้ถูกคน	
หมู่มากว่ากล่าวรุนแรง	 ก็ไม่ขัดเคืองใจ	 ไม่โกรธ	 ไม่
ปองร้าย	ไม่จองล้างจองผลาญ	ไม่กระท�าความโกรธ
เคืองหรือเสียใจให้ปรากฏ
	 -		เป็นผู้ให้	ท�าทานด้วยเครือ่งลาด(ของที่ใช้ปลูาด	
	 			ลงที่พื้น	เช่น	พรม	ฯลฯ)เนื้อละเอียดอ่อนนุ่ม
	 -		ท�าทานด้วยผ้านุ่งห่ม	เช่น	ผ้าโขมพัสตร์(ผ้า	
	 				เปลือกไม้)เนื้อละเอียด	ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด		
	 				ผ้าไหมเนื้อละเอียด	 ผ้ากัมพล(ผ้าขนสัตว์)	
	 				เนื้อละเอียด	ฯลฯ
 ก็เพราะตถาคตเคยกระท�าด ีสัง่สม เพิม่พนู
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึง่ลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j	พระฉวีวรรณ(ผิวพรรณ=สีผิว)ดุจทองค�ำ
	 หมายความว่า		ถ้ามหาบรุษุนั้นเป็นฆราวาส จะ
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด(ิผู้ทรงมีพระทัยละเอียด	
อ่อนโยน)
	 -	ทรงเพียบพร้อมด้วยเครื่องลาดเนื้อละเอียดอ่อนนุ่ม
	 -	ทรงเพียบพร้อมด้วยผ้านุ่งห่มเนื้อดีต่างๆ	เป็น	
	 			ผ้าโขมพสัตร์เน้ือละเอยีด	ผ้าฝ้ายเนื้อละเอยีด	
				 		ผ้าไหมเนื้อละเอียด		ผ้ากัมพลเนื้อละเอียด	ฯลฯ
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	 จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	 (ผู ้ทรงประกอบด้วย	
พระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ)
	 -	ทรงเพียบพร้อมด้วยเครื่องลาดเนื้อละเอียดอ่อนนุ่ม
	 -			ทรงเพียบพร้อมด้วยผ้านุ่งห่มเนื้อดีต่างๆ	เป็น	
	 			ผ้าโขมพัสตร์เนื้อละเอียด	ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด		
		 				ผ้าไหมเนื้อละเอียด	ผ้ากัมพลเนื้อละเอียดฯลฯ

	 ดกู่อนภกิษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกดิเป็นมนษุย์
ในชาตก่ิอนๆ	ภพก่อนๆ	ได้ช่วยเหลือพวกญาตสินิท
มิตรสหาย	 ผู้มีใจดี	 ซึง่สูญหายพลัดพรากจากกัน
ไปนาน	น�ากลับมาพบกัน	ได้อยู่พร้อมหน้ากัน	น่า
ชื่นชมนัก

	 -	น�าบดิาให้ได้พบกบับตุร	น�าบตุรให้ได้พบกบับดิา
	 -	น�ามารดาให้ได้พบกับบตุร		น�าบตุรให้ได้พบกับมารดา	
	 -	น�าพี่ให้ได้พบกับน้อง	น�าน้องให้ได้พบกับพี่
 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าดี สัง่สม เพิม่พนู
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j	พระคุยหะ(อวัยวะเพศชำย)เร้นอยู่ในฝัก
	 หมายความว่า		ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	 ผู้ทรงมีพระโอรส
(ลกูชาย)มากกว่า	๑,๐๐๐	องค์	ล้วนกล้าหาญลกัษณะ	
สมเป็นวีรกษัตริย์	สามารถย�่ายีกองทัพข้าศึกได้
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ที่ทรงมีพระอริยสาวก
มากมาย	เป็นจ�านวนหลายพัน	ล้วนแกล้วกล้า	ถึง
พร้อมด้วยความเพียร	สามารถก�าจัดกองทัพกิเลส
ทั้งปวงได้

	 ดกู่อนภกิษทุั้งหลาย	ตถาคตเคยเกดิเป็นมนษุย์
ในชาติก่อนๆ	 ภพก่อนๆ	 เมื่อก่อนนั้นเราตรวจดู
มหาชนที่ควรช่วยเหลือแล้ว	ย่อมรู้จักตนเอง	รู้จัก
คนที่ทัดเทียมกัน	 รู้จักคนที่พิเศษ	 ได้หยั่งรู้ว่า	 คน
เช่นนี้ควรกับสิ่งนี้	คนเช่นนั้นควรกับสิ่งนั้น	แล้วจึง
ท�ากจิที่เป็นประโยชน์อย่างดใีห้แก่มหาชนเหล่าน้ัน
	 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าดี สัง่สม เพิม่พนู
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j พระสรีระมีปริมณฑล(ขอบเขตโดยรอบ)ดุจ 
    ดจุต้นไทร คอื วำ(กำงแขนเหยยีดออกทั้งสอง 
    ข้ำง)ของพระองค์กว้ำงเท่ำกับส่วนสูงของ 
    พระองค์
	 j ประทับยืนตรง พระหันถ์(มือ)ทั้งสองลูบจับ 
     ถึงพระชำนุ(เข่ำ)ได้
	 หมายความว่า	ถ้ามหาบรุษุนั้นเป็นฆราวาส	จะ
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่ง
	 -	มีโภคะ(ของกินของใช้)มาก
	 -	มอีปุกรณ์(เครื่องมอืเครื่องใช้)มากน่าปลื้มใจ
	 -	มทีรพัย์มาก	ทั้งทองและเงิน	ทั้งข้าวเปลอืก	ฯลฯ	
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	 -	มีท้องพระคลังเต็มบริบูรณ์
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสมัมาสัมพุทธเจ้า	ผู้ทรงม่ังค่ังอย่างย่ิงโดยธรรม	
	 -	มีโภคะ(ของฉันของใช้)มาก
	 -	มอีารยิทรพัย์(ทรพัย์แท้อนัประเสรฐิของมนษุย์)	
	 		มาก	คือ
	 ๑.	สัทธาธนะ(มคีวามศรทัธาเชื่อมั่นเป็นทรพัย์)
	 ๒.	สีลธนะ(มีการปฏิบัติศีลเว้นขาดจากความ	
	 			ชั่วเป็นทรัพย์)
	 ๓.	หิริธนะ(มีความละอายต่อการกระท�าผิด	
	 			เป็นทรัพย์)
	 ๔.	โอตตัปปธนะ(มีความเกรงกลัวต่อการ	
	 				กระท�าผิดเป็นทรัพย์)
	 ๕.	สุตธนะ(มีการตั้งใจฟังธรรมเป็นทรัพย์)
	 ๖.	จาคธนะ(มีการเสียสละแบ่งปันเป็นทรัพย์)
	 ๗.	ปัญญาธนะ(มีการรู้แจ้งเห็นจริงช�าแรก	
	 				กิเลสได้เป็นทรัพย์)

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อนๆ	ภพก่อนๆ	เป็นผูห้วงัประโยชน์	หวงัความ
เกื้อกูล	หวังความผาสุก	หวังความเกษม(สุขสบาย)	
จากโยคะ(กิเลสที่ผูกใจให้ติดอยู่ในกาม-ภพ-ทิฏฐิ-
อวชิชา)แก่ชนเป็นอนัมาก	ด้วยการก�าหนดไว้ในใจว่า	
	 -		ท�าไฉน	ชนเหล่านี้พงึเจรญิด้วยศรทัธา(ความ	
	 			เชื่อมั่น)
	 -		เจรญิด้วยศลี(ข้อปฏบิตัเิว้นขาดจากความชั่ว)
	 -		เจริญด้วยสุตะ(การตั้งใจฟังธรรมเสมอ)
	 -		เจริญด้วยพุทธิ(ความรู้อย่างถูกตรง)
	 -		เจริญด้วยจาคะ(การเสียสละแบ่งปัน)
	 -		เจริญด้วยธรรม(ความดี)
	 -		เจรญิด้วยปัญญา(ความรูแ้จ้งเหน็จรงิช�าแรก	
	 				กิเลสได้)
	 -		เจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก
	 -		เจริญด้วยนาและสวน
	 -		เจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า
	 -		เจริญด้วยบุตรและภรรยา
	 -		เจริญด้วยทาสและกรรมกร

	 -		เจริญด้วยญาติ	มิตร	และพวกพ้อง
 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าดี สั่งสม เพิ่มพูน
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j	พระสรีระท่อนบนบริบูรณ์(ล�่ำสนั) ดจุล�ำตวั 
        ท่อนหน้ำของรำชสีห์
 j	พระปฤษฎำงค์(หลัง)เต็มไม่เป็นร่อง
	 j	ล�ำพระศอ(คอ)กลมเสมอกัน
 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส	
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ทรงไว้ซึ่งความไม่
เสื่อมเป็นธรรมดา	คือ
	 -	ไม่เสื่อมจากทรัพย์และข้าวเปลือก
	 -	ไม่เสื่อมจากนาและสวน
	 -	ไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า
	 -	ไม่เสื่อมจากบุตรและภรรยา
	 -	ไม่เสื่อมจากทาสและกรรมกร
	 -	ไม่เสื่อมจากญาติ	มิตร	และพวกพ้อง
	 -	ไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	ซึ่งทรงมีความไม่เสื่อม
เป็นธรรมดา	คือ
	 -ไม่เสื่อมจากศรัทธา(ความเชื่อมั่น)
	 -	ไม่เสื่อมจากศลี(ข้อปฏบิตัเิว้นขาดจากความชั่ว)
	 -	ไม่เสื่อมจากสุตะ(การตั้งใจฟังธรรมเสมอ)
	 -	ไม่เสื่อมจากจาคะ(การเสียสละแบ่งปัน)
	 -	ไม่เสือ่มจากปัญญา(ความรูแ้จ้งเหน็จรงิช�าแรก
			 		กิเลสได้)
	 -	ไม่เสื่อมจากอาริยทรัพย์ทั้งปวง

	 ดกู่อนภกิษทุั้งหลาย	ตถาคตเคยเกดิเป็นมนษุย์
ในชาติก่อนๆ	 ภพก่อนๆ	 เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว	์
ทั้งหลายด้วยฝ่ามือ	ด้วยก้อนดิน	ด้วยท่อนไม้	ด้วย
ศัสตรา(อาวุธ)
	 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าดี สัง่สม เพิม่พนู
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
 j	ประสำทรับรสพระกระยำหำร(อำหำร)ดีเยี่ยม 
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     รวมกันอยู่ที่ล�ำพระศอ(คอ) น�ำรสอำหำร 
     แผ่ซ่ำนไปทั่วพระกำย
	 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด	ิที่ทรงมีพระโรคาพาธ
(ความเจ็บป่วย)น้อย	ล�าบากน้อย
	 -	สมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาต(ุไฟธาต)ุย่อยอาหาร	
	 		ได้ดี	ให้ความอบอุ่น	ไม่เย็นนัก	ไม่ร้อนนัก
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ที่ทรงมีพระโรคาพาธ
น้อย	ล�าบากน้อย
	 -	สมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุย่อยอาหารได้ดี	ให้
ความอบอุ่น	ไม่เย็นนัก	ไม่ร้อนนัก	เหมาะควรแก่การ
บ�าเพ็ญเพียร

	
	 ดกู่อนภกิษุท้ังหลาย	ตถาคตเคยเกดิเป็นมนษุย์
ในชาติก่อนๆ	ภพก่อนๆ	ท�าตนเป็นคนตรง(ซื่อ)	มี
ใจตรงเป็นปกตคิงที	่มองดชูนทั้งหลายอย่างซื่อตรง	
ด้วยดวงตาเปี่ยมด้วยความรัก	 โดยไม่ถลึงตามอง	
ไม่ค้อนตามอง	ไม่ช�าเลืองตามอง
	 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าด ีส่ังสม เพิ่มพนู
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึง่ลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j  พระเนตร(ดวงตำ)ด�ำสนิท
	 j  พระเนตรแจ่มใส ดุจดวงตำลูกโค
 	หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด ิผู้เป็นที่รกัของชนเป็น
อันมากเมื่อพบเห็น	คือ
	 เป็นที ่รักใคร่พอใจของพราหมณ์(นักบวช)	
คหบดี(คนฐานะดี)	 ชาวนิคม(คนในหมู่บ้านขนาด
ใหญ่)	ชาวชนบท(คนนอกเขตเมอืงหลวง)โหราจารย์
(อาจารย์ผู้เป็นโหร)	 มหาอ�ามาตย์(ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่)	แม่ทพันายกอง	นายประต(ูทหารชั้นผูน้้อย)	
อ�ามาตย์(ข้าราชการฝ่ายพลเรอืน)	บรษิทั(หมูค่ณะ)	
พวกเจ้า(เชื้อสายกษัตริย์)	เศรษฐี	แม้พวกเด็กๆ
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหนัตสมัมาสัมพุทธเจ้า	 ซึง่ทรงเป็นทีร่ักของ
มหาชนเมื่อพบเห็น	คือ

	 เป็นที่รักเคารพยิ่งของภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก
(ชายผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างมั่นคง)	 อุบาสิกา
(หญิงผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างมั่นคง)	 เทวดา(คน
ใจสูง)	 มนุษย์(คนใจประเสริฐ)	 นาค(ผู้ไม่ท�าบาป)	
คนธรรพ์(ผู้ช�านาญดนตรแีละขับร้อง)	แม้พวกอสรู
(คนใจต�่า)

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาตก่ิอนๆ	ภพก่อนๆ	ได้เป็นหวัหน้าของชนหมูม่าก
ในกุศลธรรม(สิ่งที่ถูกต้องดีงาม)ทั้งหลาย
	 -	เป็นประธานของชนหมู่มากด้วยกายสุจริต
(ประพฤติถูกต้องทางกายคือ	 เว้นจากการฆ่าสัตว์	
เว้นจากการลักทรัพย์	 เว้นจากการประพฤติผิดใน
กาม)	 ด้วยวจีสุจริต(ประพฤติถูกต้องทางวาจาคือ	
เว้นจากการพูดเท็จ	 เว้นจากการพูดส่อเสียด	 เว้น
จากการพูดค�าหยาบ	เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ)	ด้วย
มโนสุจริต(ประพฤติถูกต้องทางใจคือ	 ไม่โลภอยาก
ได้ของเขา	 ไม่พยาบาทปองร้ายเขา	 มีความเห็นที่
ถูกต้องตรงธรรม)
	 -		ด้วยการบ�าเพ็ญทาน(เพิ่มพูนการให้)
	 -		ด้วยการสมาทานศีล(ถือปฏิบัติศีล)
	 -		ด้วยการรักษาอุโบสถ(ถือศีล	๘)
	 -		ด้วยการปฏิบัติดีในบิดามารดา
	 -		ด้วยการปฏิบัติดีในสมณพราหมณ์(นักบวช)
	 -		ด้วยการเคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูล
	 -		ด้วยการกระท�าสิ่งที่ถกูต้องดงีามให้ยิ่งๆ	ขึ้นไปอกี
 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าดี สั่งสม เพ่ิมพูน
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
 j พระเศียร(ศีรษะ)กลมงำม ดุจประดับด้วย 
    กรอบพระพกัตร์(เครื่องประดบัขอบหน้ำผำก)
 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู ้ซึ ่งทรงเป็นที ่
เชื ่อถือเห็นด้วยของมหาชน	 ทั ้งพวกพราหมณ์
(นักบวช)	 คหบดี(คนฐานะดี)	 ชาวนิคม(คนใน
หมู่บ้านขนาดใหญ่)	 ชาวชนบท(คนนอกเขตเมือง
หลวง)โหราจารย์(อาจารย์ผู้เป็นโหร)	 อ�ามาตย์
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(ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่)	 แม่ทัพนายกอง	 นาย
ประตู(ทหารชั้นผู้น้อย)	 อ�ามาตย์(ข้าราชการฝ่าย
พลเรือน)	 บริษัท(หมู ่คณะ)	 พวกเจ้า(เชื ้อสาย
กษัตริย์)	เศรษฐี	แม้พวกเด็กๆ
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	 จะได้เป็นพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู ้ซึ ่งทรงเป็นที ่เชื ่อถือ	
เห็นด้วยของมหาชน		 ทั้งพวกภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก
(ชายผู้นับถอืพทุธศาสนาอย่างมัน่คง)	อบุาสิกา(หญงิ	
ผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างมั่นคง)	 เทวดา(คนใจสูง)	
มนุษย์(คนใจประเสริฐ)	 นาค(ผู้ไม่ท�าบาป)	 คนธรรพ์
(ผู้ช�านาญดนตรีและขับร้อง)	แม้พวกอสูร(คนใจต�่า)

	
	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อนๆ	 ภพก่อนๆ	 ได้ประพฤติตนเป็นคนไม่
พูดเท็จ	 ละเว้นการพูดเท็จเด็ดขาด	 จะพูดแต่ค�า
จริงเท่านั้น	 รักษาไว้ซึ่งค�าสัตย์	 พูดแต่ถ้อยค�าเป็น	
หลักฐานที่เชื่อถือได้	ไม่พูดจาลวงโลก
	 ก็เพราะตถาคตเคยกระท�าด ีส่ังสม เพิ่มพูน
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึง่ลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j พระโลมชำติ(ขน)เกิดขุมละเส้นเท่ำนั้น
 j พระอุณำโลม(ขนระหว่ำงคิ้ว)สีขำวละเอียด 
    อ่อน ดุจนุ่น
	 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ซึ่งเป็นที่เชื่อฟัง
ประพฤตติามของมหาชน	ทั้งพวกพราหมณ์		คหบดี
ชาวนคิม		ชาวชนบท	โหราจารย์		อ�ามาตย์		แม่ทพั
นายกอง	นายประตู		อ�ามาตย์		บริษัท	พวกเจ้า		
เศรษฐี	แม้พวกเด็กๆ
	 แต่ถ้ามหาบรุุษนัน้เป็นนักบวช	 จะได้เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึง่เป็นที่เชื่อฟัง
ประพฤตติามของมหาชน	ทัง้พวกพวกภิกษุ	ภกิษณุี	
อุบาสก		อุบาสิกา	เทวดา		มนุษย์	นาค	คนธรรพ์		
แม้พวกอสูร
	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาตก่ิอนๆ	ภพก่อนๆ	ได้ประพฤตตินเป็นคนไม่พดู
ส่อเสยีด	ละเว้นการพดูส่อเสยีดเดด็ขาด	คอื	เมื่อฟัง

ความจากฝ่ายนี้แล้ว	ไม่ไปบอกฝ่ายโน้น	ท�าให้หมูช่น
แตกร้าวกัน	 หรือเมื่อฟังความจากฝ่ายโน้นแล้ว	 ไม่
มาบอกฝ่ายนี้	ท�าให้หมู่ชนแตกร้าวกัน	แต่จะพูดจา
สมานคนที่แตกร้าวกัน
	 -	ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกัน
	 -	ชอบคนที่พร้อมเพรียงกัน
	 -	ยินดีในคนที่พร้อมเพรียงกัน
	 -	เพลิดเพลินในคนที่พร้อมเพรียงกัน
	 -	กล่าวแต่ค�าที่ท�าให้คนพร้อมเพรียงกัน
	 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าดี สั่งสม เพ่ิมพูน
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j มีพระทนต์(ฟัน) ๔๐ ซี่
 j พระทนต์ชิดกันไม่มีห่ำง
 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งทรงมีบริษัท(หมู่
คณะ)ไม่แตกแยกกนั	ทั้งพวกพราหมณ์		คหบด	ีชาว
นคิม		ชาวชนบท	โหราจารย์		มหาอ�ามาตย์		แม่ทพั	
นายกอง	นายประตู		อ�ามาตย์		บริษัท	พวกเจ้า		
เศรษฐี	แม้พวกเด็กๆ
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ ่งทรงมีบริษัทไม่
แตกแยกกัน	 ทัง้พวกพวกภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก		
อบุาสกิา	เทวดา		มนุษย์	นาค	คนธรรพ์		แม้พวกอสรู	

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาตก่ิอนๆ	ภพก่อนๆ	ได้ประพฤตตินเป็นคนไม่พดู
ค�าหยาบ	ละเว้นการพูดค�าหยาบเด็ดขาด	กล่าวแต่
ค�าที่ไม่มีโทษ	 (ผลร้าย)	 ไพเราะหู	 ชวนให้รัก	 จับใจ	
เป็นของชาวเมือง	คนส่วนมากรักใคร่พอใจ
	 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าดี สั่งสม เพ่ิมพูน
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
 j พระชิวหำ(ลิ้น)ใหญ่ยำว
 j พระสุรเสียง(เสียงก้องกังวำน)ดุจเสียง 
     พรหม(บริสุทธิ์จำกกำม)ตรัส(พูด)ดุจเสียง 
     ร้องของนกกำรเวก(ร้องไพเรำะจนสัตว์ใด 



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐   •   71

     ได้ยิน ต้องหยุดชะงักฟัง)
 หมายความว่า	ถ้ามหาบรุษุนัน้เป็นฆราวาสจะ
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ทรงมีพระวาจาเป็นที่
เชื่อมั่นของมหาชน	ทั้งพวกพราหมณ์		คหบดีชาว
นคิม		ชาวชนบท	โหราจารย์		มหาอ�ามาตย์		แม่ทพั
นายกอง	นายประตู		อ�ามาตย์		บริษัท	พวกเจ้า		
เศรษฐี	แม้พวกเด็กๆ
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีพระวาจาเป็น
ที่เชื่อมั่นของมหาชน	ทั้งพวกภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก		
อุบาสิกา	เทวดา		มนุษย์	นาค	คนธรรพ์		แม้พวก
อสูร

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์
ในชาตก่ิอนๆ	ภพก่อนๆ	ได้ประพฤตตินเป็นคนไม่พดู
เพ้อเจ้อ	 ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเด็ดขาด	มีแต่ให้ถูก
กาละ(เวลา)	 พูดค�าจริง	 พูดอิงอรรถ(สาระ)	 พูดอิง
ธรรม(ความถูกต้อง)	 พูดอิงวินัย(ข้อห้ามข้อบังคับ)	
พดูแต่ค�ามีหลกัฐาน	มทีี่อ้าง	มทีีก่�าหนด	ประกอบด้วย
ประโยชน์	เหมาะควรกบักาลเทศะ(เวลาและสถานที)่	
	 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าด ีส่ังสม เพิ่มพนู
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึง่ลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
	 j พระหนุ(คำง)ดุจคำงของรำชสีห์ 
 	หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ซึง่ไม่มีใครๆ	 แม้	
ข้าศึกศััตรู	จะมาก�าจัดพระองค์ได้
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึง่ไม่มีข้าศึกภายใน
คือ	 ราคะ(ความติดใจในกามคุณ)	 โทสะ(ความมุ่ง
ร้าย)	 โมหะ(ความหลงผิด)	 กิเลสใดๆในโลกจะมา
ก�าจัดพระองค์ได้
	 แม้ศัตรูภายนอกคือ	 สมณพราหมณ์(นักบวช)	
เทวดา(คนใจสูง)	 มาร(คนใจต� ่า)	 พรหม(คนใจ

บริสุทธิ์)	ใครๆในโลกก็ไม่อาจมาก�าจัดพระองค์ได้

	 ดกู่อนภกิษทุั้งหลาย	ตถาคตเคยเกดิเป็นมนษุย์
ในชาติก่อนๆ	 ภพก่อนๆ	 ได้ประพฤติตนละมิจฉา
อาชีวะ(การเลี้ยงชีพในทางผิด)	 ด�ารงชีวิตอยู่ด้วย
สัมมาอาชีวะ(การเลี้ยงชีพในทางถูก)
	 -	เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง	 ด้วยเครื่อง
ตวงวัด	 ด้วยของปลอม	 ด้วยการรับสินบน	 ด้วย
การหลอกลวง	ด้วยการตลบตะแลง
	 -	เว้นขาดจากการท�าร้าย	 การฆ่า	 การกักขัง	
การตีชิง	การปล้น	การขู่กรรโชก
	 กเ็พราะตถาคตเคยกระท�าดี สั่งสม เพ่ิมพูน
ให้บริบูรณ์อย่างนี้ จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะ
มหาบุรุษดังนี้ คือ
 j พระทนต์(ฟัน)เรียบเสมอกัน
 j พระทำฐะ(ฟันเขี้ยว)ขำวงดงำม
	 หมายความว่า	 ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นฆราวาส 
จะได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิผูท้รงมบีรวิารสะอาด
(ซื่อสตัย์สจุรติ)	ทั้งที่เป็นพราหมณ์	คหบด	ีชาวนิคม		
ชาวชนบท	 โหราจารย์	 	 มหาอ�ามาตย์	 	 แม่ทัพ	
นายกอง	นายประตู		อ�ามาตย์		บริษัท	พวกเจ้า		
เศรษฐี	แม้พวกเด็กๆ
	 แต่ถ้ามหาบุรุษนั้นเป็นนักบวช	จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีบริวารสะอาด
(ในสุจริต	๓)	ทั้งที่เป็นภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก		อุบาสิกา	
เทวดา		มนุษย์	นาค	คนธรรพ์		แม้พวกอสูร	

	
	 ครั ้นพระผู ้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสมหาปุริส-
ลักษณะ(ลักษณะของมหบุรุษ) ๓๒ ประการ
แล้ว	ภิกษุทั้งหลายนั้นต่างพากันชื่นชมยินดียิ่ง	ใน	
พระภาษิต(ถ้อยค�าสอนใจ)ของพระองค์

	 (พระไตรปิฎกเล่ม	๑๑	“ลักขณสูตร”	ข้อ	๑๓๐)

เพราะตถาคตเคยกระท�าดี สั่งสม เพิ่มพูนให้บริบูรณ์อย่างนี้
จึงย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะมหาบุรุษ

••
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

•	ต่อจากฉบับที่	๓๒๕

	 แล้วผลที่เกิดจากกระบวนการปรุงแต่งของ
ความรู้สึกนกึคิดเหล่านี้		กจ็ะย้อนกลบั	(feedback)	
มาท�าให้อวิชชาความไม่รูใ้นจติไร้ส�านกึพอกพนูหนา
แน่นย่ิงขึ้น		ตลอดจนเกดิกระบวนการผลิตซ�า้ตาม
กฎปฏิจจสมุปบาท		หมุนวนเป็นวัฏจักรเช่นนี้รอบ
แล้วรอบเล่าไม่มทีี่สิน้สดุ	(โดยอวิชชาในภวังคจติจะ
เปรียบเหมือนเขม่าที่เกาะครอบแก้วของตะเกียง
น�้ามันไว้อย่างหนาแน่น	 	 จนแสงของตะเกียงไม่
สามารถผ่านออกมาได้		ถงึแม้การท�าสมาธิภาวนา
ก�าหนดสตใิห้เห็นกระบวนการปรงุแต่งของนามรปู
ได้อย่างละเอียด	 	 ตามล�าดับแห่งวิปัสสนาญาณ
ขั้นต้น	ๆ 	 	 จะเป็นเหมือนการเร่งความสว่างของ
ตะเกียงให้แรงขึ้น	ๆ 	 	 จนสามารถส่องให้เห็นสิ่ง
ต่าง	ๆ 	รอบข้างได้ชั่วขณะ	 	 แต่เมื่อก�าลังของสติ
ลดลง	 	 ความมืดก็จะกลับเข้าครอบง�าใหม่	 	 การ
ล้างกิเลสตัณหาอุปาทานที่แฝงอยู่ในภวังคจิต		จึง
เปรียบเหมอืนการเชด็ถเูขม่าที่เกาะครอบแก้วของ

ตะเกียง		ยิ่งเขม่าหมดไปเท่าไร		แสงของตะเกียง
ที่แม้อยู่ในระดับปรกตินั้นก็สามารถจะผ่านออกมา		
และส่องสว่างให้เห็นความจริงของสรรพสิ่งตามที่
เป็นจริงได้อย่างมั่นคงถาวรฉันนั้น)
	
	 ขณะที่แนวคิดทางจริยปรัชญาของอดัม	สมิธ	
และเบนแธม	 	 เป็นพื ้นฐานของกระบวนทัศน	์
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก	 	 เพราะ
เมื่อความรู้สึกเจ็บปวด	(plain)	 กับความรู้สึกพึง-
พอใจ	(pleasure)		เป็นรากฐานของมโนทัศน์เรื่อง
อรรถประโยชน์	(utility)	 ที่เป็นตัวก�าหนดกลไก
ตลาด		ธรรมชาติสองอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นปัจจัยที่
ถูกก�าหนดมาก่อน	 	 และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
เป็นเพียงการอธิบายธรรมชาติของ	“ผล”	 ที่เกิด
ตามมาจาก	“เหต”ุ ดงักล่าว		ตลอดจนใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้นี้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ต่าง	ๆ 	 	ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค	 	ภาย

เงื่อนไขข้อจ�ำกัดของทรัพยำกร  แหล่งพลังงำน
รวมถึงพื้นที่ทำงนิเวศน์ที่รองรับมลภำวะ

อันเกิดจำกกำรผลิตและกำรบริโภคของมนุษย์
นับวันมีแต่จะลดน้อยลงๆ  และก�ำลังเป็นแนวโน้มใหญ่

ของปัญหำที่อำรยธรรมมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
จะต้องเผชิญอย่ำงแน่นอน

quintype-04.imgix.net
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ใต้อิทธิพลที่ถูกก�าหนดโดยความรู้สึกเจ็บปวดหรือ
ความรู้สึกพึงพอใจเหล่านั้น

	 แต่กฎปฏิจจสมุปบาทในหลักพุทธธรรมอธิบาย
ให้เห็นลกึลงไปถึงกฎธรรมชาตทิีอ่ยูเ่บื้องหลงัความ
รูส้กึเจ็บปวดเป็นทุกข์	(ทกุขเวทนา)		ความรูส้กึพงึ-	
พอใจเป็นสขุ	(สขุเวทนา)		ความรูส้กึเฉย	ๆ 	(อทกุขม-
สุขเวทนา)		ตลอดจนการวางเฉยต่ออารมณ์ความ
รู้สึกเป็นสุขและรู้สึกเป็นทุกข์	 (อุเบกขาเวทนา)	
นั้น	ๆ 	 	 จึงเท่ากับเป็นการมองธรรมชาติของ
พฤติกรรมมนุษย์ลึกลงไปกว่าที่อดัม	 สมิธ	 และ
เบนแธมกล่าวถึงอีกขั ้น	 	 อันท�าให้สามารถจะ
อาศัยความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์
ที่ลึกขึ้นอีกระดับหนึ่งนี้	 	 เป็นช่องทางหาวิธีการ	
ใหม่	ๆ 		เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิที่มพ้ืีนฐานจาก
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของมนุษย์ได้
อย่างครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิม		

	 ขณะที ่เป้าหมายขององค์ความรู ้ทางเศรษฐ-	
ศาสตร์อยู ่ที ่	 “การช่วยให้มนุษย์สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีจ�ากัด  ให้เกิดประโยชน์สุขที่
มากที่สุดส�าหรับคนจ�านวนมากที่สุดในสังคม”		โดย
ความหมายของค�าว่า	“ประโยชน์สขุ” ภายใต้กระบวน-	
ทัศน์ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก็คือ	 	 ความรู้สึก	
พึงพอใจเป็นสุข	 (และการหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่พึง
พอใจเป็นทุกข์)	ในการบริโภคสินค้าหรือบริการต่าง	ๆ

	 ฉะนั ้นถ้าผู้คนจ�านวนหนึ ่งมีความรู ้สึกพึง-
พอใจและเป็นสุขกับการได้ดื่มสุรา	 	 ตราบเท่าที่
พฤติกรรมการดื่มสุราดังกล่าวไม่ไปกระทบท�าให้
ประโยชน์สุขของคนอื่นลดลง	 	 อาทิ	 ดื่มแล้วขับ	
อนัเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตทุีท่�าให้คนอืน่บาดเจบ็
ล้มตายหรือเดือดร้อน	 เป็นต้น	 	 ก็เป็นเรื่องทีอ่ยู่	
ภายใต้กรอบความคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่
จะพึงพิจารณาว่า	 	 ควรบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีจ�ากัดของสังคม	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขทีม่าก	
ทีส่ดุส�าหรับคนจ�านวนมากที่สดุซึ่งมคีวามพงึพอใจ
กับการดื่มสุราได้อย่างไร	 	 ส่วนเรื่องพฤติกรรม

การดื่มสุราเป็นสิ่งที่	“ดี” หรือไม่นั้น	 	อาจจะเป็น	
ปัญหาในหลักจริยธรรมทางศาสนาหรือสาธารณ-	
สุขศาสตร์	 	 แต่ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์ที่จะต้องน�ามาขบคิดให้เสียเวลา

	 อย่างไรก็ตามถ้ามองความหมายของค�าว่า	
“ประโยชน์สขุ” ให้ลกึกว่าแค่ความรูส้กึ	“พึงพอใจ
เป็นสุข”	 และการหลีกเลี่ยงความรู้สึก	 “ไม่พึง
พอใจเป็นทุกข์”	ดังที่เบนแธมกล่าวถึง	 	 เราอาจ
พบช่องทางที่จะใช้ทรัพยากรที่มีจ�านวนจ�ากัดของ
สงัคม		เพื่อสร้าง	“ประโยชน์สขุที่มากที่สดุส�าหรบั
คนจ�านวนมากทีส่ดุ” ได้อย่างมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้
กว่าเดิม	 (อันปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นประเด็นปัญหา
ส�าคัญทางเศรษฐศาสตร์)	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
ภายใต้เงื ่อนไขข้อจ�ากัดของทรัพยากร	 	 แหล่ง
พลงังาน		รวมถงึพื้นที่ทางนเิวศน์ที่รองรบัมลภาวะ
อนัเกดิจากการผลติและการบรโิภคของมนษุย์		ซึง่
นับวันมีแต่จะลดน้อยลงๆ		และก�าลังเป็นแนวโน้ม
ใหญ่ของปัญหาที่อารยธรรมมนุษย์ในศตวรรษที	่
๒๑		จะต้องเผชิญอย่างแน่นอน

แก่นสารของประโยชน์สุข

	 ทั้งนี้ส�าหรับคนที ่ถูกยุงกัดและมีอาการคัน		
การเกาถกูแผลที่คนัย่อมท�าให้รูส้กึพงึพอใจเป็นสขุ		
ถ้าเช่นนั้นการทายารกัษาแผลให้หายคนั		หรอืการ
ปล่อยแผลทีค่นัเกบ็ไว้เพือ่จะมโีอกาสเสพความรูส้กึ
พึงพอใจกับการได้เกาแผลที่คันต่อไป		พฤติกรรม
แบบไหนก่อให้เกิด	“ประโยชน์สุข” มากกว่ากัน

	 หรือส�าหรับคนที ่ติดยาบ้า	 	 ถ้าไม่ได้เสพ
ยาบ้าก็จะมีอาการทุกข์ทรมานอย่างมาก	 	 แต่ถ้า
หากได้เสพยาจะเกิดความรู้สึกตรงข้าม	 	 คือมี
ความพึงพอใจเป็นสุขอย่างมหาศาลจนเอาอะไร
มาแลกก็ไม่ยอม	 	 กรณีเช่นนี้การพยายามเลิก	
ติดยาบ้า		หรือการพยายามหายาบ้ามาเสพให้สม	
อยาก		พฤติกรรมแบบไหนก่อให้เกิด	“ประโยชน์
สุข”	มากกว่ากัน อ่านต่อฉบับหน้า
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• พิมลวัฑฒ์ ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน สื่อมวลชน : บทบาทและความรับผิดชอบ

(Mass Media : Role and Responsibility)

•	ต่อจากฉบับที่	๓๒๕

	 อดีตนักข่าวเคยถามประธานของซีบีเอสว่า	
“คุณกังวลถึงความยุ่งยากที่คุณจะได้รับจากการ
รายงานข่าวที่อึกทึกครึกโครมหรือไม่??”	 ค�าตอบ
คือ	 “คุณหาข่าวมาเถอะ	 ผมจะจัดการกับความ
ย่งุยากเอง”	 สื ่อมวลชนไม่ได้มีหน้าทีท่�าตัวให้
สอดคล้องกับผู้มีอ�านาจ	แต่ต้องเป็นอิสระจากการ
ชีน้�าและการครอบง�า	ตลอดประวัตศิาสตร์อเมรกินั	
สื่อมวลชนได้สวมบทบาทที่ส�าคญัต่อประชาธปิไตย	
สื่อมวลชนรุ่นแรก	ๆ 	ถกูคมุขงัเพราะวิพากษ์วจิารณ์
ผู้ว่าการรัฐอย่างตรงไปตรงมา	 เขาถูกลงโทษ

เพราะเปิดเผยและคัดค้านการใช้อ�านาจโดย	
พลการและพดูความจรงิ	พวกเขาคอืพวกที่ปกป้อง
ประชาธิปไตย	 สื่อมวลชนคือผู้ที่แสดงให้เห็นถึง
พลังของสังคมที่เปิดเผยและโปร่งใส	 สื่อมวลชน
ไม่มีหน้าที่ต้องสักการะผู้มีอ�านาจ	 แต่มีหน้าที่ส่อง
ไฟไปที่พวกเขาอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวก
เขาจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจของสาธารณะ	
พวกเขาสาบานตนก่อนเข้ารับต�าแหน่ง	 พวกเขา
จึงต้องถูกทดสอบ	 พวกเขารับเงินเดือนจากเงิน
ภาษีประชาชน	 ฉะนั้นพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อ

http://consciouslifenews.com

สังคมที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเอง
ประชำชนทุกคนและสถำบันทุกสถำบัน

รวมทั้งสถำบันสื่อมวลชนซึ่งเป็นเสำหลักของสังคม
และระบอบประชำธิปไตย

ต่ำงต้องไม่เป็นกลำงระหว่ำงควำมดีและควำมชั่ว
ควำมถูกและควำมผิด
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หน้าที่ตลอดเวลา
	 สื่อมวลชนมีความส�าคัญอย่างยิ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย	 เพราะสื่อมวลชนเป็นสถาบันเดียว
ในสังคมที่สามารถตั้งค�าถามกับผู้บริหารประเทศ
และเจ้าหน้าที ่ของรัฐอย่างสม�า่เสมอ	 หากผู้มี
อ�านาจไม่ถูกท้าทาย	 พวกเขาอาจปฏิบัติหน้าที ่
อย่างไม่รับผิดชอบและซ่อนเร้น	 ประชาธิปไตย
เป็นระบอบที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลสังคม
ประชาธิปไตยต้องพึ่งพิงสื ่อมวลชนส�าหรับการ
ท�างานอย่างซื่อสัตย์ของรัฐบาล	 สื่อมวลชนควร
มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	“หมาเฝ้าบ้าน”	 และมี
ความกล้าหาญที่จะจับตาดูบรรดาผู้อยู่ในอ�านาจ
เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะท�างานเพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชน	 สื่อมวลชนจะได้รับความ
ไว้วางใจและความเคารพก็ต่อเมื่อพวกเขาซื่อสัตย์
ต่ออุดมการณ์ของอาชีพของตนเท่านั้น	 (“Helen	
Thomas,	“Watchdogs	of	Democracy”,	Simon	
&	Schuster	,	New	York,	๒๐๐๖)
	 ในครอบครัวหนึ่งๆ	ซึ่งมีคุณตา	คุณยาย	บิดา	
มารดา	ลูกๆ	และอาจจะรวมแม่ครัว	คนสวนและ
คนขับรถด้วยก็ได้	ทั้งในชีวิตประจ�าวันและในยาม
ทีส่ถานการณ์ไม่ปกติ	สมาชกิทกุคนมีหน้าทีต้่องยนื
อยู่ข้างความดแีละปฏบิตัหิน้าที่ตนอย่างขยนัอดทน	
ซื่อสัตย์	เสียสละ	ฯลฯ	ทั้งนี้เพื่อความสมัครสมาน
สามัคคีและความอยู่ดีมีสุขของทุกคน	 ไม่มีแม้แต่
คนเดียวที่จะมีหน้าที่	“เป็นกลาง”	 ทั้งในยามปกติ	
และในยามที่เกิดแผ่นดนิไหว	อุทกภัยหรอืในยามที่
มีโจรข้ึนบ้าน	ทุกคนมหีน้าที่ยนืหยดัอยูข้่างศลีธรรม
และความถูกต้อง	 ในระดับประเทศก็เช่นเดียวกัน	
สังคมที่ดีไม่ได้เกดิขึน้เอง	 ประชาชนทุกคนและ
สถาบันทกุสถาบัน	รวมทั้งสถาบันส่ือมวลชนซ่ึงเป็น
เสาหลักของสังคมและระบอบประชาธิปไตย	ต่าง
ต้องไม่เป็นกลางระหว่างความดแีละความชั่วความ
ถูกและความผิด	 สื่อมวลชนเปรียบเสมือนแสง
สว่างท่ีแผ่กระจายไปทั่วสงัคมเพื่อช่วยให้ประชาชน
หรอืเจ้าของอธิปไตยได้เหน็สิ่งต่าง	ๆ 	ตามความเป็น
จริงอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม	จะได้ตัดสินใจใช้

อธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 สาระส�าคัญที่สื่อมวลชนไทยเข้าใจผิดอย่าง
รุนแรง	 (หรือแกล้งเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์??)	
ได้แก่ค�าว่า	“เป็นกลาง”	 นี่เอง	 ข้อเท็จจริงก็คือ
สื่อมวลชนเป็นสถาบนัหนึ่งของสถาบนัทั้งหมดที่จะ
เป็นกลางระหว่าง	“พระและโจร”	ไม่ได้	สื่อมวลชน
ไม่ได้มีหน้าที ่เชิญพระและโจร	 ไปออกรายการ	
โทรทัศน์เพื่อถกเถียงกันว่าแนวทางของฝ่ายใดดี
กว่ากันโดยให้ผู้อ่านหรือผู้ชมตัดสินใจเอง	 “หมา
เฝ้าบ้าน”	หรือ	“หมาเฝ้าประชาธิปไตย”	มีความ
รับผิดชอบทีต่้อง	“เลือกข้าง”	 โดยต้องเลือกข้าง
ความดีงามและคุณธรรม	 (พระพุทธองค์ทรงสอน
ให้เลือกดีละชั่ว)	การเชิญ	“โจร”	ไปสาธยายความ
ถูกต้องและความดีงามของการเป็น	“โจร”	ปล้น
ชาติท�าลายแผ่นดินจึงเป็นการกระท�าที่น่าสังเวช
เพราะเป็นการครอบง�าให้ประชาชนเข้าใจผดิอย่าง
ไม่รับผิดชอบ
	 ความเข้าใจผิดที่ว ่าสื ่อมวลชนต้องเป็นก
ลางแม้ระหว่าง	“พระและโจร”	 น่าจะเกิดขึ้นจาก
ความสับสนในความหมายของค�าภาษาอังกฤษว่า	
“neutral”	 ค�าที่ใช้ในวิชาสื่อมวลชนค�านี้มีความ
หมายว่า	“ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด”	กรรมการบนเวทีมวย
คือผู้ที่	“ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด”	 ฝ่ายแดงต่อยได้สี่หมัดก็
ต้องให้คะแนนฝ่ายแดงสี่คะแนน	 หากฝ่ายน�า้เงิน	
“กัดหู”	ฝ่ายแดง	 กรรมการก็ต้องหักคะแนนฝ่าย
น�้าเงิน	 กรรมการมีหน้าที่ให้คะแนนตามความเป็น
จริงอย่างกล้าหาญ	 เป็นธรรมและปราศจากอคต	ิ
ทั ้งนี ้เพื ่อประโยชน์ของสังคมมวยโดยรวมและ
ความน่าเชื่อถือและศรัทธาของตัวกรรมการเอง
ด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 โลกแห่งความเป็นจริงย่อมมี
ทั้งคนดีและคนชั่ว	 มีสื่อดีและสื่อเลวและมีแม้แต่
กระทัง้สือ่ดีแล้วเปลี่ยนเป็นสือ่เลวเช่น	“มติชั่ว”	
ด้วยเหตุนี	้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมี 
พระราชด�ารัสว่า	 “สังคมมีทั้งคนดีและคนเลว 
เราไม่สามารถท�าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ ฉะนั้น 
จึงต้องเลือกคนดีมาบริหารบ้านเมือง”

อ่านต่อฉบับหน้า
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(ตอนที่ ๓๙)

v  ว่าด้วยธาตุทั้ง ๔ ขาดเหลือ

	 บุคคลใดตายโดยสิ้นก�าหนดอายุเป็นปริโยสานนั้น	
ธาตุทั้ง	๔	ย่อมขาดสูญไปตามล�าดับ	แตเ่มื่อจะสิ้น
อายุ แต่ละธาตุขาดเหลือ	ดังนี้
 ปถวีธาตุ ๒๐	ขาดไป ๑๙	หทยัง (หัวใจ)	ยังอยู่
 อาโปธาตุ ๑๒ ขาดไป ๑๑ ปิตตัง	(น�้ำดี) ยังอยู่
 วาโยธาตุ ๖ ขาดไป ๕	อัสสาสะปัสสาสะวาตา  

             (ลมหำยใจเข้ำออก) ยังอยู่
	 เตโชธาตุ ๔	ขาดไป ๓	สันตัปปัคคี(ไฟอุ่นกำย) ยังอยู่	
	 ถ้ำธำตุทั้งหลำย สูญสิ้นพร้อมกันดังกล่ำวนี้ 

ท่ำนว่ำ ‘เยียวยำไม่หำย’ หำกขำดหรือหย่อนไป

แต่ละสิ่ง สองสิ่ง ‘ยังพอพยำบำลได้’

v ว่าด้วยธาตุทั้ง ๔ พิการตามฤดู

	 ตามปกติ	ปี	๑	มี	๓	ฤดู	ฤดู	ละ	๔	เดือน	แต่ใน
คัมภีร์ธาตุวิภังค์ จัดฤดูไว้ ๔ ฤดู ฤดูละ ๓ เดือน คือ
	
	 ๑. เดอืน ๕,๖ และ ๗ ท้ัง ๓ เดอืนน้ีว่าด้วยเตโชธาต ุ 
ชือ่	สนัตปัปัคคพีกิาร		อาการ ให้เยน็ในอก	วิงเวียน		
รับประทานอาหารไม่ได้	บรโิภคอาหารอ่ิม	มักให้จกุเสียด	
ขัดในอก	 อาหารมักพลันแหลก	 มิได้อยู ่ท ้อง	
ให้อยากบ่อยๆ จึงเป็นเหตใุห้เกดิลม ๖ จ�ำพวก	คอื
 ๑.๑ ลมชื่อ อุทรันตะวาตะ	พัดแต่สะดือถึงล�าคอ

 ๑.๒ ลมช่ือ อุระปักขะรนัตะวาตะ	พดัให้ขดัแต่อก	ถงึล�าคอ	
	 ๑.๓ ลมชื่อ อัสสาสะวาตะ	พัดให้นาสิกตึง
	 ๑.๔ ลมชื่อ ปัสสาสะวาตะ	พัดให้หายใจขัดอก
 ๑.๕ ลมชื่อ อนวุาตะ พดัให้หายใจขดั	ให้ลมจบัแน่นิ่งไป	
	 ๑.๖ ลมชือ่ มหสกะวาตะ คือ	ลมมหาสดมภ์	ให้
หาวนอนมาก	และหวั่นไหวหัวใจ	 ให้นอนแน่นิ่งไป	
มิรู้สึกกาย

 ๒. เดอืน ๘,๙ และ ๑๐ ทั้ง ๓ เดอืนน้ีว่าด้วย วาโยธาต ุ

ชื่อ	ชิรณัคคีพิการ	อาการ ให้ผอมเหลือง	ให้เมื่อย
ขบทุกข้อ	ทุกล�าตัว	ทั่วสรรพางค์กาย	 ให้แดกขึ้น
แดกลง	 ให้ลั่นโครกๆ	 ให้หาวเรอ	 วิงเวียนหน้าตา	
หูหนัก	 มักให้ร้อนในอก	 ในใจ	 ให้ระทดระทวย	
ให้หายใจสั้น	 ให้เหม็นปาก	 และหวานปาก	 มักให้
โลหิตออกทางจมูก	ทางปาก	กินอาหารไม่รู้รส

	 ๓. เดือน ๑๑,๑๒ และ ๑ ทั้ง ๓ เดือนนี้ อาหาร 
ที่กินมักผิดส�าแดง อาโปธาตุพิการ	คือ
 ๓.๑ ดพีกิาร มกัให้ขึ้งโกรธ	สะดุง้ตกใจ	หวาดกลวั
 ๓.๒ เสมหะพิการ ให้กินอาหารไม่รู้รส
 ๓.๓ หนองพิการ มักให้ไอเป็นโลหิต
	 ๓.๔ โลหิตพิการ	มักให้เพ้อพก	ให้ร้อน
 ๓.๕ เหง่ือพกิาร	มกัให้ซบูผอม	ให้ผวิหนงัสากชา

D เดือน ๕,๖ และ ๗ ทั้ง ๓ เดือนนี้ว่าด้วยเตโชธาตุ  
ชื่อ	สันตัปปัคคีพิการ		อาการ ให้เย็นในอก	วิงเวียน		
รับประทานอาหารไม่ได้	บริโภคอาหารอิ่ม	มักให้จุกเสียด	

ขัดในอก	อาหารมักพลันแหลก	มิได้อยู่ท้อง	ให้อยากบ่อยๆ
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	 ๓.๖ มันข้นพิการ	 มักให้ปวดศีรษะ	 ให้ปวดตา	
ให้ขาสั่น
 ๓.๗ น�้าตาพิการ	มักให้ตามัว	น�้าตาตก	ตาแห้ง	
ดวงตาเป็นดังเยื่อล�าใย
 ๓.๘ มนัเหลวพกิาร	ให้แล่นออกทั่วกาย	ให้นยัน์ตา
เหลอืง	มูตรและคูถเหลอืง	บางทใีห้ลงและอาเจยีน	
กลำยเป็น‘ป่วงลม’

 ๓.๙ น�้าลายพิการ	 ให้ปากเปื่อยคอเปื่อย	 บางที
ให้เป็นยอดเป็นเม็ดขึ้นในคอ	บางทีเป็นไข้	 ให้ปากแห้ง	
คอแห้ง
 ๓.๑๐ น�้ามกูพกิาร	ให้ปวดศรีษะ	เป็นหวัด	ให้ปวด
สมอง	น�้ามูกตก	นัยน์ตามัว	วิงเวียนศีรษะ
	 ๓.๑๑ ไขข้อพิการ	 ให้เมื่อยทุกข้อ	ทุกกระดูก	 ให้
ขัดให้ตึงทุกข้อ
 ๓.๑๒ มูตรพิการ	 ให้ปัสสาวะแดง	 และขัด
ปัสสาวะ	ปัสสาวะเป็นโลหิต	เจ็บปวดเป็นก�าลัง

	 ๔. เดือน ๒,๓ และ ๔ ทั้ง ๓ เดือนนี้	นอนผิด
เวลา ปถวีธาตุพิการ  อาการแต่ละอย่าง มีดังนี้
	 ๔.๑ ผมพกิาร	ให้เจบ็รากผม	ให้คนัศรีษะ	ผมหงอก	
ผมเป็นรังแค	เจ็บหนังศีรษะ
 ๔.๒ ขนพกิาร	ให้เจ็บทั่วสรรพางค์กาย	ทกุเส้นขน	
ให้ขนลุกขนพองทั้งตัว
 ๔.๓ เล็บพิการ	 ให้เจ็บต้นเล็บ	 เล็บเขียวช�้าด�า	
เจ็บเสียวหลายนิ้วมือ	นิ้วเท้า
	 ๔.๔ ฟันพกิาร	ให้เจบ็ไรฟัน	ให้ฟันหลดุ	ฟันโยกคลอน	
	 ๔.๕ หนังพิการ ให้ร้อนผิวหนังทั่วกาย	บางทีให้
เป็นผื่นขึ้นทั้งตัว	ดุจหัวผด	ให้ปวดแสบ	ปวดร้อน
 ๔.๖ เนื้อพิการ	 ให้นอนสะดุ้ง	 ไม่สมปฤดี	 มักให้
ฟกบวม	 บางทีผุดขึ้นเป็นสีเขียว	 สีแดง	 ทั่วทั้งตัว	
บางทีเป็น	ลมพิษ	สมมุติเรียกว่า	‘ประดง’

 ๔.๗ เอ็นพิการ	 ให้จับสะบัดร้อน	 สะท้านหนาว	
ให้ปวดศีรษะมาก	เรียกว่า	‘อัมพฤกษ์ก�ำเริบ’

 ๔.๘ กระดูกพิการ	ให้เมื่อยในข้อในกระดูก
	 ๔.๙ เยื่อในกระดูกพิการ	 ให้ปวดตามแท่งกระดูก
เป็นก�าลัง
 ๔.๑๐ ม้ามพกิาร	ให้ม้ามหย่อน	มกัเป็นป้าง(บวมขึ้น) 

 ๔.๑๑ หัวใจพกิาร	ให้คลั่งไคล้ดจุเป็นบ้า	ถ้ามดิงัน้ัน	
ให้หิวโหย	หาแรงมิได้	ให้ทุรนทุรายยิ่งนัก
 ๔.๑๒ ตับพิการ ให้ตับโต	 ตับทรุดเป็นฝีในตับ	
กาฬขึ้นในตับ
 ๔.๑๓ พังผืดพิการ	ให้เจ็บให้จุกเสียด	ให้อาเจียน	
ให้แดกขึ้นแดกลง
 ๔.๑๔ ไตพกิาร	ให้ปวดท้อง	แดกข้ึนแดกลง	ปวด
ขัดเป็นก�าลัง
 ๔.๑๕ ปอดพิการ	ให้เจ็บปอด	ให้ปอดเป็นพิษ	ให้
กระหายน�้ามาก	กินน�้าจนปอดลอย	จึงหายอยาก
	 ๔.๑๖ ล�าไส้น้อยพิการ	ให้สะอึก	ให้หาว	ให้เรอ
 ๔.๑๗ ล�าไส้ใหญ่พิการ	 ให้พะอืดพะอม	 ให้ท้อง
ขึ้นท้องพอง	มักเป็นท้องมาน	ลมกระษัย	บางทีให้
ลงท้อง	ตกมูก	ตกเลือด	เป็นไปต่างๆ
 ๔.๑๘ อาหารใหม่พิการ	ให้ลงแดง	ให้ราก	มักเป็น
ป่วง	๘	จ�าพวก
	 ๔.๑๙ อาการเก่าพิการ	 ให้กินอาหารไม่มีรส	 เป็น	
ต้นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ	 เพราะอาหารผิดส�าแดง	
	 ๔.๒๐ มนัสมองศรีษะพกิาร	ปกตสิมองศรีษะพร่อง
จากกระบาลศรีษะ	ประมาณเส้นตอกใหญ่ๆ	ถ้าเจ็บ
ปวดพกิาร	มนัในสมองกเ็ดอืดขึ้นเตม็กระบาลศรีษะ	
ให้ปวดเป็นก�าลัง	 นัยน์ตาแดงคลั ่ง	 เรียกว่า	
‘สันนิบาต’	 ให้สุม(สูด)ยำรสสุขุม	 มันสมอง	 จึงจะ
ยุบ	และหายปวด

ยาแก้ เตโชธาตุ ชื่อ กาลาธิจร
	 ประกอบด้วย	 โกฐสอ	 โกฐพุงปลา	 ดีปล	ี
หัวแห้วหมู	เปลือกโมกมัน	ผลผักชี	อบเชย	สะค้าน	
ขิง	 ผลเอ็น	 อ�าพัน	 ยำทั้งนี้เอำส่วนเท่ำกัน 
บดเป็นผง ละลำยน�้ำร้อน หรือน�้ำผึ้ง ก็ได้ กินแก้ 
‘เตโชธาตุพิการ’

ยาแก้ วาโยธาตุ ชื่อ ฤทธิจร
	 ประกอบด้วย	 ดีปลี	 แผกหอม	 เปราะหอม		
พริกไทย	หัวแห้วหมู		ว่านน�้า	 ‘ยำ’ ทั้งนี้เอำส่วน
เท่ำกนั รำกกระเทยีมเท่ำยำทัง้หลำย บดเป็นผง
ละลำยน�้ำร้อนหรอืน�ำ้ผึง้กไ็ด้	 กนิแก้‘วาโยธาตพุกิาร’

ต่อฉบบัหน้า
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	 ๘๑.การไปเผชิญสืบนัดแรกถือว่าเป็นวันสืบ
พยานตามมาตรา	๑	(๑๐)		ศาลสามารถจดรายงาน
นอกเหนือจากที่คู่ความน�าชี้และศาลเห็นเองได้
	 ๘๒.	เมื่อคดเีสรจ็การพจิารณา	เจ้าของส�านวน
ควรตรวจดูส�านวน	 เช่น	มีการสั่งค�าร้อง	 ค�าขอ	
ค�าแถลง	 ใบแต่งทนายความ	 บัญชีพยาน	 ครบ
ถ้วนแล้วหรือไม่	 มีการลงชือ่เกษียณสัง่ครบถ้วน
แล้วหรอืไม่	กรณีหมายเอกสารซ�้าซ้อนสบัสนให้จด
รายงานแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องเสียก่อน	
	 ๘๓.	เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาไม่ว่ามีการสืบ
พยานหรอืไม่ก็ตาม	ให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดโดยท�าเป็น
ค�าพิพากษาหรืค�าสั่งในวันที่เสร็จสิ้นการพิจารณา
นั้น	 โดยไม่จ�าต้องนัดวันฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	
(ฎีกาที่	 ๑๘๔๐/๒๕๓๘)	 แต่ศาลจะเลื่อนไปอ่านค�า
พิพากษาหรือค�าสั่งวันหลังก็ได้	 แต่ต้องแจ้งวันนัด
ให้คู่ความที่ไม่มาศาลในวันที่เสร็จสิ้นการพิจารณา
ทราบด้วย

	 ๘๔.ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งต้องท�าเป็นหนังสือ	
เว้นแต่คดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ ่งยาก	ค�า
พพิากษาใช้กบัคดทีี่เริม่ต้นด้วยค�าฟ้อง	และคดร้ีอง
ขัดทรัพย์	 ส่วนค�าสั่งใช้กับคดีที่เริ่มต้นด้วยค�าร้อง
ขอ	ยกเว้นคดีร้องขัดทรัพย์
	 ๘๕.ถ้าตัวความ	 หรือทนายความ	 หรือผู้รับ
มอบฉันทะจากตัวความ	 หรือผู ้รับมอบฉันทะ
จากทนายความที่แพ้คดีมาศาลในวันที่ศาลมีค�า
พิพากษา	 ศาลต้องออกค�าบังคับไว้ที ่หน้าปกให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชือ่	 แม้ท�าสัญญายอมก็
ต้องออกค�าบังคับ	 เว้แต่ท�ายอมโดยไม่เรียกร้อง	
สิ่งใดต่อกัน
	 ๘๖.	กรณีลูกหนี ้ตามค�าพิพากษาตายรับ	
ค�าบังคับ	 ส่งค�าบังคับให้ทายาทได้	 (๓๓๔/๒๕๑๓)	
หรือผู้จัดการมรดกก็ได้	(ฎีกา	๒๕๓๒/๒๕๒๓)
	 ๘๗.	ศาลที่ได้รับมอบหมายให้บังคับคดีแทน
ไม่มีอ�านาจงดการบังคับคดี	(๒๗๖๙/๒๕๓๙)

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพิจารณาคดี
•	ตอนจบ

ปัญหาทั้ง	๒๐๐	ข้อนี้	เป็นฝ่ายคดีอาญา	๑๐๐	ข้อ	ฝ่ายคดีแพ่ง	๑๐๐	ข้อ

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นการด่วนที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานตามปกติ

หรือเป็นปัญหาที่นานๆจะพบ	หรืออาจตีความหรือเข้าใจไปในทางอื่นได้

ถ้าไม่วินิจฉัยให้แล้วเสร็จไปทันที	จะท�าให้การด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

อาจติดขัดหรือมีปัญหาได้
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	 ๘๘.	กรณทีี ไ่ม ่อาจออกหมายบังคับคดีได้	
๑.	ค�าบงัคับยงัไม่ออก	 หรือออกแล้วยังไม่ครบ
ก�าหนดที่จะต้องปฏบิตัติาม	๒.	สภาพแห่งคดไีม่เปิด
ช่องให้ท�าได้	 ๓.	 มีการอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ	
๔.	หมดความจ�าเป็นต้องออกค�าบังคับเช่น	 จ�าเลย
ออกจากที่พพิาทแล้ว	๕.	ศาลส่ังอนุญาตให้พิจารณา
คดีใหม่	 ๖.	ศาลเห็นสมควรงดตามมาตรา	 ๑๙๙	
เบญจ	 วรรคหนึ่ง	 ๗.ศาลสั่งงดตามมาตรา	 ๒๙๓	
พ้นเวลา	ตามมาตรา	๒๗๑	แล้ว
	 ๘๙.	กรณีที่ขัดข้องในการบังคับคดี	 ควรนัด
พร้อมเพื่อสอบถาม	ถ้ายังไม่ชัดให้นัดไต่สวน
	 ๙๐.	ถ้าลูกหนี้ตามค�าพพิากษาได้รบัมอบหมาย
ให้รักษาทรัพย์ที่ถูกยึด	ลูกหนี้ชอบที่จะใช้ทรัพย์ได้
ตามสมควร	
	 ๙๑.	ค่ารักษาทรัพย์เป็นค่าฤชาธรรมเนียมใน
การบังคบัคดีอย่างหนึ่ง	ค่ารกัษาทรพัย์ควรก�าหนด
ไว้แต่แรก	ถ้าไม่ก�าหนดศาลต้องท�าการไต่สวนและ
ก�าหนดให้ตามสมควร	
	 ๙๒.	การถอนการยึดมีกรณีดังนี้	๑.	เจ้าหนี้ขอ
ถอนการยึด	๒.	ลูกหนี้ขอถอนการยึดโดยวางเงิน	
๓.	 ลูกหนี้ถอนการยึดโดยหาประกัน	 ๔.	 เจ้าหนี้
สละสิทธิการบังคับคดี	๕.	ศาลสูงกลับค�าพิพากษา	
๖.	 ยกเลิกหมายบังคับคดีเพราะออกฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย	 ทุกกรณีให้ระวังค่าธรรมเนียมยึดแล้ว
ไม่มีการขายด้วย
	 ๙๓.	การเพิกถอนการขายทอดตลาดมีกรณี
ดังนี้	๑.	ยึดทรัพย์หลังงดการบังคับคดีแล้ว	๒.	ไม่
แจ้งการยึดหรือขายทอดตลาดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	
๓.	ปิดประกาศขายทอดตลาดไม่ชอบ	๔.	การขาย
ทอดตลาดส่อไปในทางสมรูก้นัหรอืท�าโดยไม่สจุรติ
หรอืฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	๕	.	เจ้าพนกังานบงัคบัคดไีม่
แสดงความตกลงขายด้วยการเคาะไม้หรือกริยา
อย่างอืน่ตามที่ประกาศไว้	 ๖.	เจ้าพนักงานบังคับ
คดีไม่ขายทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุด	
	 ๙๗.	กรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถ
โอนโฉนดมาจากจ�าเลยหรือผู้ครอบครองโฉนด
ท�าให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถโอนที่ดินให้

ผู้ซื้อทรัพย์(ที่ดิน)จากการขายทอดตลาดได้	 ศาล
สั่งออกใบโฉนดแทนได้	(ฎีกา	๗๓๑/๒๔๘๑)	กรณี
โฉนดหายเจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนได้	 ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่	๕	ลงวันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๙๗		
โดยไม่ต้องสอบสวน	
	 ๙๘.	อายัดเงินเดือนไม่ได้	(๑๓๘๑/๒๕๑๓)	เงิน
ช่วยพิเศษที่ให้เมื ่อตาย	 ไม่ใช่มรดกอายัดไม่ได้	
(๑๙๓๕/๒๕๑๕)	เงินเดือนของพนักงานรถไฟ
บังคับคดีส ่วนที ่เกินกว่าที ่กฎหมายก�าหนดได้
(๒๘๘๘/๒๕๒๖)	หุ้นในสหกรณ์อายัดได้	 (ฎีกาที่
ประชุมใหญ่	๑๑๙๒/๒๓๕)
	 ๙๙.	การขอกันส่วนไม่ใช่ค�าฟ้องไม่ต้องเสียค่า
ขึ้นศาล	(ฎีกา	 ๔๖๖/๒๕๐๖)	 ร้องขอกันส่วนหลัง
ขายทอดตลาดได้	 แต่ต้องก่อน	 ๕	ปี	 ตามมาตรา	
๓๒๓	(ฎีกา๓๑๓๙/๒๕๒๙)	ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมต้อง
ขอกนัส่วนไม่ใช่ร้องขดัทรพัย์	(ฎกีา	๒๘๘๓/๒๕๒๘)		
แต่ถ้าปกครองเป็นสดัส่วนต้องร้องขดัทรพัย์	(ฎกีา	
๓๑๓๙/๒๕๓๗)	 สินสมรสเป็นหนี้ร่วม	 ขอกันส่วน
ไม่ได้	 (ฎีกาที่	 ๕๕๓๑/๒๕๓๔)	 สิทธิตามสัญญา
จะซื้อจะขายขอกันส่วนไม่ได้	 (ฎีกาประชุมใหญ	่
๑๗๑๓/๒๕๑๘)
	 ๑๐๐.	การขอรับช�าระหนี้บุริมสิทธิ	 ต้องช�าระ
ค่าขึ้นศาลอย่างคดมีทีนุทรพัย์	(ฎกีา	๑๗๓/๒๔๙๕)		
ต้องยื ่นก่อนพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวตาม
มาตรา	 ๓๑๙(ฎีกา	 ๓๐๔๓/๒๕๒๘)	 ล�าดับการรับ
ช�าระหนี้เป็นไปตาม	 ป.พ.พ.	 ค�าสั่งนี้อุทธรณ์ฎีกา
ได้	(ฎีกา	๑๐๘๒/๒๕๐๔)	มิใช่ค�าขอฝ่ายเดียว	(ฎีกา
ที่	๕๑๐/๒๕๒๗)	ค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่งชดใช้
ไม่ใช่หนีบ้รุมิสทิธิ	(ฎกีา	๗๕๖/๒๕๐๘)	เว้นแต่บงัคบั
จ�านองหรือจ�าน�า	(ฎีกาที่	๑๗๘๕/๒๕๒๐)	
	 ปัญหาทั้ง	๒๐๐	ข้อนี้	เป็นฝ่ายคดีอาญา	๑๐๐	ข้อ	
ฝ่ายคดีแพ่ง	 ๑๐๐	 ข้อ	 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นการ
ด่วนที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานตามปกติ	 หรือเป็นปัญหาที่
นานๆจะพบในการพิจารณาคดีสักครั้ง	หรืออาจตีความ
หรือเข้าใจไปในทางอื่นได้	 ถ้าไม่วนิจิฉยัให้แล้วเสรจ็ไป
ทันที	 จะท�าให้การด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอาจ
ติดขัดหรือมีปัญหาได้
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อธิปไตย...อัปลักษณ์
	 เป็นมนุษย์เลอเลิศล�้า	 	 เดรัจฉาน

จ�ารัสจิตวิญญาณ	 	 ล่วงรู้

สรรพดีชั่วสืบสาน	 	 เกิดก่อ

พันธุ์เผ่าสายเลือดผู้		 	 ต�่าช้าละวาง

	 สะสางช�าระล้าง	 	 ตัวตน

มาดมุ่งแสวงมวลชน	 	 ดาบหน้า

หลงประจักษ์ฉาวฉล	 	 ฉมชั่ว

ยวนยั่วกิเลสบ้า	 	 ตื่นฟื้นคืนตัว

	 เมามัวต�าแหน่งพลั้ง	 	 หลงใหล

เหมือนดั่งหลับฝันไป	 	 เช่นนั้น

ลืมตาตื่นจริงไย	 	 เป็นอื่น

“ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ”	ปั้น	 	 เชิดให้ไทยชู

	 ฟูฟองลอยล่องฟ้า	 	 การเมือง

ต�าแหน่งนายกฯเรือง	 	 เทิดไว้

มวลไทยพรรคการเมือง	 	 รองรับ

“อธิปไตย”	จริงไร้	 	 ค่าแท้บริบูรณ์

	 พูนเพียบคุณค่าล้น	 	 อดีตกาล

ยุคก่อเกิดสืบสาน	 	 ต่อสู้

พลีชีวิตวิญญาณ	 	 สิงสถิต

ขอแต่เพียงพึงรู้	 	 “ลักษณ์แท้ไทยจริง”.
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